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პატიოსანნო და დიდებულნო ქართველნო ჟამთა ვითარებისაგან ქართლის
ცხოვრება განრყვნილი იყო: რომელიმე მწერალთა მიერ და რომელიმე ჟამთა ვითარე
ბისა-გან არღარა წერებულ იყო: ხოლო მეხუთემან ვახტანგ ძემან ლეონისამან [............]
ლმან სახელოვნის გიორგისა-მან შეკრიბნა მეცნიერნი კაცნი და მოიხვ[.............]
ქართლის ცხოვრებაები პოვნა: და კ~დ გუჯარნი მცხეთისანი გელათისანი [..............]
თა ეკლესიათა და დიდებულთანი და შეამოწმეს და რ~ი განრყვნილ იყო განმ[............]
ცა წერილნი მოიხვნეს რ~ლი მე სომეხთა და სპარსთა ცხოვრებისაგან გამოხ[.........]
აღაწერინეს:
პირველად ვაჵსენოთ ესე რ~ სომეხთა და ქართველთა რანთა და მოვაკ [...]
თა, და ლეკთა მეგრელთა და კავკასიანთა: ამათ ყოველთა ერთი იყო მამა სახელით
თა[.....]
თარგამოს იყო ძე თარშისა ძისა ავანანისა ძისა იაფეთისი ძისა ნოესა: და იყო[………]
კაცი გმირი: და შ~დ განყოფისა ენათასა: ოდეს აღაშენა ნებროთ გოდოლი და განეყვნეს
მუნ[...]
ნი და განიბნინეს მუნით ყოველსა ქვეყანისა: და წარმოვიდა ესე თარგამოს
ნათესავითურთ
მისით და დაემკვიდრა ორთა მათ მთათა შ~ს კაცთა შეუალსა არარატსა და მასისსა და
იყო ნათესავი
მისით დიდი და ურიცხვი რ~ ესხნეს ცოლმრავალ ძენი და ასულნი და შვილნი და
შვილისშვილნი ძე[...]
ასულთა მისთანი რ~ ცხოვნდა იგი ექვსას წელ. და ვერღარა იტევდა ქ~ყანა არა
რატ[.......]
და მასისისა რ~ ქვეყანა იგი რ~ი წილით ხდომოდა. ესე არს საზღვარი ქვეყანისა
მისისა: აღმო
სავლით ზღვა გურგენისა რ~ლსა აწ გილანის ზღვად სახელ სდებენ: დასავლით ზღვა
პონტო
სა რომელსა აწ შავზღვად სახელსდებენ. სამჵრით მთა ორეთისა რ~ლ არს ქურთთა ქვე
ყანასა რ~ლ არს პირის პირ მიდიისა: ჩრდილოთ მთა კავკასია რ~ლსა სპარსნი
იალბუზს
უწოდებენ: ხ~ შვილთაგან თარგამოსისთა გამოჩნდეს კაცნი რუანი გმირნი ძლიერნი
და სახე
ლო ვანნი რ~ლთა სახელები ესე არს: პირველსა ერქვა ჰაოს: მეორესა ქართლოს:
მესამესა ბარდოს: მეოთხესა მოვაკან: მეხუთესა ლეკოს: მეექვსესა ჲეროს: მეშვი
დესა კავკას: მერვესა ეგროს: ესე რვანი იყვნეს გმირნი: ხ~ ჰაოს უმეტეს გმი
რი იყო ყოველთასა. რ~ ეგე ვითარი არაოდეს ყოფილ იყო: არცა წყლისრღუნის წინათ
და არცა
შ~დ. ტანითა. ძალითა. და სიმჵნითა: ხ~ ვერღარა იტევდა ქ~ყანა არარატისა და
მასისისაჱ გა-

ნუყო თარგამოს, ქვეყანა და ნათესავი თვისი, რვათა ამათ გმირთა: ნახევარი
ნათესავისა
თვისისა და ნახევარი და უმჯობესი ქვეყანისა მისისა, მისცა ჰაოსს ხ~ შვიდთა ამათ
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ცა ხვედრი მათი არძანგებისაებრ მათისა წარმოიყვანნა შჴდნი იგი ჩრდილოთ კერძ
და განუყვნნა ქვეყანანი ღირსებისაებრ მათისა: მისცა ქართლოსს და უჩინა
საზღუარი აღმოსავლით ჲერეთი და მდინარე ბერდუჯისი დასავლით ზღვა პონტ
[.......]რით მთა რ~ი მიჰყვების ბერდუჯის მდინარის თავს და მთა რ~ი მიჰყვების
[........]თ კერძო რ~ისა წყალი გარდმოდის ჩრდილოთ კერძო და მიერთვის მტკვა
[...................] მიჰყვების მთა შორის კლარჯეთსა: და ტაოს ვ~ე ზღვამდის და ჩრდილოთ
საზღვა
[...........................] აწ ჰქვიან ლიხი და ამათ საზღვართა საშუალ მისცა ყოველი
ქართლოსს:
[.........] დოსს მისცა მტკვარს სამჵრით ბერდუჯის მდინარითგან ვ~ე სადა შეკრბებია
[.........]რი და რაჵსი. ამან ბარდოს აღაშენა ქალაქი ბარდავი და ეშენა მუნ: და მისცა
მოვაკანს მტკვარისა ჩრდილო მცირისა ალაზნისა შესართავითგან ვ~ე ზღვამდე და
ამან
აღაშენა ქალაქი მოვაკნეთი და დაემკვიდრა მუნ: ხ~ ჲეროსს მისცა ქვეყანა მტკვრისა ჩრ
დილო მცირისა ალაზნისა შესართავითგან ვ~ე ტყეტბამდე რ~ლსა აწ ჰქვიან
გულგულა: და
ამან ჲეროს აღაშენა პირველად ქალაქი შესაკრებელთა შორის ორთავე ალაზანთასა და
უწო
და სახელი თვისი ჲერეთი და მის გამო ჰქვიან ჲერეთი და აწ მას ადგილსა ჰქვიან
ხორანთა,
მისცა ეგროსს ქვეყანა ზღვის ყურისა და უჩინა საზღვარი. აღმოსავლით მთა მცირე
რ~ლსა აწ ჰქვიან ლიხი დასავლით ზღვა მდინარე მცირისა ხაზარეთისა სადა
წარსწუდები
ს წვერი კავკასისა: ხ~ ამან ეგროს აღაშენა ქალაქი და უწოდა სახელი თვისი ეგრისი. აწ
მას
ადგილსა ჰქვიან ბედია[....] : ხ~ კავკასიათა ჩრდილოთ +
აშიაზე: #------------ არა იყო ხვედრი თარგამოსისა ა~დ არცა იყო კაცი კავკასიასა
ჩრდილოთ მცირედთა წე მკვიდრო იყო
#------------------------------და უმკვიდრო იყო ქვეეყანა იგი კავკა
სიითგან ვ~ე მდინარემდე დიდად რ~ი შესდის ზღვასა დარუბანდისასა ამისთ~ს
მოიყუანნა მრავალთა გმირთაგან ორნი გმირნი ლეკან და კავკას: და მისცა ლეკანს [...]

თგან დარუბანდისათა ვ~ე მდინარემდე ლომეკისა. ჩრდილოთ ვ~ე მდინარემდე
დიდად ხაზა
რეთისად. მისცა კავკასის ლომეკის მდინარითგან ვ~ე დასასრულადმდე კავკასისა
დასავალით
ხ~ ჰაოს დაემკვიდრა საყოფელთა მამისა თჴსისა თარგამოსისათა და დაიპყრა ქვეყანა
ჩრდი
ლოთა: ვითა დაგვიწერია სამხრით მთით ორეთისითგან აღმოსავლით ვ~ე ზღვადმდე
გურგანისა
და დასავლით ვ~ე ზღვამდე პონტოსა. და ამათ შვიდთავე ზ~ან იყო გამგებელ და უ
ფალ და ესე ყ~ნი იყვნეს მორჩილ ჰაოსისა. და ამათ ყოველთა იყო ერთი ენა სომხური
და ესე
რვანივე ერთობით ჰმონებდეს ნებროთს გმირსა რ~ი იყო პირველი მეფე ყ~ისა
ქვეყანისა: შ~დ ამისსა
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მცირედთა წელიწადთა მოუწოდა ჰაოს შვიდთა მათ გმირთა შემოკრიბნა და ჰრქუა
მათ. მოგვცა
ღ~თნ მაღალმან ძალი და სიმრავლე ნათესავისა ჩვენისა. აწ შეწევნითა მღ~თისა
დამბადებლი[....]
ვიყვნეთ არავისა მონა და არავის ვმსახუროთ თვინიერ ღ~თისა დამბადებელისა
ეწამნეს შვიდნი იგი
გმირნი და დაუმტკიცეს განზრახვაიგი: და განუდგეს ნებროთს და არღარა მისცეს
ხარკი. და
ეზრახნეს სხვათა ვიეთმე ნათესავთა, და დაუორგულდეს სხვანიცა ნათესავნი: მაშინ
განუწყრა
ნებროთ და შემოკრიბნა გმირნი მისნი და ყ~ნი რ~ლნი ერჩდეს სპანი მისნი და
მომართა თა
აშიაზე: #------------------------რგამოსიანთა:+ ხ~ ჰაოს მოწოდა შვიდთავე გმირთა და ყ~ავე ნათესავსა
თარგამოსიანთა და შეეწივნეს
#--------------------და შწეეწივნეს სხვანიცა ვინმე ნათესავნი დასავლეთისანი შეკრიბნა ჰაოს ესე ყ~ნი
და დადგა ძირსა მასისისასა და ვითარ მოადგა ნებროთ ქვეყანასა ადარბადაგნისასა და
დადგა მუნ
წარავლინნა გმირნი სამეოცნი და მათ თანა სპანი ურიცხვნი წყობად თარგამოსია
ნთა: ხ~ ვ~ა მოიწივნნეს სპანი იგი ნებროთისანი მაშინ მიეგებნეს შვიდნი იგი
ჰაოსისანი გმირნი
სპითა ძლიერითა: ხ~ სპითა უძლიერესითა და უდგა უკანით ზურგით იქმნა მათ შ~ს

ბრძოლა სასტიკი რ~ი ემსგავსებოდა სასტიკებასა ჰაერისასა. რ~ მტვერი ფერჵისა
მათისა
ვ~ა ღრუბელი სქელი ელვა აბჯრისა ვ~ა ელვა ცისა ჵმა პირისა მათისა ვ~ა ჵმა ქუხი
ლისა სიმრავლე ისართა და ტყორცა ქვისა მათისა ვ~ა სეტყვა ჵშირი და დათხევა
სისხლისა მათისა
ვ~ა ღვარი სეტყვათა: განგრძელდა ბრძოლა მათ შ~ს და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი:
ხ~
ჰაოს უდგა გმირთა მისთა ზურგად ძალსცემდა და ნუგეშისცემად ჵმითა საზარელითა
რ~ი მსგ
ავსი იყო მეხისტეხისა: მაშინ სძლეს თარგამოსიანთა და მოსრნეს სამეოცნი იგი
გმირნი ნებ
როთისნი და სპანი მათნი: ხ~ შვიდნი ესე გმირნი თარგამოსიანნი. ქართლოს. ბარდოს
მოვა
კან. ჲეროს. ლეკან. კავკასიან. და ეგროს ესენი დარჩეს ცოცხლებით თვინიერ
წყლულებისა და
ძლევა შემოსილნი მადლობდეს ღ~ა: ხ~ ვ~ა ესმა ნებროთს განწყრა და წარმოემართა
მათ კერ
ძო ყოვლითა ძალითა მისითა: ხ~ ჲროს ჰაოსს არა ჰყვეს სპანი ნებროთის სპათა ოდენი:
გამაგრდა იგი ღირღალთა შინა მასისისათა. მიუდგა ქვეშე კერძო ნებროთ და იყო იგი
ჭურ
ვილი რკინითა და რვალითა ტერფთგან ვ~ე თხემამდე: აჵდა ერთსა გორასა ზ~ა
ზრახვად ჰაო
სისა და ეტყოდა დამორჩილებასავე მისსა რათა მიქცევა სთნდეს მისდავე: ხ~ ჰაოს
ჰრქვა
ძმათა მისთა. განმიმაგრეთ ზურგი კერძი ჩემი და მივეახლო ნებროთს და წარვიდა და
მი
ვიდა პირის პირ მახლობელად ნებროთისა და სტყორცა ისარი ჰკრა მკერდსა
ნებროთისასა
ფიცარსა ზ~ან რვალისასა და განავლო ზურგით: მაშინ დაეცა ნებროთ და იოტა ბანაკი
მისი
და მაშინ ჰაოს ჰყო თავი თვისი მეფედ ძმათა თვისთა ზ~ა და სხვათაცა ნათესავთა ზ~ა
მახლობელთა
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საზღვართა მისთასა: ხ~ შვიდნივე ესე ძმანი წარვიდეს თვის თვისად ქვეყანად და
იყვნეს
მორჩილ ჰაოსისა: ხ~ აქამომდის დავწერეთ ჰამბავი ესე რვათა ძმათა:
ხ~ აქათგან ვიწყოთ და წარმოვთქუათ ანბავი ქართლისა და ნათესავისა მათისა
და ცხო
ვრება მათი ვ~ე დღეთა ჩვენთამდე: და ვითარ იგი განუყო ქვეყანა თარგამოს ნათესა

ვთა მისთა რუათავე შვილთა მისთა
და მისცა ქვეყანა ქართლოსს რ~ი ზემო აღვწერეთ: და ესე ქართლოს მოვიდა პ~დ
ადგილსა
მას სადა შეერთვის არაგვი მტკვარსა და განვიდა მთასა მას ზ~ა რომელსა ეწოდების
არმაზი
და პირველად შექმნა სიმაგრენი მას ზ~ა და იშენა მუნ ზ~ა სახლი და უწოდა მთასამას
სა
ხელი თავისა თვისისა ქართლი და ვ~ე აღმართებამდე: მუნ ზ~ა კერპი არმაზისი ერქვა
მთასა
მას ქართლი: და მის გამო ეწოდა ყოველსა ქართლსა ქართლი ხუნანითგან ვ~ე
ზღვადმდე
სპერისა. შ~დ ამისსა ამანვე ქართლოს აღაშენა ციხე ორბისა რ~ლსა აწ ჰქვიან
სამშვილდე.
და კ~დ აღაშენა მტვერის ციხე რ~ლსა აწ ჰქვიან ხუნანი: ცხონდა იგი მრავალთა წელთა
და განმრა
ვლდა ნათესავი მისი: ხ~ შვილთა შ~ს მისთა გამოჩნდეს ხუთნი გმირნი რ~ლთა
სახელები ესე ა
რს: პირველსა მცხეთოს: მეორესა გარდაბოზ: მესამესა კახოს: მეოთხესა
კუხოს: მეხუთესა გაჩიოს: ესე ხუთნივე იყვნეს გმირნი ა~დ მცხეთოს უგმირე
იყო ხუთავე მათ: მოკუდა ქართლოს და დაფლეს იგი თავსა ზ~ა ქართლისასა რ~ლსა
აწ ეწოდების არმაზი: და შ~დ ამისსა ცოლმან მისმან აღაშენა დედა ციხე. და მანვე
აღაშენა
ბოსტან ქალაქი რ~ლსა აწ ჰქვიან რუსთავი: და განყვნა ცოლმან ქართლოსისამან
ხუთნივე
იგი გმირნი შვილნი მისნი: მისცა გარდაბოზს ხუნანი და უჩინა საზღუარი.
აღმოსავლით
მდინარე ბერდუჯისი. დასავლით ქალაქი გაჩიანი და სამხრით მთა პირველ
ჵსენებული
და ჩრდილოთ მტკვარი: ხ~ გაჩიოსს მისცა ორბისციხე და სკვირეთის მდინარითგან
ვ~ე თავადმდე აბოცისა. და ამან გაჩიოს აღაშენა ქალაქი გაჩიანი რ~ლსა მაშინ ერქუა
სანადიროს
ქალაქი: და კუხოსს მისცა ბოსტან ქალაქი რომელსა აწ ჰქვიან რუსთავი მისცა არაგვით
გან ვ~ე ჲერეთამდე თავადმდე მთასა კახეთისასა, და მტკუარსა შუა: ხ~ კახოს მისცა
კავკასი
ისა და კახეთის მთასა შორის არაგვითგან ვ~ე ტყეტბადმდე რ~ლ არს საზღვარი
ჲერეთისა. და
ამან კახოს აღაშენა ჩელეთი, კუხოს შეეწია შენებასა ჩელეთისასა: რ~ დედა ციხე კახო
სი ხვედრი იყო და მისცა კახოს შეწევნისათვის: და შეეწია შენებასა ჩელეთისასა
რომელსა

ბერ ერქუა პირველ შენებულსა კახეთისასა: ხ~ მცხეთოს რ~ი უგმირე იყო ძმათა მისთა:
ესე
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ესე დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა ქართლოსისათა რ~ლსა აწ ჰქვიან არმაზი. და
მანვე
აღაშენა არმაზი ქალაქი შესაკრებელსა შორის მტკვრისა და არაგვისასა და უწოდა
სახელი თ~სი მცხეთა და
დაიპყრა ქვეყანა ტფილისითგან და არაგვითგან დასავლით ვ~ე ზღვადმდე სპერისა:
და ესე იყო განმგე
და უფალ მათ ოთხთავე ძმათა ზ~ა და ესე ოთხნივე იყვნეს მორჩილ მისსა: ესე არიან
განყოფანი ქარ
თლოსის ძეთანი და რ~ლნი განყუნა დედამან მათმან შ~დ სიკ~დილისა
ქართლოსისა: ხ~ მრავალთა წელ
თა და მრავალთა ჟამთა ცხონდა ძე ქართლოსისი და განმრავლდა ნათესავი მისი: და
მათ ყ~თა განმრავლდა ნა
თესავი მათი: ხ~ შვილთა შ~ს მცხეთოსისათა გამოჩნდეს სამნი გმირნი სახელოვანნი
რ~ლთა სახელები ესე არს:
პირველსა უფლოს: მეორეს ოძრჵოს: მესამესა ჯავახოს: განუყო ამათ ქ~ყანა და ნათესა
ვი მათი ყ~ი: ოძრჵოსს მისცა ტასის კარითგან ვ~ე ზღვამდე სპერისა ქ~ყანა კლდოვანი.
ამან ოძ
რჵოს აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი: ოძრჵე და თუხარისი: ხ~ ჯავახოსს მისცა
ფანავრითგან
ვ~ე თავადმდე მტკვრისა. და ამან ჯავახოს აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი წუნდა და
ქალაქი არტანისა
რ~ლსა მაშინ ერქუა ქაჯთა ქალაქი ხ~ აწ ჰქვიან ჰური: ხ~ უფლოს დარჩა საყოფელსა
მამისა მათისა
მცხეთოსისა მცხეთას დაეპყრა ქ~ყანა არაგვითგან და ტფილისიდგან ვ~ე ტასის
კარამდე: და ფანავარადე.
და ამან აღაშენა უფლის ციხე ურბნისი, კასპი. არაგვითგან და არმაზითგან ვ~ე ტასის
კართამდე უ
წოდა ამას ქვეყანასა ზენა სოფლისა რ~ლსა აწ ჰქვიან შიდა ქართლი: ხ~ ვ~ე
სიკ~დილამდე მცხეთოსისა ესე ყ~ლნი ნა
თესავნი თარგამოსისნი იყვნეს სიყვარულსა ზ~ა ერთმანერთისასა: და შიში აქვნდათ
ნებროთიან
თაგან და ჰგონებდეს იგინი ნებროთიანთ გან ძებნასა სისხლისა ნებროთისსა: და
ისწრაფდეს იგინი მა
გრებასა ციხე ქალაქთასა შიშისათ~ს ნებროთიანთასა: ხ~ ვ~ა მცხეთოს მოკ~და ძე
ქართლოსისი შთავარდა

შური შ~ს შვილთა ქართლოსისთა. იწყეს ბრძოლად და ჵდომად ურთიერთას. რ~
უფლოსს ძესა მცხეთოსისსა
[......]ჩდეს არცა ხადოდეს უფლად რ~ი დატევებულ იყო საყდართა ზ~ა
ქართლოსისათა: რ~ მამისა მისისაგან
[.....]მულ იყო უფლობა ქართლოსიანთა: იწყეს ბრძოლად ურთიერთას და ჵდომად და
განაგრძელეს მათ შ~ს ბრძოლა
[.....] ჟამსამე აღდგიან ამათგანნი ორნი ნათესავნი ერთსა ზ~ა და სხვანი შეეწეოდიან
რ~ლნი მე მას და
რ~ლნი მე სხვანი აღდგეს ერთმანერთსა ზედა და სხვანი შეეწეოდიან. რ~ლსამე ჟ~ა
იქმნის მშვიდობა
მათ შ~ს და შეიშალნიან და ებრძოდიან: და განგრძელდა მათ შ~ს ესე ვ~რი საქმე და
არავინ იყო მათ შ~ს უწა
რჩინებულეს და უსახელოვანეს ა~დ ადგილითი ადგილად თავადნი იჩინიან: ხ~
რ~იცა იყვის მცხეთას რეცა თავადი
იგი იყვის ყ~თა მათ სხათა ზ~ა და არცა სახელედებოდათ მეფედ არცა ერისთავად ა~დ
მამასახლისი ეწოდებო
დათ. და იგი იყვის მაზავებელ და სხვათა ბჭე სხვათა ქართლოსიანთა რ~ ქალაქი
მცხეთა განდიდებულ იყო უმეტეს ყ~თასა
და უწოდდეს დედაქალაქად: და მას ჟ~ა დაივიწყეს ღ~ი დამბადებელი მათი და იქმნეს
მსახურ მზისა და მთოვარისა
[..]რსკვლავთა ხუთთა და მტკიცე და უფროსი და მტკიცე საფიცარი მათი იყო
საფლავი ქართლოსისა:
1-36 სტრ., 3r
გამოსლვა ხაზართა:
მას ჟ~ა შინა განძლიერდეს ხაზარნი და დაუწყეს ბრძოლა
ნათესავსა ლეკისათა და კავკასიოსთა: და ესე თარგამოსიანნი ყ~ლნი მას ჟ~ა იყვნეს
მშვიდობით სიყუარულსა
ერთმანერთისასა. ხ~ შვილთა ზედა კავკასისთა იყო უფალ დურძუკ ძე ტირეთისი:
ეზრახნეს ესე ექვსთა
ვე ნათესავთა თარგამოსიანთა და ითხოვდეს შველა ხაზართა ზ~ა. ხ~ შეკრბეს ყ~ლნი
ნათესავნი თარგამოსიანნი და გა
და გარდავლეს მთა კავკასია. და მოტყვენეს ყ~ლნი საზღვარნი ხაზარეთისანი და
აღაშენნეს ქალაქნი პირსა ხაზარეთისასა და წარმოვიდეს:ამისსა შ~დ ხაზართა იჩინეს
მეფე და დაემორჩილნეს ყ~ლნი ხა
ზარნი მეფესამას ჩინებულსა მათსა. და წარმოიძღვანეს იგი და გამოვლეს ზღვისკარი
რომელსა აწ ჰქვიან დარუბანდი:
ვერ წინააღუდგეს თარგამოსიანნი რ~ იყო სიმრავლე ურიცხვი ხაზართა: წარტყვენეს
ქ~ყანანი თარგამოსიანთა

ნი და შეჰმუსრნეს ყ~ნი ქალაქნი არარატისანი და მასისისანი და ჩრდილოსანი. და
დაურჩეს ციხე ქალაქნი თუ
ხარისისა სამშვილდე და მტვერის ციხე რ~ლ არს ხუნანი შიდა ქართლი და ეგრისი: და
ისწავეს ხაზართა ორნივე
ესე გზანი რ~ლ არს ზღვისკარი დარბანდი და არაგვისკარი რ~ლ არს დარი
დარიალა. და განამრავლეს ხაზართა გამოსულა და ტყვევნა მათი და ვერღარა
წინააღუდგეს და მი
ერითგან იქმნეს ყ~ნი თარგამოსიანნი მოხარკე ხაზართა: ხ~ ოდეს პირველ გამოვიდა
ხაზართა მეფე და მო
ტყვენნა ქვეყანანი რ~ლნი ზემოთ დაგვიწერია და გარდავლო მთა კავკასია და იყო ძე
მისი სახელით უობოს: და
მისცა ძესა თვისსა ტყვე სომხითისა და ქართლისა. და მისცა ქვეყანა კავკასიისა
ნაწილი ლომეკის მდინარისა
დასავლით დასავლეთადმდე მთისა და დაეშენა: უობოს და მათნი ნათესავნი არიან
ოვსნი და იგი არს ოვსე
თი რ~ლ ნაწილი იყო კავკასიისა. და დურძუკ რ~ი უწარჩინებულეს იყო შვილთა შ~ს
კავკასიისათა მივიდა და დაჯდა
ნაპრალსა შ~ა მთისასა უწოდა სახელი თ~სი დურძუკეთი და მისცემდა ხარკსა მეფესა
ხაზართასა: ხ~ მასვე გზობასა
მისცა მამის ძმისწულსა მისსა ხაზართა მეფემან ნაწილი ლეკანისა აღმოსავლით
ზღვითგან დარუბანდისით მდი
ნარემდე ლომეკისა: და მისცა ტყვე რანისა და მოვაკნისა. და დაეშენა იგი მუნ რ~ლ
ნაწილი იყო ლეკანისი: ხო
ზონის რ~ლ უწარჩინებულეს იყო ნათესავთა შ~ს ლეკანისთა: მივიდა და დაჯდა
ნაპრალსა შ~ა მთისასა: აღაშენა ქა
ლაქი და უწოდა სახელი თვისი ხოზანიხეთი. და გარდახდეს მას შინა ჟამნი
მრავალნი. და ესე ყ~ნი ნათესავნი იყვნ
ეს მოხარკე ხაზართა: ხ~ მიერითგან განძლიერდეს სპარსნი მზისა აღმოსავლითგან
ნათესავნი ნებრო
თისნი და გამოჩნდა ნათესავთა შ~ს ნებროთისთა კაცი ერთი გმირი აფრიდონ რ~ნ
შეკრაო ჯაჭვითა ბევრასფ
გველთა უ~იო და დააბა მთასა ზ~ა რ ~ლ არს კაცთ შეუალიო: ესე ვ~რი წერილ არს
ცხოვრებასა სპარსთასა: აფრიდონ
ეუფლა ყ~ლსა ქ~ყანასა სპარსთასა. ხ~ რ~ლთა მე ქვეყანათა შეგზავნნა ერისთავნი
ჵელადნი მისნი და რ~ი მე ქ~ყანა
მოხარკე ჰყო: ამან წარმოგზავნა ერისთავი თჴსი სპითა დიდითა რ~ლსა ერქვა არდამ
შვილი ნებროთის
ნათესავთა: მოვიდა ქართლს და შემუსრნა ყ~ლნი ქალაქნი და ციხენი ქართლისანი და
მოსრნაყ~ნი რაოდენი ხაზა

რნი პოვნნა ქართლსა შინა: ამან არდამ ერისთავმან აღაშენა ქალაქი ზღვის კარს და
უწოდა სახელი დარუბანდი რ~ი
ითარგმნების დაჵშა კარი: და მანვე მოზღუდა მცხეთა ქალაქი ქვიტკირითა. და
აქამომდე არა იყო ქართლს შ~ა საქ
მე ქვიტკირისა. და ამის გამო დაისწავლეს ქვითკირი: ამანვე არდამ მოჰკიდა კირი
ზღუდე ციხესა არმაზისასა და აქათ მტ
კვრამდი წარმოზღუდა ცხვირი არმაზისი ვ~ე მტკვრამდე: და ერისთაობდა აგადონ
მრავალთა წელთა: ხ~ ოდეს განუყო
აფრიდონ ყ~ი ქ~ყანა სამთა ძეთა მისთა მაშინ რ~ლსაცა ძესა მისცა სახლად სპარსეთი
და მასვე ხვდა წილად ქართლი რ~ლსა
სახელად ერქვა იარედ: ხ~ შ~დ ადარმა ერისთავისა გარდაიცვალნეს ერისთავნი.
მიერითგან უცალო იქმნნეს ძენი აფრიდონისნი: რ~ იწყეს ბრძოლად ურთიერთას და მოკლეს ორთა ძმათა იარედ ძმა
მათი. მაშინ პოვეს ჟ~ი მარჯვე ქართლოსიანთა
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ბერძენთასა. ხ~ ეგრის წყლის ქვემოთ დარჩა ბერძენთა, რ~ მკჴდრ
თა მის ადგილისათა ეზრახნეს ოვსთა გარდამოიყვანეს ოვსნი და პო
ეს ერის თავი სპარსთა ველსა გარე და კნისობდა და მოკლეს იგი. და
რომელ ჰპოეს სპარსი ყოელი მოსწყვიდეს ოვსთა და ქართუჲლთა და გა
ნთავისუფლდეს ქართველნი: ხ~ რჳანი და ჲერეთი დარჩა სპარსთა: და შ~დ ამ
ისსა, მრავალთა წელიწადთა და კვალად განძლიერდეს სპარსნი, და გან
დიდნა მეფე სპარსთა რომელსა ერქვა ქეკაპოს, იყო კაცი ვინმე მას ჟ~ა
ლეკეთს მგრძნებელი ნათესავი ზანიხიზისი და მან გრძნებითა თჴსითა
დააბრმო ქეკაპოს მეფე, და სპა მისი და ვერ შევიდა ლეკეთს: უკუ მოიქ
ცა და მაშინღა განუნათლდათ თვალები, ამან კ~დ მოხარკე ყუნა ქართვე
ლნი და წარვიდა: შემდგომად ამისსა რჳოდენთა მე
წელიწადთა . მოვიდა ჰამბავი ვითარმედ, მოსე განვლო ზღვა იჲ~ლთა
და იზრდებიან იგინი უდაბნოსა მანანათა. განკვირდეს ყოელნი და მათ
ყოელთა წარმართთა აქეს ღ~თი ისრაელთა:
და შემდგომად ამისსა რჳოდენთამე წელიწადთა უცალო იქმნა ქე
კაპოს მეფე სპარსთა, რამეთუ იწყო ბრძოლა თურქთა, პოეს
ჟამი მარჯუჲ, სომეხთა და ქართუჲლთა და განუდგეს სპარსთა, და
განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი მათნი და შეიერთნეს ყოელნი ნა
თესავნი თარგამოსიანნი: შემდგომად ამისსა რაოდენმე წელ
იწადთა გამოგზავნა ქეკაპოს სპარსთა მეფემან, ძე მისი რომელსა
ერქუა ფარშოროტ სპითა დიდითა სომეხთა და ქართუჲლ
თა, და ყოელთა თარგამოსიანთა ზედა: ხოლო
შეკრბეს ესე ყოელნი თარგამოსიანნი მიეგებნეს და
დაეწყვნეს ადრაბადაგანს სძლეს, და იოტეს

ფარშოროტ და მოსპეს სპა მისი: შემდგომ
ად ამისსა მცირედთა წელიწადთა კვალად მოგზავნა ამა
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ნვე ქეკაპოს ძის წული მისი ძე შიოშ ბედნიერისა, რომელი მოიკლა
თურქეთს ვითარცა წერილ არს წიგნსა სპარსთა ცხოვრებისასა, არა
ყოელი მართალი არამედ უმრავლესი ტყუვილიჱ
წარმოემართა ესე ძე შიოშისი სახელით ქაიხოსრო: ვერ წინა აღუდ
გეს მას სომეხნი და ქართველნი რამეთუ დიდი იყო ძალი მისი,
მოვლო ყოელი სომხითი და ქართლი, მოტყუენა ყოველივე და
იავარ ყუნა ყოელნი, ციხენი და ქალაქნი და დაუტევნა ერისთა
ვნი, და აღაშენა ადარბადაგანს სახლი სალოცავი სჯულისა მათისა
და წარვიდა: და შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელ
იწადთა უცალო იქმნა ქეიხოსრო და იწყო ბრძოლად თურქთა
ეძიებდა სისხლსა მამისა მათისასა. და იპოეს ჟამი სომეხთა და ქა
რთველთა, განუდგეს სპარსთა და მოსრნეს ერის თავნი
სპარსთანი და განთავისუფლდენ მასვე ჟამსა მოვიდეს თურქნი,
ოტებულნი მისვე ქაიხოსროსაგან, გამოვლეს ზღუა გურგანისი
აღმოჰყვეს მტკვარსა და მოვიდეს მცხეთას სახლი ოცდა რვა:
და ეზრახნეს მამასახლისსა მცხეთისასა, აღუთქუჲს შე
წევნა სპარსთა ზედა. ხოლო მამასახლისმან, მცხეთელმ
ან აუწყა ყოელთა ქართველთა. ინებეს დამეგობრება მა
თი თურქთა, რამეთუ აქვნდა შიში სპარსთა და შემწეობ
ისათვის დაიმეგობრნეს თურქნი იგი გამოსხმულნი და გა
ნიყვანეს ყოელთა ქალაქთა შინა:ხოლო უმრავლესნი მათგანნი მოვიდეს და პოეს ად
გილი ერთი მცხეთას დასავლით კერძო კლდეთა შო
რის მოკვეთილი ღრმა, და მოითხოეს ადგილი იგი მცხეთე
ლ მამასახლისისაგან მისცა და აღაშენეს იგი, მოზღუდეს
მტკიცედ და ეწოდა მას ადგილსა სარკინე: და იყ~ნეს ესე თ~რქნი და ქართველნი
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ნებირ მქ~ტლ ერთმ~ნერთირა მოელოდერ მორლვარა რპ~რრთარაჲ.
ამ~გრებდერ ციცეთა და უ~ლუთა: მ~რ ჟ~მრა ღ~ა რადაცა ვინ მივიდირ
ოტებ~ლნი რ~ბერშნეთით. გინა არსრით ოტებ~ლი გინა ცაზარ
ეთით ქ~ივე დაიმეგობრიან უ~რთველთა ღ~მწეობირთ~რ რპარ
რთა ზ~აჭ dა გ~მოჴდერ ამ~რ ღ~ა ჟ~მნი მრ~ვლნი: მ~ღნ ნ~ბსუოდონ
ორორ მ~ტემნ წ~რმორტქსჱნა იჱ~ლმი და მსნით ოტებ~ლნი წ~რიანი
მოვიდერ უ~რთლრა. მოითცოვერ მცცეთელთა მამარ~ცლირირაგ~ნ უ~ქნა
ც~რკითა. ც~ მცცე მირცა და დარცნა არაგსრა ზ~ა წქ~რორა რ~ლრა წუჳან ზ
ანავი. და რ~ი უ~ქნა აუ~ნდა მ~თ ც~რკითა აწ უჳან ცერკ ცარკირა

მირთ~რ:aუამომდირ უ~რთლორიანთა ენა მც~ლო უართსლი იქ
ო რ~ლრა ზრაცჳდერ. ც~ ოდერ ღ~მოკრბერ ერე სრიცცვნი ნ~თერა
ვნი უ~რთლრა ღ~ა მ~ღნ უართველთაცა გ~ნქსრნერ ენა თ~რი
და ამ~თ ქ~თა ნ~თერავთაგ~ნ ღეიუმნა ენა მრავალი. და იპქრე
რ რძ~ლი სბ~რტერი ქ~თა ნ~თერავთარა. რ~ ცო ლ უმრობირათ~რ არა ს
ყნდა ნ~თერაობ~ჲ და ქ~ა რ~ლრრა ჩამდერ რ~ტლჲვი არა იქო მკ
სდ~რრა ღერჩამდერ ღ~დ ამირრა რ~ჲოდენთა მე წელიწადთა აფ
მოვიდა შე რპარრთა მეტირა ვაღტაღაბირი რ~ცელით რპან
დიატრვალი გოლიათი იგი და რ~ცელოვანი: ც~ ვერ წინა ა
ფსდგერ რომეცნი და უ~რთსჱლნი ა~ დ გ~ნამ~გრნერ ციცენი და
უ~ლუნი და მოელოდერ მორლვარა მირრა: ც~ მოვიდა რა იგი ადა
რბ~ჲდაგანრ ეწია ამბ~ჲვი ვ~დ რპ~რრთა რ~ მოკლერ მ~მირ მ~მა მირი
თსრუთა: ღ~მოვიდერ თსრუნი რპარრეთად. მ~ღნ დასტევა
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რპანდიატ ბრშოლ~ჲ რომეცთა და უ~რთველთა ღეიუცა თსრ
უთა ზ~ა შებნად რირცლრა მ~მირ მამირა მ~თირ~რა და გ~ნთავირსტლდერ რო
მეცნი და უართველნი. ღ~დ ამირრა რ~ჲოდენთა მე წელიწადთაჲ.
მეტე იუმნა რპ~რრეთრ შე რპანდიატ რვალირა რ~ი არრ რ~ცელ
ით ბაამ~ნ რ~ი იცნობ~ბირ არდაღირობით ე რე გ~ნდიდნა ს
ტრორ ქ~თა მ~ტეთა რპ~რრთარა ამ~ნ დაიპქრა ბ~ჲბილოვანი და
არსრეთი მოც~რკე ქსნა ბერშენნი და წრომნი. და მ~ღნ უ~რთ
ველნი მოც~რკე იქსნერ მირდავე და იქვნერ უართლრ ერრ
ეთ აფრესლ ერე ქ~ნი ნ~თერვნი და იზრაცებოდა უ~რთლრა ღ~ა
ეუსრი ენა: რომცსრი უ~რთსლი ცაზრსლი არსრსლი .
ებრასლი. და ბერშსლი: ერე ენანი იცოდერ ქ~თა მ~ტეთა უა
რთლირათა მ~მათა და დედ~თაჭ
T~ვი ღ~მორლვა ალეურ~ნდრერი
eრე ალეურ~ნდრე გ~მოყნდა უქ~ნარა რაბერშნეთირ~რა უ~ქნარა რ~ლრა
წუჳან მაკედონ. შენი კ~ცნობირა მეგჳპტ~ლირა ვ~ა წერილ~რრ
წამბ~ჲვი მირი წიგნრა ბერშენთარა: ამ~ნ ალეურ~ნდრე დაიპქ
რნა ქ~ნი კიდენი უ~ქანირ~ნი. ერე გ~მოვიდა დარავლით და ღევიდა
რ~მცრით ღ~მოვიდა ყრდილოთ. გ~რდამოვლნა კავკარნი და მო
ვიდა უართლ~დ. და პოვნა ქ~ნი უ~რთ~ლნი სბ~რტერ ქ~თა ნ~თე
რ~ვთა რძ~ლითა. რ~ ცოლ უმრობირა და რიშჳრათ~რ არა სყნდა
ნ~თერაობ~ჲ ქ~ა რ~ლრრა ჩამდერ მკსდ~რრა ღერჩამდერ.
აშიაზე#--------------ვ~ა მჵეცნი და პირტყვნი, რ~ლთა ქცევისა წარმოთქმაჵმარა ის, და იხილნა რა იგი
სასტიკნი წარმართნი რ~ლთა ჩვენ ბნთრქად, და ყივჩაყად წოდთ მსხდო მარენი
მდინარესა მას მტკვრისასა მიხვევით და კვ
#---------------------------------------და სკჳრდა
ერე ალეურ~ნდრერ რ~ არა რ~ნი ნ~თერვნი იუმოდერ მ~რ
აშიაზე#----------------------------და აწ ენება რათამცა აღმოფხვრნა იგინი ქალაქებისა მისგან ა~დ მას ჟ~ა ვერ ძლო რ~
ჰპოვნა ციხენი მაგარნი და ქალაქნი ძლიერნი ვ~ა გამოვიდესსხვანი ნათესავნი
ქალდეველნი, და დაეშენნეს იგინიცა ქარლს: შ~დ ამისსა განძლიერდა ალექსანდრე
და დაიპყრა ყ~ი ქ~ყანა და აღმოვიდა ქ~ყანასა ქართლისასა

#--------------------და პო
ვნა ციცე უ~ლუნი ერე შლიერნი ღსა უ~რთლ წსნდა ცერთს
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ირი მტკსრირა ოშრჴე მოკიდებსლი კლდერა ფადორრა თსც~რირ მ
დინ~რერა ზ~ა რპერირ~რა რ~ლრა წუჳან ჩოროცი სრბნირი კარპი და ს
ტლირციცე უ~ლუი დიდი მცცეთა და სბ~ჲნნი მირი რ~რკინე ციცე დიდი
და ზანავი სბ~ჲნი წ~რიათა და რსრთავი და დედა ციცე რ~მღჳლდე
და მტკსრირ ციცე რ~ლრრ ცსნანი და კაცეთირა უ~ლუნი. ამ~თ ქ~თა
ციცეთა და უ~ლუთა ღ~ა პოვნა კ~ცნი რ~რტიკად მბრშო ლნი და გ~ნსქო
ლ~ღუარი მირი და ქ~თა ამ~თ ციცე უ~ლუთა გ~რე მოადგინნა და თჳთ და
დგ~ჲ მცცეთარ და დასდგინნა ლ~ღუარნი იმიერ და ამ~რ. ზემოთ და უს
ჱმოთ და თჳთ დადგ~ჲ ურ~ნრ ზ~ა. ადგილრა რ~ლრა წუჳან ნარტ~კირიჭ
mტსჱრირ ციცერა და თსც~რირრა არა წბრშოდა რ~ ვერ ღესშლ~ბ
და დაპქრობ~დ. ც~ რც~ჲნი ერე ციცენი და უ~ლუნი დაიპქრნა ეუ~რ
თსჱ. ც~ რ~რკინ~ლთა მსნ თსრუთაგ~ნთა აგინერ მ~ტერა. გ~ნსწქ
რა ალეურ~ნდრე და არფარა ინებ~ჲ ზავი და ვედრებ~ჲ მ~თი არა ღეი
წქნ~რა და წუ~ჲ მ~თ ვინ~თგ~ნ მ~ მგ~ნეთ მე ერე არრ ნ~ცვლი თუ~ნი რ~ა
დაგჴოცნე ქ~ნი და მოიცვა უ~ლუი რარკინე და ვერა რადეთ გ~ნერ
ა ერთიცა კ~ცი. ც~ რრკინელთა ღერჩირდა რ~ წბრშოდა თერთმეტ თ
სჱ იწქერ ტარსლ~დ კლდერა კატა. და გ~ნჴსრიტერ კლდე იგი რ~ი
ლბილ იქო და ადჳლ~დ რ~ჴსრეტელი. და გ~ნკრბერ ჴსრ~ლრაჲ
მ~რ რ~რკინელნი ფამე და ღეივლტოდერ კავკარიად და დასტ~ვერ ცალ
იერ~დ უ~ლუიჭ dაიპქრა ალეურ~ნდრე ქ~ი უ~რთლი და ამა ალ
ეურ~ნდრემ მორრნა ქ~ნი იგი ნ~თერ~ვნი აფრესლნი უართლრ მქოტნი
და სცცონი იგი ნ~თერვნი მორრნა და დაატქსჱვნა და დედ~ნი და ქრმ~ნი
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სცებნი თ ცსთმეტირ წლირა სმცირერნი და დასტევნა ნ~თერ~ვნი უ
ართლორიანნი: და დასტევა მ~თ ზ~ა პატრიკად რ~ცელით აზონ შე
იარედორირი. ნ~თერ~ვი მირი უ~ქნით მაკედონით. და მირცა არი ათარი კ~ცი
უ~ქანით წრომით რ~ლრა წუჳან ტროტათორ ერე ტროტათორელნი
იქვნერ კ~ცნი შლ~რნი და მჴნენი ეკირთებოდერ უ~ქნარა წრომირ~რა. და
მოიქს~ნნა უართლ~დ მირცა აზონრ პ~ტრიკრა. და დასტევა უ~რთლრ
ერირთ~ვად აზონ. და მირ თ~ა რპანი იგი მპქრობლ~დ უ~რთლირაჭ
dა სბრშანა ალეურ~ნდრემ აზონრ რ~ა პ~ტივრცემდენ მზერა და მთო
ვ~რერა და ვარრკ~ლავთა ცსთთა და წმრ~ცრბდენ ფ~ა სცილ~ვრა დამბ~ჲ
დებ~ლრა ქ~ირ~რა. რ~ მ~რ ჟ~ა არა იქო წ~წქლი და მოშფს~რი რძ~ლირა ჩ~ტ
ირა რ~ნცა არწავა და ამცილ~ჲ ა~დ თჳთ მოიგონა რძ~ლი ერე ალე
ურ~ნდრე მეტობ~ჲრა ღ~ა მირრა ქ~ა უ~ქნრა რძ~ლი ერე დასდვა. და წ~რჳ
და ალეურ~ნდრეჭ x~ ამ~ნ აზონმ~ნ მოარფჳნა ზფსდენი უ~ლურა მცცე
თარ რ~ტ სშვლი თ~რთ და დასტევნა ოთცნი იგი ციცენი რ~ნი მორდგ
მიდერ პირრა უ~რთლირ~რა. თ~ვადი ციცე რ~ლრრ არმაზი და ერთი ციცე
დარ~რრლრა არმაზირა ცცჳრირ~რა და ერთი თ~ვრა ზ~ა მც ცეთირ~რა. მე
ოთცე ციცე დარ~ვლით მცცეთა მტკს~რრა ზ~ა. და ერენი მომტკიცნა
და გან~ვრნა იგ~ნი ლ~ღურითა. და ქ~თა უ~რთლირა უ~ლუთა და მოარ
ფსჳნა ზფსდენი და დაიპქრნა ქ~ნი რ~ზფვ~რნი უ~რთლირ~ნი და
ბერდსძირ მდინ~რითგ~ნ ვ~ე ზფსამდე რპერირა. და დაიპქრა უა
რთლრა ზ~ა ეგრირიცა და მოც~რკე ქსნა ორნი ლეკნი და ცაზ
არნი. და ვ~რ წ~რჳდა ალეურ~ნდრე ეგჳპტედ და ვ~რ აფაღე
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ნა უ~ლუი ალეურ~ნდრია და თორმეტ წლ~ჲმდირ მოვლო ქ~ი უ~ქნ
ა თორმეტ წლ~ჲმდირ მოვლო ქ~ი უ~ქნა თორმეტრა წელ
რა ღ~ა დაეპქრნერ ქ~ნი კიდენი უ~ქნნი. და მეთოთცმეტერა წელრა ღ~ა ალე
ურ~ნდრიარ ღ~ა მოკ~და იგი სრწორო დიდი ჴ~ლმწიტე და ვ~რ
მოკ~დებოდა იგი მირრავე რიცოცცლერა ღ~ა გ~ნსტევ ნა მთ~ვრ
ნი იგი რ~ნი ღეპქრობილ და დამონებ~ლ იქ~ნენ მირგ~ნ და იგ~ნი
წ~რჳდერ თ~რ თ~რდ უ~ლუდ ვ~ა ბრშ~ნებ~ლ იქოჭ mერმე მ~ღნ მ
ოიქს~ნნა ოთცნი კ~ცნი ტომნი მირნი რ~ნი იქვნერ რ~ცე ლით: ან
ტიოცოზ წრომოზ ბიზინტიორ და პლ~ჲტონჭ dა მირცა ან
ტიოუოზრ. არსრარტანი და რომცითი და კერშო აფმორ~ვლ
ეთირა სყინა. მ~რ. და მ~ნ აფაღენა უ~ლუი ანტიოუიაჭ x~ წრო
მორ მირცა თრიმიკოზი და სყინა კერშო დარ~ვლეთირა და მ~ნ
ადამს აქეთ სამი ათასორას ოცდა ცამეტ წელიწადს კან აღაშ აფაღენა ნა უ~ლუი
წრომიჭ dა ბიზინტიორრ მირცა რაბერშნე
თი და უ~რთლი და სყინა კერშო უართლი ყრდილორა. და
მოსწერა წიგნი ანდერში. აზონ პატრიკრა. ერირთ~ვრა უ
ართლირ~რა რ~ა მრ~ცსრ~ბდერ იგი ბიზინიტორრ. და მ~ნ აფაღენა ბი
ზინტია რ~ლრა აწ წუჳან კორტანტი პოლიჭ x~ პლატონ და
სტევა ალეურ~ნდრიარ. და მოკ~და ალეურ~ნდრე. ამ~ნ აზონ
დასტევა რძ~ლი ალეურ~ნდრერ მოცემ~ლი იწქო კერპთ მრ~ც
სრბ~დ და ღეუმნნა ორნი კერპნი ვეცცლირ~ნი გაცი და გაიმ.
და მონებდა იგი ბიზინტიორრ მეტერა რაბერშნეთირ~რა. იქო კ~ცი
შნელი და მრირცანე. და ერე დააწერა და ამცნო რპათა მირთა
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ვ~დ ქ~თა უ~რთველთაგ~ნმ~ნ რ~ნ წპოორ რ~ჩსრვ~ლი მოკ~ლთ იგი და წ
ქოტდერ წრომნი იგი ერრ~თ უ~რთველთა ზ~ა და ვინცა ვინ გ~მო
ყნდირ უ~რთველთაგ~ნი უმნილ კ~თლ და არ~კოვ~ნი მოკლიან იგი. და იქო
ჩირი დიდი უ~რთველთა ზ~ა და ერე აზონ მ~თ წრომთ~ცა ზ~ა იქო მერი
რცლე და მოერრნერ მრ~ვლნი მ~თგნ~ნი ჭ
cც~რბჲ ტარნავაზირი რ~ი იქო პ~ლი მეტე უ~რთლირაჭ
m~რ ჟ~ა იქო ჩაბსკი ერთი მცცეთარ უ~ლურა ღ~ა რ~ლრა ერუსა ტარ
ნავაზ. ერე ტ~რნვ~ზ იქო მ~მლ~დ უ~რთლელი ნ~თერვი სტლორი მც
ცეთორ შირა და დედსლ~დ რპარრი არპანელი. და იქო იგი შმირ წ~ლ
ი რ~მარირი რ~ი მორლვ~რა მ~რ ალეურ~ნდრერრა მცცეთელ მ~მრაცლი
რი ქოტილიქო. ერე რამრ და შმა მირი მ~მა ტარნავაზირი მოკლ~ლ
იქო ალეურ~ნდრერგ~ნ. ც~ დედარა ტ~რნავაზირ~რა წ~რექს~ნა ტ~რნავაზ რ~მ
ირა წლირა ქრმა და ღელტოლვილ იქო კ~ვკარიად. და მსნ აფზ
რდილ იქო და მორრ~ლ იქო მცცეთარ მ~მსლრა თ~რრაჭ x~ ერე ტ~რნვ~ზ ი
ქო კ~ცი გონ~რი მცედარი და ღ~მმართებ~ლი და მონიდირე ჴ~ლოვ~ნი და
იმ~ლჳდა იგი რიკეთერა თ~რრა აზონირ ღიღირგ~ნ. ც~ მონადირეობითა მირი
თა იუმნა მეცნიერ აზონირა და ღეიქსარა იგი აზონმან მონადირობირ~თჳრ
ევედრ~ბოდა ტ~რნვ~ზრ დედა მირი ღჳლო ყ~ო ეკრშ~ლე აზონრ. და ნს
რარ~ჲრ იყინებ რიკეთერა თ~ვირა ღ~ირრა ნს სკ~ჱ მოგკლ~ჲნ ღ~ნ და ი
ქო ღიღი და შრწოლ~ჲ მ~რ ზ~ა და ვ~რ გ~ნმრვლდა ღიღი აზონირა მ~თ ზ~ა
წუ~ჲ ტ~რნვ~ზრ ღჳლო ყ~ო დასტევე რ~ქოტ~ლი მ~მათა ღ~ნთა და წ~რმიქს
ანე მ~მსლრა ყ~ა არპანრ შმ~თა ყ~თა თ~ა და გ~ნერე ღ~ნ ცოცც~ლი ჴ~ლირა
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გ~ნ აზონირაჭ dა დაამტკიცერ გ~ნზრაცვა ერე წარლვა არპანრა
ჩირ სყნდა ტ~რნვ~ზრ დატევებ~ჲ რ~ქოტელთა მ~მათა მირთ~რა. ა~დ ღიღირ~გნ
დიდირა დაამტკიცა წარლვა. მ~ღნ იცილ~ჲ რიზმ~რი ტ~რნვზ რეცა ი
ქო იგი რ~ცლრა ღ~ა სკ~ცსრრა და ეგ~ლვებოდა გ~ნრლვა და ვერ გ~ნ
ჳდა. მ~ღნ ღ~მოვიდა რ~რკმელრა მირრა ღსუი მზირა და მოერტქ~ჲ წელ
თა მირთა და გ~ნიზიდა და გ~ნიქვ~ნა რ~რკმელრა მ~რ და ვ~რ გ~ნჳდა
ველ~დ იცილა მზე უსჱ მდებ~ჲრედ მიწქო ჴ~ლი მირი მოწცოცა ცვა
რი პირრა მირრა და იცცო პირრა მირრაჭ g~ნიფჳშა ტ~რნვზ და გ~ნ
სკჳრდა რიზმ~რი იგი ერე არრ მე წ~რვლ არპანრ და მსნ რიკე
თერა მივეცემი: ც~ მ~რ დფ~რა ღ~ა გ~ნვიდა და ნადირობდა მ~რტო და დე
ვნა სქო ირემთა. ველრა დიფომირ~რა და ივლტოდერ ირემნი
ფირფალთა ღ~ა ტტილირირ~თა მირდევდა ტ~რნვზ რტქორცა ირ
არი. და წკრა ირემრა. და მცირედ წ~ვლო ირემმ~ნ და დაეცა შ
ირრა კლდირ~რა მივიდა ტ~რნ~ვზ ირემრა ზ~ა. და დფე იგი იქო მწ
სცრი გ~რდაჴდა და დაძდა ირემრა მირ თ~ა რ~ამცა დაქო მსნ ფ~მე
იგი. და დილესლმცა წ~რჳდა. ც~ კლდირა მირ შირრა იქო უსაბი
რ~ირა კ~რი აფმოუმნ~ლ იქო უჳთა შსჱლ~დ. და რიშსჱლითა ღე
წუმნოდა დარფსჱვა ღენებ~ლრა მ~რ მ~ღნ დარცა წ~მა მშატრი:
ც~ ტ~რნვზ აფმოიფო ყსგლსგი და გ~მოარფჳა კარი უსაბი
რა მირ. რ~ამცა მსნ ღიგა დაიმღრალა წჳმირა მირგ~ნ. და ღევიდა უს
აბრა მ~რ და იცილ~ჲ მსნ ღ~ა გ~ნში მისწდომ~ლი. ოურო და ვეც
ცლი და რ~მრცსრბ~ლი ოურორა და ვეცცლირა მისწდომელი მ~ღნ
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ტ~რნვზ გ~ნკჳრდა და აფივრო რიც~რსლითა და მოეგონა რიზ
მ~რი იგი და დაწკრშალ~ჲ კ~რი უსაბირა ეგრეთვე და მრწრ~ტლ
წ~რმოვიდა და სთცრა დედარა თ~რრა და ორთა დათა მირთა
მ~რვე ფამერა წ~რმოვიდერ რ~მნივე იგი რ~ჴედრებითა და ჩს
რჩლებ~თა დაიწქერ გ~მოფებ~დ გ~ნშირა მირ: და დატლვად
რიმ~რძვერა თ~რრა ვ~რ გ~ნთენდებოდირ კ~დ ეგრეთვე აფ
მოუმნიან კარი უსაბირა მირ და ერრეთ გ~მოკრიბერ იგი
ცსთ ფამე და დაიგ~ლერ რიმ~რძსერა მ~თრა ჭ mაღინ ტ~რნვზ
წ~რგზ~ვნა მონა თ~რი უსძირ თ~ა. და წუ~ა მე ვარ ნ~თერვი
სტლორ მცცეთორ შირა და შმირ წსლი რამარა მამარა
ცლირირა. და არრ ყ~მ თ~ა ცსარტაგი დიდ შ~ლი აწ ინებო
რ~ა მით ცვარტაგითა მოვიდე ღ~ნ თ~ა და ვიქვნ~თ ყ~ნ შმა
და ვიჴმ~როთ ყ~ნ ცვარტაგი იგი ორთავე გ~მოსყნდეთ ყ~ნ
მტერ~დ აზონ ერირთ~ვრა. და რსჱმ~ნ ყ ~ნმ~ნ გსცერ ყ~ნ შ
ლევა კ~თლიჭ m~ღნ გ~ნიც~რა უსძი რიც~რსლითა დიდითა და
წუ~ა ა ფდ~გ და მოვედ ყ~მ თ~ა. და ნს ღსრობ ცვარტ~გრა ღ~რა
და ცვარტ~გითა ღ~ნითა გ~ნგიმრ~ვლნე რპანი ღ~ნი. ვ~ე გ~მოვყ
ნდეთ მტერ~დ აზონირა. მ~ღნ გ~ნიც~რონ ქ~თა უ~რთვ~ლთა აწ
ქსჱდილთა მირგ~ნ და მიწქსდესლთა. და ვგონებ რ~ლ წ
რომთა მ~თგნნიცა გ~მოგსერთნ~ნ. რ~ სრიცცსნი აწქსჱ
დილ არ~ნ მ~თგნნიცა აზონირგ~ნჭ m~ღნ ტ~რნვზ ტ~რლდ წ~რჳდა
რიცრ~ლითა და რ~ი ღერ~შლებ~ლ იქო გ~ნშირა მირგ~ნ წ~რიტანა თ~ა
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დედა და დანი მირნი მირ თ~ა და მივიდა უსძირ თ~ა. და წუ~ა მ~რ უსძი
ღ~ნ ც~რ ღჳლი თავთა მ~თთა უ~რთლირ~თა და ღ~ნ გმართებრ ს
ტლობ~ჲ ყ~ი. აწ ნს ღსრობ ცვარტ~გრა ღ~ნრა. რ~ა გ~ნვამრ~ვლნ
ეთ რპანი. და სკ~თს მოგსეც~რ შლევა ღ~ნ ც~რ სტ~ლი ყ~ნი და მე ვ

არ მონა ღ~იჭ m~ღნ ღეიერთნერ და ეზრ~ცნერ ოვრთა და ლეკთა
ც~ მ~თ გ~ნიცარერ რ~ არა რთნდაჲ ცარკირა მიცემა აზონირა და მოწ
ქსჱრ ოვრნი და ლეკნი. და გ~ნიმრ~ვლერ რპანი ეგრირით ღეკრბე
რ სრიცცსნი რპანი და მომ~რთერ აზონრ. ც~აზონმ~ნ მოსწოდა
რპათა თ~რთა და ღემოკრიბნაჭ m~ღნ ათარი მჴედარი რყესლი წრ
ომთა მ~თგნი რ~თა ბ~რტი წაწკიდებოდა აზონირგ~ნ გ~ნსდგ~რ აზონრ.
და მოვიდერ წ~ეტ~რნ~ვზირა მ~ღნ ქ~ნი უ~რთსჱლნი გ~ნსდგ~რ აზ
:ონრ: ც~ რპანი რ~ლ დარყომილ იქსნერ ვერფარ~ჲ მიენდო მ~თ.
რ~ ქ~თა ზ~ა ბ~რტირ მოუმედ იქო. წ~რჳდა აზონ და მივიდა კლ~ჲრძე
თრ. და გ~მგრდა იგი რიმ~გრეთა ღ~ა კლ~რძეთირ~თა ც~ მოვიდა ტა
რნ~ვზ მცცეთარ და დაიპქრნა ოთცნი იგი ციცენი მცცეთირ~ნი. და მ~რ
ვე წელიწადრა ღ~ა დაიპქრა ქ~ი უართლი თჳნი~რ კლ~ჲრძეთირა:
ამ~ნ ტ~რნვზ წ~რავლინნა მ~ცუ~ლნი წ~ე მეტირა. ანტიოუორ არსრ
არტ~ნირა. და წ~რრცა შფსჱნი დიდ შ~ლი და აფსთუვა მ~რ მრ~ცსრბ~ჲ
და ითცოვა მირგ~ნ ღეწევნა ბერშენთა ზ~ა: ც~ ანტიოუორ ღეიწ
ქნარა შფსჱნი მირი. და სწოდა ღჳლ~დ თ~რდ და წ~რმორცა გჳრგ
ჳნი. და სბრშანა ერირთ~ვთა რომცეთირ~თა. რ~ა ღეეწეოდენ ტ
არნ~ვზრ: ც~ წელრა მეორე რა აზონ მოირთნა რპანი რ~ბერშნე
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თით. გ~ნშლიერდა ტ~დ და მომ~რთა ტ~რნვზრ ც~ ტრნ~ვზრ გ~ნემრ
ავლნერ მჴედ~რნი უ~რთლირ~ნი მოსწოდა მ~თ და სჴმო უსძი
რ და ოვრთა და ღეკრბერ ერე ქ~ნი და მოერთნერ ერირ თ~ვნი ა
ნტიოუოზირნი რომცითით. და ერე ქ~ნი ღეკრიბნა ტ~რნვზ და მიეგებ
ა ნაულ~უევრა თ~ა არტანირ~რა რ~ლრა ერუსა მ~ღნ უ~ძთა უ~ლ
აუი რ~ლ არრ წსრი. და ეწქსნერ მსნ და იუმნა ბრშოლ~ჲ დიდ შ
ალი. და მორწქჳდერ ორგნითვე სრიცცჳ. ც~ იშლივნერ ბერ
შენნი ტ~რნვზირგ~ნ. ივლტოდა ბ~ჲნაკი მ~თი და მოკლერ აზონ
და სრიცცსნი რპანი მ~თნი მორრნერ და ტქსჱ უმნნერ და წ~რჳდა ტა
რნ~ვზ და მოტქსჱნა რაზფსარი რ~ბერშნეთირა ანშიანშორა და ე
კლეცით ღ~მოიუცა მოვიდა კლ~ჲრძეთრ. და დაიპქრა კლ~ჲრძეთი.
და წ~რმოვიდა მცცეთ~დ რიც~რლითა დიდითა: ც~ რიმდიდრერა ზ~ა მირრა
დაერთო ცვარტ~გი აზონირცა და იუმნა რიმდიდრე გ~რდარესლიჭ
x~ ეგრირ წქ~ლრ უსჱმოთ დარყა ბერშენთა: რ~ მკჳდრთა მირ
ადგილირ~თა არა ინებერ გ~ნდგ~მა ბერშ~ნთა. მ~ღნ ტ~რნვზ მირცა დაჲ
მირი ოვრთა მ~ტერა ცოლ~ჲდ და მეორე და მირი მირცა უსძირ ცოლ~დ
და მირცა უსძირ ეგრირ წქ~ლრა და რიონრ ღსა ზფჳთგ~ნ მთამდე. რ~ლ
რა ღ~ა არრ ეგრირი და რსანეთი. და დაამტკიცა იგი ერირ თ~ვდ მსნ.
და მ~ნ უსძიმ. აფ~ღენა ციცე გოძი: m~ღნ ტ~რნვზ სღიღ იუმნა ქ~თა
მტერთა მირთგ~ნ. და მეტე იუმნა ქ~ა უ~რთლრა და ეგსრრა ზ~ა და
გ~ნამრ~ვლნა ქ~ნი მჴედ~რნი უართლორიანნი. გ~ნაწერნა ერირთ~ვ
ნი რვანი და რპარპეტიჭ eრთი გაგზავნა მარგჳრ ერირ თ~ვდ.
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და მირცა მცირით მთითგ~ნ რ~ლრრ ლიცი ვ~ე ზფსამდე რიონრ ზემო
თ. და ამ~ნვე ტ~რნვზ აფაღენნა ორნი ციცენი ღორაპანი. და დიმნაჭ
dა გაგზ~ვნა მეორე კაცეთირა ერირთვად. და მირცა არაგჳთგ~ნ
ვ~ე წერეთამდე რ~ლრრ კ~ცეთი. და კსცეთიჭ mერ~მე გაგზ~ვნა ცს
ნანირა ერირთვ~დ. და მირცა ბერდსძირ მდინ~რითგ~ნ ვ~ე ტტილირ~მდე.
და გაყიანთამდირ რ~ლრრ გარდაბ~ჲნიჭ mეოთცე გ~გზვნერ რ~მღჳლ
დერ ერირთავად და მირცა რკჳრეთირა მდინ~რითგ~ნ ვ~ე მთამდე რ~ლრრ

ტაღირი და აბოციჭ mეცსთე გ~გზვნა წსნდირ ერირთვ~დ. და მირცა
ტანავარითგ~ნ ვ~ე თ~ვდმდე მტკსრირა. რ~ლრრ ძ~ვაცეთი და კოლ~ჲ
და არტანიჭ mეეუვრე გ~გზავნა ოშრჴირ ერირთავად. და მირცა ტ
არირ კ~რითგ~ნ ვ~ე არრიანთამდირ. ნორტირ თ~ვითგ~ნ ზფსამდირ რ~ლ
არრ რ~მცცე და აჩარაჭ m~ღჳდე გაგზ~ვნა კლ~ჲრძეთირ ერირთ~ვდ. და
მირცა არრიანთითგ~ნ ზფ~ჲმდეჭ dა უსძი იქო ერირთ~ვი ეგრირირაჭ
mერვე დაადგინა რპარპეტ~დ. და მირცა ტტილირითგ~ნ. და არაგ
ჳთგ~ნ ვ~ე ტარირ კარამდე. და ტანვარამდე. რ~ლრრ ღიდა უართ
ლი და ერე რპ~რპეტი იქო ქ~დვე წ~ე მ~ტირა მთ~ვრობით გ~ნგბდირ
ქ~თა ერირთ~ვთა ზ~ა ც~ ამ~თ ერირთ~ვთა უ~ღე. ადგილთა და ადგი
ლთა გ~ნყინნა რპარალ~ჲრნი და ათარირ თ~ვნი და მ~თ ქ~თა გ~ნ მო
ვიდოდა ც~რკი რ~მეტო. და რაერირთავო ერრეთ გ~ნაწერა ერე ქ~ლი
ტ~რნვზ. მიმრგ~ვრებსლ~დ რ~მეტორა რპ~რრთარა და მოიქსანა ცოლ
ი დსრშსკელთა ნ~თერ~ვი კავკარირიჭ aმ~ნ ტ~რნვზ მოზფსდა
უ~ლუი მცცეთა მტკიცედ. და ქოვ~ნი უ~ლუნი და ციცენი უ~რთლირ~ნი
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მოოჴრებ~ლნი ალეურ~ნდრერგ~ნ და ამ~ნ აფაღენნა იგ~ნი და ვერფ
არა იშიერ ღსრი ბერშ~ნთა ტ~რნვზრა ზ~ა რ~ სცალო იქსნერ
იგ~ნი ო~რგ~ნ წრომთარაჭ dა ამ~ნვე ტრნ~ვზ ღეუმნა კე
რპი დიდი რ~ცელრა ზ~ა თ~რრა ერევე არს არმაზი და ტ~რნვზრ რპ~რრ
სლ~დ არმაზ ერუსა. ამართა კერპი იგი არმაზი თ~ვრა ზ~ა
უართლირ~რა. და მიერითგ~ნ ეწოდა არმაზი კერპირა მირ თ~რ. და
უმნა რატტსრ~ბჲ დიდი კერპირა მირ თ~რ აფმ~რთებ~ლირაჭ oცდა
ღჳდირ წლირ მ~ტე იუმნა. და რ~მეოცდა ცსთ წელრ მეტობდა ნები
ერ~დ და წმრ~ცსრებდა იგი ანტიოუორ. მეტერა არსრარტანირ~რა და ქ~ნი
დფენი მირნი რ~ჲ დაძდა მღჳდ~ბით დაქსნა. და აფაღენა და გ~ნვრო
უართლიჭ x~ თვენი გაზატცსლირა და რთჳლირა არირანი და
ქსნირ მცცეთარ. რ~მესტორა უ~ლურა და თვენი ზამთრირ~ნი. დაქს
ნირ გაყიანთა. ც~ თვენი ზატცსლირ~ნი წსნდარ. და ჟ~ითი ჟ~მდ მივ
იდირ ეგრირ და კლარძეთრ და მოიკითცნირ მეგრელნი და კლ~ჲრძნი.
და გ~ნგირ ქ~ი რ~უმე დაღლილი. ც~ იგი რომნი ათ~რნი მჴედ~რნი რ~ნი აზ
ონირგ~ნ მოერთნერ ტ~რნვზრ რ~ი ზემოთ ვაცრენეთ იგ~ნი გ~ნქსნა
ჴევთა და უ~ქნთა ღ~ა. იპქრნა იგ~ნი კ~თლ~დ რ~ ბრშოლ~ჲრა მ~რ აზ
ონირ~რა მჴნედ იქსნერ და სწოდა მ~თ რ~ცელ~დ აზნასრნი რადგ~ნ წა
რვიდა ალეურ~ნდრე არფარა ჩამდერ კ~ცრა თჳნ~რ რ~ლ ღ~რწირიან კ
ერპრა მრცვერპლ~დ. იქო გ~ნრნებ~ჲ და რიც~რლი ქ~ა უ~რთლრა ზ~ა
მეტობირა თ~რ ტარნ~ვზირრა. და იტქ~დერ ამ~რ ქ~ნი ვმადლობთ რსჱ
რა ყ~ნრა რ~ მოგსცა ყ~ნ მ~ტე ნათერავთგ~ნ მ~მათა ყ~ნთაჲ
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რა და აფგვეჴადა ც~რკი და ჩირი სცცოთა ნ~თერავთაგ~ნ და ერე
ქ~ი აფარრ~ლა ტ~რნვზ რიბრშნითა და რიუსჱლითა რიმჴნითა და
რიმდიდრითა: ერსა შე და სწოდა რ~ცელი რასრმ~გ და ერე ტ~რნ
ავაზ იქო პ~ლი მეტე უ~რთლრა ღ~ა. უართლორირ~რა ნ~თერ~ვთაგ~ნი:
ამ~ნ გ~ნავრცო ენა უ~რთსლი და არფარა იზრ~ცებოდა რც~ჲ ე
ნა უართლრა ღ~ა თჳნ~რ უ~რთსლირა. და ამან ღეუმნა მწიგნობ
რობ~ჲ უართსლი. და მოკ~და ტ~რნვზ და დატლერ წ~ე კერპირა ა
რმაზირაჭ
mეორე მ~ტე რასრმაგჭ
dა ამირ წილ მეტე იუმნა
შე მირი რასრმაგ: მ~რ ჟ~ა ღ~ა ზრაცვა ქვერ ერირთ~ვთა უა

რთლირათა. და თუ~რ არა კ~თლ~რრ ყ~ნდა რ~ამცა ვმრ~ცსრ~ბდე
თ ნ~თერ~ვრა ყ~ნრა ა~დ ვიქოთ ერთად და მოვკლ~ჲთ ყ~ნ რასრ
მაგ. და ვიქვნ~თ ყ~ნ თ~ვირსტ~ლ ვ~ა ვიქსჱნით პ~ლ. და მივრცემდ
ეთ ც~რკრა. ვინცა ვინ გ~მოყნდერ მშლე რ~ ერრ~თ ქოტითა ს
ტრორ გ~ნვირსჱნ~ბთ გ~ნამტკიცერ გ~ნზრაცვა და მოკლვა რასრმა
გირი. ც~ იგრშნა რასრმაგ და წ~რვიდა ტრსლ~დ და ივლტოდა
წ~რიტანა თ~ა დედა მირი მივიდა დსრშსკთარა. დედირ შმათა მირ
თა თ~ა. მ~ღნ რომთა იგი აზნასრნი წ~რვიდერ და მივიდერ დსრ
შსკეთრვე და წუ~რ რასრმაგრ. დიდი კ~თლი დგარ ყ~ნ ზ~ა მ~მირა
ღ~ნირა. ამირ თ~რ ვართ ყ~ნ მტკიცე ერთგ~ლობ~რა ღ~ნრაჭ m~ღნ რასრ
მაგ ეზრაცა ოვრთა მ~ტერა მ~მირა დირწსლრა მირრა. და ითცოვა
ღ~წვნა. ც~ იგი რიცარ~ლით წ~რვიდა ღსჱლ~დ მირრა. და რასრმ~გ ღეიკრ
იბ~ჲ დსრშსკეთიცა. და წ~რმოემ~რთა უ~რთველთა ზ~ა და ვერვინ წ
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ინა აფსდგ~ჲ მ~რ დაიპქრა უართლი. და მორრნა გ~ნდგომილნი მირნი.
და რ~ლ თამე ღესნდო: ც~ დაამდაბლნა უართლორიანნი. და წ~რყინ~ბლ
ქსნა აზნასრნი: ც~გ~ნმრ~ვლბლ ქსნა დსრშსკნი ნ~თერ~ვნი კავ
კარირნი: ც~ ტქსჱნვარა მ~რ ცაზართარა ქ~ნი ვე მღჳდ~ბით დარყომილ
იქსნერ რიმ~გრირ~გნ უ~ქანირა და ვერფ~რა იტევდა დსრშსკეთიჭ
m~ღნ ამ~ნ რასრმაგ წ~რმოიქვან~ნა იგ~ნი ქ~თა კავკარირ ნ~თრვთა
ნაცევარნი და რ~ნი მ~თგანნი წ~რყინებ~ლ ქსნა და რცს~ნი დარცნა მ
თისლეთრ. დიდოეთითგ~ნ ვ~ე ეგრირ~მდე რ~ლრრ რსანეთი. და
ერენი დაიპქრნა მირანდობლ~დ თჳრად დედსლნი: და დაძდა რასრ
მაგ მცცეთ~რ მ~ტედ. და სმატა ქ~თა რიმ~გრეთა მცცეთირ~თა და უ~რთ
ლირათა და მ~ნ ღეუმნა ორნი კერპნი აინინა და დანანა და ამა
რთნა გზარა ზ~ა მცცეთირ~რა და წმრ~ცრბდა იგი მ~ტერა ა რსრარტ
ანირ~რა. და მოიქვანა ცოლი რპარრი არსლი ბ~ჲრდაველირ ერ
ირთჳრა. და ერცნერ მირ თ~ა ორნი არ~ლნი. და არა ერვა შე. მ~ღინ
მოიქსანა რპარრეთით ღჳლი ნებროთირი ნ~თერვითგ~ნ ცოლირაჲ
მირირა. დედირ დირ წსლი. და დაიჩირა იგი ღჳლად რ~ლრა რ~ცელი ერ
უსა მირვან. და მირცა არ~ლი მირი ცოლდ უ~ლუი გაყიანი და რაერ
ირთო რ~მღჳლდირაჭ და ერთი არ~ლი მირცა შერა უსძირრა მამი
რ დირწსლრა მირრა. მეტობდა რასრმ~გ ბედნიერ~დ მრვ~ლთა წელ
თა. და მოკ~და რასრმ~გ. და მეტე იუმნა მირ წილ ღჳლ~ბლი მირი მი
რვანჭ
mერ~მე მეტე მირვანორ ნებროთიანიჭ
eრე იქო მირვან
ტანითა რრ~ლი ღსჱნიერი შლ~რი მჴნე და უსჱლი ამირრა მეტობ~რა
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დსრშსკთა დაივიწქერ რიქ~რლი ტ~რნვზირი და რასრმ~გირი დ
ა გ~რდამოვიდერ დსრშსკ~თრ მქოტნი და გ~ერთნერ თ~ა ჩართალ
ეთრა მრცდომნი კავკარიანნი მოტქსჱნერ კ~ცეთი და ბ~ჲზალეთიჭ
m~ღნ მირვ~ნ მ~ტემ~ნ მოსწოდა ქ~თა ერირთ~ვთა უ~რთლირა. და ღ~მოკ
რიბნა ქ~ნი რპ~ნი მჴედ~რი და უსჱთი. და ქ~ნი კ~ვკარიანნი იქვნერ
რ~რწმ~ნოდ მორყილბ~ჲრა ზ~ა მირვ~ნირრა რ~ნი გ~რდამოვლინებ~ლ იქვნ
ერ რასრმ~გ მ~ტირა. თჳნ~რ ჩართ~ლთარა. ღ~მოკრიბნა ერე ქ~ნი. წ~რე
მ~რთა დსრშსკეთრ ღეკრბერ დსრშსკნი დასდგ~რ რიმ~გრეთა ზ~ა
გ~რდარ~ვალთა გზარა მ~ღნ მირვან გ~რდაჴდა ცცენირაგ~ნ მივიდა უვჱი
თთა თ~ა თ~რთა და წ~რსშფსა წინა უსჱითთა ზსრგით ღ~მოა
დგინნა მჴედ~რნი და მოვიდა კ~რთა მ~თ ღ~ა ვ~ა ძიუი. რიტიცცითა. ვ~ა

ვეტცი რიმჴნითა ვ~ა ლომი ზაცილითა. იუმნა მ~თ ღ~რ ბრშოლ~ჲ შ
ლიერი. ც~ მირვანრ ვერ წკსჱთდა მ~ცჳ ლი დსრშსკთა. ვ~ა
კლდერა რიპრა და დადგ~ჲ სშრვ~დ ვ~ა კოღკი მტკიცე. და გაგრშ~ლ
და მ~თ ღ~რ ბრშოლა და მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ. ც~ იშლივნე
რ დსრშსკნი და ივლტოდერ. მისდგერ სკან უართვ~ლნი მორრნ
ერ და ტქსჱ უმნერ და ღ~ვიდა მირვან დსრშსკეთრ. და მოაოჴრა
დსრშსკ~თი და ჩართალი. და ღეაბნა კარნი უჳთკირითა. და სწ
ოდა რ~ცელ~დ დარსბ~ლ. და დაძდა მირვან მცცეთარ. მეტობდა ნები
ერად სღიღად. იქო კ~ცი სცსად მიმნიჩ~ბლი კ~თლირა. ღეიქს~რერ იგ
ი ქ~თა მკჳდრთა უ~რთლირათა. და წმრ~ცრბდა იგი მ~ტერა არსრ~რტან~ლ
თარჭ ამირ ზე მიიცვ~ლჲ ანტიოუირა მეტობ~ჲ ბ~ჲბილონრ და მ~რ ჟ~ა
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ღ~ა მ~ტე იუმნა რომცითრ რ~ლრა ერუსა არღაკ ეზრაცა მირვან ა
რღაკრ. და მირცა არ~ლი თ~რი შერა არღაკირ~რა არღ~ჲკრ. და მოკ~და მი
რვან. და მ~ტე იუმნა მირ წილ შე მირი ტარნაძომჭ
mეოთცე მ~ტე
ტ~რნაძომ ნებროთიანიჭ
aმ~ნ სმატა ქ~თა ციცე უ~ლუთა ღენებ~ჲ.
და ამ~ნ აფაღენა ციცე ზადენი. და ღეუმნა კერპი რ~ცელით ზადენ. და ა
მართა ზადენრ და იწქო ღენებ~დ კაცეთრ უ~ლურა ნელუარირრა. რ
ომ~ლრრ ნეკრერი. ამირა ღ~დ ღეიქს~რა რძ~ლი რპ~რრთა ც~ცცლირ მრა
ცსრებ~ჲ. მოიქვანნა რპ~რრეთით ც~ცცლირ მრ~ცრნი და მოგსნი და და
რცნერ იგ~ნი მცცეთარ. ადგილრა მ~რ რ~ლრა აწ წუჳან მოგსთა. და იწქ
ო ცცადად გმობ~ჲდ კერპთა. ამირთ~რ მოიშ~ლრ იგი მკჳდრთა უ~რთ
ლირათა. რ~ დიდი რ~რბჲ აუ~ნდა კერპთა მ~რთ. მ~ღნ ღეითუსნერ ერ
ირთ~ვნი უ~რთ ლირ~ნი სმრ~ვლერნი და წ~რავლინერ მ~ცუ~ლი წ~ე რომ
ეცთა მეტირა და წუ~რ მ~ტე ყ~ნი გ~რდაწჴდა. ღძ~ლრა მ~მათა ყ~ნთარა. ა
რფარა წმრცრ~ბრ ფ~თთა მპქრობ~ლთა უ~რთლირ~თა. და ღემო~ფერ
რძ~ლი მ~მლი. და დასტევა ღძ~ლი დედსლი. აწ არფა ფირრ~რრ
იგი მ~ტედ ყ~ნდაჭ mოგვსჱც შე ღ~ი არღაკ. რ~ლრა სზირ ცოლ~დ ნ~თე
რავი ტარნავაზიანთაჲ მ~ტეთა ყ~ნთა. გსაღსჱლე შ~ლი ღ~ი და ვაო
ტოთ ტარნაძომ. ღ~მომფებელი აც ლირა ღძ~ლირა. და იქორ მეტედ ყ~ნდა
შე ღ~ი არღაკ. და დედოტლ~დ ყ~ნდა ცოლი მირი ღვილი მ~ტეთა ყ~ნთაჭ
m~ღნ რთნდა რომეცთა მ~ტერა გ~ნზრაცსა ერე. გაგზ~ვნა მოცუ~ლ
ი მ~თი პარსცითა კ~თლითა. და წუ~ა მ~თ სკ~თს ჩ~დ სბიწოთაჲ
გ~ლითა გნებ~ვრთ მ~ტედ თუ~ნდა შე ყ~ი თუ~ნ ქ~თა ერირთ~ვთა მო
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მეცით მე მშევალი. და მიგცე შე ყ~ი მ~ტედ თუ~ნდა. და ქ~ითავე ნიჩ
ითა აფგ~ვრნე. მ~ღნ ერირთ~ვთა უ~რთლირ~თა სმრ~ვ ლერთა მი
რც~რ მშევლ~ბი. და გ~ნაცცადერ გ~ნდგომა. ტ~რნაძომირი. მ~ღნ რომეცთა მე
ტე ქ~ითა შ~ლითა მირითა წ~რმოემ~რთა უ~რთლრ: ც~ ტარნაძომ მ~ტე
მ~ნ მოსწოდა რპ~რრთა და მოიქს~ნნა რპ~რრნი შლიერნი. და რ~ნიმე და
რყომოდერ ღ~მოკრიბნა უართველნიცა. ც~ ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი
გ~ნდგ~მილნი მიეგებნერ რომეცთა მ~ტერა ტაღირრ. და მსნ ღეკრბ~ჲ
რიმრ~ვლე რომეცთა და უ~რთვე ლთა. ც~ ტ~რნძომ მიეგებ~ჲ მ
სნვე ტაღირრ. იუმნა მ~თ ღ~რ ბრშოლ~ჲ შლ~რი მორწქდა
ორგნითვე სრიცცჳ. რ~ იშლია ტარნაძომ რომეცთა და უარ
თველთაგ~ნ. და მოიკლ~ჲ ტ~რნაძომ და მორრერ რპა მირი. ც~ შე ტ
არნაძომირი მირვან წელიწდირა ერთირა ქრმაი წ~რიქსან
ა მამა მშსშემ~ნ მირმ~ნ და ივლტოდა რპარრეთრ. ც~ რომეცთა
მ~ტემ~ნ მორცა შე მირი არღ~ჲკ.

mეცსთე მ~ტე არღაკ არღ შე რომეცთ მეტირაჭ
აკნიანი ჭ
da დაიპქრა ქ~ი უ~რ თლი და მეტობდა იგი ნებიერად.
და სმატა ქ~თა რიმ~გრეთა უ~რთლირ~თა და სმტ~რ მოამტკიცნ
ა ზფსდენი ძ~ვცეთრ უ~ლურა წსნდარჭ
მოკსდა არღ~ჲკ და მ~ტე იუმნა შე მირი არტაგჭ
mეუსრე
მ~ტე არტ~გ არღაკსნიანიჭ
da ორ წელ ოდენ მეტობდა და
მეორერა წელრა მეტობირა მირირ~რა მოვიდერ ერირთ~ვნი რპა
რრთანი რპითა დიდითა შიებ~დ რირცლირა ტარნაძომირა. დ
ა რ პითა მირ რპარრთარა რ~ნი აწქსჱდილ იქ~ნერ. ტარნაძ
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ომირ თ~ა ვერ წინა აფსდგ~ჲ მ~თ არტაგ მ~ტე უ~რთველთა.
რ~ დიდ შ~ლი იქო რპ~რრთა. ა~დ გ~ნამაგრნა ციცენი და უ~ლუნი. და
მოვლერ რპ~რრთა ქ~ი უართლი და მოაოჴრნერ ყ~ნი ველნი.
ა~დ ციცე უ~ლ უნი ვერა. რ~ი წ~რიფერ და წ~რვიდერ. მოკ~და ა
რტაგ და დაძდა მირ წილ შე მირი ბ~ჲრტონჭ
mეღჳდე მ~ტე ბ~რტომ არღაკსნიანიჭ
aმ~ნ სმატა ზფსდე
მცცეთირა. და ქ~თა რიმაგრერა უ~რთლირათა ც~აფზარდერ რპ
არრთა შე ტარნაძომირი მირვან. რ~ი რიკ~დილრა მ~რ ტარნა
ძომირ~რა წ~რექვანა მ~მა მშსშერა მირრა. რ~ი ვაჴრ~ნეთ პ~ლ. ერ
ე მირვ~ნ იქო კ~ცი უსჱლი. მჴნე მ ჴედარი. და მრ~ვლ გ ზირ გ~მ
ოცდილი. ბრშოლ~ჲრა თსრუთა და არაბთარაჭ aმ~ნ ღეკრი
ბნა რპანი შლიენი რპ~რრეთრ მოსგზა ვნა მოციუ~ლი ე
რირთ~ვთა უ~რთლირ~თა და წუ~ა მ~თ. მოიჴრენ~თ რიქ~რლი მ~მი
რა მირ ყ~ირა მირვანირი. და კ~თლი მირი თუ~ნდა მ~რთ. დაფაცა თ
ს მ~მამ~ნ ყ~მმ~ნ ღ~მოიფო ღძ~ლი სცცო თუ~ნ ღ~რ. რ~მართლ~დ მოიკლ
ა მ~მა ყ~ი რ~ვერ კ~თლ~დ იპქრა ღძ~ლი მ~მათა თუ~ნ თა. რ~ლირ
აგ~ნ გ~ურთ კ~თლი. აწ ნს არრ ღიღი და რასრავი გ~ლ რა თუ~ნ
რა. რიკდ~ლირა თ~რ მ~მირა ყ~ირა რ~ რძ~ლირა დატევ~ბირა თ~რ მოწ
კლვენ მ~მანი ღჳლთა. და შმ~ნი შმ~თა. არა იშიებირ რირცლი
რძ~ლირა დატევ~ბირა თ~რ მოკლ~ლთაჭ
mე ვარ ღჳლი მ~ტეთა თუ~ნთა ტარნავაზიანნი. დაფაცა თს ა
ფზრდილ ვარ რპარრთა თ~ა. ა~დ ვარ მე ღძ~ლრა ზ~ა მ~მათა
1-22 სტრ., 14r
თუ~ნთარა. და ვ ერ~ვ მე ფ~ა მ~მათა თუ~ნთარა. რ~რბითა მ~თითა მოვა
ლ შიებ~ჲდ მ~მსლირა ყ~ირა აწ მიიფეთ ყ~მგ~ნ დ~ბჲ და კ~თლი. ც~ ე
რირთ~ვთა უ~რთლირ~თა არა ღეიწქნ~რერ ბრშ~ნებ~ლი მირვა
ნირი. ა~დ წინ~ღე ქ~ნი მივიდერ ბ~ჲრტომ მ~ტირა. ც~ მცირედნი ვ~ნმ
ე უ~რთველნი არა წ~რყინებ~ლთაგ~ნი წ~რვიდერ. და მიერთნერ მირ
ვანრ. ც~ მ~ტემ~ნ ბ~რტომ ღ~მოკრიბნა ქ~ნი რპანი უ~რთლირ~ნი. მ
ოირთო შ~ლი რომცითით და მიეგებ~ჲ იგი ცსნანრ. იპქრაჲ
ზსრგ~დ უ~ლუი ცსნ~ნი. მოვიდა მირვან და დადგ~ჲ მდინ~რერა
ზ~ა ბერდსძირ~რა. და იწქ~რ ბრშოლ~დ. და გ~მოყნდერ ორთგ~ნვე
ღ~რ ბსმბერაზნი. იქსნერ თსჱრა ერთრა ქ~ა დფ~რა ბსმბერ
აზთა ბრშოლ~ნი ოდერ მ~თ რშლიან. და ოდერმე მ~თ რშლიან. ც~
ამა თსჱრა ერთრა ღ~ა. ამან მირვან თ~ვირ თ~ვითა მოკლ~ჲ ც

ამეტი ბსმბერაზი უ~რთვ~ლთა და რომეცთგ~ნი და ა რავინ გ~მოყ
ნდა უ~რთველთა და რომეცთა ღ~რ მშლე მირვანირი და ვერცა
თჳთ მ~ტე ბ~ჲრტომ წბრშოდა მ~რ. რ~ არა იქო მირ თ~ა გოლი
ათობირაჭ m~ღნ ბ~ჲრტომ მ~ტემ~ნ გ~ნაწქსნა რპანი მირნი. და მოწ
მ~რთა ქ~თა რპითა. და მსნით მირვან მოეგებ~ჲ რპითა ქ~ლ
ითა. და იუმნა ბრშოლ~ჲ შლ~რი მ~თ ღ~რ. მორწქდა ორთაგ~ნვე
სრიცცჳი. იშლივნერ რომეცნი. და უ~რთველნი რპ~რრთაგ~ნ. და მო
კლერ ბარტომ მ~ტე უ~რთველთაჭ x~ ამ~რ ბ~ჲრტომ მ~ტერა არა
ერვა შე. ა~დ არ~ლი ერთი და რიცოცცლ~რვე მირრა მოექსანა ეგრირ
ით შირ წსლი უსძირი რ~ცელით უართამ. რ~ლრა ღერდგმიდა
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ტარნავაზიანობ~ჲ . ტარნავაზირ დირ უსძირ ცოლირგ~ნ. და დედი
რა მირირა რასრმაგირა არ~ლირა უსძირ შირ ცოლირგ~ნ და ამირ უა
რთამირ და ეგრირით მიეცა და არ~ლი ცოლ~დ ბარტამ მ~ტერა. და აფეფო ე
რე ღჳლ~დ უ~რთველთა რ~თნოებირა თ~რ ეუმნა. ტ~რნვზიანთ მ~რთ რ~
არა სნდა უ~რთვლთა რცჳრა ნ~თერვირა მ~ტობა. რ~ლრმცა არა ღ
ერდგმ იდა ტ~რნვზიანობ~ჲ ერე უართამ შე ღჳლებ~ლი ბარტამ
მ~ტირა. მ~რვე წქობ~ჲრა ღ~ა მოიკლ~ჲ ბ~ჲრტომირ თ~ა ც~ ცოლი მირი ა
რ~ლი ბ~ჲრტომირი. სშლები დარყა ივლტოდა და წ~რჳდა რომცითრ.
მსნ ღვა ქრმა და სწოდერ რ~ცელი ადერკი. და იზრდებოდა იგი მს
ნ. ხ~ ვ~ა მოკლ~ჲ იგი ბ~ჲრტამ მ~ფე ღემოვიდა მირვან უ~რთლ~დ დაიპქრა ყ~ლი
უართლი და რ~ნი დაღთომილ იქვნერ ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი ცი
ცეთა და რიმ~გრეთა ღ~ა მირცა მ~თ ტიცი და აფთუ~მა. და გ~მოიქს~ნა
ქ~ნი. და მშლ~ვრ~ბით გ~მოიქს~ნა ცოლი ბ~ჲრტომირი რ~მღჳლდით. და
ღეირთო ცოლ~დ. რ~ნი ღჳლნი იქო არღაკონიანთ~ვე დაძდა მცცე
თარაჭ
mერვე მ~ტე მირვანჭ
dა ნებიერდ ნეტობდა მცირედ ჟ~მ და მოკ~დაჭ
და მეტე იუმნა მირ წილ შე მირი არღაკ
mეცცრე მ~ტე არღაკ შე მირვანირი ნებროთირანიჭ
dედით არღ
აკონიანი და მ~მით ნებროთიანი ტარნავაზიანი ამან გ~ნაღსჱნა
ნენუარ უ~ლუი კაცეთირა. რ~ლრრ ნეკრერი. და წმატა რიმ~გრერ
ა ო~ირ ციცირ~რა და იქო ერე შლ~რი შალითაჲ. დიდი და გოლია
თიჭ
x~ ერე ადერკი შე უართამ შირა რასრმაგირა. არ~ლირ წსლი ბარტ
ამ მ~ტირა. რ~ი ვაცრენეთ ზემო აფზარდერ რომცითრ. იქო კ~ცი წა
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რ~კითა ღ~ნირი. ტ~ნითა დიდი და გოლიათი. მრავ~ლ გზირ გ~მოცდილ იქო
იგი ბრშოლ~თა მ~რ რომეცთა და არსრთარა და მ~რ მოეკლ~ჲ მრ~ვლ
ნი ბსმბერაზნი და რ~ცელოან უმნილ იქოჭ
aმ~ნ მოითცოვნა რპანი რომეცთა მ~ტირგ~ნ მორცა მ~ნ და წ~რმოემ~რ
თა არღ~კრა უ~რთველთა მ~ტერა ზ~ა დედირ შმარა მირრა ც~ არღაკ ღ
ემოკრიბნა ქ~ნი ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი. მოირთო შ~ლი რპ~რრეთით
და მიეგებ~ჲ წინა ღეკრბერ ორნივე რპანი თრიალეთრ. და დაიბ
ანაკერ მ~ცლობ~ლდ ერთმ~ნერთირაჭ ითცოვა ბრშოლ~ჲ თ~ვირ თ~ვ
არღაკ ადერკირ ც~ ადერკი რიც~რლით აფიჩსრა რ~ჩსრველითა ღ
სჱნი~რითა. აფძდა ტაიჩრა და წუ~ა რპათა მირთა გ~ნმიმ~გრეთ
ზსრგით კერშო ყ~ი და ნს ღერშრწნდებით. და გ~ნჳდა ეგრეთვე
არღ~ჲკ აფიჩსრა. და გ~ნჳდა გ~ნწქობილთა ღ~რ. აფიზაცნერ ორ

თავე ჴ~ითა რ~რტიკითა. და მიეტევნერ სრთიერთრა და იწქერ ო
რთ~ვე გსრემ~დ ოროლითა. და ვერ წკსჱთდერ რაჩსრვე
ლთა ერთმ~ნერთირ~რა. და ბრშოლირა რიგრშერა ღ~ა გასტქ
დათ ოროლები აფმოიფერ ყსგლსგები. და იწქერ ბრშ
ოლ~ჲ ყსგლსგ~ბითა. ოდერ სცეთუნიან ყსგლსგი იგი რა
ჩსრვ~ლრა მ~თრა. ზ~ა მრგ~ვრ იქვირ ჴ~ა სრორ~რა რ~ლი იცემირ
მჩედლირგ~ნ გსრდემლრა ზ~ა. და ჴ~ჲ ზაცილირა მ~თირა მრგ~ვრ ი
ქო უსცილირაჭ m~ღნ ვერა რშლიერ ერთმ~ნერთრა. დაღსრ
ერ და სკსდგ~რ იმიერ და ამ~რ ღეფამდა დფე იგი. და გ~ნირს
ჱნერ ორთ~ვე და დილესლ კ~დ გ~მოვიდერ. აფიფერ მღჳლდები
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იწქერ რბევად და რ~რრდ ერთმ~ნერთირა წკრა ირარი ადერკი მკ
ერდ რა არღ~ჲკირ~რ~რა და ვერა სტარა რიმ~გრემ~ნ რ~ჩსრვ~ლირამ~ნ.
გ~ნჳდა ზსრგით და ყამოვარდა არღ~ჲკ ცცენირგ~ნჭ
¸ეიუცა ადერკი მრწრ~ტლ და მივიდა რპათა თ~ა რომცითირათა.
და წუ~ა მ~თ გატსც~ბ ფთ~თა თუ~ნთა ნს გ~ნმარტე ბთ მცჳლ
თა თუ~ნთა უართველთა ზ~ა. რ~ მ~მლნია ყ~მნი. და აწ მე
ვარ მ~ტე მ~თი. შ~ლითა და ღ~წევნითა თუ~ნითა. ირმინერ რო
მეცთა ვ~დრბ~ჲ მირი. და დაადგრერ ა დგილრა ზ~ა. ღ~მოიუცა და
მოვიდა მ~ცლბლ~დ უ~რთველთა რპირა. და ჴ~ჲ ქო ჴ~ითა მ~ფლი
თა. მე ვარ ღჳლი მ~ტეთა თუ~ნ თა. და რსჱრა ყ~ა მოსცემია
მეტობ~ჲ ყ~მდა აწ მიიფეთ ყ~მგ~ნ კ~თლი და რიც~რლი. აწა ე
რერა რპანი რომცითირ~ნი არა მოსღვ~ნ თუ~ნ ზ~აჭ
m~ღნ მისგერ უ~რთველთა. ღ~ნ გ~მორყნდი სმძობ ერი ქ~ლთაგ~ნ ნ~თ
ერ~ვთა. ტ~რნავაზირთა რათგ~ნ მოკ~და მ~ტე ყ~ნი ღ~ნ ც~რ მ~ტე
ყ~ნი და ვმ~დლობთ რსჱრა ყ~ნრა. რ~ მოგსჲცა რაზფვარად მე
ტირა ყ~ნირა ღვილივე. მ~ტეთა ყ~ნთა გოლიათი და რ~ცელოვა
ნი გ~რდაჴდერ ქ~ნი უ~რთველნი. დაცჳივერ პირრა ზ ~ა თჳრრა. და თა
ქს~ნირ რცერ ადერკირ. და მღჳდ~ბით ღეკრბერ ერთად რომეცნი
და უ~რთველნი. და რპარრნი რანირანი. და მოიფერ უ~რთველთა
გჳრგჳნი არღჲკირი. და დაადგერ ადერკირ და წ~რმოიქს~ნერჭ
mეათე მ~ტე ადერკირ შე ბ~ჲრტომირი არღაკსნიანიჭ
da ამ~ნ ადერკ იმ დაიპქრა ქ~ი უ~ქანა უ~რთლი და ეგრირი. და
1-22 სტრ., 16r
მორცა რომეცთა მ~ტემ~ნ არსლი თ~რი ცოლ~დ. და დაძდა მცცეთარ. და მ
ეტობდა კ~თლ~დ ოცდა ათირ წლირა მ~ტე იუმნა. და ორმეოცდა
ათ ღჳდ მეტ წელ მეტობდაჭ
x~ პირვ~ლრა წელრა მეტობირა მირირ~რა იღვა ო~ი ყ~ნი ი~ჳ უ~ე ბე
თლემრ წ~რიარტ~ნირრა. მოვიდერ მირრა მოგსნი შფსნირა ღეწირვ
ად. და მოგსთა ღერლჳრა იჱ~ლმრ. მოვიდა ამბ~ჲვი მცცეთარ.
ვ~დ რპ~რრთა იჱ~ლიმი წ~რტქსჱნერო. და წ~რიანი რ~ნი მცცეთარ იქვ
ნერ იუმნა მ~თ ღ~რ გლოვა და ტირილი. და ღ~დ მეორერა წელრაჲ
რც~ჲ მოვიდა წამბ~ჲვი ვ~დ რ პ~რრნი არა წ~რტქსენვ~დ მოვიდე
რ იჱ~ლიმრ. ა~დ აუ~ნდათ შფსჱნი ქრმირა ვირმე ღ~ბილირათ~რ. და გ~ნ
იც~რერ წ~რიათა მცცეთე ლთა ღ~დ ამირრა ვ~დ გ~რდაწჴდერ წელნი
ოცდა ათნი. მოვიდა მოც~ულნი ანნა მღდლისა წ~რიათა იჱ~ლიმით წ~რიათა თ~ა

მცცეთელთა ვ~დ რ~ირთ~რ იგი მოვიდერ მოგსნი. და ღ~წირერ შფსჱ
ნი აფზრდილ~რრ იგიჭ dა იტქჳრ თ~ვრა თ~რრა შედ ფ~ჲ. და სხვასა რასმე ახალსა სჯლსა
გვიქდაგებს და აწ წ~რგ
ჳვლენიან მ~ციულნი ქ~თა თ~ა წ~რიათა. რ~ა მოვიდენ მეცნ~რნი
ღძ~ლირ~ნი + მოვედით კ~ჲ ყ~ნვე მოსეს სჯლისა თ~ა მდებნი და გ~ნ ვიკითცოთ და
გ~ნვბრჩოთ მ~რ ზ~ა. აწ თუ~ნგნიცა წ~რ
მოვიდერ მეცნი~ერნი ღძ~ლირ~ნი მანდერთ
აშია: # -------------------------------------------------------------------------------რ~ა ჰსჯ~ლი მამათა ჩვენთა შ ეცვალებელ ვყოთ, და დავამტკიცოთ და მცნება მოსესი
აღვასრლოთ
რაითა ახლისა მით ჰსჯლითა რ~ლ რასმე გვიქადაგებს არა შეაცთნნეს მარტივესნი
ვინმე სჯლისა
ჩვენისანი ხ~ სიკ~დილითაცა მისითა შრი ვიძიოთ: მაშინ კ~ჲ წ~რვიდა ელიოზ კაცი
მოხცებლი
ხ~ ესვა მას დედა ტომისგან ელი მღდლისა და კ~დ ერთი და ხ~ წარმავალსა მას
ევედრებოდა დედა ძესა
თ~სსა ვ~დ წ~რვედ კ~ჲ შვილო საყვარელო წოდებასა მას მეფისსა და წესსა
სჯლისასა, გ~რნა ესე ხ~ რ~ლსა
გამცნებ შენ დაიმარხე ნ კ~ჲ შეერთვი ცნობ~ჳ შ~ი გ~ნზრახვასა მას მათსა ბ~რტსა
და ნცა ვ~ე მე
ეზიარები დათხევასა სისხლისა მის მისისასა ნ შვილო ჩ~ო გ~ში ნ რ~ ეჭველად
წყოდე ვ~დ იგი არს
სიტყვა წ~წ~ლთა რ~ლსა პ~ლითგ~ნვე მოესწავებოდეს და წ არვიდა ელიოს
#--------------------------------------------------------------------------------და წ~რჳდერ ელიოზ მცცეთე
ლი. და ლონგინოზ კარრნელი. და მსნ დაცსდერ ძ~რცმარა ო~ირრა
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აშია #------------------------------------------------------------ხ~ რ~ჟ~ს იგი იჲ~ლმს დამსჭვალდეს ~ა ცემასა მ~ს კვერისასა ს~მსჭვალთა ზ~ა მყის
მებრ მასვე
ჟ~ა მცხეთას ჵმა ესმა დედასა ელიოზისასა, ხ~ მან საშინელითა კრჩხიალებითა
დაიზახნა და თქვა მშჴდობით მე
ფობ~ჳო ი~ჲლთო რ~ გნრებით მოჰკალთ ბადრკნო და წარწყმედლნო ~ი და
მაცოხრი ყ~თა და იქმენით
ბოროტ~ად მკვლელ შემოქმედისა თქ~ნისა ვაი თქენდა ბადრკნო ვინმცა კ~ჲ
იპოვა ეგე ვ~რი გლოვა რ~ლსა
თქვენ ღირს ხართ ხ~ ფროსია ვაჳ ჩემდა რ~ პ~ლ სიკ~დილსა ჩემისა მსმენელ იქმნეს
ყრნი ჩემნი,

ყ~ისა მწხარებისა სასმენელსა და მყის ამას სიტყვასა ზ~ა მეყსელად კ~ჲ შეისვენა
დედაკაცმან მწხარებასა და
გლოვასა შ~ა ფ~დსა და მითხრობელსა x- კვართსა მას ზ~ა ~ჳსა წილ იგდეს
ღთოთა რიათა ჯვარცმასა
~ჳსა და განგებლებამან ღ~ჳმან მიახვედრა მცხეთელთა რიათა და წ~რმოვიდა
ი~ჲლმით ელიოზ და ლონგინოს
და წ~რმოიღო კვართი წ~ჳ ვ~ა მოიღო ელიოზ მცხეთას: მყის წინა კ~ჲ მიეგე
#--------------------------------------------------------------------------------------------------და მნით მოიფერ კართი ო~ა ელიოზ მფ~დლმ~ნ მცცეთარა მქ
ირ წინა მიეგებ~ჲ დაჲ იგი მირი გოდებითა და ტირილითა რაღ~ნელითა
ცრემლითა ღერვარ~ილი და მოეცჳა ქელრა რ~რსრვ~ლრა მირ შმირარა.
ც~ ვ~ა იცილ~ჲ სრარსრვ~ლ ერი იგი ქ~თა რ~რსრვ~ლთა კსართი
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მჴრნელირა ჩვენისა მქირ წ~დრბ~ით და რსრჳლით ღეიტკბო მკერდრა თ~რ
რა და მქრლ~დ რ~ლნი წ~რჴდერ ნეტარსა მას დედაკ~ცრა მ~ს
აშია#-------------------------------------------------------------სამცხეთა მათ. მიზეზ
თა თ~ს პ~ლ კ~ჲ ო~ისა სიკ~დი
ლისა და ვნებისა მისისა
თ~ს მეორედ რ~ ეზიარა ძმა
იგი მისი სისხლსა ~ჳსა,
ხ~ მესამე ვინათგან მოეხს
ენა დედისაცა თვისისა იგი
მწხარებით სიკ~დილ ვინ
ათგ~ნ კ~ჲ ყ~ვე მწხა
რება ერბამად შემოკრიბა
ამისთ~სცა ძლელ იქმნა
ბ~ნბისაგან კაცობრივისა
და სიკ~დლი დაესაჯა ლმო
ბილსა მწხარებათგან
ფ~დთა მაშინ
#----------------------------------------------------------------მ~ღნ სკ~ჱ რ~კჳრვ~ლი რ~უ მ
ე იგი გ~ნირმა ქ~ა მ~რ უ~ლურა შ~ა მცცეთარ და ვ~ა რ~ცნასრ ეუმნა მ
ეტერაცა და ქ~თა მთ~ვრთა და ერთა. და ყ~თა ერთბამად დაკვირდა საქმე იგი
საშინელი: ც~ვ~ა იცილჲ ადერკი მ~ტემ~ნ
კსართი იგი რთნდა სკ~ჱ ტ~დ ღ~ნიერებირა მირთ~რ მისისა სამოსელი იგი შეემოსა [.........]

[.......................................................................]ც~ რ~კჳრველბირა
მირთ~რ და მის მიზეზისათ~ს რ~ი იგი იუმნა არფარა სკვე ინებ~ჲ გ~მოფ~ბდ მკერდირა
გ~ნ მკსდარირა მირ. ც~ ელიოზ დამარცა დაჲ იგი მირი+
აშია: #--------------------------------------------------------სანატრელითა დამარხვ
ითა რ~ ერთბამად ვ~ა ა
ქვნდა მკერდსა თ~სსა ზ~ა
კვართი იგი, ეგრეთვე
დამარხნა, ხ~ წ~ჳ იგი
კვართი წმიდადვე კ~ჲ
დაშთა, და წმიდადვე
ჰგიეს ვ~ა პ~ლვე ვ~ა
წერილ
#------------------------------------------------------------[.................][.............................................................]
[....................................................] რილ~რრ ერე გ~ნ
ცცადებლ~დ მოუცვარა უ~რთლირ~რაჭ და ღ~დ ამაფლებირა ს~ჲ რა ჟ~რ წილ იგდერ
აშია #-----------------------------------------------------------------------მოციქლთა ყ~დ წ~ისა
ღ~ისმშობელსა წილად
ხვდა მოქცევად ქ~ყანა სა
ქართველოსა, მაშინ ჩვენე
ბით ეჩენა ~ი ძე მისი და ჰრქ
ა: „ჶი დედაო ჩემო, არა გლებ
ელ ჰყო ერი იგი საზეპრო ფ
როს ყ~თა ნათესავთა, მეოხებითა
შენითა მათთ~ს. ხ~ შენ წარავ
ლინე პ~ლ წოდებლი ანდრია ნა
წილსა მას შენდა ხვედრებლსა
და თანა წარატანე ხატი შენი ვ~რი
ცა პირსა შენსა დადებითა გამოი
სახოს. და შენს წილ ხატი იგი
შენი მკჴდრობდეს მცველად
მათდა კ~ე ჟამთა: მაშინ ჰრქ
ვა ყ~დ წ~ნ მოციქლსა ანდრიას
შვილო ანდრია მოციქლისა დიდ
ად მძიმს სლსა ჩემსა, რ~ლ
ქ~ყანასა მას ნაწილსა ჩემსა ა
რა ქადაგებლ არს სახელი ძი

სა ჩემისა: ოდეს წარვემართე ქადაგებად ძისა ჩემისა ქ~ყანასა მას წილად ჩემდა
ხვედრებლსა, მაშინ გამომეცხადა სახიერი ძე ჩემი
და ღ~ი და მიბრძანა რ~ა შენ წარხვიდე და წარასვენო სახე ჩემი, და სახიერისა ძისა
ჩემისა ჩემდა წილ ხდომილსა, რ~ა მე ვიყო განმგე
ბელ ცხოვრებისა მათისა ჵელი აღპყრა და შევეწიო მათ, და არავინ მტერთაგანი მძლე
ექმნას მათ, და ჰრქა მას მოციქლმან
ყ~დ-წ~ჳ, ნება სახიერისა ძისა შ~ისა და შ~ნი იყავნ ყ~ა ჟ~ა მაშინ ყ~დ წ~ნ მოითხოვა
ფიცარი, დაიბანა პირი და დაიდვა პირსა ზ~ა თ~სსა. და გამოისახა ხატი ესე ვ~რი
რ~ი იგი პ~ლ ჩჩვილი წიაღთა თვისთა ეტჴრთა ყ~დ სახიერი განჵორციელებლი
სიტყვჳ ღ~ჳ, რ~ლ აწ ყოველთა მ~რ სახილველ არს ხატი ყ~დ წ~ისა აწყვერისა ღ~ისმშო
ბელისა. და მისცა იგი მოციქლსა ანდრიას და ჰრქა მადლი და შეწევნა ჩემგან
შობილისა ~ჳ თანაშემწე გეყავნ შენ სადაცა ხვიდოდე და მეცა თ~ა შემწე ვარ ქადაგე
ბასა მაგას, და დიდად შევეწიო მონაწილესა მას ჩემდა ხვედრებლსა: მაშინ დავარდა
მოციქლი ქ~ყანად და მადლი შეწირა ცრემლითა ყ~დ-წ~ა და გამოვიდა
მ~რ სიხარლით, და წარემართა ქადაგებასა სახარებისასა:
#---------------------------------------------------------------------------------------------------aმან ადერკი სმატა რიმ~გრეთა უ~რთლირათა. უ~ლუთა და ციცეთა
და სმ~ტერ მოამტკიცნა ზფსდენი უ~ლუირა მცცეთირნი. წქ~ლრა ამ~რ
და ამ~რ ამირვე ადერკირ მეტობ~ჲრა ღ~ა მოვიდერ ათორმეტთა წ
მიდათა მ~ცულთაგანნი. ანდრია რიმონ კანანელითრთ პ~დ უ
ართლად და გნ~ნთლა უ~რთლი და ნათ~ლრცა და მერმე კნიუც
ა გ~ნვლო ჩოროცი და ღ~ვიდა რვანეთრ და არწმნა უ~დგბ
ა მთვარრა მ~რ დედაკ~ცრა რ~ი მთ~ვრობდა მნ, და მოვიდა რევ
არტოპოლედ რ~ლრა აწ ცცმ~დ რ~ცელ ედებირ და მნ დატევ
ა რიმონ კანანელი და კ~დ გ~რდ~ვლო მთა და ღთავიდა ოვრეთად.
უ~ლურა მ~რ ოვრეთირ~რა ბოდტორარ და რიცცვნი რ~რწალნი აფ
[............................. და მოვიდა ცცმადმდე და წარჳდენ ატცაზეთრ
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ანდრია ქალაქად ტრაპიზონად, რ~ლი არს სოფელი მეგრელთა, სადა-იგი დაჰყო ჟ~ი
მცირედი, და იხილა
უგუნურება პირუტყვებრივი მკვიდრთა შ~ს მის ქალაქისათა, განვიდა მიერ და შევიდა
ქ~ყანასა ქართლისასა, რ~ლ
სა დიდ აჭარა ეწოდების, და იწყო ქადაგებად სახარებისა. რ~ კაცნი პირუტყვთა
უუგუნურეს იყუნეს და არა
იცნობდეს შემოქმედსა ღ~ა და ყ~ა საძაგელსა და არა-წ~ა წესსა აღასრულებდეს, რ~ი
სათქმელადაცა უჯერო
არს, და მრავალნი ჭირნი და განსაცდელნი დაითმინნა ურწმუნოთაგან, და შეწევნითა
ღ~ჳთა და წ~ისა ამის

ხატისათა ყ~ნივე მადლობით მოითმინნა, ვ~ემდის ყ~ნივე მოაქცივნა, და მოიყვანნა
სარწმუნოებად. რ~ ადგილსა
რ~სა დაასვენა ხატი ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობლისა, აღმოეცენა წყარო შვენიერი ფ~დ და
დიდი, რ~ი იგი ვ~ე
დღესცა დაუწყუედელად აღმოსდის, და შემოკრბეს ყ~ნივე ყ~ით კერძო მკვიდრნი მის
ქ~ყანისანი, და ნათელსცა ყ~თა
სახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა წ~ისათა, და დაადგინნა მღ~დლნი და
დ~კონნი, და დაუდვა წესი და საზღ~არი
სარწმუნოებისა და აღაშენეს ეკკლესია შვენიერი სახელსა ზ~ა ყ~დ წ~ისა ღ~ის
მშობლისასა: და ვ~ა ენება
წ~ა მოციქულსა მ~რ წარსლვა, ევედრებოდეს და არა უტევებდეს წარსლვად, ა~დ
ეტყოდეს უკეთუ შენ წარხ
ვალ, ხატი ეგე ყ~დ-წ~ისა ღ~ის მშობლისა აქა დაგვისვენე, სასოდ და მცველად ჩვენდა:
ხ~ წ~ნ მოციქულმან შექმნა ფიცარი
მსგავსი ზომისა და დასდვა ხატსა მას ზ~ა. და მეყს~ლდ გამოისახა სახე უცვალებელი
ხატისა მის, და მისცა იგი მათ: ხ~ მათ
სიხარულით შეიწყნარეს და დაისვენეს ეკკლესიასა შ~ა მათსა პატივით, რ~ი იგი ვ~ე
დღეს აქამომდე ჰგიეს: ხ~ წ~ა მოცი
ქულსა მისცეს მშვიდობა და მოწლედ მოიკითხეს, ამბორს უყვეს და წარმოგზავნეს: და
წარმოემართა და გარდამო
ვლო მთა, რომელსა რკინის ჯ~ი, და თქმულ არს, ვ~დ ჯ~ი იგი თჴთ ნეტარისა ანდრიას
მიერ აღმართებულ არს.
და ვ~ა შთავლო ჵევი ოძრახისა და მოვიდა საზღვართა სამცხისათა, და ივანა
სოფელსა, რ~ლსა ეწოდების ზადენ-გორა. მიხედ
ნა მოციქულმან და იხილნა კაცნი მის ადგილისანი, რ~ უზორვიდეს კერპთა ყრუთა,
და ილოცა მოციქულმან წმიდი
სა მის ხატისა მ~მრთ. და ყ~ნი იგი კერპნი დაემჵუნეს და შეიმუსრნეს: ხ~ წ~ჳ
მოციქული წარმოემართა და მოიწია
აწყვერს, რ~ლსა პ~დ ეწოდებოდა სოსანგეთი, და პირისპირ საქრისი. და დაივანა
ადგილსა ერთსა, სადა იგი ადგილი
საკერპო, რ~ლსა აწ ძველ ეკლესია ეწოდების, რ~ლსა შ~ა იმსახურებოდეს კერპნი
მათნი. ხ~ მთავრობდა მაშინ დედაკაცი
ვინმე ქვრივი სამძივარი, რ~ლსა ერთი ოდენ ძე ესვა რ~ლისა ყ~ი სასოება მისი მისსა
მ~მრთ მოძრავობდა, და მას ოდენ ჟ~ა
მომკ~დარ იყო. და იყო ვაება ტირილისა, და შფოთი ფ~დ მრავალი. და ღამესა მას
იხილეს ციხიდაღმენ ნათელი დიდი,
სადა ესვენა ხატი ყ~დ წ~ისა, განჰკვირდეს ფ~დ ვინაობასა მათსა, და რა განთენდა,
მსწრაფლ წარმოგზავნნეს კაცნი, რა
მცა იხილონ თუ ვინ არ~ნ ანუ რა არს. და ვ~ა იხილეს კაცთა მათ წ~ჳ მოციქული და
ხატი ყ~დ-წმიდისა,მსწრაფლ წარვი

დეს და აუწყეს ქვრივსა მას დედაკაცსა, ვ~დ უცხონი ვინმე კაცნი არიან, და უცხოსა
ღ~ჳ ქადაგებენ შემოქმედად და დამ
ბადებელად, და სიცოცხლესა კაცთასა მომნიჭებელად, და მკ~დართა
აღმადგინებელად, და ჰყავს მათ ხატი შვენიერი
და მას პატივსცემენ: ვ~ა ესმა სიტყვა ესე დედაკაცსა მას მკ~დართა აღდგომისა სიტყვა
განკჴრდა და ცოტად რამე
ნუგეშინისეცა გულსა მისსა, წარავლინნა მონანი თვისნი მოწოდებად მოციქულისა,
ვ~ა მივიდა. ჰრქვა დედაკაცმან
ვ~დ ვინა ხართ. ანუ სადა მოხვალთ, ანუ რა არს უცხო ეგე მოძღ~რება თქვენი, რ~ლსა
იტყვით, რ~ არა-სადა სმენილ
არს ეგე- ვ~რი თხრობა: მიუგო წ~ნ მოციქულმან და ჰრქვა: „მოვალ წ~ით ქალაქით
იჲ~ლმით, სადა დასდგეს ფერჵნი
უ~ჳნი, უ~ჳ ჩვენისა იესო ქ~ესი, წამის-ყოფით აღადგენს მკ~დართა, და მას ვქა
დაგებ ღ~თად და უფლად, და მპყრობელად ყ~თა დაბადებულთა. და რ~ლსა ჰრწმენეს
იგი და ნათელიღოს სახელითა მა
მისათა, და ძისათა, და სულისა წ~ისათა, ყ~ი რაოდენი ითხოვოს სარწმუნოებით
მიეცემის. და ყ~თა სენთაგან განიკურნე
ბის: ხ~დედაკაცსა ვ~ა ესმა ესე, დავარდა ქ~ყანად და ჰქვა მოციქულსა: შეიწყალე
სიქვრივე ესე ჩემი და უბად
რუკება ვინათგან მონა ხარ მკ~დართა აღმადგინებელი, ილოცე ღ~ჳ შენისა, და
მიანიჭე შვილსა ამას ჩემსა სიცოცხლე, და
ყ~ი რაოდენი მიბრძანო, გისმინო, და არა ურჩ გექმნე. უკეთუ ძე ჩემი აღდგომილი
ვიხილო. რ~ ესე მხოლო მივის და არა სხვა:
ხ~ წ~ნ მოციქულმან მიუგო და ჰრქვა: „უკეთუ გრწმენინ იესო ქ~ე ძე ღ~ჳ, ჭ~ი ღ~ი, რ~ი
იქმნების ჩვენ მიერ, რაოდენიცა-რა
ითხოვო სარწმუნოებით ყ~ივე მოგეცემის მის მიერ: ხ~ დედაკაცსა მას ვ~ა ესმა ესე,
აღივსო სიხარულითა, და ცრემ
ლით ჰქვა მოციქულსა ჶი მონაო ჭ~ტისა ღ~ჳო, ჭ~ტდ მრწამს და აღვიარებ იესო ქ~ა,
რ~ლსა შენ ჰქადაგებ ა~დ შეეწიე
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ურწმუნოებასა ჩემსა ხ~ მოციქულმან გამოასხა ყ~ი იგი ერი და მგოსნები და არავინ
უტევა მუნ გარნა ქურივი იგი,
და მცირენი საკუთარნი მისნი და მიიქუა ჵელთა ხატი ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისა: და
დაასუენა ცხედარსა მას ზ~ა სადა
იდვა ყრმა იგი და იწყო ლოცვად და ვედრებად ღ~ჳ მ~რთ ჵელაღპყრობით და შ~დ
ლოცვისა უპყრა ჵელი ყრმასა მას
და ვ~ა ძილისაგან ეგრეთ აღადგინა იგი და მისცა დედასა თვისსა: და ვ~ა იხილეს ყ~თა
უცხო ესე სასწა~ლი გან
კვირდეს ფ~დ და თქმად რასამე უღონო იყვნესხ~ დედაკაცმან ვ~ა იხილა ძე თვისი
განცოცხლებული სიხარულით

აღდგა და დავარდა ფერჵთა თ~ა მოციქულისათა, ცრემლით თაყ~ნისსცა და მადლი
შესწირა და ჰრწმენა უ~ი იესო ქ~ე და ნა
თელსიღო დედაკაცმან ძითურთ და ყ~ით სახლეულით მისით: და მსწრაფლ
წარავლინნა მონანი თჴსნი და წარს
ცა წიგნები სამცხისა მთავართა მ~რთ და მიუწერა ესრეთ: აჰა ქურივი გახარებ ძმანო
სიხარულსა დიდსა ყ~თა
ერთა, მოვინმე ვიდა კაცი ერთი უცხოსა ქ~ყანისაგან რ~ი უცხოსა ღ~ა ქადაგებს და
ჰყავს მას ხატი ზეცისა რ~ნ ძე
ჩემი მომკ~დარი აღადგინა: აწ უკუე მსწრაფლ მოვედით, რ~ა უმჯობესი წესი და
სჯული გამოვარჩიოთ და ვსცნათ
თუ რაჳ ჯერ არს: და ვ~ა ესმა მესხთა ამბავი ესე საკვირველი მსწრაფლ შეკრბეს ყ~ნივე
ყოვლითკერძო, და იქმნა სიმრა
ვლე ერისა ფ~დი ვ~ემდის აღივსო ველი იგი საქრისისა და განუკჴრდა ყ~თა იხილეს
რა ძე იგი ქვრივისა აღდგომილი
მკ~დრეთით: ¯~ იყო ქალაქსა მას შ~ა ბომონი საკერპო რ~ლსა შ~ა იმსახურებოდეს
ბილწნი ღ~თნი მათნი არტემი
და აპოლონ, და ვ~ა იხილეს საქმე ესე მღ~დელთა მათ სიცრუვისათა აღივსნეს შურითა
და იწყეს ცილობად და წინააღ
დგომად მოციქულისა: ეგრეთვე ერი იგი რ~ლნიმე იტყოდეს ჯერ არს თაყ~ნისცემად
რ~ნ ესე ვ~რი სასწა~ლი აღასრულა: ხ~
რ~ნიმე იტყოდეს ვ~დ აპოლონ და არტემი არ~ნ დიდნი ღ~თნი და იყო ცილობა და
შფოთი მათ შ~ს ვ~ემდის ესე ვ~რი
საქმე დაამტკიცეს თანა მოწამებითა ყ~ისა ერისათა: და ჰრქვა განაღეთ კარი საკერპოსა
მაგის ტაძრისა
და უკეთუ ჰსძლოს ღ~ნ თქვენმან მისი ჯერ იყოს თაყ~ნისცემა: ¯~ უკეთუ სძლოს ღ~ნ
ჩვენმან მას თაყ~ნისვცეთ
ყ~თა და დაასკვნეს ესე ესრეთ: შეასვენეს ხატი ყ~დწმიდისა ღ~ისმშობლისა [..............]
[.........] შუა კერპთა მათთა და დაბეჭდეს კარსა ზ~ა და მცველნი დაადგინნეს, და იწყეს
ლოცვად მღ~დელთა მათ სიცრუვისათა, და
წ~ნ მოციქულმან ილოცა ქ~ს მ~რთ ჭ~ტისა ღ~ჳ ჩვენისა და ვ~ა განთენა და განაღეს
კარი საკერპოსა იხილნეს ყ~ნი კერპნი
მათნი ქ~ყანად დათხეულნი და სახედ მტვერისა შემუსრვილნი: x~ ხატი ყ~დ წ~ისა
ღ~ის მშობლისა ბრწყინვიდა ვ~ა მზე დ~ბითა
და პატივითა, მაშინ მღ~დელნი იგი კერპთანი აღივსნეს სირცხვილითა და
უმეცრებისა მათისათვის შენდობასა ითხოვდეს
მოციქულისაგან: და ყ~ნ ერმან მადლობისა ჵმა აღმოუტევეს და თქვეს ვ~დ დიდ არს
ღ~ი ქ~ეანეთა რ~სა მოციქული ანდრია
ქადაგებს და ჰრწმენა ყ~თა უ~ი ჩვენი იესო ქ~ე დანათელსიღეს ყ~თა სიხარულით
სახელითა მამისათა, და ძისათა და სუ
ლისა წ~ისათა და იქმნა სიხარული დიდი მას დღესა შ~ა ყ~ისა მის ერისა: და
ადი~ბდეს ღ~ა რ~ნ იჵსნა ჵელთაგან ეშმაკი

სათა: x~ წ~ა მოციქულსა ენება კ~დ წარსლვა სხვათაცა ქალაქთა და სოფელთა
ქადაგებად სახარება ქ~ესი
x~ დედაკაცი იგი და ყ~ი ერი ევედრებოდეს რათა არა განეშოროს მათგან ა~დ დღითი
დღე ასწავებდეს წესსა ჰსჯული
სასა ხ~ მოციქული ერჩდა მათ, და ჟამ რაოდენმე დაადგრა მათთანა, და ასწავა მათ ყ~ი
წესი სჯულისა და სარწმუ
ნოებისა, და დაუდგინნა ეპისკოპოსი მღ~დელნი და დ~კნნი და კ~დ განემზადა
ქადაგებად სახარებისა
dდა კ~დცა ევედრნეს ქურივი იგი დედაკაცი და ს~დ მესხნი რ~ა არა განეშო როს
მათგან და წ~ნ მოციქულმან ანდრია მიუ
გო და ჰქვა, სხვათაცა ქალაქთა და სოფელთა ჯერ არს ჩემდა ქადაგებად სახარება უ~ჳ:
x~ მათ ჰრქვეს უკეთუ წარხვალ
ხატი ეგე ყ~დ წ~ისა აქა დაგვისვენე სასოდ და მცველად ჩვენდა: mიუგო მოციქულმან
და ჰრქვა ვ~დ ხატი ესე თვით ყ~დ
წ~ისა ღ~ის მშობლისა პირსა ზ~ა დადებით გამოსახულ არს და მიუთხრა ყ~ივე
შემდგომითი შ~დ ვ~რ იგი შ~დ ამაღლები
სა უ~ჳ წილიგდეს წ~თა მოციქულთა ყ~ი ქ~ყანა მოსაქცეველად, და ვ~რ იგი ყ~დ წ~ა
ღ~ის მშობელსა წილხუდა ქ~ყანა ესე
სამცხისა, და მის მიერ წარმოგზავნილი არს აქა სასოდ და მცველად წილ
ხდომილთათვის, და ჯერეთცა ეგრეთ არს, რათა დაესვე
ნოს აქა მკვიდრად უკ~ე ჟამთა: და ვ~ა ესმა ესე მოციქულისაგან ქვრივსა მას და მესხთა
უმეტესითა, სიხარულითა აღივსნეს
ცნეს რა წილხდომილ ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობლისა მადლი შესწირეს ქ~ესა და უბიწოდ
მშობელსა მისს,ა და უმეტესი სიყ~რული
და სურვილი სურვილსა ზ~ა შესძინეს წ~ისა ამის ხატისა, და ცრემლითა სიხარულით
ადიდებდეს, და დაასვენეს ყ~დ დიდებული ხატი ყ~დ
წმიდისა აწყვერის ღ~ის მშობლისა მცირესა მას ეკვდერსა რ~სა აწ ძველ ეკლესიად
სახელსდებენ: x~ წ~ნ მოციქულმან ანდრია
მოიკითხნა ყ~ნი სიმდაბლით და სიყ~რლით მისცა მშვიდობა და წარემართა სხვათაცა
ადგილთა: ნიგალას, კლარჯეთს და არტან
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პანკოლას, სადა იგი დაყო, ჟამი ფ~დ და განანათლა სიტყვითა მოძღვარების
მისისათა და შეწირნა ო~ისა ნათლის ღებისა მ~რ წარავლინა გზანი კლარჯეთისანი
ქ~ყნანიპარფოსანი რ~ლრს სომხითი და აღვიდა ი~ჲლუმად აღსრულებად პასექისა ხ~
ვითარცა ესმა მეფესა ადერკის ქართველთა და მეგრელთაგან სჯ~ლისა დატევებაჳ გა
ნუწყრა და წარავლინნა ერისთავნი მისნი იძულებით კ~დვე მიაქცივნა ქართველნი და
მეგრელნი და დამალნეს ხატნი და ჯვარნი და შერისხნა მეფე ადერკი. ერისთავსა
კლარჯეთისასა, რ~ლ მშვიდობით განუტევა ანდრია, ხ~ ვითარცა აღესრულა დღესა
სწაული მარტვილისა წარმოვიდა მუნით დიდებული ანდრია სხვათა მათ თანა
მოვიდოდეს ქალაქითი ქალაქად და სოფლითი სოფლად ასწავებდეს ერთა და იქმო

დეს სასწაულთა და ესრეთ მიიწივნეს ქ~ყანასა ქართლისასა და მერმე წარვლეს ტაოს
კერძი ქვეყანა და ვიდრე მდინარედ ჭოროხადმდე ყოელი იგი სოფლები მის კერძ
ისა მოვლეს და დაუცადებელად ქადაგებდეს სახელსა ღ~თისასა და ესრეთ ქადა
გებითა მიიწივნეს სვანეთისა ქვეყანასახ~ მას ქვეყანასა მთავრობდა დღეთა მ~თ
დედაკაცი ვინმე მთავარი რომელსა ჰრწმენა ქადაგება მოციქულთა და მატათა
სხ~თა მათ თანა მოწაფეთა დაშთა მათ კერძოთა ხ~ დიდი ანდრია სიმონითუ
რთ შევიდა ქვეყანასა ოვსეთისასა და მიიწია ქალაქად რომელსა ეწოდებოდა
ფოსტაფორი სადა იგი დიდი სასწაული ქმნეს და მრავალნი ერნი მოაქცივნე
ს და განანათლნეს მ~რ წარვიდეს და შევიდეს ქ~ყანასა აფხაზეთისასა და სევასტე ქა
ლაქად მივიდეს რ~ლსა აწ ეწოდება ცხუმი და უქადაგეს სიტყ~ა ღ~თისა და მრა
ვალთა შეიწყნარეს და მუნ დაუტევა ნეტარმან ანდრია სიმონ კანანელი სხვა
თა თანა მოწაფეთა და თავადი ჯიქეთისა ქვეყანად აღვიდა ხოლო კაც
ნი მის ქვეყანისანი ჯიქნი იყ~ნეს კაცნი ფიცხელნი გულითა და საქმეთა შინა
ბოროტთა განფრდილნი ურწმუნონი და უძღებნი რომელთა არა შეიწყ
ნარეს ქადაგება მოციქულისა არამედ ენება მოკლვა მისი ხ~ მადლმან ღ~ისამან
დაიცვა და იხილა რა მიუდრეკელობა მათი, და პირუტყუებრივი გონება და უტევა და
წარვიდა ამისთვისცა ვიდრე აქამომდე ურწმუნოებასა შინა არიან ხოლო
სიმონ კანანელისა, საფლავი არს ნიკოფს ქალაქსა შორის
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აფხაზეთისა და ჯიქეთისა რ~ მუნ აღესრულა წმიდა სვიმონ კანანელი,
ამისვე ადერკის --------------------------- გაღმა ფურცელზე ნახე
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ცაზეთრ და მნ არწმნერ ო~ი ყ~ნი უ~ე. ც~ რიმონ კანანელი
აფერრ~ლა უ~ლურა ნიკოტრირ~რა რ~ლრრ ატცაზეთრა და ძიუე
თრ. რაზფართა ბერშენთარა.ც~ კ~დ ანდრია მოაუც
ივნა მეგრელნი და ატცაზნი და წ~რჳდა რკჳთად ც~ ვ~ა ე
რმა მ~ტერა ადერკირ მეგრელთაგ~ნ ღძ~ლირა დატეობ~ჲ გ~ნწ
ქრა და წ~რავლინა ერირ თ~ვნი მირნი იშლ~ბით კ~დ მიაუცი
ვნა მეგრელნი და დამალნერ ცატნი და ძ~რნი და ღერირც
ნა მ~ტე ადერკი ერირთ~ვრა კლ~ჲრძეთირ~რა რ~ლ მღჳდობით გ~ნ
ტევა ანდრია ამარვე ადერკირ მ~ტობ~ჲრა გამ~ყნდა კ~დ მეტო
ბ~ჲ რპ~რრეთირა რ~ რათგ~ნ ღერრსლ იქო ალეურ~ნდრე და გ~ნერქს
ნა რპ~რრეთი აუა ჟამ~მდე არფარა დაძდომილ იქო მ~ტე რპ~რრეთრ რ~
ადგილთა და ადგილთა იქვნერ ერირთ~ვნი რპ~რრეთირა:m~ღნ ღეკრბერ ერირთ~ვნი რპ~რრეთირ~ნი და დარსჱრ მ~ტედ აჟფალ
ან ბრშენი. მ~ღნ რომეცნი და უ~რთველნი იქვნერ მორყილ აჟფ
ალ~ჲნირი რპ~რრთა მ~ტირა და ვ~ე ადერკირ მეტობ~მდე ერთი და
ძდირ უ~რთვ~ლთა მ~ტედ რ~ჲზომცა მრ~ვლნი იქვნიან ღჳლნი მე
ტეთ~ნი ც~ ამ~რ ადერკირ ერცნერ ორნი შენი რ~თა გ~ნსქო უ~ლუ
ი მცცეთა და უ~ქანა მტკსარრა ღიდა უ~რთლი მსცნარით კერში
უ~ლუი და ქ~ი უართლი მტკს~რრა ყრდილოეთი წერეთითგნ ვ~ე თ

ავადმდე უართლირა და ეგრირირა ერე მირცა ბ~ჲრტომრ შერაჲ
თ~რრა ც~ არმაზით კერში უ~ლუი მტკს~რრა რ~მცრით უართლი
ცსნანითგ~ნ ვ~ე თ~ვდმდე მტკსრირა. და კლ~ჲრძეთი მირცაჲ
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უართამრ შერა თ~რრა და მოკსდა ადერკი:mეთერთმეტე მეტენი მეორე ბ~ჲრტო და უართამ შენი ადერკირ სომეხთ მეფისა არღ
აკსნიანნი:
dა მეტობდერ შენი მირნიჭ ც~ ამ~თრა მეტობ~ჲრა ორპ
არიანორ წრომთა კეირარმ~ნ წ~რმოტქსჱნა იჱ~ლემი და მსნით
ოტებ~ლნი წ~რიანი მოვიდ ერ მცცეთარ და დარცდერ შველთ~დვე მორ
რსლთა წ~რიათა თ~ა რ~თა თ~ა ერთნერ ღჳლნი ბ~ჲრაბჲრნი რ~ლი
ძ~რცმ~რა ო~ირ~რა გ~ნსტ~ვერ წსრიათა ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რ წილ და მო
კ~დერ ადერკირ შენი ბ~ჲრტო და უართამჭ და მ~ტე იუმნერ ღჳლნი
მ~თნი არმაზირ დაძდა ტარრმ~ნ და ღიდა უ~ლურა კაორ:mეათორმეტე მ~ტენი ტ~რრმნ და კაორ შენი ბ~ჲრტორი და უართა
მირა არღაკსნიანნიჭ
x~ ადერკირითგ~ნ ერე მ~ტენი იქვნერ მორყი
ლებ~ჲრა ღ~ა რომეცთა მეტირ~რა. სმეტერ არმაზელნი მ~ტენი ღეეწეო
დერ რომეცთა ქ~თა მტ~რთა მ~თთა ზ~ა. მ~ღნ მ~ტე იუმნა რომცითრ დიდი იგი
მ~ტე იარვანდ. და დაივიწქა მ~ნ კ~თლი უ~რთველთაჲ ემშლ~ჲვრაჲ
ტარრმ~ნრ არმაზელრა. და მოსფო რ~ზფვარრა უ~რთლირა უ~ლუი წ
სნდა და არტანი. მტკსრ~მდე და დარცნა წსნდარ ღ~ა კ~ცნი მჴეცნი
ნ~თერ~ვნი დევთ~ნი და სწოდა წსნდარა რ~ცელ~დ უაძატსნი რ~ი ი
თარგმ~ნებირ დევთა რაცლი. და ვერ იშებნერ მ~ტეთა უ~რთლირა
თა რაზფვ~რი და მოკ~დერ მწსც~რებ~რა ღ~ა დიდრა. ტარრმან და კაორჭ
dარცდერ მ~ტედ ღ~დ მ~თრა ღჳლნი მ~თნი: არმაზრ აზორკ და ღიდა უ~ლურა
არმაზელჭ
i~გ(13) მ~ტენი აზორკ და არმაზელ შენი ტ~რრმ~ნირი. და კაორირი:
არღაკსნიანნიჭ
eრე იქსნერ კ~ცნი მჴნენი. და ღემმართებ~ლნი და ღეითუ
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სნ~რ ერ~ნი. და გ~ნიზრ~ცერ შიებ~დ რაზფვ~რთა უ~რთლირ~თა: მ~ღნ
მოკლ~ჲ რსმბ~ჲტ ბივრიტიანმ~ნ იარვანდ მ~ტე რომეცთაი. და დარვა
მ~ტედ შმაი იარვანდირი არტაღანჭ მ~ღინ ამ~თ მ~ტეთა უ~რთლირა
თა აზორკ. და არმაზელ მოსწოდერ ოვრთა და ლეკთა. და
გ~რდამოიქვ~ნნერ ოვრთა მ~ტენი შმ~ნი ორნი გოლიათნი. ბ~ჲზსკ
და აბაზსკ. რპითა ოვრეთირათა და მ~თ გ~რდამოიტ~ნნ ერ თ~ა პა
ჩანიკნი და ძიუნი. და გ~რდამოვიდა მ~ტე ლეკთაი. და მ~ნ გ~რდამოიტ
ანნა დსრშსკნი და დიდონიჭ და ამ~თ მ~ტეთა უ~რთლირათა ღ~მოკ
რიბნერ რპ~ნი თ~რნი და ღეკრბ~ჲ ერე ქ~ი რიმრ~ვლე სრიცცს. და რიმა
რძჳთ ტრ~ლდ ღეკრბერ ვ~ე ღეკრბებოდერ რპანი რომეცთ~ნი და ღევ
იდერ ერ~ნი რომცითრ. და სგრშნსლ~დ წ~რმორტქსჱნნერ ღირაკსანი
და ვანანდი ბ~ჲგრევანამდე და ბ~ჲრიანამდე. და ღეიუცერ. და ყატქს
ჱნერ და ღტი ვ~ე ნაცჩევანამდე. და აფიფერ ტქსჱ და ნატქსჱნ~ვი ს
რიცცჳ და აფივრნერ ქ~ითავე ცსარტ~გითა. და გ~მოვლერ გზა ტ არირ
ორირაჭ მ~ღნ რსმბ~ჲტ ბივრიტიანმ~ნ. მოსწოდა რპათა რომცითირა
თა. და ღეკრბერ მრწრ~ტლ რომეცნი. და დევნა სქსჱრ. ც~ ერე ქ~ნი
ყრდილონი გ~ნრრლ იქსნერ მტკსარრა. და მირრ~ლ იქსნერ კამბეყო
ანრ დაებ~ნაკათ იორრა ზ~ა. და გ~ნიქტდერ ტქსჱრა. და ნ~ტქსჱნ~ვრ

ა. მ~ღნ რსმბ~ჲტ წ~რვლინა მ~ცუ~ლი და წრუ~ა რ~ი აფგიფიათ ნატ
ქსჱნ~ვი რომცითით პირსტქჳ ოურო ვეცცლი და ნაუროი. ქ~ი მიმი
ნიჩებიერ თუ~ნდა. და რ~ი დათცესლ~რრ რირცლი რომეცთა თუ~ნ მ~რ იგი
ცა სშიებელ იქორ თუ~ნ ზ~ა: ა~დ რ~ნი გქ~ვრთ კ~ცნი ტქსჱდ გ~ნსტ~ვეთ. და
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წ~რვედით მღჳ დ~ბით გ~ნმდიდრებ~ლნი და აფრ~ვრენი ქ~ლითვე ც~ მ~თ პა
რსც სგერ არად რც~ჲდ ღ~მოვედით რომცითრ. ა~დ შიებ~დ ღ~ნდა. და ვე
რ გპოეთ ღ~ნ. და აწ მოვედ ყ~ნდა და მიიფე ნ~წილი ღ~ნი. თს არა მოვი
დეთ ღ~ნდა რადაცა იქო და არა გ~ნერე ჴ~ლთგ~ნ ყ~ნ თა ცოცც~ლი: მ~ღნ რსმ
ბ~ჲტ ბივრიტიანმ~ნ გ~ნვლო მტკსარი. და ბ~ჲზოკ ოვრთა მ~ტემ~ნ რთცო
ვა მსუარა მისგზ~ვნა მოციუ~ლი. და ითცოვა თ~ვირ თ~ვ ბრშოლ~ჲ.
ც~ რსმბ~ჲტ აფიჩსრა. და აფძდა ვარრამატრა მირრა. და გ~ნჳდა გ~ნწქო
ბილთა ღ~რ. და მსნით გ~მოჴდა ბ~ჲრზოკ და აფიზაცნერ ორთ~ვე და მიე
ტევნერ. დარცა რსმბ~ჲტ ოროლნი რრტქ~ლრა ზ~ა. და გ~ნავლო ზსრ
გით წქრთა ერთ. აიფო ცცენირგ~ნ. და დარცა უ~ქნარა ზ~ა. მ~ღნ მიეტევ
ა ანბ~ჲზსკ ღსჱლ~დ შმარა თ~რირა და მორწსადნა რსმბ~ჲტ ოროლნი.
და მიეგებ~ჲ ეგრეთვე მ~რცა რცა და გ~ნავლო და აფიფო დარცა
უ~ქნარა და თუ~ა. ერე რომეცთა დედათა და მამ~თა ქრმ~თა ყჳლთა თ~რ
რ~ნი თუ~ნ არწქჳდენითჭ მ~ღნ რპათა მ~თ ქ~თა ოვრთა და ლეკთა
და უ~რთველთა და ქ~თა მ~თ ყრდილოთა ნ~თერვთა ვ~ა ერთითა
პირითა აფიზაცნერ და თუ~რ ვინათგ~ნ მოკლნერ ორნი ირი შმ~ნი.
თ~ვნი გოლიათობირა ქ~ირნი. რიკ~დილი ყ~ნი არა რ~ჲდ ღერარაცც~ლ
არრ სტრორ~დ გ~ნბრტნერ. და ღეკრბერ ქ~ნი რპარალ~ჲრობ~ჲრა
უ~ღე არზოკ. და არმაზაელირ~რა უ~რთვ~ლთა მ~ტეთ~რა. და ქ~ნი მიეტ
ევნერ რსმბ~ჲტრ და რპათა მირთა. მ~ღნ იუმნა ბრშოლ~ჲ დიდ შ~ლი მ~თ ღ~რ.
რ~მ ჟ~მითგ~ნ ვ~ე ცცრ~ჲ ჟ~მმდე. და მორწქდა ორთაგ~ნვე სრიცცჳ. აფჴ
და მტსჱრი. და დფე ნ~თლი იუმნა ვ~ა ფ~მე ბნელ აფრესლ იქვნერ
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ერთგ~ნ. და ვერ იცნობდერ ერთმ~ნერთრა. მტსჱრირაგ~ნ მ~ღნ ი
შლია ბ~ჲნკი ყრდილოჲრა რომეცთგ~ნ მეოტ იუმნნერ. და დაიტანჩნერ
ქ~ნივე მისდგა რსმბ~ჲტ მრ~ვლთაგ~ნ მოწქლ~ლი. და რდევნა ფ
ამემდე. და მორრნა ქ~ნი ო ვრნი და ლეკნი. მცირედნი დასრყერ. ც~ უ
ართსჱლნი სტრო და რყერ. რ~მეოტოთა გზათა მეცნიერებითაჲჭ
dა ღ~მოიცვეწნერ ორნივე მ~ტენი უ~რთლირ~ნი მცცეთარ მოწქლსლნი
მ~ღნ რსმბ ატ გ~მარძსჱბ~ლი ღ~მოვიდა უ~რთლ~დ. და მოაოჴრა უა
რთლი რ~ი პოვა ციცეთა და უ~ლუთა გ~რე. ა~დ ციცე უ~ლუთა
არა წბრშოდა რ~ არა მზა იქო მრწრატლ გ~მორჳლირგ~ნ. ა~დ ა
ფაღენა ციცე ერთი ოშრჴირ~რა. რ~ლრა ეწოდებირ რ~მცცე ადგი
ლრა რ~ლრა წუჳან დემოთი. მოკიდებ~ლდ მთარა ფადორ~რა. და და
სტევნა ღიგ~ნ ლ~ღუარნი ღ~მწედ წსნდელთა. რ~ ბრ შოლ~ჲდ ოშ
რჴელთა წ~რჳდა ც~ მ~ტენი ერე უ~რთლირ~ნი ა ზორკ. და არმაზელ.
რიტიცცლითა გ~ლირა მ~თირთა არა ღეს ღინდერ. ა~დ გ~ნამგრნერ ც
იცე უ~ლუნი მ~თნი. და გ~ნწირნერ ქ~ნი ველნი უ~რთლირ~ნი და არა
დარცცრერ კირთებირაგ~ნ რომეცთა ზ~ა. იწქერ ოვრთა რირცლირა
მ~თირა შებნად რომეცთა ზ~ა გ~რდამოვიდერ უ~რთლად. და დაემეგობ
რნერ უ~რთვ~ლთა და აფირივნერ ერთ~დ ოვრნი და უ~რთვ~ლნი. და მ~დირ
ბრშოდერ რომეცთა. და იქო ერირთავი ოშრჴერ უ~ლურა ღ~ა მ~ტირა
არმაზელირი აზნასრთგ~ნი. იგი დადგ~მილ იქო რ~რწმ~ნბით ერთგ~ლებ~ რა
ზ~ა არმაზელირ~რა. და მ~რ ღეეწეოდერ მეგრელნი: ც~ წსნდელნი და დე
მოთელნი ღეეწეოდერ ერთმ~ნერთრა. და დასცცრომლ~დ იბრშოდერ.
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და სტრორი ბრშოლ~ჲ იქჳრ მდინ~რე რა ზ~ა რ~ლრა წუჳან ნორტე.
და იქო კლ~ჲრძეთრ ერირთ~ვი ა რზოკ მეტირა აზნასრთ~განივე
იგი ავნ~ბდირ რ~ზფვ~რთა რომცითირ~თა. უ~ქნარა პარცირ~რა რ~ლრრ
ტაო. და ვერ ვინ ღევიდოდა მავნე კლ~ჲრძეთრ. რ~ ღესვ~ლი და
მაგარი იქო ტქითა და კლდითა. და მკჳდრნი კლ~ჲრძეთირ~ნი იქსნერ
კ~ცნი მკჳრცცლნი. და მჴედ~რნიცა. ც~ თჳთ მ~ტენი უ~რთლირ~ნი მცცეთი
თ გაემართვოდიან რომცითირ გზ~რა აბოცირ~რა. და მ~დირ ერრეთ
წკრტებოდერ უ~რთველნიჭ m~ღნ წ~რმოემ~რთა შ~ლითა მი
რითა ქ~ითა. არტაღან რომეცთა მ~ტე. და რპარპეტი მირი რსმბ~ჲტ
ბივრიტიანი. ც~ უართვ~ლთა გაამ~გრნერ ციცენი და უ~ლუნი. და
მოირთერ შ~ლი ოვრეთით. და გ~ნავრნერ ციცენი და უ~ლუ ნი. მოვ
იდერ რომეცნი და დადგ~რ მცცეთარა და წბრშოდერ ცსთ თსჱ. და
დფ~თა ქ~თა იქჳრ ბრშოლ~ჲ ბსმბერაზთა მ~ღნ ღერჩირდათ უართვე
ლთა. და ოვრთა. ითცოვერ მღჳდობ~ჲ. არა შებნად რირცლირაჲ. და ზ
ფვრირ~ჲ. მ~ღნ ირმინა რომეცთა მ~ტემ~ნ ვდრ~ბაჲ მ~თი. მ~ღნ იუმნა რა
ტიცი და აფთუმა. და დაიმონნა უ~რთველნი. და ოვრნი რომეცთა მე
ტემ~ნ და წ~რჳდაჭ x~ გ~რდაჴდერ ამ~რ ღ~ა წელნი რ~ჲოდენნი მე. აფ
ღენდა უ~რთლი მოოჴრებ~ლი რომეცთ~გ~ნ. მ~ღნ სცალო იუმნნერ რო
მეცნი. რ~ იწქერ ბრშოლ~ჲ რპარრთა და ბერშენთაჲჭ
m~ღნ პოვერ ჟ~ი მ~რძსჱ უ~რთვ~ლთა და ოვრთა იწქერ კირთებ~დ რ
ომეცთა. რ~ რპანი რომეცთ~ნი ქ~ნი. და ორნი შენი მ~ტირნი. და რსმბ~ჲტ
იქვნერ ბრშოლ~დ რპ~რრთა. და ვ~რ გ~ნამრ~ვლნერ უ~რ თვ~ლთა
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და ოვრთა ვნებ~ჲ ბრძოლ~ჳ რომეცთაჲ. მ~ღნ არტაღან მე ტემ~ნ ღეკრიბნა რ
პანი რ~ნი ღ~ა დაწრყომოდერ. და მირცა შერა თ~რრა ზარენრ. და წ
არმოგზ~ვნა უ~რთვ~ლთა ზ~ა: ც~ ღეკრბერ უ~რთვლნი და ოვრნი.
და მიეგებნერ უ~ქნარა ძ~ვაცეთირ~რა. და ეწქსნერ. და რშლიერ ზა
რენრ. და აოტერ ზარენ. და მორრერ რპაჲ მირი ქ~ი. და რდევნერ რაზფ
სრ~მდე რომცითირა. მიეწივნერ ზარენრ შერა მეტირ~რა და ღეიპქ
რერ ტბირა მირ პირრა რ~ლრა წუჳან ცელი. და სკმოიქვ~ნერ:ც~ ოვრთა ნებვიდა მოკლვა ზარენირი რირცლირათ~რ მ~ტეთა მ~თ თ
არა. ა~დ უ~რთველთა დაიცვერ ცოცცლ~ბით შიებირა თ~რ რაზფ
ს~რთა მ~თთაჲ რა. დარსჱრ პქრობილ~დ ციცერა დარფალ~ჲნირრა. ვ
ერ შებნერ რომეცთა. რ~ სცალო იქვნერ რპ~რრთგ~ნჭ
მ~ღნ წელრა მერ~მერა მოვიდა რსმბ~ჲტ ბივრიტიანი. და ორნი შენი
მ~ტირ~ნი არტვაზ და ტიგრან ქ~ითა რპითა რომცითირ~თა მ~ღნ მ~ტთა
უ~რთლირ~თა სბრშ~ნერ უ~ქნარა მ~თრა ღელტოლ~ჲ ციცე უ~ლუთა. დ
ა მთისლეთთა. გაამ~გრნერ ციცენი და უ~ ლუნი მოვიდერ რომეცნი
დადგ~რ თრიალეთრ აფდგ~რ მ~თ ღ~რ მოციუ~ლნი და და იზავნერ. მი
რცერ უ~რთვლთა შე მ~ტირა ღ~პქრობილი. და ა ფსთუ~ჱრ ღ~წევ
ნა ერრეთ. სკ~თს ვინმე აფდგ~რ მტერი და მოფმ~რთ გბრშოდერ.
ყ~ნ ორნივე მ~ტნი. თ~ვითა ყ~ნითა და რპითა ყ~ნითა თ~ა დაგიდგე
თ. და გიღსჱლოთ. და თს ვირმე მიფმ~რთ წბრშოდეთ. ათარ ა
თარითა მჴედრითა ჩსრჳლითა ღეგეწეოდით და ერეცა აფს
თუსჱრ უ~რთვ~ლთა ვ~დ უ~ლურა ყ~ნრა დრამა არტაღან მ~ტირა ც~ტი
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თა და ვრცეთო ც~ ამირთ~რ რომეცთა სკმორცერ რაზფს~რი უა
რთლირა უ~ლუი წსნდა. და ციცე დემოთირა ძავაცეთი და არტა
ნი. და მ~რითგ~ნ იუმნერ მქ~რე რომეცნი და უ~რთველნი და ოვრნი.
რ~მნივე ერთგ~ნ წბრშოდერ მტ~რთა მ~თთა აფე რრ~ლნერ აზოკ
და არმაზაელ ნსგ~ღინირ ცემ~ლნი დიდად. რ~ რიმჴნითა მ~თითა ს
კსმოიცსნერ რ~ზფვ~რნი უ~რთლირ~ნიჭ dა ღ~დ მ~თრა მეტობდერ ღჳლ
ნი მ~თნი. არმაზრ ამზრპ. და ღიდა უ~ლურა დეროკ:mეათთოთცმეტე მ~ტენი. ამზარპ. და დეროკ : შენი აზორკ და ა
რმაზელირ~ნი არღაკსნიანნიჭ
da ღ~დ მ~თრა მეტობდერ ღჳლნი მ~თნი. არმაზრ ტარრმან უს
ჱლი. და ღიდა უ~ლურ მირდატ:mეათცსთმეტე მ~ტენი. ტარრმ~ნ უ სჱლი. და მირდატ შენი ამ
ზარპირა. და დეროკირი არღაკსნიანნიჭ
aუამომდე ერე მ~ტნი ქ~ნი ორნი იქსნერ. მოქსრობ~ჲრა ზ~ა ერთ გ~ნ მო
ქსრენი ვირნიმე. და ერთგ~ნ მტერნი ვირნიმე მ~ღნ ამ~ნ მირდატ უ
ართველმ~ნ. მოიქსანა ცოლი რპარრი ნ~თერვი მ~ტეთა. და წს
ჱვითა რპარრთათა მტერ ეუმნერ ტარრმ~ნ უსჳლრა არმაზ
ელრა. და გ~ნიზრაცა მსცთლ~დ რიკ~დილი ტარრმ~ნ უსჱლირაჲ და მ
ოცადა მირდატ. ტარრმ~ნ უსჱლრა რ~ცლრა თ~რრა რეცა მიძლი
რად და გ~ნცცრომ~დ. რ~ი ერე სთცრა ვინმე ტ~რრმ~ნრ. და გ~ნაკ
რშალ~ჲ და არა მივიდაჭ
mიერითგ~ნ იუმნერ მტერ სრთიერთარ. და მირდატრ ღეეწეოდერ რპ
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არრნი. ც~ ტ~რრმ~ნრ რომეცნი. ერე მირდატ იქო კ~ცი სრვილი.
და მორირცლე. ც~ ტარრმ~ნ უსჱლი იქო კ~ცი კ~თლი. და სცს~დ მიმნი
ჩებ~ლი. და ღ~მნდობ~ლი წ~რკითა ღ~ნირი ტ~ნითა დიდი და შლიერი.
მჴნე მჴედარი და ღ~მმართებ~ლი ბრშოლირა. სღიღი ვ~ა სჴ~რცო.
და ქ~ითავე სმძ~ბერი. ქ~თა მ~ტეთა უ~რთლირ~თა. რ~ნი გ~რდაცვ
ალებ~ლ იქ~ნერ წინარეს მირრა. ერე სქს~რდათ მირდატირ კერშთ~ცა
უ~რთვ~ლთა. და რშსლდა მირდატ. მერირცლეობირა და მედგრ
ობირა მირირა თ~რ. და გ~მოე~რთნერ სმრ~ვლერნი მირდატირაცა
კერშნი. ემშლ~ჲვრა ტ~რრმნ უსჱლი. აოტა და წარვიდა
მირდატ რპარრეთად . x~ იქო მ~ღნ რპარპეტი ტრრმ~ნ უს
ჱლირა. ეგრეთვე უველი და გოლიათი რ~ცელით ტ~რნავ
აზ. ერე ტ~რნვზ შსშსრ მტე იქო ტ~რრმნირი. რ~რწმ~ნო. და ერთ
გ~ლი და მირ~ნდობელი. იგი დაადგინა ღიდა უ~ლურა. ადგილრა მ
ირდატირ~რა. და ქ~ლდვე ტარნავაზ რპარპეტი ულუ~რა ღ~ა. ც~მ~ტე
ტ~რრმნ უსჱლი. იარებოდირ და გან~გებდირ რ~მეტორა მირრა:m~ღნ მირდ~ტ გ~მოიქს~ნა რპ~რრნი. რპანი შლ~რნი. მომ~რთა ტ~რრმ~ნრ
ც~ ტ~რრმნ ღ~მოკრიბნა რპანი უ~რთლირ~ნი. და მოირთო შ~ლი რო
მცითით. და მიეგებ~ჲ იწროთა რკინირა ჴევირათა. იწქერ ბრ
შოლ~დ ბსმბერეზთა დფ~თა მრ~ვლთა. და რ~ი გ~მოყნდირ ბსმ
ბერეზნი რპარრთა ღ~რ. რ~ლრა ვერ ებრშოდიან ბსმბერეზ
ნი უ~რთლირ~ნი. და რომცითირ~ნი მ~რ ზ~ა გ~ნჳდირ თჳთ მ~ტე ტ~რრმ~ნ.
და ანს რპარპეტი მირი ტარნავაზ. აძობიან და რშლიან. და
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მ~რ ბრშოლარა ღ~ა მოკლ~ჲ ტ~რრმნ ათ ღჳდმეტი ბსმბერეზნი რპ~რრნი:
x~ რპა რპეტმ~ნ მირმ~ნ ტრნ~ვაზ. მოკლ~ჲ ოცდა რ~მი. მ~ღნ იქო რპა
რრ თა ღ~რ ცი ერთი გოლიათი რ~ცელით ძსანღერ. რ~ი ლომ
რა ჴ~ლითა ღეიპქრობდა. ამ~ნ რთცოვა ბრშოლ~ჲ თ~ვირ თ~ვ მ~ტე
რა ტ~რრმ~ნირიჭ x~ ტ~რრმნ უსჱლი რიც~რლით აფიჩსრა და
გ~ნჳდა აფიზ~ცნერ ორთ~ვე ჴმითა რ~რტიკითა. და მიეტევნერ სრ
თიერთარ. და იწქერ ბრშოლ~დ ჴრმლითა. და ზაწმი ბრშო
ლირა მ~თირა ემრგ~ვრა ზაწმრა უსცილირა და ტეცირ~რა აძო
ბ~ჲ ტ~რრმ~ნ ყამოაგდო და მოკლ~ჲ. და მოიუცა რ პირა მირირა კერშო
ჴ~ჲ ქო ჴ~ითა მ~ფლითა აწა ლომნო მშჳნვ~რენო. ცცოვ~რნი
და რეტქჳლნი. მ~ღნ მიეტევნერ უართვ~ლნი. და რომეცნი რპ~რრთა
ზ~ა აოტნერ და მორწქსიდნერ და ტქსჱ ქსნერ სრიცცსნი. და წ
არჳდა მირდატ მეოტი რპ~რრეთადვე: და წელრა მეორერა. კ~დ მ
ოვიდა მირდატ. რპითა მეტ~დ სშლიერ ერითა. ც~ ტრრმ~ნ უსჱ
ლმ~ნ ღ~მოკრიბნა მჴედარნი. და უსჱითნი. და დადგა მცცეთარ უა
ლურა ღ~ა. რ~ არა წქსჱრ რპანი მირდატირ რპათა ოდენნი.
მოვიდა მირდატ და დადგ~ჲ ძაჩსრ. და ქ~თა დფ~თა იბრშოდიან
ბსმბერ~ზნი. და ამ~რ ბრშოლ~ჲრა ღ~ა მ~ტემან ტ~რრმნ მოკლ~ჲ თ~ვ
ირ თ~ვითა თორმეტი ბსმბერაზი: ც~ რპარპეტმ~ნ ტ~რნ~ვზ
მოკლ~ჲ ათეუვრმეტი ბსმბერაზი: მ~ღნ ტ~რრმნ მ~ტემ~ნ რიტიცცითა
გ~ლირა მირირ~თა. არფარა გ~ნაცა რიმრ~ვლე რპ~რრთა ა~დ
გ~ნვიდა ჟ~ა გ~ნთიადირ~რა რპითა მირითა. და დაერცა და მორცა რს
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ჱმ~ნ მირმ~ნ შლევა. აოტა ბან~კი მ~თი და მორწქჳდნა სრიცცსნი.
და წ~რჳდა მირდატ მეოტი რპ~რრეთ~დვე. მ~რითგ~ნ გ~ნითუა რ~ცლი
ტ~რრმნ უსჱლირა. და რპარპ ეტირა მირირა ტ~რნვზირი. და წინამშფს
არ ეუმნა იგი რპათა უ~რთლირა და რომცითირ~თა და სწქო
ბრშოლ~ჲ რპ~რრთა და ღერვლ~დ რპ~რრეთრ. და ვერფ~რჲ ოდე
რვინ წინა აფსდგა ტ~რრმნ უსჱლრაჭ m~ღნ რპ~რრთა გე
ბა სქსჱრ რიმ~რძჳთ. მოიქვ~ნერ მზარესლი ერთი და აფს
თუ~ჱრ მარ კ~თლი დიდი. და წუ~რ ერრ~თ ვ~დ წ~რვედ და ღეეწქნა
რე ტ~რრმნრ და წ~რიტნე თ~ა წამალი რ~რკდინე. ყასრთე რ~ჩმლრა
მირრა და ღეაჩამე. ც~ წ~რმოვიდა მზ~რესლი იგი და ქო ეგრე.
ვ~ა სთცრერ რპ~რრთა. და მოკლ~ჲ ტ~რრმნ ჱ m~ღნ იუმნა გლო
ვა და ტირ~ლი და ტქებ~ჲ ქ~თა ზ~ა უ~რთვლთა წ~რყინებ~ლთგ~ნ ვ~ე
გლ~ცკთამდე იტქ~ბდერ თ~ვთა მ~თთა ქ~ნი. და ქ~თა უ~ლუთა და დაბნ
ებთა. და რცდიან მგორ~ნნი გლოირ~ნი. ღეკრბიან ქ~ნი და აჴრ~ნებდიან
რიმჴნერა. და რიუსჱლერა. და რიღსჱნიერერა. და რ~ცრბ~ჲრა ტ~რრმნ უს
ჱლირ~რა; და იტქ~დიან ვაი ყ~ნდა. რ~ მოგსშინა რსჱმ~ნ ბ~რტმნ. და
მ~ტე ყ~ნი რ~ლირგ~ნ ჴრნილ ვიქსჱნით მონბირ~გნ მტერთარა მოიკლ~ჲ
კ~ცთა მგრშნებ~ლთგ~ნ. და აწ მივეცენით ყ~ნ წ~რტქსჱნვ~დ ნ~თერ
ავთა ს ცცოთა: მ~ღნ გ~მოვიდერ რპ~რრნი და გ~მოიტ~ნერ თ~ა მ
ირდატ. და დაიპქრერ უართლი. და მირცერ მირდატრ ნ~წილი მირიჭ
x~ ნ~წილი ტ~რრმნირი თჳთ დაიჩირერ და დასტევ~რ ერირ თ~ვი ა
რმაზრ: ც~ რპ~რპეტმ~ნ ტ~რნვზ წ~რიქსანა ცოლი და შე ტრრმ~ნ უ
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ველირა და ივლტოდა და მივიდა რომცითრ. რ~ რომეცთა მ~ტი

რა არსლი იქო ცოლი ტ~რრმ~ნირი. და დაიპქრერ უ~რთლი მირ
დატ. და ერირთ~ვმ~ნ რპ~რრთმ~ნ. ც~ მეგრ~ლნი დ~დგერ ერთგ~ლბრა
ტ~რრმნირ შ ირ~რაჭ მ~რ ჟ~ა მოქს~რე იუმნერ რომეცნი. და ბე
რშენნი. მ~ღნ რომეცთა მ~ტემნ მოირთო შ~ლი რ~ბერშნეთით.
და წ~რმოემ~რთა ბრშოლ~დ რპ~რრთა და უ~რთველთა. მიერთ
ნერ მეგრ~ლნი და ღეკრბერ რპ~ნი სრიცცვნი; მ~ღნ მირდატ და ერ
ირთ~ვმ~ნ რპ~რრთამ~ნ მოირთერ შ~ლი რპ~რრეთით. ც~ რომეცნი და ბ
ერშენნი. და მეგრელნი. ყავიდერ ღიდა უ~რთლრ. და მსნ მოეგ~ბნე
რ რპარრნი და უ~რთველნი. მდინ~რერა ზ~ა რ~ლრა წუჳან ლიაცჳ.
და მსნ იუმნა ბრშოლა მ~თ ღ~რ ადგილრა რ~ლრა წუჳან რე
ჴი. მორწქდა ორთაგ~ნვე სრი ცცჳ იშლივნერ რპ~რრნი და უა
რთველნი მოკლერ მირდატ. და ერირთ~ვი რპ~რრეთირა და მორ
რნერ რპ~ნი მ~თნიჭ და დარვერ შე ტარრმან უველირა. რ~ლრა ერუვა ადამი
mეათეუჳრმეტე მ~ტე ადამი შე ტარრმან უველირა არღაკსნიანიჭ
dარსჱრ შე ტ~რრმნ უსჱლირა. რ~ლრა ერუსა ადამი და რ~მ წელ
მეტობდა და მოკ~და და დარყა შე მირი წელიწდირა ერთირა.
ქრმა. და ვ~ე აფიზრდებოდა. მეტობდა მ~მირ დედა მირი ცოლი ტ
არრმ~ნ უსჱლირა რ~ლრა ერუსა ფადანაჲ: და ვ~რ აფიზა
რდა შირწსლი ტ~რრმნ უსჱლირა. რ~ცელით ტარრმ~ნვეჭ
i~z(17) : მ~ტე ტარრმან შე ადამირი არღაკსნიანიჭ
mეტობდა იგი. ც~ ღ~დ მირრა მეტობდა შე მირი ამზარპჭ
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i~É(18): მ~ტე შე ტარრმ~ნირი არღაკსნიანიჭ
eრე ამაზარპ იქო კ~ცი შლ~რი და დიდი. გოლიათი მრგ~ვრი ტ
არრმ~ნ უსჱლირა. და ამირრა მეტობ~რა გ~რდამოვიდერ ოვრნი რპ
ანი დიდნი გზარა დვ~ლეთირ~რა ვერ იგრშნა ამზარპ მ~ტე
მ~ნ მორლვა ოვრთა ვ~ე გ~რდმოვლ~მდე მთირა. მოვიდერ
ოვრნი დადგ~რ ლიაცსრა ზ~ა. რვა დფე გ~ნრ~ნებდ და არრ~დ გ~ნ
ჳდა მარბიელი. რ~ უ~ლუირა მცცეთირა ღ~მსრრვ~დ გ~რდმორრ~ლ იქ~ნერჭ
m~ღნ ამზარპ მოსწოდა ქ~თა ერირთ~ვთა მოვიდერ. ერირ
თ~ვნი აფმორავ~ლირნი. ერირთ~ვი კ~ცეთირა. ერირთ~ვი ცსნა
ნირა. ერირ თ~ვი რ~მღჳლდირა და ღ~მოკრბნერ მჴედ~რნი რპარ
პეტირ~ნი. და ვ~ე მოვიდოდერ ერირთ~ვნი. მოვიდერ ოვრნი ყრდ
ილორა კ~რთა უ~ლუირ~თა რ~ლრრ მსც[...]ნარიჭ
m~ღნ ამზარპ მ~ტემ~ნ. გ~ნავრნა ციცენი და კარნი უ~ლუირ~ნი ლ
აღურითა და იქო რიმრ~ვლე უსეითთა მცცეთელთა
რ~ნი კართა და ზფსდეთა რცჳდერ. მ~თგ~ნ კიდე გ~რე გამავ~ლ
ი უსჱითი მეომარი იქო ოცდა ათი ათარი ქ~დვე: და მ~ღნ
რ~ლ წქს~ნდა მჴედარი ათი ათარი. და გ~ნჳდა მჴედარი და
ამზარპ. და გან~წერნა უსჱთნი იგი არაგსრა იმ~რ დ ა
მ~რ. რიმ~გრეთა ღ~ა კართარაჭ x~ მჴედრითა ლ~ღურითაჲ
გ~ნჳდა ადგილრა. რ~ლრა წუჳან რატსრცლე. იპქრა ზ
სრგ~დ უ~ლუი. და უსჱითნი იგი რ~ლ დაექენნერ კ~რთა
ღ~ა. ც~ იქო ბსმბერეზთა ბრშოლ~დ. გ~ნჳდა ამზარპ მღჳლ
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დითა და იწქო რროლ~დ გ~ლითა ტიცც~ლითა. და მკლ~ჲვითა შ
ლიერითა სზომოდ ღორრ ირროდა რ~ლ დამართებითა ოვრ
თ~გნ არა ღეეტქსებოდა. არცა ინაცოდა რიღორით თს ქ~დ ა
უსრ მღჳლდი და მსნ წკრირ ირარი რ~ლრა არა დასდგნირ რი
მ~გრემ~ნ რ~ჩსრვ~ლირმ~ნ: და მ~რ დფ~რა ღ~ა ამზარპ თ~ვირ თ~ვითა
მოკლ~ჲ ბსნბერეზი ათცსთმეტი; და ცცენი მრ~ვლი. რც~ჲთ~გნ
ბსმნბ~რაზთა ამზარპირათა მოკლნერ ბსმბერეზნი ოვრთ~ნი
და დარდვა წქლს~ბ~ჲ დიდი ორთა ზ~აჭ
m~რ დფ~რა ღ~ა ღემოვიდა ამზარპ უ~ლუ~დ მჴედრითა რპითა. ც~ უს
ეითნი იგი დგერ მსნვე ადგილრ~ვე ზ~ა კართა ღ~ა. და ფ~მერა მ~რ მოემა
ტნერ მჴედარნი რ~ნი მოეტ~ნნერ თ~ა ერირ თ~ვთა მ~თ რირწრ~ტითაჭ
dა ვ~რ გ~ნთენდა გ~ნჳდა კ~დ მსნვე ამზარპ. და აფიცსნა წ
ოროლნი და გ~მოვიდა ოვრთ~გნ კ~ცი ერთი რ~ლრა ერუსა
რ~ცლი ცსანცსა. იგი გ~მორყესლ იქო რპ~თა ღ~რ ოვრთ~რა.
აფიზ~ცნერ ორთ~ვე და მიეტევნერ ს რთიერთარ. და პ~ლრავე
მირვლარა რცა ოროლნი და გ~ნავლო ზსრგით და მოკლ~ჲ
იგი და აფმოიჴადა ჴრმალი და მიეტევა რც~ჲთაცა ბსმბე
რეზთა. და მოკლნა ორნი რც~ანიცა. ღეიუცა და ღ~ვიდა უ~ლუ
ად მჴედრებით~რთ და დგერ უ სჱითნი მსნვე კ~რთა ღ~ა. და
მ~რ ფ~მერა კ~დ მოემ~ტნერ მჴედარნიჭ
x~ გ~ნიზრაცერ დარცმა ოვრთა. და გ~ნჳდა და დაერცა ჟ~ა გ~ნთიად
ირ~რა. მჴედრითა და უსჱითითა ქ~ითა შ~ლითა და აოტა ბ~ნაკი მ~თი.
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და მოკლ~ჲ მ~ტე ოვრთა. და მორრ~ჲ ქ~ი რიმრ~ვლე მ~თიჭ
dა წელრა მეორერა მოირთო შ~ლი რომცითით. და ღ~კრიბნა რ
პანი მირნი ქ~ნი. და გ~რდავიდა ოვრეთრ. და ვერვინ წინა აფს
დგა და მოტქსჱნა ოვრეთი. და მოვიდა ღ~ა გ~მარძსჱბ~ლი
და ღ~დ ამირრა ღეეუმნა რილ~ჲფე. და იწქო მერირცლეობ~ჲდ. და მ
ორწქჳდნა მრ~ვლნი წ~რყინებ~ლნი. და ამირთ~რ მოიშ~ლრ იგი.
ერმ~ნ უართლირმ~ნ და მტ~რ ეუმნა იგი რომეცთა და ღეიქს
არნა რპარრნიჭ v~ღნ გ~ნდგერ ერირთ~ვნი დარ~ვლეთირ~ნი
ცსთნი; ორნი ერირთ~ვნი ეგრირირ~ნი. ერთი ოშრჴირა. ერ
თი კლ~ჲრძეთ ირა და ერთი წსნდირა: ეზრ~ცნერ ერე რომეც
თა. მ~ტერა. და ითცოვერ შე მირი მ~ტედ. რ~ დირ წსლი იქო ამ
ზარპირი. მ~ღნ რომეცთა მ~ტე შ~ლითა მრ~ვლითა წ~რმოემ~რთა
უ~რთლ~დ და მოირთნა შ~ლი რაბერშნეთითცა. და ეზრ~ცნერ
ოვრთ~ცა. ც~ ოვრნი რიცარ~ლით წ~რმოვიდერ. რ~ მერირცლე იქო
ამზარპ მ~თი. და გ~რდამოვლერ გზა თ~კსჱრირა. და მოვი
დერ ერირთ~ვთა თ~ა მეგრელი რათაჲჭ
m~ღნ ამზარპ მოსწოდა რპ~რრთა. და მოვიდერ რპარრნი შლი
ერნი. და ღეკრიბნა უ~რთველნიცა რ~ნი დარყომოდერ. მ~ღნ ოვ
რთა და მეგრელთა. გ~რდამოვლერ მთაჲ მცირე. და ღეკრბ
ერ იგ~ნი. და ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი გ~ნდგომ~ლნი. და მოვიდერ
ერე ქ~ნი წ~ე რომეცთა მ~ტირა ც~ წ~რმოემ~რთა ამზარპ და მოეგ

ებაჲ იგი გსთირ ჴევრ. და არა ვინ პოა ეგოდენთა მ~თ რპ
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ათა ღ~ა ბერშენთა და რომეცთა ოვრთა და მეგრ~ლთა და უ~რთ
ველთა ღ~რ მ~რტოდ მბრშოლი ამზარპირი. ა~დ ეწქვნერ სრ
თიერთრ რპ~ნი იგი. და იუმნა ბრშოლ~ჲ მ~თ ღ~რ. იშლია ამზა
რპ და ივლტოდა რპა მირი. და დაიპქრერ უართლი და მოკლ
ერ ამზარპ. და მორრერ რპა მირი. და დასტევა რომეცთა მ~ტე
მ~ნ შე თ~რი მ~ტედ უ~რთლრ. დირწსლი ამზარპირი რცელით
რევჭ
i~T(19) მ~ტე რევი არღაკსნიანიჭ
da ამ~ნ რევ მოიქს~ნა ცოლი. რ~ბერშნეთით არ~ლილო
ფოთეთირა. რ~ცლით რეტელია. მოიცსნა თ~ა კერპი რ~ცლით ა
ტროდიტორ და აფმ~რთა თ~ვრა ზ~ა მცცეთირ~რაჭ
eრე რევ მ~ტე დაფ~ცა თს იქო წ~რმ~რთი. ა~დ იქო მ~წქალე და
ღ~მწე ქ~თა ჩირვესლთა. რ~ რმენილ იქო მირდა მცირედ რ~ჲმე რ~ცრბაჲ
ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳ უ~რი. და აუ~ნდა რ~ჲმე რიქ~რლი უ~რი. და ამ~ნ მ~ტო
ბ~ჲრა ღ~ა მირრა არფარავირ სტევა უ~რთლრა ღ~ა ქრმ~თა კლვ
ა რ~ლრა იგი ამირრა სწინ~რერ და პ~ლ კერპთა მ~რთ ღ~რწი
რვიდერ მრცსჱრპლ~დ ქრმათა. ვ~ე იქო იგი მ~ტედ არფარავ
ინ კლვიდა ქრმ~თა კერპთათ~რჭ
a~დ ცცჳრირა და ზროცირა ღეწირვა გ~ნსწერა. და ამირთ~რ ეწოდა
რევ მ~რთლი და მეტო ბდა იგი კ~თლდ და მოკ~და რევ: მე
ტე იუმნა შე მირი ვაყეჭ
±(20) მ~ტე ვაყე. შე რევირა არღაკსნიანიჭ
dა ღ~დ ამირრა მ~ტე იუმნა შე ვაყერი ბაკსრჭ
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±~a(21) მ~ტე ბ~ჲკსრ. და შე ვაყერი არღაკსნიანიჭ
dა ღ~დ ბ~ჲკსრირა. მეტობდა შე ბ~ჲკსრირი მირდატჭ
±~b (22) მ~ტე. მირდატ შე ბ~ჲკსრირა არღაკსნიანიჭ
dა ღ~დ მირდატირი. მეტობდა შე მირი არტაგსრჭ
±~g(23) მ~ტე. არტაგსრ შე მირდატირა არღაკსნიანიჭ
dა ამ~ნ არტაგსრ აფაღენა ციცე უ~ლუი სძარმაჭ ც~ ალ
ეურ~ნ დრერ მეტობითგ~ნ. ერე ქ~ნი მ~ტნი მეტობდერ უ~რთლრ. და
იქსნერ კერპთ მრ~ცრ. და ერე არტაგსრ იქო სკნ~რკნ~ლი მ~ტე
ტ~რნვაზიანთა ნ~თერვირა. და ამირ ზე მ~ტე იუმნა რპ~რრეთ
რ უარრე ანს ღირვან რარანიანი. რ~ნ მორრნა მ~ტნი აჟფ
ალ იანნი რ~ლ იცნობებირ არდაღირობით ვ~ ა წერილ~რრ
ცც~რბრა რპ~რრთარაჭ x~ რომცითრ მ~ტე იუმნა კორარორ. და
ამ~ნ კორარორ რომეცთა მ~ტემ~ნ სწქო ბრშოლ~დ უარრ

ე მ~ტერა რპ~რრთარა. და ღეეწეოდა მ~რ არტაგორ მ~ტე უ
ართვ~ლთა. და ამ~ნ არტაგსრ გ~ნსცსნირ კარნი კავკა
რიანთ~ნი. და გ~მოიქს~ნნერ ოვრნი ლეკნი და ცაზარნი. და მი
ვიდირ კსრარს მ~ტერა თ~ა რომეცთარა ბრშოლ~დ რპ~რრ
თა. და პ~ლრვე ღერვლ~რა რპ~რრეთად ეწქო უარრე მ~ტე
რპ~რრთა და ოტერ იგი და მორრერ რპა მირი. და მ~რითგ~ნ ვე
რფარა წინა აფსდგ~ჲ ამ~თ მ~ტე იგი რპ~რრთა. და გ~ნამრ~ვლ
ერ ღერვლა რპარრეთად და ტქსჱნვაჲ რპარრეთირა: x~ და
ერრ~ლნერ მ~ტენი უართლირ~ნი ტ~რნვზიანნი და რომეცთ მ~ტირ შენიჭ
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¸ემორვლა რპარრთა უ~რთლრ. და მეტობ~ჲ მირიანირიჭ
v~რ იოტერ რომეცთა და უ~რთველთა. და ყრდილორ ნ~თერვითა
მ~ტე რპ~რრთაჲ. და გ~ნამრ~ვლერ ღერვლაჲ რპ~რრეთრ. და ოჴ
რებაჲ რპ~რრეთირა. და ვერფ~რა ოდერ წინა აფსდგ~ჲ მ~ტე
რპარრთა: მ~ღნ მ~ტემ~ნ რპ~რრთამ~ნ მწც~რბითა ღ~პქრობილმ~ნ.
მოსწოდა მთ~ვრთა რ~ტლბირ~თა პატიაცღთა და ერირთ~ვ
თა და ქო გ~ნზრაცვა. და ეშიებდა ფონერ ბორ~ტირა მირ მოწ~ვნ
სლირ~რა. და აფსთუმიდა ნიჩრა დიდრა და პ~ტივრა. რ~ნ სშიო
რ ფონე ღსრირ გებ~რაჲ: ც~ კრბ~ლრა მ~რ ღ~რ იქო წ~რყინებ~ლი მთ~ვრი
რ~ცლით ანაკ. ნ~თერვირგ~ნ კორ~რორ რომეცთა მ~ტირა. აფდგ~ჲ იგი
წ~რმოდგ~ჲ და თუ~ა. ოტებ~ლრრ რპაჲ ყ~ნი კორჲრორ რომეცთა მე
ტირ~გნ აწქსჱდილ არ~ნ მჴედ~რნი ყ~ნნი. და და რდებია ღიღი და
შრწოლ~ჲ მ~თი რპ~რრთა ზ~ა. და გ~ნშლიერებ~ლ არ~ნ იგ~ნი და
ვერ შ~ლ გჳც წინა აფდგომ~ჲ მ~თდა. აწ ერე არრ გ~ნზრაცვა
ყ~ი. რ~ა მღჳდ~ბითა და ვედრ~ბითა და ც~რკირა მიცემითა დავამღჳ
დოთ კორარო მ~ტე. ერე რ~ჲ თუ~ა ანაკ. არა გ~ლითა თუ~ა. ა~დ
რიმრ~ვლერა მ~რ სტ~რვიდა გ~ლირა მირირა გ~ნზრაცვარაჭ
mიეაცლა მ~ტერა და წრუ~ჲ თჳრაგ~ნ. სწქოდე არა ერრ~თ არრ გ~ნ
ზრაცვაჲ ყ~ი რ~ი ვთუს. ა~დ ფირრ მქ~ვ მ~რტოდ ღ~ნ წ~ე ზრ~ცვად.
და ვასწქო მ~ტბ~ჲრა ღ~ნრა გ~ლირა გ~ნზრაცვა ყ~მი. მ~ღინ წ~რყინებ~ლ
თა მ~თ იზრ~ცერ თ~რ თრ~დ წ~ე მ~ტირა და წარვიდერჭ
m~ღნ ტ~რლ~დ მოსწოდა მ~ტემ~ნ ანაკრ. და წუ~ჲ ანაკ. ცცონდინ მეტე სკ~ე
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მე გიშიო ფონე ღსრირგ~ბირჲ კორარორ ზ~ა. ერრ~თ რ~ა წ~რვი
დე მე მირ თ~ა დედა წსლით ყ~ითრთ. და მე მომენდობირ იგი ნა
თერაობირთ~რ. და რსჱმ~ნ ღ~ნმნ მოავლინორ კ~თლ~დ. მოვკ
ლ~ჲ მეტე იგი და დავდვა თ~ვი ყ~ი ღ~ნთ~რ. რთნდა გ~ნზრ~ცვა ე
რე მ~ტერა და მოკლეთა დფეთა წ~რმოვიდა ანაკ და შმა მირი დე
და წსლით~რთ რეცა გ~ნდგომ~დ რპ~რრთა მ~ტირგ~ნ: და მოვიდა
რაზფვარრა რომცითირ~რა. უ~ლურა რ~ლრა რუჳან ცილცალჲ
რაზამთროთა ადგილთა რომეცთა მ~ტეთარაჭ
iცილ~ჲ რ~ჲ მეტემ~ნ კორარორ დიდითა პ~ტივითა ღეიწქნ~რა რ~
ქ~ითავე რიმ~რძჳთა მორლვარა მირრა აყსჱნებდა რ~რწმ~ნ
ოდ. და ცედჳდა მეტე რ~ ქ~თა რ~ცლესლთა მირთა მირდა მოემ
ართა. მ~ღნ მირცა მ~რ მ~ტემ~ნ პ~ტივი. მეორედად მირრა რ~ქდრრა
აფიქს~ნა რიცრ~ლით და გ~ნრსჱნ~ბით: და დაქსნერ დფ~ნი ზ

ამთრირ~ნი. მოიწივნერ დფ~ნი ზატცსლირა არირანი და გ~ნ
დიდნერ მდინარენიჭ ¦~რჳდა მ~ტე მსნით და მოვიდა არა
რ~ჲტრა უ~ლურა და გ~ნმზადებ~ლ იქო კორარო მ~ტე კ~დ ღერლვა
დ რპ~რრეთრ. მ~ღნ დფერა ერთრა გ~ნჳდა მ~ტე ნ~დირობ~დ და გ~ნწქსჱრ
თ~ა. ანაკ და შმა მირი. დაიპქრნერ მ~ცჳლნი ლერ~ლნი ტ~რლდ რა
წჳმ~რრა უ~ღე რტეოედრა. და წპოერ დარი მოკლერ მ~ტე და ივ
ლტოდერ. ც~ დევნა სქსჱრ მთ~ვრთა რომცითირათა და მოსრ
წრერ ვიეთმე ჴიდრა ზ~ა. რ~თამე მოსრწრერ ტონრა. და არ
წქჳდნერ იწრორა ღ~ა. და ვერფ~რა წ~რჳდერ მოკლნერ იგ~ნი. და
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და მორრნერ ქ~ი ნ~თერვი მ~თი. თჳნიერ დაღთერ ორნი ღჳლნი მ~თ
ნი. აიცსნერ მ~მა მშსშეთა მ~თთა. ერთი ღეივლტოდაჲ
რაზფ~რთა რაბერშნეთირათა. და მეორე რაზფ~რთა რპ~რრეთირ~თაჭ
v~ა ერმა რპ~რრთა მეტერა უარრერ რარანიანრა. აფივრო რიც
არ~ლითა და წ~რმოემ~რთა ქ~ითა შ~ლითა მირითა. მოვიდა
პ~დ რომცითრ. და დაიპქრა რომცითი. მორრ~ჲ და ტქსჱ ქო ქ~ი ნა
თერ~ვი რომეცთა მ~ტირა. ც~ ერთი შე კორარორ მ~ტირა მცი
რე ქრმა ღეივლტოდა რაზფვ~ჲრთა რ~ბერშნეთირ~თა. და მსნ
იზარდებოდა რ~ლრა ერუსა თრდატ. მ~ღნ ვ~ა დაიპქრა რომ
ცითი რპ~რრთა მეტემ~ნ. და ღ~მოვიდა უ~რთლ~დ. წ~რჳდა არტაგ
ორ მ~ტე უ~რთვლთა ოვრეთრ რ~ამცა მოიმ~ტნა რპანი ოვრე
თით. და გ~ნამგრნა ციცე უ~ლუნი. ც~ რჟ~მრ ღევიდა ოვრეთრ ეწია
რიკ~დილი და მსნ მოკ~დაჭ aმ~რ არტაგსრრ არა ერსა შ
ე ა~დ არ~ლი ერთი. მ~ღნ ღეკრბერ ქ~ნი ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი
მცცეთ~რ უ~ლურა. რპარპეტირა თ~ა რ~ლრა ერუვა ამაიჟან <note>მაიჟან</note>. ზრაც
ვა ქსჱრ რ~ვრეთა მწსც~რ~ბითაჭ და თუს~რ. არა ვასტლოთ გ~ლ
თა ყ~ნთა ზ~ა მწ~ცრბ~ჲ. რ~ა არა მიგსჱფორ გონებ~ჲ. გ~რნა ვი
შიოთ ფონე ჩირთა და გ~ნრ~ცდლთა ყ~ნთა თ~რ. მ~ღნ თუ~ა მაიჟან.
რპა რპეტმ~ნ სკ~თსმცა იქო ყ~ნ თ~ა შ~ლი ერე ზომი. ყ~ნმცა მეარე
დთა რპარრთა ღევერწორებოდით. დამცა ვრცენით თ~ვნი ყ~ნნი
რიკ~დილდ. და წინა აფ~დგით მ~თ. და თსმცა დარყომილ იქო მკჳდ
რი მ~ტობირა ყ~ნირა. ანს ნ~თრ~ვი მ~ტეთა ყ~ნთა. რ~იმცა ფირრ იქო.
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მეტობ ~ჲრ. დავდეგითმცა ციცე უ~ლუთა ღ~ა და დამცა ვრცენით თ
ავნი ყ~ნნი რიკ~დილდ. და ვჩამეთმცა ჴ~რცი კ~ცირა ვ~ა პ~ლ მ~მა
თა ყ~ნთაჭ a~დ ჟ~მთა მოწევნადრა ერრეთ მოსვლენიაჲ
რ~ მოიკლ~ჲ რპ~რრთ~გნ დიდი იგი მ~ტე რომცითირაჲ. წ~ფებლრრ რო
მცითი რ~ლრა ეკიდა რ~მეტოჲ ყ~ნი. და აფსფია პირი თ~რი რპ~რრ
თა მ~ტერა. ღთანთუმ~დ ქ~ირა უ~ქნირა. არა ვინ~რრ ყ~ნ თ~ა წი
ნა აფმდგომი მირი. და დარყომილ~ჲ ერი ყ~ნი ობლ~დ ვ~ა ცცოვ
არნი სმწქემრონი. აწ ერე არრ გ~ნზრაცსა ყ~ნი. რ~ა მივა
გებოთ წინა მ~ტერა რპ~რრთარა. მორყილ~ბჲ. და ვითცოოთ
მირგ~ნ წქ~ლბჲ. და ვითცოოთ მირგ~ნ შე მირი მ~ტედ ყ~ნდა. და ვ
ევედრნეთ რ~ა ღერთორ ცოლ~დ შერა მირრა. არ~ლი არტ~გს
რირი მ~ტირა ყ~ნირაჲ. ვასწქოთ უალირა ამირ ნ~თერაობ~ჲ
ნებროთიანთა. და დიდ~ბლთა არღ~ჲკსნიანთაჲ. და მეტ~თა ყ~ნთა
ტარნავაზიანთა. და ვითცოოთ მირგ~ნ დამჩირვაჲ რძ~ლრა
ზ~ა მ~მათა ყ~ნთარა. და ვითცოვოთ არა აფრევაჲ ყ~ნ თ~ა რპა
რრთა და წ~რყინებ~ლდ პქრობ~ჲ ყ~ნი. ნს სკ~ჱ ღეიწქნ~რორ
ვ~დრ~ბჲ ერე ყ~ნი. და ქორ ერე ქ~ი ყ~ნ ზ~ა. და სკ~თს რძ~ლრა მა

მ~თა ყ~ნთრა მიგჳფებდერ. და ყ~ნ ზ~ა რპ~რრთა წ~რყინბ~ლი წქ~ტდე
რ. და ნ~თერვრა მ~ტთა ყ~ნთრა მორწქსჱდდერ რიკ~დლი სმძ~ბერ
არრ თ~ვთა ყ~ნთა თ~რ. ვ~ე მონ~ცსა ერე ვ~რირა. დავრცნეთ
თ~ვნი ყ~ნნი ციცეთა და უ~ლუთა და მოვრწქდეთ ქ~ნიჭ
m~ღნ დაემოწმნერ ქ~ნი ერირთ~ვნი ზრ~ცვარა მაეჟან რპაჲ
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რპეტირ~რა. და წ~რგზავნერ მ~ციული წ~ე რპ~რრთა მ~ტირა. და მოაცრ
ენერ ერე ქ~ი რ~ი გ~ნეზრაცაჭ [~ გ~მოიკითცა რპ~რრთა მ~ტმნ.
პ~დ უ~ლუირა მცცეთირა. და სთცრერ რივრცე და რიგრშე მ
ირი. და მ~ცლობ~ლობაჲ ცაზართა და ოვრთაჲ. და კ~დ გ~მოიკითცა
გსარი არტაგსრირ არ~ლირა. და სთცრერ ნ~თერ~ობ~ჲ ნე
ბროთიანთა. და არღ~ჲკონიანთა. და ტ~რნვაზიანთა. კ~თლ
ად რთნდა რპ~რრთარა მ~ტერა. და ღეიწქნარა ვ~დრბჲ . უარ
თველთაჲ რ~ თჳთცა სკ~ჱ გ~მოარყია მცცეთარ დარსმაჲ შირა
თ~რირა მტედ. რ~ ქ~თა უ~ლუთა რომცითირა და უ~რთლირა და
რანირა და მირ კერშირა სტრსირ~დ და სმ~გრერ გ~მოარყია.
და მ~ცლობლად ყრდილოთა მტერთა რ~ა წბრ შოდირ მ~თ მს
ნით. და იპქრობდერ ქ~თა კვკარიანთაჭ
aფსრრსლა ქ~ი იგი რ~თცოელი უ~რთველთა. და მირცა ქ~ა ზ~ა
ტი ცი და აფთუმა. და მოვიდა მცცეთარ და მიეგებ~ჲ მაჲჟანა
რპარპეტი და ქ~ნი ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნიჭ
m~ღნ მოიქვ~ნერ არ~ლი არტაგსრ მ~ტირა რ~ლრა ერუვა აბ
ეღსრა. და ღეწრთო რპ~რრთა მ~ტემ~ნ შერა თ~რრა რ~ი მსნ
თ~ა წქსა ღჳდირა წლირა. ნ~ღბი მჴევლირაჲ. რ~ლრა ერუს
ა რპ~რრსლ~დ მიწრან და უ~რთსლ~დ მირიან:eრე მირიან იგი არრ რ~ნ ჟ~ა რიბ ერირ~რა მირირ~რა იცნა ფ~ი დამბ~ჲდე
ბელი. ღეიწქნარა რ~ცრბაჲ მ~ციულთა წ~ირა ნინორ მ~რ. იუმნა აფ
მრარებ~ლ რ~მბირა. და თქ~ნირ მცმლ ძ~ირა პ~ტიორნირაჲჭ
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mეოცდა ოთცე მ~ტე მირიან შე რპარრთ მ~ტირა ცორროიანი.
აწ ვ~ცრნეო ცც~რბაჲ. მირიანირი შირა უარრე არდაღირირი რარანელირაჭ
v~ა ღეიწქნარა მ~ტემ~ნ უარრე. ვდრ~ბაჲ უ~რთველთაჲ. და ღეწრ
თო შერა მირრა მირიანრ არ~ლი უ~რთველთა მ~ტირა. და მირცა
მ~ტედ და დარსა მცცეთარ და მირცა უ~რთლი. რომცითი. რ~ჲნი. მ
ოვაკანი. და წერეთი. და იქო მირიან მ~ღნ წლირა ღჳდირა. და
თ~ა წქვა დედა მირიანირი. და არა დასტევა იგი მირიანირ თ~ა.
რ~ სქ~არდა დედა იგი მირიანირი. ვ~ა თ~ვი თ~რი. ა~დ დასტევა მ~მა
მშსშედ და გ~ნმგებლდ წ~რყინებ~ლი ერთი რ~ლრაჲ ერუვაჲ
მირვანოზ. და დასტევა ორმოცი ათარი მჴედარი რპ~რრი რ
ყესლი და არა დარცნა უართლირა რაზფ~ართა რპ~რრნი
იგი. ტიცირა მირ თ~რ რ~ლ ტიცებ~ლ იქო უ~რთველთად. ა~დ დარ
ცნა წერეთრ. და მოვაკანრ. და რომცითრ ც~ სბრშანა მირვ
ანოზრ რ~ა რპ~რრთა მ~თგნი ღჳდი ათარი რყესლი მჴედარი ქ~დ
ვე უ~ლურა ღ~ა იპქრან მცველ~დ შირა მირირა. და ერრეთ და
ეზავა უ~რთველთა. რ~ა კარნი და ციცენი და უ~ლუნი ქ~ნი იპ
ქრნერ ლ~ღურითა რპარრითა. და რც~ჲ რიმრ~ვლე რპ~რრთაჲ

არა იქორ უ~ქნარა ღ~ა უ~რთლირ~რა აფრესლ~დ. და იქორ ღჳ
ლი ერე ყ~ი. ორრავე რძ~ლრა ზ~ა. მ~მათა ყ~ნთა ც~ცცლირ მრ~ცსრებ
არა. და თუ~ნთა კერპთარა. რ~პ~ლ ვე ამ~რცა ზ~ა მოეცა ტიციჭ
dა წ~რჳდა მ~ტე უარრე და წ~რსცსნა და დაიმორყილნა ქ~ნი ჴე
ვნი კავკარიანთანი. და დარცნა ქ~ლგ~ნ მთ~ვრნი. და სბრშანა
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მ~თ ქ~თა რ~ა იქ~ნენ მორყილ შირა მირირა მირიანირა. და სბ
რშანა მირიანრ შერა თ~რრა. და მ~მა მშსშერა მირირა მირ
ვანოზრ. რ~ა წბრშოდიან ცაზართა. და წ~რჳდა თჳთ რპ
არრეთ~დ ც~ ამ~ნ მირვანოზ წმატა ქ~თა რიმ~გრეთა უ~რთლ
ირათა. და სმეტ~რ ქ~თა მოამტკიცნა ზფსდენი ნეკრერირა უ~ლუ
ირ~ნი. აფიზარდა მირიან მრ~ცსრებ~ჲრა ღჳდთა მ~თ კერპთარა და
ც~ცცლირ~რა. ც~ ღეიქს~რნა უ~რთველნი და დაივიწქა ენა რპა
რრსლი და დაირწ~ვლა ენაჲ უ~რთსლი. და წმატა ღ~მკობ~ჲ
კერპთა და ბომონთაჲ. კ~თილ~დ იპქრნა უსრსმნი კერპთანი.
და ქ~თა მ~ტეთა უ~რთლირ~თა სმეტერ აფარრ~ლებდა მრ~ცრბრა მ~რ
კერპთარა. და ღეამკო რ~ტლვი ტ~რნვზირი. ერე ქ~ი უ~რთვ
ელთა რ~თნოებირთ~რ უმნაჭ r~თლდ იპქრნა უ~რთველნი. ნ
იჩითა და ქ~ითავე დ~ბითა. და ღეიქს~რერ იგი ქ~თა უ~რთვე
ლთა. სმეტ~რ ქ~თა მ~ტეთარა. და მეტობდა ერრ~თ მირიან მცცე
თითგ~ნ უ~რთლრ. რომცითრ. რანრ. წერეთრ. მოვ~კანრ. და ეგრირრჭ
v~რ იუმნა მირიან ათცსთმეტირა წლირაჲ: მოსკ~და ცოლი არ
სლი უ~რთველ თა მ~ტირაჲ. და ამ~რ ზ~ა დაერრ~ლა უ~რთლრ ღ~ა.
მეტობაჲ და დედოტლობ~ჲ ტ~რნვზიანთა მ~ტეთა. ღეწსცდერ ქ~ნი
უ~რთვ~ლნი რიკ~დილრა ზ~ა დ~ტლირა მ~თირ~რა. ა~დ დაადგრერ ერთ გ~ლ
ობ~ჲრა ზ~ა მირიანირ~რა. არცა შ~ლ ედვა და არცაფა ვინ იქო ტა
რნავ~ზიანთა ნ~თერ~ვი. რ~იმცა ფირრ უმნილ ქო მეტობ~ჲრა უ~რთ
ველთ~რა. და ერრ~თ ღეიტკბ~რ ამირ მიზეზირათ~რ მ~ტობ~ჲ მირიანირიჭ
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ც~ მირიან მ~ტემ~ნ სმტ~რ წმატა კ~თლრა უ~რთველთარა. და მოიქ
ვანა ცოლი რ~ბერშნეთით პონტოთ არ~ლი სლიოტორირი.
რ~ცლით ნანა. იწქო ბრშოლ~დ ცაზართა. და მ~დირ წბრშოდ
ირ. ოდერ მე გაადგიან მირიანრ ლეკნი და მ~თ გამოიქს~ნნიან ც
აზარნი. მიეგებირ წერეთრ ანს მოვაკ~ნრ და მსნ ეწქჳრჭ
oდერმე გ~მოიქს~ნნი ან დსრშსკთა და დიდოთა. მ~ღნ ეწქჳრ და
ვერ ოდერ რშლერ ცაზ~რთა. და ქ~ვლდვე მირიან რშლირ. და ერ
რეთ მრვ~ლ გზირ გ~რდაიჴადა ბრშოლ~ჲ ცაზართა. და სტრ
ორი ლ~ღ ურობჲ მირი იქჳრ დარსბ~ჲნდრ. რ~ მოვიდიან ცაზარნი
და მოადგიან დარსბ~ჲნდრა. რ~ამცა წ~რიფერ და გ~ნაფერ კარი ტ
ართო. და მსნითმცა იწქერ გარლვაჲ რპ~რრთა ზ~ა. ც~ ოდერ
მოვიდიან ცაზარნი დარსბ~ჲნდრ მ~ღნ წ~რჳდირ მირიან ღსჱლ~ჲდ
დარსბ~ჲნდირა ოდერ მე სწომროდ მიწრიდიან ცაზართა. და ო
დერმე ბრშოლითა აოტნირჭ x~ ვ~რ იუმნა მირიან წლირა ორმე
ოცირა. მ~ღნ მოკ~და მ~მა მირი რპ~რრთა მ~ტე და დაძდა მ~ტედ რპ~რრ
ეთრ შმა მირიანირი სმრწემერი რ~ლრა ერუვა ბ~ჲრტამჭ ვ~ა ე
რმა ერე მირიანრ. მოსწოდა ქ~თა რპათა მირთა. ღეიკრიბნა და წა
რემართა ბ~ჲფდადრ. რ~ამცა დაძდა რ~ქდრთა მ~მირა მირირ~თა. მ~ღნ შ
მ~მან მირმ~ნ ღეიკრიბნა რპანი სრიცცსნი. და მიეგებ~ჲ ბრშო

ლ~დ. ჴევრა ზ~ა ნარიბირ~რაჭ lა ვ~ა იცილ~რ მოცსცებ~ლთა და მა
რზაპ~ნთა რპ~რრ~თირ~თა. ვ~დ მ~ცჳლი დაეცემირ სრთიერთრა.
აფდგ~რ მ~თ ღ~რ მ~ცულ~დ და ბჩედ. და დარძერდერ ორნივე მ~ტნი
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ბჩობ~ჲრა მ~თრა და დარცდერ ბჩედჭ
mირიან იტქ~და რ~რყლ~დ. პირმღო ღჳლი ვარ მე მ~მირა ყ~მირა. და
რასტლირწსლოდ ებოშნერ უ~ქნნი სცცონი მკლ~ჲვითა
წაცმ~ლნი. და მსნ დფ~ნი ყ~მნი ქ~ნი დამიქოტიან ბრშოლ~ჲრა ღ~ა
ცაზარ თარა. და მრ~ვლ გზირ რირცლითა ყ~ითა დამიცავრ რპარ
რეთი ცაზართგ~ნ. ამირ თ~რ ყ~ი არრ რ~ქდრი მ~მირა ყ~ირაჲჭ
x~ ბ~ჲრტამ იტქოდა ამირ თ~რ. თსმცა პირმღო არრ იგი. ა~დ ნ~ღბი არრ
მჴევლირაჲ. და ნ~ღბრა მჴევლირ~რა ექოტირ რსჱდ რ~ლ მ~რ მიცს
ჱდრია რ~მეტონი: ც~ მე ნაღობი ვარ წინდოთა მ~ტირა არ~ლირა.
რპ~რრთა დედოტლირა. და მოგირმენია ანდერში მ~მირა ყ~ირაჲ.
და მოგინც~ვრ რ~ლ ჴ~ლითა მირითა დამ~დგ~ჲ გჳრგჳნი თ~ვრა ყ~აჭ
x~ მ~თ გაბჩერ და მირცერ მ~ტობჲ რპ~რრეთირჲ ბ~ჲრტამრ. ც~ მირიანრ
გ~ლირ რად~ბელ~დ მირცერ ბ~ჲრტამირგ~ნ. ძაზირეთი და ღამირა ნ~ცევრი.
და ადარბ~ჲდაგ~ნი. ერე ქ~ი უ~რთლრა. რომცითრა. რ~ჲნრა. წერე
თრა და მოვაკანრა ზ~ა მოსრთერ. და წ~რმოვიდა მირიან ც~
მირიან ვ~ეფა ძერეთ იქო მსნ გ~რდამოვლერ ოვრთა ტ
ეროღ და კავცია. და გ~ნრქსნერ უ~რთლიჭ
x~ მირიან გ~რერ გ~რე. გ~რდაჳდა ოვრეთრ. მოტქსჱნა ოვრეთი.
და მიწვა ცაზარეთამდე. და გ~რდამოვლო გზაჲ დვ~ლეთირა.
და მოვიდა ღ~ა და ღ~დ ამირრა რ~ჲოდენთამე წელიწ~დთა. ყსჱ
სლ~ბირა ებრ მოვიდერ ცაზარნი ბრშოლ~დ დარსბ~ჲნდირა.
ც~ მირიან წ~რვიდა ღსჱლ~დ დარსბ~ჲნდირა. და ვ~ე იგი მსნ იქო
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წქობ~ჲდ ცაზ~რთა. მ~ღნ სკ~ჱ მ~ტე გსთთა რპითა სრიცცჳთა ღ
ევიდა რ~ბერშნეთრ. ც~ მ~ტე ბერშენთა ღეკრბ~ჲ რპითა მირითა.
და წინა აფსდგ~ჲ. მ~ღნ მ~ტემ~ნ გსთთამ~ნ რთცოვა თავირ თ~ვ ბ
რშოლ~ჲ კეირარრა. ვერ შ~ლ ედვა კეირარრა ბრშოლ~ჲ მირი. ც~
იქო შე კორარორ რომეცთა მ~ტირა რ~ცლით თრდატ. რ~ი ვ~ჴრე
ნეთ ზემო. აფზრდილ იქო რ~ბერშნეთრ. და იქო იგი გოლიათი.
მ~რ ჟ~ა ღ~ა იქო იგი რპარა თ~ა ბერშენთ~რა. იგი გ~მოარყივერ
ქ~თა რპათა ბერშენთა. და ღ~მორერ იგი ღერ~მორლითა და რ~ჩს
რვ~ლითა კეირრირათა. და კეირრირ რ~ცედ იგი გასგზ~ვნერ ბრ
შოლ~დ გსთთა მ~ტერა. გ~მოვიდა მსნით გსთთა მ~ტე.
და მიეტევნერ სრთიერთრა ბრშოლ~დ. რშლო თრდატ და ჴ~ლ
ად ღეიპქრა. და იოტერ ბნ~კი გსთთა. ც~ კეირრმ~ნ მირცნა რპანი
თრდატრ. და გ~მოგზ~ვნა რომცითრ მ~მლრა მირრა. გ~მოვიდერ რომ
ცითრ. და გ~მოარცნერ რპანი ერირთ~ვნი მირიანირნი. მ~ღნ მირიან ღ
ეიუცა წქობირგ~ნ ცაზართარა. და მოიქსანა რპარრეთით თ~რი
მირი ნ~თერვი მ~ტთა რ~ცელით ტეროზ. და მ~ნ მოიტ~ნა თ~ა რპა დიდი. და
მირცა ამ~რტეროზრ მირიან არ~ლი თ~ვირა ცოლ~დ. და მირცა უ~ქნა
ცსნ~ნითგ~ნ ბ~ჲრდავ~მდე მტკსარრა ორივე კერში. და დაადგ
ინა იგი მსნ. ერირთ~ვად. და რც~ჲცა შ~ლი მოირთო რპ~რრეთით. სწქ

ო ბრშოლ~დ თრდატრჭ [~ ოდერ მოირთირ შ~ლი თრდატ რ~ბერშნე
თით და მოწმ~რთირ მირიანრ. და მ~რ ვერ შ~ლ ედჳრ წინა დადგომ~დ.
და გ~ნმგრნირ ციცენი და უ~ლუნი. და მოვლირ თრდატ უ~ქნა მირი. და ო
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დერ მე გ~ნშლიერდირ მირიან რპარრეთით. ვერ წინა აფსდგი
რ თრდატ მოვლირ რომცითი. ერრეთ დასცცრომლ~დ იქჳ
რ ღტოთი მ~თ ღ~რ წელთა მრ~ვლთა. და არა ვინ იპოვა ოდ
ერ რპ~რრთა ღ~რ მ~რტოდ მბრშოლი თრდატირიჭ
dა რ~ცელოვ~ნ იუმნა იგი ქ~ა უ~ქნრა. და რშლო ქ~დვე მბრშოლთა
მირთა. ვ~ა წერილ~რრ წ~მბვი მირი ცც~რბრა რომეცთარა. ღ~დ ამირრა
მ~ტე იუმნა რპ~რრეთრ შმირ წსლი მირიანირი შე ბ~ჲრტამირი. მო
სვლინა მირიანრ მ~ცული და წრუ~ა. რ~ა ღევკრბეთ და გ~რდ
ავლოთ რომცითი. და ღ~ვიდთ რ~ბერშნეთ~დ:m~ღნ გ~მოვიდა რპ~რრთა მ~ტე და მიეგებ~ჲ მირიან. და ღეკრბ~ჲ რიმ
რ~ვლე სრიცცჳ . ვ~ა თივ~ნი ველთ~ნი. და ტსრც~ლნი ცეთ~ნი
რიმრ~ვლითა. გ~რდავლერ რომცითი. ვერ წინა აფსდგ~ჲ თრ
დატ. ა~დ გ~ნმგრნა ციცე უ~ლუნი. და წ~რტქსჱნერ რომცითი. და ღ
ევიდერ რ~ბერშნეთ~დ. და ვერ წინა აფსდგ~ჲ მ~თ ბერშენთა
მ~ტე კორტ~ნტინე. ღთ~ვარდა მწსც~რბ~რა დიდრა. იწქ~რ ტქსჱნვ~დ რ~ბრშნეთირაჭ
m~ღნ არწმსნ~რ მ~ტერა კორტ~ნტინერ. კ~ცთა ფ~ირ მრ~ცრთა და წუ~რ. იცი
ლე რ~კჳრველ~ბჲ უ~რი და შლევა მტ~რთა მორ~ვთა მირთ~გნ.
ვ~რ ქ~ნი მორ~ვნი უ~რნი წ~რშფვ~ნბითა ძ~ირათა რშლ~ვნ მტ~რთა მ~თთაჭ
x~ კორტ~ნტინე მ~ტმ~ნ ირწმსნა მ~თი. ვ~ა წერილ~რრ ერე გ~ნცცდბლ~დ
ცც~რბ~რა ბერშენთ~რა. ნ~თლ იფო კორტ~ნტინე და წ~რმოიშფსა
ნა რ~ცე ძ~ა და ეწქო მტ~რთა რპ~რრთა მ~თ სრიცცსთა რპი
თა მცირითა. და შ~ლითა უ~რითა აოტა ბ~ჲნაკი მ~თი და მორ
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რ~ჲ რიმრ~ვლე მ~თი. და ივლტოდერ ორნი იგი შმ~ნი მცირედითა
ფა მჴედრითა. და მისდგა სკანა კორტ~ნტინე და ღ~ვიდა რაზ
ფს~რთა მ~თთა. რპ~რრთა მ~ტე ღევიდა [........]რპარრე
თად. მეოტი. ც~ მირიან დადგ~ჲ უ~რთლდ. და გ~ნამაგრნა ციცე უ
ალ~ჲუნი. სფონო იუმნა მირიან. და ღეეღინა ღ~დ ოტებ~რა
უ~რთლით. რ~ აწქსჱდილ იქსნერ წქობ~რა ღ~ა ქ~ნი წ~რყინბ~ლ
ნი მირნი რპარრნი და უართველნიჭ
¦~რგზვნა მ~ცუ~ლი წ~ე მ~ტირა კორტ~ნტინერა და ითცოა მირგ~ნ მ
ღჳდობ~ჲ და აფსთუ~ა მ~რ მრ~ცრბაჲ და მოწქსჱდა რპ~რრთა.
რთნდა კორტ~ნტინერ. რ~ ღიღი აუ~ნდა კ~დ რპ~რრთა მე ტირგ~ნ. და
ღ~მწეობირათ~რ დაეზავა მირიანრ. აფიფო ღჳლი მირიანირი
მშევლ~დ. რ~ლრა ერუსა ბ~ჲუარ. და დაამოქსრნა თრდატ
და მირიან დაამზაცნა. მორცა თრდატ არ~ლი მირი რ~ლრა ე
რუსა რალომე. შერა მირიანირრა ცოლ~დ რ~ლრა ერუ~ჲ რევჭ
uყინა რაზფ~არი ერრეთ რ~თა უ~ქნათა მდინ~რენი დიან რამც
რით მიერთვიან რაცრრა. ერე უ~ქნნი თრდატირ კერშად დ
აქ~ჲრნა და [...............] რ~ლირა მდინ~რენი უ~ქნირა ყ
რდილოთ დიან და მიერთჳან მტკს~რრა მირიანირ კერშად და

ქარნა და ღსა მდგომ~ლ ეუმნა მ~თ და წ~რჳდაჭ
mეტობდა მირიან უართლრ. რ~ჲნრ. წერეთრ. და მოვაკანრ. დ
ა აუ~ნდა ეგრირიცა ეგრირ წქლ~ჲმდე და მირცა შერა მირრა რ
ევრ. რასტლირწსლოდ. კაცეთი. და კსცეთი. და დარსა იგი ს
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ძარმორ რევ და ცოლი მირი რალომე. არ~ლი თრდატირი. და ცცო
ვნდებოდერ სძარმორჭ
x~ ტეროზრ რიშერა მირიანირრა. აუ~ნდა უ~ქნა რ~ლი ზემოჲთ ვ~ჴრნეთ. მიცე
მსლ~დ მირიანირგ~ნ. და იქო იგი მსნ ერირთავად ჭ
m~რ ჟ~მრა მორრ~ლ იქო წ~ჲ და ნეტ~რი. დედა და ემბ~ჲზი ყ~ნი ნინო და და
ექო მცცეთარ ღ~ა რ~მი წელი. და გ~ნაცცადა უ~დაგბჲ უ~რ ღძ~ლირა.
და იუმოდა კსრნებ~ჲრა თჳნი~რ წამლირა. და ჴ~ჲ მ~ფლდ იწქო უ
ადგბ~დ უ~რ რძ~ლირა ჩ~ტირა ურირტერ ფ~ჲ ყ~ნირაჭ
#აშია--------------------------------------------------------ოდეს ქართლი მოაქცია წ~ნ ნინო. ქ~ს ამაღლებითგან
გარდასრლ იყვნენ წელნი სამას ოცდა თერთმეტი, დასაბამით
გან სოფლისა, ხთია ათას რვაას სამოცდა თერთმეტი:
#----------------------------------------------------------------mოუცევა მირიან მ~ტირა და ქ~ირა უ~რთლირა წ~ირა და ნეტ~რირა დე
დირა ყ~ნირა ნინო მოციუსლირა მ~რჭ
´~ლდ ვ~ცრნოთ ცცრ~ბაჲ წ~ირა და ნეტ~რირა დედირა ყ~ნირა და ქ~ირა
უ~რთლირა გ~ნმ~ნათლბლირა ნინო მც~ულირაჲ რ~ირთ~რ მ~ნვე
ნტ~რმ~ნ მოგჳთცრ~ჲ ჟ~ა აფრრ~ლებირა მირირ~რა რ~ი აფწერა მ
ორწმ~ნემ~ნ დ~ოტ~ლმ~ნ რალომე სძარმელ მ~ნ შირ ცოლმ~ნ მი
რიან მ~ტირამ~ნ არლმ~ნ თრდატ რომეცთა მ~ტირმ~ნ და იქო მ~თ ჟ~მ
თა ღ~ა ოდერ წ~ჲ გიორგი კაბ~ჲდსკ~ლი იწამა უ~რ თ~რ იქო კ
აბ~ჲდსკიათ უ~ლუით კ~ცი ვინმე მთ~ვრი ღერ~ბ~ჲმი მონა ფ~ჲ რ
აცელით ზაბილონ და ერე წ~რჳდა წრომედ წ~ე მ~ტირა მაუ
რიმიანერა მრაცრბ~ჲდ და ნიჩირა მოფბ~დ მირგ~ნჭ
dა მ~თვე დფ~თა ღ~ა კ~ცი ვინმე იქო კოლ~ჲრტრარ ღ~ა და ერცნერ მ~რ
ორ ღჳლ შე და არ~ლი და რ~ცელი შირა მირირა იობენალი ც~
არ~ლირა მირირა რორანა აფერრ~ლნერ უმარი და ცოლი იგი. და
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დარყერ და შმ~ნი ობლ~დ. აფდგერ და წ~რჳდერ უ~ლუდ წმიდ~დ იჱ~ლი
მ~დ იმედ ქსჱრ იმედი იგი ქ~თა ურირტიანეთაჲ წ~ჲ აფდგ~მჲ და მიევე
დრნ~რ მსნჭ tრე შმა იობენალი მიემთცსია დევტალარო
ბ~ჲრა. ც~ დაჲ იგი მირი რორანა წმრ~ცრბდა ნიატორრა რარა ბეთლ~მლრაჭ
x~ ერე ჩაბსკი კაბ~ჲდსკელი რ~ცლით ზაბილონ რ~ი ვ~ჴრენეთ.
მიიწია წრომედ წ~ე მ~ტირა და აფდგ~მილ იქვნერ მ~რ ჟ~ა ბრ
ანძნი ბრშოლ~დ წრომთა ველრა ზ~ა პატალინირ~რა მირცა

ო~ნ შ~ლი ზაბილონრ ჩაბსკრა მ~რ კაბ~ჲდსკელრა და უმნა წი
ნა აფდგომ~ჲ მტ~რთა მ~თ სზომო და იოტნა ბრანძნი და ღეიპქრ
ა მ~ტე ბრნძთ~ჲ და ქ~ნი იგი მთ~ვრნი მ~თნი და მიიქსანნა იგ~ნი წ~ე მე
ტირა ც~ მ~ტმ~ნ გ~ნაწერა რიკ~დილი მ~თი მ~ღნ იწქერ ტირილ~დ ბრა
ნძთა მ~თ და ევედრ~ბოდერ ზაბილონრ მოგსჱც პ~დ რძ~ლი ღ~ნი
და ღეგჳქს~ნნ ტ~შრრა ფ~ჲ თუ~ნირ~რა მ~ღნ იქ~ვნ რიკ~დილი ყ~ნი ღ~ნ მ
იერ ღ~პქრობილ ვ~რთ და ღ~ნვე ქ~ვ ერე ყ~ნ ზ~ა და სბრ~ლო ი
უმენ რირცლირა ყ~ნირგ~ნ აცოვანო. ც~ ზაბილონრ ვ~ა ერმა ერე
მრწრ~ტლ მივიდა იდსმალ პ~ტრიაუირა ტ~რლ~დ მ~ტირა ასწქა
ქ~ი ც~ პ~ტრიაუმ~ნ მირცა ნ~თლი ჴ~ლრა უ~ღე ზაბილონირ~რა და ღე
იქვ~ნნერ ტ~შრრა ფ~ჲრრა აზიარნერ რაიდსმლორა ჴ~რცრა და რირ
ცლრა უ~რრა და სყსჱნნერ დ~ბჲნი იგი მ~ციულთ~ნი და დილესლ ა
დრე აფდგ~რ ბრანძნი იგი და ღეიმორერ რ~მორელი რ~მკდრო გ~ნ
ჳდერ ადგილრა მ~რ კ~ცირ რ~კლ~ვრაჲ რარირცლერა ილოცვიდერ და წ
მდლ~ბდერ ფ~ა ნ~თლირ ფ~ბირა თ~რ და იტქდ~რ ყ~ნ რიკ~დილრა ღ~ა სკ~დვ
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ნი ვ~რთ რ~ ფირრ გვქვნა ფ~თნ ერე ვ~რრა დ~ბჲრა მიფ~ბდ რაგზა
ლრა მ~რ და სლევნელრა ჴ~რცრა და რირცლრა უ~რ შირა ფ~ჲ სკ
სდ~ვირ~რა რ~ი სმ~ფლერ არრ ქ~თა მთათა და სუ~რკნ~ლერ
ქ~თა სტრკრ~ლთა რ~ი იგი არრ კ~ცლ სკ~ე ც~ ვ~ა მღბ~ლთა ყ~ნთა
ნ~ქტთა რიმწარირათა და მკჳდრთა ბნ~ლირ~თა და ჴმობდერ მოვე
დინ მეჴრმლე და აფ~ცსჱნ თ~ვნი ყ~ნნი ყ~ნგ~ნ ამ~რ რ~ჲ იტქ~დენ ი
გინი ცედჳდა ზაბილონ აფიშრ~ჲ გონ~ბითა და ტიროდა მწ~რედ.
რ~ ვ~ა ცცოვართა თ~ვნი მ~თნი კლვად წ~რეპქრნერ და ვ~ა კ
რავთა ღჳლთა მ~თ თა რწქ~ლობდერ მ~ღნ მწქ~ლე უმნსლი ზაბილ
ონ მ~თ ზედ ღევიდა მეტირაჲჭ
dა გ~მოითცოვნა მ~ტირგ~ნ რ~მკდროდ ღეკაზმსლნი და მიმ~დლ~ჲ მე
ტემ~ნ და წუ~ა მიმინიჩებია იგ~ნი ღ~ნდა და რ~ჲცა გნებ~ვრ სქ~ვ
მ~თ მ~ღნ ზაბილონ გ~ნსტ~ვნა ც~ იგ~ნი ევედრ~ბოდერ ზაბილო
ნრ რ~ა წ~რწქსჱრ უ~ქნარა მ~თრა და მირცერ რძ~ლი უ~რი ნ~თლ
ირ ფ~ბჲ წქლითა ქ~ა ერრა მ~თრა ც~ მ~ნ ირმინა ვ~დრბ~ჲ მ~თი და
მოითცოვა მფდ~ლი პ~ტრიაუირ~გნ და ბრშ~ნბაჲ მოიფერ რცჳთა
მიზეზი რითამე მ~ტირგ~ნ და წ~რჳდერ მ~თ თ~ა და ვ~რ მიაცლნერ
დფირა ერთირა რავ~ლრა მოვიდა წინა წ~მბვი ვ~დ მ~ტე
ც~ცცლი მოვ~ლრ და ქ~ნი მთ~ვრნი მირ თ~ა. ღეიშრნერ ათნი რა
ერირთაონი ცოზამო. ცოზა. გააცლაძა. ცონებ~ჲგა ცინგარ
აგა. ზაძა. ზაგა. ზარდა. ზარმა. და თმონი და რ~მეტოჭ
m იეგებოდერ ერე ქ~ნი მდნ~რერა ზ~ა დიდრა და ფრმარა დააქენა
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მ~ტემ~ნ ერი იგი და წქ~ლრა იმ~რ და ამ~რ და აკ~ცერ წქ~ლი იგი. ღთ
აჴდა ქ~ი იგი ერი და გ~ნიბანნერ და აფმოწჴდერ აფმორ~ვლ
რა ერთრა და დარდებდა მფდ~ლი ქ~ა მ~რ ერრა ჴ~ლრა და იქო მს
ნ ათდფე და აზიარნა რ~ჲდსმლორა უ~რრა ერი ქ~იჭ
dასტ~ვნა მფდ~ლნი გ~ნსწერა წერი ქ~ი და ამირრა ღ~დ მირცა მ
ღჳდბ~ჲ ქ~თა და წ~რჳდა ნიჩითა დიდითა წრომედ და გ~ნიზრ~ცა
გონ~ბარა თ~რრა წ~რჳდე იჱლმ~დ და ვწმრ~ცსრო ნიჩი ერე ყ~ი ა
დგილთა ფ~ჲთაჭ ¦~რჳდა ზაბ~ლონ და გ~ნსქო ქ~ი იგი მონ~გბი
გლ~ცკთა და პ~ლ ჴრნბ~ლი იგი დევტალ~ჲრი პატრიაუ უმ

ნსლ იქო. და ტ~დ დაიმეგობრნერ სრთიერთარ ზაბილონ
და პ~ტრიაუი წუ~ჲ რარანიატორმ~ნ პ~ტრიაურაჭ
eრე ზაბილონ მ~მა და [ენებ~ჲ] ენბაზი ბ~ჲრანძთა კ~ცი რრ~ლი ფ~ირ მოღ
იღობითა და რიბრშნითა მიეც სკ~ჱ და ღ~ი რორანა ცოლ~დ
მირრა. და რთნდა წ~ა პ~ტრიაურა და მირცა რორანა ცოლ~დ და წ
არვიდა თ~რდ ულ~უად კოლ~რტრდჭ
eრე წ~ჲ ნინო მოშფვ~რი უ~რთლირა მ~თგ~ნ იღვა ოდენ მც~ლდ
თჳნ~რ რცჳრა ღჳლირა და აფზარდა დედამ~ნ მირმ~ნ რორ~ნჲ
მრ~ცრბ~რა ღ~ა გლ~ცკთრა. და ვ~რ იუმნა ნინო ათორმეტირა
წლირა. მღბ~ლთა მირთა გ~ნქიდერ ქ~ი მონ~გები მ~თი და წ~რჳ
დერ იჱ~ლმდ მ~ღნ ზაბილონ დაიწერ~ჲ ძ~ი პატრიაუირგ~ნ. და
იძმნა ცოლირგ~ნ თ~რირა ღეიტკბო მკერდრა თ~რრა არ~ლი თ~რი
წ~ჲ ნინო და დაფვ~რნა ვ~ა წქ~რონი ცრემლნი თ~ლთგ~ნ პირირა მირირაჭ
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და თუ~ა ღ~ნ მცოლო არ~ლო ყ~ო ერერ~ჲ დაგიტეობ ობლ~დ ყ~მგ~ნ და
მიგითსალავ ღ~ნ მ~მარა ზ~ცთრა ქ~თა მზრდელრა ფ~ა. რ~ იგი არრ მ
ამა ობოლთა და მრაძ~ლი უსრივთაჲ და ნს გეღინინ ღ~ნ ღჳლო ყ~ოჭ
[eრე წ~ჲ ნინო მოშფვ~რი უ~რთლირა მ~თგ~ნ იღვა ოდენ მც~ლდ
თჳნ~რ რცჳრა ღჳლირა და აფიზარდა დედამ~ნ მირმ~ნ რორანა
მრ~ცრბ~რა ღ~ა გლ~ცკთრა. და ვ~რ იუმნა ნინო ათორმ~ტირა წ
ლირა. მღბ~ლთა მირთა გ~ნქიდერ ქ~ი მონაგები მ~თი და წ~რჳდ
ერ იჱ~ლმდ. მ~ღნ ზაბილონ დაიწერ~ჲ ძ~ი პატრიაუირგ~ნ. და იძ
მნა ცოლირგ~ნ თ~რირა ღეიტკბო მკერდრა თ~რრა არ~ლი თ~რი
წ~ჲ ნინო და დაფვ~რნა ვ~ა წქ~რონი ცრემლნი თ~ლთგ~ნ პირი
რა მირირაჭ] ღ~ნ ც~ მ~რიამ მ~გდანელირა ღსრი აფიფე უ~რ რიქ~რლ
ირთ~რ და დათა მ~თ ლაზარერთაჲ და თს ეგრ~თ ღეიქს
არო იგი ვ~ა მ~თ მ~ნ ეგრ~თვე მოგცერ ღ~ნ ქ~ივე რ~ჲცა რთც
ოო. დასტევა ამბორირ ქ~ტა რ~კნო და წ~რჳდა წიაფ იორდ
ანერა კ~ცთა მ~თ თ~ა ველსრთა რადა ქ~ტა მირი სწქირ და
მბ~ჲდებელმ~ნ ფ~ნ. ც~ დედა მირი მირცა პ~ტრიაუმ~ნ მრ~ცრბ~ჲდ გლ~ცკთ
ა დედათა და წ~ჲ ნინო მრ~ცრბდა ნიატორრა რომეცრა დვიანე
ლრა ორ წელ. და წკითცჳდა ქ~დვე ვნებ~ჲთა მ~თ უ~რთა ძ~რ
ცმირა და დატლჳრა და აფდგ~მირა შ~ლრა და რ~მორლირა მირირაჲ
ტილოთა და რსდარირ~რა მიწქებით ქ~აჭ
r~ არა ვინ ქოტილ იქო. და არც იქო ღ~რ ი~ჱლიმრა რწორ მ
ირრა მეცნიერობითა რძ~ლირა შსჱლრა და აცალრა ქ~ა
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ვე ზ~ა მიწევნით ც~ იწქო სწ ქებ~დ მირრა და წუ~ჲ ვცედ~ვ ღ
ჳლო ყ~ო შ~ლრა ღ~ნრა ვ~ა შ~ლრა ლომირა შ[ვი]ირარა რ~ი იზ~ცე
ბენ ქ~თა ზ~ა ოთც ტერჴთა გინა ვ~ა არწივი დედალი რ~ი
აფჳდირ რიმ~ფლერა წაერთარა სტრორ მამ~ლთარა და
ქ~ი ჴმელეთი გსგარა თ~ლირა მირირ~რა მცირირა მ~რგლიტ
ირა რწორად ღეიქენირ გ~ნიცილირ და გ~ნიცადირ რ~ჩმელი მი
რი ც~ცცლებრ და რ~ჲ ინაცირ მისტევნირ ტრთენი და მიეტევი
რ მ~რ მ~რ ზ~ა ეგრეთ იქორ ცც~რბა ღენიჭ

aწ ვიწქო და გითცრა ქ~ივე ოდერ იც~ლერ ფ~ი იგი სკდ~ვი
კ~ცთა მოკდ~ვთა უ~ქნარა ზ~ა რ~ი მორრ~ლ იქო მოწოდებ~დ წ
არმ~რთთა ვ~ა თჳთ ინება ჴრნა რ~ტლირაჲ იწქო კ~თლირ
ქტ~დ წ~რიათა მკდ~რთა აფდგინბ~დ ბრმ~თა აცილვ~დ რნ~ლთ
ა გ~ნწკრნბ~ჲდ ერე ღეიღსრვერ და ღეიზრ~ცნერ და წ~რ
ავლინერ რტრატიოტნი ქ~ა უ~ქნრა რწრ~ტით მორლვად წ
სრიათა და თუ~ერ რ~ ერერ~ჲ წ~რვწქმდ~ბით მ~დით და ღ~მვკრბ~თ ქ~ნიჭ
m~ღნ მოიწინერ ქ~ით უ~ქნით კ~ცნი რიცცსნი რწ~ვლლნი რძ~ლ
ირა მორერრა რ~ნი იგი ანტაკრად წინა აფსდგერ რ~ლრა წ~ა ა
ნტაკრ~ჲდ რ~ჲ იგი ძერ იქო ქ~ტდ უ~ქნრა მ~თ აფარრ~ლერ ძ~რ
რ აცვერ და რ~მორელრა მირრა ზ~ა წილ იგდერ და ცსდა წილ
ითა ყრდილოელთა მცცეთელთა მოუ~ლუეთა: კს~რთი იგი
სკერავი ც~ დატლერ ი~ჳ და დაკრშალ~რ რ~ტლჲვი მირი ა~დ
იგი აფდგ~ჲ ვ~ა თუ~ა პ~დ და ტილონი იგი პოვნერ რტლ~ვრა ღ~აჭ
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dა ღ~დ რ~ჲოდენთამე ჟ~თა მივიდერ ჴ~ლთა ლსკა მ~ცრბლირ~თა
და დარცნა იგ~ნი რადაცა თჳთ იცირ ც~ რსდარი არა იპოვა ა~დ
თუ~რ ვიეთმე პ~ერ თ~რ ვ~დ ჴ~ლ ეწიტა აჴსმ~დო და აუ~რ მ~რო.
ა~დ გ~ნცცადებ~ლდ არა გჳთცრერჭ
x~ ძ~რნი ამ~რვე უ~ლურა ღ~ა დამ~რც~ლ არ~ნ. ა~დ ადგილი მ~თი
არა ვინ იცირ ოდერ ინებორ ფ~ნ გ~მოყნდერ იგ~ნიცა ჭ
v~ა ერმა ერე ქ~ი წ~რა ნინორ ნიატორირგ~ნ მირცა კთც~ვა და მ~დლი
ფ~ა და კ~დ წკითცა რადა არრ ყრდილო რა იგი უ~ქნა რადა არ
რ რ~მორლი იგი ო~რა ყ~ნირა წუ~ჲ ნიატორმ~ნ უ~ლუი მცცეთა უ~ქნა
უ~რთლირა რომცითირა მთესლეთი არრ რ~წარმართო. რ~ ჟ~ა ა
მ~რ სჟიკთა რ~ჴელმწიტოთ ღეუმნილ~რრ იგიჭ
x~ მ~თ დფეთა ღ~ა მოვიდა დედაკ~ცი ვინმე ეტეროთ თ~ქნირ ცემ~დ წ~ირა ა
ფდგ~მირა და წკითცვიდა დედა კ~ცრა მ~რ ნიატორი ვ~დ ელენე დედ~ტლ
ი ძერეთცა ეგე ვ~რრა ცთომ~რა და ბნელრა ღ~ა არრა ც~ მ~ნ წუ~ჲ
ერრ~თ ვ~დ მე ვ~რრა მჴევალი მ~თი და მ~ცლბლი გ~ნზრაცვარა მ~თრა
ქ~ა ცცადრა და დატარ~ლრა და სწქი მე მირი რ~ აუ~რ მ~რ დიდი წ~დიერე
ბა უ~რ რძ~ლირა და ნ~თლირფებირა თ~რჭ
x~ ერმა რ~ჲ ერე დედაკ~ცირა მირგ~ნ წ~რა ნინორ წუ~ჲ ნიატორრა ერ
რეთ ვ~დ წ~რმგზ~ვნე მე და მივიდე დ~ტლირა ელენერრა ნს სკ~ჱ
მივიაცლო მირ რიტქჳრ გბ~დ უ~რ თ~რ წ~ე მირრა ც~ ნიატორმ~ნ ასწქა პ
ატრიაურა წადიერბ~ჲ ერე და რ~უმე ნინორი ც~ დედირ შმ~მნ მოსწ
ოდა წ~ა ამ~რ ნინორ დირწსლრა თ~რრა და დაადგინა იგი აფრა
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ვალრა წ~რა რკ~რთც~ვ ლირ~რა და დარცნა ჴ~ლნი მირნი წ~ნი მჴ~რთა
ზ~ა მირთა რ~ლთ ითუსნა ცად მ~რთ რიფრმირა გ~ლირა მირირა
თა და თუ~ა ო~ ფ~ო რ~კნთ~ო ჴ~ლთა ღ~ნთა ღევვედრ~ბ ობო
ლრა ამ~რ ღჳლრა დირა ყ~ირრა და წ~რვავლინ~ბ უდგბ~ჲდ ფთ~ბირა
ღ~ნირა რ~ა აცარორ აფდგ~მაჲ ღ~ნი რ~დაცა რ~თნო იქორ რრბ~ჲ ამირი
ეუმენ უ~ე ფ~ო ამ~რ მოგზ~სრ ნ~ვთ რადგ~რ მოშფვ~რ და ენა მეცნ
ერ ვ~ა სწინ~რერ ამირრა მოღიღთა რ~ცელირა ღ~ნირათაჭ

dა სძმნა დედირგ~ნ თ~რირა ამბორირ ქ~ტითა გ~ნღორ~ბირათა და გ~მ
ორ~ცა მირ ზ~ა რ~რწლი ძ~ირა და ერრ~თ ლ~ცჳთა ფ~ჲ მ~რთ და კ~თცვი
თა გ~ნსტევა და წ~რემართა წ~ჲ ნინო დედა კ~ცირა მირ თ~ა ეტერ
ოთ მორრ~ლირა და ვ~რ მიიწივნ~რ რ~მეტორ წრომრ რ~ციდ დე დაკ~ცი
რა რ~ლრა იგი თ~ა მოგზ~სრ ეუმნა იცილ~რ მსნ დედოტ~ლი ვინ
მე და ტომი მ~ტთა რ~ცლით რიტრიმე და დედა მშსშე მირი გაიანე
რ~ნი ერე იქოტოდერ მონ~რტერრა ღ~ა უ~ლწ~ლთარა და წრსროდა უ~რ
თ~რ და მომლოდე იქვნერ იჱლსრ~ლმით ნ~თლირ ფებარა მ~ღნ დედაკ~ცმ~ნ მ~ნ
წ~რსდგინა წ~ჲ ნინო და ასწქა რ~უმე მირი დ~ტლრა რიტრიმერ რ~ი
იგი იცილ~ჲ რა უ~რ მქ~რმნ რიტრიმე რიც~რლით ღეიტკბო და ღეიწქ
ნარა რ~ციდ თ~რდ წ~ე მირრა წ~ჲ ნინო ჴ~ლითგ~ნ მირ დედაკ~ცირა თ~ა მო
გზასრირა და ერრ~თ იქ~ტოდა რაჲ მირ თ~ა წ~ჲ ნინო მ~რვე ღ~ა წე
ლიწადრა ნ~თლ იფო რიტრიმე რ~ირა თ~რ იგი რ~რჳიელ იქო მირ თ~ა გ
აიანეცა დედა მშსშემ~ნ მირმ~ნ და რცჲ~თა მ~თ რ~ცლესლთა მირთა.
რიცცჳთა ორმეოცდა ათთა რ~ლთა ჴ~ლრა ღ~ა წ~რა ნინორრა და იქ
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ოტოდერ მონ~რტერრა ღ~ა თ~რრა და იქო მ~თ თ~ა წ~ჲ ნინო ორ წელჭ
m~თ დფ~თა ღ~ა წ~რავლინნა კეირრმ~ნ შიებად უ~ლირა უმნ~ლ კ~თლირა.
და ღ~ნირირა რ~ამცა სპოვერ ფირრი ცოლ~დ მირრა და ვ~რ მოიწ
ინერ მეშიებ~ლნი იგი მონ~რტერრა უ~ლწ~ლთარა და იცილერ და გ~ნ
იცადერ რიტრიმე და გ~მოიკითცერ გსარი მირი და ცნერ მ~ტეთა ნ~თ
ერაობ~ჲ მირი რ~ირა რ~ცე ტ~დ რთნდა ღ~ნირბ~ჲ მირი რ~ირა ვერ~ჲ რადა
ეცილვა მრგ~ვრი ცილჳთა და ღ~ნირბთა და გ~მორ~ცერ რ~ცე ღ~ნირ~ბი
რა და ც~ტირა მირირა ტიც~რრა ზ~ა და წ~რგზ~ვნერ წ~ე კეირრირა რ~ი ი
ცილ~ჲ კეირ~რმ~ნ ტ~დ რთნდა და რიცარ~ლით აფივრო და გ~ნაწერა აფ
რრლ~ბჲ უორწილირა მრ~ვლითა რიც~რლითა რ~ირა თ~რცა მრწრა
ტლ წ~რავლინნა მ~ცულნი და გ~ნმგებ~ლნი ქ~თა ღ~ა რაბ რშ~ნებ~ლთა
მირთა რ~ა ქ~ნი დიდითა რიც~რლითა მოვიდენ ბრშ~ნბითა ამ~რ და უ~რწ
ილრა რ~მესტორაჭ x~ იცილერ რ~ჲ ქ~დ წ~თა მ~თ და ტრ~ლი იგი მ~ნუა
ნებ~ჲ მტ~რირა და ირ~რნი მირნი გ~ნჴსრვებ~ლნი რ~ითა იგი ირწრ~ტდა რი
რრად წ~თა უ~რთა ისრვოდერ რ~ ჩსრი რირცჳრა იპოვა მ~ტე
ვ~ა გსჱლი რ~მოთცერა ღ~ა მრ~ცრველ ეუმნა ეგრეთვე აუა მრგ
ავრად მირრა სრძ~ლო ერე რ~ლრა აუ~ნდა ღ~გინებ~ლი თქ~ნირცემა ბილ
წთა და ღ~გინებ~ლთა კერპთაჭ
x~ იცილერ რ~ჲ ნტ~რმ~ნ რიტრიმე გაიანე და რც~ჲთა მ~თ წ~თა დედ~თა გ~ნ
რაცდ~ლი ერე მ~თ ზ~ა მოწევნ~ლად: მ~ღნ მოიცრ~ნერ მ~თ სბიწო იგი აფთ
უმა და ფირრი უებირა მ~რტ~ბით ცც~რბჲ რ~ლრა იგი იქვნ~რ გ~ნრწ~ვლ
სლ. და გოდ~ბით ტიროდერ გ~მოცატჳთ ღერწ~ვბირა მირ თ~რ წ~ე მ~ტირა
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სრძ~ლორა ღ~ნირ~ბირა წ~ირა რიტრიმერა რ~ი იგი გ~მოეცატვათ
წ~რგზ~ვნერ და მირცნერ თ~ვნი თ~რნი ტიცც~ლირა მ~ფ~წბირა კ~ნნრა.
ლ~ცჳთა და ვდრ~ბითა ფ~ჲთა და სც~დებელითა და მჴსრვ~ლითა
და ერთობით გ~ნზრ~ცჳთა სრთიერთარ ქ~თავე დასტევ~რ უ~ქ
ანაჲ იგი ტრ~ლდ ორმეოცდა ათრ~მეტმ~ნ რ~ლმ~ნ და მოიწივნერ ლტ
ოლჳლნი არეთა და რანაცებთა რომცითირ~თა ადგილრა მ~რ რ~ლ
რა წუჳან აც~ლ უ~ლუ ს~ფრერ ღენებ~ლრა. რ~ლ~რრ დჳნი რ~ქტ~ლ
ი რომეცთა მ~ტირა და ღევ~დერ მსნ ტალ~ჲვრთა მ~თ ღ~ა რ~წნეც~ლთ
არა რ~ნი იგი იქვნერ ღენებ~ლ ყრდილოთ კერშ და აფმორავ~ლით

და იზრდებოდერ მსნ ღ~ა ჴ~ლთ რაუმრირა თ~რირა გ~ნვაჩრებითჭ
x~ იცილ~ჲ რ~ჲ კეირრმ~ნ რ~გ~ნერნერ ჴ~ლთგ~ნ მირთა. და ტრტიალ~ბირგ~ნ
მირირა ბ~რტირა წ~ჲ რიტრიმე და რც~ნი იგი მირთ~ნი აფივრო სნ
სგ~ღინირ ცემითა მწც~რბითა და წ~რავლინნა კ~ცნი ქ~თა ადგილთა
მოშიებ~დ მ~თდა მ~ღინ მოიწივნერ მ~ცულნი კეირრირ~ნი წ~ე თრდატ რომ
ეცთა მ~ტირა და მო~რთვერ წიგნი კეირრირა რ~ლრა წერილ იქო ე
რრეთ თჳთ მპქრო ბ~ლი კეირარი რ~ქრელრა შმ~რა და მეგობ~რრა და
თ~ა მორ~ქდრერა ყ~ა თრდატ გიკითც~ვ სწქ~ბ~ლ იქ~ვ შმობ~ჲ ღ~ი და
თ~ა ღ~მწეობ~ჲ რ~რთ~რ იგი პ~დ გსჱვნებირ ღ~ცთომილირა მირ ური
რტე~ნთა ნ~თერ~ვირა რ~ ქ~დვე ღესრ~ცც იუმნებირ ყ~ნი სტლ~ბჲ მ~თირა
გ~ნ კრბ~ლირა და რაწსნელ~რრ ყ~ნი ჴ~ლმწიტ~ბჲ მთგ~ნ რ~ იგ~ნი ძ~რ
ცმ~ლრა ვირმე მომკსდ~რრა წმრ~ცსრებენ და შელრა თ~ქნი რცემ
ენ და თ~ვირა მ~თირა რიკ~დლრა ო~ჲ მ~თირთ~რ დ~ბ~ჲდ ღეირ~ცცებენ
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და არა ეღინირ წ~რიათგ~ნ. და მოკლსლირა მირგ~ნ წ~რიათაგ~ნ და
ძ~რცმსლირა ეღინირ და ღ~ცდომილ არ~ნ მ~ტეთა აგინებ~ნ ფ~თთა ღ
ესრ~ცცქ~ტენ და შ~ლრაცა მზირ~რა და მთოვ~რირ~რა და ვ~რრკსლ~ვთა
ნ~თლირ~რა არად ღერაცციან ა~დ ღეუმნილ~დ იტქჳან მ~თ ძ~რცმ~ლი
რა მირ მ~რ და ერრ~თ მიუცერ უ~ქნჲ ვ~დირ მ~მანი დედათგ~ნ და დედანი
მ~მათგ~ნ ცოცც~ლვე გ~ნაღორნერ დაფაცათს დიდითა უ~დბითაჲ
და ტ~დითა რ~ტანძვ~ლითა მოვრწქსჱდენით ა~დ კ~დცა სტრორ~დ გ~ნ
მრ~ვლდერ ც~ აწ ღემ~მთცჳა მე ცილვა დ ნ~თერ~ვირა მ~თირგ~ნირა უალ
ირა ერთი ჩაბსკირა და გ~ნვიზრაცე მოქვან~ბჲ მირი ცოლ~დ ყ~მდა.
ც~ მარ არცაფა თს ვ~ა მ~ტირა სთუვა გ~ლმ~ნ მირმ~ნ რსრჳლ~დ ყ~მად.
ა~დ რაშსლ~ლად და არა წ~დდ ღ~მრცცერ მე რ~ითაცა მეოტ იუმნნერ ტა
რსლ~დ ყ~მგ~ნ და კერშო თა უ~ქნირა ღ~ნირათა წ~რმორრ~ლ არ~ნ სწ
ქებ~ლ იქ~ვნ ღ~ნდა შ მაო ყ~ო მოიშიენ იგ~ნი და წპოვნე რ~ჲ მირ
თ~ანი იგი რიკ~დ ილით მო~კდინ~ნ ც~ რ~ი იგი მ~თ ღეაცთსნერ ღ~ნირი
ც~ტითა და რ~ცლით რიტრიმე ყ~მდავე წ~რმო~ვლინე და სკ~თს ღ~ნ გ
თნდერ იგი თ~ვირა ღ~ნირათ~რ იგ~ლე რ~ არა იპოვო რც~ჲ მრგ~ვრი
მირი იონთა როტ~ლრა ღ~ა და ცოცცლებითმცა იქტ~ბი ღ~ნ. მრ~ცსრბრა ღ~ა ფთ~თარაჭ
x~ აფმოიკითც~ჲ რ~ჲ თარდატ ბრშ~ნბ~ჲ ერე კეირრირა მქირ იწქო მო
რწრ~ტებით შიებ~ჲ მ~თი და პოვნა რ~ჲ რ~წნც~ლთა მ~თ ღ~ა პ~ლ ც
რენებ~ლთა და იცილ~ჲ რ~ჲ რიტრიმე აფივრო ტრტიალ~ბითა გ~ლი
ირ თუმირ~თა და რიც~რსლითა დიდითა. და დაამტკიცა მოქსანბ~ჲ მირი
ცოლ~დ მირდა. ც~ სრყ ეუმნა რ~ჲ თარდატრ რ~უმირა ამირთ~რ წ~ჲ რიტ
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რიმე მ~ღნ იწამა იგი მირ მ~რ წ~მებირა ფს~წლითა მირ თ~ა გაიანეცა
დედა მშსშე იგი მირი და რცსანი მრ~ვლნი მ~თთანანი ვ~ა იგი წე
რილ~რრ წიგნრა მ~რ წ~მბირა მ~თირ~რა და გსჱსწქ~ბიან რ~რწლნი ი
გი რ~ნი იუმნერ ჟ~ა წ~მბირა მ~თირ~რა მოუც~ვარა ღ~ა რომეცთარა. რ~ თ
რდატ მ~ტე გ~ნგებითა ფ~ჲთა ეღსად ღეიცვ~ლ~ჲ ც~ რ~ნიმე მ~თგ~ნნი წ
მიდანი დაიმ~ლნერ და ივლტოდერ რ~თა თ~ავე მ~ღნ ერე წ~ჲ ნინო
დამალ~ლ იუმნა ეკ~ლთა ღ~რ ვარდირათა რ~ლი იგი ძერეთ არ
ფარა გ~მომფბ~ლ უმნილ იქო ქვავილირა ჟ~ა და ერრ~თ დამ~ლლ
რ~ჲ იუმნა წ~ჲ ნინო და იცილ~ჲ მსნით გ~მორ~ცითა მთ~ვრ დიაკ~ნირა
თა ღთამომავ~ლი ზ~ცით ნ~თლირა ოლ~ჲრითა მორილი და მპქ
რობ~ლი რ~რკსმევლირა ჴ~ლთა მირთა რ~ირაჲ კს~მლირა რ~ცე რ
სლნელ~ბჲ და წტ~რჳდა ც~თა და კ~დ იქო მირ თ~ა რიმრ~ვლე ერთ

ა ზ~ცირათა რ~ მ~რ ჟ~ა გ~ნექვოდერ ჴ~რცთაგ~ნ რ~ლნი წ~თა მოწ~მეთ~ნი
რ~ნი იგი ღეიერთნერ ბრწქინვ~ლეთა მ~თ ზ~ცირათა შ~ლთა და ერრ
ეთ ცად მ~რთ ა ფიწეოდა რ~ი ერე იცილა რ~ჲ ერრ~თ წ~ჲ ნინო.
ფ~ფადქო ერრ~თ ო~ ო~ რ~ჲდ დამიტეობ მე ღ~რ არპიტთა იუედნეთა.
მ~ღნ ჴ~ჲ ერმა ზეგ~რდამო რ~ი ეტქოდა ვ~დ ერრეთვე იქორ ღ~ნი
ცა წ~ქვანებ~ჲ რ~რტლ~დ წ~ე ფ~ჲ ჟ~ა ეგე ეკ~ლი რ~ლ~რრ გ~რემორ ღ~ნ
რა ქ~ივე იუმნერ ვარდირ ტსრცელი რსლნ~ლი ა~დ აფდგ~ჲ და
ვიდოდა ყრდილოდ კერშო რადა იგი ტ~დ არრ რ~მკლი ც~ მსღ~კი ქ~დ არაჭ
aმირრა ღ~დ წ~რმოვიდა მსნით წ~ჲ ნინო და მოიწია ორბ~ჲნთად რ
აზფს~რთვე რომცითირათა და მსნ დაიზამთრა ჩირთა ღ~ა მრ~ვ
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ლთა და თვერა მეოთცერა მ~რტითგ~ნ რ~ლ ~რრ ივნირი წ~რმოემ~რ
თა და მოიწია მთათა ძავ~ცეთირათა რადა იგი მიემთცჳა ტბ~ჲრა
დიდრა გ~რდამომდინ~რერა რ~რა ეწოდებირ ტარავნა. ც~ მიცედნა
რ~ჲ მსნით და იცილნა მთანი ყრდილორ~ნი დფეთა მ~თ ზ~ტცსლი
რათა რ~ვრენი თოვლითა და წაერითა რ~რტიკირ~თა ღშწ~ნდა წ~ჲ
ნინო და თუ~ჲ ო~ ო~ მიიფე რ~ლი ყ~მი ყ~მგ~ნ და და ქო მსნ ორი დფე და ი
თცოვა რ~ზრდ~ლი მეთევზსრთაგ~ნ ტბ~ჲრა მ~რ ღ~ა მონ~დირეთარა.
და რ~ მწქ~მრნიცა იქსნერ ადგილრა მ~რვე და ჴმილჳდერ რ~ჲ რ~ჴმილ
ავრა ფ~მირ~რა რ~მწქრორა ზ~ა მ~თრა ცადოდერ იგ~ნი ღ~მწედ და მტ
არველ~დ მ~თ და ფ~თთა მ~თთა არმაზრ და ზადენრ და აფსთუმი
დერ მ~თ ღრ~წრვ~თა. ოდერ მოვიდეთ წ~ე თუ~ნრა მღჳდ~ბითო და ა
მ~რ იტქოდერ იგ~ნი ენითა რომცსრითა რ~ი ერე ერწ~ვლა მცირე
დ რ~ჲმე ნინორ~ცა პ~ლვე ნიატორირგ~ნ და პოვა მწქემრთა მ~თ
ღ~რ მზრ~ცველი რომცსრირა ერთი და წკითცა და წუ~ა ენითა რ
ომცსრითა ვ~დ რ~ირა რ~ტლირ~ნი ც~რთ ც~ მ~ნ მისგო და წუ~ჲ ვ~დ
ვ~დ ვართ ყ~ნ დაბით ელ~ჲრბინით და რ~ტსრცლით და უინშარელ
ნი რ~ჲბატელნი და დიდირა უ~ლუირა მცცეთირ~ნი რადა ფ~თნი ფ~ობენ
და მ~ტენი მეტობენ და წკითც~ჲ რადათ არრ მცცეთა ც~ მ~ნ მისგო
ვ~დ გ~რდამდინ~რე ერე ტბირა თ~ა წ~რვლირ უ~ლურა მ~რ მცცეთარაჭ
x~ წ~ა ნინორ ღესშინაჲ და რიგრშე გზირა მირ და რიბრტქე მთათა
მ~თ რ~ი იცილ~ჲ და ამირთ~რ ღ~შრწ~ნებ~ლმ~ნ რ~ლთ ითუსნა დაიდვა ლ
ოდი ე რთი რართსმალ და ერრ~თ მიიშინა გ~რდარადინ~ლრა მ~რ ტბი
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რარა და ვ~რ ეშინა იგი მოვიდა კ~ცი ერთი ყ~ნებით წარ~კითა
ზომიერ ც~ თმითა ნაცევარ თმორ~ნი და მირცა მ~ნ წიგნი დაბეჩდ~ლ
ი წ~ირა ნინორ და წუ~ა მიართჳ ერე მრწრ~ტლ dვე
დრ~ბით ვ~დ მე ო~ დედა კ~ცი ვარ სცცო და სმეცარი არფა მრ~ვლ
ირ მეტქსჱდ მეცნ~რ ვ~რ მივიდე სცცორა უ~ქნრა და კ~ცთა მ~თ სცცო
თერლთაჭ m~ღნ კ~ცმნ გ~ნსჴრნა წიგნი იგი და იქო წერილი რ
ომაელ ებრ რ~ლრა ზ~ა იქო ბეჩედი ი~ჳრ უ~რნი და წერილ იქსნერ
მ~რ ღ~ა ათნი რიტქ~ნი მრგ~ვრადვე ტიც~რთა მ~თ უჳრათა მორერ ზე.
მირცა კითცვად წ~ა ნინორ და იქო დარ~ბმი რიტქ~ჲთა მ~თ ერეჭ
a~ რადაცა იუ~დაგორ რ~ცრბჲ ერე მსნცა ითუმოდირ დედაკ~ცი ერეჭ
b~ არცა მ~მა კ~ცებ~ჲ არრ არცა დედა კ~ცებ~ჲ ა~დ თუ~ნ ქ~ნი ერთ ც~რთჭ

g~ წ~რვედით და მოიმოწ~ტენით ქ~ნი წ~რმართნი და ნ~თლრ რცემდით მა
თ რ~ცლითა მ~მირათა და შირ~თა და რ~ლირა წ~ირათ~ჲ
d~ ნ~თლი გ~მობრწქინვებ~დ წ~რმ~რთთა ზ~ა და დ~ბჲ ერირა ღ~ნირა იჱ~ლირაჭ
e~ რ~დაცა იუ~დგორ რ~ცრბჲ ერე რ~რტლირა მსნცა ითუმ~დირ ქ~ა რ~ტელრაჭ
v~ რ~ლმ~ნ თუ~ნ ღ~გიწქნ~რნერ მე ღემ~წქნ~რაჲ და რ~ნ მე ღემიწქნ
არორ ღეიწქნ~რორ მომ~ვლინებელი ყ~მიჭ
z~ რ~ ტ~დ სქვ~რდა მ~რმ ო~ა რ~ მ~დირ ირმენდა მირრა რიტქ~ჲრა ჩ~ტრჲჭ
É~ ნს გეღ~ნინ მთგ~ნ რ~ლთა მორწქჳდნ~ნ ჴ~რცნი თუ~ნნი ც~ რ~ლირა ვერ ღემშლ~ბლ
არ~ნ მოწქსჱდადჭ
T~ წუ~ჲ მრ~მრ მ~გდან~ლრა ი~ჳ წ~რვედ დედაკ~ცო და აც~რე შმ~თა ყ~მთაჭ
i~ რ~დაცა წუდ~გებდეთ რ~ცლითა მ~მირათა და შირ~თა და რ~ლირა წ~დირათაჭ
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v~ა წ~რიკითცნა რიტქ~ნი ერე წ~ნ ნინო იწქო ვდრ~ბად ფ~ჲ მ~რთ და
გ~ლირ ჴ~ჲ ქო ვ~დ ზ~ცით იქო ყ~ნბჲ ერე და აფიცილნა თ~ლნი ზ~ცდ და
ითცოვა მ~ფლთა ღ~ა დამკჳდრბ~ლირა და ქ~ირა გ~რე ღემცვ~ლირა ფ~ჲ
გ~ნ ღეწ~ვნა მირი და წ~რემ~რთა და მიწქსა მდინ~რირა მირ ტბირგ~ნ გ~რდა
მომდინ~რერა რ~ი იგი წ~რმდინ~რეობრ დარავლით მერმე კ~დ იწქ~ბრ
აფმორავ~ლით დინებ~ჲრა მისდგ~ჲ გზათა შნ~ლთა და ტიცც~ლთა. ნა
ცნა ჩირ ნი დიდნი გზათგ~ნ და ღიღნი დიდნი მჴეცთგ~ნ ვ~ე მიწევნადმდე
ადგილრა მ~რ რ~ლრა იწქებრ წქ~ლი იგი აფმორ~ვლით დინებ~ჲრა და
მ~რთგ~ნ იუმნა ლცინ~ბჲ მირი რ~ პოვნა მსნ მოგ ზ~სრნი რ~თა
თ~ა მიიწია რანაცებრა უ~რთლირ~რა უ~ლურა მ~რ რ~ლრა ეწოდებირ
სრბნირი რადა იგი იც~ლა ერი სცცო. და სცცოთა ფ~თთა მრ~ც
სრნი. რ~ თქ~ნირ ცემდერ იგი ფ~თად მთ~და ც~ცცლრა უვარა და შე
ლთა რ~ირა თ~რცა ღეესრვა რ~ლრა ამირ წ~ირრა და ღ~ვიდა სბ
ანრა წსრიათარა რ~ლთა ცა ზრაცჳდა მ~თ თ~ა ენირა თ~რ ებრას
ლირა რ~ლრა იგიცა მეცნ~რ იქო და დაქსნა მსნ თჳრა ერთ
ირა დფ~ნი და გ~ნიცდიდა რ~უმერა და შ~ლრა მირ უ~ქნირრაჭ
x~ აფიშრნერ დფ~რა ღ~ა ერთრა ერნი დიდნი რიმრ~ვლითა მით უ
ალ~უით წ~რმავ~ლნი. დედად უ~ლუდ რ~მესტოდ მცცეთად მოვა
ჩრებ~დ რ~ჴმ~რთა რ~ა მე და ზორვად წ~ე არმაზ ფ~ჲ მ~თირა.
და წ~რქვა წ~ჲ ნინო მ~თ თ~ავე ც~ ვ~რ იგი მიიწივნერ უ~ლუად
მცცეთად და დაირადგსრერ მ~თ წიაფ მოგსთარა ჴიდრა მ~რ ზ~ა
იცილ~ჲ მსნ მოგობ~ჲ ც~ცცლირ მრ~ცრთა მ~თ ერთა და რ~ცთრი და ტი
1-22 სტრ., 41r
როდა წ~და ნინო წ~რწქმედარა მ~რ ზ~ა მ~თრა და იგლოვდა სცცო~ბრა თ~რრაჭ
x~ აწა ცვ~ლირა დფე იქო. ჴ~ჲ ოცრირა და რ~ქჳრირა და ზარი რ~ღი
ნ~ლი და გ~მორლვა ერირა სრიცცჳრა ვ~ა ქს~ვილთა ველი
რათა და ზ~რი რ~ღ ინელი გ~მოვიდოდა ვ~ე გ~მორვლადმდე მ~ტირა და

ვ~რ იგი მოიწია ჟ~ი იქო რივლტოლ~ჲ და მიმო დაბნევაჲ ქ~ირა
კ~ცი რა და ღიღირაგ~ნ ღეივლტოდერ და დაიმ~ლვოდერ რ~ტარვ~ლრ ღ~ა
თ~რრა: და აწა მქირ გ~მოვიდა ნანა დტ~ლი და ღ~დ მირრა გ~მოვიდა რიმ
რ~ვლე ერირა ნელიად და ღეამკვნერ ქ~ნი გ ზ~ნი იგი და ტოლო
რცნი და რ~მორ~ლთა მ~რ თითო ტერთა და ტსრც~ლითგ~ნ ცეთარა. მე
რმეფა გ~მოვიდა მ~ტე მირიან რაზარელითა და თ~ლ ღესდგ~მითა
ცილჳთა და იწქო ქ~ნ ერმ~ნ უებ~ჲდ მ~ტირა და წკითც~ჲ წ~ნ ნინო
დედაკ~ცრა ვირმე წ~რიარა ვ~დ რ~ჲ არრ ერე. ც~ მ~ნ წუ~ა ფ~ი ფთ~თა
მ~თთა არმაზ სწერრ მ~თ წ~ე მირრა აფრვლად რ~ირა მრგ~ვრ
არა არრ რც~ჲ კერპი და ესწქ~ჲ რ~ჲ წ~ა ნინორ აფჳდა ცილვ~დ
კერპირა მირ არმაზირა ერირ მირ თ~ა რ~ითა აფივრნერ მთ~ნი ი
გი. და გ~ნაღსჱნ~ბდერ დროღათა მ~რ და რ~მკ~ლითა ვ~ა ქსვილნი ვე
ლირ~ნი და ღესრწრო წ~ნ ნინო ციცედ არმაზად და დადგა იგი მ~ც
ლ~ბლდ კერპირა მირ ნაპრ~ლრა ზფსდირ~რა და ცედჳდა რ~კჳრვლბ~რა
მისწდომ~ლრა და ენითა გ~მოსთუმელრა. ვ~რ იგი იქო ღიღი და შრწ
ოლ~ჲ ზარირა აფრ~ჴდელი მ~ტთა მ~თ და ქ~ირა ერირა წ~ე კერპთა მ~თ
წ~რმოდგ~მილთა რ~ იცილ~ჲ მსნ წ~ნ ნინო მდგომ~რე კ~ცი ერთი რპილ~ნშირა რ~ლრა
ეცვა ტ~ნრა მირრა ძაჩჳ ოურორა და თ~ვრა მირრა ყ~ტცსტი ოურორა.
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რ~მჴრენი და თ~ლნი მირნი იქვნერ ზსრმსცტირა და ბივრიტირ~ნი და ეპქ
რა ჴრმალი ჴ~ლრა მირრა ელვ~რე და ბრწქინვ~ლე რ~ი იგი იუცე
ოდა ჴ~ლრა ღ~ა მირრა და ღიღითა მირირა მიმთცსჱვირა და რიკდილირა
მირ მ~რითა არა ვინ გ~ნსკრშ~ლველ~დ ღეემთცსჱოდერ კერპრა მ~რ ა~დ
ერრ~თ გ~ნიკითცირ თ~ვი თ~რი და თუჳრჭ
ã ყ~მდა სკ~თს დარ~მე ვაკლდი დ~ბ~ჲრა დიდირა ამირ ფ~ირა არმაზირრა
ანს ღერ~მე ვრცეთ რიტქ~ჲდ ებრ~ლთა თ~ა გინა მოგსთა თ~ა რმენ~რა
ოდენ და მთცსჱსლ იქო მზირა მრ~ცსრთარა და მ~თრა რ~ნი იგი იტქჳან
სმეცრ~ბით დიდრა ვირმე ფ~ა და შერა ფ~ჲ ზ~ცთა რა და იპოორ რ~ჲმე ე
რე ვ~რი ბიწი დამცერ მე მ~ცჳლი მირი რ~რგ~ნ ეღინირ ქ~ა და უ~ქნრა. და
ერრ~თ წ~წრვე გ~ნკითცვითა თ~ვთა თ~რითა ღიღითა და შრ
წოლით თქ~ნირ რციან მ~რ და კ~დ იქო მ~რძვ~ნით მირრა რც~ჲ კერპი ოურ
ორა რ~ცითა კ~ცირათა მდგომ~რე და რ~ცლი მირი გაცი და მ~რცცნით მირა ს
დგ~ჲ კ~ცი ვეცცლირა და რ~ცლი მირი გაიმ: რ~ნი იგი ფ~თდ სყდერ ერთაჲ
მ~რ უ~რთლირ~რაჭ m~ღნ ვ~რ იც~ლჲ ნ~ტრმ~ნ ნინო იწქო რ~ლთუმით
და ცრემლით ტირილ~დ ფ~ჲ მ~რთ ცთომითა მ~თ თ~რ უ~ქნირა ყრდილორ~თა
და მიტ~რვირა მირ თ~რ მთგ~ნ. ნ~თლირა და სტლ~ბარა მ~თ ზ~ა ბნ~ლირა
თ~რ. რ~ მიცედნა მ~ტთა მ~თ დიდ შ~ლთა და ქ~თა მთ~ვრთა რ~ნი იგი ცოც
ცლივ ღთაენთუნ~რ ძ~ცთრ დაეტევათ დამბ~ჲდბ~ლი და უვათა და შ
ელთა რპილენშრა და რვ~ლრა გ~ნჩედილრა ფთ~ად თ~ქნირ ც~მდენ.
და ერენი იცნობ~ბოდერ ქ~ირა ღ~მოუმედადჭ და მოეცრ~ნა წ~ა ნინორ მ~ღნ რიტ
ქსა იგი რ~ი ამცნო დედირ შმმ~ნ მირმ~ნ იობენალ პ~ტრიაუმ~ნ ფ~იმ~ნ
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წ~ნ ერრეთ ვ~დ მ~მაკ~ცრა კ~ცრა რრ~ლრა წ~რგვლინ~ბ და მიწ~ვნდ ც~რ
უ~ქნრა სცცორა და ნ~თერ~ვთა დარაგველ ზეველი ბარკადსლ
რ~ლ~რრ ბრანძსლ~დ კ~ცთა ფ~ირ მბრშოლთა და მჴდომ~ლთაოჭ მ~ღ
ინ აფიცილნა ზ~ცდ მ~რთ და თუ~ა ო~ მრ~ვლითა შ~ლითა ღ~ნითა
გეცრსვნ~რ ღ~ნ მტერნი ღ~ნნი და მრ~ვლითა რ~ლგრშელ~ბითა
ღ~ნითა იუმენ რ~ჲრაცა იუმან და მოიგონებ~ნ ქ~ა მტსჱრ~ბრ და ნ~ცრ
ებ გ~ნუ~რვბ~დნი ერე უ~ქნარა ზ~ა ა~დ ნს სგ~ლბლრ წქ~ტ რ~ი ღეუ
მნერ ჴ~ლთა ღ~ნთა კ~ცი ც~ტად ღ~ნდაჭ

dა რ~ირთ~რ ერთი რ~მბირ~განი გ~ნკ~ცნ და აცც~ვნე ქ~ნი რ~ტლნი და მოცე
დენ წქ~ლობით ამ~თცა ზ~ა ნ~თერ~ვთა და ღერირც~ნ რ~ლთა ამ~თ ბროტთ
ა. და სყინოთა რ~ტლირა მპქრობ~ლთა მთ~ვრთა ბნ~ლირათა და
ღთ~ჴდნ ადგილთა ბნელთა და მიყსჱნე მე ო~ ფ~ო მ~მირა და დედირა ყ~მ
ირაო მჴევ~ლრა ამ~რ ღ~ნრა და ნ~ღბრა მონ~თა ღ~ნთარა რ~ლ იცილო
ნ ქ~თა კიდ~თა უ~ქნირათა მ~ცც~რბჲ ღ~ნი: და რ~ა ყრდილო ბფსარრა თ~ა
იც~რბდერ და ქ~ნ ერმ~ნ მც~ლრა ფ~ა თქ~ნირ გცენ უ~რ ი~ჳრ მ~რ შირა ღ~ირა
რ~ლრა ღსჱნირ მ~დლბ~ჲ და დ~ბირ მიცემა სკ~ეჭ
dა ვ~ა დაარრ~ლჲ წ~ნ ნინო ლ~ცჲ ერე და მქირ წ~მირ ქ~ტითა რ~ფთჲთა აფდგ~რ
დარ~ვლით უ~რნი და წაერნი ფრსბ~ლთა თ~ა ცილჳთა რ~ღინ~ლ
ითა. და ჴ~ითა ზარირ აფრ~ჴდლირა უსცილირათა და მოწბე
რნა ნიავმ~ნ მზირაჲ დარ~ვლირამ~ნ რ~ი ძერ კ~ლი რიმწ~რირა რიმ
ქრ~ლირა რ~ი ერე იცილ~ჲ რიმრ~ვლემ~ნ ერირმ~ნ მ~თ ზ~ა მომვ~ლ
ად. მ~ღნ იწქერ მრწრ~ტლ რირბილ~დ ღელტოლვად უ~ლუთა
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და რ~ტლთა თ~რთა. და რ~ მცირედ დრო რცა ფ~ნ ვ~ე გ~ნრინ~ბდმდე თ~ვ
თა მ~თთა და ქოტ~დ ამირრა. რ~ამცა ღეერწრნერ იგ~ნი მომრრვ~ლრა
მ~რ რ~ქტლთა ღ~ა თ~რთა და ვ~რ გ~ნიბნივნერ იგი ქ~ნი მექრ~ლდ მოიწია
რირცჳრა იგი ფრსბ~ლი მწ~რედ რ~რტიკი და მოიფო რეტქ~ჲ რწორი უჳრჲ
ორთა მ~რ ჴ~ლთა მშლედ შლით რ~ტქორც~ბლი ადგილრა მ~რ ოდე
ნ ზ~ა რ~ქტ~ლრა კერპთარა და ღ~მსრრჳთ დააწვლილნა იგ~ნი და და
არფჳნა ზფსდენი იგი უ~რირა მ~რ რ~რტიკირა და ღთაიბნივნერ იგ~ნი
კლდეთა ნ~პრლთა მ~თ ღ~ა ც~ წ~ჲ ნინო ეგო სვნ~ბლდ დაცსლ
ი ადგილრა მ~რვე რადა იგი პ~ლ ღერრ~ლ და მდგომ~რე იქოჭ
x~ დფ~რა მეორერა გ~მოვიდა მირიან მ~ტე და ქ~ი იგი ერი შიებ~დ ფ~თთ
ა მ~თთა და არა წპოებდერ რ~ირათ~რ იგი დაეცა მ~თ ღიღი და შრწ
ოლ~ჲ და გ~ნკჳრვებამ~ნ ღეიპქრნა და სმრ~ვლერნი იგი ერნი იტქ~დერ
გ~ლ ტიცც~ლნი მისდრეკელნი ერრ~თ. ვ~დ ულდ~ვლთ ფ~ი ითრსძან.
და ყ~ნი ერე ფ~ი არმ~ზ ქ~დვე სრთიერთარ მტერ არიან. რ~ ამ~ნ ოდერ მე
მ~თ ზ~ა ზ~ფჲ მოაუცია და აწ მ~ნ ღსრი იშია და მოაწია ერე ამ~რ ზ~აჭ
x~ რ~ნიმე ერრ~თ იტქ~დერ ვ~დ რ~ირა ფ~ჲ შ~ლითა თარდატ რომეცთა მ~ტე
ეღსად ღეიცვალ~ჲ და კ~დ ეღსირაგ~ნ კ~ცადვე მოაუცივნა მ~ნ სკ~ჱ ფ~ნ
ქო და მოაწია ერე რირცვა ფ~ჲ მ~თ ზ~ა და ამ~რ ერე ვ~რრა იტქ~დრ.
ამირთ~რ მ~ღნ რ~ ვინ~თგნ მ~ტე თარდატ უ~რ შ~ლითავე ეღსად გ
არდაუცესლ იქო. და შ~ლით~ვე უ~რითა კ~დ კ~ცადვე ღეცვ~ლებ~ლ
იქო. მ~რითგ~ნ უ~ბჲ დ~ბჲ უ~რი არფარ~ჲ ტარ~ლდ ითუმოდა უ~რთლრ
ღ~ა რ~ მ~დლრა ფ~ჲრრა ეწქო მიტენა აფმორ~ვლეთრჭ
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x~ მ~რვე დფ~რა რირცჳრა და კერპთა ღ~მსრრვირ~რა დარცცრა რეტ
ქსა იგი და უარი რ~რტიკი მ~ღინ გ~მოვიდა წ~ჲ ნინო კლდირა მირგ~ნ
ნაპრ~ლირა და პოვა თვ~ლი იგი ბივრიტი აფიფო და
წ~რმოვიდა წინა კერშო დარარრ~ლრა მირ კლდირ ცცჳრირ~რაჲ
რადა იგი ქ~ტილიქო შვჱლ~დვე ციცე და უ~ლუი და იცილნა მ
სნ მდგომ~რედ ცენი ერთნი რ~თა ბრინძ სწოდიან მფ~ლნი ღ
სჱნიერნი და რტო მრ~ვლნი რადა იგი ქ~ტილ იქო ბ~ჲრტამ მ~ტი
რა რაგრილი. და გ~ნრ~რნბლი და მივიდა ცერა მ~რ უ~ღე გ~მორაცა რ~რ
წ~ლი უ~რ ძ~ჲ და აფარრ~ლნა მსნ დფ~ნი ეუსრნი მ~დლობით და

ვ~დრბით ფ~ჲ მ~რთ წქ~ლბით მოცედჳრათ~რ და ცრნირა ერირა მირ ე
ღმ~კთა ღ~ცთომილირაჭ x~ ოდერ იუმნა კერპთა ღ~მსრრვა იქო თ
სჱ მ~რტითგ~ნ მეეუსრე აგვირტორი და დფე მეეუსრე რ~ლრა ღ~ა
ტერი იცვ~ლჲ უ~ნ წ~ე თ~ვთა მ~თ წ~წქ~ლთა და მწ~ტეთა თ~რთაჭ
dა ვ~რ იგი ვთუს იქ~ტებოდა რ~ჲ წ~დაჲ ნინო რ~ტრველრა მ~რ უ~ღე ცე
თარა: მ~ღნ მოვიდა მირდა რეტე უ~ლი ერთი რ~ცლით ღროღანა და
იცილ~ჲ მსნ წ~ჲ ნინო ერრ~თ მქ~ტი გ~ნკჳრდა და წკითცა მ~რ რცჳრა
მ~რ ბერშ~ლ მეტქსჱლირა დედა კ~ცირა ვინაობ~ჲ მირი რცჳრა ქ~ირვე
თ~ა რ~უმირა მირირა რ~ი იგი ასწქა რ~ჲ ქ~ივე ნინო თჳნი~რ სწქ~ბ
არა მღბ~ლთა თ~რთარა და იყემა ტქსჱობ~ჲ თ~ვირა თ~რირა მ~ღნ ღ
როღანა თ~ა ლმობილი და მწქ~ლე უმნილი სცცოებირა თ~რ მირირა.
ცრემლით აიშ~ლბდა წ~ა ნინორ წ~რრლვად მირ თ~ა რ~ცით რ~მტო
დ რ~ი ერე არაჲ ინებ~ჲ წ~ნ ნინო ა~დ გ~ნეღორა და წ~რჳდა მირგ~ნ ღროღანაჭ
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dა ღ~დ რ~მთა დფ~თა აფდგა მსნით გ~ნვლო მტკს~რი და მიიწია
რ~მოთცერა მ~რ მ~ტირ~რა რადა იგი აწ არრ რსჱტი იგი ფ~თივ აფმა
რთებ~ლი და ეკლერია რ~კთ~ლიკოზო და იცილა მსნ რ~ცლი მცი
რე რ~მოთცირა მირ მცვ~ლირა და ღერ~ვიდა მ~რ ღ~ა იცილ~ჲ და მოგებ~ჲ დედაკ~ცი ცოლი რ~მოთცირ მცვ~ლირა მირ რ~ცლით ანარტორ და მოწ
ლედ ამბორირ ქოტითა ღეიტკბო ვ~ა მრ~ვლ ჟ~მითგ~ნ მეცნ~რმ~ნ და მე
გობრმ~ნ და დაწბ~ჲნნა ტერჴნი და გ~ნსრსჱნა ცც ებითა ზეთირა
თა და დასგო პსრი და ფჳნო და დაქსნა მირ თ~ა წ~დამ~ნ ნინო დფე
ნი და ჟ~მნი ცცრათა თსჱთანი: ც~ იქსნერ ერე ანარტარო და უმ
არი მირი სღჳლო რ~ლირათ~რ ტ~დ მწსც~რე იქ~ნერ იგ~ნი. მ~ღნ იცილ
ა წ~ნ ნინო ყ~ნბ~ჲრა ღ~ა შილირ~რა კ~ცი ნ~თლით ღ~მორილი რ~ი ეტქ~და
ვ~დ ღ~ვდ რ~მოთცერა მ~გარ და წპოო უ~ღე კ~რშო ნ~შვთ~რა მცირე
ბ~ჲბილო ღემზ~დებ~ლი გ~მომფ~ბლდ ქს~ვილთა რსრნ~ლთა და აფი
ფე მიწა ადგილირა მირგ~ნ და ეც ჩამ~დ მესფლ~თა მ~გათ და ერსა
რ ღჳლი ც~ წ~ნ ნინო სლოცა და რცა ჩამ~დი ცოლუმ~რთა მ~თ ყ~ნე
ბით სწქ~ბირა მირ ებრ და ღსნერ მ~თ შე და არ~ლები მრ~ვლ რ~ირა
თ~რცა წრწმ~ნა მ~თ უ~ე ნინორ მ~რ და დაემოწ~ტნერ მ~რ ტ~რლ~დჭ
x~ წ~ნ ნინო ღ~დ ცცრ~თა მ~თ თსჱთარა რ~ნი დაქსნერ რ~მოთცირა მცვე
ლთა მ~თ თ~ა პოვაჲ გ~რეგნით ზფსდეთა მ~თ უ~ლუირათა უო
ყი ერთი ბრწამლი რ~ცედ ტალ~ჲვარირა მცირირა მაქვ~ლთა მ~რ
ღმზ~დებ~ლი გ~ნგებითა ფ~ჲთა ადგილრა მ~რ რადა იგი აწ არრ რ~კს
რთცევ~ლი ზემორა ეკლერიირა რ~მთავ~რ ებირკ~პზორა დაქო იგი
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რ~ქოტლ~დ გ~ნრარსჱნებლ~დ თრ~დ და აფმ~რთა მსნ ღ~ა ძ~რი თჳთ მირ მ~რ
ღ~მზადებ~ლი ნარცლევთაგ~ნ ვაზთარა რ~ირა წ~ე გ~ნათენ იგი ფ~მე
თა მ~დირ მფჳშ~რბითა და ეგრეთვე ღეფამებენ დფ~თა დასცც
რომელ~დ ლ~ცვითაჲ მ~რცჳთა და ვდრ~ბითა ფ~ჲთა და გ~ნკჳრვებ~ლნი
რიმრ~ვლერა ზ~ა ამ~რ ფვ~წლთა მირთ~რა წმარ~ცსრბდერ მ~რ მესფლ~ნი
იგი მცვ~ლნი რ~მოთცირა მირ მესტირ~ნიჭ
dა ერრ~თ მსნ მქ~ტი იგი წ~ჲ ნინო. მრ~ვლ გზირ მივ~ლნ სბ~ჲნრა მ~რ
წ~რიათ~რა ენირათ~რ ებრ~ჲსლირა და გ~მოშიებირათ~რ კს~რთირა
მირ ო~ჲ რ~ლირთ~რ იგი ერმინა იჱ~ლიმრ ნიატორირა მირგ~ნ ვ~დ წ~რმო
სფიაო იგი მცცეთელთა მ~თ წ~რიათა რ~ამცა ქ~ით კერშოვე ცნა და
ესწქა მ~რ კს~რთირა მირ ვედრ~ბაჲჭ

m~ღნ პოვა მ~ნ წ~რია ერთი რ~ცლით აბიათარ მფ~დლი და არ~ლი მი
რი რიდონია და სუადაგა მ~თ რ~ცრბ~ჲ ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რი რ~თაცა იგი წ
რწმენა და დაემოწ~ტნერ მ~რ და მ~თ თ~ა რც~ნიცა დედანი დაემოწ~ტნერ წ
სრიანი რიცცჳთ ეუსრნი რწ~ვლა რა მ~რ წ~ირა ნინორ~რა თ~ნრ ნ~თლირ ფ~ბ
ირა რ~ არა იქო მ~რ ჟ~ა მფდ~ლი რ~ამცა ნ~თლ რცა მ~თ და იქვნ~რ იგი ტრ~ლ
ად მწ~ტე მირი და აფარრ~ლბდა ფ~ი ჴ~ლითა წ~ირა ნინორითა რ~კჳრველ
ებთა და კ~რნბთა მრ~ვლთა. რ~ რეცა თს მიზეზითა წ~მლთა ჴმ~რებირა
თა მრ~ვლნი გ~ნკსრნებ~ლთა გ~ნ რენთა ღ~პქრობილნი გ~ნათ~ვირტლნა
სშლ~რებათაგ~ნ მ~თთაჭ dა ერრ~თ იუცეოდა რ~ჲ უ~ლურა მ~რ ღ~ა მცცეთა
რ წ~ჲ ნინო ჟ~მთა რ~მირა წლირათა მ~თ დფ~თა ღ~ა იუმნა ღერვლაჲ მირ
იანირი. და შმირ წსლირა მირირა დიდირა რპარრთა მ~ტირა რ~ბერშ
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ნეთად რ~ნი ერე კორტ~ნტინე მ~ტემ~ნ ბერშენთამ~ნ იოტნა შ~ლითა
უ~რითა და ძ~ჲ მირირა წინ~მშფრობითა ქ~ით რპით~რთ მ~თითჭ
Tუმ~ლი აბიათარ მფ~დლირა რ~ლი დაემოწ~ტა წ~ა და ნეტ~რრა ნინორჭ
mე აბიათ~რ მფდ~ლი ვიქ~ვ წილით ცსჱდრებ~ლი მირ წელიწდირა ო
დერ წ~ჲ ერე და ნეტ~რი ნინო მოიწია მცცეთ~დ და მ~რვე სკ~ჱ ჟ~ა მოწ
ევნ~ლ იუმნა ყ~მდა წიგნი ანტიოუით სრიათაგ~ნ მფვდ~ლთა რ~ლრა
ღ~ა წერილ იქო ერრ~თ. ვ~დ გ~ნცეთუა ფ~ნ რ~მ ნ~წილდ მ~ტობჲ იჱ~ლი
რა რ~ აწა ერერ~ჲ წ~წქლნი ყ~ნნი დარცცრერ და რ~ლრა რ~ლი ფ~ჲ ა
წსჱვდა მ~თ და თუჳრ აფერრ~ლჲ ქ~ლივე და გ~ნჳბნიენით ყ~ნ
ქ~ა უ~ქნრა და წრომთა დაიპქრერ უ~ქნა ყ~ნი სრიანი ვტირო
დით ყ~ნ ერით~რთ დფ~რ რ~გ~ნვარირცეთ ღ~მოუმედი ფ~ი. აწ გ~ნიცილ
ენფა ღ~ნ წიგნნი იგი მორერნი და რიტქ~ჲ იგი რ~ი მ~ნ და მიწერ~ჲ ერრთ
ვ~დ რ~ი იტქ~დირ თ~ვრა თ~რრა უ~ქნრა ზ~ა შედ ფ~ჲდ მოაკ~დინა. ან
ს ღესკსჱ ვრცეთით ნაზარ ევლირა მირთ~რ ი~ჳრ რიკ~დილირა. რ~
ვცედ~ვთ ოდერ პ~ლ მ~მათა ყ~ნთა ღერცოდიან რ~ჲ ფ~ა და ქ~დ დაივი
წქიან იგი მ~ღნ მირცნირ იგი ჴ~ლმწიტ~ბარა უ~ღე შნელრა და ტქს
ჱობარა ბრ~ტრა ც~ მოიუციან რ~ჲ და ფ~ფდქჳან ფ~ჲ მ~რთ რწრა
ტით გ~ნარინნირ იგი ჩირირა მირგ~ნ ერე ერრეთ ქ~ტდი და აფრრ
სლ~ბჲდი ღჳდ გზირ სწქით წერილირაგ~ნ: ც~ აწ ვინთგ~ნ ჴ~ლნი ღ
ეარცნერ მ~მათა მ~თ ყ~ნთა შერა მ~რ მწირირა დედაკ~ცირ~რა და მოკლერ
იგი აფიფო ფ~ნ ჴ~ლი წქ~ლობირა მირირა ყ~ნ ზ~ა და გ~ნცეთუა მ~ტობ~ჲ
ყ~ნი გ~ნგვაღორნა ტ~შარრა თ~რრა წ~ა და სგ~ლებ~ლრქო ნ~თერ~ვი რ~დ
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და არრ მით ჟ~მითგ~ნ რ~მარი წელიწ~დი და სმეტერცა რ~ლ არა ი
რმინა ვ~დრებ~ჲ ყ~ნი და არც~ფა ქო ლცინ~ბჲ ყ~ნი რ~ირთ~რ რ~გონ
ებ~ლ გჳყნრ ყ~ნ ვ~დ ნს სკ~ჱ ზ~ცით იქო კ~ცი იგი და გ~ნმრ~ვ
ლერ მ~თ ერე ვ~რირა პირირთ~რ მოწერ~ჲ ყ~ნდა: ც~ მე ვ~ა მერმა ე
რე ვიწქე კითცვად დედაკ~ცირა მირ ნინორგ~ნ უ~რთ~რ თს ვინ
იქო იგი ანს რ~ირა მიზეზირთ~რ იუმნა კ~ცდ შე ფ~ჲ მ~ღნ აფიფო
პირი თ~რი წ~ნ ნინო ვ~ა რ~ჲ ძსრფმლმ~ნ აფმომდინ~რემ~ნ და
იწქო რიტქ~დ დარაბ~მითგ~ნ წიგნთა ყ~ნთა ზეპირით წ~რმოთუ
მად. და გ~ნმიმარტებდა შ~ლრა მ~თრა რ~თა იგი ვ~ა მშინ~რერაჲ
გ~ნმაფჳშებდა მე და ვ~ა დარსლებ~ლრა გონ~რ მქ~ტდა და მა
მათა ყ~ნთა ღემწქ~ლებდა და მ~რწმსნ~ბდა ცვ~ლებ~რა რძ~ლირ~რაჭ
v~დირ მრწმენა მე რიტქჳთა მირითა ი~ჳ უ~ე შე ფ~ჲ ვნებ~ლდ და

აფდგ~მილდ და კ~დ მომ~ვლდ დ~ბით და ვ~დ ჩ~ტდ იგი არრ მოლოდე
ბ~ჲ წ~რმრთთა. და ფირრ ვიუმნენით მე და ღჳლი ერე ყ~ი რიდონია
მოფებად რ~პკსრებ~ლრა მ~რ გ~ნრაწმედ~ლრა ც~დვათგ~ნ წქ~ლრაჲ
ემბ~ჲზირ~რაჲ რ~ლრა ინ~ტრიდა წწქ~ლი დ~თ და ვერ ეწიტა და
მერმა მე ჴ~ჲ აცლირა რძ~ლირა ერთად მგ~ლობ~ლთა რ~ლრა იგი
დ~თ ინატრიდა და ფირრ ვიუმნეთ ზიარბ~ჲდ ჩ~ტრა ჴ~რცრა და
რირცლრა უ~რ შირაჲ ფ~ჲრა და კრავრა ც~დვათა თ~რ რ~ტლირ~თა
ღ~წირ~ლთა. რ~ირა ტკბილ~რრ გემორ ცილვა მირი და ამ~რ ზ~ა რ
რწმსნ~ბჲ ქ~ვ ო~ გარლვა ყ~ი ჴ~რცთაგ~ნ ყ~მთა კ~დ რც~ნიცა მ რ~ვლ
ნი რ~რწლნი ვიცილ~ნ თ~ლითა ყემითა მცცეთარ ღინა ნინორ
1-22 სტრ., 45v
მ~რ აფრრლბ~ლი დფეთა ყ~მთაჲჭ
mეორე თუმსლი მირვე აბიათარ მფდლირა კსა
რთირა თ~რ ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რაჭ
mე აბიათარ მიგითცრობ თუ~ნ თცრობ~ჲრამ~რ რ~ლი მეს
წქა და ქსრითა ყ~ითა ვირმინე მ~მირ დედირა ყ ~ირგ~ნ და რ~ი წიგ
ნთ~გნცა სწქი. რ~ მ~თცა პაპათა და მღობ~ლთგ~ნ თ~რთა მოთ
ცრობით და რმენით სწქოდერ. ოდერ იგი მეტობდა წეროდე ი
ჱ~ლიმრ მ~რ ჟ~ა ღ~ა გსჱრმა ერრეთ ვ~დ იჱ~ლიმი რპ~რრთა დაი
პქრერო რ~ირთ~რ იგი იუმნა გლოვა და წსცილი წ~რიათ
ა ზ~ა უ~რთსჱლთა მცცეთელთა მკჳდრთა ბოდელთა მფ
სდ~ლთა კოდირ წქ~როელთა მწიგნობ~რთა და რობირ კანა
ნელთა მთარგმანთა რ~ირა თ~რცა ერე ქ~ნი აფიშრნერ წ~რრ
ლვად და ღეწ~ვნად იჱ~ლიმლთაჭ ც~ ღ~დ მცირედთა დფ~თა რც~ჲ მ
ოიწია ფ~ფადირი ნს გ~ღინირ ცემირა ვ~დ რპ~რრნი იგი არა დაპ
ქრობ~დ იჱ~ლიმირა მოვიდერ ა~დ რ~ჩსრვ~ლთა წილ აუ
სნდა ოურო რ~მესტო და მსრი მრწრატლ მკსრნ~ლი
წქლ~ლბირა და გსნდრსკი რ~ლნლი: და ეშიებდერ ქრმარა ვირ
მე ღ~ბლრა თერლირ~გნ დ~თირა რ~ლ რეცა პოერ მწირი ერთი ქ
რმა მწირირა დედაკ~ცირაჲ ღობილი .სჟ~მოდ სადგილორა ადგილ
რა ვ~ა არრ ყსჱსლ~ბჲ გ~რეგ~ნ და ბირა მდგომ~რეთა კ~ცთა
და ერენი მირ ქრმირა მოვიდერ თქ~ნირ ცერ მ~რ და ღ~წირერ მირა შფს
ჱნი იგი მღჳდობით. და იუმნა რიც~რლი დიდი რმენითა ამირ წ
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ამბ~ჲვირათა წ სრიათა ზ~ა უ~რთველთაჭ
x~ ღ~დ გ~რდაჴდერ წელნი ოცდა ათნი. მ~ღნ მოწერაჲ ანნა
მფდ~ლმ~ნ იჱ~ლიმით მ~მირაჲ ყ~ირა ელიოზირ თ~ა ერრ~თ ვ~დ
იგივე რ~ლირ ათ~რ რპ~რრნი მ~ტენი შფსჱნითა მოვიდერ აფზ
რდილ~რრ და წ~რკრა ზომირ~რა მიწ~ვნლ~რრ იგი და თ~ვრა თ~რრ
ა შედ ფ~ჲდ ცადირ. აწ მ~დით ქ~ნი რიკ~დილრა მირრა რ~ა აფვ~რრ
სლოთ მცნ~ბჲ მორერიჭ
dა წ~ჳდა აუათ ელიოზ მ~მირ მამა ყ~ი კ~ცი მოცსცებ~ლი და
ერსა მ~რ დედა ტომირგ~ნ ელი მფვდ~ლირა და ერსა მ~რ დაჲ ე
რთი და ევედრ~ბოდა ელიოზრ დედა მირი ერრ~თ წ~რვედ ღჳ
ლო წოდებ~ჲრა მ~რ მ~ტირ~რა და წერრა რძ~ლირ~რა გ~რნა რ~ლრა
იგი გ~ნიზრაცსჱნ ნს ღეერთჳნ ცნობ~ჲ ღ~ი ღჳლო ყ~მო. რ~ ი
გი არრ რიტქ~ჲ წწქ~ლთა და იგ~ვი ბრშენთა და რ~ჲდსმლო

დ~ტრლი პ~ლითგ~ნ და წ~რმ~რთთა ნ~თლ და ცცრ~ბჲ რ~კნო. და წ
არჳდა ელიოზ მცცეთელი. და ლონგინოზ კარრნელი და
მსნ დაცსდერ ძ~რცმარა ო~ჲრრაჭ
x~ რ~ჟრ იგი დამრჩს~ლჳდერ ო~ა ძ~ა ზ~ა და წარანიგმ~ნ კსჱრი
თა მით რკინირათა რცა რ~მრჩს~ლთა მ~თ ზ~ა ო~ჲთა იჱ~ლიმრ
მ~ღნ ერმა ჴმა რ~მრჩს~ლთა მთგ~ნ გ~მორრ~ლი დედარა ელიოზი
რ~რა მქოტრა მცცეთარ ღ~ა. და მ~ქრლ~დ იკრყცილნა და თუ~ა მღჳდ
ობით მ~ტობ~ო წსრიათაო. რ~ მოწკ~ლით თ~ვირა თუ~ნირა მ
აცცვ~რი და მჴრნ~ლი და იუმნ~ნით ამ~რითგ~ნ მკლველ და მერი
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რცლე ღ~მოუმედირა ვაჲ თ~ვრა ყ~ა რ~ლ არაჲ მესტლ~ჲ სწინ~რერვე
ამირრა რიკ~დილი. რ~ამცა არფარა რმენილიქო ქსრთა ყ~მთა.
და არც~ფა ღ~დ ამირრა ფირრ ვიუმენ მე ცილვად ნ~თლირჲ წ~რმ~რთ
თა ზ~ა და მღჳდობ~ჲ იჱ~ლრა და მქირ ღეირსენა რ~ჲ რრ~ლ ქო რიტქ~ჲ ერეჭ
x~ კსართი იგი ო~ჲ ცსდა წილითა მცცეთ~ლთა მ~თ წ~რიათა და
მოიფო იგი მცცეთად ელიოზ და მიეგებ~ჲ დაჲ მირი ცრემლი
თა ღერვარ~ლი და მოეცჳა ქელრა შმ~რა თ~რრა ელიოზრ და
მოსფო მ~რ რ~მორელი იგი ი~ჳრი ღეიტკბო მკერ დრა თ~რრა და
მქირ მქრ~ლდ რ~ლნი წ~რჴდერ მ~რვე ჟ~ა რ~მთა ამ~თ ტკივილთა
რიმწ~რითა უ~რ რიკ~დილითა და დედირა თ~რირა და ზიარებირათ~რ
სარირ მქტ~ლთა უ~რთა შმირა თ~რირაჲჭ
m~ღნ იქო რ~კჳრვ~ლი დიდი და ღეღტოთებ~ჲ მცცეთ~რ ღ~ა რ~ გ~ნ
კჳრდა თჳთ დიდი მ~ტე ადერკი და ქ~ლი რიმრ~ვლე ერირა და მ
თ~ვრთა და რთნდა მ~ტერა ადერკირ რ~მორელი იგი გ არნა რ~კჳ
რველ~ბირა მირგ~ნ ზარ გ~ნცდილ და ღეღინებ~ლ იუმნა იგი და ვ
ერფარ~ჲ იკადრა გ~მოფებ~ჲდ ჴ~ლთაგ~ნ მირ მკსდრირ~თა რ~ლრაჲ
იგი მაგრად და რსრჳლითა ღემოემკრდა და ერრეთ ჴ~ლთვ
ე მუონ~ბლი რ~მორელირა ო~ჲ დაწმარცა შმამ~ნ მირმ~ნ ელიო
ზ დაჲ იგი თჳრი ადგილრა მ~რ რ~ი სწქირ ფ~ნ მცლმ~ნ და არა
ვინ რც~ჲმნ თჳნ~რ ამირა რ~ლი ერე სწქიან ვ~დ არრ ადგილი ი
გი მ~ცლობ~ლ ნაშჳრა მირ ლიბ~ჲნით წ~რმოფებ~ლირა და მცცეთ
არ დანერგ~ლირა და აფორშინებ~ლირაჭ
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dა ერეცა მესწქაჲ მ~მირაგ~ნ ყ~ირა ვ~დ არრ რც~ჲცა რ~ფჲთა შ~ლითა
ღ~მორილი მრყობილი იგი ცალენი ელიარი ამ~რ უალაურა ღ~ა
და ჴ~ლთა ყ~ნთა რ~კრთცევ~ლირა რიმტკიცერა უ~ღე უვათა
სპოვნელ~დ ვ~ე ჟ~დმდე მირრაჭ
r~ მრ~ვლ გზირ მოიბირა წ~ნ ნინო მ~მირა მ~რთ ყ~ირა რ~ამცა გ~მ
ოვიწსლიე მირგ~ნ ადგილი იგი მჴსრვ~ლედ რ~მორლირა მირ.
ც~ მ~ნ ეროდენ მრუსა ვ~დ აუა არრ ადგილი იგი რ~მარცავი
მირიო. რ~ლრა ზ~ა ენანი კ~ცთნი არა დადსმნენ გ~ლბ~ჲდ ფ~ჲ მ~რთ:
და არრ ადგილი იგი ადგილი ვ~ა ი~კბირი. კიბედ ცილ~ლი და ზ~ცდ
აფწევნ~ლი და ღ~დ წ~ლთა მრ~ვლთარა შირ წსლმ~ნ ღჳლ
მ~ნ ადერკი მ~ტირამ~ ნ ამზაელ შიება ქო რ~მორლირა მირ თ~რ წ
სრიათა თ~ა და ვერ სშლო პოვნ~დ და ცნობ~დ მირრა გ~რ
ნა მ~რცა ერრ~თ მიეთცრა რ~ლთაგ~ნ ერრ~თ გ~მოიკითცჳდა. ვ~ა ერე

რ~ჲ ზემოთ ითუსა ნაშჳრა მირ მაცლობელ~ჲდ ქოტად ადგ
ილრა მ~რ რ~ლრა დამარცსლ იუმნაჭ
x~ დმრცსლ იქ~ვნ ერეცა ვ~დ რ~ცლი ელიოზირი რ~ნ კს~რთ
ი ო~ჲ მოიფო. და დამარცა მითსრთ დაჲ მირი იქო უ~ლურა
დარავლით წიაფ მოგსთარა ჴიდრა ზ~აჭ
m~თ დფ~თა ღ~ა იცილ~ჲ წ~ნ ნინო. რ~მგზირ და ოთცგზირცა შილრა ღ~ა
ყ~ნებით. რ~ი იგი მ~ჴლრა თ~რრა ზ~ა მიქრდნობილამ~ნ მცირედ რ~ჲმე მი
ირსლირ რ~ წცედჳდა იგი ერრეთ ვ~დ რეცა თს მოვიდია
ნ მტრინველნი ტრთითა ღავნი და ღთ~ვიდიან მდინ~რერა მ~რ ღ~ა
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და გ~ნიბ~ჲნიან და გ~ნრპეტაკნიან და აფჳდიან იგი რ~მოთცერა მ~რ ღ~ა
პ~ლ ჴრ~ნბ~ლრა ბ~ჲბილოვანრ და მსნ ღ~ა მირთსლებდიან ნ
აქოტრა მირრა და ქს~ვილთა მ~თ იჴსმევი დიან და ერრ~თ მო
წქ~ლედ და რსრჳლით წ~დირა ნინორ m~RT და. მოიფებდიან რეცა თ მირი არრ რ
ამოთცე იგი და გ~რემორ მირრა მოაკრბიან იგი ჟივილითა ღ~ნი~რ~დჭ
x~ერე რ~ჲ ერრ~თ იცილა წ~ნ ნინო ასწქა მწ~ტერა თ~რრა რიდონიარ.
არ~ლრა აბიათარირრა რ~ირათ~რ იგი მისგო მ~ნ და წუ~ჲ წ~ა ნინო
რ სცცო და აუა არა ღობილო ტქსჱო რიტქჳრა ებრ ღ~ნირა
და ყ~ნ ტქსჱთა მჴრნ~ლო სწქი რ~ ღ~ნ ზ~ა მოიწია აც~ლი ერე ჟ~ი
და ღ~ნ ჟ~მით ირმერ წ~მბავი იგი შსჱლი მ~მათა ყ~ნთა ნაუმარი ზ~ცი
რა მირ კ~ცირა სბრ~ლორა რირცლირა სრმ~რთლოდ დათცევა რ~თა
იუმან წ~რიათა რირცცჳლი და კიდეთა უ~ქნირათა გ~ნბნევა მეტობი
რგ~ნ დაცემა და ტ~შრირა მირ წ~ირა მიფებ~ჲ მთგ~ნ ერირა სცცორა
წოდებ~ჲ და მიცემა მ~თდა დ~ბირა მ~თირა იჱ~ლიმ იჱ~ლიმ ვ~რ გ~ნ
გიმ~რტავნ ტრთენი ღ~ნნი და ღეიკრ~ბ ქ~თა ცირ კიდითა ნ~თერვთა
ტრთეთა უ~ღე ღ~ნთა რ~ აწა აუ~ცა მორრ~ლ არრ დედაკ~ცი ერე რ~ნ
ცა ღეცვ~ლორ ქ~ი წერი ამირ უ~ქნირა და კ~დცა მიეუცა წ~ა ნინორ.
და წუ~ჲ ერრ~თ: ვ~დ ყ~ნბ~ჲ ეგე ღ~ი მოარწ~ვბრ. და ცცად წქ~ტრ ად
გილრა ამ~რ ღ~ნ მ~რ რ~ლრ~დ რ~მთცედ ღეცვ~ლებ~ჲრა და რ~ფჲთა ნ~ქტთა.
გ~მომფებ~ჲრობ~ჲრა მირრაჲ სკ~ეჭ
x~ ვ~რ მოვიდა მირიან მ~ტე რ~ბერშნეთით ოტებ~ლი კორტ~ნტინე
მ~ტირგ~ნ და ვ~ე მორვლადმდე მირრა გ~ნცცადა წ~ირა ნინორ უ
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ადგებ~ჲ უ~რ რძ~ლირა რ~ იტქ~და იგი ჴ~ჲ მ~ფლდ ვ~დ გპოვენ მკჳდ
რნი იგი ყრდილორ~ნი ცთომ~რა ღ~ა და გ~მოეყინა ძ~ი იგი ნ~რცლ~ვირა.
და იუმოდა მირ მ~რ რ~კჳრვლ~ბათა დიდთა რ~ გ~ნწკ~რნირ გ~ნსკ~რ
ნბ~ლნი თჳნ~რ წ~მალთარა ღეც~ბითა მით ძ~ირათა. და კ~დ წუადა
გებდერ მირ თ~ავე მწ~ტენი მირნი რ~ნი პ~ლ ტრ~ლდ იქსნერ მწ~ტე
მირდა რიცცჳთ ღჳდნი დედანი ნ ~თერ~ვნი წ~რიათანი რიდონია არ~ლი
აბიათარ მფდ~ლირა. და რც~ნი იგი ეუ~რნი და რ~მოთცირა მცვ~ლნი ი
გი. სრთიერთარ მესფლენი და აბიათარ მფვდელი აც~ლი იგი
პ~ვლე რ~ი სღიღად დასცცრ~მლდ უ~დგბდა უ~რ რძ~ლრა რ~ი ტ~დ
მეცნ~რ იქო შვ~ლირა ღძ~ლირაჲ და აცალი ერე რძ~ლი ერწა
ვა მ~რ წ~ირა ნინორგ~ნ და სმეტერ ნინორრა ამცილ~ბდა ქ~ა კ~ცრა დ
ა არწ~ვბდა რძ~ლრა ჩ~ტრა უ~რრაჭ

m~ღნ აფიშრნერ წ~რიანი აბიათარრ ზ~ა რ~ამცა უვა და კრიბერ მ~რ.
ც~ მირიან მ~ტემ~ნ მიავლინნა მრ~ცსრნი გ~ნარინა აბიათარ მოკლ
ვირაგ~ნ წ~რიათარა. რ~ აუ~ნდა მირიან მ~ტერა რსრჳლი უ~რ ღძ~ლირა.
ამირ თ~რ რ~ლ არმოდერ მრ~ვლნი რ~რწლნი უ~რ მ~რნი რ~ბერშნეთით და
რომცითით. და არა დააბრკოლ~ბდა უ~დგბდ ნინორა: და მ~წტთა მირ
თა: ა~დ წბრშოდა მ~თ მტერი იგი ქ~თა მ~რთ მ~რწმ~ნთა ეღმ~კი და ვ
ერ დაამტკიც~ბდა აფრარებ~ჲრა უ~რრა და ეგ რეთვე ნანა დტ~ლიცა
სმ~ტერ გ~ლ ტიცც~ლ და ღესრაცცირ მქტ~ლ იქო უადაგებ~ჲრა მ~რ უ~რ
რძ~ლირ~რა ჩეღმ~რიტრაჲჭ
¦~ჲ ნინო იქო ერრ~თ და ილ~ცჳდა დასცცრ~მლდ. რ~ქსდ~ლრა მ~რ მირ
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რა მქს~ლთა უ~ღე და დაკჳრვებ~ლ იქსნერ წ~რმრთნი იგი ლოცვ~რა მ
ირრა და მფჳშ~რებარა სცცო სყნდა რ~უმე იგი იწქერ გ~მოკითცვ
ად მირრა. ც~ იგი ასწქ~ბდა შსჱლთა და აც~ლთა წიგნთა და გ~ნა
ბრშნობდა სგ~ლირ ჴმოთა მ~თ და ღთასგდებდა გ~ლრა მ~თრა
რიქ~რლრა უ~რრაჭ
dა იქო ერრეთ რ~მ წელ ვინ~ცა გ~ნაცცადა უ~დგებ~ჲ და დაიმოწატნა
მრ~ვლნი. მ~ღნ იქო ვინმე ქრმა წსლი ო~ჲ მშიმირა რენირაჲ და მიმოაუ
სნდა დედარა მირრა კარითი კარად რ~ამცა ვინმე პოვა მეცნ~რი.
კსრნებირა და ქომცა რ~რგ~ბლი მირი. და ღეირწ~ვერ იგი ქ~თა და არა
ოდერ პოერ რ~რგებ~ლი კ~რნბირა ქრმირა მირ თ~რ და მკსრნ~ლთა წუ~რ დ
ედაკ~ცრა მ~რ ვ~დ არა რ~რგბლ ექვირ ქრმ~რა მ~გარ და დედაკ~ცი იგი იქო
გ~ლტიცც~ლი წრმ~რთი და მ~დირ რშაგებენ რძ~ლრა უ~ეანეთარა და ა
ქენ~ბდერ რც~თაცა კითცვად და მირლვად ნინორრაჭ
x~ ვ~ა რ~რო წ~რკსჱთილ იუმნა მკსრნ~ლთა მ~რ მოვიდა და დავარდ
ა წ~ე ნინორრა: და ევედრ~ბოდა კ~რნბ~რა ქრმირ~რა. მ~ღნ წუ~ა წ~ნ ნინო.
კ~რნბჲ რ~ი კ~ცთაგ~ნ არრ მე არა რ~ჲ ვქო. ც~ ფ~ნ ყ~მმ~ნ უმნარ რ~ლრა მე
ვმრ~ცსრ~ბ უ~ნ მირცერ ქრმარა ამ~რ კ~რნბ~ჲ რ~ი ქ~ლთგ~ნ გ~ნწირ~ლრრ
და რ~ლრა კილიკრა ზ~ა მ~დირ ილოცვენ წ~ა ნინორ მ~რ ზ~ა დადებ~ჲდ სბრ
შანა წ~ნ ნინო რნ~ლი იგი და იწქო ვდრ~ბდ ო~ჲ. და მ~რვე ჟ~ა გ~ნიკრ
ნა ქრმა იგი გ~ნცჳტრებ~ლი და მციარ~ლი მირცა დედარა თ~რრა ც~ დედამ~ნ ქ
რმირამ~ნ აფიარა უ~ე და თუ~ა არა არრ რც~ჲ ფ~ი თჳნი~რ უ~ა. რ~ლრა უ~დგ
ებრ ნინო და დაემოწ~ტა წ~ა ნინორ და ღესდგ~ჲ კს~ლრა მირრა დაადიდ~ბდა ფ~აჭ
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m~ღნ დ~ტ~ლი ნანა ღევარდა რენრა ტიცც~ლრა დიდრა და მწ~რერაჲ
რ~ირა კ~რნბ~ჲ ვერავინ ღესშლო. რ~ ქ~თა ჴ~ლოვ~ნთა მკრნ~ლ
თა წ~რმოცალიერნერ წამ~ლნი მ~თნი და ვერა ღესშლ~რ კს
რნებ~ჲ მირი სფონო იუმნერ და რ~რო წ~რკსჱთილ. ც~ ასწქერ ვ
იეთმე დტ~ლრა ვ~დ დედაკ~ცირა მირ წრომირა ტქჳრა მ~რ რ~ლრა წუ
ჳან ნინო ლ~ცჳთა მირითა მრ~ვლნი. რენნი გ~ნიკ~რნბიან. მ~ღნ სბრ
შანა მრ~ცრთა თ~რთა რ~ა მოიქს~ნონ ნინო და მივიდერ მრ~ცრნი დ~ტლ
ირ~ნი და პოერ ნინო უოყრა მ~რ უ~ღე მაქვ~ლთარა ილოცჳდა ჟ~ა მეეუს
რერა და მისთცრერ ბრშანებ~ჲ დ~ტლირა ც~ წ~ნ ნინო წუ~ა არა ბრ
შანებ~ლ~რრ ყ~მდა რადა ბ~ჲნკი ყ~ნი არრ არაჲ გ~ნჳდეთ მ~რ: ა~დ დტ~ლი
აუა მოვიდერ რ~ქტ~ლრა ყ~ა ჩ~ტრა და გ~ნიკრნორ შ~ლითა უ~რითა.
ც~ მრ~ცრთა მისთცრერ დტ~ლრა თუმ~ლი იგი ნინორი მ~ღნ დტ~ლი გ~ლ
რმოდგინედ ეტქ~და მ~თ ღემიმზ~დეთ მე მცცედ~რი და მიმიქს~ნეთ მირრა. მ~ღნ

წ~რიქვნერ ცცედრითა მრ~ცრთა მ~თ და შე მირი რევ და რიმრ~ვლ
ე ერირა მირ თ~აჭ ვ~ა მივიდერ რ~ქოტლრა მარ წ~დირა ნინორრა და
დადვერ დტ~ლი კილიკრა მირრა ზ~ა იწქო წ~ნ ნინო ლ~ცვდ და ვდრ~ბდ ფ~ჲ
მქსარ ჟ~მ და მოიფო ძ~ი იგი რ~ი აუ~ნდა და ღეაცო თ~ვრა ტერჴ
თა და მჴართა რ~ცედ ძ~ჲ და მქრ~ლდ გ~ნიკ~რნა და აფდგ~ჲ გ~ნცოცცლ
ებ~ლი წრწმენა უ~ე და თუ~ა არა არრ ფ~ი თჳნი~რ უ~ა რ~ლრა
უდ~გბრ ტქსჱ ერე დედაკ~ცი და მრითგ~ნ ღეუმნა იგი მეგობრ~დ თრ~დ ღინა
სრად და მ~დირ წკითცავნ და გ~მოიწსლილვენ რძ~ლრა უ~რრა.
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და არწ~ვბრ წ~ჲ ნინო და აბიათარ აც~ლი პ~ვლე და არ~ლი მირი
რიდონია: და იუმნა დტ~ლი მ~რწმ~ნე და იცნა ფ~ი ჩ~ტი და წკითც
ვიდა დოტ~ლრა მ~ტე ვ~რ იგი მექრ~ლდ გ~ნიკ~რნე და სთცრ~ბდა დტ~ი
ქ~ა მ~რ. რ~ი იუმნა მირ ზ~ა თჳნი~რ წ~მლირა: ლ~ცვითა ნინორითა.
და ღეც~ბითა ძ~ირათა გ~ნიკრნა რიმრ~ვლე იგი ერთა რ~ლთა ეც
ილვა დაამტკიცებდერ რიტ ქჲრა დ~ტლირ~რაჭ
m~ღნ მირიან მ~ტე გ~ნკჳრდა და ი წქო გ~მოშიებად რძ~ლრა უ~რრა.
და მ~დირ [.......] წკითცვენ წსრია ქოტილრა მ~რ აბიათარრ შსჱლთა
და აც~ლთა წიგნთარა და იგი ასწქ~ბდა ქ~აჭ
dა წიგნიცა რ~ი წუონდა მირიან მ~ტერა ნებროთირი მ~რცა წიგნრა
ღ~ა პოვა წერილი ერრეთ აფღენ~ბრა მარ გოდლირ~რა ჴ~ჲ იქო
ზ~ცით ნებროთირ მ~რთ რ~ლი ეტქ~და: მე ვარ მიუელ რ~ი დადგინე
ბ~ლ ვარ ფ~ჲ მ~რ მთ~ვრობ~რა ზ~ა აფმორ~ვლირ~რა გ~ნვედ უ~ლუ
ით მ~გით რ~ ფ~ი დაწტარ~ვრ. ც~ სკან~რკნლთა ჟ~თა მოვიდერ მ~ტჱ
იგი ცირა რ~ირა ღ~ნ გნებ~ვრ ცილვა ღესრაცცი ერრა ღ~რ ღესრ~ცც
რა ღიღმ~ნ მირმ~ნ გ~ნაუარვნერ გემონი როტლირ~ნი: მ~ტნი დასტეობე
ნ მეტობ~ჲრა და ეშიებდენ რიგლ~ცაკერა მ~ნ გიცილორ ჩირრ
ა ღ~ა და გიჴრნ~რ ღ~ნჭ
m~ღნ გ~ლირ ჴმ~ჲ ქო მ~ტემ~ნ მირიან რ~ შსჱლნი წიგნნი და აცა
ლნი ემოწმებოდერ და ნებროთირ წიგნნიცა დაამტკიცებდა და
ღეეუმნა რსრჳლი უ~რ რძ~ლირა: ა~დ წბრშოდა მტ~რი იგი
სყინო. და აქენებდა აფრარებ~ჲრა უ~რრა გ~ლრა ღთასგდებდა
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რ~რებჲრა კერპთარა და ც~ცცლირ~რა ა~დ მ~დირ ევედრ~ბოდა დ~ტლი აფრა
რებ~ჲრა უ~რრა. და იქო მ~ტე დ~ტლირა მოუცევითგ~ნ წელიწდირა
ერთრა ორგ~ლებ~ჲრა ღ~ა: ც~ არწავ~ბდა ერრა დასცცრ~მლ~დ წ~ჲ ნი
ნო და არა ვირ ასწქებდა თს ვინ ვარ ანს რადათ მოვ
ალ: ა~დ ტქსჱდ იტქ~და თ~ვრა თ~რრა: ღ~დ ამირრა მოგჳ იგი მთ~ვ
არი რპარრი რ~ცლით ცს~რარნ ელი იქო რ~ლითა სკეთ~რითა ტიც
ცელად იგსჱმებოდა და რიკ~დილრა მიაცლბ~ლ იქო და იქო მთ~ვ
არი იგი ნ~თერვითგ~ნ მირიან მ~ტირა მ~ღინ ევედრნერ წ~ა ნინორ.
ნანა დტ~ლი და მ~ტე იცილჳდა რ~უმერა მირრა მცირედ ორგ~ლბით
ეტქჳნ წ~ა ნინორ. რ~ირა ფ~ჲ შ~ლითა იუმ კსრნ~ბრა ამ~რ ანს
ც~რ ღ~ნ არ~ლი არმაზირი. ანს ღჳლი ზადენირი და სცცოობით
მოცსჱდ და ღესრდი და ზ~ა აც მ~თ წქ~ლბჲ ღ~ნი და მიგ~ნიჩერ შ~ლი
კსრნებ~ჲთა რ~ა მით რცცონდებოდი სცცორა უ~ქნარა და დიდ~ბლ
მცა არ~ნ სკ~ე. ც~ ღ~ნ წ~ე ყ~ნრა იქ~ვ ვ~ა ერთი მაწოვნ~ბლი ღ
ჳლთა ყ~ნთაგ~ნი და პ~ტივცემ~ლ უ~ლურა ამ~რ ღ~ა: ა~დ სცცორა
ამ~რ რიტქ~ჲრა ნს იტქჳ წრომთა მ~თ ღ~ცთომილთა რძ~ლრა ნს

ცა გნებ~ჲვრ ქ~დვე თუმადჭ
r~ აწა ერე რ~ჲ ფ~თნი დიდნი რ~ტლირ მპქრობ~ლნი მზირ მომტენ~ლნი
წჳმირ მომქვ~ნებელნი უ~ქნით ნ~ქტთა აფმომ~ცენბლნი გ~მომზრ
დელი უ~რთლირ~ნი არმაზ და ზადენ ქ~ირა დატრ~ლირა გ~მომეშიე
ბ~ლნი შსჱლნი ფ~თნი მ~მათა ყ~ნთანი გაცი და გაიმ იგი იქსნ~ნ
რ~რწმ~ნბლ~დ კ~ცთა მ~რთ და სკ~თს გ~ნწკ~რნო ღ~ნ მთ~ვრი ერე. გ~ნგა
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მდიდრო და გქო ღ~ნ მკჳდრ მცცეთარ ღ~ა მრ~ცრდ არმაზირი დაფაცა
თს წაერითა და რეტქჳთა მოიწია მ~რ ზ~ა ღ~მსრრვა მირი. ა~დ იგი
ადგილი სშრავი არრ. და უ~ლდევ~ლთ ფ~ი ითრსძან ქ~დვე მტ
ერ არ~ნ. ამ~ნ ზფ~ჲ ღემოადგინა ზ~ა და მ~ნ ამ~რ ზ~ა ერე ვ~რი სრვ
ა მოაწი ვ~რ აუსრ ყსჱსლობ~ჲ რ~ტლირა მპქრობ~ლთა და კ
მაჲ გექ~ვნ ყ~მგ~ნ ბრშანებ~ჲ ერეჭ
mისგო წ~ნ ნინო ღ~ნ მ~ტე რ~ცლითა უ~რითა და ვედრ~ბითა დედი
რა მირირ~თა: და მირთა ქ~თა წ~თათა მოავლინ~ნ ღ~ნ ზ~ა ფ~ნ ცირა
და უ~ქნირა ღ~მოუმედმ~ნ და მბ~ჲდბლმ~ნ ქ~ირა დამბ~ჲდებლირა დიდირა და დიდე
ბ~ლირა მირირა და ასრ~ცცელირა მრ~ვლ მოწქ~ლბირგ~ნ მოგივლინ
ენ ღ~ნ ვ~ა რ~ჴმილირ~გნ ნაბერწქ~ლი ერთი მ~დლირა მირირრაჭ
r~ა რცნა და გ~ლირ ჴ~ჲ წქო რიმ~ფლე ცირა და ნ~თლი მზირა რიფრ
მე ზფჳრა რაშირკსჱლირა და რივრცე უ~ქნირა რ~ტსშველი მირი.
და სწქბ~ლ იქ~ვნ მ~ტე ვინ ღ~მორნირ ც~ნი ფრსბლითა. და უსცა
ნ ჴ~ითა წაერირ~თა და იშრჳნ უ~ქნა რიმშ~ტრითა და რბინ მე
ცირ ტეცანი: და ქ~ა მთარა ეგზებირ ც~ცცლი გ~ლირ წქრომითა მ~თითა.
aნს ოდერ ღეიშრირ ქ~ი უ~ქნა ვ~დირ დაირფჳონ მთანი და მქ~რნი კ
ლდენი და უსანი და მეცნი~რ იქ~ვნ ღ~ნ ამარ ქ~ა მიწევნად რ~ ფ~ი ც~თა
ღ~ა სცილ~ვ~რრ თ~ვდი იგი ქ~თა დ~ჲბდბ~ლთაგ~ნ თჳნი~რ შირა მირირა რ~ი
მირგ~ნ გ~მოვიდა უ~ქნ~რაზ~ა გ~მოყნდა ვ~ა კ~ცი რ~ნ აფარრ~ლჲ ქ~ი რ~ლ
ირთ~რ მორრ~ლ იქო და აფჳდა მ~თვე რიმ~ფლეთა მ~მირათა და იცი
ლ~ჲ დასრბმო იგი მც~ლო მ~ფლ~რრ და დაბ~ჲდებ~ლთა ცედ~ვრ: და მ~ფლნი
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იგი ღორით იცნირ: მ~ტეო აცლორ არრ მიაცლ~ბჲ ღ~ნი ფ~ჲ მიცედვად
რ~ი არრ უ~ლურა ამარ ღ~ა რ~რწლი ერთი რ~მორელი შირა ფ~ჲ აუ
არრ და ცალენი მირ ელიარი აუავე არრ ქ~ტა და მრ~ვლნი
რ~რწლნი არ~ნ რ~ნი ფ~ნ გ~მ ოაყინნერ თსარა მე კ~დ მთვ~რი ერე ღ~ი
გ~ნვკსრნო რ~ცლითა უ~რ ყ~ირათა და ძ~ითა ვნ~ბირა მირირათა.
ვ~ა იგი დტ~ლი ნანა გ~ნიკ~რნა რენირგ~ნ დიდირა რ~ჲ იგი ვასწქე მ~რ წ
ქოტრ იგი რ~ა რ~ლიცა თ~რი გ~ნაბრწქინეორ. და ერიცა თ~რი მიიაცლორ ფ~ჲჭ
dა მიწგს~რერ მ~რ მთ~ვრი იგი და მოვიდა ნანა დ~ტლიცა რ~მოთცერა მ~რ
ნაშსთა მ~თ უ~ღე და დაადგინა იგი აფმორ~ვლით და აპქრ~ბდ
რცა ჴ~ლნი და წუ~ჲ მ~რ რ~მ გზირ ვიჩმნი ღ~ნგ~ნ ეღმ~კო ღესვრდე
ბი უ~ა შერა ფ~ჲრა. და ტიროდა ნინო რ~ლთუმითა თ~რითა და ით
ცოვდა ფ~ჲგნ ღწ~ვნარა კ~ცრა ამ~რ ზ~ა და იქსნერ მწ~ტენი მირნი
მსნვე ერთ დფე და ორ ფამე. და მრწრ~ტლ გ~ნჳდა მირგ~ნ რ~ლი
იგი ბრ~ტი და დაემოწატა ნინორ რ~ცლესლით და ერითსრთ
მირით: და ად~ბდერ მ~მარა და შერა და რ~ლრა წ~აჭ

Tუმ~ლი რიდონია დედაკ~ცირა რ~ი იქო მოწ~ტე წ~რა ნინორი რ~ი ერე
იცილ~ჲ და დაიწერ~ჲ მოუცევა რ~რწლითა მირიან მ~ტირ~თა და
ღევრდომა ნინორი აფრარებირა თ~რ უ~რირა ძ~ჲ აფმართებ
ირა თ~რ ეკლერიათა აფღენებირა თჳრ და მ~რ ღ~ა რ~რწლთა.
მირთა თ~რ თ~ვი მეღჳდე მ~მო გ~კცენჭ
dა იქო დფერა ერთრა ზ~ტცლირ~რა თვერა ივლირრა ოცრა. დფერა
ღ~ბ~ჲთრა. გ~ნჳდა მ~ტე მირიან ნადირობ~ჲდ მსცნარით კერშო და მ
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ოსჴდა სყინო იგი მტერი ბ~რტი ეღმ~კი და ღთასგდო გ~ლრა რიქს
არ~ლი კერპთა და ც~ცცლირა და იგონ~ბდა ქ~ა მრ~ცრებ~ჲრა მ~თრა მ~ც
ჳლითა მოწქსჱდარა ქ~თა უ~ანეთა და წუ~ჲ მ~ტემ~ნ ოთცთა
თ~ა მზრაცსჱლთა მირთა ფირრ ვართ ყ~ნ ფთ~თაგ~ნ ყ~ნთა ბრ~ტირ ქ
ოტარა რ~ სდებ ვიუმნენით მრ~ცსრებირგ~ნ მ~თირა და მისღჳთ ყ~ნ უ~ე
ანეთა გრშნესლთა უად~გბდ ღძ~ლრა მ~თრა უ~ქნრა ყ~ნრაჭ რ~ გრ
შნებითა წქ~ტენ რ~კჳრველ~ბთა მ~თ. აწ ერე ა რრ გ~ნზრაცვაჲ
ყ~ი რ~ა ბრ~ტდ მორრნერ ქ~ნი მორ~ვნი ძვ~რცმსლირ~ნი და სმ~ტრ~დ ღეს
დგ~თ მრ~ცსრბარა ფ~თთრა მ~თ მპქრობ~ლთა უ~რთლირათა ვამცი
ლოთ ნანარ ცოლრა ყ~ა ღენანებ~ჲ და დატეობ~ჲ ღძ~ლრა ძ~რცმლი
რ~რა და თს არა მერყდერ დავივიწქო რიქ~რლი მირი და რც~თა
ვე თ~ა წ~რვწქმიდო იგიცა დასმტკიცერ გ~ნზრაცსა მირი
თ~ა მზრ~ცსჱლთა მ~თ რ~ მჴრვ~ლედ იქვნერ იგ~ნი რ~უმერა ამ~რ.
და წნებვიდა პ~ლითგ~ნ და ვერ იკ~დრებდერ გ~ნცცადებლ~დ. ც~ მ~ტემ~ნ
მოვლო ქ~ი რანაცები მსცნარირა და აფვიდა მთარა ზ~ა თცოთი
რ~რა მ~ფლრა რ~ამცა მოიცილ~ჲ კარპ~დ და ო~ირ ციცედ გ~ნჳდაჲ
თცემრა მთირ~რა ღსა რ~მცრირა ოდენ: დაბნელდა მ~თ ზ~ა მზე და ეუმნა
ფამე ბნ~ლი სკსნი. და დაიპქრა ბნელმ~ნ არენი და ადგილნი გ~ნ
იბნივნერ სრთიერთარ ჩირირგ~ნ და სრჳრა და დაღთა მ~ტე მ~რტო.
და იარებოდა მთათა მ~ფნართა ღეღინებ~ლი და შეძრწნებლი და დადგ~ჲ ერთრა ადგ~ლრა.
და წ~რეწირა რ~რბ~ჲ ცც~რბირა მირირა და ვ~ა მოეგო თ~ვირა ცნობ~რა და
გ~ნიზრ~ცჳდა ერრ~თ გ~ლრა ღ~ა თჳრრა აწა ერერ~ჲ ვცადე ფ~თთა ყ~თა
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და არა ვპოვე ყ~მ ზ~ა აწ რ~ლრა უ~დგბრ ნინო ძ~ა და ძ~რცმ~ლრა.
და წქ~ტრ კრნ~ბარა მირითა რ~რბითა არამცა შ~ლ ედვაა ჴრნა ყ~ნი
ჩირირა ამირგ~ნ რ~ ვარ მე ცოცცლივ ძ~ძცთრ ღ~ა ვერ~ჲ სწქი
თს ქ~ირა უ~ქნირთ~რ იუმნა დაუცევა ერე და ნ~თლი ბნელ~ჲდ
გ~რდაიუცა და თს ყ~მ თ~რ ოდენჭ
aწ თს ყ~მ თ~რ ოდენ არრ ჩირი ერე. ფ~ო ნინორო გ~ნმინ~თლე ფ
ამე ერე. და მიყსჱნე რ~ქტ~ლი ყ~ი და აფჳ~რო რ~ცელი ღ~ნი აფვმა
რთო შე ლი ძ~ჲ და თ~ქნირვრცე მ~რ და აფვაღენო რ~ცლი რალ
ოცველ~დ ყ~მდა და ვიქო მორყილ ნინორრა რძ~ლრა ზ~ა წრომ
თარა: ერე ქ~ი რ~ჲ წ~რთუსა გ~ნთენა და გ~მოსბრწქინვა მზე.
და გ~რდამოვიდა მ~ტე ცცენირგ~ნ და დადგ~ჲ მ~რ ადგილრა. გ~ნიპქრა
ჴ~ლნი აფმორ~ვლით და თუ~ა ღ~ნ ც~რ ფ~ი ქ~თა ზ~ა ფთ~თა და ო~ი
ქ~თა ზ~ა სტლ~ბჲთა ფ~ი: რ~ლრა ნინო იტქჳრ. და რ~უებელ~რრ რ~ცლი ღ~ი
ქ~ირა დაბ~ჲდებ~ლირგ~ნ. ცარა უ~ღე და ქ~ა უ~ქნარა ზ~ა. რ~ ღ~ნ მიჴრ~ნ მე
ჩირირგ~ნ და გ~ნმინ~თლე ბნ~ლი ყ~ი. აწა ერერ~ჲ მიცნობიერ რ~ გინდ
ა ჴრნა ყ~ი. და ლცინებ~ჲ მიაცლებ~ჲ ღ~ნდა ო ~ კც~ლო ამ~რ ადგილრა ა
ფვმ~რთო შელი ძ~ჲ რ~ითა იდიდებოდირ რ~ცლი ღ~ი და იჴრ~ნებოდირ
რ~უმე ერე და რ~რწლი სკ~ჱ. დაირწ~ვა ადგილი იგი და წ~რმოემ~რთა

და იცილ~ჲ ერმ~ნ მ~ნ ნ~თლი და გ~მოერთნ~ნ ერი გ~ნბნესლიჭ
x~ მ~ტე ფ~ფდბდა მიეცით ფ~ა ნინორრა დ~ბჲ ქ~ნ ერმ~ნ. რ~ იგი არრ ფ~ი რ~კ
ნეთა და მ~რ მც~რა ღ~ნირ დ~ბჲ სკ~ე: ც~ ნანა დ~ტლი და ქ~ი ერი გ~ნჳ
დერ მიგ~ბბდ მ~ტირა. რ~ ერმა პ~ლ წ~რწქმედა. და კ~დ მორლვა დ~ბით და
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მიეგებოდერ უინშარარ და ფართარ ც~ ნ~ტრი ნინო დადგომილ
იქო ლ~ცვარა მწ~ცრირ~რა მაქსლოვ~ნრა მ~რ ღ~ა ყსჱსლ~ბირა ებრ
მირირა ჟ~ა თ~რრა და ყ~ნ მირ თ~ა ორმეოცდა ათი რ~ლიჭ
dა იქო ვ~ა ღ~მოვიდა მ~ტე და აფიშრვოდა უ~ლუი და ჴ~ითა მ~ფ
ლითა ფ~ფდებდა მ~ტე რადა არრ დედაკ~ცი იგი სცცო რ~ლ~რრ დედა
ყ~ი. და ფ~ი მირი მჴრნ~ლი ყ~ი ვ~ა ერმა თს აუა მ~ქლოვ~ნრა არ
რ და ილოც~ვრ. მოდრკა მ~ტე და ქ~ი იგი ლ~ღუარი მოვიდა და გ~რ
დაიჩრა რ~ჴედრირგ~ნ და ეტქ~და ნინორ. აწ ფირრ ვ~რ რ~ცელირ დ~ბდ
რ~ცლრა ფ~ჲ ღ~ნირ~რა და მჴრნ~ლირა ყ~ირრა. ც~ წ~ჲ ნინო არწ~ვლიდა
და აწსჱვდა მრწრ~ტლ თ~ქნირცემ~დ აფმორავლით. და აფ
რ~რბ~ჲდ უ~რ შირა ფ~ჲჭ
m~ღნ იუმნა გრგჳნვა და ტირილი ქ~ირა კ~ცირა ოდერ ცედჳდერ მ~ტერა
და დტ~ლრა ცრემლორ~ნთა და ცვ~ლირა დფე წ~რავლინნა მ~ცულნი
რაბე რშნეთ~დ მირიან მ~ტემ~ნ წ~ე კორტ~ნტინე მ~ტირა და წიგნი ნი
ნორი ელენე დ~ტლირა წ~ე და ასწქერ ერე ქ~ი რ~რწლი უ~რ მ~რი.
რ~ი იუმნა მცცეთარ ღ~ა მირიან მ~ტერა ზ~ა. და ითცოვნერ მორწრ~ტებით
მფდ~ლნი ნ~თლირ ფ~ბირთ~რ. ც~ წ~ჲ ნინო და მოწ~ტნი მირნი უდ~გბდრ ერრა მ~რ
ზ~ა დფე და ფ~მე დასცც რომელ~დ და სყსჱნ~ბდერ გზ~რა ჩ~ტრა რ~რტვლირ~რაჭ
Tუმ~ლი მირივე აფღენბირთ~რ ეკლერიირათა: მ~მო გკ~ცნ:
oდერ წ~რემართა მ~ტე და ქ~ი ერი უ~ენობ~ჲრა მორწრ~ტებით ვ~ე მფ
ვდ~ლთა მორლვამდე წუ~ა მ~ტემ~ნ წ~ა ნინორ. მე რწრ~ტბირ მე აფღე
ნებ~ჲდ რ~ცლრა ფ~ჲრრა რადა სღენოთ: წუ~ჲ ნინო რადაცა მთ~ვრთა გ~ნბ
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მტკიცე არრ. წუ~ა მ~რ მ~ტმ~ნ მიქს~რნ მე მ~ქსლნი ერე ღ~ნნი მნებ
ავრ მე გონ~ბირა ებრ ყ~ირა გ~რნა არა ერერ~ჲ ა~დ არა ვ
რიდო რ~მოთცერა ამარ რ~მეტორა და ნაშსთა ამ~თ რიმ~ფლეთა და
ბ~ჲბილოთა ამ~თ ნ~ქოტიერებ~ჲრა და ქს~ვილთა რსრნელ~ბ~ჲრა რ~ ყ
სჱნბ~ჲრა რ~ი იცილე ღ~ნ მტრინვ~ლთა მ~თ ტრთითა სღსჱრთა
გ~ნბ~ჲნა წქლითა და გ~ნრპეტ~კებ~ჲ ბრწქინვ~ლედ და დარცდომა ც
ეთა მ~თ ზ~ა რ~მოთცირ~თა და ჴმობ~ჲ მ~თი ჴ~ითა ტკბილითაჭ
©~დ რ~მოთცე ერე ჴ~რციელი და წ~რმვლი ღეგსჱცვალორ ცც~რბდ რ~კნდ.
და მსნ აფვ~ღენოთ რ~ცლი ფ~ჲ რ~ლოცველ~დ ყ~ნდა ვ~ე მორლვა
დმდე ყ~მდა მფდ~ლთა რაბერშნეთით: და მქრ~ლდ მოიფო შელი და ა
რწვ~ბდა ცსროთა და მოწკსჱთა ნაშჳ იგი. და ნ~შჳრა მირგ~ნ
ღემზადნა ღჳდნი რსჱტნი ეკლერიირ~ნი და ვ~რ აფ~ღენერ კედ~ლი
იგი შელითა და ამ~რთნერ ეუსრნი იგი რსჱტნი თჳრ თჳრად ც~ რ
სჱტი იგი სდიდერი. რ~ი რ~კჳრვ~ლ იქო ცილჳთა რ~ღსლ ეკლერიი
რა ღერ~გდებლ~დ გ~ნმზადებ~ლი. ვერ ღესშლერ აფმ~რთებ~დ მირრა.
და ასწქერ მ~ტერა რ~კჳრვლი იგი ქ~დვე ვერ შრვა ადგილითცა რსჱ

ტირა მირჭ m~ღნ მოვიდა მ~ტე რიმრ~ვლითა ერირ~თა და მოიც
სნერ მრ~ვლ ფონენი მ~ნუანანი რიმარძჳთა და ერირა რიმრ~ვლირა
შ~ლითა ეც~დნერ აფმ~რთებ~დ და ვერ ღესშლერ. და იქო და კჳრ
ვბ~ლ მ~ტე და რიმრ~ვლე ერირა და იტქოდ~რ რ~ჲმე არრ ერ. და ვ~რ
იქო მწ~ცრი წ~რვიდა მ~ტე რ~ცლდ თ~რად ღ~წსცებ~ლი დიდად. ც~ წ~ჲ ნინო
და ათორმ~ტნი მწ~ტნი მირნი დედანი დაადგრერ რსჱტირა მირ თ~ა. ც~
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იგი რ~ნატრელი გოდ~ბითა რსჱტრა მ~რ ზ~ა დაადინებდა ცრემლთაჭ
v~ა ღსა ფამე ოდენ იქო წ~რმოიუცერ ორნივე ერე მთანი არმაზი და
ზადენი რეცა რეცა თს ყამოირფსჱრ და დააქენერ წქ~ლნი ო
რთ~ვე და მტკსარმ~ნ გ~რდამოცეთუა და წ~რწუონდა უ~ლუი და ღ
ეიუმნერ ჴ~ჲნი რაზარელნი ტქებირა და გოდებირ~ნი ეგრეთვ
ე არ~გჳ გ~რდამოჴდა ციცერა ზ~ა და იუმნებოდერ რაზარელნი
გრგჳნვანი ღეღინდერ დედანი და ივლტოდერ. ც~ ნტ~რი იგი ფ~ფდბდა
ნს გეღინინ დანო ყ~მნო მთანი მსნვე წგიან. და წქ~ლნი მსნ
ვე დიან და ერრა ქ~ა რშინავრჭ
x~ ერე რ~ლ რეცა მთანი დაირფსჱრ რ~მართლ~დ გეყსჱნ~ბირ. რ~ სრ
წმსნო~ბირა მთანი დაირფვერ უ~რთლრ ღ~ა და წქ~ლნი რ~ლ დაექსნერ
რირცლნი იგი ქრმ~თა კერპთა მ~რთ ღ~წირვირ დაექენორჭ
x~ ჴ~ჲ ერე ტქებირა არრ ეღმ~კთა რიმრ~ვ ლირა რ~ იგლოვენ იგი თ~ვ
თა თ~რთა რ~ი არ~ნ მეოტ ამით ადგილით შ~ლითა მ~ფლირა
თა და ძ~ითა უ~რითა მოიუ~ცით და ილოცევდით ფ~ჲ მ~რთ მექრ~ლდ
დარცცრერ ჴ~ჲნი იგი: და იქო არა რ~ჲ: და დადგა წ~ჲ ნინო გ~ნეპქრნე
რ ჴ~ლნი და ილ~ცჳდა ფ~ჲ მ~რთ. და იტქ~და რ~ა არა დაებრკოლორ რ~უმე
ერე რ~ლრა წ~რმართებ~ლრრ მ~ტე და ვ~ე არა ექივლ~ჲ უათამრა რ
ამთავე კერშთა უ~ლუირათა დრცა ზარრა ლ~ღუარმ~ნ შლიერმ~ნ
დალეწნერ კარნი და აფივრო უ ალ~უი რპარრითა ლ~ღურითა და
ღეიუმნა ზარი რაჴდელი ზრზინვა და ქივილი და კლვა და რირცლ
ი დიოდა და აფივრო ქ~ი ადგილი და მოვიდა მ~თდა რიმრ~ვლე ზა
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ცილითა და მ\ცჳლითა და რცვ~ჲთა მ~თ ღიღირგ~ნ დადნებოდერ ჴ~რცნი.
და გ~ნილია რ~ლი მ~თი ტიროდერ ნ~თერვთა მ~თ თ~რჭ
და მრწრ~ტლ ირმოდა ჴმობდერ რ~ჲ შლიერ~დ მ~ტე რპარრთა ცსარაჲ
ბრშ~ნებრ და მ~ტეთა მ~ტე ცსარან ცსარრა ქ~ი წსრია გ~ნარინეთ
პირირაგ~ნ მ~ცჳლირა ერერ~ჲ მერმა და მოვეგე ცნობ~ჲრა და ღეორგ~ლ
დით მედა ათნი იგი ყ~მთ~ანი. და მოაცლებ~ლ იქსნერ მ~ცჳლორ~ნნი გა
რემორ ყ~ნრა რცემდერ და კლჳდერჭ
dა ირმა ჴ~ჲ შლიერი მირიან მ~ტე ღეიპქრერო გ~რე მოიცილ~ჲ მჴ
ნემ~ნ მოფვ~წემ~ნ და თუ~ჲ ერე რ~ი ქივირ. ვიცი რ~ლ აწ რადამე დიდად
რჩირრ. და წმ~დლობდით ფ~ა რ~ი ერე ნიღი მ~თირა წ~რწქმედირა ა
რრ და უ~რთლირ ცც~რებირა. და ამირ ადგილირა დაბირა: და ნსგ~ღი
ნირ გსცემდა ვ~ა მოშფვარი ჴ~ლოვ~ნი ჩ~დ მოშფვ~რი და მ~ცული რ~ნატრელიჭ
mიეუცა ერრა მ~რ მომრრვ~ლრა და წუ~ჲ რადა არ~ნ მ~ტენი რპარრნი.
ცსარა და ცსარან ცსარრა. რაბ~ჲრტინით გსღინ წ~მოცსჱდით მა
ლე მოცსჱდით. დიდი რადმე ლ~ღური ც~რთ და შლიერი რ~ჲდ დალეწ

ეთ უ~ლუი ერე და მ~ცჳლი დაეცით უართა და ნიავთა წრგს~ლე
თ ბნელით ყრდილოთ კერშო მთათა და კედართა აწა მოვიდა
რ~ლრა თუ~ნ ევლტითჭ
dა გ~ნიშრა ჴ~ლი ძ~ირ რ~ცედ და მექრ~ლად სყინო იუმნერ ქ~ნი იგი. და იუმნა დაქ
სდებ~ჲ დიდი და დედ~ნი იგი წნატრიდერ მ~რ და ადიდ~ბდერ ფ~აჭ
x~ ვ~ა ცირკ~რი აფეფებოდა მიერ~ლჲ დედ~თა მ~თ: ც~ მე რიდონია მფჳშ
არე ვიქ~ვ და იგი დგა ჴ~ლ გ~ნპქრობით. აწა ერერ~ჲ ზ~ა მოად
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გა ჩაბ~კი ერთი ნეტ~რრა მ~რ ქ~დ ნ~თლითა ღ~მკობილი ღებლ~ჲრდნი
ლი ც~ცცლირა ზეწრითა და წუ~ჲ რ~ჲმე რ~მნი რიტქ~ჲნი ც~ იგი დაე
ცა პირრა ზ~ა და ჩაბსკმ~ნ მ~ნ მიქო ჴ~ლი რსჱტრა მ~რ და აფ~მფლა. და
წ~რიფო რიმ~ფლერა ღ~ა და გ~ნკჳრვებ~ლი მივეაცლე მე რიდონია და
ვ~რუს ერრეთ დტ~ო რ~ჲ არრ ერე. ც~ მ~ნ მრუსა მოიდრიკე თ~ვი
უ~ქნდ: და ტირილ~დ იწქო ზარირა მირგ~ნ და მცირედირა ჟ~ირა ღ~დ ა
ფდგ~ჲ და აფმადგინა და გ~ნვეღორ~ნით მ~რ ადგილრა: ც~ დედანი ვ~რ
იქვნერ კიდე აწა იცილ~რ მ~თცა რსჱტი იგი ც~ცცლირ რ~ცედ ყ~მო
ვიდა და მოეაცლ~ჲ ცარირცრა მ~რ და დადგ~ჲ აფღორბ~ლდ უ~ქნით.
ვ~რ ათორმეტ წქრთა და ნელად ნელად ყამოიცვ~ლებდა ცა
რირცად თ~რდ მონა კსჱთრა და შირრა მირვე ნაშჳრ~რა:v~ა რიჟრაჟი ოდენ იქო: აფდგა მ~ტე გ~ლ გოდებ~ლი სრვ~თგ~ნ მი
ცედნა რ~მოთცერა დაწქებ~ლრა მ~რ ეკლერიარა. და იგი მტკიცე იქო
გონ~ბით: იცილ~ჲ ნ~თლი ვ~ა ელვა აფწევნ~ლი ცად რ~მთცით
მირით. იწქო რრბ~ჲდ და მკჳრცცლ მოვიდოდა და ქ~ი რიმრ~ვლე რირ
ცლირა მირირა. და ქ~ი ერი უ~ლუირა მოვიდა ვ~ა იცილ~რ რ~კჳრვ~ლი იგი
ნ~თლითა ბრწქინვ~ლე რსჱტი ყ~მოვიდოდა ადგილ~დ თჳრ~დ. რეცა
ვ~ა ზ~ცით და დადგა ც~რირცრა მ~რ ზ~ა და დაემქ~რა ჴ~ლით ღესც~ბლ~დ.
კ~ცთაგ~ნ და ნეტ~რ იქო მ~რ ჟ~ა ღ~ა. რ~ რ~ჲ იგი იუმნებოდა ღიღითა და რიცრ~ლითა
აფივრო მცცეთა უ~ლუი და დიოდერ მდინ~რენი ცრემლთ~ნი მ~ტთა და
მთ~ვრთა და ქ~ა ერრა რ~ლირა რ~ლირა მ~თირათა ადიდ~ბდრ ფ~ა და წნა
ტრიდერ წ~ა ნინორ და იუმნერ რ~რწლნი დიდნი მ~რ დფ~რა ღ~ა:
1-22 სტრ., 55r
´~ლდ მოვიდა წ~რია ბრმა ღ~ბთგ~ნ მიეაცლ~ჲ რსჱტრა მ~რ ფთ~ივ აფ
მ~რთებ~ლრა და იუმნა მცედვ~ლ მსნ თუ~რვე და ადიდ~ბდა ფ~აჭ
mეორე რეტე უალი ვინმე ქრმა ამზრპანი იდვა რვირა წლირა.
მოიფო დედამ~ნ მირმ~ნ რ~რწმ~ნბით და დადვა ცცედრითა წ~ე რსჱტრა:
მ~რ ნ~თლირ~რა და ნანდვილვე ნ~თლირრა ევედრებოდა ნინორ. მოცედ
ენ დტ~ლო შერა ამ~რ ყ~ა რიკ~დილ~დ მიაცლბ~ლრა რ~ ვიცი ფ~ი ფ~თთა იგი
არრ რ~ლრა ღ~ნ მრ~ცრ~ბ. და ყ~ნ გჳუდ~გბ: მ~ღნ ნინო ღეაცო ჴ~ლი რსჱ
ტრა მ~რ და დარდვა ქრმ~რა მ~რ, და წუ~ჲ გრწამრ ი~ჳ უ~ე შე ფ~ჲ ცც~რბ
ირთ~რ ქ~ირა რ~ტლირა ჴ~რცითა მორრ~ლი ამ~რითგ~ნ გ~ნიკ~რნე და ადი
დებდი მ~რ ვირმ~ნ შ~ლმ~ნ გ~ნკრნა და მრწრ~ტლ აფდგ~ჲ ქრმა იგი ვ~ა მ
რთელი. და დაეცა ღიღი დიდი მ~ტერა და ქ~ა ერრაჭ
dა თითო რ~ცნი რნ~ლნი მოვიდოდერ და გ~ნიკსრნებოდერ ვ~დირ მ~ტმ~ნ ღე
სუმნა რაბსრვ~ლი შელირა. გ~რემორ რსჱტრა მ~რ და და ტ~რა ცედჳრა
გ~ნ: და ეგრეთვე ღეეც~ბოდერ ერნი და გ~ნიკ~რნ~ბოდერ მრწრ~ტლ იწქო

მ~ტემ~ნ და გ~ნარრ~ლჲ ეკლერია რ~მოთცერა მ~რ ღ~აჭ
dა ვ~ა მიიწივნერ მ~ცულნი მირიან მეტირ~ნი წ~ე კორტ~ნტინე მ~ტირა და მის
თცრერ ქ~ი რ~ჲცა იუმნა მ~ღნ აფივრო რიც~რლითა მ~ტე და დედა მირი
ელენე დტ~ლი: პ~დ ამირთ~რ რ~ მ~დლი ფ~ჲ მიეტინებოდა ქ~თა ადგილთ
ა და ჴ~ლრა მ~თრა უ~ღე ნ~თლირ ფ~ბდ ქ~ი უ~რთლი. და ღ~დ ამირ თ~რ გ~მცი
არ~ლდერ რ~ დაადარტსრერ მირიან მ~ტირგ~ნ რ~დ მოწქსჱდა რპ~რრთა.
და მტკიცედ მიფ~ბჲ რიქ~რლირა მ~თირა. და წმ~დლბდრ ფ~აჭ
dა წ~რმოგზ~ვნერ მფდ~ლი ჩ~ტი ი~ე ებირკოპ~რი და მირ თ~ა მფდ~ლნი ორ
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ნი და დიაკ~ნნი რ~მნი და მოსწერა მ~ტემ~ნ კორტ~ნტინე მირიანრ წიგნი ლ~ცჳ
რა და კ~ცვა ფ~ჲ მ~დლობირა და წ~რმორცა ძ~ი და ც~ტი მაცც~რირა და მირ თ~ა
ნიჩი დიდი: და ელენე დედოტლმ~ნ მოსწერა წიგნი უ~ბირა და ნსგ~ღინირ ც
ემირა. მოიწია ებირკოპ~ზი მფდ~ლნი და მ~ცულნი მცცეთ~დ და აფივრნერ
რიცარ~ლით მ~ტე და ქ~ი ერი მ~თი. რ~ რსრვ~ლ იქვნერ ქ~ნივე ნ~თლირ ფ~ბი
რთ~რ მ~ღინ მრწრ~ტლ გაგზ~ვნა ბრშ~ნბჲ მირიან მ~ტემ~ნ ქ~თა ერირთ~ვ
თა თ~ა რპარალ~ჲრთა და ქ~თა პირთა რ~მეტორათა მ~წოდებ~დ წ~ე მი
რრა და მრწრ~ტლ მოიწივნერ ქ~ნი უ~ლუდ. მ~ღნ ნ~თლრ იფო მ~ტმ~ნ ჴ~ლრა უ~ღე
წ~ირა ნინორრა და ღ~დ დედტლმ~ნ და ღჳლთა მ~თთა ჴ~ლთა უ~ღე მ~თ მფდ~ლ
თარა და დკ~ნთარა. და ღ~დ ამირრა აკ~რცერ მდინ~რე მტკს~რი: და ებირკ~პრ
მ~ნ ღემზადა ადგილი ერთი მიწსრვითა ჴიდირ კარრა მოგსთირ~რა. რ
ადა ქ~ტილ იქო რ~ცლი ელიოზ მფდ~ლირა. და მსნ ნ~თლრ რცემდა წ~რყინბ~ლ
თა ერთ ერთრა და ეწოდა ადგილრა მ~რ მთ~ვრთა რ~ნათლ~ჲვიჭ
x~ უსჱმოთ მირრა მდინარირავე პირრა ორნი იგი მფდ~ლნი და დიაკონნი ნ~თ
ლრც~მდერ ერრა და მიატქდებოდა ერი იგი სრთიერთარ მორწრ~ტებით
ესბნ~ბოდენ მფდ~ლთა რ~ა პ~დ მ~რვე ნ~თლრცერ და ერრ~თ რსრვი~ლ იქო
ერი იგი ნ~თლირფ~ბირათ~რ. რ~ ერმინა უდ~გებჲ წ~რა ნინორი რ~ლრა იტქჳან ქ~ნ
რ~ნ არა ნ~თლრიფორ არა პოორ მ~ნ ნ~თლი რ~კნო: და ამირ თ~რ მორწრ~ტე
იქვნერ ნ~თლირ ფბ~დ ქ~ნი იგი და ერრეთ რ~ცედ ნ~თლ იფერ ქ~ნ ერმ~ნ და
რიმრ~ვლემ~ნ უ~რთლირამ~ნ თჳნი~რ ც~ არა ნ~თლრ იფერ მთესლთა კავკა
რიანთა მიტენარა მ~რ ნ~თლირ~რა. ა~დ დადგ~რ ბნ~ლრა ღ~ა ჟ~მ რ~ჲოდენმე. და
წ~რიათა მცცეთ~ლთა არავე ნ~თლრ იფერჭ
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g~რნა ბ~ჲრბიანთა ნ~თლრ იფერ ორმოცდა ათმ~ნ რაცლმ~ნ და იუმნერ ჩ~ტ
ამირთ~რცა დიდ იუმნერ წ~ე მ~ტირა და მისბოშა დ~ბჲ რ~რა წუჳან ცი
ცე დიდიჭ ა~დ არა ნ~თლრ იფო ტეროზ რიშემ~ნ მირიან მეტირმ~ნ რ~ლრა წ
უონდა რ~ჲნი ბ~ჲრდავამდირ მირიან მ~ტირგ~ნ არცა ერმ~ნ მირმ~ნ ნ~თლრ ი
ფერ ა~დ ჴ~რციელ~დ ოდენ მორყილ~ბდერ მირიან მ~ტერაჭ
m~ღნ წ~რავლინა მირიან მ~ტმ~ნ: ებირკოპ~რი ი~ე და მირთ~ა წ~რყინბ~ლი ერი ერთი
წ~ე კორტ~ნტინე მ~ტირა და ითცოა ნ~წილი შელირა ცცო~რბირა რ~ი
მ~რ ოდენ ჟ~ა გ~მოეყინა ფ~ირ მრ~ცსრრა და ფ~ირ მოქ~რერა ელენერ დტ~ლრა.
და ითცოვნა მფდ~ლნი მრ~ვლნი რ~ა გ~ნავლინნერ ქ~თა უ~ლუთა და ა
დგილთა და ნ~თლრ რცემდენ ერრა რ~ა მრწრ~ტლ ნ~თლ იფორ ქ~ნ რ~ლმნ
უ~რთლირმ~ნ და ითცოვნა უჳთა ცსრორა მოშფვ~რნი აფღენ~ბირათ~რ ეკლ~რიათაჭ
v~რ მიიწინერ წ~ე კორტ~ნტინერა კეირრირ რიცარ~ლით მიანიჩა ნ~წილი
შელირა ცც~ორბირა და ტიც~რნი იგი რ~რა ზ~ა ტერჴნი დასმრჩს~ლნე

რ ო~ა და რ~მრჩს~ლნი ჴ~ლთნი წ~რმოგზ~ვნერ მფდ~ლნი და ცსრონი ტ~დ მრ~ვლნიჭ
x~ კორტ~ნტინე მ~ტემ~ნ მ~ტბ~ჲრა ღ~ა მირრა აფ~ღენა ეკლერია ტ~შრი წ~ჲ და მორ
ცა გ~ნში დიდ შ~ლი ებირკოპოზრა ი~ერ. და სბრშანა რადაცა ძერ იქორ
ადგილთა უ~რთლირათა მსნცა აფაღენ~ნ ეკლერიანი რ~ცლრა ზ~ა ყ~ა
და ნიჩი ერე დიდ შ~ლი დამიმკჳდრე რ~ზფ~რთა უ~რთლირ~თაჭ
dა წ~რმოვიდა ეტირკოპ~ზი და მირთ~ა მ~ცული და ვ~რ მოიწივნერ ად
გილრა რ~ლრა წუჳან ერსღეთი და დასტ~ვნა მსნ ცსრონი რ~უმედ
ეკლერიირა და დასტ~ვნა გ~ნში და რ~მრჩს~ლნი ო~ნი. და წ~რმოვიდა და მოვიდა
მ~ნგლირრ და იწქო ეკლერიარა დასტევნა ტიც~რნი იგი ო~რნიჭ მ~ღნ ღეწ
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სცდა მირიან მ~ტე რ~ პ~ლ არა რ~მეტორა უ~ლურა მოვიდერ. ა~დ რც~ჲთა
უ~ლუთა და ადგილთა იწქერ ღენებ~დ ეკლერიარა და დასტევნერ ნ~წი
ლნი. ც~ მოვიდა წ~ჲ ნინო და წუ~ჲ ნს რწსც მ~ტო: რ~ ერრ~თ ძე
რ~რრ რადაცა მივიდოდიან და რთერჳდიან რ~ცლრა ფ~ჲრრა რ~ არრ უ
ალ~ურა ამ~რ ღ~ა რ~მორ~ლი იგი დბ~ლი ო~ჲ:m~ღნ მოიქვანა მ~ტმ~ნ აბიათარ და მირ თ~ა წ~რიანი მრ~ვლნი და გ~მოი
კითც~ჲ მთგ~ნ კს~რთირა მირ თ~რ და მ~თ მისთცრერ ქ~ი რ~ი ზემო წერი
ლ~რრ და აფიპქრნა ჴ~ლნი თ~რნი მირიან მ~ტმ~ნ და თუ~ა კ~ცრ ღ~ნ ო~ ი~ჳ
უ~ე შეო ფ~ჲ ცც~ველირ~ო რ~ პ~ლითგ~ნვე გინდა ჴრნა ყ~ნი ეღმ~კირა
გ~ნ და ადგილირა მირგ~ნ ბნელირა. ამირ თ~რ რ~მორელი იგი ღ~ი წ~ჲ წ~რ
მოეცა წ~ით უ~ლუით ღ~ნით იჱ~ლიმით ებრ~ლთა მ~თ ფ~თბირა ღ~ნირგ~ნ
სცცო უმნილთა და ყ~ნ სცცოთა ნ~თერ~ვთაჭ
dა წ~რემ~რთა მ~ტე და ქ~ი უ~ლუი უ~ეანობ~ჲრა: იწქერ ცსროთა ღენებ~დ
ეკლერიირ გარე სბ~ჲნრა მ~ქსალთა მ~თ ზ~ა რ~ქტლთა წ~ირა ნინორი
თა რადა აწ არრ ეკლერია რაებირკ~პოროდჭ
m~ღნ თუ~ა წ~ნ ნინომ კ~ცლ~რრ ო~ი ი~ჳ უ~ე და მ~მა ო~ჲ ყ~ნირა. რ~ნ მო~ვლი
ნა რიტქ~ჲ მირი წ~ჲ ცათაგ~ნ მ~ფლთა თჳთ შ ლ~რირგ~ნ რ~ქდრირა გ~რდ
ამორრ~ლი უ~ქნდ მდაბლ~დ ღობილი სეჩსჱლ~დ თერლირგ~ნ დ~თირრა
დედაკ~ცირგ~ნ მ~რტოდ ღ~ბლირა წ~ირა და სბიწორა რ~ი რ~თნო ექო მ~რ. მი
ზეზითა მიზეზი ცც~რბირა ყ~ნირა რ~ნ ცარა უ~ღე ქ~ივე გ~ნნთლა და მორ
წმ~ნნი აცცოვნნა. რ~ი იღვა ვ~ა კ~ცი ნ~თლი ქ~თა ც~ტი ფ~ჲ და ვ~ა მრც
სრმ~ნ ვინმე რძ~ლირმ~ნ ნ~თლ იფო წქლირგ~ნ და რ~ლირა ძ~რრ ეცვა და
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ეტლ~ჲ და აფდგა მერ~მერა დფერა ამ~ფლდა რიმ~ფლერა მ~მირა თ~ა და
კ~დ მოვ~ლრ დ~ბითა: რ~ლრა ღვ~ნირ ქ~ლივე დ~ბჲ თ~ა მ~მით და რ~ლით წ
მიდით~რთ აწდა მ~რდირ და სკ~ი სკ~ეჭ
aფმ~რთებირა თ~რ პ~ტიორნირა ძ~ირაჭ
v~a ნ~თლრ იფერ მ~ტემ~ნ დედ~ტლმ~ნ ღვილთა მ~თთა და ქ~ნ ერმ~ნ
მ~თმ~ნ. მ~ღნ დგ~ჲ ცე ერთი ადგილრა ერთრა კლდერა ზ~ა ღეს~ლრა
და იქო ცე იგი ღ~ნიერი ტ~დ რ~ლნელ~დ. რაკჳრველებ~ჲ იქო ცირა მირგ~ნ რ~ი ირ
არ ცემსლი ნადირი მოვიდირ და ჩამირ ტსრცელი მირი გინა თერლი
ყამოცჳნებ~ლი გ~ნერირ რიკ~დილირგ~ნ დაფაც~თს რაკლ~ჲვრა ალ
აგრა დიდად წქლსლ იქვირჭ

eრე დიდად რაკჳრვ~ლ სყნდა პ~ლთა მ~თ წ~რმ~რთთა და ასწქ~რ ებირკ~პ
ორრა ი~ერ ცირა მირთ~რ. ც~ ებირკოპორმ~ნ თუ~ა აწა ჩ~დ პ~ლთგ~ნვე დამ
არცლ~რრ: უ~ქნა ერე ფ~ჲგ~ნ მრ~ცრდ თ~რად და ფ~ჲ მ~რ აფმოცენებ~ლრრ
ცე იგი დამ~რცსლ ჟ~ირა ამირ თ~რ და აწფა მოეტინა მ~დლი ფ~ჲ უა
რთლრ. და მირ ცირგ~ნ ძერ~რრ ღეუმნად ძ~ი პატიორ~ნი რ~ლრა თ~ქნირც~რ
ქ~ნ რიმრ~ვლემნ უართლირმ~ნჭ
dა წ~რჳდერ რევ შე მ~ტირა და ებირკ~პრი. მირ თ~ა რიმრ~ვლე ერირა.
და მოწკსჱთერ ცე იგი და წ~რმოიფერ რტო თსრთ მირით. და მოაუ~ნ
და ათრა ათესლრა კ~ცრა ზე ზე რტოთ~რთ და ტსრცლით~რთ ღ~მოაუ~ნდა
უ~ლუდ. და ღემოკრბა ერი ცილვ~დ მწსანირა ტერობ~ჲრა მ~რ და ტსრცლ
იანობარა ჟ~ა ზამთრირ~რა ოდერ რც~ჲ ქ~ი ცე ჴმელ იქო. ც~ ერე ტსრც~ლ დას
ცჳვნ~ლი რ~ლ ამო. და რ~ცილველ~დ ღ~ნიერი და შირრა ზ~ა ამ~რთერ ცე იგი კა
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რრა ზ~ა ეკლერიირ~რა. რ~მცრით მირ ცირათა და ბერვიდა ნელი ნ
იავი. და ღლიდა ტსრც~ლთა ცირა მირთა შრჳთა რტოთა მირ
თა და იქო ცილვა მირი ღ~ნიერი ვ~ა რმენით ვიცით ცირა მირ ალჳრაჭ
eრე მოწკსჱთერ მ~რტრა ოცდა ცსთრა დფ~რა პ~რრკევრა და დაა
დგრა ეგრეთ ცე იგი დფ~რა ოცდა ყჳდმეტრა და არა ღეიცვალ~ჲ
ტერი ტსრცელმ~ნ მირმ~ნ ვ~რმცა დგ~ჲ შირრავე ზ~ა თჳრ რა თ~ვრა ზ~ა
წქ~რორ~რა ვ~დირ ქ~ნი ცენი მ~ფნ~რირნი ღეიმორნერ ტსრცლითა და ცე
ნი ნ~ქოტირ გ~მომფ~ბლნი ღეიმორნერ ქს~ვილითაჭ
m~ღნ თსჱრა მაირრა ერთრა ღეუმნნერ ძ~რნი ერე და ღჳდრა ამირ თ
ვირ~რა აფემ~რთნერ ჴ~ლირა დადებითა მ~ტეთა თ~ა რიც~რლითა წ~დიერ~ბ
ითა ქ~ირა ერირა უ~ლუირათა. და იქსნერ ეკლ~რიარა ღ~აჭ
იცილ~ჲ ქ~ნ ერმ~ნ უ~ლუირმ~ნ ქ~თა მ~თ დფ~თა: აწა ყ~მოვიდერ ძ~ი ც
ეცცლირა ზ~ცით და მირ ზ~ა გ~რემორ მრგ~ვრად გრგჳნჳთ ვარრკლ~ვირა
თა და დაჲდგრერ ზ~ა ეკლერიარა ვ~ე გ~ნთიადმდეჭ
dა რიჟრაჟ ოდენ გ~მოვიდიან მირგ~ნ ორნი ვარრკლ~ვნი ერთი წ~რ
ვიდირ აფმორ~ვლით და ერთი დარავლით. იგი თ~ვდი ეგრ~თ ბ
რწქინვ~ლედ ნელიად გ~ნჳდირ მ~რ კერშო. აცლორ წქ~რორა მ~რ ზემო
კერშო არაგჳრა და დადგირ ბორცსრა ზ~ა კლდირ~რა რ~ი აფმოაცე
ნერ ცრემლითა წ~ირა ნინორითა და მსნით აფიმ~ფლირ ზ~ცდჭ
dა ერრეთ მრ~ვლ გზირ იცილ~ჲ ქ~ნ ერმ~ნ მ~ცცრბჲ ფ~ჲ ყ~ნირა მ~ღინ იწქერ
კითცვად ნეტ~რირა ნინორრა თს რ~ჲ არრ რ~ი გ~მოვალრ ბრწქინვ~ლე
ვარრკლ~ვი და ერთი წ~ვლრ აფმორ~ვლით. და ერთი დარ~ვლით
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ც~ მ~ნ თუ~ჲ გ~ნავლინ~ნით კ~ცნი მთათა ზ~ა მ~ფლთა აფმორ~ვლით
ვ~ე კაცეთირა მთამდე და დარ~ვლით ვ~ე რანაცებ~მდე ამირ უ~ლუირა
და ოდერ გ~მობრწქინდენ მთიებნი იგი ნ~ცონ თს რადა დადგენ მსნცა
აფემ~რთნენ ორნი იგი ძ~რნი უ~რნიჭ
m~ღნ ქო მ~ტემ~ნ ეგრე და ღეცვნა თ~ვნი მთათანი მიწქ~ბით ც~ დფ
ე ერე იქო პრ~რკევი და ღ~ბთი გ~ნთენდებოდა იქო იგივე რ~რწლი
და იუმნა ეგრეთვე ვ~ა პ~ლ იუმნირ ცვალირა დფე მოვიდერ დარ
ავლირ~ნი რ~ნი დგერ მთათა ზ~ა უსაბთა თ~ვირათა და მისთცრერ

მ~ტერა ვ~ა გ~მოვიდა ვარრკლ~ვი იგი ამ~ფლდა და მიიწია მთარა
ზ~ა თცოთირ~რა გ~რდარვლრა კ~რპირ~რა და დაადგრა ადგილრა ერ
თრა და ქოვლ~ჲდ სყინო იუმნაჲჭ
dა ეგრ~თვე მოვიდერ მთით კაცეთით და თუს~რ ვიცილ~თ ვარრკლ~ვ
ი აუათ მომვ~ლი და დადგ~ჲ დაბ~ჲრა ბსდირა კსცეთირრა უ~ქნრაჭ
m~ღნ სბრშანა ნტ~რმნ ნინო წ~რიცსჱნით ორნივე ერე ძ~რნი დაა
წმ~რთენით ერთი თცოთრ რადა იგი ფ~ნ გ~მცილ~ჲ [......]შ~ლი მირი.
და ერთი მიეც რალომერ მჴევ~ლრა უ~რრა აფმართორ სძარმორ უ
ალ~ურა რ~ ბსდი დაბ~ჲ კსცეთირა არა წინა აფსდგრ უ~ლურა
მ~ტთარა. რ~ ერირა რიმრ~ვლე არრ მსნ ბსდირა კსლ~ჲ დაბ~ჲ თჳთ იცი
ლორ რ~თნო იგი ადგილი ფ~ჲ და ქსჱრ ეგრე ვ~ა სბრშანა ნინოჭ
x~ ერე რ~რწლითა ზ~ცირა ყ~ნბით ძ~ი პ~ტიორ~ნი მცცეთარ იპქრერ ჴ~ლითა
კ~ცობრივითა მივიდერ ბორცსრა მ~რ უ~ღე და წქ~რორა მ~რ ზ~ა ათი
ერ ფ~მე და ილ~ცერ ფ~ჲ მ~რთ. და ნტ~რი ნინო ცრემლითა ღეაზავ~ბდაჲ
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წქ~რორა მ~რ და იუმნებოდერ კსრნებ~ნი და რ~რწლნი დიდნიჭ
x~ ცვ~ლირა დფე აფჳდერ კლდერა მ~რ ზ~ა და მივიდა ნტ~რი იგი ბორცვ
რა მ~რ ზ~ა დ~ვარდა უვ~თა მ~თ ზ~ა და ტიროდა თვით იგი და მირ თ~ა
მ~ტენი და მთავ~რნი და ქ~ი რიმრ~ვლე ერირა. ვ~დირ მთანი ჴ~ჲ რცემ
დერ და დარდვა ჴ~ლი ერთრა უვარა და წუ~ჲ ებირკ~პრრა მოვედ
რ~ ღ~ნდა ძერ~რრ და დარწერე უვარა ამ~რ ძ~ი და მ~ნ ქო ეგრეთ.
და მსნ აფემ~რთა ძ~ი იგი დ~ბითა მ~ტეთაგ~ნ და მოდრკა ერი იგი ს
რიცცჳ. და თ~ქნირცერ ძ~ა და აფიარერ ჩ~დ შე ფ~ჲ ცც~ვლირა და წრ
წმენა რ~მბით დიდ~ბლი ფ~იჭ
x~ დიდნი იგი მთ~ვრნი არა გ~ნეღორ~ბოდერ ეკლერიარა წ~არა. და რს
ჱტრა ნ~თლირ~რა და ძ~ა მ~რ ცც~ვლრა: რ~ წცედჳდერ რ~რწლთა მ~თ სზომ
ოთა და კრნ~ბჲ~თა მ~თ მისთცრბ~ლთა: და დფ~რა კ~კრა აფვრ~ბირა ზა
ტიკრა ქო მირიან მ~ტე მ~ნ და ქ~ნ მცცეთამ~ნ ღ~რწირვ~დ დფე იგი: გ~ნაწერე
რ ძ~ჲ რა მრ~ცრბდ აფვრ~ბირა ზატიკრა ქ~ნ უ~რთლმ~ნ დფეინდლ~დ დფედმდეჭ
dა იქო რ~ჲოდენირამე დფირა ღ~დ მ~რტჳლირა სკანირა იცლ~რ რ~რწლი დი
დად რღინ~ლი დფ~რა ოთცღბ~თრა აწა ერერ~ჲ რსჱტი ერთი ნ~თლირა.
რ~ცედ ძ~ჲ დგა ძ~ა მ~რ ზ~ა და ათორმეტნი ვ~რრკლ~ვნი რ~ცედ გჳრგჳნირა გ~რ
ემორ მირრა. ც~ ბორცჳ იგი ძ~ჲ კმეოდა რცედ რ~ლნელ~დ და ცედჳდერ რ~რწლ
რა ამ~რ ქ~ნი: და მრ~ვლნი სფთოთაგ~ნნი მოიუცერ და ნ~თლრ იფერ მ~რ დფ~რა
ღ~ა: უ~ეანენი სტრო მორწმ~ნე იუმნებოდერ და ად~დბდერ ფ~აჭ
mერმე კ~დ იც~ლერ: რც~ჲ რ~რწლი ძ~ჲ ვ~ა ც~ცცლი დგ~ჲ თ~ვრა ზ~ა მირრა ღჳ
დ წლ~დ მზირა სბრწქინვ~ლერი ზ~ა დაადგრ~ჲ მ~რ ვ~ა რ~ჴმილირა ნაბე
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რწქ~ლნი აფვლ~ნ ეგრე რ~ცედ ანგ~ზნი ფ~ჲნი აფვიდოდერ და გ~რ
დამოვიდოდერ მ~რ ზ~ა. ც~ ბორცჳ იგი ძ~ჲ იშრვოდა შლრ~დ და ვ~ა
რ~რწლი იგი დარცცრებოდა. ეგრეთვე შრვა იგი დარცცრებოდა.
ვ~ა იცილ~რ რ~რწლი იგი დასკჳრდა ქ~თა სტრორ~დ და სმ~ტრ~დ ად~ბდ
ერ ფ~ა და ვ~ა იუმნ~ბდრ რ~რწლნი იგი წლითი წლ~ჲდ. და ქ~ი იგი ერი ცედჳ

დერ. ღიღით და შრწოლით მოვიდოდერ თ~ქნირც~მდ გ~ლრ მოდგინედჭ
m~რ ჟ~ა რევირ შერა მ~ტირ~რა ერსა ქრმა მცირე წსლი და იქო რნე
სლ. და მიწევნ~ლ იქო რიკ~დილ~დ რ~ იგი ოდენ მც~ლო ერვა მ~თ მოიფ
ო და დადვა იგი წ~ე ძ~ჲ წ~ირა და ცრემლით ითცოვდა სკ~თს მომი
ბოშორ ქრმა ერე ცოცც~ლი. აფვ~ღენო კსბო რაქ~დლ~დ ღ~ნდა და მსნ
თუ~რვე გ~ნიკ~რნა ქრმა იგი. და გ~ნკრნებ~ლი და გ~ნცოცცლბ~ლი წ~რიქვ~ნაჭ
mერმე მოვიდა აფთუმირა აფრრ~ლებ~ჲდ და ქო მ~დლირა მიცემა დიდითა რი
ცარ~ლითა და გ~ლრ მოდგინ~ბით აფაღ~ნა კსბო ძ~ჲ მცცეთირა რევ შ
ემ~ნ მ~ტირამ~ნ და წლითი წლ~ჲდ მოვიდირ და აფარრ~ლირ აფნათუს~მი იგი
მრცვ~რპლირა. და მ~რითგ~ნ სტრო მოვიდოდერ ქ~ნი სშლ~რნი და რნე~ლნი გ~ნი
კსრნ~ბოდერ და რიც~რლით ადიდ~ბდერ ძ~ა წ~ა უ~რრაჭ
iქო ვინმე მ~მა კ~ცი ჩ~ბკი და ორნივე თ~ლნი დარდგომოდერ. ძდა იგი
წ~ე ძ~ჲ წ~რა უ~რრა და ღ~დ ღჳდირა დფირა აფეცილნერ თ~ლნი ცედვი
და და ადიდებდა პ~ტირნრა ძ~აჭ
mერმე დედაკ~ცი ერთი იქო მ~დირ გსჱმ~ლი რ~ლთ~გნ სკ~თსრთა ეგე ოდ
ენ რ~ლ შ~ლი და გონებ~ჲ მირი მიიფო რვა რა წელრა და რ~მორელრა
მირრა და იპობდა და ვ~რ მოიქვ~ნერ და პ~ტი~რნრა ძ~ა ღეამთცჳერ . ღ~დ ათ
1-22 სტრ., 59v
ორმ~ტირა დფირა გ~ნიკ~რნა და თ~რითა ტ~რჴითა წ~რჳდა ადიდებდაჲ
ფ~ა და თ~ქნირცემდა პ~ტი~რნრა ძ~აჭ
mერე კ~დ იქო ქრმა ვინმე მცირე და მ~ქრლ~დ დაეცა და მოკ~და. აფიფო იგი
დედამ~ნ მირმ~ნ და დააგდო წ~ე ძ~ჲ ქრმა იგი მომკ~დარი დილესლითგ~ნ
მიმწცრ~დმდე. ც~ დედა მირი ტირილითა ილ~ცვიდა წ~ე ძ~ჲ რც~ნი ეტქდერ წ~რ
იფე დედაკ~ცო და დამარცე რ~ მომკ~დარ~რრ და ნსფ~რა აწქინ~ბ ც~ მ~ნ
არა წარიკსჱთა რ~რბჲ. ა~დ სტრორ და სმ~ტერ რ~წქლბლ~დ ტიროდა და
ილოცჳდა მწ~ცრირა ოდენ ჟ~ა რ~ლრ იუმნა და თ~ლნი აფიცილნა და ღ~დ
ღჳდირა დფირგ~ნ გ~ნკსრნებ~ლი და გ~ნცოცცლებ~ლი წ~რიქს~ნა ქრმა იგი დ
ედამ~ნ მირმ~ნ და ადიდებდა ფ~თრაჭ
iცილ~რ რ~ჲ რ~რწლი და კსრნ~ბაჲ ქ~დ წ~ირა ძ~ჲ: მრ~ვლნი სღვილონი მივიდ
ოდერ და ითცოვდერ ღვილიერებ~ჲრა და ღჳლ მრ~ვლ იუმნებოდერ და ღერა
წირ~ვთა და მ~დლთა წქ~ტდერ. არა ც~ თს რ~ნი მოვლენ მ~თ ოდენ მია
ნიჩირ კ~რნბჲ ა~დ რ~ნი ღორით ითცოვდიან ღეწ~ვნარა წ~ირა ძ~ჲ მცცეთი
რგ~ნ. მსნ თუ~რვე ღეწ~ვნითა მირითა მიიფიან მ~დლი. მშლე იუმნიან მ
ტერთა და მორწრ~ტედ მოვიდიან ღეწირვ~დ მ~დლირაჭ
mრ~ვლნი სკ~ჱ სფონონი ჩირრა ღთაცვივიან რჟ~რ ც~დოდიან წ~ა ძ~ა.
მსნ თუვერვე გ~ნერნიან ჩირირგ~ნ და მოვიდიან ღ~მთცვევ~დ პ~ტიორნირა ძ~ჲ და მრ~ვლ
თა ნ~თლრ იფერ და რიცარ~ლით ად~დბდერ ფ~ა. მრ~ვლნი სკ~ჱ მრ~ვლთა ჩირთა ღთ~ცვერ
და შ~ლითა პ~ტიორნირა ძ~ჲთა გ~ნიკსრნნერ მრ~ვლნი პ~რდ პირ~დთაგ~ნ რატანძვე
ლთა მოივლტიედ ვ~დრ~ბდ მქირ გ~ნიკსრნ~ბიედ მსნ დფეინდელ~დ დფ~დმდე და ადი
დ~ბდრ მ~მრა და შერა და წ~ა რ~ლრა რ~ირა არრ დ~ბჲ აწდა მ~დირ და ს~კი სკ~ე ა~ნჭ
1-27 სტრ., 60r
წიგნი რ~ი მოუწერა პატრიარხმა ჰრომისამან და ბრანჯთა მეფემან ნინოს და მეფესა

და ყოველსა ერთა ქართლისათა:
მათ დღეთა შინა მოვიდა წიგნი ჰრომით წ~ისა პატრიაქისა, ნინოს მომართ და მეფესა
და ყოველთა
ერსა ქართლისასა: და მოავლინა ბრანჯი დიაკონი ქებისა შესხმად და კ~ხევისა
მიცემად და
მის ნეტარისა ნინოს ლოცვისა წარღებად და მადლისა ზიარებად აქვნდა წიგნი
ბრანჯთ მე
ფისა ნინოსცა თანა: და რ~ მამისა მისისაგან ნათელ-ეღო ბრანჯეთს ყოველსა ერსა და
ყ~ი ესე
მისმენილ იყო იჲ~ლემით და კოსტანტინეპოლით ვ~დ ქვეყანასა მას ქართლისასა
მიეფინა მზე
სიმართლისა. ამისთვის სანატრელი წიგნი მოუწერა რათამცა ეუწყნეს აქანი იგი
სასწაულ
ნი სვეტისა მის და მაყვლოვნისა: და ძალი იგი კურნებისა: ესე ყოველი იხილა და
მოისმინა სასწა
ულნი იგი ყ~ნი რ~ნი ქმნილ იყვნენს მცხეთას დიაკონმან ბრანჯმან და
განკვირვებული
ადიდებდა ღ~ა წარიღო წიგნები. მაშინ მეფემან ჰრქვა წმიდასა ნინოს და ეპისკოპოსსა:
მნებავს ესრეთ რათა იძულებით მახვილითა მოვაქცივნეთ მთეულნი და სიძე ჩემი
ფეროზ და
დავამონნეთ ძესა ღ~ჳსასა და ვათაყუანნეთ პატიოსანსა ჯუარსა მაშინ ჰრქვა მათ არა
ბრძანებულ ა
რს უ~ჳგან მახჴლისა აღება: ა~დ სახარებითა და პატიოსნითა ჯუარითა უჩვენოთ გზა
ჭ~ტი
მიმყვანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ. და მადლმან ღ~ჳმან განანათლოს ბნელი იგი
გულთა
მათთა: და წარვიდა წ~ჳ ნინო და ეპისკოპოსი ი~ნე და მათ წარატანა მეფემან ერისთავი
ერთი. და მივიდეს და დადგეს წორბანსა და მოუწოდეს მთეულთა პირუტყვითა
სახეთა მათ
კაცთა ჭართალელთა ფხოელთა გუდამაყრელთა: და უქადაგეს ქ~ეანეთა ჭ ჯ~ი ჭ~ტი
მიმყვა
ნებელი ცხოვრებად ს~კნოდ: ხ~ მათ არა ინებეს ნათლისღება: მაშინ ერისთავმან
მეფისა
მან მცირედ წარმართა მახვილი მათ ზედა და ძლევით შეჰმუსრნა კერპნი მათნი
გარდამოვიდეს მუნით და დადგეს ჟალეთს და უქადაგეს ერწო თიანელთა: ხ~ მათ
შეიწყნა
რეს და ნათელ იღეს: ხ~ ფხოველთა დაუტევეს ქ~ყანა მათი და გარდავიდეს თუშეთს.
და სხვანიცა
მთეულნი უმრავლესნი არა მოიქცეს: ა~დ დაუმძიმა მათ მეფემან ხარკი ოდეს არა
ინებეს

ნათლის ღება. ამის თ~სცა წარკრბეს იგინიცა და შესცთეს და რ~ნიმე უკანასკნელ
მოაქცივნა
აბიბოს ნეკრესელ ეპისკოპოსმან: და რ~ნიმე მათგანნი დარჩეს წარმართობასავე
დღესამომდე.
ხ~ წ~ჳ ნინო წარემართა წარსლვად რანს მოქცევად ფეროზისა. და ვ~ა მიეახლა კახე
თს დაბასა ბუდისასა. დაყვნა მუნ დღენი და მოვიდოდეს მისსა კახეთით ჰკითხვიდეს
და
1-11 სტრ., 60v
აღიარებდეს სწავლასა მისსა სიმრავლე ერისა. მაშინ
მაშინ დასნეულდა მუნ: და ვითარცა ცნა რევ ძემან მეფისამან და სალომე ცოლმან მის
მან რ~ლნი ცხონდებოდეს უჯარმოს მოვიდეს ნინოსსა და აცნობეს მეფესა და დედუფა
ლსა: ხ~ მათ მიავლინეს ეპისკოპოზი იოანე წარმოყვანებად წმიდისა ნინოსსა: ხ წმიდა
ნინო არა ერჩდა: მაშინ წარვიდა თვით მეფე და სიმრავლე ერისა ძლიერისა და
მივიდეს მის
ზედა და შეკრბა სიმრავლე ერთა და ყოველი იგი ერი ხედვიდა პირსა ნინოსსა ვ~ა
ზეცი
სა ანგ~ლსსა: და მოსწყუედდიან ფესვსა სამოსლისა მისისასა მიიღებდეს და
ემთხვეოდეს სარ
წმუნოებით: და იძულებით ევედრებოდეს ყ~ლნი დ~დფლნი გარემოს მსხდომნი
რ~ლთა მოსდიოდეს
ცრემლნი თვალთაგან მათთა განშორებისათვის მოძღვრისა მის. და მოღვაწისა და
სნეულთა მკურნალისა ჵელოვანისა და ეტყოდეს სალომე უჯარმელი და
პეროჟავრისივ
ნელი და მათ თანა ერისთა
1-22 სტრ., 61r
თა ერირთ~ვნი და მთ~ვრნი წკითცჳდერ თს ვინაჲ ანს ვ~რ მოცსჱ
დ უ~ქნრა მ~რ მ~ცცრ~ბდ ყ~ნდა. ანს რადათმე იქო აფზრდა ღ~ი დტ~ლო მასწქე ყ~ნ
რ~უმე ღ~ი რ~ჲრა იტქჳ ტქსჱობ~ჲრა ტქსჱთა მჴრნ~ლო რ~ნატრელო რ~ ერერ~ჲ
გჳრწ~ვიერ ღ~ნ მ~რ ვ~დ ქოტილ~რიან წ~წქლნი პ~ლ შირაჲ ფ~ჲ და ღ~დ მ~ცულ
ნი ათორმ~ტნი და რცვ~ნი რ~მეოცდა ათნი და ყ~ნდა არავინ მო~ვლინა ფ~ნ .
რც~ჲ გ~რნა ღ~ნ და ღ~ნ ვ~რ იტქჳ ვ~დ მე ტქსჱ ვარ ანს ვ~რ სცცოჭ
x~ მ~ღნ იწქო რიტქ~დ წ~ნ ნინო და თუ~ა არ~ლნო რ~რწმსნ~ბირ~ნო მ~ცლობ~ლნო დტ~ლ
ნო ყ~მნო გცედ~ვ თუ~ნ ვ~ა პ~ლთა მ~თ დედ~თა ქ~თა რ~რწმ~ნო~ბარა და რიქრ~ლ
რა უ~რრა და გნ~ბვრთ გზათა ყ~მთა ცნობ~ჲ გლ~ცაკირა მჴევლირათა და
გასწქოცა რ~ ერერ~ჲ მორრსლ არრ რ~ი ყ~ი ჴ~რჴ~დ ყ~მდა და მეშინ~ბიან მე ში
ლითა დედირა ყ~ირათა რ~კნდ ა~დ მოიცსჱნით რ~წერელნი და დაწერეთ გლ
აცაკი და სდები ცც~რბაჲ ყ~ი. რ~ა სწქოდიან ღჳლთ~ცა თუ~ნთა რრწმ~ნბჲ
თუ~ნი და ღეწქნ~რბ~ჲ ყ~ი და რ~რწლნი ფ~ჲნი რ~ლ გიცილვანჭ
m~ღნ მრწრ~ტლ მოიცვ~ნრ რაწერ~ლნი რალომე სძარმელმ~ნ და პერსჟ ავ

რირვნელმ~ნ: იწქო რიტქ~დ და იგ~ნი წერდერ. და წ~რმოსთცრა ქ~ი რ~ი ზემოთ
დავწერეთ ცცრ~ბჲ მირ წ~ირა და ნეტ~რირა და ღ~ვედრ~ჲ მ~ტერა ი~კბ მფდ~ლი რ~ა
ღ~დ ი~ერა იგი იქორ ეტირკ~პრჭ
m~ღნ ი~ე ეტირკ~პრმ~ნ ღწირ~ჲ ჟ~ი და აზიარა წ~ჲ ნინო ჴ~რც რა და რირცლ~რა უ~რრა.
და ღ~ვდრა რ~ი მ~ტჱრა ც~თრაჭ უ~რთლ~დ მორჳლთგ~ნ მირითმეჭ i~dჭ წელრაჭ
dა უ~რ ამფლ~ბითგ~ნ º~l~É წელრაჭ დარაბ~მითგ~ნ წელთა ©~¶~z~Éჭ
m~ღნ ღეიშრნერ ორნივე ერე უ~ლუნი მცცეთა და სძარმო და ქ~ი უ~რთლი
მიცვ~ლბრა მირრა მივიდერ. და დამ~რცერ შლ~ვით ღ~მრილი გსამი მირი ადგილრა
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ვე ზ~ა ერეთირა დაბ~ჲრა ბსდირ~რა რ~ მსნ ითცოვა თჳთ დატლვაჲ მ~ტირა
გ~ნ ღეცედჳთა ფ~ირთა და რიმდ~ბლირა თ~რ უმნა ერე წ~ნ რ~ ადგილი იგი ღესრ~ც
ცი იქო და მწსც~რე იქო მ~ტე და ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი მსნ დ~ტლვარა მირრა: ა~დ მც
ნებირა და ანდერშირა მირირა აფრრსლ~ბირათ~რ დატლერ მსნჭ
dა ვ~რ აფრრ~ლ~ჲ ერე ქ~ი ფ~თივ გ~ნბრშნობილმ~ნ მირიან მ~ტმ~ნ გ~ნამტ
კიცნა ქ~ი უ~რთლი და წერეთი და რ~რწმსნ~ბარა ზ~ა რ~მებირა ერთ~რრებირა
ფ~ჲრა დასრ~ბამორა დამბ~ჲდებელრა ქ~ირრა და გ~ნმტკიცნერ რრ~ლრა რარ
წმსნ~ბ~ჲრა ზ~აჭ m~ღნ კეირ~რრა კორტ~ნტინერ რ~ლ წქსა მშევალი შე
მირიანირი რ~ლრა ერუსა ბაწუარ გ~მოსზ~ვნა მ~ტემ~ნ კორტ~ნ
ტინე. ნიჩითა დიდითა და მოსწერა ერრეთჭ
mოვრწერ ღ~ნდა ფ~თივ გ~ნბრშნობილირა ყ~მთ~ვე აცალ ნერგ
ირა მორწმ~ნირა მირიანირრა. იქ~ვნ ღ~ნ თ~ა მღჳდ~ბჲ და რიც~რლი ვინ~თგ~ნ ი
ცან ღ~ნ რ~მბ~ჲ ერთ~რრებ~ჲ ფ~ი დასრაბ~მო დამბად~ბლი ქ~ირა არფ~რა მიჴმრ
მე ღ~ნგ~ნ მშევალი ა~დ კმა არრ ყ~ნ ღ~რ ღს~მდგომელ~დ უ~ე შე ფ~ჲ პ~ლ ჟ~თა
ღ~ბილი რ~ი გ~ნწკ~ცნა ჴრნირათ~რ ყ~ნირა და ძ~ი მირი პ~ტიორ~ნი რ~ი მოცემ~ლ
არრ ყ~ნდა წინ~მშფრ~ჲდ ყ~ნდა გ~ლითა მორ~ვთა მირთა. და ღსამდგ~მე
ლობითა ფ~ჲ დამბ~დებლირათა. ვიქვნეთ ყ~ნ რიქ~რლრა ზ~ა შმებრივრა .
ღჳლი ღ~ნი ღ~ნდავე მიმინიჩებიერ იცილე და გ~ნიცარე და ფ~ ჲგ~ნ მოვლ
ინებ~ლი ანგ~ზი მღჳდ~ბირა იქ~ვნ ღ~ნ თ~ა მ~დირ გ~ნდევნენ ფ~ნ დამბ~ჲდებელ
მ~ნ ეღმ~კი მ~ცთსრი რ~ზფსრთაგ~ნ ღ~ნთაჭ
mოვიდა ბ~ჲუარ შე მ~ტირა მირიანირი და მ~ცული კორტ~ნტინე მ~ტირაჲ.
კეირრირა მცცეთარ აფივრნ~რ რიც~რლითა მირიან მ~ტე და ნანა დტ~ლი და
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წმ~დლობდერ ფ~ა ნიჩთა რრ~ლითა დიდითა მომცემ~ლრა. მ~ღნ მირიან მე
ტემ~ნ გ~ნარრ~ლა ეკლერია რაეპირკ~პორო და აფარრ~ლჲ რატტსრ~ბჲ
მირი მრ~ვლითა დ~ბითა და მოუც~ვითგ~ნ მირიან მ~ტირა თა ოცდა მეცს
თერა წელრა მოკ~და შე მირი რევ რიშე თრდატ რომ~ცთა მ~ტირა
რ~ლრა მიეცა მეტობ~ჲ რიცოცცლ~რვე თ~რირა და დატლერ აკლდამ~რავე.
რ~ი თჳთ მ~რვე რევრ აფეღენა. და მ~რვე წელიწადრა დარნეს
ლდა მირიან მ~ტე რ~იცა აფერრ~ლჲჭ
dა მოიქ~ანა შე მირი ბ~ჲუარ აწა ერერ~ჲ მე წ~რვლ ვინ~ცა მოვედ და
ვმ~დლობ მრ~ვლ მწქ~ლერა ფ~ა დამბ~ჲდებელრა ც~თა და უ~ქნირ~რა რ~ი წ~რტქს
ჱნ~ლი ეღმ~კირგ~ნ მიჴრნა მე. პირირგ~ნ ძ~ძცეთირა და ფირრ მქო მე მარძ~ნით მირ თ~აჭ

¸~ნ ნანა სკ~თს გცერფა მოცალ~ბჲ ცც~რბირა ყ~ირა ღ~დ გ~ნქ~ვ რ~მეტო გ~ნ
ში ყ~ნი ორად და მიიფე რამ~რცორა ნინორა გ~ნმანათლებ~ლრა ყ~ნრა ჟ~თა
ღეცვალებირათ~რ რ~ა არა ღეირქიორ სკ~ე იგი ადგილი რ~ მ~ტთა რ~ძდო
მი არრ ა~დ აწ მწირ~რრ ეგრ~თვე და ვედრ~ჲ ებირკ~პრნი რ~ა ადიდონ დ~ბჲ
მირ ადგილირა რ~ ფირრ~რრ პ~ტივირცემ~რა ც~ შერა თ~რრა წუ~ჲ ღჳლო
ყ~ო ღეიცვ~ლჲ ბნ~ლი ყ~ი ნ~თლ~დ და რიკ~დილი ცცრ~ბდ ღ~ნდა მომიცემია გჳ
რგჳნი მეტობირა ყ~ირა ფ~ნ დამბ~ჲდებელმ~ნ ცირა და უ~ქნირმ~ნ და გ~ნგამტკიც
ნერ ღ~ნ რრ~ლრა რ~რწმსნ~ბჲრა ზ~აჭ
iწსრთიდი ქ~ლადვე მცნ~ბჲთა შირა ფ~ჲთა და დაადგ~რ რ~დ მ~თ ზ~ა და რ~ცელრა
ზ~ა უ~რრა რიკ~დილი ცცრ~ბდ გჳიყნდენ. რ~ითა წ~რსლი ცც~რბა მოიგო და რა
დაცა პოვნე ვნ~ბნი იგი ც~ცცლირ მრ~ცსრებირ~ნი და კერპნი: ც~ცცლითა დაწს
ჱნ და ნაცარი ღეარს რ~ნი მ~თ ერჳდენ. და ერე ღჳლთ~ცა ღ~ნთა ამცენ.
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r~ მე ვიცი იგი რ~ლ კავკარიათაცა ღ~ავე დაილევიან: ც~ ღ~ნ ამ~რ ღ
ესდ~გ ქ~ითა გ~ლითა ღ~ნითა და თ~ვი ღ~ი ღევედრე შერა ფ~ირა და
პ~ლ ჟ~თა ღ~ბილრა გ~ნკაცებ~ლრა და ვნებ~ლრა ჴრნირათ~რ ყ~ნირაჲ და წ~რშფ
სნ~ბითა პ~ტირნირა ძ~ჲთა რშლო მტ~რთა ვ~ა აუ~რ ყსჱსლებ~ჲ გ~ლ
ითა მორ~ვთა მირთაჭ
dა პ~ტივრცემდე რსჱტრა მ~რ ცც~ვლრა ფ~თივ აფმ~რთებ~ლრა და იქ~ვნ
ქ~ითრთ რ~რბჲ ღ~ნი მირა მ~რთ და იქ~ვნ მირლვა ღ~ი შილ~დ რ~კნოდ რ~რწმ~ნბ
არა ზ~ა წ~ირა რ~მბირ~რაჭ და მოაქსანიებია ძ~ი იგი წ~ირა ნინორი რ~ი
პ~ლითგ~ნ აუ~ნდა და ყ~მოწკიდა გჳრგჳნი რ~მტო ძ~ა მ~რ და მოიქვანაჲ
შე თ~რი ბ~ჲუარ და თ~ვრა მირრა გ~მორცა რ~ცე ძ~ჲ და აფიფო გჳრგჳნი
ძ~ჲგ~ნ და დადგ~ჲ თ~ვრა ზ~ა შირა თ~რირ~რა და აფერრ~ლა მირიან მ~ტე
და დაეტლ~ჲ ზემორა ეკლერიარა. რ~ღსალრა რსჱტრა რ~მცრით კერშ
ო. და მ~რ რსჱტრა ღ~ა არრ ნ~წილი ფ~თივ აფმ~რთებ~ლირა რსჱტირა. და
მეორერა წელრა მოკ~და ნანა დედო ტ~ლი და დაეტლა მ~რვე რსჱტრა დარა
ვლით რადა მირიან მ~ტე დამ~რცსლ იქოჭ
mეოცდა ცსთე მ~ტე ბ~ჲუარ შე მირიანირი ცორროიანი ჭ
da დაძდა შე მირი ბ~ჲუარ და იქო მ~რწმ~ნე ვ~ა მ~მა მირი და ამ~ნ მო~უცივნაჲ
სმრ~ვლრნი კავკარიანნი. რ~ნი ვერ მოეუცივნერ მ~მარა მირრაჭ
dა ღთავ~რდა ღ~რ მირრა და რომეცთა მტერობ~ჲ რ~ რომეცნი ბ~ჲუარრ შ
მირ წსლრა რევირ შირა თრდატ მ~ტირა არ~ლირ წსლირა
მეტობ~ჲრა ლ~ჲმოდერ უ~რთლრჭ
x~ ერე ბ~ჲუარ ეზრაცა რპ~რრთა მ~ტერა მ~მირ შმირ წსლრა მირრა და
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დაემოქსრა და გასცვ~ლა უ~ქნა და რიშერა მირრა ტეროზრ რ~ლრა
წუსნდა რ~ჲნი ბ~ჲრდავამდირ მოცემსლ~დ მირიანირგ~ნ და მირცა მირ წ
ილ რ~მღჳლდითგ~ნ მიფმ~რთ უ~ქნა ვ~ე თ~ვმდე აბოცირაჭ
m~ღნფა ნ~თლ იფო ტეროზ. და ერმ~ნ მირმ~ნ და მოირთერ შ~ლი ცსარ
როთაგ~ნ დაეწქვნერ რომეცთა ძ~ვცეთრ რშლიერ და აოტნერ რომე
ცნი. მ~ღნ მეტემ~ნ ბ~ჲუარ ღსა მდგომლობითა ბერშენთა მ~ტირთა და რპა

რრთა მ~ტირათა. დაწერა ჴ~ლით წერილი შმირ წსლთა მირთა და და
დედირა მ~თირა რალომერ. ვ~დირ იქორ ნ~თერ~ვი ბ~ჲუარირი რ~ლ ეშლორ
პქრობ~ჲ მეტობირა მ~თი იქორ მეტობ~ჲ არა ოდერ შებნონ მეტობ~ჲ
ნათერ~ვთა რევირთაჲჭ
m~ღნფა მოიქვ~ნნა შმირ წსლნი მირნი. და მირცა კსცეთი. და დარცნა
რსრთ~ვრ ერირთ~ვად ამ~ნ ბ~ჲუარ ქ~ნი დფ~ნი ცც~რბირა მირირ~ნი დიდრა
რ~რწმ~ნო~ბარა ღ~ა აფარრ~ლნა. და გ~ნამრ~ვლნა მფდ~ლნი და დიაკ~ნნი ქ~ა უარ
თლრა და რ~ჲნრა ღ~ა ეკლერიათა მრ~ცსრად: ამ~ნ აფ~ღენა ეკლერია.
¦ილკნირა: მოკ~და და დაეტლ~ჲ შმარავე თ~რრა თ~აჭ
mეოცდა ეუვრე მეტე მერ~მე მირდატ შე ბაუარირი ცორროიანიჭ
da დაძდა მ~ტედ შე მირი მირდატ. და მეტობდა დიდრა რ~რწმსნ~ბარა ღ~ა და მ~ნ
აფაღენნა ეკლერიანი: თსც~რირრა ციცერა ღ~ა რ~ ჴევრა კლ~ჲრძე
თირ~რა არა იქო ეკლერია. და მსნ ღ~ა დაადგინნა მფდ~ლნი მოშფს
რად კლ~ჲრძთა და წმატა ღენებ~ჲ და ღ~მკობ~ჲ ერსღეთირა. და წს
ნდირაჲ ეკლერიათაჭ
m~ღნ ამირ მირდატირ მეტობ~რა იწქერ უ~რთვლთა რსჱტირა ცც~ვლირა
1-22 სტრ., 63v
გ~ნ ნ~წილირა გ~მოფ~ბდ და უმნად ძ~რადა. რ~ დიდნი რ~რწნი და კსრნე
ბ~ჲნი იუმნებ~დერ რადაცა იქჳრ ნაწილი რსჱტირა ცცოვ~ლირა და არა
აქენებდა მირდატ მ~ტე ნაწ~ლირა გაფებ~ჲდ რ~ ებირკ~პრმნცა ჩ~ტმ~ნ
ი~კბ ეგრეთვე ძერ იყინა და თუ~ა მინიჩებ~ლრრ ო~ირგ~ნ და ძერ~რრ
რსჱტირა მირ ფ~თივ აფმ~რთებ~ლირა უმნა რ~ცედ ძ~ჲ და გ~ნეტინა ქ~თა
ადგილთა უ~რთლირ~თა ნ~წილი რსჱტირაჲ მირ ცცოვ~ლირაჭ
m~ღნ ამ~ნ მ~ტმ~ნ მირდატ. მირვე რსჱტირგ~ნ ღეუმნნა ძვ~რნი და ერთი
წ~რგზავნა ერსღ~თრ და რ~ი დარყა რსჱტირგ~ნ მირ ცც~ვლირა მ~რ გ~რე
მო უმნა უჳთკირითა. პ~ლ რსჱტირა ოდნად და თ~ვრა ზ~ა მირ რსჱტი
რ~რა აფმ~რთა იგი შე ლი გ~ნმან~თლბ~ლი. და ქ~ნი დფ~ნი ცც~რბირა მირირ~ნი ს
ღტოთვ~ლდ აფარრ~ლნა რ~რწმ~ნოებრა ღ~ა დიდრა: და მირრა ზე მოკსდა იკ~ბ
ებირკ~პრი და დაძდა იობ რომეცი. ნერრე კ~ზირა დი~კნი. და მოკსდაჲ
მირდატ მეტე:
mეოცდა ღჳდე მ~ტე ვარაზ ბაუარ შე მირდატირი ცორროიანიჭ
da დაძდა შე მირი ვარაზბაუარ: და ღეირთო ცოლი არ~ლი თარდატირი
რევირ შირა მირიანირ შირ წსლირა. მორწმ~ნე და კეთილ მოუმედი.
ც~ ამ~რ ანგ~ზირა ცარებითა მოენიჩა შე რ~ლრა სწოდერ მსრვანორ
eრე მსრვ~ნორ რ~ღოთგ~ნვე დედირათა დიდი წ~ჲ იუმნა ვ~ა წინამორბე
დი. და ქ~ლივე რ~ფთო წერილი დაირწავლ~ჲ და წარემ~ტებოდა
არ~კითა და მ~დლითა წ~ე ფჲ
v~რ იუმნა ათორმეტირა წლირა. მ~ღნ ბერშენთა მ~ტე თეოდორი მცი
რე ღეღინებ~ლ იუმნა რ~ა არა მიერთნენ უ~რთველნი რპ~რრთა
1-22 სტრ., 64r

ა~დ რთცოვა ვარაზბაუარრ მსრვ~ნორ მშევლ~დ და წარიქ
სანა კორტ~ნტინე პოლედ. და ვ~ა შერა თ~რრა ზრდიდა ტსტს
ნებითა დიდითაჭ
x~ მსრვ~ნორრ არა რ~ჲ ესრვ~ბოდა რ~ტლირა ამირ დ~ბირა თ~რ ა~დ ღ
ერშინა ლ~ცვარა და მ~რცვარა და რიწმიდით ცც~რბდ და ღეიმორა ღ~ა
გ~ნ ჴორცთა თ~რთა ზ~ა ტლ~ჲრი თცირ ბ~ჲლნირა და მით აჩირვ~ბდი
რ ჴ~რცთა მირთა და მრწრ~ტლ ირწ~ვა ენა ბერშ~ლი და არსრებ
რივი. და ტილ~როტორობ~ჲ რრ~ლი ვ~ე ქ~თა სკჳრდა. ც~ მიენიჩნერ მ~რ
მ~დლნი ფჲ მ~რ რნესლთა კსრნებირ~ჲნი რ~ლი წერილ~რრ რრსლ
რა ცც~რბარა მირრაჲჭ
dა ფამერა გ~ნცცადებირ~რა მდგომარე იქო სშილ~დ და რუ~ა მრ
აცსრრა თ~რრა მოფებ~ჲდ ზეთირა აფრანთებ~დ კანდლირაჲ
ც~ მ~ნ ღესრ~ცცქო მსრვ~ნორ და აქსჱდრა რ~მ~ტირა შე ც~რ
და არა გრსრირ რ~მეტოთა თ~რ და ვ~ა მონაზონი იქოტ~ბი მღიე
რი კჳრიაკით კჳრიაკედმდე. ც~ მსრვ~ნორ აფანთო წქ~ლი კანდ~ლთა
ღ~ა თჳნ~რ ზეთირა. და ილოცვიდა ეგრე. რ~ ღჳდფამე ენთებოდა
კანდელი წქ~ლრა მ~რ ღ~ა და ეყსჱნა ო~ი ი~ჳ უ~ე და აფსთუსა
მირ თ~ა ქოტა მ~დირ და მრ~ვლი რ~რწლი აფარრ~ლჲ კანდლირაჲ
მირ მ~რ ცცებითა რნესლთათაჲჭ
x~ რაჩსრირი ვინმე იქო მ~ტირა რ~ნი ერე ორნივე ღეითუსნერ.
წ~რრლვად. რცნა მ~ტემნ თევდორი და დასდგინნა მცვ~ლნი ც~ წინამშფ
სრობითა ო~ჲთა გ~ნვლერ ფამე და წ~რვიდერ. რ~ რსჱტი ნ~თლ
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ირა წინა სშფოდა მ~თ ვ~ა ირრალთა. და ჴ~ჲ ერმათ რსჱტითგ~მ
ო. რ~ი ღ~მომიდგერ მე არა ვიდოდერ ბნელრა და პოერ ნავი და
ვლერ რ~ჲოდენიმე დფ~ნი ც~ უ~ლურა ერთრა ღ~ა ღ~პქრობილ იუმნერ
ვირგ~ნმე და ღეიქენნერ რ~პქრობილერა. ც~ მ~რ ფ~მერა იუმნა შრვა
და მეცირტეცა და ელვა ტ~დი და მთ~ვრრა მ~რ უ~ლუირ~რა დაადგ~ჲ კ~ცი
ვინმე რ~ღინელებით ეტქ~და გ~ნსტვნ მონანი ფჲნი სკ~თს არა დაიუ
ცევირ უ~ლუი ერე. და ერრ~თ ღ~შრწ~ნბლმ~ნ გ~ნსტევნაჭ
aმირა ღ~დ მოვიდერ იჱ~ლიმდ და მსნ იქო ვინმე მ~ტე წრომირა რა
მთ~ვროთ მორრ~ლი რ~ცელით პინინორ და მესფლე მირი რ~ლ
თა დაეტევათ რ~ტლირა რიცბილი და მსნ იქოტოდერ. რ~ მონაზონ
იუმნერ და აფაღენნერ ორნი მონ~რტერნი რ~ნი თითოესლნი მსნ იქო
ტოდერ. და ამ~თ მ~რ ღ~წქნარებ~ლ იუმნერ ღ~დ ამირა. რ~ტლავრა ო~ჲრა მი
იწივნერ. და მსნ აფკსჱცილ იუმნერ მონაზონებ~დ და სწოდერ მსრ
ვანორრ პ~ე ც~ რაჩსრირრაჲ იოვანე:r~ლთა ფვ~წლნი და ღრომ~ნი გ~მოსთუმელ არ~ნ და აფაღენნერ
მონარტერნი და ურენონი. ამირა ღ~დ გ~მორცადა ეღმ~კმნ პ~ე და ა
ქსჱდრა მ~მლთა რ~მტოთა დატევ~ბჲ და მონაზონებითა არა კე
თილ~დ ცც~რბ~ჲ ც~ მ~ნ ღერირცა და გ~ნაშო ამირა ღ~დ გ~მოეცცადა კ~დ
უ~ე და აყსჱნა ც~თა ღ~ა ეკლერია. და ერგარირნი კ~ცნი მგ~ლბლნი ღ
სჱნი~რნი ცილჳთა და აფსთუსა დ~ბჲ რ~კნო
dა ანარტარი პ~ტრიაუირა მ~რ იშსლ~ბით მფდ~ლდ ჴ~ლ დრცმ~ლ იუმნა.

ღ~დ გ~ნჳდა სდ~ბნოთა და აფ~ღენა მსნცა მონარტერნი: პირრა იო
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რდანერ~რა მძდომი მშჳნვ~რე გ~ნკრნაჭ
mოვლნო ქ~ნი სდაბნონი ეგჳპტირა და რკიტირ~ნი და მრ~ვლნი რ~რწლნი
აფ~რრლნა კ~დ მონარტერრა და ურენონრა თ~რრა მოიუცა. და რიქმ
ილრა ღ~ა რატუჳლე რაცერცვე რაზეთე და რაფჳნე ქ~ლივე
ჩსრჩელნი ლ~ცჳთა თ~რითა აფავრნაჲჭ
m~რ ჟ~ა აფერრლ~ჲ ეტირკ~პრი მოამირა. და ღეკრბერ კ~ცნი მირ
უ~ლუირ~ნი და გ~მოითცოვერ პ~ე უ~რთვ~ლი ც~ მ~ნ არა თ~ვრიდვა რ~ა
მცა სრმინა პატრიაურა ა~დ ენებ~ჲ თ~ვირა გ~რდგდ~ბჲ რიმ~ფლირგ~ნ და ე
გრეთ წარტოლვა რც~ჲთა ადგილთა ა~დ კ~დ უ~ე გ~მოეცცადა. რიმ
რავლეთა თ~ა ანგ~ლზთრა და რიტქჳთა ო~ჲთა ებირკ~პრბ~ჲ თავრიდვაჭ
mრ~ვლ გზირ ერმა ჴ~ჲ ზეგ~რდამო უ~ლურა მ~რ რ~ი ეტქ~და პ~ე უ~რთვ~ლ
რა. და სწჳმრობ~ჲრა წჳმიან ქ~ტდა სღჳლოთა ღჳლიერ. რნ~ლთა გ~ნ
კ~რნბდა სნ~ქტთა ნ~ქტ~რ ქ~ტდა მეთევზეთა გ~ნსმარძსჱბდა ც~ მი
რცა ფ~ნ მ~დლი წ~წქლბირა და რ~ლირა წ~თარა ცილჳრა: რ~ რ~ლი მ~მირა ერაი
არი. და მ~მირა ზენონ რკიტ~ლირა ჴ~რცთაგ~ნ რ~ჲ გ~ნჳდერ იცილნა ზ~ცდ აფ
მავ~ლნიჭ aმირა ღ~დ რცნა გ~ნრლვა თ~რიჴ~რცთაგ~ნ და ქ~თა ასწქა
ც~ შმმ~ნ ვინმე ათანარე იცილ~ჲ ყ~ნბა პ~ერ თ~რ რ~ წ~ნი ევედრნ~რ
ფ~ა პ~ე უ~რთვლირა ბრშანე მოქს~ნბდ ყ~ნდა რ~ ტ~დ ტანძნა ჴ~რცნი
თ~რნი. და ღ~დ ათირა დფირა სბრშანა მორლვად მირრა ამირრა ღ~დ ა
თ დფე ილ~ცჳდა რენ~კრა თ~რრა. და გ~მოვიდა მეათერა დფ~რა და ღეწირა
წ~ჲ მრც~რპლი და ეზიარ~ჲ წ~თა რ~ჲდსმლოთა და რც~ნიცა აზიარნა. და
აკ~ცნა და მღჳდბ~ჲ მირცა. ღ~ვიდა რენაკ~დ მიწვა და დაიშინა შილი
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თ~რი თვერა დეკემბ~რრა ორრა და იცილ~რ წ~თა კ~ცთა ვიეთმე წ~ჲ
რ~ი მირი რ~ლ ღექს~ნდათ რიმრ~ვლერა წ~თარა გ~ლობითა და დ~ბი
თა რ~თა წინა სპირობდა მფდ~ლ მ~წმე პ~ე ალეურ~ნდრიელი და მრ~ვლნი
რნ~ლნი გ~ნიკ~რნერ რ~ნი ღეეცნერ წ~ა გს~მრა მირრა. რ~ირრა ცც~რბ~ჲრა ღ~ა მი
რრა წერილ~ჲრრ. ც~ ამირ ნეტ~რირა ტ~დი უ~ბჲ აფეწერ~ჲ გრიგოლ დიოლ
ოფორრა. წ~ა პ~ტრიაურა წრომირ~რა წიგნრა ღ~ა თ~რრა
x~ ყ~ნ პ~ლრ~ვე რიტქ~არა მოვიდეთ ვინ~თგ~ნ ერე ვარზაბ~ჲუარ დაღთა:
სშეოდ. ღეიქს~რა რ~ტლი ერე და მიდრკა კ~თლირგ~ნ და ღეირთო
რც~ჲცა ცოლი შირ წსლი ტეროზირი. მირიანირ არ~ლირა. და სღვა
ტეროზირ შირ წსლმ~ნ შე რ~ლრა ერუსაჭ ტარრმან ც~ რევირ
შირ წსლმ~ნ რ~ნი პ~ლ ვაცრენე ორი შენი რ~თა ერუვაჭ მირდატ და თარდატ
eრე ვ~რზაბ~ჲუარ მ~ტე იქო კ~ცი სრწმ~ნო და მოშ~ლე ღძ~ლირა და ვე
რ იკ~დრ~ბდა ერირაგ~ნ გ~ნცცადებ~ჲდ რძ~ლირა რიშ~ლილირა. რ~ მოუცესლ ი
ქო უ~რთლი დიდრა რ~რწმნ~ბარა ღ~ა იქვნერ აზნ~რნი და ქ~ი ე რი უ~რთლ
ირაჭ dა ერე ვარაზბ~ჲუარ ღიღირა მ~თირგ~ნ ვერ გ~ნაცცადებდა. დატევე
ბ~ჲრა რძ~ლირ~რა მ~თირ~რა: არა რადა აფაღენა ეკლერია. და არცა წმატა
აფღენებ~ლრა. და ქ~ი თავე იუცეოდა სღძ~ლოდ. ამირრა ზე გ~მოგზავნა რპ
არრთა მეტმ~ნ ერირთ~ვი რპითა დიდითა რომეცთა და უ~რთველთა ზ~ა
ც~რკირა დადებ~ჲდ: მ~ღნ რომეცთა მოგზ~ვნერ ვარაზ ბ~ჲუარირრა მ~ცული
და წუ~რ. რ~ა ღეკრბერ და მოირთონ შ~ლი ბერშენთგ~ნ და გ~ნსცს
ნენ კ~რნი კავკარიანთანი. გამოიქ~ს~ნნერ ოვრნი და ლეკნი. და წინა ა

1-22 სტრ., 66r
ფსდგ~რ რპ~რრთა: და წ~რყინებ~ლნი თ~რნიცა ეტქ~დერ. წინა აფდგ~მარა რპ~რრთ~რაჭ
aრა ირმინა არცა რომეცთა არცა წ~რყინბ~ლთა მირთა რ~ იქო იგი ყს
კენი და მოღიღი სკსძდა ჴევრა იგი კ~ცეთირ~რა და აფაღენა ციცე ჴიდარრ.
და გ~ნამგრნა ციცე უ~ლუნი და სბრშანა ქ~თა რ~ა დამ~ლნერ ძვარნი:mოვიდერ რპ~რრნი პ~დ რომცითრ და მოაოჴრერ და ღ~მვიდერ უართლრ.
აფაღენა ერირთ~ვმნ რპ~რრთამ~ნ ტტილირი. კართა ღ~რ ციცედ მცცეთ
ირა, მ~ღნ ვარზაბ~ჲუარ ეზრაცა ღ~ვრდომით და ითცოვა მღჳდ~ბჲ.
ც~ ერირთ~ვმ~ნ რპ~რრთმ~ნ წუ~ჲ მ~რ პ~დ მომეც რ~ჲნი და მოვაკანი.
რ~ რაზფვ~რთა რპ~რრეთირგ~ნი არრ და მ~თი არრ რ~ჲნი რ~დ ღჳლნი
არ~ნ რპ~რრთა მ~ტთ~ნი და რცედან რ~ქდართა მ~თთა მ~თთარა და თუ~ნ
და კმა არრ უართლი რ~ნი ნ~ღბნი ც~რთ მჴევლირ~ნი გ~უნდერ სკ~ჱ უა
რთლი. და ც~რკრა მირცემდით მ~ტეთა ცსარროანთაჭ
m~ღნ ვარზაბ~ჲუარ ვერფ~რჲ პარსცი მისგო ღიღირგ~ნ დიდირა. მირცა
რ~ჲნი და მოვაკანი. და გ~ნწკსჱთა ც~რკი. ც~ მ~ნ ერირთ~ვმნ მირცა ციცე
ტტილირირა და წ~რვიდა მ~რითგ~ნ იუმნნერ მოც~რკე: ამირა ღ~დ გ~ნსდგერ
კლ~ჲრძნი ვარზაბ~ჲუარრ და მიერთნერ ბერშენთა და დაიპყრეს ბერძენთა თსცარირი და
ქ~ი კლ~ჲრძეთი ზფჳთგან არრიანთამდეჭ
dა დარყა ვარაზბ~ჲუარრ უართლი თჳნი~რ კლ~ჲრძეთი რა და წერ
ეთი და ეგრირი მ~ნვე ერირთავმ~ნ რპ~რრთმ~ნ წარიქს~ნნა ტქსჱდ
ღჳლნი ტეროზირნი. არ~ლირ წ~ლნი მირიანირნი. მ~რწმნირა მ~ტირ~ნი და უ~ქნირა მ~თი
რა რაზფვ~რი უ~რთლირა მორცა ვარაზბ~ჲუარრვე და მოკ~და ვ~რზბ~ჲურ და დარ
ყერ შენი მირნი რ~მნი წვრილნი რ~ლნი ვერ იპქრობდერ მეტობ~ჲრაჭ
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mეოცდა რვა მ~ტე თარდატ რიმ~მრი ვარაზბ~ჲუარირა რცორროიანიჭ
m~ღნ წ~რყინებ~ლთა უ~რთლირ~თა ზრაცსა ქსჱრ და დარსჱრ მ~ტედ რი
მამრი ვარაზბ~ჲუარირი შე რევირა. შირ წსლი მირიანირა კ~ცი მო
ცსცებ~ლი რ~ცლით თარდატ და მირცნერ ღჳლნი ვარაზბ~ჲუარირნი რაზრ
დოდ არ~ლირ წსლნი მირნი. და მერამერა ღჳლრა მეორირა ცოლირ~რა ზრდი
და რ~მღჳლდირა ერირთ~ვი რ~ლრა ერუვა რ~ცლით ტარრმ~ნჭ
x~ მ~ტობდა ერე თარდატ მოცსცებ~ლი კ~თლ~დ და იქო კ~ცი მ~რწმნე ბრშ
ენი და გონი~რი ამან რიბრშნითა თ~რითა დაამღჳდნა რპარრნი გ~მოა
ყინნა ძვარნი და ღეკაზმნა ეკლერიანი. ამირ ზე მოკ~და ებირკ~პრი იობ.
და დარსა მირ წილ: ელია: და ც~რკრა მირცემდა რპ~რრთა მ~ტერა: და მ~ნ გ~მ
ოითცოვა რსრთ~ვი და აფ~ღენა ეკლერია და მანვე აფ~ღენა ნეკრერიჭ
და მ~ტობდა სღტოთვლ~დ: და მოკ~და რ~რწმსნ~ბრა ღ~ა დიდრაჭ
mეოც და ცცრა მ~ტე ტ~რრმ~ნ შე ვარაზ ბ~ჲუარირი ცორროიანიჭ
da დაძდა მ~ტედ შე ვარზაბ~ჲუარირა შირ წსლირ წსლი ტეროზირი რ~ლრა ერ
უსა ტარრმ~ნ. რ~ იგი სცსცერი იქო შმ~თა და მოკ~და ელია ები
რკ~პრი და დარსჱრ რვიმონ: ერე ტ~რრმ~ნ იქო კ~ცი მ~რწმსნე მჴედ~რი ღ~მმ
ართებ~ლი ეზრაცა მ~ტერა ბერშენთარა ითცოვა მირგ~ნ ღ~წევნაჲ
აფსრრსლ~ჲ თცოვა მირი კეირარმ~ნ. მ~ღნ გაადგ~ჲ რპ~რრთა აფარა

მირცა ც~რკი და გ~ნამრვლნა ძვ~რნი და გ~ნააცლნა ეკლ~რიანი ქ~ა უ~რთლრა ღ~ა
აფაღენა ეკლერია ეკლერია ბოლნირირა და მცირედ ჟ~მ მ~ტობდა და მოკ~დაჭ
mეოცდა ათე მ~ტე მირდატ შმა ტ~რრმ~ნ მ~ტირა ცორროიანიჭ
dაძდა შმ~ჲ მირი მირდატ მ~ტედ არ~ლირ წსლი თარდატირი შე ვარაზა
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ვარაზა ბაქარისი მამულად ბაქარიანი დედულად რევიანი: ორთავე მირიანის ძეთა ნა
თესავი: და იყო ესე მირდატ კაცი ქველი და შემმართებელი მჵედარი, ურწმუნო და
უშიში ღ~ჳ ლაღი და ამპარტავანი. და მინდობილი მჵედრობასა თჴსსა და არაჳ
მსახურა მან
ღ~ა არცა აღაშენა ეკლესია არცარა ჰმატა აღშენებულთა. და სილაღითა მისითა მტერ
ექმნა ბერძენთა და სპარსთა. ბერძენთაგან ეძიებდა კლარჯეთს საზღვართა
ქართლისათა
ხ~ სპარსთა არა მისცემდა ხარკსა: მაშინ სპარსთა მეფემან გამოგზავნა ერისთავი.
რომელსა ერქვა უბარაბ აბრამ სპითა ძლიერითა მირდატის ზედა: მაშინ მირდატ
სილაღითა
თვისითა არა ჰრიდა სიმრავლესა სპარსთასა მცირედითა სპითა მიეგება გარდაბანს.
ეწყო
აოტეს და შეიპყრეს სპარსთა წყობასა შინა. შემოვიდეს ქართლს და დაიპყრეს ქართლი
და გარყვნეს ეკლესიანი: ხ~ ნათესავნი მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა და სვიმონ
ეპის კო
პოსი მათთანავე, ხ~ მირდატ წარიყვანეს ბაღდადს, და მუნ მოკუდაჱ
ცხორებაჳ ვახტანგ გურგასლისა მშობელთაჳ და შემდგომად თვით მისი
დიდისა მის, და ღ~თისმსახურისა მეფისა რ~ი უმეტესად კაცთაგან განთქმულად
გამოჩნდა ყოველთა მეფეთა ქართველთასაჱ
ვითარ იგი შეიპყრეს ქართველთა მეფე მირდატ სპარსთა წყობასა შინა. და წარიყვა
ნეს ბაღდადს და მუნ მოკუდა და დაიპყრეს ქ ართლი სპარსთა გარყვნეს ეკლესია
ნი. დამალეს ჯვარები ქართველთა და ყოველთა შინა ეკლესიათა ქართლისათა
ცეცხლის
მსახურთა სპარსთა აღაგზნეს ცეცხლი: ხ~ ნათესავნი ქართლისა მეფეთანი დარჩეს
ჵევსა
კახეთისასა: და შ~დ სამისა წლისა უცალო იქმნა სპარსთა რ~ აღუდგეს მტერნი აღმო
სავლით: მაშინ შეითქვნეს აზნაურნი ქართლისანი მოიყვანეს და დასვეს მეფედ
მცხეთას
ძე მირდატი მეფისა წარტყვენილისა სახელით არჩილჱ
მეოც და ათ ერთმეტე მეფე არჩილ ძე მი
რდა მეფისა ხოსროიანიჱ
ამან არჩილ მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით ნათესავი ივბიმი

ანოს მეფისა: სახელით მარიამ მარიამ და განაცხადა მტერობა სპარსთა: გამოაჩინნა
ჯვარნი და
შეამკვნა ეკლესიანი: მოსრნა და განასხნა ყ~ნი ცეცხლის მსახურნი საზღვართაგან
ქართ
ლისათა: მოირთო ძალი საბერ ძნეთით წარძღვანებითა ჯ~ისათა იწყო ბრძოლად
სპარსთა. მა
შინ ერისთავი სპარსთა მეფისა რ~ი ერისთაობდა რანს და მოვაკანს ვ~ე არჩილის
მეფობამდე: მისივე
1-28 სტრ., 67v
გასაგებელი იყო ქართლი, ამ ან შეკრიბა სპა რანისა და მოვაკანისა და ადარბადაგანისა
და მო მა
რთა არჩილს: ხ~ არჩილ სასოებითა და მინდობითა ღ~ჳთა მიეგება საზღვართა ზ~ა
ქართლისათა
და რანისათა, ეწყო მუნ მდინარესა ზედა ბერდუჯისასა და ძალითა პატიოსნისა
ჯვარისათა მოსრნა
და ტყვე ყვნა, და შევიდა რანს და წარმოტყვენა და მოვიდა შინა გამარჯუებული,
განავლინა ქადაგნი
ყოველსა ქართლსა შინა. და ჰქვა ყოველთა არა ძალითა ჩვენითა არცა სიმჵნითა არცა
სიბრძნითა
არცა სიმრავლითა სპათათა ვსძლეთ მტერთა ა~დ ჯვარითა უ~ჳ ჩვენისა იესოს ქ~ეს
ძისა ღ~თისათა რო
მელმან მოგუცა წინამძღვრად და საჭურველად ჯ~ი მისი პატიოსანი, აწ ყ~თა
ქართველთა ადიდეთ
სამება ერთარსება ღ~ი დაუსაბამო დამბადებელი ყ~ისა შეწირეთ მადლობა და
მტკიცემცა არიან გუ
ლნი თქვენნი სარწმუნოებასა ზ~ა სამებისა წმიდისასა: და ყ~თა ქართველთა შეწირეს
მადლობა
ღ~ჳ მიმართ და განაახლნეს ეკლესიანი: მაშინ არჩილ მეფემან აღაშენა ეკლესია სტეფან
წ~ისა
მცხეთას კართა ზედა არაგვისათა სადა იყ~ნეს კუბონი მტკიცენი საბრძოლნი რ~ნი
მასვე
აღეშენნეს, ესვა არჩილს ძე და უწოდა სახელი მირდატ; და აღიზარდა ესე მირდატ და
დადგა ჰასაკსა მამაკაცობისასა მირ
დატ იყო მორწმუნე და ღ~თის მსახური ვ~ა მამა მისი. და იყო იგი ქველი და
შემმართებელი: ამან უმე
ტესად უწყო ბრძოლად სპარსთა: შესლვად და ტყვენვად რანსა და მოვაკანსა რ~ მას ჟ~ა
შინა უ
ცალო იყო მეფე სპარსთა. ჰბრძოდა იგი ინდოთა და სინდთა და აბაშთა; და ვერ
შემძლებელ იყო

სპისა დიდისა გამოგზავნასა და სპათა რანისა და მოვაკანისათა და ადარბადაგანისათა
ემძლავრებო
დეს ქართველნი. წინამძღვარ ექმნის მირდატ სპათა მამისა თ~სისათა და მარადის
სტყვენვიდა
რანსა და მოვაკანსა: მას ჟ~ა შინა იყო ერისთავად რანს ბარზაბოდ ვეროდეს წინა
აღუდგებოდა
იგი ა~დ გა ნამაგრნის ციხენი და ქალაქნი: და შესლვასა ქართველთასა რანს სადაცა
ეწყვნიან
სპარსნი [რ~ლსა] ნაწყვედთა ლაშქრისათა მტყვენვალთა ქართველთა, მარადის
სპარსნი იძლეოდი
ან: ხ~ ბარზაბუდ ერისთავსა რანისასა ესვა ასული ქმნულ კეთილი შვენიერი რ~ლსა
ერქვა
საგდუხტ: უთხრეს მირდატს ძესა არჩილისსა სიშვენიერეჳ მისი და სმენითა
სიშვენიერისა მი
სისათა ტრფიალ იქმნა მირდატ მის ზ~აჱ მოაჵსენა მამასა თჴსსა ვევედრები მეფობასა
თქვენსა.
მომგვარე ცოლად ჩემდა საგდუხტ ასული ბარზაბოდისი, და შევქმნათ ჩვენ შ~ს
მშვიდობა დაღათუ ძალითა
ქ~სითა ჩვენ ვართ მძლავრნი ა~დ ვერ წავიხვამთ ჩვენ ციხეთა და ქალაქთა რანისათა.
ნუ უკვე იცა
ლოს მეფემან სპარსთამან და იძიოს ჩვენ ზედა შური და მოაოჵრნეს ეკლესიანი და
საზღვარნი ჩვენნი
აწ ამითღა განქარდეს მტერობა ჩვენი და ჩვენთვის რაცა მოაჵსენოს მეფესა სპარსთასა
უსმენს იგ
და ამით მტკიცედ და შეურყევლად ვიპყრნეთ საზღვარნი ქართლისანი და
განმტკიცნეს სჯული
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ქ~ესი ქართლს: და არღარა შეიქმნას გულსა ქართველთასა იჭვი და გმობა სჯულისა
ქ~ესისა და
მძლავრებისათვის სპარსთასა ესე ყ~ი მირდატ სიყვარულისათჴს მის ქალისა თქვა.
მაშინ ა
რჩილ მეფემან აღუსრულა თხოვა მისი: წარგზავნა მოციქული ბარზაბუდისსა. და
ითხოა ასული
მისი ცოლად ძისა მისისა, ხ~ ბარზაბუდ განიხარა სიხარულითა დიდითა რ~
მოოჵრებულ იყო ქ~ყა
ნა მათი და შესჭირდებოდა ითხოა ფიცი და აღთქმა მშვიდობისათჴს და მისცეს ფიცი
მშუიდობისათჴს
და მოსცა მან ას~ლი თ~სი ზითვითა დიდითა: მოიყვანეს მცხეთას და ქმნნეს ქორწილი
შვება და განცხრო

მა დღეთა მრავალთა და მისცა მეფემან სამშვილდე ძესა თჴსსა საერისთოთა მისითა:
და მუნ დასხდეს
მირდატ და საგდუხტ: ხ~ ამან საგდუხტ დედოფალმან გამოიკითხა სჯული ქ~ესი რ~
ქმარმან მისმან
მოჰგვარნა კაცნი სჯულისმეცნიერნი და უთარგმნეს სახარება უ~ჳ ჩვენისა იესო ქ~ესი
და ამ
ხილეს ვ~დ ჭ~ტი, ღ~ი ქ~ე არს რ~ი განკაცნა ჵსნისათჴს ჩვენისა: მაშინ საგდუხტ
გულის ჵმა ყო
და ცნა სჯული ჭ~ტი, დაუტევა ცეცხლის მსახურება და ნათელ იღო და იქმნა
მორწმუნე და მან
აღაშენა სიონი სამშვილდისაჱ ამის არჩილისა ზე გარდაიცვალნეს სამნი ეპისკოპოსნი,
იოანე გრიგოლი ბასილი და ბასილისა შემდგომად ამანვე არჩილ დასვა ეპისკოპოსი
რ~ლსა ერქვა
მობიდანჱ ესე იყო ნათესავით სპარსი, აჩვენებდა იგი მართლ მადიდებლობასა: ხ~ იყო
ვინმე მოგუი უსჯულო შემშლელი წესთა. და ვერ უგრძნა არჩილ მეფემან და ძემან
მისმან უსჯულო
ება მობიდანისი: ა~დ ჰგონებდეს სარწმუნოდ და ვერც განაცხადებდა მაშინ
ქადაგებასა სჯულისა
მისისასა შიშისაგან მეფისა და ერისა: ა~დ ფარულად წერდა წიგნებსა ყ~ისა
საცთურებისასა რ~ი შ~დ
დაიწვა ყ~ი წერილი მისი ჭ~ტმნ ებისკოპოზმან მიქელ რ~ი განიკვეთა კადრებისათჴს
ვახტანგ მეფისა.
ხ~ ამან არჩილ მეფემან ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი აღასრულნა სარწმუნოებასა
შ~ა სამებისა
წ~ისასა ეკლესიათა შენებასა: და ყოველსა ქართლსა შინა განამრავლნა მღვდელნი და
დიაკონნი მსახუ
რნი ეკლესიათანი: და მოკუდა და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი მირდატჱ
მეოცდა ათორმეტე მეფე
მირდატ მეოთხე მირდატ: ძე არჩილ მეფისა ხოსროიანიჱ
და მეფობდა იგი ვ~ა მამა მისი დიდსა სარწმუნოება
სა შინა: მიუდგა დედოფალი საგდუხტ და შვა ასული და უწოდეს სახელი ხვარანძე:
კ~დ ევედრებო
დეს ღ~ა მეფე მირდატ და დედოფალი საგდუხტ. რათა მისცეს ძე: შ~დ ოთხისა წლისა
მიუდგა საგდუ
ხტ და შვა ძე და უწოდა სახელი სპარსულადჱ ვარანხვასროთანგ: ხ~ ქართულად
ეწოდა ვახტანგ: ვახტანგ ქ~ს აქეთ ნზ:აღი
ვსნეს სიხარულითა მშობელნი მისნი. შობასა ყრმისა ამის ვახტანგისსა: და განავლინეს
მახარობელნი
ყ~თა თანა ერისთავთა: და გამოიღეს ხვასტაგი დიდძალი ოქრო და ვეცხლი და
განუყვეს გლ ახაკთა და შეწირ

ეს მადლობა ღ~ჳ მიმართ ლოცვითა და ღამის თევითა დღეთა მრავალთა: და შ~დ
ამისსა მოხადნა მეფემან ყ~ნი წარ
ჩინებულნი ქალაქად: და დღეთა მრავალთა ჰყო პურობა და განცხრომა. და
ევედრებოდეს ყ~ნი ღ~ა აღზრდისა თ~ს
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ვახტანგისათვისჱ მოითხოა მეფისაგან საზრდელად საურმაგ სპასპეტმან ვახტანგ
დიდითა ვედრებითა: ხ~ მიანიჭა მეფემან და მისცა ძე მისი ვახტანგ საურმაგს სპასპე
ტსა საზრდელად: რ~ წესი იყო რათა შვილნი მეფეთანი წარჩინებულთა სახლსა
აღიზარდნენ
შ~დ ამისსა მეექვსესა წელსა შვა საგდუხტ ასული სხვა. და უწოდა სახელი
მიჰრანდუხტ და მოითხოა
იგი საზრდოდ სპასალარმან კასპისამან, და მისცა იგი მეფემან. და წარიყვანა ქალაქსა
კასპისასა, და
იზარდებოდა მუნ: შ~დ ამისსა წელსა მეორესა მოკვდა მეფე მირდატ: დარჩა ვახტანგ
შვიდის წლისა ყრმაჱ
მეოცდა ათსამ მეტე მეფე ვახტანგ: ძე მირდატისი ხოსროიანი:
მაშინ საგდუხტ დედოფალი შეძრწუნდა მამისა მისისა ბარზაბუდისგან ნუ უკვე შური
იგოს მამამან ჩემმან ნაქმრისთვის მამამთილისა და ქმრისა ჩემისა რომელ ეგოდენნი
ბოროტნი მო
აწივნნეს მას ზედა: ნუ უკვე შური იგოს ჩემ ზედა დატევებისათჴს სჯულისა. და
წარწყმიდოს
შვილი ჩემი. განრყვნას ქართლი და სჯული ქ~სი წარწყმიდოს: ესე ყ~ი მოიგონა და
შთავარდა
მწუხარებასა შინა დიდსა ევედრებოდა ღ~ა და განიზრახა წარსლვა წ~ე მამისა მისისა
და შევრდომა მისი,
მოიყვანნა ყ~ნი ერისთავნი სპა სპეტისათანა და ცრემლითა სიმწარისათა შევედრა ძე
მისი სპასპეტსა
და ერისთავთა ყოველთაჱ და წარვიდა ბარდავს მამისა თჴსისა თ~ა განუღო თავი და
ამოუყარნა ძუძუ
ნი მისნი. დავარდა პირსა ზედა დადვა პირი თვისი ფერჵთა მისთა ზ~ა დაალტობდა
ფერჵთა მა
მისა თჴსისათა ცრემლითა: და ითხოვდა მისგან შეწყალებასა და არა ჵსენებასა
ნაქმართა ქრმისა თვი
სისათა: და შენდობასა დატევებისათვის სჯულისა: და ევედრებოდა რათა არა
აიძულოს დატევებად ქ~ს
სჯულისა. რ~ იგი არს ღ~ი ჭ~ტი და ევედრებოდა რათა იპყრას შვილი მისი მამულსა
შ~ა თჴსსა და მო

ურავ ექმნას იგი სპარსთა მეფესა წ~ე: mაშინ ბარზაბუდ განმზადებულმან
[სიკდილად]
ბოროტის ყოფად ქართლისათუვის: შეიწყალა ასული თჴსი: არა აიძულა დატევება
სჯულისა და აღას
რულა ყ~ლი თხოვა მისი: ხ~ სჯულისათვის ესრეთ თქვა, იძულებით არცა ვის
ქართველსა დაგატეო
ბიებ სჯუ ლსა ქ~სსა ა~დ მივგზავნნე ცეცხლის მსახურნი ქალაქსა თქვენსა: და იყვნენ
მუნ მათ
ზ~ა ებისკოპოსი სჯულისა ჩვენისა და ვინცა ქართველი ნებითა თჴსითა აღირჩევდეს
სჯულსა
ჩვენსა ნუ აყენებთ: მაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა თჴსსა შიშისაგან დიდისა და
აღუთქვა მინდობითა
ღ~თისათა და წარმოვიდა ქართლად: მაშინ ბარზაბუდ წარმოგზავნა ცეცხლის
მსახურნი მცხე
თას და მათ ზედა ეპისკოპოზად ბინქარ და დასხდეს მოგუთას: ხ~და საგდუხტ
დედოფალი განაგებდა
მეფობასა ძალითა და შეწევნითა მამისა თჴსისათა. და მოკ~და ბარზაბუდ მამა
საგდუხტისი: და მის წ[.]ილ
დაადგინა სპარსთა მეფემან ადგილსა მისსა ძევე მისი ვარაზბაკურ ძმა საგდუხტ
დედოფლისა:
მოკუდა საურმაგ სპასპეტი მამა მძუძე ვახტანგისი: მაშინ მეფემან დაადგინა სხვა
სპასპეტი.
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რ~ლსა ერქუა ჯუანშერ ხ~ ბინქარიან ებისკოპოსი მცხეთელთა რ~ი იყო სპასრსი
ცეცხლის
მსახური.ასწავებდა ქართველთა სჯულსა თ~სსა ა~დ არავინ ერჩდა
წარჩინებულთაგანნი: გარნა
წვრილისა ერისაგანი მიაქცია მრავალი ცეცხლის მსახურებასა და შეერია ქართლს
შინა წვრი
ლსა ერსა ზ~ა ცეცხლის მსახურება: ამისთ~ს მწუხარე იყო დიდად საგდუხტ
დედოფალი: ა~დ
მძლავრებისაგან სპარსთასა ვერარას იკადრებდა: მაშინ მოიყვანა მღვრდელი ჭ~ტი
საბერძნე
თით სახელით მიქელ და დაადგინა მიქელ ეპისკოპოზი ეპისკოპოსად.ზემოსა
ეკლესიასა რ~ მო
ბიდან ეპისკოპოსი გარდაცვალებულ იყო: და ესე მიქელ ეპისკოპოსი წინა აღუდგა
ბინქარს მაც
თურსა რ~ ასწავებდა ყ~თა სჯულსა ჭ~ტსა ამან იპყრნა სარწმუნოებასა ზ~ა ყ~ნი
წარჩინებულ

ნი ქართლისანი და ერიცა უმრავლესი: ა~დ მცირედი ვინმე წვრილისა ერისაგანნი
მიიქცეს ცეცხლის
მსახურებასაჱ mაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა ათისა გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი უ
რიცხუნი და მოტყვენეს ქართლი თავითგან მტკვრისით ვ~ე ხუნანამდე: და
მოაოჵრნეს ველნი ა~დ
ციხე ქალაქნი დაურჩეს თჴნიერ კასპისა: ხ~ კასპისა ქალაქნი შემუსრნეს და ტყვე ყვნეს
და წარი
ყვანეს ვახტანგის დაჳ მირანდუხტ სამისა წლისა ქალი: რ~ი დაურჩეს
წარუტყვენელად
ჵევნი ქართლისანი კახეთი. და კლარჯეთი და ეგრისი ჩავლეს რანსა და მოვაკანს და
მოტყვენეს
იგიცა. და განვლეს კარი დარუბანდისა: რ~ თვით გზა სცეს დარუბანდელთა და
შევიდეს ოვსეთს გა
მარჯვებულნი: მასვე ჟ~ა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზეთით: რ~ ბერძენთა ჰქონდათ
ეგრის
წყალს ქუემოთ კერძი ყ~ი დაიპყრეს. ქვემოთ ეგრის წყლითგან ვ~ე ციხე გოჯადმდე:
მაშინ იქ
მა გლოა და წუხილი ყ~თა ზედა ქართველთა და იტყოდეს განვამრავლეთ ცოდვა წ~ე
ღ~თისა და არ
ცა კეთილად ვიპყართ სჯული ქ~ესი და წესი იოვანეს მცნებისა: და სამართლად
მოაწია ღ~თნ ჩვენ ზ~ა
ესე რისხვა: რ~ მიგვცნა ჩვენ წარტყუენვად უცხოთა ნათესავთა: მიგვეღო ჩვენ
საზღვარი ბერ
ძენთაგან: ვ~ა მიეღო ვარაზ ბაქარ მეფესა ბერძენთაგან კლარჯეთი. იგი ცოდვითა
ვარაზ ბაქარისა
თა მოიწია. რ~ ვერა კეთილად ეპყრა სჯული ქ~ესი ხ~ ესე არა მეფეთა ჩვენთა
ცოდვისაგან იქმნა. ა~დ ჩვენ ერისა
ცოდვათაგან: აწ მეფე ჩვენი ყრმა არს და არა გვივის ჩვენ წინამძღვარი რ~იმცა
სასოებითა ქ~ესითა
და წინამძღვრებითა ჯვარისათა წარგვიძღვა ჩვენ: და ვიძიეთ ჩვენ შური პ~ლ ოვსთა
ზ~ა: და შემდგომა
დმცა ვძებნეთ საზღვარნი ქართლისა ბერძენთაგან ამას იტყოდეს ყ~ნი ქართველნი: და
იყ~ნეს
მწუხარებასა შ~ა დიდსაჱ მაშინ ვახტანგ იზარდებოდა და ისწავლიდა, მიქელ
ებისკოპოსი
საგან ყოველსა მცნებასა უ~ჳსა და სიყრმისავე ჰასაკსა შეიყვარა სჯული ქ~ესი უფროს
ყ~თა მეფე
თა: და მ წუხარე იყო იგი ამისთ~ს რ~ შემორეოდა ქართლს ცეცხლის მსახურება,
ტყვებისა და საზღ
ვართ მიხვმისაგან: და უმეტეს იურვოდა სჯულისა თ~ს გონებასა შ~ა ა~დ
ძლიერებისაგან სპარსთასა
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ვერ იკადრებდა გამოცხადებად: მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა თხუთმეტისა.
მოუწოდა
ყოველთა წარჩინებულთა ქართლისათა და შემოკრიბნა ყოველნი ქალაქნი და
განმზადა მეფემან
სახლი ერთი და დაჯდა საყდართა ზ~ა მაღალთა: ხ~ ჯუანშერ სპასპეტი და ორნივე
ეპისკოპოზნი
დასხდეს საყდართავე: და სხვანი ყოველნი ერისთავნი დასხდეს სელებითა და ათასის
თავ
ნი და ასისთავნი და ყოველი ერი წარმოდგეს ზე: mაშინ მეფემან ვითარცა
მოხუცებულმან: და ბრძენმან და
ვითარცა აღზრდილმან ფილასოფოსთა თანა: იწყო ზრახვად ჵმითა მაღლითა და
თქვა: მეფეთა და
ერთა ზედა მოიწევის განსაცდელი და ჭირი ღ~ჳ მიერ ცოდვათა მათთაგან ოდეს
მორწმუნეთა აკლონ
მსახურება ღ~ჳ და გარდახდენ მცნებათა მოაწევს ჭირთა ესე ვითართა ზ~ა რ~ი აწ ეს
მოიწია ჩვენ ზედა.
ვ~ა რა მამა კეთილი წვრთინ შვილსა კეთილად საქმეთა ზედა კეთილთა: და უკეთუ
არა კეთილად აღასრულებდეს
სწავლასა მამისა თჴსისასა გვცემს მამა იგი გვემითა და სწავლითა რათა ასწავლოს ყ~ი
კეთილი და იქმნას
საჵმარ კეთილისა: ეგრეთ გვწვართნა ჩვენ ღ~ნ დამბადებელმან ცისა და ქვეყანისამან:
ამისთჴს გვი
ჵმს ჩვენ რათა ვმადლობდეთ მოწყალებათა მისთა: მაშინ ამათ ყოველთა მისცეს ღ~ა
მადლობა: კ~დ
იწყო ზრახვად მეფემან ვახტანგ და თქვა ყოველთა წ არჩინებულთა ისმინეთ ჵმისა
ჩემისა დაღა
ცა თუ ყრმა ვარ და არა გინახავსთ ჩემგან კეთილი მამათა კვლა ჩვენთაგან გინახვან.
დიდნი კეთილ
ნი და დიდებანი რ~ნი დადგინებულ ხართ მთავრობასა ზ~ა: აწ უკეთუ გვაცოცხლებს
ღ~ი მოგხვ
დენ ჩემგან კეთილნი და დიდებანი რ~ნი არა გეხილნენ მამათა ჩვენთაგანჱ აწ
რომელსა გეტყვი
თქვენ დაღაცათუ ჩემ ზედა და თქვენ ზ~ა სწორად მოწევნულ არს განსაცდელი: ესე
ა~დ ესრეთ იპყართ
თავით თქვენით ვითარმცა არა მოწევნულ არს თქვენ ზედა ა~დ ჩემ ზედა ოდენ: და
არა იყოს გულსა ჩემსა
სიტყვა თუ რომელ მოიწინეს მათ ზ~ა განსაცდელნი თჴსისა შურის გებისათ~ს ჰყოფენ
ამას ა~დ

ყ~ი ჩემდა სამსახურად დავითვალო ყ~ისათ~ს კეთილი მოგაგო: არა დავითმინო
კიცხევა ოვსთა: ა~დ სასო
ებითა სამებისა ერთარსებისა დამბადებელისა ღ~ჳ დაუსაბამოსთა და წარძღვანებითა
ჯვარისა მის
პატიოსნსათა რ~ი მოცემულ არს წინამძღვრად, და საჭურველად, გულით მოსავთა
მისთა და ვიძიოთ
შური მათ ზ~ა: უკეთუმცა წაგვკიდებოდა ესე სპარსთა მეფისაგან. ანუ ბერძენთა
მეფისაგან მომცა ვით
მინეთ: ა~დ რა მოწევნულ არს ჩვენ ზ~ა ოვსთა კიცხთაგან არა ჵამს მისი დათმენა, და
სიკვდილი სჯობს თა
ვთა ჩვენთათ~ს: მაშინ აღდგა ჯუანშერ სპასპეტი და თქუა ცხონდინ მეფეო
უკუნისამდე დიდებით
და მტერთა შენთა ზედა ნება აღსრულებით ჭ~ტი ბრძანე ცოდვათა ჩვენთა მიერ
მოიწია ესე განსაცდელი
ჩვენ ზედა და სამართლად გუსაჯნა ღ~თნ რ~ განვამრავლეთ ცოდვა წ~ე მისსა და
გვიღირს მადლობა ღ~ჳ: რ~ დიდსა
პატიჯსა ღირს ვიყუენით და არა ეზომსა რომელ მოიწია ჩვენ ზედა: ა~დ მრავალ
მოწყალემან ღ~ნ არ ცა შეცოდე
ბათა ჩვენთა ოდენი პატიჟი მოგვაგო და ამით კნინითა პატიჟითა გვწვართნა: და ჩვენ
მკვიდრთა ქართლისათა+
აშიაზე#--------------------------------------------------+ამის თის დიდი მადლობა გვიღირს ღ~ჳ მიმართ რ~
შენ მჯობესი ყ~თა მეფეთა ქართლისათა
#------------------------------------------------------------------------------და
1-29 სტრ., 70r
მამათა შენთა უფროსი ყ~თა სრული მსგავსი ნებროთ გმირისა გამოგაჩინა ღ~ნ
წინამძღვრად
ჩვენდა მოცემულ ხარ შენ ღთ~ისა მიერ: განმაქარვებელი ჭირთა ჩვენთა ძველთა და
ახალთასა: და უ
კეთუ ცოდვანი ჩვენნი არა დასძლევენ შენ მიერ მოველით განქარვებასა ყოველთა
ჭირთა ჩვენთასა.
უმეტეს წარმატებასა საზღვართა ჩვენთასა ყ~ისა ჟამისასა: რათა არა ვინ მამათა
შენთაგან ყოფილ არს
მსგავს შენდა ცხოვნდინ მეფეო უკ~ე: რადგან მოწევნულ არს ოვსთაგან ხუთსა ამას
წელსა შინა ვყოფილ
ვართ ჩვენ მწუხარებასა შინა დიდსა: ამისთ~ს რ~ ყრმა იყავ და არა ძალ გედვა
მჵედრობა და წყობათა

წინამძღვრობა და არცა შინა მეფობისა განგებაჱ აწ მეფეო დაღაცა თუ სრულ ხარ სიბრძ
ნითა და ძალითა სიმჵნითა და ჰასაკითა: ა~დ გაკლს სისრულე დღეთა
მჵედრობისათ~ს: ხ~ ვხედავ სიბრძნე
სა შენსა დაღაცათუ ყრმა ხარ: ა~დ ძალ გიც განგება მეფობისა: ხ~ მჵედრობისა და
წყობათა წინა გან
წყობისა შენისა არა არს ჟამი: ესე არს განზრახვა ჩემი რათა სიბრძნითა შენითა და
კითხვითა დედისა
შენისათა გამოარჩივე ერთი ვინ ჩვენგანი წინამძღვრად სპისა ჩვენისა: და მიგვცენ ჩვენ
ყ~ნი მას: და ვიყ
ვნეთ მორჩილ ვ~ა მამისა შენისა და ძალითა სამებისა ღ~ჳ ერთარსებისათა წარვიდეთ
და ვიძიოთ შური.
ხ~ შენ იყავ შინა და განაგებდი მეფობასა: უკეთუ ცოდვათა ჩვენთაგან ვიძლივნეთ
ოვსთაგან: მეფო
ბა შენი უვნებელად დარჩეს: უკეთუ კვლა თავითა შენითა ცოდვათა ჩვენთაგან იძლიო
ს~დ წარწყმდეს
ქ~ყანა ჩვენი რ~ ნაცვალი შენი არა არს ქ~ყნასა ზედა: ესე თქვა ჯუანშერ სპსპეტმან და
დაემოწმნეს
ყ~ნი წარჩინებულნი. და ერისთავნი ზრახვასა მისსაჱ mაშინ თქვა მეფემან: ვითარ
ხუვდების
სრულსა სიბრძნესა და ერთგულობასა შენსა, ეგრეთ წარმოსთქვი ყ~ი ჯუანშერ: ხ~ მე
არა ვარ მორჩილ
ზრახვისა მაგის შენისა: რ~ რადგან მოწევნულარს განსაცდელი იგი ჩვენ ზ~ა. ყ~ნი
დღენი ცხოვრ ები
სა ჩემისანი მწუხარებასა შინა დამიყოფიან: ვ~ა მყოფსა ბნელისასა და სიწყალული
დისა ჩემისა გან
ლევს გულსა ჩემსა ვ~ა მახვილი ცეცხლისა. და სიკვდილი მირჩევია თავისა ჩემისა
ვ~ეღა სიცოცხლე
მინდობითა ღ~ჳთა და წინამძღრობითა ჯვარისათა მის პატიოსნისა: თავითა ჩემითა
წარვალ და ვესავ
მრავალ მოწყალებათა მისთა რათა არა გამწიროს და მომცეს ძლევაჱ მაშინ ვითარ
ვერღარა დაუშ
ლიდეს მიემოწმნეს ყ~ნი იგი წ არჩინებულნი. და თქვეს ცხოვნდი[.] მეფეო უკ~ე:
იქმნნეს განზრახვაჳ
შენი: ღთ~ნ დამბადებელმან მოავლინენ ანგ~ლსნი მისნი ძალად შენდა და დასცენ
ყ~ნი მტერნი შენნი:
ლაშქრობის გაპირვა ოვსეთზედჱ
და დაამტკიცეს ლაშქრობა ოვსეთისა. და განიყარნეს
ყოველნი სახლად თჴსად კაზმვად: ხ~ ვახტანგ წარავლინა მოციქული წინაშე დედის
ძმისა მისისა.

ვარაზბაკურისა, რანისა ერისთვისა: აუწყა ლაშქრობა ოვსეთისა. და ითხოა მისგან
შეწევნა
ხ~ მან სიხარულით აღუთქვა რ~ ქვეყანა მისიცა ტყვე ქმნილიყო ოვსთაგან ხ~ ვახტანგ
მოუწო
და, ყ~თა სპათა ქართლისათა: და შე მოკრბეს ყ~ნი და დაიბანაკეს მოხნარს და ხერკს:
იმიერ და ამიერ არაგვსა:
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და იყო ასი ათასი მჵედარი და სამოცი ათასი ქვეითი და გამოგზავნნა ვარაზ ბაკურ
სპანი თჴსნი თორმეტი
ათასი მჵედარი: და ვახტანგ მეფე განვიდა ქალაქით მცხეთით. და განასხნა სპანი
მისნი მოეწონნეს სიმრავ
ლითა ცხენ კეთილებითა და მოკაზმულობითა და იხილნა ყ~ნი იგი მხიარულად და
აღძრვით რ~ სავსე იყვნეს შური
თა ოვსთათა: აღივსო სიხარულითა და მადლობდა ღ~თსა შემოვიდა ქალაქად და
აღასრულა შვიდეული ერთი ლოც
ვითა და მარხვითა და ღამის თევითა: და განუყო ხვასტაგი დიდძალი გლახაკთა.
დაუტევნა განმგებელად
სამეფოსა მისისა დედა მისი საგდუხტ და დაჳ მისი ხვარანძე: და დაწერა ანდერძი
ესრეთ. უკეთუ არღარა შემო
ვიქცე ცოცხალი. დაჳ ჩემი ხვარანძე შეირთოს მირიან რ~ი ეყვოდა ვახტანგს მამის ძმის
წულად ნათესავი
საგან რევისა, მირიანის ძისა რ~ი სიძე იყო თრდატ სომეხთა მეფისა: მან შეირთოს დაჳ
ჩემი და მან დაიპ
ყრას მეფობა: და ესე დაწერილი დედასა მისსა მისცა და სხვასა არავის აუწყა: და იგი
მირიან მამის ძმის წული
მისი დაუტევა მცხეთას.წარვიდა ვახტანგ და დადგა თიანეთს და მუნ მიერთნეს ყ~ნი
მეფენი კავკასიანნი ორმე
ოცდა ათი ათასი მჵედარი და წარემართა სახელსა ზ~ა ღ~თისათა. განვლო კარი
დარღანისა შესვლა
სა მისსა: ოვსეთს იყო ვახტანგ წლისა თექვსმეტისა. მაშინ მეფეთა ოვსეთისათა
შეკრიბნეს სპანი
მათნი და მოირთეს ძალი ხაზარეთით. და მოეგებნეს მდინარესა ზედა რ~ი განვლის
დარიელასა და ჩავლის
ველსა ოვსეთისასა: და მასცა მდინარესა არაგვი ჰქუიან რ~ ერთის მთისაგან გა მოვალს
თავი ორთავე ქა
რთლისა არაგვისა და ოვსეთისა. არაგვისა და დაიბანაკეს ორთავე სპათა ამიერ: და
იმიერ რ~ მდინარისა მის პირსა ორგნითვე
ქარაფნი იყვნეს კლდისანი ჭალაკნი და ველოვანნი პირთა მდინარისათა: და
განკრძალნეს ერთმანერთისაგან

და დაიცვნეს გზანი ქარაფთანი. და დადგეს ეგრე შვიდ დღე: ამას შვიდსა დღესა
ბრძოლა იყო
ბუმბერაზთა მდინარესა მას ზ~აჱ ხ~ რომელ ჰყვეს ნიჯადნი ხაზართანი ოვსთა მათ
თ~ა
ერთ კაცი ერთი გოლიათი სახელით თარჵან: გამოვიდა ესე თარჵან ხაზარი ჵმა ყო
ჵმითა მა
ღლითა და თქვა: გეტყვი თქვენ ყ~თა სპათა ვახტანგისთა: ვინცა არს თქვენ შორის
უძლიერესი
გამოვიდეს ჩემ ზედა: ხ~ ვახტანგ მეფესა რომელ ჰყუა სპანი სპარსთა ნიჯადნი: მათ
თ~ა ერთო კაცი
ერთი რომელსა ერქვა ფარზმან ფარუხ. ამისდა ვერავის დაედგნეს: ბრძოლასა შ~ა
მრავალი ლომი ჵელი
თა შეეპყრა: ესე განვიდა ბრძოლად თარჵანისა. და აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს
ურთიერთსა. და პ~ლსა
ვე შეკრებასა უხეთქნა ჵრმლითა ფარზმან ფარუხს. ჩაბალახსა ზ~ა, და განუპო თავი
ბეჭთამდე. მა
შინ დაჭმუნდა ვახტანგ და სპანი მისნი რ~ არავინ დარჩა მათ შორის მსგავსი ფარზმან
ფარუხისი.
შეძრწუნდეს ყ~ნი იგი სპანი და აღივსნეს მწუხარებითა და დაღამდა დღე იგიჱდა
შევიდა ვახტანგ:
კარავად თჴსად და დადგა ლოცვად და ცრემლითა ევედრებოდა ღ~ა და ვ~ე
განთენებამდე არა დაჯდა ქვე ლო
ცვისაგან: ითხოვდა ღ~თისაგან შეწევნასა და მინდობით ღ~ჳთა ეგულებოდა თვით
ბრძოლა თარჵანისი. რ~
უშიშ იყო ვ~ა უჵორცო და იმედი ჰქონდა ღთ~ისაგან და ძალისა თჴსისაგან: ვითარ
განთენა კ~დ შთამოვიდა
1-30 სტრ., 71r
თარჵან კიდესა მდინარისასა აყვედრებდა და კ~დ და ითხოვდა მუქარასა და არავინ
იპოვა სპათა შორის
ვახტანგისთა მბრძოლი მისიჱ მაშინ ვახტანგ ჰქვა სპათა თჴსთა: არა მინდობილვარ მე
ძალ
სა ჩემსა და სიმჵნესა ა~დ მინდობილვარ ღ~თისა და უსაბამოსა სამებისა ერთარსებისა
უფლისა დამბადე
ბელისათა. განვალ თჴთ ბრძოლად თარჵანისსა: მაშინ განკვირდეს წარჩინებულნი იგი
აყვედ
რებდეს ვახტანგს და მრავალ ღონედ ზრახვიდეს რათამცა დააყენეს ბრძოლისაგან რ~
ყრმა იყო ვახ
ტანგ და არა იცოდეს გამოცდილება მისი: არა ერჩდა ვახტანგ ა~დ დაამტკიცა ბრძოლა
მისი გარდაჵდა

ცხენისაგან და დავარდა ქვეყანასა ზედა თაყვანისცა ღ~ა აღიპყრნა ჵელნი თჴსნი და
თქვა ჲე უ~ო
დამბადებელო ყ~ისაო. და შემმატებელო კეთილთაო. აღმამაღლებელო მოსავთა
შენთაო. [..]შენ იყავ მწე
ჩემდა და მოავლინე ანგ~სი ძალად ჩემდა დაეც უსჯულო ისი და არცხვინე მგმობართა
შენთა: რ~ არა ძალისად ჩე
მისად მინდობილ ვარ: ა~დ მოწყალებისა შენისად: მოიქცა ვახტანგ და აღჯდა ტაიჭსა
თ~სსა და ჰქვა
სპათა თჴსთა, ევედრებოდეთ ღ~ა და ნუ შესძრწუნდებით. წარვიდა ვახტანგ და
დადგეს სპანი მისნი
ზურგით მისსა შეძრწუნდებულნი და სავსენი მწუხარებითა თჴს თ~სსა სჯულსა ზედა
ევედრებოდეს ღ~აჱ
ა~ aქა ვახტანგისი და თარჵანის ომი: და მოკლვა თარჵანისი ვახტანგისგანჱ
მაშინ ჩავლო ვახტანგ გვერდი. და ჩავიდა მდინარისა პირსა. აქვნდეს ოროლნი:
მოხედა თარჵან
დათქვა მე გოლიათთა და გმირთა გამოცდილთა მბრძოლი ვარ. არა ყმაწვილთა:
გა[..]ნა შენზედა დავი
მდაბლო თავი ჩემი აღიზახნეს და მიეტევნეს ურთიერთსა: და პირველსავე შეკრებასა
სცა ვახტანგ
ოროლნი სარტყელსა ზ~ა, და ვერა უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან და განვლო
ზურგით: და მოკლაჱ
ხ[~] ქართველთა ნუგეშინის ცემულთა და სავსეთა სიხარულითა აღიზახნეს ჵმითა
საშინელითა. და შეწირეს
ღ~თისა მიმართ მადლობა: ხ~ ვახტანგ მასვე ადგილსა გარდაჵდა ცხენისაგან. და
დავარდა მიწასა ზედა
თაყვანისცა ღ~ა და თქვა კ~ხრ შენ უფალო რ~ნ მოავლინე ანგელოსი შე ნი და დაეც
მტერი ჩემი. შენ ხარ
აღმმართებელი მოსავთა შენთა: შენ ხარ რ~ნ აღადგინე ქვეყანისაგან გლახაკი. და
სკორეთაგან აღამაღ
ლე დავრდომილი: მოჰკუეთა თავი თარჵანს აღჯდა და წარვიდა ლაშქართა
თჴსთათანა: და ყოველთა მათ სპა
თა ჵმითა აღწევნითა შეასხეს ქება ვახტანგს და ჰმადლობდეს ღ~აჱ
ბ: აქა ვახტანგისი და ბა
ყათარ ოვსისა ომი: და მოკვლა ბაყათარისა ვახტანგისგანჱ
და მეორესა დღესა სხვა
გამოვიდა ბუმბერაზი ოვსთაგან რ~ლსა ერქვა ბაყათარ: იგი იყო გოლიათი და რადგან
დაეწყო მჵედ
რობად: ვერვის დაედგნეს მისდა. და მოესრა ყ~ი მბრძოლი მისი: რ~ იყო სიგრძე
მშვილდისა მისისა თო

რმეტი მტკაველი და ისარი მისი ექვსი მტკაველი: მოდგა ესე ბაყათარ მდინარისა
პირსა და ჵმა ყო
ჵმითა დიდითა და თქვა: ვახტანგ მეფეო ნუ განლაღნები შენ მოკლვისათ~ს
თარჵანისა: არა ერთო გო
ლიათთა და ამისთ~ს მოიკლა იგი ყმაწვრილისაგან: აწ უკეთუ შენვე გამოხვიდე
მბრძოლად ჩემდა: მოგხვდენ
ჩემგან ბრძოლანი ფიცხელნი რ~ლთაგან ვეღარა განერე: თუ არა ვინცა სპათა
შენთაგანი გამოვიდეს მისთჴსცა
1-30 სტრ., 71v
მზა ვარ მაშინ პასუხ უგო ვახტანგ ბაყათარს და ჰქვა არა ძალითა ჩემითა ვსძლე
თარჵანს
ა~დ ძალითა დამბადებელისა ჩემისთა და არა მეშინის მე შენგან ვ~ა ძაღლისა
ერთისაგან: რ~ ძალი ქ~ესი ჩემთანა
არს და ჯვარი მისი პატიოსანი საჭურველ ჩემდა: და განაწესნა ვახტანგ სპანი და
დაადგინნა განმ
ზადებლად და აღჯდა ტაიჭსა შეჭურვილსა ჯავშნითა და აღიღო ფარი მისი ვიგრის
ტყავისა რ~ლსა
ვერ ჰკვეთდა მახვილი: და ჩავლო გვერდი: მიდგა მახლობელად მდინარისა ჵმა უყო
ბაყათარს და ჰქვა,
და არა გამოვალ მე მდინარესა რ~ მეფე ვარ. არა მივეახლები სპასა ოვსეთისასა რ~
წარჩინებული ვარ,
რ~ სიკ~დილითა ჩემითა წარწყმდების ყ~ი სპა: ხ~ შენ მონა ხარ და წარწყმედითა
შენითა არა ევნების
სპასა ოვსეთისას ვ~ა ძაღლისა ერთისა გამოვედ მდინარესა ჩემ კერძო: მაშინ ბაყათარ
ოვსმან ა
ღასრულა სიტყვა მისი და თქვა მე მომკლველმან შენმან გამოვლო მდინარე: ა~დ
მდინარის პირისაგან
უკუდეგ სამ უტევან: მაშინ ვახტანგ უკურიდა და გამოვლო მდინარე ბაყათარ და
უწყო
სროლად ისრითა: მაშინ ვახტანგ სიფიცხლითა თვალთა მისთათა და სიმახვილითა
გონებისა თ~სისათა და სიკი
სკასითა ტაიჭისა მისისათა: ჰრიდებდა ისარსა რ~ შორსვე იხილის ისარი მომავალი და
დაუხლდნებოდის
იგი და სიმარჯვითა: და ვერ მიახვედრებდა: ამიერ და იმიერ [.......]იყო სპათაგან ცემა
ბუკებისა და დაბდაბ
თა: და იზახდეს ჵმითა აღწევნულითა სპანი ორნივე ოვსნი და ქართველნი რ~ითა
იძროდეს მთანი და ბო
რცვნი და ვერ შეჰკრა ისარი ორის მეტი ბაყათარ ფარსა ვახტანგისასა: და ვერა ჰკვეთა
ყ~დ და კ~დ ჰკრა

სხვა ისარი ცხენსა ვახტანგისასა. განაგდო შიგან: და ვ~ე დაეცემოდა ცხენი ვახტანგისი
მი[ხ]ჵდა ზედა და უ
ხეთქნა ჵრმლითა მჵარსა ბაყათარისსა. და ჩაჰკვეთა ვ~ე, გულამდე, მაშინღა დაეცა
ცხენი ვახტანგისი
სწრაფით მიჰყო ჵელი და შეიპყრა ცხენი ბაყათარისი: და დავარდა ქ~ყანასა ზ~ა: და
თაყვანისცა ღ~თსა
და შეწირა მადლი უზესთაეს პ~ლისა და აღჯდა ცხენსა ბაყათარისსა და მოდგა
მახლობელად სპათა თჴსთა.
და ჰრქვა ჵმითა მაღლითა მჵნე იყვენით და განძლიერდით რ~ ღ~ი ჩვენ კერძო არს: ხ~
სპანი იგი წარმოემართნეს
განმზადებულნი ცხენ ორნოსანნი: და ჯაჭვ ჩაბალახოსანნი. წინა კერძო მთსა: უკუნით
კერძო ქვეი
თნი: და ქვეითთა უკანით სიმრავლე მჵედართა და ესრეთ მიჰმართეს: ხ~ ოვსნი
წარმოდგეს ქარაფსა ზ~ა
და დაასხ[.]ეს ისარი ვ~ა წვიმა მძლაფრიჱ მაშინ ვახტანგ მეფე მოქცეულ იყო სპასა
მისსა ზურგით:
რჩეულითა მჵედრითა უზახებდა და განაძლიერებდა და ნუგეშინის სცემდა სპათა
მისთა: მაშინ წინა ცხენ
თორნოსანთა აღვლეს გზა ქარაფისა: აღვიდეს ვაკესა: და აღუდგეს უკან ქვეითნი, და
შ~დ სიმრავლე მჵედა
რთა მისთა: და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ შორის: ხ~ ვახტანგ უკეთუ მარჯვენით
კერძო იბრძოდის მარცხე
ნით კერძო ძრწოდის: და თუ მარცხენით კერძო იბრძოდის. მარჯვენით კერძო
ძრწოდიან და ეგეოდენსა
მას შ~ა ჵმასა სპათასა იცნობებოდა ჵმა ვახტანგისი:ჵმა ვითარცა ლომისა. და თ~ა
ჰყვებოდეს მას ორნი მჵე
დარნი არტვაზ ძუძუსმტე ძე საურმაგისი სპასპეტისა: და ბივრიტიან სეფეწული: და
იგინიცა იბრძო
დეს მჵნედ: მაშინ იძლივნეს ოვსნი და ივლტოდა ბანაკი მათი მოისრნეს და ტყვე
იქმნნეს: ხ~ უმრავლესი მეოტი
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ოვსთაგანი ცოცხალი შეიპყრეს უკმოჵსნისა თუის ტყვეთასა რ~ნი წარტყვენულ იყვნეს
პ~ლ ოვსთაგან
ქართველნი ვ~რ კ~ჲ მოიქცეს დევნისაგან და დაიბანაკეს ბანაკსავე თ~სსა სამ დღე
განისვენეს და შეწირეს მადლობა
ღ~თისა მიმართ და მერმე განიბნივნეს ტყვენვად ოვსეთისა: შემუსრნეს ქალაქნი
მათნი და აღიღეს ტყვე
და ნატყუენავი ურიცხვი, და განვიდეს პაჭანიგეთს რ~ მაშინ მუნ იყო პაჭანიგეთი
მოსაზღვრედ ოვსეთისა

მდინარესა მას ოვსეთისასა წიაღ და ჯიქეთი მუნვე იყო შ~დ ჟამთა მრავალთა იოტნეს
პაჭანიგნი და
ჯიქნი თურქთაგან: და წარვიდეს პაჭანიგნი დასავლით კერძოსა: ხ~ ჯიქნი
დაემკვიდრნეს ბოლოსა აფხაზეთი
სასა: და მოტყვენა ვახტანგ პაჭანიგეთი და ჯიქეთი და შეიქცა და გამოდგა ოვსეთსავე:
და მეფენი ოვსთა
ნი შელტოლვილ იყვნეს სიმაგრეთა კავკასისათა: აღდგეს მათ შ~ს მოციქულნი და
დაიზავნეს და ითხოვეს
ვახტანგისგან ოვსთა ნაცვლად დისა მისისა ოცდა ათი ათასი ტყვე ოვსეთისა ყოველი
უკეთესი: რ~ი სახელ
დებით თქვეს ოვსთა და მისცა ვახტანგ ოცდა ათი ათასი ტყვე დისა მისისა თ~ს: და
ესრეთ მოიყვანა; ხ~ ტყვე
ნი ქართველნი რ~ლნი ჰყვეს ოვსთა ექვსსა მას წელსა იგი ყ~ნი უკმოიჵსნნა თჴთო
თჴთოსათ~ს: და აიღო მძევალი
ოვსთაგან და მძევლისა თ~ს მისცა სხვა ტყვე ოცდა ათრვამეტი ათასი, და რ~ი
უკმოიჵსნა ტყვე ქართლი
სა჻ რიცხვით სამას ორმოცდა ათი ათასი: და რ~ლ დარჩა ტყვე ოვსეთისა ამათ
გატეობილთაგან, კიდე თვა
ლავით ექვსას ორმოცდა ათი ათასი თჴნიერ პაჭანი გთა და ჯიქთასა: და ესე ყ~ი
აღესრულა ოთხ თვე და
მაშინ ვახტანგ მეფემან განუტევნა ნიჯადნი იგი სპარსთანი და მეფენი კავკასიათანი
ნიჭითა დიდი
თა: წარმოგზავნნა დაი მისი მიჰრანდუხტ და ტყვე იგი ყ~ი გზასა დარიელისასა: და
თჴთ სპითა ქართლისათა
წარმოვიდა გზასა აფხაზეთისასა სლგრძელად და შიშად იწყო ბრძოლად ციხეთა
აფხაზეთისათა და მოვიდა სახლსა მისსა ქალაქსა სამეფოსა მცხეთას, და გაეგება დედა
და დანი
მისნი და სიმრავლე ქალაქისა მამათა და დედათა მიუფენდეს სახელთა და
სამოსელთა მათთა ფერჵთა ქვეშე მისთა და ა
ყრიდეს თავსა დრამასა და დრაჰკანსა: და აღწევნულითა ჵმითა შეასხმიდეს ქებასა: რ~
არა რომელსა მეფესა ექმნა
ეგე ვითარი ძლიერი წყობა, მაშინ ვახტანგ მეფემან შეწირა მადლობა ღ~ჳ მიმართ
მრავლითა ლოცვითა და ღამის თე
ვითა. და გლახაკთ მიცემითა: და გასცა ნიჭი ერსა მისს ზ~ა: და წარჩინებულ ქმნნა
მჵნედ მსახურნი და
გამოცდილნი წყობასა მას შინა ოვსთასა და წარსცა ძღვენი ნატყვენავისა მისგან.
დედის ძმასა მისსა ვა
რაზ ბაკურისა თანა. მონა ათასი: ცხენი საჵედარი ათასი: ჵრდალი ცხენი ათასი: და
კვალად წარსცა წ~ე სპა

რსთა მეფისა მონა ათი ათასი: ცხენი საჵედარი ათი ათასი: ცხენი ჵრდალი ათი ათასი:
ესე ყ~ი მიუძღვნა
სპარსთა მეფესა ჵელითა ბუნაქარ ეპისკოპოზისათა: და ითხოა სპარსთა მეფისაგან
ასული ცოლად: ხ~
სპარსთა მეფემან მოსცა ასული ცოლად რ~ლსა ერქვა ბალენდუხტ: და მოსცა სომხითი
და ყ~ნი მეფენი კა
ვკასიანთანი ზითვად: მიწერა მისთანა წიგნი რ~ლსა პატრუცაგსა წერილ იყო ესრეთ
ჰურმისდი
საგან ყ~თა მეფეთა, მეფისა ვახტანგის მიმართ ვარან ხვასრო თანგისა. ათთა მეფეთა
ახოვანისა: და
მოუწერა მან ბრძოლა კეისრისა: რ~ კეისარი ბრძოლად განსრულ იყო სპარსთაჱ მაშინ
ვახტანგ აუწყა
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ყოველთა სპათა მისთა და ყ~თა მეფეთა კავკასიისათა. და შემოკრბეს და და დგეს
მტკვარსა იმიერ და ამიერ
ვითარ ორას ათასი: და მოერთო ვარაზ ბაკურ დედის ძმა მისი ერისთავი რანისა
ბრძანებითა სპარსთა მე
ფისათა სპითა ადარბადაგანისთა რანისა და მოვაკანისთა. ვითარ ორას ათასითა
მჵედრითა: მას ჟამსა
იყო ვახტანგ წლისა ოცდაორისა: იყო იგი უმაღ ლეს კაცთა მის ჟამისათა: და
უშვენიერეს სახითა
და ძლიერი ძალითა რ~ლ ჭურვილი ქვეითი ირემსა მიეწიის უპყრ ის რქა და
დაიმჭირის: და ცხენი ჭურვილი
აღიღის მჵართა ზ~ა და მცხეთით აღვიდის ციხესა არმაზისასა და მარტო იყო ძე მამისა
მისისა და ერთი
დაჳ მისი ხვარანძეცა იყო ძლი ერი და შვენიერი. და ნათესავისაგან მირიან მეფისა
მორწმუნისა ვახტანგ და და
ნი მის ნი დარჩომილ იყვნეს: იგინი იყვნეს ნათესავისგან მირიანის, ძისა, ბაქარისა, ხ~
მირიან და გრიგოლ
იყვნეს ნათესავისაგან რევისსა, მირიანისვე ძისა: და აქვნდა მას კუხეთი. და
ცხოვნდებოდეს რუსთავსა[..] ცი
ხე ქალაქსა: რ~ შემცირებულ იყვნეს ურთიერთს კლვითა მირიან მეფისთგან ვ~ე
ვახტანგ მეფისამდე გარ
დაცვალებულ იყო ნათესავი ათი: და მეფენი რვა: და წელიწადნი ას ორმოც და
შვიდმეტი: ხ~ ეპისკოპო
სნი წესსა ჭ~ტსა ზ~ა [იყვნეს] რვანი გარდაცვალებულნი, ხ~ სხვანი შემშლელნი
წესისანიჱ
aქა ვახტანგ გორგასლისაგან საბერძნეთს წასვლა საომრად:

წარემართა ვახტანგ შესლვად საბერძნეთად. და მიიწივნეს სომხითს, და მოერთნეს
პეროჟ კა
ფარს: სადა იგი ციხე აეგო პ~ლ ჵსენებულსა მას ფეროზს: ერისთავნი სომხითისნი.
სივნელნი
არევ ას[.]ფორაგნელი: ჯუანბშერ ტაროვნელი: ამაზასპ გრიგოლის შენებულისა
ქალაქისაგან: თრ
დატ ნათესავისაგან დიდისა თრდატისა: და მოადგეს ციხე ქალაქსა რომელსა ერქვა
კარახპოლი: და აწ
ეწოდების კარნუ ქალაქი: და ბრძოდეს მას: ხ~ ვერ შეუძლეს დაპყრობად რ~ იყო იგი
ზღუდითა მაღლითა
სამითა: და დაუტევნეს ორნი ერისთავნი მჵედრითა თორმეტ ათას თომეტი ათასითა
ბრძოლად ქალაქისა მის: წარვიდა ვა
ხტანგ პონტოს და მოაოჵრნა გზასა ქალაქნი სამნი: ანძიაძორი. ეკლეცი. და სტერი: და
მოადგეს.
ლაშქარნი პონტოსა ქალაქსა დიდსა ზღვის კიდესა და ჰბრძოდეს სამ თვე: და მიუწია
ლაშქარმან ვ~ე ქალაქისა
მის კოსტანტისა: ხ~ სპარსნი რ~ლთა ჰპოებდეს ეკლესიისა მსახურთა დაჰკლვიდეს:
ა~დ ვახტანგ მეფემან
ამცნო სპათა სომხითისათა და ყ~თა სპარსთა რათა არავის კლვიდენ მოწესეთაგანსა,
ა~დ ტყვე ჰყოფდეს: და
ჰქვა მათ მამის მამა ჩემი მირიან ოდეს შემოჰყვა მეფესა სპარსთასა ძმისწულსა მისსა.
ბრძოლად ბერძენთა
ზ~ა: ესე ვითარსა უყოფდეს მოწესეთა და ეკლესიის მსახურთა: და იძლივნეს
ძლევითა ბოროტითა ურიცხვნი სპანი
მცირეთა ლაშქართაგან: მიერითგან მიიღეს საზღვარი ესე ბერძენთა ჩვენ
ქართველთაგან აღმოსავალით ზღვი
სა ამის: ხ~ წყობა პ~ლთა მეფეთა იყო ანძიანძორს სადა უკუე აწ არს საფლავი დიდისა
მოძღვრისა გრიგოლი
სი. და მუნით იოტნეს მეფენი ჩვენნი: ხ~ ჩვენ ათისა დღისა სავალი ჩამოგვივლია
ჩრდილოთ მოქცეულ
ვართ: და ჩვენცა ვართ სჯულსა ზ~ა ბერძენთასა აღმსარებელ ქრისტესი, რ~ლ არს
ჭ~ტი ღ~ი ყ~თა ანუ არა
1-29 სტრ., 73r
ანუ არა გასმიანა სასწაულნი რ~ლნი ქმნა კოსტანტინე ზე მეფისა, წარძღვანებითა
ჯვარისათა: ანუ
ქვეყანასა შინა სპარსთასა იქმნეს ივლიანეზე მეკერპისა მეფისა: ვითარ იგი ისარმან
ზეცისამან მოკლა იგი,
და შეკრბეს სპანი ბერძენთანი ივბიმიანოზ მორწმუნე იჩინეს მეფედ: ხ~ მან არა თავს
იდვა ვ~ემდის
არა დამუსრნეს კერპნი და აღმართნეს ჯვარნი და მას ზ~ა დაარქვეს გვირგვინი მეფისა:

ხ~ ანგელოზმან უფლისამან აღიღო გვირგვინი და დაადგა თავსა ივბიმიანოსისსა
ჭ~ტსა მეფესა და
ჵმა იყო ზეცით რ~ი ეტყოდა სპარსთა მეფესა ხვასროთანგსა დაეცადენით ბრძოლად
ივბიმიანოსისსა რ~
ძალი ჯვარისა უძლეველ არს: და ამიერითგან იქმნნეს მეგობარ მეფე ივბიმიანოს და
ხვასრო: ვიდრემდის
ორნივე იგი მიიცვალნეს: ანუ თქვენ მკვიდრთა მაგათ სომხითისათა არშაკუნიანთა
პატიახშთა
ბივრიტიანთა არა გაჵსოვნან საქმენი გრიგოლი პართეველისანი. და წინა აღმდგომთა
მისთათ თრდატ მეფისა
არშაკონიანისა. ვითარ დასცა ზვაობისაგან და იქმნა იგი ეშვად: ა~დ გრიგოლიმ
მოაქცია იგი და მიერითგან
იქმნა იგი მუშაკ ეკლესიათა: და ეკლესია დიდი აღაშენა თრდატ ზურგითა თ~სითა რ~
იყო იგი გმირი ხ~ თქვენ
მკვიდრნო -ქართლისანო -მეფეთა ქართლისათანო რ~ნი დადგინებულ ხართ დღეს
მთავრობასა ზ~ა ჩვენ მეფეთა
გან. რ~ლნი ჩვენ ვართ ნათესავნი ნებროთ გმირისანი. რ~ ესრეთ წერილ არს წიგნთა
შ~ა მათთა რ~ი უწინარეს ყო
ველთა მეფეთა გამოჩნდა ქ~ყანასა ზ~ა რ~ი ლომსა ძალითა ვ~ა თიკანსა მიიყვანებდა
კანჯართა და ქურციკთა
ქვეითი იპყრობდა რ~ ეზომ განდიდნა ძალი მისი რ~ლ დაემორჩილნეს ყ~ნი
ნათესავნი ნოესნი ვ~ემდის შეუძლო
ქმნად ქალაქი რომლისა ქვად შეექმნა ქვა ოქრო და ხარისხად ვეცხლი: და გარემოს
მისსა მოიქმოდა აგუ
რითა და კირითა: ხ~ ქუდნი კართა და სარკმელთანი იაკინთისა და ზურმუხტისანი
შექმნნა რ~ მათისა ნათლისა
გან ვერ შეუძლებდა დაბნელებად ღამე: და ქმნა მას შ~ა ტაძრები და კოშკები რ~ლ ვერ
შესაძლებელ არს
გაგონებად თქვენ და: მოუგონებელ არს თვითოეული სიბრძნე მისი რ~ი მიეც ა მას
ვ~ემდის აჰმართა სამისა დღი
სა სავალსა: რ~ი ე ქმნა აღსავალად ხარისხად ზღუდეთა ზ~ა: და ჰნებვიდა რათა
აღვიდეს და იხილნეს მყოფნი ცი
სანი: ხ~ ვ~ა განვლო საზღ ვარი ჰაერისა და შევიდა საზღვარსა ვარსკვლავთასა
ვერღარა უძლებდეს საქმედ
მოქმედნი იგი: რ~ დადნებოდა ოქრო და ვეცხლი: რ~ მუნითგან ვინამე არს
ჵელმწიფება ცეცხლისა [.]ეთერისა მის
რ~ი ეგზების მძლაფრიად სამყაროსა ქცევისაგან, და ესმა მუნით საზრახავი შვიდთა
გუნდთა ზეცისათა რ~ისა
გან შესლბეს ადამიანნი: და იქმნა ყ~ი კაცი თჴთო ნათესავითურთ მეტყუელ თჴთო
ენასა. და არღარა ერჩდეს

ურთიერთარს პირსა მოყვ~სისა თჴსისასა და წარვიდეს: ხ~ ნებროთს ენითა
სპარსულითა ჰქვა მე ვარ მიქელ ანგ~სი
რ~ი დადგინებულ ვარ ღ~თისა მიერ მთავრობასა ზ~ა აღმოსავლისასა. განვედ
ქალაქით მაგით რ~ ღ~ი ჰფარავს მა
გას ვ~ე გამოჩინებამდე სამოთხისა: რ~ლ ესე დგას მახლობელად ნაშენებსა მაგას შენსა
რ~ლსა შორის არს მთა ესე.
რ~ლისაგან აღმოვალს მზე და გამოვლენ მისგან ორნი მდინარენი ნილოსი და გეონი:
რ~ გეონსა გამოაქვს სამოთ
ხით ხე სულნელი და თივა რ~ი შეეზავების მუშკსაჱ აწ წარვედ შენ და დაჯედ ორთავე
მდინარეთა შ~ს ევფრატასა
1-28 სტრ., 73v
და ჯილასა, და განუტევენ ნათესავნი ესე ვითარცა ვინ ინებოს, რ~ წა რუვლენიან
უფალსა: ხ~ მეფობა შ~ი
მეფობდეს ყ~თა ზ~ა მეფეთა: ა~დ ჟამთა უკანასკნელთა მოვიდეს მეუფე ცისა რ~ი შენ
გნებავს ხილვა
მისი ერსა შ~ს შეურაცხსა, შიშმან მისმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი. მეფენი
დაუტეობდენ მეფობასა
და ეძ იებდენ გლახაკობასა: მან გიხილოს შენ ჭირსა შ~ა და გიჵსნნესჱ და დაუტევეს
ყ~თა ქალაქი და დაუტევ
ნა ინდურად მზრახველნი ინდოეთს: სინდნი სინდეთსჱ ჰრომნი ჰრომს: ბერძენნი
საბერძნეთს:
აგდამაგუგ მაგუგეთს: სპარსნი სპარსეთსჱ ხ~ პ~ლი ენა ასურებრი იყო და ესე არიან
შვიდნი ენანი
რომელნი ნებროთისამდე ზრახვიდეს: ამისთ~ს მოგითხარ რ~ლ მამათა ჩვენთა
დაფარულად ეპყრა წი
გნი ესე, ხ~ მე შურმან სამღ~თომან მაიძულა თქმად ამისსა: ამის მიერ შეიწყნარა
მამამან ჩვენმან მი
რიან. სახარება იგი ნინოსი: ანუ არა ქ~ეს[...] მოსვლამდე მიიღებდეს, მამანი ჩვენნი
ხარკსა
და მუნითგან მოუძლურდით: ესერა ბერძენნი მიღმართ ბრძვანან: მაშინ იხილა
ნებროთ ჯ~ჯხეთს
შ~ა და იჵსნა იგი არს პ~ი მეფე ყ~თა მეფეთა: და დანიელცა ეწამების ვ~დ მიქაელ
დადგინებულ არს ძალად სპარსთა: და
თქვენ ქართველმან არა ვიხილენითა სასწაულნი რ~ლ ქმნა ნინო: ანუ ჰგონებთ ვ~დ
ბერძენნი განწირნა ღ~ნ
არა უმეტესნი ქვეყანანი სპარსეთისანი მათ შემოურ[.]თვანა: და დღეს მეექვსე თვე არს
რადგან ასმიეს ჵმა ლაშ
ქრობისა ჩვენისა ქცეული არს კეისარი რ~ ასმიეს შემოსლვა ჩვენი და აწ მოახლებულ
არს ბრძოლად [..] ჩვენდა:

აწ უკუე ყ~ნი ნათესავნი უ~ა ღ~ა მსახურებდით და დასცხერით ვნებათაგან
ეკლესიისათა: და ვ~ა ესე ყ~ი წარმოთქვა
განავლინა ქადაგი რათა ყ~ნი მოწესენი გამოვიდენ სამალავთაგან მათთა. და ტყვენი
განუტევენ სადათ უნდეს
წარვიდენ: და გამოვიდა სიმრავლე მღდელთა და დიაკონთა და მოწესეთა მონაზონთა
და ენკრატისთა ქვაბებით და მთათა
გან. და უმრავლესნი პონტო ქალაქით. რ~ შეიწრებულ იყო ქალაქი იგი ოთხ თვე ოდენ:
და მათ თანა იყვნნეს
ორნი კაცნი პ~ე მღვდელი მოწაფეთაგან გრიგოლი ღ~თის მეტყველისათა: რ~
საფლავსა მისსა ზ~ა მღვდელობდა: და
სამოელ მონაზონი წარდგეს წ~ე ვახტანგისსა მადლისა მიცემად განტეობისათჴს
ტყვეთასა, და განთავისუფლებისა
თვის ეკლესიათასა და მღვდელთასა: და ვითარ წარმოთქვეს სთნდა მეფესა და
მოიახლნა იგინი: და უბრძანა შემოსად ყო
ველთა ტყვეთა და მოწესეთა განტეობილთა მისგან, უძლურთა: რ~ ყ~ნი ძლრნი
ქალაქით გამოსრლ იყ~ნეს ძლრთა მისცა საჵედრები, და ჭაბუკთა სამსამი
დრაჰკანი,
და განუტევნაჱ ხ~ პეტრე მღვდელი და სამოელ მონაზონი დაიყენნა და ვითარ
წარვიდეს სპანი იგი კარვად თჴსად,
და მეფე შევიდა სერობად ჰქვა მეფემან პ~ეს სთნდამცა ღ~თსა საქმე ესე ჩემი რ~
დავიცვენ ეკლესიანი და განუ
ტევენ ტყვენი: თქვა პეტრე იტყოდის მონა შენი წ~ე შენსა კადნიერად, ანუ მიგცემდე
ქებასა სიცრუვისასა: ჰქვა
მას მეფემან იტყოდე რ~ არას ვეძიებ გარნა მხილებასა რათა განვერნეთ სიცრუვისაგან:
ჰქვა პ~ე ეკლესიანი
ჵორცთანი [ჵორცთანი] უფროს არიან წ~ე ღ~ჳ ვ~ეღა ეკლესიანი ქვათანი: ეკლესია
ქვათა ოდეს მე დაირღვეს
და აღაშენიან მითვე ქვითა. ხ~ ეკლესიანი ჵორცთანი ოდეს დაირღვენ ვერ ვინ
შემძლებელ არს განკურნებად. ვე
რცა მკურნალი ვერცა მეფე: აწ რაოდენნი გვამნი კაცთა მართალთანი დაგიცემიან
რ~ლსა იტყვის სისხლისათ~ს აბელისსა
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ყ~ი სისხლი ნოეს რღვნითა განიწმიდა და სისხლისა მისთ~ს ზაქარიასა ბაროქის ძისა
მიაგო ყ~ი შეუ
რაცხება ჰურიათა ვ~ა იტყვის ესაია აღიღე და წარწყმიდე ყ~ი წული მათი ტიტოს და
სპასიანოსის მიერ:
ანუ არა აღმოგიკითხავსთა წიგნთაგან მოსესთა რაჟამს ისრაიტელმან ისიძვა უცხო
თესლთანა რაოდენი

სული მოკ~და ერთისა მის სიძვისათ~ს აწ უკუე სპათა შენთაგან რაოდენნი ქალწულნი
განხრწნილ არიან,
ტაძარნი ღ~თისანი და ჰქვა მეფემან არა უწყი ვითარ იგი ივ[..]მიანოს დაცვისათ~ს
ეკლესიათასა იყო ივლია
ნეს თ~ა უკეთურისა: და თუ დაბრკოლდეს კაცი უმჯობეს არს დაცემა ს~დ: ჰქვა პ~ე
არა დაბრკოლებულსა დაგ
ცემ: ა~დ დაცემულსა აღგადგინებ: ვ~ა დ~თ სისხლისაგან ჰურიასა საცთურისაგან
ჰურიათასა. და არა მნებავს შ~ი
რათა იყო ვითარცა კაცი რ~ი მარჯვნითა იქმ[.]ნ და მარცხენით არღვევნ, და არცა
რ~ლნი პირითა მათითა აკ~ხე
ვდენ. და გულითა მათითა სწყევდენ და აგინებდენ: ა~დ ვ~ა მეფ ენი კეთილად
ჵსენებულნი რ~ლთა დაიპყრეს სოფელი
ესე და სასუფეველსა არა განეშორნეს დ~თ სოლომან კოსტანტინე ივბიმიანოს და ყ~ნი
მსგავსნი მათნი.
ხ~ არა არს მსგავსება შენი ივბიმიანოსისა: და ვინ არს შენ ზ~ა ფალ რ~ლნცა ჵრმალი
მისი იყო კისერსა შენსა ზ~ა ვ~ა იგი ივბიმიანოსისსა ივლიანესი: ანუ სადა გევნოს შენ
ვ~ა ივბიმიანოსს ივლიანე
სგან: ანუ ვის ჰხედავს ღ~ი რ~ი შენ ზ~ა უფალ იყოს, და ჰქონდამცა შენსა ზ~ა პასუხი
სიმართლესა წ~ე ღ~ჳ,
არა შენ უფალ გყო ამათ ყ~თა ზ~ა: და შენ შეგიდგენ ყ~ნი ამიერითგან ითხოოს ღთ~ნ
ყ~ი ჵელთაგან შენთა საქმე ბო
როტისა: და შენ მიგაგოს: არა თუ შეინან[.]ოჱ ჰქვა მეფემან მენება განმართლება
თავისა ჩემისა: ხ~ სიმარ
თლით შენ დამსაჯე უმსჯავროებასა ჩემსაჱ ჰქვა პ~ე ვინათგან გზა ეც შეწამებად
ცოდვა შენი განგეშორა შენ
გან: ხ~ აწ გითხრა გულის სიტყვა შენი არა უმეცრებამან აღგძრა ბრძოლად ძეთა ზ~ა
ღ~ჳთა: ა~დ შუჲლისა
თვის ნათესავისა შენისა სპარსთასა: და არა უწყია რ~ ბერძენნი ნათესავნი ღ~თისანი
არიან აღთქმისა მისთჴს
რაჟამს უწოდა მათ შვილად ღ~ჳ და მოსცა მათ ბეჭედი რ~ითა შემუსრა ჯ~ჯხეთი და
არს იგი ჯ~ი: ჰქვა მეფემან აწ
რა გნებავს შენ: ჰქვა მას პ~ე: მნებავს რათა შენ მიერ აღგზებული ესე ცეცხლი შენვე
დაშრიტო და მეგობარ
იყო კეისრისა ვ~ა დღესამომდე იყავ სპარსთა: მიუგო მეფემან ესე მნებავს რათა
მიჩვენოთ ლოცვითა თქვე
ნითა ამას ღამესა კეისარი და მე შეკრებულნი. და რ~ი ზრახვად არს ჩვენ შო რის
სიყვარულისა ყოფა. და ვ
ცნა მე ვ~დ სთნავს ქ~ესა ზრახვა ესე შენი, ჩემდა მომართ: ჰქვა პ~ე დამძიმდა თხოვა
ესე შენი ჩემ ზედა.

რ~ ესე არს კაცთა რჩეულთა რ~ლნი არიან ვ~ა ანგ~სნი სრულითა საქმითა: და არიან
ამათ კედელთა შ~ს ესე ვითარი მათ
განგების საქმედ, რ~ლსა შენ ითხოვ. მეც მე დრო რათა წარვიდე ვევედრო მათ და
ვუთხრა ბრძანება შენი
და ლოცვითა მათითა აღესრულოს განზრახვა შენი, ა~დ შეურაცხ გვიჩნს თავი ჩვენ:
რ~ კაცნი ვართ ცოდვილ
ნი ნუ უკვე სილაღედ იხილოს ღ~თნ: შერისხნა მას სამოელ მონაზონი და ჰქვა:
მღვდელო საქმესა
ღ~ჳსა ვ~ა საქმესა კაცისასა ჰზრახავ, ანუ არა აღმოგიკითხავსა ვითარ ეტყვის ღ ~ი
პალეკარტოსს უკე
თუმცა არა დაჰბრკოლდებოდეს ანგ~სნი კაცთა სათნოებისათჴს, ყ~თამცა ქალაქთა
შინა ჯვარს ვეცვი რ~ა
ყ~ნი ვაცხოვნნე: ანუ მე უფროს არსა აქაზ მეფე ისრაელისა მეფესა ქ~ეთასა რ~ლსა
ეტყვის ესაია: ითხოე
1-29 სტრ., 74v
სასწაული სიმაღლედ ანუ სიღრმედ და მისთ~ს თქვა მიუდგეს ქალწული ანუ ვინ ჰქვა
ისრაიტელს რა
ცა ითხოო სახელითა ჩემითა მოგეცეს: ისო ჰქვა სამყაროსა ცისასა მო იქეც და
სამსჭდესა მოიქცა
იგი: აწ სიტყვა სიმდაბლისა შენისა კეთილ არს პ~ე ა~დ საბრკოლებელ არს მცირედ
მორწმუნეთა კაც
თა: ხ~ შენ მეფეო მცირედ შეგვეწიენ ჩვენ სარწმუნოებითა: რ~ ლოცვამან ჭირვეულისა
მის ქალაქისამან
ყოს ბრძანება შენი და წარვიდეს წ~ნი იგი სადგურად თჴსად: ხ~ მეფემან მყუარ ჟამ
ილოცა და დაწვა
და მირულებასა შინა მისსა აჰა უკვე მოვიდოდა დედაკაცი იგი რ~ი იყო წ~ჳ ნინო და
ჰქვა აღდეგ მეფეო
და განკრძალულად მიეგებვოდე: რ~ ორნი მეფენი ზეცისა და ქვეყანისანი მოვლენ
შენდა: და რეცა მიხედნა
და იხილა პირველ სახე ქალისა ვითარ არს კოსტანტინეს და მიიწია იგი სწრაფით და
იხილნა ორნი საყდარნი
ერთსა ზ~ა ჭაბუკი მჯდომარე საჭურველითა გვირგვინოსანი. და მეორეთა საყდართა
მოხუცებული მჯდო
მარ ზეწრითა სპეტაკითა და თავსა ზ~ა გვირგვინი ნათლისა არა ოქროსა და ფერჵთა
თანა დაჯდა ნინო: და ჵელი
ვახტანგისი მარჯვენა ეპყრა პ~ეს მღვდელსა, და მარცხენა სამოელ მონაზონსა:და ჰქვა
სამოელ შეუვრდი
დიდსა იმას მთავარსა ზეცისასა გრიგოლს: მივიდა და თაყვანისსცა და ჰქვა გრიგოლი:
რა ესე ჰქმენ ბოროტო

კაცო რ~ მოაოჵრე ბანაკი ჩემი და მჵეცთა შეაჭამენ ცხოვარნი ჩემნი: უკეთუმცა ორნი
ეგე არა რ~ნი გვერ
დით გიდგან, და დედაკაცისა ამისთჴს სათნოსა რ~ი მარადის იღუწის მამისა თანა
თქვენთ~ს: შურ ვიგემცა შენ
გან ვ~ა მამათა შენთაგან რ~ნი ესვიდენ ცეცხლსა შემწველსა და არა ბრწყინვალებასა
განმათლებელსა
ყოველთასა: და მისცა ჵელი და ამბორს უყო: რეცა ჵელი მიჰყო გვირგვინსა,
ნათლისასა რეცა ეგე ვითარივე გვი
რგვინი[ვე] მისცა ვახტანგს, და რქვა დაარქვ ეგე [ვახტანგს] პეტრეს: და აღიღო პ~ე
მისვე გვირგვინისაგან
რეცა უდარესი და ჰრქვა და არქვა სამოელ მონაზონსაჱ და ჰრქვა ნინო ვახტანგს:
აწუკუე მივედ მეფისა და
მიიღე ნიჭი შენი: მივიდა მეფისა და ამბორის უყვეს ურთიერთარს და ადგილ სცა
საყდართა თჴსთასა დაისვა,
იგი თანა: და მისცა ბეჭედი ჵელისა მისისა გან რ~ლისა იყო თვალი ფ~დ ნათელი: და
თქვა კეისარმან უკეთუ გნებავს
რათა მოგცე გვირგვინი აღუთქუ ვითარ ესე დგას ჩვენ ზედა რ~ა ჰბრძოდე მტერთა
მისთა. და მიიღე მისგან
გვირგვინი: მიიხილა ვახტანგ და იხილა ჯ~ი რომელსა ფრთეთა მისთა ზედა აქვნდა
გვირგვინი. და უმეტესად
ხილვამან ჯვარისამან დასცა შეძრწუნება: და რ~ უსაშინელეს იყო ზარი მისი და
დადუმნა, ხ~ აღდგა[.] ნი
ნო და მიხედნა პ~ეს კერძო და სამოელს და ერთითა პირითა თქვეს ჩვენ ვართ
თავსდებნი ვ~დ უმეტეს ყ~თასა
წარემატოს, ჶ~ი ჯვარო უძლეველო: და მიყო ჵელი კეისარმან და მოიღო გვირგვინი
ჯვარისაგან და დაად
გა კეისარმან გვირგვინი იგი ვახტანგს თავსა დაიწყეს გამოსლვად რეცა ჵმა ყო
ეპისკოპოსმან სამ გზის
და თქვა:ვახტანგ ვახტანგ ვახტანგ უმეტეს მორწმუნე იყო შენ ყ~თა შ~ს ნათესავთა
სპარსთასა, მეორედ შენგან აღეშენენ ეკლესიანი, და განეწესნნენ ეპისკოპოსნი, და
ეპისკოპოსთა მთა
ვარი, მესამედ გვირგვინიცა წამებისა მიიღო: და გამოვიდა რეცა მოუწოდა ძილსავე
შინა პ~ეს და სამო
1-30 სტრ., 75r
მეს და უთხრობდა ძილსავე შ~ა ჩვენებასა და იგინი უჵსნიდეს რ~იცა იგი იხილეს
საყდართა გვირგვინო
სანი ნათლითა: იგი არს დიდი მოძღუარი გრიგოლი: და მან რომელ მომცა მე
გვირგვინისა მისგან მომცა
აშიაზე#-----------------------------

ეპისკო
პოსთ მთა
ვრობა, და
მე რ~ლ მივეც
გვირგვინისა
ჩემისაგან მოყ
#----------------------------------------------ყვასსა ჩემსა ჩემ მიერ ყოფად არს ეპისკოპოსად და რ~ლ ნახე გვირგვინითა ოქროსათა
ჭურვილი იგი არს კეისარი
და რ~ლ მოგცა შენ ბეჭედი: და მოგცეს შენ ასული ცოლად: და ყ~ი საზღვარი
ქართლისა[გ] მისგან უკმოღებუ
ლი უკმოგცეს: ხ~ გვირგვინი ჯვარისაგან რ~ი მოგცა ვრცელნი ღვაწლნი გარდაიჵადნე
შეწევნითა ჯ~ი
სათა: ხ~ მოძღვარმან ჩვენმან რ~ლ სამგზის გიჵმო სამნი ნიჭნი გითხოვნა ღ~თისაგან
რათა შენ მიერ ჭ~ტება
დაემტკიცოს ქართლისა კათალიკოსთაგა და ეპისკოპოსთა და სძლევდე მტერთა ვ~ე
დღედმდე აღსრულებისა
შენისა: ხ~ აღსრულებასა შენსა გვირგვინი წამებისა მიიღო ბრძოლასა შ~ა ჵელთა
მტერთასა არა შევარდე. ესე
ყ~ი აღესრულოს ვ~ე მოუძლურებამდე შენდა სიბერემდეჱ ვ~ა განიღვიძა მეფემან
ჰმადლობდა ღ~ა რ~ ყ~ივე გამოუ
ცხადა, და მოუწოდა მსწრაფლ პ~ეს და სამოელს და ჰქვა რა იხილეთ: ხ~ მათ ჰქვეს იტ
ყოდინ მეფე ერთი მარჯვენი
თ ვდეგით და ერთი მარცხენით: რაჟამს შენ საყდართა მსხდომარეთა წ~ე კეისრისა
ღ~თივ გამომეტყველისა დიდისა
გრიგოლისა: და კ~დ იგივე დედოფალი დაამშვიდებდა მოძღვარსა მას
განრისხებულსა შენ ზედა: და მიგცემდა შენ ჵელ
თა მისთა. და ჰქვა მათ მეფემან დუმენით წმიდანო რ~ ყ~ივე ჩემთანა გიხილავსთ: აწ
ვითარ გნებავს თქ~ნ
ქალაქისა ამის საქმე რ~ი შემუსრვად მიწევნულ არს: ანუ რა ვყოთ ტყვისა ამისთ~ს რ~ი
უმეტეს არს ბევრისა
ათასისა რ~ი არს ჵელთა ჩემთა: აწ უკვე სწრაფით განვიდეს აქათ ქადაგი ვ~დ სპარსთა
მეფე წარმომართებულ არს
ქვეყანად ჯაზირეთად, და გამოვლეს ფილისტიმი კვალსა მეფისა კეისრისასა რ~ მან
მოაოჵრა ქ~ყანა სპარსთა: და
სპარსთა მეფემან ვერ შეუძლო ბრძოლად: და კეისარმან ვ~ა ცნა ვ~დ ჩვენ მოვედით
ქ~ყანასა მათსა მოისწრაფის ბრძო
ლად ჩვენდა და ვხედავთ რეცა სპარსთა მეფე მოვალს ძალად ჩვენდა: და ვიცით ვ~დ
სპანი სპარსთანი სომხითისა და

ქართლისა სპათა უმრავლეს არიან. და არავინარს ჩვენ შ~ს ჭ~ტი მორწმუნე დანერგნა
მამამან ჩვენმან მირიან. გი
ნა თრდატ დედით ნათესავმან ჩემმან: აქა ამათ ყ~თა სარწმუნოვება ვიცით რ~ სავსე
არს საცთურითა ნუ უ
კვე გამოც[.....]სა საქმისა ჩემისასა განწყრესჱ დედის ძმა ესე ჩემი, დავეწყუნეთ
ურთიერთარს და ვიქმნნეთ სა
ცინელ ყ~თა ზ~ა მტერთა ჩვენთა: ა~დ ესე ვყო რეცა მოვიდენ სპანი ჩვენნი მაუწყონ
ჩვენ მოსლვა კეისრისა
მას ზ~ა უკუვრიდოთ ჩვენ პ~ლ საქმე ესე ვაუწყოთ ოდეს მოვიდეს და და გვეახლოს
ჩვენ კეისარი: მაშინ ვ~ა
იზრახოს სიწმიდემან შენმან ეგრეთ ვყოთ და არცა ერთი ტყვეთა მისთაგანი დარჩეს
ჩვენთანა: და წარვიდა პ~ე
კეისრისა: ხ~ სამოელ დადგა წ~ე მეფისა: ხ~ ხვალისა მოვიდა რეცა დიასპანი და
უქადაგა მეფესა ვ~დ სპანი ბერძენ
თანი შემოვიდეს კოსტანტინეპოვლის: ხ~ მოუწოდა მეფემან დედის ძმასა მისსა და
ყ~თა მეფეთა და ჰქვა რასა იტ
ყვით რ~ უწყით სიმრავლე სპათა ბერძენთა. და ვერაგობა წყობისა მათისა და
სიმარჯვე ზღვათა ნავებითა: ესე რა
მოვიდეს იგინი სპარსეთს ქვეყანასა გმირთა და გოლიათთასა. და ვერ უძლეს წყობად:
აწ მეშინის ნუ უკვე სპანი
ნავებითა მოვიდენ შეიპყრან გზა ჩვენი და მოგუწყვიდნენ ჩვენ ვ~ა ბაკსა შინა: ა~დ
აღვდგეთ აქათ და დავიბანა
კოთ ზღვასა სომხითით კერძო რათა გვაქვნდეს ჩვენ გზა ჭირისა და
[რისხვისა]ლხინისა: აღიყარა ლაშქარი
1-30 სტრ., 75v
ლაშქარი იგი გარემოს ქალაქისა და ვლეს ხუთისა დღისა სავალი სამხრით კერძო და
დადგეს სპე
რის კერძო: და განვიდეს მყოფნი ქალაქისნი მიწევნულნი სიკ~დილად და მისცეს
მადლი ვახტა
ნგს. და მისცეს ძღვენი ათასი ლიტ რა ოქრო: და ხუთასი თავი სტავრა და განვიდა ერი
მშვიდობით
სავაჭროსა თჴს და საჵმრისა: ხ~ ვ~ა მივიდა პ~ე წ~ე კეისრისა და უთხრნა ყ~ი იგი: ხ~
კეისარმან განი
ხარა ფ~დ და ყ~ი რ~ი ეხილვა ჩვენებასა შინა მისცა მას ზ~ა ნება ვახტანგს: და
წარმოავლინა პ~ე მღვდელი
და მიუმცნო აღთქმითა და საფიცრითა ძლიერითა რათა სწორი იყოს მეფობისა მისისა
ა~დ ორთავე სპათა დასცნენ
სპარსნი რ~ნი იგი არიან ვახტანგის თანა არა აღვიდენ საბრძანებელთა მათთაგან:
ოდეს შეკრბენ ვახტანგ

და იგი: ხ~ ვ~ე პ~ე და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისსა: კეისარი შემოვიდა[ეს]ა
კოსტანტინედ და წარმოა
ვლინა ხუთასი დრომონი რ~ლსა შინა იყო ხუთას ხუთასი კაცი: და უბრძანა რათა
მიეახლნენ ვახტან
გს და დადგნენ თჴნიერ ბრძოლისა: და წარმოემართა კეისარი გზასა პონტოსსა რვა ას
ათასითა მჵედრითა: და
ვით~რ მოეახლნეს სპა ნი იგი ზღვისანი უნდა სპარსთა წყობა მათი: ხ~ მეფე აყენებდა
და არა მიუშვებდა ბრძო
ლად: ხ~ ვ~ა შეართვეს ძღვენი მოციქულმან კეისრისამან და პეტრე ჰქონდა სიტყვა
საიდუმლო და ჰქონდა
სიტყვა საერო და თქვა ცხადად ვ~დ ნუ ივლტი და დადეგ ჩემდა მოსვლამდე რათა
რ~ლნი ეგე შენთანა არიან
სპარსნი რ~ნი დაგვრჩეს შესლვასა ამას ჩვენსა სპარსეთს მოუწყვედელად
მოვსწყვიდნეთ ეგენიცა: ხ~
საიდუმლოდ მოართვეს მას ჯვარი და გვირგვინი შუამდგომელად. და შესამოსელი
ტანისა მისისა და თქვა რა შევ
კრბეთ მიგცე ციხე თუხარისისა და საზღვარნი ქართლისანი: ხ~ მისცა მეფემან
ვახტანგ პასუხი საეროდ
ვ~დ არა რ~ლისა მიზეზისათ~ს მოვედით აქა: გარნა წყობისა შენისათ~ს აწ მოვედ აქა
და თუ არა ჩვენ მოვიდეთ კო
სტანტინე პოვლედ: და ფარულად ამცნო და ჰქვა რ~ი არა ჰშვენის შენსა ღ~თის
მოყვარებასა რ~ი შენ არ ჰ
ყოფ სხვასა ნუ აწვევ: რ~ ღადრობა არა ჵელი არს კაცთა პატიოსანთა დაღაცა თუ აწ შენ
მიგცნე სპარსნი
არა უკვე განცრუვდესა სახელი ჩემი და უმეტეს ჩვენსა აქვს მრავალთა მათგანთა
სიყუარუალი ქ~ესი: ა~დ
შიშისაგან მათისა ვერ გამოაცხადებენ: აწ ბრძანე რათა საქმე ესე ჩვენი მშვიდობით
ვყოთ ვ~ა ივბი
მიანოს და ყ~თა სპარსთა: ხ~ შ~დ ამისსა რაჟამს გაწმდენ საქმენი ჩვენნი
უმარჯუესადრე შევყარნეთ იგინი
ჵელსა შენსა: და ნუმცარა იქმნების საქმე უშვერი და ნუცა საქმე შფოთისა თქვენ მიერ
რათა არა დაეცნენ
პირითა მახვილისათა ერნი თქვენნი: რ~ ერნი თქვენნი განლაღებულ არიან ჯობნასა
ზ~ა სპარსთასა: ხ~ სპარ
სნი არავე შეშინებით არიან: ა~დ შურითა თქვენითა წადიერ არიან წყობასა: ანუმცა
მოკ~დეს ანუმცა შური
იძიეს სისხლისა მათისა, ხ~ სპანი ესე შენნი თუ მიღმა ჰბრძოდიან მემცა უბრალო ვარ:
და წარვიდა მის
თანა მოციქულად ვარაზ მიჰრ მამა მძუძისა მისისა ძმა და სამოელ მონაზონი: ხ~
კეისარი მოწევნულ

იყო პონტოდ ქალაქად. და პონტოელნი გამოსრულ იყვნეს მიგებებად და შეასხმიდეს
ქებასა და ვახტანგ მეფი
სა მადლობასა: რ~ უკურიდა მათ და არა მისცნა იგინი სიკ~დილსა ვ~ა მიიწივნეს
მოციქულნი ვახტანგ
მეფისანი ქალაქად, მიართვეს ძღვენი ათასი მუტკალი მუშკი, ხუთასი ამბარი: და
ათასი ლიტრა ალვა.
1-30 სტრ., 76r
და განსრულ იყო გუნდი ვახტანგ მეფისა ალაფობად მიეტევნეს მათ მკვრცხლნი
ბერძენთანი და მათ
თანა შეკრებულნი ჵევთა და ქალაქთანი მჵედარი სამას ათასი: ხ~ მეფე ვახტანგ
აყენებდა მიძულეობად მიძლებად
სპათა მათ მეალაფეთა, ვითარ არა მივიდა დედის ძმა მისი ერისთავი სპარსთა და
რისხვით ჰქვა ვახტანგს ჶ~ი
გველო და ნათესაო ასპიტისაო არა უწყია რ~ დედა მამისა შენისა ბერძენი იყო
ნათესავი ივბიმიანოზისი.
და გძლო შენ ბუნებამან მამის დედისა შენისამან და სიყვარული ჯვარცმულისა მის
კაცისა მომკვდარისა გიპყრი
ეს: და გნებავს შეყენება ჩვენი ჵელსა ბერძენთასა ხ~ ვახტანგ ჰქვა აჰა შენდა ბერძენნი
იხილო ძალი კაცისა მის მომკვდარისა და ცოცხლისა მის სასოსა
შენისა: და სცეს საყვირსა და განვიდეს ყ~ი სომხითი და სპარსნი და მეფე
დარუბანდისა: ხ~ მეფე ვახტანგ და ყო
ველნი ქართველნი განვიდეს ხედვად და დადგეს, და აღჯდა მეფე სპილოსა ზ~ა
თეთრსა და ეწყვნეს იგინი ზღვის
კიდესა ამას რ~ლ არს ჭალაკი რიყე ხერთვისისა, მისვლამდე სპარსთა ლაშქრისა
მოეკლა ბერძენთა ერისა მისგან ოცდა
შვიდი ათასი: და განძლიერდა ბრძოლა და მოკლეს დედის ძმა ვახტანგისი ერისთავი
სპარსთა: და მოკლეს იპაჯაჯ
მეფე ლეკთა: და მრავალნი ერის მთავარნი, და იძლია ბანაკი აღმოსავლისა, იყო
ბერძენთა სპასალარი პალეკარტოს ლო
ღოთელი. დისწული მეფისა და იყო იგი ძლიერ და მას მოეკლნეს ძლიერად
ბუმბერზნი სპარსთანი: და ესეცა
ერისთავი მანვე მოკლა: მაშინ გარდამოჵდა მეფე ვახტანგ ეტლთაგან არა რ~ი ჩვენ
გვინდა გარნა რ~იღა სთნდა რ~ ჩვენ
ვიტყოდით მშვიდობასა: ა~დ სილაღემან სპარსთამან აგინა ღ~ა და ღ~ნ შურ იგო და
მოკლეს ერისთავი რანისა რ~ისათჴს
ყ~ი სპარსეთი ვ~ა მოოჵრებასა სპარსეთისა იგლოვს: აწ დამდაბლდა სილაღე სპარსთა
მოიყვანეთ ჯ~ი და წარვიძ
ღვანოთ რათა რ~ით გვძლევდენ მ ითვე იძლინენ და ქმენით ძედ ძლიერების და ნუ
ვინ ვბრძავთ ურთიერთსა სხვისა

მიერ. და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა: ა~დ იყვნენ ჵელნი თქ~ნნი ვ~ა ჵელნი
[თქვენნი] ჩემნი, რათა არა ვიძლინნეთ
ს~დ არა ხ~ აქა ვდევნნეთ ა~დ ადარბადაგანამდე ვ~ა იდევნნიან ყორანნი მართვეთაგან
თ~სთა: და მოიყვანა პ~ე
მღვდელმან ჯ~ი: და ჰრქვა მეფემან, დადეგ წ~ე პირსა მტერისასა და ერისა ჩვენისასა
და არქვთ ყოველთა თ~ყვანის
ეცით ჯ~ა და ვსძლოთ: და უბრძანა დემეტრეს ერისთავსა თ~სსა და ჯუანბშერს
[სპრსი] სპასპეტსა რ~ მიჰ ყუენ ჯ~ა
თ~ა. ქადაგი ჵმობდა ძლიერად რ~ნ არა თ~ყვანის სცეს ჯ~ა მოკვდინ და მივიდოდეს
ყ~ნი ერნი და თ~ყვანის სცემდენ დადგებო
დენ წ~ე ჯ~ისა: ხ~ ბორზო მოვაკნელმან მეფემან ჰქვა. არა დაუტეობ ნათელსა
შემწველსა: და არა თ~ყვანის ვ
ცემ ძელსა მაშმელსა რ~ი განშუენებულ არს ოქროთა და ანთრაკითა: დასცა მას
ლახვარი ჯუანბშერ სპასპეტმან
და დაეცა მძორი მისი, მიერითგან არღარავინ იკადრა გმობად ჯ~ისა და აღთქვმით
ეტყოდა ერი იგი მეფესა ვახტანგს
უკეთუ შემეწიოს ჩვენ ჯ~ი არღარა იყოს ჩვენდა სხვა ღ~ი გარნა ჯვარცმული და
გარდაჵდა მეფე თ~ყვანის სცა და
ყ~ი ერი მისთ~ა და თქვა მეფემან აჩვენე ძალი შენი ერსა ამას შენსა ურწმუნოსა რათა
მოიყვანნე სარწმუნოებად
უ~ო ღ~ო მორწმუნენი შენნი დაღაცა თუ მოკ~დენ ცოცხალ არიან და ცხოველნი შენნი
შენ ცხოველისაგან ძლიერ არიან და
სპანი იგი ბერძენთანი გამოვიდეს ვ~ა ველად: ხ~ პალეკარტოს ვ~ა მგელი სისხლითა
აღმოსვრილი და ვ~ა ლომი განძვინებუ
ლი მოიძახდა და შეურაცხ ჰყოფდა სპათა მათ ხ~ მეფემან თქვა ვინ არს თქვენ შ~ს კაცი
რ~ი ეწყოს ამას და სწორ
იყოს მეფობისა ჩემისა: და წარვლო ქადაგმან ორგზის და ვერვინ იკადრა ყ~დ
სიტყვად:
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აქა ვახტანგ გორგასლისა და პალეკარტოს ბერძენთ ს პასპეტის ომი და მოკვლა
პალეკარ
ტოსისი ვახტანგისაგან:
მაშინ თქვა ვახტანგ არა ძალითა [ჩემითა] განძლიერდების კაცი ა~დ ღ~ნ მოს
ცეს ძალი. და მე ვესავ ძალსა შენსა და ვ~ა დ~თ განვალ ნიშითა ჯ~ისა შენისათა: მომეც
მე ძალი ვ~ა დ~თს გო
ლიათსა ზ~ა: რ~ ესეცა მაყვედრებელად შეურაცხებით მოუჵდა ჯ~ა შენსა: რ~ რაჟამს
იხილა ჯ~ი აღმართებული
ძალად ჩვენდა არა ივლტოდა მისგან: ა~დ სასოებითა ძალითა მისისათა განვიდეს
ბრძოლად: და თქვა იხილე ღ~ო

ამპარტავანი და დაამდაბლე კ~დ იხილე ჭირვეული და იჵსენ: ხ~ ისი შეურაცხად
მიჩნს და არა მეშინის რ~ ძალი შენ
მ~რ დიდ არს რ~ითა ვსძლოთ ა~დ მეშინის შენგან რ~ მდაბალთა ჵმანი ისმიან და შენ
გჵადი შემწედ ჩვენდა: აღმოი
ჵადა ჵრმალი და შეამთხვია ჯ~ა და განვიდა შ~ს განწყობილთა მათ და [..] თქვა არა
ჰბრძავნ ლომი ჵარსა: რ~
მე მეფე ვარ და შენ მონა: ა~დ დავდვა თავი ჩემი ერისა ამის თ~ს რათა ჰრწმენ ეს ძალ
ჯ~ისა: მოეტევა პალეკარტოს
ხ~ ვახტანგ საომრად ნებასა მიეახლებოდა: და აღიზახნეს ორთავე მათ განწყობილთა
ჵმითა საშინელითა. და იყო
ჵმა იგი ვ~ა ჵმა ქუხილისა მსგავსად ჵმა. რ~ითა შეიძრა ქვეყანა და დასცა ლახვარი
პალეკარტოს ფარსა ვახტა
ნგისასა რ~ი იყო ვიგრის ტყავისა და განვლო ფარსა ვ~ა [მკლავ კაცისა] მწყრთა ერთი
რ~ იყო სიმსხო ლახვრისა ვ~ა მკლავი კაცისა: და მისცა ფარი იგი მეფემან ლახვარსა
მისსა და მი
ეტევა პირის პირ დასცა ჵრმლითა ჩაბალახსა ზ~ა და განაპო თავი მის ი ვ~ე ბეჭთამდე,
და მიჰყო ჵელი დაუპყრა თა
ვისა მისისა ნახევარი და მიიღო წ~ე ჯ~ისა და თქვა ყოვლისა განდგომისა შენისა ესე
იყავნ ნაწილი: და მიეტევნეს
სპანი ვახტანგისნი სპათა ბერძენთასა. და აოტნეს იგინი. და აღიჭრნეს გუნდ გუნდად
და მიაწყვდიეს ზღვის პი
რსა და არა ვინ განერა მათგანი: გარნა რ~ი შეესწრა ზღვად და ივლტოდეს ნავითა: მას
დღესა შ~ა მოსწყდა
სპათაგან ვახტანგისთა ორმოცდა სამი ათასი: ხ~ სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა+
აშია#----------------------------------------------------------------------სამოც და
თორმეტი
ათასი:
და შეიპყრ
ეს ტყვედ
მათგანი
#----------------------------------------------------------------------------ას ოცდა ხუთიჱ ათასი და
მოიქცეს სპანი იგი გვამსა ზ~ა ვარაზ ბაკურ ვახტანგის დედის ძმისსა იგლოვეს და
შემურეს იგი შარითა და
მურითა და წარსცეს ბარდავად: ხ~ მეფემან ვახტანგ მოუწოდა ყ~თა სპათა და უბრძანა
მოყუანება ყ~თა ტყვეთა
და მოიყვანეს და იყო ერთ რიცხვად ყ~ი მამა კაცი და დედა კაცი შვიდას ოთხმოცი
ათასი და წარსცა იგი

ყ~ი წ~ე კეისრისა ჵელითა ნასარისითა და ადარნერსესითა. ერის თავთა მისთათა და
მიწერა წიგნი ვ~დ სიბრძნე ღ~ჳ
მიუწდომელ არს და სიბრძნესა კაცთასა და ნებასა სძლევს ნება ღ~ჳ მე ვუწყი რ~ არა
არს ნება შენი საქმესა
ამას რ~ლ ესე იქმნა პალეკარტოსისაგან: არცა თუ ერთონება ჩემი რ~ი ესე ქმნა დედის
ძმამან ჩემმან და ორნივე
ესე ძვირის მოქმედნი ძვირმანვე მოინადირა: ამის თ~ს ყო ესე ღ~ნ რ~ ახალ ნერგნი ესე
ხ~იყვნეს სარწმუნოებად
შიშსა მისსა ქუეშე ვ~ა იგი უძღებისა თ~ს შვილისა ყო საქმე განსაცხრომელი: ხ~ თქვენ
პ~ლნი შვილნი ხართ ღ~ჳ
ნი და მარადის მისნივე ხართ: აწ მწუხარება ესე დედის ძმისა ჩემისა და დისწულისა
თქვენისა მიერ ნუგეშინისვეც
რაჟამს ვიძიე შური მკლელთა მისთა: ხ~ თქ~ნ ნუგეშინის გეცით ერისა ამისთ~ს რ~ი
იჵსნა ღ~თნ შვიდას ოთხმოცი ათა
სი: და უკეთუ ბრძანებდე მიმთხვევად ჩემდა. გამოისწრაფე: და უკუეთუ არა
მოციქულითა განაგე საქმე ჩ~ნი: რ~ დამ
ძი მდა დგომა[გონება] ჩვენი ქვეყანისა ამისთ~ს მოოჵრებულისა: ხ~ ვ~ე მოსლვამდე
მოციქულთა ფ~დ მწუხარე იყო კეისარი
ა~დ რაჟამს უთხრეს ვ~დ ტყვე პ~ლ შეპყრობილი და ტყვე ერისაგან მეოტისა ყ~ი
დაუკლებლად განუტეობია: მაშინ განიხარა
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ფ~დ და ყ~თა დაუტევეს მწუხარება. და შეჯდა მეფე ნავსა სამათასითა დრომონითა
სუბუქად ზღვის კიდესა და
მოუწოდა ვახტანგს და ყვეს ურთიერთარს აღთქმა და ფიცი და განაგეს საქმე
წინდობისა. და უკუნსცა კეისარმან სა
ზღვარი ქართლისა ციხე თუხარისი და კლარჯეთი ყ~ი ზღვითგან ვ~ე არსიანთამდე
და ჵევნი რ~ლნი მოსდგმან
ან [და]ღადოთა: და გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისა ქვეყანა ზღვის
პირისა რ~ლ არს აფხაზეთი: და ჰქვა
ესე ეგრის წყლითგან ვ~ე მდინარემდე მცირისა ხაზარეთისა: ესე საზღვარი არს
საბერძნეთისა ალექსანდრო
ბითგან რ~ი აწ შენ მიგიღია მკლავითა ჩვენგან: აწ იგი უკუმოგვეც და ოდეს
წარიყვანებდე ცოლსა შენსა ასულსა ჩ~ა
[შენ მაშინ მოგცეთ] მაშინ მოგცე მისგან ქვეყანა: დაუწერა ეგრის წყალსა და
კლისურასა შუა ქვეყანა ზი
თვად: და სხვა აფხაზეთი უკუნსცა ვახტანგ ბერძენთა: და წარმოვიდა ვახტანგ გზასა
კლარჯეთისასა და სპანი
მისნი განუტ ევნა გზასა სომხითისასა და ვითარ მოიწია თუხარისად მიხედნა და
შეუყვარდა ციხე და თქვა ჭ~ტდ

თუხარ შენ ციხე და ვ~ა წარმოვიდა იხილა კლდეს შუა კლარჯეთსა რ~ლსა სოფელსა
ერქვა არტანუჯი: და მოუწო
და არტავაზ ძუძუს მტესა მისსა და დაადგინა იგი ერისთავად: და უბრძანა რათა
ააგოს ციხე არტანუჯისა და
უბრძანა რათა გამონახოს ჵევსა მას შინა სამონასტრე და აღაშენოს ეკლესია და ქმნეს
მონასტრად ვ~ა ეხილვნეს
მონასტერნი საბერძნეთისანი: და ჰქვა არტავაზს უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩვენ
ზ~ა საყუდელი ჩვენი აქა ყო
ფადარს: ხ~ არტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა და მონასტერი და სამნი ეკლესიანი:
დაბა მერისა შინდობისა
და ახიზისა და განაახლა ციხე ახიზისა. და ქმნა იგი ქვაბად და ვითარ წარმოვიდა
ვახტანგ ქალაქად თჴსად მცხე
თად: იყო სიხარული დიდი და მადლისა მიცემა ღ~ჳ: და შეიქცა იგი მშვიდობით და
მისცა ნიჭი დიდი ერსა თ~სსა: ხ~ მეფემან
სპარსთამან ვ~ა ცნა ვ~დ მიიქცა ვახტანგ ბერძენთა კერძო: შეიქცა სპარსეთად და
მოკვდა: და დაჯდა მეფედ ძეჳ
მისი: და ვ~ე მოიწიფებოდა იგი წარმოჵდა ამას შ~ა სამი წელიწადი: ხ~ ვახტანგ მეფესა
უშვა ცოლმან ძე და ასული მარ
ჩბივად: და მოკუდა შობასა შ~ა: ბალენდუხტ დედოფალი: ასული სპარსთა მეფისა: ხ~
ვახტანგ უწოდა ძესა
თვისსა სახელი სპარსულად დარჩილ და ქართულად დაჩი: მაშინ ვახტანგ მეფემან
ვერ მოიცალა მოყვანე
ბად ცოლისა ბერძენთა მეფისა ასულისა და ვერცა კათალიკოზისა და ეპისკოპოსთა.
რ~ მოელოდა იგი სპარსთა მე
ფესა მოსლვასა ამაგრებდა ციხეთა და ქალაქთა. დაჰკაზმვიდა მჵედართა:და
განამზადებდა ბრძოლად სპათა.
მაშინ შეაგდო საპყრობილესა შინა ბინქარ მაცთური ებისკოპოსი ცეცხლის მსახურთა
და მოსრნა და განასხნა
ყ~ნი ცეცხლის მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა: ხ~ სპარსთა მეფე შ~დ სამისა
წლისა წარმოემართა ბრძო
ლად ვახტანგისა. და მოიწია ინდაბრიანთა და დაიბანაკა: ხ~ ვახტანგ წარავლინა
ბერძენთა თ~ა და მიმცნო ვ~დ აჰა დღე
იგი რ~ლ აღმითქვამს ვ~დ სპარსნი შემოვაწყვდინე ჵელსა შენსა: აჰა ესერა
მომიყვანებიან შუა საზღვართა
ქართლისათა და ყ~ი კაცი მათ თანა ვ~რ სამასი ათასი: რ~ ჰგონებდა იგი
განმრავლებასა სპათა მისთასა სომხითით
და მეფეთაგან კავკასიანთასა: ხ~ მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისა: რ~ რ~ლთამე
მათგანთა აქვნდა სასოება ჯვარ
ცმულისა: ხ~ რ~ნი იძლივნეს ეშმაკისაგან მეფენი დარუბანდისანი გაერთნეს: აწ
აღმისრულებიეს აღთქმა ჩემი.

რ~ლ აღმითქვამს სადაცა მიპოვნიეს სახლი ცეცხლისა დამივსია ფსლითა და მოგვნი
და გაზირნი მიმიცემიან
1-30 სტრ., 77v
სატანჯველსა ბოროტსა და მაცთური ბინქარიან მივეც საპყრობილესა და
სიკ~დილისაგან გარდაიხვეწა მან უკვე
მოიყვანნა სპარსნი ქართლად და დავსვა ეპისკოპოსად მიქელ კაცი სარწმუნო: ხ~
ბინქარ ვ~ა მოიწია საზ
ღვართა ქართლისათა მოკ~და აწ სწრაფით წარმოემართნენ სპანი შენნი რომელ აქა
შინა დაეცნენ ყ~ნი მტე
რნი ჯვარისანი და მოიცალო შენ ყ~თა მტერთა შენთაგან: ხ~ ჩვენ თუ გვძლოს და
განძლიერდეს იგი და შემოვიდეს
გზასა შიმბატისასა: ხ~ ვ~ე მიიწეოდეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი წარსრულ იყო
კეისარი ქ~ყანით ხა
ზარეთით კერძო რ~ლისაგან ვერ მოიცალებდა მოსლვად ქართლად: ხ~ ვახტანგ
განაძლიერნა ციხენი ქალა
ქისანი და ურჩეულესი მებრძოლი ერისა მისისა ვითარ ასი ათასი მჵედარი და ასი
ათასი ქვეითი იპყრა მის
თანა: და დაუბანაკა მათ დიღმით ვ~ე ქართლისა კართამდე და სპარსთა დაიბანაკეს
ცხენის ტერფითგან
ჩაღმართ:
აქა სპარსთა მოსლვა ქართლს ვახტანგ გორგასლის საომრად და ვახტანგისაგან
გამარჯვება მათ ზედა:
ხ~ ვახტანგ განფართა ჵიდი მოგვეთისა ვ~ე სამოცი მჵარ ქცევისა თ~ს მათ
ზ~ა სპათასა: ხ~ მეფე და სპასპეტი ჯუანშერ დადგეს მცხეთას: ხ~ ნასრი და მირდატ
დაუტევნა სპათა ზედა
სომხითისა და ქართლისათა რ~ნი დგეს არმაზით კერძო: და რა ბრძოდიან სპარსნი
არმაზით კერძო
მცხეთით განვიდიან: და რა განვიდის ლაშქარი იგი მიერ კერძო მცხეთით ეწყვნიან
არაგვსა ზ~ა მცხეთო
სსა და რ~ლსამდე დღესა განვლიან ფონი მტკვრისა და შეიბნიან ფონსა ზ~ა
ტფილისისასა: და რ~ლსამე დღესა მათ
სძლიან და რ~ლსამე დღესა მათ: ხ~ ვახტანგს მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსა და
გამოესვა წინათ მგელი და უკანათ
ლომი და რ~ლსა კერძოსა იძლეოდიან ქართველნი. მუნითცა მიჰმართის და მოსრის
სპისა მისგან სპარსეთისა
ვ~ა ლომმან კანჯარნი: მიერითგან ვერღა რა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისა და
ისწავლეს იგი რ~ლსა ე
წერა მგელი და ლომი: და ვ~ა იხილიან ვახტანგ: თქვიან დურაზ გორგასალ: რ~ლ არს
ესე მიჰრიდეთ თავსა

მგლისასა. და მის მიერ სახელ ედვა ვახტანგ მეფესა გორგასალ: განძლიერდა მათ შ~ს
ბრძოლა ოთხ
თვე ოდენ: და მოიწია მოციქული კეისრისაგან და მოართვა ძღვენი ვახტანგს: და
მოჰგვარა სპათაგან ბე
რძენთასა ოთხმოცი ათასი მჵედარი: და მოუწერა+
აშიაზე#-----------------------------------------------------------------------და მიწერა ვახტანგს ვ~დ შევექეც წყობასა ხაღანისასა, მომივლენია
შენდა ოთხმოცი ათასი მჵედარი და მომიწე
#------------------------------------------------------------------------------------ლეონისად უკე თუ გიხმდეს შენ ლაშქარი წ~ე შენსა არს
მელიტენითგან ვ~ე ლამედემდე: და აღმოღმართ ვ~ე კარნუ ქალაქამდე: და
მიბრძანებია ლეონისდა წ~ე შენსა იყოს:
და მოწევნილ იყო ლაშქარი ბერძენთა ჯავახეთს: ხ~ ვ~ა სცნა სპა რსთა მეფემან
ბერძენთა მოსლვა შველად მათდა იწ
ყო ზრახვად ვახტანგისსა მიუმცნო მოციქულსა და ჰქვა რასათ~ს მოვსწყდებით
ურთიერთს ძმანი კაცნი
და შვილნი ნებროთისნი უკეთუ ცეცხლი არს ღ~ი შეუკვეეწიენ იგი თავსა. ხ~
თჴთოეული ჩვენგანი სათნოსა
სულისა თჴსისასა მსახურებდეს: ვ~ა მივიდა მოციქული და უთხრა სთნდა ვახტანგს
და ყოელსა ერსა მისსა, და
მისცა ნიჭი ვახტანგ მეფემან მიუვლინა მოციქული და ჰქვა გიხილავს ძალი ჯ~ისა და
ყ~თა მეფეთა მოგაქ
ვნდა ხარკი ვ~ე გამოჩინებადმდე ჯვარცმულისა: რაჟამს გამოჩნდა იგი მძლე ექმნნეს
ყ~ნი თ~ყვანისმცემელნი
მისნი წ~ე მისსა: და მოხარკენი შენნი ბერძენნი მოღმართ გბრძვანან და მოაოჵრნეს
სამსახურებელნი ცეცხლი
სანი: აწ უკეთუ გვბრძოდი ჩვენ დატეობისა თ~ს სჯულისა მოვკ~დებით ჩვენ მისთ~ს
ვ~ა მოკ~და ჩვენთ~ს: და მან აღმად
1-30 სტრ., 78r
გინნეს ჩ~ნ: ხ~ უკეთუ აღასრულო სიტყვა შენი და არა იყოს ცეცხლი ღ~თად შენდა და
იყოს ღ~თად შენდა ქ~ე მამად
და უფლად გხადო შენჱ დაღაცათუ ჩვენ პირმშონი ვართ: ა~დ თქვენ სხდეთ საყდართა
ზ~ა მამისა ჩვენისათა: ვ~ა
უთხრეს სიტყვა ვახტანგისი. შეიწყნარა და წარსცა ძღვენი გორგასალსა ძლიერად და
მისთანა გვირგვინი ანთრაკოა
ნი: და ჟამი დადვეს შეკრებისა: აიყარა მეფე სპარსთა განთიად და დადგეს ველსა
კალსასა: ხ~ ტფილისი სოფელი

და კალაცა მოოჵრებული იყო მაშინ: ხ~ მეფე ვახტანგ დადგა ჯაჭვს და შეკრბეს მასვე
ველსა ორნივე მეფენი და მოიკითხეს
ურთიერთარს, და უყვეს აღთქმა თავის თავისა სჯულსა ზ~ა გარდაუვალ, და მოჰხადა
მას დღესა სპარსთა მეფე გორგასალ
მან ლაშქრით თჴსით ტფილისად და უძღვნა გორგასალმან მჵევალი ათასი მონა
ხუთასი, სტავრა სკარამანგი ხუ
თასი: [ზ] ბიზიონი ზრუზმა ზმ[..] ხუთასი ჵდალი ცხენი ათი ათასი +
აშიაზე#-------------------------ცხენი ბარგისა ხთასი ჯორი სამასი
ზროხა ოთხასი ცხ~რი ათი ათასი და
#-------------------------------------------------და დღესა მესა მესა მივიდა გორგასალი მის თ~ა და თ~ა
წარიტანა ლეონ ანთიპატრიკი კეისრისა. და ყვეს განზრახვა და აზრახა
ანთიპატრიკმან გორგასალსა რათა ყოს
მშვიდობა შ~ს კეისრისა და ხვასროსა: რ~ ეშინოდა ბერძენთა ნუ უკუე შევიდნენ
საბერძნეთად სპარსნი: და მოაოჵ
რონ იგი: რ~ სპანი საბერძნეთისანი ყ~ნი იყვნეს ხაზარეთს: და ჰქვა ხვასრო
გორგასალსა ითხოე ჩემგან რაცა
გნებავს თავისა შენისათჴს და სხვისა ვისთჴსცა გნებავს: ხ~ გორგასალმან ჰქვა მნებავს
რათა იყოს მშვიდობა
შენ შ~ს და კეისრისა: ჰქვა ხვასრო დაამძიმე თხოვა შენი ჩვენ ზედა არა ჰქვიან
წყალობა: ამისთ~ს ჰყავ სიყვა
რული შენ ზედა რათა შევიდე საბერძნეთად და შური ვიძიო მათგან: და აჰა
მოციქული ხაზართა მეფისა მეათე დღე არს
რადგან მოსრულ არს: და შენ არა უწყი მიზეზი მტერობისა ჩვენისაჱ ხ~ აწ მიგითხრა
სილაღე მათი ჩვენ ზ~ა და.
მერმე ვყო ნება შენი ვინათგან აღგითქვა ფიცითა ძლიერითა ვ~დ არა ვყო უნებელი
შენი: და თქვა ვ~დ შენ უწყი რ~
ზღვასა მოღმართ ჩვენი არს საზღვარი განყოფილი ნოესითგან: და აწ იგი ბრძავს ჩვენ
ჯაზირსა და შამსა
და მოოჵრებულ არიან ქალაქნი იგი: ხ~ შამი სამეფო ჩვენი არს: ა~დ ჯაზირისა
ნახევარი გან წესებულ არს
მამათა ჩვენთა შენი არს ხვედრად და მიუღებიეს იგი ბერძენთა და მე ესერა შევიდოდე
უკმოღებად მისსა: აწ რ~ი
ნაწილი მამათა შენთა არს შენ განყავ შენ იცი და ბერძენთა: ხ~ სხვა ჯაზარისა მომცენ
მე ბერძენთა და რ~ლი
ვითხოე მე შენგან: ხ~ ვ~ა ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიკსა განიხარა ფ~დ და თაყვანისცა
ორთავე მეფეთა და თქვა ხუ

თნი ქალაქნი ჯაზირისანი შენდავე იყვნენ შენნი კერძნი: რ~ ნახევარი სიკილიისა რ~ი
მოგვეღო შენგან უკუნგცეთ
და დღეთა ჩვენთა იყავნ მშვიდობა შ~ს შენსა და მისსა და თქვა მეფემან ვინა უწყის თუ
დასჯერდეს ბერძენთა მეფე.
ქმნულსა ჩვენსა და თქვა ლეონ რაჟამს წარმომავლენდა მე ძალად ამის მეფისა ჰქვა
მეფესა ჩვენსა მონაზონმან
ვინმე ღ~თის მეცნიერმან. ვ~დ სთნავს ღ~ა მშვიდობა სამთავე ამათ მეფეთა და იქმნაცა
ეგრე ხ~ კეისარმან
უბრძანა მწიგნობარსა და დაწერა წიგნი ზავისა: აჰა აქა არს აღწერილი წიგნი მისი: ვ~ა
ესე ვთქვა წარიკითხეს
წიგნი იგი დაწერილ იყო ფიცით თჴნიერ მისსა რ~ი მოსცა სპარსთა მეფემან
ივბიმიანოზს. არა ვძებნო თქვენ
ზედა: და მოუწოდა მეფემან სპარსთამან ხაზართა მეფისა მოციქულსა: და უთხრა მან
აღზრზენა სპარსთა ბერძენ
თა ზ~ა: მაშინ მოიღო სპარსთა მეფემან ქარტა და დაწერა ჵელითა თ~სითა წიგნი
ბერძენთა მეფისა სიყვა
რულისა და ჩინება საზღვართა და სიკილიისა უკუცემისათ~ს, მისცა ფილისტიმი
საზღვრითა იჲ~ლიმისთა: და
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და თქვა ვ~დ ქალაქი სჯულისა თქვენისა არს იჲ~ლემი და მისცა გორგასალსა ნიჭი
ალვა [.....]ლიტრა სამ ათასი
ამბარი ლ იტრა ხუთასი მუშკი ლიტრა ხუთასი სამოსელი ხვასროვანი ათასი და
ხაზდი სამი ათასი, და წარვიდა ვახ
ტანგ მეფე შინა ხვალისა დღე: მიავლინნა ვახტანგისსა. ბარზაბან საკუთარი. და
მობიდან და ჰქვა ესრეთ გო
რგასალს რ~ი გინდა ჩემგან: მე ვქმნე აწ იგი და განაგენ საბრძანებელი [ჩემი] შენნი: ვ~ა
გნებავს მიავლინენ და ს
ტურნი დაითვალე ქალაქნი შენი რ~ლნი მიგცენ შენ. ხ~ ბარზაბანისდა მიბრძანებია
მისლვა კეისრისა მით
ვალვად ქ~ყანათა და ქალაქთა ჩვენთა: ხ~ შენ უწყი რ~ საქმესა ამას ჩემსა ზ~ა
განრისხნენ სპარსნი მოხუცებულ
ნი რ~ მათ ებრძანა ჩემ მიერ შემუსრვა საბერძნეთისა: ხ~ მე დღეს საზღვრით ჩემით
ორი სამეფ ო მივანიჭეჱ აწ
ესე არს სათხოელი ჩემი რათა დაჳ შენი მომცე ცოლად და შენ წარმოხვიდე ჩემთანა
ქვეყანასა მამისა ჩ~ნისა
რათა ნახე ნათესავნი შენნი და შენ შემწე მეყო მე თავითა შენითა მტერთა ჩემთა ზ~ა
აბაშთა და ელამთა ჰინდოთა
და სინდთა. რ~ უძვირესი ბოროტი და დამდაბლება მეფობისა ჩემისა მათ ყვეს: აწ
ოდეს მოხვიდე ჩემთ~ა ესრეთ

ვრქუვა მოხუცებულთა და მარზაპანთა ჩემთა რ~ სიყვარული ვყავ ჩემი და მოყვარეთა
ჩემთაჱ რ~ ესრეთ ი
ნება ძმამან ჩემმან ვახტანგ მეფემან რ~ლნი ქ~ყანანი მივცენით მათითავე შემწეობითა
მოხარკე ვყ~ნეთ
მტერნი ჩვენნი და ამით დავაცხროთ გულის წყრომა მათი ბერძენთა ზ~ა: ხ~ შენ
თავითა შენითა მინებ ძალად
ჩემდა: ა~დ სპანი შენნი ადგილსავე იყვნენ: მაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანა
მზრახველთა თ~სთა და ეზრახა ლეონ
ან თიპატრიკს ესრეთ ვ~დ [ვ~დ]დიდარს კეთილი შენი ბერძენთა ზ~ა უფროს მეფეთა
მათ რ~ნი სხენან საყდართა მათ
თა: რ~ შენ დასცევ ქალაქი პონტოსა შემუსრვისაგან: და შენ მიანიჭე შვიდას ოთხმოცი
ათასი სული: და დღეს შენ
მიერ მიეცემის ჯაზირა და ფილისტიმი რ~ი მშვიდობით არა რ~ლსა მეფესა
ბერძენთასა შეუპყრია და მართალ
არს ხვასრო უკეთუ არა ჰყო მის თანა სათნოება უჵმრად შეურაცხყოს იგი ერმან მისმან
დაღაცა თუმცა
მან არა გვითხრა მიღმართ ვაძლიოთ: რ~ ესე არს სრული სიყვარული მიგცე ლაშქრისა
ჩემისაგან ათი ათასი ჭურ
ვილი და მე წარვჰყვე მოციქულთა შენთა თანა წ~ე კეისრისა და მუნით გამოგერთო
ჯაზირას სპითა ძლიერითა: ესე
განაზრახ[ვ]ა ლეონ ანთი პატმან და სთნდა მეფესა ვახტანგს და ყ~თა წარჩინებულთა
მისთა განზრახვა მისი
და მისცა სპარსთა მეფესა ვახტანგ დაჳ მისი ცოლად რ~ლსა ერქვა მიჰ რანდუხტ რ~ი
წარტყვენილ
იყო ოვსთაგან: და გამოეჵსნა ვახტანგს.ხვარანძე ამისთ~ს არა მისცა რ~ დაწინდებულ
იყო იგი სო
მეხთა პატიახშისა და მოიყვანა ვახტანგ ძე მისი რ~ლსა ერქვა სპარსულად დარჩილ: ხ~
ქართულად
დაჩი: მაშინ იყო ხუთისა წლისა: და დაადგა გვირგვინი და დაუტევა მეფედ: და
დაუტევნა მისთ~ა შვიდნი
წარჩინებულნი მისნი პ~დ ჯუანშერ სპასპეტი მპყრობელი შიდა ქართლისა და
მფლობელი ყ~თა ერისთავთა და
დემეტრე ერისთავი კახეთისა და კუხეთისა: გრიგოლი ერისთავი ჰერეთისა: ნერსან
ერისთავი ხუნანისა: და ადარნასე
ერისთავი სამშვილდისა: და სამნაღირ ერისთავი შიდა ეგრისისა: და სვანეთისა და
ბაკურ ერისთავი მარგვისა
და თაკვერისა: და ამათ შევედრა ძე თ~სი დაჩი: და უბრძანა აღშენება უჯარმოსა: და
მუნ შ~ა ზრდა დაჩი მეფისა:
რ~ სიმარჯვედ გამონახა იგი ნადირთა და საცხოვართა თ~ს და წარიტანნა თანა ოთხნი
წარჩინებულნი მისნი არტვაზ
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ერისთავი კლარჯეთისა: და ნასარ ერისთავი წუნდისა: და ბივრიტიანი ერისთავი
ოძრჵისა და საურმაგ ეჯიბი მისი
დიდი და მათ თანა ათი ათასი მჵედარი ლაშქრისა მისისა დარჩეული და ლეონ
ანთიპატრიკმან ლაშქრისა მისისაგან დაუ
ტევნა ათი ათასი ბერძენი: და თვით წარვიდა წ~ე კეისრისა: და ვახტანგ მეფემან
წარატანა თ~ა დესპანად არტვაზ ერისთა
ვი კლარჯეთისა თავი და წარსცა ყოველი ნიჭი წ~ე კეისრისა რ~ი მიენიჭა მეფესა
ხვასროს: გარნა სტავრაები და
ტაიჭები დაიჭირა თავისა თჴსისათ~ს და სხვა ყ~ი წარსცა და უბრძანა არტვაზს რათა
ჯაზირს მოერთოს ლეონ ან
თი პატრისათანაჱ ხ~ ვახტანგს ევედრნეს დედა და დაჳ მისი ხვარანძე რათა
წარიტანნეს თ~ა და ილოცონ იე
რუსალიმს: წარიტანნა და წარვიდეს ვახტანგ მეფე და ხვასრო გზასა
ადარბადაგანისასა და მუნით წარვიდეს ვახტანგ
და დედა და დაჳ მისი იერუსალიმს: და ხვასრო ელოდა ანტიოქს: შევიდეს და ილოცეს
წ~ა აღდგომასა. და მოილოცნეს
ყ~ნი ადგილნი წ~ნი შეევედრნეს წ~ა აღდგომასა შეწირეს შესაწირავი დიდი: და
წარმოვიდეს ანტიოქს: ხ~ ლეონ ან
თიპატრიკ კეისრისა და არტავაზ ერისთავი ვახტანგისი მოვიდეს ოცი ათასითა
მჵედრითა და რჩეულითა: და მოართვეს
ხვასროს კეისრისაგან ძღვენი მიუწდომელი: და ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი: და
მოემცნო კეისარსა მოციქულთა
მიერ სიხარული და მადლისა მიცემა ღ~ჳ: და ვახტანგის ქება და მადლი: და
მიუწდომელი და მოემცნო ვახტანგისად:
და მიბრძანებია ლეონისდა ესრეთ რათა იყოს შიშსა და ბრძანებასა შენსა ქვეშე ვ~ა
ჩემსა, და შეკრბა ვახტანგის საბ
რძანებელსა ქვეშე ბერძენნი და ქართველნი და სომეხნი ორმოც და ათი ათასი
მჵედარი. რჩეული: მაშინ უბრძანა
სპარსთა მეფემან ვახტანგს ოდეს დედა და დაჳ შენი აქამომდის დამაშვრალ არიან:
მოვიდენ იგინიცა სამეუფოდ
ჩემდა რათა ერთობით აღვასრულოთ სიხარული ჩვენი: მერმე თუ ინებონ წარსლვა
ქართლს წარვიდენ იგინი გზასა რანისა
სა: ხ~ თუ ინებონ ლოდინება შენი გელოდიან ურს ქალაქსა შ~ა: სთნდა უკუე ვახტანგს
ბრძანება ხვასროსი და
წარიტანნეს თ~ა და წარემართნეს და წარგზავნა სპარსთა მეფემან მოციქული წ~ე ყ~თა
წარჩინებულთა სპარსეთისათა და მიუ
თხრა ესრეთ ყ~ი ხ~ მათ განიხარეს სიხარულითა დიდითა რ~ ცეცხლებრ ეგზებოდეს
ბრძოლისათ~ს ინდოთა სინდელ
თა და აბაშთა და ჯორჯანთათ~ს: და მივიდეს ბაღდადს. და მოეგებნეს ყ~ნი
წარჩინებულნი სპარსთანი სიხარულითა

დიდითა და აღასრულეს ქორწილი სამეუფო: ექვს თქვე განცხრომითა და
განსვენებითა მიუწდომელითა და შ~დ ქორწილი
სა მისცა ნიჭი დიდ ძალი დედასა და დასა ვახტანგისსა: და წარმოვიდეს ურაჰას
პატივსცემდა ვახტანგს ყ~ი ერი
სპარსთა ვ~ა ხვასროს მეფესა მათსა: და მერმე წარემართნეს მტერთა ზ~აჱ
აქა ვახტანგ გორგასლისაგან სპა
რსთ მეფისა შველა: ჰინდოთა სინდელთა აბაშთა და ჯორჯანთა ზედა: და ყ~თა ზე
გამარჯვება ვახტან
გისგანჱ
პირველად მივიდეს ჯორჯანეთს და წარმოტყვენეს ჯორჯანეთი ყ~დ უმკვიდრო ყვეს.
და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი. და ელამნი: და მიერითგან იქმნნეს
ჯორჯანნი გლეხად/ რ~ნი აწ არიან მე ბეგრენი სპარსთანიჱ შესლვა ჰინდოეთს ვახტანგ
მეფისაგან გორგასლისა: და გამა
რჯვება მათ ზ~აჱ და მუნით შევიდეს ჰინდოეთად და მუნ იქმნნეს წყობანი ძლიერნი
ბუმბერ ა
ზთანი. თითოს თითოთანი და იყო მუნ წესად რომელმანცა მათგანმან სძლის
ბუმბერეზთა ივლტინ,
მის წ~ე ბანაკი მისი: ხ~ ვახტანგ მეფემან მოკლა ბუმბერეზი თხუთმეტი მუნ შ~ა:
რ~ლთა დაეცნეს მრავალნი
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გოლიათნი სპარსთანი დაყვეს ბრძოლასა შინა ჰინდოეთისასა სამი წელი: და
წარმოტყვენნეს უმრავლესნი ქვეყანა
ნი ჰინდოეთისანი ა~დ მტკიცენი ციხე ქალაქნი ვერ განტეხნეს: რ~ ზღვათა შინა იყვნეს
და წარმოიღეს ხა
რკი ჰინდოთა მეფისაგან. მუშკი ლიტრა ათასი ამბარი: ეგზომივე ალვა ნავი ათი:
თვალები იაკინთი: და ზურმუხ
ტი ნავი ე რთი და მას თანა საფირონი: თჴთო სახე ოქრო: აქლემი ასი ვეცხლი აქლემი
ხუთასიჱ
შესლვა სინდეთს ვახტანგ გორგასლისაგან და გამარჯვება ვახტანგისგან.
და მუნით შევი
დეს სინდეთსა, მაშინ სინდთა მეფემან განყო ერისთავნი ც იხეთა და ქალაქთა შ~ა: და
რ~ლსაცა კერძსა განვი
დიან სპარსნი მტყვენავნი გამოუჵდიან ლაშქარნი სინდელნი ციხეთა და ქალაქთაგან:
და დასდვიან ვნება
დიდი სპარსთა ზ~ა და მოსწყდა ურიცხვი ერი სპარსთაგან: ხ~ ძალითა ქ~სითა არა
სადა იძლივნეს ვახტანგის
სპათაგანნი: და ყ~დვე მძლედ გამოჩნდეს მტერთა ზ~ა და მჵნედ მბრძოლად
გამოჩნდეს ოთხნი იგი წარჩინებულნი

ვახტანგისნი. და ლეონ ბერძენი: რ~ მათ დასცნეს მრავალნი მებრძოლნი სინდელნი
ბუმბერეზნი: ხ~ სინდთა მეფე
იყო ქალაქსა შინა სინდიას მაშინ ყ~ითა ძალითა მათითა მივიდეს სინდიას: და მუნ
მიხვდეს ბრძოლანი ძლიერნი.
და დღეთა ყ~თა გამოვიდის თჴთ სინდთა მეფე. რ~ იყო იგი მჵნე გოლიათი და
შემმართებელი და გამოიტანნის მჵედა
რნი სინდეთისანი და იყვის ბრძოლა ბუმბერაზთა რ~ლსამე დღესა მათ სძლიან და
რ~ლსამე მათ: და სინდთა მეფემან
სძლო თავის თავითა ყ~თა ბუმბერაზთა მბრძოლთა მისთა: და არა მიხვდეს იგი და
ვახტანგ ბრძოლასა
შინა დღეთა მრავალთა. მაშინ სინდთა მეფემან ველსა მას ზედა კართა ქალაქისათა
ღამე თხარა
მთხრებლი დიდი: და სამალავები შიგან მთხრებლსა მჵედართა და სიმარჯვით
დაუტევნა გზანი გამოსავალნი: და ჩაადგინნის მუნ შინა მჵედარნი ათნი რჩეულნი: და
დილასა ადრე გამოგზავნა ბუმბერაზი ერთი მას
დღესა შ~ა ხვედრი იყო ვახტანგისი კართა ცვისათ~ს და მიდგა ესე ბუმბერაზი: და
სთხოა ბრძოლა ვახტანგს
თავის თავ რათამცა წარიტყუა: და შეჰჵადა მათ მჵედართა ზ~ა მაშინ საურმაგ ეჯიბი
ვახტანგისი განვიდა და ჰქვა
არახარ შენ კადნიერ ბრძოლად მეფისა: ა~დ მე გებრძოლო მონა მონასა: და მიეტევა ხ~
სინდელი იგი გაიქცა და
მისდევდა საურმაგ ჩვეულებისაებრ რ~ მრავალგზის [მ]ბრძოლილ იყო ველსა მას ზ~ა
და ვითარ წარჵდა დამალულ
თა მათ მჵედართა გამოუჵდეს ზურგით მისსა. და იგი მეოტი შემოიქცა: ხ~ საურმაგ
სცა ოროლნი წინასა
მას და მოკლნა: ხ~ ათთა მათ მოკლეს საურმაგ: მაშინ თჴთ მეფე მიეტევა ვახტანგ და
მის თანა სამნი იგი წარჩინებულნი
მისნი არტვაზ ბივრიტიან. და ნასარ და მათ თანა ლეონ ბერძენი: ხ~ სინდელნი იგი
ივლტოდეს: და მისდევდა
ვახტანგ მოყვსითურთ ვ~ე კართამდე ქალაქისათა: და სინდნი იგი შეივლტოდეს
ქალაქსა შინა: მაშინ ვახტანგ
მწუხარებითა შეიქცა და იგლოვდა გვამსა ზედა საურმაგისასა ვ~ა ძმისა
საყვარელის~სა რ~ თანა ზრდილ იყო მისი
ძმისწული მამამძუძისა მისისა არტვაზის მამისა ერთგული მინდობილი და ქველი
არაკი მაშინ სინდთა მეფე
გამოდგა კართა ქალაქისათა: და ჵმაყო ჵმითა მაღლითა და თქვა: ვახტანგ მეფეო
მსგავსი ხარ შენ ყვავისა
მის უგუნურისა რ~ნ პოვა ქორი მოწყლული და გაგლეჯილი არწივისაგან რ~ლსა ვერ
ეძლო აფრენა და მიახლე
ბულ იყო სიკ~დილსა და არა ქმნა ყვავმან მან ვ~ა წესი არს ყვავისა რ~ სხვამან ყვავმან
ოდეს იხილის
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ქორი იწყის ჵმა მაღლად ყივილი: და ას მინის სხვათაცა და დაესხის სიმრავლე ყვავთა
ქორსა რათამცა განიო
ტეს საყოფელთაგან მისთა. და უშიშადმცა დაყვნეს დღენი მათნი: რ~ პირუტყვთაცა
იციან სარგებელი
თავისა: არა ქმნა ყვავმან მან ესე ვითარი: ა~დ შეიწყალა ქორი იგი ვ~ა კეთილის
მყოფელი მისი დაუწყო ზრდა
მართვეთა თ~სთათანა: მარადის უკრებნ მკალსა და გველსა: რ~ სხვისა შეპყრობა არა
რასა ძალ უც ყვავსა და მით
ზრდიდა ქორსა: ვ~ა მოეზარდნეს ქორსა მას ფრთენი თქვა გონებასა თჴსსა: ესე რა
დღეთა მრავალთა გაზრდილ ვარ
მკალითა და გველითა: და არა მომცემია მე ძალი მამადედათა ჩემთა რ~ მკალითა ვერ
განვძლიერდები თუმცა ძალ მედ
ვა მიწევნა მფრინველთა: და მით გამოზრდა თავისა ჩემისა: ა~დ შევიპყრა ყვავი ესე
მზრდელი ჩემი შევჭამო და გან
ვისვენო ორდღე მომეცეს ძალი დავიწყო წესისაებრ ნადირობად მამათა ჩემთაებრ
რ~ისა თ~სცა აღასრულა ესე
შეიპყრა ყვავი იგი და შეჭამა: მიერითგან იწყო ნადირობად დიდთა და მალეთა
ფრინველთა: არა მიეცა ყვავსა მას
ქება მოწყალებისა: ა~დ უგუნურად და თავისა მკვლელად ითქმის: არცა მიეცა ქორსა
მას ყვედრება უწყალობისა
და კეთილის უჵსენებლობისა. და იგი არს გვარი და წესი ქორისა განილეოდა და
მოკვდებოდა მკალითა და ქმნა წესი
საებრ და განერა სიკვდილისაგან: ხ~ ყვავმან მან არა წესისაებრ თჴსისა ქმნა და მითცა
მოკვდა: აწ სპარსნი
პირველით მოაქამომდე და წაღმართ მი უკ~ე მტერნია ჯ ~ისა მსახურთანი ჟ~ა შინა
უღონობითა ლიქნით
ყვიან სიყვარული: და ოდეს ეცის ჟ~ი არა ყვიან წყალობა და კეთილის ჵსენება: ესე
ბევრის ბევრეულ ჯერ ქმნ
ილარს რ~ი გვასმია წიგნთაგან: და ოდეს იხილენ სპარსნი ჩემმიერ შეკნინებულნი. არა
ჰყავ იგი რ~ი ჯერ ი
ყო შენდა საქმედ: სიხარული და მადლისა შეწირვა ღ~ჳ შენისა. და ზრახება სხვათაცა
ნათესავთა: და მტერად აღზრ
ზენა სპარსთა ზ~ა: და შეწევნა მტერთა სპარსეთისათა არა ჰყავ ესე ვითარი ა~დ
დაგიტეობია საყოფელი მამათა
შენთა და წინამძღვარ ქმნილხარ. სპასა დიდსა საქრისტიანოსა საბერძნეთისასა და
მოგივლია ორისა წელიწდისა
გზა და მოსრულხარ ძალად სპარსთა რათა განძლიერდენ. და მოიწყვეს და
წარგწყმიდებს შენ: და დაიპ

ყრეს წარსაწყმედელად ყ~ი ჯ~ის მსახური ჭ~ტდ ამას იმზადებ თავისა შენისათ~ს და
ყ~თა ჯ~ის მსახურთათ~ს:
რად ვთქუ მე შენთან ყვავისა იგავი რ~ მეფე ხარ თჴთ მპყრობელი ახოვანი და ნებითა
შენითა მიგიცემია თავი შენი
მონად მტერთა შენთა. ვითარ არა უგუნურად ვთქუ თავი შენი არაკი: მაშინ ვახტანგ
ჰქვა გეგონა შენ
ვ~დ სიბრძნით გამონახულად იზრახე: ა~დ ცრუ არიან სიტყვანი ეგე შენნი მე გითხრა
და გაუწყო ჭ~ტი
უგუნურო მსგავს ხარ შენ თაგვისა მის მთხუნველისა რ~ლსა არა ასხენ თვალნი. და
საყოფელი მისი არს მი
წასა ქვეშე. და არა უწყია ბრწყინვალება მზისა და და [ჯერებლობა] შვენიერება
ველთა. და დაჯერებულ არს იგი
ცხორებასა თჴსსა. რ~ ეგეოდენ ჰგონიეს მას ცხორება ყ~თა იძრვისთა. ვითარსა
ცხორებასა თჴსსა არს: და
არა სურვიელ არს ხილვად ნათლისა და შვენიერებასა ცისა და ქვეყანისასა: ეგრეთვე
შენ ბრმა ხარ გონებისა
თვალითა: და ყრუ ხარ გონებისა ყურითა: და არა ხედავ და არცა გესმის: და არცა უწყი
ცხორება სრული და არცა სურვი
ელ ხარ შენ მისლვად ცხოვრებასა მას საუკუნესა ნათელსა მას დაუსრულებელსა. არა
იცნობ შენ ღ~ა შემოქმედსა
ყოვლისასა რ~ლისა მიერ შეიქმნა ყოველივე არა მიქმნია მოსლვა ამ ას ქვეყანასა
დიდებისათ~ს სოფლისა[...] არცა
1-30 სტრ., 80v
მსახურებისათვის სპარსთა მეფისა: ა~დ მსახურებისათჴს ღ~ჳ დაუსაბამოსა
სამებისა,ერთარსებისა დამბა
დებელისა ყ~თასა და დიდებისათჴს მერმისა საუკუნოსა დაუსრულებელისა რ~
ჩემითა აქა მოსლვითა პ~დ გამო
მიჵსნია იჲ~ლიმი წ~ჳ ქალაქი სადა დადგეს ფერჵნი უ~ჳნი ჩვენისა იესოს ქ~ესნი და
მუნ აღასრულა ყ~ივე ჵსნისა
თვის სულთა ჩვენთასა: და შ~დ ყ~ი საქრისტიანო დამიჵსნია მოოჵრებისაგან: რ~
მისცემოდა ჟამი სპარსთა მეფესა მოტ
ყვენვად ყ~ისა საქრისტიანოსა დაღაცა თუმცა ქ~ყანა ჩემი: დაცლ იყო ძალითა ქ~სითა
და სიმჵნითა სპათა ჩემთათა ა~დ ცალო იყვნეს [დაცლ იყვნეს]ბერძენნი და ვერ წინა
აღუდგებოდეს
და ესრეთ ჯერარს ჩვენდა ქ~ს მოსლვითაგან რათა ერთისა მოყვსისა ჩვენისათ~ს
დავდვათ სული ჩვენი: ხ~ ბევრისა ბევრეული
სული დაჵსნილ არს ჩემითა აქა მოსლვითა და ამისთ~ს მიქმნიეს ესე რათა ღ~ნ
დამბადებელმან ჩემმან შეიწიროს მსახურება

ესე ჩემი და აღმისუბუქნეს ცოდვანი ჩემნი. და რ~ლ სთქუ შენ თუ მოიწყონ რა
სპარსთა მტერ ექმნებიან.
ქრისტიანეთა მე ძალითა და შეწევნითა ქ~სითა ჟ~ა ამას დამიჵსნიან ქრისტიანენი
ჭირისაგან დიდისა და უკანის
ღ~ნ დამბადებელმან წყალობა ყოს კ~დ მოსავთა მისთა ზ~ა დაღაცა თუმცა არა იყო
მიზეზი ქრისტიანეთა ჵსნისათ~ს
ძალად სპარსთა მოსრულ ვიყავ აქა ჯერ იყო ესეცა პ~დ ნათესაობისათ~ს და შ~დ
ამისთ~ს: დაღაცათუ არა ჭ~ტსა
სჯულსა ზ~ა არიან სპარსნი ა~დ მეცნიერნი არიან ღ ~ჳ დამბადებელისანი და ჰრწამს
ცხოვრება სულიერი
ხ~ თქვენ ს~დ უმეცარნი ხართ ღ~ჳნი და უგულის ჵმო ვ~ა ცხენი და ჯორი ვითარ უკვე
არამცა მსახურებად შეიწი
რა ღ~ნ დამბადებელმან ყ~ისამან: და საწუთოსაცა ამის საქმეთაგან საძაგელ არს
გონება შენი. რ~ ქორმან ღა
დარმან რ~ლნ შეჭამა ყვავი იგი მზრდელი მისი: აქებ ნაქმარსა მისსა ხ~ ბუნება ჩვენი
ესე არს რათა კეთი
ლის მყოფელისა ჩვენისათჴს დავდვათ სული ჩვენი და მოვიგოთ მადლი ღ~ჳგან და
ვპოოთ ცხოვრება ს~კნო
და სოფელსა ამას მოვიგოთ ქება კაცთაგან: და სახელსა ზ~ა ღ~თისასა და მცნებათა
მისთათ~ს თუ მოვკ~დეთ
უკვდავნივე ვართ და სიკ~დილისაგან ცხოვრებად მივიცვალებით: მაშინ ჰქვა სინდთა
მეფემან ცუდ არს
სიგრძე ზრახვისა ჩვენ შ~ს: ა~დ რ~ი სთქუ შენ თუ სახელისათ~ს ღ~ჳ ჩემისა მოვკ~დე
სიკვდილისაგან ცხოვრებად მი
ვიცვალები: მაშინ უკეთუ კაცმან უწყოდის მის ზედა მომავალი დიდება და კეთილი
ჯერარს ესრეთ რათა
ისწრაფოს მიმთხუევად სუფევისა მის: აწ უკუე ჭ~ტდ უწყი სუფევად მისლვა შენი:
გამოვედ ბრძოლად ჩემდა
რათა ჩემ მიერ მიიცვალო დღეს სიკ~დილისაგან ცხოვრებად რ~ წარჩინებულიცა შენი
წარმივლენია წინა მორ
ბედად შენდა რათა განგიმზადოს სადგური შენი: ჰქვა ვახტანგ მე აწინდელი არა მიჩნს
სიხარულად
რ~ ცოდვილი ვარ და არა ს~დ აღმისრულებია მცნება ღ~ჳ და არა ს~დ აღმიჵოციან
ცოდვანი ჩემნი სინანულითა: ა~დ ძა
ლითა ქ~სითა არა მეშინიან შენგან სიკ~დილისა რ~ იგი არს მფარველი ჩემი რ~ლისა
მიერ დაცულ ვარ ყ~დვე: და მრავალ
მოწყალემან ღ~ნ მრავლითა მის მიერითა ძალითა ჩემ მონისა მისისაგან მოგკლას
მგმობარი მისი და სული შენი წარ
ვიდეს ბნელსა მას გარესკნელსა ცეცხლსა უშრეტსაჱ მაშინ განვიდა სინდთა მეფე და
ვახტანგ ჰქვა მო

ყვასთა თჴსთა ღ ~თსა ევედრენით და ზურგით კერძი ჩემი განმიმაგრეთ. და განვიდა
ვახ ტანგ და ორთავე აქვნდა
ჰოროლები. მაშინ იწყეს რბევად მრგვლივ ნავარდსა და ღონესა ეძიებდეს ორნივე
რ~ამცა შეჰყვეს წვერსა
ჰოროლისასა: მაშინ დაიჟამა სინდთა მეფემან შეყოლა ვახტანგის ჰოროლისა წვერისა
და შეუტევნა რათამცა სცნა
1-30 სტრ., 81r
ჰოროლნი:ხ~ სიმჵნითა და სიკისკასითა ტანისა მისისათა წარიჵადნა და მიუდრკა
ჰოროლსა და შემოუმრგვლა
ვ~ა გრიგალმან და სცა ჰოროლნი სინდთა მეფესა ბეჭსა მარცხენასა ვერ უფარა
სიმაგრემან საჭურველისამან
დაწყლა წყლულებითა დიდითა რ~ წინათ გავლო წყრთა ერთი და ჩამოიჭრა სინდთა
მეფე და მივიდა ზ~ა ვახტანგ
ჩაყო ჵელი და უ[..]პყრა ფერჵი მისი და თრევით მოიღო წ~ე სპარსთა მეფისაჱ მაშინ ყ~ნ
სპამან ჵმითა
მაღლითა შეასხა ქება ვახტანგს და აღივსო სიხარულითა სპარსთა მეფე და ყ~ი ბანაკი
მისი: და მოვიდოდეს
ყ~ნი წარჩინებულნი წ~ე ვახტანგ მეფისა ძღვნითა და შესწირვიდეს ძღვენთა მაშინ
სპარსთა მეფემან
მოიყვანა მკურნალი ჵელოვანი და დაადგინა ზ~ა სინდთა მეფესა რათა განკურნოს
წყლულებისაგან: და მის
მიერ წარიღოს ყ~ი სინდეთი: ხ~ სინდთა დაიჭირეს ნაცვლად მეფისა მათისა ძე მისი
მაშინ მეფემან ვახტა
ნგ აზრახა სპარსთა მეფესა განტევება სინდთა მეფისა აღება ხარკისა და მძევალთა რ~
ვერ წაიღებდეს სინდე
ს: ა~დ სთნდა მეფესა სპარსთა განზრახვა ვახტანგისი განუტევა მეფე სინდთა აიღო
მისგან ხარკი ორი ეგ
ზომი რ~ი ჰინდოთაგან: და ორნი შვილნი მძევლად: და ესე ხარკი სინდთა მაშინ სპა
რსთა მეფემან ყ~ივე მიანიჭა ვა
ხტანგს: მაშინ მეფე იგი სინდთა დაემოყვრა ვახტანგს სიყვარულითა დიდითა პ~დ
ამისთ~ს რომელ ოდეს შევარდა ჵე
ლსა ვახტანგისსა არა მოკლა და ცოცხლებით მოიყვანა წ~ე სპარსთა მეფისა: და შ~დ
ამისთ~ს რ~ ვახტანგისვე მიერ
განთავისუფლდა ტყვეობისაგან და უძღუნა ვახტანგს ძღვენი მიუწდომლად დიდ
ძალი. და წარმოვიდეს სინდეთით
წელსა მეოთხესა სინდეთს შესლვისასა და დარჩომოდეს ქალაქნი სინდედსანი
მოუოჵრებელად სინდა თოფორი
[....]კიმრაიჱ
აქა სპარსთ მეფისა და ვახტანგ გორგასლისაგან შესლვა აბაშეთს და დაჭირვა
აბაშეთისა მათგანჱ

და მოვიდეს მუნით აბაშეთს: ხ~ აბაშნი მსხდომარე იყვნეს ქვეყანასა რ~ლსა მოსდგმი
და წყალი და ლერწმოანი რ~ლსა ვერ იარებოდა ნავი და ვერცა ოთხ ფერჵი ა~დ
საზღვარსა ზ~ა არს სპარსთასა და
სულგრძელად ბრძოდეს რ~ წყალი იგი რ~ი შესდიოდა გარდაუგდეს. და ლერწმოანი
იგი დაწვეს ცეცხლითა. და წარ
მოტყვენეს აბაშეთი ყ~ი და განუყვნა მეფემან სპარსთამან აბაშნი ორად. და ნახევარნი
დაუტევნა ადგილსავე ზედა და.
ნახევარნი წარმოიყვანნა ვითარ სახლი ათასი: და განყვნა იგინი ადგილითი
ადგილად. და ესე არიან ქურდნი ნათესავნი იგი რ~ლ
წარმოტყვენნა აბაშთაგან: და ვითარ მოვიდა ვახტანგ მეფე წელსა მერვესა შესლვით
მისითგან სპარსეთადვე ანტიო
ქიამდე. და მოვიდა ურაჰად: ხ~ სპარსთა მეფე აძლევდა ვახტანგს ცოლად თჴსთაგან
მეფეთასა: ხ~ ვახტანგ ჰქვა არა
ჯერარს ჩემგან ორთა ცოლთა პყრობა: რ~ მივის ცოლი ასული კეისრისა: დაუმძიმდა
ესე მეფესა ხვასროს ა~დ ვერა რა
ჰქვაჱ ხ~ ვახტანგ მშვიდობით პოვნა დედა და დაჳ მისი და წარმოვიდეს ვ~ე
განსაყოფელსა ბერძენთასა.
და სომეხთასა. და წარვიდა ლეონ ბერძენი. და სპა მისი შიმშატად: ხ~ ვახტანგ
წარავლინნა მოციქული წარმოყვანებად ცოლისა
მისისა. და პეტრესთ~ს კათალიკოსისა: და სამოელ ეპისკოპოსისაჱ წარმოვიდა
ვახტანგ ქართლად და მიეგება
ძე მისი დაჩი. და ყ~ნი სპასალარნი და მათ თ~ა ეპისკოპოზნი და ვ~ა ცნა
ებისკოპოზმან ვ~დ წარავლინა მეფემან მოყვანებად
კათალიკოზისა და ეპისკოპოსთა დაუმძიმდა მას ზ~ა იწყო რეცა ამბოხებად და
მიზეზობად და მიუვლინა მეფესა
ვ~დ შენ დაგიტეობია ქ~ე და ცეცხლსა ესავ: ხ~ ვახტანგ მოუვლინა ვ~დ ძალითა
ქ~სითა შევედ და სიმართელით გამოვედ.
1-30 სტრ., 81v
ძალითა ქ~სითა უბრალო ვარ იცის ღ~ნ მაგრა წარმივლენიეს მოყვანებად
კათალიკოზისა და ეპისკოპოსთა: და ვ~ა
ესმა ესე ეპისკოპოზსა დაიდასტურა და ჰგონებდა რ~ლ შფოთითა დააცადოს საქმე იგი
და მოსლვა მათი და კრულ ჰყო
მეფე და ყ~ნი სპანი მისნი: ხ~ მეფემან თქვა დაღაცა თუ უბრალო ვარ სიმდაბლე
ჯერარს ჩემგან და მივიდა მეფე და გარდაჵდა საჵე
დარსა რათამცა შეემთხვია ფერჵთა ეპისკოპოსისათა და განხარა მან ფერჵი: და
მიამთხვია პი რსა მეფისასა ფან
დაკითა შემუსრა კბილი მისი: ხ~ მეფემან თქვა სილაღე ესე ამპარტავანებისაარს
საცთური ეშმაკისა: უკეთუ
სიმრავლემან ცოდვათა ჩემთამან აღგძრა არა გაქვს ჵელმწიფობა ბოროტისა: ა~დ
შენდობისა: ვ~ა იტყვის წ~ჳ სახარე

ბა: არა დაშრიტო პატრუქი მბდვინვარე არცა განსტეხო ლერწამი და ჩეჩქვილი. ხ~ შენ
ჰგონებ ვითარმედ შენითა
სივერაგითა ჩვენ დაგვაცადენ სიყვარულსა ქ~სსა: მაშინ გამოჩნდა ცხადად რაჟამს
გესმა უმთავრესი
სა შენისა ქართლად მოყვანება და აღეგზენ შურითა ბოროტად: ვ~ა იუდა პეტრესითა
რ~ შენ ხარ ვ~ა იუდა: ხ~ ეკ
ლესია ვ~ა პ~ე: ვეცხლის მოყუარე ხარ რ~ შენცა მეგვადრუცე ხარ ქ~ესი აწ მიგავლინო
შენ პატრიაქისა კოსტა
ნტინე პოლედ: და ვ~ა ჯერ იყოს განგიკითხოს და წარსცა იგი დიასპანთა და მის თ~ა
კბილი მისი: და შეუთვალა
რათა კათალიკოსი და თორმეტნი ეპისკოპოსნი სწრაფით წარმოავლინენ: და მათ
შ~სმცა არს პ~ე კათალიკოსი
და სამოელ ეპისკოპოსად და სხუვანი ვინცა სთნდენ: და ვითარ მიაწიეს მიქელ
ეპისკოპოსი. ჰქვა მას პატრიაქმან: ვინათგან დაითხია სისხლი შენ მიერ ქ~ყანასა ზ~ა
არღარა ხარ შენ ღირს ეპისკოპოსად.
და კად[...]რებისა თ~ს მეფისა თანა გაც შენ სიკ~დილი: ვ~ა იტყვის დაემორჩილენით
თქვენ მეფეთა რ~ არა ცუდად
ჵრმალი აბიეს: რ~ ღ~ჳ მიერ მთავრობს. ვ~ა ლომი შ~ს ცხოვართა: და ექსორია ყვეს
მიქელ ეპისკოპოსი მონასტერ
სა მღვიძარეთასა და წარავლინეს პ~ე მღვდელი და სამოელ მონაზონი ანტიოქიას: და
მიუწერა ანტიოქიისა: პატ
რიარქსა მეფემან და პატრიაქმან კოსტანტინე პოლელმან. პ~დ დასაბამსა ქართლის
მოქცევისასა დედაკა
ცისა რომაელისა ნინოს მიერ განივლინა აქა ები სკოპოზი რ~ შ~ს სპარსთა და
ბერძენთა შფოთი იყო: და მით
ვერ მოაწიეს საქმე ესე ჯერისაებრ სჯულისა რ~ ჩვენ უწყით ვ~დ ქართლი
აღმოსავლეთი და ჩრდილო მაგის
წმიდისა საყდრისანი არიან: ვ~ა განაწესეს მოციქულთა სახარებასა შინა რ~ლ არს
უწინარესობა და მიუ
წერეს ყ~ი საქმე დიდისა ვახტანგ მეფისა ვითარ ებისკოპოსი იგი რ~ი მათ მიერ
დადგინებულ იყო უკუვად
გინეთ. და დღეს იცოდეთ ახალ ნერგად ჭ~ტდ ქართლი: აწ ესე ორნი მათგ ან
თხოილნი აკ~რხენ და ათერთმეტ
ნი ვინ შენ გნებავნ აკ~ხენ. ხ~ ჩვენდა მოვიდენ რათა ჩვენ ნიჭითა და საჵმრითა ყ~თა
განუტევნეთ: ხ~ ანტი
ოქელმან პატრიაქმან ყო ეგრე. ვ~ა მიუმცნეს პატრიაქმან და კეისარმან აკ~რხნა
თორმეტნი ეპისკოპო
სნი და პ~ე კათალიკოსად და მოვიდეს კოსტანტინე პოლედ. და მეფემან მისცა ნიჭი
დიდ ძალი და მისცა ასული
თჴსი სახელით ელენე: მეფესა ვახტანგს: და გამოავლინა იგი სპითა დიდითა ვ~ე
საზღვართამდე სომხითი

სათა. და მიეგება ვახტანგ მეფე და შეიქცეს სპანი ბერძენთანი. და წარმოვიდეს
მცხეთად+
აშიაზე:#----------------------------------------------------ქართლის მოქცევითგან სვეტიცხოვლის აღშენებამდე, კ~ზის განწესებამდე
გარდაჵდეს წელნი, რ~ი, მეფენი გარდაცვალებლ იყ~ნეს ათნი: და
მთავარ ეპისკოპოსნი, ი~გ:
#----------------------------------------------------------------------------------------ხ~ მცხეთას მეფე
მან ვახტანგ აღაშენა ეკლესია მოციქულთა სვეტიცხოველი: და უპყრა სვეტსა შ~ა
სამხრით ადგი
ლსა მას სადა იგი დაცემულ იყო ეკლესია რ~ლ არს სიონი დიდი: მუნ შ~ა დასვეს პ~ლ
კ~ზი პეტრე
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და სამოელ ეპისკოპოსად მცხეთისავე საებისკოპოსოსა: და დასვა ერთი ეპისკოპოსად
კლარჯეთს ეკლესი
ასა ახიზისასა: ერთი არტანს მეორე ერუშეთს მესამე ჯავახეთს წუნდას,მეოთხე
მანგლისს,
მეხუთე ბოლნისს მეექვსე რუსთავს მეშვიდე ნინოწმიდას, უჯარმისა კარსა რ~ი
გორგასალსა აღეშენა მერვე ჭერამს მისსავე აღშენებულსა: და მუნ ქალაქი ერთი შორის
ორთავე ეკლე
სიათა: რ~ი იგი მანვე აღაშენა: მეცხრე: ჩელეთს რ~ი სოფელსა შუა აღაშენა, მეათე,
ხორნაბუ
ჯს, მეათერთმეტე აგარაკს რ~ლ არს ხუნანს გამართებით: შ~დ მისსა აღაშენა ეკლესია
ნიქოზისა
საგზებელსა თ~ა ცეცხლისასა და დასვა ებისკოპოსი სადა იგი ეფლა გვამი წმიდისა
რაჟდენისი: რ~ი იწამა
სპარსთა მიერ წყობასა ვახტანგისასა: ესე იყო რაჟდენ იყო მამამძუძე ვახტანგის
ცოლისა რ~ი
იგი პ~ლ მოეყვანა სპარსთა მეფისა ასული: და მოიქცა იგი ქრისტიანედ: და იქმნა იგი
დიდად მორწმუნედ და ი
ყო იგი ბრძოლასა მას შინა ძლიერ შეიპყრეს იგი სპარსთა: და აიძულებდეს რათამცა
უარყო ქ~ე: ხ~ მან
წ~ნ აღირჩია წარუალი იგი დიდება და იწამა ქ~სთჴს: და ესხნეს ვახტანგს ბერძენისა
ცოლისაგან სამ ძე
და ორ ასულ: ხ~ ძე სა მისსა პირმშოსა პ~ლისა ცოლისასა დაჩის მისცა ქალაქი
ჭერემისა და ნეკრესი
სა: და ქალაქი კამბეჩისა რ~ლ არს ხორნაბუჯი და ყ~ი ქ~ყანა მტკვარსა აღმოსავლით:
და თჴთ დაჯდა

ვახტანგ უჯარმოსა და აღაშენა იგი ნაშენებითა უზომოთა: და დაჳ მისი ხვარანძე
მისცა ბაკურს ც პა
ტიახშსა სომხითისასა ცოლად: და ვ~ა წარვიდეს ამას შ~ა ჟამნი რაოდენნიმე: მოკ~და
ხვასრო მეფე: და
დაჯდა მის წილ ძე მისი ხვასრო და განძლიერებულ იყვნეს სპარსნი: რ~ ყ~ნი მტერნი
მათნი მათნი დაემორ
ჩილნეს შესლვითა ვახტანგისითა. და წარმოემართა იგი ბრძოლად ბერძენთა: და
მოუვლინა გორგასალსა მოცი
ქული და ჰქვა: მოკვდა მამა ჩემი და მეფე მყო მე ერმან მისმან საყდართა მისთა ზ~ა: და
ესრეთ მიბრძანეს მო
ხუცებულთა ჩემთა რათა მოვიდე წინაშე შენსა და ვერჩდე ბრძანებასა შენსა: შენ
წარმიძღვე ჩ~ნ მეფეო წინა
მძღვრად ჩვენდა შესლვასა ამას ჩვენსა საბერძნეთს: და მომეც ასული შენი ცოლად
რათა ვიყო მე ვ~ა ერთი შვი
ლთა შენთაგანი: და ვ~ა მოვიდა მოციქული ვახტანგ მეფისა და: და ვახტანგ აშენებდა
ქალაქსა ტფილისისასა და
საფუძველი ოდენ დაედვა: და ვ~ა უთხრა მოციქულმან შეთვალულობა ხვასრო
მეფისა, ჰქვა მეფემან ამისი
თქვიან მჭედელო განმახვე მახვილი შენი. რათა მსწრაფლ განეწონოს ასოთა შენთა:
დღეთა მიწევნულ
იყო ვ~რ სამეოცისა წლისა: და თქვა ესრეთ უთხართ მეფესა ხვასროს: პ~დ განემზადე
ბრძოლად ჩემდა
და ეგრე შევედ საბერძნეთად რ~ ძალნი რ~ლნი იქმნნეს ძალითა ჯ~ისათა იქმნნეს აწ
ცხოვრება ჩვენი იყავნ სა
სოებითა ჯვარცმულისათა: და წარავლინა ქადაგი რათა დაუტეონ სოფლები, რ~ი იყო
არა ძლიერი და შეივლტოდიან
კავკასიანთა და კახეთად რ~ კახეთი ტყე იყო შეუვალი მტრისა მიერ: ხ~ დაჩი მეფე და
დის წული მისი გარდავიდეს
კახეთად. და შევიდეს ჵევსა ლოპოტისასა ქ~ყანასა მას კლდითა მოზღუდვილსა: და
იყვნეს სოფლისა მის კაცნი
ცეცხლისა და წყლისა მსახურნი: და სავსე იყო ჵევი იგი სიმრავლითა კაცთათა ვ~ე
ნოსორამდე: ხ~ გორგა
სალი ცოლი და შვილნი მისნი: უჯარმისა ჵევსა და წინა ციხესა თჴთ შედგა. და მის
თ~ა ჯუანშერ და ადარნასე
ხ~ მცხეთას დემეტრე და ნერსე და ბივრიტიანი დაუტევნა: წარავლინა მოციქული და
მიამცნო კეისარსა ჱ
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აქა სპარსთ მოსლვა ქართლს ვახტანგ გორგასალზე საომრად. და ვახტანგისგან
სპა

რსთ მეფის შვილის ბარტამის მოკლვა: და მოვიდა ხვასრო მეფე და შემუსრნა ქალაქი
კამ
ბეჩისანი და ჭერმისა ციხე და ველისა ციხე: და ვ~ა მოიწინეს კახეთად დაიბანაკეს
იორსა ზ~ა+
აშიაზე #---------------------------------------------------------------ხ~ სპანი ვახტანგისანი დადგეს ველსა ზ~ა გარემოს ციხესა ქალაქსა სადა ჰქვიან
დარფაკა:
და შეიბნეს იორსა ზ~ა
#------------------------------------------------------და სამ
დღე ყ~თა დღეთა იბრძოდეს: და დაეცემო და ორთავე სპათაგან ურიცხვი: და ვახტანგ
მოუწოდა პეტრე კათა
ლიკოზსა: და ჰქვა უწყოდე რ~ არა ხარკისა მიღებისათ~ს გვბრძვანან: ა~დ ქ~ეს
დატეობისათ~ს: აწ მე ესე განმი
ზრახავს რ~ ცხოვრებასა ჩვენსა სიკვდილი უმჯობეს არს სახელსა ზ~ა ქ~სსა რათა
სასუფეველი გვაქვნდეს აღ
თქმული მათ თანა რ~ლთა ეტყვის რ~ლნ წარიწყმიდოს თავი თ~სი სოფლისა ამის
ჩემთ~ს მან პოოს იგი ჰქვა
მას პ~ე კათალიკოზმან გიხილვან საქმენი რ~ლნი არავინ ნათესავთა შენთაგანმან
იხილნა შეწევნანი ქ~ს მიერნი.
რ~ უწ ყის სიბრძნემან შენმან ვ~დ მტერი იგი გამომცდელი ჩვენი აცილობს ჩვენთ~ს
ღ~ა ვ~ა იობისთ~ს რ~ ღ~ი მიუშ
ვებს მაიძულებულთა მათ თ~სთა წარწყმედად ხ~ შეყვარებულთა თ~სთა განღთ~ბად
იყავ შენ ვ~ა გაზრახოს ღ~ნ
დაღაცა თუ არ ა მოჰკ~დეთ მოვკვდეთ და ამით სიტყვითა ამხილა ვ~დ წყობასა მას არა
დარჩეს და ჰქვა არა მხოლო
თუ ქართლი მიეცეს განსარყვნელად ა~დ იჲ~ლიმიცა რ~ლ არს მშობელი ყ~თა
შვილთა ნათლისათა და ჰქვა მეფემან
დადეგ ეკლესიასა შ~ა რაჟდენ წ~სასა რ~ლ პალატსა შ~ა უჯარმოსსა აღმიშენებიეს: და
ვეჭვ ვ~დ ყ~ი ქალაქნი გარემოს
უჯარმოსა იძლივნენ: რ~ მტკიცენი ზღუდენი და ძლიერნი აქა დავსხენით: და ყო ეგრე
კ~ზმან: ხ~ ეპისკოპოსნი ყ~ნი წ~ნი
მას შ~ა შეკრბეს: და იყო ლაშქარი ვახტანგისი ას ორმოცი ათასი: ხ~ სპარსთა იყო
შვიდას ორმოცი
ათასი და განყო ვახტანგ ლაშქარი მისი სამად და კლდით კერძო მოავლინა ქვეითი და
ერთ კერძო
მიავლინნა პატიახშნი, და სპასპეტნი და სადათ სპარსთა მეფე იყო მუნით თჴთ მივიდა
ვახტანგ ვ~რ
ასი ათასითა კაცითა ღამესა ნისლსა განცისკრებულსა ოდენ დაესხა ვახტანგ სპარსთა
ზ~ა და ჰქვა ყო

ველსა ერსა მისსა ყ~ი კაცი რ~ი დარჩეს სიკ~დილისაგან და მტერთა ჩვენთა განისა
თავი ანუ ჵელი არა გამო
იტანოს სიკვდილითა მოკ~დეს იგი ჩვენ მიერ: და ცისკარი რა აეღებოდა დაესხა და
შევლო ვ~ე პალატა მდე მეფისა
შევიდა კარავსა შ~ა მეფისასა: და მეფე შეესწრა ცხენსა ზ~ა და ძე მისი ბარტამ მოკლა
და მოჰკვეთა თავი და მუნ
შ~ა სპარსმან ვინმე სცა ისარი მკერდსა ვახტანგისასა: და იყო ბრძოლა შუა დღემდე
სძლო ვახტანგ
სპარსთა მათ. და მოკლა მათგანი ვითარ ასოცდა ათი ათასი ხ~ სპათაგან ვახტანგისთა
მოკ~და ვ~რ ოცდა
რვა ათასი: და წარმოიღეს ნატყვენავი ცხენი ვ~რ ასი ათასი და სრულად ვერ იოტნეს
სიმრავლისაგან და
აიყარა მუნით სპარსთა მეფე და ჩადგა რუსთავს: და დამძიმდა წყლ ულება
ვახტანგისი რ~ შეწეულ იყო
ისარი ფირტვად. და წარვიდა უჯარმოს: და უბრძანა სპასალართა ქართლისათა რათა
ადგილსავე თჴსთა
დადგნენ: სცნეს სპარსთა ვ~დ დამძიმდა ვახტანგ წყლულებისაგან: მოაოჵრს ტფილისი
და არმაზი ქალა
ქი ხ~ მცხეთა ვერ დაიპყრეს გარნა რ~ი ზღუდესა გარეგნით იყო მოაოჵრეს: რ~ი იგი
მუხნარით და
არაგვისა ხერთვისსა იყო: ხ~ ბერძენთა მეფე სიმამრი ვახტანგისი მოკ~და: და დაჯდა
მეფედ ზენონ ძე მისი მეფედ. და
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გამოვიდა[...] სპერად გამოსულად ქართლად და ვ~რ სცნეს სიმძიმე გორგასლისა
დაადგრა კარნუ ქალაქსა.
და მუნ მივიდა ხვასრო და შეიბნეს ხვასრო და კეისარი კარნიფორას და დაიხოცა
ორთაგანვე სპათა რ~ი
იქმნა ორთაგანვე სისხლისა მდინარე და მის მიერ ეწოდა კარნიფორას რეცა სისხლსა
ცხენი მუცლითა
აპობდა [სისხლსა] და ვერ სძლო ერთმანცა რ~ სპანი ორთანივე დაიჵოცნეს და შეიქცა
ხვასრო გზასა ქა
რთლისასა: ხ~ ვახტანგ შეიტყო სიკ~დილი თავისა თ~სისა და მოუწოდა კათალიკოზს
პეტრეს: და ცოლსა
თჴსსა ელენეს, და ძეთა და ყ~თა წარჩინებულთა: და თქვა მე ესერა წარვალ წ~ე ღ~ჳ
ჩემისა და ვმადლობ
სახელსა მისსა: რ~ნ არა დამაკლო გამორჩეულთა მისთა წ~თა აწ გამცნებ თქვენ რათა
მტკიცედ სარწმუ
ნოებასა ზ~ა სდგეთ და ეძიებდეთ ქ~ესთ~ს სიკ~დილსა სახელსა მისსა ზ~ა: რათა
წარუალი დ~ბა მოიგოთ და ჰქვა ყ~თა

წარჩინებულთა. თქ~ნ მკვიდრნო ქართლისანო მოიჵსენენით კეთილნი ჩემნი რ~ პ~დ
სახლისა ჩვენისა მიერ მო
იღეთ ნათელი ს~კნო და მე ჵორციელებრითა დ~ბითა გადიდენ თქ~ნ: ნათესავთა
ჩემთა და სახლსა ჩემსა ნუ შეურაცხჰყოფთ
თქვენ და სიყვარულსა ბერძენთასა ნუ დაუტეობთ. და ჰქვა ძესა თჴსსა დაჩის: შენ ხარ
პირმშო შვილი
ჩემი. შენდა მიმიცემია გვირგვინი მეფობისა ჩემისა: და ნაწილად ძმა თა შენთა:
მიმიცემია ტასის კარით
გან. და წუნდითგან ვ~ე სომხითადმდე და საბერძნეთამდე საზღვარი აფხაზეთისა რ~ი
მოცემულარს ეგრის
წყალსა და კლისურასა შუა: იგი თჴთ ძმათა შენთა და დედისა მათისა არს იგი აქვნდეს
მათ და იყ~ნენ შენდა
ერისთავად მორჩილებასა ქვეშე ნათესავისა შენისასა: და მოუწოდა ნასარს ერისთავსა
წუნდისასა. და არტავაზს
ერისთავსა კლარჯეთისასა: და ბივრიტიანს ერისთავსა ოძრჵისასა და მათ მიუთვალა
ცოლი თ~სი ელენე: და
შვილნი მისნი რ~ლთა ერქვა ლეონ და მირდატ. და შევედრნა მათ სამთა ერისთავთა
ცრემლითა და შეხედ
ვებითა ღ~ჳთა: მაშინ წარჩინებულთა და ყოველსა ერსა ზ~ა დღე იყო სასჯელისა და
იტყებდენ ყ~ნი თავ
თა თ~სთა ისხმიდეს ყ~ნი ნაცარსა და ყ~ნი ინატრიდეს სიკვდილსა თავისა თ~სისასა
და ჵმისაგან გოდებისა იძრვოდა
ქ~ყანა და მორწმუნე ერი ჰნატრიდა მეფესა რ~ ქ~ესთ~ს მოიკლა: და მოკუდა ვახტანგ
დაეფლა მცხეთას საქა
თალიკოზოსა სვეტსა თანა რ~ლსა შინა არს ღ~თივ აღმართებულისაგან სვეტისა: და
ზ~ა საფლავსა მისსა
წერილ არს ხატი მისი სწორი ასაკისა მისისა მეოცდა ათ ოთხმეტე მეფე დაჩი ძე
ვახტანგ გორგასალისა ხოს
როიანი: ქ~ს აქ~თ ფიზ და პყრობით დაჯდა საყდარსა მისსა ძე მისი დაჩი ხ~ ცოლი და
ორნი ძენი ვახტან
გისნი წარმოიყვანნეს სამთა მათ ერისთავთა: და დაიპყრეს დასავლით ქართლისა რ~ი
მისცა ვახტანგ
და დასხდ ეს წუნდას ქალაქსა ზაფხულის: და ზამთრით იყვიან ოძრჵეს და არა ეწოდა
მათ მეფედ ა~დ ერისთავთა
მთავრად: და იყვნეს მორჩილებასა ძმისა მათისა დაჩი მეფისასა. ხ~ ამან დაჩი მეფემან
შ~დ სიკ~დილისა ვახტანგ მე
ფისა: იწყო შენებად ქართლისა რ~ მოოჵრებულ იყვნეს ყ~ნი ჵევნი ქართლისანი
თჴნიერ კახეთისა და კლარ
ჯეთისა და ეგრისისა: და განასრულნა ზღუდენი ტფილისისანი: და ვ~რ ებრძანა
ვახტანგს. იგი შექმნა

სახლად სამეუფოდ: და მოკვდა პეტრე კ~ზი და დაჯდა სამოელ: და მეფემან მას
მიუთვალა მცხეთა: რ~ ეგრე ებ
რძანა მეფესა ვახტანგს: ამანვე მეფემან დაჩი დაიპატიჯა მთეულთა კახეთისათა რათა
აღ იარონ ქრისტე
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ხ~ მათ არა ინებეს და განდგეს ყ~ნი ნოპაპატელნი: ხ~ ორთავე მათგან ძეთა
ვახტანგისათა ნაშო
ბთა ბერძნისა ცოლისათა მოკ~და რ~ლსა ერქვა ლეონ და დარჩა მირდატ ოდენ: ამას
მირდატს
დაევაჭრა ძმა მისი დაჩი მეფე გაუცვალა ქვეყანა და აღიღო მირდატისგან ეგრის
წყალსა და
კლისურასა შუა მირდატის დედული საზღვარი საბერძნეთისა და მისცა ჯავახეთი
ფარავნითგან.
მტკვრამდე და დაიპყრა მირდატ ძემან ვახტანგისმან ფარავნით და ტასის კარითგან
ვ~ე ზღვამდე სპე
რისა: და ერისთავობდა მუნ: და იყო მორჩილ დაჩი მეფისა ძმისა თ~სისა: ამან აღაშენა
ჯავახეთისა ეკლესია
წყაროს თავისა: [და მორჩილებდა] იმეფა დაჩი თორმეტ წელ: და მოკუდა
მეოცდა ათ ხუთმეტე მეფე ბაკურ ძე დაჩი მეფისა ხოსროიანი:
და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ და იმეფა ცამეტ წელ და მოკუდა
ბაკრ მეფე:
მეოცდა ათექუსმეტე მეფე ფარსმან ძე ბაკურ მეფისა ხოსროიანი:
და დაჯდა
ძე მისი მეფედ ფარსმანჱ მოკ~და კ~ზი სამოელ და დაჯდა ~კზდ თავ ფეჩაგ: და მოკვდა
თა
ვფეჩაგ და დაჯდა კ~ზდ ჩირმაგ და ვახტანგისითგან მოაქამომდე ესე მეფენი
მშვიდობით
იყუნეს, და შვილნი მირდატისნი ჰმონებდეს შვილთა დაჩისთა: ამის ფარსმანის მეფ
ობასა მოვიდეს სპარსნი. და მოაოხრეს ქართლი ხოლო ფარსმან მეფემან ქართველთა
მან, ითხოვა სპარსთა მეფისაგან: რათა არა მოაოხრნეს ეკლესიანი დაიპყრას ქართლი
ჰსჯულსა ზ~ა ქ~ესსა: რ~ მას ჟ~ა ბერძენნი უცალო იყუნეს დასავლით მტერნი აღ
დგომილ იყუნენ: და ვერ შემძლებელ იყუნეს შველად ქართ~ლთა წინა აღდგომად სპ
არსთა: მაშინ სპარსთა მეფემან ისმინა ვედრება მისი და დაიცვნა ეკლესიანი:
ფარსმან დაუწერა მას მორჩილება და მსახურება, და წარვიდა სპარსთა მეფე: მიერი
თგან განიყვნეს ნათესავნი ვახტანგ მეფისანი: რ~ შვილნი და ჩისნი მოჰნებდ
ეს სპარსთა: ხ~ შვილნი მირდატისნი დაადგრეს მორჩილობასა ბერძენთასა: იმ

ეფა ფარსმან თოთხმეტ წელ: და მოკუდა ფარსმან: და დაჯდა ძმის წული მისი მეფედ,
რომელსა ერქუა ფარსმანვე: ქ~ეს აქეთ ფნვ:მეოცდა ათ შვიდ მეტე მეფე ფარსმან ძმის წული ფარსმან მეფისა ხოსროიანი
და იყო იგი მორწმუნე ვითარცა მამის ძმა მისი: მატა ყოელთა ეკლესიათა შემკო
ბაჳ: +
აშიაზე:#----------------------------------------------------------------------------------------------ხ~ ითხოა ისტინეანესაგან ქართველთა რ~ა დასხდებოდეს კ~ზდ ნათესავნი
ქართველნი, რ~ მოვიდოდიან მრავალნი: კათალიკოზნი საბერძნეთით, ხ~ ისტინეანე
დაწერა წიგნი და დაბეჭდა თ~სითა ბ~ჭდითა ესრეთ რათა დასხდებოდენ კ~ზდ
ნათესავნი ქართველნი და აქნდეს აღრესობა ყ~ლთა ეკლესიათა და.
#-------------------------------------------------------------------------------------------------და მოკ~და კათალიკოზი ჩირმაგ და ამანვე ფარსმან მეფემან დასვა კ~ზდ საბა:
აქაჳთგან არღარა მოიყვანებ
დეს კ~ოზსა საბერძნეთით: ა~დ ქართველნი დასხდებოდეს წარჩინებულთა
ნათესავნი: და მოკ~და კ~ზი საბა: და მანვე მეფემან დასვა კ~ზი ევლაიოზ: და ამისვე
ფარსმანის ზე მოვიდა იოა
ნე შუამდინარელი რ~ლსა ეწოდა იოვანე ზედაზადენელი განმანათლებელი
ქართლისა:
და განმწმედელი სჯულისა: მაშენებელი ეკლესიათა: რ~ლნ ქმნა სასწაულები და
ნიშები
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მრავალი მან და მოწაფეთა მისთა რ~ლთა განაკვირვეს ყ~ნი ქართველნი: დაიწერა ცხ
ოვრებაჳ და სასწაულნი მათნი: და დაისხნეს ეკლესიათა შინა ქართლისათა: რომელთა
სა
ხელები ესე არს: იოვანე ზედა ზადენელი: დავით გარეჯელი: სტეფანე ხარძნელი
<note>ხირსელი</note> იოს
ებ ალავერდელი: ზენონ იყალთოელი: ანტონი მარტო მყოფელი: ისე წილკნ
ელი: თათე სტეფან წმიდელი: შიო მღვიმელი: ისიდორე სამთავნელი: აბიბოს ნეკ
რესელი: მიქელ ულუმბელი: პიროს ბრეთელი: და ელია დიაკონი:
აშიაზე: #-------------------------------------მირიანოდამ გარდაჵდა წელნი ორასნი და მეფენია ი~ბ:
#--------------------------------ხ~ იოვანე იყო: ქვ
ეყანით შუა მდინარით, რ~ლისა მშობელნი არა უწყით: ა~დ მხოლო მამა ზეცისა მშო

ბელად მისსა: აღიზარდა და სრულ იქმნა ყოვლითა სწავლითა, და შეიმკო სრულითა
სათნოებითა: ამისთვის მიენიჭნეს მას ღ~თისა მიერ სენთა კურნება, და ეშმაკთა ოტე
ბა, რ~ლისა მიერ მრავალნი სასწაულნი აღესრულებოდეს, ვინადგან მრავალნი წყ
ინება ჰქონდა. ამისთვის მეოტ იქმნა უდაბნოდ, და მუნ დაადგრა: ხ~ მუნ ბრძანება
მოიღო
ანგელოზისა მ~რ რ~ა ათორმეტით მოწაფითურთ თვისით წარვიდეს ქართლად. და მო
ვიდა მცხეთას, და ბრძანებითა მეფისათა, და კურთხევითა კ~ზისათა აღვიდა მთასა
ზ~ა ზადე
ნსა, და მუნ დაემკვიდრა დაყუდებით: მუნ მთასა ზ~ა პირველითგან კერპნი აღმართ
ებულ იყუნეს და მით დამკვიდრებულ იყუნეს ეშმაკთა სიმრავლე: ხ~ ლოცვითა
წმიდისა მამისა იოვანესითა ყოველივე განიდევნა მთისა მისგან: ხ~ მოწაფენი მისნი
წარ
გზავნა წინა ძღომითა სულისა წმიდისათა: რომელიმე ქართლს და რომელიმე კა
ხეთს: და რ~ლიმე უდაბნოდ გარესჯად: მაშინ მუნ დაადგრა იოვანე ღირსი მამა
ჩვენი ერთისა ოდენ მოწაფითა: და მრავალნი წინა აღმდგომობა, და განსაცდე
ლნი მოითმინნეს ეშმაკისა მ~რ, და მძლედ გამოჩნდეს მათ ყოველთა ზ~ა: ამისა შ~დ
მთასა მას ურწყულსა წყარო გემრიელი გამოადინა ღ~თნ ლოცვითა მისითა რ~ლისა
სმითა, და ცხებითა მდაბიურთაგან მრავალნი სნეულნი განიკურნებოდეს: ამისა შ~დ
დათვი წყაროსა მას ზ~ა მდგომელი მშვიდითა მოძღვრებითა განიოტა: და მიერითგან
არღარავის ავნებენ დათვნი მის მთისანი კაცთა ვისმე ვ~ე დღეინდელად დღედმდე. ეს
რეთ განისწავლნეს დათვნი უმწყსნი: მოგვარეს მას განრღვეული მრავალ ჟამეუ
ლისა და ლოცვითა მისითა მყის განიკურნა: სხვა მოიყუანეს კაცი, რომლისა თანა იყო
ეშმაკი
უტყუვებისა, და ილოცა მისთ~ს და მყის დაუტევა ეშმაკმან და ივლტოდა და
განიკურნა კაცი
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და ადიდებდა ღ ~თსა მრავალთა მისთა სასწაულთაგან მცირედნი ესე წარმოვთქვენი:
ოდეს მო
იწია განსლვა მისი ჵორცთაგან, მოუწოდა ელია დიაკონსა, და სხვათა ვიეთთა
მოწაფეთათ~ს
თა ასწავა და განამტკიცნა, და იხილნა ზეცისა მჵედრობანი მოსრულნი მის ზ~ა, და
შევედრა
სული მისი ხელთა შ~ა მათთა, და დაიძინა მშვიდობით: შემურეს წ~ა გვამი მისი, და მ
იიღეს საყოფესსავე მას თვისსასა სადა იღვაწა მ თასა მასვე მუნ: ხ~ შ~დ მიცვალებისა
მრავალ
ნი სასწაულნი აღესრულნეს, რ~ლთა სრული ცხოვრება წმიდისა იოანესი მოგვით
ხრობს: იყო წმიდა მამა დავით ქვეყანით შუა მდინარით, რ~ლისა მშობელთა არა
მეცნი
ერ ვართ: ესე დამოწაფებული იოანესა თანა მოვიდა, და განვიდა გარესჯასა უდაბნოსა
ერთისა ოდ

ენ მოწაფითა რ~ლისა სახელი ლუკიანე: რ~ლთა სიცხენი მზისანი და ნეფხვანი
ზამთრისანი
ფ~დ მრავალნი მოითმინეს: ამისა შ~დ ვ~ა მამა დიდისა ვასილისა: ირემთა მ~რ
გამოიზარდნეს რ~ სა
მნი ირემნი ნუკროსანნი მოვიდიან და მოწველიან, და ხაჭოსა მისსა ჭამდ
იან: გარნა ოთხ შაბათს და პარასკევს. არა მოვიდიანჱ შ~დ მცირედისა ჟამისა ე
რთი ნუკრთაგანი შთანთქა ვეშაპმან მძვინვარემან: რ~ი მკვიდრ იყო ღელესა რ
ომელსამე ნაპრალთა კლდისათა: რ~ი სიტყჴთა დავითისითა განიდევნა, და
ველსა ყარაისასა მეხის ტეხითა შეიწვა: და ბუბაქარ დიდებული კაკა
ბთა. ნადირობასა შინა შეემთხვია წმიდასა, და ენება მახვილითა მოკვლვა,
რ~ლსა ჵელი განმარტებული შეაჵმო: და ვედრებითა წ~ისათა კ~დ ეგო ვ~ა
უვნებელი: და ძენი ბუბაქარისნი საპყარნი წამსა შინა ლოცვითა განკურ
ნა: ამის გამო განისმა ჵმა, და ფ~დ მრავალნი ერნი დაემოწაფნეს, და
მრავალნი ჯურღმულნი აღმოკუეთეს:
და მოვიდა ღირსი დოდოცა, და დაადგრა მისთანა: ამისა შ~დ წ~ნ წყალნი
მწარენი დაატკბნა: რ~ნი დიან ვ~ე დღეინდელად დღედმდე, გარემოს ბერ
თუბნის [მო~ლითა დიდითა და აღასრლეს ქორწილი სამეფო ექვს
თთვე განსვენებითა და განცხრომითა მიწვდომელით: და შ~დ ქორწილი
სამისცა ნიჭი დიდძალი დედასა და დასა] მონასტრისა, და მრავალ
ნი სასწაულნი აღასრულნა: და შ~დ წარვიდა წ~ჳ ქალაქად იეროს
ალიმად ქვეითად: და სადა იხილვების ბორცვებთაგან არა თავს იდ
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ვა შთასლვა მუნ: ა~დ მუნით მოდრკა და თაყუანისცა და აღიღო სა
მნი ლოდნი. და შთაისხნა ჩაჵვთა რასამე და წარმო ემართა: ამისთუის
პატრიაქმან იხილა ჩვენება, და მალე მსრბოლნი კაცნი მოსწივეს წ~ა და
ორნი იგი ლოდნი მიუხვნეს, და ერთი [იგი]მიანიჭეს რ~ი მოვიდა
და მოიღო ლო დი იგი: რ~ლისა სასწაულნი ითქნეს ანგელოზისა მიერ პ
ატრიარხისა მ~რთ არა მიცემად სამთა ქვათა ა~დ მესამედისა მადლისა
წმიდისა ქალაქისაჱ მოღებად აქა უდაბნოდ: ვინათგან სამგზის აქა
ლოცვა მიესწორების ერთგზის იეროლსალიმსა მისვლასა: ამისსა შ~დ
სული თვისი ღ~ა შევედრა, და დაისხნა წმიდა გვამი საყოფ
სა თუისსა გარესჯის მონ ასტერსა: იყო მამა წმ
იდა შიო ქალაქით ანტიოქით: სიჩჩოთგან და მოწაფებული მამ
ისა იოანესი: ვინათგან წარმოვიდა ქართლად წ~ჳ ი~ნე წინაძღომი
თა საღ~თოთა სულისათა, არა უგულებელს ყო სულიერი მამა თუისი,
და მისთანავე წარმოვიდა ღირსი შიო, მოსრულმა ქართლს ქალაქსა
მცხეთისასა, მყუდრობისა და მარტო მყოფობისა მოსურნე იყო: ითხოვა
შენდობა კ~ოზისა და მამისა იოანესსა, წარვიდა წ~ჳ შიო და სავა

ლით კერძო მცხეთისა მარჯვენით მდინარესა მტკვართასა, რ~ლსა ჰრქ
ვიან მღვიმე, ღრმათა ჵევთა ფ~დთა მზის სიცხეთა და ზამთრისა ყინვათა
განიბძაროდეს ჵორცნი მისნი: პოვა ქვაბი კლდისა გამოკვეთილი ს
იცივისა და სიცხისა ნუ გეშინისიცა: ვინადგან სახიერმან ღ~თნ არა უგულ
ებელს ყო მრავალი ღვაწლი: ა~დ ვ~ა ელია ყორნისა მ~რ გამოზარდნა ეგრ
ეთვე აქა დღითი დღე ტრედისა მ~რ საზრდელი მოეღებოდა: ამისა
შ~დ დღესა ერთსა ფრინვლითა ნადირობდა გამოვიდა კაცი მდიდარი
და საჩინო, სახელითა ევაგრე მხოლოდ მდგომი კლდისა თავსა ზ~ა
ნახა ტრედი მიმქონი საზრდელისა, თვალ აგნა და განეცვიფრნა გონ
ებასა: კ~დ დღესა მეო რეს ეგრეთვე ნახა ვ~ა პ~ლ შეუდგა კვალსა
ტრედისასა: ნახა ბერი მოღვაწე შეიშურვა მოთმინება ბერისა არა უ
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გულებელსყო განშორება მისი: ჰრქვა მამაო ღირს მყავ შენთანა და მკვიდ
რებად რათა მყუდროებასა შ~ა აღვასრულო[ნე] დღენი ჩემნი: ჰრქვა მას წ~ნ შ
იო აღიღე კვერთხი ესე ჩემი უკეთუ იმიერ და ამირ მდინარემან გზა
გცეს განიპოს წყალი იგი ნება უფლისა არს და მოვედ აქა: და უკეთუ
არა გზა გექმნას, იყავ სახლად და სარწმუნოდ მნებებელად: წარვიდა
განმგებ სახლისაგან: მოსეს მსგავსად ორგზის მტკუარი განაპო კუერთხ
მან იმან აღვიდა მამისა შიოსსა ევაგრე არა უკუნ მხედველი ვ~ა ლოთ სოდომ
ისა შიშითა არა იქმნნეს ძეგლ მარილის, ასწავა მოთმინება, ლოცვა უძ
ილობა და ღ~წლი მონაზონებისა ამისა შ~დ ჰრქ~ა წ~ნ შიომ შვილო ევაგრე გვიღირს
ეკლესია სადაცა უფალსა უნდეს: მვედრებელი ღ~თისა აღვიდნენ თავსა
კლდისა წვერისასა, მარცხენასა ჵელსა საკმეველი, და ცეცხლი დაიყარა, მარ
ჯვენითა ჯ~ი გამოსახა საკმლის კვამლით წვერ ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი:
სადაცა ეკლესია უნებს უ~ა. აღაშენა საყდარი ყ~დ წმიდისა ღ~თისა დედისა, იქმნა
მონაზონ ევაგრე, განითქუა ამბავი ყოველსა გარემოს სოფლებსა: მოვიდნენ სხვა
ნი ურიცხვნი სულნი მონაზონებად ყ~ლი საზრდო: წყალიცა საზიდი იყო სატ
ვირთავად ჰყვანდათ კარაულნი: უბრძანა მგელთა და მწყემსთა იდგნენ მგელნი
ვირთა
ერთსა დღესა ბერისა კონონის კარაული კლდისა გარდაჭრილი მიუსულელ იქმ
ნა სადგომსა: ჰრქვა ბერმან მან წ~ა შიოს, რა ესე ჰყავ ვითარ მგელი მწყემსად
კარაულთა განაჩინე ამას შეუჭამიეს: ჩვეულ იყო მგელი რა კარაულთა მიი
ყვანის ბერთა პური დაუნეცვიან და ჭამის, ან დატუქსვილი თრთის, და ეჭიდ
ების ზიდვად კალთასა ბერისასა, წაყოლილმა ნახა თავსა კლდისასა ნაპრალთა და
გორებული კარაული უსულოდ მდებარე პოვა: თავის უფალ ჰყო მგელი უბ
რძანა ნუღარა იყოფები სავნებელად ადგილსა ამას: სასწაული ესე დღენდელად
დღემდე ჰგიან: რ~ ვერას ავნის პირუტყუთა ნადირნი ველისანი: სხვაცა მრავა
ლნი სასწაულნი აღასრულნა: ამისსა შ~დ მამად ბერთა ევაგრე განაჩინა: თჴთ
შთავიდა ლაკვასა მღვიმესა ბნელსა კაცთა მიუვალს: ვითარ გამოთქვეს სიმჵნე და
მოთმინება მისი, ლოცვა ეშმაკთაგან განსაცდელთა შეწყნარება: ცრემლი

და ვედრება უ~ისა მას შინა კეთილად აღასრულა ცხოვრება მისი: ითხო
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ვა მღვდლისა მიერი სიწ~ე და წარვიდა წ~ე უ~ისა და მუნვე მიმღებელ იქმნა სადა
ღვაწლი აღასრულა და ჩანან საფლავი დღეისით სასო ქართველთა წლითი წლად
ნაწილნი აღმოეცენებიან მორწმუნეთა განმამჵნობელად, და ურწმუნოთა განმაკ
ვირებელად, ვიდრე სულიერღა იყო მრავალი სასწაული აღასრულა: დიდსაცა ა
რაგვთა მდინარე განაპო: მკელობელი ავლინა: განრისხებული მეფე მშვიდ ჰყო: ვნ
ებული არა წმიდათაგან განჰკურნა: უშვილოთა მიანიჭა. და ძე იგი კათალიკოზ ჰყო
დაიდვა წმიდა გვამი მისი სამყოფსა, და საღვაწლოსა შინა მღვიმისასა: იყო წმიდა მამა
ისე წილკნელი, მოწაფე წმიდის მამის ი~ნესი, რ~ლისა არა უწყით მშობელი არცა
ალაგი
სადაურობისა: თვინიერეს ვიცით თანა მოჰყვა ი~ნეს: და მრავლითა იძულებითა ქა
რთლისა კ~ზმა აკრთხა მღვდელ მთავრად საყდარსა წ~ისა მღ~თის მშობლისასა,
ქ~ყანასა მუხრან
ისასა, და სოფელსა წილკნისასა, ფ~ი ურწმუნონი სწავლითა მოაქცივნა: მოძღვრ
ება და ქადაგება განჰფინა სამწყოსა თუისსა. დაბასა მას უწყლობისა სასო წარკვეთ
ილ იყვნეს ამისთ~ს, რ~ შორს იყო ქსანი შუა ტყე, და მაღალი გორა ჰქონდა: აღიღო
კვერთხი თუისი დღესა ერთსა შესრულმა ვედრებისა წარმთქმელმა წ~ე ხატსა დედი
სა ღ~თისასა მიიწია ქსნისა პირსა უბრძანა წყალსა მას ძლიერებითა უჴ~ისა ჩ~ნისა
იესო
ქ~სითა და ღ~თის მშობელისა მარიამისითა გიბრძანებ მდინარეო გამოვედ და
შემოვედე კვა
ლსა ჩემსა, და მოსდევდი წვერსა კვერთხისასა: უვალსა და უგზაურსა ალაგსა შემო
უდ
გა ჰყვებოდა ვ~ა მონა: წარმოიღო ვ~ე წილკნის ჩაღმა, რომელი დღეინდელად
მდინარეო
ბს წყალი იგი: ამისა შ~დ ღვაწლი მრავალი განფინა უ~ისა მ~რ წარვიდა სიხარულ
ითა, მღვდელთ მოძღურობისა პატივი აღასრულა, ღირსი წ~ჳ სული შევედრა ღ~ა,
და მიიღო ყ~დ პატიოსანი გვამი მისი მონასტერსა მასვე წილკნისასა, რ~ი აწამომდე ჩა
ნს სასოდ და შესავედრებლა დ ქართველთაჱ იყო წმიდა მამა ანტონი შუა მდინა
რელი რ~ლი იყო მოწაფე იოანესი: იყო წ~ჳ ესე განშორებულთა შ~ს ფ~დ სათნო და წა
რჩინებული: ამან ყ~დ სანატრელმან წ~ჳ იგი ხატი უ~ისა ჩ~ნისა იესო ქრისტესი:
რ~ი სახედ პირსა თუისსა ტილოსა ზ~ან გამოსახა, და ავგაროს სასოება აღუსრულა:
და შ~დ ამაღლებისა თადეოსის მ~რითა ჵელითა მიუვლინა, და განჰკურნა კეთრისა მი
სგან ქვე მდებარისა, და ყოვლით სახლეულით მისით ნათელ იღო თადეოზის მიერ
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ითა ჵელითა: და შ~დ მისსა ძე კაცისა ავგაროსის და კ~დ შვილის შუილისა ძისა მისისა
ენაცვალ

ნეს მათ მეფობათა ოდენ, და არა ღ~თის მსახურებითა, რ~ განდგომილ ექმნეს ღ~თის
მსახურებასა, და დამონებულ ეშმაკთა საოცრებასა, რ~ რა იგი ავგაროზს ეყო ეშმაკთა,
და
ვითარ შემუსრნა და განუდგა: მისი ვნება შურისგება რ~ა მიუზღოს ეშმაკთა სახე
ძველისა
საზორელსა დამჵობისა დამჵობათა ხატისა მის საუფლოსათა, რ~ი აღმართა ავგაროზ
ბჭეთა ზ~ა
ქალაქისათა, სადა იგი ემართა კერპი ბილწი, რ~ მუნ დაუსვენა ხატი იგი ტილოსა ფი
ცარსა ზ~ან გარდართხმული, რ~ა ყ~ნი შემავალნი მუნ შინა ხილვით თაყვანისცემდენ:
მაშინ ბილწმან შვილის წულმან ავგაროზისმან აღირჩია დღე კეთილობისა წილ უსახ
ურობა, და ხატი იგი უარყო, და ეშმაკთა შეუდგა: და იგონა ხატისა მის ქ~ესისა რ~ა წა
რწყმიდოს იგი: მაშინ ეპისკოპოზმან მის ქალაქისამან გულისხმა ყო განზრახვა ბო
როტისა მის: და ყო განგება ღირსი და შემსგავსებული მის ჟამისა, რ~ სადა იგი ხატი
ესვენა კამარედად ქმნულ იყო და წ~ნ ეპისკოპოზმან დადგა კანდელი აღნთებული სა
ფარველად ტაძრისა მის აღმართა კეცი, წინა პირსა ხატისასა, და აღმოყორა კარი იგი
კამარისა, და შეაფარილა რ~ლ ყ~დ არა ეტყობოდა თუ ერთი რ~ლ უახლეს არს: და შ~დ
უკანასკნელთა ჟამთა ხვასრო სპარსთა მეფე მოადგა ედესია ქალაქსა, და იწყო თხრა
ქვე
შე ზღუდესა, და ეგრეთ შევიდენ რ~ლ ვერ აგრძნან თუ ჰბრძავსო, მაშინ ღ~თნ არა
დაიდუმა უტყუელი აღთქმა, რ~ლ აღუთქვა ვ~დ ზღუდე ვარ მე ედესიისა, და მშობ
ელისა თუისისა მეოხებითა ევლავიოზს ეპისკოპოსსა მის ქალაქისასა გამოეცხადა
დედა ღ~თისა და
ჰრქვა ვ~დ მას რ~ლსამე ბჭესა ზედა არს ხატი იგი ჵელით უქმნელი და დაფარული, და
ვ~ა განიღვიძა
ეპისკოპოსმან გულის ხმა ყო ჭ~ტებით ძილს ჩვენებულსა მის, და განთიად წარვიდა
ლიტა
ნიით ადგილსა მას, და პოვა წ~ა ხატი იგი ყ~დ განურყვნელი, და კანდელი იგი წ~ე
მისსა
აღნთებული ეგო ეგოდენსა ჟამთა სიმრავლესა შ~ა და გარდააწვეთეს ზეთი მის კანდ
ელისა ბრძოლთა მათსა ზედან მის ქალაქისათა, და მეყუსეულად ვ~ა მიახლდა
მიედვა და დაი
წვნეს, და ვ~ა მტვერი განიბნივნეს, და უჩინო იქმნესჱ ხ~ რ~ლი იგი კეცი საფარვ
ელად მის ხატისა აღმართებულ იყო მას ზ~ა გამოსახულ იყო სხვა ხატი და მსგავსება
წ~ისა მის საუფლოსა ხატისა, რომელი იგი სწორებით პატივიცემებოდეს, და
ნისტორიან
თა ეკლესიასა შ~ა დაესვენნეს, მაშინ წ~ა ამან ანტონი იძია მოძღვრისა თ~სისა გზა, და
ის
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წავა ჭ~იტი და ცნა რ~ წარვიდა სომხითს ჩრდილოეთითკერძო სხვათა თანა მოწაფეთა,

რ~ლთა აწ მოვიხსენნეთ: დავით და დოდო: და შიო ანტიოქელნი და რვანი სხვანი
მოწაფენი იოანესნი ერთისა საზღვრისნი: ესე ცნა წ~ნ ანტონი აღიძრა ტრფიალებითა
მოძღვრისა თვისისათა და ესეცა ეძვინებოდა გულსა თვისსა რ~ლ ნისტორიანთა
ეკლესიასა შ~ა
იყვნეს საუფლონი იგი ხატნი: და აღიყუანნა კეცი რ~ი საფარველად მის ხატისა
ყოფილ იყო, და
ხატი ქმნულ იყო: ესე უჩინარად წარმეიყუანა წინა ძღომითა ანგელოსისათა, და
უწყები
თა ზეციერითა ჩრდილოეთს და მიიწია მტკვარს ზ~ა, განალო იგი და დაემკვიდრა
აღმოსავალ
ით ვითარ ოთხ მილიონ ნაპრალსა კლდისასა შინაგან მთათა აკრიანთა იოანეს
ახლვიდა ვითარ
ხუთ მილიონ, და შიოს ცხრა მილიონ, დავით დოდოს ათსამეტ მილიონ: ხ~ მუნ თქვ
ესვე რ~ლ წ~სა ამის ანტონის ენდვნეს სახელად გვამისა თ~სისა ირემნი, და იყო მთა
უღაღი და სერტ
ყიანი, და იყო ქალაქი ვ~რ ერთს მილიონ მცირე: და ესე ირემნი წარვიდიან ველსა: და
ვ~რ
ჟამი მოვიდის, შინა მოვიდიან წველის: და ვითარ მწყემსნი მოვიდოდეს ჟამეულად ხ~
ერთ
სა ოდენ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ დაფრთხინ, და უკან ნუკრი მოსდევდა ჵორც
შეკვეთი
ლი: და ესე და უკვირდა წ~სა მას და თქვა გულსა შ~ა თვისსა თუ სადა ვი ნ შეემთხვია,
რ~ არა
უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა, და მყის ვ~ა კაცთა თვალ მმრომედ ხედვასა თანა ჰრქვა
რა
არს ეგე: და მათ ვ~ა პირმეტყველთა თავ მიზიდვით ჰრქვეს შემომიდექ და გიჩუენოთ:
და შეუ
დგა კვალსა მათსა და მიიწია მას ადგილსა სადა იგი შემთხვეულ იყო მათდა: და აჰა
მთავარი
მის დაბისა მოვიდოდა ნადირობად, და წინა შეემთხვია და ჰრქვა ვინ ხარ: ხ~ წ~ჳ იგი
ხელ
ითა უჩვენებდა სადა იყოფოდა და ყოველსავე საქმესა: რ~ ენა არა ესმოდა: მაშინ
მთავარმან ჰრქვა, მე ენა შენი არა მესმის, და რომელ ეგე ხელითა მეუბნები ეგე
ცა მოგკვეთო და ჰრქვა წარიყუანეთ მჭედელისა თანა: და ვ~ა მიიყვანეს მჭედელმან
შან
თი გაახურვა, და გამოიღო რათა ხელი მოჰკუეთოს, და დავარდა ქვე, და ჵელნი ვ~ა
შეშანი შეექმნნეს: მაშინ წ~ნ მიყო ჵელი: და ვითარცა ნაკვერცხალი ჵელითა აღებუ
ლი მიუპყრა და ჰრქვა: ჰყავ ადრე ბრძანებული შენდა, და იგი განკრთა საშინელსა
მას ზ~ა ხილვასა: და მსწრაფლ მიუმცნეს მთავარსა, და ჰრქვეს ყ~ლი ხილული, და მან
ბ
რძანა რათა წინაშე მისსა მიიყვანონ: და ვითარცა მიიყუანეს ჰრქვა მას რა ჰგნებავს

სთქუ და ყოველი მიგცე. ხ~ მან მცირედი ქვა უჩვენა ვითარ სამეული და ლოკ
და, და ცნეს რამეთუ მარილი უნდა, და მოართვეს ორი ოდენ ქვა განუტეხე
1-9 სტრ., 87v
ლი და მან მოხლიჩა ერთი ლიტრა და წარვიდა, და ალოკა ფურთა მისთა და იყოფ
ოდა ხატსა მას წინაშე ვიდრე აღსასრულამდე ცხოვრებისა მისისა: და წმიდა
იგი წმიდა შ~ა წმიდათასა მიიცვალა: და ჩვენ დაგვიტევა ხატი იგი საუფლო: და არს
ვიდრე დღეინდელად დღემდე უჩინრად: და სასწაულთ მოქმედებს განცხადე
ბულად, რომელ უადვილესა არს აღრიცხვა ზღვითა ქვიშათა ვიდრე საკვირველ
ებათა საუფლოსა მის ხატისათა: გარნა ვინათგან ღ~თი მხოლო არს მოქმე
დი სასწაულთა, მანვე მხოლომან უწყის სიმრავლე სასწაულთა: მისთა, და
უკეთუ სოლომონცა იყო ვერცა მან შეუძლოს აღრიცხვად თვინიერ ღ~თისა
მხოლოსა: გაღმა ფურცელზე ჟამსა მას
1-28 სტრ., 88r
¼ამსა მას ოდეს თვით მპყრობელი იოსტინიანოს მეფე ბერძენთა ჰბრძოდა
კერძოთა ოვსეთისათა, საძღვარსა ავაზაგისასა, ნათესავსა ხარკუნთასა,
რ~ ექმნა მათ განდგომილება, მაშინ მიუძღვანა ნიჭი დიდი
იუსტინიანოს ფარსმანს ქართველთა მეფესა და ევედრა რათა
შეეწიოს მჵედრობასა მისსა, ყოვლითა ძალითა თვისითა, და
ბრძოლა უყოს ხაკუნთა, ისმინა უკ~ჲ ფარსმან ვედრება
ბერძენთა მეფისა, და დაუტევა ევაგრე მცველა სამეფოსა თვისსა. ხ~
თვით უკ~ჲ წარვიდა, და შეწევნითა ღ~ჳთა დაიმორჩილა ნათესავი
იგი ხასკუნთა, და მთავარნი მათნი ყ~ნი შეპყრობილნი წარავ
ლინნა წინაშე იუსტინიანესსა, მერმე მოიქცა თვისადვე სამეფოდ
ოცდა მეექვსესა წელსა იუსტინიანეს მეფობისასა იქმნა კრება
მეხუთე, ას სამოეოცდა ხუთთა წმიდათა მამათაგან, ქ~ეს აქეთ,
ფკ[ქ]ზ: კონსტანტინე პოლის ვიგიღოს წ~ისა ჰრომთა
პაპისა ზე, რომლისა წინა მძღვარ იყვნეს ევტიქიოს კონსტანტი
ნე პოლელი, აპოლონარი ალექსანდრიელი, დომნოს [...]
ანტიოქელი და ადგილსა აღმავსებელი იეროსალიმელთანი
სტეფანოს, გიორგი, და დამიანოს ეპისკოპოსნი: ხ~ შემოკრბეს
ორიგეანთა და მის თანა მიმდგომთათვის, დიდიმოს და ევაგრესთვის,
რომელნიცა შეაჩვენნეს და დაამჵვნეს:
mათვე ჟამთა შინა იუსტინიანეს მეფიბისათა აფხაზნი შეიც
ვალნეს უმჯობესად და ქრისტეანობისა შეიწყნარეს ქადაგება:
რ~ პალატს შ~ა იუსტინიანე მეფისასა, იყო ვინმე საჭურისი აფხაზი
ნათესავით და ევფრატა სახელდებით, რ~ი წარივლინა მეფისა მიერ
ქადაგებად, მათდა, და აღთქმად, ვითარმედ ამიერითგან არცა ერთიღა
ვინ ნათესავისა მათისაგანი განჵვებულ იქმნებოდის მამკაცობისაგან

რკინის მიერ, რ~ მრავალნი იყვნეს მათგანნი მსახური სამეფოსა
საწოლისა, რომელთა საჭურის იცის წოდება ჩვეულებამან: ვინაცა
იუსტინიანე ტაძარი წმიდისა ღ~ის მშობელისა აღაშენა აფხაზეთს
1-7 სტრ., 88v
შინა ბიჭვინტასა და მღ~დელნი დაადგინა მას შინა რ~ა უგან
ცხადებულესად ასწავებდენ სჯულსა ქ~ეანობისასა: ხ~ მეფით
გან მირიან მეფისათა, ვ~ე მეორესა ფარსმანისა გარდაჵდეს წელნი
ორას ორმოცდა ათი: და მეფენი გარდაიცვალნეს თორმეტი
და ვახტანგისითგან კ~ზნი გარდაიცვალნეს ექვსნი, და მოკ~და ფარსმან
და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ
მეოცდა ათვრამეტე მეფე ბაკურ ...... გარდავედ მასვე ფურცელსა
1-17 სტრ., 87v
მეოცდა ათ რვამეტე მეფე ბაკურ ძე ფარსმან მეფისა ხოსროიანი:
ესე ბაკურ იყო მორწმუნე და მაშენებელი ეკლესიათა: ამან განამრავლნა ეკლ
ესიანი და მღუდელნი სამეფოსა შინა თვისსა და განწმიდა ქართლი ყოვლისა უშჯ
ულოებისაგან: და მოკუდა კ~ოზი ევლავიოზ: და მანვე მეფემან დასვა კ~ოზად მაკარი:
ამი
სვე ჟამსა მეფობდა სპარსეთს: რ~ლსა ერქვა ურმიზდ: და მასვე ჟამსა იყო სომხ
ითს კაცი ერთი შვილი მთავართა სახელით ვასქენ: და ესუა მას ცოლი
მთავართა შვილი, რომელსა ერქუა შუშანიკ ასული ვარდანისი: ხოლო ამას
ვასქენს ეუფლა ეშმაკი და განიზრახა მიქცევა ცეცხლის მსახურებად: წარვიდა
წ~ე სპარსთა მეფისა, და დაუტევა სჯული ქრისტესი: და იქმნა ცეცხლ
ის მსახურ: ხოლო სპარსთა მეფემან წარმოგზავნა იგი ნიჭითა დიდითა
ერისთავად რანისა: ვითარ მოვიდა და სცნა ცოლმან მისმან შუშანიკ
ქმრისა მისისაგან დატევებაჳ სჯულისა ქრისტესისა: არღარა ერჩდა იგი
ცოლად და დაივიწყა სიყვარული ქმრისა თვისისა: და ყოვლითა გულითა
შეუდგა იგი ქრისტესა აღსრულებად მცნებათა მისთა, მაშინ ვასქენ შე
უდგა მრავალ ღონედ პირველ ლიქნითა და ვედრებითა, და ნიჭისა მი
ცემითა შემდგომად შეაგდო სატანჯველსა დიდსა: რომელი სიგრძისა
გან ვერ დავწერენ ღვაწლნი წმიდისა შუშანიკისანი, და მოკლა იგი ქმა
1-27 სტრ., 89r
რმან: მისმან ვასქენ ერისთავმან რანისამან: აქა წ~ისა შშანიკის ცხორება: მაშინ ბაკურ
მეფემანქართველთამან მოუწოდა ყოველთა
ერის თავთა ქართლისათა, და შემოკრიბნა ლაშქარნი ფარულად, და წარ
ემართა ვასქენს ზ~ა პარვით ხოლო ვასქენ ველსა გარე დგა კიდესა
მტკურისასა, სადა შეერთვის მდინარე ანაკერტისაჳ მტკვარსა: დაესხა და

შეიპყრა ვასქენ, და დაჭრეს წვრილად ასონი მისნი, და მოკიდეს ხესა: ხოლო
გვამი წმიდისა შუშანიკისი წარმოიღეს დიდითა პატივითა, და დაფლეს ცორტ
ავს: ამან ბაკურ მეფემან წარგზავნა მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა,
აუწყა ესე ყ~ლი და ითხოვა მისგან შენდობა, მაშინ მეფე მან განიზრახა გონ
ებასა და თქვა უკეთუ შევრისხდეთ ქართველთა განერთნენ იგინი ბერძენთა:
შენდობა აღირჩია: გამოგზავნა მოციქული ბაკურისსა პასუხითა კეთილითა,
და ყოველი გმობა და ბრალობა ვასქენ მოკლულისა უბრძანა, და ამართლა ბაკურ
სიკუდილსა მისსათვის, და წარმოგზავნა რანსა და მოვაკანს სხვა ერისთავი რომელსა
ერქვა დარიელ და უბრძანა რათა კეთილად მეგობრობდეს ქართველთა: და მოკუდა
კ~ზი
მაკარი: და მანვე მეფემან დასუა სვიმონ კ~ზად: და მოკუდა მეფე ბაკურ: და დარჩეს
შვილნი
მისნი წურილნი რომელნი ვერა იპყრობდეს მეფობასაჱ
მაშინ მეფემან სპარსთამან ურმიზდ მისცა ძესა თვისსა რანი და მოვაკანი რომელ
სა ერქვა ქასრე ამბარვეზ, და მოვიდა და დაჯდა ბარდავს, და უწყო ზრახვად
ერისთავთა
ქართლისათა: აღუთქუა კეთილი დიდი და დაუწერა საერისთოთა მათთა მამუ
ლები შვილითი შვილამდე, და ესრეთ წარიბირნა ლიქნითა: და განდგეს ერისთა
ვნი თვის თვისად ხარკსა მისცემდეს ქასრეს ამბარვეზს, და შვილნი ბაკურის
ნი დარჩეს მთიულეთს კახეთისასა: და ნათესავნი მირდატისნი ვახტანგის ძისა
ნი რომელნი მთავრობდეს კლარჯეთს და ჯავახეთს, იგინი დარჩეს კლდეთა
შინა კლარჯეთისათა: სხვა ყოველი ქართლი სომხითი და ასფურაგანი დაიპყრ
ეს სპარსთა და ჰბრძოდეს ბერძენთა: ამისსა შემდგომად მცირედთა წელთა,
იქმნეს შფოთნი დიდნი სპარსთა შინა, შემოვიდა თურქთა მეფე სპარსეთსა შ~ა
მოვიდნეს ბერძენნი ეწყვნეს სპარსთა შუა მდინარესა: იოტნეს შევიდეს სპარს
ეთს, და იწყეს ტყვენვად სპარსეთისა: მაშინ ქასრე ამბარვეზმან დაუტევა
1-8 სტრ., 89v
ქართლი, და რანი წარვიდა შველად მამისა თვისისა: ესრეთ რაჳ უცალო იქმნ[ნ]
ეს სპარსნი: მაშინ შეითქუნეს ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი ზემონი
და ქვემონი: და წარგზავნეს მოციქული წ ინაშე ბერძენთა მეფისა, და ითხოვ
ეს რათა უჩინოს მეფე ნათესავთაგან მეფეთა ქართლისათა, რათა იყვნენ
ერისთავნი იგი თუის თუისსა საერისთვოსა შეუცვალებლად: მაშინ კეისარმან
აღასრულა თხოვა მათი: და მოსცა მეფედ[....] დის წული მირდატისი ვახტანგ
ის ძისა ბერძნის ცოლისა, რომელსა ერქვა გვარამ: რომელი ჰმთავრო
ბდა კლარჯეთს და ჯავახეთსჱ
1-30 სტრ., 90r
[მეოც და ათცხრამეტე მეფე] ოცდა მეათცხრამეტე მეფე ქართლისა
კურატპალატი გუარამ ბაგრატოანი:

ხ~ ესე
გუარამ იყო, დედით ხოსროიანი და მამით ბაგრატოანი: და ესე ბაგრატოანის შვილის
შვილნი
და ნა თესავნი არიან ამა გვარამისნი: და ვიწყოთ ყ~ლივე ამბავი ბაგრატოანთა თუ
ვითარ არიან ნათე
სავნი დ~თ წ~წ~ყლისანი. და სოლომონისნი: ანუ ვითარ მოიწივნეს ქვეყანასა ჩვენსა
ვიწყოთ ადამი
თგან: და წარმოვთქვათ ყ~ი ნათესაობა მათი:
ადამ შვა სეით: სეით შვა ენოს: ენოს შვა კაინან:
კაინან შვა[.] მალელაელ: მალელაელ შვა იარედ: იარედ შვა ენუქ: ენუქ[.] შვა
მათუსალა მათუსალა შვა ლამექ:
ლამექ შვა ნოე: ნოე შვა სემ: სეიმ შვა არფაქსად: არფაქსად შვა კაინან: კაინან შვა სალა,
სალა შვა ებერ: ებერ
შვა ფალეგ: ფალეგ შვა რაგავ: რაგავ შვა სერუქ: სერუქ შვა ნაქორ: ნაქორ შვა თარა: თარა
შვა აბრაჰამ, აბრაჰამ შვა
ისაკ ისაკ შვა იაკობ, იაკობ შვა იუდა, იუდა შვა ფარეზ, ფარეზ შვა ესრომ, ესრომ შვა
არამ: არამ შვა ამინადაბ,
ამინადაბ შვა ნაასონ: ნაასონ შვა სალმონ: სალმონ შვა ბოოს, ბოოს შვა იობედ: იობედ
შვა იესე: იესე შვა
დავით მეფე: დავით მეფემან შვა სოლომონ: სოლომონ შვა რობუამ: რობუამ შვა აბია:
აბია შვა ასა: ასა შვა იო
საფატ. იოსაფატ შვა იორამ. იორამ შვა ოზია: ოზია შვა იოთამ, იოთამ შვა აქაზ: აქაზ
შვა ეზეკია,
ეზეკია შვა მანასე: მანასე შვა ამონ: ამონ შვა იოსია: იოსია შვა იექონია: იექონია შვა
სალათიელ: სალათიელ
შვა ზორაბაბელ: ზორაბაბელ შვა აბიუდ: აბიუდ შვა ელიაკიმ: ელიაკიმ შვა აზორ:
აზორ შვა სადუკ: სადუკ შვა
აქიმ, აქიმ შვა ელიუდ: ელიუდ შვა ელიაზარ ელიაზარ შვა მატთან, მატათან შვა იაკობ,
იაკობ შვა
იოსებ, ქმარი მარიამისი, და ძმა კლეოპასი, კლეოპა შვა ნაომ, ნაომ შვა სალა: სალა შვა
რობუამ რობუამ შვა
მუხთარ, მუხთარ შვა ელიაკიმ. ელიაკიმ შვა ბენიამენ, ბენიამენ შვა იერობემ, იერობემ
შვა მოსე, მოსე შვა
იუდა: იუდა შვა ელიაზარ, ელიაზარ შვა ლევი. ლევი შვა იორამ, იორამ შვა მანასე,
მანასე შვა იაკობ. იაკობ შვა
მიქია, მიქია შვა იოაკიმ. იოაკიმ შვა იერობემ. იერობემ შვა აბრაჰამ, აბრაჰამ შვა იობ:
იობ შვა აქაბ
აქაბ შვა სვიმონ: სვიმონ შვა იზაქარ, იზაქარ შვა აბია აბია შვა გად: გად შვა ასერ: ასერ
შვა ისაკ, ისაკ
შვა დან: დან შვა სოლომონ, სოლომონ შვა [.]შვიდნი ძმანი რ~ნი იგი მოსცა ღ~ნ
ტყვეობასა შ~ა: და ესე

ნი შვიდნი ძმანი: ძენი ამის სოლომონისნი წარმოვიდეს ქ~ყანით ფილისტიმით:
ტყვეობით წარმოსრუ
ლნი ჰურიანი და მოიწივნეს ეკლეცს: წ~ე რაქაელ დედოფლისა და ნათელ იღეს.
ჵელითა რაქაელ დედოფლისათა:
[ე]რთი მათგანი შემოიყვანა სიძედ და ორნი მათგანი ამზახნა. სომეხთ მეფეთა: ხ~
ოთხნი ესე ძმანი
გუარამ: საჰაკ: ასამ: და ვარზავარდ: წარმოემართნეს ქართლს: მაშინ ვინათგან
მოაკლდა მეფობა
შვილთა გორგასლისათა: მით ჟამითგან უფლება ეპყრა ქართლისა აზნაურთა
აშიაზე #------------------------------------------------------------ვ~ე ამათადმდე ა~დ დაეს
რლა ფლება ქართლი
სა აზნათა ბ~რტთა
#-----------------------------------------------------------------------ბოროტთა საქმეთა მათთა
გან: მას ჟ~ა მცხეთა აღთხელდებოდა: და ტფილისი აღშენდებოდა: არმაზი
შემცირდებოდა. და კალა განდი
დდებოდა: და სპარსთა დაეპყრა სომხითი ქართლი და ასფურაგანი: ხ~ მაშინ ვითარ
უცალო იქმნნეს სპარს
ნი: ითხოვეს ქართველთა ბერენთა მეფისაგან მეფე ქართლისად: მაშინ კეისარმან
მოსცა ესე გუარამ კურატპალატი
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რ~ მანვე კეისარმან მოსცა პატივად კურატპალატობა და წარმოგზავნა მცხეთად ხ~
სამნი იგი ძმა
ნი ამის გუარამისნი წარვიდეს კახეთს და საჰაკ დაემზახა ბაკურს, ძესა ნერსესისა ხ~
ასამ და ვა
რზავარდ. წარვიდეს კამბეჩანს, და გარდუქციეს ერი ვეზანს ერისთავსა სპარსთასა და
მოკლეს
ვეზან, და დაიპყრეს მათ კამბეჩანი. და დასხდეს მუნ და ცხონდებოდეს ხორნაბუჯს:
და ამა ჟამამდე შვი
ლნი მათნი მსთავრობენ მას შ~ა: ხ~ ამის გუარამის ზე მოკ~და კ~ზი სვიმონ: და
დაჯდა კ~ზად
სამოელ: თ~ კ~ზი სამოელ: და შვილნი ბაკურ მეფისანი ნათესავნი დაჩისნი: ვახტანგის
ძისანი რ~ისა
თვის მიეცა მეფობა[..] ვახტანგ მეფესა: იგინი დარჩეს კახეთს, და დაიპყრეს კახეთი და
ჲრეთი იორით

გან, და დასხდეს უჯარმოს და იყვნეს მორჩილებასა გუარამ კურატპალატისასა: მაშინ
კეისარმან წა
რმოსცა განძი დიდი ძალი გუარამ კურაპალატისთ~ა და უბრძანა რათა მით განძითა
გამოიყვანნეს ჩრდი
ლოს ლაშქარნი და შეაერთნეს მათ თანა სპანი ქართლისანი: და შეგზავნნეს სპარსეთს:
ხ~ გუარამ
ყო ეგრე გამოიყვანნა ოვსნი დურძუკნი და დიდონი. და წარუძღვანნა წინა ერისთავნი
ქარ
თლისანი შევიდეს ადარბადაგანს და დაუწყეს ტყვენვა: და ესე ვ~რნი ჭირნი და
უცალოებანი მოიწივ
ნნეს სპარსთა ზ~ა: მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სპარსეთს რ~ლსა ერქუა ბარამ ჩუბინი:
ესე ეწყო თუ
რქთა სპარსეთს შესრულთა: ვ~ა წერილ არს განცხადებულად ცხოვრებასა სპარსთასა:
მოკლა თურქთა
მეფე და აოტა ბანაკი მათი: ხ~ სპანი იგი ბერძენთანი რ~ნი შესრულ იყვნეს სპარსეთს:
შეიქცეს და
წარვიდეს შინა. და დარჩომილნი იგი გუარამ კურატპალატისა შეგზავნილნი
წარმოვიდეს იგინიცა
შინა. რ~ ვინათგან მოიცალეს სპარსთა თურქთაგან შეშინდეს და დაეცა შიში და
ძრწოლა ქართველთა
სპარსთაგან.მაშინ იწყო გუარამ კურატპალატმან: ციხეთა და ქალაქთა მაგრებად: და
კ~დ წყალობა
ყო ღ~ნ ქ~ეთა ზ~ა: და სხვა შუღლი დავარდა სპარსეთს: რ~ იგივე ბარამ [მე] ჩუბინი
გაადგა სპარსთა მე
ფესა და დასწვნეს თვალნი ურმიზდს მეფესა და ცოლის ძმათა მისთა და იწყეს
ბრძოლად ჩუბინმან და ქასრე ამ
ბარვეზმან იოტა ქასრე ჩუბინისაგან: და წარვიდა საბერძნეთს: [შ~ა] მაშინ კეისარმან
მავრიკ მოსცა ასული თჴსი
აშიაზე #-------------------------------------------------------ცოლად: ქასრე ამბარვეზსა და მოსცა სპა თჴსი და წარ
#-------------------------------------------------------------------და წარმოგზავნა ჩუბინსა ზ~ა იოტა ჩუბინი სპარსეთით: და ქასრე ამბარვეზმან
დაიპყრა ყ~ი სპარსეთი:
მაშინ მავრიკ კეისარმან იურვა ქართველთათ~ს ქასრეს თ~ა და ჰრქვა ვინათგან
დაუტეობიათ ქართ
ველთა კერპთ მსახურება: მუნითგან მორჩილნი არიან ბერძენთა: რ~ ჟ~ა შინა
მძლავრებისაგან თქვენისა
იქმნეს განრყვნილ ქართლი: თვარა სხვა სამართალი თქვენი არა რაჳ არს ქართლსა
ზ~ა: აწ ბრძანები

თა ღ~ჳთა ვინათგან სრულსა სიყვარულსა ზ~ა ვართ მედა შენ. იყოს ქართლი ჩვენ შ~ს
თავისუფალ.
მშვიდობით: რ~ მე ვარ მოურავი და მწე ყ~თა ქართველთა და ყ~თა ქ~ეთა: მაშინ
ერჩდა სპარსთა მეფე
კეისარსა და განთავისუფლდეს ქართველნი: და ესე გუარამ კურატპალატი დაადგრა
ბერძენთა მორჩილო
ბასა ზ~ა: იყო ესე გუარამ კაცი მორწმუნე: და მაშენებელი ეკლესიათა: ამან იწყო
ეკლესია ჯ~ისა
პატიოსნისა: და აქამომდე ჯ~ი ველსა ზ~ა იყო და უქმნა ეკლესია წელთამდის ოდენ:
და კ~დ ამანვე კურატპალატმან
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განაახლა საფუძველი ტფილისის სიონისა რ~ი შ~დ ამის გუარამისა განასრულეს
აღშენება ტფილისის სიონისა,
ნახევარი ერთმან ვინმე ქურივმან დედაკაცმან და ნახევარი ყ~ნ ერმან: ჟ~ა პირველის
ადარნასე მთავრისასა
და იგი ადარნასეცა შეეწია აღშენებასა მისსა: რ~ ნათესავნი მორწმუნისა მირიან
მეფისანი ყ~ნივე ეკლესიათა
მაშენებელნი იყვნეს: და მეფობდა ესე გუარამ კულატპალატი კეთილად და
უშფოთველად ა~დ ქართლისა ერის
თავნი ვერ სცვალნა საერისთ[ვ]ოთაგან მათთა. რ~ სპარსთა მეფისაგან და ბერძენთა
მეფისაგან ჰქონდათ სიგელი
მკვიდრობისანი საერისთოთა მათთა: ა~დ იყვნეს მორჩილებასა გუარამ
კურატპალატისასა: ხ~ [..] ამა გუა
რამ კურატპალატსა ესხნეს ძენი რ~ლთა ეწოდებოდა სახელად სტეფანოზ, და მეორესა
დემეტრე: და მა
სვე ზე მოკ~და კათალიკოზი სამოელ: და ამანვე გუარამ კურატპალატმან დასვა კ~ზად
სამოელვე ი~ კ~ზი სამოელ:
და ამისა შ~დ მოკუდა გუარამ კურატპალატი და მის წილ მეფე იქმნა ძევე მისი
სტეფანოზ:
მეორმოცე ერისთავთა მთავარი ქართლისა სტეფანოზ ძე გუარამ
კურატპალატისა ბაგრატოანი:
ხ~ ამან სტეფანოზ მეფობისა სახელი ვერ იკადრა სპარსთა და ბერძენთა შიშისაგან ა~დ
ერისთავთ მთავრად
ხადოდეს: და მის ზე მოკ~და კ~ზი სამოელ და ამან სტეფანოზ დასვა კ~ზად
ბართლომე: ხ~ ესე სტეფანოზ იყო
ურწმუნო და უშიში ღ~ჳ, არა მსახურა ღ~ა არცა ჰმატა სჯულსა და ეკლესიათა: და ამის
ზე იქმნა შფოთი დიდი სა

ბერძნეთს რ~ მავრიკ კეისარსა განუდგა ფოკას მჵედარი და მოკლა მავრიკ კეისარი: და
შვილნი მისნი დაი
პყრა საბერძნეთი ფოკას მჵედარმან: მაშინ სიძემან კეისრისამან ქასრე სპარსთა მეფემან
იწყო სისხლთა ძებნა
სიმამრისა და ცოლის ძმათა მისთა შესლვად და ტყვენვად საბერძნეთს განძლიერდა
ბერძენთა ზ~ა: და ვერ წინა
აღუდგა ფოკა კეისარი: ხ~ სტეფანოზ მთავარი ქართლისა შეუშინდა მეფესა
სპარსთასა: განუდგა ბერძენთა
და მიექცა სპარსთა: მას ჟ~ა მანვე ქასრე მეფემან წარმოსტყუენა იჲ~ლმი და წარმოიღო
ძელი ცხოვრებისა და შ~დ
ამისა აღიღო ღ~ნ ჵელი წყალობისა ქასრესგან შეიპყრა ძემან მისმან შესვა იგი
საპყრობილესა: და მოკ~და
სენითა ბოროტითა: ხ~ ამის სტეფანოზის ძმა დემეტრე აშენებდა ეკლესიასა: ჯვარის
პატიოსნისასა რ~ სენიცა იყო
მისთანა ბოროტი: და ვერ შემძლებელ იყო განშორებად კარსა ეკლესიისასა: და
სტეფანო მთავრობდა ყოველსა ქარ
თლსა და დაჯდა ტფილისს და ჰმორჩილობდა იგი სპარსთა: ხ~ შ~დ რაოდენთამე
წელიწადთა გამოჩნდა საბერძნეთს
კაცი ერთი თჴსი მავრიკ კეისრისა სახელით ერაკლე: ამან მოკლა ფოკა კეისარი: და
დაიპყრა საბერძნეთი: გან
ძლიერ და იგი და მიიყვანნა დასავლეთით თურქნი და შეკრიბნა სპანი ურიცხუნი და
წარმოემართა სპარსეთად ძებ
ნად ძელისა ცხოვრებისასა და მოვიდა პ~დ ზემო ქართლს: სამცხეს
აშიაზე: #---------------------------------------------------------------------------------და ესმა სასწ~ლთ მოქმედება ხატისა მის რ~ი წ~ა ღ~ის მშობელსა გამოესახა და მიეცა
პ~ლ წოდებლისა
ანდრიასთ~ს და მას მოესვენა და დაესვენებინა მცირესა ეკვდერსა შ~ა აწყვერს:
მოვიდა კეისარი ერაკლე
ხილვად და თაყ~ნისცემად ხატისა მის, მაშინ იწყო ერაკლე აწყვერს დიდისა საყდრისა
საძირკველისა ჩაგდებად
და შენებად ვ~ემდის მიერითგან განსრლდა მორწმნეთა კაცთა მიერ და მიერ
შექმნეს საეპისკოპოსოდ: მაშინ ამან
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------მაშინ ამა სტეფანოზ არაჳ ინება განდგომა სპარსთა განა
მაგრნა ციხენი და ქალაქნი და დადგა ტფილისსა შ~ა: მოვიდა ჰერაკლე კეისარი: და
მოადგა ტფილისსა ხ~ [ქვე] სტეფა
ნოზ იყო ქველი მჵედარი და შემმართებელი დღეთა ყ~თა გამოვიდის კართა
ქალაქისათა და ებრძოდის ბერძენთა: მაშინ

უკუე მას წყობასა შ~ა ჩამოაგდეს სტეფანოზ, და მოკლეს: და დაიპყრა კეისარმან
ტფილისი: ხ~ ციხესა კალისასა
დარჩნეს კაცნი: და არა მოერთნეს მეფესა და ციხის გამოღმართ ციხის თავმან ჵმა ყო
და ჰრქვა მეფესა ესრეთ
ვაცისა წვერნი გასხენ: და ვაც ბოტისა კისერი გაქვს: მაშინ ვ~ა ესმა სიტყვა ესე
კეისარსა ბრძანა დაღაცა თუ
1-23 სტრ., 91v
დაღაცათუ კაცმან იმან ბასრობით მრქუა მე ვაც ბოტობა ა~დ არა არს სიტყვა მისი ცუდ
და მოიღო
წიგნი დანიელ წ~წყლისა და პოვა მას შინა წერილი ესრეთ: გამოვიდეს ვაცი
დასავლისა და შემუ
სრნეს რქანი ვერძისა აღმოსავლისანი: მაშინ განიხარა კეისარმან და დაიდასტურა რ~
ყ~ივე განემარჯვე
ბოდა: მაშინ კეისარმან მოუწოდა ძესა ბაკურისასა ქართველთ მეფისასა ნათესავსა
დაჩისასა ვახტა
ნგის ძისასა რ~ი ერისთაობდა კახეთს რ~ლსა ეწოდებოდა სახელად ადარნასე: და
მისცა მას ტფილისი და
მთავრობა ქართლისა: და დაუტევა მას თანა ერისთავი რ~ლსა ერქვა ჯიბღა ბრძოლა
კალისა:
მეორმოც და ერთი მთავარი ქართლისა ადარნასე ძე მესამე ბაკურ მეფისა
ხოსროიანიჱ
ხ~ ამან ადარნასე მთავარმან ქართლისამან და ერისთავმან ჯიბღუმ უწყეს ბრძოლად
ციხესა კალისი
სასა: და კეისარი წარემართა ბაღდადს: პ~დ მივიდა გარდაბანს ვარაზ გაგელისასა: და
დაილაშქრა ადგი
ლსა მას რ~ლსა ჰრქუა ხუზაშენი და ნათელსცა ერაკლემ ერისთავსა ვარაზ გაგელსა
და ყ~ლსა
ერსა მისსა. და იწყო შენებად ეკლესიისა რ~ი იგი უბრწყინვალეს არს ყ~თა
ეკლესიათა: და მუნით წარვიდა
ბ[]ერდუჯს და დადგა გულსა სოფლისასა და აღმართა ჯვერი ქვისა: და დადვა
საფუძველი წ~ისა ღ~თის მშო
ბელისა ეკლესიად და არასრულა გუმბათი მისი: და მუნით მივიდა ლალს და უწოდა
მეწეკევნელთა მთა
ვარსა და ნათელსცა და წარვიდა მუნით ბაღდადდს: ხ~ ამან ერისთავმან ჯიბღუმ და
ადარნასე ქართლის
მთავარმან გამოიღეს ციხე კალისა და შეიპყრეს ციხის თავი იგი: ხ~ ამან ერისთავმან
ჯიბღულ პ~დ

პირი დრაკნითა აღუვსო რ~ლ სიტყვითა მისითა კეისარმან განიხარა: და შ~დ მისსა
ტყავი გაჵადა და
კეისარსა უკანა მისწია. გარდაბანს კადრებისათ~ს უყო ესე ყ~ი მას: და ესე ვ~რითა
სიკ~დილითა წარე
გნეს სტეფანოზ და მისნი მსახურნი ამისთ~ს უყო ღ~ნ მთავარსა მას სტეფანოზს რ~ არა
მინდობითა ღ~ჳთა
ცხოვნდებოდა ა~დ მორწმუნეთა ემტერებოდა, და ურწმუნოთა ჰმოყურობდა: ხ~ მაშინ
კ~დ წარიღეს ბერძენთა საზღ
ვარი ქართლისა სპერი და ბოლო კლარჯეთისა ზღვის პირი და შვილნი
სტეფანოზისნი დარჩეს კლდეთა შ~ა კლარჯე
თისათა: და სხვა ყ~ი ქართლი დაიპყრა ადარნასე ბაკურის ძემან მთავრობით და
მეფობისა სახელი ვერცა მან
იკადრა: და ერისთავნი იყვნეს თჴს თ~სსა საერისთოსა: მაშინ მკვიდრობდეს და
მორჩილობდეს, ადარნასე მთა
ვარსა: და მოკ~და კ~ზი ბართლომე და ამან ადარნასემ დასვა კ~ზად ი~ნე: ი~ბ კ~ზი
ი~ნეჱ გაღმა ფურცელზე
1-24 სტრ., 92r
და წარგზავნეს ანტიოქიას და მის თანა მონაზონი ერთი მოციქულათაცა
და საკ~ხეველათაცა, რ~ განწესებულ იყო კ~ხევა ანტიოქიით კ~ზისა, და
ვერღარავის ჵელეწიფებოდა სლვად გზასა ანტიოქიისასა. ამისთვის დიდი
ზრუნვა აქვნდა ქართველთა. ხოლო დღეთა თეოფილაკტე ანტიოქელ პატრიაქისა
წარავლინნეს მოციქლნი და მივიდეს წ~ე თეოფილაკტე ანტიოქელ
პატრიაქისა, და მიუთხრეს ნეტარსა თეოფილაკტეს, ვ~დ დიდსა ჭირსა შ~ა
არ~ნ ქ~ეანენი მკვიდრნი ქართველთა სოფლებისანი, რ~ დღითგან ნეტარისა ა
ნასტასი მღუდელ მოწამისათა არა კ~ხლ არს სიძნელისათჴს გზათასა: ხ~
მან ჰყო საზოგადო კრება, და განაჩინა ბჭობითა კრებისათა, მთავარეპის
კოპოსთა, მიტროპოლიტთა და ეპისკოპსთა თვისთა თანა, რ~ა შეკრბებოდენ
ეპისკოპოსნი სამრევლოსა მისისანი, და აკ~ხევდენ კ~ზსა ჟამითი-ჟამად,
რ~იცა საღმ~თომან მადლმან უჩვენოს მათ და რ~ლი გამოირჩიონ
და სთნდეს მეფესა და ეპისკოპოსთა, და ერსა და მოყუასთა მის ეკლე
სიისათა, და შეუქმნა მათ აღწერილი მოსახსენებელი თავისა თვისისათ~ს
და მუნ შემოკრებულისა კრებისათვის, და ჵელთა დასხმულ ჰყო ერთი
ორთა მათ, მისსა მოვლინებულთა მონაზონთაგანი სახელით ი~ნე, მის ჟ~ისა
კ~ზად მათდა: ხ~ ამას ანტიოქიის კრებასა შ~ა გაპატიოსნდა და განთა
ვისუფლდა მათგან კ~ზი, რ~ ჵელ ქვეით აღარ არის პატრიაქთა აღა
რც აკ~ხევენ, ა~დ თვისნი ეპისკოპოსნი აკ~ხევენ. და მიერითგან განეფინა
ქ~ყანასა ზ~ა ვ~დ განთავისუფლდა კრებასა შ~ა ანტიოქიისასა: მაშინ უ
კვე ი~ნე გუთელ ეპისკოპოსი თვისისა სამწყსოსა და ერისა მ~რ მოივ
ლინა ქართლად, და ქართლისა კ~ზისა ი~ნეს მიერ მიიღო ჵელთ დასხმა

მცხეთას, რ~ მას ჟ~ა საბერძნეთისა კერძონი ხატთა ბრძოლისა წვალება
სა დაეპყრნეს: mოკუდა კ~დ კ~ზი ი~ნე და ამანვე ადარნასემ დას
ვა bაბილა ±~ლად ხ~ ერაკლე კეისარი............................. იგივე ფურცელზე
1-5 სტრ., 91v
და შ~დ რაოდენისა ჟამისად მოკ~და კ~დ კ~ზი ი~ნე და ამანვე ადარნასემ დასვა
ბაბილა ი~გ კ~ზი ბაბილაჱ ხ~ ჰერაკლე კეისარი შევიდა ბაღდადს: შეიპყრა ხვასრო და
მოაღებინა ძელი ცხოვრებისა
და მოკლა ხვასრო და იწყო შენებად იჲ~ლმისაჱ და დავა მოდისტროს პატრიაქად და
წაუღო ბაღდადი,
და უკმოიარა გზაჳ ქართლისავე წელსა მეშვიდესა: რადგან ჩაევლო და ეკლესია
ჯვარისა პატიოსნისა და სიონი ტფილისისა განესრულნეს ადარნასე ქართლისა
მთავარსა: მაშინ ჰერაკლე
მეფემან ტფილისს მცხეთას და უჯარმოს ქადაგნი განავლინნა რათა ყ~ნი ქ~ნენი
ეკლესიას შევიდნენ.
და ყ~ნი მოგვნი და ცეცხლის მსახურნი. რ~ნიცა არა მოინათლნენ მოისრნენ: ხ~ მათ
ნათლის ღება არა ინებეს
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ა~დ ზაკვით აღერივნეს ქ~ანეთა თა~ა და მიაწიეს ყ~თა მათ ზ~ა მახვილი: და
ეკლესიათ შ~ა მდინარენი სისხ
ლთანი დიოდეს და განწმიდნა სჯული ქ~ს ღ~ჳ ჩვენისა წარვიდა და წარიტანა თ~ა
მანგლისით და ერუშე
თით ფერჵთა ფიცარნი და სამსჭვალნი უ~ჳ ჩვენისა იესოს ქ~სი რ~ნი მოცემულ იყვნეს
კოსტან
ტინესგან. მირიან მეფისდა: მაშინ შეწუხდა ადარნასე ქართლისა მთავარი
ევედრებოდა რათა არა წარიხ
ვნეს კეისარმან ნიჭნი იგი ღ~ჳ მიერნი: ა~დ არა ისმინა კეისარმან ვედრება მისი და
წარიხუნა თანა:
ხ~ ამა ადარნასეზე გარდაიცვალა კ~ზი ბაბილა და მანვე ადარნასემ დასვა კ~ზად
თაბორ: ი~დ კ~ზი თაბორჱ და შ~დ მისა მოკ~და ადარნასე მთავარი: და მის წილ
დაჯდა ძე მისი სტეფანოზ:
[მე]ორმეოც და მეორე მთავარი ქართლისა სტეფანოზ. ძე ადარნასე მთავრისა
ხოსროიანი: ბ~სტეფანოზ
ხ~ ესე სტეფანოზ იყო უმეტეს ყ~თა ქართლის მეფეთა და მთავართა: მორწმუნე და
განმწმედელი სჯუ
ლისა მაშენებელი ეკლესიათა: და მან მოადგნა ზღუდენი ეკლესიასა ჯ~ისა
პატიოსნისასა: და აღაშენნა

დარბაზნი: და დაუწერა კრება ყოველთა პარასკევთა და მუნ შეკრბინა ყ~ნი
ეპისკოპოზნი და მღ~დელნი მის არისანი
კ~ზსა თანა წ~ე პატიოსნის ჯ~ისა და ადიდიან პარასკევი ვ~ა დიდი პარასკევი: ხ~
საკათალიკოზოსა არ~ნ კრება
ყ~თა ხუთშაბათთა და ადიდიან წ~ჳ სიონი ვ~ა დიდსა ხუთშაბათსა საიდუმლოსა თანა
ჵორცითა და სისხლითა ქ~სი
თა: ხ~ მცხეთას საეპისკოპოზოსა არნ კრება ყ~თა შაბათთა: და ჵსენება პ~ლ მოწამისა
სტეფანესი და ყ~თა მოწა
მეთა: და დიდისა მისგან ძლიერებისა სპარსთასა რ~ი წამებულ იყო აბიბოს ნეკრესელ
ეპისკოპოზი რ~ნ მოაქცი
ვნა უმრავლესნი მთეულნი არაგვსა აღმოსავლით: ხ~ პატიოსანი გვამი მისი დადვეს
მცხეთას საეპისკოპო
ზოსა სამარხოსა ეპისკოპოზთასა და დღესასწაულსა მისსა უფროს ყ~თა
დღესასწაულთა შეკრბიან და ადიდიან
ღ~თი: მათ ჟამთა უკუე გამოჩინებულ იყო მოჰმედ ნათესავი ისმაილისი მოძღუარი
სარკინოზთა სჯუ
ლისა და ყ~ი არაბია: და იამანეთი დაიპყრა: და მოკუდა იგი და დადგა მის წილ
აბუბექარ და შევიდა სპარსეთს:
რ~ ვინათგან შესრულ იყო ჰერაკლე მეფე სპარსეთს განერყვნა სპარსეთი და არღარავინ
იყო წინააღმდგომი მისი
სპარსეთს შ~ა: ამან აბობექირ დაიპყრა სპარსეთი შევიდა ბაღდადს და უმრავლესთა
მძლავრებით დაატეობი
ნა ცეცხლის მსახურება და მოაქცივნა ცეცხლის მსახურნი იგი სარკინოზად: და
მოკ~და იგი და დადგა მის წილ
ომარ: და უმეტეს განძლიერდა იგი: მაშინ უთხრეს ერაკლე მეფესა ვ~დ შემოვლენ
აგარიანნი შამად და ჯაზირე
თად რ~ლ არს შუა მდინარე და გამოვიდა ჰერაკლე ფილისტიმედ რათამცა ეწყო მუნ:
ხ~ იყო მუნ მონაზონი კა
ცი ღ~ჳ და მან ჰრქვა მეფესა ესრეთ ვ~დ ივლტოდეთ სარას განძებულთა ანუ თუ
განკერძოებულთა: რ~
უ~ნ მისცა აღმოსავლეთი და სამხრეთი სარკინოზთა რ~ლ არს თარგმანი მისი სარას
ძაღლი: და მონაზონისა მის სიტ
ყვითა ესე უთხრეს ერაკლე მეფესა ვარსკვლავთ მრიცხველთა და სრულთა მისანთა,
აღაშენა ერაკლე მეფემან
სუეტი და დაწერა მას ზ~ა მშვიდობით შუა მდინარეო და ფილისტიმო ვ~ემდის
წარჵდეს შვიდნი შვიდეულნი
შვიდეულისათ~ს ესრეთ პოვეს ჟამი განსაზღვრებული ფილასოფოსთა ჰრიმი[.]ს
ტროსმან ანჯინტონის
წიგნთა შ~ა რ~ლ არს სარკინოზთათ~ს რ~ლ არს ორას ორმეოც და ათი წელი: ხ~
მოჰმედის გამოჩინებამდე,
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ალექსანდრესითგან გარდასრულ იყვნეს წელნი ცხრა ას ოც და შვიდი: მაშინ ყ~ნი
ნათესავნი
ბერძენთა წარჩინებულნი ჰფლვიდეს ქ~ყანათა შ~ა განძთა მათთა რათა რაჟამს გა
მოვიდენ პოონ განძი იგი და არღარაჳ ნახონ ჭირი იგი წაღებისა და კ~დ გამოღებასაჱ
და აღმოვლო
მუნით ჰერაკლე კეისარმან გზა რანისა და მეორედ შემოვიდა ქართლად. და ჰრქვა
ნათესავსა სპარს
თასა რ~ლნი შემოლტოლვილ იყ~ნეს სარკინოზთაგან: უკეთუ უწყით ვ~დ დასრულდა
მეფობა თქ~ნი დაუ
ტევეთ ჩრდილო და შემოვედით ჩვენთანა: და მათ დაუტევეს ქ~ყანა ესე და დაფლნეს
განძნი იგი მათნი:
რ~ნიმე წარყვეს და რ~ნიმე დადგეს და შეიტანნეს ყ~ისა საგანძურისა გუჯარნი და რა
გუჯარნი
დაწერნეს აღწერეს ნათესავი თ~სი და ქვეყანა და დადვეს რათა ოდეს მოვიდნენ
ბერძენნი მით გუჯრითა
მოიძიონ ნათესავნი მათნი: და თვითეულად განუყონ განძი და ქვეყანაჳ: მეორე
ფურცელზე წერია:
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მოკუდა კ~ზი Tაბორ და დასვეს კ~ზად სამოელ ამისა შ~დ გარდაჵდეს რაოდენნიმე
წელნი. ქ~ეს აქეთ ქ~ნვ: იქმნა კრება მეექუსე, რ~ო ¦მიდათა მამათა კოს
ტანტინეპოლის შინა მეათსამმეტესა წელსა პოღონატი კოსტანტინეს მეფობისასა,
რ~ლი იყო მამა იუსტინიანესი, რ~ისა წინამძღუარ იყვნეს თ~ე და გ~ი ხუცესნი,
და ი~ე დიაკონი, ადგილის მცველნი აღათონ ჰრომთა პაპისანი, და გ~ი კოსტანტინე
პოლელი, თეოფანე ანტიოქელი, ამის კრებისა მიერ ბრძანეს ესრეთ წ~ისა ეკლესიისა
საქართველოსათვინ რ~ლ არს წმიდა მცხეთა, რათა იყოს სწორ პატივითა ვ~ა წ~ნი
სამოცი
ქულო კათოლიკე ეკლესიანი საპატრიაქონი, და იყოს კ~ზი ქართლისა სწორი პატრი
აქთა თანა და აკ~ხევდეს მწყსიდეს და განაგებდეს სიმართლით მთავარეპისკოპოსთა
მიტროპოლიტთა და ეპისკოპოსთა, და სამწყსოსა თვისსა ქართლსა გამოღმა გაღმა
კახეთსა შაქსა, შირვანსა, და მიდგმით წამოვლით მთისა ადგილისათა, სვანეთისა
და ჩერქეზის საზღვრამდის სრულიად ოვსეთსა, და ყ~ა ზემო ქართლსა სამცხე
საათაბა
გოსა: მისთვინ მიგვითვლია საქართველოს ეკლესიანი, მას ჰმონებდენ, და მის ჵელ
ქვეშე
იყ~ნენ, და ჰსჯულსა მისსა ერჩდენ, და მისგან იმწყსებოდენ: და მიგვიცემია
ჵელმწიფება შეკ
რვისა და განჵსნისა: რ~ლი შეჰკრას, კრულ იყოს იგი ცათა შ~ა, და რ~ლი განჰჵსნას
ქ~ყანასა

ზ~ა ჵსნილ იყოს იგი ცათა შ~ა: ხოლო პ~ლითგან ანტიოქიის კრებისა მიერ
განპატიოსნებულ
იყო და ამ კრებისა მიერ დაგვიმტკიცებია პატრიაქად: რ~ ნუ იქმნებინ მიტროპოლიტი,
ნუცა ეპისკოპოსი, კ~ზისა შეუნდობრად: ხოლო უკეთუ ვინმე იკადროს კ~ზისა
წინააღდგომა
მთავარ ეპისკოპოსმან, გინა მიტროპოლიტმან, ანუ ეპისკოპოსმან, ანუ დაიპყრას
ხარისხი და ეკლესია ძალითა, კ~ზისა უკითხავად და შეუნდობელად, ანუ იკ~ხოს
მეფე
გინა მთავარნი, ანუ მთავარეპისკოპოსნი და მიტროპოლიტ ეპისკოპოსნი განიკუეთენ:
ხ~ ოდესცა ენებოს შემზადება და კ~ხევა მირონისა, აკ~ხოს თ~სსა ეკლესიასა:
r~ მრავალნი მრავალგზის ამათ პირთათვის გვკითხვიდეს, და დავბრკოლდებოდით
ჩვენ
უმეცრებით, და ესე მცირედნი სიტყვანი ვ~ა თესლის მკრებელმან მიმოგანთესულნი
წ~თა წერილთაგან ერთად შემოვკრიბენ, ჯერ ჩინებითა შენითა, კაცო ღ~ჳო.იგივე
ფურცელი იხილე. ხ~ სტეფანოზ ესხნეს
1-21 სტრ., 93v
ხ~ სტეფანოზს ესხნეს ორნი
ძენი უხუცესსა ეწოდებო და სახელად მირ და შედეგსა არჩილ და განუყო ყ~ი ხვას
ტაგი სამეფოსა მისისა. საგანძური ოქროსა და ვეცხლისა და თვალთა პატიოსანთა: რ~
ნახევარი საქ
ონლისა მისისა[...........................] წარიღო ქუეყანასა ეგრისს: და
წარიტანა თ~ა ძე თ~სი პირმშო მირ: და ნახევარი საქონლისა მისისა მისცა არჩილს
მრწემესსა ძესა თ~სსა: ხ~ არჩილ დაფლა საგანძური მისი უფროსი ჵევსა კახეთისასა:
ხ~ სამსახურებელნი ოქროსა და ვეცხლისანი ჵევსა უჯარმოსასა და საგანძურნი
ქართლისა და ჯავახეთი
სანი დასხნა მახლობლად გორსა: რ~ი მანვე ერაკლემ განაჩინა. განძთა სამალავად
მათთ~ს: რ~ლნი
თ~ა ვერ წაჰქონდეს: ხ~ სახელი გორისა მის არს ტონთიო რ~ლ არს თარგმანებით მთა
ოქროსი და დას
ვა მას ზ~ა ტილისმი რათა ვერავინ უძლოს გამოღებად: ხ~ საგანძურნი ყ~ლთა
ქართლისა ეკლესია
თანი. დაფლნა აჩრდილსა დიდისა სიონისა მცხეთისასა: და შ~დ მცირედთა დღეთა
შევიდა არჩილ
ცა ეგრისადვე: და მუნ ყოფასა შინა მოკ~და სტეფანოზ მთავარი ქართლისა და მის წილ
მეფე იქმნა ძე მისი მირ და არჩილ:
[მე]ორმოც და მესამე მეფე მირ და ძმა მისი არჩილ: ძენი
სტეფანოზ მთავრისანი ხოსროიანი:
ხ~ მუნ ეგრისს ყოფნასა შ~ა ამის მეფისა

მირისა და ძმისა მისისა არჩილისა მოვიდა ამირა აგარიანი: ქართლს რ~ლსა ერქვა
მურვან ყრუ
დის წული მოჰმედისი რ~ი წარმოევლინა ეშიმს ამირ მუმლსა ბაღდადელსა: ძესა
აბდალ მელიქი
სასა ნათესავისაგან ამათისა და ამისთ~ს ეწოდა ყრუი. რ~ლ მეორედ არა მიითვლიდა
სიტყვასა
განმზრახთასა და ყ~ლნი მთავარნი და პიტ იახშნი ნათესავნი ერისთავთა და
წარჩინებულთანი შევიდო
დეს კავკასიად: და დაიმალნეს კლდთა და ღრეთა: და მოვლო ყრუმან ყ~ი კავკასია და
დაიპყრა კარი
დარიელასი და დარუბანდისა, და შემუსრნა ყ~ნი ქალაქნი და უმრავლესნი ციხენი
ყ~ლთა [.........] საზღვართა
ქართლისათა: [...........] და ვ~ა ცნა რ~ მეფენი ქართლისანი და ყ~ლნი ნათესავნი მათნი
წარვიდეს
ეგრისად: და მუნით კ~დ მიიცვალნეს აფხაზეთად: შეუდგა კვალსა მათსა და შემუსრნა
ყ~ნი ქალაქ
ნი და სიმაგრენი ეგრისის ქვეყანისანი: და ციხე იგი სამ ზღუდე შემუსრა რ~ლ არს
ციხე გოჯი შეჰ
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მუსრა და შევლო ზღუდე იგი საზღვარი კლისურისა და მოსვლასა მისსა კ~ზი თაბო
რვე: ხ~ იყვნეს მაშინ მეფე მირ და ძმაჳ მისი არჩილ ციხესა მას შინა ანაკოფისასა
რ~ლსა
შინა იყო ხატი ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა, არა კაცობრივითა ჵელითა
დაწერი
ლი. ა~დ ზეგარდამო რ~ისათვის არავინ უწყის თუ ვინა იგი მოსრული იპოვა თა
ვსა ზედა მის გორისასა რ~ლსა მოსდგმიდა სამხრით ზღვა და ჩრდილოთ ჭალაკი მწ
ყურნები: და ერისთავი კეისრისა ლეონ შესრულ იყო ციხესა შინა სობღისასა რ~ლ არს
გა
რდასავალსა ოვსეთისასა და ვერავინ შემძლებელ იყუნეს წყობად ყრუსა მის რ~ ი
ყუნეს სპანი მისნი უფროს და უმრავლეს ჭალაკთა ეგრისისათა: ხ~ ამანვე ყრუმ
შეიპყრნა და აწამა წმიდა დავით და კოსტანტინე რ~ლთა წამებასა ვრცელად მოგვითხ
რობს ცხოვრება მათი: და ჩვენ პირველივე სიტყუა ვიწყოთ: მაშინ ვითარ იყვნეს
ციხესა მას შინა ანაკოფისასა, მუნ მივიდა მურვან ყრუი და უწყო ბრძოლა მე
ფეთა მათ: მაშინ ჰრქვა არჩილ ძმასა თუისსა მირს, მიწყუდეულ არს ციხე ქალა
ქი ესე შემუსრვად: და უკეთუ შეგვიპყრნეს ჵელად, და გამოიკითხნეს ყ~ნი სა
განძურნი ნამალევნი რ~ნი იგი დავფლენით ქვეყანასა ჩვენსა მონაგებნი მი
რიან ღ~თივ განბრწყინვებულისანი: და კ~დ ვახტანგ ღ~თივ განძლიერებულისანი
და ყოველთა შვილთა მათთანი რ~ლთა გუშვნეს ჩვენ: და იგიცა ითხოვოს ჵელთა
გან ჩვენთა რ~ი დამალა ერაკლე მეფემან: რ~ლისა აღწერილი ყოველი დავს
დევით ორთა მათ თანა გვირგვინთა ზურმუხტისა და იაგუნდისა ძოწეულისათა:

რომელნი იგი გამოიტანნა მამამან ჩვენმან დიდმან ვახტანგ მეფემან ინდოე
თით და სინდით: დავფლენით იგი უჯარმოს მახლობელად შორის ორთა მ
ათ კოშკთა უმცველოთა: და ყოველი იგი აღწერილ არს გონებასა ჩვენსა: და
შენ წარიხვენ ორნი იგი გვირგვინნი მისვე ვახტანგისანი ოქროსა და ანთრა
კისანი: ერთი მირიან მეფისა: და ერთი ვახტანგისი რ~ი მოუძღვნა სპარსთა მე
ფემან ყოველსა თანა ოქროსა და ვეცხლსა რ~ი აღკიდა სატვირთავსა ხუთას
სა და მკვირცხლსა ორი ათასსა, შენ და მამამან ჩემმან დასდევით იგი ქუთათი
ს და ციხე გოჯს: ხ~ მე გვირგვინნი იგი ჩემნი, და გუჯარნი იგი ტყვივისანი მ
არტოდ დავსხენ: და აწ უკეთუ მოვსწყდეთ განძი იგი უცნაურად დარ
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ჩეს ყოველივე გამოსულასა ბერძენთასა ძიება ყოს კეისარმან ნათესავისა ჩვენისათ
ვის და მოსცეს განძიცა იგი და მეფობა: აწ უკუე არა ვიქმნეთ ჩუენ მიზეზ ო
ჵრებისა ქართლისა და საბერძნეთისა: ა~დ განვიდეთ და ვეწყუნეთ ზღვით კერძოსა
ამას გვერდსა შინა და თუ ენებოს ღ~თსა ერთითა იოტოს ათასი და ორითა
ბევრი: და მივიდეს წინაშე ხატისა მის ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისასა
შევრდომ
ით და იტყოდეს განვალთ სასოებითა ძისა შენისა და ღ~თისა ჩვენისათა რ~ი
იშვა შენგან მისა შეწირე ოხა ჩვენთვის: და თანა მავალ მეყავნ ჩუენ წყალო
ბა შენი: და იყო მათ თ~ა სიმრავლე მცირედ ტაძრეულისა მათისა და ნათესავი ერ
ისთავთა, და პატიახშთა ათასი ოდენ: ხ~ სპათაგან აფხაზთა ორი ათასი მებრძოლი:
და ვიდრე განთენებამდე მოავლინა უფალმან სარკინოზთა ზედა ხორშაკი[...] ბღ
ვარისა და გვემნა იგინი სატლითა სისხლისათა: და ეჩვენა მას ღამესა მას ანგელოსი
არჩილს რ~ნ ჰრქვა მას წარვედით და ეწყვენით აგარიანთა მათ რ~ მოგვივლენია
მათ ზედა გუემანი სასტიკად მომსრველი კაცითგან მიპირუტყუთამდე და ოდეს
განხვიდეთ
გესმასთ ბანაკსა შინა მათსა ჵმა ვაებისა და ტირილისა: ხ~ თქვენ მჵნე იყვენით და განძ
ლიერდით სასოებითა ღ~თისათა, და ვ~ა განთენდებოდა ისმა ბანაკით მათით ჵმა
ტირილისა და გოდებისა: მაშინ უკუე განვიდეს სასოებითა ღ~თისათა წყობად მა
თდა და ეწყვნეს და მოსცა უფალმან ძლევა მცირეთა ერთა ქრისტეანეთა: და მოსწყდა
სატლითა სარკინოზთაგან ოც და თხუთმეტი ათასი: და მახვილითა სამი ათასი და
იწყლა მირ მაზრაკითა ფერდსა: ხ~ ქ
რისტიანეთაგან მას დღესა შინა მოკლეს კაცი სამოცი და სარკინოზთა ცხენი დაეცა ვ~ა
ჭალა
კი: და ჩაჰყრიდეს ყოველსა მას ზღვად: მაშინ იხილა ვინმე ჩუენებაჳ აგარიანმან
რ~ლსა ეტყო და რეცა მოციქული მათი: მოუცემია ღ~თსა ძლევა ჩვენდა ვიდრე აღსრ
ულებადმდე ათთა მეფეთა ვითარცა ჰრქვა აბრამს და აგარს ღ~თნ ა~დ ეკლესიათა ღვ
თისათა და კაცთა ღ~თის მსახურთა ეკრძალებოდეთ: ვ~ა იგი გამცენ ყურანსა შინა
ჩემსა:
მსწრაფლ აღიყარნეს და უკუნიქცეს კვალსავე თუისსა: და აღვლეს ციხე გოჯი და დაი
ბანაკეს წყალთა მათ ზედა ორთა მსგეფსისასა ერთსა: და გარდამოჵდა წყალი წვიმისა

ფიცხელი და ადგეს მდინარენი სასტიკად: და მიმართა უმცროსმან წყალმან მან სპა
სა აბაშთასა და წარიღო მათგან მკვირცხლი ოცდა სამი ათასი: და მიმართა უფროსმან
წ
ყალმან მან მჵედართა რ~ლთა იგი ბანაკი იყო უჭალაკეს, რ~ლნი მიივლტოდეს ა
დგილთა რომელთამე და რომელნიმე ხეთა ზედა განჵდებოდეს: და წარიღო ცხენი
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ოც და თხუთმეტი ათასი: და მიერითგან სახელ ედვა ორთა მათ მდინარეთა ერთსა
ცხე
ნის წყალი: და ერთსა აბაშა: და აღიყარა მუნით და შევლეს მუნ გზაჳ გურიისა, და
განვლეს სპერი: და სიმრავლისაგან არა შეჩენილ იყო დაკლება: ხ~ უწინავე დასჭრეს კ
უდები ცხენთა მათთა, რ~ თიჵისაგან ვერ ითრევდინ: ხ~ იქმნა მას ჟამსა განრყუნილ ქვ
ეყანა ქართლისა სომხითისა და რანისა: რ~ არა რა იპოებოდა არცა ნაშენები, არცა საჭ
მელი კაცთა და პირუტყუთა ყოვლადვე: და წარავ ლინეს მოციქული წინაშე კეისრისა
მირ და არჩილ: და ერისთავმან აფხაზეთისამან, და აუწყეს ესე ყ~ლი რაცა იქმ ნა
ღ~თისა მ~რ
ჵელითა მათითა: მაშინ კეისარმან წა რმოსცა ორი გვირგვინი და გუჯარი მირსა და
არჩილ
ს და მოწერა მათ თანა ესრეთ ვ~დ თქვენი იყო მეფობა სიმჵნე და სიბრძნე ქართლსა შ
ინა: აწ დაღაცა თუ იდევნებით ჩვენთანა მსახურებისათუის ჯ~ისა: ა~დ მოქცევასა
ჩვენსა
ვ~ა აღმითქვა ჩვენ ღ~თნ ჩვენთანავე იდიდნეთ: ხ~ თქვენ დაადგერით სიმაგრეთა შინა
თქ
ვენთა ვიდრემდის წარჵდენ წელიწადნი მათნი სამასნი რ~ ორას მეერგასესა წელსა
განევლთოს მეფობა მათი და განსრულებასა მესა მასისა წელიწდისასა მოეცეს ძალი
მეფობასა ჩვენსა და შევმუსრნეთ აგარიანნი და ყ~ნი მათნი ამაღლებულნი:
დამდაბლდენ
და ჩვენ თანა მადიდებელნი ამაღლდენ: და მოუწერა ლეონისა ესრე სახედ: რ~
ყოვლადვე საზღვართა ქართლისათა ჩვენგან ქმნილ არს ვნება და მეფეთა მათთა
გან ჩვენდა მომართ რგება და თანა დადგრომა ხ~ აწ ესე მესამე მსახრება და რგება
დადვეს საყდარსა ამას სამეუფოსა რ~ პ~დ ნათელი მი
იღეს ჵელსა ქვეშე ჩვენსა: კ~დ შემუსრვისაგან დაარჩინეს დიდი იგი ქალაქი პო
ნტოსი: და შ~ს ჩვენსა და შორის სპარსთა ყვეს მშვიდობა რ~ იგივე დიდი ვახტანგ
გურგასლან შუა მდგომელ იქმნა და ჵრმლითა თუისითა უკმოუღო სამეფოსა ამის
პალესტინე. და ორი ნაწილი ჯაზირეთისა: და აწ თუმცა ღ~თსა არა მაგათ მ~რ და
ებრკოლა ბ~რტი ეგე მტერი შემომცა სრულ იყო ვიდრე კოსტანტიპოლედ
მდე: რ~ შვილთა შ~ს ნებროთისთა ეგენი მხოლო ადიდნა ღ~თნ: რ~ არა მოაკლდეს
ნათესავსა მაგათსა ბრძენი გულის ჵმის მყოფელი და მბრძოლი, ვ~ა მოგვითხრობს
ჩვენ ესე აღწერილი გუჯარი რ~ლსა შინა აღწერილ არიან მეფენი და წარჩინებ
ულნი ტომებით და სოფლებით მათით ხ~ შენდა მიბრძანებიეს ერისთაობა

აფხაზეთისა, შენდა და შვილთა შენთა და მომავალთა სახლისა შენისათა მიუკ
უნისამდე: ა~დ კეთილად პატიობდი მეფეთა და ერთა მაგათ ქართლისათა: და
ამიერიდგან ნუღარამცა ჵელ გეწიფება ვნებად მათდა, და საზღვართა მათთა ეგრ
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ისათა ვიდრემდის იყვნენ მანდა: ანუ განვიდნენ მანდეთ: მაშინ მეფე მირ დამძიმდა
წყლ
ულებისაგან მოსიკუდიდ. და რქვა ძმასა თუისსა არჩილს ესრეთ რ~ მე ესერა წარვალ
ძმაო
ჩემო მამათა ჩვენთა თანა: ა~დ წარმეც და დამფალ საფლავსა მას მამათა ჩვენთასა
თანა: ხ~ შენ გაუწყო ადგილი სა განძურთა მათ ჩვენთა ნამალევთა სადა არს რ~
არა მივის ჩვენ შვილი წული მკვიდრად ა~დ მისხენ შვიდნი ქალნი: და აწ შენ ხარ
მკვიდ
რი სახლისაგან მეფობისა ჩვენისა მირიან მეფისა: და შენ თუით უწყი ვ~დ ქალი
შუილი
ჩვენ არა მივსცით ერისთავთა ჩვენთა ცოლად ანუ მივსცით მეფესა: ანუ მოვინმე ვი
დის სპარსეთით ნათესავი მეფეთა, ვითარა ფეროზ რ~ლსა მისცა მირიან მეფემან ასუ
ლი თვისი ცოლად და ჩვენ შემცირებულ ვართ: რ~ შენ ხარ უცოლო და მე
ვარ უძეო: და აწ რათგან მოიყვანნიან მამათა ჩვენთა ცოლნი ასულნი ერისთავ
თა ჩვენთანი: და მისციან ასულნი თუისნი მათ და ქვეყანანიცა ქართლისა მისციან
მათ, და შენცა მიეც მათ ასულნი ჩემნი და განუყავ მათ ქუეყანანი ქართლისანი:
ნახევარი შენ და ნახევარი მათ, ხ~ საუხუცესოდ რომელ მაქვნდა მე ყოველივ
ე მომიცემია შენდა და გაქვნდეს საუხუცესოდ ეგრისი სვანეთი, თაკვერი
არგ[.]ვეთი და გურია: ხ~ კლარჯეთი და შუა მთიულეთი მიეც ასულთა ჩემთა
რათა მუნ შინა იყუნენ ჟამთა ამათ ბოროტთა: და რ~ მამაცა ჩვენი მოკ~და
შფოთსა ამას შინა რ~ლი დამარხულ არს ეგრისსა შინა და ვერ წარვეცით იგი მცხეთას,
წარსცენ ძვალნი მისნი და დაჰფლენ საყდარსა ქუთათისსა, რათა იყოს იგი საწამებელ
ად სამკვიდროსა ჩვენისა და შენ დაადგერ აქა დაემოყვრებოდი ბერძენთა ვიდრე
მდის განქარდეს ბნელი ესე: da შემდგომად ამისსა მოკვდა მეფე მირ, და წარმოსცეს
მც
ხეთას, და დაფლეს ზემოსა ეკლესიასა შესავალსა კარისასა, და დაჯდა მის წილ მეფედ
ძმაჳ მისივე არჩილ:
მეორმეცდა მეოთხე მეფე არჩილ ძე სტეფანოზ მეფისა და ძმა მეფისა მირისა
ხოსროიანი: ბ არჩილ:
მაშინ ამან მეფემან არჩილ მოუწოდა ყ~თა ერი
სთავთა ქართლისათა და მისცნა ძმის წულნი მისნი: ერთი მის ცა მამის ძმისწულის შ
ვილსა გუარამ კურატპალატისასა, რომელსა ჰქონდა კლარჯეთი და ჯავახეთი, და მეო
რე მისცა პატიახშსა ნათესავსა ფეროზისსა, რ~ი მთავრობდა თრიალეთს ტაში
რს და აბოცს: მესამე მისცა ნერსეს ნერსიანსა რ~ლი იყო წარჩინებული ვ
ახტანგ მეფისა: მეოთხე მისცა ადარნასე ადარნასიანსა და ორთა ამათ განუყო ზენ

ა სოფელი რ~ლ არს ქართლი: მეხუთე მისცა ვარზმანს და მისცა კოტმანითგან ქუ
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რდის ჵევამდე იყო ესე ვარზმან ნათესავი სპარსთა ერისთავისა ბარდაველისა,
რ~ლი იყო დედის ძმა ვახტანგისი შვილითგან ძისა მისთასა მეექუსე მისცა ჯუან
შერს ჯუანშერიანსა, რ~ლი იყო ნათესავი მირიან მეფისა,[ რ~იყო ნათე] შვილთაგან
რევის ძეთასა და მისცა ჯვარი და ხე
რკი, და ყოველი მთიულეთი მანგლისის ჵევი და ტფილისი[ს]: ხ~ ნაწილი არჩილისი
იყო
განზოგებით ყოველთა ამათ ჵევთაგან: და ვითარ იხილეს რ~ ჯუანშერს უმე
ტესი ნაწილი მისცა დაუმძიმდათ მცირედ რამ სხვათა მათ: და განუტევნა
მთავარნი ესე ცოლებითურთ თუის თუისად ადგილად: ხ~ არჩილ მოუწოდა
ლეონს და ჰრქვა ესრეთ კხ~ლ იყავნ შენ უფლისა მიერ, რ~ კეთილად
იღვაწე სტუმრობა ჩვენი და დამიცვენ ჩვენ ადგილთა შინა შენთა მშვიდ
ობითა: გარნა აწ უწყი ესე შე[ბ]ნება ადგილთა ჩვენთა კლისურითგან აღმა
რთ: წარვალ და დავეშენები ციხე გოჯს და ქუთათის: და აწ ითხოვე თავისა
შენისათვის რა გნებავს ჩემგან ნაცვლად კეთილის მსახურებისა შენისა: ხ~
ლეონ ჰრქვა მომცა მე კეისარმან ქუეყანა ესე მკვიდრობით კეთილად სიმ
ჵნითა თქვენითა ხ~ ამიერითგან არს ესე მამულობით სამკვიდრებელ ჩემდა ეკ
ლისურით[თა]გან ვიდრე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთად სადა დასწყდების წვერი
კავკასიისა ამის: შემრთე მეცა მონათა შენთა თანა რ~ლნი ესე დღეს ღირს
მყვენ შვილად და ძმად შენდა: არა მინდა ნაწილი შენგან ა~დ ჩემიცა ესე შენდავე
იყოს ყოველივე: მაშინ მისცა ლეონს ცოლად ძმის წული მისი გვარანდუხტ და გვი
რგვინი იგი რ~ი ბერძენთა მეფეს წარმოეცა მირისთვუის და ყვეს აღთქმა და ფი
ცი საშინელი, ვ~დ არაჳ იყოს მტერობაჳ შორის მათსა, ა~დ ერჩდეს ლეო
ნ არჩილს ყოველთა დღეთა მისთა: წარმოვიდა არჩილ და დაემკუიდრა ეგრის ვ~ე
შორაპნადმდე, და ყოველნი ციხენი და ქალაქნი. და აღაშენა საზღვარსა ზედა.
გურიისა და საბერძნეთისასა ციხე, და წარჵდა ამათ შინა წელიწადნი ათორ
მეტნი: და იწყო შენებად ქართლმან რ~ განრყუნილ იყო საყოფელად მც
ხეთა: გარდამოვიდა არჩილ ეგრისით, და დაჯდა ნაციხარსა ჵიდრისასა: მაში
ნ მოვიდა მისსა ერთი მთავარი ვინმე რ~ლი იყო ნათესავისაგან და ვით წ~წ~ყლისა
სახელით ადარნასე ძმის წული ადარნასე ბრმისა, რ~ლისავე მამა მისი მზახებ
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ულ იყო ბაგრატონიანთადვე, და ბერძენთა მიერ დად გინებულ იყო ერისთავად
არეთა სომხი
თისათა: და ტყუეობასა მას ყრუისასა შთასრულ იყო იგი შვილთა თანა გუარამ
კურატპა
ლატისასა კლარჯეთს და მუნ დარჩომილ იყო: ხ~ ამან ადარნასემ ითხოვა
არჩილისაგან და ჰრქვა უკეთუ ინებო და მყო მე ვითარცა მკვიდრი შენი მომეც მე

ქვეყანა და მისცა შოლავერი და არტანი: ამისა შემდგომად მოვიდა არჩილ კახეთად,
და ყ~თა ტაძ
რეულთა მისთა მიუბოძა კახეთი და აზნაურ ყვნა იგინი აღაშენა ეკლესია საძმორა
ს: შეირთო ცოლი ასული გუარამ კურატპალატისა ცოლად: რ~ლი იყო შვილთაგან
ვახტა
ნგ მეფისათა ბერძნისა ცოლისა ნაშობთა, და დაჯდა წუქეთს, და აღაშენა კასრი, და
ჵევსა ლაკუასტისასა აღაშენა ციხე, და პოვნა წუქეთს მთავარნი რ~ლთა მიებოძა ვახ
ტანგ მეფესა წუქეთი: და იყო მაშინ რ~ი ერისთავობდა თუშთა და ხუნძთა ზედა, და
ყ~თა წარმართთა მის მთისათა სახელით აბუხვასრო და არა ინება მისგან წაღ
ებად წუქეთისა: და აღაშენა ციხე ქალაქი ერთი ნუხპატის ორთა წყალთა შუა: ხ~
ნუხპა ტელნი იყვნეს უწინარეს კაცნი წარმართნი, და მჵეცის ბუნებისანი, ა~დ
ყრუსა მოესრა სიმრავლე იგი მათი და იძულებით მონათლნა არჩილ იგინი: ხ~
განძლიერებულ იყუნენ სარკინოზნი ქვეყანასა რანისასა, დაეპყრათ გაზირი
და სომხითი და ჰბრძოდა მასლამა ბერძენთა, ხ~ ძმის წულნი ადარნასე ბრმისანი,
რ~ლთა დასწვნეს მამის ძმისა თვალნი წარმოვიდეს ტრონით შაკიხად სამნი ძმანი, და
დაე
მკვიდრნეს მუნ ბრძა ნებითა არჩილისითა: რ~ ყ~ლი პირი კავკასიისა რანით კერძო
უმკვიდრო ქმნილ იყო: ხ~ ერეთი და კახეთი ჭალაკთა და ტყეთაგან უკეთუ დარ
ჩომილ იყო, დადაემკვიდრნენ სამნივე იგი ძმანი ვ~ე გულგულამდ
ის, მასვე ჟამსა პიტიახშნი ვინმე არა შეეშუნეს კლარჯეთს სხვად, და წარ
ვიდეს ნახევარნი მათგანნი, და შეიპყრეს კლდე ერთი ტაოს, რ~ლსა ერ
ქვა კალმახი და აღაშენა ციხე: ხ~ რ~ნი იგი მოვიდეს კახეთს არჩილ
ისთანა მისცა ერთსა მა თგანსა ცოლად ნათესავისა აბუხუასროსაგან, რ~
დაქვრივებულ იყო იგი, და არა ესვა ქმარი, და მიუბოძა წუქეთი ციხ
ით და კარითურთ, და ჟამთა მათ დაეცადნეს სარკინოზნი შემოსლვად ქა
რთლად, ყრუსა წარსლვიდგან წელიწადსა ორმოც და მეათესა, აქა ჟამ
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ამდე არღარა შემოვიდოდეს, ა~დ მიიღებდეს ხარკსა ერისთავთაგან:
ხ~ ესხნეს არჩილს ძენი ორნი იოანე, და ჯუანშერ ასულნი ოთ
ხნი გუარანდუხტ: მარიამ: მირანდუხტ და შუშან:წამება წმიდისა, და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი: რომელი
ესე იყო მეფე ქართლისა ხოსროიანი:
და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა წელიწადნი ორმეოც და ათნი: კ~დ მოვიდა
ჭიჭუმ ნათესავი მოჰმედისი მოაოხრა და შე მუსრნა ყ~ლი შენებული
ქართლისა: და მიმართა შესვლვად კახეთად, რათამცა მოაოხრა და ყ~ითუ
რთ უმკ ვიდრო ჰყო: იყო შიში დიდი მეფეთა და მთავართა და ყ~ისა
ერისა: და არა შემძლებელ იყუვნეს წინა აღდგომად: რ~ რადგან გა

ნერყუნა ქ~ყანა ესე ყრუსა, დაღაცათუ გარდავლნა ჟამნი მრა
ვალნი მშვიდობით: ა~დ არღარა მოგებულ იყო კვალსავე თ~სსა:
მაშინ წ~ნ არჩილ განიზრახა გონებასა თ~სსა სიმჵნითა გულისა მისის
ათა, რ~ა მივიდეს და ნახოს და ითხოვოს მისგან მშვიდობა ქ~ყნისა თ~სისა, და
დაცვა შეურყეველად ეკლესიათა, და არა დაპატიჯება დატევებისათ~ს სჯ
ულისა, მინდობითა ღ~თისათა აღირჩია თავისა თ~სისა და ს~ლისა დად
ება სახსრად ქრისტიანეთა, და აღდგა და მივიდა ჭიჭუმისთანა რ~ლსა ეწო
და ასიმ: მაშინ ვ~ა ცნა მისვლა მისი, მიეგება წინა სიხარულითა: და მოიკი
თხა დიდითა დიდებითა, და დაყუეს დღე იგი ერთობით, და აქო სიკე
თე მისი, და შეუ[რყევლად]ყვარდა სიკეთე ასაკისა მისისა, და უმეტესად შვენი
ერება პირისა მისისა, და შ~დ მცირედთა დღეთა იწყო ლიქნად სიტყუითა,
და აღუთქმიდა ნიჭთა დიდთა, და აწვევდა დატევებასა ქ~ს სჯულისასა და მიქცე
ვად სარკინოზად: ხ~ წ~ნ არჩილ ყ~დვე არა თავს იდვა სიცბილი მისი, და
მტკიცითა გონებითა მიუგო, და ჰრქვა ესრეთ: ნუ იყოფინ თუმცა
სიტყუითა შენითა ვისმინე, ანუმცა და უტევე ქ~ე ღ~თი ცხოველი, რ~ი
იგი არს ღ~თი ჭ~ტი რ~ნ ხსნისათ~ს ჩ~ნისა ჵორცითა სიკვდილი თავს
იდვა, და უკუეთუ ვისმინო შენი უწყოდე რომელ მოვკუდე სიკუდილი
თა რომლითა ვიტანჯებო დე საუკუნოდ, გარნა უკეთუ შენ მომკლა
აღვდგე ვ~ა ღ~თი ჩემი, და მისთანაცა ვიდიდო: ესმა რა ესე უსჯუ
ლოსა მას, და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეველი, დაუკვირდა ფ~დ და უ
ბრძანა შეპყრობა მისი, და შეყენება საპყრობილესა, რ~ა ღონის ძიებითა
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მიაქციოს იგი რ~ არა სთნდა სიკუდილი მისი სიშვენიერისათუის ხატისა
მისისა და სიმაღლისათუის ასაკისა მისისა, და ვითარ შეყუანეს საპყრობილ
ესა აკ~ხვდა ღ~თსა და ითხოვდა მის მიერ შეწევნასა რ~ა მოწყალებითა მი
სითა ღირს ყოს თავი თუისი მიმთხვევად მკვიდრ ყოფად ნათ ელსა დაუსრულ
ებელსა ყოველთა თანა წმიდათა რ~ლთა ღ~თისათუის სიკვდილითა უკუდაე
ბა მოიგეს: მაშინ უკუე წარმოდგა წინაშე ასიმისა მთავარი ერთი
გარდაბანელი მიქცეული სარკინოზად, რომლისა მამის ძმა მოეკლა წაინ
ართა და მკვლელნი მისნი განერინნეს მშვიდობით პაპასა არჩილისასა ადარ
ნასე მეფესა ამისთუის უკვე შური იგო გარდაბანელმან და ჰრქვა ასიმს ესრ
ეთ, რ~ არა უწყია თუ ვინა არს ესე არჩილ: ესე არს ძე სტეფანოზისი ნათესა
ვი დიდისა მეფისა ვახტანგისი, რომელი იყო ნათესავისაგან მირიანის ძისა ქასრესა,
და ესე იყო მამისა თუისისა თანა რ~ჟს იგი დაჰფლვიდეს საგანძურთა სამეფო
სა ქართლისასა. და იგიცა იცის რ~ლი ერაკლე მეფემან დაფლა საგანძუ
რნი თუისნი, რ~ ერაკლეცა უჩვენებდა სადა იგი ჰფლვიდეს: ესმა რა ესე ყო
ველი ასიმს მოუწოდა კ~დ არჩილს: და ჰრქვა უწინ თვალ გახვენ ქ
მნილ კეთილობისა შენისათვის რ~ ფ~დ ქმნულ კეთილ ხარ შენ ხ~ აწ მით
ხრეს შენთუის, რ~ შვილი ხარ დიდთა მეფეთა ხოსროანთა: ა~დ აწ უფრო

სად განსდიდნე წ~ე ჩემსა უკუეთუ ისმინო ჩემი, და იყოს სამეფო შენი
შენდავე, და საგანძურნიცა მამათა შენთანი მიგანიჭნე შენვე: პირველად
მიჩვენენ საგანძურნი მეფეთა ბერძენთანი მოიქეც სჯულსა ჩემსა ზ~ა
და იქმენ სარკინოზ, და სპასალარ გყო შენ ქვეყანასა ზედა ქართლისასა, და
მეფე და უფალ ერსავე შენსა ზედა: მაშინ მიუგო წ~ნ არჩილ და ჰრქ
ვა ესრეთ უწყოდე მტკიცედ რ~ მცირე ვიყავ ჰასაკითა, ოდეს იგი განვლო
ქვეყანა ესე ერაკლე მეფემან: ხ~ მამამან ჩემმან და ძმამან ჩემმან და
სხნეს ყ~ნი საგანძურნი მათნი ციხესა მას სადათ იგი შეიქცა ყრ
უი ამირა და აწ აქვსთ იგი ბერძენთა: ხ~ მე არა დაუტეო უფალი
ღ~თი ჩემი, და არცა განვყიდო წარუალი იგი დიდება მსწრაფლ წა
რმავალისა ამისთუის: მიუგო და ჰრქვა ასიმ შენ უკვე იყავ და ცე
მასა მას აფხაზეთს შინა სარკინოზთასა, ჰრქვა წმიდამან არჩილ
მე ვიყავ მაშინ, რა ჟამს დასცნა იგინი ღ~თნ: ჰრქვა ასიმ რ~ნ ღ~თნ
და სცნა სარკინოზნი: მიუგო არჩილ და ჰრქვა ღ~თნ ცხოველმან რ~ი
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არს შემოქმედი ცათა და ქვეყანისა და რ~ი იგი მოვიდა ზეცით ქვე
ყანად ჵსნისათუის ნათესავისა კაცთასა და სიკვდილითა თუისითა აღგვადგ
ინნა და უკვდავება მოგვანიჭა: მან უკვე დასცნა და დაამდაბლნა იგინი:
მაშინ ჰრქვა არჩილს მთავარმან მან ასიმ, რ~ლისა უკვე ღ~თი მოკვდავი არ
ს და სასოებაჳ ცხოვრებისა მოკვდავისა მიმართ აქუს ჯერარს მისი
ცა სიკვდილი, და უბრძანა თავისა მოკვეთითა აღსრულება წ~ისა არჩილი
სა და არა ჰრიდა სიკეთესა მისსა, არცა შეიკდიმა დიდებისაგან წარ
ჩინებულობისა მისისა: მაშინ განიყვანეს გარე მტარვალთა
მათ წმიდა მოწამე არჩილ და მოჰკუეთეს თავი მისი მახვილითა თვე
სა მირკანისასა, რომელ არს მარტი, ოცსა მისთუისასა, და შეჰვედრა სულ
ი თუისი ჵელთა შინა დამბადებელისათა, აღირჩია სიკვდილი იგი უკ
უდავებისა მომატყვებელი, და შეც ვალა მცირედ ჟამისა ესე მეფობა
საწუთოსა სიხარულად საუკუნოდ, ღირს იქმნა განწყობილსა შ~ს წმ
იდათასა და ახოვანთა მოწამეთასა წარდგომად წ~ე ღ~თისა და მათთანა
გვირგვინოსანი იხარებს წ~ე სამებისა წმიდისა: ხ~ ვ~ა აღესრულა წ~ჳ
მოწამე არჩილ: მივიდეს ღამესა მას გოდერძიანი ტბელნი და მათ თ~ა
სხვანიცა აზნაურნი მამეანნი, და მოიპარეს გუამი წ~ისა მოწამისა ა
რჩილისი: წარმოიღეს და შემურეს დიდითა პატივითა, და დამარხეს
ნოტეკორას მის მ~რ აღშენებულსა ეკლესიასა: ხ~ ცოლმან მისმან მ
იუბოძა სოფლები მათ, რ~ლთა მოიღეს გუამი წმიდისა მოწამისა
არჩილისი კახეთს შ~ა სამკვიდრებელად მათდა: ხ~ წიგნი ესე წ
ამებისა მისისა იპოვა ესრეთ სულმცირედ აღწერილი რომელ
ჟამთა შლილობითა ჯერისაებრ ვერვის აღეწერა: ხ~ წიგნი ესე ქართ
ველთა ცხოვრებისა ვიდრე ვახტანგისამდე აღიწე რებოდა ჟამითი ჟამ
ად: ხ~ ვახტანგ მეფისითგან ვიდრე აქამომდე აღწერა ჯუანშერ ჯუა

ნშერიანმან, ძმის წულის ქმარმან წმიდისა არჩილისამან: ნათესავმ
ან რევისმან მირიანის ძისამან: და მიერითგან შემდგომთა ნათესავ
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თა აღწერონ ვ~ა იხილონ და წინა მდებარემან ჟამმან უწყებად მოსცეს გონე
ბასა მათსა ღ~თივ განბრძნობილსა:
[მე]ორმეოც და მეხუთი მთავარნი ქართლისა იოანე: და ძმაჳ მისი ჯუანშერ
ძენი წმიდის მოწამის არჩილ მეფისანი ხოსროიანნი:
შ~დ ამისსა, რჟ~ს
იგი აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ მეფე, დარჩეს შუილნი მისნი იოანე
და ჯუანშერ: წარვიდა იოანე ეგრისად, და წარიტანნა თანა დედა და
ორნი დანი თუისნი: ხ~ ჯუანშერ და ორნი დანი დარჩეს ქ~ყნასა ქართლი
სასა და კახეთისასა: ა~დ უმრწემესი დაჳ მისი იყო სახითა შვენიერ: და მიეს
მა ქება მისი ხაზართა მეფესა ხაკანს მოუგზავნა მოციქული ჯუანშერისად
და სთხოვა დაჳ თუისი ცოლად რ~ლსა ერქვა სახელად შუშან: და უქადა შვე
ლა სარკინოზთა ზედა: რჟ~ს მოიწია [რ~ლსა] მოციქული ხაკანისა, მიუმცნო
ესე ყ~ლი ჯუანშე ძმა სა თუისსა იოანეს და დედასა თუისსა: ხ~ მათ არა ინ
ებეს მიცემა მისი, ა~დ მიუმცნეს ესრეთ უკეთუ უღონო იქმნეს ყო
ფა ჩუენი უმჯობეს არს რათა შევიდეთ საბერძნეთად, და მივმართოთ ქ~ენე
თა ვ~ეღარა შეიგ[ო]ინოს შვილი ჩვენი წარმართთა მ~რ: და შუშანცა აგ
ინა ხაზართა მეფესა: შ~დ სამისა წლისა მოგზავნა ხაკანმან სპასალა
რი თუისი ბლუჩან გამოვლო გზა ლეკეთისა, და შემოვიდა კახეთად და მოად
გა ციხესა მას რ~ლსა შინა იყვნეს ჯუანშერ, და დაჳ მისი შუშან: და
მცირედთა დღეთა წარიღო ციხე იგი, და ტყუე ყვნა იგინი: და შემუს
რა ქალაქი ტფილისისა: წარტყვენა ქართლი და ყოველი ესე ქვეყან
ა: და ვ~ა წარემართა გზასა დარიელისასა: დღესა ერთსა ჰრქვა ძმასა თუი
სსა შუშან, უმჯობეს არს ჩემთუის სიკვდილი, რ~ა ღირს მყოს მე უფ
/ალმან ნაწილსა წ~თა დედათასა ვ~ეღარა შევიგინო წარმართთა მ~რ: და
ჰქონდა მას ბეჭედი: აღმოუგდო მას თვალი და მო[ა]წოა იგი,რ~
იყო თვალსა მას ქვეშე სასიკვდინე წამალი და მუნთქვესვე მოკვდა: და
წარვიდა ბლუჩან და მიჰგვარა ჯუანშერ ხაკანსა, და მიუთხრა სიკვდ
ილი დისა მისისა შუშანისა: ხ~ განწყრა მეფე ხაკან არა მოტანებისათვის
გვამისა შუშანისასა, რ~ლისა წადიერ იყო ხილვად: მაშინ შეიპყრ
1-27 სტრ., 100r
ეს ბლუჩან და მოაბეს ყელსა საბელი და განზიდვად სცეს ორთა ცხენოსან
თა იმიერ და ამიერ, და მოსწყვიდეს თავი მისი ბოროტად: და ვითარ დაყო ჯუა
ნშერ მუნ წელიწადი შვიდი მეშვიდესა წელსა წარმოგზავნა ხაკანმან ნიჭი
თა დიდითა ქვეყანად თუისად: ხ~ ამიერითგან იწყო შემცირებად მეფობამან
დიდთა მათ მეფეთა ხოსროანთამან: პ~დ უფლება სარკინოზთა განდიდნა და

მათგან მიეცა ყოველი ესე ქვეყანა ჟამითი ჟამად რბევასა და ოჵრებასა:
მეორედ იქმნა სიმრავლე ქვეყანასა ქართლისასა, და შეერიათ ბრძოლა და
იქმნეს მტერ ურთიერთას, და უკეთუ ვინმე გამო ჩნდის რომელიმცა ღირს იყო
მეფედ შვილთა შ~ს ვახანგისითა, იქმნის შემცირებულ სარკინოზთაგან რ~
დაი პყრეს ქალაქი ტფილისი აგარიანთა, და შექმნეს სახლად სამყოფლად
თუისად, და მიიღებდენ ხარკსა ქვეყანისა ამისგან, რ~ლსა ჰქვიან ხარაჯა:
რ~ განგებითა ღ~თისათა სიმრავლისაგან ცოდვათა ჩვენთასა განდიდნა ნათ
ესავი აგარიანთა:
აშიაზე: #--------------და განეფინა ქადაგება მაჰმედ შჯლოსა, და მრავალი ერი შედგა მას, შ~დ მისსა
გამოვიდეს სპარსნი, და პონეტომდე მოიწინნეს, და ყ~ლი კაბადკია დაიპყრეს, ღჳვ,
#---------------ხ~ ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლი ნათესავი ბაგრატოანთა, ასუ
ლი ადარნასესი, სახელით ლატავრი და აბრალა დედამან მისმან მოყუა
ნება მისი ცოლად: არა თურე კეთილად მეცნიერი იყო, არიან იგინი ნათესა
ვნი დავით წ~წყლისანი, რ~ლი იგი ჵორციელად მამად ღ~თისად იწოდა: და ვითარ
იხილა ძის
ცოლი შეუყვარდა იგი, აკურთხა და დალოცა: და ვითარ გარდაჵდა
აშიაზე #----------------------------------------------ამას შ~ა წელიწადნი მრავალნი, მოვიდა ამირა აგარიანი რ~ი ჰმსთავრობდა
სომხი
#----------------------------------------------------------------------------------სო
მხითს ქართლს, ჲრეთს, სახელით ხვასრო: ოდეს ამან აღაშენა
ტფილისი ქალაქი მოოხრებული ხაზართაგან: ხ~ რჟ~ს მოუძლურდეს
ბერძენნი, გაადგა მათგან ერისთავი აფხაზთა სახელით ლეონ: ძმის წუ
ლი ლეონ ერისთავისა, რ~ისათუის მიეცა სამკვიდროდ აფხაზეთი: ესე მეო
რე ლეონ ასულისწული იყო ხაზართა მეფისა, და ძალითა მათითა გაად
გა ბერძენთა, დაიპყრა აფხაზეთი, და ეგრისი ვიდრე ლიხამდე, და
სახელ იდვა მეფე აფხაზთა, რ~ მიცვალებულ იყო იოანე ერისთავი და,
და ბერებულ იყო ჯუანშერ: და შემდგომად ამისსა ჯუანშერცა მიიცვალა: ა~დ
სიცოც ხლესავე ჯუანშერისასა ადარნასე ბაგრატონიანმან იცვალა ნასამა
ლი კლარჯეთისა, შავშეთისა, აჭარისა, ნიგალისა, ასის ფორისა, არტანისა,
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და ქვემო ტაოსა და ციხეთაგანცა რ~ლნი ჰქონდეს შვილის შვილთა ვახტანგ მეფისათა,
და შ~დ მისა წარვიდა კლარჯეთად და მუნ მოკუდა ადარნასე რ~ მამა მისი ნერსე
ძე ვარაზბაკურ ანთიპატრიკისა და ამის ვარაზ ბაკურის მამა სახელით გუარამ კ
ურატპალატი: ძე პირველისა სტეფანოზისა, და ძმა დემეტრესი, ესენი გარ

დაცვალებულ იყვნეს და ძმანი ამის ადარნასესნი, სახელით ფილიპე და სტეფ
ანოზ, იგინიცა მომკუდარ იყვნეს: და შ~დ სიკ~დილისა ადარნასესსა განადიდ
ა უ~ნ მეფობა აშოტ კურატპალატისა, რ~ი იყო შვილი ადარნასესი, და ძმა გურ
გენ ერისთავისა:
[მე]ორმოეც და მეექვსი კურატპალატი ქართლისა აშოთან ძე ადარნასესი ბაგ
რატოანი:
x~ ესე აშოტ კურატპალატი მთავრობდა
ქვეყანასა მას შინა და სახლად მისა იყო ბარდავი, და ტფილისი და ჰქონდა მ
ას ქვეყანა რომელ არს გარემოს მისსაჱ რ~ მათვე ჟამთა შესრულ იყო მასლამ
ა საბერძნეთად და შეიქცა მოუძლურებული და განწბილებული: მაშინ ბე
რძენთა მეფემან ან მოუბოძა აშოტს კურატპალატობა და მოუძლურებულ
იყვნეს სარკინოზნი და განდიდნა აშოტ კურატპალატიჱ ხ~ ტფილის არღარა
ვინ დარჩა სარკინოზთაგანი, თჴნიერ ალი შუაბის ძისასა: და გრიგოლი მთავ
რობდა კახეთს და ესხნეს ძენი აშოტს ადარნასე და ბაგრატ: მას ჟამსა მეორე
სა წელსა, გამოილაშქრა აშოტ კურაპალატმან და უშველა თევდოსი აფ
ხაზთა მეფემან ძემან მეორისა ლეონისმან რ~ი იგი სიძე იყო აშოტ კურატ
პალატისა: მოვიდა გრიგოლ კახეთით და გრიგოლს უშველეს მთიულთა და წნარ
თა და ამირამან ტფილისისამან შეიბნეს ქსანსა [შინა] ზ~ა აშოტ და გრიგოლი: გაიქ
ცა გრიგოლი მთავარი კახეთისა და დაიპყრეს ქვეყანა რ~ი ჰქონდეს ქართლი
საგან, და დაიპყრა აშოტ კურატპალატმან კლარჯეთითგან ვ~ე კსნადმდ
ე: და შ~დ მისსა მოვიდა ხალილ იზიდის ძე არაბიით და დაიპყრა სომხითი. ქ
ართლი, და ჲრეთი: და იწყეს ძიება აშოტ კურატპალატისა: და ვერ
უძლო წინააღდგომად მათდა აშოტ: და ივლტოდა მათგან და წარე
მართა იგი, რათა წარვიდეს საბერძნეთად და თანა ჰყვეს მას დედა და ცოლი
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და ორნი ძენი მისნი უხუცესი ადარნასე და შედეგი ბაგრატ: ხ~ უმრ
წემესი ძე სახელით გუარამ არტანუჯსა შ~ა დაებადა და ერი თუისი მცი
რედ ჰყვა თანა მკვიდრნი დედა წულითურთ და შვილითურთ მათით და მო
იწივნეს მთასა ჯავახეთისასა, კიდესა დიდისა მის ტბისა ფარავნისასა დამ
აშვრალნი სვლისაგან და გარდაჵდეს განსვენებად კიდესა მის ტბისასა:
ჭამეს რა პური მცირეთ მიერულათ: და მძინარეთა ეწივნეს დიდნი ლა
შქარნი სარკინოზთანი: მაშინ შეეწია ღ~თი აშოტ კურატ პალატსა: და კნინ
სა ლაშქარსა მისსა მოსცა ძლევა მათ ზედა, და მოსრნეს სიმრავლენი უ
რიცხვნი, წარმოვიდეს მნით და მოიწივნეს ჵევსა შავშეთისასა: ხ~ ჵევი შავშეთისა
უშენებელი
იყო: მაშინ გარეშე მცირედთა სოფელთასა: რ~ ჟამსა სპარსთა უფლებისასა
აოჵრდა, ოდეს იგი ყრუმან ბაღდადელმან შემუსრნა ყ~ნი ციხენი,
და მოვლო შავშეთიცა და ღადონი: და კ~დ შ~დ მისსა სრვამან სატლობისამან

მოაოჵრა, შავშეთი კლარჯეთი, და მცირედღა დაშთეს კაცნი ადგილ ად
გილა ხ~ დაშთომილთა მათ მკვიდრთა შავშეთისათა შეიწყნარეს იგი
სიხარულითა ,და სიყვარულითა, და დაემკვიდრა მუნ და მისცა ღ~თნ გა
მარჯვება და ჵელმწიფა იგი შავშეთ კლარჯეთსა ზედა: და რ~ლნიმე სოფელ
ნი მის ქ~ყანისანი მოიყიდნა საფასოთი: და ზოგნი ოჵერნი აღაშენა და განამ
რავლა სოფლები აშოტ კურატპალატმან ქვეყანათა მათ შინა და განამ
ტკიცნა ღ~ნ ჵელმწიფობა მისი ნებითა ბერძენთა მეფეთასა: ხ~ ამან აშოტ
კურატპალატმან პოვა კლარჯეთის ტყეთა შინა კლდე ერთი რ~ი პ
ირველ ვახტანგ გორგასალს ციხედ აღეშენა სახელით არტანუჯ
ი: აოჵრებულ იყო ბაღდადელისა მის ყრუობითგან იგი განაახ
ლა აშოტ, და აღაშენა ეგრეთვე ციხედ: და წინა კერძო მისა ქვეშეთ აღ
აშენა ქალაქი: და აღაშენა ციხესა მას შინა ეკლესია წ~თა მოციქულთა
პეტრესი და პავლესი, და შექმნა მას შინა საფლავი თვისი: და დაემკვიდრა ცი
ესა მას შინა ცხოვრებად: და მერმე კ~დ ეუფლა ქ~ყანათა ვიდრე კა
რადმდე ბარდავის ქალაქისა და მრავალ გზის მოსცა ღ~თნ აშოტ კუ
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რატპალატსა ძლევა და დიდი დიდება ბრძოლათა შ~ა: და იყო ერთსა შინა
ჟამსა განვიდა აშოტ რათამცა შეკრიბა ლაშქარი ბრძოლისათვის სარკინო
ზთასა მოვიდა იგი ადგილსა რომელსამე და განავლინნა ლაშქრისა მაწვეველნი და ვ~ე
არ
ღა შეკრებულ იყო ლაშქარი იგი მისი მის თ~ა დაესხნეს მას სარკინოზნი უცნა
ურად და აოტეს იგი. და წარმოემართა და მოიწია ჵევსა ნიგალისასა და იწყო
ძებნად ერისა რ~ამცა ვითა განიმრავლა ლაშქარი თჴსი და წარმოემართნეს მი
ს წ~ე იგინი რ~ლთა მან უბრძანა ხ~ იგინი მოვიდოდეს კლვად მისა. მაშინ ვ~ე მო
წევნადმდე მათდა კარად მისსა არა უწყოდა აშოტ ზაკუა მათი და რაჟამს მოი
წივნეს იგინი კარად მისსა მაშინღა აგრძნა რა იგი ეგულებოდა მათ და არა ჰყვა
მას ერი თვისი თჴნიერ მცირედთასა რ~ითა ვერ წინა აღუდგებოდა მათ იგი. ამ
ისთვის შეივლტოდა აშოტ კურატპალატი ეკლესიად და მოწყლეს იგი მახვილითა
საკურთხეველსა ზედა. და შეისვარა საკურთხეველი იგი სისხლითა მისითა რ~
დაკლეს იგი მუნ ვითარცა ცხოვარი აღსავალსა საკურთხევლისასა. და სისხლი იგი
მისი დათხეული დღესცა საჩინოდ სახილვ[..]ელ არს: ხ~ ესმათ რა ესე ამბავი ერ
სა მისსა რ~ნი იგი იყვნეს დოლის ყანასა ვ~დ მოიკლა ო~ი იგი მათი აშოტ.
ჵელითა ოროზ მოროზის ძეთათა წარვიდეს დოლის ყანით და დევნა უყვ
ეს მკულელთა მათ ო~ისა თ~სისათა და ეწ[ე]ივნეს მათ სავანესა ზედა ჭო
როხისასა მოსრნეს იგინი ბოროტად ვ~დის არა დაუშთათ არცა ერთი მათგან
ი: და წარმოიღეს აშოტ მკვდარი და დაფლეს მისსა მას საფლ~ვსა შ~ა ციხე
სა არტანუჯისასა. ეკლესიასა წ~თა მოციქულთა პ~ესა და პ~ვლესსა: ხ~ მოი
კლა მეგრელთაგან ესე აშოტ კურატპალატი დასაბამითგან წელთა ხ[]ტლ~დ ქ~კნსა
მეათ

ცამეტედ მოქცეულსა შ~ა: მვ: თვესა იანვარსა კ~თჱ და შ~დ აშო
ტის სიკვდილისა რ~ლ გარეთ ქ~ყანა ჰქონდათ ძეთა აშოტისთა წარუღეს სა
რკინოზთა რ~ იყვნეს იგინი უსრულ ჰასაკითა: ხ~ რჟ~ს სრულ ჰსაკ იქმნნეს
იგინი კ~დცა მოსცა ღ~თნ მათვე ყ~ივე იგი ნაქონები მამისა მათისა რ~ იზრ
დებოდენ სამივე იგი ძმანი ძენი ამის აშოტ კურატპალატისანი ციხესა
შ~ა არტანუჯისასა და იყვნეს ხარკის მიმცემელ სარკინოზთა ყ~ნივე ჵევნი
1-27 სტრ., 102r
შავშეთ კლარჯეთ ნიგალისანი: რ~ ამირობდა ტფილისსა შ~ა ალი შუაბის ძე.
რომელი დაედგინა ხალილის: ხ~ მას ჟამსა შინა შეითქვნე
ს გარდაბანელნი. და განაჩინეს ქორეფისკ~პზდ დაჩი ძე იოანე ქუაბულ
ის ძისა და შ~დ მისსა დასუჲს ქორეფიკპზდ სამოელ დონაური. და
კ~დ მეორედ მოვიდა იგივე ხალილა არაბი. შეებნეს გარდაბანელნი გავა
ზს და გააქციეს ხალილ. და მოსწყდა სიმრავლე ფ~დი: და კ~დ დაჯდა ამი
რად ტფილისს საჰაკ ისმაილის ძე: ხ~ ხალილ მოვიდა მესამედ და მოკლეს ჯავა
ხეთს. და ძე მისი მოჰმედ მოვიდა ქართლს. მოერთო მას ბაგრატ ძე აშოტ
კურატპალატისა და მისცა მას ქართლი:[მე]ორმეც და მეშვიდ[ი]ე კურატპალატი ბაგრატ ძე აშოტ კურატპა
ლატისა და ძმა ადარნესესი და გუარამისი ბაგრატოანიჱ
ხ~ ამან ბაგრატ და ძმათა მისთა დაიპყრეს არტანუჯით გამოღმ~რთ
მათი ნაქონები იგი მამულები მამის[ი]ა მათისა და მორჩილობდეს სარკინოზთა.
ხ~ ვ~რ მოვიდა მოჰმედ ქართლს და მიერთო მას ბაგრატ კურატპალატი.
მაშინ გამოვიდა საჰკ ამირა ტფილელი ლაშქრითა და დადგა რეჵს. ხ~ მოჰმ
ედ და ბაგრატ წარიღეს უფლისციხე და მოვიდეს კახნი გარდაბანელნი
შველად საჰკისა შეიბნეს რეჵს და იბრძოლეს და იყო ბრძოლა ძლიერი
მათ შორის. არცა იგინი გაიქცეს და არცა იგინი. ვ~დის გაიყარნეს. და აიყა
რა მოჰმედ და წარვიდა ბარდავს:#----------------------------------------------------------x~ ამან ბაგრატ განაჩინა კ~ზი აფხაზს, ქ~სა აქეთ პ~ლ:
ხ~ აქა ჟამამდის გარდასრლ იყ~ნეს წელნი მოჰმედის გამოჩინებითგან,
რ~ნ სჯლი სარკინოზთა
დადვა,
ორას და ათ
ცხრამეტნი:
#--------------------------------------------------------------------------------------მაშინ მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდადით. რ~ი გამოეგზავნა ამირ მუ

მლსა სპითა დიდითა. შემუსრნა ყ~ი სომხითი და ტყვეყვნა ყ~ნი მთავ
არნი მათნი. და მოვიდა და მოადგა ტფილისს. რ~ არა მორჩილობ
დეს. და მოკლა ამირა ტფილისისა საჰაკ და შემუსრა ტფილისი. და დაწვა.
ცეცხლითა. და მოაოჵრნა ყ~ნი არენი მისნი. მაშინ გამოვიდა თევდოსი
მეფე აფხაზთა წინა აღმდგომად მისსა და დადგა კუერცხობსა ხ~ ბუღა
ვ~ა ცნა წარავლინა ზირაქ სპასალარი თუისი და ბაგრატ კურატპალატი.
და შეებნეს და გააქცივეს აფხაზნი და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი. და თევ
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დოსი მეფე წარვიდა მეოტი გზასა დვალეთისასა კ~დ უკ~ჲ მოქცეულთა დაუდ
გეს წინა გარდაბანელნი ჯ~ის გვერდსა და ავნეს დიდად ლაშქართა: ხ~ ვითარ
ცნა ბუღა აღიყარა მუნით და მოვიდა ჭართალეთს და დადგა მუნ შინა.
და ლამოდა შესვლასა ოვსეთად და შევიდა ცხაოტამდის: ხ~ აბულაბაზ
სომეხთა ერისთავმან და გუარამ მამფალიმ ძმამან ბაგრატ კურ
ატპალატისამან მიუთხრეს მთეულთა რ~ა არა შეუშვან ხ~ მათ განიხ
არეს და განწირნეს მძევ~ლნი მათნი უშველა ღ~ნ რ~ მოვიდა თოვლი. და
უდგეს წინა და შეებნეს და მოსცა ღ~თნ ძლევა და მოკვდა სარკინოზ
თაგან ურიცხუი და ცხენმან მათმან მოძოვა იელი და დაიხოცა ფ~დი.
ხ~ სიმრავლისაგან ლაშქრისა არა ჩნდა რ~ იყო სიმრავლე მისი ვ~რ ას ოცი
ათასი შეიქცა გარე და დაიზამთრა ბარდავს და შეიპყრა ხუცისა ვინმე
ძე რ~ი გამთავრებულ იყო და შემუსრა გარდაბანი: განაღო კარი დარუბა
ნდისა და გამოიყვანნა ხაზარნი სახლი სამასი და დასხნა იგინი შანქორს და და
რიალით გამოიყვანნა ოვსნი ვ~რ სახლი სამი ათასი, და დასხნა დმანის.
და ენება ზაფხულის შესვლა ოვსეთად: ხ~ ამირ მულმან ვ~რ ცნა ვ~დ ხაზართა
ტომთა მისთა ზრახავს მოუვლინა ბუღას რ~ა დაუტეოს ქართლი მოჰმედს ხალ
ილის ძესა. წარვიდა ბუღა და ამირობდა მომედ ხალილის ძე. და გარდაადგინა
ამირ მუმლმან მოჰმედ და დაადგინა ის[ე]ა შიხის ძე ნათესავი მოჰმედისივე: და ქორ
ეპისკოპ~ზი იყო გაბრიელ დონაური ძმა სამოელ ქორეპისკოპ~ზისა და წარვიდა
ისე. და მოვიდა სხვა ამირა რომელსა ერქვა სახელად აბრამ. და კვალად მოვიდ
ა ამირად ხალილის ძე მომედ და უფროს ნებიერად დაიპყრა ყ~ი ესე ქ
ვეყანა სომხითი ქართლი და რანი და წარვიდა ხალილის ძე და დად
გა ამირად კაცი საჰაკის მონათაგანი სახელით გაბულუც: ხ~ გუარამ ძემა
ნ აშოტ კურატპალატისამან და ძმამან ბაგრატ კურატპალატისამან
შეიპყრა გაბლუც და წარსცა საბერძნეთად. რ~ განდიდებუ
ლ იყო გაბლუც და დაემორჩილნეს გარდაბანელნი. და ბრძოდა აშოტ
მამის ძმისწულსა მისსა ძესა სუმბატ სომეხთ მეფისასა. ძმასა გუარამი
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სასა: ხ~ გუარამს დაეპყრა ჯავახეთი თრიალეთი ტაშირი და აბოცი და არტ
ანი და ჰბრძოდა სარკინოზთა ზოგჯერ სძლის გუარამ და ზოგჯერ სარ
კინოზთა: ხ~ გუარამ განუყო ქ~ყანანი ძმათა თუისთა ადარნასეს და ბაგრატს და

აბოცი განუყო ცოლის ძმასა თუისსა სომეხთა მეფესა: და შ~დ ამისა გ
არდაიცვალა ადარნასე ძმა ამის გუარამისი და ძე აშოტ კურატპალატისა
გარდაიცვალა ბაგრატ კურატპალა ტი ძმა ამის ადარნასესი: ქ~კსა ჟ~ვ:
და დაუტევნა სამნი ძენი დ~თ აშოტ და ადარნასე: გარდაიცვალა ესე
ადარნასე ქ~კსა ჟ~დ: გარდაიცვალა აშოტ ძმა ამის ადარნასე
სი და ძე ბაგრატ კურაპალატისაჱ ქკსა რ~ე: მ~ს ჟამსა გა
მოვიდა აფხაზთა მეფე გ~ი აღწფელი ძმა თევდოსესი და დემეტრესი ძე ლეონისი და
იპყრა ქართლი და დაუტევა ერისთავად ჩიხას ძე დემეტრესი:
აშიაზე #------------------------------------------------------მეფობდა ესე შვიდ წელ და ვ~რ გარდაიცვალა იგი აფხაზთა მეფე,
დარჩა ძე დემეტრე მცირე
#---------------------------------------------------------------------მცირე რ~ლ
სა ერქვა ბაგრატ რ~ი იცნობების ექსორია ქმნილობით და ცოლმან გ~ი მეფისამ~ნ
მოკლა ტინინე ძე დე მეტრესი ერისთავი ჩიხისა და ეცრუა იგი ივანე მთავარ
სა შავლანიანსა: და შთააგდეს ბაგრატ ზღვასა ხ~ ღ~თნ განარინა იგი და
მიიწია კოსტანტინე პოლედ: და მოგვარა მეფემან ი~ნე ძესა თუისსა ადარნასე
ს ცოლი ასული გუარამ აშოტის ძისა და მოკვდა ი~ნე მეფე აფხაზთა და მ
ეფობდა მის წილ ძე მისი ადარნასე. მაშინ ეპყრა ლიპ~რიტს ქ~ყანა თრიალე
თისანი აღაგო ციხე კლდე კართა და იპატრონა დავით ძე ბაგრატ კურატპ~ლ
ატისა:
აშიაზე: #----------------თეოდოსი გარდაიცვალა ცოლშვილიანად და დაჯდა მეფედ გ~ი, რ~ლსა
საფლისწლოდ ჰქონდა აღწეფი, ამის თ~ს
ეწოდა მას გ~ი აღწეფელი, თეოდისი იბატონა შვიდი წელი:
#----------------------[მე]ორმოცდა მერვე მეფე კურატპალ~ტი დ~თ ძე ბაგრატოანი ბაგრატ
კურატპალატისა:ხ~ ამას დ~თ კურატპალატს აღუდგა მტრად ნასრა, ძე გუარამ მამფლისა,
რ~ი იყო მამის ძმა ამის დავითისი: ხ~ ესე ნასრ ბისის ძე ამა დავით კურატპალატისა
და გურგენ იყვნენ აფხაზთ კერძ, და დავით და ლიპარიტ უშველდეს სომეხთა, და
იბრძოდეს სომეხნი, და აფხაზნი ქართლსა ზ~ა: მას ჟ~ა მონაზონ იქმნა გუარამ:
ხ~ ამან დავით კურატპალატმან აღაშენა ეკლესია ხახულისა: და ვითარ მოკვდა კახ
თა ქორეპისკოპოზი გაბრიელ დონაური: დაჯდა ქორეპისკოპოზად ფადლა არევ
მანელი, კაცი ბრძენი, და საქმის მეცნიერი: მას შინა ჟ~ა მოიტყუა ნასარ
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ძემან გუარამ მამფალისამან დავით გურამ კურატპალატი და მოკლა იგი ქკსა რ~ა:
და დაუტევა ძე სახელით ადარნასე რ~ი მეფე იქმნა შ~დ მამისა თუისისა: გარდ
აიცვალა [ სმბატ მამფალი არტანჯელი] აშოტ კეკელა ძე ადარნასესი.
ძისა აშოტ დიდ ისა ქ~კსა პ~ზ: გარდაიცვალა სუმბატ მამფალი არტანუჯელი
ძმა აშოტ კეკელასი და ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ დიდისა ქ~კსა რ~თ:
გარდაიცვალა ძე ამის სუმბატისა, დავით მამფალი მონაზონ ქმნილი ქ~კსა რ~გ:
გარდაიცვალა სუმბატ ერისთავთ ერისთავი, ძე მის დავით მამფალ მონაზონ
ისა ქ~კსა სჲ: და დაუტევნა ძენი ორნი დავით და ბაგრატ : გარდაიცვალა ეს
ე ბაგრატ ძე სუმბატისი, და ძმა დავითისი ქ~კსა ს~ჲ მასვე წელსა რ~ლსა
წელსა მოკვდა მამა მისი სუმბატ და დაუტევა ძენი ორნი გურგენ და
სუმბატჱ ხ~ გურგენ დაუტევა ძე ერთი სახელით დემეტრე:და სუმბატ დ
აუტევა ძე ერთი სახელით ბაგრატ: გარდაიცვალა გურგენ კურატპალატი,
ძმა სუმბატ მამფალი არტანუჯელისა, და ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდისა:
ქ~კსა რია: გარდაიცვალა აშოტ კუხი რ~ნ აღაშენა ტბეთი საეპისკოპოსო, ძე მ
ის გურგენ კურატპალატისა, ძმა აშოტ კუხისა ქ~კსა რ~ლჲჱ გარდაიცვალა
ადარნასე ერისთავთ ერისთავი ძე გურგენ კურატპალატისა ქ~კსა რ~ივ: და დაუ
ტევნა ორნი ძენი, დავით ერისთავთ ერისთავი, და გრგენ ერისთავთ ერისთავიჱ
გარდაიცვალა ესე გრგენ ერისთავთ ერისთავი ძმა დავით ერისთავისა,
ქ~კსა რჳა: გარდაიცვალა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელი ძე სუმბატ მამფა
ლ ანთუიპატი არტანუჯელისა, ძისა ადარნასესი: და ძმა მამფალ დავით მონაზო
ნ ქმნილისა, ქ~კსა რ~კთ: გარდაიცვალა ადარნასე ყოფილი და მონაზონ ქმნი
ლი ბასილი ძე მის ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქ~კსა რჳე: გარდაი
ცვალა აშოტ, ძმა ადარნასე მონაზონ ქმნილისა და ძე ბაგრატ მამფალ ა
რტანუჯელისა ქ~კსა რ~ნთჱ გარდაიცვალა დავით ერისთავთ ერისთავი ძე ბაგრატ
მამფალ არტანუჯელისა, და ძმა ადარნასე ყოფილ ბასილისა: ქ~კსა რკჲჱ გარდ
აიცვალა გურგენ ერისთავი, ძმა ამის დავით ერისთავთ ერისთავისა, და ძე ბაგ
რატ მამფალ არტანუჯელისა, ქ~კსა რ~მგჱ გარდაიცვალა გურგენ ძე მისი გუ
რგენ ერისთავისა, ძისა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა რპ~ჲ:
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ხოლო ვიწყოთ ჩვენ პირველივე ამბავი იგი დავით კურატპალატისა რ~ი მოკლა ნა
სრიმ მამის ძმის წულმან მისმან ძემან, გუარამ მამფალისამან: ამისთუის შე
უკრბეს ნასრის მტერად სომეხნი და ლიპარიტ, და ქართველნი: და აშოტ ძმა
დავითისი, და მათ თანაა სარკინოზნი: და შეებნეს ნასრის და გააქციეს და მიუხვნ
ეს ციხენი, და წარვიდა ნასრი მეოტი კოსტანტიპოლედ წ~ე ბერძენთა მეფისა, და
იყოფოდა მუნ მრავალ ჟამ: და დასვეს ქართველთა მეფედ ადარნასე ძე დავით
კურატპალატისა:

[მე]რმეოცდა მეცხრ[ა]ე მეფე ადარნასე, ძე დავით მეფე კურატპალატის
ა ბაგრატოანი: ბ: ადარნასე: ხ~ ამან ადარნასემ მეფობასა შ~ა
მისსა აღაშენა ბანა ჵელითა კვირიკე ბანელისათა, რ~ლი იგი ქმნა პირველ
ეპისკოპოს ბანელ ხ~ მასვე ჟ~ა შესრულ იყო ბაგრატ ძე დემეტრე აფხაზთა
მეფისა საბერძნეთად, კოსტანტიპოლედ: და მოსცა ბერძენთა მეფემან ლაშქა
რი, და გამოგზავნა ზღვით, და ნავით, შემოვიდა აფხაზეთად, და მოკლა ადარ
ნასე ძე იოანესი, და დაიპყრა აფხაზეთი: ხ~ ამან ბაგრატ მეფემან შეირთო
ცოლი ადარნასესი ცოლად, ასული გუარამ მამფალისა, და გამოიყვანა
ბაგრატ აფხაზთა მეფემან ნასრ ცოლის ძმა მისი საბერძნეთით, და მისცა ლაშქა
რი, და მუნით გარდამოვიდა ნასრი სამცხეს და შეიპყრა სამნი ციხენი ო
ძრჵე, ჯვარის ციხე, და ლომსიანთა გუარამისივე აღშენებული: და მუნცა შეიკრ
იბნა სხვანი ლაშქარნი ურიცხვნი, და მომართა ადარნასეს ქართლისა მე
ფესა ძესა დავით კურატპალატისასა: ხ~ ადარნსასე მეფე ძე დავით მოკლული
სა განვიდა ბრძოლად მისა: და მიჰყვა მის თანა შეწევნად გურგენ კურა
ტპალატი: რ~ი უწინარეს ამის ადარნასე მეფისა კურატპალატი იყო და შვილნ
ი მისნი, და ამათ თანა სომეხნი: და ყვეს ბრძოლა და ომი დიდ ძალი მ
ტკუ~რსა ზედა: და შეეწია ღ~ი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა, და იძლივ
ნეს ნასრი, და აფხაზნი და ბაყათარ [მთავარი] მთავარი ოვსი, და მეოტ იქმ
ნეს და შეიპყრნეს ნასრი და მოკლეს ჵევსა შინა სამცხისასა, სოფელსა რ~ლსა
ეწოდების ა
სპინძა: ქ~კსა რ~ჲ: და არა დაუშთა შუილი და აღიჵოცა საჵსენებელი მისი:
გარდაიცვალა გუარამ მამფალი მამა ნასრესი, და ძე აშოტ დიდისა ქ~კსა რ~ბჱ
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გარდაიცვალა აშოტ ძე გუარამ მამფალისა ძისა აშოტ დიდისა, და ძმა ნასრასი
ქ~კსა პ~თ : ხ~ ოდეს ჯერეთ არა მომკვდარ იყო გურგენ კურატპალატი ძე ადარნასესი
ძი
ს აშოტ დიდისა: წარმოვიდა ესე გურგენ ტაოთ კალმახით მამულით თუისით
ცხოვრებად შავშეთს და არტან[ი]ს: და მისსა შ~დ შეიმტერნეს ურთიერთა
ს, და შეკრებეს ლაშქარი ერთმანერთსა ზედა ერთ კერძო გურგენ კურა
პალატმან და ერთა მისთა: მეორე კერძოსა ადარნასე მეფემან, და ბაგრატ
არტანუჯელმან: მოვიდეს ესენი ჵევსა არტანისასა სოფელს მგლინავს
და ჰბრძოდეს ერთმანერთს, და მეოტ იქმნა გურგენ+
აშიაზე: #----------------------------------------------------წყლეს,
და შეიპყ
რეს, და
მოკ~და წყ
ლლები

სა მისგან
გრგენ
#-------------------------------------------------------------კურატპალატი ქ~კსა რ~ია
რომლისა სიკვდილი ზემორცა აღგვიწერია: და ამისსა შ~დ განძლიერდა
ფადლა ქორეპისკოპოსი, და დაიმორჩილნა გარდაბანელნი: და შ~დ მისსა
დაჯდა კვირიკე ქორეპისკოპოზად, და დაიპყრობდეს ქართლსა აზნაურნი:
მას ჟ~ა გამოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე დაიპყრა ქართლი და დაემ
ტერა სომეხთ მეფე სუმბატტე ზერაკლი, და გამოილაშქრა სპითა
დიდითა, და მოადგა უფლისციხესა, და მოიღეს პალან კურდანი აღმოაგ
ეს ზემო კერძო, და წარიღეს ციხე [..]ჵერჵითა ხ~ კ~დ იმზახნეს სუმბატ და კო
სტანტინე, და უკმოსცა უფლისციხე და ყოველი ქართლი: ხ~ ამისსა შ~დ მოვიდა
ამირა ა[ბ]გარიანი სახელით აბულკასიმ, ძე აბუსაჯისი არაბელი რ~ლი გამო
ეგზავნა ამირმ მუმლსა სპითა დიდითა და ურიცხვითა, რ~ლთა არა იტევდა
ქ~ყანა, და მოვიდა პ~დ სომხითად და მოსრა ყ~ლი სომხითი ს[ი]ვანეთი ვაეძორი, და ა
ს ფურ[ე]აგანი: მაშინ სუმბატ სომეხთა მეფემან ვერ დაუდგნა ზარისა მის
გან და წარმოვიდა მუნით მეოტებით, და [მას]მიმართა მთათა აფხაზე
თისათა, და მუნ იყოფოდა: და მოვიდა აბუსაჯის ძე ტფილისს+
აშიაზე#---------------------------------------------------აქა ეწამა წ~ჳ აბო ქალაქსა ტფილისს,
ერისთობასა გრგენისასა, კ~ზისა სამოველსსა,
ქ~ს აქეთ რვაას ოთხმეოცდა ათსა, მეფობასა
ბერძენთასა კონსტანტინე ძისა ლეონისსა
#------------------------------------------------------და მას ჟ~ა
ამირა იყო ჯაფარ ძე ალისი მოვიდა და მოადგა უჯარმოს, და შიგან
დგეს სამასი ოდენ კაცნი, და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა და ვითარ
იხილეს რომელ ვერ დაუდგმიდეს: ამისთუის აღგდეს ღამით და
გარდაიხვეწნეს, რომელნიმე წარვიდეს და რ~ლთამე ეწივნეს და დაჵოც
ნეს: ვ~ა ცნეს ბოჭორმელთა ციხოვანთა წაღება უჯარმოსა
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დააგდეს ციხე და გარდამოიხვეწნეს ხ~ რაჟამს მოვიდეს მუნ ჰპოვეს იგი უკაც
ური, და თქვეს რ~ი ბაკი იყო მას შ~ა ფიცხლად შეგვებნეს და რ~ლი ციხეა, იგი უკაც
ურად დაუგდიათ, აღიღეს ბოჭორმაცა, და დაიჭირეს ციხედვე და უ
ჯარმის ზღუდენი დაარღვივნეს: ხ~ კვირიკე ქორეპისკოპოზმან ვითარ იხილ
ა რ~ლ არა იყო ღონენი მისი: ამისთუის მიენდო ფიცითა: მივიდა და ნახა,

და ჰკითხა მან ვინ გაწვია აქა მოსვლვა: და უთხრა მაწვია დედამან ჩემმან და თქვა არა
ვატკივნო გული ერთისა შემხედვარსა, და შეუყუარდა სიკეთისა მისისათუის
და განუტევა: გარნა ბოჭორმა თუით დაიჭირა: შ~დ ამისსა შემოვიდა ქართლად,
და მოაოჵრა ქართლი: და ვ~ე იგი შემოვიდოდა მოარღვივნეს ზღუდენი უფ
ლისციხისანი, რ~ლ არა დაიმჭირონ: შევიდა მუნით სამცხეს, და მოაოჵრა
სამცხე და ჯავახეთი, და მოადგა ციხესა თმოგვისასა: და ვითარ იხილა სიმაგრე მისი
და სიმტკიცე, აღიყარა მუნით და მოვიდა ყველსა, და მოადგა გარე, და უწყო ბრძო
ლად: ხ~ იყო მუნ შიგან ჭაბუკი ერთი სახელით გობრონ: ებრძოდა შიგნით
გამოღმართ დღეთა ყ~თა, მოყუასთა მისთა თანა: და ვითარ წარიღეს ციხე იგი შეიპ
ყრეს წმიდა გობრონ და აწამეს: რ~ლისა წამება მისი აღეწერა ვრცელად.
წმიდამან მამამან ჩვენმან სტეფანე მტბევარმან ეპისკოპოსმან: და ვითარ აი
ღეს ციხე იგი, აღიყარა მუნით და წარუიდა დვინად ქალაქად: ხ~ მუნ მოვიდეს,
და უთხრეს ვ~დ სუმბატ მეფე შევიდა ციხესა კაპოეტისასა, და მსწრაფლ აღიყ
არა და მიმართა ციხესა მას რ~ლსა შინა იყო სუმბატ მეფე სომეთა, და ა
მცნო ლაშქარსა თუისსა, რ~ა ყ~ი კაცი რ~ლი პოვონ ცოცხალი მოიყვანონ
წ~ე მისსა, და მოვიდა და მოადგა ციხესა კაპოეტისასა, და ციხოვანთა დედაწული
რ~ი პოვეს გარეგნით დაიპყრეს ჵელთა: და მისთუის გამოსცეს ციხე იგი და
შეიპყრეს სუმბატ მეფე და წარიყუანეს დვინს ჩამოჰკიდა ძელსა, და მოკვდა:
შ~დ ამისსა ვითარ გარდაჵდეს წელნი რაოდენნიმე, და მოეშენა ქართლი: მაშინ
უჵმო კ~კე ქორეპისკოპოსმან კოსტანტინე აფხაზთა მეფესა, და ჩავიდეს ერთ
ად, და მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა: აფხაზთა მეფე მოადგა ზედა კერძო, და კ
ვირიკე ქვემოთ, და ვ~რ მისწურეს წაღებად: მაშინ ადარნასე პატრიკი მოვიდა,
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და პარასკევის ჯ~ა მიუპყრა ზავის პირი: მოსცა აფხაზთა მეფესა არიში გ
ავაზნი და კ~კეს ორჭობი და ესრეთ დაიზავნეს და შეიქცეს: მაშინ
მოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე და ილოცა ალავერდს წმიდისა გიორგის წ~ე
და შემოსა ხატი მისი ოქროთა: ხ~ ლაშქარი მისი უფროსი წარავლინა გზასა გა
რესა და ფ~დ პატივსცა კვირიკე ქორეპისკოპოსმან და წარვიდა ქ~ყნად თჴსად: შ~დ
მცირედთა დღეთა გარდაიცვალა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე, და იშლებოდა ქვე
ყანა აფხაზეთისა ჟამ რაოდენმე: რ~ ესხნეს ძენი ორნი კოსტანტინე მეფესა: ერთი
უხუცესი, და მეორე რ~ი უშვა ცოლმან უმრწემესი: უხუცესსა ერქვა გ~ი, და
უმრწმესსა ბაგრატ და იყო მათ შ~ს ბრძოლა ფიცხელი რ~ი თჴთოეულად ჰპო
ო ცხოვრებასა მათსა: ხოლო ესე ბაგრატ სიძე იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა
ძისა ადარნასე ერისთავთ ერისთავისა, რ~ი იყო ტომად ბაგრატოანი რ~ისა სიკ~დილ
ი ზემორე აღგვიწერია: ხ~ ესე გურგენ უშველდა ბაგრატს ყოვლითა ძალითა მ
ისითა ვ~ე არა მიიცვალა ბაგრატ არა იყო მშვიდობაჳ შ~ს მათსა: და შ~დ სიკ~დილი
სა მისისა მიიღო სრულობით მეფობა აფხაზთა გიორგიმ: იყო ესე გ~ი მეფე სრუ
ი[....] ყ~ითა სიკეთითა და ახოვნებითა, ღ~თის მოყუარე: იყო უმეტეს მაშენებელ
ი ეკლესიათა: მოწყალე გლახაკთა, უხვი და მდაბალი და ყოვლითა კეთილითა,
და სათნოებითა სრული: ამან განაგნა და განაწყვნა ყ~ნი საქმენი კეთილნი მამ

ულსა სამეფოსა თუისისა: ამან აღაშენა ჭყონდიდის ეკლესია, და შექმნა
საეპისკოპოსოდ, და განაშვენა იგი ნაწილთა მრავალთა წ~თა მარტვილთათა:
მას ჟ~ა გარდაიცვალა კვირიკე ქორეპისკოპოსი, და დაჯდა მის წილ ფადლა ძე კ
ვირიკესი: და ამან აღაგო ციხე ლოწობანთა: ამასვე ჟ~ა მოვიდეს სარკინოზნი,
რომელთა უჵმობენ საჯობით, და მოტყვენეს კახეთი, და დაწუვეს ჯ~ი მცხეთა და შეი
ქცეს და წარვიდეს და წარიტანეს თანა ჯ~ი პატიოსანი დაჭრილი: და შ~დ მისსა შე
ედვათ სნება მუცლისა, და გულის ხმა ყვეს რ~ლ ჯვარისაგან ევნოთ და ა
მისთუის შეკრიბნეს ნაწილნი, და წარმოსცნეს ქართლისავე: ხ~ მათ ჩაკრიბნ
ეს ნაწილნი იგი ბუდესა შ~ა, და აღმართეს ადგილსავე თუისსა, და ჲრეთსავე
მეფობამდე იშხანიკისსა პირველნი ყოველნივე იყვნეს მწვალებელნი ხ~ იშ
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ხანიკ დის წული იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა: და დედამან მისმან
დინარ დედოფალმან მოაქცივნა მართლ მადიდებლად, და სალართა დაეპყრ
ა მაშინ ბარდავი, და ადარბადაგანი: ხ~ გ~ი აფხაზთა მეფემან მისცა ქართლი
ძესა თუისსა უხუცესსა კოსტანტინეს: რ~ მაშინ გარდაცვალებულ იყო მეფე
ადარნასე ქ~კსა რ~მგჱ და გარდაიცვალა ძე ამის ადარნასე მეფისა აშოტ კურატპალატი:
ქ~კს
რ~ოდჱ გარდაიცვალა ძმა ამის აშოტ კურატ პალატისა მეფე დავით, ქკსა რ~ნზ:
გარდაიცვალა ძმა ამათი და ძე ადარნასე მეფისა ბაგრატ მაგისტროსი კურატპალა
ტი ქ~კსა რ~ეჱ გარდაიცვალა ძე ამის ბაგრატისა ადარნასე კურატპალატი ქ~კსა რ~პაჱ
გარდა
იცვალა ბაგრატ ძე ამის ადარნასე კურატპალატისა ქ~კსა რპ~თჱ გარდაიცვალა
დავით მაგისტროსი ერისთავთ ერისთავი, ძმა ამის ბაგრატისი ქ~კსა რპ~ვ: +
აშიაზე#------------------------------------------------------------------------------მეორმეო
ცდა მეათე მეფე სმბატ:
#-------------------------------------------გარდაიცვალა სუ
მბატ მეფე კურატპალატი, ძე ადარნასე მეფისა და ძმა დავით მეფისა ქ~კსა რო~ჲჱ
#-----------------------------------------------------------მეორმეოცდა
მეათერთმეტე
მეფე ბაგრატ.
ან დავით
რეგენი
#---------------------------------------------------------------------

და დაუტევნა ძენი ორნი ბაგრატ ან დ~თ რეგუენი რ~ი შ~დ მამისა თუისისა მეფე იქმ
ნა: და ადარნასე კურატპალატი: გარდაიცვალა ქ~კსა ს~გჱ გარდაიცვალა ძე
ამის ადარნასესი დავით დიდი კურატპალატი აღსავსე სიკეთითა რომლისა ამბავი
ქვემორე სიტყვამან ცხად ყოს, ს~კაჱ გარდაიცვალა მამის ძმა ამის დავით კურა
ტპალატისა, და ძე სუმბატ მეფე კურატპალატისი ბაგრატ მეფე რეგუენი ქ~კს
ს~იდ: გარდაიცვალა ძე ამის ბაგრატ მეფე რეგუნისი სუმბატ ქ~კსა ს~იბჱ და
არა დაუშთა შუილი: *<note>ჯერ კოტა
ნტინე ნდა დაიწეროს
</note>
#----------------------------------------[მე]ორმეოც და მეათერთმეტე მეფე ქართლისა კოსტანტინე ძე აფხაზ
თა მეფისა:
ხოლო ამან მეფემან კოსტანტინემ, ძემან გ~ი აფხაზთა
მეფისამან ვითარ დაყო მეფობასა შინა წელიწადი სამი, იწყო მტერობად მამისა
თუისისა, და ეძიებდა მეფობასა აფხაზთაცა, და ვითარ გამოცხადნა საქმენი მისნი,
შე[]დგა იგი უფლის ციხეს: და შეუდგეს თანა ტბელნი, და სხვანი მრავალი აზნაუ
რნი: ხ~ გ~ი მეფემ ვითარ დაიდასტურა განდგომა ძისა თუისისა, მაშინ გამოილაშქრა
ყოვლითა ძალითა თჴსითა, და მოიყუანნა ტაოელნი მეფენი, რ~ლთა გარდაცვალება ზ
ემორე აღგვიწერია, რ~ლნი მეფობდეს ქვეყანსა მას შ~ა: და მოვიდა ფადლა ქო
რეპისკოპოსიცა კახეთით შველად გ~ი მეფისა და მოადგეს უფლის ციხესა, და ჰბრ
ძოდეს მრავალთა დღეთა, და ვეღარას ავნებდეს ციხესა რომელ მრავლად დგეს
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შიგნით: ზოგსა დღესა შეიბნიან ცხენითა: და ზოგსა დღესა ქვეითნი: მაშინ მეფემან
გიორგი აბირნა აზნაურნი საზვერელნი ესრეთ სახედ, გამოვედ ჩვენ წარგიყვა
ნოთ აფხაზეთად და შენ დაჯდე მუნ მეფედ და მამა შენი დარჩეს გარეგნით: ხ~ მან
დაიჯერა და მოენდო: გარნა აზნაურნი იგი რ~ნი უდგეს თანა უშლიდეს საქმესა ამას,
და მან არა ისმინა მათი: და გამოვიდა ღამე ტივითა მტკვარსა და ვითარ განეწურა
პირსა
მტკვრისასა ვერღარა დაითმინეს, და მიეტევნეს შეპყრობად: მაშინ ვითარ
აგრძნა ზაკულება მათი შეაქცივნა ტივნი გარე, და ჩაჰჵდეს ადგილსა
სადა ტივნი გადგებოდეს, შეიქმნა ჵმა გამოვიდა მეფე, და ყ~ი ლაშქარი,
და დაიცვეს ციხისა გარეშემო, და რაჟამს განთენდა იწყეს ძიება ხ~ იგი გამოსრულ იყო
წყლით , და შესრულ იყო ნაპრალსა კლდისასა, და მუნ დამალულ იყო პოვა იგი
კაცმან ვინმე უნდომან შეიპყრეს და მოჰგვარეს მეფესა გიორგის, და მან გაჰპატი
ჟა ბოროტად რ~ პ~დ დასწვნეს თვალნი: და მერმე გამოყვერეს, და მოკვდა კოსტან
ტინე მეფე: ხ~ აზნაურნი რ~ნი დგეს ციხესა შინა მინდობით გამოიყვანნეს და ტ
ბელნი განუტევნა მშვიდობით და წარვიდეს იგინი ასფურაგანს: გარდაი
ცვალა კახთა ქორეპისკოპოსი ფადლა და დაჯდა ქორეპისკოპოსად კ~კე: და ამი

სა შ~დ გადგეს აზნაურნი გარდაბანელნი, და იწყეს ზრახვად გიორგი მეფისაჱ
მაშინ გამოილაშქრა გ~ი მეფემან, ჩავიდა კახეთად მოწვა და ასწყვიდნა და წარვი
და თუისადვე ქ~ყანად: და კ~დ მოვიდა და დადგა ატენს, და აუწყა ყ~ა ლაშქარსა
თუისსა კ~დ შთასვლად კახეთად რ~ იყო მაშინ ძე მისი ლეონ ერისთავად
ქართლისა: ხ~ ვითარ ცნა კ~კე რომელ ვერ დაუდგმიდა წინა აღდგომად ამისთუის
მოვიდა წ~ე მათსა და კ~დ ენება გაპარვა ზაკვით მაშინ[..] შეიპყრა ჵელთა და წა
რვიდა კახეთად, რათამც დედაწული მისი აკრიბა ჵელთა, და აცნობეს აზნა
ურთა ქართლისათა და გარდაეხვეწნეს: და მოერთო შურტა ძმა კ~კე ქო
რეპისკოპოსისა გ~ი მეფესა და მოუტანა თანა ციხე მისი უჯარმო და ეუფლ
ნეს სხვათაცა ციხეთა კახეთისათა თჴნიერ სამთა ციხეთა ნახჭევა
ნისა, ბოჭორმისა და ლოწობანთასა: ლოწობანისათა ლოწობანი ჰქონდეს ი~ნე არისის
ძ
ესა, და გამაგრდა შიგან, გაწირა პატრონი, აუგეს შურის ციხე და დაუყენნე
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ს შიგან ლაშქარნი: და ციხე მარანისა ჰქონდა მაშინ სხუას არისის ძესა ძმას
ავე ივანესსა ლამოდა მსგავსად ძმისა თუისისა მკლავითა დაჭირვასა: მაშინ მივ
იდა მეფე მუნ, და უბრძანა შებმა ლაშქართა: ხ~ მათ წარიღეს ციხე იგი ჵერჵ
ითა და სხვა შეპყრობილი მოიყვანეს წ~ე მეფისა და მეფემან, და წარსცა პყრობი
ლად ჯიქეთს: და ციხე ნახჭევანისა ჰქონდა ფადლას ძესა კ~კესსა და იგიცა განმა
გრდა შიგან: ხ~ ვითარ იხილა კ~კე ქორეპისკოპოსმან რ~ არღარა იყო ღონე
მისი, ამისთუის ითხოვა სიმტკიცე ცოცხლებით გაგზავნისა: და დაულოცა კა
ხეთი გ~ი მეფესა: ხ~ ლეონ ძე მეფისა არა ლამოდა განტევებასა კ~კესსა რ~ არცა
პ~ლ შეპყრობასა იყო ნება მისი გარნა არა უსმინა მამამან მისმან და კ~კე
მ ესე პირი ითხოვა, რათა მას ზამთარსა არა აღიღონ ციხე ბოჭორმისა:
და შ~დ აღვსებისა წარვიდეს, და ნება სცეს: ამისთუის აღიღეს მ
ისგან ციხე ნახჭევანისა: და შვილი ერთი უმრწემესი სახელით დავით მძე
ვლად, და განუტევეს დღესა ლამპრობასა, და წარვიდა მეფე აფხაზეთად.
და კ~კე შევიდა ბოჭორმას: ეკაზმოდა და ლამოდა შ~დ აღვსებისა წარსვლა
სა მაშინ შეეზრახნეს აზნაურნი ქართველნი, და მათთანა კახნი: გო
დერძი მგდეორი მამა ყანჩიელი, დაჩი, კორინთელი ი~ნე და დაჩი ძმანი ს
ხვილოსელნი, გრიგოლი და სარა ძმანი ფხვენელნი: და მათ თანა ორმეოცდა ა
თი აზნაური სხვანი, და მიერთნეს კ~კეს დაუწყეს ბრძოლად ციხეთა და მცირ
ედთა დღეთა წარიხვნეს და დაარღვივნეს ყ~ნი ციხენი: შურის ციხე ლოწობან
თა და კ~დ ეუფლა კ~კე მამულსავე თჴსსა: მაშინ უთხრეს გ~ი მეფესა წაღება
კახეთისა და დაუმძიმდა დიდად და აბრალა ყოველთა ვინცა ვინ აწვია გაშვე
ბა კ~კე ქორეპისკოპოსისა და ვითარ გარდაჵდა ამას შინა ზამთარი იგი კ~დ
გაგზავნა ლაშქარი თჴსი გ~ი მეფემან, და ძე მისი ლეონ უჩინა წინამძღვ
რად, და მოვიდა და მოწვა კახეთი: და მასვე ლაშქრობასა შინა მოართვეს ა
მბავი მიცვალებისა დიდისა და ღ~თის მოყვარისა გ~ი მეფისა: მაშინ მოუწ
ოდა ლეონ კ~კე ქორეპისკოპოსსა და შეკრბეს ბაზალეთს ტბისა პირსა თ

ვითო ცხენოსნითა და იუბნეს დღე ერთი ვ~დის განუცხადა მიცვალებ
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ა მამისა თუისისა, და აჰკიდა სიყვარული და უქადა სიძობა ძისა თჴსისა: და
ვითარცა ესმა ესე კ~კეს გარდაჵდა ცხენისაგან და თაყვანის ცემით მოიკი
თხა და მისცა მადლი განიხარა ზავი და სიყვარული და უფროსად პირი მზ
ახობისა: შეიქცა ლეონ, და ეუფლა მამულსა და სამეფოსა თჴსსა რ~ მაშ
ინვე შთავიდა აფხაზეთად და განადიდა ღ~თნ მეფობა მისი მგზავსად მა
მისა თჴსისა: რ~ იყო იგიცა ღ~თის მოყვარე და სავსე ყოვლითა კეთილ
ითა: dა მან აღაშენა ეკლესია მოქვისა: და შექმნა საყდრად საეპისკო
პოსოდ აკურთხა და განასრულა ყოვლითა განგებითა და ვითარ ეუ
ფლა მამულსა თჴსსა აღუსრულა აღთქმა თჴსი კ~კეს და მისცა ასული თ
ჴსი ცოლად ძესა მისსა: და შემფგომად მცირედისა მოკვდა ასული ლეო
ნისა და კ~დ იწყო მტერობად კ~კე ქორეპისკოპოსისა და ძებნად კახეთისა
გაილაშქრა სპითა დიდითა ჩადგა არაგვის პირსა ასწყუიდა მუხნარი ხერკი,
და ბაზალეთი, და მასვე ლაშქრობასა შინა დასნეულდა და შეიქცა გარე
და მოკვდა: dა შემდგომად მისსა დაჯდა დემეტრე, მეფედ ძმა ლე
ონისი: და ეუფლა ესე დემეტრე მეფე ქართლსა და ვითარ მოიწყო სა
მეფო თჴსი გარდაჵდეს ამას შ~ა ჟამნი რაოდენნიმე: და იყო ძმა ამ
ისი დემეტრესი თეოდოსი საბერძნეთს უჵმეს კაცთა: ვიეთმე ამის სა
მეფოსათა რ~ა გარდამოვიდეს ძმისა თჴსისა ზედა რ~ სიცოცხლესავე
დიდისა გ~ი აფხაზთა მეფისასა გაეგზავნეს ორნი შვილნი საბერძნეთს თ
ევდოსი, და ბაგრატ რ~ა მუნ იზრდებოდიან ამისთუის რ~ა შემდგო
მად სიკვდილისა მისისა არა იყოს მათ შ~ს ბრძოლა და ჵდომა: მაშინ
გამოვიდა თევდოსი საბერძნეთით მოვიდა სამცხეს და დადგა მარგის,
და უჵმობდა მესხთა აზნაურთა, იკრებდა ლაშქართა და ლამოდა მკლავითა ა
ღებასა მამულისა თჴსსა: ხ~ დემეტრე[მ] მეფემან წარავლინა ლაშქარი
თჴსი დაესხნეს უგრძნეულად და გააქციეს თევდოსი და წარვიდა ქარ
თლს და მიმართა ადარნასეს ძელელს მთავარსა და შეიყუანეს იგი ძმის ცი
ხესა და მუნით გამოღმართ ეძიებდა საქმესა თჴსსა: მაშინ დემეტრე მეფე
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მან მიგზავნა ლაშქარი თჴსი, და მოადგეს ციხესა ძამისასა, და ჰბრძოდ
ეს სამ თვე ოდენ: და ციხით გამოღმართ ევნებოდათ ფ~დ. და ვ~ა მისჭირ
და ციხოვანთა ითხოვეს ზავი და ფიცი, და სიმტკიცე რათა განუტეონ
თეოდოსი, და წარვიდეს მშვიდობით: და მათ მიინდვეს იგი, და წარმოზავ
ნეს მშვიდობით, და წარვიდა წ~ე დავით კურატპალატისა. და დაყო მუნ წე
ლიწადი ერთი ოდენ: ხოლო ესე დავით კურატპალატი იგი
არს რ~ისა სიკ~დილი ზემორე აღგვიწერია სკ~ა ქ~კსზე რ~ლი იყო ძე ადარ

ნასე კურატპალატისა, ძისა სმბატ მეფე კრატპალატისა, რ~ი იყო ბაგრატოანი: და
შ~დ წელიწდისა ერთ
ისა წარმოვიდა ესე თევდოსი ტაოთ და მოვიდა კახეთად: მაშინ მოუგზავნ
ა მოციქული დემეტრე მეფემან კ~კე ქორეპისკოპოსსა და ჰრქვა ესრეთ რ~ რადგა
ნ გამოვიდა ძმა ჩემი საბერძნეთით: არა დაილევის ჩვენ შ~ს ბრძოლა სიტყვი
თა კაცთათა: და აწ შუამდგომლობითა შენითა მომანდევ ძმა ჩემი და ვიყვნ
ეთ ორნივე სწორად უფალ მამულისა ჩვენისა ვ~ა ვიყვენით უწინარ
ეს მე და ლეონ: და აღიღე ჩემგან სიმტკიცე და შუამდგომელნი, და შენგან
დიდად დავიმადლო საქმე ესე: ხ~ ვითარ ცნა კ~კე ქორეპისკოპოსმან საქმე
ესე. და სიტყვა მეფისა დემეტრესი: მაშინ მოიყვანა თევდოსი და ა
წვია მინდობა მისი, და ეტყოდა მე ვიყო მეძიებელი სისხლისა შენისა, და თევ
დოსი მიანდო ძმასა თჴსსა და გაგზავნა: მაშინ წარიყვანეს თევდოსი
ფიცითა და სიმტკიცითა დიდითა რ~ლითა ეფუცნეს სვეტსა ცხოველსა
წ~ე კ~ზი მღ~დლთ მოძღვარნი, და ყ~ნი დიდებულნი: და ვითარ მოვიდა [დ] თევ
დოსი ძმისა თჴსისა წ~ე და დაყვნა დღენი მცირედნი: და შ~დ მცირედისა
ხანისა დაემტერა თევდოსის ძამ მისი დემეტრე და დაივიწყა შუა მდგო
მლობა ღ~თისა, და შემართა ფიცთა გატეხასა და შეიპყრა თევდოსი,
და დასწუნა თვალნი: და ვითარ იხილეს ესე მყოფთა მამულისა თჴსი
სათა, ძიება ყვეს ძმისა მათისა რომელსა ერქვა ჩალა მეფე: ა~დ ვერ
შეუძლეს ამისი ქმნა, რ~ დემეტრე მეფე იყო მჵნე და ახოვანი: და რ~
ჟ~ს აღესრულა დემეტრე მეფე, იხილეს ყ~თა მკჴდრთა, რ~ლ არღარა
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დარჩა მკვიდრი აფხაზეთისა და ქართლისა დაგამოიყვანეს თევდოსი ძმა დ
ემეტრე მეფისა და დასვეს მეფედ: მოვიდეს კახნი და მოადგეს უფლის ციხე
სა და იყო მას ჟამთა ერისთავი ქართლისა იოანე მარუშის ძე კაცი ძლიერი
და ერ მრავალი: ამან წარავლინა მოციქული წ~ე დავით კურატპალატისა ტაოს და ა
წვიეს რათა გამოილაშქროს ძალითა თჴსითა და აღიღოს ქართლი: ანუ დაიმჭირო
ს თჴთ და ანუ უბოძოს ბაგრატს ძესა გურგენ მეფეთ მეფისასა, ასულის წულსა
გ~ი აფხაზთ მეფისასა: რ~ლსა ეყოდა დედულად აფხაზეთი და ქართლი: ესე
იოანე მარუშის ძე ეძიებდა მეფედ ბაგრატს: და ვ~ა მოისმინა დ~თ კურატპალა
ტმან სიტყვა იოანე მარუშის ძისა წარმოემართა ძალითა თჴსითა და მოვი
და ქართლად: და რჟ~ს ცნეს მოსვლა მისი კახთა წარვიდეს ვ~ა მეოტნი, და დაუ
ტევეს ქართლი: მოვიდა დ~თ კურატპალატი ჩამოდგა ქვახურელთა მოეგე
ბა წინა ქართლისა ერისთავი ი~ნე მარუშის ძე: აღიღო მისგან უ~ის ციხე და
მიუბოძა ბაგრატს. და მამასა მისსა გურგენ მეფეთ მეფესა: ამისთვისცა ეწოდა
გურგენს მეფეთ მეფე[..] რ~უწინარეს მისსა, ძე მისი ბგრატ მეფე იქმნა
აფხაზეთს: ხ~ ამას დ~თ კურატპალატსა არა ესვა შჴლი: და ესე ბაგრა
ტ ძე გურგენ მეფეთ მეფისა, რ~ი ეყოდა მამის ძმის წულის წულად, გა

ეზარდა შვილად თჴსად: და განდიდნა ესე დ~თ კურატპალატი უმეტეს ყ~თა მეფეთა
ტაო
სთა: რ~ იყო პ~დ ღ~თის მოყუარე და გლახაკთ მოწყალე, დავრდომილთ შემბრალე:
მდა
ბალი, მშვიდი, და ძვირუხსენებელი: ეკლესიათა მაშენებელი, ტკბილი, უხვი, კაცთ
მოყუარ
ე: დაფიჩვოსანთ მოყუარე ყ~თათუის კეთილის მყოფელი, და სავსე ყოვლითა
კეთილითა: ამან
აღაშენა მონასტერი და საყდარი ღ~თისა წმიდისა ეკლესია ხახულისა: და ვითარ
შეიქცა
მუნითგან გარე დაუტევა ბაგრატ უ~ის ციხესა, და მისთანა გამგებლად დაუ
ტევა მამა მისი გურგენ მეფეთ მეფე: რ~ იყო მას ჟ~ა ბაგრატ ჯერეთ ასაკსა ზ~ა
თჴსსა უსრულ: მაშინ ამან დიდმან დავით კურატპალატმან, შემოკრიბნა
ყოველნი ქართველნი აზნაურნი და უბრძანა ესე არს მკვიდრი ტაოსა ქართლისა
და აფხაზეთისა შვილი და გაზრდილი ჩემი და მე ვარ მოურავი მისი, და თანა
შემწე, ამას დაემორჩილენით ყ~ნი: და დაყვნა დღენი მცირედნი დ~თ
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კურატპალატმან და წარვიდა მამულსა თჴსსა ტაოს:
[მე]ორმეოცდა მეათ[ერთ]ცამეტე მეფე ბაგრატ, ძე გურგენ მეფეთ მეფისა ბაგ
რატოანი ბ. ბაგრატ: ხოლო ვითარ დაჯდა მეფედ ბაგრატ და წარ
ჵდა ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე: კ~დ იწყეს მედგრობით ზაკულება,
ვ~ა არს ჩვეულება ქართლისა აზნაურთა: შეეუბნეს ნაქურდეველთა,
და საბოტარელთა: და მოიყვანნეს ლაშქარნი კახეთით და გასცეს უ~ის ციხე,
და შეიპყრეს გურგენ, და ძე მისი ბაგრატ და დედოფალი გუარანდუხ
ტ და წარიყვანეს კახეთად: ხ~ რჟ~ს სცნა ესე დ~თ კურატპალატმან და
უმძიმდა ფ~დ და გამოილაშქრა ყ~თა ძალითა მისითა მოვიდა თრი
ალეთს შთასვლად კახეთად. და რჟ~ს სცნეს კახთა მოუგზავნეს მო
ციქული, და მოუპყრეს პირი ზავისა: განუტევნეს გურგენ და ბაგ
რატ და დედოფალი გვარანდუხტ, და შეუქციეს ქართლი და
უფლის ციხე ხ~ წირქვალის ციხე და გრუი თვითან დაიჭირეს მას ჟ~ა
შ~ა ეპყრა ქართლი, და უფლის ციხე გურანდუხტ დედოფალსა: ესე
გუარანდუხტ დედოფალი იყო ასული გიორგი აფხაზთა მეფისა, და დ
ედა ბაგრატისა: და ვითარ გარდაჵდა ამას შინა წელიწადი სამი: და მე
ფობდა აფხაზეთს თევდოსი მწუხარე: განირყვნა ქ~ყნა იგი და შეიცვალა
ყ~ი წესი მისი: და განგება პ~ლთა მეფეთა განწესებული. დაიყვნეს
ყ~ნი წარჩინებულნი მის ქ~ყნისანი მწუხარებასა შ~ა დიდსა: მაშ
ინ ამანვე ი~ნე მარუშის ძემან, ინება რ~ა მოიყვანოს ბაგრატ მე
ფედ აფხაზეთისა, და მის თანა ყ~თა დიდებულთა ერისთავთა და აზნაუ
რთა აფხაზეთისა და ქართლისათა გამოითხოვეს ბაგრატ მეფედ დ~თ

კურატპალატისაგან. ხ~ მან დიდისა იძულებითა ძნელად აღუსრულა სათხოველი
მათი,
და ვ~ა პ~დ ვთქუ უშვილო იყო დავით კურატპალატი: და ბაგრატ გაეზარდა შვილად
მპყრო
ბელად ორისავე კერძისა ტაოს. რჟ~ს უმკვიდრო ქმნილ იყო ქ~ყანა აფხაზეთისა მო
სცა მათ სიმტკიცითა და მძევლითა, შთაიყუანეს იგი აფხაზეთს დალოცეს მეფედ, და
დ
აემორჩილნეს ყ~ნი ბრძანებასა მისსა, რ~ განსრულებლ იყო ასაკითა: და ვითარ
გარდაჰჵდეს
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ამას შინა წელიწადი ორი: იწყო განგებად და საურავად და განმართებად ყ~ა საქმესა მს
გავსად პაპისა მისისა დიდისა გ~ი მეფისა. გინა თუ უმეტეს ადრე ვსთქვა რ~
ყოვლითურთ
მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელისა თჴსისა დიდისა, მეფის დ~თ
კურატპალატისასა: და იხ
ილებოდა მის თანა ყ~ლი საქმე კეთილისა: გამოგზავნა თევდოსი მეფე, დედის ძმა მის
ი ტაოს წ~ე დ~თ კურატპალატისა: რ~ ესე საქმე გამონახა უმჯობესად, რათა ყ~თა
კაცთა
დიდთა და მცირეთა სასოება კეთილი გინათუ შიში უწესოებისათჴს მისა მ~რთ ოდენ
აქ~ნდეს: შ~დ ამისსა გარდამოვიდა ქართლს მეფე ბაგრატ, რ~ა განაგნეს საქმენი დაშ
ლილნი ქართლისანი, მოვიდა და დადგა თიღვას: ხ~ მას ჟ~ა აზნაურთა ქართლისათა
რ~ლთა მეარა ენება გარდამოსვლა მისი: რ~ თჴთეულად გააგებდეს საქმეთა
ქართლისა
თა, დაღაცა თუ იყუნეს მორჩილებასა ზედა გუარანდუხტ დედოფლისასა,
იწინამძღვრეს ქავთარ ტბელი, მოეგებნეს ბრძოლად და დაუდგეს თავსა ზ~ა მოღრი
სასა: იხილა რა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან, აღუზახნა სპათა თჴსთა მივიდეს და შეებნეს,
იოტნეს ქართველნი, რ~ნიმე დაჵოცეს: რ~ნიმე დაიპყრნეს და სხვანი [კეთილად] კ~დ
მეოტ
ნი გარდაიხვეწნეს და დაიფანჩნეს: მოვიდა უ~ის ციხეს აღიღო ციხე დედისაგან
თჴსისა დაყვნა დღენი მცირედნი განაგნა საქმენი ქართლისანი, წარიყუანა დედა
თჴსი, და წარვიდა ქ~ყნად აფხაზეთად: და ვითარ ჵელოვანმან მენავეთ მოძღვარმან
გააგო
ყ~ი საქმე აფხაზეთისა: რ~ მცირედ ამხილის ყ~თა ვინ უკუე პოვოს ურჩი, და მისსა
ადგი
ლსა განადიდის ერთგული და მისანდობელი თჴსი: და შ~დ ამისსა გარდაჵდეს წელნი
რაოდენნიმე, იყო კლდეკართა ერისთავი რატი და ჰქონდა ციხე ატენისა, და
ქართლისა
გან მტკვარსა სამხრით კერძო ყოველივე თრიალეთი მანგლის ჵევისა, და სკვირეთი,
და არა

მორჩილობდა ბაგრატს: მაშინ შეიკრიბა ბაგრატ მეფემან სპა თჴსი და გარდამო
ვიდა ქართლად, ენება მოდგომა და შერევა რატი ერისთავთ ერისთავის: მაშინ უკვე ა
უწყეს დ~თ კურატპალატსა, და უთხრეს ესრეთ სახედ: არა სადა წარვალს სხვაგან
თჴნიერ განმზადებულ არს სიკვდილად შენდა, და შეკრებულ და შეკაზმულ იყო
გურგენ მამა ბაგრატისი მისლვად შვილისა თჴსისა თანა: ხ~ დ~თ კურატპალატი
წარმოემართა მსწრაფ, და მოუწოდა ლაშქარსა თჴსსა, და უჵმო ყ~თა მე
ფეთა სომხითისათა: ხ~ მაშინ ჯერეთ ცოცხალ იყო პაპი ბაგრატ მეფისა პაგრ
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ატ რეგუნი, რ~ისა სიკ~დილი ზემორ აღვსწერეთ იგიცა მოვიდა დ~თ კურატპა
ლატთან რ~ ეშინოდა ძისა თჴსისა გურგენისგან წაღებასა მეფობისასა. მოვიდ
ეს და დადგეს დლივს სპითა [თჴსითა] დიდითა რ~ლთა არა იყო რიცხვი, და გაგზავნა
ლა
შქარი გურგენს ზ~ა: მიეგებნეს წინა გურგენს და შეიბნეს გარდათხრილთა თავსა
შავშეთისასა გააქციეს გურგენ, და შთაიხვეწა მეოტი, და შევიდა ციხესა წ[]ეფთი
სასა: მას ჟ~ა მოსრულ იყო ბაგრატ მეფე თრიალეთს, და დადგა კარუშეთს.
გაგზავნა მოციქული, განიცადა ლაშქარი, და იხილა რ~ ძალითა არა ეგებოდა
წინა აღდგომა დ~თ კურატპალატისა: მაშინ დაუტევნა სპანი თჴსნი ადგილსა
ზედა, და თჴთ მარტო მივიდა წ~ე მისსა. ითხოვა შენდობა, და აუწყა ვ~დ სხვისა
არა რისათჴს მოვედ გარნა არა მორჩილებისათჴს რატისა, ხ~ მან უბრძანა ესრეთ,
მითხრეს რ~ლ სიკ~დილად ჩემდა გამოსრლ იყავ გარნა აწ ვსცან დასტრი რ~ლ
უბრალო ხარ ა~დ მითავისუფლებიხარ რატის ზ~ა დაიმორჩ
ილე ვითაცა სახედ გწადიან: მაშინ წარმოვიდა სიხარულითა სავსე, და წარვიდა
მას ჟ~ა აფხაზეთადვე რ~ა ვერ უგრძნას რატიმ, და უგრძნეულად მივიდეს, ოდე
ს არა ჰგონებდეს. ვითარ მოიწია ჟამი ზამთრისა მოვიდა ყ~ითა ძალითა თჴსი
თა მეფე ბაგრატ და მოადგა კლდეკართა, იხილა რა ესე რატიმ გამოვიდა გარე და
გამოიტანა გარე შვილი მისი ლიპარიტ თანა, შევედრა ბაგრატ მეფესა, და მის
ცა ციხე თჴსი მეფესა ბაგრატს და თჴთ დაჯდა მამულსა თ~სსა არგვეთს:
ხოლო ამას ჟ~ა შ~ა გარდაცვალებულ იყო დ~თ დიდი კურატპალატი ვ~ა ვთქუთ
ზემორ, და ვითარ მოკვდა ესე დავით არა დაშთა ძე, და აოჵრდა იმიერ ტაო, და გა
მოვიდა ვასილი ბერძენთა მეფე, და მისცნეს მას ციხენი აზნაურთა ამა დავი
თისთა, და დაიპყრა ბასილი მეფემან მამული დ~თ კურატპალატისა: და მივიდეს მის
წ~ე ბაგრატ აფხაზთა მეფე, და მამა მისი გურგენ: და მოსცა მათ ბასილი [მე]
მეფემან პატივად გურგენს მაგისტროსობა, და ბაგრატს კურატპალატობა,
რათამცა ვითა მტერ ყვნა ერთმანერთისა მ~რთ მამა ძენი ესე, და ამით ღონითა
იძმაცვა. ხ~ გურგენ ჭ~ტი და წრფელი იყო, და ვერა აღძრა გული მისი ზა
კვითა, ამით მიზეზითა და ვერა უძლო ვერას ღონის ძიებითა: და შ~დ ამისა რაოდენ
თამე წელთა, გარდაიცვალა ესე გურგენ მეფეთ მეფე მამა ამის ბაგრატ მეფი
სა, და ძე ბაგრატ მეფე რეგუნისა: ქ~კსა ს~კჲ:- და შ~დ ვითარ წარჵდეს ამ
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ას შინა ჟამნი რაოდენნიმე და ვითარ ვთქვი პ~ლვე მოიწყვნა და განაგნა ყ~ნი საქმ
ენი აფხაზეთისანი, ურჩნი თჴსნი შეცვალნა დიდებისაგან, და ადგილთა მათთა
დაადგინნა ერთგულნი და მოსწრაფედ მორჩილნი ბრძანებათა მისთა, და წარ
ემატა ყ~თა მეფეთა აფხაზეთისა ყ~ითა განგებითა, და განიმრავლა ლაშქარი თჴს
ი უმეტეს ყ~ისა ჟამისა, გამოილაშქრა ყ~ითა სპითა თჴსითა და გარდამოვიდა ქა
რთლს წარგზავნა მოციქული კახეთს, ითხოვა ციხენი ქართლისანი რ~ნი მათ
ჰქონდეს: მას ჟამსა იყო კახეთის ქორეპისკოპოსი დ~თ ხ~ მან არა ინება მო
ცემა ციხეთა, ა~დ მიუმცნო ესრეთ უკეთუ ეძიებ[ა] ციხეთა, იყოს ჩვენ შ~ს
დამჯერებელ მკლავი და ომი, ხ~ მე წინა მოგეგებო კსანსა ზედა. ვ~ა რა
ესე ბაგრატ მეფესა ქართველთა და აფხაზთა განუწყრა ფ~დ რ~ კურატპალა
ტი იყო მას ჟ~ა დლივს, და განაგებდა საქმეთა ტაოსა და ქართლისათა, რ~ი მა
შინ თჴთვე ეპყრა ტაო მიცვალებასა ზ~ა მამისა მათისა გურგენ მეფეთ მეფი
სასა: მაშინ წარმოგზავნა მეფემან ბაგრატ კაცი მოსწრაფედ და აწვია სპათა ა
ფხაზეთისა და ქართლისათა, და თჴთ წარემართა ზემოთა ლაშქრითა, გაიარა თრ
იალეთი, გავლო ჵიდი მცხეთისა, და მოერთნეს თანა აფხაზნი და ქართველნი, დადგა
თიანეთს დაიწყო შემუსრვად კახეთისა, და ვერ წინა აღუდგა დ~თ რ~ იყო ძალი
ბაგრატ მეფისა ურიცხვი. და იწყო ბრძოლა ციხეთა, რ~ მას ჟ~ა აღიღო ქ~ყნა ჲრეთ
ისა, და განაჩინა მთავრად აბულალ, და წარმოვიდა შ~ა, და ამათვე ჟამთა რჟ~ს
წარმოვიდა ბაგრატ აფხაზთა მეფე, კ~დ მიიქცეს კაცნი ჲრეთისანი, და მიერთ
ნეს დ~თს: აღიღო დ~თ ჲრეთი და შ~დ მცირედისა ჟამისა მიიცვალა დ~თ:
კ~დ გამოვიდა ყ~ითა სპითა თჴსითა, ბაგრატ მეფე და აღიღო ჲრეთი მეორედ:
დაიჭირა დინარ დედოფალი თჴსად, იწყო ძებნად კახეთისა, და ძალითა მი
სითა მიუწდომელითა წარიხვნა ორსა წელიწადსა შ~ა ყ~ნი ციხენი კახეთისა
ნი. შეაწყუდია კვირიკე ბოჭორმას, და დაუყენნა ციხესა გარეშემო მცველნი
წლითი წდამდის, და წარიღო ბოჭორმაცა: და დაიპყრა ს~დ ჲრეთი და კა
ხეთი, წარმოიყვანა კვირიკე, და დაიმჭირა თჴსსა კარსა ზედა: მას ჟ~ა
შ~ა გადიდნა ამირა ფა[..]დლონ განძისა იწყო კირთებად ჲრეთისა და კახეთისა
ერისთა
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ვთა, ჟამითი ჟამად მეკობრობით და პარვით რბევად და ტყვენვად ადგილითი ად
გილად: ხ~ იხილა რა ესე დიდმან მეფემან ბაგრატ კადნიერება მისი, აღივსო
შურითა და დიდად შეუძენდა კადნიერება მისი, განემზადა ყ~ითა სპითა თ
ჴსითა, წარსვლად განძას, და წარგზავნა, მოციქული წ~ე გაგიკ შაჰანშა სომეხთა
მეფისა წ~ე რ~ა იძიოს შური ფადლონისაგან: ხ~ მან განიხარა სიხარულითა დიდ
ითა, და მოსწრაფედ მოუწოდა ყ~თა სპათა თჴსთა: წარმოემართა და მოვი
და წ~ე ბაგრატ აფხაზთა მეფისა შეკრბეს ორნივე ზორაკერტს, და მიმართ
ეს ფადლონს დიდად განლაღებულსა მოძულესა ქ~ეანეთასა რ~ი იგი ყოვლითუ
რთ ეძიებდა წარწყმედასა ყ~თა ჯვარის მსახურთასა: და ვ~რ იხილა ძალი მათი უ

ძლეველი, შეუშინდა წარვიდა, და მიმართა სიმაგრეთა შესლვად: მაშინ ამან
დიდმან და ყოვლითურთ ძლევა შემოსილმან მეფემან ბაგრატ წარმოტყუენა
ქ~ყნა რანისა მოადგა ქალაქსა შანქორსა დაუდგნა ფილაკავანი, და მცირედთა დ
ღეთა დალეწნეს ზღუდენი შანქორისანი, და ხვალისა დღე ეგულებოდა შე
მუსრვად ქალაქისა მის: მას ღამესა მოუვლინა მოციქული ფადლონმან ი
თხოვა შენდობა, აღუთქვა დღეთა შინა სიცოცხლისა თჴსისათა მსახურება,
გაუკუეთა ხარაჯა, და დაუწერა თავის თავით ლაშქრობა ყ~თა მტერთა მისთა ზედა, მა
შინ შემოკრიბნა ყ~ნი დიდებულნი მისნი წ~ე მისსა და უბრძანა მათ რ~ა დაიჭირო
ნ ქალაქი იგი ძალითა მათითა: ხ~ მათ იხილეს და განიცადეს რ~ლ ვერვის ძალედ
ვა: ამისთჴს მოახსენეს და აუწყეს, და უფროსღა ამისთჴს რ~ლ სხვათა ყ~თა სალ
აშქროთა საქმეთაგან უცალო იქმნებოდეს: კ~დ უბრძანა და განიზრახა დაზავება
ფადლონისა, და მათ ყ~თა სიბრძნითა მათითა გამოარჩიეს და უმჯობესად აწვიეს
ზავი: უბრძანა და გაგზავნა მოციქული და მისგან აუწყა ზავი დასტური: მაშინ ფა
დლონ განიხარა სიხარულითა დიდითა აღუსრულა ყ~ი იგი სიტყვით აღთქმ
ული საქმით: უძღვნა ძღვენი დიდად მიუწდომელი, აღავსნა ყ~ნი დიდებ
ულნი ნიჭითა მიუწდომელითა, და წარმოვიდა მეფე ბაგრატ შინა გამარჯვებულ
ი: ამის მეფობისა ზე იყო წ~ა მამა ჩვენი ეფთჴმე ქართველი, მთარგმნელი
წიგნთა ჩვენ ქართველთასა შკ: x~ ამან მეფემან ბაგრატ აღაშენა საყდარი
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ბედიისა, და შექმნა საეპისკოპოზოდ. მოცვალა მუნ გუდაყვისა საეპისკოპოსო, და
შეწირნა სოფელნი მრავალნი ყ~თა ჵევთა , და ადგილთა და განასრულა ყ~ითა გან
გებითა ,და შეამკო ყოვლითა სამკაულითა აკ~ხა და დასვა ეპისკოპოსი მუნ შ~ა ხ~
უკეთუ ვი
სმე ენებოს განცდად და გულისხმის ყოფად სიმაღლისათჴს, და დიდებისა მეფობისა
მისი
სა. პ~დ განიცადოს სამკაული ბედიის ეკლესიისა, და მისგან გულის ხმა ყოს და
ცნას რ~ლ არავინ ყოფილარს სხვა მეფე მსგავსი მისსა ქ~ყნასა ქართლისა და აფხა
ზეთისასა: და ამანვე მეფემან ბაგრატ აკურთხა ეკლესია ქუთათისა განგებითა
დიდითა და
მიუწდომელითა, რ~ შემოკრიბნა მახლობელნი ყ~ნი ჵელმწიფენი და კ~ზნი
მღ~დელთ მოძღვარნი, და ყოველთა მონასტერთა წინამძღვარნი, და ყ~ნი დიდებ
ულნი, ზემონი და ქვემონი მამულისა და სამეფოსა მისისა მყოფნი, და სხვათა ყოველ
თა საჵელმწიფოთანი: ხ~ ამან ბაგრატ მეფემან კურატპალატმან დაიპყრა ყოველი
კავკასია თჴთ მპყრობელობითა ჯიქეთითგან ვიდრე გურგენამდე. და ადარბადაგანი,
და შირვანი მოხარკე ჰყო სომხითისა ჵელმწიფებით მეფე სპარსთა მეგობარ და ერთგუ
ლ ჰყო სიბრძნითა და ძლიერებითა თჴსითა უფროს სახლეულთა თჴსთასა, და ბერ
ძენთ მეფესაცა შიში აქვნდა ამისი ყოვლადვე რ~ წარემატა ყოველთავე ჵელმწ
იფეთა ყ~ითა განგებითა, ამისად მოაჯედ და შემპოვნედ შეიქმნეს ყოველნი ჵელ
მწიფენი მახლობელნი და მოთაულნი და მამულისა და სამეფოსა მისისანი მოლაშქ
რედ ვ~ა თჴსნი დიდებულნი, და მისანდობელნი, დაუმორჩილნა ღ~თნ ყოველ

ნი მტერნი, და წინა აღმდგომნი მისნი და მოჰმადლა დღეთა მისთა მშვიდობა,
და დიდი დაწყნარება ქ~ყნისა მისისა: და უკეთუ ვინმე ინებოს თჴთოეულად
წარმოთქმად, და იწყეს ყოველთა განგებულებათა მისთა მოუძლურდეს ენა მ
ისი, რომელთაგან მცირედი წარმოვთქვი ჟამთა სიგრძისაგან არა დავიწყების
ათჴს: და ვსთქვა ესეცა რ~ლ შემდგომად დიდისა მის მეფისა ვახტანგ გურგა
სლისა არავინ გამოჩენილარს სხვა მსგავსი მისი დიდებითა და ძალითა და ყოვლითა,
ეკლესიათა მაშენებელი იყო გლახაკთა და დავრდომილთა მოწყალე, და სამართ
ლისა მართლიად მოქმედი ყ~თა კაცთათჴს, და ქვრივთა და ობოლთ შემწყნა
რებელი: ხ~ ესეცა წარმოვთქვათ ჩვენ რ~ რაოდენნი ბაგრატოანნი მეფედ
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და კურატპალატად ზემორ აღგვიწერია რ~ნი მე მეფობდეს ქართლსა და რო
მელნი მე სამცხეს ტაოსა შ~ა ვ~ე ამა ბაგრატის გამეფებამდე. და ოდეს მეფე იქმ
ნა ესე ბაგრატ რომელნი მე გარდაცვალებულ იყუნეს და რ~ნი მე ამის ჟამსა გა
რდაიცვალნეს: და არღარა ვინ იყო ამის ჟამში სხვა ბაგრატოანი, თჴნიერ სუმბ
ატისა, და ძმისა მისისა გურგენისა რ~ნი მეფობდეს კლარჯეთს. ძენი ბაგრატ არ
ტანუჯელისანი, რ~ლთა სიკვდილი ზემორე აღვსწერეთ სუმბატის სიკ~დილი,
სლა ქკ~ნ ზე. ხოლო ესრეთ იყო ძმისა მისისა გურგენისა სიკ~დილი სლბ ქ~კს
ზე ხოლო ესრეთ იყო გარდაცვალება მათი რ~ მაშინ ოდესმე ამან ბაგრატ მე
ფემან კურატპალატმან მოიყვანნა ესე ორნი ძმანი კლარჯთა ჵელმწიფენი,
სუმბატ და გურგენ ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი დარბაზობად მის წ~ე
ციხესა შ~ა ფანასკერტისასა და მუნ შინა შეიპყრნა იგინი და აღიხვნა ციხენი და ქალ
აქნი მათნი, რ~ იგინი პატიმარ ყვნა ციხესა შ~ა თმოგვისასა, და მუნ ციხესა შ~ა
გარდაიცვალნეს სუმბატ და გურგენ ხ~ შვილნი მათნი წარვიდეს კოსტანტ
ინეპოლედ ძე გურგენისი დემეტრე და ძე სუმბატისი ბაგრატ, ვასილი მეფისა
წ~ე. და მათნივე შვილნი კლარჯთა მეფეთანი, რ~ლ დაშთეს ამა ქვეყანასა მოისრნეს
ყოველნი სიკვდილითა პატიმრობასა შ~ა: ამისა შ~დ ბაგრატ მეფემან მოვლო ყოველი
სა
მეფო თჴსი აფხაზეთი, ჲრეთი და კახეთი, მოვიდა და დაიზამთრა ჵევთა ტაოსათა, და
მო
რაიწია ზაფხული მოვიდა მასვე ციხესა ფა ნასკერტისასა წელსა მესამესა, და მუნ შ~ა
გარდაიცვალა ესე ბაგრატ მეფე თთვესა ზ დღესა პარასკევსა ქ~კსა ს~ლდ: და წა
რმოიღო გვამი მისი ზვიადმან ერისთავთ ერისთავმან, და დამარხა ბედიას: და მეფ
ე იქმნა ძე მისი გიორგი. ი~ჲ წლისა:
[მე]ორმეოც და მეათ[ორმ]ექვსმეტე მეფე გ~ი, ძე ბაგრატ [მეფისა] აფხაზთა, და
ქართველ
თ მეფისა ბაგრატოანი:
ხოლო დაჯდა რა ესე გ~ი ეუფლა ყოველსა სა
მეფოსა და მამულსა თჴსსა ჟ~ა ოდენ სიყრმისასა და სიჭაბუკისა მისისასა რ~ იყო

რაჟამს მეფე იქმნა წლისა ი~ჲ მას ჟამსა განადგა ამას ქ~ყნა ჲრეთ კახეთი,
და ღადრობითა აზნაურთათა შეპყრობილ იქმნნეს ერისთავნი მათ ქ~ყნად და
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კვალადვე ეუფლნეს მათნი უფალნი რომელთა პირველ აქვნდა გ~ი: ხ~ მეშვიდესა წელ
სა მეფობისა მისისასა გამოვიდა ვასილი მეფე ბერძენთა, ამა გ~ი მეფესა ზ~ა ყო
ვლითა სპითა საბერძნეთითა უცხო თესლითა ურიცხვითა: ხ~ გ~ი მეფე განვიდა ს
პითა დიდითა წინა აღდგომად მისა, და დაიბანაკეს ორთავე ქვეყანასა ბასიანია
ნისასა მრავალ დღე და არა მივიდეს ბრძოლად ურთიერთსა ზედა: და მორიდა
გ~ი მეფემან, და მოვიდა და დაწვა ქალაქი ოლთისი, გამოუდგა კვალსა, და მოუდგა
უკანა მეფე ბერძენთა და შეკრბეს რა უკანა მავალნი გ~ისნი, და წინა მავალნი
ვასილის ლაშქრისანი იქმნა ბრძოლა დიდი სოფელსა მას რ~ლსა ეწოდების[.]
შირიმთა, და მრავლად მოისრნეს ორ კერძოვე, და მოკლნეს მუნ დიდინი ერისთავნ
ი გ~ი მეფისანი რატი ძე ლიპარიტისი და ხურსი: და ვ~ა მოესმა ჵმა ომისა გ~ი მეფეს
ა აღბორგნეს განვიდეს და მივიდეს ადგილსა მას, სადა იყვნეს ბრძოლად,
და მოვიდა მუნ ვასილიცა მეფე სპითა დიდითა და შეკრბეს იგინი იმიერ და ამიერ
და იქმნა მუნ ბრძოლა დიდი, და მოისრნეს მუნ ბერძენნი დიდინი და ფ~დნი
და წარმოიღეს გ~ისთა ავარი და ეზომ განდიდნა ბრძოლა იგი რ~ლ სივლ
ტოლა ეგულვებოდა ბასილი მეფესა, გარნა გიორგისნივე სულ მოკლე იქმნნ
ეს რ~ მორიდეს და წარმოვიდეს: ხ~ ვასილი მეფე წარმოუდგა უკანა, და მოვიდა არ
ტანს და დაწვა იგი და რომელი პოვა ტყვე ყო ყ~ნივე: ხ~ გ~ი მეფე წარვიდა ნიგალ
ით კერძო სამცხედ, და მიუდგა მას უკანა ბასილი ჯავახეთით კერძო და მოა
ოჵრა ყ~ლივე და მუნით გარდავიდა [გარდავიდა] გიორგი მეფე თრიალეთად, და
მოადგა ვასილიცა თრიალეთადვე, და რა ეახლნეს ერთმანერთსა კ~დ განძლიე
რდა გ~ი მეფე ლაშქრითა რ~ მოიყვანნა წანარნი და შაქნი: ხ~ იხილა რა ესე ვას
ილი მეფემან შეიქცა თრიალეთით, და უკმო მოვლო ჯავახეთი და არტანი დღეთა შ~ა
ზამთრისათა და კ~დ უბოროტეს ადრე მოაოჵრა და წარვიდა და დაიზამთრა ქ~ყნ
ასა ხალადსა მახლობელად ქალაქსა ტრაპიზონთასა და ვიდოდეს მათ შ~ს მოც
იქულნი ზავისა და სიყვარულისა თჴს: ხ~ იქმნა მას ჟ~ა შ~ა განდგომილება დ
იდი საბერძნეთს რ~ შეიერთნეს ვასილის მეფის სპასპეტი და წარვიზი ძე ფო
კას განდგომილისა და მეფე იქმნა ქსიფენ, და მიიდგინეს მათ ყოველი აღმოსა
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ვლეთის კერძი ქვეყანა ხ~ღ~თნ ვასილის დიდად შეშინებულსავე პატივსც
ა, რ~ განუდგა ქსიფენს წარვიზი და ყ~ნივე ერნი მისად მიმდგომელნი და მო
კლეს ქსიფენ: ხ~ წარვიზს მიეგო ცრუება ქსიფენისა რ~ შეიტყუეს ც
იხესა, დალასანოსთა სისხლისათჴს ფოკას ძისა შეიპყრეს და მოგვარეს ვასილ
ი მეფესა, და მან ექსორია ყო იგი კუნძულსა რასამე, და მისთანათა მრავალ
თა მოჰკვეთა თავი მახვილითა, რ~ლთა თანა იყო ფერიზ ძე ჯოჯიკისა ნათე
სავი ტაოელი, და სხ~ნი იყვნეს ბერძენნი: და კ~დ შემოიქცა ვასილი მეფე და
მოვიდა ბასიანსა, და ითხოვდა ქ~ყანათა და ციხეთა და აღუთქმიდა ზავსა და მ

შვიდობასა, სცნა ესე გ~ი მეფემან, წარავლინა [გიორგი] ზვიადი ერისთავი სპითა
მისითა და უბრძანა რ~ა ზავისა მიპყრობითა მცირედ ხან დამჭირვად ად
გილსა, და თჴთ მეფე გ~ი წარუდგა უკანით სპითა ძლიერითა და განიზრახ
ვიდა ესრეთ უკეთუ ინებოს ზავი ვასილი მეფემან იქმნას ესრეთ, და უკეთ
უ ინებოს ომი განვემზადნეთ მისთვის: ხ~ რ~ლთა არა უნდა ყოფად მშვ
იდობისა იწყეს განმზადებად ომისა რ~ არა უნდოდათ მშვიდობა, ა
რამედ აზრახეს მეფესა გიორგის ბრძოლა, და იწვიეს იგი ვასილი მეფესა
ზ~ა რ~ი იგი ზავად და მშვიდობად ჰგონებდეს მისვლასა მათსა და მოელ
ოდა: ხ~ გ~ისთა იწყეს ბრძოლად, და აოტეს ზოგი ვასილის ლა
შქრისა: მაშინ უბრძ[.]ანა ვასილი მეფემან დამოკიდება წვერსა ორ
ოლისასა წერილი მათი რ~ი მისად დაეწერნეს გ~ი მეფესა სიმტკიცის
ა და ზავისანი: და ესრეთ ბასილი მეფემან ოროლისა წვერითთა ამართნ
ა იგი და მიუპყრა ღ~თსა და ჰრქვა, იხილე მეუფეო წერილი ესე მათი, და ს
აქმე რ~ლ აწ იქმნა და კ~დ მოიღო ბასილი მეფემან ძელი ცხოვრებისა
მანდილითა წმინდითა და დასცა იგი ქვეყანასა ზ~ა, და თქვა ესრეთ ვ~დ უ
კეთუ მომცე მე ჵელთა მტერთასა არღარა თაყვანის გცე შენ უკუნის
ამდე: და ვითარ ესე ჰყო და თქვა, მყის მასვე ჟამსა იძლივნეს და მეოტ იქ
მნეს სპანი გ~ი მეფისანი რ~ი იგი პ~ლ მივიდეს, და მოისრნეს ურიცხვნი პირ
ითა მახვილისათა და რომელნიმე ტყვე იქმნნეს რ~ თჴთ მეფე გ~ი და უძლიერე
1-27 სტრ., 113v
სი ლაშქარი მისი არღარა მისრულ იყვნეს ჯერეთ ყ~დვე: და იგინიცა მოისრნეს
მას დღესა შ~ა რ~თაცა მშვიდობისა ყოფა არა ენებათ: და წარიღეს ბერძენთა ა
ვარი დიდ ძალი, და განძი სამეფო ყ~ლი ს~დ რაოდენი აქვნდათ ქართველ
თა მათ: და წარმოიძახა მცირედ ბასილი მეფე ბერძენთა და მოუდგა უკანა მეფ
ესა გ~ის და კ~დ იწყო ზავი და მშვიდობა პ~ისა ებრვე რ~ შიში აქვნდა ბერძენთა
განდგომისა: და ყვეს მშვიდობა და დაიზავნეს და მისცა გ~ი მეფემან მძევლად
ძე თჴსი ბაგრატ წლისა სამისა და ციხენი რ~ნი მე პ~ლ გაეცნეს აზნაურთა დაულო
ცნა, და მისცნა სხვანიცა ციხენი პ~ლ მიცემულნი და უკანის ვითარ ათოთ
ხმეტნი: და ქ~ყანა რ~ლ ჰქონდა დ~თ კურატპალატსა ტაოს, ბასიანს, ჯავა
ხეთს, და შავშეთს: ხ~ რ~ლნიმე ამათ ქვეყანათაგან ეკლესიანი სოფელნი და ად
გილნი დაულოცნა გ~ი მეფესა და ესრეთ წარვიდა და წაიყვანა ბაგრატ უ
ფლისწული მძევლად წ~ე ძე გ~ი მეფისა ჩვენისა აღუთქვა ფიცითა აღთქმა ვ~დ წე
ლსა მესამესა გამოგიგზავნო ძე შენი: და იყო სამ წელ ქალაქსა სამეფოსა
კოსტანტიპოლესა: და წელსა მესამესა წარმოგზავნა ვ~ა აღუთქვა: ხ~ რჟ~ს
მოიწივნეს მამულსა და სამეფოსა თჴსსა მოჰყვა თანა კატაბანი აღმოსავალისა
ვ~ე საზღვართადმდე მამულისა თჴსისა: და ვითარ შეიქცა გარე: მოეწია მოსწრაფ
ებით მანდატური და მოართვა კატაბანსა წიგნი კოსტანტინე მეფისა,
რ~ლსა წერილ იყო ესრეთ სახედ ვ~დ განგებითა ღ~თისათა მიიცვალა სანატ
რელი ბასილ მეფე ძმა ჩემი, და ნაცვლად მისსა ვიქმენ მეფედ ყ~ა საბერძნეთსა: აწ

უკვე სადაცა მიწევნულ იყოს განსაგებელსა ჩვენსა ბაგრატ ძე გ~ი აფხაზთა
ჵელმწიფისა:
შეაქციეთ სწრაფითა დიდითა რ~ლ მოიწიოს წ~ე ჩვენსა: ხ~ მან ვ~ა წარიკითხა ბრძანე
ბა მეფისა ენება რათამცა შეაქციეს გარე ბრძანებისაებრ მეფისა: შეიქცა სწრაფით
დევნა უყო უკანამ რჟ~ს მიეახლა იხილა რა რ~ლ სიმრავლე დიდ ძალი მიგებებუ
ლი წინა დიდებულნი ერისთავნი და აზნაურნი ტაოელნი, მესხ
ნი და ქართველნი რ~თა არა იყო რიცხვი სიმრავლისა მათისა: შეიქცა გარ
ე და უთხრა მას მანდატურსა რ~ლ მიწეულ იყო დასტი დარითა, უკეთუ ძ
ალგიძს შენ აქციე. ჩემგან კულა ესე არა ეგების: ჶ~ დიდი და საკვირველ
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ება და მოწყალება ღ~თისა ვითარ მყის განერა მართალი ჵელთაგან მათთა,
რ~თა ენება ზაკვით შექცევა მისი: და თუ ვისმე გენებოს განცდად ესე ვითა
რითა შეწევნითა ღ~თისა მიერითა, იხილეთ და განიცადენით ურიცხვნი ჵელი
ს აღპყრობანი ამის დიდისა ბაგრატის აფხაზთა მეფისა რ~ი არა ვის ზედა მო
წევნულ იყვნეს სხვისა მეფისა რ~ისათჴს ჟ~ა და ჟ~ა გაუწყოს წინა მდებარემა
ნ სიტყვამან: ხ~ ვითარ უკვე მოიწია წ~ე მამისა თჴსისა გ~ი მეფისა სახლად მათ
და ქუთათის იხილეს მშობელთა მისთა შვილი მათი, მსგავსი განუცდელისა,
და მიუთხრობელისა სიკეთისა მისისათვის შეუძლებელ არს კაცთაგან მითხრ
ობა: იხილეს რა განიხარეს სიხარულითა მიუთხრობელითა შეწირეს მ
ადლობა ღთისა მიმართ: იყო ქ~კნი მას ჟ~ა ს~მე: შემდგომად ორისა
წლისა გარდაიცვალა გ~ი მეფე სავსე ყოვლითა სიკეთითა ჟ~ა ოდენ სიყმისასა
რ~ი არავინ გამოჩინებულ იყო მსგავსი მისი მამათა შ~ს მისთა ახოვნებითა,
ჭაბუკობითა, და სიქველითა, ტანითა და სახითა ცნობითა და ყოვლითურ
თ სრული განგებითა საჵელმწიფოთა: ქკ~ს ს~მზ: თთვესა აგვისტოსაჱ ი~ვ:
ქ~ყანასა თრიალეთისასა ადგილსა რ~ლსა ეწოდების მყინვარნი გინა იწრონი:
და დაუტევა გლოვა, და მწუხარება ყ~თა მკვიდრთა მამულისა და სამეფოსა მი
სისათა იგლოვდეს ყ~ნი სიკეთისა და სიჭაბუკისა, და ახოვნებისა მისისათჴს:
წარიღეს და დამარხეს საყდარსა ქუთათისსა ესხნე შვილნი ოთხნი. ძენ
ი ბაგრატ და დემეტრე და ასულნი გურანდუხტ და კატაჳ: მეხუთე შვი
ლი მათი მართა მიცვალებულ იყო: შ~დ მიცვალებისა დიდისა მის მეფი
სა: mასვე ჟ~ა მეფე იქმნა ბაგრატ ყ~ა მამულსა, და სამეფოსა მისსა ზ~ა ზე
მოსა და ქვემოსა წელიწდისა თ:
[მე]ორმოცდა [ათსამმეტე] მეათვრამეტე მეფე ქართლისა, და აფხაზეთისა
ბაგრატ გ ბაგრატ, ძე გიო
რგი მეფისა ბაგრატოანი:
ხ~ რაჟამს დაჯდა მეფედ ბაგრატ, მასვე ჟ~ა წარვიდეს აზნაურნი ტაო
ელნი საბერძნეთს, ვაჩე კარიჭის ძე: და ბანელი ეფისკოპოსი ი~ნე და მა

თ თანა სიმრავლე აზნაურთა ტაოელთა: ხ~ კოსტანტინე მეფემან
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მოქცევასა ოდენ წელიწდისასა გამოგზავნა პარკიმანოზი ლაშქრითა, ური
ცხვითა მოვიდა და ჩამოდგა და ააოჵრნა იგივე ქ~ყანანი რ~ი ბასილი მეფესა
მოეოხრნეს:
მოვიდა თრიალეთს ციხესა ქვეშე კლდეკართასა მას ჟ~ა ჰქონდეს ლიპარ
იტ ერისთავთ ერისთავსა, ძესა ლიპარიტისასა: შემოკრიბნა სხვანიცა
აზნაურნი დაუდგეს განძათა, და შეებნეს ციხესა ქვეშე: რაჟამს იხილა პ
არკიმანოზმან რ~ლ ვერას ავნებდა შეიქცა გარე: მასვე ჟ~ა წარვიდა ჩან
ჩუხი ფალელი საბერძნეთს: მისცა ციხე გარყლოფისა მიერთო
ბერძენთა: და არჯევან ჶოლოლას ძემან განსცა ბერძენთავე ციხე წ[]ეფთისა:
ხ~ რაჟამს იხილა საბა მტბევარმან ებისკოპოსმან რ~ლ შავშეთს არღარა
იყო სხვა ღონე ააგო ციხე თავსა ზ~ა ტბეთისასა დაიჭირა ქ~ყანა შავშეთ
ისა: ქმნა დიდი ერთგულობა ბაგრატ აფხაზთა მეფისათვის პატივსცა ღ~თნ და
ვერ წარუღეს ქ~ყანა მტერთა: რ~ მას ჟ~ა გაგზავნა პარკიმანოზ პროედრო
ზი ერისთავმან ი~ნე ბანელი ხალტულარი: წარიყვანა თანა ვითანგი ლაშქრ
ითა დიდითა და მისცა თანა დემეტრე კლარჯი ძე სუმბატისი რეცა შესა
ტყვევნელად ქ~ყანისა კაცთათჴს: და ამით მიზეზითა მიიქცეს მრავალნი კა
ცნი მის ქვეყანისანი წურილისა ერისაგან: შემოვიდა მასვე ციხესა შინა:
ეზრა ანჩელი და რ~ნი აზნაურნი გამოჩნდეს ერთგულად: შეუდგეს მას
ვე ციხესა შ~ა და გამაგრდეს: ხ~ ციხე არტანუჯისა ჰქონდა ი~ნეს ე
რისთავსა აბუსერსა: და მათ ჟამთა ქ~ყანათა ამათ შინა იქმნნეს ბრ
ძოლანი შუღლნი და მიდამონი მრავალნი: და ვითარ დიდად იღელვებო
და ქ~ყანა ესე კ~დ პატივსცა ღ~თნ ბაგრატს აფხაზთა, და ქართველთა მეფე
სა: ეწია სენი სასიკ~დინე კოსტანტინე მეფესა: მოუწერა პარკიმანოზს პე
როედროსსა უხმო შეღმართ, ხ~ იგი წარემართა მსწრაფლ, და ვ~ე მოვიდოდა
მიიცვალა კოსტანტინე მეფე და რჟ~ს მიიცვალებოდა დასვა სხვა მეფე
სახელით რომანოზ კეისარი: და შერთო ცოლად ასული თჴსი ზოია:
შემდგომად წელსა მესამესა წარვიდა დედოფალი მარიამ დედა ბ
აგრატ აფხაზთა, და ქართველთა მეფისა საბერძნეთად: ძიებად მშვიდობისა
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და ერთობისა: და კ~დ ძიებად პატივისა კურატპალატობისასა ძისა თჴსის
ათჴს, ვ~ა არს ჩვეულობა და წესი სახლისა მათისა: და მოყვანებისათჴს მის
ცოლისა: ხ~ ამას ჟ~ა იყო გიორგი მთაწმიდელი მთარგმნელი თანა ახლდა
დედოფალსა მარიამს: ქ~სე აქეთ ჩჳჲ: ხოლო ჩვენ პირველსავე სი
ტყვასა მოვიდეთ: და ვ~ა მიიწია დედოფალი მარიამ წ~ე ბერძენთა მეფისა აღ[ე]უსრ
ულა ყოველი სათხოველი სიხარულით: მისცნა ფიცნი და სიმტკიცენი ერთ

ობისა და სიყვარულისათჴს: დაუწერა ოქრო ბეჭედნი მოსცა პატივი კურა
ტპალატობისა, და მოსცა ცოლად ბაგრატისთჴს ელენე დედოფალიჱ ხ~მორაი
წია მარიამ დედოფალი, მამულსა ძისა თჴსისასა ქ~ყანასა ტაოს მოართვა
პატივი, აღასრულა ქორწილი უკურთხეს გვირგვინი ბაგრატს: და მიი
ცვალა ელენე დედოფალი, ქუთათისს შ~ა: და შეირთო ბაგრატ მეფემან, ბო
რენა დედოფალი: ოვსთა მეფისა ასული, დაჳ დურღულელისი: ხ~ ამ
ისსა შ~დ სხვაცა ძე დარჩა გ~ი მეფესა ანაკოფიას შ~ა, ოვსთა მეფეთა ასულისა
მეორესა ცოლსა თანა გ~ი მეფისასა, და აზნაურთაგან იყო მათ შუა მიდამო
საუბარი: და ყრმა მცირე იყო სახელით დემეტრე ვერცა გაამეფეს თ
უცა ვის გულსა ედვა, და ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფემან, და დედამ
ან მისმან, და არცაღა თავადთა დიდებულთა ამის სამეფოსათა, და ვერღა
რა დაიდგნა: და წარვიდა სამეფოსა მისგან, და მიმართა ბერძენთა მეფესა,
და წარუტანა თანა ანაკოფია: და მიერითგან წარუჵდა ანაკოფია მოაქა
ჟამამდე აფხაზთა მეფესა და შ~დ ამისსა მოირჭუნა და ეუფლა ზემოსა
და ქვემოსა თავისა მამულსა ზ~ა ბაგრატ მეფე: და დიდი ფადლონ ავად იქცეო
და და სწუნობდა ყ~თა მოთაულთა ამის სამეფოსათა: და ვ~ე ყრმაღა იყო ბა
გრატ შეკრბეს ლაშქარნი ამის სამეფოსანი: იპირნეს ლიპარიტ და ი
~ნე აბაზასძე: და მოვიდა დიდი კ~კე რანთა, და კახთა მეფე: დ~თ სომეხთა მ
ეფე: და ჯაფარ ამირ ტფილელი: ესე ყ~ნი პირობითა კ~კესითა შეკრებულ
იყ~ნეს: მიუჵდეს ესე ყ~ნი ეკლეცს ფადლონს ზედა, გააქციეს ფადლონ
და აუწყვიდეს ლაშქარი, აიღეს ავარი, და განძი ურიცხვი: ამიერიდგან ვ~ე სიკ
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ვდილამდე შეჰავდა ფადლონჱ და სიმცირესავე შ\ა ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტის ძ
ემან და ი~ნე აბაზაძემან ქართლისა ერისთავმან მუხათ გვერდს გამოიტყუეს
თბილელი ამირა ჯაფარ, და შეიპყრეს და დიდი ხანი დაყვეს პატიმრობასა შ~ა და
წარუღეს ბირთვისი: შეიწყალა აფხაზთა მეფემან და განუტევა ტფილისსა ზ~ა ამირ
ათ და მიერითგან დარჩა მტერობა ლიპარიტეთ, და ამირას შუა, და შ~დ მცირედი
სა ჟამსა აზრახა ლიპარიტ ბაგრატს წაღება ტფილისისა: მოადგეს ტფილისსა
მტკვარსა ამიერით ზემოთ და ქვემოთ აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი, და წყალსა ი
მიერით ისნით კერძო მოადგინნა ლაშქარნი კახნი და ჰერნი: მას ჟ~ა მოკლულ ი
ყო დიდი კახთა მეფე კვირიკე ოვსისა ვისმე მონისაგან: რ~ წყობასა შინა ოვსთა
მეფე ურდურე მოეკლა კვირიკე მეფესა: ამისთვის მოეკლა კვირიკე მეფე
მესისხლეობით ნადირობასა შ~ა ფიდარზის გორთან ოვსისა მონისა მიერ: მას ჟ~ა
იყო მეფე კახეთს გაგიკ ძე დავით სომეხთ მეფისა სამშვილდარისა, და ზოლაკერტელი
სა დისწული კვირიკესი: და ჰბრძოდენ ორწელ ტფილისს: და მას ჟამსა იყო ამირად
ჯაფა
რ ძე ალისი: და ესრე შეაჭირვეს ტფილელნი, რ~ლ ლიტრა ვირის ჵორცი ხუთას
დრამად იყიდეს, და ვერღარა დაუდგმიდეს შიმშილთა და ბრძოლათა ძლიერთა
ტფილელთა განიზრახეს მოცემა ტფილისისა: და ამის ქალაქისა ბრძოლასა შ~ა წა
რტყვენეს ციხენი ორბეთი და ფარცხისი აფხაზთა მეფისა ლაშქარმან: და ამირა

შეეკაზმა თავისა ლაშქრითა, შემზადა ტივები, და ნავები ღამით წასვლად, განძას ლა
შქარსა თანა ფადლონის შვილისსა, და რ~ლთამე დიდებულთა აფხაზთა მეფისათა
ლიპ
არიტისაგან ფარულად გააზრახეს მეფესა არა განძება. ამირასი: და ფარულად ლიპ
არიტისგან დაჰკიდეს ზავი ამირასა გამოაცხადეს და დაამკვიდრეს ამირა ტფილის
სავე ზედა: და იბირნა აფხაზთა მეფემან კახნი აშოტ მთავარი მარირელი, და სი
ძე კვირიკე მეფისა, და ხახულა გურთა ჯ~ის ციხითა, და მოეყარა აფხაზთა მეფე ქალ
აქსა, დაემტერა კახთა და მიერითგან შეიქმნა ლიპარიტ ქვე გამხედვარად თავის პა
ტრონისაგან , გაილაშქრა აფხაზთა მეფემან კახეთს: შეება და შეუხდა მთასა ზედა მ
იქელ გაბრიელთასა, და წყობათა შინა შეიპყრეს სტეფანოზ ვარჯანის ძე პანკისისა ერი
სთავი და ვაჩე ძე გურგენ ბერისა ხორნაბუჯის ერისთავი, დაჯე დისწული
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გოდერძისა შტორის ერისთავი და მაჭელისა, და გარდადგა თიანეთს და და
წვა დარბაზი ბოდოჯისა სახლი სახელოვანი დიდისა კვირიკე მეფისა აგებული:
და ესე ერისთავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა და ვერღარა ჩავიდ
ეს კახეთს, და შემოიქცა რ~ ლიპარიტ იწყო საურავთა გვერდ ქცეუ
ლთა, შ~დ მცირედისა ჟამისა გამოიყუანა ლიპარიტ დემეტრე ძმა ბაგ
რატისი სამეფოდ ბერძენთა მეფისა ლაშქრითა, და მიერთნეს სხვანიცა
ვინმე დიდებულნი აზნაურნი მოვლეს ზემო ქვეყანა, და ჩამოვიდეს
ქართლს, მოადგეს ატენსა არე არე მოწვეს ქართლი, და ჰყუეს ლიპარიტს
კახნი და ბერძენნი, და ვერ წაიღეს ატენი, რ~ ციხეთა უფალნი კაცნი მტკიცე ი
ყუნეს ერთგულობასა ზედა ბაგრატისასა თჴნიერ ფარსმან თმოგველისა,
და ბეშქენ ჯაყელისა თუხარისა ერისთვისა: გავიდა მეფე ჯავახეთს, და იწყეს ა
ხალქალაქისა ზღუდეთა შენებად, რ~ მას ჟ~ა უზღუდო იყო და არე ზამ
თრისა მოწევნულ იყო: ბერძენთა ენება შეღმართ წასვლა, დაეზავა ლიპარიტ
აფხაზთა მეფესა, უბოძა ქართლისა ერისთაობა წარვიდეს ბერძენნი საბერ
ძნეთად და წარიტანეს დემეტრე თანა: და კ~დ განძლიერდა მოირჭვნა ბაგრატ
მეფე თავის მამულსა ზედა, და დააგო სვემან ბაგრატისმან ჟამი: მოერთო
ვესტი ცხრითა ციხითა ანისისათა თვინიერ ამბერდისათა: და მოსცეს ანელ
თა ანისი ბაგრატის დედასა რ~ მამულად ეყვოდეს სომეხნი, სენაქერემ სო
მეხთა მეფისა ასული იყო მარიამ დედოფალი ბაგრატის დედა: რ~ იყო ჟამ
ი გაზაფხულისა, ბაგრატ აფხაზეთს იყო, მოადგა ანაკოფიას და მისწურა წა
საღებელად: და მოვიდეს ტფილელნი ბერნი: რ~ მის ჟამისა პ~ლ მომკ~დარ
იყო ტფილელი ამირა ჯაფარ: უქადეს ქალაქი, და უჵმეს სასწრაფოდ დააგ
დო და მოაყენა ანაკოფიას გარე ქვაბულელ ჭაჭას ძე ოთაღო აფხაზეთისა
ლაშქრითა: ამოიარა და მოვიდა ქუთათის და მოაყენნა ქუთათისისა სამო
ქალაქოსა ლაშქარი, და გურიელნი აზნაურნი, და ლომსიანნი მოაყვე
ნნა ხოფათის და დაუდგეს ფილაკავანი და ბრძოდეს: და ამოიარა მეფემან და
მოვიდა ქართლს და მოვიდეს სხვანი მჵმობელნი ბერნი ტფილელნი წა
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რემართა ტფილისად, და მოეგებნეს ქალაქის ბერნი დარბაზის ყმანი ცხენოსანნი
დიღმისა ველსა, და ყოველი ერი ქვეითი დაკაზმული, დედათა და მამათა სიმრავ
ლე იყო მოედანს, და იყო ჵმა ბუკთა და დუმბულთა ორკერძოვე
აშიაზე#-----------------------------------------------------------საშინელი რ~ისა ჵმითა იძვროდა
ქ~ყნა და იყო სიხარლი ორკერ
ძოვე განსა
#------------------------------------------------------------------განსაკვირვე
ბელი: შეიყვანეს მოავლეს ქალაქი, ასხმიდეს დრამასა და დრაჰკანსა: და მოართვნეს
კლიტენი ქალაქისანი, და შეიყვანეს საამირაოსა დარბაზსა: დაჯდა მე
ფე ბაგრატ საურავად: აღიხუნა კოშკნი კართანი თავის კაცითა, და აღიღო
ციხე ქალაქისა დარიჯელელი და ორნივე კოშკნი წყალყინისანი და თაბო
რი, და დაადგინნა შიგან ერისთავნი თჴსნი: ხ~ ისნელთა ჩააგდეს ჵიდი და
არა მოსცნეს ისანი, დაუდგნეს ფილაკავანი და ჰბრძოდეს ისანსა და ესრო
დეს ისართა: და ისანისა მოვიდეს კახთა მეფე გაგიკ და ერისთავთ ე
რისთავი გოდერძი და ყ~ნი დიდებულნი კახეთისანი დარბაზობად ბაგ
რატ მეფისა წ~ე და მშვიდობისა ძებნად, მაშინ ბრძანა და განვიდა მეფე ბაგ
რატ ველსა ისანისასა მოიყვანნა კახნი და ითაყვანნა, და მისცა მშვიდო
ბა და განუტევნა: იყო სიხარული და საურავი დღითი დღე შემატები
სა, და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა დღე[ლ]ნი ზაფხულისანი: და კ~დ იწყო ლი
პარიტ მათვე ფიცხელთა საურავთა და გამოიტყუვნა ანისით დედოფლი
საგან აბუსერი ერისთავი არტანუჯისა და ხიხათა და ციხის ჯ~ისა და აწყვერ
ის ციხის პატრონი:+
აშიაზე: #-------------------------და ივანე ერისთავი ივანე დადიანი, და გვარამ გოდერძის ძე
ბეჭის ციხის პატრონი: და
#-----------------------------------------------------------და შეიპყრნა იგინი ანისის კარსა: და დააგდო ტფი
ლისი მეფემან, და გავიდა ჯავახეთს: ამისა შ~დ გამოიყუანნა მაწყვერ
ელმან მესხნი განძითა ბაგრატისთჴს შველად, და მეფე დგას ხრტილასა:
ხ~ ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი, და მოადგა ფოკათა: გამოექცა მაწყვე
რელი ბაგრატს მეფესა, და შეეზრახა ლიპარიტს: ცნა ესე მეფემან ბაგრატ
ზამთრისა ბუქთა საშინელთა, გარდაიარა შავშეთი და ჩავიდა ქართლს: და ლი
პარიტ გამოიყვანნა ახლად საბერძნეთით დემეტრე ძმა ბაგრატ მეფი
სა, ბერძენთა მეფის განძი, და ლაშქარი შემწე იყო, და განხეთქნა ამის სამ

ეფოსა კაცნი რ~ლნიმე წარუდგინნა დემეტრეს და რ~ლნიმე დარჩეს ბაგ
რატის ერთგულობასა შინა: და ძე ლიპარიტისი ი~ნე მძევლად დარჩა ბაგრ
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ატის ერთგუკებასა შინა, და ითხოვა იგი ბაგრატისგან, და ნაცვლად
გაუშვა აბუსერი თავის ციხითა მშვიდობით, და იყუნეს თანა მდგომ
ნი ლიპარიტისა კახნი ძალითა მათითა, და დ~თ სომეხთ მეფე ძალითა
მისითა, და განძლიერდებოდეს იგინი ძალითა მათითა, ამას კერძოსა
ქართლისასა, და იყო მიდამო საურავი ჵელოვნად, და მოვიდეს ვარანგნი
სამი ათასი კაცი, და დააყენნა ბაბს <note>ბაშს</note> გარდამოიტანა თანა შვიდასი
კაცი და მოვ
იდა ბაგრატ ბიდათ <note>შიდათ</note> ლაშქრითა, და ამით ვარანგითა მესხნი
ვერღარა მოილო
დინეს, მივიდეს და შეიბნეს თავსა სასირეთისა ჭალისასა, გაიქცა შიდა ლაშქარი:
და ომსა ამასვე კვლა შეიპყრეს აბუსერი, და სხვანიცა დიდებულნი მისთანა, ვერღა
რა უძლეს ბრძოლაჳ ვარანგთა მისცნა ლიპარიტ პაშტნი და წინა მათსა
პურსა უკაზმიდეს, და ეგრეთ ლხინი გარდავლეს: და ამისსა პ~ლ მომკვდარ იყო ძმა
ბაგრატისი დემეტრე: და შ~დ გაქცევისა შეშინდა ბაგრატ სამეფოსა და მამულისა მ
ისისა განხეთქილობასა და უქმნა მუდარა ლიპარიტს: და მცირედისა ცხენო
სნითა მივიდა ლიპარიტის თანა ხოვლესა: და რა ცნა ლიპარიტ მისვლა მისი ა
რა ნახა გარიდა მუნით შეიქცა ბაგრატ, და წარვიდა აფხაზეთს: და შ~დ მცირედი
სა ჟამისა სულა ერისთავმან კალმახისამან, გრიგოლი ერისთავმან არტან
უჯისამან შეაერთეს სიტყვა და შეიწყუნეს მათ თანა სხვანიცა აზნაურნი მესხნი, და უ
ჵმეს მეფესა ბაგრატს, და წარმოემართა ლაშქრითა, გარდამოვლო გზა რკინის
ჯ~ისა: და შეკრბეს არყის ციხესა: ცნა ესე ლიპარიტ, და შეკრიბა თავისა ლაშ
ქარი, და მოირთნა კახნი და სომეხნი, და ბერძენნი თანავე ჰყვეს: და მიუ
ჵდა არყის ციხესა უგრძნულად, და შეიბნეს სძლია ლიპარიტვე და გააქცია
მეფე: შეიპყრეს სულა კალმახისა ერისთავი, და მრავლითა ტანჯვითა და
ძელსა გასუმითა, სთხოვეს კალმახი და არა მისცა მასვე ომსა შეიპყრეს გრიგოლ ძე
აბსერისი სთხოვეს არტანუჯი სიკვდილისა ქადებითა, და მისცა: მოი
რჭუნა ლიპარიტ და აიხვნა ზემონი ციხენი, და მიირთნა თავადნი კაცნი:
და გარეს გარე წარვიდა ლიპარიტ მითვე ლაშქრითა დვინად და ულა
შქრა ბერძენთა მეფესა დვინელსა ზედა და შემოიქცა თავის ქვეყნა
სა, და შ~დ წელიწდისა მოქცევასა, გამოჩნდეს თურქნი სულტნისა
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ნი ბაჰრამ ლამიანი ქ~ყნასა ბასიანისასა გამოვიდა ბერძენთა მეფისა
ლაშქარი და უჵმეს ლიპარიტს: და წარვიდა ლიპარიტ შველად ბერ
ძენთა ყ~ითა ლაშქრითა, ამის ზემოსა კერძისათა შეიბნეს ორდრ
ოსა, და უკუმიასა ქვემოთ, და გააქციეს ყ~ლი სპა საბერძნეთისა და ლიპა

რიტისა, თურქთა იქმნა მოსრვა დიდი, და შეიპყრეს ლიპარიტ და წ
არიყვანეს ხვარასანს სულტანსა თანა: დიდებულთა ამის სამეფოსათა, და
შვილთა ლიპარიტისთა, ი~ნე და ნიანია იძებნეს უშიშოება, და გამოიყვანეს
მეფე მეფედ, და კ~დ მოირჭვნა და შეიპყრნა შვილნი ლიპარიტისანი, აიღო
უფლის ციხე, და გამოუშვა ი~ნე: და დადგომილ იყუნეს განძისა ქ~ყნას თუ
რქნი, და წასაღებლად მიეწურა განძა გამოგზავნა თავის ნაცვლად ბერ
ძენთა მეფემან ლიხტური ყოვლითა ლაშქრითა დიდითა: და აწვიეს ბა
გრატს ლაშქრითა მისითა და წარიყვანა თანა დაემართნეს თურქთა,
და მივიდეს განძას კარსა, და მორიდეს თურქთა და დაირჩინეს განძი
ს ქ~ყნა და შემოიქცეს მშვიდობით: და ამისა შ~დ კ~დ უჵმეს ტფილელთა
და მოსცეს ტფილისი ბაგრატს და შეიყვანეს შ~ა, და იყო სიხარული და
მშვიდობა დიდი და ამისსა შ~დ დაეჵსნა ლიპარიტ თურქთა და შემო
ვიდა ანის, დააგდო ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზით აღმოვლო
ქართლი, და მივიდა ჯავახეთს, განძლიერდა ლიპარიტ რ~ მსახურ
ებისა მისისათჴს ტყვე ქმნილ იყო წარვიდა საბერძნეთს და ნახა ბერძ
ენთა მეფე და მოირთო ბერძენთა მეფისაგან ძალი და ვერღარა დაუდგა ბაგრატ: და
ამისსა პ~ლ სუმო
და ძე მისი გიორგი ბაგრატს: დაუტევა ქუთათის მეფედ სამეფოსა
ზედა აფხაზეთისასა, და წარვიდა თჴთ დ~თ საბერძნეთსჱ მას ჟამსა იყო მე
ფე ბერძენთა მიხაილ მონამოხი + კონსტანტინე და ლიპარიტის სათნოთა სწრაფი
თ ვერღარა შეაქცია თავის მამულსა ზ~ა ბაგრატ: დაყო მუნ სამი წ
ელიწადი დიდსა დიდებასა და პატივსა შ~ა ბერძენთასა: ვ~ე იყო ბაგრატ სა
ბერძნეთს ითხოვა ლიპარიტ ძე ბაგრატისი გ~ი მეფედ დამხედ მოსცეს იგი
დედამან მისმან, და დიდებულთა მის ქვეყანისათა, მოიყვანეს საყდარსა
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რუისისასა აკ~ხეს მეფედ და მოიყვანეს მზრდელად მისა ლიპარიტ, და
პატრონად დაჳ ბაგრატისი გუარანდუხტ დედოფალი: კაცი სრუ
ლი და უნაცვალო სახითა სიბრძნითა, სიუხვითა და ღ~თის მსახუ
რებითა და ყოვლითა კეთილითა: და შ~დ მცირედისა ჟამისა მოითხო
ვა გურანდუხტ ბაგრატ ბერძენთა მეფისაგან: და გამოგზა
ვნა ბერძენთა მეფემან დიდითა დიდებითა, ნიჭითა და განძითა მ
იუწდომელითა: მიეგება ყ~ლი ლაშქარი აფხაზეთისა ზღვი
ს პირსა ხუფთას: და იყო სიხარული და ღ~თის მადლობა დი
დი, ბრძანა და შემოვიდა სახლად თჴსად ქუთათის, და ლიპარი
ტ მოირჭვნა ზემოსა კერძ[ო]სა დაუკლებლად: და იყო მოყვ
არედ მისსა ხორასანს დუღლუბეგ სულტანი, და საბერძნეთ
ს მეფე ბერძენთა, და ზრდიდა ბაგრატის ძესა გ~ის მცირესა
სახელითა მეფობისათა: ხ~ ბაგრატს აქვნდა ლიხსა ქვემოთ კერძი მი
წყობით: და მცირედისა ჟამისა შ~დ ამის სამეფოსა დიდებულთა
მოეწყინა პატრონობა ლიპარიტისი: სულა კალმახელნი და ყ~ნ

ი მესხნი გამოექცეს ლიპარიტს: და შეიპყრეს დლივს ლიპარ
იტ და ძე მისი ი~ნე: ხ~ ნიანია გარდაეხვეწა და მიმართა კლდეკართა
და არა შეუშვეს მამისა მისისა ციხოვანთა და წარვიდა ანის ბერძენთა
თანა: ხ~ ლიპარიტ და ი~ნე პყრობილი სულა წარიყვანნა კალმახს: გაგ
ზავნა სულა მეფესა წ~ე სულთა ზ~ა მჵმობელნი: ხ~ გურანდუხტ და ძე
ბაგრატისი გ~ი დგეს ხრტილასა: და რა ცნეს შეპყრობა ლიპარიტისი,
შეიყვანეს ახალ ქალაქსა, და მუნ მოილოდინეს ბაგრატ სულთა ზა:
მივიდა ბაგრატ მეფე, და ამის მსახურებისა ნაცვლად მეფემან უბოძა მ
ამულობით ციხის ჯვარი, ოძრჵე ბოდოკლდითა, და სხვაცა მრავალი სა
ქონელი, და სამღდ~ლთ მოძღრონი, და რაჳცა უნდოთა: მოვიდა მეფისა წ~ე
სულა ჯავახეთს და მოგვარა ლიპარიტ და ი~ნე პყრობილნი და მოახსენა
ჵელთა აიხვნა ლიპარიტეთგან ციხენი არტანუჯი, და ყველი უფლის,
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ციხე და ბირთვისი: ხ~ კლდეკარნი მტკიცედ ეპყრნეს ციხოვანთა რ~
მუნ შიგან დგა ანამორი მწიგნობართ უხუცესი ლიპარიტისი: მი
იყვანეს თრიალეთს ამოთა თხოვითა არა მოსცნეს ციხოვანთა კლდე
კარნი: აღმართნეს ძელნი და გაასხნეს მას ზედა ლიპარიტ და ი~ნე
განწირნეს სიკვდილად: და შემდგომათ დღეთა მრავალთა მოიმტკიცეს მეფე
და დიდებულნი ამის სამეფოსანი ციხოვანთა ლიპარიტისთა მშვი
დობით გაშვებისათჴს ლიპარიტისა და ი~ნესთჴს, მოსცნა კლდეკა
რნი, გამოიღო თავის ხვასტაგი და ჩაიცვნა ჩოხანი ლიპარი
ტ: და შევედრა ძე მისი ი~ნე მეფესა, და დარჩა არგვეთის მამული
იოანეს: ეფუცა ლიპარიტ მეფესა შეუცოდებლობისათვის, გ
აუშვეს და წარვიდა სამეფოსა: შემდგომად მცირედისა
ჟამისა გაიპარა და წარვიდა ი~ნე საბერძნეთს და დაყვნა წელნი რაო
დენნიმე: და ნიანია მოკვდა ანის ბერძენთა ყმობასა შ~ა და ი~ნეს
უურვა თავის მამამან ბაგრატს თანა და თჴთ ბაგრატცა გამოიზი
დნა და გამოიყვანა ამას სამეფოსა, და უბოძა მამული არგვე
თისა და ქართლისა და ჰმონებდა ერთგულობით და იყო თავადთა თანა ამის სამ
ეფოსათა და სპასალარ სიკეთითა მისითა: ხ~ ლიპარიტ მიიცვალა სა
ბერძნეთს სამეფოსა ქალაქა კოსტანტინე პოლეს: და წამოიღე
ს დიდითა დიდებითა ერთგულთა და გაზრდილთა მისთა, მოიტანეს და
დამარხეს კაცხს სამარხოსა მამათა მათთასა, და მოირჭუნა ბაგრატ და
განძლიერდა უფროს ყ~თა მეფეთა ამის სამეფოსათა: და ამან წარუხვნა
ყ~ნი ციხენი ჰერეთისა და კახეთისანი თჴნიერ კუეტარისა და ნახჭევან
ისა, და შ~დ ამისსა იქმნეს დიდნი საქმენი და აღძრვანი დიდთა მეფე
თანი: ამისსა მეფობასა შ~ა გამოვიდა სურტანი არფასარან მეფე სპ
არსეთისა დასხმის გვარად უგრძნეულად მოვიდეს და შემუსრნეს
კანგარი და თრიალეთი: და დღესა ერთსა მარბიელმან მისმან მიუწ
ია ყველის ყურსა, გარდავიდა შავშეთს კლარჯეთს, ტაოს ვ~ე ფანასკერ
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ტამდე და მასვე დღესა ჩამოუწია თორს და ღვივის ჵევს, და თჴთ დადგა თრიალეთს
სამ დღე: მას ჟ~ა მომავალი იყო მეფე ტაოთ, და თანა ჰყუანდეს დედა და დაჳ და
ძე მისი გ~ი დადგრომილ იყუნეს ხეკრებულთა და აყრისა მისისა ჟამათ მოუჵდა
ლაშქარი სულტნისა, წამოვიდეს <note>და წარმოდგეს</note> ქედსა ზ~ა ხ~ იგინი
ჩამოესწრნეს ქართლს: წავიდა
ჯავახეთს, და მოადგა ახალ ქალაქსა რ~ მესხნი აზნაურნი, და ზემოსა კერძის
ანი, ძლიერად დგეს ახალ ქალაქს, და ბრძოდეს სამ დღე რ~ არა ზღუდითა
მტკიცითა განსრულებულ იყო ახალ ქალაქი ვერღარა დაუდგმიდეს ბ
რძოლათა ძლიერთა აღიჭურნეს მყოფნი ქალაქისანი, და განახვნეს კარნი, და
შეიბნეს ძლიერად, მოსრეს პირითა მახვილისათა, შევიდეს თურქნი ქალაქ
ად, და ტყუე ყუეს ურიცხვი ერი ქრისტიანეთა: აღიღეს განძი და ტყვე ძ
ლიერი, და შეიღება წყალი ახალ ქალაქისა სისხლითა და მოუვლინა ახალ
ქალაქით მოციქული სულტანმან, დაჰკიდა მზახობა სთხოვა დისწული ც
ოლად ბაგრატ მეფესა და მიიქცა სულტანი ანისად შემუსრა და წაუღო
ანისი მოსრნა და ტყვე ყუნა ურიცხვნი სულნი და წარვიდა ქ~ყნად თ
ჴსად სპარსეთად, და ანისი წარუღო ბერძენთა, და მისცა მანუჩარს
ძესა აბულასვარისსა: ხ~ დისწული ბაგრატისა, რ~ლსა ითხოვდა სულტა
ნი იყო ძმის წული სომეხთა მეფისა კ~კესი სთხოვა ბაგრატ
აშიაზე#-------------------------და არა მოსცა სომეხთა მე
ფემან, მიგ
ზავნა ბაგრ
ატ მო
#--------------------------------------------------მოციქუ
ლად დიდ ძალად ერისთავი ვარაზ ბაკურ გამრეკელი, იბირნა კა
ცნი სომეხთა მეფისანიცა, და სამშვილდეს შემომავალი სომეხთა მე
ფე კ~კე და ძმა მისი სუმბატ შეიპყრეს ქვეშის ჭალასა, და აცნობეს ბ
აგრატს, და წარვიდა ქვაჵვრელთად მსწრაფლ, და მოგვარნეს პყრო
ბილნი კლდე კართა ქვეშე სთხოვა სამშვილდე და არა მოსცეს: და ერთი ძ
მა მათი შესრულ იყო სამშვილდეს ადარნასე: ხ~ მიიყვანეს სამშვილდე
ს, და ამართეს ძელნი, და გასვეს სომეხთ მეფე კ~კე [ითხოვეს]სამდ
ღე მშვიდობა, ითხოეს და მოსცეს სამშვილდე: ხ~ მოსრულ იყვნეს ორნი ერ
ისთავნი სომეხთა მეფისანი ლუკიის ერისთავი, და კაკვა ქარისა აძლევ
დეს და მოსცემდეს სამთა ციხეთა: სუმბატ ძმა კ~კესი: ოფრეთს და კო
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შკსა და ვარზაქარს ხ~ შეეწყალნეს ბაგრატ მეფესა და მისცნა და უთავის
უფლნა ყოველნი ციხენი თჴნიერ სამშვილდისა, და არცა სხვანი ციხეთა უ
ფალნი დიდებულნი მათნი შემოუშვნა ა~დ სამშვილდე ოდენ იპყრა სახ
ლად თჴსად, და ეგრეთვე ჰმონებდეს სომეხნიჱ ხ~ დიდმან ბაგრატ მეფ
ემან გაათხოვა ასული თჴსი მართა და შერთო ბერძენთა მეფესა: ხ~ შე
მდგომად ამისსა გაათხოვა დისწული თჴსი და შერთო სპარსთა მეფესა სუ
ლტანსა: და შ~დ სამისა წლისა გამოვიდა სულტანი, შემოვლო რანი და უგ
რძნეულად შევიდა ჰერეთად, და მის ქვეყანისა დიდებულნი იყუნეს მორთუ
ლ და ერთგულ ბაგრატისა, და მას ჟ~ა იყო მცირედითა საქონლითა მეფე კახეთ
ისა აღსართან ძე გაგიკისა და ყოველთა დაყარნეს ციხენი მათნი, და ივლტ
ოდეს კავკასიად და იყო ბაგრატ გალაშქრებული კახეთისა აღებად: და ლა
შქარი მისი წინა გაგზანილი იყო ვეჟინის ერისთავსა თანა წირქვალელ
სა შემოიქცეს მშვიდობით, და უამბეს შემოსვლა სულტნისა და დაყრა
ციხეთა, შემოიქცა სწრაფით და მოვიდა ქ~ყნად თჴსად ქართლად: ხ~ ა
ღსართან მიერთო სურტანსა: მიუძღვნა ძღვენი დიდი, და დაუტევა ს
ჯული, დაიცვითა წინა აღუთქვა ხარაჯა, და მისცნა ყოველნი ციხენი
დაყრილნი სულტანმან მასვე და რ~ნი აფხაზთა მეფისა კაცთა დაეყარნ
ეს და რ~ნი თჴთ აღსართანისათა, მისცა ყოველი აღსართანს: და შ~დ სა
მისა კუირისა წარმოემართა აფხაზთა მეფესა ზედა: და მიერთნეს სომეხთა
მეფე კ~კე და ტფილელი ამირა და აღსართან შემოჰყვეს ქართლს თანა ჯაჭ
ვითა: გაუშვეს მარბიელი ცისკრად, და სამწუხროდ აღივსო ყოველ
ი ქართლი: თვესა დეკენბერსა ი, დღესა სამშაბათსა: ქკ~ნი იყო: ს~პჲ,
და იყო ქართლს შ~ა პური და ღვინო ფრიადი, და დაყო ექვსი კვირა, და
იწყო ოჵრებად და ჵოცად კაცისა: და გარდავიდა მარბიელი მისი არგვეთს: მი
უწიეს, დაარბიეს ვ~ე სვერის ციხემდე და მოისრა ურიცხვი სული ქ~ეანე
თა და ტყვე იქმნა და იქმნა საძაგელ ქ~ყნა ქართლისა სახილველ კაცთა
მოოჵრდეს ყოველნი ეკლესიან სიმრავლითა მძორისათა, არა დაედგ
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მოდა ქვეყნასა თვალნი და ცოდვათა ჩვენთა მოსაგებელსა რისხვასა ღ~თ
ისასა, ზეცით ცა წამებდა სისხლის მწვიმელი, ღრუბელი აღმოსავა
ლით მოეფინა ქართლსა ზედა, და იქმნა ღამე უკუნი ვ~ა ნათელი დღისა და.
იყო ხილვა მისი საშინელი, და შესაძრწუნებელი: და არე არე სისხლი წვიმულ
ი ეხილვა კაცთა: და იქმნა ზამთარი სასტიკი, რ~ლი გარდაეხვეწა [ზამთა
რს] და მიმართა მთათა, მოსწყვიდა იგინიცა სიფიცხემან ზამთრისამან: ხ~ ყ~ა
ქართლსა შ~ა დადგა ლაშქარი და თჴთ თავადი სულტანი დადგა კარბს: და
მერმე ჩამოდგა შერთულთა, დააჭირვა სიძნელემან ზამთრისამან და ბ
უქთა ძლიერთა: და მიგზავნა მოციქულად ი~ნე ძე ლიპარიტისი მეფემან ბაგ
რატ ძიებნად მშვიდობისა: ხ~ სულტანმან შეაქცია იგი აფხაზეთად და ბ
აგრატს სთხოვა ხარაჯა, და უქადა მშვიდობა, ხ~ სიფიცხლისაგან ზამ

თრისა ვერღარა მოილოდინა და წარვიდა ქართლით: და ჩამავალმან წ
არუღო ტფილისი და რუსთავი:
აშიაზე#---------------------------------და მისცა ფადლონს განძისა პატრონსა: არა თ მეფეთა ჩვენთა მტერობისა
თ~ს ოდენ ამო
სწყვიდა ტფილი
სი და რსთა
ვი ამას
#--------------------------------------------------------ამას სამეფოსა, არცა ამისთჴს ქმნა თუ
მცა იგი ამირა ორგულად დადგომილ იყუნეს მისსა კარსა ზედა ა~დ კ
ეთილისა და მსახურებისა ნაცვლად ბოროტსა ჰყოფდიან ყ~ა კაცსა
ზ~ა რ~ მინდობილ იყვნეს იგინი ძალსა უღთოებისა მათისასა, და იყვ
ნეს იგინი ყოვლით კერძო მცბიერ: და ამის ქართლისა ოჵრებას
ა შ~ა იყო ლაშქრისა მისისა სიმრავლე ხუთასი ათასი და წარვიდა სუ
ლტანი ქვეყანად [თი]თჴსად: და მოიწია არე გაზაფხულისა: შეიქმ
ნა სიმდიდრე წყალთა ძლიერი, და მტკვარი ვერღარა ეტია ნ
ნადინობსა თჴსსა: მოეფინა ველთა და წარიღო მრავალი სული რ~ლი
დარჩომილ იყო სულტნისაგან: და ამისსა შ~დ იწყო ფადლონ ამპა
რტავანებასა და ურჯუებასა და სიახლესა ტფილისისა, [სადა]
[მე], სადამე სადმე გამოყვანებასა ჵელოსანთასა: და ვითარ იქმნა გაზაფხულ
ი გარდამოვიდა მეფე ქართლად და ჩადგა დიდგორთა და ცნა დადგომა მეფისა,
რ~ საზაფხულო მეფეთა სადგომი არს ადგილი იგი ხ~ ფადლონ არად
შერაცხა დიდგორთა დგომა მეფისა წარმოემართა ლაშქრითა ოცდა ა
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ათსამეტი ათასითა კაცითა: მოვიდა ტფილის და დაიბანაკა ველსა ისნისასა:
ხ~ მუნ დაუტევნა კარავნი, და აღმოვლო ღამე ყოლ მუხნარისა დაარბივნა
ქართლისა ნაპირნი: ხ~ ცნა ტფილისით გაღმართ აფხაზთა მეფემან ქართლ
ისა ვნება, წარმოსვლა ფადლონისა: გამოგზავნა ხილვად ი~ნე ძე ლიპარი
ტისი ერისთავი, და ნიანია ძე ქვაბლისი და მურვან ჯაყელი ერისთავი ყველის
ა, და თანა სხვანიცა აზნაურნი მცირედნი რჩეულითა ლაშქრითა: ხ~ ქართ
ლს ვერღარა ჩამოეწივრნეს, შექცეულთა გაუსწრეს მუხნარს წინა წ
ილკნის გორთა თანა უკანა კერძ[ო]სა შეებნეს და პირველსავე ჵრმლისა მოკიდება
სა გააქციეს ფადლონ და მოადგა ფადლონის ლაშქარი გაქცეული ტრამასა ნა
რეკვავისასა მიჰჵოცდეს და იპყრობდეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი: და აღმოეგო
ხრამი იგი ცხენითა და კაცითა: და ზედა ლაშქარმან მეოტმან გასვლა იწ
ყო შობოს ტყით, და ყოველთა ტყეთაგან და ძეძვნართაგან ვითა ჭივჭვისა მართვე
თა გამოჰკრებდეს დამალულსა ლაშქარსა ფადლონისსა ბაგრატის ლა

შქარნი, და შემოუსწრეს წინა იწროსა ღართისასა და მცირედნი ვინ
მე გაესწრნეს და სდევნა ლაშქარმან ბაგრატისმა ვ~ე მთამდე ხერ
კისა, მოსრეს და ტყვე ყვეს ლაშქარი ფადლონისი: და დახოცეს: ხ~ ფადლონ ათხუ
ტმეტითა ოდენ ცხენოსნითა წარვლო გზა წილკნისა და მიეხვია პირსა არა
გვისასა და გაჰჵდა ნარღვევთა გზით ერწოს და თქვა თავი თვისი მოციქუ
ლად, ვ~დ ფადლონის მოციქული ვარ და მახარობლად მივალ აღსარ
თანის თანა: აფხაზთა მეფისა ლაშქარი გავაქცივეთ, დახვდა კაცი ვინმე მე
ცნიერი რ~ი იცნობდა ფადლონს და რქვა: არა ხარ შენ მოციქულ
ი ა~დ ხარ შენ ამირათა ამირა ფადლონ ჰრქვა კაცსა მას ფადლონ, მიიღე ჩემგან ოქ
რო და ვეცხლი დიდ ძალი და საკარგავნი მრავალნი, და ნუ შემიწამებ გარდამი
ყუანე მინდორად, და წამომყევ თანა: ჰრქვა კაცმან ვერ ვიქმ საქმესა
მაგას რ~ მკვიდრი ვარ მე ამის სოფლისა: აწ ისმინე ჩემი, და მომყევ თანა,
და მე მიგიყვანო აღსართანისთანა, და მან გაგგზავნოს ქვეყანასა შენსა
ნებსით, არა უნდა ესე ფადლონს: ა~დ ერწოთ ვერღარა შემძლე
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ბელ იყო წარსვლად, წარუძღვა კაცი იგი, და მიგვარა ჟალეთს ისაკს ტოლბ
ელის ძესა, აზნაურსა მესხსა: ხ~ რა ცნა ფადლონის კარად მისვლა, გაძარც
ვა ერი ფადლონისა, გარდაყარნა ცხენისაგან, და დაიჭირნა ჵელთა და შეს
ვა ჯორსა ზედა ფადლონ: და არა იჵსენა ისაკ მკვიდრობა აფხაზთა მეფისა,
აშიაზე#------------------------რ~ნცა
აფხაზთა
მეფის
#--------------------------------------საგან გაქცეული ფადლონ შეიპყრა, და შეგვარა ბოჭორმას ბაგრა
ტისთვის: ამან მსწრაფლ წარიყვანა და მიჰგვარა აღსართანს თელავს: ხ~ აღ
სართან მსწრაფლ წარიყუანა ხორნაბუჯს ხ~ აფხაზთა მეფისაგან ეშინოდა
უკანა ჩამოდგომისა, მიუპყრეს ხორნაბუჯს ფადლონ, და მისცა ხორნა
ბუჯი, წარიყვანეს არადეთად და მისცა არადეთი აღსართანსავე: ხ~ ბაგრა
ტ შეშინდა გაშვებასა ფადლონისასა. მისცა ბოჭორმა, და უჯარ
მო კახთა, და წამოიყვანა ფადლონ: გასვეს ძელსა მიუპყრეს ტფილისი,
და აიღეს ჭირვეულად ტფილისი+
აშიაზე #------------------------------------------------------------------------რ~ მნ ში
გან მდგომი კა
ცი გაამირება
სა ლამოდა, და არა

დაიჭირა ბაგ
რატ თვისად
ტფილისი
#---------------------------------------------------ა~დ დმანის დატევებული სითლარაბა ძებ
ნა შემოიყუანა და მისცა მას ტფილისი: ხ~ თავისად აიხვნა ციხენი
რუსთავი ფარცხისი აგარანი გრიგოლ წმიდანი და ქ[ფ]ავაზნი: და ორმოც და
ოთხი ათასი დრაჰკანი და მძევალნი ძმის წული მისი, ძე მანუჩასი, და
სამთა თავადთა განძისათა: და შ~დ ამისა მოგზავნა სულტან
მან სარანგი ალხაზი, და მისითა შუამდგომლობითა და სიტყვითა,
დაეზავა ბაგრატ და გაუტევა ფადლონ, და გაგზავნა საჵელმწიფოსა თ~სსა გა
ნძას: და წარჰყვა სარანგი თანა, და მოართვეს გაგიკეთი, და აღიღო აფხაზ
თა მეფემან გაგი: შ~დ ამისსა ფადლონმა გატეხა ფიცნი, და შუა მდგომელო
ბანი დიდისა სულტანისანი, და მოიპარა ქავაზინი: და შ~დ მისსა მეფე აფ
ხაზეთს იყო: მოვიდა ფადლონ და მოადგა აგარათა,+
აშიაზე#-----------------------------------და განსცნა ციხის თავმან აგარანი, და
მსწრაფლ აღ
მოვიდა მეფე
და მივიდა და
მოადგა აგა
რათა და
#-------------------------------------------და წაიხვნა აგა
რანი, და გამოიყუანა დორღოლელი ოსთა მეფე, ორმოც და რ
ვა ათასითა ოვსითა: და წარუძღვანა ძე მისი გ~ი კურატპალატი, და მო
აოჵრა განძა და აღიღო ტყვე, და ნატყვენავი ურიცხვი, და გაგზავნა თავის
სამეფოდ: ამისად შ~დ აღისურვილა დიდმან ოვსთა მეფემან დორ
ღულელმან დის სიძისა მათისა ბაგრატის სევასტოსის თ~ს [თავის] და ითხო
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ვა დარბაზობა ბაგრატისაგან ხ~ ბაგრატ ნება სცა: და მხიარულად წა
რმოემართა ოვსთა მეფე, ყოვლითა თავადითა ოვსეთისათა, და აღმოვ
ლო გზა აფხაზეთისა: და მოვიდა ქუთათის, და ნახა დაჳ მათი დედოფალ
ი დედა გ~ი კურატპალატისა რ~ გ~ი კურატპალატი გებულ იყო უწინა და მო
იყუანეს ქართლს, და მეფე იდგა ჵიდის ჭალასა ნადარბაზევს: და მო
ეგება წინა, დიდითა სიამითა პატივითა: შეკრბეს ერთგან კეზუთა ზ~ა და ი
ყო სიხარული, და ჵმა ბუკთა და დუმბულათა საშინელი და მიუწდო

მელი [და მიწვდომელი] და დაყუეს ერთგან დღე ათორმეტი, და გან
ისვენეს ყოვლითა განსვენებითა, და სიხარულითა: და შ~დ ზამთრისა მიზ
ეზითა გაისწრაფეს და მისცა ნიჭი საბოძვარი მეფესა, და ყ~ა დიდებულსა
ოვსეთისასა, გაგზავნა და წარვიდეს სიხარულითა დიდითა: და შ~დ ამ
ისსა არონიებდა სულტანი მოციქულთა, და უკრებდა ძღვენთა ბა
გრატ მეფესა, ამოთა ენითა სთხოვდა ხარაჯასა, და არა დაიდვა ბაგრ
ატ მეფემან ხარაჯა: ა~დ ავლენდა იგიცა მოციქულთა, და უკრებდა იგიცა
ძღვენსა, და იყო მათ შ~ს სიტყუით საყვარელი და შემდგომად მცირედთა წელი
წადთა სამ შვილდისა ბართა მდგომსა ბაგრატ მეფესა დაეცა სალმობა
მუცლისა და ჩადგა მარაბდათა, და გაუძნელდა სალმობა, და ტახტითა წარმო
იყვანეს და თ~ა ჰყუა გ~ი კურატპალატი: და ყ~ნი დიდებლნი მისნი: ხ~ გ~ი
კრატპალატი გაგებულ იყო წინა და მოიყუანეს ქართ
ლს მეფე: და ყ~ნი დიდებულნი მისნი მუნ მოვიდეს: და მოვიდა დედა მისი მ
არიამ: დედოფალი და ცოლი მისი ბორენა და ასლი მისი მარიამ და შ~დ მცირედთა
დღეთა მიუთვალა ძე მათი გ~ი კურატპალატი
მეფედ, დიდებულთა ამის სამეფოსათა: და ყოველნი შეჰვედრნა მას: და რქ
ვა დედასა თჴსსა, დედაო მეწყალვი შენ, რ~ ყ~ნი შობილნი შენნი წარმოგ
ვიქციენ, წინა, და ეგრეთღა შენ მოჰკვდები: და შ~დ ამისსა გარდაიცვალა
მეფე ბაგრატ, თვესა ნ~ნბერსა კ~დ: ქკ~ნნი ს~ჟბ: და ამისვე ბაგრატის
სიკ~დილისა ჟამთა შ~ა მოიკლა სულტანი კაცისა ვისგანმე ბერისა თუ
რქისაგან, თავის ლაშქართა ხარგასა შ~ა: გაევლო ჯეონი შვიდასი ათასი
თა კაცითა: გაელაშქრა თურქთა მეფესა ზედა სამარყანდისა სიახლესა
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ციხესა მოადგა: და მოიკლა მის ციხისა პატრონისა თურქისა მ~რ და ვერღარა შ
ეესწრა თურქი იგი ციხესა, და დაჭრეს უწყალოდ მახვილითაჱ და ვერ
ღარა ცნეს ბაგრატ და სულტანმან ერთმანერთისა სიკ~დილი: შ~დ ამ
ისსა დაჯდა ძე ბაგრატისი გიორგი კურატპალატი მეფედ:ბ გ~ი
[მე]ორმოცდა მეათ[თოთხ]რვამეტე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა გ~ი ძე ბაგ
რატისი ბაგრატოანი: ქკსა: ს~უგ
ხ~ ამის ბაგრატის მეფობისა
ზე არა აფრინდა ყ~ა შ~ა მამულსა მისსა ერთიცა ქათამი, და დიდითა დიდებ
ითა და პატივითა წარიყუანეს და დამარხეს ჭყონდიდს: ესე მეფე ბაგრატ, წელ
იწდისა ცხრისა მეფე იქმნა და აღესრულა წლისა ორმეოც და ათექვსმე
ტისაჱ ესე ბაგრატ პ~ლ იყო კურატპარატი, და შ~დ მერმე იქმნა სევა
სტოს, იყო კაცი უშვენიერესი ყ~თასა სრული სიბრძნითა, ფილოსოფოსი ე
ნითა, სვიანი ბედითა, უმდიდრესი ყ~თა აფხაზთა მეფეთასა, მოწყალე შ
ეცოდებულთათჴს, უხვი ალაგთა ზედა: ხ~ ჟამთა მისთა ქ~ყნასა დაწყნარება
არა ჰქონდა, ეკლესიანი გლახაკნი აზნაურნი ვერ იკითხვებოდეს: ხ~ გ~ი მეფე

იყო მოწყალე და განმკითხველი გლახაკთა და დავრდომილთა, კაცი საშიში და უხ
ვი ყ~თა მეფეთა აფხაზეთისათა, პურად უკეთესი ყ~თა კაცთასა ცხენოსან
მშვილდოსანი
რჩეული: და შ~დ მამისა მისისა დაყო ზამთარი ერთი მშვიდობით და ზაფ
ხულის ნახევარი: ხ~ შ~დ თავადთა ამის სამეფოსათა, ნიანია ქვაბულისძემან და
ი~ნე ლიპარიტის ძემან, და ვარდან სვანთა ერისთავმან რეცა თუ იკლეს რა
მე სიყრმითა გიორგი მეფისათა, და აუშალეს ქ~ყნა: ი~ნემ მოირთნა კახნი, და
დადგა ქსნის პირსა, და ნიანია წარიღო ქუთათისისა საჭურჭლე, და შედგა
ქუთათის შიგა, და ვარდან გაადგინნა სვანნი ავისა მოხარულნი, დაარბიეს და
ამოსწყვიტეს საეგრო: ხ~ გ~ი მეფემან სძლო სიკეთითა სიბრძნითა, და ძვირ უხს
ენებელ იქმნა: უბოძა ი~ნეს სამშვილდე, და ძესა ივანესსა ლიპარიტს მ
ისცა ლ[ლ]ოწობანი ნაცვლად რუსთავისა რ~ლ მიეცა კახთა, და ნიანიას თმო
გვი, და სხვანი საქონელნი რჩეულნი, ვარდანს უბოძა ასკალანა, და უთა
ღუობა ჯაყელთა ი~ნეს სიტყვით უბოძა ყოველივე, ერთგული და ორგუ
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ლი დაფარა წყალობითა და დაიწყნარა მეფობა თჴსი გ~ი მეფემან: კ~დ გაად
გა ი~ნე ლიპარიტის ძე, და ცნა გ~ი მეფემან ქუთათისით გარდამოვიდა სამცხეს
მოირთნა მესხნი გარდამოიარა და მივიდა სამშვილდის კარს, მუნ მოიყუანა
კახთა მეფე აღსართან, ვერ დადგა ი~ნე ციხეში მირიდა მთათა სამხრისათა,
და მასვე შლილობასა შ~ა წაიხვნა ლოწობანნი ლიპარიტისაგან აღსართან: მოეყა
რა მეფე სამშვილდესა გარდადგა ჯავახეთს: და მოიყვანა მეფეთ მეფემან
გ~ი მათ წ~ე დაიფიცნეს ეკრანთას: და დაიმტკიცა ი~ნე კლდე კართა და სამშვილდ
ესა ზედა: კ~დცა გადგა ი~ნე; გამოსტყუა გაგი ციხოანთა გ~ი მეფისათა, და მიჰ
ყიდა ფადლონს განძის პატრონსა: და შ~დ ამისსა მოვიდა სულტან
ი მალიქშა მტერად ყ~თა ქრისტიანეთა: მიაგება ი~ნე ძე მისი ლიპარიტ
წინა: შეაწყნარა სულტანმან, და დაყო მისთანა ხანი მცირედი და გამოეპარა
[რა]და მოვიდა სულტანი. და მოადგა სამშვილდესა, წარუღო სამშვილ
დე და ტყვე იქმნა ი~ნე თავითა ცოლითა, და შჴლის შჴლითა და ყ~თა აზნაუ
რთა დედა წულითა, და დაიჭირა სამშვილდე სულტანმან, და მუნ დგომა
სა მოარბია ქართლი, წაიღეს ტყვე, და ნატყვენავი ურიცხვი, და შეიქცა
გარე, და აიღო განძა და დააგდო სარანგი თავადად განძას, და ბრძოლად
ამის ქ~ყნისა ყოვლისა, ორმოც და რვა ათასითა კაცითა, შედგა ფადლონ
ციხეთა მაგართა და ვერ დაუდგნა გამოიყვანეს და დააპატიმრეს იგიცა: შ~დ
მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყ~თა ლაშქრითა მისითა და [განძისათა] ვერძისათა
დვი
ნისა, და დმანისისა ამირათა თანა დგომითა, და მომართა [გ~ი მეფე] გ~ი მეფესა
შეკრბა გ~ი მეფეთ მეფე+
აშიაზე#--------------------ყოვლითა სპითა მისითა ზემო

თა და ქვემოთა და მოიყვანა
მათ წ~ე აღსართან კახთა მეფე,
დამართეს ერთმანერთს, განაძლიერა ღ~ნ გ~ი მეფე
#-------------------------------------------------------წარძღვან
ებითა პატიოსნისა ჯ~ისათა მიუჵდა ზედა ფარცხის ქვემოთ: და იოტა ბანაკი
სარანგისი, გააქცია და ასწყვიდა: იყო ჟამი მწუხრისა, და სიღამემან დაარჩინა
ბანაკი ნეშტი სარანგის ლაშქრისა და შემოიქცა უკლებლად და მშვიდობით მეფეთ
მეფე გ~ი თავისა სამეფოსა: და შ~დ ამისსა, მოჰმადლა ღ~თნ მძლავრებისაგ
ან ბერძენთასა წახმულნი ციხენი*
აშიაზე#----------------------------------------წახვნა ბერძენთა ანაკოფია თავადი ციხეთა აფხა
ზეთისათა, და მრავალნი ციხენი კლარჯეთისა
#--------------------------------------------------------------კლარჯეთისა, შავშეთისა ჯავახეთისა,
და არტანისა: და შ~დ ამისსა ესეცა მომადლა ღ~თნ აღიღო ქალაქი კარის ცი
ხე ქ~ყნა, და სიმაგრენი ვანადისა და კარნიფორასიანი და იოტნა თურქნი მის
ქ~ყანისაგან:
აშიაზე#---------------------------------და შ~დ მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყ~თა ლაშქარითა მისითა და კერძოსა:
cხოვრება მეფე
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ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი, გიორგის ძისა, რ~ი იყო სამეოც
და მეათერთმეტე*[მეათვრამეტე] შჴლი შჴლთაგანი დ~თ წ~წყლისა: რ~ლსა ეწოდა
დ~თ აღმაშენებელი: ესე იყო მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა მეორმეოცდა
მეათცხრამეტე
ათხუთმეტე: ამისა შ~დ მოვიდა სულტანი მალიქშაჰ, მოადგა სამშვი
ლდესა, და წარიღო და ი~ნე ძე ლიპარიტისა ტყვე ჰყო, და მოაოჵრა სომ
ხითი და წარვიდა: ხ~ ამასვე წელსა მოვიდა სარანგი ძალითა სულტნისათა
ჩამოდგა სამშვილდის ბარს: და მივიდეს ლაშქარნი გ~ი მეფისანი და შეიბნეს
ფარცხის: სძლიეს სპათა გიორგისათა და იოტნეს სპარსნი: და რ~ დიდი ძლე
ვა მოსცა ღ~ნ გიორგის, წარვიდა მეფე გ~ი მამულსა თ~სსა ტაოს, და მოვიდა ბანას ხ~
მუნ მ
ოვიდა წ~ე მათსა ზორვარი აღმოსავლისა, გრიგოლ ბაკურიანის ძე რ~ლსა ჰქო

ნდეს ოლთისნი, და კარნუ ქალაქი და კარი და დიდათ განიხარნეს და განისვენეს
[ხ~] და მოსცა გ~ი მეფესა კარის ციხე ქალაქი და მისი მიმდგომი ქ~ყანა და გა
ნიყარნეს: ხ~ მეფემან გ~ი და უტევნა კარს აზნაურნი შავშნი, და წარმო
ვიდა შ~ა: ხ~ განძლიერებასა თურქთასა დაუტევნეს ბერძენთა ქ~ყნანი მათნი,
ციხენი და ქალაქნი რ~ლ აღმოსავლეთს ჰქონდეს და წარვიდეს რ~ნიცა აი
ხვნეს თურქთა და დაემკვიდრნეს მას შ~ა და ვინათგან მეზობლობით.
მოეახლნეს საზღვართა ჩვენთა, განმრავლდა შიში და ჭირი მათი ჩ~ნ ზ~ა რ~
მიერითგან იწყეს რბევად, ტყვენვად და მოოჵრებად: წვად,სრვად,
და ტყვეობად ქრისტეანეთა: რ~ მათ ჟამთა შ~ა გ~ი მეფესა ყველს გარე მდგ
ომსა, დაესხნეს უგრძნეულოდ თურქნი დიდნი, რომელთა თავადი იყო
აჰმად ამირა ძლიერი და მაგრად მოისარი: რ~ლსა მას ოდენ ჟ~ა აღეღო
კარი: მოვიდეს [მოვიდეს]ესენი შ~ა განცემითა ქრისტიანეთათა აოტ
ეს გ~ი მეფე და სპა მისი ურიცხვი: ხ~ საჭურჭლენი დიდნი, და სამსახურებელნი
სამეფოთა ტაბლათანი, ოქროსა და ვეცხლისანი ბაგრატეულნი და სასმუ
რნი სამწდეონი პატიოსანნი კარავნი სამეფოთა და ყ~თა დიდებულთ
ანი აიხუნეს იავარად და წარვიდეს: ხ~ გ~ი მეფე წარვიდა მეოტი აჭარით აფხ
აზეთად: mათ უკვე ლაშქართა ესე ვითარითა ალაფითა სავსეთა მიმავ
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ალთა წინა დაემთხვივნეს ამირანი დიდნი იასი ვინმე და ბუჟღობ და მათ თანა სიმრა
ვლე ურიცხვი თურქთა საბერძნეთს მიმავალნი, რ~თა იხილეს რა ეს
ე ოდენი სიმრავლე ოქროსა, და სიმდიდრისა რ~ი აქვნდა: და ცნეს მეო
ტობა გ~ისი და ესმაცა მათგან ვ~დ რად წარხვალთ საბერძნეთს, აჰა ქვეყა
ნა საქართველო უკაცური, და სავსე ესე ვითარითა სიმდიდრითა: და მათ მყი
ს მოაქცივნეს გზანი მათნი და მოეფინნეს პირსა ყოვლისა ქ~ყანისასა ვ~ა მკალნი
და დღესა ივანობისასა კარნის ფორნი კლარჯეთი ზღვის პირამდის შ
ავშეთი აჭარა სამცხე, ქართლი არგვეთი, სამოქალაქო და ჭყონდიდი აღივსო
თურქითა მოისრა და ტყვე იქმნა ამათ ქვეყანათა მკვიდრი ყოველი მასვე ერთ
სა დღესა დაწვეს ქუთათისი და არტანუჯი, და უდაბნონი კლარჯეთისანი: და
დაყვეს ამათ ქვეყანათა შ~ა თურქთა ვიდრე მოსლვამდე თოვლისა: მოჭამეს
ქვეყანა და მოსწყვიდეს თუ სადამე ვინ დარჩომილ იყო, ტყეთა კლდეთა ქვ
აბთა, და ჵვრელთა ქ~ყანისათა: და ესე იყო პ~ლი და დიდი თურქობა: რ~ ქკ~ნი
იჯდა ტ: ხ~ თუ ვინმე მთიულეთს, ანუ სიმაგრეთა სადაღავინ დაშთა კა
ცი ზამთრისა სიფიცხითა, უსახლობითა, და შიმშილითა ეგრეცა მოისრა და
განგრძელდა ესე ვითარი ჭირი ქ~ეანეთა ზ~ა: რ~ არესა თანა გაზაფხულისასა
მოვიდიან თურქნი, და მათვე პ~თა საქმეთაებრ იქმოდიან და ზამთრის წარვიდ
ან, და არა იყო მათ ჟამთა შ~ა თესვა და მკა, და მოოჵრდა ქვეყანა, და ტ
ყედ გარდაიქცა ნაცვლად კაცთა მჵეცნი, და ნადირნი დაემკვიდრნეს მ
ას შინა და იყო ჭირი მოუთმენელი ყოველთა ზედა მკვიდრთა ქართლისა
თა, და შეუსწორებელნი, და აღმატებული ოდეს მე ყოფილთა სმენილთ
ა და გარდასრულთა ოჵრებათასა: x~ წ~ნი ეკლესიანი შექმნეს სახ

ლად ჰუნეთა მათთა: ხ~ საკ~ხეველნი ღ~თისანი ადგილად არა წმიდებისა მა
თისა, და მღდელნი რომელნი მე შეწირვასავე შინა საღ~თოსა მსხვ
ერპლისასა მუნვე მახვილითა შეწირულ იქმნეს და სისხლნი მათნი ა
ღ[ვიდეს]რინნეს მეუფისა თანა, და რ~ნიმე მწარესა ტყვეობასა მიეცნეს მოხ
უცებულნი არა შეწყალებულ იქმნეს ხ~ ქალწულნი გინებულ ჭაბ
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უკნი დაკვეთებულ, ხ~ ჩჩვილნი მიმოდატაცებულ ცეცხლი უცხო, და მ
ბრძოლი რ~ითა მოიწვა შენებული ყოველნი: მდინარენი სისხლთ
ანი ნაცვლად წყლისა ნაკადულთა მრწყუელნი ქ~ყანისანი და რათ
ა თჴთ მათ იერემიასათა ვიტყოდე რ~ ამან ოდენ კეთილად უწყოდა
ჟამისა ამის ჯეროვანი გოდება ვ~დ ძენი სიონისანი პატიოსანნი და
ბ~როტისა გამოუცდელნი: უცხოთა გზათა ტყვეობისათა მოგზაურობენ:
ხ~ გზანი სიონისანი იგლოვენ არა ყოფისათჴს მათ ზ~ა მედღესესწაულ
ეთასა: და ჵელნი დედათა მოწყალეთანი არა საზრდელითა შჴლთა მ
იცემად მოქმედებენ ა~დ საზრდელ თ~სსა ჰყოფენ თჴთ თჴსთა მათ საყუარ
ელთა: და ესენი ესრეთ და ფ~დცა უძვირეს ამათ რა საქმეთა ესრეთ რა ხედვიდა
მეფე გ~ი და რ~ არა სადათ იყო ღონე ჵსნისა და შეწევნისა, არცა რა დამხსნე
ლი ამათ ძვირთა რ~ლ მოეცვა, პირი ყ~ისა ქ~ყანისა რ~ [ძმანი] ძალი ბერძენთაც
ა შემცირებულ იყო, და რ~ლნი ქ~ყნანი მათ აღმოსავლეთს ჰქონდეს ზღ
ვასა გარეთ ყოველნი თურქთა დაეპყრა: ყო განზრახვა დიდებულთა თ
ჴსთათანა, და დაამტკიცეს წარსვლა მაღალსა სულტანსა მალიქშას წ~ე
და ესრეთ დადვა სული თჴსი, და სისხლნი ქ~ეანეთა ჵსნისათ~ს და მინდობი
თა ღ~თისათა და წარძღვანებითა ძელისა ცხოვრებისათა წარვიდა ასპან
ს ნახა სულტანი და შეწყნარებულ იქმნა მისგან ვ~ა შვილი საყვარელი: r~
იყო კაცი იგი მალიქ შა, ვ~ა სიდიდითა კიდეთა მპყრობელობისა შეუსწ
ორებელ, ეგრეთვე სახითა სიტკბოებისათა და სახიერებითა აღმატებუ
ლი ყოველთა კაცთასა რომლისანი მრავალარიან, და სხვანიცა ურიცხვნი სა
ცნაურებანი მართლმსაჯულობანი მოწყალებანი ქრისტეანეთა სიყუარულნი: და რათა
არ
ა განვაგრძოთ სიტყვა ყ~დ უბოროტო რამე გონება ყოვლით კერძო აქვნ
და: ამისთჴსცა ყოველი სათხოელი აღუსრულა მეფეს გ~ის უმეტესცა სასოებ
ისა, და სამეფო მისითავ უფალ ყო ზ~ა მარბიელთაგან: და მოსცა კახეთიცა და ჲრეთ
ი გარნა ხარაჯა ითხოვა სამეფოსა მისისა, რ~სა აიღებდეს ჟამთა მრავალთა
და ესრეთ განდიდებითა მრავლითა დიდებითა გამოგზავნა სამეფოდ თჴსად, და
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წარმოაყოლნა სპანი დიდნი რათა წარვლონ გზა მშვიდობისა: და რათა აართვან
კახეთი: და ჟ~ა
სთულისასა მოვიდეს კახეთს, და მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა ვ~ე ჰბრძოდესღა მოვიდა
თ

ოვლი: x~ მეფესა გ~ის მოეჵსენა ნადირობა აჯამეთისა: არღარას ზრუნვიდეს ს
ხვასა არცა ელოდა აღებასა ვეჟინისასა და კახეთისა: ა~დ ლაშქართა თურქთა რ~ნი
[....]ჰყუეს მისცა ნიჭად სუჯეთი და ყოველი ქვეყანა იორის პირისა კუხეთი,
რ~ი მოოჵრდა მუნ დღეინდელად დღედმდე: ხ~ თჴთ გარდავლო მთა ლიხთ
ა, და შთავიდა აფხაზეთად: mათ ჟამთა შ~ა კახთა მეფე აღსართან წარვი
და მალიქშას წ~ე, დაუტევა ქრისტიანობა, და შეეძინა სარკინოზთა სჯულსა: და ა
მით ღონითა აღიღო სულტანისაგან კახეთი: ამათ ესე ვითართა ჟამთა არავე
დამშვიდნა ქ~ყნა არცარა იქმნა ლხინება კაცთა უკეთურებისათვის მკვიდრთა
მისთასა: რ~ყ~ნ ჰასაკმან და ყ~ნ პატივმან, ყოვლითურთ შესცოდეს ღ~თსა: მი
იქცეს გზათაგან წრფელთა ყოვლისა მიმართ უკეთურებისა ბუნებით მო
წყალე და სახიერი ღ~თი ესე ოდენ განარისხეს ვ~ემდის თჴთ მოიხადეს განჩინე
ბა რისხვისა ქადებული უსჯულოთათჴს, ესაიას მიმართ მეტყველისა ეს
რეთ, ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა, ერი რ~ი სავსე არს უსჯულოებითა კვა
ლითგან ფერჵთათ ვ~ე თავამდე, არა არს მას შ~ა სიცოცხლე არცა ბრძვი
ლი არცა შესახვევი და შემდგომნი: ამისთჴს ქ~ყნა თქვენი ოჵერ ქალაქნ
ი თქვენნი ცეცხლითა მომწვარ: სოფელთა თქვენთა უცხო თესლნი
მოსჭამდენ, მოოჵრებულ და დაქცეულ არს ერისაგან უცხო ტომთასა: ესე
ყოველი მოიწია, და თვალითა ჩვენითა ვიხილეთ და ფ~დ უფროს ამათ წარმო
თქმულთასა, რ~ ვითარმცა ვინ წარმოთქვა თჴთეულად რ~ა დღეთ
ა ჩვენთა მოიწია ჭირი: ამას ყ~ა ზ~ა არავე დასცხრა გულის წყრომა უ~ისა ჩვ
ენ ზ~ა რ~ არა შევინანეთ არცა გულის ჵმა ვყავთ, არცა ჯეროვნათ მოვაქცი
[ე]თ გზათა მ~რთ უ~ისა ბრძანებისათა ამისთვისცა ქ~ყანისა მავალთა ბოროტთა ზ~ა
სხვანიცა საშინელებანი ზეგარდამონი ღ~თივ მოვლენილნი გვემანი მოიწივნე
ს ქ~ყნასა ზედა ჩვენსა, რ~ა არა თქვან მცოდველთა ვ~დ ესე აღძრვანი წა
რმართთანი არა ცოდვათა ჩვენთათჴს იქმნეს, არცა ღ~თისა მიერ მოიწივნესო:
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ა~დ შეცვალებითა რამე ჟამთათა და დამთხვევითა აღძრვისა საქმეთათა ამისთჴს
ცა დღესა აღვსებასა თჴთ მას აღდგომასა მეუფისასა, რ~ლსა შ~ა სიხარულ
ი და განსვენება საგონებელ ჯერ იყო მოხედნა რისხვით უ~ნ ქ~ყნასა და შეძრა ქ~ყანა ს
აფუძელითურთ, ესე ოდენ სასტიკად ვ~ემდის მთანი მაღალნი და კლდენი სასტიკნი
მყარნი
სახედ მტვერისა დაიგალნეს ქალაქნი და სოფელნი დაირღვეს ეკლესიანი დაე
ცნეს, სახლნი დაინთქნეს და დაზვლეს და იქმნნეს საფლავ მას შ~ა მკვიდრთა რ~ლ
თა თანა თმოგვიცა დაიქცა და დაიპყრა ქვეშე კახაბერი ძე ნიანიასი ცოლითუ
რთ: და განგრძელდა ესე ვითარი იგი რყევა ქ~ყნისა საშინელი განსრ
ულებამდი, ვ~ე წელიწდამდის რ~ლსა შ~ა მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი: მაშინ რ
ისხვასა შ~ა მოიხსენა წყალობა: მან რ~ი სწავლის ყ~ა შვილსა რ~ი უყუარ
ს: მოაკვდინებს და აცხოვნებს: რ~ი მზა არს უფროს მამისა მოწყალისა წყალობ
ად, რ~ წერილისაებრ არათუმცა უ~ნ და მიტევა ჩვენ თესლი ვ~ა სოდომომ
ცა შევიქმნენით, და გომორელთა მივემსგავსენით: რ~ ამიერითგან იწყეს ნია

ვთა ცხოვრებისათა მობერვად და ღრუბელთა მაცხოვარებისათა აღმოჭვი
რვებად: ვინათგან ათორმეტ წელ ამათ თჴთო სახეთა ჭირთა განგრძობითა ბ
ნელსა უკუნსა შინა იწყო აღმოცისკრებად მზემან ყოველთა მეფობათამან დ
იდმან სახელითა უდიდესმან, საქმითა სახელ მოდგომმან დავით ღ~თისა მამისამან,
და თჴთ სამეოცდა მეათვრამეტემან შვილმან ამის დავითისამან დავით: ქ~კს
აქეთ ჩპდ: მას ჟ~ა რ~ი იყო ჰასაკითა თექვსმეტის წლისა: ხ~ ქკ~ნი ტთ: ამას
მარტოდ შობილსა გიორგისგან, თჴთ მამამან დაადგა გვირგვინი მეფობისა, და უჭე
შმარიტესი ითქჴნ თჴთ მამამან ზეცათამან პოვა დავით მონა თ~სი და საცხებე
ლი მისი წ~ჳ სცხო: და რ~ ჵელი მისი წ~ჳ შეეწია, და მკლავმან წ~ნ მისმან
განაძლიერა იგი, წყალობა და ჭ~ტება შემოსა, და უაღრეს ჰყო უფროს ყ~თა მე
ფე თა ქ~ყნისათა: ვ~ემდის დადვა ზღვათა ზედა ჵელი მისი, და მდინარეთა ზ~ა მარჯ
ვენე მისი: გარნა შრომითა ფ~დითა და ღვაწლითა ძლიერითა, და მრავალთა დ
ღეთა შემდგომადცა იქმნა ესე ვ~ა წინა მდებარემან სიტყუამან ცხად ჰყოს, რ~
მეფე იქმნა რა დ~თ მოოჵრებულ იყო ქართლი: და თჴნიერ ციხეთასა სადამე
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არა სადა იყო სოფელსა [...]შ~ა კაცი არცარა შენებულობა და მათ ჟამთა შ~ა ჰქონდეს
თრიალე
თი, და კლდეკარნი და მიმდგომი ქ~ყნა მათი ლიპარიტს და მეფეს დავითს წ~ე იყ
ვის რეცა ერთგულად, ეგრეთვე ნიანია კახაბერის ძეცა და სხვანიცა აზნაურნი
მცირედ მცირედ შემოკრიბნა დაშთომილნი სადამე, და სოფლებთაცა დაიწყეს
შთამოსვლად და დასხდომად: და იყო მაშინ საზღვარი სამეფოსა მთა, მცირე
ლიხთა: და სადგომი სამეფო წაღულის თავი: და ოდესცა ნადირობა უნდის ქა
რთლისა ჭალათა, ანუ ნაჭარმაგევს რ~ი ყ~დვე აღსავსე იყო ირემთა და ეშუთა მიერ
არა პ~ლ შთავიდიან ვ~ემდის ცხენ კეთილთა მჵედართა მიერ მოინახიან, და მაში
ნღა ჩამოვიდიან ნადირობად: ხ~ ამა ვითარებასა შინა გარდაჵდა წელიწადი ო
თხი, მოკვდა სულტანი მელიქ შაჰ, და ლიპარიტ ამირამან იწყო მათვე მამუ
ლ პაპურთა კვალთა სლვა: რ~ ზაკვიდა წ~ე მისსა მოპოვნებად უსჯულოებ
ისა, დაღათუ ქ~ეანე იყო სახითა, გარნა ორგულებითა: და სიძულილი პატრო
ნთა გვარისაგან მოაქვნდა გონებითა: და ვინათგან გულის ჵმის ყოფა არა ინება კეთი
ლისა: დგა ყ~ა გზასა არა კეთილსა: ამას რა ესე ვითარებასა ხედვითა დავით,
ინება გაწურთა მისი ამისთვისცა პყრობილ ყო იგი ჟამ რაოდენმე რ~ლი
კმა იყო განსასწავლელად გონიერისა ვისსამე: და ესრეთ მომტკიცებული მრავალ
თა და მტკიცეთა ფიცთა მ~რ და ერთობისათჴს ღ~თისა შუამდგომელად მო
მცემი განუტევა იგი: და მითვე დიდებითა ამყოფა, და არა შეცვალა რ~ კეთი
ლმან არა თუ მართალსა, ა~დ არცა თუ ბ~როტსა ადვილად აბრალის ვინათგან ს
იბოროტედ არა განსწავლულ არს, არცა მეჭუელ იყო: ხ~ იგი ვითარცა
ძაღლი მიექცა ნათხევარსა და ვ~ა ღორი ინწუბა სანგორელსა მწვირისასა: განა
ცხადა მტერობა, და უკეთურებასა იწვრთიდა საწოლსა ზ~ა თ~სსა: იხი
ლა რა მშვიდმან და ღ~თივ განბრძნობილმან მეფემან დავით რ~ [თ~სსა] კუდ

ი ძაღლისა არა განემართების არცა [განემართების] არცა კირჩხიბი
მართლად ვალს: მეორესა წელსა კ~დ შეიპყრა ორ წელ პყრობილ ყო, და სა
ბერძნეთს გაგზავნა, და მუნ განეხუა ცხოვრებასა: ამას ჟ~ა გამოვი
დეს ფრანგნი აღიღეს იჲ~ლიმი და ანტიოქია და შეწევნითა ღ~თისათა მოე
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შენა ქ~ყნა ქართლისა: განძლიერდა დავით და განიმრავლნა სპანი, და არღარა
მისცა სულტანსა ხარაჯა, და თურქნი ვერღარა დაიზამთრებდეს ქართლს: რ~ მოაქა
მომდე ზამთრისა მოწევნისა ფალანგებითა მათითა ჩამოდგიან ავჭალას,
და დიღომს ჩაღმართ მტკვრისა და იორის პირთა: რ~ მათი იყო სადგომი: კახეთ
ს მეფობდა კვირიკე კაცი მეფობისავე თანა მეფე ქმნული ვნებათა ზ~ა და ჭ~ტი ქ~ეანე:
mოსცა ჟამი ღ~თნ მეფესა დავითს, წარუღო კ~კეს ციხე ზედა ზადენი და იყო ქ~კნი
ტკა: წარემატებოდა დიდებითა და გამარჯვებულებითა, რ~თა თანა ესეცა
იქმნა: მოკ~და ძე ლიპარიტისი რატი, კაცი ორგული, და ნამდვილვე ნაშობი იქ
ედნესი, და ესრეთ დასრულდა სახლი ბაღვაშთა სახლი განმამწარებელთა: რ~
სვა უკანასკნელი თხლე რისხუისა, სასმელი ცოდვილთა ქ~ყნისათა და არღარავინ
დარ
ჩა საყოფელთა მათთა მკვიდრი, რ~ აღიხსენა უსჯულოება მამათა მათთა წ~ე
უ~ისა და მამული მათი აღიღო მეფემან: შ~დ წელიწდისა ერთისა მიიცვალ
ა კ~კე მეფე: და დასვეს კახთა მეფედ ძმის წული კ~კესი აღსართან: და რომელსა ა
რა რა ჰქონდეს ნიშანი მეფობისა: ა~დ იყო ცუნდრუკი რამე უსჯულო, უმეცრად
უსამართლო, და ყ~დ წინა უკმო მამის ძმისა მისისა: mას ჟ~ა განიცადა მე
ფემან გონებისა თვალითა, და კეთილად გულის ჵმა ყო საქმე რ~ითა მოიმადლ
ებოდა ღ~თი და სარგებელი დიდი იქმნებოდა: რ~ წ~ნი ეკლესიანი სახლნი
ღ~ თისანი ქვაბავაზაკთა ქმნილ იყუნეს და უღირსთა და უწესოთა მამულობითა
უფროს ვ~ე ღირსებით დაეპყრნეს უფროსნი საეპისკოპოსონი, არა კართა მ
წყემსებრ შესრულნი, ა~დ ავაზაკებრ ერდოთ შესრულნი: და მათნივე მსგ
ავსნი ხუცესნი, და ქორეკ~ოსნი<note>ქორეპისკოპოსნი</note> დაედგინნეს რ~ნი
ნაცვლად სჯულთა ღ~თისა
თა პყრობისა უსჯულოებასა აწურთიდეს მათ ქვეშეთა ყ~თა და თჴთ სა
ხელითა უ~ისათა, და მღ~დელთაგან გამოვიდოდა ყ~ლი უსჯულოება და ცოდვ
ა რ~ითა თვალი ღ~ისა მხედველი ყ~თა ესე ოდნად რისხვად აღძრულ იყო ვ~ა ზემო
რე სიტყუამან გამოაჩინა: და რ~ არა სწორ არს ცოდვა მღ~დელისა და მჵედ
რისა, არცა ერისა და მღ~დელთ მთავრისა, არცა მწყემსისა და სამწყსოსა ვ~ა
წერილ არს მონამან რ~ნ იცოდის ნება უ~ისა თ~სისა, და არა განეკრძალოს იგვე
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მოს დიდად: ამათ უკვე ესე ვითართა და დიდთა წყლულებათა კურნებად შემოკრბა
კრება ერი მრავალი, რათა სამეფოსა თჴსისა კათალიკოზნი მღდელთ მთავა
რნი მეუდაბნოენი მოღძვარნი და მეცნიერნი შემოკრიბნა წინაშე მათსა, ჟ~ა
და ადგილსა ჯეროვანსა, და მრავალ დღე გამოწვლილვითა და ფ~დითა შრომით კე

თილად გამოიძიეს, და ყ~ი ცთომილი განმართეს, და კეთილ წესიერება: ყოვლი
თურთ დაამტკიცეს, უღირსად გამოჩინებულნი გარდამოსთხივნეს საყდართა
გან და შეაჩვენეს დაღათუ არა ადვილ იყო ესე, რ~ იყუნეს კაცნი მთავართა და
წარჩინებულთა შჴლნი რ~ რ~ლთა უწესოდ დაეპყრნეს საყდრები: და
მათ წილ ჭ~ტნი მწყემსნი და სათნონი ღ~თისანი დაადგინეს, და ძეგლი შვენიერი
ჭ~ტისა სარწმუნოებისა აღწერეს: მიმდგომი და მოწამე წ~თა ათოთხმეტთა კრებ
ებათა: და ესრეთ ყ~ნი ნიჭითა სამეფოთა განგზავნნეს თჴთოეული სახიდ თჴსად,
და ესეცა მიმსგავსებულად დიდისა კოსტანტინესსა აღასრულა მეფემან დავით:
რ~ისა სანაცვლოდ იხილეთ თ რა განაგო ღ~თნ გულმეცნიერმან უძილმან მცვე
ლმან ისრაელისამან: r~ ესე აღსართან კახთა მეფედ ხსენებული შეიპყრეს ჰერეთა
დიდებულთა, არიშიანმან და ბარამ, და დედის ძმამან მათმან ქავთარ ბარამის ძ
ემან: და მოსცეს მეფესა, და აიხვნა მეფემან ჰერეთი და კახეთი: და ერწუხს ქმნა წ
ყობანი დიდნი: და ჵმა გასმენილი იგი, დიდი ძლევა რ~ლ მცირედითა ლაშქ
რითა, და განწირულითა ერითა, დახოცნა სულტანისა იგი სპანი ურიცხვნ
ი: ათაბაგი განძისა და უმრავლესი კახთა და ქ~ყნისა ერი მტერთავე თანა გარე
მოდგომილი ჩვენ თანა ესე ოდენ ადვილად და მოსწრაფედ ჵელთ უსხნა ღ~თნ
საკვირველებათამან, რ~ლ ერთი ათასთა არა თუ სდევდა, ა~დ ჵელითა იპყრობ
და და ორთა არა თუ წარექცივნეს ბევრნი, ა~დ სანთლითა თვით მათვე ტყვეთა
თ და მთხრებლთათ ტყვედ მოჰყუანდეს იგინი ყ~ნი ქ~ეანენი: x~ თჴთ მეფე
არათუ ვ~ა სხვა ვინმე ზურგით უდგა ოდენ სპათა თჴსთა, ანუ შორით
უზახებდა ვ~ა ერთი მრავართაგანი ვინმე, ა~დ უპირატეს ყოველთა თ
ჴთ წინა უვიდოდა, და ვითა ლომი შეუ[რ]ზახებდა ჵმითა მაღლითა: და ვითა
გრიგალი მიდამო იქცეოდა თჴთ გოლიათებრ მიმართებდა, თჴთ მკლავითა
1-27 სტრ., 127r
მტკიცითა და ჵმობდა: ახოვანთა სრვიდა და დასცემდა წინა დამთხვეულთა
ყ~თა ვ~ემდის ფრიადისა ცემისაგან, არა თუ ვ~ა ძველსა დავითს ელიაზარის ჵელი
ჵრმლისა ვადასა ოდენ დაეწება, ა~დ ჵრმლითა მისითა უკმომდინარითა სის
ხლითა წელნი აღსავსე ეტვირთნეს: რაჟ~ს შ~დ ომისა გარდაჵდის
და სარტყლისა განხსნისა საცნაურ იქმნა, ქ~ყნად რა დაითხია
ესე ოდენისა მტკნარისა სისხლისა შეყინებულისა, რ~სა პ~ლ განხილვისა თჴთ
მისგან ვჰგონებდით გამოსრულად: და მას დღესა სამნი ცხენნი გამოუკლეს:
და მეოთხესაღა ზედა მჯდომმან სრულ ყო მის დღისა ომი: და ესე მრავლისაგან
ყ~დ მცირედი და წინა წარმოვთქვით ესრეთ რა თჴთ მპყრობელობით დაი
პყრა ჰერეთი და კახეთი, და ნებიერად აიხვნა, ციხენი და სიმაგრენი მათნი,
მზებრ მიჰფინა წყალობა ყ~თა ზედა მკჴდრთა ქ~ყნისათა: და ვინადგან ღ~თი
ესრეთ განაგებდა საქმეთა დავითისთა, და წარუმართებდა ყ~თა გზათა მისთა:
და მოსცემდა ჟამითი ჟამად ძლევათა საკვირველებათა: და უძღოდა ძალ
ითი ძალად: არცა იგი უდებებდა განმრავლებად საქმეთა კეთილთა,
და სათნოთა ღ~ისათა ა~დ სრულითა გულითა მსახურებდა, და მათ იქმოდა

რ~ნი ნებისა ღ~ისად დაამტკიცნის, და სათნო ყოფილად მისდა აღუჩნდის ვ~ა აწ
ითქვას: r~ მოიგონა აღშენება მონასტრისა და დაამტკიცა რ~იცა გამო
ირჩია მადლმან საღ~თომან ადგილსა ყ~დ შვენიერსა და ყოვლითურთ
უნაკლულოსა, რ~ლსა შ~ა ვ~ა მეორე ცა გარდაართხა ტაძარი ყ~დ წ
მიდისა, და უფროსად კ~ხლისა ღ~თის მშობელისა რაბამ რამე აღმატ
ებული, ყ~თა წინანდელთა ქმნულობ[.]ისა: რ~ი ზესთა ჰმატს შვენიე
რებასა ყ~თასა სივრცითა და ნივთთა სიკეთითა და სიმრავლითა, და მოქმ
ნულობისა შეუსწორებლობითა, რომელსა აწ თანა მოწამედ ჰქონან თვა
ლნი ყ~თა ჵორციელთა მხედველთანი, და აღავსო სიწმიდეთა მიერ პატ
იოსანთა ნაწილსა წმიდათათა: წ~თა ხატთა: და სიწმიდისა სამსახურებე
ლთა ყ~დ დიდებულთა: და სხვათა ნივთთა ძვირად საპოვნელთა: ამათ
თანა და სხნა მუნვე დიდთა და ხვასროანთა მეფეთა ტახტნი და საყდარნი
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სასანთლეები და საკიდელნი ფ~დ ფ~დ იავარად მოხმულნი, და კვალად გვირგვინნი
მანიაკნი, და ფიალა
ნი და სასუმელნი რ~ნი მოუხვნა მეფეთა არაბეთისათა რჟ~ს თჴთ იგინიცა ტყვედ მო
იყვანნა და მისვე ტაძარსა შ~ა შეწირნა ღ~ისა საჵსენოდ, და სამადლობელად ძლევისა
მის
საკვირველისა, და მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატიოსანნი ცხოვრებითა და შემკულ
ნი ყ~ითა სათნოებითა, არა თჴსთა სამეფოთა ოდენ შ~ა პოვნილნი, ა~დ ქ~ყანისა
კიდეთა,
სადათცა ესმა ვიეთმე სიკეთე და სისრულე სულიერითა და ჵორციელითა სათნოვები
თა აღსავსეობა, იძაინ და კ~დ გამოიძია მოიყვანნა და დაამკვიდრნა მას შ~ა, მამული
ლიპარიტეთი უმკვიდროდ დარჩომილი იყო ს~დ სხვათა მრავალთა და სამართლი
ანთა უსარჩლელ მიუხვეჭელთა სოფლებთა თ~ა მისცნა დედასა ღ~თისასა სამსა
ხურებელად მის[სა] წ~ე მდგომელთათჴს და უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა რ~ლი
ცა აწ წინა მდებარე არს ყოვლისა აღმოსავლისა მეორედ იერუსალიმად ს
ასწაულად ყოვლისა კეთილისა მოძღვრად სწავლულებისად სახლად ათინ
ად ფ~დ უაღრეს მისსა საღთოთა შ~ა წესად კ~ნნად ყოვლისა საეკლესიოსა შ
ვენიერებისად და კ~დ სხვა მოიგონა საქმე შემსგავსებულად მოწყალისა და ტკ
ბილისა ღ~თისა სახიერისა კაცთ მოყვარებისა მისისა, აღაშენა ქსენონი ა
დგილსა შემსგავსებულსა და შვენიერსა რ~ლსა შ~ა შეკრიბნა ძმანი თჴ
თო სახითა სენითა განცდილნი და მოუმზადა ყოველივე საჵმარი მათი უნაკლ
ულოდ და უხვებით და განუჩინნა შესავალნი და საღვაწნი მათნი ყოვლადვ
ე: ხ~ თჴთ მივიდის და მოიკითხნის მოიხილნის და ამბორს უყუის თჴთოეულ
სა, ჰფუფუნებდის მამებრ სწყალობდის და ჰნატრიდის განამჵნობდის მ~რთ
მონახის თჴსითა ჵელითა ცხედრები სამოსლები, და საგებელი მათი: პინაკი და ყ~ი
საჵმარი მათი მი
სცის თჴთეულსა ოქროჳ კმა საყოფნი და განაკრძალნის ზედა მდგომე
ლნი მათნი განაგის ყოველი საქმე მათი დიდათ შვენიერად და ღ~თის მ

სახურებით: ხ~ ვ~ე ამა [დ] ჟამამდე ქალაქი ტფილისი რუსთავი და სომ
ხითი, და ყოველი სამშვილდე, და აგარანი თურქთა აქვნდეს: ხ~ თრიალეთნი
და კლდე კარნი ჰქონდეს თევდორეს ჭყონდიდელისა დისწულსა კაცსა გო
ნიერსა, და დიდათ მყოფსა რ~ მეფე რა გარდავიდის აფხაზეთად, უმცრორე
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ეშინოდის თურქთა და მათთა ციხოვანთა: მას ჟ~ა მეფე გარდავიდა იმერეთს და შეკრ
ბეს გ~ი ჭყონდიდელსა მწიგნობართ უხუცესსა წ~ე თევდორე აბულეთი და იო
ანე ორბელი, და სიმარჯვით მოიპარეს სამშვილდე: მაშინ იქმნა დიდი სიხარუ
ლი რ~ დღითი დღე შეემატებოდა საზღვართა სამეფოთა: ცნეს რა თურქ
თა აღება სამშვილდისა უმრავლესნი ციხენი სომხითისანი დაუტევნეს, და ღამ
ე ივლტოდეს, და ჩვენ თანა მოითვალნეს იგინი რ~ ვ~ე მოაქამომდე სთველთა
ჩამოიარიან თურქთა სომხითი ყოვლითა ფალანგებითა მათითა ჩამოდგიან გაჩიანთა
და პირსა მტკვრისასა, ტფილისითგან ვ~ე ბარდავამდე, და იორის პირთა და ყ~თა ა
მათ შვენიერთა ადგილთა საზამთროთა რ~ლთა შ~ა ზამთრის ვ~ა არესა გაზაფ
ხულისასა ითიბების თივა, და აქვ[ა]ს შეშა და წყალი უხვებით: და მუნ არს სიმრავ
ლე ნა[.]დირთა თჴთო ფერი, და საშვებელი ყოველი ამათ ადგილთა შ~ა დადგიან ხა
რგებითა, ცხენისა ცხვრისა, ჯორისა, და აქლემებისა მათისა არა იყო რიცხვი,
და აქვნდათ ცხორება სანატრელი, ნადირობდიან, განისვენებდიან, და იხარე
ბდიან: და არა იყო ნაკლულევანება მათთანა თჴსთა ქალაქთა ვაჭრობდიან:
ხ~ ჩვენთა ნაპირთა არბევდიან ტყვითა და ალაფითა სავსეთა გაზაფხულსა თ
ანა იწყიან აღმართ სლვად, მთათა სომხითისათა და არარატისათა ეგრეთ ვე ზ
აფხულისცა ჰქონდისთ შვება და განსვენება თივათა და ველთა შვენიერთა
წყაროთა, და ადგილთა მწვანვილოვანთა: და ესეოდენ დიდ იყო ძალი მათი და ს
იმრავლე, რ~ი ჰსთქვამცა თუ ყოველი თურქობა, ყოვლისა ქ~ყანისა აქა არს:
და არავისგან მოსაგონებელ იყო ოდესცა მათი გასხმა ანუ ვნება: არცა თუ თჴ
თ სულტნისაგან: ოდეს სამშვილდე და ძერნა აღიღეს ქ~კნი იყო ტ და ლ:
და მას წელსა მოვიდა ძალი სულტნისა: და ყოველი თურქობა: კაცი ვითარ ო
რასი ათასი უგრძნეულად სიმარჯვითა, ხ~ მეფე დგა ნაჭარმაგევს ტაძრე
ულითა, ჰსცნა რა მოსვლა მათი თრიალეთს: ღამ ყოლე წარვიდა მ
ასლათა კაცითა ათას ხუთასითა რ~ ესეოდენნი დახვდეს მას წ~ე ცისკარს მო
ვიდეს თურქნი: იქმნა ბრძოლა ფიცხელი მას დღესა: და შეწევნითა ღ~თის
ათა იძლია ბანაკი მათი: და მიდრეკასა დღისასა მიდრკეს სივლტოლად ესე ოდენ
ზარგანჵდი
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ლნი და მოსწრაფნი ვ~ემდის არცა თუ კარავთა მათთა და ჭურჭელთა მიხედნეს
ყოვლად ა~დ მოსწრაფებასა პატივსცეს ფერჵთა მათთა უფროს საქონლისა მათი
სა, და ესრეთ განიბნივნენ თჴსთა ქ~ყნათა: ხ~ ესე ვითარსა საკვირველსა სივლტო
ლასა მათსა თჴთ მეფე და სპანი მისნი ესოდენ ურწმუნო იქმნეს ვ~ემდის არა

ვინ სდევნა ყოვლად რ~ ხვალისა ომი ეგონა: წარიღო გიორგი ჭყონდიდელმ
ან რუსთავიცა, მეფისა მუხნარს ყოფასა ქკ~ნი ტლე: რომლისათჴსცა დიდა
დ წყენა შეექნა თურქთა და რიდობა საზამთროთა ადგილთა დგომისა: რ~ მოიმ
სტუარნის მეფემან რ~თა მოსრვა ეგებოდის ,რ~ უგრძნეულად დაესხის და მო
სწყვიდნის და ესე არა ერთ, გინა [..]ორ ანუ სამ, ა~დ მრავალგზის: ვ~ა აწ ერთი ითქვას
რ~ ტაოს ჩამოდგეს
დიდნი თურქნი ხარგებითა, ვინათგან ზამთრისა სიფიცხესა და მთათა სიმაგრეთა
მიენდვნეს: ხ~ მე
ფემან მოიჵელოვნა ესრეთ რ~ სპათა ქართლისათა მზაობა უბრძანა, და თჴთ
ქუთათისს გარდავი
და, რ~ლითა უეჭველ ყუნა იგინი, და თთვესა ფებერვალსა აცნობა ქართველთა და
მესხთა რ~ა
კლარჯეთს დახვდენ პაემანსა: და თჴთ შიდითა სპითა ხუფთით ჭოროხის პირი
წარვლო
შეკრბეს ერთად, და უგრძნეულად დაესხნეს მათ ზ~ა უშიშათ გულ დებითა
მსხდომარეთა ბ
ასიანამდე, და მთად კარნიფორისა: რ~ ქკ~ნი იყო ტლვ: მოსრეს სიმრავლე მათი
ურიცხვი და
აღიღეს დედა წული მათი, [რ~ლითა] ცხენები, ცხოვარი და ყოველი ნაქონები მათი
რ~ლითა აღივსო ყოველი სამეფო მისი ყოვლითა კეთილითა: ამასვე წელსა ასული
თჴსი, კ
ატაჳ გაგზავნა საბერძნეთს, სძლად ბერძენთა მეფისა: რ~ პ~ლ ამისსა პირმშო ასული
თჴსი თ
ამარი გაეგზავნა დედოფლად შარვანისა: რ~ ვ~ა ორნი მნათობნი ერთი აღმოსავლეთს,
ერ
თი დასავლეთს ცისკროვან ჰყოფდენ სფეროსა მამისაგან მიმღებელნი, მზეებრთა შარა
ვანდედთანი: და მეორესა წელსა დაიპყრნა გრიგოლის ძენი ასამ და შოთა და აღიღო
ციხე გიში: და
გაგზავნა ძე თჴსი დიმიტრი შარვანს სპითა ძლიერითა ლაშქრად, ხ~ მუნ ქმნნა ომნი
საკვირველნ
ი რ~ითა განაკვირვნა მხილველნი და მსმენელნი გამოიღო ციხე ქალაძორი და ძლევა
შემოსილი მოვიდა
წ~ე მამისა თ~სისა სავსე ალაფითა და ტყვითა ურიცხვითა: ხ~ მეორესა წელსა ბზობად
წარმოემართა მე
ფე ღანუჵით წარსლვად რაჵსის პირსა: და ზატიკი გარდაიჵადა ნაჵიდურს: მუნ
მოართვეს ამბა
ვი ბეშქენ ჯაყელისა ჯავახეთს თურქთაგან მოკულისა: და ამისთჴს უშლიდეს დიდებ
ულნი მას ჟ~ა წარსლვად, და ყ~დ არა მოისმინა: ა~დ დაესხა თურქთა რაჵსის
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პირსა მდგომთა და მოსრა სიმრავლე მათი ურიცხვი, წარმოიღო ტყვე და ალაფი

ურიცხვი: ამასვე წელსა აიღო სომხითისა ციხე ქალაქი ლორე და მასვე
წელსა ივლისსა, აღიხუნა აგარანი, მეორესა დღესა ცისკარსა რ~ პ~ლცა ესევე ციხე აე
ღო ბაგრატს პაპასა მისსა გარნა სამთვე ბრძოლითა: ამასვე აგვისტოსა მოკვდა სულ
ტანი მალიქი მალიქშას ძე და ალექსი კომნინოს ბერძენთა მეფე, და ვერა ცნეს ერთმ
ან მეორისა სიკვდილი: ქ~კნი იყო ტლჲ: ჰხედვიდა რა დავით მეფე ესე ოდენთა
ზეგარდა
მოთა ღ~თისა მრ წყალობათა შეწევნათა ძლევათა, და გამარჯვებათა თ~სთა და რო
მელთა ღ~თი მოსცემდა სამეფოთა ქ~ყნათა ქალაქთა და ციხეთა, რ~ არა იყო ესე
ოდენი
სიმრავლე ლაშქართა სამეფოსა შ~ა მისსა რათამცა ქალაქთა და ციხეთა შ~ა მდგომად
და დამჭირველად: და კ~დ თვსთა თანა მყოფელად, და მოლაშქრედმცა კმა იყუნეს
დაუცხრო
მელად, და სამარადისოსა მისსა მიმოსლვასა ზამთარ და ზაფხულ განაღა სადამე
ლაშქრობასა: ამისთვის შემოიკრიბა გონება კეთილად და გონიერად გამგონე
ვ~ა დ~თ სულისა მიერ წმიდისა: აღიღო მაღლად თავი თ~სი და მიმოვლო თვალი
გონე
ბისა თჴსისა განიცადა კეთილად და განიზრახა სამეფოთა ცნობითა, რ~ი არა კმა ი
ყუნეს სამეფოსა მისისანი: თანა მიყოლად კრთომათა, და წადიერებათა სულისა
თჴსისათა და მჰსგავსად ალექსანდრესსა ჰქმნა ამანცა სულთითქვნა, რ~ ითქმის
მისთ~ს
ვ~დ ფილოსოფოსმან ვინმე ჰქვა მას ვ~დ არიანო მრავალნი და ურიცხვნი სოფელ
ნი, რ~ლთა არცა თუ სახელი გასმიეს შენ: და მან სულთ ითქვნა და თქვა, უკეთუ
დამიშთეს ესენი: რა იყოს მპყრობელობა ჩემი: ამისთჴსცა ამან მეორე ალექსა
ნდრე განიზრახა სივრცითა გონებისათა: რ~ სხვებრ არა იყო ღონე და უწყოდა კე
თილად ყივჩაყთა ნათესავისა სიმრავლე და სიმჵნე წყობათა შ~ა, სისუბუქე მიმო
სლვისა, სიფიცხე მიმართებისა, ადვილად დასამჭირვ~ლობა და ყოვლითურთ მომმ
ზავებ~ლობა ნებისა თჴსისა, და ამათ თანა უადვილეს იყუნეს მოსლვად მახლო
ბელობითაცა და უპოვარებითა და რ~ პ~ლ მრავალთა წელთასა მ~რ მოიყუანა, სა
ნატრელი და ყ~დ განთქმული სიკეთითა გუარანდუხტ დედოფალი, შვილი ყივჩაყთა
უ
მთავრესისა ათრაქა შარაღანის ძისა, სჯულიერად მეუღლედ თჴსად, და დედო
ფლად ყ~ისა საქართველოსა: ამისთვისცა წარავლინნა კაცნი სარწმუნონი, და
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მოუწოდა ყივჩაყთა და სიმამრსა თჴსსა: ხ~ მათ სიხარულით მიითვალეს, გარ
ნა ითხოვეს გზა მშვიდობისა ოვსთაგან: ამისთჴსცა აიძულა მეფემან და ბრძანა წარ
სლვად ოვსეთს, და სიტყვასავე თანა წარემართა, და თანა წარიტანა გ~ი ჭყონდიდე
ლი მწიგნობართა უხუცესი თჴსი, კაცი სრული, ყოვლითა სიკეთითა სულისა
და ჵორცთასა, სავსე სიბრძნითა და გონიერებითა, განმზრახი, სვიანი, ფრთხილი თ~ა
აღზრდილი პატრონთა, და თანაგანკაფული ყოველთა გზათა და საქმეთა ღვაწლ
თა მისთა, შევიდეს ოვსეთს, და მოეგებნეს მეფენი ოვსეთისანი, და ყ~ნი მთავარნი

მათნი და ვ~ა მონანი დადგეს წ~ე მისსა აიხვნეს მძევალნი ორთაგანვე ოვსთა და
ყივჩაყთა, და ესრეთ ადვილად შეაერთნა ორნივე ნათესავნი: და ყო შ~ს მათსა მშვი
დობა და სიყუარული ვ~ა ძმათა აიხვნა ციხენი დარიელისა და ყ~თა კართა ოვსეთი
სათა და კავკასიისა მთისათანი, და შექმნა გზა მშვიდობისა ყივჩაყთათჴს და გამოიყუა
ნა სიმრავლე ფ~დ დიდი სიმამრი და ცოლის ძმანი თჴსნი, და არცა ცუდად დაშვრა
არცა უსაქმოდ მათი გამოყუანება ა~დ მათითა ჵელითა მოსრა ს~დ სპარსეთისა
ძალნი, და დასცა შიში და ზარი ყ~თა მეფეთა ქ~ყნისათა და მათითა თანა ყოლითა ქმ
ნნა საქმენი დაურწმუნებელნი ვ~ა ითქვას წაღმართ: ხ~ მაშინ ოვსეთ ყო
ფასა მიიცვალა გიორგი ჭყონდიდელი და თავადგა სიყრმითგანთა პატრონი მსახუ
რებათათჴს, და პატივითა დიდითა წარმოგზავნა მონასტერსა ახალსა, და მუნ
დაემარხა,
რ~ი იგლოვა ყ~ნ სამეფომან, და თჴთ მეფემან, ვ~ა მამა შემოსითა შავისათა, ორ
მეოც დღე ვ~ემდის იშვა ვახტანგ, რ~ლისა ხარებითა დაჵსნა გლოვა: ხ~ ყივჩაყნი
დააყენნა ადგილთა მათთა მარჯვეთა, დედა წულითა მათითა, რ~ლთა თ~ა იყო
წყობად განმავალი, რჩეული ორმოცი ათასი: ესენი განასრულნა ცხენები
თა და საჭურველითა: და კ~დ მონანი რ~ნი ჰყვეს რჩეულნი და განსწავლულნი
ღვაწლსა ვითარ, ხუთათასი კაცი ყ~ნი ქ~ეანე ქმნულნი მისანდონი და გამოცდილ
ნი სიმჵნითა და თჴთ ყივჩაყნიცა მრავლესნი ქ~ეანე იქმნებოდეს დღითი დღე, და
სიმრავლე
ურიცხვი შეეძინებოდა ქ~ესა: ესენი რა ესრეთ შემოიკრიბნა, და დააწყვნა გვარად
გვარად
გვარად, და დაუდგინნა სპასალარნი და მმართებელნი, და ეგრეთვე თჴსისა სამეფო
სა სპანი რჩეულნი და მოკაზმულნი ცხენ კეთილნი და პირ შეუქცეველნი, და
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საშუალ მათსა, თჴთ იგი უმსგავსო სპასპეტი, და წინა მბრძოლი მიმსგავსებლი
ძველისა ქაიხო
სროსთჴს მოთხრობილთა წინა უძღოდა, და იწყო რბევად სპარსეთისა შარვანისა და
სო
მხითისა დიდისა, რ~ არა დაშვრებოდა, არცა მოეწყინებოდა ა~დ ჟამიერად და
წესიერად
ალაშქრებდა მათ, ჰმართებდა და განაგებდა მსგავსად მისსა დიდ გონეობითა და
ვინღამ
ცა წინააღმდგომი იყო მისი, ანუ მიმმართი ომისა მის წ~ე რ~ დაღათუ წერილმან ფრ
თოვანსა ვეფხსა მიამსგავსა მაკედონელი იგი სიფიცხითა მიმმართველობისათჴს, და
მსწრაფლ მიმოვლისა ქ~ყნათა შინა და ჭრელად მრავალ ფერობისათჴს ქცევათა
და განზრახვათა მისთასა ა~დ ჩვენი ესე გვირგვინოსანი და ახალი ალექსანდრე, დაღა
თუ იყო ჟამითა შ~დ, არამედ არა საქმითაცა, არცა განზრახვითა, არცა სიმჵნითა
უმცირედ, და თჴთ მათ საქმეთა შ~ა, რ~ლთა მძლედ ითქმის ალექსანდრე, არა
უმდაბლეს, ა~დ მრავლითა უმაღლეს მგონეს ესე, და რაოდენ საწუთოთა და ჵორცი

ელთა შინა სწორთა მისთა, და მისგან მის ჟამისათა ყ~თა უმაღლეს და უზეშთაეს
იყო ეგოდენ ესე, საღ~თოთა და ქ~ს მცნებათა შ~ა ჵორციელთავე თანა მისთა პ~ლთა
ყ~თა ჰმატა: რ~ არ[ც]ა ძილი თვალთა, არცა ჰრული წამთა, არცა განსვენება
ჵორცთა თჴსთა: არა მიდრკა გემოვნებათა მ~რთ არცა ნებასა ჵორცთასა, არა
საჭმელ სასმელთა, არცა სიმღერა სიღოდათა, და რათურთ არა რა შემკრველთა
ჵორცთა და გონებისათა, გარნა საღ~თოთა და სასულიეროთა ყ~თა დასრულებად
და უდებებად მზიდველთა ნებისათა, და განიცადეთღა ოთხთა ამათ წელთა
ქმნულნი მისნი რ~ლთა მრავალ გზის მცირედი მეგულების თქმად:
რ~ აქვნდის ჩვეულებად ესე მეფესა, რ~ განგებულებით გარდავიდის აფხა
ზეთად, და ჩამოიტყვანნის თურქმანნი საზამთროთა ადგილთა მტკვრისა
თა რ~ მათნიცა მსტოვარნი ზედა ადგიან მეფესა, და იკვლევდიან გზათა მისთა, გა
რდავიდა მეფე გეგუთს, და მიერ ხუფთას, და ამით გულ პყრობილ ყუნა იგინი:
ქკ~ნი იყო ტმჱ ხ~ მათ ცნეს რა სიშორე მისი, ჩამოდგეს ბოტორას დიდნი ფ~დ და და
იზამთრეს, და არა ჰრულოდა მეფესა, ა~დ გარდამოიფრინვა ფებერვალსა ათხუთ
მეტსა, და უცნაურად დაესხა მათ ზედა, და ძლით ვინმე შეესწრა ცხენსა, და გარ
დაიხვეწნეს, აღიღეს ტყვე, და ალაფი ურიცხვი მოვიდეს ღანუჵს, და მასვე შვიდე
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ულსა პირ მარხვასა დღესა აღიღო შარვანისა ქალაქი ყაბალა, და აღავსო სამე
ფო თჴსი ოქროთა და ვეცხლითა და ყოვლითა სიმდიდრითა და წარმოვიდა ქართლს
და მყის შეიკრიბა სპა, და ჩავიდა შარვანს მაისსა შვიდსა არაბია ლიჟათათ ქურდევა
ნამდე, და შიშტალანთამდე, და სავსენი ალაფითა მოვიდეს ქართლს: მათვე დღეთა
შეი
ბნეს შარვანელი და დარუბანდელი, მოკლეს აფრიდონ, და მოსწყვიდნეს შარვანელნი
თვესა ნოენბერსა: წარვიდა მეფე აშორნას, და დაესხნეს თურქმანთა, მოსრნა და იავარ
ყვნა: წარმოიღო ურიცხვი, ჩამოვლო მგზავრად და დაესხა სევგელამეჯს თურქმანთა
ვე და არა დაუტევა მოტირალი კარავთა მათთა, ესე ერთისა წლისად: მასვე ზამ
თარსა ჩავიდა აფხაზეთს ბიჭვინტამდე, და გააგნა საქმენი მანდაურნი ღირსნი წყალო
ბისანი შეიწყალნა, შემცოდენი დაიპყრნა და წვართნა რ~ იყო ზამთარი ძნელი და
თოვლი ფ~დი: ესე რა ცნეს თურქთა ვ~დ შორს არს მეფე გულდებით ჩამოდგეს პირ
სა მტკვრისასა, გარნა ჰომსა არა ჰრცხვენოდა, არცა დამსწველთაგანი რა იმჭირვიდა
არცა ჰრულოდა ომისათჴს წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთით თოვლთა საშინელთა
გარდაათხრევინა მთა ლიხისა სადა გარდანაკვეთსა თოვლისასა აქვნდა
სიმაღლე[აქნდა]
მჵარი სამი: დახვდა მზად სპა მისი, პ~ლ ჰამბავისა ქართლისა ცნობადმდე: დაესხა
ხუნანს და აღავსო ლაშქარმან მთით მტკვრამდე, და გაგთათ ბერდუჟამდე, და
მოსრეს პირითა მახვილისათა რ~ლ არა დაუშთათ მთხრობი ჰამბავისა ქკ~ნი იყო
ტმა: თთვე იყო მარტი: ხ~ ვ~ა მოიწია გაზაფხული, გადიდნა მტკვარი ფ~დ რ~ლ
ნადინები მისი ვერღარა იტევდა: ამისითა მინდობითა ჩადგენ თურქმანნი ბარდა

ვს გულდებით: მაშინ მონახნა მეფემან იგინიცა, და ალონს მტკვარსა გაცურდა
ყივჩაყითა და ჰუზრავსა მას წყალსა: და მოსრნა თურქნი, არბია ბარდავი და დაჰყო
ორი დღე: და ნებიერად მოვიდა შინა სავსე ალაფითა: თთვე იყო ივნისი: ამათ ესე ვ~რ
თა ჭირთაგან შეიწრებულნი თურქმანნი: და კ~დ ვაჭარნი განძელ, ტფილელ, და
დმანელნი: წარვიდეს სულტანსა წ~ე და ყ~სა სპარსეთსა: შეიღებნეს შავად რ~ლთამე
პირნი და რ~ლთა მე ჵელები: და რ~ლნი მე ს~დ: და ესრეთ მიუთხრნეს ყ~ნი ჭირნი
მოწევნუ
ლნი [მიწევნლნი] მათ ზედა რ~ლთა აღძრნეს წყალობად თჴსად, და იქმნა გლოვა
ფ~დი
შ~ს მათსა: მაშინ სულტანმან მოუწოდა არა[ფ]ბეთისა მეფესა დურბეზს სადაყის
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ძესა, და მისცა ძე თჴსი მალიქი, და ყ~ლი ძალი მისი, და აჩინა სპასალარად ელღაზი ძე
არდო
ხისი, კაცნი დაჰმანი და მრავალ ღონე, და უბრძანა თუ რქმანობასა სადაღაცა ვინ იყო,
დამასკოთ და ჰალაბითგან ამოღმართ ყ~ა მჵედრობად შემძლებელსა: ამათ თანა ათაბა
გსა განძისასა, მისითა ძალითა და ყ~თა სომხითისა ამირათა: ქ~კნი იყო, ტმაჱ შეკრბ
ეს ესე ყ~ნი შეითქვნეს, შეიმტკიცნეს, სიმრავლითა ვ~ა ქვიშა ზღვისა რ~ლითა აღივსო
ქ~ყნა, და აგვისტოსსა ათვრამეტსა: მოვიდა თრიალეთს, მანგლის და დიდგორთა რ~ლ
თჴთ ფერჵთა ზედა ვერა ეტეოდეს ამათ ადგილთა: ხ~ მეფემან დავით უშიშმან და ყ~დ
უძრავმან გულითა, და თუ ვითარ წინა განაწყო სპა მისი, და თუ ვითარ ყ~ი საქმე
შვენიერად
და ღონიერად ჰყო: რაბამ რამე წყნარად უშფოთველად და გამოცდილებით და ყ~დ
ბრძნად
განაგო: და თუ ვითარ თჴსნი სპანი დაიცვნა უვნებლად, ამათ ყ~თათჴს არა არა ვგონებ
რ~ლ ყო
ველთა ბრძენთა სოფლისათა ვერ შემძლებელ არს მითხრობად ზედ მიწევნით ყ~ავე:
რ~ პ~ლსავე ომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდა, რ~ ჵელი მაღლისა შეეწეოდა, და
ძალი
ზეგარდამო ჰფარვიდა მას, და წ~ჳ მოწამე გ~ი განცხადებულად, და ყ~თა
სახილველად
წინა უძღოდა მას, და მკლავითა თჴსითა მოსრვიდა ზედა მოწევნულთა უსჯულოთა
მათ
წარმართთა, რ~ლ თჴთ იგი უსჯულონი და უმეცარნი მოღმართ აღიარებდეს, და მო
გვითხრობდეს სასწაულსა ამას მთავარ მოწამისა გიორგისსა: და ვითარითა ღონითა
მოსრ
ნა სახელოანნი იგი მბრძოლნი არაბეთისანი, და ანუ მეოტთა ვითარ სიმარჯვით და
განკ
რძალულად ჰსდევ[დ]ნა და მოჰსრნა: რ~ლითა აღივსნეს ველნი მთანი და ღელენი მძო
რებითა: ხ~ სპანი ჩვენნი და უფროსად ყ~ლი სამეფო აღივსო ოქროთა და ვეცხლი

თა, არაბულითა ცხენებითა, ასურულითა ჯორებითა, კარვებითა, სრა ფარ
დაგებითა, სხვითა უცხოთა ჭურჭლებითა საბრძოლელთა თჴთო სახეთა, ქოსთა და
ფილაკავანთათა, სასმურთა, ტურფათა და სანადიმოთათა, საბანელთა და სამზარეუ
ლოთათა, რაოდენმან ქარტამან და მელანმან დაიტიოს აღწერად: და რ~ გლეხთა
იხილემ
ცა ოდეს არაბთა მეფენი მოჰყუანდეს ტყვედ და სხვათა გოლიათთათჴს რადღა
რამცა გვინდოდა თქმად: ხ~ ამად რა თხრობად მოვიწიე ვაებისა ღირსად შევრაცხენ
დიდნი იგი სახელოვანნი გამომეტყველნი: ვიტყვი უკვე უმიროზს, და არისტოტელის
ელილი
ნთა ხ~ იოსიპოსს ებრაელსა, რ~ლთაგანმან ერთმან ტროადელთა აქეველთამან
შეამკუნა
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თხრობანი თუ ვითარ აღამენონ, და პრაჟამოან უაქილევი, და ეკტონ: მერმეცა
უდისეოს და ფირესტე ეკვეთნეს და ვინ ვის მძლე ექმნა: და მეორემან ალექსანდრესნი
წარმოთქვნა მძლეობანი და სიმჵნენი, და ძლევა შემოსილობანი: ხ~ მესამემან ნეტიტ
ოს მიერნი მეტომეთა თჴსთა ზარნი ჭირნი მისცნა აღწერასა, და ვინათგან ამათ ნივ
თნი საქმეთანი არა ჰქონდეს კმად მისათხრობლად: ამისთჴსცა მის ჵელოვნობისა რი
ტორობისათა განავრცელნეს ვ~ა იტყვის თჴთ სადამე ალექსანდრიელი, არა დიდ იყავ
აქიველი, ა~დ დიდთა მიემთხვია მაქებელსა უმიროზ, რ~ ოცდარვა წელ განგრძო
ბასა ტროადელთა ბრძოლისასა ვერარა ღირსი ქებისა იქმნა: ხ~ მეფისა დავითისი ე
სე ოდენთა მიმართ წინა განწყობა სამ ჟამადმდი იყო, და ვერცა პ~ლსა ომსა შეუძლეს
წი
ნა დადგომად: ჰქონებოდესმცა ამათ ბრძენთა თხრობათა ნივთად საქმენი დავითის
ნი, და მათმცა აღწერნეს ჯეროვნად მათისაებრ რიტორებისა მსგავსად, და მაშინღა
მცა ღირს ქმნილი ყუნეს ჯეროვანსა ქებასა: და ესენი ესე ოდენ: ხ~ მეორესა წელ
სა აღიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი პ~ლსავე ომსა, ოთხას წელ ქონებული სპარ
სთა, და დაუმკვიდრა შვილთა თვისთა საჭურჭლედ, და სახლად თჴსად საუკუნოდ:
ქ~კნი იყო: ტმბა: და მეორესა წელსა მოვიდა სულტანი შარვანს: შეიპყრა შარვან
შაჰ: აიღო შამახია, და მოგზავნა მოციქული მეფისა, და მოუწერა წიგნი და მორ
ჰქვა ვ~დ შენ ტყეთა მეფე ხარ, და ვერა ოდეს გამოხვალ ველთა: ხ~ მე ესერა
შარვანშა შევიპყარ ჵელთა, და ხარაჯასა ვსთხოვ: შენ თუ გენებოს ძღვენი ჯერო
ვანი გამოგზავნე, და თუნდა სამალავთათ გამოვედ და მნახე: ხ~ ესმა რა ესე მეფესა
მსწრაფლ ჵმა უყო ყ~თა სპათა მისთა, და ბრძანებასავე მისსა თანა მოვიდეს წ~ე მისსა
ყ~ნი სამეფოსა მისისანი, და წარემართა სულტანსა ზედა: და ყივჩაყნი ოდენ ათვალ
ულ იქმნეს მაშინ: და იყო შემბმელი, ორმოცდა ათი ათასი, და ეუწყა რა სულტან
სა ზედა მისუვლა და ძალი და სიმრავლე სპათა მისთა, და განჰკრთა, აიყარა ველთათ
სადა დგა, და მსწრაფლ შევიდა ქალაქად, და გარე მოიზღუდა ერთკერძო სხრტითა
და კანდაკებითა, და სხვით კერძო ზღუდითა შამახიისათა: ხ~ ცნა რა ესე მეფემან ა
რღარა ჯერ უჩნდა ზედა მისვლა მლტოლვარისა: ა~დ დავარდა მიწასა ზ~ა, და მადლო
ბა შესწირა ღ~ისა სახიერისა და კაცთ მოყუარისა, და ადგილობასა დადგა: მაშინ
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სულტანმან მრავალთა მიერ ვედრებათა და ძღუენთა და მუდარითა შეთულილობათა
ვ~ა მონამან ჭირვეულმან, არღა ძღვენი, ანუ ჰომნი ითხოვნა, ა~დ გზა სამლტოლვარო
ფ~დ რამე სიმდაბლით, და არა სულტანურად შეიწრებულმან შიმშილითა და წყ
ურილითა მრავალდღე: მასვე დღესა სულტანსა წ~ე მიმავალი ათაბაგი რანისა აღსუნ
ღული ძალითა მრავლითა მოსრეს მონათა მეფისათა, ვ~რ ოთხი ათასი კაცი და იგი
ოდენ მარტო მეოტი ძლით მივიდა სულტანსა წ~ე: იხილა რა ესე სულტანმან მასვე
ღამესა გაიპარა, და სასდუნით მეოტი სხვით გზით წარვიდა სოფლად თჴსად, და ეს
რეთ ძლევა შემოსილი, და მმადლობელი ღ~თისა, შემოიქცა მეფე და მცირედთა დღ
ეთა განისვენა ამთენს: და მეორესა თვესა ივნისსა, კ~დ წარვიდა შარვანს ა
ღიღო გულ ისტანი სახლი თავადი შარვანისა სიცხეთა მათ საშინელთა მოი
რთო შარვანი, და აღავსნა კეთილითა ყ~ნი მორჩილნი ბრძანებათა მისთანი წარმოვი
და ქართლად, ხ~ სთელთა გარდავიდა გეგთს ინადირა განისვენა განაგო მანდარი
ყ~ი და მარტსა გარდავიდა ქართლად და აღიღო ქალაქი დმანისი: და აპრილსა
დაესხნეს შაბურანს
დარუბანდელსა: და მოსწყვიდნეს ქურდნი ლეკნი, და ყივჩაყნი დარუბანდელისა
ნი. და აღიხვნეს შარვანისა ციხენი ღასანნი, და ხოზაონდი, და მიმდგომი მათი ქ~ყანა:
და მყის
აღისრბოლა ვ~ა არწივმან, და მაისსა აღიხვნა ციხენი სომხითისანი, გაგნი, ტერ
ონაკალი, ქავაზინნი, ნორბედი, მანას გომნი, და ტალინჯაქარი, და ივნისსა წარემ
ართა ლაშქრითა, განვლო ჯავახეთი, კოლაკარნი, ფოლა ბასიანნი, სპერამდინ, და რა
ცა ჰპოვა თურქმანი, მოსრა და ტყვე ჰყო: ჩამოვლო ბუიათაყური და დაწვნა ო
ლთისნი, და მოვიდა თრიალეთს დიდითა გამარჯვებითა, და მცირედნი დღენი
შუა გამოჵდეს, და განიყარა ლაშქარი თჴს თჴსად: და აგვისტოსა ოცსა მოვიდეს
მწიგნობარნი ანელთა თავადთანი, და მოაჵსენეს მოცემა ქალაქისა და ციხეთა ბო
ჟანას წყაროთა ზედა მდგომსა, და მსწრაფლ წიგნები წვევისა წარსცა ყ~თა, და მე
სამესა დღესა სამოცი ათასი მჵედარი წ~ე უდგა: წარემართა და ვ~ა მიიწია მე
სამესა დღესა აიღო ქალაქი ანისი, და ციხენი მისნი უჭირველად, და სოფელნი
და ქ~ყანანი ანისისნი, და წარმოიყუანა ბულასვარ რვათა ძეთა მისთა თანა და მჵევალ
თა და სძალთა, და ჩაგზავნა აფხაზეთს, და ანისისა მცველად დაუტევნა აზნაურნი
მესხნი, და წარმოვიდა ქართლად, და მცირედთა დღეთა მოუსვენა სპათა თჴსთა:
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და მერმე წარემართა შარვანს და აღიღო ქალაქი შამახია, და ციხე ბი[გ]ვრიტი სრუ
ლად ყ~ლი შარვანი, და დაუტევნა ციხეთა და ქალაქთა შ~ა ლაშქარნი დიდნი ჰერ
ნი და კახნი, და განმგებელად და ზედა მხედველად ყ~თა საქმეთა მანდაურთა აჩინა
მწიგნობართ უხუცესი თჴსი სჴმონ ჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოსი: მაშინ ბედ
იელ ალავერდელი მიმსგავსებული გ~ი დედის ძმისა თჴსისა კაცი ყოვლითურთ სრუ
ლი და ბრძენი: და განაგო მეფემან ყ~ლი საქმე შარვანისა, აღავსნა კეთილითა სა

ბოძვრითა, ქურდნი ლეკნი და თარასნი, მოვიდა ქართლად და ყივჩაყთა თჴსთა უ
ჩინა საზამთროდ სადგური და საზრდელი, კაცნი ზედა მდგომნი მათნი, და განაგო
ყ~ლი საქმე ქართლისა, სომხითისა და ანისა: და ეგულებოდა გ აზაფხულ ქმნა
დიდთა საქმეთა, და უფროსთა ლაშქრობათა, ვინათგან ა რავინ წინააღუდგა მას, და
რ~ თჴთ სულტანი მუნ სადა იყო ძრწოდა შიშისაგან მისისა: და არცა თჴთ ძველად
ქონებულთა ქალაქთა და ქვეყანათა, ჰგონებდა თჴსად ქონებად: ა~დ რაოდენცა
შორს იყო, ეგრეცა ეოცნებოდა მძინარესა შიში, და მღვიძარესა სიკვდილი:
ამისთჴსცა ზედასა ზედა წარმოავლენდის მოციქულთა ძღვნითა დამშვიდებად
პირსა მისსა, და რ~ წარმოსცნის საჭურჭლენი მძიმენი ტურფანი, მრავალ ფერ
ნი მფრინველნი და ნადირნი უცხონი, და ძვირად საპოვნელნი, და ეძიებნ მშვი
დობასა და სიყუარულსა, და ყივჩაყთაგან არა რბევასა: ამისთჴსცა არარას მიხედვი
დის წარსაგებელთა სიმრავლესა, ოდენმცა მუნ თჴთ სადა იყვის იპოვის მშვიდობა,და
სიცოცხლე თავისა თჴსისა და ვჰგონებ ვ~დ მამათა და პაპათაგან წაღებულნი,
ქ~ყნანი ტყვენი და სიმდიდრენი, მრავალ წილად უკუმოიზღნა ამან მჵნემან, და
დაამშვიდნა ქ~ყნა: აღივსო და გარდაეცა ყოვლითა კეთილითა, განავსო და აღა
შენა ყ~ლი ოჵერ ქმნილი, და გარდაემატა ყ~თა ჟამთა მშვიდობითა და სიმდიდრითა
სამეფო ჩვენი ნაცვლად გარდასრულთა ოჵრებათასა: ესე ვითარნი უკვე არ~ნ
მეფობრივთა და მიმოსვლათა მისთა წყობათა, და ღვაწლთა ძლევათა, და წარმარ
თებულებათა, და პყრობათა და ახუმათა დიდთა მათ, და მრა ვალთა სამეფოთა, და
სამთავროთა მოთხრობანი, და საქმენი რ~ნი მან ქმნნა და აღასრულნა, რ~ნი ჩვენ
მცირედითა და ყ~დ კნინითა სიტყუითა წარმოგვიჩენიან დიდთა მათ და მითხრობად
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შეუძლებელთა საქმეთა მისთაგან და ბრჭალთაგან ლომსა და ფესვსა მცირისა ყ~ისა
ქსოვილისა ვითარებასა საცნაურ ყოფად ვმეცადინობთ, ვ~ა აჩრდილისაგან კაცსა რო
მელნი ესე შეუძლებელ არიან ყოფად, რ~ ჵორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისა
გან უკეთუ ვიეთმე ჰგონონ, ვ~დ რადღამცა მოეცალა საღთოთა და სულიერთა სათ
ნოვებათა მიერ მიხედვადცა და მოგონებად, არა თუ ქმნად, ვინათგან ფ~დცა კმა ა
რიან ესენი ერთისა ჵორცთა შინა მყოფისა კაცისა ქმნადცა და წარმართებად, და თუ
სადა პოვა სამეფო თჴსი სიმდაბლედ შთასრული: და თუ სადა სიმაღლედ აღიყუა
ნა: და თუ სადა დასხნა საზღვარნი, და ძლეულნი ვითა მძლედ გამოაჩინნა ამათნი
მგონებელნი, ნუ უკუე არა იბრალნენ ა~დ ეუწყენ მათ ვ~დ უკეთუ ამათ პირთათჴს
ვინმე გამოიძიოს, და ზედა მიწევნით ვინ ცნობა ინებოს, კნინღა და ჵორციელნი ე
სე საქმენი წარმოთქმულნი ფ~დ უნდო და არა რად პოვნეს, ვ~ა ნამდვილვე მცირედი
და სასაწუთონი დადგრომადთა მათ თანა მტკიცეთა და საუკუნოდ ღ~თ მყოფელთა
მისთა საქმეთა, რ~ლთა იგი უმეტეს ამათსა მათ მოქმედებ, და დაუსასწრაფოეს აქ~ნ
და, რ~ლთაგანნი მცირედნი მრავლისაგან ვ~ა სასმელი ერთი მტკვრისგან ჩვენ
ცა მივსცეთ თხრობასა: იტყუის სოლომონ დასაბამად სიბრძნისა მოიგე სიბრ
ძნეო: ხ~ დავით მამა ღ~თისა, დასაბამად სიბრძნისა შიში უ~ისა: ესე შიში უ~ჳ მოიგო
სიყრმითგან თჴსით დავით, და ჰასაკსა მისსა თანა აღორძნდა და ჟ~ა თ~სსა ესე ვითარ
ნი ნაყოფნი გამოიხვნა რ~ლითა ორკერძოვე ცხოვრება თუისი განაშვენა რ~ლითა შეა

მკვნა საქმენი თჴსნი: რ~ლითა განაგნა ჵორციელნი, და წარმართნა სულიერნი:
ხ~ თუ ვითარ გონიერად ისმენდი დედად სიბრძნისა რა ჰპოვა შიში უ~ისა შიშისად
ღ~თისად საღ~თონი წერილნი, და ესენი მდიდრად შეიკრიბნა რაოდენნი ჰპოვნა გარ
დამოღებულად, ენასა ქართველთასა, სხვათა ენათაგან, ძველნი და ახალნი ვ~ა სხვა
მან პტოლემეოს, ამას ზედა ოდენ სასოვან ქმნილმან, და ესე ოდენ შეიყუარნა და
შეითჴსნა რ~ლ ჰსთქვამცა თუ მათ შ~ა ცხოველ არს, და მათ შ~ა იძრვის, იგინი იყუნეს
მისსა საზრდელ ყ~ლთა გემოვან, და სასმელ ტკბილ და საწადელ იგინი შვებად
განცხრო
მა საწვრთელ და სარგებელ, დღე და ღამე მიმოსვლათა შ~ა მიმდემთა ლაშქრობა
თა მოუწყენელთა, შრომათა განუსვენებელთა: წიგნები ეტჴრთა, სიმრავლესა
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ჯორთა და აქლემებთასა და სადა გარდაჵდის ჰუნესა პ~ლ ყოვლისა წიგნნი მოაქ~ნ
დიან ჵელითა და არა დააცადის კითხვა ვ~ე არა დაშვრის: ხ~ შ~დ სერობისა ნაცვლად
ძილისა ანუ სხვისა რასმე საქმისა კ~დ კითხვა წიგნთა, და რაჟამს თვალნი დაშვრიან
სმენილნი ანაცვალნის სადა არა გარეწარად ა~დ ფ~დცა ფრთხილად ისმენნ წ~ე თ~სსა
მკითხველისასა, გამოეძიებნ ჰკითხავნ და უფროღა თჴთ განმარტებნ, ძალსა და სიღრ
მესა მათსა და უსაკვირველეს არს ესე უწყით ყ~თა თუ სასწრაფო არს ყ~თა საქმე
ნადირობისა და თუ ვითარ დაიმონებს შედგომილსა თჴსსა და წარტყვენილ ჰყოფს და
ნადირობასა შ~ა არა რასა სხვასა განხილვასა და დევნასა ნადირისასა, და თუ
ვითარ ჵელთ იგდოს მიმხედველ ჰყოფს გარნა მისი გულსმოდგინება, ამასცა
ჰსძლევდა
რ~ თჴთ ნადირობასა შ~ა წიგნნი აქვნდიან ჵელთა, და რა ჟ~ს ჟამი იყუის მისცნის ვისმე
მსა
ხურსა და ესრეთ დევნა უყვის, და ნუ უკვე ჰგონო ვ~დ ჵელითა ცალიერითა მოიქცის
ანუ ცუდად დაშვრის რ~ ვინ ჰგავნ ჵორციელი, ანუ ვინ იხილა ესე ოდენ
განმარჯუებული
ნადირობასა შინა: მოსამახოს ვინმე ითქმის ებრაელი მოისრობის და მმართელო
ბისათჴს ალექსანდრეს სპათა შ~ს მჯობად და აქილევი კენტავრ ოსგან გან სწავლუ
ლად მოისრობისა ელენთა შ~ს: ხ~ ბარამ ჯური სპარსთა შ~ს მოქმედად უცხოთა და სა
კვირველთა, გარნა ჭ~ტდ ვერცა ერთი ამათგანი შეუსწორებოდა ამას ვითარცა
გვიხილავს
და ვთქვა სხვაცა საქმე საცნაურ მყოფელი წიგნთა სიყუარულისა, რ~ლსა შ~ა არა რა
იყოს ტყუვილი, ვინათგან წარსწყმედს უ~ი ყ~ნი რ~ნი იტყუიან სუცრუესა: წინა დაიდ
ვა ოდესმე წიგნი სამოციქულო წარკითხვად, და რაჟ~ს დაასრულის ნიშანი, დასვის ბო
ლოსა წიგნისასა: ხ~ მოქცევასა წელიწდისასა მით ნიშნითა ავთვალეთ, ოც და ოთ
ხჯერ წარეკითხა: არიან უკვე სხვანიცა მრავალნი საცნაურებანი ამის პირისანი, გარნა
მე ე
რთიღა შევსძინო სიტყუად სხუაჳ ამათთა: ქალაქი ტფილისი იყო ოდეს ერთ
ჯერ არა ს~დ შემოყუანებულ იყო უღელსა ქვეშე მორჩილებისასა, ვ~ა აწ ა~დ სავსე

იყო სისხლითა ქ~ეანეთათა: ოდესვე ჰყვიან ღავღავი, და თჴნიერ მიზეზისაცა მოსრ
ნიან რაოდენნი ჰპოვნიან ქ~ეანენი: ხ~ ოდესმე ქარავანსათანა შთამოყოლილთა თუ
რქთა ზედა განსცნიან, შემომავალ გამომავალნი ქ~ეანენი და ტყვეობად და
სიკ~დილსა მის
ცნიან, და ესრეთ ისუროდა ქ~ყნა მრავალ ჟამ, რ~ი ესე ეძვინებოდა სულსა დ~თისსა:
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შემოვიდა ოდესმე ქარავანი დიდი განძით: და თანა შემოჰყვეს თურქნი დიდნი
ცნა მეფემან და გაგზავნნა მონათაგანნი ათხუთმეტნი კაცნი რჩეულნი, რათა
ლოჭინით კერძო ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოიტაცონ, ნუ უკვე იგი თურქნი ი
გი გამოვიდენ დევნად, და მოსწყვიდნეს ამით ღონითა: ხ~ თჴთ სამასითა ოდენ
კაცითა დაი
მალა ღელეთა ავჭალისათა, და არავის მიენდო მხედველსა სხვასა: ა~დ თჴთ მარტო
წარვიდა, ყ~დ უსაჭურველო ჵრმლითა ოდენ, და თანა წარიტანა წიგნი ღ~თის მეტ
ყველი, და ამცნო სპათა არა შეძრვად ყ~დვე მისვლადმდე მისა მათთანა: ხ~ მონათა
ყვეს ბძანებული მათდა, და წარმოიღეს ნახირი, და მოეწივნეს თურქნი ვითარ ა
სი კაცი: და შ~დ დიდისა ომისა ჩამოყარნეს მონანი, და დაუჵოცნეს ცხენნი გარნა
ქვეითცა იბრძოდეს ფიცხელად: ხ~ მეფე ცხენსა რა გარდაჵდა, არა ჰგონებდა ჯე
რეთ მოსლვასა შეექცა კითხვასა, და ესე ოდენ წარიტყვენა მისგან გონებითა რ~ლ
ს~დ დავიწყდა წინამდებარე საქმე, ვ~ემდის ჵმა რაჳმე კლვისა შემოისმა ყურ
თა: მყის დაუტევა წიგნი მუნვე, და ამჵედრებული მიჰყუა მას ჵმასა, და ვ~ა ზ~ა წარა
დგა მონათა თჴსთა ესე ვითარსა ღვაწლსა შინა მყოფთასა, და რ~ აშორვიდა თჴსთა სპა
თა: და უკეთუმცა მათდა ცნობად წარსრულ იყო მონათა დაუჵოცდეს: მსწრაფლ
შთაბრიალდა ვ~ა არწივი, და დააბნივნა ვ~ა კაკაბნი, და მსწრაფლ ესე ოდენნი მოსწყ
ვიდნა რ~ლ მათნი ცხენნი კმა ეყუნეს მონათა მათ: და აღმჵედრებულთა ესე ოდენნი
მოწყვიდნეს რ~ლ მცირედ შეესწრნეს ქალაქს: ხ~ გზანი სავსენი იყუნეს
მძორითა მათითა, და ფ~დისა ცემისაგან ჵრმალმანცა დაღუვალარჭნილმან უარ
ყო ქარქაში თჴსი, მაშინღა მოვიდა სპათა თ~სთათანა რ~ნი ფ~დ აბრალებდეს მას:
განიცადედღა ჩემდად რ~ლ ესე ვითარსა საქმესა შინა, და ესე ოდენ უცალოსა წიგ
ნივე აქვნდეს უსასწრაფოესად საქმედ, და ესენი ესეოდენ: ხ~ ვსთქვა ესეცა ვ~დ
უკეთუმცა არა წერილთა მეცნიერებანი, და გარდასრულთა საქმეთა შემც
ნებანი, პ~ლ ყოფილთა, მეფეთა კეთილძღვანებულთა, ანუ ვერასა წარმართ
ებულთა შემთხვეულნი წინა განსაკრძალებლად, და სახედ არა შემოეხვნეს,
და არა მოეჵმარნეს, ვ~ა იტყუის სოლომონ, ვ~დ იცნის ქცეულებანი ჟამთანი ახსნა
ნი იგავთანი, და გარდასრულთა შეამსგავსნის მომავალნი, არათუმცა ესენი
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ესრეთ კუერთხი მეფობისა ესე ოდენ დამდაბლებული ძნელი და ნანდვილ[ი] დიდ გა
ნსაგებელი რათა იპყრა ესრეთ მაღლად, და ვითარ ვერვინ სხვამან: რ~ განბრძნდა
უფროს გაბასაელისა და უფროს ეთამ ისრაიტელისა წერილისაებრ: და ვ~რ ვინ
აღრაცხნეს რაოდენნი საქმენი ეთხოებიან მეფობასა, რაოდენნი მართებანი, და განსაგე

ბელნი კიდეთა პყრობანი: ნაპირთა მჭირვანი, განხეთქილობათა კრძალვანი, სა
მეფოსა წყნარობისა ღონენი ლაშქრობათა მეცადინობანი: მთავართა ზაკვისა
ცნობანი, მჵედართა განწესებანი, საერთა შიში, საჵელოთა და საბჭოთა სჯანი
საჭურჭლეთა შემოსვლანი მოციქულთა შემთხუევანი და პასუხნი: მეძღვნეთა
ჯეროვანნი მისაგებელნი შემცოდეთა წყალობითნი წვართნანი: მსახურებულ
თა ნიჭ მრავლობანი, მოჩივართა მართალნი გამოძიებანი: მოსაკითხავთა შესატყუი
სნი მოკითხვანი, სპათა და წყობანი, და ღონიერნი მიმართებანი, და რაოდენი ვინ
აღმო
წყნეს სიტყჴთა უფსკრულისგან სამეფოთა საქმეთასა, რომელსა შ~ა ვერვინ ძვ
ელთა და ახალთა მეფეთაგანი ემსგავსა, ვ~ა საქმენი წამებენ მზისა შარავანდედ
თა უბრწყინვალესნი და ცხადნი რ~ნი სიბრძნითა თჴსითა ქმნა: ხ~ სულტანი
დასვა მოხარკედ თჴსად: ხ~ მეფე ბერძენთა ვ~ა სახლეული თჴსი, დაჰსცნა წარმ
ართნი, მოსრნა ბარბაროზნი, მრწემად მოიყუანნა მეფენი: ხ~ მონად ჵელმწიფენი,
მეოტად წარიქცივნა არაბნი, იავარად ისმაიტელნი, მტვერად დასხნა სპარსნი,
ხ~ გლეხად მთავარნი მათნი, და რ~ა მოკლედ ვთქვა პ~ლ ყოფილნი მეფენი, მსაჯულ
ნი გოლიათნი, გმირნი კაცნი იგი საუკუნითგან სახელოანნი მჵნენი და ძლიერ
ნი, და ყ~თა საქმეთა ზ~ა სახელოანნი ყ~ნივე ესრეთ დასხნა ვ~ა პირუტყუნი ყ~ა საქმე
სა შინა: ხ~ კ~დ საღ~თოთა სათნოვებათა და სულიერთა საქმეთა მისთა ვიეთი გო
ნება მისწუთეს ანუ მოგონებულსა ვისმან ენამან შეუძლოს თხრობად, რ~ ვ~ა ä
მართალ ჰსჯიდა სამეფოთა თჴსთა, თვალუხვავითა მით ბჭობითა თჴსითა, და
არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწორისა, ვ~ა სოლომონისთჴს გვესმის სა
ბჭოთა შ~ა, და თჴთ მოსეს მიერნი გვაუწყებენ ბჭობანი, და თხრობანი: ხ~ თავი სა
თნოებათა სიწმიდე ესე ოდენი მოიგო, ვ~ა დიდმან ანტონი: ნუ მეტყვი მისთა სიჭა
ბუკისათა რათამე რ~ი არცა ღ~თნ მოიჵსენნეს, უწყი ჭ~ტბით რ~ ყ~თა ათისა წლისა
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ჟამთა სამარადისოდ წმიდითა პირითა, და განწმედილისა გონებითა უხრწნელთა
ქ~ს საიდუმლოთა თანა მოწამებითა სჴნდისისათა, და არა მხილებითა გონებისათა,
და რ~ლისა მოწამე არს სარწმუნო ცათა შინა, კ~დ ლოცვისა და მარხვისათჴს რადღა
საჵმარარს თქმად, რომელსა იგი საქმარ ოდენ იყო: და კ~დ მონასტერნი და
საეპისკოპო
სონი ეკლესიანი წესსა და რიგსა ლოცვისასა, და ყოვლისა საეკლესიოსა განგებისასა,
დარბაზის კარით მიიღებდიან, ვ~ა კან~ნსა (ბ) შვენიერსა ყოვლად (ა) უცთომელსა და
დაწ
ყობილსა, კეთილ წესიერებასა ლოცვისა და მარხვისასა, რ~ საეშმაკონი სიმღერანი,
სახიო
ბანი, და განცხრომანი, და გინება ღ~თისა განმარისხებელი, და ყ~ი უწესოება
მოსპობილ
იყო ლაშქართა შ~ა მისთა, და ურიცხვსა მას შ~ა სიმრავლესა ენათა ნათესავთა, ვ~ა ცა
თა შინა მყოფთა შ~ს: კვალად წყალობა გლახაკთა ესე ოდენი აქვნდა ვ~ემდის ა
ღავსო ზღვა და ჵმელი ქველის საქმემან მისმან, რ~ ლავრანი და საკრებულონი და

მონასტერნი, არა თჴსთა ოდენ სამეფოთა, ა~დ საბერძნეთისანიცა მთა წმიდისა და ბო
რღალეთისნი, მერმეცა ასურეთისა და კიპრიისა, შავისა მთისა პალესტინისანი
აღავსნა კეთილითა: უფროსღა საფლავი უ~ჳ ჩვენისა იესოს ქ~სი და მყოფი იეროსალი
მისანი, თჴთო ფერთა მიერ შესაწირავთა განამდიდრნა: კ~დ უშორესცა ამათსა
რ~ მთასა სინასა სადა იხილეს ღ~თი მოსე და ელია აღაშენა მონასტერი, და წარ
სცა ოქრო მრავალათასეული, და მოსაკიდელნი ოქსინონი, და წიგნები საეკლესიო
სრულებით, და სამსახურებელი სიწმიდეთა ოქროისა რჩეულისა: და კ~დ დღითი
დღე წარსაგებელთა რ~ლთა თჴსითა ჵელითა მისცემდა ფარულად: ვინ აღრი
ცხოს თჴნიერ მამისა ზეცათასა, რ~ი მიაგებს ცხადად, რ~ იყო მისა კისაკი მცირე
აღავსის დრაჰკნითა რა დღე სარწმუნოთა თჴსთა ჵელითა და სამწუხროდ ცალი
ერი მოაქვნდის იგი მხიარულსა სულითა და პირითა: და ოდესმე ნახევარი წარაგის
მისი და ოდეს მე არავინ ეპოვნის, და ეგრე სავსე მისცის დამარხვად ხვალისა, და სუ
ლთქმითა თქვის, დღეს ვერა მივეც k~ესა მარცხებითა ჩემდა ცოდვათათა: და ა
მას არა თუ ჵელოსანთაგან მორთმეულისა იქმოდის, ანუ საჭურჭლით, ა~დ ჵელთა
თჴსთა ნადირებულითა, რ~ლთაგანი თჴსსა მოძღვარსა ი~ნეს მისცა ოდესმე დრა
ჰკანი, ვითარ ოცდაოთხიათასი, რ~ა განუყოს გლახაკთა, და ესეცა მცირედი მრავ
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ლისგან თქუმად შეუძლებელ: ხ~ განათავისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლა
ვრანი მოსაკარგვეთა მაჭირვებელთაგან: ა~დ ხუცესნიცა სამეფოსა შინა მისსა ყ~ისა
ჭირისა და ბეგრისაგან რ~ა თავისუფალთა სა~ღთო მსახურება მიუპყრან ღ~ა: ხ~ ამათ
თანა რაოდენნი ეკლესიანი აღაშენნა, რაოდენნი ჵიდნი მდინარეთა ზედა სასტიკთა,
რაო
დენნი გზანი საწყინოდ სავალნი ქვაფენილ ყუნა: რაოდენნი ეკლესიანი წარმართთა
გან შეგინებულნი განწმიდნა სახლად ღ~თისად, რაოდენნი ნათესავნი წარმართთა
ნი შვილად წმიდისა ემბაზისად და შეაწყნარნა k~ესა და დადვა მისთჴს უმეტესი
მოსწრაფება რათამცა ყ~ლი სოფელი მოსტაცა ეშმაკსა, და შეასაკუთრა ღ~ა, რ~ლითა
მიიღო მადლი მოციქულობისა ვ~ა პავლე და ვ~ა დიდმან კოსტანტინე სხვათავე
კეთილთა თანა აქვნდა ესეცა რ~ სლვათა შ~ა თჴსთა სამეფოთასა სიმრავლითა
სპათათა, და სიმალითა სლვისათა ვერ ადვილად მიემთხვეოდიან მოჩივარნი, და და
ჭირებულნი და მიმძლავრებულნი, განაღა ვიეთგანმე რ~ლთა საჭიროდ უჵმდის
განკითხვა და შეწევნა მეფობრივი: ნუ უკვე და ვინმე აღვიდის ბორცუსა ზედა რასამე
გზისა მახლობელსა, ანუ კლდესა, გინათუ ხესა ვ~ა ზაქე: უკეთუ ოდენ ეპო
ვის ესე ვითარი საქმე და მუნით საცნაურ ყვის ჭრტინვა თჴსი: ამისთჴს დაედ
გინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი, და განმკითხვარნი მოჩივართანი რ~ლთა
მიერ მიიღებდეს კურნებასა: მრავალგზის გვიხილავს იგი დამლტობე
ლად ღაწვთა თჴსთა ცრემლითა, ხილვასა ზედა თჴთო სახეთა სენთა მიერ
განცდილთასა, და ხილვად საძნაურთა რ~ნი შეემთხვევიან მიუნდობელთა ამათ
და უბადრუკთა ჵორცთა, რ~ლთა სხვათა უმეტეს ზრდის ქ~ყნა ქუთათისისა, ვინ
აღრიცხვნეს ტყვენი რ~ნი მან განათავისუფლნა, რ~ნი უკმოიხსნნა ყივჩაყთაგან
ფასითა, ვინ ჯეროვნად წარმოთქვნეს პატივის პყრობანი მონაზონთანი, და სი

ყვარულით შეწყნარებანი მათნი, თჴთუეულისა ნიჭნი და საჵმარნი რ~ლთა
უზრუნველყვნის ყ~თა საჭიროთაგან: ხ~ აქვნდა ამას ყ~დ ბრძენსა მეფესა
საქმედ ესეცა რ~ლთა უმეტეს ყ~თა საშიშად საზარელ იყო ყ~თა რ~ ღ~ისა მიერ
იყო მის ზედა ნიჭი ესე და საქმე ყ~დ საკვირველი, არარა შორიელი, არცა სამე
ფოთა შ~ა მისთა, არცა ლაშქართა შ~ა მისთა მყოფთა, კაცთა დიდთა და მცირედთა საქ
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მე ქმნილი კეთილი გინა სიტყვა ბოროტი სიტყვა თქმული არარა დაეფარვოდა
ყ~დვე. ა~დ რაოდენცა ვის ფარულად ექმნის, ანუ თუ ეთქვის ყოველივე ცხად
იყო წ~ე მისსა, ვიდრემდის გულის სიტყვუანიცა მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრის
მათ
რ~ლ ზარგანჵდილყვის, და მონაზონთა განშორებულთა სენაკთა შ~ა მათთა ქმნილნი
ღვაწლნი და სათნოებანი უწყოდის ცხადად, და სიშორე გზისა ვ~ე ეკლესიამდე ზო
მით იცოდის, და მოთმინებისათჴს აქებდის და ჰნატრიდის: ნუ ამას ეძიებ მკითხველო
თუ
ვითარ იქნებოდა ესე, ა~დ ამას ცნობ და თუ რა სარგებელი ჰპოვის ამათ, რ~ არათუ
ცუდ
ად რადმე და განსაკითხავად საგიობელთა საქმედ, ანუ საკიცხელად ვიეთვისმე
იქმოდის
ნუ იყოფინ ესე წარვედ: არამედ დიდნი საქმენი, და ფ~დ სასწრაფონი წარმართნა
ამით, და მრავალითა კეთილთა მიზეზ ექმნა: ესე პ~დ ორგულებასა და ზაკვასა და
ღალატსა რასაცა ვერვინ დიდთა ანუ მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონებადცა ა
რა თუ თქმად ვისდა, არცა თუ უმაღლესა ვინ თჴსსა თანა, ანუ მოყუასსა თ~სსა, გი
ნა ყრმათა თჴსთა თანა ვინადგან ესე მტკიცედ უწყოდა ყ~ნ კაცმან პირით აღმოსვლასა
ვე თანა სიტყუისასა საცნაურ ქმნილ არს უეჭველად წ~ე მეფისა, და მრავალნი განპატი
ჯებულცა იყუნეს, და მახლობელ ესე ვითართა თჴს: ამის თჴსცა ვერცა ოდეს
ვინ განიზრახა ღალატი რათურთით დღეთა მისთა, ა~დ იყო ყ~თაგან საკრძალავ და სა
რიდო: და კ~დ მღ~დელთ მოძღვართა მღვდელთა და დიაკონთა, მონაზონთა და ყ~თა
კაცთა
ესევე საქმე ექმნა წესიერება, გზა ყ~თა სათნოებათა მ~რთ რ~ შიშითა მისითა ვერ
იკადრებდიან უწესოდ სლვად, ვინადგან უწყოდიან არა რას დაფარულობა წ~ე
მისსა: და მის მიერ ქება სათნობისა, და ძაგება არა წ~თა და უწესოთა საქმეთა, რ~
ვერცა მსოფლიო ვინმე, და ვერცა მოქალაქე, ვერ მჵედარი და ვერა რ~ი პატივი
და ჰასაკი იკადრებდა განდრეკილად სლვად, რ~ ყ~თა კაცთა ჰყო წესიერება, ყ~თა
კანონ, ყ~თა პატიოსნება, და თჴთ მათ მეძავთაცა ყ~თა კრძალულება, ყ~თა შიში
და მმართებელ გზათა საღ~თოთა და მშვიდობისათა: ესე დიდნი საქმენი, ღ~თისაგან
ოდენ შესაძლებელნი ესრეთ ადვილად წარმართნა ამით, ვ~ა ვერვინ ადვილი
წარმართის ეგრეთ, ამისთჴსცა შიში დიდი და ზარი მისი განითქვა კიდეთა ქ~ყა
ნისათა, და განჰკრთეს ყ~ნი მკვიდრნი ქ~ყანისანი: ხ~ შემოკრბა ოდესმე წ~ე მეფისა
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ნათესავი გულარძნილი ყ~დ ბოროტთა სომეხთა ებისკოპოსები, და მონასტერთა მათ
თა წინამძღურები მრავალი ფ~დ რ~ნი აზმნობდეს თავთა თჴსთა მიწევნად თავსა
ყოვლისა მეცნიერებისასა და მოახსენნეს რათამცა ყო ბრძანებითა მისითა კრება, და
ყვესმცა სიტყუისგება და გამოძიება ჰსჯულისა, და უკეთუ იძლივნენ, და იქმნენ თანა
ე
რთ ჵმა ჰსჯულისა და თჴსი ჰსჯული შეაჩვენონ: ხ~ უკეთუ სძლონ, სომეხთა ესეოდენ
მიემადლო
სთ რ~ა არღარა გვიწოდდეთ მწვალებლად, და არცა შეგვაჩვენებდეთ: ხ~ მაშინ
მოუწოდა
მეფემანცა იოვანე კ~ზსა ქართლისასა, და მის ქვეშეთა ეპისკოპოსთა და მეუდაბნოეთა,
და არსენის იყალთოელსა თარგმანსა, და მეცნიერსა ბერძენთა და ქართველთა ენა
თასა, და განმანათლებელსა ყ~თა ეკლესიათასა, და სხვათა მეცნიერთა და ბრძენთა
კაცთა: ჰყვეს უკვე სიტყუის გება ურთიერთას ცისკრით ვ~ე ცხრა ჟამამდე, და
ვერასა უძლეს დაბოლოებად რ~ იყო ორკერძოვე ძლევის მოყუარება ოდენ, და სიტყუა
თა პაექრობა, რ~ შევიდიან შეუვალთა საქმეთა, და ძნიად გამოსავალთა, შეეწყინა ესე
მეფესა და ჰრქვა მათ თქვენ მამანო სიღრმეთა შესრულ ხართ და უცნაურთა ხედვა
თა ფილოსოფოსნი და ჩვენ ვერასა უძლებთ ცნობად ვ~ა უსწავლელნი, და ყ~დ მსოფ
ლიონი და ესე საცნაურ არს თქვენდა რ~ მე შორს ვარ სწავლულებასა და მეცნიერე
ბისაგან ვ~ა მჵედრობათა შ~ა აღზრდილი: ამისთჴსცა უსწავლელთა და ლიტონთა და
მა
რტივთა მიერ სიტყუათა გეზრახო თქვენ: ესე რა თქვა იწყო მათდა მიმართ სიტყუა
თა თქმად რ~ლთა ღ~თი უეჭუელად მოსცემდა პირსა მისსა ესე ოდენთა იგავთა და
სახეთა,
წინა დაუდებდა აჵსნათა საკვირველთა მიერ წინა დაუდგრომელთა და უცილობელ
თა, რ~ლითა დაანთქნა ვ~ა მეგვიპტელნი, და დაუყო პირი მათი, და უპასუხო ყუნა, და
ყ~დ უსიტყველ, ვ~ა ოდესმე დიდმან ბასილი ათინას შ~ა: ესე მწვალებელნი: და ესე
ოდენ ზარგაჵდილ ყუნა და ყ~დ უღონო, რ~ლთა აღიარეს ცხადად ძლეულება თჴ
სი, ამისთა ოდენ მეტყველთა, ვ~დ ჩვენ მეფეო მოწაფე გვეგონე ამათ მოძღვართა თქ
ვენთა, გარნა ვითარ ვხედავთ, შენ სამე ხარ მოძღვარი მოძღვართა, რ~ლისა ბრჭალ
სა ვერ მიმწუდარ არიან ეგე მოძღვარ საგონებელნი თქვენნი, და ესრეთ ფ~დ მაბრა
ლობელნი თჴსნი მიიქცეს სირცხვილეულნი, არღარა ოდეს მკადრებელნი
მისნი ოდესცა: ხ~ არ~ნ ვინმე მაბრალობელნი მეფისანი, ჯერეთცა ესე ოდენ მჭი
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რსედ და მოლაშქრეობისათჴს, და მჵედრობათა მისთა განუსვენებელისა მიმოსვლისა
და ჭირვებისათჴს და ვ~დ არცა მშვილდი თავს იდებსო, მარადის გარდაცმულობასა,
არ
ცა ძალი ორღანოსა მარადის განსხირპულობასა, რ~ ჟ~ა ჵმარებისა მათისასა თჴთ
ეული მათი უჵმარ იპოოისო: და ესე ვ~რთა უგიობელთა მათთჴს, და უმიზეზოსა, და
ყ~დ იტყუიან, გა

რნა ისმინეთ ესე ვითართა მათ, პ~დ ესე რ~ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ჰქონდა
მოკლებუ
ლი, და მცირედ იყო, და ტყუეობათა და ზემოჵსენებულთა ჭირთაგან მცირე გუნდი
მჵედ
რობისა და იგინიცა დაჯაბნებულნი მრავალ გზის[..] მტერთაგან სივლტოლითა უც
ხენოდ უსაჭურველონი და თურქთა წყობისა მ~რთ ყ~დ უმეცარნი, და ფ~დ მოშიშნი,
უკეთუ
მცა ესე ოდენ უწყინოთა ლაშქრობითა, და მცირედ მცირედ ბრძოლითა და სწავლითა
გო
ნიერად და ღონიერად წინაძღომითა, და მრავალთა ძლევათა მიერ მოგვარებითა არა
განეწვართნეს სპანი თჴსნი, და განეკადნიერნეს წყობათა მიერ მჵნეთა, ქებითა და
ნიჭთა მიცემითა: ხ~ ჯაბანთა სადედოთა შთაცმითა და კიცხვით ძაგებითა, არამცა მოე
ღონნა, ვ~ემდის სპათა შ~ს მისთა, ყ~დ არა იპოებოდა ჯაბანად ზრახული რათამცა ექ
მნნეს ესე ოდენნი ძლევანი, ანუ რათამცა ექმნნეს და აღეხვნნეს ესე ოდენნი სამეფონი
ნუ უკვე ძილითა და ადგილთა მწვანვილოვანთა ზ~ა მოსმურობითა, განცხრომითა და
მა
ჩვენებელთა საქმეთა შედგომითა, არა ესრეთ არა, ა~დ არცა ალექსანდრე ქმნა ესრ
ეთ: რ~ პირველად მამულისა თჴსისანი შეკრიბნა, და მით დაიპყრნა
აშიაზე#------------------------------------დასავლისანი ევროპი იტალია რომი და აფრიკეთი და
მათითა წარ
ტანებითა და
იპყრა ეგვი
#----------------------------------------------------------------------ეგვიპტე შესრულმ
ან კარქედონით, და მიერ ეგვიპტით პალესტინე, და ფინიკე და კილიკასა თჴსად შემ
ქმნელი წინა განეწყო დარიოზს: და რაჟ~ს სპარსეთი მოირთო, მაშინღა ჰსძლო პიროს
ჰინდოსა: და ეგრეთღა ამით ყოვლითა მოვლო ყ~ი ქ~ყნა და ქმნა რა იგი ქმნა, და თუ
არა
ქართველითა სპითა ვერცარას ალექსანდრე იქმოდა კარგსა: და თუმცა დ~თს
სპარსთა მეფობა ჰქონებოდა, ანუ ბერძენთა და ჰრომთა ძალი, ანუ სხვათა დიდთა
სამეფო
თა, მაშინმცა გენახნეს ნაქმარნი მისნი და სხვათა ქებულთანი: ხ~ ვსთქვა მეორე
ცა მიზეზი ამისვე პირისა, ვინათგან ნათესავი ქართველთა ორგულ ბუნება არს პი
რველითგანვე თჴსთა უფალთა, რ~ რაჟ~ს განდიდნენ განსუქნენ, და დიდება ჰპოონ
და განსვენება: იწყებენ განზრახვად ბ~რტისა, ვ~ა მოგვითხრობს ძველი მატიანე ქარ
თლისა და საქმენი აწ ხილულნი, და ესე მან უბრძნესმან ყ~თა კაცთამან, კეთილად
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სადმე უწყოდა ამის თჴსცა არა ოდეს მოაცალა ამისად განზრახვად ანუ განსვენებად,

ანუ შეკრებად და ქმნად რასამე ესე ვითარისა. ა~დ საქმეთა რ~ლთა იწყო ქმნად
გაასრულ
ნაცა მაღლად და შვენიერად ნუ უკვე და ლომსაცა აბრალონ ეგე ვითართა, რ~ არა
ციდა
მტკავლურად იხედავს, არცა კვერნულად ჰკრთების: კვალად სხვასა ბრალობასა შე
მოიღებენ მეტყველნი შეიყუარნის ვინმე და განადიდნის ვინმეო, და კ~დ მოიძულნის
ვინმეო
და დაამცირნისო ესე აღამაღლის და ესე დაამდაბლის: ეჰა უსამართლოებასა ჶ~ი
უგუნურებასა, ამისთ~ს აბრალებაა რ~ კაცი მიწისაგანი ღ~თსა ემსგავსა, რაჳთამცა
საქმითა ვინ იხილა ესე საუკუნითგან ჶ~ი კაცო: ამისთჴს რად არა ღ~თსა აბრალებ უგ
უნურო, ამასვე ესრეთ მოქმედსა ანუ, არა ხუთთა ქანქართა ათ მყოფელსა მისცნა ათნი
ქალაქნი, ანუ არა ერთისა დამფლველსა მოუღო იგიცა, და მისცა ათთა ზ~ა მეათერთმე
ტედ: ანუ რასათჴს ქადაგებულ არიან სამოთხისა შვებანი, და სასუფეველისა ნეტა
რებანი ღ~ისა ნებისა მყოფელთათჴს ჭ~ტდ ხ~ საშინელებანი ურჩთა და უღირსთა თ~ს,
და
უკეთუ მეფემან ერთგულნი ფრთხილნი და ახოვანნი ნაცულად ორგულთა, და ჯაბან
თა და უღირსთა ადიდნეს, რაჳ უსამართლო ქმნა, ნუ უკუე დუხჭირმანცა აბრალოს
სარკესა, რ~ სახე მისი ცხადად უჩვენის: უჵმარნი და უღირსნი ნუ მას, ა~დ თავთა
თჴსთა აბრალებდინ, უკეთუ არა ვინ იყო ესოდენ მართლად აღმწონელ საქმეთა
და მცნობელ ვითარებასა კაცისასა, რ~ლისა აჩრდილსა შეკრებულ იყუნეს ერნი ტომ
ნი და ენანი, მეფენი და ჵელმწიფენი ოვსეთისა, და ყივჩაყეთისანი, სომხეთისა და
ფრანგეთისნი შარვანისა და სპარსეთისნი, ხილვისაებრ ნაბუქოდონოსორისა, ვხე
დევდო (ბ) ხესა (ა) იტყვის შო რის ქ~ყანისა სიმაღლედ ცისა მიწთომასა, და რტოთა
მისთა კიდე
მდე ქ~ყანისა ფურცელნი მისნი შვენიერ, და ნაყოფი მისი ფ~დ და საზრდელი მისი
შორის
ქვე კერძო მისსა დაიმკვიდრეს მჵეცთა ქ~ყანისათა და შ~ის რტოთა მისთა მკვიდრობაჳ
ყვეს მფრინველთა ცისათა, და მისგან იზრდებოდა ყ~ლი ჵორციელი: აჰა სახე არა
უმსგავსო, ა~დ ფ~დცა თანა შეტყვებული ჩვენისა თჴთ მპყრობელისა, და ყ~დ გამო
მსახველი სიტყუით საქმეთა (ბ) ჩვენთა (ა) თვალთა ახილულთა: რ~ სიტკბოებისა და
სა
ხიერებისა და სიბრძნისა მისისა ხილვად წყურიელნი კიდით ქ~ყანისათ შემოკრბებო
დეს წ~ე მისსა: ვინ იყო ეზომ ტკბილ შემთხვევათა შ~ა, ვინ სატრფიალო ზრახვითა, და
სა
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სურველ დუმილითა, იგივე შვენიერ ხატითა, უშვენიერეს მორთულობითა გვამისა
თა გაწყობილ, ანაგებითა და ახოვან ტანითა, და ძლიერ ძალითა უძლიერეს
სიმახვილითა
საწადელ ღიმილითა, უსაწადელეს მჭმუნვარებითა, მადლიერ ხედვითა საზარელ

ლომებრ მკრთომელობითა, ბრძენ ცნობითა, უბრძნეს გამორჩევითა, მარტივ სახითა
მრა
ვალ სახე მართებითაჱ შემრისხველ მყუდროებითა, მაქებელ განმსწავლელობითა
და არცა ერთსა კეთილთაგანსა შემაშთობელ უზომოებითა, მაღალ უმაღლესთათჴს,
მდაბალ მდაბლთათჴს, და თჴთ მათ მტერთაგანცა თჴთ საწადელ და საყუარელ სათ
ნოებათა მისთაგან შეკდიმებულთა: ვინა ესრეთ მიიღო ერთიცა სათნოებათა განი ვი
თარ ვინ ყოველთაგანმან შეიკრიბა ყ~ლი სრულებით თჴთოეული რ~ლთა ყოველთა
თჴს შეუძლებელ არს დაკვირვება ოდენ არა თუ მიბაძვება, რ~ლითა სრულ იქმნა
იგი ყ~ა შ~ა, ესრეთ რა აღსავსე იყო ნავი უფასოთაგან ტვირთითა სათნოვებისათა
და არღარა შემძლებელ წარსლვად ღადირთა: და აქვნდა ყოვლით კერძო მშვიდობა
და დაწყნარება სამეფოთა მისთა, მაშინ დიდმან მან წინა განმგებელმან ცხოვრები
სა ჩვენისამან, და ყოვლისავე უმჯობესისა შემცვალებელმან განგებითა მით რო
მელნი მან უწყის, და განაწესებს ჟამთად წელთა ჩვენთა, ესრეთ განაგო ვ~ა მუშაკმან
კეთილმან რაჟ~ს იხილნის ჵუვილნი აღსავსედ ნაყოფითა და ქ~ყნად დადრეკილნი
ისწ
რაფის დაუნჯება მათი: და ვ~ა მენავემან ბრძენმან განიცადის რა ნავი თჴსი აღსავ
სედ მრავალ ფერითა ტჴრთითა, მიისწრაფის ნავთ სადგურად, რ~ა არა რა ევნოს სო
ფლისა ამის მღელვარისა ზღვისაგან: რაჟ~ა ზამთრისასა მშვიდობასა, და დაწყნა
რებასა ყოვლისა სამეფოსასა, არა გარეგნად მენაკიდურესა, ა~დ საშუალ თჴსთა სა
მეფოთა ადგილთა, თჴთ მისმიერვე წინათ განჩინებულსა განსასვენებელად და მისა
ძინელად, ვ~ა ჰრულითა რათამე შვენიერითა დაიძინა მამათა თჴსთა თანა და თჴთ
მებრ ესე კმა არს საცნაურმყოფლად საკუთრებისა თჴსისა ღ~თისა მ~რთ, რ~
მრავალგზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა სიკვდილისათა შთავარდა იგი,
რ~ლთაგანი მცირედი მივსცეთ თხრობასა, რ~ ნადირთა დევნასა შ~ა ოდესმე მუხნა
რს წაექცა ცხენი და ესე ოდენ შეიმუსრა რ~ლ სამდღე ყ~დ უსულო მდებარე იყო უძრა
ვად სამშვინველისაგან ოდენ საცნაური ცოცხლად: და შ~დ სამ დღე ნამეტსა
სისხლისასა
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აღმომყრელსა, მოექცა სული და სიტყუა და ძლითღა აღდგა ცოცხალი და ესე ვითარი
მრავალგზის შეემთხვია, და ღ~თნ იჵსნა სიკუდილისგან: კვალად ციხესა რომელსამე
ჰბრძოდეს ქართლს, და მეფე კარსა კარვისა თჴსისა დგა პერანგითა ოდენ მოსილი შუა
დღე და ციხით ვინმე შემოსტყორცა ისარი და ჰკრა ხატსა მთავარ ანგელოზისასა
რ~ლი
ეკიდა ყელსა ოქროსა მცირე, და ძალმან საღ~თომან განარინა მშვიდობით: რაოდენ
გზის
ყივჩაყთა თ~სთა განიზრახეს ღალატი, და განაჩინნეს კაცნი მჵნენი, რ~ლიმე ჵრმლითა,
რ~ლი მე შუბითა, სხვანი ისრითა და ესე არა ერთ და ორ, გინა სამ, ა~დ მრავალგზის,
და ა
რაოდეს მიუშვა ღ~თნ კვერთხი ცოდვილთა მართალსა მას ზედა: არცა ოდეს მისცა
იგი

ჵელთა მეძიებელთა მისთასა: დაღათუ მრავალ გზის დევნასა თურქთასა მარტო
დაეპყრის ანუ
უსაჭურველო, გარნა ყ~ა შ~ა ჵელი იგი ზეგარდამო ჰფარვიდა მდევართა მისთაგან,
არამედ ყ~დვე და ყ~ა შ~ა იყო ბედნიერ და სვიან, მადლითა აღსავსე, ეგრეთვე ჟ~ა შ~ა
შვენიერსა და ჯეროანსა მოუწოდა ღ~თნ შემყუარებელსა თჴსსა, და მარადის მო
სურნესა სამარადისოდ მეფობად წ~ე მისსა და არღარა მიუშვა მრავალ ჟამ და დაჭირ
ვად სამსხემოსა ამას კედარსა შ~ა მკვიდრობითა, და ჵორცთა ამათ ქვე დამზიდველთა
მიერ შეკრვად სულსა გონება ქმნულსა, არცა განხრწნადითა გვირგვინითა და პო
რფირითა ვ~ა სიზმრითა და ნაოცნითა უმრავლესად მღერად, ა~დ ნამდვილ ჭ~ტითა
და
მტკიცითა წარუდინებელთა და სამარადისოთა სადა თჴთ იგი ბუნებით ღ~ი მე
უფებს მადლით ღ~თ ქმნილთა ზედა. მუნ აღიყუანა მის თანა მეფობად უხრწნე
ლითა და ბრწყინვალითა გვირგვინითა და პორფირითა შემკული, სადა იგი აწ მკვი
დრარს და იქცევის ნათელსა შ~ა ღ~თაებისასა: რ~ იყო მაშინ თთვე იანვარი, ოცდა
ოთხი, და დღე შაბათი: ოდეს ქ~კნი იყო ტკე, ქ~ეს აქეთ, ჩრკ: ხ~ წელიწადნი მის
ნი შობითგანნი, ორმეოც და ათსამეტჱ ხ~ მეფობდა ოც და ათოთხმეტ წელ: და ვ~ა
პირველმან დავით, სოლომონი ამანცა თჴსითა ჵელითა დასვა საყდართა თ~სთა ძე
თჴსი, დიმი
ტრი, სახელით სახელდებული, მარადღე გარდამონასახი, ყოვლითურთ მსგ
ავსი მამულთა, და დაადგა თავსა გვირგვინი შვენიერი ქვათაგან პატიოსანთა: ვი
ტყვი უკვე სათნოებათა მამულთა, და შეარტყა წელთა ძლიერთა მახვილი:
ეჰა რაბამ სვიანად ჵმარებული, და შეჰმოსა, პორფირი მკლავითა ლმობიერითა, და
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ტანსა ახოვანსა დაულოცა ცხორება წარმართებული და განგრძობაჳ დღეთა ბედ
ნიერობით: თაყუანისცემად მისა მეფეთა ქ~ყანისათა და ყ~თა წარმართთა მონებად
მისსა გამობრწყინვებად დღეთა მისთა სიმართლე, და მრავალი მშვიდობა, და ესრეთ
განცვალა ქვენა მოქალაქობაჳ ზენად სუფევად, რ~ლისა მკვიდრნი განხსნილ არიან
შრომათაგან და ოფლთა და ზრუნვათა, და მუნ ჰმეფობს სიმდიდრეთა მათ ზ~ა რ~ნი
წინა წარგზავნნა საუნჯეთა მათ უშიშთა, რ~ მუნ არს შვება და სიხარული, რ~ლ
სა არა აქვს მწუხარება და სიმდიდრე რ~ლსა არა შეუდგს სიგლახაკე და მხიარულ
ება: რ~ლსა არა განჰკვეთს ურვა და მეფობაჳ, რ~ლსა არა აქვს აღსასრული და მუნ
არს ცხოვრება, რ~ლსა არა შეამღვრევს სიკვდილი:
ცხოვრება დიმიტრი მეფისა დავითის ძისა, რომელი იყო [მეორმეოც და შვიდე]
მესამეოცე მეფე
ქართლისა ბაგრატოანი: სრულ ჰყო დავით სრბა მეფობისა, ქ~კნსა ტკე,
მივიდა დაუსრულებელისა სუფევისა სიცოცხლესავე შინა თჴსსა დასვა მეფედ
ძე თჴსი დიმიტრი: და დაადგა გვირგვინი თჴთ მისითა ჵელითა, დაიპყრა სამე
ფო ტახტი და საჯდომი მკლავითა ლომებრივითა, მისათხრობლად ბრძენთა ქებ
ის მოყუარეთათჴს. იტყუის სოლომონცა მეფე, ჟამნი არ~ნ მშვიდობისანი სარწმუნოება

მეფეთა: პ~დ მოშიში იყო ღ~თისა სვიანი და გამარჯვებული, და სიმაღლესა და სიმდი
დრესა შ~ა მდაბალი, და გლახაკთ მოწყალე, ობოლთა და ქვრივთა განმკით
ხველი, საყდართა და ეკლესიათა, მღ~დელთა და მონაზონთა კეთილისმყოფელი,
შემწირველი სოფელთა და აგარაკთა, დიდებულთა სამეფოსა მათისათა, და
კარსა ზედა მყოფთა ტკბილად მოუბნარი, უხვი და მბოძებელი, და ვითარ გაა
ვრცელა და აღაშენა სამეფო თჴსი: ოდეს დიდმან დავით ტფილისი აიღო
ჲერეთი და კახეთი მოირთო, ციხეთა და ქალაქთაგან კიდე კაცი არსადა იყო
ჲერეთი, სომხითი ტაშირი, ჯავახეთი, ქვენა არტანი, და არტანი, ამათსა
მეფობასა შ~ა აშენდა ტაორა ტაოსა ნაპირნი: ოდეს ჯერეთ არა მეფე იყო დიდმან დ~თ
შარვანს გაგზავნა, ქმნა ომნი, და ბრძოლანი, რ~ლ ყ~ნი მხედველნი მისნი განაკვი
რვნა, და აიღო ციხე ქალაძორი, და აღივსო ალაფითა და ტყვითა ურიცხვითა, გააქ
ცივნა სუქმნეთნი თავი ყოვლისა სპარსეთობისა, დაჵოცნა და ამოსწყვიტნა აავსო
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საჭურჭლენი და ლაშქარნი მისნი: ერთგულთა შემწყნარებელი იყო, და შეცოდებ
ულთა სამართლიანად მწვრთელი, ვინათგან არა სწორ არს ცოდვა მღ~დელისა
და მჵედრისა, არცა ერისა და მღ~დელთ მთავრისა: რ~ნ იცოდის ნება, უ~ისა თჴსისა
და
არა ყოს იგვემოს ფ~დ: ყოვლითურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა, დავითიანსა ხესა,
ღ~თივ დანერგულსა, და ცხებულიანსა, წარვლო ცხოვრება, და მიიწია სრულ
ქმნილი სიბერესა: და ესხნეს ძენი ორნი: დავით და გიორგი: ასული ერთი
სახელით, რუსუდან: შეიმოსა ჩოხა, და ეკურთხა სქემითა, და იყო წელიწადი ე
რთი და აღესრულა, და დასვა ძე მისი მეფედ: დავით: k~ეს აქეთ, ჩრნა:
მე[ორმეოც და]სამეოცდა ერთე მეფე დავით, ძე დიმიტრი მეფისა, ბაგრატოანი:
ხ~ ამან დავით იმეფა ექვს თვე, და მოკვდა და დაუტევა ძე ერთი სახელით
დიმირტი: და შ~დ მისსა დაჯდა მეფედ გიორგი, ძმა მისივე: და ძე დიმიტრი
მეფისა ქ~კსა ტოვ ამასვე წელსა მიიცვალა მეფე დიმიტრი, წელ ერთ ჩო
ჵოსანი და დაჳ დემეტრესი თამარ თიღვისა აღმაშენებელი: იგიცა შემონაზვნე
ბუ ლი გარდაიცვალა და დაჳ მისი კატა საბერძნეთს გათხოვილ იყო:
[მეორმეოცდაცხრა]სამეოცდა მეორე მეფე გიორგი, ძე დიმიტრი მეფისა: და ძმა
დავით
მეფისა ბაგრატოანი: ხ~ მეფე გიორგი ვ~ა დაჯდა ტახტსა ზედა სა
ჵელმწიფოსა: და დაიპყრნა ყ~ნი სამეფონი მამა პაპათა მისთანი აღმოსავლეთ
ით, გურგენის ზღვით, ვ~ე ზღვადმედ სპერისა: რ~ნ ენამან შეუძლოს სიკეთისა
და სიქველისა მისისა, ახოვნებისა და გულოვნობისა მისისა: ღ~თისმოყუარებისა
და მოწყალებისა მისისა სიუხვისა და სვიანობისა მისისა, სიბრძნისა და გონიერ
ებისა გამოთქმად: რ~ იყო უმაღლესი ყ~თა მეფეთასა: მძლე და შემმუსრველი
ყ~თა მტერთა მისთა მორჭმული და სვე დოვლათით განმდიდრებული: კეთი

ლად მსახური ღ~თისა: ეკლესიათა და საყდართა მაშენებელი: ეპისკოპოსთა
და მეუდაბნოეთა და მღ~დელთათჴს კეთილისმყოფელი, დიდთა და ცოტათაგან
შეცოდებისა უკადრი: გლახაკთა და ქვრივთა თჴს მოწყალე: და უკეთუ ვინმე
იპოვის ორგულ და შემცოდე ადრე მიმტევებელ ექმნის და შემდობელ: ე
რთგულთათჴს უხვ და მბოძებელ: სპარსეთისა სურტანნი შორს მყოფნი,და
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ახლოს მყოფნი მეძღვნედ და მოხარკედ მისდა იყუნეს და ყ~ნი სანაპირონი უშიშად
ჰქონდეს: ამას მამამან ამისმან კეთილად მოჵსენებულმან დიმიტრი მეფემან
სიცოცხლესავე თჴსსა მოგვარა ცოლი ასული ოვსთა მეფისა ხუდდანისი სახელით:
ბურდუხან რ~ი ჰმატდა სიკეთითა ყ~თა დედათასა: მისებრი სძალი არა ეხილვა ქა
რთლისა თემსა: ესე თჴთ შესატყვისი ქმრისა თჴსისა პირ მზისა ტან ლომისა:
თჴთ მზე მზეთა შვენებითა და მომფენაობითაცა, ვ~რ ითქმის ცოდვილთა და მართა
ლთა ზედა: რ~ი ჰყუარობდა მართალთა, და სწყალობდა ბრალეულთა: ამას თ~ს არა
ვიტყვი სახეთა გარეშეთა: გინა თუ ვიეთმე სატრფიალოთა, რ~ი ამათგანცა არა უნა
წილო იყო: ა~დ ყ~ი შვენიერება და ჵორციელი სიტურფე გარდამეტებულად ი
ხილვებოდა მის შ~ს: ა~დ თჴთ მის ქ~ს შემოსილობით ვსთქვა რ~ი ემსგავსებოდა
ეკატირინეს: და პელენოპის წილ, ირინედ წოდებულსა: ნუ უკუე ზესთა გა
რდამეტებითა მოუძლურდეს სიტყუა: ანუ მაბრალებდეს ვინ მსაჯიულ, ანუ
მარცხლ გარდაქცევისათჴს: ა~დ ყ~ი ძალისაებრ შესაწყნარებელ არს: ა~დ
ესე ხ~ კმა ვიყო ქებად, რ~ დედა იქმნა შჴლისა ნათელ შემოსილისა თჴთ გორგასლისა
ვახტანგისა აღმავსებელი ადგილისა: და წ~წყლის დავითისა მამად თჴსად ღ~თისა
გან ქენებით აღთქმულსა აღდგინებად ტომთაგან მისთა: მისებრ მპყრობე
ლი აღმოსავლეთისა, და დასავლეთისა, თამარს ვიტყვი მეფედ ცხებულსა, რ~ი
ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ჰყოს: ხ~ ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ: ამან
გიორგიმ იპყრნა რა მეფობისა შარავანდედი, შვიდ სამეფოდ განწესებული, შემკუ
ლმან ზეგარდამო პორფირითა და გვირგვინთა აღიჭურნა მკლავნიცა მოსრვად
და მოწყვედად წინააღმდგომთა k~ეს ჰსჯულისათა აგარიანთა, ისმაიტელთა,
და მოჰმედიანთა: პირველად წყალობისა მიმფენმან იმერთა და ამერთა, ზე
მოთა და ქვემოთა: დიდებულთა და აზნაურთა, სპასალართა და სპასპეტთა:
შინაურთა და გარეშეთა: მერმე ჵელჰყო შეყრად და განმართვად ქალაქსა ზედა
კათირევანსა და წარმოსტყვენა ყ~ლი ჵევნები კლდოვანი: და ქალაქები აშორნისა
სომეხთა მეფედ წოდებულისა შაჰერმენისა: და შ~დ ამისა კ~დ შემყრელმან
სპათა მისთამან, მიჰმართა დიდად ქალაქად, და სახელ განთქმულად აწ რ~ლ არს ა
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რარატისა ძირსა საზღვარი სომხითისა და ადრაბედაჯანისა, მამული თარდატ
გოლიათისა რ~ი ოდესმე ღორ იქმნა, მიზეზითა გრიგოლ პართისათა, თჴთ
წინა მდგომელ და წყობად განმზადებულ ექმნა სპატა თჴსთა, და ახოვნად წინა მს
რბოლობითა ეკვეთა რ~ნიცა დახვდეს ქაალაქსა გარეთ, და კ~დ თჴთ სპითა თ~სი
თა გამოიღო ქალაქი რ~ლისა სიმრავლემან ტყვეთა და საუნჯეთამან, დაფარა

პირი ველთა და მთათა, და თჴთ ქალაქისცა სამეფო ტფილისი, აღივსო ნატყვენავ
თა მიერ რ~ლ ტყვესა თჴთო დრამად, გინა ფუკად მომსყიდველი გამსყიდველობ
დეს: შემდგომად ამისა განისვენებდეს და ნადირობდეს მთათა და ბართა, და მო
ვლიდის და მოინადირის რ~ლისა მოისრობასა ვერა რ~ლი სახელ განთქმული
მოისარი პ~ლი
ანუ მის ჟამისა ესწორებოდის: კვალად ინება შეყრად და გალაშქრებად დიდად ქა
ლაქად ანისად რ~ი ძველ ოდესმე ბერძენთა მეფეთა სახლად და საჯდომად იგი ეპ
ყრათ, რ~ლსა შ~ა მოდღე სამდე არს ათას და ერთი ეკლესია, და მირიდებითა ბერ
ძენთათა და მიმოცვალებითა ჟამთათა დიდად გვარიანთა ვიეთმე, შანშე დადიანთა
თ~ა
განდგომილთა ქმნილ იყო, ამას ზ~ა, მყის მიმჵდომმან სამ დღე ყო ომთა სიმრავლე, და
ძგერა
ჰუნეთა: სიტყუით და საქმით ბოლოდ დასტეხნეს მსგავსად მეხის ტეხისა, და ელვისა
სახედ გარდახვეწასა შ~ა, შანშე დადიანისსა, ჵელთ იგდო ქალაქი ნებისაებრ თჴს
ისა, და არა წარვიდა მიერ ვ~ე არა განაგო კეთილად, და დაიმჭირა სიმტკიცედ
ტახტისა
თჴსისა შესანახავად და გასამაგრებლად, და დაუტევა იოანე ორბელიანი, მა
ნდატურთა უხუცესი, თანა შემწეობითა ამირ სპასალარისა სარგის მჵარგრძე
ლისთა და სხვათა თემისა დიდებულთა აზნაურთათა, და ამიერ უზრუნველ ქმნ
ილმან მოჰმართა თჴსთავე სანადირო თა და შესაქცევართა და სასიხარულოთა:
რომლისა ჯავრისაგან აღძრა სიბოროტე და ქედ მაღლობა აგარიანთა და ისმაიტელ
თა და შარიარმან, სულტნად მწოდებელმან თავისა თჴსისამან, მაწვეველ ექმ
ნა ყ~ა შამსა ჯაზირასა, და დიარბეგისა თურქთა თანა გარდმანისათა, არდოხის
ძე: რ~ი პაპისა მისისაგან დიდ გვართა კუზის ძე, რ~ლისა მამამან ლაშქრობათა შ~ა
პამარიელად სახელ განთქმულად გამოჩენილი ივანე აბულე თის ძე ლტოლვილ ყო
სალდუხა სალჩუკიანი რ~ი სულტანთა გვარტომობდა, ს~დ მრავალთა დიდთა
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ამპარიათა და ფათა ბაშთა სპარსეთისათა თანა მსგავსად მჵეცთა აღლესნა კბილ
ნი, და დიდითა და მიუწდომელითა ძალითა და უამრავითა ლაშქრითა მოვიდა, და
მოად
გა ანისსა: ხ~ ცნა ესე მეფემან მეფეთამან გიორგი ნაჭარმაგევს სახლსა სალხინო
სა მდგომმან, კაცმან მჵნემან და გულოვანმან და ზესთა შემმართებელმან წყობათა
შ~ა, იჵმნა დასნი და დასნი ზემონი და ქვემონი, და ვითარ ითქმის გმირი სრბად გზასა
ეგრეთ მსწ
რაფლ შეირტყა, და წარემართა, და ჰსუფევდა, არღა დამხედველი მცირეთა, და ა
რღარა მომლოდინე ექმნა სახელ განთქმულთა ჭაბუკთა ლიხთ იმერელთა, და ვიეთმე
ამიერთაცა, მინდობილი წყალობათა შემძლისა, და ხადა სახელსა ზეცათა მეუფი
სასა, რ~ი აღრაცხა სიმრავლესა გარე მოდგომილთა მტერთასა, გარდამვლელი
მთათა შთავიდა შირაკად: რ~ლსა იახლა თანა განმზრახად ივანე მწიგნობართა
უხუცესი, და სუმბატ სჴმონქმნილი: რ~ი სხვათა საჭურველთა თანა საქმითაცა

აღჭურვილ იყო, და ესენი დამშლელ ექმნეს მეფესა სიმცროსათჴს სპათასა: ხ~
არა დამორჩილდა მჵნე მჵნეთა და გოლიათი გოლიათთა ჭ~ტდ მიმღები მოწამეთა
ღვაწლთა, და გჴრგჴნთა თჴთ სეხნაობითაცა მიმსგავსებული გ~ი ღვაწლისა მძლი
სათა: მან თუ ერთი ვეშაპი მოკლა, ამან ბევრის ბევრთა ასპიტთა და იქედნეთა
მსგავსთა სძლივნა უძლეველმან: ხ~ იხილნა რა სპანი ურიცხვნი სარკინოზთა
ნი, გარდაჵდა ჰუნისაგან, და მლოცველი ევედრებოდა ღ~ა მჵურვალედ ცრემლ
თა ნაკადითა თვალთა ზეცად აღიხილვიდა, და აღიღო საჭურველი და მისცა ივა
ნეს ძელი ცხოვრებისა, წინა წარძღვანვად, და ამჵედრდეს გულითა განმახ
ულითა, ურთიერთას განამჵნობდეს: და შჴლნი ცხოვრებისანი თავისა თჴსსა
სიკვდილსა ჰრიდებდეს: ხ~ მეფემან მტკიცედ აღმჵედრებულმან ჰუნესა ზედა
ჵმითა მით ხოსროვანითა განჰსცა ღაღადი, და სწავლა გულსა ახოვანნი და გულო
ვანთა სპათა თჴსთა, ვ~დ კაცნო ძმანო, ერთ სულნო და ერთ სჯულნო, თუ
რაზომ კეთილ არს საღ~თოთა სჯულთა, და k~ეს სახარებისათჴს სიკვდილი რ~ლთა
სამარადისოდ ვჰნატრით k~ეს კვალთა შედგომილთა და მომკვდართა, თჴთ ბუ
ნებითა მოკვდავთა სხეულთაგან და ხედავთა: თუ რაოდენ უფრო სახელოვან არს
მჵნებრივი სიკვდილი, ვ~ეღა სენითა განდნობითა განლეულებასა შ~ა, რ~ სახე და სა
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ხელი კეთილისა საუკუნოდ გზად გვყვების: გვასმიეს ძველთა მომთხრობელთაგან,
თუ რაოდენი ღვაწლნი თავს ისხნეს სა~ღთოთა ჰსჯულთათჴს ტომმან ებრაელთამან:
და ახალსა ამას შინა ღთქმასა გუნდმან და მწყობრმან მოწამეთამან: აწ ფრთოვანნო
ლომნო ჩემნო, ჩვენთჴს ლახვარ განწონილისა აღვიხვნ ეთ ლახვარნი და ორო
ლნი, და უგმირნეთ ურწმუნოთა ღმრთაებისა მისისათაჱ და წარმომთქმელმან უკანას
კნელთა ლოცვათამან, მოუწოდა ამირახორსა მისსა სუმბატის ძესა ლიპარიტს და
ბეგსა სურამელსა ქირქიშს აბულეთის ძესა, და სამ ათასთა თანა მბრძანებელმან მუ
ნცა ღიმილითა და სიცილით მლაღობელმან მოყმენო იგიცა ვსჯობთ რ~ნცა უ
მოსწრაფეს უხეთქნეთ დროშის მქონესა, და დაცემითა მისითა დავსცეთ ბანაკი უცხო
თესლთა ამათ: ესრეთ სასოებით მოქადულმან, განვლნა რაზმნი, და სუპერა
ზმანი და განაწონა კინენი: და ვითარ იხილეს დროშა დაცემული მკლავითა აქილია
ნითა: იქცეს მკვეთრ და იჵმიეს სივლტოლა ძალისაებრ ჰუნეთასა: რ~ლსა შინა
აღესრულა სიტყუა წაწწყ~ლთა ვ~დ ერთმან წარიქციოს ასი, და ასმან თქვენგანმან
ბევრეული: ამირ სპასალარნი, დიდებულნი, და ლაშქარნი: ამათ აქეთ, და მათ
მუნით ადინეს ღვარი სისხლისა: და თჴთ მეფეს ალექსანდრეს სვეთა და სიაოშის
მოყმეობითა სდევდა მრავალ გზის მცლელი რაზმთა, სცემდა და იცემებოდა,
სრვიდა და ისროლებოდა და ბუმბერაზნი მისნი თან ა შემწეობდეს, და ესრეთ
დევნასა შ~ა და ზეთა გარდამატებულსა ძლევასა ზედა შთაეწურა მზე და კ~დ
შეიქცეს სადგომად, და იხილეს სიმრავლე ჵელმწიფეთა და დიდებულთა აზნაუ
რთა და მონათა სიმრავლე კარავთა და სარაფარდათა: სიმდიდრე თუალთა და მარ
გალიტთა ურიცხვთა ოქროთა ჭედილთა და უჭედელთა, აქლემთა, ცხენთა
და ჯორთა: და ყ~ლთა განძთა სოფლის სიმდიდრეთა და მონაგებთა აღრიცხვად შეუ
ძლებელთა: ესრეთ მმადლობელნი ღ~თისანი იშვებდეს და იხარებდეს ვითარ

მპოვნელნი, მამა ძისა, და ძე მამისა ძმა ძმისა ,და თჴსი ნათესავისა: პატრონი ყმისა,
და ყმა პატრონისა: განმარჯვებულნი და აღვსილნი ყოვლითურთ სიხარ
ულით იღიმოდეს, და ამბორს უყოფდეს ურთიერთს, და ესე ვითარსა განცხ
რომასა და სახარულსა შინა, თჴთ მეფე მისით სპითურთ გარდამოჵდა, და თაყუანისცა
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ზენასა განგებასა, არა ესვიდა მკლავთა სიმაგრესა არცა სხვილ ბარკალთა მამა კაც
ისათა: ა~დ ზე გარდამოსა შეწევნასა და მოხედვასა წმიდასა მარჯვენისა საუფლოსასა
უგალობდა: დამხედ სიმდაბლით დავარდა წ~ე უ~ჳ ღ~თისა საბაოთისა, და ცრემლთა
მ~რ
ადგილი იგი დაასოვლა, და მერმეღა დაჯდა განსვენებად, და აღებად ბევრის ბევრე
ულთაგან, ნიჭთა მცირედ მცირედისა, და ეგრეთცა აღვსებულმან საჭურველთა
და საჭურჭლეთა მიერ, აღმსხმელმან ჵელმწიფეთა და დიდებულთა აზნთა და მო
ნათამან სამ დღე დამყოფელმან კართა ანისისათა, დამაურვებელმან ქალაქისამ
ან: და მას შინა დამყენებელმან ამირისა და ლაშქართამან: მუნით აღიყარა
და წარემართა პირითა მხიარულითა, წარმოავლინა მახარობელნი წ~ე ფი
ლოსოფოსთა, და პატრიარხისა, რომლისა ლოცვა თანა შემწედ ჰქონდა: და თჴთ
განათლებულითა პირითა პ~დ მივიდა გამზრდელისა თჴსისა, და მამიდისა წ~ე
თამარ დედოფლისა, რ~ნ დაალტო პ~დ ცრემლითა, და მერმე სიხარულითა გარდა
რეულითა: და კ~დ შეეყარა ცოლსა თჴსსა ურცხვენელითა პირითა, და ახოვნითა
სახითა: ამას ესე ვითარსა მისსა მორჭმულობასა, და გაზეებასა, და აღმატებულე
ბასა, რ~ნ აღვლნა ყოვლითურთ საზღვარნი პაპათა და მამათანი: ხ~ განისმა რა ამბავი
ესე საკჴრველი, ამოწყვეტა შამისა, და ჯაზირასი, სომხითისა და აზრუმის ლაშქა
რთა, ჵელმწიფეთა და დიდებულთა, მიესმა სულტანსაცა ხვარასნისა, და ერაყისა
სა, და ხალიფას მპყრობელსა, დიდისა ბაბილოვნისასა, და ცრუ სჯულისმდებელ
სა სარკინოზობისასა: და ვარაზგ ათაბაგსა სპარსეთისასა: მოაწვიეს და შემოიკრიბ
ეს ყ~ლი ისლემობა, და შეიყარნეს რანს: და მომართეს ქვემო კერძო ქ~ყანასა სომ
ხითისასა: და მოადგეს ციხესა გაგსა, აღიღეს იგი და მოაოჵრნეს ყ~ნი საზღვარნი
მისნი: ხ~ ცნა ესე სახელ განთქმულმან და უძლეველმან მჵედარმან, და უებ
რომან ჭაბუკმან გიორგი მეფემან, მსწრაფლ შეიყარა შვიდნივე სამეფონი მის
ნი, იმერნი და ამერნი: ზემონი და ქვემონი: და გამოასხნა ოვსნი, და ქ~ყანანი დიდ ძალ
ნი და მომართა სულტანსა: რ~ი მოსრულ იყო აურაცხელითა და უამრავითა ლაშქ
რითა: რ~ იყუნეს აქათაც სიკეთე და სიდიდე დაუსრულებელი, მიმართეს და
გავიდეს მთასა ბუბაქართასა, და ვითარ ცნა ესე სულტანმან და ათაბაგმან, და ყო
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ველთა ფალავანთა და დიდებულთა მათთა და თქვეს ვ~დ არა არს დღეს კაცი
ქვეყანასა ზედა პირისპირ შემბმელი, გიორგისი და ლაშქართა მისთა, მივრიდოთ
და ვეფარნეთ პირისა მათისაგან, და დამყრელთა ყოვლისა სანოვაგისათა, და უფ
როსღა გაგის შინა მყოფთა ლაშქართამან აღიძრენს და წარვიდეს და ვ~ა განვლეს წყა
ლი ეკლეცისა რ~ლსა შ~ა მსწრაფლ მსრბოლობამან და ჯარმან, დაეწივნეს ლაშქ

ართა, დაუწყეს ჩამოყრა და ჵოცა: ხ~ესე რა ცნა ჵელმწიფემან, და სვე განდი
დებულმან მკლავმან აქილეველმან, და გულმან მაღნინტოვანმან, მიეტევა სა
ხედ მჵეცისა გარნა უქმ იქმნა ესე ვიეთგანმე რ~ ძლევად განმზადებულსა წინა აღ
მდგ ომ და დამხრწეველ ექმნეს, დიდებულთაგანნი ვინმე, ვ~ე სადვეთა დაჭი
დებადმდე, ხ~ უფროსღა ვარდან კოლონკელის ძე, რ~ლსა მას ჟ~ა ერისთაობაცა ე
პყრა ჲერეთისა კაცი დღითა მომწყსებული, და ბრძოლასა შ~ა ძლიერი და გამო
ცდილი ნუ უკუე შურმან და მტერობამან ჰყო ერთი ერთისამან: და არღარა
მიუშვეს მეტყველთა ესრეთ, ვინათგან გაქცეულა სულტანი, ყოვლითა სპი
თა მისითა, ნუღარა აღზვავებული მკადრებლობ, ღ~თისაგან ესრეთ ამაღლ
ებული: ა~დ იყო სიტყუა მათი უსიტყველ: საქმე უსაქმო: და მიზეზი უმიზეზო:
გარნა ვინათგან მეფე ცნობითა ბრძენი და მომსმენი იყო, დამორჩილდა და კ~დ ეგო
განმყრელი ლაშქართა თჴსსავე შვებასა სიხარულსა და ნადირობასა შ~ა: შ~დ
ამისსა სულტანი და ათაბაგი ყოვლითა სპითა და ძალითა მათითა აღვიდეს გელაქუნ
ად: და მიერ მოირთეს ძალი, და მოვიდეს კართა ანისისათა, და ზემოთ შაჰერმანი, და
ყ~ლი ჵელმწიფე არაბეთითგან მას ჟ~ა შ~ა ანისსა განამტკიცებდა თორელი დიდი,
და სახელ განთქმული მოლაშქრე, და განმზადნა საბრძოლელნი და მანქანანი მარ
ღვეველმან და მარბეველმან და ამაოჵრებელმან გარეშემოთა ქ~ყანათამან: ესე ამბავი
ვითარ მოის
მა ქ~ყანასა ამას და მიიწია წ~ე მეფისა რ~ი მცირედითა ლაშქრითა [ი]დგა შორის
მთათა ლორისა და დმანისისათა, ნადირობდა და იშვებდა, რ~ლისა წ~ე მოსრულცა
იყო მოციქული სულტნისა კაცი მოგვი და ტრელი, მეცნიერი საქმისა ამხილველი
და განმხილველი ლაშქართა დგომისა, ვითარ ითქმის ინდოთა აღწერილსა ქილი
ლა დამანასა შ~ა, იგავი ბუთისა და ყუავისა: ეგრეთვე ამან სახედ ყუავისა გამომცდელ
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მან ლაშქართამან, მოისხნა ფრთენი, და აღფრინდა და მივიდა წ~ე სულტნისა და ათა
ბაგისა: და მეტყუელმან ესრეთ, აჰა ჟამი კ~დ გებისა ჩვენისა, უკუეთუ აწ არა მიხვიდ
ეთ სხვა ჟამი ვეღარა პოოთ, ვინათგან იხილნა მცირედითა მდგომი, ამის
თჴს განლაღნა სვე ამაღლებულსა, და ძალითა და ახოვნებითა შემმართებელსა
მეფესა ზ~ა: ხ~ ესმა რა მათ ესე ფ~დ მხიარულითა აღისწრაფეს და ღამე იგი
ყოველი აღსწრაფებული წარმომემართნეს: და ჟ~ა განთიადისასა მძინარეთა ზედა
დაესხნეს ესრეთ უგრძნულად, რ~ლ ძლით უძლო შეჭურვა და ამჵედრება ჰუ
ნესა ზედა: ამას ზედა ივანე ამირსპასალარმან, და სხვათა დიდებულთა, კნინღა
და შეპყრობის სახედ იძულებით წარმოიყუანეს, და გამოემართნეს ესრეთ მეტ
ყველთა: ნუ მეფე ჟამი არს ომისა, და ჟამი არ ს სივლტოლისა, ვინათგან ყ~ავე საქ
მესა ჟამი მიაჩანს, რ~ ოდესმე ალექსანდრეცა უძლეველი იძლია დედაკაცისაგან,
და ეგრეთვე სამფსონ დალილასაგან: და სოლომონ სიბილასაგან: და სხვანი სახენი
ჵელმწიფეთა ძლეულებისანი წინა უყუნეს: და ნუ უკვე, რ~ლთამე განვარისხეთ
ზეცათა მეუფე მომცემი შარავანდედობისა შენისა, და სწორად ძისა ინება განსწ
ავლნა შენი, ვ~ა მამამან შჴლთ მოყუარემან ამაღლებულსა ძესა დავითიანსა ზ~ა:
ვინათგან იგიცა იდევნებოდა საულის მიერ მეფე და წწ~ყველი, უფროსღა მამად

ღ~თისა განჩინებული: აწ ჩვენცა თავსმდებელთა უჵმოი[იო]თ სივლტოლა: და კ~დ
შემძლებელმან ყოვლისამან, და მომნიჭებელმან ძლევისამან, ჩვეულებისაებრ მო
წყალებისა მისისა მოგვაგოს უძლეველობა: და ესრეთ იძულებით წარ
მომყვანებელნი, და გამომართულნი მრავალ გზის იგი და მისნი მოყმენი, რაზმსა
ვე შინა იპოვნეს გარე უკუნ მქცეველნი და მიმბრუნველნი ჰჵოცდეს და ჩამოჰ
ყრიდეს სპათა მათთა, რ~ლთა სიმჵნითა ესე ვითარი უცხო და განსაკრთომელი
საქმე ეხილვა, რ~ არა დიდებული, არცა აზნაური, არა კარგი და საცნაური კა
ცი აზნაურის ყმაცა დაკლებულ იქმნა მათ ლაშქართა შინა: თჴნიერ ერთის
ჯვარის მტვირთველისა ქანის ძეს, და ერთის ბედითის კაცის აზნაურის კიდე, გარ
ნა ჯვარი წარმოყუანებულ იქმნა მშვიდობით და უვნებელად: ჶი: განსაკრთო
მელი სიმჵნე და სიქველე და უფროსღა ჵელი საუფლო თანა შემწე ვითარ რ~ლთა
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წყობათა შინა გინა ძველთა გინა ახალთა სმენილ არს, ესრეთი უვნებელობა უგრძ
ნეულად დამსხმელობასა შ~ა ესეოდენთა სპათათაჱ ვინაცა ესერა იხილეს ისლემთა
შ~დ ამისსა განიფრთხვეს და თქვეს ვ~დ უკეთუ ესრეთ უგრძნეულოდ დამსხმელთა
ვერ ჵელთ ვიგდეთ, და ვერა რ~ლი შევამთხვიეთ: აწ დევნა გრძნობითისა აჩრდილ
თა უკუე არს დევნა მათი და წიაღითა შეპყრობა ქარისა, მაშინ შეიქცეს და წარვიდ
ეს სირცხვილეულნი: აწ უკვე წამკითხველნი ამისნი და მცნობელნი განიცდიდ
ით საკჴრველებათა ღ~თისათა ვითარ წერილ არს ფსალმუნთა შ~ა საზღვარი დას
დევ, რათა არა გარდაჵდეს ვითარ ითქმის ზღჴსათჴს: და კ~დ კესარიელთა მნათო
ბისა დიდისა ბასილის მიერ აღწერილი ბუნებათ მეტყველებისათჴს ექვსთა დღ
ეთათჴს: ვითარ ჩიტი ალკუნი ბაგესა ზედა ზღვისასა, დამსხმელ იქმნების კვერცხ
თა: ხ~ ოხრანი და ღელვა ტეხილობანი ზღვისანი ვერ შეარყევენ, და ვერცა გარ
დაჵდებიან ბრძანებასა ღ~თისასა და დამცველ ექმნების მართვეთაცა ალყუნისა
თა. ეგრეთვე უკუეთუმცა მიეშვა ზენასა განგებასა, და არა უკუნ ექცივნეს სიმჵნე
სა და სიქველესა მეფისასა, და შიშსა სპათა მისთასა, წარტყვენილ და მოოჵრებ
ულმცა ქმნილ იყო ყ~ნი არენი და ადგილნი უმანკონი სამეფოსა მისისანი: შემდგო
მად ამისა უბოძა ანისი თჴსსავე მემამულესა, და ითაყუანა თჴსისა თავისა ყმად,
და თჴთ შემოეხვეწა ელდაგუზ ათაბაგი: და ჩამოდგა შუა სულტნისა და ქართ
ველთა და ითხოვა ზავი: აქათ დედოფალი რუსუდან დაჳ მეფისაჳ სულტნის
ცოლ ყოფილი ჩამოდგა შუა, და შეიქმნა მშვიდობა და ჟამ რავდენმე ზავი:
ხ~ თჴთ მეფე დაჯდა სიხარულად და განსვენებად დანადირობად, ოდესმე ჟამსა
ზამთრისასა გარდავიდის ლიხთ იმერითს, და მიუწიის ზღვად პონტოსა, მოვლ
ის და მოინადირის ალანთა ქვეყანა, რ~ლ არს აფხაზეთი, და ოდესმე ზღვადმდე
გურგანისა, და ამას შ~ა სუფევდა და იხარებდა: ვინათგან უღონო იქმნებო
დეს ლაშქარნი და დიდებულნი ამის სოფლისანი მკადრებელნი მოახსენეს, ე
სე სახედ არა არს ღონე დარჩომისა ჩვენისა თჴნიერ ლაშქრობისა და რბევისა:
ხ~ იხილნა მეფემან და წარსცა ფიცი და ზავი შინაურთა, და ესრთსა დღესა შ~ა
დაასკვნეს
პაემანი ლაშქრობისა უბრძანა ტაოელთა კლარჯთა, და შავშთა მორბევა ოლთისი
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სა, და ბანისისა: ხ~ მესხთა და თორელთა კარისა და აშორნისა, და ამირ სპასალარსა
და სომხითართა მტკვარს აქეთ ვ~ე განძამდის: თჴთ ხასაგიანით ლიხთ იმერთა და
ქართველთა, განძისა და მართებით მტკვრის პირი იმიერ და ამიერ ხოლთამდის
და ჲრთა და კახთა ალაზნის შესართავით ვ~ე შარვანამდის, იქმნა ესე ვითარი უცხო
ლაშქრობა, რ~ლ არაოდეს ვის ეხილვა, ესე არა უადრეს მიჩნს ამბაკომის აღტაც
ებასა, და დანიელის მ~რთ მსწრაფლ მოყუანებასა, არცა ელიას ცეცხლისა ეტლთა
მიერ მსწრაფლ აღტაცებასა, რ~ი ესე იქმნა დღეთა ამათ ჩვენთა, ღ~თისა არს სა
კვირველება ესე, და არა კაცობრივისა ძალისა: ესრეთ წამსა შ~ა მლაშქვრელმან, და
აღვსებულმან, ურიცხვთა საუნჯეთა მიერ, გარდავლო მთა და იპოვა მუნვე გე
გუთს, რ~ი მუნ მყოფთა ძლით სადმე ირწმუნეს ყოფა ამისი: აწ რ~ნმე ენამან, ა
ნუ რ~ნ მე გონებამან შეუძლოს აღწერად ანუ გამოთქმად: და უკეთუ ჵელ ჰყოს
თჴთოეულად აღწერად საწყენმცა იქმნა სიმრავლითა აღწერილთათა, და საკვი
რველ და დაუჯერებელ სასმენელად: ვინათგან დავითიანობა და სოლომონიანო
ბა ამის თანა ცხადად იხილვებოდა ცხებულსა თანა ღ~თისასა: ამასცა სოლომონისებრ
ჰმონებდეს ყ~ნი მეფენი ქ~ყანისანი და ძღვნის მრთმელობდეს წ~ე მისსა, რ~ მოვიდა
ოდესმე წ~ე ამისა, ანდრონიკე
კომნიანოსი ცოლითა სახე შვენიერითა და ბრწყინვალითა, თანა შვილებითა, და
დის წულითა: მამის ძმისწული, დიდისა მანოელ კეისრისა, ყოვლისა დასავლეთისა,
და
საბერძნეთის მეფისა: და ვითარ ჰმართებდა ეგრეთ მმადლობელმან ღ~თისამან
შეიწყნარა: და მისცა პატივი შესატყუისი სახლის შჴლობისა მისისა: და მისცნა ქალა
ქნი და ციხენი კმა საყოფელნი მისნი, და დაუდგნა საჯდომნი სიახლესა საყდრისა თჴ
სისასა, პირის პირ მამის ძმის წულისა თჴსისა აღსართანისა, რ~ი მეფე იყო მოვაკანისა
და შარვანისა და ზღვის პირისა დარუბანდით ხილ ხილამდის, რ~ი მეფესა უჩნდა ვ~ა
შვილი: რამეთუ მამიდისა მისისა თამარის ძე იყო, რ~ი პ~ლ განეთხოვა მუნ მეფესა
დიდსა
დავითს: ესე შარვანშა შემოხვეწილ იყო ოდესმე დაჭირებული დარუბანდელთა
ხაზართაგან: მაშინ შეიყარა ლაშქარნი იმერნი და ამერნი, და თჴთ ძმაცა
ანდრონიკე [ძმაცა] ბერძენთა მეფისა თანა, წარიყუანა, და მივიდა ვ~ე კართამდე დარუ
ბანდისათა, და მოაოჵრა ქ~ყანა მუსკურისა და შარაბამისა, და აიღო ქალაქი შაბურა
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ნი რომლისა კართა თჴთ მჭვრეტელობასა მეფისასა, დიდად მოსაწონელ იქმნა ან
დრონიკე თჴთ მისგან, და ყოველთა სპათა მისთაგან, და უბოძა ქალაქი მამის
დისწულსა
მისსა შარვანშეს: და მუნიდაღმან მომრბეველი ბასიანისა რ~ი ესე უცხო იყო
კაცობრივისა
ძალისაგან შემოიქცა მუნით გამარჯვებული: იშვებდა და იმოთხვიდა საყოფელთა შ~ა

თ~სთა: ოდესმე გაგზავნიდის სპათა თჴსთა და სპასალართა და მიუწევდის ვ~ე
ნახჭევანის
კართამდის და ოდესმე მასისამდის და ღაღუამდის: ოდესმე ბარდავამდის და ბალყუ
ენამდის: ამას ესე ვითარსა მარჯვებასა და გაზეებასა შ~ა, განამრავლნა საჭურჭ
ლენიცა: და დადვა თჴთ მისით მონაგებით და მისთა ნატყვეთაგან მოგებული ციხ
ესა შ~ა უჯარმოსასა. რ~ლი აგებულ იყო ვახტანგ გორგასლისაგან, რ~ლსა აღეს
რულა ლომი იგი ლომთა და გოლიათი გოლიათთა ვახტანგ: ხ~ სანადიროთა ქორთა
და
ძაღლთა სიმრავლე, და სიტურფე და მოკაზმულობა არაოდეს ვისგან ქმნილ არს, ა
რცა წიაღმომართ ყოფად არს: ამას ესევითარსა და სრულ ყოფასა სოფლისა
სა და საწუთოთა გემოთა შ~ა ქცევასა: მოიწიფა ძმის წული მისი, დიმიტრი, შჴლი
ძმისა მისისა უხუცესისა დავითისი: სახე კეთილი და ყოვლითა ჵელოვნებითა
მარჯვე და განსწავლული ზნე კეთილობითა: მსგავსი სახლი შვილობისა მათისა,
გარნა რ~ი ცუდ იქმს ამათ ყ~ითა სიკეთეთა და სწავლულებათა სახე უკლებლობათა
და ჭაბუკობათა: იგი ექმნა მკვლელ და განმამწარებელ ჟამთა ცხოვრებისა მისისათა,
უშიშოება ღ~თისა და გარდამავლობა სჯულსა ქ~ეს მცნებათასა, ვითარ შთა
მომავლობა, და გვართა უბედობა ამის სამეფოსა კაცთა ვინათ: ვინათგან დავითცა
მამამან
მისმან, ღალატსა და განდგომილებასა შ~ა მამისა თჴსისა დიდისა დიმიტრი მეფისა ა
მოსწყვიტნა ამის სამეფოსა დიდებულნი, რ~ლნი მე ექსორიაქმნით . და რ~ლნი მე სიკვ
დილით: და რ~ნი მე განპატიჟებით: აქაცა მსგავსად მისსა შევიდა ეშმაკი გულსა და გო
ნებასა მისსა: და მის მიერ შეჰრისხდა ღ~თი ორბელთა, და ყ~თა ტომთა და მიმდგომ
თა მათთა, სამცხელთა ჲერეთთა კახთა: და სადაცა ვინ ნათესავი და ნატამალი მო
მსმენარ მათდა: იყო: იქმნა განდგომანი, ბრძოლანი კლვანი, სისხლნი, და რბევანი:
ხ~ მოქმედმან სამართალთამან ღ~თნ არა მიუშვა ვ~ა დავითის ზე აბესალომს, არცა
ამას
ჰსცა უფლება, ვ~ა ითქმის წ~ა სახარებასა შ~ა უკეთუ ჰრქვას შვილმან მამასა ანუ
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დედასა კორბან, რ~ლ არს ნიჭი რ~ლი ჩემგან სარგებელ გეყოსო სიკვდილითა მოჰ
კვედინო: ამისთვისცა არა წარემართა ძესა მამისა წინა აღმდეგისასა: და თჴთ ამას
ცა წინააღმდეგსა, და განდგომილსა მეფისა ღ~თის მოყუარისასა: და მიეცა ძლევა გიო
რგისვე მძლეთა მძლესა: მაშინ შეიყარა ქალაქით ტფილისით ლაშქარი
და მიმართა, სომხითისა მთასა შ~ა მყოფსა და ეკვეთნა ძლიერად, იოტნა, და
განაქცივნა დიმიტრი და მიმდგომნი მისნი: და შეიხვეწნეს ქალაქსა შ~ა, და ციხესა ლო
რისასა, და მოუხვნა ყ~ნი სიმაგრენი და ციხენი რაოდენნი მას მძლავრებით დაე
პყრნეს: მაშინ წამოუვიდეს დიმიტრის სარგის მჵარგრძელი, შვილითა და ძმ
ისწულითა მისითა, ძმა და საყვარელი ორბელთა: ესე შეიტკბო დაშეიყვ
არა მეფემან: და მისცა მისანდობლობა მსგავსად გვარის შვილობისა მისისა,
და მომრბეველმან ტაშირისა და ლორის ვ~ე კართამდე დაიბანაკა აგარა
თა: მაშინ დიმიტრი მყოფმან ციხესა შ~ა ლორისასა, წარგზავნნა ლაშ

ქარნი რ~ნიცა დარჩომოდეს ერთგულობასა შ~ა მისსა: და სხვანი თე
მისა და თემის მესხნი, თორელნი, ქართლელნი სომხითარნი, და თჴთ გა
მზრდელი მისი მეჯინიბეთ უხუცესი ჭიაბერი: და მივიდეს ქ~ყნასა
ჲერეთისასა, და მუნით მოიჵმეს ჲერეთის ერისთავი, და ყ~ნი ჲერნი სრლითა ლე
კითა და კავკასითა: და შეიქმნეს ომნი ფიცხელნი, და კვეთრ კვეთებანი: რ~
იყვნესცა ორ კერძოვე გამოცდილნი, და ლომნი ჭაბუკნი: ამას შ~ა
ჰსძლო მსჯავრმან სიმართლისამან, და გააქცივნეს ჲერნი დიდებულ
ნი აზნაურნი და ლეკნი: ხ~ შეიპყრნეს გრიგოლ ასათის ძე ფიცხელი,
და კარგ მეომარი: თჴთ ჵელ დაკოდილობითა, და გამოკულვით ცხენისა
თა: შეიპყრეს იოანე ვარდანის ძე, რ~ლი ითქმოდა პირველითგა
ნ ორგულად, და მთხრელად მთხრებლისად: და მისთანა შოთაცა
ძე ართა ვაჩოს ძისა: ესენი ვ~ა შინათგამოცემულნი განზრახ გან
გებითა ჵელთ იპყრნეს, წამოემართნეს, და მოვიდეს წ~ე მეფისა ღ~თივ
დაცულისა: ხ~ გაიხარეს სიხარულითა დიდითა ფ~დ: ვინათგან
ჰხედვიდა ღ~ა თანა შემწედ თჴსად ჵელის ამპყრობელად, და მარადღე
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მარჯვებისა მომცემსა მრავალსა: მადლსა აღუარებდა:
მაშინ მეფე აგარას მყოფი აღიძრა, აღვიდა და მოადგა ქალაქსა და ციხე
სა ლორისასა, ხ~ მას ჟამსა წარეგზავნეს სპარსეთს დიმიტრის ქართლის ე
რისთავი სუმბატის ძე ლიპარიტ სპარსეთს, და მეჯინიბეთ უხუცესი
ქავთარ ივანეს ძე, რ~ნი ესე გიორგისაგანვე იყვნეს ჵელისუფალნი,
და ანანია დვინელი, ზოგნი შაერმანისა თანა და ზოგნი ელდა
გუზის ძეთა თ~ა რათამცა მოჰხადეს შემწედ თჴსა: ხ~
მათ დაღაცათუ ინებეს თანა შემწეობა დიმიტრისი, და თანა
მოყჰვესცა ა~დ უქმადვე უკუნ აქცია მართლმსაჯულებამან ღ~თისამან:
ამას ზედა დაუღონოვდეს ციხესა შინა ლორისასა მყოფნი იხილნა რა დიმ
იტრი თავი თჴსი ყოვლითურთ შეუწევნელი მოიბა საბელი, და გარდამოხდა
ციხით და მოჰმართა თ~სსავე ბიძასა: და ამირ სპასალარი, და სხვანი რ~ლნიცა დარ
ჩეს ციხესა შ~ა უნებლებით გამოასხეს ციხით, გამოჰყვანდეს წ~ე მეფისა, სვე
სრულისა და ამაღლებულისა: აღიღო ლორე, და დაიმჭირა თავისა თჴსის
ათვის: ხ~ მას ჟამსა მუნით წარმოვიდა, მორჭმული და ზე ამაღლებული და ურ
ჩთა და მტერთა თ~სთა არა მიაგო მსგავსად მისაგებელსა მათისა, ა~დ შენდო
ბით და წყალობით ჰსწვართნა და რ~ნი მე ექსორიაყვნა უცხოთა ქ~ყა
ნათა: და თვით მოვიდა ნაჭარმაგევს იშვებდა და იხარებდა და მადლობდა ღ~თსა:
შემდგომად ამისსა მეორესა წელსა შეიყარა ყოვლით სამეფოთ თვისი
თ შემოიქცა ღანუჵით ნაჭარმაგევა დღე და შემკრებელმან შვიდთავე სამ

ეფოთა თჴსთამან: აწ მოუწოდა ცოლსა თ~სსა დედოფალთ დედოფალსა ბუ
რდუხანს რ~ი იყო ასული ოსთა მეფისა, რ~ლი ჰმატდა სიკეთითა ყოველთა
დედათა სიბრძნითა და გონიერებითა და სიტურფითა და შვენიერებითა, რ~
მისებრი სძალი არა უხილავს ქ~ყანასა ქართლისასა, და ვითარ იგი ჰმატდა
ყ~თა სიკეთითა, ეგრეთვე დედობითაცა: თამარისითა უმეტეს იყო
ყ~თა: და თ~ა განზრახვითა და გამორჩევითა მისითა და უფროსად განგებითა ზენისა
მის ყ~თა მხედისათა შარავანდედთა მინიჭებითა შჴლი მათი თამარ, ნათელი
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და ბრწინვალებაჳ თვალთა მათთა და გვირგვინი და და მანიაკი ყ~თა მეფეთა და ჵე
ლმწიფეთა, მეფე ჰყო თანა დგომითა პატრიაქთა, და ყ~თა ეპისკოპოზთათა, დიდ
ებულთა, იმერთა და ამიერთა ვაზირთა, სპასპეტთა და სპასალართათა, და დას
ვა მარჯვენით თ~სა მეფე და დედოფალი შემკული, და შემოსილი პირად პირა
დ ფესვედითა ოქროვანითა, ბისონითა და ზეზითა რ~ლსა ჰხადა მთად
პოხილად, და მთად შეყოფილად: და დაადგა თავსა მისსა გვირგვინი ოქრო
სა მის ოფაზისა აღმკული, იაკინთთა და სმარაგდოთა მიერ, და მდიდა
რნი ერისანი ლიტანიობდეს წ~ე პირსა მისსა: და თჴთ მეფემან მფიცებ
ელმან ერთგულობისა და ერთ სულობისა მისისათვის, და ცრემლით მლ
ტოლვარემან შე[ფ]ვედრა იგი ღ~თსა და აკურთხა იგი კვრთხევითა აბრამიანთა, რ~
ლი ჰსჩანს ვ~ა მზე ვ~ე მოდღენდელად დღედმდე მამისა კ~ხვა შვილსა ზედა
საყვარელსა ნანარსა და მშვიდსა მსგავსად დავითისა: დალოდისა მი
სებრ დანიელის მიერ ხილულისა, რ~ი გამოეკვეთა მთისაგან იმა
ტა და იმატოს და მერმეცა იმატა ვ~ემდის იქმნა მთა დიდ ლოდ სა
კიდურ არა ლოდ შებრკოლებისა: და შემუსრა ყ~ნი ხატნი და კერპ
ოვნება ოქროსა, ვეცხლისა რკინისა და რვალისა, და კეცისა რ~ნი მე უ
ხილავთა ძალთა ძეგლები, და ანდრიანტები, და რ~ლნი მე ხილულ
თა მბრძოლთა და წინააღმდგომთა ძლიერებანი და სილაღენი,
რ~ნიცა შემდგომმან სიტყვამან საცნაურ ჰყოს, რ~ნი გუეგულებ
ის აღწერად: ხ~ ჩვენ პირველსავე სიტყვასა [თანა] მოვიდეთ: და ვ~ა ეს
რეთ განსცხრებოდეს და იშვებდეს და არა სადათ იყო მავნებელი გი
ნა ვნებული ა~დ ყოვლითურთ მოხარულნი და გაზეებულნი ი
მოთხვიდეს და იხარებდეს: მაშინ მოიწია თანანადები იგი ბუნე
ბისა ჩვენისა, და საწუთოსა ამის პირ უჭეშმარიტობა და სიმუხთლე:
და მიიცვალა დედა თამარისი ყოვლითურთ სიკეთე აღმატებუ
ლი დედოფალი, ბურდუხან : და თუ ვითარნი ვაებანი და ტ
ყებანი იქმნეს ჟ~ა მას შემსგავსებულნი, მოსაწევარისა მათისა
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სიტყვით გამოთქმა შეუძლებელ არს და აღწერად შეუკადრებელ, და
საწყინო მსმსენელთათჴს: ხ~ მეფესა გეგუთს მყოფსა უთხრეს ესო
დენი ამბავნი ზარის სახდელნი ამფხვრელმან თმათა და წვერისამ

ან აღისწრაფა შეყრა საყვარელისა თ~სისა ესე ვითარისა დედისა
გან უსამშობლო ქმნილისა ტკბილისა შვილის თჴსისა თამარისა რ~
ლსა ნათელ ცისკროვნება ჰაერისა მისისა სიმრუმედ გარდაიქცეოდა:
ხ~ ნაკადულნი ცრემლთა მათთანი ურთიერთას ხვევნასა შ~ა ო
თხთავე თვალთაგან სახედ სამოთხისა მდინარეთა, გეონისებრ მცენ
არეობდეს: და ვ~ა წესისა ებრ იგლოვეს ყ~თა ქართველთა: კ~დ იმედ
ის მდებელ ექმნა შვილსა საყვარელსა და სატურფოსა არა უმეტეს ზომი
სა გლოვა ვ~ა არცა იყო თამარ გარდამსვლელი წესსა და საზღვარ
სა საღ~თოთა სჯულთასა მორჩილ ექმნა მამასა თჴსსა, და მიმყოლელ ვ~ა
ბრძანებასა მისსა: და შ~დ გლოვისა მის გარდაჵდისა და მოქცევასა წე
ლიწადთასა კ~დ იშვებდა და ნადირობდა მომვლელი მთათა და ბართა
ბრძანებით მპყრობელი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა: ჩრდილო
სა და სამხრისა რ~ ამას სძღნობდეს და ძმობდეს მეფენი ბერძენთანი,
დაჰრომთანი, იჰნდოთა და არაბთანი ეგრეთვე სულტანნი ხვარას
ანისა, და ბაბილონისა და შამისა ეგვიპტისა და იკონიისანი. და შემდგო
მნი ამათნი სკვითნი ხაზარნი და ალმანნი, ხვარასნი და ხვარაზმშაჰ:
აბაშნი, არაბნი, ელამიტელნი და შუამდინარელნი, და ყ~ნი ერნი, ე
ნანი და ნათესავნი მაღრიბით მაშრიყამდის: ამას ესე ვითარსა გაზვებ
ასა და ამაღლებასა სვე სრულობასა, და სოფლისა მონაგებთა და დ
იდებათასა: აჰა მოიწია ჟამი ევას წყევისა და [ა]დამის ცთომათაგან და
ნასაჯი და ყ~თა ტომთა მათთა ზედა თ~ა წარუვალი ვალი სიკვდილი ყო
ველთა შემჭამელი და მიწადვე მიმაქცეველი რ~ ვ~ა თჴთ ღ~თნ
[........]და ძემან ღ~თისამან ჩვენდა მომართმო სრულმან ჵორცითა
მით ადამიანითა მიიღო სიკვდილი: რ~ა საკვირველ არს უკეთუ მიწით
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მოღებულნი მიწადვე მიიქცენ: ეგრეთვე ამან დიდმან, და სვე სრულმან და ყ~თა
ღ~თისა სათნო
თა ქცევათა და კაცობრივთაცა შ~ა უზეშთაესმან და უახოვნესმან ყ~თა მის ჟამისა
კაცთამან [დიდმან] მ~ფ
ემან გიორგი მიიღო სიკვდილი ქ~კსა: ტჟდ მოკვდა მეფე გიორგი, მჰსგებსსა
ქ~ს ვნებისასა: ესე ვითარი საგოდებელი დასაღაღადო მოსაწევარი მოიწია რომ
ელ ითქმოდაცა თუმცა განსახეთქელი კლდეთა და შემძრველი იატაკთა: და
დამაბნელებელი მნათობთა, ესმა ესე მეფეთ მეფისაგან თჴთ მეფე ქმნილსა
თამარს ქალაქსა შ~ა ტფილისისასა მჯდომსა, ციხესა შ~ა ისანს: მაშინ ყოვ
ლითურთ სამოთხისა მსგავსი სამყოფი იქმნა მსგავს ჯოჯოხეთისა:
და შვებათა წილ და მუსიკობათ აღჵდეს ჵმანი ვაებისა და ტყებისანი:
თამარ პირი იგი ეთეროვანი და უკიმირო ჰაერი და უმრუმო ნათელი შეიზ
ღუდა ბნელითა, და დამფხურელი თმათა, იხოკდის ღაწვთა ჵელითა მულ
ღაზაროვანთა: და წყარო სისხლისა უსწრობდა ნაკადულსა ცრემლთასა:
ხ~ დაჳ მეფისა რუსუდან გამზრდელი თამარისი იყოფოდა სამშვილდეს,

წარვიდეს პატრიაქი და დიდებულნი, და წარმოიყვანეს მუნით შერავიდ
ეს ტაძართა სამეუფოთა, და აღმხილველთა თვალთასა იხილნეს ამაღლ
ებული, და სვე სრულობით გაზეებული ტახტი და სასვენებელი მეფეთა
დაცლილი, და ოჵერ ქმნილი: და კ~დ იხილა გაზრდილი თჴსი თამარ ეს
რეთ მყოფი გარდა მხვეველნი ურთი ერთას, სისხლ რვეულითა ცრემლ
ითა ჵმასა აღუტევებდეს ვაებისასა, მიმოიხილეს გარემოს და იხილეს მი
ქაელ პატრიაქი ყ~თა ეპისკოპოსთა თანა მდგომი, და ვაზირი ანტონი, და ა
მირ სპასალარი ყუბა სრა, და სხვანი ჵელის უფალნი: მე ჭურჭლეთ უხ
უცესი ვარდან, დადივანი ჩუხჩარხი ჭიაბერი: მეჯინიბეთ უხუცეს
ი აფრიდონ: მსახრთ ხცესი ი~ე და დიდებულნი აზნაურნი მონანი და მოყმენი:
თანა პორფი
რით და გვირგვინით სკიპტრითურთ: და საჭურველთა სვიანად ჵმარებულთა:
კ~დ ამხილველთა იხილესცა სრაი სავსე მეომართა რაზმები და რაზმები, სპ
ები და მონა სპები: და კ~დ ქალაქები და ციხეები აწყვედილი და ოჵერ
ქმნილი: და თჴთ იხილვებოდა ტანითა გორგასლიანითა, და პირითა მნათობი
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ერითა უსულოდ და უძრავად მდებარე რ~ნცა ენამან გამოთქვნეს ანუ რომელნ
იმცა სახე მოიღებოდა უსახოსა მის დღისა რაოდენნი გლოვანი რაოდენნი ტყ
ებანი: რაოდენნი ვაებანი: და რაოდენნი სისხლ რეულთა ცრემლთა ნაკადნი ათას
კეცნი: რ~ნი მე მოთქმანი და მოხსენებანი ადამისნი აბელის ადამი: და დავითისნი
იონათამის
ადამი და იაკობისნი იოსებისადმი: ამას ესე ვითარსა გლოვასა და ბნელთა სახლ
თა შ~ა შეწყვდევასა შთაცმასა და დაფენასა ძაძისასა, და კიდე ქმნასა ყოვლისა სან
ოვაგისასა: მიმყოვრდა ჟამი გლოვისა ვერღარა ეძლოთ ქართველთა უმეფოდ და
უპატრონოდ ყოფა: ამისთჴს შემოიკრბა შვიდთავე სამეფოთა დიდებულნი რ~ლნიცა
ღირსი ყვნეს განზრახვად და გამორჩევად ჰკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა
რუსუდან
სა განმზრდელსა თამარისასა, დღეს შენ ჰსჩან მშობლად ამისა: და ვინათგან ვხედავ
თ ყრმასა თამარს გონებითა არა ყრმებრითა, ა~დ გონიერებითა და ცნობიერებითა
სრულ
სა, და ჯეროვნად, დაკეთილად მორჩილსა, და მსმენელსა შენდა, და შენ გხედავს
სახედ
მშობელთა: არქვ მბრძანებელმან და მომხსენებელმან შეცვალება ამის ესე ვ~რი
სა გლოვასა და სადა ძმასა, და მამასა მათსა დაუსვამს მუნ ჵელ ჰყოფს განბრწყინვება
მათი: და უკეთუმცა არა შემეცნებულ იყო სისრულესა, და ზესთა პყრობად და აღ
მატებად მთავრებრივსა პატივსა გვირგვინი იგი და მანიაკი მეფობისა არამცა ერწმ
უნნეს საყდარი დავითისი ,და საბრჭო სოლომონისი: აწ ჵელ ჰყოფს ჵელითა მე
ფობასა, და კურთხევით გვირგვინოსან ყოფად აღვიდეს და ამაღლდეს და დაჯდეს
საყდარ

სა მამათა თ~სთასა, აღპყრობითა და აღძღვანებითა ძელისა ცხოველისათა, მან და
იპყრ
ნეს კიდენი ქ~ყნისანი, და მეფობდეს იგი ზღვითი ზღვამდე, და მდინარითგან
კიდემდე
სოფლისათ: ამისმან მსმენალმან დედოფალმან რუსუდან, მიითვალნა განზრახვანი
მათნი დაეკვეთნეს სიტყვანი იგი, შევიდა წ~ე თამარისა, უბრძანა და მოახსენა მეფ
ესა და დედოფალსა თამარს: და ძლით მორჩილ ექმნა ბრძანებასა გამზრდელისასა
თჴსისასა: და შვიდთავე სამეფოთა თჴსთა განზრახვითა, და გამორჩევითა ძლით
დაარწმუნეს
ასვლად და ამაღლებად საყდართა და დასაჯდომთა მამა პაპურთა:
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დაჯდა ნებითა ღ~თისათა მეფე თამარ დასაბამიგან წელთა ექვსი ათას ექვსას
ოთხმოცდა
ექვსსა, ქ~ეს აქეთ ათას ასორმოცდა ათექვსმეტსა იყო მეფე ქართლისა [თამარ
მეორმოცდა ათეჱ] სამეოცდა მესამე
ხ~ აწ ამიერითგან ვიწყო და მოგითხრა: და დაფარული ცეცხლი ვ~ა საღრტილსა შ~ს
კვეთებითა
რკინისათა გამოჰკრთის ეგრეთვე აღმობრწყინვებად ამბავთა თამარისათა და
სიტყვით ოდენ მცირე
დი რაიმე ნაბერწყალი დიდისა მის საჵმილისა აღმოვაჭრვო: და მოგითხრა
მოუთხრობელი და სიტ
ყვით გამოუთქმელნი ცხოვრებანი და ქცევანი თამარ ბრძენისანიჱ mაში ნ ვ~ა
შემოკრბეს შვიდთავე სამე
ფოთა მთავარნი და დიდებულნი პატრიაქით ყ~ით ეპისკოპოსით და სამღდელოთი
კრებულით აღსვეს
და აღამაღლეს საყდართა ზ~ა სამეფოთა მზე იგი მზეთა და ნათელი ნათელთა
ელვარებდა და მზეებრ მა
შუქებელი სხივ კამკამებათა მოიღეს გვირგვინი და აღიმაღლეს ჵმა მგალობელთა
ძლევით გვირგვინოსნო
ბისა და მძლედ მფლობელობისა: და მოაჵსენებდეს მთასა ზეთის ხილთასა
გამოჩინებულსა ჯ~ა კოსტანტინეს
ზე მეფისა: და ამას ესე ვითარსა შესხმასა და გალობასა შ~ა ვინათგან ლიხთ
იმერთაგან იყო დადგმად
გვირგვინისა თავსა სამეფოსა: აწვიეს მონაზონი ღირსი მადლითა შემოსილი მთავარ
ეპისკოპოზი ქუთათელი
ანტონი საღირის ძე: მოღებად გვირგვინისა და სრულ ყვეს რა კ~ვჳ დალოცეს, მაშინ
კახაბერი კვირიკეს
ძე ერისთავი რაჭისა და თაკვერისა: და სრულ ყვეს მოჵელეთა სვანთა და
დიდებულთა ვარდანის ძეთა სა

ღირის ძეთა. და ამანელის ძეთა მოღებად და დადებად ჵრმლისა ამას შ~ა ჰკრეს
სპილენძ ჭურთა ბუკ
თა ქოსთა და წინწილთა: და იყო ზარი და ზიემი ქალაქსა შ~ა სიხარული და
მხიარულება შვება და გა
მოსვენება: და იმედი უიმედო ქმნილთა: და სასოება უსასო ქმნილთა თაყვანისცეს
დალოცეს და ადიდეს
სპათა შვიდთავე სამეფოსათა. და დაიპყრა ჟამისად თჴთოეულმან თჴსი ადგილი: რ~
რ~ნ ადიდნის მადი
დებელნი თვისნი ღ~თნ: თჴთ მისგან იდიდა თამარ შვიდ მნათობიერი: რ~ლნ ექვსთა
დღეთა შინა წარ
მოაჩინა ყოველნი არსნი. და განსვენება სცა მეშვიდესა, ესე თამარ არის რ~ლისა თ~ს
თქვა განსვე
ნებად სულსა შინა მშვიდსა და მყუდროსა: აწ მხილველმან იხილა და იყო ნათელი
უმე
ტეს ნათლისა მის, ხილულისა, და იყო კეთილ. და უწოდა ნათელსა მას დღე: ამას
უწოდა ნათლად
ულუმპიანად: დიდ სვეობისა დადიდ ბრწყინვალებისა: ამან განმმზადებელმან
სიბრძნისა
შვიდთა სვეტთამან აღაშენა მას ზედა ტაძარი შეუმწიკვლებელად სამკვიდრებელად
შვიდთა მადლთა
სულისათა, და შვიდგზის დღესა შინა [მიღებლმან] მადიდებელმან ღ~ჳმან შვიდ
წილ განწმენდილ
ყვნა სიტყვანი თჴსნი. მსახურებად უ~ჳ: ვითარ აღსწერენ რ~ლსა მე ესაია და რ~ლსა მე
დ~თ და პა
ტივის მცემელი შვიდთა უფროსღა ნაწილის მიმცემი მერვისა სიტყვისა ებრ
სოლომონისა: კ~დ
შვიდცა და სამეოცდა ათ შვიდ გზის შვიდეულთა შინა თჴთეულსა დღესა
შემნდობელმან ბრა
ლეულმან. ჵმისაებრ სამეუფოსა: და შვიდთა მათ სარტყელთა ცისათა მნათობთა
სპეროსთა რ~ლ
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რომელ არიან კრონოს ზევს აფროდიტე აპოლონ ერმი ირაკლი: და რეა ამათ შეასახა
სფერო მიწი
ერი ხუთთა მათ საგრძნობელთა სულისათა: შვიდ მყოფელად თანა დართვითა
სულისა და გონებისათა გან
წმედად განათლებად და განბწყინვებად და ესრეთ აღებაძვა ზენასა მნათსა ქვენა ესე
მნათი, გინათუ
შვენებითა უცხოთა და უსახოთა გინათუ სიბრძნითა და მეცნიერებით
მპყრობელობითა: ანუთუ მზეებრ

უხვებით მიფენად სწორებით მართალთა და ცოდვილთა: და ესრეთ განსწავლნა
ხუთნივე საგრენობელ
ნი და შეიზღუდა შიშითა ღ~ჳთა ხედვა ყნოსა სმენა გემოს ხილვა და შეხება. და
ულიქნავად სატანას
და გველისა მიერ. და ესრეთ მარად წარმდინარე ესე საწუთო და ქვე დამზიდველი
მსგავსად სოლინართა შეუ
ხებელმან ბიწისამან უვნებელად წარიჵადნა, და ესეოდენთა დიდებათა და
სიმდიდრეთა გარდარეულთა
და სიმაღლესა შინა ესრეთ იყო ვითარმცა ყ~დ არა რაჳ ჰქონებოდა. და უდარეს და
უგლახაკეს ყ~თა კაც
თასა შეერაცხა თავი თ~სი მომჵსენებელი ჵმისა [საშინელი] მის შიშველი გამოვედ
დედის მუცლით ჩემითგან
და შიშველსა მეგულების წარსვლად: და ესეოდენსა ამა ღ~თის მსახურებასა და
კრძალულებასა შინა ნუ
უკუე ქვეყნიერი ესე მეფობა უდიდებელად და განუგებელად დაუტევა. ნუ იყოფინ:
ა~დ უზესთაეს ყ~თა
მეფეთა და ბრძენთა და ფილოსოფოსთასა კეთილად განაგო და შეამკო და წარმართა:
რ~ლი ესე შეუძლებელ არს
სხვათა კაცთა მიერ ჵმისა ებრ სამეუფოსა ვ~დ ორთა უფალთა მონება შეუძლებელ
არსო: ა~დ ამან პ~დ მეძიე
ბელმან სასუფეველისამან და ზენასა სუფევისა მოსურნემან ქვენაცა ესე დიდება და
სიმდიდრე უხვებით და
სავსებით მიიღო აღთქმისა ებრ უტყველისა პ~დ ეძიებდით სასუფეველსა ღ~ჳსა და
სიმართლესა მისსა
და ესე ყ~ი შეგეძინოს რ~ აღიმაღლა მაღლად გონება და მდაბლითა სულითა განიცადა
სიდიდე საქმისა მისდა
ხვედრებულისა. მიაყვნა მყვანებელსა თჴსსა ხედვა: და ვ~ა ორბმან ფრთე მალემან
აღიფრინა ზე
და მიმოავლნა გუგანი სახედველთანი და სივრცითა გონებისა თ~სისათა შემოიკრიბა
ყ~ივე საღ~თონი და
საერონი წესნი: და განგებანი და იწყო განგებად ვითარ იგი მოჰბერვიდა სული
მიმოიხილა სიმახვილითა ცნობი
სათა გარემოს ყ~ი. და მყისსა შ~ა შეემეცნა ხილვითა ოდენ წრფელითა და დრკუთა
გულარძნილთა და უმანკოთა ერ
თგულთა და ორ გულთა: და სიბრძნით განგებითა თჴსითა პ~დ ყ~თა ზ~ა დაასხა
წყალობა უხვებით: რათა ჟ~ა
საქმეთასა ერთგულნი ერთგულობით მადლიერობდენ: ხ~ დრკუნი და განდრეკილნი
გულითა უსიტყველ იყვნენ
მიგებისათ~ს უშურველად წყალობათასა: gანახვნა საუნჯენი მამა პაპათანი და
განფინნა ყ~თა ზ~ა მოწყალე

ბანი და შეწყნარებანი, პ~დ ყ~ისა პ~ლისა მისთ~ს იღვაწა სადა იგი დაიუნჯების
სიმდიდრე წარუპარველი
რ~ლსა მპარავი არა მიეხების და მღილთა მიერ არა განირყვნების: მუნ წარგზავნა
უხვებით ჵელითა გლახაკ
თა და მოქენეთათა. რ~ისა რიცხვი ურიცხვ არს და ჰამრი უამრავ. და დაიჵსნნა
მოვალენი ვალთაგან: და მის
ცა ობოლთა და ქვრივთა კმა საყოფელი მათი და ჵელმწიფება განქორწინებად
ობოლთა მათთა ღონიერ ყვნა
გლახაკნი და ღონიერნი მდიდარ ამა ესე ვითარსა შ~ა დაწყებასა წყალობისასა.
იმერთა და ამერთა: ზემოთა და
ქვემოთა შვილთავე თემთასა არა დაუტევა მოქენე რ~ლსაცა ზ~ა არა უხვებით
მიჰფინა წყალობა და სამართალი.
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ხ~ სჯულთათჴს საღ~თოთა მეორე კოსტანტინე იქმნებოდა: და მისებრვე მოსწრაფე
იყო დაწყებასა საღ~თ
ოსა საქმეთასა: რ~ იწყო აღლესვად ორპირსა მახვილსა სამხილებელად უღ~თოთა და
მოსარველად თესლთა ბორო
ტთა და ინება რათა იქმნეს შეყრა და გამორჩევა დიდთა მათ და მსოფლიოთა კრებათა:
და პ~დ აღმოუწოდა
წმიდით ქალაქით იჲ~ლმით ნიკ~ზს გულაბერის ძესა: რ~ლსა სიმდაბლისა ძალით
ეჯმნა ქართლისა კ~ზობისაგან
ესერა მოიყვანა შემოკრიბნა ყ~ნი სამეფოსა თ~სისა მღდელთ მთავარნი მონაზონნი და
მეუდაბნოენი კაცნი მეცნიე
რნი სჯულისა სამღ~თოსანი: და მოსწრაფე იყო რათა მართლ მადიდებლობასა ზ~ა
შემოთესილნი ბოროტ
ნი [......] თესლნი აღმოფხვრნეს სამეფოსაგან თ~სისა: რ~ი ესე განემარჯვა ადრე
სასოებითა კეთილის მქონებე
ლითა: ხ~ შემორაკრბეს ყ~ით კერძო სამეფოსა ეპისკოპოსნი: რ~ლთა პ~დ აქვნდა ზემო
ჵსენებული
ნიკ~ზ მსგავსი სეხნისა თ~სისა წ~ის ნიკ~ზისი: და ანტონი ქუთათელი საღირისძე.
დიდად განთქმული
სათნოებათა შ~ა: და ძლიერი სიტყვით და საქმით: mიეგებოდა მათ თამარ დიდითა
სიმდაბლითა: ვ~ა ერთი კაცი
შეურაცხი: და არა ვ~ა მეფე ვ~რ ანგ~სთა და არა კაცთა: შეკრიბნა ყ~ნი ერთსა
სადგურსა და დასხნა საყდრე
ბითა: ხ~ თჴთ დაჯდა შ~ს მათსა მარტოდ და არა მეფობით: და ესრეთ ეუბნებოდა ჶი
წ~ნო მამანო თქ~ნ ღ~ჳ
მიერ განჩინებულ ხართ. მოძღვრად ჩვენდა და მმართებლად წ~თა ეკლესიათა: და თ~ა
გაცსთ სიტყვის მიიგებად

სულთა თ~ს ჩვენთა: გამოიძიეთ ყ~ი კეთილად და დაამტკიცეთ მართალი. და
განჵადეთ ყ~ი გულარძნილი: იწ
ყეთ პ~დ ჩემ ზედა რ~ შარავანდედი ესე მეფობისა არს და არა ღ~თის მბრძოლობისა:
ნუ თვალ ახვამთ მთავართა
სიდიდისათ~ს ნუცა გლახაკთა უდებ ყოფთ სიმცირისათ~ს თქვენ სიტყვითა ხ~ მე
საქმით: თქ~ნ სწავლით
ხ~ მე განსწავლით: თქვენ წვრთით ხ~ მე განწ[ავლით]ვრთით ზოგად ჵელი მივცეთ
დაცვად სჯულთა საღ~თო
თა შეუგინებელად. რათა არა ზოგად ვიზღვინეთ: თქვენ ვ~ა მღვდელნი ხ~ მე ვითარცა
მეფე: თქ~ნ ვ~ა მნენი
ხ~ [თქვენ] მე ვ~ა ებგური: eსმნეს რა სიტყვანი ესე ყოველსა მას კრებულსა მამათასა:
მადლობდეს
ღ~ა: და თანად მეფესა ღ~თივ განბრძნობილსა, ჯდა უკვე თამარ. მცირედ ჟამ შ~ს
მათსა მერმე
მოიღო კ~ხვა მათგან და წარვიდა პალატად თჴსად: ხ~ წინამძღვართა კრებისათა
ნიკ~ზ და ანტონი რ~ნი
ვ~ა პირმეტყჲლნი მთიებნი უძღოდეს მომრგულებასა ცაებრისა მის ვარსკვლავთა
ვარსკვლავისა
სა: ხ~ არა ინება მაშინდელმან მან მიქაელ კ~ზმან შ~ს მათსა ყოფა: რ~ წინა უკუმო რამე
იყო წესთაგან
საეკლესიოთა. და ჭყონდიდელ მაწყვერელობა. და მწიგნობართა უხუცესობა მას
მიეხვეჭა ჟ~ისაგან
ა~დ ვერ განაყენეს: დაღაცათუ ფ~დ იღვაწეს: ა~დ თჴთ განაყენა ადრე სასჯელმან
ღ~ჳმან: ხ~ სხვანი
ვინმე ეპისკოპოზნი შესცვალნეს, და მათ წილ სამღ~თონი კაცნი და მეცნიერნი
სჯულისანი დასხნეს.
და სხვანი საეკლესიონი წესნი განმართნეს უდებთა მ~რ დაჵსნილნი. ხ~ აღივსებოდა
რა კრება და აღდგეს
[ბოდეს] წ~ნი მამანი: კ~დ მეფე თამარ მიექცა საურავთა და განსაგებელთა სამეფოთა
თ~სისათა:
მაშინ იწყეს ძველითგან ჩვეულებისა ებრ კაცთა დაუდგრომელობისა საქმე
დიდებულთა ვიეთმე ჵელის უ
ფალთა ყვეს ფიცი ესრეთ ვ~დ აღარ ვეგებით ძველთა ჵელისუფალთა და განმგებელთა
საქმისათა ფარმანსა ქვეშე
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მყოფნი ვინათგან მათგან დაძვრცილნი და უპატიოდ დასულნი ვართ. და გვარიანნი
და თჴთ მსახურეულ

ნი სახლნი უპატიოდ და უსახოდ გასულ ვართ უგუაროთა და უჵმართაგან დაღაცათუ
ერთგული და კარ
გი მოყმე და ჭაბუკი იყო: ყუბასარ გაზრდილი პატრონთაგან და იყოცა ამირ
სპასალარი და მანდატურთ
უხუცესი გარნა სენისა მიერ ფილენჯად წოდებულისა მოღებოდა [.]ენა ჵელი და ფეჵი:
და აწვიეს
მეფესა თამარს მოღებად ყ~ისა ნაქონებისა გარნა უქმ იქმნა განზრახვა მათი ვინათგან
თამარ სახიერი
იყო და მოწყალე მოიჵსენა სიყვარული და სამსახური დაზრდილობა მისი. თჴნიერ
ჵელის უფლობისა და ლო
რისაგან კიდე არა რაჳ დააკლო და ეგრეთვე სიყვარულითა და დიდითა პატივითა და
იჭირა დღე[.]დ[..]მდე მიცვა
ლებისა მისისა კვალად აფრიდონ აზნაურის ყმობისაგან ღ~თის მობაძავის
მოწყალებით ა
მაღლებული და გადიდებული ვ~ე მსახურთ უხუცესობამდი და თმოგვისა და სხვათა
ციხეთა პატრონობით
აღზევებული მოიშალა და დაიმჵო ნებითა და განზრახვითა ლაშქართათა: და ბრძოლა
ყვეს ურთიერთას ჵელის
უფლებისათ~ს ერთი ესეცა უცხო მოსაგონებელი და დიდად განსაკვირვებელი
ყუთლუ არსღან ჯორის სახედ
ორგუნებამან და დაუდგრომელმან წესსა ზ~ა თ~სსა ვითარ ჩვეულება აქვს ყრმათა
ადრე აღზვავებად
სიდიდისა მიერ: და უფროსღა გვარითა უაზნოთა აღამაღლებს სიმდიდრე მომღებ
იქმნა წესსა რასმე სპა
რსთა გონება მაღლობისასა. და სილაღით ქცევისასა: ითხოვა კარავი ველსა ისანისასა
სანახებსა
საგოდებელისასა: მუნ შიგან თავის უფლებით მსხდომარენი რათა მივცემდეთ და
მოვიღებდეთ. რ~ლთამე ვრისხე
ვდეთ და რ~ლთა მე ვსწყალობდეთ: ამას ესრეთ ვკადრებდეთ და ვაცნობებდეთ
თამარს მეფესა და დედოფალსა,
და მუნღა სრულ იქმნებოდის გაგებული ჩვენი. ესე ვითარ საწყენცა იყო და ვ~რცა
შვენოდა მისსა ჵელმწი
ფობასა და სიბრძნესა და მეცნიერებასა ეგრე იწყინა და გაიკჴრვა და ვ~ა გულის ჵმა ყო
მათი სივერაგე და
უკეთურება უკლებმან გონებითა და სულ გრძელმან და გვიანმან რისხვისათ~ს: და
საუნჯემან სიბრძნისამან
იძია ღონე შემსგავსებული სიბრძნისა მისისა რათამცა ჵელთ იგდო მოქმედნი ამის
საქმისანი: გან[ე]იზრახა
ერთგულთა და საკუთართა თ~სთა და შეიპყრა ყუთლუ არსღან მე ჭურჭლეთა
უხუცესი: ხ~ აწ თავით თვი

სით ამირ სპასალარად: და სომეხთა მეფისა ადგილსა ლორეს დაჯდომად
განმზადებული: da ვ~ა ცნეს ესე
ლაშქართა მისთანა შემწეთა და თ~ა შეფიცულთა მისისა მის უკეთურობისა და
უგზოდ განზრახულობისათა.
შეეყარნეს და უკუადგეს თამარს სახიერსა და ბრძენსა: და ყვეს ახალი სიმტკიცე და
ფიცი რათა ყუთლუ არსღან
გააშვებინონ და არა მიუშვან ვნებად მისსა: და განემზადნეს ისანისაცა [შ~დ]
შემდგომად და ჵელ ყვეს საქმესა შეუ
კადრებელსა და ბრძოლად უბრძოლელსა რ~ლსაჰფარვიდა ძალი მაღლისა და მკლავი
საუფლო: იყო მარადის განმზა
დებულ თანა შემწედ მისსა მის წილ ამღებელი ჭურისა და ფარისა. და განჰფინის
მახვილი წ~ე მაჭირვებელ
თა მისთა და წინა აღმდგომთა მისთა: ამისთ~ს ცუდ იქმნა განზრახვა მათი. ვითარ
განზრახვა აბიათარ
მღვდელისა: და იოაბ სპასპეტისა: რ~ნი თანა შემწე ეყოფოდეს ორნიას ძმასა
სოლომონისასა: მაშინ თა
მარ მშვიდმან და მშვიდობის მეძიებელმან წარავლინნა ორნი საპატიონი დიოფალნი:
რ~ი იყო ერთი ხვაშაქი
1-30 სტრ., 150r
ცოქელ დედა ქართლისა. ერისთავთა ერისთავისა რატისი, მეორე კარავი ჯაყელი
დედა აწ მყოფთა
სამძივართა უბრძანა ფიცით მონდობა და სხვისა აღარავისი ბრალობა: ხ~ იხილეს რა
ესე განდ
გომილთა მათ: მაშინვე მოჰყვეს დიდებულნი ბრძანებასა პატრონისასა. მოვიდეს
წინაშე თამარი
სა და დავრდომით თაყვანისცეს და აღიღეს ფიცი პატრონისაგან და მისცეს პირი
ერთგულობისა.
და ნების ყოფისა მისისა: კვალად დაჯდა ცხებული ღ~ჳ საყდართა ზ~ა ზე მათ
ამაღლებულ
თა შვენებითა მით აფროდიტიანითა და სიუხვითა მით მზეებრ აპოლონიანითა:
სატურფო საჭურე
ტი ვ~ე დაბნედამდის და გაჭრა გახელებამდის ყ~თა მისთა გამცდელ მხედთა: და
შეპყრობდის წყალი
ჯავარითა მით უმსგავსოთა. სახითა მით ღ~თივ ქმნულითა: იურვის და იურვოდა
ყ~თა შეურვებულთათ~ს
პ~დ გარდაცვალებულთასა და გამოჩენასა შინა ორთა ვაზირთა [ვაზირთა] და
სპასპეტთა თ~ა დგომითა და
ერთ ნებაობითა: შვიდთავე სამეფოთა დიდებულთათა განაჩინა ამირ სპასალარი:
სარგის მჵარგრძელი

კაცი გვარიანი და აღზრდილი ლაშქრობათა შინა და ჭაბუკობათა: და უბოძა ლორე
სათავადო: და სამ
თავრო სომხითს შ~ა: და წყალობა ყო მისცა ძისაცა მისისა ზაქარია და ივანე
მჵარგრძელის
ძენი: და ღაცათუ მეფეთათ~ს ერთგულნი იყვნეს და დიდად გამოცდილნი
ლაშქრობათა შინა კაცნი სახელო
ვანნი: ა~დ სჯულითა სომეხნი იყვნეს: ესე ივანე წერილთა ზ~ა მიწევნით მეცნიერი
იყო რ~ლისათჴსცა
გულის ჵმა ყო სიმრუდე სჯულისა თ~სისა ნათელ იღო და იქმნა ჭ~ტი ქ~ნე: რ~ლი
ქვემორე სიტყვამან საცნა
ურყოს: დალოცვითა და ითაყვანა დარბაზისა ყმად უმცროსი შვილი მისი ი[ვ]ოანე და
გააჩინა და უბოძა ჭია
ბერსა მანდატურთა უხუცესობა: და მისცა არგანი ოქროსა ჵელთა მისთა: და შთააცვეს
საკრამანგი ტანსა
მისსა: და დასვეს სელებითა ოქრო ჭედილებითა რ~ლნიმე მარჯვენით მისსა. და
რ~ლნი მე მარცხენით. ±~დ უბოძა მესა
ჭურჭლეთა უხუცესობა. დიდ გვარიანსა კაცსა კახაბერსა ვარდანის ძესა: და მსახურთ
უხუცესობა,
ვარდანს დადიანსა: და ჩუხჩერახობა მარუშიანსა ძესა ჩუხჩახერისასა: ვინაცა მათ
ორთავე მამა
მოხუცებული იყო: და დასდვა პატივი მამისა მათისა: და დაასხნეს სასთაულითა და
მისცა ამირხორობა გამ
რეკელსა თორელსა რ~ი შ~დ სარგის მჵარგრძელისა ამირ სპასალარ იქმნა:
ამირხორი და ერისთავი:
მის ჟამისანი ესენი იყვნეს: ბარამ ვარდანის ძე: სვანთა
ერისთავი: კახა ბერი კახაბერის ძე რაჭის ერისთავი. აფხაზთა ერისთავი დოთაღოდ
შარვაშისძე ცხუ
მის ერისთავად, ამუნელისძე და ოდიშის ერის თავად ბედიანი: dა ლიხთ იმერით:
ქართლის ერისთავად
რატი სურამელი: და კახეთის ერისთავად ბაკურ ყრმა ძაგანის ძე .და ჰერეთის
ერისთავად გრიგოლის
ძე ასათ: რ~ნ მისტაცა მძლავრობით და მორევით საღირს კოლონკელნის ძესა: და
მცირედ ჟამ ქო
ნებასა შინა [იჯდა] იაჯა არიშიანის ადგილსა დაჯდომა სასთაულითა და ჵელთ უდვა
შვილსა მისსა:
გრიგოლს ჰერეთის ერისთაობა: და სამცხის ერისთავად და სპასალარად აჩინეს ბოცო
ჯაყელი. და სხვანი
ჵელის უფალნი ტაძრისა და საყდრისა წინაშე მდგომელნი განაჩინეს წესისაებრ და
სახლისა ამას თანა

1-30 სტრ., 150v
აღავსნა ეპისკოპოზნი და საყდარნი შესაწირავითა თავის უფალ ყვნა ეკლესიანი
ხარაჯისა და ბეგარისაგან გაა
ზნაურდეს ქვეყნის მოქმედნი. და გადიდებულდეს აზნაურნი: და გაჵელმწიფდეს
დიდებულნი მეფობასა
შინა ამისსა რ~ლი აწ ჩანს დაწერასა შ~ა ამისსა ათერთმეტთა მოქცევთა ჟ ამთა თამარ
სამგზის სანატრელი
სათა: r~ნ სიმშვიდითა დავითიანითა სიბრძნითა სოლომონინითა: სიმჵნითა და
საურავთა დღესისა
ხვალისა არ მიგდებითა ალექსანდრიანითა: იპყრნა ზღვით პონტოსით ზღვადმდე
გურგანისა: და სპე
რითგან დარუბანდამდის: და ყ~ნი კავკასისა იმერნი და ამერნი: ხაზარეთამდი და
სკვითამდი: dა მმარ
ხველ იქმნა ცხრათა ნეტარებითა და აღმასრულებელ ათთა მცნებათა . რ~ნ ესე
ვითარი იჵმია სიბრძნე და მეც
ნიერება: და სიმშვიდე გონიერებისა ვ~ემდის ამისსა განგებასა შ~ა და ცხოვრებასა
ამისსა არცა თუ ტაჯგანაგი
უბრძანა ვის სადმე დაკრვად რ~ შორს იყო ყ~ისა მესისხლეობისა თვალთა
დაბნელობისა და ასოთა მიღები
სა: ა~დ აქვნდა ნება შიშისა და ზარისა დამდებელი რ~ითა უძრწოდა შიშნეულად ყ~ი
საბრძანებელი მისი მშვიდ
იყო: და მყუდრო და მშვიდობისა მყოფელი: ამისთ~ს იშვებს მშვიდობით სიტყვისა
ებრ საწინასწარმეტყველო
სა მშვიდთა დაიმკვიდრონ ქ~ყანა და სუფევს მშვიდობით სამეუფოთა და
სამფლობელობათა შინა თ~სთა: რ~ი
არა სადა ვის უხილავს თჴნიერ ამისა ესე ვითარსა უვნებლობასა და ურისხველობასა
შ~ა უვნებელად და მშვიდო
ბით დაპყრობა საზღვართა მამა პაპურთა და დაჭირვა და [მო[.....]წვრითა კაცთა ქედ
ფიცხელთა და გონება ურჩთა:
ხ~ სხვანი ზნენი და ქცევანი გამარჯვებანი და აღმატებანი საზღვართა მამა პაპათანი
და ყ~ისა მამაცო
ბისა მიმართ სიმარჯვენი: ოდესმე რაინდობანი და მჵედართა სიჵელოვნენი. და
მკვირცხლ მოქმედებანი ოდეს მე
ნარნარად მშვიდ და წყნარ მეტყველებანი და სიბრძნით მე პასუხობანი ესე ყ~ნი
წინამდებარისა სიტყვისაგან
გეუწყნენ ყ~თა:
პირველი ქმარი თამარისი:
mაშინ შეკრბეს ყ~ნი ამის სა
მეფოსა დიდებულნი სპასალარნი და ერისთავნი წ~ე პატრიაქისა და ეპიკოპოზთა და
მოაჵსენებდის მა[მა]თ

რათა ზოგად ყ~თა იღვაწონ შემოყვანებად სიძისა თამარისათ~ს რ~ისათ~ს ჵამდა
თუმცა ყოფილ იყო ჟამი
გმირთა და გოლიათთა ყოფისა: ანუთუ გარეშედ წოდებულთა ელინთა სისხლთა
დათხევისა ანუ გაჭრანი.
მიჯნურთა ხელქმნილთანი: ვითარ იქმნაცა ამის თამარისთ~ს მრავალთა მიერ რ~ი
ქვემორე სიტყვა
მან გაუწყოს: რ~ შვენოდა საჵამსოდ თუმცა გამოჩენილ იყვნეს ანუ გმირნი სახენი
გმირთანი. ანუ
მამანი სახენი მამამათ მთავართა შვენიერთა და კეთილად მბრძოლთანი: ანუ
მსგავსნი გარეშეთანი სისხლ
დამთხეველნი შეყვარებულთა თ~ს ანუ მიჯნურნი ლომნი და მზენი. მჵეცებრ
განჭრილნი ამის მზისა, და
უმეტეს მზისა თჴთ მათ მოთხრ ობილთა მზედ მნათობად საგონებელთა
უბრწყინვალისა და უნათლესისა
თვის: ვითარ თაჰმთა თანიმანისთჴს: ვითარ ამირან ხვა რაშანისთ~ს ვითარ ხვასრო
შანშა ბანუ
შისთვის: ვითარ მზე ჭაბუკ მზისათვის ხაზართასა: ვითარ პოლემპი მჵნედ მბრძოლი
იპოდ [ამისთ~ს] ამასთ~ს
ონომაოს ასულისა: ვითარ პლატონ პერსეფონისთ~ს: ვითარ რამინ ვისისთ~ს: ვითარ
შარიაროს ოსნა
ოზისთ~ს: ვითარ ბადბერ ანალათისთჴს. და უმეტეს ვითარ იაკობ რაქაელისთ~ს და
ის~ბ ასანათესთვის
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და დავით ბერსაბესთ~ს და აბ ისაკისთ~ს: გარნა ვინათგან ცუდ საგონებელ იქმნა და
არა
სადა დაებადა ღ~თსა სწორი ამისი: არცაღა მგონიეს თუ დაბადებად არს: mაშინ
წამოდგა კაცი [ერთი] ვინმე
ტფილისისა მკვიდრთაგანი თავადი და მეფედ მეფისაგან წყალობა ჵელ დასხმული
ამირად ქართლისა და
ტფილისისა სახელით აბულასან: მან თქვა მე ვიცი შვილი რუსთა ჵელმწიფისა:
ანდრია დიდი
სა მეფისა რ~ლსა მონებენ სამასნი მეფენი მის კერძოსანი და იგი მცირე დარჩომილი
მამისაგან და
ბიძისაგან სავალთად წოდებულისა ექსორია ქმნით დევნილი გარდმოიხვეწა და არს
იგი ყივჩაყთა
მეფისა სვინჯის ქალაქსა შინა: მაშინ განზრახვითა ყ~თათა წარავლინეს კაცი ერთი
მკვიდრთაგან ტფილი
სისათა. დიდ ვაჭარი სახელით ზანქან ზორაბაბელ: რათა მსწრაფლ წარვიდეს
ცვალებითა ჰუნეთათა და

წარმოიყვანოს იგი: რ~ იყვნეს მაშინ რუსნი ქ~ეანენი და მართლ მადიდებელნი: ამის
თ~ს უფროს მოი
ყვანებდეს მას: a~დ ესე ვერ განიზრახეს კეთილად რ~ არცა კაცი ღირსი საქმისა
წარავლინეს
და არცა რომელსა მოიყვანებდეს მისსა მეცნიერ იყვნეს: შ~დ მცირედისა ჟამისა
მოიწია კაცი იგი
წარვლინებული და მოიყვანა კაცი იგი დიდად გვარიანი და უდიდესი ყ~თა მათ
მეფეთა მის კერძოსათა
და სხვითაცა არა უმარჯვი: ა~დ პირითა შვენიერი სრული ანაგებითა და
მჭვრეტთაგან დიდად საჩენი.
რ~ლიცა იხილეს რა ყ~თა სთნდა ხილვა მისი: ა~დ შინაგანსა მისსა არ რას მეცნიერ
იყვნეს: არცა ჩვე
ულებასა მისსა: შეკრბეს წ~ე რუსუდან დედოფლისა პატრიაქი და დიდებულნი:
სპასპეტნი დაერისთა
ვნი: და მოახსენებდეს თამარს და აწვევდეს ქორწინებასა და ასწრაფობდეს ამის
პირისათ~ს: ა~დ იგი მიუგე
ბდა ვ~დ: კაცნო ვითარ ღირს შეუტყობლად: ესე ვითარისა ქმნად საქმისა არა ვიცით
კაცისა ამისთ~ს
უცხოსა არცა ქცევა არცა საქმე: არცა ბუნებისა და ჩვეულობისა, არცა მჵედრობისა და
სიქველისა: მაცა
დეთ ვ~ემდის განიცადოთ ყოველთა სიკეთე გინა სიდრკუე მისი: ხ~ იგინი წინა
აღუდგებოდეს და
უშვილებასა მოახსენებდეს და სახლისა მისისა უნაყოფოებასა დრტვინვიდეს და
წინამძღვარსა სპა
თასა ითხოვდეს. და ყ~ითურთ შეაიწრებდეს სულსა მისსა:[...] ირემთა ემსგავსებოდა
სახისა ოდენ მი
ხედვითა და პილოთა ებრ არა განიხილვიდეს მისაყრდნობელთა: ესეოდენსა მძიმესა
საქმესა სუბუქად შე
ეხებოდეს: ხ~ სხვანი ვიეთნიმე უღონოებით აწვევდეს ალექსის მოყვანასა ქრმად რ~ი
ახლოს თვი
სობდა, და მამულად მამისა ძმის წული იყო ბერძენთა მეფისა: ესე მას ჟ~ა აქა მყოფი
[ი]ყო და შიშითა ამი
სისა ქმნისათა ყ~დ უწადინელმან ქმრისამან იაჯა ჟამად და ჵსნა ქორწინებისა: ხ~
დედოფალმან
და სპათა არა მიუშვეს ამისა ქმნად: ა~დ ფ~დ აიძულეს და განამზადეს ქორწილი
ვითარ იყო ხვედრი და რი
გი ულუმპიანობისა და შარავანდედობისა მათისა: ეგრეთ ქმნეს ქორწილი სახე
დაუდებელი, და იგავ
მიუწდომელი [სიმრავლენი] სიმრავლენი სახიობათანი, ძღუნობანი და ნიჭებანი
თვალთა და მარგალი

ტთანი. ოქროთა და [ვერცხლთა] ჭედილთა და უჭედელთანი სიმდიდრეთა და
ლართა კერულთა და უკერველ
თანი. ესრეთ მსგეფსამდი იყო სიხარული შვება ძღვნობანი და გაცემანი: ხ~ მე ესეცა
გაუწყო
1-30 სტრ., 151v
საბრალო და საძნაური საქმე რ~ მო სრულ იყვნეს ოვსთა მეფეთა შვილნი შვენიერნი
და სახე კეთილნი მო
ყმენი მოაჯენი და მთხოველნი ღ~თისანი თამარისთჴს მინდობილნი
ჭაბუკობისა[თვის] ნი ვითარ რო
მელნიმცა ღირს ვიყვენით მოწონებად თამარისად და მიხდომად ბედსა ამას
საზეშთაოსა: ვინაცა უ
ქმ იქმნა განზრახვა მათი და წარსრულთა თვისად მამულად ერთსა მათგანსა
შეემთხვია მოუთმენელი
სურვილი და სიყვარული თამარისი რ~ლისათჴს ვერღარა შემძლე მივარდა
საგებელად, და ბნედასა შ~ა
მიიწია აღსასრულად ნიქოზს საყდარსა შ~ა წ~დასა რაჟდენისასა რ~ლიცა მუნ დაფლეს
და სხვანი რაოდე
ნნი ჵელმწიფეთა ძენი: თამარისთ~ს გაჭრით გამიჯნურებულნი და ხელ ქმნილნი
ვერღარა სთმობდეს
სურვილსა მისსა: ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ჰყოს: შემდგომად ამისა ჵელ ყვეს
გალაშქრე
ბად და განვიდეს ტფილისით, მეფე რუსთა. და უფროსღა აფხაზთა და ააბეს დროშა
სვიანად ჵმარე
ბული: და წარიძღვანეს ძელი ცხოვრებისა მცველი და მფარველი მეფეთა და ზღუდე
ქ~ეანობისა პ~დ ილა
შქრეს ქ~ყანასა კარისა და კარნიფოლასისა და მოარბიეს ვ~ე ბასიანამდის: და
გამარჯვებულნი და აღვ
სებულნი შემოიქცეს. და მოვიდეს წ~ე პატრონისა ღ~თივ განათლებულისა: და
იხარებდეს და იშვებდეს
და მადლობდეს ღ~სა: ამისა უწინარეს მოვიდეს ლაშქარნი რანისა და გელაქუნისა
თურქთანი: და მოარ
ბიეს ქ~ყანა პალაკაციოსი და ძაღლის ჵევად წოდებული: მაშინ მოუჵდა მათ ზედა
გამრეკელი კახას ძე
სვისაგან თამარ უძლეველისა: და მცირედთაგან დიდნი იძლივნეს გააქცივნეს
ამოსწყვიდნეს: და მოი
ღეს არმაღანი წ~ე თჴთ მპყრობელისა: dა მასვე ჟ~ა შ~ა მოვიდეს კარნუ ქალაქელნი
შამელნი, და
თურქნი გარმიანელნი: ცხენოსანნი და ქვეითნი და აღივსო შავშეთისა და
კლარჯეთისა ქ~ყანა: აქეთ

შეიყარნეს გუზან აბულასანისძე ტაოელნი .და მის ქვეყანისა ლაშქარნი და ბოცო და
ვინცაღა ი
ახლა და მიესწ რნეს მესხნიცა, და მარბიელ გაშვებულთა შეებნეს: მანვე ბედმან და
სვემან თამა
რისმან სძლია გააქცივნეს და დაჵოცნეს: და მუნითცა მოიღეს ურიცხვი კაცი და ცხენი
წ~ე მეფისა
ღ~თივ გვირგვინოსნისა და დღითი დღე აღმატებულისა და წარმართებულისა ამას
შინა იხარებდეს
და იშვებდეს და მადლობდეს ღ~ა: aმისსა შ~დ წარვიდეს მჵარგძელის ძენი სარგისისა
და ვარამისნი
მოყმენი კეთილნი და გამოცდილნი ლაშქრობათა შ~ა უხუცესი ზაქარია და ზაქარია
დალოცვილნი ივანე
და სარგის და ულოცავნი და ილაშქრეს ქვეყანასა დვინისასა, და გამარჯვებულთა და
ალაფ აღებულთა მოეწი
ვნეს უკანა ლაშქარნი. დვინელნი და სუ[.....]რამანელნი მიექცეს ესენიცა და შეექმნათ
ომი ფიცხელნი: ვინაცა ბო
ლოდ მათვე მჵარგძელთა გაემარჯვა და გააქცივნეს. და აღვსებულნი და სახელოვანნი
მოვიდეს წ~ე მეფეთა: ხ~ მათ
წყალობა მიანიჭეს და გარდაიხადეს მადლი უსაზომო: შემდგომად ამისა ჟამ
რაოდენმე ლაშქრობ
დეს ქვემონი ქვემოთ. და ზემონი ზემოთ და შუანი შუათ: და ყოვლგნით ძლევა
შემოსილნი და გამა
რჯვებულნი მადლობდეს ღ~ა. და არა სადათ ჩნდა წინა აღმდეგი და ურჩინებისა
მათისა: ±~დ მეფემან შემო
იკრიბნა სპა თ~სი ბრძანებითა თამარისათა: მიმართა დვინად და მოაოჵრა ქვეყანა.
პართთა წარუხვნეს ქალაქნი
1-30 სტრ., 152r
და გამოიღეს მას შ ~ა მყოფი საუნჯე დიდ ძალი :და ტყვეთა სიმრავლე და მოვიდეს
თამარისვე სვე სრულისა
და ნათელ წყინვალისა წ~ე: რ~ლისა თვალი უღამო და დღე უუკუნო და საწადელ და
საშვებელ
სულისა და ჵორცთა: aმას შ~ა ოდესმე მოისვენიან ლაშქრობათაგან და გარდავიდიან
იმერთა ქვეყანად
წესისა ებრ და ჟამისა: და ოდესმე ჩავიდიან შარვანისა ზღვრამდე: და მოვიდის
შარვანშე დიდითა ნი
ჭითა და ძღვნითა და ერთად მოინადირიან მინდორნი და მხიარულნი : კ~დ
განიყარნიან და უბოძის საბოძვარ
თა სიმრავლე: და წარგზავნის პატივითა ძმებრივითა, და იგი მსახურებდა და
მონებდა მონებითა ყმებრითა:

შემდგომად ამისა შეიყარა დიდ ძალითა ლაშქრითა და მიჰმართა გელაქუნად: რ~ი
ძნელ იყო შესამართებ
ლად: ზღვის ქვიშის სახედ სიმრავლითა თურქმანისათა: დაესხნეს ამოსწყვიტეს და
აღიღეს დიდ ძალი
ნატყვენავი და იავარი და ვ~ა გამოემართნეს გამარჯვებულნი მოეწია უკანა ყ~ი
თურქმანობა გელაქუ
ნს: წინა ძღომითა შამელთა დიდებულთა როსტომ და იალღუზ ალფესთა: და ვითარ
წყობა და რაზმი
ურთიერთს: განეწყვნეს, განმჵდეს სპანი თამარისნი: და უსწრობდა ბერი ყრმასა: და
ყრმა ბერსა, პატ
რონი ყმასა, და ყმა პატრონსა, გააქცივნეს ამოსწყვიტნეს და დაჵოცნეს: და მოვიდეს
თჴსადვე სამეფოდ წ~ე
მეფისა. და დედოფლისა: შ~დ ამისა წვევითა ასათ გრიგოლის ძისათა დიდი და
სახელოვანი ლაშქრობა გარდაიჵა
დეს განძას ქვემოთ ბალყუნამდის: კ~დ ზემო კერძო რაჵსის პირი მასისამდის მუნცა
დიდთა
ლაშქართა მოწევასა შ~ა ისახელეს თავი სპათა ამის სამეფოსათა: და თჴთ მეფის
მჭვრეტელობასა შ~ა ვარ
დან დადიანმან მსახურთ უხუცესმან ოთხთავე მჵარგრძელთა და სხვათა
დიდებულთა და აზნაურთა
დიდი გაჭირებული ომი გარდაიჵადეს და გააქცივნეს: და შემოიქცეს მუნითცა
გამარჯვებულნი
და აღვსებულნი სიხარულითა: არა მრავლისა ჟამისა შ~დ მიიღეს აღსასრული
თამარის სიტყვათა რ~
შემოჵდა ცხო რამე და უმსგავსი საქმე შეუმსგავსებელი და დაუჯერებელი კაცთა
გონებისაგან: შევიდა სატანა
გულსა სვე უბედურისა რუსისასა სკუით რამე სახელ დებულისა ბარბარო ზებრივთა
გონებათა: და
გულის სიტყვითა უწესობა რ~ სიმთვრალეთა შ~ა იწყო მრავალთა საძაგელთა და
უშვერთა საქმეთა ქმნად,
რ~ლთა ნამეტნავ არს აღწერად: აღიძრა წყენად თამარისა. ჵელმწიფეთა მზისა და
მეფეთა ელვა ცისკრო
ვნებისა. იუდა მყოფელმან თავისა მისისამან: არღარა იცოდა რამცა ექმნა ძლეული და
ტაძარ ქმნილი შვი
დთა მათ სულთა უბოროტესთა პირველისა: სოდომურიცა ქცევა მოიპოვა დაქცევით
დაქცეულმან. და
წარწყმედით წარწემედულმან: ამის ესე ვითარისა უცხოსა და უიგოსა საქმისა
შემოსვლასა შ~ა ითმენდა
თამარ მჵნე: და წყნარი ნარნარი: ცნობიერი და გონიერ, ორი წლისა და ნახევრისა
ჟამთასა უკეთურება

თა რუსისათა: რ~ლსა სხვა ვერავინ მოითმენდა განსაცდელსა ამას უცხოსა [ ქ~ყნასა]
ჩ[.]ნასა * <note>ჩენასა</note> შ~ა და ვ~ა და უგრძ
ნეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა ამის სამეფოსათა: განკვირვებულთა და
განცვიფრებულთა ერთ ჵმა ყვეს
მცნობელთა ამისთა ვ~დ: ესე მისვე ძველისა მტერისა არს რ~ნ მოაკვლევინა ძმასა ძმა
და მამათა შვილნი [და]
[ექსორია ქმნა]: და ექსორია ქმნა პ~ი იგი კაცი სამოთხით: ვითარ ესე აწ ხილულისა
ამის სამოთხისა. და
1-30 სტრ., 152v
და უმეტეს სამოთხისა და უბრწყინვალეს ედემისა შეუმზადებია ექსორი ქნა რ~ მისვე
ძველისა ხაღან
სკვითისა შემსგავსებულად მოსდგომია აქაცა მუნ თუ იგი მოადგა დედოფალსა
ქალაქთასა აქა
ესე დედოფალსა დედოფალთასა, და მეფესა მეფეთასა: ბოლოდ რაღა თჴნიერ ამისსა
ვერღარა მიმნდობე
ლთა ორღანო ქმნილისა მის ეშმაკთა ბომონისა: ჵელ ჰყვეს დიდად ცრემლ
მდინარეობასა შ~ა: იწყეს
დრტვინვად ცილობათათ~ს მათ პირველთასა რ~ლითა აიძულებდეს შერთვასა მისსა:
ჰრცხვენოდა ყ~თა
თამარისაგან ჯერცა მოწყალისა და გაურისხებელისა: ხ~ ბრძენმან თამარ იძია
მრავალი ღონე განკურნე
ბისა მისისა: გარნა ვერარას სარგებელ ეყო: უბრძანა სარწმუნოთა მონაზონთა პირითა
მრავალ გზის
და ყ~დვე არარას სარ გებელ ეყო რუსსა მას: ამისთვისცა თჴთ პირისპირ იწყო
მხილებად მისსა. ა~დ უ
ფროს განძვინებოდა რუსი ვ~ა ღ~ჳგან საფარველ მოძრცვილი: ვ~ა იტყვის წერილი:
ვკურნებდით ბაბი
ლოვანსა და არა იყო კურნება არა თუ ოდენ არა შეიგონა ა~დ უძვირესთა მიმართ
იწყო და შერაცხილნიცა კა
ცნი უბრალოდ გვემნა და ასოთა ამოგდებითა ტანჯნა: შეუძნდა ესე ყ~ი თამარს, და
წ~ე ყოველთასა ესე
თქვა, დაღათუ სამღ~თოსა სჯულისა მიერ სწავლულ ვარ არა განშორებად პ~ლსა
საწოლსა: ა~დ რ~ნ არა დაი
ცვას საწოლი თჴსი წმიდად: არა ჯერ არს მისთანა დათმენა: რ~ შემაგინებელ არს
ტაძარსა ღ~ჳსა: და მე
არა მიძლავს აჩრდილსა მრუდისა ხისასა გამართვად: და უბრალოდ განვიყრი
მტვერსაცა რ~ი [ბრ] აღმე
კრა შენ მიერ: ესე თქვა და აღდგა და დაუტევა იგი: ხ~რუსუდან დედოფალმან და
ყოველთა მთავართა სა

წყალობლად განაძეს იგი: და არა ეგოდენ უბადრუკ იქმნა დამჵობითა მეფობისათა
რაოდენ შვენიერების
აგან თამარისა დაკლებ[ითა]ლ იქმნა გამოეჵვა ცხოვრებისაგან: და ესრეთ ექსორია
ქმნით შთასვეს ნავსა შ~ა ა
ურაცხელთა ლართა და სიმდიდრეთა მიერ მიერ განსაგზლებული: დაღაცათუ
სიკ~დილსა ღირს იყო: ა~დ ფ~დი
თა მოწყალებითა და სიტკბოებითა თამარისათა: არავის აუფლა სიკ~დილი მისი:
არცაღა განძრცვა მისი: ა~დ ექ
სორია ქმნით შთასვეს ნავსა და მიიწია კოსტანტინე პოლედ: და ჟამ რაოდენთამე
იყოფოდა მუნ, ამისსა შ~დ
უმეტეს და უმეტეს [..] უკეთ და უკეთ წარემატებოდეს საქმენი თამარისნი: და
სუფევდა და ჰფარვიდა ძლიერი
ჵელი საუფლო და მკლავი მაღალი თ~ა შემწე და თ~ა მბრძოლ ბრძოლათა შ~ა ამას
ძღნობდენ ყ~ნი მეფენი აღ
მოსავლეთისა და დასავლეთისანი: ამისთჴს ხელდებიან ყ~ნი მსმენელნი ესრე სახე
ბრწყინვალებისა მისისანი: r~ ბერ
ძენთა მეფისა მანოელის უხუცესი შვილი: ამისთჴს იყო გაჭრით და გახელებით
გამიჯნურებული: სახელით
პოლი კარპოს: არა თუმცა ანდრონიკეს ჟ~ა მის მეფობისასა: და მისგან ბერძენთა
ამოწყვეტისასა შეეპყ
რა და განეპატიჟა: კ~დ ასურასტანისა და შუამდინარის ანტიოქელისა მეფისა შვილი
იყო უკუეთუმცა ჰქონებოდა
გზა მრავალ გვართა ბარბაროზთა შუა ყოფისაგან წამსაცა შ~ა აქა [ყოფილა] პოვნილ
იყო: კ~დ სულტნის
ყირზარსლანის შვილი ერთი ამისის ა ბრწყინვალებისა სმენითა ხელ ქმნილი
ძალითღა სამე დაიმჭირა მამამან სჯუ
ლისა გაშვებისა შიშითა: ხ~ ახლო მყოფთა ესე ვითარი აქვნდა [ბრწყინვა]ტრფიალება
და სურვილი რ~ი არცაღა უღირსთა
უღირსობისა აქვნდა კდემა, და სირცხვილი, არცაღა თ~სთა თ~სობისა გავლენა ვინაცა
სახედ შარავანდნიცა მზისანი
1-30 სტრ., 153r
მისცემენ ნათელსა ხედვად და განცდად მზისა ეგრეთვე შარავანდნიცა თამარის
ნათლითა ბრწყინვალებისა
ნი ეფინებოდეს იატაკსა ამას მიწისასა, და ყ~თა აღძრვიდა [............] სრვილად მისსა:
მცნობელმან ამისმან სა
ლდუხის ძის ძემან სახელით მუტაფრადინ არღარა დახედნა მშობელთასა: ა~დ
დააგდო გემოანი
სჯული მოჰმედისი რ~ნ მოზიდვითა კაცთათა უმოძღურნა კაცთა ნებასა თ~სსა ზ~ა
საწუთო ესე: ესე სურვი

ლითა და სმენა სატურფოთა სახეთაგან ძლეული მოვიდა წ~ე თჴთ მფლობელისა, და
ყ~თა მეფეთა უზეშთაესისა
ამის თამარისა სამეუფოთა თჴსითა ლაშქრითა აკაზმულობითა. და მრავალთა
დიდებულთა ხოჯაებითა სა
ჭურისებითა და მონებითა და მჵევლებითა ბარგითა და სიმდიდრითა
საჵელმწიფოთა: ძღვნითა კმა საყოფე
ლითა თვალთა და მარგალიტთა და სა ჭურჭლეთა და ლართა ურიცხვებითა.
ავაზებისა და ტაიჭებისა სიმრა
ვლითა: ხ~ წესისა ებრ სახლისა საჵელმწიფოსა მიეგებნეს დიდებულნი და პატივითა
და სიყვარულით მო
იყვანეს სრად სამეუფოდ რ~ლისა პაპი ამისი სალდუხეზდინი: პაპასა ამისსა დიდსა
დიმიტრი მეფესა
ძალითა და მკლავთა სიმაგრითა ჵელთ ეგდო და მოეყვანა: აწ ამან სიტყვითა და ნუ
უკვე და არცა სიტყვისა
ღირსებითა. მოიყვანა ვ~ა მონა მოხარკე ნელიად და წყნარად და მიმყოვრებითრე
უდარბაზა რ~ლნ ნახვასა
ვე თანა რამინის ებრი აჩვენა ცრემლთა ნაკადთ მრავლობა: და დასვა პატივითა
ტახტსა თანა ს[]ელითა და იქმნა
სიხარული გამოუთქმელი: ვითა მართებს ნადიმსა და წყლიანობასა სახლისა ამის
დიდებულთა მოყმეთა უკლე
ბლობასა. მრავალ გვართა სახიობათა და მუტრიბთა და მუშაითთა განწყობილობათა
ვინაცა ნიჭთა და საბოძვართა და შემო
სათა იქმნა რიცხვი ურიცხვი: ამა ესე ვითარსა სიყვარულსა პატივსა და ბოძებასა შ~ა
დაყო ჟამი
ზამთრისა სომხითს და ტფილისს და მოეწონნეს და ეკ[]ეთნეს სანადირონი
ქვეყანანი. და მოყმენი თამარისნი
და უმეტეს და ზესთა ყ~ისა ქებისა და მოგონებისა სიტურფე და ბრწყინვალება
თამარისი: რ~ლისა სიკეთისა მით
ხრობა კაცთაგან შეუძლებელ არს, და ჟ~ა ღანუჵობისასა თანა წარიტანეს და აჩვენნეს
საყოფნი სანა
დირონი მინდორნი მოედანნი და ქვემონი კახეთისანი და რანისანი, და რანისა
დიდებულნი მოყმენი და ლაშ
ქარნი განაღამცა მოეწონნეს და ეკუეთნეს: ამას შიგან იშვებდეს და იხარებდეს და
მოელოდა უკუდავ ქმნასა
თამარის მიერ რათამცა ღირს ქმნილ იყო ზესთა ღირსებისა მისისა: გარნა ვინათგან
თამარ შორს ქმნილი
უჯეროსა რასამე შესატყვისობისა თჴსისა ზესთა აღემაღლა გონება და ფრთოვან
ქმნილი სულითა იშვებდა და სა
სოებითა კეთილითა;და ვ~ა შემოვიდეს ქალაქად სამეუფოდ და ამჵვეს ქედ მაღლობა
ტრფილისა მისისა: და წინა

უკმო საულისა შეემთხვია სალჩუკანსა: რ~ საულ ძებნასა შ~ა კარალისასა პოვა
მეფობა: და ამან მძებნელმან მეფობისამან და
ზესთა ყ~თა მეფობისამან პოვა ნაცვლად რ~ი ჵმად ამერაინდედ: კარაულებას
საულისასა იყო ვინმე ერთი ხარჭთა
განისა ნაშობი რეცა სახელდებული შვილად მეფისა: ვინაცა მთქმელთა ამისთა და
დაასკვნეს ქორწილი:
შერთესდა გარდაიჵადეს ქორწილი სახელოვანი და გასცეს საბოძვარი აურაცხელი.
ლართა თანა და სიმდიდრე
თა უსაზომოთა: და მრავლითა ზითვითა წარგზავნეს იგი თჴსად სამყოფად
არზრუმად: გარნა თუ ვითარითა
ცრემლითა და ვითარითა გულითა გამოუთქმელ არს კაცთა ენისაგან: ხ~ ამისა შ~დ
რეცა დარბაზობისა სახედ მოვიდა
1-30 სტრ., 153v
შარვანშა ახსართან რ~ი მიჵდილ იყო ცნობასა სიყვარულისაგან და ტრფიალებისა
თამარისა. სჯუ
ლისაებრ ძველისა ისლიმთასა და თჴთ დღესცა რ~ლსა იქმან ტრფიალებითა: რ~ არცა
[..]ხედვენ
თჴსობასა და არცა სიდიდესა საქმისასა რათამცა ეწივნენ ნებასა გულის თქმისა
მათისასა: რ~
თვისად ეყვოდა ესე ახსართან თამარს რ~ მამის დედა ამისი დიმიტრი მეფის დაჳ იყო
დიდის დ~თ მეფის
ასული რ~ი უკანასკნელ მოიქცა სამშობლოდვე თ~სად და მონაზონ იქმნა: და აღაშენა
თიღვისა მონას
ტერი სახელსა ზ~ა პატიოსნისა ჯ~ისასა: eსე ახსართან მოვიდა სჯულისა დაგდებად
განმზადებული მო
ქენე იქმნა ყ~თა წ~ე [..] საქმის მოქმედთა: და მოძღვარსა და კ~ზსა მიუწდომელითა
ქრთამითა ევედრებოდა: გარ
ნა უქმ იქმნა ზაკვანი და მანქანებანი ეშმაკისანი: ვინათგან თამარს გონება ზე აქვნდა
დიდისა მის გონები
სა მიმართ: და აღემსჭვალა საცნობელნი თჴსნი ზენასა მიხვედრისა მ~რთ და ყ~თა
მამონისაგან ძლეულთა
და ამისა ქმნად მაწვეველთა ჰრცხვენოდა: და არა მსმენელი ამისი სირცხვილეულ
ჰყოფდა მათ რ~ი სატანას
მზაკვარებითა აწვევდა: ამას ვინაცა წესისაებრ პატივითა და სიყვარულითა და
მრავლითა ნიჭითა წარავლინეს და ამცნეს რათა არღა
რა შესძინოს თქმად ამისსა: ანუ კადრებად თამარ სვე სვიანისა ჵელ მწიფისა და
მზეებრ შუქთამფენისა
ამიერითგან გონება უჵმს ვრცელი და ენა ბრძნად მეტყველი რ~ნცა შეუძლოს
ღირსებით აღწერისა მიცემად:

წარმართებანი თამარის საქმეთანი: რ~ ვითარ თმანი თვისნი თვითეულად ვერვინ
აღრაცხნეს: ეგრეთვე ვერცავინ
ესენი აღრაცხნეს ანუ თუ აღწერნეს და რ~ლთაცა ოდენ შეუძლონ საეჭვ მიჩნს
მომავალთაგან არა დარწმუნებად
გარნა ლომი ბრჭალთაგან საცნაურ[...] არს და თამარ საქმეთაგან: ვის უნდეს ცნობად
იხილნეს ქალაქნი ციხენი
და თემნი სულტანთანი სახდომნი მისგან ახმულნი ზღვარნი: რ~ლნი მას დახვდეს
მას გარეთ მისსა სამეფო
სა ორად განფართებულნი და მისგან სცნას მეძებელმან საქმეთამან: მერმე სცნას
ერაყამდის ქვემოდ
მისგან დადებული ხარაჯა და ბაღდადის კერძ მარაღამდის: და თჴთ იგი ხალიფა
შეშინებული, კმა არს
ქვე ჯდომით მოქმედისაგან: აწ ითქმოდენ წერილისა, მოაკლდეს ძალი ბაბილოვნისა:
და აღეშენა მთა ერმონისა
განქარდა კვამლი სუბაკთა და განძლიერდა ბჭენი სელიმისანი: ესე ვითარითა
წყალობათა შინა ღ~თისათა იშ
ვებდა ერი ქ~ეანეთა:
მეორე ქმრის ამბავი:
გარნა წუხდეს და იურვოდეს შე
მჭირნენი საქმეთანი: უნაყოფოებისათ~ს და შვილის უსმელობისათვის თამარისა და
ვითარ მოეცვა შვიდივე ესე
სამეფო შეჭირვებასა ამას საქმისასა რ~ ჰხედვიდეს უშვილოდ: მარტოდ მკვიდრად
სახლისა თჴსასა პოეს
ღონე[განგებითა] განგებითა და ნებითა ღ~ჳთა: რ~ი აღამაღლებს მდაბალთა და
შემუსრავს ლაღთა: რ~ლი
ბრძანებს წ~ა სახარებასა: არა რ~ლთა მე გამომირჩიონ, ა~დ რ~ლნი მე გამოვირჩინნე:
და ვითარ იტყვის დ~თ
რ~ლსა ესე აწ სათნო იყო გამოჩინებად: უმცირეს ვიყავ მე ძმათა ჩემთა შ~ს და
უმრწამეს სახლსა მა
მისა ჩემისასა: ხ~ თავადმან უ~ ნ აღმოიღო და მცხო ზეთითა ცხებულისა მისისათა: და
შემდგომი: იყო სახლსა შინა
რუსუდან დ~ფლისას მოყმე ეფრემის ძეთა შ~სთაგანი. რ~ლ არიან ოვსნი კაცნი მძლენი
და ძლიერნი ბრძო
ლასა შ~ა: ვინათგან დედოფალსა რუსუდანს თჴს ეყოდა მამის დისა მისისა დ~თის
ასულისა ოვსეთს გათხო
1-30 სტრ., 154r
ვილობისა მიზეზითა: რ~ ოვსთა მეფისა შვილი იყო და გვარადცა ბაგრატიონი რ~
დიმიტრი ძე გიორგი მეფი
სა რ~ლი დაშთა ოვსთა მეფეს ქალისაგან მის დიმიტრის მეექვსე ნათესავი იყო
ძეთაგან მისთა და რუ

სუდან უშვილო იყო და იგი მოეყვანა აღსაზრდელად სახლსა შინა მისსა ყრმა ფ~დ
შვენიერი. ვ~ა
შვენის მეფეთა შვილსა და იხილეს მუნ მიმავალთა რ~ მოყმე იყო ნაკვთად კარგი ბეჭ
ბრტყელი პირად
ტურფა და ტანად ზომიერი: და ორთავე კერძთა გვართაგან საჵელმწიფო სხვით კვლა
ზრდილობით კეთი
ლად ზრდილი და წვრთილი მჵნედა ძლიერი. რაინადობითა მშვილდოსნობითა
უსწორო ტანითა ახოვანი და ყ~ითურთ
სრული სიკეთითა. ამისი ინებეს ყ~თა შეერთება თამარისა და საქმე ღ~თსა მიანდვეს:
ჰკადრეს და მოაჵსენეს დედოფალ
სა რუსუდანს: მკვიდრთა ამის სამეფოსათა იგი: განაღამცა ნების დამრთველი
ვაზირთა და დიდებულთა თ~ა შემწევნითა მო
მჵსენებელნი მოაჯე ექმნნეს თამარს და ეტყოდეს: უკუთუმცა არა იყო ზენა განგება
ამისა მოქმედებასა შ~ა: ჰხედავს
შარავანდედობა თქვენი თუ ვიეთნი და რაოდენნი რაოდენგზის მოყმენი შვენიერნი
და დიდებულნი შვილნი ჵელმ
წიფეთანი ბერძენთა და ჰრომთანი: სულტანთა და სკვითთანი: სპარსთა და ოვსთანი
მცდელნი სამართა
ლთაებრ უკუნ არღვივნა ბრძანებამან ღ~ჳმან: რ~ თვინიერ ნებისა მისისასა ვერარაჳ
სრულ იქმნებისჱ
მაშინ თამარ მინდობილმან მამის დისა მისისამან რ~ მშობლის სახედ მორჩილობდის
ბრძანებასა მისსა და დიდე
ბულთა დარბაისელთა და ეპისკოპოზთა განზრახვითა ესრეთ თქვა მბრძანებელმან:
მოწამე არს ჩემდა ღ~ი
არაოდეს ყოფილა გულსა ჩემსა წადილი [ქმრობისა] ქმროსნიბისა [არად] და
ქორწინებისა: არცა პ~ლ და არცა
აწე: თუმცა იყო ვინმე მკვიდრი საყდრისა ამის ჩემისა: რ~ი მერწმუნა პ~ლ ღ~თისაგან:
და მერმე მშობელ
თა ჩემთაგან: და აწცა ამისი ვარ მოაჯეჱ მაშინ არ მიმშვებელთა ამისთა ჰკადრეს
დედოფალსა
რუსუდანს, და წარვიდეს დიდებულნი [..] ამერნი და იმერნი: და წარმოიყვანეს
დედოფალი და გაზრდილი მისი
რჩეული ღ~ჳ დავით: და მოვიდეს სრასა დიდუბისასა სანახებსა ტფილისისასა და მუნ
ქმნეს ქორწილი შესა
ტყვისი და შემსგავსებული [ქორწილობის] ჵელმწიფობისა და შარავანდედობისა
მათისა: ვინათგან დედოფალი
რუსუდან ყ~ითა სიბრძნითა [მო]აღსავსე მოქმედებდა. აქეთ ბაგრატონიანთა
გვარზეობითა იწყობდა რიგთა
სახლისათა: და ქვემოთ ხვარასნისა და ერაყისა სულტანთა სძლობითა
გამეცნიერებული მუნებრივითა სახიობითა

და შვებითა მოქმედებდა: მშვებელნი იშვებდეს: და გლახაკნი განმდიდრდებოდეს.
მოვალნი ვალთაგან გა
ნთავისუფლდებოდეს: ობოლნი და ქვრივნი ღონიერ იქმნებოდეს: და ეკლესიანი
აღყვავდებოდეს: [..]იყო [ზ]ხმა
მგოსანთა და მუშაითთა და სახიობათა მჭვრეტელნი: იყო რაზმთა სიმრავლე ჯალათი:
შემდგომად ა
მისსა, შემოვიდეს ტფილისად: დადასხდენ ტახტ ბედნიერნი: ორნი მნათობნი ორნი
მზენი განმანათლებელ
ნი ყოველთანი: და განიხარეს ყ~თა დიდთაგან მცირედმდე ყ~ნ ერმან: და ცხოვრებისა
ნიშანნი მაშინვე იხილვე
ბოდეს[...] მათ ზედა, იყვნეს ლაშქრობანი გამარჯვებულნი ზემოთ და ქვემოთ: და
არასადა ვინ ჩნდა წინააღ
მდგომი: ესე დავით წელიწდისა მოქცევამდის ესრეთ წაეჯობინა: ყოველსა
მშვილდოსანსა ცხენოსანსა და მკვირ
ცხლსა მოასპარეზსა: მწიგნობარსა და ყ~თა ნასწავლთა ჵელით სიკეთითა ვითა დღეს
ჩანს რ~ლ შ~ა თვინ ყოფილა
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ამისი მსწავლელი და თ~ა მოსწავლე: და თუ გარეთთა ქვეყანათა მოსრულა: ვერავინ
სადა გამოჩენილა მისებრი:
მაშინ მოკვდა ქართლისა კ~ზი ჭყიონდელ მწიგნობართა უხუცესი ქართველი
მირიანის ძე კ~ზი
მიქაელ რ~ლსა აქვნდა სამთავისიცა: და არავინ შეწუხნა მისთჴს არცა დიდი და არცა
მცირე: რ~ ყ~ნი სძუ
ლობდეს მას: ხ~ თამარ ევედრებოდა ღ~თსა დაიგონებდა თუ ვის მიანდოს დ~თ და
სპა თჴსი და განსაგებელი სა
ხლისა თჴსისა: რ~ისათ~სცა არა ჰრცხვენა ღ~ნ: ა~დ აღავსო სიბრძნითა
დამეცნიერებითა: და მიმოიხილა ყ~თა
ზ~ა სამეფოსა თჴსისათა მათავართა და განიცადნა გონებისათა თვალითა და მიანდო
ღ~ა საქმე: მოიყვანნა ანტო
ნი გნოლის თავისძე გარესჯით რ~ი პირველ ჭყონდიდელი იყო: და მიქაელ კ~ზმან
მას მისტაცა მოძმაცვით: ვი
ეთმე მეფისა განმზრახთათა ესე მოიყვანეს ნამდვილვე კაცი ღირსი ქებისა მართალი
წრფელი უმან
კო სახიერი მდაბალი მოწყალე ყ~თა [ტკბილი] პატრონის ერთგული: და
შემეცნებული საურავთა ეკლესია
თა მონასტერთათ~ს: რადღა საჵმარარს თქმად თჴთ წამებენ ქმნილნი მისნი ყ~თაგან
ვ~ა მღვიმესა და კლა
რჯეთს მის მიერ ქმნილსა მონასტერსა და ყ~თა ადგილთა შვიდთავე სამეფოთა
დიდებულთა განზრახვი

თა ესე დასვეს ვაზირად. მისცეს ჭყონდიდი. სამთავისი კისის ჵევი და მწიგნობართ
უხუცესობა: რ~ მარ
თალსა უკეთუ უბრკმეს არავე დაეცეს: ამიერითგან იწყეს განზრახვათა კეთილთა
სამეფოსათ~ს და ერისა უმჯო
ბესთა: შ~დ ამისა მოესმა ვ~დ რუსი იგი ძნელბედი: და სვე უსვეო წარმოსრულარს
კოსტანტინუ
პოლით და მოსრულა ქვეყანასა ეზინ[..]კისასა და კარნუ ქალაქისასა: პ~დ მიერითო
გუზან პატრონი კლარჯეთისა
და შავშეთისა: რ~ი ძველთა მეფეთა და ტაოელთა დიდებულთა ადგილსა: შეეწყალა
მეფესა დადაედგინა აქეთ ბოცო
სამცხისა სპასალარი დიდად შეწყალებული პატრონთაგან. სხვითა მესხითა
დიდებულთ აზნაურითურთ თვი
ნიერ ივანე ციხის ჯვარელისა, რ~ლსა ყვარყვარეცა ეწოდების, ესე დამაგრად თჴსით
მოკიდულითურთ: ვი
თარ გვარეულდცა ითქმოდა ერთგულობა ამისი რ~ლ ბაღვაშსა ზ~ა უერთგულა.
პანკრატს ვარდან
დადაიანი მსახურთ უხუცესი: აქათ პატრონი ორბეთისა დაკაენისა და ლიხთ: იქით
ნიკოფსამდის უ
ციებელად ქონებისა მას შეეყარა ყ~ი სვანეთი აფხაზეთი საეგროი გურია სამოქალაქო:
რაჭა თავ
კვერი: და არგვეთი და მომრთველმან სანიგთა და ჯაშმათაგანმან. იფიცეს რუსისა
გამეფებისა და მი
სისა მეფე ყოფისათ~ს დიდებულთა და ლაშქართა მის ქვეყანისათაჱ ამისთჴს
განკვირდების დ~თ და იტყვის: მე
ვთქუ განკვირვებასა ჩემსა: რ~ ყ~ი კაცი ცრუ არს: რ~ რ~ლნიცა უფრო შეწყალებულნი:
და უმეტეს გან
დიდებულნი იყვნეს პატრონთაგან დავით თამარისაგან: მათ ქმნეს უმეტესი
განდგომილება და იგინი მიერ
თვნენ რუსსა ვერ გულის ჵმა ყვეს რ~ არცა ძველთა ჟამთაშ~ა და არცა ახალთა სადმე
სმენილარს უკეთუ სადმე
ქმნილი ყოს ნებსით ანუ უნებლიეთი განდგომილება მეფეთა: დაწყებითგან
სოფლისათ არასა დავის უხილავს
თუმცა წარმართებოდეს ანუ გამარჯვებოდეს პატრონთა ზ~ა: გარნა თუ
[გამარჯვებოდეს] სადმე ქმნილარს
განდგომილება ეგრეთცა სახლისა მის თჴსთა და ნატამალთა მიზეზითა ქმნილ არს:
გაუგზავნეს [.]ლაშქა
რნი გუზანს და მუნით წარმოვიდეს რუსი. და მისი ლაშქარნი: და შეყრილთა
მიმართეს სამცხეს: და მიეგება ბოცო :
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და ვინცა მისი იყვნეს მიმდგომნი გარდავლეს მთა და მივიდეს გეგუთს: და დასვეს
ტახტსა ზ~ა სამე
ფოსა: ჶი ღაღადი დიდი და განსაკრთომელი კაცთა ცნობისა და გონებისა. ვინა ანუ
ვისთანღა მოსაყდ
რე საყდარსა დავითიანსა: მაშინ თამარ მყოფ ქალაქსა ტფილისასა ამა უაზროსა და
უცხოსა
საქმისა განკვირდა: და პ~დ მისად ჩვეულებისაებრ ზენასა შეწევნასა და მოწყალებასა:
მერმე უბრძა
ნა ყ~თა ერთგულთა: ვინაცა შემოკრბეს სპასალარნი და დიდებულნი: ერეთით.
კახეთით: ქართლით:
სომხითით: და განკვირვებულთა ამა საქმისათა ჰკადრეს და მოაჵსენეს მათგან არა
ნებისა დაჰრთულო
ბა და ვითარცა შეაჯერეს უმათოდ ქმნილობა ამა საქმისა. მჵეცებრ განმჵნდა გული
მათი ერთგულობისა
თვის და თავისა საწამებელად დადებისა პატრონთა თ~ს [....]თამარ ჵელითა
საუფლოთა და სიტყვითა ოქრო ნეკტა
რითა მართლიად იკითხევდა მიზეზსა მკვიდრთა მისთაგან ოდესმე თევდორე
პატრიაქსა და ანტონი ქუთათე
ლსა რ~ი იგი ოდენ დაშთა მას ჟ~ა ერთგულად ლიხთ იმერით ვ~ე სისხლთა
დათხევამდე. და სხვათა ეპისკო
პოსთა გზავნიდის ოდესმე შინაურთა ვაზირთა ეჯიბთა და მესტუმრეთა: და მათგან
ვერას პირის მპოვნე
ლი: ±~დ შეკრბა კრებული ღ~თის მბრძოლთა და იზრახეს ზრახვა ბოროტისა: და
აღიღეს მახვილები და პატრო
ნსა ქ~ს შემოსილსაზ~ა, ნახევარნი თჴთ მეფე საგონებელითურთ: და გარდამოვიდეს
მთათა ლიხთისათა ა
მოსწყვიტეს და ააოჵრეს არენი ქართლისანი: მოვიდეს ნაჭარმაგევამდისდა გორამდის
და ნახევართა
დადიანთა და ბედიანთა წინა წაძღომითა გარდაიარეს რკინის ჯ~ი: და ჩავიდეს
ციხისჯ~ა და დაწვეს ქალაქი
ოძრჵე: და მუნ შეიყარნეს ბოცოდა მესხნი ვინცღაა იყვნეს მიმდგომნი მისნი:
დაგანმგებელთა ესე ვითა
რისა ღ~თისა უკითხავად. შეიშინეს სასჯელისაგან ღ~თისათა არცა პატრონისა ღ~თივ
დაცულისა
გან რ~ლსა ჰფარვიდა ჵელი საუფლო. და უძღოდა მკლავი მაღალი: რ~ გააგეს აღება
ჯავახეთისა თმოგვი
სა. და ახალ ქალაქისა: კ~დ თრიალეთისა და სომხითისა: და ვინათგან ქურდ ვაჭარს
იქით გასდგომოდავე
ყ~ი სომხითი: ივანე ვარდანისძე პატრონი გაგისა. მააყ პატრონი კაიწონისა: კაენი თჴთ
ვარ

დანისი: სხვანი თჴთ ქ~ყანისა აზნაურნი და აზნაურისშვილნი: თჴნიერ ზაქარია
ვარდანის ძისა.
იგი კაცი ერთგული იყო და ჭაბუკი გამოცდილი ამათ ყ~თავე: აგარათა შეყრა გააგესდა
მუნიდაღმა მათდა
ზემო ქართლისათა მყოთა კართა ქალაქისათა ერთად შეყრა ინებეს სადა იგი იყო მზე
მზეთა და ნათელი
ნათელთა: ტარიგი უმანკო. მსგავსი ძალისაებრ მისისსა ქ~ესი, მშვიდი: დავითისებრ
გონებითა მი
ნდობილი ზენასამის განგებისა და სასოებისა მქონებელი: მაშინ უბრძანა
ამირსპასალარსა გამრეკელ
სა ოთხთავე მჵარგრძელთა:და სხვათა თორელთა ზემოთა და ქვემოთა წასლვად
მიგებება: წინა ქვე
ყანასა ჯავახეთისასა: და მუნვე ცნობა ძალისა მათსა: და მივიდეს მტკვარსა ზ~ა
იგინიცა მუნვე მოსრულ
იყვნეს და მიერთნეს მესხნიცა ერთგულად და დარჩომილნი: და აქათ ესენი
მისრულნი მტკვარსა ზ~ა და იგინი მუნვე ჵიდსაზ~ან: და
იგინი მუით ჵიდსა ზ~ა: შეიბნეს, და შეიქმნა ომი და სროლა: მას დღესა სიღამემან: და
წყლის შუა
ყოფამან გაყარნა: და ვითარ შეღამდა შეიყარნესდა ზრახვა ყვეს ვ~დ ვხედავთ მჵეც
ქმნილობასა
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ამათ ლაშქართასა: და რ~ არა გვაქვს ძალი და ღონე შებმისა: აწ მივრიდოთ სიმაგრისა
კერძ და მუნით
დაღონით რითმე ვეცადნეთ ღალატსადა ძლევასა: გარნა რ~ი ძლევასა და სიმჵნესა
მისცემდა თამარის
კერძ და იღვწიდა ღ~თი მისთჴს მან ამცნო გულსა თამარის რათა დაუყოვნელად შებმა
უყონ
და დევნა წინა აღდგომისათა მისთა: განვლეს მტკვრის ჵიდი. და მიმართეს მთასა
[ტრაძად] განძად წო
დებულსა. ღონედ სიმაგრისა საძებნელად: დავერცაღა მუნ დაადგეს. გარიდეს და
მიიწივნეს
ველსა ნალისასა დაწყალსა ხინგრისასა თმოგვსა. და ერუშეთს შუა. მუნ შეიქმნა ომი
ვითა ხვდებო
და. რჩეულებასა იმერთა და ამერთა მოყმეთასა: რ~ი კმა იყო ძველთაგანცა გოლიათთა
და ჭაბუკთა ო
მად: რ~ლთა ზ~ა მოვიდოდის სიმწვავენი დამკვეთელნი ისართანი: მფეთებელნი
ჵრმალთანი და მხეთ
ქებელნი ოროლთანი და განგრძობასა შინა ომთასა : მიეცა ძლევა მოყმეთა
თამარისათა: და გაქცეულნი

რ~ლნი მე დაიპყრნეს და დაჵოცნეს დადატყვევეს და ამათ არა რაჳ ევნო: არცა
სიკ~დილითა არცა დაკო
დითა: თჴნიერ ივანე სარგისის ძე დაკოდეს და შემოიქცეს მხიარულითა პირითა
დაგანათლებულითა გუ
ლითა თავისუფლად. უდეუნელ ყვნეს იგინი რ~ლნიცა გარდაიხვეწნეს შეძინებისა
<note>შემძნებისა</note> და პატრონისა არდა
კლებისათ~ს: და მოვიდეს წ~ე ღ~თივ გვირგვინოსნისა დაჭ~ტდ მეფეთ მეფისა: და
მიმცემელმან ჯეროვნისა
მადლობისამან ნახნა თ~სნი მოყმენი პირითა ბრწყინვალითა და გულითა სახიერითა
და თვალითა ტკბილი
თა: ვინაცა ცნეს ესე პ~ლ მახარობლისა მოსვლითა ზრახვა ყვეს რ~ლნი მყოფ იყვნეს
ჭიაბერი მანდა
ტურთ უხუცესი ჰერნი და კახნი დიდებულნი თ~ა დართვითა ყივჩაყთათა შეყრილთა
ქართლისა ერის
თვისა და ქართველთა დიდებულთა წინა ძღომითა და თჴთ მეფისა სვანისათა დასხმა
ქართლს მდგომთა რ~ლთა
თანა მირთულ იყვნეს ვიეთნიმე ქართველნიცა და სიმრავლე და სიმრავლე ყ~ისა
კავკასიისა და მთეულობისა: და ვითარ აგრძნ
ეს მათ ამოწყვეტა და გაქცევა ზემოთა ლაშქარათა: მსწრაფლ იჵმიეს ამათცა გაქცევა და
გარდავლა ლიხთა, და შემოქცეულთა დამოვიდეს წ~ე თამარისა ჰკადრეს გასლვა
სომხითით და მიმართება ურჩთა და
განდგომილთა მეფობისა მისისათა: და მორჩილდა ქ~ეს შემოსილი ჵელმწიფე
შემეცნებული ღ~თისა წყალობა
აურაცხელობითა: ვინა ესეცა უწყოდეთ რ~ლ წურთათა და მოხედვათა ღ~თისათა
სივრცე დიდ არს და დიდ
ფ~დ: რ~ კეთილთა და სახიერთა ნიშთა სიმრავლითა და ძლევითა მინიჭებითა
განამდიდრეს: ვ~ა იტყვის ბრძენთა
შ~ს პლატონი ვ~დ კეთილი კეთილთათ~ს არს კეთილ. ვინა იგივე კეთილი
ბოროტთათ~ს ბოროტ: ხ~ აწ ჵამს და
უფროსღა გაგონება ნათქვამთა ამათ: დაუვიწყებად და ხედვად ზენათა წყალობათა
მონიჭებათა რათა
მარადის მოუკლებლად იყოს ჩვენ ზ~ა: ესე ვითარნი წყალობანი და მოხედვანი
ღ~ნი:ხ~ ვინაცა ცნეს განდგო
მილთა შერისხვა. ღ~ჳ მათ ზედა თჴთ რ~ლნი მე დამგდებელ იქმნეს ციხეთა და
სიმაგრეთა: და უწინარეს სჯუ
ლისანიცა: ვინათგან თამარსა ზედა ესევითარნი საქმე იკადრეს. რომელნიმე მოვიდეს
ყელსაბელ მობმულნი
რ~ლნი მე მკლველ ექმნეს თავის ბიძასა: და მუნცა იქმნა ჩვეულებრივი გამარჯვება:
და შემოქცეული დადგეს
ჭალასა. აგარათასა: შეიწყალეს ზაქარია ვარდანის ძე და უბოძა გაგი ქურდ ვაჭრითა,
განძამდის. მრავლითა
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საკუთარითა. და მრავლითა სანახევროთა ქალაქებითა, ციხეებითა და სოფლებითა
შეიწყალა და უბოძეს სარგის
ძესა ივანეს პირველად მსახურთუხუცესობა ჵელ შინაური: და საპატიო და
კაცნი*<note> კაენი</note> და კაიწონი გელაქუნი
თა და სხვითა მრავლითა სახარაჯოთა ქალაქითა და ციხითა შეიწყალნეს და
დალოცნეს სხვანიცა
მრავალნი დიდებულნი შექცეს და მიმართეს სახლთა მათ და ნაჭარმაგევს. და ლიხთ
იმერთა დიდებულთა შეცოდე
ბისათა მათისა შენდიბისა: მოაჯეთა ითხოვნეს ცხოველნი ხატნი და თჴთ დედოფალი
რუსუდან მათ შუა საყოფე
ლად: კ~ზი: მანდატურთ უხუცესი: და სხვანი ეპისკოპოსნი შინაურითურთ
სახელდებულით ვინაცა გარდამოვიდეს
სვანნი დიდებულნი და გარდამოი ტანეს რუსი მეფე ყოფილი: და მისცა დედოფალმან
სიმტკიცე ყ~თა მუნ მყო
ფთა: პ~დ რუსის უვნებელად გაშუებისათჴს: მერმე მის ჟამისა შეცოდებისათ~ს, არას
შენანებისა გარდა
ჵდისა: და წარმოძღვანვითა დედოფლისათა მოვიდეს ნაჭარმაგევად: ვინცა რუსმა
ითხოვა ივანე მისანდობელად
და წარვიდა მასვე მისსა სვე უბედურსა გზასა: და შეიქმნა მშვიდობა და ერთობა და
სიხარული რ~ი არა სიხარლი არა ოდეს ვის უხილა
ვს: და სიტყვისაებრ საწ~წტყლოსა ერთბამად ძოვდეს ლომი და ჵარი: და იხარებდეს:
ვეფხი თიკანთა თ~ა: და მგელი
ცხვართა თანა: და განდიდნა სახელი თამარისი ყოველსა ზ~ა პირსა ქვეყანისასა: და
ლაშქრობდა დ~თ ბრძანები
თა და გამორჩევითა თამარ სვე ალექსანდრიანითა: და ემარჯვებოდა ყ~ი განგებითა
და შეწევნითა ზეგარდამოთა: [და] ამას შ~ა მიიც
ვალა გამრეკელი ამირ სპასალარი: ესე ყ~ლთა იგლოვეს და დიდად დაუმძიმდათ და
თმოგვისაგან კიდე. არა რა დააკლეს
შვილთა მისთაჱ მაშინ უბოძეს ამირსპასალარობა ზაქარიას მჵარგრძელსა ძესა სა
რგის ამირსპასალარობა ზაქარიას მჵარ გრძელსა ძესა სარგისისა ამირ სპასალარისასა
მჯდომსა სომეხთა მეფისა ადგილსა. პატრონსა ლორისასა მოუმატეს ქალაქი
ცა რუსთავი მოყმესა. ღირსსა სპასპეტობისასა: და ჭიაბერსა მანდატურთა უხუცესსა:
მოუმატეს და უბო
ძეს ჟინვანი ქალაქი: და ციხე მრავლითა მთიულე[ბ]თითა: და შეიწყალეს და
დალოცეს ვარამისძე: და უბოძეს
თმოგვი: და ქვემოთ წირქვარელნი: ზარ ტაიჭის ძენი: გრიგოლის ძენი: ჭიაბერის ძენი:
და მახატლის ძენი:

და თავნი კახეთისანი თორღაის ძენი: და შეიწყალნეს თჴთოეულნი თჴსითა წესითა:
რ~ლნი მე ახლად დალო
ცვითა და რ~ლნი მე მომატებითა: და ეგრეთვე ქართველნი. სომხითარნი. თორელნი:
მესხნი: და ტაოელნი
ვინაცა გუზან პ~ლვე წარმწყმედელი თავისა თჴსისა აწცა განდგა: და გაიტანა ტაოს
კარი ვაშლოვანი
და სხვანი ციხენი მრავალნი და წარვიდა ქ~ყანასა შარმანისასა: მაშინ წარავლინეს
სარგის თმოგველი
და კახა სამძივარი სხვითა აზნაურის შვილებითა რ~ლთა თანა იყო მეღვინეთ
უხუცესიცა სეფე შვილად კლარ
ჯეთისა: ხ~ განვიდეს რა მთასა კოლისასა მოეგებნეს წინა ფანასკენტელი ზაქარია და
ძინიელნი
ყრმანი კარგნი პატრონისაგან შეწყალებულნი შეყრასავე თანა ცნეს: გუ[...]ზანის
შვილისა და შაერ
მანისა ლაშქრითა მოსვლა გუზანის ცოლ შვილისა წარსასხმელად: და ციხეთა შ~ა
თურქთა შეყენება: დაღაცა
თუ ლაშქარნი დიდნი იყვნეს: და თორმეტისა დროშისა პატრონნი: და ესენი
მცირენი:ა~დ სასოებითა ქ~სი
თა და სიმართლითა და სვე უძლეველითა თამარ ღ~თივ დაცულისათა შებმა უყვეს
და არა დაჰრიდნეს სიდიდესა და
სიმრავლესა მათსა: სიმჵნითა და სიქველითა მათითა: და დიდი და ძლიერი ომი
გარდაიჵადეს: და ბოლოდ გააქცივნეს
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იგინი და ამოსწყვიდნეს: და გუზანის დედა წულნი ჵელთ იპყრნეს და შემოიქცეს
მშვიდობით: აღიღეს
ციხენი და სიმაგრენი: და კ~დ აგნეს ამავე სამეფოსა და მოიწივნეს წ~ე თამარისა: რ~ნ
მიჰფინა წყალობ
ისა ნათელი და გარდაიჵადა მადლი კეთილად მოჭირვებისა და სიმჵნისა ამისათვის:
eსე ვითარსა წყალობასა
შ~ა ღ~ისასა იშვებდა [ღ~თისასა] ერი ქ~ეანეთა გარნა წუხდეს და იურვოდეს
უნაყოფოებისათჴს თამარისა: ა~დ ღ~ნ
რ~ლნ მოხედნა პ~ლ მანოეს და აბრაჰამს: და მდედრთაცა ანნას და ელისაბედს არა
ყოვნა არცა აქა
რ~ შ~დ მცირედისა ჟამისა დაორსულდა თამარ და ცნეს რა ესე ყ~თა იწყეს
ლიტანიობით ვედრებად ღ~ჳ
მარხვითა ლოცვითა და ცრემლითა რათა მისცეს ღ~ნ შვილი წული: რ~ი ესე იქმნაცა
და იყვნეს რა დავანებულ
ტაბაჵმელას: მუნ შვა ძე პირმშო ყ~ითურთ მსგავსი პაპისა: და უწოდა სახელი
ახოვნისა მამისა

მისისა გიორგი [ძე თამარისი] რ~ისათვისცა ყვავილი უკ~დავთა ნაწილთა
აღმოგვეცენა: ქ~კს ოიბ ამას
ესე ვითარსა მოხედვასა შინა ღ~ჳსა და პირველსა დარჩომასა თამარისასა: და
აღმოშობასა ძისასა რამცა
თქმად ეგებოდა: სახე სიხარულისა ანუ მადლობისა ღ~ჳ ყ~თა მიერ: ესე თქმად
შეუძლებელ არს: iხარე
ბდეს იშვებდეს და იმოთხვიდეს სამოთხესა შ~ა ამის საწუთოსასა
განმათავისუფლებელნი ტყვეთანი შემ
წირველნი ეკლესიათანი: მწირვებელნი მღდელთანი: და მიმცემელნი მონაზონთანი:
მოღვაწენი გლა
ხაკთანი: ერთბამად ადიდებდეს ღ~თსა მწყობრნი ეპისკოპოსთანი და სამღვდელოთა
კრებულთანი: და დას
ნი შვიდთავე სამეფოთა სპათანი: და თჴთ დედოფალმან რუსუდან: და გაზრდილმან
მისმან მეფემან დავით.
და დამან თამარისმან: და ყოველთა მყოფთა ამის სამეფოსათა: მსგავსად მოგვთასა
იწყეს ძღნობად
და მინიჭებად ნიჭთა ურიცხვთა: ხ~ცნეს რა ესე ბ~რძენთა მეფეთა და სულტანთა
ათაბაგთა და ამირათა სპა
რსეთისათა წარმოავლინეს ნიჭნი: და განძნი კმა საყოფელნი dა შ~დ წელიწდისა კ~დ
დაორსულდა და
შვა ასული შემსგავსებული თ~სი და უწოდეს რუსუდან ძე თამარისი: რ~ლისათჴს კ~
დ უფროსი სი
ხარული შეიქმნა ყ~თა ზ~ა და უმეტეს გარდაემატა ქვეყანა ბედნიერობითა: და ყ~ითა
კეთილითა და გამარჯვები
თა ლაშქართათა რ~ლ არაოდეს ქმნილ იყო ბაგრატონიანისა: ´~დ შემყრელთა ბედსა
და სვესა ზ~ა ლაშასა
რ~ი განმანათლებელად სოფლისა ითარგმანების აფსართა ენითა: მიჰმართეს
ბარდავად დიდად და
ძველად ქალაქად და ამომწყვიტეს რანი და გამოიღეს დიდ ძალითა ომითა პ~ლისა
ნებროთის ძისა ჰაოს
შვილის ბარტოსის მამული: და აღივსნეს ტყვითა და საუნჯითა აურაცხელითა: და
ათავისუფლნეს სამი
ბევრი ტყვე დღეგრძელობისათვის თამარისა და ძისა მისისათ~ს და მუნით რა
წარმოვიდეს არღარა შეის
ვენეს არცაღათუ თვე ერთ მსწრაფლ წარვიდეს და ილაშქრეს აზრუმს კარსა კარნუ
ქალაქისასა: და მუნ
იყო სიმრავლე ომთა. და წყობა ძლიერი. და ხეთქება აბჯართა რ~ლისა მეშველად
იყვნეს [...] სურმანელი
კარული სპერული და შიგნით სალდუხის ძე: ნასრადინ და ორნი ძენი მისნი.
ლაშქართა სიმრავლითა:

ქვეითითა და ცხენოსნითა: და ცისკრისა ბინდსა მისრულთა და დაიწყეს ომი: და
ღამისა ბინდმან გაყარნა
და ვითარ გარდაჵდა ღამე იგი მოვიდეს ლაშქარნი და უთვალავითა და
მიუწდომელითა ალაფითა შიგნით მყოფნი
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ვითარცა მჵეცნი იღრჭენდეს კბილთა მათთა და წვერთა იფხვრიდეს ჰხედვიდეს რა
ცოლთა და შვილთა მათთა ტყვე
ქმნილთა: და ჯოგისა და რემაებისა მათისა იავარ ქმნილთა ესრე ცრემლოდეს და
გოდებით იტყოდეს: ვინა
იქმნა ჩვენ ზედა ესეოდენი შერისხვა: რ~ არაოდეს გვიხილავს ჩვენთა სანახებთა ტომი
ქ~ეანეთა: და ვ~ა განთენდა
შეიქმნა ცემა ბუკთა და დაბდაბთა და ზიემი ქალაქსა შ~ა დაასკვნეს და თხევა
სისხლისა მათისა: და გაწირნეს თავნი
მათნი. გამოვიდეს ბჭეთა ქალაქისათა: და გააწყვეს რაზმი ქვეითთა და ცხენოსნისა:
და წარმოდგეს ბანთა და
შუკათა ზ~ა ისრის მსროლელნი. და ქვის მტყორცებელნი: და ვითარ იხილნა [იხილნა]
მეფემან დ~თ სპათა მათთა
გულ მყარად გამოსლვა მათი: ითხოვეს საჭურველნი და აღსხდეს ჰუნეთა ზ~ა: და
აღიხუნეს ოროლნი: და აჰა
პ~ლსავე ზ~ა მისვლასა. დასტეხეს სახედ მეხის ტეხისა და აღიხვნეს კარნი
ქალაქისანი. და ასწყვიდეს
პ~ლ გამჵეცებულნი იგი წარიქციეს წინა და ურთიერთას მოსრვიდეს სიმრავლისაგან
და ტენებისა და სირცხ
ვილუელნი ცოლითა და ხადუმთა მათთაგან: საკიცხელ და სანერწყველ იქმნნეს მათ
მიერ აგინებდეს და ბასრობდეს მო
ჰამედს მოციქულსა მათსა და სჯულის სდებასა მისსა: mაშინ შემოიქცა მეფე დ~თ და
ლაშქარნი მისნი მოვიდეს
მოხარულნი ქ~ყანადვე თ~სად მუნით ძლევა შემოსილნი წ~ე თამარისა ნათელ
ბრწყინვალისა: და ძისა მისისა
საშოთ მთიებისა აღმობრწყინვებულისა: ხ~ მე მორიდმან განგრძობასა წყინობისამან
მცონის დაგდებად
ღვაწლთა და წყობათა და მარჯვებათა უკანასკნელთა უმჯობესთა პირველისათა
აღიძრვის ენა ჩემი სიტყვად
და მოთხრობად. ესე ვითართა: ოდესმე ჟ~ა ერთსა განვიდეს შეყრილნი გელაქუნად:
და ჩაიარეს ხაჩიანი და ჩავიდეს
ქ~ყანასა ყარყრისისა და მიუწიეს ბალყუნამდის: და მოარბეს ყ~ი არანი: და შემოიარეს
კარი განძისა: და
შეიქმნა კართა ზ~ა დიდი შუღლი: გაღანამცა გააქცივნეს და შეიხვეწნეს ქალაქად და
ყარყრით შანქო

რამდის, ექვსი დღე იარეს და არა რ~ი დღე გარდასრულა თუმცა არა მოსწეოდეს
ლაშქარნი: და არა შემობმოდეს.
და ყოველგან ძლევა ბრწყინვალე აჩვენეს: და შემოიქცეს ესრეთ სიხარულით და
მოვიდეს წ~ე სიხარულსა ყ~ისა სო
ფლისასა: ±~დ ლორიდაღმან წარვიდეს ორნი ძმანი სარგისის ძენი ზაქარია ამირ
სპასალარი: და მსახურ
თ უხუცესი ივანე. მორბევად რაჵსის პირისა: და მუნით წამოსრულ იყვნეს ლაშქარნი
დვინელნი ბინ
ჯნელნი და ამბერდელნი მეკობრობად და მზერად ქარავნისა. და ვითარ ცნეს ამათ და
შეიყარნეს საშუა
ლობასა გზისასა და ეკვეთნეს ურთიერთას და უფროს ომისა. და მჵნედ ბრძოლისა
საქებელ იყო წამღებელი
სულისა. სიფიცხე ქველობისა მათისაგან აღვსებელი: და სახელოვანნი მოვიდეს წ~ე
დ~თ სვე ამაღლებულისა
და თამარ ღ~თივ დამყარებულისა: ამისა შ~დ ჰკადრა კაენისა პატრონმან ივანე
მსახურთ უხუცესმან
დავითს და აწვია ლაშქრობად ძალით შესამართებელსა[და] სახელოვნისა და დიდისა
გელაქუნისა მოსარბეველად
და სპარსი ბაზირისა და გორალაუქისა: mაშინ გაჰყვა მოყმე დღითი დღე აღმატებული
და წარმართე
ბული ომთა და ლაშქრობათა შ~ა: და ვ~ა მიიწივნეს და დაესხნეს აღიღეს ტყვისა
ჯოგისა აქლემისა ზროხი
სა და ცხვრისა სიმრავლე შემსგავსებული ზღვის ქვიშისა: და სადაცა ვინ ლაშქარნი: და
მეშველნი თავი თავის
დედაწულისანი გარდეკიდნეს გააქცივნეს ამოსწყვიდნეს და დაჵოცნეს ვინაცა სპარსი.
ბახირისა არა რად
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შემრაცხველთა სულტნისა მოედანსა შინა იწყეს სიხარულად და ასპარეზობად რ~ლ
ესეცა აროდეს
ვისგან ქმნილარს არცა სმენილ არს: ხ~ კ~დ არა მრავლისა ჟამისა ოდესმე იგივე სვე
უბედური რუსი ა
მის სამოთხისაგან ექსორია ქმნილი კაენისაებრ მკვლელი არა ძმისა ა~დ თავისა
თ~სისა ვერცაღა
ნაჭიდსა ღირს იქმნა ყოფად: რ~ მოიშალა სამეუფოსა ქალაქისაგანცა კოსტანტინე
პოლის ყოფისაგან
და მუნითცა ექსორია ქმნეს: მივიდა ათაბაგისა და მისგან აიღო არანისა ქვეყანისა
სამყოფი შემსგავსე
ბული უბედობისა თჴსისა: მუნიდაღმან შეიყარა ლაშქარი განძისა და არანისა და
მოვიდა ქვეყანასა კამ

ბეჩისასა: და შიგნით მინდორი მოარბიეს: და აღიღო სიმრავლე ტყვისა და
ნატყვენავისა: მაშინ ხორნაბუ
ჯისა ბატონმან საღირ მახატლის ძემან ცნა ესე და შეიყარა მცირედითა ლაშქრითა და
სამითა შვილითა
წამებად და დადებად თავისა თჴსისა. განემზადა და მიეწია: და არათუ ორნი
ერთისათ~ს ლაშქრობდეს: და ოც
ნი ორთათ~ს გარნა მანვე სიმართლემან თამარისამან: დასცა რისხვა ღ~ჳ უხილავი: და
ვ~ა გედეონისგან
გასმიეს მცირედითა მრავალთა ეწივნეს და გააქცივნეს ჩამოყარნეს და დაჵოცნეს ვინა
სვე უბედო რუსი
ძლით სამეგან რომილი გარდაიხვეწა ორითა მონითა: ხ~ ესეცა უწყებულ იყავნ თქ~ნ
ყ~თა მსმენელთა
გან: დაღაცათუ სამისოდ გაჭრით მჵეც ქმნილთა. მჵეცებრ აჩუეესს ულმობელობა:
გარნა იხი
ლეთ თუ ვითარ სატურფო და [ანდამატებრივ] მაღნინტებრ მომზიდველობა აქვნდა
მჵეცთა გულებისა ოდესმე შარ
ვაშეს ლომის ბოკვერი გამოეგზავნა მათ მიერ გაზრდილი: და ესთენ დიდი და
საზარელი შეიქმნა რ~ლ არცა ვე
ლური და არცა შინაური არკადაც არავის ასმიეს: ესე რაჟამს დარბაზს მოიყვანიან
ესეთი აქვნდის სუ
რვილი და ტრფიალება თამარ ღ~თივ განათლებულისა რ~ლ მრჩობლითა ჯაჭვითა
მიმოდაქცეულებამან
კაცთა კიდებისამან ვერ დაიმჭირის ვ~ე თავი უბეთა არ [ჩაეცვის] შთაუდვის და
ლოშნიდის: ვ~ა ძველ
ოდესმე მოწ[..]ამეთა მეტაფრასები მოგვითხრობს: და ოდესმე ძლით დაიმჭირიან და
ძლით დამაგრდიან: მაშინ
წყაროს მსგავსნი ცრემლნი გარდამოსთხინის თვალთაგან რ~ნი დაალტობდეს მიწასა:
aმა ესე ვითა
რსა მძლეველობასა მტერთასა დამჵობასა ურჩთასა. და მჵეცთა მომდოვრებასა
ხედვიდეს რა ყ~ნი
განისმა ზარი და შიში ყ~თა კიდეთა: აღმოსავალით და დასავალით ჩრდილოთ და
სამხრით: და ყ~ნი მორჩილობდეს
და ძღვნითა მრავლითა მოიკითხიან: ამას ჟ~ა შ~ა მოიკლა ყიზარსლან ათაბაგი: აწ
გასულტნებული მოლი
დთა მიერ: და დარჩეს სამნი შვილნი ფალავანდისნი მპყრობელად ყ~ისა სპარსეთისა:
რ~ლსა მა
მისა და ბიძისაგან გაჰყოფოდეს ქ~ყანანი ესრეთ უხუცესსა ხუტლუ ინანჩის ერაყით:
ხვარასნა
მდის და ბაბილონამდის: და შედეგსა ამირ ბუბაქარ ადარბადაგანი სომხითამდის: და
უმცროსსა

ამირმირმან არანი გურგანის ზღვით ვ~ე გელაქუნისა ზღვადმდე: ამას შ~ა ვ~რ არს
წესი მრა
ვალ მთავრობისა. შეიქმნა შური და ჵდომა მათ შ~ს: სძლია უშუალესმან ამირ ბუბაქარ:
და იოტა უფ
როსი ძმა და დაჯდა ათაბაგად. და უმცროსი ძმა ამირ მირმან არანიდაღმან შარვაშეს
შეესიძა.
და თვით შარვაშეს და მას ბალუყნ კართა ზ~ა დაესხა და გააქცივნეს: და თჴთ დარჩა
გადიდებული
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და გალაღებული ჟამადმდე: ხ~ ვინათგან უღონო იქმნნეს შარვანშიანნი და ამირ
მირმან: რ~ მას ჟ~ა
შერისხვაცა მოიწია სახლსა ზ~ა შარვანისასა რ~ი შეაძრწუნვებს ქვეყანასა: და შეხებით
აკმოლებს მთა
თა, შერყევით შე არყივნა და დასცნა ზღუდენი და ციხენი შამასიისანი და უჩინო
იქმნნეს ყ~ნი მას შ~ა
მყოფნი. რ~ლსა შინა წარწყმდეს შარვანშეს ცოლი: და შვილნი და ესერა ესმა და
იხილეს მოიწია გლოვა უზომო
და მწუხარება მათ ზ~ა რ~ იტყებდეს თავსა და ისხმიდეს ნაცარსა: რ~ არასადათ იყო
სასოება ჵსნისა მათისა
გარნა მხოლო ოდენ ღ~ი და მისგანვე პატივცემული დადგინებული დ~თ და თამარ:
წარმოავლინნეს მოცი
ქულნი შემოსახვეწელად ძღვნითა ურიცხვითა თვალითა და მარგალიტითა ფას
დაუდებელითა. და იაჯნეს შვე
ლასა და მოაჵსენებდეს ამას ვინათგან ძალი აქვს ჵელმწიფობასა თქვენსა: და
სიბრძნით განგებასა თქ~ნსა
მორჩილებს ყ~ი სვესა ალექსანდრიანსა. თქვენ თამარ ღ~თივ განბრძნობილისასა: და
სიმჵნესა და სიქველე
სა თქვენ დ~თ დ~თიანსა და უებრობასა ლაშქართა თქ~ნთასა აღება ყ~ისა სპარსეთისა
მაშა მოგვეცით
ასული ნათელი და ბრწყინვალება შარავანდედობისა თქ~ნისა და დასვით დ~ფლად
და პატრონად ყ~ლისა სპარსეთისა
mაშინ არ მაღირსებელმან სიძობისამან მათისა უბრძანეს იმედი შველისა და ჵელის
შეწევნისა: მასვე ჟ~ა
გასცეს ბრძანება და წარავლინეს შიქრიკნი: და მალე მსრბოლნი წვევად და ჵმობად
სპათა იმერთა და ამერთა.
რ~ მას ჟ~ა ძმაცა ყივჩაყთა მეფისა სევინჯისა სავალათი აქა იყო სამსახურად: დიდითა
ლაშქრითა შეიყარნეს
და დადგეს დასოთა შ~ა რ~ლისა სიმრავლითა აღივსნეს მტკვრის პირი. ალგეთის
პირი: კციის პირი: და ქურდ ვაჭრის პირი. ესე

ოთხნივე მდინარენი ტფილისით ყარაღაჯამდის: მაშინ მოვიდა ამირ მირან
ფალავანდის შვილი და აღსართან შა
რვანშე ყ~ლისა არანისა დიდებულითა და ჰალამითა დადგეს ჵელმწიფენი სვე
სრულნი და ღ~თივ აღმობრწყინვებულ
ნი ჭალასა აგარათასა პატივისცეს და აღუთქვეს აღსრულება ნებისა მათისა აწვიეს და
მოიყვანეს დიდითა
პატივითა ზარითა. და დედოფალიცა რუსუდან აქა რამცა სახე შემოიღებოდა ანუ
ვისმანცა გონებამან და
ენამან აღმოთქვა ქებანი ზართა და დიდებისანი. კარავთა და სარა ფარდაგთა კოშკთა
და ფილოპატთანი მოკაზმუ
ლობანი და შემკობილობანი ბესელიელებრი ანუ სოლომონიანებრი ტაძრისა ღ~ჳ
რ~ლსა შ~ა იხილვებოდა ა
ქაცა მსგავსი სოლომონისი :და უმეტეს სოლომონისი: სიბრძნითა და ღ~თის
მსახურებითა და შვენიერებითა უ
მსგავსოთა რ~ლსა მოესთულო სურნელება და შვება სამოთხისა და მოეფუტკა ვარდ
ბუტკობა ყვავილ მცენა
რეობა. ასფლატო ნარგისოვნობა: ივლიოს ველის ნამორჩები ანუ ვისნიმცა ქება
მიხდომოდა და
ვითის მოყმისა პ~ლთა გოლიათთა მსგავსისა ბაყათარისი და თარჵანისი: მსგავსი
ეფრემიანისი და დიდებულ
თა ბუმბერეზთა მოყმეთა ამის სამეფოსათა და შეიყარნეს ზარითა გონებისა
ზარგანსაჵდელითა: dა შეიქმნა დარბაზობა
და დასხდეს ტახტსა ზ~ა ოქროჭედილთა თჴთ თამარ და დ~თ და ძე მათი გ~ი:
მადიდებელნი და მასახელებელნი
ყ~თა შარავანდედთა მპყრობელობისანი: პ~დ რა გამოვიდეს ტფილისით ქალაქით
მიეგებნეს წინა ოვსნი
და ყივჩაყნი ძველნი და ახალნი. შ~დ ამისა ჰერნი და კახნი, და შ~დ ქართველნი, და
კ~დ მესხნი და თორელნი.
შავშ კლარჯ ტაოელითურთ: შ~დ სომხითარნი: და კ~დ აფხაზნი: და სვანნი მეგრელ
გურიელნი: თ~ა რაჭა
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თაკვერ მარგველითურთ: და თჴთ კარვისა კარსა ჵელის უფალნი და შინაურნი: ხ~
ვინათგან შინაური
და თჴსი იყო შარვანშა პ~დ შემოვიდა იგი და თაყვანისცა და მოიკითხეს წესისა ებრ
და დასვეს თ~სსა ადგილ
სა: და შ~დ მისსა მოვიდა ამირ მირან მამულად ძმის წული სულტანისა და შვილი
ფალავანდისი და დედა
მისი იყო ასული ინანჯანისი ხვარასნის პატრონისა: და აწ ცოლი იყო ტუღრილ
სულტნისა და მოი

[ყვანეს] იკითხეს პატივითა და დასვეს შეიტკბეს, ვ~ა შვილი მოყმე კარგი და
შესახედავ საყვარელი მოასხნეს დიდებულნი
ზოგნი სულტანთა დაზრდილნი. ზოგნი ელდგუზისნი და ზოგნი შვილთა მათთანი.
ათაყვანნეს და მოიკითხნეს
შესატყვისითა პატივითა და შეექნა სიხარული გულსა მათსა მიუთხრობელი: და
ფიცით დაამტკიცეს დაიტ
ყოდეს ვ~დ არა ოდეს ნახულა კაცთა თვალისაგან და არცა წაგვიკითხავს ძველთა
წერილთა შ~ა გინა ახალთა
სახე თამარისი და მსგავსი (2)ქცევა (1) ყოფისა მისისა: და მოეწონა თჴთ მეფე დ~თ და
დიდებულნი და მოყმენი მათ
ნი: და იტყოდეს სიხარულით და გულ დაჯერებით გავიმაგრნეთ გულნი. და
აღვიძარცოთ მწუხარება რ~ ჭ~ტდ
ძალ უც ჵსნა ჩვენი: და კ~დ გება მამულადვე ჩვენდა: mაშინ ითხოეს პური. და შ~დ
პურობისა დაიდვეს ნა
დიმი სიკეთე და სიტურფე გამოუთქმელი იყო სიხარული და ზმა მგოსანთა და
მოშაითთა: განაღამცა დამოსნა
ძვირ ფასითა შემოსილებითა ორნივე იგი და ლაშქარნი მათნი: და დაყვეს მუნ
მსგეფსი ერთი და ჰქონდათ დღე ყ~ლ
სიხარული და მათგან ძღნობა: და ამათგან ბოძება ნადირობა და ბურთობა
რ~ლისათ~სცა ითქმო და ქება ამირ
მირანისი და დიდებულთა და ულამთა მისთა: ვითა ერაყსა და ადარ ბადაგანს და
ერანს ამათებრ მობურთალნი
არ დარჩომილარიან: mაშინ უბრძანა მეფემან ამირ სპასალარსა მისსა ზაქარიას და
მსახურთ უხუცესა იოვანეს
და ერისთავსა ჰერეთისასა გრიგოლს. და სხვათა მოყმეთა: და ჩავიდეს მოედანსა: და
მუნით ჩამოვიდა ამირ მირმან
მისითა დიდებულითა და მონითა. და თჴთ თამარ საჭვრეტლად პირითა მით
ბრწყინვალითა ნათელ მფენითა: და
ისლემნი დაჯერებულნი მეცადინობისანი: და მძლე მგონებელნი თავისანი. მსწრაფლ
იძლინეს დ~თ მეფისა
და მისთა მოყმეთაგან და შეიქცეს ძლეულნი და დამჭმუნებულნი ამა სიხარულსა და
შვებასა შ~ა ეკაზმოდეს
და ემზადებოდეს დამსკვნელნი შველისანი მოვიდეს და აცნობეს ათაბაგისა
ნახჭევანიდაღმა შეყრა და არანს
მოსვლა რ~ ყ~ით კერძო შეიწრდეს რი სპარსნი და უღონოებამან მოიცვნა: მხოლოდ
ერთიღა სასოება ცხო
ვრებისა მოიპოვეს: ესე იგი არს სიკ~დილითაღა ჵსნა თავისა თ~სისა: ამისთ~ს შეკრბეს
ყ~ით კერძო შეთქმულო
ბითა შეიღებნეს სამოსელნი და პირნი: და მივიდეს წ~ე ხალიფასა აუწყეს თჴსი ჭირი
და აწუევდეს რ~ა

უბრძანოს ყ~ლსა სპარსეთსა შეწევნად მათდა რ~ლ ესე ჰყო ხალიფა: განახვნა ძველნი
საგანძურნი
და იდუმალ წარავლინნა კაცნი ყოველსა შინა სპარსეთსა მისცა ოქრო აურაცხელი
რათა შეკრიბონ ყ~ით კერძო ლაშ
ქარი ურიცხვი: და მისცა ბრძანება რათა რ~ლისაცა სამთვაროსაგან სპარსთასა არა
წარმოვიდენ თჴთ მ[ის]ათ
ზ~ა მისვლით იავარყონ: ხ~ ესე ესრეთცა იქმნა იწყეს ამომართ რომ გუაროს და
ინდოეთისა და ქვე
მოთ სამარყანამდის და დარუბანდამდის შეკრბა ესეოდენ ვითარ არცა რიცხჴ იცოდეს
და ვერცა ერთსა თემსა
დაეტეოდეს შეკრბეს ადარბადაგანს: და მაშინღა გაამჟღავნეს წაკიდება თ~სი: რ~
დროშაცა თ~სი წარმოეცა
1-30 სტრ., 159r
ხალიფას რ~ლისა თავსა ზ~ა იყო ოქრო ათასისა ხალიფაურისა: eსმა ესე ყ~ი თამარს
და მოუწო და ყ~ლთა ვაზირთა
თ~სთა: და შეიქმნა გამორჩევა უბრძანა ჭყონდიდელსა ანტონის. არა ავითა გულითა
არცა დედაკაცურითა სიტ
ყვითა ა~დ ესრეთ უბრძანა: ისწრაფეთ დაწერად და მამაცურითა სიტყვითა
მიმოდასდევით ბრძანება: რ~ მსწრა
ფლ შემოკრბენ მჵედროობა: და კ~დ მიუმცენით ყ~ლთა ეკლესიათა და მონასტერთა
რათა დაუცადებელნი ღამის თევანი
და ლიტანიობანი აღესრულებოდიან ყ~თა ადგილთა: და წარგზავნნა ფ~დი საფასე და
საჵმარი ეკლესიათა და გლა
ხაკთათჴს: რათა მოიცალონ ლოცვად დამოწყალე ყონ ღ~ი ნუსადა თქვან წარმართთა
სადა არს ღ~ი იგი მათი
ესე უბრძანა და ბრძანება საქმე იქმნა: და ათსა დღესა შ~ა ვ~ ა გროი შავარდენთა
მორინდა ვ~ა პ~ლვე ვთქუ
ყ~ი მჵედრობა ყ~ით კერძო სავსენი სიხარულითა: და აღივსო სპითა თამარისათა
მტკვრის პირი ტფილისით ყა
რაღაჯამდის. ალგეთის პირი კციის პირი: და ბედრუჯის პირი ესე ოთხნივე
მდინარენი რ~ლნი ძლით იპყრობდეს:
თავთა შ~ს თ~სთა: ესე ყ~ი შეკრბეს სომხითს და მივიდა თამარ. და იხილნა მუნ იყო
თჴთ შარვაშე და ამირ მირან და
ძმაცა ყივჩაყთა მეფისა დიდითა ლაშქრითა: mუნ დაყ~ნეს მცირედნი დღენი
ლოცვისათ~ს მერმე რქვა მათ თამარ
ღ~თივ განბრძნობილმან: ძმანო ჩემნო ყ~დ ნუ შეძრწუნდებიან გულნი თქვენნი.
სიმრავლისათ~ს მათისა
და სიმცირისათჴს თქვენისა: რ~ ღ~ი ჩვენთანა არს გასმია გედეონისთ~ს სამასნი და
სიმრავლე ურიცხვი მადიამელ

თა მათ მიერ მოწყვედილნი: კ~დ ასურასტანელთა ბანაკი ლოცვითა ეზეკიასითა წამსა
შ~ა ანგ~სისა მიერ დაცემულ
ნი მხოლოდ ღ~ა მიენდვენით. და გულნი თქვენნი სიმართლით იპყრენით წ~ე მისსა
და სასოება თქვენი ყ~ი
ჯ~ისა მ~რთ ქ~ესისა იყავნ: შეისწრაფედ ქ~ყანად მათდა: შეწევნითა ყ~დ წ~ისა ღ~თის
მშობელისათა და ძალითა
უძლეველისა ჯვარისათა წარემართენით: ულოცა მათ და შეჰვედრნა იგინი ღ~თსა
წარუძღვანა ძელი ცხოვრე
ბისა: და თ~ა წარატანა ანტონი ჭყონდიდელი: ხ~ თჴთ წარიჵადნა სამოსელნი
ფერჵთანი: და შიშულივ ფერჵით
ა მიიწია ტაძარსა ღ~თის მშობელისასა მეტეხთა, და წ~ე ხატსა მას მდებარე არა
დასცხრებოდა ცრემლით
ვედრებად ვ~ემდის სრულყო ღ~თნ სათხოველი მისი: dა ვ~ა წარემართნეს დაიბანაკეს
წყალსა ზ~ა ელკე
ცისასა, და მუნით აყრილნი მოვიდეს აგამს სიახლესა შანქორისასა თვესა ივნისსა
დღესა ხუთშაბათსა.
რ~ი განთენდებოდა პარასკევად. რ~ლსა შ~ა ქ~ნ ღ~ნ ჩვენმან შეჰმუსრა ძალი მჵდომისა
და დათრგუნა ორთავი იგი ვე
შაპი. რ~ლისა იხილეთ აქაცა ძალი და ძლიერება ძელისა მის ცხოვრებისა: და
პატივისცემა პარასკევისა: და ვ~ა გან
თენდა მოვიდეს კაცნი წინა მავალნი აეშაგთაგანნი და თქვეს ვ~დ ჩვენ თვალითა
ჩვენითა გვიხილვან ათასნი ათასთა
ნი და ბევრნი ბევრთანი: უმრავლესნი რიცხვისანი ვ~ა მკალნი და ვ~ა ქვიშა ზღვისა
შანქორითითგან ვ~ე მთად
შოთისა და ვარდანაშტისა განძის კარამდი ვერ მისაწთომელ არიან თვალნი [კარამდი]
განცდად და გარდაწთომად:
ვითარცა ცნა ესე მეფემან და სპათა მისთა შარვანშა და ამირ მირან და ლაშქართა
მისთა პ~დ განიხარეს და მად
ლობა შეწირეს უ~ჳ ახლოს პოვნისათჴს მტერთა მათთასა: და განკვირდეს თუ ვითარ
დააგდეს განძისა და არანის
ჭალა: და მთანი მაგარნი და შეუმართებია ომი და წინა მოგებება ჩვენი: გარნა
განზრახვით და გამორჩევით ვიქმნათ
ესე პ~ლდ იმედითა სიმრავლე აურაცხელობისათა: და მერმე ჵევისა და სიმაგრისა
შეზღუდვილობითა: mაშინ აღიჭურა მეფე
1-30 სტრ., 159v
და შეჯდა ზერდაგსა რ~ლი სახელ განთქმულობისათ~ს ეყიდა ვახტანგ
ხაჩინელისაგან ფასად ებოძა ციხე და
სოფელი რ~ლ არიან ჭარმანანი ვინათგან მას ჟ~ა ჭიაბერი და მწიგნობართა უხუცესი
ანტონიცა მის წინავე

იყო კაცი შესახედავად ჭაბუკი და გვარტომობით არა უაზნო: მას უბრძანა წარძღვანვა
ძელისა ცხოვ
რებისა რ~ლ არს სკიპტრა და ჯაჭვ ჭური მეფეთა: განამჵნობდეს ურთიერთას სპანი და
სპასპეტნი და მჵედრობა
ქ~ეს მოსახელე და მოახსენებდეს. ქ~ეს ვნებათა ერთი ერთსა აღიხილვიდეს თვალთა
ზეცად და შევრდომით თაყვა
ნისცემდეს ძელსა ცხოველსა და მოიჵსნებდეს სიმჵნესა მოწამეთასა თუ ვითარ ფერად
ფერადნი სატანჯვე
ლები დაითმინნეს ქრისტეს სჯულისათჴს: და არა დაჰრიდეს ცეცხლსა და მახვილსა:
ეგრეთვე მამა პაპათა მათთა სი
მჵნესა და განმირჯვებულობათა და აღმახჴდესთავთა თ~სთა ანუ ვითარ ძველ
ოდესმე წ~ე დ~თისა ოც და ათ შვიდ
მეტნი გმირნი მბრძოლობდეს და სძლევდეს უცხო თესლთა. და ვითარ ვახტანგის
სპანი წ~ე ვახტანგისსა
აწ ახლისა დ~თისთჴს და გიორგის ძისა თამარისთჴს რ~ლი დ~თ წწ~ყლითგან
ოთხმეოც და ერთად აღირაცხ
ვის შვილად ცხებულად: აჰა ჩვენცა ჵელნი ჵრმალსა, და სულნი ღ~თსა დანუ
ვრიდებთ თავთა ჩვენთა მა
შინ ჰკრეს სპერ მურთა და ბუკთა საომართა. დასცეს ზარი და შეიქმნა ზიემი:
განაწყვეს რაზმი წესისა
ებრ ვ~ა განჩენილარს თემთა და თემთა: მიუწია წვერმან მარჯვენით რაზმისამან
მთად და მარცხენეთამან
მტკვრად წარემართნეს და მივიდეს შანქორისა სიახლესა. და გარდაეცვნეს ზ~ა რეცა
თუ დარწყმულსა
მომახურთაგან და განყო რაზმი მიახლებამან ქალაქისამან და მუნვე დაწყებამამან
ომისამან: და თჴთ მეფემან
რაზმითა [მ]თვისითა დააგდო მარჯვენით შანქორი: მოსწრაფე იყო განსლვად წყალსა
შანქორისა
სა კერძოსა და უმცირესისა: რაზმისა კართა ზ~ა და ჵიდთა და ბაღთა შიგან შეიქმნა
ომი და სროლა: და დია
ძნელსა და საჭიროსა გზასა სიმჵნით ჵელყვეს განსავლად. და განვიდეს პირსა
ისლამთა რაზმისასა
რ~ლისა ჰაზრი უაზრო ჰამრი და რიცხვი ურიცხველ კაცთა გულისა გაგონებისა და
თვალთა მხე
დველობისაგან შეიქმნა განსლვასავე ომი: და კვეთება არათუ სრულობით
წარმოღურითა რაზმისათა:
გარნა წინა მსრბოლთაგან ყივჩაყთა ენითა ჩალხად და ჩანჩახად ეწოდების და
განგრძელდა ომი გზი
სა სიგრძისაგან: ვინათგან მეფე და რაზმნი მისნი მიზეზითა ბაღთა და კაპანთათა
დაყოვნებულ იყვნეს.

და მოუკლნეს ცხენი ზაქარიას ვარამის ძესა და დაუკოდნეს სხვათაცა მრავალთა
დიდებულთა: მაშინ
ცნეს მჵარგძელთა ძეთა სარგისისთა ზაქარია ამირ სპასალარმან: და ივანე მსახურთ
უხუცესმან: წარმო
იმალეს ვ~ა ვეფხთა ფრთე მალეთა და მოესწრნეს კნინღა დაჭირებისაგან
უკურიდებულთა მოიხედეს
რა იხილეს მეფე და რაზმი მისი მოახლებულად. და დროშა იგი გორგასლიანი რ~ი
იგი სინდეთს შესვლითგან მოს
პეტაკობდა რეცა სიბერის სახედ: და ამათ პ~ლ მისრულთა წახეთქნეს ნახევარნი
ლაშქართა და რაზმთა
ნი. და ვ~ე მეფისა მოსვლამდე გამაგრდა რაზმი ათაბაგისა და სპარსთა და რაჟამსცა
იხილეს მეფე დაეცა რის
ხვა ღ~ჳ ხილავი მათ ზ~ა: აჰა მისლვასავე იოტნეს: და გააქცივნეს და დაათრვნეს
ისარნი მათნი სისხლითა
და ჵრმალნი მათნი სჭამდეს ჵორცთა მტერთა მათთასა და მიუწია მდევარმან
ერთკერძომან განძით ბაღ[და]თამდი
1-30 სტრ., 160r
და ერთ კერძომან მთად გელაქუნისა დაშესდვეს მახვილი და ძალი ღ~თისა მტერთა
მათთა: და ათ კეცი რაზმი მათი
დასხნეს: და ვ~ა თაგვთა მოსრვიდეს და ვ~ა ქათამთა იპყრობდეს დიდთა მათ
ამირათა მათთა ბაღდადელთა და
მუსულიერთა ავრიელთა და ერაყელთა და ადარბადაგანელთა და ერანელთა და
სხვათა მრავალთა ადგილთასა რ~ლნი
ნიჯადად ჰყვეს: ვ~ა ვთქ[ვი] ინდოეთითგან ვ~რ მზარულნი მზარელნი წვერთა
ზიდვითა მოიყვანებოდეს წ~ე დ~თ მე
ფისა: გარნა ათაბაგი მხოლოდ განერა ერთითა მონითა: და და იონავრეს ქალაქი
სამნი: ვ~ა არს წესი სარკინო
ზთა ლაშქ ართა შიგან ქონება ქალაქთა და სიმდიდრეთა მათთა: ერთი ათაბაგისა.
ერთი ათაბაგის ძისა ბეშ
ქენ ქველისა: და ერთი[სა თამაზ] სათმან ეზდინის ძისა: რ~ლისა მამისა სიუხვისა
სახელი სპართა შ~ს დიდად გან
თქმულ იყო: dა იხილვებოდა დიდი საკვირველი და გარდამეტებული შეწევნა ღ~ჳ
რ~ თჴთ მოიღებდეს
ნაქონებთა მათთა და თჴთ [მოაჵსენებდეს] მოასხმიდეს აქლემთა და ჯორთა
კიდებულთა და თჴთ იყ~ნეს მსა
ხურ იავარისა მათისა და ნატყვენავისა: ხ~ ათაბაგმან ბუბაქარ აქო თ~სი ღონე და
ღონიერება: რ~ მიწევ
ნულმან სადმე ჵნარცვსა მცირესა მიწასა შ~ა დაფლა თავი თ~სი: dა წარუღეს დროშაცა
ხალიფასაგან ღა

ზოდ წარმოგზავნილი: და მიმყოვრებისაგან დევნისა შემოიქცა მეფე და მიეგებნეს
წინა ვაზირი ანტონი
ჵელ განპყრობით მმადლობელი ღ~ჳ: თჴთ აღვსილი ლართა და საჭურჭლეთა მიერ
ათაბაგისათა რ~ნ რიდო
ბითა მონაზონებისათა არა იჵადა მახვილი: და მისრულმან სამითა ყმითა შემოიქცია
სამასი ჯორი და აქლემი
კიდებული: mაშინ მოვიდეს დიდებულნი სპასალარნი და სპასპეტნი შარვანშე და
ამირ მირან მხიარულნი
გარდაჵდეს და თაყვანისცეს დალოცეს. და ქება შეასხეს მეფესა: და ბუმბერაზთა
მისთა: და მას ღამესა დაი
ბანაკეს სადგომსა მათსა რ~ი გუშინ მნახველთაგან არღარა იცნობებოდა რ~ დღეს
ბადრასათა წილ აღმართნეს
ეკლესიანი: და მყივანთა წილ რეკეს ძელსა: და ნაცვლად მუყრთა ღაღადება
მღდელთა: და ვ~ა განთენდა მოვიდეს
შანქორელნი მოართვნეს კლიტენი: აღიღო ქალაქი და ყ~ნი მისი მიმდგომთა ქალაქნი
და ციხენი ითაყ
ვანა ამირ მირან და უბოძა მას შანჰქორი და ყ~ი მისი შესავალი: და თჴთ გაემართა
განძას: და მივიდა
სიახლესა ქალაქისათა გამოეგებნეს დიდებულნი და დიდ ვაჭარნი ყადი და
მუსალიმნი დავრდომით მიწასა
ზ~ა თაყვანისცეს და შეასხეს ქება დ~თ მეფესა: და ცრემლით მოქენეთა შეავედრნეს
თავნი და შვილნი, და მშ
ვიდობა ითხოვეს განახვნეს კარნი ქალაქისანი: და მიუფენდეს სტავრასა კართამდი
სრასა სასულტნოსა
გარდაასხმიდეს თავსა ოქროსა და ვეცხლსა დრამასა და დრაჰკანსა: და [..] ვ~ა შევიდა
სრასა სასულტნოსა აღვიდა და
დაჯდა ტახტსა სულტნისასა და შეიქნა დარბაზობა: და დასხ[დ]ნეს ამირ მირმან და
შარვანშე თჴთეული თ~სსა ად
გილსა/ ეგრეთვე ვაზირი მანდატურთა უხუცესი: და ამირ სპასალარი და შემდგომნი
რ~ლთაცა აქვნდა წესი ჯდო
მისა და დგომისა, დასვეს: mაშინდელი ზიემი და ზარი ვისმანმცა ენამან გამოთქვა:
ანუმცა ვისი გონება მის
წვთა მეფობისა და სულტნობისა ერთად მქონელობასა ათაბაგის [....] ძისა და შარვაშეს
ყმად, ყოლასა, <note>ყოვლისა</note> მუს
ულმანობისა ტყვე ქმნასა შინა: შეიქმნა პურობა ნადიმობა შესატყვისი მის ჟამისა: რ~
ჵორცითა ღორი
სათა ქმნეს პურობა იგი: ხ~ განძელთა დიდ ძალი ძღვენი და ხარაჯა შეწირეს გაჵსნეს
საჭურჭლენი:
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და მრავალ ტურფა ფიალ ჯამები და ფეშხუ[მ]ნები სხვისა თ~ა განძისა წარმოიღეს: და
გარეგან ქალაქისა
დაიბანაკეს მცირეთა დღეთა: რ~ ეძიებდეს ათაბაგსა და ვერ ჰპოებდეს. mაშინ
წარმოგზავნეს მახა
რობლად მანდატურთა უხუცესი ჭიაბერი და მოვიდა ტაბაჵმელას: და ჰკადრა თამარს
საქმე აღსავსე სიხარუ
ლითა გამოუთქმელითა: ხ~ აღუზავებელითა გულითა და მდაბლითა და
შემუსრვილითა სულითა ცრემლით ვედრება
შეწირა ღ~ჳ და მარადის მადლობასა აღუარებდა dა ვ~ა მცირედნი დღენი დაყვნეს
მუნ მერმე წარმოემართნეს ლაშქარ
ნი [.......] დიდად მოხარულნი ულუმპიანსა ამას ზ~ა ძლევასა: და ფ~დ უაღრესსა
საქებელისა მისგან ძლევისა რ~ლი
ყო ალექსანდროს დარიო[.]ზს ზ~ა ვ~ა მოეახლნეს მოეგებოდა მათ თამარცა იხარებდა
და მადლობდა ღ~თსა
მოიკითხვიდა თითოეულად ვ~ა შვილთა და იგინი იშვებდეს ხილვითა მისითა
მოვიდეს ქალაქს სრასა სამეუფოსა
აღივსნეს ყოველნი ველნი გარემოს ტფილისისსანი: და ვერღაღა იტევდა კაცსა ცხენსა
ჯორსა და აქლემსა და ესოდენ
მოსაწყინელცა იყო სიმრავლე იგი ტყვეთა ვ~ემდის შეიყვანიან ქალაქად. და ერთად
კუტლად ფუკისად გაყიდი
ან: და ამისი მოწამე თჴთ იგი უტყველი ღ~ი არს, და რათა არა ტყვილი ვისმე ეგონოს.
და ზღაპრად გიჩნდესთ
თქუმული ესე მომავალთა ჟამთა ნანდვილვე ერმიონთასა უსახელო ვნესთა მათ
კაცთა ზაქარია და იოვანე
აღიღეს ფანჯიაქი სამეფოდ და განაწყვეს ველსა დიდ უბისასა ავჭალამდის აქლემი
ყ~ი ტვირთითა ცხენი
ყ~ი აკაზმულობითა ეგრეთვე ყ~ი იგი ამირანი თჴსად დროშითა: პ~დ ხალიფას
დროშა: მერმე ათაბაგისა: შე
მდგომითი შ~დ გააწყვეს კარითგან ქალაქისათ ვ~ე ჵევადმდე: გლდანისა ტყვე ყ~ი
კაცი ჵელმწიფე აზნაურ
თა მონამდის თორმეტი ათასი ავაზა ორმოცი [ორმოცი ათასი] ცხენი: [ოცი ათასი]
ოცი ათასი ჯორი შვიდი თასი: აქლემი თხუთ
მეტი ათასი: ყ~ი კიდებული სხვათა სიმდიდრეთა და საჭურჭლეთა ოქროთა და
ლართა ვინმცა უძლო აღრიცხვად:
განიყვანეს თამარ და შეწირნეს და ათაყვანნეს ყ~ლნი იგი თავნი სპარსეთისანი თჴთცა
თაყვანისცეს და მიუ
ლოცეს მეფობა ბედნიერი ღ~ჳ მიერჱ ამისა შ~დ შევიდეს ქალაქად და თჴთეულმან
იწყო ნიჭად არმაღა
ნად ძღვენთა მოღებად ოქროსა და სამკაულსა და ჭურჭელთა მრავალ სახეთა
თვალთა პატიოსანთა და მა

რგალიტთა უსასყიდლოთა [..]ჯაჭვთა მუზარადთა: ჵრმალთა გამოცდილთა
ნაქსოვთა ფერად ფერადთა.
ოქრო ქსოვილთა და შესამოსელთა მრავალ სასყიდლინათა ცხენთაა და ჯორთა
მანიაკთა ოქროსათა უსასყი
დლოთა თვალიან მარგალიტიანთა: სულნელთა მრავალ ფერთა და ალვისა ხეთა
სპილენძებითა ტჴრთულად: იწ
ყეს ანაკოფის ციხით ვ~ე ციხედმდე გულისტანისა: სეფენი აზნაურთანი აღივსნეს
ტყვითა რჩეულითა
და ყ~ი საგანძური ოქროთა ვ~ა მიწათა, და ჰინდო ურიათა ქვითა და პატიოსანთა
მარგალიტთა მიერ ურიცხვითა: ხ~
დროშა იგი ხალიფასი რ~ი მოიღო შალვა ახალ ციხელმან: წარგზავნა ესე მონასტერსა
დიდსა წ~ე ხახუ
ლისა ღ~თისმშობელისასა მსგავსად მამა პაპათა მისთა: ვ~ა მაშინ დიდსა დავითს
წარეგზავნა მოძრცვილი
ქედისაგან დორბეზეს: და ყაისის ძისა დიდ გვართა, მანიაკი ოქროსა შემკული
თვალებითა ძვირფასისათა მი
ზეზად ძღვნისა შეწირვისასა და მვედრებელობისა ამანცა ესე ვითარად ესე იამბიკო
ხუთეული ოცდა ხუთ
ლექსად აღწერა : ცასა ცათასა, დამწყები არს ღ~თ მთავრობა: ძე [საკნეო]საუკუნობს
პირველი
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და [კალადი]კ~დი: სულმან ღ~ჳამან სრულ ყო არ მოქმედებადი: სამებით სრულმან
ერთითა ღ~თაებითა
მიწით (ბ)პირველისა (ა)პირმშოისა კაცისა: შენ მიერ მისთჴს დრკუსა მის განმგები:
დრკჴ მიდრკა
უვნები ვნებისადმი: ივნო და ვნება პ~ი უვნებელ ყო: შენგან შობილმან ჩვენ ღირს
გვყვნა
აღმოშობად: ბნელით ნათელსა ნათლითა მხედველობად: შენგან ქალწულო რ~ლსა
შენთჴს დავით:
როკვიდა ძისა ღ~თისა ძედ შენდა ყოფად: მე თამარ მიწა: შენი და მიერივე:
ცხებულებასა ღირს მყავ
და თვისობასა: ედემს ღადირად სამხრით და ჩრდილოეთით: შუა მფლობელი იავარსა
შენდა ვრთმელობ:
ხალიფას დროშასა თანავე მანიაკსა: შევრთე ცრუ სჯულთა მოძღვრისა ღაზოდ
მძღვანი: ვინ
დავით [ეფრემის] ეფრემისი ძეებრ მოისარმან: მოირთხნა მოსრნა სულტანთა ათაბაგი:
ირანს ებრძოდეს.
ჩემ მიერ მისთა სპათაჱ მოსწყლნეს მოსწყვიდნეს აგარის ნათესავნი: მუნით
მოხმულთა ნიჭ

თაგან ერთის ამის: შენდა შევსწირავ მიოხე ძეებრ ღ~ო: ვინათგან თამარ მზეებრ:
უხვად: უნიჭვ
დიდ ნიჭთა ამღებელ იქმნებოდა ამისგან თჴთოსა დამჯერებელმან აღიღო საპატრონო
პატრონმან
ჵმელთა და ზღვისამან: და მადლისა გარდამჵდელმან და წყალობისა მიმნიჭებელმან.
გაყარა ლაშქარნი: ხ~
[ტყ]მწყემსნი ოდენ ეკმარებოდეს ტყვეთა და ნატყვენავთა: და თჴთ იშვებდეს
იხარებდეს ნადირო
ბდეს და სუფევდეს: თამარ და დავით ორთა შვილთა ნათელ მოსილთა თ~ა.
ამისთ~სცა უდიდესად ჵელ ყო
უდიდესთა საქმეთა სამღ~თოთა რ~ლთა მითხრობა შეუძლებელ არს: არა ჩვენ მიერ:
ა~დ უკეთუმცა შეკრბეს
ბრძენნი ყ~ისა სოფლისანი. ჯეროვნად ჵელ ყოფენ დუმილსა: ვერ მიწდომისათ~ს
სიტყვით გამოთქმად საქ
მეთა თამარისთა: ა~დ მცირედი რამე ჵელ ვყო კ~დ აღწერად ძლისაებრ ჩემისა: რ~ ს~დ
დუმილი დავიწყებასა შეი
ქმს საქმეთა მისთა, და აღწერა ვერ შეძლებითი დააკნინებს სიდიდეთა
ბრწყინვალებასა საქმეთა მისთასა: ხ~ ვინა
უტყუელი პირი იტყვის პ~დ ეძიებდი სასუფეველსა ღ~ჳსა და სიმართლესა მისსა: და
ესე ყ~ი შეგეძინოს თქვენო:
ამისმან მსმენელმან კეთილად გულის ჵმაყო აღიხილნა თვალნი მაღლისა მიმართ: და
აღამაღლა გონება
ყ~დ რამე ბრძნად და კეთილად და შეიჭურა ცნობა გონიერი: რ~ ყ~ითურთ შეეყო
მაღალსა მას ყ~თა ზ~ა მხედველ
სა: და შემსჭვალა თვალი უმრუმოდ მხედველი: რათა მეცნიერ ყოს და მას მხოლოსა
ხედვიდეს: და ვერ შეიტყვას
საშვებელმან ამის სოფლისამან: არცა მეფობამან და გვირგვინ სკიპტრამან არცა ქვათა
პატიოსანთა უხვად ქო
ნებამან: არცა სპათა სიმრავლემან. და ესოდენ სიმჵნემან რ~ი სიტყვამან ცხად ყო არა
მიდრკა ვერცა წა
რიპარა სიმდიდრემან. ვითარ ძველ ოდესმე მეფენი მრავალნი: და უმეტეს ამის
სანატრელისა მამა და ყ~ლთა ბრძენთა
უპირატესი და უმეტესი სოლომონ: ესრეთ უბრძნეს იქმნა ბრძნისა მის რ~ლ ესოდენ
შეიყვარა ღ~ი და უცხო ექმნა
საცთურთა სოფლისათა. ამან ისმინა ჵმა იგი უტყველისა და შეიტკბო იგი რ~ ღამე
ყოველ მღვიძარება ლოცვა
მუჵლთ დრეკა. და ცრემლით ვედრება ღ~ჳ ზე მდგომრებითა განსაკვირვებელთა:
აქვნდა ღამე ყოველ ჵელთ
საქმარი. რ~ი გლახაკთა მიეცემოდა ერთი ოდენ ვახსენოთ რ~ ლოცვისა და ჵელთ
საქმრისა მიერ მაშვრალმან მცი

რედ მიიძინის ბუნებითისა წესისაებრ: ამა[.] მცირედ მირულებასა შ~ა იხილა
ჩვენებით საყოფელი რამე.
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სახილავად ტურფა და სიკეთე აღმატებული ყვავილთა მწვანვილთა და ნერგთა მიერ
განშვენებული რ~ი
საწადელ იყო მხილველთათჴს: და სიკეთესა და შვენიერებასა მისსა სამოთხისა
მითხრობა ეუწყებოდა:
ამას შ~ა იყო შესწორებელ საყდრები და ტაბლები და სარკმლები პატიოსნად შემკული
ოქროთა: და რ~იმე ვე
ცხლითა თჴთო ფერად განშვენებული საჯდომი თითუეულისა კაცისა არ ძანგისაებრ
კაცად კაცადისა საქ
მეთა მათთასა: ხ~ ზენა კერძო იყო ტახტი უპატიოსნესი ყ~თა პატიოსნეს: და
საჯდომელი ოქროთა შემკული თვალითა მიერ
და მარგალიტითა პატიოსანთა: ამას სამოთხესა შ~ა შეიყვანეს ჭ~ტდ ღირსი მას შ~ა
ყოფისა მეფე თამარ.
და იხილა საჯდომები და განიზრახა გულსა შ~ა თჴსსა ვ~დ მეფე ვარ მპყრობელი
ყ~თა: და ჩემი არს უზენაესი
ესე და უპატიოსნესი საჯდომი ისი და მყის მიმართა მუნ დაჯდომად [მიჰმართა]: ხ~
მყის წარმოუდგა (ბ) ვინმე
(ა) კაცი ნათლითა შემოსილი: და უპყრა ჵელი და ჰრქვა არა არს შენი საჯდომი ეგე რ~
შენ ვითარ შემძლებელ ხარ დაპ
ყრობად ამისსა: და მეფე ეტყოდა ვინ უპატიოსნეს არს ჩემსა რ~ლნ დაიპყრას
უპატიოსნესი საჯდომი: ხ~ მან
ჰრქვა საყდარი ისი შენისა დიასახლისისა არს: ამისთჴს რ~ლ ათორმეტთა მღდელთა
მისთა ჵელითა შეს
თული ჰმოსიეს: რაჟამს წარდგენ წ~ე საშინელსა და შესაძრწუნებელსა ტრაპეზსა
შეწირვად უსისხლოსა
და პატიოსნისა მსხვერპლისა: ამისთ~ს იგი უზეშთაეს არს შენსა: დაღაცათუ
საყოფელი შენი აქავე არს და უ
ჩვენა უდარესი და უუნდოესი საჯდომი: და ვითარ განიღვიძა წ~ე მოყვანებად ბძანა
დიასახლ იგი
ხ~ მან აღიარა თორმეტისა მღდელისათ~ს უფროსად სრულისა კვართ ფილონისა
შესთვა და მღვდელ
თა მიძღვანვა: მიერითგან იწყო ამანცა ალექსანდრიით ვაჭართაგან მოღებულისა
მატყლისაგან სთ
ვად და ქმნად შესამოსლისა ვ~ემდის ათორმეტად სრულ ყო: თქმულ არს ესეცა
დაღათუ მოუწყობელ არ სიტ
ყვად ვ~დ თჴსითა ჵელითა ამასცა შურებოდა რ~ლ მის დღისა საჭამადი მისი და ფას
რაოდენ ღირდის რაოდენი

ცა შეჭამის დღითი დღე. ჵელთ საქმარი მისი განყიდის და ეგეოდენ ფასი გლახაკთა
მისცის: და არა სამე
ფოსა შემოსავალთაგან, საეკლესიო ლოცვა და წესი ლოცვისა დაუკლებელად
აღესრულებოდის: ვ~ა ტიბიკონი გან
წესება პალესტინისა მონასტრისა მოგვითხრობს: ყ~ი ს~დ აღესრულებოდის: ხ~
დარბაზისა კარსა მყოფი
ლოცვად ვერვინ დააკლდებოდის მწუხრი დილეულ და სამხრის ვ~ა თქმულ არს
გარნა სამართალთათ~ს რად
ღა მიჵმს თქმა: რ~ ჟამთა მისთა არა იყო მიმძლავრებული და მძლავრებელი არცა
მტაცებელი, არცა მეკობრე და მპარა
ვი: იტყოდა ვითარმედ მე ვარ მამა ობოლთა და მსაჯული ქვრივთა და
მოწყალებისათჴს კმა გეყავნ: დადიანი
ვარდან გუზ რ~ი თვალ მრუმეოდენ ყვეს: ბოცოს ძე ბოცო: და ამათნი მიმდგომნი
დიდებულნი და აზნა
ურნი რ~ი ჩანს დღეს შეწყალებული: აწ ვინადგან უდიდესნი საქმენი წინა მდებარე
არიან სათქმელად რადღა
ჵამს ყოვნება: რ~ი იქმნა სასწაული განსაკრთომელი წ~ე თამარ მეფისა ღ~თის
მოყვარისა: ყოველთა ქართველთა
და მართლ მადიდებელთა აღმატებული სიხარული და აღმამაღლებელი ეკლესიათა:
რ~ მოვიდეს ორნი ძმანი ძენი
ამირ სპასალარისანი წ~ე მეფისა მსახურებად: რ~ლნი მას ჟ~ა დიდად განდიდებულ
იყვნეს მეფისა მიერ: ზაქარია
ამირ სპასალარი: და ივანე მსახურთა უხუცესი და ყ~ლნი საქართველოს
წარჩინებულნი მეფის წ~ე იყ~ნეს: და კ~ზი:
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iოანე კაცი ანგს~თა სწორი და სულითა სა~ღთოთა აღსავსე და სხვანიცა ებისკოპოსნი
მცირედნი შეკ
რებულ იყვნეს წ~ე მეფისა დღესა ერთსა მღვდელ მოქმედებდა საუფლოსა
მსხვერპლსა კ~ოზი ი~ნე და ვ~რ სრულ
იქმნა საიდუმლო იგი მოიღეს სეფისკვერი და ღირსნი მოუჵდეს ჭამად სეფის კვერისა
მის: ინება ზაქარი
აცა ამირ სპასალარმან შეხებად სეფისკვერისა: ხ~ მღვდელთა არა მისცეს რ~ იყო
სარწმნოებითა სომეხი შეჩვენებულთაგანი
და სირცხვილითა ინება აღტაცებად და შეჭმად, სეფისკვერისა მის: ხ~ ამისთ~ს
ცეცხლებრ აღტყინებული ძლიერად
ამხილებდა და ეტყოდა ვ~დ არა ვინ მართალ მადიდებელთაგანი იკადრებს მღვდელ
მოქმედებად სეფისკვერისა თქ~ნ
შვიდ გზის დაწყეულთა სომეხთა, ვითარ იკადროთ აღებად: რ~ ძაღლიცა თუ იპოოს
არა იკადრებს მოტაცებად:

რ~ი სათჴსცა სირცხვილეული წარვიდა ზაქარია კარვად თ~სად: და ოდეს მიხადეს
დარბაზს სერობად ამირ სპა
სალარსა ზაქარიას: მცირედ რასმე სიტყვას ჰყოფდა ურწმუნოთა: რ~ სიტყვითა
ჰგმობდა სარწმუნოებასა ჩვენსა.
მაშინ სულითა წ~ითა აღვსებული კ~ზი მიუგებდა და აუჵსნიდა: ხ~ ზაქარია წინა
აღმდგომად ვერ შემძლებელი
ეტყოდა მე ლაშქრობათა შ~ა აღზრდილი ვერ კეთილად მეცნიერ ვარ შენდა სიტყვის
გებად: ა~დ მოუწოდ მოძღვართა სა
რწმუნოებისა ჩვენისათა: და მათ ჩემ წილ პასუხ გიგონ: ხ~ კ~ზი ი~ნე მიუგებდა იყავნ
ნება ქ~სი და მ~დის ქ~წისა
ღ~თის მშობელისა: რ~ლნ სირცხვილეულ ყვნეს უარის მყოფელნი თ~სნი: ამისმან
მსმენელმან ზაქარია წარავ
ლინნა კაცი კ~ოზისა მიმართ მათისა და ეპისკოპოზთა და ვართაპეტთა მ~რთ და
მეცნიერთა: ხ~ ი~ნე წინა აღუდგე
ბოდა და ეტყოდა განეყენე მაგისა ქმნად რ~ უწყით ვ~დ ჭ~ტი სარწმუნოება ესე არს:
გარნა ხ~ არაჳ ისმინა ზაქარია.
მაშინ მოვიდა კ~ზი ვანისა და ყ~ნი ებისკოპოზნი და ვართაპეტნი და დაიდგა
სამსჯავრო და დაჯდა დ~ფალი მმოსავი
წმიდისა დედოფლისა და მეფე დავით და ყ~ნი წარჩინებულნი საქართველოსანი: და
ერთკერძო მჵარგრძელნი ზაქარია
და ივანე: ერთ კერძო მოუწოდეს კ~ოზსა ი~ნეს: შევიდა და იტყოდა ფს~ნსა ამას: ღ~თო
საჯე სჯა შენი მოიჵსენე ყვედრე
ბა შენი რ~ლ არს უგუნურთაგან, და ვითარ შევიდა ზე აღდგეს მეფენი და პატივით
დაისვეს. ეგრეთვე მოძღვართა და ვარ
თაპეტთა სომეხთა: მათცა პატივი უყვეს წესისაებრ ვითარ მოკითხვამან ჟ~ი მოიღო
დადუმნეს ყ~ლნივე და იწ
ყეს სომეხთა სარწმუნოებისა მათისა თქმად სიტყვა მჭევრად და ვრცელ სიტყვად:
ვინცა კეთილად მოჵსენებუ
ლი კ~ზი ზეგარდამოთა ნიჭითა და მობერვიდა საღ~თოთა გონიერებით აღუჵსნიდა
და ბრძნად მიუგებდა უკურღვე
ვად თქმულთა მათთა: ხ~ იგინი თ~სსავე დამამტკიცებდეს ცილობასა: და გაგრძელდა
სიტყვის გება:
აშიაზე#-----------------------------------------------------მიმწხრადმდე, და მოშიშმან
ღამისა გა
ნგრძელები
სამან კმა
იყო სიტ
ყვის გება

#-----------------------------------------------------------------------------ვითარ უწყით
სომეხთა ცილობა ძლიერი ღაღადისი აღუტევეს: და ცილობისა სწორი ძლევა
იქმნებოდა: ხ~ ამისი მსმენელი
კ~ოზი ი~ნე მოსახელე ღ~თის მეტყველისა ი~ნესი: ნუ უკვე ზენათ სულისა წ~ისა მიერ
აღვსებულმან, ანუ თუ მართლი
სა სარწმუნოებისა მინდობილმან არა უწყი. აღაღო პირი ბრძნად მეტყველი და იწყო
შეუალთა სიტყვათა,
და ვ~ა ოდესმე დიდი ელია მსხვერპლთა ზ~ა მოხედვიდა ცეცხლითა ღ~ჳ მიერ
მლოცველი: იხილეთ თუ ვითარ უაღრეს
არს ჵორცი და სისხლი ღ~ჳ განკაცებულისა მსხვერპლსა ზროხისასა: რ~ი აჩრდილის
სახედ მოსწავება
იყო: ეგრეთვე უბრწყინვალეს და უზენაეს რ~ლ აწ იქმნა და ითქვა სულისა მიერ წ~ისა
მსახურისა თჴსისა კ~ოზისათა
რ~ თქვა სახლით თარგამოსნო რ~ნი შეკრებულ ხართ ძვირად და მტერად მართლისა
სარწმუნოებისა: უწყითა რ~
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ნათესავსა კაცთასა ეუფლა ეშმაკი და დაყვნა თვალნი გონებისანი და შეასაკუთრნა
ხრიზმოსთა და უმეცრები
თა და ატევებინა ღ~ი და უზორვიდეს კერპთა ხახვსა და ნიორსა და ჭინჭარსა, ხ~ ღ~ნ
არა უგულებელს [...] ყვნა
დაბადებულთა თ~სნი, პ~დ ეზრახა აბრაამს მერმე ნათესავსა მისსა. კ~დ მოსეს მოსცა
სჯული და სამართალი
უკანასკნელ უმეტესითა წყალობითა აღძრული ზეცით ქ~ყანად გარდამოჵდა ერთი
სამებისაგანი ძე და სიტყვა
ქ~წ~ლისა მარიამისგან: და ჵორცნი შეისხა და მსგავს კაცთა იქმნა რ~ სისხლთაგან
ქ~წ~ლისათა მიიხვნა ჵო
რცნი კაცობრივნი და სული სიტყვიერი: იქცეოდა კაცთა თ~ა: და ყ~ივე განგებულება
აღასრულა ჵსნისათ~ს
ჩვენ კაცთა: ხ~ რაჟამს შესაძრწუნებელი ნებსით ჯვარცმა ეგულვებოდა ათორმეტთა
მოწაფეთა თ~ა ისერა და ს
რულ ყო პასექი და ვ~ა სრლ იქმნა ძველი იგი პასექი იწყო ახალსა ამას ღ~თ
მყოფელსა საიდუმლოსა[მიღებად] მოიღო პური განტეხა და
მისცა მოწაფეთა და თქვა მიიღეთ და ჭამეთ ესე არს ჵორცი ჩემი მისატევებელად
ცოდვათა: ეგრეთვე სასუმელიცა
სუთ ამისგანი: ესე სისხლი ჩემი არს: პ~ლ იტყოდა უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი ძისა
კაცისა არა გაქ~ნდეს ნაწილი
ჩემ თ~ა :და კ~დ იტყოდა ჵორცი ჩემი ჭ~ტი საჭმელი არს და სისხლი ჩემი ჭ~ტი
სასმელი არს: და მრავალნი არიან ესე ვი

თარნი სიტყვანი: აწ უკვე მომიგეთ: გრწამსა ესე ვითარნი ჵმანი მახარობელთანი: ხ~
მათ ჰრქუეს უცი
ლობელ არს ეგე სიტყუანი რ~ მოგვცა ჵორცი და სისხლი მისი რათა უკუდავებად
ვსჭამდეთ და ვსმიდეთ და მისთ~ა
ვეგნეთ უკ~ე: ესე არს ნიჭი დიდი ჩვენდა მომართ რათა ქ~ს ღ~თ ად აღმსარებელნი
ვსჭამდეთ ჵორცსა მისსა
და ვსმიდეთ სისხლსა მისსა: კ~ოზმან ჵმა ყო ბრწყინვალედ კეთილ შვილნო: ვინათგან
აღიარეთ: აწ უკვე
ესეც გრწამსა ვ~დ ახალი სჯული და ახალი პასექი იყო სერობა: იგი და ყ~ლნი ქ~ეს
ღ~თად და კაცად აღმსარებელნი
მღდელვმოქმედებთ ქ~ს ვნებათა მომხსენებელნი: ვსჭამთ ჵორცსა მისსა და ვსვამთ
სისხლსა მისსა
იგი არს სჯული ჩვენი და მცნება ახალი: ხ~ სომეხთა მიუგეს აგრეთ არს ამას არავინჱ
ი~ნე კ~ოზმან თქვა
აწ უწყოდეთ უკეთუ სარწმუნოება თქ~ნი უმჯობეს სადამე არს თქ~ნ მიერ
შეიცვალების პური ჵორცად უ~ჳ: და თუ
ჩვენი უმჯობეს არს, სარწმუნოება ჩვენ მიერ მღვდელ მოქმედებული შეიცვალების
ჵორცად უ~ჳ: ხ~
სომეხთა მათ ჰრქვეს ეგრეთ არს მაშინ კ~ოზმან თქვა საშინელი სიტყვა სასმენელად:
რათა სა
ქმით გამოვაჩინოთ, არა სიტყვითა მათ თქვეს რ~ლსაცა ჰყოფ ჰყავ: კ~ოზი ეტყოდა
მოგცემ
ძაღლსა ერთსა, და დრო გიყოფ სამთა დღეთა. რათა ღამე განვათიოთ ლიტანიითა და
ღ~თის ვედრებითა,
და სამ დღე ძაღლი უჭმელად დამარხეთ : და ერთი ძაღლი მე მომეცით სამ დღე
უჭმელად დავმარხო: და ღა
მე განვათიოთ ლიტანიითა და ღ~თის ვედრებითა და გამოჩნდეს მართალი
სარწმუნოება: მესამესა დღესა
აღვასრულებ უსისხლოსა მსხვერპლსა: და მოვიღებ ჵელითა ჩემითა სეფისკვერსა
დაღათუ არა საკადრებელ
არს, და დაუგებძაღლსა წ~ე რ~ლი თქ~ნ გყავ[.]ს და ეგრეთვე თქვენი სეფისკვერი
მოიღეთ: და დაუგეთ
ძაღლსა მას რ~ლი მე მყავს და რ~იცა შეჭამოს მისი სარწმუნოება ცუდ არს: თქვენი
შეჭამოს თქვენ
გრცხვენეს: თუ ჩვენი შეჭამოს ჩვენ გვრცხვენეს: ხ~ ესმა რა ესე მეფეთა და ერსა
განკვირდეს და უღო
ნოებამ ან მოიცვნა: და ვითარ გონებად მოვიდეს, ჰრქვეს კ~ოზსა: რა ესე სთქუ რ~
სასმენელადცა საზარელ არს
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ხ~ კ~ზი უმეტეს დაამტკიცებდა: გარნა სომეხთა დაღათუ არა ენება ა~დ მისცნეს
ძაღლნი ურთიერთას
და წარვიდეს თ~ს თ~სად კარავთა მათთა: ხ~ მეფე ძლიერად მბრძოლი ეტყოდა კ~ზსა
რა სთქუ ვინ შემძლე
ბელ არს ამისდა ქმნად მოგონებად და სმენად: რ~ განსაკრთომელ არს: და კ~ზი
წყნარითა გონებითა მიუგე
ბდა. საქმე ესე არა მინდობითა თავისა ჩემისათა ვყავ: ა~დ ვყოფ სასოებითა ქ~ეს
ღ~ჳთა რათა აჩვენოს
თჴსთა მორწმუნეთა მართალი სარწმუნოება თუ ვისი არს მართლ მორწმუნეობა: და
ვინ არიან მართლ აღმსა
რებელნი: და ვისითა მღვდელ მოქმედებითა შეიწირავს უსისხლოსა მსხვერპლსა: და
ვისთა ჵელთა მისცემს
ტარიგი ღ~ჳ დაკლვად თავსა თ~სსა: ანუ ვინ ვსჭამთ ჵორცსა მისსა და ვსვამთ სისხლსა
მისსა. მინდობითა მართლმადიდებ
ლობისათა ცხად ვყოფთ ჭ~ტებასა მეფეო შემეწიე შენ და ყ~ნი ქართველნი დიდი და
მცირე: მაშინ განკვირდა
მეფე და ყ~ი ერი ისმინეს რა ბრძანება კ~ზისა და წარვიდეს თ~ს თ~სად იყო დღე იგი
პარასკევი. იწყეს
ლიტანიობად ერთ კერძო მეფემან და კ~ზმან და ყ~ნ სამღვდელომან კრებულმან. რ~
მცირედნი იყ~ნეს
მუნ ებისკოპოსნი: რ~ არა კრება ეყო მეფესა: და ერთ კერძო სომეხნი და მჵარგრძელნი
ზაქარია და ი~ნე
და ღამე იგი ორთავე გაათენეს და შაბათსა კ~დ იწყეს ლიტანიობად და მწუხრი ერთ
შაბათი გაათენეს
და აღმოჵდა მზე და ყ~ლნი წარემართნეს ეკლესიად ცრემლით მვედრებელნი
ღ~თისანი განმზადეს წ~ჳ
ტრაპეზი ორგნითვე იყო ტირილი: ორისავე კრებულისაგან სრულ იქმნა რა
უსისხლოსა მსხვერპლი
სა შეწირვაჱ მაშინ აღიქვა კ~ზმან ფეშხუმითა შესაძრწუნებელი იგი. ჵორცი ჩვენთჴს
კაც
ქმნილისა ქ~ს ღ~ჳ წარმოვიდა კრებულისა მიმართ მგზავრ მეტყველი წ~ჳ არს წ~ა არს
წ~ჳ არს უ~ი
საბაოთ. სავსე არიან ცანი და ქვეყანა დიდებითა მისითა: მაშინ მოუწოდა
ეპისკოპოზთა და მჵარგძელთა
ყ~ლთავე: და სარწმუნოებისა მათისა ზიართა ეტყოდა: ისმინეთ აწ სახლო
თარგამოსნო უწყით რ~ ღ~თნ ჩვენთ~ს
კაც ქმნილმან მოგცა საჭმლად მეტყველმან. უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი ჩემი არა
გაქვნდეს ცხორება
ამას ჰყოფდით მოსახსენებელად ჩემდა: და მოციქულიცა იტყვის პურსა ამას რ~ლსა
განვტეხთ არამე ზიარება ჵო

რცთა ქ~სთა არსა: აწ უკვე უკეთუ სარწმუნოება თქვენი ჭ~ტ არს პური ესე წ~ჳ ჵორც
ქ~ესა იქმნების და უ
კეთუ ჩვენი სარწმუნოება სთნავს ღ~ა. ჩვენ მიერ კ~ხლი იქმნების ჵორცად უ~ჳდ. ხ~
დაღაცა თუ არა საკა
დრებელ არს აწ მოიყვანეთ ძაღლი იგი რ~ი მე მოგეც და წინა დაუგებ პურსა ამას წ~ა:
უკეთუ შეეხოს ძაღლი
იგი და იკადროს მიახლება არა სადამე არს სარწმუნოება ჩ~ნი: და თქვენ მიერ
მოცემული ძაღლი მოყვანებად
ვცეთ, და დაუდვათ პური თქვენ მიერ კ~ხლი. იხილეთ რაძი იქმნას: და მას ზ~ა
გამოჩნდეს ვისი სარწმუ
ნოება სთნავს ქ~სა: ხ~ სომეხთა დაღაცათუ არა ენება: გარნა არა იყო პასუხი
სამართალისა: ძლით
ეტყოდეს კ~ზსა შენ მიერ განჩინებულსა ამას საქმესა შენ გიღირს ქმნად: ხ~ იყო ერსა
ზ~ა შემოსრუ
ლად ჯარი რაძი იქმნას: და ამისმან მსმენელმან კ~ზმან თქვა: მე ვიყო ძალითა და
შეწევნითა ქ~ს
ჩემისათა, და მინდობითა სარწმუნოებისა ჩემისათა: და ბრძანა ერისა შორად
განყენება: და მრგვლივ გარე
მოდგომა. რათა ყ~თა მიერ სახილველ იქმნეს დიდებულება ღ~ჳ: და განდგა ერი
შორადრე და წარმოდგა კ~ზი
1-30 სტრ., 163v
ი~ნე შემოსილი და ჵელთა ეტვირთა ზარისაჵდელი იგი საიდუმლო ჵორცი ქ~სი
მღვდელ მოქმედებული
ხ~ მეფე და ყ~ი ერი ხედვიდეს განცვიფრებულნი და შეძრწუნებულნი და კ~ზი დგა
ვ~ა გოდოლი შეურყეველი
პირითა განშვენებული: mაშინ მოყვანებად სცა სამდღე უჭმელისა ძაღლისა და
მოიყვანეს ძაღლი
იგი შიმშილითა განლიგებული და წარდგა ი~ნე კ~ოზი და აღმოუტევა ჵმა
ბრწყინვალე: ქ~ე მეუფეო ჵსნი
სათჴს კაცთასა განკაცებულო ჯვარცმულო ჩვენთჴს დაფლულო და აღდგომილო და
ზეცად მამისა ამა
ღლებულო რ~ნ მოგვეც ჵორცი შენი რათა მოსახსენებელად შენდა ვყოფდეთ უკეთუ
გთნავს სა
რწმუნოება ქართველთა და გთნავს სარწმუნოება ესე ჩვენი შეუხებელად .და
მიუახლებელად დაიცევ ზა
რისა აღსაჵდელი ესე ჵორცი შენი ჩვენ მიერ მღვდელ მოქმედებული: და აჩვენე ერსა
ამას შენსა გზა ჭ~ტი,
და მოხედენ მსხვერპლსა ამას და სირცხვილეულ ყვენ წინა აღმდგომნი ესე ჩვენნი: და
დააგო შესაძრწუ

ნებელი იგი უსისხლოსა მსხვერპლისა აღმონაკვეთი მომყმარსა მის ძაღლისა წ~ე: და
იხილა რა პურად მიე
ტევა და მიიახლა მიუახლებელსა მას: მყის ძლიერად იყვირნა: და ვერ შეეხო წ~ა მას
წ~თასა: და იხილეს გან
საკრთომელი ესე სასწაული განკრთეს მეფე და ყ~ი ერი მაღლითა ჵმითა ჵმა ყო კ~ზმან
და სიმრავლემან ე
რისამან, დიდხარ შენ უ~ო და საკვირველ არიან საქმენი შენნი: დააღუტევეს ჵმა
სიხარულისა მადიდებელად
ღ~ჳ ცრემლითა სიხარულისათა: ხ~ სომეხნი უღონოებასა მიცემულნი განლიგებულნი
დგეს და გან
კვირვებულ: mაშინ ევედრა კ~ზი მეფესა: რათა დაადუმოს ერი იგი: და ვ~ა
დაწყნარდეს ჵმანი იგი
ნათელ მოფენილითა პირითა მარღასნთა სომხითისათა და მჵარგრძელთა: ისმინეთ
და უწყოდეთ ღ~ი
უხილავი მიუახლებელი და შეუხებელი ბოროტისა: რ~ლისაგანვე უბოროტომან
თავადმან ბრძანა პურისა
ამის ჵორც ქმნა: ნუ გიკვირს რ~ მანვე თქვა იყავნ ნათელი: და კ~დ გამოჩნდა ნათელი:
და მანვე თა
ვადმან სიტყვამან არა რასაგან ჵმელი ქმნა: არა თუ სახის მეტყველებრ ა~დ ჭ~ტდ
ჵორცი მისი არს ამის
თჴს არა რა შეეხებოდა. ანუ ორივე ერთ არს ანუ უმჯობეს რ~ლიმე: ხ~ სომეხთა არა თუ
ენება ა~დ უნებლიედ თ~ა ედვა
ამისი ქმნა: ვითარ მღვდელნი დგეს და მოიყვანე ძაღლი რ~ლი ჰყვა კ~ზსა და მიუგდეს
მსხვერპლი
მათი: მყის აღიტაცა მაშინ ქართველთა იწყეს მადლობად ღ~ჳ ჵმითა სიხარულისათა
იქით და აქეთ
ხლდომითა: მასვე იტყოდეს დიდ ხარ შენ უ~ო და საკვირველ არიან საქმენი შენნი: და
კ~ზი შემოსილი შესვეს
ჰუნესა [თჴსსა] და ჵელთა ეტვირთა ფეშხვენითა სეფისკვერი: და თ~ა ჰყვებოდეს
ყ~ლნი წარჩინებულნი: და ლაშ
ქართა შ~ა ვიდოდეს მეტყველნი ესრეთ ფს~ნსა ამის: მრავალ გზის მბრძოდეს მე
მტერნი ჩემნი სიყ
რმით ჩემითგან. მრავალგზის მბრძოდეს მე და მე ვერა მერეოდეს: ბეჭთა ჩემთა
მცემდეს მე ცოდვილნი. და განა
გრძვეს უსჯულოება მათი: უ~ნ შეჰმუსრნა ქედნი ცოდვილთანი. ჰრცხვენოდენ და
მართლუკუნ იქცენ
ყ~ლნი მოძულენი სიონისანი: უ~ა უგალობდით რ~ დ~ბით დ~ბლ არს: უ~ნ შემუსრნა
მბრძოლნი უფალარს სა
ხელი მისი: ესრეთ მხიარულითა პირითა მოვლეს ყ~ი ბანაკი მათი: ხ~ სომეხნი ვ~ა
მყვარნი უტბონი ეგრ

ეთ დგეს უჵმოდ ქ~ყანად მხედველნი ვ~ა ძველ ოდესმე მღვდელნი ასტარტესნი: ხ~
თუ ვითარი სიხარული
1-30 სტრ., 164r
სასოება და მადლობა ღ~თისა მოიწია ქართველთა ზ~ა თხრობა შეუძლებელ არს: და
შერავიდეს დიდი სე
რი შემზადეს მეფემან და კ~ზმან: ხ~ სომეხნი სირცხვილეულნი წარვიდეს
მჵარგძელთა კარავად: ი~ნე
მსახურთ უხუცესი ეტყოდა ძმასა თ~სსა ზაქარიას ამირ სპასალარსა: ვითარ არა მენება
მე ცილობა ქართველთა
რ~ მართალი სარწმუნოება უპყრიეს: აწ რაღა არს მყენებელ ჩვენდა რათა მართალი
სარწმუნოება არა
შევიწყნაროთ. და არა ნათელ ვიღოთ ქართველთა კ~ზისა მიერ ხ~ იგი მიუგებდა უწყი
ძმაო რ~ მართალი სჯ
ული არს ქართველთა: ა~დ მას ჰკითხონ დღესა მას განიკითხვისასა რ~ლთა პ~დ
ინებეს განწვალება: მე არა შე
ვერთვი ქართველთა: და ესმა ი~ნეს თქმული ესე მიუგო და ჰრქვა მიკვირს სიბრძნისა
შენისაგან რ~ლ უწყი და უ
მჯობესსა არა აღირჩევ: აწ მე არა ვერჩი განზრახვასა შენსა: ა~დ ნათელ ვიღებ
სარწმუნოებასა ზ~ა ქართ
ველთასა და მყის მოვიდა და ნათელ იღო: სარწმუნოებასა ზ~ა ჩვენსა ი~ნეს მ~რ
კ~ზისა: და მრავალი სიმრავლე
სომეხთა მოვიდა ნათლის ღებად და იქმნა სიხარული. და მხიარულება: ხ~ ზაქარია
ეგო ურწმნოებასავე ზ~ა
eსე ვ~რი ნიჭი და პატივი მიჰმადლა მის მიერ შეყვარებულმან ღ~ნ თამარს გარნა არცა
ესე უდებ იქმნა მოქ
მედებად საქმეთა სათნოთა ღ~ჳთა ამისთ~ს ჵელყო აღშენებად საყოფელსა
გამმარჯვებელსა თ~სსა
ზეშთა კ~ხლისა ვარძიისა ღ~თის მშობელისასა: ზემო ვარძიით ქვემო ვარძიით,
მიცვალებითა: რ~ლიცა
კლდისაგან გამოკვეთა თჴთ პატიოსანი ეკლესია: და მონაზონთა საყოფელი სენაკები:
რ~ი მტერთაგან
ცა შეუვალ და უბრძოლველ ჰყო: ესე ვარძია პ~დ დაეწყო სანატრელსა მამასა მისსა
გიორგის: გარნა ვერ
სრულ ექმნა და დაეტევა რ~ლ დიდმან ამან აღასრულა: და შეამკო ყ~ითურთ: და
შეწირნა მრავალნი
და დიდროანნი სოფლები: და შეუმზადა ტრაპეზისა შემოსავალნი: და სხვანი
შემკობილებანი რ~ი ყ~ ისაგანვე მო
თხრობა ძნელ არს: თუ ვისმე ნებავს იხილენ ვარძია: და საქმენი მისნი ნაშენებნი და
ქვაბნი გამოკვეთილ

ნი: თუ ვითარ მეფემან თამარ გულს იდგინა: მსახურებად უბიწოსა და
განსაკრთომელისა სასწაულთა
მოქმედებისა ვარძიისა ღ~თის მშობელისა: ამისათ~ს უმეტეს იდიდა მეფობა მისი: ხ~
სხვანი საქმენი მისნი აღ
შენებანი. და შეწირვანი მონასტერთანი ისმინენით არა ხ~ თუ ოდენ საქართველოსა
მონასტერნი აა
შენნა და შეამკო: ა~დ პალესტინეს და იჲრუსალიმს აშენნა: პ~დ მონასტერნი: კ~დ
კვიპრეს და ღალიას შეამკო და უ
ყიდნა შესავალნი და აღაშენა მონასტერი: და შეამკო ყ~ითა წესითა პატიოსნისა
მონასტრისათა და კ~დ კოსტა
ნტინე პოლის აღუშენა მეტოქნი მათნი: გრძელ სადმე არს ყ~ისა მოთხრობილობა
რ~ლნი საბერძნეთს და ყ~ლსა
ელადას შინანი მონასტერნი: უხვად წყალობა მიფენილ ყვნა: და საქართველოსანი
მცირითგან მონასტერით
საყდარ ეკლესიანი არა დაუტევა. რ~ლ არა წყალობითა აღავსო: ესრეთ კეთილად
აღეპყრა გონება ს~კნთა მიმართ
კეთილთა: ხ~ მომნიჭებელი წყალობათა წარუმართებდა საქმესა დღე კეთილობასა
შ~ა: და ყ~ლნი გარემოს მყოფნი
ქალაქნი და ამირანი ძღვნითა და ხარკის მოღებითა მოამშვიდებდეს პირსა მჵნეთა
სპათა მისთასა: და არბე
ვდიან ყ~თა ურჩთა მათთა: ხ~ აქამომდე კარი თურქთა ჰქონდა“ წარავლინნა
ლაშქარნი გარე მოდგომად: და
სცნეს რა თურქთა დააგდეს კარი და ივლტოდეს: ხ~ მეფემან აღიღო კარი: და დაუტევა
კარის მცველად ახალ
1-30 სტრ., 164v
ციხელი ი~ნე: და აჩინა მონაპირედ და უბოძა ათაბაგობა და ამირთ ამირაობა:
რ~ისათ~სცა დიდი წყენა
შეექმნა თურქთა: რ~ დიდად ავნებდა და წარუღო თურქთა გარეშემონი ქ~ყანანი
აღიხუნა და მიითვალნა
და წარმოგზავნა მახარობელი მეფეს წ~ე და დიდად დაიმადლა: და ივანესვე უბოძა
კარული: და მისი მიმდგო
მი ქ~ყანანი და წარემართებოდა სამეფო თამარისი: და დღითი დღე შეემატებოდა: და
შიში და ზარი დიდი
იყო ყ~ლთა სულტანთა ზ~ა: აღივსებოდა ნილოსი და იეფობდა ეგვიპტე:
მოაკლდებოდა ისმაელს: განი
ქიტნებოდა აგარ: იკ~ხოდა ისაკ: ესე სხვამან ვინმე სხვისათ~ს თქვა და მე აქა წინა
სიტყვა ვყოფ რ~
მოაკლდებოდა ძალსა მოჰმადიანთასა დამცემელიც ებანსა: რ~ ქ~ეანეთა ორღანონი
ჵმოვანობდეს კიდით კიდედ

მდე: დაშრტა სასოება მუსულმანთა: და ყ~ითურთ უღონონი ღონე ჰყოფდეს რათა
წყალობად მოიზიდონ
წყალობის მოყვარე თამარ: ამისთ~ს კ~დ წარვიდეს ხალიფასა არღარა პ~ლებრ ა~დ
ფ~დ შეცვალებით და შესახვე
წელთა სიტყვათა მოაჵსენებდეს: რათა ევედროს თამარს აღებად ხარკისა ოდენ
მახვილი მსრველი დააყე
ნონ და ჯაჭვი შემკურელი: რ~ი ესე ყო ხალიფამან და წარმოავლინა მოციქული
ორგზის ამის პირისათ~ს და დიდნი და მრა
ვალფერნი სამეფონი ძღვენნი უცხონი წარმოგზავნნა: და დიდითა სიმდაბლითა
შემოეხვეწა თამარს რ~
აღიღოს ხარკი და დააცადოს რბევა: ისმინა თამარ ამისი ვედრება: და ესრეთ მისცა
პასუხი: აღმისრულებიეს
თხოვა შენი: და რ~ლთაცა ინებონ მშვიდობა თავთა თ~სთა და მოიღონ ხარკი წ~ე ჩემსა
ამათდა მიმინიჭებიეს
მეცა ცხოვრება ვედრებისათ~ს შენისა რ~ი ესე ესრეთ იქმნა: eსერა ელმოდა
საბერძნეთისა სულტანსა მაღალსა ჩარ[..]ა
სლანის ძესა: სახელით ნუქარდინს: რ~ი უმაღლეს და უდიდეს იყო სხვათა ყ~თა
სულტანთა რ~ი მთავრო
ბდა დიდსა [სლტანსა] საბერძნეთსს ასიასა და კაბადუკიასა ვ~ე პონტოდ ზღვადმდე:
ესე იჩემებდა ზაკვით
სიყვარულსა: და გზავნიდა მოციქულთა მშვიდობისათჴს. მრავალ ჟამ: და ძღვენთა
შვენიერთა მრავალთა,
ეგრეთვე თამარ ჰყოფდა ნაცვალსა. სახედ მოციქულთა წარავლენდა ძღვენითა: გარნა
იგი ზაკვასა ჰფარვი
და: და ფიცთა მიერ განმსტრობად მოსწრაფე იყო ამის სამეფოსა: ამან მოუწოდა
ყოველსა სიმრავლესა
სპათა მისთასა: და შეკრიბა კაცი ოთხმეოცი ბევრი რ~ლ არს ოთხასი ათასი: განახვნა
პაპა მამურნი საუნჯე
ნი: და გამოყარნა ოქრო აურაცხელნი: და წარგზავნიდა ოქროთა შეკრებისა თ~ს
მჵედრობისა და ამცნებდა
რათა ორსა კეცსა მისცემდენ გაჩენილისასა და წარავლინნა ყ~თა საზღვართა მისთა.
და იწყო მესოპოტამს
და კალონეროთ: გალატიას: ღანგრას: ანკვირიას: ისავრიას: კაბადუკიას: დიდსა
სომხითს: ბითვინიას:
და საზღვართა ფებლაღონისათა: და არა დაუტევა თჴნიერ დედაკაცისა სოფელთა შ~ა
მათთა: ა~დ ყ~ლნი
აამჵედრნა: ხ~ თჴთ ამოისწრაფნა მიიწია უჯად სახელდებულთა მათ თურქთა თანა
რ~ლ არიან მჵნე ბრძო
ლასა შ~ა: და არიან სიმრავლითა ვ~ა მკალნი: გინა ჯინჭველნი: ამათ მისცნა ოქრო
მრავალნი: და კ~დ

ნიჭნი დიდნი ესეოდენ ვიდრე ასი ათასი მჵედარი შეკაზმული გამოიყვანა მათგან: და
კ~დ მიირთნა თჴნიერ
ნებისა მათისა შიშით. ეზინკელნი . ხალფერდელნი. და კარნუ ქალაქელნი: სალდუხის
ძე რ~ლსა
ნა
ცვლად მსახურებისა მოუღო კარნუ ქალაქი: და თჴსი ძმა დასვა, მუნ ვ~ა იტყვიან
გძღარბისათვის
1-30 სტრ., 165r
[.] ჵმელისასა შვილ მრავალ არს ცხოველი ესე: და რაჟამს იხილნეს ნაშობნი [ესე]თ~სნი
მრავალად
გამოვალს ბუდით თჴსით მართვეებით და განაწყობს და გოდლოის მათ ზ~ა: ეგრეთვე
ყო ნუქარდინცა იხი
ლნა რა ფ~დი იგი სიმრავლე შეკრებულად რ~ი ზეშთა იყო რიცხვისა: აღზვავნა
გულითა მსგავსად
სენაქერემისა და ამაღლდა ღ~ა ზ~ა არა შეიშინა პ~ლთა მათ მზაკვართა ფიცთაგან
[ვინათგან] და სიყვარუ
ლისა აღთქუმათა: ა~დ ფ~დ წინა უკუმო განჰმზადა თავი და მოიწია [თავ] ქალაქად
სევასტიად: და იწყო
მუნ განმზადებად საომართა მანქანათა: mაშინ წარმოავლინა მოციქული წ~ე
თამარისა: ესე
ვითარითა წიგნითა რ~ლსა წერილ იყო სახე ესე ვითარი: მე ნუქარდინ სულტანი ყ~ისა
ცისა ქვეშისა უ
მაღლესი მიმსგავსებული ანგ~სთასა თ~ა მდგომი ღ~ჳ: მოვლინებული დიდისა
მოჰმედისაგან მოგიმც
ნობ მეფესა ქართველთასა თამარს: ყ~ი დიაცი რეგვენია. შენ გიბრძანებია
ქართველთად აღებად
ჵრმლისა: და ღ~თისაგან საყვარელისა ისლემთა ერისა და ჵოცად მუსულმანთა და
კ~დ ნათესავსა ზ~ა
თავისუფალსა დადებად ხარკი ყმებური: აწ მე მოვალ რათა უსაჯო სამართალი,
სახლსა სპარსთასა და გა
ნგწვართო შენ: და ერი ეგე შენი არაოდეს აღებად კადრებად ჵრმლისა: რ~ი ღ~თსა
ჩვენდა უბოძებია: ხ~ ცხოვ
ნებით იგი ოდენ ვაცხოვნო რ~ლნ უწინარეს მოსვლისა ჩემისა თაყვანის მცეს წ~ე
კარვისა ჩემისა და აღი
აროს ქადაგება მოჰამად მოციქულისა და უარ ყოს სჯული შენი. და ჵელითა თ~სითა
იწყოს წ~ე ჩემსა
ლეწად ჯვარისა, რ~ლთა მიმართ დაგიცთ ცუდი სასოება აწ მოელოდი ნაცვალსა ჩემსა
რ~ი შეამთ
ხვიე სპარსთა: და ვითარ მოვიდა მოციქული:და შეიყვანეს თამარს წ~ე. და წიგნი
მისცა წარდგა და იწ

ყო რა უკადრებელთა სიტყვათა თქმად: უკეთუ მეფემან თქ~ნმან დაუტეოს სჯული
იპყრას სუ
ლტანმან ცოლად: და უკეთუ არა დაუტეოს სჯული იყოს ხარჭად სულტნისა: ხ~
ვითარ ამპარტავანად
იტყოდა სიტყვათა ამათ: წარმოდგა ზაქარია ამირ სპასალარი და უხეთქნა ჵელითა
პირსა: დაეცა და ვ~ა მკ~და
რი დაედვა: ვითარ აზიდნეს და აღმართნეს და ცნობად მოვიდა: ჰრქვა ზაქარია თუ
მოციქული არა იყავ
პ~დ ენისა აღმოკვეთა იყო სამართალი შენი: და მერმეღა თავისა კადნიერად
კადრებისათ~ს: აწ რაჳ არს სი
ტყვა ესე: წიგნი ვ~ა მიართვეს და იხილა თამარ ყ~დ არა აჩქარდა: ა~დ სხვა ეზეკია
იქმნებოდა სიმდაბლითა
და განმარტა წიგნი იგი წ~ე ღ~ჳ სულთითქუნა სიღრმით გულისათ და ცხელთა
ცრემლთა დამოდინებითა.
და ღ~თისა მიმართ სასოებისა. დამდებელმან: mერმე მოუწოდა მაშინ რ~ლნიცა
დახვდეს და ეზრახა მათ
ამის პირისათ~ს არცა ჩუკნად არცა მდედრად არცა განუბრძნობელად: მაშინ
მოუწოდეს სპათა იმერ
თა და ამერთა ნიკოფსით ვ~ე დარუბანდამდის და ბრძანება და წიგნები ქროდა. და
მალე მსრბოლთა
ცოტათა შ~ა დღეთა შემოკრიბეს: ვ~ა ვეფხნი სიკისკასითა: და ვ~ა ლომნი გულითა ქ~სა
ღ~თსა ესვიდეს.
და შეკრბეს ჯავახეთს: და არღარა ჰყოვნეს ა~დ მსწრაფლ მიმართეს ტაძარსა ყ~დ წ~ისა
ღ~თის მშობელისასა
ვარძიას: და ვარძიისა ღ~თის მშობელსა წ~ე ცრემლით შევედრნა სოსლან დ~თ და სპა
მისი. და დროშა
ბედნიერად ჵმარებული და წარგზავნა ვარძიით ლაშქარნი რ~ლთა თჴთ თამარ
უძღოდა წინა შიშვლითა
1-30 სტრ., 165v
ფერჵითა: და ცრემლითა ასოვლებდა ღაწვთა მისთა: და წარუძღვა ბასიანის კერძოთა
და მიიწივნეს
მახლობელად კარისა: და დადგეს დღისა ერთისა სავალსა: და მაშინღა მოციქულნი
წარგზავნნა სულ
ტნისა და წარატანა თ~ა მოციქულიცა თ~სი: და მიუწერა ნაცვალი წიგნისა ესრეთ
ძალსა ღ~თისა ყოვლისა მპყ
რობელისასა მინდობილმან: და მარადის ქ~წ~ლისა მარიამის მვედრებელმან: და
პატიოსნისა ჯვარისა სა
სოებით მოსავმან წარვიკითხე ღ~თისა განსარისხებელი წიგნი შენი ჶი ნუქარდინ და
ვცან სიცრუენი

შენნი რათა ბჭე ღ~ი იყოს არა გასმიესა რ~ ყ~ი ცრუდ მფუცავი სახელსა ღ~ჳსა მის მ~რ
აღიჵოცოს
შენ ოქროსა შეკრებულთა სიმრავლისა მევირეთა მინდობილ ხარ უმეცარი მსჯავრსა
ღ~ჳსა: ხ~ მე
არცა სიმდიდრეთა არცა სპათა ჩემთა სიმრავლისა: არცა რას სხვასა კაცობრივსა
საქმესა მინდობილვარ
ა~დ ძალსაისა ღ~თისა ყ~ლისა მპყრობელისასა: და შეწევნასა ქ~ს ჯვარისასა რ~ლსა შენ
გმობ ესე რა ვითარი
შემოგეთვალა წარმომივლენიან მჵედრობა ქ~ს მოსახელე არა შენდა თაყვანის ცემად
ა~დ დამჵობად შენდა ზვა
ვისა მაგის და ამპარტავანისა გულისა შენისა: რათა განისწავლო ღ~ჳ მიერ არღარა
გმობად სახელსა მისსა:ი
ყავნ ნება ღ~ჳ და ნუ შენი სამართალი მისი და ნუ შენი: ხ~ მე უწყი დაჵსნილობა
მსახურთა შენთა: ამისთ~ს
წარმომივლენიეს მსახური ჩემი რათა წიგნისა შენისა პასუხი ადრე მოგართვას და
განგაკრძალოს: რ~ ჩემ მ~რ
წარმოვლენილთა სპათა ფერჵნი ესერა კართა შენთა ზ~ა დგანან: მისცა ესე ვითარი
წიგნი: და მერმე შემოსეს და უბოძეს
ნიჭი: და წარავლინა მოციქული სულტნისა: ხ~ თჴთ უბძანა თ~სთა სპათა ყ~თა
შესხდომა და თჴთ განვიდა
უმაღლესა ადგილსა: სადათ ყ~ლთა ხედვიდა და დავარდა მუჵლთა თ~სთა ზ~ა
დიდხან: და ტიროდა წ~ე ღ~ჳ: მერმე
აღდგა რა იხილვებოდა ადგილი იგი ყ~დ დალტობილად ცრემლთაგან მისთა: მერმე
მოიყვანნა წ~ე თ~სსა ყ~ლნი წარ
ჩინებულნი და უბრძანა ერისთავთა რათა თჴთოეული მათი მოვიდოდის წ~ე წ~ისა
ჯ~ისა და თაყვანისცემდენ და
შეემთხვეოდიან: და იწყეს მოსვლად ყ~თა ტირილით ვედრებად და თაყვანის ცემად
პატიოსნისა ჯვარისა: და
ამბორის ყოფად და ეგრეთვე შემთხვევად [ყ~თა] ჵელთა თამარისა და ანდერძ ყოფდეს
ყ~ლნი სახლთა შვილთა და სულ
თა წ~ე მისსა: რ~ ერთითა ჵელითა თჴთ მას ეპყრა ძელი ჯ~ჳ: ხ~ ერთითა ეზოს
მოძღვარსა ბასილის და ჯ~ის
მტვირთველსა: სრულ იქმნა რა ყ~ლთაგან ესრე სახედ თაყვანისცემა ჯ~ისა. მერმე
თჴთ მიიქვა პატიოსანი იგი ჯ~ი
ჵელითა თ~სითა და ამჵედრებულთა ზ~ა ყოველსა მჵარსა ნიში ჯ~ჳ გამოსახა სამგზის
და ულოცა: და ეგრეთ
წარემართნეს მინდობილნი ღ~ჳნი და თამარის ცრემლთანი: ხ~ წინა მბრძოლად იყო
ზაქარია მჵარგძელი
ამირ სპასალარი და ორნიცა იგი ძმანი ახალ ციხელნი შალვა და ივანე: დაღათუ შალვა
მანდატურთა უხუ

ცესი იყო ჭიაბერი და სხვანი თორელნი: და წარემართნეს ბასიანის კერძოსა: და მეფე
თამარ მოიქცა სა
მცხეს და მოვიდა ოძრჵეს: და მოიცალა ლოცვად და მარხვად მუნ იყო წ~ე მისსა
თევდორე ქართლისა
კ~ზი კაცი წ~ჳ და სახიერი: და მას თანა მრავალნი ებისკოპოზნი და მონაზონნი ღ~ჳ
სათნონი: რ~ლ
თა თ~ა იყო ი~ნე შავთელი კაცი ყ~დ განთქმული და საკვირველი მოღვაწებათა შ~ა და
ლექსთა გამო
მთქმელი და ევლოგი ქ~სთ~ს სულელი. რ~ლსა მოეღო მადლი წინასწარ
მცნობელობისა: იყვნეს მიმდენი
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ღამის თევანი და ლიტანიობანი: ამათ თ~ა იყვის მეფე თამარ დღისი და ღამე ყოველ
ლოცვითა და ფს~ნები
თა დაუძინებელად განათიის და ყ~ლგან საყდართა მონასტერთა და სოფელთა
უბრძანა ლიტანიობა და ვედ
რება ღ~ჳ: აწ ჯერარს მოხსენებად ვითარ იგი წყალობა ყო ღ~თნ ერსა თ~სსა ზ~ა
მეოხებითა ყ~დ წმიდისა ღ~თის
მშობელისა: და შეწევნითა ცხოველს მყოფელისა ჯ~ისათა: ხ~ ვითარ მიიწივნეს
ქ~ყანად ბასიანისა მუნ
იყო სულტანი დაბანაკებული ადგილსა ბოლოსიტეკად წოდებულსა: და იახლნეს რა
ბანაკსა სულტანისასა
არა იყო რიცხვი ცხენისა ჯორისა და აქლემისა მათისა კარვებისა. და
სარაფარდაგებისა მათისა მინდორი იგი ძლივ
იტევდა კარვებსა მათსა: ესრეთ ნებიერად მდგომარე იყ~ნეს და არა უდგა დარაჯანი
სულტანსა
mუნ დააწყვეს რაზმი ქართველთა: და მუნ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჵარგძელი
ამირ სპასალარი.
და ახალციხელი შალვა და ივანე: და სხვანი თორელნი და ერთ კერძო აფხაზნი და
იმერნი: და ერთ კერძო
ამერნი. და ჲერ კახნი: და ვითარ იხილნეს სულტანი. ცოტად ცხენნი ააჩქარნეს და
მიმართეს: ხ~ ვითარ ი
ხილნეს სპარსთა რ~ აუზიდავად მიდიოდეს დააგდეს სადგომი მათი: და სიმაგრეთა
მიმართეს რ~ მიავლინა
ღ~ნ მათ ზ~ა შიში დიდი: ხ~ ქ~ეანეთა იხილნეს რა მათ წ~ე გაქცეულნი: მიეტევნეს და
არა უტევნეს წა
რსლვად: ა~დ გარე მოიცვნეს და იქმნა ომი ფიცხელი, და ძლიერი. და განგრძელდა
მყოვარ ჟამ: და მოსწყ
დეს ორგნითვე ურიცხვნი: ხ~ უმეტეს სულტნისა სპანი მოისროდეს: და ესოდენ
განგრძელდა ომი.

რ~ლ ცხენი მოუკლეს ივანეს მსახურთ უხუცესსა. ზაქარიას გრიგოლს და ახალ
ციხელთა შალვას და ივა
ნეს და სხვათა მრავალთა თავადთა: და კნინღა სივლტოლად მიდრიკნეს ქართველნი:
და ქვეითად დარჩეს
რაზმსა შ~ა მჵნენი იგი ქართველნი: mაშინ ვ~ა იხილნეს ლაშქართა თ~ს თ~სნი
პატრონნი ქვეითნი:
გაწირნეს თავნი სიკ~დილად ჩამოჵდეს ცხენისაგან. და პატრონთა მათთა გვერდსა
დაუდგეს ქვეითნი ქვე
ითთა: და ეგრეთ ძლიერი ომი შეიქმნა: და ვითარ იხილნა დ~თ მჵნემან მორიდა ერთ
კერძო და მარჯვენასა მჵარ
სა მოჰრიდა ზაქარია მჵარგრძელმან: და ვითარ ქართველთა განეშორნეს რათა არა
ცხენთა მათთაგან დაი
თრგუნნენ ქვეითნი ქართველნი. და მიმართნეს სპარსთა კერძო. მსწრაფლ მიეტევნეს
ერთ კერძო.
სოსლან დ~თ: და ერთ კერძო ზაქარია: და ვითარ მგელნი ცხოვართა ეგრეთ
შეუ[ცვი]ტევდეს ურიცხვთა მათ
სპათა სულტნისათა: და პირველსა მოკიდებასა და ხეთქებასა ჵრმალთასა მოჰხედნა
წყალობა აურაცხელმან
ღ~ნ. მოსავთა ჯ~ისათა: და განადიდა დიდება დავითისი და თამარისი. ვარძიისა
ღ~თის მშობელმან: და ანაზდად ე
გეოდენი იგი სიმრავლე განსქდა იძლია და დაიფანტა: და ამას გვანდა თვალ
გარდაუწდომელი მაღნარი
მიწითურთ მოგლეჯილ იყო და განქცეულ: და სადეთცა თვალი მისწვთებოდა ყო
ველგან ტყეთა მსგა
ვსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად: ხ~ ჯერარს ამისიცა მოჵსენება: რ~ლ მეფისა
თამარის ოძრჵეს ყოფასა
შ~ა იყვნეს მიმდემნი ლოცვანი: და ღამის თევანი: დღესა ერთსა აღესრულა რა
სამღ~თო ჟამის წირვა
ზემო ჵსენებულისა ევლოგის მიერ: განკვირვება დაეცა ევლოგის: და იწყო ღაღადებად
სულელის მსგავსად
და იწყო აღმართ ხედვად: და ვითარ ხედვიდა ევლოგი: და ვითარ აღმა ხედვიდა ჵმა
ყო ევლოგი. ჭმუნვის სახედ
1-30 სტრ., 166v
და სამგზის დაეცა და მეყსეულად აღხლტნა: და აღიტყველნა ჵელნი: აჰა დიდება ღ~ა
ქ~ე ძლიერ არს ჵელო
ევლოგის სპარსთაგან არა გეშინის განუტევეთ რათა ვიდოდის მშვიდობით: ცნეს ყ~თა
რ~ წწ~ყლებით
იყო სიტყვა მისი: ა~დ ევლოგი არავის რა გამოუცხადა საიდუმლო თ~სი. თვინიერ
იოანე შავთელსა: რ~

მას ოდენ აუწყა: ვ~დ ჟ~ა ამას მოსცნა ღ~ნ ბარბაროზნი საძლეველად ჵელთა
ქ~ეანეთასა: და მყის წარვიდა
ევლოგი პირისაგან მათისა და დაიმალა: ხ~ ქართველთა იხილნეს რა გაქცეულნი. წ~ე
მათსა მტერნი თ~ს
ნი. აღსხდეს ჰუნეთა მათთა და დევნა უყვეს. ჰჵოცდეს ჩამოჰყრიდეს და იპყრობდეს
და სიმრავლისაგან ვერ
ივლტოდეს: ა~დ ურთიერთას დასთრგუნვიდეს: ხ~ ერი ქართველთა უვნებელად
დაიცვნა, რ~ლ არცა ერთი ვარგი
მეფისაგან შეწავებული კაცი მოკ~და: ა~დ ეგეოდენი სიმრავლე სპისა მათისა
ივლტოდა. და სპანი თამარისნი უ
ვნებელად დაიცვნა მოწყალებამან ღ~ჳმან რ~ მისცნა ღ~თნ ჵელთა მათთა. და
იხილვებოდა საქმე საკვირველი.
რ~ თჴთ იყ~ნეს მსახურ თჴსისა შეკრვისა რ~ლნი განერნეს პირსა მახვილისასა:
უდიდესი მათი შეიკუროდა უ
მცროსისა მიერ თჴსისა: და უწარჩინებულესი მათი მოიყვანებოდა გამობმული ძუასა
ცხენისასა: და ერთითა
საბლითა ერთისა მიერ კაცისა შეიკრვოდა ოცი: და თმითა გამოებმოდა ერთი ერთსა
ყრმისა მ~რ მცირისა
უმჯობესნი მბრძოლთანი მოიყვანებოდეს ვ~ა თიკანნი გამოიძივნეს [თიკანთა] ყ~ლნი
ადგილნი და გაქცეულთა
ჵოცდეს: ხ~ ნეშტთა ვ~ა მართვეთა ქათამთასა მოჰკრეფდეს და გაუშვებდეს
აურაცხელსა სიმრავლესა: რ~
ასსა სპარსსა ერთი ქ~ეანე ძლით მიხვდებოდა წარმომყვანელად: ესრეთ აღესრულა
წწ~ყლება ევლოგი
სი: მასვე ჟ~ა შ~ა ქმნითა რ~ლსა შ~ა იხილა ჩვენება იგი ესეოდენი დ~ბული ძლევა
მიმადლა ღ~ნ ცრემლთა. და
სასოებისა სიმტკიცესა თამარისთა რ~ი ესე იქმნა: ხ~ ესე ყ~ი რა ესრეთ იქმნა: მერმე
მოუჵდეს ბარგსა მათ
სა: და არა იყო განცდა მისი სიდიდითა ოქროსა და ვეცხლისა ჭურჭელთა. ნაქსოვთა
სიმრავლე აურაცხელ
ნი: სასმურნი ოქროსანი: თვალმარგალიტოვანი ლანკნები პინაკები ლაგვინებისა და
ქვაბებისა თ~ა
ყ~ითურთ სავსეთა მიუწდომელითა ალაფითა: ხ~ ცხენ ჯორისა და აქლემებისა
სიმრავლე და კარავთა და საფენე
ლთა სიმრავლე ურიცხვება რ~ლ დაყარეს ვინმე აღრაცხნეს. რ~ სავსე იყო ყ~ი საბანაკო
მათი: და ესრეთ ძლევა შემოსილ
ნი მადიდებელნი ღ~თისანი შემოიქცეს და დადგეს კარავთა შ~ა მათთა: dა ამისა შ~დ
შეეკაზმა მოქა
ლაქეთა ტფილისი: და შევიდა თამარ და დავით: ვ~ა მზისა შარავანდედი მიფენითა:
და შეიღეს დროშა

ნუქარდინისი შეიყვანეს პ~დ ეზინკელი მერმე სხვანი იგი წარჩინებულნი მოიყვანნა:
რ~ლნი სთნდეს
წ~ე თ~სსა თამარ: ყ~თა ნუგეშინისცეს და დიდად სახელოვნად სერითა ისტუმრნა და
უბოძა ყ~თა შესატ
ყვისად. და წარგზავნნა ციხეთა შ~ა ყ~ლსა ადგილსა. თჴნიერ ეზინკელისა: ა~დ იგი
დაიმჭირა ტფილის პატი
მრად: პ~ლისა პატივისა და სიყვარულისა წილ: ხ~ უკანასკნელ ეგეოდენი სახელოვანი
კაცი და დიდებული
განყიდა. ნალად ცხენთა. რ~ი ესე ყო თამარ პატივად სახლისა თ~სისა: და დიდებად:
რ~ი ესე არაოდეს ვისგან
ქმნილ იყო: დასაბამითგან ესე დ~ბად და სახსენებლად თავისა ყო: [ა~დ] აწ კ~დ
აღივსნეს ყ~ნი საგანძურნი.
სამეფონი ოქროთა და ჭურჭლითა ოქროსათა, რ~ მიწისა მსგავსად შეასხმიდეს
ოქროსა: ხ~ თვალსა და მარგალიტ
1-30 სტრ., 167r
სა წყვით დასდებდეს: ხ~ ოქრო ქსოვილთა ბერძულთა და სხვათა ძვირად
საპოვნელთა ვ~ა ცუდთა სამოსელთა უ
რცხელთა დაჰყრიდეს: ხ~ ვეცხლისა ჭურჭელთა არღარა აქვნდა პატივი შ~ა პალატსა
მეფისასა: რ~ ყ~ი ოქრო
სა და ბროლისა წინა გებული იყო ინდოურთა ქვათაგან შემკობილი რ~ლითა აღავსნა
ყ~ნი ეკლესიანი: რ~ლთა
მიანიჭა სამსახურებელად სიწმიდეთა საიდუმლოთასა: და აღავსნა ყ~თა
მთხოველთანი: და განაძღნა
ყ~ნი გლახაკნი და აღუვსო წიაღნი მათნი: eსრეთ ადიდე[ბდე]ს ღ~თი მადიდებელთა
თ~სთა: ესრეთ აღამა
ღლებს წ~ე თჴსსა მდაბალთა ესრეთ შემწე არს მოსავთა მისთა: ესე ვითართა ნიჭთა
მიანიჭებს მინდობილთა
თ~სთა: რ~ არა რა სხვა დაიდვა თამარ გულსა თჴსსა ვითარ დასაბამი იგი სიბრძნისა
შიში [ღ~ჳ] ~ისა და სამართალი
და წყალობა სწორად ყ~თა ზ~ა იყო დღეთა მისთა სიმრავლე: და მრავალი მშვიდობა
განეფინა მადლი ბა
გეთა მისთა: ამისთ~ს აკ~ხა იგი ღ~ნ უკ~ე და დაადგრა თავსა მისსა გვირგვინი
პატიოსნებისა: და დასდვა წელ
თა მისთა მახვილი ძლიერებისა და წარემართა სუფევად უკ~ე. ჭ~ტებისათ~ს
სიმშვიდისა და სიმართლისა ჯე
რარს ამისთ~სცა თქმად ვ~დ ქმნნეს მრავალთა დედათა ძლიერება: ა~დ არა ესრეთ ვ~რ
ამან არა ვერაგობისაა ღონი
თა აცხოვნებდა ერსა: თ~სსა, ა~დ სიბრძნისა წინა ძღომითა და სიმართლითა და
უმანკოებითა დ~თნითა სიმშვი

დითა: იაკობის მსგავსითა: სიუხვითა აბრამისებრითა: მოწყალებითა იესო ღ~ჳ
მსგავსითა და სამარ
თალითა მისისა მობაძავითა: დღეთა შ~ა თამარისთა არავინ გამოჩნდა
მიმძლავრებული მეცნიერებითა მისითა
არცავინ დაშჯილი თვინიერ ძველისა[ სჯლისა] სჯლისა რ~ი ძეს ავაზაკთა ზ~ა
ძელსა ზ~ა ჩამორჩობა თჴთ არცა ვის ღი
რსსა სიკ~დილისასა და არცა პატიჟისასა მიეჵადა თ~ა ნადები არცავინ ბრძანებითა
მისითა ასო მოკვეთილ
იქმნა: არცა სიბრმითა დაისაჯა თჴნიერ გუზან ღირსი სიკ~დილისა. რ~ი ორგულობით
განდგა და კოლას სა
დმე მთათა შ~ა ავაზაკობდა. მალვით ესე შეიპყრეს მთი ბავთა თივისათა და დ~თ
მეფისა წ~ე მოიყვანეს ხ~ მან
უწყოდა დიდი მოწყალება თამარისი. ამისთ~ს მისსა შეკითხვამდის თვალნი დასწვნა
ნაცვლად მრავალთა სის
ხლთა ქ~ეანეთასა ხ~ არა ოდეს თ~სსა სამეფოსა შ~ა იყო კეთილიანობა: ა~დ ყ~ლთა
ქ~ეანეთათ~ს და რ~ლნი
მძლავრობდეს ქ~ეანეთა ყ~ლთა მიუმცნო რათა აზადად იყვნენ და ფიცხლად.
დამორჩილდენ შიშითა და სიყვარუ
ლითა მისითა: წარავლენდის სარწმუნოთა თ~სთა და დავედრის: ესრეთ
ალექსანდრიით ყ~ისა თ~ა ლუბიისა. სი
ნისა მთისა: და მათ კერძოთა ეკლესიათა. მონასტერთა: და ერთა ~ქეანეთა
მიიკითხვიდეს: ხ~ იჲლიმისა
თჴს რადღა საჵმარ არს თქმად: რ~ წარგზავნის ამათ ყ~თა შინა ბარძიმ ფეშხუმებსა
ეკლესიათა: და სი
წმიდეთა საბურავებსა: და მონაზონთა და გლახაკთათ~ს ოქროთა აურაცხელთა.
ტყვენი განათავისუფლ
ნა: და ხარკი ერისა თ~სსა [თჴთ] უკუნსცის და ყ~ი ჭირი [დაჭირებლი] აღიღის
მათგან. კ~დ კერძოთა ელადისა
თა, და მთაწმიდისა ეგრეთვე მაკედონიისათა პეტრიღონოს კერძოთა თრაკისათა. და
კოსტანტინე
პოლის მონასტრებთა რომანას და ყოველგან: და კ~დ ისავრიას კურუხეთს: და ყ~თა
მათ სანახებთა შავი
სა მთისათა და კვიპრისათა: ესე ყ~ლნი აღავსნა ქველის საქმითა რ~ლისათ~ს ისმინეთ
თუ ვითარ მოხედვიდა
ღ~ი საქმეთა მისთა: მოიწინეს ოდესმე ჩვეულებისაებრ ქველის მოქმედებათათ~ს
ამისთა მონაზონნი შავისა
1-30 სტრ., 167v
შავისა მთისა ანტიოქიით. და კვიპრისა ჭალაკით: ეგრეთვე მთაწმიდით: და მრავალთა
ადგილთათ შეიწ

ყნარნა თამარ ვითარ ანგ~სნი და მრავალ დღე არა გაუშვნა: მერმე მისცნა ყ~თა დიადი.
და
აღავსნა ყ~ლითა საჵმრითა უკანასკნელ მათგან უფრო შარიელთა მისცა. დიდ ძალი
ოქრო: თჴთ მათთ
ვის და ყ~ლთა მონასტერთა განსაყოფელად: წარვიდეს მონაზონნი იგი. და მიიწივნეს
რა კოსტანტი
ნე პოლედ: ესმა მეფესა ბერძენთასა ალექსის ანგარსა: რ~ნ ძმასა თ~სსა ისაკს თვალნი
დასწვნა: და მე
ფობა წარუღო: ესე ყ~ითურთ ბოროტი კაცი იყო. და შეუტყვებელი მეფობისა. გარნა
უმეტეს ანგარებისა
თჴს საძააგელ იყო ყ~ლთა მიერ: იხილა სიდიდე იგი ოქროსა: რ~ი მიეცა თამარს და
წარუღო მათ მონაზო
ნთა: ხ~ ცნა რა ესე თამარ მეფემან ნაცვლად სხვა უფროსი წარგზავნა მათ წ~თა მ~რთ:
და ამით უმეტეს
არცხვინა ეშმაკსა: ხ~ განრისხნა მეფესა ზ~ა ბერძენთასა და წარგზავნნა მცირედნი
ვინმე ლიხთ იქითნი.
და წარუღეს ლაზია. ტრაპიზონი: ლიმონი: სამისონი: სინოპი: კერასუნდი: კიტორა,
ამასტრია: არა
კლია: და ყ~ლნი ადგილნი ფებლაღონისა: და პონტოსანი, და მისცა ნათესავსა თ~სსა
ალექსის კომ
ნიანოსსა ანდრონიკეს შვილსა, რ~ი იყო მაშინ თჴთ წ~ე თამარისა შემოხვეწილ: ესმა
ესე ფრანგთა რ~
მოეღო ბერძენთა შეწევნა აღმოსავლეთით გამოვიდეს ვენეტიკნი: და წარუღეს სამეფო
ქალაქი
მეფობისა თანა: და შეიხუეწა უბადრუკი იგი ალექსი ბორღალეთს თ~სისა სიძისა თ~ა:
ხ~ იხილა რა ბორღალელ
ლთა მეფემან სიძემან მისმან, შეიყვანა ციხესა ერთსა: და დაუფინა წ~ე მისსა ოქრო
დიადი. და ესრეთ
ჰრქვა აჰა ალექსი გულის სათქმელი იგი შენი ოქრო ესე მიიღე თჴნიერ სხვისა რ~ლისა
მე საზრიელისა
და წყლისა წილ: რ~ წარსწყმიდე ამისთ~ს სახლი სამეუფო. ქ~ეანეთა: და დაჵსენ თჴთ
მპყრობელობა ბერძე
ნთა: და ესრეთ მოკ~და საწყალობელი იგი სიყმილითა დაკლებული შეწევნისაგან
ღ~ჳ: ესრეთ საზარელ იყო
თამარ მტერთა ზ~ა: და კ~დ ესეოდენ ტკბილ და ძვირ უჵსენებელ, ვ~ემდის ესმა რა ესე
ყ~ი დიდითა ტკივილითა
იგლოვა: დაღათუ არა ღირს იყო მისთ~ს ტკივილი: რ~ რაცა ვის არა ჭ~ტებით აქუნდეს
არა იპყრობს დიდხან
გარნა თამარ უცხოსაცა ზ~ა და დავრდომილთა ლმობიერ იყო ტკივნეულობად და
წყალობად: ვითარ აწ ამასცა ზ~ა:

ესრეთ დღითი დღე წარმატებითა და განდიდებათა შინა იყო სკიპტრის მპყრობელთა
ყ~თა უბრწყინვალე
სი თამარ უმეტეს ღ~თის მსახურებასა ეკლესიათა და მონასტერთა კაზმასა და
შენებასა ობოლთა და ქურივთა და
შეწყალებასა და სამართლის მიფენასა ამას შ~ა იშვებდეს: და იხარებდეს სამეფონი
მისნი. ჟამ გარდვიდი
ან და განაგნიან სა ქმენი მანდაურნიდა მოინადირიან. კეთილი იგი სანადირო
გეგუთი: და აჯამეთი მერმე გარ
დმოვიდიან ქართლს სო მხითს და მერმე დადგიან დვინს. მოვიდიან ხარაჯითა გან
ძელნი და აღმართ ქა
ლაქნი. გაზაფხულ აღმოვლიან სომხითი: მოიღიან ხარაჯა. ნახჭევნელთა და
წარვიდიან კოლას თავსა არ
ტანისასა , და მუნით მოიღიან ხარაჯა. კარნუ ქალაქით: და ეზინკით. და სხვათა
გარემოსთა ქალაქთა [...]:
oც და მესამედ. გინათუ მეოთხედ აღმავლობასა მეფობისა მისისასა წელიწადსა
იკითხა საქმე კარისა: რ~ მრავლით
ჟამითგან ჰბრძოდეს სარგიზ თმოგველი შალვა თორელი და მესხნი: გარნა ვერა ღონე
ქნეს აღებისა რ~ ზამთრის
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მკსინვარებისაგან და სიცივისა უღონო იყვნეს მოდგომად: ხ~ ჟ~ა ყინვისასა
წყლისაგან გაყინულისა
ვერ შეუძლებდეს ბრძოლად: გარე შემოუხვნეს ყ~ნი ციხენი და სოფელნი: და იგი ხ~
მარტო ჰქონდა სპარსთა
მაშინ განიზრახა და წარავლინა დავით ზემოთ ლაშქრითა: წაიტანა ზაქარია და
იოვანე და უბრძანა რათა
დადგენ მუნ და ძლიერად[.....] ეომონ: და ხანგრძლად იქმნა ესე: და თჴთ თამარ
დადგა ჯავახეთს: და მუნ მოელო
და ამბავსა მათსა ებრძოლეს უკვე შეკრულსა მას ღონესა წყლისათ~ს და მრავალთა
შ~ა დღეთა გან
ტეხეს ადგილი იგი და გამოიცალა წყალი და მის თანა უმრავლესნი მოქალაქენიცა: ხ~
დაშთომილთა მათ
ითხოვეს დ~თისგან რათა თჴთ თამარ მივიდეს და მას მიენდვნენ. რ~ ეშინოდათ
სიტყვათა მათთა თ~ს გინები
სათა. რ~ლთა ციხით გამოიტყოდეს, პ~ლ მაშინ მოახსენეს ესე თამარს და მივიდა
თჴთ: და მოიხვნეს კლი
ტენი წ~ე ძისა მისისა გიორგისა და მერმე თამარს წ~ე და ითხოვდეს თავთა
მშვიდობასა და ფიცსა რათა არა განსცეს
კარი ვითარ ანისი და დვინი ა~დ სამეფოდ დაიჭიროს მისცა ამისთ~ს სიტყვა მტკიცე
და უბრძანა ძესა

თვისსა გიორგის რათა შევიდეს და თჴთ მოითვალოს ქალაქი და ციხე. რ~ი ესე ესრეთ
იქმნა: და ესე ერთი
ქალაქი და ციხე. თვისად დაიჭირა მათ ყ~ლთაგან რ~ნი აიხვნა, ზორაკერტით
რაჵსამდის გაგით განძამ
დის და ჯავახეთით სპერამდის: dა ვისცა [...] ათშვიდმეტსა წელიწადსა შინა ესე
სქმენი თამარისგან გე
მცრებიან: და მისთა ლაშქართაგა წელიწდისა ერთისა დღეთა თუ ვითარ შეუძლო
ყ~თა [დღეთა] მათ გარე
თა აღმართ ოდენ შეხედვა. რ~ლნი ჰქონან ციხენი მჵარგძელთა ოდენ სახლთა ზემოთ
და ქვემოთ:
ხ~ ამა სიხარულსა და შვებასა შეუდგა მწუხარება რ~ მიიცვალაჱ სოსლან დავით კაცი
აღ
სავსე ყ~ითა კეთილითა სამღ~თოთა და საკაცობოთა შესახედავითა განშვენებული: ხ~
წყობათა ომსა შ~ა
მჵნე უხვი და მდაბალი და სხვითა ყ~ითა სიკეთე აღმატებული: და დაუტევნა ორნი
ძენი ყრმა ვ~ე მე ლაშა
გიორგი: ხ~ ასული რუსუდან: და იტირეს: და იტყებდეს და დაუტევეს მწუხარებაჳ ყ~ა
მუნ მკვიდროვან
სა: და მათ უკვე ჟამთა: არა მცირედსა ჟ~ა მშვიდობა იყო ყოველგან და მეფე იყო
გეგუთს რ~ იყო წ~ნი
მარხვანი: და მჵარგძელნი ორნივე მეფეს წ~ე იყვნეს: და ვითარ ცნა არდაველის
სულტანმან: აღძრა
მტერობაჳ ქ~ეანეთა ზ~ა: მოუწოდა სპათა თ~სთა და წარმოემართა უწყოდა
მჵარგრძელთა შ~ა უყოფლო
ბა წარმოვიდა და აღმოვლო რაჵსის პირი გზა გზა არავის ავნო: და უგრძნობლად
მოვიდა და მოიწია ანისის
ქალაქის სიახლესა: და დიდსა შაბათსა მწუხრი მორაეახლა: ქალაქსა და ვითარ
ცისკარი მოეახლა და ჰკრეს
ძელსა და განახვნეს კარნი ქალაქისანი. მყის მიეტევნეს კარსა ქალქისასა: შეუტევეს
ცხენით და
ვერღარა მოასწრეს კარნი: და შევიდეს ქალაქად იწყეს ჵოცად და კლვად და ტყვეობად
უმრავლესი, ე
რი იყო ეკლესიათა შ~ა: ვითარ შეჰგავს ქ~ეანეთა სჯულსა. ხ~ რ~ლი მე შეივლტოდიან
დარბაზოვანთა შ~ა
და მუნ გამაგრდიან: და რ~ლნი მე ქვაბოანთა შ~ა რ~ლსა ქარტუნობით უწოდენ: არა
განერა ანუ ციხესა
ანუ ქარტუნსა. რ~ლსა შინა არა შევიდა: რ~ გარეშემო სამგნით ქარაფი იყო. კლდოვანი
და ქვაბოვანი ესრეთ
ჵელთ იგდეს რა ქალაქი ყ~ი. ერთი ბევრი და ორი ათასი კაცი ეკლესიათა შ~ა ვ~ა
ცხოვარი დაკლეს თჴნიერ
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მისსა რ~ლი უბანთა და ფოლორცთა შინა მოიკლა: ესეოდენ მძვინარედ მოაოჵრეს
ანისი: და სავსენი
ტვირთითა და ალაფითა ურიცხვითა წარვიდეს: და მიიწივნეს შინა: ხ~ ესე ანისის
მოოჵრების ამბავი
ახალკვირიაკედ აცნობეს მეფეს თამარს სცნეს რა ამირ სპასალარმან ზაქარიამ და
მსახურთ უ
ხუცესმან ივანემ. დიდად დამძიმდენ და მწუხარებამან მოიცვნა და გულნი მათნი
ცეცხლებრ ენთებო
და და რამცა ყვეს არა უწყოდეს. ხ~ მეფე და ყ~ნი სპანი მისნი. მწუხარებითა და გულის
წყრომითა მო
ცულნი სპარსთა მ~რთ ბრძოლისა ყოფად აღეგზნეს: მაშინ მჵარგძელთა ჰრქვეს მეფესა
მოიწია ბორო
ტი ჩვენ ზ~ა გარდასვლითა მცნებათა ღ~ჳთა რ~ლ ესეოდენი სული ქ~ეანე მოისრა
ცუდ რჯულთა სარკინოზთა მ~რ
ცოდვათა ჩვენთათ~ს ა~დ ვესავ წყალობასა ღ~ჳსა და პატიოსანსა ჯ~ა: რათა არა
მისცნეს მოსავნი ჯ~ჳნი.
სრულიადსა წარწყმედასა: ა~დ ჩვენცა შური ვაგოთ და ნაცვლისა ქმნად
განვემზადნეთ: და სიცრუვე
მათი მათდავე მიექცეს: შენ მეფეო ამცენ სპათა შენთა რათა მზა იყვნენ არდაველის
სულტანსა ზ~ა წარს
ვად: პ~დ წარვიდეთ ანის და ვინ სადა ვპოოთ სპარსთაგანი მოვინადიროთ: და რათა
არა ცნან მცირედითა ლაშქრი
თა წარვიდეთ უკვე დიდნი წარვალთ სცნობენ და სიმაგრეთა შევლენ: ა~დ მცირითა
ლაშქრითა შემეწიე: და რა
ჟამს შეგინებული მარხვა მოვიდეს მზამცა არიან რ~ჟ~ს ჩვენ მოგახსენოთ: სთნდა
მეფესა თქმული
მათი და უბრძანა მეფემან რათა მზა იყვნენ სპანი მისნი: და მჵარგრძელნი
წარმოვიდეს ანის და იწყეს კა
ზმად და მოიახლა ბილწისა სჯულისა მათისა მარხვა წარმოავლინეს წ~ე მეფისა კაცი
ლაშქრისა მთხოვე
ლად არდაველისა სულტანსა თ~ა: მაშინ უბრძანა მესხთა თორელთა თმოგველთა ჲერ
კახთა სომხი
თართა: ხ~ ქართველნი არა წარატანა რათა არა აგრძნან არდაველს მყოფთა: შეკრბეს
ანის და წარე
მართნეს არდაველს გარდავლეს გელაქუნი: და ჩავლეს ისპიანი გავიდეს ხვაფრის
ჵიდსა: და მიჰმა
რთეს არდაველს: ხ~ ესრეთ მოუწონეს ჟამი რ~ლ აიდი განთენდებოდა: რ~ლ არს
აღვსება მათი და მას ღა
მესა გარე მოადგეს არდაველს: და ვითარ ჵმა ყო ქადაგმან ბილწისა ქადაგებისა
მათისამან: და გაჵშირდა მუ

ყრთა ყივილი ყოვლგნით ცხენი შემოუტევეს მჵარგძელთა და უომროდ ჵელთ იგდეს
სრულობით ქალაქი
იგი: სულტანი ცოლნი და შვილნი მისნი: და ყ~ი სიმდიდრე სულტნისა. და ქალაქისა
მის: ესრეთ აღივსნეს
სიმდიდრითა აურაცხელითა თვალითა და მარგალიტითა: ოქროთა და ვეცხლითა
ჭურჭლითა ოქროსა და ვეცხლისათა: შე
სამოსლითა და საფენლითა და ყ~ითა სიმდიდრითა: ეგოდენ გამდიდრებულისა
ქალაქისა რ~ლ მოთხრობა შეუძლებელ
არს აღივსნეს ცხენითა ჯორითა და აქლემითა: და საქონელი მათი თჴთ მათთავე
საჵედართა აღკიდეს: და ეს
რეთ გამარჯვებულნი წარმოემართნეს: ხ~ სულტანი არდაველისა და ცოლნი და
შვილნი მისნი ტყვედ წამოიყ
ვანეს: და ათორმეტი ათასი კაცი რჩეული მიზგითთა შ~ა მათთა მოკლეს: ვითარ იგი
მათ ყვეს ანისისა,
ეკლესიასა შ~ა სხვა უმრავლესი ერი მოკლეს და სხვა ტყვე ჰყვეს. აღმოიარეს იგივე გზა
და ესეთი
ძლევა შემოსილნი მოიწივნეს ანისს და დიდად ნუგეშინისიცეს: და ესრეთ მოიწივნეს
წ~ე მეფეთ
მეფესა და დედოფალთ დედოფლისა თამარის წ~ე მოიღეს ძღვენი და არმაღანი:
აღავსნეს მეფე და ყ~ნი წ~ე მისსა
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მყოფნი: მას კოლას დგა მეფე აღივსო ყ~ი სამეფონი ამისნი სიმდიდრითა
აურაცხელითა ოქროთა
ვეცხლითა და სხვითა ყ~ითა სიმდიდრითა: რ~იცა მოიღეს ზაქარია და ივანე რ~ლისა
თ~სცა დიდად მადრიელ
მან მეფემან უბოძა. მრავალნი ციხენი და ქალაქნი და ქ~ყანანი და ესრეთ
მადიდებელნი ღ~თისანი იშ
ვებდეს: და იხარებდეს და ნებიერად იყოფოდეს. და მოუდიოდა გარეშემოთა
მყოფთაგან ხარაჯა ძღვენი უ
რიცხვი: ხ~ სხვასა ჟ~ა მოვიდეს მეფეს წ~ე. მჵარგრძელნი ზაქარია ამირსპასალარი და
მსახურ თუხუცესი იოანე
და ვარამ გაგელი: და მოახსენეს ძლიერო ჵელმწიფეო და შარავანდედთა შ~ს უმეტეს
აღმობრწყინვებულო: ი
ხილე და განიცადე სამეფო თქ~ნი: და სცან სიმჵნე და სიქველე სპათა შენთა: გულის
ჵმა ყავ რ~ მრავალნი ახო
ვანნი მჵნენი: და ქველნი იპოებიან სპათა შენთა: შ~ს რ~ არავინ არის წინა აღმდგომი
მათი აწ ბძანოს მეფო
ბამან თქ~ნმან: რათა არა ცუდად ვაუქმოთ სპანი თქ~ნნი: და დავიწყებასა მიეცეს
სიმჵნე მათი: ა~დ აღვამჵედ

როთ ერაყს რომ გვარს ზ~ა: რ~ლ არს ხვარასანი: რათა ცნან ყ~თა სპათა
აღმოსავლეთისათა ძალი და სიმჵნე ჩ~ნი:
აწ უბრძანე სპათა საქართველოსათა რათა მზა იყვნენ ლაშქრობად ხვარასანს დაღათუ
არავინ ქართველთა
განი მიწევნულ არს მუნ ხვარასანს და ერაყს: ა~დ ბრძანე რათა ნიკოფსით,
დარუბანდამდის აღიჭურ
ნენ: და მზა იყვნენ საომროდ: და ვითარ ესმნეს თქმულნი მჵარგძელთანი:
აშიაზე#----------------------------------------მეფესა მოწოდა ყ~თა წარჩინებლ
თა ამის სამეფოსათა, ამერთა და იმერთა, აწყა თქმლი მათი:
ხ~ ვ~რ ესმა ლაშქრად წვევა მჵარგძელთაგან ჰსთნდა
#----------------------------------------------------სთნდა ყ~ლთა მათი: და დაასკვ
ნეს ლაშქრობა: და იწყეს კაზმად და ვ~ა მოიწია არე სთვლისა: მოვიდეს ტფილისს წ~ე
მეფისა და განიხილნა
რა სპანი თჴსნი: და მოეწონა აბჯართ განწყობილება და ცხენ კეთილობა მათი:
სიდიდე და სიმჵნე სპათა მისთა
და შურითა სპარსთათა აღსავსეობა: და მოიღო დროშა სვიანად ჵმარებული
გორგასლიანი და დავითიანი: და შევე
დრა მასვე ვარძიისა ღ~თის მშობელსა დროშა და ლაშქარი და ულოცა, და წარავლინა
სპარსეთს: მისცა დროშა
ზაქარია ამირ სპასალარსა ზაქარიას და წარემართნეს სპარსეთად. ჩავლეს პირი
ნახჭევნისა და გავიდეს ჯუღას და რაჵსი
სა პირსა. და შევლეს იწრო იგი ჵევი დარადუზისა და აღვიდეს მარანდს: ხ~
მარანდელნი ამისნი მცნობელ
ნი შეივლტოდეს კლდეთა შ~ა: და ესენი მარანდს რა მივიდეს არა პოეს კაცი: ეგონათ
მთასა მარანდისასა
ყოფა სპათა ადარბადაგანისათა ამისთ~ს დაარჩიეს ხუთასი რჩეული მჵედარი დ~ბლი
და აზნაური
და აჩინეს მჵედართ მთავრად თაყიადინ თმოგველი. წარემართნეს: და აღვლეს
აღმართნი მარანდისანი
და აღვიდეს ვაკესა თავსა მარანდისასა: და დადგეს მთასა მას ზ~ა რ~ ესრეთ ემცნო
ზაქარიას
რათა არავის ბრძოლონ მიღმართ ვ~ემდის არა მივიდეს იგი: და თუ დიდი ლაშქარი
ნახონ აცნობონ ზაქარიას
და რაცა ჰრქვას მათ ყონ იგი: და დადგა ხუთასი კაცი წარჩინებული ხ~ ვ~ა იხილეს
მთით მარანდელთა
რ~ლნი შელტოლვილ იყვნეს ღირღალთა და კლდეთა შ~ა მაღალთა რ~ლ არს ზენა
კერძო მთასა მარანდი

სასა: უმაღლესი სხვათა მთათა: სავსე ქვითა და კლდითა იხილეს მცირე ლაშქარი. და
აღიჭურეს მოუჵდეს
ზარითა და ამბოხებითა მარანდელნი იგი. რ~ საწუნელ უჩნდეს ქართველნი
სიმცროსათჴს: ხ~ ესენი
მიეტევნეს ესოდენ ძლიერად და აოტეს რ~ლ მცირედნი განერნეს: და უმრავლესი
მოკლეს და სხვათა დე
ვნა უყვეს გრძლად: მაშინ აღვიდეს უმრავლესიცა იგი ლაშქარი ქართველთა და
იხილეს ნაომარი ადგილი
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მკვდრითა კაცითა და ცხენითა სავსე: და ქართველი კაცი არცა ერთი იპოებოდა და
ესეოდენი ძლევა მის
ცემოდათ ღ~თისაგან რ~ლ ხუთასი შუბი ხუთასსა კაცსა და ცხენსა ზ~ა ესვა: ესე რა
იხილეს განკვირდეს
და ქართველისა კაცისა ვერ პოვნა უკვირდათ: ამისთჴს უღონო ქმნილი და მწუხარე
ზაქარია იგონებდა
და არა უწყოდა თუ რამცა ყო: ვ~ა მცირედი ხანი დაეყოვნათ გამოჩნდეს დევნისაგან
შემოქცეულნი ლაშქა
რნი იხილა ზაქარია დიდად გამხიარულდა და მადლობა შეწირა ღ~ჳ მიმართ. რ~ლ
არცა ერთი კაცი ქა
რთველი მომკ~დარ იყო: და ესეთი ძლევა მისცემოდათ ღ~თისაგან რ~ლ ხუთასსა
კაცსა ხუთასი შუბი ხუ
თასისა კაცისა, და ცხენისათჴს დაესვათ და ესრეთ იხილეს დაღაცათუ ესრეთ
გამარჯვებოდათ, გარნა ყ~დვე
აბრალებდეს თაყიადინს: და უმეტეს ზაქარია მქისედ ეტყოდა ამბის უცნობელად
შებმისათ~ს: ხ~ ესრეთ გა
მხიარულებულნი და მმადლობელნი ღ~ჳნი გამარჯვებისათ~ს წარმოემართნეს და
მომართეს [...] ქალაქ
სა თავრეჟისასა გარდავლეს მთა დევსოფნად წოდებული: და ვითარ ესმათ თავრეჟს
მყოფთა მისლ
ვა ქართველთ ლაშქართა განკრთეს და ძრწოლამან შეიპყრნა ყ~ლნი მკვიდრნი
თავრეჟისანი ხოჯანი და ყ~ნი
წარჩინებულნი: და მიმდგომნი თავრეჟის ქალაქისანი მაშინ განიზრახეს რათა ხარკის
მიცემითა და ძღვნი
თა და შევრდომითა და ზენარისა თხოვნითა დაამშვიდონ ქართველთა სპათანი:
წარმოავლინნეს მოციქ
ულნი და ითხოვეს მშვიდობა. არა მოოხრება ქალაქისა მათისა აღუთქვეს ძღვენ
ურიცხვი ოქრო
ვეცხლი თვალნი პატიოსანნი და მარგალიტნი ძვირ ფასისანი. განკვირდენ ყ~ნი
წარჩინებულნი ქართ

ველთანი ზაქარია და ივანე მჵარგძელნი: აღუთქვეს მშვიდობა და უვნებელად განვლა
ქვეყანისა მა
თისა მოიმტკიცეს ფიცისა მიერ. მოვიდეს ყადნი ხოჯანი და ყ~ნი თავადნი
თავრეზისანი: და მოიღეს
ოქრო ვეცხლი ლარი თვალი მარგალიტი შესამოსელნი ცხენი ჯორი და აქლემი. და
საზრდელნი კმა სა
ყოფელნი ლაშქართათჴს. აღავსნეს დიდი და მცირენი და დაუდგინნეს ქალაქსა
მცველნი და წარვიდეს
განვლეს ადარბადაგანი და მიმართეს მანას და ცნა მელიქმან მანისამან მისვლა
ქართველთა: და ვ~ა თავ
რეზელთა ქმნეს მანცა ითხოვა მანცა მშვიდობა: და აღუთქვეს მოცემად ურიცხვი
საქონელი: უსმინა ზაქარიამ და მო
იყვანეს მშვიდობის ყოფად. და მოიღო მანცა ოქრო და ვეცხლნი და ქვანი
ძვირფასისანი და აღი
ვსნეს მუნცა ყ~ითა სიმდიდრითა. და დაუტევნეს მუნცა მცველნი ქალაქისა მის და
წარმოვიდეს მშვიდობით:
და მუნით წარმავალთა მიიწივნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს. და იყო ალიზის
ზღუდით განმაგრებული: ხ~
ქალაქი ძლიერად განამაგრეს: და იწყეს ფიცხელად ბრძოლა. და ვითარ განგრძელდა
ომი განყვეს თემთა და
თემთა ზღუდე ქალაქისაჳ რათა შესთხარონ: მაშინ იწყეს თხრად ზღუდეთა პ~დ
მარჯვენესა მჵარსა
მესხთა შეხვრიტეს და უწინ შევიდეს ქალაქსა [შევიდა] შ~ა და რ~ლნიცა დახვდეს
შიგნით მეომარნი იწყეს
ჵოცად და სრვად: აღივსნეს მესხნი ურიცხვითა საქონლითა: და მერმე შემოჵვრიტეს
ყოვლგნით და წარ
მოტყვენეს და აღივსნეს საქონლითა და მცირედ განისვენეს მუნ. და მერმე ამჵედრდეს
და წარემართნეს
ხვარასნით და მწუხრი მივიდეს მცირესა სოფელ ქალაქსა მუსულმანსა: იგიცა
მოატყვენეს და მცირედ განის~ნეს:
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და მერმე წარვიდეს ქალაქსა ხორასნისასა და ყაზმინს რა მიიწივნეს აიყარნეს და ვერ
წინა აღუდგეს ყაზმინ
ელნი: და ივლტოდეს მთად მოარბიეს იგიცა: და აღივსნეს საქონლითა: და აღკიდეს
საქონელი მათი მათსა
ვე საჵედართა კაცთა არა ავნებდეს. ა~დ ტყვედ წარმოიყვანდეს კაცთა და მცირეთა
ვაჟთა: და წარემართ
ნეს მთად ლტოლვილთა მიმართ. და მიესწრნეს და მიეწივნეს. აღივსნეს მუნცა
ოქროთა და ვეცხლი

თა და ცოლთა მათთა სამკაულითა. და უშინაგანეს რომგვარისა მიმართ მიიწინეს
რ~ლ არს ხორასანი,
და რაღა გრძელ სიტყვა ვითარ მიიწივნეს ვ~ე ქალაქად გურ[.]გნისად და მოაოჵრეს
ქ~ყანა იგი და ვერღარა
ძალედვა წიაღ სვლა ალაფისაგან: შემოიქცე გამარჯვებულნი და შემოსილნი
სიმდიდრითა ქართველნი: რ~
აქამომდე არავინ ქართველთა ნათესავი მიწურვილ იყო* <note>მიწევნლ იყო</note>
ლაშქრად: არა მეფე არა მთავარი და ვერვინ წი
ნა აღუდგა სპარსეთს შესვლასა მათსა ვერ ხვარასნის სულტანი. ვერცა ერაყისა და ვერ
რ~ი თემი: და ეს
რეთ უზომოთა და ურიცხვითა სიმდიდრითა აღვსებულნი და განმდიდრებულნი
შემოიქცეს და მოვიდეს კერ
ძოთა ერაყისათა: და ვითარ გურგნის ქვეყანისა ამბავი ქართველთა მიერ ქმნილი
უცნაურ ქმნულ იყო
ყ~თა მიერ. და ერაყის სულტნის მოსრვა: კაცი ვინმე მოსრულ იყო მანას სულტანსა
თანა: და ესე ვითა
რი ტყუილი ეთქვა ვ~დ მოვიდა თჴთ დიდი სულტანი. და გილანელნი სულტანი
ხვარასნისა: და ერაყის სულ
ტანი. და გილანელთა ყოვლგნით გზა შეუკრეს ქართველთა და მოსრნეს რ~ლ არცა
ერთი კაცი ქართ
ველთაგანი განერა. ეგოდენისა სიმრავლისაგან: არცა მთხრობელი მივა
საქართველოსა: ხ~ ესერა ესმა მელი
ქს მანისისა და მანელთა დიდად განიხარნეს. და ქართველთაგან დატევებულნი
მცველნი ქალაქისანი დაჵო
ცნეს და ძელსა ზ~ა ჩამოჰკიდეს გარნა ერთი კაცი ქართველი დაიმალა მცველთა
მათგანი ქალაქსა შ~ა: და
ვ~ა მოვიდეს ქართველნი ძლევა შემოსილნი და განმდიდრებულნი, მანას: წინა
გაეგება სულტანი მა
ნისა დიდითა ძღვნითა და ეგონა დაფარვა ნაქმრისა მათისა: იხილნა რა ზაქარია
იკითხა მცველნი მათგან
დატევებულნი: ხ~ მათ ჰრქვეს ვ~დ თავრეჟს წარვიდეს მუნ დატევებულთა მცველთა
თ~ა: მაშინ მოვიდა დამალუ
ლი იგი კაცი და აუწყა ნაქმარი მანელთა მცველთა მოწყვედა ტყავისა გაჵდა და ძელსა
ზ~ა დაკიდება: და შესწა
მა პირის პირ მელიქს: და იგინი იდგეს უსიტყველნი: და ვითარ ესმა ესე ზაქარიას და
ივანეს დიდად გამწარდეს
და ძნელად აღუჩნდეს ესე: შეიპყრეს მელიქი. და ყ~ლნი სახლეულნი და თჴსნი მისნი:
და ყ~ლნი სიკ~დიდ დასაჯნეს.
თვით იგი და შვილნი მისნი: ტყავები დაჰჵადეს და ძელსა ზ~ა ჩამოჰკიდეს. და ქალაქი
მოაოჵრეს მოწვეს და ტყვე

ყვეს: ხ~ სიმდიდრე რ~ლ წარმოიღეს შეუძლებელ არს აღრიცხვა მათი: და ესრეთ
მომართეს გზასა ადგილსა მას რ~ლ
აღმოევლოთ ადარბადაგანით მოვიდეს და მოეგებნეს პ~დ უჟანით: და მერმე
თავრეზელნი მითვე ძღვნითა
და მოართვეს სიმდიდრე აურაცხელნი. რ~ლითა აღივსნეს ს~დ სამეფონი: და თჴთ
მეფეთა მეფისა თამარისათ~ს
წარმოგზავნეს თვალნი დიდ ფასისანი ძვირად საპოვნელნი: და ჭურჭელნი უცხონი:
და დაუტევეს
მშვიდობით მყოფნი ადარბადაგანისანი: და გამოვლეს რაჵსი: და შემოვლეს პირი
ნახჭევნისა: და მოვიდეს
ტფილის წ~ე მეფისა: მხიარულ იქმნა მეფეთა მეფე მმადლობელი ღ~ჳ: და
მხიარულითა პირითა გაეგება ზიემითა და დ~ბითა
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იყო ჵმა ბუკთა და დუმბულთა რლ~ი არცა ძველ ოდესმე ქმნულ იყო: და ესე ვითარი
გამარჯვება არცა
მეფეთაგან არცა მთავართაგან ქმნილიყო შევიდეს ისანთა და დაჯდა მეფე ტახტსა ზ~ა
სამეუფოსა: შეუ
ძღვა ამირ სპასალარი: და შევიდეს თავადნი და დასხდეს წესისაებრ: და მოიღეს
არმაღანი ურიცხვი.
და დადვეს წ~ე მეფისა გაკვირდა მეფე რ~ლ არავის ქართველთაგანსა ე[..]ნახა ეზომნი
სიმდიდრენი აურაცხელ
ნი თვალნი და მარგალიტნი: ხ~ მეფე თამარ არა უმადლო იპოვა: ღ~ჳ მიმართ
აღასრულებდა ლიტანიო
ბასა და ღამის თევათა მრავალი განსცა ობოლთა და ქვრივთა ზ~ა და ეკლესიანი
აღავსო სიმდიდრითა და ლაშქართა ზ~ა
განყო საჭურჭლეჱ დიდი იყო მადლობა ღ~ჳ მიმართ დაუცადებელი ესე ვითარისა
გამარჯვებისა თ~ს: მაშინ მო
იწია მწუხარება დიდი რ~ მიიცვალა ზაქარია ამირ სპასალარი ძე სარგის ამირ
სპასალარისავე კაცი დიდად განდი
დებული: და ყ~ითა სათნოებითა აღსავსე: რ~ლიცა იგლოვა მეფემან და ყ~ნ კაცმან
საქართველოსამან რ~ არავინ მ
ჵნედ გამოჩენილ იყო მთავართა შ~ს ჟამთა ამათ რ~ გვარისაგანცა მოვეაქვნდა რ~ლი
იყო ნათესავით არტაქსესი
ჵელგრძელისა: და იყო სარწმუნოებითა სომეხი ა~დ ყ~ლნი სათნოებანი ღ~ჳნი და
საკაცობონი აქ~ნდეს: და დაუტევა
შვილი ერთი: მაშინ მეფემან მოუწოდა ივანეს მსახურთ უხუცესსა ძმასა ამის
ზაქარიასსა: და ინება აღყვანე
ბა პატივსა ძმისა მისისასა: და უბოძა ამირ სპასალარობა: ხ~ ივანე საქმისა ამისთ~ს
განკვირვებული ეტყოდა

მეფესა: პატივი ესე რ~ითა პატივი გიცემიეს ჩემდა დიდად დ~ბლ არს და მე უღირს
ვარ: ა~დ ამას გ~ები რათა ძმისა
ჩემისა სახელსა არა აჵსენებდეს ჩემ ზედა რათა არა მრცხვენეს ნაცვლად მისა დგომად:
ა~დ ათაბაგობითა
პატივმეც რ~ საქართველოსა შ~ა არა არს ესე წესად თქვენ მეფეთა წ~ე ათაბაგობა ამით
განადიდე წყალობა შენი ჩემ
ზედა რათა ახალსა უაღრესსა პატივსა ღირს მყო. და ათაბაგობა მიბოძო ვ~ა წესი
სულტანთა რ~ლ მეფეთა გამ
ზრდელთა და სულტანთა ათაბაგობით უჵმობენ: ამით განადიდე წყალობა შენი ჩემ
ზ~ა: უსმინა ესე მეფემან და უბო
ძა ათაბაგობა რ~ლ არა ყოფილიყო ქართველთა მეფისა წ~ე: და არცა ვის ბოძებოდაჱ
და მსახურთ უხუცესობა უბოძა
ვარამს გაგელს ზაქარიას ძესა. კაცსა საპატიოსა. და ლაშქრობათა შ~ა გამარჯვებულსა:
და ესრეთ იყ~ნიან
მარადის წ~ე მეფოს თამარისა: ხ~ მეფე თამარ ზამთარ დუინს იყვის: და ზაფხულის
კოლას და ცელის ტბას. ზოგ
ჯერ გარდვიდის აფხაზეთს გეგუთს და ცხუმს: მათ უკვე ჟამთა იწყე კაცთა მთეულთა
განდგომად ფხოე
ლთა და დიდოთა: დიდონი უკვე მშთვართა და უხარშავსა ჭამენ, და მრავალნი ძმანი
ერთსა დედაკაცსა მიიყ
ვანებენ ცოლად, და რ~ლნი მე უჩინარსა რასამე ეშმაკსა თაყ~ანის ცემენ: და ზოგნი
უნიშნოსა შავსა ძაღლსა: და
ამას ესე ვითარსა ჰყოფენ: ხ~ ფხოელნი ჯვარის მსახურნი არიან და ქ~ეანობასა
იჩემებენ: ამათ იწყეს რბევად
ჵოცად და ტყვეობად. ცხადად და ღამითჱ მაშინ მოუწოდა მეფემან თამარ ათაბაგსა
ივანეს. და ყ~თა მთე
ულთა დვალთა ცხრაზმელთა: მოჵეველთა: ჵადელთა: ცხავატელთა. ჭართალთა: და
ერწო თიანელთა:
მისცნა ივანე ათაბაგსა: და წარავლინა მათ ზ~ა: ხ~ ივანემ გონიერად ყო: აღვიდა მთასა
აშიაზე#------------ჵადისასა, და წარვლო
წვერი მთისა, და წარ
დგა მთასა ფხოე
#---------------------------------------ფხოელთა და დი
დოთასა: რ~ლი ესე არავის ექმნა არცა პ~ლ და არცა შ~დ: ერთ კერძო დაურჩა
დურძუკეთი: და ერთ კეძო
დიდოეთი და ფხოელი: ცნეს რა მისვლა ათაბაგისა: მოვიდეს ძღუნითა მეფენი
დურძუკთანი. მოსცეს ლაშქარი
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და დაუდგეს გვერდსა და იწყეს ზეიდამ ბრძოლად. კლვა. და რბევა, და დაწვა: და
მოსწყვიდნეს ური
ცხვი კაცი დიდო და ფხოელი და დაყვნეს სამნი თვენი ივნისი ივლისი და აგვისტოსი:
მაშინ შეიწრებუ
ლთა ათაბაგისაგან მოსცეს მძევლები: და აღუთქვეს მსახურება და ხარაჯა: და მოსცეს
პირი სიმტკიცისა.
ქმნეს ზავნი და წარმოასხა მძევლები: და ესრეთ გამარჯვებულნი მოვიდეს წ~ე მეფისა:
და ჰრქუვა ი~ნე
ათაბაგმან მეფესა თამარს: ჶი ძლიერო მეფეო იქმნა ბრძანება შენი და მოვაოჵრენ
ურჩნი მეფობისა შე
ნისანი: დიდოეთი. და ფხოლი, ხ~ მეფემან დიდათ დაუმადლა და უაღრესა პატივსა
აღიყვანა: და იყო ყ~ლ
გან მშვიდობა და წარმატება. და დღითი დღე შემატება სამეფოსა. ღ~თივ დაც ულისა
მეფისა თამარისათა. ხ~ სპანი
მისნი განისუენებდენ ნადირობითა და ბურთობით და თჴთ თავადნი და
წარჩინებულნი მ~დის მეფეს წ~ე იყვნიან.
იხარებდეს და აღივსებოდეს ნიჭითა და საბოძვრითა მეფისა მიერ თამარისა: რ~
ვითარ დიდისა მხიარულად ამბისაგან
მეტყუელი პირი აწ მწუხარებისა მ~რთ მიიქცევის: რ~ მეგულვების აწ წარმოთქმა
ყ~ისა სოფლისა საგლოველისა
ამბისა კოსტანტინეს ძმის წულისა ივბიმიანოსისათ~ს წერილ არს: რ~ლ ჰრქვა
ანგ~სმან მონაზონსა ვისმე რ~ლი
იგლოვდა სიკ~დილისათ~ს ივბიმიანოსისათ~ს ვ~დ რასა დააკლო ღ~ნ ქ~ეანეთა ესე
ვითარი მეფე რ~ლსა ანგ~სმან დაად
გა გვირგვინი სახილველად ყ~ლთა და ეტყოდა ანგ~სი რაჳ არს ბერო რასა გამოეძიებ
შენი მჯავრთა ღ~თისათა: აწ გი
ბრძანებს დასცხერ გამოძიებისაგან მაგის ბოროტისა არა უწყი რ~ლ აღმოსავლეთით
ვ~ე დასავლეთამდე უკეთუ მართლ
მადიდებელი იყოს: არცა იგი ღირს იყო მეფობასა ივბიმიანოსისა: არა თუმცა
საბერძნეთი ოდენ: ეგრეთვე აწცა იქ
მნა ამის დიდისა მეფისა საქმე: არა თუ ოდენ საქართველო. ა~დ არც თუ ოდენ ყ~ი
ქ~ყანა ღირს იყო მეფობასა თამა
რისასა: ნაჭარმაგევს გარდამოდგა მეფე თამარ და მის წ~ე იყვნეს ყ~ნი დ~ულნი და
წარჩინებულნი: და იურვნა
და განაგნა საქმენი. სამეფოსა თჴსისანი და უფროსღა ეკლესიათა და მონასტერთანი:
და მუნ დგომასა შ~ა გამოაჩნ
დ[..]ა სენი რ~ მომაოჵრებელი ჩვენი რ~ლი დღითი დღე დაუმძიმდებოდა მის ზ~ა: და
დიდხან ფარვიდა რათა არავინ
შეაწუხოს. გარნა ურგებელ იქმნა რა ჭირი რა მიმთვალველი კურნებისა: მაშინღა
განაცხადა. რ~ დედობრივ

მან უძლურებამან განგრძნობილითა შ~ნ მჵედრობათა არა თავს იდვა
შეუმთხვეველად მიშვება აგებულებისა.
და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდად ერთგულნი იგი კაცნი: თუ ვითარ უგულებელს
ყვეს ეგოდენი ტკივნეულობა
რ~ წარმოიყვანეს კუბოთა ტფილისს: და შ~დ მცირედთა დღეთა ენებათ და
ისწრაფდეს ჩვეულებისაებრ რათა
დასოს განვიდენ. და მუნ წარიყვანეს კუბოთავე. და დიდად განძნლედა სენი იგი
უწყალო: და კ~დ წარმოიყვა
ნეს აგარათა ციხე[..]სა და უქმ იქმნა მის ზ~ა ყ~ი ბნ~ბათა გამომეძიებლობა
მკურნალთა ჵელოვნებისა ამისთ~ს
ცა იყ~ნეს თჴთ მუნ და ყ~ა ადგილსა ლიტანიობანი. და ღამის თევანი მიმდემნი. და
ცრემლთა დინებანი იხილვე
ბოდეს მდიდართა და გლახაკთანი სწორებით გარნა განჩინებანი წინა აღუდგომელ
იყო: და დღემან იწყო მი
დრეკად: და მზემან დასვლად: და ჰაერმან სხვად ფერად უფერულობა: და ცისკარსა
დღისასა ზ~ა იწყეს შემო
სად ბნელთა ღრუბელთა. ღაწვთა მათ ვარდოვანთა იწყეს დაჭნობად: და თვალთა მათ
ტბაებრ მზისა შემ
ცხრომელთა. სიმრუმედ, მიმართეს: ჵელთა მათ მსახურებისაგან გლახაკთასა,
არაოდეს დაცხრომილთა, იწყეს
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მოუძლურებად: და ფერჵთა მათ მარადის ღ~ჳთ~ს მაშურალთა იწყეს შედრეკად: და
ყ~ნი ნიშნი ცხოვ
რებისანი სხვად და სხვად: ფერად იხილვებოდეს ზოგადმან უღუნოებამან მოიცვნა
ყ~ნი და არა უწყო
დეს თუ რამცა ყვეს: მთავარნი იცემდეს პირთა გლახაკნი იტყებდეს თავთა:
აშიაზე:#--------------------და ისხმიდიან თავთა ნაცარსა, და მტვერსა.
ათაბაგი და ყ~ნი ნაცვლად მიპყრობდეს თავ
#-----------------------------------------[და ყ~ნი ნაცვლად მოაკლე]
[ბდეს] თავთა თ~სთა და შვილთა თ~სთა ღ~ა და ითხოვდეს მის ზედა მომავალსა
სიკ~დილსა რათა მარტო ესე
დარჩეს და ჩვენ ყ~ნი მოგვსრენ: ამას ჵმობდეს და მოეცვათ სასვენებელი პალატისა:
რ~ლსა აქვნდა ცხედა
რი უბადრუკებისა ჩვენისა: და ღონე თუმცა იყო ეცდებოდეს რათა არა აუფლონ
სიკ~დილსა შემოსვლად: რა

იყო რ~ლი არა იხილვებოდა მუნ: ანუ სავედრებელთაგანი გინა მწუხარებათა: გარნა
მწოდებელი კართა ზ~ა დგა
და მბრძანებელისა წინა აღდგომა შეუძლებელ იყო: ბრძენმან ბრძნისა ნეტარება აქაცა
მოიღო თამარ: რ~
შემოუწოდა ყ~თა სამეფოსა თ~სისათა წ~ე მისსა: განიმტკიცა თავი თ~სი და მჵნედ
მჯდომარე ესრეთ ეტყოდა: ძმანო
ჩემნო და შვილნო: მე ესერეა მივიწოდები მსაჯულისაგან საშინელისა უსაშინელესისა
უფროს მეფეთა ქ~ყანისა
თა: რ~ლნ მიუხ~ნის სულნი მთავართანი: თქ~ნ ყ~ლნი თჴთ მოწამე ხართ რ~ თავისა
ჩემისა თ~ა მაქვნდა სიყვა
რული თქ~ნი: და სარგებელსა და სათნოსა თქვენსა არა დავაკლე თჴთოეულისაებრ
არზანგისაებრ: ვ~ემდის განგებითა
ღ~თისათა ვიყავ თქ~ნ ზ~ა მეფედ: აწ მეცა წარვალ მამათა ჩემთა თ~ა გზასა ჩემგან
უცხოსა. ბრძანებითა საში
ნელითა და განყოფითა საკვირველითა გევედრები ყ~ლთა: რათა მარადის კეთილსა
შ~ა იყ~ნეთ მახსენებელ ჩემდა: აჰა
ესერა მკვიდრად სახლისა ჩემისა დაგიტევებ რ~ლნი მომცნა ღ~ნ შვილნი ჩემნი:
გიორგი და რუსუდან: ეგენი
მიიხვენით ჩემ წილ: და მაგათ აღმოგივსონ დაკლებული ჩემი: შევედრნა ყ~ლთა და
მიუთვალნა წ~ე ხატსა ქ~ესსა
და ჯ~ა ცხოველს მყოფელსა: და მერმე უკანასკნელ ჵმა აღმოუტევა: და ყ~ლთა
მშვიდობა მისცა: ესრეთ მეტყ~ლმან
ქ~ე ღ~თო ჩემო მხოლო, დაუსრულებელო მეუფეო. ცათა და ქვეყანისაო: შენ
შეგვედრებ სამეფოსა ამას რ~ი შენ
მიერ მერწმუნა: და ერსა ამას პატიოსნითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა: და
შვილთა ამათ ჩემთა რ~ლნი შენ მომცენ,
და მერმე სულსა ჩემსა: მაშინ განვიდეს ყ~ნი მწარედ მტირალნი: და დაიძინა თამარ
ძილი იგი მართალ
თა თვესა იანვარსა ი~ჲ ქკ~სა უ~ია: და აღივსო მზე ქართლისა: და საფლავმან
სადიდებელად
თვისად დაგვაჭირვა ცხოვრება მსოფლიო ყ~თა ქ~ეანეთა: აქა რაღა ჯერარს თქმა გარნა
ბავთისა ღაღადი
ბნელი უნათლო. და გლოვა უნუგეშინისცემო: რ~ ვინ იყოს ნუგეშინისმცემელი ოდეს
მწუხარება ზოგადი იყოს.
ყ~თა თ~ს სატუხელ იქმნა პირი ქ~ყანისა აღეპარსა ყ~თა თავისა დიდებისა თ~ა
თმანიცა მხოლოდ სახელისა ოდენ მქო
ნებელთა ჵმასა თ~ა ვაებისასა ქვესკნელნიცა შეიძრნეს: ყ~ლნი ფლასითა ესრეთ
ჰგვანდა დაღათუ ჩვენ თანა
იგლოვს ცა და ყ~ი სოფელი: მაშინ უკვე აღმოიყვანეს და მცირეთა შ~ა დღეთა
მცხეთად დადვეს: და მერმე უ

კანასნელ თჴთ მუნვე გელათს დაამკვიდრეს თჴსსა შ~ა სამარხოსა დიდებად, მუნ შ~ა
დამკვიდრებულთა პაპა
თა, და მამათა მისთა სახელოვანთა, დიდთა მეფეთა თანა, და დატევა სამეფო ძესსა
თჴისსა ლაშას
iცვალა ფერი ქართველთა მხიარულებისა რ~ გან
ბიცნეს ბა[...]გენი მათნი რ~ლთა პირსა შ~ა პ~ლ სხვა არა რა მოაქვნდა ვითარ თამარ:
რ~ სახლთა ზ~ა აკროს
ტიხორად, თამარის შესხმათა დასწერდეს ბეჭედთა ზ~ა: და დანათა და არგანთა
შეამკობდეს: და ზ~ა თამარის ქებათა
1-30 სტრ., 172r
დასწერდეს [ბეჭედთა ზ~ა] და ყ~თა პირნი ერთბამად მზა იყვნეს რათა ღირსი რამე
თამარის საქებლობისა
სიტყვა აღმოთქვან: ყრმანი მემროწლენი განპებასა შინა ორნატთასა თამარის ქებათა
მელექსეობდიან:
ერაყს მყოფნი მეებნენი გინა მეჩანგენი თამარის შესხმათა მუსიკელობდიან: ფრანგნი
და ბერძენნი ზღვა
სა შინა მენავენი ნიავ კეთილობათა შ~ა თამარის ქებათა იტყოდიან, ესრეთ ყ~ი
სოფელი სავსე იყო მის მიერი
თა ქებითა და ყ~ი ენა ადიდებდა: რ~ლსაცა ოდენ სახელი მისი ისმიოდა: ხ~ საქმეთა
მისთა თ~ს რადღა საჵმარ არს
თქმად: რ~ კიდით კიდედმდეს განისმნეს ვ~ა თჴთ მოწამე არს ყ~ი ჩვენ მ~რ ხილული
სიტყვისაებრ ბრძნისა: არა უცთო
მელობა მგონიეს ძალისა უზეშთაესსა მეცადინობა: რ~ დაწყება და აღსასრული ამის
ჵელყოფისა სრულებით ეს
რეთ ჩანს: ვ~ა სიმძიმესა და პატიოსნობასა თანა ოქროსასა ქარქვეტისა ნამუსრევი რ~
ვინ რა წარმოთქვას.
ღირსი ამისთ~ს: გინა რა ვინ პ~ლ აქოს ანუ რ~ი უკანასკნელ სიმდაბლე. უზომო,
სიმაღლე შეუსწორებელი, სიმშვი
დე საქებელი: სიმქისე ჯეროვანი, ლმობიერება: მოწლე მოწყალება: თ~ა ლმობილი
უმანკოება: უზაკველი
სიწრფოება: უსიცრუო სახიერება, ზოგადი, სიუხვე აღუზვავებელი: და თავი ყ~ისა
კეთილისა შიში ღ~ჳ
და მსახურება მისი შეუორგულებელი: რ~ი ესე ყ~ი ამან ესრეთ მოიგო: ვითარ ერთი
სხვამან ვერვინ: და წამებს ამას
ყ~ი მახლობელი. სამეფო გარეშემო ქართლისა: თუ რაოდენნი დაგლახაკებულნი
მეფენი განამდიდრნა: რაოდენთა
მიმძლავრებულთა უკუნსცა სამეფო თ~სი: რაოდენნი განდევნილნი სამეფოდვე
თ~სად კ~დ აგნა: და რაოდენ

ნი სიკვდილად დასჯილნი განათავისუფლნა: და ამისი მოწამე არს სახლი
შარვანშეთი: და დარუბანდელთა. ღუნ
ძთა: ოვსთა ქაშაგთა კარნუ ქალაქელთა: და ტრაპიზონელთა რ~ნი თავისუფლებითსა
ცხოვრებასა ამის
მიერ იყვნეს, და მტერთაგან უზრუნველობასა: ხ~ სჯულთა მ~რთ საღ~თოთა ვინ იყო
ესრეთ მოშუნე გინა
სიმდაბლით თავისა მომდრეკელ: რ~ თევდოსი დიდისაცა აღემატებოდა. ლოცვანი
და ღამის თევანი რ~ლნი პალატსა
შ~ა ამისსა აღესრულებოდეს: საეჭველ მიჩნს მეუდაბნოეთაგანცა: ხ~ მარხვისათ~ს
რაღა ვთქვა რ~ წესი იყო
მონაზონთა და მამხილებელ უდებთა: ერი პალატისა: ეგრეთვე სიყვარულისათ~ს
ხუცესთა და მონაზონთასა ნამე
ტნავ არს თქმად. რ~ წესიერად ცხოვრებულნი კაცნი მარადღე იყვნან წ~ე მისსა: და
მახლობელად სასვენებელი
სა მისცის მათ საყოფელი: და თჴთ ზრდიდის საზრდელთა და ყ~ითა საჵმრითა რაცა
უნებნ: და უკეთუ მათგანნი
ვინმე იყვის უძლურ: თჴთ მივალნ მოხილვად და ნუგეშინისცემად: და თჴთ
განუმზადებნ ცხედარსა და სარე
ცელსა: ხ~ გლახაკთათჴს განეჩინნეს სარწმუნონი ზედა მდგომელნი: და ყ~ისა
სამეფოსა მისისა შემოსავალნი: რა
ცა იყო შ~ათ და გარეთ ყ~ისა ნაათალი გლახაკთა მიეცემოდა დაუკლებელად: ერთისა
ქართილისა მარცვლა[......] მდეცა:
და ამას ყ~დვე არა ჰგონებდა ქველის საქმედ მითვალულად წ~ე [მისსა] ღ~ჳ რ~ რჟ~ს
მოიცალის მარტოებით ყოფად მყის
აღიღის სასთველი გინა საკერავი. და ნაშრომსა მას თ~სთა ჵელთასა ხუცესთა და
გლახაკთა განუყოფენ თ~სითა
ჵელითა: ესრეთ წესითა განმტკიცებულითა: ღ~ჳ სახიერისა სათნოებისათა: არა
დაწყებისასა მიხედვიდა ა~დ აღსასრუ
ლისათა. და ვ~ა მზე სწორ პატიობით ყოველთა ზ~ა განუტეობდა: ნათელსა თ~სთა
შარავანდედთასა: ესრეთ წყალობითა
ყ~თათა მოიზიდვიდა წყალობად ღ~ჳ, ესრეთ გამოიფრ დიდა ჟამთაგან ესრეთ
განაძლიერებდა მეგობართა: დაღათუ არა
1-30 სტრ., 172v
რათ სიცრუვით მოგებულითა, და უსამართლოთა არაოდეს: მომედგრდა ჟამისაგან
არცა უდებ იქმნა ოდესცა გან
გებისათჴს, არაოდეს აუქმა გონება მისდა რწმუნებულთა საქმეთათჴს არა დაუმძიმა
კრთომასა გონებისასა.
დაზიდველი რამე ჩუკენებრივ არცა სიმდაბლესა მირიდა. არცა სიმაღლესა განეყენა
არცა სიტკბოება ჟამიე

რი უმოთნო ყო: არცა საშინელება შეურაცხ ყო ყ~ი განზრახვა ყ~ითა: რათა სრულებით
სრულისაგან წარმო
აჩინოს. თავსა შ~ს თ~სსა უღაფარი მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა. რათა
მოქცევსა შ~ა სიმრგვლი
სასა არა რად ელმად და უცხოდ მიდრკეს არცა გარდაყვეს სავსებელისა დუღილსა შ~ა
არცა მოაკლდა შთაზიდვასა
შ~ა საბლისასა: ა~დ მეტად დამდაბლებულმან გონიერისა გონებისაგანი ყოვლისფერა
გარემოდ რათა მოქცევი თ~სი მარ
ტიობით იხილვოს გვარსა შ~ა ანაგისასა: შეუყოფელად ვნებათა ისურვებდა და
სასურველ იყო იწადებდა და
საწადელ იყო: იქებოდა და საქებელ იყო: ნატრიდეს და სანატრელ იყო: და არა რა იყო
სხვა კეთილი რაცა იგი არა
მის შ~ს ურჩნი თ~სნი დაამდაბლნა და მოყვარენი აღამაღლნა: არა იღვწიდა
უმეზობლობასა: არცა შერთვიდა სახლსა
სახლსა ზ~ა: არცა აგარაკსა აგარაკსა ზ~ა უცხოსა: ა~დ თჴსი მამული [სხვა] კმა იყო რ~ა
არა უსამართლოდ
ჰგონონ და მიმხვეჭელად ვინადგან სამართალმანცა ზენამან უბჭო მართალსა: არა
შინებით უთქმიდა მეზობელთა
ა~დ უფროსღა სცვიდა მაშინებელთაგან: და მათ საშინელ ყოფდა მტერთა ზ~ა: შორს
განიოტა წურბლის მსგავსი
ვერ მაძღრისობა ვინ არა გესლოვან ნაყოფი: და არცა ბუგრიან ნაშრომი, ბჭედ ჯდა შ~ს
თავისა თ~სისა და მეზობელთა
მეფეთა არა მიშვებად ბრძოლისა: არცა გარდადებად უღელსა მძლავრობისასა
ურთიერთას: და სახედ თავსა თ~სსა მის
ცემდა: და ამისთ~ს მათ ზ~ა მეორედ სოლომონ იქმნა მეფეთა შ~ს: და არა ერთი
საბელი აღძრა სურვილად: ა~დ ყ~ნი რ~ლთა ეს
მა სახელი მისი. ვინა დიდთა მეფეთა ცუდად შერაცხნესთ~სი ბედ კეთილობა ვერ
ხილვისათ~ს მისისა: კნინღა და ყ~ა ზღ
ვასა აღმოიწრედდა თ~სად ვ~ა ღრუბელი ყ~თა ზ~ა მსახურებელი ტკბილთა წვიმათა
განიგემნე ყ~ნი მატანენი
ძველთა გინა ახალთა მეფეთა მაქებელი: რ~ გარდაემატა თამარის საქმეთა ჭ~ტებით
საქებელობა პ~ლთასა სა[.]ხარულ
იყო თხრობათა შ~ა და კდემულ: განმსწავლელობათა შემხებელ ლბილობით და
განმწვრთელ, სიტკბოებით:
მგვემელ, მოწყალებით და შემრისხველ თანა ლმობით, რათა ყ~დ ყ~ითურთ
განუგმობელ აჩვენოს თ~სება ღ~ჳ, სან
თელი იყო გონიერთა და უგუნურთა პირველ განმანათლებელ და მეორეთა
დამწუველ: აღვირი იყო უწესოდ მკრთომელ
თა: და დეზ უდებთათ~ს კანონი სირცხვილისა: მოხუცებულთაჱ და კვერთხი რკინისა
ჭაბუკთათ~ს კეთილ მავალთა

სიბრძნით მცველ, ხ~ მბორგალეთა თვალ უხვად მგვემელ: მღვდელთ მოძღვართა
შეიმოსეს შიში: მღვდელთა დაიცვეს წესი თჴსი, მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქალაქობა: მთავარნი განისწავლნეს სიწ~ით
სლვად: ერნი განემტკიც
ნეს შიშით მონებად ღ~ჳ: და ერთგულებით უფალთა თ~სთა, ყრმანი განიწვართნეს
მოძაგებად უჯეროსა უსჯუ
ლოებისა: რ~ ბილწებამან უწესომან: და ყრმებრივმან მბორგალებითმან
ბორგნეულობამ. ვერცა თუ კვალი პოვა
დღეთა თამარისთა: ვინა და თვით გინებადცა შორს იყვნეს რ~ლნიცა პალატსა შ~ა
აშიაზე#--------------------ღირს იყვნეს, გინა კარსა ზ~ა მსახრებად: და ესრეთ ყ~ა შ~ა დაცვითა
#---------------------------------------ღ~თისა მცნებათა
თა მოიგო წყალობა ღ~ჳ: და აკ~ხა ღ~ნ ცხოვრება მისი: და განამრავლა ნაყოფი მისი,
და თავ წარსხმულ ყო მსგა
ვსად წერილისა ნათელი აღმოუბრწყინდა მართალსა განთიადსა თ~ა: და მეუღლე
მისი სიხარული შუადღე და მწუხრი
1-30 სტრ., 173r
მშვიდობით დაიძინა სარეცელსა ზ~ა თჴსსა შემკვნა ღ~თნ დღენი მისნი
პატიოსნებით. და ჟამნი მის
ნი მშვიდობით: და მეფობასა შ~ა მისსა არა შეიჭვა პირი მისი: ამისთ~ს რ~ არაოდეს
გარე მიაქცია ჵელი სათხო
ველისაგან ქვრივთა ობოლთა და მიმძლავრებულთასა: წარავლნა დღენი მისნი
სიხარულსა შ~ა: ამისთ~ს რ~ მარად
დღე ახარებდა ყ~თა გლახაკთა და დავრდომილთა. და უკანასკნელ წარვიდა მამათა
თ~სთა თანა: და შეეძინა და დაუტე
ვნა ორნი ძენი გიორგი, და რუსუდან, შვენიერნი, საწადელნი, სასურველნი და
საქებელნი: შექმნით სეფის
პირნი, გონიერებით აღსავსენი, სიბრძნით შემკობილნი, და ყ~ითა სიკეთითა სრულნი:
თამარ ოც და სამთა შ~ა
წელიწადთა შეაწყვდია ყ~ი გვარი კეთილ მეფობისა: აქა დავჵში სიტყვისა წყობა
მომავალთათ~ს ყოველთაგან ა
წინდელთა სხვათა ძლევისა მიცემითა ყ~თა და უმჯობესად შესატყვის
შესაძლებელად, სახისმეტყველებასა უაღ
რესისა სიტყვისასა პოვნით: და ამის თ~ს ჩვენ მიერ დუმილით პატივცემით
დავიდუმოთჱ

[მე]სამეოც[ე] მეოთხე მეფე ლაშა გიორგი, რ~ი ითარგმანების აფსართა ენითა
ქვეყანის მანათობელად.
ძე თამარ მეფეთ მეფისა ბაგრატოანი: დ~ გიორგი.
ამას სანატრელსა სიცოცხლესა შ~ა თვისსა დაედ
გა გვირგვინი. ძისა მისისა გიორგისდა: რ~ლსა ლაშობითცა უწოდა: იყო წლისა ათ
სამეტისა რაჟამს დაიდ
გა გვირგვინი მეფობისა: და მეფემან თამარ მოლოცა მეფობა: ხ~ რაჟამს მიიცვალა
თამარ იყო ლაშა ათრვამეტისა წლისა. დაუტევა მეფობა
ძესა თ~სსა: ხ~ ქართველთა ნათესავსა თავცემა მწუხარება ვაება და გლოვა: რ~
ცოცხლივ ჯ~ხეთს შთასრულ იყ~ნეს
მკვიდრნი სამეფოსა მისისანი. და ეგრეთცა ჯერ იყო: შ~დ მისსა დაიპყრა მეფობა ძემან
თამარისმან ლაშა გ~ი
რ~ იყო ტანითა ძლიერი: მჵნედ მოისარი. ნადირობათა შ~ა მოსწრაფე: ლაღი და თჴთ
ბუნება: და უმეტეს ამისთ~ს
განლაღებულ იქმნა რ~ დაემორჩილნეს ყ~ნი წინა აღმდგომნი მისნი კეთილად
მოჵსენებულსა და ღ~თის მოყვა
რესა დედასა მისსა: და უშფოთველად დაწყნარებით დაეტევა სამეფო თ~სი: და ყ~ნი
მახლობელნი მათნი. მოხა
რაჯე შეექმნეს. ვითარ განძელნი და მიმდგომნი ნახჭევნელნი და კარნუ ქალაქელნი,
და სხ~ანი მრავალნი.
ძღუნითა და ხარჯითა მოვიდოდიან. მისსა: მას ჟ~ა იშვებდა იხარებდა. და ყ~ლგნით
იყო შვება და მხიარულება:
მაშინ იწყეს განძით განდგომა: და არღარა მოსცეს მეფესა ხარკი: ხ~ ამისმან
მსმენელმან მეფემან ლაშა
მოუწოდა ყ~თა სპათა საქართველოსათა იმერთა და ამერთა მჵარგძელსა ივანეს
რ~ლსა მაშინ პატივი ათაბაგობი
სა მინიჭებოდა. დედისა მათისა თამარისაგან: რ~ იყო ათაბაგობა უმეტეს სხვათა
ერისთავთასა განდიდებული: ესე
იყო ვაზირი კარსა მეფისასა: მაშინ თქვა მეფემან ვ~დ ვინათგან მეფეთა შ~ს
ბრწყინვალემან და სანატრელმან დედა
[....]მან ჩემმან დამიტევა მეფობა: ყ~ნი წინა აღმდგომნი პაპთა და მამათა ჩემთანი.
მოხარაკედ შექმნა. დღესამო
მდე და მორჩილნი ბრძანებისა ჩემისანი არიან: აწ განძისა ათაბაგსა საწუნელ უქმნიე:
და ხარკისა არღარა ჰნებავს
მოცემა: მე ესრეთ განმიზრახავს რათა შური ვიგო განძასა ზ~ა და თქვენ შრომასა
შეგამთხვიო. რ~ ძალითა და თანა დგო
მითა თქვენითა დაუცემია სანატრელთა პაპათა და მამათა ჩვენთა დიდთა სულტანთა
ძლიერებანი. ყ~ითურთ,
და აწ მიიღეთ ჩემგან პატივი და ნიჭი და აღვიმჵედროთ განძას ზ~ა რათა სხვათა
მტერთაგან არღარა საწუნელ ვიქმნეთ,

შეწევნითა ღ~ჳთა და წარძღვანებითა ჯ~ისა პატიოსნისათა. და სიქველითა თქ~ნითა
ვსძლოთ მტერთა და ყ~თა წინა აღმდგომთა
ჩვენთა:
1-30 სტრ., 173v
ვ~ა ესმა ყ~ლთა წარჩინებულთა სამეფოსა მისისათა: განიხარეს და დაუმტკიცეს და
ჰრქვეს ვ~დ დიდი ნუგეში
ნისცემა მოგვემატა ღ~ჳ მიერ რ~ გპოეთ ახოვანი და გოლიათი გორგასლიანი და
დავითიანი მსგავსი მათი: მინ
დობითა ღ~ჳთა და ძალითა თქ~ნითა დავიმორჩილნეთ ურჩნი მეფობისა თქ~ნისანი:
და შევანანოთ ყ~თა ურჩება თ
ქვენი: მაშინ დაამტკიცეს ლაშქრობა და განძის დარბევასა წარემართნეს თჴთ მეფე
სპითა თ~სითა: ხ~ ვერ წინა აღუდგეს
განძელნი და მოაოჵრეს ქვეყანა განძისა აღიღეს ტყვე და ნატყვენავი ურიცხვი და
მოადგეს ქალაქსა განძისასა. მო
ადგეს გარე და მრავალ დღე ებრძოდეს: და ყ~ლთა დღეთა გამოვიდიან ქალაქისა
კარსა ბრძოლად აქათცა და მუნითცა ურჩეულე
სნი ებრძოდიან: მაშინ ინება მეფემან გარე შემოვლად ქალაქისა: მცირედითა
ლაშქრითა: და ვითარ მოვლიდა მტკვრისა
კენ ქვემოთ ცნეს ესე განძის მყოფთა ყ~ლნივე აღიჭურნეს კაცი ჭურვილი ვითარ ათი
ათასი: ხ~ მეფესა ჰყვა ოთხი
ათასი კაცი ოდენ ამათ შ~ა უმეტეს მესხნი იყვნეს: რ~ ერთ კერძო მჵარგძელნი დგეს:
და ერთ კერძო ჲერ კახნი და
სომხითარნი ქართველნი და თორელნი: ერთ კერძო აფხაზნი დადიან ბედიანნი და
ლიხთ იქით ზედ მოკიდებით
ურთიერთას: ხ~ მაშინ ვითარ მოვლიდა მეფე იცნეს იგი და მსწრაფლ განახვნეს კარნი
ქალაქისანი: და ვითარ მჵე
ცნი ზ~ა მიეტევნეს და იხილა მეფემან ლაშა სიმრავლე მათი უშიშითა გულითა
განმჵნობითა სპათა მათთათა ეგ
რეთვე სპანი მეფისათ~ს სიკვდილად განმწირველნი თავთა მათთანი ეტყოდეს.
სიკ~დილამდის ვიღვაწოთ და დავდვათ
თავი სასიკ~დილოდ და არა ვარცხვინოთ პ~ლსა ომსა მეფობისა შენისასა. და მყის
მიეტევნეს ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი: და ფ~დ სასტიკი და მიეცნეს პირსა მახვილისასა უმრავლესნი რჩეულნი
განძისანი. თჴთ მეფე ლაშა წინა მი
ეტევა მჵნედ და ძლიერად რ~ისა თანა წინა მბრძოლობდეს ყვარყვარა ჯაყელისა
შვილი პირმშო: ბიბლა გურკელი
ბოცო ბოცოს ძე მემნის რ~ ესენი წინა განეწესნეს: ხ~ ვითარ იხილეს სიმჵნე მათი
განძელთა სწრაფით ივლტოდეს
პირისაგან მათისა: და სდევნეს ვ~ე კართამდე ქალაქისა და მცირედნიღა შეესწრნეს
ქალაქად: და უმრავლესნი ტყვე ყვეს

და ზოგნი მოსრნეს: ხ~ ამისნი მხილველნი დედანი ძლიერად იცემდეს მკერდსა მათსა
და საყელოსა მათსა თმითურთ იფხვრიდეს.
და განაძლიერეს ყივილი და ზრიალი ყ~ლგნით ესმა რა ესე ყ~ლგნით გარე
მოდგომილთა ლაშქართა მეფესა მომარ
თეს მსწრაფლ, ხ~ მეფე ღ~ჳ მიერ უვნებელად დაცული იგი და მისნი წინა მბრძოლნი
თავადნი სახელოვანნი
მოეგებნეს: რ~ისათჴს დიდებულნი მებრძოლნი და ლაშქარნი დაამტკიცებდეს არღარა
ჰყოფად მოლაშქრედ.
და არცა ყოფად კარსა მეფისასა: ხ~ მეფე ჰუნისაგან ჩამოჵდა და ევედრა უმეცრებით
ქმნილისათ~ს შენდობა ითხოვა,
და ესრეთღა მივიდეს კარვად მეფისა სიხარულითა და მგზეფსამდის მხიარულება და
გაცემა იყო ლაშქართა ზედაჱ ესრე
თ, შესჭირდა ათაბაგი განძისა: და ევედრა რათა განუჩინონ ხარკი პირველივე: ხ~ ესე
ისმინა მეფემან და უკუნსცა ტ
ყვენი ფასითა და მრავლითა ძღვენითა თვალითა და მარგალიტითა ოქროთა და
ვეცხლითა და მიერ წარმოემართნეს
და მივიდეს ტფილის და აღავსო საქართველო საბოძვრითა: რ~ იყო ყ~თა მეფეთა
უმეტეს უხვი და არავის თ~ს მოშურ
ნე მლოცველ მმარხველ და მოწყალე და გამკითხველ: ა~დ უკანასკნელ მიდრკა
სიბოროტედ თანა მიყო
ლითა უწესოთა კაცთათა. ვ~ა სოლომონისთჴს წერილ არს რ~ი შეაცთუნეს დედათა:
ეგრეთვე ესე უწესოთა
კაცთა: ვ~ა ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ყოს: ხ~ ვითარ განისვენებდა ნადირობითა და
სიხარულითა,
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მოსმურთა თ~ა მიდრკა სიბოროტედმი ვ~ა წერილ არს ისრაილთათ~ს დასხდა ერი
იგი ჭამად და სმად და აღდგეს
სიმღერად: ხ~ სმამან მღერისა და სიღოდასა და ნაყროვნებამან სიბილწესა უმეტეს
გარდარია: განიშორნა
ვაზირნი სანატრელისა დედოფლისა და დედისა წესთა მასწავლელნი. შეიყვარნა თანა
მოჰასაკენი მოსმურობა
თა და დედათა უწესოთა თ~ა აღრევითა რ~ლ ესე ოდენ უსახურებად მიიწია. ოდესმე
მსმელი ფ~დისა ღვინისა ტფილის
მყოფი. წარიყვანეს რინდთა თანა რათა მუნ განიძღონ სიბილწე თ~სი: ხ~ რაინდნი
მეფისა მისვლასა არ მგონებელნი
და ღვინით უცნობო ქმნილნი ზ~ა მიეტევნეს და ძლიერად გვემეს ვ~ემდი ერთი
თვალი მარჯვენე ხედვისაგან დააკლეს
ამისნი მცნობელნი თავადნი საქართველოსანი ფ~დ მწუხარენი, და უმეტეს ივანე
ათაბაგი და ვარამ გაგელი ზაქა

რიას ძე: განეყენებოდენ დარბაზს ყოფისაგან. არა თავს ვიდებთო ეტყოდეს შენსა
მეფედ ყოფასა. უკეთუ არა განე
ყენო ბოროტთა კაცთა სიახლესა და უწესოებასა რ~ლსა ჰყოფ: ხ~ მეფემან შეინანა და
აღუთქვა სიმტკიცეთა მ~რ არა
რასა ქმნა თჴნიერ მათისა განზრახვისა: ა~დ ცოლისა სმა ვერ არწმუნეს ვ~ა არს გულის
თქმისა მიერ შემწველობა
დედათა მ~რთ: მისრულმან კახეთსა სოფელსა ერთსა ველის ციხეს იხილა ქალი ფ~დ
ქმნულ კეთილი. და მყის აღტა
ცებულ იქმნა გულის თქმათა მიერ. და დამვიწყებელმან დ~თის და ურიის ცოლისა
მიმართისა საქმისა[.]მან: მსწრაფლ
თჴსად მიიყვანა და შეიყვარა ქალი იგი ფ~დ: და მუცლად იღო დედაკაცმან მან და შვა
ყრმა რ~ლსა უწოდეს სახე
ლად დავით, ესე დ~თ იგი არს რ~ი შ~დ დიდთა განსაცდელთა მეფე იქმნა რ~ი
ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ყოს: ხ~
ესე ყრმა აღსაზრდელად მისცა დასა თ~სსა რუსუდანს რ~ლთა და ძმებრივსა
სიყვარული ფ~დი აქვნდათ ურთიერთას
უმეტესად ყ~თა და ძმათასა: ამათ დაწყნარებულთა და წარმართებულებათა შ~ა იყო
მეფე და ყ~ლგნით ნიჭი და ძღ
ვენი მიუვიდოდეს მოხარკეთა მიერ. კარვად მეფისა მხიარულითა პირითა მოვლიდის
სამეფოსა თ~სსა განსაგებელთა
საქმეთათ~ს: გარდავიდის აჯამეთს ნადირობდის ცხუმს და აფხაზეთს. და განაგნის
საქმენი მანდაურნი და სთველთა
შთავიდის ტფილისს: ხ~ საზამთროდ დადგის დვინს, სომხითისასა: და მუნით
ჰბრძოდის განძელთა: ზაფხუ
ლით აღვიდის თავად მტკვრისა და დადგის კოლას, და მოვიდოდიან წ~ე მისსა
მოხარკენი ძღვნითა ხლათით და
საბერძნეთით: ამათ განსვენებასა შ~ა მყოფმან არა ინება ქორწინება სჯულიერსა
მეუღლესა თ~ა: ამისთ~ს შეკ
რბეს კახნი ებისკოპოსნი და ვაზირნი და მოახსენებდეს, არა ჯერარს რათამცა მჵევალი
გესვას და არა ცოლი.
ვ~ა დასწერს მოციქული პავლე პირი ქ~ესი ქორწილი წ~ჳ არს და საწოლი
შეუგინებელ, ხ~ მეძავნი და მემრუშენი
საჯნეს ღ~ნ: ხ~ მეფესა არა ენება: არცა უსმინა: ამისთ~ს წარგვარეს ქალი იგი: დედა
დავითისი და ქმარსავე მისსა მისცეს იგი: ხ~ არცა მაშინ ექორწინა მეუღლესა ა~დ
ეგო უქორწინებელად: რ~ იყო ესე ლაშა გ~ი მჵნე ახოვანი ძლიერი ლაღი ამპარტავანი
თავჵედი თჴთ ბუნება
ვითარცა გვითქვამს
აშიაზე#----------ხვი სახიობის მოყვარე ღვინის მოყვარე და გემოთ მოყვარე: mას ჟ~ა
#----------------------

ჟ~ა იყო მშვიდობა სამეფოსა შ~ა მისსა და შექცეულ იყვნეს სმასა და ჭამასა რ~ისათ~ს
დასწე
რენ მამანი ვ~დ სამნი არიან მიზეზნი ვნებათანი რ~ლთაგან იშვებიან ყ~ნი ბოროტნი.
გემოთ მოყვარებანი ვე
ცხლის მოყვარება და დიდების მოყვარება: ამათნი პირმშონი ნაშობნი არიან სიძვანი
მრუშებანი: რისხვა
მწუხარება ამპარტავნება: ამათ ბოროტთაგან გამოვლენ ჵორცთ მოყვარებანი: [..]
უწესოდ ნებისა მიდევნებანი.
რ~ლისა თჴთეულად არა არს ჟამი აღწერად: ვ~ა წწ~ყლიცა იტყვის, ჭამა იაკობ განძღა
განსხვა განსუქნა: და
1-30 სტრ., 174v
დაუტევა ღ~თი შემოქმედი თვისი და განუდგა ღ~ჳ მაცხოვარსა თ~სსა ეგრეთვე იქმნა
ნათესავსაცა ამას შ~ს
ქართველთასა: რ~ განძღეს და იშვებდეს: და მიდრკეს უწესოებად სიძვათა შ~ა და
მთრვალობათა: და უგუ
ნურნი და უწესონი კაცნი მეფისა კარსა ზ~ა არა ყოფისა ღირსნი: და აწ კარსა ზ~ა
მყოფნი დაღაცათუ
კ~ზი ორთავე და თავადთა ამის სამეფოსათა და უმეტს ივანე ათაბაგსა უმძიმდათ
საქმე ესე არღარა ინებეს
მის თ~ა სამარადის ყოფა: ა~დ განეშორეს და თჴს თჴსად იყოფოდეს: ამისთ~ს
აღმოსცენდეს ცოდვათა სიმ
რავლენი, მიზეზნი საქართველოსა მოოხრებისანი. რ~ლი ქვემორე სიტყვამან ცხად
ყოს:
ამბავი ჩინგიზ ყაენისანი თუ ვითარ გამოჩნდეს ქვეყანასა აღმოსავლეთისასა:
ქვეყანასა მზისა აღმოსავლეთისა კერძო რ~ლსა ეწოდების ჩინ მაჩინი: გამოჩნდეს
კაცნი ვინმე საკვი
რველნი, ადგილსა ყარყურუმად წოდებულსა: უცხო და უცხო სახითა: წესითა
ქცევითა და შესახედავითა:
რ~ არცა ძველთა წიგნთა შ~ა სადამე იპოების ამბავი მათი რ~ არიან უცხო ენა უცხო
სახე: უცხო ცხოვ
რება: პურისა გემო არა იცოდიან, ჵორცითა და პირუტყვთა სძითა იზრდებოდეს: ხ~
იყვნენ ტანითა
სრულ გვამითა ახოვან და ძლიერ ფერჵითა შვენიერ და სპეტაკ ჵორცითა: თვალითა
მცირე ჭვრიტ.
და გარეგან გრემან განზიდულ, და საჩინო: თავითა დიდ თმითა შავ და ჵშირ, შუბლ
ბრტყელ ცხვირითა მდა
ბალ ესოდენ რ~ლ ღაწუვნი უმაღლეს იყვნიან ცხვირთა: და მცირედნი ოდენ ნესტვნი
ჩნდიან ცხვირთა: ესე ვ~რი

აქვნდათ უმსგავსო სახე: და ნუ ვის გიკვირს რ~ აღმატებული რამე შუვენიერება
აქვნდათ ამათ ყ~თა მამათა და დე
დათა: ხ~ ამას თანა მოეგოთ სიმჵნე, და მოისარნი იყვნეს. რჩეულნი მაგრითა
მშვილდითა, უცდომრად მსროლ
ელნი: რ~ლთა ნაკრავსა ვერა რამან საჭურველმან დაუდგნის, უფროს ცხენსა ზ~ა
იყვნეს მჵნე რ~ აღზრდა მა
თი ცხენსა ზ~ა იყვის საჭურველისა არა რასა მქონებელნი მშვილდისა და ისრისა
კიდე: ესე იყვნეს კაცნი განსაკ
ვირვებელნი რ~ იხილნი რა სულელ საგონებელ იყვნიან: ხ~ ყ~ი სიბრძნე იპოებოდა
მათ შ~ს: და ყ~ი გონიერება
მოეგოთ მცირე მეტყველება და ტყუილი სიტყვა ყ~დვე არა იყო მათ შ~ს: არა თვალ
ახვნიან პირსა კაცისასა
არცა დიდსა და არცა მცირესა უმეტეს საბჭოთა შ~ა, რ~ კეთილნი წესნი ეპყრნეს
ჩინგიზ ყაენისაგან გაჩენი
ლნი რ~ლთა თითოეულად წარმოთქმა გრძელ არს: ამათ აქვნდათ სჯულად ერთისა
ღ~ჳ უკუდავისა თ~ყნის
ცემა, პირი მზის აღმოსავლეთით ქნიან და სამისა ჩოქისა და სამჯერ თაყვანის ცემა და
შუა თითის წვერი
სა ნებსა ზ~ა დადება და დატკაცუნება, და სხვა მეტი არა რაჳ, ხ~ მოიპოეს წერილიცა
ამა მცირედითა ასოთა
რ~ ათექვსმეტითა ასოთა დასწერენ წიგნსა რ~ლ ადვილ სასწავლოცა არს: და ადვილ
გონ[ების]ის ჵმის მყოფელ
ამათვე შექმნეს ქორონიკონის სახედ ათორმეტი წელიწადი, ათორმეტთა პირუტყვითა
ცხოველთა სახელ
სა ზ~ა: და თითოსა პირუტყვსა და ცხოველსა თითოსა წლის მთავრობა განუჩინეს:
ვითარ ძველ ოდესმე
ელინთა ბრძენთა ათორმეტთა ზომთა რ~ლ არიან ეტლნი მზისა და მთოვარისანი:
ამათ ეტლთა თითოეულთა
მისცეს მზისა საჯდომად ოცდათ ოცდათი დღე არა თუ ცხოველნი არიან ა~დ ზომანი:
ეგრეთვე ამათ თითოსა
წელიწადსა მთავრობა განუჩინეს თითოსა პირუტყვისა რომ[ე]ლითა თორმეტივე
გათავდების: და თავსავე დაიწყებს
1-30 სტრ., 175r
ვითარ ათცხრამეტეული ათცამეტული ზედ ნადები და ზედ ექვსეული: რ~ ცხრამეტ
წლად გააწევს და მერმე
თავსავე დაიწყებს: და ეგრეთვე ესე თორმეტ წლად გააწევს და მერმე თავადვე
დაიწყებს რ~ლსა უწოდენ
სახელად: ყალღუნჯილ უქურ ჯილ: ფარსინჯილ: თავლაინჯილ: ლუილჯილ:
მოღილჯილ:

მორილჯილ: ყონიჯილ: მეჩინჯილ: თაღანჯილ: ნოხინჯილ: ყაყაინჯილ: ესე არს
სახელი ათორ
მეტთა ცხოველთა, რ~ლთა მისცეს მთავრობაჳ თითოსა წლისა თითოსა პირუტყვსა
რ~ლისა პ~დ თავყვეს,
ყალღუნ: რ~ლ არს თაგვი: მერმე ზროხა ავაზა ყურდგელი: ვეშაპი: გველი: ცხენი:
ცხოვარი: ყაპ
უზუნა: ქათამი: ძაღლი: და ღორი: ესენი აქვნდეს წელიწდის სათვალავად ვით არ ჩვენ
ქართველთა ქორონი
კონი: ხ~ აქვნდათ წესად ერთისა ღ~ჳ თაყვანის ცემა რ~ლსა თენგრი უწოდდეს ენითა
მათითა: და წიგნი
სა თავსა ესრეთ დასწერდეს მანგუ თენგრი. ქუჩუნდურ: ესე არს უკვდავისა ღ~ჳ
ძალითა: ხ~ ესენი მცი
რედთა საზრდელთა განეშორებოდეს, რ~ ყოველსა სულიერსა ჭამდეს ჵორცსა კატისა
ძაღლისა: და ყოველ
სავე: ამათნი ნათესავნი მრავალ გვარად განყოფილ იყვნეს და არიანცა ჯერეთ ხ~
ათორმეტთა ოდენ მოვი
ჵსენოთ სახელი: რ~ პირველი გვარი არს საყირთა. ჰინდნი. ყათნი. ჯალირი. ოირდი.
სულდუსი. ნიჰმნი.
ყონღარდი, მანღუთი: თანღუთი. ყიათი და უღურნი: ხ~ უღურნი კერპის მსახურნი
არიან
რ~ლსა უწოდენ ქუნჯითად: ესენი ენითა მათითა უწოდენ თავთა მათთა მანღულ: ხ~
ქართველნი თარად :
ხოლო ამათთა ნათესავთა ყიათთა გვარისათა გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით
თემურჩი რ~ლ არს ჩინგიზ ყაე
ნი. ესე იყო, ჰაეროვანი და შვენიერი ტანითა ახოვანი: თმითა მომწითრო ძლიერი მჵნე.
შემმართებელი :
მოისარი ჵელოვანი, ღრმად გამგონე განმზრახი კეთილი: ესე წარვიდა ნიჭისა და
პატივის მოღებად უმთავრე
სისა მათისა რ~ლსა ხანობით უჵმობდეს, ჵელმწიფესა მათსა რ~ლსა ერქვა ონხანდ: ხ~
ვითარ იხილა შეიყვარა
სიკეთისა მისისათ~ს და დიდსა პატივსა აღიყვანა უწარჩინებულეს ყ~ლთა სწორთა
მისთა. და მჵედართ მთავრო
ბა ჵელთ უდვა ლაშქართა მისთა: და ყოვლგნით მოსწყვედდიან ურჩთა და
განდგომილთა მისთა: ვინაცა ყოვლგნით
გამარჯვებული მივიდის პატრონსა მისსა ონხანს ჵელმწიფეს წ~ე: ხ~ მან უაღრესსა
პატივსა აღიყვანის: ესე
შეიშურვა ძმამან ონხანისმან სახელით უთქინ: და ძემანვე მისმან ქოლაქ და შეასმინეს
ონხანს ვ~დ
ჰნებავს დაპყრობად მეფობისა შენისა რ~ლსა ხანობით გინა ყაენობით უჵმობენჱ და
მან განიზრახა მოკლ

ვა მისი გარნა აგრძნა თემურჩი განზრახვა ესე რ~ უთხრეს ორთა ვიეთმე კაცთა ვ~დ
ნებავს სიკ~დილი შენი
ონხანსო: ხ~ იგი ივლტოდა და ორნიცა იგი კაცნი მისთ~ა, და მივიდა სახლსა შ~ა
თ~სსა აიყარა დედაწული
თურთ, და იარა ერთ დღე და ერთ ღამე: და მერმე დაჰყარა დედაწული და ბარგი და
ხვასტაგი და მივიდა წყლისა მის
პირსა რ~ლსა ჰქვიან ბლაჯუნი და განაშორა ლაშქარი მცირედ: და უკუდგა ჵევსა
რასმე: და ცნა ონხან სივლ
ტოლა თემურჩისა: მსწრაფლ დევნა უყო და მოეწია დედაწულსა და ბარგსა მისსა:
აღიღეს ტყვე ურიცხვი და
დამძიმდეს ალაფითა ლაშქარი მისი: მაშინ ზედა მოუჵდა თემურჩი ყ~თა ლაშქართა
ონხანისთა იქმნა ბრ
ძოლა სასტიკი და ძლიერი მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: და იძლია ონხან, ხ~ დევნა
უყვეს მოეწივნეს და შეიპყრეს და
1-30 სტრ., 175v
მოკლეს ონხან: და მერმე მსწრაფლ დაესხა დედაწულსა ონხანისასა: და ჵელთ იგდო
ცოლი და შვილნი და ყ~ლი სიმდიდ
რე მისი: თჴნიერ ქულაქ უხუცესისა შვილისა მისისა: და დაჯდა ტახტსა ზ~ა
ონხანისასა: და უწოდეს თემ
ურჩის სახელად: ჩინგიზ ყაენი: და შ~დ მისსა ბრძოლა უყო ყონღარდთ ჵელმწიფესა
ალთუხანს სძლო
და მოაკ~დინა იგიცა და დაიპყრა მეფობა მისი: და მერმე ქულაქ შვილი ონხანისი
მივიდა გორზანსა ვისმე თანა რათამცა
თ~ა შემწე ეყო: და ბრძოდა ჩინგიზ ყაენს: ხ~ მან ბრძოლა უყო გორზანსცა და
დაიმორჩილნა ლაშქარნი გორზანისნიჱ ამისა შ~დ უიღურთა ზ~ა წარემართა რ~
უიღურნი ჵელმწიფესა მათ
სა ედუთობით უჵმობდეს: ხ~ მას ჟამსა სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი უიღურთა რ~ლთა
გვარისა საქმენი განსა
კვირვებელ არიან ვითა ზღაპარნი: და არ იანცა ზღაპარ და ცუდ: ამისთ~ს უჯერო არს
აწ თქმა: ხ~ ჩინგიზ ყა
ენს შეეწყალა და პატივითა დაიჭირა აღიხვნა მრავალ გვარნი თათარნი: და
დაიმორჩილნა და ყარყითიცა დაიმორჩი
ლა: და ვითარ მოიწყო თათარნი გამოჩნდა კაცი ვინმე საკვირველი რ~ლსა თეგთუნ
გვარობით უჵმობდეს ესე მივ
იდა ყაენს წ~ე ეტყოდა მე მას მთასა რ~ლსა უწოდენ ბალიყ: წარვალ ღ~ჳ სიტყვა მესმის
ამას ბ
რძანებს ღ~ი ყ~ი ქვეყანა თემურჩის და მისთა ლაშქართათ~ს მიმიცემია და სახელადცა
ჩინგიზ ყაენ ერქვას:
ხ~ ითქუა ესეცა ვ~დ ჩინგიზ ყაენი აღვიდა მთასა მაღალსა და გამოუჩნდა უ~ი იესო ქ~ე
ღ~ი ყ~თა: და მან ას

წავა სამართალი, სჯული, სიწმიდე, და სიმართლე: ტყუილისა პარ ვისა და ყ~ისა
ბოროტისაგან გან
შორება: და ჰრქვა თუ მცნებანი ესე დაიმარხნე: ყ~ი ქ~ყანა შენთ~ს:და ნათესავისა
შენისათ~ს მიმი
ცემიეს წარვედ და აღიღე ყ~ლი ქ~ყანა რაოდენი გეძლოს: ხ~ იქმნა რა ყაენად და
მივიდა ხატაეთს და შე
ვიდა ხილვად ქ~ეანეთა ეკლესიასა იხილა მუნ ხატი მაცხოვრისა იესოს ქ~ესი:
მეყსეულად თაყ~ნის
ცა და ჰრქვა: აჰა კაცი იგი რ~ი მთასა ჩინეთისასა ვიხილე ამა სახითა იყო ამან მასწავა
ყ~ი ესე წესი:
შეიყვარა ჩინგიზ ყაენმან და მას აკ~ხევდის და ამისი მცნება რაოდენიცა ამცნო
ყ~ი[..]ვე მტკიცედ დაიც
ვა: მერმე ებრძოლა ხატაეთის ჵელმწიფესა არსლან ხანსა ზ~ა, და სძლო ესრეთ ჵელთ
იგდო რ~ლ ორას ა
თასი კაცი მოაკ~დინა არსლან ხანისა: ამისმან მცნობელმან არსლან ხან: სახლსა შ~ა
შესრულმან: ცო
ლით და შვილითურთ ცეცხლისა მოდება უბრძანა მსახურთა თ~სთა რ~ლთა ჰყვეს
ეგრეთ და დაიწვა არსლან ხან დედა
წულითურთ ცეცხლსა მას შ~ა: და შევიდა ჩინგიზ ყაენი: და დაჯდა ტახტსა ზ~ა და
დაიპყრა ხატაეთი ესე ა
ქამომდე იყავნ:
აწ ვახსენოთ შვილთა თჴსცა ჩინგიზ ყაენისათა, მცირედ რამე.
ხ~ ამა ჩინგიზ ყაენს ცოლნიცა მრავალნი ესხნეს და შვილნიცა: უხუცესის ცოლის
სევინჯისაგან ეს
ვა შვილი რ~ლსა ერქვა თუბის რ~ლსა ქართველნი ჯოჩიდ უჵმობდენ: მეორე ჯაღათა:
მესამე ოქროფა.
მეოთხე თული; ესე ოთხნი ყაენად განაჩინა ხატაეთს მყოფმან: უხუცესსა შვილსა
თუბის მისცა
ლაშქრისა ნახევარი. და წარავლინა. დიდსა საყივჩაყეთსა ზ~ა ოვსეთს, ხაზარეთს და
რუსეთს ვ~ე ბნელეთამდე:
და ესე ყ~ი ამას მისცა. ხ~ ამათ სხვათა უკანასკნელ ვახსენოთ: ხ~ ესე რა ცნა მაღალმან
და ყ~თა ჵელმწი
ფეთა უდიდესმან ხვარაზმშა რ~ი მაშინ დღეთა სიმრავლითა მიმჵცოვნებულ იყო
შვილისა თ~სისა ჯალალდინისდა
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ჵელთ ედვა სულტნობა თ~სი და ქვეყანანი რ~ლნი მას ეპყრა ჯიონს აქეთ ხვარასნისა
და ერანი
სა: ცნა რაჳ მოახლება თათართა მოუწოდა სპათა მისთა, ვითარ ექუსასი ათასთა
კაცთა და წარემართა ჩინგიზ ყაენსა ზედა, ხ~ იგი ხუარაზმშას წინა დაემთხვია იქმნა

ძლიერი და ფიცხელი ომი რ~ლ ორგნითვე მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი და იძლივნეს
ხვარასნელნი ხ~ ბერი ხუარაზმშა დაშთა რაზმთა შინა მცირედითა ლაშქრითა
და თათარნი გარე მოადგეს მას, ცნა ესე შვილმან მისმან სულტანმან ჯალალდინ
რომელი იყო კაცი მხნე და ქველი შემმართებელი უშიში ვ~რ უჵორცო მივიდა მცირე
დითა კაცითა შუელად მამისა და მყის განარინა მამა თვისი წარმოიყვანა და ივლტო
დეს ხუარასნადჱ ამისა შ~დ ებრძოლა კუალადცა სულტანი ჯალალდინ
მრავალჯერ რამეთუ, სამჯერ ჯიონს იქით შეება და ოთხჯერ ხუარასანს ჯიონ
ს აქეთ: ხ~ ვინათგან ღ~ა, ცოდვათა ჩვენთათვის მიეცა ყოველი ქვეყანა ს~დ იძლია
და ივლტოდა ცნა რაჳ სივლტოლა ამისი და სიმაგრეთა შინა შევლტოლა ჩინგიზ
ყაენმან წარმოავლინნა ორნი თავადნი ზემო ხსენებულნი იამა და სალპიანი რ~ლთა
ქართველნი სებჳ ჯებობით უწოდდეს რათა მოვლონ ქ~ყანა ხვარასნისა და ერაყ
ისა სადამდის ესძლოთ სლვად და განიხილონ: ხ~ ესენი წარმოვიდეს ათორმეტითა
ათასითა მჵედრითა თვინიერ საჭურველისა და საზრდელისა ქონებითა ა~დ მშვილდი
ოდ
ენ უხრმლოდჱ განვლეს თურანი ჯიონი ხვარასანი ერაყი ადარ
ბადაგანი და მოიწივნეს განძას და ვერავინ წინა აღუდგა და თუ ვინ სადა გამოჩნდის
ყოველთა სძლიან, და მოიწივნეს საზღვართა საქართველოსათა იწყეს დარბევად
ქვეყანა გაგისა ცნა ესე ვარამ გაგელმან და ივანე ათაბაგმან და აცნობეს მეფესა
ლაშას უცხოსა ნათესავისა მოსვლა უცხოთა ენითა ოხრებად სომხითისა,
ხ~ მეფემან მოუწოდა სპათა თვისთა იმერთა და ამერთა და შეკრიბა ოთხმოც და
ათი ათასი მჵედარი და წარემართნეს თათართა კერძ გაგისა ბოლოს მდგომთა
იქით ივანე ათაბაგი და ძმის წული მისი ზაქარიას ძე ამირსპასალარისა შანშე
და ვარამ გაგელი მსახურთ უხუცესი მოერთნეს დიდითა ლაშქრითა და წარემ
ართნესჱ ხოლო იგინი დაბანაკებულნი წყალსა ზედა ბერდუჯსა და
აწ სიგიმად წოდებულსა მყის ამჵედრდეს და ეწყვნეს ურთიერთას და იქმნა
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ძლიერი ბრძოლა ნახევარნი ივლტოდეს თათარნი და ნახევართა მზირი ეყო და უკა
ნით მოუჵდეს, მაშინ მოიწია რისხვა ზეგარდამო უსჯულოებათა და ცოდვათა,
ჩვენთათ~ს და ივლტოდეს ქართველნი და თჴთ მეფე ლაშა. და ურიცხჴ სული ქ~ეანე
მოკუდა სადა იგი დიდიცა ივანე ათაბაგი სამცხისა სპასალარი ძლით ცოცხალი
განერა და მეჭურჭლეთა უხუცესის ყვარყვარეს შვილი ბექაჳ. მოიკლა ძლი
ერად ბრძოლილი, და აქა იქმნა მოწევნა სრულიადისა ღ~თისა, რისხვისა და გა
ნწირვა ქართველთა ნათესავისა სიმრავლისათ~ს უსჯულოებათა ჩ~ნთასა, და იქმნა უ
კუნ ქცევა სვე სვიანისა სრულისა და მაღლისა და საჩინოსა დავითიანისა დროშისა გა
მარჯვებულისა. რ~ ვინათგან მიეცა ღ~ა დიდისა დავითისდა გამარჯვებაჳ, აქა
ჟამამდე
დროშა იგი სვიანი დ~თისა გამარჯვებული არაჳ სადა ძლეულ იყო: ხ~ აქა ამიე
რითგან ვ~რ იქმნა ცვალება სვიანობისა ქართველთა ნათესავისა რ~ არღარა მიეცა ძლ
ევა თათართა ზ~ა ვ~ე ჟამთამდე ჩ~ნთა ესრეთ ლტოლვილნი მოიწივნეს ქალაქსა ძლ

იერნი იგი და სახელოვანნი რ~ლნი სულთქმითა და მწუხარებითა შეიწვებოდეს, რ~
ვინათ
გან ჩ~ნ შევაწუხეთ ღ~ი, საქმითა ბოროტითა ეგრეთვე ღ~თნ აღავსო გული, ჩ~ნი მ
წუხარებითა და წ~ე მტერთა ჩ~ნთა სირცხვილეულ გვყო, ხ~ თათარნი მოიწივნეს ვ~ე
სამშვილდედმდე და მ~რ უკუნ იქცეს რ~ლთა ქმნნეს საკვირველნი ესე საქმენი წარვიდ
ეს გზასა დარუბანდისასა რ~ ვერცა შარვანშა წინა აღუდგა და ვერცა დარუბანდელნი,
განვლეს კარი დარუბანდისა და შევიდეს ყივჩაყეთს რ~ლთა ბრძოლა აჰკიდეს და მ
რავალგან შემოებნეს ყივჩაყნი და ყოველგან თათარნი მძლე ექმნნეს და წარვიდეს
ესრე
თ ომითა: ხ~ ვ~ა მითქვამს უსაჭურველონი და უჭედელითა ცხენითა ესე
ოდენთა გზათა მავალნი განვლეს ყივჩაყეთი და შემოუარეს ამა დარუბანდისა,
ზღვასა გარეშემო და მიიწივნეს ჵელმწიფესა ჩინგიზ ყაენს წინაშე ყარაყურუმს და
ქმნეს საკვირველი ესე საქმე მოუსვენებელად სლვაჳ ამა ყოველთა გზათა უჭედელ
ითა ცხენითა ყარაყურუმით წარმოსრულნი მუნვე მიიწივნეს ხოლო ესე რაჳ ც
ნა ჩინგიზ ყაენმა რ~ლ ყოვლგან სძლიეს თათართა წარმოავლინნა შვილნი მისნი ხორა
სნის სულტანსა ჯალალდინის ძიებად ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ შეიყარა ლა
შქრითა და მრავალჯერ ბრძოლა ქნა ვითარცა ვთქუთ და იგრძნა რაჳ სრულიადი ძ
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ლეულება თჴსი აიყარა დედა წულითურთ თჴსით და ლაშქარი თანა ჰყვა დედაწული
თ კაცი ას ორმეოცი ათასი და ივლტოდეს პირისაგან თათართასა და წარმოემართნ
ეს ჩვენ კერძ ვითარცა ქვემორე სიტყვამან ცხად ყოს: ხოლო მეფე
გ~ი იყო რა ტფილის იშვებდა და განსცხრებოდა დაჳ მათი რუსუდან ითხოვეს
ხლათის დასასმელ~დ დიდმან სულტანმან მელიქმან რომელსა ეგვიპტით ვიდრე ხლა
თამდე სპარსეთი ჰქონდა და დააყენა მოწყალებამან ღ~თისამა და არაჳ ყო ესე, შე
მდგომად ამისა დიდისა შემოხვეწითა სთხოვა შარვაშე უქადეს და უბრძანეს მიც
ემისა პირი გაგზავნეს შარვანს ქართლისა ერისთავი და თვით გიორგი მეფე ბაგავანს
მივიდა გაკაზმად და მიცემად დისა მისისა და ათ დღე დრო იყო წარსვლისა მისისაჱ
x~ ღ~ნ აქაცა დააყენა რამეთუ არა დასცხრა გულის წყრომა უ~ისა რ~ითა განვარისხეთ
მრ
ავალ მოწყალე იგი და სახიერი რამეთუ აღესრულა გიორგი მეფე მუნ ყოფასა შინა:მაშინ ვ~ა ცნა აღსასრული თვისი მეფემან ლაშა ბაგავანს მყოფმან მოუწოდა წარჩინებ
ულთა სამეფოსა თჴსისათა შევედრა დაჳ თჴსი რუსუდან ცრემლთა მომდინარემან და
თქვა,
უწყი უმანკოება და ერთგულობა მეფეთა ნათესავისაგან თქვენ მკუიდრთა
საქართველოსათა შეხ
ედვებითა ღ~თისათა მიგათვალავ დასა ჩემსა რუსუდანს რათა შ~დ ჩემსა მეფე ჰყოთ
ვით
არ არს ჩუჲულება ნათესავისა თქ~ნისა ერთგულობით მონებდით და სიმჵნითა
თქვენითა დაიცევი

თ ტახტი მეფობისა მტერთაგან უვნებელად, დაღათუ არა მამა კაცი არს არამედ დედაკ
აცი არა აკლია სიბრძნესა და სამეფოთა საქმისა ცნობასა თქვენ წარჩინებულთა ამის
სამე
ფოსათა იცით და გახსოვსთ წყალობა და ნიჭი და პატივი, სანატრელისა და კეთილად
მოხსენებ
ულისა მეფეთა შ~ს ბრწყინვალისა დედისა ჩემისა, ეგრეთვე თუ ღ~თსა უნდეს დამანცა
ჩემ
მან იცის პატივი თქ~ნი და აწ შეგვედრებ წ~ე ღ~თისა რათა მეფე ჰყოთ დაჳ ჩემი რუსუ
დან შ~დ ჩემსაჱ ხ~ დასა ჩემსა რუსუდანს ვამცნებ წ~ე ღ~თისა
სასმენელად თქვენ ყოელთა რათა აღზარდოს შვილი ჩემი დავით ხ~ რაჟამ ეძლოს
მეფო
ბა და მჵედრობა შვილი ჩემი დავით მეფე ყოს და იგი დაადგინეთ მეფედ მემკვიდრედ
მეფობისა
ჩემისა, ხოლო დაღათუ ყრმაჳ არს აწ, არამედ ინებოს თუ ღ~თნ აღზრდაჳ მისი ვგონებ
რომელ შემძლებელ იყოს პყრობად მეფობისა ჩემისა რამეთუ კეთილითა ჰსაკითა არს
და ჰაერო
ვანჱ და ვითარ დაასრულა ბრძანება ესე შეისვენა მეფემანჱ
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ლაშა გიორგი ბაგავანს მყოფმან თვესა იანვარსა ი~ჲ ქკსა: ~მზ:დღესა ოთხ შაბათსა, მაშინ მოიწია გლოვა და მწუხარება უნუგეშინისცემო და სა
შინელნი ტკივილნი ცრემლთა წილ გულითა სისხლთა დენანი წარწირვანი დარჩომი
სა და სიცოცხლისანი თანა ზრდილთა და მომხსენებელთა კეთილთა და სიამოვნეთა,
მისთანი, ტკივილნი და ნაცართა თავსა სხმანი ვაზირთა და დიდებულთა და ყოვლისა
სამეფოსაგან და თჴთ მისისა განმზრდელისა ივანე ათაბაგისაგან ანუ დამან მისმან რუ
სუდან რავდენი გლოვანი აღასრულნა მრავალ დღე ვინ შემძლებელ არს გამო
თქმად ხოლო მეფე წარიყვანეს სამკვიდროსა მათსა გელათს და დამარხეს სამარხოსა.
პაპათა მისთასა:
[მე]სამოც და[ ერთი] მეხთე მეფე რუსუდან ძე თამარ მეფეთ მეფისა, დაჳ ლაშა
გიორგი მეფისა ბაგრატოანიჱ
მაშინ შეკრბეს ყ~ლნი წარჩინებუ
ლნი ამის სამეფოსანი იმერნი და ამერნი კათალიკოზნი ორნივე და ებისკოპო
ზნი ნიკოფსით ვიდრე დარუბანდამდე ყოელნი მორჩილებასა ქვეშე მათსა მყოფნი,
და მეფე ყვეს რუსუდან და დასვეს საყდართა სამეფოთა და მიულოცეს მეფობა წესი
საებრჱ ხოლო იყო რუსუდან ხილვითა შვენიერი ვითა სანატრელი დედაჳ მის
ი მდაბალი უხჴ პატივის მცემელი პატიოსანთა კაცთა მოყუარე, ამან მოიწყო ყო
ელი საბრძანებელი თჴსი და მეფობა მშვიდობით და აღივსო ყოველი სამეფო რუ
სუდანისა ყოვლითა კეთილითა, ა~დ იწყეს უძღებებაჳ და გ~ნცხრომა, ყოელმან
ჰასაკმან და მიი

ქცეს ყოველნი სიბოროტედ და ვითარ არა გამოიცადეს ღ~თი ამისთვის მისცნა იგინი
ღ~თნ
უჯეროდ გინებად და ჵოცად წარმართთა მიერ რ~ მეფეცა რუსუდან ჩუჲუ
ლებითა წესსა ძმისა თჴსისასა ვიდოდა განცხრომითა და სიმღრეითა ამისთვის
აღდგეს
ბოროტნი უდიდესნი რამეთუ ზემო ხსენებული სულტანი ჯალალდინ უღონო
იქმნა რა ბრძოლილი თათართაგან მოუწოდა სპათა თვისთა ვ~ა ზემო ვთ
ქუ, და ჰრქვა მათ იცით და გახსოვსთ ყოელთა მარზაპანთა და ერისთავთა ჩვენთა
კეთილი და წყალობა პაპათა და მამათა ჩემთა და აწ იცით თუ რა მოიწია ჩემ
ზედა და თქვენ ზედა უცხოთა ნათესავთა თათართაგან: მრავალ გზის ბრძო
ლა ვყავთ და მრავალი ღვაწლი დავითმინეთ აარამედ განგებითა ზეგარდამოთა
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ყოველგან ვიძლიენით აწცა მოახლებულ არიან მდინარესა ჯეონსა და წინა მბრძ
ოლად წარმოუვლენია ძე მისი უხუცესი: და აწ ესე არს განზრახვაჳ
ჩემი ვინათგან მისცა ღ~თნ ძლევა უკეთუ გთნავსთ დაუტეოთ ქვეყანაჳ ესე აღ
ვიღოთ დედა წული სიმდიდრე და ჯოგი და წარვიდეთ საბერძნეთს და მუნ
დავემკვიდრნეთ: დაღათუ ჩვენ თათარნი გვძლევენ გარნა ყოელთა ნათესავთა ჩ~ნ
ვძლოთ უკუეთუ ვის ენებოს წარმოვიდეს ჩვენ თანა და თუ სთნავსთ ვისმე იყ
ავნ შინა რ~ ნებაჳ იყავნ ყოელთა სათნოდჱ მაშინ თქმული ესე ყოელთა ე
კეთა და აღიღეს დედაწული და ყოელი სიმდიდრე მათი და წარმოვიდეს და მოიწივ
ნეს ადარბადაგანსა კაცი ვითარ ას ორმეოცი ათასი, და მოიწივნეს ქვეყანად მჵარგრ
ძელთა რამეთუ ივანე ათაბაგსა ეპყრა დვინი და ანისი მიეცა ძმისწულისა მისისა
შანშესდა მანდატურთა უხუცესისათ~ს ესე ხვარაზმელნი მოვიდეს წელსა მესამესა
ლაშა გიორგის მიცვალებითგან ტყვენვად და მოოჵრებად ქვეყანათა დვინ
ისა და მიმდგომთა მისთათა, ცნეს რაჳ ივანე ათაბაგმან და ვარამ გაგელმან მივიდეს
რუსუდან მეფეს წინაშე მოახსენეს მოსვლა ხვარაზმელთა და თუით დიდისა სულ
ტნისა ჯალალდინისა ჵოცად და მოსრვად ქრისტეანეთა, ესრეთ უწყალოდ
მოსრვიდეს რომ
ელ არცა თუ დედათა და ჩჩვილთა ყრმათა რიდებდეს: ხ~ ვითარ ცნა რუსუდან
შემოსვლა ხვარასნელთა სამეფოსა შინა მისსა მოუწოდა ყრმათა იმერთა და ამერთა
და მოიღო დროშა სეფე და მოუწოდა ივანე ათაბაგსა რომელი მას ჟამსა მიმჵცოვნებუ
ლ იყო არა განცხადებულად არამედ ფარულად მონაზონ ქმნილიყო, განაჩინა მეფ
ემან რუსუდან სპათა მისთა თავად და უბოძა დროშა ივანე ათაბაგსა და წარავლინნა
ბრძოლად სულტნისა მის ჯალალდინისაჱ ხ~ მიიწივნეს დვინსა და ამო
ბერდს და დაებანაკა ხვარაზმელთა სოფელსა რომელსა ჰრქვიან გარნისი და მირავიდ
ეს სპანი მეფისანი წინა განეწყო სულტანი ჯალალდინი, აქათ ივანე ათაბაგმან გა
ნაწყო სპანი მეფისანი იმიერ და ამიერ და აჩინა წინა მბრძოლად თორელნი და ძმანიცა
იგი ორნი ახალციხელნი შალვა და ივანე სახელოვანი იგი მბრძოლნი ვითარ წესად,
არს ს~ხლისა მ~თისა და წინა მბრძოლობა, ხოლო ვითარ დაეახლნეს წინა მბრძოლნი
და სულტანი:- აქა დაიპყრა ფერჵი ივანე ათაბაგმან იტყვიან ვითარმედ შურითა ყო,
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ახალ ციხელთა შალვა და ივანესითა ჶი შური ყოველთა ბოროტთა დასაბამი და ძჴრ
მო
მწყვედელი კაცთა ნათესავისა და ყოელთა ნათესავთა მწყლველი ვითარ ურიათა ღ~ი
ს მკულელობა არწმუნა და კვალად აქაცა უგბილი და ულმობელი და საქართველოს
ი სრულიადი მოსპოლვა ვითარ ქვემორე სიტყუაჳმ ცხად ყოს რომელი ათაბაგსა ივან
ეს არწმუნა რამეთულ ჟამსა წყობისა და ჟამსა ომისასა უკუნდგა და არღარა ვიდოდა მბ
რძოლთა კერძ, ხ~ წინა მბრძოლთა ყოველთა მოუვლინეს კაცი და ჰრქვეს დაახლოებ
ულ ვართ სულტანსა და სპათა მისთა და ჩვენ დიდათ უმცირეს ვართ, და ომი ძლიერი
წინა გვიც წარმოიმალონ მჵნეთა სპათა მეფისათა და სიმჵნემან შენმან ესე ორგზის და
სა
მ გზის მოუვლინეს ხოლო იგი არა რასა მიუგებდაჱ ხოლო ვინათგან წინა მბ
რძოლნი თორელნი და უმეტეს ახალ ციხელნი შალვა და ივანე ახოვან იყვნეს და
წყობათა შინა სახ
ელოვანნი არღარა რიდეს სიმრავლესა სულტნისა სპათასა ვითა მჵეცნი ზედა მიეტევნ
ეს და იქმნეს ძლიერნი ომნი მოსწყდა ორგნი თვე ურიცხვი რამეთუ ძლიერად მბრძო
ლობდეს შალვა და ივანე ახოვანთა და ძლიერთა სრვიდეს და განგრძელდა, ომი
სასტიკი,
ხ~ ივანე ათაბაგი და სპანი ქართველთანი ხედვიდეს ძლიერსა ომსა და არა შეიწყალებ
დეს თანა მონათესავეთა და ერთ სჯულთა ქრისტეს აღმსარებელთა თორელთა
და მათ თანა მრავალთა სახელოვანთა არამედ დგეს შორით და არა ინებეს შველა
ივანე ათაბაგმან რომელსა შურითა იტყჴან ამას ყოფად და არა თუ შიშითა:და ვითარ განგრძელდა ომი ორთავე ძმათა ახალციხელთა დაუჵოცეს ცხენნი და ქუ
ეითნი მჵნედ იბრძოდეს და მოისრნეს ორგნითვე ურიცხვნი და უმეტეს თორელნი, და
ვითარ შენივთდა ძლიერად ომი ჵრმალნიცა ახალციხელთანი გატყდეს ჩაბალახსა
ზედა მაშინ ივლტოდეს ქართველნი. ხ~ შალვა მუნვე შეპყრობილ იქმნა სიმრავლ
ისა ფრიადისა მიერ და ივანე გარნისისა კლდეთა შინა შელტოლვილი ზენა კერძო
მოტევებულითა ქვითა მოიკლა მუნჱ ხ~ შალვა წარიდგინა სულტან,
ჯალალდინსა წინაშე რომელი იცნეს ნახჭე ვნელთა და ადარბადაგანელთა და მო
ახსნეს სულტანსა ახოვნება და წყობათა შინა სიქველე მისი, ხ~ მან არა მოკ
ლა არამედ თვისთა თანა იპყრა დიდითა პატივითა და მიანიჭნა ქალაქნი ადარბა
დაგანისანი და თავადთა თჴსთა თანა პატივსცა, ხოლო შემდგომად წელიწდისა ერ
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თისა აიძულებდა დატევებასა რჯულისასა და უქადებდა ნიჭთა და პატივთა უმეტ
ესთა, ხ~ მან არა უსმინა არცა აღირჩია წუთ ჟამისა ამის პატივი არცა უარყო სახელი
ქრისტესი კ~დ სულტანი ლიქნიდა და ეტყოდა უარ ყოფასა ქრისტესა არამედ იგი,
გარე
მიაქცევდა სიტყვათა მისთა კვალად სულტანი ექადოდა მრავალ ფერითა სატნჯ

ველთა და აშინებდა არამედ იგი მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა ზედა:ხოლო შემდგომად მრავალთა ტანჯვათა, მწარითა სიკ~დილითა განიყვანა საწუთრო
საგან წ~ჳ შალვა და მოწამობისა გვირგვინითა შემკული აღვიდა წინაშე ქრისტესა,
ესე აქამომდე სულმცირედ აღიწერა ჩვენ მიერ: ხ~ ივანე ათაბაგი უკუნიქცა ბიჯნი
სად და სულტანი მიიქცა ადარბადაგანს და ნახჭევანს და მიერ აოჵრებდეს საქართ
ველოსა არბევდეს და ტყვე ჰყოფდეს და სრულიად უწყალოდ ჵოცდეს და არავინ იყო,
ნუგეშინის მცემელი მათი: და შ~დ ორისა წლისა მიიცვალა ივანე ათაბაგი და მთავ
არ ყვეს ძე მისი ავაქ და უბოძეს მას ამირ სპასალარობაჱ
ამისა შ~დ უდიდესნი ბოროტნი შეიცვიდეს ნათესავსა ქართველთასა რ~ მოხლოებულ
იყო სრული
ადი მოსპოლვაჳ სიმრავლისათვის უსამართლოებათა ჩვენთასა, რ~ აღიმჵედრა
სულტანმან
საქართველოსა შემოსლვად და მეფე ყოფად თავისა თვისისა მივიდა და მოაოჵრა
ყოველი ქვეყანა
დვინისა ანისი და ყოველი ქვეყანა ანისისა სომხითი გაგი ვიდრე განძამდე, რ~
უწინარეს ამისა
ვარამ გაგელსა კაცსა გონიერსა და ლაშქრობათა შ~ა წარჩინებულსა ამას აქვნდა
შანქორი
და მიმდგომი მისნი ქვეყანა ესე ვითარნი ესე ჭირნი და ბოროტნი და შფოთნი
იძროდეს:
ამათ ჟამთა შ~ა მოეყვანა მეფესა რუსუდანს ორტულის შვილი მძევლად ერთგულობი
სა მისისათვის რომელი იყო ქმნულ კეთილ და სრული ჰასაკითა შვენიერი გვამითა
მჵნე და
ძლიერი ძალითა, ხოლო ვითარ განიცადა სთნდა მეფესა რუსუდანს და ინება ქრმად
მიყვანე
ბა მისი რომელი აღასრულაცა და იქორწილა ორტულის შვილი რომელთაგან იშვა
ასული სიტურფე აღმატებული და უწოდა სახელი სანატრელისა დედისა მათისა჻
თამარ და კ~დ მიუდგა და შვა ძე და უწოდა სახელი დავით, და კვალად ზრდი
და ძმის წულსა მისსა ძესა ლაშა გიორგისასა დავითსჱ: ხ~ ვითარ აღიზარდა ას
ული მათი თამარ ესმა საბერძნეთისა სულტანსა ძესა ნუქარდინისასა ყიასდინს ქმ
ნულ კეთილობა მეფის ასულისა ევედრა მრავალთა ნიჭთა და ძღვენთა მიერ რ~ა
მისცეს,
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ცოლად ასული მისი თამარ, და გაუგზავნა ძღვენი დიდ ფასისა და სთხოვა ცოლად და
აღუ
თქვა ფიცით არა დატევება სჯულსა ქრისტეანეთასა რომელი ისმინა მეფემან რუს
უდან და მისცა ასული მისი სულტანს ყიასდინს რომელი ესე უჯერო იყო ქრისტ

ეანეთა მ~რ, ხ~ დიდითა დიდებითა და დიდითა საქორწილოთა მისცა იგი და აწყვერი
ზითვად მისცა: გარნა პირველ ხსენებულნი იგი სპარსნი ხვარაზმელნი მცირედ მო
ახლოებოდეს საქართველოსა და განრყვნიდეს ქვეყანათაჱ მაშინ ცნა სულტ
ანმან ჯალალდინ ავაქ ათაბაგისა და ამირ სპასალარისა ბიჯნის ყოფა ინება ნახვა მი
სი მიუვლინა მოციქული და ჰრქვა შენ ხარ ვაზირთ უხუცესი მეფისა და საქართ
ველოსა უთავადესი დაითვალავ საქართველოსა თითოთა კაცითა შევკრბეთ რამეთუ
მ
ნებავს სიტყვად შენთანა, და სთნდა ავაქსცა და ნება სცა ხილვად და წარვიდა ჭურ
ვილი და იქით ერთითა კაცითა სულტანი ხრამსა ზედა ბიჯნისისასა ჭურვილი იგიცა
და შ
ეკრბეს მახლობელად ერთი ერთისა, მაშინ იწყო სულტანმან სიტყვისა თქმად არა მოვ
ედ მე რბევად საქართველოსა არამედ ზავისა და მშვიდობისათჴს გარნა თქვენ
მსწრაფლ
საომრად აღიჭურენით და ფიცხლა[ვ]დ შემებენით და არა იქმნა მშვიდობა, აწ
ვინადგან წარჩ
ინებულ ხარ ქართველთა შორის და ვაზირი კარსა მეფისასა ისმინე ჩემი გასმია გუარი
და ნ
ათესავი ჩ~ი სიდიდე სამეფოსა ჩემისა და სიმრავლე რომელ არავის ჵელმწიფესა
[რომელ]ძალედვას სწორ
ება ჩემი, მე ვარ მაღლისა და დიდისა ჵელმწიფისა ხვარაზმშას ძე და ფარმანსა ჩემსა
ქვეშ
ე იყო ყოელი სპარსეთი ადარბადაგანით ვიდრე ჯიონამდე და ჯიონით ვიდრე ინდოე
თადმდე თურანი ხატაეთი ჩინმაჩინი და ყოელი აღმოსავლეთიჱ ხოლო განგები
თა ზენითა გამოჩნდეს ქვეყანასა ჩინეთისასა ადგილსა შეურაცხსა ყარყურუმად წო
დებულსა კაცნი ვინმე საკვირველნი უცხონი უცხოთა ენითა და უცხოთა ცხორებითა
მყოფნი რომელთა ყოელი აღმოსავლეთი დაიმორჩილნეს და მრავალნი ჵელმწიფენი
მო
სრნეს: ხ~ ჵელმწიფედ ჰყვასთ კაცი ვინმე საკუირველი ღრმად გამგონე საქმისა მხნ
ე და მეცნიერი ბრძოლასა შინა და ჰრქვიან სახელად ჩინგიზ ყაენი, ამან რა ჵელთ
იგდო ხატაეთი წარვემართე ლაშქრითა ერანითა თურანითა სპარსითა თურქმან
ითა და მრავალჯერ შევებენით და ბრძოლა ვყავთ ჯიონს იქით და უკანასკნელ ჯიო
ნს აქათაცა გარნა იქმნა ცვალება სიმხნე ქველობისა ხვარაზმშას სახლისა და ყოვლგან
ვიძ
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ლიენით: და ვითარ უმეტესად და ვცან არღარა იყო ღონე დაუტევე ქვეყანა და სამეფო
ჩემი და სიმდიდრე და წარმოვედ საქართველოსა მშვიდობისა და ზ
ავისა ყოფად, მესმა სიმაგრე საქართველოსა და ნათესავისა სიმჵნე წყობათა შინა აწ მნე
ბავს რათა შევიერთნეთ და შევითქვნეთ მტკიცითა ფიცითა და ვებრძოლეთ მტერთა
მათ ჩვენთა: მასმიეს რომელ მეფე თქვენი დედაკაცი არს და მყოფ ქმარ მისა
და იგი ცოლად ჩემდა და მე მეფედ თქვე ზედა და თუ ესე იქმნების ვსძლოთ ყოელ

თა მტერთა ჩვენთა და უკეთუ ესე არა ჰყოთ მოოჵრდეს სამეფო თქვენი, და თუ
მეცა წარვიდე თათარნი ეგრეცა მოსულ არიან თქვენ ვერ წინა აღუდგებით და ვერ
ცა შემძლებელ ხართ ბრძოლად მათდა, აწ ფიცხლად გაგზავნე კაცი მეფესა თქვე
ნსა წინაშე და აუწყე თქმული ესე ჩემი რამეთუ არა მნებავს ოჵრება საქართველო
სა არამედ დაცვა მტერთაგან და თქვენ მ~რ მე განვძლიერდე და ვიყვნეთ მშვიდობ
ით. ხ~ ესე რა ესმა სულტნისაგან ავაგს არა პასუხ უგო არამედ რქუა ვაუწყე
ბ საქმესა მაგას მეფესა და ვაზირთა მისთა მყის დაწერა წიგნი და წარმოავლინა
და წარმოგზავნა წინაშე მეფისა და აუწყა ყოელი თქმული ესე რომელი აუწყა სულ
ტანმან მან:- და ვითარ მოიწია ამბავი ესე და წიგნი იხილეს განკვირდა მეფე რუს
უდან და უცხო უჩნდა საქმე ესე და მიუმცნეს ავაქს არცა თუ სმენად საქმისა
მაგის არამედ სრულიად განყენებად და ავაქ ფიცხლა სულტანსა აცნობა, ხ~ მ~ნ რა
მოისმინა აიყარა სრულითა ლაშქრითა და წარმოემართა ტფილის ქალაქსა რათა
ბრძოდეს მას, მაშინ ვითარ ცნა მეფემან მოსვლა სულტნისა აიყარა და წარვიდა ქუ
თათის. ხ~ ტფილისის მცველად დაუტევა ლაშქარი და თავადნი ორნი ბოცოს ძე
ნი მემნა და ბოცო, მოიწია სულტანი სომხითად და მოაოხრა ყოელი სომხითი,
და დასცნა მკუიდრნი მისნი პირითა მახვილისათა ესრეთ რომელ არღარა დარჩა
მამაკა
ცი: მაშინ მოიწივნეს ტფილისად და მცველნი ქალაქისანი აღიჭურნეს
და იქმნა ძლიერი ბრძოლა და ბრწყინვალე ბრძოლა აჩვენეს ქართველთა მერმე
მას ღამესა მიუვლინეს კაცი სულტანსა ჯალალდინს შიგნიდაღმამიცემა ქალაქ
ისა სპარსნი რომელ კარს სცვიდენ იქიდაღმან შემოშვება, რა გათენდა დაეკაზმნეს
და მოვიდა სულტანიცა მონდობილი სპარსთა იმედითა შიგნით მცველნი ქალაქ
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ისანი ამისნი უმეცარნი იყვნეს და მიმართნეს სულტნისა სპათა და გაუჵდეს განძ
ის კართაკე მემნა ბოცოს ძე და მისი ძმა მუზარადები არა დაეხურათ და ლა
მოდეს კართა გასვლასა ანასდათ სპარსმან ვინმე უმუზარადოს თავსა შიგნიდაღმან
აფთ
ი დაჰკრა და ძლიერად გაუხეთქა დაეცა და მოკუდა მემნა, და შეიქმნა შიგნით*
აშიაზე#-----------------------ომი და ღალატი და ტფილელთა სპათაგან განახვნეს კარნი
სპათა
#----------------------------ტფილელ
თა ესრეთ რა შინა განცემა იყო ქალაქისა ივლტოდეს მცველნი ქალაქისანი და შედ
გეს ისანთა ბოცოს ძემან ბოცო გაამაგრა ისანი და ქმნა ძლიერი ომიჱ
ხ~ არა შემინდობს ტკივილი გულისა მოჵსენებად თუ ვითარ იქმნნეს ხვარაზმელნი
შინა
გან ქალაქსა ვინმე უძლოს მაშინდელთა მოსაწევართა და განსაცდელთა რომელი მოიწ

ია ქრისტეანეთა ზედა, აქა მეგულებოდა დადუმებად რომელ სალმობიერსა მი
უთხრობ ტკივილითა გულისათა და ცრემლითა მ~რ აღვივსები რ~ ვინ შემძლებელ
არს
მითხრობად რავდენი მოასწევარნი იქმნეს, რ~ ესე ოდენ მძვინვარედ ჵოცდეს რომელ
ჩჩ
ვილნიცა ძუძუთაგან დედისათა აღიტაცნიან და წინაშე დედისა დაანარცხიან და
რომელ
სა მე თვალნი წარსცვივდიან და რომელსა მე ტვინი დაითხიის და მერმე დედანი
მოიკლოდიან
ბერ ბერნი უწყალოდ ფოლორცთა შინა ცხენთა მიერ დაითრგუნებოდეს და ჭაბუკნი
დაეკვე
თებოდეს სისხლისა მდინარენი დიოდეს თავი ტანისაგან განშორებულნი და თმა
ნაწევართა,
შიგან აღრეულნი და დედაკაცი და მამაკაცი ურთიერთას აღრეული მტუჲრსა შიგან
ცხენისა ტერფითა იზილებოდის არა ყოფდეს წყალობასა რ~ რომელი მე დანითა
ღლია
სა დასობ~ლი სხვანი მკერდსა დაცემითა და სხვანი მუცელსა და ზურგსა ზედან
განიპებ
ოდესჱ ჶი ჶი სალმობიერი ღაღადი რომელი მუნ მოიწია ტირი
ლი კივილი და ზახილი და უზენარო ვაება და საზარელთა ჵმათაგან იძროდა ქალაქი.
ყოელი რ~ უმრავლესი ერი ვითა ცხოვარნი შეკრიბიან და ხოცდიან, და ხედვიდ
ეს ზოგნი საყვარელთა შვილთა და ზოგნი ზმათა და მამათა ქმარნი ცოლთა უპატიოდ
მკუდრად მდებარეთა ცხენთა მ~რ დათრგუნვილთა და ფოლორცთა შინა ძაღლთა
მიერ ზ
იდულთა და არცა თუ დაფლვასა მიწასა შინა ღირს ჰყოფდეს: ეკლესიანი და ყოელნი
პატიოსანნი სამსხვერპლონი შერაცხ იქმნებოდეს და პატიოსანნი მღრდელნი და
დიაკონნი და მონაზონნი ეკლესიათა შინა თჴთ ხატთა
და ჯვართა თანა შეიმუსვროდეს და დაიკლვოდესჱ და ესე ვითარნი ჭირ
ნი მოიწივნეს რომელ არაოდეს ძუელთა სადა მე წიგნთა მ~რ სმენილ არს:
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უკუნისამდე რომელნი თანა შეესწორებიან ქრისტეს ჯვარისა მცმელთა იუდიანთა
ზედა
ქმნულთა მიერ, უსალიმისა სრულიადსა მოსპოლვასა ტიტეს და უესპასიანეს მიერ
ვითა
რცა ჟამთა აღმწერელი და მრავალ მომთხრობელი იოსიპოს წარმოიტყვის ესეოდენსა
ძნელ ბედოვანსა იუდიანთასა ვიდრეღა სამასისა ბევრისა აღრაცხვას მამა კაცსასა
ოდენ
სიყმილისა და მახვილისა მიერ აღსრულებ~ლსა რომლისა მსგავს იქმნა ჟამსაცა ამას
სარკინოზთა,

მიერ ქალაქსა ამას ტფილისისა, ხ~ არღარა იყო ღონე და ლხინება ქალაქისა:მაშინ წარმოუვლინა კაცი მეფემან რუსუდან ბოცოს და სხვათა მცველთა ქალაქი
სათა რათა დაუტეონ ისანი და წარვიდენ და ვითარ მრავალ გზის მიუვლინა
დასტური, მეფემან
დატევებად ქალაქისა ძლით დაარწმუნა ბოცოს დაგდება და წასვლა ვითარცა დასწე
რს ბერი ვინმე მღვიმელი, და ესრეთ რაჳ ძლიერად ჵელთ იგდო ქალაქი იგი სულტანმ
ან კ~დ იწყო უბოროტესთა საქმეთა ქმნად ქრისტეანეთა ზედა, ესოდენ მძვინვარ
ედ მოსრვიდა რომელ სავსე იყვნეს ფოლორცნი ხრამნი და ჵნარცვნი მკლველთა მიერ
და
უმრავლეს მკუდართა მტკუარსა შთაუტეობდეს: ამას თანა არავე დამშვიდნა ცუდ
რჯული იგი და ბილწი მოიგონა სხვაცა სიბოროტე რომლისა ხსენება სირცხვილ
მიჩნს, რამეთუ გლოვათა და ცრემლთა მიერ შევიცვები თუ ვითარ განვარისხეთ მო
წყალე და შემწყნარებელი ღ~თი არა შეწყალებად ჩვენდა, იწყო რღვევად ეკლესიათა
ვიდრე საფუძველადმდე რომლისათვის იკადრა და ჵელ ყო, სიონისა გუმბათსა
შემუსრ
ვად და ზედა ბილწისა საჯდომისა მისისა აღშენებად რომელი იგი ჵიდითა მაღლითა
და გრძლითა განჵიდა აღლსვად მას ზედაჱ და ესეცა შესძინა რამეთ
უ ხატი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა
რომელი
სიონს მკვიდრ იყო ბრძანა მოყვანებად და ჵიდისა საშუალსა დადებად პირ აღმართ
და, ბრ
ძანა ყოელთა მათ პყრობილთა ქ~იანეთა მამათა და დედათა იძულებით დათრგუნ
ვა პატიოსანთა ხატთა და დატევება რჯულისა და უკეთუ არა ჰყონ წარკვეთა თავთა მა
თთა, და ვითარ აღასრულებდეს ბრძანებულსა ამას მოჰყუანდეს მამაკაცნი დედა
თა თანა და აიძულებდეს ესრეთ ყოფად და მრავალთა უკუჲ ბრწყინვალე ძლევა,
აჩვენეს და არა თავს იდვეს შეურაცხება წმიდათა ხატთა და დატევება ქრისტიანობისა
სჯულისა მათისაჱ მაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა [.]იპოვ[.]ნეს
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ახოვნად რომელთა მიიღეს გვირგვინი წამებისა რომლისა აღრიცხვა შეუძლებელ არს
სიმრავლ
ისათ~ს რ~ ვგონებ ვითარმედ ათ ბევრად აღიწია რიცხვი მოკლულთა: ესრეთ რაჳ
მოაოჵრე
ს ტფილისი იწყეს რბევად ტყვენვად ჵოცად და კულად სომხითისა და კამბეჩანისა და
იორის
პირთა ქართლს და თრიალეთს ჯავახეთს და არტანს ზოგნი სამცხეს და ტაოს კარნი
ფორას და ანისის მიმდგომთა ქვეყანათა და გაგრძელდა ესე ვითარი ჭირი და
ზეგარდამომავ
ალი რისხვაჳ და მოსაწევარი ხუთისა წლისა ჟამთა რამეთუ ორ წელ პირველ აღაოჵრ
ეს ქვეყანა და ხუთი წელი ქალაქსა დაყვეს და აოჵრებდეს ქვეყანათა ამათ ზემო ხსენე

ბულთა, და არღარა იყო შენებულება თვინიერ ციხეთა და სიმაგრეთა რამეთუ ქვეყანა
სა
ქართველოსა მიეცა განსარყვნელადჱ ამისთ~ს რამეთუ დაუტევეს მეფეთა და მთა
ვართა სამართალი მოწყალება სიყვარული სიწრფოება სიმშვიდე და სიმართლე და
ამის წილ
მოიპოეს ამპარტავანება ზაკვა შური ჵდომა სიძულილი ანგარებაჳ მიმძლავრებაჳ
კლვანი პარვანი სიძვანი უწესოებანი: ვითარცა იტყვის წინაწარმეტყველი [ვითარცა]
ვაი მათდ
ა რომელნი კვალსა ბალამისასა შეუდგეს და საქმესა სოდომელთასა იქმან რამეთუ ყ~ნ
ჰასაკმან ბერთა და ჭაბუკთამან მცირითგან ვიდრე დიდადმდე მიაქციეს სიბოროტედ
რ~
სენი იგი სოდომელთა და სალმობაჳ იგი გომორელთა მოიწია და ამის ძლით მისცნა
იგ
ინი ღ~ნ წარწყმედად ბოროტად რამეთუ განვიწირენით ღ~თისა მიერ რამეთუ და
ვივიწ
ყეთ ღ~თი და ღ~თნცა სამართლად დაგვივიწყა და მოოჵრდა ქ~ყანა საქართველოსა
ლიხთ
აქათ, ვითარცა ჵმობს წინასწარნეტყველი ესაია [ვითარცა] ვაი ნათესავსა ცოდვილსა,
ერი
რომელი სავსე არს უსჯულოებითა ნათესავნი ბოროტნი ძენი უსჯულოებისანი დაუტ
ევეთ უფალი და განარისხეთ წმიდა იგი იჲ~ლისა რასაღა იწყლვით და შესძინებთ
უსჯლო
ებასა, ყოელი თავი სალმობად და ყოელი გული მწუხარებად კვალითგან ფერჵთათ
ვიდრე
თავადმდე არა არს მას შინა სიცოცხლე არა არს წყლული არცა ნაგვემი არცა ბრძვილი
განსივებული არა არს სალბუნი დასადებელი არცა ზეთი არცა შესახვეველი ქვეყანა
თქვენი ოჵერ არს და ქალაქნი თქვენი ცეცხლითა მომწვარ სოფელსა თქვენსა წინაშ
ე თქვენსა უცხო თესლნი მოსჭამდენ და მოოჵრებულ არს და დაქცეულ ერისა
გან უცხო თესლთასა, და დაშთეს ასული სიონისა ვითარცა კრავი ვენაჵსა შინა და
ვითარც
ა ხილის საცავი შორის ნესოვანსა და ვითარცა ქალაქი მოცული უკეთუმცა არა
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უფალმან საბაოდ დამიტევნა ჩვენ თესლი ვითარცა სოდომა შევიქმნენით და
გომორელთა
მცა მივემსგავსენით: ხ~ ამათ ულხინებელთა რ~ჳ ჭირთა შინა იყო რა ქვეყანა
საქართველოსა სხვანიცა უდიდესნი ძნელ ჟამობანი აღმოჩნდებ ოდეს რამეთუ ზემო
დატევებული ამბავი აწ კვალად ვიწყოთ, ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებული
მეფ
ე რუსუდან იყო რაჳ ქუთათის და ყოველსა აფხაზეთსა იქმნა ძე მისი დავით ვითარ
წლისა

ექვსისა, ინება მეფე ყოფა ძისა მისისა ვითარ არს წესი სოფლის მოყვარეთა შეიყვარ
ა რა წარმავალი ესე საწუთრო და დაივიწყა შიში ღ~თისა და სიყვარული ძმისა
თვისისა
და მოიგონა საქმე ყოელთა მიერ განსაკრთომელი რამეთუ ზემო ხსენებული ძმის წუ
ლი მისი დავით რომელი ძმისა მისისა გიორგისგან ანდერძობით შევედრებულ იყო
და მას აღეზარდა წარავლინა ფარულად ასულსა მისსა და სიძესა მისსა სულტანს ყას
დინს თანა საბერძნეთს, რათა წარსწყმიდონ იგი და იყოს უშფოთველად ძისა მისისა
და
ვითისთვის არაჳ განყოფად მეფობისაჱ და ვითარ მიიწია დავით წინაშე სულ
ტნისა და ცოლის მისისა რუსუდანის ასულისა თამარს თანა რომელსა სულტანი
უწოდ
და გურჯი ხათუნად: და ვითარცა იხილეს იგი და ეკეთა შეიყვარეს იგი თჴსთა
თანა და იპყრეს პატივითა და გურჯი ხათუნ დედოფალი კეთილსა უყოფდა მას
დავითს ბიძის ძესა მისსა, და არა ისმინეს ბრძანება მკვლელებრი მეფისა რუსუდანისი
რ~ დაევედრა რაჟამს წარეგზავნა იგი არამედ ფრიად პატივს ცემდეს დავითს:ხოლო ვითარცა წარგზავნა ძმის წული საბერძნეთს მოუწოდა ყოელთა სპათა მისთა
აფხაზთა დადიან ბედიანთა რაჭის ერისთავსა და კათალიკოზსა აფსაზეთისასა და
სვეს მეფედ დავით ძე რუსუდანისა, აკურთხეს ქუთათის და დაადგეს თავსა მისსა
გვირგვინი და დასვეს ტახტსა ზედა სამეფოსა და მიულოცეს მეფობა წესისაებრ
და სრულ ყო. კათალიკოზმან წესი კურთხევისა. ხ~ ამერი ესე სამეფო უცალო
იყო ხვარაზმელთაგან ამისთვის რომე მანდატურთა უხუცესი შანშე ანის იყო
და ავაქ ამირ სპასალარი ბიჯნის და ეგრეთვე ვარამ გაგელი ჰერნი კახნი სომხითარნ
ი ქართველნი თორელნი შავშ კლარჯნი და ტაოელნი თავის თავის სიმაგრესა,
შინა იყვნეს, მორჩილებასა ზედა რუსუდან მეფისასა. და უცალოებისა ძლით ვერ
დახვდეს დალოცვასა ზედა რუსუდანის ძის დავითის მეფისასა:1-27 სტრ., 182v
ხ~ აწ პირველად ზემო ჵსენებული იგი ჩინგიზ ყაენი ვახსენოთ ვითარცა მოიწივ
ნეს თათარნი ქვეყანასა ჩვენსა მათგან მეოტი სულტანი ჯალალდინ წარვიდა რა
საბერძნე
თად სამეფო მისი ადვილად ჵელთ იგდეს თურანი სათურქეთი და ყოელი ხვარასანი,
მაში
ნ განყო ლაშქარი მისი ორად და აჩინნა შვილნი მისნი ყაენად, პირველსა გაუჩინა და
მისცა
ლაშქრის ნახევარი და წარგზავნა დიდსა საყივჩაყეთს, ვიდრე ბნელეთამდის
ხაზარეთს ოსეთ
ს რუსეთს ვიდრე ბორღალეთამდე სერბთა და კავკასთა და ჩრდილოთა ყოელთა
მკვიდრო
ვანთა ვითარცა მითქვამს: და მეორესა შვილსა ჩაღათას მისცა ლაშქარი და უიღურთა
ქვეყანა სამარყანი ბუხარა და ვიდრე ალმუთისა ქვეყანამდის ამას ვგონებ ესე იყო თურ

ანი: და მესამესა შვილსა ოქროფას მისცა თვით მისი ტახტი ყარყუდი და ჩინმაჩინი
ემეთისა
ყაყვისა ქვეყანა და ხატაეთი: და მეოთხესა შვილსა თულის მისცა ლაშქარი და უქუთის
ზ~ა
მოკიდებით ქვეყანა აღმოსავლეთისა ესე ოთხნი განაჩინა ყაენად და ამცნო რათა წელი
წადსა შინა ერთგზის ოქოფასა მიმართ მივიდოდენ უხუცესნი ძმანი მისი, ყურ
ნუთოს საქნელად ამისთვის რამეთუ, ტახტი მისი ოქროფას მისცა:ესრეთ რა დააწყვნა შვილნი მისნი მოვიდა თურანად და გამოგზავნა შვილი მისი უმ
რწამესი მოსათვალავად ხვარასნისა გამოვლო ჯეონი და მოიწია ნიშბურს, და ნიშბ
ურელნი დაეკაზმნეს და შეებნეს თულის და პირველსავე ომსა აღიღო ქალაქი და
მოკლა სამასი ათასი [ათასი] კაცი თავისა მოკვეთითა და მეორესა ომსა ასი ათასი და მ
ესამესა ომსა ოც და თორმეტი ათასი და უკეთუ არა ჯერხართ ამით დაირწმუნ
ეთ დიდისა სიბდივანის ხოჯა შამშადინის ძმა თანა დამხვდარ იყო და იგი იტყოდა
ამას ყოელსა ნიშბურისა მოოხრებასა:- წარმოვიდა ესე თული გომოვლო
მაზანდარა და მოეახლა არაყის ქვეყანასა ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ აიყარა
დედა წულითა და ბარგითა ტფილისით და გაემართა ბრძოლად თათართა, და
მოვიდა ადარბადაგანს და მიუგზავნა მოციქული ხლათის სულტანსა და ხალ
იფას ბაღდადისა მპყრობელსა რათა შეეწივნენ რამეთუ მათთჴსცა სარგებელ
არს ეგრეთვე ერაყისა სულტანსა მიუწერა უკეთუ თჴთ ვერა წარმოხვა
ლთ ლაშქარი ბარე გვაშველეთო და მე ვებრძოლოთ თათართა ამათ რამეთუ
მე უწყი კეთილად წესი ბრძოლისა მათისა და წყობათა და უკეთუ არა ისმენ[ე]თ
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ჩემსა მე მარტო ვერა წინა აღუდგები არამედ მივრიდებ და ვერცაღა თქვენ შე
მძლებელ ხართ წინა აღდგომად მათდა:- ხ~ მივიდა რა მოციქული სუ
ლტნისა მათ უქმად წარმოავლინეს და არა ისმინეს მცნობელმან ამისმან სულ
ტანმან და უიმედო ქმნილმან სპათა მისთა და ადარბადაგანისა ვერ წინა აღდგო
მისამან დააგდო ადარბადაგანი და გამოემართა მეორედ ტფილისადვე, ხოლო
ესე რა ესმა რუსუდანს უბრძანა ყოელთა სპათა მისთა იმერთა და ამერთა
შანშეს მანდატურთა უხუცესსა და ავაქს ამირ სპასალარსა და ვარამ გაგელსა მსახრთ
ხცესსა ჰერ ჰერთა კახთა სომხითართა ჯავახთა მესხთა
ტაოელთა და დადიანსა ცოტნეს კაცსა წარჩინებულსა და სათნოებიანსა აფხაზთა,
ჯიქთა და ყოელსა სამეფოსა რომელთა თვითეულად არა არს ჟამი თქმისა, და გა
ნახვნა კარნი დარიალისნი და გამოიყვანნა ოვსნი და დურძუკნი და შეკრიბნა
ყოელნი მთეულნი და შეკრბეს ნაჭარმაგევს ურიცხვნი ერნი და გაგზავნა მეფე
მან რუსუდან ხვარაზმელთათჴს წინა განწყობად, ხოლო სეფე დროშა არღარა
გაგზავნეს ივანე ათაბაგისა მ~რ ქმნულისა საქმისათვის წარმოემართნეს და განვ
ლეს ტფილისი და სულტანი დაბანაკებულ იყო სომხითს ჵევსა ბოლნისისასა:-

და ვითრცა იხილეს დარაჯთა სულტნისათა ფიცხლად აცნობეს სულტანსა ჯა
ლალდინს ხოლო მან აღისწრაფა რამეთუ იყო მჵნე და უშიში ბრძოლასა შინა წი
ნა განეწყო და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და პ~დ შეკრებამდის სძლიეს ქართველთა
და გაგრძელდა რა ომი მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვი, კვალად მოხედნა
რისხვით ღ~თნ ქართველთა ნათესავსა და არა დასცხრა გულის წყრომა უ~ისა ჩვენ
ზედა [და არა დაივიწყა სჯლოება ჩვენი იძლივნეს გლის წყრომა ~ისა
ჩვენ ზედა და არა დაივიწყა სჯლოება ჩვენი ] იძლივნეს სპანი მეფისანი
ხვარაზმელთა და გაიქცეს ქართველნი კ~დვე მოვიდა სულტანი ტფილისად
და იწყო პირველთავე საქმეთა ქმნად რ~ რისხვით ჵოცდა რასაცა ვით პოებდა
ქართველთა და არბევდა ქვეყანათა ამათ ზემო ჵსენებულთა:ამას უკანის მოვიდა თათართა უმთავრესი თული ჩინგიზ ყაენის შვილი
შემოვიდა ერაყს ვიდრე ყაზმინამდის ამოსწყვიტნა ქვეყანანი და ურჩნი მისნი
წარვიდა და განვლო ჯიონი და მივიდა მამასა მისსა ჩინგიზ ყაენს წინაშე
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და ძმათა მისთ~ა: და ვითარ ცნეს ს~დ გაქცევა სულტან ჯალალდინისი უთხრა ო
თხთა ერისთავთა მთავართა რომელსა ქართველნი ნოინობით უჵმობენ პირველისა
სახელით ქარმაღან მეორისა ჩაღატარ მესამისა იოსერ და მეოთხისა ბიჩუის და
ამათ ათი ათას ათი ათასი კაცი მოსცა დედაწულითა მათითურთ და გამოგზავნა ჯ
ალალდინის ძებნა, ესე ოთხნივე ნოინნი ყაენის შვილები იყვნეს და ესრეთ დავე
დრა ვ~დ სადაცა მივიდოდენ და ზენარსა სთხოვდენ შეუნდობდენ და შეიწყალე
ბდენ და მათთა ურჩთა მოსრვიდენ და ხარაჯასა მის ქვეყანისასა ოთხად გა
ნჰყოფდენ და მათ ყაენთა გაუგზავნიდნენ ხარაჯასა მასჱ წარმოვიდეს
ესე ოთხნი ნოინნი გამოვლეს ჯიონი და ხვარასანი ორმოცი ათასითა კაცითა
დედაწულიანთა და მოვიდეს ქვეყანასა აღმოსავლეთისასა სადა მოლიდნი მ
კვიდრობდეს, შემოებნეს მოლიდნი ძლიერად და დიდიად ავნეს მოვიდეს ერ
აყს და მოაოჵრეს ქვეყანა და რომელლნიცა მიენდვნიან შეიწყალნიან, და მე
რმე მოვიდეს ადარბადაგანს რომელსა ჰქვიან თავრეზი და წინა მიეგებნეს
ადარბადაგანელნი ძღვნითა ურიცხვითა და მივიდეს ქვეყანასა არდაველისასა
და იგინიცა წინ მოეგებნეს ძღვნითა: და გამოვლეს რაჵსი და მოვიდეს განძ
ად რომელი იგი მტკიცედ ზღუდითა განმაგრებულ იყო და სამთა დღეთა
შინა რა ბრძოლა უყვეს თათართა მყის ჵელად იგდეს. და შიგან ქალაქთა
შევიდეს მოაოჵრეს განძა და ურიცხვი სული მოსწყვიდეს რამეთუ საძაგე
ლ უჩნდათ თათართა სჯული და წესი მოჰმედის მიერ ქადაგებული:ხ~ მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ მსწრაფლ აიყარა დედაწულითა
და წარვიდა საბერძნეთად და თათართა დევნა უყვეს და მიეწივნეს ბასიანს,
იხილეს რა მსწრაფლ განიბნინეს ესოდენ დაიფანტნეს რომე სულტანი ჯ
ალალდინ მარტო დაშთა სადა იგი მიიწია სოფელსა რასამე შეურაცხსა და

დაიძინა ხუთ ძირსა იხილა იგი კაცმან ვინმე შეურაცხმან და მოაკუდინა, რო
მლისა სარტყელი და უნაგირი და კაპარჭი უფასოთა თვალთა მიერ და მარგა
ლიტთა შემკობილი იყო და მის ძლით მოიკლა კაცი იგი მაღალი და სახელო
ვანი ჵელმწიფე ვინა დაუდგრომელ არს მინდობა სოფლისა ამის ამაოსა,
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ვითარცა იტყვის ბრძენი ეკლესიასტე ამაოება ამაოსა და ყოველივე ამაო არს:
ამისთჴს ამაო იქმნნეს სპანი მისნი და სიმტკიცე იგი ქედისა მათისა და წყობათა
შინა მძლეობა და გარდარეული სიმდიდრე მათი ამისთვის ყოველივე ამაო არს
გარნა საუკუნო იგი დაულევნელი და უკუდავი ცხოვრება:
ესერა ხვარაზმელნი იგი განიბნინეს და უმრავლესნი მათნი გარმიანს ივლტოდ
ეს და სულტანი ჯალალდინ მოიკლა: აქა შინა დასრულდა სრულად ჵელმწ
იფობა იგი მაღლის სულტნისა ხვარაზმელისა: ცნა რა სიკვდილი სულტნისა
ხვარაზმელის ძისა სულტანმან ყიასდინ მოაყვანინა კაცი იგი მკვლელი სუ
ლტნისა და მოაღებინა სარტყელი იგი და უნაგირი კაპარჭი ძვირ ფასისა განკვირდ
ენ მნახავნი მისნი რომელ არავის ენახნეს ეგეთნი პატიოსანნი თვალნი და მარგალი
ტნი და კაცი იგი მოკლული სულტან ჯალალდინისა ცეცხლითა დააწვევინა სუ
ლტნმან ყიასდინ: ხ~ მორაიქცეს თათარნი ხვარაელზელთა დევნის
აგან მიერ წარვიდეს და მოაოჵრეს ქვეყანა ხლათისა და ვალაშკერტისა და ვერ
წინა აღუდგა სულტანი ხლათისა, არამედ გამაგრდა ქალაქთა შინა და თათა
რნი წარვიდეს თავრეჟს და ზავნი ქმნეს მათ შორის და დაიპყრეს თავრეზი და
მისი მიმდგომი ქვეყანა ყოელი, და მეორესა წელსა წარვიდეს ბარდავს გან
ძას და მუღანს და მიერ იწყეს რბევად და ოჵრებად საქართველოსა დარუ
ბანდს აღმომართ ქვეყანასა მას შარვანისასა ყაბალას ჰერეთს კახეთს სომ
ხითს და ქვეყანასა მას არშაკუნიანთასა დვინსა და ანისსჱ
და ვინათგან მეზობლობით მოახლოებულ იყვნეს ქვეყანასა საქართველოსასა უდ
იდესნი და უბოროტესნი განსაცდელნი მოაწივნეს პირველთასა აღიძრნეს მძვი
ნვარენი განსაცდელნი საზღვართა შინა საქართველოსათა უკეთურებისათვის
მკუიდრთა ქართლისათა რამეთუ ყოელი ჰასაკი ბერთა და ჭაბუკთა მეფე
თა და მთავარია დიდთა და მცირეთა მიდრკა სიბოროტეთა მიმართ, რამეთუ
დაუტევეს სამართალი და წყალობა ვინათგან ყოველი ერი იქმოდა სიბი
ლწესა ვითარ ოდეს მე ძენი ბენიამენისნი ვითარ იგინი: მიეცნეს მოსასრ
ველად ეგრეთვე ესენი აქა შინა მისცნა ღ~თნ ნათესავნი ქართველთანი
1-27 სტრ., 184v
მოსასრველად ვითარ ძენი ბენიამენისნი, ვითარცა იტყვის წინასწარმეტყველი ოსე
უფალი საბაოთ უბრძანებს ნათესავსა ჭურვილსა მოსლვად ქვეყანით შორით
კიდითგან ცისათ ჭურვილნი მბრძოლნი მისნი გარყვნად ყოველისა სოფლისა და ცოდ
ვათა მოსპოლვად მისგან ღაღადებისა რ~ ახლოს არს დღე უფლისა, და შემუსრ

ვა უ~ისა მიერ მოიწიოს: კვალად იტყვის დღე უფლისა მოვალს უკურნე
ბელი რისხვითა და გულის წყრომითა დადებად ყოელი სოფელი ოჵრად
და ყოველნი ცოდვილნი წარწყმედად ვითარცა იქმნა ყოელი სოფელი,
ქართლისა ოჵრადჱ ხ~ ვითარცა ცნა მეფემან რუსუდან მოახლე
ბა თათართა დაუტევა ტფილისი და წარვიდა ქუთათის და ტფილის მუხას
ძე გოჭი და უტევა და ამცნო უკუეთუ მოვიდენ თათარნი მოწუვას ტფილისი თ
თვინიერ პალატისა და ისანთა ამისთვის რათა სადგომად არღარა იპყრან ვითარ ხვა
რაზმელთა: რაჟამს ცნა მუხას ძემან მოახლება თათართა მოწუა სრულიად,
ქალაქი და თვით პალატი და ისანნი და ესრეთ მოოჵრდა ქალაქი ტფილისისა:ხ~ ნოინნი ესე ზემო ჵსენებულნი შემოვიდეს ქართლს თრიალეთს სომხითს
ჯავახეთს სამცხეს შავშეთს კლარჯეთს კოლას არტანს ანისს და დვინს და მოეფი
ნნეს ქვეყანასა მსგავსად მკალთა საოჵრებლად და ჵოცად და არა სადა იყო
ლხინება შეწევნა და ნუგეშინის ცემა ესრეთ უწყალოდ მოისრვოდა ყოელი ესე
ქვეყანა, მანდატურთა უხუცესი შანშე შეივლტოდა ქვეყანასა აჭარისასა და ამ
ირ სპასალარი ავაქ შევიდა ციხესა კაენისასა და ვარამ გაგელი წავიდა ქუთა
თის ეგრეთვე ჲრნი კახნი სომხითარნი ქართველნი მესხნი ტაოელნი თო
რელ არტან კოლაელნი ყოელნი ივლტოდეს შეიხიზნეს ციხეთა მთათა ტყეთა და
ყოელ
თა სიმაგრეთა კავკასიანთასა და მთიულეთსჱ და გაგრძელდა ესე
ვითარი ოჵრება და მოსპოლვა ქვეყანისა ამის ჩვენისა სიმრავლისაებრ უსჯ
ულოებათა ჩვენთასა ამისთვის რ~ განრყვნა ყოელმან კაცმან გზა თჴსი, სიმრა
ვლითა ბოროტთათა ამისთჴს განირყვნა ყოველი ქვეყანა არა თუ ოდენ საქ
ართველო არამედ სპარსეთი ბაბილოვანი და საბერძნეთი მიეცემოდა მწარე
სა ტყვეობასა და უწყალოთა სიკუდილთა რამეთუ არა იყო წყალობა, რ~ სავსე
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იყვნეს მოკლულთა მიერ ყოელნი ალაგნი ქალაქნი სოფელნი ველნი ტყენი მთან
ი და ჵევნი თჴნიერ სიმაგრეთა თუღა სადამე დარჩომილ იყო სავსე იყო ტყებ
ითა და გოდებითა ყოელნი მკვიდრნი საქართველოსანი ამერნი, ხედვიდ
ეს მამა დედანი შვილთა მოკლულთა და შვილნი მამა დედათა მკვდართა მდე
ბარეთა სხვანი ძმათა და ნათესავთა და დათა თჴსთა იავარად წარსხმულთა ცო
ლთა და შვილთა მ~თთა და ყოელსა სიმდიდრესა მათსა წინაშე მათსა განბნეულ
სა ესე ოდენნი ზარნი იქმნნეს თათართაგან რომელ უმრავლესნი ქართველნ
ი ციხეთა და მაგართა ადგილთა დაუტეობდეს და შეივლტოდეს ყოველნივე კა
ვკასიად: ხოლო ამათ ულხინებელთა რა მოეცვა ქვეყანა ესე ძლიერნი ერის
თავთა ერისთავნი და ვაზირნი განდგეს ურთიერთას თავთა მათთა ოდენ შემ
წყნარებელნი, და მეფე რუსუდან ყოვლადვე დაემკვიდრა ლიხთ იქით და ვერღა
რა გარდამოვიდის ლიხთ აქეთ და ვერცაღა ამერნი ვაზირნი მივიდიან მის წი
ნაშე უცალოებისა ძლით თუ არა განქცეულნი მიივლტოდეს ხიზნად, ეს
რეთ შეუთქმელნი მოშორდეს ერთი ერთსა და ირყვნებოდა ქვეყანა მათი

და ძლიერნი იგი მბრძოლნი და სახელოვანნი უღონო იქმნნეს და ვერღა
რა ეძლოთ წყობისა ყოფად თათართა რომელნი ტყეთა შინა ძლიერად იცვებო
დეს: მაშინ მკვიდრნი საქართველოსანი სახელოვანნი და წყობათა შინა მჵნ
ენი ერისთავთა ერისთავნი სრულიადსა მოოჵრებასა მიეცნეს ეგრეთვე
აღმომართ მკვიდროვანნი ყოელნი: ამათ რა ბოროტთა ხედვიდა ამ
ირ სპასალარი ავაგ ძე ივანე ათაბაგისა წარმოავლინა მოციქული ბარდა
ვს სადა დაებანაკათ ზემო ხსენებულთა მათ მთავართა რომელთა
ზამთრის აქვნდა საყოფელად ბარდავი და საზაფხულოდ გელაქუნის მთა
ნი და არარატისნი რამეთუ მაშინ აეღო ანისი ჩაღატარს, ამათ წარმოუ
ვლინა ავაგ მოციქული ზავისა თხოვნად და დაჰპირდა მუნ მისლვასა
სამსახურსა და მისთა ქვეყანათა შინა ხარაჯასა და ითხოვა ფიცი და სიმტკიცეჱ
ხ~ მათ გაეხარეს და სიხარულით შეიწყნარნეს მოციქულნი ავაგისნი და
მტკიცითა ფიცთა გულ სავსე ყვნეს, მათ აქვნდა სჯულად ერთისა ღ~თისა თაყ
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ვანის ცემა და დილეულ აღმოსვლასა მზისასა აღმოსავლით სამისა ჩოქსა ჰყოფ
დიან და მეტი არა რაჳ, ხოლო ფიცის სიმტკიცე ესე იყო განბძმედილი ოქრო
სამჯერ წყალსა შთაყონ განავლიან და შესვიან და მინდობილი მათ შეიწნარი
ან და ამა ფიცსა არა ეცრუვნიან და სიტყვა ტყუილი არა გამოვიდოდა პირ
ით მათით: და მეკობრე და მამათ მბორგელი კაცი გაუკითხავად მოკლიან, და
სხვანი მრავალნი კეთილნი წესნი იცოდეს და განეჩინნეს ჵელმწიფესა მათსა ჩი
ნგიზ ყაენსა, ამით ოქროთა საფიცრითა დაუმტიცეს მოციქულთა ავაგის
თა ფიცი რომლითა დაჯერებულ იქმნას ამისთვის რომე არა იყო ტყ
უილი არცა სიცრუე ფიცთა, მოვიდეს რა მოციქულნი ავაგისნი და უა
მბეს ესე ყოელი მაშინ წარვიდა ავაგ დამდები სულისა თჴსისა ქვეყანისა
მისისათჴს და მივიდა ქარმაღანს ჩაღატარს ბიჩუის და იოსერს წინაშე
რომელთა იხილეს და პატივჰსცეს და შეიყუარეს და მცველნი დაუდგინნ
ეს ქალაქთა და ქვეყანათა მისთა რომელთა შანად უწოდდეს სიტყჴთა მა
თითა, ვითარ დამშვიდდა ქვეყანა ავაგისი და ცნა შანშე მანდატურთა უხუ
ცესმან ზავი თათართა და ავაგისი და ქვეყანათა უვნებლად დაცვა ინე
ბა მანცა და გაუგზავნა მოციქული და ავაგსცა მიუმცნო უკეთუ მანცა
მიუმცნოს მივიდეს იგიცა ხილვად თათართაჱ ამისნი მცნო
ბელნი თათარნი სიხარულით შეიწყნარებდეს და მისცეს ოქროსა საფიცრი
თა მტკიცე ფიცი უვნებელობისა, რა მივიდა კაცი შანშესი წარვიდა და ნახნა
თათარნი და მათ ფრიადი პატივი უყვეს და მათგან წაღებული ანისი და მისი მი
მდგომი ქ~ყანა ყოველივე მისცეს, და მცველნი დაუდგინეს ქვეყანასა შინა და
ვინცა მოვიდის ქართველთა მთავართაგანნი პატივით შეიწყნარნიან, ხო
ლო ურჩთა ქვეყანა მოისროდა ამისი მცნობელი ვარამ გაგელი ზაქარ
იას ძესა მიენდო და შეეზავა და ამისიცა ქვეყანა და მშვიდდა, ხოლო
ჲერეთი და კახეთი სომხითი ქართლი და ამოღმართ კარნუ ქალაქამ

დის ტყვებასა და მწარესა ოჵრობასა შინა იყვნეს, არბევდეს ჵოც
დეს მამათა და დედათა და უტურფესთა ვაჟთა და ქალთა ტყვედ წარმოასხმ
1-26 სტრ., 186r
იდეს და ქალაქი ტფილისი მათვე დაიჭირეს და აშენებდიან, და ზამთრის დაიბან
აკეს ბარდავს მტკვრის პირთა და აღმომართ გაგამდის არბევდიან და ჵოცდ
იან ქართლს სამცხეს და ჯავახეთს და აღმართ საბერძნეთამდის: და ერეთს და კახეთს
და
რუბანდამდის, და ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებულნი მთავარნ
ი საქართველოსანი მიენდვნეს თათართა ჰერ კახნი და ქართველნი თორ
ელი გამრეკელი თმოგველი სარგიზ კაცი სწავლული და ფილასოფოსი და მ
რავალ ღონე, ხ~ მესხნი სათნოებისათვის მეფისა რუსუდანისა არა მიენდვნ
ეს, ამისთვის განრისხებულმან ჩაღატარ ნოინ აღიმჵედრა სამცხესა ზედა
არამედ მესხნი შეიწრებულნი შიშისაგან შეივლტოდეს სიმაგრეთა შ~ა
ესრეთ მოისრა და ტყვე იქმნა სული მრავალნი სამცხეს დაჵოცილთა
რიცხვი ერთ ბევრად აღვიდა:- ხ~ ოდეს არღარა იყო ღონე
მოახსენა მეფეს რუსუდანს ივანე ციხის ჯვარელი ძემან რომელსა,
ყუარყუარეცა ეწოდებოდა უკეთუ ენებოს იგიცა მიენდოს თათართა,
რათა იჵსნნეს ქვეყანა სამცხისა [ინება მეფემან] ოხრებისაგან რ~ პატივითა იყო
მეჭურჭლეთა
უხუცესი და მთავარი ქვეყანასა სამცხისასა ინება მეფემან წარმოგზავნა,
მაშინ წარვიდა ივანე და ნახა ჩაღატარ ხ~ მან პატივით შეიწყნარა და დაუდ
გინნა მცველნი ქვეყანისა მისისანი და დაიცვა ქვეყანა მისი ნახვითა მისითა,
ესრეთ რა ჵელთ იგდეს ყოელი ქვეყანა განიყვეს მათ ოთხთა მთავართა
ოთხად და ეგრეთვე ერისთავნი ამა ქვეყანისანი თვითეულმან მიითვალა
და ამადგან რასაცა ხარაჯას აიღებდიან მათ ყაენთა გაუგზავნიდიან და
ესრეთ მცირედ იწყო ქვეყანამან და წყნარება: ესერა დაა[ი]მტკიცა მეფემან რუსუდან რ~ წარუღეს ამიერ ქვეყანა
თათართა განიზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თჴსი დავით და
მოანდოს თათართა და აღიღოს ფიცი მტკიცე უვნებელად დაც
ვისათვის, მაშინ მოციქულად წარმოგზავნა შანშე და ავაგ და ვარ
ამ და ერეთის ერისთავი შოთა რომელსა სიშავისთვის კუპრობით
უჵმობდეს და ვიდრე დავით მოვიდოდა ინება ამჵედრება დიდსა [შ]სულტანსა
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ყიასდინს ზედა ნათესავით სალჩუქიანსა რ~ა დაიმორჩილონ რომელსა აქუნდა
საბერძნეთი და წარავლინეს ბიჩუის ნოინი და თანა წარიტანნა დიდნიცა იგი
მთავარნი საქართველოსანი და ვითარ მიიწივნეს ქვეყანასა ეზინკისასა და სევასტიას
დაუწყეს ოჵრებაჱ mაშინ სულტანმან ყიასდინ მოუწოდა ყოელთა სპათა და შე
მოიკრიბა მჵედრობა თვისი კაცი ორმეოცი ბ~ვრი რომელ არს ოთხასი ათასი და უჩინა

მჵედართ მთავრად შარვაშის ძე აფხაზი სახელით დარდანი რომელი სიმჵნისა მი
სისათვის პირველვე დიდსა დიდებასა აღეყვანა და მტკიცედ ეპყრა სჯული ქრისტესი,
ამას თანა ფარადავლა თორელის ახალციხელის შალვას ძე რომელი ლტოლვილი
წარსრულ იყო სულტანს წინაშე კაცი მჵნე და რაზმთა შინა სახელოვანი, ესენი მჵედა
რთ მთავარ ყვნა და ლაშქართა წინა მბრძოლად განაჩინნა წარმოვიდა მთისა სიახლო
ესა და დაებანაკა: ესმა რაჳ ესე თათართა მოსლვა სულტნისა წყობა
დ მათდა ესრე ზომ განლაღებულ იყვნეს რომე განიხარნეს ამისი მსმენელი ბიჩ
უის ნოინი მივიდა თხრობად ქართველთა მუნ მყოფთა მოსვლა სულტნისა ყიასდინის
ი, და იხილა ძის წული ყვარყვარე ჯაყელისა სახელით სარგიზ კაცი მჵნე და შემ
მართებელი და ჵელოვანი ომსა შინა და ჵმა უყო ბიჩუის და ჰრქვა მახარობელად მე
მოვალ ვითარ რა იყოს ნიჭი ჩემი, რ~ დიდსა სულტანსა ასმიეს მოსვლა ჩვენი და იგ
იცა მოახლოებულ არს და დაუბანაკებიეს ახლოს ჩვენსა დიდითა და უამრავითა
ლაშქრი
თა და ხვალე ეგულების წყობად და ბრძოლისა ყოფად ჩვენდა ესმა რა ესე სარგ
იზს განკვირვებულმან ჰრქვა უწყი წყობათა შინა სიმჵნე და გამარჯვება თქვენი
ჶი ნოინო გარნა სიმრავლისათვის მათისა არ[ს]ა ვეჭობ სახარულევანსაჱ
ხ~ ბიჩუის განიღიმნა და ჰრქვა არა თურე კეთილად მეცნიერ ხარ ნათესავისა ჩვენ
მოლიდთასა რადგან ღ~თნ მოგვცა ჩვენ ძლევა არად შეგვირაცხია სიმრა
ვლე სპათა, რ~ უმრავლესთა უმჯობესად ვიდრე მე ვსძლევთ და უმრავლესი
თა აღვივსებით ალაფითა აწ დაემზადენით ხვალისა ბრძოლად და ვიხილოთ
ვითარ ვებრძვით მტერთა ესეზომ განლაღებულ იყვნეს ყოელთა ნათესავთა ზ~ა,
ვითარ განთენა და მოვიდა სულტანი სპითა საზარელითა, რ~ იყო ოთხასი ათასი მჵე
დარი და განაწყვეს რაზმი აქათ თათართა განაწყვეს რაზმი და ურჩეულესნი მათნი
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მარცხენესა მჵარსა და წესნეს ესრეთ აქვნდათ წესად უმჯობესთა ვიდრემე მა
რცხენესა მჵარსა დააწესებდიან, ამის ძლით რ~ლ სხვანი ყ~ლნი ნათესავნი უმჯო
ბესთა და უმჵნესთა მარჯვენით აქვნდა დაწესება რათა ურჩეულესნი ურჩეუ
ლესსა შეემთხვივნენ: ხ~ დროშათა მათთა სიმეწამულე მოასწავებდა სისხლისა
დამთურალობასა მტერთასა და მიმართეს ძლიერად, და რაჳ მიიახლნეს ურთიერთას:
იწყეს თათართა ჵმითა მაღლითა ძლიერად ზახილი აჰლა აჰლა აჰლა რ~ლი ძნელად
სათარგმანებელ არს, და უცნაურ, და სამჯერ იტყოდიან ამას აჰლა აჰლა აჰლა , და
მყის მიეტევნიან: ხ~ ქართველნი უპირატეს და უმჵნეს ძლიერად ეწყნეს,
და იქმნა ომი სასტიკი, და მოჰსწყდა ურიცხვი სიმრავლე სპათაგან სულტნისათა.
სადა სახელოვანიცა შარვაშისძე, დარდანი აფხაზი მჵედართ მთავარი მათი მო
იკლა, და ივლტოდეს სპანი სულტნისანი, და დევნა უყვეს რა თათართა და ქართ
ველთა, ურიცხვი სული მოსრეს, და შეიპყრნეს მრავალნი: ხ~ ახალ ციხელი სულტნისა
მიერ მოიკლა შურითა ქართველთათა. ესეზომ ეწყნეს ქართველნი ვითა გაჰნკვირდეს
ყ~ლნი თათარნი, ამისთვის სიყვარულსა და პატივსა და ნიჭსა წინა უყოფდეს, და ქე
ბასა შეასხმიდეს: ხ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ყ~ითა სიმდიდრითა ოქროთა

და ვეცხლითა, სასმურითა და სამზარეულოთა ოქროსა და ვეცხლისათა, უცხოთა
ლარი
თა და სამოსლითა ცხენისა და ჯორისა და აქლემისა არა იყო რიცხვი რაზომი აღიღეს:
ესრეთ სავსენი მივიდეს საბერძნეთს დევნად სულტნისა, და მიჰყვეს ვ~ე იკონიადმდე
რო
მელ არს ქალაქი ფ~დ დიდი, და ზღუდითა მიერ მტკიცითა განმაგრებული რ~ლსა
შინა
შელტოლვილ იყო სულტანი. და კ~დ კართა ქალაქისათა იქმნა ომი ძლიერი რ~ლთა
თვი
თოეულად არა არს ჟ~ი მოთხრობად, რ~ უმრავლესთა დღეთა გამოვიდიან ჩალისად
და იბრძოდიან სადა იგიცა ძლიერი და სახელოვანი ჩალისობა გარდაიჵადეს
მრავალთა
დღეთა მათ სახელოვანთა ქართველთა: ხ~ სულტანმან შეიწრებულმან ბრძოლისაგან
ითხოვა ზავი, და აღუთქვა ხარაჯა დიდი და მძიმე, და მრავლითა ძღვნითა და უ
ფასოთა თვალ მარგალიტთა ძღნად მიმცემითა მოამშვიდნა, და ითხოვნა მცველ
ნი: და ესრეთ ჟამ რაოდენმე არა იხილონ სულტანი ვიდრემდის გამოარჩიონ უმ
ჯობესი. ამისნი დამჯერებელნი თათარნი წარმოვიდეს და მოვიდეს ხლათს:
ხ~ სულტანმან ხლათისამან ითხოვა ზავი, და წინა მოეგება ძღნითა დიდითა
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ხ~ მან კეთილად შეიწყნარეს, და მცველნი დაუდგინნეს რ~ლ არიან შანანი, და
წარვიდეს
საზაფხულოსა სადგომსა გელაქუნს, და არარატისა მთასა, და გამოგზავნეს მოცი
ქული მეფესა რუსუდანს. წინა, რათა ზავი იქმნას მათ შ~ს, და მოსცეს ძე მისი დავით,
და მისცენ მეფობა ტფილისი, და ყ~ი საქართველო და ვითარ ესმა ესე რუსუდანს,
ჰსთნდა
სიტყვა ესე, და გულ სავსე იყო ამისთჴს, რ~ ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს და
მინდობილსა
შეიწყნარებდეს. და გარდამოვიდა თვით მეფე და წარმოგზავნა ძე თჴსი დავით,
რ~ლთა წი
ნა მიეგებნეს შანშე, და ავაგ რ~ლი თათართა დიდათ პატივითა შეეწყნარა შოთა
კუპარი
თორელი ვარამ ქართლის ერისთავი სურამელი გრიგოლ სამცხის სპასალარი, და
მეჭურჭლეთ
უხუცესი ციხის ჯვარელი თმოგველი შავშ კლარჯნი და ტაოელნი, და წარიყვანეს მე
ფე ძე რუსუდანისი დავით: ხ~ რუსუდან თანა წარიტანნა ყ~ნი მთავარნი ლიხთ ი
მერელნი დადიანი ცოტნე კაცი პატიოსანი და სათნოებიანი და ბრძოლათა შინა
სახელოვა

ნი: ბედიანი რაჭის ერისთავი გურიელი და ყ~ლნი წარჩინებულნი წარემართნეს და
შევიდეს
ტფილისს, და წარვიდეს მუნით ბარდავს სადა დაებანაკათ ნოინთა: მიიყვანეს დავით
დიდითა პა
ტივითა და ლაშქრითა: ვითარ იხილეს ქარმაღან, ჩაღატარ, იოსურ და ბ[]იჩუის
განიხა
რეს პატივი უყუეს მეფესა და მთავართა საქართველოსათა. და მოსცეს ყ~ლი
საქართველო
ტფილისი და სამშვილდე რომელი პ~ლ ომითა აეღო იოსურ ნოინსა, და ანგურგას
თანა დახ
დომითა ავაგისათა და ესრეთ კეთილად შეიწყნარეს დავით მეფე რ~ლსა ნარინ
დავითობით
უწოდეს, ესე იგი არს სეფის პირი დავით: მაშინ წარავლინეს მოციქული წინაე
დიდისა ყაინისა რ~ლი ყარაყურუმს იჯდა ტახტსა ზედა ჩინგიზ ყაინისასა: და ჩინგ
იზ ყაინი გარდაცვალებულ იყო ,და ჵელთ იგდო ძემან მისმან სახელით ოქროფა
ყაინობა
რ~ი იყო კაცი კეთილი დიდად უხვი და მოსამართლე და იგიცა გარდაიცვალა, და დას
ვეს ძე ოქროფასი ყაენად სახელით ქუქ. და იგიცა მოკდა და ჵელთ იგდო ყაენობა
მანგუ: ამას გაუგზავნეს მოციქული და აუწყეს აღება სპარსეთისა საქართველოსა
და დიდისა საბერძნეთისა, და ყ~თა თემთა და გაუგზავნეს დიადი მოკაზმული ქუდი,
აბ
ჯარი ტანისამისი, და მიუწერეს წესი და ჰსჯული:, ვ~დ ქართველნი ს~დ მოვიდეს
მეფე
და ერთობილნი ქართველნი რ~ლთა აქვსთ ჰსჯული კეთილი, და ტყუილსა ევლტიან,
და მწამლველი და მხიბლავი კაცი არცა თუ სახელ იდების მათ შ~ს: ხ~ სპარსნი
არ~ნ ცრუ მოღალატენი ფიცისა არა შემნახავნი და მულიდნი და მწამლველნი მრავალ
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ნი იპოებიან მათ შ~ს და ურცხვინოდ მამათ მავალნი: მიიწია რა ელჩი ბათოსა რ~ლი
იყო შვილი თუბისი პირმშოსა ჩინგიზ ყაენის შვილისა, რ~ მაშინ ყაენთა უპირატესობა
ბა
ბათოს ყაენსა ეპყრა, რ~ლსა ჰქონდა ოვსეთი, და დიდი ყივჩაყეთი, ხაზარეთი, და რუსე
თი ვიდრე ბნელეთამდის, და ზღვადმდე დარუბანდისა: და ამან წარავლინა წინაშე
მანგუ
ყაენისა, და ვითარ იხილა მოციქული განიხარა, და ჩაბალახისა ხილვასა ზედა
განჰკვირდა,
და ესრეთ მიუმცნო ნოინთა, მანგუ ყაინ ვინათგან ქართველნი წყობათა შ~ა კეთილად
გიხილვან, და ტყუილი არა არს მათ შ~ს და მინდობა იციან, თქვენ და მჵნენი არ~ნ
ბრძოლათა

შ~ა, თქვენ გვერდით იპყრენით მტერთა თქვენთა ზ~ა ბრძოლად: ხ~ სპარსნი
მოსწყვიდე
ნით, და მის ქვეყანისა თავადნი აქა წარმოგზავნენით: ესე მოციქულნი რა მოვი
დეს ავაგ რ~ლნი ამირ სპასალარობისაგან ათაბაგ იქმნა მეფის რუსუდანის მიერ, იგი
წარავლინა ჩაღატარ ნოინ წინაშე დიდისა ყაენისა ბათოსა და ხლათისა სულტანი.
წარვიდეს უცნაურსა, და ყ~დვე ქართველთა ნათესავისაგან უვალსა გზასა, და ვითარ
მიი
წინეს წ~ე ბათოსა რ~ლი იყო მას ჟამსა უმთავრესი ყაენთა, და უზეშთაესი, და აღმა
ტებული შვენიერებითა, და მუნ თანა წარეტანა ათაბაგსა ავაგს ივანე ახალციხელის ძე
სახელით დავით ეჯიბი ავაგისი, და მან ჰრქვა ავაგს ვინათგან უცხოთა ნათესავთა
მომართ მოვიწიენით, და არა უწყით თუ რა ყოფად არს ჩვენდა, ესრეთ განგაზრახებ
რათა ვიქმნე მე ვ~ა პატრონი, და მთავარ შენდა, და შენ იქმნე ვ~ა მონა უკეთუ ენებოს
მოკდინება შენი, მე მოვიკლა, და არა შენ და არღარა ვეჭვ, უკეთუ ბატონი მოიკლას
ყმათაცა დაჵოცად: და ესრეთ მრავლითა ვედრებითა და იძულებითა დაარწმუნეს ა
ვაგს ამისდა ყოფად: ვითარ შევიდეს წინაშე ბათოსა, წინა წაიძღვანა დავით, ვ~ა
უმთავრესი, და ესოდენი სათნოება ქმნა დავით განმწირველმან თავისა თჴსისმან სი
კდილად პატრონისათვის: ხ~ იხილა რაჳ ყაენმან ბათო განიხარა, და დიდად
პატივსცა
მრავალთა დღეთა. და ვითარ ჰსცნეს კეთილის ყოფა ბათოსგან და უშიშ იქმნნეს
სიკდილისა
გან ერთსა დღესა შეუწოდა ბათო, და ავაგ წინა წარუძღვა: ესერა იხილა ყაენმან
განკვირვებით შემხედველი ეტყოდა ავაგს არა სადამე მეცნიერ ხარა ვ~დ პატრონი არს
შენი
რ~ლი უკანის შენსა დგას, და შენ წინა წარმოსძღომიხარ: ხ~ დავით ღიმილით ეტყოდა
დიდო და განმარჯვებულო ჵელმწიფეო, ეგე არს პატრონი, და მე მონა მისი: და გან
კვირვებული ყაენი ჰკითხვიდა მიზეზსა მისსა რომლისათვის დავით თქვა, მის ძლით
ვყავთ
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დიდო ყაენო რ~ლ არა მეცნიერნი ვართ სიკეთისა შენისა, და რასა შეგვამთხვევდით
არა
უწყოდით უკეთუ გენება მოკვდინება ჩვენი მემცა მოგეკალ უწინარეს და არა პა
ტრონი ჩემი, რომლისათვის დიდად განკვირდა, და აქო დავით: და თქვა ყაენმან: უკ
ეთუ ნათესავი ქართველთა ეგე ვითარი არს, ვბრძანებ რათა რაოდენნიცა ნათესავნი
არ~ნ მორჩილებასა ქვეშე ჩვენ ყაენთასა ყ~თა უმამაღლესად, და უწარჩინებულესად
დაგი
ჭირნე და ყ~ლთა უპატიოსნესად აღგრაცხნე, და მამული და საქონელი თქვენთა
ჵელთა იყოს
და ყ~ა საქმესა შ~ა მისანდონი იყნეთ ჩვენგან: და ესრეთ ესე ბრძანება დააწერინ[..]ა

და განაჩინა და მოსწერა დიდსა მანგუ ყაენსა და წარგზავნა მის წინაშე ხატაეთს და
ყარა
ყურუმს: ესენი აქამდინ იყავნ:
ხ~ ჩვენ დაშთომილისა სიტყვისა მ~რთ აღვიდეთ: გარდამოვიდა რა მეფე რუსუდან
ლიხით,
და მივიდა ტფილისად მიეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი სამეფოსა მისისანი: და
წარავლინა
ძე თვისი დავით ნოინთა წინაშე რ~ლთა პატივით შეიწყნარეს იგი, და მოსცეს ყ~ლი
სამეფო
წარჩინებულნი, და ყ~ნი მთავარნი საქართველოსანი: და ესრეთ კ~დ ეგო სრული
სამეფოჳ
ბრძანებისა ქვეშე რუსუდან დედოფლისასა: კვალად აქაცა ვინებე დუმილი. ვი
ნათგან მეგულების საქმისა განსაკრთომელისა მოთხრობად, დაღათუ არა საკადრე
ბელ არს თხრობად მეფეთათვის უშვერსა რასმე: რ~ იტყვის მოსე, მხილველი ღ~თისა,
ვ~დ მთავარ
სა ერისა შენისასა არა ჰრქვა ბოროტი: გარნა ვინათგან(ბ)ესე (ა) წიგნი შუა მდებარე არს
კეთი
ლის მოქმედთა და ბოროტის მოქმედთათვის შენდობილ იყავნ სიტყვანი ჩემნი. რ~
ჟამთა აღ
მწერელობა ჭ~ტის მეტყვ~ლება არს და არა თვალახმა ვისთვისმე, რ~ ამათ ჟამთა
დაივიწ
ყა შიში ღ~ჳ და ანდერძი ძმისა თვისისა და ფიცი იგი რ~ლი აფიცა ძმამან მისმან რუ
სუდან მეფესა, და განიზრახა ზრახვა უცხო, რათა დაუმკიცდეს მეფობა ძესა მისსა
დავითს. და წარავლინა კაცი საბერძნეთს სულტანსა ყიასდინს და ასულსა მისსა თა
მარს წინაშე, რათა ძმის წული მისი დავით ყრმა რომელ პირველ წარევლინა მათდა,
რათა ბოროტი რამე უყონ მას, და მათ არა რაჳ ბოროტი ეყო, და შეუთვალა აწ რ~ა
ბოროტი უყონ წარსწყმიდონ და მოკლან და მიერთგან უზრუნველად ეპყრას მეფო
ბა მას, და ძესა მისსა დავითს: ხ~ მათ არა ისმინეს ესე და კ~დ სხვა წარავლი
ნა მოციქული ამავე პირისათვის, ხ~ იგინი არა ერჩდეს: და მესამედ სხვა სავედ
რებელი წიგნი წარგზავნა შვილისა და ძმისა მკვლელობითა სავსე, და იგინი არცა
მაშინ
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ერჩდეს: და ამისგან გან[რისხე]ცვიფრებულმან, და გულის წყრომითა აღვსებულმან,
დაივიწ
ყა დედობრივი ლმობა და ნათესავობა, და სჯული ბუნებითი და თვით შვილისა სი
ყვარული, ვითარცა იტყვის ბრძენი სოლომონ ვ~დ გულის წყრომამან კაცისამან სი
მართლე ღ~ისა არა ყვის ვითარცა ამანცა კეთილთა ძირთა მორჩმან არა ჰყო სიმართლე
და
წყალობა: დაწერა წიგნი სიძესა თჴსსა სულტანსა ყიასდინს თანა ესრეთ ვ~დ ამის

თვის მენება მოკლვა ძმის წულისა ჩემისა დავითისი რ~ ასულსა ჩემსა და ცოლსა შე
ნსა ძმის წული ჩემი დავით თანა ეყოფის სიბილწედ ამისთვის არა უნდა ასულსა
ჩემსა მისთვის ბოროტ: ჶი გინება მჵეცთა უმძვინვარესი, ჶი მკულელობა ოდესმე
სმენილთა და გარდასრულთა მკლველობათა უბოროტესი რ~ლი აღასრულა შვილსა
და
ძმასა თჴსსა ზედა დამვიწყებელმან დედობრივთა, და ძმაებრივთა ლმობათამან:
ხოლო მიიწია რა წიგნა ესე სულტანს წ~ე მყის აღშფოთდა და შევიდა სახლსა
სადედოფლო
სა და უპატიოდ განითრია ცოლი თვისი მოფხრითა თმათათა, და ფერჵითა
ძლიერად
უხეთქნა პირსა მას შვენიერსა, და ტანი იგი ზარიფი ფ~დისა ცემისაგან სისხლის
ფერ ჰყო, და ხატნი იგი რ~ლნი სამარადისოდ აქვნდის სავედრებელად მის წინაშე
შეაგინნა და დამუსრნა და ყ~ნი მის წინაშე მყოფნი მსახურნი და მჵევალნი ექსო
რია ჰყვნა, და რ~ლნიმე მოსწყვიდნა, და ცოლსა მისსა შინებით უთქმიდა უწყალოდ
სიკვდილსა უკეთუ არა დაუტეოს ჰსჯული ქ~ესი და მუსულმან იქმნეს. და მრა
ვალნიცა ტანჯვანი შეამთხვინა რ~ლისა შ~დ მრავალთა ტანჯვათა მიერ მომედგ
რებულმან უარ ჰყო ჰსჯული ქ~სი. რ~ აქამომდე მტკიცედ ეპყრა სჯული ჭ~ტი,
რ~ ხუცესნი და ხატნი და ჯვარნი წ~ე მისსა აქვნდეს არა ფარულად ა~დ განცხადე
ბულად: ხოლო ყრმა იგი დავით შეიპყრეს, და მრავალნი ტანჯვანი შეამთხვივ
ნეს რათა ჭ~ტი აღიაროს: ხ~ იგი იტყოდა უბრალო ვარ მოწამე არს ღ~ი, დაღათუ
აწ ესე ცილი დამწამა მამიდამან ჩემმან და დასაჯერებელ არს თქვენს წინაშე
გარნა საქართველოთა ბრალისა და შეცოდებისათვის ექსორია მყო, და სიკვდილი ჩე
მი გამცნოთ: აწ იხილე მოწყალეო, და მაღალო სულტანო, რ~ ადრითგანვე ენება
ჩემი მოკვდინება და მკვლელობისა ჩემისა გული აქვნდა, ესე ვ~ა ესმა სულტან
სა მცირედ ვ~ემე ლმობიერ იქმნა, და მაშინ სიკ~დილი არღარა ინება მისი განგე
ბითა ზეგარდამოთა, რ~ მსჯავრნი და განგებულებანი ღ~ისანი გამოუკლეველ არ~ნ
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ვ~ა წერილ არს ვინ ჰსცნა გონება უ~ისა ანუ ვინ თანა მზრახველ ეყო მას გარნა არა
ვე ს~დ დამშვიდნა გულის წყრომა სულტნისა რ~ ვ~ა ალითა მძაფრითა ეტყინებოდა
გული მისი: ამისთვის მოუწოდა მენავეთ მოძღვარს და მისცა დავით ჵელთა მათთა
და ამცნო რათა წარიყვანონ ზღვად და შთააგდონ სიღრმესა ზღვისასა, ხ~ უკეთუ
არა ჰყონ ესე იავარ იქმენ იგინი სახლითა და დედაწულითა მათითა, და იგინი ბო
როტად მოისრნენ: ხ~ მენავეთა მათ წარიყვანეს, და შთასვეს ნავსა, და მიმა
რთეს პელაგონად, და მიიწივნეს სიღრმედ დიდად განშორებულად ქვეყანისაგან, და
ენე
ბათ შთაგდება დავითისი, მაშინ ევედრა მენავეთა რათა ილოცოს მცირედი ხ~ მათ
დრო
სცეს ვითარ აღდგა და აღმოიღო უბეთგან ხატი ყ~დ წმიდისა ღ~ის მშობელისა, რ~ლი

ვედრების სახედ დახატულ იყო, და მარადის თანა აქვნდის და მისა მიმართ აქვნდის
სასოება: ესე დაიდვა პირსა და თვალთა, და ცრემლნი სიმწარისანი გარდმოსთხივნა,
და
თქვა ყ~დ წ~ო დედოფალო დედაო მჵსნელისა ჩვენისა იესოს ქ~სო ცოდვილთა
შესავედ
რებელო და ნუგეშინის მცემელო, შენ შემივედრე სული ჩემი, რ~ შენ ხარ ნუგეშინ
ის მცემელი მწარისა ამის სიობლისა ჩემისა, და უმსჯავროდ სიკ~დილისა, რ~ სამარესა
და მიწასა შ~ა დაფლვად არა ვინ ღირს მყო, რ~ საჭმლად თევზთა მივეცი
და საფლავი ჩემი არა საცნაურ იქმნების, ა~დ მოწყალებათა შენთა მინდობილი
ვითხოვ უკანასკნელსა ამას ოხჭანსა შინა, რათა მიჵსნა ჰაერის მცველთა ჵელთაგან
და საშინელთა მათ სატანჯველთაგან რ~ლსა მიელიან ჩემებრ ცოდვილნი და
ბრალეულ
ნი: ამას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმობიერად, ცრემლთა მწარეთა მომდი
ნებელი: მაშინ აღჰჵადეს შესამოსელი, და ხატი წარუღეს, რ~ისათვის
ევედრა ლმობიერად რათა მისცენ ხატი იგი ყ~დ წ~ისა და რათა თანა აქვნდეს: ისმინ
ეს მენავეთა და მისცეს ხატი იგი და დაიკიდა ყელსა: ხ~ ვითარ ეგულებოდათ
შთაგდება
ერთმან მენავეთაგანმან ჰყო წყალობა განგებითა ღ~ისათა, და ვედრებისა ღ~ის მშობე
ლისათა მცირე რამე ფიცარი მისცა ჵელთა მისთა, და ესრეთ შთააგდეს ზღვად: ხ~
დავით მოეხვია ფიცარსა მას და მოჰბერა ქარმან ძლიერმან, და მყის უჩინო იქმნა
თვალთაგან მათთა, და მიმოაქვნდა ფიცარი იგი ყრმითურთ ღელვათა ვითარ
კიდობანი
ნოესი, და მყის განაგდო ჵმელად: იხილა იგი ვაჭარმან ვინმე მგზავრ მომავალმან
და მიავლინა მან მცურავი რ~ ჯერეთ შორსღა იყო ქვეყანისაგან, ვითარ უტევან
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ერთ, და მოიყვანა ვაჭარსა მას თანა, მყის შემოსეს და საზრდელი მიართვეს და ნუგეში
ნის ცეს, და განძლიერდა რა სიმშილისა და წყურილისაგან შეიწრებული რ~ლი
თვალთა
ცა კამკამებად ძლით ეძლო: მაშინ იწყო კითხვად ვაჭარმან მან მიზეზი შთაგდებისა
მისისა ზღვად: ხ~ მან ყოველივე ზემო წერილი საქმე აუწყა რომლისათვის განიხარა
ვაჭარ
მან მან, და სახლად თჴსად წარიყვანა, და იწყო პატივის ცემა ვ~ა საყვარელსა შჴლსა,
ესრეთ ფუფუნებდა, დაჰყო მას ვაჭარსა თანა ექვსი თვე ოდენ, და განცხადნა საქმე, ე
სე ყ~თა შ~ს ვ~დ ვაჭარსა ვისმე ზღვასა შთაგდებული ქართველთა მეფისა ძე
უპოვნიეს,
და მიიწია სიტყვა ესე სულტანსა ყიასდინს თანა: მაშინ აღივსო გულის წყრომი
თა მყის წარავლინნა მჵედარნი, და მოაყვანინა ყრმა იგი დავით, და მენავენი იგი პყრო
ბილ ჰყნა და სიკუდილსა აქადებდა ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩ ექმნენითო: ხ~ ის
წავეს რა ვაჭრისა მისგან ზედა მიწევნით ზღვით გამოყვანება, და შორს ყოფა ადგილი

სა მის სადა შთაეგდოთ, და რომელსა ნაპირსა გამოიყვანა ყრამა იგი. მენავენი იგი გა
ნუტყვნა: ხ~ დავითისთვის არავე დასცხრა გულის წყრომად, ა~დ ვ~ა ჰეროდე შესძინა
ძვი
რი ძვირსა ზედა, და კაცის კვლა, კაცის კვლასა ზედა, და უბოროტესი სატანჯველი
განა
ჩინა, რ~ იყო ჯურღმული ღრმა, რომელსა შ~ა წყალი არა იყო. ამას შინა იყუნეს
გველნი შთაყრილნი, ასპიტნი წამლიანნი სავსენი გესლითა მაკუდინებელითა, და ლო
დი დიდი ზედა ედვა, და იყო ყ~დ უნათლო მღვიმე იგი, და მწარისა სიკუდილისა
ღირსსა
მას შინა შთააგდებდიან, მას შინა ბრძანა ყიასდინ შთაგდება ყრმისა მის დავითისი,
და ვითარ წარიყვანეს დავით, თანავე აქვნდა ხატი იგი აღიღეს ორმოსა მისგან ქვა იგი
და მას შინა შთააგდეს, და ლოდი იგი ზ~ა მიაგორვეს: ხ~დაიცვა ღ~ნ ვ~ა დანიელ
პირისაგან ლომთასა, ეგრეთვე ესე მჵეცთა მათგან გესლიანთა: ამა დავითის ერთი
ყრმა
პირველვე თანა წარტანებული მამისა მათისა ლაშა გიორგისაგან ეახლა ნათესავით
რო
ვთი სახელით სოსნა, რომელი იგი ფ~დ უყვარდა: ესე შეუდგა რაჟ~ს შთააგდებდენ ჯუ
რღმულსა მას, და დაისწავა ადგილი იგი. და რაჟ~ს დაუტევეს კაცთა მათ
სულტანისათა:
მივიდა სოსნა მცირედ შესთხარა, პირის კერძ, და წარვიდა ქალაქად მიმოვიდოდის
და ითხოვდის პურსა, წარიღის და იდუმალ შთაუგდის პური, და ესრეთ ზრდინ ხუთ
წელ: ორი გუდა ქონდის სოსნას ერთითა პურსა, და ერთითა წყალსა შთაუკიდებდის
საბლითა ყრმასა მას: ხ~ მიწვის რა ძილად ყრმა იგი დავით გველნი იგი რო
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მელნიმე ყელსა მოეხვეოდეს რომელნი მე ფერჵსა სხვანი უბესა სხვანი გვერდსა
უწვიან:
და ვითარ ეძინა დღესა ერთსა გვერდისა ქცევასა შინა მჵრითა დააჭირა გველსა ერთსა,
და
ა
ტკივნა რომელმანცა სასტიკად უკბინა მჵარსა ზ~ა დავითს, და ვითარ სიმწარისაგან
ძლიერად
ჵმა ჰყო დავით სხვანი იგი გველნი მოუჵდეს, და დაჭრეს გველი იგი მკბენელი
დავითისი,
და იწყე ლოშნად წყლულთა მათ ყრმისათა, და მყის განკურნეს, და გველი იგი
შეჭამეს გველ
თა მათ: ესრეთ საკვირველებით განარინა ღ~ნ ყ~ისაგან წარსაწყმედელისა, რ~ლნი
მოიწივ
ნეს მის ზედა: რ~ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან თავით თვისით დამტკი
ცება მეფობა ძისა თჴსისათვის არა მომხსენებელმან სიტყვასა წ~წ~ყლისა ესაიასა რო

მელსა იტყვის, და მოხედნეს უ~ნ გონებასა მას ზედა დიდსა მთავარსა
ასურასტანისასა, და სიმაღლესა მას ზედა დიდისა მთავრობისა მისისასა, და
სიმდიდრესა თვალთა მისთასა, რ~
თქვა ძალითა ჵელთა ჩემთათა ვყო, და სიბრძნითა გულის ჵმის ყოფისა ჩემისათა
მოვიპყრნე
საზღვარნი თესლებისანი, და ძალი მათი წარმოვიღო, და შევსძრნე
დამკვიდრებულნი, და
სოფელი ყ~ლი დავიპყრა ვ~ა მართვენი და ვ~ა კვერცხი დაშთომილი აღვიხნე და
არავინ ი
ყოს რ~ლი განმერეს მე ანუ სიტყვა მიგოს, აწ უკ~ჲ იდიდოს მეა ცული თვინიერ
მკვეთე
ლისა ვითარმცა თავით თვისით ჰკვეთდა, ანუ ამაღლდეს ხერხი თჴნიერ მზიდველისა
მისი
სა, ეგრეთვე ვინ აღიღოს შეშა, გინა კვერთხი, არა ეგრეთ, ა~დ მოავლინოს უ~ნ საბაოთ
შენსა მაგას პატიოსნებასა ზ~ა უპატიოება, და დიდებასა შენსა ზ~ა ცეცხლი აღგზებუ
ლი აღატყდებოდეს, ვითარ აღესრულა პატიოსნისა მეფისა რუსუდანის ზედა, რ~ სირ
ცხვილ მიჩნს კადრებად, და კ~დ დუმილად ვერ მიძლავს, რ~ უპატიო ჰყო თავი მისი
ბოროტითა ამით ჵელყოფითა, ა~დ განაქარვა ღ~ნ ზრახვანი მისი, ვითარ ზრახვა აქი
ტოფელისი დავითის ზე, არა გულის ჵმა ჰყვნა თქმულნი იგი წწ~ყლისა უ~ნ განაქარ
ვნის ზრახვანი კაცთანი ზრახვამან საღთ~ომან, ვ~ა მოსეს ძე ფარაოსი, და განერა ჵელ
თაგან მისთა. და კ~დ ვითარ განერა დავით საულისაგან, და ცუდ იქმნა განზრახვა მა
თი. ეგრეთვე შენი ჶი კეთილთა ძირთა მორჩო დედოფალთ დედოფალო და მეფეო
რუ
სუდან რა ჰყავ ანუ რაჳ მოივაჭრე, იხილე რ~ ხუთისა წლისა ჟამნი დაყნა ულ
ხინებელთა ამათ ჭირთა შ~ა ჯურღმულსა ღრმასა გველთა თანა იგი განერა
ზეგარდამოთა
განგებითა, ხ~ შენ განსვენებასა და სუფევასა შ~ა მყოფი და ტახტსა ზედან მჯდომი მრ
ჩობლ განეჵვი ცხოვრებისაგან, ვ~რ ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ჰყოს:
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ხ~ ჩვენ პირველსა სიტყვასა აღვიდეთ მოიწია რა მეფე რუსუდან ტფილის და ძე მისი
დავით ნოინთა წინა წარავლინა, ხ~ მათ ინებეს დავითის დიდსა ყაენს ბათოს წინ წარვ
ლინება, და მიერ ყარა ყურუმს მანგუ ყაენის წინა. და ვითარ ცნა რუსუდან წარვლი
ნება ძისა თჴსისა უცხოთა ნათესავთა შ~ს, უცნაურთა და შორთა ქვეყანათა
ტკივილითა
და უზომოთა მწუხარებითა შეიცვებოდა, და დაუწყვედელთა ცრემლთა მოადინებდა,
და
მოიხსენებდა რა იგი ჰყო ძმის წულსა თჴსსა დავითს ზ~ა, ვ~რ ექსორია ჰყო, ეგრეთვე
თათართა წარავლინეს ძე მისი ვ~ა ექსორიად, წინაშოე ბითოსა, ვითარ არღარა იყო
ღონე

წარვიდა ნარინ დავით, და წარჰყვეს ცოტანი ვინმე თანა შეზრდილნი ქართლისა
ერისთავის
გრიგოლის სურამელის შვილი ბეგა. გურკლელი მახუჯაგის ძე, ამირეჯიბი ბეშქენ,
და თვალნიცა ორნი თანა წარეტანებინეს იდუმალ ძვირ საფასონი, და წარვიდეს შ~დ
კვალსა ავაგისასა, და ხლათის სულტნისასა, რ~ პ~ლ იგინი გაეგზავნეს თათართა, და
მიი
წივნეს წ~ე ზემო ჵსენებულისა ბათოსა, რ~ნ კეთილად ისტუმრნა, და ორისა წლისა
ჟ~ა თჴსთანა იპყრა ნარინ დავით, და მერმე წარავლინა ჩინ მაჩინს, და ყარაყურუმს
მანგუ ყაენს წ~ე, რ~ლი მიიწია რა კეთილად შეიწყნარა, და ავაგს შეეყარა, რ~ლი პ~ლ
მისულ იყო მუნ, და მის თანა იყოფოდა, და ყაენი კეთილსა უყოფდა მას:
აწ ოთხთა ამათ ნოინთა მოიგონეს ბოროტის ყოფა ალმუთელთა, რ~ი შეამთხვინეს,
პ~დ
აღიმჵედრეს მათ ალმუთელთა ზედა და თანა წარიტანნეს ქართველნი, და მათ თანა
აბრძოლებ
დეს მტერთა მათთა ზედა, და წარმოუვლინეს მოციქული მეფესა რუსუდანს რათა
მისცეს საქართველოდამ ლაშქარი კმა საყოფელი ალმუთსა ზ~ა: მას ჟ~ა მეფე
რუსუდან შვილისა თვისისა ნაღვლითა და ტკივილითა მწარედ ილეოდა და
დასნეულებული
გარდაიცვალა, ტფილისს ქ~კსაჱ ~ნა: და წარიყვანეს მთავართა დიდითა პა
ტივითა და გლოვითა, და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა მონასტერსა გელათს,
და
გაჵდეს ქართველნი უნუგეშინის ცემოდ, და უმეფოდ, და არღარავინ იპოებოდა
ნათესავი
მეფეთა, რ~ ერთი დავით საბერძნეთს წარევლინა ყიასდინს თანა რათა წარწყმიდოს,
და მეორე
დავით რომელსა ნარინ დავითობით უჵმობდეს ყარაყურუმს წარეგზავნა, და არა
უწყოდეს თუ
რა შეემთხვია, ამისთვის თვთოეული თავადი თავისა თვისისათვის გააგებდა, და
ზრუნვიდა რ~ თვითო
ეული ერის მთავარი მათსა ხვედრსა ნოინსა შეუდგა, რ~ პ~ლვე განჰყოფილ იყნეს
ნოინთა მიერ, და
გააჩინეს თათართა ბევრის მთავარი, რომელსა დუმნის მთავრად უწოდდეს, და
გამოარჩივეს პ~ლდ
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ეგარსლან ბაკურციხელი კაცი ღრმად მოუბნარი მჵნედ მეომარი, და არას საქონლისა
პატ
რონი ამას მიათვალეს ლაშქარი ჰერეთ კახეთისა, კამბეჩანისა ტფილისითგან, აღმართ

ვ~ე მთადმდე შამახისა, და შანშეს ჵელთ უდვეს მამული მისი და ავაგისი, ვარამ
გაგელსა
ჵელთ უდვეს ყ~ლი სომხითი გრიგოლს სურამელსა ქართლი. და თორელსა
გამრეკელსა მსგა
ვსადვე ეგარსლანისასა საჭაბუკოთ შინა, ჵელთ უდვა ჯავახეთი სამცხე და აღმართ
ვიდრე
კარნუ ქალაქამდე: ხ~ ცოტნე დადიანსა, და რაჭის ერისთავსა ყ~ლი იმერი სამეფო, და
ეს
რეთ განაჩინეს თათართა, და განიყვეს ყ~ლი საქართველო, და წარვიდეს (ბ) ბრძოლად
(ა) ალამთს
და ქართველნი თანა წარიტანეს და განიყვეს ორად ნახევარი ერთსა წელსა, და
ნახევარი ე
რთსა წელსა იყუნიან ალმუთს: ხოლო შვიდ წელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისი
რ~ნი არ~ნ მიპარვით კაცის მკულელნი, რ~ლთა მულიდად უჵმობენ, ამათ ებრძოდენ
მრა
ვალ ჟამ ესე ზემო ჵსენებულნი ნოინნი ქარმაღან, ჩაღატარ იოსურ და ბიჩვის
მოუწყინებლად ზამთარ და ზაფხულ, და მათგან განყოფილნი ქართველნი, თვითუეუ
ლი ხვედრსა მისსა იახლნიან, ნახევარნი ერთსა წელიწადსა დგიან, და ნახევარნი მეო
რესა. და ამა წესითა იბრძოდიან: დღესა ერთსა წარმოგზავნეს ალმუთელთა მულიდი
ერთი ჵელოვანი, მოვიდა ღამით და შემოეპარა მცველთა ჩაღატარ ნოინისათა, შევიდა
კარავსა მისსა და მძინარესა განაწონა გულსა მახვილი ერთი, და მოკლა იგი რომელ
ვერავინ აგრძნა და ვითარ განთენდა, იხილეს კარვის მცველთა ჩაღატარ ნოინი
მოკლული. იწყეს ტირილად, და ტყებად, და ვაებად, და ვითარ ესმა სპათა ჩაღატარ
ნო
ინისთა, მირბიოდეს და იხილეს რა მათცა მოკლული, იწყეს ვაება და ტირილი და არა
უწყოდეს თუ ვითარ ანუ ვის მიერ მოკლულ იყო: მაშინ თქვეს ყ~თა, ვ~დ ვინათ
გან ქართველნი დიდსა ჭირსა, და სასჯელსა შინა არ~ნ ჩვენ მიერ,ამისთვის მოკლეს ქა
რთ ველთა: ამათ ყ~ნი უცილოთ დაამტკიცებდეს თვინიერ ქარმაღან ნოინისა კიდე
რ~ იგი იტყოდა დასწყნარდით კაცნო, რ~ არა არიან ნათესავნი ქართველთანი კაცის
მკულელნი, და არცა სჯულ უცთ ესე ვითარისა საქმისა ქმნად: ხ~ იგინი აღშფოთე
ბულნი სიკუდილისათვის პატრონისა განძვინებულნი წარმოემართნეს ბანაკისა მ~რთ
ქართველთასა რ~ მახლობელად ჩაღატარ ნოინისათა დაბანაკებულ იყვნეს: და ვითარ
მომართეს განჰკრთეს ქართველნი, და უღონოებასა მოეცვნეს, და არა უწყოდეს
რამცა ყვეს. ხ~ ზოგნი ომისა მ~რთ განემზადებოდეს, და ზოგნი აყენებდეს რ~ უმცი
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რეს იყნეს მათსა: მაშინ გრიგოლ სურამელი ქართლისა ერისთავი იტყოდა, არა
არს ძმანო ჟამი ბრძოლისა რ~ ჩვენ მცირე ვართ, და ესენი უმრავლესნი არ~ნ და უკე
თუ ბრძოლა ვყოთ ყ~ლთა მოგწყვედენ დიდით მცირემდის, და უკეთუ არა
ვებრძვით მე

ვგონებ ჩვენ უთავადესთა მოგვწვიდენ, და ამა ლაშქართა არღარა და უმჯობესცა
არს, რათა ჩვენ ოდენ მთავარნი მოგვწყვიდნენ, და არა ყ~ლი ესე სიმრავე მოისრნენ,
გარ
ნა შევრდომა ღ~ისა ჯერარს რ~ არა ვინ არს მჵსნელი ჩვენი თვინიერ იესო ქ~ე ძე ღ~ისა,
და ყ~დ წმიდა მშობელი მისი მარადის ქალწული მარიამ, რ~ლი იგი მარადის მცველი
არს
მოსავთა ძისა მისისათა, და უმეტეს ჩვენ ქართველთა ნათესავისასა:
აწ ყ~ლთა სამ სამი მუჵლი მოიდრიკოთ შევრდომით, ყ~დ წ~ისა ღ~თის მშობელისა
მ~რთ, და
რ~ლთა უწყით ვთქვათ შესხმა ესე მისი: მოწყალებისა კარი განგვიღე კ~ხლო ღ~ის
მშობე
ლო, და შემდგომი: და ვითარ აღასრულეს ლოცვა ესე სავედრებელი ყ~დ წმიდისა
ღ~ის მშო
ბელისა, მოახლებულ იყ~ნეს თათარნი იგი უწყალოდ დასახოცლად ქართველთა:
მაშინ
გამოვიდა კაცი ერთი ლერწმოანით რომელსა აქვნდა ლახვარი წდული ჵელთა
შებღალუ
ლი სისხლითა: ლახვარი იგი აღიპყრა ზე, და ძლიერად ჵმობდა მან ქუშტემ ჩაღატარ,
მან
ქუშტემ ჩაღატარ, რომელ არს ენითა სპარსულითა, მე მოვკალ ჩაღატარო: ვითარ იხი
ლეს თათართა, მყის მიეტევნეს: ხ~ იგი ივლტოდა ლერწმოვანთავე მ~რთ ხ~ მათ შეუდ
ვეს ცეცხლი ლერწამსა, და გამოიყვანეს კაცი ლერწმით, იგი და მოიყვანეს ქარმაღან,
იოსურ, და ბიჩუის წინაშე: ხ~ იგინი ჰკითხვიდეს ვითარ მოაკვდინე ჩაღატარ ნოინი,
ხ~ უთხრა მე ვარ მულიდი მულიდთა შ~ს საჩინო, მათ მულიდთა თავადთა მომცეს
ოქრო ფ~დი წარმომგზავნეს თქვენ ოთხთაგან ერთისა რომლისამე მოკ~დინებად:
წარმო
ვედ და მოვედ ღამით მოვკალ ჩაღატარ ნოინი, და დავიმალე ლერწმოვანთა შიგა: და
იგი
ნი ეტყოდეს რა იყო მიზეზი გამოსვლისა შენისა და ყივილი მაღლად სიკვდილი
დიდისა
ნოინისა ვინათგან დამალულ იყავ: და კ~დ მულიდი მიუგებდა მე ლერწმოანთა მათ
შ~ა
უჵშირესთა რა დამალულ ვიყავ, მყის მოვიდა ვინმე სახითა დედაკაცისათა სიტურფე
აღმატებული, და მრქვა მე რა ესე ჰქმენ კაცო: შენ მოჰკალ კაცი იგი, და აწ მრავალ
ნი უბრალონი სულნი შენ ძლით მოისრვიან: და მე მიუგე შიშით, რა ვყო დედოფალო:
ხ~ მან მრქვა აღდეგ, და შემომიდეგ მე მივედ და ესრეთ თქვა ვ~დ მე მოვკალ კაცი
იგი, და განარინე ურიცხვი სული სიკუდილისაგან: ხ~ მე მსწრაფლ აღვსდეგ, და
შეუდეგ
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მას, და მან მომიყვანა თქვენსა წ~ე და მე ვითარ ჵმა ვჰყავ და თქვენცა მიხილეთ, უჩინო
იქ
მნა დედა კაცი იგი, და არა უწყი ვინა მოსრულ იყო და აჰა მე ესერა ვარ წინაშე
თქვენსა:
ხ~ ვითარ ესმათ სიტყვა ესე თათართა კაცისა მისგან, ფ~დ განჰკვირდეს, და კაცი იგი
მული
დი ჵრმლითა ორად განკვეთეს: ესრეთ იჵსნა ერი თვისი ყ~დ წ~ნ ღ~თის მშობელმან
უმსჯა
ვროსა სიკვდილისა: ვითარ ოდესმე იჵსნა ქალაქი იგი დიდი კოსტანტინო პოლი,
რაჟ~ს
იგი ბარბაროსთა მძვინვარედ გარე მოეცვა მჵედართ მთავრობასა სარვანოსსა, და
მძვინვა
რედ აღდგომასა ხაღან სკვითთა მთავრისასა, ვითარ დაანთქნა მბრძოლნი მისნი
ზღვად ქა
ლაქისა მისდა მინდობილისანი: რ~ აღდუღნა ზღვა, და განდნა ძივთი ნავისა და დაი
ნთქნეს მძვინვარედ შეწევნითა ყ~დ წმიდისა ღ~თის მშობელისათა, და ჵმელეთსა
ზედა მყო
ფთა აწვიმა ცეცხლი, ვითარ ძველ ოდესმე სოდომელთა ზედა: ამათ საკვირველებათა
არა უ
დარეს ვგონებ, ვითარ აწ იქმნა მსწრაფლი და ანაზდითი ჵსნა ქართველთა ყ~დ წ~ისა
ღ~ის
მშობელისა მიერ: გარნა ვინმე შეუძლოს დიდების მეტყ~ელებისა მიერ სამადლობელი
შესხ
მა საკვირველებისა ამის თვის, რ~ლ დაიცვა ურიცხვი სული ქართველთა ნათესავისა,
ყ~დ უბი
წომან სიტყვისა ღ~თისა მშობელმან ღ~თაებისა და კაცებისა ერთ გვამად
შემაერთებელმან
ორთა შინა ბუნებათა, ღ~თად სრულიად ორითა ბუნებითა, და ორითა
ნებათა შეურევნელად: ხ~ ამის უბიწოსაგან დაცულნი ქართველნი დიდსა ჭირ
სა შინა იყვნეს თათართაგან რ~ მიმდემი და მოუწყინებელი ბრძოლა აქვნდა
ალმუთელ
თა მიმართ, და ქართველნიცა თანა ახლდიან, და ორად განყოფილნი იყვნიან, ვ~ა
ზემორე
ვთქუ თითოეული ერის მთავარი, თითოსა ნოინსა განესაკუთრნიან, და მუდამ
გვერდსა
იახლნიან: მაშინ ზემო ჵსენებული ეგარსლან კაცი საკვირველი და მჵედრობისა ცოდნ
ითა აღსავსე, ასრე განდიდნა კნინღა და მეფობისა სახელის დებადმდე, და ყ~ლი
ქართველ
თა ნათესავი ბრძანებასა მისსა მორჩილობდეს, ვ~ა მეფესა და თვით დიდი და
პატიოსანი

შანშე მანდატურთა უხუცესი, და ვარამ გაგელი, და სხვანი ყ~ნი მთავარნი:
მათ ჟამთა შ~ა სხვანიცა ბოროტნი აღმოსცენდეს, ვ~ა ჰსცნეს თურქთა შამს მყოფთა
უმეფობა ქართველთა, და ლაშქართა საქართველოსათა ალმუთს ყოფა, და უცალობა
ქარ
თველთა, შეკრბა სიმრავლე ფ~დი ვითარ სამოცი ათასი კაცი, რ~ლთა მთავრად და
პატრონად
ჰყვათ კაცი ვინ მე სახელოვანი, სახელით ყარახან, და გამოემართნეს საქართველოსა
მოსაო
ჵრებლად, და მოიწივნეს ქვეყანასა ვალაშკერტისასა,
აშიაზე: #---------------------------------------რ~ი მას ჟ~ა ოდენ აეღო შანშეს, და იწყეს ოჵრებად ვალაშკერტისა
#-------------------------------------------და რაჵსს იქით ქვეყანათა ვ~ე სურ
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მანადმდე, რომელ იგიცა ოდენ დაეჭირა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა: ამან ვითარ
იხილა ო
ჵრება ქვეყანათა მათ, უბრძანა სპათა თვისთა, და ავაგ ათაბაგისთა, და შეკრბა მეომარი
ოცდა ათი ათასი რჩეული მჵედარი, განვლეს რაჵსი, მივიდეს ვალაშკერტს სადა იგი
დაებანაკა ყარახანს: ხ~ ვითარ მიიახლნეს, დააწყვეს რაზმი, და მიეტევნეს ერთ
მანერთსა: ხ~ შანშე უპირატეს ყ~თასა მიეტევა, რომელმან ოროლითა განჰგმირა
თურქი ე
რთი სახელოვანი: იქმნა ომი ძლიერი და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი სპათაგან
თურქთასა:
ხ~ სპათაგან შანშესთა კეთილად დაცულ იქმნეს შეწევნითა ღ~ისათა და ძელისა ცხოვ
რებისათა, რომლისა მიმართ მინდობილ იყო: და ვითარ შენივთდა ომი იძლია
ყარახან, და სპანი
მისნი, და ივლტოდეს შეუქვეველად: მაშინ დევნა უყვეს ვ~ე ხლათამდე, მოსრეს და
ტყვე
ჰყვეს სიმრავლე ურიცხვი, და აღისავსნეს ცხენითა ჯორითა და აქლემითა კარვითა და
ური
ცხვითა ალაფითა, ესრეთ სახელოვანნი და გამარჯვებულნი მივიდეს ანისსა სახლსა
და ტახ
ტსა თვისსა: გარნა ვინათგან განითქმოდა ყოველგან უმეფობა საქართველოსა, ა
ღიძრვოდეს ყ~ნი ნათესავნი ოჵრებად ქართველთა: მაშინ აღიძრნეს საბერძნეთს
მყოფნი თურქმანნი, და სულტანი ეზინკისა, და სხვათა ქალაქთა შინა მყოფნი ამირანი
და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი, და წარმოემართნეს საქართველოსა: ხ~ ვითარ ცნეს
ტაო
ელთა შავშ კლარჯ კოლა არტან კარნიფოლელთა. განჰკრთეს და წარმოავლინეს კა

ცი სამცხეს ყვარყვარე ციხის ჯვარელ ჯაყელს თანა, რათა შეეწიოს: ხ~ მან მოუწოდა
ყ~თა მესხთა ერისთავთა და ყ~თა სპათა მისთა, და შეკრბა მჵედარი, ვითარ ათი ათასი,
და წა
რმოემართნეს: ხ~ იგინი მოსრულ იყვნეს ბანას, და გარე მოსდგომოდეს: რ~ ოლთისნი,
და ბუ
ღათა ყურნი მას აქვნდეს, და აოჵრებდეს ტაოს: მაშინ წინამძღვარ ექმნა სპათა
მესხთა ყვარყვარე ,და მოვიდეს თავსა კალმახისასა, ვითარ ესმა თურქმანთა მისვლა
მესხ
თა, აღიჭურნეს იგინიცა, რომელთა თავად ჰყვეს ალთუხან, დაონხან ,აქათ მესხნი ჩავი
დეს მინდორსა მას, რომელსა ეწოდების ავნის ვაკე, და შეკრბეს ურთიერთას, და იქმნა
ომი ძლიერი და სასტიკი, და ბერძენნი და თურქმანნი არა გარე უკუნ იქცეოდეს
მინდობილ
ნი სიმრავლისათვის, და ეგრეთვე მესხნი მინდობილნი სიმჵნისანი, არა გარე
უკუნიქცეს
რ~ ძლიერად ბრძოდეს: რ~ კაცმან ვინმე აზნაურმან ერთსა კაცსა თურქმანსა
მოზარდია
ნსა თავი ორად გაუპო და მოკლა, და მეორესა ონხანის მჵნეთაგანსა ზურგსა უხეთქნა
თუ
ცა ჯაჭვი ვერ გაუკვეთა, ა~დ ზურგის მძივი დაამტვრია, და ქვე დააკვეთა მკვდარი და
ეს
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რეთ გან გრძელდა ომი და ორგნითვე მოსწყდა ურიცხვი, იძლივნეს ბერძენნი და
თურქმა
ნნი და იწყეს სივლტოლად: მაშინ ქართველთა დევნა უყვეს, და აღიღეს ნა
ტყვენავი ურიცხვი, და სიმდიდრე აურაცხელი და ესრეთ გამარჯვებულნი და სა
ვსენი მოვიდეს სამცხეს და ესოდენ განემარჯვათ რ~ლ ესე ვითართა სპათა
შ~ს არავინ მოიკლა სახელ დებული კაცი მესხი. ხ~ ამას ომსა უწოდ
დეს ბანის ჯვარად რ~ლ სიმრავლისა მათისა თ~ს ძლით დაეტივნეს ბანს ავ
ნის ვაკესა და ვ~რ იქმნა ესე ამან სამცხისა სპასალარმან ყუარყუარ
ე წარავლინნა ძის წულნი თჴსნი ივანე რ~ლსა ეწოდა პაპა და უმრწე
მესი მისი სარგის რ~ნი იყ~ნეს ძმანი ძლიერნი და მჵნენი უმეტეს ყ~თა
წყობათა შ~ა უშიშნი და შემმართებელნი. ებრძოლნეს ოლთისთა
და აღიღეს ოლთისთა და ბუღათა ყურის ციხე ძლიერად განმარჯვებულნი
და ნაომარნი ომთა დიდთა შ~ა მოიქცეს მშვიდობით რ~ლთა არა არს აწ ჟა
მი მითხრობისაჱ ხ~ამათ შფოთთა რა შინა იყო ქვეყანა სა
ქართველოსა შეკრბეს ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი თავსა კოხტისასა
იმერნი და ამერნი: შანშე ეგარსლან დადიანი ცოტნე, ვარამ გაგელი ყვა
რყვარე კუპარი შოთაჳ და ყ~ნი ჰერ, კახნი, ქართველნი, თორელი, გამრეკელი, სარგის
თმოგველი, მესხნი, და ტაოელნი: ყ~ნი იტყოდეს რამე ვჰყოთ რ~ არღარა არს ნათესავი
მეფე

თა რათა წინამძღვარ გვექმნას, და ვბრძოდით თათართა, და ჩვენ ერთი ერთისაგან
განვდგო
მილ ვართ, და ვერ ძალ გვიც წინა აღდგომად თათართა: და იგინი ბრ~ტად
გვაჭირვებენ ჩვენ
და ყ~თა წელთა ალმუთს წარგვასხმენ ყ~თა ჭირთა და ბოროტთა შესამთხვევლად, და
არა
არს ღონე ჩვენი. და ჩვენ უმეფონი ვართ: აწ შევკრბეთ ყ~ნი, და ვებრძოლნეთ თა
თართა და დააპირეს ომი და დადვეს პაემანი ქართლს შეყრისა: ამას ზედა განიყარნეს
უშორეს მყოფნი აფხაზნი, დადიანი ცოტნე, ბედიანი კაცი კეთილი, და სრული
ყ~ლითა
სამღ~თოთა და საკაცობოთა: და რაჭის ერისთავი: ესენი ყ~ნი წარვიდეს კაზმად: ესმა
რა
ესე თათართა ერთად შეკრება ქართველთა: წარმოვიდეს ბიჩვის, და ანგურგ, და
მივიდეს
კოხტას თავს, და ესე ყ~ნი მთავარნი, და თავადნი საქართველოსანი მუნვე იყვნეს გა
უყრელნი, და ჯერეთ ლაშქარი არა შეეყარათ: და ამისთვის ვერღარა წინა აღუდგეს
სიმცროსა ბედითა, მოუჵდეს და დაიპყრნეს, და წარასხნეს ანისის ქვეყანასა, ადგილ
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სა რომელსა ეწოდების შირაკავანი: ხ~ ვითარ მიიწივნეს ქარმაღან ნოინს წ~ე ჰრქვა
მათ რაჳ არს მიზეზი შეკრებისა თქვენისა უკეთუ არა განდგომილება ჩვენი გნებავსთ
ხ~ მთავარნი მიუგებდეს, არა განდგომად თქვენდა შევკერბით ა~დ რათა განვაგოთ
საქმე თქ
ვენი და ხარკი გაგიჩინოთ რ~ლსა იგი უწოდდეს ხარაჯად: ესე რა ესმა ნოინთა, არა
ს~დ ირ
წმუნეს, და ბრძანა განძრცვა ყ~თა და მჵართა დაკრვა, და შიშველთა მჵარ დაკრულთა
სი
ცხეთა შინა დასხდომა: და ყ~თა დღეთა ჰკითხვიდის მიზეზსა შეკრებისასა, და უკეთუ
არა ა
ღიარონ სიკუდილსა მისცენ ყ~ნი ესე ზემო ჵსენებულნი მთავარნი: ხ~ იგინი
დაამტკიცებდ
ეს რათა გაუჩინონ ხარაჯა და ამას უყოფდეს მრავალ დღე, და ამა ჭირსა და
სატანჯველსა
შინა იყნეს არცა ირწმუნებდეს სიტყვასა მათსა, და არცა განუტევებდეს:
ხ~ ვითარ მოეახლა პაემანი მოვიდა დადიანიცა ცოტნე ლაშქრითა მათდა ადგილსა
რომელ არს
რკინის ჯ~ი შ~ს სამცხისა და ღადოსა, და ვითარ აუწყეს (ბ)ყ~თა (ა)წარსხმა მთავართა
საქართველო

სათა ანისად, და ყ~ლთავე ყოფა ბოროტთა სატანჯველთა შ~ა, მწუხარე იქმნა უზომოდ
და თვისად
სიკუდილად შეჰრაცხა საქმე იგი, წარავლინა ლაშქარი თვისი, და ორითა კაცითა
წარვიდა ა
ნისად დამდები თავისა თვისისა მეგობართა თვისთათვის მცნებისათვის უ~ჳ, ვ~ა
იტყვის უ~ი წ~ა
შინა სახარებასა ამისა უფროსი სიყვარული არა არს რათა დადვას კაცმან სული თვისი
მეგობართა თვისთათვის: რ~ლ ყო პატიოსან მანცა ამან კაცმან, ცოტნე სათნობა
მაღალი და საკვირ
ველი და ყ~ისა ქებისა ღირსი, განვლო სამცხე ჯავახეთი, და მივიდა ანისს:
მაშინ ზემო ჵსენებული ესე ნოინნი ქალაქად შესრულ იყვნეს, და ესე მთავარნი ტყვენი
მჵარ დაკრულნი შიშველნი მოედანსა შინა მსხდომარე იყვნეს, ვითარ იხილნა ესე
ცოტნე
წარჩინებულნი ესრეთ უპატიოდ მსხდომარენი, და სიკვდილად განწირულნი,
გარდაჵდა ჰუ
ნისაგან, და დააბნია სამოსელი თვისი განშიშვლდა და შეიკრნა მჵარნი, და დაჯდა
წარჩინე
ბულთა თანა მწუხარედ, და ვითარ იხილნეს თათართა განჰკვირდეს და მსწრაფლ
აუწყეს ნო
ინთა, ვ~დ ცოტნე დადიანი მოვიდა ორითა კაცითა და განიძარცვა სამოსელი, და
შეკრული
დაჯდა ქართველთა თანა, რ~ კეთილად მეცნიერნი იყნეს ცოტნესი, რ~ლისათვის
განჰკვირდ
ეს თათარნი, და წინაშე მათსა მიუწოდეს, და ჰკითხვიდეს მიზეზსა მუნ მისვლისა
მისისასა, და
ამის საქმისა ქმნასა რომელ მან ჰყო: ხ~ იგი ეტყოდა ვ~დ ჩვენ ყ~ნი ამად შევკერბით
რათა განვაგოთ ხარაჯა თქვენი და ბრძანება თქვენი აღვასრულოთ, ესე იყო მიზეზი
შეკრე
ბისა ჩვენისა: აწ თქ~ნ ძვირის მოქმედად შეგვრაცხენით, და მე ამის ძლით მოვედ წ~ე
თქ~ნსა
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რათა გამოიკითხოთ და უკეთუ ღირსი რამე სიკუდილისა გუქმნიეს მეცა მათ თანა
მოვკდე, და უკე
თუ უბრალონი იყნენ მეცა უბრალოდ შევირაცხო და მართალ თქვენს წ~ე რ~
თვინიერ ჩემსა არა რაჳ
უქმნიესთ: და ვითარ ესმა ესე ცოტნესგან ნოინთა მათ, განჰკვირდეს სათნოებისაგან
მისისა

და თქვეს ვინათგან ნათესავნი ქართველთანი ესე ოდენ კეთილ არ~ნ, და არა
ეცრუებიან ერთი ე
რთსა, რომე აფხაზეთით მოვიდა კაცი ესე დიდებული რათა დადვას სული თვისი
მოყვასთა
თვისთათვის, და განწირა სული თვისი სიკვდიდ, არა არს სიცრუე მათ შ~ს, და ამის
ძლით უბრა
ლოდ ვპოებთ: ამისთვის განუტეოთ ყ~ნი და ნურღარა ვსჯით. ჰრქვეს ცოტნეს
განდგომი
ლება ვგონეთ თქვენ ქართველთა, და აწ ვინათგან ჰყავ სათნოება კეთილი, ყ~თა
ქართველთა, შენ
მოგანიჭებთ და შენდა მონდობილ ვართ. და განუშვნეს ყ~ნი ესე წარჩინებულნი და
წავიდეს
თვის თვისად, და წინა აღმდგომ იქმნეს ურთიერთას: მაშინ შეკრბეს დიდებულნი
ამის სამეფოსანი, რ~ ჰრცხვენოდათ მთ ავარ ყოფად მათ ზედა ეგარსლანისი, არა
მათგან
უგვარიანესისა კაცისა, ამისთვის შეკრბეს შანშე ვარამ გაგელი ყვარყვარე ჯაყელი,
სარგის თმოგველი კაცი მეცნიერი და ფილოსოფოსი, სურამელი გრიგოლ ქართლისა
ერისთავი
თორელი გამრეკელი, ორბელნი, და მრავალნი ერის მთავარნი, და ძიება ყვეს ლაშას
ძისა
დავითის თვის რ~ ეუწყათ ვიეთგანმე ვაჭართა, ვ~დ ჯერეთ ცოცხალ არს, გარნა
პყრობილი ჯუ
რღმულსა შინა ღრმასა გველთა თანა: და ვითარ ჭ~ტებით ეუწყათ ესე მთავართა საქარ
თველოსათა, წარვიდეს ქარმაღან, იოსურს, ბიჩვის, და ანგურაგს წინაშე, რ~ ჯერეთ
ყაენი არა
რომელი მოსრულ იყო ამა ქვეყანასა: ა~დ ესე ზემო ჵსენებულნი ნოინნი გააგებდეს ამა
ქვე
ყანათა: და მოახსენეს ვინათგან მეფე ჩვენი ნარინ დავით წარავლინეთ ყაენს წინაშე,
არა უწ
ყით თუ რა შეემთხვია, დედა მათი რუსუდან გარდაიცვალა, და არღარა არს ნათესავი
მე
ფეთა ჩვენთა, და ჩვენ ურთიერთას დაუმორჩილებელ ვართ, და არა ეგების თუმცა
დავემორჩილ
ენით ვისმე უკეთუ არა იყოს ნათესავი მეფეთა. აწ გვასმიეს თუ არს შვილი მეფისა
ჩვენისა ლა
შასი სახელით დავით, რ~ი დაუტევა ძმამან დასა თვისსა რუსუდანს, რათა იგი
დაადგინ
ოს მეფედ: ხ~ რუსუდან მეფემან წარავლინა სულტანს თანა საბერძნეთს რათა
წარსწყმი
დოს: აწ გვასმიეს ვ~დ ცოცხალ არს, და გველთა თანა პატიმრად ჰყავს, და აწ
გევედრებით რათა

წარავლინოთ ერთი ვინმე სახელოვანი კაცი, და ჩვენცა თანა წარვყვეთ, და
მოვიყვანოთ იგი
აქა და ჰყოთ ჩვენ ზედა მეფედ: და ვითარ ესმათ ნოინთა განჰკვირდეს საქმისა
ამის თვის რ~ლი ექმნა რუსუდან მეფესა, მსწრაფლ წარავლინეს ანგურაგ ელჩად, და
თანა
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წარჰყვეს ვარამ გაგელი, და სარგის თმოგველი, და მცირედთა დღეთა მიიწივნეს სულ
ტანს წინაშე, და აუწყეს ვ~დ დავითის ძიებად მოსრულ ვართ, რათა მოგვცე და
წარვიყვა
ნოთ იგი: ხ~ იგი არღარა ჰგონებდა სიცოცხლესა მისსა და ეტყოდა ვ~დ ყრმა დავით
წარმოევ
ლინა მეფესა ქართველთასა რათა მოვაკულევინო, და მე მაშინვე სიკუდილად მივეც
მღვიმესა
შ~ა გველთა თანა: აწ არს მიერითგან შვიდი წელი, ვითარღა ეგების ცოცხალ ყოფა
მისი: ხ~
მათ აუწყე ვ~დ ჩვენ უწყით სიცოცხლე მისი ჯურღულსა შ~ა მყოფი გველთა თანა, რ~
მას
ოდენ ჟ~ა სოსნა მოსრულ იყო, და მას ეამბო ვარამ გაგელისა, და მისთანა მყოფთა
თავადთა
თვის სიცოცხლე დავითისი: ხ~ ვითარ ცნა სულტანმან წარავლინა კაცი, და გამოიყვა
ნეს [კაცი] დავით კნინღა სულიერ მყოფი რ~ საგონებელ იყო უსულო რადმე
განყინულად
ანუ მკვდრად უძრავად, მხილველთა მიერ ესრეთ უცხო იყო სახილველად, რ~ ფერი
პირისა მისი
სა დაყვითლებულ იყო, და თმანი ვიდრე კოჭამდე შთასრულ, და ფრჩხილნი გრძლად
წაზრდილ,
იხილეს რა ესე განჰკვირდეს სისოცხლესა მისსა, თუ ვითარღა იყო სულიერ,
ცრემლეოდეს დი
დად ვარამ გაგელი და სარგის, და სულტანიცა ლმობიერ იქმნა, მყის წარიყვანეს
აბანოდ
განბანეს, და შემოსეს საპატიოდ სამეუფოთა სამოსლითა, და სამკაულითა, და
მოიყვანეს, და
სხვაცა ფ~დნი ნიჭნი და სიმდიდრენი მიანიჭეს, და ევედრებოდა სულტანი
შენდობასა რათა
არა იჵსენოს ძვირი მისთვის, და ესრეთ წარმოავლინა, და ვითარ მოიწივნეს
საქართველოს
მიეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, შანშე, და ძე მისი ზაქარია ამირ
სპასა
ლარი, კაცი სიკეთითა აღმატებული, ყვარყვარე ჯაყელი, სურამელი გრიგოლ
ქართლისა,

ერისთავი: ორბელნი, გამრეკელი შოთა კუპარაი, და ყ~ნი მთავარნი, თვინიერ
ეგარსლანისა,
და წარვიდეს ნოინთა წ~ე: ხ~ მათ იხილნეს, და განიხარნეს, ა~დ მათ მეფობა ვერ
დაუმტკიცეს, და წარავლინეს დიდსა ყაენს ბათოს წინაშე და წარჰყვეს შანშეს ძე
ზაქარია, ვარამის ძე აღბუღა, და სარგის თმოგველი, და წარვიდეს ბათოს წ~ე: და
ვითარ
მიიწინეს კეთილად შეიწყნარნა იგინი ბითო: ხ~ მან შანშეს ძე ზაქარია და ვარამის
ძე აღბუღა თვისად დაიმჭირნა, და მეფე დავით მანგუ ყაენს წინ წარავლინა ყარაყურ
უმს, და წარჰყვეს თანა სარგის თმოგველი, და სხვანი (ბ) ვინმე (ა) მცირედნი
ქართველნი, და მი
იწინეს მანგუ ყაენს წინაშე, რომლისად მიემცნო რათა განიხილოს და განბჭოს, და ორ
თაგან რომელსაცა ხვდებოდეს დავითს და დავითს მეფობა მას დაუმტკიცოს: ხ~
მირაიწი
ნეს დახუდეს მანგუ ყაენს თანა ნარინ დავით მეფე, ათაბაგი ავაგ, სურამელი, გამ
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რეკელი, ამირეჯიბი, ბეშქენ და ესრეთ მრავალ ჟამ იყოფოდეს ხატაეთს, და
ყარაყურუმს:
მაშინ ინებეს თათართა ნოინთა რ~ნი საქართველოს იყუნეს, რათა მათ წინაშე
მიიყვანონ
სულტანი ყიასდინ: და მოუწოდეს ელჩთა, და მსწრაფლ წარავლინეს, მაშინ ვერღარა
ურჩ
ექმნა ყიასდინ, ა~დ წარმოემართა დიდითა სიმდიდრითა თვისითა, და მოიწია წინაშე
ნოინთა ვი
თარ იხილეს ნოინთა სულტანი სიმდიდრითა უზომოთა და განსაკრთომელითა,
ინებეს მისიცა
წარვლენა ყაენს ბათოს თანა, და წარავლინეს იგიცა, და თუ სადა ვინ იყო ჵელმწიფე
დამორ
ჩილებული მათი, ბათოს თანა წარვლენდიან, და ბითო მანგუ ყაენსთანა
წარავლენდის, ვითარ
ესე სულტანიცა ყიასდინ წარავლინა მანგუ ყაენს თანა, და იყოფოდეს ორნი ესე უ
ლუ დავით, და ნარინ დავით, და მივიდა საბერძნეთისა სულტანი ყიასდინცა, და
ხლათისა
სულტანი მუნ იყო, და ავაგ ათაბაგი და იყუნეს მანგუ ყაენს წინაშე ხატაეთს, და ყარა
ყურუმს, ხუთისა წლისა ჟამნი: და ამათ ჟამთა შინა იქმნა საქმე ესე, რ~ მანგუ ყაენს ორ
ნი ძენი ესხნეს, უხუცესისა სახელი ყუბულ ყაენ, და უმრწემესისა ულო და
ეჰჯნობითაცა
უჵმობდეს: ამან ყაენმა მანგუ განაჩინა ყაენად პირმშო ძე თვისი ყუბულ ყაენ, და
უბრძანა
ლაშქრობა დასავლეთით კერძო ბაბილოვნისა რომელ არს ბაღდადი, და ეგვიპტისა,
და ყ~ისა დასა

ვლეთისა კერძოთა: ხ~ ულოს უბრძანა წარსლვა დიდითა ლაშქრითა: გარნა ორ
თავე ძნელად აღუჩნდათ ყუბულს დასავლეთის კერძო, და ულოს ინდოეთის კერძ:
მაშინ ევედრა ულო ძმასა თვისსა ყუბულს, რათა ინდოეთს კე რძ იგი წარვიდეს, და
დასავ
ლეთის კერძო თუით წარავლინოს, და ესრეთ განცვალონ ლაშქრობა, და მოახსენეს
მანგუს მამასა
მათსა სალაშქროსა განცვალება, რომელსა ნება სცა მანცა, და მოუწოდა ძესა თვისსა
ულოს, და
მისცა ლაშქარი ექვსი ბევრი მჵედარი დედაწულითა მათითა ბარგითა და ხვასტაგითა,
და განაჩინა
მჵედართ მთავრად რომელსა იგინი ნოინობით უჵმობდეს, და აწ ბეგლარბეგ
ეწოდების, სახელით
ელგა ნოინი, ნათესავით ჯა[...]ლარი კაცი პატიოსანი, და სათნოებიანი, და
სამართლისა მოქმედი,
ამას მოსცა მჵედარი ათი ათასი სახლითა და დედა წულითა, და წარვიდა ულო, და
მჵედართ მთა
ვარი მის ელგან ნოინი. გამოვლეს ერანი თურანი და ჯიონი, მოვიდეს ხვარასანს ერა
ყს, და მოიწივნეს ალმუთს. და ვითარ მოადგეს ბრძოლად ალმუთს, მოკდა ყაენი
მანგუ
და დასვეს მამისა მისისა ტახტსა ზედა შვილი მისი ყუბულ ყაენად, რ~ თუით მამასა
მისსა
მისთუის დაეგდო ყაენობა, და დარჩეს ესე ზემო ჵსენებულნი ჵელმწიფენი დავით და
დავით ყა
რაყურუმს უცალოებისაგან თათართასა, და ულო მივიდა ადარბადაგანს ლაშქრითა
სამოცი
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ათასითა: და ვითარცა სცნეს ნოინთა ქარმაღან, იოსურ, ბიჩვის, და ანგურაგ, წარე
მართნეს მიგებებად ულოსა, და თანა წარიტანეს ყ~ნი წარჩინებულნი
საქართველოსანი
და უმეტეს ეგარსლან რომელსა უმეტეს მეფისა მორჩილობდეს ყ~ნი წარჩინებულნი
საქართ
ველოსანი და მიეგებნეს თვარეზს. და წარჩინებულნიცა საქართველოსანი მივიდეს
ულოს წ~ე
იხილნა და კეთილად შეიწყნარნა პატივითა, და აამჵერნა მათ თანავე მბრძოლად, და
უბრძანა რო
მელსამე ულდაჩად რომელ არს მეჵრმლე, და რომელსა არტყია ჵრმალი, და კარსა
ზედა დგას ევ

დაჩად, და რომელსა მე სუქურჩად, რომელსა საგრილობელი აქვს შესაკეცელი და
გასაშლე
ლი მრგვალი მაღალსა ხესა ზედა, ვ~ა ბუნსა დროშისასა განრთხმული იყვის, და მით
ყაენის
თავსა ზედა უგრილობდიან, და თუ არა ყაენისა ნათესავი არავის ღირს იყო სექურითა
დაჩრდილებად: და სხვანი ყაფჩაჩად რომელთა აქვნდა ტანისამოსი, და ბაშმაყანი, და
ზოგ
ნი კარის მეკრედ და ევჩად, და ზოგნი ყორჩად, რომელთა ჰქონდა მშვილდნი და
ქარქა
შნი ესე ვითარითა უშვერითა პატივითა პატივსცა ყაენმან დიდთა ამათ მთავართა
საქართველო
სათა: და წარმოვიდეს და მოვიდეს ადგილსა მას რომელსა ეწოდების ალტაღი, და
მივიდეს ყ~ლნი
მორჩილნი მათნი ყაენს წინაშე, და დაჯდა ტახტსა ზედან საჵელმწიფოსა, და
დალოცეს
წესისაებრ მათისა: აქა იწყო ყაენობა ულო, რ~ პირველ მათ ოთხთა ნო
ინთა მიერ განეგებოდა ქვეყანა საბრძანებელისა მათისა, პ~დ რომ გვარი რომელ არს
ხო
რასანი, ერაყი ადარბადაგანი, მოვაკანი ბარდავი, შარვანი, საქართველო, ყ~ლი ხლათი
და საბერძნეთი დიდი ვიდრე ასიადმდე, ამა ოთხთა ნოინთა მიერ განეგებოდა, და
მათი საურავი
იყვის რომელთა თუმოჩიანობით უჵმობდეს, ვ~ა ძველ ოდესმე იონთა ქვეყანასა და
რომს გა
აგებდეს ოთხნი ჴპატოსნ,: და ვინათგან მოიწია ულაო, დაუწყო საურავად ქვეყანათა
და განაგებდა წესთა ყაენობისათა აღსრულებად: მათვე ჟამთა წარმოვლინეს
სხვათაცა ყაენთა შვილნი მათნი, რომელთა ქოუნ უწოდიან ბათო ვიდრემე ტუთარ და
ჩაღათ ნოინის შვილმან უშან ყული და თულის ნათესავი საგან, ბოლღარათა ქვეყანა მა
თი წილ ხდომითა ყაენის შვილთა დაიპყრან, და ხარაჯასა იგინი აიღებდენ, და უქუთ
ყაენის შვილის შვილი ყუბულ ყაენის ძმა ულო აქა დაჯდა პ~ლ მოსრული: და ვითარ
იხილნა ულო სამნი ესე ზემო ჵსენებულნი ქოუნნი შეიწყნარნა, და მისცნა ქვეყანა ხვე
დრი მათი, და ესრეთ მშვიდობით იყოფებოდა ქ~ყანა ესე, და საყდრისა შესავალნი
მცხეთა
და სხვანი მონასტერნი, და მისი მიმდგომი სოფელნი და ქვეყანანი არავისგან
იცვებოდეს, რ~
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წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი თვისისა ქვეყანისათვის ზრუნვიდეს: ამისთვის
წარვიდა
ულოს წინაშე კათალიკოზი ნიკ~ლზ კაცი სულითა მხილველი, მობაძავი ანგ~სთა, და
მრავალთა მოღვაწება

თა შინა საკვირველი, მართლ მადიდებელი, ძლიერი, და თვალ უხვავად
მამხილებელი მეფეთა და
მთავართა: რ~ იყოცა უმანკო, და არავის თვალ ახვნის, იხილა რა ყაენმან, განჰკვირდა
წესსა და
ხილვასა შესახედავისა მისისასა: რ~ არა მეცნიერ იყო ნათესავსა ქ~ეანეთასა თვინიერ
არქვან
თა, და ვითარ პატივსცა პატივითა დიდითა, და დაუწერეს იერლაყი, რომელ არს
წიგნი შეწყალებისა,
და მოსცეს შინა, და შეუქმნეს ჯვარნი ოქროსანი, და შეუ[ქ]მკვნა თვალთა მიერ და
მარგალიტთა
და უბოძა ერთი თჴთ კ~ზსა, ერთი მოძღვარსა ვარძიისასა რ~ლი თანა ჰყვა კ~ზსა, და
არგა
ნიცა იგი ოქროთა შემკული მოანიჭა კ~ზსა ოდენ ჯვარიანი იგიცა, და ესრეთ
პატივითა
წარმოავლინეს, და დაიცვნა ყ~ნი ეკლესიანი და მონასტერნი მოწყალებითა
ღ~თისათა:
ხ~ იყნეს ორნივე დავით, და დავით ყუბულ ყაენს წ~ე ყარაყურუმს, და იურვოდეს ორ
ნივე მეფობასა, ა~დ სარგიდ თმოგველი ძლიერად წინა აღუდგებოდა თვით ნარინ
დავითს, და
რ~ლნი მის წინაშე იყვნეს თანა ზრდილნი მისნი: რ~ ეტყოდეს არა ჯერარს რათამცა
ნაშობმან დედაკაცისამან დაიპყრას მეფობა, და არა ძემან თვით მპყრობელისა მეფისა
მამა
კაცისამან: ხ~ იგინი მიუგებდეს ვ~დ ნარინ დავით დაღათუ დედაკაცისა ნაშობი იყო,
ა~დ
მეფევე იყო რუსუდან გვირგვინოსანი ძმისა მისისა გიორგისაგან დატევებული, და
მეფისავე ძე
არს ნარინ დავით: და ვითარ განგრძელდა მათ შ~ს ცილობა: მაშინ ავაგ ათაბაგი
წარმოავლი
ნეს, და მისცეს იერლაყი შეწყალებისა, და ქალი ქმნულ კეთილი ნათესავი მეფეთა
სახელით ე
სლომ, და ელჩი ულო ყაენს თანა, რათა კეთილად შეიწყნაროს ავაგ და ესრეთ მოიწია
ულოს
ყაენს წ~ე: ხ~ მან პატივით შეიტკბო და წარმოავლინა საქართველოსა მამულსა თვისსა:
და ვითარ
ცნეს ქართველთა მოსვლა ავაგ ამირ სპასალარისა, წინა მიეგებნეს ყ~ნი მთავარნი და
წარ
ჩინებულნი, თვით შანშე, და ეგარსლან, რომელსა კნინღა სახელი მეფობისა ეპყრა. და
ვ~ა

მიიახლა ავაგ ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდაჵდომასა ეგარსლანისგან, და ეგრე ხილვად:
ხ~
იგი დიდად განლაღებული იყო, და არა ინება პატივით ხილვა, და ამბორის ყოფად
ავაგისა:
და ვითარ იხილა ავაგ განძვინდა და თავსა მათრახითა უხეთქნა, და უბრძანა მას ქვეშე
დაწესე
ბულთა, რათა ცხენისაგან უპატიოდ დაამხვან ქვეყანად, რომელიცა ყვეს ეგრეთ. და
პატივისა
გან უპატიო ჰყვეს, და განძრცვილი განაძეს, და მიერითგან უპატიო იქმნა და საცინელ,
და ეს
რეთ განაგდეს შანშე და ავაგ და თავადთა საქართველოსათა: ხ~ ჩვენ პ~ლივე სიტყვა
მო
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ვიხსენოთ, და ვითარ ცილობა იყო მეფეთა შორის, და არა რომელსა გაუჩინა მეფობა
ყუბილ ყაენ
თუ რომლისა იყოს მეფობა, ამისთვის დაშთეს მრავალთა წელთა ყარაყურუმს: ხ~
სულტანი
ყიასდინ და ხლათელი წარმოავლინეს ავაგსავე თანა, და მივიდეს სახლად მათად
სამეფოდ:
და ვითარ განგრძელდა ყოფა მათი ყარაყურუმს და ხატაეთს, ორთავე მეფეთა: მაშინ
ინება
ყუბულ ყაენმან და წარმოავლინნა ორნივე მეფენი ძმასა მისსა ულოს ყაენს თანა, და
მიუმც
ნო ესრეთ, რათა უკეთუ სთნდეს ორთავე მისცეს მეფობა, რომელ ჰყოცა ულო უკანასკნ
ელ, და ესრეთ მოიწივნეს ულოს წ~ე რ~ლნი იხილა რა კეთილად შეიწყნარა, და ვითარ
დაჰყვეს მცი
რედი ჟამი ულოს ყაენს წ~ე ორთავე მეფობა დაუმტკიცა, და მისცა ყ~ლი სამეფო მათი,
და წა
რმოავლინნა ქართლს: და ვითარ ესმა ქართველთა მოსვლა მეფეთა მათთა უზომოთა
სიხარუ
ლითა აღვსებულნი, წინა მიეგებნეს ალატაღს იმერნი და ამერნი წარჩინებულნი: და
იყო სი
ხარული და მადლობა ღ~ისა მიუთხრობელი, და შემოვიდეს ტფილისს სიხარულითა
დიდითა, და
შეკრბეს კ~ზისა თანა ყ~ნი ეპისკოპოზნი და ყ~ნი მთავარნი და ერის თავნი, და
დასხდეს ტახტსა მამა
თა მათთასა ტფილის დავით, და დავით ორნივე: ქ~ეს აქეთ, Jsm.

[მე]სამეოცდა [ორე] მეექვსე მეფენი დავით ძე მეფის ლაშა გიორგისა, და დავით
ძე მეფის რუ
სუდანისა ბაგრატოანნი:
ხ~ დასხდეს რა მეფედ ორნივე დავით, და დავით იყნეს მოყვარულ ერთმანეთისა ეს
რეთ, რ~ მრავალი სიგელი იპოების, და მეცა მინახავს რომელ სიგლისა თავსა სწერიან
მეფენი ბაგრატოანნი ნებითა ღ~ისათა დავით და დავით: და ჵელიცა ორთავესი
ჰრთავს: ჩემ
დავითისგან მტკიცეა: და ჩემ დავითისგანცა მტკიცეა: ხ~ დასხდეს ორნივე მტკიცედ
მეფედ
ვ~რ ვსთქუ რომლისათვის საეჭუელ იქმნა შანშესგან ლაშას ძისა დავითის სიყვარული,
და ავაგისგან რუსუდანის ძისა დავითის მიმდგომობა: გარნა ვერ განაცხადებდს რ~ ორ
ნივე დავით და დავით ურთიერთას სიყვარულსა ზედა ეგნეს, და არა რას წინა
აღუდგებოდეს
ერთმანერთსა, და ესრეთ მსახურებდეს ულოს ყაენს, და ხარკსა მისცემდეს, და
ჰმონებდეს:
ხ~ უპირატესი პატივი, და ზემო ჯდომა ლაშას ძესა დავითს ეპყრა, ლაშას
ძეობისათვის, და უ
ხუცესცა იყო, გარნა ვინათგან თათარნი არა დამშვიდნებოდეს ყ~თა ნათესავთა სრვად
და ოჵ
რებად. და თანა მბრძოლად აქვნდეს ქართველნი წყობათა შინა სიმჵნისა[..]
მათისათვის: ამის
თვის დიდსა ჭირსა შ~ა იყვნეს მეფენი და ყ~ნი მთავარნი, დაუცხრომელად ჰბრძოდეს
ურჩთა
და უმეტეს ალმუთს მყოფთა: რ~ შვიდისა წლისა ჟამთა განგრძელდა ბრძოლისა ყოფა
მათი:
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ამისთვის წარავლინა ულოცა ნოინი და მათ თანა ძე გიორგისი დავით ქართველთა
სპითა რათა ჰბრ
ძოდეს [........] ალმუთს: ხ~ იგინი ამისნი მცნობელნი, და მრავალთა ომთა მიერ
შეიწრებულნი ყ~ისა
ღონის ძიებისაგან უღონო ქმნილნი ივლტოდეს ეგვიპტედ რომელ არს მისრი: რ~
აღიღეს დედა
წული ხვასტაგი, და ყ~ლი სიმდიდრე მათი, და მუნ დაამკვიდრნა სულტანმან
მისრისამან. და აწ რ~ლ
მულიდნი მისრეთით გამოვლენ, იგივე ალმუთელნი არ~ნ მუნ დამკვიდრებულნი:

და ესრეთ რა ჵელთ იგდო ულო ალმუთი, და ყ~ლი ხვარასანი, ინება ამჵედრება ყ~თა
ნათესა
ვთა ურჩთა თვისთა, და მოსრვიდა კაცთა ესეოდენ რომელ ათორმეტი დღე ოდენ
ერთსა სადგურსა
ზედა ვერ დაჰყვიან: ამისთვის რომელ მოკლულითა კაცითა აღყროლდის ადგილი
იგი რომელსა
ცა ზედა დგას: ხ~ უმეტეს სპარსთა მოსწყვედდის რ~ საძაგელ უჩნდის რჯული ყ~ლთა
მათ მუ
სულმანთა: ხ~ ამას თანა აქვნდა სამართალი განმკითხველობისა, და ამას ულოს ყაენს
თ~ა
იყნიან მარადის მეფენი ორნივე დავით და დავით: ხ~ იყო ესე ლაშას ძე დავით
ტანითა დიდ
და ახოვან, და სხვილ, და მოისარი მაგრითა მშვილდითა, უმანკო წრფელი და მალე
მრწმუნებელი
და შემდობელ ბოროტის მყოფთა: და რუსუდანის ძე დავით იყო ტანითა ზომიერ და
თხელ,
ფერითა ჰაეროვან და შვენიერ და თმითა თხელ, ფერჵითა მალე მონადირე, რჩეული
და კეთილად
მსროლელი ნადირთა ენა ტკბილ და სიტყვიერ უხვი და მდაბალი ცხენსა ზედა მჵნე,
და ლაშქრობა
თა შინა გამგონე, და სამართლის მოქმედი, და უმეტესობის მოღვაწე: ესენი
უმრავლესსა ჟ~ა ულოს
ყაენს წინაშე იყნიან: ხ~ ულო ლაშას ძისა დავითის უმეტეს მოყვარულ იყო, და
რუსუდანის
ძის დავითის მოძულე: ხ~ ვითარ იყო რუსუდანის ძე ალატაღს ულოს წინაშე
შეიპყრეს და წარმოავლინეს საზამთროსა ადგილსა მათსა ბარდავს, და ვითარ
მოიწივნეს ნახჭ
ევანს მიერ წარივლტოდა daviT რუსუდანის ძე ორითა ოდენ კაცითა, რ~ლი იყო გუ
რკლელი ამირეჯიბი, და სურამელი ბეგა, რომელსა თათარნი სალინბეგობით
უჵმობდეს, ესე იგი
არს კარგი ბეგაჳ, და წარვიდა აფხაზეთს. და მას ჟამსა ლაშას ძე მეფე დავით ტფილის
იყოფოდა,
და ვითარ მოიწია ნარინ დავით ქვეყანად ავაგ ათაბაგისა შეურაცხითა შესამოსლითა,
იხილა
იგი მომავალი ნადირობას მყოფმან სუმბატ ორბელმან, რ~ლი მოწყვედასა მას
ორბელთასა
მეფისა მიერ ლტოლვილი წარსულ იყო ნახჭევანს სახელით ლიპარიტ, ესე მიიწია
ქვეყანად
ელიგუმისად: ხ~ ელიგუმ რა იხილა ლიპარიტ ორბელი სიძედ შეიყვანა, და ასული
თვისი აქო

რწინა: რ~ნ უშვნა ორნი ძენი რომელსა უწოდეს ერთსა ელიგუმ, და ერთსა სუმბატ, და
შვილად
მიიყვანა ელიგუმ სუმბატ, ამის სუმბატის შვილის შვილი სუმბატ შეემთხვია დავითს,
და
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წარიყვანა სახლად თვისად: ხ~ დავით ევედრებოდა სუმბატს, რათა არა განაცხადოს,
და წა
რავლინოს აფხაზეთს, და თვალიცა იგი სახელოვანი მისცა რ~ლი წარეტანებინა
დედასა მათ
სა რუსუდანს, და მან წარავლინა უნდოთავე შესამოსლითა შიშისათვის თათართასა,
და მოი
წია თორს ლიპარიტ თორელისასა, რომელსა დევის ყურცა ეწოდებოდა, და მან
უძღუნნა ცხენ
ნი და შესამოსელნი, და წარჰყვა ქუთათის: ხ~ ვითარ ცნეს აფხაზთა, სვანთა,
დადიანთა, ბედია
ნმან, რაჭის ერისთავმან, და ს~დ ლიხთ იმერთა, შემოკრბეს სიხარულითა დიდითა.
და მეფე ჰყვეს
დავით რუსუდანის ძე აფხაზთა ვიდრე ლიხთამდე: აქა შინა შეიქმნა სამეფო ესე
ორ სამთავროდ გარნა ეგრეთცა იყუნეს სიყვარულსა ზედა ერთმანერთისასა დავით
და დავით, და დარ
ჩა ლიხთ აქათი ლაშას ძესა დავითს, და ლიხთ იმერი რუსუდანის ძესა. და მოიწყო
ყ~ლი ქვეყანა
და მოიგო სიმდიდრე უზომო ლაშას ძემან, და წარმართა სახლი თვისი სამეფო
კეთილად, და მონებდა
ულო ყაენსა: მაშინ წარმოავლინა ელჩი დიდმან ყაენმან ბითო, რომელსა ეპყრა
ყივჩაყეთი, და ოვსეთი, ხაზარეთი, რუსეთი, და ბორღალეთი, ვ~ე სერფთამდე,
დარუბანდამდე
და ხატაეთამდე, და მოუწოდა მეფესა დავითს: მაშინ წარვიდა წინაშე ბათოსა მეფე
დავით ნიჭითა
უზომოთა, და დაუტევა განმგებლად სახლისა სამეფოსა დედოფალი ჯიგდახათუნ და
მესტუმრე
ჯიქური, რ~ ესე ჯიქური იყო ერთგული მეფეთა, უმეტეს ყ~თა კაცთა, რ~ ჟამსა შ~ა
ამისსა ს~დ
სამეფოსა შ~ა მპარავი და ავაზაკი არა იპოებოდა, და თუ სადა გაჩნდის ძელსა
ჩამოჰკიდიან
და სხვისა არა რასა ნიჭისა მქონებელი: ხ~ ესე განდიდნა მეფისა დავითის მიერ
დიდად ერთ
გულობისათვის, და ჵელთ უდვა სამეფოსა და სახლისა თუისისა განგება დაუტევა
ტფილის დედოფალს

წ~ე რ~ლნ აღაშენა ისანთა პალატი განგებითა დიდითა, და ფხოელნი მოხარკე, და
მეჯორე ჰყნა
კაცნი იგი მჵეცისა ბუნებანი და წარვიდა მეფე წ~ე ბითოსა მეფე, ხ~ მან პატივით
შეიწყნარა, და ყ~ლი
სათხოველი აღუსრულა და იყოფოდა მეფე წ~ე ბათოსა ჟამთა მრავალთა, და
თითოეული თემის თე
მისა ადგილი თითუეულსა კაცსა შევედრის, რომლისათვის კახეთიცა პანკელსა
თორღუას შევედრა
და ამცნო რათა ბრძანებასა დედოფლისასა ერჩდეს: ხ~ ჰგონა თორღუამან არღარა
მოსლა
მეფისა, უკუდგა პანკის ციხესა, და თვისად დაიმჭირა კახეთი, და არღარა
ჰმორჩილებდა დედო
ფალსა, და არცა მესტუმრესა ჯიქურსა: მაშინ შეიწყალა ყაენმან ბითო, დავით მე
ფე, და მოსცა სუქური საჩრდილობელი რ~ლი სხვასა არავის აქვნდის თვინიერ ყაენთა,
და
ნათესავსა მათსა, და მოუმცნო ულოს, რათა თვინიერ ულოსისა ნოინისაგან კიდე
ურდოს შე
სლვასა მეფის ზედათ არავინ დადგებოდის, რ~ ესე იყო წესი თათართა რ~ლ ყაენს წინ
ვერვინ
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დაჯდებოდის არცა პურისა ჭამასა შინა: ესრეთ პატივსცა მეფესა, და წარმოავლინა
ქართ
ლად სამეფოდ, და ვითარ მოიწია ჲერეთს მიეგებნეს ყ~ლნი წარჩინებულნი სამეფოსა
მისი
სანი, ხ~ თორღუა შეშინებული უკუდგა პანკის, ხ~ მეფე მოიწია ტფილისს
და იყო სიხარული ყ~თა მკვიდრთა ამის სამეფოსათა: ხ~ თურღუას მოუწოდა მეფემან
და არა მო
ვიდა კარად მეფისა ა~დ უკუდგა შიშსათვის, და მრავლ გზის მოუწოდა, ა~დ ვერ
ეძლო გულ პყრო
ბაჳ მოსლვად: მაშინ განზრახვითა ჯიქურისათა წარვიდა ხორნაბუჯელი, და მივიდა
თურღუას
სახლსა, რათა მას მიენდოს ფიცითა მტკიცითა: ხ~ თურღუამან ჰრქვა ესრეთ, წარვალ
ალავერ
დს წ~ის გ~ის წ~ე მუნ შემომფიცე, და მიმინდევ მის წ~ე და წარვიდეს ორნივე: ხ~
თურღუა გა
მოება ფესვსა სამოსლისა ალავერდის მთავარ მოწამისასა, და მივიდა ხორნაბუჯელი,
შეჰფიცა
და გამოჵსნა ფესვსა სამოსლისა: ხ~ თურღუამ ან ჰრქუვა რა იგი ჰყო ჩემ ზედა ამან წ~ნ
გიორგიმ

გიყოს შენ, რ~ მარტო ვარ და სიკ~დილითა ჩემითა უმკვიდრო იქმნების მამული ჩემი,
ეგრეთვე უ
მკვიდრო ჰყოს წმიდამან ამან მთავარ მოწამემან სახლი შენი: და წარმოიყვანა
ხორნაბუჯელმან
ფიცთა მიერ მტკიცეთა შეკრულმან, და მოიყვანა ტაბახმელსა, და შეურაცხჰყო აღთქმა
ფიცი
იგი დიდი, და შეიპყრა ჯიქურმან განზრახვითა დედოფლისათა თვინიერ მეფისა
ცნობისა, და წარი
ყვანეს კლდეკართა, და მუნით გარდამოაგდეს: ხ~ ვითარ მიეგო ბოროტი
ხორნაბუჯელსა
ალავერდისა მთავარ მოწამისა აღთქმისა და ფიცისა დავიწყებისათვის იხილეთ, რ~
ესვა შვილი
ხორნაბუჯელსა სახელით შალვაჳ სიკეთე აღმატებული, ამას შალვას ესხნეს შვილნი
მრა
ვალნი, და მყის დაიხოცნეს და ამოსწყდეს, და ეგრეთ ბერი ხორნაბუჯელი მოკვდა
მწუხარები
თა, რ~ ვ~ა თურღუას ეგრეთ ჰხედავთ უმკუიდრობასა სახლისა მისისასა, და დარჩა
მათი შვილი ერთი
სახელით შალვა, რ~ლი უკანასკნელ თათართა მიერ მოიკლა და უმკვიდრო იქმნა
სახლი მისი,
და ესრეთ შურ იგო ალავერდისა მთავარ მოწამემან: და ვითარ მოიწყო დავით მეფემან
სა
მეფო თვისი, წარვიდა ულოს ყაენს წ~ე ძღნითა და ნიჭითა დიდითა, რ~ი იხილა რა
ულო ყაენმან
პატივით შეიწყნარნა, და ნოინთა თანა დააწესა დგომად და ჯდომად, და იარაღუჩად
რომელ არს
განმკითხველობაჳ და ბჭობაჳ: ამათ ჟამთა ინება ულო ყაენმან ამჵედრება ბაბილოვანს
ზედა
რომელ არს ბაღდადი, და ჵელმწიფესა ბაბილოვნელთასა ხალიფას ზედა, და
მოუწოდა ყ~თა სპათა
მისთა, და წარემართა ბაღდადს ბრძოლის ყოფად ხალიფასა, და ვ~ა მივიდა ქ~ყანასა
ბაბ ილოვნელთა
სა, ვერ წინა აღუდგა ხალიფა, ა~დ შეივლტოდა ბაღდადს: ხ~ ყაენი გარე მოადგა, და
მოიცვა იგი
ერთ კერძო თვით ყაენი მოადგა წყალს აქათ, და წყალს იქით ელგან ნოინი, და ერთ
კერძო
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დავით მეფე რ~ მის წინაშე იყნიან ყ~ნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, და ვ~რ
ჰბრძოდეს ძლიე

რად არა მრავალ დღე ა~დ ათორმეტ დღე აღიღეს ბაღდადი, რ~ მეფემან დავით
უბრძანა ლა
შქართა მისთა რათა ზღუდე შეთხარონ ქვე კერძოჳ რომელთაცა ყვეს ეგრეთ,
შეთხარეს და
შიგნით შევიდეს ქართველნი, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მოსრვიდეს სპარსთა
ბაღდადელთა, რ~
შიში ფ~დი აქვნდათ სპარსთა ქართველთაგან, ესრეთ განუხუნეს კარნი ქართველთა
და შეიყვან
ნეს თათარნი ქალაქად: ხ~ ამისი მცნობელი ხალიფა ივლტოდა ნავითა წყალსა მას
ზედა, რ~ი
ქალაქსა შუა დის, და ვ~ა იხილა ელგონ ნოინმან რ~ლი იყო წყალსა იმიერ კერძო
მოუჵდა და,
ვერღარა ეძლო სივლტოლად, ა~დ უკუნ იქცა პალატად თვისად, და ესრეთ ადვილად
რა ჵელთ იგდეს
სახელ განთქმული იგი ქალაქი ბაბილოვანი, ვინმე მიუთხრნეს განსაცდელნი და
ჭირნი რომელ
მოიწინეს ბაღდადს ზედა, რ~ მოსრნეს პირითა მახვილისათა ესოდენ რომელ არა იყო
რიცხვი,
და [სახლი] სავსე იყვნეს ფოლოცნი უბანნი და სახლნი მოკლულითა კაცითა, ხ~
სიმდიდრისა და ალაფი
სა მაშინ პოვნილთა ვინმე მიუთხრნეს, რ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ოქროთა
ვეცხლი
თა თვალითა მარგალიტითა, ლარითა და შესამოსლითა პატიოსნითა,
სამსახურებელითა ჭურჭლისა
ოქროსა და ვეცხლისათა, რ~ლ არავინ აიღებდა თჴნიერ ოქროსა და ვეცხლისა თვალთა
და მარგალი
ტთა, ლართა და შესამოსელთაგან კიდე, და სხვანი ჭურჭელნი ჩინით და ქაშანით
მოხმულნი
და მუნ შექმნილნი სპილენძი და რკინა უპატიოდ მიმოდაიბნეოდა და ილეწებოდა, რ~
ესრეთ
აღივსნეს ლაშქარნი, რომელ უნაგირი ცხენ ჯორისა ყ~ი შეურაცხი სამსახურებელი
თვალი
თა მარგალიტითა, და წითლითა ოქროთა განტენიან, და ზოგთა ჵრმალი ვადის პირსა
მოსტეხი
ან, და ქარქაში ოქროთა განტენიან, და ზედა ვადა ჩააგნიან, ზოგთა მკუდარი კაცი
ბაღდადელი
გამოწლიან და ოქროთა თვალითა და მარგალიტითა გატენიან, და ვ~ა თვისი
მკუდარი განიყვანი
ან გარეშე ქალაქისა, და ესრეთ რა აოჵრებდეს, ჰჵოცდეს და ტყვე ჰყოფდეს, მიიწინნეს
პალატად ხალიფასა, და ძენი მისნი ცოლნი, და ყ~ნი სიმდიდრე მისი
განსაკვირვებელი, და მოიყვა

ნეს ხალიფა წ~ე ულოსა, და ვ~ა წარადგინეს წ~ე მისსა, ეტყოდეს რ~ა თაყვანისცეს ყაენ
სა, ხ~ მან არა თავს იდვა ა~დ დადგა და ეტყოდა ჵელმწიფე ვარ თვით მპყრობელი და
მონებასა
ქვეშე არა ვისა მყოფი, და უკეთუ განმიტეო დაგემორჩილები, და უკეთუ არა
განმიტეო
არა ვისსა მონებასა ქვეშე მოვჰკვდები: ხ~ იგინი აიძულებდეს თაყვანის ცემად, გა
მოუჵვნიან ფერჵნი, და იგი პირდაღმართ დაეცის, და ვითარ არა თავს იდვა ბრძანა
განყვანება
გარე, და წარავლინა ელგა ნოინი, რ~ა მოკლან ხალიფა, და შვილნი მისნი, და ჰრქვა
ხალიფას
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ყაენმან შეგიწყალა, და იგი მხიარულ ქმნილი ეტყოდა, ვითარ შემიწყალებს
განმიტეობს და
ბაბილოვანსავე მომცემს, ხ~ ელგონ ჰრქვა, არა ა~დ ყაენი თვით მისითა ჵრმლითა და
ჵელითა მოგა
კვდინებს, და ყაენის შვილი აბაღა შენსა შვილთა მოჰკლავს: ხ~ ხალიფა
განკვირვებული ეტ
ყოდა, უკეთუ მომკლავთ გენებოს ძაღლმან, და გენებოს კაცმან მომკლას, და ესრეთ
მოიკლა
ხალიფა ყოვლით სახლეულით მისითურთ, და შეიწყალნეს სხვანი დაშთომილნი
ბაღდადელნი
და კ~დ აღშენება ინება და დაყარნა შანანი, და ესრეთ სავსენი ტყვითა და ალაფითა
მივიდეს სად
გურად მათდა მიუთხრობელითა სიმდიდრითა: ამათ ჟამთა შინა იქმნა ესეცა რ~ ყა
ენმან ბითო რომელი უდიდეს იყო ყ~ლთა ყაენთა ინება განსწორება და აღთვალვა
ყ~ისა ქვეყა
ნისა, და პოვა ვინმე კაცი ნათესავით ოირიდი, სახელით არღუნ სამართლის მოქმედი,
და ფ~დ მა
რთლის მეტყ~ლი ღრმად გამგონი და განმზრახი რჩეული ესე წარავლინა. ყ~ა
საბრძანებელსა მას
მისსა რუსეთს, ხაზარეთს ოვსეთს ყივჩაყეთს, ვ~ე ბნელეთადმდე, და აღმოსავლეთს
ვ~ე ჩრდილოეთამ
დე და ხატაეთამდე, რათა აღუთვალოს და განაჩინოს მჵედარი და მეომარი ლაშქრად
განმავალი
ნოინთა თანა დიდთა და მცირეთა ღირსებისაებრ მათისა ულუფაჳ, რომელ არს
ძღვენი მიმა
ვალთა გზად, და ქირაჳ ცხენისა და საპალნისა, და ვითარ განაჩინა, და განაგო
არღუნმან საბრძანე
ბელსა ბათო ყაენისასა, მიერ წარავლინა ყარაყურუმს ყუბულ ყაენს წ~ე, რათა მანცა
ესრეთ

განაჩინოს ჵელსა ქვეშე არღუნისასა, და მირა იწია ყუბულ ყაენს წ~ე ინება მანცა ესრეთ
ქმნ
ად, და წარავლინა იგივე არღუნ განგებად საბრძანებელისა მათისა, და განუწესა იგივე
წესი
და მივიდა ტახტსა ჩაღატასსა, და უშანს წ~ე თურანს, და განაწესა და განაგო
მანდაური ყოველი
და გამოვლო ჯიონი და მოვიდა ხვარასანს ერაყს და ყ~ა რომგვარსა, და განაგო
ესრეთვე, და მოიწია
ყაენს ულოს წ~ე და მანცა პატივით შეიწყნარა, და წარავლინა საქართველოსა მეფეს
დავითს წ~ე
და საბერძნეთად, და ყ~ა საბრძანებელსა მისსა ზ~ა განაჩინა აღწერად და განგებად:
და ვითარცა მოიწია საქართველოსა, დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყ~ნი მკვიდრნი ამის
სამეფოსანი და
იწყეს აღწერად კაცითგან და პირუტყვთამდე ყანით ვენაჵთამდე, და წალკოტით
ბოსტნამდე, და
ცხრასა გლეხსა სრულისა მიწისა მქონებელსა ერთი ლაშქარს წარმავალი კაცი
შეაგდიან, და
გამოჵდა სამეფოსაგან დავითისა ცხრა დუმანი მჵედარი თათართა თანა წარმავალი,
რ~ლ არს ცხრა
ბევრი, და განაწესეს ძღვენი სოფლისაგან ათასისა მჵედრისა მთავარსა კრავი ერთი, და
დრაჰკანი ე
რთი: ხ~ ბევრისა მთავარსა ცხოვარი ერთი, და დრაჰკანი ორი, და მიზდი ცხენისა
თეთრი სამი დღისა
ერთისა, და ესრეთ განუწესა, და წარვიდა საბერძნეთს, და ბაღდადს და ყოველგან:
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ხ~ ამან არღუნ განაწესა რა იგი ჯერიყო ოთხსავე საყაენოსა შ~ა, რ~ იყო კაცი ესე
სამართლის
მოქმედი. ხ~ ხუცესთა და მონაზონთა, და საეკლესიოთა განწესებათა არა შეაგდო
საზღავი, დ არ
ცა ყალანი, ეგრეთვე შიხთა, და დარიშმანთა და ყ~ლისა ჰსჯულისა კაცნი საღ~თოდ
განჩენილნი ათა
ვისუფლნა, მას ჟ~ა ინება ყაენმან ულო ამჵედრება ეგვიპტეს ზედა, და მოუწოდა
მეფესა დავითს
ყ~ითა სპითა მისითა, და წარვიდა ბრძოლად სულტნისა, და მიიწია შუა მდინარედ,
და იწყო ოჵრე
ბად ყ~ისა შუამდინარისა და შამისა: და ვითარ ესმა სულტანსა ეგვიპტისასა ამჵედრდა
იგიცა
წინა განწყობად თათართა, და მოიწია მდინარესა ზ~ა ევფრატსა ყ~ით მჵედრით
მისით, და მოვი

დეს თათარნი და განვლეს მდინარე, რ~ არა მოახლებულ იყო სულტანი პირსა
მდინარისასა, და
წინა მიეგებნეს: მაშინ სულტანი წინა განეწყო, და იქმნა ომი ძლიერი სადა იგი დავით
მეფე
და სპანი მისნი წინა მბრძოლობდეს ძლიერად და მოსწყდეს ორგნითვე, და
ივლტოდეს მეგვიპტელ
ნი: ხ~ უმრავლესი ერი მოსწყდა სულტნისა, და ესრეთ ყაენმან დაიბანაკა მრავალ დღე
პირ
სა ევფრატისასა, სადა იგი იყო ქალაქი მცირე მდინარესა ევფრატისასა, ძლიერად
განმაგრებული
რომელ ერთ კერძო კლდე იყო, და ერთ კერძო მინდვრისა კერძ ევფრატისა მიერი
შეცვული, რ~ლი
იხილა რა სულტანმან სიმაგრე ქალაქისა უღონო იქმნა ბრძოლად, გარნა მოიგონა
საქმე საკვი
რველი, რ~ ეტყოდა მის ქვეშე დაწესებულთა არა არს ღონის ძიება ბრძოლისა ყოფად
ქალაქისა
ამის, მნებავს რათა აღვმჵედროთ, და გარე მოვიცვათ ქალაქი ესე, და ვითა ძაღლთა
ვიწყოთ ყავილი
და ყვირილი და ვითარ ესმათ ესე განჰკვირდენ, და მყის ამჵედრდენ, და ვითარ
ძაღლთა იყივლეს, და ვითარ
მიიწია ჵმა ესე ქალაქად, იქმნა საქმე საკვირველი, რ~ განსქდა ქალაქი ორგან, ნახევარი
წარიქ
ცა კლდითურთ წყლისაკენ, და მოისპო სული ურიცხვი, ესრეთ ჵელთიგდო, და
წარვიდა შამად
და შუა მდინარედ, და მოეგებნეს ყ~ნი მკვიდრნი შუა მდინარისანი და შამისანი
სავსენი ურიცხვითა
ძღნითა: ხ~ მეფე დავით, და ქართველნი იაჯნეს ყაენისაგან წარმოსლასა, რ~
მრავლით
ჟამითგან იყნეს ლაშქრობათა შინა: მაშინ ყაენმან ულო მისცა თავისუფლება და
წარმოემა
რთნეს, და ესრეთ სავსენი ურიცხვითა ნიჭითა და ალაფითა გამდიდრებულნი მეფე
დავით და
ქართველნი მოიწივნეს ადარბადაგანს, და მოვიდეს მუნით ტფილისად, სავსენი
სიხარულითა:
ამათ ჟამთა შინა მწუხარე იყნეს წარჩინებულნი მეფისანი, რ~ ჯიგდახათუნ არა უშვა
შვილი, ამისთვის ინება მეფემან მოყვანა შვილიერებისა ძლით ქალი ქმნულ კეთილი
სახელით, ალთუნ მეუღლედ თვისად, აღმთქმელმან უკეთუ მიეცეს ყრმა წული,
არღარა შე
იწყნაროს, ა~დ განუტეოს: და ვითარ წარჵდა მცირედი ჟ~ი მუცლად იღო ალთუნ ძე,
და შვა,
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და უწოდეს სახელად გიორგი რომელი აღიქვა, და შეიყვანა შვილად დედოფალმან
ჯიგდახათუნ და
შ~დ მცირედისა კ~დ მიუდგა და შვა ასული, სახელი თამარ და აქა შინა განიშორა
საყვარელი თვი
სი ალთუნ ნათესავით ოვსი, რ~ლ ფ~დ ქმნილ კეთილ იყო, და შ~დ მცირედისა ჟამისა
გარდაიცვა
ლა დედოფალი ჯიგდახათუნ ,და წარიღეს სამარხოსა მეფეთასა მცხეთას, და
დაკრძალეს:
მას ჟ~ა წარვიდა მეფე დავით ულო ყაენს წ~ე მუღანს, რ~ იგი აქვნდა სადგურად
საზამთრ
ოდ, და მიერ წარმოჰყვა სადგურსა საზაფხულოსა და მუნით წარმოავლინა მეფე
ქართლად
რათა მზა იყოს ლაშქრად ეგვიპტესა, რომელ არს მისრი, და შემოიარა ქვეყანა ავაგ
ათაბაგისა ივანე
ათაბაგის ძისა, რ~ მას ჟ~ა გარდაცვალებულ იყო ავაგ, და არა დაშთა ყრმა წული, ა~დ
ქალი ე
რთი სახელით ხვაშაქ. და მივიდა მეფე ბიჯნის ტირილად და იხილა ცოლი ავაგისი
კახაბერის
ძეთა რაჭის ერისთავთა სახელით გვანცა ქმნულ კეთილი, ეტრფიალა, და შ~დ
მცირედისა მიიყვა
ნა იგი ცოლად და დედოფლად, და წარმოიყვანა სამეფოდ თვისად: ხ~ ქალი იგი
ავაგისი დაუტე
ვა მამულსა თვისსა ზედა, და შევედრა მანკაბერდელსა სადუნსა, რომელი იყო კაცი
ბრძენი და გო
ნიერი, და კეთილის განმზრახი, სვიანი დიდად დიდი ტანითა, და ჰაეროვანი ძალითა
ფ~დ ძლიერი მორკინა
ლი ფ~დ რჩეული საჩინო მოისარი ჵელოვანი, რომელი წარდგა წ~ე ულო ყაენისა, და
მუჵლ
მოყრილმან ჰრქვა, ვინადგან მოგცა თქვენ ღ~ნ ძლევა და ყ~თა კაცთა უმჯობესად
გამოგაჩინ
ათ, და აწ აქა არს მჵედარი ასი ათასი, ვინცა მერკინების, ანუ მედგინების, გინა ისარსა
განვას
რევთ მზა ვარ, და არავინ იპოვა მსგავსი მორკინალი მისი, და ვინცა იპოვვა ყ~თა
ჰსძლო, ესე
შეყვარებულ იქმნა ულო ყაენისაგან, შეიწყნარა და იწყო განდიდებად მისა, და
გონიერებითა მის
ითა მეფემანცა პატივსცა, და შეჰვედრა სახლი ავაგისი: ხ~ დედოფალი გვანცა მი

უდგა, და შვა ყრმა და უწოდეს სახელად დიმიტრი რომელი შ~დ დავითისა მეფე
იქმნა, რ~ი
ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს: ამის გვანცას დედოფლობა მძიმედ უჩნდა მესტუმრესა
ჯი
ქურს, რ~ მტერ იყნეს: ამისთვის განზრახვითა სუმბატ ორბელისათა შესმენილ იქმნა,
ვ~დ
ჯიქურ წარავლენს კაცთა არღუნს წ~ე, რათა აუწყოს ყაენს ულოს, სიმდიდრე მეფისა
და ეგულვე
ბის განდგომა: ხ~ ვინადგან დავით მეფე უმანკო იყო რომლისათვის უმანკოსა ყ~ლი
ჰრწამნ, წა
რავლინნა მსწრაფლ წ~ე მდგომელნი და ბრძანა მოყვანება წ~ე მისსა, და სახლისა
მისისა იავარ
ყოფად, და ვითარ აღასრულეს მსახურთა მეფისათა, წარადგინეს ჯიქური წ~ე მეფისა
ღამით, რ~ მე
ფე ჯდა ისანთა მხედველი მტკვრისა, არღარა სიტყვა ჰყო მის თანა, ა~დ
განუკითხავად ბრძანა
შთაგდებად მტკვარსა: ხ~ ვითარ განთენდა იხილეს ჯიქური რიყესა ზედა
განგდებული წყლისა
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გან, და განკვირდეს ყ~ლნი მხილველნი ანაზდათისა, სიკ~დილისათვის, და არავინ
იპოვა დამფლველი
მისი, რ~ არა ესვა შვილი და შეკრბეს ყ~ნი გლახაკნი და (ბ) ობოლ (ა)ქვრივნი და
ევედრნეს მეფესა
რათა მიანიჭოს გვამი ჯიქურისი, ამად რომე მრავალი კეთილი ექმნა მათ ზედა. ისმინა
დავით
და მისცა გვამი მისი, და მრავლითა გოდებითა წარიღეს ეკლესიასა წმიდისა
ქალწულისა ქრის
ტინასსა, რ~ლი ხვარაზმელთაგან დარღუეული ახლად აღშენებულ იყო, და მუნ
დაჰფლეს დი
დითა პატივითა, რაცა ოდენ გლახაკთა ძალ ედვა: ხ~ შ~დ ამისა, ინება ყაენმან
ამჵედრება
სულტანსა ზედა მისრეთისასა, და შეკრიბნა ყ~ნი მთავარნი და სპანი მისნი, და
მოუწოდა მეფე
საცა დავითს, და სპასა მისსა წარსლვად ეგვიპტედ, ხ~ შეიწრებულ იყო მეფე, და ყ~ლი
საბრძანე
ბელი მისი აღთვალისაგან არღნისა და რ~ლი იგი განეწესა რაცა განისყიდებოდეს
ტფილისს ასსა
თეთრსა ზედა სამი თეთრი საყაენოდ აიღებოდეს. და ამას ზედა ხოჯა აზის ვინმე
ნათესავით, და

ჰსჯულითაცა სპარსი განეჩინა, და დაეტევა ტფილისს, რ~ლ ესოდენ უწესოდ მიიწია
რ~ლ სამზარეულო
სა მეფისასა ცხვარი გინა კრავი ისყიდებოდა მას ზედაცა ხარაჯა წაუღიან, რომელსა
იგი ტაღმად
უწოდდეს: ამის მიერ შეიწრებული მეფე იგონებდა უკეთუ წარვიდე ეგვიპტედ, ანუ
თუ განუდ
გე ყაენსა, გარნა ვერას დაამტკიცებდა, ეგრეცა წარემართა ლაშქრად მისრს: და ვითარ
მიიწია
ქვეყანად ჯავახეთად, დაამტკიცა განდგომად, და მოუწოდა თანა განმზრახთა მისთა,
და ჰრქვა
უკეთუ ვისმე ჰნებავნ დაუტევენ მამული და წარმოვედინ ჩემთანა, და უკეთუ არა
ჰნებავს წარ
ვედინ მსახურებად ყაენისა მისრს, რათა დაიცვას ქვეყანა მისი რ~ ნება კაცად კაცადისა
ზედა ი
ყნედ, და მე არღარა მნებავს მონება თათართა მძლავრებისათვის ხოჯა აზიზისა,
რომელი
დაადგინა ჩემ ზედა არღუნ, რ~ ვერ თავს ვიდებ ესოდენსა შეურაცხებასა: ხ~
წარჩინებულნი ამის
სამეფოსანი რომელნი მე დაუმტკიცებდეს, და რომელნი მე არა, გარნა ეგრეთცა
დაამტკიცა განდგო
მილება, და უმრავლესნი წარვიდეს ყაენს წ~ე: შანშეს ძე ივანე, და გრიგოლ სურამელი,
ორ
ბელი და თორელი, და კახა ერისთავი ახალ ქალაქისა, თავნი და პირნი ქვეყანანი
წარვიდეს ყაენს
ულოს წ~ე, და უმრავლესნი ჲერ კახნი: და ვითარ ჰსცნა მეფემან წარსლვა
დიდებულთა, მანცა
ნება ჰსცა და წარვიდა განდგომად, და მოუწოდა სარგის ჯაყელსა ციხის ჯვარელსა,
რომელსა აქ~ნდა
პატივი სამცხის სპა სალარობისა, და ეზრახა რათა განუდგენ ყაენსა, ერჩდა სარგის, და
წარმოიყვა
ნა სამცხეს სახლსა მისსა, და ფ~დითა პატივითა განუსვენა უმეტეს წესისა მეფეთასა,
და აძლევდა
ყ~თა ციხე ქალაქთა, და ქ~ყანათა მისთა გამოსაზრდელად მეფისა და ლაშქრისა
მისისათვის: ხ~ მეფემან
არა ინება, და დაჰყო ზაფხული იგი მცირე ერთგულითა, რ~ნი დადგეს ერთგულობასა
მისსა ზედა,
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და ესრეთ იყოფოდეს სამცხეს: ხ~ დედოფალი გვანცა, და ძე მისი დიმიტრი დაუტევა
სა

ხლსა ავაგისსა ბიჯნის: მას ჟ~ა შინა მოვიდა ყაენი ულო განმარჯვებული
ბრძოლისაგან სულტ
ნისა მეგვიპტელისა, რ~ სძლო მათ და აოტნა, სადა იგი მუნ დამხვდართა ქართველთა
ძლიერი ბრძოლა
ჰყვეს: ხ~ ვითარ მოიწია საზაფხულოსა სადგურსა თვისსა ალატაღს, და მიერ საქოსა,
და მერმე წარვიდა
საზამთროსა ადგილსა, რომელსა აწ ყარაბაღობით, და მუღანობით უჵმობენ, იკითხა
საქმე დავითისი და
სცნა განდგომილებაჳ მისი, მოუწოდა არღუნს და ორასთ მთავართა და აჩინა მჵედართ
მთავრად
და მისცა მჵედარი ოცი ათასი, და უბრძანა ქართველთა მათ რ~ნი ერჩდეს მას, რათა
წარჰყვენ არ
ღუნ ოირიდსა, და მივიდენ მეფესა ზედა სამცხეს, და ბძოლა უყონ: წარმოვიდა არღუნ
მჵედ
რითა ოცი ათასითა შემოვლო განძა, და სომხითი, და მოიწია ტფილისს, და მუნ
მოერთნეს ყ~ლნი
ესე ზემო ჵსენებულნი მთავარნი საქართველოსანი, და წარმოემართნეს სამცხეს
ბრძოლისა
ყოფად მეფისა, და ვ~ა ესმა მეფესა დავითს მოსლა არღუნისი, და ყ~თა მთავართა
ქართლისა
თა, მოუწოდა მესხთა შავშ კლარჯთა, და ვინცა დადგრომილ იყო ერთგულობასა ზ~ა
მისსა
შეკრიბნა მცირედნი კაცნი მჵედარი რვა ათასი, და აჩინა მჵედართ მთავრად სარგის
ჯაყელი
კაცი მჵნე და შემმართებელი, და მრავალჯერ გამოცდილი, და სახელოვან ქმნული
წყობათა
შინა, ტანითა ახოვანი ჵელოვნად მბრძოლი ცხენსა ზედა მჵნე მოისარი, საჩინოდ
ნადირთა
უცთომლად მსროლელი. და მისა მინდობილ იყო მეფე დავით, რ~ ერთგულობაცა
დიდი აქვნდა
მეფისა და წარავლინა წინა მიგებებად, და წყობად, არღუნისა, და წარემართნეს და
დადგეს ჵევ
თა შინა მტკრისათა: ხ~ არღუნ შემოვლო ქართლი და დადგა სურამს, და
წარმოავლინნა წინა
მბრძოლნი მჵედარი ექვსი ათასი, და არღუნ დადგა შინდარას, და წინა მბრძოლნი
მივიდეს ტასის
კარს, და დადგეს სამდინაროსა მას ზედა რომელ არს შოლა: ხ~ აიყარა სარგის ჵევთათ
და წარავლინნა წინა მბრძოლად კაცნი რჩეულნი, და გამოცდილნი წყობათა შ~ა, ათას
ხუ

თასი მჵედარი, არა უწყოდეს მოახლება არღუნისი, და წარემართნეს და განვლეს ჵიდი
ახალ
დაბისა: იყო ყინული და ზამთარი, ვითარ წესი არს თვისა დეკემბერისასა, და
განვიდეს სივიწრისა
გან წინა მავალნი იხილნეს რაზმი თათართა, და წინა განეწყვნეს ქართველნიცა, და
მყის ზ~ა
მიეტევნეს მესხნი, და პ~ლსა შეკრებასა აოტნეს თათარნი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი
სახელოანნი
და ესრეთ ძლიერად ჰბრძოდეს თათართა მათ მესხნი რომელ მცირედნიღა განერნეს
და შეიხვეწნ
ეს რაზმთა შინა არღუნისასა შინდარას გორისასა, და ჰსდევნეს და მოსწყვიდეს
პირითა მახვილი
სათა, რ~ მჵედართ მთავარი სარგის, და სპა მეფისა ვერღარა მოილოდინეს, ამისთვის
რ~ლ თათართა
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რაზმი მახლობელად მდგომარე იყო, და ესრეთ ძლევითა საჩინოთა შემოქცეულნი
მრავალთა სა
ხელოვანთა თათართა თავისა მქონებელნი მოეგებნეს სარგისს, და ლაშქართა: ხ~
ვითარ იხილა სარ
გის განმხიარულება და უვნებელად დაცვა, განიხარა გარნა მძიმედ აღუჩნდა რ~ ვერ
მიეს
წრა ომსა, რ~ იყო კაცი მძლე და შემმართებელი: კ~დ სურვიელ იყო განწყობისა მესხთა
წარე
მართა არღუნსა ზედა გულითა ქველითა: ხ~ არღუნ მოუწოდა სპათა თვისთა, და კ~დ
ქართველ
ნი სპანი ზ~ა მისრულნი იხილნა რა ივლტოდა, გარნა აყენებდეს ქართველნი წარჩინებ
ულნი, ხ~ არა უტევებდეს სივლტოლად. რომელთა უპირობდა თორელი კახა, და
ეტყოდა
ვ~დ ქართველნი მეცნიერნი ვართ ომისა მათისანი, ჩვენ ვბრძოდით თქვენ წილ, და
ესრეთ ძლით
არწმუნეს, და დადგა ადგილსა მას ზედა რომელსა დაებანაკა, და განაწყო მჵედარნი
თვისნი, და ვ~რ
დაეახლნეს ურთიერთას ზედა მიეტევნეს მესხნი განლაღებულნი: ხ~ სარგის ჯაყელი
უ
პირველეს ყ~თასა მიუჵდა რაზმსა, და უმჵნეს მათი ჩნდა ბაადური ოროლითა
ცხენისაგან
ქვეყანად დასცა: და იქმნა ძლიერი ომი, და მრავალნი მოისრვოდეს არღუნის სპისაგან,
და სივ
ლტოლად მიდრკეს პირველსავე მიჯრასა, სძლევდეს სპანი მეფისანი, და ვ~რ არს
ჩვეულება

თათართა ლტოლვა და გარე უკუნ ქცევნა, ანასდ გარე უკუნ იქცეს, მაშინ სულ მოკლე
ქმნ
ნილნი სპანი მეფისანი ივლტოდეს მსწრაფლ, ესრეთ განწირულნი და
მიმოდაბნეულნი თათარ
თა მიერ მოისრვოდეს, ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლითა განწირნა ღ~ნ და მისცნა ჵელთა
წარმარ
თთასა: ხ~ უწყალოდ ჰჵოცდენ და მრავალნი სახელოანნი მოსრნეს თათართა, რ~ლ
მცირედნიღა
ძლით განერნეს, და სდევნეს ახალ დაბის ჵიდამდე, გინა უმეტესცა:
ხ~ ზოგნი ტყვედ წარყვანებულ იქმნნეს გურკლელი მურვან, და სხვანი მრავალნი, და
ესრეთ
შეიქცა არღუნ ყაენს ულოს წ~ე განმარჯვებული, ხ~ სარგის და მესხნი მივიდეს მეფეს
წ~ე აწყ
ვერს მეყვისთა თვისთათვის მტირალნი, რ~ უმრავლესნი მოესრნეს, და მცირედნი
დაშთომილ ი
ყნეს: და დაყო მეფემან ზამთარი ნახევარი სამცხეს, და გარდვიდა შავშეთს და
კლარჯეთს,
და წარვიდა ნიგალის ჵევს: და ვითარ მოიწია თვე მაისი, და აღმოსცენდა მდელო,
ყაენმან იგი
ვე არღუნ დევნად და ძებნად წარმოავლინა, რომელთა თანა იყნეს ქართველნიცა
მიმდგო
მნი ყაენისანი, და თვესა ივნისსა მოვიდა სამცხეს, ხ~ მესხნი რომელნი მე მიეგებნეს
არღუნს
და რომელნი მე წარჰყვეს მეფესა, და ესრეთ იწყო ოჵრებად და ტყვენვად სამცხესა, და
მოადგა
ციხის ჯვარსა, და უწყო ბრძოლა ძლიერად, რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა
განსრულებულ იყო
ხ~ ციხეს მყოფნი ძლიერად ჰბრძოდეს, და მრავალი კაცი მოკლეს, და დიდად
ავნებდეს გარეთ
1-28 სტრ., 202v
მყოფთა დღისით და ღამით განვიდიან, და ადგილ ადგილად მოჰსწყვედიან, და
ვითარ იხილა სიმტკიცე
ციხის ჯვარისა, რომელ არს ჯვარის ციხე აიყარა და წარვიდა, და წიგნიცა მოუვიდა
ყაენისა მსწრა
ფებელი წარსლვად ვინათგან ყაენი თურანისა ქვეყანასა მყოფი ბრძოლად მოსრულ[ს]
იყო ხვარასა
ნს და ესრეთ იჵსნა ღ~ნ ჭირთა მათგან ქ~ყანა სამცხისა რომელ ოც დღე ძლით იყო
არღუნ სამცხ

ეს: ხ~ მეფე დავით კ~დ მოვიდა სამცხეს, და შავშეთს და ვითარ იხილა სამცხე
მოოჵრებული
მოუწოდა თანა მზრახველთა მისთა ჰკითხა თუ რა ყონ, რ~ ომი თათართა აღარ
ეგებოდა, მაშინ
სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარელმან მოახსენა, ვ~დ სამცხე მცირე არს და არა კეთილი
სადგომი მეფეთა,
აწ განგამწარებ რათა წარხვიდე ლიხთ იმერად რუსუდანის ძისა დავითის თანა, რ~
სწორად ორთავე
არს სამეფო იგი და ესეცა: და მე დავსდებ თავსა ჩემსა, და საქონელსა ყ~ა და ლაშქარსა
ჩემსა შენთ~ს
და ვითარ გენებოს იჵმარე, და უკეთუ კეთილად [გენებოს] გისტუმროს დავით
კეთილ, და უკეთუ არა
აჰა სიმდიდრე ჩემი მზა არს თქვენთვის, და ნუცა შენ სწყალობ საჭურჭლესა შენსა, და
ვეზრახ
ნეთ თავადთა იმერთა, და განვსცეთ საჭურჭლე, და ჩვენ კერძო დავიყენოთ:
სთნდათ ყ~თა განზრახვა ესე და წარავლინეს მოციქული წ~ე რუსუდანის ძისა, რათა
შეიწყნაროს
თათართაგან მირიდებული, ხ~ მან აღუთქვა შეწყნარება და წარვიდეს, და მივიდეს
ქუთათის სადა იგი
წინა მიეგება რუსუდანის ძე მეფე დავით, და კეთილად ისტუმრა, და დაყვეს
წელიწადი ერთი, გა
რნა კეთილად თუ ისტუმრებდა რუსუდანის ძე, ეგრეცა კეთილადვე ლაშას ძესა
დავითს, ა~დ
ვ~ა უცხო ვიდოდა მათ თანა: მაშინ ეზრახნეს კახა ბერის ძესა რაჭის ერისთავსა კახა ბე
რსა, ქვაბულის ძეთა ფარჯანიანთ სარგის, რათა ლაშას ძე დავით ყონ მეფედ რ~ნი
ერჩდესცა, და
იქმნა განდგომილებაჳ ლიხთ იმერითს: და რომელნი მე წარმოუდგეს ლაშას ძესა
დავითს, და რომელ
ნი მე რუსუდანის ძესა ნარინ დავითს, ეგრეთვე დადიანი ბედიანი ჯვანშერის ძე
დადგრენ ერთ
გულობასა ზ~ა რუსუდანის ძისასა: რ~ იყო ესე ბედიანი კაცი წარმატებული ყ~ითა
ზნითა, უ
ხვი უმეტეს ყ~თა კაცთა სრული გონიერებითა: ამან დააწყუნა ოდიში რ~ლ მპარავნი
და ძვირის მოქმე
დნი არა იპოებოდეს და სვანნი * <note>სანნი</note> განიყუნეს ორად გარნა არას
ავნებდეს ურთიერთას:
ორნივე დავით და დავით დაღაცათუ ლაშქართა არა ენებათ ამისთვის რ~ლ არა
გასცემდეს ორნივე მე
ფენი საჭურჭლე[თა]სა ლაშქართა ზ~ა: ესრეთ იყო აშლილობაჳ და შფოთნი მრავალნი
იმერითს:

მაშინ არღარა იყო ღონე, დაამტკიცეს რათა განყონ სამეფო და საჭურჭლე ორად, და
აჩინნეს
თავადნი სამეფოსანი, და განყვეს ორად, თბილისი ორად, და ქუთათისი ორად, და
თავადნი
და ერისთავნი ურთიერთ შეასწორეს ნიკოფსით დარუბანდამდე, და განჰყვეს სამეფო,
და საჭურჭ
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ლენი ორად, გარნა ხუამლისა ქვაბსა, რომელი იდვა მცირე რამ გამოიღეს და გაყვეს,
და უფრო
სი ქვაბსავე დაუტევეს: ხ~ ჯაჭვი იგი სახელდებული სალმასური, და თვალი იგი
პატივცემული
გვრდემლი და მარგალიტი იგი დიდი, რომლისა სწორი არა ვის სადა უხილავს ესე
სამივე რუსუდანის
ძესა დავითს მიხდა: და აქა იქმნა განყოფაჳ სამეფოსა, და მიერითგან შეიქმნა ორ
სამეფოდ: მაშინ უმეფო იყო ამიერი საქართველო სამეფო. და დაიშალა ლაშქარი და
მსახურებაჳ
თათართა: ინება კ~დ ყაენმან ზავი მეფისა, მოუწოდა არღუნს რ~ა წარავლინოს
მოციქული მეფის
წ~ე ზავის ყოფად, და ფიცსა დაუმტკიცებდა უვნებლობისათა, რ~ დედოფალი გვანცა
ავაგის ცოლ
ყოფილი, და ძე თვისი ყრმა მცირე დარჩეს ჵელთა ულოსთა, რომელნი ტყვედ
წარისხნეს ურდოს:
ვითარ ეგულებოდა ბოროტის ყოფა ყრმისა, ნოინის ვისმე ცოლმან აღიყვანა და
შვილად მიიყვანა
რ~ იყო უშვილო: ხ~ თქმულ არს ესეცა ვ~დ მიიქვა რაჳ ყრმაჳ დიმიტრი წიაღთა
მეყუსეულად საშო
განეღო დედაკაცსა, და მუცლად იღო და შვა ყრმა წული, და ამის ძლით კეთილსა
უყოფდა ნოინის
ცოლი გვანცას და ყრმასა მისსა, რათა მან წარავლინოს კაცი წ~ე მეფისა ზავისა ყოფად,
და წარმოავ
ლინეს მოციქული. ზავისათვის რათა მისცნეს სამეფო მისი ყ~ლი და კ~დ ეგოს
პირველსავე პატივსა დე
დოფლობისასა: ხ~ მივიდეს რა მეფის წ~ე მოციქულნი ყაენისნი და აუწყეს ესრეთ.
მიუმცნო მეფემან ეს
რეთ, ვ~დ ხოჯა აზიზ იქმნა მიზეზი ჩემისა წამოსვლისა, და სამეფოსა დატევებისა,
უკეთუ ჰნებავს
ყაინსა შეწყნარებაჳ ჩემი, პირმშოსა ძესა ჩემსა გიორგის წარმოვავლენ წ~ე მათსა, და
უბოძოს სა

მეფო ჩემი, და დედოფალი გვანცა, და ძე ჩემი დიმიტრი წარმოავლინნეს ჩემდა, და
ხოჯა აზიზ მომ
ცეს რათა სიკ~დილითა მისითა შური ვიგო ნაქმართა მისთა რ~ლნი ჰყუნა ჩემ ზედა:
ხ~ვითარ მიიწივნეს ყაინს წ~ე სთნდა სიტყვა მეფისა, და ითხოვეს ძე მისი გ~ი, და
დაუმტკიცეს ფიცთა
მიერ შესუმითა ოქროსა საფიცრისათა, რათა უვნებლად დაიცვას ძე მეფისა, და მისცეს
სამეფოჳ მისი:
უკეთუ დავით მეფემან იხილოს ყაინ ულოჳ რომელსა ეჯნობითცა უწოდდეს ხოჯა
აზიზცა მისცეს
ჵელთა მეფისათა, თუ ენებოს მოკლას, და თუ ენებოს განუტეოს: ამის შუა შემოიყვანა
ენუქ
არქუნ კაცი მართალი და პატიოსანი ჰსჯულითა ქ~ს ჯ~ისა თაყვანის მცემელი: მან
უთავსმდება
ყაინს რათა არა ევნოს დავითს, და ძესა მისსა გ~ის: თვით მივიდა ენუქ დავითს წ~ე
შეჰფიცა და წარი
ყვანა ძე მისი გ~ი, შევიდეს ტფილის, და მუნ მოეგებნეს ყ~ნი მთავარნი, და ერისთავნი
საქართველო
სანი. და ბადინი ვინმე ნათესავად სომეხი რომლისა შეევედრა ტფილისი და თვით
მეფობაცა არღუნ
მოიღო ძღვენი ურიცხვი გ~ის წ~ე და დაჰყვეს მცირედი ჟ~ი ქალაქსა: და მერმე
წარვიდეს ეჯნს წ~ე
და მიიყვანეს ურდოსა: პ~დ მოუვლინა ეჯნის ცოლსა ტონღულ ხათუნს რ~ იყო იგი
მაღლისა ჵელ
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მწიფისა კოსტანტინე პოლისა ასული სჯულითა ქ~ეანე და მართლმადიდებელი,
ამისთვის პატივსა
უყოფდა ტონღულ ხათუნი ენუქ არქუნს რ~ი იგიცა ქ~ეანე იყო ვითარ იხილა ყრმა იგი
შეიყვ
არა სიკეთისა მისისათვის, და თვითცა ქმნულ კეთილ იყო და მერმე წარიყვანეს ყაინს
წ~ე და მან
ცა კეთილად შეიწყნარა და პატივი დიდი უყო: და ესრეთ პატივ ცემულმან დაყო
წელიწადი ერთი
რომელსა მიანიჭა ყ~ლი სამეფო მისი ყაინმან: და წარავლინა მოციქული რათა
მივიდეს
მეფე დავით ეჯნს წ~ე: ხ~ მეფე მიზეზობდა ხოჯა აზიზის არ მიცემასა, უკეთუ არა
მომცეთ მოსიკ~დიდ
არა მოვალ ურდოსა: ამის მცნობელი ყაინი სიტყვითა არღუნისითა განწყრა რ~ მძიმედ
ა

ღუჩნდებოდა სიკ~დილი ხოჯა აზიზისი: ამისთვის ეტყოდა ყაინს არღუნ, ვ~დ მეფე
არა მოვალს მსა
ხურებად შენდა, ა~დ კ~დ ტყუილით გვაშორებს აწ ამას განგზრახებ წარსწყმიდე ძე
მეფისა, და მე
წარმგზავნე ლაშქრად მეფესა ზედა, და შეკრულსა მოვიყვან წ~ე თქვენსა ყაინმან
დაიჯერა და გა
ნაჩინნა კაცნი რათა წარსწყმიდონ ძე მეფისა და ყ~ლნი, რ~ლნი წარმოევლინეს მეფესა
ძისა მისისა თ~ა
ცნა ესე ენუქარქუნ აღდგა, და მსწრაფლ მივიდა ტონღულ ხათუნს წ~ე და აუწყა
სიტყვა ესე:
ხ~ იგი მსწრაფლ მივიდა ყაინს წ~ე, და ენუქარქუნ მოახსენა, დიდო მაღალო ყაინო
რასა უსამარ
თლოებისა იგი ბრძანება განგიჩენია სიკდილი მეფის ძისათვის და მსახურთა მისთა
არა უწყია შენ
რომელ წწყ~ლთა რ~ლთა ეზრახებოდა ღ~ი ბრწყინვალთა და საჩინოთა გვართაგან
შთამომავალთა
არს: კ~დ იხილე რომელ ფიცითა მოიყვანე იგი, და მე და ენუქარქუნ სიკ~დილსა
აღვირჩევთ, და
აჰა თავნი ჩვენნი იყნენ მეფის ძისათვის და ესეცა უწყოდე რომელ ძმაჳ შენი დიდისა
ყაინი
საგან ბათოს შვილი მრავალსა მოციქულსა უგზავნის, და დიდთა ნიჭთა აძლევს რათა
მისცეს
გზა დარიალმანისა და დასავლეთისა რ~ ორივე ჵელთა შ~ა მისთა არს, და ამასაც
განგზრახებ
ერთისა ბერისა სპარსისა ვაჭრისათვის, პ~დ დიდსა ჵელმწიფესა გააძებ შენთა მტერთა
ზედა,
რ~ უკეთუ ბათოს ულოსი და მეფე შეაერთნენ, დიდნი შფოთნი აღდგებიან: ვ~ა ესმა
ულოს
განჰკვირდა და მსწრაფლ მოიყვანა გ~ი შეიყვანა და პატივი უყო, და შემოსა
შესამოსლითა ბრ
წყინვალითა და მისცა ტონღულ ხათუნს, და ენუქარქუნს: და ჰრქვა აჰა ძე მეფისა
ჩემგან
მტკიცე ფიცითა არას ვავნებ დავითს თვინიერ პატივისა: და შენ წარვედ ენუქ, და
ორნივე ძე
ნი მეფისანი დიმიტრი და დედოფალი გვანცა ვ~ა ტონღულ ხათუნს, და შენ გნებავს
ეგრეთ
ჰყავთ, და მოიყვანეთ დავით: ვ~ა ესმათ განიხარეს, და თაყვანის სცეს, და მოახსენნეს
თავნი
ჩვენნი იყნენ ნაცვლად უკეთუ მოგვცე ხოჯა აზიზ, და არ მოვიყვანოთ დავით,
უკეთუ არ

მოგვცემთ ხოჯა აზიზს არ მოვა. ხ~დაღათუ მძიმედ აღუჩნდა, არღუნს, მისცა ხოჯა
აზიზ
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და წარმოიყვანა ენუქ და მოუწერა წიგნი ფიცისა ტონღულ ხათუნ მეფესა, არა ევნოს
ყაინისა
გან უკეთუ მოვიდეს ურდოსა პატივითა დიდითა პატივსცეს, და სამეფო
დაუკლებელად მისცეს
წარმოვიდა ენუქ არქუნ, და მოვიდა ტფილისს, და ორნი ძენი მეფისანი, და
წარმოუვლინა მოციქული მე
ფესა და აუწყა ყ~ლი: ხ~ წარმოვიდა მეფე, და მოვიდა ქვიშხეთის ბოლოს, და სურამის
შუა დადგა, და
მოუწოდა ენუქარქუნს, მოვიდა და მოუსხნა შვილნი ორნივე, და მოართვა წიგნი
ფიცისა, და მო
ჰგვარა ხოჯა აზიზ: ვ~ა იხილა ხოჯა აზიზ მეფემან ბრძანა თავისა მისისა მოკვეთა, და
მოჰკვე
თეს და წარგზავნეს თავი ტფილისს, და აღმართეს ძელი, და მოჰკიდეს თავი ხოჯა
აზიზისა: და ეს
რეთ წარჰყვა მეფე ენუქს. და მოეგებნეს ყ~ლნი სამეფოსა მისისანი და წარემართნეს
ურდოსა
ხ~ თანა წარჰყვა სარგიზ ციხის ჯვარელი ჯაყელი დიდად ნამსახური, რ~ნ ჰქმნა ესეცა
სათნოე
ბაჳ რ~ ტფილის ყოფნასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაინისა, ვ~დ მეფეს მოვინდობ: ხ~
პაპა სარგი
სს არა მივინდობ, და არა სათნო უჩნდა ბრძანებაჳ ესე სარგიზს და ეტყოდა მეფე გარე
უკუნ ქცე
ვასა: ხ~ იგი არა ერჩდა, და ეტყოდა ნუ იყოფინ ქმნად ეგე ჩემდა რათამცა მე შევიქცე
შინა, უ
კეთუ ცოდვათა ჩემთაგან გევნოს რაჳმე თათართაგან ყ~ნი კაცნი იტყვიან
განზრახვითა სარგისისით
განუდგა მეფე თათართა, აწ იგი წარვიდა შინა მეფე წარავლინა მოკლვად ყაინს წ~ე, ნუ
ყოს ეგე ღ~ნ რ~ ამით წარჰჵდების გვარი ჩემი ა~დ მოთუმკლან ნაცვლად თქვენდა
ვიყო, და
თუ დავრჩე თქვენთანა დავრჩე: დაიმადლა ესე მეფემან ეზომ რომელ ქვაბულიანი
თემი ერთი
სამცხეს, და საყდარი ტბეთისა შავშეთს სიგლითა სამამულოდ მიუბოძა:
და წარემართნეს ურდოსა, და მოვიდეს ყაინს ულოს წ~ე ბარდავს რ~ იგი იყო
საზამთრო სადგური,
და არა უწყოდეს რა ეგულების ყოფად მათ თვის, და მცირედთა დღეთა მოუწოდა
ყაინმან

ხილვად მეფისა და მთავართა და იკითხვიდა რომლისა მიზეზისათვის განდგა, და
ყ~ნი ჰგონებდეს
მეფისა და წარჩინებულთა მისთა სიკუდილსა და ევედრებოდეს ღ~ა და ყ~დ წ~ა
მეტეხთასა,
და ვედრებისა ღ~ის მშობელსა რომლისა მინდობილ იყნეს, და შევიდეს ყაინს წ~ე: ხ~
მან
მოსცა თვისითა ჵელითა ღვინო, რ~ ესე იყო წესი ყაინთა თასითა დიდითა ოქროსათა,
და ვითარ
ჯდა მეფე მუჵლ მოყრილი, და მისთანა ყ~ნი მთავარნი. ჰკითხა ყაინმან ვ~დ რად ჰქმენ
განდგომა
ჩემი, და ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩ ექმენ და არღუნს შემოები. არა დიდნი კეთილნი
ვქმენ
შენ ზედა, დაკარგული და სიკ~დილად განწირული გველთაგან აღმოგიყვანე
ჯურღმულით
და მეფედ დაგადგინე: მაშინ ვ~რ არღარა აქვნდა პასუხი მიგებად მეფესა, მოიხედნა
უკა
ნით კერძო სარგის ჯაყელისა ვითარმცა იგი ქმნულ იყო მიზეზი არღუნის შემობმისა,
და
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თათართ მოსრვისა, და იხილა სარგიზ ბრდღვინვისა ლომისა მსგავსად მეფემან მას
ზ~ა მიუტევა საქმე
იგი არა შეშინდა: ა~დ უშიშად აღდგა და წარდგა ყაინს წ~ე განმწირველი თავისა
თვისისა მეფისა
თვის, რათა იგი მოკლას მეფისა წილ და მუჵლ მოყრილი ეტყოდა, მე ვარ დიდო ყაინო
რ~ი შემოვე
ბი არღუნს: ხ~ მან ჰკითხა პაპა სარგიზ შენ ხარ, რ~ პაპა სარგისს უწოდდეს თათარნი,
და
მან ჰრქვა იგი ვარ, ჰრქვა მას რასათვის განაყენე მეფე ჩემგან და არღუნს შემოები ხ~
სარ
გიზ არა მეცნიერ იყო ენასა მათსა, წარმოაყენეს სადუნი თარგმანად რომელი ფ~დ
უყვარდა
ულოს, და დიდად პატივ ეცა, რ~ იყო კაცი იგი გონიერი, და ენა კეთილი სიტყვითა
მარჯვე ყაინს
წ~ე მეტყველებდა: მაშინ სარგიზ მიუგო, დიდო ყაინო არა იყო სხვა მიზეზი, რ~
მან მიიღო მეფობაჳ დავითის ქალაქი და სოფელი, მან დაიჭირნა ეკლესიანი და ციხენი
ყო
ველნი დაარღვივნა, ბედნიერო ყაინო არღარავინ გაუგონებდა უსამართლობასა ამას,
შეკ

რა კარი თქვენი ქრთამითა, ამის მიზეზისათვის მე წარვიყვანე მეფე, რათა ბედნიერმან
ყაი
ნმან გაიგონოს, და იკითხოს საქმე ესე, ვ~ა აწ კითხვასა ღირს მყო, ესეცა უწყოდი ყაინო
რ~ლ
სპარსნი ძველთაგან მტერნი არ~ნ ჩვენ ქართველთანი, ამისთვის არღუნს თანა ვყავ
ბრძოლა
და ომი რ~ საქმე და უსამართლობაჳ მეფისა მიმართ ხოჯა აზისისაგან ვერღარა
დავსთმეთ:
აწ ყაინო მეფე უბრალო არის, მე ვარ რ~ნ განვაყენე მეფე კარისაგან თქვენისა, და
განმრავ
ლდა სიტყვა მათ შ~ს და მრავალ გვარად უბნობაჳ, რომელთა არა არს ჟ~ი თქმად და
დაწერად
და მეფეცა მრავალსა რასმე იტყოდა, და ენუქ არქუნ და დიდი იგი ნოინი სხდეს შუა,
და
სადუნი იგი კეთილად თარგმნიდა და ჰკაზმევდა თქმულთა მეფისათა, რ~ მეფე ენა
მძიმე იყო
მცირედ მანკაბერდელი სადუნი კეთილ მეტყ~ლებდა და ყოველნი მოელოდეს
ბოროტის ყო
ფასა მეფისათვის, და სიკ~დილსა სარგისისსა: mაშინ მოუვლინა ღ~ნ წყალობა
მოსავთა მის
თა დააწცა დაიცვა ვ~ა მარადის ჰფარავს, და ვითარ სიტყვასა უგებდეს ყაინი და მეფე
ურთი
ერთს, მოვიდა კაცი დარუბანდით გზის მცველთა ყაინისთა რომელთა ყაფულობით
უწოდდეს
რ~ არღარა განსრულებულ იყო სიტყვა, შევიდა ყაინის კაცი იგი ურდოსა, ყაინის წ~ე
და მო
ახსენა არა არს ჟ~ი მეტყ~ლებად, რ~ შეიძრა ულუსი დიდი დიდისა ყაინის ბათოსი. და
შვილი
მისი ყაინი დიდი ბერქაჳ მოვალს გზასა დარუბანდისასა უამრავითა დიდად დიდითა
ლაშ
ქრითა: ესმა რა ყაინს მსწრაფლ აწვია სპაჳ თვისი და მყის შემოკრბეს მის წ~ე: მას ჟ~ა
წარმოემართნეს წინა განწყობად, და ვითარ დაეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთარს:
მაშინ
ევედრა მეფე ყაინს რ~ა წინა მბრძოლად აჩინოს მეფე და სპაჳ მისი, და წესადცა არს
ქართ
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ველთა წინა მბრძოლობაჳ ისმინა და აჩინა წინა მბრძოლად მეფე მახლობლად მისსა
დგომად:

ხ~ სარგის ჯაყელი თვით წინა დაიყენა, და განაჩინა მარჯვენე და მარცხენე,
დამწყობელმან რაზ
მთამან მიჰმართეს, ხ~ იქმნა ესეცა რ~ლ რაზმთა შინა გახლტა შველი, სადა იგი სარგის
ჯა
ყელმან აბჯარ ცმულმან მოკლა. და მცირედ წარვლეს, და მელი მოკლა იგიცა სარგის
ისრითა,
და წაიარეს და ყურდგელი მოკლა, და ამას სამსავე ჰხედვიდა ულო ყაინი, და დიდად
აქო სარგის
და კეთილად უთქმიდა მრავალსა: მაშინ დაეახლნეს სპანი ორნივე ურთიერთარს, და
გამოჩ
ნდა კაცი ერთი მათ შ~ს, რ~ლი წარმოევლინა დიდსა ყაინს ბერქას, რ~ ყაინი არა წარმო
სრულ იყო, ესე მოეახლა დავითს, რომლისათვის დიდად შეწუხნეს სპანი მეფისანი,
რ~ იყო კაცი
ესე დიდი და მაგრიად და უცთომლად მოისარი: ხ~ მეფემან აღმოიღო მშვილდი, და
ჰკრა ცხენ
სა მისსა მკერდსა და დაასო და გულსა განვლო: ხ~ ქართველთა განმხიარულებულთა
აღი
ზახნეს და მიეტევნეს, იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი ველსა ზედა შაბურამისასა,
ძლიერად
ჰბრძოდა მეფე და სპანი მისნი, სადა იგი სარგის ჯაყელმან სახელოვანი ომი ჰყო წ~ე
ულოსა
რომელ განჰკვირდა, ყაინი და განგრძელდა ყოველგან ომი, და მოსწყდა ორგნითვე
ურიცხვი: ივ
ლტოდა სპა ბერქასი, და დევნა უყვეს ძლიერად: ხ~ იქმნა ესეცა დევნასა მას
ლაშქართასა
დაშთა ყაინი ულო ოთხითა ოდენ კაცითა მცირესა რასმე ბორცვსა ზედა, და ვითარ ი
ხილეს ლტოლვილთა, შვიდნი რჩეულნი კაცნი ზედა მოეტევნეს ყაინსა, იხილა ესე
მიმავალ
მან სამითა კაცითა, შეება და ოთხნი ვ~ემე დაჵოცნეს სარგიზ და აზნაურთა მისთა, და
სამ
ნი იგი ივლტოდეს: მაშინ იხილა თვალითა მისითა სიმჵნე სარგისისი და ყმათა მისთა,
გა
ნიხარა და დევნა უყო კ~დცა სპასა ბერქასსა დარუბანდის კარამდის, და განვლეს
დარუბანდი
ცა, და სამსა დღესა სხვასა დევნა უყვეს ესრეთ განმარჯვებულნი და სახელოვანნი
მოვიდეს სად
გურსა მათსა ბარდავს: ხოლო მეფესა დავითს და სპათა მისთა ფ~დითა პატივითა
პატივ
ჰსცა, და მრავალი ნიჭი მიანიჭა ესე ეზომ რომელ სარგის ჯაყელსა კარნუ ქალაქი და
მიმდგომი მი

სი ქვეყანა უბოძა ერაყითა, მაშინ შეიშურვეს სხვათა ვიეთმე მტერთა და მოახსენეს
მეფესა
აწ მეფობაცა სარგიზს მიეც. ყაინმან ეზომ განადიდა არღარა იქნების მორჩილი
მეფობისა
თქვენისა, მაშინ დაიჯერა მეფემან, რ~ იყო უმანკო და მალე მრწმენი სიტყვათა
კეთილთა, და
ბოროტთა ორთავე: და წარვიდა ღამით ელგონ ნოინის წ~ე, და მოაჵსენა უკეთუ ყაინი
სარგიზს
კარნუ ქალაქს მისცემს მეფობაცა მისცეს: განჰკვირდა ელგონ ნოინი და ჰრქვა ყაინმან
შენის მოდგომისათვის მისცა, და თუ შენ გიმძიმს არღარა მისცემს, თქვენ ქართველნი
არას
1-28 სტრ., 205v
კეთილს უყოფთ მჵნედ მბრძოლთა წყობათა შინა, არა უწყი ყაინი სარგის დაარჩინა
მტერთა
გან, ძლიერი და სახელოვანი ომი ჰყო: წარვიდა ნოინი რა მოახსენა ყაინს ყ~ლი იგი
თქმული, და
არღარა მოჰსცეს კარნუ ქალაქი: სცნა ესე სარგის შეიქმნა გულკლებით და
ქვეგანმხედვარად
პატრონისაგან: ხ~ მას ზამთარს დაიმჭირა მეფე ბარდავს თავისა თვისისა თანა, და
სარგის წარვიდა
გულ კლებული სამცხეს: მას ჟ~ა გაადგა ულაოს ყაინს შანშეს ძე ზაქარია ამირ
სპასალარი კაცი ყ~ითა სათნოებითა სრული და საჩინო, და ივლტოდა ქუთათისს
ნარინ დავითისას,
რ~ ბერქას ლაშქართა გამოსლვა მასმია ჩემ ზედა: ხ~ მეფემან დავით კეთილად
შეიწყნარა და ჰყო
მცირე ჟ~ი, და მერმე ფიცით მოიყვანა ყაინმან, გარნა არცა ეგრეთ დამშვიდდა გული
ულოსი, და მო
კლა ზაქარია ამირ სპასალარი, კაცი პატიოსანი და სახელოვანი, და ჰსცნა დიდმან
შანშე მამამან
მისმან მწუხარებითა შეწუხებული იგიცა აღსრულდა: ხ~ გვანცა დედოფალი ავაგის
ცოლ ყო
ფილი მოკლულ იქმნა თათართა შინა მყოფი, რომელსა იტყვიან ვითა ასულისა მისსა
ხვაშაგის, რ~ი
იყო ცოლი სევიფარდავისი ხოჯა შამშადინისა, მისითა განზრახვითა მოიკლაო: და
ვითარ უცოლო
იყო მეფე იქორწინა ცოლი, სახელით ესუქან დიდისა ჭორმალო ნოინისა, და დიდისა
სირმა ნო
ინისა, და წარვიდა ტფილისს, და ქმნა ქორწილი პატიოსანი: ამა ჟამთა გარდამოვიდეს
ბერქას

ყაინისგან ლტოლვილნი ორნი დედაკაცნი საკვირველი სახელით ლიმაჩავ, და მან
მოიტანნა შვილ
ნი მცირენი, ნათესავითა ახასარფა კაიანნი პირმშო ფარეჯნ, და უმრწამესსა ბაყათარ,
და
სხვანი თავადნი მრავალნი გამოვლეს კარი დარუბანდისა, და მოვიდეს მეფეს წ~ე, ხ~
მან პატივითა
ისტუმრნა და წარავლინნა ყაინს ულოს წ~ე, და ყაინმან შეიწყნარნა ფ~დ, და უბოძა
ხარაჯა, და
მოლაშქრედ და თანა მბრძოლელად განაჩინნა, და ესრეთ და ესრეთ მეფისთანავე
წარმოავლინნა, ხ~ მეფე
მან დასხნა რომელნი მე ქალაქსა, რომელნი მე დმანისსა, და სხვანი ჟინვანს: და ვითარ
მოიწია
სთველი, წარვიდა ყაინი ქვეყანად შარვანს საზღვართა საქართველოსათა, ადგილსა
რ~ლსა უწო
დიან ჩალან უსური, ესე იგი არს თეთრი წყალი, და შეკრეს ობითა წყლის პირი
რომელსა სიბად
უწოდეს, რ~ ჰგონებდა გამოსვლასა ბერქა ყაინისასა, და ამა ჟამთაგან იწყეს სიბასა ზ~ა
დგომად
თათართა და ქართველთა, სთულითგან გაზაფხულამდე, და გაზაფხულ წარვიდიან
საზაფხუ
ლოთა ადგილთა: ხ~ იქმნა ესეცა რომელ ყაინთა შვილნი ზემო ჵსენებულნი ულოსთან
წარგზავ
ნილნი ტუთრყული, და ბალალი დაიპყრნა ყაინმან ულო, და მოკლნა სამნივე, და
დაიპყრა
ქ~ყანა მათი, და ყ~ლი სიმდიდრე მათი, და სცნეს სიკ~დილი პატრონთა მათთა
საბერძნეთს მდგომთა დედა
წულთა რ~ლთა თავადი იყო ალათემურ ვინმე კაცი სახელოვანი, აიყარა ბარგითა და
დედაწულითა
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და ივლტოდა, და მომართა სამცხის კერძო: ცნეს თათართა ულო ყაინისთა
სივლტოლა ალა თემურისი,
დევნა უყვეს და მოეწივნეს, და იგინი დაბრუნდეს და შეებნეს, და მრავალი კაცი
მოკლეს ულოს ლაშ
ქრისა, და რათა არა განგრძელდეს სიტყვა ვიდრე კოლის მთათა მოსვლადმდე
ათორმეტჯერ მოეწივნეს
და ათორმეტჯერ შეებნენ, და ათორმეტჯერვე ალათემურ მოერია და გააქცივნა, და
ესრეთ მოიწივნეს
ქვენა არტანს, სოფელსა რ~ლსა ჰრქვიან გლინავი, და მუნ დახვდა მურვან
გურკელელი მახუჯაგის

ძე, წინა შეემთხვია ნადირობას მიმავალი, რომელი შეიპყრეს თათართა, და კნინღა
მოაკ~დინეს: ხ~
იგი ევედრა და აღუთქვა ლიხთ იმერით წარყვანება მათი, და ეგრეთ ბერქას ყაინს წ~ე
წარსხმა:
ხ~ იგინი მიენდვნეს, წარმოიყვანა და მოასხნა სამცხეს, და მოასხნა გურკლის ჭალას,
და ესრეთ
განჰსცნა: წარავლინა კაცი და ამცნო სარგის თმოგველსა და შალვას ბოცოს ძესა, და
ყ~თა მესხთა,
და სარგის ჯაყელის ლაშქართა, რათა შეკრბენ ერთად, და შეიპყრან ალათემურ, და
მიჰგვარონ ულო
ყაინს, და წარმოემართნეს, და ჰსცნა ესე ალათემურ აიყარა ბარგითა, და
დედაწულითა გამოვლო
მტკვარი, და მომართა ჯავახეთით კერძო, შემოიარა ელასის შემოღმართი, და მივიდა
ოშორას ქვეშეთ
ადგილსა, რომელსა ჰქვიან ლერძავნი, რ~ თმოგველი მუნ დაუდგა წინა, რ~ნი იხილნა
რა მორიდნა სარ
გის და ბოცოს ძემ, და ლაშქარნი ერთ კერძო მოსდევდეს. და გულკლებული მურვან
მართლკვალსა
შედგომილი მოსდევდა, და მოეწია გურკლელი მცირითა ლაშქრითა. რ~ ბოცოს ძე და
სარგისის ლაშ
ქარნი არა მოვიდეს, არცა შველად გურკელელისა შეიბნეს ძლიერად, ჰსძლეს
თათართა, და მრავალ
ტაძრეული აზნაური მოკლეს, და ივლტოდა გურკელელი: ხ~ თათართა განვლეს
ჯავახეთი, და თრია
ლეთი, და რუსთავს მტკვარს გავიდეს, და მრავალგან მიეწივნეს თათარნი, და
სომხითარნი ლაშქ
არნი, რ~ლთა თვითოეულად არა არს ჟ~ი მოთხრობად, ყოველგან ალათემურ მძლე
ექმნა, და განვ
ლეს კამბეჩანი კახეთი ჲერეთი ყოველგან ომითა, და წარვიდეს გზასა ბელაქნისასა,
შევიდეს ღუნ
ძეთს, რ~ წინა განეწეო მეფე ღუნძთა, და სძლეს თათართავე და, განმარჯვებული
მივიდეს ყაინს
წ~ე, და ესრეთი საკვირველი საქმე ქმნეს, და ამათ თანანი თათარნი სადაცა დარჩეს
აღნარღომობით
უჵმობდეს, ესე იგი არს უფროსთანი, გინა უხუცესთა, და ამისთვის განძვინებული
ბერქა გა
ნემზადა გამოსვლად: და ამათ თეთრსა წყალსა ზედა ღობე შეკრეს და მუნ იზამთრიან,
ვითა მი
თქვამს: ხოლო ვითარ ამათ საქმეთაგან უბრალო არს მეფე, განდიდნა ჭყონდიდელი
ბასილი, და

უჯარმელი, და იწყო საურავთაცა ქმნად თვინიერ მეფისა კითხვისა, და მეფისა
იმერით ყოფასა შ~ა
დიადი აწყინა სეფეთა ქ~ყანათა, რ~ ვითარ თვისთა ხედვიდა, და სიტყვაცა ესრეთ იყო,
ვ~დ ესუქანს, თ~ა
ეყო, ამისთვის შესმენილ იქმნა ბასილი წ~ე მეფისა, რ~ნ მსწრაფლ მოიყვანა, და ბრძანა
ძელზე დამოკი
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დება, და მოჰკიდეს ძელსა შუა ქალაქსა რ~ იყო მეფე მალე მორწმუნე და ლიტონიცა
და ვითარ მოიწია სთ
ველი, კ~დ წარვიდა ყაინი სიბასა ზედა: და მეფეცა მისთანა, მოიწია რა გაზაფხული
წარმოვიდა ყაინი
საქოსა, და ძე მისი თანქუშ წარმოვიდა გელაქუნსა, რ~ მას აქვნდა საზაფხულოდ
სადგურად გელაქუნი
და მეფე თანა წარმოიტანა, და მუნ იყო, მაშინ ევედრა მეფე თანქუშს, რათა უაჯოს
მამასა მისსა ყა
ინს ულოს წ~ე რათა განუტეოს სამეფოდ თვისად: ხ~ მან ისმინა და წარავლინა კაცი,
და ვითარ მიი
ყვანეს საქოდ ყაინი ულო აღსრულებულ იყო: მაშინ ხათუნთა და ნოინთა მიუმცნეს
თანქუ
შს, რათა განუტეოს მეფე სამეფოსა, გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისს, და ყ~ა ქართლსა
და სომხით
სა განაგნა საქმენი მანდაურნი: ხოლო ნოინთა დასვეს ტახტსა ულოს ძე უხუცესი
სახელით აბაღა, კაცი კეთილი უხვი, მოწყალე, ტკბილი, მდაბალი, გამკითხველი
სამართლის
მოქმედი, გლახაკთ მოწყალე, და შემნდობელი, ესეზომ რომელ დაღათუ დიდისა
ბოროტის მოქ
მედი კაცი იყვის არავე მოჰკლევდის, რ~ ესრეთ იტყოდა ყოვლისა ქვეყანისა
მპყრობელად დაუდ
გენივარო ღ~ა, და რასაცა ვერ მივსცემ არცა თუ წაუღებ, და მრავალგზის საჭურჭლენი
მის
ნი წარიხუნეს მპარავთა და არა მოაკ~დინის, ა~დ იტყოდის რად მაკლს მე საჭურჭლე
ისი წარი
ღონ გლახაკთა რ~ ნაკლულევან არ~ნ და მისთვის იპარვენ: კ~დ უბოროტო და კეთილი
გონება აქ~ნდა:
მაშინ აბაღამ განაჩინა მჵედართ მთავრად კაცი საჩინო წყობათა შინა, და ურდოსა და
სახლისა
თვისისა მოურავად დაადგინა ზემო ჵსენებულისა ჭორმაღონის შვილი სირმონ, კაცი
განმარ
ჯვებული და საჩინო ბრძოლათა შინა ვინადგან ქრთამსა მძიმესა მიიღებდიან მის წ~ე
მდგომნი

ყ~ნი. გამოარჩია კაცი ერთი, მოწყალე და სამართლის მოქმედი, და მმარხავი და
მლოცავი,
ქრისტეანთა და ეკლესიათა ღ~ისათა მოსავთა მოყვარე, სახელითა აღბუღა: ესე
განაჩინა უ
ღონოთა და გლახაკთა განმკითხველად, არათუ ულო ყაინის პატივცემულნი ნოინნი
გამოცვალ
ნა, ა~დ უმრავლესნი აღსრულებულ იყვნეს ვითარ ელგან ნოინი, და სხვანი მრავალნი:
ამას ა
ბაღას წ~ე წარვიდა მეფე დავით და ფ~დ პატივითა შეიწყნარნა, და პატივ სცა და
დაემორჩილნეს აბაღას
ყ~ნი თათარნი საბრძანებელი მამისა მისისა ულოსი: მას ჟ~ა გამოვიდა დიდი ყაინი
ბერქა
გზასა დარუბანდისასა აურაცხელითა ლაშქრითა, შურის გებად ხუთარეს ბალღას, და
ყულის
საქმისათვის. ცნა ესე აბაღა ყაინმან, და მოუწოდა სპათა თვისთა, და მეფესა დავითს
და წარემართა:
ხ~ ვითარ აგრძნა ძლიერება და სიდიდე სპათა ბერქასთა, არღარა განვიდა მტკვარსა,
ა~დ შეიარა
ნაპირი და განსავალი ყ~ლი, და აღიღო ზომი ყ~ლგან, და დააყენა ლაშქარი სადა
შეკრბებიან მტ
კვარი და რაჵსი, და მუნითგან ვ~ე მცხეთადმდე: ხ~ ბერქამან მოაოჵრა ქვეყანა
შირვანისა, ჲე
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რეთი, კახეთი და ყ~ლი იორის პირი, და მოვიდა ლაშქარი ტფილისამდე და მრავალი
სული ქ~ეანე მოს
წყვიდეს: ხ~ ბერქა ყაინი დადგა მთათა შ~ა გარესჯისასა, მაშინ მოხედნა ღ~ნ
წყალობით ქ~ყანასა
ამას, და ყაინსა აბაღას: შეედვა სალმობაჳ რაჳმე ბერქას და მოკ~და, ვ~ა იხილეს სპათა
მისთა სიკ~დილი ყაინისა
მათისა სპათა მისთა, წარიღეს მკ~დარი და განვლეს კარი დარუბანდისა: ესრეთ
დამშვიდდა ქ~ყა
ნა ესე: ხ~ თათართა გულად აქვნდის შიში მეფისა ბერქას ლაშქრის გამოსლვისა, და
ყ~თა სთველთა
წარვიდიან სიბასა ზედა. ვითარ მოეახლის ჟ~ი სიბას წარსლვისა. მოუწოდა მეფემან
სპათა მის
თა, და სარგის ჯაყელციხის ჯუარელსა, ვითარ მივიდა სარგის დავით მეფისა წ~ე
ტფილისს, ჰგონა
სარგისის განდგომილებაჳ ყაინს წ~ე, და დაივიწყა ნამსახურებაჳ განზრახვითა
უკეთურთა კაც

თათვის, მოუწოდა პალატად, და შეიპყრა შინა, და ტყვე ჰყო საჭურჭლესა შინა, ცნეს
ესე აზნა
ურთა თანა მყოლთა სარგისისთა, ივლტოდეს და წარვიდეს ყაინს წ~ე, და მოახსენეს
აბათა ნოინსა
რათა მან განაჩინოს მეფისაგან დაჭირვა სარგისისი, და მოაჵსენოს ყაინს აბაღას, და
სთხოვოს
სარგის: ისმინა მსწრაფლ ვედრებაჳ აბათან ნოინისა, და მოსცა ელჩი, და
წარმოავლინეს, და
მოიწია ტფილისს, და წარიყვანა სარგის, და მოჰგვარეს აბათან ნოინსა, და მიერითგან
იქმნნეს
ჯაყელნი მორჩილნი ულოსისანი, ვ~ე ჟამთამდე მეფეთა შ~ს ბრწყინვალისა და
საჩინოსა დიდი
სა გიორგისითა: ხ~ მეფე ჯერეთ არა წარსრულ იყო სიბასა, შეედვა სალმობა მუც
ლისა ძესა მისსა პირმშოსა გ~ის, რ~ლი სიკეთე აღმატებულებითა სავსე იყო,
განგრძელდა სალმობაჳ
ესე ზომ რ~ი კნინღა მკვდარ საგონებელ იყო, და იდვა უჵმრად უძრავად სულთა
აღმომფშვინველი, და
მითცა ძლით ამას მწუხარებასა და უღონოებასა რა მოეცვა მეფე და ყ~ნი მკვიდრნი
საქართველოსა
ნი, მოეხსენა მეფესა დმანისისა Ì~თის მშობელი, და წარვიდა წ~ე მისსა და თვით
წარმოაჩინა ვითარ ყ~ი
უჵამურითა ფერჵითა მოჰყვებოდეს, და მოეგებოდეს მჵურვალითა ცრემლითა
წყალობად მათდა აღ
სძრვიდეს: მაშინ შეისმინა ვედრება მათი წ~თა უწმიდესისა ღ~ის მშობელმან, და მყის
შეხებასავე
თანა, და პირსა ზედა შეხებასა თვალნი აახუნა მსწრაფლ და ვ~ა უვნებელი წარმოჯდა:
იხილეს
ესე მეფემან და ყ~თა მკვიდრთა საქართველოსათა, განჰკვირდეს ანაზდათსა ამას
საკვირველებასა ზედა
ყ~დ წ~ისასა და ადიდებდეს ყ~ნი ღ~ა: და კ~დ წარვიდა მეფე სიბას ზედა, და მუნ
ყოფასა
მისსა ჟამსა წარმოსლვისასა დასნეულდა მეფე დავით, მით სალმობითა მუცლისათა,
და ვერ
განჰკურნეს მკურნალთა, და წარვიდა ცხედრითა. და ვითარ მოეახლა მარტომყოფსა,
მივიდა ხატ
სა მას უქმარსა, რ~ლი თვით გამოისახა ტილოსა [ზ~ა] ხატისა მიერ კეცსა ზედა: მოყვა
ნება ბძანა მარტო მყოფისა ხატისა, და ევედრა ცრემლითა, და შეუვრდა და განჰკურნა
ვ~რ
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უფლისა მიერ განკურნებული მცხედარსა ზედა მდებარე, და ესრეთ მრთელი მოვიდა
პალატად ტფილისისა
და იყო განსვენებასა შინა თვინიერ ამისსა, რ~ მთავარნი და ერისთავნი ვერ ჰსცვალნის
შიშისათვის ყა
ინისა: ხ~ თქმულ არს ესეცა ვ~რ ბრძენისა სოლომონისათვის წერილ არს ჟ~ა სიბერისა
მისი
სასა არა მართლად ვიდოდა წ~ე ღ~ისა და მძლავრებისაგან თათართასა უცალო
ქმნილმან, იწყო შლად
საყდართა საეპისკოპოსოთა, რ~ლი სანატრელთა მეფეთა შესავალნი სოფელნი
მიენიჭნეს განსცემდა,
ეგრეთვე მონასტერთა ამას თანა სხვანიცა ბოროტნი აღძრნა მტერმან რ~ლნი არა
საჵმარ არ~ნ თქმად,
და მძლავრა სიბერესა შ~ა ვ~რ სოლომონს ამისთვის ჰსწრთვიდა ღ~ი, არა ჩვენებითა
ა~დ შვენიერები
თა ძისა მისისათა სიკ~დილისა გლოვითა ვინათგან უგუნურებასა შინა ვართ
ნათესავნი ადამისნი.
და გულს მოდგინედ მიდრეკილ არს გული კაცისა ბოროტისა მ~რთ: ვ~ა წერილ არს
არა ინებეს შეგო
ნებად, ა~დ გარდავჵედით ცხოვრებასა ჩვენსა, და ყ~ნი ვართ ამაოვებასა შ~ა, ვ~რ
იტყვის ბრძენი ეკკ
ლესიასტე, ამაოებაჳ ამაოებათა და ყ~ივე ამავო არს და მზესა ამას ქვეშე ხილულსა ყ~ა
ამაო
ებასა მისცემს: ხ~ ჩვენ გზისა მცირდ გარდამაბიჯებელნი კ~დ მოგზაურ ვიქმნეთ: და
ვითარ მო
იწია მსგეფსი სიბას წარსლვისა წარვიდა მეფე კ~დ ხ~ მუნ ყოფასა მისსა დასნეულდა
ძე მისი
გიორგი რ~ დიდი ნუგეშინის ცემა აქვნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა. და მისვე
სისხლის
მდინარებისაგან აღსრულდა, და დაუტევა მსწუხარებაჳ მიუთხრობელი, ყ~თა
მკვიდრთა სამეფო
სათა დიდითგან მცირეთამდე: ხ~ გვამი ყრმისა გიორგისი, დაასვენეს საყდარსა
სიონისასა
რათა მოიცადონ მეფე: და ვითარ მოეახლა ჟ~ი მოსვლისა და ვითარ წარჵდა ჟ~ი
მცირედი მოვიდა
მეფე ტფილისს, ვითარ არავინ გაეგება წინა თვინიერ მცირეთა მოქალაქეთასა, ზარ
განჵდილი მიის
წრაფდა პალატად სადა დახვდეს სპანი და ვაზირნი დამალულნი და შავითა
მოსილნი, და ვითარ
აუწყეს სიკ~დილი ძისა მისისა გიორგისი, მყის სმენასავე თანა დაეცა და კნინღა
მკ~დარ იქმნა,

და ესრეთ შეიღეს პალატად ჵელთა ზედა მქონებელი, და ძლით მოვიდა ცნობად რ~
უკეთუ მოისპოს
სული მყის მოისპობის ცნობა, და უკეთუ მოისპოს ცნობა არა თანა მოისპობის სული
სიტყვის
მოქმედი იტყვის, ვინათგან ტკივილთა მიერ უზომოთა მოცვულ იყო, და შვილობისა
სიყვარული, და კ~დ
სიტურფე აღმატებულობაჳ ათრვამეტისა წლისა მყოფისა, სიმჵნე სამჵედროთა
ზნეთაგან განსრუ
ლებულობასა ტკივილნი მრჩობლ ზედა დაერთოდეს სალმობიერითა გოდებითა
ჰგოდებდა, და სიკ~დილ
სა აღირჩევდა თავისა თვისისა, რაჟ~ს იხილა აღყვავებული შვენიერი გვამი ძისა
მისისა გ~ისი,
მკდრად უფერულად მდებარე რ~ლსა იგლოვდა ერი, და ვაებით წარიყვანეს
მცხეთას, და მუნ
დაკრძალეს, და უკმოიქცეს მწუხარებითა სავსენი. ხ~ ესოდენ განუმრავლდეს
ტკივილნი შვილისა
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საყვარელისანი, მიერითგან არღარა აქნდა ლხინებაჳ, და სენთაცა მრავალთა
მოიცვეს, და გვა
მითა უძლურებდა უმრავლესთა ჟამთა, გარნა ჰმონებდავე ყაინსა აბაღას არა იყო სხვა
ღონე:
აქა შინა იწყო მანკაბერდელმან სადუნმან განდიდებად, რ~ლი პ~ლი ულოს შეეწყალა
რკინობისა
ძლით, და ყაინმა აბაღაცა პატივ უყო, და დიდი საბდივანი კეთილს ყოფად მით
რომელ, ცოლისა
მისისა ავაგის ასულისა ხვაშაქისა ეჯიბობაჳ აქვნდა, და მეფესა დავითს მიუბოძნეს
მრავალ
ნი ქვეყანანი: ამათ ჟამთა იქმნა განდგომილებაჳ თათართა ურთიერთარს, რ~ განუდ
გა ყაინსა აბაღას თაგუდარ ყაინი ბარახას ძმა უმრწამესი, რ~ი იყო ზემო ჵსენებულისა
ჩინგის ყაინის შვილისა ჩაღატა ყაინის ნათესავი, რომელსა ეპყრა ქვეყანაჳ თურანისა,
და
დიდი თურქეთი: ესე ბარახა ყაინი იყო თურანსა, და წარმოავლინა ძმაჳ თვისი
თეგუთარ
რათა ხარაჯა ქვეყანისა რომელ მას წარხდომოდა ვითარ ზემო თქმულარს თეგუდარს
მიხუდე
ბოდის: ესე მივიდა ორისა ბევრისა ლაშქრისა მქონებელი, შეიწყნარა აბაღა, და უჩინა
ზაფხუ
ლის სადგურად ვიდრემე მთანი არარატისანი, და საზამთროდ რაჵსისა პირი და
ნახჭევანი: ეს

რეთ იყოფოდა თაგუთარ, შეშურდა ყაინობაჳ აბაღასი და მიუმცნო ძმასა თვისსა
ყაინსა
ბარახას ჯეონს იქით მყოფსა ვ~დ რად მივსცემთ ყაინობასა და ქვეყანასა დიდსა
აბაღას: აწ
წარმოემართე მანდით შენ და აქათ მე, და ორთავე შევმუსროთ აბაღა, და ჩვენ
დავიპყრათ ქ~ყა
ნა მისი: ხ~ მოივერაგა ესრეთ თავი შეშისა ისრისა აღმოთხარა, და ძვლითა პილოსათა
შეაწებ[.]ა
სამნი ისარნი: და მათ შინა შთადვა წიგნი, ამად რომელ ყ~ლგან გზისა მცველნი
განჩენილ იყ
ნეს თათართაგან ძველითგან: და განიკითხიან მგზავრი და მოციქული: და ვითარ
მივიდა თეგუ
თარის მოციქული ძმასა მისსა ბარახა ყაინს წ~ე: სთნდა სიტყვა და განზრახვაჳ თეგუ
თარისი, და მიუმცნო მუნცა ეგრეთ, რათა პაემანს შეკრბენ ერთად, და დაამჵვან აბაღა
ყაინი
და დაიპყრან ჵელმწიფობაჳ, და მოუწერა განჩინებული დრო პაემანისა, რომელ მას ჟ~ა
უკუ
ადგეს თეგუთ რომელსა ჟ~ა გამოვიდეს ჯეონსა ბარახა სპითა მისითა: ხ~ განგებამან
ზენამან
განაქარვა განზრახვა მათი, და დაიცვა აბაღა უმანკოებისათვის და სიწრფოებისა, და
სიმა
რთლისათვის, და შესცდა მწიგნობარი მისი, და ორითა მთვარითა და წერა განდგომა
თეგუთარი
სა: რ~ თვენი მათნი მთოვარითა აღრაცხულ არ~ნ: და შთადვა მანცა თავსა შ~ა
ისრისასა წიგნი
ესე და წარმოვიდა მოციქული, და მოიწია თეგუთარს წ~ე, და მოსცნა ისარნი, და
განაღო თავი ის
რისა, და პოვა დაწერილი ძმისა მისისა ბარახასი, და ჟ~იცა პაემანისა მოახლებული
ჰპოვა წე
რილსა მას შ~ა, და მყის აღეკაზმა ბარგითა, და დედაწულითა კაცი მბრძოლი, ვ~რ
ბევრი ერთი,
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და ხუთასი, რ~ სხვა იგი ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისაგან, ნუ უკვე განცხადნეს საქმე
მი
სი და ბოროტი ეყოს აბაღას მიერ აიყარა და მომართა მთათა ღადოსათა კარცხალთა
და კარისათა
რომელ არს შ~ს შავშეთსა და აჭარასა, და დადგა თავსა შავშეთისასა ფიჭვთას, და
ეზრახა სარგის

ჯაყელსა რათა მისცეს გზა, უკეთუ უნდეს წარსლვა აფხაზეთისა მეფესა დავითს წ~ე
რ~ა იგი
იყოს შუამდგომელ მეფისა და თეგუდარისა, და უკეთუ განუმარჯვდეს დიდად
განადიდოს სარგის
და ვითარ ამას ზრახვასა შ~ა იყნეს სთნდა სარგისს სიტყვა თეგუდარისი: მოუწოდა
სპათა მის
თა, და დიდსა შანშეს შვილსა ივანეს მანდატურთა უხუცესსა, წარმოავლინა დივნად
თეგუთარი
სა, და აჩინა მჵედართ მთავრად სირმონ ნოინის შვილი ჩორმაღონისი, კაცი წყობათა
შინა
სახელოვანი, და შემმართებელი, და მრავალნი ნოინნი სხვანი, და მოიწივნეს მთათა
არტანი
სათა, და დაიბანაკეს მუნ: ხ~ იქმნა ესეცა საკვირველი ყ~თა ნაშობთა დედათა უმეტესი
სა, რ~ნ ღ~ისა სიტყვასა ქალწულისაგან შობილსა ქ~ესა ღ~ა ჩვენსა თვისითა ჵელითა
ნათელსცა, და
ჵმაჳ მამისა ზეცით ესმა, და სული წ~ჳ სახითა ტრედისათა იხილა, და სამებისა წ~ისა
ერთი ა
რსებაჳ ცხად ყო და გვასწავა ი~ნე ნათლის მცემელმან, ამისი უდაბნო შენ არს, და არა
უც
ნაურ მთათა შინა ღადოსათა. ოპიზა უპირველესი ათორმეტითა უდაბნოთა: ამას შინა
ა
რს უპირატესი ყ~თა წ~წყლთა და მოწამეთა, ყ~თა უაღრესისა ნათლის მცემლისა ი~ნეს
ჵორჵი
იგი რ~ი არა დადუმდებოდა ქებად ღ~ისა მოსრულისა, და მამხილებელი ჲეროდეს
უსჯულო
ებისა: და ესრეთ პატიოსნითა საუნჯითა განშვენებული, და საღ~თოთა კრებულითა
აღსავსე
იგი სამყოფი ნათლის მცემლისა, და ჭ~ტი თჴთ თავადისა სამყოფი ვითარ სიტყვა
ცხად ჰყო
ფს, ესმა რა სიდიდე უდაბნოსა ოპიზისა, და შემკობა მისი პატიოსნითა ხატითა, და კა
ნდელთა მიერ აღსავსეობაჳ, ინება წარმოღება მისი, და წარმოავლინა ვითარ ათასი
მჵედარი
რათა მოაოჵრონ: ხ~ წარვიდეს მთისა გზასა რ~ლი მივალს კარჩხალთა [გზასა] კერძო:
გარნა არა
დაიდუმა მსჯავრმან, ზენამან: რ~ ეგოდენნი წ~ნი მამანი რ~ლ მას ჟ~ა ჰბრწყინვიდეს
ოპიზას
სასწ~ლთა ნიშთა მიერ გაბრწყინვებულნი, და მინდობილნი წინა მორბედისა ი~ნესნი
წარმართთა
მიერ მოწყვედილნი, და ჵორჵი იგი დაუდუმებელი ღ~ისა ქადაგი, არა უპატიო ყო
ღ~თნ

ამისთვის დაიცვა საყოფი თვისი, და მოუვლინა ნისლი და სიბნელე, და ვერღარა
ვიდოდეს ფერჵითა
საძაგელითა, რ~ მიახლებულ იყნეს უდაბნოსა, და დადგეს მთისა მის ძირსა,
რომელსა ეწო
დების ძეგლი, რომელსა შ~ა შენარს ეკლესია წ~ისა გიორგისი რომელ არს ოპიზასა, და
მიძნაძო
რას, მაშინ მოჰხედნა წყალობით სამკვიდრებელსა თვისსა ი~ნე ნათლის მცემელმან,
მსგავსად ყ~დ
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უბიწოსა ვლაქერნისა ღ~ის მშობელისა, და მოავლინა ქარი სასტიკი მთისა ღადოსა, და
ხორ
შაკი სეტყვა, და წვიმა მძაფრი, და აღდგეს ღელვანი ვ~ა შუა ზღვისა, და წარმოეცა
წყალი მძა
ფრი, და იქმნა მდინარე დიდი რ~ლი განსწორდა ვიდრე წვერადმდე ძეგლისა, რ~ი
აწცა იხილვე
ბის დიდი იგი ნაღვარევი რ~ლი შთავალს მართლ ზედა წყალსა შავშურსა, ზედა
მოეტევა წყალი
და წარიხვნა თათარნი ს~დ. კაცი და ცხენი არა დაშთა თვინიერ კიდე ერთისა კაცისა,
და წარ
ვიდა თხრობად თეგუთარისა, ვ~ა იობის ზედა ღაღადისი, ვ~დ სახლი ღ~ისა არს
ადგილი იგი სა
მყოფი მონათა ღ~ისათა ერიდენით მუნ მისლვად: იდგა მაღალსა არსიანის თავსა,
მოვიდეს
და ჰქვეს ვ~დ მოვიდა ლაშქარი დიდი აბაღასი, დადგეს მთასა არტანისასა, და ხვალე
მოსვლად
არ~ნ აქა ესმა თეგუთარს, და რა გათენდა აღყარა ბარგი, და დედაწული თვისი, და
უკუაყენა
მთასა მაგარსა კარისათა, რომელსა ერთ კერძო შევალს [მთა] გზა, და თვით ლაშქრითა
და მეომრი
თა გარდმოიარა არსიანი: აქეთ სირმონ ჩამოვლო მთა ყველისა, და მოვიდეს ორნივე
თავსა
ყველისასა: სირმონ წინა დაუდგა რ~ი იყო ბრძოლათა შ~ა სახელოვანი, ეგრეთვე
ძლიერნი მებ
რძოლნი თეგუთარისნი, სეგზი ჯოლაქი, აბიბხანოხი თელქადემურ რომელთა დიდად
ძლიერი
ომი გარდაიხადეს, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი და განგრძელდა ორგნითვე ომი.
იძლია
თეგუთარ, და ივლტოდა დედაწულითა, კერძო მთასა ღადოსასა ჯნალის თავსა, და
მიუდგა უ

კანა სირმონ: ხ~ თეგუთარ დაუდგა სიმაგრესა მთისა მინდობილი, და კ~დ იქმნა
ძლიერი ომი
ორ დღე, და ვითარ მისჭირდა თეგუთარს ივლტოდა უცნაურად, რ~ი მე აჭარით, და
რომელი მე
ნიგალის ჵევით, რომელი ყ~დ უვალ იყო კაცთაგან, და არა დასაჯერებელარს
კაცთაგან, უკეთუ
ვისმე ეხილნეს მთანი იგი რომელსამცა წარვლნეს, რ~ ყ~დ შეუძლებელ არს სლვა
კაცისა
არა თუ ცხენისა, პ~ლ სიმყაფრითა, და მერმე ტყისა სიჵშირითა, და შქერთა, და
ეკალთა, რ~ლსა ბუ
რწუმელი ეწოდების, განთხრმული ბრძწამლითა, რ~ი ნადირთაგანცა უვალ იყო
ადგილი რ~ი
შთავლეს, და იქმნა ესეცა რ~ლ განვლეს ტყესა ერთსა ქვეშეთ კლდიანსა, და ზედათ
მიწისა
მცირისა მქონებელსა, და ზედა მოშენებულ იყო ტყე, გაღმართ განმავალთა წარუსქდა
მთა
იგი ვ~ა ზვავი თოვლისა, კაცსა ვ~რ ათასსა დედაწულისა მქონებელსა, და შთავიდა
ჵევსა აჭარისა
სა, და დაიპყრა ცხენი და კაცი და ყ~დ უჩინო ჰყო, და ესრეთ საწყალობლად
მოისრვიდეს,
და ჯერეთცა ადგილსა მას სთხრიან აჭარელნი, და ჰპოებენ სამკაულთა დედათასა
ოქრო
სა და ვეცხლისასა: ჩაიარეს აჭარა, და ნიგალის ჵევი: და მერმე შეიარეს გურია, და
მივიდეს ქუ
თათის, მეფესა დავითს წ~ე: ხ~ იგი სიხარულით მოეგება და სერი დიდი განუმზადა,
ხუთასი
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ზროხა, მოხარშული დაუდვა, თვინიერ ღორისა და ცხვრისა კიდე, და ლაშქრისა
გამოსაზრდელად
მასვე დღესა ცხენი ექვსასი, ზროხა ათას ხუთასი, ცხვარი ორი ათასი, ღორი ორი
ათასი:
ესე მას დღესა მოიღო თეგუთარს წ~ე, და მან განუყო ლაშქართა, რომლისათვის
დიდად გან
ჰკვირდენ თეგუთარ და სპანი მისნი, ხ~ ღვინის ჰამარი არა იყო, მოიღეს ურმითა და
ჭურითა
და აღმოასხმიდეს, ესრეთ კ~დ ისტუმრა მეფემან რ~ი იყო უხვი და მდაბალი, და
მეცნიერი ყ~ლისა
საქმისა, და სახელისა მომხვეჭელი. ესე ვ~ა მონა დაუდგა წ~ე სამსახურად თეგუთარს:

ეგრეთვე დედოფალმან ასულმან მაღლისა ჵელმწიფისამან პალიალოღოს
კოსტანტინეპო
ლის მეფის ასულმან, ამანცა ეგრეთ პატივსცა ცოლსა თეგუთარისსა და გაუშინაურდეს
ურ
თიერთას, და მიენდვნეს და ზედას ზ~ა მივიდის დავით მეფე თეგუთარის წინა და
განუჩინის, ეს
რეთ იყოფოდა: და ვითარ შეიქცა სირმონ გამარჯვებული ყაინს აბაღას წ~ე, მოუვიდა
კა
ცი გზათა მცველთა ხვარასნით, ვ~რ შეიძრა დიდი ულუსი თურანისა, და ყაინი დიდი
ბარახა
გამოვიდა ჯეონსა უმრავითა ლაშქრითა, რ~ ბარახა ჰამანსა გამოსულიყო, და
თეგუთარის გარ
დახვეწა აუწყეს: ვ~ა ესმა აბაღას, გაჰკვირდა მოუწოდა ყრმათა მისთა, და ყ~თა
ქართველთა, რ~
მეფე დავით შვილის სიკ~დილითა დაუძლურდა, ა~დ ეგრეთვე წარვიდა ყ~ითა
ძალითა მისითა წარვი
დეს ხვარასნით კერძო, და მივიდეს ჲერს, და მიერ მინდორსა ამოსისასა და ეახლნეს
ურთიერთას,
წარავლინნეს მეფე და სპანი მისნი წინათ, რათა დაიცვნენ ლაშქარნი მისნი
დასხმისაგან ბარა
ხასა, და ულუსი და სპაჳ მისი განიცადოს, და სხვანიცა ნოინნი წარგზავნნა წინა
წარსლვად,
ვითარ ოთხ გინა ხუთსა მილიონსა, ამცნო რათა იხილონ სპა ბარახასი, რ~ი მათცა
შემოეყენა,
და გარე უკუნ იქცეს: ამათ წინა შორს მდგომთა ყარაულად უწოდიან ენითა მათითა:
და წარ
ვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი აბაღასნი: ვითარ ვლეს ორი დღე, დადგეს და
ცისკარი მო
ეახლა: იხილეს მტვერი დიდი ამოსის მინდორსა ამაღლებული ვ~რ ღრუბელი, ცნეს
ვ~დ
ბარახასი და სპისა მისისა არს: აეკაზმნეს მეფე და სიქადურ: და ენება სიქადურს გარე
უკუნ
ქცევად შიშისაებრ აბათასა, და ჰრქვა მეფესა ჩვენ ყარაულნი ვართ, და ლაშქართაგან
მცირ
ედნი, და აჰა განგვიცდიან ლაშქარნი, და წარვიდეთ ყაინს წ~ე, და ვაცნობოთ მოსვლა
მათი:
ხ~ მეფემან თქვა, არა არს წესი ჩვენ ქართველთა უკ~ჲ რა ვიხილოთ მტერი ჩვენ კერძო
მომავალი
შეუბმელად ზურგი შემოვაქციოთ დაღათუ იყოს სიკ~დილი: ვ~ა ესმა თათართა
განჰკვირდეს

და განწყრეს, და ზ~ა მოუჵდეს მეფესა და ეტყოდეს, არა იცი რასა იქმ, არა გაქვს
ბრძანებაჳ
აბაღასი უმისოდ შებმა დიდისა ყაინისა თქვენ ქართველნი უცნობონი ხართ, და არა
იცით
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საქმე, და მრავალსა ევედრებოდეს მეფესა, და ყ~ლთა სპათა მისთა და ბოროტის
ყოფასაცა აქადებდეს
აბაღას მიერ, გარნა ვერ არწმუნეს უკუნქცევაჳ: მაშინ წარავლინეს მსწრაფლ კაცი ყაინს
წ~ე, და აცნობეს აჰა მოვიდა ბარახა დიდითა ლაშქრითა და ჩვენ ვხედავთ მტვერსა
დიდსა ამოსისა
მინდორსა, ს~დ მტვერითა დაბნელებულსა, და ჩვენ ბრძანებისაებრ თქვენისა
გვნებავს გარე შექ
ცევა, და წ~ე შენსა მოსლვა, გარნა ქართველნი უცნობო ქმნილნი არა მოვლენ ჩვენ
თანა: ამას იტ
ყვიან ვ~დ არა გვაქვს ჩვეულებაჳ რათამცა მტერი თვალითა ვნახოთ, და გარე
შევიქცეთ: აწ არა თუ
შენ ყაინი მოხვალ და შენ განაგებ, ჩვენ განგვიწირავს თავნი ჩვენნი სიკუდილად და
ისწრაფე
შეწევნად ჩვენდა: ვითარ მოიწია მოციქული და ესმა მოსვლვა ბარახასი, და
ყარაულთაგან არა მორი
დება, განჰკვირდა და მსწრაფლ ამჵედრდა სპითა მისითა, და წარისწრაფა და მიესწრა
რაზმ წყობილ
თა, და მოიყვანა და ჰრქვა მეფესა, ვიცი სიმჵნე თქვენი ბრძოლათა შინა, თქვენ
ქართველნი ურჩნი
ხართ და შმაგნი, უკეთუმცა ნოინს რომელსამცა ექმნა მომცავკალ: ამისთვის არა
ბრალეულ
გყო, რ~ უმეცარნი ხართ წესისა ჩვენისანი, აწ დადეგ წინათ ლაშქრითა შენითა:
ხ~ მეფე გარდაჵდა ცხენისაგან, თაყვანისცა და ჰრქვა დიდო ყაინო არა არს ჩვეულებაჳ
ქართვე
ლისა რათა მტერი იხილოს, და ზურგი შემოაქციოს: აწე ბედნიერმან თვალმან
ყაინისამან გვიხი
ლოს რომელ დავდვათ თავი ჩვენი სიკ~დილად: და წარვიდა მეფე და დაეწესა წინა
კერძო: ხ~ დიდი
იგი და მჵნე აბათან ნოინი, რ~ლი იყო მჵედართ მთავარი, რომელ არს ამირ სპასალარი
მარც
ხენასა მჵარსა, სირმონცა დიდი იგი მარცხენითვე, სიქადურ ტონღა ბუღაჯინილის
არღუნ აღას და იას ბუღა მარჯვენით, და სხვანი ნოინები გააყენეს მარჯვნით და
მარცხე
ნით: ეგრეთვე რაზმ წყობილი ბარახა: მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ალინაყ

ასისა კაცისა თავადი, და არა საჩინოსა გვარისა, ა~დ ტანითა დიდი და ახოვანი,
ძლიერი ძალითა, და
უშიში მჵნედ, და აღმატებული სიტურფითა ჰაეროანი და შვენიერი: ამან ითხოვა
აბათა ნოინისა
გან, რათა ფარმანი მისცეს წინა მბრძოლობისა ოდესცა სთნდეს: და მისცა სათხოველი
ესე აბათან
ნოინმან, და ამას შინა მოეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთას: და იქმნა ომი დიდი და
საშინე
ლი: ამან ზემო ჵსენებულმან ალინაყ, წინა შეუტივა რაზმსა მათსა, და განაპო და
განვიდა რაზმსა
მათსა ყ~ითა მოყვსითა მისითა: შეკრბა და იწყო თქმად ალა ალასა, და მოიქცა და კ~დ
განხეთქა
რაზმი მათი და გამოვიდა აქათ: და მეორედ კ~დ მიმართა, დაფრიწა რაზმი და
განვიდა, იქით და ი
წყო თქმად ალა ალასა, ვიდრე ხ~ ქართველთა ძლიერად იბრძოლეს, რ~ თვით
ხედვიდა ყაინი რ~ლ
წინა მდგომთასა მეფემან და სპამან მისმან უწინ შეუტივეს, და სივლტოლად
მიდრიკეს: ეგრეთვე
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აბათა ნოინმან ძლიერად იღვაწა ესოდენ რ~ლ ოხჭანსა შ~ა ომისასა ს~დ შეჭურვილი
კაცი აღი
ღო უნაგირისაგან, და ტახტასა თვისასა შემოიდვა, და აქუნდა სრულსა ომსა შ~ა
ჵელითა ვ~ა არწი
ვსა კაკაბი: ეგრეთვე სირმონ იღვაწა ძლიერად და ყ~ნი მათ კერძონი სივლტოლად
მიდრკეს
ხ~ ბარახა ყაინი შეემთხვია მარჯვენით აბაღასთა სიქადურს ტონღა ბუღასა ჯინილის
და არღ
უნ აღას ესენი მსწრაფლ სივლტოლად მიჰსდრიკნა ბარახამ, ვ~ე მეორე დღე ამათ
ჰსდევნიდა, და ვერ
ჰსცნეს რაზმისა სიგრძისაგან თუ რა შეემთხვია: ხ~ ვითარ ჰსცნა ბარახა გაქცევა და
ამოწყ
ვეტა სპათა მისთა დაბრუნდა, ხ~ ეგრეთვე აბაღაცა და შეიმთხვივნეს კ~დ ურთიერთას
და განეწყუ
ნეს: ხ~ ვითარ იხილა აბათა ნოინმა ბარახა აღიღო შუბი და მარტომან მიმართა რაზმსა
მათსა,
და ვითარ მიახლდა სპაჳ მისი სდევნეს და მოწყვიდნეს ურიცხვი სული და ტყვე ჰყვეს,
და ესრეთ
განმარჯვებულნი მოვიდეს ურდოთა მათთა შინა: ხ~ ვითარ იყო ყაინი აბაღა ხვარასა
ნს ბრძოლად ბარახა ყაინისაგან, მაშინ ზემო ჵსენებულმან თეგუთარ წარმოავლინნა
სამნი

მჵედართ მთავარნი მისნი დედაწულითა და ბარგითა მათითა, სახელით
სეგზიბადურ და აბიბახა
და თოლაქდემურ, და მეოთხე ჯოლაქა, წარმოვიდეს და მოვიდეს და დადგეს მთასა
ზედა, რ~ი
აღმოვლის შტოდ კავკასიისა რომელ არს ლიხი, და ვითარ წარვლეს დასავლით კერძო
რომელსა
უწოდენ ღადოდ, და ამათსა შესაყარსა დემოთისასა, დადგეს თათარნი ადგილსა
რომელსა ეწოდე
ბის ლომის თავი, და მიერ არბევდეს ჯავახეთსა ვ~ე ფანავრამდე, მაშინ მდგომთა
თათართა ჩამოვლეს
ეკერის ჵევი, და განვლეს აწყვერს ზ~ა ფონი მტკვრისა, და განვიდეს ჯავახეთს,
დახვდა ჯოგი კახა
თორელისა რომელსა აქვნდა პატივად მეჭურჭლეთა უხუცესობაჳ, და ყურუმჩის
ვისმე ჯოგი
ათასის თავადისა მჵედრისა არალიყანისა შვილისა ყურუმჩისი, და წარმოიღეს და
მოჰმართეს
სადგურსა მათსა ლომის თავსა: ესმა ყურუმჩი ბადურსა, და მოუწოდა კახას თორელსა
და დევნა უ
ყვეს: ხ~ თეგუდარანნი განსრულ იყუნეს მტკვარსა სადა მოერთვის წყალი გურკლისა
და ესენი მივიდეს პირსა მტკვრისსა რ~ იყო სიმრავლე თათართა და ქართველთა
სპისა, რ~ მცირედნი
იყუნეს იძიეს ღონე თოლაქ დემურ განვლო მტკვარი ოცდა ათითა კაცითა
უგრძნულად, და
სხვანი დაუდგეს პირსა მტკრისასა, თოლაქდემურ აღვლო ჵევი და აღვიდა ქედსა, და
აღაბა ალამი
რაჳმე სხვა დროშისა და მოეტევა ჵმითა მაღლითა, და ვითარ იხილა ყურუმჩი ბადურ
წინათ
და უკანა კერძო ლაშქარი ჰგონა და შეშინებულ იქმნა, და ივლტოდა მსწრაფლ
შეშფოთებუ
ლი სადა იგი სიმრავლე მოიკლა კაცთა კეთილთა, და ორთა კოხტელთა მიიღეს
აღსასრული და
სამძიმარი ცხენ მოკლული ცურვით ივლტოდა და აწყვერს შევიდა, მჵედართ მთავარი
თათართა
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ყურუმჩი ბადურ მოკლა, და უწესოდ დაბნეულნი გზისა მეოტისა ვერ დამპყრობელნი
შეივლტოდეს
მთად რუგეთისა აღმართსა ძნელ სავალსა სოფელსა რომელსა ჰრქვიან კვირიკე წ~ჳ,
დაბრუნდეს*

<note>დაბრნდეს მგონია</note> და განმარჯვებულნი მივიდეს ყაინის ძმისა
თეგუთარისა თანა, და ალაღებული თეგუთარ გარდმო
ვიდა ქართლს, და მოაოჵრებდა ყ~ა ქართლსა: მაშინ ევედრა ყაინი აბაღა მეფესა
დავითს
ძესა რუსუდანისასა, რათა არღარა შეეწიოს, და არცა შეუშვას თეგუთარ, და ნიჭთა
დიდთა აღუთქ
მიდა: რ~ იჭვისა მქონებელი ღალატსა თეგუთარის ყმათაგან განცხადებულად
მცნობელი თვინიერ
თეგუთარის კითხვისა, ერჩდა აბაღას დავით მეფე, და შეკრა გზანი რომელ არღარა
შეისვლებოდა
ცხენითა, ხ~ თეგუთარ არა უწყოდა: ვ~ა ჰსცნა აბაღა რ~ არღარა შეეწევის მეფე დ~თ,
წარმოავლი
ნა მჵედართ მთავარი მისი სირმონ ბადური, და სხვანი მთავარნი ნოინნი, და სპისა
სიმრავლე,
და მოვიდეს თრიალეთს, და მოუწოდეს მეფესა დავითს და სპათა მისთა, რ~ მეფე
სნეულებდა მას ჟა
მად, და წარმოავლინა ყ~ნი მთავარნი მისნი სირმონს თანა, და შთავიდა სირმონ
ქართლად, და ცნა
თეგუთარ მოსვლა სირმონისა, წინა განაწყო სპაჳ მისი, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და
მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი, დაესწრა ღამე და გაიყარნეს: რა გათენდა განემზადნეს
განეწყვნეს
ურთიერთარს პირის პირ, იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და სპა მეფისა წინა მბრძოლობდა,
და ვითარ აღე
რივნეს ურთიერთარს ივლტოდა სპა თეგუთარისი, მიმოდაიბნივნეს მოისრნეს და
უჩინო იქ
მნეს, დარჩა თეგუთარ და ძე მისი მცირე უღონო იქმნა: მივიდა სირმონს თანა და
ევედრა
რათა ყაინი აბაღა იხილოს მან და ძემან მისმან: ისმინა სირმონ გარნა დაჰპატიმრნა, და
აღი
ღო ტყვედ დედა წული მისი, და ყ~ი სიმდიდრე და ბარგი და საქონელი და ჯოგი, და
მივიდა აბაღას
წ~ე და მიიყვანა თეგუთარ და ძე მისი: ხ~ აბაღა არა ავნო რა: რ~ იყო კაცი მოწყალე და
შემნდობელი ვ~რ ზემო ვსთქუთ, და წარგზავნა ქ~ყანასა ერაყისასა, და მისცა
ათორმეტი კა
ცი მას და ძესა მისსა საზრდელი და შესამოსელი უხვად, ქორ შავარდენი და ავაზა, და
განუ
ჩინა სარჩომი რომელ არა აკლდეს, და მცველნი დაუდგინნა რათა არღარა გაუშვას
მამულსა

მისსა, და ესრეთ განსვენებით იყოფოდა და აღსრულდა, და ყაინმა აბაღა მრავალნი
ნიჭნი, და
ძღუენი წარავლინა მეფის დავითს წ~ე, და ქართლს მრავალნი სოფელნი და ატენი და
შემდგომნი სო
ფელნი მისცნა, მაშინ წარვიდა ყაინი ს[ა]იბას, და თანა წარიტანა მეფე დავით, დაჰყო
ჟ~ი ზამთრისა, და რაჳ ზაფხული მოიწია წარმოვიდეს, და მგზავრ მომავალსა მეფესა
შეედვა სალ
მობაჳ მუცლისა, და ვითარ მკურნალთა ვერ უძლეს კურნებად: მაშინ ევედრა ხატსა
მარტო
მყოფისასა, და მივიდა მის წ~ე ვითარ ჩვეულ იყო, რ~ პ~ლ ამისსა მუცლისა
სნეულებითა შეპყრობილ
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იყო და ვითარ მკვდარი იდვა უსიტყოდ და აღედგინა ხატსა ჵორც შესხმულისა ღ~ჳსა:
ხ~ აწ არღარა
ჰპოვა ლხინებაჳ, ამისთვის რომელ მოაკლო ღ~ისმსახურებაჳ და იწყო რღვევად
საყდართა მდაბლად
ამისთვის აღიღო ღ~ნ ჵელი წყალობისა და პ~ლ წელთა მოკ~და ძე მისი პირმშო გ~ი
სიკეთე აღმატე
ბული, და აქა მიიცვალა მეფე, დავით მწუხარებითა ძისა თვისისათა და ესვა სხვაცა ძე
კეთილ მო
ჵსენებული მჵნე და ქველი, რ~ი შ~დ მეფე იქმნა: ხ~ ამან დავით რა დაასრულა
ცხოვრება სამარხოსა
მეფეთასა დამარხეს მცხეთას, თქმულ არს ესეცა, ვ~დ წამლისა მიერ აღსრულდა
ცოლისა
მისისა ესუქანის მიერ მიცემითა წამლისათა, შურისათვის ბასილი უჯარმელისა,
რ~ლი მოაკვდინა მეფე
მან უწესოებისათვის თანა ეყო ბასილი ესუქანს, და არა ჰრიდა საწოლსა პატიოსნისა
მეფისასა, და ჩო
ჵანიცა აღიჵადა და მთავრობაჳ მიიტაცა, ამის უწესოებისათვის მოიკლა ბასილი,
ვინათგან მოიწია
მწუხარებაჳ უნუგეშინის ცემო ყ~თა მკვიდრთა საქართველოსათა, რ~ მიიცვალა მეფე
დავით იგლო
ვეს წესისაებრ და მრავალი ნიჭი გასცეს ეკლესიათა საყდართა გლახაკთა სახსენებლად
მისა,
გარნა მწუხარე იყუნეს მთავარნი რ~ მეფე დიმიტრი, მცირე იყო და არა ძალ ედვა
მეფობაჳ
ამისთვის უმრავლესნი წარვიდეს და მსახურებდეს ყაინსა, რ~ ვერცა დავით მეფემან
სწვართნა
ერისთავნი შიშისათვის ყაინისა, მაშინ ზემო ჵსენებული აღალარ, და რაჭის ერისთავი
კახაბერი

შეიზრახნეს ურთიერთას, რათა განუდგეს მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა, და
წარვიდენ ყაი
ნს აბაღას წ~ე, და ეზრახნეს ალიყანს ბადურს რ~ი იუდგის მთათა ჯავახეთისათა, და
მან აცნობა ყა
ინს, ხ~ მან ნიჭნი დიდნი აღუთქვნა, და წარვიდა აღალარ, და კახაბერის ძე კახაბერი
რ~ი იყო
თესლით ბოროტი, ვ~რ გვაწყებს წიგნი მეფეთა ბაღუშისთა, და ნათესავთა მისთასა, რ~
მოიწივ
ნეს ყაინს წ~ე შეიწყნარნა და მოუწოდა სირმონ ნოინსა, და ჰრქვა, მეფე დავით
ესოდენთა განდ
გომილებათა იქმს მისსა არა კმა იყოფს, და ყ~თა განდგომილთა ჩვენთა თანა შეეწევის
ვითარ თე
გუთარს, და აწ იალხურს: ხ~ მე ნიჭნი დიდნი და პატივნი წინა უყვენ
თეგუთარისთვის, და კ~დ იალ
ხურ შეიწყნარნა: აწ მნებავს რათა შური ვიგოთ მის ზედა: და ესმა რა კახაბერსა
წარსდგა და თქვა
უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შურის გებად დავითს მეფეს ზედა, მე მისთვის მოვსულვარ,
ვიცნი
გზანი შესავალნი, და წარვასხამ ლაშქართა და ვჰგონებ რ~ლ მეფე ჵელთვიგდო, და
აღალარცა
იცის გზა და ძალი ქვეყანისა მათისა: მაშინ უბრძანა ყაინმან აბაღა, სირმონ ნოინს ალი
ყას, და თაიჩოს და აბჩის რათა ილაშქრონ მეფეს დავითს ზედა, და შეკრიბეს
სიმრავლე ლა
შქრისა სამი ბევრი, და გამოვლეს თრიალეთი და გარდავლეს მთა ლიხისა, და ზედა
დაესხნეს ქუ
თათისს აბანოსა შ~ა მყოფსა მეფესა, და ძლით შეესწრა ცხენსა ერთითა კაბითა მარტო
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ივლტოდა: ხ~ თათართა მოაოჵრეს ეკლესიანი და მრავალი სული ქ~ეანე მოიკლა, და
ტყვე იქმნა,
და უვნებელად მივიდეს ყაინს წ~ე: ხ~ მეფე საკვირველებით დაცული ღ~ისა მიერ
განერა, და
ვერ ესწრა მეფე ომსა მათსა, რ~ მსწრაფლ უკუნ იქცეს თათარნი: წელსა მესამესა
კ~დ წარმოვიდეს სირმონ, და ალიყან ბრძანებითა აბაღასთა შეპყრობად მეფისა, რ~
დაემსტურა
კახაბერსა, და არაღარა ჰგონებდა მისლვასა თათართასა, დაესხნეს კ~დ და მეფემან
მიჰრიდნა, და
მოაოჵრნეს ქვეყანანი, და ვითარ ცნეს შეყრა, და ზედა მოსვლა მეფისა ივლტოდეს
თათარნი მსწ
რაფლ მასვე დღესა ტყვითა და ალაფითა. ამათ ჟამთა სადუნი მანკაბერდელი
განდიდებულ იყო

უმეტეს ყ~თა მთავართა მის ჟამისათა, რ~ შეიპყრა ყაინმა აბაღამ, დაიწყო ურვად
საქმეთა საქარ
თველოსათა, რ~ ასული პატრონისა მისისა ავაგ ათაბაგისა შევედრა სადუნსა, და
ხვაშაგმან ეჯიბო
ბაცა მისცა, მაშინ შეკრბეს თავადნი ქართველნი დიდებულნი, და წარიყვანეს მეფის ძე
დი
მიტრი ურდოსა, და მივიდეს შანშას ძისა ივანეს თანა, და მანდატურთა უხუცესსა
თანა, და წარჰყვა
იგიცა ურდოს, და მიიყვანეს ყაინს წ~ე ურდოს, და დაუურვეს მეფობაჳ, და ვითარ
იხილა ყაინმან
დიმიტრი შეიწყალა და შეიყვარა, რ~ იყო ქმნულ კეთილი და შვენიერი ხილვად, და
მოსცა ყ~ლი
სამეფო თვინიერ სარგის ჯაყელისა, და წარმოატანა თანა სადუნი რომელსა უბოძა
მეფემან
დიმიტრი ათაბაგობაჳ, და მოვიდეს ტფილისს, და დასვეს ტახტსა ზედა მამათა
მისთასა, და აღა
სრულეს წესი კ~ხევისა, კათალიკოზმან, და ეპისკოპოსთა, და ყ~თა მთავართა
საქართველოსა
თა, ჲერეთით, კახეთით, სომხითით, ქართლით და ჯავახეთით და ტაოთ, რ~ნი
შეკრებულ იყ
ნეს, და იყო მადლობაჳ ღ~ისა და სიხარული დიდი, განცემა გლახაკთა, და ობოლთა,
და დავრდომილ
თა ზედა რათა წარემართოს მეფობა დიმიტრისი, და კეთილად განგებაჳ
საქართველოსა:
მესამეოცდა [სამე] მეშვიდე მეფე ქართლისა დიმიტრი, ძე დავით მეფისა
ბაგრატოანი: ბ დიმიტრი
მათ ჟამთა იწყო ყაინმა აბაღამ ბრძოლად მეგვიპტელთა მთავარსა და სულტანსა
მისრისასა ფუნდუყადარს, და წარავლინა სპაჳ ძლიერი, და მათ თანა სპაჳ ქართველთა
და აჩინა მჵედართ მთავრად თონდა ვინმე ნათესავით სალდუხი ბადურთა მთავარი
გარ
თათ, და წარგზავნეს გზასა საბერძნეთით მიმავალსა შამად, და მიუმცნო სულტანსა სა
ბერძნეთისასა სახელით ფარმანსა, რ~ უწინარეს ამის ჟ~ისა აღსრულებულ იყო
სულტანი
დიდი სალჩუქიანი ყიასდინ, და მონასა მისსა ფარმანს მიეტაცა სულტნობაჳ, და
ცოლიცა
მისი ასული რუსუდანისა გურჯი ხათუნ მიეყვანა ცოლად, და მას აქვნდა ყ~ლი
პონტოა

ასია და კაბადუკია, ამას მიუმცნო ყაინმან რ~ა თანა შეეწიოს სპათა მისთა, და
წარვიდეს სპანი
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აბაღასნი და მივიდეს ფარვანს თანა და დაიბანაკეს ევხაიტს რომელ არს ასურასტანი,
და ვ~ა ეს
მა სულტანს ფუნდუყადარს მისვლა თათართა, მოუჵდა სპითა ეგვიპტისათა, და ზ~ა
დაესხა ჟამსა
განთიადისასა, და იქმნა ძლიერი ბრძოლა სადა იგი მჵნედ ბრძოლა უყვეს ქართველთა
რ~ლ თათარ
ნი განჰკვირდეს. მაშინ თათარი ვინმე არა სახელოვანი სახელით, მორღულ მიეტევა
მარტო რაზ
მსა არაბთასა, და განვლო შიგან და მერმე გამოვლო რაზმი, და მომავალსა ცხენსა
მისსა უკანა
ფერჵი მარჯვენა მოჰკვეთა ვინმე ქვემდებარემან კაცმან საოლავსა ქაჩაჩსა ზ~ა, იქმნა
საქმე
საკვირველი ივლტოდა სპა აბაღასი, და თანა მოკლულ იქმნა წარმოვიდა ესე
მორღული უფერ
ჵოთა ცხენითა, სამი დღე და სამი ღამე ვლო, ეგრეთ მოკდა ცხენი: ხ~ ვითარ ცნა აბაღ
ამ ამოწყვეტა ლაშქართა და უმეტეს ქართველთა, დაუმძიმდა დიდად და შეასმინეს
სულტა
ნი საბერძნეთისა ფარვანა, ვ~დ განზრახვითა მისითა იქმნა მოსლა სულტნისა
ფუნდუყადა
რისა, ამისთვის შეიპყრეს ფარვანა დაღათუ არა ენება ყაინსა აბაღას მოკლვა მისი, ა~დ
ნო
ინთა მოაკ~დინეს ფარვანა, და აიღეს ყ~ი სიმდიდრე მისი, და აჩინეს საბერძნეთსა
ნოინი
დიდი და კეთილი, ნათესავი პ~ლთა ყაინთა ონხნისა გვარისა, სახელით ერინჯნი, ამას
ჵელთა
უდვეს მთავრობა საბერძნეთისა, და წარუღეს აწყვერი სამცხეს რ~ი ჰქონდა ფარმანს
ცოლეულთაგან, და უბოძეს სარგის ჯაყელსა, და ძესა მისსა ბერქას: ხ~ ვ~ა აღიზარდა
მეფე დიმიტრი, დაიწყო საურავთა საქმეთა კეთილ განგებად, რ~ იყო ესე დიმიტრი
ტანითა ახო
ვანი, ფერითა ჰაეროვანი, შესახედავად ტურფა თმითა და წვერითა მწყაზარ და
შვენიერ, თვა
ლითა გრემა, ბეჭ ბრტყელ და შეწყობილ სამჵედროთა წესითა, სრული ცხენოსანი, და
მშვილ
დოსანი, რჩეული უხვი მოწყალე და მდაბალი, გლახაკთა ქვრივთა და დავრდომილთა
მოწყალე

რ~ლ არა სმენილარს ნათესავი მეფეთა გინა სხვათა კაცთა: რ~ აქვნდა ჩვეულებაჳ
აღიღის სა
ფასე, და აღდგის ღამე, და მოვლის ქალაქი, და მოიხილნის გლახაკნი და
დავრდომილნი და ობოლ
ნი და თვისითა ჵელითა მისცემდის და ყ~თა, უწყოდიეს მოწყალება მეფისა, და
გლახაკნი ღამით ფო
ლორცთა შ~ა ვიდოდიან რათა შეემთხვივნენ მეფესა, ამას თანა მოეგო მარხველობაჳ
ღამით,
ლოცვა და მუჵლთ ყრა ფ~დი, ათას ხუთასი მუჵლი მოაგდის მდაბლად მიწასა ზედა:
ესრეთ ყო
ვლითურთ განშებული იყო, გარნა ესრეთ ჵელთა შ~ა სადუნისთა იყო, რ~ ფ~დ
განადიდა
სადუნი ყაენმან: და იურვა მეფის დიმიტრისგან თელავი და ბელაქანი და მრავალნი
ქვეყანანი, და
სადუნი კეთილად განაგებდა საქმეთა საქართველოსათა, რ~ დღეთა მისთა არა
იქმნებოდა თათართაგან
ძალი და უსამართლო, არცა დიდთა ნოინთაგან, არცა ელჩთაგან, ესრეთ აღშენდა
საქართველო, და მო
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ირჭნა მეფემან დაიწყო სიბას წარსვლად და აღაშენნა ქ~ყანანი მოოჵრებულნი: ამანვე
აღაშენა პალატსა შინა მონასტერი ისანთა საყოფლად მეტეხთა ღ~ის მშობელისა, და
შეამკო
განგებითა დიდითა და შესწირნა სოფელნი და ზვარნი, და განუჩინა მონაზონთა
საზრდელი და სამო
სელი, და განაგო განგებითა კეთილითა, და წარვიდა ურდოსა, და მას შ~ა ყოფასა
მეფისასა,
სთხოეს საფასე ურიცხვი მეფესა განზრახვითა სადუნისითა: ჰრქვა მეფესა სადუნმან,
უკეთუ მო
მცე დმანისი. მე მივსცე საფასე ყაინსა, ისმინა მეფემან, და უნებლიად მისცა დმანისი
და მი
მდგომი მისი: და უმეტეს განდიდნა სადუნი: ხ~ ჰქმნა კეთილიცა საქმე მონასტერთა
და გლახაკთა მ~რთ რომელ დღეთა ცხოვრებისა მისისათა მან მისცა ყალანი, და მალი
ათორმეტთა
უდაბნოთა გარესჯისათა, და განათავისუფლა ქვეყანაჳ გარეჯისა, და მსახურებდა
მეფესა დიმიტრის
განდიდნა დიდად ლაშქრითა, და სიმდიდრითა ოქროსა და ვეცხლისა, და ჯოგისა და
ხვასტაგისა არა
იყო რიცხვი: რ~ იყო კაცი ესე მშვებელი კეთილად გამგონე და ბრძენი: რ~ ყაინი აბაღა
ისმენდა

სიტყვათა მისთა: და დიდი სიბდივანი ავაგ ათაბაგისა ამას აქვნდა, და ასული მისი
ხვაშაქ მოე
ყვანა ცოლად: ესე განდიდებულ იყო ყაინისა ულოსაგან, და სადუნიცა მისგან
განდიდებულ
იყო, და ყ~ი საბრძანებელი ყაინისა მისთა ჵელთა შ~ა იყო, და ბრძანებასა მისსა
ჰმორჩილობდეს,
და იყიდნა მრავალნი ქვეყანანი, და უბოძეს მეფეთა კარი, და დაჯდა კარსა, და მისი
მიმდგომი ქ~ყა
ნა მოივერაგა ახალციხელთაგან: და ასული ახალციხელისა ცოლად მოიყვანა, და
საქართველო
სა ლაშქართა საქმე და განგებაჳ ყაინმან ჵელთ უდვა, და დარბაისერნი ქართველნი და
სომ
ხითარნი, და ჲერ კახნი მეფეს წ~ე იყნენ: ამათვე ჟამთა შ~ა განდიდნა სამცხის
სპასალარი და მეჭურჭლეთა უხუცესი სარგის ჯაყელი, და ძე მისი ბექა, რ~ნი
მთავრობდეს
სამცხესა: ხ~ საქმენი სარგისისნი ზემო აღგვიწერიან, და აწ ვახსენოთ ძე მისი ბექა,
ხ~ იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან, ფერითა ჰაეროვან, თმითა და თვალითა გრემა და
შვენიერ,
ბეჭ მკერდითა სრულ, და ძალითა ძლიერ, ომსა შ~ა მჵნედ მბრძოლ, ცხენსა ზედა
მჵნედ მო
ისარი ნადირთა ჵელოვანი, გონებითა ფრთხილ, მაშენებელი ქვეყანათა., ეკლესიათა
და მონას
ტერთა, ღ~ის მოსავთა კაცთა პატივის მცემელ, მლოცავი რომელ არა დააკლდის
ცისკრის ლოცვათა
სამხრად და მწუხრად, ვითარ ტვიბიკონი მოსცემდა წესსა ლოცვისასა, ამისთვის
პატივსცა ღ~ნ
და მეუღლეცა შემსგავსებული მოანიჭა ლოცვისა მარხვისა და გლახაკთ მოწყალებისა:
მონას
ტერთა და ხატთა პატივის მოყვარე ობოლთა და უღონოთა აღმზრდელი: მაშინ
ბექამან
დაიპყრა ქ~ყანა ტასის კარითგან კარნუ ქალაქამდის, სამცხე, აჭარა , შავშეთი
კლარჯეთი,
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და უმრავლესი ტაო, ვაშლოვანი ნიგალის ჵევი, არტანუჯი ათორმეტნი უდაბნონი,
კოლაკარნი
ფოლა, და ორნივე არტანნი, და მრავალნი სოფელნი ჯავახეთს, და ესრეთ დღითი დღე
განდიდნებოდ
ეს და მსახურებდეს ყაინსა აბაღას, და მორჩილობდეს მეფესა დიმიტრის: ხ~ მეფე
დიმიტრი

წარემატებოდა ღ~ის მსახურებითა და კაცთ მოყვარებითა, და ყაინი უმეტეს უმატებდა
პატივსა მის
სა დაღათუ ჯერეთ ყრმა იყო ა~დ ინებეს და წარავლინეს კაცი პონტოდ მეფისა
ბერძენთასა კო
მნიანოსისა, რ~ლი იყო ნათესავად დიდისა კოსტანტინესა, და მოიყვანეს ასული
კომნიანოსისა
მეფისა ტრაპიზონელისა, დიდებითა და საჭურჭლითა დიდითა. და ჰქმნეს ქორ
წილი სამეფოსა წესისაებრ, და შ~დ მცირედისა ჟამისა მუცლად იღო დედოფალმან, და
ჰშვა ძე
და უწოდეს სახელად დავით: რომელი უკანასკნელ მეფე იქმნა ქართლისა: ამათ ჟამთა
კ~დ მო
ვიდა იგივე არღუნ რომელსა აღერიცხნეს ყ~ლნი საბრძანებელნი ყ~თა ყაენთანი,
რათა აღთვა
ლოს ქვეყანა, და ცნას ვითარძი ქვეყანა აღშენდა, გინა აოხრდა, ათვალა ახლად და ცნა
რ~
უმრავლესი მოოჵრებულ იყო, და უმეტეს ჰერეთი და კახეთი, რ~ კამბეჩის ვაკენი
მოოჵრებულ იყო
გამოსვლასა მას თათართასა ოდეს გამოვიდა ყაინი დიდი ბერქა: მაშინ ტფილის
ყოფასა არღუნ
არდისასა ეზრახა მეფესა, და სთხოვა თამარ, დაჳ მისი რ~ლი იგი მხოლო ესვა, და
ჰრქვა ვ~დ კე
თილად მოჵსენებულმან მეფემან მამამან შენმან მომცა ასული მისი დაჳ შენი სძლად,
და
ცოლად შვილისა ჩემისა, გარნა იგი ვერ ესწრა: აწ ვითხოვ რათა არა უღირს იჩინო
ვედრებაჳ
ჩემი, და მომცე დაჳ შენი შვილისათვის ჩემისა: ვითარ ესმა მეფესა დაუმძიმდა, და
დიდსა ჭმუ
ნვასა შთავარდა, და სულითა ტკივნეულითა ეძიებდა ღონესა, და სძაგდა წარმართისა
ქორწი
ნებად დაჳ მისი ქ~ეს აღმსარებელი, გარნა არა იყო ღონე, რ~ მამასა მისსა მიეცა, და
მისცეს
ცოლად შვილსა არღუნისსა, და აღასრულეს წესი ქორწილისა, და წარვიდა არღუნ
ურდოს: ხ~ შვი
ლი მისი დაუტევა წ~ე მეფისა: მათ ჟამთა კ~დ მიუდგა დედოფალი, და ჰშვა ყრმა
და უწოდეს სახელი ვახტანგ: და კ~დ ამათ ჟამთა დამშვიდნა ქვეყანაჳ ლიხთ იმერი.
და მოიწყო
მეფემან დავით, რ~ლი იყო კაცი პ~ლ კეთილი, და გონიერი უხვი მდაბალი, და პურად
უმჯობეს უ
წინარესთა მეფეთა და იყო მრავალსა მშვიდობასა შ~ა: ხ~ რაჭის ერისთავი კახაბერი
იყო ქართ

ლს, და აქვნდა ქვეყანა ატენისა: და არა პატივი ეპყრა, არცა ყაინისა, და არცა დიმიტრი
მეფისა
გან ორგულობისათვის მეფეთასა: ამისთვის შეიწრებული ევედრა მეფესა რათა
შეიწყალოს, და უ
ბოძოს მამული მისი: ხ~ ტკბილმან და მოწყალემან მეფემან, შეიწყალა და შეუნდო
ფიცითა მტკი
ცეთა მიერ, რათა არ აბრალოს პ~ლი შეცოდება, და ეგოს ერთგულობასა ზედა მისსა,
და მიუბოძა მა
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მული მისი ყ~ლი, და კ~დ ეგო მამულსა მისსა რაჭასა: ხ~ ვითარ დაჰყო მცირედი ჟ~ი,
იწყო
მათვე მამურ პაპურთა კვალთა სლვად, და ვითარ ისწრაფდა ღორი მწვირეთა მიმართ,
და სკორე
თა მ~რთ და ვითარ იქედნე გესლისა დათხევად, გვარისაგან მოაქვნდა ორგულობაჳ,
დამვიწყებელ
მან ფიცთა საშინელთამან იწყო ღალატად მეფეთა: წარავლინა კაცი და წიგნი ალიყას
თანა
ათასის თავსა, რ~ლი დადგის მთათა ჯავახეთისა და კოლისათა, რათა პ~ლისაებრ
დაესხას მეფესა
და ადვილად ჵელთ უგდოს მეფე: გარნა უქმ ჰყო ღ~ნ საკვირველებათამ ან ზრახვა
მისი ვითარ
აქიტობელის დავითის მ~რთ, და საცნაურ იქმნა წიგნი, ამისთვის მიეგო მისაგებელი
ბოროტი,[..]
და სიცრუე მისი თხემსა მისსა ზედა დაუჵდა: შეიპყრა მეფემან და პ~ლ თვალნი
დასწვნა: მერმე
ერთი ჵელი, და ერთი ფერჵი მოჰკვეთა: და ორნი შვილნი მისნი მისცნა ექსორიობად
კოსტანტი
ნე პოლედ: ხ~ კახაბერი მცირე ცხორებული განვიდა ცხოვრებისაგან და მოკვდა, და
მოისპო
ყ~ლი ნათესავი მისი, და აღიჵოცა ნათესავი მისი: ამასვე ჟ~ა ინება ყაინმან ამჵედ
რებაჳ ქვეყანასა ზედა გილანისასა, რ~ იგი დაშთომილიყო ჵელთუგდებლად, და არა
ჰმორჩი
ლობდეს, და არცა ხარაჯასა მოსცემდეს, წარავლინა სპაჳ თათართა და ქართველთა.
და მეფე არა
წარგზავნა: და აჩინა სპათა უხუცესად სირმონ ბადური, წარვიდეს და შევიდეს
გილანსა, და შეკრბ
ეს გილანელნი, და წინ დაუდგეს სიმაგრეთა შინა: ხ~ ქვეყანა მათი განმაგრებულ იყო.
არს ერთ

კერძო კლდითა და ტყითა, და გზანი იწრონი, და ერთ კერძო ზღვითა, ამათ
სიმაგრეთა შინა წინა განეწყ
ნეს, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი გილანელთა, დაასხეს ისარი ვითა წვიმა, გარდაჰჵდა
სირმონ ცხენისა
გან, და დაჯდა და ზურგი შეაქცია მბრძოლთა მისთა, და ყ~ნი სპანი დაქოითდეს: და
ვითარ შეუმ
ცირდათ ისარი, ახლტა სირმონ და მიეტევა ვითა ვეფხი, და მისთანა ქართველნი
მიეტევნეს მჵ
ნედ, და აოტეს გილანელნი, და ორნი თითნი მარჯვენისა ჵელისანი დასჭრნეს
სირმონს, და დარ
ჩეს სპანი თათარნი და ქართველთანი უნებლად, და ვითარ იხილნეს სიმაგრენი
ქვეყანისა რ~ლ
უბრძოლველ იყო, და არა ეგო დაპყრობაჳ, წარვიდეს ყაინს აბაღას წ~ე: ესრეთ
დამშვიდდა
ქვეყანა და ყ~ით კერძო იწყო მშვიდობაჳ, მოჰხედნა ღ~თნ წყალობით მოსავთა მისთა,
და იყო
უხობაჳ პურისა და ღვინისა, და მეფე დიმიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმეთა, ვითარ
მოიცალეს
მცირედ ჭირთაგან და განისვენებდეს, მიდრკეს გზისაგან საღ~თოსა [და ცა] იწყეს
განდგომად,
რ~ მეფე მან მოიყვანნა სამნი ცოლნი, მთავართა იწყეს ჵელის შეხებად საყდართა და
მონას
ტერთა მიტაცებად სოფელთა და აგარაკთა. უმეტეს მესხთა საყდარსა ზედა
დიდებულსა აწყ
ვერისასა, დაღათუ ამათ უწესოებათა დიდად ამხილებდა ნიკ~ზ კათალიკოსი: და
ნიკ~ზ
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მაწყვერელი ჯუანშერის ძე არავინ ყურად იღებდა სიტყვასა მათთა, და კ~დ სხვანიცა
აღმოს
ცენდებოდეს ბოროტნი, რ~ იწყეს ურთიერთარს მძლავრებად და მიხვეჭად, და არავინ
იპოებოდა
სამართლის მყოფელი: რ~ იყო მღდელთ მთავარი და მღდელი ლაღ ამპარტავან, ანგარ
ბო
როტის მყოფელ უწესო, ვითარ განვამრავლოთ სიტყვა, რ~ იყნენ ყოვლით კერძო
ბოროტ: მაშინ
მოიწია სამართალი სასჯელი ცოდვათა ჩვენთათვის: რ~ ზემო ჵსენებული იგივე
არღუნ წარმოემ
ართა სამცხეს ხილვად სარგის ჯაყელისა, რ~ლი დაბერებულ იყო, და სენთაგან
სიბერისათა დაჵსნილ

იყო, ყ~ითა ასოთა სიბერითა და ასოთა მოღებითა მიწყვდეულ იყო: შემოვლო
სომხითი ტფილისი, და
ქართლი მჵედრითა ორითა ბევრითა, და დიდად ავნებდა ქ~ყანათა დაღათუ არა
ბოროტის მყოფელი
ა~დ საზრდელისა ძალითა უზომოდ დიდად დასჭირდა ქვეყანაჳ, და უგრძნულად
მივიდა სამცხეს
და დადგა აწყვერს, და ჰსცნა სარგის მოსვლა არღუნისი, და მივიდა მის წ~ე იგი და ძე
მისი ბექა:
განჰკვირდა ორთავე მოსვლასა: და სარგის წარიტანა ურდოს, და ბექა დაუტევა
სამცხეს, რ~ იყო
მეხუთე კ~კე წმიდათა მარხვათა: და რა წარმოვიდეს სამცხით მოიწინვეს სომხითს, და
მოიწია ვნე
ბისა კ~კე: და დიდსა ოთხშაბათსა შეიძრა მძაფრიად ქ~ყანა სამხილებელად
უსჯულოებათა
თვის: და კ~დ ხუთშაბათსა მცირედ შეიძრა, და არავინ გულის ხმა ჰყო რათამცა
წყალობად აღეძ
რათ ღ~ი მოწყალე და შემნდობელი: და ვ~რ მოიწია პარასკევი ვნებისა უ~ისა კ~დცა
შეიძრა ქ~ყა
ნა დაყუდდა და არღარა იქმნა: და ვითარცა მოიწია შაბათი ,და იქმნა სამ ჟამად დღე,
და ხვალისა
დღე, ჯერ იყო სიხარული აღდგომისათვის უ~ისა და ყ~ნი მოელოდეს სიხარულსა,
ესოდენ რის
ხვით მოჰხედნა ღ~ნ ქ~ყანასა სიმრავლისათვის უსამართლოებათა ჩვენთათვის: რ~
საფუძველით
ურთ შეარყია და შეიძრა ქ~ყანაჳ, და შეაძრწუნვა რ~ლ დაიქცეს საყდარნი და
მონასტერნი, და
ეკლესიანი, ციხენი, სახლნი, ნაშენებნი მოოჵრდეს, მთანი და ბორცვნი მაღალნი
დაზლეს
და კლდენი სახედ მტვერისა დაიშალნეს, და მიწა განიპო, და შავი წყალი მსგავსი
კუპრისა
აღმოიჭრა: ხენი მაღალნი დაეცნიან, და ირყეოდიან ძრვასა ქვეყანისასა, რომლისათვის
საყდა
რი აწყვერისა დაიქცა: რ~ ყ~დ წ~ჳ აწყვერისა ღ~ის მშობელი ლიტანიობით
შესვენებული
საშუალ საყდრისა ესვენა. გუმბადი ჩამოიჭრა, და ვ~რ ქუდი კაცისა, ესრეთ თავსა
დაერქვა, და
დარჩა უვნებლად ძლიერებითავე მისითა: ესე რისხვა ზეგარდამო სამცხესა ოდენ
მოიწია ვიდრე
თვისა ერთისა ჟამთამდე. გარნა სხვაგან არა სადა ევნო, მცხეთის საყდარიც დაიქცა,
სამცხეს უ

რიცხვი სული მოსწყდა: და ყ~დ საყდარი, ეკლესია, და ციხე არსად დარჩა
დაურღვეველი, იქმნა
გლოვა და ტირილი უზომო: ხ~ ზემო ჵსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაინს წინაშე,
1-28 სტრ., 215r
და შეედვა სენი რომლისა მიერ მოკუდა, და ვითარ ჰსცნა შვილმან არღუნისმან
წარმოვიდა სახ
ლად დიდად მეფისა, და ცოლი მისი დაუტევა ტფილის: ხ~ იჵმია დამან მეფისამან
თამარ სივლტო
ლად მთიულეთს რ~ ჰსძაგდა ვითარ უსჯულო და წარმართი, მაშინ სადუნმან ცნა ვ~დ
არღა
რა ჰნებავს დასა [ჰნებავს] მეფისასა ქმარი შვილი არღუნისი, დაევაჭრა რ~ა მოჰყიდოს
დაჳ მეფი
სა, და ევედრა ყაინს აბაღას, ხ~ იგი ერჩდა და მოჰყიდა: ხ~ მეფემან მისცა დაჳ თვისი
სადუნსა:
ესე უწესო ქმნა რომელ სამნი ცოლნი მოიყვანნა სადუნმა თვისად, ამისთვის განწყრა
კ~ზი ნიკ~ზ კა
ცი მოხუცებული, და მართლ მკვეთელი, გარნა მძლავრებისაგან სადუნისა ვერ უძლო
განყენებად
ა~დ ფ~დ შეაჩვენებდა: მათ ჟამთა შინა საქმისა რასათვისმე განუდგეს თათართა
სარგის
და ძე მისი ბექა, რ~ სარგიზ დაბერებუ იყო სენითა ფერჵის ტკივილისათა, და ბუღა
ნოინის მიერ
თვალად წოდებულისა ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჵრებად სამცხისა, და მოვიდა
არუხა სპითა
ოცი ათასითა: ხ~ ბექამან მიჰრიდნა მთათა, რ~ლ არ~ნ შვა გურიასა და აჭარასა: და
მესხნი
შევიდეს ციხეთა ქვაბთა და ტყეთა: და მოვლო ლაშქარმან სამცხე, და ვერარა ავნო, და
ჰყვესს
ოცი დღე და წარვიდეს, და დარჩა ქვეყანა მშვიდობით: და ვითარ გარდაჵდა
წელიწადი ინება ყა
ინმა აბაღამ წარსულა ეგვიპტედ, ანუ დაიპყრას, ანუ მოხარკე ჰყოს. მოუწოდა ყ~თა
სპათა
მისთა, და მეფესა დიმიტრის, და ყ~თა სპათა მისთა წარსვლად, და ბრძოლად
ეგვიპტისა სულტნისა:
რ~ მაშინ ფუნდუყადარ მიცვალებულ იყო, და სხვაჳ დაეყენა რომელსა ეწოდებოდა
ნასირ მე
ლიქ, და მოუწოდა ძმასა თვისსა უმრწემესსა, და აჩინა მჵედარ მთავრად, და ჵელთ
უგდო ყ~ლი
სპა მისი, და უბრძანა ბრძოლა სულტნისა: მაშინ მანგუ დემურ მოუწოდა მთავარსა
სამც

ხისასა ბექასა რათა წარჰყვეს თანა, ხ~ მან ჰრქვა მტერთა ჩემთა სიტყვითა განწყრა
ჩემთვის
ძმა შენი ყაინი აბაღა, და არუ[.]ხა წარმოავლინა და მოაოჵრა ქვეყანა ჩემი: ხ~ მე
მოვრიდენ არას
შეცოდებისათვის, და აწ მეშინის ყაინისაგან: და თუ შენ ფიცითა მიმინდობ არა
მაბრალოს, და ქვე
ყანა ჩემი და მამული მშვიდობით დაიცვას, მოვალ წ~ე შენსა ლაშქრითა: ვ~ა ესმა
მანგუდე
მურს განიხარა და ოქროსა წყლისა შესმითა შეჰფიცა, და ყ~ლი სიმტკიცე აღუთქვა, და
მოსცა ბე
ჭედი რ~ლი ეცვა თითსა მისსა, რ~ ესე იყო მტკიცე საფიცარი, და აუწყეს მოციქულთა
ყ~ი ბექასა,
მყის მოუწოდა ყ~თა მესხთა და წარემართა მანგუდემურს თანა, და მივიდა მის წ~ე და
განიხარა
ფ~დ, და პატივნი და ნიჭნი დიდნი უყნა, და უჩვენა ყაინი აბაღა რ~ნ ფ~დ პატივსცა,
და შე
იყვარა სიკეთისა მისისათვის, და ესრეთ წარვიდეს მისრეთს, და ვლეს მრავალი დღე,
და მიიწი
ვნეს ერთსა ქალაქსა რომელსა ერქვა დარბუზაკი: გამოვიდეს მოქალაქენი კარით, და
იქ
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მნა ომი სასტიკი სადა იგი ბექამან, და მისთა მყოლთა მესხთა ძლიერად იღვაწეს
უფროს სხვათა
თათართა, და ქართველთა შიგან ქალაქსა შესთხინეს, და მესხნი უპირატეს მიეტევნეს,
და დასც
ხრა ღვაწლი ბრძოლისა, მაშინ პატივი დიდი უყო ბექასა: შესამოსელთა და ცხენთა
საკვირველთა
მინიჭებითა ეგრეთვე დიდებულთა და აზნაურთა ბექასათა, აღყარნეს მიერ და
წარვიდეს ეგვი
პტის კერძო: და მივიდეს ქალაქსა რომელსა ეწოდების ამასია და ამო, და დაიბანაკეს
მახლობლ
ად ქალაქთა. და ეცნა სულტანსა ნასირმელიქს მოსვლა თათართა წარმოსრულ იყო
ყ~ითა ძალითა
მისითა, და მოვიდა იგიცა: და ვ~რ იხილა მანგუდემურ სულტანი და სპა მისი,
ამჵედრდა და წინა გა
ნეწყო: ხ~ მეფე დიმიტრი დაღათუ ჯერეთ არა სრულ იყო დღითა ბრძოლათათვის
ევედრა მან
გუდემურს რათა წინა მბრძოლად განაჩინოს იგი, და სპა მისი რ~ისათვისცა ისმინა, და
იქმნა

ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი ოდესვე ყოფილთა და გარდასრულთა [ყოვლითა]
ბრძოლათა უდიდესი:
ხ~ ვინადგან უწყოდა სულტანმან წყობათა შინა მჵნედ წინა დაუდგრომლობა მეფისა
და სპათა
მისთა: ამისთვის რჩეული მჵედარი თორმეტი ათასი წ~ე დაიყენა ორთა თანა
მთავართა მჵნეთა
რათა განძლიერებასა, და შენივთებასა ბრძოლისასა უკანასკნელ მიმტევებელთა
სძლონ და აოტნ
ენ ქართველნი: განძლიერდა ომი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: მაშინ მსწრაფლ
ზედა
მოეტევნეს მეფესა ყარასუნღულ, და იაყუბ ათორმეტი ათასითა რჩეულითა
მჵედრითა: და კ~დ
იქმნა სასტიკობაჳ ესე ვ~რი რ~ლ ორასი მჵედარი წინა მბრძოლად განეწესნეს მეფესა
ს~დ მოი
სრნეს თვინიერ მეფისა და სამთა კაცთა, სამთა ცხენთასა: ეგრეთვე ჰუნე მეფისა
მოიკლა ყარა
სუნღულისა მიერ შუბითა: ხ~ მხილველთა ქართველთა იწყეს ბრძოლა ძლიერად, და
უმრავ
ლესნი მეგვიპტელნი მოისრნეს, და მეფეცა ცხენ მოკლული ძლიერად იბრძოდა: ხ~
ვითარ იხილა
მეფე სიქანალის ძემან აბაშმან, მყის აღსვა მეფე ჰუნესა [...] თვისსა: ვ~ა იხილეს მეფე ამ
ჵედრებული ქართველთა მაშინ ყ~ნი ამჵედრდეს და მეოტ იქმნეს ყარა სუნღულ, და
იაყუბ
ათორმეტი ათასთა თვისთა თანა: ხ~ ლტოლვილ იქმნეს აქათ პ~ლ ნოინნი და
თათარნი, და თვით მან
გუ დემურ უკმოიქცა ლტოლვით ყ~ლთა თანა სპათა მისთა: მაშინ უღონო ქმნულთა
ქართველ
თა სივლტოლა იჵმიეს, განგებითა ზეგარდამოთა მეფე დაცულ იქმნა დაღაცათუ
უმრავ
ლესნი ქართველნი მოისრნეს, მოვიდეს მანგუდემურ და მეფე წ~ე აბაღასა:
ხ~ ნადირობის და ლაშქართა ყოფისა ამბვისა მომლოდეობასა, აბაღა იხილა თათარი
ვინმე ლტოლ
ვილი: ხ~ მან კითხულმან ყ~ივე ლექსთა მიერ შეწყობით წარმოუთხრა ენითა მათითა
თვითოე
ულისა მთავრისა ვედრებაჳ: ალიყანისთვის თქვა ვ~ა მაღლით მომავალი შავარდენი
მოუჵდა,
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და მანგუდემურ [დევთა] ვერძსა მიამსგავსა: სირმონის შვილი ებაგან მხტომელსა
ვეფხსა: და იას
ბუღა მოზვერსა ბუღა კამბეჩსა: ხ~ ქართველთა მეფისათვის ესრეთ თქვა ენითა
მათითა,
თენგარი მეთუ ქაურქურბაჳ ბუღარმეთუ ბუირლაჯი: ესე იგი არს ვ~დ ვითა ღ~ი
გრგვინვიდეს,
ვითა აქლემი ბუღრობდეს: ქართველნი ვითარ მოვიდეს ყაინს წ~ე მეფესა პატივსცა,
და წარმო
ავლინა სახიდ თვისად: და კ~დ ეგულებოდა აბაღას წარსვლვად, და შურის გებად
სულტა
ნსა ზედა, მოკ~და ძმაჳ მისი მანგუდემურ: და მცირედისა შ~დ მოკ~და სადუნი
ათაბაგი, და მიუბოძა
ძესა მისსა ხუტლუშას მეფემან მამული [თვ]მისი, და სპასპეტობისა პატივსა აღიყვანა:
/
ხ~ შ~დ მცირედისა ჟ~ისა მოკ~და აბაღაცა, და დასვეს ნოინთა ყაინად ძმაჳ აბაღასი
აჰმადა, არა რაჳ
ნიჭთა საჵელმწიფოთა მქონებელი: მაშინ წარვიდა მეფე ურდოსა აჰმადას წ~ე, ხ~ მან
პატივსცა
და შეიწყნარა: მაშინ მუნ ყოფასა მეფისასა მისცა ასული თვისი რუსუდანის შვილსა
დიდისა
ბუღასა: რომლისათვის დიდად განრისხებული ნიკ~ზ კ~ზი ფ~დ აბრალებდა, და
ღ~ისა სასჯელთა თვალ
უხობისა აქადებდა: რ~ მუნ ყოფასა დიმიტრისსა ქმნა ბოროტი აჰმადამ ყაინმან: და
მომყვა
ნებელმან ძმისა მისისა ყონღარდასმან საბერძნეთით მოაკ~დინა ორნი ძმანი
აბულეთის ძენი
სადუნისგან ლტოლვილნი, და ყონღარ დას თანა მოაკ~დინა ხუტლუშა ძემან
სადუნისმან მოა
კვდინა: აქამომდე მეფე დიმიტრი კეთილად მმართებელი სკიპტრათა სამეფოთა
შემკობი
ლი, და მოწყალებისა და მოსამართლეობისა მონაზონთა და ეკლესიათა ყ~თა წესთა
საღ~თოთა და
კაცობრივთა კეთილად ზ~ა მიწევნით მმართებელი სისრულისაგან მცირედ მიდრკა,
და აღერია
წარ[ე]მართთა. და ისწავნა საქმენი მათნი უძღებებისა, და სიძვისა, გულის სიტყვისა
უკანა შედ
გომილმან მოიყვანნა ცოლნი სამნი: ერთი ბექას ასული, და სხვა რ~ლი დედათა
შეაცთუნეს
სოლომონისებრ, და ურიცხვთა კეთილთა მიერ აღვსებული მცირედ სიბოროტედ
მიდრკა: რომ

ლისათვისცა ნიკ~ზი კ~ზი განრისხებული უთქმიდავე, და ამხილებდა მრავლად, და
ვერ დაარწ
მუნა, დაუტევა კ~ზობაჳ და ჵელითა თვისითა აკ~ხა ჯ~ის მტვირთველი მეფისა
აბრაჰამ კ~ზად
და თვით წარვიდა მამულად თვისად მოხუცებული, და მუნ იყოფოდა მრავლითა
მოღვაწებითა
მარხვითა მღვიძარებითა, და გლახაკთ მოწყალებითა, და სავსე სათნოებითა
ტვირთითა უ~ისა მ~რ
მიიცვალა: მათ ჟამთა მოიწია ვასილი მონაზონი ბიძა ევფემიოს,
კ~ზისა, საღ~თოთა წესითა აღსავსე, და წინასწარ ცნობისა მადლითა
განბრწყინვებული, მოიწია
წ~ე დიმიტრი მეფისა გამოცხადებითა ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისათა: ვ~ა მოციქული
ძლიერად
ამხილებდა და წინა აღუდგებოდა მეფესა უწესოსა მისთვის ქორწინებისა: და
ასწავებდა
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სიწმიდესა და მოჵსენებდა ტაძარ ღ~ისა ყოფასა ჩვენსა, და სხეულთა
განუხრწნელობისათა ტაძ
რისა ღ~ისა[.....რებასა კეთილთა მათ,] განუხრწნელისა სიძვათა შინა სასუფეველისა
ღ~ისა
დამკვიდრებასა კეთილთა მათ. დამკვიდრებასა ლოცვასა მარხვასა და ცრემლთა,
გლახაკთ მოწყალე
ბასა და ლმობიერებასა და უხვებასა, მდინარეთა თანა მწვირიანთა, და უყიანთა
ლიამპალთა არა თ~ა
შერთვად: ამას ესე ვითართა სწავლათა ეტყოდა უკეთუ დაუტევნეს უწესონი
ქორწინებანი, მე
თავს მდებ გექმნა რათა კეთილად წარგემართოს მეფობაჳ შენი, და მთავართაცა
ამხილებდა
უწესოებათა, და უმრავლესთა დაფარულნი გულისანი მიუთხრნის, ესე ვ~რთა
სათნოებითა
განშვენებულ იყო სანატრელი იგი მონაზონი: და ვითარ ვერა არწმუნა მეფესა, და
შეურაცხ
ჰყო სიტყვა მისი კ~დ წარმოუდგა მეფესა. და მთავართა მისთა, უკეთუ მე ჩემებით
რასმე
ვიტყვი ვ~ა ცრუ წწ~ყლი შემაცთუნებელი კაცისა ღ~ისა რ~ლი მიივლინა რობოამისსა
ძისა ნაბო
ტიანისსა, და არა ყ~დ წმიდისა ღ~ისმშობელისა მიერ წარმოვლინებულ ვარ ვ~რ
ცრუდ სჯულისა
გარდამავალი შემრაცხეთ: და უკეთუ ყ~დ წ~ ისა ღ~ის მშობელისა მიერ მოვლინებულ
ვარ სწავლ

ად შენდა არა ცუდ იქმნენ პ~ლნი საქმენი შენნი, ლოცვა და ცრემლნი შენნი, და უკეთუ
არა გა
ნეყენო უწესოთა ქორწილ შეყოფათა და შეურაცხყვენ სიტყვანი ჩემნი, ბოროტად და
უპატიოდ
მოიკლა მძლავრთა მიერ, და ოჵერ იქმნე სამეფოსაგან შენისა: და შვილნი შენნი
მიმოდაიბნინენ
და სხვამან და იპყრას მეფობაჳ შენი, და იავარ ჰყონ სიმდიდრე შენი აჰა ესერა შენდა
მთა
ვართა გეტყვი, და ვესავ ყ~დ წ~ასა ღ~ის მშობელსა რომელ სრულ იქმნეს და
აღესრულოს
სიტყვა ჩემი, უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას ზედა, მე აჰა ესერა წარვალ, ხ~ მეფე
მან განკვირვებულმან არა მიუგო სიტყვა, რ~ იყო წ~თა კაცთა პატივის მცემელჱ
ხ~ ამათვე ჟამთა ბრწყინვიდა პატიოსანი პიმენ სალოსი რ~ლი გარესჯით წარმოვიდა
და
დაემკვიდრა ბელაქანს ქვაბსა რასმე, რ~ნ ნათესავი ლეკთა წარმართობისაგან
მოაქცივნა
რ~ნი ჰგიან სარწმუნოებასა ზედა ქ~ა, ამასთანა ბრწყინვიდა დიდიცა იგი მოღვა
წე ანტონი ნაოჵრებელის ძე ნათესავით მესხი, ხ~ ჩვენ ზემო ხსენებულისა აჰმადის
მ~რთ აღვიდეთ ვინათგან მოაკ~დინა აჰმადამ ძმაჳ თ~სი ყუნღადარ. იხილეს უწესოება
აჰმადასი ნოინთა ხვარასანს მდგომთა, განდგეს და დასვეს ყაენად ძე აბაღა ყაინისა
სახელით არღუნ. ვ~რ ცნა ესე აჰმადა ყაინმან შეკრიბა სპაჳ მისი. და მოუწო
და მეფესა და სპასა მისსა რ~ა წარყვეს ხვარასანს ბრძოლად არღუნ ყაინისა, და წა
რვიდა მეფე და თ~ა წარიტანა ყ~ი ძალი მისი, და მანდატურთა უხუცესი დიდისა შა
1-28 სტრ., 217r
შანშეს ძეჳ ი~ნე და სადუნის ძეჳ ხუტლუშა ამირ სპასალარი, წარემართნეს და
განვლეს ერაყი
და მივიდეს საზღვარსა არღნისსა: ხ~ ვითარ იხილა არღუნ სიმრავლე ლაშქრისა ვერ
წინა
აღუდგა, ა~დ ივლტოდა და შევიდა ციხესა ქალსად წოდებულსა, რომელსა უკანა
მიუდგა ყაინი
აჰმადა, და მოიცვა ციხე ქალაქსა: ხ~ ვითარ უღონო იქმნა არღუნ ევედრა რათა არა
აბრალოს
და შეუნდოს, და მოსცეს ფიცი და მივიდეს წ~ე მისსა, და ისმინა აჰმადამ, და მისცა
ფიცი უვ
ნებლობისა, რ~ სპარსთა ჰსჯული აეღო აჰმადას, და გამოვიდა არღუნ ციხით, და
მოვიდა ბიძასა
მისსა წ~ე, და ესრეთ წარემართნეს: ხ~ ვითარ ვიდოდეს ხვარასანს, შეკრბეს სპანი ვინმე

უწესონი და ცუდნი კაცნი, და მტერნი ქრისტეანეთანი, რომელთა ქ~ეანეს კაცის
სიკ~დილი დიდად
ღვაწლად უჩნდეს, რ~ უღ~თოსა მის მოჰმედის მოძღრობაჳ ესრეთ იყო, რ~ლი დაეწერა
ცუდი
სიტყვა კურანსა მისსა შინა, ვ~დ უკეთუ მოჰკლა ქ~ეანი სამოთხეს შესვლად ხართ, და
უკე
თუ მათგან მოიკლათ მაშინცა შესვლად ხართ, ამისთვის უღთო იგი კრებული შეკრბა,
და
სადაცა ჰპოებდეს ქართველსა ერთსა, გინა ორსა მოჰკლვიდიან: ცნა ესე სურამელის
ბეგას შვილმან
რატიმ, რ~ ყრმა იყო და წარვიდა სამოცითა კაცითა, და ჰპოვნა მთასა რაჳსამე მაგარსა
შ~ა მყოფნი კაცი
სამასი ოდენ ზ~ა მიეტევა, და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი, და პირველსავე შეკრებასა
მეოტ იქმნეს, და უმრა
ვლესი მათგანი მოსრნეს, და სხვანი მოიყვანნა წ~ე მეფისა, რომლისათვისცა დიდად
პატივსცა
მეფემან, და მრავალი ნიჭი უბოძა: და მიერ წარმოვიდეს და მოიწინეს ჲერესა და
ყაზმინსა. და
ყაინმან დიდად დაუმადლა მეფესა თანა ხლებაჳ ხვარასანს, და პატივიცა უყო დიდი,
და ყ~ნი მთა
ვარნი საქართველოსანი მოსცნა, და ყაინი წარვიდა შინა რათა მივიდეს ცოლთა თანა
გამარჯვებუ
ლი, მეფე თანა წარმოიტანა: ხ~ ძმის წული მისი არღუნ დაუტევა ჲერესა, და ნოინი
ყ~ლი დაუტევა არღუნს თანა, და დავედრა ალიყანს და სხვათა ნოინთა, რათა მცირედნი დღენი
დააყვნან
და მერმე მოაკვდინონ არღუნ. და იყნეს ნოინნი არღუნს თანა, და ჰქმნეს განზრახვა
დიდმან
ბუღამ, და იასბუღამ ნათესავად ოირიდთა მთავარმან, რათა აბაღას შვილი არღუნ
ყაინად და
სვან, და აჰმადა მოაკ~დინონ, რომელ ყვესცა მსწრაფლ მივიდეს ღამით, და
გამოიყვანეს ალი
ყან კარავსა შ~ა მწოლი, და მოაკ~დინეს, და ვითარ განთენდა არღუნ ყაინად ქადაგეს
და წარმოვი
დეს დევნად აჰმადისა, ხ~ იგი მოვიდა ურდოსა შ~ა მისთა უჟანს, და მოეწივნეს და
საბლითა მოაშთ
ვეს აჰმადა ყაინი: ხ~ მეფესა დიმიტრის პ~ლვე მიუმცნეს რათა განეყენოს აჰმადას,
და ყოცა მეფემან და მობრუნდა და მოვიდა ყაინს არღუნს წ~ე: ხ~ მან კეთილად
შეიწყნარა, და მო

სცა ყ~ლი სამეფო თვისი, და სახლი ავაგ ათაბაგისა, რომელ აქვნდა სიფდივანს, რ~
ყაინი ჵელთა
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შინა ბუღასათა იყო, და ბუღა მოყვარეცა იყო, და მზახალი მეფისა, და წარვიდა შ~ა
მშვიდობით გან
მარჯვებული, და წარავლინა ძე მისი დავით მცირე სახლსა ზ~ა ათაბაგისასა, რ~ა მუნ
იზრდებოდეს
და აქვნდეს საუფლის წულოდ, და ესრეთ დღითი დღე წარემატებოდეს მეფობასა
მისსა, და კ~ზი აბრა
ჰამ კეთილად ჰმართებდა საჭეთა კათოლიკე ეკლესიისათა, რ~ იყო კაცი ესე
მართლმოქმედი კე
თილთა საქმეთა და საურავთა სამეფოთა გამგე კეთილი: ხ~ მეფესა დიმიტრის ესხნეს
შვილნი
დედოფლისა ტრაპიზონელისა ასულსა თანა პირმშო დავით ვახტანგ ლაშა, და
მანოველ და ასული
რუსუდან ხ~ თათრის ასულსა თანა ძენი ორნი ბადურ, და იადგარ : ასული ჯიგდა
ხათუნ: ხ~ ასულ
მან ბექასამან ნათელ უშვა ძე მხოლო გ~ი რ~ი უკანასკნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა, და
განდიდნა
უმეტეს შემდგომთა მეფეთა, რ~ მარტო იყო ძე დედისა, მარტო ჰშვა დედამან, ვ~ა
მარგალიტისათვის
თქმულარს მარტოება უმჯობესისათვის, ეგრეთვე გ~ი იპოვა უმჯობესი ყ~თა კაცთა
მის ჟამისა
თა, არაოდენ ჵელეწიფეთა, ა~დ ყ~თა კაცთა: ხ~ ამან დიმიტრი მეფემან მოიგო
სიმდიდრე დი
დად დიდი სიმდიდრესავე ზ~ა რომელ დაშთომოდა მამისა მისისაგან, და
მსახურებდა ყაინსა არღუ
ნს რ~ა, თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი ბუღა, რომელსა პატივად ჩინგი ყაინობაჳ მისცა
ყაინმან, რ~ი
ყ~თა უმეტეს არს: მაშინ განუდგეს ყაინსა დარუბანდელი, და წარვიდა ყაინი
დარუბანდს
მოუწოდა მეფესა დიმიტრის, და წარჰყვა და შევიდეს დარუბანდს, და ვერ წინა
აღუდგეს დარუ
ბანდელნი, და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა, რ~ლსა ანიყად უწოდეს, და გარე
მოადგეს, და ვერა
ავნეს რა: მაშინ ყაინმან არღუნ უბრძანა მეფესა რ~ა ებრძოლოს, რ~ იყო ფ~დ მაგარი,
აღიჭურა
მეფე და სპანი მისი, გარე შეეხვივნეს და შეუჵდეს ციხესა: რ~ ბეგაშვილი რატი
უპირველეს გავიდა

და წარუღეს ციხე, და თავადნი მათნი დაჵოცეს, და წარმოიღეს ტყვე, და განძი და
დედაწული ური
ცხვი, და ციხე დაწვეს, ყ~ა ჰხედვიდა ყაინი თვით მეფისა აქვნდა მტერობაჳ, ჰსთხოვა
ჯაჭვი სა
ხელოვანი, და მსწრაფლ მიანიჭა მეფემან, და წარმოვიდეს შინა: და ვ~ა გარდაჵდეს
ჟამნი
მრავალნი, და რა ჟ~ს მოიწია წლის თავი, რომელსა ურდსინგად უწოდდეს რ~ლ არს
ენითა მათითა,
რ~ლი იქმნების მარტსა მეთხუთმეტესა: მიავლინა ყაინმან ნოინი, და დაესხნეს ბუღას,
და შე
იპყრეს და აღიღეს ყ~ლი სიმდიდრე მისი, და მოიყვანეს წ~ე ყაინისა და მან მსწრაფლ
ბრძანა
განუკითხავად მოკლვა მისი და ძისა მისისა, და მოაკვდინეს ბუღა, და ყ~ლი
ნათესავნი მისნი,
წარავლინეს ყოველგან კაცი საბერძნეთს შამს და ხვარასანს და მრავალნი დიდნი
ნოინნი
მოსწყვიდნეს, და ესრეთ შეიქმნა კლვა და მოსრვა ნოინთა: და წარმოავლინა ელჩი
მეფისად მჵ
მობელმან ყაინმან, და აწვია ურდოსა მეფე: ხ~ ვითარ ცნა სიკ~დილი ბუღასი მეფემან,
დაუ
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მძიმდა დიდად მოუწოდა მეფემან კ~ზსა აბრაჰამს, და ეპისკოპოსთა, მონასტერთა და
უდაბნოთა
გარესჯისა მღდელ მონაზონთა, და ყოველთა მთავართა სამეფოსა მისისათა:
შემოკრბეს მის წ~ე
და დაჯდა ტახტსა ზ~ა დასხდეს ყ~ნი, და აღაღო პირი თვისი მეფემან და ბრძანა:
ისმინეთ ჩემი ყო
ველთა კ~ზთა და ეპისკოპოზთა და წარჩინებულთა სამეფოსა ჩემისათა, ვ~დ შეისვენა
მამამან
ჩემმან, დავშთი ყრმა მცირე მძლავრებასა შ~ა თათართასა, და ღ~ნ ყ~ისა მპყრობელმან
და უ~ნ
ჩვენმან იესო ქ~ნ და ყ~დ წ~ნ ღ~ის მშობელმან რ~ლისა ნაწილადცა ვართ: და ჯვარმან
პატიოსან
მან რომელი მოგვენიჭა ჩვენ მეფეთა მ~რ, დამიცვა და მიმაწია ჰასაკად სისრულისა, და
მომმადლა
მეფობაჳ, სკიპტრა და პორფირი მეფობისა, და თანა დგომითა წარვმართე მეფობაჳ, და
აქამომდე მშვი
დობით ჰგიეს სამეფო ჩემი: აწ განრისხებულ არს ყაინი, და ყ~ლი მთავარი მისი
მოუწყვედიან, და

აწ მე მიწოდს წ~ე მისსა, ვჰგონებ ბ~რტის ყოფასა, თუ არა წარვიდე ურდოსა, და
წარვიდე მთიულეთს
სიმაგრეთა შ~ა, და დავიცვა თავი ჩემი, და აჰა ყ~ი სამეფო წ~ე მათსა ძეს: იხილეთ
რავდენი სული ქ~ე
ანე სიკ~დილსა მიეცემის, და ტყვე იქმნების, და ეკლესიანი შეიგინებიან და
მოოჵრდებიან: ხატნი
და ჯვარნი დაიმუსრვიან: და უკეთუ წარვიდე ყაინს წ~ე დასტურობით უწყი
მომკლავს, და აწ სიბრ
ძნითა თქვენითა განაგეთ: მე ესრეთ ვჰგონებ მრავალ მღელვარე არს საწუთო ესე
დაუდგრო
მელ და წარმავალ დღენი ჩვენნი სიზმრებრ და აჩრდილებრ წარვლენ: და უნებელ და
მსწრაფლ
თანა გვაძს წარსვლა სოფლისა ამისგან: რა სარგებელ არს ცხოვრება ჩემი, უკეთუ
ჩემთ~ს
მრავალი სული მოკ~დეს და მე ტვირთ მძიმე ცოდვითა, განვიდე სოფლისა ამისგან: აწ
მნებავს
რათა წარვიდე ყაინს წ~ე, და იყოს ნება ღ~ისა: უკეთუ მე მომკლან ვგონებ ქ~ყანაჳ უვნე
ბლად დარჩეს: ხ~ ვითარ ესმათ კ~ზსა და ეპისკოპოზთა და მოძღვართა და მთავართა,
გა
ნჰკვირდეს თუ ვითარ დადვა მეფემან სული თვისი ერისა მისისათვის, და ესრეთ
პასუხი უგეს, არა
არს ნაცვალი შენი მეფეო, გაშოროს ღ~თნ მოკლვა თათართაგან, მოოჵრდეს ქ~ყანაჳ
შვილნი
შენნი მიმოდაიბნევიან, თუ ქვეყანაცა დაშთების რაჳ არს ნაცვალი შენი აწ
გეზრახებით რ~ა
წარხვიდეთ სიმაგრეთა მთიულეთისათა, ანუ აფხაზთასა ვ~რ ქნა მამამან შენმან, და
არა სა
ჭირო არს განწირვა თავისა შენისა, შენგან ჩვენ ყ~ნი მტკიცედ ვჰგიეთ ერთგულობასა:
ვ~ა ესმა მეფესა, თქვა თქვენ ერთგულობისა და სიყვარულისა ჩემისათვის იტყვით,
გარნა
მეწყალვის უბრალო ერი, ვ~ა ცხოვარნი კლვად უღონო არ~ნ, და არა სადა აქვნ
ნუგეშინის
ცემა, მე დავსდებ სულსა ჩემსა ერისათვის ჩემისა, და არ დავიშლი ურდოს წასლვასა:
მაშინ გა
ნკვირვებულნი ყ~ნი აღდგეს, და ჰრქვა აბრაჰამ კ~ზმან არა არს საქმე მეფეო განსწირავ
სულსა
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შენსა, რ~ მრავალთა მეფეთა მიურიდნია და დაუცავს სული თვისი, აწ თუ შენ დასდებ
სულსა

შენსა ერისათვის ჩვენ ყ~ლნი ეპისკოპოზნი ვიტვირთავთ ცოდვათა შენთა: ა~დ წ~ე
ღ~ისა ვწამებთ მოწა
მეთა თანა შერაცხილ იქმნე ვ~ა უ~ი სახარებასა შინა ბრძანებს, უფროს ამისსა
სიყვარული არა ა
რს, რათა დადვას კაცმან სული თვისი მოყვარისათვის, და უკეთუ ერთისა მოყუსისა
სულისა დადე
ბა კეთილ არს, რავდენ ურიცხვთა სულთა ცხოვნებაჳ ეგოდენ სარგებელ არს:
ხ~ ვ~ა ესმნეს მეფესა კ~ზისაგან განიხარა და დაასკვნა წარსლვა ურდოსა დიდითა
დიდებითა
და საჭურჭლითა, და თანა წარჰყვა კ~ზი აბრაჰამ და განუჩინა შვილთა საყოფელი
ყ~თა მთა
ვართა რ~ნი არა თანა წარჰყვა შევედრნა შვილნი თვისნი, და წარგზავნნა რ~ნი მე
მთიულეთს,
და რომელნი მე კახეთს: ხ~ ყრმა მცირე გ~ი წარგზავნა ტაოს იშხნის ციხესა ასპარაშენს,
და თვით
წარვიდა ურდოსა: და ვითარ მივიდა ქ~ყანასა ავაგის ასულის ხვაშაქისასა, მუნ
დახვდა ძე მისი
დავით რ~ლი იგიცა წარიტანა, ამისთვის რ~ლ უეჭველ იქმნეს ყაინი, და ჰგონოს
ერთგულებაჳ
მისი: ვ~რ ვლეს მცირედ, და მიეახლნეს ურდოსა, ჰგონა ყაინმან მეფისა არ მისვლა:
წარმო
ავლინა ნოინი ერთი სახელით სიუქოლ, ძე ზემო ჵსენებულისა იას ბუღასი, რ~ა
მოიყვანოს
მეფე: მგზავრ მიმავალსა მეფესა წინა დაემთხვია, რ~ნ მყის აღიღო ყ~ლი ბარგი და
სიმდიდ
რე მისი, და მეფე პყრობილ ჰყო და მიიყვანა ყაინს არღუნს წ~ე: ხ~ მანცა პყრობილ ჰყო,
და განიზრახვიდა ყაინი უკეთუ ბოროტი უყოს მეფესა არღარა ვინ არს ღირსი
მეფობისა, და თუ
არა ბოროტი არა შეამთხვიოს ვითარ განუტიოს მიმდგომი და მზრახავი ბუღასი:
ხ~ ჰრქვა ხუტლუბუღა ყაინსა, ნუ იურვი მაგას რ~ მე მოვიყვანო შვილი აფხაზთა
მეფისა
დავითისა სახელით ვახტანგ, და მას მიუბოძე მეფობაჳ, რომელ ორივე სამეფო
ბრძანებასა
შენსა ჰმორჩილობდეს ჰსთნდა ყაინსა სიტყვა ესე, და წარავლინა ხუტლუბუღა
იმერეთს
დავით მეფისა წ~ე, უქადა ძესა მისსა მეფობაჳ, და დაჳ მისი ოლჯათ ცოლად, და
ვითარ წარვიდა ხუტლუბუღა, ჰკითხეს მეფესა დიმიტრის რათა აღწეროს ყ~ლი სიმდიდრე მისი,
საჭურჭლე ზრო

ხა, და ცხოვარი, და ყ~ლი საქონელი მისი, რ~ პყრობილ იყო თვით მეფე, და მთავარნი
მისნი, თვინი
ერ აბარაჰამ კა~ზისაგან კიდე: და არღარა იყო ღონე, აღწერა რაცა აქვნდა სიმდიდრე
ფ~დი, წარმო
გზავნეს კაცი, და წარიღეს ყ~ლი არარაჳ დაშთა, რ~ მოქალაქეთაცა უწყოდეს
საგანძურნი მე
ფისანი, და შინა განმცემელ იქმნეს: ხ~ იტყვიან ამასაც ხოჯა აზიზის შვილი რ~ლისა
მამა მოეკლა მეფესა დავითს ხუტლუბუღა, და იგი ორნივე მტერობად შეითქვნეს
მეფისა, და მი
ვიდა საჭურჭლე მეფისა ყაინს წ~ე, განჰკვირდა სიმრავლისათვის, და მცირედ
დასცხრა გულის წყრო
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მისაგან, და არღა ეგრე ჰგონებდა ბოროტის ყოფად: და ვითარ იხილეს ვაზირთა
მეფისათა ფლობი
ლად ჰქვეს აჰა თავი შენი ჵელთა შენთა შინა არს, ღამით მოიდგინენ ცხენნი მორბედნი
და წარვედ
და განერე ჵელთაგან ამათთა: არა არს ნაცვალი სულისა შენისა: ჰრქვა მეფემან
ისმინეთ
ჩემი, პირველვე უწყოდი სიკ~დილი ჩემი, გარნა დავდევ თავი და სული, ჩემი
ერისათვის ჩემისა: ხ~
აწ თუ წარვიდე უბრალო ერი მოისრას, რა სარგებელარს უკეთუ ყ~ლი სოფელი
შევიძინო, და სული
წავიწყმიდო, არა ისმინა განზრახვა მთავართა მისთა: ხ~ მოიწია ხუტლუბუღა
ლიხთიმერით, და მოახსენა ყაინსა ვ~დ დავით მეფე წარმოვლენს ძესა თვისსა
მსახურებად შენ
და და სპათა აფხაზთასა რათა გმსახურებდენ: ხ~ ვითარ ცნა ყაინმან კ~დ დააპატიმრა
მეფე
დიმიტრი, და ვითარ გარდაჵდა ორი დღე, კ~დ შეიპყრეს მეფე და ძე მისი მცირე ყრმა
დავით,
ცალკე კალკედ: და წარჰყვა თანა მღვდელ მონაზონი გაზრდილი მისი მოსე, და
არგნითა ჰსცეს
მეფესა, და ეგონა ყ~თა არღარა მოკლვა მეფისა, რ~ წესად აქვნდათ, რა არგნითა სციან
არღა მო
აკვდინიან, გარნა არა დამშვიდდა გულის წყრომა მისი: წარიყვანეს სამსჯავროსა
სახლსა რ~ლ
სა დივახანად უწოდდეს, და ჰკითხვიდეს უკეთუ თანა ეწამა განზრახვასა ჩინქი
შანბუღასსა, და
ვერა ბრალი პოვეს: და წარვიდა ტოღნა ვინმე ნოინი ყაინს წ~ე რათა არა მოაკ~დინოს
მეფე, და

ვერ აღასრულა საწადელი მისი: და მოიწივნეს ათორმეტნი მჵედარნი ყაინისნი რათა
წარიყვა
ნონ და სიკ~დილსა მისცენ: ხ~ ვითარ ცნა მეფემან სიკ~დილი თავისა თვისისა,
მხიარულითა
პირითა მოიკითხვიდა მთავართა საქართველოსათა, რ~ ყ~ნი მუნ მოსრულ იყვნეს
ნუგეშინის ცემად მე
ფისა, და ხუტლუბუღაცა მდგომარე იყო მუნ, ჰრქვა მეფემან უკეთუ ძალგიც ყაინს წ~ე
შემეწიე
სიკ~დილსა ამას შინა, და თუ არა გნებავს ძე ჩემი მცირე დავით იღვაწე რათა არა
მოიკლას გულის
წყრომითა აღსავსითა ყაინისაგან: ხ~ მან და ყ~თა მთავართა იწყეს ტირილად, და
განვიდეს გარე, ი
ლოცა და ეზიარა (ბ) სისხლსა და (ა) ჵორცსა მეუფისა ჩვენისა ქ~ეს ღ~ისასა: ეგრეთ
აღსვეს ცხენსა და წარი
ყვანეს ვითარ მილიონ ერთ, და ევედრა მტარვალთა რათა ილოცოს მცირედ, და
ილოცვიდა ცრემლთა მო
დინებითა ქ~ყანასა ზედა: და მერმე წარუპყრა ქედი, აჰა დღე საშინელი ზარის აღსა
ჵდელი რ~ი იკად
რეს ბილწთა ცხებულსა ზ~ა ღ~ისასა, და წარჰკვეთეს მეფეს დიმიტრის თავი: ხ~
გამოჩნდა მასვე ჟ~ა
პატივი ღ~ისა მიერ ცხებულსა მისსა, რ~ მზემან შარავანდედი თვისი უჩინო ჰყო ს~დ
და სიბნელე
დიდი, და ყ~ნი წარმართნი განჰკვირდეს, იყო ჟ~ი მეათე, და მწუხრამდე შეიმოსა
ბნელი, ვ~რ იგი
ყ~ისა სოფლისა ცხოვრებისა ვნებასა მეუფისასა, ეგრეთვე ამის ნეტარისა და
საქართველოსათვის
წამებულისა მეფისასა, რ~ა საცნაურ იქმნენ, რ~ პატიოსან არ~ნ ცხებულნი ღ~ისანი: ხ~
იყო
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მესამე შაბათი წ~თა მარხვათა, და მეათორმეტე თვისა ებრაელთა მიერ ნისანად
წოდებული, და ჩვენ
მიერ მარტად და აღასრულეს გულის წყრომა, და არავე დასცხრა გულის წყრომა, მათი
რ~ შეი
პყრეს ყრმაცა დავით, და ნოინსა ტაჩარს მიჰგვარეს რომელსა მჵედართ მთავრობაჳ
აქვნდა, მას
ღამესა მწუხარებასა გულისასა მოიცვეს ყრმაცა დავით კარავსა შ~ა მოსიკ~დიდ: და
ვ~რ განთენდა
განიპარა მოსე მღუდელი. რ~ი არაოდეს განეშორებოდა დავითს, და შევიდა ტაჩარს
წ~ე, და აუწყა მო

კლვა დავითისი: ხ~ იგი აღდგა მსწრაფლ, და წარვიდა ყაინს წ~ე და ჰრქვა ყრმისა
დავითის უბრალოე
ბაჳ, რად გიჵმს მომკ~დრისა ყრმისა [ბრალოებაჳ] მოკლვაჳ მე მომადლე: ისმინა და
მოსცა, და წა
რიყვანა სახლსა თვისსა, და შევედრა ხოჯასა თვისსა რ~ი უკანასკნელ სიბდივან იქმნა:
ხ~ გვამი იგი პატიოსანი დიმიტრი მეფისა დაცვეს მრავალ დღე, რათა არა წარიღონ
ქართველ
თა და ესრეთ სრუ იქმნა წ~წრ თქმული ბასილი მთაწმიდელისა: ხ~ იყვნეს მრავალნი
წარჩი
ნებულნი საქართველოსანი, და ვერვინ იკადრა გამოთხოვად გვამი მეფისა: მაშინ
კ~ზმან და მოსე
იყიდეს კაცნი, და მოსეც თანა წარჰყვა, და მოიპარეს ღამით გვამი დიმიტრი მეფისა:
მაშინ განგე
ბითა ზეგარდამოთა გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი რომელთა აქვნდა თევზი
წარსაღებელად,
და თევზთა თანა იტვირთეს, და მოიღეს მცხეთას და დამარხეს სამარხოსა მამათა
მათთასა, ვ~ა იქმ
ნა ესე ყ~ლი დავით ძე დიმიტრისი შეინახა კეთილად ტაქარ ნოინმან: ხ~ დედოფალი
და სხვანი
ცოლნი მეფისანი დამალნეს: სორღალა წარვიდა სახლსა მამისა მისისა თათარში, ხ~
ასული
ბექასი წარვიდა მამისა მისისა თანა სამცხეს და ვახტანგ იყო მთიულეთს: ხ~ ყრმამან
მისცა
დედოფალს სარჩოდ სკორეთის ჵევი და ეახლნეს ორნი მცირედნი ძენი მანოველ, და
ლაშა,
და სორღალს წარჰყვეს ორნი შვილნი ბადურ და იედგარ სახლსა მამისა, მისისა და
დარჩა
ქ~ყანა ესე უმეფოდ: ხ~ მოუწოდა ყაინმან ხუტლუბუღას და ჰრქვა, აჰა მოვსრენ ყო
ველნი მტერნი ჩემნი, და მტერიცა შენი მეფე დიმიტრი, და აწ მეფე არღარა,
აღმისრულე რ~ლი
აღმითქვი მოიყვანე ძე აფხაზთ მეფისა, და იყოს იგი მეფედ მაშინ მოგითვალო
საქართველო
ყ~ლი, და განაგებდი ვითარ გნებავს, და წარვედ აფხაზეთს, და წარვიდა ხუტლუბუღა
მეფისა და
ვითის წ~ე: და ვითარ იხილა ხუტლუბუღა მეფემან დავით, მოუწოდა სპათა თვისთა,
წარმოემარ
თა, და თანა წარმოიტანა ძე მისი ვახტანგ: გარდამოვიდეს და დადგეს ტასისკარს
ქ[..]ვიშ

ხეთის მინდორსა აქათ მოვიდეს სირმონ ნოინის შვილი ყონჩიბაჳ ალიყანის შვილი
ყურუმჩი, რ~ლი დგის მთათა ჯავახეთისათა, რ~ლ არ~ნ არტანსა და სამცხეს შუა, და ყ~ნი
დიდებულნი სა
ქართველოსანი შემოკრბეს, და ჰყვეს ფიცი და სიმტკიცე ერთგულობისა, და მოსცა ძე
მისი მეფე
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მან, და მრავალნი თავადნი მისნი თანა წარმოატანნა, და წარმოვიდეს მსწრაფლ, და
მეფე და
ვით შეიქცა ქუთათისს. ხ~ მოიწინეს რა ყაინს არღუნს წ~ე, იხილა ყაინმან ვახ
ტანგ შეიყვარა სიკეთისა მისისათვის, რ~ იყო ტანითა სრულ, პირითა ჰაეროვან,
ტკბილ
მოწყალე, სიმართლის მოქმედ, უხვი მდაბალი, ენა ტკბილი, განმზრახი კეთილი,
ყ~ისა საქმი
სა მცოდნე, ამას ვახტანგს მოსცა მეფობაჳ ყ~ისა საქართველოსა, და დაჳ თვისი
ოლჯათ,
ცოლად, და წარმოგზავნა, და მოვიდა ტფილისს:
[მე] სამეოცდა [ოთხე] მერვე მეფე ქართლისა ვახტანგ, ძე დავით იმერელ
მეფისა ბაგრატოანი:
მეორე ვახტანგ:
ხ~ ვითარ მოვიდა მეფე ვახტანგ ქართლს შემოკრბეს კათალიკოზი და ეპისკოპ
ოზნი და მთავარნი, და დაადგეს გვირგვინი მეფობისა თავსა მისსა და დასვეს ტა
ხტსა სამეფოსა და აღასრულეს წესი კ~ხევისა, და დაიპყრა ყ~ლი საქართველო
ნიკოფსით დარუბანდამდე. თვინიერ ჯაყელ ციხის ჯვარელისა ბექასა, და გა
ნიხარეს ყოელთა მკვიდრთა საქართველოსათა რ~ლ მოეცა ნათესავი მეფეთა ჩ~ნ
თა, პატიოსანი ღ~თის მოყუარე ტკბილი და მოსამართლე ახოვანი და მჵნ
ე და სამჵედროთა ზნითა აღვსავსე, ამან აღიყვანა პატივსა ათაბაგობისასა და ამი
რ სპასალარობისასა ხუტლუბუღა, და მიუბოძა ორივე ჵელი და განგებაჳ სამ
ეფოთა, ხ~ დავით დაშთა ტაქარ ნოინის თ~ა თათართა შ~ა ჭირთა და იწროებ
ათა, და დედოფალი დედაჳ მათი დაშთა სკორეთს. და სხვანი ძმანი მისნი
მიმო იბნივნეს, ხ~ უმრწემესი ძმა მისი გიორგი რომელი უშვა ასულმ
ან ბექასამან, წარიყუანა პაპამან მისმან ბექამან, და აღზარდა იგი სახლსა
შინა თჴსსა, რ~ იყო იგი უმჯობესი ყოელთა კ~ცთა, ვ~რ ქვემორე სიტყუა
მან ცხად ყოსჱ ხ~ ვითარ გარდაჵდა წელიწადი ერთი, შეე
დვა სალმობაჳ ბოროტი ყაინს არღუნს, რ~ განჵმეს ყ~ნი ასონი მისნ
ი და ჵორცნი და ძვალნი დასცვივდეს და განიყარა ყოელი გვამი მისი,
და იყო სანახავად უშვერ და საზარელ, და კნინღა მიმსგავსებულ იყო მკ
ვდარსა, ვ~რ სნეულებდა არღუნ ენება ხუტლუბუღას რ~ა დავით მეფე

ყოს, და მოდგამი მის კერძო დაეცადა ნოინსა წინა, რ~ა წარუღონ მეფო
ბა ვახტანგს, ტაქარ თანა შეეწეოდა დავითს და ოვსთა მეფის ძე სახელით
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ბარეჯან იგიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს ამისთვის საბრჭოდცა წარდგეს თუ
რომელსა ჰმარ
თებს მეფობაჳ: ხ~ სხვათა მთავართა ქართველთა არა ჰსთნდათ მეფობა დავითისი, რ~
მტკი
ცედ დგეს ერთგულობასა ზ~ა ვახტანგისასა, ამისთვის არა მოსცეს მეფობაჳ დავითს,
და ადგილ
ადგილ სოფელნი, და ქვეყანა მოსცეს დავითს: და ვითარ განგრძელდა ზეგარდამო
რის
ხვა არღუნს ზედა, და სენი იგი განგრძელდებოდა ოთხისა თვისა ჟამთა განრღვეული
თავით
ფერჵამდე მოეწყინა ნოინთა, შეკრბეს და ზ~ა მიეტევნეს, და კარავსა შ~ა მოშთობისა
მიერ
სიკ~დილსა მისცეს: მასვე დღესა და ჟამსა რიცხვსა თვისასა მეათორმეტესა მარტსა,
რ~ლსა შინა
პატიოსანი და სანატრელი ცხებული ღ~ჳ მოწამე ბრწყინვალე დიმიტრი მეფეთ მეფე
მოკლა, სა
ცნაურ იქმნა, ვ~დ ამისთვის მოიწია სენი ბოროტი არღუნს ზედა, რომელ დასთხია
სისხლი
უბრალო მრავალი: მოკ~და არღუნ და ყ~ნი განმზრახნი მისნი რ~ნი მეფისა
სიკ~დილსა თანა შემწე
ყოფილ იყ~ნეს ყ~ნი მოისრნეს, და მიერითგან მიეცა ფლობაჳ დავითს, და ნოინნი
დავითისკენ იყ
ნეს: ეგრეცა მტკიცედ ეპყრა მეფობაჳ ვახტანგს: წარავლინეს ნოინთა კაცი, და
მოიყვანეს
ყაინად ქეღთუქონ ძმაჳ არღუნისი და დასვეს ტახტსა, და ჵელთ უგდეს ყ~ი საყაინო:
ამან შეიყვარა კეთილად ვახტანგ რ~ ამისთვის ჰგონა არღუნს ზ~ა მიწევნად რისხვა
იგი სასტი
კი და ვ~ა ესე ესრეთ იქმნებოდა, მაშინ შეედვა მცირე რაჳმე სენი ვახტანგ მეფესა
რ~ლისა მ~რ
შეისვენაცა, და მოკ~და მეფე ვახტანგ: სამ წელ მეფე ყოფილი საღ~თოთა, და
საკაცობოთა შინა,
სრული და შემკობილი, რ~ აღმზრდელიცა კეთილი, და მეცნიერი ესვა ფარსმანის
შვილი: ვ~ა
ცნა დავით დიმიტრი მეფის ძემან სიკ~დილი ვახტანგისი, განმწარდა სიკეთისა და
სიჭაბუკისა მისისა

თვის, და იგლოვა წესისაებრ და ფ~დ პატივსცა, და წარგზავნა გელათს სამარხოსა
მეფეთასა: ვ~ა
ესმა მამასა მისსა მეფესა დავითს სიკ~დილი სასურველისა, და ყ~თა მიერ
შეყვარებულისა ძისა მი
სისა ვახტანგისა, უზომოთა ტკივილთა და მწუხარებათა მოიცვეს, რ~ შეუძლებელ არს
მითხრო
ბა, თვითოეულისა: გარნა ესოდენ მოიცვა მწუხარებამან რ~ლ ვერღარა ჰპოვა ლხინება:
და
შ~დ მცირეთა წელთა მანცა შეისვენა პატიოსნითა სიბერითა აღსავსე: დაუტევა სამნი
ძენი პირმშო ვ~ემე კოსტანტინე, და მეორე მიქაელ და უმრწამესი ალექსანდრე, რ~ი
უშვა
დედოფალმან დიდისა პალიალოღოსის ასულმან კოსტანტიპოლისამან, და
საბერძნეთისა მპყ
რობელმან: ხ~ მიიღო მეფობაჳ კოსტანტინემ პირმშობისა ძლით, რომლისა მეფო
ბასა წინა აღუდგა ძმაჳ მისი მიქელ, და დაიპყრა ქ~ყანა რაჭისა და არგვეთი, და დღეთა
მათთა
იშლებოდა ქ~ყანა იგი, რომელთა საქმენი არა მოჵსენებულ არ~ნ, და არა ყვეს
მშვიდობა ვ~ე
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არა მიიცვალნეს, რ~ რ~ლსა ჟ~ა დაიზავნიან მყის შეიშალნიან : ხ~ ჩვენ პ~ლივე გზა
აღვლოთ
მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა, დაჯდა რა ქეღათუქონ ტახტსა ზედა, განდგა
ქალაქი სა
ბერძნეთისა ტუნღუზალო, რ~ი საბერძნეთით მოსრულ იყო ქეღათო, ჰგონეს
უცალოებაჳ ყა
ინისი, და განდგეს: მაშინ მოუწოდა ყ~ლთა სპათა მისთა, და მეფის დიმიტრის ძესა
დავითს და მთავართა
ქართლისათა: ხ~ შევედრა ტახტი, და ცოლი მისი და ხათუნნი ნოინსა ელგოზს: ხ~
ხუტლუბუღა
და სხვანი საქართველოსა მთავარნი დაუტევნა მუღნს რ~ ეშინოდა გამოსლვისათვის
ბერქალთასა,
თვით წარვიდა და დავით ძეჳ დიმიტრისი თანა წარიტანა: და ვითარ მიიწივნეს
ზუნღუზალო ქალაქ
სა გარე მოადგეს ოთხ თვე, და ვერ რაჳ ავნეს: და ვითარ მისჭირდათ მეხუთესა თვესა
იწყეს
ძლიერად ბრძოლად: რ~ დავით და მცირედნი ქართველნი ჰბრძოდეს, წარუღეს
ქალაქი და შიგან შე
ვიდეს, სადა იგი ქ~ეანენი ერთსა ყურესა შეკრებულ იყვნეს: და ევედრნეს დავითს
რათა შეიწყალ

ნეს, და ყაინმან არა ბოროტი უყოს: უსმინა და მცველნი დაუდგინნა და დაიცვნა, და
აღიღო
ხარაჯა და საჭურჭლე ურიცხვი, და მიერ წარმოვიდეს: ხ~ მუნ ყოფასა ფარეჯან ოვსთა
მეფისა
ძისასა: იწყეს ოვსთა ოჵრებად ჵოცად და რბევად, და ტყვენვად ქართლისა: და ქალაქი
გორი წარ
ტყვენეს, და თვისად დაიჭირეს ოვსთა: მაშინ შეკრბეს ქართლის ერისთავისა ბეგას წ~ე
ძისა ამა
დასი ყ~ნი ქართველნი, და მოადგეს გორსა, და მრავალგზის შეებნეს, და ქალაქსა შ~ა
მრავალი
კაცი მოკ~და ოსიცა და ქართველიცა, და დაწვეს გორი ს~დ: და ვითარ მისჭირდა
ოვსთა ციხი
დამან გარდმოუშვეს საბლით კაცი, და წარავლინეს მუხრანს მდგომთა თათართა თანა
რათა შე
ეწივნენ: ვ~ა ესმათ ჩამოდგეს შუა შველა ქმნეს და ზავი, და მიერითგან შეიქმნა
მტერობა შ~ს
ქართველთა და ოვსთა: ვიდრემდის მეფეთა შ~ს ბრწყინვალემან დიდმან სახელ
განთქმულმან გიო
რგიმ განასხნა და აღფხრნა: ხ~ ვითარ მოიწია ყაინი შ~ა, მოუწოდა დავითს და ჰრქვა
ვინათგან დასდევ თავი შ~ი მსახურებად ჩემთვის, და ჰსდგახარ ერთგულობასა ჩემსა
ზ~ა, მომიცემია
მეფობაჳ და სამეფო შ~ი ყ~ლი, და წარმოგზავნა ტფილისს, და დასვა ტახტსა მამისა
მისისასა, და
თანა წარმოატანნა სპანი საქართველოსანი შანშე და ხუტლუბუღა, და ყ~ნი
დიდებულნი,
და მოუწოდეს სამცხით ბექასა, და მან არა ინება მოსლვად: რ~ ფ~დ განდიდებულ იყო,
თვით
არღარა წარვიდის, არცა ყაინს წ~ე და არცა მეფეს თანა: წარმოუვლინა ძე თვისი
პირმშო
სამცხის სპასალარი სარგის: და ყ~ლი ნამარხევი რ~ლ აქვნდა მეფის დიმიტრისაგან
შევედრებუ
ლი, და სარტყელიცა იგი დიდ ფასისა: მოვიდა სარგის და მოიღო ყ~ლივე
დაუკლებელად მეფის
დავითის წ~ე, და დასვეს მეფე ტახტსა ზ~ა, და აკ~ხეს კ~ზმან აბრაჰამ, და
ეპისკოპოსთა:
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[მე]სამეოცდა [ხთე] მეცხრე მეფე ქართლისა დავით ძე დიმიტრი მეფისა
ბაგრატოანი
დ დავით

ხ~ მოსცა ყაინმან მეფეს დავითს ცოლად დაჳ თვისი რ~ლსა ეწოდებოდა სახელად,
ოლჯათ
რ~ლ ვახტანგ მეფეს ცოლად ესვა ხ~ დაიპყრა ამან დავით ყ~ლი სამეფო მამისა მისის
დიმიტრისი,
თვინიერ ბექას სამცხის მპყრობელისა, ა~დ იგი პატივსცემდა მეფეს დავითს,
მრავალთა ნიჭთა და
ძღვენთა წარმოუვლენდის: ხ~ დავით უმეტესთა ჟამთა იყვის წ~ე ყაინისა: დაღათუ
ფარეჯან ოვს
თა მთავარი მსახურებდა კეთილად მეფესა: ა~დ აქვნდა მტერობაჳ ქართველთა
ესოდენ გარდაეკიდნი
ან ერთმანეთსა რ~ლიცა მძლე ექმნის მოკლის: მაშინ წარვიდეს ქალაქსა ოვსნი
ვაჭრობად, და მოი
ქცეს და იხილეს გლახაკი, და მისცეს ქველის საქმე ოვსთა, რომელსა უპირველესსა
ეწოდა სათხისა
და მეორესა უზურაბეგ: და ჰრქვეს გლახაკო, ევედრე ღ~ა რ~ა დღეს ჩვენი, და
სურამელის ბეგას შვილის
ჵრმალი ერთგან შეიყარნენ, ვითარ წარვლეს მცირედ დახვდა ნადირობასა შ~ა მყოფი
რატი მცი
რითა კაცითა უსაჭურლო: მყის ზ~ა მოეტევნეს აღიღო ფარი და დაუდგა სივიწრესა
წყლის გასა
ვალსა და პ~ლ სათხეს უხეთქნა მუზარათსა განუპო და ჩამოაგდო, და მოკ~და: მერმე
უზურაბეგ
მოუჵდა, ჰკრა მასცა მჵარსა ჯაჭვიანსა, განუკვეთა მჵარი და ჩამოაგდო, და ყრმათა
რატისთა მოა
კვდინეს: იხილეს სხვათა ოვსთა და ივლტოდეს: ამისთვის იტყვის წწ~ყლი: უ~ი
ამპარტავანთა
შეჰმუსრავს კ~დ სხვა ჰჵმობს, აჵოცენინ უ~ნ ყ~ნი ბაგენი მზაკვარნი, და ენა დიდად
მეტყ~ლი:
ხ~ მოვიდა მწოდებელი ყაენ თუქალისი, წ~ე დავით მეფისა, და წარვიდა დავით,
რ~ლი იდგა მთათა არა
რატისათა: ვ~რ იხილა თუქალ დავით მეფე პატივითა შეიყვარა ინება რ~ლ ფიცთა
მიერ ქმნან ერ
თობაჳ სიყვარულისა: დაამტკიცეს ერთობაჳ, და წარმოვიდა მეფე შინა: და მისცა
დმანისი რომელ
აქვნდა ხუტლუბუღას ძმასა მანგასარისსა, და ვითარ გარდაჵდა მცირედი ჟ~ი,
წარვიდეს ნოინნი
რ~ნი თუქალისაგან ლტოლვილ იყვნეს, ვითარ ნავროზ დიდისა არღუნის შვილი, რ~ი
იყო კაცი მჵნე

ძლიერი ახოვანი, მანქანი შემმართებელი უმეტესობისა, ალიყანის შვილი ყურუმში
რ~ლისა
ძმა ბუღა მოეკლა თუქალს: ესენი მივიდეს ხვარასანს არღუნის შვილის ყაზანის თანა,
რ~ლსა აქ~ნდა
მამისაგან საუფლის წულოდ ხვარასანი, შეიყარნეს და ინებეს რათა ყაზან ყონ უფლად
და ყაი
ნად, შეკრბეს ესე ყ~ლნი, და წარმოემართნეს ბრძოლად ბაიდოსსა, და ვ~რ ცნა მოსვლა
ყაზანისა, მოუწოდა
მანცა ლაშქართა, და წარვიდა თუქალცა, სისწრაფითა ვერღარ მიიცადეს მეფე, აქაცა
დაიცვა
ღ~ნ რომე არ დახვდა: მიეგებნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს, შეკრბეს ურთიერთას და
სწორი
ძლევა იქმნა, უკუდგეს ორნივე და გაიყარნეს, რ~ ყაზან მუნ არა იყო, ნავროზ და
ხუტლუბუღა
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წარმოევლინა ნავროზ ჵელთ იგდეს, და ძლიერი ბრძოლა ჰყო ჯალირმან და წარვიდა
ყაზან ხვა
რასნით: ხ~ ევედრა ნავროზ თუქალს, რათა განუტეოს და ფიცით დაუმტკიცებდა რ~ა
ყაზან
ჵელშეკრული მოსცეს: ირწმუნა და განუტევა: და ვითარ მივიდა ყაზანს თანა, შეკრა
ქვაბი სპილენ
ძისა, და წარმოგზავნა თუქალს წინა, რ~ ენითა თურქულითა ქვაბსა ყაზან ეწოდების:
მოვიდა
ქვაბი შეკრული საბლითა, განუკვირდა და დაუმძიმდა თუქალს რ~ მოსრულ იყო
არარატისა
მთასა: მაშინ კ~დ წარმოემართა ყაზან უმრავლესითა სპითა უგრძნეულად, და უჟანს
დაესხა ბაიდოს შეიპყრეს და მოაშთვეს და მისთანა მრავალნი ნოინნი, ხ~ აქაცა დაიცვა
ღ~ნ
მეფე: ხ~ ვითარ ცნა სიკ~დილი ბაიდო ყაინისა თუქალ: ივლტოდა და მივიდა სამცხეს
ბექასას,
რომელი მთავრობდა ტასის კარითგან ვ~ე კარნუ ქალაქამდე: და შვილი წარგზავნა
მეფეს დავითს წინაშე
და მას შეჰვედრა: და ვითარ მოვიდა ყაზან ადარბადაგანს რომელ არს თავრეჟი,
წარმოუვლინა მოცი
ქული მეფესა და ბექასა, რ~ა მისცენ თუქალი და შვილი მისი, ერთგზის და ორგზის,
და არა მისცეს:
ა~დ იურვეს რათა შეუნდოს, და მოსცა პირი და ბეჭედი უვნებლობისა, და მისცეს
თუქალი, ვ~რ
ცნა ყურუმჩიმ წარყვანა თუქალისა ურდოსა მოეგება ელჩსა ყაინ ყაზანისსა ნაჵიდურს

და წაგვარა თუქალი, და მოკლა სიკ~დილისათვის ბაიდოსა: და მეფემან დავით მოსცა
შვილი მისი
და ყოველი საჭურჭლე, და სიმდიდრე ყ~ლი რომელი შეევედრა ოვსთა მთავრის
ფარეჯანისა, რ~ლი
იდვა ციხესა ატენისასა: რ~ ესე დაიმადლა ყაინმან ყაზან: გარნა მეფემან ვერ გულს
იდგინა
წარსვლა ურდოსა, შიშისათვის რომელ ჰქონდა სიყვარული თუქალისი: კ~დ სხვაცა
იყო შიში
ურდოს წარსვლისა: რ~ ზემო ჵსენებული იგი ნავროზ არღუნ აღას შვილი მტერი იყო
ყ~თა
ქ~ეანეთა, ვისცა ჰგონებდა ჰსჯულისა დატეობასა დაჰპატიჟს, და მუსულმანად
მიაქცევდის
თვინიერ ცნობისა ყაზან ყაინისა, და კ~დ რაჳმე ბოროტი, ამისთვისცა ბოროტად
მოკ~და ვითარ
ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს: ხ~ ესე ნავროზ განდიდნა თვინიერ ყაინისა განაგე
ბდა საქმეთა საურავთა, და აქვნდა მტერობაჳ ქ~ეანეთა, და განემზადა ს~დ დაქცევად
ეკლესიათა,
თავრეზსა და ყ~თა ქალაქთა შ~ა, და მოიყვანა ეპისკოპოსი მარღა ქალაქისა ნათესავით
და სარ
წმუნოებით ნასრანი, რ~ლი იყო კაცი მოწყალე და სახიერი ფ~დ სათნოებიანი პ~ლთა
ყაინთა
გან პატივ ცემული, და მამად ყაინთაგან [პატი] სახელდებული: ესე პყრობილ ჰყო, და
მრა
ვალნი გვემანი და ბასრობანი შეამთხვივნა და ტევებისათვის ჰსჯულისა, ხ~ იგი
ახოვნად წინა
აღუდგებოდა, და მოითმენდა შეურაცხყოფად ჰსჯულისა მახმადისა მიერ
ქადაგებულისა ამისთ~ს
ექსორიობად დაისაჯა, რ~ იყო ფ~დ მოხუცებულ: ამას ზ~ა ესეცა შესძინა ბოროტი
ნავროზ,
1-28 სტრ., 222v
წარმოავლინა კაცი ერთი უკეთური ნათესავი მისი რ~ა მოაოჵრნეს ეკლესიანი ყ~ა
საქართვე
ლოსა: პ~დ მოაოჵროს საყოფელი ყ~დ უბიწოსა ვარძიისა ღ~ის მშობელისა საყდარი,
და ყ~ა საქარ
თველოსა რაჳცა პოოს მას შინა სიმდიდრე, ჰგონებდა უზომოსა
სიმდიდრესა, ოქროსა და ვეცხლსა, თვალთა და მარგალიტთა პატიოსანთა მრავალთა:
პირველად უკ~ჲ წარმოვიდა და მოიწივა ნახჭევანს, იწყო ღვევად ეკლესიათა, მოიწია
რისხვა ყ~დ

წმიდისა ვარძიის ღ~ის მშობელისა მას ზ~ა რომელ მოვიდოდა ასაოჵრებლად
ვარძიისა ღ~ის მშო
ბელისა, და პატიოსნისა ჯვარისა დასამხობლად, ამისთვის მეხ დატეხილ იქმნა და
განგალა მეხმან
ს~დ, და დაიწვა ძვალთურთ:ესრეთ საკვირველებითა დაუწვა სამყოფი თვისი ვარძიის
ღ~ის
მშობელმან: ხ~ ნავროზს ზედაცა მოიწია რისხვა ღ~ისა რ~ განრისხდა ყაზანი
ყაინ უსამართლოებისათვის და ბოროტთა საქმეთა მისთათვის: იყო ყაზან ფ~დ რამე
კეთილი, და
უბოროტო გონება, და სამართლისა მოქმედ, უფროს ყ~თა უწინარეს ყაინთა ესოდენ
რ~ლ ჯაჭვი
განება ორთა შეშათა ზედა, და ეჟვნები მოება მრავლად, რათა გლახაკნი უღონონი და
უქონელ
ნი ყაინს და ნოინთა წინა მოსვლისა უღირსნი და მოჩივარნი მივიდოდენ და
შეარყევდენ ხესა, და
ჯაჭვსა, და ესმოდის ყაინსა ჵმა ეჟვანთა, და ცნას რომელ სასჯელი უძს გლახაკთა, და
შეურაცხთა
კაცთა, რ~ი თვით განიკითხის პირისპირ: ეს ოდენ უყვარდა სამართალი, რ~ლ დღეთა
მისთა არა იქ
მნებოდა ძალი და უსამართლება, არა დიდთა და არცა მცირეთაგან: ამისთვის
რისხვეუ
ლი ნავროზ ვლტოდა ხორასანს, რომელ დევნა უყო ზემო ხსენებულმან ხუტლუშა
ნოინმა,
მიეწია და მოაკ~დინა იგი და შვილი მისი, და ყ~ლი ნათესავი მისი მოისპო ქვეყანით
სახსენებელი
მისი, ვ~ა წერილარს მოისპენ უღ~თო რათა არა იხილოს დიდება ღ~ისა და კ~დ
წარწყმდა სახ
სენებელი მისი, და ესრეთ დამშვიდდეს თათარნი მისნი, იწყო ყაზან ყაინმან განგება
ქ~ყა
ნისა სიმართლითა, და მსჯავრთა კეთილთა: ამათ ჟამთა წარმოავლინა მოციქულნი ყა
ზან ყაინმან, და იჵმო მის წ~ე დავით მეფე, ხ~ იგი მსწრაფლ განემზადა, და მოვიდა
კახეთს, და ჲე
რეთს მივიდეს ჲერ კახნი დიდებულნი და აზნაურნი დავით მეფის წ~ე, ერისთავი
სამადავლა კაცი
ყ~ითა სამჵედროთა ზნითა შემკობილი, და მოისარი რჩეული მსგავსი მოსომახოსა
ებრაელი
სა, დაყო მცირედ ჟ~ი, ერეთს და განეზრახა ვაზირთა უკეთუ წარვიდე ურდოსა
მეშინის ყაინის
აგან: ა~დ დაუმტკიცებდეს ვაზირნი წარსვლასა: ხ~ მეფემან არა ისმინა მათი და შეიქცა
გარე

რ~ აქვნდა შიში თათართაგან და ყაინის ხილვისა, და მოვიდა მთიულეთს უკუდგა
ჟინვანს, შეკრა
სიბა და მცველნი დაუდგინნა: ხ~ მეფე დავით მთიულეთს დგა, და წარავლინა ძმა
თვისი ურწამესი
1-28 სტრ., 223r
ვახტანგ ელჩად დიდისა ბათოს შვილის შვილისა ყაინისა: და უქადა გზა გამოსვლად
ყაინს
ზედა, და მან კეთილად შეიწყნარა, და უქადა ქ~ყანაჳ და საჭურჭლე მრავალი, ვითარ
ცნა დავი
თის უკუდგომა ყაზან, წარმოგზავნა ხუტლუბუშა მხედართ მთავარი, რომელსა იგინი
ბეგლარ
ბეგობით უჵმობდენ სპითა დიდითა, მოვიდეს და დადგეს ტფილისს, გაგზავნეს
მოციქული მეფესა
დავითს თანა, და ითხოვეს კაცნი სარწმუნონი მისანდობელად: და აძლევდეს ზავსა,
და სთხოვდეს
ერთგულობასა ყაზანისასა, და არა მიქცევასა მტერთა კერძო: და მან წარმოგზავნა
კ~ზი აბრაჰამ,
ბურსელი ი~ნე და ტფილისის ყადი, და ითხოვნა მძევალნი, და ფიცად მიჰპირდა: ხ~
მათ ფიცეს ჰსჯუ
ლისაებრ მათისა, და მისცეს მძევლად ხუტლუშას შვილი სიბუჩი, ყურუმშის ძმა არფა
და სხვა
თა ნოინთა შვილნი: და მისცეს ბეჭედი ყაინისი, და სიმტკიცე უვნებელობისა, და იგი
მოვიდა ნახვად
მათდა, და აღუთქვა წარსვლა ურდოსა: ხ~ ხუტლუშამან შეიწყნარა პატივითა და
განუტევა: ხ~
დავით იქცა თვისადვე, და მძევალთა მისცა ნიჭი დიდი და განუტევნა: ხ~ ვითარ
მოიწია არე
გაზაფხულისა, აწვიეს კ~დ მეფე დავით ურდოსა და არა ინება წარსვლად რ~ აქვნდა
შიში, ამის
თვის წარავლინა ძმა თვისი ბაადურ დიდისა ყაინისა ოთახას წ~ე: ვ~რ ჰსცნა ყაზან
ყაინმან კ~დ
წარმოავლინა მთავართ მჵედართმთავარი ხუტლუშა სპითა ურიცხვითა: მოვიდეს
სომხითს, და კ~დცა აწვივეს
მეფე მისვლად, და აღუთქმიდეს ნიჭთა დიდთა: და კ~დცა წარავლინა კ~ოსი აბრაჰამ
ყადი ტფილისი
სა, და ი~ნე ბურსელი, და აღუთქვა მისლვად, ცნეს თათართა რ~ მიზეზობდა,
მომართეს შესლვად
მთიულეთს, მოაოჵრეს სომხითი, ქართლი, თიანეთი, ერწო, და დადგეს მუხნარს ხერკ
ბაზალეთს

ერწოს, და თიანეთს, და ვერ ეტეოდეს სადგომად, და არბევდეს ქართლსა და ზემო
ხსენებულთა ქ~ყა
ნათა ტყვე ჰყვეს რომლისა არა იყო რიცხვი, და მოსრეს პირითა მახვილისათა
რაოდენი ჰპოვეს,
და მიეცა ქ~ყანა განსარყვუნელად ცოდვათა ჩვენთათვის: რ~ ამას წელსა გამოჩნდა
ვარსკვლ~ვი
კვიმატი ლახვრის სახე ჩრდილოთ კერძო და დადგა ვ~ე ოთხ თვემდე, და ყ~თა ღამეთა
იხილვებოდა, ვარსკ~ლავი
იგი ლახვრის სახე, და იტყოდ ეს ლახვრითა მოწყვედასა მოასწავებს: კ~დცა ინებეს
თათართა ზავის ყო
ფა მეფისა, და გაუგზავნეს მოციქული რათა მეფემან შეჰფიცოს ერთ გულობასა ზ~ა
ყაზანისსა, და არა
მისცეს გზაჳ ბათოს შვილის შვილსა დიდსა ყაენსა ოხთას: და ესრეთ ჟამად შ~ა იყოს:
მისცეს
სამეფო მისი, და ჰყვეს ფიცი და აღთქმა ურთიერთს, და წარმოგზავნა დედა თვისი
დედოფალი, და ძმა
მისი უმრწამესი მანოველ, და კ~ზი აბრაჰამ და დედოფალი ცოლი მეფისა ოლჯათ
წარმოავლინა,
რათა წარვიდეს ურდოსა, და იურვოს საქმე მისი: და მოიწივნეს ურდოსა, იხილნა
ხუტლუშამან
და პატივითა შეიწყნარნა მსწრაფლ უკურიდნა, მოსცა ტფილისი და სამეფო მისი და
წარვიდა ურდოსა,
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და წარიტანა დედოფალი ოლჯათ, და კ~დ დამშვიდდა მოოჵრებული ქ~ყანა:
და ვითარ გარდაჵდა ზამთარი იგი და მოეწურა არე ზაფხულისა წარმოავლინეს
მოციქული მეფისა
დავითის წ~ე, რათა ცნას, უკეთუ არს ერთგულობასა ზ~ა ყაინისასა, ანუ არა: და ცნა
კაცმან მან
რომელ ბაადურ წარევლინა დავითს ოთხოს თანა, და გზა ექადა გამოსვლად: აცნობა
ყაზა
ნს, ხ~ განწყრა და წარმოავლინა ყურუმში, და აღინჯა ვინმე შინაური მისი, და შანშე
მჵარ
გრძელი, და მოუწოდეს ძმასა დავითისასა მცირესა გ~ის, რომელი ეშვა ასულსა
ბექასასა, და მას აღეზა
რდა, რ~ლი მარტო ეშვა დედასა ვ~ა მარტო რქა, რ~ ვერ შემძლებელ იყო ბუნებაჳ
დედათა სხვათა
სა ეგე ვითარსა მრავალთა შობად, ვითარ ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს: ხ~ ესე გ~ი
იყო

სახლსა ბექასასა, რ~ ესე ბექა განდიდებულ იყო და აქვნდა ტასის კარითგან, ვ~ე
სპერამდე, და
ვ~ე ზღვამდე, სამცხე აჭარა, შავშეთი, კლარჯეთი , ნიგალის ჵევი, ხ~ ჭანეთი ს~დ
მოსცა ბერძენმან
მეფემან კომნინოსმან კირია მიხალ, და ასული ბექასი ცოლად მიიყვანა: ამისთვინ
აქვნდა
უმრავლესი ტაო, არტანი, კოლა, კარნი ფორა, ამათ შ~ს ქ~ყანანი ციხენი არტანუ
ჯი, და უდაბნონი კლარჯეთისანი და დიდებულნი აზნაურნი და მონასტერნი ყ~ნი
მას აქ~ნდეს
და ხარაჯას მისცემდა ყაზანსა, და ლაშქრითა შეეწეოდა: ამას სთხოვეს ყრმა გ~ი, რ~ა
მისცეს
და მეფე ჰყონ ქართლსა დავითის წილ ძმისა მისისა, რ~ლი აღასრულა და მისცა და
თ~ა წარატანა
ლაშქარი დიდი: ხ~ წარიყვანეს ესე გ~ი და დასვეს ესე ტფილისს მეფედ, დაღათუ
მცირე იყო, ა~დ
წინა დაუსახვიდეს უძლეველობასა მეფობისასა, და წინა მოასწავებდეს:
[მე] სამეოცდა [ექვსე] მეათე[რთმეტე] მეფე ქართლისა გ~ი, ძე დიმიტრი მეფისა,
და ძმა დავით მეფი
სა ბაგრატოვანი: დ გიორგი.
ხ~ იყო ყრმა მცირე, გიორგი მეფედ ტფილისისა, და ვ~ რ მოიწია გაზაფხული, კ~დ
წარმოავლინა ყაზან ყაინმან, იგივე ხუტლუშა სპითა ძლიერითა, და მრავალნი ნოინნი
სხ~ნი,
და დადგეს ზემო ჵსენებულთა ადგილთა, მოაოჵრეს ქართლი უბოროტესად: ხ~ მეფე
დავით
დადგა ჵადას: მაშინ ქვენაფლაველი შალვა გამოექცა მეფესა აღსავსე ნიჭთა მიერ მის
ითა რ~ნი მას ჟ~ა მენიჭნეს, არა მოიხსენა წყალობა ეგოდენი: და მივიდა ხუტლუშა
ნოინთანა:
ხ~ მან განიხარა და პატივითა შეინახა, და წინამღვრად გზისა აჩინა, და შევიდეს გზასა
ხვარა
ზმის ჵევისასა, და განვიდეს და განვიდეს მთასა შ~ს ცხავატსა, და ცხრაზმის ჵევთა
რომელ არს ლომისა, და ვითარ
ცნა დავით ორგულობა შალვა ქვენა ფლაველისა, შედგა ციკარეს, რ~ ციკარე
მტერთაგან უბ
რძოლველ არს, ჩავლო ხუტლუშამან, და განვიდეს ჵადას, და გარდავლეს ჵევსა,
მიმართეს გვე
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ლეთს, რ~ მუნ შინა ჰგონებდეს მეფესა დავითს, და გარე მოადგეს სტეფან წ~ა
სოფელსა,

და განგებითა ღ~ჳთა განმაგრდეს, რ~ წინა მავალნი თათართანი იყვნეს ქვენა
ფლაველი შალ
ვა, და ოვსთა მთავარი ბაყათარ, და მუხნარს მდგომი თათარი ბანთანაღუთ: ხ~ ვ~რ
ცნეს
რ~ სტეფან წმიდელთ ვერას ავნებდეს, და ვ~ა ცნეს რ~ მეფე მუნ არა იყო, ითხოვეს
საზრდე
ლი მცირე სტეფან წმიდელთაგან, მოსცეს და აიყარნეს, და გარდამოადგეს ჵადასა:
ხ~ მეფე ცი[.]კრეთს იყო, დაამტკიცეს, და დაადგეს ერთგულობასა მეფისასა სურამელი
აჰმადა,
და ამირეჯიბი აბაზას ძე ჭილა, და აზნაურნი და სომხითარნი, და დიდი ერთგულობა
აჩვენეს: ხ~
ვითარ ცნა ხუტლუშამან მეფისა ციკარეს დგომა: განჰყო ლაშქარი, და რიმელიმე
წარავლინა
ცხაოტით გზასა რათა ეგრე შევლონ ციკერსა, რ~ლი ესე შეუძლებელ იყო: მაშინ ქვემო
შეს
რულთა ლაშქართა შევლეს გზაჳ ცხაოტისა, და განვიდეს ცხაოტს: ვითარ ცნა მეფემან
და წარავ
ლინა მცირედნი ლაშქარნი, და იქმნა ომი ძლიერი, და მოსწყდა თათარი ურიცხვი, რ~
შემოსრულ
იყნეს იწროსა გზასა კაცი მეორე ვითარ ხუთასი, რ~ნი ვერღარა გამოესწრნეს გზისა
სივიწროებისაგან:
შეიპყრეს ხუთასივე, რომელნი მე მოკლეს, და რომელნი მე დარჩეს მოჰგვარეს მეფესა,
ხ~ სხვანი ივლ
ტოდეს, და სპანი მეფისანი გამოვიდეს ჵადის თავსა გორასა რასმე, რომელ არს
ციკარეს პირისპირ,
და იქმნა ომი ძლიერი: რ~ კეთილად ჰბრძოდეს შინაურნი მეფისანი ჵადელნი, და
ზოგნი ჵევით მოსრ
ულნი რჩეულნი, და უმეტეს მოისრვოდეს თათარნი, რ~ დიდათ ავნებდეს
მთიულელნი, იყვნეს
ფერჵითა მალე, ცხენოსანი ვერ შეუვიდოდა საომარად, და ქვეითათ იბრძოდეს
თათარნი რ~ლთა
შემწედ ჰყვა იოვანეს ძე შანშე, და ორნი რომელ სხდეს გორს მესხნი, ლაშქარნი რ~ნი
წარმოევლინ
ნეს სამცხით მთავარსა ბექას თორელნი, თმოგველნი, და ტაოელნი, და განგრძელდა
ომი ვ~ე მიმ
წუხრადმდე, გზათა სივიწროითა არა აღერინეს ურთიერთს განიყარნეს და უკუდგეს
ჵადას თა
თარნი, დაუშველათ ღ~ნ მეფესა რ~ ცხაოტით შესული ლაშქარი ივლტოდა, და ვითარ
ხუთასი ოდენ

კაცი შეიყარა, და ხუტლუშაცა დიდი ვნებოდა, იხილა სიმაგრე ქ~ყანისა ხუტლუშამან,
და ცნა
რომელ არა ეგების შესვლა ციკარეს: აიყარა ღამით გზასა ლომის თავისასა დაესხა
ქართლს
დაღათუ ვინმე დარჩომილ იყო მოსრა და ტყვე ჰყო, და მოაოჵრეს ქართლი და
წარვიდეს ყაინს ყა
ზანს წინაშე: ხ~ მოიწია რა არე გაზაფხულისა, წარმოემართა იგივე ხუტლუშა
სიტვითა
ყაენისათა, სპითა უძლიერესითა, და მოიწია ტფილისს, და ეგულვებოდა შესვლად
მთიულეთს და ვ~რ
ცნეს დიდებულთა ამის სამეფოსათა გაჰნკრთეს და ეძებდეს ღონესა რათამცა განერნენ
პირისა
გან თათართასა, ქვეყანა თუღა სადამე დარჩომილ იყო შეკრბეს მეფესა დავითს წ~ე, და
მოახსენებდეს
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რათა წარვიდეს ყაზანს წ~ე, და სიმტკიცე აღიღოს უვნებელობისა: ისმინა მეფემან, და
დაა
მტკიცა წარსლვა ურდოსა: ჰ სთხოვა ზავი და ფიცი: ხ~ მან დიდად განიხარა და
აღუთქვა უვნებ
ელ ყოფა მეფისა, და დაცვა ქ~ყანისა უკეთუ ოდენ იხილოს ყაინი, მიერ წარმოგზავნოს
დაცვული
მშვიდობით: ამას პირსა შ~ა იყო ბურსელი ი~ნე: აღიღო პირი მტკიცე, და მოვიდა
მეფის წ~ე: იხილა რა
პირი სიმტკიცისა, განეხარნეს ქართველთა ჲერ კახთა, და აწვევდეს წარსვლად და
მძევალთაცა
აძლევდეს: ხუტლუბუშა სარწმუნო კაცი არს და არა ეცრუვების აღთქმასა. ვგონებ
კეთილად შეწ
ყობასა. გარნა მეფემან არა ისმინა, რ~ შიში აქვნდა თათართა, და დადგა გველეთს: ხ~
ვითარ ი
ხილეს დიდებულთა მოოჵრება, უმრავლესნი წარვიდეს კითხვათა მეფისათა
დაცვისათვის ქ~ყანისა:
ხ~ ხუტლუშა კეთილად შეიწყნარებდა ვინაცა მოვიდოდა: კ~დ მოაოჵრეს ქ~ყანა
ქართლისა ზემო
ჵსენებულნი, თვინიერ მთიულეთისა, და წარვიდეს ურდოსა: ხ~ ვითარ მოეწია
სთველი
ჩამოდგა ცხრაზმის ჵევსა მეფე დავით, და აოჵრებდა მამულსა შალვა
ქვენაფლაველისასა ორგულო
ბისათვის: მაშინ უღონო იქმნა ქვენა ფლაველი, ევედრა სურამელსა მსახურთ
უხუცესსა ქართ

ლისა ერისთავს აჰმადას, რათა იურვოს მეფეს წ~ე მოახსენა მეფესა და არა ინება ამის
თვის დაჭირვა
ა~დ მიუბოძა აჰმადას: გარდაიყარა თავსა ნაცარი შალვამ და თქვა ესემცა არს
მისაგებელი ორგულ
თა მეფეთასა, და შეუნდო მეფემან შალვას: ამა ჟამთა წარმოვიდა ძმა მეფისა ვახტანგ,
რ~
იკლო რამე სიყვარული, და სიკეთე ძმისა თვისისა დავითისაგან, რ~ შეპყრობილცა
ჰყვა, დაპატიმრებული
ციხესა ჟინვანისასა, გამოიარა და მოვიდა ი~ნე ბურსელისასა, და ჰრქვა არღარა ბ~რტი
მიქმნეს და
შეურაცხება წ~ე ძმისა ჩემისა: აწე არა წავალ ურდოსა მტერთა მისთა თანა: აწ
წარავლინე კაცი წ~ე
მეფისა ძმისა ჩემისა, და აუწყე ჩემი თქვენსა მოსვლა, თუ ჰნებავს და ფიცით
შემიჯერებს რ~ლ არა ავი
მიყოს, და არღარა შემიპყრას მის წ~ე მივალ და მცირე სარჩო მომცეს: ხ~ მან წარავლინა
კაცი მე
ფისა დავითის წ~ე, და მოახსენა ესე ყ~ლი: ხ~ მეფემან განიხარა და ფიცითა
მოიმტკიცა, და წარიყვანა ძმაჳ
თვისი, და კეთილად ხედვიდა: და კ~დ ჰგონებდა განდგომასა, ამის ძალით რ~
შაბურის ძმის ასული შეირ
თო ვახტანგ ცოლად, და ვერღარა თავს იდვა ვახტანგ უპატიოდ ყოფნა, და წარვიდა
ურდოს ყა
ზანისა წ~ე: ხ~ მან პატივითა შეიწყნარა და მოსცა მეფობა: და წარმოატანა ხუტლუშა
ნოინი სპი
თა უძლიერესითა, და მოვიდა ტფილისს, და მუნ შემოიპირნეს ყ~ნი თათარნი და
ქართველნი, და სამ
ცხის ბატონის ბექას შვილი სარგის სპასალრი, ტაოელნი, თორელნი თმოგველნი, და
სომხითა
რნი, რ~ შანშე პ~ლვე იყო მუნ:
[მე]სამეოცდა [შვიდე] მეათერთმეტე მეფე ქართლისა ვახტანგ, ძე დიმიტრი
მეფისა, და ძმა დავით მეფისა,
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და გიორგი მეფისა ბაგრატოანი: მესამე ვახტანგ.
ხ~ ვითარ ცნა მეფემან დავით რომელ ვახტანგს მეფეთა ჰყოფენ წარმოავლინა იგივე
ბურსელი
ზავისათვის, და აღუთქვა ურდოს წასვლა, რ~ა ფიცითა შეაჯერონ და მოსცენ მძევალი:
ხ~ ხუტ

ლუშამან შეჰფიცა, და ყ~ი სათხოვარი აღუსრულა, და წარვიდა ბურსელი, და მოვიდა
მეფის წინაშე:
ხ~ მან განიხარა, და წარმოავლინა დედოფალი ოლჯათ, და კ~ზი აბრაჰამ, და
ბურსელი მოვიდეს მუ
ხნარს ხუტლუშა, და სხვანი ნოინნი, ბაზალეთს წინა მოეგებნენ დედოფალსა
ოლჯათს, და ვითარ
ყაინს ეგრეთ პატივ სცეს, და მოსცეს ფიცისა სიმტკიცე, და ბეჭედი ყაინისა, და ჵელის
მანდილი: რ~ ესე ა
ქვნდა სიმტკიცე ფიცის მინდობისა, და აძლივეს ხუტლუშას შვილი სიბუჩი მძევლად,
გარნა ოლჯათ
დაიმჭირეს, და არღარა წარავლინეს: ა~დ კ~ზი და ყადი, და ბურსელი წარგზავნა,
რათა მოიყვანონ
მეფე: ვითარ მივიდნენ მეფის წინაშე ცნა ოლჯათის აღარა მოსლვა, მიზეზ ჰყო და
არღარა ინება
ნახვა თათართა დიდი რაჳმე რიდის რიდი და შიში აქვნდა: წარავლინა იგივე კ~ზი
ყადი, და ბურსელი
ითხოვა ოლჯად და აღუთქვა ხილვა: და ვითარ მივიდეს ხუტლუშას თანა, ცნა არა
მოსლვა მეფი
სა, ჰრქვა ბურსელსა კაცო სატყუარის რაჳ არს მე მტიცითა ფიცითა შემიფიცავს, და არ
მოვიდა:
აწ მიიღე ტყუილისა ნაცვალი პატიჟი, და განრისხე ბულმან მოაკ~დინა ბურსელი,
რ~ლისა გვამი
აღიღო შანშემ, და წარგზავნა სამარხოსა მისსა: ხ~ ვახტანგს დაუმტკიცეს მეფობაჳ, და
ოლჯად წარავლინეს ურდოსა, და თათარნი კ~დ წარვიდეს მთიულეთს, და
გარდავიდეს გველეთს
რ~ მეფე შედგომილ იყო და დიდად ავნებდა სიმაგრეთა შესრულთა თათართა, გარნა
სიდიდითა არა
აკლდებოდა: ხ~ ვითარ იხილეს სიმტკიცე, და უბრძოლველობაჳ გველეთისა აიყარნეს
და წარმოვიდეს
რ~ ქართაცა მოჰბერეს: და იწყო თვითვეულმან მოსლვა, მოესწრენ მთიულნი, და
მრავალი მო
კლეს, ეგრეთვე ზანდუკის ჵევს შესრულნი თათარნი მრავალნი მოისრნეს, და
შთამოვიდეს ქართ
ლს, და წარვიდეს ყაზანის წ~ე, და მიჰგვარეს ოლჯათ: და აღარ მოსცეს მეფესა დ~ფლი
ოლჯათ:
ხ~ ვითარ ცნა მეფემან არღარა მოცემა ცოლისა თვისისა ოლჯათისი, იქორწინა
ქართლისა ერის
თავისა აჰმადის ასული ფ~დ ქმნულ კეთილი: ამათ შფოთთა რა შა იყო ქ~ყანა
ქართლისა,

რ~ არა იყო მათ ჟამთა შ~ა თესვა და არცა შენობა, ყ~დვე ვითარ დღეთა აქაბ მეფისათა
ელიას მიერ
სამ წელ და ექვს თვე: გარნა აქა ხუთ წელთა იყო ოჵრება: რ~ ესოდენთა ბოროტთათვის
და სიბილ
წეთა სოდომურთა ცოდვათა შემოსურისათვის, განრისხნა ღ~ი ,და ვიქმნენით
მიცემულ პ~დ მცირე
სა ტყვეობასა, და მეორედ ბარბაროზთა მიერ სრვასა, და ჵოცასა, და მესამედ იქმნა
პურის მოკ
ლებაჳ, რ~ ყ~დ არა იპოვებოდა სასყიდლად არცა დიდითა ფასითა, ესოდენ განძვინდა
შიმშილი რ~ლ
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მძოვრსა არა წმიდისასა ურიდლად ჭამდეს სავსე იყნეს უბანნი და ფოლოცნი გზანი
მინდორნი და
ქალაქნი, და სოფელნი მკუდრებითა, ყრმანი მკერდთა დედათა ძუძუთა ლეშკთა
სწოვდიან, და უმ
რავლესი ერ ი ქართლისა სამცხეს წარვიდეს ქვეყანად ბექასასა, სადა იგი იყოფებოდა
იპოებოდა პური სასყი
დლად, ფ~დსა და უზომოსა მოწყალებასა შ~ა, იყო მეუღლე ბექასი ვახახი რ~ი იყო
ყ~ითურთ შე
მკობილი: და ვითარცა დამტკიცდა მეფობაჳ ვახტანგისი რ~ ყაზანმან ჵელთ უდვა
სამეფო
და დაიპყრა ტფილისი და ყ~ლი სომხითი, დმანისი, და სამშვილდე, ხ~ არა წინა
აღუდებოდა ძმასა
თჴსსა [ძმისა] დავითს: რ~ იყო ვახტანგ ყ~ითურთ სრულ სარწმუნოებითა მტკიცე,
ეკლესიათა პა
ტივისმდებელ, მშვიდ და მდაბალ არა მოშურნე მყუდრო და უშფოთველ: ხ~ ამათ
ჟამთა უ
მეტეს განდიდნა მთავარი ბექა: ამათ ჟამთა გამოჩნდეს თურქნი საბერძნეთით მყოფნი
რ~ლნი დაემკვიდრნეს ზაფხულით მთასა პარხლისათა და ზამთრის მახლობელად
პონტოსა, და
შეკრბეს ვითარ სამოცი ათასი რომლისა თავად იყო აზატ მოსე, კაცი მჵნე და ძლიერი:
ესე
აზატ მოსე წარვიდა ყ~ითა ძალითა მისითა მოოჵრებად ყ~ისა საქართველოსა, და ვ~რ
მოიწია ბა
სიანს და ტაოს, იწყო მძვინვარედ ოჵრებაჳ ჵოცა და კლვაჳ, რ~ლ ესოდენი სული
მოისრა
და ტყვედ იქმნა ვ~დ შეუძლებელ არს მოთხრობაჳ, ვ~რ ბერნი ყრმანი და ჭაბუკნი
უწყალოდ მოი

სრვოდეს, და ჩვილთა ყრმათა დედისა ძუძუთა შინა მოჰკლევდიან რ~ არა ჰგონებდეს
თურქთა გა
მოჩენასა, ამისთვის ყ~ლი სოფელი ტაოსა შეუძრველად დახვდათ და ვერა სადა ვინ
ივლტოდა ამისთვის
ურიცხვნი მოისრეს, და ესე ზომ მოოჵრდა ტაო, რ~ლ ვაშლოვანით წარსრულნი
თურქნი შთავიდეს
მუძღულს, და ნიგალის ჵევსა უვალთა ადგილთა, რ~ნი მოისრნეს ჵერჵემელის ძეთა
აზნაურთაგან:
მაშინ ერისთავი ტაოსა თაყა ფანასკერტელი უღონო იყო სიმცროსათვის ლაშქრისა,
გარნა ეგ
რეცა მცირე წყობა ჰყო თორთომის ციხისა ძირსა და დიდად ავნო: გარნა
სიდიდისათვის თურქ
თასა ქ~ყანით მისით ვერ განასხა, ა~დ თურქნი უმეტეს განძვინდეს, და მოაოჵრებდეს
ტაოსა:
ხ~ მოიწია ანმბავი მთავარსა თანა ბექასა, რ~ისა თვისცა დიდად ტკივნებულ იქმნა ვ~რ
ხვდებოდა
გონიერებასა, და სიბრძნესა მისსა, და მოუწოდა ყ~ თა მის ქვეშე დაწესებულთა, და
წარემართა წყო
ბად თურქთა, და ვ~რ მიიწია ბასიანად ესმა ვ~დ თურქნი წარვიდეს საზამთროსა
სადგურსა
მათსა და ვერ ესწრა, შეწუხდა ბექა მოოჵრებისათვის ტაოსა გარნა შეიქცა სახლად
თვისად:
ეძვინებოდა სულსა მისსა მოსლვა ტაოდ და ვ~რ ანტაკრად ეტყინებოდა სული მისი
წყობად თუ
რქთა: მოუწოდა ყ~ლთა წარჩინებულთა სამცხისათა შავშ კლარჯთა, შემოჰკრიბნა
ყ~ნი და ჰრქვა, ის
მინეთ მთავარნო საქართველოსანო ძმანო და თანა მონათესავენო ჩემნო სიტყვა ჩემი,
რ~ დიდმან
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და სახელოვანმან სკიპტრისა და პორფირისა მქონებელთა შ~ს უკეთეს განთქმულმან
მეფემან დავით
დასცა და დაამჵვა ძლიერება თურქთა ნათესავისა, და იოტნა სამეფოსაგან მისისა:
მიერ ჟამით
გან აქამომდე არღარა ჩენილ არ~ნ და აწ ცოდვათა ჩვენთათვის კ~დ აღიძრნეს
მძვინვარედ და მოა
ოჵრეს ტაო, და ურიცხვი სული ტყვე ჰყვეს და მოსწყვიდეს პირითა მახვილისათა,
ეკლესიანი დასცეს,

და სიწ~ენი შეაგინეს და კ~დ განმზადებულ არ~ნ ბოროტის ყოფად ქ~ეანეთათვის და
მოოჵრებად: ვი
ნათგან მეფე შემცირებულ არს მძლავრებისაგან თათართასა, და კ~დ პირნი და თავნი
საქართველო
სანი განდგომილან, და არა ვინ არს წინა აღმდგომ თურქთა: აწ ისმინეთ ჩემი ტომნო
და ერთ ნე
ბანო, შევკრბეთ ყ~ითა ძალითა ჩვენითა და მივმართოთ თურქთა: და არა მივსცნეთ
თავნი და შვილნი
ჩვენნი, და არა განგწირნეს ღ~თნ მოსავნი მისნი და აღმსარებელნი მისნი, და მოგვცეს
ძლევა მათ
ზედა, ვ~რ მისცა მამათა ჩვენთა მათ ზ~ა: დავსდვათ თავი ჰსჯულისა შეუგინებლობი
სათვი და ძმათა ჩვენთათვის: უეჭველად ღ~ი მოგვანიჭებს ცხოვრებასა: ხ~ ვითარ
ესმათ მთავარ
თა და სპათა ბექასთა სიხარულით მიემოწმნეს, და დააპირეს ლაშქრობაჳ თურქთა
ზედა, მაშინ
მცირედ ჟამ განიყარნეს, და მოიწია არე ზაფხულისა: კ~დ იწყეს თურქთა აღმომართ
სლვა, და შეკრ
ბეს სიმრავლი ვ~რ ექვსი ბევრი, რ~ ყ~თა ქალაქთაგან გამოჰყვა კაცი სჯულითა
სარკინოზი ჵო
ცად ქ~ყანეთა და არა თურქნი ოდენ იყნეს ა~დ სპარსნიცა, და ვ~რ ცნა ბექამან
მოსლვა თურქთა
მოუწოდა ყ~თა მის ქვეშე დაწესებულთა ტასის კარითგან ვ~ე ბასიანადმდე, მესხთა,
შავშთა, კლა
რჯთა, კოლა არტან კარნიფორელთა, და უმრავლესთა ტაოელთა, რ~ ამას აქვნდა
ქ~ყანა ესე,
ამათ თანა თმოგველთა და თორელთა, და შეკრბა სიმავლე ერთი ბევრი, და ორი
ათასი, და მიმართეს
თურქთა ზედა: იგინი აღმოსრულ იყ~ნეს მთათა პარხლისათა და დაებანაკა და
წარევლინა მჵედრო
ბაჳ ტყვენვად ვაშლოვანისა, და თვით ეგულვებოდა მოსლვა ქ~ყანად ბექასა, სამცხეს
ქართლსა და
სომხეთს: ხ~ ვითარ მივიდეს თურქნი ვაშლოვანს კაცი ვითარ ათი ათასი, წინა
განეწყვნეს სპანი
ბექასნი ხუთასი კაცი რ~ლნი წარევლინნეს მცველად, და დაუდგეს სიმაგრეთა შ~ა
იქმნა ომი ძლიე
რი და ივლტოდეს თურქნი, და მოსწყვიდეს სიმრავლე ფ~დი ადგილსა სიმაგრითა, და
ესრეთ წინა დაუსახ
ვიდა ღ~ი ძლევასა ბექას თურქთა ზედა: ხ~ ვითარ ესმა ბექას ვაშლოვნით გაქცევა
თურქთა
განიხარა ფ~დ და წარისწრაფა და მიმართა სპერს და იყნეს თურქნი მდგომარე, ვ~ა

იხილეს [სპათა] თურქთა მოწყვედა სპათა მათთა მცირეთა ლაშქართაგან, განძვინდეს
ფ~დ და იღრჭენდეს
კბილთა მათთა: მოუწოდა მთავარმან მათმან აზატ მოსემ სპათა თურქთასა, და
გამოიარჩია კაცი ო
ცდა ათი ათასი, და წარემართა ვაშლოვანს ძებნად სისხლთა სპათა მისთასა, რ~
მისვლა და დაახლება
1-28 სტრ., 226v
ბექასი არა უწყოდა ოცდაათი ათასი სხვა წარმოავლინა ტაოს, და თქვა მე წარვალ
ვაშლოვანს
და მოვაოჵრებ, და აღვიზღავ სისხლსა ჩემსა, და თქვენ მიდით ტაოს, და მოსწყვიდეთ
თუღასადმე დარ
ჩომილიყოს, და დადეგით ბანას და მეცა გამარჯვებული შემოვიქცევი და მოვალ
ბანას, და მუნ შევკ
რბეთ და მივმართოთ ყ~ლთა საქართველოსა, დაესრეთ წარემართა ვაშლოვანით
კერძო:
მაშინ აღიჭურა მანდატურთა უხუცესი ბექა და ყ~ლი სპა მისი და მიმართეს
თურქთაკენ, რ~ არა
უწყოდა წარსლვა თურქთა ვაშლოვანს, ხ~ ვითარ წარვლო მცირე ადგილი ოთხნი
თურქნი მიმავალ
ნი დაიპყრეს და მოუსხნეს ბექასა: ხ~ მან ჰკითხა ამბავი თურქთა თუ სადა არ~ნ, და
ოთხნივე ცალ
კე ცალკე განყვნა და ოთხნივე ერთსა იტყოდეს წარსლვასა თურქთა ვაშლოვანს: კ~დ
აზატ
მოსე ოცდა ათი ათასითა მხედრითა წარვიდაო ვაშლოვანს, და ორმოცი ათასი
დაუტევა და წარმოავლი
ნა ტაოს, ხვალე ანუ ზეგე მოვალსო, ირწმუნა სიტყვა მათი, და ორად განყო ლაშქარი
თვისი,
რჩეული, და უმრავლესი ლაშქრისა მისისა მისცა შვილსა მისსა პირმშოსა სარგისს:
რ~ი ოდენ აღზ
რდილ იყო აბჯრის მტვირთველად, და წარავლინა ვაშლოვანს აზატ მოსეს ზედა: ხ~
წარისწრაფა
სარგის, და მიიწია ვაშლოვანის მთათა ზ~ა მიმავალსა თურქსა: და ვ~რ იხილეს უკანა
კერძო ლაშქა
რი განჰკვირდეს და მოაქცინეს ჰუნენი სარგისის კერძო: იხილეს სიმცრო ლაშქრისა,
რ~ იყნ
ეს მესხნი ხუთასი, ხ~ თურქნი ოცდა ათი ათასი, განიხარეს და ჰგონეს მოწყვეტა ყ~თა,
მაშინ

მჵედარნი სარგისისი ზ~ა მოეტევნეს უშიშრად: ხ~ თვით სარგის წინა განეწყო, და
სპანი მისნი მიე
ტევნეს მჵნედ იქმნა ომი სასტიკი და პირველსავე შეკრებასა მიდრკეს თურქნი
სივლტოლად
და იოტეს ძლიერად, და ესოდენ მოსრეს რ~ლ შექცეულთა აღრიცხეს რაზმთა შ~ა
მკ~დარი მდებარე
თურქთა პოეს ხუთას და ცამეტი, თვინიერ მისსა რ~ლი დევნასა შ~ა მოკ~და, და
დევნეს მზისა დასვალისა
ჟამადმდე: ხ~ მოჰხედნა ღ~ნ წყალობით მოსავთა ჯ~ისათა, რ~ განსაკვირვებელ არს
სმენად რ~ლ ეგოდენსა
წყობასა შ~ა არა მოიკლა ბექას ლაშქრისაგან ხუთთა კაცთაგან კიდე იგინიცა უსახელო
ვინმე: რ~ ესრეთ
მოსცა ძლევა ღ~თნ ბექას ლაშქართა თურქთა მათ ზ~ა: ხ~ სარგის დაღათუ ყრმა იყო,
ა~დ მჵნედ იბრძო
და, რ~ გვარისგან მოაქუნდა სიმჵნე მამულ პაპეულად: ხ~ ბექამან მიმართა თურქთა
დედა
წულთაკენ, და მომავალნი წინა დაემთხვნეს, იხილნეს რა თურქთა შორით მთით ბექა
და სპანი
მისნი მსწრაფლ გარე შეიქცეს და ივლტოდეს: ხ~ დედაწულთა მთათა მიმართეს
მთათა, რ~ არღარა
ესვიდეს საფასისა სიმდიდრეთა, ა~დ ყ~ავე დაჰყრიდეს: ხ~ ბექამან და სპათა მისთა
მსწრაფლ დევნა
უყვეს იპყრობდეს და ჰჵოცდეს რ~ლისა არა იყო რიცხვი, და თურქნი მცირედნი რაჳმე
შეივლტოდეს ქა
ლაქსა და ციხესა სპერისასა, და რ~ლნი მე ნორქალაქს, და მიეწივნეს სპანი ბექასნი
შესჯარეს გზათა
1-28 სტრ., 227r
სივიწრეთა და დედაწულთა სიმრავლითა, არა სადა აქვნდათ გზა სივლტოლისა,
დაიჯრნეს თურქნი
ვითა ცხოვარსა დაჯრილსა და ჯოგსა და ეგრეთ იპყრობდეს და ჰჵოცდეს: გარნა იქმნა
ესეცა რ~
შვილისა მისისა სარგისისგან ლტოლვილნი კაცნი თურქნი უკანა უკანა მოეწივნეს
მანდატურთა უ
ხუცესსა ბექასსა, სადა იგი მიმართეს მესხთა, და კ~დ მოსწყვიდეს, და გარე მოადგეს
ქალაქსა სპერსა,
და პ~ლსავე ომსა აღიღეს ქალაქი თვინიერ ციხისა, და აღივსნეს საქონლითა ოქროთა
ვერცხლითა ლა
რითა და ჯოგითა ცხენითა და აქლემითა, ძროხითა და ცხვრითა ანგარიში ვისგან
ითქმის და თვით მათ

თავე საჵედართა აჰკიდეს, და ძლით წარმოიღეს ეს ზომი ძლევა მისცა ღ~ნ ბექას რ~ლი
მისთა სპათაგან
ერთი კაცი არა დააკლდა და მოიცვა ბექამან ქალაქი სპერი, და თურქნი გაქცეულნი
ორასნი ჩავი
დეს პონდოს კერძ, და ვითარ განემარჯვა სარგისს მომავალსა მამისა კერძ და
მომავალმან ააოჵრა
ნორა ქალაქი, და აღავსნა სპანი რ~ლნი იყ~ნეს საქონლითა ალაფითა და ტყვითა: და
ესრეთ ძლევა
შემოსილი მივიდა მამას წ~ე: ხ~ განძლიერდა სპერელთა გარე დგომა ბექასი
მოუგზავნა მო
ციქული ვ~რ ჩვენ ყაინისა ყაზანისანი ვართ, და ძლით გარდაიხვეწნეს პონტოსა კერძ,
და აწ გე
ვედრები მე მოგვრიდო და უკუსდგე, და უზომო ოქრო და ვეცხლი ჯორი და ცხენი
მოგცეთ: ისმი
ნა ბექამან და აღიღო განძი ურიცხვი სპერით და გაბრუნდა და ბაბერდით, და ძლევა
შემოსილი მობრუნდა, და
მოეგებნეს კარნუ ქალაქით თავადნი და მოართვეს მათცა ძღვენი ალაფი, და არცარა
მათ ავნო
და ესრეთ ბრწყინვალე ძლევა მიანიჭა ღ~ნ ბექასა და მოვიდეს შინა საქონლითა
უძლეველითა, რ~
იყო ბექა მონასტერთა და ეკლესიათა მაშენებელი, და მონაზონთა და ხუცესთა და
მოწესეთა კაცთა
პატივისმცემელი, და არა დააკლდის ეკლესიასა მისსა წესი ლოცვისა ცისკრად სამხარ
და მიმწუხრი:
და ლაშქარნი მისნი ვერ დააკლდებოდიან სამსა ამას ლოცვასა, და ამისთვის
უმარჯვებდა ღ~ი და მოს
ცა ყაენმან ყაზან, კარი და მიმდგომი მისი ქ~ყანა: ხ~ ჩვენ პ~ლსავე სიტყვასა აღვიდეთ
მას ჟამსა
იწყო ყაზან ყაზან ყაინმან ამჵედრება მეგვიპტელთა ზედა, და მოუწოდა მეფესა
ვახტანგს, და მისცა
ბექამანცა ლაშქარი მისი რჩეული, რ~ლი დივნითა ხვდებოდა: წარემართა ყაზან, და
შევიდეს ქ~ყა
ნასა ასურასტანისასა და შამისასა და მოაოჵრებდეს, რ~ იყო სიმრავლე ლაშ ქრისა
მისისა ათსამ
ეტი ბევრი: და ვითარ ესმა სულტანსა მისრისასა, რომელსა სახელად უწოდდეს ნასარ
მელიქსა
შეჰკრიბა სპა მისი ყ~ი, და მივიდა და დევნად განეწყო, და იქმნა ომი სასტიკი ესოდენ
რ~ლ ხუტ
ლუხა ნოინი ათასითა მჵედრითა წინადაუდგა ყაზანს, ამად რომელ დიდთა მიმართეს
ყაზანს

ზ~ა, და ათასისა კაცისაგან ექვსასი დაჰჵოცეს, და ოთხასიღა დარჩა, რ~ლითა ჰსძლო
და იოტნა
რომელსა თანა შემწე ექმნა ჩოფან სულდური ხუთასითა კაცითა, სადა ვახტანგ და
სპანი მისნი
1-28 სტრ., 227v
მჵნედ ბრძოდეს და ვითარ სწყდებოდა, ორგნითვე ურიცხვი ივლტოდეს
მეგვიპტელნი და სულტანი ნა
სარ მელიქი და უკმობრუნდა ყაზან დევნისაგან და სამ დღე განისვენა და მეოთხესა
დღესა დევნა
უყვეს, და მიეწივნეს მცირედნი, და ამოსწყვიდნეს და განიბნივნეს თათარნი ტყვევნა
ყვეს და მიუწია ლაშ
ქარმან ვ~ე წმიდად ქალაქად იჲ~ლიმად, სადა იგი მრავალი სული მოისრა ქ~ეანე და
უმეტეს სპარსნი:
ხ~ ყაზან მიმართა დიამუშყსა ზედა, რომელ არს დამასკო: ხ~ მათ ზენარისა
მთხოველთა მოსცეს
ქალაქი და საქონელი ურიცხვი და დაამყარა ყაზან დამასკო, და მიმდგომნი მისნი
ქალაქნი, და დაყო
ვითარ ოთხ თვე, და დაუტევნა მცველნი ქალაქისანი და წარმოვიდეს სახლად თვისად
თავრეზად და
ვითარ მოიწია ზაფხული განდგეს დამასკელნი და გამოასხეს მცველნი ყაზანისანი:
ცნა რა ესე
ყაზან მოუწოდა სპასპეტსა მისსა ხუტლუბეღასა, და მეფესა ვახტანგს და ყ~თა
მთავართა საქართ
ველოსათა, და წარავლინნა სულტანსა ზედა ლაშქრად მივიდეს და შევიდეს შამად და
დამასკოდ,
და აოჵრებდეს დამასკოს, და ვეღარ აიღეს განვლეს დიდი ანტიოქია და მივიდეს ვ~ე
ლაზამდე,
და ვერ შემართა სულტანმან ომი მათი, და მოაოჵრეს ექვს თვე და მით უკმოიქცეს და
მოვიდეს
ყაზანს წ~ე გამარჯვებულნი და ვინათგან მეფე დავით არა მიენდო თათართა,
ზაფხულ მთიულე
თს იყვის, და ზამთარ ქართლსა ამისთვის იშლებოდა ქ~ყანა ქართლისა, და მთავარი
ბაყათარ გან
დიდებულ იყო, და აოჵრებდა ქართლსა თრიალეთსა, და განასხმიდა მამულისაგან
აზნაურთა, და იყო
ჭირი დიდი მკვიდრთა ქართლისათა და მეფემან დავით შეკრიბა ყ~ლი მთიული
წარვიდა და მივიდა
ტფილისს და ჰყვა კაცი ცხენოსანი, და ქვეითი ვ~რ ათხუთმეტი ათასი, და მოუჵდა
ყივჩაყთა საზაფხულ

ოდ მომავალთა: ხ~ ყივჩაყნი რ~ლნი მე ქალაქსა ეწივნნეს, და ზოგნი მტკვრის პირით
ივლტოდეს: ესმა ესე ვახტ
ანგს ტაბაჵმელას მდგომსა მივიდა მცირითა კაცითა, განვლო ჵიდი და სახიუდაბელი,
და განვიდა მა
ხათას, რ~ დავით და ლაშქარი მისი მახათას დგეს თავსა ქედისასა: და ვახტანგ ქვემოთ
მიუდგა და
დადგა და ვერ შემართა შებმა სიდიდითა დავითის ლაშქრისათა: მაშინ მცირედნი
ვინმე ჩამოვიდეს და
აქათ მცირენი ვახტანგისნი მიეგებნეს შეიბნეს, და დავითის კერძნი გაიქცივნეს და
ორნი ძმანი და
შვილნი დაჵოცნეს და ვითარ შენივთდებოდა ომი ათასი ყივჩაყი გაქცეული შეკრბა
ვახტანგს თანა
ჯარად: მაშინ მოიწია რისხვა ღ~ისა და ივლტოდა დავით და სპა მისი ძლიერი
უომრად იყო დავით მოვიდა, და
ომისა არა შემმართი მიუდგეს უკანა ყივჩაყნი და ქართველნი, და ჰსდევდეს ვ~ე
ჯაჭვადმდე დაჵო
ცეს კაცი ურიცხვი, არათუ ვახტანგ მტერი იყო ძმისა, ა~დ თათართა შიშითა
იძულებით შეება,
ოტებული რა ჰსცნა დავით უმძვინვარესად აოჵრებდა ბაყათარ ქართლსა, და მეფე
დავით ვერ წინა
აღუდგებოდა მით სენიცა შეედვა ბოროტი მიკრისი ჵელთა და ფერჵთა და უჵმარ
იქმნა და ი[ყო]ყოცა
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კაცი ურწმუნო და უშიში ღ~ისა, ამისთვის ბოროტსა სენსა ჩავარდნილი უღონოებდა,
და ბაყათარ
აოჵრებდა ქ~ყანათა და ჰჵოცდა კაცთა დაღაცათუ სურამელი აჰმადა, და რატი
ძლიერად ებრძოდეს
მაშინ ბაყათარ წარუღო გამრეკელსა კახას ძესა [ციხესა] ციხე: რამისა ცნა ესე ბექამა,
მოუჵდა
დიდითა ლაშქრითა: ხ~ ბაყათარ ციხით გამოსრული წინ დახვდა წინმავალთა
ბექასთა, იქმნა
ომი ფიცხელი, და პირველსავე შებმასა გაიქცა ბაყათარ, და შევიდა ციხესა, და ვითარ
განძლიერდა
ითხოვეს ოვსთა ზენაარი და აღუთქვეს არა წყენა, და ესრეთ მოვიდა ბექას წ~ე
გაუშავებელი
და უკანას მოკ~და ბაყათარ. აწ ვიწყოთ თათართა მოთხრობად, და ვითარ გამოასხნეს
მეგვიპტ
ელთა მცველნი დამასკოსანი, ამისთვის გამწყრალმან ყაზან გაგზავნა იგივე
ხუტლუბუღა სპითა

ძლიერითა, და ვახტანგ სპითა საქართველოსათა, და ვითარ ჰსცნა სულტანმან მისლვა
მათი, მიეგე
ბა სულტანი ომად და იქმნა ძლიერი ომი დაიჵოცნეს ორგნითვე ურიცხვი, და მას
დღესა სწორი
ძლევა არა იქმნა, და ღამემან განყარნა, და ვითარ უკუდგეს ჰპოვეს ქედი დიდი
თათართა, და მას ზ~ა
შემოდგეს ხუტლუბუღა ერითურთ, უსეინ სევინჯი, გარნა სიბუჩი ხუტლუბუღას
შვილი მივიდა მახლობელად
სულტნისა, და დადგა ვაკედ რ~ლსა ახლდეს ბექას ლაშქარნი, და ყველასა ცხენი
ჵელთა ჰყვა, მოი
ჵელოვნა სულტანმან, რ~ ჩამოუშვა წყალი უკანა კერძო თათართა, და მას ღამესა
ესეთი ლამი შე
იქმნა: ცხენი და კაცი ორნივე უჩინო იქმნიან ლამსა შიგან, და განთენა რა იხილეს
თათართა უკანა
კერძო ლამი, და წინათ ლაშქრისა სიმრავლე უღონო იქმნნეს: ჰპოვეს მცირე უგანო
ადგილი
ლამისა, და მაშიგანცა დაიჵოცნეს სიმრავლე კაცისა და ცხენისა, და რა ჟ~ს აღივსო
კაცითა და
ცხენითა, მეოტმან ლაშქარმან ზ~აგანსლვა დაიწყო: დაღათუ მოსწყდეს ურიცხვი
თათარი, და ქარ
თველნი და ვახტანგ და ნოინნი მშვიდობით დარჩეს, და მოვიდეს ყაზანს წ~ე, რ~ლი
განწყრა და საპყ
რობილესა მისცნა ყ~ნი ნოინნი და ეკაზმოდა კ~დ სულტანსა ზედა: გარნა დასნეულდა
სენითა მუ
ცლისათა, და მოკ~და რ~ლი იგლოვა ყ~ნ კაცმან სიმართლისათვის რ~ლ ავის მოქმედი
და მეკობრე და
უსამართლო კაცი აღარ იპოვებოდა საყაენოსა მისსა, და ამისთვის დაუტევა მწუხარება
ყ~თა:
ხ~ შ~დ მისსა დასვეს ტახტსა ყაენთასა ძმა მისი სახელით ხარბანდა, რომლისა
უკანასკნელ ოლ
ჯათა სულტანსა მისცა, რ~ლ ერთითა თვალითა არა მხედველ იყო და ეძლო
იპყრობდა წესთა ძმისა
მისისა ყაზანისთა, თუ იყო ესეცა კაცი კეთილი: ამან მოიწყო ყ~ლი საბრძანებელი
მისი, და
ფ~დ კეთილსა უყოფდა ვახტანგსა, ამან ხარაბანდამან ინება გილანს წარსლვა, და
მოუწოდა
ყ~თა სპათა თათართა, და თვით მეფესა ვახტანგს, და ოთხად განჰყო სპა თვისი
უკეთესი და უწარჩი
ნებულესი სპა მან დაიჭირა, და მე[..]ფე ვახტანგ: და ერთი ნაწილი მისცა
ხუტლუბუღასა და ბექასა,
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ლაშქარი თვით პირველვე მისი იყო: ერთი ნაწილი ლაშქარი ჯალაიარს მისცა, და
ოვსნი გორს მსხ
დომნი: ერთი ნაწილი სალდუხსა ჩოფანსა მისცა, და თვითო თავადი თვითოსა გზასა
ჩაგზავნა, და ე
რთს გზას თვით ყაენი ხარბანდა სადა იგი წინა მბრძოლად მეფე ვახტანგ აჩინეს
გილანს ყო
ველგნით: ხ~ გილანელნი დაღათუ მცირენი იყნეს არა შეშინდეს, რ~ იყვნეს
გილანსაცა ოთხნი
მთავარნი, რომელთა სახელები იყო ერქაბაზნ და უბაში როსტან და ასან, ესე თვით
დადგა სიმაგრეთა
შ~ა შეკრა ხარხალი და ერიქაშზნ ყაინს ხარბანდს დაუდგა წინა და შემოება: და იქმნა
ძლიერი ო
მი რ~ ვახტანგ წინამბრძოლობდა, ქვეითნი გზისა სივიწრისაგან და ტყისა
სიჵშირისაგან ვერა იარებო
დეს, და სადაცა მცირე ვაკე იყვის იგიცა ლამი იყვის: ხ~ ვითარ გაგრძელდა ომი პ~ლ
ისრითა
და მერმე ჵრმლითა იბრძოდეს თათარნი და ქართველნი, და ხარბად თვით უჭვრეტდა
მცირედნი შეეწე
ოდეს, და ჵმითა განამჵნობდეს, ვითარ შენივთდა ომი: არა შეაქცევდა მეფე ვახტანგ
ზურგსა, და
არცა სპა მისნი, ა~დ სივიწრითა მოისრვოდეს ესოდენ რ~ლ ათისაგან ძლივ ორნი
ცოცხალ იყვნი
ან, სომხითარნი ახლდეს რაოდენიცა იპოვებოდეს ცხენსა ზ~ა მდგომი, და ესრეთ
მოჰსწყვიდეს რ~
მრავალნი აზნაურნი უმკვიდრო გახდეს, რ~ მამა შვილი და ძმა ყ~ლივე მუნ ახლდეს:
გარნა რო
მელნი მე დარჩეს თვით ვახტანგ არა გარემიაქცევდა, ა~დ მჵნედ და ძლიერად
იბრძოდეს, განჰკვი
რდეს თათარნი სიმჵნესა ზედა ქართველთასა: რ~ ვახტანგ მჵნე იყო ომსა შ~ა, და მჵნედ
იბრძოდა,
და მცირედ დაიკოდა ბარკალსა, და მიდრკა მზე, და მოეახლა ღამე და განიყარნეს:
ხ~ ვითარ იხილა ყაენმან სიმაგრე ქ~ყანისა მისისა ტყითა და კლდითა, ღამე ყოვლ
წარმოვიდა, ცნეს
გილანელთა, და დევნა უყვეს და რომელთა ეწივნეს დიდად ავნეს: ხ~ ერთკერძო
ხუტლუბუღას შვილი
დაუდგა წინა: ხ~ თავადმან გილანელთა უბიშმან შეკრა მანცა ხარხალი და შეაბა კარი
ვიწროსა

შესავალსა, და დაუდგა ხუტლუბუღას: ხ~ იგი გარდაჵდა ცხენისაგან და დაჯდა
სკამითა, და უბრძანა
ბექას ლაშქართა ქვეითად შესლვა და ჰყვეს: შევიდეს ტაძარსა და გარდვიდეს და
შეიქმნა ომი ძლიე
რი აქაცა ქართველთა და მესხთა ზ~ა, არცა ამათ შეაქციეს ზურგი, ა~დ მჵნედ
ჰბრძოდეს, და უფროს
ნი გილანელნი მოისრვოდეს: მაშინ ჰსტყორცა ვინმე ისარი და დაეცა შიშველსა თავსა
ხუ
ტლუბუღა ნოინსა, და მყის მკ~დარი შთაიჭრა სკამისაგან: ხ~ ვ~ა იხილა შვილმან
მისმან
სიბუჩი სიკ~დილი, მამისა მსწრაფლ ივლტოდა იგი, და სპა მისი: ხ~ მესხნი დარჩეს
ტაძარსა შ~ა
მცირედნი ივლტოდეს, და უმეტესნი მოისრნეს: და მოიწია უზომო რისხვა ღ~ისა
თათართა და მესხთა
ზედა, რ~ უკანით სადა ბრინჯი დგომილ იყო ვაკესა შ~ა ღამით წყალი ჩაეგდოთ, და
ესრეთ ლამი
შექმნილ იყო რომე ვერცა ცხენი, და ვერცა ქვეითი ვერ გაიარდა, და იქმნა მოსრვა
ძლიერი:
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ხ~ ჩოფანსცა შემოება როსტან მელიქი ვაკესა ადგილსა, გარნა ჩოფან სძლო და იოტა,
და სიმაგრესა შ~ა
არღარა შეჰყვა ა~დ წყნარად დაბრუნდა, და აჩინა მჵედარნი მისნი უკანამავლად
ჯავახისშვილი
გამრეკელი მჵნედ იბრძოდა ომსა მას, და გარდამოვიდეს მშვიდობით: ეგრეთვე უსენს
და ოვსთა შეება
და იჵსნა და სწორი ძლევა იქმნა, და იგინიცა გამოქცეულნი ივლტოდეს, და მივიდეს
და შეკრბეს უჟანს ხარ
ბადან ყაენს წ~ე, სულდუსი ჩოფან მჵედართმთავრად განაჩინეს მონაცვალედ
ხუტლუბუღა
ნოინისა: ხ~ მეფე ვახტანგ პატივცემულ ჰყვეს, და დიდებულნი მისნი ყ~ლნი მჵნედ ბრ
ძოლისათვის, და ნიჭითი დიდითა წარმოავლინეს შინა და ვ~რ წარვიდა ვახტანგ
მოუჵდეს კაცნი
ხოდრისელნი ჰსჯულითა სარკინოსნი, და მტერნი ქ~ს აღმსარებელთანი, და ყ~თა
ქ~ეანეთა, და ჰრქვეს
ხარბადანს უკეთუ არა ყ~თა ქ~ეანეთა დაატევებინო ჰსჯული, და ეკლესიანი არა
დააქცივნე არა გან
გემარჯოს მტერთა ზ~ა, და არა წარგემართოს მეფობაჳ შენი და ჵელმწიფებაჳ:
ხ~ ესე სიბილწე წარმოსთხიეს ცუდ ჰსჯულთა და ამათ ძლით ისმინა ყაენმან, და იწყო
რღვე

ვად ეკლესიათა, და წარმოავლინა ლაშქარი და ერთი ნოინთა მთავარი, რათა მოვიდეს
საქართველოსა
მეფესა და ყ~თა ქართველთა დაატევებინოს სჯული და სარკინოზად შექმნას, და
ყ~ლთა საქართველოსა
შ~ა დაარღვივნეს ეკლესიანი, და ეწია ნახჭევანს წარმოსლვასა ვახტანგს ესე
წარმოვლინებული
ნოინი. ხ~ მეფე ვახტანგ არა შეშინდა, ა~დ განმჵნდა, და უმეტეს მოაჵსენებდა სიმჵნეთა
და ღვაწლთა ქ~ს ღ~ისათვის, და ჰრქვა სპათა თვისთა, კაცნო ძმანო და ერთ ჰსჯულნო
და ქ~ს ღ~ისა ჭ~ტნო
აღმსარებელნო. უწყით სჯული მამათა მიერ, და გასმიეს ქადაგება წ~თა მოციქულთა,
და უწყით
ღვაწლნი და ახოვნებანი მოწამეთანი და გიხილვან თვალითა თქვენითა ტაძარსა შ~ა
მათსა ური
ცხვნი სასწ~ლნი: და გასმიეს სახარებასა შ~ა წერილი უტყველისა პირითა, ვ~დ რ~ნ
აღმიაროს მე
წ~ე კაცთა, მეცა აღვიარო იგი წ~ე მამისა ჩემისა ზეცათასა, და კ~დ მოვედით ჩემდა
ყ~ნი მაშვრალნი
და ტვირთ მძიმენი, და მე განგისვენო თქვენ: და აწ ნუ შესძრწუნდებით, და
წარვიდეთ ყა
ინს წ~ე, და დავდვათ სული ჩვენი მისთვის, რ~ნ დადვა სული თვისი ჩვენთვის: პ~დ
ჩვენ მივსცნეთ თავნი
ჩვენნი სიკ~დილად, და მერმე იყავნ ნება ღ~ისა, და მან დაიცვას სამწყსო თვისი, ხ~
ვითარ ესმა სპა
თა ვახტანგისთა სიხარულით შეიწყნარეს ბრძანებული მისი, და მყის წარემართნეს
ურდოსა, და მივი
დეს ყაენს წ~ე: ხ~ ყაენი განჰკვირდა მისლვასა მეფისასა, და მივიდეს კარსა ყაენისასა,
და მუჵლნი დაი
დგნეს, და ჰრქვა მეფემან ჵმითა მაღლითა, ისმინე მაღალო და ძლიერო ყაინო მოვიდა
ბრძანება (ბ) ყ~თა (ა) თავთა
ქ~ეანეთა დაუტეოთ სჯული ჩვენი აწ ისმინე ბედნიერთა პაპათა და მამათა თქვენთა
ჰმონა და მსა
ხურა პაპამან და მამამან ჩვენმან ამით ჰსჯულითა, და არ ჰდეს გვასმიეს თუ სჯული
ქართველთა
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ავი არს ა~დ უწარჩინებულეს ვყოფილვართ ყ~თაგან და სპარსთა ჰსჯული უფროს
საძაგელად შე
ერაცხა პ~ლთა ყაინთა ამისთვისცა იგინი მოსწყვიდნეს, რ~ იყვნეს მწამლველ და
მამათმავალ და კაცის

მკლელ და აწ თუ სიტყვასა სპარსთასა ისმენ ყაინო მე ვარ მეფე ქართველთა, და ყ~ნი
მთავარნი სა
ქართველოსანი შენს წ~ე არ~ნ და მე მზა ვარ სიკ~დილად ჰსჯულისათვის ქ~ეანობისა
და მერმე ესე
ყ~ნი შენს წ~ე მყოფნი ქ~ეანენი, აჰა თავნი ჩვენნი წარგუკვეთენდა წარუპყრაცა ქედი:
და ვითარ ესმა ყაინ
სა სიტყვა ესე, განჰკვირდა და პატივსცა მეფესა, და სიტყვითა ტკბილითა აღადგინა
და შეინანა,
და აბრალა რ~თა აქმნევინეს: ხ~ იქმნა ესეცა რომელ არღვევდეს თავრეჟს ეკლესიათა
პ~დ
ოთხსა დღესა შინა ოთხნი შვილნი ხარბანდასნი დაიჵოცნეს სახელით ბარტამ, და მას
ზედ
და ესრეთ წარდგომილმან მეფემან დაჵსნა შური და შფოთი მომავალი საქართველოსა
ზ~ა: ხ~ წარმო
ვიდა ვახტანგ პატივცემული, და მოვიდა მუნვე ნახჭევანს შეედვა სალმობა მუცლისა
და
მოკ~და შემკული გვირგვინითა მეფობისათა, და წარმოიყვანეს და დამარხეს დმანისს,
და დარჩეს შვი
ლნი ორნი დიმიტრი, და გ~ი: დიმიტრის დმანისი აქვნდა, და გ~ის სამშვილდე: და
ვითარ ჵელთა უ
დვეს მჵედართმთავრობა თვით ხუტლუბუღასი ჩოფანს: წარმოემართა ესე ჩოფან
ერითა ურიცხვი
თა, პ~ლდ მოვიდა კოლას და არტანს ვ~ე არსიანამდე, და აწუევდა ბექას რათა ყაინი
ანუ ჩოფან ნახოს,
რ~ლ ესე არა თავსიდვა ბექამან: ა~დ შვილი მისი უმრწამესი სახელით შალვა წარატანა
თ~ა, წარ
ვიდა და ჩავლო სომხითი, და დარჩა ქ~ყანა ბექასი მშვიდობით:
აქა დაიწყო აღმოცისკრებად, ძემან მეფისამან გ~ი: რ~ლი აღეზარდა
პაპასა
მისსა დიდსა ბექასა: ხ~ ესე გ~ი იგი არს, რ~ლი ამა მეფის ვახტანგის უწინ
მისცა ყაენმან მეფობა: ესე არს ძე დიმიტრი თავდადებულისა, და ძმა დავით
მეფისა, და ვახტანგ მეფისა: [მეფე] [მე] სამეოცდა შვიდე მეათორმეტე: მეფე
ბაგრატიონი:
x~ ესე გიორგი წარავლინა ბექამან ჩოფანს თანა, და მან მიიყვანა ყაენს წ~ე: ხ~
მან პატივითა შეიწყნარა, და წინათვე დაუსახვიდა ნიშთა მეფობისათა: ამან ყაინმან
წარმოუვლინა მოციქული, და ჰსთხოვა შვილი რათა მეფე ყოს: მაშინ მცირე იყო გ~ი
იგიცა მოსცეს, და წარმოგზავნეს ურდოსა, და ყაინმან მოსცა მეფობა და ტფილისი და
უჩინა

საზღვარად, და საქმის მოურავად დიდი გ~ი და მივიდეს ტფილისს:
და ამას წელსა მიიცვალა მთავარი სამცხისა ბექა, კაცი წარმატებული ყ~ა შ~ა სიკეთე
აღმატე
ბული, საღ~თოსა კაცობოთა საქმეთა, და უმეტეს სამართლის მოქმედებითა,
ეკლესიათა და მონასტერ
თა მაშენებლობითა სოფლისა, კეთილად მორწმუნეობითა, და გლახაკთა უზომოთა
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მიცემითა ხ~ საყვარელი მეუღლე მისი იყო გამცემელ ეპისკოპოსთა და მონაზონთა,
და ყ~თა სამ
ღდელოსა და საეკლესიოსა სოფლისა ესოდენ რ~ლ სადმე ესმის კეთილი მოღვაწე და
მეცნიერი
ეპისკოპოსი, გინა მონაზონი მის წ~ე მოუწოდის, და მოიყვანის, და მრავლითა ნიჭითა
და პატივითა
ამყოფის, და სავსე იყო სახლი მისი მონაზონითა და ხუცითა ამას თანა აქვნდა
შეწყნარებულობაჳ
ობოლთა, და ქვრივთა და დავრდომილთა: ხ~ სახლსა მისსა არა დააკლდებოდა
სამსამი ლოცვა, ამის
თვისცა წარუმართა ღ~ნ დღენი ცხოვრებისა მისისანი მტერთა ძლევასა მშვიდობასა
და დაწყნარე
ბასა: მიიცვალა ვ~რ სამეოცდაექვსისა წლისა, და დაუტევა გლოვა და მწუხარება
უზომო
მკვიდრთა სამცხისათა: და დაიპყრეს სამცხე სამთავე ძეთა მისთა, უხუცესმან სარგის,
და შედეგმან
ყვარყვარე და უმრწემესმან შალვა: ხ~ აღესრულა მესამესა წელსა მეფე დავით,
გარჯილი სენთა მწარეთა მ~რ, და დაჰფლეს სამარხოსა მეფეთასა მცხეთას, და
დაუტევეს და ნაცვლად
მისსა ძეჳ მისი მცირე გ~ი ორ წელ მეფე ქმნული: შემდგომად ამისსა ინება ყაინმან
ამჵედრება ქ~ყანასა ზ~ა შამისასა, ციხესა რ~ლსა ეწოდება რაბაშანი, რ~ლი აქვნდა
სულტანსა
მისრელსა, წარვიდა ყ~ითა ძალითა [.]თვისითა და თანა წარიტანა გ~ი და ლაშქარი
დიდი, და გარე მოადგა
რაბაშანს ხუთ თვე, და ვერა ავნო რა, და ამისთვის აიყარა და წარვიდა, და ჰყვა ექვსი
არწივი დამა
რთული სხვათა მფრინველთა თანა და ავაზათა, აქათ ესოდენ დიდ იყო ძალი მისი:
მოვიდა ყაინი
შ~ა, და მიერითგან არღარა სადა განილაშქრა, დღეთა მისთა იყოფოდა მშვიდობით, და
ნებიერად
ათცამეტ წელ დამპყრობელი ყაინობისა: ხ~ ამან ოლჯათ სულტანმან წარმოავ

ლინა მცირე გ~ი მეფედ, და ზაალ მელიქი ვინმე სპარსი ხვარასნელი, და ახრუნჩი
მამის ძმა ჩო
ფანისა თ~ა წარმოიტანა, რათა ყ~ლი საქართველო ერთად შეკრიბონ მეფობასა შ~ა
გიორგი
სსა: და აჩინეს მათ მჵარგრძელი შანშე, და ზაქარია ავაგის ასულის ხვაშაგის ნაშობი მი
ვიდეს ჯავახეთს მიერ კოხტის თავსა, და აწუევდეს სარგისს და ყვარყვარეს
გამოსლვად, და არა
ინებეს გამოსვლად: ხ~ ამათ ჟამთა შინა იქმნა განდგომილებაჳ საბერძნეთს, და
განუდგეს ოლჯათ სულტანსა ფარმანის შვილი, და ქალაქი დიდისა კონისა: მაშინ
წარავ
ლინა ყაენმან ჩოფან სპ[ითა]ა მისი საბერძნეთს: და თანა წარატანნა ქართველნი, და
წარჰყვა გ~ი
ცა ჩოფანს: ხ~ გოგაზილა მალუქ შანშე და ზაქარია არა წარჰყვეს თანა და აიყარნეს, და
ტფილისს შევიდეს: და წარიტანეს თანა მეფე გ~ი საბერძნეთს, და ვერ წინააღუდგეს
ფარმანი
ანნი ლაშქართა მათ ერთ წელ, და ყ~ლნი მას შ~ა მყოფნი ქართველნი, მოსცა მეფესა
გ~ის: იახლ
ნეს ჯავახნი, და თორელნი რაოდენნი ჰყვეს, და სადაცა ილაშქრიან, და შეიბნიან
ციხეთა ზ~ა, მუნ
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მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდის მეფე გ~ი და მის თანა ყ~ნი ქართველნი ესრეთ
მოიმორჩილნა ყ~ნი
განდგომილნი, და ურჩნი მისნი და მოქცევასა წელიწადისასა მივიდა შ~ა:
ხ~ სთვლის ჟამსა ვითარ მივიდა ჩოფან ყაენს წ~ე და მცირედღა დაჰყო ვითარ თვეცა
ერთი:
და მოკ~და ოლჯათ სულტანი და დაუტევა ძე მცირე ვითარ შვიდისა წლისა სახელით
მუსაით: ხ~
იგი მიასვენეს და დაჰფლეს ქალაქსა მას, რომელსა ეწოდების ყორღოილანგი, რ~ნ
აღაშენა და განა
ვრცო უმეტეს თავრეზისა და უწოდა სახელად სუღ:
ხ~ ესმა რა გ~ი მეფესა სიკ~დილი ყაინისა და მის წილ დადგინება მუსაითისა, წარვიდა
ურდოსა
და მივიდა რა ურდოსა მეფე გ~ი: განიხარა ჩოფან, და შეიტკბო ვ~ა შვილი
და მოსცა ყ~ლი საქართველო. და ყ~ლნი მთავარნი საქართველოსანი, და შვილნი
დავით მეფისანი: და
მესხნი შვილნი ბექასნი, და იწყო მთიებმან აღმოჭვირვებად: ხ~ მე ენა ვერ მიძრავს საკ
ვირველისა, და საშინელისა თქმად:
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დაჯდა მეფე ადარნასე და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა: მას ჟ~სა უკ~ჲ მოვიდა
*<note>მოკდა მგონია</note> ქსანთა ერისთავი
ვირშელი : და დაშთა ძე მისი შალვა სამისა წლისა, და აღზარდა იგი მეფემან პატივითა
მამათათა:
და ამისა შ~დ მოკ~და მეფე ადარნასე, დაშთა ძე მისი ვახტანგ ექვსისა წლისა : და
დაჯდა მეფედ დავით
ძმა ადარნასესი, და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა: მაშინ მამის ძმამან მისმან
დავით მეფემან
არა რაჳ მისცა ძმისწულსა თვისსა ვახტანგს: მაშინ შალვა გაზრდილი მამისა მისის არა
განეშორა
ა~დ ზრდიდა ყრმასა მას: მაშინ დავით მრავლითა სიტკბოებითა, და მრავლისა
დიდებისა მინიჭებითა
ევედრებოდა შალვას: ხ~ მან არა ისმინა, ა~დ განამაგრნა ციხენი, და შევედრნა
ერთგულთა მონათა,
და თვით წარჰყვა ძესა მეფისასა ურდოს: მაშინ მეფემან დავით შეკრიბა ყ~ლი ლაშქარი
თვი
სი, და თათარნი შირვანელნი, და ყ~ნი მყოფნი კახეთს და მუხრანს: და მოადგა
ცხრასავე ჵევსა შალ
ვას საერისთვაოსა, და ჩამოასხნა დვალანი, და ჵადელ ცხვატელნი, და ყ~ნი მთიულნი
ქვემონი და და
წვეს და მოაოჵრეს ყ~ლი ცხრაძმის ჵევი, გარეშე ციხეთა, და ციხეთა ჰბრძოდეს,
ქვენიფნევს ქარჩო
ხს, ქოლოთს, და ისროლის, ა~დ ასე ვერ აიხუნეს და შვიდ წელ გაგრძელდა ომი მათი:
ხ~ ციხანთა
ესოდენ შესჭირდა, და იწყეს ჭამა ღვედისა: და ესე ვ~რთა ზ~ა მოვიდა ვახტანგ და
შალვა სპა
რსთა ლაშქართა ურიცხვითა სპითა: მაშინ დავით დგა ბაზალეთს, და ვ~ა სცნა მოსვლა
მათი
მიმართა ციხესა დარიელისასა, და მიუდგა უკანა სპაჳ ყ~ლი და შეიარეს არაგვი, და
გარდავლეს
ჯვართა ყელი, და ჩავიდეს დარიელს, და მოადგეს დავითს ციხესა გველეთისასა: ხ~
შალვა დადგა
ჵადას, და ესოდენ ძლიერად ჰბრძოდა, რ~ლ ერთსა დღესა აიღო ცხრა ციხე, და
დაარღვივა, და მას ე
რთსა კარასა დაარღვივა ციხე ოცდა ხუთი: თხუთმეტი იქით არაგვისა: მაშინ მისცა ვა
ხტანგ დავითს ჯავახეთი და ალასტანი, და გამოიყვანა გველეთით: ხ~ შალვა მიმართა
ჵევთა
დვალეთისათა, და მოაოჵრნა ყველანი, და მოუჵდეს ბოვდაელნი ღამესა ბნელსა
დაუხვდეს

მომლოდენი: რ~ ესმა შალვას მოსლვა მათი: მაშინ მიაწყვდივნეს იგინი მთხრებლსა
კლდისასა
და ერთიცა მათგანი ვერღარა წარვიდა და მოსრეს სიმრავლე არა მცირედი დვალთა,
მაშინ მოწუ
ნეს და მოაოჵრნეს ყ~ნი ჵევნი დვალეთისანი და შემუსრნეს და დაარღვივნეს ყ~ნი
ციხენი თრუ
სოით აჩაბეთამდის: მაშინ წარვიდა ყ~ლი სპა სპარსთა: და მეფემან მიუბოძა შალვას
თრუსვი, ღუდა, გაგასძენი, მლეთე, არაჵვეთი, ჵანდო, ყანჩაეთი, აბაზას ძეთა მამული
ძაგნაკორანანი, დილუამი, გავაზი, აწყვერის ჵევი, ბეჵუშე, და ყ~თა დიდებულთა
მისთა უმჯობეს
ხედვიდა: მაშინ მოკ~და დავით მეფე, და მასვე წელსა მოკ~და ვახტანგ მეფე: დაჯდა მე
ფედ ძე დავითისი გ~ი და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა: ხ~ აბაზას ძე ნავროზ
წარვიდა
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სპარსეთად, მაშინ მეფემან უბრძანა შალვას მოდგომად ციხესა ლოწობნისასა. მაშინ
შალ
ვა მოადგა ლოწობანს, და ჰბრძოდა სასტიკად ოთხ დღე, და მეხუთესა დღესა აღიღო
იგი, მაშინ
მოიყვანნა ორნი იგი ხატნი ფ~დ შვენიერნი: ხ~ მეფე გ~ი განილაშქრა მაღაროს, და
დიდად
ევნო მათგან ვიწროთა მათ ჵევთა, სიმრავლითა საგორავისათა და დიდად მწუხარე
მოვიდა: და კ~დ
მეორედ წარვიდა დღეთა ყველიერისათა და იყო სიცივე დიდი, და შიშისაგან
საგორავისა წარმოვიდეს
გზასა მთისასა რ~ლი იყო განყინევულ: მაშინ უმეტეს ევნო რ~ ინქრეოდა ცხენები და
კაცნი,
იგი, მსგავსად მჵეცთა, შესვარულნი სისხლისა მოსდევდეს: ხ~ შალვა ორსა ამას
ლაშქრობასა
არა იყო მუნ, ა~დ ძენი ხ~ მისნი იყნეს რამეთუ ესხნეს ძენი ათსცამეტნი ქველნი და
გონიერნი:
მაშინ შალვა წარვიდა ლაშქრითა თვისითა მივიდა და დასხა უმჯობესი ლაშქარი
მზირად ღამე, და
განთიად მივიდა მცირედითა ლაშქრითა, და მოწვა და მოაოჵრა ქვეყანა მათი, და
არარა აიღო ლაშქარ
მან ალაფი თვინიერ აბაჯრისა და წარმოვიდეს, მაშინ მოუდგეს უკანა ლაშქარნი იგი
მის ქ~ყანისა
და წარჰჵდეს მზირთა და აღდგა ყ~ლი ლაშქარი დამალული, და მოუბრუნდა შალვა,
და შეიწყვდივნ
ეს ადგილსა იწროსა, და მოკლეს ორმეცდა თხუთმეტი კაცი, და მრავალი შეიპყრეს:

მაშინ კ~დ შთავიდეს და დადგეს და მოაოჵრეს ყ~ლი ქ~ყანა მათი, და წარმოვიდეს
განმარჯვებულნი
ალაფითა დიდითა, ქკ~სა ი~ზ, ქ~ეს აქეთ ჩ~სპდ: მას ჟამსა მოვიდა ამბავი
კლიტენი იჲ~ლიმისანი სპარსთა დაიპყრესო, და დიდად შეწუხნა მეფე გ~ი, მაშინ
წარგზავნა
ძე შალვა ერისთავისა რ~ლსა ერქვა პიპა გზასა ჵმელთასა, მრავლითა ძღვნითა წ~ე
ნისრელისა, და
მივიდა პიპა წ~ე ნისრელისა პიპა: ხ~ მან სიხარულით შეიწყნარა ძღვენი იგი, და
მისცნა კლიტენი იე
რუსალიმისანი, მივიდა პიპა ზ~ა საფლავსა ქ~ესსა, და შეემთხვივა ჟ~ი აწირვინა და
ეზიარა, და მოილო
ცნა წ~ნი ადგილნი და შეკრიბნა ნაწილნი წ~თანი, და ხატნი შვენიერნი, და წარმოვიდა
მასვე გზასა ჵმე
ლით და მოვიდა წ~ე მეფისა, და მოიღო იერლაყი შეწყალებისა, და აღსრულება ყ~ისა
სათხოველი
სა მისისა ფ~დ განიხარა გ~ი მეფემან, რ~ მოეცნეს კლიტენი ქართველთა: მაშინ მოადგა
ოვსთა
გორს მყოფთა, და ჰბრძოდა სამ წელ: ხ~ ვირშელი და ლაშქარი მისი უმჯობეს ბრძოდა
სპისა ყ~ისა
გან, და აქებდეს ქებითა დიდითა, რ~ლი ესე შეიშურეს მთიულთა არაგვისათა და
თქვეს, უკეთუ
ომსა გარეგანსა უმჯობეს არ~ნ, ა~დ მივიდეთ მთასა ლომისისასა, და მუნ შემებნენ
ჩვენ, და იხილოთ
რ~ნი უმჯობეს ვართ, მაშინ შექმნეს პაემანი და დაიმუქარნეს, და შ~დ გორისა აღებისა
აუწ
ყეს ერთი ერთსა, და შევიდეს ვირშალი, და ყ~ლი ლაშქარი მისი მთასა ლომისისასა: ხ~
არაგვისა მთი
ულნი დადგეს ღოის თავს, და აწვევდეს ლომისასა, ხ~ იგინი ტყესა ციხესა ღოის
თავისას,
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და ქარაფსა კლდეთასა არა განეშორნეს: მაშინ მივიდა დავით ძე გიორგისი, და არა
ჩაუშვნა
ომად, ა~დ განყარნა ყ~ნი თავის თავ, და წარვიდეს ყ~ნი აზნაურნი ქართველნი, და
წარვიდეს ყ~ნი
თვინიერ სამთა მათ ჵევთა: მაშინ წარმოვიდა ვირშელი, და შთამოვიდა ვაკედ, ხ~
ლაშქარი წყაროთა
მუხათა და წისქვილთა თანა გვერდსა მას შთამოვიდოდა, და ვ~ა ესმა ესე მთიულთა
არაგვისათა

წარმოუდგეს უკანა მათსა, და გამოვიდეს ლომისას, ხ~ დავით ძე მეფისა მუჵლთა
დაუყრიდა, და ლომი
სას მყოფნი ხატთა დაუსვენებდეს და ევედრებოდეს რათა არა სდევდენ, ხ~ მათ არა
ისმინეს
ა~დ მრავლითა გინებითა მოსძახდეს, და საგორავისა სიმრავლესა ჩამოჰყრიდეს: [მ]
აშინ ვირ
შალმან შეკრიბნა მცირედნი იგი ლაშქარნი სამისა ამის ჵევისანი, და ჰრქვა მათ აწ
არღარა იქმ
ნების ომი რ~ გაიყარა ლაშქარი ჩვენი, ა~დ კვლა შევყაროთ ლაშქარი ჩემი, და მაშინ
ვებრძოლნეთ
მათ: ხ~ ესე არა ინებეს მცირეთა მათ ლაშქართა, ა~დ თქვეს მამანი ჩვენნი მცირედნი
მძლავრობდიან მამათა მათთა, დიდთა და მრავალთა, და უკეთუ არა ვართ შვილნი
მამათა ჩვენთა
ნი, რასათვის გვაქვს მამული მათი: მაშინ განიშიშვლეს ფერჵნი მათნი, და
წარიძღვანეს დრო
შა, და აღმართეს ორსა მას ქედსა მთასა ლომისისსა, და ჩამოეგებნეს ერთსა მას ქედსა
ცხავატელ
გარეთნი, და ყ~ნი მიმდგომნი მათნი, მაშინ ჩამოყარეს ეს საგორავი ურიცხვი, და
აღვიდეს კ~დცა რ~ და
ბურვილ იყ~ნეს ფარითა ვ~ა სპითა, და დაასხეს ქვა და შუბი მსგავსი წვიმისა: მაშინ
შეიქმნა
სიმრავლე ისრისა, ვ~ა სეტყვა ჵშირი და ჰფუცვიდეს ღ~ა რ~ლ ქვემოთ ნასროლმან
ისარმან ფარი
და ჯაჭვიანი კაცი გაიარის, და მიწასა ნახევრად დაესვის: აღმოიწვადეს ჵრმლები და
შეუჵდეს
და აიხუნეს და აემართნეს აღმა მთასა, და ჰგორვიდეს ჩამოღმა, და იგი იყო უმჯობესი
მათ შ~ს, რ~ნ
დაჰყარის აბჯარი და ტანისამოსი და შიშველი მირბოდის: მაშინ ვირშელმან
ერისთავმან ი
ხილნა რა ესრეთ უღონო ქმნილნი მებრძოლნი მისნი, უბრძანა არა ჵოცად მათდა, ა~დ
პყრობად
და დევნად, და მიუდგეს უკანა და გაჰყვეს იქით არაგვისა, და მოვიდა ერისთავი
ლომისას, და გაუშვნა ყ~ნი
რ~ლნი ჵლთა დარჩომოდეს, და შეწირა ლომისას არა მცირედი, და ისტუმრა შ~ა
დავით ძე მეფისა:
[ა] მისა შ~დ გარდაჵდა წელნი რაოდენნიმე, ვ~ა წესი არს ჩვეულება ეშმაკისა, აღძრა
ეშმაკმან მო
ძულემან კეთილისამან თურქნი ქ~ეანეთა ზ~ა, შეიკრიბა ერი ურიცხვი, და მოვიდა
ქართლს წინაძღო

მითა ბაედარის მის ხოსიასითა, ეწყვნენ ქართველნი და თურქნი, მოკლეს მეფე გ~ი, და
მის თანა ქვენა
ფნეველი ი~ნე და ყ~ნი მთავარნი დიდებულნი ქართლისანი და ლაშქარნი ს~დ
დაჵოცნეს, საქართველო
მოარბინნეს, და წარტყვენნეს, თთვესა აგვისტოსა ჲ: ქ~კსა: ჳ~ა: და დაჯდა მის წილ ძე
მისი დავით
და განაგებდა ყ~ა სამეფოსა ქართლისასა: აღესრულა დ~თ და დაჯდა მის წილ ძე მისი
გიორგი:
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დაჯდა მეფედ ბაგრატ, და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა ხ~ მჯდომარე იყო წ~ა
კათოლიკე ეკლესიი
სა ხარისხსა ზ~ა ჟ~ა მას და მწყსიდა კეთილად მწყემსი იგი კეთილი სანატრელი, და
ყ~დ წ~ჳ კ~ზ პატრი
არხი ელიოზ და ამას ჟ~ა შინა გამოჩნდა მძლავრი ლანგ თემურ: პ~დ ქ~ყანასა
თურქეთისასა, რ~ ეწოდა
სახელად თემურ, და მკელობელ იყო, და სპარსთა ენათა მიერ, მკელობელსა ლანგ
ეწოდების: ხ~ ესე ლანგ
თემურ გვარტომობით იყო, ჩინყის სამარყანელი, ამისთვის უწოდდენ ჩინყიზად: რ~
პ~ლთა ჟამთა შ~ა
იყო ვინმე ქ~ყანასა თურქთასა ასული ერთი მდიდრისა რ~ლისამე მუნ
მკვიდრთაგანისა კაცისა, და იყო
ქალი ესე მდიდარ ფ~დ საჭურჭლეთა, და მონათა სიმრავლითა გარდარეულ, და
უფლებდა რ~ლსამე ელ
სა, და სპათა ზ~ა ესრეთ განაგებდა ელსა, და სპათა თვისთა ქალი ესე და არა ესვა
ქმარი: ხ~ იქმნა მის
ზ~ა ჵელოვნება რამე ბელიარისა, და მიდგომილება ანტესებრივი, და ეგრეთვე ქალი
იგი მიდგომილ იქმნა
თვინიერ ქმრისადა დაწინდებისა: ხ~ საცნაურ იქმნა მიდგომილება იგი მისი ყ~თა
მიერ და მცნობელთა
საქმისა ამის სპათა მისთა მიერ ფ~დ შემძნობელ განსაქიქებელ, და საკიცხელ უჩნდათ,
რ~ დიდად წარჩინებულ იყო მკვიდრთა მის ადგილისათა: ხ~ ვერღარა თავს იდვეს სირცხვილი იგი
მისი სპათა და მო
ნათა მისთა: დღესა ერთსა შეკრბეს ვანად მისსა, მიუვლინეს და ეტყოდეს ვინათგან
მთავარ და
უფალ ქმნილ ხარ ჩვენ ზ~ა, რასათვის ჰყავ საქმე ესე, და შეამთხვიე თავსა შენსა
ესევითარი სირცხვილი: ხ~
მან უარყო ფ~დ და ეტყოდა მათ, უკეთუ სარწმუნო ხარო სიტყვათა ჩემთა ესე
უწყოდეთ რ~ მე კაც

თაგან არა მიდგომილ ვარ, და უკეთუ არა სარწმუნო გიჩნსთ, დაადგინეთ სრასა ამას
ჩემსა მსტოვარნი
და მათ ცნან თუ, ვინა მოვალს ჩემდა, და მით გულ სავსე იქმნნეთ, და მათ ჰყვეს
ეგრეთ, განაწესნეს
მცველნი, და განმსტრობელთა საქმისა მის იხილეს მსგავსი ნათლისა მზაკვარება
მთავრისა მის ბნე
ლისა, რ~ლი ჵელოვნებათა თვისთა მიერ რეცა ნათლად შეიცვალების, და უფროსღა
ნების მყოფელთა
თვისთა ზ~ა ესრეთ მოქმედებს: ხ~ მცველთა მათ იხილეს, ნათლისა სახე იგი, რ~ლი
მივიდა ქალისა მის თ~ა
და მსგავსმან განისვენა მსგავსისა თანა, და ეგრეთვე ღამე ყოველ ჰმოქმედებდა, და
აუწყეს მცველთა
ცხადად ხილული იგი მათ მიერ: მაშინღა სარწმუნო იქმნნეს საქმესა მას: ხ~ მიუდგა
ქალი იგი
და ჰშვა ყრმაწული, და აღიზარდა იგი, და უწოდეს მას ძედ ნათლისად, და მიერითგან
უწოდეს ჩინყიზი
და ვ~ა აღიზარდა იგი, და იქმნა მეფედ თურქთა ზ~ა, და მიერითგან მეფობდენ მუნ
ტომნი მისნი, და
ესეცა ლანგ თემურ იყო ტომობით თესლი ჩინყიზისა მის: და იყო თურქთა მეფისა ყმა
საყვარელი
და მჵედართ მთავარი, და მიანიჭა ქალიცა თვისი: ამისთვისცა ხ~ განძლიერდა ფ~დ,
და უძლებდა
სპათა თვისთა ზ~ა, და სხ~ნიცა მრავალნი მიიმძლავრა, და დიდად სახელოვან და
განთქმულ იქმნა მკვიდროან
თა მის ადგილისათა: ხ~ ჵელოვნებითა თვისითა მოიპოვა ჟამი რაჳმე ნებისა თვისისა,
და მოკლა მეფე
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თურქთა და ძენიცა მისნი ყ~ნივე მოსრნა პირითა მახვილისათა, და თვით დაიპყრა
ს~დ ქ~ყანა თურქეთი
სა, და მერმე ინდოეთი და ერანი: და კ~დ უმეტესად განძლიერდა, და ვერღარავინ
აღუჩნდეს წინააღმდგო
მად მისსა, რ~ ვრცელად ცხოვრება მისი წიგნთა შ~ა სპარსთასა განმარტებით წერილ
არს, და სომეხ
თაცა სხვებრ რადმე აღუწერიათ: ხ~ ამიერითგან უფროსად განძლიერდა ლანგ თემურ,
რ~ კნინღა
ს~დ დაიპყრა პირი ყ~ისა ქ~ყანისა, და ესრეთ წარემართებოდა საქმე მისი ვ~ა
ალექსანდრე მაკედონელი
სა, და ესე არა თუ კეთილმოქმედებისა მისისათვის, ა~დ ესრეთ არს სოფლისა მის
ჩვეულება, და იგი

მპყრობელი ყ~ისა ქ~ყანისა, აწ ესერა იგიცა ნაცარ და მტვერ ქმნილ არს, და სულითა
ქვესკნელად
შთასრულ არს: ხ~ აწ პ~ლსავე სიტყვასა მოვიდეთ, მაშინ დაიპყრა ლანგ თემურ
ყ~ლივე ქ~ყანა
აღმოსავლეთისა, და წარმოვიდა ძლიერებითა მრავლითა, და სპითა ურიცხვითა,
რ~ლი ჰფარვიდა ყ~ლთა
ველთა ქ~ყანისათა, და ესრეთ მოიწია სომხითად, და მოიცვა ს~დ სომხითი, რ~ მოაწია
მათ ზ~ა ჭირი სრვა,
ტყვენვა, და ს~დ იავარ ჰყო სომხითი: ესრეთ ვითა ცხოვრებასა სომეხთასა
განმარტებით წერილ
არს: ხ~ დაიპყრა ს~დ სომხითი, და მრავალი ტყვე ჰყო, და უმრავლესნი მათნი მოსრნა,
პირითა მახვი
ლისათა, და სხ~ნი ყ~ლნივე თვისად მიიმძლავრნა, და ჰყო საბრძანებელსა ქვეშე
თჴსსა, და წარვიდა მუნითგან
და დაიპყრა კარი, და აღიღო ყ~ნივე ციხენი, და სიმაგრენი მათნი: ხ~ წინააღმდგომნი
და ურჩნი
ყ~ლნივე მოსრნა პირითა მახვილისათა, და დაიბანაკა მუნ ზამთარსა ერთსა, რ~ იყო
ზამთარი ძლიერი და
ფიცხელი: ხ~ წარვიდა ათაბაგიცა და მორჩილ ექმნა მას, რ~ ვერ ძალედვა
წინააღდგომა მისი, და დიდ
ად პატივსცა ათაბაგსა: მაშინ წარვიდა შერდიას შვილი ვირშელი, და წარმოუძღვა
წინა ყ~ითა
სპითა ჩაღნელ ქვეშნელ სიყალშელ ნალროელ ინდუსტანელითა, და ყ~ისა
სპარსეთისა, და აღმო
სავალისა ლაშქრითა დიდითა რისხვითა და გულისწყრომითა: ხ~ შ~დ ზამთრისა
წარმოემართა ქარ
თლსაცა ზ~ა ვითარცა ღელვანი ზღვისანი განძვინებული, რ~ წადიერ იყო დაპყრობა
საქართველო
სა, და ესრეთ იყო ნება სვინიდისისა მისისა, გარდამოვლო აბოცი
წარმომტყვენველმან. და ს~დ იავარ
მყოფელმან ყ~ისა სანახებისამან, არა ჰყოვნა მუნ, ა~დ წარმოვიდა გარდმოვლო
თრიალეთი და საბარა
თიანო საშინელებითა, და ზარითა დიდითა: ქ~კს ქ~ეს აქეთ, ჩ~ტჟგ: რ~ ვის ძალედვა
წინა
აღდგომად მისა, რ~ ჰ[.]ყვა ბანაკი და სიმრავლე სპათა ურიცხვი რომელსა ვერ
იტევდენ მთანი და ველნი, და
ყ~ლნივე არენი და სანახები საქართველოსანი, და მოსრნა ყ~ნივე თრიალეთნი,
საბარათიანო, და გარემონი
მკვიდრნი მათ ადგილთანი წარმოჰსტყვენნა და შემუსრნა ყ~ნივე სიმაგრენი ციხენი
და გოდოლნი, და არა

დაშთა დაბანი რ~ლი ს~დ არა აღაოჵრნა, რ~ არაოდეს მოწევნულ არს ჭირნი
ესევითარი საქართველოსა
ზ~ა რ~ი მან მოაწია, მაშინ ჰსცნა რა საქმე ესე მეფემან ბაგრატ მწუხარე იქმნა ფ~დ, და
ეძიებდა
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ღონესა რასამე საქმისასა: რ~ ვერ ძალ ედვა წინააღდგომა მისი ხ~ შევიდა ციხესა
ტფილისისასა
მაშინ გიორგი მეფე წარვიდა და მივიდა სამწევრისს, და ოდეს ესმა მოსლვა ტფილისს
თემურისა, მაშინ
აღიყარა მეფე გიორგი ლიხთ იმერეთით, მაშინ ერისთავი ვირშელი უკუდგა ციხესა
ბეხუშისასა დედაწუ
ლითა და ჯოგითა, და თანა ჰყვა კ~ზი ელიოზ ყ~ითა საყდრის შვილითურთ, და
ხიზნითა, და ჯოგითა, და
ცხვრითა, და გამაგრდა მას შ~ა, და ვ~ა ესმა საქმე ესე ლანგ თემურს წინააღდგომა და
სიმაგრე, ეგრეთ
ჰგონებდა თვით მისლვასა, და მორჩილებასა მეფისა ბაგრატისასა, ვ~ა მორჩილ ექმნა
ათაბაგი, და სხ~ნიცა
მრავალნი, მაშინ ფ~დ განრისხნა მძლავრი იგი ზვავი და ამპარტავანი, მივიდა და გარე
მოადგა ციხესა
ტფილისისასა, და უბრძანა სპასპეტთა და სპასალართა თვისთა ყ~თავე ბრძოლა
ძლიერი, და განწირვა თავთა
მათთა: ხ~ რ~ლნი მე დიდებულნი თავადნი ქართლისანი, არა იყნენ ციხესა მას შ~ა
მეფისა ბაგრა
ტის თანა, ა~დ წარსულ იყ~ნეს თვისთვიად სახიზარსა და სიმაგრესა შ~ა, და რ~ნი მე
თანა ჰყვეს ჰრჩეულ
ნი ჭაბუკნი, რ~ნი სამარადისოდ თანა ჰყვებოდეს მეფესა: ხ~ მოისვა მძლავრმან
ლანგთემურ ს~დ
გარემონი ტფილისისანი, და უბრძანა სიმრავლესა ბანაკთა თვისთასა აღება ციხისა,
და შემუსრვა ზღუ
დეთა ციხისათა: მაშინ მეფემან ბაგრატ დიდად მინდობილმან და მსასოებელმან
მოწყალებათა ღ~ჳ
თა განიგულა წინა განწყობა მათი, მეტყველმან ესრეთ, ფ~დ უმჯობეს არს და
სანატრელ სიკ~დილი სა
რწმუნოებასა ზ~ა ქ~ესსა ვ~ეღა რა მორჩილებასა, და იძულებით შეპყრობასა
მძლავრისა მის მიერ. და
ესრეთ შეიჭურა ჯაჭვ ჭური ქ~ეს სარწმუნოებისა, და გამოვიდა შემთხვევად და
ბრძოლად ლანგ თემური
სა, და მიმტევნეს ბანაკსა მათსა მეფე ბაგრატ და სპანი ქართველთანი, ესრეთ ვ~ა
გავაზი გუნდსა წერო

თასა, და ვ~ა ლომი მროწეულსა ზროხათასა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი იმიერ და
ამიერ, და მოისრა ორკერძო
ვე სიმრავლენი სპათანი, და უფროსღა უმრავლესნი მოსწყდეს სპანი ლანგ
თემურისანი, და ვერა
უძლეს ოტებად მათდა სიმრავლისაგან ბანაკთასა, და დაშვრეს ფ~დ ქართველნი
ფიცხელთა ბრძოლათა
მიერ და სრვათა, და მოისრნეს ქართველნიცა მრავალნი, და ესრეთ უკუნ იქცეს მუნვე
ციხესა ტფი
ლისისასა: ამისა შ~დ ფ~დ განძვინებულმან ლანგ თემურ და ვერ მიმთხვეულმან
ნებასა გულისთქ
მისასა მოიპოვა ღონე ესე ვითარი, და ქმნეს ჩელტები რკინითა შემზადებული, ესე
აღიფარეს და
მიეტევნეს ციხესა მას ტფილისისასა, და ესრეთ მძლავრობით შემუსრეს, და აღიღესს
ციხე იგი,
და იავარ ჰყვეს ს~დ შინაგან მყოფნი ციხესა მას შ~ა, და რ~ლნი მე მოსრნეს, და რ~ლნი
მე ტყვე ყვეს: მა
შინ შეიპყრეს თვით მეფე ბაგრატ და დედოფალი ანნა, და მის თანა მყოფნი
ქართველნი ყ~ლნივე, და გა
ნიხარა ლანგ თემურ შეპყრობისა მისისათვის, და პყრობილ ჰყო მეფე ბაგრატ, და ს~დ
მის თანა მყოფნი
ქართველნიცა, და თვით დაიპყრა ციხე, და შეაყენნა მას შ~ა სპანი თვისნი: ხ~ აიძულა
მეფესა ბაგრატს
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ჰსჯული მაჰმადისა ლანგ თემურ, და აღუთქმიდა ნიჭთა დიდთა, და პატივსა
ძმებრივსა და კ~დვე მინიჭე
ბასა სამეფოსა თვისისასა ლიქნითა სიტყვათათა მოქენე იყო პყრობად სჯულისა
მისისა, და არა მორჩილ
ექმნა ყ~დვე რ~ მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა თვისსა ზ~ა მეფე ბაგრატ. და დაყო
მცირედ რამე მუნ
ლანგ თემურ, და მერმე აუწყეს ნადირთა სიმრავლე, და შექცევა ყარაისა, და წარვიდა
ყარაიასა შინა
მოინადირეს და შეექცეს კეთილად, მოსრეს სიმრავლე ნადირთა, და იშვებდეს
უზრუნველად და განს
ცხრებოდეს, მაშინ განიზრახა წარსლვად ყარაბაღს და აღიყარა და წარვიდა, და თანა
წარიყვა
ნა მეფე ბაგრატ პყრობილი, და შთასრულმან ყარაბაღს დაიბანაკა მუნ რაოდენთამე
ჟამთა, და იგო
ნებდა ბოროტსა, რ~ სავსე იყო შორითა და ჵდომითა, რ~ლისა თხლე არა
წარმოიცალიერა, და გარდამო

ეცემოდა გესლი ასპიტისა ბაგეთაგან მისთა, რ~ ს~დ ეგულვა და მოქენე იყო
იავარყოფისათვის საქარ
თველოსა, ვინათგან მეფე ბაგრატ პატიმრად ჰყვა, და სხვა არავინ, საეჭველ უჩნდა
წინააღმდგომი
მისი: განაწესა სპასალარი ერთი ვინმე წარჩინებულთა თვისთაგანი, და მისცნა სიმრა
ვლენი სპათანი ურიცხვი წარმოგზავნა საქართველოსა ზ~ა, და ამცნო ს~დ მოოჵრება
და დასრულება
ქართლისა, და უმეტესად წ~თა ეკლესიათათვის ციხეთა და შენობათათვის ეტყოდა
დაარღვიეთ დაა
რღვიეთ მისაფუძვლადმდე მისა. ხ~ მჵცოვანთა მამათა და დედათა, და უფროსღა
სამღდელოთაგან [ვინმე]
რ~ნიცა შეიპყრან მოსრან ყ~ნივე პირითა მახვილისათა, და სხ~ნი წარტყვენონ, და
ტყუე ჰყონ, და მო
წვან ცეცხლითა წ~ნი ეკლესიანი, და ყ~ნი ვე დაბანი, და შენობანი ქართლისანი, და
ესრეთ ამცნო და განა
მტკიცნა სარდალნი და ყ~ლნივე სპანი თვისნი მძლავრმან უწყალომან ლანგთემურ,
მაშინ წარმოვიდენ
და მოიწივნეს მსწრაფლ მყისსა შინა არეთა ქართლისათა: k~ეს აქეთ ჩ~ტჟგ: და ვ~ა მოი
წივნნეს მაშინ მოიცვეს ტფილისი, და ს~დ ყ~ნივე სანახებნი ქართლისანი, და სრვიდეს
უწყალოდ, ვ~ა
პ~ლ მეგვიპტელთა ღ~ისა მიერ რისხვით მივლინებული იგი მომსრველი სენი: რ~
ესრეთ თქმულ არს
ორგზის ჟამიც აღარ მოექცევისო, ნანდვილვე ფ~დ უბოროტეს ჟამისა გამოჩნდეს
იგინი, რ~ მომსრვე
ლი იგი ჟ~ი ზეგარდამო ბრძანებითა ყ~დ მოწყალისა ღ~ისათა მიივლინების კაცთა ზ~ა
განმრავლებისათ~ს
ცოდვათა ჩვენთასა, და ჰსწურთნის ვ~ა საყვარელსა ძესა მამა იგი მოწყალე რ~ა
შეინანონ და მოიქცენ სი
ნანულად: და განგებითა ღ~ისათა მის მიერ აღსრულებელნი გვამნი მკ~დართანი
ყ~ნივე მღუ
დელთა მიერ შეიმურვის და იმსახურების, და წ~თა ეკლესიათა შ~ა განწესებულ არს
სამარხო მათი პატი
ვად და სალხინებელად აღსრულებულთა სულთათვის, და მომსრველი იგი სენი ვერ
მიეხების მღდელ
თა რათურთით, და ესრეთ განთავისუფლებულ არიან მღ~დელნი მომსრველთა სენთა
მიერცა, და წ~თა ეკ
ლესიათა მიერ ფ~დ შიშნეულ არს, და მძრწოლარე ჭირი იგი მომსრველი, ა~დ მაშინ
ფ~დ უბოროტეს
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გამოჩნდეს მომსრველისა მისგან ჟამისა სპანი იგი ლანგთემურისანი საქართველოსა
შ~ა, ხ~ არა თუ ყ~თა
კაცთა სრვა კმა ვყოთ: არამედ წ~ნი ეკლესიანიცა, და მას შინა მყოფნი სამღდელონი
კრე
ბულნი ცეცხლითა დამწვარ იქმნნეს მათ მიერ: მაშინ დაუტევეს ქვე კერძონი იგი
სანახებნი ქართ
ლისანი, და წარვიდეს ზემოთ კერძო შიდა ქართლად, რ~ლსა აწ ზემო ქართლად
უწოდენ, რ~ პ~ლ მოსლ
ვასა მათსა დაშთა შიდა ქართლი წარუტყვენველად: მაშინ მივიდეს უსჯულონი იგი
წ~ა კათოლიკე
ეკლესიასა მცხეთას უფროსღა და უმჯობეს სავსენი შურითა მისითა: ეჰა ვაჳმე დღისა
მისთვის და ჟ~ისა
რ~ლი მოიწია ჩვენდა სიმრავლისათვის ცოდვათა ჩვენთასა, აჰა წარმოდეგინ ჩვენდა
გოდებისა მთხზველად
ჵმა ჰრამათ მტირალი, საღ~თო იერემია მეტყ~ლი ესრეთ: განიშორა უ~ნ საკ~ხეველი
თვისი, განაბნია
სიწ~ე თვისი შემუსრა ჵელითა მტერისათა ზღუდე ტაძართა მისთა, ჵმა ბრძოლისა
მოსცა სახლსა შინა უ
ფლისასა ვ~ა დღესა შინა დღესასწ~ლისასა, და ეკვეთნეს ქ~ყანასა ბჭენი მისნი
წარწყმიდნა და შემუსრნა
მოქლონნი მისნი, მეფე მისი და მთავარნი მისნი წარმართთა შ~ს, და არა არს ჰსჯული
და წ~წყლთაცა
მისთა არა ჰპოვეს ხილვა უ~ისა მიერ: რ~ ესრედ სახედ ყ~ლივე ჰყო მძლავრმან
უწყალომან
ლანგთემურ საქართველოსა შ~ა, ვ~ა მეფემან ბაბილოვნისამან ნაბუქოდონოსორ
მოაწია იჲ~ ლიმსა შ~ა
და უფროსღა გარდამატა მას: რ~ მან არა იკადრა დარღვევა ტაძრისა მის სოლომონისა,
თვინიერ წარღე
ბისა მრავალთასსა მას პატიოსანთა ჭურჭელთა ტაძრისათა: ა~დ ამან ლანგთემურ
ესეოდენი ბ~რტი
ჰქმნა, ვ~დ წარიღო ს~დ პატიოსანი სამკაული, და შემკობილნი რომელნი წ~ისა
კათოლიკე ეკლ
ესიისანი და იგი არა ჯერ უჩნდა კმა ყოფად, ა~დ თვითცა შეჰკადრა, და ბილწითა
ჵელითა წარმდებად
ჵელჰყო დარღვევად და მოოჵრებად სვეტისა ცხოველისა შინაგან და გარეთ ზღუდენი
და პალატნი,
და ყ~ნივე შენობანი ს~დ იავარ ჰყვეს სპათა ლანგთემურისთა: ამისა შ~დ აღიყარნეს,
და წარვიდეს, და
სადაცა განვლეს დაწვეს და მოაოჵრეს დაბანი და შენობანი ზემო კერძოთა
სანახებთანი, და ესე ვ~რითა

სიბოროტითა მიიწივნეს ქვაბთა ჵევს, და იგიცა მოიცვეს და წარმოსტყვენეს და ჰყვეს
მრავალი ბ~რტი
გარეშე წ~ისა ეკლესიისა, და ინებეს წ~ისა მის ეკლესიისა ცეცხლითა დაწვა და
დარღვევა, რ~ შიგან
ტაძრისა მის შევტოლვილ იყნეს ყ~ნივე მუნ მყოფნი წ~ნი მღ~დელნი დ~კნნი და
ფირჩოსანნი მღუ
დელმონაზონნი გლახაკნი და უღონონი დავრდომილნი, და დედანი მონაზონნი,
რ~ნი მდგომ იყ~ნეს
აზნაურთა და თავადთა ასულნი, და დედანი: ხ~ ესე ყ~ნივე მონაზონნი გამოიყვანნა
და შეასხნა სა
მეჩანგო შესასხმელნი და დაჰკიდნა ეჟვანნი და ზარნი, და ფერჵისა დააბმევინა,
ათამაშა და ამღერა,
და ერთმან ვინმე მონაზონმან აღმოთქვა ვაჳ ჩვენს დედაბრობასა ეს რა
გვეჟღარუნებიან:ამისა
შ~დ რ~ლნიცა ინებეს წარიყვანეს, და რ~თა არა დაუტევეს ჰსჯული ქ~სი, და ურჩ
ექმნენ მათ, და
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გლახაკნი და დავრდომილნი იყნენ, მათ ყ~თა შეუკრნეს ჵელნი და ფერჵი და
დააწყვეს საშვალ ეკ
ლესიისა, რ~ იყო ჵმა მათი ვაებისა, და ოჵრებისა, ვ~ა ქუხილი ცისა, ხ~ მათ ყ~ლთა
უკეთურებითა
აღსავსეთა, აღაგზნეს შიგან და გარეშე ტაძრისა მის აღატყინეს ცეცხლი მძლაფრი, და
დაწვეს ტაძარი იგი ქვაბთა
ჵევისა ღ~ის მშობელისა და მას შ~ა მყოფნიცა იგი წ~ნი, და სამგზის სანატრელნი
სამღუდელოთა დასნი
რ~ნი მას შ~ა ცეცხლითა აღესრულნეს, და წამებისა ღვაწლითა და გვირგვინითა
შემკულნი აწ იხა
რებენ წ~ე ღ~ისა და ჩვენთვის ჰყოფენ ვედრებასა: ხ~ დამწვარნი იგი წ~თა გვამთა
მათთა აჩრდილნი ვ~ე
დღეინდელად დღედმდე მსგასად კაცთა სახედ იხილვების იატაკსა მას შინაგან
წმიდისა ტაძ
რისასა, და ესენი სურვილითა წამებისათა და ტრფიალებითა ზესთა სასურველისათა
შეთქმულ იქმნნეს
რათა ღირს იქმნენ იგინი ქ~ესთვის სიკ~დილსა და ტანჯვასა, და აქა მცირედ
მოითმინნეს, და მუნ საუ
კუნოდ იშვებენ და იმოთხვენ ზეცათა შინა ყვავილთა მათ დაუჭნობელთა: ხ~
უსჯულოთა მათ მოვ
ლეს გარემონი მათ ადგილთანი, და წარტყუენნს ყ~ლნივე: და ამისა შ~დ წარვიდეს და
მიიწივნნეს

რუისს, და დაიბანაკეს მუნ მოიცვეს ს~დ შიდა ქართლი დაწვეს და აღაოჵრეს, და
მოვლნეს ყ~ლნივე
არენი და სანახებნი შიდა ქართლისანი, და აღიღეს ციხენი გოდოლნი და სიმაგრენი
ყ~ნივე თვინიერ
მთისა კავკასიისა: მაშინ ძირითურთ აღმოფხვრეს დიდი ეკლესია იგი რუისისა, რ~ლ
არს საყდა
რი ღ~თაებისა ვ~ე საფუძველითურთ დაარღვივეს, და არასადა დაშთა დაბანი და
შენობანი მათ მიერ
წარუტყვენველად: და ესრეთ სრულ ჰყვეს ბრძანებული იგი ლანგ თემურისა სპათა
მისთა, ვ~რცა
პ~ლ ნაბუზარდან მთავარ ქონდაქარმან მეფესა ნაბუქოდონორისმან ჰყო იჲ~ლიმს შ~ა
იუდიანთა
ზ~ა მოქმედმან ესევ~რისა უკეთურებისამან, რ~ნ განასახლნა იჲ~ლიმით ბაბილოვნად
იუდიანნი ძენი
სიონისანი, სიტყვისაებრ წ~წყლისა იერემიასსა მოვიდაო ნაბუზარდან მთავარ
ქონდაქარი, და წ~ე მდგომი
მეფისა ბაბილოვნისა, იჲ~ლიმად, და დაწვა სახლი უ~ისა და სახლი მეფისა და ყ~ნი
სახლნი ქალაქისანი, და ყ~ლი
სახლი დიადი მოცეცხლა ცეცხლითაო: ესე ყ~ლივე ჩვენდა მომართ აღასრულა
უწყალომან ლანგ თე
მურ, და სპათა მისთა, რ~ სრულ ჰყვეს ყ~ივე ბრძანებული მისი: ამისა შ~დ აღიძრნეს
და
წარვიდეს მუნითგან, და ჩავლეს კახეთი იგიცა წარმოსტყვენეს, და იავარ ჰყვეს, და
მრავალნი ტყვე
ჰყვეს და რ~ნი მე მოსრნეს პირითა მახვილისათა, და შენობანი ყ~ლნივე მოცეცხლეს,
და წარვიდეს ლანგ
თემურისა თანა მიულოცეს გამარჯვება: ხ~ ჟ~ა მას მივიდა ლანგ თემურ შაქის, და
მიერთნეს
ყ~ლნივე მკვიდრნი მის ადგილისანი, მიიმძლავრნა და ვერვის ძალედვა
წინააღდგომად მისა, და ყვნა
ყ~ლნივე საბრძანებელსა ქვეშე თ~სსა: მაშინ შემოიკრიბა და მიერთნეს ყ~ნივე
კავკასიანნი და ლეკნი,
შირვანელნი, და გილან მაზანდარელნი და თანა ჰყვა პყრობილად მეფე ბაგრატ, და
ყ~ნივე მის თანა
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მყოფნი ქართველნი, რ~ დიდად მოქენე იყო, და ღონე ჰყოფდა ლანგ თემურ მიქცევად
ჰსჯულსა
მისსა ზ~ა მეფისა ბაგრატისსა, და აღუთქმიდა მრავალსა ნიჭსა და პატივსა დიდძალსა
და კ~დ მინიჭე

ბასა საქართველოსასა, და უკეთუ არა სარწმუნო მექმნა, და არა ისმინო ჩემი ვბრძანო
ბ~რტით
სიკ~დილითა სიკ~დილი შენი, და ყ~ლთავე ქართველთა რ~ნიცა პყრობილ არ~ნ ჩემ
მიერ:
ხ~ მეფემან ბაგრატ არარას მზრუნველმან თავისა თვისისამან, და ვ~ა სურვიელმან
მწარისა სატანჯველისა
და სიკ~დილისამან ქ~ს სარწმუნოებისათვის არა ინება და არცა სათნო უჩნდა
მორჩილება მათი, და დატევე
ბა ჰსჯულისა თვისისა, ა~დ გამოჵსნისათვის ქართველთასა, რ~ა არა მიზეზითა
მისითა იქმნას აღსასრული
მათი მის უწყალოსა მძლავრისა მიერ, ამისთვისცა მოიპოვა ღონე რაჳმე ჵელოვნებით
ძვინად მათდა
აღმრჩეველმან რეცა თუ პირ მორჩილ ქმნილმან ნებასა მათსა, მან ხ~ გულითა შორად
განშორებულ
მან მცირედსა ჟ~ა შ~ა უმჯობესისა საქმისა წარმართებისათვის, რათამცა ჵსნილ, და
განტევებულ იქ
მნენ მათ მიერ, და ამისთვისცა მიჰყვანებასა ლანგ თემურისსა, ხ~ ლანგ თემურს რა
ესმა მორჩილება
მეფისა ბაგრატისა, განიხარა სიხულითა დიდითა, და მსწრაფლ წარავლინა კაცი, და
თავისუფალ ჰყო
პყრობილებისაგან, და მიიყვანა სახიდ თვისად, და შეიტკბო და დიდად პატივჰსცა,
და ეგრეთვე ქართ
ველნიცა განათავისუფლნა კრულებათაგან: მაშინ მიანიჭა მეფესა ბაგრატს წყალობა,
და უბო
ძა საბოძვარი მრავალი, და მოფენილობა სახლთა, და სარეცელნი და სხვანი მრავალნი
საჵმარნი და სამ
კაულნი ყ~ლივე შემსგავსებული სიმდიდრისებრ ჵელმწიფობისა მისისა, და
მრავლითა ნიჭითა და
საბოძვართა სიმრავლითა აღუსრულა გული, და უყოფდა ძმებრივსა პატივსა და
სიყვარულ
სა უზომოსა მიქცევისათვის მისისა ჰსჯულსა მაჰმადისსა: ხ~ მეფე ბაგრატ დაღაცათუ
პირითა ა
ღიარებდა ჰსჯულსა მათსა, ა~დ მტკიცედ ეგო გულითა მჵურვალითა სარწმუნოებასა
ზ~ა ქ~ესსა, და
საიდუმლოდ თვისგან ევედრებოდა ღ~ა ცრემლითა მდუღარითა, რ~ა განტევებულ
იქმნეს მათ მიერ:
მაშინ ქართველთა ყ~თავე დაატყვებინეს იძულებით ჰსჯული მათი, და მიიქცეს
ჰსჯულსა მათსა
და უფროსღა მას ზ~ა მწუხარე იყო მეფე ბაგრატ მიდრეკისათვის და დატევებისათვის
ქართველთა ჰსჯულ

სა ქ~ეანობისასა, და ჟ~ა მას დიდად სათნო უჩნდა ლანგ თემურს მეფე ბაგრატ და
უსმენდა და ჰმორჩილ
ებდა სიტყვასა მისსა, და არღარა უფარვიდა საიდუმლოსა სვინიდისისა თვისისასა,
და იყო თ~ა განმზრახი
ლანგ თემურისა: ხ~ ჟამსა მას დაეპყრა ყ~ლივე აღმოსავლეთი ლანგ თემურს, და
არღარავინ
საეჭველ უჩნდა წინააღმდგომი ვინათგან მეფე ბაგრატ თანა ჰყვა, და ს~დ საქართველო
საბრძანე
ბელსა მისსა ქვეშე იყნეს, და ესრეთ მოქადულ [იყნენ] იყო დაპყრობისათვის
საქართველოსა.
და მეფისა ბაგრატისა: რათამცა ჵელეწიფა პყრობად პირი ყ~ისა ქ~ყანისა, და ამისთვის
დიდად პატივ
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ცემულ იყო მის მიერ, ხ~ დღესა ერთსა ოდეს იყნეს მხოლოდ თვისაგან
თვითმპყრობელი მძ
ლავრი ლანგ თემურ, და მეფე ბაგრატ, და ზრახვიდენ ურთიერთას: მაშინ ჰრქვა
მეფემან ბაგრატ
ლანგ თემურს სიტყვითა ლიქნითა, ვინათგან ესრეთ ვსცან სიმტკიცე სჯულისა
თქვენისა, და აწ მეცა
სარწმუნო მიჩნს, და ესრეთ მნებავს რათამცა ს~დ მორჩილ ვყნე ჰსჯულისა თქვენისა,
მკვიდრნი სა
ქართველოსანი, და უკეთუ გნებავს მოქცევა მათი სჯულსა თქვენსა ზ~ა : აწ მომეც
სიმრავლენი სპა
თა თქვენთანი, და მე წარვალ სამეფოსა ჩემსა საქართველოსა, და მე მოვხადო ყ~თავე
მკვიდრთა ქართლისა
თა დიდებულთა და მცირეთა მთიულთა ოვსთა დვალთა სვანთა და აფხაზთა ამათ
ყ~თავე მე და
ვარწმუნო ჰსჯული თქვენი, და იგინი ვყნე მოხარკე და მორჩილ საბრძანებელსა
თქვენსა ქვეშე:
მაშინ ვ~ა ესმა საქმე ესე ლანგ თემურს დიდად მხიარულ იქმნა, და სარწმუნო იქმნა,
[და]განზრახვასა
მისსა ზ~ა კ~დ უმეტესად პატივსცა, და მიანიჭა საბოძვარი დიდძალი განძი და
საჭურჭლე
საჵელმწიფო, და აღამზადა სპანი ჰრჩეული კაცი თორმეტი ათასი, და უჩი ნა მათ
სარდალი, და ათასის
თავნი, და ამცნო მათ ლანგ თემურ, რათა ჰმორჩილებდენ მეფესა ბაგრატს, და არა ურჩ
ექმნენ სიტყ
ვასა მისსა: ხ~ წარმოვიდა მეფე ბაგრატ, და მის თანა მყოფნი ქართველნიცა, და სპანი
ლანგ თემურისნი

ათორმეტი ათასი, და ესრეთ იქმნა წინა უკმო აღრჩევა ესე მეფისა ბაგრატისა: ვ~ა პ~ლ
აქიტო
ფელი აბესლომისათვის, და ესე არათუ თანაგანმზრახ იქმნა საქმედ სიბილწისა, ა~დ
შურის ძიებისა
თვის პ~ლთა მათ სიბოროტეთა და უკეთურებათა ლანგ თემურისათა, რ~ი ჰყო
საქართველოსა შ~ა მაშინ
წარმოემართა, და მიიწია არეთა და მზღვართა საქართველოსათა, და იმარჯვებდა ჟ~ა
თუ ვითარძი სა
ბრჵე უდგას სპათა ლანგ თემურისთა: ხ~ ჟ~ა მას დაეპყრა ს~დ საქართველო გ~ის ძესა
პირმშოსა
ბაგრატისასა: მაშინ წინა აღრჩევით იდუმალ წარავლინა მეფემან ბაგრატ კაცი ერთი
მჵედართაგანი სარწუნო გულისა თვისისა მალე მსრბოლად წ~ე ძისა თვისისა
გიორგისა, და მიუწერა
ესრეთ, განვერი საბრჵისა მისგან ლანგ თემურისა ძალითა ყ~დ ძლიერისა ღ~ისათა, და
აწ მოვალ შურის
გებად და ძიებად პ~ლთა სიბოროტეთა, რ~ი ჰყო მან ჩვენ ზ~ა, და საქართველოსა ზ~ა:
აწ ესერა მომყავს
სპანი ლანგ თემურისნი კაცი ვითარ თორმეტი ათასი დიდად ჰრჩეულნი და
წარჩინებულნი მისნი სავსენი
განძითა, და საჭურჭლითა მრავლითა, და ესე იყო წადილი და სურვილი სვინიდისისა
ჩემისა ესრეთ, და ვ~ა
მიუმცნო [ესრეთ] ძესა თვისსა გიორგის: მაშინ მოვიდა მეფე გ~ი ლიხთ იმერეთით, და
ესმა დვალთაგან
ღალატი ქსანთ ერისთვისა, განჰრისხნა და განილაშქრა მათ ზ~ა, და შემოვიდა გზასა
აჩაბეთისასა, და ი
წყო ტყვენვა და აოჵრება მათი, და მოაოჵრა ს~დ დვალეთი: მაშინ მოუწოდა სპათა
საქართველოსათა
და შემოკრიბნა ყ~ნივე და წარმოემართა და მოვიდა და დაიბნაკა ერთსა ვიწროთაგანსა
გზასა სიმაგრისასა სადაცა
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წინასწარ ბირებულ იყო მეფისა ბაგრატის მიერ, ხ~ ოდეს მოიწია მეფე ბაგრატ
ადგილსა მას სადა
იგი მზირად განწყობილ იყ~ნენ უქმნეს წინა უკანა სპათა ლანგ თემურისთა, მაშინ
მიეტევნეს
ქართველნი ვ~ა ხანძარი აღტყინებული ქართა მიერ განძვინებული მდელოთა
ველისათა, ანუ მაღნარ
თა შინა: და ვ~ა ხე ცულითა დაკოდნეს ბეჭნი მათნი, და პირითა მახვილისათა
მოსრნეს იგი
ნი, და მოიწია მათ ზ~ა რისხვა ღ~ისა საშინელი ვ~ა იგი ილოცა ეზეკია მეფემან ღ~ისა
მ~რთ სენექერემისა

თვის, და გამოვიდა ანგ~სი უ~ისა და მოსრა ბანაკისა მისგან ასურასტანელთასა
ასოთხმეოცდახუთი
ათასი კაცთაგან მთავართა: ესე ვ~რი რისხვა ღ~ჳ მოიწია სპათა ზ~ა ლანგ თემურისთა,
და მიუწყვეს
მათცა საწყაული იგი რ~ლ მოუწყეს საქართველთსა, ვ~ა იტყვის დ~თ ასულო
ბაბილოვნისაო უბადრუკო
ნეტარ არს რ~ლნ მიგაგის შენ მისაგებელი იგი რ~ლ შენ მომაგე ჩვენ: და შემდგომი: ხ~
მოსრეს
პირითა მახვილისათა ყ~ნივე სპანი ლანგ თემურისნი ვ~რ ათორმეტი ათასი, და
ერთიცა მათგანი არა გა
ნერა, და წარიღეს ქართველთა ნატყვენავი და იავარი მათი, და იყნენ სიხარულით და
შვებით, გან
მარჯვებულნი, და უფროსღა მოხარულ იყ~ნენ ხილვისათვის მეფისა ბაგრატისა , და
მის თანა მყოფ
თა ქართველთასა, რ~ ესრეთ გამარჯვება მისცა ღ~ნ ქართველთა რომე თორმეტის
ათასის რჩეუ
ლის ლანგ თემურისა სპისა მომსრველთა თორმეტი კაცი არა დააკლდა მათ მიერ
საქართველოსა
ამა წყობათა შინა: მაშინ ვ~ა მიესმა ლანგთემურს ამბავი ესრეთ, შეუძნდა ვი
თარმცა ს~დ მიღებულ ქმნილიყო მისთვის ყ~ივე სახელმწიფო და განსაგებელი,
თვისი იშთ
ვებოდა სულითა, და განიხერხებოდა შურითა, და იმძლავრებოდა ბოროტთა გულის
სიტყვათაგან:
მაშინ დაღა იდუმა საქმე იგი, და დაიზამთრა მუნვე შაქის ბანაკითურთ თვისით, და
იყო მუნ ჟამსა
რაოდენსამე: და ვ~ა მოიწია თვე მარტისა, შემოკრიბნა სიმრავლენი სპათანი
უმრავლესნი ზღვისა
ქვიშისა, და უმეტესნი პ~ლთასა: მაშინ მოუწოდა შარვანშაჰს ბანაკითურთ თვისით,
და მოვიდა ი
გიცა სპითა ურიცხვითა, და წარმოვიდა ლანგ თემურ ძალითა მრავლითა და
საშინელებითა ზარის საჵ
დელითა, საყვირითა, და დაბდაბთა ცემითა, და ბუკთა ტკრციალითა, და ესრეთ
მოიწია ბარდავს, და
მუნ დაუტევნა საჭურჭლენი, და ბარგნი, სამძიმარი რ~ი არა ეჵმარებოდა და
დაარჩინნა სპანი მეო
მარნი, და ესრეთ წარმოემართა და მოიწია მდინარესა მას ზ~ა მტკვარსა, და გასდვა
ჵიდი ნავებითა
და განვლეს მას ზ~ა, რ~ მას ჟ~ა იყო გაზაფხულის პირი, და წვიმა, და მოსთოვდა
მთათა ჰაეროვნებისაგან

და არღარა ჰყოვნეს მუნ, ა~დ მოისწრაფეს შენობათა შ~ა: ხ~ მეფემან ბაგრატ და ძემან
მისმან
გ~იმ, შემოიკრიბა სპანი საქართველოსანი, რ~ლთა მინდობითა და სარწმუნოებისა
ღ~ისათა არა ჰრიდეს სი
კვდიდ განწირვად თავთა მათთა, დაღაცათუ უმრავლეს იყ~ნეს იგინი უმეტეს ასითა
ათასითა ზემო
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ითა, ა~დ არა შეშინდეს არცა მომედგრდეს: ხ~ მეფემან ბაგრატ, და ძემან მისმან გ~იმ,
და ერთგულთა
სპათა მისთა ქართველთა მყის მიისწრაფეს მათდა მ~რთ: აწ მიხედეთ მაშინდელსა მას
სიქველესა და მჵეცქმნილობასა, და სჯულისა სიმტკიცესა მკვიდრნო
საქართველისანო ჩინებულ
ნო და რჩეულნო, და თუ ვითარი ახოვნება და გულსმოდგინება აჩვენეს უსჯულოთა
ზ~ა არა დაკნინე
ბისათვის საქართველოსა, რ~ ესრეთ ჯერ უჩნდათ მაშინ ბრძოლა მათი ვ~არმცა
მჵეცთა სრვა და შექცე
ვა ჯარაიასა შ~ა: მაშინ მივიდეს ქართველნი სადა იგი დაბანაკებულ იყ~ნეს პ~ლ
შემოსლ
ვადმდე მათსა შენობათა შინა ქართლისათა, ესენი მიეგებნეს წინა, და მიეტევნეს სპანი
ქართველთა
ნი ვ~ა ლომი ჯოგთა მ~რთ კანჯართასა, და ვ~ა მგელი ჯარათა მ~რთ თხათასა, და
ეკვეთნეს ურთიერთარს
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი იმიერ და ამიერ აჰა მიხედეს რჩეულებსა და ქებულსა
ჭაბუკთა ქართვე
ლთასა დღე და ღამე სიხარულისა და განცხრომისა და პირველსავე კვეთებასა ზედა
მიდრკეს იგინი და შეანარცხეს ურთიერთას ვითარცა შავარდენთა მ~რ განქრეული
გუნდი ჭილ ყვავთა ეგრეთ საგონებელ იყვნეს ბანაკნი ლანგ თემურისნი ა~დ სიმრ
ავლისაგან მათისა ვერა აგრძნეს ბოლოდ კერძოთა მყოფთა ბანაკთა მისთა ესე ვითარი
ძლიერი ბრძოლა თხემსა რაზმთა წყობისა მათისასა რ~ მაშინ ფ~დ სანატრელ საგონე
ბელ იყო შორით მჭურეტელთა კაცთა, მ~რ ახალ მოასაკეთა მათ მოყმეთა ქართვე
ლთა ჭაბუკთა სიქვჲლე და მკვირცხლ მორბედობა რ~ლი კმა იყო ძველთაგანცა გოლი
ათთა და ჭაბუკთა ომად რ~ლთა ზ~ა მათ მიერ მივიდოდეს სიმწვავენი და
მკვეთებელნი ისა
რთანი, მფეთებელნი ჵრმალთანი და მხეთქებელნი ოროლთანი და უშრომელო ბანი
და სიმა
გრენი მკლავთანი და ამას შინა განგრძელდა ომი:- ხ~ ლანგ თემუ
რისა მ~რ პ~ლვე განწესებულ იყვნეს მცველნი რ~ა არა ვის უტევებდენ
მლტოლვარეთაგანსა და
მაშინღა შეკრბეს ზოგად ერთ გუნდად, რამეთუ სიფიცხისაგან ომისა ფ~დ შეძრწუ
ნებულთა ეგულვებოდათ სივლტოლა და უკუნ ქცევა:- ხ~ ლანგ თემურ აღი

რჩია განწირვა თავისა თვისისა და სიკ~დილი და არა უკუნ ქცევა: მაშინ იჵა
დამახვილი და თვით განვიდა წინა განწყობად აღიზახა ჵ~ითა დიდითა სპათა მ~რთ
თ
ვისთა და განმჵნდეს სპანიცა მისნი და მიეტევნეს მიმყოვრებასა თ~ა ომისასა:რამეთუ სპანი ქართველთანი ფ~დ დამაშვრალ იყვნეს და დაელეწნეს აბჯა
რნი საომარენი ა~დ კ~დცა ფიცხლად იბრძოდეს და სრვიდეს სიმრავლესა მათსა
და დასთხევდეს სისხლსა მათსა რ~ლ ყ~ნივე მეწამულად იხილვებოდეს სპანი
ქართველთა
1-28 სტრ., 237v
ცხენით კაცითურთ და მოისრა ორკერძოვე ბანაკი ურიცხვი, და უფროსღა ხუთი ზომა
სპანი ლანგ თე
მურისნი მოისრნეს რ~ განგრძობასა თანა ომისასა ვერღარა ძალედვათ ქართველთა
წინა განწყობაჳ
მათი დიდსა სიმაშვრალისაგან, და არცაღა იარაღი შერჩომოდათ, არცაღა ცხენთა
მათთა ძალედვა
სრბა, რ~ მე ეგრეთ ვერ ძალმიძს აღწერად და შესხმა ქებისა სიმჵნე აჵოვნებათა მათ
ჭაბუკთა ქართ
ველთასა, ვ~რ იგი სპარსთა წიგნთა შ~ა წერილ არ ქება სპათა ქართველთასა, მაშინ
უკუნ იქცა მეფე
ბაგრატ და ქართველნი, და მიჰმართეს სიმაგრესა მთათასა და დევნა უყო უკანა მათსა
ლანგთემურ
და ს~დ სპათა მისთა: ხ~ წინათვე წარსულ იყ~ნეს ხიზანნი საქართველოსანი
სიმაგრეთა შ~ა
რ~ლნი მე მთათა შინა კავკასიისათა, რ~ლნი მე სხვათა სიმაგრეთა მ~რთ იმერთასა, და
არღარავინ დაშთა სა
ქართველოსა არცა იპოვებოდა ხიზანი შენობათა შ~ა ყ~ლნივე შელტოლვილ იყ~ნეს
მთათა მ~რთ:
ხ~ მეფემან ბაგრატ, და ძემან მისმან გიორგი მიისწრაფეს სიმაგრეთა შ~ა, და წარვიდეს
ქართ
ველნიცა თვისთვისად: მაშინ შემოვიდა საქართველოსა შ~ა რისხვითა
დაუპყრობელითა
და ვ~რ იგი ჰგონებდა ვერ მიემთხვივა ნებასა გულისთქმისა თვისისასა, ვერ ჰპოვა
ხიზანი, და
მოვლეს ს~დ ქართლი მოაოჵრეს და დაწვეს ყ~ლნივე შენობანი, და უფროსღა წ~ნი
ეკლესიანი და
მონასტერნი დააქცინნეს და დაწვეს ცეცხლითა: ესე მეორე ბოროტი მოაწია წ~თა
ეკლესიათა

ზ~ა და შ~დ მცირედისა ჟ~ისა წარვიდა ლანგ თემურ, და მიიქცა მუნვე ყარაბაღს, და
და იყო მუნ
ხანსა რაოდენმე: ხ~ მეფემან ბაგრატ კ~დ იპყრა სამეფო თვისი, და განაგებდა კე
თილად , და მცირედსა ხანსა შ~ა მიიცვალა სარწმუნოებასა და სინანულსა შ~ა მეფე
ბაგრატ:
აშიაზე: #---------------------------mეფობა, სამეო
ცდა მეათხთმე
ტე მეფე გ~ი, ძე
დიმიტრი მეფისა,
ო წელი იმეფა
#-------------------------------------------და დაჯდა მის წილად მეფედ გ~ი ძე მისი ქ~ეს აქეთ:
და ამასვე ჟ~ა მიიცვალა ყ~დ სანატრელი კ~ზი ელიოზ და დაჯდა მის წილად კ~ზად
გ~ი:
და ჰყო გლოვა დიდი მეფემან გ~იმ და აღასრულეს წესი დაფლვისა, და შ~დ ამისა
დაიპყრა მე
ფემან გ~იმ ყ~ლივე საქართველოს იმერნი და ამერნი, და მეფობდა ერთობით ს~დ
საქართველოსა ზ~ა,
და ვ~ა ესეა საქმე ესე მძლავრსა მას ლანგ თემურს სიკ~დილი მეფისა ბაგრატისა, და
გამეფება ძისა მისისა
გ~ისა კ~დ აღივსო შურითა და რისხვითა დაუპყრობელითა, რ~ ესეოდენი ბ~რტი და
უკეთურება არა მოეწყინა,
და არცა დააცხრო გულის წყრომა თვისი, მაშინ გამოაყენა მეწინავეთ სარდალი თვისი
სახელით ყარალათი
და შ~დ თვითცა წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა: ხ~ გასცა საბოძვარი მრავალი სპათა
თვისთა ზ~ა, და დასცალ
ნა სალარონი, და საჭურჭლენი თვისნი ყ~ნივე, და ესრეთ დაიერთგულნა სპანი
თვისნი, და აღაზრზინნა იგინი
ვ~ა მჵეცნი განრყნად ქ~ს სამწყოსთა, და იღრჭენდეს შეგინებულთა კბილთა მათთა
ქ~ს შემოსილსა მეფესა
ზ~ა, მაშინღა წარმოემართა და მოიწია ყარაბაღს საშინელებითა და დიდძალითა
ბანაკთა სიმრავლითა, რ~ ვერ
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იტევდა ვერცა ქალაქნი და ვერცა დაბანი სპათა მისთა, ა~დ სიმრავლისაგან სპათასა
არა იყო რიც
ხვი, და ესრეთ წარმოვიდა გულისწყრომით აღძრული, და მოიწია მზღვართა
საქართველოსათა, და დაიბა
ნაკა მუნ: ხ~ წარავლინა კაცი ერთი, და მიუწერა მეფესა გ~ის ესრეთ, ვ~დ მამამან
შენმან
მეფემან ბაგრატ არა სარწმუნო ქმნილმან მორჩილებისა ჩემისამან ქმნა ბოროტი, და
ზაკვით გან
ხეთქა ზოგი მეფობისა ჩემისა, და ვ~ა ქურციკი საბრჵით განერა მახეთაგან ჩემთა, და
მოსრა პირითა მახვი
ლისათა სპანი ჩემნი რჩეულნი რიცხვით თორმეტი ათასი რ~ლ არცაღა თუ ერთი
განერა, და უკეთუ შ~დ
ამისა სარწმუნო თუმცა ქმნილ იყო მორჩილებად ჩემდა, არამცა მეძიებელ ვიყავ
შურისა მის პ~ლისა
ა~დ ვინათგან აწ შენ დაგიპყრიან საქართველო თვინიერ ბრძანებისა ჩემისა: რ~ ქ~ყანა
ესე ჵრმ
ლითა ჩემითა დამიპყრიეს და საბრძანებელსა ქვეშე ჩემსა არს, აწვე მოვედ ჩემდა, და
იყავ მორჩილ
ბრძანებისა, ეგრეთ ვ~ა არს წესი მონათა თვისთა უფალთა ზ~ა, და მეცა კეთილის
მოქმედ ვიყო შენდა
მომართ, და იყოს მშვიდობა ურთიერთას შ~ს: ხ~ უკეთუ არა ინებო მორჩილება ჩემი.
ვყო მრავლი ბ~რტი შენ ზ~ა და თემთა შენთა ზ~ა უძვირეს პ~ლისა და ესრეთ ს~დ
იავარ ჰყო სამეფო
შენი: მაშინ ვ~ა ესმა ესე მეფესა გ~ის განბასრა ამპარტავანება, და ქედმაღლობა მისი და
შე
უთვალა მეტყ~ლმან ესრეთ, დაღაცათუ სარკინოზ ხარ და ბარბაროს სჯულითა, და
არა უწყი
წ~წყლთა მიერ თქმული თუ , ვ~რ იტყვის, უ~ი ამპარტავანთა შემუსრავს, ხ~
მდაბალთა მოს
ცის მადლი: ესე უწყოდე რ~ მე მეფობისა შენისა არა უმცირეს ვარ, არცა უდარეს:
არა უწყია რ~ ძირთაგან დ~თ წ~წყლისათა აღმოცენებულ ვართ, და მის გამო ღ~ისა
მიერ ცხებ
ით განმგების მეფობა ჩვენ ბაგრატოანთა, და ტომნი ვართ დავით მეფისა, და
წ~წყლისა, რომ
ლისათვის ბრძანა ღ~ნ ვ~დ ერთგზის ვეფუცე წ~ა ჩემსა დავითს, და მე არა ვეცრუო მას,
ნაყო
ფისაგან მუცლისა შენისა დავსვა საყდართა შენთაო: და ესე დავით იგი არს, რ~ნ
ერთითა
შურდულითა მოკლა გოლიათი, და შემუსრა ქედმაღლობა მისი: ამისთვისცა
განგებითა

მრავალ მოწყალისა ღ~ისათა მეფე დამკვიდრებულ ვართ ს~დ საქართველოსა ზ~ა, და
ესრეთ გან
თავისუფლებულ ვართ, და სხვა მეფე არა უფლებულ არს ჩვენ ზ~ა გარნა მეუფე იგი
ზეცათა
უ~ი ჩვენი იესო ქ~ე: ხ~ მეფობა შენი აქაცა მწრაფლ წარმავალ არს, და უმკვიდრო
და მუნ ს~კნოდ გეგულების ცეცხლი უშრეტი, რ~ლი განმზადებულ არს ეშმაკთათვის,
და შენებრ
მსახურთა ყ~თათვისვე, და მზაკვარებითა მაგით, და ჵელოვნებითა ბელზე ბელთათა,
[..] დაგიპყრიეს
ს~დ აღმოსავლეთი, და გვყავს სიმრავლე ბანაკთა, და სპანი ურიცხვნი, და ესე სამგზის
მოსრულ ხარ,
და იავარ გიყოფიეს სამკვიდრებელი ესე სამეფო ჩვენი: და წილხდომილი ესე სამყსო
წ~ისა დედო
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ფლისა ჩვენისა ღ~ის მშობელისა, და ესე არათუ ძალისა შენისა მოქმედება არს, ა~დ
ცოდვათა ჩვენთა
განმრავლებისათვის სამართლად გვწვართნა ჩვენ ღ~ნ: რ~ ესეოდენი ბოროტი
გიყოფიეს
და არა განსძეღ სისხლთა ჩვენთაგან და კ~დ გნებავს შეჭმად ჵორცთა ჩვენთა ძვალთა
თანა, და აწ ვინა
თგან ეგე ვითარითა სილაღითა მოქადულ ხარ ჩვენდა მომართ მომავალი, მოვედ
თუმცა არა ხარ სეფექალ
და დიაც, და თუ შენ არა მოხვალ მე მოვალ ძალითა ღ~ისათა რჩეუილითა სპითა
ჩემითა,
რ~ სამგზის შენცა გიხილავს, და სიმრავლეთა სპათა შენთათა უწყიან მჵეც ქმნილობა
და გამოც
დილება ომსა შ~ა ჭაბუკთა ქართველთასა დაღაცათუ სიმრავლითა ძალისა შენისათა,
მრავალი ბო
როტი გიყოფიეს ჩვენდა მომართ, ა~დ უვნებელად არცა ჩვენ მიერ წარსრულ ხარ, და
ესრეთი წარ
გზავნა მოციქული ლანგ თემურისა: ხ~ მეფემან გიორგიმ მსწრაფლ შემოკრიბა ს~დ სა
მეფო თვისი სპანი რჩეულნი იმერნი და ამერნი, და მესხნი და კახნი, და ყ~ლივე
საქართველო, და წარმო
ვიდა: მაშინ მივიდა მოციქული იგი წ~ე ლანგ თემურისა და წარმოუთხრა ყ~ლივე
თქმული მეფისა გ~ისა
და დიდად აქო სიმჵნე და სიქველე მეფისა გ~ისა, და სპათა მისთა, და სიტყვათა მათ
ზ~ა უფროსღა გან
ძვინდა ვ~ა მჵეცი ბოროტი, და აღიყარა სიმრავლითა ძალისა თვისისათა, და
წარმოვიდა იგიცა, და შეე

მთხვივნეს რა ურთიერთას მაშინ ფიცხად მიეტევნეს ქართველნი ვ~ა ცეცხლი თივათა,
და აჰა შე
იქმნა ომი ძლიერი იმიერ და ამიერ, და დიდად სახელოვნად გამოჩნდეს სპანი
ქართველთანი,
სრვიდეს და იპყრობდეს, და განგრძელდა ომი, და შეაძრწუნნეს სპანი ლანგ
თემურისანი, და სიმრავლი
საგან ბანაკთა მათთასა ძრვა ვერ ძალედვათ, რ~ ესეოდენი სიმჵნე აჩვენეს სპათა
საქართველოსათა
ვ~დ შეჰჵდიან კისკასად შუასა შ~ა რაზმთა მათთასა, და ეგრეთ მახვილ წვდილნი
სრვიდეს, და განვიდიან თა
ვითგან ვ~ე ბოლომდე: და კ~დ მათგან უვნებელად უკმოქცეოდიან შ~ს ბანაკისა მის
ისმაიტელთასა
და ესრეთ სახელოვნად გამარჯვებულნი მოვიდიან ღ~ივ გვირგვინოსნისა მეფისა გ~ის
წ~ე, და მოულო
ცევდიან განმარჯვებასა: მაშინ ფ~დ შეწუხნა მძლავრი ლანგ თემურ, ესრეთ რომე
ამისთ~ა
მარცხი და ზიანი მას არაოდეს შემთხვევია, და ესე ვითარითა სიმჵნითა
ლომებრივითა გულითა შებმა
უყვეს, და ურიცხვნი სპანი მოისრნეს პირითა მახვილისათა ქართველთა მიერ, ა~დ
სიმრავლისაგან
მათისა არა აკლდებოდათ: ხ~ ლანგ თემურ გამოცდილიყო, და უწყოდა ქართველთა
ომისა სიფიცხლე
და ადრე სიმაშვრალე, ამისთვისცა დაღაითმინა ვ~ემდის დიდად დაშურეს ომისაგან
ქართველნი.
ხ~ ოდეს მიმყოვრდა ომი, და მზეცა მიდრკა შთასასვლელად, ჰსცნა ლანგ თემურ
ფ~დი სიმაშვრა
ლე, და დაღალვა მკლავთა, და დალეწა აბჯართა საომართა სპათა ქართველთასა,
მაშინღა განიწირა
თავი თვისი მოსიკ~დიდ, და აღუზახა ჵმითა დიდითა სპათა თვისთა, და განმჵნდა
იგინიცა, და ესრეთ მიე
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ტევნეს სპათა ქართველთასა და რაც ოდენ ძალედვაო კ~დ შებმა უყვეს, ა~დ ვერღარა
ძალედვათ
წინა დადგრომად ფ~დისა სიმაშვრალისა, და მოჭირვებისაგან: და მაშინღა ჰსძლეს
ბანაკმან
ისმაიტელთამან ლანგ თემურ და აგარიანთა, და მიდრკეს ქართველნი, და ივლტოდეს
მთათა მ~რთ და სი
მაგრეთა: მაშინ ლანგ თემურ წარმოვიდა პ~დ და მოადგა ციხესა ტფილისისასა, მაშინ
დიდად გან

მაგრებულ იყო ციხე იგი ტფილისისა, რ~ მდგომარე იყ~ნეს შინაგან ციხისა სპანი
ქართველთანი,
და ბრძოლა უყო ძლიერად, და აგრეთვე ძლიერად ებრძოდეს მეციხოვნენი, და მოიცვა
ლანგ თემურ
ს~დ გარემონი ტფილისისანი, და მაშინღა მძლავრებით ინებეს შემუსრვა ციხისა, და
ეგრეთცა შემუ
სრნეს ზღუდენი, და ხანთა რაოდენთამე შინა აღიღეს ციხე იგი ტფილისისა, და
ეგრეთვე ყ~ნივე სი
მაგრენი ქართლისანი აღიღეს და დაიპყრა ქართლი, და შეაყენა ციხესა შ~ა
ტფილისისასა სპანი
ხორასნელნი, და თვით აღიყარა და წარმოვიდა, და დადგა მუხრანს, და შემუსრნეს
კ~დ წ~ნი ეკლესიანი
და მონასტრები, და შენობანი ყ~ნი აღაოჵრეს და დაწვეს ცეცხლითა, და მაშინღა
მოუვიდეს ზოგი
რ~ლიმე ქართველთაგანიცა, რ~ლთა არა აქვნდათ ძალი სიმაგრისა: ხ~ იყო ვინმე
მთავარი
და დიდად წარჩინებული ქართლსა შ~ა სახელით ჯანიბეგ, ამა ჯანიბეგისა მამულსა
ჩაუდგა ლანგ
თემურ, და აღაოჵრა დაწვა და დააქცია, მაშინ მოუვიდა იგიცა და შეურიგდა, და იყო
ხანსა რაოდენსამე შინა მუნ,
და მოვლეს ს~დ ქართლი, და მოაოჵრეს და დაწვეს, და დიდად ღონე ჰყოფდა, და
წადიერ იყო შეპყრობად მეფი
სა გიორგისა, და ვერ შეუძლო: ხ~ რაჟ~ს მოუვიდა ჯანიბეგ აღიყარა და წარვიდა, და
მივიდა სადაცა
ჰქონდა ბარგი, და სამძიმარი თვისი: x~ არცაღა მაშინ დასცხრა ბოროტისა მისგან
შურისა, და გულის
წყრომისაგან მეფისა გიორგისთვის, რ~ ჰგონებდა კ~დ შთამოსლვასა ქართლად და
დაპყრობასა, ამისთ~სცა
გამოაყენა ამირსპასალარად ხოჯა შიხალი, და ამირჯანშა, ესენი წარმოავლინა
საქართველოსა ზ~ა
და წარმოატანნა თანა სპანი ურიცხვნი, და უბრძანა თვითოეულსა თვითოსა არესა
მტკიცედ დგომა, და
ს~დ მოოჵრება დაწვა და დაქცევა ყ~თავე რათა არღარა დაემკვიდრნენ მკვიდრნი
საქართველოსანი მუნ: და
წარმოვიდეს იგინი და მოვიდეს ქართლსა შ~ა, კ~დ იწყეს უკეთურებად, და ბოროტის
ყოფად, წვად და ქცევად
ტყვენვად და სრვად, და უფროსღა წ~თა ეკლესიათა ზ~ა ყვეს მრავალი ბ~რტი, მაშინ
დიდად წადიერ იყ
ვნეს ჵელგდებად და შეპყრობად მეფისა გიორგისა, ა~დ ვერ შეუძლეს, და ესრეთ
მოვლეს დიდითა ოჵრე

ბითა ქართლი, მაშინ შეიპყრეს რ~ლნი მე შინა ყმანი მეფისა გიორგისანი, და
ეკითხვიდეს სადა ყოფასა
მისსა, და მათ არარა უწყოდეს, და ვერცაღა შემძლებელ იქმნნეს მათგან ცნობისა
საქმისასა:
ხ~ მაშინღა წარმოვიდენ, და მოვიდენ წ~ე ლანგთემურისა, და აუწყეს ვერშეპყრობა
მეფისა გიორგისა,
და მაშინ დაჭმუნდა და დიდად მწუხარე იქმნა, და შ~დ მცირედისა აღიყარა და
მივიდა ყარაბაღს, და
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დაიბანაკა, მუნ: ხ~ იყო ვინმე მუნ კერძოთა არეთასა სახელით თირსულთან ქვეყანისა
ჯალაისა
და ასე იყო ჰსჯულითა მაჰმადიანი: მაშინ ოდეს მოვიდა ლანგ თემურ ყარაბაღს, ესე
თირ სულ
თან ფ~დ წინა აღუდგა ლანგ თემურს, და მრავალი ბოროტი შეამთხვივა თვით ლანგ
თემურს და სპა
თა მისთა, და იყო განდგომილ მათგან, და არა ჰმორჩილებდა ლანგ თემურს, და
რაოდენ ძალ ედვა ბრძო
და მათ, ხ~ ვერღარა შეუძლო წინააღდგომად მისსა, და ესრეთ ლტოლვილი
წარმოვიდა, და მოვიდა მეფისა
გიორგისა თანა, ხ~ მეფემან დიდად პატივსცა და კეთილად ისტუმრა იგი, და იყო
თანაგანმზრახ
მისა, და ისმენდა მისსა, და იყო მის თანა ჟამ რაოდენმე, და ამას შ~ა კ~დ უფროსად
განმძლავრდა
ლანგ თემურ : ჰსცნა ესე მეფემან გ~იმ, და დიდად მოურნეობდა საქმის წარმართებასა
საქართვეოლოსასა, და მაშინღა უმჯობესისა წარმართებისათვის ინება მორჩილებად
ლანგ თემურისა,
და ჰკითხვიდა დიდებულთა თანა განმზრახთა თვისთა, და განიგულეს წარგზავნად
კაცისა მშვიდო
ბის ყოფისათვის, მაშინ ჰსცანა რა ესე სულთან თირ: რაც ოდენ ძალედვა დიდად
წადიერ იყო
არა ქმნად, და დაშლად საქმისა მის, რ~ არა ენება მორჩილებად ლანგ თემურისა, ა~დ
არა უსმინა მე
ფემან, და წარავლინა კაცი, და იჵმო პ~ლ მოსრული იგი მოციქული რ~ლი
წარმოევლინა ლანგ თემურს
მეფისა გ~ისთანა: რ~ ესე იყო შემეცნებულ, და ცნობილ მეფისა მიერ, ესე იყო
სრულითა მაჰ
მადიანი სახელით ისმაილ, და თანა განმზრახი ლანგ თემურისა, ამას მოუწიდა და
წარავლინა შე

რიგებისათვის, და მშვიდობის ყოფისა წ~ე ლანგ თემურისა და შეუთვალნა სიტყ~ნი
მორჩილებისანი:
ხ~ ვ~ა ესმა ლანგ თემურს განიხარა სიხარულითა დიდითა, და მართლ უკუნ აქცია
იგივე მოციქუ
ლი, და ესრეთ მიუმცნო მეფესა გ~ის ვ~დ ფ~დ კეთილი საქმე აღირჩივე თავისა
შენისათვის, და სამეფო
თა შენთა თვისცა, და კმა არს დაცადება ესოდენისა სიბოროტისა: ამიერითგან ვყოთ
მშვიდობა
და უკეთუ მოხვალ ჩემდა არცაღა მე მოვიჵსენებ გარდასრულთა მათ ჭირთა რ~ნი
გიქმნიან ჩვენ ზ~ა,
ა~დ ნაცვლად სიმდაბლისა, და მორჩილებისა შენისა, მეცა მრავალი კეთილი ვყო შენ
ზ~ა, და მიიღო
ჩემ მიერ მრავალი საბოძვარი, და ძმებრივი პატივი, და ვ~ა წარავლინა კაცი იგი: მაშინ
განიზ
რახა თვისაგან, და თქვა ვ~დ ესე უწყი, ვ~დ საქმე ესე ჵელოვნებითრე განუზრახავს და
ჰნებავს ცთუ
ნება ჩემი, ვ~ა ჰყო პ~ლ მამამან მისმან მეფემან ბაგრატ, და მოსრნა პირითა
მახვილისათა რჩეულნი
სპანი თორმეტი ათასი, ესე ვ~რ ეგების, და არცა სარწმუნო მიჩნს საქმე ესე, ა~დ
ზაკვით ჰნებავს
ცთუნება ჩემი: მაშინ აემზადა, და წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა საათაბაგოსა ზ~ა,
ამისთვის
რომე პ~ლსა ომსა შ~ა ახლდა სპითა რჩეულითა ათაბაგი ივანე მეფესა გ~ის და იყო
მორჩილ მისა,
ამა პ~ლსავე შურსა იგონებდა მძლავრი იგი, და წარმოემართა ძვირის ყოფად ი~ნე
ათაბაგსა ზედა,
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და მიიწია, და ჩაუდგა შიგან ზემო ქართლსა რ~ლ არს საათაბაგო და ვერღარა
წინააღუდგა ათაბაგი
და ივლტოდა, სიმაგრეთა შინა, მაშინ მრავალი ბოროტი მოაწია, და მოსრა პირითა
მახვილისათა სულ
ნი მრავალნი, მრავალი ტყვე ჰყო, და დააქცინა წ~ნი ეკლესიანი , და დაწვნა ცეცხლითა
ყ~ნივე
შენობანი თემნი და დაბანი, და ს~დ იავარ ჰყვეს ზემო ქართლი და წარმოტყვენა და
წარიღო მრავალ
ნი საჵმარნი წ~თა ეკლესიათანი ხატნი და ნაწილნი ყ~ნივე შერიეს და უჵმარ ჰყვეს, და
რაოდენნიცა
შეიპყრნეს კაცნი ქ~ეანენი რ~ლნი მე მოკლეს, და რ~ლთაცა დაუტევეს ჰსჯული თვისი
იგინი თანა წარმო

იყვანნეს: მაშინ წარმოვიდა მუნითგან გარდამოვლო მთა კლარჯეთისა, და მოიწია
მანგლისს, და
დაიბანაკა მუნ თვესა ორსა: ხ~ მოვიდეს კაცნი რ~ნიცა მსხემ იყვნეს საზღვართა
საქართველო
სათა ისმაიტელნი ჰსჯულითა მაჰმადიანნი, ესენი მოვიდეს ლანგ თემურისა თანა
ძვინად მეფისა, გ~ისა,
და სპათა საქართველოსათა მეტყ~ლთა ესრეთ, ვ~დ ამიერითგან ვერღარა ძალგვიძს
მკვიდრ ყოფად სა
ზღვართა საქართველოსათა, ა~დ განგვასახლეთ სხვათა ქ~ყანისა კერძოთა, და
მუნითგან ვიქმნებით
მოხარკე თქვენდა, რაოდენიცა ბ~რტი თქ~ნ მიერ ქმნილ არს მათ ზ~ა, იგინი
უმრავლესისა ბ~რტისა
მყოფელ არ~ნ ჩვენდა მომართ, და აწცა რაჟ~ს წარხვალთ ამიერ უეჭველად იგინი
ჩვენდა მომართ მჵ
დომ არ~ნ, და იღრჭენენ ჩვენ ზ~ა კბილთა თვისთა: ხ~ ვ~ა ესმა ესე შეეწყალნა იგინი
ლანგ თემურს დი
დად: მაშინ უბრძანა ამირსპასალარსა თვისსა ამირ შიხს ნურადინს, და წარატანა თანა
სპანი
მრავალნი, და უბრძანა ს~დ მოოჵრება კერძოთა მათ საქართველოსათა რ~ნიცა იყ~ნეს
მოსაზღვრენი
ისმაიტელთანი, და წარავლინა ესენი მათ ზ~ა ბ~რტის ყოფად: და ვ~ა მივიდა მუნ
ბრძოლა უყვეს
ურთიერთარს, და დიდად კარგად შემოებნეს ქართველნი, და მრავალი მოკლეს და
ამოსწყვიდნეს:
კ~დ წარავლინა სხვა ამირსპასალარი თვისი ლანგ თემურ, და გაატანა მრავალნი
სპანი, და მივი
დეს იგინიცა, და შეიბნეს და ჰსძლეს სპათა ლანგ თემურისთა სიმრავლითა, რ~
ძლიერად წინა გა
ნეწყვნეს ქართველნი და იბრძოლეს დღესა ხუთსა, და ვერღარა დაუდგეს, და აართვეს
სიმაგრენი
და ციხენი, რ~ არა იყ~ნეს მუნ სხ~ნი ქართველნი არცა მეფე გ~ი, ა~დ იგინი ჰბრძოდეს
რ~ნი იყ~ნეს
მოსაზღვრენი თათართანი, და იგინი უჵდებოდეს მათ: ხ~ რაჟ~ს წარვიდეს იგინი
სიმაგრე
თა შინა ვერცაღა ჰპოვეს ხიზანი, და დაწვეს შენობანი ყ~ნივე და მოვიდეს წ~ე ლანგ
თემურისა
და ამას შ~ა მოვიდა ლანგ თემურისა თანა ელჩი ფრანგისა, და მოართვეს ძღვენი
საჵელმწიფო:
და კ~დ ამათავე ხანთა შ~ა სპათა მისთა ძლევა მოეღო ბერძენთა ზ~ა, და მაშინ
შეეპყრათ ძე პირმშო

კეისრისა, და მოართვეს ძე იგი კეისრისა ლანგ თემურს , და განიხარა დიდად, და
უბოძა საბოძვარი მრა
ვალი სპათა მისთა, და რაჟ~ს იხილა ძე იგი კეისრისა, იგიცა დიდად შეიყვარა და
ითვისა და შეიწყალა
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სიჭაბუკე და შვენიერება მისი, და მასცა მიანიჭა საბოძვარი მრავალი და სამოსელი
საჵელმწიფო
და ეგრეთვე წარმოგზავნა იგი სამყოფსა თვისსა და მშვიდობით განუტევა:
ხ~ შ~დ ორისა თვისა აღიყარა იგიცა მანგლისით, წარვიდა და მივიდა იგი ჵევსა
არაგვისასა, და დაიპყრა
იგი, და დაამტვრია და აღიღო ციხენი და სიმაგრენი. და ყ~ლნივე ადგილნი იავარ ჰყო
და მოაოჵრა და
ხიზანი ვერა იპყრა, რ~ ყ~ნივე შელტოლვილ იყ~ნეს სიმაგრეთა შ~ა მთათასა, და ამისა
შ~დ წარმოვიდა
მუნითგან, და ხანსა რაოდენსამე უკან განილაშქრა და დაიპყრა ქვეყანა სიასი და
სხ~ნიცა მრავალნი
ქ~ყანანი თვისად მიიმძლავრნა, და ყ~ნივე მოხარკე ჰყვნა: ამისა შ~დ კ~დ იპყრა
მეფემან გ~იმ
საქართველო, და ვ~ა ესმა ლანგ თემურს არავე დასცხრა შურისა და ბოროტისა გულის
წყრომისაგან, კ~დ აღამზადა
სპანი ურიცხვნი, და წარმოგზავნნა ძენი თვისნი სულთაგან უსეინ, ფირმაჰმად,
ამირშიხ აბუბექირ, და
სხ~ნი თავადთა მისთაგანნი ჯანშა, და თემურ ხოჯა, აღბუღა სეიდ ხოჯა შიხალის
შვილი, და სხვანი
მრავალნი თავადთაგანნი, და სპანი ურიცხვნი, წარმოვიდენ და მოვიდენ ერინჯანგს,
და შემოადგნენ ციხე
სა მას ერინჯანგისასა, რ~ მას ჟ~ა ეპყრა იგი მეფესა ქართლისასა, და ბრძოლა უყვეს
ძლიერად მეციხო
ვანთა მათ: და პ~დ ვერა აართვეს ციხე და იყ~ნენ მუნ ხანსა რაოდენსამე, და შ~დ ხანსა
რაოდენსამე აღიღეს
ამით რომე არავინ ჰყვა თანამწე და დიდად შეწუხდენ, და თვითვე დაანებეს,
გამოვიდეს მეციხოვანნი
და ციხისთავი, და მოაჯე ექმნეს, და მაშინ წარმოიყვანეს ციხისთავი, და უფროსი
მეციხოვანნი, და
მიგვარეს ლანგ თემურს: ხ~ ძენი ლანგ თემურისანი წარმოემართნეს საქართველოსა
ზ~ა მოვიდეს
მანგლისს და დაიბანაკეს მუნ: ხ~ ჰსცნა საქმე ესე მეფემან გ~იმ, წარგზავნა მოციქული,
და შეუ

თვალა სიტყვა სააჯო სიმშვიდისა, ითხოვა მათგან მშვიდობა, და აღუთქვა
მორჩილება და ურთიერთას
დაგება, მაშინ უსმინეს ძეთა ლანგ თემურისათა, და მიუმცნეს და აუწყეს ლანგ
თემურს:
ხ~ ვ~ა ესმა ლანგთემურს მორჩილება მეფისა გ~ისა მანცა ინება მშვიდობისა ყოფა
ურთიერთას, და
მიუმცნო ძეთა თვისთა, და იჵმო იგინი თვისთანა და წარვიდენ: მაშინ წარგზავნა
ლანგ თემურ ძენი თვის
ნი ძალითა მრავლითა ბაღდადსა ზ~ა, და მივიდეს და აღიღეს ბაღდადი, და დაიპყრეს
არაბისტანი მრავალნი
თემნი დაყუნა საბრძანებელსა ქვეშე თვისსა, და წარმოიღეს მრავალი ნატყვენავი,
მაშინ იდგა ლანგთ
ემურ თავრიზსა, და წარმოვიდა რათამცა იხილოს ციხე იგი, რ~ლი პ~ლ აღიღეს ძეთა
მისთა ციხე იგი რ~ლსა
ეწოდა ალინჯა, და წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა და სიმრავლითა ბარგისათა, და
კარვებითა მრავალფერითა, და
მივიდა და ნახა ციხე იგი ალინჯა, და კ~დ განამაგრა იგი, და წარვიდა და დადგა
ტბასა მას გელაქუნსა,
ჰსცნა რა ესე მეფემან გ~იმ მაშინ წარმოუგზავნა ძმა თვისი, და ძღვენი მრავალი, და
მიუმცნო ესრეთ ვ~დ
პ~ლცა მოგვიხსენებია, და აწცა მასვე პირობასა მოგახსენებთ, ვ~ა გნებავსთ ეგრეთ
ვართ მორჩილნი ბრძა1-28 სტრ., 241r
ნებისა თქვენისა და სადაცა გნებავსთ გილაშქრებთ, და ამიერითგან ვყოთ მშვიდობა,
და ურთიერთას
ერთობა, და ამიერითგან კმა არს დაცხრომა გულისწყრომისა, და არღარა მოჵსენებად
გარდასრულთა
მათ საქმეთა: ხ~ ლანგ თემურცა მორჩილ ექმნა, და უსმინა, და ესრეთ მიუმცნო,
ვინათგან სარწმუნო ქმნილ
ხარ მორჩილებასა ჩვენსა, არცაღა მე მოვიხსენებ შურსა პ~ლსა მის საქმისასა, და
ამიერითგან ნუღარამ
ცა კადრებულ არს თქვენ მიერ, და სპათა შენთა წყინობად, და ჵდომად, და რბევად,
მათდა რ~ნიცა არ~ნ
საზღვართა საქართველოსათა ჰსჯულითა მაჰმადიანნი, და ვიყვნეთ მშვიდობის
მყოფელ ურთიერთ
არს, მაშინ აღიყარა და წარვიდა ბარდავს, და იყო მუნ წელიწადსა ერთსა მაშინ განაგო
ყ~ლივე საქმე
თვისი ლანგთემურ, და კ~დ ინება წარსლვა ქართლსა ზ~ა, და წარმოვიდა და მოვიდა
მუნვე მანგლისს:

მაშინ იყო ადგილსა მას კერძოთა სომხითისასა თავადი ერთი რ~ლსა ეწოდა სახელად
ადგილსა მას მარ
ტინი: ხ~ სახელად ეწოდა თავადსა მას ესაია, ამას მიეცა პირობა ლანგ თემურისთვის
მისლვად
მის თანა, და ვერღარა მისრულიყო, და იგონებდა ბოროტსა მისთ~ს: ხ~ ესმა რა
თავადსა მას ესაიას,
შეწუხდა ფ~დ: მაშინ წარვიდა შიშითა შეპყრობილი, და მივიდა ძისა თანა
ლანგთემურისსა, და ევედრებოდა
რათამცა თანა შემწე ექმნას მამისა მისისა თანა, და აღუთქუა ნიჭად ლარნი
დიდფასისანი, მაშინ შეე
წყალა ძესა მას ლანგ თემურისასა შარუხს, და მივიდა რა მამისა თვისსა თანა დიდად
შემწე ექმნა, და მიმადლა იგი მას, მაშინ
უძღვნა ძღვენი მრავალი, და ლარნი საჵელმწიფონი ლანგთემურს, და მიიყვანა იგი
შარუხ ძემან
ლანგ თემურისმან დაგებად მამისა თვისისა: იხილა რა იგი ლანგ თემურ მიუგო
მრისხანებით ვითარ იკად
რე წინააღდგომად და ურჩებად ჩემდა: მაშინ ფ~დ მოაჯე იგი წარდგა წ~ე მისსა, და
სათნოებისათვის
ძირა მისისა მიუტევა და შეიწყალა, და უბოძა ხალათი რ~ ჰყვა თავადსა მას ასული
შვენიერი,
და რა ჰსცნა ძემან ლანგ თემურისმან აბუბექირ, ეტრფიალა იგი და ჰსთხოვა ცოლად,
და მისცა და იყ
ნენ მიერითგან წყალობის მიმნიჭებელ: კ~დ წარვიდა აღბუღას ძე ათაბაგი ივანე და
მივიდა იგი
ცა ძღვენითა მრავლითა ლანგ თემურისა თანა, და შეიწყალა იგიცა, და ჰსცა პატივი,
და უბოძა საბო
ძვარი მრავალი: და მიუვიდნენ ყ~ნივე თავადნი სომხითისა, სამცხისა, და კარისა,
მაშინ ცნა
ესე მეფემან გ~იმ წარავლინა ძმა თვისი კოსტანტინე ძღვნითა მრავლითა, და იყო ფ~დ
მოაჯე მის
წ~ე, და ისმინა მისი და შეიწყალა იგი, და აღიყარა მუნითგან და წარვიდა ქ~ყანასა მას
ქ~ტეანისასა
და დაიპყრა ქურთისტანი: და კ~დ აჵსენებდა ძვირსა და ბოროტსა
საქართველოსათვის, და წადი
ერ იყო გათათრებისათვის მეფისა და ს~დ ქართლისა: მაშინ წარმოგზავნა პატრონი
შირვანისა სახე
ლით შიხბარაიმ საქართველოსა შ~ა რათა მივიდეს და შეიტყოს ყ~ლივე ბეგარა და
გამოსაღები

ქართლისა, და შ~დ მცირედისა თვითცა წარმოემართა, და მოვიდა კარსა, და ცნა რა
ესე მეფემან გ~იმ
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წარმოავლინა ესაია თავადი იგი სომხითისა, ესე წარავლინა წ~ე ლანგ თემურისა
რ~ამცა არა შემოვიდეს
იგი ქართლსა შინა და რ~ იყო ჟამი მკისა, და მოსავლის აღებისა შეეთვალნა სიტყ~ნი
სააჯონი ესრეთ,
ვინათგან გვიყოფიეს მშვიდობა და ერთობა, მიერითგან არა რა ურჩობა გვიქმნიან და
არცა ჯერ არს თვით
მპყრობელთა შარავანდედთაგან განტეხა პირობისა, აწ შეიწყალე ქ~ყანა ესე და
ნუღარა განრყუ
ნი რ~ლსაცა გვიბრძანებთ მზა ვართ აღსრულებად სამსახურისა და მორჩილებისა
თქვენისა წარავლინა
და წარატანა თანა ძღვენი მრავალი, და ფეშქაში სახელმწიფო, და რა მოვიდა ესაია
თავადი იგი მეფისა
გ~ისა და მიართვა ძღვენი და ფეშქაში მოახსენა სიტყვანი მდაბალნი და სააჯონი: ხ~
ლანგ თემურ
არა უსმინა და არცა მიირთვა ძღვენი და ფეშქაში, რ~ ფ~დ განრისხებულ იყო, და
სურვილ იყო
მოოჵრებისათვის საქართველოსა: მაშინ შეუთვალა მეფესა გ~ის უკეთუ გნებავს
მშვიდობის ყოფა
და არა იავარყოფა საქართველოსი, და სიცოცხლე თავისა შენისა, აწვე მოვედ ჩვენდა,
და იპყარ ჰსჯული
ჩვენი, და იყო ჩვენ მიერ დიდად პატივცემულ და საყვარელ, და არცა საწაჵდენ
სამეფოსა შენსა, და არ
ცაღა აღვიღებ ხარკსა, და მიიღო ჩემ მიერ სხვაცა მრავალი ნიჭი და საბოძვარი, და
იყოს უკ~ე
მშვიდობა შ~ს ჩემსა და შ~ს შენსა, და უკეთუ არა მორჩილ მექმნა, მოვაოჵრო და ვყო
ს~დ უმკვიდრო ქვე
ყანა ეგე შენი: ხ~ უკეთუ რჯულისა ჩემისა რწმუნება არა გნებავს, მოვედ ჩემდა და და
იდევ ხარკი რაც ოდენ ძალ გედვას, და შემეცნებულ ვიქმნნეთ მშვიდობით და
კეთილად და ვ~ა გნებავს
ეგრეთ წარვედ სამეფოდვე შენდა ჩვენ მიერ მიდ ნიჭებითა სიმრავლითა ნიჭთა
საბოძვართათა, და ვ~ა გა
ნუტევე ძე იგი კეისრისა ეგრეთვე შენ წარვედ მშვიდობითდა ესრეთ წარავლინა
მოციქულიდა ვ~ა
წარვიდა იგი, მაშინცა არავე დაცხრა ზაკვისა და შურისა მისგან ბ~რტისა ა~დ იტყოდა
უკეთუ ა
ღიღონ და შეიკრიბონ მოსავალი, და საზრდო თვისი მკვიდრთა საქართველოსათა
მიერითგან ვერღარა

შემძლებელ ვართ ვნებად მათდა, რ~ წარვლენ სიმაგრეთა შ~ადა აღიყარა და წარვიდა
და დადგა მახლო
ბელად საზღვართა, მაშინ ყ~თავე ისწრაფეს და აღიღეს მოსავალი თვისი, და
ივლტოდეს სიმაგრეთა შ~ა მთათა ურიცხვითა და შევლო ქვემო ქართლი დიდითა
ოჵრებითა წვითა და ქცევითა და წარვიდა მეფე გიორგი სიმაგრეთა
შ~ა მათთა მაგართა, და მივიდა მძლავრიცა ლანგ თემურ სპითა მრავლითა და
ურიცხვითა, და შეუვლო
ქვემო ქართლი დიდითა ოჵრებითა წვითა და ქცევითა, და წარვიდ მეფე გ~ი
სიმაგრეთა შ~ა, და მივიდა
ლანგ თემურ შიდა ქართლს და ჩადგა და მოაოჵრა ყ~ლნივე შენობანი, და შემუსრნეს
წ~ნი ეკლესიანი
ა~დ ვერ ეწიფა ბ~რტსა მას გულისთქმასა თვისსა, რ~ ენება შეპყრობა მეფისა გ~ისა, და
დატყუევება ტყ
ვეთა, და ვერცა ერთსა შემძლებელ იქმნა პოვნად, და იყო ხანსა რაოდენსამე მუნ, და
აღიყარნენ და წარვიდენ
და მიადგნენ ციხესა ბირთვისისასა, და იყო იგი დიდად განმაგრებულ, და იყვნენ
შიგან ციხესა მას შინა
ბირთვისისასა თავადნი წარჩინებულნი საქართველოსანი რიცხვით ოცდა ათნი, და
იყო ციხისთავად
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სახელით ნაზალ, და სხ~ნი მრავალნი აზნაურნი და მსახურნი საქართველოსანი: ხ~
სპანი ლანგ თე
მურისნი შიშით მძრწოლარენი ფ~დ მჭმუნვარე იყვნეს, და უარჰყოფდეს ციხისა მის
აღებასა,
რ~ მრავალგზის ვნებულ იყ~ნენ მათ მიერ, და უწყოდენ ციხისა მის სიმტკიცე და
საზრდელთა სიმ
რავლე, და უფროსღა ციხისათა და მჵეცქმნილობა და ომსა შ~ა სიფიცხლე, რ~
მრავალნი სპანი მო
ესრათ, და მათ მიერ მრავალნი ჭირნი შემთხვეოდათ ციხისა მისგან, ცნა რა ლანგ
თემურ ესე ვ~რი
სიმტკიცე შეძრწუნდა ფ~დ, და ჰკითხვიდა თანაგანმზრახთა თვისთა: ხ~ დაასკვნეს
მიდგომა
მეტყველთა [არა] ესრეთ არა სადა დაშთომილ არს სიმაგრენი და ციხენი რ~ლი არა
აგვეღოს, და იგი
ცა ადვილ არს თქვენ მიერ, მაშინ მიადგეს ციხესა მას სიმრავლენი სპათანი, და
გამოვიდეს ციხო
სანნიცა იგი ჭაბუკნი ჰრჩეულნი, მიეტევნეს და განეცვნეს შიგან ვ~ა მახვილი
ლესული ორპირად
მკვეთელი მძოვრისა რასამე, და მრავალნი სულნი მოსრნეს პირითა მახვილისათა, და
დასჩქაფნეს ხარ

ბად სისხლნი ვ~ა ღვარნი პერად აღძრულნი ფიცხელთა წვიმათა მიერ, ცნეს რა
ესევითარი მჵეც ქმ
ნილება სპათა ლანგ თემურისთა და მზის იჵმიეს სივლტოლა, და უკუნ იქცეს მუნით,
რ~ ჰყვა ერთ
კერძო ბანაკი ფარულად ადგილსა ერთსა, და დევნა უყვეს უკანა მათსა ქართვლთა,
და შეანარცხეს
იგინიცა ურთიერთას ივლტოდეს ორკერძოვე განწყობილნი სპანი ისმაიტელთანი, და
ამოსწყვიდნეს
და უყვეს მრავალი ზიანი, და ესრეთ შემოიქცეს განმარჯვებულნი, და აღვსილნი
საშოვარითა მრავლი
თა შევიდეს ციხესა შ~ა: ხ~ სცნა რა ესე ლანგ თემურ წარმოვიდა თვითცა ძალითა
მრავლითა განკვი
ნებული გულითა მრისხანითა მივიდა და მოიცვა ს~დ გარემონი ციხისანი, და
აღუშენა გარემოს ციხეე
ბი საფრად, და შეაყენნა სპანი მრავალნი, და თვით მიადგა წინაკერძო ბჭესა მას
ციხისასა, და მუნცა
აღაშენა ციხე, და განავლინა ბრძანება რ~ა მტკიცედ ბრძოლა უყონ, და მოიცვნეს
კუთხნი ორკერძო
ვე ციხისანი, და მტკიცედ ეგნეს შიგან მეციხოანნი უზრუნველად, და იბრძოდეს
მსგავსად შეძლებისა
მათისა, და გამოჵდა მსგეფსი ერთი, და ვერ შეუძლეს აღებად: ხ~ იყო კლდე ერთი, და
მუნითგან
ჰპოვეს მცირე რაჳმე აღსავალი, და იყო ვინმე სპათა შ~ს ლანგ თემურისთა კაცი
სახელით ბეგიჯან, ესე
იყო მეგვიპტელი, ამან მოიჵელოვნა და შეიპარა ღამე შიგან ციხისა მის, და აღიყვანა
თანა თხა ერთი
და დაკლა შინაგან ციხისა, და დაუტევა იგი და თვით წარმოვიდა, ამისთვის ჰყო საქმე
იგი რათა საცნა
ურ იქმნას ციხისა მყოფთა მიერ კადნიერება მათი: სცნეს რა ესე შინაგან მყოფთა
ციხისათა
კ~დ უფროსად განმტკიცდეს, და იყ~ნენ უშიშრად: ხ~ აუწყეს ლანგ თემურს აღსავალი
იგი კლდისა
მის, მაშინ განიხარა ფ~დ და უბრძანა ყ~თავე შეწნა კიბეთა ბანბისათა, და კ~დ
წარგზავნეს კაცი იგი
მეგვიპტელი აღსაძრომელსა მას კლდისასა, და მოაბა წვერი იგი დაწნულისა კიბისა
თავსა კლდისა მის
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მტკიცედ, და მასვე ღამესა შეუვიდეს თვითოეულად სპანი ლანგ თემურისანი,
მრავალნი, რ~ლი ვერა აგრძნ

ეს მეციხოვანთა კ~დ მიიწივნეს შინათ გამო ციხისა კარსა, და უგრძნობელად
აღახნეს კარნი ციხი
სა მის, და ესრეთ მიეტევნნეს შინაგანნიცა, და გარე მყოფნი თათარნი, და მაშინღა
ჰსცნეს ქართველთა
და შეიბნეს ფიცხლად, და დაერივნეს ქართველნი გულითა სისხლთა მღვრელითა, და
განაპეს მრავალკეცი
იგი რაზმი მათი, და მსგავსად ქუხილთა იხილვებოდა, მსმენელთაგან ცემანი და
კვეთებანი აბჯარ
თანი, და ძლიერად ბრძოლა უყვეს ქართველთა, და უმრავლესნი მოსრნეს და
დააკვეთნეს, და ბოლოს ეგრე
თვე დარჩა გამარჯვება და ძლევა ლანგ თემურს სიმრავლისაგან სპათასა, მაშინ
აღიღო ციხე ი
გი ბირთვისისა, და მოართვეს შეპყრობილნი მრავალნი დიდებულნი, და აზნაურნი
ჵელ პყრობილნი, და
თვით ციხისთავი იგი სახელით ნაზალ პყრობილად მიჰგვარეს, და ყ~ლთავე
წარჰკვეთეს თავნი მათნი, და
მისცა ცოლი ციხისთავისა ნაზალისა სულთანსა შარვანისასა, და სხვათაცა სხვა
მიანიჭა წყალობა
მრავალი სპათა მისთა, და უფროსღა მას რ~ნ [..] იჵელოვნა აღება ციხისა მის: და
რ~ნიცა ი
ყვნეს ციხესა მას შ~ა მრავალნი ამოსწყვიდნა და უმრავლესნი ტყვედ წარიყვანა, მაშინ
განაწესა
ციხის თავად ერთი წარჩინებულთა თვისთაგანი, რ~ლსა ეწოდა მაჰმად, და მისცა მას
სპანი მრავალნი
და შეაყენნა იგინი ციხესა მას შინა ბირთვისისასა, და უბრძანა მათ დაწვა და
მოოჵრება მუნ მკვიდ
რთა, და უფროსღა წ~თა ეკლესიათა დარღვევა და თვით წარვიდა: შამს, x~ ტყვე და
ალაფი ყ~ლი გაგ
ზავნა სამარყანდს k~კსა ¼~: და მიერითგან ვერღარა შემძლებელ იქმნა კ~დ მოსვლად
საქართველოსა შ~ა, რ~ლი ნუმცაღა ქმნილ არს მოქცევა მისი ძალითა ღ~ისათა ვითარ
კეთილის მოქ
მედ და მოწყალე და ჵელის ამპყრობელ იყო წ~თა ეკლესიათა და ქვრივთა და
ობოლთათვის მკვიდრთა სა
ქართველოსათა: რ~ შვიდგზის იავარ ჰყო საქართველო ბოროტმან, და ღ~ისა მიერ
რისხვეულმან
და ამიერითგან დააცადა, ხ~ წარვიდა რა ლანგ თემურ მაშინ მეფემან გ~იმ კ~დ იპყრა
საქართველო
მოოჵრებული, და იწყეს შენობად, და მას ჟ~ა წარვიდა მძლავრი ლანგ თემურ, და
დაიპყრა თურქისტანი,

ინდოეთი, სპარსეთი, შირაზი, ადარბადაგანი, და შეიპყრა ბურსას მჯდომი
ხვანთქარი, რ~ლსა სახელად ე
წოდებოდა ბაიაზით, ესე იყო თესლი ოსმანისა: და შ~დ ექვსასისა წლისა მაჰმადის
გამოჩინებისა
ამას ჟ~ა შ~ა გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ოსმან, და ესე იყო ჰსჯულითა სუნი[თ],
ამან იწყო მე
კობრობად, და შემოიკრიბნა მრავალნი სხ~ნი მეკობრენი და თანა შემწენი, და
გაგმდიდრებულ იქმნა
ფ~დ სიმრავლითა ნატაცებთათა და დაიპყრა ს~დ არაბისტანი და ანატოლი, და
ტახტად ეპყრა ბურ
სა, და მის ზ~ა განილაშქრა ლანგთემურ: რ~ ამა ოსმანის ძეთა ეპყრა ბურსა და ესე
ბაიაზით
ცა თესლი იყო ოსმანისა: ხ~ ლანგ თემურ ბრძოლა უყო და სძლო, რ~ შეიპყრა
ბაიაზით ხვანთქარი,
1-28 სტრ., 243r
და ჩასვა რკინის ყაფაზაში და ეგრეთვე პატიმრად თანა ჰყვა და დაიპყრა ბურსა, და
სანახები მისი:
ხ~ კეისარმანცა ჰყო მორჩილება მისი მიერთო ძღვენი მრავალი, და მისცა ხარაჯა
ლანგ თემურს
კ~დ რუსეთიცა დაიპყრა, და ამისა შ~დ წარმოვიდა და მოვიდა თურქისტანს, და მუნ
სალმობიერ იქმნა, და
ბ~რტი იგი ბ~რტად წარწყმდა, რ~ მაშინ განუყო ძეთა თვისთა ქ~ყანანი, რ~ლსამე
მისცა ინდოეთი:
რ~ლსამე ხვარასანი და რ~ლსამე ადარბადაგანი, და მიერითგან ვერღარა შესძინეს
ძეთა მისთა [...]
მისვლად საქართველოსა შ~ა, რ~ იქმნა მათ შ~ს შური და ჵდომა, და მას ჟ~ა განისვენა
საქართველო
მან, და იწყეს შენობად, და მეფობდა მეფე გ~ი, და მიიცვალა და მოკლეს მეგრელთა
მეფე გ~ი იმე
რეთისა: ამასვე წელსა გარდაჰჵდა დიდი მეფე ბაგრატ იმერეთისა, და დაჯდა მეფედ
ძე ბაგრატისა
კოსტანტინე, და იმეფა შვიდ წელ, და მოკლეს ჩალაღას: ხ~ ოდეს ლანგ თემურ
მოვიდა, მაშინ შეინა
ხეს დიდოეთს ძე ბაგრატისა, და ძმა გ~ისა დავით, და ოდეს აღესრულა მეფე გ~ი,
მაშინ შთამოი
ყვანეს ქართველთა, და კახთა დიდოეთიდამ, და გააბატონეს ქართლსა და კახეთს: და
მას ჟამსა
ჰმწყსიდა საქართველოს კ~ზი bასილი, და იმეფა დავით კეთილად და მშვიდობით
და შ~დ ჟამსა

რამოდენსამე შ~ა მიიცვალა, და დაჯდა მის წილ მეფედ ძე მისი გ~ი და ესვა ცოლად
ამირეჯიბის ქუც
ნას ასული ნათია: და შვა ძე სამნი, ალექსანდრე, ბაგრატ, და გ~ი: და დაჯდა კ~ზად
ელიოზ,
და დაჯდა მიქაელ: და მოკ~და კ~ზი მიქაელ, და დაჯდა დ~თ: ხ~ მეფობდა მეფე გ~ი
კეთილად და
მშვიდობით, და ჟ~ა რამოდენსამე შინა მიიცვალა იგიცა, და დაჯდა მის წილად ძე
მისი ალექსანდრე,
k~კსა r~a : და იყო ჟ~ა მას კ~ზი დ~თ, და მიიცვალა იგი: და დაჯდა ელიოზ და მიი
ცვალა ელიოზ: და დაჯდა კ~ზი თ~ე: და მოკ~და კ~ზი თ~ე და დაჯდა კ~ზი შიო: და
ამან მეფემან
გარდამატა სხვათა მეფეთა საქართველოსათა, და იყო კაცი სახიერი, და
განსწავლული ყ~ისავე საღ~თოსა
და საეროსა ზნეობითა აღსავსე: და გული უთქმიდა კ~დ გებად პ~ლსავე საზომსა ზ~ა
მოყვანებად წ~თა
ეკლესიათათვის და საქართველოსა: რ~ იყო მაშინ ყ~ლი ესე საქართველო, უსჯულოსა
თემურისაგან უ
ნუგეშინისცემოდ განსრული, და ს~დ აოჵრებული დედაქალაქი მცხეთა და დიდი წ~ჳ
კათოლიკე ეკლესია,
და ეგრეთვე ყ~ნივე ეკლესიანი საყდარნი და ციხენი ყ~ნივე ს~დ საფუძველითურთ
დაექცია, და მო
ეოჵრებინა, და ყ~ნი სულნი ქ~ეანენი დედა წულითურთ ტყვე ექმნა ესე იავარ ნაქმარ
ქართლ
ზე მეფე იქმნა, ამის მეფობამდე მუდამი ტყვენვა, რბევა და მოოჵრება ჰქონდა ქ~ყანასა
ჩვენსა,
რ~ლ ქართლისა დიდად შემცირებულ იყო მრავლის ტყვენვისა და რბევისაგან, და არა
სადათ აღუჩნდათ ნუგე
შინის მცემელი ვ~ემდის არა მეფე იქმნა დიდი ალექსანდრე, ამან იწყო ბრძოლა
უსჯულოთა მათ და
მრავლისა ბრძოლითა, და ზეგარდამო შემწეობითა განასხნა ყ~ნი უსჯულონი
საზღვართაგან საქარ
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თველოსათა k~კსა r~b: მეფე ალექსანდრე, და ივანე ათაბაგი კოხტას შეიბნეს,
თურქთა ახალციხე
ამოსწყვიდეს ამა მეფის ალექსანდრეს აღმზრდელმან მრავლის ჭირნახულობითა
ბებია მისმან ქუ
ცნა ამირეჯიბის მეუღლეყოფილმან რუსა ამან იწყო მრავლის ღვაწლითა და
გულსმოდგინე
ბით აღშენებად წ~ისა სვეტისცხოველისა, პ~დ გამოკაზმა და იწყო შენებად სვეტთა
საყდრისათა,

და ვერღარა სრულ ჰყო აღშენება მისი, ეგრეთ მიიცვალა ამიერ სოფლით, და ვერ
ეგულებოდა
მეფესა ალექსანდრეს ეგრეთვე იგულა და იგულსმოდგინა ოცდაოთხისა წლისამან
იწყო აღშენებ
ად სვეტისა ცხოველისა, და აწ ახლად აღაშენა და განავრცო და განასრულა, და ყ~ითა
მოკაზმულობითა შე
ამკო და განაშვენა, და დაადგინა პატრიაქად მიქაელ, და მრავალი წ~ნი და
პატიოსანნი მონაზონნი
მღუდელნი მგალობელნი და მოწესენი შეკრიბნა, და რ~ლნიცა ძველთაგან
გარიგებული შესავალი ჰქო
ნდა, გინა გარიგებულნი აღაპნი, და სხვანი საეკლესიო საჵმარნი, ანუ ქვეყანანი
ჰქონდეს მას
ზ~ა მრავალნი შეუმატა, და უფროსად განავრცელა, და კ~დ ქართლსა და კახეთსა, და
სადაცა ყოფილ
იყო მკვიდრი მისი მამულნი რ~ლნიცა ძველთა ჵელმწიფეთა მამა პაპათა და
დედაშვილთა გაერიგ
ებინნეს და გაესაზღვრნეს და შეეწირნეს, ეგრეთვე ამანცა ჯერიჩინა, და ყ~ნივე
შესწირნა, და ეგ
რეთვე სადაცა მოოჵრებულნი აგარაკნი ჰქონდა ყ~ნივე აღუშენნა, და ყ~ნივე
საქართველოს
უდაბნონი მონასტერნი, და ეკლესიანი სოფელნი აგარაკნი აზნაურნი და გლეხნი
განუწესნა
და შესწირნა, და კ~დ აღაშენა მცირე ეგვტერი მთავარ ანგ~სისა მცხეთას სამარხოდ
kკ~სა r~iT:
მეფემან ალექსანდრე ლორე აიღო და კ~დ ინება აღშენება ყ~თა საქართველოს ციხეთა
და საყდ
ართა: აღაშენნა და განავრცნა: მას ჟ~ა შემოსავალი არსაით იყო სახლისა მისისათვის,
და ამით
საქართველოს კვამლსა ზ~ა ორმეოცი თეთრი მალად განაჩინა: ასოცდარვა ქ~კნზე
საქართველოს
ციხენი საყდარნი და მონასტერნი ყ~ნივე ს~დ იხილა: აღაშენნა და შეამკვნნა, და ს~დ
მისგან დადებ
ული მალიმანვე ამოჰქვეთა და ყ~ნი ქ~ეანენი ფ~დსა მშვიდობასა და მყუდროებასა შ~ა
ამყოფ
ნა, თათართაგან კაცთა მოასხმიდა და დაასახლებდა, და ქ~ყანა ესე საქართველო
ესრეთ: ქ~კსა
r~l დასვა მეფე ქართლსა, და იმერეთს პ~ლი შვილი ვახტანგ, და შეჰრთო
ფანასკერტელის ქა
ლი, და დაჳ [..] თაყას ფანასკერტელისა დ~ფლი სითიხათუნ: ხ~ თვით მეფემან
ალექსანდრე სახე

მონაზონებისა შეიმოსა, და უწოდეს სახელად ათანასე, და აღაშენნა მისთვის სენაკნი
და სახლნი დიდნი
ქვითკირისანი მცხეთას მისგან აღშენებულს მთავარ ანგ~სის ეკვდერთანა, და მუნ
დადგა ვ~ემდის ცხო
ვრებდა სასოებითა და მოღვაწებითა: ხ~ ოდეს დასვა პ~ლი შვილი ვახტანგ ქართლსა
და იმერეთს მას
თან დააყენა უმრწემსი ძმა
აშიაზე: #------------------------მისი დიმიტრი, და დასვა კახეთს, ქ~კსა r~lg: მეფედ მრწემესი
#------------------------------------[მისი დიმიტრი გ~ი, და შერთვეს ნესტან დარეჯან იმერელ მეფისა ქა]
1-28 სტრ., 244r
ლი. მაშინ ოდეს დაიპყრა] სი ძმა დიმიტრისი გ~ი: და შერთეს ნესტანდარეჯან
იმერელ მე
ფის ქალი: mაშინ ოდეს დაიპყრა ალექსანდრე იმერეთი განაძეს ძე კოსტანტინესი
მეფე ი
მერეთისა ბაგრატ: ხ~ შ~დ სიკ~დილისა მძლავრისა ლანგ თემურისა, კ~დ იპყრეს
არაბისტანი
ანატოლი ძეთა მათ ბაიაზით ხვანთქრისათა, და კ~დ იპყრეს ბურსა ტახტი, და ყ~ი
სამკვიდრო მა
მულნი მათნი, და უმეტეს გაძლიერდენ, და იწყეს ბრძოლა ქ~ეანეთა ზ~ა, და მცირედ
მცირედ კადნი
ერ ქმნილთა მათ ზ~ა ძლევის მოქმედებენ ყ~თავე საბერძნეთსა ზ~ა: ამის შ~დ
განიგულეს ბრძო
ლა დიდისა ტახტისა, და სამეფოსა დედაქალაქისა კოსტანტინეპოლისა, და იყო
ურთიერთას
შ~ს დაუცადებელი ბრძოლა ძლიერი, და სძლიეს ოსმალთა, და ხვანთქარმან სულთან
მაჰმად, და მი
დრკეს ბერძენნი, შეაიწრეს ფ~დ კეისარი მძვინვარედ ზ~ადასხმითა რ~ნი გარე
მოადგეს კოსტან
ტინეპოლის ქალაქსა მას სამეფოსა, სძლიეს და აღიღეს კოსტანტინეპოლი ოსმალთა:
ქ~კნსა r~lb:
k~ს აქეთ ª~ume: და იყო ჟ~ა მას კეისარი სახელით კოსტანტინე პოლეოლოხოს:
და იყო პატრიაქი აღსრულებულ, მაშინ აღიხვნეს და დაიპყრეს ს~დ საბერძნეთი
ოსმალთა,
და ოდეს აღიღეს კოსტანტინეპოლი, მას ჟ~ა დაბნელდა მზე რ~ლისა ამბავნი
ვრცელად წერილ არს

ცხოვრებასა ბერძენთასა, და იყო სამარადისოდ ბრძოლა ძლიერი, და კ~დ იყო შური
და ჵდომა ძეთა შ~ს
ლანგთემურისთა, რ~ ფ~დ მოშურნე იყვნეს იგინი ურთიერთას შ~ს, და ჟ~ა ამას
განთავისუფლებულ
იყ~ნეს მკვიდრნი საქართველოსანი, და იყ~ნენ მშვიდობით განსვენებასა შ~ა: ამასავე
ქ~კსა
ჯანშა ყაენი ახალციხეს მოუჵდა: ამასავე ქ~კსა ი~ნე ათაბაგი მიიცვალა: ქ~კსა r~lg
მეფემან ალექსანდრე დასვა კახეთს უმრწემესი ძმა დიმიტრისი გ~ი, და მისცა ზემო
კერძონი მთის
ალაგნი მუნითგან არაგვს გამოღმართ ჵევ ძმარამდის: კ~დ ჵევ ძმარიდამ გაყოლილი
ლილოს
სერამდის რაოდენი ლილოს სერსა წყალი გასდის, და შეერთვის მარტყოფის წყალსა
გაყოლით ვიდრე
ამართულამდე: და ამართულას გაყოლით ვ~ე მტკვრის შესართავამდე: და მას ქვემოთ
მტკვარს გაღ
მართი და შაქისი ვ~ე შირვანის საზღვრამდე: დაჰყო მცირე რამე ხანი, და აღესრულა
სავსე დღითა
მას ჟ~ა იჯდა კ~ზი შიო: ოდეს აღესრულა მეფე ალექსანდრე, მაშინ მოვიდა მეფე
ბაგრატ იმერეთ ძე იმერელ მე
ფისა კოსტანტინესი მეფე ბაგრატ, გამოაძო ძე ალექსანდრე მეფისა ვახტანგ, და
დაიპყრა იმერე
თი, ქ~კნსა რ~ლე: აღბუღა და ყვარყვარე შეიბნეს: ამასვე ქ~კსა მეფე ვახტანგ
მიიცვალა, და არა ესვა ძე და დაჯდა მის წილად უმრწემესი ძმა მისი დიმიტრი, და
ჰყვა მეუღლედ
დ~ლი გულანშარ, და მეფობდა კეთილითა, და მშვიდობის მყოფლობისა, მეფობითა
და მოკ~და კ~ზი შიო:
და დაჯდა კ~ზად ძე მეფისა ალექსანდრესი dავით k~კნსა რმა, მიიცვალა მეფე
დიმიტრი, და დარჩა
1-7 სტრ., 244v
ძე მისი კოსტანტინე ამისა შ~დ იქმნა ბრძოლა კახთა უ~ისა გ~ისა, და ბაგრატს შუა
მეფობისათვის
ქართლისა, რ~ იყო მეფისა ალექსანდრეს ძმა ბაგრატ, და შვილი რ~ლი ზემო ვაჵსენეთ
გ~ი კახთა უ~ი:
ჰსძლო გ~იმ ბაგრატს და დაჯდა ქართლს მეფედ, და იყო მცირე რამე ხანი, და გააძეს
გ~ი, და
დასვეს ძმა ალექსანდრე მეფისა, და ძე მეფის გ~ისა ბაგრატ: ხ~ კახთა უწოდეს მეფედ:
ამიერი
თგან უწოდენ კახნი: კახთა უ~ა მეფედ: ხ~ რაჟ~ს იპყრა მეფობა ქართლისა მეფემან
ბაგრატ

მოიმორჩინა ქართველნი, და მესხნი შეიყარა ლაშქარი, შთავიდა კახეთს,
დაიმორჩილნა კახნი,
და განაძო ძმისწული მისი, და დაიპყრა კახეთი:
1-28 სტრ., 245r
სახელითა ღ~ისათა, აწ ვიწყოთ ცხოვრება ბაგრატონიანთა მეფობისა:
ქ~კსა რ~მბ: დაჯდა მეფედ ძე გ~ისა ბაგრატ, და ძმა მეფისა ალექსა
ნდრესი და ჰყვანდა ცოლად დედოფალი ელენე და ესხნეს ამათ ძენი ალექსანდ
რე და დავით: და იყო მეფობასა შ~ა მეფეთ მეფისა ბაგრატისა დიდი მო
სვენება ქრისტეანეთა, ამისა ჟამსა შინა იყო ყაენი, ასან ბეგ მორჭმული
და ორისავე საყაენოსა მპყრო ბელი არაოდეს დარბეულ იყო ქართლი დიდსა თემუ
რის უკანის იყო შენება განსვენება ამას ჟამსა შინა არა იყო ხარაჯა და არცა მალი
ქართლსა შინა არამედ განთავისუფლდეს ყ~ნი სამეფონი და არენი ქართლისანი
მონებისაგან თურქთასა ესე მეფე ბაგრატ იყო მორჭმული სახელოვანი ამას
ჰქონდა ქართლი სომხითი და მონებდეს ლორის პიტიახშნი კახეთისა შარვანისა და სა
მცხისა და ჰყუჲს იმერელნი ოდიშარნი გურიულნი აფხაზნი სვანნი ჯიქნი და
მთიულნი კავკასიანნი ამას შინა უკუდგა დადიანი და გურიელი და უკუ იტანნეს ოდ
იშარნი და აფხაზნი შეჰყარნეს ერთად და არღარა მსახურეს ბაგრატ მეფესა
იწყინა მეფემან და შეიყარა მივიდა და დადგა ცხენისწყალსა ზედა იქით ისინი
მოადგეს ქნეს რაზმი და შეიბნეს იპრიანა ღ~ნ და გაიქცნეს დადიანი ოდიშარ
ნი დაჵოცნეს და დაატყუჲვეს და მოსწყვიდეს ქართველთა მიჰყუჲს თანა ჩაუ
დგეს შ~აგან დაწუჲს და დააქციეს ციხენი სიმაგრენი მობრუნდეს გამარჯვე
ბულნი და წარმოიტანეს თანა ტყუჲ და მძევალი ამას ზ~ა არღარა ჰქონდა თავი
ჵელთა მეფესა ლიხთ იქით იყო და ქართველნი თანა იახლნეს:ქ~კსა რ~მდ: შეიყარა ყაენი უზუნასანდა მოვიდა სომხითს მო
ადგეს ბარათიანთა და ორბეთისა ძირსა დიდად კარგად დახვდეს ბარათიანნი და
გამაგრდეს და ვერა უყუჲს რა მოვიდეს და ტფილისი აიღეს თჴთ ყაენი მუხრა
ნს დადგა აღივსო ქართლი ლაშქრითა მოოჵრდა სრულ ქართლისა ადგი
ლი, იჵმნა ყაენმან ბარათიანნი მოინდვნაჳ ნახნაჳ და შეიწყალნა მოსცნა მრა
ვალნი და აღვსნა პირთამდის, ამას ზ~ა აიყარა ყაინი და წარვიდა და გამო
უშვნა ბარათიანნი შეწყალებულნი და უბოძა მრავალნი მისაცემელნი ამისა
შემდგომად გარდაჵდა წელიწადნი:- ქკ~სა, რ~ნ:- კ~დ უზუნოს
ყაენი მოვიდა სამცხეს ყვარყვარეს უშუჲლა ჩიხორს შეიბნეს მეფე ბაგრატ,
1-28 სტრ., 245v
იმერეთისა და ათაბაგს ყვარყვარეს გაემარჯვა: ქ~კსა რ~ნა: kართველთა მეფემ
თავრეზს გილაქმა
და თემურა ააოჵრა: ქ~კსა რ~ნგ: მეფე ბაგრატ იმერეთისა დაიჭირა ყვარყვარემ ტყვეთ,
და და

ატყვევა ციხესა შ~ა. ქ~კსა რ~ჳგ: ათაბაგი ბაადურ გარდაიცვალა წლისა კა:
oკდომბერსა ი:
dასაბამითგან ქ~კსა ექვსიათას ცხრაას ოთხმოცდა ორსა:
ქ~კსა რ~ჳდ: კვალად შეიკრიბა ერი ურიცხვი, და წარმოემართა უზუნასან ძალითა
დიდითა, სამ
ცხესა ზ~ა: ესმა ესე ყვარყვარეს და ორთა ძეთა მისთა, რ~ პირისპირ განწყობა ვერ
ძალედვათ სიმ
რავლისაგან ურიცხობითა სპათა მათთასა, და ქმნეს განზრახვა რ~ა სამთაგან ერთი
წარსრულ იყო
და დაეცხრო გულისწყრომა მძლავრისა მის რათა არღარა მოსრულ იყ~ნეს ქ~ყანასა
სამცხისასა: მო
ვიდა სამცხეს, და მერმე მოიწივნეს აწყვერს, და მოსრნეს მრავალნი ქ~ეანენი
მღ~დელნი და მონაზონნი
და ერისკაცნი, და წარტყვევნეს ს~დ სამცხე აიყარა ყაინი, და წარვიდა საყეენოსა
თ~სსა, და ტყვე
ყვეს [აწყ] ხატი აწყვერისა ღ~ის მშობელი და წარიყვანეს ქვეყანასა მათსა, და იქმნა
დიდი გლოვა და მწუხარე
ბა მიუთხრობელი ს~დ მესხთა ზ~ა, აღდგეს ყ~ნი და შთავიდეს ქართლს ვ~ემდის
მწირობენ მუნ შვიდ წელ:
მიიცვალა ძე მეფისა ალექსანდრესი მეფე გ~ი, კახთა და დაჯდა მის წილ ძე მისი
ვახტანგ: და გარდაჵდეს
მცირე რამე ხანი, და წარვიდა კოსტანტინე თათარ შიგან, და სხვამან ვერავინ გაბედა
ქართველმან დარ
ბაისელმან წარსვლა თათარ შიგან და ბატონის ხლება, დიდად ერთგულად და
კარგად იყ~ნეს ბარა
თას შვილნი და იგინივე წარჰყვეს თანა, და მსახურეს, და წარყვა მზე ჭაბუკცა პირმშო
შვილი ყვარყვა
რესი: იპრიანა ღ~ნ და იწყინა ამოწყვეტა საქრისტეანოსა: შეედვა ყაენსა სენი
სასიკ~დინე, ქმნა
ღ~ნ და მოკ~და ყაენი უზუნასან, და მიიღო პატრონობა ძემან მისმან სულთანმან, და
ძმა მისი იაღუბ
ეშურებოდა მიღებად პატრონობასა: დააგდეს თათართა ტფილისი და სომხითი, და
დაიჭირა მეფემან
ბაგრატ, ჩაუჵდეს ბარათიანნი დაიფორაქეს ელი, და დაჵოცეს მრავალი თათარი: ხ~
სულთანი
და მკითხველნი სჯულისა თათარისანი უქადაგებენ რჯულსა თვისსა: ხ~ იცოდა
მზეჭაბუკ არაბული
და სპარსული და თათრულიცა, ესე ოდენ სწავლულ იყო ენითა და წიგნითა მათითა,
ვ~დ ყ~ავე ღრ

მათა სცნობდა, და მისგან ესრეთ აღმოვიდოდეს საღ~თონი სიტყ~ნი პირით მისით,
და ჰსჯლისა მა
თი საგანცა ყ~ივე ზ~ა მიწევნით უწყოდა და მათისავე ჰსჯულისა წიგნთაგან
დაუყოფდა, მედგ
არსა პირსა მათსა: და მიერ დღითაგან [და] ვერღარავინ იკადრა ამის პირისათვის
სიტყვისა ყოფად
წ~ე მისსა: ხ~ მიეცა ძლევაცა ესევითარი, რ~ იყო უსჯულოსა მისს მთავრისა კაცი
ერთი ფალავანთა თავი
დიდი და გოლიათი რ~ლსა სახელად მალანი ეწოდებოდა, და ჰმატდა ყ~თა კაცთა
სიდიდითა, ვ~რ წყრთა ე
რთ ანუ უფროსცა და არავინ გამოჩინებულ იყო სიმრავლესა მას შ~ა მრკინობელ
მისსა: ამან ინება
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ოდესმე განმცდელობა მზეჭაბუკისი, და ვ~ა ცნა ესე არღარა ჰყოვნა, ა~დ ვ~ა ლომმან,
მსწრაფლ შებმა
უყო, და მინდობილმან ღ~ისა, და ყ~დ წ~ისა აწყვერისა ღ~ის მშობელისამან, აღიყვანა
და უპატიოდ მი
წასა ზ~ა დასცა, ესერა იხილეს ყ~თა მათ ლაშქართა დიდებულთა ერთა, დიდად
განკვირვებულ იქმნნეს
და [ი]თქმად რასამე, უღონო იყვნეს ესენი და სხ~ნი უმრავლესნი მჵნე ქველობანი
მოენიჭნეს, ბრძანა
ღ~ნ წაარმოავლინა დიდით პატივითა სულტანმან კოსტანტინე, და წარმოატანა თანა
მზეჭაბუკცა
და მოვიდა კოსტანტინე თათართათ ყაინისგან შეწყალებული, მას უკანის მძლე ექმნა
სულტანსა
იაღუბს, დაიპყრა პატრონობა, და დაჯდა ყაენად ასანბეგის შვილი იაღუბეგ
განძრახვითა ეშმა
კისათა: ამას შიგან გამოჵდა ხანი, და სოფელმან მისი ბეგარა არ დაიკლო, მიიცვალა
მეფე ბა
გრატ რაჭსა, და იყო დიდი გლოვა, და მწუხრება სამეფოსა ზ~ა, აღიღეს და დამარხეს
გელათს
მათსა სამარხოსა შიგან: aმასვე შიგან გამოჵდა ხანი: ქ~კსა რ~ჳვ:
დაჯდა მეფედ ალექსანდრე, მეფის ძის დიმიტრის შვილი კოსტანტინე, და მეფობდა
კეთილითა მეფობითა
არღარა იყო წყენა თათართაგან, მოიმორჩილნა იმერელნი ოდიშარნი და აფხაზნი
მსახურებდა ათაბაგი
და მორჩილებდეს კახნიცა, არა სადათ იყო ქ~ეანეთა, იყო მოსვენება და დაწყნარება:
ა~დ პ~ლსავე
სიტყვასა მოვიდეთ: მაშინ ოდეს მოვიდა უზუნ ასან მძლავრითა ლაშქრითა, და
წარიყვანეს ხატი იგი

აწყვერისა ღ~ის მშობელი ქ~ყანასა მას უცხოთესლთასა: ესე ვითარი რისხვა ღ~ისა
მიავლიანა, არცა
შობა დედაკაცმან, არცა პირუტყვმან, არცა ჰყო ხემან ნაყოფი, არცა მიწამან აღმოაცენა:
და იქმნა დიდი გამოძიება მათ შ~ს უცხოსა ამისთვის საქმისა და იტყოდეს, რაჳმე არს
ესე, რ~ნიმე
იტყოდეს შეცდომით იქმნა: ხ~ სხვანი სხვსასაცა რაამე მიზეზსა მოიღებდეს: ხ~
უბრძნესთა კაცთა
მის ქ~ყანისათა ესრეთ თქვეს, ოდეს იგი საქართველოს ვილაშქრეთ, მაშინ ერთისა
დიდისა საყდრი
დაღმენ ფიცარი ერთი შემკული მრავლითა პატივითა ვიხილეთ და წარმოვიღეთ, და
მგზავრობასა მას
ჩვენსა უცხო სასწ~ლი ვიხილეთ მისგან, რ~ მწუხრსა ჩავასვენით უღრმესსა ადგილსა
ბარგისასა და ვ~ა
განთენდის აღმოვიდის სიღრმისაგან, და მაღლად მჯდომარე იხილვებიდის, და ვ~ა
მზე ბრწყინევდის, და
საქმე ესე უეჭველად მისგან იქმნა ქ~ყანასა ჩვენსა, და თუ გნებავს განრინება ჭირისა
ამისგან
იგი მოვიძიოთ, და ქ~ყანასა მათსა განუტეოთ: მაშინ მოიძიეს წ~ჳ ესე ხატი, და ჰპოვეს
რა ესრეთ განიზრახეს, მოვედით და დავაკრათ კიცვსა უჵედსა, და უკეთუ წარვიდეს
მართლიად გზასა
თვისსა უწყოდეთ რ~ ამისგან არს ესე ყ~ლი, და უკეთუ მიიქციოს სხვით კერძო, მაშინ
შეხდომით რამე
იქმნა და არა ამისგან: და ვ~ა დააკრეს კიცვსა მას ზ~ა წ~ჳ ესე ხატი, ესრეთ მართლად
წარმოემართა გზასა სამცხედ მომყვანებელსა, ვ~მცა საჩინო მჵედარი, და აღვირითა
მპყრობელი
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და მმართებელი: და ვ~ა იხილეს უცხო თესლთა საკვირველება ესე განიხარეს
სიხარულითა დიდითა
ფ~დ, და წარმოგზავნეს პატივითა და თანა წარმოჰყვა სიმრავლე ცხენებისა ფ~დი,
რომელთა ზურგები
ჩადრეკილები დღესცა ჰქადაგებს მაშინდლსა სასწაულსა: ხ~ უცხო თესლთა მათ
არარა იზრუნეს ცხე
ნებისა მათისათვის, ვინათგან უზომოსა მის ჭირისაგან ჵსნასა მოელოდეს და
განგებითა საღ~თოთა მცირედ
თა ჟამთა სამცხეს მოიწია, ადგილსა რ~ლსა აწ ელავსი ეწოდების: და იქმნა
დიდებული სასწ~ლი რ~
მყის განათდა ს~დ სამცხე, და განბრწყინდა წესისაებრ პ~ლისა: და ვ~ა იხილეს ყ~თა
ანასდათი იგი შეც

ვალება ბნელისა ნათლად და მიხედეს ადგილსა მას, და სახედ ელვისა ჰბრწყინვიდა
ხატი ყ~დ წმიდისა
განკვირვებულთა თქვეს რაჳმე არს ესე ელვის სახედ ბრწყინვალე, და მიერითგან
ეწოდა ადგილსა მას
ელავსი: და შეკრბეს ყ~ნი და მივიდეს და იხილეს ხატი ესე ყ~დ წ~ისა ღ~ის
მშობელისა ბრწ
ყინვალედ მჯდომარე კიცვსა ზ~ა, და სიმრავლე ცხენებისა გარემოს მისსა,
განკვირდეს უცხოსა მას ზ~ა
საკვირველსა და ადიდეს ღ~ი, და ყ~დ წ~ა ღ~ის მშობელი, და ცრემლითა
მჵურვალითა ღაღადჰყვეს მისსა მ~რთ
კ~ხრს მოსლვა შენი დედაო სახიერისა ღ~ისაო, რასათვის დაგვიტევენ ესეოდენითა
ჟამთა ბნელსა შ~ა, რ~ლ
თა შენ მიერ ვიხილეთ საღ~ო ძისა შენისა: და ვ~ა ესმა ხატისა სასწ~ლითა მოსლვა
მესხთა ქარ
თლს მყოფთა, ვ~დ სამცხე განათლდა, განიხარეს სიხარულითა დიდითა ფ~დ, და
თქვეს უეჭველად ხატი
ყ~დ წმიდისა მოსვენდა, აღვდგეთ და წარვიდეთ ქ~ყანასა ჩვენსა: ხ~ მეფე კოსტანტინე
აყენებდა: და არა უ
ტევებდა წარმოსლვად, და ვ~ა ჰპოვეს ჟამი მარჯვე აღდგეს ღამესა ერთსა, და
წარმოემართნეს ყ~ით სახლე
ულით მათითურთ: და ესმა მეფესა ვ~დ მესხნი წარვიდეს, აღიმჵედრა ლაშქრითა
თვისითა, და დევნა უყო
ვ~ა იგი ოდესმე ფარაო ი~ჲლთა და მოეწივნეს ადგილსა რ~ლსა არადეთი ეწოდების:
ხ~ მესხნი მოუბრუნდეს
სახელსა ზ~ა ყ~დ წ~ისა აწყვერისა ღ~ის მშობლისასა, და განეწყვნეს ურთიერთარს, და
შეიბნეს კოსტან
ტინე მეფე და ყვარყვარე ათაბაგი, და მესხნი: ქ~კსა რ~უა: T~ა აგვისტოსა: იგ: ათაბაგს
და მესხთ
გაემარჯვა, და ესევითარი ძლევა აღადგინეს მესხთა ქართველთა ზ~ა, რ~ლისა
მსგავსი არა სადა სმენილ
არს, და მოისრნეს მრავალნი წარჩინებულნი მეფისანი: x~ მეფე ლტოლვილი
მცირედითა მჵედრითა გა
ნერა და უკუნ იქცა სახედ თვისად: ხ~ მესხნი უკმოიქცეს ძლევა შემოსილნი
მშვიდობით,
და მადიდებელნი ყ~დ წმიდისა ღ~ის მშობელისანი, და მოვიდეს სამცხეს: ამის შ~დ
გარდაჰჵდეს წელ
ნი ორნი, მერმე ვ~ა წესი არს, და ჩვეულება ეშმაკისა, აღძრნა ეშმაკმად მოძულემან
კეთილისამან
თათარნი ქ~ეანეთა ზ~ა, შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი თურქმანთა, და მომართეს
სამცხეს, ქ~კსა
როგ: მოვიდეს და მოადგეს ტაშირზედა, მოუმცნეს მეფესა ქართლისათა, რ~ა ქვემოთ

ქართველნი შეუჵდენ სამცხეს, ვ~ა ესმა ესე ყვარყვარეს, და ძეთა მისთა მზეჭაბუკს, და
ბაადურს,
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შემოჰკრიბეს სპანი თვისნი, და დაადგრეს სიმაგრესა ადგილსა ქვიანსა მთისასა რ~ა
უკ~ჲ მიიწივნეს
რა მათდა მყის განეწყვნენ და შებმა უყონ, და სხვათა ყ~თა თემთა და ქვეყანათა
მათთა უბრძნეს ცი
ხეთა და სიმაგრეთა შინა ყოფა და გამაგრება: ვითარცა იგი ეპისკოპოზსსაცა წმიდისა
ამის დედა
ქალაქისასა უბრძანეს რათა ხატი ყ~დ წ~ისა აწყუერისა ღ~ის მშობელისა, ციხესა
საჭურჭლესა შ~ა
დაასვენონ: და ვ~ა ესრეთ იქმნა: ქ~კსა რ~ოდ: მოვიდა ყაენი იაღუბ ურიცხვითა ერითა
და უბრძანა ერთსა თავადსა, და ლაშქარსა მისსა, რათა ჩაუდგეს სამცხეს ჩაუდგნენ და
მოიცვეს ს~დ,
და იავარ ჰყვეს ქ~ყანა სამცხესა, და მერმე მოადგეს ციხესა და ქალაქსა ახალციხისასა
ჰბრძოდეს
დიდხან და ვერღარა დაუდგნა სიმაგრემან, გატეხეს ციხე და დაწვეს ქალაქი, და
დაიპყეს ჵელთა
მესხნი დარბაისელნი ციხოვანნი: მერმე აიყარნეს და მოადგეს ციხესა და ქალაქსა
აწყურისასა,
და მოწვეს აწყური და მოაოჵრეს ქალაქი, და ციხესა ვერ უძლეს ბრძოლისა აღებად,
წარსლვა
ინებეს, მაშინ ეზრახნეს ციხოვანთა, და უქადეს მშვიდობა, და არა დაქცევა საყდრისა
და ციხისა:
ამას ზ~ა გამოედვნეს შესცთენ მცველნი იგი ციხისანი, და მაწყვერელი, და მასთანა
სხვანიცა
ჩინებულნი განიზრახნეს, აღიხვენეს კლიტენი ციხისანი, და თვინიერ თხოვისა და
ბრძოლისა უღ~თოსა
მას მთავარსა მიართვეს, და მან განიხარა ფ~დ, და აღუთქვა ვ~დ არარა ავნოს მათ და
გამოენდვნეს, და
ვ~ა შევიდეს ციხესა მას შ~ა მიეტევნეს, ვ~ა მჵეცნი, და იავარჰყვეს ყ~ი საჭურჭლე
საყდრისა, და ერი ური
ცხვი დედებით და ყრმებითურთ, რ~ლნიმე მოსრნეს მახვილითა: ხ~
ხატი ყ~დ წმიდისა სასოჳსა ჩვენისა შემკობილი თვალითა მიერ პატიოსანთა,
ცოდვათა ჩვენთაგან ტყვე
ჰყვეს და მიჰგვარეს უსჯულოსა მას მთავარსა: ხ~ მას ფ~დ განუკვირდა შემკობილება
ხატისა
აშიაზე: #-----------------------------მის და პატიოსნება თვალთა, და ბილწითა ჵელითა თვითა განძარცვა შემკობილება
ხატისა: და შ~დ

#--------------------------------და შ~დ
ამისსა აღაგზნეს ცეცხლი ფ~დ დიდძალი და მას შ~ა შთააგდეს, ხ~ ცეცხლი იგი
დაშრტა, და ხატსა ყ~დვე
არა შეეხო: არცათუ ნაბრძვილი აჩინა რ~ლი ესე მრავალთაგან, და თვით თვალითაცა
ჩვენითა სახილ
ველ იქმნა: ესერა სასწ~ლი იხილა ერთმან ვინმე ლაშქართა მათ შ~ა მყოფთაგანმან
ქ~ეა
ნემან, და ჰსჯულითა არა მართმადიდებელმან აღიპარა ხატი იგი ყ~დ წ~ისა, და
წარატვია ფაკელსა
წმიდასა ამას შ~ა: მაშინ ბრძანა ყაინმან რ~ა სომხითი მოარბიონ, ბარათაშვილი
გაუზახა, და მისი
უკეთესი ლაშქარი, მალვით მივიდეს, და დაესხნეს შეუგრძნად დმანისს და ქვეშის
ჵევსა, წარმოიღეს
ტყვე ალაფი უამრავი, დაუვარდა ჵმა ბარათიანთა, გარდაუდგეს წინა ცოტათა
ლაშქრითა, იპრიანა ღ~ნ
ესე გაემარჯვათ რომე ერთისა ქართველისაგან ასი და ორასი მოიკლა, დაჵოცეს და
ამოსწყვიტეს, დაატ
ყვევეს და ცოტა რამე გარდამოეხვეწა ცხენ კეთილი, და თავად კარგი კარგად იყო
სულხან ბარათაშვილი
ერთი ასეთი დარბაისელი მოკლა ყაინის კარზედ მისთ~ა არ იყო, და სხვის ნაჵოცისა
ანგარიში არ იქნე
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ბოდა, რანიღაც გარდაიხვეწნეს მოვიდეს ყაინსა თანა ერთობ ეწყინა და დაუმძიმდა
ლაშქართა ამოწყ
ვეტა: და ამას ზ~ა აიყარა ყაინი სამცხით, და წარვიდა და დატყვევდა აწყურისა ღ~ის
მშობელი
თვესა სეკდემერსა, კე: და მოქალაქენი და რაცა ციხესა შიგან იყო, დიადი სული წაას
ხეს, და წარვიდა ყაინი მისსა საყაენოსა: ხ~ რ~ლი ზემო ვაჵსენეთ კაცმან ქ~ეანემან, და
ჰსჯულითა
არა მართლ მადიდებელმან წარასვენა ქ~ყანასა მათსა: ვ~ა ესმა ესე ყვარყვარეს, და
მეუღლესა და
ძეთა მისთა განრისხნეს გამცემელთათვის ციხისათა, და სიკ~დილად დასჯა ბრძანეს
მაწყვერელისა
და სხვათა ყ~თა რ~ნი შ~აგამცემელ იქმნნეს, და იძლია ბუნებითისა მოწყალებისაგან
არღარა სიკვ
დიდ დასაჯნა, ა~დ ექსორია ყვნა. ამისა შ~დ მოიძიეს სხვა ეპისკოპოზი, და ჰპოვეს
საზღვართა

გან პონტოსათა ქალაქით ტრაპიზონელი სახელით სვიმეონ, რ~ მაშინ საჭეთ
მპყრობელობდა სა
ყდარსა ტბეთისასა, ამას მიუბიძა უკანასკნელ მაწყვერელობა: ხ~ ვ~ა ზემორე ვთქუ
ეპყრა [ხატ]
კაცსა მას ხატი იგი ყ~დ წმიდისა სასოსა ჩვენისა აწყურისა ღ~ის მშობლისა, დიდითა
პატივითა გამოეც
ხადა კაცსა მას და ჰრქვა უკეთუ არა წარმიყვანო ქ~ყანასა ჩემსა დიდი ბ~რტი მოვაწიო
შენ ზედა
და წარმოვიდა მსწრაფლ კაცი იგი, და აუწყა ყ~ლივე პატრონსა ყვარყვარეს და
მანუჩარს: ხ~ მათ
განიხარეს სიხარულითა დიდითა, და მსწრაფლ წარგზავნეს კაცნი სარწმუნონი: და
დაიჵსნა პა
ტრონმან მანუჩარ, და ვ~ა მივიდეს იცნეს იგი და დაცვივნეს პირსა ზ~ა თ~სსა, და
თაყვანისცეს, და ა
ღიქვეს და წარმოასვენეს წ~ჳ იგი ხატი, აღიყვანეს და დაასვენეს საყდარსა თ~სსა
აწყურისასა
ამას შიგან გამოჵდა ხანი და გამოგზავნა ყაენმან ხალიბეგ, და დაუწყო შენება
ქაოზიანთა
და არჯაყალისა ციხესა: იწყინეს ბარათიანთა და არა დაანებეს, და აუწყეს მისარჩელი
წყენა და
მტერობა, გაგულისდა ყაინი, და აშველა ლაშქარი ხალიბეგს, შეიყარნეს და მოადგეს
ტფილისსა
ებრძოლეს მრავალდღე, და ვერარა ავნეს, რ~ სიმტკიცესა ზ~ა ეგნეს, და იყვის ყ~თა
დღეთა ომი,
და არა იყო ღონე ციხის წაღებისა, მერმე შეიყარნეს ბარათიანნი, და შემოუთვალეს
მეფესა
კოსტანტინეს, და ითხოვეს მისგან შველა: მეფემან გაგზავნა ციცისშვილი ქაიხოსრო,
და ჯავა
ხისშვილი ჯავახი,ცოტათა აზნაურის შვილითა, და ლაშქრითა, წარუძღვეს წინა
ბარათიანნი, მი
ვიდეს და დაესხნეს ჭანდართა მდგომთა მონაპირეთა თათართა, გააქცივნეს და
დაჵოცეს ასრე
რომე თუ არა მაცნე წავიდა სადმე ვერცა ერთი წაუვიდა, აივსნეს აბჯრითა ალაფითა,
და ბარგითა
პირთამდის: ხ~ ვ~ა ესმა ესე ქალაქს მდგომთა თურქმანთა, უკუეყარნეს ციხესა
ტფილისისა
სა, და წარვიდეს ჩაღმა, გადრაუდგეს კუმისის ბოლოს, შეებნეს წინამავალსა
ლაშქარსა, გაიქცივ
ნეს და და ჵოცნეს, ასრე რომე თათარსა თავსა სჭრიდეს, და ვენაჵისა ღობესა, და
მარგილ ზედა აცვე
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მდეს, მერმე განრისხდა ღ~ი, და მოუჵდა ზემოთ ბუსუნი შუა შეიყრნეს, და რაცა
ბარათიანთა
ქაიხორო, და ჯავახმან ქმნეს, არცა წინა გმირთა უქმნია, ასრე რომე ულუსსა ლაშქარსა
ომი
თა და ჵრმლითა წარმოვიდეს, და ცოტა ლაშქარი დაზიანდა. და თვით მორჩეს,
ნებითა და შეწევნითა
ღ~ჳთა: ამას ზ~ა წარვიდა თურქმანი ლაშქარი შერცხვენილი, და ორბეთისა ძირსა
დადგნენ, ეცადნ
ეს თათარნი, და მუდამ ბარათიანთა, და ორბეთის ძირელთა გაემარჯვის: ამას ზ~ა
ადგა ხალიბეგ
და სხ~ნი ყაენის თავადები, მივიდეს შეეხვეწნეს ყაენსა, რა გამოჵდა წელიწადი ერთი
აშველა ლა
შქარი, მოირთო ძალი, და წარმოემართა სომხითისა, და ორბეთისა ძირზედა,
მომართა ციხესა კოჟო
რისასა, მოადგა გარე, და დაუწყეს ომი, და თოფსა სროლა: აწყვიდინეს შინაგან
სოლაღას შვილნი:
იყო დიდხან ომი, და შეაწუხნა მეტმან თოფისა საქმემან, და ცოტა ციხეცა დააქციეს,
ვერღარა
დაუდგნეს, ამისთვის რ~ მეშველი არა ჰყვათ, ერთსა ღამესა თოვლმან უკუყარნა, და
გამოვიდ
ეს ციხით, და ციხე დაუდგეს ცარიელი, თვით მიჰმართეს მთათა და სიმაგრეთა: ხ~
ვ~ა განთენდა ნა
ხეს თათართა ციხე უკაცური, შევიდეს შიგან და კაცი არა პოვეს, მიჰყვეს ჵელი და
დააქციეს:
ვითარცა ესმა მეფესა აღება ციხისა, დაუმძიმდა რ~ მეფე შეყრილი ნიჩბისის
წყალზედა იდ
გეს: ამას ზ~ა ადგეს თათარნი, და მოადგეს ტფილისისა ციხესა, და იყო ყ~თა დღეთა
ომი, და ესროდეს
თოფსა, და არა იყო ღონე ციხისა წაღებისა, რ~ მჵარი ბარათიანთაგან ჰქონდა,
ეუბნებოდა მეფე კა
ხთა, და არა უშველეს: იმერელნი უკუდგომით იყვნეს, და არცარა მესხთ უშველეს:
ამისთვის ომი
ვერ გაბედა მეფემან, ადგეს დიდსა ხანსა ქალაქსა, და შეეწყინა ომი თათართა, ციხეს
ვერა უყვეს რა
მერმე აკაზმეს ლაშქარნი, და გამოარჩიეს დარბევა ორბეთისა ძირისა, აარჩიეს ათას
ხუთასი ისპაი
კაცი, და სხვა წვრილი კაცი ლაშქრისა მრავალი, და ცისკრისა ჟ~ა შეუდგეს ორბეთისა
ძირსა, დაეს

ხნეს და იფორაქეს, და ამოსწყვიდეს მთისა სოფლები, იშოვეს განძი, ტყვე და ალაფი
ურიცხვი, ამას
ზ~ა ესმა ბარათიანთა, და იგინი იყ~ნეს ენაგეთს, და მათ თანა იყ~ნეს ქაიხოსრო
თურმანის ძე, და სხვა
მეფისა ყმები ცოტაოდენი: დავარდა ჵმა, და მოჰმართეს ასრე ვითა ვეფხთა, წამოვიდა
აქეთ
სულხან ბარათასშვილი და მისნი ძმანი აქეთ სხ~ნი ბარათიანნი მოეწივნეს უკანა,
შეიბნეს
და გააქცივნეს, მისჯარნეს ჵევსა, და ჵირჵალსა, ასრე ჵოცა დაუწყეს ვითა ქათამთა
მართვეთა:
ხ~ მოსცა ღ~ნ ძლევა ქ~ეანეთა და დაჵოცეს ურიცხვი, რ~ არა იყო განცდა, მკ~დრისა
სისხლისა რუ
დიოდა, როცა სიკ~დილსა მორჩეს ჵელთა დაიპყრნეს, ერთი ასეთი თავადი დარჩა
ბარათაშვილს
მერაბს რომე ყაენის კარ ზედა მას არავინ ჰსჯობდა, და მეყვისიცა იყო ყაინისა: ასეთი
ძლევა მოსცა
ღ~ნ ბარათიანთა, რ~ ერთისა ტყვისა დედაკაცისაგან სამი და ოთხი მუსულმანი
მოიყვანებოდა
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ყელდოლბანდიანი, რ~ პ~ლსა ომსა ვერ მოესწრნეს ქაიხოსრო, ჯავახი, ქავთარ
სოლაღასშვილი,
და სხ~ნი დარბაისელნი მოხდეს უკანა მომდევარნი და რჩეულნი ჩაღდაულად
დიდნი ლაშქარნი, ა
ქათ, არცა ამათ დაუგდეს გზა, შეიბნეს ოცი კაცი სამასამდის ისპასა თათარსა
ჵრმლითა წინა და
უდგა: იპრიანა ღ~ნ, და მორჩეს მშვიდობით, ორჯელ და სამჯერ ცხენები დაუჭრეს,
ჩამოყრილნი
ზედავე შესხდეს ჩვენი ქართველთაგანი ერთის თურმანისძის მეტი არა დაგვაკლდა
იგიცა ჯარ
მან გაიტანა დიდისა ულუსისა ლაშქრისაგან ცოტანი ჩაღთაულნი წავიდეს მაცნედ,
სხვა ყველა
დაიჵოცა, და ჵელთა დარჩა: რა ესე ესმა ქალაქს მდგომთა თათართა, შეშინდეს
დააგდეს და უ
კუეყარნეს ციხესა, თუმცა ბარათიანთა არა გამარჯვებოდა ძალად ქალაქსაც
წაართმევდეს და ქა
რთლსაცა შემოეჭიდებოდეს ამას ზ~ა იპრიანა ღ~ნ, და წყალობით მოხედნა
ბარათიანთა მოჭირვე
ბასა და მას უკანის თათართა ძალი ვერღარა უკადრებია, და არცაღა რბევა, დატყდეს
და შეშინდეს შე

წევნითა ღ~ჳთა: და ვ~ა მცირედნი დღენი გადრაჵდეს, შ~დ ტყვეობით მოსვლისა
წ~ისა მის ხატი
სა რ~ არა დაუტევა უ~ნ კვერთხი ცოდვილთა ნაწილსა ზ~ა ვინმე იტყოდეს ძლიერება
თა შენთა უ~ო, ანუ ვინმე სასმენელ ჰყვნეს ქებულებანი შენნი, რ~ მიავლინა ყ~დ წ~ნ
დ~ფალმან რისხ
ვა საშინელი სახლსა ზ~ა იაღუბისასა, და ნათესავსა მისსა, და ყ~ა გვარსა მისსა, და
მცირესა ჟ~ა
ს~დ დაემჵვნეს და მოისპნეს და აღოჵრდეს, რ~ იაღუბს უღმრთოსა ესე ვ~რი
სიკ~დილი ეუფლა რომ
ლითა ჵელითა იკადრა იკადრა წ~ისა ამის ხატისა მახვილისა შეხება, მითვე ჵელითა
განზავა სასმელი მაკ~დი
ნებელი, რეცათუ კეთილსაგონებელ უჩნდა შეცთომილსა სჯავრითა მით საღ~თოთა:
და შესვა
მან, და მიუძღვანა მისგან დედასა თ~სსა და ძმასა და მიიღეს მათცა: რ~ შესვეს რ~ არა
ეგებოდა
ურჩობა მათგან, და ვ~ა სვეს ერთბამად მოსწყდეს ერთსა შ~ა ჟ~ა სიკ~დილითა
სალმობიერითა, და მათ თ~ა
სხ~ნიცა მთავარნი, და წარჩინებულნი სახლისა მათისანი მოისრნეს, რ~ნიმე
მახვილითა, და სხვანი
სიკ~დილითა უცნაურითა და მიერითგან ს~დ დაემჵვა მთავრობა მათი: უკეთუ
ცოდვათა
ჩვენთა სამხილებელად მიშვებითა ღ~ჳთა მოივლინნეს, და სახლი ღ~ჳ და წ~ნი
სამსახურებელნი დას
თრგუნნეს, ა~დ ყ~დ წ~ნ ღ~ისმშობელმან შეურაცხება ხატისა თვისისა არა თავსიდვა,
და ესე ვ~რი რისხვა მი
უვლინა, ვ~დ ნათესავი მათი ვ~ე დღეს აქამომდეცა არღარა სადა იპოვების:
ქ~კსა რ~ოზ ახალციხეს თათარნი მოვიდენ, ამასავე წელიწადსა ალექსანდრე ქუთაისი
აიღო
ძემან ბაგრატისმან: ქ~კსა როთ: მიიცვალა მეუღლე ყვარყვარე ათაბაგისა ბატონი
დედის იმე
დი: წლისა ნდ სეკდემბერს იჲ: ქ~კსა რპგ: ბაგრატ დაიბადა ძე ალექსანდრესი, ფებე
რვალსა კგ: კახეთის მეფესა ვახტანგსა, და ძმასა მისსა ბატონს ალექსანდრეს ჩხუბი ჩა
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მოუგდეს კახთა, და შეამდურეს და იყო შფოთი მათ შუა, იყო დიდხან შური მათ შუა,
და
ვერ შეიწყუნეს მერმე მეფე კოსტანტინე, და კ~ზი დოროთეოს შუა ჩამოუვიდნენ და
შეიწყვნეს
მეფე კახეთისა ვახტანგ, და ძმა მათი ბატონი ალექსანდრე: ქ~კსა რპჲ, ამასავე ქ~კსა დი
დი ბატონი ყვარყვარე მიიცვალა, წლისა პბ: ივნისს, ა: ქ~კსა რჟ: ათაბაგი ბატონი

ქაიხოსრო მიიცვალა წლისა ნგ: მაისსა ვ: ქ~კსა რჟა: მეფე კოსტანტინე მიიცვალა და
დაჯდა
მის წილ ძე მისი დავით, და ბარათაშვილის დავითის ქალი დ~ფლი ნესტან დარეჯარ:
ქ~კსა, რჟგ: დიდისა მონასტრისა გენათისა წინამძღვარი მანასე მიიცვალა: ქკ~სა რჟზ,
აიღო
გორი ალექსანდრე ძემან ბაგრატისმან, თვესა აგვისტოსა, ვ: ამასვე წელსა ქუთათის თა
თარნი მოვიდნენ, და დაწვეს დიდი მონასტერი გენათისა შიგნით და გარეთ, და
ქუთათისი, და საყდ
არი, და სხ~ნი ეკლესიანი და ციხე ვერა აიღეს, და აურაცხელნი ტყვენი წაასხეს
ქ~ეანენი: თვე
იყო ნოემბერი: კგ: ქ~კსა, რჟჲ მარტსა, იბ: მიიცვალა დ~ფლი თამარ: აპრილსა ა:
ამასავე წელსა მეფეთმეფე ალექსანდე მიიცვალა: ამასავე წელსა დაჯდა მეფედ
იმერეთს
ძე მისი ბაგრატ: ამასავე წელსა იქმნა ბრძოლა ძლიერი ქართლის მეფეს დავითსა, და
ბაგრატს
შუა: ამისთვის ბევრის ტყვენვისა და რბევისაგან ძალი ქართლისა შემცირებულ იყო,
აღეღო და და
ეჭირა გორი ალექსანდრეს მამასა ბაგრატისასა: ამას ზ~ა მოეჵმარნენ ქართლის მეფეს
დავითს, კახე
თის მეფე ვახტანგ, და ათაბაგი მზეჭაბუკ, დავით მეფე ვეღარ მოესწრო მოხისს შეება
ბაგრატ
ვახტანგსა, და მზეჭაბუკს, და გაემარჯვა თვესა ივნისსა, გ: ამასავე წელსა მიიცვალა
ბატო
ნი დ~ფალი ელენე დედა ალექსანდრესი, ნოემბერს, გ: ამასავე წელიწადსა აღესრულა
კახთა
მეფე ვახტანგ, და დაჯდა მის წილ კახეთს ძმა მისი ალექსანდრე: ესე ალექსანდრე იყო
კაცი კეთი
ლი, და ღ~ის მოყვარე დიდად შემწე წ~თა ეკლესიათა, შემამკობელი ხატთა და
ჯვართა, ამან ალექსან
დრე და დედამან მათმან ბაგრატიონმან დ~ფლმან ნესტან დარეჯან, დაქცეული და
დაძველებული
აღუშენა ალავერდსა სამჵრენი და გუმბათნი და დაახატვინა და შეამკო ჯ~ითა და
ხატითა, [და] წიგნითა
და ეკლესიის შესამკობელითა. და შ~დ ამისა ყ~ნივე საეპისკოპოსო ეკლესიანი
კახეთისანი შეამკვ
ნა, და შესწირნა ყ~ნივე საეკლესიო სამკაულნი, და ესვა ძენი ორნი, უხუცესსა ეწოდა
გ~ი, და
უმრწემესსა ეწოდა დიმიტრი: ამა გ~ი დაიწყო ბრძოლა ქართლსა ზ~ა, რ~ დაპყრობა
უნდოდა

ქართლისა, ხ~ მამამისი ალექსანდრე, და ძმა მისი დიმიტრი ევედრებოდა, რ~ ძმანი
არ~ნ, და არა
ჯერ არს შენგან ცილობა და დაპყრობა ქართლისა, კმა არს შენთვის კახეთიცა, და არ
მისცეს თა
ვი ჵელთა, და გარდაუდგნენ წინა საფურცლეს: ამას ზ~ა აღივსო შურითა გ~ი, და
ღალტით მო
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კლა მამა თვისი ალექსანდრე, და დამარხეს კახთა და მეფეთა სასაფლაოსა ალავერდს
შიგნით,
საყდარსა უკანა ეკვდერსა შ~ა: და მერმე შეიპყრა ძმა თვისი დიმიტრი და დასთხარა
თვალები, მაშინ
იყო ქ~კნი რჟთ: და მერმე ცოლითა და შვილითა გამოაგდო დიმიტრი, და მოვიდა
მცხეთას, და სვეტს
ცხოველს შემოეხვეწა, და იყო რაოდენიმე ხანი, ამის მოქმედებისათვის ავ გ~ი
უწოდეს: ხ~
რაჟ~ს მოკლა გ~იმ მამა თვისი ალექსანდრე, მაშინ თვით დაიპყრა კახეთი, და
მეფობდა ქართლსა
ზ~ა მეფე დ~თ კაცი მშვიდობის მყოფელი, და სათნო ღ~ისა: ხ~ მეფესა დ~თს ჰყვანდა
ძმა გ~ი ბაგრატ
და ალექსანდრე, და მელქისედეკ მონაზონი, და მას ჟ~ა იჯდა კ~ზი დოროთეოს: ხ~
აღიღო შური მახვი
ლითა ავ გ~იმ მეფესა დ~თს ზ~ა, და ქმნა მრავლი ბ~რტი საქართველოსა ზ~ა: ხ~
ეკრძალებოდა სისხ
ლითა ავ გ~ისასა მეფე დავით და სპანი მისნი ყ~ნივე და ამას ზ~ა უფროსღა განლაღნა
ავ გ~ი, და უჵდე
ბოდა საქართველოსა, და მრავალგზის იავარ ჰყო საქართველო, და უფროსღა ზემო
ქართლი მრავალ
გზის წარმოსტყვევნა ვ~ე იმერეთის საზღვრამდე და თვით მეფე დ~თ შეწყ~დეულ
იყო ციხესა შ~ა ა
ტენისასა, და ბრძოდა მრავალდღე და ვერ წაუღო ციხე იგი ატენისა, და წარვიდა
სახედ თვისად, და
წარიღო ნატყვენავი მრავალი: მაშინ ეზრახეს უმრწემესნი ძმანი მისნი მეფესა დ~თს,
ვ~დ ამიერითგან ვერღარა შემძლებელ ვართ დათმენად ბოროტისა მის კაცისა მიერ
რ~ კახეთიცა ვ~ე
აქამომდე მამათა ჩვენთა ეპყრათ, და კ~დ კახეთი საბრძანებელთა სახლისა ჩვენისათა
დამონებულ ი
ყვნეს, და აწ ესრეთ აღზვავნეს ჩვენ ზ~ა ვ~ეღა საქართველოსაცა ზ~ა უფლებულ არს,
და ჰნებავს
ს~დ მიმძლავრებად თვისად, და აწ ჩვენცა აღვსდგეთ მათ ზ~ა და ვბრძოდეთ მათ: ა~დ
მეფემან დ~თ

არა ინება, რ~ მსგავსად სეხნად სახელისა მისისა დავითისებრ მშვიდ იყო, და არა
შურის მეძიებ
ელ, ვ~რ იგი საულისთვის მშვიდ იყო: ხ~ ვინათგან არა უსმინა, მაშინ ჰსთხოვა
უმრწემესმ
ან ძმამან მისმან ბაგრატ, მეფესა დ~თს მუხრანი საუფლისწულოდ, და დროშა, და
დარაჯად გამოითხო
ვა ერისთავი ქსნისა, და ჵეობა არაგვისა: ხ~ მეფემან დ~თ მისცა და ესრეთ
წარმოემართა, და მოვიდა
მუხრანს ციხე მტვერისა, რ~ლ არს ციხის ძირის თავსა და დადგა მუნ: ჰსცნა რა ესე ავ
გ~იმ,
შემოიკრიბნა სპანი თვისნი რაოდენ ძალედვა, და წარმოემართა მოვიდა და მოადგა
გარე ციხესა მას მტვე
რისასა, და ადგა სამსა თვესა, და ვერ უძლო აღებად: მაშინ ავ გ~ი მიუძღვანა ღვინო
ერთითა საღვინი
თა, და მიუმცნო ესრეთ ბაგრატს, ვინათგან ესეოდენი ჟ~ი არს ციხესა მაგას შინა
შეწყუდეულ ხარ
და არა ჯერ არს ძისა მეფისა შეჭირვება უღვინობითა, და შეიძღვენ ღვინო ესე, და ჰსუ
ამისგან
ნუგეშინის საცემელად შენდა: რ~ პური და ღვინო ახარებს გულსა კაცისასაო: და ვ~ა
მიართვეს ბაგრა
ტს სიტყვა ესე და ღვინოცა იგი: მაშინ აქვნდა ციხესა მას შ~ა ორაგული ახალი, და
ღვინისა მის
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წილ წარმოსცა ორაგული იგი მეტყველმან ესრეთ, ეგეოდენი ჟ~ი არს ვინათგან
მდგომარე ხარ პირსა
ზ~ა ქ[ვეცა]სნისასა და არა მოგსლვიან ორაგული. და ესრეთ სიმტკიცით არს
ცხოვრება ჩვენი, აწ მიირ
თვი ესე. და ამით საცნაურ არს, რ~ ვერ ძალგიძს აღება ციხისა ამის. ხ~ მოართვეს რა ავ
გ~ის
ორაგული იგი მაშინ ჰსცნა სიმრავლე საზრდელთა, და სიმტკიცე ციხისა მის: და
შეუწუხდეს სპანი
ცა, მაშინ აღიყარა და წარვიდა სახლად თვისად, და მუნ დაყვნა მცირედ, და შ~დ
მცირედისა ხანისა
წარმოვიდა ზემო ქართლად, და წარმოსტვევნა იგი ძლიერად, და წარმოიღო იავარი
მრავალი, და წარ
მოვიდა უშიშრად, სცნა რა ესრეთ ბაგრატ მპყრობელმან მუხრანისმან, შემოიკრიბნა
მცირედნი სპანი თვის
ნი, და დაუმზირდა ჵევსა მას რ~ლ არს ძალისა, და ჭაპურს შუა: ხ~ რ~ლნიმე სპანი ავ
გ~ისნი წინათკენ

წარმოსრულ იყ~ნეს ნაშოვრითა: x~ ავგ~ი უკანითკერძო წარმოემართა ნადირობითა
და შექცევითა, და
ვ~ა მოიწია მუნ სადა ბაგრატ მზირად განწყობილ იყო, მაშინ მიეტევნეს გულითა
სრულითა, და მს
წრაფლ დაემჵუა სილაღე და ამპარტავნება მისი, ძალისს შეიბნეს, და შეიპყრა თვით
ბაგრატ, და
შეიხსნა სარტყელი და შეუკრა მჵარნი: ხ~ იყო ავ გ~ი ენითა ბრგვნილ, ჰრქვა ავ გ~ი
ბაგრატს, ვის ეკად
რება შეპყრობა და შეკრვა მჵრისა, და ჰრქვა ბაგრატ ავ გ~ის ჯერეთ ესე მოვაწიე შენ
ზ~ა, და აწ გამც
ნებ თუ რა მოიწიოს შენ ზ~ა ვინ ხარ, რეგვენი და ჭკუა მცირე: ხ~ ავ გიორგისთან
აც მყოფნი რ~ლნიმე კახნიცა შეიპყრნეს, და სხ~ნი ლტოლვილნი შეიქცეს და
წარმოერთვეს ნატ
ყვენავი რ~ლი წარმოეღოთ მათცა მრავალი, და წარიყვანეს შეპყრობილი ავ გ~ი, და
პატიმარ ჰყო
ციხესა მას შ~ა მტვერისასა: ქკ~სა სა: k~ეს აქეთ ჩფიდ: ხ~ ბაგრატ მიუმცნო სა
ქმე ესე ძმასა თვისსა მეფესა დ~თს და განიხარა სიხარულითა დიდითა, და შ~დ
მცირედისა ჟ~ისა
მოაშთვეს ავგ~ი ციხესა მას შინა და მოკ~და: ხ~ ჰსცნა რა სიკ~დილი მისი მეფემან
დავით
მაშინ აღიღეს გვამი მისი და წარიღეს მცხეთას ეკლესიასა მთავარანგ~სისასა
ჩრდილოეთითკე
რძო, და მას შინა დამარხეს და აღასრულეს წესი დაფლვისა, და კეთილად მოურნე
ექმნეს ვ~ა ჯერ არს
მიცვალებულთათვის: ხ~ დაშთა ავგ~ის ძე ერთი და ეწოდა სახელი ყრმასა მას ლევან:
ამისა შ~დ
განილაშქრა მეფემან დ~თ კახეთსა ზედან, და დაიპყრა ს~დ კახეთი და მტკიცედ
ეპყრა იგი ჟ~ა რაოდენ
სამე: ხ~ მეფე დ~თ განაგებდა კეთილად ქართლსა და კახეთსა და იყო ყრმა იგი ლევან
დე
დითურთ სახლსა შ~ა ჩოლოყაშვილის გარსევანისასა, რ~ იყო მეყვისი დედა იგი
ლევანისა ჩოლოყას
შვილის გარსევანისა, რ~ი იყო სახლთუხუცესი კახის ბატონისა: მაშინ აუწყეს მეფესა
დ~თს ყრმისა
მისთვის ლევანისა, რ~ აღორძინებულ არს კახეთსა შ~ა, და წარავლინა ძმა თვისი
ბაგრატ, და ერისთვი
ქსნისა, და ამილახორი, რათამცა მოიძიონ ყრმა იგი თუ სადა არს, მაშინ იწყეს ძიება
მკვიდრთა
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მათ კახეთისა სახლთა შინა დიდთა და მცირეთასა და განავლინეს ბრძანება და
შემოიფიცეს
ყ~ნივე რ~ამცა გამოაცხადონ ყრმისა მისთვის თუ სადა არს და ესრეთ მოვლეს რ~ლი
მე.
კახეთისა კერძონი მაშინ წარიყვანეს ლევან მოსკოვისა კნიაზთ~ა და დედა მისი
დედოფა
ლი ელენე აღიყვანეს ციხესა მაღრანისასა და განამაგრეს ციხე იგი და მერმე მივი
დეს ბაგრატ და ერისთავი ქსნისა და ამილახორი სახლსა ჩოლოყაშვილის გარსევანისა
სა და მას ღამესა კეთილად უმასპინძლა და დღესა მეორესა დაუმტკიცა [ტ]ფიცით
გარსევა
ნ ვ~დ არა არს სახლსა ჩემსა და რ~იცა იხილეთ თვალითა თქვენითა სხვა არა ვინ არს
სახლსა შ~ა ჩემსა ხ~ იყო რაოდენიმე ხანი კ~დ მოვიდა ლევან სპითურთ რუსით და
შთა
მოვიდა კახეთს და შევიდა ციხესა მას შინა ოჩონისასა რომელ არს თავსა ივრისასა მაშ
ინ კახნი ყ~ნივე მივიდეს მის თ~ა და შეჰფიცეს და მიერთნეს ლევან წარმოიყვანეს და
გაი
ბატონეს და დაიპყრა კახეთი ლევან:- ხოლო სცნა რა საქმე ესე მეფემან დ~თ
შემოიყარა სპანი თ~სნი და წარემართა კახეთსა შ~ა გადავლო გომბორი და შთავიდა
კახე
თად მაშინ კ~დ იპყრა კახეთი და შემოეყარნეს კახნი ყ~ნივე:
ხ~ ლევან ივლტოდა წარვიდა და შევიდა ციხესა მას შინა რ~ლ არს თავსა მაღრანისასა,
ხ~ დადგა
მეფე დავით და მოიცვა გარემონი ციხისა მის და ბრძოლა უყო ძლიერადამას ჟ~ა შინა
მივიდ
ეს ურიცხვნი სპანი ოსმალთანი და მოაოჵრეს ს~დ სამცხე და ვერა აღუდგეს მესხნი
წინა წა
რმოვიდეს მუნითგან და მოვიდეს ქართლს და ვერავინ აღუდგა წინა, რ~
ქართველნივე კახეთს
იყვნეს ლაშქარად და ვითარცა ესმა მეფესა დავითს მოსლვა იგი ოსმალთა ჯერეთ არა
გამოაცხადა ამისთვის რომე ძლიერად შეეჭირვებინა ციხესა მყოფნი და მცირედსა
ხანთა
შინა ეგულებოდა აღება ციხისა მის, და წარავლინა მოციქულნი მეფემან დავით
ამილახორი
და მთავარ ეპისკოპოზი და სთხოვა ციხე მაშინ ფ~დ შეჭირვებულ იყ~ნეს ციხესა შინა
მყოფ
ნი და ვერ ძალედვათ გამაგრება ციხისა მის: და რა ესმა საქმე ესე დედასა ლევანისასა
მისლვა ამილახვარისა და მთავარ ეპისკოპოზისა და არღარა ჰქონდათ ღონე ციხის
მიცემისა
გან კიდე და შევიდა მთავარეპისკოპოზი და ამილახვარი ხილვად დედისა ლევანისა:
მაშინ აღდგა დედა იგი ლევანისა და მიეგება შემთხვევად მთავარ ეპისკოპოზისა და

რა მივიდა თქა მთავარ ეპისკოპოზმან იდუმალ მაგრა იყავით რ~ ღამესა ამას უკუ
ვეყრე
ბით ციხესა ამას და წარვალთ ქართლს მაშინ წარვიდა დედა იგი ლევანისა სიხარული
თ და აუწყა საქმე მეციხოვნეთა მათ და განამტკიცნა იგინიჱ
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ხ~ დღესა მეორესა ჰსთხოვეს ციხე, და მათ დიდიად უარჰყვეს მიცემა ციხისა, და
შემოუთვალნეს სი
ტყვანი მაგარნი, მაშინ წარმოვიდეს მოციქულნი იგი, და აუწყეს მეფესა მას დავითს:
ხ~ მსწრაფლ
აიყარა მეფე დ~თ, და წარმოვიდა ბრძოლად ურუმთა, მოიწია ზემო ქართლს, მაშინ
ეწყვნეს ძლიერად
ოსმალთა, და ძალითა მრავალ მოწყალისა ღ~ისათა მიეცა განმარჯვება, ქართველთა,
და მოსწყვიდნეს
მრავალნი ოსმალთაგანნი, და სხ~ნი შეიპყრეს და ტყვე ჰყვნეს, და წარმოართვეს
ალაფი, და ნაშოვარი
მათი, და სხ~ნი რ~ნიმე ლტოლვილნი წარვიდეს სახიდ თვისა: მაშინ რაჟ~ს
წარმოვიდა მეფე დ~თ, კ~დ დაიპ
ყრა ლევან კახეთი, და შემოეყარნეს კახნიცა ს~დ, და იყო მაშინ ლევან წლისა შვიდისა:
ხ~ რაჟ~ს ეს
მა მეფესა დ~თს პყრობა კახეთისა, მაშინ შეიყარნა სპანი, და წარვიდა კ~დ კახეთსა
ზ~ა, მივიდა საგარეჯოს
და შემოეყარნეს გარესჯელნი, და მასაქათნი კახნი ყ~ნივე, მაშინ ლევან იდგა ქისიყს,
და ახლდეს რო
მელნიმე კახნი, მოვიდა მეფე დავითიცა ქისიყსა, და ეწყვნეს ურთიერთას, და სძლო
სამართალმან ლე
ვანისამან, რ~ ესრეთ მოწყალე არს ღ~ი ქვრივთა და ობოლთათვის, და მცირითა
სპითა განემარჯვა ლევანს
მეფესა დავითს ზ~ა, და მეოტ იქმნა და წარმოვიდა ქართლსა: მაშინ ლევან მტკიცედ
იპყრა კახეთი, და შ~დ
მცირედისა, დაემძახა ლევან მპყრობელი კახეთისა გურიელსა, და მოიყვანა ასული
გურიელისა ცო
ლად, და ეწოდა თინათინ: და ამან გურიელის ასულმან თინათინ ჟ~ა სიყრმისა
თვისისასა, იხილა ჩვე
ნებასა შ~ა ესრეთ რომე, მიჰყვანდა იგი სძლად კაცსა ვისმე მთავართაგანსა და გზასა
ზ~ა დაისადგურეს
დღესა ერთსა: და მას ადგილსა რ~ლსა მდგომარე იყ~ნეს იხილა მუნ შინდი ერთი
მდგომარე, და იყო ში
ნდი იგი თეთრი: და აუწყებდა ვინმე კაცი სამღ~დელოთაგანი, რათამცა აღუშენოს
მონას

ტერი დედასა ღ~ისასა ადგილსა მას სადა იდგა შინდი იგი თეთრი, და ესრეთ იხილა
ჩვენება იგი:
ხ~ რაჟ~ს სთხოვა ლევან მპყრობელმან კახეთისამან გურიელსა ასული იგი მისი
თინათინ ცოლად, მაშინ
მოსცა გურიელმან, და წარმოიყვანეს კახეთს, მაშინ მიიწივნეს იგინი შუამთას, და მუნ
განისვე
ნეს მას დღესა: ხ~ მიმოიხედვიდა ასული იგი გურიელისა თინათინ, და იხილა მუნ
შუა
მთას შინდი იგი თეთრი რ~ლი პ~ლ ეხილვა ჩვენებასა შ~ა, და მოეჵსენა ჩვენება იგი
და შინდი რ~ლი
მდგომარე იყო ნიშად ეკლესიისა მის მომასწავებელად, მაშინ გულისჵმა ჰყო და
სარწმუნო იქმნა
განგებულებასა მას ზ~ა: x~ რაჟ~ს იქორწინა შ~დ მცირე დისა ჟ~ისა იწყო შენებად შუა
მთას მონასტერსა დედისა ღ~ისასა, რ~ ფ~დი მოსწრაფება აჩვენა, და ჟ~ა რაოდენსამე
შ~ა აღაშენა იგი
შეასრულა და შეამკო ყ~ისავე სამონასტროთა წესითა და სამკაულითა, და შესწირნა
აგარაკნი და დაბანი
და დაადგინა მას ზ~ა მოძღვართ მოძღვარი, და იგი შემზადა სამარხოდ თვისად: ხ~
ჰშვა ამან
გურიელის ასულმან თინათინ, ძენი ორნი, სახელი ერთისა მის ალექსანდრე, და
მეორისა მის
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ვახტანგ, და ამის შ~დ მიიცვალა გურიელის ასული თინათინ და დაუტევა ანდერძი,
რ~ა არა დამარხონ
გვამი მისი ქმრისა თვისისა ლევანის თანა, ა~დ დაემარხოს იგი შუამთას თვისსა
აღშენებულსა მონასტერ
სა, და ჰყვეს ეგრეთ: და ამისთვის რა დაემარხა ქმრისა თვისისა თანა, რ~ ლევან იყო
სიძვისა და
მრუშების მოყვარე: და კ~დ ისვა ლევან ცოლი სხვა ასული შამხლისა, რ~ლსა ეწოდა
შამხალსა მას სა
ხელად ყარამუსალ: და კ~დ მიეცა შამხლისა ასულისა თანა ძენი სამნი გ~ი,
ელიმირზონ, და ქაიხოს
რო: ხ~ მეფე ქართლისა დავით კეთილად მშვიდობით, ქ~კსა, სვ: აღიძრა ყა
ენი, და წარმოვიდა ულუსითა საქართველოსა საქრისტეანოსა ხატთა და ჯვართა
ყველასა ატყვევებ
დეს, პატრონმან მეფემან დავით თვისი შვილი რამაზ გაგზავნა, და ყაენს წინა მიაგება
და დაიჵსნა
საქრისტეანო, და დაჰყო რაოდენიმე ხანი, და მერმე დღითა აღსავსემან აღირჩია
კეთილი ნაწილი, და იქ

მნა მონაზონ, და უწოდეს სახელად დამიანე, და ესხნეს ძენი სამნი, ლუარსაბ,
დიმიტრი და რამაზ:
ქ~კსა რზ: მიიცვალა დიდისა მონასტრისა გენათისა მოძღვართ მოძღვარი, ილარიონ
პატრონი,
თვესსა მაისსა ვ: და გორის ჯვარით აქა გელათს მოასვენეს: ამასავე ქკ~სა მიიცვალა
მეფის
ბაგრატის შვილი: მუცლის ტკივილითა და იყო მეფე დ~თ ყოფილი დამიანე
სინანულსა და ვედრებასა
ღ~ჳსა რ~ აღეშენა სენაკი მცხეთას, და იყოფებოდა სიმართლით, მაშინ იყო ქ~კნი,
ს~იდ,
[მ]აშინ იყო კ~ზი მელქისედეკ ძმა მეფის დავითისა; ქკ~სა სიდ: მისცეს ბაგრატს
ქართლი
მეფესა იმერეთისასა, არადათის წყალს გამოღმა, ალი, სურამი, და ახალდაბა:
ამასავე წელსა მიიცვალა მეფე დ~თ ტფილისის ქალაქს, და დამარხეს მცხეთას: ამასავე
წელსა
იქორწინა ძემან მისმან ლუარსაბ და შეირთო ცოლად მეფის ბაგრატის ასული თამარ
მარტსა, კე:
და მეფობდა ლუარსაბ ძალითა და შეწევნითა ბაგრატისითა, და იყო ყაენად შაჰ
ისმაილ, მეოთხე შვილისშვილი იყო შიხისა მის რ~ლი გამოჩნდა პ~ლ არადაველს, და დაიპყრა
შაჰისმაილ სა
მკვიდრო თვისი არდაველი, და მუნითგან იწყო ბრძოლად სპარსეთისა, და დაიპყრა
სპარსეთი:
ქ~კსა სივ: მიიცვალა იმერელი ბატონისშვილის ვახტანგის ცოლი კახთა მეფის ასული
ხვარამზე:
ქ~კსა სიზ: მიიცვლა ქუთათელი გერასიმე იანვრსა ი: ამავე წელიწადსა დაჯდა მა
თი ძმისწული სვიმონ, და წარვიდა და ე~კხა საყდარსა ბიჭვინტისასა: ამასვე ქკ~სა
მეფეთ მე
ფემან ბაგრატ განყო ლიხთიმერი სამ საეპისკოპოსოდ: ბრძანებითა აფხაზეთისა
კ~ზისა
აბაშიძისათა: ინება ღ~თივ გვირგვინოსანმან მეფეთ მეფემან ბაგრატ, და დედოფალთ
დედოფალმან ელენე: dიდისა და ცათა მობაძავისა საყდრისა ახლისა იჲ~ლიმისა
გენათისა ეპისკოპოსისა მელქისედეკისა საყვარელის ძესა, ს~კონოდმცა არს ჵსენება მათი: ამასვე
დროსა
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რაცოდენ ძალედვათ ძლიერად ბრძოლა უყვეს, და განაგრძობასა შ~ა ომისასა
იძლივნეს სპანი ქართ
ველთანი: მაშინ ივლტოდა მეფე ლუარსაბ, და მივიდა ზემო ქართლს, და კ~დ ენება
შეკრება სპა
თა და ბრძოლა, ა~დ ვერღარა უძლო ადრე შეყრა, რ~ დაიფანტნეს ქართველნი:
და წარმოვიდა შაჰისმაილ, და გარე მოადგა ციხესა ტფილისისასა და ბრძოლა უყო
ძლიერად, მაშინ ა
ღუთქვეს ნიჭი დიდი ციხისთავსა მას ტფილისისასა, და ესრეთ მოინდო ციხისთავი
იგი, და მისცა ციხე
და დაიპყრა ციხეცა, და ქალაქი და ქმნა მრავალი ბ~რტი: შემუსრვნა წ~ნი ეკლესიანი
და შეაგინნეს
სიწ~ენი, და მრავალნი ხატნი და ჯვარნი წარყვნეს: და თვით შემუსრა ჵელითა
თვისითა სიონთა
ღ~ისმშობელი, და განძარცვა მრავალფასი სამკაული ქართველთა მეფეთაგან
სასოებით შემ
კული: ამან უღმრთომან მიჰყო წარმდებად ბილწი ჵელი თვისი, და შემუსრა, და
უფასონი იგი
თვალნი და მარგალიტნი თვით წარიღო, და და იგი ფიცარი განაშიშვლა მძლავრმან
უსჯულომან
შაჰისმაილ, და დასდვა თავსა ზ~ა განსავალსა მას ჵიდისასა, რ~ლ არს ციხესა შ~ა
ტფილისისასა: და შე
იპყრნეს მრავალნი ქ~ეანენი და მიჰკრიბეს ჵიდისა მას ზ~ა, და მძლავრებით
აიძულებდეს ფერჵითა
დათრგუნვად ხატსა მას: რომელთამე ქ~ეანეთა ფ~დ უარ ჰყვეს განსვლა ჵიდისა მას
ზედა
და დათრგუნვად ხატსა მას წ~ისა დედოფლისა ჩვენისასა, და მრავალთა აღირჩიეს
სიკ~დილი, და არა და
თრგუნეს ხატი იგი, და წარეკვეთნეს წ~ნი და ყ~დ ქებულნი თავნი მათნი, და აწ
იმოთხვენ ყვავილთა
მათ შინა დაუჭნობელთა, წ~თა ორმეოცთა მოწამეთა თანა: ხ~ რ~ნიმე ქ~ეანეთაგანნი
მომედგრდეს
უძლურებითა ჵორცთათა, და დაკლებულ იქმნეს სასუფეველისაგან, რ~ ვერარა
ივაჭრეს, და განვი
დეს კრებისაგან ცალიერი: ხ~ ოდეს აღასრულა ყ~ივე სიბოროტე თვისი მძლავრმან
უსჯუ
ლომან შაჰისრაილ, მაშინ გარდაუტევეს ხატი იგი წ~ისა დ~ფლისა
ჩვენისა ღ~ის მშობელისა მდინარესა მას შ~ა მტკვარსა, და წარიღო ხატი იგი წყალმან
მან, და

განვიდა ქვემოთკერძო წიაღ მდინარისა მის: ეჰა საკვირველება ესე, და სასწ~ლი
ხატისა მის, რ~
არავე განეშორა ტაძარსა თ~სსა, ა~დ იყო რამე წიაღ მდინარისა მის ხე ტირიფისა
მდგომარე, და ძირ
სა ზ~ა მისსა მიყრდნობილი წაღმართ სვენებული იხილა ვინმე მწყემსმან მიმავალმან
კახეთად,
და განსავალსა წყლისასა აღიღო, და განიხარა ფ~დ და თაყვანისცა მწყემსმან მან:
აღიღო და მიართ
ვა მპყრობელსა მას კახეთისასა ბატონს ლევანს, და მხიარულ იქმნა დიდად, და
მიანიჭა მწყემ
სასა მას წყალობა მრავალი, და იწყო მეორედ შემკობად ხატისა, მის და რაც ოდენ
ძალედვა აჩვენა
მოსწრაფება დიდი და ესრეთ შეამკო ვ~ა აწ იხილვების სიონისა ღ~ის მშობელი: და
კ~დ ზ~აწერილ
არს ხატსა მას ზ~ა ცხოვრება კახეთის მპყრობლის ლევანისა, ხ~ ოდეს განასრულა
ხატი,
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წარმოგზავნა ხატი იგი პატივითა დიდითა სიონსა შ~ა, და არს მიერითგან ვ~ე
აქამომდე ზე აღმკულ
ლევანის მიერ: ხ~ აღაშენა შაჰისმაილ მეჩითი ჰსჯულისა თვისისა ყურესა მას ჵიდი
სასა, და შეაყენნა მცველნი თვისნი, და განამაგრა ციხე და წარვიდა: და ამას შ~ა
შემოიკრიბნა სპანი
თვისნი მეფემან ლუარსაბ, და წარმოემართა შაჰისმაილსა ზ~ა, და ეგულვა კ~დ
ბრძოლა მისი, და რა
ჟამს ჰსცნა აღება ციხისა მის, და შექცევა შაჰისმაილისა, დაუმძიმდა ფ~დ: მაშინ კ~დ
იპყრა
ქართლი მეფემან, და ამასავე ჟ~ა შ~ა ეწია რისხვა ღ~ისა ულხინებელი შაჰისმაილს და
ბ~რტი
იგი ბ~რტად წარწყმდა, და დაჯდა მის წილად ძე მისი შაჰთამაზ: ხ~ შაჰისმაილ იყო
კაცი მზაკვა
რი, და ამან გამოაჩინა ჰსჯული შიასი, და იწყო ძაგებად, და გინებად ჰსჯულისა
ოსმალთასა,
და განთქმულ ჰყო სახელი ალიასი, და იწოდა თავსა თ~სსა ძედ ალიასა, და
მიერითგან ირწმუნეს
ყიზილბაშთა ძედ იმამისა, და ვ~ე აქამომდე სწამსთ, და უპყრიესთ მტკიცედ: ხ~
გამდიდრდა შაჰთამას
უფროს მამისა თვისისა, და დაიპყრა მრავალი ქ~ყანა უცხოთა, რ~ლი არა ეპყრა მამასა
მისსა:

ხ~ მეფემან ლუარსაბ დაიპქრა ტფილისი, და აღიღო ციხე ტფილისისა, და გაამგრა,
მაშინ შაჰთამაზ იდგა
ყარაბაღს, და ესმა აღება ტფილისისა ციხისა, შემოიკრიბა სიმრავლე სპათა რჩეულთა,
და ესე იდუმალ
წარმოემართა ტფილისსა ზ~ა: და ამას ჟ~ა შინა მიიცვალა ტფილისს ძე მეფის
ლუარსაბისი ყრმა
მცირე, და წარიღეს ყრმა იგი მცირე მცხეთას სამარხოსა თვისსა, და წარჰყვნეს თანა
მეფე და დედოფალი,
და რომელსაცა დღესა გავიდეს ტფილისით, მასვე ღამესა შემოვიდა შაჰთამაზ
ტფილისს შინა,
და დაიპყრა ს~დ ქალაქი, და ზეგარდამოთა განგებითა ღ~ისათა მორჩეს დიდსა
განსაცდელსა მეფე და დედო
ფალი, და მათ თანა მყოფნი ქართველნიცა: ხ~ სცნა რა საქმე ესე მეფემან წარვიდა
სიმაგრესა შ~ა
და ეგრეთვე ს~დ ქართველნი წარვიდეს სიმაგრეთა შ~ა, ამისთვის ვერღარა
შემოიკრიბა სპანი თ~სნი
მეფემან, რ~ იყ~ნეს დაუხიზნავნი ქართველნი და ყ~ნივე დასახიზნავად წარვიდენ:
მაშინ შაჰთამაზ მო
აწია მრავალი ბოროტი ტფილისსა ზ~ა, შეპყრეს და განსძარცვეს ხატი იგი მეტეხისა,
სახე წ~ისა
ღ~ის მშობელისა, და ამოსწყვიდნა მრავალნი სულნი: ხ~ ციხის თავსა გულბაადს
შეეშინა დიდად მე
ფისა თვისისაგან, ნუ უკ~ჲ ესე საქმე მე დამადვას მეფემანო, და გარდამოვიდა ციხით
და მივიდა შაჰ
თამასთანა, და მიანიჭა წყალობა მრავალი, და სხ~ნი მეციხოვანნი, რ~ნიმე წარვიდეს
სახლსა, და რო
მელნიმე მიერთნეს ყიზილბაშთა: მაშინ ციხისთავმან გულბაად, და სხვათა
მეციხოვანთა დაუ
ტევეს ჰსჯული თვისი და მიიქცეს ჰსჯულსა მაჰმადისსა: და დაიპყრა შაჰთამას ციხე
იგი, და
განამაგრა, და თვით შეიქცა, და წარვიდა ყარაბაღს: მაშინ შეურიგდა მპყრობელი
კახეთისა ბატონი
ლევან, და წარვიდა შაჰთამაზ ნახჩევანს ქ~ყანასა სომხითისასა, და დაიმორჩილნა
ყ~ნივე უ რჩნი
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და ყო საბრძანებელსა ქვეშე თვისსა: ქ~კსა სკა: დადიანი მამია, და გურიელი მამია
წარვიდეს
ჯიქეთს საბრძოლად ზღვით ნავებითა, და შეიბნეს თვესსა იანვარსა ოცდა ათსა პ~ლსა
დღესა, ა

მათ გაემარჯვა მეორესა დღესა პარასკევსა განჰრისხდა ღ~ი ოდიშართათვის
უღალატეს და გამოექც
ნეს დადიანი და გურიელი და გურიელის ლაშქარი დაუტევეს, მოეტევნეს ჯიქნი და
შეიბნეს, მრავალი
დაჵოცეს, დადიანმან გურიელმან და გურიელის ლაშქართა მოკლედ გურიელის
შვილი გ~ი, და მისნი აზნაურ
შვილნი: დაღალულნი ომისაგან შეჩვენებულმან ცანდია ინალდიფითა
გაინდვნა დადიანი გააშიშვლეს, ს~დ შიშველი, დაჭრეს გურიელი და სამნი მისნი
ძმანი, და ეპისკო
პოსნი და მისნი ლაშქარნი ტყვე ჰყვეს: წარვიდა მალაქია კ~ზი, და გამოიჵსნა ცოცხანი,
და მკ~დარნი
ფასით იყიდნა: ქკ~სა სკგ: mეფე ალექსანდრე, ძე ლევანისა იშვა: ამასავე ქკ~სა მუჯა
ხეთს შეიბნეს, აგვისტოს იგ: დღესა ხუთშაბათსა შეიბა მეფეთ მეფე ბაგრატ, და
ათაბაგი ყვარ
ყვარე ახალ ქალაქს, და დაიჵოცნეს მრავალნი კაცნი, და გაემარჯვა მეფეს, და ჵელთ
დარჩა ყვარ
ყვარე და მისნი ლაშქარნი, და დაიპყრა ს~დ საათაბაგო ძემან ალექსანდრესმან:
და ჟ~ა ამას ბაგრატ მპყრობელი იმერეთისა იყო სამცხეს, და ვ~ა ესმა დაპყრობა
სომხითისა
წარმოემართა იგიცა, და მოვიდა შაჰთამაზთანა მიზეზითა ამით რ~ლ გაემარჯვა
ბაგრატს ყვარყვარე
ათაბაგსა ზ~ა, და დაიპყრა ბაგრატ საათაბაგო: მაშინ ოტებულ იქმნა ოთარი
შალიკაშვილი ივლ
ტოდა იგი, და თანა წარიყვანა ძე ათაბაგის ყვარყვარესი ქაიხოსრო მივიდეს
სტამბოლს, და მოაჯე
ექმნნეს ხვანთქარს, და შეიწყალა ხვანთქარმან, და მოსცა ჯარი მრავალი, და თოფი და
ზარბაზნები
დიდ დიდნი, და უჩინა ამირსპასალარად მუსტაფ ფაშა, და წარმოგზავნა იგინი
ბრძოლად ბაგრატი
სა: და რა ესმა ამბავი ესე ბაგრატს მპყრობელსა იმერეთისასა, ამისთვის წარვიდა
შაჰთამაზ თანა
და არავინ წარიყვანა კაცნი უჭაღარონი, ა~დ აარჩინა კაცნი ჭაღარანი და წარიყვანნა
დიდებულნი
და მცირენი მოხუცებულნი ჭკუის მყოფელნი ჭაღარანი კაცნი მსგავსნივე მისნი, ხ~
იყო
შაჰთამაზ აიდარბეგს, და მივიდა ბაგრატ დიდად პატივსცა ყაენმან და დაისვა წ~ე აქა
მოხუცე
ბულნი მიმყოლნი მისნი, და უბძანა ყაენმან ბაგრატს, რათა მოსწიოს მშვილდსა, და
მოუტანეს

მშვილდი ძლიერი ბაგრატს: ხ~ ბაგრატ არა რამე თავსიდვა, და ეპყრა მცირე რამე
ნატეხი წვრილი
ჯოხი და მით ასწია: ხ~ ყაენმან გაიცინა, და მისცა საბოძვარი დიდი და გამოისტმრა,
ითხოვა
ბაგრატ მისგან შეწევნა და ძალი ოსმალთა ზ~ა, და იყო მაშინ შაჰთამაზ ფ~დ უცალო
ვერა [ი]ათხოვა
ჯარი და მისცა საბოძვარი მრავალი, და მით შემწე ეყო, და წარვიდა ბაგრატ
მპყრობელი იმერეთი
სა სამცხეს: მაშინ წარავლინა ბაგრატ კაცი, და ითხოვა გურიელისაგან შეწევნა, და
წარმოვიდა
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გურიელი სპითა თვისითა. და მოვიდა ბაგრატის თანა: ქ~კსა სკე: მეფე სვიმონ იშვა ძე
ლუარსაბი
სა: ქკ~სა სლა: xვანთქრის ფაშები მოვიდეს, კბ: ათასი და ს~დ ტაო ამოსწყვიდეს,
მოუჵდა
ბაგრატ მეფე, და ეწყვნეს ურთიერთას, იქმნა ბრძოლა ძლიერი, მისცა ღ~ნ
განმარჯვება ბაგრატს
და იოტნეს ოსმალნი, მოსრნეს მრავალნი პირითა მახვილისათა, მაშინ მოკლეს თვით
მუსტაფ ფაშა
და სხ~ნი ივლტოდეს ოსმალნი, და იშოვნეს მრავალნი საგანძურნი, და დაიპყრა
მტკიცეს საათაბაგო:
ამისა შ~დ კ~დ წარვიდა ხვანთქართანა ოთარი შალიკაშვილი, და ქაიხოსრო ძე
ათაბაგისა, ესმა
რა ხვანთქარსა დაუმძიმდა ფ~დ, და კ~დ წარმოავლინა აზრუმისა ფაშა, და
დიარბექირისა, და სხ~ნი
ცა მრავალნი, და შეკრბა სპათა სიმრავლე ურიცხვი, და ესრეთ წარმოემართა სამცხესა
ზ~ა: სცნა რა
ესე ბაგრატ წარმოუვლინა კაცი, და ითხოვა შეწევნა მეფისა ლუარსაბისგან: ხ~ მეფე
ლუარსაბ
იყო კაცი სახიერი, და ფ~დ ზრუნვიდა საქართველოსათვის, და ეძვინებოდა
უსჯულოთა ზ~ა მოსვლი
სათვის და დაკნინებად საქრისტეანოსა: მაშინ მოუწოდა სპათა საქართველოსათა, და
წარე
მართა შეწევნად ბაგრატისა, რ~ ამან მეფემან ლუარსაბ მრავალგზის აწვივნა
იმერელნი, მესხნი,
კახნი შეწევნად უსჯულოთა ზ~ა, ა~დ იგინი არა თანაშემწე ექმნნეს, და ესოდენ
უმეტეს მოურნე
იყო მათთვის ვ~ა მამა შვილთათვის ტკბილ არს და ლმობიერ, ეგრეთვე ესეცა ტკბილ
იყო მათთვის

და არა ძვირის მოხსენე, და ვ~ა წარვიდა ესე: მაშინღა წარვიდა გურიელი სპითა
თვისითა, და შეკბეს
ყ~ნივე სამცხეს: ხ~ მოვიდეს ოსმალნი ურიცხვნი, ქ~კსა სლგ: bასიანს, და მივიდეს ესე
ნიცა მუნ, სადა ოსმალნი დაბანაკებულ იყ~ნეს: ხ~ იქმნა რამე განზრახვა ქართველთა
შორის,
თქვეს ქართველთა და აღირიეს მეწინავე მისლვა, ა~დ მესხთა არა თავსიდვეს,
იტყოდეს ვ~დ
ძველთაგანავე მეწინაობად მისლვა მესხთათვის განწედებულ არს და აწცა ჯერ არს
ჩვენდა მისლვაო
და რ~ რიგი ესე და წესი ძველითგანვე გვაქვსო: ხ~ უმეტეს ქართველთა არა უსმინეს
და იქმნა ცილობა ურთიერთას შ~ს, და აღეგზნა შური დიდი, აჰა იხილეთ მსმენელნო
გაბედვა
და მკუეთელობა საქმისა, ვ~რ იგი ჰყვეს მაშინ ლომ ვეფხვებრ მჵეც ქმნილთა
რჩეულთა მათ სპათა
ქართველთა უსჯულოთა მათ ზ~ა, და მიეტევნეს ქართველნი ვ~ა ელვა ქუხილისა
ცისა, და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი, და შეიბნეს სოხოიტს ზედა იმერელი მეფე ბაგრატ, და ქართლის
მეფე ლუარ
საბ, და ათაბაგი პატრონი ქაიხოსრო, და ს~დ საქართველო იყო, და ორი ფაშა იყო: და
მეფენი
მეოტ იქმნეს: მაშინ შურითა ბოროტითა აღსავსეთა მესხთა ინებეს განდრეკილება, და
არღარა
მიჰყვნენ ომსა შ~ა: ხ~ ჰსცნეს რა განდრეკილება მესხთა უფროსად განიწირნეს თავნი
თვისნი
ქართველთა და იმერელთა, და გარგრძელდა ომი, და მოისრნეს მრავალნი იმიერ და
ამიერ, და უფროსღა
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მოსწყვიდნეს ოსმალნი, ვ~ე ოთხ ზომა მოისრა: მაშინ მოკლეს ძე გურიელისა
ქაიხოსრო, და სხ~ნი
მრავალნი ქართველნი და იმერელნი, ქმენს სახელი დიდი, და შემუსრეს ყ~ლივე
საომარი საჭურველი
და ესრეთ დარჩნენ რომ საბრძოლველი იარაღი აღარა ჰქონდათ, და იყო ომი ძლიერი
დილითგან ვ~ე მწუხ
რადმდე: მაშინ სიმრავლისაგან სპათასა, იოტნეს სპანი ქართველთანი დამაშვრალთა
ქართველთა, ჰსძლიეს ოსმალთა და მეოტ იქმნენ: და ლტოლვილი წარმოვიდა მეფე
ლუარსაბ ქართლს
და ბაგრატ იმერეთს: ხ~ დაიპყრეს ოსმალთა სამცხე, საათაბგო, და აღიღეს ყ~ნივე
ციხენი
და სიმაგრენი სამცხისანი, და გააბატონეს ქაიხოსრო ძე ყვარყვარესი, და იქმან ათაბაგ,
შემოიკ

რიბნა მესხნი დიდნი, და მცირენი ყ~ნივე, და მთავრობდა ოთარი შალიკაშვილი: ხ~
ათაბაგი
ქაიხოსრო დაემოყვრა მპყრობელსა მუხრანისასა ბაგრატს, მოიყვანა ცოლად ასული
ბაგრატი
სი დედის იმედი, და იქორწინა და იყო ქალი ლაღ, და ამპარტავან გლისპი, და არა
მოშიში ღ~ჳ:
ქ~კსა, სლდ: აწყუერისა ღ~ისმშობელი ტყვედ წაასვენა, ციხის ჯვარს იმერელ მეფემ
ბაგ
რატ: ქ~კს სლჲ: ტაოს ქ~ყანა დაიჭირეს თათართა ურუმთა:
ქკ~სა სმა, არტანუჯი წარვართვეს ურუმთა და არსიანამდის დაიჭირეს, ფარნაკანი, და
სრულ
არტანი, დაიჭირეს და ფარნაკანი აღაშენეს, აწყუერისა ღ~ის მშობლის შეწევნითა
სანცხეს ვერ
გარდმოვიდეს, და მძლავრობდენ ფ~დ ყ~ისავე მესხთა ზ~ა, და ვერღარა შეუძლეს
ტვირთვად ბო
როტის ყოფასა ოსმალთასა: მაშინ ოთარმან შალიკაშვილმან, და ათაბაგმან, და ყ~თავე
მესხთა
წარავლინეს მოციქული თვითმპყრობლის ერანის მპყრობლის შაჰთამაზისთანა, და
ფ~დ მო
.აჯე ექმნეს, ებირნეს და ითხოვეს მისგან შეწევნა და აღუთქვეს მორჩილება და
დამონება ვ~ა პ~ლ:
ხ~ ვ~ა ესმა შაჰთამაზს განიხარა ფ~დ და წარმოემართა [ფ~დ] სპითა ურიცხვითა
საათაბაგოსა ზ~ა
მოესწრა ყაენი შაჰთამაზ, ბეტონი ქაიხოსრო მოვიდა, ვარძია, თმოგვი, და ვანის ქვაბი,
და აწ
ყუერი, ასპინძა ვარნეთი, და ს~დ სამცხის ციხეები აღიღო, და ვარძიისა ღ~ის
მშობელი, და ს~დ
ციხეები ბატონს ქაიხოსროს მოსცა, და წარვიდა ყაენი, და ჩავიდა სომხითს, და
დაჵოცნა და ვახუ
შტი, და დიასამიძე, და ამაონ ტყვედ წაიყვანა მარიამობის თვესა: ამასვე ქ~კსა
ციხისჯ~იდამ აწყურისა ღ~ისმშობელი ტყვედ წაასვენეს იმერეთს: ხ~ ჰსცნა რა საქმე
ესე ხვანთქარმან სულთან სულეიმან, წარმოვიდა იგიცა ძალითა მრავლითა, და
გულისწყრო
მითა მესხთა ზ~ა: მაშინ შაჰთამას ვერღარა უძლო, წინააღდგომად მისა, და მოიპოვა
მზა
კვარება ესე, და მიუმცნო ოთარს შალიკაშვილსა სიტყ~ნი გულისწყრომისანი,
მიუწერა წიგ
ნი რისხვისანი, და ექადდა მოკვეთესა თავისასა, და ს~დ იავარყოფასა ქ~ყანასა
მათისასა, ამისთვის
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მოსწერა ესე წიგნი რომ ოთარს მიეგზავნა ხვანთქარისათვის რომ შაჰთამაზ ჩემი
მტერია, და ესრეთ მექადვისო
და მით მორჩომოდა ხვანთქარსა ვ~ა მიუვიდა წიგნი იგი ოთარსა, მეყსეულად
წარუვლინა წიგნი სულ
თან სულეომანს, და მიუმცნო სიმართლე თავისა თვისისა, და უბრალოყოფა
მისლვისათვის ყაენისა:
მაშინ მიხედა ღ~ნ მესხთა, და შეიბრალა სულთანმან და წარვიდა სახიდ თვისად
სულთანი, და წარვიდა
ყაენიცა: x~ ბაგრატს მპყროველსა იმერეთისასა აქვნდა შური დიდი დადიანისა, რ~
მაშინ ოდეს შეება
ურუმთა ბაგრატ, ესე დადიანი არა თანამწე ეყო მას ამისთვის განიზრახა და მოაწვია
დადიანი
ლეონ ჭალასა ხონისასა, და ღალატად შეიპყრა იგი ბაგრატ მპყრობელმან
იმერეთისამან და პატი
მარ ჰყო: მაშინ მიუმცნო გურიელსა საქმე ესე, და აღუთქვა ნახევარი ოდიშისა:
ხ~ გურიელმან არა უსმინა, და თქვა გულსა შ~ა თ~სსა, ვინათგან ოდიშიცა დაიპყრას
განლაღნების
და მერმე აღიძრვის ჩემზედაცა ბოროტის ყოფად უეჭველად: ხ~ რაჟ~ს სცნა ბაგრატ
არა მოსლვა გუ
რიელისა, მაშინ ენება თვალების დაწვა დადიანისა, და არღარა ინება და ჰყვანდა იგი
პატიმრად
გელათს სამრეკლოსა შ~ა, მაშინ ათაბაგმან ქაიხოსრო სცნა რა შეპყრობა დადიანისა,
აღძრა ჩხეიძე
ხოფილანდრე და გააპარა დადიანი, და მიიყვანა ათაბაგთანა: ხ~ ათაბაგმან და
გურიელმან წარი
ყვანეს და გააბატონეს იგი ოდიშს, და კ~დ იპყრა დადიანმან ოდიში: ამისა შ~დ
გაუწყრა ხვანთქარი
გურიელსა, და მოიხსენა ძვირი პ~ლი რაჟ~ს იგი თანაშემწე ეყო ბაგრატს, და
მოსწყვიდნეს სპანი მრავალ
ნი ხვანთქრისანი: ამისთვის წარგზავნა სპანი მრავალნი გურიასა ზ~ა, და მოვიდეს
ბათომს, და იწყეს
შენებად ციხისა, მაშინ შემოიკრიბა სპა თვისი გურიელმან, და წარვიდა მათ ზ~ა და
მისცა ღ~ნ ძლევა
და გაემარჯვა გურიელსა, დაუტევეს ბათომი, და შევიდეს ზღვასა შ~ა ნავებითა, და
აღუდგეს მათ
ღელვანი მძაფრნი, და განყარა იგინი ჭოროხს გაღმართ, და იყო მდინარე იგი ჭრახი
აღდიდებულ

და ვერღარა განვლეს იგი ცხენებით გურიელმან და სპათა მისთა: მაშინ მივიდეს
გონიას
და იწყეს შენება ციხისა და გამაგრდენ ოსმალნი და იწყეს მძლავრება, ამოწყვიტეს
ჭანეთი, და თვით
დაიპყრეს: ხ~ გურიელმან ითხოვა შეწევნა ბაგრატისაგან, და დადიანის ლეონისაგან,
მაშინ დადიანმან
შემოიყარა ს~დ აფხაზნი და ოდიშარნი, და წარვიდა: ხ~ ბაგრატცა წარავლინა ძმა
თვისი ვახტანგ, და
სპანიცა იმერელნი წარატანნა კაცი ხუთასი, და აუწყა ბაგრატ ძმასა თვისსა ვახტანგს
ამას წადიერ
იყავ, რათა არა ჰყონ დადიანმან და გურიელმან ერთობა, და უკეთუ იგინი გაერთდენ
მრავალი ბოროტი
გვეწიოს ჩვენ მათ მიერ, და ეცადე რომე დადიანი არ შეეყაროს გურიელსა, რ~ მაშინ
იდგა დაიანი თვალ
სა რიონისასა: და ვ~ა მივიდა ვახტანგ საჯავახოს, მიუმცნო დადიანსა ვ~დ შენცა უწყი
ვ~დ მე ფიცი
ვარ შ~ი და არარას დაგიფარავ ესე უწყოდე, რ~ ძმამან ჩემმან ბაგრატ და გურიელმან
შეთქმულება
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ჰყვეს შენ ზედა და თუ მოხვალ გურიას ღალატი ჰნებავსთ შენი, მაშინ ჰსცნეს რა ესე
მეგრელთა
მოშიშართა, არღარა ინებს წარმოსლვა გურიას, და მივიდა ვახტანგ როსტომ
გურიელთანა ბა
თომს: ხ~ ვინათგან არღარა მოვიდა დადიანი ვერღარა შეუძლო გურიელმან
ბრძოლად
ოსმალთა, და ვერცაღა განვიდეს გაღმა, რ~ არა აქვნდათ ნავები, მაშინ ოსმალნი
უფროსღა გან
ძლიერდეს და აღაშენეს ციხეები: ხ~ წარმოვიდა ვახტანგ იმერეთს, ამისა შ~დ
მიიცვალა ბაგ
რატ მპყრობელი იმერეთისა: და დამარხეს გელათს, და დაიპყრა იმერეთი ძემან
მისმან გ~იმ და ეპყრა
როსტომს გურია, წელსა იბ: და მიიცვალა იგიცა, და დაეფლა შემოქმედს და ესხნეს
ძენი სამნი,
და უხუცესსა ეწოდა გ~ი და ესე დასვეს გურიელად: ხ~ ესვა ასული როსტომ
გურიელისა
ძესა დადიანისასა ცოლად, და შ~დ სიკ~დილისა მისისა განუტევა ქალი იგი ძემან
დადიანისმან და ქმნა
დიდი ბოროტი: რ~ ბიძასა თვისსა წაართვა ცოლი და თვით შეირთო ცოლად, და
გამოჵდა ხანი რამე

და კ~დ ერთობა ჰყვეს გ~ი გურიელმან და დადიანმან ლეონ და შეირთო გურიელმან
ასული დადია
ნისა ცოლად, და შ~დ მცირედსა მანცა განუტევა ასული დადიანისა, და იძია შური,
სცნა რა
ესე გ~ი მპყრობელმან იმერეთისმან, მაშინ ეზრახა გურიელსა, და ქმნეს ერთობა რ~
ჰყვა მას
სძალი ქვრივი, და მისცა ცოლად გურიელსა გ~ის შურად დადიანისა, და იწყეს
მტრობად დადიან
ისა, და ვერღარა შეუძლო წინააღდგომა მათი დადიანმან და მეოტად წარვიდა
სტამბოლს, და მოაჯე
ექმნა ხვანთქარსა და ითხოვა მისგან შეწევნა მაშინ მისცა ხვანთქარმან სიმრავლენი
სპათა
ნი აზრუმელნი, და ტრაპიზონელნი წარმოვიდეს და მოიწივნეს სატყეპელას:
ხ~ გურიელმან ვერღარა უძლო წინა განწყობა მათი სიმრავლისაგან სპათასა, მაშინ
წარავლინა მო
ციქული ხვეწნად დადიანისა, და მისცა სისხლი განტევებისათვის ასულისა მისისა
ფლური ათასი
და შერიგდენ დადიანი, და გურიელი: ხ~ გ~ი მპყრობელმან იმერეთისამან მოაწვია [..]
სახლსა თ~სსა
ჯავახ [და] ჭილაძე და ღლატითა მოკლა იგი: მაშინ იწყინა საქმე ესე გურიელმან და
დადიანმან, და მივიდეს
და დაიპყრეს საჯავახო, და განიყვე[ნ]ს ნახევარი დადიანმან დაიპყრა, და ნახევარი
გურიელმან: ამისა
შ~დ წარვიდა დადიანი ნადირობად და ჯაიანმან შეაძგერა ცხენი, და მოკლა დადიანი,
და დასვეს ძე
მისი უხუცესი გ~ი დადიანად: მაშინ გურიელმან გ~იმ გარდიბირა უმრწემესი ძმა
მისი მამია
ესე მოიყვანა გურიას, და შერთო გურიელმან დაჳ თვისი ცოლად მამიას ძესა
დადიანისასა:
ხ~ ულაშქრა გურიელმან წარვიდა ლაშქრითა, და მივიდა ზუგდიდს, და მუნ შემოება
დადიანი, და გა
ემარჯვა გურიელსა, და წარიოტეს დადიანი, და დასვა დადიანად მამია და წარვიდა
გურიელი სახიდ
თვისად, მაშინ დადიანმან გ~იმ შემოიყარნა სპანი აფხაზთანი, და წარმოემართა: და
კ~დ მოუვიდეს ჯიქ
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ნიცა შეწევნად და ჩერქეზნიცა: მაშინ ათხოვა გურიელმან ჯარი დადიანსა მამიას, და
ეწყვ

ნენ ურთიერთას: კ~დ გაემარჯვა მამიას, და ივლტოდა გ~ი დადიანი: ხ~ დადიანი გ~ი
მოაჯე ექმნა
მპყრობელსა იმერეთისასა გ~ის: მაშინ აღუთქვა შეწევნა მპყრობელმან იმერეთისამან:
რ~ ჟ~ა
ამას ესვა ცოლად გ~ის მპყრობელსა იმერეთისასა ასული ჩერქეზის ბატონისა: და კ~დ
ჰყვანდა
გურიელსაცა მეორე დაჳ მისი ცოლად. და კ~დ მესამე და, ამათი იყო გაუთხოვარი
სახლსა შ~ა იმე
რეთის მპყრობელის გ~ისასა რ~ი აღეზარდა მათ: და ესე უმცირესი ასული ჩერქეზის
ბატონისა სთხო
ვა დადიანმან გ~იმ, მპყრობელსა იმერეთისასა, მაშინ აუწყა საქმე ესე გურიელსა, და
მან ესე უპასუხა
ვინათგან დადიან[ი]ს ჰნებავს გაერთება ჩვენი, მომცეს საუპატიო, და სისხლი დისა
ჩემისა განტევები
სათვის, ვ~ა მე მივეც სისხლი განსატევებელად დისა მაგისისა, და იყოს მშვიდობა
ჩვენ ყ~თა შ~ს და ი
ქმნას დადიანი მოყვარე და ქვისლი თქვენი და ჩემი, მაშინ დაურთო ნება და აღუთქვა
მიცემა სისხლი
სა გურიელსა დადიანმან: რ~ არა აქვნდა თეთრი, და მისცა გირაოდ ხოფი, რ~ლიცა
სისხლი გურიელს
მიეცა ეგე ოდენისა მიცემა აღუთქვა: და ამის გირაოდ დაუდვა ხოფი, და მაშინ მისცეს
ასული იგი
ჩექეზის ბატონისა, და გაერთდენ სამნივე: ხ~ ჰსცნა რა საქმე ესე მამია დადიანმან
იგიცა
ლმობიერ იქმნა უხუცესობისათვის ძმისა თვისისა დაურთო ნება, და დაანება
დადიანობა: მაშინ მამია
დადიანს მისცეს სარჩოდ ლომკაცის ჭილაძისეული, და რევანოზისეული, და ესრეთ
შეითვისნეს უ
რთიერთარს, და იქმნა მშვიიდობა სამთავე საბატონოთა შ~ა: ხ~ სცნა რა ესე და
თულიამ ბიძამან
დადიანის გ~ისამან შემოიყარა საჯავახოელნი, და წარვიდა საღალატოდ დადიანის
გ~ისა, აგრძნა საქმე
ესე დადიანმა. და ვერღარა უღალატა და წარვიდა საჯავახოს დათულია. ხ~
დადიანმან და მპყრობელმან
იმერეთისამან შეუთვალა გურიელსა, და აუწყა ღალატი დადიანისა, და მიუმცნეს
ესრეთ, საჯავახო
შენთვის დაგვინებებია, და დათულიას უღალატეო: ხ~ გურიელმან უღალატა, და
შეიპყრა დათუ
ლია, და დაატყვევა უზურგეთს, და თვით დაიპყრა საჯავახო, მაშინ შეუთვალეს
გურიელს სიკ~დილი

დათულიასი, და გურიელმან არ მოკლა ესრეთ შეუთვალა შენის სახლის კაცს მე არ
მოვკლავო, შენ
მოკალო, და მერმე ამათ გაგზავნეს კაცი, და მოაშთვეს იგი, ამის შ~დ მოკ~და დადიანი
გ~ი, და კ~დ დაიპყ
რა მამიამ დადიანმა: ხ~ დაშთა დადიანს ძე ერთი, რ~ლსა ეწოდა ლეონ, მაშინ
განირისხა ღ~ი
მამია დადიანმა, წაართვა დედასა თვისსა, და წარმოიყვანა ყრმა იგი, და შხეფის
ციხეში დაატყვევა, და
იყო ყრმა იგი გამომცდელი, და ვერ გაუძლო ტყვეობასა შეწუხდა ყრმა იგი
განშორებისათვის დედისა
თვისისა, და გარდმოიგდო თავი თვისი ციხისა მისგან, და ესრეთ აღესრულა იგი: ხ~
ჟ~ა მას შინა
შეითქუნეს მეფე ქართლისა ლუარსაბ, მპყრობელი კახეთისა ლევან, და ათაბაგი
ქაიხოსრო, ამათ
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შეკრეს პირობა და დაუწყეს რბევა, და ოჵრება ქ~ყანასა ყიზილბაშისასა
ადარბადაგანსა: მაშინ განუდგა
შაჰთამაზს მპყრობელი შირვანისა ასანბეგის შვილი დავრიშ მაჰმად: მაშინ შაჰთამაზ
შემოი
ყარა სიმრავლენი სპათანი, წარმოვიდა და წამსვე მოიწია ყარაბაღს, მაშინ წარავლინა
კაცი და შეუთვალა
ლევანს მპყრობელსა კახეთისასა, და გარდამოიბირა იგი, და მივიდა ლევან
შაჰთამაზთან, და იყო გან
დგომილ დავრიშ მაჰმად ძე ასანბეგისა, რ~ ჟ~ა მას ოდეს ეპყრა შაჰისმაილს შაქისი, მას
ჟ~ა მიუ
ჵდა ბატონი ლევან ასანბეგს და იავარ ჰყო შაქისი, და მოკლა ასანბეგ: ამისა შ~დ
მოიყვანეს ძე მისი
დავრიშ მაჰმად, და გააბატონეს შაქელთა, და მტერ იყვნეს ურთიერთას, დავრიშ
მაჰმად, და ბატონი
ლევან: ხ~ შაჰთამაზ გაუზახა ლაშქარი თვისი შირვანსა ზ~ა, მაშინ დავრიშ მაჰმად
შეიყა
რა სპა თვისი დაესხა თავსა, და მოსრა მრავალი ჯარი შაჰთამაზისა და გამოაქცინა
იგინი:
ქ~ეს აქეთ ჩფმვ: ხ~ შაჰთამაზ აღიყარა სპითა ურიცხვითა, და წარვიდა შირვანს, და
მისწერა შაჰთამაზ წიგნი დავრიშ მაჰმადს მისლვად მის თანა, და აღუთქვა არა
მოჵსენებად ძვირსა,
ა~დ მინიჭებად მრავლისა პატივისა, ხ~ მან არა ისმინა მისი, და უფროსად განამაგრა
ციხეები და ეგო

სიმტკიცესა ზ~ა: მაშინ წარავლინა ბატონი ლევან სპითა მრავლითა მის ზ~ა, და
მივიდეს რა შაქისი
მოაოჵრეს, და იავარჰყვეს ს~დ შაქისი, და გარემოადგეს ციხესა მას, რ~ლსა შ~ა იყო
დავრიშ მაჰმად
და იყო ხანსა რაოდენსამე და ვერღარა უძლო გამაგრება, და ღამით განვიდა ციხისა
მისგან:
ხ~ ჰცნა რა ბატონმან ლევან, დევნა უყო მიეწია და შეიბნეს, და გაემარჯვა ბატონს
ლევანს, და მო
კლეს დავრიშ მაჰმად, და შემოიქცა გამარჯვებული, და მოართვა თავი დავრიშ
მაჰმადისა შაჰ
თამაზს, ხ~ უყო წყალობა მრავალი ბატონს ლევანს და წარმოვიდა სახიდ თვისად
კახეთს, მაშინ შაჰთამაზ
წარვიდა ყარაბაღს, და შ~დ მცირედისა წარმოემართა კ~დ ტფილისსა ზ~ა, და ქმნა
მრავალი ბოროტი
მოაოჵრა ს~დ ტფილისი და აღიღო ციხე ტფილისისა, და შეაყენნა მცველნი თვისნი,
და ვერარა ა
ვნო მეფესა ლუარსაბს, რ~ ჟ~ა მეფობისა მისისასა არა მორჩილ ექმნა ყიზილბაშთა,
არცა ოსმალ
თა: და მრავალი ჭირი შეაჩვენა ორთავე, და არა დაამონა საქართველო უსჯულოთა
სახარკოდ: მა
შინ შაჰთამაზ ინება მოყვრობა ქაიხოსრო ათაბაგისა, და არა ჰყვანდა ასული ათაბაგსა
მაშინ ოთარს შალიკაშვილს გამოართვა ასული, რ~ლი იყო მეყვისი ათაბაგისი და მის
წილად წა
რუგზავნა შაჰთამაზს, და მან შეირთო იგი ცოლად, და დიდად საყვარელ უჩნდა ქალი
იგი, და მიერითგან
იყო ფ~დ კეთილის მყოფელ ათაბაგისა ჰსცნა რა ესე მეფემან ლუარსაბ შეიყარა სპა
თვისი, და მიუჵდა ათაბაგსა, და წარუღო თემნი, და დაბანი მრავალნი, ააოჵრა და
წარმოვიდა განმა
რჯვებული: ხ~ ათაბაგმან ქაიხოსრომ მიუმცნო ესე ყ~ივე შაჰთამაზს, რ~ მას ჟ~ა
წარმოსრულ
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იყო მტერობად ათაბაგისა აზრუმის ფაშა ისკანდარ, და აუწყა იგიცა შაჰთამაზს:
ქკ~სა სმდ: ამისა შ~დ ხვანთქარი სულთან სულეიმან გამოვიდა, და ყაენს ჩაუდგა,
კარი
აღაშენა და უკმობრუნდა, და ბასიანს მივიდა: მაშინ ყაენი შაჰთამაზ შეიყარა
სიმრავლენი სპა
თანი, და წარმოდგა და მოვიდა არტანს, მაშინ გაგზავნა შაჰთამაზ ძე თვისი მირზა
ისმაილ კარს, და და

იპყრა კარი, აღიღო ციხენი, და სიმაგრენი და რ~ნიცა იყ~ნეს ყმანი ხვა
ნთქრისანი,და განსდევნნა იგინი, და თვით დაიპყრა კარი: ხვანთქარი წარვიდა:
ხ~ ვინცა იყვნეს განდგომილნი ათაბაგისნი ყ~ნივე მოსრნა პირითა მახვილისათა, და
აღიღო ცი
ხენი და სიმაგრენი მათნი, და შემუსრნეს წ~ნი ეკლესიანი, და მრავალნი ხატნი და
ჯვარნი, და დაამო
ნნა ურჩნი, და განდგომილნი ათაბაგისანი, და მივიდეს ომან, და შერმაზან, და ივჯუს
განდგომილ
ნი ათაბაგისნი: ხ~ ათაბაგ შეიპყრა და მკვლელ იქმნა, ივჯუს და შერმაზანს, და მისცა
მამული
მათი ათაბაგსა, და რაჟ~ს განაგო საქმე მუნებური, მაშინ უკმობრუნდა ყაენი ბოროტის
ყოფად
ქართლსა ზ~ა სპითა ურიცხვითა, ჩამოვლო თრიალეთი და იავარჰყო, წარმოემართა
საბარათაიანოს ზედა
და მოაოჵრა იგიცა: მაშინ მიადგა ციხესა ბირთვისისასა, და ვერა აღიღო, და აღუთქვა
ნიჭი დიდ ძალი მე
ციხოვანთა, და მოიბირნა იგინი, და დაანებეს ციხე, და რ~ნიცა იყ~ნეს ბარათიანნი
ციხესა მას
შ~ა არღარა დაინდო, რ~ნიმე ამოსწყვიდნა, და რ~ნიმე შეიწყალნა, და დააყენნა
მამულსა თ~სსა ზედა
სხვანი მრავალნი ტყვედ ჰყო: მაშინ მეფემან ლუარსაბ ვერღარა შემოიკრიბა სპანი
თვისნი
რ~ ფ~დ მოსურნე იყო წინა განწყობად ყიზილბაშთა, და ვინათგან ჯარი არღარა
ჰყვანდა, ესრეთ იყო
ჩვეულება მისი მცირითა კაცითა ზ~ადაესხმოდა თარეშთა ანუ სიმაგრეთა შ~ა, და
ესრეთ მოქმედე
ბითა მრავალნი ყიზილბაშნი ამოჰსწყვიტნა: ხ~ შაჰთამაზ მივიდა გორს, და აღიღო
ციხე წედისი
სა, ციხე ძალათ აიღეს, და ვერის ციხე ნებით მოსცა ფარსადან, და უვნებელად
ციხოვანნი მორჩ
ნენ და იქიდამ, მიადგა ციხესა ატენისასა, რ~ლ არს თავსა საცივისასა, რ~ მას შ~ა
იყვნეს დედა, და დაჳ
მეფისა ლუარსაბისა, და სხ~ნი მრავალნი ჯალაბნი თავადთანი, ამისთვის გარედამ
ყაენის ლაშქარი შე
მოადგა, და შიგნიდამ ქართველნი, დაუწყეს ერთმანეთს ცემა და ბრძოლა, და
მრავალნი ყიზილბაშნი
დაიჵოცნენ, და ციხის აღება გაძნელდა, ამისთვის რომე არც სიბა მიიტანებოდა, და
არც შეეთხრებოდა,
და არც სით თოფი ესროლებოდა, და თათართ ერთი ფარეში კავთისჵეველი
ბეთიაშვილი ფარეში მეფის

ლუარსაბის დედისა დაიჭირეს, და სიკ~დილის შიშით იმან უთხრა, თუ არ
მომკლავთო ციხეს აგაღე
ბინებო, და ამათაც უვნებელობის ფიცი უთხრეს, და იმან ეს ამბავი უთხრა, ჭის წყალი
დალევიაო,
და ჩრდილოეთისაკენ მომცრო წყალი ჩამოუდისო, და იმ წყაროს მისაპარავი გზა
აქვსო, გასწავლიო,
1-28 სტრ., 257v
და ის დაუჭირეთო, და ღონე გაუწყდებისო, და ციხეს მოგცემენო: იმ წყლის გზა
ასწავლა, ყიზილ
ბაშთ წყალი უკუ უჭირეს ციხოვანთ მშველელი აღარსაით გაუჩნდათ, და
უწყლოობამაც ძალი უყო
და მრავალი ყიზილბაში და ქართველნი იმ ციხის აღებაში ამოსწყდენ, და ციხე აიღეს,
დედოფალი
ნესტან დარეჯან დედა ლუარსაბისი, და დაჳ და მრავალნი სხ~ნი ჯალაბნი
თავადთანი: ქ~კსა სმდ:
და მეფის ლუარსაბის დედა, და დაჳ ქვეითი წარასხეს ციხითგან ზედა ველამდის, და
მერე მეაქლემეთ
მისცეს და წარიყვანეს: მეფე ლუარსაბ ხან აჩაბეთის სიმაგრეში, და ხან იმერეთს იყო,
მაშინ
წარმოჰსტყვენა ციხე იგი ატენისა, და ყაენი აიყარა, და ყარაბაღში წავიდა, და
წარიყვანა უმრავლეს
ნი ტყვეთანი: ხ~ ესმა რა საქმე ესე მეფესა ლუარსაბს, მაშინ წარმოუდგა უკანა ყიზილ
ბაშთა და ამოსწყვიდნა მრავალნი თათარნი, და წაართვა ურიცხვი ალაფი, და
ვერღარა წაართვა დედა
თვისი, და რა მივიდა შაჰთამაზ ერევანს, მაშინ ჰსცნა დედამან მეფისა ლუარსაბისმან
გაუპატივება
თავისა თვისისა, ამისთვისცა რ~ნიმე იტყვიან შესვა წამალი სასიკ~დინე და მოიკლა
თავი თვისი. და არა შეამ
თხვია თავსა თ~სსა საქმე უჯერო: ხ~ რ~ნიმე იტყვიან სასჯელითა და უპატიოებით
აღესრულა:
x~ უკმოიქცა მეფე ლუარსაბ ფ~დ მწუხარე და წარვიდა შაჰთამაზცა ადგილსა თ~სსა
და დასვა ხანე
ბი ყაზახს, შამშადილოს, და დასვა სულთანი განჯას, და კ~დ ეპყრა მათ ციხეცა
ტფილისისა, და იყო
ესე ყ~ი ჵელდებული განჯას მჯდომისა სულთნისა, და ყ~ნი გარემონი
ყიზილბაშთანი მიუჩინა ცი
ხესა მას ტფილისისასა, რ~ა არღარა იპყრას მეფემან ლუარსაბ: ხ~ მწუხარე იყო ფ~დ,
ესრეთ

განძლიერებისათვის უსჯულოთასა მეფე ლუარსაბ, სრულ საქართველოს მეფეთა და
მებატონეთა ზ~ა
ძველთა და ახალ ზედ ნამეტავად ნაქები იყო თავად სარდლად, მერმე მამაცად, და
უხობით პურად
გამცემად, სამართლის მოქმედად, და ყმა მორჩილი ცხენოსან ცეროსანი, უშიშარი
ომში, ამაყი ქ~ეა
ნობის სჯულ ზედ მაგარი, და ურუმთა და ყიზილბაშთ ნამეტავად მისგან ეშინოდათ,
და მეზობელნი ვითაც
ყმანი ეგრეთ ემსახურებოდეს, და სხვათა ყმობის თქმა არა იკადრა: ამისთვის
შაჰთამაზ ყანმან ხუთ
ჯერ ამაზედ ილაშქრა, და არას საქმით ვერც მოამშვიდა, ვერც მოკლა, ვერც დაიჭირა,
და ვერც შეიხ
ვეწია, ამისთვის რომე ცოტას შემოებმოდა ამოსწვედდა, და ბევრს უკუეფარებოდა, და
ღამით დაესხმოდა
და გზებზე წაეწეოდა, და მრავალს ნავნებს იქმოდა: ხ~ რ~ლნიმე ზემო აღწერილ არს
მოოჵრება საქართველო
სი, ვერ გაუძლო გონებამან მეფეს ლუარსაბს, ამისთვისცა შემოიკრიბნა სპანი თვისნი,
და დაუწყო
ჵდომა და რბევა, და ამოსწყვიდნა მრავალნი, და რაოდენიცა ეპყრა მათ კერძონი, და
ადგილნი საბარათია
ნო იგი ყ~ნივე წარმოართვა და განდევნა და დაიპყრა რაოდენიცა ეპყრა არენი და
თემნი საქართველო
სანი თვინიერ ტფილისისა ციხისა: შავერდი სულთან განჯის ხანი ყაენს ამ ალაგების
მცველად
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დაეყენებინა, და რა მეფის ლუარსაბის ლაშქრის შეყრა გაიგონა, მანცა არაზისაქათი
ლაშქარი შემოი
ყარა და მეფეზე წარმოვიდა: რა ეს შეიტყო მეფე ლუარსაბ გორითგან გარის ვარხნას
მივიდა,
იქითგან შავერდი სულთან წამოვიდა და მოვიდა ქართლად, და იმ ღამეს მეფე
ლუარსაბს სიზმარი
ენახა, და მეორეს დილას კ~ზი და საქართველოს თავადნი, და თავისი შვილები
მოიჵმო, და ასრე უთხრა,
სიზმარი ვნახეო მართალი და ჭ~ტდ დასაჯერიო რომ უსაცილოდ ჩვენ
გავიმარჯვებთო, და ყიზილბაშნი
გაიქცევიანო, და ამ ომში მე მომკვლენო, და ჩემს მომკ~ლელსაც ქართველნი
მოჰკვლენო: და მაშინ
ჰყვანდა მეფესა ძენი სამნი, სვიმონ დავით, და ვახტანგ: მაშინ უხუცესსა შვილსა
სვიმონს ჵელი

მოჰკიდა, და ქართველთ უბრძანა, ჵელმწიფობა ამისთვის მიმიცემიაო, და კიდეც ეს
ღირსიაო: და შვილ
თაც ასე უანდერძა უფროს ძმას დაემორჩილენითო, და ყველას უბრძანა და ფერჵთ
აკოცეს, და მეფედ
აკ~ხეს, და ასრე ანდერძი დაუგდო, ჩემის სიკ~დილით ნუ მოიშლებითო, და ნურც
ჩემის სიკ~დილის
ჵმას დააგდებთო: რა ყიზილბაშნი გალახოთო, მას უკან მცხეთას მიწას მიმაბარეთო,
ჩემს გლოვა
ტირილს დაეხსენითო, ქ~ყნის შენახვას გაფრთხილდითო: რა ესე სიზმარი მეფისაგან
გაიგონეს სრულ
ყველანი ატირდენ და ასრე მოახსენეს, რადგან მაგისთანა სიზმარი გინახავს,
ამგზობით ნუ შე
ვებმთო, და უკუ ვეცალნეთო: ესე სიტყვა მეფემან შორს დაიჭირა, და ასე უპასუხა,
დღეს აქნო
მამდისინ ხვანთქარსა და ყაენს ზურგი არ შევაქცივეო რით იქნებისო რომ ახლა ერთს
ყაჯა
რს პირი ავარიდოო, ქართველნი დიდად იხვეწნეს, მაგრამ მეფემან ლომ გუნებისამან
ზრახვას სიკ~დილი
არჩია, და რა სულთან შავერდი რაზმ წყობით მოახლოვდა, და არა ინება მეფემან ომი
მინდო
რსა ზ~ა, და ჩავიდა გარისს და უთავა ქართველთა უხუცესი ძე თვისი სვიმონ, და
მივიდა სვიმონ სპითა
თვისითა მეწინავედ, და თვით მეფე უკან კერძო მდგომარე იყო, და ახლდა თანა კ~ზი
და ეპისკო
პოზნი, და მოხუცებულნი ერისკაცნი, მოვიდეს ყიზილბაშნი, მაშინ მიეტევა მათ
სვიმონ და სპანი
ქართველთანი, ვ~ა ლომი განძვინებული, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, მაშინ მოეცა ღ~ჳ
მიერ ძლე
ვა ქართველთა, და მოსწყვიდნეს ურიცხვნი სპანი თათართანი, და წარიქცივნეს
იგინი, და ივლტო
დეს, და დევნა უყვეს უკანა მათსა და დაანქრივნეს, რ~ ვერღარა უძლეს ზოგად
წარსლვა, ა~დ
დასწყვიდნეს ურთიერთარს, და ვიდოდეს შეცთომილნი ღელე უშენთა, და ტყეთა
მ~რთ და ერთ კერძო
წარივლტოდა სულთანი იგი შავერდიბეგ: ხ~ მაჰმად სულთან სპითა თვისითა
შელტოლვილ
იყო ტყესა შ~ა შეშინებული, და ვერღარა ეძლო წარსლვა დღისით, მაშინ იხილა მეფე
ლუარსაბ
მცირედითა კაცითა, შემოუტივა მეფესა, და განმხნდეს ძალითა ღ~ჳთა მეფე და მის
თანა მყოფნი

ცა ეპისკოპოზნი და მოხუცებულნი ერისკაცნი, და იქმნეს ვ~ა ჭაბუკნი: და კ~დ იქმნა
ბრძოლა ძლი
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ერი, და სძლო მეფემან და წარიქცინნეს იგინი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი
ყიზილბაშნი.
ხ~ მეფემან იხილა მაჰმად სულთან, და არა აქვნდა ოროლი ჵელთა, რ~ შეემტვრია
კაცსა ზ~ა და განა
ფიცხა ტაიჭი, თვისი მეფემან, შეაძგერა ცხენსა მაჰმად სულთანისასა, და დაანარცხა
მიწასა ზ~ა
კ~დ მიეტევა სხვასა: რ~ ყ~ივე საბრძოლველი იარაღი დაემსხვრია მეფესა, და
იბრძოდა ცხენითა
თვინიერ საჭურველისა, და რა მისდევდა სხვასა ყიზილბაშსა, იყო რამე თხრილი, და
დანახეთქი მიწისა
და შთაუვარდა ფერჵი ცხენსა მეფისასა და წარმოექცა ცხენი მეფესა: მაშინ მოუჵდა
ყიზილბაში ე
რთი სახელით ზაქირ და იჵადა მახვილი, ჰსცა თავსა მეფისასა და ჰსწყლა
სასიკ~დინედ, და შეჯდა
ცხენსა მეფისასა, და ივლტოდა, ჰსცნეს რა ქართველთა, დევნა უყვეს ძლიერად, და
მიეწივნეს და მო
კლეს იგიცა, და სულთან მაჰმად, და სპანი მისნი ყ~ნივე ამოსწყვიდნეს: მაშინ სვიმონს
გამა
რჯვებოდა ძლიერად, და სდევნიდა სულთანსა განძისასა შავერდის, და სრვიდეს
სპათა ვ~ა მხალ
თა მდელოსათა: და აუწყეს სვიმონს საქმე ესე და მყის შემოიქცა და მოვიდა მეფეს
თანა, და მწუხარე იქმნა
ფ~დ, და წარვიდეს ყიზილბაშნი განძას, და დაიპყრნა სვიმონ ალაგნი
საქართველოსანი ყ~ნივე, და იცო
ცხლა მცირესა ხანსა, დაწყლულებისა მისგან მეფემან ლუარსაბ, და მასვე
წყლულებასა შინა
მიიცვალა იგი, ვ~ა წ~ჳ მოწამე ვახტანგ და დ~თ მეფე, და აღიღეს წ~ჳ გვამი მისი და
დამარხეს
სამარხოსა თ~სსა მცხეთას ღ~ივ აღმართებულსა სვეტსა ცხოველსა, და იქმნა გლოვა
და მწუ
ხარება ქართველთა მიერ: ქ~კსა სმვ: k~ეს აქეთ ჩფიზ: და დაჯდა მეფედ [ძე]
მამისა მისისა წილ სვიმონ, და იყო ჟ~ა ამას შინა კ~ზი ნი~კზ: მაშინ წარიყვანეს
სვიმონ, და აკ~ხეს
მეფედ მცხეთას, და მცხეთით გორს მივიდა, და ქალაქი ყიზილბაშთ ეჭირა, და გარეშე
კაცნი მეფე

სვიმონს ემსახურებოდენ: მაშინ დაემზახლა მეფე სვიმონ კახსა ბატონსა ლევანს: და
მისცა ლევან
ასული თვისი ნაშობი შამხლისა ქალისაგან და წარმოიყვანა იგი მეფემან სვიმონ, და
ყვეს ქორწი
ლი სახელოვანი, და ეპყრა მტკიცედ საქართველო, ქკ~სა სმჲ: მუხრანის ბატონის
ბაგრა
ტის შვილი არჩილ დაიჭირეს თათართა, აღიძრა მეფე სვიმონ მტერობად, და შურად
ყიზილბაშთა და
იკრებდა სპასა თ~სსა სვიმონ რ~ა აღიღოს ციხე ტფილისისა, ესმა ესე ამბავი ნაპირის
მცველს ყარა
ბაღის ბატონს, და იმანცა არეზის წყალს გამოღმართი ლაშქარი შეიყარა, და ქალაქს
მოსაშველებლად
წარმოვიდა: მაშინ ესმა მეფესა სვიმონს შემოიყარა სპანი საქართველოსანი, და
ჩამოვიდა ციხე დიდს,
და მიუწერა ცოლის ძმასა თ~სსა კახის ბატონის შვილს გ~ის, და ითხოვა მისგან
შეწევნა, და წარმოვიდა
გ~ი სპითა თვისითა, და შემოეყარა ციხე დიდს: მაშინ სცნეს საქმე ესე სპარსთა,
შემოიყარნეს სპანი
მრავალნი და წარმოემართნეს ტფილისს, რ~ ჟ~ა მას უშენ და ოხერ იყო კაცთაგან
ხუნანი, და [ხ]ღვინ
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ჭრობი და ვაშლოვანი, მოვიდნენ და დადგნენ იაღლუჯას ღამესა ერთსა, და
შემოვიდეს ციხესა ტფი
ლისისასა, რ~ მათ ეპყრა ციხე იგი: ჟ~ა მას ქართველთ ხანდაგი გაეთხარათ ამისთვის
რომე არამც მო
პარვით ყიზილბაშნი თავს არ დაესხნენ და ტფილისითგან წარმოვიდეს
უგრძნობელად, და მიმართეს ცი
ხედიდს: ხ~ მეფემან წინათვე ყარაულად გამოაყენა გერმანოზისშვილი სოფელსა შ~ა
მუხათ გვერდისასა, გარდახდად დღესასწ~ლსა აღდგომისასა, და ეგულებოდა კ~დ
მუნ ჩასლვად, და შეკრ
ვად გზებისა, და ამას შ~ა უგრძნობელად შეუვლეს ყიზილბაშთა მუხათ გვერდი:
მივიდეს და სადა
ცა ხანდაგი იყო, ხანდათგან ჩამოჵდეს, და ის ხანდაგი გაასწორეს შეუგრად დაესხნეს
დღესა
აღდგომისასა, აქათ ქართველთა, და იქით ყიზილბაშთ რაზმი დაჰწყვეს და
ყიზილბაშთ მეწინავეში
და ქართველთ ლაშქარში ომი და ცემა გაჵშირდა, და ქართველნი ნამეტავად
თავგამომეტებით ი
ბრძოდეს: და მრავალი ყიზილბაში მოკლეს, და რა განჯის ხანმა ასრე
თავგამომეტებით ქართ

ველთ ომი ნახა, ყიზილბაშთ ასრე უთხრა გზა შორსა გვაქვსო რომ გავიქცეთო, და
ვერსად გავატ
ანთო, და უკან დაგვეწევიან და დაგვჵოცენო: მუხანათობით სიკ~დილს ისევ
ვამჯობინოთო რომ
ძალ მიცემით ომში ამათვე შევაკვდეთო, ყველამ ჰალა ჰალა დაიძახეს, და შეუტივეს
ჵმალ
დაწვდილთა და იქიდამ ქართველთ წამოუშინეს, და ორგნითვე კარგად იყნენ
მაგრამ ყიზილბა
ში უფრო ბევრი მოკ~და, და გაქცევასაც აპირებდენ, და კახის ჯარმან შექნა ტირილი,
და თავს
ცემა რომე ბატონიშვილი გ~ი მოკლესო ომისა აღარა ინაღვლეს რა: მკ~დარი
საომარით გამოი
ტანეს, და ომი და ბრძოლა გაუშვეს: ამაზედ ყიზილბაშთ დრო დაიცეს, მოშლილთა
და მტირალთ
ლაშქართ კიდევ შემოუტივეს, და ყიზილბაშთ გაიმარჯვეს, და სხ~ნი მრავალნი
თავადნი, და აზნაურ
ნი, და მსახურნი ქართლისანი, უფროსღა მოჰსწყვიდნეს, და დარჩათ ძლევა
ყიზილბაშთა, და შეიქ
ცეს ქართველნი: ქ~ეს აქეთ ჩფო: ქ~კსა სმთ: იმავ ღამეს შავერდი სულთან
ქალაქს შევიდა, და მეფე სვიმონ თავისის ლაშქრით გორს მივიდა, და კახის ბატონის
შვილი გ~ი მოკლ
ული ლევანს მიუტანეს, შეიქმნა გლოვა და ტირილი შვილისათვის ბატონის
ლევანისა,
და ერთობილად კახთა, და ასრევე გორს ნესტან დარეჯან დედოფალს, საყვარელის
ძმის გ~ი ბა
ტონისშვილის მოკვლა გაუმჟღავნეს, და საქართველოს ჯარი მოვიდა, იტირეს
იგლოვეს, და
საორმოცედ ბატონი დ~ფლი ქართლის თავადები ჯალაბობრივ კახეთს მამის
მისატირებლად
და საყვარელის ძმის სატირლად, ალავერდს მივიდნენ, და ორმოცამდინ მამასთან
იყო, იტირა იგ
ლოვა, და ისევ ქართლს მოვიდა: ამავე წელსა, და ქკ~სა მუხრანის ბატონის ბაგრატის
შვილი აშოთან მოკლეს ფხოველთა, ხ~ იყო უმრწმესი ძმა მეფისა სვიმონისი სახელით
დავით,
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და შემოსწყრა ძმასა თ~სსა მეფესა სვიმონს, და წარვიდა შაჰთამას ყაენის კარსა ყაენი
ყაზმინს იყო
და რა დავითის მოსვლა ჵელმწიფეს მოაჵსენეს დიდად იამა, და სრულ ბეგლარი ვინც
კარზედ იყო წინ

მიაგება, და უფროსი ერთი ბარათიანნი თან ახლდენ, და მისის ძმის მეფის
სვიმონისაგან შემომწყრალი
იყო, ამისთვის უფრო დიდად პატივ ჰცეს, და შვილობის რაყამი უბოძეს, და
მეჯლიშშიგან ყაენმან
თვისსა სიახლოვეს დაისვა, და ვითაც ჵელმწიფესა ქვეშ მოუფინეს, და დორი
დაუდვეს, და ზედ დასვეს
და მისი თავადები მეჯლიშში დასხეს, და ალაგ ალაგ შუაში ჩაუსხდენ, და ცოტას ხანს
უკან ჰგმო
ღ~ი, და გათათრდა და უწოდეს სახელად დაუთხან, და ათათრეს და საჵელმწიფო
იარაღი ყ~ი რაჳმე
უბოძეს, და მის თავადთა და აზნაურის შვილთა ხალათი სახარჯო, ცხენი და იარაღი
გაუკეთეს და
უბოძეს: რაც ბატონ ყმათ მიეცა სრულ ცხრაათასის თუმნისა იყო, და ქალაქისა და
სომხით, სა
ბარათიანოს მეფობა მისცეს, და რაყამში შვილობით ჩაწერეს, და მესტუმრე თან
გაატანეს, და
დიდის პატივითა, და მორჭმით გაისტუმრეს, და წელიწადში თვითოს ნაპირის ხანს
მეფის დავითის
მცველად თავისის ლაშქრით მოუყენებდენ ქალაქის ციხეში: მაგრამ მეფე სვიმონ არ
ეხსნებოდა, და
სომხით საბარათიანოს არბევდა, და ქალაქის აღებას ცდილობდა, მაგრამ ვერ აიღო:
კიდევ მეფემან სვიმონ
ლაშქარი შეიყარა საქართველოს ცხენოსან ქვეითნი, და წარვიდა ბრძოლად
დაუთხანისა, k~ეს აქეთ,
ჩფჳჲ: მოვიდა და დადგა დიღვამს, სცნა რა ესე დაუთხან ქალაქზე წამოსვლა
სვიმონისი, იმანაც სო
მხით ბარათიანნი თათარნი: და მოქალაქენი შემოიყარა, და ძმას საომრად მიეგება:
ნახა რომე მეფის სვიმონის
ლაშქარი ბევრი იყო: შეება დიღომს იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მოისრნეს სპანი
მეფისა სვიმონისნი
მცირედნი რამე, ხ~ დაუთხანისა მოსწყდეს ორი ათასნი, სძლიეს სვიმონისთა სპათა,
და წარიქციეს დაუ
თხან, და მეოტი ისევ ქალაქში შემოვიდა, მაგრამ ყარამანალუს ხალიფა რომე
ყიზილბაშის სარდალი
იყო, ჭკვანაკლები და ამაყი კაცი იყო, მეფეს დავითს არდაუჯერა, და სამარტოოდ
სახელს ეძებდა
მეფეს სვიმონს [ეძებდა] შეება, და ძალ მიცემით და თავგამომეტებით ძალზედ
იბრძოდა, და ბევრი ნავ
ნებიცა ქმნა, მაგრამ თვითანაც მოკლეს, და ჯარიც ამოუწყვიტეს, ეს ამბავი დავით
მეფემან ყაენს მის

წერა, და ლაშქარი სთხოვა, და ყაენის ბრძანება იქმნა, და ჰასანბეგ ყარამანლუ
სარდლად უჩინეს
და დიდის ლაშქრით მეფეს დავითს მოაშველეს, დავით მეფემანც თავისი ლაშქარი
შეიყარა, და მეფეს
სვიმონზე გაილაშქრა, მეფე სვიმონ დიღომს იდგა, და შეიბნენ: ქკ~ს, სნე: იქმნა
ბრძოლა ძლიერი,
და მოისრნეს სპანი მეფისა სვიმონისნი მცირედნი რამე: ხ~ დაუთხანისა მოსწყვიდნეს
ორი წილი, და
მისცა ღ~ნ ძლევა მეფესა სვიმონს, და წარიქციეს დაუთხან მეოტი, და შევიდეს ციხესა
ტფილისისა
მხოლოდ, და სპანი მისნი რ~ნიმე მოსრნეს, და რ~ნიმე დაიპყრეს: მაშინ მოადგა მეფე
სვიმონ ციხესა
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ტფილისისასა, და ეგონა მოქალაქენი მომივლენო, ყაენის შიშით მოქალაქენი არ
მოუვიდნენ, და ცოლ
შვილი იმათაც ციხეში შეასხეს, და ციხიდამ შექმნეს ბრძოლა, და თოფითა და
ზარბაზანთა სროლა, და აღ
არც ბარათიანნი მოვიდნენ, და ციხიდაღმეც კაცნი დაუჵოცეს, და იდგნენ ჟ~ა
რაოდენსამე, და შეაწუხ
ნეს ფ~დ: ხ~ წარავლინეს კაცი, და აუწყა ამირსპასალარსა შაჰთამაზისსა უსეინბეგს შე
წუხება თვისი დაუთხან, და ითხოვა მისგან შეწევნა, მაშინ წარმოვიდა უსეინბეგ
სპითა ურიცხვითა
და ღამე შემოვიდა ციხესა შ~ა ტფილისისასა, და ვერა ჰსცნა მეფემან სვიმონ მოსვლა
მისი, და წარვიდა
სამადლოს, ამას ზ~ა მოიცა ძალი, და განლაღნა დაუთხან, განვიდა ციხით, და მივიდა
სამადლოს,
ქკ~სა სნვ: ეწყვნეს მეფე სვიმონ და დაუთხან ურთიერთას, შეიქმნა ბრძოლა ძლიერი,
მაშინ განლომნეს მეფე სვიმონ, და სპანი ქართველთანი, და მოსცა ღ~ნ ძლევა მეფესა,
და ქართველთა,
კ~დ წარიქციეს დაუთხან, და ყიზილბაშნი მრავალნი ამოსწყვიტნეს, და უმრავლესნი
დაიპყრეს,
და დევნა უყვეს, მაშინ ლტოლვილნი შეიხვეწნეს ციხესა შ~ა ტფილისისასა, და
მივიდა მეფე სვიმონ
და ადგა ციხესა მას ჟამ რაოდენმე და ვერა აღიღეს, და წარვიდა გამარჯვებული, და
აღვსილი სა
შოვრითა მრავლითა: ხ~ დაუთხან აუწყა საქმე ესე შაჰთამაზს, და მოაჯე ექმნა, კ~დ
შეწევ
ნად, მაშინ მოუმცნო შაჰთამაზ შამხალსა რომელსა ეწოდა ჩერქეზ, და სულთანსა
შაქისასა

და ყარაბაღელთა, და გარემოთა ყ~თა ყიზილბაშთა, რ~ა შემწე ეყონ დაუთხანს: ხ~
შეიყარა სპანი
ურიცხვნი, და მოვიდეს საზღვართა ქართლისათა, მაშინ წარვიდა ყორღანაშვილი
კახაბერი, და წინა
მიეგება მათ განჯას, რ~ ფ~დ ეშიშოდეს ყიზილბაშთა მოსლვად საქართველოსა შ~ა, ხ~
ამან ყორ
ღანა შვილმან იტვირთა სისხლი მათი, და წინამძღვარ ექმნა მათ, რ~ ვერ ძალედვათ
თვინიერ მისსა
შემოსვლა საქართველოსა შ~ა: მაშინ შემოიყარა მეფემან სვიმონ სპანი
საქართველოსანი
და მივიდა ფარცხისს, რ~ მუნ მდგომარე იყ~ნეს ყიზილბაშნი და იყ~ნეს ათ გზის
უმრავლეს ქართველ
თა, მაშინ მიეტევნეს ქართველნი გულითა სრულითა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და
მიდრიკნეს ყიზილ
ბაშნი პ~ლსავე კვეთებასა ზ~ა, და განმჵნდეს სპანი ქართველთანი მათ ზ~ა, სრვიდეს
და იპყრობდეს,
ამას შ~ა მოუჵდა მეფე სვიმონ ერთსა ჭურვილსა ყიზილბაშსა, სცა ძლიერად
ოროლითა, და დაანარცხა
მიწასა ზ~ა, და მოკლა იგი, და კ~დ სილაღით მიეტევა სხვათა, და განშორდა სპათა
თ~სთა, მაშინ იცნა
იგი ყორღანა შვილმან, და უთხრა ყიზილბაშთა ესე არს მეფე სვიმონო: ხ~ მათ
მიმართეს
და შემოერტყნეს გარე, და სიმრავლითა მათითა შეიპყრეს მეფე სვიმონ, ქკ~სა, სნზ: და
ვერა
სცნეს ქართველა შეპყრობა მისი, ამისა შ~დ ჰქმნეს სახელი [მისი] დიდი და იბრძოლეს
და მოსრნეს მრავალ
ნი ყიზილბაშნი, და ვ~ა სცნეს შეპყრობა მეფისა, დამაშვრალნი ფ~დ სიფიცხლისაგან
ომთასა, იარაღი
1-28 სტრ., 260v
არღარა აქვნდათ ყ~ივე შეემუსრათ: მაშინ უკმოეცალნეს ქართველნი, და წრიყვანეს
მეფე სვიმონ
და მიიყვანეს დაჭერილი თბილისის ქალაქს, და დიდის პატივით ყაენთან
გაისტუმრეს ყაზმინს შაჰ
თამაზ ყაენთან: ხ~ ყაენმან დიდად პატივ ჰსცა და მისცა საბოძვარი მრავალი, და
აიძულეს
დატევებად ჰსჯულისა, ხ~ მეფემან სვიმონ არა უსმინა მათ, ა~დ მტკიცედ ეგო
სარწმუნოებასა ზ~ა, ამისთ~ს
ცა განრისხდა ყაენი, და წარავლინეს იგი, და ტყვე ჰყვეს ციხესა შ~ა ალამუტისასა:
ქ~კსა სჳა:

პატრონი ქაიხოსრო ათაბაგი წლისა, ნა: ფებერვალს იგ: გათავდებოდა მიიცვალა
ყაზმინს
ენკენისთვეს კთ: დღესა სამშაბათსა თ: ჟ~ა მთოვარეს ბ: ამასვე ქ~კსა, მუხრანის
ბატონის
ბაგრატის შვილი არჩილ შირაზს გაგზავნეს ყაზმინიდამა ღვინობის თვეს, კბ: დღესა
ხუთშაბათსა,
ხ~ ჟამსა ამას შინა მიიცვალა კახი ბატონი ლევან: k~ეს აქეთ ჩფოე: ქკ~სა სჳგ:
და დაჯდა მის წილად პირმშო ძე მისი ალექსანდრე, და მან დაიპყრა კახეთი, ესე
ალექსანდრე იყო
ნაშობი გურიელის ასულისა, ხ~ ელიმირზონ და ხოსრო მირზა ნაშობი შამხლის
ასულისაგან პ~ლ
მეფობასა ლევანისასა, ესენი ელი მირზონ და ხოსრომირზა დედითაც გამოიყვნენ
მეფის სვიმონის ცოლისა, და
სამშობლოდ ჰყვანდათ შამხალი და ამ ორის გზითა, და ზურგით უფროსს ძმას არა
თავს უდებდა
სძულობდენ, და შ~დ სიკ~დილისა ლევანის განიყვნეს, კახნი რ~ლნიმე მიერთნენ
ალექსანდრეს, და
რ~ლნიმე ელიმირზონს და ხოსრო მირზას: და არს ჩვეულება ესე კახთა ძველითგან,
და იქმნა შუ
რი დიდი ძმათა შ~ს, მაშინ წარვიდეს ელიმირზონ და ხოსრო მირზა, და მივიდეს
თორღას: ხ~ ალექსან
დრემ შემოიყარნა თვისნი კერძნი კახნი და წარვიდა მათ ზ~ა, ვ~ა მივიდა ეწყვნენ
ურთიერთარს, და იქმნა
ბრძოლა, და მოიკლა ომსა მას შ~ა ორნივე ძმანი ელიმირზონ, და ხოსრომირზა, და
ძმისწულნი, და
დაიპყრა ს~დ კახეთი ალექსანდრემ: ხ~ დაუთხანს ეპყრა ტფილისი, და საბარათიანო,
და
იჯდა დმანის ჵევს ციხესა შ~ა, და ცოლი მეფისა სვიმონისა დ~ფლი ნესტან დარეჯან
იყო კავთის
ჵევს, და ჰყვა ძე ერთი მცირე რ~ლსა ეწოდა გ~ი, და ოდეს დაიდასტურეს ქსნის
ერისთავმან, და ამილახო
რმან ტყვეობა მეფისა სვიმონისა და სიკ~დილი ცოლის ძმებისა მისისა კახის ბატონის
შვილებისა:
მაშინ განირისხეს ღ~ი, ჰსძლია ანგარებამან, და ვერცხლის მოყვარებამან, შეესივნეს
~ფალსა ნეს
ტანდარეჯანს, და იავარყვეს საუნჯენი მისნი, და წარიღეს ყ~ივე რაცა აქ~ნდათ მეფისა
სვიმონისა
და დ~ფლისა ნესტან დარეჯანისა, და მიმოაქვნდათ ყ~თავე დიდთა და მცირედთა: რ~
იტყოდეს სიტყვასა
ამას ერთგულნი ყმანი მეფისანი რ~ლსა აწცა იტყვიან ანდაზად, და არს სიტყვა ესე
მაშინ თქმული

ვაიმე ბატონის სვიმონის საქონელო, და წარიღეს ყ~ივე საუნჯენი, მეფისა და
დ~ფლისა ნესტან დარეჯანი
სა: და იყო ჟ~ა ამას ამირსპასალარი საბარათიანოსა, ბარათასშვილი საჩინო კაცი ფ~დ
კეთილი,
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და ესე არა მორჩილებდა დაუთხანს რ~ იყო ერთგული მეფისა სვიმონისა დღესა
ერთსა მოვიდა იგი
კო[.]ჭრისკერძოდ, და ვ~ა მივიდა თავსა გელიყარისასა შეემთხვია მუნ წინა
ყორღანაშვილი კახაბერი
რ~ლი მოუძღვა ყიზილბაშთა ოდეს შიპყრეს მეფე სვიმონ: ხ~ იცნა საჩინო
ბარათაშვილმან კახა
ბერი იგი ყორღანაშვილი, შეიპყრა იგი და გარდააგდო კლდესა მას გელიყარისასა, და
მოგორევდა ყორ
ღანაშვილი და იტყოდა თვითვე ლექსსა ამას ყორღანასშვილი ქარაფინდა ჵელი ჰკრეს
და გარდაფრინდა: ხ~ კახსა ბატონსა ალექსანდრეს ესვა ცოლად ასული ამილახორისა
თინა
თინ, და ესხნეს ალექსანდრეს ხუთ ძე, დავით ერეკლე, გ~ი კოსტანტინე და როსტომ,
და ჰყვა ასუ
ლი ერთი ნესტან, რ~ლსა ეწოდა დარეჯან: და ესე ნესტანდარეჯან მიათხოვა დადიანს
მანუჩარს, ძესა მამია დადიანისასა, და წარგზავნა ზითვითა დიდითა: x~ ძე მისი
ერეკლე ურჩ
ექმნა მამასა თ~სსა ალექსანდრეს, და წარვიდა სტანბოლს, მაშინ მიესმა შაჰთამაზს,
განრისხნა და
წარმოემართა, რ~ ჰგონებდა განდგომილებასა ალექსანდრესსა, და მოვიდა სპითა
ურიცხვითა ყარა
ბაღს: და შეწუხნა ფ~დ ალექსანდრე, მაშინ სალთხუცესმან ჩოლოყაშვილმან, მოიპოვა
ღონე რაჳმე, და ჰრქვა ალექსანდრეს, და კახთა, უკეთუ იქმნას საქმესა მას ზ~ა
სიმრავლე ცოდვი
სა, იყავნ ზოგად ყ~თათვის, და მე განვარინო კახეთი რისხვისაგან შაჰთამაზისა, ხ~
მისცეს ყ~თავე დი
დებულთა ჵელით წერილი: ხ~ ჟ~ა მას გარდაცვალებულ იყო ქაიხოსრო ათაბაგი
და იპყრობდა ძე მისი მცირე მანუჩარ, მაშინ წინააღრჩევითა ჩოლოყასშვილის
სახლთუხუცისა წარა
ვლინეს კაცი, და მიუწერეს დედისიმედსა ცოლსა ქაიხოსრო ათაბაგისსა ესრეთ, ვ~დ
შალიკაშვილს ვა
რაზს ჰნებავს ღალატი შეთვის, და ძისა შენისა მანუჩარისთვის, რ~ მაგას ჰნებავს
დაპყრობა
საათაბაგოსი, და მოჰყავს ყაენი სპითა ურიცხვითა საათაბაგოსა ზ~ა, და აწ უკეთუ
ძალგიძს შეი

პყარ ეგე, და მოკალ ვ~ა ორგული და მკ~ლელი ძისა შენისა, და არღარა მოვალს
შაჰთამაზ, და წარვალს
სახიდ თვისად, და უმეტესად მტკიცედ იპყრობ ქ~ყანასა მაგას, ხ~ ესე დედისიმედი
იყო ჭკუით
სულელისა უღ~თო: ვითარცა ესმა საქმე ესე ვერ გულისჵმა ჰყო მზაკვარება იგი კახ
თა, და სარწმუნო ქმნილმან სიტყვასა ამას ზ~ა, შიპყრა ღალატად შალიკაშვილი
ვარაზა, და მო
კლა იგი, და დასთხია სისხლი უბრალო, რ~ ესე ვარაზა იყო ძე ოთარ შალიკა
შვილისა, მრავალ
გვარად ერთ გული, და ნამსახური ქაიხოსრო ათაბაგისა, და ცოლის ძმა შაჰთამაზისა:
ხ~ ესმა შაჰთამაზს სიკ~დილი ვარაზისი განრისხნა ფ~დ, მაშინ არღარა მოვიდა
კახეთსა ზ~ა, ა~დ მი
ვიდა რისხვითა საშინელითა სამცხეს, ამოსწყვიდა ს~დ სამცხე საათაბაგო, და ქმნა
მრავალი ბოროტი,
და წარავლინა კაცი ხვანთქართანა, და ინებეს მშვიდობისა ყოფა ურთიერთარს, და
განიყვეს
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ქ~ყანა ჟ~ა მას და შერიგდენ, მაშინ დარჩა წილად ხვნთქარსა იმერეთი, ოდიში, გურია,
და საათა
ბაგო ქართლისა საზღვრამდე: dარჩა კარი საზღვრამდე აბოცისა, და ერევნისა, და
სომხითი
საზღვრამდე, რ~ლსა აწ თურქისტანად უწოდენ ვ~ე ბაღდადადმდე:
ხ~ შაჰთამაზ დაიპყრა ქართლი, კახეთი, ერევანი, ქურთისტანს აქათი, და მიერითგან
იყო უ
რთიერთას შ~ს ერთობა და მშვიდობა, ვ~ა ერთგულნი მოსავნი მაჰმადისნი: ხ~
ბატონმან ალექსანდ
რე წარავლინა ძე თვისი კოსტანტინე შაჰთამაზისა თანა, და წარატანა ძღვენი
მრავალი, და მოაჯე ექმნა
ფ~დ, და მიუმცნო ურჩება ძისა თვისისა ერეკლესი, რ~ლ ურჩებითა ჩემითა წარვიდა
ხვანთქართანა, მა
შინ უსმინა შაჰთამაზ აჯა ბატონის ალექსანდრესი, და წარვიდა სამყოფსა თ~სსა და
თანა წარიყვანა
კოსტანტინე ყრმა მცირე მძევლისა მსგავსად, შ~დ ამისა გარდაჰჵდა მცირე ხანი, ქკ~სა
სჳდ:
დღესა სამშბათსა, ყაენი შაჰთამაზ მოკ~და და უსტაჯალუანთა და იოთამის შვილმან
ალიხან, სულ
თან ა ჰიდარ, მირზას ბატონობა მოინდომეს: ჯარგაზმა შამხალ ავშართა, და ვინცა
მათი იომატი იყო

მოუჵდენ აიდარ მირზა მოკლეს, უსტაჯალუანი ამოსწყვიტეს, და ისმეილ მირზას
გამოსაყვანად კა
ცი გაგზავნეს: ამავე ქკ~სა, და ამავე მაისსა ოცდაორსა შაჰთამაზის შვილი შაჰისმა
ილი ტყვედ იჯდა ციხესა ყალყაას, და გამოიყვანეს დღესა სამშაბათსა, და ამავე
მაისსა, კვ, არდა
ველს ქალაქში მოვიდა: და კჲ: ყაზმინისაკენ წავიდა, და დასვეს ყაენად შაჰისმაილ, და
მეფე სვიმონ
ალამუტის ციხითგან გამოიყვანა, ყაზმინს მოაყვანინა, და საქართველოს ბატონობა
მისცა, და
მრავალი სხვა წყალობა დამართა, საჵელმწიფო მორთულობა ყოვლის ქარხნებისაგან
გაურიგა:
რა ესე ამბავი ტფილისის ქალაქს მჯდომს მეფეს დავითს მოუვიდა, იწყინა და
ხვანთქართან ჩაფარი
გაგზავნა, და ლაშქარი სთხოვა ამავე წელს ივნისსა ათაბაგი ყვარყვარე, და ძმა მათი
პატ
რონი მანუჩარ, და ბიძაშვილი მათი, მუხრანის ბატონის არჩილის შვილი პატრონი
ერეკლე მგელ ციხეს
წავიდეს ყაენთან ელჩის გასაგზავნელად ავკარგად სამოცამდის კაცი იახლა, სამწუბთ
ღელე
ში დავდეგით, აცნობა ოლადის ქვაბიდამა ბედიანისშვილმან იასონ: vარაზა შვილს
კო
კოლასა, და მის ძმასა ლაშქარსა, და მის ბიძას გურქასა: iახლნეს თანა დიასამიძის
ელიას
შვილი ავთანდილ და მისი ძმა შერმაზან: ამატაკის შვილის როსტომის შვილი ამატაკ:
და აბ
დუყაფარ: და მათი ძმისწული როსტომ, და ამატაკის ვაჟი სეხნიაი: დაეკაზმნეს
ხუთასამდი
კაცი, და წარმოვიდეს და ორთვალ ხიდს გამოვიდეს: ბორგს მივიდეს: იქ
ფანასკერტელი იობის
შვილი ჯირასონ გვერდს იახლა საუნბარს შეესწრა კაცსა თუ გულმართლა:
ბატონებზე თავდასას
ხმელად და დასაჵოცელად მიდიანო: იარა და აცნობა უგუბოს დოლენჯისშვილს
ყანდურალის, თუ
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გულმართლა ბატონის შვილებს დაჵოცენ ფიცხლა აცნობეო, წარმოვიდა ყანდურალი
და აცნობა ბატონებსა
ქათამს ეყივლა, ადგეს ბატონები, და ვინც იყო დაეკაზმნეს ოცამდი შეკაზმული კაცი
იყო, ბარგი

აჰკიდეს, დიდხანს იქივ იბრუნეს, და არ მოვიდეს უკმოდგეს ოჵერათ თავს სიმაგრესა,
iვნისს ლ:
შაბათს დღეს განთიად დაესხნეს ნასადგომევსა, სხვა აღარა დახვდათ რა
თუხარლიანთ კარავი და ბარგი
დახვა, და ის დაიფორაქეს ჯორაბი კიდევ მოსცეს, ჩვენი და მათი კაცი გარდაიკიდნეს
ერთი მოკლეს, [ე]
და ერთი ჵელთ დაიჭირეს ჩვენთანა, წავიდეს გაწბილებულნი ეკვეხათ თუ არ
გაგუსწრებოდეს თავებს დავსჭრი
დით და მკ~დარს ასო ასო ავიქმოდით, და ეს გვექნა თუ მარტვილებსაც არ
გაუვებდით ცოცხალსა: დავარდა
ჵმა დაიწყო ჩვენმან ლაშქარმან მოდენა. გაემართნეს პატრონი ყვარყვარე, და პატრონი
მანუჩარ, და
ჲრეკლე სახელსა ზ~ა ღ~ჳსა, და მივედით ზ~ა თმოგვს, და თმოგვის ქალაქი
მოვარბიეთ, და იქვე ზედა
თმოგვს ამოვედით, და პატრონი დედა მათი დედის იმედ ყოფილი დებორა იქ
მოვიდა, და ორშაბათს
ვანის ქვაბს მოვადეგით, და ოთხშაბათს იერიშით ავიღევით, და პარასკევს დღეს
ავიყარენით
ჩაუდეგით რჩეულიანი შემოვიწყვენით, კვირას დღეს ოლადის ქვაბი ავიღეთ,
ამოვედით კარწახს
დავდეგით ივლისსა: ით: დღესა ხუთშაბათსა ქ~კსა სჳდ: ჲრეკლე შევკაზმეთ
მუხრანის ბატონის არჩილის შვილი წლისა ივ ისა: სამის თვისა, და სამის კვირისა:
მიუჵედით ფოსოს
სახლი დავწვით და ამოვწყვიტეთ, გაუძახეთ ლაშქარი დარღვეული ხიზანი და ალამი
გამოვიღეთ
და მოვედით და პალაკაციოს დავდეგით, იქიდამა თეთრციხის გარშემო დავწვით
ალაბუტი და
კამროანი: ყაენთან ელჩი გავგზავნეთ, და ამავე თვესა ივლისსა კჲ: დღესა შაბათსა,
შალი
კაშვილის ზემბადის შუღამა, მათივ ნაქონები ოლთის ციხე წაართვა ჩვენ თათარნი
შუა შე
მოვიდეს, გამოუდეგით წამოვედით მგელციხეს შერანშაიანთ წყაროზე დავდეგით, და
მერმე აწყვერს
წავედით: ამავე ქკ~სა აგვისტოს ოცდათერთმეტსა, ვარნეთის ციხეს უღალატეს მგელ
ცი
ხიდამ, და ენეკენის თვეს ოთხსა, დიასამისძემან დ ემოთის საღალატოდ აზნაურის
შვილები და მსახუ
რები გაგზავნა, და ვეღარ უღალატეს, და ჩვიდმეტი ჵელთ დარჩა, აჯარს შალვაშვილს
ციხის
თავსა პატრონი მანუჩარ, და პატრონი ჲერეკლე, მათი ბიძასშვილი მგელციხეს იყვნეს,
და შალი

კაიანთ აზნაურშვილებს თავს დაესხნეს, აზნაურ შვილები გარდაეხვეწნეს, ერეკლე
მოეწია
კაცი ჩამოაგდო, და კარგი ცხენი დარჩა, და ჩვენც მოვედით სამცხიდამა, და
შერანშაიანთ წყაროზე
დავდეგით: ამავე ქკ~სა სჳდ: iვანობის თვეს კდ: bატონი არჩილ შირაზიდამ
ყაზმინს მოსრულ იყო ცოლშვილიანად, მერმე ჩაუდეგით ფოსო ამოვწყვიდეთ, და
შაჰსთან ელ
ჩი გავგზავნეთ, უკმოვბრუნდით სამცხეს მოვედით, ქკ~სა სჳე: მარტში მოგვიჵდა
კოკოლა,
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და აჩხიის ქვაბი წაგვართვა წავიდა ბატონი მანუჩარ და ამავე წამს წაართვა ერეკლე
თა
ნ ახლდა, მერმე გურგაქ უკუადგა კოკოლა თავის ძმისწულსა და ბატონს მანუჩარს შე
მოჰფიცა ქაჯისციხე უკმოუჭირა მერმე. ფიცი გაუტეხა და კიდევ უკუადგა ბატონ
ს მანუჩარს. უკმობრუნდა ბატონი მანუჩარ ჩაუდეგით კიდევ გაზაფხულზე ვეუბნენი
თ და არ შემოგუეწყვნენ დაურბიეთ ფოსო ელჩი გავისტუმრეთ და უკმოვბრუნდით:ამასავე ქკ~სჱ სახლსა ზედა ღ~ისასა გავილაშქრეთ ენკენისთვის ნახევარს
ქაჯისციხეს მოვადეგით ღვინობისთვის ორს გურგაქ შემოგვეწყო და ველი მოგვცა
გავბრუნდით ურთის ციხესაყდარი წავართვით კოკოლას კერძოდ იყო და ციხე
დავაქციეთ სი
მაგრე რაც იყო დავწვით საყდარი გაუშვით ფოსო მოვარბიეთ და ელჩი გაუშვით
ყაენთან მო
ვბრუნდით მგელ ციხეს მოვედით ბოსტოღანა შვილმან მატამა უხუცესი მისი ძმა
მოკლა
ათამირძა ერქვა წამოვიდა ბატონი მანუჩარ დაიჭირა მატაი და თვალები დასწვა მას
და მისთან მყოფთა ყმათა მობრუნდა ბატონი მანუჩარ მგელ ციხეს მოვიდა ბატონი
ყვარყვარე და ბატონი მანუჩარ იქ დადგეს და ბატონი დედის იმედით წამოვიდა
ახალციხ
ეს მოვიდენ:- ქკ~საჱ სჳვ: გამოჩნდა კუდიანი ვარსკვლავი ოდე
ს მისებრი არავის უხილავს, ესე შაჰისმაილ იყო კაცი უწყალო და მსმელი სისხლისა
ამი
სთჴს არა ინებეს ყიზილბაშთა უფლება მისი და ეწამებოდენ სჯ~ლითა სუნობასა და
თვე
სა მეექვსესა მოწამლვით მოკლეს ყიზილბაშთა შეისმაილ ყაენი გიორგობისთჴს: კგ:
და მისივე ძმა შაჰხუდაბანდ გააჵელმწიფეს, ესე შახუდაბანდა იყო კაცი უღონო და
თვალით ბრმა
იყო და ვერა კეთილად წარმართა საქმე თჴსი წესისაებრ: ქრისტეშობისთვის ოცდა
თერთმეტს, ბატონი ყვარყვარე და ბატონი მანუჩარ თმოგვს მოადგეს სამშაბათს
დღესჱ

იანვარს, ე: კვირას დღეს: ქკ~სა სჳვ: პატრონი დედისიმედი და ბატონი
ბექა ყუჲლს მოადგეს ამასვე იანვარს: ჲ: ოთხშაბათს თმოგვი წაართვეს,
და აქეთ იმავ დღეს ყუჲლი წავართვით ოთხშაბათსჱ გიორგობისთვის შვიდსჱ
ბატონს ერეკლეს ცხენი წამოექცა საქმე სათუოდ გაუჵდა ასრე საძულად დასცა უც
ხო ფერს ფათერაკს მორჩა ეგრეთვე მეცამეტეს დღეს წარვიდა სანადიროდ ქარაფის ძი
რს იჯდა ჩამოაგდო ქვა დაეცა თითის წვერი ძვლითირთ მოჰკვეთა გონჯად დალეწა
ორს
თვეს ძლივ გაუმთელდა მისთვის არც თმოგვს იყო და არც ყუჲლს შეიყარა კოკოლამა
ყარახან წამოვიდა თმოგუზე მოსაშველებლად ვეღარ მოესწრა ციხე ორივ წაერთმევი
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ნა, ყველიდამე თმოგვს წავიდა დედისიმედი, იქიდამ ბატონი მანუჩარ ჯავახეთს
წავიდა, ფოსო და ჯა
ვახეთი დაარბია და გურგაქს ქაჯისციხე გაუბარაქიანა ბატონი ყვარყვარე, და ბატონი
მანუჩარ
ახალციხეს წამოვიდა, და ბატონი დედისიმედი თმოგვს დადგა, თმოგვის ციხეს რაც
დახირა უნდოდა
მიატანინა გააბარაქიანა, და თვალ შვენიერთან ელჩი გაგზავნა, ციხეების შოვნა
შესთვალა
და ურუმთ აშლა აცნობა, და ურუმთ საჩქარო ჵმა დაუვარდა, პატრონი დედის იმედი
ახალციხეს
შვილებთან მოვიდა: პატრონმან მანუჩარ, და პატრონმან ერეკლე ლაშქარი შეიყარეს
წავიდეს და ურუმთ პი
რს მიუდგეს, პატრონი ყვარყვარე ცოტად უგუნებოდ იყო, ის ვეღარ წავიდა,
ზღუდერს ჩავედით
ამასობაში ოთმანიანნი რვა ათასი კაცი ფებერვალს, კვ: ოთხშაბათს დღესა დაესხნეს
ყარახანს
გაუდრკა საილათოდ, წაუდგეს ურუმნი, და ათიოდე კაცი მოუკლეს, მობრუნდეს
გორი დაუწვეს
და იმავ ზარიშატში დადგეს, მობრუნდა ყარახან ექვსასი კაცი ახლდა დაესხა თავსა
ამოსწყვიტ
ნა ურუმნი და გააქცივნა სახელსა ზ~ა ღ~ჳსა, და გაემარჯვა ყარახანს, და აღივსნეს
საქონლითა და
იარაღითა მობრუნდა ბატონი მანუჩარ, და აწყუერს ჩამოვიდა: ამავე ქკ~სა გამოვიდა
ჯარი
ხვანთქრისა, და დაიპყრეს თავრიზი, ერევანი, განჯა, ყარაბაღი ვ~ე სულთანიადმდე,
და ყ~ლივე ადგი
ლი ადარბადაგანისა: ამავე ქ~კსა მაისსა კა: dღესა ოთხშაბათსა, წარვიდა მუხრან
ის ბატონის არჩილის შვილი ერეკლე სურამს ნესტანდარეჯან ქართლის
დედოფალთანა, დ~ფლი ღა

რიბად იყო, მისთან სამყოფლად ჩავიდა: ამასვე ქ~კნსა მიიცვალა აფხაზეთის კ~ზი
ევდემონ
ჩხეტისძე: ამასვე ქკ~ნსა mიიცვალა მეფეთმეფის გ~ის შვილი ბაგრატ, თვესა მაისსა კბ:
dა დედა მათი შარვაშიძის ქალი დედოფალი რუსუდან მიიცვალა, აგვისტოს, დ:
ამასვე
ქკ~სა მარიამობის თვეს, ზ: ზუთშაბათს დღესა, ხვანთქრის ლაშქარი, და ლალა ფაშა
მგელ
ციხეს მოადგეს: შეიბნეს სამშაბათამდის ყოველთ დღეთ ომში იყ~ნეს ციხოანნი
გოგორიშვილი
როინ, და მისი ძმა ბერი, ერუშნელი, და მისი ძმისწული ზურაბ იყვნეს მათის ყმითა:
და
ღ~ის შეწევნით უკუეყარნეს, და ციხე ჩვენვე დაგვრჩა ჩვენთა გაემარჯვა, პარასკევს
დღესა,
ჲ, მარიამობის თვესა, ქაჯისციხე, ველი, და თეთრციხე წაგვართვეს ურუმთა, და
ქაჯის
ციხის მეციხოვნენი ს~დ შემოეხოცნეს და თ, შაბათს დილასა ძურძანასა, და წინწალს
შუა
აზრუმისა, და ვანის ფაშა მოვიდეს, და სულთანი და ყარახან ბაზუქლუ. და კიდევ
მუღანლუს ბატო
ნი იქ შეიყარნეს მაჰმადი სულთან გორაზე წამოდგა, მისი ვინც იყო გვერდს მოიყენა,
და სხვა
ბატონები შეებნეს ურუმთა, პ~დ გაიმარჯვეს ყიზილბაშთა, და მერმე ურუმნი
მოერივნეს და
გაიმარჯვეს, მაჰმადი სულთან გამოიქცა: გარდაეხვეწა, იმავ კვირას, ი, მარიამობის
თვესა,
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პატრონი მანუჩარ ქაჯისციხეს შეეყრა, ვერც ლაშქრის ომსა, და ვერც ციხეების აღებასა
ვერ მიესწრა: ამილახორის შვილი ქოიარ მიეგება არტანს, და ორი ციხე მას შესძღვნა
ლალა
ფაშასა მარიამობის თვის ორსა: აგრეთვე არფაქსად ჰბირებოდა ექვსით ციხითა მას
წინათ, და
ხერთვისი, და ხუთი ციხე მას შეეძღვნა, და პატრონს მანუჩარს თან მიჰყვა, იმ წამს
გამოჰგვარეს
ციხეები გამოართვეს და ხახულისა სანჯახოდ მისცეს, პატრონმან მანუჩარ იზ: ამავე
თვესა
თმოგვის ციხე მისცა ლალა ფაშასა, ახალ ქალაქი უწინ წაართვეს კოკოლას მეციხოვნე
იდგა, და
იქიდამ მისცა თმოგვი, გაიარეს წავიდეს ტფილისის ქალაქზე, ის დაუთხან დაწვა და
გაეცალა ლო

რეს ჩავიდა, ტფილისს ჩავიდა, ფაშა დასვეს და გორს სანჯახი: დაუთხან ხვანთქართან
წავიდა, და
იქ დიდი პატივი მიაპყრეს, ორი საფაშო სარჩოდ გაუჩინეს, და თვითან კარზედ
შეინახეს: და მისი
ორნი შვილნი, ბაგრატ და ხოსროვ, მამას არ გაჰყვნენ, კახის ბატონის სიძე იყო ბატონი
ბაგრატ
სიმამრისას დადგა, და უმცროსი ძმა ხოსრო მირზა ისიც ძმასთან დადგა, და ბოლოს
ყაენის კარზე
ჩავიდენ: როდესაც ტფილისს ფაშა დასვეს, და გორს სანჯახი, მუხრანის ბატონის
შვილი პატრონი
ვახტანგ, ერისთავი ელისბარ, და ამილახორი ბარძიმ ერთად შეიყარნეს ლალა ფაშამ
ლაშქარი გაა
ძახა დედოფალსა, და ს~დ ქართლსა ესენი მივიდეს, და ამათის წყალობით ლაშქარი
დააბრუნეს,
თემი აღარ ამოსწყდა, მათ მათი მამული მისცეს, ოთხი დღე არ დააყოფინეს, და
დააბრუნ
ვეს მათს მამულში მოვიდეს სომხითართ ბევრი აწყინეს: ლაშქარი გამოეშვა ლალა
ფაშასა,
ამოიარეს ქართლი დაუდგეს იმერელნი წინა, და მწვედ ამოსწყვიდეს, მეორედ
ერეკლე დაემწყ
ვდია შიგა ომში პატრონის არჩილის შვილი, და მას გაემარჯვა უცხოფერად შებმულ
იყო
ცხენი ქვეშ გამოეკლათ მისთვის, თექვსმეტი მუზარადს ჰქონდა ნაკრავი ისარი,
ორმოცამდი, და
ვერც ჯაჭვი და ვერც მუზარადი ვერ გაეკვეთა. ერთი ჵრმალი ხანჯარს ჰსცემოდა
ხანჯრის ტარი
ზედ დაეჭრა, ექვსი აზნაურიშვილი მძიმედ დაუჭრეს დაუკოდეს, გამარჯვება
ერეკლეს დარჩა
გამოაქციეს თათარნი უფროსი ერთი დაჵოცეს და ამოსწყვიტეს, ენკენისთვეს ერთს
იმერელნი
შეიბნენ და გაიმარჯვეს, და ქართველნი, და ერეკლე ენკენისთვეს ი: შეიბნეს, და ს~დ
ამოსწყვიტეს:
ორავ ჟანდასშვილი მოვიდა, და ლალა ფაშათან პატრონს მანუჩარს ის მიუძღვა, ახალ
ქა
ლაქიდამ ფაშა, და პატრონი მანუჩარ ქართლს წავიდეს: ორ ავჟანდას შვილი
ქაიხოსრო აქათ
გამოეგზავნა: ქკ~სა სჳვ: ენკენის თვეს დ: ხუთშაბათს ქორწილი უყავით მასთან
პატრონის
შვილს თამარს, და საშინელმან აწყურისა ღ~ის მშობელმან და წ~ნ ნი~კზ, ქორწილი
ბედნიერად მოუჵდი
ნოს: ჭამა აგურიანში იყო თათართ შიშითა დია ჩვენი უგუნებო ქორწილი იყო:

1-28 სტრ., 264r
aგრევე კახი მეფე ბატონის ლევანის შვილი, პატრონი ალექსანდრე მიეგება ლალა
ფაშასა,
სათის ჭალას შეეყარა, და შაქისა, და შირვანზე წავიდეს: ამაზე შერაშ ანშაშვილი
მოვიდა ყაენიდამა თვალ შვენიერთან იყო, ეს ამბავი მოიტანა მანუჩარისა ლალა
ფაშასთან მისლ
ვა შეიტყო ყაენმან: თვალ შვენიერს კაცები გამოუგზავნა, სადგომი დააგდებინეს და
ყორ
ჩიბაშს მიაბარეს, მარიამობის თვეს, კვ: ორშაბათს დღესა დაიჭირეს თვალ შვენიერი,
შირვა
ნი დაიჭირეს, ციხე ააშენეს, და ოსმან ფაშა შეაყენეს მისით ლაშქრითა და
შემობრუნდეს
ალექსანდრეს შვილი არა გვამდის მოჰყვა, და დაბრუნდა ლალა ფაშა მუხრანს დადგა
გორი გა
ამაგრა, და მიესმა საქმე ესე შახუდაბანდას, მაშინ დედამან შახუდაბანდასამან,
ასულმან ო
თარ შალიკა შვილისამან მოიყვანა მეფე სვიმონ, და ვ~ა წესი არს ქართველთა
დედათა, ეგრეთვე ყო
ამან, წარმოუგზავნა ლეჩაქი საბურველი, ესე დედათა მომიხვევია ჵრმლისა შენისა
ხეტარსა ზ~ა
შენ იცი და ჵრმალმან შენმან, და აწ მოგვიცემია შენთვის სამეფო შენი საქართველო,
და სხვაცა მრა
ვალი საბოძვარი წარვედ და განამაგრე საქართველო, რ~ა არა წარგვიღონ ოსმალთა,
და იყავ თანა
მწე და ერთგულ საჵელმწიფოთა ჩვენთა: ხ~ მისცეს საბოძვარი ურიცხვი, და ესრეთ
წარმოემართა
მეფემ სვიმონ, და მოაბით მიოყვანეს ავადმყოფი, მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი
არჩილ
ერთის შვილითა, და ბევრი ტყვე თან მოიტანა: ღვინობისთვის ნახევარს მოვიდა,
ლალა ფაშა ქართლსა
ვე იდგა, მოვიდეს სომხითს, და დალაპარაკდეს, ავად მყოფი იყო მისით მიზეზით
ვეღარ ნახა, აიყა
რა ლაშქარი ღვინობისთვის ერთსა პარასკევს დღესა, მოდენა დაიწყო, აწყვერს
ვიდეგით ორშა
ბათს პატრონი მანუჩარ გამოეშვა წინათ მოვიდა, სამშაბათს პატრონი ყვარყვარე წინ
მიეგება
თვითონ ლალა ფაშაც მოვიდა, და გაღმა ლეკზე დადგა: ხუთშაბათს პატრონი
დედისიმედი გავიდა
ციხიდამა, და ლალა ფაშა ნახა, ანგარიში არ იქნებოდა, რაც ლაშქრისა და აქლემების
ჯარი

იყო: შაბათს ცისკრისას აიყარა, და წარვიდა პატრონი ყვარყვარე თან გაჰყვა
მოტყუებით, და
აღარ დაბრუნდა: პატრონი მანუჩარ თან წაჰყვა, ათს დღეს ძლივ ლაშქარი გაწმდა:
სამშა
ბათს დღეს ამბავი მოვიდა, პატრონი ყვარყვარე აღარ დაბრუნდაო: წაუდგა პატრონი
დედის
იმედი ჯაყამდის სდია, ვერ მიეწია აზნაურის შვილები, წაუყენა ვეღარ დააბრუნა,
ისრევ
დედისა და ცოლ შვილის გამოუსალმებელი წავიდა: ოლთისი სასანჯახოდ მისცეს,
იქივ მივიდა: პა
ტრონი მანუჩარ მოვიდა აწყვერს, მობრუნდა მეფე სვიმონ გორი აიღო, ქართლში
გაძლიერდა,
და ვისაც დ~ფლს, და ბატონის შვილს გიორგიზე ემტყუნეს, ზოგნი მეფეს დ~თს თან
გაჰყვნენ
ურემში, და ზოგნი იმერეთსა, და კახეთს გარდაიხვეწნეს: და ქსნის ერისთვის მამული
ზოგი ბატონს
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ნესტან დარეჯანს დედოფალს საუპატიოდ მისცეს, და ზოგი ბატონის შვილს მისცეს,
და ამილახორის
კასპი სვეტს ცხოველს შეუწირეს, და აზნაურშვილნი სახასოდ დაიჭირა, და გორის
მოურაობა სულ
ხან თურმანისძეს მისცა: მუხრანის ბატონის შვილი მუხრანის ბატონი ვახტანგ,
ტაძრად მიყვა
ნებას დღეს ჵელთ დაიჭირა პატრონმან, სვიმონ მეფემან, და კეხვის ციხეში ტყვედ
ჩააგდო: ლალა ფაშას ლაშ
ქარი, და მირზა ალი გამოეგზავნა პატრონს მანუჩართანა ქართლს გაეძახა, ქართლს
ვერ ჩაუვიდეს სადგერს
დადგეს და ამოსწყვიდეს სადგერი წმიდის გ~ის განძი წაჵდა: მეორედ კიდევ
სანჯახები გამოეგზავნა შეიყა
რა პატრონი მანუჩარ ჩაუხდა, და ზემო ქართლი დაერბივა: მოუვიდა კაცი პატრონს
ყვარყვარეს ოლთისს ა
ღარ დააყენეს, აზრუმს მიიყვანეს შობის წინა დღეს წაიყვანეს: მოუჵდა შაის ხუდაბან
დის ცოლი ბეგუმ შირვანსა, შეიბნეს ამოსწყვიდეს ლაშქარნი ციხე დაწვეს დააციეს,
ხაზინა ყვე
ლა ჵელთ დარჩა, თათარხანი ჵელთ დაიჭირეს, ყაზმინს ტყვედ წაიყვანეს მოერივნეს
ყიზილბაშნი
ოსმან ფაშა დემურყაფს უკურჩა, ჩავიდა ყაზმინს ბეგუმ, დაიჭირეს ბეგუმ
გამარჯვებული ჵელთა
ისიც მოკლეს და თათარხანიცა ყაენმან დააჵოცინა: ყაენი შაჰხუდაბანდ, [და] ცოლის
სიკ~დილს უკან

ყიზილბაშთ დაჩაგრეს, და ადრიბეჟანი და შირვანი ურუმთ დაიჭირეს, განჯის ხანი
შაჰვერდი სულ
თან კახეთს მივიდა, და ბატონს ალექსანდრეს შეეხვეწა: იმან შეხვეწილი კაცი
დააჭირვინა და ხონთ
ქარს გაუგზავნა: ქკ~სა სჳზ, მარტს კგ: პატრონი ყვარყვარე, და პატრონი მანუჩარ კოს
ტანტინუპოლის წარვიდეს აზრუმიდამა: აპრილს კ: ორშაბათს გადგეს: mას უკან
მოვიდა ამბა
ვი ბატონი თვალშვენიერი მარიამობისთვის ოცდა სამს ჵელთ დაიჭირეს:
ღვინობისთვის ა: ორშა
ბათს დღესა ალამუტის ციხეში ტყვედ წაიყვანესო: ჟ~ი შეიქმნა მაისსა, ლა: შაბათს
საღამოსა,
xოსიტა გააცხელა, საკანაფეს პატრონის ყვარყვარეს შვილი, ღ~ის შეწევნთ
გარდაიჵადა:
iვნისს ით: ბატონი ბექა გააცხელა, და ღ~ის შეწევნით მანც გარდაიჵადა: ბევრი
გააცხელა ჩვენ
ში, და არავის რა დაუზიანდა მეორედ მოვიდა ლალა ფაშა, და კარი აღაშენა
ტფილისის ქალაქს ლაშ
ქარი გაგზავნა, და ნუზლი შეუტანინა: mარიამობის თვეს, კვ: პატრონი დედის იმედი
გააცხელა
ხუთშაბათს დღესა, და ორშაბათს დღესა: bერის პატრონის ბასილისა, ჟამით
გაცხელება მოვიდა,
და საფარას საბურთეზე გაეცხელებინა, იმ წამს წაბრძანდა პატრონი დედის იმედი,
ორნი დედა შვილნი
ერთს კარავში დაწვნეს: ენკენისთვის გ: პარასკევი განთენდებოდა ღ~ი განრისხდა,
ბატონი ბასილი
მიიცვალა: იე წლისა და, ოცდა ორი დღისა, რამით ჟ~ა ბ: dა წამოვიდა პატრონი
დედის იმედი
მოაბითა ზღუდერს ჩამოვიდა, და ღვინობის თვეს უსკუდარიდამ პატრონის
შვილების გამოშვების მახა
რობელი მოვიდა: ამასვე ქკ~სა გიორგობის თვეს, პატრონი მანუჩარ მოვიდა
კოსტანტინუპო
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ლიდამა, ფაშობა ებოძა ხვანთქარსა, და სრულიად მისი მამული, ორს თვეს პატრონი
ყვარ
ყვარე თორთომს დაეყენებინა არა გამოეშვა: ქკ~ს სჳჲ: იანვარს ჲ: პატრონი ბექა ვა
ლიდამა გავაყენეთ: ლალა ფაშა წარსულ იყო, და ბექა ოლთისს დადგომილ იყო,
პატრონი ყვარ
ყვარე ღ~ის წინაც შეურცხვენელი, და კაცთანაცა ფალავანი დაეცა ხვანთქართანა, და
ქართ

ველობით გამოეშვა მისის საბატონოს წყალობა ექმნა: და მარტში მობრძანდა:
ივანობის თვეს ნა
ხევარს ბექა მოიყვანეს, და თვითან ორნივ ბატონები ლორეს წავიდეს, დაარბიეს და
გამარჯვებულნი
მოვიდეს: მას უკან მეორეს წელიწადს: sინან ფაშა მოვიდა და ტფილისს წავიდა, და
ორნივ თან
გაჰყვეს, პატრონი ყვარყვარე თრიალეთიდამ მოებრუნებინა, იმერეთს მოციქულად
გაეგზავნა
და პატრონი მანუჩარ თანა წარეტანა: ქკ~სა სჳჲ: მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი
მუხრანის ბატონი ვახტანგ მიიცვალა, ივანობისთვის დამდეგს: ქკ~სა სჳთ: პატრონ
მან მანუჩარ გვირგვინი იკ~ხა ფებერვალს, და ბექა კოსტანტინუპოლეს წაიყვანეს:
ამავე
ქ~კს მარიამობისთვეს, დ: პატრონი არჩილ მობრძანდა აწყვერს დიდი ხნის უნახავი,
და ძმანი
შევიყარენით, ღვინობის თვეს წაბრძანდა: aმავე ქკ~სა გიორგობისთვის კე: პატრონი
ყვარყვა
რე და მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი არჩილ მიიცვალა: ხ~ მეფემან სვიმონ
ყორღანას
შვილის კახაბერის ცოლშვილნი, და სახლეულნი ყ~ნივე შთააყრევინა კლდესა მას
გელიყარისასა, და იტ
ყოდენ პირველსავე მას ლექსსა, და სხ~ნი ნათესავნი მისნი ივლტოდეს რ~ნიმე
ყიზილბაშია, და რ~ნიმე
საათაბაგოსა შ~ა: ხ~ დაუთხანს ჰყვა ძე ერთი მეუღლისა თვისისა თანა, რ~სა ეწოდა
ბაგრატ
და შ~დ დაუთხანის წარსვლისა, არცაღა ეს დააყენეს ბიძასთან წარიყვანეს ყაენთან, და
მუნ გათათ
რდა: ამის ბაგრატის დედა მეყვისი იყო გვარით კახი ბატონის ალექსანდრესი ახლო:
ხ~ ჩამოვარ
და შური კახ ბატონსა, და მეფეს სვიმონს შუა დაჵოცისათვის ელიმირზონისა, და
ხოსრომიზას
თვის: და ესე ალექსანდრე უფრო მოყვრობდა დაუთხანს მიზეზისა ამისთვის დიდად
მოშურნე ექმნა
კახი ბატონი ალექსანდრე მეფესა სვიმონს: მაშინ ტფილისი და ციხე ტფილისისა
ეპყრათ ურუმ
თა, და მეფე სვიმონ იდგა დიღომს დედოფლითურთ: ხ~ კახი ბატონი ფ~დ მოშიში
იყო მეფისა სვი
მონის მიერ, ნუ უკ~ჲ ძვირი იჵსენოს ამოწყვედისათვის ცოლის ძმებისა თვისისა,
ოდეს დაჵოცა ა
ლექსანდრემ ძმანი თვისნი, იგინი იყ~ნენ ცოლისძმები მეფისა სვიმონისა: ამის
თვისცა მიესმა

ალექსანდრეს მცირითა კაცითა ყოფნა მისი დიღომს, შემოიყარნა კახნი და
წარმოემართა ღა
მით, და დაესხა უგრძნობელად მეფესა სვიმონს: ხ~ მეფემან სვიმონ თვით მხოლომან,
კნი
ნღა განარინა თავი თვისი სიკ~დილსა, მაშინ შეესია და იავარჰყო საჭურჭლე და ბარგი
მისი, და სირ
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ცხვილთა საფარველი დედოფლისა დისა თვისისა თჴთ მანვე ალექსანდრე აიცვა
წვერსა
ზ~ა შუბისა თჴსისა და იქმნა მრავალი უკადრისი საქმე და წარმოვიდა და დადგა მარ
ტყოფს ადგილსა რ~ლსა ჰქვიან ჭოტორი, ხ~ მეფემან სვიმონ შემოიყარნა სპანი
ქართველთა
და წარვიდა გულითა სრულითა ალექსანდრესა ზედა და წინათვე წარავლინა კაცი და
მი
უმცნო ესრეთ ვინათგან შ~ნ იკადრე ეგევითარი ბოროტი რ~ლი არა არს წესი მეფეთა
და მუხთლად დამესხი შეუგრად მძინარესა და აწ უწყოდე რ~ წარმოსრულ ვარ შენ
ზედა ბრძოლად და უკეთუ ხარ კაცი გამოცდილ მამაცობასა შინა, დამხვდი რ~ უმჯობ
ეს არს ომი გამოცხადებული უფროს ღალატად ნაქმარსამაშინ მივიდა მეფე სვიმონ
და შეიბნეს და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და მიეცა ძლევა მეფესა სვიმონს და
ქართველთა და
ივლტოდა ალექსანდრე და შეიპყრეს კახნი თავადნი რ~ლ მცირედნი ძნიად განერნეს
და წარმოვი
და მეფე სვიმონ გამარჯვებული და წარმოასხეს პყრობილნი კახნი დარბაისელნი და
დაა
ფიცეს მცხეთას სვეტსა ცხოველსა ზედა ესრეთ დააფიცეს კახნი ვ~დ: ღ~ნ სამართლის
მო
ქმედმან კახს კაცს ნურაოდეს გაუმარჯოსო ქართველს კაცს ზედაო არცა დი
დთა და არცა მცირეთაო, და ოდეს ესრეთ დააფიცეს მაშინ მიანიჭა ყოველთავე კახთა
წყალობა და ხალათები და ესრეთ განუტევნა იგინი მშვიდობით და არღარა ემტერებო
და მიერითგან და უკეთუმცა ენება მეფესა სვიმონს მაშინ დაიპყრობდა ს~დ კახეთსა
და ალე
ქსანდრესაცა ხ~ იქმნა ომი ესე: ქ~კს სჳთ: ქ~ეს აქეთ ჩ~ფპბ ჱ
ამისა შ~დ გამოვიდა დიდი ამირსპასალარი ხვანთქრისა მაჰმად ფაშა ჩამოვლო ზემო
ქართლი და აღიღო გორის ციხე და შეაყენნა მცველნი თჴსნი და თჴთ წარმოვიდა და
დაიბ
ანაკა მუხრანს და მუნ დახუ და მეფე სვიმონ შეყრილი, მაშინ იქმნა ბრძოლა ძლიერი
და ეკვეთნეს სპანი ქართველთანი ძლიერად და შეიბრალა ღ~ნ. და მიეცა ძლევა
ქართველთა

და გაემარჯუა მეფესა სვიმონს ამოსწყვიდნეს მრავალნი სპანი ოსმალთანი და
შეიპყრეს
ურიცხუნი კნინღა განერა თვით ფაშა და ივლტოდა მცირედითა კაცითა და შეიხვეწა
ციხესა
ტფილისისასაჱ ქ~ეს აქეთ ჩფპბ: ხ~ მეფე სვიმონ მოვიდა დი
ღომს და მოაწვია მუნ ყ~ნი თავადნი ქართლისანი ყალბიანად*<note> [.]აბიანად [...ნია
</note>და შემოკრბეს ყ~ნივე
დარბაისლის ცოლნი დედოფლისა თანა და აღიყარნეს დიღომიდამე განვიდეს ტბასა
ლილოსასა და დადგნენ მუნ მას ზედა რომელ არს გორა მაღალი, რამეთუ მუნ ახლდ
ეს ყ~ნივე დიდებულნი და მცირენი სპანი ქართველთანი თვით დედოფალი და
ჯალაბ
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ნი თავადთანი: ხ~ გამოვიდა ტფილისის ციხიდამე მროწეულნი ზროხათა მაშინ
გაუძახა მეფემან
სვიმონ მცირედნი სპანი თვისნი, და წარმოიღეს მროწეული იგი, x~ კაცნი იგი
ივლტოდეს, და გამო
ვიდეს ციხიდამ მრავალნი სპანი ოსმალთანი, და იყ~ნეს განწყობილნი მეფე და
სპანიცა ქართველ
თანი, მსწრაფლ მიეტევნეს იგინი ვ~ა ლომნი, და პ~ლსა კვეთებასა ზ~ა წარიქცივნეს
სპანი ოს
მალთანი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი მათგანნი, და უმრავლესნი შეიპყრნეს, და
უჭვრეტდეს თვით
დ~ფლი და დარბაისელთა ჯალაბნი თვალითა, და მისდევდეს ოტებულთა ოსმალთა
სპანი ქართველ
თანი, და ვ~ე ციხისა კარამდე სრვიდეს, და იპყრობდეს და ესრეთ განმარჯვებულნი
გამობრუნდეს
და მოვიდა მეფე სვიმონ სიხარულითა და ნაშოვრითა დედოფალსა თანა, და იყო
შვება და განცხრო
მა ზოგად ყ~თა შ~ს: ქკ~სა ო: პატრონს მანუჩარს უღალატეს ურუმთა, პატრონი
მორჩა, ორნივ ფაშანი მძიმედ დაიკოდნეს და გაიქცეს, და თემი ჩვენვე დაგვრჩა, და
ყაენი
განჯას მოვიდა, და პატრონს მანუჩარს ჩალაბურთი მოსცა: და პატრონს დედისიმედს
ხუთი დი
დი სოფელი: ქკ~სა სუა: თვალ შვენიერი ორმოდამ ამოიყვანეს, და ყაენთან მოიყვა
ნეს: ამავე ქკ~სა, მარტს, კდ: კვირას დღეს bზობას პატრონმან მანუჩარ მეფეთ მეფის პა
ტრონის სვიმონის ქალი, პატრონი ელენე მოიყვანა: ქკ~სა სუბ: მიიცვალა ბარათას
შვილი, კ~ზი ნი~კზ, და ნებითა და ბრძანებითა ღ~ჳთა კ~ზ იქმნა, ძე კახთა მეფისა
ლეონისა: თვესა
ფებერვალსა კჲ: დღესა შაბათსა: ამავე ქკ~სა, სარდალი ვარად ფაშა მოვიდა, ახალ

ციხეს საშენებლად ვეღარ დადგა, წავიდა და თემი ჩვენვე დაგვრჩა: შ~დ მცირედისა
კ~დ შეი
ყარა სპა თვისი, და წარვიდა ლორეს, რ~ ოსმალთა ეპყრა იგი: და ვ~ა მივიდა მაშინ
გამოვიდა ფაშა
სპითა მრავლითა, და ეწყვნეს ურთიერთას, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მისცა კ~დ
გამარჯვება
ღ~ნ მეფესა სვიმონს და ამოსწყვიტნეს მრავალნი ოსმალნი, რიცხვით ოთხას სამოცდა
ცამეტ
ნი: ქ~ეს აქეთ ჩფპვ: ქ~კსა სუგ: და აღიღო სიმაგრენი, და ქვაბები ვითარ ცხრა
ლორისანი, რ~ი ეპყრა ოსმალთა და თვით დაიპყრა თვინიერ ციხისა მის, და იგი
მხოლო ეპყრათ ოს
მალთა: მაშინ მიადგა ციხესა მას ლორისასა, აპრილსა ა: და აღიღო ივნისსა ი:
ამასვე ქ~კსა, ყაენმან სამცხე ამოსწყვიტა, ხ~ დაიპყრა მეფემან სვიმონ ს~დ ლორე, და
წარ
მოვიდა გამარჯვებული სახიდ თვისად: ხ~ შ~დ მცირედისა კ~დ შეიყარა, და მივიდა
ტაბა
ჵმელას, მაშინ ჰსცნა რა ასან ფაშამ იდუმალ გამოვიდა იგი ციხისაგან სპითა
მრავლითა: აგრ
ძნა ესე მეფემან, და ეწყვნეს ურთიერთას იქმნა ომი ძლიერი, და მისცა ღ~ნ
განმარჯვება
ქართველთა, და მაშინ მეფე სვიმონ გალომებული მიეტევა ერთსა წარჩინებულსა
ბეგსა ოსმალსა
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და წარიქცია იგი, და მივიდა კაცი იგი და შთაიჭრა დიდსა მას ჵევსა ტაბაჵმელისასა
ცხენითურთ
და ესრეთ თქმულ არს, ვ~დ არა მომკ~დარ არს კაცი იგი და ივლტოდეს ოსმალნი და
მოისრა მაშინ ოს
მალი კაცი ვითარ ხუთასი: ხ~ მიადგა ციხესა მას ტფილისისასა, და აღიღო გალავანი
ტფი
ლისისა, და უკან ციხე და შ~დ ამისა აღიღო დიდი ციხე იქით ტფილისისა, და ქალაქი
ტფილისისა
ცა, და მოსრნა ყ~ნივე რაოდენნიცა იყ~ნეს ციხესა მას შ~ა, და თვით დაიპყრა ყ~ივე:
მაშინ მი
ესმა რა საქმე ესე ხვანთქარსა, შეუძნდა ფ~დ, და წარმოავლინა უმრავლესნი სპანი
თვისნი
და უჩინა ამირსპასალარი ერთი ვინმე წარჩინებულთაგანი და მოვიდა ლორეს, და
აღიღო ციხე
ლორისა, და დაიპყრა ლორე, მოვიდა და დაიბანაკა ხატის სოფლისა ბოლოს, მაშინ
მეფემან სვიმონ

შეყარა სპა თვისი, მივიდა და დაიბანაკა ხრამის გაღმა, რ~ მოიპოვა ღონე რამე მეფემან
სვიმონ
და მოირთო ელჩად თვით, და მივიდა ფაშას თანა სვიმონ მეფისა მაგიერად, და
მიუთხრნა სიტყვანი ლიქ
ნისანი, ვითა თქვენცა გასმიან, თუ რაოდენნი ჭირნი და პყრობილებანი, და
ტყვეობანი მოწე
ვნულ არ~ნ ყიზილბაშთა მიერ ჩემ ზ~ა, და აწ არღარა ძალმიძს ესეოდენი სისხლი და
ბრძოლა ხვა
ნთქრისა და სპათა მისთა: რ~ საქმე ესე არა ნებითა ჩემითა მიქმნიან, ა~დ
მძლავრებითა ყიზილ
ბაშთათა, ამიერითგან არღარა მნებავს მონება ყიზილბაშთა, და აღმირჩევიეს
მორჩილება ხვან
თქრისა უფროს ყიზილბაშთა, და აწ უკუე თქვენცა გნებავს შევრიგდეთ, და ვიყვნეთ
მშვიდო
ბით, და აუწყეთ ხვანთქარსა დამონება ჩვენი, და ამიერითგან ვიქმნებით მორჩილ
ბრძანებისა
მისისა: ხ~ ვ~ა ესმა ფაშასა მას საქმე ესე, განიხარა ფ~დ, და მიუმცნო მეფესა სვიმონს
ვ~დ
კეთილად განგიზრახავს, და ჩვენცა სარწმუნოდ გვიჩნს სიტყვა შენი, აწვე გავრიგდეთ
და ამიერ
ითგან იყოს მშვიდობა, და ერთობა ჩვენ შ~ს, და წარმოვიდა მეფე სვიმონ სპათა
თვისთა თანა: მაშინ
განიმსტრო ბანაკი იგი ოსმალთა, და იხილა ყ~ივე საქმე ესე, და სიმაგრე მათი, და
სიმრავლე მებრძოლ
თა მათთა, და მასვე ღამესა წარვიდა მათ ზ~ა, შემოვლო ხატის სოფლის გორასა და
დაესხა თავსა ოს
მალთა, და მოსწყვიდნა მრავალნი პირითა მახვილისათა, სხ~ნი შეიპყრნა
უმრავლესნი, და გაემარჯვა
ძლიერად, და იავარ ჰყვეს ბარგი მათი, და წარმოიღეს საშოვარი ურიცხვი, და
მოვიდეს გამარჯვებული
ტფილისს, და განისვენა მცირედ, და კ~დ შემოიყარნა სპანი ქართველთანი, და იყო
მაშინ ათაბაგიცა
მანუჩარ სიძე მისი მის თანა წარვიდა, და მიადგა ციხესა დმანისისასა, რ~ მაშინ
ოსმალთა ძლიერად ე
პყრათ დმანისი, და ციხეცა დმანისისა: ხ~ აღიღო ციხე და დაიპყრა დმანის ჵევი, და
გარემონი ად
გილნი რ~ლი ეპყრათ ოსმალთა, მაშინ წარვიდა ათაბაგი მანუჩარ, და კ~დ იპყრა
საათაბაგო, და განძლი
ერდა ფ~დ მეფე სვიმონ: ხ~ ჟ~ა ამას შ~ა იყო მოსვენებით მეფე, და ს~დ საქართველო
რ~ ვერღა
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რა უძლეს ოსმალთა მოსლვად საქართველოსა ზედა: ქ~კსა სუ~ე: აქა შაჰხ
უდაბანდის შვილი, ამზაი მირზა დალაქმა მოკ~ლაჱ აქა მაწყვერელი გაგზავნეს კოსტა
ნტი ნეპოლეს და მესაპატიონი კაცნი მძევლად მისცნეს შალიკა შვილი ედიშერ შალი
კას შვილი ელია, და ამილახორის შვილი ქოიან და მძევლები დაუჭირეს, და პატრონი
მანუჩარ ვერღარა მიენდოჱ ამავე ქკ~სა, ახალციხე და გორი აღ
აშენეს ურუმთა აგვისტოსაჱ დასაბამითგან წელთა შვიდას ოთხმოცდა
თოთხმეტსაჱ მეფე სვიმონ საშველად მოვიდა აღარ შეაბეს მესხთა თემი დაარ
ბიეს და წარვიდესჱ ბევრ რიგი მოღალატე შემოდგეს პატრონს მანუჩა
რს ვეღარ დაუდგნა და ახალ დაბას ცოლი წაიყვანა და წავიდა პატრონი დედის იმე
დი, და დედა პატრონის ყვარყვარეს შვილი, პატრონი ქაიხოსრო: საკანაფეს ცი
ხეში. დადგეს და დიასამიძემან ელია დემოთიას ციხეს სავალინა შვილი საღალატოდ
შეუყენა უღალატეს ციხე წაართვეს და ბევრი საქონელი და სალარო დაიჭირესჱ
და გოგორისშვილმა ბეჟან ციხისჯ~ი, უკუიჭირა და მისცა ფაშასა შემოგვიყენეს
მოღალატენი და ვეღარც ჩვენ დაუდგენით და ჩავედით ახალდაბას, მარტს ნახევარს
გაზაფხულ ყაენი ხუდა ბანდის შვილი, აბასი მირზა გამოვიდა არდაველს მოვიდა
ოზბეგნი სუარასანს წამოეჭიდნეს დაბრუნდა იქითვე წავიდა და თვალ შვენიერს
სამჯერვე გაემარჯვა კიდეც დაჵოცნა ჵელთაც დაიჭირნა ყაენს მიუსხა ყაენმა მა
მულიც დიდი მისცა და ჯილდოცაჱ მერმე პატრონი მანუჩარ
აღარ მიენდო, ღონე ვეღარა მოიგონა რა დაგვიწყეს მოციქულობა, პატრონი დედის
იმედი, და პატრონი მისი შვილის შვილი პატრონი ქაიხოსრო გამოუგზავნეს ახალ
ციხეს ფაშას თანა შობის წინა დღეს ყიზილ ბაშთა განდევნეს შახუდაბან
და ყაენი და დასვეს მის წილად ძე მისი შააბაზ, და გამოვიდა ესე შააბაზ და
აღიღო თავრეზი და ყ~ივე ადარბადაგანი თვინიერ ერევნისა და ბაღდადისა და იყო
ფ~დ მწყალობელ შაჰბაზ მეფისა სვიმონისა, და კ~დ უფროსად განმდიდრდა მეფე
სვიმონ და განძლიერდა
და არღარა იყო მტერობა, რ~ ჰყვეს მშვიდობა ალექსანდრე მპყრობელმან კახეთისამან,
და მეფემან
სვიმონ: რ~ ჟ~ა ამას მოკ~და პატრონი იმერეთისა გ~ი, და დაჯდა კოსტანტინე, და
მცირედსა ხანსა შ~ა
მოკ~და კოსტანტინე, და დაჯდა ძმა მისი ლეონ, და მტერობდენ ურთიერთას
დადიანი მანუჩარ, და
ლეონ მპყრობელი იმერეთისა, რ~ ესვა ცოლად დადიანს მანუჩარის ასული კახის
ბატონის ალექსან
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დრესი ნესტან დარეჯან და ჰყვა დადიანს მანუჩარს მას თანა ძე ერთი, რ~ლსა ეწოდა
ლეონ, ამას
ჟ~ა შ~ა მოკ~და ცოლი დადიანისა ნესტან დარეჯან, და შეირთო ასული ათაბაგისა
თამარ,

ხ~ რაჟ~ს განძლიერდა მეფე სვიმონ, მაშინ განიზრახა დაპყრობა იმერეთისა,
შემოიყარა სპანი
ქართველთანი, და წარვიდა დაპყრობად იმერეთისა: სცნა რა ესე ლეონ მპყრობელმან
იმერეთისმან, შე
იყარა მანცა სპანი იმერთანი თვინიერ დადიანისა, და გურიელისა და წარვიდა და
დაიბანაკა გო[მ]ფან
თოს, და ეწყვნენ ურთიერთას იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და გაემარჯვა მეფესა სვიმონს,
და ივლტოდა
ლეონ მპყრობელი იმერეთისა: მაშინ დაიპყრა მეფემან სვიმონ იმერეთი, და
გამოართვა დი
დებულთა თავადთა მძევალნი და წარმოვიდა ქართლს, რ~ მას ჟამად გორის ციხე
ეპყრა ოსმალთა:
ამისთვის ვერა დაადგრა იმერეთს, და ოდეს წარმოვიდა მეფე სვიმონ მაშინ, კ~დ
დაიპყრა იმე
რეთი, და აღიღო შური დადიან ზედა, რ~ არა თანამწე ექმნა იგი მეფესა სვიმონსა ზ~ა,
და იწყეს მტერო
ბა ურთიერთას, შეიყარა ამიერ მპყრობელი იმერეთისა ლევან, და იმიერ დადიანი
მამია:
eწყვნენ ურთიერთას, და გაემარჯვა დადიანსა, და შეიპყრა მპყრობელი იმერეთისა
ლეონ და პყ
რობილ ჰყვეს იგი ოდიშს ციხესა შხეფისასა, და მუნ მოკ~და ლეონ: k~ეს აქეთ ჩფჟბ:
ქკ~ს სუჲ: სცნა რა ესე მეფემან სვიმონ, შეიყარნა სპანი თვისნი, და გარდვლო მთა
ლიხისა
და ჩავიდა ქუთაისს: k~ეს აქეთ ჩფჟგ: ქკ~სა სუთ: მაშინ ძმისწული ლევანისა ბაგ
რატ იყო ციხესა შ~ა ქუთაისისასა განმაგრებულ, მიადგა მეფე ს~ნ ციხესა მას, და აიღო
იგი
გამოიყვანა ბაგრატ ძმისწული ლეონისა, და სხ~ნიცა მრავალნი თავადნი
იმერეთისანი, და გამოარ
თო მძევლები და დაიპყრა მტკიცედ იმერეთი: dა წარმოიყვანა ბაგრატ თანა, და ოდეს
მოკ~და მპყრობელი იმერეთისა ლეონ უძეოდ რ~ არა დაშთა თესლი მისი, და
არღარავინ სხვა იყო
სახლსა შ~ა მათსა, თვინიერ ძე კოსტანტინესი როსტომ, და რაჟ~ს წარვიდა მეფე ს~ნ
ქართლს: ა
მან როსტომ მოიყენა დადიანი მამია: და მისცა ქალი დადიანმა, და წარმოიყვანა იგი,
და გააბა
ტონა, და დაიპყრა იმერეთი როსტომ: მიადგეს ციხესა ქუთაისისასა და აღიღეს იგიცა,
ხ~ რაჟ~ს
ესმა მეფესა სვიმონს საქმე, შეიყარა და წარმოვიდა: ამასვე ქკ~სა, გარდავლო მთა, და
მივიდა

1-28 სტრ., 268r
რაჭას, და აღიღო ციხე კვარისა და ციხე სკანდისა, და ციხე კაცხისა, მივიდა ქუთაის,
და აღიღო
ციხე, და დაიპყრა კ~დ იმერეთი, და ვერღარა დაუდგა როსტომ, და წარვიდა ოდიშს
დადიანისა თანა
მაშინ წარვიდა მეფე სვიმონ დადიანსა ზ~ა, ჩავიდა და დაიბანაკა ოფიშკვიტს
დიდებითა და ძალითა
მრავლითა, და წარიღო თანა ზარბაზნები დიდ დიდნი სახელოანნი, რ~ლი აწცა არს
ზუგდიდს, და
უდიდესი ზარბაზანი ართი არს რუხს დღესცა, მაშინ დადიანმან მოუგზავნა
მოციქული მეფე
სა სვიმონს, რათამცა პატივსდვას მას, და შეირიგოს სიძე მისი როსტომ, და მისცეს
სარჩო
მამული, და იყოს დამონებულ და მორჩილ ბრძანებისა თქ~ნისა, და მეცა ვიქმნები
დამორჩილებულ ვ~ა ერთი
თავადი შენი ერთგული და მონამორჩილი ბრძანებისა თქვენისა, და ესრეთ ერთობით
დაიმკვიდრე საქარ
თველო ვ~ა პ~ლ დავით აღმაშენებელმა: ხ~ მეფემან სვიმონ არა მოიხსენა
განლაღებულმან, თქ
მული იგი სოლომონისი, ვ~დ რაჟ~ს ამაღლდე ღ~ისა მიერ, მაშინღა უფროს ჯერ არს
შენდა დამდაბლე
ბა თავისა შენისა, რ~ არა უსმინა დადიანსა განზრახვა იგი ფ~დ სარგებელი მათი, და
უმჯობესი
ზოგად ყ~ლთათვის: მაშინ სილაღით და კადნიერებით მიუმცნო მეფემან სვიმონ, ვ~დ
ვერ ეგების
საქმე ეგე, ა~დ მოსრულ ვარ ბრძოლად თქვენდა, უკეთუ ძალგიძს წინა განწყობად
ჩვენდა, აჰა
ჟ~ი სიმჵნისა თქ~ნისა: ჰსცნა რა ესე დადიანმან მამიამ, შემოიყარნა ს~დ ოდიშარნი და
რ~ლნიმე
თავადნი იმერელნი, თანაგარდაყოლილნი როსტომისანი, წარმოემართნეს მსწრაფლ,
და განთიადისა
ჟ~ა დაესხა თავსა მეფესა სვიმონს უგრძნობელად, მაშინ მეფე სვიმონ და სპანი მისნი
შესხდეს,
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, ა~დ ჰსძლო სამართალმან დადიანისამან, და მიეცა
გამარჯვება ქართველთა ზ~ა:
რ~ ჰყვანდა ცხენი ორი რჩეული, ერთსა ეწოდა ფალავანი, და მეორესა შურდანი, რ~
იყო მეფე ს~ნ
მრავალგვარად გამოცდილი ბრძოლასა შ~ა, და პ~ლსავე ჯარის მიდგომას სცნობსა
უკეთუ გაემარჯ

ვებოდა მაშინ შეჯდებოდა ფალავან ზედა, და უკეთუ დაუმარცხდებოდა მაშინ
შეჯდებოდა შურ
დანსა ზ~ა, და წარმოვიდოდა, და არავინ უწყოდა ესე, გარნა საამ, თუქისტანის
შვილისა და მზერდა
ესე თურქისტანისშვილი საქმესა მეფისასა, რ~ლსა ცხენსა ითხოვსო, და ესრეთ იყო
ჩვეულება მისი.
მაშინ მოითხოვა შურდანი, ჰსცნა რა ესე თურქისტანის შვილმან, რ~ი იყო კაცი ყრმა
ახალ
ვაჟ კაცი, და მზერდა საქმესა მეფისასა: მოახსენა მეფეო რა არს [მეფეო] მიზეზი
შურდანზედ შეჯდომისა
თქ~ნისა, ნუმცა მიხილავს თვალითა ჩემითა ლტოლვა მრავალჯერ გამარჯვებულისა,
და სახელო
ვანისა თავისა თქ~ნისაო, და მე აქადამ შუბმოუქნეველი ცოცხალი არა წავალო:
მაშინ მიეტევა განმარჯვებული, შეისწრაფა რაზმთა შ~ა, სცა ოროლითა და
გარდააგდო კაცი
და ქმნა სახელი დიდი დამარცხებულსა ომსა შ~ა: x~ მეფემან სვიმონ სცნა რა გაჭირება
ომისა
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და გამარჯვება მამია დადიანისა: მაშინ უკუნ იქცა და წარმოვიდა, მარტო თავკაცად
ამო
ვლო იმერეთი, და მოვიდა კოლიბაურს. x~ ოდეს წარმოემართა მეფე სვიმონ, და
წარვიდა
ბრძოლად მამია დადიანისა მაშინ დაიბანაკა კოლიბაურს, მაშინ ერთმან ვინმე
დედაკაცმან
კოლიბაურელმან, მიართვა მეფესა სვიმონს შვილი თვისი, და ფ~დ ევედრა დედაკაცი
იგი რათამცა
იახლოს, და წარიყვანოს შვილი მისი: ხ~ მეფემან ს~ნ არა იახლა იგი და უბრძანა
დედაო,
ესე არა უწყი რ~ლ კაცითა მთვრალი ვარო, და რაჟ~ს ოტებული მხოლოდ წარმოვიდა,
მივიდა მუნვე კო
ლიბაურს: მაშინ დედაკაცი იგი სთოჵნიდა ახოსა, და იხილა დედაკაცმან მან მეფე
სვიმონ მომავალი
მარტო უკაცოდ, მიეგება დედაკაცი იგი, და იცნა მეფე სვიმონ, და ჰსცნა დედოფალმან
მან დამარცხ
ება მეფისა სვიმონისა: მაშინ მოახსენა ჵელმწიფეო კაცისაგან რომ მთვრალი იყაო,
ვეჭობ ახლა კი გა
მოგფხიზლებიაო: და რა ესმა მეფესა სვიმონს გაუკვირდა, და მადლობა შეწირა ღ~ისა
და წარვიდა:

მაშინ წარმოვიდა თურქისტანისშვილიცა და ყ~ნივე ქართველნი, და მრავალნი
ამოსწყდეს მუნ
და სხ~ნი წარმოვიდეს ოტებულნი, და დაშთა მუნ მრავალი საუნჯე, და დიდნი
თოფნი, და ზარბაზან
ნი რ~ლი არს დღესცა ზუგდიდს: ხ~ მეფემან სვიმონ გარდავლო მთა ლიხისა ჩავლო,
ზემო ქართლი მხო
ლომან თვინიერ კაცისა, და მივიდა კავთის ჵევს, რ~ ფ~დ დაშვრა და ვერღარა
ძალედვა სლვა, მიადგა
ერთსა მუნ მკვიდრსა მცირეთაგანსა გლეხსა, და ინება მუნ მცირედ ჟამ განსვენება.
და გამოვიდა სახლისა მისგან ქალი ერთი, და ვერა იცნა მეფე სვიმონ, მაშინ აწვია და
უსადგუ
რა კეთილად, და მოუმზადა სერი, და მიართვა მას, და მიართვა მცირედი საზრდელი,
და მერმე მოახსენა
ქალმან მან, და ჰკითხა ამბავი ლაშქრისა, და მეფისა თუ მეფე რა იქნა, ანუ
ცოცხლებით არისო, ა
ნუ გამოვიდა ომისაგან მშვიდობითო: ხ~ მეფემან უბრძანა არა უწყი რა მეფისაო: ამისა
შ~დ
ჰკითხა ქმრისა თვისისა და ანიშნა ნიშანი ქმრისა თვისისა, [და იტყოდა ნეტარ თმცა
ღ~ნ მოხედოს]
და უბრძანა არა უწყი რა მათი თუ რა შეემთხვა ლაშქართა მეფისათაო: ხ~ ქალი
დიდად მწუხარე
იქმნა, და ტიროდა მეფისათვის უფროს ვიდრე ქმრისა თვისისა, და იტყოდა ნეტარ
თუმცა ღ~ნ მი
ხედოს წყალობითა, და გვაღირსოს მეფისა სვიმონის ცოცხლებით გამოსვლა, და
სხ~ნი ყ~ნივე სპანი
მისნი ჭირისა მისისა სანაცვლო იყოსო : მაშინ ფ~დ მხიარულ იქმნა მეფე გულსა
შ~ა თვისსა ერთგულობისათვის დედა კაცისა მის, და მერმე წარვიდა სახიდ თვისად,
ამისა შ~დ მო
ვიდა ქმარი ქალისა მის, და უყო წყალობა ფ~დი მეფემან სიტყვითა მის ქალისათა, და
უბოძა
ყმა და საჵელო, და სხვა საბოძვარი მრავალი, და მიერითგან აზნაურ იქმნა კაცი იგი,
რ~ლ აწცა
არ~ნ ქვლივიძენი: ხ~ ესმა ლორის ციხესა შ~ა მყოფთა დამარცხება მეფისა სვიმონისა,
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მაშინ გამოვიდეს, და იავარყვეს რ~ლნიმე კერძონი საქართველოსანი, და დაიბანაკეს
ტაშირ
ზედა, და იყო სიხარული დიდი ოსმალთა შ~ს: ხ~ მეფემან სვიმონ კ~დ შემოიყარა
მცირედი

რამე სპანი ქართლისანი რაოდენნიცა დაშთომილ იყვნეს, და წარვიდა ლორეს
ოსმალთა ზ~ა, უგ
რძნობელად, და ეწყვნეს ურთიერთარს, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და გაემარჯვა
მეფესა, და ა
ღიღეს ციხე ლორისა, და მოსრნა იგინი პირითა მახვილისათა, და დაიპყრა ლორე, და
წარმოვიდა
გამარჯვებული სახიდ თვისად: ამისა შ~დ წარვიდა ზემო ქართლს, და მივიდა გორის
ჯვარს, რ~ ჟ~ა მას ეპყრა ციხე გორისა ოსმალთა მაშინ მეფემ სვიმონ დაჯდა გორასა
მას ზედა
გორი ჯვრისასა, და სმიდა ღვინოსა, და სჭამდა თრიაქსაცა, რ~ ესე ჩვეულება ესწავა
ყიზილბაშთა
შ~ა, ხ~ ოდეს განმხიარულდა ღვინითა და თრიაქითა, გახედა გორის ბოსტნებსა, და
იხილა ა
ხალი მწვანვილი: მაშინ უბრძანა მეფემან მუნ მყოფთა, აჰა რჩეულნო სპანო ჩემნო
ქართველნო, მნებავს ახალ აღმოცენებული იგი მწვანვილი მოღებად ჩემს წ~ე, და რა
საკად
რებელ არს ესე სიმჵნისა თქვენისაო: ესმა რა ესე ქართველთა, მყის ისწრაფეს და
განვიდეს
გაღმა გორის ბოსტნებსა შ~ა და დაგლიჯეს მწვანვილი: მაშინ დაუშინეს ოსმალთა
თოფი, და დიდნი
ზარბაზანნი, და მოკლეს კაცნი მრავალნი, დიდინი და მცირენი: რ~ მუნ მოკლეს
ბატონის
შვილი გოჩა რ~ლი იყო პაპის ძმისწული მეფისა სვიმონისა, და სხ~ნიცა მრავალნი
თავადნი და აზ
ნაურშვილნი ამოსწყვიდეს მწარეს ხახვისათვის: და მაშინ განგმეს მეფე სვიმონ, და ამა
სვიმონს,
უწინაცა სძრახევდენ ჭკვასა ტყვეობას უკან, და ყიზილბაშნი და ოსმალნი დელუ
სვიმონს
უწოდდენ რ~ლ არს ხელი: ხ~ შეუძნდა ფ~დ საქმე ესე, და შ~დ მცირედისა შემოიყარა
სპა
ნი ქართველთანი, და გარემოადგა ციხესა გორისასა, და ბრძოლა უყო ციხესა
გორისასა, და აღიღო
იგი, და ამოსწყვიდნა ყ~ნივე ოსმალნი მყოფნი ციხესა შ~ა: ხ~ ესმა რა საქმე ესე
ხვანთქარსა
განრისხნა ფ~დ ესეოდენისა სპათა მისთა ამოწყვედისათვის, არა თუ ერთგზის ა~დ
მრავალგზის, და
წარმოავლინა ამირ სპასალარი თვისი ვეზირი ჯაფარ ფაშა, და გამოატანა თანა
სიმრავლენი სპათანი
ურიცხვი: წარმოვიდეს და დაიბანაკეს ნაჵიდურს: მაშინ მეფემან ს~ნ შემოიყარნა სპანი
თვისნი,

მივიდა და დაიბანაკა თავსა საღირაშენისასა, და მერმე განიზრახა თვისაგან საქმე არა
კეთილი, და არა
აუწყა სპათა თვისთა: არამედ მინდობითა თავისა თვისისათა ჰყო საქმე ესე, და არა
ითხოვა
ღ~ჳ მიერ შეწევნა, რ~ ესრეთვე ქმნა მეფემან სვიმონ, და წარვიდა ათითა ცხენოსნითა
მარტო, და
წარიტანა ერთი საყვირისა მცემელი მექანარე, და ეგულებოდა განმსტრობა ბანაკისა
მის ოსმალთასა,
mოვიდა და გარდაადგა თავსა ნაჵიდურისასა, რ~ლ არს მცირე ეკლესია, და მუნითგან
განიხილა
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ბანაკი იგი ოსმალთა მაშინ უბრძანა მეფემან დაცემა ქანარისა და აღრივნეს სპანი
მათნი:
ხ~ ვ~ა ესმა ოსმალთა ჵმა საყვირისა თქვეს უცილოდ მოსლვა მეფისა სვიმონისა,
შეიჭურნეს მყის, და აღს
ხდეს ჰუნეთა ზედა, და მოეტევნეს ამიერ კერძო სადა მდგომარე იყო მეფე, და რა სცნა
მეფემან მოის
წრაფა სპათა თვისთა თანა, ხ~ მათ დევნა უყვეს ძლიერად, მიეწივნეს და იხილეს მეფე
სვიმონ, რ~ ცხენი
მისი შთაფლულ იყო ლიასა შ~ა ბოლოს ფარცხისისასა, და თვით მდგომარე იყო: ამას
ზ~ა მივიდეს ოს
მალნიცა და გარემოადგეს, და იწყო ბრძოლად მხოლომან, და რაოდენ ძალედვა
აჩვენა სიმჵნე თვისი,
ა~დ სიმრავლენი ოსმალთანი ზ~ა დაესხნეს და შეიპყრეს იგი: k~ეს აქეთ ჩქ:
მაშინ სცნეს რა მეფობა მისი განიხარეს ფ~დ, და მსწრაფლ იჵმიეს სივლტოლა
აიყარნეს და
წარვიდეს ლორეს, მაშინ მიესმა ქართველთა საქმე, რ~ გ~ი ძე მეფის სვიმონისა მუნ
იყო ქართველთა
შ~ს, წარმოუდგეს ოსმალთა უკან, და დევნა უყვეს ძლიერად, და ვერღარა მიეწივნეს:
მაშინ ოსმალ
თა აღიღეს ციხე ლორისა, და შეაყენეს მცველნი თვისნი, და წარვიდეს და წარიყვანეს
თანა: ხ~ მეფე
სვიმონ, და მიიყვანეს სტამბოლს: ხ~ გ~ი ძე მისი განაგებდა ქართლსა, წარავლინა კაცი
სტანბოლს
და აღუთქვა საჵსარი მამისა თვისისა: ხ~ მათ ჰსთხოვეს საჵსარი მრავალი, და
აღუთქვეს განტევება
მეფისა სვიმონისა: ხ~ ხვანთქარმან მიუმცნო მეფესა სვიმონს დადება ხარკისა
საქართველოსა

ზ~ა და დამორჩილებად ბრძანებისა მისისა: ხ~ მეფემან სვიმონ არა ნება ჰსცა,
ამისთვის რომე ყაენის
ბეგარა ქართლსა შ~ა ამან განაწესა კომლის თავს გლეხზედ მარჩილი ასი: რ~ ამა
თეთრითა იყიდ
დეს ტყვესა შვიდსა, და წარუგზავნიდეს ყაენსა: მაშინ გ~ი ძემან მეფისა სვიმონისამან
აღიღო
ყოველივე საუნჯე მამისა თვისისა, ანუ რ~იცა თვისი ჰქონდა, და სხვა სადაცა
მონასტრებისა საქონელი
იყო, ანუ რ~იცა ქართველთა დარბაისელთა ჰქონდათ მოკრიბეს ზოგად, და
წარგზავნეს სახსრად
მეფისა სვიმონისა, და ვ~ე საქონლისა მისლვადმდე მიცვლილ იყო მეფე სვიმონ
საპყრობილესა შინა,
და ესეოდენი საუნჯეცა მუნ დაშთა: ხ~ იყო მუნ სტამბოლს ერთი გორელი ვაჭარი,
რ~ლსა ეწოდა
დიაკვნის შვილი, და ამან იშოვნა ძვალნი სვიმონ მეფისანი, და წარმოიღო იგი, და
მოართვა გ~ის და დედო
ფალსა ნესტანდარეჯანს, და ყვეს გლოვა დიდი, და დამარხეს სამარხოსა თვისსა
მცხეთას:
ხ~ რ~ლმანცა მოიღო ძვალნი მისნი იგი დიაკვნის შვილი ყოვლითურთ სახლეულით
მისით გაააზატეს
და შესწირეს პატიოსანსა, და ცხოველს მყოფელსა ჯ~ის მონასტერსა, სალხინებელად
და საოხად მე
ფისა სვიმონისა, და არ~ნ აწცა გორს დიაკ~ნის შვილები ყმანი ჯ~ის მონასტრისანი, ხ~
გიორგიმ
დაიპყრა ქართლი, და მეფობდა კეთილად, ამისა შ~დ შემოიყარნა ქართველნი, და
წარვიდა ლორესა ზ~ა, და აღიღო
ციხე, და დაიპყრა ლორე მეფემან გ~იმ, და ამას ჟ~ა შ~ა მიიცვალა მპყრობელი
იმერეთისა როსტომ, k~ეს, ა
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ქეთ ჩქიდ: და არა დაშთა როსტომს ძე, ხ~ ჰყვა ნაშობი მჵევლისა, რ~ლსა ეწოდა გ~ი,
და ესე გააბატო
ნეს იმერელთა: ამავე ჟამთა შ~ა მოკ~და დადიანიცა მამია, და დაუშთა მას ძე ერთი სა
ხელით ლევან, ესე იყო ნაშობი კახის ბატონის ასულის ნესტან დარეჯანისა: ესე ლევან
წარმოიყვა
ნა კახმან ბატონმან ალექსანდრე პაპამან მისმან, და აღზარდა კახეთს: ხ~ შ~დ მამია
დადიანისა
ესე ლევან ძე მისი წარმოიყვანეს ოდიშართა, და დასვეს დადიანად: ამასვე ჟამთა შ~ა
წარმო

ემართა ყაენი შაჰაბაზ აღებად ერევნისა: მაშინ იჵმო ყაენმან მეფე გ~ი, და კახი ბატონი
ალე
ქსანდრე სპითა მათითა, და წარვიდეს, და რა მივიდენ დიდად მოეწონა შაჰაბაზს
სპანი ქართველთა
და კახთანი, და უბრძანა ყ~თავე სპათა მისთა იერიში ერევნის ციხისა: მაშინ სიმჵნე
დიდი აჩვე
ნეს ქართველთა უმეტეს ყიზილბაშთა, და მივიდეს მეწინავედ, და აღიღეს ციხე
ერევნისა, და დაიპ
ყრა შაჰაბაზ ერევანი და შეაყენა ციხესა შ~ა სპანი თვისნი: ხ~ ჰსთხოვა შააბაზ მეფესა
გ~ის ლორე, და ციხე ლორისა, და შეუძნდა ფ~დ, და რ~ არა ეძლო უარი შაჰაბაზისა,
და დაანება ლორე,
და დაიპყრა ციხე ლორისა შააბაზ , და შეაყენნა სპანი თვისნი, და მიიქცა სახიდ
თვისად: რ~ იყო
ყაენი შააბაზ კაცი მზაკვარი, და აღსავსე ყ~ითავე სიბოროტითა, პ~დ ესე წყალობა უყო
მეფესა
გ~ის ერთგულობისა ნაცვლად მამისა თვისისა: მაშინ წარმოვიდენ მეფე გ~ი, და კახი
ბატო
ნი ალექსანდრე სამყოფსა თ~სსა და შ~დ მცირედისა წარმოვიდეს ძენი კახის ბატონის
ალექსანდ
რესი დავით და გ~ი, და ესტუმრნეს მეფესა გ~ის მამიდას შვილსა თ~სსა: მაშინ
მიეგებნეს წინა
ავლაბარში მეფე გ~ი, და განიხარეს ნახვა ურთიერთას, და წარმოუძღვა და დააყენა,
და ისტუ
მრნა იგინი კეთილად, და უმზადა სერი დიდი, და იყო ლხინობა და გამოჩვენება
დიდი, და ესრეთ იყ~ნენ
დღესა რაოდენსამე, და მერმე კ~დ შინაგან თვისსა მოაწვივინა იგინი, და წარვიდა
დავით, და რაოდენნი
მე კახნი იახლნეს თანა: ხ~ გ~ი მიზეზ ჰყო სნეულება ბევრთა ღვინისა სმათა მიერ და
არა წარვიდა
მაშინ შეექცეს ლხინსა იგინი: ხ~ გ~იმ უმცირესმან ძმამან დავითისამან განიზრახა
ზრახვა ბო
როტი ძმისა თვისისა დავითისათვის, და ეგულებოდა ღალატად სიკ~დილი მისი: ესე
ბოროტი აღრჩევა
გაანდო ერთგულთა ყმათა თვისთა: რ~ იყო ესე გ~ი კაცი გამცემი, და მოყვარე ყმათა,
და იყ~ნენ კახნი
უმრავლესნი ამის კერძო, და ერთგულნი დიდად: ხ~ უხუცესი ძმა მისი დავით იყო
კაცი კად
ნიერი და მრისხანე, ამისთვისცა დიდად ერთგულ იყ~ნენ გ~ისა კახნი, მაშინ
შემოიფიცა ერთგულნი
ყმანი თვისნი გ~იმ, და დაასკვნეს ღალატად სიკ~დილი დავითისა ღამესა მას, რ~
ეგულებოდათ

ღვინითა მთვრალსა ღალატი დავითისი, და იმარჯვებდა ჟ~ა აღსრულებად ძმისა
მკლველებრთა გუ
ლის სიტყვათა წარმწყმედელთა სულისათა, ხ~ იყო ვინმე მათ შ~ა მყოფი ღ~ის
მოყვარე კაცი ჩოლაყა
1-28 სტრ., 270v
შვილი, და ამან არა თავს იდვა დაფარვად საქმე ესე, ა~დ წარვიდა, და აუწყა დავითს
ღალატი იგი მის
თვის განმზადებული: მაშინ დავით აღდგა მყის სერისა მისგან და წარმოვიდა რ~ ვერ
აგრძნა საქმე
ესე მეფემან გ~იმ, და მივიდა დავით კარავსა ძმისა თვისისა გიორგისსა, და იხილა ძმა
თვისი აღჭურვილი
კარავსა შ~ა და ჰრქვა დავით ძმაო ვის ზ~ა აღჭურვილხარ, ანუ ვის ზ~ა მიმავალ ხარ
ბრძოლად: ხ~ მან
ვერა რაჳ სიტყვა უგო, და შეიპყრა იგი, და მის თანა შეთქმულნიცა იგი კახნი, და
წარიყვანა იგი
და პატიმარ ჰყო ციხესა შ~ა თორღასა, და თორმეტნი ყმანი მისნი ჭოეთის ციხიდამ
გადმოყარნა.
და დაჵოცნა, და თვით დაიპყრა კახეთი, და იქმნა ურჩ და წინააღმდგომ მამისა
თვისისა ალექსანდრესი,
რ~ მძლავრებით მიუღო კახეთი, და თვით დაიპყრა, და იბატონა თვესა ექვსსა, და
მერმე ურჩებისა მის
თვის ეწია მსწრაფლ გულისწყრომა ღ~ჳ, და მოკ~და იგი და შ~დ კ~დ იპყრა კახეთი
ალექსანდრემ, და გამო
იყვანა ძე თვისი [...]გ~ი პატიმარი ციხისაგან, და რ~ სხვა არღარა ჰყვა ძე თვინიერ
მისსა:
ხ~ დავითს ესვა ცოლად ასული მუხრანის ბატონის აშოთანისა, და ესე იყო ღვაწლ
მრავალი, და სამ
გზის სანატრელი, დედათა შ~ს ახოვანი დედოფალი, და მოწამე ყ~დ ქებული ქეთევან:
და ამას დაუშთა
დავითის მიერ ძე ერთი ყრმა მცირე თეიმურაზ, და ფ~დ შიშნეულ იყო, და ზრუნვიდა
ქეთევან მხო
ლოდ შობილისა ყრმისა მისისათვის, ნუ უკ~ჲ ძვირი იჵსენოს გიორგიმ, რ~ლ ჰყო
ძვინად მის ზ~ა დავით, ამის
თვისცა ქეთევან იჵმია გონიერება კეთილი, და წარგზავნა ძე თვისი თეიმურაზ შააბაზ
ყაენთანა, და
წარჰყვა თანა შერმაზან ჩოლაყაშვილი: ხ~ მივიდეს რა დიდად პატივ ჰსცა შააბაზ, და
ითვისა
ვ~ა ძე თვისი, რ~ მაშინ დიდად წადიერ იყო შააბაზ, და ღონეჰყოფდა დაპყრობად
საქართველოსა:

ხ~ ალექსანდრეს მპყრობელსა კახეთისასა პ~ლ ოდესმე მიეცა ძე თვისი კოსტანტინე
შააბაზ ყაენისა
თვის, და აღზარდა სჯულსა თვისსა ზ~ა: ესე კოსტანტინე წარმოგზავნა შააბაზ, და
წარმოატანა თანა სპანი შირვანისა და ყარაბაღისანი, და ჵელითა კოსტანტინესითა
წარმოუგზავნა
მამასა მისსა ალექსანდრეს ხალათი: მაშინ შააბაზ მზაკვარებითა თვისითა აღჭურა და
ამცნო
კოსტანტინეს ვ~დ არღარავინ დაშთომილ არს სახლსა მამისა შენისასა თვინიერ შენსა,
წარვედ და უ
ღალატე მამასა შენსა, და დაიპყარ შენთვის კახეთი, და მეცა ვიყო თანაშემწედ შენდა,
და მიიღო ჩემგან პატივი და წყალობა ურიცხვი: ესე აცთუნა ბოროტმან მან, და
წარმოგზვანა მკუ
ლელად მამისა, და ძმისა თვისისა: ხ~ მან უბადრუკმან ირწმუნა განზრახვაჳ ესე
ბ~რტი, ჶ დიდი
ესე უგუნურება, რ~ ვინ სადა იხილა თვინიერ სულელთა, და ხელქმნილთა რ~ამცა
სარწმუნო იქმნა
განზრახვათა მტერისათა: მაშინ წარმოემართა კოსტანტინე, და რა მოიწია საზღვართა
კა
ხეთისათა, მაშინ წარავლინა კაცი, და მიუმცნო მამასა თ~სსა ალექსანდრეს, ვ~დ
წარმოვედ დასტუ
1-11 სტრ., 271r
რითა შაჰაბაზისათა, რ~ ფ~დ მსურის ხილვად შენდა, მაშინ ფ~დ განიხარა ალექსანდ
რემ, და წარვიდა და თანა წარიყვანა ძე თვისი გ~ი, და მიეგება წინა: იხილეს რა
ურთიერთას
განიხარეს სიხარულითა დიდითა, და განისვენეს მცირედ: მაშინ მიუძღვანა
კოსტანტინემ ხა
ლათი იგი რ~ლი წარმოეცა შააბაზს ალექსანდრესთვის და იყ~ნენ მუნ შვებით და
სიხარულით:
ხ~ კოსტანტინეს აშფოთებდა ბოროტი იგი გულისთქმა, და აღდგა მკლ~ელად მამისა
თვისისა და
ძმისა: დღესა ერთსა განაზრახნა სპარსნი იგი შირვანელნი, და განიგულა წარწყმდა
სულისა
თვისისა, და სიკ~დილი მამისა, და ძმისა თვისისა, მაშინ მიუწოდა ალექსანდრეს, და
გიორგის.
ქ: სამი დედანი ვნახე ამის მეტი არ ეწერა, და სიტყვანიცა და ლექსნიცა ესრეთ
ეწერნეს:
სხვა თუ არის სადმე მეტი, ან თვით ამისსავე ავქსონს ლექსსა და სიტყვას
დაუწუნებთ,

თქვენ იცით და მან: მე შენდობილმცა ვიყო აღმწერი აღმომკითხავთაგან, ცოდვილი
ზაქარია,
ძე დეკანოზისა, უღირსი მღდელი აგვისტოს: წელს ქ~ესით, ჩღჳა,

