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´ატიორანნო და დიდებსლნო უართველნო ჟამთა ვითარებირგ~ნ
უართლირ ცცორებ~ჲ გ~ნრქვნილ იქო რ~იმე მწერალთა მ~რ და რ~ა მე ჟ~მთა
ვითარებირაგ~ნ არფარა წერებსლ იქო: ც~ მეცსთემ~ნ ვაცტანგ შემან
ლეონირამან და შმირ წსლმ~ნ რაცელოვნირ: გ~ირამ~ნ ღევკრიბნა მეცნიერნი
კ~ცნი და მოიცვნა კაცრად უართლირ ცცოვრებაები პოვნა: და კ~დ გს
ძარნი მცცეთირანი გელათირანი და მრავალთა ეკლერიათა და დადბ~ლნი
და ღეამოწმნერ რ~ი განრქვნილ იქო განმართერ და რცვათა წერილნი
მოიჴსნერ რ~ი მე რომეცთა და რპარრთა ცცოვრებირაგ~ნ გ~მოიცსნერ
და ერრეთ აფწერერჭ
პ~დ ვაჴრენოთ: ერრეთ რ~ რომეც
თა და უართველთა რანთა და მოვაკნელთა ჱერთა და ლეკთა მეგრელთა
და კავკარიანთა ამ~თ ქ~თა ერთი იქო მამაჲ რაცელით. თარგამორ ერე თა
რგამორ იქო შე თარღირი შირა ავანანირა შირა იატეთირა შირა ნოერრაჭ
და იქო ერე თარგამორ კაცი გმირი და ღ~დ გ~ნქოტირა ენათარა ოდერ აფა
ღენა ნებროთ ბ~ჲბილოანრ გოდოლი და გ~ნქვნერ მსნ ენანი და გ~ნიბნინერ
მსნი ქ~ლრა უ~ქნარაჭ და წარმოვიდა ერე თარგამორ ნათერავით~რთ მირი
თ: და დაემკჳდრა ორთა მთათა ღ~რ კ~ცთა ღესვალრა არარატრა
და მარირარა და იქო ნათერავი მირი დიდი და სრიცცჳ. რ~ ერცნერ ცო
ლნი მრავალ შენი არსლი ღვილნი და ღვილირ ღვ~ლნი შეთა და ა
რსლთა მირთანი რ~ ცცონდა იგი ეუსრარ წელ და ვერფარა იტევდ
ა უვექანარა არარატირა და მარირირარა უვექანარაჲ იგი რ~ი წილ
ით ცდომოდა ერე არრ რაზფვარი უვექანირა მირირაჭაფმორა
ვლით ზფვაჲ გსრგანირა გსრგენირა რ~ლრა აწ გილანირ ზფვად რაცელრდებ
ენ: დარავლით ზფვაჲ პონტორა რ~ლრა აწ ღავ ზფვად რ~ცელ
რდებენჭ რამცრეთით მთაჲ ორეთირა რ~ლ არრ უსრთთა უვექანა
რა პირირ პირ მიდიირაჭ ყრდილოთ მთაჲ კავკარია რ~ლრა რპა
რრნი იალბსზრ სწოდებენ: ც~ ღვილთაგ~ნ თარგამორირთა გამოყ
ნდერ კ~ცნი რვანი გმირნი შლიერნი და რაცელოვანნი რ~ლთა
რაცელები ერე არრ: hაორ მეორერ: kართლორ : მერამერ: bა
რდორ: მეოთცერ: mოვაკან: მეცსთერჭ lეკორ მეუვრერჭ Éერ
ორ: მეღვიდერ: ±ავკარ მერვერა: ეგრორ: ერე რვანი ი
ქვნერ გმირნი. ცოლო წაორ სმეტერ გმირი იქო ქოველთ
არა: რ~ ეგე ვითარი არაოდერ ქოტილ იქო არცა წქ
ლირ რფვნირ წინათ და არცა ღ~დ ტანითა შალითა და
რიმჴნითა: ც~ ვერფარა იტევდა უვექანა არარატირა და
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მარირირა გ~ნსქო თარგმორ უვექანა და ნათერავი თ~რი რვათ
ა ამ~თ გმირთაჭ nაცევარი ნათერავირა მირირა: და ნაცევ
არი და სმძობერი უვექანირა მირირა მირცა: წაორრ ც~ ღვიდთა
ამ~თ მირცა ცსჱდრი მათი არშანგებირაებრ მათირა წარმ
ოიქვან~ნა ღვიდნი იგი ყრდილოთ კერშო და გ~ნსქსნ~ნა უვე
ქანანი ფირრებირა ებრ მათირა: mირცა უართლორრ და ს
ყინა რაზფვარი აფმორვლით ჱერეთი და მდინარე ბე
რდსძირი დარავლით ზფვაჲ პონტორი რამცრითთ მთაჲ რ~ი
მიწქვებირ ბერდსძირ მდინარირ თავრა და მთაჲ რ~ი მიწქვე
ბირ დარავლით კერშო რ~ირა წქ~ლი გ~რდმოდირ ყრდილოთ
კერშო და მიერთვირ მტკვარრა რ~ლ მიწქვებირ მთაჲ ღ~რ
კლარძეთრა და ტაორ ვ~ე ზფვამდირ და ყრდილო რაზფვა ფადო
რა რ~ლრა აწ წუსიან ლიცი და ამათ რაზფვართა რაღსალ მირ
ცა ქოველი უართლორრ: ც~ bარდორრ მირცა მტკსარრ რამჴრით
ბერდსძირ მდინარითგ~ნ ვ~ე რადა ღეკრბებიან მტკვარი და რ

აჴრი და მან ბ~ჲრდორ აფაღენა უალაუი ბ~ჲრდავი და დ~ეღენა
მსნჭ დაჭ mოვაკანრ მირცა მტკვარრა ყრდილოთ მცირირა ა
ლაზნირა ღერართავითგ~ჲნ ვ~ე ზფვამდე. და ამან აფაღენა უა
ლაუი მოვაკნეთი და დაემკჳდრა მსნ: ც~ Éერორრ მირცა უვექ~ნა
მტკსრირა ყრდილო მცირირა ალაზნირ ღერართვიდგან ვ~ე ტ
ქე ტბ~ჲმდე რ~ლრა აწ წუვიან გსლგსლა. და ამან ჱ
რორ აფაღენა პ~დ უ~ლაუი ღერაკრებელთა ღ~რ ორთავე ა
ლაზანთარა. და სწოდა რაცელი თ~რი ჱრეთი. და მირ გამო
წუვიან ჱრეთრა ჱრეთი და აწ მირ ადგილრა წუვიან ცორა
ნთაჭ eგრორრ მირცა უვექანა ზფვირ ქსრირა და სყინა რა
ზფვარი აფმორავლით მთაჲ მცირე რ~ლრა აწ წუვიან
ლიცი დარავლით ზფვაჲ მდინარე მცირირა: რ~ ცაზარე
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თირა რადა წარრწვთებირ წსერი კავკარირა. ც~ ამან ეგრორ აფ
აღენა უალ~უი და სწოდა რ~ცელი თვირი ეგრირი აწ მ~რ ადგილრა წ
უსიან ბედია. ც~ კავკარიათა ყრდილოთ არა იქო ცსედრი თარგამორირა
ა~დ იქო არა კ~ცი კავკარიანთა ყრდილოთ და სმკჳდრო იქო უ~ქნა იგი
კავკარიითგ~ნ ვ~ე მდინ~რემდე დიდად რ~ი ღერდირ ზფ~ჲრა დარსბ~ჲნდი
რარა. ამირთ~რ გ~მოიქვ~ნნა მრ~ვლთა გმირთაგ~ნ ორნი გმირნი ლეკან
და კავკარი. და მირცა ლეკანრ ზფსითგ~ნ დარსბ~ჲნდირათ ვიდრე
მდინ~რემდე ლომეკრა ყრდილოთ ვიდრე მდინ~რედმდე დიდად ცაზარეთ
ირათ. და მირცა კავკარირ მდინ~რეთგ~ნ ლომეკრ ვიდრე დარ~რრლდმდე
კავკარირა დარავალითჭ x~ წაორ დაემკსიდრა რ~ქოტელთა მ~მირა
თჳრირა თარგამორირთა და დაიპქრა უ~ქნა ყრდილოთ ვითა და
გვიწერია რ~მჴრით მთით ორეთირითგ~ნ აფმორ~ვლით ვ~ე ზფ~ჲდმდე
გსრგანირაჭ dა დარავლით ვიდრე ზფ~ჲდმდე პონტორა. და ამ~თ ღჳდთ
ავე გმირთა ზ~ა იქო გ~ნმგებელ და ო~ წაორჭ dა ერე ქ~ნი იქ~ნერ
მორყილ წაორირა. და ერე რვანივე ერთ~ბით წმონ~ბდერ ნებროთ
გმირრა რ~ი იქო პ~ლი მეტე ქ~ირა უ~ქნირა ღემდგომად ამირა მცირედთა
წელიწ~დთა მოსწოდა წაორ ღსიდთა მ~თ გმირთა ღემოკრიბნა და
წუ~ჲ მ~თ მოგსცა ფ~ნ მ~ფლმნ შ~ლი და რიმრ~ვლე ნ~თერ~ვირა ყ~ნირა აწ
ღეწევნითა ფ~ირა დამბ~ჲდებლირათა ვიქვნეთ არა ვირა მონა. და
არა ვირ ვმრ~ცსროთ თჳნიერ ფ~ირა დამბადებელირათა ეწამნერ
ღვიდნი იგი გმირნი და დასმტკიცერ გ~ნზრაცვა იგი. და გ~ნსდგერ ნებ
როთრ. და არფარა. მირცერ ცარკი. და ეზრ~ცნერ რცსითა ვიეთმე
ნ~თერ~ვთა და და სორგსლდერ რც~ნიცა ნ~თერ~ვნიჭ m~ღნ გ~ნსწქრა ნებ
როთ და ღემოკრიბნა გმირნი მირნი და ქ~ნი რ~ნი ერყდერ რპანი მირნი და
მომართა თარგმანორანთა. ც~ წაორ მოსწოდა ღსიდთავე გმირ
თა და ქ~ავე ნ~თერვრა თარგამორირრა. და ღეეწივნერ რც~ჲნიცა ვინმე
ნ~თერ~ვნი დარავლეთირ~ნი ღეკრიბნა წაორ ერე ქ~ნი და დადგა შირრა მარი
რირ~რა. და ვ~რ მოადგა ნებროთ უ~ქნარა ადარბ~ჲდაგნირ~რა და დადგა მსნჭ
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¦არავლინნა გმირნი რ~მეოცნი და მ~თ თ~ა რპანი შლიერნი წქობ~ჲდ
თარგამორ~ნთა ც~ ვ~ა მოიწივნერ რპანი იგი ნებროთირნი მ~ღნ მიე
გებნერ ღსიდნი იგი გმირნი შმანი წაორირ~ნი რპითა შლ~რითა. ც~
წაორ რპითა სშლიერერითა დასდგა სკანით ზ~რგით. იუმნა მ~თ
ღ~რ ბრშოლა რ~რტიკი რ~ი ემრგ~ვრა რ~რტიკებ~ჲრა წაერირ~რა. რ~ მტსეჱრი
ტერჴირა მ~თირა ვ~ა ფრსბ~ლი რუელი ელვა აბძრირა მ~თირა ვ~ა
ელვა ცირა. ჴმა პირირა მ~თირა ვ~ა ჴმა უსცილირა რიმრ~ვლე ი
რ~რთა და ტქორც უვირა მ~თირა ვ~ა რეტქ~ჲ ჴღირი. და დათცევა რირ
ცლირა მ~თირა ვ~ა ფსარი რეტქსათაჭ g~ნშლიერდა ბრშოლა მ~თ

ღ~რ და მორწქდა ორგნითვე სრიცცსი. ც~ წაორ სდგა ზსრგად გ
მირთა მირთა. შ~ლ რცემდა და ნსგეღირ ცემად ჴმ~თა რაზარელითა.
რ~ი მრგ~ვრი იქო მეცირ ტეცირა მ~ღნ რშლერ თარგამორიანთა და მორრ
ნერ რ~მეოცნი იგი გმირნი ნებროთირნი და რპანი მ~თნი. ც~ ღსიდნი ერე
გმირნი თარგამორანნი უართლორ ბ~ჲრდორ მოვაკან წერორ. ლ
ეკან კავკარან ეგრორ. ერენი დარყერ ცოცცლებით თჳნიერ წქ
ლსლ~ბირა და შლევა ღემორილნი წმადლობდერ ფ~ა. ც~ ვ~ა ერმა
ნებროთრ გ~ნწქრა და წ~რმოემართა მ~თ კერშო შ~ლითა მირითა
ქ~ითა. ც~ წაორრ არა წქვერ რპანი ნებროთირ რპათა ოდენი გა
ნმაგრდა იგი ფირფათა ღ~ა მარირირათა. მისდგა უსჱღე კერშო ნებრ
ოთ და იქო იგი ჩსრვილი რკინითა და რვალითა ტერტთგ~ნ ვ~ე
თცემ~მდე. და აჴდა გორრა ერთრა ზ~ა ზრ~ცვად წაორირა დამორყილ
ებ~ჲრავე მირრა რ~ა რთნდერ მიუცევა მირი. ც~ წაორ წუ~ა გმირთა მირთა
გ~ნმიმ~გრეთ ზ~რგით კ~რში ყ~ი. და მივევ~ცლოთ ნებროთრ და წ~რვიდე
და მივიდე პირირ პირ მ~ცლობელ~დ ნებროთირა და რტქორცა ირარი
და წკრა მკერდრა ნებროთირ~რა ტიც~რრა ზ~ა რვალირ~რა და გ~ნლვ
ირ ზ~რგით მ~ღნ დაეცა ნებროთ და იოტა ბ~ჲნაკი მირი. და გ~ნთ~ვ
ირ სტლდერ ნ~თერვნი თარგამორირი. და მ~ღნ წაორ ქო თ~ვი თ~რი მე
ტედ შმათა თჳრთა ზ~ა და რც~ჲთაცა ნ~თერვთა ზ~ა მ~ცლობელთა:
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რაზფვართა მირთარა. ც~ ღვიდნივე ერე შმ~ნი წ~რვიდერ თსირ თს
ირ~დ უ~ქანად და იქ~ნერ მორყილ წაორირა. ც~ აუამომდირ დავწერეთ
წამბ~ჲვი ერე რვათავე შმათა ჭ ჭ ჭ ჭ ჭ ჭ ჭ
x~ აუათგან ვიწქოთ და წ~რმოვთუვათ წამბ~ჲვი უ~რთლირა
და ნ~თერვირა მ~თირა და ცც~რბჲ მ~თი ვიდრე დფეთა ყ~ნთ~მდე და
ვ~რ იგი გ~ნსქო უ~ქნა თარგ~მორ ნ~თერ~ვრა მირ და რვათ~ვე ღ
ვილთა მირთაჭ
dა მირცა უართლორრ უ~ქნა რ~ი ზემო აფვწერეთ. და ერე უ~რ
თლორ მოვიდა პ~ლდ ადგილრა მ~რ რადა ღეერთსირ არაგვი
მტკვარრა და გ~ნვიდა მთარა მ~რ ზ~ა რ~ლრა ეწოდებირ არმ~ზი
და პ~ლდ ღეუმნა რიმ~გრენი მ~რ ზ~ა და სწოდა მთარა მ~რ [ზ~ა] რ~ცელი
თ~ვირა მირირა უ~რთლი. და იღენა მსნ რაცლი ვ~ე აფმართებ~ჲდმდე
მსნ ზ~ა კერპი არმაზირი. ერუვა მთარა მ~რ უ~რთლი და მირ გა
მო ეწოდა ქ~ა უ~რთლრა უ~რთლი ცსნანითგ~ნ ვ~ე ზფსამდე
რპერირა. ღ~დ ამირრა ამ~ნვე უ~რთლორ აფაღენა ციცე ორბირა.
რ~ლრა აწ წუსიან რ~მღჳლდე. და კ~დ აფაღენა მტსერირ ციცე
რ~ლრა აწ წუსიან ცსნ~ნი. ცცონდა იგი მრ~ვლთა წელთა და
გ~ნმრვლდა ნ~თერ~ვი მირიჭ x~ ღვილთა ღ~რ მირთა გ~მოყნდერ ცსთნი
გმირნი რ~ლთა რ~ცელები ერე არრ: პ~ლრა მცცეთორ. მეორერა გ
არდაბოზ. მერამერა კაცორ. მეოთცერა კსცორ. მეცსთერა გაყიორ.
ერე ცსთნივე იქ~ნერ გმირნი. ა~დ მცცეთორ სგმირე იქო რცსათა
მ~თ. მოკსდა უ~რთლორ და დატლერ იგი თ~ვრა ზ~ა უ~რთლირარა.
რ~ლრა აწ ეწოდებირ არმაზი. და ღ~დ ამირრა ცოლმ~ნ მირმ~ნ აფაღე
ნა დედა ციცე. და მ~ნვე აფაღენა ბორტან უ~ლუი რ~ლრა აწ წ
უსიან რსრთ~ვი და გ~ნქსნა ცოლმ~ნ უ~რთლორირმ~ნ ცსთნივე
იგი გმირნი ღვილნი მირნიჭ gარდაბოზრ მირცა ცსნანი და სყინა
რ~ზფვარი: აფმორავლით მდინარე ბერდსძირი დარ~ვლით უ~ლუი გა
ყიანი და რ~მჴრით მთა პ~ლ ჴრ~ნებსლი და ყრდილოთ მტკსარიჭ
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x~ გაყიორრ მირცა ორბირ ციცე და რკვირეთირ მდინ~რითგ~ნ ვ~ე თ~ვადმდე
აბოცირა. და ამან გაყიორ აფაღენა უ~ლუი გაყიანი რ~ლრა მ~ღნ

ერუსა რ~ნადირო უ~ლუიჭ x~ კსცორრ მირცა ბორტ~ნ უ~ლუი რ~ლრა
აწ წუსიან რსრთ~ვი მირცა არაგვიდგან ვ~ე წერეთამდე თ~ვა
დმდე მთარა კ~ცეთირ~რა და მტკსარრა ღსაჭ x~ კაცორრ მირცა კა
ვკარიარა და კ~ცეთირ მთარა ღ~რ არაგსითგ~ნ ვ~ე ტქე ტბ~ჲდმდე
რ~ი არრ რ~ზფვარი წერეთირა. და ამან კაცორ აფაღენა ყელ
ეთი. კსცორ ღეეწია ღენებ~ჲრა ყელეთირ~რა. რ~ დედა ციცე კაცორ
ცსედრი იქო და მირცა კაცორ ღეწევნირათ~რ და ღეეწია ღენებ~ჲრა ყ
ელეთირ~რა რ~ლრა ბერ ერუსა პ~ლ ღენებ~ლრა კ~ცეთირრაჭ x~ მცცეთორ
რ~ლი სგმირე იქო შმათა მირთა ერე დარყა რ~ქოტელთა მ~მი
რა მ~თირა უ~რთლორირათა. რ~ლრა აწ წუსიან არმ~ზი. და მ~ნვე
აფაღენა უ~ლუი ღერ~კრებელრა ღ~რ მტკსრირა და არაგვირ~რა. და
სწოდა რ~ცელი თ~რი მცცეთა და დაიპქრა უ~ქნა ტტილირითგ~ნ და
არაგსითგ~ნ დარავალით ვიდრე ზფსამდე რპერირაჭ
dა ერე იქო გ~ნმგე და სტ~ლ მ~თ ოთცთ~ვე შმათა ზ~ა და ერე ოთც
ნივე იქ~ნერ მორყილ მირრა. ერე არ~ნ გ~ნქოტანი უ~რთლორ შეთ~ნი.
და რ~ნი განქვსნა დედამ~ნ მ~თმნ ღ~დ რიკ~დილირა უ~რთლორირა მრ~ვლ
თა წელთა და მრ~ვლთა ჟ~მთა ცცონდა შე უ~რთლორირი. და გ~ნ
მრ~ვლდა ნ~თერვი მირი. და მ~თ ქ~თა გ~ნმრ~ვლდა ნ~თერ~ვი მ~თი. ც~ ღ
ვილთა ღ~რ მცცეთორირათა გ~მოყნდერ რ~მნი გმირნი რ~ცელოვანნი.
რ~ლთა რ~ცელები ერე არრ. პ~ლრა სტლორ. და მეორერა ოშრჴ
ორ და მერამერა ძავაცორ. გ~ნსქო მათ უ~ქნა და ნ~თერ~ვი მ~თი ქ~იჭ
oშრჴორრ მირცა ტარირკარითგ~ნ ვ~ე ზფსამდე რპერირა უ~ქნა კლდოვ
ანი. ამან ოშრჴორ აფაღენა ორნი ციცე უ~ლუნი ოშრჴე და თ
სცარირიჭ x~ ძავაცორრ მირცა ტანავრითგ~ნ ვ~ე თ~ვადმდე მტკ
სრირა. და ამან ძავაცორ აფაღენა ორნი ციცე ულ~უნი წსნ
და და უ~ლუი არტანირა რ~ლრა მ~ღინ ერუსა უაძთა უ~ლუი
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ც~ აწ წუსიან წსრი. x~ სტლორ დარყა რ~ქოტელთა მ~მირა
მ~თირა მცცეთორირრა მცცეთარ. და ეპქრა უ~ქნა არაგსითგ~ნ და
ტტილირითგ~ნ ვ~ე ტარირ კარამდე და ტანავარამდენ და ამან ა
ფაღენა სტლირ ციცე სრბნირი კარპი არაგსითგან და არმაზი
თგ~ნ ვ~ე ტარირ კართამდე სწოდა ამ~რ უ~ქნარა. ზენარ რ~ტლ
ირა რ~ლრა აწ წუსიან ღიდა უართლი. ც~ ვ~ე რიკდილ~მდე მცცეთ
ორირა ერე ქ~ნი ნ~თერვნი თარგამორირნი იქ~ნერ რიქ~რლრა ზ~ა
ერთმანერთირ~რა და ღიღი აუსნდათ ნებროთიანთა და წგონ
ებდერ იგ~ნი ნებროთიანთაგ~ნ შებნარა რირცლირა ნებროთირარა
და ირწრ~ტდერ იგ~ნი მაგრებ~ჲრა ციცე უ~ლუთარა ღიღირთ~რ ნებ
როთიანთარაჭ ც~ ვ~ა მოკსდა მცცეთორ შე უ~რთლორირი ღთ
ავარდა ღსრი ღ~რ ღვილთა უ~რთლორირთა იწქერ ბრშოლ~დ და
ჴდომად სრთიერთარ. რ~ სტლორრ შერა მცცეთეორრა არა ე
რყდერ არცა ცადოდერ სტლ~დ რ~ი დატევებ~ლ იქო რ~ქდართა
უ~რთლორირათა მ~მირა მირირ~გნ მიცემ~ლ იქო სტლობ~ჲ ურთლ
ორიანთა იწქერ ბრშოლ~დ და ჴდომ~დ სრთიერთარ და გ~ნაგ
რშელერ მ~თ ღ~რ ბრშოლა რ~ლ ჟ~მე აფდგიან ამ~თგნნი ორ
ნი ნ~თერ~ვნი ერთრა ზ~ა და რც~ჲნი ღეეწეოდიან რ~ნი მე მ~რ და
რ~ნი მე რც~ნი აფდგერ ერთმ~ნერთრა ზ~ა. და რც~ჲნი ღეეწეო
დიან რ~ლრა მე ჟ~ა იუმნირ მღჳდობ~ჲ მ~თ ღ~რ და ღეიღ~ლნიან და ე
ბრშოდიანჭ da გაგრშელდა მ~თ ღ~რ ერე ვ~რი რ~უმე და არა
ვინ იქო მ~თ ღ~რ სწარყინებ~ლერ და სრაცელოვანერ და ა
დგილთა ა~დ ადგილითი ადგილ~დ თ~ვადნი იყინიან. ც~ რ~იცა იქ~ვ
ნირ მცცეთარ რეცა თ~ვადი იგი იქვირ ქ~თა მ~თ რც~ჲთა ზ~ა.
და არცა რ~ცელ ედებოდათ მეტედ არცა ერირ თ~ვად ა~დ მ
ამარ~ცლირი ეწოდებოდათ და იგი იქვირ მზ~ვებელ და ბჩე

რც~ჲთა უ~რთლორიანთა. რ~ უ~ლუი მცცეთა გ~ნდიდებ~ლ იქო ს
მეტერ ქ~თარა და სწოდდერ დედა უ~ლუად. და მ~რ ჟ~ა დაივი
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წქერ ფ~ი დამბ~ჲდებელი მ~თი და იუმნერ მრ~ცსრ მზირა და მთო
ვარირა და ვარრკსლ~ვთა ცსთთა და მტკიცე და სტრორი
რატიცარი მ~თი იქო რატლ~ვი უ~რთლორირიჭ
gამორლვა ცაზართა ჭ
მ~რ ჟ~ა ღ~ა გ~ნშლიერდერ ცაზარნი და დას
წქერ ბრშოლ~დ ნ~თერ~ვთა ლეკირათა და კ~ვკარიორთა და
ერე თარგამორიანნი ქ~ნი მ~რ ჟ~ა იქ~ნერ მღჳდ~ბით რიქ~რლრა ერ
თმანერთირ~რა. ც~ ღვილთა ზ~ა კავკარირთა იქო სტ~ლ დსრ
შსკ. შე ტირეთირი. ეზრ~ცნერ ერე ეუსრთ~ვე ნ~თერ~ვთა თ
არგამორიანთა. და ითცოვერ ღველა ცაზართა ზ~ა. ც~ ღეკრ
ბერ ქ~ნი ნ~თერვნი თარგამორიანნი და გ~რდავლერ მთა კავ
კარია. და მოტქსენერ ქ~ნი რ~ზფვ~რნი ცაზარეთირ~ნი და აფაღენ
ნერ უ~ლუნი პირრა ცაზარეთირ~რა და წარმოვიდერჭ
aმირრა ღ~დ ცაზართა იყინერ. მეტე და დაემორყილნერ ქ~ნი ცაზა
რნი მეტერა მ~რ ყინებ~ლრა მ~თრა. და წ~რმოიშფვანერ იგ~ნი და
გ~მოვლერ ზფვირ კ~რი რ~ლრა აწ წუსიან დარსბ~ჲნდი. ვერ
წინა აფსდგერ თარგამორიანნი რ~ იქო რიმრ~ვლე სრიცცსი ცა
ზართა წ~რტქსენერ უ~ქნანი თარგ~მორიანთა და ღემსრრნერ ქ~ნი
უ~ლუნი არარატირნი და მარირირ~ნი და ყრდილორ~ნი. ც~ და დასრყერ ცი
ცე უ~ლუნი თსცარირი რ~მღვილდე და მტსერირ ციცე რ~ლრრ ცს
ნანი. ღიდა უ~რთლი და ეგრირი. და ირწ~ვერ ცაზართა ორნივე
ერე გზ~ნი რ~ლრრ ზფსირ კ~რი დარსბ~ჲნდი და არაგსირ კ~რი რ~ლ
არრ დარიალა. და გ~ნამრ~ვლერ ცაზართა გ~მორლვა და ტქ
სენვა მ~თი და ვერფ~რა წინააფსდგერ და მ~რითგ~ნ იუმნერ ერე
ქ~ნი თ~რგამორიანნი მოცარკე ცაზართა. ც~ ოდერ პ~ლ გ~მოვიდა
ცაზართა მეტე და მოტქსენნა უ~ქნანი რ~ნი ზემოთ დაგვიწ
ერია და გ~რდავლო მთა კ~ვკარია. და იქო შე მირი რ~ცელით
სობორ და მირრა მირცა შერა ტქსე რომცითირა და უ~რთლირა. და მი
რცა უ~ქნა კავკარირ ნ~წილი ლომეკირ მდინ~რირა დარავლით დარ
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ავლეთ~მდე მთირაჭ და დაეღენა სობორ და მ~თნი ნ~თერ~ვნი არ~ნ
ოვრნი და იგი არრ ოვრეთი რ~ლ ნ~წილი იქო კ~ვკარირა. ც~ დსრშ
სკ რ~ი სწარყინებ~ლერ იქო ღვილთა ღ~რ კ~ვკარირთა მივიდა და
დაძდა ნაპრალრა ღ~ა მთირ~რა და სწოდა რ~ცელი თსირი დსრზს
კეთი. და მირცემდა ცარკრა მეტერა ცაზართარა. ც~ მ~რვე გზობ~ჲრა მირ
ცა მ~მირ შმირწსლრა მირრა ცაზართა მეტემ~ნ ნაწილი ლეკა
ნირა აფმორ~ვლით ზფსითგ~ნ დარსბ~ჲნდირით მდინ~რემდე ლომეკ
ირა მირცა ტქსე რანირა და მოვაკნირა. და დაეღენა იგი მსნ.
რ~ლ ნაწილი იქო ლეკანირიჭ x~ ცოზონიც რ~ლ სწ~რყინებ~ლერ
იქო ნ~თერვთა ღ~რ ლეკანირთა მივიდა და დაძდა ნაპრალრა
ღ~ა მთირ~რა აფაღენა უ~ლუი და სწოდა რ~ცელი თ~რი ცოზან~ცეთი
და გ~რდაჴდერ მ~რ ღ~ა ჟ~მნი მრ~ვლნი. და ერე ქ~ნი ნ~თერ~ვნი იქ~ნერ
მ~ცარკე ცაზართა მ~რითგ~ნ გ~ნშლიერდერ რპ~რრნი მზირა აფმორ~ვ
ლითგ~ნ ნ~თერ~ვნი ნებროთირნი. და გ~მოყნდა ნ~თერ~ვთა ღ~რ ნე
ბროთირთა კ~ცი ერთი გმირი რ~ირა რ~ცელი: ატრიდონ რ~ნ ღეკ
რა ძაჩსითა ბევრარტ გსელთა სტ~ლი და დაჲბ~ჲ მთარა
ზ~ა რ~ლრრ კ~ცთ ღესვალიოჭ eრე ვ~არი წერილ~რრ ცც~რებჲრა რ
პარრთარა. ატრიდონ ესტლა ქ~ა უ~ქნარა რპარრთარა: რ~ლთა

მე უ~ქნათა ღეგზავნნა ერირთ~ვნი ჴელ~დნი მირნი და რ~ლი მე უ~ქ
ანა. მოცარკე ექო. ამან წ~რმოგზ~ვნა ერირთ~ვი თ~რი რ~ლითა დ
იდითა რ~ლრა რ~ცელი ერუსა არდამ ღვილი ნებროთირ ნ~თერ~ვ
თა. მოვიდა უ~რთლად და ღემსრრნა ქ~ნი უ~ლუნი და ციცენი უ~რ
თლირ~ნი. და მორრა ქ~ი რაოდენი ცაზარი პოვა უართლრა ღ~აჭ aმან
აფაღენა უ~ლუი ზფსირ კ~რრ და სწოდა რ~ცელი დარსბ~ჲნდი რ~ი
ითარგმ~ნებირ დაჴღა კარი და მ~ნვე მოზფსდა მცცეთა უ~ლუი უვ
ით კირითა. და აუამომდე არა იქო უართლრა ღ~ა რ~უმე
უვით კირირა. და ამირ გამო დაირწ~ვლერ უვითკირი. ამანვე ადარ
მოწკიდა კირი ზფსდე ციცერა არმაზირ~რა და აუათ მტკვრ~მდირ
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და წ~რმოზფსდა ცცვირი არმაზირი ვ~ე მტკსრ~მდე. და ერირთ~ვ
ობდა აგადომ მრ~ვლთა წელთა. ც~ ოდერ გ~ნსქო ატრიდონ
ქ~ი უ~ქნა რ~მთა შეთა მირთა მ~ღნ რ~ლრაცა შერა მირცა რ~ცლდ
რპარრეთი მ~რვე ცსდა წილად უ~რთლი რ~ლრა რ~ცელ~დ ერ
უვა იარედ. ც~ ღ~დ ადარმა ერირთავირა გ~რდაიცვალნერჭ
d ერირთ~ვნი. მ~რითგ~ნ სცალო იუმნერ შენი ატრიდონირ~ნი რ~ იწქ
ერ ბრშოლ~დ სრთიერთარ. და მოკლერ ორთა შმათა იარ
ედ შმა მ~თი. მ~ღნ პოვერ ჟ~მი მარძვე უ~რთლორიანთა ბერშ
ენთარაჭ აუა ამბები აკლია დედნებრჭ
x~ ეგრირ წქალრ უვემოთ დარყა ბერშენთა რ~ მკჳდრთა მირ ადგილირათა ე
ზრაცნერ ოვრთა გ~რდამოიქვანერ ოვრნი და პოვერ ერირთავი რპარრთა
ველრა გარე და კნირობდა და მოკლერ იგი. და რ~ლ პოვერ რპარრი ქ~ივე მორწქვიდე
რ ოვრთა და უართველთა და გ~ნთავირსტლდერ უართველნი: ც~ რანი და ჱერეთი
დარყა რპარრთა: და ღ~დ ამირრა მრავალთა წელიწადთა კ~დ გ~ნშლიერდერ რპ
არრნი. და გ~ნდიდნა მეტე რპ~რრთა რ~ლრა ერუვა უეკაპორ: ც~ მ~რ ჟ~ა იქო ვინ
მე ლეკეთრ კ~ცი მგრშნებელი ნათერავი ზანიციზირი და მ~ნ გრშნებითა თვირითა
დააბრმო უეკაპორ მეტე დ[ა] რპაჲ მირ და ვერ ღევიდა ლეკეთრ სკს მოიუცა
და მაღინფა გ~ნსნათლდა თვალები. ამ~ნ უეკაპორ მეტჱმ კ~დ მოცარკე ქვნა
უართველნი და წ~რვიდა. კ~ დ ამირრა რაჲოდენთამე წელიწადთა მოვიდა წან
ბავი ვ~დ მორე გ~ნვლო ზფვაჲ ირრაელთა და იზრდებიან იგინი სდაბნორ მანა
ნათა. გ~ნკსირდერ ქ~ნი და მ~თ ქ~თა წ~რმართთა აუერ ფ~ი ირრაელთა და ღ~დ ა
მირრა რაოდენთამე წელიწადთა სცალო იუმნერ მეტჱ რპრრთა უეკაპორ რ~ იწქ
ო ბრშოლა თსრუთა. მაღინ პოვერ ჟამი მარძვე რომეცთა და უართველთა
და გ~ნსდგერ რპარრთა და გ~ნამაგრნერ ციცენი და უ~ლუნი მ~თნი და ღეერთნერ ქ~ნი
ნათერავნი თარგამორიანნი. ღ~დ ამირრა რ~ჲოდენმე წელიწადთა გამოგზავნა
უეკაპორ რპ~რრთა მეტჱმან შეჲ მირი რ~ლრა ერუვა ტარაბოროტ რპითა დიდით
ა რომეცთა და უართველთა და ქ~თა თარგამორიანთა ზ~ა. ც~ ღეკრბერ ერე ქ~ნი თარგმ
ორიანნი მიეგებნერ და დაეწქვნერ ადარბ~ჲდაგანრ რშლიერ და იოტერ ტარაბოროტ და
მორრერ რპაჲ მირი და ღ~დ ამირრა მცირედთა წელიწათა კ~დ გ~მოგზავნა ამანვე
უეკაპორ შირ წსლი მირი შე ღიოღ ბედნიერირა რ~ი მოიკლა თსრუეთრ ვ~ა წერი
ლარრ წიგნრა რპარრთა ცცოვრებირრა არა ქოველი მართალი და სმრავლერი ტ
ქსილი წარმოემართა ერე შე ღიოღირი რაცელით უაიცორრო. ვერ წინა
აფსდგერ მ~რ რომეცნი და უართველნი რ~ დიდი იქო შ~ლი მირი. მოვლო ქ~ი რ
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ომცითი და უ~რთლი მოტქსჱნა ქ~ლნივე იავარ ქვნა ქ~ნი ციცენი და უალაუნი და და
სტევნა ერირ თავნი და აფაღენა ადარბადაგ~ნრ რ~ცლი რ~ჲლოცავი რძსლირა მათირა
და წ~რვიდა. და ღ~დ ამირრა რაოდენთამე წელიწადთა სცალო იუმნა უაიცორრო
რ~ იწქო ბრშოლა თსრუთა ეშიებდა რირცლრა მ~მირა მ~თირარა. და იპოვერ
ჟ~მი რომეცთა და უართველთა გ~ნსდგერ რპ~რრთა და მორრნერ ერირთა

ვნი რპარრთანი და გ~ნთავირსტლდენჭ x~ მარვე ჟ~ა მოვიდერ თსრუნი ო
ტებსლნი მირვე უაიცორრორგ~ნ. გ~მოვლერ ზფვაჲ გსრგნირი აფმ~ქვერ მ
ტკვარრა და მოვიდერ მცცეთარ რ~ცლი ოცდა რვა და ეზრაცნერ მამა რ~ცლირა
მცცეთირრა აფსთუვერ ღეწევნა რპარრთა ზ~ა ც~ მამარაცლირმან მცცეთელმ~ნ
ასწქა ქ~თა უართველთა. ინებერ დამეგობრებ~ჲ მ~თ თსრუთა რ~ აუსნდ
ა ღიღი რპარრთა და ღემწეობირათვირ დაიმეგობრნერ თსრუნი იგი გ~მორცმ
ლნი და განიქვანერ ქ~რა უალაუთა ღ~ა ც~ სმრავლერნი მ~თგანნი მოვიდერ და
პოვერ ადგილი ერთი მცცეთარ დარავლით კერშო კლდეთა ღ~რ გამოკვ
ეთილი ფრმა და მოითცოვერ ადგილი იგი მცცეთელთა მამარაცლირირ~გნ
მირცა და აფაღენერ იგი მოზფსდერ მტკიცედ და ეწოდა მ~რ ადგილრა რარკინე
და იქვნერ ერე თსრუნი და უართველნი ნებირ მქოტელ ერთმანერთირა
მოელოდერ მორლვარა რპარრთარა და ამაგრებდერ ციცეთა და უალაუთა.
მ~რ ჟ~ა რადათაც ვინ მივიდირ ოტებსლნი რაბერშნეთით გინა არსრეთი
თ გინა ცაზარეთით ქ~ივე დაიმეგობრიან უართველთა ღემწეობირათ~რ რ
პარრთა ზ~აჭ dა გამოჴდერ ამ~რ ღ~ა ჟ~მნი მრავალნი. მ~ღნ ნაბსუდორნო
რორ მეტეჱმ~ნ წარმოტქვენა იერსრალემი და მსნით სტებსლნი წსრიანი მო
ვიდერ უართლრ და მოითცოვერ მცცეთელ მამარაცლირირაგ~ნ უვექანა ც~რკი
თა ც~ მ~მარაცლირმ~ნ მცცეთელთამ~ნ მირცა და დარცნა არაგვრა ზ~ა წქ~რორა რ~ლრა
წუსიან ზანავი. და რ~ი უვექანა აუსნდა მ~თ ც~რკითა აწ წუსიან ცერკ ც~რ
კირა მირთვირ. აუამომდირ უართლორიანთა ენა რომცსრი იქო რ~ლრა ზრა
ცვიდერ. ც~ ოდერ ღემოკრბერ ერე: სრიცცვნი ნათერავნი უართლრა ღ~ა მაღინ უა
რთველთაცა დასტევერ ენა რომცსრი და ამ~თ ქ~თა ნათერავთაგ~ნ ღეიუმნა
ენა უართსლი. და იპქრერ რძსლი სბოროტერი ქ~თა ნათერავთარა. რ~ ცო
ლ უმრობირათვირ არაჲ სყნდათ ნათერაობ~ჲ და ქ~ა რ~ლიერრა ჩამდერ რატ
ლავი არა იქო მკსდარრა ღერჩამდერჭ ¸~d ამირრა რაოდენთა მე წელი
წადთა აფმოვიდა შე რპარრთა მეტირა ვაღტაღაბირი რ~ცელით რპან
დიატ რვალი გოლიათი იგი და რაცელოვანი. ც~ ვერ წინა აფსდგერ
რომეცნი და უართველნი ა~ დ განამაგრნერ ციცენი და უ~ლაუნი და მოე
ლოდერ მორლვარა მირრა. ც~ მოვიდა რა იგი ადარბ~ჲდაგანრ ეწია
ამბ~ჲვი ვ~დ ღევიდერ თსრუნი რპარრთად და მოკლერ მამირ მამაჲ
მირი მაღინ დასტევა რპანდიატ ბრშოლა რომეცთა და უართველ
თა ღეიუცა თსრუთა ზ~ა შებნად რირცლრა მამირ მამირა მირირარა
და გ~ნთავირსტლნა რომეცნი და უართველნი. ღ~დ ამირრა რაოდე
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ნთა მე წელიწადთა მეტე იუმნა რპარრეთრ შე რპანდიატრაირა
რ~ლრა ერუვა რაცელად ბ~ჲმნ რ~ი იცნობებირ არდაღირობით ე
რე გ~ნდიდნა სტრორ ქ~თა მეტჱთა რპარრთარა ამ~ნ დაიპქრა ბ
აბილოვანი და არსრეთი მოცარკე ქვნა ბერშენნი და წრ
ომი. და მაღინ უართველნი მოცარკე იქვნერ მირდავე და იქვნ
ერ უართლრ ერრეთ აფრესლ ერრეთ ქ~ნი ნათერავნი და იზ
რაცებოდა უ~რთლრა ღ~ა ეუვრი ენა: sომცსრი kართსლი
xაზრსლი aრსრსლი eბრასლი და ¸ერშსლი. ერე ენა
ნი იქვნერ და იცოდერ ქ~თა უართლირათა მამათა და დედათაჭ
¸ემორლვა ალეურანდრერი მაკედონელირაჭ
eრე ალეურანდ
რე გ~მოყნდა უსექ~ჲნარა რაბერშნეთირარა უსჱქანარა მ~რ რ~ლრა წ
უვიან მაკედონი შე ტილიპერი კაცნობირა მეგჳპტელირა ვ~ა
წერილ არრ ამბ~ჲვი მირი წიგნრა ბერშენთარა. ამ~ნ ალეურა
ნდრე დაიპქრნა ქ~ი კიდენი უვექანირანი. ერე გამოვიდა დარ
რავლით და ღევიდა რამცრით ღემოვიდა ყრდილოთ გარდამოვ
ლო კავკარნი და მოვიდა უართლად. და პოვნა ქ~ნი უართვ
ელნი სბოროტერნი ქ~თა ნათერავთა რძსლითა. რ~ ცოლ უმ

რობირა და რიშვირათჳრ არა სყნდათ ნათერაობ~ჲ ქ~ა რსლ
იერრა ჩამდერ მკსდარრა ღერჩამდერ იცილნა რაჲ ერე ნათერა
ვნი რარტიკნი წარმართთანი რ~ლრა აწ ბსნთსრუად და
ქივყაქად სწოდთ მრცდომარენი მდინარერა ზ~ა მტკვრირ~რა მი
ცვევით და სკვირდა ერე ალეურანდრერ რ~ არა რ~ნი ნა
თერავნი იუმოდერ ამ~რ და პოვნა ციცე უალაუნი
შლიერნი ღსა უართლ წსნდა ცერთვირი მტკვრირა ოშ
რჴე მოკიდებსლი კლდერა ფადორრა თსცარირი მდინა
რერა ზ~ა რპერირარა რ~ლრა წუსიან ჩოროცი სრბნირი კარპი
და სტლირციცე უალაუი დიდი მცცეთა და სბ~ჲნნი მირი რარკინე ცი
იცე დიდი და ზანავი სბ~ჲნი წსრიათა და რსრთავი და დედა ციცე რამღჳლდე
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და მტვერირ ციცე რ~ლ არრ ცსნანი და კ~ცეთირა 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 თსით დადგა მცცეთარ და დასდგინნა
ლ~ღუარნი იმიერ და ამიერ ზემოთ და უვემოთ და თსით და
დგა ურანრ ზ~ა ადგილრა რ~ლრა წუსიან ნარტაკირიჭ mტვერირ
ციცე და თსცარირრა არა წბრშოდა რ~ ვერ ღესშლებდა
დაპქრობ~ჲდ. ც~ რცსანი ერე ციცენი და უ~ლუნი დაიპქრნა ეუ~რ
თსე. ც~ რ~რკინელთა ბსნ თსრუთაგ~ნთა აგინერ მეტერა. გ~ნს
წქრა ალეურანდრე და არფარა ინებ~ჲ ზავი და ვ~ებჲ მ~თი
არა ღეიწქნარა და წუსა მ~თ ვინ~თგ~ნ მ~გინეთ მე ერე არრ
ნაცვ~ლი თუ~ნი რ~ა დაგჴოცნე ქ~ნი და მოიცვა უ~ლუი რ~რკინე და
ვერა რადეთ გ~ნერა ერთიცა კ~ცი. ც~ რ~რკინელთა ღერჩირდა რ~
წბრშოდა თერთმეტ თსე იწქერ ტარსლ~დ კლდერა კატა
და გ~ნჴსრიტერ კლდე იგი რ~ლი ლბილ იქო და ადვილ~დ რ~ჴსრე
ტელი. და გ~ნკრბერ ჴსრელრა მ~რ რ~რკინელნი ფ~მე და ღეივლტო
დერ კ~ვკარიად და დასტევერ ცალიერ~დ უ~ლუიჭ dაიპქრა ა
ლეურ~ნდრე ქ~ი უ~რთლი და ამა ალეურ~ნდრემ მორრნა ქ~ნი იგი
ნ~თერ~ვნი აფრესლნი უ~რთლრ მქოტნი და სცცონი იგი ნ~თერ
ავნი მორრნა და დაატქსევნა და დედ~ნი და ქრმ~ნი სცებნი თ
ცსთმეტირა წლირა სმცირერნი და დასტევნა ნ~თერ~ვნი უ~რთ
ლორიანნი 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 წუჳ~ნ ტროტათორ ერე ტ
როტათორელნი იქ~ნერ კ~ცნი შლ~რნი და მჴნენი ეკირთებოდერ
უ~ქანარა წრომირ~რა. და მოიქვანნა უ~რთლად მირცა აზონრ პ
ატრიკრა. და დასტევა უართლრ ერირთავად აზონ და მირ თ~ა
რპანი იგი მპქრობელად უ~რთლირაჭ dა სბრშანა ალეურ~ნდრ~მ
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აზონრ რ~ა პ~ტივრცემდენ მზერა და მთოვ~რერა და ვარრკვ
ლავთა ცსთთა და წმრ~ცსრებდენ ფ~ა სცილ~ვრა დამბ~ჲდებ
ელრა ქ~ირ~რა. რ~ მ~რ ჟ~ა არა იქო წ~წქლი და მოშფსარი რძ
სლირა ჩ~ტირა რ~ლმანცა არწავა და ამცილა ა~დ თსით მ
ოიგონა რძ~ლი ერე ალეურ~ნდრე მეტობ~ჲ რა ღ~ა მირრა ქ~ა უ~ქ
~ანარა რძ~ლი ერე დასდვა. და წ~რვიდა ალეურ~ნდრეჭ
x~ ამ~ნ აზონმ~ნ მოარფსნა ზფსდენი უ~ლურა მცცეთარ რ~ტ
სშვლი თ~რთ და დასტევნა ოთცნი იგი ციცენი რ~ნი მორდგ
მიდერ პირრა უ~რთლირ~რა: თ~ვადი ციცე რ~ლ არრ არმ~ზი და ერთი
ციცე დარ~რრლრა არმაზირა ცცსირირ~რა და ერთი თ~ვრა ზ~ა მც

ცეთირ~რა მეოთცე ციცე დარ~ვლით მცცეთა მტკსარრა ზ~ა. და
ერენი მომტკიცნა და გან~ვრნა იგინი ლ~ღურითა. და ქ~თა უ~რთ
ლირა უ~ლუთა და მოარფსვნა ზფსდენი და დაიპქრნა
ქ~ნი რ~ზფვარნი უ~რთლირ~ნი ბერდსძირ მდინ~რითგ~ნ ვ~ე ზფ
სადმდე რპერირა. და დაიპქრა უ~რთლრა ზ~ა ეგრირიცა და მო
ც~რკე ქვნა ორნი ლეკნი და ცაზარნი. და ვით~რ წ~რვიდა ალ
ეურანდრე ეგჳპტედ და ვ~რ აფაღენა უ~ლუი ალეურანდრია
და თორმეტ წლამდირ მოვლო ქ~ი უ~ქანა თორმეტრა წელრა ღ~ა
დაეპქრნერ ქ~ნი კიდენი უ~ქანირ~ნი. და მეთოთცმეტერა წელრა ღ~ა
ალეურანდრიარ ღ~ა მოკსდაო იგი სრწორო დიდი ჴ~ლ მწიტე
და ვ~რ მოკსდებოდა. იგი რიცოცცლერავე ღ~ა გ~ნსტევ
ნა მთ~ვრნი იგი რ~ნი ღეპქრობილ და დამონებ~ლ იქ~ნენ მირგ~ნ
და იგ~ნი წ~რვიდერ თ~რ თ~რად უ~ლუად ვ~ა ბრშ~ნებ~ლ იქოჭ
mერმე მოიქვ~ნნა ოთცნი კ~ცნი ტომნი მირნი რ~ნი იქ~ნერ რ~ცე
ლით: ანტიოცოზ წრომორ ბიზინტიორ და პლატონჭ და მირცა
ანტიოუოზრ არსრარტანი და რომცითი და კერშო აფმორ~ვ
ლეთირა სყინა. მ~რ. და მ~ნ აფაღენა უ~ლუი ანტიოუიაჭ
ც~ წრომორ მირცა თრიმიკოზი და სყინა კერშო დარ~ვლეთირა
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და მ~ნ ადამრ აუეთ რ~მი ათარ ოცდა ც~მეტრა წელიწ~დრ სკ~ნ
აფაღ~ნა უ~ლუი წრომიჭ da ბიზინტიორრ მირცა რ~ბერშნეთი და
უ~რთლი და სყინა კერშო ყრდილორა. და მოსწერა წიგნი ან
დერში აზონ პატრიკრა. ერირთ~ვრა უ~რთლირ~რა რ~ა მრ~ცსრ~ბდ
ერ იგი ბიზინტიორრ. და მან აფაღ~ნა ბიზინტია რ~ლრა აწ წუსიან
კორტანტი პოლიჭ x~ პლატონ დასტევა ალეურ~ნდრიარ. და მ
ოკსდა ალეურ~ნდრე. ამან აზონ დასტევა რძ~ლი ალე
ურ~ნდრერ მოცემ~ლი იწქო კერპთ მრ~ცსრებ~ჲდ და ღეუმნნა ორნი
კერპნი ვეცცლირ~ნი გაცი და გაიმ. და მონებდა იგი ბიზინტიორრ მე
ტერა რ~ბერშნეთირ~რა. იქო კ~ცი შნელი და მრირც~ნე და ერე დაჲწერა
და ამცნო რპათა მირთა ვ~დ ქ~თა უ~რთველთაგ~ნმ~ნ რ~ლმ~ნ პოორ
რ~ჩსრველი მოკ~ლთ იგი და წქოტდერ წრომნი იგი ერრეთ
უ~რთველთა ზ~ა და ვინცა ვინ გ~მოყნდირ უ~რთველთაგ~ნი უმ
ნსლ კ~თლი და არაკოვანი მოკლიან იგი. და იქო ჩირი დიდი უ~რთვე
ლთა ზ~ა და ერე აზონ მ~თ წრომთაცა ზ~ა იქო მერირცლე და მ
ოერრნერ მრ~ვლნი მ~თგნ~ნი ჭ ჭ ჭ
cც~რბჲ ტ~რნავაზირი რ~ი იქო პ~ლი მეტე უართლირაჭ
m~s ჟ~ა იქო ჩაბსკი ერთი მცცეთარ უ~ლურა ღ~ა რ~ლრა ერუსა ტ
არნავაზ. ერე ტარნავაზ იქო მ~მსლ~დ უ~რთლელი ნ~თერ~ვი ს
ტლორი მცცეთორირ შირა და დედსლ~დ რპარრი არპანელი. და იქო
იგი შმირწსლი რამარირი რ~ი მორლვარა მ~რ ალეურ~ნდრერრა მც
ცეთელ მ~მ~რაცლირი ქოტილიქო. ერე რ~მარ და შმა მირი მ~მა ტარნა
ვაზირი მოკლსლ იქო ალეურ~ნდრერგ~ნ. ც~ დედარა ტარნავაზი
რ~რა წარექვანა ტ~რნავაზ რ~მირა წლირა ქრმა და ღელტოლვილ
იქო კ~ვკარიად. და მსნ აფზრდილ იქო და მორრ~ლ იქო მცცეთარ
მ~მსლრა თ~რრა. x~ ერე ტარნავაზ იქო კ~ცი გონიერი მცედარი
და ღემმართებელი და მონ~დირე ჴ~ლოვ~ნი და იმ~ლვიდა იგი რიკე
თერა თსირრა აზონირ ღიღირაგ~ნ. ც~ მონადირეობითა მირითა იუმნა
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მეცნიერ აზონირა და ღეიქსარა იგი აზონმან მონადირობირ~თრ

ევედრ~ბოდა ტარნავაზრ დედა მირი ღვილო ყ~ო ეკრშ~ლე აზო
ნრ. და ნსრარარ იყინებ რიკეთერა თ~ვირა ღ~ირ~რა ნს სკ~ჱ მო
გკლან ღ~ნ და იქო ღიღი და შრწოლა მ~რ ზ~ა და ვ~რ გ~ნმრვ~ლ
და ღიღი აზონირა მ~თ ზ~ა წრუვა ტარნავაზრ ღვილო ყ~ო დასტ
ევე რ~ქოტ~ლი მ~მათა ღ~ნთა და წ~რმიქვანე მ~მსლრა ყ~ა არპანრ
შმათა ყ~თა თ~ა და გ~ნერე ღ~ნ ცოცც~ლი ჴ~ლირაგ~ნ აზონირაჭ
da დაამტკიცერ გ~ნზრაცვა ერე წ~რრლვა არპანრ ჩირ სყნდა ტ
არნავაზრ დატევებ~ჲ რ~ქოტელთა მ~მათა მირთარა. ა~დ ღიღირ~გნ
დიდირა დაჲმტკიცა წარრლვა. მ~ღნ იცილა ტარნავაზ რიზმ~რი ტარნავაზ რე
ცა იქო რ~ცლრა ღ~ა სკ~ცსრრა და ეგ~ლვებოდა გ~ნრლვა და
ვერ გ~ნვიდა მ~ღნ ღემოვიდა რ~რკმელრა მირრა ღსუი მზირა და
მოერტქა წელრა მირთა გ~ნიზიდა და გ~ნიქვ~ნა რ~რკმელრა მ~რ
და ვ~რ გ~ნვიდა ველ~დ იცილა მზე უვე მდებ~ჲრედ მიწქო ჴ~ლი
მირი მოწცოცა ცსარი პირრა მირრა და იცცო პირრა მირრაჭ
g~ნიფვიშა ტარნავაზ და გ~ნსკვირდა რიზმ~რი იგი ერე არრ მე წა
რვალ არპანრ და მსნ რიკეთერა მივეცემი ც~ მ~რ დფერა ღ~ა გ~ნ
ვიდა და ნ~დირობდა მარტო და დევნა სქო ირემთა ველრა
დიფომირ~რა და ივლტოდერ ირემნი ფირფალთა ღ~ა ტტილირირ~თა
მირდევდა ტარნავაზ რტქორცა ირ~რი. და წკრა ირემრა და მ
ცირედ წ~ვლო ირემმ~ნ და დაეცა შირრა კლდირ~რა მივიდა ტარნ
ავაზ ირემრა ზ~ა. და დფე იგი იქო მწსცრი გ~რდაჴდა და დაძ
და ირემრა მირ თ~ა რათამცა დაქო მსნ ფ~მე იგი. და დილესლ
მცა წ~რვიდა. ც~ კლდირა მირ შირრა იქო უვაბი რ~ლირა კ~რი აფ
მოუმნსლ იქო უსითა შსელ~დ. და რიშველითა ღეწუმნოდა
დარფსევა ღენებ~ლრა მ~რ მ~ღნ დარცა წჳმა მშატრი ც~ ტარნა
ვაზ აფმოიფო ყსგლსგი და გ~მოარფსია კ~რი უვაბირა მირ რ~ა
მცა მსნ ღიგა დაიმღრალა წვიმირა მირგ~ნ. და ღევიდა უვაბრა
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მ~რ და იცილა მსნ ღინა გ~ნში მისწდომელი. ოურო და ვეცრ
ცლი და რ~მრაცსრებელი ოურორა და ვეცცლირა მისწდო
მელი მ~ღნ ტარნავაზ გ~ნკვირდა და აფივრო რიც~რსლითა
და მოეგონა რიზმ~რი იგი და დაწკრშალა კ~რი უვაბირა ეგრ
ეთვე და მრწრ~ტლ წ~რმოვიდა და სთცრა დედარა თჳრრა და ო
რთა დათა მირთა მ~რვე ფამერა წ~რმოვიდერ რ~მნივე იგი რ~ჴე
დრებითა და ჩსრჩლებითა დაიწქერ გ~მოფებ~ჲდ გ~ნშირა მირ
და დატლვად რიმ~რძვერა თჳრრა ვით~რ გ~ნთენდებოდირ კ~დ ე
გრეთვე აფმოუმნიან კ~რი უვაბირა მირ და ერრეთ გ~მოკრ
იბერ იგი ცსთ ფ~მე და დაიგსლერ რიმ~რძსერა მ~თრა ჭ mაღინ
ტარნავაზ წ~რგზავნა მონა თ~რი უსძირ თ~ა. და წუსა მე
ვარ ნ~თერ~ვი სტლორ მცცეთორ შირა და შმირ წსლი რამა
რა მ~მარაცლირირა და არრ ყ~თ~ა ცსარტაგი დიდ შ~ლი აწ ინ
ებო რ~ა მით ცვარტ~გითა მოვიდე ღ~ნ თ~ა და ვიქვნეთ ყ~ნ შმა
და ვიჴმაროთ ყ~ნ ცსარტაგი იგი ორთ~ვე გ~მოსყნდეთ ყ~ნ მ
ტერ~დ აზონ ერირთ~ვრა. და რსემ~ნ ყ ~ნმ~ნ გსცერ ყ~ნ შლევა
კ~თილიჭ m~ღნ გ~ნიცარა უსძი რიც~რსლითა დიდითა და წუ~ა ა
ფდეგ და მოვედ ყ~მ თ~ა. და ნს ღსრობ ცვარტაგრა ღ~ნრაჲ
და ცვარტ~გითა ღ~ნითა გ~ნგიმრ~ვლნე რპანი ღ~ნი. ვიდრე გ~მოვყ
ნდეთ მტერ~დ აზონირა. მ~ღნ გ~ნიცარონ ქ~თა უ~რთველთა ა
წქსედილთა მირგ~ნ და მიწქსდესლთა. და ვგონებ რ~ლ წრ
ომთა მ~თგანნიცა გ~მოგსერთნენ. რ~ სრიცცსნი აწქსედილ არ~ნ
მ~თგანნიცა აზონირგ~ნჭ m~ღნ ტარნავაზ ტარ~ლად წ~რვიდა რი
ცარ~ლითა და რ~ლი ღერ~შლებელ იქო განშირა მირგ~ნ წ~რიტ~ნა

თ~ა დედა და დანი მირნი მირ თ~ა და მივიდა უსძირ თ~ა. და წუ~ა
მ~რ უსძი ღ~ნ ც~რ ღვილი თ~ვთა მ~თთა უ~რთლირათა და ღ~ნ
გმ~რთებრ სტლობ~ჲ ყ~ი. აწ ნს ღსრობ ცვარტაგრა ღ~ნრა.
რ~ა გ~ნვამრ~ვლნეთ რპანი და სკ~თს მოგსეცერ შლევა ღ~ნ
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ც~რ ო~ი ყ~ნი და მე ვარ მონა ღ~ნიჭ m~ღინ ღეიერთნერ და ეზრ~ც
ნერ ოვრთა და ლეკთა ც~ მ~თ გ~ნიცარერ რ~ არა რთნდა ცარ
კირა მიცემა აზონირა და გ~მოწქსერ ოვრნი და ლეკნი. და გ~ნიმ
რვლერ რპანი ეგრირით ღეკრბერ სრიცცვნი რპანი და მომ~რთერ
აზონრ ც~აზონმან მოსწოდა რპათა თ~რთა და ღემოკრიბნაჭ
m~ღნ ათარი მჴედ~რი რყესლი წრომთა მ~თგნი რ~ლთა ბ~რტი წ
აწკიდებოდა აზონირაგ~ნ გ~ნსდგერ აზონრ და მოვიდერ წ~ე ტა
რნავაზირრა მ~ღნ ქ~ნი უ~რთველნი გ~ნსდგერ აზონრ ც~ რპანი
რ~ლ დარყომილ იქ~ნერ ვერფარა მიენდო მ~თ. რ~ ქ~თა ზ~ა ბორ
ოტირ მოუმედ იქო. წ~რვიდა აზონ და მივიდა კლარძეთრ. და
გამაგრდა იგი რიმ~გრეთა ღ~ა კლ~რძეთირათა ც~ მოვიდა ტარ
ნავაზ მცცეთარ და დაიპქრნა ოთცნი იგი ციცენი მცცეთირ~ნი. და
მ~რვე წელიწ~დრა ღ~ა დაიპქრა ქ~ი უ~რთლი თჳნიერ კლარძ
ეთირა. ამან ტარნავაზ წ~რავლინნა მ~ცუ~ლნი წ~ე მეტირა.
ანტიოუორ არსრარტანირა. და წ~რრცა შფსენი დიდ შ~ლი და
აფსთუსა მ~რ მრ~ცსრბ~ჲ და ითცოვა მირგ~ნ ღეწევნა ბერშე
ნთა ზ~ა. ც~ ანტიოუორ ღეიწქნარა შფსჱნი მირი. და სწოდა
ღვილ~დ თ~რდ და წ~რმორცა გჳრგჳნი. და სბრშანა ერირთ~ვთა
რომცეთირ~თა. რ~ა ღეეწეოდენ ტარნავაზრ ც~ წელრა მეორე
რა აზონ მოირთნა რპანი რ~ბერშნეთით. გ~ნშლიერდა ტ~დ
და მომართა ტარნავაზრ ც~ ტარნავაზრ გ~ნემრავლნერ მჴედ
არნი უ~რთლირნი მოსწოდა მ~თ და სჴმო უსძირ. და ოვრთა
და ღეკრბერ ერე ქ~ნი და მოერთნერ ერირ თ~ვნი ანტიოუოზირნი
რომცითი თ და ერე ქ~ნი ღეკრიბნა ტარნავაზ და მიეგებ~ჲ ნა
უალ~უევრა თ~ა არტანირრა რ~ლრა ერუსა მ~ღნ უ~ძთა უ~ლუი
რ~ლ არრ წსრი. და ეწქსნერ მსნ და იუმნა ბრშოლა დიდ შ
ალი და მორწქვიდერ ორგნითვე სრიცცვი. ც~ იშლივნერ ბერ
შენნი ტარნავაზირგ~ნ. ივლტოდა ბ~ჲნაკი მ~თი და მოკლერ ა
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ზონ და სრიცცსნი რპანი მ~თნი მორრნერ და ტქსე უმნნერ და წ~რ
ვიდა ტარნავაზ და მოტქსენა რაზფვარი რ~ბერშნეთირა ა
ნშიანშორა და ეკლეცით ღემოიუცა მოვიდა კლარძეთრ.
და დაიპქრა კლ~რძეთი და წ~რმოვიდა მცცეთ~დ რიც~რლითა
დიდითა. ც~ რიმდიდრერა ზ~ა მირრა დაერთო ცვარტაგი აზონირცა
და იუმნა რიმდიდრე გ~რდარესლიჭ ც~ ეგრირ წქ~ლრ უვემოთ
დარყა ბერშენთა. რ~ მკვიდრთა მირ ადგილირ~თა არა ინებერ
გ~ნდგომა ბერშ~ნთა. მ~ღნ ტარნავაზ მირცა და მირი ოვრთა
მეტერა ცოლად და მეორე და მირი მირცა უსძირ ცოლად და მი
რცა უსძირ ეგრირ წქ~ლრა და რიონრ ღსა ზფ~ითგ~ნ მთამდე.
რ~ლრა ღ~ა არრ ეგრირი და რვანეთი. და დაჲმტკიცა იგი ერირ
თავად მსნ და მ~ნ უსძიმ. აფაღენა ციცე გოძი: m~ღნ ტარ
ნავაზ 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 უ~რ
თლორიანნი განაწერნა ერირთ~ვნი რვ~ნი და რპარპეტიჭ ჭ
eრთი გაგზ~ვნა მარგსირ ერირ თ~ვად. და მირცა მცირით მთ
ითგ~ნ რ~ლრრ ლიცი ვ~ე ზფ~ჲმდე რიონრ ზ~მოთ. და ამ~ნვე ტარ
ნავაზ აფაღენნა ორნი ციცენი ღორაპანი. და დიმნაჭ dა გ~გზ~ვ

ნა მეორე კ~ცეთირა ერირთავად. და მირცა არაგსითგ~ნ ვ~ე
წერეთ~მდე რ~ლრრ კ~ცეთი. და კსცეთიჭ mერ~მე გ~გზ~ვნა ცსნ
ანირა ერირთვად. და მირცა ბერდსძირ მდინ~რითგ~ნ ვ~ე ტტილი
რ~მდე და გაყიანთამდირ რ~ლ არრ გარდაბ~ჲნიჭ mეოთცე გაგ
ზ~ვნერ რამღვილდერ ერირთავად და მირცა რკვირეთირა მდინარით
გ~ნ ვ~ე მთ~მდე რ~ლრრ ტაღირი და აბოციჭ mეცსთე გ~გზავნაჲ
წსნდირ ერირთავად. და მირცა ტანავარითგ~ნ ვ~ე თ~ვადმდე მ
ტკსრირა. რ~ლრრ ძ~ვაცეთი და კოლა და არტანიჭ mეეუვრე
გ~გზ~ვნა ოშრჴირ ერირთავად. და მირცა ტარირ კ~რითგ~ნ ვ~ე არ
რიანთამდირ. ნორტირ თ~ვითგ~ნ ზფ~ჲმდირ რ~ლრრ რ~მცცე და აჩარაჭ
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მეღვიდე გაგზ~ვნა კლარძეთირ ერირთავად. და მირცა არრია
ნთითგან ზფსამდე: da უსძი იქო ერირთ~ვი ეგრირირაჭ
mერვე დაჲდგინა რპარპეტ~დ. და მირცა ტტილირითგ~ნ. და არაგ
სითგ~ნ ვ~ე ტარირ კარამდე. და ტანვარამდე. რ~ლრრ ღიდა უ~რ
თლი და ერე რპარპეტი იქო ქ~დვე წ~ე მეტირა მთ~ვრობით
გ~ნაგებდირ ქ~თა ერირთ~ვთა ზ~ა ც~ ამათ ერირთ~ვთა უვ
ეღე. ადგილთა და ადგილთა განაყინნა რპარალ~რნი და
ათარირ თ~ვნი და მ~თ ქ~თგ~ნ მოვიდოდა ც~რკი რამეტო. და რა
ერირთ~ვო ერრეთ გ~ნაწერა ერე ქ~ი ტარნავაზ. მიმრგ~ვ
რებსლ~დ რ~მეტორა რპარრთარა და მოიქვანა ცოლი დსრ
შსკელთა ნ~თერ~ვი კ~ვკარირიჭ ამან ტარნავაზ მოზფსდა
უ~ლუი მცცეთა მტკიცედ. და ქ~ნი უ~ლუნი და ციცენი უ~რთლირ~ნი
მოოჴრებ~ლნი ალეურ~ნდრერგ~ნ და ამან აფაღენნა იგ~ნი და
ვერფ~რა იშიერ ღსრი ბერშენთა ტარნავაზრა ზ~ა რ~ სც
ალო იქ~ნერ იგ~ნი ო~რგ~ნ წრომთარაჭ da ამ~ნვე ტარნ~ვაზ
ღეუმნა კერპი დიდი რ~ცელრა ზ~ა თ~რრა ერევე არრ არმაზი
და ტარნავაზრ რპარრსლ~დ არმაზ ერუსა ამართა კე
რპი იგი არმაზი თ~ვრა ზ~ა უ~რთლირ~რა. და მიერითგ~ნ ეწ
ოდა არმაზი კერპირა მირთვირ. და უმნა რ~ტტსრ~ბჲ დიდი კერ
პირა მირთ~რ აფმართებ~ლირაჭ oცდა ღვიდირ წლირ მეტე იუ
მნა. და რ~მეოცდა ცსთ წელრ მეტობდა ნებიერ~დ და წმრ~ც
სრებდა იგი ანტიოუორ. მეტერა არსრარტანირ~რა და ქ~ნი დფენი
მირნი რ~ჲ დაძდა მღჳდობით დაქვნა. და აფ~ღენა და გ~ნვრო უ
ართლი ც~ თვენი გ~ზატცსლირა და რთვლირა არირანი და
ქვნირ მცცეთარ. რ~მესტორა უ~ლურა და თვენი ზ~მთრირანი.
დაქვნირ გაყიანთა. ც~ თვენი ზ~ტცსლირ~ნი წსნდარ. და ჟ~მითი
ჟ~მად მივიდირ ეგრირ და კლ~რძეთრ და მოიკითცნირ მეგრელნი
და კლარძნი. და გ~ნაგირ ქ~ი რ~უმე დაღლილი. ც~ იგი რომნი ა
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თ~რნი მჴედ~რნი რ~ნი აზონირგ~ნ მოერთნერ ტარნავაზრ რ~ლი
ზემოთ ვაცრენეთ იგ~ნი გ~ნქვნა ჴევთა და უ~ქნათა ღ~ა.
იპქრნა იგ~ნი კ~თილ~დ რ~ ბრშოლარა მ~რ აზონირრა მჴნედ იქ~ნერ
და სწოდა მ~თ რ~ცელ~დ აზნასრნი რადგან წ~რვიდა ალ
ეურ~ნდრე არფარა ჩ~მდერ კ~ცრა თჳნიერ რ~ლ ღერწირიან კერ
პრა მრცვერპლად. იქო გ~ნრსენებ~ჲ და რიც~რლი ქ~ა უ~რთლრა
ზ~ა მეტობირათ~რ ტარნავაზირრა. და იტქ~დერ ამ~რ ქ~ნი ვმადლობთ
რსერა ყ~ნრა რ~ მოგსცა ყ~ნ მეტე ნ~თერვთგ~ნ მ~მათა ყ~ნთა
რა და აფგვიჴადა ც~რკი და ჩირი სცცოთა ნ~თერავთაგ~ნ და ერე
ქ~ი აფარრ~ლა ტარნავაზ რიბრშნითა და რიუსელითა რიმჴნი
თა და რიმდიდრითა ერსა შე და სწოდა რ~ცელი რასრმაგ

და ერე ტარნავაზ იქო პ~ლი მეტე უ~რთლრა ღ~ა. უ~რთლო
რირ~რა ნ~თერ~ვთაგ~ნი ამან გ~ნავრცო ენა უ~რთსლი და ა
რფარა იზრ~ცებოდა რც~ჲ ენა უ~რთლრა ღ~ა თჳნიერ უ~რთსლ
ირა. და ამან ღეუმნა მწიგნობრობ~ჲ უ~რთსლი. და მოკსდაჲ
ტარნავაზ და დატლერ წ~ე კერპირა არმაზირაჭ
mეორე რასრმაგ
dა ამირ წილ მეტე იუმნა შე მირი რასრმაგ: მ~რ ჟ~ა ღ~ა ზრ~ცვა ქ
ვერ ერირთ~ვთა უ~რთლირათა. და თუ~რ არა კეთილ~რრ ყ~ნდა რ~ა
მცა ვმრ~ცსრ~ბდეთ ნ~თერ~ვრა ყ~ნრა ა~დ ვიქოთ ერთ~დ და მოვ
კლათ ყ~ნ რარმაგ. და ვიქვნეთ ყ~ნ თ~ვირ სტ~ლ ვ~ა ვიქვენით
პ~ლ. და მივრცემდეთ ცარკრა. ვინცა ვინ გ~მოყნდერ მშლე რ~ ე
რრეთ ქოტითა სტრო გ~ნვირსჱნებთ გ~ნამტკიცერ გ~ნზრაცვა და
მოკლვა რასრმაგირი. ც~ იგრშნა რასრმ~გ და წ~რვიდა ტარ
სლ~დ და ივლტოდა წარიტანა თ~ა დედა მირი მივიდა დსრშსკ
თარა დედირ შმათა მირთა თ~ა. მ~ღნ რომთა იგი აზნასრნი წ
არვიდერ და მივიდერ დსრშსკეთრ~ვე და წუ~ერ რასრმაგრ. დიდი
კ~თლი დგარ ყ~ნ ზ~ა მ~მირა ღ~ნირა. ამირ თ~რ ვართ ყ~ნ მტკიცე ერთგ
სლობ~ჲრა ღ~ნრაჭ m~ღნ რასრმაგ ეზრაცა ოვრთა მეტერა მ~მი
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რა დირწსლრა მირრა. და ითცოვა ღეწევნა. ც~ იგი რიცარ~ლით წ~რ
ვიდა ღველ~დ მირრა. და რასრმ~გ ღეიკრიბ~ჲ დსრშსკეთიცა და
წ~რმოემართა უ~რთველთა ზ~ა და ვერვინ წინა აფსდგა მ~რ
დაიპქრა უ~რთლი. და მორრნა გ~ნდგომილნი მირნი. და რ~ლ თ~მე
ღესნდო. ც~ დაამდ~ბლნა უ~რთლორიანნი. და წ~რყინებსლ ქსნა ა
ზნასრნი. ც~გ~ნმრავლებსლ ქვნა დსრშსკნი ნ~თერ~ვნი კ~ვკა
რირნი ც~ ტქსენვარა მ~რ ცაზართარა ქ~ნივე მღჳდ~ბით დ~რყომილ ი
ქ~ნერ რიმ~გრირ~გნ უ~ქანირა და ვერფ~რა იტევდა დსრშსკეთიჭ
m~ღნ ამ~ნ რასრმაგ წ~რმოიქვანნა იგ~ნი ქ~თა კავკარირ ნ~თერ
ავთა ნ~ცევ~რნი და რ~ნი მ~თგანნი წ~რყინებ~ლ ქვნა და რც~ნი და
რცნა მთისლეთრ. დიდოეთითგ~ნ ვ~ე ეგრირ~მდე რ~ლ არრ რსანეთი.
და ერენი დაიპქრნა მირანდობლად თ~რად დედსლნი და დაძდა რა
სრმ~გ მცცეთ~რ მეტედ. და სმატა ქ~თა რიმ~გრეთა მცცეთირ~თა და
უ~რთლირ~თა და მ~ნ ღეუმნა ორნი კერპნი აინინა და დანანა და
ამართნა გზარა ზ~ა მცცეთირ~რა და წმრ~ცსრებდა იგი მეტერა ა
რსრარტანირარა. და მოიქვანა ცოლი რპარრი არსლი ბარდ
აველირ ერირთვირა. და ერცნერ მირ თ~ა ორნი არსლნი. და
არა ერვა შე. მ~ღნ მოიქვანა რპარრეთით ღვილი ნებროთირი
ნ~თერავითგ~ნ ცოლირა მირირა დედირ დირ წსლი და დაიჩირა იგი ღვ
ილ~დ რ~ლრა რ~ცელი ერუსა მირვან. და მირცა არსლი მირი ცო
ლ~დ უ~ლუი გაყიანი და რაერირთო რ~მღჳლდირაჭ da ერთი არს
ლი მირცა შერა უსძირრა მ~მირ დირწსლრა მირრა. მეტობდა რას
რმ~გ ბედნიერ~დ მრვ~ლთა წელთა. და მოკსდა რასრმ~გ. და მე
ტე იუმნა მირ წილ ღვილებსლი მირი მირვანჭ
mერამე მეტე მი
რვანორ ნებროთიანიჭ
eრე იქო მირვან ტანითა რრსლი ღსენი
ერი შლ~რი მჴნე და უველი ამირრა მეტობ~ჲრა დსრშსკთა
დაივიწქერ რიქ~რლი ტარნავაზირი და რასრმაგირი და გ~რდამო
ვიდერ დსრშსკეთრ მქოტნი და გაერთნერ თ~ა ჩართალეთრა
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მრცდომნი კ~ვკარიანნი მოტქსენერ კ~ცეთი და ბაზალეთიჭ m~ღნ მირ
ვან მეტემ~ნ მოსწოდა ქ~თა ერირთ~ვთა უ~რთლირა. და ღემოკრ
იბნა ქ~ნი რპანი მჴედარი და უს~თი. და ქ~ნი კ~ვკარიანნი იქ~ნერ რ~რ
წმ~ნოდ მორყილებ~ჲრა ზ~ა მირვანირრა რ~ნი გ~რდამოვლინებ~ლ
იქ~ნერ რასრმ~გ მეტირა. თვინიერ ჩართალთარა. ღემოკრიბნა ერე
ქ~ნი. და წ~რემართა დსრშსკეთრ ღეკრბერ დსრშსკნი დასდგერ რიმ~გ
რეთა ზ~ა გ~რდარ~ვალთა გზარა მ~ღნ მირვან გარდაჴდა ცცენ
ირაგ~ნ მივიდა უვეითთა თ~ა თვირთა და წ~რსშფსა წინა უვეი
თთა ზსრგით ღემოადგინნა მჴედ~რნი და მოვიდა კართა მ~თ ღ~ა
ვ~ა ძიუი რიტიცცითა. ვ~ა ვეტცი რიმჴნითა ვ~ა ლომი ზაცილითა
იუმნა მ~თ ღორირ ბრშოლა შლ~რი. ც~ მირვანრ ვერ წკსეთდა მ~ცჳ
ლი დსრშსკთა. ვ~ა კლდერა რიპრა და დადგა სშრვ~დ ვ~ა
კოღკი მტკიცე. და გ~გრშელდა მ~თ ღ~რ ბრშოლა და მორწქდა ორგ
ნითვე სრიცცჳ. ც~ იშლივნერ დსრშსკნი და ივლტოდერ. მისდგ
ერ სკ~ნ უ~რთველნი მორრნერ და ტქსჱ უმნერ და ღევიდა მირ
ვან დსრშსკეთრ. და მოაოჴრა დსრშსკეთი და ჩართალი.
და ღეაბნა კარნი უსითკირითა. და სწოდა რ~ცელ~დ დარსბ~ჲლ.
და დაძდა მირვან მცცეთარ. მეტობდა ნებიერ~დ სღიღ~დ. იქო კ~ცი
სცსად მიმნიჩებელი კ~თილირა. ღეიქსარერ იგი ქ~თა მკვიდრთა უ
ართლირ~თა. და წმრ~ცსრებდა იგი მეტერა არსრ~რტანელთარჭ
aმირ ზე მიიცვალა ანტიოუირა მეტობ~ჲ ბ~ჲბილონრ და მ~რ ჟ~ა ღ~ა
მეტე იუმნა რომცითრ რ~ლრა ერუსა არღაკ ეზრაცა მირვან ა
რღაკრ და მირცა არსლი თ~რი შერა არღაკირ~რა არღაკრ. და მო
კსდა მირვან. და მეტე იუმნა მირ წილ შე მირი ტარნაძომჭ
mეოთცე მეტე ტარნაძომ ნებროთიანიჭ
aმან სმატა ქ~თა
ციცე უ~ლუთა ღენებ~ჲ. და ამან აფაღ~ნა ციცე ზადენი. და ღეუმ
ნა კერპი რ~ცელით ზადენ. და ამართა ზადენრ და იწქო ღენებ~დ
კ~ცეთრ უ~ლურა ნელუარირრა. რ~ლრრ ნეკრერი ამირა ღ~დ ღეიქსარა
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რძსლი რპარრთა ც~ცცლირ მრ~ცსრებ~ჲ. მოიქვანნა რპ~რრეთით ც~ც
ცლირ მრ~ცსრნი და მოგსნი და დარცნერ იგ~ნი მცცეთ~რ. ადგილრა
მ~რ რ~ლრა აწ წუსიან მოგსთა. და იწქო ცცადად გმობ~ჲდ
კ~რპთა. ამირთ~რ მოიშ~ლერ იგი მკჳდრთა უ~რთლირათა. რ~ დიდი
რ~რბჲ აუსნდა კერპთა მ~რთ. მ~ღნ ღეითუსნერ ერირთ~ვნი უ~რთ
ლირ~ნი სმრ~ვლერნი და წ~რავლინერ მ~ცუ~ლი წ~ე რომეცთა მეტირა
და წუსერ მეტე ყ~ნი გ~რდაწჴდა. რძ~ლრა მ~მათა ყ~ნთარა. ა
რფ~რა წმრაცსრ~ბრ ფ~თთა მპქრობ~ლთა უ~რთლირ~თა. და ღემოი
ფერ რძ~ლი მ~მსლი. და დასტევა რძ~ლი დედსლი. აწ არფა
ფირრ არრ იგი მეტედ ყ~ნდაჭ mოგვეც შე ღ~ნი არღაკ. რ~ლრა ს
ზირ ცოლ~დ ნ~თერ~ვი ტარნავაზიანთა მეტეთა ყ~ნთა. გსაღვ
ელე შ~ლი ღ~ნი და ვაოტოთ ტარნაძომ. ღემომფებელი აც
ლირა რძ~ლირა. და იქორ მეტედ ყ~ნდა. შე ღ~ნი არღაკ. და დედო
ტლად ყ~ნდა ცოლი მირი ღვილი მეტეთა ყ~ნთა: m~ღნ რთნდა
რომეცთა მეტერა გ~ნზრაცვა ერე. გაგზ~ვნა მ~ცული მ~თი პა
რსცითა კ~თილითა. და წრუსა მ~თ სკ~თს ჩ~ტდ სბიწოთა გ~ლ
ითა გნებ~ჲვრთ მეტედ თუ~ნდა შე ყ~მი თუ~ნ ქ~თა ერირთ~ვთა მ
ომეცით მე მშევალი. და მიგცე შე ყ~მი მეტედ თუ~ნდა. და ქ~ითა
ვე ნიჩითა აფგავრნე. მ~ღნ ერირთ~ვთა უ~რთლირ~თა სმრ~ვ
ლერთა მირცერ მშევლები. და გ~ნაცცადერ გ~ნდგომა. ტარნაძომირი.
მ~ღნ რომეცთა მეტე ქ~ითა შ~ლითა მირითა წ~რმოემართა უ~რთლრ

ც~ ტარნაძომ მეტემ~ნ მოსწოდა რპარრთა და მოიქვანნა რპ
არრნი შლ~რნი. და რ~ნიმე დარყომოდერ ღემოკრიბნა უ~რთვ~ლნიცა.
ც~ ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი გ~ნდგომილნი მიეგებნერ რომეცთა მეტ
ერა ტაღირრ. და მსნ ღეკრბ~ჲ რიმრ~ვლე რომეცთა და უ~რთვე
ლთა. ც~ ტარნაძომ მიეგებ~ჲ მსნვე ტაღირრ. იუმნა მ~თ ღ~რ
ბრშოლა შლ~რი მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ რ~ იშლია
ტარნაძომ რომეცთა და უ~რთველთაგ~ნ. და მოიკლა ტარნ
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აძომ და მორრერ რპა მირი. ც~ შე ტარნაძომირი მირვან წე
ლიწდირა ერთირა ქრმაი წ~რიქვანა მ~მა მშსშემან მირმ~ნ და ი
ვლტოდა რპ~რრეთრ. ც~ რომეცთა მეტემ~ნ მორცა შე თ~რი არღ~ჲკჭ
mეცსთე მეტე არღაკ არღაკსნიანიჭ
da დაიპქრა ქ~ი უ~რ
თლი და მეტობდა იგი ნებიერ~დ და სმატა ქ~თა რიმ~გრეთა უ~რთლ
ირ~თა და სმეტერ მოამტკიცნა ზფსდენი ძ~ვაცეთრ უ~ლურა წს
ნდარჭ mოკსდა არღ~კ და მეტე იუმნა შე მირი არტაგჭ
mეუ
სრე მეტე არტაგ არღაკსნიანიჭ
da ორ წელ ოდენ მეტობდა.
და მეორერა წელრა მეტობირა მირირ~რა მოვიდერ ერირთ~ვნი რპ
არრთ~ნი რპითა დიდითა შიებ~დ რირცლირა ტარნაძომირა და რ
პითა მირ რპარრთარა რ~ნი აწქსედილ იქ~ნერ. ტარნაძო მირ თ~ა
ვერ წინა აფსდგა მ~თ არტაგ მეტე უ~რთველთა. რ~ დიდ
შ~ლი იქო რპარრთა. ა~დ გ~ნამაგრნა ციცენი და უ~ლუნი. და მოვ
ლერ რპარრთა ქ~ი უ~რთლი და მოაოჴრნერ ველნი ა~დ ციცე უ~ლ
უნი ვერა რ~ი წ~რიფერ და წ~რვიდერ. მოკსდა არტაგ და და
ძდა მირ წილ შე მირი ბარტონჭ
mეღვიდე მეტე ბ~რტომ არღა
კსნიანიჭ
aმ~ნ სმატა ზფსდე მცცეთირა. და ქ~თა რიმ~გრერა უ
ართლირათა ც~აფზ~რდერ რპარრთა შე ტარნაძომირი მირვან.
რ~ი რიკ~დილრა მ~რ ტარნაძომირრა წარექვანა მამა მშსშერა მი
რრა. რ~ი ვაჴრენეთ პ~ლ. ერე მირვან იქო კ~ცი უსელი. მჴნე მ
ჴედ~რი. და მრ~ვლ გ ზირ გ~მოცდილი. ბრშოლარა თსრუთა და
არაბთარაჭ aმან ღეკრიბნა რპანი შლ~რნი რპარრეთრ მოსგზა
ვნა მ~ცული ერირთ~ვთა უ~რთლირ~თა და წრუ~ა მ~თ. მოიჴრენეთ
რიქ~რლი მ~მირა მირ ყ~მირა მირვანირი. და კ~თლი მირი თუ~ნდა მ~რთ. დაფ
აცა თს მ~მამ~ნ ყ~მმ~ნ ღემოიფო რძ~ლი სცცო თუ~ნ ღ~რ. რამართლ
ად მოიკლა მ~მა ყ~მი რ~ვერ კ~თილ~დ იპქრა რძ~ლი მ~მათა თუ~ნ
თა. რ~ირგ~ნ გ~უსრთ კ~თლი. აწ ნს არრ ღიღი და რასრ~ვი გ~ლ
რა თუ~ნრა. რიკსდ~ლირათ~რ მ~მირა ყ~ირა რ~ რძ~ლირა დატევებირა თ~რ მ
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ოწკლვენ მ~მანი ღვილთა. და შმ~ნი შმათა. არა იშიებირ რი
რცლი რძ~ლირა დატევებირა თ~რ მოკლსლთაჭ mე ვარ ღვილი
მეტეთა თუ~ნთა ტარნავაზიანნი. დაფაცა თს აფზრდილ ვარ
რპარრთა თ~ა. ა~დ ვარ მე რძ~ლრა ზ~ა მ~მათა თუ~ნთარა. და ვ
ერ~ვ მე ფთ~თა მ~მათა თუ~ნთარა. რ~რბითა მ~თითა მოვალ შიე
ბ~ჲდ მ~მსლირა ყ~ირა აწ მიიფეთ ყ~მგ~ნ დ~ბჲ და კ~თლი. ც~ ე
რირთ~ვთა უ~რთლირათა არა ღეიწქნ~რერ ბრშ~ნებ~ლი მირვ
ანირი ა~დ წ~ე ქ~ნი მივიდერ წ~ე ბ~ჲრტომ მეტირა. ც~ მცირედნი ვინმე

უ~რთველნი არა წ~რყინებ~ლთაგ~ნი წ~რვიდერ. და მიერთნერ მ
ირვანრ. ც~ მეტემ~ნ ბ~ჲრტომ ღემოკრიბნა ქ~ნი რპანი უ~რთლირ~ნი
მოირთო შ~ლი რომცითით და მიეგებ~ჲ იგი ცსნანრ. იპქრა ზს
რგად უ~ლუი ცსნ~ნი. მოვიდა მირვან და დადგა მდინ~რერა ზ~ა
ბერდსძირრა. და იწქერ ბრშოლ~დ. და გ~მოყნდერ ორთაგ~ნვე
ღ~რ ბსმბერ~ზნი. იქ~ნერ თსერა ერთრა ქ~თა დფეთა ბსმბერ
აზთა ბრშოლ~ნი ოდერ მ~თ რშლიან. და ოდერმე მ~თ რშლიან.
ც~ ამა თსერა ერთრა ღ~ა. ამან მირვან თ~ვირ თ~ვითა მოკ
ლა ცამეტი ბსმბერაზი უ~რთველთა და რომეცთგ~ნი და ა
რავინ გ~მოყნდა უ~რთველთა და რომეცთა ღ~რ მშლე მირვ
ანირი და ვერცა თჳთ ბ~ჲრტომ მეტე წბრშოდა მ~რ. რ~
არა იქო მირ თ~ა გოლიათობირაჭ m~ღნ ბ~ჲრტომ მე
ტემ~ნ გ~ნაწქვნა რპანი მირნი. და მოწმართა ქ~თა რპითა.
და მსნით მირვან მოეგებ~ჲ რპითა ქ~ითა. და იუმნა ბრშ
ოლა შლ~რი მ~თ ღ~რ. მორწქდა ორთაგ~ნვე სრიცცჳი. იშლივ
ნერ რომეცნი. და უ~რთველნი რპარრთაგ~ნ. და მოკლერ ბ~ჲრტ
ომ მეტე უ~რთველთაჲჭ x~ ამ~რ ბ~ჲრტომ მეტერა არა ერვა
შე. არსლი ერთი და რიცოცცლერავე მირრა მოექვანა ეგრირ
ით შირ წსლი უსძირი რ~ცელით უართამ. რ~ლრა ღერდგმიდა ტ
არნავაზიანობა. ტარნავაზირ დირ უსძირ ცოლირგ~ნ. და დე
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დირა მირირა რასრმაგირა არსლირა უსძირ შირ ცოლირგ~ნ
და ამირ უართამირ და ეგრირით მიეცა და არსლი ცოლ~დ ბ~ჲრტ
ამ მეტერა. და აფეფო ერე ღვილ~დ უ~რთველთა რ~თნოები
რა თჳრ ეუმნა. ტარნავაზიანთ მ~რთ რ~ არა სნდა უ~რთ
ველთა რცსირა ნ~თერ~ვირა მეტობ~ჲ. რ~ლრამცა არა ღერდგმ
იდა ტარნავაზიანობ~ჲ ერე უართამ შე ღვილებსლი ბ~ჲრ
ტამ მეტირა. მ~რვე წქობ~ჲრა მოიკლა ბ~ჲრტომირ თ~ა ც~ ცოლი
მირი არსლი ბ~ჲრტომირი. სშლები დარყა ივლტოდა და წ~რვ
იდა რომცითრ. მსნ ღვა ქრმაჲ და სწოდა რ~ცელად ადერკი. და
იზრდებოდა იგი მსნ. ც~ ვ~ა მოკლა იგი ბ~ჲრტამ ღემოვიდა მ
ირვან უ~რთლად დაიპქრა უ~რთლი და რ~ნი დაღთომილ ი
ქ~ნერ ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი ციცეთა და რიმ~გრეთა ღ~ა მირცა
მ~თ ტიცი და აფთუსმა. და გ~მოიქსანნა ქ~ნი და მშლ~ვრებით გ
ამოიქსანა ცოლი ბ~ჲრტომირი რ~მღვილდით. და ღეირთო ცოლ~დ.
რ~ნი ღვილნი იქო არღაკონიანთ~ვე დაძდა მცცეთარაჭ
mერვე მეტე მირვანჭ
dა ნებიერად ნეტობდა მცირედ ჟ~მ და
მოკვდაჭ
mეცცრე მეტე მეორე არღ~კ შე მირვ~ნ ნებროთირანიჭ
dედით არღაკონიანი და მ~მით ნებროთიანი ტარნავაზიანი
ამან გ~ნაღსენა ნენუარ უ~ლუი კ~ცეთირა. რ~ლრრ ნეკრერი. და
წმატა რიმ~გრერა ო~ირ ციცირ~რა და იქო ერე შლ~რი შ~ლითა
დიდი და გოლიათი:[ ც~ ერე ადერკი შე უართამ შირა
]
x~ ერე ადერკი შე უართამ შირა რასრმაგირა. არსლირ წ
სლი ბ~ჲრტომ მეტირა. რ~ი ვაჴრენეთ ზემო აფზარდერ რომც
ითრ. და იქო კ~ცი არ~კითა ღსჱნიერი. ტანითა დიდი და გოლიათი. მრ
ავ~ლ გზირ გ~მოცდილ იქო იგი ბრშოლათა რომეცთა და
არსრთარა და მ~რ მოეკლა მრ~ვლი [მრვ~ლი] ბსმბერ~ზნი და
რ~ცელოვან უმნილ იქოჭ ამან მოითცოვნა რპანი რომეცთა

მეტირგ~ნ მორცა მ~რ და წ~რმოემართა არღაკრა უ~რთველთა მე
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ტერა ზ~ა დედირ შმირა მირრა ც~ არღაკ ღემოკრიბნა ქ~ნი ერირ
თ~ვნი უ~რთლირ~ნი. მოირთო შ~ლი რპ~რრეთით. და მიეგებ~ჲ
წინა ღეკრბერ [...............] ორნივე რპანი თრიალეთრ. და
დაიბ~ჲნაკერ მაცლობ~ლდ ერთმ~ნერთირაჭ sთცოვა ბრშოლა
თ~ვირ თ~ვ არღ~კ ადერკირ ც~ ადერკი რიც~რლით აფიჩსრა
რ~ჩსრველითა ღსენიერითა. აფძდა ტაიჩრა და წრუსა რპ
ათა მირთა გ~ნმიმაგრეთ ზსრგით კერშო ყ~მი და ნს ღერშრწ~ნდ
ებით. და გ~ნვიდა ეგრეთვე არღაკ აფიჩსრა. და გ~ნვიდა
გ~ნწქობილთა ღ~რ. აფიზ~ცნერ ორთ~ვე ჴ~ითა რ~რტიკითა. და მიეტე
ვნერ სრთიერთრა და იწქერ ორთ~ვე გსრემ~დ ოროლი
თა. და ვერ წკსეთდერ რ~ჩსრველთა ერთმ~ნერთირ~რა. და
ბრშოლირა რიგრშერა ღ~ა გასტქდათ ოროლები აფმოიფ
ერ ყსგლსგები. და იწქერ ბრშოლ~დ ყსგლსგ~ბითა ოდერ
სცეთუნიან ყსგლსგი იგი რ~ჩსრველრა მ~თრა. ზ~ა მზგ~ვრ იქ
ვირ ჴ~ა სრორარა რ~ლი იცემირ მჩედლირგ~ნ გსრდემლრა ზ~ა.
და ჴ~ჲ ზაცილირა მ~თირაჲ მგზ~ვრ იქო უსცილირაჭ m~ღნ ვერა
რშლიერ ერთმ~ნერთრა. დაღსრერ და სკსდგერ იმიერ და ამ~რ და
იმიერ. ღეფამდა დფე იგი. და გ~ნირსჱნერ ორთ~ვე და დილ
ესლ კ~დ გ~მოვიდერ. აფიფერ მღსილდები იწქერ რბევად
და რირრად ერთმანერთირა წკრა ირ~რ ადერკი მკერდ
რა არღაკირ~რა და ვერა სტარა რიმ~გრემ~ნ რ~ჩსრველი
რამ~ნ. გ~ნვარდა ზსრგით და ყამოვარდა არღ~კ ცც~ნირგანჭ
¸ეიუცა ადერკი მრწრ~ტლ და მივიდა რპათა თ~ა რომცითირ
ათა. და წრუ~ა მ~თ გ~ტსცებ ფთ~თა თუ~ნთა ნს გ~ნმარტე
ბთ მაცსილთა თუ~ნთა უ~რთველთა ზ~ა. რ~ მ~მსლნია
ყ~მნი. და აწ მე ვარ მეტე მ~თი. შ~ლითა და ღეწევნითა
თუ~ნითა. ირმინერ რომეცთა ვედრებ~ჲ მირი. და დაჲდგრერ ა
დგილრა ზ~ა. ღემოიუცა და მოვიდა მ~ცლობელ~დ უ~რთველთა
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რპირა. და ჴ~ჲ ქო ჴ~ითა მ~ფლითა. მე ვარ ღვილი მეტეთა თუ~ნ
თა. და რსერა ყ~ა მოსცემია მეტობ~ჲ ყ~მდა აწ მიიფეთ ყ~მგ~ნ
კ~თლი და რიც~რლი. აწა ერერა რპანი რომცითირ~ნი არა მოსღ
ვენ თუ~ნ ზ~აჭ m~ღნ მისგერ უ~რთველთა. ღ~ნ გ~მორყნდი სმძობ
ერი ქ~ლთაგ~ნ ნ~თერ~ვთა. ტარნავაზირთა რაჲთგ~ნ მოკსდა მეტე
ყ~ნი ღ~ნ ც~რ მეტე ყ~ნი და ვმადლობთ რსერა ყ~ნრა. რ~ მოგსეცა რაზფვარად მე
ტირა ყ~ნირა ღვილივე. მეტეთა ყ~ნთა გოლიათი და რ~ცელოვ
ანი გ~რდაჴდერ ქ~ნი უ~რთველნი. დაცჳივერ პირრა ზ ~ა თ~რრა.
და თ~ქნირ რცერ ადერკირ და მღჳდობით ღეკრბერ ერთად რომეცნი
და უ~რთველნი. და რპარრნი რანირ~ნი. და მოიფერ უ~რთველთა
გჳრგჳნი არღაკირი. და დაადგერ ად~რკირ და წარმოიქვ~ნერ
mეათე
მეტე ადერკირ შე ბარტომირი არღაკსნიანიჭ
da ამან ადერკ
იმ დაიპქრა ქ~ი უ~ქანა უ~რთლი და ეგრირი. და მორცა რომეცთა
მეტემ~ნ არსლი თ~რი ცოლ~დ. და დაძდა მცცეთარ. და მეტობდა
კ~თლ~დ ოცდა ათირ წლირა მეტე იუმნა. და ორმეოცდა ყჳდ
მეტ წელ მეტობდაჭ x~ პ~ლრა წელრა მეტობირა მირირ~რა იღვა
ო~ი ყ~ნი ი~ჳ უ~ე ბეთლემრ წ~რიარტანირ~რა. მოვიდერ მირრა მოგსნი
შფსნირა ღეწირვ~დ. და მოგსთა ღერვლირა იჱ~ლმრ. მოვიდა წ

ამბ~ჲვი მცცეთარ. ვ~დ რპარრთა იჱ~ლიმი წ~რტქსჱნერო. და
წსრიანი რ~ნი მცცეთარ იქ~ნერ იუმნა მ~თ ღ~რ გლოვა და ტირ~ლი.
და ღ~დ მეორერა წელრა რცვა მოვიდა წამბ~ჲვი ვ~დ რ
პ~რრნი არა წ~რტქსენვად მოვიდერ იჱ~ლიმრ. ა~დ აუსნდათ
შფსენი ქრმირა ვირმე ღობილირათ~რ. და გ~ნიც~რერ წ~რიათა მცცეთე
ლთა ღ~დ ამირრა ვ~დ გ~რდაწჴდერ წელნი ოცდა ათნი. მოვ
იდა მ~ცულნი ანნა მფდლირა წ~რიათა იჱ~ლემით წ~რია
თა თ~ა მცცეთელთა ვ~დ რ~ირთ~რ იგი მოვიდერ მოგსნი. და ღეწი
რერ შფსჱნი აფზრდილ არრ იგი და იტქჳრ თ~ვრა თჳრრა შედ ფ~ჲ.
და რც~ჲნი რარმე აც~ლრა რძ~ლრა გვიუდ~გებრ და აწ წ~რგჳ
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ვლენიან მ~ცულნი ქ~თა თ~ა წ~რიათა. რ~ა მოვიდენ მეცნ~რნი
რძ~ლირ~ნი მდით სკ~ჱ ქ~ნვე მორერ რძ~ლირა თ~ა მდებნი და გ~ნ
ვიკითცოთ და გ~ნვბრჩოთ მ~რ ზ~ა. რ~ა რძ~ლი მ~მათა ყ~ნთა ღ
ესცვალებელ ვწქოთ და დავამტკიცოთ და მცნებ~ჲ მორე
რი აფვარრ~ლოთ რ~ა აცლირა მით რძ~ლითა რ~ლ რარმე გჳ
უად~გებრ არა ღეაცთსნნერ სმ~რტივერნი ვინმე რძ~ლირა ყ~ნირ~ნი
ც~ რიკდილითაცა მირითა ღსრი ვიშიოთ მ~ღნ სკ~ჱ წ~რვიდა ელი
ოზ კ~ცი მოცსცებ~ლი ც~ ერვა მ~რ დედა ტომირგ~ნ ელი მფდლირა
და კ~დ ერთი და ც~ წ~რმავ~ლრა მ~რ ევედრებოდა დედა შერა თ~რრა
ვ~დ წ~რვედ სკ~ჱ ღვილო რ~ქვ~რელო ცოდებ~ჲრა მ~რ მ~ტჱირრა და
წერრა რძ~ლირ~რა გ~რნა ერე ც~ რ~ლრა გამცნებ ღ~ნ დაიმ~რცენ
ნს სკ~ჱ ღეერთჳნ ცნობ~ჲ ღ~ნი გ~ნზრაცვარა მ~რ მ~თრა ბ~რტრა
და ნსცა ვიდრე მე ეზიარ~ბი დათცევარა რირცლირა მირ მირირ~რა
ნს ღვილო ყ~ო გ~ლღი ნს რ~ სეჩველ~დ სწქოდე ვ~დ იგი არრ
რტქ~ჲ წ~წრ მეტქ~ლთა რ~ლრა პ~ლითგ~ნვე მოერწ~ვებოდერ და წ
არვიდა ელიოზ მცცეთელი. და ლონგინოზ კ~რრნელი. და მსნ
დაცვდერ ძ~რცმარა ო~ირრა ც~ რ~ჟ~რ იგი იჱ~ლმრ დამრჩვ~ლდერ ო~ა
ცემარა მ~რ კვერირ~რა რ~მრჩვ~ლთა ზ~ა მქირ მებრ მ~რვე ჟ~არა
მცცეთარ ჴ~ჲ ერმა დედარა ელიოზირ~რა ც~ მ~ნ რ~ღინელითა კრყ
ციალებითა დაიზაცნა და თუ~ა მღჳდობით მეტობ~ჲო ირრაელთ~ო
რ~ სგსნსრ~ბით მოკლ~თ სბ~ჲდრსკნო და წ~რწქმედლნო ო~ი
და მც~ცრი ქ~თა და იუმენით ბოროტ~ად მკვლელ ღემოუმედირა
თუ~ნირა ვაჲ თუ~ნდა სბ~ჲდრსკნო ვ~ნმცა სკ~ჱ იპოვა ეგე
ვ~რი გლოვა რ~ლრა თუ~ნ ფირრ ც~რთ ც~ სტრორია ვაჲ ყ~მდა
რ~ პ~ლ რიკ~დილრა ყ~ირა მრმენელ იუმნერ ქსრნი ყ~მნი ქ~ირა მწს
ც~რებირა რ~რმენელრა და მქირ ამ~რ რიტქ~ჲრა ზ~ა მექრ~ლდ სკ~ჱ ღე
ირვენა დედაკ~ცმ~ნ მწსც~რებ~ჲრა და გლოვარა ღ~ა ტრიადრა და
მისთცრობ~ლრა ც~ კვ~რთრა მ~რ ზ~ა ო~რრა წილ იგდერ სფთო
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თა სრიათა ძ~რცმარა ო~რრა და გ~ნგებ~ლებ~ჲმ~ნ ო~რან მიაცვ
ედრა მცცეთელთა სრიათა და წ~რმოვიდა ი~ჱლმით ელიოზ
და ლონგინოზ და წ~რმოიფო კვართი წ~და ვ~ა მოიფო ელ
იოზ მცცეთ~რ მქირ წინა სკ~ჱ მიეგებ~ჲ და იგი მირი გოდებითა
და ტირილითა რ~ღინელითა ცრემლითა ღერვარ~ილი და მოეცჳა
ქელრა რ~რსრველრა მარ შმირ~რა ც~ ვ~ა იცილა სრ~რსრველ
ერი იგი ქ~თა რ~რსრველთა კსართი მჴრნელირა ყ~ნირა მქირ
წ~დრბ~ით სკ~ჱ და რ~ქვრ~ლით ღეიკბო მკერდრა თ~რრა და მე
ქრლ~დ რ~ლნი წ~რჴდერ ნეტ~რრა მ~რ დედაკ~ცრა რ~მ რ~ცეთა მ~თ. მიზეზთ
ვირ პ~ლ სკ~ჱ ო~ირა რიკ~დლირა და ვნებირა მირირ~თვინ მეორედ რ~
ეზიარა შმა იგი მირი რირცლრა ო~რრა ც~ მერ~მე ვინათგ~ნ მოეცრ
ენა დედირაცა თვირირა იგი მწსც~რებით რიკ~დილ ვინათგ~ნ სკ~ჱ

უვე მწსც~რებ~ჲ ერბ~ჲთმად ღემოსკრიბ~ჲ ამირთვინცა შლე
სლ იუმნა ბსნებირაგ~ნ კ~ცობრივირა და რიკ~დლი დაერაძა ლ
მობილრა მწსც~რებ~ჲთგ~ნ ტრიადთა მ~ღნ სკ~ჱ რ~კჳრველი რ~უ
მე დიდი გ~ნირმა ერე ქოველრა მ~რ უ~ლურა ღ~ა და ვ~ა რაცნ
ასრ ეუმნა მეტერაცა და ქ~თა მთ~ვრთა და ქ~რა ერრა.
და ქ~თა ერთბ~ჲმად დასკჳრდა რ~უმე იგი რ~ღინელი ც~ვ~ა იცილა
ადერკი მეტემ~ნ კსართი იგი რთნდა სკ~ჱ ღვენიერებირა მირთვინ
მირირა რ~მრ~ლი იგი ღეემორა ც~ რ~კჳრველბირა მირთვინ და მირ მიზეზი
რ~თვინ რ~ლ იგი იუმნა არფარა სკ~ჱ ინებ~ჲ გ~მოფებ~ჲდ მკე
რდირგ~ნ მკერდრა მირ ც~ ელიოზ დამარცა და იგი მირი რ~ნტრ~ლი
თა დამარცვითა რ~ ერთბ~ჲმად ვ~ა აუვნდა მკერდრა თვირა
ზ~ა კვართი იგი ეგრეთვე დამარცნა ც~ წ~და იგი კვართი
წმიდ~დვე სკ~ჱ დაღთა და წ~დადვე გიერ ვ~ა პ~ლვე ვ~ა წერ
ილ~რრ ერე გ~ნცცადებლ~დ მოუცევარა უ~რთლირ~რაჭ aმან
ადერკი სმატა რიმ~გრეთა უ~რთლირათა. უ~ლუთა და ციცე
თა და სმეტერ მოამტკიცნა ზფსდენი უ~ლუირა მცცეთირანი. წ
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წქ~ლრა ამიერ და იმიერ ამირვე ადერკირ მეტობ~ჲრა ღ~ა მოვიდერ
ათორმეტთა წ~დათა მ~ცულთაგანნი. ანდრია უ~ლუდ ტრაპ
იზონად რ~ი არრ რ~ტლი მეგრელთა რადა იგი დაქო ჟ~მი მცი
რედი და იცილა სგსნსრებ~ჲ პირსტქვებრივი მკვიდრთა ღ~რ
მირ უ~ლურა გ~ნვიდა მ~რ და ღევიდა უ~ქნარა უ~რთლირარა
ნიჩთარ კლ~რძეთრ და არტაან კოლარ რადა იგი დაქო ჟ~ი
ტ~დ მრვ~ლნი და გ~ნანათლა რიტქ~ითა მოშფ~რებირა მირირ~თა და
ღეწირნა ო~ირა უ~წ~ირა ნ~თლირფებირა მ~რ მ~რ წ~რვლნა გზ~ნი კლ
არძეთირ~ნი უ~ქნანი პართირ~ნი რ~ლრრ რომცითი და აფვიდა ი
ელსრლმ~დ აფრრ~ლებ~ჲდ პარეუირა: ც~ ვ~ა ერმა მეტერა ადერ
კირ უ~რთველთა და მეგრელთ~გნ რძ~ლირ დატეობ~ჲ გ~ნსწ
ქრა და წ~რავლინნა ერირთ~ვნი მირნი. იშსლებით. კ~დ მია
უცივნა უ~რთველნი და მეგრელნი. და დამალნერ ც~ტნი. და
ძ~რნი. და ღერირცდა მეტე ადერკი. ერირთ~ვრა კლ~რძეთირარა
რ~ლ მღჳდბით გ~ნსტევა ანდრია. ც~ ვ~ა აფერრ~ლა დფერ~რ
წ~ლი მარტვილირა წ~რმოვიდა მსნით დბ~ით ანდრია რც~ჲთა
მ~თ თ~ა მოვიდოდერ უ~ლუით უ~ლუ~დ და რ~ტლით რ~ტლად არ
წ~ვლიდერ ერთა და იუმოდერ რ~რწლთა და ერრეთ მიიწინერ
უ~ქნარა უ~რთლირ~რა და მერმე წ~რვლერ ტაორ კერშო უ~ქნა
და ვ~ე მდინ~რედ ჩოროც~დმდე ქ~ლი იგი როტ~ლი მირ კერშირა მოვ
ლერ და დასც~დებელ~დ უად~გებდერ რ~ცელრა ფ~ირრა და ერრ
ეთ უად~გებით მიიწინერ რვანეთრა უ~ქანარა ც~მ~რ უ~ქნარა მ
თავრობდა დფეთა მ~თ დედაკ~ცი ვინმე მთ~ვრი რ~ლრა რწმე
ნა უ~დაგებ~ჲ მ~ციუ~ლთა და მ~ტთა რც~ჲთა მ~თ თ~ა მწ~ტეთა და
ღთა მ~თ კერშოთა ც~ დიდი ანდრია რიმონით~რთ ღევიდა უ~ქნ
არა ოვრეთირ~რა და მიიწია უ~ლუად რ~ლრა ეწოდებოდა ტო
რტატორი რადა იგი დიდი რრ~წლი უმნერ და მრვლნი ერნი მოა
უცივნერ და გ~ნანათლერ მ~რ წ~რვიდერ და ღევიდერ უ~ქნარა
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ატცაზეთირ~რა და რევ~რტე უ~ლუად მივიდერ რ~ლრა აწ ეწო
დებირ ცცსმი. და სუადაგერ რიტქ~ჲ ფ~ჲ და მრ~ვალთა ღეიწქ
ნარერ. და მსნ დასტევა ნეტარმ~ნ ანდრია რიმონ კანანელი
რც~ჲთა თ~ა მოწ~ტეთა და თ~ვადი ძიუეთირა უ~ქანად აფვიდა
ც~ კ~ცნი მირ უ~ქანირ~ნი ძიუნი იქ~ნერ კ~ცნი ტიცცელნი გ~ლითა და
რ~უმეთა ღ~ა ბორ~ტთა გ~ნტრდილნი სრწმსნონი და სმფებნი

რ~ლთა არა ღეიწქნარერ უ~დგებ~ჲ მ~ცუ~ლირა ა~დ ენებ~ჲ მოკლ
ვა მირი. ც~ მ~დლმ~ნ ფ~თირ~მნ დაიცვა და იცილა რ~ჲ მისდრეკელობ~ჲ
მ~თი და პირსტქსებრივი გონებ~ჲ. დასტევა და წ~რვიდა. ა
მირთ~რცა ვ~ე აუამომდე სრწმსნოებ~ჲრა ღ~ა არ~ნ ც~ რიმონ კ
ანანელირა რ~ტლავი არრ ნიკოპრ უ~ლურა ღ~რ ატცაზეთირა
და ძიუეთირ~რა რ~ მსნ აფერრ~ლა წ~და რჳმონ კანანელი. ც~
ამირვე ადერკირ მეტობ~ჲრა გ~მოყნდა კ~დ მეტობა~ჲ რპარრე
თირა. რ~ რათგ~ნ ღერრ~ლ იქო ალეურ~ნდრე და გ~ნერქსნა რ
პარრეთი აუა ჟამადმდე არფარა დაძდომილ იქო მეტე რპ
არრეთრ. რ~ ადგილთა და ადგილთა იქ~ნერ ერირთ~ვნი რპ~რრ
ეთირაჭ m~ღნ ღეკრბერ ერირთ~ვნი რპარრეთირ~ნი და დარვერ
მეტედ აჟფალან ბრშენი. მ~ღნ რომეცნი და უ~რთველნი.
იქ~ნერ მორყილ აჟფალანირი რპარრთა მეტირა და ვ~ე
ადერკირ მეტობ~ჲმდე ერთი დაძდირ უ~რთველთა მეტედ
რაზომცა მრ~ვლნი იქ~ნიან ღვილნი მეტეთ~ნი. ცოლო ამარ ადერ
კირ ერცნერ ორნი შენი რ~ლთა გ~ნსქო უ~ლუი მცცეთა და
უ~ქნაჲ მტკსარრა ღიდა უ~რთლი მსცნარით კერშო უ~ლუი და
ქ~ი უ~რთლი მტკსარრა ყრდილოეთი წერეთითგ~ნ ვ~ე თა
ვადმდე უ~რთლირა და ეგრირირა ერე მირცა ბ~ჲრტომრ შე
რა თ~რრა. ც~ არმაზით კერში უ~ლუი მტკსარრა რ~მცრით უ
ართლი. ცსნანითგ~ნ ვ~ე თ~ვადმდე მტკსრირა. და კლ~რძ
ეთი მირცა უართამრ შერა თჳრრა. და მოკსდა ადერკიჭ
1-28 სტრ., 20v
mეთერთმეტე მეტენი მეორე ბარტამ და უართამ შენი ად
ერკი რომეცთ მეტირა არღაკსნიანნი:
dა მეტობდერ შენი მირნიჭ
ც~ ამ~თრა მეტობ~ჲრა ორპარიანორ წრომთა კეირარმ~ნ
წ~რმოტქსჱნა იჱ~ლემი და მსნით ოტებ~ლნი წ~რიანი მოვიდ
ერ მცცეთარ და დარცდერ შსელთ~დვე მორრ~ლთა წ~რიათა თ~ა
რ~ლთა თ~ა ერთნერ ღვილნი ბ~ჲრაბარნი რ~ი ძ~რცმარა ო~ირ~რა
გ~ნსტევერ წ~რიათა ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳ უ~რ წილ და მოკსდერ
ადერკირ შენი ბარტომ და უართამჭ და მეტე იუმნერ ღვ
ლნი მ~თნი არმაზირ დაძდა ტარრმან და ღიდა უ~რთლრა კაორჭ
mეათორმეტე მეტენი ტარრმან და კაორ შენი ბარტორი და
უართამირა არღაკსნიანნიჭ ჭ ჭ ჭ ჭ
x~ ადერკირითგ~ნ ერე მეტენი იქ~ნერ მორყილებ~ჲრა ღ~ა რომეცთა
მეტირ~რა. სმეტერ არმაზელნი მეტენი ღეეწეოდერ რომეცთა
ქ~თა მტ~რთა მ~თთა ზ~ა. მ~ღნ მეტე იუმნა რომცითრ დიდი იგი მე
ტე იარვანდ. და დაივიწქა მ~ნ კ~თლი უ~რთველთაჲ ემშ
ლავრა ტარრმანრ არმაზელრა. და მოსფო რ~ზფვარრა უ
ართლირაჲ უ~ლუი წსნდა და არტანი მტკსრ~მდე და დარცნა
წსნდარ ღ~ა კ~ცნი მჴეცნი ნ~თერ~ვნი დევთ~ნი და სწოდა წს
ნდარა რ~ცელ~დ უაძა ტსნი რ~ი ერე ითარგამნებირ დევთა რ~ცლი.
და ვერ იშებნერ მეტეთა უ~რთლირათა რაზფვარი და მოკ
სდერ მწსც~რებ~ჲრა ღ~ა დიდრა. ტარრმან და კაორჭ დარცდერ
მეტედ ღ~დ მ~თრა ღვილნი მ~თნი: არმაზრ აზორკ და ღიდა უ~ლუ
რა არმაზელჭ
mეც~მეტე მეტენი აზორკ და არმაზელ შენი ტ
არრმანირი. და კაორირა არღაკსნიანნიჭ
eრე იქ~ნერ კ~ცნი მჴნ
ენი. და ღემმართებელნი და ღეითუსნერ ერენი. და გ~ნიზრაცერ შ

იებ~ჲდ რ~ზფვართა უ~რთლირათა: მ~ღნ მოკლა რსმბ~ჲტ ბივ
რიტიანმ~ნ იარვანდ მეტე რომეცთაი. და დარვა მეტედ შმაი
იარვანდირი არტაღანჭ მ~ღინ ამათ მეტეთა უ~რთლირათა
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აზორკ. და არმაზელ მოსწოდერ ოვრთა და ლეკთა. და
გ~რდამოიქვ~ნნერ ოვრთა მეტენი შმ~ნი ორნი გოლიათნი. ბა
ზსკ და აბაზსკ. რპითა ოვრეთირათა და მ~თ გ~რდა მოიტ~ნნ
ერ თ~ა პაჩანიკნი და ძიუნი და გ~რდამოვიდა მეტე ლ
ეკთაი. და მ~ნ გ~რდამოიტანნა დსრშსკნი და დიდონიჭ dა ა
მათ მეტეთა უ~რთლირათა ღემოკრიბნერ რპანი თ~რნი და ღეკ
რბ~ჲ ერე ქ~ი რიმრ~ვლე სრიცცს. და რიმ~რძვით ტარ~ლად ღე
კრბერ ვ~ე ღეკრბებოდერ რპანი რომეცთ~ნი და ღევიდერ ერენი რომ
ცითრ. და სგრშნსლ~დ წ~რმორტქსენნერ ღირაკსანი. და ვანა
ნდი ბ~ჲგრევანამდე და ბარიანამდე. და ღეიუცერ. და ყატქსენერ და
ღტი ვ~ე ნაცჩევანამდე. და აფიფერ ტქსეი და ნატქსჱნ~ვი ს
რიცცჳ: და აფირნერ ქ~ითავე ცსარტ~გითა. და გ~მოვლერ გზა ტ
არირორირაჲჭ m~ღნ რსმბ~ჲტ ბივრიტიანმ~ნ. მოსწოდა რპათა რ
ომცითირათა. და ღეწკრბერ მრწრატლ რომეცნი და დევნა სქ
ვერ: ც~ ერე ქ~ნი ყრდილონი გ~ნრრსლ იქ~ნერ მტკსარრა. და მირრ~ლ
იქ~ნერ კამბეყოანრ დაებანაკათ იორრა ზ~ა და გ~ნიქოტდერ ტქ
სერა. და ნატქსენავრა. მ~ღნ რსმბ~ჲტ წ~რავლინა მ~ცუ~ლი და
წრუსა რ~ნი აფგიფიათ ნატქსჱნავი რომცითით პირსტქსი ოუ
როჲ ვეცცლი და ნაუროჲ. ქ~ი მიმინიჩებიერ თუ~ნდა. და რ~ი დათცე
სლ~რრ რირცლი რომეცთა თუ~ნ მ~რ იგიცა სშიებელ იქორ თუ~ნ ზ~აჭ
a~დ რ~ნი გქ~ვრთ კ~ცნი ტქსჱდ გ~ნსტევეთ. და წ~რვედით მღჳ
დ~ბით გ~ნმდიდრებ~ლნი და აფრ~ვრენი ქ~ლითვე ც~ მათ პ~რსც სგერ
არად რცსად ღემოვედით რომცითრ ა~დ შიებ~ჲდ ღ~ნდა. და ვერ
გპოვეთ ღ~ნ. და აწ მოვედ ყ~ნდა და მიიფე ნ~წილი ღ~ნი. თს
არა მოვიდეთ ღ~ნდა რადაცა იქო და არა გ~ნერე ჴ~ლთგ~ნ ყ~ნ
თა ცოცც~ლი: მ~ღნ რსმბ~ჲტ ბივრიტიანმ~ნ გ~ნვლო მტკსარი. და
ბაზოკ ოვრთა მეტემ~ნ რთცოვა მსუარა მისგზ~ვნა მ~ცული.
და ითცოვა თ~ვირ თ~ვ ბრშოლაჲ. ც~ რსმბ~ჲტ აფიჩსრა. და
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აფძდა ვარრამატრა მირრა. და გ~ნვიდა გ~ნწქობილთა ღ~რ.
და მსნით გ~მოჴდა ბ~ჲრზოკ და აფიზ~ცნერ ორთ~ვე და მიეტე
ვნერ. დარცა რსმბ~ჲტ ოროლნი რ~რტქელრა ზ~ა. და გ~ნავლო ზ
სრგით წქრთა ერთ. აიფო ცცენირგ~ნ. და დარცა უ~ქნარა ზ~ა.
მ~ღნ მიეტევა ანბ~ჲზსკ ღსელ~დ შმარა თსირირა და მორწსა
დნა რსმბ~ჲტ ოროლნი. იგი მიეგებ~ჲ ეგრეთვე მ~რცა რცა და
გ~ნავლო და აფიფო დარცა უ~ქნარა და თუ~ა. ერე რომეცთა
დედათა და მ~მათა ქრმათა ყსილთა თ~რ რ~ნი თუ~ნ არწქსდენითჭ
m~ღნ რპათა მ~თ ქ~თა ოვრთა და ლეკთა და უ~რთველთა და
ქ~თა მ~თ ყრდილოთა ნ~თერ~ვთა ვ~ა ერთითა პირითა აფიზ~ც
ნერ და თუ~რ ვინათგ~ნ მოკლნერ ორნი ირი შმანი თ~ვნი გოლია
თობირა ქ~ირნი. რიკ~დილი ყ~ნი არა რად ღერ~რაცცელ არრ სტრ
ორ~დ გ~ნბოროტნერ. და ღეკრბერ ქ~ნი რპარალარობარა უსჱღე
არზოკ. და არმაზაელირ~რა უ~რთველთა მეტეთ~რა. და ქ~ნი მიე
ტევნერ რსმბ~ჲტრ და რპათა მირთა. მ~ღნ იუმნა ბრშოლა დიდ
შ~ლი მ~თ ღ~რ. რამ ჟამითგ~ნ ვ~ე ცცრა ჟ~მამდე. და მორწქდა ორთა
გ~ნვე სრიცცჳ. აფჴდა მტსჱრი. და დფე ნ~თელი იუმნა ვ~ა
ფ~მე ბნელ აფრესლ იქ~ნერ ერთგ~ნ. და ვერ იცნობდერ ე
რთმ~ნერთრა. მტსჱრირაგ~ნ მ~ღნ იშლია ბანაკი ყრდილოჲრა რო

მეცთგ~ნ მეოტ იუმნნერ. და დაიტანყნერ ქ~ნი ვე მისდგა რსმბ~ჲტ
მრ~ვლთაგ~ნ მოწქლსლი. და რდევნა ფ~მემდე. და მორრნა ქ~ნი ო
ვრნი და ლეკნი. მცირედნი დასრყერ. ც~ უ~რთველნი სტრო და
რყერ. რ~მეოტოთა გზათა მეცნიერებითაჲჭ და ღემოიცვეწნერ
ორნივე მეტენი უ~რთლირ~ნი მცცეთარ მოწქლსლნი: მ~ღნ რსმბ
ატ გ~მარძვებსლი ღემოვიდა უ~რთლად. და მოაოჴრა უ~რთლი
რ~ი პოვა ციცეთა და უ~ლ~უთა გ~რე. ა~დ ციცე უ~ლუთა არა
წბრშოდა რ~ არა მზა იქო მრწრატლ გ~მორსლირგ~ნ. ა~დ
აფაღენა ციცე ერთი ოშრჴირ~რა. რ~ლრა ეწოდებირ რ~მცცე ად
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გილრა რ~ლრა წუსიან დემოთი. მოკიდებ~ლად მთარა ფადოჲ
რარა. და დასტევნა ღიგ~ნ ლ~ღუარნი ღემწედ წსნდელთა. რ~ ბრ
შოლად ოშრჴელთა წ~რვიდა ც~ მეტენი ერე უ~რთლირ~ნი ა
ზორკ. და არმაზელ რიტიცცლითა გ~ლირა მ~თირ~თა არა ღეს
ღინდერ. ა~დ გ~ნამ~გრნერ ციცე უ~ლუნი მ~თნი. და განწირნერ ქ~ნი ვ
ელნი უ~რთლირ~ნი და არა დარცცრერ კირთებირაგ~ნ რომეცთა ზ~ა
იწქერ ოვრთა რირცლირა მ~თირა შიებ~ჲდ რომეცთა ზ~ა გ~რდამოვი
დერ უ~რთლად. და დაემეგობრნერ უ~რთველთა და აფერივ
ნერ ერთგ~ნ ოვრნი და უ~რთველნი. და მ~რდირ ბრშოდერ რო
მეცთა. და იქო ერირთ~ვი ოშრჴერ უ~ლურა ღ~ა მეტირა არ
მაზელირი აზნასრთგ~ნი. იგი დადგომილ იქო რ~რწმსნ~ბით ერთგ~ლებ~ჲ
რა ზ~ა არმაზელირ~რა. და მ~რ ღეეწეოდერ მეგრელნი: ც~ წსნდ
ელნი და დემოთელნი ღეეწეოდერ ერთმ~ნერთრა. და დასცც
რომელ~დ იბრშოდერ. და სტრორი ბრშოლაჲ იქვირ მდინ~რე
რა ზ~ა რ~ლრა წუსიან ნორტე. და იქო კლ~რძეთრ ერირთ~ვი ა
რზოკ მეტირაჲ აზნასრთ~განივე იგი ავნებდირ რ~ზფვართა
რომცითირ~თა. უ~ქნარა პარცირ~რა რ~ლ არრ ტაო. და ვერვინ
ღევიდოდა მ~ვნე კლ~რძეთრ. რ~ ღესვალი და მ~გარი იქო ტქი
თა და კლდითა. და მკსიდრნი კლ~რძეთირ~ნი იქ~ნერ კ~ცნი მკსი
რცცლნი. და მჴედ~რნიცა. ც~ თჳთ მეტენი უ~რთლირ~ნი მცცეთით
გაემ~რთვოდიან რომცითირ გზარა აბოცირ~რა. და მ~რდირ ერრ
ეთ წკრტებოდერ უ~რთველნიჭ m~ღნ წ~რმოემ~რთა შ~ლითა
მირითა ქ~ითა. არტაღან რომეცთა მეტე. და რპარპეტი მირი
რსმბ~ჲტ ბივრიტიანი ც~ უ~რთველთა გაჲმ~გრნერ ციცენი და უ~ლუ
ნი. და მოირთერ შ~ლი ოვრეთით. და გ~ნავრნერ ციცენი და უ~ლუ
ნი. მოვიდერ რომეცნი და დადგერ მცცეთარა და წბრშოდერ ცსთ
თსე. და დფეთა ქ~თა იქვირ ბრშოლა ბსმბერ~ზთა მ~ღნ ღერ
ჩირდათ უ~რთველთა. და ოვრთა. ითცოვერ მღჳდობაჲ.
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არა შიებნად რირცლირაჲ. და ზფვრირაჲ. მ~ღნ ირმინა რომეცთა
მეტემ~ნ ვედრ~ბაჲ მ~თი. მ~ღნ იუმნა რატიცი და აფთუმაჲ და დაი
მონნა უ~რთველნი. და ოვრნი რომეცთა მეტემ~ნ და წ~რვიდაჭ
x~ გარდაჴდერ ამ~რ ღ~ა წელნი რ~ოდენნი მე. აფღენდა უ~რთლი მ
ოოჴრებლი რომეცთ~გ~ნ. მ~ღნ სცალო იუმნერ რომეცნი. რ~ იწ
ქერ ბრშოლა რპარრთა და ბერშენთაჭ m~ღნ პოვერ ჟ~მი
მარძსე უ~რთველთა და ოვრთა იწქერ კირთებ~ჲდ რომე
ცთა. რ~ რპანი რომეცთ~ნი ქ~ნი. და ორნი შენი მეტირნი. და რს
მბ~ჲტ იქ~ნერ ბრშოლ~დ რპ~რრთა. და ვ~რ გ~ნამრ~ვლნერ უ~რ
თველთა და ოვრთა ვნებაჲ რომეცთაჲ. მ~ღნ არტაღან მე
ტემ~ნ ღეკრიბნა რპანი რ~ნი ღ~ა დაწრყომოდერ. და მირცნა შერა
თ~რრა ზარენრ. და წ~რმოგზ~ვნა უ~რთველთა ზ~ა: ც~ ღეკრბერ
უ~რთველნი და ოვრნი. და მიეგებნერ უ~ქნარა ძ~ვაცეთირ~რა. და

ეწქსნერ. და რშლიერ ზარენრ. და აოტერ ზარენ და მორრერ
რპაჲ მირი ქ~ი. და რდევნერ რ~ზფსრ~მდე რომცითირა. მიეწივნერ
ზარენრ შერა მეტირ~რა და ღეიპქრერ ტბირა მირ პირრა რ~ლ
წუჳან ცელი. და სკმოიქვანერ. ც~ ოვრთა წნებვიდა მო
კლვაჲ ზარენირი რირცლირა თ~რ მეტეთა მ~თ თაჲრა. ა~დ უ~რთვ
ელთა დაიცვერ ცოცცლებით შიებირა თ~რ რ~ზფვართა მ~თთაჲ
რა. დარსერ პქრობილ~დ ციცერა დარფალანირრა. ვერ შებნ
ერ რომეცთა. რ~ სცალო იქსნერ რპ~რრთგ~ნჭ m~ღნ წელრა
მერ~მერა მოვიდა რსმბ~ჲტ ბივრიტიანი. და ორნი შენი მეტირ~ნი
არტვაზ და ტიგრან: ქ~თა რპითა რომცითირ~თა მ~ღნ მეტეთა
უ~რთლირ~თა სბრშ~ნერ უ~ქნარა მ~თრა ღელტოლაჲ ციცე უ~ლუ
თა. და მთისლეთთა. გაჲმაგრნერ ციცენი და უ~ ლუნი მოვი
დერ რომეცნი დადგერ თრიალეთრ აფდგერ მ~თ ღ~რ მ~ცულნი და და
იზ~ვნერ. მირცერ უ~რთველთა შე მეტირა ღეპქრობილი. და ა
ფსთუსერ ღეწევნაჲ ერრეთ სკ~თს ვინმე აფდგერ მტერი
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და მოფმართ გბრშოდერ ყ~ნ ორნივე მეტენი. თ~ვითა ყ~ნი
თა და რპითა ყ~ნითა თ~ა დაგიდგეთ. და გიღსელოთ. და
თს ვირმე მიფმ~რთ წბრშოდეთ. ათარ ათარითა მჴედრ
ითა ჩსრვილითა ღეგეწეოდით და ერეცა აფსთუსერ უა
რთველთა ვ~დ უ~ლურა ყ~ნრა დრამაჲ არტაღან მეტირა ცა
ტითა და ვრცეთო ც~ ამირთ~რ რომეცთა სკმორცერ რ~ზფვარი
უ~რთლირა უ~ლუი წსნდა. და ციცე დემოთირა ძავაცეთი და
არტანი. და მიერითგ~ნ იუმნერ მოქ~რე რომეცნი და უ~რთველნი
და ოვრნი რ~მნივე ერთგ~ნ წბრშოდერ მტ~რთა მ~თთა აფე
რრ~ლნერ აზორკ და არმაზაელ ნსგეღინირ ცემ~ლნი დიდად.
რ~ რიმჴნითა მ~თითა სკსმოიცსნერ რ~ზფვ~რნი უ~რთლირ~ნიჭ
და ღ~დ მ~თრა მეტობდერ ღვილნი მ~თნი. არმაზრ ამაზარპ. და
ღიდა უ~ლურა დეროკჭ
mეათთოთცმეტე მეტენი. ამაზარპ.
და დეროკ : შენი აზორკ და ა რმაზელირნი არღაკსნიანნიჭ
da ღ~დ მ~თრა მეტობდერ ღვილნი მ~თნი. არმაზრ ტარრმან უველი.
და ღიდა უ~ლურ მირდატჭ
mეათცსთმეტე მეტენი. ტარრმ~ნ უ
ველი. და მირდატ: შენი ამზარპირა. და დეროკირი არღ~კსნიანნიჭ
aუამომდე ერე მეტენი ქ~ნი ორნი იქ~ნერ. მოქსრობ~ჲრა ზ~ა ერთ
გ~ნ მოქ~რენი ვირნიმე. და ერთგ~ნ მტ~რნი ვირნიმე მ~ღნ ამან მი
რდატ უ~რთველმ~ნ. მოიქვანა ცოლი რპარრი ნ~თერ~ვი მეტეთაჲ.
და წსევითა რპარრთაჲთა მტერ ეუმნერ ტარრმან უს
ელრა არ მაზელრა. და გ~ნიზრაცა მსცთლად რიკ~დილი ტა
რრმან უველირაჲ და მოცადა მირდატ. ტარრმან უველრა
რ~ცლრა თ~რრა რეცა მიძლირ~დ და გ~ნცცრომად. რ~ლი ერე სთც
რა ვინმე ტარრმანრ. და გ~ნაკრშალა და არა მივიდაჭ
mიერითგ~ნ იუმნერ მტერ სრთიერთ~რ. და მირდატრ ღეეწეოდერ
რპარ რნი. ც~ ტარრმანრ რომეცნი ერე მირდატ იქო კ~ცი სრ
ვილი და მორირცლე. ც~ ტარრმ~ნ უველი იქო კ~ცი კ~თლი.
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და სცსად მომნიჩებელი. და ღემნდობელი წარაკითა ღსჱნიე

რი ტანითა დიდი და შლიერი. მჴნე მჴედ~რი და ღემმართებელი
ბრშოლირა სღიღი ვ~ა სჴორცო. და ქ~ლითვე სმძობერი.
ქ~თა მეტეთა უ~რთლირათა. რ~ნი გ~რდაცვალებსლ იქ~ნერ სწი
ნ~რერ მირრა. ერე სქსარდათ მირდატირ კერშთაცა უ~რთვე
ლთა. და რშსლდა მირდატ. მერირცლეობირა და მედგროqბი
რა მირირათ~რ. და გ~მოემ~რთნერ სმრ~ვლერნი მირდატირაცა კერ
შნი. ემშლავრა ტარრმან უველი. აოტა და წ~რვიდა
მირდატ რპარრეთად . ც~ იქო მ~ღნ რპარპეტი ტარრმან უველ
ირაჲ ეგრეთვე უველი და გოლიათი რ~ცელით ტარნავაზ.
ერე ტარნავაზ შსშსრ მტე იქო ტარრმანირი. რ~რწმსნო.
და ერთგ~ლი და მირანდობელი იგი დაჲდგინა ღიდა უ~ლურა.
ადგილრა მირდატირრა. და ქ~ლდვე ტარნავაზ რპარპეტი უა
ლ~რა ღ~ა ც~მეტე ტარრმან უველი. იარებოდირ და გ
ანაგებდირ რამეტორა მირრაჭ m~ღინ მირდატ გ~მოიქვანა რპა
რრნი. რპანი შლ~რნი. მომართა ტ არრმანრ ც~ ტარრმან ღემო
კრიბნა რპანი უ~რთლირ~ნი. და მოირთო შ~ლი რომცითით. და
მიეგებ~ჲ იწროთა რკინირა ჴევირათა იწქერ ბრშოლ~დ
ბსმბერ~ზთა დფეთა მრ~ვლთა. და რ~ი გ~მოყნდირ ბსმბერ
აზნი რპარრთა ღ~რ. რ~ლრა ვერ ებრშოდიან ბსმბერ~ზნი
უ~რთლირ~ნი. და რომცითირ~ნი მ~რ ზედან გ~ნვიდირ თჳთ მეტე
ტარრმან და ანს რპა რპეტი მირი ტარნავაზ. აძობიან
და რშლიან. და მარ ბრშოლარა ღ~ა მოკლა ტარრმან ათ
ყვიდმეტი ბსმბერეზნი რპარრნი: ც~ რპა რპეტმ~ნ მირმ~ნ [ტარნ]
ავაზ. მოკლა ოცდა რ~მი. მ~ღნ იქო რპარრ თა ღ~რ [....]
რთი გოლიათი რ~ცელით ძსანღერ. რ~ი ლომრა ჴ~ლითა
ღეიპქრობდა. ამან რთცოვა ბრშოლა თ~ვირ თ~ვ მეტერა
ტარრმანირიჭ x~ ტარრმან უველი რიც~რსლით აფიჩს
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რა და გ~ნვიდა აფიზ~ცნერ ორთ~ვე ჴმითა რ~რტიკითა. და მიეტ
ევნერ სრთიერთარ. და იწქერ ბრშოლ~დ ჴრმლითა. და ზაწ
მი ბრშოლირა მ~თირა ემრგ~ვრა ზაწმრა უსცილირა და ტეცი
რარა აძობა ტარრმან ყამოაგდო და მოკლა. და მოიუცა რ
პირა მირირა კერშო. ჴ~ჲ ქო ჴ~ითა მ~ფლი აწა ლომნო მშჳნ
ვარენო. ცცოვ~რნი დარეტქსილნი. მ~ღინ მიეტევნერ უ~რთვ~ლნი.
და რომეცნი რპ~რრთა ზ~ა აოტნერ და მორწქსიდნერ და ტქსჱ
ქვნერ სრიცცსნი. და წ~რვიდა მირდატ მეოტი რპ~რრეთადვე და
წელრა მეორერა. კ~დ მოვიდა მირდატ. რპითა მეტ~დ სშლიერ
ერითა. ც~ ტარრმან უველმ~ნ ღემოკრიბნა მჴედ~რნი. და უსეითნი.
და დადგა მცცეთ~რ უ~ლურა ღ~ა. რ~ არა წქვერ რპანი მირდატირ
რპათა ოდენნი. მოვიდა მირდატ და დადგა ძაჩსრ. და ქ~თა დ
ფეთა იბრშოდიან ბსმბერ~ზნი. და ამ~რ ბრშოლარა ღ~ა ტა
რრმან მეტემ~ნ მოკლა თ~ვირ თ~ვითა თორმ~ტი ბსმბერ~ზი. ც~ რპა
რპეტმ~ნ ტარნავაზ [.......] მოკლა ათეუ~რმეტი ბსმბერეზი. მ~ღნ
ტარრმან მეტემ~ნ რიტიცცითა გ~ლირა მირირ~თა. არფ~რა განაცა
რიმრ~ვლე რპარრთა ა~დ გ~ნვიდა ჟ~ა გ~ნთიადირ~რა რპითა მირითა.
და დაერცა და მორცა რსემ~ნ მირმ~ნ შლევა. აოტა ბან~კი მ~თი და
მორწქჳდნა სრიცცსნი. და წ~რვიდა მირდატ მეოტი რპარრეთ~დვე.
მიერითგ~ნ გ~ნითუსა რ~ცელი ტარრმან უველირა. და რპარპ
ეტირა მირირა ტარნავაზირი. და წინამშფ~რ ეუმნა იგი რპათა
უ~რთლირა და რომცითირ~თა და სწქო ბრშოლა რპ~რრთა და ღე
რვლად რპარრეთრ. და ვერფ~რა ოდერვინ წინა აფსდგა ტა
რრმან უველრაჭ მ~ღნ რპარრთა გება ქვერ რიმარძვით.
მოიქვ~ნერ მზ~რესლი ერთი და აფსთუსერ მარ კ~თლი დიდი. და

წუ~რ ერრეთ ვ~დ წ~რვედ და ღეეწქნ~რე ტარრმანრ და წ~რიტ~ნე
თ~ა წამალი რ~რკსდინე. ყასრთე რაჩმელრა მირრა და ღეაჩამე
ც~ წ~რმოვიდა მზ~რესლი იგი და ქო ეგრე ვ~ა სთცრერ რპ
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არრთა. და მოკლა ტარრმან ჭ m~ღნ იუმნა გლო~ჲ და ტირ~ლი
და ტქებ~ჲ ქ~თა ზ~ა უ~რთველთა წ~რყინებ~ლთგ~ნ ვ~ე გლ~ცკ
თამდე იტქებდენ თ~ვთა მ~თთა ქ~ნი. და ქ~თა უ~ლუთა და დაბ
ნებთა. და რცდიან მგორ~ნნი გლოირ~ნი. ღეკრბიან ქ~ნი და აჴრ
ენებდიან. რიმჴნერა. და რიუველერა. და რიღსენიერერა.
და რ~ციერებ~ჲრა ტარრმან უველირ~რა და იტქ~დიან ვაი ყ~ნდა.
რ~ მოგსშინა რსემ~ნ ბოროტმ~ნ. და მეტე ყ~ნი რ~ლირგ~ნ ჴრნილ
ვიქვ~ნით მონებირ~გნ მტერთარა მოიკლა კ~ცთა მგრშნებე
ლთგ~ნ. და აწ მივეცენით ყ~ნ წ~რტქვენვად ნ~თერ~ვთა ს
ცცოთა. მ~ღნ გ~მოვიდერ რპ~რრნი და გ~მოიტანერ თ~ა მირდატ.
და დაიპქრერ უ~რთლი. და მირცერ მირდატრ ნ~წილი მირიჭ
x~ ნ~წილი ტარრმანირი თსით დაიჩირერ და დასტევერ ერირ
თ~ვი არმაზრ: ც~ რპარპეტმ~ნ ტარნავაზ წ~რიქვანა ცო
ლი და შე ტარრმან უველირა და ივლტოდა და მივიდა
რომცითრ. რ~ რომეცთა მეტირა არსლი იქო ცოლი ტარრ
მანირი და დაიპქრერ უ~რთლი მირდატ. და ერირთ~ვმ~ნ რპ
არრთამ~ნ. ც~ მეგრელნი დ~დგერ ერთგ~ლობ~ჲრა ტარრმანირ შ
ირ~რაჭ მ~რ ჟ~ა მოქ~რე იუმნერ რომეცნი. და ბერშენნი. მ~ღინ
რომეცთა მეტემ~ნ მოირთო შ~ლი რ~ბერშნეთით. და წ~რმოემა
რთა ბრშოლ~დ რპ~რრთა და უ~რთველთა. მიერთნერ მე
გრელნი და ღეკრბერ რპანი სრიცცსნი მ~ღნ მირდატ და ე
რირთ~ვმ~ნ რპარრთამ~ნ მოირთერ შ~ლი რპ~რრეთით ც~ რომე
ცნი და ბერშენნი. და მეგრელნი. ყავიდერ ღიდა უართლრ. და
მსნ მოეგებნერ რპარრნი და უ~რთველნი. მდინ~რერა ზ~ა რ~ლ
რა წუსიან ლიაცჳ. და მსნ იუმნა ბრშოლა მ~თ ღ~რ
ადგილრა რ~ლრა წუსიან რეჴი მორწქდა ორთაგ~ნვე სრი
ცცჳ იშლივნერ რპ~რრნი და უ~რთველნი მოკლერ მირდატ. და
ერირთ~ვი რპ~რრეთირა და მორრნერ რპანი მ~თნიჭ და დარსჱრ
1-28 სტრ., 25r
შე ტარრმან უველირა. რ~ლრა ერუსა ადამიჭ ჭჭჭ
mეათეუჳრმეტე მეტე ადამი შე ტარრმან უველირა არღ~კსნიანიჭ
da რ~მ წელ მეტობდა და მოკსდა და დარყა შე მირი წელიწდირა
ერთირა ქრმა და ვ~ე აფიზრდებოდა. მეტობდა მ~მირ დედა მირი
ცოლი ტარრმან უველირა რ~ლრა ერუსა ფადანა[.....]
და ვ~რ აფიზ~რდა შირწსლი ტარრმან უველირა. რ~ცელით
ტარრმ~ნვეჭ mეათღვიდმეტე მეტე ტარრმან შე ად
ამირი არღაკსნიანიჭ
მეტობდა იგი. ც~ ღ~დ მირრა მეტობდა შე მირი
ამაზარპჭ
mეათვრამეტე მეტე და მეორე ამაზარპ შე ტარრმანირი
არღაკსნიანიჭ
eრე ამაზარპ იქო კ~ცი შლ~რი და დიდი. გოლიათი
მრგ~ვრ ტარრმან უველირა. და ამირრა მეტობ~ჲრა გ~რდამოვიდერ ოვრნი
რპანი დიდნი გზარა დვალეთირ~რა ვერ იგრშნა ამზარპ მეტე
მ~ნ მორსლა ოვრთა ვ~ე გ~რდ[.] მოვლ~მდე მთირა. მოვიდერ ოვრნი

დადგერ ლიაცსრა ზ~ა. რვა დფე გ~ნრსენებ~ჲდ და არრ~დ გ~ნვიდა მარბ
იელი. რ~ უ~ლუირა მცცეთირა ღემსრრვად გ~რდმორრ~ლ იქ~ნერჭ
მ~ღნ ამაზარპ მოსწოდა ქ~თა ერირთ~ვთა მოვიდერ. ერირთ~ვნი
აფმორავ~ლირნი. ერირთ~ვი კ~ცეთირა. ერირთ~ვი ცსნანირა. ერირ
თ~ვი რ~მღჳლდირა და ღემოკრბნერ მჴედ~რნი რპარპეტირ~ნი. და ვ~ე
მოვიდოდერ ერირთ~ვნი. მოვიდერ ოვრნი ყრდილორა კ~რთა უ~ლუი
რათა რ~ლრრ მსცნარიჭ m~ღნ ამზარპ მეტემ~ნ. გ~ნავრნა ციცენი
და კ~რნი უ~ლუირ~ნი ლ~ღურითა და იქო რიმრ~ვლე უსეითთა მ
ცცეთელთა რ~ნი კ~რთა და ზფსდეთა რცვიდერ. მ~თგ~ნ კიდე გ~რე
გამავალი უსეითი მეომარი იქო ოცდა ათი ათარი ქ~დვე:
და მ~ღნ რ~ლ წქვანდა მჴედ~რი ათი ათარი. და გ~ნვიდა მჴე
დ~რი და ამზარპ. და გ~ნაწერნა უსეთნი იგი არაგსრა იმიერ
დ ამიერ. რიმ~გრეთა ღ~ა კ~რთარაჭ x~ მჴედრითა ლ~ღურითა
გ~ნვიდა ადგილრა. რ~ლრა წუჳან რ~ტსრცლე. იპქრა ზსრგ~დ
უ~ლუი. და უვეითნი იგი რ~ლ დაექენნერ კ~რთა ღ~ა. ც~ იქო ბსმ
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ბერ~ზთა ბრშოლ~დ. გ~ნვიდა ამზარპ მღსილდითა და იწქო რრ
ოლად გ~ლითა ტიცცელითა. და მკლავითა შლ~რითა სზომოდ
ღორრ ირროდა რ~ლ დამართებითა ოვრთ~გნ არა ღეეტქსებოდა.
არცა ინაცვოდა რიღორით თს ქ~დ აუსრ მღსილდი და მსნ
წკრირ ირ~რი რ~ლრა არა დასდგნირ რიმ~გრემ~ნ რ~ჩსრველირმ~ნ:
და მ~რ დფერა ღ~ა ამზარპ თ~ვირ თ~ვითა მოკლა ბსმბერეზი ა
თცსთმეტი და ცცენი მრ~ვლი. რცსათ~გნ ბსმბერაზთა ამზა
რპირათა მოკლნერ ბსმბერეზნი ოვრთ~ნი და დარდვა წქლსლ
ებ~ჲ დიდი ორთა ზ~აჭ m~რ დფერა ღ~ა ღემოვიდა ამზარპ უ~ლუ~დ
მჴედრითა რპითა. ც~ უსეითნი იგი დგერ მსნვე ადგილრ~ვე ზ~ა კ~რთა
ღ~ა. და ფ~მერა მ~რ მოემ~ტნერ მჴედ~რნი რ~ნი მოეტ~ნნერ თ~ა ერირ
თ~ვთა მ~თ რირწრ~ტითაჭ da ვ~რ გ~ნთენდა გ~ნვიდა კ~დ მსნვე
ამზარპ. და აფიცსნა წოროლნი და გ~მოვიდა ოვრთ~გნ კ~ცი
ერთი რ~ლრა ერუსა რ~ცელი ცსანცსა. იგი გ~მორყესლ იქო
რპათა ღორირ ოვრთარა. აფიზ~ცნერ ორთ~ვე და მიეტევნერ ს
რთიერთ~რ. და პ~ლრ~ვე მირსლარა რცა ოროლნი და გ~ნავლო
ზსრგით და მოკლა იგი და აფმოიცადა ჴრმალი და მიეტ
ევა რცსათაცა ბსმბერეზთა. და მოკლნა ორნი რცსანი
ცა. ღეიუცა და ღევიდა უ~ლუდ მჴედრებით~რთ და დგერ უ
სეითნი მსნვე კ~რთა ღ~ა. და მ~რ ფ~მერა კ~დ მოემ~ტნერ მჴედ~რნიჭ
x~ გ~ნიზრაცერ დარცმა ოვრთა. და გ~ნვიდა და დაერცა ჟ~ა გ~ნთი
ადირ~რა. მჴედრითა და უსეითითა ქ~ითა შ~ლითა და აოტა ბან~კი
მ~თი. და მოკლა მეტე ოვრთა. და მორრა ქ~ი რიმრ~ვლე მ~თიჭ
da წელრა მეორერა მოირთო შ~ლი რომცითით. და ღეკრიბნა
რპანი მირნი ქ~ნი. და გ~რდავიდა ოვრეთრ. და ვერვინ წინა
აფსდგა და მოტქსენა ოვრეთი. და მოვიდა ღ~ა გ~მარძვ
ებ~ლი და ღ~დ ამირრაჲ ღეეუმნა რილ~ფე. და იწქო მერირცლეობ~დ.
და მორწქსიდნა მრ~ვლნი წ~რყინებ~ლნი. და ამირთ~რ მოიშ~ლრ
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იგი. ერმ~ნ უ~რთლირმ~ნ და მტერ ეუმნა იგი რომეცთა და ღეიქსა
რნა რპარრნიჭ m~ღნ გ~ნდგერ ერირთ~ვნი დარ~ვლეთირ~ნი ცსთნი
ორნი ერირთ~ვნი ეგრირირ~ნი. ერთი ოშრჴირა. ერთი კლ~რძეთ
ირა და ერთი წსნდირა ეზრ~ცნერ ერე რომეცთა. მეტერა. და ითც
ოვერ შე მირი მეტედ. რ~ დირ წსლი იქო ამზარპირი მ~ღნ რომეცთა

მეტე შ~ლითა მრ~ვლითა წ~რმოემ~რთა უ~რთლად და მოირთნა
შ~ლი რ~ბერშნეთითცა. და ეზრ~ცნერ ოვრთაც~ჲ. ც~ ოვრნი რიცა
რ~ლით წ~რმოვიდერ. რ~ მერირცლე იქო ამზარპ მ~თი. და გ~რდამოვლ
ერ გზაჲ თაკსერირა. და მოვიდერ ერირთ~ვთა თ~ა მეგრელი
რათაჭ მ~ღინ ამზარპ მოსწოდა რპ~რრთა. და მოვიდერ რპ~რრნი
შლ~რნი. და ღკრიბნა უ~რთველნიცა რ~ნი დარყომოდერ. მ~ღინ ოვ
რთა და მეგრელთა. გ~რდამოვლერ მთაჲ მცირე. და ღეკრბერ ი
გინი. და ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი გ~ნდგომილნი. და მოვიდერ ერე ქ~ნი
წ~ე რომეცთა მეტირა ც~ წ~რმოემართა ამზარპ და მოეგებაჲ იგი
გსთირ ჴევრ. და არა ვინ პოა ეგოდენთა მ~თ რპათა ღ~ა
ბერშენთა და რომეცთა ოვრთა და მეგრელთა და უ~რთვ~ლ
თა ღ~რ მარტოდ მბრშოლი ამზარპირი ა~დ ეწქვნერ სრთიერთრ
რპანი იგი. და იუმნა ბრშოლა მ~თ ღ~რ. იშლია ამზარპ და ივ
ლტოდა რპა მირი. და დაიპქრერ უ~რთლი და მოკლერ ამზ~რპ.
და მორრერ რპა მირი. და დასტევა რომეცთა მეტემ~ნ. შე თჳრი
მეტედ უ~რთლრ. დირწსლი ამზარპირი რ~ცელით რევჭ
mეათცცრამეტე მეტე რევი არღაკსნიანიჭ
da ამ~ნ რევ მოიქვანა ცოლი. რ~ბერშნეთით არსლი ლოფოთ
ეთირა. რ~ცელით რეტელია. მოიცსნა თ~ა კერპი რ~ცელით ა
ტროდიტორ და აფმართა თ~ვრა ზ~ა მცცეთირ~რაჭ eრე რევ მეტე
დაფაცა თს იქო წ~რმ~რთი. ა~დ იქო მოწქ~ლე და ღემწე ქ~თა ჩი
რვესლთა რ~ რმენილ იქო მირდა მცირედ რაჲმე რ~ცარებაჲ ო~ირაჲ
ყ~ნირა ი~ჳ უ~რი. და აუსნდა რაჲმე რიქ~რლი უ~რი. და ამან მეტობ
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არა ღ~ა მირრა არფარაჲ ვირ სტევა უ~რთლრა ღ~ა ქრმათა კ
ლვა რ~ლრა იგი ამირრა სწინ~რერ და პ~ლ კერპთა მ~რთ ღერწირ
ვიდერ მრცსერპლ~დ ქრმათა ვ~ე იქო იგი მეტედ არფარავინ
კლვიდა ქრმათა კერპთათ~რჭ ა~დ ცცვრირა და ზროცირა ღეწი
რვა გ~ნსწერა. და ამირთ~რცა ეწოდა რევ მ~რთლი და მეტო
ბდა იგი კ~თილ~დ და მოკსდა რევ მეტე იუმნა შე მირი ვაყეჭ
mეოცე მეტე ვაყე. შე რევირა არღაკსნიანიჭ
dა ღემდგომად ამირრა მეტე იუმნა შე ვაყერი ბაკსრჭ
mეოც ერთე მეტე ბ~ჲკსრ. და შე ვაყერი არღაკსნიანიჭ
dა ღემდგომად ბაკსრირა. მეტობდა შე ბაკსრირი მირდატჭ
mეოც და ორე მეტე. მეორე მირდატ შე ბაკრირა არღაკსნიანიჭ
dა ღემდგომად მირდატირი. მეტობდა შე მირი არტაგსრჭ
mეოცდა რ~მე მეტე. არტაგსრ შე მირდატირა არღაკსნიანიჭ
dა ამან არტაგსრ აფაღენა ციცე უ~ლუი სძარმაჭ ც~ ალეურ~ნ
დრერ მეტობითგ~ნ. ერე ქ~ნი მეტენი მეტობდერ უ~რთლრ. და იქ~ნერ
კერპთ მრ~ცსრ და ერე არტაგსრ იქო სკან~რკნელი მეტე ტ
არნავაზ იანთა ნ~თერ~ვირა და ამირ ზე მეტე იუმნა რპარრეთრ
უარრე ანს ღირვან რარანიანი. რ~ნ მორრნა მეტენი აჟფალ

იანნი რ~ლ იცნობებირ არდაღირობით ვ~ ა წერილ~რრ ცც~რბჲრა
რპარრთარაჭ ც~ რომცითრ მეტე იუმნა კორ~რორ. და ამან კორ
არორ რომეცთა მეტემ~ნ სწქო ბრშოლ~დ უარრე მეტერა რპა
რრთარა. და ღეეწეოდა მ~რ არტაგორ მეტე უ~რთველთა. და
ამან არტაგსრ გ~ნსცსნირ კ~რნი კ~ვკრიანთ~ნი. და გამოიქვ~ნ
ნერ ოვრნი ლეკნი და ცაზარნი. და მივიდირ კორარს მეტერა
თ~ა რომეცთარა ბრშოლ~დ რპ~რრთა. და პ~ლრვე ღერვლარა რ
პარრეთად ეწქო უარრე მეტე რპარრთა და ოტერ იგი და მ
ორრერ რპა მირი და მ~რითგ~ნ ვერფ~რაჲ წინა აფსდგაჲ ამ~თ
მეტე იგი რპ~რრთა. და გ~ნამრ~ვლერ ღერვლა რპ~რრეთ~დ და ტქ
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სენვაჲ რპარრეთირა ც~ დაერრ~ლნერ მეტენი უ~რთლირ~ნი ტარნა
ვაზიანნი და რომეცთ მეტირ შენნიჭ
¸ემორვლაჲ რპარრთაჲ უ~რთლრ. და მეტობაჲ მირიანირიჭ
v~რ იოტერ რომეცთა და უ~რთველთა. და ყრდილორ ნ~თერ~ვითა მეტე
რპარრთაჲ. და გ~ნამრ~ვლერ ღერვლაჲ რპარრეთრ. და ოცრებაჲ
რპარრეთირაჲ. და ვერფ~რა ოდერ წინა აფსდგა მეტე რპარრთაჲ:
მ~ღნ მეტემ~ნ რპარრთამ~ნ მწსც~რებითა ღეპქრობილმ~ნ. მოსწოდა
მთ~ვრთა როტლებირ~თა პატიაცღთა და ერირთ~ვთა და ქო გ~ნზ
რაცვაჲ. და ეშიებდა ფონერ ბ~რტირა მირ მოწევნსლირარა.
და აფსთუმიდა ნიჩრა დიდრა და პ~ტივრა. რ~ნ სშიორ ფონე ღსრირ
გებირაჲ: ც~ კრებ~ლრა მ~რ ღ~რ იქო წ~რყინებსლი მთ~ვრი რ~ცელით ან
აკ. ნ~თერ~ვირაგ~ნ კორარორ რომეცთა მეტირაჲ. აფდგა იგი წ~რმოდგა
და თუ~ა. ოტებ~ლრრ რპაჲ ყ~ნი კორარორ რომეცთა მეტირ~გნ აწქ
სედილ არ~ნ მჴედ~რნი ყ~ნნი. და და რდებია ღიღი და შრწოლაჲ მ~თი რ
პარრთა ზ~ა. და გ~ნშლიერებ~ლ არ~ნ იგ~ნი და ვერ შ~ლ გჳც
წინა აფდგომა მ~თდა. აწ ერე არრ გ~ნზრაცვაჲ ყ~ი. რ~ა მღჳდ~ბი
თა და ვედრ~ბითა და ც~რკირა მიცემითა დავამღსიდოთ კორარო მე
ტე. ერე რ~ჲ თუ~ა ანაკ. არა გ~ლითა თუ~ა. ა~დ რიმრ~ვლერა მ~რ ს
ტარვიდა გ~ლირა მირირა გ~ნზრ~ცვარაჭ მიეაცლა მეტერა და
წრუსა თ~რაგ~ნ. სწქოდე არა ერრეთ არრ გ~ნზრაცვაჲ ყ~ი რ~ი
ვთუს ა~დ ფირრმქავ მ~რტოდ ღ~ნ წ~ე ზრ~ცვდ. და ვასწქო მე
ტობ~ჲრა ღ~ნრა გ~ლირა გ~ნზრაცვაჲ ყ~მი. მ~ღინ წ~რყინებ~ლთა მ~თ ი
ზრაცერ თვირ თვირ~დ წ~ე მეტირა და წ~რვიდერჭ m~ღნ ტარსლ~დ მ
ოსწოდა მეტემ~ნ ანაკრ. და წრუსა ანაკ. ცცონდინ მეტე სკ~ჱ მე
გიშიო ფონე ღსრირგებირაჲ კორ~რორ ზ~ა. ერრეთ რ~ა წ~რვიდე
მე მირ თ~ა დედა წსლით ყემითსრთ. და მე მომენდობირ იგი ნ~თერ~ვ
ობირთ~რ. და რსემ~ნ ღ~ნმნ მოავლინორ კ~თილ~დ. მოვკლა მეტე იგი
და დავდვა თ~ვი ყ~მი ღ~ნთ~რ. რთნდა გ~ნზრაცვაჲ ერე მეტერა და
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მოკლეთა დფეთა წ~რმოვიდა ანაკ და შმაჲ მირი დედა წსლი
თ~რთ რეცა გ~ნდგომდ რპარრთა მეტირგ~ნ და მოვიდა რ~ზფ
ვარრა რომცითირ~რა. უ~ლურა რ~ლრა რუსიან ცილცალა. რ~ზამთრ
ოთა ადგილთა რომეცთა მეტეთარაჭ iცილა რაჲ მეტემ~ნ კორ
არორ დიდითა პ~ტივითა ღეიწქნარა რ~ ქ~თვე რიმ~რძსითა მ
ორსლარა მირრა აყსენებდა რ~რწმსნოდ. და ცედვიდა მეტე რ~
ქ~თა რ~ცლესლთა მირთა მირდა მოემართა. მ~ღნ მირცა მ~რ მე
ტემ~ნ პ~ტივი. მეორედად მირრა რ~ქდარრა აფიქსანა რიცარ~ლით და
გ~ნრსჱნებით: და დაქვნერ დფენი ზ~მთრირ~ნი. მოიწივნერ დფენი ზ~ტ
ცსლირა არირანი და გ~ნდიდნერ მდინ~რენიჭ წ~რვიდა მეტე მსნით

და მოვიდა არა რატრა უ~ლურა და გ~ნმზადებ~ლ იქო კორარო
მეტე კ~დ ღერლვად რპარრეთრ. მ~ღნ დფერა ერთრა გ~ნვიდა მე
ტე ნ~დირობად და გ~ნწქვერ თ~ა. ანაკ და შმაჲ მირი. დაიპქრ
ნერ მაცჳლნი ლერ~ლნი ტარსლ~დ რ~წჳმარრა უსჱღე რტეოედრა.
და პოერ დარი მოკლერ მეტე და ივლტოდერ ც~ დევნა სქვერ
მთ~ვრთა რომცითირ~თა და მოსრწრერ ვიეთმე ჴიდრა ზ~ა. რ~ლ
თამე მოსრწრერ ტონრა. და არწქსიდნერ იწრორა ღ~ა. და
ვერფარა წ~რვიდერ მოკლნერ იგ~ნი და მორრნერ ქ~ი ნ~თერ~ვი მ~თი.
თჳნიერ დაღთერ ორნი ღვილნი მ~თნი. აიცსნერ მ~მა მშსშეთა
მ~თთა. ერთი ღეივლტოდა რაზფვართა რ~ბერშნეთირათა. და მე
ორე რ~ზფვართა რპ~რრეთირ~თაჭ ვ~ა ერმა რპ~რრთა მეტერა
უარრერ რარანიანრა. აფივრო რიც~რსლითა და წ~რმოემართა
ქ~ითა შ~ლითა მირითა. მოვიდა პ~დ რომცითრ და დაიპქრა რო
მცითი. მორრა და ტქსჱ ქო ქ~ი ნ~თერ~ვი რომეცთა მეტირაჲ ც~
ერთი შე კორარორ მეტირაჲ მცირე ქრმაჲ ღეივლტოდა რ~ზფ
ვართა რ~ბერშნეთირ~თა. და მსნ იზარდებოდა რ~ლრა ერუსა
თრდატ. მ~ღნ ვ~ა დაიპქრა რომცითი რპარრთა მეტემ~ნ. და ღემო
ვიდა უ~რთლად. წ~რვიდა არტაგსრ უ~რთველთა მეტე
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ოვრეთრ რ~მცა მოიმატნა რპანი ოვრეთით. და გ~ნამ~გრნა ციცე უ~ლუნი.
ც~ რჟ~მრ ღევიდა ოვრეთრ ეწია რიკ~დილი და მსნ მოკსდაჭ ამარ არტა
გსრრ არა ერსა შე. ა~დ არსლი ერთი. მ~ღინ ღეკრბერ ქ~ნი ე
რირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი მცცეთარ უ~ლურა. რპაჲ რპეტირა თ~ა რ~ლ
რა ერუსა მაიჟან. ზრაცვა ქვერ რ~ვრეთა მწსც~რებითაჭ
da თუსერ. არა ვასტლოთ გ~ლთა ყ~ნთა ზ~ა მწსცარებაჲ.
რ~ა არა მიგსეფორ გონებაჲ. გარნა ვიშიოთ ფონე ჩირთა
და გ~ნრ~ცდელთა ყ~ნთა თ~რ. მ~ღინ თუსა მაიჟან რპა რპეტმან სკ~თს
მცა იქო ყ~ნ თ~ა შ~ლი ერე ზომი. ყ~ნმცა მერამედთა რპ~რრთა ღე
ვერწორ~ბოდით. დამცა ვრცენით თ~ვნი ყ~ნნი რიკ~დილდ. და წინა
აფსდეგით მ~თ. და თსმცა დარყომილ იქო მკსიდრი მეტობირა
ყ~ნირა. ანს ნ~თერ~ვი მეტეთა ყ~ნთაჲ. რ~იმცა ფირრ იქო მეტობ
არ. დავდეგითმცა ციცე უ~ლუთა ღინ. და დამცა ვრცენით თ~ვნი
ყ~ნნი რიკ~დილდ. და ვჩამეთმცა ჴ~რცი კ~ცირაჲ ვ~ა პ~ლ მ~მათა ყ~ნთაჭ
a~დ ჟ~მთა მოწევნ~დრა ერრეთ მოსვლენია. რ~ მოიკლა რპ~რრ
თ~გნ დიდი იგი მეტე რომცითირაჲ. წ~ფებ~ლრრ რომცითი რ~ლრა ე
კიდა რ~მეტოჲ ყ~ნი. და აფსფია პირი თჳრი რპ~რრთა მეტერა.
ღთანთუმად ქ~ირა უ~ქნირა. არა ვინ~რრ ყ~ნ თ~ა წინა აფმდგომი
მირი. და დარყომილა ერი ყ~ნი ობლად ვ~ა ცცოვ~რნი სმწქემრო
ნი. აწ ერე არრ გ~ნზრაცვაჲ ყ~ნი. რ~ა მივაგებოთ წინა მე
ტერა რპარრთარა. მორყილებაჲ. და ვითცოთ მირგ~ნ წქ~ლ
ობაჲ. და ვითცოოთ მირგ~ნ შე მირი მეტე დ ყ~ნდა. და ვევედ
რნეთ რ~ა ღერთორ ცოლ~დ შერა მირრა. არსლი არტაგსრირი
მეტირა ყ~ნირაჲ. ვასწქოთ უ~ლირა ამირ ნ~თერ~ვობაჲ ნებრო
თიანთაჲ. და დიდებ~ლთა არღაკსნიანთაჲ. და მეტეთა ყ~ნთა
ტარნავაზიანთაჲ. და ვითცოოთ მირგ~ნ დამჩირვაჲ რძ~ლრა ზ~ა
მ~მათა ყ~ნთარა. და ვითცოვოთ არა აფრევაჲ ყ~ნ თ~ა რპ~რრ
თაჲ და წ~რყინებ~ლად პქრობაჲ ყ~ნი. ნს სკსჱ ღეიწქნ~რ
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ორ ვედრ~ბჲ ერე ყ~ნი. და ქორ ერე ქ~ი ყ~ნ ზ~ა. და სკ~თს რძ~ლრა
მ~მათა ყ~ნთარა მიგსიფებდერ. და ყ~ნ ზ~ა რპარრთა წ~რყინებ~ლი
წქოტდერ. და ნ~თერ~ვრა მეტეთა ყ~ნთარა მორწქსედდერ რიკ~დლი
სმძობერ~რრ თ~ვთა ყ~ნთა თ~რ. ვ~ე მონაცვაჲ ერე ვითარირაჲ.

დავრცნეთ თ~ვნი ყ~ნნი ციცეთა და უ~ლუთა და მოვრწქდეთ ქ~ნიჭ
m~ღინ დაემოწმნერ ქ~ნი ერირთ~ვნი ზრ~ცვარა მაეჟან რპაჲ რპეტი
რარა. და წ~რგზავნერ მ~ციული წ~ე რპარრთა მეტირა. და მო
აჴრენერ ერე ქ~ი რ~ი გ~ნეზრაცაჭ x~ გ~მოიკითცა რპ~რრთა მე
ტემან. პ~დ უ~ლუირა მცცეთირაჲ. და სთცრერ რივრცე და რიგრ
შე მირი. და მ~ცლობ~ლობაჲ ცაზართა და ოვრთაჲ. და კ~დ გ~მო
იკითცაჲ გსარი არტაგსრირ არსლირაჲ. და სთცრერ ნ~თერ~ვ
ობაჲ ნებროთიანთაჲ. და არღაკონიანთაჲ. და ტარნავაზია
ნთაჲ. კ~თილდ რთნდა მეტერა რპარრთარა. და ღეიწქნარა ვე
დრებაჲ . უ~რთველთაჲ რ~ თჳთცა სკსჱ გ~მოარყია მცცეთარ
დარსმაჲ შირა თჳრირაჲ მეტ~დ. რ~ ქ~თა უ~ლუთა რომცითირა და
უ~რთლირა და რანირა და მირ კერშსირა სტრსირ~დ და სმ~გრ
ერ გ~მოარყია. და მ~ცლობ~ლად ყრდილოთა მტერთა რ~ა წბრ
შოდირ მ~თ მსნით. და იპქრობდერ ქ~თა კვკარიანთაჭ აფსრრ
სლა ქ~ი იგი რ~თცოველი უ~რთველთა. და მირცა ქ~ა ზ~ა ტი
ცი და აფთუმაჲ. და მოვიდა მცცეთ~რ და მიეგება მაჲჟანა რპაჲ
რპეტი და ქ~ნი ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნიჭ m~ღინ მოიქვ~ნერ არს
ლი არტაგსრ მეტირაჲ რ~ლრა ერუსა აბეღსრა. და ღეწრ
თო რპ~რრთა მეტემ~ნ შერა თ~რრა რ~ი მსნ თ~ა წქვა ღვიდირა
წლირაჲ. ნ~ღობი მჴევლირაჲ. რ~ლრა ერუსა რპარრსლად მიწ
რან და უ~რთსლ~დ მირიან ერე მირიან იგი არრ რ~ნ ჟ~ა რიბ
ერირ~რა მირირ~რა იცნა ფ~თი. დამბადებელი და ღეიწქნარა რაცარ~ბაჲ
მ~ციუ~ლთაჲ წ~დირა ნინოჲრ მ~რ. იუმნა აფმრარებელ რ~მებირაჲ.
და თაქ~ნირ მცემელ ძვარირა პ~ტიორნირაჭ
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mეოცდა ოთცე მეტე მირიან შე რპარრთ მეტირა ცორროიანი
აწ ვაცრენო ცც~რბაჲ. მირიანირი შირა უარრე არდაღირირი რ~რანელირაჲჭ
v~ა ღეიწქნარა მეტემ~ნ უარრე. ვედრ~ბაჲ უ~რთველთაჲ. და ღეწრთო
შერა მირრა მიწრიანრ არსლი უ~რთველთა მეტირაჲ. და მირცა მეტედ
და დარსა მცცეთარ და მირცა უ~რთლი. რომცითი. რანი. მოვაკ
ანი. და წერეთი. და იქო მირიან მ~ღნ წლირა ღსიდირა. და თ
ანა წქვა დედაჲ მირიანირი. და არა დ~სტევა იგი მირიანირ
თ~ა. რ~ სქსარდა დედაჲ იგი მირიანირი. ვ~ა თ~ვი თ~რი. ა~დ დასტე
ვა მ~მა მშსშედ და გ~ნმგებლად წ~რყინებლი ერთი რ~ლრაჲ
ერუვა მირვანოზ. და დასტევა ორმოცი ათარი მჴედ~რი რ
პარრი რყესლი და არა დარცნა უ~რთლირა რ~ზფვართა რ
პარრნი იგი ტიცირა მირთჳრ რ~ლ ტიცებ~ლ იქო უ~რთველთად.
ა~დ დარცნა წერეთრ. და მოვაკანრ. და რომცითრ ც~ სბრშანა
მირვანოზრ რ~ა რპ~რრთა მ~თგნი ღჳდი ათარი რყესლი მჴედ~რი
ქ~ლვე უ~ლურა ღ~ა იპქრან მცსელ~დ შირა მირირა. და ერრეთ და
ეზავა უ~რთველთა. რ~ა კ~რნი და ციცენი და უ~ლუნი ქ~ნი იპქრ
ნერ ლ~ღურითა რპ~რრითა. და რცვაჲ რიმრ~ვლე რპ~რრთაჲ არა
იქორ უ~ქნარა ღ~ა უ~რთლირ~რა აფრესლ~დ. და იქორ ღვილი ერე
ყ~მი. ორრავე რძ~ლრა ზ~ა. მ~მათა ყ~ნთა ც~ცცლირ მრაცსრებ~ჲრა. და
თუ~ნთა კერპთარა. რ~პ~ლ ვე ამ~რცა ზ~ა მოეცა ტიციჭ da წ~რვიდა უ
არრე მეტე და წ~რსცსნა და დაიმორყილნა ქ~ნი ჴ~ვნი კ~ვკარია
ნთანი. და დარცნა ქ~ლგ~ნ მთ~ვრნი. და სბრშანა მ~თ ქ~თა
რ~ა იქ~ნენ მორყილ შირა მირირა მირიანირა. და სბრშანა მირიანრ
შერა თჳრრა. და მ~მა მშსშერა მირირა მირვანოზრ. რ~ა წბრშოდ
იან ცაზართა. და წ~რვიდა თჳთ რპ~რრეთ~დ ც~ ამან მირვანოზ წ
მატა ქოველით რიმ~გრეთა უ~რთლირათა. და სმეტერ ქ~თა მოამტ
კიცნა ზფსდენი ნეკრერირა უ~ლუირ~ნი. აფიზარდა მირიან მრ~ცსრებ~ჲ

რა ღვიდთა მ~თ კერპთარა და ც~ცცლირ~რა. ც~ ღეიქსარნა უ~რთველნი
1-28 სტრ., 29v
და დაივიწქა ენაჲ რპ~რრსლი დაირწ~ვლა ენაჲ უ~რთს
ლი. და წმატა ღემკობაჲ კერპთა და ბომონთაჲ. კ~თილ~დ იპ
ქრნა უსრსმნი კ~რპთანი. და ქ~თა მეტეთა უ~რთლირათა
სმეტერ აფარრ~ლებდა მრ~ცსრებარა მ~რ კერპთარა. და ღე~მკო
რ~ტლვი ტარნავაზირი. ერე ქ~ი უ~რთველთა რ~თნოებირთ~რ უმნაჭ
±~თილდ იპქრნა უ~რთველნი. ნიჩითა და ქოვლით~ვე დ~ბითა. და
ღეიქვ~რერ იგი ქ~თა უ~რთველთა. სმეტერ ქ~თა მეტეთარა. და
მეტობდა ერრეთ მირიან მცცეთითგ~ნ უ~რთლრ. რომცითრ. რა
ნრ. წერეთრ. მოვაკანრ. და ეგრირრჭ vით~რ იუმნა მირიან
ათცსთმეტირა წლირაჲ: მოსკსდა ცოლი არსლი უ~რთველ
თა მეტირაჲ. და ამ~რ ზ~ა დაერრ~ლა უ~რთლრ ღ~ა. მეტობაჲ და
დედოტლობაჲ ტარნავაზიანთა მეტეთაჲ. ღეწსცდერ ქ~ნი უ~რთ
ველნი რიკ~დილრა ზ~ა დედოტლირა მ~თირ~რა. ა~დ დაჲდგრერ ერთ
გსლობარა ზ~ა მირიანირ~რა. არცა შ~ლ ედვა და არცაფა ვინ
იქო ტარნავაზიანთა ნ~თერ~ვი. რ~ლიმცა ფირრ უმნილ ქო მე
ტობ~ჲრა უ~რთველთარა. და ერრეთ ღეიტკბერ ამირ მიზეზირათ~რ
მეტობ~ჲ მირიანირიჭ ც~ მირიან მეტემ~ნ სმეტერ წმატა კ~თლ
რა უ~რთველთარა. და მოიქვანა ცოლი რ~ბერშნეთით პო
ნტოჲთ არსლი სლიოტორირი. რ~ცელით ნანა. იწქო ბრშო
ლად ცაზართა. და მ~რდირ წბრშოდირ. ოდერ მე გაჲდგიან მი
რიანრ ლეკნი და მ~თ გამოიქვანნიან ცაზარნი. მიეგებირ წერ
ეთრ ანს მოვაკანრ და მსნ ეწქვირჭ ოდერმე გ~მოიქვ~ნნი
ან დსრშსკთა და დიდოთა. მ~ღინ ეწქვირ და ვერ ოდერ რ
შლერ ცაზართა. და ქ~ვლდვე მირიან რშლირ. და ერრეთ მრ
ავ~ლ გზირ გ~რდაიცადა წქობაჲ ცაზართაჲ. და სტრორი ლ~ღ
ურობაჲ მირი იქვირ დარსბ~ჲნდრ. რ~ მოვიდიან ცაზარნი და მოა
დგიან დარსბანდრა. რ~ამცა წ~რიფერ და გ~ნაფერ კ~რი ტ~რთოჲ.
და მსნითმცა იწქერ გარსლაჲ რპ~რრთა ზ~ა. ც~ ოდერ მოვიდიან
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ცაზარნი დარსბანდრ მ~ღნ წ~რვიდირ მირიან ღსელ~დ დარსბ~ჲნდირა
ოდერ მე სწომროდ მიწრიდიან ცაზართა. და ოდერმე ბრშოლი
თა აოტნირჭ ც~ ვით~რ იუმნა მირიან წლირა ორმეოცირაჲ. მ~ღინ
მოკსდა მამა მირი რპ~რრთა მეტე და დაძდა მეტედ რპ~რრეთრ
შმაჲ მირიანირი სმრწემერი რ~ლრა ერუსა ბარტამჭ ვ~ა ერმა
ერე მირიანრ. მოსწოდა ქ~თა რპათა მირთა. ღეიკრიბნა და წ~რე
მართა ბაფდადრ. რ~ამცა დაძდა რ~ქდართა მ~მირა მირირ~თა. მ~ღინ
შმამ~ნ მირმ~ნ ღეიკრიბნა რპანი სრიცცსნი. და მიეგება ბრშ
ოლ~დ. ჴევრა ზ~ა ნარიბირ~რაჭ da ვ~ა იცილერ მოცსცებ~ლთა
და მარზაპანთა რპ~რრეთირ~თა. ვ~დ მ~ცჳლი დაეცემირ სრთი
ერთრა. აფდგერ მ~თ ღ~რ მ~ცულ~დ და ბჩედ. და დარძერდერ ო
რნივე მეტენი ბჩობ~ჲრა მ~თრა და დარცდერ ბჩედჭ მირიან იტქ
ოდა რ~რყლად. პირმღოჲ ღვილი ვარ მე მ~მირა ყ~მირაჲ. და რას
ტლირწსლოდ ებოშნერ უ~ქნანი სცცონი მკლ~ვითა წაცმსლ
ნი. და მსნ დფენი ყ~მნი ქ~ნი დამიქოტიან ბრშოლარა ღ~ა ცაზარ
თარა. და მრ~ვლ გზირ რირცლითა ყ~მითა დამიც~ვრ რპ~რრეთი ც
აზართაგ~ნ. ამირ თ~რ ყ~მი არრ რ~ქდარი მ~მირა ყ~მირაჲჭ ც~ ბარტამ
იტქოდა ამირთ~რ. თსმცა პირმღოჲ არრ იგი. ა~დ ნ~ღობი არრ
მჴევლირაჲ. და ნ~ღობრა მჴევლირ~რა ექოტირ რსედ რ~ლ მ~რ მიცს
ედრია რ~მეტონი ც~ მე ნ~ღობი ვარ წინდოთა მეტირა არსლი
რაჲ. რპარრთა დედოტლირაჲ. და მოგირმენია ანდერში მ~მირა ყ~ი

რაჲ. და მოგინაც~ვრ რ~ლ ჴ~ლითა მირითა დამადგა გსირგსინი
თ~ვრა ყ~აჭ x~ მ~თ გაბჩერ და მირცერ მეტობაჲ რპარრეთირაჲ
ბარტამრ. ც~ მირიანრ გ~ლირ რადებელ~დ მირცერ ბარტამირგ~ნ. ძაზ
ირეთი და ღამირა ნ~ცევრი. და ადაჲრბადაგანი. ერე ქ~ი უ~რთლრა.
რომცითრა. რანრა. წერეთრა და მოვაკანრა ზ~ა მოსრთერ.
და წ~რმოვიდა მირიან ც~ მირიან ვ~ე ფა იქო ძერეთ მსნ გ~რ
დამოვლერ ოვრთა ტეროღ და კავც~ა. და გ~ნრქსნერ უ~რთლი
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ც~ მირიან გ~რერ გ~რე. გ~რდავიდა ოვრეთრ. მოტქსენა ოვრეთი. და
მოწსა ცაზარეთამდე. და გ~რდამოვლო გზაჲ დვალეთირაჲ.
და მოვიდა ღ~ა და ღ~დ ამირრა რაოდენთამე წელიწ~დთა. ყსეს
ლებირაებრ მოვიდერ ცაზარნი ბრშოლად დარსბანდირა. ც~ მ
ირიან წ~რვიდა ღსელ~დ დარსბ~ჲნდირა. და ვ~ე იგი მსნ იქო
წქობ~ჲდ ცაზართა. მ~ღინ სკსე მეტე გსთთაჲ რპითა სრიცცვი
თა ღევიდა რ~ბერშნეთრ. ც~ მეტე ბერშენთაჲ ღეკრბა რპითა მირ
ითა და წინა აფსდგა. მ~ღინ მეტემ~ნ გსთთამ~ნ რთცოვა თ
ავირ თ~ვ ბრშოლაჲ კეირ~რრა. ვერ შ~ლ ედვა კეირ~რრა ბრშ
ოლაჲ მირი. ც~ იქო შე კორ~რორ რომეცთა მეტირაჲ რ~ცელით თრ
დატ. რ~ი ვაჴრენეთ ზემო. აფზრდილ იქო რ~ბერშნეთრ. და ი
ქო იგი გოლიათი. მ~რ ჟ~ა ღ~ა იქო იგი რპარა თ~ა ბერშენთ~რა.
იგი გ~მოარყივერ ქ~თა რპათა ბერშენთა. და ღემორერ იგი ღერ~მო
რლითა და რ~ჩსრველითა კეირრ~რაჲთა. და კეირრირ რ~ცედ იგი
გასგზ~ვნერ ბრშოლ~დ გსთთა მეტერა. გ~მოვიდა მსნით გს
თთა მეტე. და მიეტევნერ სრთიერთრა ბრშოლ~დ. რშლო თრ
დატ და ჴ~ლად ღეიპქრა და იოტერ ბან~კი გსთთაჲ. ც~ კეირარმ~ნ
მირცნა რპანი თრდატრ. და გ~მოგზ~ვნა რომცითრ მ~მსლრა მირრა.
გ~მოვიდერ რომცითრ. და გ~მოარცნერ რპანი ერირთ~ვნი მირიანირნი.
მ~ღნ მირიან ღეიუცა წქობირგ~ნ ცაზართარა. და მოიქვანა რპ~რრ
ეთით თსირი მირი ნ~თერ~ვი მეტეთაჲ რ~ცელით ტეროზ. და მან მოი
ტანა თ~ა რპაჲ დიდი. და მირცა ამარ ტეროზრ მირიან არსლი
თვირა ცოლ~დ. და მირცა უ~ქნა ცსნანითგ~ნ ბარდავამდე მტკს
არრა ორივე კერში. და დაჲდგინა იგი მსნ. ერირთ~ვად. და რცვაჲ
ცა შ~ლი მოირთო რპ~რრეთით. სწქო ბრშოლად თრდატრჭ
ც~ ოდერ მოირთირ შ~ლი თრდატ რ~ბერშნეთით და მოწმართირ მირია
ნრ. და მ~რ ვერ შ~ლ ედვირ წინა დადგომად. განამაგრნირ ციცენი
და უ~ლუნი. და მოვლირ თრდატ უ~ქნაჲ მირი. და ოდერ მე გ~ნშლ~რ
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დირ მირიან რპარრეთით. ვერ წინა აფსდგირ თრდატ მოვლირ რომ
ცითი. ერრეთ დასცცრომლად იქვირ ღტოთი მ~თ ღ~რ წელთა მრ~ვ
ლთა. და არა ვინ იპოვა ოდერ რპ~რრთა ღ~რ მ~რტოდ მბრშო
ლი თრდატირიჭ daრ~ცელოვან იუმნა იგი ქ~ა უ~ქნრა. და რშ
ლო ქ~დვე მბრშოლთა მირთა. ვ~ა წერილ~რრ წამბავი მირი
ცც~რბ~ჲრა რომეცთარა. ღ~დ ამირრა მეტე იუმნა რპ~რრეთრ შმირ
წსლი მირიანირი შე ბარტამირი. მოსვლინა მირიანრ მ~ცული და
წრუ~ა. რ~ა ღევკრბეთ და გ~რდავლოთ რომცითი. და ღევიდე
თ რ~ბერშნეთ~დჭ m~ღინ გ~მოვიდა რპ~რრთა მეტე და მიეგება მი
რიან. და ღეკრბ~ჲ რიმრ~ვლე სრიცცსი. ვ~ა თივანი ველთანი.
და ტსრცელნი ცეთ~ნი რიმრ~ვლითა. გ~რდავლერ რომცითი. ვერ
წინა აფსდგა თრდატ. ა~დ გ~ნამაგრნა ციცე უ~ლუნი. და წ
არტქსენერ რომცითი. და ღევიდერ რ~ბერშნეთ~დ. და ვერ წინა
აფსდგა მ~თ ბერშენთა მეტე კორტ~ნტინე. ღთავარდა მწსც~რ
ებ~ჲრა დიდრა. იწქერ ტქსენვად რ~ბერშნეთირაჭ m~ღნ არწმ

სნერ მეტერა კორტ~ნტინერ. კ~ცთა ფ~თირ მრ~ცსრთა და წუსერ.
იცილე რ~კჳრველ~ბა უ~რი და შლევაჲ მტერთაჲ მორ~ვთა მირთ~გნ.
ვ~რ ქ~ნი მორ~ვნი უ~რნი წარშფვანებითა ძ~ირათა რშლევენ მტ~რთა მ~თთაჭ
x~ კორტ~ნტინე მეტემ~ნ ირწმსნა მ~თი. ვ~ა წერილ~რრ ერე გ~ნცცადებლ~დ
ცც~რბ~ჲრა ბერშენთარა. ნ~თლ იფო კორტანტინე და წ~რმოიშფსანა
რ~ცე ძ~ირაჲ. და ეწქო მტერთა რპ~რრთა მ~თ სრიცცსთა რპითა
მცირითა. და შ~ლითა უ~რითა აოტა ბანაკი მ~თი და მორრა რიმრ
ავლე მ~თი. და ივლტოდერ ორნი იგი შმ~ნი მცირედითაფა მჴედრი
თა. და მისდგა სკანა კორტ~ნტინე და ღევიდა რ~ზფვართა მ~თ
თა. რპარრთა მეტე ღევიდა რპარრეთ~დ. მეოტი. ც~ მირიან დადგა
უ~რთლდ. და გ~ნამაგრნა ციცე უ~ლუნი. სფონო იუმნა მირ
იან. და ღეეღინა ღ~დ ოტებ~ჲრა უ~რთლით. რ~ აწქსედილ იქ~ნერ წქო
ბ~ჲრა ღ~ა ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი მირნი რპარრნი და უ~რთველნიჭ
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¦~რგზავნა მ~ცუ~ლი წ~ე კორტ~ნტინე მეტირა. და ითცოა მირგ~ნ
მღჳდობაჲ და აფსთუსა მ~რ მრ~ცსრებაჲ და მოწქსედაჲ რპ
არრთა. რთნდა კორტ~ნტინერ. რ~ ღიღი აუსნდა კ~დ რპარრთა მე
ტირგ~ნ. და ღემწეობირათ~რ დაეზავა მირიანრ. აფიფო ღვილი
მირიანირი მშევლად. რ~ლრა ერუსა ბაუარ. და დაამოქსრნა
თრდატ და მირიან დაამზაცნა. მორცა თრდატ არსლი მირი რ~ლ
რა ერუსა რ~ლომე. შერა მირიანირრა ცოლ~დ რ~ლრა ერუსა რევჭ
uყინა რ~ზფვარი ერრეთ რ~ლთა უ~ქნათა მდინ~რენი დიან რ~მ
ცრით მიერთვიან რაცრრა. ერე უ~ქნანი თრდატირ კერშად და
ქარნა და რ~ირა უ~ქნირა მდინ~რენი ყრდილოჲთ დიან და მიერ
თვიან მტკსარრა მირიანირ კერშად დაქარნა და ღსა მდგო
მელ ეუმნა მ~თ და წ~რვიდაჭ mეტობდა მირიან უართლრ.
რანრ. წერეთრ. და მოვაკანრ. და აუსნდა ეგრირიცა ეგრირ
წქლ~მდე და მირცა შერა მირრა რევრ. რასტლირწსლოდ.
კ~ცეთი. და კსცეთი. და დარსა იგი სძარმორ რევ და ცოლი
მირი რალომე არსლი თრდატირი. და ცცოვნდებოდერ სძარმორჭ
x~ ტეროზრ რიშერა მირიანირრა. აუსნდა უ~ქნაჲ რ~ლი ზემოჲთ
ვაჴრენეთ. მიცემ~ლად მირიანირგ~ნ. და იქო იგი მსნ ერირ
თ~ვად ჭ m~რ ჟ~მრა მორრსლიქო წ~დაჲ და ნეტ~რი. დედაჲ და
ემბაზი ყ~ნი ნინო და დაექო მცცეთარ ღ~ა რ~მი წელი. და გ~ნა
ცცადა უ~დაგებაჲ უ~რ რძსლირაჲ. და იუმოდა კსრნებ~ჲრა თჳნ
იერ წ~მლირა. და ჴ~ჲ მ~ფლდ იწქო უ~დაგებ~ჲდ უ~რ რძ~ლირა
ჩ~ტირა ურირტერ ფ~თირა ყ~ნირ~რაჭ
mოუცევაჲ მირიან მეტირაჲ და ქ~ირა უ~რთლირაჲ წ~ირა და ნე
ტ~რირა დედირა ყ~ნირა ნინო მ~ცულირა მიერჭ
´ირველ~დ ვ~ცრენოთ ცცორ~ბაჲ წ~ირა და ნეტ~რირა დედირა ყ~ნი
რა და ქ~ირა უ~რთლირა გ~ნმ~ნათლებელირა ნინო მოც~ულირაჲ
რ~ლირა თ~რ მ~ნვე ნეტ~რმ~ნ მოგსითცრა ჟ~ა აფრრ~ლებირა მირი
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რ~რა რ~ი აფწერა მორწმ~ნემ~ნ დედოტ~ლმ~ნ რალომე სძარმელ
მ~ნ შირ ცოლმ~ნ მირიან მეტირამ~ნ არსლმ~ნ თრდატ რომეცთა მ
ეტირმ~ნ და იქო მ~თ ჟ~მთა ღ~ა ოდერ წმიდაჲ გიორგი კაბადსკ
ელი იწამა უ~რ თ~რ იქო კაბადსკიაჲთ უ~ლუით კ~ცი ვინმე
მთ~ვრი ღერაბამი მონაჲ ფ~თირაჲ რ~ცელით ზაბილონ და ერე
წ~რვიდა წრომედ წ~ე მეტირა მაურიმიანერა მრაცსრებ~ჲდ და ნიჩი

რა მოფებად მირგ~ნ და მ~თვე დფეთა ღ~ა კ~ცი ვინმე იქო კო
ლარტრარ ღ~ა და ერცნერ მ~რ ორ ღვილ შე და არსლი და
რ~ცელი შირა მირირა იობენალი ც~ არსლირა მირ რორანა ა
ფერრ~ლნერ უმარი და ცოლი იგი და დარყერ და შმ~ნი ობლ~დ.
აფდგერ და წ~რვიდერ უ~ლუად წმიდ~დ იჱ~ლმდ იმედ ქვერ იმედი
იგი ქ~თა ურირტიანეთაჲ წმიდაჲ აფდგომაჲ და მიევედრნერ მსნჭ
eრე შმაჲ იობენალი მიემთცსია დევტალარობ~ჲრა ც~ დაჲ იგი
მირი რორანა წმრ~ცსრებდა ნიატორრა რარა ბეთლემელრაჭ
x~ ერე ჩაბსკი კაბადსკელი რ~ცელით ზაბილონ რ~ი ვაჴრე
ნეთ მიიწია წრომედ წ~ე მეტირა და აფდგომილ იქ~ნერ მ~რ
ჟ~ა ბრანძნი ბრშოლ~დ წრომთა ველრა ზ~ა პატალან
ირარა მირცა ო~ნ შ~ლი ზაბილონრ ჩაბსკრა მ~რ კაბადსკელრა
და უმნა წინა აფდგომაჲ მტერთაჲ მ~რთ სზომოჲ და იოტნა
ბრანძნი და ღეიპქრა მეტე ბრანძთაჲ და ქ~ნი იგი მთ~ვრნი
მ~თნი და მიიქვანნა იგ~ნი წ~ე მეტირა ც~ მეტემ~ნ გ~ნაწერა რიკდ
ილი მ~თი მ~ღინ იწქერ ტირილ~დ ბრ~ნძთა მ~თ და ევედრებო
დერ ზაბილონრ მოგსეც პ~ლდ რძ~ლი ღ~ნი და ღეგვიქვ~ნენ
ტ~შარრა ფ~თირა თუ~ნირ~რა მ~ღინ იქ~ვნ რიკსდილი ყ~ნი რ~ ღ~ნ მ~რ ღეპ
ქრობილ ვართ და ღ~ნვე ქ~ვ ერე ყ~ნ ზ~ა და სბრ~ლო იუმენ
რირცლირა ყ~ნირგ~ნ აცოვანო: ც~ ზაბილონრ ვ~ა ერმა ერე მრწ
რატლ მივიდა იდსმალ პატრიაუირა ტარსლ~დ მეტირა ას
წქა ქ~ი ც~ პატრიაუმან მირცა ნ~თლი ჴ~ლრა უსჱღე ზაბილონირრა
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და ღეიქვ~ნნერ ტ~შარრა ფ~თირ~რა აზიარნერ რაჲდსმლორა ჴ~რც
რა და რირცლრა უ~რრა და სყსენნერ დ~ბჲნი იგი მ~ციულთ~ნი
და დილესლ ადრე აფდგერ ბრანძნი იგი და ღეიმორერ რ~მ
ორელი რამკვდროჲ და გ~ნვიდერ ადგილრა მ~რ კ~ცირ რაკლ~ვრა რარირ
ცლერა ილოცვიდერ და წმადლ~ბდერ ფ~თრა ნ~თლირ ფებირათვირ
და იტქოდერ ყ~ნ რიკსდილრა ღ~ა სკსდ~ვნი ვართ რ~ ფირრ
გვქვნა ფ~თნ ერე ვით~რრა დ~ბჲრა მიფებად რაგზალრა მ~რ და
სლევნელრა ჴ~რცრა და რირცლრა უ~რ შირა ფ~ირა სკვ
დავირ~რა რ~ი სმ~ფლერ არრ ქ~თა მთათა და სუსერკნელერ
ქ~თა სტრკრ~ლთა რ~ლ იგი არრ კ~თლ სკსჱ ც~ ვ~ა მღობ~ლ
თა ყ~ნთა ნ~ქოტთა რიმწარირათა და მკსიდრთა ბნ~ლირა
თა და ჴმობდერ მოვედინ მეჴრმლე და აფიცსენ თ~ვნი
ყ~ნნი ყ~ნგ~ნ ამ~რ რაჲ იტქოდენ იგ~ნი ცედვიდა ზაბილონ აფი
შრა გონ~ბითა და ტიროდა მწ~რედ რ~ ვ~ა ცცვართა თ~ვნი
მ~თნი კლვად წ~რეპქრნერ და ვ~ა კრ~ვთა ღვილთა მ~თ
თა რწქ~ლობდერ მ~ღნ მოწქ~ლე უმნსლი ზაბილონ მ~თ ზედ
ღევიდა მეტირაჭ და გ~მოითცოვნა მეტირგ~ნ რ~მკდროდ ღე
კაზმსლნი და მიმ~დლნა მეტემ~ნ და წუ~ა მიმინიჩებია იგ~ნი ღე
ნდა და რაჲცა გნებავ სქ~ვ მ~თ მ~ღინ ზაბილონ გ~ნსტ
ევნა ც~ იგ~ნი ევედრებოდერ ზაბილონრ რ~ა წ~რწქვერ
უ~ქნარა მ~თრა და მირცერ რძ~ლი უ~რი ნ~თლირ ფებაჲ წქლი
თა ქ~ა ერრა მ~თრა ც~ მ~ნ ირმინა ვედრებ~ჲ მ~თი და მოითცოვა
მფდ~ლი პატრიაუირ~გნ და ბრშ~ნებაჲ მოიფერ რცჳთა მიზეზი
თა [......] რ~ითამე მეტირგ~ნ და წ~რვიდერ მ~თ თ~ა და ვ~რ
მიიაცლნერ დფირა ერთირა რავალრა მოვიდა წინა წამ
ბავი ვ~დ მეტე ცოცცალი მოვ~ლრ და ქ~ნი მთ~ვრნი მირ თ~ა.
ღეიშრნერ ათნი რაერირთონი ცოზამოჲ ცოზაჲ გააცლა
ძაჲ ცონებაგაჲ ცინგარაგაჲ ზაძაჲ ზაგაჲ ზარდაჲ.

1-28 სტრ., 33r
ზარმაჲ და თმონი და რამეტოჲჭ მიეგებვოდერ ერე ქ~ნი მდინ
არერა ზ~ა დიდრა და ფრმარა დაჲქენა მეტემ~ნ ერი იგი და წქ~ლ
რა იმიერ და ამიერ და აკ~ცერ წქ~ლი იგი და ღთაჴდა ქ~ი იგი
ერი და გ~ნიბანნერ და აფმოწჴდერ აფმორ~ვალრა ერთრა
და დარდებდა მფდ~ლი ქ~ა მ~რ ერრა ჴ~ლრა და იქო მსნ ათ
დფე და აზიარნა რაიდსმლორა უ~რრა ერი ქ~იჭ dასტ~ვნა
მფდ~ლნი გ~ნსწერა წერი ქ~ი და ამირრა ღ~დ მირცა მღჳდობაჲ
ქ~თა და წ~რვიდა ნიჩითა დიდითა წრომედ და გ~ნიზრაცა გ
ონებარა თვირრა წ~რვიდე იჱლმ~დ და ვწმრ~ცსრო ნიჩი ერე
ყ~მი ადგილთა ფ~თირათაჭ ¦~რვიდა ზაბსლონ და გ~ნს
ქო ქ~ი იგი მონ~გები გლ~ცაკთა და პ~ლ ჴრენებ~ლი იგი დევტა
ლარი პატრიაუ უმნსლ იქო და ტ~დ დაიმეგობრნერ სრ
თიერთარ ზაბილონ და პატრიაუი წრუვა რარანიატო
რმ~ნ პატრიაურაჭ eრე ზაბილონ მამაჲ და ენებაზი ბრან
ძთაჲ კ~ცი რრ~ლი ფ~თირ მოღიღობითა და რიბრშნითა მიეც
სკსჱ და ღ~ნი რორანა ცოლ~დ მირრა და რთნდა წ~ა პ~ტრიაუ
რა და მირცა რორანა ცოლ~დ და წ~რვიდა თჳრად ულ~უად კ
ოლარტრადჭ eრე წმიდაჲ ნინო და მოშფვ~რი უ~რთლირაჲ მ~თ
გ~ნ იღვა ოდენ მცოლოდ თჳნიერ რცჳრა ღვილირა და აფზ
არდა დედამ~ნ მირმ~ნ რორანა მრ~ცსრებ~ჲრა ღ~ა გლ~ცაკთარა.
და ვ~რ იუმნა ნინო ათორმეტირა წლირაჲ მღობელთა
მირთა გ~ნქიდერ ქ~ი მონ~გები მ~თი და წ~რვიდერ იჱ~ლმდ მ
აღინ ზაბილონ დაიწერა ძ~ი პატრიაუირგ~ნ და იძმნა ცო
ლირგ~ნ თ~რირა ღეიტკბო მკერდრა თ~რრა არსლი თ~რი წმიდაჲ
ნინო და დაფსარნა ვ~ა წქ~რონი ცრემლნი თ~ლთგ~ნ პი
რირა მირირაჭ da თუ~ა ღ~ნ მცოლო არსლო ყ~ო ერერა დაგი
ტეობ ობლად ყ~მგ~ნ და მიგითვალავ ღ~ნ მამარა ზ~ცათა
რა ქ~თა მზრდელრა ფ~ა. რ~ იგი არრ მ~მაჲ ობოლთაჲ და
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მრაძ~ლი უსრივთაჲ და ნს გეღინინ ღ~ნ ღვილო ყ~მო
ღ~ნ ც~ მ~რიამ მ~გდანელირა ღსრი აფიფე უ~რ რიქ~რლირთ~რ და
დათა მ~თ ლაზარერთაჲ და თს ეგრეთ ღეიქსარო იგი
ვ~ა მ~თ მ~ნ ეგრეთვე მოგცერ ღ~ნ ქ~ვე რაჲცა რთცოო.
და დასტევა ამბორირ ქოტაჲ რ~კნოჲ და წ~რვიდა წიაფ ი
ორდანერა კ~ცთა მ~თ თ~ა ველსრთა რადა ქოტაჲ მირი ს
წქირ დამბადებელმ~ნ ფ~ნ ც~ დედაჲ მირი მირცა პატრიაუმან
მრ~ცსრებ~ჲდ გლ~ცკთა დედათა და წ~დაჲ ნინო მრ~ცსრებდა
ნიატორრა რომეცრა დვიანელრა ორ წელ და წკითცვიდა
ქ~დვე ვნებათა მ~თ უ~რთა ძ~რცმირა და დატლვირა და ა
ფდგომირა შ~ლრა და რ~მორლირა მირირა ტილოთა და რსდა
რირარა მიწქებით ქ~აჭ r~ არა ვინ ქოტილ იქო და არც
იქო ღ~რ ი~ელსმრა რწორ მირრა მეცნიერობითა რძ~ლირა
შსელრა და აც~ლრა ქ~რავე ზ~ა მიწევნით ც~ იწქო სწ
ქებ~ჲდ მირრა და წუ~ა ვცედავ ღჳლო ყ~ო შ~ლრა ღ~ნრა ვ~ა შ~ლ
რა ლომირა შსირარა რ~ი იზ~ცებენ ქ~თა ზ~ა ოთც ტერჴ
თა გინა ვ~ა არწივი დედალი რ~ი აფვიდირ რიმ~ფლერა
წაერთარა სტრორ მ~მლირა და ქ~ი ჴმელეთი გსგარა
თ~ლირა მირირ~რა მცირირა მარგალიტირა რწორ~დ ღეიქენირ გ
ანიცილირ და გ~ნიცადირ რ~ჩმელი მირი ცეცცლებრ და რაჲ ი
ნაცნირ მისტევნირ ტრთენი და მიეტევირ მ~რ მ~რ ზ~ა ეგრეთ ი
ქორ ცც~რბაჲ ღ~ნიჭ aწ ვიწქო და გითცრა ქ~ივე ოდერ იც

ილერ ფ~ი იგი სკსდ~ვი კ~ცთა მოკსდ~ვთა უ~ქნარა ზ~ა რ~ი
მორრ~ლ იქო მოწოდებად წ~რმართთა ვ~ა თსით ინება
ჴრნაჲ რ~ტლირაჲ იწქო კ~თლირ ქოტ~დ წ~რიათა მკსდ~რ
თა აფდგინებად ბრმათა აცილვად რნესლთა გ~ნწკს
რნებ~ჲდ ერე ღეიღსრვერ და ღეიზრ~ცნერ და წ~რავლინერ
რტრატიოტნი ქ~ა უ~ქნარა რწრატით მორლვად წსრიათა და
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თუ~ერ რ~ ერერა წ~რვწქმდებით მოვედით და ღემოვწკრბეთ ქ~ნი
მ~ღნ მოიწინერ ქ~ით უ~ქნით კ~ცნი რიცცსნი რწ~ვლსლნი რძ~ლ
რა მორერრა რ~ნი იგი ანტაკრად წინა აფსდგერ რ~ლრა წ~ა
ანტაკრად რაჲ იგი ძერ იქო ქოტად უ~ქნარა მ~თ აფარრ
სლერ ძ~რრ აცსეჱრ და რ~მორ~ლრა მირრა ზ~ა წილი იგდერ და
ცსდა წილითა ყრდილოელთა მცცეთელთა მოუ~ლუეთა:
კსართი იგი სკერავი ც~ დატლერ ი~ჳ და დაკრშალერ რ~ტლავი
მირი ა~დ იგი აფდგა ვ~ა თუ~ა პ~ლდ და ტილონი იგი პოვნერ
რატლ~ვრა ღ~აჭ da ღ~დ რაოდენთამე ჟ~მთა მივიდერ ჴ~ლთა
ლსკა მ~ცარებლირათა და დარცნა იგ~ნი რადაცა თსით იცირ
ც~ რსდარი არა იპოვა ა~დ თუსერ ვიეთმე პ~ერთჳრ ვ~დ ჴ~ლ
ეწიტა აჴსმადო და აუსრ მ~რო ა~დ გ~ნცცადებ~ლდ არაჲ
გსითცრერჭ x~ ძ~რნი ამ~რვე უ~ლურა ღ~ა დამარც~ლ არ~ნ.
ა~დ ადგილი მ~თი არავინ იცირ ოდერ ინებორ ფ~ნ გ~მოყნდერ
იგ~ნიცა ვ~ა ერმა ერე ქ~ლი წ~რა ნინორ ნიატორირგ~ნ მირცა
კთც~ვაჲ და მ~დლი ფ~ა და კ~დ წკითცა რადა არრ ყრდილო
რა იგი უ~ქნაჲ რადა არრ რ~მორელი იგი ო~რა ყ~ნირა წუსაჲ
ნიატორმ~ნ უ~ლუი მცცეთაჲ უ~ქნაჲ უ~რთლირაჲ რომცითირა მ
თესლეთი არრ რაწარმართოჲ რ~ ჟ~ა ამ~რ სჟიკთა რ~ჴელ
მწიტოთ ღეუმნილ არრ იგიჭ x~ მ~თ დფეთა ღ~ა მოვიდა დედაკ~ცი
ვინმე ეტეროთ თ~ქნირ ცემ~დ წ~დირა აფდგ~მირა და წკითცვიდა
დედა კ~ცრა მ~რ ნიატორი ვ~დ ელენე დედ~ტლი ძერეთცა ეგე
ვ~რრა ცთომარაჲ და ბნელრა ღ~ა არრა ც~ მ~ნ წუსა ერ
რეთ ვ~დ მე ვარ მჴევალი მ~თი და მ~ცლობელი გ~ნზრაცვ
არა მ~თრა ქ~ა ცცადრა და დატარ~ლრა და სწქი მე მირი რ~
აუსრ მარ დიდი წ~დიერებაჲ უ~რ რძ~ლირა და ნ~თლირფებირა თჳრჭ
x~ ერმა რაჲ ერე დედაკ~ცირა მირგ~ნ წ~რა ნინორ წუსა ნიატორრა
ერრეთ ვ~დ წ~რმგზავნე მე და მივიდე დედ~ტლირა ელენერრა
1-28 სტრ., 34v
ნს სკსჱ მივიაცლო მირ რიტქჳრ გებ~ჲდ უ~რ თჳრ წ~ე მირრა ც~
ნიატორ მ~ნ ასწქა პატრიაკრა წადიერებ~ჲ ერე და რ~უმე
ნინორი ც~ დედირ შმამან მოსწოდა წ~ა ამარ ნინორ დირწ
სლრა თ~რრა და დააჲდგინა იგი აფრ~ვალრა წ~რა რაკ~რთც~ვ
ლირ~რა და დარცნა ჴ~ლნი მირნი წ~ნი მჴართა ზ~ა მირთა რ~ლთ
ითუსნა ცად მ~რთ რიფრმირა გ~ლირა მირირ~თა და თუსა ო~
ფ~ო რასკსნეთ~ო ჴ~ლთა ღ~ნთა ღევვედრებ ობოლრა
ამ~რ ღვილრა დირა ყ~ირრა და წ~რვავლინებ უადაგებ~ჲდ ფ
მთაებირა ღ~ნირა რ~ა აცარორ აფდგ~მაჲ ღ~ნი რადაცა რ~თ
ნო იქორ რრბა ამირი ეუმენ უ~ე ფ~ო ამ~რ მოგზასრ ნ~ვთ
რადგსრ მოშფსარ და ენა მეცნ~რ ვ~ა სწინ~რერ ამირრა მოღ
იღთა რ~ცელირა ღ~ნირათაჭ da სძმნა დედირგ~ნ თ~რირა ამბ
ორირ ქ~ტითა გ~ნღორ~ბირათა და გ~მორაცა მირ ზ~ა რ~რწლი
ძ~ირა და ერრეთ ლ~ცვითა ფ~ირა მიმ~რთ და კ~თცვითა გ~ნს
ტევა და წ~რემართა წ~და ნინო დედა კ~ცირა მირ თ~ა ეტერო
თ მორრ~ლირა და ვ~რ მიიწივნერ რ~მეტორ წრომრ რაციდ დე

დაკ~ცირა რ~ლრა იგი თ~ა მოგზასრ ეუმნა იცილერ მსნ დე
დოტ~ლი ვინმე და ტომი მეტეთა რ~ცელით რიტრიმე და დედა
მშსშე მირი გაიანე რ~ლნი ერე იქოტოდერ მონ~რტერრა
ღ~ა უ~ლწ~ლთარა და წრსროდა უ~რ თ~რ და მომლოდე იქ~ნ
ერ იელსრ~ლმით ნ~თლირ ფებარა მ~ღინ დედაკ~ცმ~ნ მ~ნ წ~რსდ
გინა წ~დაჲ ნინო და ასწქა რ~უმე მირი დ~დტლრა რიტრ
იმერ რ~ი იგი იცილაჲ რა უ~რ მოქ~რემ~ნ რიტრიმე რიც~რლით
ღეიტკბო და ღეიწქნარა რ~ციდ თ~რად წ~ე მირრა წ~დაჲ ნინო
ჴ~ლითგ~ნ მირ დედაკ~ცირა თ~ა მოგზასრირა და ერრეთ იქოტ
ვოდა რაჲ მირ თ~ა წ~დაჲ ნინო მ~რვე ღ~ა წელიწ~დრა ნ~თლ ი
ფო რიტრიმე რ~ლირა თ~რ იგი რ~რვიელ იქო მირ თ~ა გაიანეცა დედა მ
შსშემ~ნ მირმ~ნ და რცვ~თა მ~თ რ~ცლესლთა მირთა რიცცჳ
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თა ორმეოცდა ათთა რ~ლთა ჴ~ლრა ღ~ა წ~რაჲ ნინორრა და იქო
ტოდერ მონ~რტერრა ღ~ა თ~რრა და იქო მ~თ თ~ა წ~ა ნინო ორ წელჭ
m~T დფეთა ღ~ა წ~რავლინნა კეირარმ~ნ შიებად უ~ლირა უმნსლ
კ~თლირა და ღსჱნიერირა რ~ამცა სპოვერ ფირრი ცოლად მ
ირრა და ვ~რ მოიწინერ მეშიებელნი იგი მონ~რტერრა უ~ლწ~ლთარა
და იცილერ და გ~ნიცადერ რიტრიმე და გ~მოიკითცერ გსარი მირი
და ცნერ მეტეთა ნ~თერაობაჲ მირი რ~ლირა რ~ცე ტ~დ რთნდა ღსჱ
ნიერებაჲ მირი რ~ლირა ვერაჲ რადა ეცილვაჲ მრგ~ვრი ცილვითა
და ღსჱნიერებითა და გ~მორ~ცერ რ~ცე ღსჱნიერ~ბირაჲ და ც~ტირა
მირირა ტიც~რრა ზ~ა და წ~რგზ~ვნერ წ~ე კეირრირა რ~ი იცილა კეირა
რმ~ნ ტ~დ რთნდა და რიცარ~ლით აფივრო და გ~ნაწერა აფრრ
სლ~ბაჲ უორწილირა მრ~ვლითა რიც~რლითა რ~ლირა თ~რცა მრ
წრ~ტლ წ~რავლინნა მ~ცულნი და გ~ნმგებელნი ქ~თა ღ~ა რაბ
რშ~ნებელთა მირთა რ~ა ქ~ნი დიდითა რიც~რლითა მოვიდენ ბრ
შ~ნებითა ამარ და უ~რწილრა რ~მესტორაჭ x~ იცილერ რაჲ
ქ~დ წ~დათა მ~თ დატარ~ლი იგი მანუანებაჲ მტერირა და ირ~რნი
მირნი გ~ნჴსრვებ~ლნი რ~ლითა იგი ირწრ~ტდა რირრად წ~თა უ~რ
თა ისრვოდერ რ~ ჩსრი რირც~ირა იპოვა მეტე ვ~ა გსელი
რ~მოთცერა ღ~ა მრაცრველ ეუმნა ეგრეთვე აუა მრგ~ვრ
ად მირრა სრძ~ლო ერე რ~ლრა აუსნდა ღეგინებსლი თაქ~ნირ
ცემაჲ ბილწთა და ღეგინებ~ლთა კერპთაჭ x~ იცილერ რაჲ
ნეტ~რმ~ნ რიტრიმე გაიანე და რც~ჲთა მ~თ წ~დათა დედათა გ~ნრ~ცდ
ელი ერე მ~თ ზ~ა მოწევნ~ლად: მ~ღნ მოიცრენერ მ~თ სბიწო იგი
აფთუმა და ფირრი უებირა მ~რტოებით ცც~რბაჲ რ~ლრა იგი იქ
ვნერ გ~ნრწავლსლ და გოდ~ბით ტიროდერ გ~მოცატვით ღერწ~ვ
ებირა მირთ~რ წ~ე მეტირა სრძ~ლორა ღსჱნიერ~ბირა წ~ირა რიტ
რიმერა რ~ი იგი გ~მოეცატვათ წარგზ~ვნერ და მირცნერ თ~ვნი თ~რნი
ტიცცელირა მოფვ~წებირა კ~ნონრა ლ~ცვითა და ვედრ~ბითაჲ
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ფ~თირათა და სც~დებელითა და მჴსრვალითა და ერთ
ობით გ~ნზრაცვითა სრთ~რთ~რრ ქ~თა ვე დასტევერ უ~ქ
ანაჲ იგი ტარ~ლად ორმეოცდა ათ ცამეტმ~ნ რ~ლმ~ნ და მოიწი
ვნერ ლტოლვილნი არეთა და რანაცებთა რომცითირათა
ადგილრა მ~რ რ~ა წუ~ან აც~ლ უ~ლუ საფრერ ღენებ~ლრა.
რ~ლ~რრ დვინი რ~ქოტ~ლი რომეცთა მეტირაჲ და ღევიდერ მსნ
ტალავართა მ~თ ღ~ა რ~წნეცელთარა რ~ნი იგი იქ~ნერ ღენებ~ლ
ყრდილოთ კერშ და აფმორავალით და იზრდებოდერ მსნ
ღ~ა ჴ~ლთ რაუმრირა თვირირა გ~ნვაჩრებითაჭ

x~ იცილა რაჲ კეირარმ~ნ რ~გ~ნერნერ ჴ~ლთგ~ნ მირთა ტრტია
ლებირგ~ნ მირირა ბოროტირა წმიდა რ~ტრიმე და რც~ანი იგი მირთა
ნანი აფივრო სნსგეღინირ ცემითა მწსც~რებითა და წ~რავ
ლინნა კ~ცნი ქ~თა ადგილთა მოშიებ~დ მ~თდა მ~ღინ მოიწივნერ
მ~ცულნი კეირრირ~ნი წ~ე თრდატ რომეცთა მეტირაჲ და მოართვ
ერ წიგნი კეირრირა რ~ლრა წერილ იქო ერრეთ თჳთ მპქრო
ბ~რლი კეირარი რაქვარელრა შმარა და მეგობარრა და თ~ა მორ
აქდრერა ყ~ა თრდატ გიკითც~ვ სწქებ~ლ იქავ შმობაჲ ღ~ნი
და თ~ა ღემწეობაჲ რ~რთ~რ იგი პ~ლდ გსევნებირ ღეცთომილ
ირა მირ ურირტიანთა ნ~თერ~ვირა რ~ ქ~დვე ღესრ~ცც იუმნებირ
ყ~ნი სტლებაჲ მ~თირგ~ნ კრებ~ლირა და რაწსნელ~რრ ყ~ნი ჴ~ლ
მწიტებაჲ მთგ~ნ რ~ იგ~ნი ძსარცმ~ლრა ვირმე მომკსდ~რრა წმ
რაცსრებენ და შელრა თ~ქნი რცემენ და თ~ვირა მ~თირა რიკ~დლ
რა ო~რაჲ მ~თირთ~რ დ~ბ~ჲდ ღეირ~ცცებენ და არა ეღინირ წ~რიათგ~ნ.
და მოკლსლირა მირგ~ნ წ~რიათაგ~ნ და ძ~რცმსლირა ეღინირ
და ღეცდომილ არ~ნ მეტეთა აგინებენ ფ~თთა ღესრ~ცც წქ~ტენ
და შ~ლრაცა მზირ~რა და მთოვარირ~რა და ვარრკსლ~ვთა ნ~თლი
რარა არად ღეწრაცციან ა~დ ღეუმნილ~დ იტქჳან მ~თ ძ~რცმ~ლირა
მირ მ~რ და ერრეთ მიუცერ უ~ქანაჲ ვ~~დირ მ~მანი დედათგ~ნ და
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დედანი მ~მათგ~ნ ცოცც~ლვე გ~ნაღორნერ დაფაცათს დიდითა უად
ებითა და ტ~დითა რ~ტანძველითა მოვრწქსიდენით ა~დ კ~დცა ს
ტრორ~დ გ~ნმრავლდერ ც~ აწ ღემემთცვია მე ცილვა დ ნ~თერ~ვირა მ~თი
რაგ~ნირა უ~ლირა ერთი ჩაბსკირა და გ~ნვიზრაცე მოქვანებაჲ
მირი ცოლ~დ ყ~მდა ც~ მარ არცაფათს ვ~ა მეტირა სთუსა გ~ლმ~ნ
მირმ~ნ რსრვილ~დ ყ~მდ ა~დ რაშსლელ~დ და არაჲ წ~დად ღემრ
აცცერ მე რ~ითაცა მეოტ იუმნნერ ტარსლ~დ ყ~მმ~ნ და კერშო
თა უ~ქანირა ღ~ნირათა წ~რმორრსლ არიან სწქებსლ იქ~ვნ ღ~ნდა შ
მაო ყ~ო მოიშიენ იგ~ნი და წპოვნე რაჲ მირთ~ნანი იგი რიკ~დ
ილით მოაკსდინენ ც~ რ~ი იგი მ~თ ღეაცთსნერ ღსჱნიერი ც~ტითა
და რ~ცელით რიტრიმე ყ~მდავე წ~რმოავლინე და სკ~თს ღ~ნ
გთნდერ იგი თ~ვირა ღ~ნირათჳრ იგსლე რ~ არაჲ იპოვო რცვაჲ
მრგ~ვრი მირი იონთა როტ~ლრა ღ~ა და ცოცცლებითმცა იქოტ~ბი ღ~ნ.
მრ~ცსრებარაჲ ღ~ა ფთ~თარაჭ x~ აფმოიკითცა რაჲ თარდატ ბრშ~ნ
ებაჲ ერე კეირრირა მქირ იწქო მორწრ~ტებით შიებაჲ მ~თი და
პოვნა რაჲ რაწნეცელთა მ~თ ღ~ა პ~ლ ცრენებ~ლთა და იცილ
ა რაჲ რიტრიმე აფივრო ტრტიალ~ბითა გ~ლირ თუმირათა და
რიც~რსლითა დიდითა და დაამტკიცა მოქვ~ნებაჲ მირი ცოლ~დ მირდა.
ც~ სრყ ეუმნა რაჲ თარდატრ რ~უმირა ამირთ~რ წ~დაჲ რიტრიმე
მ~ღნ იწამა იგი მირ მ~რ წ~მებირა ფსაწლითა მირ თ~ა გაიანეცა
დედა მშსშე იგი მირი და რცსანი მრ~ვლნი მ~თთანანი ვ~ა იგი
წერილ~რრ წიგნრა მ~რ წ~მებირა მ~თირ~რა და გსესწქებიან რ~რწლ
ნი იგი რ~ნი იუმნერ ჟ~ა წ~მებირა მ~თირ~რა მოუცევარა ღ~ა რომე
ცთარა რ~ თარდატ მეტე გ~ნგებითა ფთ~ირათა ეღსად ღეიცს
ალაჲ ც~ რ~ნიმე მ~თგ~ნნი წ~დანი დაიმ~ლნერ და ივლტოდერ რ~ლ
თა თ~ავე მ~ღინ ერე წ~დაჲ ნინო დამალსლ იუმნა ეკ~ლთა ღ~რ
ვარდირათა რ~ლი იგი ძერეთ არფარაჲ გ~მომფებელ უმნილ
იქო ქსავილირა ჟ~ა და ერრეთ დამალსლ რაჲ იუმნა წ~დაჲ
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წ~და ნინო და იცილა მსნით გ~მორ~ცითა მთ~ვრ დიაკ~ნი
რათა ღთამომავალი ზეცით ნ~თლირა ოლარითა მორილი

და მპქრობელი რ~რკსმევლირაჲ ჴ~ლთა მირთა რ~ლირაჲ
კსამლირა რ~ცე რ~ლნელებირაჲ და წტარვიდა ცათა და კ~დ ი
ქო მირ თ~ა რიმრ~ვლე ერთა ზ~ცირათა რ~ მ~რ ჟ~ა გ~ნექვოდერ
ჴ~რცთაგ~ნ რ~ლნი წ~თა მოწ~მეთანი რ~ნი იგი ღეიერთნერ ბ
რწქინვ~ლეთა მ~თ ზ~ცირათა შ~ლთა და ერრეთ ცად მ~რთ ა
ფიწეოდა რ~ი ერე იცილა რაჲ ერრეთ წ~დაჲ ნინო ფაფ
ადქო ერრეთ ო~ ო~ რად დამიტეობ მე ღ~რ არპიტთა იუე
დნეთა მ~ღინ ჴმა ერმა ზეგ~რდამო რ~ლი ეტქოდა ვ~დ ერ
რეთვე იქორ ღ~ნიცა წაქვანებაჲ რ~რსტეველ~დ წ~ე ფ~ირა
ჟ~ა ეგე ეკ~ლი რ~ლ~რრ გ~რემორ ღ~ნრა ქ~ივე იუმნერ ვარ
დირ ტსრცელი რსლნელი ა~დ აფდგა და ვიდოდა ყრდილ
ოთ კერშო რადა იგი ტ~დ არრ რამკალი ც~ მსღ~კი ქ~დ არაჭ
amირრა ღ~დ წ~რმოვიდა მსნით წ~დაჲ ნინო და მოიწია ორბა
ნთად რაზფვართავე რომცითირათა და მსნ დაიზამთრა
ჩირთა ღ~ა მრ~ვლთა და თსერა მეოთცერა მ~რტითგ~ნ რ~ლ
არრ ივნირი წ~რმოემართა და მოიწია მთათა ძავაცე
თირათა რადა იგი მიემთცვია ტბარა დიდრა გ~რდამომდინ
არერა რ~რა ეწოდებირ ტარავნა. ც~ მიცედნა რაჲ მ
სნით და იცილნა მთანი ყრდილორ~ნი დფეთა მ~თ ზ~ტცსლ
ირათა რ~ვრენი თოვლითა და წაერითა რ~რტიკითა ღეშწ
სნდა წ~აჲ ნინო და თუ~ა ო~ ო~ მიიფე რ~ლი ყ~მი ყ~მგ~ნ და და
ქო მსნ ორი დფე და ითცოვა რ~ზრდელი მეთევზსრთაგ~ნ
ტბარა მ~რ ღ~ა მონ~დირეთარა და რ~ მწქემრნიცა იქ~ნერ ადგილ
რა მ~რვე და ჴმილვიდერ რაჲ რ~ჴსმილ~ვრა ფ~მირ~რა რ~მწქრორა
ზ~ა მ~თრა ცადოდერ იგ~ნი ღემწედ და მტ~რველ~დ მ~თ და ფ~თთა
მ~თთა არმაზრ და ზადენრ და აფსთუმიდერ მ~თ ღერ~წირ~ვთა.
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ოდერ მოვიდეთ წ~ე ღ~ნრა მღჳდობითო და ამარ იტქ~დერ იგ~ნი ენი
ტა რომცსრითა რ~ი ერე ერწავლა მცირედ რაჲმე ნინორცა
პ~ლვე ნიატორირგ~ნ და პოვა მწქემრთა მ~თ ღ~რ მზრ~ცველი
რომცსრირა ერთი და წკითცა და წუსა ენითა რომცსრი
თა ვ~დ რ~ირა რ~ტლირ~ნი ც~რთ ც~ მ~ნ მისგო და წუ~ა ვ~დ ვ
ართ ყ~ნ დაბით ელარბინით და რ~ტსრცლით და უინშარ
ელნი რაბატელნი და დიდირა უ~ლუირა მცცეთირ~ნი რადა ფ~თნი
ფ~თობენ და მეტენი მეტობენ და წკითცა რადათ არრ მ
ცცეთა ც~ მან მისგო ვ~დ გარდამდინ~რე ერე ტბირა თანა წ
არვლირ უ~ლურა მ~რ მცცეთარაჭ x~ წ~დარა ნინორ ღესშინა
და რიგრშეო გზირა მირ და რიბრტქე მთათა მ~თ რ~ი იცილა
და ამირთ~რ ღეშრწ~ნებ~ლმ~ნ რ~ლთ ითუნა დაიდვა ლოდი ე
რთი რ~რთსმალ და ერრეთ მიიშინა გ~რდარადინელრა მ~რ ტბირ
არა და ვ~რ ეშინა იგი მოვიდა კ~ცი ერთი ყსენებით წარაკ
ითა ზომიერ ც~ თმითა ნაცევარ თმორ~ნი და მირცა მ~ნ წიგ
ნი დაბეჩდსლი წ~ირა ნინორ და წუ~ა მიართვი ერე მრწრ
ატლ უ~ლურა ღ~ა მცცეთარ მეტერა მ~რ წ~რმართთარა ც~ წმიდამ~ნ
ნინო იწქო ტირილ~დ და წუსა მ~რ ვედრ~ბით ვ~დ მე ო~ო დედა კ~ცი
ვარ სცცო და სმეც~რი არფა მრ~ვლირ მეტქსედ მეცნ~რ
ვ~რ მივიდე სცცორა უ~ქნარა და კ~ცთა მ~თ სცცო თერლთაჭ
m~ღნ კ~ცმნ გ~ნსჴრნა წიგნი იგი და იქო წერილი რომაელ
ებრ რ~რა ზ~ა იქო ბეჩედი ი~ჳრ უ~რნი და წერილ იქ~ნერ მ~რ
ღ~ა ათნი რიტქვ~ნი მრგ~ვრადვე ტიც~რთა მ~თ უვირათა მორ
ერ ზე მირცა კითცვ~დ წ~დარა ნინორ და იქო დარაბამი რი
ტქსათა მ~თ ერე a~ რადაცა იუადაგორ რ~ცრბჲ ერე მსნცა

ითუმოდირ დედაკ~ცი ერეჭ b~ არცა მ~მა კ~ცება არრ არცა დედა
კ~ცება ა~დ თუ~ნ ქ~ნი ერთ ც~რთჭ g~ წ~რვედით და მოიმოწ~ტენით
ქ~ნი წ~რმართნი და ნ~თლრ რცემდით მ~თ რ~ცელითა მ~მირათა
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და შირათა და რ~ლირა წ~ირათა დ~ ნ~თლი გ~მობრწქინვებად
წ~რმ~რთთა ზ~ა და დ~ბჲ ერირა ღ~ნირა იჱ~ლირაჭ რადაცა იუად
აგორ რ~ცრბჲ ერე რ~რსტეველირა მსნცა ითუმოდირ ქ~ა რ~ტელრა[...]
r~ლმ~ნ თუ~ნ ღეგიწქნ~რნერ მე ღემიწქნ~რა და რ~ნ მე ღემიწქნ~რორ ღეი
წქნ~რორ მომ~ვლინებელი ყ~მიჭ r~ ტ~დ სქსარდა მარიამ ო~ა
რ~ მ~რდირ ირმენდა მირრა რიტქ~არა ჩ~ტრაჭ nu გეღინინ მათგ~ნ რ~ლ
თა მორწქსედნენ ჴ~რცნი თუ~ნნი ც~ რ~ლირა ვერ ღემშლებელ
არ~ნ მოწქსედ~დჭ hუსა მარ~მრ მ~გდანელრა ი~ჳ წ~რვედ დედა
კ~ცო და აცარე შმათა ყ~მთაჭ s~დაცა წუად~გებდეთ რ~ცელითა
მ~მირათა და შირათა და რ~ლირა წ~დირათაჭ
ვ~ა წ~რიკითცნა რიტქ~ნი ერე წ~ნ ნინო იწქო ვედრ~ბად ფ~ჲ მ~რთ
და გ~ლირ ჴმა ქო ვ~დ ზ~ცით იქო ყსენებაჲ ერე და აფიცილნა
თ~ლნი ზ~ცად და ითცოვა მ~ფლთა ღ~ა დამკჳდრებ~ლირა და ქ~ირა
გ~რე ღემცველირა ფ~თირგ~ნ ღეწევნა მირი და წ~რემართა და
მიწქსა მდინ~რირა მირ ტბირგ~ნ გ~რდამომდინ~რერა რ~ი იგი წ~რმ
დინარეობრ დარავლით მერმე კ~დ იწქებრ აფმორავ~ლით დინე
ბარა მისდგა გზათა შნელთა და ტიცცელთა ნაცნა ჩირ
ნი დიდნი გზათგ~ნ და ღიღნი დიდნი მჴეცთაგ~ნ ვიდრე მიწევნა
დმდე ადგილრა მ~რ რ~ლრა იწქებრ წქ~ლი იგი აფმორ~ვლით დინ
ებარა და მ~რითგ~ნ იუმნა ლცინებაჲ მირი რ~ პოვნა მსნ მოგ
ზ~სრნი რ~თა თ~ა მიიწია რანაცებრა უ~რთლირ~რა უ~ლურა
მ~რ რ~რა ეწოდებირ სრბნირი რადა იგი იცილა ერი სცცო
და სცცოთა ფ~თთა წმრ~ცსრნი რ~ თაქ~ნირ ცემდერ იგი ფ~თად
მა~და ც~ცცლრა უვარა და შელთა რ~ირა თჳრცა ღეესრვა რ~ლ
რა ამირ წ~ირრა და ღევიდა სბანრა წ~რიათარა რ~ლთაცა ზ
რაცვირა მ~თ თ~ა ენირა თ~რ ებრასლირა რ~ლრა იგიცა მეცნიერ
იქო და დაქვნა მსნ თვირა ერთირა დფენი და გ~ნიცდიდა
რ~უმერა და შ~ლრა მირ უ~ქნირ~რაჭ x~ აფიშრნერ დფერა ღ~ა ე
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რთრა ერნი დიდნი რიმრ~ვლითა მით უ~ლუით წ~რმავალნი დე
დად უ~ლუდ რამესტოდ მცცეთ~დ მოვაჩრებად რ~ჴმართა
რათამე და ზორვად წ~ე არმაზ ფ~თირა მ~თირაჭ da წ~რქვა
მ~თ წ~დათვე ნინო ც~ ვ~რ იგი მიიწივნერ უ~ლუად მცცეთად
და დაირადგსრერ მ~თ წიაფ მოგსთარა ჴიდრა მ~რ ზ~ა იც
ილა მსნ მოგობა ც~ცცლირ მრ~ცსრთა მ~თ ერთა და რ~ცთს
რი და ტიროდა წ~და ნინო წ~რწქმედარა მ~რ ზ~ა მ~თრა და იგ
ლოვდა სცცოებარა თვირრაჭ და აწა ცვალირა დფე იქო.
ჴმაჲ ოცრირა და რაქჳრირა და ზ~რი რ~ღინელი და გ~მორვლაჲ
ერირა სრიცცჳრა ვ~ა ქსავილთა ველირ~თა და ზ~რი რ~ღ
ინელი გ~მოვიდოდა ვ~ე გ~მორვლადმდე მეტირა: და ვ~რ იგი
მოიწია ჟ~მი იქო რივლტოლ~ჲ და მიმო დაბნევაჲ ქ~ირა კ~ცი
რა და ღიღირაგ~ნ ღეივლტოდერ და დაიმალვოდერ რ~ტარველრ ღ~ა
თ~რრა: და აწა მქირ გ~მოვიდა ნანა დედოტ~ლი და ღ~დ მირრა
გ~მოვიდა რიმრ~ვლე ერირა ნელიად და ღეამკვნერ ქ~ნი გ
ზ~ნი იგი და ტოლორცნი და რ~მორ~ლთა მ~რთჳთო ტერთა და
ტსრცელითგ~ნ ცეთარაჭ mერმეფა გ~მოვიდა მეტე მირიან რაზ
არელითა და თ~ლ ღესდგამითა ცილვითა და იწქო ქ~ნ ერმ~ნ

უებ~დ მეტირა და წკითცა წ~ნ ნინო დედაკ~ცრა ვირმე წ~რიარა
ვ~დ რ~ჲ არრ ერე. ც~ მ~ნ წუ~ა ფ~თი ფთ~თა მ~თთა არმაზ სწე
ერრ მ~თ წ~ე მირრა აფრვლად რ~ლირა მრგ~ვრ არა არრ რც~ა კერპი
და ესწქა რაჲ წ~დარა ნინორ აფვიდა ცილვად კერპირა მირ
არმაზირ~რა ერირ მირ თ~ა რ~ითა აფივრნერ მთანი იგი და გ~ნა
ღვენებდერ დროღათა მ~რ და რ~მკასლითა ვ~ა ქსავილნი ვ
ელირ~ნი და ღესრწრო წ~იდამ~ნ ნინო ციცედ არმაზად და დადგა
იგი მ~ცლობელ~დ კერპირა მირ ნაპრალრა ზფსდირ~რა და ცედვ
იდა რ~კჳრველებ~ჲრა მისწდომელრა და ენითა გ~მოსთუმელრა.
ვ~რ იგი იქო ღიღი და შრწოლაჲ ზარირა აფრაჴდელი მეტეთა
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მ~თ და ქ~ირა ერირა წ~ე კერპთა მ~თ წ~რმოდგომილთა რ~ იცილა
მსნ წ~იდამ~ნ ნინო მდგომ~რე კ~ცი ერთი რპილენშირა რ~ლრა
ეცსა ტანრა მირრა ძაჩსი ოურორა და თ~ვრა მირრა ყატცს
ტი ოურორა რამჴრენი და თ~ლნი მირნი იქ~ნერ ზსრმსცტირა
და ბივრიტირ~ნი და ეპქრა ჴრმალი ჴ~ლრა მირრა ელვ~რე
და ბრწქინვ~ლე რ~ი იგი იუცეოდა ჴ~ლრა ღ~ა მირრა და ღიღითა
მირირა მიმთცსჱვირა და რიკ~დილირა მირ მ~რითა არა ვინ გ~ნ
სკრშ~ლველ~დ ღეემთცსეოდერ კერპრა მ~რ ა~დ ერრეთ გ~ნ
იკითცირ თ~ვი თ~რი და თუ~რ ჵ~ი ყ~მდა სკ~თს დარამე ვაკლდი
დ~ბ~ჲრა დიდირა ამირ ფ~თირა არმაზირრა ანს ღერ~მე ვრცეთ რიტ
ქვად ებრაელთა თ~ა გინა მოგსთა თ~ა რმენირა ოდენ
და მიმთცსესლ იქო მზირა მრ~ცსრთარა და მ~თრა რ~ნი იგი ი
ტქჳან სმეცრებით დიდრა ვირმე ფ~თრა და შერა ფ~ირა ზ~ცთა
რა და იპოორ რაჲმე ერე ვით~რი ბიწი დამცერ მე მ~ცჳლი
მირი რ~რგ~ნ ეღინირ ქ~ა და უ~ქნარა: და ერრეთ წ~წრვე გ~ნკითცვი
თა თ~ვთა თვირითა ღიღითა და შრწოლით თქ~ნირ რციან
მ~რ და კ~დ იქო მარძვ~ნით მირრა რც~აჲ კერპი ოურორა რ~ცითა
კ~ცირათა მდგომარე და რ~ცელი მირი გაცი: და მ~რცცენით მირა
სდგა კ~ცი ვეცცლირა და რ~ცელი მირი გაიმ: რ~ნი იგი ფ~თად ს
ყნდენ ერრა მ~რ უ~რთლირ~რაჭ m~ღინ ვ~რ იცილა ნეტარმ~ნ ნინო
იწქო რ~ლთუმით და ცრემლით ტირილ~დ ფ~თირა მ~რთ ცთომითა
მ~თ თჳრ უ~ქანირა ყრდილორათა და მიტარვირა მირთ~რ მთგ~ნ.
ნ~თლირა და სტლ~ბარა მ~თ ზ~ა ბნელირათ~რ: რ~ მიცედნა მეტე
თა მ~თ დიდ შ~ლთა და ქ~თა მთ~ვრთა რ~ნი იგი ცოცცლივ
ღთაენთუნერ ძოძოცეთრ დაეტევათ დამბადებელი და უ
ვათა და შელთა რპილენშრა და რვალრა გ~ნჩედილრა
ფთ~ად თაქსანირ ცემდენ: და ერენი იცნობებოდერ ქ~ირა ღემო
უმედადჭ da მოეცრენა წ~ა ნინორ მ~ღინ რიტ~ქა იგი რ~ი ამცნო დედირ
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შმამ~ნ მირმ~ნ იობენალ პატრიაუმან ფ~თირამ~ნ ერრეთ ვ~დ
მ~მა კ~ცრა რრ~ლრა წ~რგავლინებ და მიწევნად ც~რ უ~ქნარა
სცცორა და ნ~თერ~ვთა დარაგველ ზეველი ბარკადსლ
რ~ლ არრ ბრანძსლ~დ კ~ცთა ფ~თირ მბრშოლთა და მჴდომ
ელთაოჭ m~ღინ აფიცილნა ზ~ცად მ~რთ და თუსა ო~ მრ~ვლი
თა შ~ლითა ღ~ნითა გეცრსვნერ მტერნი ღ~ნნი და მრ~ვლითა
რ~ლგრშელ~ბითა ღ~ნითა იუმენ რარაცა იუმან და მოიგონე
ბენ ქ~ა მტსერებრ და ნაცრებრ განუარვებადნი ერე უ~ქნ
არა ზ~ა ა~დ ნს სგსლებელრ წქოტ რ~ი ღეუმნერ ჴ~ლთა
ღ~ნთა კ~ცი ცატად ღ~ნდაჭ da რ~ირთ~რ ერთი რ~მებირ~განი გ~ნწკა
ცენ და აცც~ვნე ქ~ი რ~ტელი და მოცედენ წქ~ლობით ამ~თცა
ზ~ა ნ~თერ~ვთა და ღეწრირცენ რსლთა ამ~თ ბორ~ტთა და სყი

ნოთა რ~ტლირა მპქრობელთა მთ~ვრთა ბნელირათა
და ღთაჴდენ ადგილთა შნელთა და მიყსენე მე ო~ ფ~თო მ~მი
რა და დედირა ყ~ირ~ო მჴევალრა ამ~რ ღ~ნრა და ნ~ღობრა მონა
თა ღ~ნთარა რ~ლ იცილონ ქ~თა კიდეთა უ~ქნირათა მ~ცცოვ
არებ~ჲ ღ~ნი: და რ~ა ყრდილო ბფსარრა თ~ა იც~რებდერ და ქ~ნ
ერმ~ნ მცოლორა ფ~ა თაქ~ნირ გცენ უ~რ ი~ჳრ მ~რ შირა ღ~ნირა რ~ლ
რა ღსჱნირ მ~დლობაჲ და დ~ბირ მიცემაჲ სკ~ეჭ da ვ~ა დაარრ~ლა
ლ~ცვაჲ ერე წ~დამ~ნ ნინო და მქირ წამირ ქოტა რ~ფთოთა
აფდგერ დარავლით უარნი და წაერნი ფრსბ~ლთა თ~ა ცი
ლვითა რ~ღინელითა და ჴ~ითა აფრ~ჴდელირა უსც
ილირათა და მოწბერნა ნიავმ~ნ მზირაჲ დარავლირამ~ნ რ~ლი
ძერკსლი რიმწარირა რიმქრალირა რ~ლი ერე იცილაჲ
რიმრ~ვლემ~ნ ერირმ~ნ მ~თ ზ~ა მომავალადჭ m~ღინ იწქერ მრწ
რატლ რირბილ~დ ღელტოლვად უ~ლუთა და რ~ტელთა თჳრთა.
და რ~ მცირედ დრო რცა ფ~ნ ვ~ე გ~ნრინებადმდე თ~ვთა მ~თთა
და ქოტ~დ ამირრრა. რ~ამცა ღეერწრნერ იგ~ნი მომრრველრა მ~რ რ
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აქოტელთა ღ~ა თ~რთა და ვ~რ გ~ნიბნივნერ იგი ქ~ნი მექრ~ლად
მოიწია რირცვირა იგი ფრსბ~ლი მწ~რედ რ~რტიკი და მოიფო რე
ტქსა რწორი უვირაჲ ორთა მ~რ ჴ~ლთა მშლედ შლით რ
ატქორცებელი ადგილრა მ~რ ოდენ ზ~ა რ~ქოტელრა კერპთარა
და ღემსრრვით დააწვლილნა იგ~ნი და დაჲრფსივნა ზფსდ~ნი
იგი უ~რირა მ~რ რ~რტიკირა და ღთაიბნივნერ იგი კლდეთა ნაპ
რალთა მ~თ ღ~ა ც~ წ~დაჲ ნინო ეგო სვნებლად დაცსლი ა
დგილრა მ~რვე რადა იგი პ~ლ ღერრ~ლ და მდგომ~რე იქოჭ
x~ დფერა მეორერა გ~მოვიდა მირიან მეტე და ქ~ი იგი ერი შიებ~დ
ფ~თთა მ~თთა და არა წპოებდერ რ~ლირათ~რ იგი დაეცა მ~თ
ღიღი და შრწოლა. და გ~ნკვირვებამ~ნ ღეიპქრნა და სმრ~ვ
ლერნი იგი ერნი იტქოდერ გ~ლ ტიცცელნი მისდრეკელნი ერ
რეთ. ვ~დ უალდ~ველთ ფ~ი ითრსძან და ყ~ნი ერე ფ~ი არმ~ზ
ქ~დვე სრთიერთ~რ მტ~რ არიანჭ რ~ ამ~ნ ოდერ მე მ~თ ზ~ა ზ~აჲ
მოაუცია და აწ მ~ნ ღსრი იშია და მოაწია ერე ამ~რ ზ~აჭ
x~ რ~ნიმე ერრეთ იტქ~დერ ვ~დ რ~ირა ფ~თირაჲ შ~ლითა თარდატ რო
მეცთა მეტე ეღსად ღეიცვალაჲ და კ~დ ეღსირაგ~ნ კ~ცადვე მ
ოაუცივნა მ~ნ სკსჱ ფ~ნ ქო და მოაწია ერე რირცვაჲ ფ~ირა
მ~თ ზ~ა და ამ~რ ერე ვარრა იტქოდერ ამირთ~რ მ~ღნ რ~ ვინ~თგნ
მეტე თარდატ უ~რ შ~ლითავე ეღსად გ~რდაუცესლ იქო.
და შ~ლით~ვე უ~რითა კ~დ კ~ცადვე ღეცვ~ლებ~ლ იქო: მიერითგან
უება დ~ბაჲ უ~რი არფარა ტარ~ლად ითუმოდა უ~რთლრ ღ~ა რ~
მადლრა ფ~თირრა ეწქო მიტენა აფმორ~ვლეთრჭ
x~ მ~რვე დფერა რირცვირა და კერპთა ღემსრრვირ~რა დარცცრა რე
ტქსაჲ იგი და უ~რი რ~რტიკი მ~ღინ გ~მოვიდა წ~დაჲ ნინო კლდირა მ
ირგ~ნ ნაპრალირა და პოვა თ~ლი იგი ბივრიტი აფიფო და
წ~რმოვიდა წინა კერშო დარარრ~ლრა მირ კლდირ ცცვირირ~რა რა
და იგი ქოტილიქო შველ~დვე ციცე და უ~ლუი და იცილნა მ
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სნ მდგომ~რედ ცენი ერთნი რ~ლთა ბრინძ სწოდიან მაფ~ლნი
ღსჱნიერნი და რტო მრ~ვლნი რადა იგი ქოტილ იქო ბარტამ
მეტირ რაგრილი და გ~ნრარსჱნებელი და მივიდა ცერა მ~რ
უსჱღე გ~მორაცა რ~რწლი უ~რ ძ~რრაჲ და აფარრ~ლნა მსნ დფ
ენი ეუ~რნი მ~დლობით და ვედრებით ფ~თირა მ~რთ წქ~ლობით
მოცედვირათ~რ და ცრნირა ერირა მირ ეღმ~კთა ღეცთომილირაჭ

x~ ოდერ იუმნა კერპთა ღემსრრვაჲ იქო თსე მ~რტითგ~ნ მე
ეუსრე აგვირტორი და დფე მეეუსრე რ~ლრა ღ~ა ტერი იც
ვალა უ~ნ წ~ე თ~ვთა მ~თ წინ~რწწრმეტქვ~ლთა და მოწ~ტეთა თ~რთარა
და ვ~რ იგი ვთუს იქოტებოდა რაჲ წ~დაჲ ნინო რ~ტრველრა
მ~რ უსჱღე ცეთარა: მ~ღინ მოვიდა მირდა რეტე უ~ლი ერთი რ~ცე
ლით ღროღანა და იცილა მსნ წ~დაჲ ნინო ერრეთ მქოტი
გ~ნკვირდა და წკითცა მ~რ რცსირა მ~რ ბერშსლ მეტქსჱლირა
დედა კ~ცირა ვინაობაჲ მირი რცსირა ქ~ირავე თ~ა რ~უმირა მირირა რ~ი
იგი ასწქა რაჲ ქ~ივე ნინო თჳნიერ სწქებარა მღობ~ლთა თ~რ
თარა და იყემა ტქსეობაჲ თ~ვირა თჳრირა მ~ღინ ღროღანა თ~ა
ლმობილი და მოწქ~ლე უმნილი სცცოებირათ~რ მირირა ცრემ
ლით აიშ~ლებდა წ~დარა ნინორ წ~რრლვად მირ თ~ა რ~ცით რ~მ
ესტოდ რ~ი ერე არაჲ ინება წ~დამ~ნ ნინო ა~დ გ~ნეღორა და
წ~რვიდა მირგ~ნ ღროღანჭ da ღ~დ რ~მთა დფეთა აფდგა მსნით
გ~ნვლო მტკსარი და მიიწია რ~მოთცერა მ~რ მეტირ~რა რადა იგი
აწ არრ რსჱტი იგი ფ~თივ აფმართებ~ლი და ეკლერია რაკა
თალიკოზო და იცილა მსნ რ~ცლი მცირე რ~მოთცირა მირ მცვე
ლირა და ღერაჲვიდა მ~რ ღ~ა იცილა და მოგება მ~რ დედაკ~ცი ცო
ლი რ~მოთცირ მცველირა მირ რ~ცელით ანარტორ და მოწ
ლედ ამბორირ ქოტითა ღეიტკბო ვ~ა მრ~ვლ ჟ~მითგ~ნ მეცნიე
რმ~ნ და მეგობარმ~ნ და დაწბანნა ტ~რჴნი და გ~ნსრსჱნა ცც
ებითა ზეთირათა და დასგო პსრი და ფვინო და ქვნა მირ
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თ~ა წ~დამ~ნ ნინო დფენი და ჟ~მნი ცცრათა თსჱთანი: ც~ იქ~ნ
ერ ერე ანარტარო და უმარი მირი სღვილო რ~ლირათ~რ ტ~დ
მწსც~რე იქ~ნერ იგ~ნი. მ~ღნ იცილა წ~დამ~ნ ნინო ყსენება
რა ღ~ა შილირ~რა კ~ცი ნ~თლით ღემორილი რ~ი ეტქოდა ვ~დ
ღევედ რ~მოთცერა მ~გარ და წპოო უსჱღე კერშო ნაშს
თარა მცირე ბაბილო ღემზ~დებ~ლი გ~მომფებლად ქსავილ
თა რ~რნელთა და აფიფე მიწაჲ ადგილირა მირგ~ნ და ეც
ჩამად მესფლეთა მ~გათ და ერსარ ღვილი ც~ წ~დამ~ნ ნინო
სლოცა და რცა ჩამადი ცოლუმართა მ~თ ყსჱნებით სწქე
ბირა მირებრ და ღსნერ მ~თ შე და არსლები მრ~ვლ რ~ლ
ირა თჳრცა წრწმენა მ~თ უ~ე ნინორ მ~რ და დაემოწ~ტნერ მ~რ ტარ
სლ~დჭ x~ წ~დამ~ნ ნინო ღ~დ ცცრათა მ~თ თსეთარა რ~ნი დაქს
ვნერ რამოთცირა მცველთა მ~თ თ~ა პოვაჲ გ~რეგნით ზფ
სდეთა მ~თ უ~ლუირათა უოყი ერთი ბრწამალი რ~ცედ ტა
ლავარირა მცირირა მაქვალთა მ~რ ღემზ~დებ~ლი გ~ნგები
თა ფ~თირათა ადგილრა მ~რ რადა იგი აწ არრ რ~კრთცევე
ლი ზემორა ეკლერიირა რამთავარ ებირკოპოზორა და
იქო რ~ქოტლად გ~ნრარსჱნებლ~დ თვირ~დ და აფმართა
მსნ ღ~ა ძ~რი თჳთ მირ მ~რ ღემზადებ~ლი ნარცლევთაგ~ნ ვ
აზთარა რ~ირა წ~ე გ~ნათენ იგი ფ~მეთა მ~რდირ მფჳშ~რებითა
და ეგრეთვე ღეფამებენ დფეთა დასცცრომელ~დ ლ~ც
ვითა მ~რცვითა და ვედრ~ბითა ფ~თირათა და გ~ნკჳრვე
ბ~ლნი რიმრ~ვლერა [.........] ზ~ა ამარ ფვაწლთა მირთა
რა წმარ~ცსრებდერ მ~რ მესფლერნი იგი მცველნი რ~მოთცი
რა მირ მესტირანიჭ dა ერრეთ მსნ მქოტი იგი წ~და ნინო.
მრ~ვლ გზირ მივალნ სბანრა მ~რ წ~რიათარა ენირათ~რ ე
ბრასლირა და გ~მოშიებირათ~რ კსართირა მირ ო~ირა
რ~ლირთ~რ იგი ერმინა იჱ~ლიმრ
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ნიატორირა მირგ~ნ ვ~დ წ~რმოსფიაო იგი მცცეთელთა მ~თ წ
სრიათა რ~ამცა ქ~ით კერშოვე ცნა და ესწქა მ~რ კს
ართირა მირ ვედრ~ბაჲჭ მ~ღინ პოვა მ~ნ სრია ერთი რ~ც
ელით აბიათარ მფ~დელი და არ~ლი მირი რიდონია და ს
უადაგა მ~თ რ~ცრებაჲ ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რი რომელთაცა
იგი წრწმენა და დაემოწ~ტნერ მ~რ და მ~თ თ~ა რც~ნიცა
დედ~ნი დაემოწატნერ წ~რიანი რიცცჳთ ეუსრნი რწ~ვლა
რა მ~რ წ~ირა ნინორრა თჳნიერ ნ~თლირ ფებირა რ~ არაჲ იქო
მ~რ ჟ~ა მფდელი რ~ამცა ნ~თლ რცა მ~თ და იქ~ნერ იგი ტა
რ~ლად მოწ~ტე მირი და აფარრ~ლებდა ფ~ი ჴ~ლითა
წ~ირა ნინორითა რ~კჳრველებ~ჲთა და კსრნებათა მრ~ვლ
თა. რ~ რეცა თს მიზეზითა წამალთა ჴმარებირათა მ
რ~ვლნი გ~ნკსრნებ~ლთა რენთაგ~ნ ღეპქრობილნი გ~ნ
ათ~ვირსტლნა სშლ~რებათაგ~ნ მ~თთაჭ da ერრეთ იუ
ცეოდა რაჲ უ~ლურა მ~რ ღ~ა მცცეთარ წ~და ნინო ჟ~მთა რ~მ
ირა წლირათა მ~თ დფეთა ღ~ა იუმნა ღერვლაჲ მირიანირი
და შმირ წსლირა მირირა დიდირა რპარრთა მეტირა რ~ბერშ
ნეთად რ~ნი ერე კორტ~ნტინე მეტემ~ნ ბერშენთამ~ნ იოტ
ნა შ~ლითა უ~რითა და ძ~ირა მირირა წინა მშფრობითა ქ~ით
რპიტსრთ მ~თითჭ
tუმსლი აბიათარ მფ~დლირა რ~ლი დაემოწ~ტა წ~ა და ნეტ~რრა ნინორჭ
mე აბიათარ მფდელი ვიქ~ვ წილით ცსედრებსლი მირ წელ
იწდირა ოდერ წ~დაჲ ერე და ნეტ~რი ნინო მოიწია მცცეთ~დ
და მ~რვე სკ~ჱ ჟ~ა მოწევნ~ლ იუმნა ყ~მდა წიგნი ანტიო
უით სრიათაგ~ნ მფვდელთა რ~ლრა ღ~ა წერილ იქო ერრ~თ.
ვ~დ გ~ნცეთუა ფ~ნ რ~მ ნ~წილდ მეტობაჲ იჱ~ლირა რ~ აწა ე
რერა წ~წტქლნი ყ~ნნი დარცცრერ და რ~ლრა რ~ლი ფ~ირა აწსე
ვდა მ~თ და თუ~ირ აფერრ~ლა ქ~ლივე და გ~ნვიბნიენით ყ~ნ ქ~ა
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უ~ქნარა და წრომთა დაიპქრერ უ~ქნაჲ ყ~ნი სრიანი ვტ
იროდით ყ~ნ ერითსრთ დფერ რ~ გ~ნვარირცეთ ღემოუმედი ფ~თი
აწ გ~ნიცილენფა ღ~ნ წიგნნი იგი მორერნი და რიტქ~აჲ იგი რ~ი მ~ნ და
მიწერაჲ ერრეთ ვ~დ რ~ი იტქ~დირ თ~ვრა თ~რრა უ~ქნარა ზ~ა
შედ ფ~ირად მოაკსდინა ანს ღესკსჱ ვრცეთით ნაზარ
ევლირა მირთ~რ ი~ჳრ რიკსდილირა: რ~ ვცედ~ვთ ოდერ
პ~ლ მ~მათა ყ~ნთა ღერცოდიან რაჲ ფ~თრა და ქ~დ დაივიწქ
იან იგი მ~ღინ მირცნირ იგი ჴ~ლმწიტებარა უსჱე შნ~ლრა
და ტქსეობარა ბოროტრა ც~ მოიუციან რაჲ და ფ~ფდქვი
ან ფ~ირა მ~რთ რწრატით გ~ნარინნირ იგი ჩირირა მირგ~ნ ერე
ერრეთ ქოტადი და აფრრ~ლებადი ღვიდ გზირ სწქით წე
რილირაგ~ნ: ც~ აწ ვინათგ~ნ ჴ~ლნი ღეარცნერ მ~მათა მ~თ ყ~ნთა
შერა მარ მწირირა დედა კ~ცირ~რა და მოკლერ იგი აფიფო ფ~ნ
ჴ~ლი წქ~ლობირა მირირა ყ~ნ ზ~ა და გ~ნცეთუა მეტობაჲ ყ~ნი
გ~ნგვაღორა ტ~შარრა თ~რრა წ~ა და სგსლებ~ლრქო ნ~თ
ერ~ვი რ~დ და არრ მით ჟ~მითგ~ნ რამარი წელიწ~დი და სმეტ
ერცა რ~ლ არაჲ ირმინა ვედრებ~ჲ ყ~ნი და არცაფა ქო
ლცინებაჲ ყ~ნი რ~ირთ~რ რ~გონებელ გვიყნრ ყ~ნ ვ~დ ნს სკ~ჱ
ზ~ცით იქო კ~ცი იგი და გ~ნმრ~ვლერ მ~თ ერე ვით~რირა პირ
ირთ~რ მოწერაჲ ყ~ნდა: ც~ მე ვ~ა მერმა ერე ვიწქე კითცვ~დ
დედაკ~ცირა მირ ნინორგ~ნ უ~რთ~რ თს ვინ იქო იგი ანს რ~ირა
მიზეზირთ~რ იუმნა კ~ცად შე ფ~თირა მ~ღინ აფიფო პირი

თ~რი წ~დამ~ნ ნინო ვ~ა რაჲ ძსრფმსლმ~ნ აფმომდინარემ~ნ
და იწქო რიტქ~დ დარაბამითგ~ნ წიგნთა ყ~ნთა ზეპირით წ~რ
მოთუმად და გ~ნმიმარტებდა შ~ლრაჲ მ~თრა რ~ითა იგი ვ~ა
მშინ~რერაჲ გ~ნმაფვიშებდა მე და ვ~ა დარსლებ~ლრა გო
ნიერ მქოტდა და მ~მათა ყ~ნთა ღემაწქალებდა და მარწ
მსნ~ბდა ცვალებ~ჲრა რძ~ლირ~რაჭ v~დირ მრწმენა მე რიტქ~ითა
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მირითა ი~ჳ უ~ე შე ფ~თირაჲ ვნებსლად და აფდგომილად და კ~დ
მომავალად დ~ბით და ვ~დ ჩ~ტდ იგი არრ მოლოდებაჲ წ~რმ
ართთა. და ფირრ ვიუმნენით მე და ღვილი ერე ყ~მი რი
დონიაჲ მოფებად რ~პკსრებელრა მ~რ გ~ნრაწმედელრა
ც~დვათგ~ნ წქ~ლრა ემბაზირ~რაჲ რ~ლრა ინ~ტრიდა წწქ~ელი
დ~თ და ვერ ეწიტაჲ და მერმა მე ჴმაჲ აცლირა რძ~ლ
ირა ერთად მგ~ლობ~ლთა რ~ლრა იგი დ~თ ინატრიდა და ფ
ირრ ვიუმნეთ ზიარებ~ჲდ ჩ~ტრა ჴ~რცრა და რირცლრა უ~რ შირაჲ
ფ~თირრა და კრ~ვრა ც~დვათათ~რ რ~ტლირათა ღეწირ~ლთა.
რ~ლირა ტკბილ~რრ გემორ ცილვაჲ მირი და ამარ ზ~ა რ~რ
წმსნ~ბაჲ ქ~ვ ო~ გ~ნრლვაჲ ყ~ი ჴ~რცთაგ~ნ ყ~მთა კ~დ რც~ანიცა მ
რ~ვლნი რ~რწლნი ვიცილენ თ~ლითა ყ~ითა მცცეთარ ღ~ა ნინ
ორ მ~რ აფრრსლებ~ლი დფეთა ყ~მთაჭ
mეორე თუმსლი მირვე აბიათარ მფდლირაჲ კს
ართირათ~რ ო~რაჲ ყ~ნირა იერორ უ~რაჭ
mე აბიათარ მიგითცრობ თცრობარა თუ~ნ მ~რ რ~ლი მესწქაჲ
და ქსრითა ყ~მითა ვირმინე მ~მირ დედირა ყ ~ირგ~ნ და რ~ი წიგნ
თ~გნცა სწქი. რ~ მ~თცა პაპათა და მღობელთაგ~ნ თ~რთა
მოთცრობით და რმენით სწქოდერ ოდერ იგი მეტობდა ჱერო
დე იჱ~ლიმრ მ~რ ჟ~ა ღ~ა გსერმა ერრეთ ვ~დ იჱ~ლიმი რპ~რრ
თა დაიპქრერო რ~ირთ~რ იგი იუმნა გლოაჲ და წს
ცილი წ~რიათა ზ~ა უ~რთველთა მცცეთელთა მკსიდრ
თა ბოდელთა მფვდელთა კოდირ წქ~როელთა მწიგნო
ბ~ჲრთა და რობირ კანანელთა თარგმანთა რ~ირა თ~რცა ერე
ქ~ნი აფიშრნერ წ~რრლვად და ღეწევნად იერსრალიმელ
თაჭ x~ ღ~დ მცირედთა დფეთა რცვაჲ მოიწია ფ~ფადირი ნს
გეღინირ ცემირაჲ ვ~დ რპარრნი იგი არაჲ დაპქრობად იე
რსრალიმირა მოვიდერ ა~დ რ~ჩსრველთა წილ აუსნდა
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ოურო რ~მესტო და მსრი მრწრატლ მკსრნ~ლი წქლს
ლებირა და გსნდრსკი რსრნელი: და ეშიებდერ ქრმა
რა ვირმე ღობილრა თერლირ~გნ დ~თირაჲ რ~ლ რეცა პოვერ
მწირი ერთი ქრმაჲ მწირირა დედაკ~ცირაჲ ღობილი სჟამოდ
სადგილორა ადგილრა ვ~ა არრ ყსჱსლ~ბაჲ გ~რეგ~ნ და
ბირა მდგომ~რეთა კ~ცთა და ერენი მირ ქრმირაჲ მოვიდერ
თაქ~ნირცერ მ~რ და ღეწირერ მირა შფსენი იგი მღჳდობით.
და იუმნა რიც~რლი დიდი რმენითა ამირ წამბავირათა წ
სრიათა ზ~ა უ~რთველთაჭ x~ ღ~დ გ~რდაჴდერ რაჲ წელ
ნი ოცდა ათნი მ~ღნ მოწერაჲ ანნა მფდელმ~ნ იერსრალ
იმით მ~მირაჲ ყ~მირა ელიოზირ თ~ა ერრეთ ვ~დ იგივე რ~ლირ
ათ~რ რპარრნი მეტენი შფსენითა მოვიდერ აფზრდილ~რრ და
წარაკრა ზომირ~რა მიწევნსლ~რრ იგი და თ~ვრა თჳრრა
შედ ფ~ირად ცადირ. აწ მ~დით ქ~ნი რიკ~დილრა მირრა რ~ა აფ

ვარრ~ლოთ მცნებაჲ მორერიჭ da წ~რვიდა აუათ ელიოზ
მ~მირ მ~მაჲ ყ~მი კ~ცი მოცსცებ~ლი და ერსაჲ მ~რ დედა ტომირ
აგ~ნ ელი მფვდელირა და ერვა მარ დაჲ ერთი და ევ
ედრებოდა ელიოზრ დედაჲ მირი ერრეთ წ~რვედ ღვილო
წოდებ~რაჲ მ~რ მეტირ~რა და წერრა რძ~ლირ~რა გ~რნა რ~ლრა
იგი გ~ნიზრ~ცვენ ნს ღეერთვინ ცნობაჲ ღ~ნი ღვილო ყ~მო.
რ~ იგი არრ რიტქ~აჲ წწქ~ელთა და იგ~ვი ბრშენთა და რა
იდსმლოჲ დატარსლი პ~ლითგ~ნ და წ~რმ~რთთა ნ~თლ და ცც
ოვრ~ბაჲ რ~კნო და წ~რვიდა ელიოზ მცცეთელი და ლონ
გინოზ კ~რრნელი და მსნ დაცვდერ ძ~რცმარა ო~რრაჭ
x~ რ~ჟრ იგი დამრჩვალვიდერ ო~ა ძ~ა ზ~ა და წარანიგმ~ნ კს
ერითა მით რკინირათა რცა რამრჩსალთა მ~თ ზ~ა ო~ი
რათა იჱ~ლიმრ მ~ღინ ერმა ჴმა რ~მრჩსალთა მთგ~ნ გ~მ
ორრ~ლი დედარა ელიოზირ~რა მქოტრა მცცეთარ ღ~ა: და მე
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ქრესლ~დ იკრყცილნა და თუსა მღჳდობით მეტობაო წ~რიათ
აო. რ~ მოწკალით თ~ვირა თუ~ნირა მ~ცცვრი და მჴრნ~ლი და იუ
მნენით ამ~რითგ~ნ მკლველ და მერირცლე ღემოუმედირა ვაჲ
თ~ვრა ყ~ა რ~ლ არაჲ მესტლაჲ სწინ~რერვე ამირრაჲ რიკ~დილი.
რ~ამცა არფარა რმენილიქო ქსრთა ყ~მთა და არც~ფა ღ~დ ამირრა
ფირრ ვიუმენ მე ცილვად ნ~თლირაჲ წ~რმ~რთთა ზ~ა და მღჳ
დობაჲ იჱ~ლრა და მქირ ღეირსენა რაჲ რრ~ლ ქო რიტქ~აჲ ერეჭ
x~ კსართი იგი ო~ირაჲ ცსდა წილითა მცცეთელთა მ~თ წ~რიათა
და მოიფო იგი მცცეთად ელიოზ და მიეგებაჲ დაჲ მირი ცრ
ემლთა მ~რ ღერვარ~ლი და მოეცჳა ქელრა შმარა თჳრრა
ელიოზრ და მოსფო მ~რ რ~მორელი იგი ი~ჳრი ღეიტკბო მკერ
დრა თჳრრა და მქირ მექრე~ლდ რ~ლნი წ~რჴდერ მ~რვე ჟ~ა რ~მთა
ამათ ტკივილთა რიმწ~რითა უ~რ რიკ~დილითა და დედირა თ~რირაჲ
და ზიარ~ბირათ~რ სარირ მქოტ~ლთა უ~რთა შმირა თ~რირაჲჭ
m~ღნ იქო რ~კჳრველი დიდი და ღეღტოთებაჲ მცცეთ~რ ღ~ა რ~ გ~ნ
კჳრდა თჳთ დიდი მეტე ადერკი და ქ~ლი რიმრ~ვლე ერირა და
მთ~ვრთა და რთნდა მეტერა ადერკირ რ~მორელი იგი გ
არნა რ~კჳრველ~ბირა მირგ~ნ ზარ გ~ნცდილ და ღეღინებ~ლ იუ
მნა იგი და ვერფარაჲ იკადრა გ~მოფებ~ჲდ ჴ~ლთაგ~ნ მირ
მკსდრირათა რ~ლრა იგი მ~გრად და რ~რვილითა ღემოე
მკრდა და ერრეთ ჴ~ლ თვე მუონებელი რ~მორელირა
ო~რაჲ დაწმარცა შმამ~ნ მირმ~ნ ელიოზ დაჲ იგი თჳრი ად
გილრა მ~რ რ~ი სწქირ ფ~ნ მცოლომ~ნ და არაჲ ვინ რცს
ამნ თჳნიერ ამირა რ~ლი ერე სწქიან: ვ~დ არრ ადგ~ლი
იგი მაცლობელ ნაშჳრა მირ ლიბანით წ~რმოფებ~ლირა
და მცცეთარ დანერგ~ლირა და აფორშინებ~ლირაჭ
da ერეცა მესწქაჲ მამირაგ~ნ ყ~ირა ვ~დ არრ რცსაცა რ~ფთო
თა შ~ლითა ღემორილი მრყობილი იგი ცალენი ელიარი
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ამ~რ უალაურა ღ~ა და ჴ~ლთა ყ~ნთა რ~კრთცეველირა რიმტკიცერა
უსჱღე უვათა სპოვნელ~დ ვ~ე ჟ~დმდე მირრაჭ
r~ მრ~ვლ გზირ მოიბირა წ~დამ~ნ ნინო მ~მირა მ~რთ ყ~ირა რ~ამცა
გ~მოვიწსლიე მირგ~ნ ადგილი იგი მჴსრვ~ლედ რ~მორლირაჲ
მირ. ც~ მ~ნ ეროდენ მრუსა ვ~დ აუა არრ ადგილი იგი რამარ
ცავი მირიო რ~ლრა ზ~ა ენ~ნი კ~ცთნი არა დადსმნენ გ~ლ

ობ~ჲდ ფ~ირა მ~რთ: და არრ ადგილი იგი ადგილი ვ~ა ი~კბირი.
კიბედ ცილსლი და ზ~ცად აფწევნ~ლი და ღ~დ წ~ლთა მრ
ავლთარა შირ წსლმ~ნ ღვილმ~ნ ადერკი მეტირამ~ნ[.........]მ~ნ
ამზაელ შიება ქო რ~მორლირა მირთჳრ წ~რიათა თ~ა და
ვერ სშლო პოვნად და ცნობად მირრა გ~რნა მ~რცა ერ
რეთ მიეთცრა რ~ლთაგ~ნ ერრეთ გ~მოიკითცვიდა. ვ~ა ერ
ერა ზემოთ ითუსა ნაშჳრა მირ მ~ცლობელ~დ ქოტად ადგ
ილრა მ~რ რ~ლრა დამარცსლ იუმნაჭ x~ დამარცსლ იქა~ნ
ერეცა ვ~დ რ~ცლი ელიოზირი რ~ნ კსართი ო~ირაჲ მოიფო.
და დამარცა მითსრთ დაჲ მირი იქო უ~ლურა დარ~ვლით
წიაფ მოგსთარა ჴიდრა ზ~აჭ m~თ დფეთა ღ~ა იცილაჲ წ
დამ~ნ ნინო. რ~მგზირ და ოთცგზირცა შილრა ღ~ა ყსენებით.
რ~ი იგი მსჴლრა თ~რრა ზ~ა მიქრდნობილამ~ნ მცირედ რაჲმე მიი
რ~ლირ რ~ წცედვიდა იგი ერრეთ ვ~დ რეცა თს მოვიდიან
მტრინველნი ტრთითა ღ~ვნი და ღთავიდიან მდინ~რერა მ~რ
ღ~ა და გ~ნიბანიან და გ~ნრპეტაკნიან და აფვიდიან იგი რ~მ
ოთცერა მ~რ ღ~ა პ~ლ ჴრენებ~ლრა ბაბილოვანრ და მსნ ღ~ა
მირთსლებდიან ნაქოტრა მირრა და ქავილთა მ~თ იჴსმევი
დიან და ერრეთ მოწქ~ლედ და რ~რვილით წ~დირა ნინორ და.
მოიფებდიან რეცა თს მირი არრ რ~მოთცე იგი და გ~რემორ მირრა
მოაკრბიან იგი ჟივილითა ღსჱნიერ~დჭ x~ერერაჲ ერ
რეთ ირცილა წ~დამ~ნ ნინო ასწქა მოწ~ტერა თჳრრა რიდო
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ნიარ არსლრა აბიათარირრა რ~ლირათ~რ იგი მისგო მ~ნ და წ
უსა წ~დარა ნინორ სცცო და აუა არა ღობილო ტქსეო
რიტქსირაებრ ღ~ნირა და ყ~ნ ტქსეთა მჴრნელო სწქი რ~
ღ~ნ ზ~ა მოიწია აც~ლი ერე ჟ~მი და ღ~ნ ჟ~მით ირმერ წამ
ბავი იგი შსჱლი მ~მათა ყ~ნთა ნაუმარი ზ~ცირა მირ კ~ცი
რა სბრ~ლორა რირცლირა სრამ~რთლოდ დათცევა რ~ლთა
იუმან წ~რიათა რირცცჳლი და კიდეთა უ~ქნირათა გ~ნბნევაჲ
მეტობირაგ~ნ დაცემა და ტ~შრირა მირ წ~ირა მიფებაჲ მათგ~ნ
ერირა სცცორა წოდ~ბაჲ და მიცემაჲ მ~თდა დ~ბირაჲ მ~თირა
იჱ~ლიმ იჱ~ლიმ ვ~რ გ~ნგიმარტავნ ტრთენი ღ~ნნი და ღეი
კრებ ქ~თა ცირ კიდითა ნ~თერვთა ტრთეთა უსჱღე ღ~ნთა რ~
აწა აუაცა მორრ~ლ არრ დედაკ~ცი ერე რ~ლმ~ნცა ღეცვა
ლორ ქ~ი წერი ამირ უ~ქნირა და კ~დცა მიეუცა წ~დარა ნინ
ორ და წუსა ერრეთ: ვ~დ ყსენებაჲ ეგე ღ~ნი მოარწ~ვ
ებრ. და ცცად წქოტრ ადგილრა ამ~რ ღ~ნ მ~რ რ~ლიერ~დ
რ~მოთცედ ღეცვალებარა და რ~ფთოთა ნ~ქოტთა გ~მომფე
ბარობარა მირრაჲ სკსჱ ც~ ვ~რ მოვიდა მირიან მეტე რა
ბერშნეთით ოტებ~ლი კორტანტინე მეტირგ~ნ და ვ~ე მორ
ვლადმდე მირრა გ~ნცცადა წ~ირა ნინორ უ~დგებ~ჲ უ~რ რძ~ლ
ირა რ~ იტქოდა იგი ჴ~ჲ მ~ფლდ ვ~დ გპოვენ მკჳდრნი
იგი ყრდილორ~ნი ცთომარა ღ~ა და გ~მოეყინა ძ~ი იგი ნ~რცლ
ევირა და იუმოდა მირ მ~რ რ~კჳრველ~ბათა დიდთა რ~ გ~ნ
წკ~რნირ გ~ნსკსრნებ~ლნი თჳნიერ წამალთარა ღეცებითა მით
ძ~რირათა. და კ~დ უადაგებდერ მირ თ~ავე მოწ~ტენი მირნი რ~ნი
პ~ლ ტარ~ლდ იქ~ნერ მოწ~ტე მირდა რიცცჳთ ღვიდნი დედანი ნ
ათერ~ვნი წ~რიათანი რიდონია არსლი აბიათარ მფდელირა.
და რცსანი იგი ეუსრნი და რ~მოთცირა მცველნი იგი სრთი
ერთარ მესფლენი და აბიათარ მფვდელი აცალი იგი პ
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ავლე რ~ი სღიღად დასცცრომელად უადაგებდა უ~რ რძ~ლ
რა რ~ი ტ~დ მეცნიერ იქო შველირა რძ~ლირაჲ და აცალი
ერე რძ~ლი ერწავა მ~რ წ~დირა ნინორგ~ნ და სმეტერ ნინო
რრა ამცილებდა ქ~ლრა კ~ცრა და არწ~ვებდა რძ~ლრა ჩ~ტრაჲ უ~რრაჭ
m~ღნ აფიშრნერ წ~რიანი აბიათარრ ზ~ა რ~ამცა უვაჲ და
კრიბერ მ~რ. ც~ მირიან მეტემ~ნ მიავლინნა მრ~ცსრნი გ~ნარი
ნა აბიათარ მოკლვირაგ~ნ წ~რიათარა: რ~ აუსნდა მირიან
მეტერა რსრვილი უ~რ რძ~ლირა ამირ თ~რ რ~ლ არმოდერ მრ~ვ
ალნი რ~რწლნი უ~რ მიერნი რ~ბერშნეთით და რომცითით: და
არაჲ დაჲბრკოლ~ბდა უადაგებად ნინორა: და მოწ~ტეთა მირ
თა: ა~დ წბრშოდა მ~თ მტ~რი იგი ქ~ლთა მ~რთ მორწმ~ნეთა
ეღმ~კი და ვერ დაამტკიცებდა აფრ~რებარა უ~რრა და ეგ
რეთვე ნანა დედოტ~ლიცა სმეტერ გ~ლ ტიცცელ და ღე
სრ~ცცირ მქოტ~ლ იქო უად~გებარაჲ მ~რ უ~რ რძ~ლირ~რა ჩ~ტრა:
წ~დაჲ ნინო იქო ერრეთ და ილ~ცვიდა დასცცრომელად.
რ~ქსდელრა მ~რ მირრა მაქსალთა უვეღე და დაკჳრვებ~ლ
იქ~ნერ წ~რმართნი იგი ლოცვ~რა მირრა და მფვიშ~რებარა ს
ცცო სყნდა რ~უმე იგი იწქერ გ~მოკითცვად მირრა. ც~ იგი
ასწქებდა შველთა და აც~ლთა წიგნთა და გ~ნაბრ
შნობდა სგსლირ ჴმოთა მ~თ და ღთასგდებდა გ~ლრა
მ~თრა რიქ~რლრა უ~რრაჭ da იქო ერრეთ რ~მ წელ ვინა
ცა გ~ნაცცადა უ~დგებ~ჲ და დაიმოწ~ტნა მრ~ვლნი. მ~ღინ
იქო ვინმე ქრმაჲ წსლი ო~ირაჲ მშიმირა რენირაჲ და მი
მოაუსნდა დედარა მირრა კარითი კარად რ~ამცა ვი
ნმე პოვაჲ მეცნიერი კსრნ~ბირა და ქომცა რ~რგებელი მირი.
და ღეირწ~ვერ იგი ქ~ლთა და არაჲ ოდერ პოვერ რ~რგებე
ლი კსრნებირა ქრმირა მირ თ~რ და მკსრნ~ლთა წუსჱრ
დედაკ~ცრა მ~რ ვ~დ არაჲ რ~რგებელ ექვირ ქრმარაჲ მ~გარ
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და დედაკ~ცი იგი იქო გ~ლტიცცელი წარმ~რთი და მ~დირ რშ
აგებენ რძ~ლრა უ~რტეანეთარა და აქენებდერ რც~თაცა
კითცვად და მირლვად ნინორრაჭ x~ ვ~ა რ~რო წ~რკვეთილ
იუმნა მკსრნ~ლთა მ~რ მოვიდა და დავარდა წ~ე ნინორრა:
და ევედრებოდა კსრნებარა ქრმირ~რა. მ~ღნ წუ~ა წ~დმ~ნ
ნინო კსრნებაჲ რ~ი კ~ცთაგ~ნ არრ მე არა რაჲ ვქო. ც~ ფ~ნ
ყ~ნმ~ნ უმნარ რ~ლრა მე ვმრ~ცსრებ უ~ემ~ნ მირცერ ქრმარა
ამარ კსრნებაჲ რ~ი ქ~ლთაგ~ნ გ~ნწირ~ლ არრ და რ~ლრა კილი
კრა ზ~ა მ~დირ ილოცავნ წ~დარა ნინორ მ~რ ზ~ა დადებად ს
ბრშანა წ~დამ~ნ ნინო რნესლი იგი და იწქო ვედრ~ბად
ო~ირა. და მ~რვე ჟ~მრა გ~ნიკ~რნა ქრმა იგი გ~ნცჳტრებ~ლი და
მციარ~ლი მირცა დედარა თ~რრა ც~ დედამ~ნ ქრმირამ~ნ აფიარაჲ
უ~ე და თუსა არაჲ არრ რც~აჲ ფ~ი თვინიერ ურირტერრა.
რ~ლრა წუადაგებრ ნინო და დაემოწატა წ~ა ნინორ და ღე
სდგა კვალრა მირრა და ადიდ~ბდა ფ~აჭ m~ღნ დ~დოტ~ლი ნანა
ღევარდა რენრა ტიცცელრა დიდრა და მწ~რერა რ~ირა კს
რნება ვერავინ ღესშლო. რ~ ქ~ლთა ჴ~ლოვანთა მკსრნ~ლ
თა წარმოცალიერნერ წამ~ლნი მ~თნი და ვერაჲ ღესშ
ლერ კსრნება მირი სფონო იუმნერ და რ~რო წ~რკვეთილ.
ც~ ასწქერ ვიეთმე დედტ~ლრა ვ~დ დედაკ~ცირა მირ წრომირა ტქ
სირა მ~რ რ~ლრა წუსიან ნინო ლ~ცვითა მირითა მრ~ვლნი.
რენნი გ~ნიკ~რნებიან მ~ღნ სბრშანა მრ~ცსრთა თვირთა
რ~ა მოიქვანონ ნინო და მივიდერ მრ~ცსრნი დედოტლირ~ნი და

პოვერ ნინო უოყრა მარ უსჱღე მაქსალთარა ილ~ცვიდა
ჟ~ა მეეუსრერა და მისთცრერ ბრშანებაჲ დედ~ტლირა ც~
წ~დამ~ნ ნინო წუ~ა არაჲ ბრშანებ~ლ~რრ ყ~მდა რადა ბან~კი
ყ~ნი არრ არაჲ გ~ნვიდეთ მ~რ: ა~დ დედტ~ლი აუა მოვიდერ
რ~ქოტ~ლრა ყ~ა ჩ~ტრა და გ~ნიკ~რნორ შ~ლითა უ~რითა ც~ მრ~ც
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სრთა მისთცრერ დედოტ~ლრა თუმ~ლი იგი ნინორი მ~ღინ
დედოტ~ლი გ~ლრ მოდგინედ ეტქ~და მ~თ ღემიმზადეთ მე მცცედ~რი
და მიმიქვ~ნეთ მირრა მ~ღინ წ~რიქვანერ ცცედრითა მრ~ცს
რთა მ~თ და შე მირი რევ და რიმრ~ვლე ერირა მირ თ~აჭ
vით~რ მივიდერ რ~ქოტელრა მარ წ~დირა ნინორ~რაჲ და დად
ვერ დტ~ლი კილიკრა მირრა ზ~ა იწქო წ~დამ~ნ ნინო ლ
ოცვად და ვედრ~ბად ფ~თირა მქოსარ ჟამ და მოიფო ძ~ი
იგი რ~ი აუსნდა და ღეაცო თ~ვრა ტერჴთა და მჴ~რთა
რ~ცედ ძ~ირა და მექრ~ლად გ~ნიკ~რნა და აფდგა გ~ნცოცცლე
ბ~ლი წრწმენა უ~ე და თუსა არაჲ არრ ფ~თი თჳნიერ უ~ა
რ~ლრა უად~გებრ ტქსჱ ერე დედაკ~ცი და მიერითგ~ნ ღეუმნა
იგი მეგობრად თჳრად ღინასრ~დ და მ~რდირ წკითც~ვნ და
გ~მოიწსლილვენ რძ~ლრა უ~რრა და არწ~ვებრ წ~და ნინო
და აბიათარ აცალი პავლე და არსლი მირი რიდონია:
და იუმნა დედტ~ლი მორწმ~ნე და იცნა ფ~თი ჩ~ტი და წკითცვიდა
დედოტ~ლრა მეტე ვ~რ იგი მექრ~ლდ გ~ნიკ~რნე და სთცრობდა
დედტ~ლი ქ~ა მარ: რ~ი იუმნა მირ ზ~ა თჳნიერ წ~მლირა: ლ
ოცვითა ნინორითა და ღეცებითა ძ~რირათა გ~ნიკსრნა რიმ
რ~ვლე იგი ერთა რ~ლთა ეცილვა დაჲმტკიცებდერ რიტ
ქვ~რა დედ~ტლირ~რაჭ m~ღნ მირიან მეტე გ~ნკჳრდა და ი
წქო გ~მოშიებად რძ~ლრა უ~რრა და მ~რდირ წკითცვენ
წ~რია ქოტილრა მ~რ აბიათარრ შსელთა და აც~ლ
თა წიგნთარა და იგი ასწქებდა ქ~აჭ
dა წიგნიცა რ~ი წუონდა მირიან მეტერა ნებროთირი მი
რცა წიგნრა ღ~ა პოვა წერილი ერრეთ აფღენებარა
მარ გოდლირ~რა ჴმა იქო ზ~ცით ნებროთირ მ~რთ რ~ლი
ეტქოდა: მე ვარ მიუელ რ~ი დადგინებ~ლ ვარ ფ~ირა
მ~რ მთ~ვრობარა ზ~ა აფმორ~ვლირ~რა გ~ნვედ უ~ლუით
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მ~გით რ~ ფ~თი დაწტარ~ვრ ც~ სკან~რკნელთა ჟ~მთა მო
ვიდერ მესტე იგი ცირა რ~ირა ღ~ნ გნებავრ ცილვაჲ ღეს
რაცცი ერრა ღ~რ ღესრ~ცცრა ღიღმ~ნ მირმ~ნ გ~ნაუარვნერ გ
ემონი როტლირ~ნი: მეტენი დასტეობდენ მეტობ~ჲრა და ე
შიებდენ რიგლ~ცაკერა მ~ნ გიცილორ ჩირრა ღ~ა და გიჴრნ~რ ღ~ნ:
m~ღნ გ~ლირ ჴმა ქო მეტემ~ნ მირიან რ~ შველნი წიგნნი და ა
ცალნი ემოწმებოდერ და ნებროთირ წიგნნიცა დაამტკიცებდა
და ღეეუმნა რსრვილი უ~რ რძ~ლირა: ა~დ წბრშოდა
მტ~რი იგი სყინო. და აქენებდა აფრ~რებარა უ~რრა გ~ლ
რა ღთასგდებდა რ~რებარა კერპთარა და ც~ცცლირ~რა ა~დ
მ~რდირ ევედრ~ბოდა დედ~ტლი აფრ~რებარა უ~რრა. და იქო
მეტე დ~ტლირა მოუცევითგ~ნ წელიწდირ ერთრა ორგ~ლ
ებ~ჲრა ღ~ა: ც~ არწ~ვებდა ერრა დასცცრომელ~დ წ~დაჲ
ნინო და არაჲ ვირ ასწქებდა თს ვინ ვარ ანს
რადათ მოვალ: ა~დ ტქსჱდ იტქოდა თ~ვრა თჳრრა: ღ~დ

ამირრა მოგსი იგი მთ~ვრი რპარრი რ~ცელით ცსარარნ
ელი იქო რ~ლითა სკ~თსრითა ტიცცელ~დ იგსჱმებოდა
და რიკსდილრა მიაცლებ~ლ იქო და იქო მთ~ვრი იგი ნ~თე
რვითგ~ნ მირიან მეტირა მ~ღინ ევედრნერ წ~დარა ნინორ.
ნანა დედოტ~ლი და მეტე იცილვიდა რ~უმერა მირრა მცირედ
ორგ~ლებით ეტქსინ წ~დარა ნინორ. რ~ირა ფ~თირა შ~ლითა
იუმ კსრნებარა ამ~რ ანს ც~რ ღ~ნ არსლი არმაზირი.
ანს ღვილი ზადენირი და სცცოობით მოცსჱდ და ღესრდი
და ზ~ა აც მ~თ წქ~ლობაჲ ღ~ნი და მიგანიჩერ შ~ლი კსრნებ~ჲ
თა რ~ა მით რცცონდებოდი სცცორა უ~ქნარა და დ~ბლ
მცა არ~ნ სკ~ე. ც~ ღ~ნ წ~ე ყ~ნრა იქ~ვ ვ~ა ერთი მაწოვ
ნებელი ღვილთა ყ~ნთაგ~ნი და პ~ტივცემ~ლ უ~ლურა ამ~რ ღ~ა:
ა~დ სცცორა ამ~რ რიტქ~არა ნს იტქვი წრომთა მ~თ ღე
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ცთომილთა რძ~ლრა ნსცა გნებავრ ქ~დვე თუმადჭ
r~ აწა ერერა ფ~თნი დიდნი რ~ტლირ მპქრობ~ლნი მზირ
მომტენელნი წჳმირ მომქვ~ნებელნი უ~ქნით ნ~ქოტთა ა
ფმომაცენებელნი გ~მომზრდელი უ~რთლირანი არმაზ
და ზადენ ქ~ირა დატარ~ლირა გ~მომეშიებელნი შსჱლნი
ფ~თნი მ~მათა ყ~ნთანი გაცი და გაიმ იგინი იქ~ნენ რ~რწმ~ნებ
ლად კ~ცთა მ~რთ და სკ~თს გ~ნწკ~რნო ღ~ნ მთ~ვრი ერე.
გ~ნგამდიდრო და გქო ღ~ნ მკჳდრ მცცეთარ ღ~ა მრ~ცსრად
არმაზირი დაფაცათს წაერითა და რეტქ~ითა მოიწია
მ~რ ზ~ა ღემსრრვა მირი. ა~დ იგი ადგილი სშრ~ვი არრ.
და უ~ლდეველთ ფ~ი ითრსძან ქ~დვე მტ~რ არიან. ა
მან ზფ~აჲ ღემოადგინა ზ~ა და მ~ნ ამ~რ ზ~ა ერე ვით~რი სრ
ვა მოაწი ვ~რ აუსრ ყსჱსლ~ბაჲ რ~ტლირა მპქრო
ბ~ლთა და კმაჲ გექ~ვნ ყ~მგ~ნ ბრშანებაჲ ერეჭ
mისგო წ~დამ~ნ ნინო ღ~ნ მეტე რ~ცელითა უ~რითა და ვე
დრებითა დედირა მირირ~თა: და მირთა ქ~თა წ~დათათა მ
ოავლინენ ღ~ნ ზ~ა ფ~ნ ცირა და უ~ქანირა ღემოუმედმ~ნ დამ
ბადებელმ~ნ ქ~ირა დამბადებლირა დიდირა და დ~ბლირა მირირა
და ასრ~ცცელირა მრ~ვლ მოწქ~ლებირგ~ნ მოგივლინენ ღ~ნ
ვ~ა რაჴმილირ~გნ ნაბერწქ~ლი ერთი მ~დლირა მირირრაჭ
r~ა რცნა და გ~ლირ ჴმაჲ წქო რიმ~ფლე ცირა და ნ~თლი მ
ზირა რიფრმე ზფჳრა რაშირკველირა და რივრცე უ~ქა
ნირაჲ რ~ტსშველი მირი. და სწქებ~ლ იქ~ვნ მეტე ვინ
ღემორნირ ც~ნი ფრსბლითა. და უსცან ჴ~ითა წაერირ~თა
და იშრვინ უ~ქანაჲ რიმშატრითა და რბინ მეცირ ტეცანი:
და ქ~ა მთარა ეგზებირ ცეცცლი გ~ლირ წქრომითა მ~თითა.
ანს ოდერ ღეიშრირ ქ~ი უ~ქნა ვ~დირ დაირფჳონ მთანი და
მქარნი კლდენი და უვანი და მეცნიერ იქ~ვნ ღ~ნ ამარ ქ~ა
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მიწევნად რ~ ფ~ი ც~თა ღ~ა სცილ~ვ არრ თ~ვადი იგი ქ~თა და
დაბადებ~ლთაგ~ნ თჳნიერ შირა მირირა რ~ლი მირგ~ნ გ~მოვიდა უ~ქ
ნარაზ~ა გ~მოყნდა ვ~ა კ~ცი რ~ნ აფარრ~ლა ქ~ლი რ~ირთ~რ მო
რრსლ იქო და აფვიდა მ~თვე რიმ~ფლეთა მ~მირათა და იცილა
დასრაბამო იგი მცოლო მ~ფლ არრ და დაბადებ~ლთა ცედ~ვრ:
და მ~ფლნი იგი ღორით იცნირ: მეტეო აცლორ არრ მიაცლებაჲ

ღ~ნი ფ~ირაჲ მიცედვად რ~ი არრ უ~ლურა ამარ ღ~ა რ~რწლი ერთი
რ~მორელი შირა ფ~ირაჲ აუა არრ და ცალენი მირ ელიარი
აუავე არრ ქოტაჲ და მრ~ვლნი რ~რწლნი არ~ნ რ~ნი ფ~ნ გ~მ
ოაყინნერ თსარაჲ მე კსლაჲ მთვ~რი ერე ღ~ნი გ~ნვწკსრ
ნო რ~ცელითა უ~რ ყ~ირათა და ძ~ითა ვნებირა მირირათა: ვ~ა
იგი დედოტ~ლი ნანა გ~ნიკ~რნა რენირგ~ნ დიდირა რაჲ იგი ვა
სწქე მ~რ წქოტრ იგი რ~ა რ~ლიცა თჳრი გ~ნაბრწქინეორ. და
ერიცა თჳრი მიიაცლორ ფ~ჲ
da მიწგსარერ მ~რ მთ~ვრი იგი და მოვიდა ნანა დედ~ტლიცა
რ~მოთცერა მ~რ ღ~ა ნაშსთა მ~თ უსჱღე და დაჲდგინა იგი
აფმორ~ვალით და აპქრობად რცა ჴ~ლნი და წუსა მ~რ რ~მ
გზირ ვიძმნი ღ~ნგ~ნ ეღმ~კო ღესვრდები უ~რა შერა ფ~ირ~რა:
და ტიროდა ნინო რ~ლთუმითა თ~რითა და ითცოვდა ფ~ირგ~ნ ღეწ
ევნარა კ~ცრა ამ~რ ზ~ა და იქ~ნერ მოწ~ტენი მირნი მსნვე ერთ დფე
და ორ ფამე და მრწრატლ გ~ნვიდა მირგ~ნ რ~ლი იგი ბორ~ტი
და დაემოწატა ნინორ რ~ცლესლითა და ერით~რთ მირით:
და ადიდ~ბდერ მ~მარა და შერა და რ~ლრა წ~აჭ
tუმსლი რიდონია დედაკ~ცირა რ~ლი იქო მოწ~ტე წ~რა ნინ
ორი რ~ლი ერე იცილა და დაიწერა მოუცევა რ~რწლითა მირ
იან მეტირ~თა და ღევრდომაჲ ნინორი აფრ~რებირათ~რ უ~რირა
ძ~ირა აფმ~რთებირათ~რ ეკლერიათა აფღენებირათ~რ და მ~რ ღ~ა
რ~რწლთა მირთათ~რ თ~ვი მეღჳდე მამაო გ~კცნჭ
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da იქო დფერა ერთრა ზ~ტცსლირ~რა თსერა ივლირრა ოცრა.
დფერა ღატათრა გ~ნვიდა მეტე მირიან ნადირობად მსცნარი
თ კერშო და მოსჴდა სყინო იგი მტ~რი ბ~რტი ეღმ~კი და ღთა
სგდო გ~ლრა რიქ~რლი კერპთა და ც~ცცლირა და იგონ~ბდა ქ~ა
მრ~ცსრებ~ჲრა მ~თრა მაცჳლითა მოწქსედარა ქ~თა ურირტია
ნეთა და წუსა მეტემ~ნ ოთცთა თ~ა მზრ~ცველთა მირთა
ფირრ ვართ ყ~ნ ფთ~თაგ~ნ ყ~ნთა ბორ~ტირ ქოტარაჲ რ~ სდებ ვი
უმნენით მრ~ცსრებირგ~ნ მ~თირა და მისღვით ყ~ნ უ~ეანეთა
გრშნესლთა უად~გებად რძ~ლრა მ~თრა უ~ქანარა ყ~ნრაჭ
r~ გრშნებითა წქოტენ რ~კჳრველებათა მ~თჭ აწ ერე ა
რრ გ~ნზრაცვაჲ ყ~მი რ~ა ბორ~ტად მორრნერ ქ~ნი მორ~ვნი
ძვ~რცმსლირ~ნი და სმეტერ~დ ღესდგეთ მრ~ცსრბარა ფ~თთრა
მ~თ მპქრობ~ლთა უ~რთლირათა ვამცილო ნანარ ყ~ა ცო
ლრა ღენ~ნებაჲ და დატეობაჲ რძ~ლრა ძ~რცმლირ~რა და თს
არაჲ მერყდერ დავივიწქო რიქ~რლი მირი და რცვათ~ვე თ~ა
წ~რვწქმიდო იგიცა დასმტკიცერ გ~ნზრაცვაჲ მირი თ~ა მ
ზრ~ცველთა მ~თ რ~ მჴსრვ~ლედ იქ~ნერ იგ~ნი რ~უმერა ამ~რ.
და წნებვიდა პ~ლითგ~ნ და ვერ იკ~დრებდერ გ~ნცცადებსლ~დ:
ც~ მეტე მ~ნ მოვლო ქ~ი რანაცები მსცნარირა და აფვიდა
მთარა ზ~ა თცოთირ~რა მ~ფლრა რ~ამცა მოიცილა კარპ~დ
და ო~ირ ციცედ გ~ნვიდა თცემრა მთირ~რა ღსა რ~მცრირა ოდენ:
დასბნელდა მ~თ ზ~ა მზე თუვა იუმნა ფ~მე ბნელი სკსნი. და
დაიპქრაჲ ბნელმ~ნ არენი და ადგილნი გ~ნიბნივნერ სრ
თიერთარ ჩირირაგ~ნ და სრვირა და დაღთა მეტე მ~რტო
და იარ~ბოდა მთათა მ~ფნართა ღეღინებ~ლი და ღეშრწ~ნე
ბ~ლი და დადგა ერთრა ადგილრა და წ~რეწირა რ~როებ~ჲ
ცც~რბირა მირირა და ვ~ა მოეგო თ~ვირა ცნობარა და გ
ანიზრ~ცვიდა ერრეთ გ~ლრა ღ~ა თჳრრა აწა ერერა ვ
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ცადე ფ~თთა ყ~მთთა და არა ვპოვე ყ~მ ზ~ა აწ რ~ლრა უად
აგებრ ნინო ძ~ა და ძ~რცმ~ლრა და წქოტრ კსრნ~ბარა მირ
ითა რ~რბითა არამცა შ~ლ ედვაა ჴრნა ყ~ნი ჩირირა ამირგ~ნ
რ~ ვარ მე ცოცცლივ ძ~ძცეთრ ღ~ა ვერა სწქი თს ქ~ირა
უ~ქანირათ~რ იუმნა დაუცევა ერე და ნ~თლი ბნელ~დ გ~რდაი
უცა და თს ყემთჳრ ოდენჭ aწ თს ყ~მთ~რ ოდენ არრ ჩი
რი ერე ფ~ო ნინორო გ~ნმინ~თლე ფ~მე ერე და მიყვენე რ~ქ
ოტ~ლი ყ~მი და აფვიარო რ~ცელი ღ~ნი აფვმართო შე
ლი ძ~ირა და თ~ქნირ ვრცე მ~რ და აფვაღენო რ~ცლი რალო
ცველ~დ ყ~მდა და ვიქო მორყილ ნინორრა რძ~ლრა ზ~ა წრო
მთარა: ერე ქ~ი რაჲ წართუსა გ~ნთენა და გამოსბრწქინვა
მზე: და გ~რდამოვიდა მეტე ცცენირგ~ნ და დადგა მ~რ ადგილრა.
განიპქრა ჴ~ლნი აფმორ~ვლით და თუსა 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~ცელი ღ~ნი ქ~ირა დაბადებ~ლირგ~ნ ცარა უსჱ
ღე და ქ~ა უ~ქანარა ზ~ა. რ~ ღ~ნ მიჴრენ მე ჩირირგ~ნ და გ~ნმინ~თ
ლე ბნელი ყ~ი. აწა ერერა მიცნობიერ რ~ გინდა ჴრნა ყ~ი
და ლცინებაჲ მიაცლებაჲ ღ~ნდა ო ~ კრთც~ლო ამარ ადგილრა
აფვმართო შელი ძ~ირაჲ რ~ითა იდიდებოდირ რ~ცელი ღ~ნი და
იჴრენებოდირ რ~უმე ერე და რ~რწლი სკ~ჱ დაირწ~ვა ადგილი იგი
და წ~რმოემართა და იცილა ერმ~ნ მ~ნ ნ~თლი და გ~მოერთნენ
ერი გ~ნბნესლიჭ x~ მეტე ფ~ფდებდა მიეცით ფ~ა ნინორრა
დ~ბა ქ~ნ ერმ~ნ. რ~ იგი არრ ფ~ი რ~კნეთა და მ~რ მც~რა ღ
სჱნირ დ~ბაჲ სკ~ე. ც~ ნანა დ~ტლი და ქ~ი ერი გ~ნვიდერ მიგ
ებებად მეტირაჲ რ~ ერმა პ~ლ წ~რწქმედა და კ~დ მორლვა
დ~ბით და მიეგებოდერ უინშარარ და ფართარ ც~ ნეტარი
ნინო დადგომილ იქო ლ~ცვარა მწ~ცრირ~რა მაქსლოვ~ნრა მ~რ
ღ~ა ყსესლებირა ებრ მირირა ჟ~ა თ~რრა და ყ~ნ მირ თ~ა ორ
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მეოცდა ათი რ~ლიჭda იქო ვ~ა ღემოვიდა მეტე და აფიშრ
ვოდა უ~ლუი და ჴ~ითა მ~ფლითა ფ~ფდებდა მეტე რადა არრ
დედაკ~ცი იგი სცცოჲ რ~ლ~რრ დედაჲ ყ~მი და ფ~თი მირი მჴრნელი
ყ~მი ვ~ა ერმა თს აუა მაქსლოვანრა არრ და ილოც~ვრ.
მოდრკა მეტე და ქ~ი იგი ლ~ღუარი მოვიდა და გ~რდაიჩრა რა
ჴედრირგ~ნ და ეტქოდა ნინორ. აწ ფირრ ვარ რ~ცელირ დებად
რ~ცელირა ფ~თირა ღ~ნირ~რა და მჴრნელირა ყ~ირ~რა. ც~ წ~დაჲ ნინო ა
რწ~ვლიდა და აწსევდა მრწრატლ თ~ქნირცემად აფმორ~ვლით.
და აფრ~რებად უ~რ შირა ფ~ირაჭ m~ღნ იუმნა [..]სრგსინვა
და ტირილი ქ~ირა კ~ცირა ოდერ ცედვიდერ მეტერა და დედოტ~ლრა
ცრემლორ~ნთა და ცვალირა დფე წ~რავლინნა მ~ცულნი რაბე
რშნეთ~დ მირიან მეტემ~ნ წ~ე კორტანტინე მეტირა და წიგნი
ნინორი ელენე დედ~ტლირა წ~ე და ასწქერ ერე ქ~ი რ~რწლი
უ~რ მიერი რ~ი იუმნა მცცეთარ ღ~ა მირიან მეტერა ზ~ა და ით
ცოვნერ მორწრ~ტებით მფდელნი ნ~თლირ ფებირთ~რ. ც~ წ~დაჲ ნინო
და მოწ~ტენი მირნი უად~გებდერ ერრა მ~რ ზ~ა დფე და ფ~მე დასცც
რომელ~დ და სყსჱნებდერ გზარაჲ ჩეღმ~რიტრა რ~რსტეველირ~რაჭ
Tუმსლი მირივე აფღენებირთ~რ ეკლერიირ~თა მ~მო გვაკ~რთცენ
oდერ წ~რემართა მეტე და ქ~ი ერი ურირტიანობარაჲ მორწრ~ტებით

ვ~ე მფვდელთა მორლვამდე წუსა მეტემ~ნ წ~დარა ნინორ. მე
რწრატებირ მე აფღენებად რ~ცლრა ფ~ირრა რადა სღენოთ: წუ~ა
ნინო რადაცა მთ~ვრთა გონებაჲ მტკიცე არრ. წუ~ა მ~რ მეტემ~ნ
მიქსარან მე მაქსალნი ერე ღ~ნნი მნებავრ მე გონ~ბირაებრ
ყ~მირა გარნა არა ერერაჲ ა~დ არაჲ ვრიდო რ~მოთცერა ა
მარ რ~მეტორა და ნაშსთა ამ~თ რიმ~ფლეთა და ბაბილოთა
ამ~თ ნ~ქოტიერებარაჲ და ქსავილთა რსრნელ~ბარა რ~ ყვენ~ბარაჲ
რ~ი იცილე ღ~ნ მტრინველთა მ~თ ტრთითა სღსერთა განბანა
წქლითა და გ~ნრპეტ~კებაჲ ბრწქინვ~ლედ და დ~რცდომა ცეთა
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მ~თ ზ~ა რ~მოთცირათა და ჴმობაჲ მ~თი ჴმითა ტკბილითა:
©~ºd რ~მოთცე ერე ჴ~რციელი და წ~რმავალი ღეგსეცვალორ
ცც~რებად რ~კნოდ და მსნ აფვაღენოთ რ~ცლი ფ~ირა რ~ლოცვე
ლ~დ ყ~ნდა ვ~ე მორლვადმდე ყ~მდა მფდელთა რ~ბერშნეთით: და
მექრ~ლდ მოიფო შელი და არწ~ვებდა ცსროთა და მოწკსჱთა
ნაშჳ იგი და ნაშჳრა მირგ~ნ ღემზადნა ღჳდნი რსეტნი ეკლერიირ~ნი
და ვ~რ აფაღენერ კედელი იგი შელითა და ამართნერ ეუვ
რნი იგი რსჱტნი თვირ თვირ~დ ც~ რსეტი იგი სდიდერი რ~ი რ~კჳრველ
იქო ცილვითა რ~ღსალ ეკლერიირა ღერ~გდებლ~დ გ~ნმზადებ~ლი.
ვერ ღესშლერ აფმ~რთებად მირრა. და ასწქერ მეტერა რ~კჳრ
ველი იგი ქ~დვე ვერ შრვა ადგილითცა რსეტირა მირჭ
m~ღნ მოვიდა მეტე რიმრ~ვლითა ერირ~თა და მოიცსნერ მრ~ვლ
ფონენი მ~ნუანანი რიმარძვითა და ერირა რიმრ~ვლირა შ~ლი
თა ეცადნერ აფმართებ~ჲდ და ვერ ღესშლერ: და იქო და
კჳრვებ~ლ მეტე და რიმრ~ვლე ერირა და იტქოდერ რაჲმე არრ ერ.
და ვით~რ იქო მწსცრი წ~რვიდა მეტე რ~ცლად თვირად ღეწს
ცებ~ლი დიდად. ც~ წ~დაჲ ნინო და ათორმეტნი მოწ~ტენი მირნი დედ
ანი დაჲდგრერ რსეტირა მირ თ~ა ც~ იგი რ~ნატრელი გოდ~ბითა რსჱტ
რა მ~რ ზ~ა დაჲდინებდა ცრემლთაჭ v~ა ღსა ფ~მე ოდენ იქო წ~რმო
იუცერ ორნივე ერე მთანი არმაზი და ზადენი რეცა თს ყამოი
რფსერ და დააქენერ წქ~ლნი ორთ~ვე და მტკსარმ~ნ გ~რდამო
ცეთუა და წ~რწუონდა უ~ლუი და ღეიუმნერ ჴმ~ნი რაზარელნი
ტქებირაჲ და გოდებირ~ნი ეგრეთვე არ~გვი გ~რდამოჴდა ციცე
რა ზ~ა და იუმნებოდერ რ~ზარელნი გრგსინვანი ღეღინდერ დედ~ნი
და ივლტოდერ: ც~ ნეტ~რი იგი ფ~ფდებდა ნს გეღინინ დანო ყ~მნო
მთანი მსნვე წგიან და წქ~ლნი მსნვე დიან და ერრა ქ~ა რშინ~ვრჭ
x~ ერე რ~ლ რეცა მთანი დაირფსჱრ რამართლად გეყსჱნებირ.
რ~ სრწმსნოებირა მთანი დაირფსერ უ~რთლრ ღ~ა და წქ~ლნი
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რ~ლ დაექვნერ რირცლნი იგი ქრმათა კერპთა მ~რთ ღეწირ
ვირ დაექენორჭ x~ ჴმაჲ ერე ტქებირა არრ ეღმ~კთა რიმრ~ვ
ლირა რ~ იგლოვენ იგი თ~ვთა თ~რთა რ~ი არიან მეოტ ამი
თ ადგილით შ~ლითა მ~ფლირ~თა და ძ~ითა უ~რითა მოიუეცი
თ და ილოც~ვდით ფ~თირაჲ მ~რთ მექრ~ლდ დარცცრერ ჴმანი იგი:
და იქო არა რ~ჲ და დადგა წ~და ნინო გ~ნეპქრნერ ჴ~ლნი და
ილ~ცევდა ფ~ირა მ~რთჭ daიტქოდა რ~ა არაჲ დაებრკოლორ
რ~უმე ერე რ~ლრა წ~რმართებ~ლრრ მეტე და ვ~ე არაჲ ექივ
ლა უათამრა რ~მთ~ვე კერშთა უ~ლუირათა დრცა ზარრა
ლაღუარმ~ნ შლიერმ~ნ დალეწნერ კ~რნი და აფივრო უ
ალ~უი რპარრითა ლ~ღურითა და ღეიუმნა ზარი რ~ჴდელი
ზრზინვა და ქივილი და კლვა და რირცლი დიოდა და აფი

ვრო ქ~ი ადგილი და მოვიდა მ~თდა რიმრ~ვლე ზაცილითა
და მაცჳლითა და რცვათა მ~თ ღიღირგ~ნ დადნებოდერ ჴ~რცნი.
და გ~ნილია რ~ლი მ~თი ტიროდერ ნ~თერვთა მათთ~რჭ
da მრწრატლ ირმოდა ჴმობდერ რაჲ შლიერ~დ მეტე რპარრთა
ცსარაჲ ბრშანებრ და მეტეთა მეტე ცსარან ცსარრა ქ~ი
წ~რიაჲ გ~ნარინეთ პირირაგან მ~ცჳლირა ერერაჲ მერმა და მ
ოვეგე ცნობარა და ღეორგსლდით მე და ათნი იგი ყ~მთანანი.
და მოაცლებ~ლ იქ~ნერ მაცჳლორ~ნნი გ~რემორ ყ~ნრა რცემდერ
და კლვიდერჭ da ირმა ჴმაჲ შლ~რი მირიან მეტე ღეიპქრერ
ო გ~რე მოიცილა მჴნემ~ნ მოფვ აწემ~ნ და თუ~ა ერე რ~ი ქივირ.
ვიცი რ~ლ აწ რადამე დიდად რჩირრ. და წმადლობდით ფ~ა რ~ი
ერე ნიღ~ნ მ~თირა წ~რწქმედირაჲ არრ და უ~რთლირ ცც~რებირაჲ
და ამირ ადგილირა დაბირა: და ნსგეღინირ გსცემდა ვ~ა
მოშფვარი ჴ~ლოვ~ნი ჩ~ტდ მოშფვ~რი და მ~ცული რ~ნატრელი:
mიეუცა ერრაჲ მ~რ მომრრველრაჲ და წუ~ა რადა არიან
მეტენი რპ~რრნი ცვარა და ცვარან ცსარრაჲ რაბარტინით
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გსღინ წ~მოცსედით მალე მოცსედით დიდი რადმე ლ~ღური ც~რთ და
შლ~რი რად დალეწეთ უ~ლუი ერე და მაცჳლი დაეცით უ~რ
თა და ნიავთა წარგსალეთ 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 დაქსდებაჲ დიდი და დედ~ნი იგი წნატრიდერ მ~რ და ადი
დ~ბდერ ფ~აჭ x~ ვ~ა ცირკ~რი აფეფებოდა მიერსლა დედ~თა მ~თ:
ც~ მე რიდონია მფვიშარე ვიქ~ვ და იგი დგა ჴ~ლ გ~ნპქრობით. ა
წა ერერა ზ~ა მოადგა ჩაბსკი ერთი ნეტ~რრა მ~რ ქ~დ ნ~თლითა ღ
ემკობილი ღებლარდნილი ც~ცცლირა ზეწრითა და წუსა რაჲ
მე რ~მნი რიტქ~ნი ც~ იგი დაეცა პირრა ზ~ა და ჩაბსკმ~ნ მ~ნ მიწქო ჴ
ელი რსეტრა მ~რ და აფ~მფლა და წ~რიფო რიმ~ფლერა ღ~ა და
გ~ნკვირვებ~ლი მივეაცლე მე რიდონიაჲ და ვარუს ერრეთ
დტ~ლო რაჲ არრ ერე. ც~ მ~ნ მრუსაჲ მოიდრიკე თ~ვი უ~ქნად: და
ტირილ~დ იწქო ზარირა მირგ~ნ და მცირედირა ჟ~მირა.
ღ~დ აფდგა და აფმ~დგინა და გ~ნვეღორენით მ~რ ადგილრა: ც~ დე
დ~ნი ვ~რ იქ~ნერ კიდე აწა იცილერ მ~თცა რსჱტი იგი ც~ცცლირ რ~ცედ
ყ~მოვიდა და მოეაცლა ცარირცრა მ~რ და დადგა აფღორებ~ლად
უ~ქანით ვ~რ ათორმეტ წქრთა და ნელ~დ ნელ~დ ყამოიცვ~ლებდა
ცარირც~დ თჳრად მონაკსჱთრა და შირრა მირვე ნაშჳრ~რა:
v~ა რიჟრაჟი ოდენ იქო: აფდგა მეტე გ~ლ გოდებ~ლი სრვათგ~ნ
მიცედნა რ~მოთცერა დაწქებ~ლრა მ~რ ეკლერიარა. და იგი მტკიცე
იქო გონ~ბით: იცილა ნ~თლი ვ~ა ელვა აფწევნ~ლი ცად რ~მ
ოთცით მირით: იწქო რრბად და მკსირცცლ მოვიდოდა და ქ~ი რი
მრ~ვლე რ~ცლირა მირირა და ქ~ი ერი უ~ლუირა მოვიდა ვ~ა იცილ
ერ რაკჳრველი იგი ნ~თლითა ბრწქინვ~ლე რსჱტი ყ~მოვიდოდა
ადგილ~დ თჳრად. რეცა ვ~ა ზ~ცით და დადგა ცარირცრა მ~რ ზ~ა და
დაემქარა ჴ~ლით ღესცებელ~დ კ~ცთაგ~ნ და ნეტ~რ იქო მ~რ ჟ~ა ღ~ა.
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რ~ რაჲ იგი იუმნებოდა ღიღითა და რიცარ~ლითა აფივრო მცც
ეთა უ~ლუი და დიოდერ მდინ~რენი ცრემლთ~ნი მეტეთა და მთ~ვრთა

და ქ~ა ერრა რ~ლთუმითა რ~ლირა მ~თირათა ადიდ~ბდერ ფ~ა და წ
ნატრიდერ წ~ა ნინორ და იუმნერ რ~რწლნი დიდნი მ~რ დფერა ღ~ა:
´~დ მოვიდა წ~რია ბრმაჲ ღობითგ~ნ მიეაცლა რსჱტრა მ~რ ფთ~ივ ა
ფმართებ~ლრა და იუმნა მცედველ მსნ თუსჱრვე და ადიდ~ბდა
ფ~აჭ მეორე რეტე წსლი ვინმე ქრმა ამზარპანი იდვა რვი
რა წლირა მოიფო იგი დედამ~ნ მირმ~ნ რ~რწმ~ნბით და დადვა ცცედრი
თა წ~ე რსჱტრა მ~რ ნ~თლირ~რა და ნანდვილვე ნ~თლირრა ევედ
რ~ბოდა ნინორ მოცედენ დედოტ~ლო შერა ამ~რ ყ~მრა რიკ~დილ~დ მიაცლ
ებ~ლრა რ~ ვიცი ფ~ი ფ~თთა იგი არრ რ~ლრა ღ~ნ მრ~ცსრ~ბდა.
ყ~ნ გჳუად~გებ: მ~ღნ ნინო ღეაცო ჴ~ლი რსჱტრა მ~რ და დარდვა
ქრმ~რა მ~რ და წუ~ა გრწამრ ი~ჳ უ~ე შე ფ~ირა ცც~რბირათ~რ ქ~ირა რ~ტლი
რა ჴ~რცითა მორრ~ლი ამიერითგ~ნ გ~ნიკ~რნე და ადიდ~ბდი მ~რ ვირმ~ნ
შ~ლმ~ნ გ~ნკ~რნა და მრწრ~ტლ აფდგა ქრმაჲ იგი ვ~ა მრთელიჭ
და დაეცა ღიღი დიდი მეტერა და ქ~ა ერრაჭ
dა თითო რ~ცენი რნესლნი მოვიდოდერ და გ~ნიკსრნ~ბოდერ ვ~დირ მეტე
მ~ნ ღესუმნა რ~ბსრველი შელირა გ~რემორ რსჱტრა მ~რ და და
ტარა ცედვირგ~ნ: და ეგრეთვე ღეეცებოდერ ერნი და გ~ნიკ~რნებოდერ
მრწრ~ტლ იწქო მეტემ~ნ და გ~ნარრსლა ეკლერია რ~მოთცერა მ~რ ღ~ა:
dა ვ~ა მიიწივნერ მ~ცულნი მირიან მეტირ~ნი წ~ე კორტ~ნტინე მეტირა
და მისთცრერ ქ~ი რაჲცა იუმნა მ~ღნ აფივრო რიც~რსლითა მეტე
და დედა მირი ელენე დედოტ~ლი: პ~დ ამირთ~რ რ~ მ~დლი ფ~ირა
მიეტინებოდა ქ~თა ადგილთა და ჴ~ლრა მ~თრა უსჱღე ნ~თლ
ირ ფებად ქ~ი უ~რთლიჭ da ღ~დ ამირ თ~რ გ~მციარ~ლდერ რ~ დაჲდა
რტსრერ მირიან მეტირგ~ნ რ~დ მოწქსჱდა რპარრთა და მტკიცედ მი
ფებაჲ რიქ~რლირა მ~თირა: და წმ~დლობდერ ფ~რა:
dა წ~რმოგზავნერ მფდ~ლი ჩ~ტი ი~ნე ებირკოპორი და მირ თ~ა მფდ~ლნი
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ორნი და დიაკონნი რ~მნი და მოსწერა მეტემ~ნ კორტ~ნტინე მირ
იანრ წიგნი ლ~ცვირა და კ~ცვა ფ~ირა მ~დლობირა და წ~რმორცა ძ~ი
და ც~ტი მაცც~რირა და მირ თ~ა ნიჩი დიდი: და ელენე დედოტლმ~ნ მო
სწერა წიგნი უებირა და ნსგეღინირ ცემირა: მოიწია ებირკოპორი
მფდელნი და მ~ცულნი მცცეთ~დ და აფივრნერ რიცარ~ლით მეტე და ქ~ი
ერი მ~თი. რ~ რსრვიელ იქვნერ ქ~ნივე ნ~თლირ ფებირთ~რ მ~ღინ მრწრ
ატლ გაგზ~ვნა ბრშ~ნებაჲ მირიან მეტემ~ნ ქ~თა ერირთ~ვთაჲ
თ~ა რპარალ~რთა და ქ~თა პირთა რ~მეტორათა მოწოდებად წ~ე
მირრა და მრწრატლ მოიწივნერ ქ~ნი უ~ლუდჭ m~ღინ ნ~თლრ იფო მე
ტემ~ნ ჴ~ლრა უსჱღე წ~დირა ნინორრა და ღ~დ დედტლმ~ნ და ღვილთა
მ~თთა ჴ~ლთა უსჱღე მ~თ მფდ~ლთარა და დიაკ~ნთარაჭ dა ღ~დ ამირრა
აკ~რთცერ მდინ~რე მტკსარი: და ებირკოპორმ~ნ ღემზადა ადგილი
ერთი მიწსრვითა ჴიდირ კ~რრა მოგსთირ~რა რადა ქოტილიქო
რ~ცლი ელიოზ მფდელირა. და მსნ ნ~თლრ რცემდა წ~რყინებ~ლთა
ერთ ერთრა და ეწოდა ადგილრა მ~რ მთ~ვრთა რანათლავიჭ
x~ უვემოთ მირრა მდინ~რირავე პირრა ორნი იგი მფდ~ლნი და დიაკონნი
ნ~თლრცემდერ ერრა და მიატქდებოდა ერი იგი სრთიერთარ მო
რწრ~ტებით ესბნებოდენ მფდ~ლთა რ~ა პ~ლდ მ~რვე ნ~თლრცერ და
ერრეთ რსრვიელ იქო ერი იგი ნ~თლირ ფებირათ~რ: რ~ ერმინა
უად~გებაჲ წ~ირა ნინორი რ~ლრა იტქჳ~ნ ქ~ნ რ~ნ არა ნ~თლრ იფ
ორ არაჲ პოორ მ~ნ ნ~თლი რ~კნო: და ამირთჳრ მორწრ~ტე იქ~ნერ
ნ~თლირ ფებ~დ ქ~ნი იგი და ერრეთ რ~ცედ ნ~თლ იფერ ქ~ნ ერმ~ნ და
რიმრ~ვლემ~ნ უ~რთლირამ~ნ თჳნ~ერ ც~ არაჲ ნ~თლრ იფერ მთეს
ლთა: კავკარიანთა მიტენარა მ~რ ნ~თლირ~რა: ა~დ დადგერ ბნელრა

ღ~ა ჟ~მ რაოდენმე: და წ~რიათა მცცეთელთა არავე ნ~თლრ იფერჭ
g~რნა ბარბიანთა ნ~თლრ იფერ ორმოცდა ათმ~ნ რაცლმ~ნ და იუ
მნერ ჩ~ტ ამირთ~რცა დიდ იუმნერ წ~ე მეტირა და მისბოშა დ~ბჲ
რ~რა წუსიან ციცე დიდიჭ a~დ არაჲ ნ~თლრ იფო ტეროზ რიშ
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ემ~ნ მირიან მეტირმ~ნ რ~რა წუონდა რანი ბარდავამდირ მირიან
მეტირგ~ნ არცა ერმ~ნ მირმ~ნ ნ~თლ იფერ: ა~დ ჴ~რციელ~დ ოდენ
მორყილებდერ მირიან მეტერა: m~ღნ წ~რავლინა მირიან მეტემ~ნ:
ებირკოპორი ი~ე და მირთ~ა წ~რყინებ~ლი ერთი წ~ე კორტ~ნტინე მეტირა
და ითცოა ნ~წილი შელირა ცცო~რბირა რ~ლი მ~რ ოდენ ჟ~ა გ~მოეყი
ნა ფ~ირ მრ~ცსრრა და ფ~თირ მოქ~რერა ელენე დედოტ~ლრა:
და ითცოვნა მფდ~ლნი მრ~ვლნი რ~ა გ~ნავლინნერ ქ~თა უ~ლუთა
და ადგილთა და ნ~თლრ რცემდენ ერრა რ~ა მრწრატლ ნ~თლ
იფორ ქ~ნ რსლმ~ნ უ~რთლირმ~ნ და ითც~ვნა უვითა ცსრორა
მოშფვ~რნი აფღენებირათ~რ ეკლერიათაჲჭ
vით~რ მიიწივნერ წ~ე კორტანტინერა კეირრირ რიცარ~ლით მიანი
ჩა ნ~წილი შელირა ცც~ორბირა და ტიც~რნი იგი რ~რა ზ~ა ტ~რჴნი
დასმრჩსალნერ ო~ა და რ~მრჩსალნი ჴ~ლთნი წ~რმოგზ~ვნერ მფ
დელნი და ცსრონი ტ~დ მრავალნიჭ
r~ კორტ~ნტინე მეტემ~ნ მეტობ~ჲრა ღ~ა მირრა აფაღენა ეკლერიაჲ
ტ~შრი წ~დაჲ და მორცა განში დიდ შ~ლი ებირკოპოზრა ი~ერ: და
სბრშანა რადაცა ძერ იქორ ადგილთა უ~რთლირათა მსნცა
აფაღენენ ეკლერიანი რ~ცელრა ზ~ა ყ~ა და ნიჩი ერე დიდ შ~ლი და
მიმკჳდრე რ~ზფვართა უ~რთლირ~თაჭ dა წარმოვიდა ებირკოპ
ოზი და მირთ~ა მ~ცული და ვ~რ მოიწივნერ ადგილრა რ~ლრა
წუსიან ერსღეთი და დასტევნა მსნ ცსრონი რ~უმედ ეკ
ლერიირა და დასტევნა გ~ნში და რ~მრჩსალნი ო~ირნი: და წ~რ
მოვიდა და მოვიდა მ~ნგლირრ და იწქო ეკლერიარა დასტევ
ნა ტიც~რნი იგი ო~რნიჭ m~ღინ ღეწსცდა მირიან მეტე რ~ პ~ლ არა
რ~მეტორა უ~ლურა მოვიდერ: ა~დ რცა~თა უ~ლუთა და ადგილთა
იწქერ ღენებად ეკლერიარა და დასტევნერ ნ~წილნი. ც~ მოვიდა
წ~დაჲ ნინო და წუ~ა ნს რწსც მეტეო: რ~ ერრეთ ძერ~რრ რადა
ცა მივიდოდიან და რთერვიდიან რ~ცელრა ფ~ირრა რ~ არრ უალ
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აურა ამარ ღ~ა რ~მორ~ლი იგი დიდებ~ლი ო~ირაჲ:
m~¸n მოიქვანა მეტემ~ნ აბიათარ და მირ თ~ა წ~რიანი მრ~ვლნი
და გ~მოიკითცა მთგ~ნ კსართირა მირთჳრ და მ~თ მისთცრერ ქ~ი
რ~ლი ზემო წერილ~რრ და აფიპქრნა ჴ~ლნი თ~რნი მირიან მეტემ~ნ და
თუ~ა კ~ცლც~რ ღ~ნ ო~ ი~ჳ უ~ე შეო ფ~ირაჲ ცც~ველირ~ო რ~ პ~ლითგ~ნ
ვე გინდა ჴრნა ყ~ნი ეღმ~კირ~გნ და ადგილირა მირგ~ნ ბნელირა:
ამირთჳრ რ~მორ~ლი იგი ღ~ნი წ~დაჲ წ~რმოეცა წ~დით უ~ლუით ღ~ნით
იჱ~ლიმით ებრაელთა მ~თ ფ~თაებირა ღ~ნირგ~ნ სცცო უმნილთა
და ყ~ნ სცცოთა ნ~თერ~ვთაჭ dა წ~რემ~რთა მეტე და ქ~ი უ~ლუი
ურირტიანობარა: იწქერ ცსროთა ღენებად ეკლერიირ გ
არე სბანრა მაქსალთა მ~თ ზ~ა რ~ქოტელთა წ~დირა ნინო
რითა რადა აწ არრ ეკლერია რაებირკოპოროდჭ
m~ღნ თუ~ა წ~დმ~ნ ნინომ კ~ცლ~რრ ო~ი ი~ჳ უ~ე და მ~მა ო~~ირა ყ~ნირა
რ~ნ მოავლინა რიტქ~აჲ მირი წ~დაჲ ცათაგ~ნ მ~ფლთა თჳთ შ
ლ~რირგ~ნ რ~ქდრირა გარდამორრ~ლი უ~ქანდ მდაბლად ღობ

ილი სეჩველ~დ თერლირგ~ნ დ~თირრა დედაკ~ცირგ~ნ მ~რტოდ ღობ
ილირა წ~ირა და სბიწორა რ~ი რ~თნო ექო მ~რ. მიზეზითა მი
ზეზი ცც~რბირა ყ~ნირა რ~ნ ცარა უვჱღე ქ~ივე გ~ნანათლა და
მორწმ~ნენი აცც~ვნნა: რ~ი იღვა ვ~ა კ~ცი ნ~თლი ქ~თა ც~ტი
ფ~ირაჲ და ვ~ა მრცსრმ~ნ ვინმე რძ~ლირმ~ნ ნ~თლ იფო წქ
ლირგ~ნ და რ~ლირა ძ~რრ ეცვა დაეტლა და აფდგა მერ~მერა
დფერა ამ~ფლდა რიმ~ფლერა მ~მირა თ~ა და კ~დ მოვ~ლრ დ~ბითა:
რ~ლრა წღსჱნირ ქ~ლივე დ~ბჲ თ~ა მ~მით და რ~ლით წ~დით~რთ
აწდა მ~რდირ და სკ~ი სკ~ეჭ
aფმართებირათ~რ პატიორნირა ძ~ირა
v~a ნ~თლრ იფერ მეტემ~ნ დედ~ტლმ~ნ ღვილთა მ~თთა და ქ~ნ
ერმ~ნ მ~თმ~ნ: მ~ღნ დგა ცე ერთი ადგილრა ერთრა კლდერა
ზ~ა ღესალრა და იქო ცე იგი ღსჱნიერი ტ~დ რ~ლნელ~დ. რ
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აკჳრველებაჲ იქო ცირა მირგ~ნ რ~ი ირ~რ ცემსლი ნ~დირი მოვიდირ
და ჩამირ ტ~რცელი მირი გინა თერლი ყამოცვივნებ~ლი განერირ
რიკ~დილირგ~ნ დაფაც~თს რაკლ~ვრა ალ~გრა დიდ~დ წქლსლ იქვირ:
ese დიდ~დ რაკჳრველ სყნდა პ~ლთა მ~თ წ~რმ~რთთა და ასწ
ქერ ებირკოპორრა ი~ერ ცირა მირთჳრ: ც~ ებირკოპორმ~ნ თუ~ა ა
წა ჩ~ტდ პ~ლთგ~ნვე დამარცსლ~რრ: უ~ქნა ერე ფ~ირგ~ნ
მრ~ცსრად თჳრად და ფ~თირა მ~რ აფმოცენებ~ლარრ ცე იგი
დამარცსლ ჟ~მირა მირთჳრ და აწფა მოეტინა მ~დლი ფ~ირაჲ
უ~რთლრ: და მირ ცირგ~ნ ძერ~რრ ღეუმნად ძ~რი პატიორ~ნი რ~ლრა
თ~ქნირ რცერ ქ~ნ რიმრ~ვლემნ უართლირამ~ნჭ
dა წ~რვიდერ რევ შე მეტირა და ებირკოპორი მირ თ~ა რიმრ~ვ
ლე ერირა და მოწკსჱთერ ცე იგი და წ~რმოიფერ რტო
თსრთ მირით და მოაუსნდა ათრა ათესლრა კ~ცრა ზე
ზე რტოთსრთ და ტსრცლით~რთ ღემოაუსნდა უ~ლუდ.
და ღემოკრბა ერი ცილვად მწსანირა ტერობარა მ~რ და
ტსრცლიანობარა ჟ~ა ზამთრირ~რა ოდერ რც~ჲ ქ~ი ცე ჴმელ
იქო. ც~ ერე ტსრცელ დასცსივნელი რსლ ამო და რ~ცი
ლველ~დ ღსჱნიერი და შირრა ზ~ა ამ~რთერ ცე იგი კ~რრა ზ~ა
ეკლერიირ~რა. რ~მცრით მირ ცირათა და ბერვიდა ნელი ნია
ვი და ღლიდა ტსრცელთა ცირა მირთა შრვითა რტოთა
მირთა და იქო ცილვაჲ მირი ღსჱნიერი ვ~ა რმენით ვიცით ცირა მირ ალვირაჭ
eრე მოწკსჱთერ მ~რტრა ოცდა ცსთრა დფერა პარარკევრა და დაჲ
დგრა ეგრეთ ცე იგი დფერა ოცდა ყვიდმეტრა და არა ღე
იცვალა ტერი ტსრცელმ~ნ მირმ~ნ ვ~რმცა დგა შირრ~ვე ზ~ა თჳრ
რა თ~ვრა ზ~ა წქ~რორ~რა ვ~დირ ქ~ნი ცენი მ~ფნ~რირნი ღეიმორნერ ტ~რ
ცლითა და ცენი ნ~ქოტირ გ~მომფებელნი ღეიმორნერ ქსავილითაჭ
m~ღნ თსერა მაირრა ერთრა ღეუმნნერ ძ~რნი ერე და ღვიდრა
ამირ თვირარა აფემ~რთნერ ჴ~ლირა დადებითა მეტეთა თ~ა
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რიც~რსლითა და წადიერ~ბითა ქ~ირა ერირა უ~ლუირათა:
და იქვნერ ეკლერიარა ღ~აჭ
iცილა ქ~ნ ერმ~ნ უ~ლუირმ~ნ ქ~თა მ~თ დფეთა: აწა ყ~მოვი

დერ ძ~რი ცეცცლირა ზ~ცით და მირ ზ~ა გ~რემორ მრგ~ვრად გრგვინივით
ვარრკსლ~ვირათა და დაჲდგრერ ზ~ა ეკლერიარა ვ~ე გ~ნთიადმდეჭ
dა რიჟრაჟ ოდენ გ~მოვიდიან მირგ~ნ ორნი ვარრკსლ~ვნი ე
რთი წ~რვიდირ აფმორ~ვლით და ერთი დარავლით იგი თ~ვ
ადი ეგრეთ ბრწქინვ~ლედ ნელიად გ~ნვიდირ მ~რ კერშო. აც
ლორ წქ~რორა მ~რ ზემო კერშო არაგჳრა და დადგირ ბორცს
რა ზ~ა კლდირ~რა რ~ი აფმოაცენერ ცრემლითა წ~დირა ნინორითა
და მსნით აფიმაფლირ ზეცადჭ
dა ერრეთ მრ~ვლ გზირ იცილა ქ~ნ ერმ~ნ მ~ცცოვარებაჲ ფ~ირა
ყ~ნირა მ~ღინ იწქერ კითცვად ნეტ~რირა ნინორრა თს რაჲ არრ რ~ი
გ~მოვალრ ბრწქინვ~ლე ვარრკსლ~ვი და ერთი წარვალრ
აფმორ~ვლით და ერთი დარ~ვლით ც~ მ~ნ თუსა გ~ნავლინე
ნით კ~ცნი მთ~თა ზ~ა მ~ფლთა აფმორ~ვლით ვ~ე კ~ცეთირა მთ
ამდე და დარ~ვლით ვ~ე რანაცებამდე ამირ უ~ლუირა და ოდ
ერ გ~მობრწქინდენ მთიებნი იგი ნ~ცონ თს რადა დადგენ მს
ნცა აფემ~რთნენ ორნი იგი ძვ~რნი უ~რნიჭ
m~ღინ ქო მეტემ~ნ ეგრე და ღეცვნა თ~ვნი მთათანი მიწქებით
ც~ დფე ერე იქო პარ~რკევი და ღ~ბთი გ~ნთენდებოდა იქო იგივე
რ~რწლი და იუმნა ეგრეთვე ვ~ა პ~ლ იუმნირ ცსალირა
დფე მოვიდერ დარ~ვლირნი რ~ნი დგერ მთათა ზ~ა უსაბთა თა
ვირათა და მისთცრერ მეტერა ვ~ა გ~მოვიდა ვარრკსლ~ვი
იგი ამ~ფლდა და მიიწია მთარა ზ~ა თცოთირრა გარდარავა
ლრა კ~რპირ~რა და დაჲდგრა ადგილრა ერთრა და ქ~დ სყინო იუმნაჭ
dა ეგრეთვე მოვიდერ მთით კ~ცეთით და თუსერ ვიცილეთ ვა
რრკსლ~ვი აუათ მომვ~ლი და დადგა დაბარა ბსდირა კსცეთირრა უ~ქნრაჭ
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m~ღნ სბრშანა ნეტ~რმნ ნინო წ~რიცსენით ორნივე ერე ძ~რნი
დააწმართენით ერთი თცოთრ რადა იგი ფ~ნ გამცილად შ
ალი მირი და ერთი მიეც რალომერ მჴევალრა უ~რრა აფმ
ართორ სძარმორ უ~ლურა რ~ ბსდი დაბა კსცეთირაჲ არა
წინა აფსდგერ უ~ლურა მეტეთარა. რ~ ერირა რიმრ~ვლე არრ
მსნ ბსდირა კსლა დაბაჲ თჳთ იცილორ რ~თნო იგი ადგილ
ი ფ~თირაჲ და ქვერ ეგრე ვ~ა სბრშანა ნინოჭ
x~ ერე რ~რწლითა ზ~ცირა ყსჱნებით ძ~ი პ~ტიორ~ნი მცცეთ~რ იპქრერ
ჴ~ლითა კ~ცობრივითა მივიდერ ბორცრა მ~რ უსჱღე და წქ~რორა მ~რ ზ~ა ათიერ
ფ~მე და ილოცერ ფ~ირა მ~რთ: და ნეტ~რი ნინო ცრემლითა ღეა
ზ~ვებდა წქ~რორა მ~რ და იუმნ~ბოდერ კსრნებ~ნი და რ~რწლნი დიდნიჭ
x~ ცვალირა დფე აფვიდერ კლდერა მ~რ ზ~ა და მივიდა ნეტ~რი იგი
ბორცსრა მ~რ ზ~ა დ~ვარდა უვათა მ~თ ზ~ა და ტიროდა თჳთ იგი და მირ თ~ა
მეტენი და მთავარნი და ქ~ი რიმრ~ვლე ერირა: ვ~დირ მთანი ჴ~ა
რცემდერ და დარდვა ჴ~ლი ერთრა უვარა და წუსა ებირკო
პორრა მოვ~დ 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 მეტეთაგ~ნ და
მოდრკაჲ ერი იგი სრიცცჳ და თ~ქნირცერ ძ~ა და აფიარერ
ჩ~ტად შე ფ~ირა ცც~ველირა და წრწმენა რ~მებით დ~ბლი ფ~ი:
x~ დიდნი იგი მთ~ვრნი არა გ~ნეღორებოდერ ეკლერიარა წ~დარა.
და რსჱტრა ნ~თლირ~რა და ძ~ა მ~რ ცც~ველრა: რ~ წცედვიდერ

რ~რწლთა მ~თ სზომოთა და კსრნ~ბათა მ~თ მისთცრობ~ლ
თა: დადფერა კ~კერა აფვრებირა ზატიკრა ქო მირიან მეტე
მ~ნ და ქ~ნ მცცეთამ~ნ ღეწირვად დფე იგი: გ~ნაწერერ ძ~ი
რა მრ~ცსრებად აფვრებირა ზატიკრა ქ~ნ უართლმ~ნ დფე
ინდელ~დ დფედმდეჭ და იქო რაოდენირამე დფირა ღ~დ მარტჳ
ლირა სკანირა იცილერ რ~რწლი დიდ~დ რღინელი დფერა ოთ
ცღბ~ჲთრა აწა ერერა რსჱტი ერთი ნ~თლირა რ~ცედ ძ~ირა
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დგა ძ~ა მ~რ ზ~ა და ათორმეტნი ვარრკსლ~ვნი რ~ცედ გჳრგჳნი
რა გ~რემორ მირრაჭ x~ ბორცსი იგი ძ~ირა კმეოდა რ~ცედ რ~ლნელ~დ
და ცედვიდერ რ~რწლრა ამარ ქ~ნი: და მრ~ვლნი სფთოთაგ~ნნი მოი
უცერ და ნ~თლრ იფერ მ~რ დფერა ღ~ა: ურირტიანენი სტრო
მორწმსნე იუმნებოდერ და ადიდებდერ ფ~თრაჭ
mერმე კ~დ იცილერ: რცსაჲ რ~რწლი ძ~ირაჲ ვ~ა ც~ცცლი დგა თ
ავრა ზ~ა მირრა ღვიდ წილ~დ მზირა სბრწქინვ~ლერი ზ~ა დაჲ
დგრა მ~რ ვ~ა რაჴმილირა ნაბერწქ~ლნი აფვლენ ეგრე
რ~ცედ ანგ~ზნი ფ~ირნი აფვიდოდერ და გ~რდამოვიდოდერ მ~რ ზ~აჭ
x~ ბორცსი იგი ძ~ირა იშრვოდა შლიერ~დ და ვ~ა რ~რწლი იგი
დარცცრებოდა ეგრეთვე შრვა იგი დარცცრებოდა. ვ~ა იც
ილერ რ~რწლი იგი დასკჳრდა ქ~თა სტრორ~დ და სმეტერ~დ ა
დიდებდერ ფ~ა და ვ~ა იუმნებოდერ რ~რწლნი იგი წლითი წლად.
და ქ~ი იგი ერი ცედვიდერ ღიღით და შრწოლით მოვიდოდერ თა
ქნირცემად გ~ლრ მოდგინედჭ
m~რ ჟ~რა რევირ შერა მეტირ~რა ერსა ქრმა მცირე წსლი და
იქო რნესლ და მიწევნ~ლ იქო რიკ~დილ~დ რ~ იგი ოდენ მცო
ლო ერსა მ~თ მოიფო და დადვა იგი წ~ე ძ~ირა წ~ირა და
ცრემლით ითცოვდა სკ~თს მომიბოშო ქრმა ერე ცოცც~ლი.
აფვაღენო კსბო რაქსდელად ღ~ნდა და მსნ თუსერვე გ~ნი
კ~რნა ქრმა იგი და გ~ნკსრნებ~ლი და გ~ნცოცცლებ~ლი წ~რიქვ~ნაჭ
mერმე მოვიდა აფთუსმირა აფრრ~ლებ~ჲდ და ქო მ~დლირა მიცე
მა დიდითა რიცარ~ლითა და გ~ლრ მოდგინებით აფაღენა კსბო
ძ~ირა მცცეთირა რევ შემ~ნ მეტირამ~ნ და წლითი წლად მ
ოვიდირ და აფარრ~ლირ აფნათუ~ამი იგი მრცვერპლირა.
და მ~რითგ~ნ სტრო მოვიდოდერ ქ~ნი სშლსრნი და რნეს
ლნი გ~ნიკსრნ~ბოდერ და რიც~რლით ადიდ~ბდერ ძ~ა წ~ა უ~რრაჭ
iქო ვინმე მ~მა კ~ცი ჩაბსკი და ორნივე თ~ლნი დარდგომოდერ
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ძდა იგი წ~ე ძ~რა წ~დარა უ~რრა და ღემდგომად ღჳდირა დფირა აფეცილნერ
თ~ლნი ცედვიდა და ადიდ~ბდა პ~ტიორნრა ძ~ა:
mერმე დედაკ~ცი ერთი იქო მ~რდირ გსემსლი რ~ლთ~გნ სკ~თ
სრთა ეგე ოდენ რ~ლ შ~ლი და გონებაჲ მირი მიიფო რვა
რა წელრა და რ~მორელრა მირრა და იპობდა და ვ~რ მოიქვა
ნერ და პ~ტიორანრა ძ~ა ღეამთცსიერ. ღ~დ ათორმეტირა დფირა
გ~ნიკ~რნა და თჳრითა ტ~რჴითა წ~რვიდა ადიდებდა ფ~თრა
და თაქვანირცემდა პ~ტიორანრა ძ~რაჭ
mერე კ~დ იქო ქრმა ვინმე მცირე და მექრესლ~დ დაეცა და მოკს
და აფიფო იგი დედამ~ნ მირმ~ნ და დაჲგდო წ~ე ძ~ირა ქრმა
იგი მომკსდარი დილესლითგ~ნ მიმწსცრ~დმდე ც~ დედაჲ
მირი ტირილითა ილ~ცვიდა წ~ე ძ~ირა რცა~ნი ეტქოდერ წარი

ფე დედაკ~ცო და დამ~რცე რ~ მომკსდარ არრ და ნსფარა ა
წქინებ ც~ მ~ნ არა წ~რიკსჱთა რ~რბჲ ა~დ სტრორ და სმე
ტერ რაწქალობლად ტიროდა და ილ~ცვიდა მწსცრირა ო
დენ ჟ~ა რ~ლიერ იუმნა და თ~ლნი აფიცილნა და ღემდგომ~დ
ღვიდირა დფირგ~ნ გ~ნკსრნებ~ლი და გ~ნცოცცლებ~ლი წ~რი
ქვანა ქრმა იგი დედამ~ნ მირმ~ნ და ადიდებდა ფ~აჭ
iცილერ რა რ~რწლი და კსრნ~ბაჲ ქ~დ წ~ირა ძ~ირა: მრ~ვლნი
სღვილონი მივიდოდერ და ითცოვდერ ღვილიერ~ბარა და ღვ
ილ მრ~ვლ იუმნებოდერ და ღერაწირ~ვთა და მ~დლთა წქ
ოტდერ არა ც~ თს რ~ნი მოვლენ მ~თ ოდენ მიანიჩირ კს
რნება ა~დ რ~ნი ღორით ითცოვდიან ღეწევნარა წ~ირა
ძ~ირა მცცეთირგ~ნ მსნ თუსჱრვე ღეწ~ვნითა მირითა მიიფიან მ~დლი:
მშლე იუმნიან მტ~რთა და მორწრ~ტედ მოვიდიან ღეწირვ~დ მ~დლირა:
mრ~ვლნი სკსჱ სფ~თონი ჩირრა ღთაცვივიან რა ჟამრ ცა
დოდიან წ~ა ძ~ა მსნ თუსჱრვე გ~ნერნიან ჩირირგ~ნ და მოვ
იდიან ღემთცსჱვად პ~ტიორნირა ძ~ირა და მრ~ვლთა ნ~თლრ
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იფერ და რიცარსლით ადიდებდერ ფ~რაჭ მრ~ვლნი სკსჱ მრ~ვლთა
ჩირთა ღთასივერ და შ~ლითა პ~ტიორნირა ძ~ირათა გ~ნიკსრნნ
ერ მრ~ვლნი პირად პირადთაგ~ნ რატანძველთა მოივლტიედ
ვედრ~ბად მქირ გ~ნიკსრნებიან მსნ დფეინდელ~დ დფედმდე და ა
დიდებდერ მ~მარა და შერა და წ~დარა რ~ლრა რ~ლირა არრ დ~ბაჲ
აწდა მ~რდირ და ს~კი სკ~ე ა~ნჭ
¦იგნი რ~ი მოსწერა პატრიაუმ~ნ წრომირმ~ნ და ბრანძთა
მეტემ~ნ ნინორ და მეტერა და ქ~თა ერთა უ~რთლირათაჭ
m~თ დფეთა ღ~ა მოიწია წიგნი წრომით წ~ირა პატრიაუირა ნინორა
და მეტირა და ქ~ა ერრა უ~რთლირ~რა და მოსვლიანა ბრანძი დი
აკონი უებირა ღერცმად და კსრთც~ვირა მიცემ~დ და ამირ ნეტ~რი
რა ნინორ ლ~ცვირა წ~რფებად და მ~დლირა ზიარ~ბად აუსნდა
წიგნი ბრანძთა მეტირცა ნინორცა თ~ა და რ~ მ~მირა მირირგ~ნ ნ~თლრ
ეფო ბრანძეთრ ქ~ა ერრა და ქ~ი ერე მ~რმენილ იქო იერსრალ
იმით და კორტანტინე პოლით ვითარმედ უ~ქნარა მ~რ უართ
ლირარა მიეტინა მზე რიმართლირაჭ
aმირთ~რ რ~ნატრელი წიგნი მოეწერა რ~ამცა ესწქნერ აუანი იგი
რ~რწლნი რსჱტირა მირ მაქსლოვანირა და შ~ლი იგი კსრნებირა.
ერე ქ~ი იცილა და მოირმინნა რ~რწლნი იგი ქ~ნი რ~ნი უმნილ იქ~ნერ
მცცეთარ დიაკონმ~ნ ბრანძთამ~ნ და განკჳრვებ~ლი ადიდებდა
ფ~რა და წარიფო წიგნებიჭ
m~ღნ მეტემან წუ~ა წ~დარა ნინორ და ებირკოპოზრა მნებავრ ე
რრეთ რ~ა იშსლებით მაცჳლითა მოვაუცინეთ მთესლნი და
რიშე ყ~ი ტეროზ და დავამონნე შერა ფ~რრა და ვათაქვანნე
პ~ტიორანრა ძ~რა: მ~ღნ წუ~აჲ მ~თ არა ბრშანებ~ლარრ ო~რაგ~ნ მაცჳ
ლირა აფებაჲ ა~დ რ~ცარ~ბითა და პ~ტიორნითა ძ~ითა სყვენოთ
გზა ჩ~ტი. მიმქვანებელი ცცოვრ~ბად რ~კნოდ და მ~დლმ~ნ ფ~თირმ~ნ
განანათლორ ბნელი იგი გ~ლთა მ~თთაჭ
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dა წ~რვიდა წ~და ნინო და ებირკოპორი ი~ე და მ~თ თანა წა
რატანა მეტემან ერირთ~ვი ერთი და მივიდერ და დადგერ წო
რბანრა და მოსწოდერ მთისლთა პირსტქსირა რაცეთა
მ~თ კ~ცთა ჩართალელთა ტცოელთა გსდა მაქრელთა.
და სუად~გერ მ~თ ძ~ი უ~რტიანეთა ჩ~ტი მიმქსანებელი ცცრბ~დ
რკ~ნოდ ც~ მ~თ არაჲ ნ~თლირფებაჲ მ~ღნ ერირთ~ვმნ მე
ტირამა მცირედ წ~რმართა მაცჳლი მ~თ ზ~ა და შლევი
თ ღემსრრნა კერპნი მ~თნიჭ
g~რდამოვიდერ მსნით და დადგერ ჟალეთრა და სუად~გერ
ერწო თიანელთა. ც~ მ~თ ღეიწქნარერ და ნ~თლ იფერ ც~ ტც
ოველთა დასტევერ უ~ქანაჲ მ~თი და გ~რდავიდერ თსღეთრ
და რც~ანიცა მთისლელნი სმრ~ვლერნი არაჲ მოიუცერ ა~დ
დასმშიმა მ~თ მეტემ~ნ ცარკი ოდერ არა ინებერ ნ~თლირ ფებაჲ.
ამირთ~რცა წაკრბერ იგ~ნიცა და ღერცდერ და რ~ნი სკ~ნარკნელ
მოაუცივნა აბიბორ ნეკრერელ ებირკოპორმ~ნ რ~ნი მე მ~თგანნი
დარყერ წ~რმართობარავე დფერამომდეჭ
x~ წ~დაჲ ნინო წარემართა წ~რრლვად რანრ მოუცევად ტერ
ოზირ~რა და ვ~ა მიეაცლა კ~ცეთრ დაბარა ბსდირ~რა დაქვნა
მსნ დფენი და მოვიდოდერ მირრა კ~ცეთით წკითცვიდერ და
აფიფებდერ რწავლარა მირრა რიმრ~ვლე ერირაჭ
m~ღნ დარნესლდა მს და ვ~ა ცნა რევ შემ~ნ მეტირმ~ნ და რალ
ომე ცოლმან ი მირმ~ნ რ~ნი ცცოვნდებოდერ სძარმორ მოვიდ
ერ ნინორრა და აცნობერ მეტერა და დედოტ~ლრაჭ
x~ მ~თ მიავლინერ ებირკოპორი ი~ე წ~რმოქვანებად წ~დაჲ ნინო არაჲ
ერყდა ც~ წ~რვიდა თჳთ მეტე და რიმრ~ვლე ერირა შლ~რირა
და მივიდერ მირ ზ~ა და ღეკრბა რიმრ~ვლე ერთა და ცედვიდერ
ქ~ი იგი ერი პირრა ნინორრა ვ~ა ზ~ცირა ანგ~ზირრა და მორწქს
ედიან ტერსრა რ~მორლირა მირირ~რა მიიფებდერ და ემთცსჱო
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დერ რ~რწმსნოებით და იშსლ~ბით ევედრებოდერ ქ~ნი დედოტ~ლნი გ~რ
ემორ მრცდომნი რ~ლთა მორდიოდერ ცრემლნი თვ~ლთაგ~ნ მ~თთა.
გ~ნღორ~ბირათ~რ მოშფ~რირა მირ და მოფვ~წირა და რნესლთა
მკ~რნალირა ჴ~ლოვანირა: და ეტქოდერ რალომე სძარმელი
და პეროჟ ავრირვნელი და მ~თ თ~ა ერირ თ~ვნი და მთ~ვრნი
წკითცვიდერ თს ვინაჲ ანს ვ~რ მოცსჱდ უ~ქნარა მაცცოა
რ~ბად ყ~ნდა ანს რადათმე იქო აფზრდაჲ ღ~ნი დედოტ~ლო
მასწქენ ყ~ნ რ~უმე ღ~ნი რარა იტქსი ტქსეობ~ჲრა ტქსეთა მჴრნე
ლო რ~ნატრელო რ~ ერერა გვირწავიერ ღ~ნ მ~რ ვ~დ ქოტილ~რიან
წ~წქლნი პ~ლ შირაჲ ფ~თირაჲ და ღ~დ მ~ცულნი ათორმეტნი და რცვ~ნი
რ~მეოცდა ათორმეტნი და ყ~ნდაჲ არავინ მოავლინა ფ~ნ რცვაჲ
გ~რნა ღ~ნ და ღ~ნ ვ~რ იტქსი ვ~დ მე ტქსჱ ვარ ანს ვ~რ სცცო:
x~ მ~ღინ იწქო რიტქ~ა წ~დამ~ნ ნინო და თუ~ა არსლნო რ~რწმსნოებირ~ნო
მ~ცლობ~ლნო დედოტ~ლნო მნო გცედ~ვ თუ~ნ ვ~ა პ~ლთა მ~თ დე
დათა ქ~თა რ~რწმ~ნოებარა და რიქსარ~ლრა უ~რრა და გნებავრ
თ გზათა ყ~მთა ცნობაჲ გლ~ცაკირა მჴევლირათა და გასწ
ქოცა რ~ ერერაჲ მორრსლ არრ რ~ლი ყ~ი ჴორჴ~დ ყ~მდა და

მეშინებიან მე შილითა დედირა ყ~რათა რ~კნდ ა~დ მოიცსჱნით
რ~წერელნი და დაწერეთ გლ~ცკი და სდები ცც~რბაჲ ყ~მი: რ~ა ს
წქოდიან ღვილთაცა თუ~ნთა რარწმ~ნოებაჲ თუ~ნი და ღეწქნა
რებაჲ ყ~მი და რ~რწლნი ფ~ირნი რ~ლ გიცილვან:
m~ღნ მრწრატლ მოიცსნერ რაწერელნი რალომე სძარმელმ~ნ
და პერსჟ ავრირვნელმ~ნ: იწქო რიტქ~ად და იგინი წერდერ.
და წ~რმოსთცრა ქ~ი რ~ი ზემოთ დავწერეთ ცცრ~ბაჲ მირ
წ~დირა და ნეტ~რირა და ღევედრა ნეტერა ი~კბ მფდ~ლი რ~ა ღ~დ
იო~რა იგი იქორ ებირკოპოზ:
m~ღნ იოვანე ებირკოპორმ~ნ ღეწირაჲ ჟ~ი და აზიარა წ~დაჲ ნინო ჴ~რც
რა და რირცლრა უ~რრა: და ღევედრა რ~ლი მესტერა ც~თარა უ~რთლდ
1-28 სტრ., 56v
მორსლითგ~ნ მირითმეჭ თოთცმეტ წელრაჭ და უ~რ ამაფლ
ებითგ~ნ რამარ ოცდა თსრამეტ წელრა და დარაბამითგ~ნ წ
ელთა ცსთიათარ რვა არ ოცდა ათვრამეტრაჭ
მ~ღნ ღეიშრნერ ორნივე ერე უ~ლუნი მცცეთა და სძარმო და
ქ~ი უ~რთლი მიცვალებარა მირრა მივიდერ და დამარცერ შ
ლევით ღემორილი გსამი მირი ადგილრ~ვე ზ~ა ერეთირა დაბა
რა ბსდირ~რა რ~ მსნ ითცოვა თჳთ დატლვაჲ მეტირგ~ნ ღეც
ედვითა ფ~ირათა და რიმდაბლირათჳრ უმნა ერე წ~დამ~ნ რ~
ადგილი იგი ღესრ~ცცი იქო და მწსც~რე იქო მეტე და ქ~ნი წ
არყინებ~ლნი მსნ დატლვარა მირრა: ა~დ მცნებირა და ანდე
რშირა მირირა აფრრსლებირათ~რ დატლერ მსნჭ
dა ვ~რ აფარრ~ლა ერე ქ~ი ფ~თივ გ~ნბრშნობილმ~ნ მირიან
მეტემ~ნ გ~ნამტკიცნა ქ~ი უ~რთლი და წერეთი და რ~რწმსნოება
რა ზ~ა რ~მებირა ერთ~რრებირაჲ ფ~თირ~რა დასრ~ბამორა დამბად
ებელრა ქ~ირრა და გ~ნმტკიცნერ რრ~ლრა რ~რწმსნოებ~ჲრა ზ~აჭ
m~ღნ კეირარრა კორტანტინერ რ~ლ წქსა მშევალი შე მირიანი
რი რ~ლრა ერუსა ბაწუარ გამოსზავნა მეტემ~ნ კორტა
ნტინე ნიჩითა დიდითა და მოსწერა ერრეთჭ
mოვრწერ ღ~ნდა ფ~თივ გ~ნბრშნობილირა ყ~მთავე აც~ლ ნე
რგირა მორწმსნირა მეტირაჲ მირიანირრა იქავნ ღ~ნ თ~ა მღჳდ
ობაჲ და რიც~რსლი ვინათგ~ნ იცან ღ~ნ რ~მებაჲ ერთ~რრებაჲ ფ~ი
დასრაბამო დამბადებელი ქ~ირა არფარაჲ მიჴმრ მე ღ~ნგ~ნ მშ
ევალი ა~დ კმა არრ ყ~ნ ღ~რ ღსა მდგომელ~დ უ~ე შე ფ~ირაჲ
პ~ლ ჟ~მთა ღობილი რ~ი გ~ნწკაცნა ჴრნირათ~რ ყ~ნირა და ძ~ი მირი
პ~ტიორ~ნი რ~ი მოცემ~ლ არრ ყ~ნდა წინამშფსრად ყ~ნდა გ~ლითა
მორ~ვთა მირთა და ღსამდგომელობითა ფ~თირაჲ დამბადებლ
ირათაჲ ვიქვნეთ ყ~ნ რიქ~რლრა ზ~ა შმებრივრა ღვილი
ღ~ნი ღენდავე მიმინიჩებიერ იცილე და გ~ნიცარე და ფ~ ირგ~ნ მ
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ოვლინებ~ლი ანგ~ზი მღჳდობირა იქ~ვნ ღ~ნ თ~ა მ~რდირ
გ~ნდევნენ ფ~ნ დამბადებელმ~ნ ეღმ~კი მ~ცთსრი რ~ზფსართაგ~ნ ღ~ნთაჭ
mოვიდა ბაწუარ შე მეტირა მირიანირი და მ~ცული კორტ
ანტინე მეტირაჲ კეირრირა მცცეთარ აფივრნერ რიც~რსლითა მი
რიან მეტე და ნანა დედოტ~ლი და წმადლობდერ ფ~ა ნიჩთა
რრ~ლითა დიდითა მომცემელრა. მ~ღინ მირიან მეტემ~ნ გ~ნარრ~ლა

ეკლერია რაეპირკოპორო და აფარრ~ლა რატტსრ~ბაჲ
მირი მრ~ვლითა დ~ბითა და მოუცევითგ~ნ მირიან მეტირა
თა ოცდა მეცსთერა წელრა მოკსდა შე მირი რევ რიშე თ
რდატ რომეცთა მეტირაჲ რ~ლრა მიეცა მეტობაჲ რიცოცცლერ
ავე თ~რრა და დატლერ აკლდამარავე. რ~ი თჳთ მ~რვე რევრ
აფეღენაჭ და მ~რვე წელიწ~დრა დარნესლდა მირიან მეტე რო
მელიცა აფერრსლაჭ
dა მოიქვანა შე მირი ბაუარ აწა ერერა მე წარვალ ვინა
ცა მოვედ და ვმადლობ მრ~ვლ მოწქ~ლერა ფ~ა დამბადებე
ლრა ცათა და უ~ქნირ~რა რ~ი წ~რტქსენსლი ეღმ~კირგ~ნ მიჴრნა მე.
პირირგ~ნ ძ~ძცეთირა და ფირრ მქო მე მარძ~ნით მირ თ~აჭ
¸~ნ ნანა სკ~თს გცერფა მოცალებაჲ ცც~რბირა ცც~რებირა ყ~მირაჲ ღ~დ გ~ნქ~ვ
რ~მეტო გ~ნში ყ~ნი ორად და მიიფე რამარცავრა ნინორა გ~ნმ
ანათლებელრა ყ~ნრა ჟ~მთა ღეცვალებირათ~რ რ~ა არა ღეი
რქიორ სკ~ე იგი ადგილი რ~ მეტეთა რ~ძდომი არრ ა~დ მწირ
არრ ეგრეთვე და ვედრა ებირკოპორნი რ~ა ადიდონ დ~ბა
მირ ადგილირა რ~ ფირრ არრ პატივირცემარა ც~ შერა თ~რრა
წუსა ღვილო ყ~ო ღეიცვალა ბნ~ლი ყ~მი ნ~თლ~დ და რიკ~დილი
ცცრ~ბად ღ~ნდა მომიცემია გჳრგჳნი მეტობირა ყ~მირაჲ ფ~ნ
დამბადებელმ~ნ ცირა და უ~ქანირმან და გ~ნგამტკიცნერ ღ~ნ
რრსლრა რ~რწმსნოებარა ზ~აჭ
iწსრთიდი ქ~ლადვე მცნებათა შირა ფ~ირათა და დაადგერ
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რ~დ მ~თ ზ~ა და რ~ცელრა ზ~ა უ~რრა რიკ~დილი ცცრ~ბად გჳიყნდენ.
რ~ითა წ~რსვალი ცც~რბაჲ მოიგო და რ~დაცა პოვნე ვნ
ებანი იგი ც~ცცლირ მრ~ცსრებირ~ნი და კერპნი ც~ცცლითა დაწ
ვენ და ნაცარი ღეარს რ~ნი მ~თ ერვიდენ და ერე ღჳლთა
ცა ღ~ნთა ამცენ რ~ მე ვიცი იგი რ~ლ კავკარიათაცა ღ~ავე
დაილევიან: ც~ ღ~ნ ამ~რ ღესდეგ ქ~ითა გ~ლითა ღ~ნითა და თ
ავი ღ~ნი ღევედრე შერა ფ~ირრა და პ~ლ ჟ~მთა ღობილრა გ
ანკაცებ~ლრა და ვნებ~ლრა ჴრნირათ~რ ყ~ნირაჲ და წ~რშფსა
ნ~ბითა პ~ტიორნირა ძ~ირათა რშლო მტ~რთა ვ~ა აუსრ ყსე
სლება გ~ლითა მორ~ვთა მირთაჭ
dა პ~ტივრცემდე რვეტრა მ~რ ცც~ველრა ფ~თივ აფმართებ~ლ
რა და იქ~ვნ ქ~ითრთ რ~რბაჲ ღ~ნი მირა მ~რთ და იქ~ვნ მირლვა
ღ~ნი შილ~დ რ~კნოდ რ~რწმ~ნბარა ზ~ა წ~დირა რ~მებირ~რაჭ da მოაქ
ვანიებია ძ~ი იგი წ~დირა ნინორი რ~ი პ~ლითგ~ნ აუსნდა და ყა
მოწკიდა გჳრგჳნი რ~მეტო ძ~ა მ~რ და მოიქვანა შე თ~რი ბა
წუარ და თ~ვრა მირრა გ~მორაცა რ~ცე ძ~ირაჲ და აფიფო გ
ვირგვინი ძ~ირგ~ნ და დადგა თ~ვრა ზ~ა შირა თჳრირ~რა და ა
ფერრ~ლა მირიან მეტე და დაეტლა ზემორა ეკლერიარა რ
აღსალრა რსჱტრა რამცრით კერშო და მ~რ რჱტრა ღ~ა არრ ნ~წილი ფ~თივ აფმართებ~ლ
ირაჲ რსეტირა და მეორერა წელრა მოკსდა ნანა დედო
ტ~ლი და დაეტლა მ~რვე რსჱტრა დარ~ვლით რადა მი
რიან მეტე დამარცსლ იქოჭ
mეოცდა ცსთე მეტე ბაუარ შე მირიანირი ცორროიანი ჭ
da დაძდა მეტედ შე მირი ბაუარ და იქო მორწმსნე ვ~ა მამაჲ

მირი და ამან მოაუცივნა სმრ~ვლერნი კავკარიანნი
რ~ნი ვერ მოეუცივნერ მ~მარა მირრაჭ
dა ღთავარდა ღ~რ მირრა და რომეცთა მტერობაჲ რ~ რომეცნი
ბაწუარრ შმირ წსლრა რევირ შირა თრდატ რომეცთა მეტირაჲ ა
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რსლირ წსლირა მეტობარაჲ ლამოდერ უართლრჭ
x~ ერე ბაუარ ეზრაცა რპარრთა მეტერა მ~მირ შმირ წს
ლრა მირრა და დაემოქსრა და გასცვალა უ~ქნაჲ და
რიშერა მირრა ტეროზრ რ~ლრა წუსნდა რანი ბარდავამ
დირ მოცემსლ~დ მირიანირგ~ნ და მირცა მირ წილ რ~მღჳლდითგ~ნ
მიფმართ უ~ქნაჲ ვ~ე თ~ვამდე აბოცირაჭ
mაღინფა ნ~თლ იფო ტეროზ და ერმ~ნ მირმ~ნ და მოირთერ
შ~ლი ცსარროთაგ~ნ დაეწქვნერ რომეცთა ძავაცეთრ
რშლიერ და აოტნერ რომეცნი მ~ღინ მეტემ~ნ ბაუარ ღსა
მდგომლობითა ბერშენთა მეტირაჲ და რპარრთა მეტირა
თა დაწერა ჴ~ლით წერილი შმირ წსლთა მირთა და დ[....]
ირა მ~თირა რალომერ ვ~დირ იქორ ნ~თერ~ვი ბაუარირი რ~ლ
ეშლორ პქრობაჲ მეტობირა მ~თი იქორ მეტობაჲ არა
ოდერ შებნონ მეტობაჲ ნ~თერ~ვთა რევირთაჭ
mაღინფა მოიქსანნა შმირ წსლნი მირნი და მირცა კსცეთი
და დარცნა რსრთავრ ერირთ~ვად ამან ბაუარ ქ~ნი დფენი
ცც~რბირა მირირ~ნი დიდრა რ~რწმსნოებარა ღ~ა აფარრ~ლნა და
გ~ნამრ~ვლნა მფდელნი და დიაკონნი ქ~ა უ~რთლრა და
რანრა ღ~ა ეკლერიათა მრ~ცსრ~დ ამან აფაღენაჭ
ეკლერია წილკნირა: მოკსდა და დაეტლა შმარავე თჳ
რრა თ~აჭ
mეოცდა ეუვრე მეტე მერ~მე მირდატ შე ბაუარირი ცორროიანიჭ
da დაძდა მეტედ შე მირი მირდატ და მეტობდა დიდრა რ~რწ
მსნოებარა ღ~ა და მ~ნ აფაღენნა ეკლერიანი:
tსცარირრა ციცერა ღ~ა რ~ ჴევრა კლარძეთირ~რა არა იქო
ეკლერია და მსნ ღ~ა დაადგინნა მფდელნი მოშფსრად კ
ლარძთა და წმატა ღენებაჲ და ღემკობაჲ ერსღე
თირა და წსნდირა ეკლერიათაჭ
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m~ღინ ამირ მირდატირ მეტობარა იწქერ უ~რთველთა რსჱტ
ირა ცცოველირგ~ნ ნ~წილირა გ~მოფებად და უმნად ძსარა
და რ~ დიდნი რ~რწნი და კსრნებანი იუმნებოდერ რადაცა
იქვირ ნაწილი რსჱტირა ცცოველირა და არა აქენებდა
მირდატ მეტე ნაწილირა გაფებად რ~ ებირკოპორმანცა ჩ~ტ
მან იაკობ ეგრეთვე ძერ იყინა და თუსა მინიჩებ~ლ არრ
ო~ირგ~ნ და ძერ არრ რსჱტირა მირ ფ~თივ აფმართებ~ლირა
უმნა რ~ცედ ძ~რაჲ და გ~ნეტინა ქ~ლთა ადგილთა უ~რთლი
რათა ნაწილი რსჱტირაჲ მირ ცცოველირაჭ
m~ღინ ამან მეტემ~ნ მირდატ მირვე რსჱტირგ~ნ ღეუმნნა ძ~რნი

და ერთი წ~რგზავნა ერსღეთრ და რ~ი დარყა რსჱტირგ~ნ
მირ ცც~ველირა მ~რ გ~რემო უმნა უვით კირითა პ~ლ რსჱტი
რაჲ ოდნად და თ~ვრა ზ~ა მირ რსჱტირ~რა აფმართა იგი შე
ლი გ~ნმან~თლბელი და ქ~ნი დფენი ცც~რბირა მირირ~ნი სღტო
თველად აფარრ~ლნა რ~რწმ~ნოებარა ღ~ა დიდრა: და მირრა ზე
მოკსდა ia±~b ებირკოპორი და დაძდა i~b რომეცი ნერრე
კათალიკოზირა დიაკონიჭ და მოკსდა მირდატ მეტე:
mეოცდა ღვიდე მეტე ვარაზ ბაუარ შე მირდატირი ცორროიანიჭ
da დაძდა შე მირი ვარაზბაუარ: და ღეირთო ცოლი ა
რსლი თარდატირი რევირ შირა მირიანირ შირ წსლირაჭ
მორწმსნე და კ~თლ მოუმედიჭ
[…………..]
[……………………….]
[……………….]
[…………………………]
[………………………………]
[……………………………..]
[…………………………]
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იქო ერე სღვილო რ~ არა ერსა შე წსლი და ევედრ
ებინ ფ~ა მ~რცვითა და მჴსრვ~ლედ ვედ~ებითა რ~ა ფირრ
იუმნერ იგი მიცემ~დ შირა რ~ირაცა მიმთცსჱვად ფირრ იუმნა
რ~ ჟ~ა რ~ლრამე მომ~ვლი უ~ქნათაგ~ნ რ~მეტოდ მირდა მცცე
თად მწსცრი დაივანა კიდერა დიდირა მირ მდინარირ~რა რ~ლრა
მტკსარ ეწოდებირ. და ვ~ა აფარრ~ლა მწსცრირა ლ~ცვა
რ~ა მიიშინორ რ~ თჳნიერ ლ~ცვირა არა ოდერ ირერირ არცა მ
იიშინირ ამ~რ ლ~ცვარა ღინა გ~მოსყნდა ანგ~ზი ნ~თლირა ბრწქი
ნვალე რ~ირა ცილვარა ღეღინდა მეტე. ც~ მ~ნ რუ~ა ნს გეღი
ნინ ჵ მეტე რ~ ღეირმერ ვედრ~ბანი ღენნი წ~ე ფ~თირა და მოგეც
ერ შე რ~ი იქორ დიდ და რრ~ლ წ~ე ფ~ირა და კ~ცთა და მრ~ვა
ლნი ერნი ფ~ირა მოაუცივნერ: და ვ~ა გ~ნიფჳშა მეტემ~ნ მ
ციარ~ლი რ~ლითა ადიდ~ბდა ფ~ა. და ღ~დ მცირედირა მისდგა ც
ოლი მეტირა: და სღვა მ~რ შე და დიდი რიცარ~ლი ქსჱრ მეტემ~ნ
ქ~ით რ~მესტოთ მირით~რთ ჟ~ა მ~რ ღობირა მირირ~რა. და ნ~თლრც
ერ რ~ცელრა ზ~ა წ~ირა რ~მებირ~რა და სწოდერ რ~ცელდ მსრვან
ორ. ერრეთ ანგ~ზირა ცარებითა იღვა წ~და ერე ვ~ა რ~მოელ
და ერემია. და რ~ღოთაგ~ნვე წ~და იუმნა ვ~ა დიდი წინა მორ
ბედი. და ვ~რ მიეცა რ~რწავლოდ მცირედთა ჟ~მთა დაირწ~ვლა
ქ~ივე წერილი და გ~ლირ ჴ~ირ ქოტით აფმოიკითცავნ და იწ
სრთინ დფე და ფ~მე. რ~ ტრთცილ იქო და მაცჳლ გონებითა
და მადლი ფ~ირა იქო მ~რ ზ~აჭ
¼~მთა მცირირა თეოდორი ბერშენთა მეტირათა იუმნა მ
ტერობა ბერშენთა ღ~რ და რპარრთა. და მეტემ~ნ თეოდო
რი მოღიღმ~ნ სკ~ჱ ნს სკ~ჱ ღეერთნენ უართსჱლნი რპარრ
თა და იშლინენ ბერშენნი ამირთ~რცა მორთცოვა რიქ~რლი უ
ართველთ მეტერა და სმეტერირა რიმტკიცირათჳრ მშევალ
ნიცა რთცოვნა. ც~ რ~ა არა გ~ნიწვალნენ უ~რთველნი ბერშ
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ენთაგ~ნ ქ~ლი რ~თცოველი ბერშენთა მეტირა აფსრრსლა

მეტემ~ნ უ~რთველთამ~ნ და წ~რმოავლინა და წ~არმოავლი
ნა] შე თ~რი მსრვანორ ათორმეტირა წლირა მშევლათ
უალაუად კორტანტინეპოლედ რც~ათა თ~ა რეტე წსლთა
მრ~ვლითა პ~ტივითა და დ~ბითა. და ვ~ა მიიწინერ და ცნა მე
ტემ~ნ თეოდორი: მრ~ვლითა მლევანებითა აფიქვანა რ~მე
სტოდ პალატად. და ცილვარავე თ~ ა ვ~ა ფთივ მონიჩე
ბ~ლი შე მ~თი ერრეთ რ~რვილით და რიქ~რლით და ამბორირ
ქოტით მოიკითცერ მეტემ~ნ თეოდორი და მესფლემან მირმან
ევდსკია ქ~ირა თ~ა რ~მესტორა მ~თირა: ვ~ა იცილა ქრმამან
მ~ნ მსრვანორ მეტე და დედოტ~ლი და ქ~ი პალ~ტი რ~ იქ~ნერ დი
დრა ღ~ა ფირ მრ~ცსრებარა მ~რცვითა ლ~ცვითა და გლ~ცკთმოწქალ~ბითა
aმან სტრორად გ~ნამრ~ვლა მოფვ~წება: მარცსა ტ~დი მფჳ
შ~რება სზომო. ლ~ცვა დასცცრომელი. გლ~ცკთ მოწქ~ლ
ება რიმღჳდე რიქ~რლი რ~ციერ~ბა მოთმინება და ქ~ნივე ნ~ქტნი
რ~ლირ~ნი ღეიტკბნა რ~ლ არიან წ~ნი რ~თნოებანი: რიტქჳრა ებრ
წ~ირა მ~ცუ~ლირა. ც~ სმეტერ და საფრერ ქ~ირა მოიგო რიწ~ე რ~ლ
ირა და ჴ~რცთა ვ~ა დიდმ~ნ ი~რბ. ც~ მცირეთა ჟ~მთა ირწავა
ენა ბერშსლი და ქ~ივე რწ~ვლსლება რაეკლერიო და
რატილოროტორო. ეგრეთვე წ~რვიდა რ~ჲ იჱ~ლმად რატლ
ავრა ო~რ~რა მიიწია და მსნ აკვეცილ იუმნა მონოზნე
ბად და სწოდერ: მსრვანრ რ~ცელით პ~ე. ირწავა ენა
და რწავლსლ~ბა არსრებრივი ვ~დირ სკჳრდა ქ~თა რიტ
რთცილე და რიმაცჳლე გონ~ბირა მირირა. ც~ დფითი დფე პა
ლატით მოცემ~ლრა როჩიკრა გლ~ცკთა გ~ნსქოტდა ემორა
ტლარი ტიცცელი და მუირე უსჱღე კერშო რ~მესტოთა
ღერამორელთა. იმარცავნ იგი ორ ორით რ~მ რ~მით და სტრ
ორფა ღჳდესლით. რ~ იქო დიდი წ~და წ~ე ფთირა და იუმნა
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ყვენებითა და ბრშანებითა ურითა ეპირკოპორ მოწამირა
რ~ არავინ ღემშლებელ იქო უებად მირრა გ~რნა გრიგო
ლი დიალოფი პატრიაუი რომირა რ~ლ აფწერა უება
მირი წიგნრა ღ~ა თჳრრაჭ
x~ ყსენ პირველრ~ვე რიტქ~არა მოვიდეთ ვინათგ~ნ ერე ვარზა
ბაუარ დაღთა სშეოდ ღეიქვარა რ~ტელი ერე და მიდრკა
კ~თლირგ~ნ და ღეირთო რცვაცა ცოლი შირ წსლი ტერ
ოზირი მირიანირ არსლირნი: და სღვნა ტეროზირ შირ წ
სლმ~ნ შე რ~ლრა ერუსაჭ ტარრმან ც~ რევირ შირ წსლ
მან რ~ი პ~ლ ვაცრენე ორი შენი რ~ლთა ერუვაჭ მირდატ
და თარდატჭ eრე ვარზაბაუარ მეტე იქო კ~ცი სრწმ
სნო და მოშსლე რძ~ლირა და ვერ იკადრებდა ერირა
გ~ნ გ~ნცცადებად რძ~ლირა რიშსლილირა: რ~ მოუცესლ იქო
უ~რთლი დიდრა რ~რწმსნ~ბარა ღ~ა იქ~ნერ აზნასრნი და ქ~ი ე
რი უ~რთლირაჲჭ
da ერე ვარაზბაუარ ღიღირა მ~თირგ~ნ ვერ გ~ნაცცადებდა.
დატევებარა რძ~ლირ~რა: არაჲ რადა აფაღენა ეკლერია
და არცა წმატა აფღენებ~ლრა. და ქ~ითვე იუცეოდა სღძ
სლოდჭ ამირრა ზე გ~მოგზავნა რპარრთა მეტემ~ნ ერირთ
ავი რპითა დიდითა რომეცთა და უ~რთველთა ზ~ა ცარკი
რა დადებად: მ~ღინ რომეცთა მოგზ~ვნერ ვარაზ ბაუარირრა

მ~ცული და წუ~ერ რ~ა ღეკრბერ და მოირთონ შ~ლი ბერშე
ნთგ~ნ და გ~ნსცსნენ კ~რნი კავკარიანთანი გამოიქვა
ნნერ ოვრნი და ლეკნი და წინა აფსდგერ რპარრთა:
და წ~რყინებ~ლნი თჳრნიცა ეტქ~დერ წინა აფდგ~მარა რპარრთარაჭ
aრაჲ ირმინა არცა რომეცთა არცა წ~რყინებსლთა მირთა რ~
იქო იგი ყკენი და მოღიღი სკსძდა ჴევრა იგი კ~ცეთირ~რა და
აფაღენა ციცე ჴიდარრ და გ~ნამაგრნა ციცე უ~ლუნი და სბრ
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შანა ქ~თა რ~ა დამალნერ ძ~ნი:
dა მოვიდერ რპარრნი პ~ლდ რომცითრ და მოაოჴრერ და ღ
ემოვიდერ უ~რთლრ აფაღენა ერირთ~ვმნ რპარრთამ~ნ
ტტილირი. კ~რთა ღ~რ ციცედ მცცეთირა: მ~ღინ ვარზაბაუარ
ეზრაცა ღევრდომით და ითცოვა მღჳდობაჲ ც~ ერირთა
ვმ~ნ რპარრთამ~ნ წუ~ა მ~რ პ~დ მომეც რანი და მოვაკანი
რ~ რაზფვართა რპარრეთირაჲგ~ნი არრ და მ~თი არრ რანი
რ~დ ღვილნი არ~ნ რპარრთა მეტეთ~ნი და რცენან რ~ქდართა
მ~თთა მ~თთარა და თუ~ნდა კმა არრ უ~რთლი რ~ნი ნაღობნი
ც~რთ მჴევლირ~ნი გაუსნდერ სკსჱ უ~რთლი და ცა
რკრა მირცემდით მეტეთა ცსარროანთაჭ
m~ღინ ვარზაბაუარ ვერფარაჲ პარსცი მისგო ღიღირგ~ნ
დიდირა მირცა რანი და მოვაკანი და გ~ნწკსჱთა ცარკი.
ც~ მ~ნ ერირთ~ვმნ მირცა ციცე ტტილირ~რა და წ~რვიდა მიე
რითგ~ნ იუმნნერ მოცარკე: ამირა ღ~დ გ~ნსდგერ კლ~რძნი
ვარზაბაუარრ და მიართსნერ ბერშენთა და დაი
პქრერ ბერშენთა თსცარირი და ქ~ი კლარძეთი ზფ
სითგან არრიანთამდეჭ
dა დარყა ვარაზბაუარრ უ~რთლი თჳნიერ კლარძეთი
რა და წერეთი და ეგრირი მ~ნვე ერირთავმ~ნ რპარრთ
ამ~ნ წარიქვანნა ტქსედ ღვილნი ტეროზირნი. არსლირ
წსლნი მირიანირნი მორწმსნირა მეტირ~ნი და უ~ქანირა მ~თი
რა რაზფვარი უ~რთლირა მორცა ვარაზბაუარრვე და
მოკსდა ვარზაბაუარ და დარყერ შენი მირნი რ~მნი წვრ
ილნი რ~ლნი ვერ იპქრობდერ მეტობარაჭ
mეოცდა რვა მეტე თარდატ რიმამრი ვარაზბაუარირა ცორროიანიჭ
m~ღინ წ~რყინებ~ლთა უ~რთლირათა ზრაცვაჲ ქვერ და და
რსჱრ მეტედ რიმამრი ვარაზბაუარირი შე რევირა შირ
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წსლი მირიანირა კ~ცი მოცსცებ~ლი რ~ცელით თარდატ
და მირცნერ ღვილნი ვარაზბაუარირნი რაზრდოდ არს
ლირ წსლნი მირნი: და მერ~მერა ღვილრა მეორირა ცოლირ~რა
ზრდიდა რ~მღჳლდირაჲ ერირთ~ვი რ~ლრა ერუსაჲ რ~ცელით ტარრმანჭ
x~ მეტობდა ერე თარდატ მოცსცებსლი კ~თლ~დ და იქო
კ~ცი მორწმსნე ბრშენი და გონიერი ამან რიბრშნითა
თჳრითა დაჲმღვიდნა რპარრნი გ~მოაყინნა ძ~რნი და ღეწკა
ზმნა ეკლერიანი: ამირ ზე მოკსდა ებირკოპორი იობ და

დარსა მირ წილ: ელია: და ცარკრა მირცემდა რპარრთა
მეტერა: და მ~ნ გ~მოითცოვა რსრ თ~ვი და აფაღენა ეკ
ლერია და მანვე აფაღენა ნეკრერი: და მეტობდა სღ
ტოთვლად: და მოკსდა რ~რწმსნოებარა ღ~ა დიდრაჭ
მეოც და ცცრა მეტე მეოთცე ტარრმან შე ვა
რაზ ბაუარირი ცორროიანიჭ
და დაძდა მეტედ შე ვარზაბაუარირა შირ წსლირ წსლი
ტეროზირი რ~ლრა ერუსა ტარრმან. რ~ იგი სცსცერი იქო
შმათა და მოკსდა ელია ებირკოპორი და დარსჱრ რჳმონ:
ერე ტარრმან იქო კ~ცი მორწმსნე მჴედ~რი ღემმართებელი
ეზრაცა მეტერა ბერშენთარა ითცოვა მირგ~ნ ღეწევნა
აფსრრსლა თცოვაჲ მირი კეირარმანჭ m~ღნ გაჲდგა რპ
არრთა აფარაჲ მირცა ცარკი და გ~ნამრვლნა ძ~ი და გ
ანააცლნა ეკლერიანი ქ~ა უართლრა ღ~ა აფაღენა ეკლერია
ბოლნირრა და მცირედ ჟამ მეტობდა და მოკსდა:
მეოცდა ათე მეტე და მეოთცე მირდატ შმა ტარ
რმან მეტირა ცორროიანიჭ
და დაძდა შმაჲ მირი მირდატ მეტედ არსლირ წსლი
თარდატირი შე ვარაზბაუარირი მამსლად ბაუარიანი:
დედსლად რევიანი ორთ~ვე მირიანირ შეთა ნ~თერვი
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და იქო ერე მირდატ კ~ცი უველი მჴედ~რი და ღემმართ
ებელი სრწმსნო და სღიღი ფ~ირა ლაფი და ამპა
რტავანი და მინდობილი მჴედრობარა თ~რრა და არაჲ
წმრ~ცსრა მ~ნ ფ~ა არცა აფაღენა ეკლერია არცარაჲ
წმატა აფღენებ~ლთა და რილაფითა მირითა მტ~რ ეუმ
ნა ბერშენთა და რპარრთა. ბერშენთგ~ნ ეშიებდა კლ
არძეთრ რაზფვართა უ~რთლირათა. ც~ რპარრთა ა
რა მირცემდა ცარკრაჭ
m~ღინ რპარრთა მეტემ~ნ გ~მოგზავნა ერირთ~ვი რ~ლრა
ერუსა სბარაბ რპითა შლ~რითა მირდატირ ზ~ა: მ~ღინ მი
რდატ რილაფითა თ~რითა არაჲ წრიდა რიმრ~ვლერა რპ
არრთარა მცირედითა რპითა მიეგება გარდაბანრ ეწ
ქო აოტერ და ღეიპქრერ რპარრთა წქობარა ღ~ა ღემო
ვიდერ უ~რთლრ დაიპქრერ უ~რთლი რპარრთა გ~ნრ
ქსნერ ეკლერიანი დამალერ ძვრები უ~რთლირათა და
ქ~თა ღ~ა ეკლერიათა უ~რთლირათა ც~ცცლირ მრ~ცსრთა
რპარრთა აფაგზნერ ც~ცცლიჭ x~ ნათერ~ვნი უ~რთ
ლირა მ~ტეთანი დარყერ ჴევრა კ~ცეთირარა და რჳმონ
ეტირკოპორი მ~თ თ~ავე ც~ მირდატ წ~რიქვანერ ბაფდადრ
და მსნ მოკსდა ღ~დ რამირა წლირა სცოლო იუმნა მ
ეტე რპარრთა რ~ აფსდგერ მტერნი აფმორ~ვლითჭ
m~ღინ ღეითუსნერ აზნასრნი უ~რთლირ~ნი მოიქვანერ და
დარვერ მეტედ მცცეთარ შე მირდატი მეტირა წარტქს
ენილირა რ~ცელით არყილჭ
mეოც და ათერთმეტე მეტე არყილ შე მირდატ მე

ტირა ცორროიანიჭ
aმან არყილ მოიქვანა ცოლი რ~ბერშნეთით ნ~თერ~ვი
ივბიმიანორ მეტირაჲ რ~ცელით მარიამ და გ~ნაცცადა
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მტერობაჲ რპარრთაჲ გ~მოაყინნა ძსარნი და ღეამკსნა
ეკლერიანი მორრნა და გ~ნარცნა ქ~ნი ცეცცლირ მრ~ცსრნი რ
აზფვართგ~ნ უ~რთლირათა მოირთო შ~ლი რ~ბერშნეთით
წარშფსანებითა ძ~ირათა იწქო ბრშოლ~დ რპარრთა.
მ~ღინ ერირთ~ვი რპარრთა მეტირაჲ რ~ი ერირთაობდა რანრ.
და მოვაკანრ ვ~ე არყილირ მეტობამდე. მირივე გარაგე
ბელი იქო უ~რთლი ამ~ნ ღეკრიბა რპაჲ რანირაჲ და მოვ
აკანირაჲ და ადარბადაგანირაჲ და მოწმართა არყილრჭ
x~ არყილ რ~რბითა და მინდობითა ფ~თირათა მიეგება რ~ზფვარ
თა ზ~ა უ~რთლირათა და რანირათა ეწქო მსნ მდინ~რერა
ზ~ა ბერდსძირ~რა და შ~ლითა პ~ტიორნირა ძ~ირათა მორრნა.
და ტქსე ქსნა ღევიდა რანრ და წ~რმოტქსენა და მო
ვიდა ღ~ა გ~ნმარძსებ~ლი გ~ნავლინა უად~გნი ქ~რა უარ
თლრა ღ~ა და წუ~ა ქ~თაჲ არა შ~ლითა ყსჱნითა არცა
რიმჴნითა არცა რიბრშნითა არცა რიმრ~ვლითა რპათა
თა ვრშლეთ მტერთა ა~დ ძ~ითა ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რ შ
ირა ფ~ირათა რ~ნ მოგსცა წინამშფ~რად და რ~ჩსრვე
ლად ძ~ი მირი პ~ტიორ~ნი აწ ქ~თა უ~რთველთა ადიდეთ
რ~მებაჲ ერთ~რრებაჲ ფ~თი დასრაბამოჲ დამბადებელი
ქ~ირაჲ ღეწირეთ მადლობაჲ და მტკიცემცა არ~ნ გ~ლნი თუ~ნნი.
რ~რწმ~ნბარა ზ~ა რ~მებირა წ~ირრა და ქ~თა უ~რთველთა ღეწ
ირერ მ~დლობაჲ ფ~ირა მ~რთ და გ~ნაჲცლნერ ეკლერიანიჭ
m~ღინ არყილ მეტემ~ნ აფაღენა ეკლერიაჲ რტეტან წ~ირაჲ
მცცეთარ კ~რთა ზ~ა არაგჳრათა რადა იქ~ნერ კსბონი
მტკიცენი რაბრშოლნი რ~ნი მ~რვე აფეღენნერ ერსა არყი
ლრ შე და სწოდა რ~ცელი მირდატ და აფიზარდა ერე
მირდატ და დადგა წარაკრა მ~მაკ~ცობირ~რა იქო მორწმ~ნე
და ფ~ირ მრ~ცსრი ვ~ა მ~მაჲ მირი და იქო იგი უველი და ღე
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მმართებელი ამან სმეტერ~დ სწქო ბრშოლ~დ რპარრთა
ღერლვად და ტქსენვად რანრა და მოვაკანრა რ~ მ~რ ჟ~ა
ღ~ა სცილო იქო მეტე რპარრთაჲ წბრშოდა იგი წინდ
ოთა და რინდთა და აბაღთა და ვერ ღემშლებელ იქო
რპირა დიდირა გ~მოგზავნარა და რპათა რანირა და მო
ვაკანირათა და ადარბადაგანირათა ემშლ~ვრებოდერ
უ~რთველნი წინამშფვ~რ ეუმნირ მირდატ რპათა მ~მირა თჳ
რირათა და მ~რდირ რტქსენვიდა რანრა და მოვაკანრა მ~რ
ჟ~ა ღ~ა იქო ერირთავ~დ რანრ ბარზაბოდ ვეროდერ წინა
აფსდგებოდა იგი ა~დ გ~ნამაგრნირ ციცენი და უ~ლუნი.
და ღერლვარა უ~რთველთარა რანრ რადაცა ეწ
ქვნიან რპარრნი ნაწქსჱდთა ლ~ღურირათა მტქსენვა
ლთა უ~რთველთა მ~რდირ რპ~რრნი იშლეოდიანჭ
x~ ბარზაბსდ ერირთ~ვრა რანირ~რა ერსა არსლი უმნსლ
კ~თლი ღსჱნიერი რ~ლრა ერუსა რაგდსცტ სთცრერ მ

ირდატრ შერა არყილირრა რიღსჱნიერე მირი და რმენითა
რიღსჱნიერირა მირირ~თა ტრტიალ იუმნა მირდატ მირ ზ~აჭ მო
აჴრენა მ~მარა თჳრრა ვევედრ~ბი მეტობარა თუ~ნრა მო
მგსარე ცოლ~დ ყ~მდა რაგდსცტ არ~ლი ბარზაბოდირი
და ღევუმნათ ყ~ნ ღ~რ მღჳდობაჲ. დაფათს შ~ლითა უ~რი
თა ყ~ნ ვართ მშლ~ვრნი ა~დ ვერ წავიცვამთ ყ~ნ
ციცეთა და უ~ლუთა რანირათა ნს სკსჱ იცალორ მე
ტემ~ნ რპარრთმ~ნ და იშიორ ყ~ნ ზ~ა ღსრი და მოაო
ჴრნერ ეკლერიანი და რაზფვარნი ყ~ნნი აწ ამითფა
გ~ნუარდერ მტერობაჲ ყ~ნი და ყ~ნთჳრ რაცა მოაჴრენორ
მეტერა რპარრთარა სრმენრ იგი და ამით მტკიცედ
და ღესრქევლად ვიპქრნეთ რაზფვარნი უ~რთლირ~ნი.
და გ~ნმტკიცნერ რძ~ლი უ~რი უართლრ და არფარა ღეიუ
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მნარ გ~ლრა უ~რთველთარა იჩსი და გმობაჲ რძ~ლ
ირა უ~რირაჲ და მშლ~ვრებირათ~რ რპარრთარაჭ
eრე ქ~ი მირდატ რიქვარ~ლირათ~რ მირ უ~ლირა თუსა: მ~ღინ ა
რყილ მეტემ~ნ აფსრრსლა თცოვა მირი: წ~რგზავნა
მოციუსლი ბარზაბსდირრა და ითცოვა არ~ლი მირი
ცოლად შირა მირირაჭ
x~ ბარზაბსდ გ~ნიცარა რიცარ~ლითა დიდითა: რ~ მოოჴრებ~ლ
იქო უ~ქანაჲ მ~თი და ღერჩირდებოდა: ითცოა ტიცი და აფთუმაჲ
მღჳდობირთ~რ და მირცერ ტიცი მღჳდობირათჳრჭ
dა მორცა მ~ნ არსლი თჳრი ზითვითა დიდითა მოიქვანერ
მცცეთარ და უმნერ უორწილი ღსებაჲ და გ~ნცცრომაჲ: დფ
ეთა მრ~ვლთა: და მირცა მეტემ~ნ რ~მღჳლდე შერა თჳრრა.
რაერირთავოთა მირითა და მსნ დარცნერ მირდატ და რაგდსცტჭ
x~ ამან რაგდსცტ დედოტ~ლმნ გ~მოიკითცა რძ~ლი უ~რი: რ~ უმარმ~ნ
მირმ~ნ მოწგსარნა კ~ცნი რძ~ლირა მეცნიერნი და სთარგმ~ნერ.
რაც~რებაჲ ო~ირ ა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რი და ამცილერ ვ~დ ჩ~ტი ფ~ი უ~ე
არრ რ~ი განკ~ცნა ჴრნირ~თჳრ ყ~ნირაჭ
m~ღნ რაგდსცტ გ~ლირ ჴ~ჲ ქო და ცნა რძსლი ჩ~ტი: დასტ
ევა ც~ცცლირ მრ~ცსრებაჲ და ნ~თლ იფო და იუმნა მორ
წმსნე და მ~ნ აფაღენა რიონი რ~მღჳლდირაჭ
ამირ არყილირ ზე გ~რდაიცვალნერ რ~მნი ებირკოპორნი ი~ე
გრიგ~ლი და ბარილი და ბარილირა ღ~დ ამანვე არყილ
დარვა ებირკოპორი რ~ლრა ერუსა მობიდან ერე იქო
ნ~თერ~ვად რპარრი აყსჱნებდა იგი მ~რთლ მ~დიდებლო
ბარა. ც~ იქო ვინმე მოგსი სრძ~ლოჲ ღემღლელი წე
რთაჲ და ვერ სგრშნა არყილ მეტემ~ნ და შემ~ნ
მირმ~ნ სრძ~ლბა მობიდანირი ა~დ წგონებდერ რ~რწმ~ნოდ
და ვერც გ~ნაცცადებდა მ~ღინ უად~გებარა რძ~ლირა მირირ~რა.
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ღიღირგ~ნ მეტირა და ერირა: ა~დ ტარ~ლად წერდა წიგნებრა
ქ~ირა რ~ცთსრებირ~რა რ~ლი ღ~დ დაიწვა ქ~ი წერილი მირი.
ჩეღმარიტმან ებირკოპორმ~ნ მიუელ რ~ი გ~ნიკსჱთა კადრებ
ირთ~რ ვ~ცტანგ მეტირაჭ

x~ ამან არყილ მეტემ~ნ ქ~ნი დფენი ცცორ~ბირა მირირ~ნი აფარ
რ~ლნა რ~რწმ~ნოებარა ღ~ა რ~მებირა წ~რრა ეკლერიათა ღენ
ებარა და ქ~რა უ~რთლრა ღ~ა გ~ნამრ~ვლნა მფდ~ლნი და
დ~კონნი მრ~ცსრნი ეკლერიათანი: და მოკსდა: და მეტე
იუმნა მირ წილ შე მირი მირდატჭ
cც~რბაჲ ვაცტანგ გსრგარლირა მღობ~ლთა და ღ~დ
თსით მირი დიდირა მირ და ფ~თირ მრ~ცსრირა მეტირაჲ
რ~ი სმეტერად კ~ცთაგ~ნ გ~ნთუმსლ~დ გ~მოყნდა ქ~თა მე
ტეთა უართველთარაჭ
მეოცდა ათ ორმეტე მეტე მეცსთე მირდატ შე ა
რყილ მეტირა ცორროიანიჭ
da მეტობდა იგი ვ~ა მ~მაჲ მირი დიდრა რ~რწმ~ნოებარა ღ~აჭ
mისდგა დედოტ~ლი რაგდსცტ და ღვა არსლი და სწო
დერ რ~ცელი ცსარანშე კ~დ ევედრებოდერ ფ~ა მეტე მირდატ
და დედოტ~ლი რაგდსცტ რ~ა მირცერ შე: ღ~დ ოთცირა წ
ლირა მისდგა რაგდსცტ და ღვა შე. და სწოდა რ~ცე
ლი მირი რპარრსლ~დჭ ვარან ცსარროთგ~ნ ც~ უ~რთსლ~დ
ეწოდა ვაცტანგ:
a³ივრნერ რიცარ~ლითა მღობ~ლნი მირნი ღობარა ქრმირა ვ
აცტანგირრა: და გ~ნავლინერ მაცარობ~ლნი ქ~თა თ~ა ე
რირთ~ვთა და გ~მოიფერ ცსარტაგი დიდ შ~ლი ოურო
და ვეცცლი და გ~ნსქსჱრ გლ~ცკთა და ღეწირერ მა
დლობაჲ ფ~თირა მ~რთ ლ~ცვითა და ფ~მირ თევითა
დფეთა მრ~ვლთა: და ღ~დ ამირრა მოცადნა მეტემან
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ქ~ნი წარყინებ~ლნი უალაუად და დფეთა მრ~ვლთა ქო პ
სრობაჲ და გ~ნცცრომაჲ და ევედრებოდერ ქ~ნი ფ~თრა
აფზრდირა თ~რ ქრმირა ვაცტანგირრაჭ მოითცოა მეტირ~გნ რ~ზ
რდელ~დ რასრმაგ რპარპეტმ~ნ ვაცტანგ დიდითა ვედრებითაჭ
x~ მიანიჩა მეტემ~ნ და მირცა შე მირი ვაცტანგ რასრმაგრ
რპარპეტრა რაზრდელ~დ: რ~ წერი იქო რ~ა ღვილნი მეტე
თანი წ~რყინებ~ლთა რ~ცლრა აფიზ~რდნენ: ღ~დ ამირრა მეე
უსრერა წელრა ღვა რაგდსცტ არსლი რცვაჲ და ს
წოდა რ~ცელი მიწრანდსცტ და მოითცოა იგი რ~ზრდოდ.
რპარალარმ~ნ კარპირმ~ნ და მირცა იგი მეტემ~ნ და წ~რი
ქვანა უ~ლურა კარპირარა და იზარდებოდა მსნჭ
¸~დ ამირრა წელრა მეორერა მოკსდა მეტე მირდატ დარყა
ვაცტანგ ღვიდირა წლირა ქრმაჲჭ
mეოცდა ათ რამ მეტე მეტე ვაცტანგ შე მირდატირი
ცორროიანიჭ
m~ღნ რაგდსცტ დედოტ~ლი ღეშრწსნდა მ~მირა მირირა ბარ
ზაბსდირგ~ნ ნს სკსჱ ღსრი იგორ მ~მამ~ნ ყ~მმ~ნ ნაუ
მრირ თჳრ მამამთილირა და უმრირა ყ~ირა: რ~ლ ეგოდენნი
ბ~როტნი მოაწივნერ მ~რ ზ~ა ნს სკსჱ ღსრი იგორ ყ~მ ზ~ა.
დატევებირთ~რ რძ~ლირა და წ~რწქმიდორ ღვილი ყ~ი გ~ნრ
ქსნარ უ~რთლი და რძ~ლი უ~რი წარწქმიდორ:

eრე ქ~ი მოიგონა და ღთავარდა მწსცარებარა ღ~ა დიდრა:
ევედრებოდა ფ~თრა და გ~ნიზრაცა წარრვლაჲ წ~ე მ~მი
რა მირირა და ღევრდომაჲ მირი მოიქვანნა ქ~ნი ერირ
თ~ვნი რპაჲ რპეტირა თ~ა და ცრემლითა რიმწარირათა ღე
წვედრა შე მირი რპარპეტრა და ერირთ~ვთა ქ~ლთა:
dა წარვიდა ბარდავრ მ~მირა თჳრირა თ~ა გ~ნიფო თ~ვი და
ამოსქარნა შსშსნი მირნი დავარდა პირრა ზ~ა და
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რდვა პირი თ~რი ტერჴთა მირთა ზ~ა დაალტობდა ტერ
ჴთა მ~მირა თჳრირათა ცრემლითა და ითცოვდა მირგ~ნ
ღეწქ~ლებარა და არა ჴრენებარა ნაუმართა ურმ
ირა მირირათა და ღ~ნდობარა დატევებირთ~რ რძ~ლირა
და ევედრ~ბოდა რ~ა არა აიშსლორ დატევებად
უ~რ რძ~ლირაჲ: რ~ იგი არრ ფ~თი ჩ~ტი: და ევედრ~ბოდა
რ~ა იპქრარ ღვილი მირი მ~მსლრა ღ~ა თჳრრა და მოს
რ~ვ ეუმნერ იგი რპარრთა მეტერა წ~ეჭ
m~ღნ ბარზაბსდ გ~ნმზადებ~ლმ~ნ ბორ~ტირ ქოტად უ~რთლ
ირთ~რ ღეიწქალა არსლი თჳრი არა აიშსლა
დატევებაჲ რძსლირაჲ და აფარრ~ლა ქ~ი თცოვაჲ მი
რიჭ x~ რძ~ლირთ~რ ერრეთ თსა იშსლებით არცა
ვირ რც~არა უ~რთველრა დაგატეობიებ რძ~ლრა უ~რრა:
ა~დ მივგზ~ვნნე ც~ცცლირ მრ~ცსრნი უ~ლურა თუ~ნრა და
იქ~ნენ მსნ მ~თ ზ~ა ებირკოპორი რძ~ლირა ყ~ნირაჲ და ვი
ნცა უ~რთველი ნებითა თჳრითა აფირყევდერ რ
ძ~ლრა ყ~ნრა ნს აქენებთჭ
m~ღნ რაგდსცტ ერყდა მ~მარა თჳრრა ღიღირგ~ნ დიდირა და
აფსთუსა მინდობითა ფ~ირათა და წ~რმოვიდა უა
რთლად მ~ღინ ბარზაბსდ წ~რგზავნა ც~ცცლირ მრ~ცს
რნი მცცეთარ და მ~თ ზ~ა ებირკოპორად ბინუარ და და
რცდერ მოგსთარჭ რ~გდსცტ დედოტ~ლი განაგებდა მე
ტობარა შ~ლითა და ღეწევნითა მ~მირა თჳრირათა:
dა მოკსდა ბარზაბსდ მამაჲ რაგდსცტირი და მირ წილ
დაადგინა რპარრთა მეტემ~ნ ადგილრა მირრა შეჲვე
მირი ვარაზბაკსრ შმაჲ რაგდსცტ დედ~ტლირაჲჭ
mოკსდა რასრმაგ რპაჲ რპეტი მამა მშსშე ვ
აცტანგირიჭ
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m~ღნ მეტემ~ნ დაჲდგინა რცვაჲ რპაჲ რპეტი რ~ლრა ერუსა
ძსანღერ: ც~ ბინუარიან ებირკოპორი მცცეთელთაჲ რ~ი
იქო რპარრრი ც~ცცლირ მრ~ცსრი არწ~ვებდა უ~რთველ
თა რძ~ლრა თჳრრა ა~დ არ ავინ ერყდა წ~რყინებ~ლთ
აგ~ნნი გარნა წსრილირა ერირაგ~ნი მიაუცია მრ~ვლ
ი ცეცცლირ მრ~ცსრ~ბარაჭ
dა ღეერია უ~რთლრ ღ~ა წსრილრა ერრა ზ~ა ც~ცცლირ

მრ~ცსრ~ბაჲ ამირთჳრ მწსც~რე იქო დიდად რაგდსცტ დე
დოტ~ლი ა~დ მშლ~ვრებირგ~ნ რპარრთარა ვერარარა
იკადრებდაჭ მ~ღინ მოიქვანა მფდელი ჩ~ტი რ~ბერშნეთით.
რ~ცელით მიუელ და დაჲდგინაჭ
eბირკოპორად ზემორა ეკლერიარა რ~ მობიდან ეპირკოპ
ორი გარდაცვალებ~ლ იქოჭ
dა ერე მიუელ ებირკოპორი წინა აფსდგა ბინუარრ:
მაცთსრრა რ~ არწ~ვებდა ქ~თა რძ~ლრა ჩ~ტრა ამან ი
პქრნა რ~რწმსნოებარა ზ~ა ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი უართლირ~ნი და
ერიცა სმრ~ვლერი: ა~დ მცირედი ვინმე წსრილირა ერი
რაგანნი მიიუცერ ც~ცცლირ მრ~ცსრ~ბარაჭ
m~ღინ ვთ~რ იუმნა ვაცტანგ წლირა ათირაჲ: გარდა
მოვიდერ ოვრნი რპანი სრიცცსნი და მოტქსენერ უ~რ
თლი თავითგ~ნ მტკ~რირით ვ~ე ცსნანამდე და მოაო
ჴრნერ ველნი: ა~დ ციცე უ~ლუნი დასრყერ თჳნიერ კარ
პირა: ც~ კარპირა უ~ლუნი ღემსრრნერ და ტქსე ქვნერ.
და წარიქვანერ ვაცტანგირ დაჲ მიწრანდსცტ რამ
ირა წლირა უალიჭ
რ~ლ დასრყერ წარსტქსენველ~დ ჴევნი უ~რთლირ~ნი
კ~ცეთი და კლარძეთი და ეგრირი ყავლერ რანრა
და მოვაკანრ. და მოტქსენერ იგიცა და გავლერ კა
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რი დარსბანდირაჲ რ~ თჳთ გზა რცერ დარსბანდელთა
და ღევიდერ ოვრეთრ გ~ნმარძვებ~ლნიჭ
m~რვე ჟ~ა გ~მოვიდერ ბერშენნი ატცაზეთითჭ რ~ ბერ
შენთა წუონდა ეგრირ წქ~ლრ უსემოთ კერში ქ~ი.
დაიპქრერ უსემოთ ეგრირ წქლითგ~ნ ვ~ე ციცე გო
ძადმდეჭ მ~ღნ იუმნა გლოა და წსცილი ქ~თა ზ~ა უ~რთ
ველთა: და იტქ~დერ გ~ნვამრ~ვლეთ ც~დვაჲ წ~ე ფ~ირა
და არაცა კ~თლდ ვიპქართ რძ~ლი უ~რი და წერი იოა
ნერ მცნებირაჲჭ
dა რამართლად მოაწია ფ~ნ ყ~ნ ზ~ა ერე რირცვაჲ რ~
მიგსცნა ყ~ნ წარტქსჱნვად სცცოთა ნ~თერვთა მი
გსეფო ყ~ნ რაზფვარი ბერშენთაგ~ნ: ვ~ა მიეფო ვარ
აზ ბაწუარ მეტერა ბერშენთაგ~ნ კლ~რძეთი იგი ც~დ
ვითა ვარაზ ბაწუარირითა მოიწია: რ~ ვერ კეთ
ილად ეპქრა რძ~ლი უ~რი: ც~ ერე არა მეტეთა ყ~ნთა
ცოდვირგ~ნ იუმნა. ა~დ ყ~ნ ერირა ც~დვათაგ~ნ:
aწ მეტე ყ~ნი ქრმა არრ და არა გსივირ ყ~ნ წინა მშფვ~რი
რ~იმცა რ~რბითა უ~ერითა და წინა მშფვრ~ბითა ძ~ირაჲთა
წარგსიშფვა ყ~ნ და ვიშიეთ ყ~ნ ღსრი პ~ლ ოვრთა
ზ~ა და ღ~დმცა ვშებნეთ რაზფვ~რნი უართლირაჲ ბე
რშენთაგ~ნ ამარ იტქ~დერ ქ~ნი უ~რთველნი და იქ~ნერ მ
წსც~რებარა ღ~ა დიდრაჭ
m~ღნ ვაცტანგ იზარდებოდა და ირწ~ვლიდა მიუელ ებ
ირკოპორირგ~ნ ქ~რა მცნებარა ო~ირრა და რიქრმირ~ვე წარა

კრა ღეიქსარა რძ~ლი უ~რი სტრორ ქ~თა მეტეთა: და
მწსცარე იქო იგი ამირ თჳრ რ~ ღემოწრეოდა უართლრ
ც~ცცლირ მრ~ცსრ~ბაჲ ტქსებირა და რაზფვართ მიცსმ
ირგ~ნ და სმეტერ ისრვოდა რძ~ლირათ~რ გონ~ბარა ღ~ა ა~დ
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შლიერებირგ~ნ რპარრთარა ვერ იკადრებდა გ~მოცც~დებადჭ
m~ღნ ვ~რ იუმნა ვაცტანგ წლირა თცსთმეტირაჲ
მოსწოდა ქ~თა წ~რყინებ~ლთა უ~რთლირათა და ღემ
ოკრიბნა ქ~ნი უ~ლუნი და გ~ნწმზადა მეტემ~ნ რ~ცლი ერ
თი და დაძდა რ~ქდართა ზ~ა მ~ფლთა: ც~ ძსანღერ რპაჲ
რპეტი და ორნივე ებირკოპორნი დარცდერ რ~ქდართ~ვე
და რცვ~ნი ქ~ნი ერირთ~ვნი დარცდერ რელებითა და ათ
არირ თ~ვნი და არირთ~ვნი და ქ~ი ერი წ~რმოდგერ ზეჭ
m~ღინ მეტემ~ნ ვ~ა მოცსცებსლმ~ნ და ბრშენმან და ვ~ა
აფზრდილმ~ნ ტილაროტორთა თ~ა იწქო ზრაცვად
ჴ~ითა მ~ფლითა და თუსა მეტეთა და ერთა ზ~ა მო
იწევირ გ~ნრაცდელი და ჩირი ფ~ირა მ~რ ც~დვათა მ~თთა
გ~ნ ოდერ მორწმსნეთა აკლონ მრ~ცსრ~ბაჲ ფ~ირა. და
გ~რდაწჴდენ მცნებათა მოაწევრ ჩირთა ერე ვ~რ
თა ზ~ა რ~ლ აწ ერ მოიწია ყ~ნ ზ~ა: ვ~ა რაჲ მ~მაჲ კე
თილი წსრთინ ღჳლრა კ~თლდ რ~უმეთა ზ~ა კ~თლთა
და სკ~თს არა კ~თლ~დ აფარრ~ლებდერ რწავლარა
მ~მირა თჳრირ~რა გსემრ მ~მაჲ იგი გსჱმითა და რწ~ვ
ლითა რ~ა ირწ~ვორ ქ~ი კ~თლი და იუმნარ რაჴმარ
კ~თლირა: ეგრე გსწსართნა ყ~ნ ფ~ნ დამბადებელმ~ნ
ცირა და უ~ქანირმ~ნ ამირთჳრცა გსიჴმრ ყ~ნ რ~ა ვწმად
ლობდეთ მოწქ~ლებათა მირთაჭ მ~ღნ ამ~თ ქ~თა მირც
ერ ფ~რა მადლობაჲ ტირილითაჭ
±~დ იწქო ზრ~ცვად მეტემ~ნ ვაცტ~ნგ და თუ~ა ქ~თა წ~რყ
ინ~ბლთა ირმინეთ ჴ~ირა ყ~ირაჲ დაფაცა თს ქრმა
ვარ და არაჲ გინაცავრთ ყ~მგ~ნ კ~თლი მამათა კ
სლა ყ~ნთაგ~ნ გინაცვან დიდნი კ~თლნი და დ~ბანი თუ~ნ
რ~ნი დადგინებ~ლ ც~რთ მთ~ვრობარა ზ~ა აწ სკ~თს
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გსაცოცცლებრ ფ~თი მოგცსდენ ყ~მგ~ნ კ~თლნი და დ~ბანიჭ
რ~ნი არა გეცილნენ მამათა ყ~ნთგ~ნჭ
აწ რ~ლრა გეტქსი თუ~ნ დაფაცათს ყ~მ ზ~ა და თუ~ნ ზე და რწორ
ეთ მოწევნ~ლ არრ გ~ნრაცდელი ერე ა~დ ერრეთ იპქ
ართ თ~ვით თუ~ნით ვით~რმცა არა მოწევნ~ლრრ თუ~ნ ზ~ა
ა~დ ყ~მ ზ~ა ოდენ და არა იქორ გ~ლრა ყ~ა რიტქსაჲ თს
რ~ლ მოიწინერ მ~თ ზ~ა გ~ნრ~ცდელნი თჳრირა ღსრირ გებირა
თჳრ წქოტენ ამარ: ა~დ ქ~ი ყ~მდა რამრაცსრ~დ დავით
სალო ქ~ირათ~რ კ~თლი მოგაგო არა დავითმინო კიც
ცევაჲ ოვრთაჲჭ
a~დ რ~რბითა რ~მებირა ერთ~რრებირა დამბადებელირა ფ~თირა
დასრაბამორათა და წარშფსანებითა ძ~ირა მირ
პ~ტიორნირაჲთა: რ~ი მოცემ~ლრრ წინამშფსრად და რ~ჩს

რველ~დ გ~ლითა მორ~ვთა მირთა: და ვიშიოთ ღსრი
მ~თ ზ~ა სკეთსმცა წაგსკიდებოდა ერე რპარრთა მ
ეტირგ~ნ ანს ბერშენთა მეტირგ~ნ მომცა ვითმინეთ:
ა~დ რაჲ მოწევნ~ლრრ ყ~ნ ზ~ა ოვრთა კიცცთგ~ნ არა
ჴამრ მირი დათმენაჲ და რიკ~დილი რძობრ თ~ვთა ყ~ნთა თჳრ: ჭ
m~ღინ აფდგა ძსანღერ რპაჲ რპეტი და თუ~ა ცცონდინ მე
ტეო სკ~ე დ~ბით და მტ~რთა ღ~ნთა ზ~ა ნება აფრრ~ლე
ბით ჩ~ტი წბრშანე ც~დვათა ყ~ნთა მ~რ მოიწია ერე გ
ანრაცდელი ყ~ნ ზ~ა და რამართლად გვრაძნა ფ~ნ რ~
განვამრავლეთ ც~დვაჲ წ~ე მირრა და გსიფირრ მა
დლობაჲ ფ~ირაჲ რ~ დიდრა პატიძრა ფირრ ვიქვენით.
და არა ეზომრა რ~ლ მოიწია ყ~ნ ზ~ა: ა~დ მრ~ვლ მ
ოწქალემან ფ~ნ არცა ღეცოდ~ბათა ყ~ნთა ოდენი პა
ტიძი მოგსაგო და ამით კნინითა პატიძითა გსწ
სართნა და ყ~ნ მკჳდრთა უ~რთლირათა ამირ თ~რ
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დიდი მ~დლობაჲ გსიფირრ ფ~ირა მ~რთ რ~ ღ~ნ სმძობე
რი ქ~თა მეტეთა უ~რთლირათა და მ~მათა ღ~ნთა სტ
რორი ქ~თა რრ~ლი მრგ~ვრი ნებროთ გმირირაჲ. გ~მო
გაყინა ფ~ნ წინამშფსრად ყ~ნდა მოცემ~ლ ც~რ ფ~ჲ
მ~რ გ~ნმაუარვებელი ჩირთა ყ~ნთა: შსელთაჲ
და აც~ლთარაჭ
dა სკ~თს ც~დვანი ყ~ნნი არა დარშლევენ ღ~ნ მ~რ მოვე
ლით გ~ნუარვებარა ქ~თა ჩირთა ყ~ნთარა სმეტერ წ~რმ
ატებარა რაზფვართა ყ~ნთარა ქ~ირა ჟ~მირრა რ~ა არა
ვინ მამათა ღ~ნთაგ~ნი ქოტილ~რრ მრგ~ვრ ღ~ნდაჭ ცცოვნ
დინ მეტეო სკ~ე რაჲთგ~ნ მოწევნ~ლრრ ოვრთაგ~ნ ცსთრა
ამარ წელრა ღ~ა ვქოტილვართ. ყ~ნ მწსცარებარა ღ~ა
დიდრა ამირთ~რ რ~ ქრმაჲ იქ~ვ და არა შ~ლ გედვა მჴე
დრობაჲ და წქობათა წინა მშფსრობაჲ და არცა ღინა
მეტობირა გ~ნგებაჲჭ
aწ მეტეო დაფაცა თს რრსლ ც~რ რიბრშნითა და შ~ლითა
რიმჴნითა და წარაკითა ა~დ გაკლრ რირრ~ლე დფეთაჲ
მჴედრობირთ~რ ც~ ვცედ~ვ რიბრშნერა ღ~ნრა დაფაცათს
ქრმაჲ ც~რ ა~დ შ~ლგიც გ~ნგებაჲ მეტობირაჲ ც~ მჴედრ
ობირა და წქობათა წინა გ~ნწქობირა ღ~ნირაჲ არა არრ ჟ~იჭ
eრე არრ გ~ნზრაცვაჲ ყ~მი რ~ა რიბრშნითა ღ~ნითა და
კითცვითა დედირა ღ~ნირაჲთა გამოარყიე ერთი ვინ ყ~ნგ~ნი.
წინამშფსრად რპირა ღ~ნირა: და მიგსცენ ყ~ნ ქ~ნი მ~რ და
ვიქვნეთ მორყილ ვ~ა მ~მირა ღ~ნირა და შ~ლითა რ~მებირა ფ~ჲ
ერთ~რრებირაჲთა წ~რვიდეთ და ვიშიოთ ღსრიჭ ც~ ღ~ნ იქ~ვ
ღ~ა და გ~ნაგებდი მეტობარა სკ~თს ც~დვათა ყ~ნთგ~ნ ვი
შლივნეთ ოვრთგ~ნ მეტობაჲ ღ~ნი სვნებელ~დ დარყერჭ
oკ~თს კსლა თ~ვითა ღ~ითა ც~დვათა ყ~ნთგ~ნ იშლიო.
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რ~დ წ~რწქმდერ უ~ქანაჲ ყ~ნი რ~ ნაცვალი ღ~ნი არა არრ უ~ქ
ნარა ზ~აჭ ერე თუსა ძსანღერ რპაჲ რპეტმ~ნ და და

ემოწმნერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი და ერირთ~ვნი ზრაცვარა მირრა
m~ღნ თუსა მეტემ~ნ ვით~რ ცსდებირ რრ~ლრა რიბრშნერა: და
ერთგ~ლობარა ღ~ნრა: ეგრეთ წ~რმორთუსი ქ~ი ძსანღერ:
ც~ მე არა ვარ მორყილ ზრ~ცვირა მაგირ ღ~ნირა რ~ რაჲთგ~ნ
მოწევნ~ლრრ გ~ნრაცდ~ლი იგი ყ~ნ ზ~ა ქ~ნი დფენი ცც~რბირა ყემ
ირ~ნი მწსც~რებარა ღ~ა და მიქოტიან ვ~ა მქოტრა ბნელი
რარა და რიწქალსლი დირა ყ~მირაჲ გ~ნლევრ გ~ლრა ყ~ა:
ვ~ა მაცჳლი ც~ცცლირაჲ. და რიკ~დილი მირყევია თ~ვირა
ყ~მირაჲ ვიდრეფა რიცოცცლეჭ
mინდობითა ფ~ირათა და წინა მშფრობითა ძ~ირა მირ პ~ტი
ორნირაჲთა თ~ვითა ყ~ითა წარვალ და ვერ~ვ მრ~ვლ მოწ
ქალებათა მირთა რ~ა არა გ~ნმწირორ და მომცერ შლევაჲჭ
მაღინ ვთ~რ ვერფ~რა დასღლიდერ მიემოწმნერ ქ~ნი იგი
წ~რყინებ~ლნი და თუ~ერ ცცოვნდინ მეტეო სკ~ე იუმნერ გ~ნ
ზრაცვაჲ ღ~ნი ფ~ნ დამბადებელმ~ნ მოავლინენ ანგ~ზი მირი
შალად ღ~ნდა და დარცენ ქ~ნი მტ~რნი ღ~ნნიჭ
dა დაამტკიცერ ლ~ღურობაჲ ოვრეთირაჲ და გ~ნიქარნერ ქ~ნი რ
აცლად თჳრად კაზმვადჭ
x~ ვაცტანგ წარავლინა მ~ცული წ~ე დედირ შმირა მირი
რა ვარაზ ბაკსრირა რანირა ერირთვირა: ასწქა ლ
აღურობაჲ ოვრეთირაჲ და ითცოვა მირგ~ნ ღეწევნაჲ: ც~
მ~ნ რიც~რლით აფსთუსა რ~ უ~ქნაჲ მირცა ტქსჱ უმნი
ლ იქო ოვრთგ~ნჭ
x~ ვაცტანგ მოსწოდა ქ~თა რპათა უართლირათა და
ღემოკრბერ ქ~ნი და დაიბანაკერ მოცნარრ და ცერკრ ამიერ
და იმიერ არაგსრა: და იქო არი ათარი მჴედ~რი და რ~მ
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ოცი ათარი უსეითი და მოგზავნნა ვარაზ ბაკსრ.
რპანი თჳრნი თორმეტი ათარი მჴედ~რიჭ
dა ვაცტანგ მეტე გ~ნვიდა უ~ლუით მცცეთით: და გ~ნარც
ნა რპანი მირნი მოეწონნერ რიმრ~ვლითა ცცენ კ~თლბი
თა და მოკაზმსლობითა: და იცილნა ქ~ნი იგი მციარ~ლად.
და აფშრვით: რ~ რავრე იქ~ნერ ღსრითა ოვრთაჲთა: ა
ფივრო რიცარ~ლითა და წმ~დლობდა ფ~აჭ
¸ემოვიდა უ~ლუად და აფარრ~ლა ღჳდესლი ერთი ლ
ოცვითა და მ~რცვითა და ფ~მირ თევითა: და გ~ნსქო
ცსარტაგი დიდშ~ლი გლ~ცკთა: დასტევნა გ~ნმგებელად
რ~მეტოჲრა მირირა დედაჲ მირი რაგდსცტ და დაჲ მირი ცსა
რანშე და დაწერა ანდერში ერრეთ სკ~თს არფ~რა
ღემოვიუცე ცოცც~ლი დაჲ ყ~მი ცსარანშე ღეირთორ მიწრ
ან. რ~ი ექვოდა ვაცტანგრ მამირ შმირ წსლ~დ ნ~თერვირ
აგ~ნ რევირა მირიანირ შირა რ~ი რიშე იქო თარდატ რომეც
თა მეტირაჲ. მან ღეირთორ დაჲ ყ~მი და მ~ნ დაიპქრარ მე
ტობაჲ: და ერე დაწერილი დედარა მირრა მირცა და რცსა
რა არავირ ასწქა და იგი მიწრიან მ~მირ შმირ წსლი მი

რი დასტევა მცცეთარჭ
¦~რვიდა ვაცტანგ და დადგა თიანეთრ და მსნ მიერთნერ ქ~ნი მ
ეტენი კავკარიანნი: ორმოცდა ათი ათარი მჴედ~რი: და
წ~რემართა რ~ცელრა ზ~ა ფ~ირათა გ~ნვლო კ~რი დარიალი
რაჲ ღერვლარა მირრა ოვრეთრ იქო ვაცტანგ წლირა
თეუჳრმეტირაჲჭ
m~ღინ მეტეთა ოვრეთირათა ღეკრიბნერ რპანი მ~თნი და მ
ოირთნერ შ~ლი ცაზარეთით და მოეგებნერ მდინ~რერა ზ~ა
რ~ი გ~ნვლირ დარიალარა და ყაჱვლირ ველრა ოვრეთ
ირ~რა და მარცა მდინარერა არაგჳ წუსიან: რ~ ერთირ მთი
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რგ~ნ გ~მოვალრ თ~ვი ორთ~ვე უ~რთლირა არაგვი
რაჲ და ოვრეთირა არაგვირაჲჭ
dა დაიბანაკერ ორთ~ვე რპათა ამიერ და იმიერ: რ~
მდინარირა მირ პირრა ორგნითვე უარატნი იქ~ნერ კ
ლდირ~ნი ჩალაკნი და ველოვანნი პირთა მდინ~რირა
თა და გ~ნეკრშალნერ ერთმანერთირგ~ნ და დაიცვნერ
გზანი უარატთანი და დადგერ ეგრეთ ღჳდ დფეჭ
aმარ ღჳდრა დფერა ბრშოლაჲ იქო ბსმბერაზთაჲ მდი
ნარერა მ~რ ზ~ა: რ~ლ წქსჱრ ნიძადნი ცაზართანი: მ~თ თ~ა
ერთო კ~ცი ერთი გოლიათი რ~ცელით თარჴან გ~მ
ოვიდა ერე თარჴან ცაზარი ჴმა ქო ჴ~ითა მ~ფლითა.
და თუ~ა გეტქჳ თუ~ნ ქ~თა რპათა ვაცტანგირთა: ვინცა
არრ თუ~ნ ღ~რ სშლიერერი გ~მოვიდერ ყ~მ ზ~აჭ
x~ ვაცტანგ მეტერა რ~ლ წქსა რპანი რპარრთა ნიძადნი
მ~თ თ~ა ერთო ერთი კ~ცი ერთი რ~რა ერუსა ტარზმან
ტარსც ამირდა ვერავირ დაედგნერ ბრშოლარა
ღ~ა მრ~ვლი ლომი ჴ~ლითა ღეეპქრა: ერე გ~ნვიდა ბ
რშოლ~დ თარჴანირა და აფიზაცნერ ორთ~ვე და მი
ეტევნერ სრთიერთრა: და პ~ლრ~ვე ღეკრებარა სცე
თუნა ჴრმლითა ტარზმან ტარსცრ ყაბალაცრა ზ~ა
და გ~ნსპო თ~ვი ბეჩთამდეჭ
m~ღინ დაჩმსნდა ვაცტანგ და რპანი მირნი: რ~ არა ვინ
დარყა მ~თ ღ~რ მრგ~ვრი ტარზმან ტარსცირიჭ
ღეშრწსნდერ ქ~ნი იგი რპანი და აფივრნერ მწს
ც~რებითა და დაფამდა დფე იგიჭ
vაცტანგ ღევიდა კარავად თჳრად და დადგა ლ~ცვდ
და ცრემლითა ევედრებოდა ფ~ა: და ვ~ე გ~ნთენებად
მდე არა დაძდა უსე ლ~ცვირგ~ნ ითცოვდა ფ~ირგ~ნ
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ღეწევნარა და მინდობით ფ~ირათა ეგსლებოდა თჳთ
ბრშოლაჲ თარჴანირი რ~ სღიღ იქო ვ~ა სჴორცოჲ
და იმედი წუონდა ფ~ირგ~ნ და შ~ლირა თჳრირგ~ნჭ
ვით~რ გ~ნთენა კ~დ ღთამოვიდა თარჴან კიდერა მდინ

არირ~რა აქსჱდრებდა და კ~დ ითცოვდა მსუარარა. და
არავინ იპოვა რპათა ღ~რ ვაცტანგირთა მბრშოლი მირიჭ
m~ღნ ვაცტანგ წუსა რპათა თჳრთა არა მინდობილ
ვარ მე შ~ლირა ყ~ირა და რიმცნირად: ა~დ მინდობილ ვარ
ფ~ირა დასრაბამორა რ~მებირა ერთ~რრებირა ო~ირა დამბა
დებელირჲთა: გ~ნვალ თჳთ ბრშოლად თარჴანირრა: ჭ
m~ღინ გ~ნკჳრდერ წ~რყინებ~ლნი იგი აქსჱდრებდერ ვაცტ
ანგრ და მრ~ვლ ფონედ ზრ~ცვიდერ რ~ამცა დაჲქენერ ბ
რშოლირგ~ნ: რ~ ქრმა იქო ვაცტანგ და არა იცოდერ
გ~მოცდილებაჲ მირიჭ
aრა ერყდა ვაცტ~ნგ ა~დ დაჲმტკიცა ბრშოლაჲ მირი
გარდაწჴდა ცცენირგ~ნ და დავარდა უ~ქნარა ზ~ა თ
აქ~ნირცა ფ~თირა აფიპქრნა ჴ~ლნი თ~რნი და თუ~ა წე ო~
დამბადებელო ქ~ირაო და ღემმატებელო კ~თლთაო.
აფმამაფლებელო მორ~ვთა ღ~ნთაო ღ~ნ იქ~ვ მწე ყ~მდა:
და მოავლინე ანგ~ზი შალად ყ~მდა დაეც სღძსლოჲ
ირი: და არცცჳნე მგმობართა ღ~ნთა: რ~ არა შალირ
ად ყ~მირა მინდობილ ვარ ა~დ მოწქ~ლებირა ღ~ირადჭ
mოიუცა ვაცტანგ და აფძდა ტაიჩრა თჳრრა და წუ~ა
რპათა თ~რთა ევედრ~ბოდეთ ფ~ა და ნს ღერშრწსნდ
ებით წარვიდა ვაცტანგ და დადგერ რპანი მირნი ზ
სრგით მირრა: ღეშრწ~ნდებ~ლნი და რ~ვრენი მწსც~რებითა.
თჳრ თჳრრა რძ~ლრა ზ~ა ევედრ~ბოდერ ფ~აჭ
aჭ aუა ვაცტანგირი და თარჴანირ ომი და მოკლვა თარჴ
ანირი ვაცტანგირგ~ნჭ
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მ~ღინ ყავლო გსჱრდი ვაცტანგ და ყავიდა მდინ~რი
რა პირრა აუსნდერ წოროლნი მოცედნა თარცან
და თუსა: მე გოლიათთა და გმირთა გ~მოცდილთა მ
ბრშოლი ვარ არა ქმაწვილთაჲ განა ღ~ნ ზ~ა
დავიმდ~ბლო თ~ვი ყ~მი აფიზ~ცნერ და მიეტევნერ სრ
თიერთრა და პ~ლრავე ღეკრებარა რცაჭ
vაცტანგ წოროლნი რ~რტქელრა ზ~ა და ვერაჲ ს
ტარა რიმ~გრემან რ~ჩსრველირმ~ნ და გ~ნვლო ზ~რგით
და მოკლაჭ ც~ უ~რთველთა ნსგ~ღინირ ცემ~ლთა.
და რ~ვრეთა რიცარ~ლითა აფიზ~ცნერ ჴ~ითა რ~ღინ~ლითა.
და ღეწირერ ფ~ირა მ~რთ მ~დლობაჲ ც~ ვაცტანგ მ~რვე ა
დგილრა გ~რდაწჴდა ცცენირგ~ნ და დავარდა მიწარა
ზ~ა თ~ქნირცა ფ~ა და თუ~ა კ~ცლ ცარ ღ~ნ ო~ რ~ნ მოავლ
ინე ანგ~ზი ღ~ნი და დაეც მტ~რი ყ~მიჭ ღ~ნ ც~რ აფმმართე
ბელი მორ~ვთა ღ~ნთაჲჭ ღ~ნ ც~რ რ~ნ აფადგინე უ~ქნი
რგ~ნ გლ~ცკი და რკორეთაგ~ნ აფამ~ფლე დავრდომილიჭ
მოწკსჱთა თ~ვი თარჴანრ აფძდა და წ~რვიდა ლ
აღუართა თჳრთა თ~ა და ქ~თა მ~თ რპათა ჴ~ითა ა
ფწევნითა ღეარცერ უებაჲ ვაცტანგრ და წმად
ლობდერ ფ~თრაჭ

b: აუა ვაცტანგირი და ბაქათარ ოვრირ ომი: და
მოკლა ბაქათარირა ვაცტანგირგ~ნჭ
dა მეორერა დფერა რც~აჲ გ~მოვიდა ბსმბერაზი ოვ
რთგ~ნ რ~ლრა ერუსა ბაქთარ: იგი იქო გოლიათი
და რაჲთგ~ნ დაეწქო მჴედრობად ვერვირ დაედგ
ნერ მირდა და მოერრა ქ~ი მბრშოლი მირი. რ~ იქო რი
გრშე მღჳლდირა მირირაჲ თორმეტი მტკაველი და ი
რარი მირი ეუვრი მტკაველი.
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mოდგა ერე ბაქათარ პირრა მდინარირ~რა და ჴმა ქო ჴ~ი
თა დიდითა და თუსა ვაცტანგ მეტეო ნს გ~ნლ~
დები ღ~ნ მოკლვირთ~რ თარჴანირა არა ერთი გოლ
იათთა და ამირთ~რ მოიკლა იგი ქმაწსრილირგ~ნ აწ
სკ~თს ღ~ნვე გ~მოცჳდე მბრშოლ~დ ყ~მდა მოგცსდენ ყ~მ
გ~ნ ბრშოლანი ტიცცელნი რ~ლთაგ~ნ ვეფარა გ~ნე
რე: თს არა ვინცა რპათა ღ~ნთაგ~ნი გ~მოვიდერ მირთჳ
რცა მზაჲ ვარჭ
m~ღინ პარსც სგო ვაცტანგ ბაქათარრ და წუსა ა
რა შ~ლითა ყ~ითა ვრშლე თარჴანრ ა~დ შ~ლითა და
მბადებელირა ყ~ირჲთა და არა მეღინირ მე ღ~ნგ~ნ ვ~ა შ~ფლ
ირა ერთირგ~ნ რ~ შ~ლი უ~რი ყ~მ თ~ა არრ და ძ~ი მირი პ~ტ
იორ~ნი რ~ჩსრველ ყ~მდაჭ
dა გ~ნაწერნა ვაცტანგ რპანი და დაჲდგინნა გ~ნმზადე
ბლ~დ და აფძდა ტაიჩრა ღეჩსრვილრა ძავღნითა
და აფიფო ტარი მირი ვიგრირ ტქავირაჲ რ~ლრა ვერ წკ
სეთდა მაცჳლი და ყავლო გსჱრდი მიდგა მ~ცლობ
ელად მდინარირა ჴმა სქო ბაქათარრ და წუ~ა ა
რა გ~მოვალ მე მდინარერა რ~ მეტე ვარ არა მივე
აცლები რპარა ოვრეთირ~რა რ~ წარყინებ~ლი ვარ რ~
რიკსდილითა ყ~ითა წარწქმდებირ ქ~ი რპაჲ: ც~ ღ~ნ მონაჲ
ც~რ და წ~რწქმედითა ღ~ნითა არაჲ ევნებირ რპარა
ოვრეთირარ ვ~ა შ~ფლირა ერთირაჲ გ~მოვედ მდინ
არერა ყ~მ კერშოჭ მ~ღინ ბაქათარ ოვრმ~ნ აფარრ~ლა
რიტქ~აჲ მირი და თუსაჲ მე მომკლველმ~ნ ღ~ნმ~ნ გამოვ
ლო მდინარე ა~დ პირირგ~ნ მდინ~რირა სკსდეგ რამსტევანჭ
მ~ღინ ვაცტანგ სკსჱრიდა და გ~მოვლო მდინარე ბა
ქთარ და სწქო რროლად ირრითა მ~ღინ ვაცტანგ რი
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ტიცცლითა თ~ლთა მირთათა და რიმაცჳლითა გ
ონ~ბირა თჳრირ~რა და რიკირკარითა ტაიჩირა მირირათა
წრიდებდა ირარრა რ~ ღორრვე იცილირ ირარი მომა
ვალი და სცლდებოდირ იგი და რიმარძვითა და ვერ
მიაცვედრებდაჭ
aმიერ და იმიერ იქო რპათაგ~ნ ცემაჲ ბსკებირაჲ და და
ბდაბთაჲ და იზაცდერ ჴმითა აფწევნსლითა რპანი ორ
ნივე ოვრნი და უ~რთველნი რ~ლითა იშვროდერ მთანი.
და ბორცსნი და ვერ ღეწკრა ირ~რი ორირ მეტი ბაქთარ

ტარრა ვაცტანგირ~რა და ვერაჲ წკსეთა ქ~დ და კ~დ
წკრა რცსაჲ ირ~რი ცცენრა ვაცტანგირ~რა განაგდო ღი
ნაგ~ნ და ვ~ე დაეცემოდა ცცენი ვაცტანგირი: მისცდა
ზ~ა და სცეთუნა ჴრმლითა მჴარრა ბაქათარირ~რა
და ყაწკსეთა ვ~ე გ~ლამდე: მ~ღინფა დაეცა ცცენი
ვაცტანგირი რწრატით მიქო ჴ~ლი და ღეიპქრა ცცე
ნი ბაქათარირი და დავარდა უ~ქნარა ზ~ა და თ~ქნირცა
ფ~ა და ღეწირა მ~დლი სზეღთაერ პ~ლირა და აფძდა
ცცენრა ბაქთარირ~რა: და მოდგა მაცლობელად რპ
ათა თ~რთა და წუ~ა ჴ~ითა მ~ფლითა მჴნე იქვენით
და გ~ნშლიერდით რ~ ფ~თი ყ~ნ კერშო არრ. ც~ რპანი იგი
წ~რმოემ~რთნერ გ~ნმზადებ~ლნი ცცენ თორნორ~ნნი და ძ
აჩს ყაბალაცორანნი წინათ კერშო მ~თრა სკანი
თ კერშო უსეითნი და უსეითთა სკანით რიმრ~ვ
ლე მჴედართაჲ და ერრეთ მიწმართერ: ც~ ოვრნი წა
რმოდგერ უარატრა ზ~ა და დაჲრცერ ირ~რი ვ~ა წვიმაჲ
მშლავრიჭ
mაღინ ვაცტანგ მეტე მოუცესლ იქო რპარა მირრაჲ
ზსრგით რყესლითა მჴედრითა: სზაცებდა და გ~ნ
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აშლიერებდა და ნს გეღინირ რცემდა რპათა მირთა:
მ~ღინ წინა ცცენ თორნორანთა აფვლერ გზაჲ უა
რატირაჲ აფვიდერ ვაკერა და აფსდგერ სკა
ნა უსეითნი და ღ~დ რიმრ~ვლე მჴედ~რთა მირთაჲ:
და იუმნა ბრშოლაჲ შლ~რი მ~თ ღ~რჭ
x~ ვაცტანგ სკ~თს მარძსნით კერშო იბრშოდირ მა
რცცენით კერშოჲ შრწოდირი და თს მარცცენით კერშ
ო იბრშოდირ მარძ~ნით კერშონი შრწოდიან: და ეგ
ე ოდენრა მ~რ ღ~ა ჴ~ა რპათარა იცნობებოდა ჴმაჲ ვაც
ტანგირი ვ~ა ჴმა ლომირაჲ და თ~ა წქვებოდერ მ~რ ო
რნი მჴედ~რნი არტავაზ შსშს[.]რ მტე შე რასრმა
გირი რპაჲ რპეტირაჲ: და ბივრიტიან რეტე წსლი: და
იგინიცა იბრშოდერ მჴნედჭ
m~ღნ იშლივნერ ოვრნი და ივლტოდა ბანაკი მ~თი მო
ირრნერ და ტქსჱ იუმნნერ ც~ სმრ~ვლერი მეოტი ოვრთა
გ~ნი ცოცც~ლი ღეიპქრერ სკმოჴრნირთ~რ ტქსჱთარა.
რ~ნი წარტქსჱნსლ იქ~ნერ პ~ლ ოვრთგ~ნ უ~რთველნიჭ
vით~რ სკსჱ მოიუცერ დევნირგ~ნ და დაიბანაკერ ბა
ნაკრავე თჳრრა რ~მ დფე გ~ნირსენერ და ღეწირერ მა
დლობაჲ ფ~ირა მ~რთ: და მერმე გ~ნიბნივნერ ტქსჱნვ~დ
ოვრეთირა ღემსრრნერ უ~ლუნი მ~თნი და აფიფერ ტ
ქსჱ და ნატქსჱნავი სრიცცჳ. ც~ დაიმორყილნა ოვრნი
და ქივყაფნი და ღეუმნა კ~ა~რნი ოვრეთირ~ნი რ~ლთა ყ~ნ დარ
იანრად სწოდებთ და აფაღენნა მ~რ ზ~ა გოდოლნი მ~ფლნი
და დაჲდგინა მცველად მაცლობელნი იგი მთესლნი
არა ჴ~ლეწიტებირ გ~მრლვად დიდთა მ~თ ნ~თერვთა
ოვრთა და ქივყაფთა თჳნიერ ბრშანებირა უ~რთვე
ლთა მეტირაჭ
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და გ~ნვიდერ პაჩანიგეთრ რ~ მ~ღნ მსნ იქო პაჩანიგეთი მ
ორაზფვრედ ოვრეთირა მდინ~რერა მ~რ ოვრეთირარა წი
აფ და ძიუეთი მსნ ვე იქო: ღ~დ ჟ~მთა მრ~ვლთა
იოტნერ პაჩანიგნი და ძიუნი თსრუთაგ~ნ და წარ
ვიდერ პაჩანიგნი დარავლით კერშორა: ც~ ძიუნი დაე
მკჳდრნერ ბოლორა ატცაზეთირ~რაჭ
dა მოტქსჱნა ვაცტანგ პაჩანიგეთი და ძიუეთი
და ღეიუცა და გ~მოდგა ოვრეთრავე და მეტენი ოვრ
თანი ღელტოლვილ იქ~ნერ რიმ~გრეთა კავკარირა
თაჭ აფდგერ მ~თ ღ~რ მ~ცუ~ლნი და დაიზ~ვნერ და ითც
ოვერ ვაცტანგირგ~ნ ოვრთა ნაცვლად დირა მირირა.
ოცდა ათი ათარი ტქსჱ ოვრეთირაჲ ქ~ი სკეთერი რ~ლი
რ~ცელდებით თუსერ ოვრთაჭ
dა მირცა ვაცტანგ ოცდა ათი ათარი ტქსჱ დირა მირირა
თჳრ და ერრეთ მოიქვანაჭ
x~ ტქსჱნი უ~რთველნი რ~ნი წქვერ ოვრთა ეუვრრა
წელრა იგი ქ~ნი სკმოიჴრნნაჭ თჳთოჲ თჳთორათ~რ: და
აიფო მშევალი ოვრთაგ~ნ: და მშევლირთ~რ მირცა რ
ცსაჲ ტქსე ოცდა თვრამეტი ათარი: და რ~ი სკმოი
ჴრნა ტქსე უ~რთლირაჲჭ რიცცჳით რამარ ორმოცდა ათი
ათარი: და რ~ლ დარყა ტქსე ოვრეთირაჲ ამათ გა
ტეობილთაგ~ნ კიდე თსალვით ეუსრარ ორმოცდა
ათი ათარი თჳნიერ პაჩანიგთა და ძიუთარაჭ და
ერე ქ~ი აფერრ~ლა ოთც თსეჭ
m~ღინ ვაცტანგ მეტემ~ნ გ~ნსტევნა ნიძადნი იგი რპა
რრთანი და მეტენი კავკარიათანი ნიჩითა დიდითა: წ
არმოგზავნნა დაჲ მირი მიწრანდსცტ და ტქსჱ იგი ქ~ი
გზარა დარიალირარა:
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და თჳთ რპითა უ~რთლირ~თა წ~რმოვიდა გზარა ატცაზ
ეთირ~რა: რ~ლგრშელ~დ და სღიღად იწქო ბრშოლად
ციცეთა ატცაზეთირათაჭ
dა მოვიდა რ~ცლრა მირრა უ~ლურა რ~მეტორა მცცეთარ:
და გაეგებაჲ დედაჲ და დანი მირნი: და რიმრ~ვლე უ~ლუირაჲ
მ~მათა და დედათაჲ მისტენდერ რ~ცელთა და რ~მორე
ლთა მ~თთა ტერჴთა უსეღე მირთა დაჲქრიდერ თა
ვრა დრამარა და დრაწკანრა და აფწევნ~ლითა
ჴ~ითა ღეარცმიდერ უებარაჭ
r~ არა რ~ლრა მეტერა ეუმნა ეგე ვი~რი შლ~რი წქობაჲ:
მ~ღნ ვაცტანგ მეტემ~ნ ღეწირა მადლობაჲ ფ~თირა მ~რთ
მრ~ვლითა ლ~ცვითა და ფ~მირ თევითა და გლ~ცკთ
მიცემითა და გარცა ნიჩი ერრა მირრ ზ~ა: და წარყინე
ბსლ უმნნა მჴნედ მრ~ცსრნი და გ~მოცდილნი წქობა
რა მ~რ ღ~ა ოვრთარაჭ
dა წ~რრცა შფსენი ნატქსენ~ვირა მირგ~ნ დედირ შმარა მირრა
ვარაზ ბაკსრირა თ~აჭ მონაჲ ათარიჭ ცცენი რ~ჴედარი
ათარი: ჴდალი ცცენი ათარი. და კ~დ წარრცა წ~ე რ

პარრთა მეტირაჭ
mონაჲ ათი ათარი ცცენი რ~ჴედარი ათი ათარი ცცენი
ჴრდალი ათი ათარიჭ
eრე ქ~ი მისშფვნა რპარრთა მეტერა ჴ~ლითა ბინუ
არ ებირკოპორირათა: და ითცოა რპარრთა მეტირგ~ნ ა
რსლი ცოლ~დ ც~ რპარრთა მეტემ~ნ მორცა არსლი ცო
ლად რ~ლრა ერუსა ბალენდსცტჭ
dა მორცა რომცითი და ქ~ნი მეტენი კავკარიანთ~ნი ზით
ვად: მირწერა მირ თ~ა წიგნი რ~ლრა პატრსცაგრა წე
რილ იქო ერრეთჭ წსრმიზდირა დირგ~ნ ქ~თა მეტეთა მეტირა
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ვაცტანგირ მ~რთ ვარან ცსარრო თანგირა ათთა
მეტეთა აცოვანირაჭ
dა მოსწერა მ~ნ ბრშოლაჲ კეირრირაჲ რ~ კეირარი
განრრსლ იქო ბრშოლ~დ რპარრთაჭ
m~ღინ ვაცტანგ ასწქა ქ~თა რპათა მირთა და ქ~თა მე
ტეთა კავკარიირ~თა ღემოკრბერ და დადგერ მტკსა
რრა იმიერ და ამიერ ვით~რ ორარ ათარიჭ
dა მოერთო ვარაზ ბაკსრ დედირ შმაჲ მირი ერირთ~ვი
რანირაჲ ბრშანებითა რპარრთა მეტირათა რპითა ა
დარბადაგანირჲთა რანირა და მოვაკანირათა ვითარ
ორარ ათარითა მჴედრითაჭ
m~რ ჟ~ა იქო ვაცტანგ წლირა ოცდა ორირა იქო იგი სმ~ფლ
ერ ქ~თა კ~ცთა მირ ჟ~ირათა და სღჳნიერერ რაცითა და შლ
იერი შ~ლითა რ~ რიმაფლე მირი ათორმეტი ბრჩალი
კ~ცირა და იქო რ~ზარელი და გოლიათა და გ~ნთუმსლი ქ~ა
უ~ქნარა რ~ლ ჩსრვილი უვეითი ირემრა მიეწიირ სპქრირ
რუაჲ და დაიმჩირირ და ცცენი ჩსრვილი აფიფირ მჴარ
თა ზ~ა და მცცეთით აფვიდირ ციცერა არმაზირ~რა და მა
რტო იქო შე მ~მირა მირირაჲ: და ერთი დაჲ მირი ცსარან
შეცა იქო შლ~რი და ღსჱნიერიჭ
da ნ~თერ~ვირგ~ნ მირიან მეტირა მორწმსნირა ვაცტანგ და
დანი მირნი დარყომილ იქ~ნერ იგ~ნი იქ~ნერ ნ~თერვირგ~ნ ბაუ
არ მირიანირ შირა: ც~ მირიან და გრიგოლ იქ~ნერ ნ~თერ~ვირგ~ნ
რევირრა მირიანირვე შირა: და აუსნდა მ~რ კსცეთი და ც
ცოვნდებოდერ რსრთავრა ციცე უ~ლურა რ~ ღემცირებ~ლ
იქ~ნერ სრთიერთრ კლვითაჭ
mირიან მეტირჲთგ~ნ ვ~ე ვაცტანგ მეტირამდე გარდაცვა
ლებ~ლ იქო ნ~თერვი ათი. და მეტენი რვანიჭ და წელ
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იწადნიჭ არ ორმოც და ყჳდმეტი ც~ ებირკოპორნი წერრა ზ~ა
ჩ~ტრა გარდაცვალებ~ლნი რვანიჭ ც~ რც~ანი ღემღლელნი წერირ~ნიჭ

aუა ვაცტანგ გორგარლირაგ~ნ რაბერშნეთრ წარსლა
რაომრადჭ
¦არემართა ვაცტანგ ღერლვად რაბერშნეთად და მიიწი
ვნერ რომცითრ: და მოერთნერ პეროჟ კატარრ რადა იგი
ციცე აეგო პ~ლ ჴრენებ~ლრა მარ ტეროზრ: ერირთ~ვნი რო
მცითირნი: რივნელი არევ არტორაგნელი ძსანღერ
ტაროვნელი ამაზარპჭ გრიგოლირ ღენებსლირა უ~ლუირგ~ნ
თრდატ ნ~თერვირგ~ნ დიდირა თრდატირაჭ
dა მოადგერ ციცე უ~ლურა რ~რა ერუსა კარაცპოლჲ და
აწ ეწოდებირ კარნს უალაუ და წბრშოდერ მ~რ: ც~ ვ
ერ ღესშლერ დაპქრობად რ~ იქო იგი ზფსდითა მ~ფლი
თა რ~მითა და დასტევნერ ორნი ერირთ~ვნი მჴედრითა:
თორმეტ ათარ თომ~ტი ათარითა ბრშოლ~დ უ~ლუირა მირ:
¦aრვიდა ვაცტანგ პონტორ და მოაოჴრნა გზარა უა
ლ~უნი რ~მნი ანშიაშორი ეკლეცი და რტერიჭ და მოადგერ ლ~ღუარნი
პონტოჲრა უ~ლურა დიდრა ზფჳრ კიდერა და წბრშოდერ რ~მ
თსჱ და მისწია ლ~ღუარმ~ნ ვ~ე უალაუირა მირ კო
რტანტირაჲჭ
x~ რპარრნი რ~ლთა წპოებდერ ეკლერიირა მრ~ცსრთა და
წკლვიდერ: ა~დ ვაცტანგ მეტემ~ნ ამცნო რპათა რომცი
თირათა და ქ~თაჲ რპარრთა რ~ა არავირ კლვიდენ.
მოწერეთაგ~ნრა: ა~დ ტქსჱ წქოტდენჭ
dა წუ~ა მ~თ მ~მირ მ~მაჲ ყ~ი მირიან ოდერ ღემოწქვა მეტერა
რპარრთარა შმირწსლრა მირრა ბრშოლ~დ ბერშენთა ზ~ა:
ერე ვით~რრა სქოტდერ მოწერეთა და ეკლერიირ მრ~ცსრ
თა და იშლივნერ შლევითა ბორ~ტითა სრიცცსნი
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რპანი მცირეთა ლ~ღუართაგ~ნ მიერითგ~ნ მიიფერ რ~ზფვა
რი ერე ბერშენთა ყ~ნ უ~რთველთგ~ნ აფმორ~ვლ
ით ზფვირა ამირჭ
x~ წქობაჲ პ~ლთა მეტეთაჲ იქო ანშიანშორრ რადა სკ~ჱ
აწ არრ რატლ~ვი დიდირა მოშფსრირა გრიგოლირი და
მსნით იოტნერ მეტენი ყ~ნნი: ც~ ყ~ნ ათირა დფირა რავ~ლი
ყამოგსივლია ყრდილოთ მოუცესლ ვართ და ყ~ნცა
ვართ რძ~ლრა ზ~ა ბერშენთარა აფმრარებელ უ~რი
რ~ლ არრ ჩ~ტი ფ~ი ქ~თაჭ
ანს არა გარმიანა რ~რწლნი რ~ნი უმნა კორტანტინეზე მ
ეტირა წარშფსანებითა ძ~ირაჲთა ანს უ~ქნარა ღ~ა
რპარრთარა იუმნერ ივლიანეზე მეკერპირა მეტირაჭ
ვ~რ იგი ირარმ~ნ ზ~ცირამ~ნ მოკლა იგი და ღეკრბერ რპანი
ბერშენთანი ივბიმიანორ მორწმსნე აყინერ მეტედ. ც~
მ~ნ არა თ~ვრ იდვა ვ~დირ არა დამსრრნერ კერპნი
და აწფმართნერ ძსარნი და მ~რ ზ~ა დაჲრუსერ
გვირგვინი მეტირაჲჭ

x~ ანგ~ზმნ ო~ირმ~ნ აფიფო გჳრგჳნი და დაჲდგა თ~ვრა ივბი
მიანორირრა ჩ~ტრა მეტერა და ჴმაჲ იქო ზ~ცით რ~ი ეტქ
ოდა რპარრთა მეტერა ცსარროთანგრა დაეცადენით
ბრშოლ~დ ივბიმიანორირრა რ~ შ~ლი ძ~ირა სშლევე
ლ~რრ და ამ~რითგ~ნ იუმნნერ მეგობარ მეტე ივბიმ
იანორ და ცსარრო ვ~დირ ორნივე იგი მიიცვ~ლნერ:
aნს თუ~ნ მკჳდრთა მ~გათ რომცითირათა არღაკსნიანთა
პატიაცღთა ბივრიტიანთა არა გაცროვნანა რ~უმენი
გრიგოლი პართეველირნი და წინა აფმდგომთა
მირთათ თრდატ მეტირა არღაკონიანირაჲ ვ~რ დარ
ცა ზვაობირგ~ნ და იუმნა იგი ეღსად ა~დ გრიგოლ
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იმ მოაუცია იგი და მ~რითგ~ნ იუმნა იგი მსღ~კ ეკლერია
თა და ეკლერიაჲ დიდი აფაღენა თრდატ ზსრგითა თჳ
რითა რ~ იქო იგი გმირი: ც~ თუ~ნ მკჳდრნო უართლირ~ნო
რ~ნი ნ~თერ~ვნო მეტეთა უართლირათანო რ~ნი დად
გინებ~ლ ც~რთ. დფერ მთ~ვრობარა ზ~ა ყ~ნ მეტეთგ~ნ
r~ნი ყ~ნ ვართ ნ~თერ~ვნი ნებროთ გმირირ~ნი რ~ ერ
რეთ წერილ~რრ წიგნთა ღ~ა მ~თთა რ~ი სწინარერ
ქ~თა მეტეთა გ~მოყნდა უ~ქნარა ზ~ა რ~ი ლომრა შა
ლითა ვ~ა თიკანრა მიიქვანებდა კანძართა და უს
რციკთა უსეითი იპქრობდა. რ~ ეზომ გ~ნდიდნა შ~ლი
მირი რ~ლ დაემორყილნერ ქ~ნი ნ~თერ~ვნი ნოერნი ვ~დირ
ღესშლო უმნად უ~ლუი რ~ირა უვად ღეეუმნა უვაჲ
ოუროჲ და ცარირცად ვეცცლი და გ~რემორ მირრა მო
იუმოდა აგსრითა და კირითა. ც~ უსდნი კართა და
რარკმელთანი იაკინთირა და ზსრმსცტირ~ნი ღეუმნნა რ~
მ~თირა ნ~თლირგ~ნ ვერ ღესშლებდა დაბნელებად ფ
[...] და უმნა მ~რ ღ~ა კოღკები რ~ი ვერ ღერ~შლებელ
არრ გაგონებად თუ~ნდა მოსგონებელრრ თჳთოესლი
რიბრშნე მირი რ~ლი მიეცა მ~რჭ ვ~დირ აწმართა რამირა
დფირა რავალრა რ~ი ეუმნა აფრავალად ცარირცად
ზფსდეთა ზ~ა: და წნებვიდა რ~ა აფვიდერ და იცილნერ მქ
ოტნი ცირ~ნი: ც~ ვ~ა გ~ნვლო რ~ზფვარი წაერირაჲ და ღევი
და რ~ზფვარრა ვარრკვლ~ვთარა ვერფარა სშლებდერ
რ~უმედ მოუმედნი იგი რ~ დადნებოდა ოუროა და ვეცცლი რ~
მსნითგ~ნ ვინმე არრ. ჴ~ლმწიტებაჲ ც~ცცლირაჲ ეთერირა
მირ რ~ი ეგზებირ მშლატიად რამქარორა უცევირგ~ნჭ
dა ერმა მსნით რაზრაცავი ღვიდთა გსნდთა ზ~ცირათაჲ.
რ~ირგ~ნ ღერსლბერ ადამიანნი და იუმნა ქ~ი კ~ცი თვითო ნა
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თერ~ვითსრთ მეტქსელ თჳთო ენარა და არფარა ე
რყდერ სრთიერთარრ პირრა მოქსრირა თჳრირა და
წ~რვიდერჭ
x~ ნებროთრ ენითა რპარრსლითა წუსა მე ვარ მიუელ
ანგ~ზი რ~ი დადგინებ~ლ ვარ ფ~ირა მ~რ მთ~ვრობარა ზ~ა ა
ფმორავლირ~რა გ~ნვედ უ~ლუით მ~გით რ~ ფ~ი წტარ
ავრ მაგარ ვ~ე გ~მოყინებამდე რ~მოთცირა რ~ლ ერე დგარ მა

ცლობელად ნაღენებრა მ~გარ ღ~ნრა: რ~ლრა ღ~რ არრ მთაჲ ერე
რ~ირგ~ნ აფმოვალრ მზე და გ~მოვლენ მირგ~ნ ორნი მდინ~რე
ნი ნილორი და გეონი რ~ გეონრა გამოაუსრ რ~მოთცით ცე
რსლნელი და თივაჲ რ~ი ღეეზ~ვებირ მსღკრაჭ
aწ წ~რვედ ღ~ნ და დაძედ ორთ~ვე მდინ~რეთა ღ~რ ევ
ტრატარა და ძილარა და გ~ნსტევენ ნ~თერ~ვნი ერე ვ~ა
ვინ ინებორ რ~ წარსვლენიან ო~ა: ც~ მეტობაჲ ღ~ნი მეტო
ბდერ ქ~თა ზ~ა მეტეთა:
a~დ ჟ~მთა სკ~ნარკნელთა მოვიდერ მესტე ცირაჲ რ~ი ღ~ნ გნე
ბავრ ცილვაჲ მირი ერრა ღ~რ ღესრ~ცცრა ღიღმან მირმ~ნ გ~ნა
უარვნერ გემონი რ~ტლირ~ნიჭ მეტენი დასტეობდენ მეტობა
რა და ეშიებენ გლ~ცკობარა მან გიცილორ ღ~ნ ჩირრა ღ~ა
და გიჴრნნერჭ
dა დასტევერ ქ~თა უ~ლუი და დასტევნა: წინდსრად მ
ზრაცველნი წინდოეთრჭ რინდნი რინდეთრჭ წრომნი წრო
მრჭ ბერშენნი რაბერშნეთრჭ აგდა მაგსგ მაგსგეთრჭ
რპარრნი რპარრეთრჭ
x~ პ~ლი ენაჲ არსრებრი იქო და ერე არიან ღჳდნი ე
ნანი რ~ნი ნებროთირამდე ზრ~ცვიდერჭ ამირთჳრ მოგითცარ
რ~ი მამათა ყ~ნთა დატარლ~დ ეპქრა წიგნი ერე: ც~ მე ღს
რმან რაფ~თომ~ნ მაიშსლა თუმად ამირრა: ამირ მ~რ ღეიწქნ~რა
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მამამ~ნ ყ~ნმ~ნ მირიან რაცარებაჲ იგი ნინორი ანს არა უ~რ
მორვლამდე მიიფებდერ მ~მანი ყ~ნნი ცარკრა და მსნითგან
მოსშლსრდით ერერა ბერშენნი მიფმართ წბრშვანანჭ
m~ღინ მ~ნ იცილა ნებროთ ძ~ძცეთრა ღ~ა და იჴრნა იგი არრ პ~ლი
მეტე ქ~თა მეტეთაჲ და დანიელცა ეწამებირ ვ~დ მიუელ
დადგინებ~ლ არრ შალად რპარრთაჭ
dა თუ~ნ უ~რთველმ~ნ არა ვიცილენითა რ~რწლნი რ~ლ უმნ
ნა ნინო: ანს წგონებთა ვ~დ ბერშენნი გ~ნწირნა ფ~ნ.
არა სმეტერნი უ~ქნანი რპარრეთირ~ნი მ~თ ღემოსრთვანა
და დფერ მეეუსრე თსჱ არრ რაჲთგ~ნ არმიერ ჴმაჲ ლ
აღურობირა ყ~ნირაჲ უცესლ~რრ კეირ~რი. რ~ არმიერ ღემო
რლვაჲ ყ~ნი და აწ მოაცლებ~ლ არრ ბრშოლ~დ ყ~ნდაჭ
aწ სკსჱ ქ~ნი ნ~თერ~ვნი ო~ა ფ~ა წმრ~ცსრ~ბდით და დარცცერით
ვნებათგ~ნ ეკლერიირათაჭ და ვ~ა ერე ქ~ნი წ~რმოთუვა
განავლინა უადაგი რ~ა ქ~ნი მოწერენი გ~მოვიდენ რამა
ლავთაგ~ნ მ~თთა და ტქსენი გ~ნსტევნენ რადათ სნ
დერ წ~რვიდენ და გ~მოვიდა რიმრ~ვლე მფდელთა და დია
კონთაჲ და მოწერეთა მონაზონთა და ენკრატირთაჲ
უსაბებით და მთათაგ~ნ და სმრ~ვლერნი პონტო უალ
აუით რ~ ღეიწრებ~ლ იქო უ~ლუი იგი ოთც თსჱ ოდენ:
dა მ~თ თ~ა იქვნერ ორნი კ~ცნი პ~ე მფდელი მოწატეთაგ~ნ
გრიგოლი ფ~თირ მეტქსჱლირათა: რ~ რატლავრა მირრა
ზ~ა მფდელობდა და რ~მოელ მონაზონი: წ~რდგერ წ~ე ვ

აცტანგირრა მადლირ მიცემად გ~ნტეობირთ~რ ტქსჱთარა
და გ~ნთავირსტლებირთ~რ ეკლერიაჲთაჲრა და მფდელ
თაჲრა და ვ~რ წ~რმოთუსჱრ რთნდა მეტერა და მოიაც
ლნა იგინი და სბრშანა ღემორად ქ~თა ტქსჱთა და
მოწერეთა გ~ნტეობილთა მირგ~ნ სშლსრთა. რ~ ქ~ნი ს
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შლსრნი უ~ლუით გამორრ~ლ იქ~ნერ სშლსრთა მირ
ცა რ~ჴედრები და ჩაბსკთა რ~მრ~მი დრაწკანი და გ~ნს
ტევნაჭ
x~ პ~ე მფდელი და რამოელ მონაზონი დაიქენნა და ვ~რ წ
არვიდერ რპანი იგი კარვად თჳრად და მეტე ღევიდა
რერობად წუსა მეტემ~ნ პეტრერ რთნდამცა ფ~თრა რ
აუმე ერე ყ~მი რ~ დავიცვენ ეკლერიანი და გ~ნსტევ
ენ ტქსჱნი თუ~ა პეტრე იტქოდირ მონაჲ ღ~ნი წ~ე ღ~ნრა
კ~დნიერ~დ ანს მიგცემდე უებარა რიცრსვირ~რა წუ~ა
მ~რ მეტემ~ნ იტქოდე რ~ არარ ვეშიებ გ~არნა მცილე
ბარა რ~ა გ~ნვერნეთ რიცრ~ვირგ~ნჭ
წუ~ა პეტრე ეკლერიანი ჴ~რცთანი სტრორ არ~ნ წ~ე
ფ~ირა ვ~ე ეკლერიანი უვათანი: ეკლერიაჲ უვა
თაჲ ოდერ მე დაირფსჱრ და აფაღენიან მითვე უვითა
ც~ ეკლერიანი ჴ~რცთანი ოდერ დაირფსჱნ ვერ ვინ ღ
ემშლებელ~რრ გ~ნკსრნებად ვერცა მკსრნალი
ვერცა მეტეჭ
aწ რაოდენნი გსამნი კ~ცთა მ~რთ~ლთანი დაგიცემიან
რ~ლრა იტქჳრ რირცლირთ~რ აბელირრა ქ~ი რირცლი ნო
ერ რფსნითა გ~ნწმიდა და რირცლირა მირთჳრ ზაუ
არიარა ბაროუირ შირა მიაგო ქ~ი ღესრ~ცცებაჲ წ
სრიათა ვ~ა იტქჳრ ერაია აფიფე და წ~რწქმიდე
ქ~ი წსლი მ~თი ტიტორ და რპარიანორირ მ~რჭ
aნს არა აფმოგიკითცავრთა წიგნთაგ~ნ მორერთა
რ~ჟ~რ ირრაიტელმ~ნ ირიშვა სცცო თერლთ~ა რაო
დენი რ~ლი მოკსდა ერთირა მირ რიშვირთჳრ: აწ
სკ~ჱ რპათა ღ~ნთაგ~ნ რაოდენნი უ~ლწ~ლნი განცრწნ
ილ არ~ნ ტაშ~რნი ფ~თირანიჭ
1-28 სტრ., 76r
dა წუსა მეტემ~ნ არა სწქი ვით~რ იგი ივბიმიანორ და
ცვირთ~რ ეკლერიათარა იქო ივლიანერ თ~ა სკ~თს
რირა და თს დაწბრკოლდერ კ~ცი სმძობერ~რრ დაცემაჲ რ~დჭ
hუ~ა პ~ე არა დაბრკოლებ~ლრა დაგცემ ა~დ დაცემ~ლრა
აფგადგინებ: ვ~ა დ~თ რირცლირგ~ნ სრიაჲრა რ~ცთსრირგ~ნ წ
სრიათარა და არა მნებავრ ღ~ნი რ~ა იქო ვ~ა კ~ცი რ~ი
მარძსნითა იუმნ და მარცცენით არფსევნ და არცა
რ~ნი პირითა მ~თითა აკ~ცევდენ და გ~ლითა მ~თითა რწ
ქევდენ და აგინებდენ: ა~დ ვ~ა მეტენი კ~თლდ ჴრენებ~ლნი
რ~ლთა დაიპქრერ რ~ტელი ერე და რ~რსტ~ვლრა არაჲ
გ~ნეღორნერ: დ~ვით როლომონ კორტანტინე ივბიანორ.
და ქ~ნი მგზ~ვრნი მ~თნი ც~ არაჲ არრ მგზავრებაჲ ღ~ნი ივ
ბიანორირა და ვინ არრ ღ~ნ ზ~ა სტ~ო რ~ლმცა ჴრმალი მირი

იქო კირერრა ღ~ნრა ზ~ა: ვ~ა იგი ივბიმიანორირრა ივლიანერიჭ
aნს რადა გევნორ ღ~ნ ვ~ა ივბიმიანორრ ივლიანერგ~ნ ანს
ვირ ცედ~ვრ ფ~ი რ~ი ღ~ნ ზ~ა სტ~ლ იქორ და წუონდამცა პა
რსცი ღ~ნრა ზ~ა რიმ~რთლერა წ~ე ფ~ირა არა ღ~ნ სტ~ლ გქო ა
მათ ქ~თა ზ~ა და ღ~ნ ღეგიდგენ ქ~ნი ამ~რითგ~ნ ითცოორ ფ~ნ
ქ~ი ჴ~ლთაგ~ნ ღ~ნთა რაუმე ბორ~ტირაჲ და ღ~ნ მიგაგორ არა
თს ღეინანოჭ
hუ~ა მეტემ~ნ მენება გ~ნმართლებაჲ თ~ვირა ყ~მირაჲ ც~ რი
მ~რთლით ღ~ნ დამრაძე სმრძ~ვროებარა ყ~აჭ
hუ~ა პ~ე ვინათგ~ნ გზა ეც ღეწამებად ც~დვაჲ ღ~ნი გ~ნგეღორა
ღ~ნგ~ნ ც~ აწ გითცრა გ~ლირ რიტქსაჲ ღ~ნი არა სმეცრებამ~ნ
აფგშრა ბრშოლად შეთა ზ~ა ფ~ირათა: ა~დ ღსელირათჳრ
ნ~თერ~ვირა ღ~ნირა რპარრთარა. და არა სწქია რ~ ბერშენნი
ნ~თერ~ვნი ფ~თირა არ~ნ აფთუსმირა მირთჳრ რ~ჟ~რ სწოდა
მ~თ ღჳლად ფ~ირა და მორცა მ~თ ბეჩედი რ~ლითა ღემსრრა
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ძ~ძცეთი და არრ იგი ძ~ი:
hუსა მეტემ~ნ აწ რაჲ გნებავრ ღ~ნჭ წუ~ა მ~რ პ~ე მნებ~ჲ
ვრ რ~ა ღ~ნ მ~რ აფგზებ~ლი ერე ც~ცცლი ღ~ნვე დაღრიტო და
მეგობარ იქო კეირრირა: ვ~ა დფერამომდე იქ~ვ რპარრთაჲ.
მისგო მეტემ~ნ ერე მნებავრ რ~ა მიყვენოთ ლ~ცვითა თუ~ნ
ითა ამარ ფ~მერა კეირ~რი და მე ღეკრებ~ლნი და რ~ი ზრაცვ~დ
არრ ყ~ნ ღ~რ რიქ~რლირა ქოტაჲ და ვცნა მე ვ~დ რთნ~ვრ
უ~ა ზრაცვაჲ ერე ღ~ნი ყ~მდა მ~რთ:
hუსა პ~ე დამშიმდა თცოვაჲ ერე ღ~ნი ყ~მ ზ~ა რ~ ერე არრ
კ~ცთა რყესლთაჲ რ~ნი არ~ნ ვ~ა ანგ~ზნი რრსლითა რ
აუმითა და არიან ამ~თ კედელთა ღ~რ ერე ვ~რი მ~თ
გ~ნგებირ რ~უმედ რ~ლრა ღ~ნ ითცოვ მეც მე დროჲ რ~ა წ~რვ
იდე ვევედრო მ~თ და სთცრა ბრშანებაჲ ღ~ნი: და
ლ~ცვითა მ~თითა აფერრ~ლორ გ~ნზრაცვაჲ ღ~ნიჭ ა~დ ღესრ~ცც
გსიყნრ თ~ვი ყ~ნ რ~ კ~ცნი ვართ ც~დვილნი ნს სკსჱ
რილაფედ იცილორ ფ~ნჭ
¸ეწრირცნა მ~რ რ~მოელ მონაზონი და წუსა მფრდელო
რ~უმერა ფ~ირრა ვ~ა რ~უმერა კ~ცირრა წზრაცავ: ანს ა
რა აფმოგიკითცავრა ვ~რ ეტქჳრ ფ ~ი პალეკა
რტორრ სკეთსმცა არა დაწბრკოლდებოდერ ანგ~ზნი კ
აცთა რ~თნოებირთ~რ ქ~ლთამცა უ~ლუთა ღ~ა ძ~რრ ვეცჳ
რ~ა ქ~ნი ვაცცოვნნეჭ
aნს მე სტრორ არრა აუაზ მეტე ირრაელირაჲ მეტე
რა ურირტიანეთარა რ~ლრა ეტქჳრ ერაია ითცოე რ~რწლი
რიმ~ფლედ ანს რიფრმედ და მირთჳრ თუ~ა მისდგერ უ~ლწ~ლი
ანს ვინ წუსა ირრაიტელრ რაჲცა ითცოო რ~ცელი
თა ყ~ითა მოგეცერ ირო წუსა რ~მქარორა ცირ~რა მოი
უეც და რ~მრა ჩდერა მოიუცა იგი: აწ რიტქ~აჲ რიმდ~ბლირა
1-28 სტრ., 77r

ღ~ირაჲ კეთილ~რრ პ~ე ა~დ რ~ბრკოლებელ~რრ მცირედ მ
ორწმ~ნეთა კ~ცთაჭ
ც~ ღ~ნ მეტეო მცირედ ღეგსჱწიენ ყ~ნ რ~რწმ~ნოებითა რ~ ლ~ცვამ~ნ
ჩირვესლირა ამირ უ~ლუირამ~ნ ქორ ბრშანებაჲ ღ~ნ: და წა
რვიდერ წ~დანი იგი რ~დგსრად თჳრად ც~ მეტემ~ნ მქოარ ჟ~მ
ილ~ცა და დაწსა და მირსლებარა ღ~ა მირრა აწა
სკსჱ მოვიდოდა დედაკ~ცი იგი რ~ი იქო წ~დაჲ ნინო და წუ~ა
აფდეგ მეტეო და გ~ნკრშალ~ლად მიეგებვოდე რ~ ორნი
მეტენი ზ~ცირა და უ~ქნირ~ნი მოვლენ ღ~ნდა და რეცა მიცე
დნა და იცილა პ~ლ რ~ცე უ~ლირაჲ ვ~რ არრ კორტანტინერ
და მიიწია იგი რწრატით და იცილნა ორნი რ~ქდარნი ე
რთრა ზ~ა ჩაბსკი მძდომ~რე რ~ჩსრვ~ლითა გჳრგჳნორ~ნი:
dა მეორეთა რ~ქდართა მოცსცებ~ლი მძდომ~რ ზეწრითა
რპეტაკითა და თ~ვრა ზ~ა ედვა გჳრგჳნი ნ~თლირაჲ არა ოუ
რორაჲ და ტერჴთა თ~ა დაძდა ნინოჲ და ჴ~ლი ვაც
ტანგირი მარძსჱნაჲ ეპქრა პ~ერ მფდელრა და მარც
ცენაჲ რ~მოელ მონაზონრაჭ
dა წუსა რ~მოელ ღესვრდი დიდრა იმარ მთავარრა ზ~ცი
რარა გრიგოლირ მივიდა და თქ~ნირრცა და წუსა გრიგ
ოლი რაჲ ერე წუმენ ბოროტო კ~ცო რ~ მოაოჴრე ბან~კი ყ~ი.
და მჴეცთა ღეაჩამენ ცცოვარნი ყ~მნი: სკ~თსმცა ორნი
ეგე არა რ~ნი გსერდით გიდგან და დედაკ~ცირა ამირთ~რ
რათნორა რ~ი მარადირ იფსწირ მ~მირა თ~ა თუ~ნთჳრ ღსრ
ვიგემცა ღ~ნგ~ნ ვ~ა მ~მათა ღ~ნთაგ~ნ რ~ნი ერვიდენ ც~ცცლ
რა ღემწველრა და არა ბრწქინვალებარა გ~ნმანა
თლებელრა ქ~ლთარა : და მირცა ჴ~ლი და ამბორრ სქო.
რეცა მიქო ჴ~ლი გჳრგჳნრა ნ~თლირარა რეცა ეგე ვით~რ
ვე გჳრგჳნი მირცა ვაცტანგრ და წუ~ა და არუს ეგე პ~ერ
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და აფიფო პ~ე მირვე გჳრგჳნირაგ~ნ რეცა სდარერი და
არუსა რ~მოელ მონაზონრაჭ
dა წუ~ა ნინო ვაცტ~ნგრ აწსკ~ჱ მივედ მეტირა და მიი
ფე ნიჩი ღ~ნი მივიდა მეტირა და ამბორრ სქვჱრ სრ
თიერთ~რრ და ადგილ რცა რ~ქდართა თჳრთარა დაირსა
იგი თ~ა და მირცა ბეჩედი ჴ~ლირა მირირგ~ნ რ~ირაჲ იქო თ~ლი
ტ~დ ნ~თლი და წუსა კეირარმ~ნ სკ~თს გნებავრ რ~ა
მოგცე გჳრგჳნი აფსთუს ვ~რ ერე დგარ ყ~ნ ზ~ა რ~ა წბ
რშოდე მტ~რთა მირთა და მიიფე მირგ~ნ გჳრგჳნიჭ
mოიცილა ვაცტანგ და იცილა ძ~ი რ~ლრა ტრთეთა მირ
თა ზ~ა აუსნდა გჳრგჳნი და სმეტერ~დ ცილვამ~ნ ძ~ირა
მ~ნ დარცა ღეშრწ~ნებაჲ და რ~ სრაღინელერ იქო ზარი
მირი და დადსმნაჭ ც~ აფდგა ნინო და მიცედნა პ~ერ კერ
შო და რ~მოელრ და ერთითა პირითა თუსჱრ ყ~ნ ვა
რთ თ~ვრ დებნი ვ~დ სმეტერ ქ~თარა წ~რემატორ ჵ ძ~რო
სშლეველო და მიქო ჴ~ლი კეირარმ~ნ და მოიფო გჳ
რგჳნი ძ~ირგ~ნ და დაჲდგა კეირარმ~ნ გჳრგჳნი იგი ვაცტ
ანგრ თ~ვრა დაიწქერ გ~მორლვად რეცა ჴ~ჲ ქო ეპირ
კოპორმ~ნ რ~მგზირ და თუ~აჭ

vაცტანგ ვაცტანგ ვაცტანგ სმეტერ მორწმსნე იქო
ღ~ნ ქ~თა ღ~რ ნ~თერ~ვთა რპარრთა მეორედ ღ~ნგ~ნ აფეღ
ენენ ეკლერიანი და გ~ნეწერნენ ებირკოპორნი და ებ
ირკოპორთა მთ~ვარნი მერ~მედ გჳრგჳნიცა წამებირაჲ მი
იფო და გ~მოვიდა რეცა მოსწოდა შილ რ~ვე ღ~ა პ~ერ
და რ~მოელრ და სთცრობდა შილრ~ვე ღ~ა ყსჱნებარა:
dა იგ~ნი ასცრნიდერ რ~ლიცა იგი იცილერ რ~ქდართა გჳ
რგჳნორ~ნი ნ~თლითა იგი არრ დიდი მოშფსარი გრიგ~ლი
და მ~ნ რ~ლ მომცა მე გჳრგჳნირა მირგ~ნ მომცა ებირკოპო
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რთ მთავრობაჲ და მე რ~ლ მივეც გჳრგჳნირა ყ~მირგ~ნ მოქ
სარრა ყ~მრა ყ~მ მ~რ ქოტ~დ არრ ეპირკოპორ~დ და რ~ლ ნაცე
გჳრგჳნითა ოურორათა ჩსრვილი იგი არრ კეირ
არი და რ~ლ მოგცა ღ~ნ ბეჩედი და მოგცერ ღ~ნ არსლი:
ცოლად და ქ~ი რ~ზფვარი უ~რთლირაჲ მირგ~ნ სკმოფებს
ლი სკმოგცერ. ც~ გჳრგჳნი ძ~ირგ~ნ რ~ლ მოგცა ვრცე
ლნი ფვაწლნი გ~რდაიჴადნე ღეწევნითა ძ~ირაჲთა ც~ მო
შფვარმ~ნ ყ~ნმ~ნ რ~ლ რ~მ გზირ გიჴმო რ~მნი ნიჩნი გითცო
ვნა ფ~ირაგ~ნ რ~ა ღ~ნ მ~რ ჩ~ტბაჲ დაემტკიცორ უართლ
ირა კათალიკოზთაგან და ებირკოპორთა და რშლევ
დე მტ~რთა ვ~ე დფედმდე აფრრ~ლებირა ღ~ნირა ც~ აფრრ~ლებარა ღ~ნრა გჳრ
გჳნი წამებირაჲ მიიფო ბრშოლარა ღ~ა ჴ~ლთა მტ~რთარა
არა ღეწვარდე: ერე ქ~ი აფერრ~ლორ ვ~ე მოსშლ
სრებამდე ღ~ნდა და რიბერემდეჭ
v~ა გ~ნიფჳშა მეტემ~ნ წმადლობდა ფ~ა რ~ ქ~ივე გ~მოს
ცცადა და მოსწო და მრწრატლ პ~ერ და რ~მოელრ და
წუ~ა რაჲ იცილეთ ც~ მათ წუ~ერ იტქოდინ მეტე ერთი
მარძ~ნით და ერთი მ~რცცენით ვდეგით რ~ჟ~მრ ღ~ნ რ~ქდრ
თა მრცდომ~რეთა წ~ე კეირრირა ფ~თივ გ~მომეტქსჱლი
რა დიდირა გრიგოლირა: და კ~დ იგივე დედოტ~ლი დაამღჳდებდა
მოშფ~რრა მ~რ გ~ნრირცებ~ლრა ღ~ნ ზ~ა და მიგცმდა ღ~ნ ჴ~ლთა
მირთაჭ
dა წუ~ა მ~თ მეტემ~ნ დსმენით წ~ნო რ~ ქ~ივე ყ~მ თ~ა გიცილ
ავრ აწ ვით~რ გნებავრ თუ~ნ უ~ლუირა ამირ რ~უმე რ~ლი
ღემსრრვად მიწევნსლ არრ ანს რაჲ ვქოთ ტქსირა
ამირთ~რ რ~ი სმეტერ~რრ ბევრირა ათარირა რ~ი არრ ჴ~ლთა ყ~მთა:
aწ სკჱ რწრატით გ~ნვიდერ აუაჲთ უად~გი ვ~დ რპარრ
თა მეტე წარმომართებ~ლ არრ უ~ქანად ძაზირეთად და
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გ~მოვლერ ტილირტიმი კსალრა მეტირა კეირრირ~რა რ~ მან
მოაოჴრა უ~ქნაჲ რპარრთაჲ და რპარრთა მეტემ~ნ ვერ
ღესშლო ბრშოლად და კეირარმ~ნ ვ~ა ცნა ვ~დ ყ~ნ მოვე
დით უ~ქნარა მ~თრა მოირწრატირ ბრშოლ~დ ყ~ნდა და ვცე
დ~ვთ რპარრთა მეტე მოვ~ლრ შალად ყ~ნდა და ვიცით ვ~დ
რპანი რპარრთანი რომცითირა და უ~რთლირა რპათა სმ
რ~ვლერ არიანჭ

dა არავინ~რრ ყ~ნ ღ~რ ჩ~ტი მორწმსნე რ~ნი დაწნერგნა მამა
მ~ნ ყ~ნმ~ნ მირიან გინა თრდატ დედით ნ~თერ~ვმნ ყ~მმ~ნ. ა
უათ ამათ ქ~თა რარწმ~ნოვება ვიცით. რ~ რ~ვრე არრ
რ~ცთსრითა ნს სკსჱ გ~მოცცადებარა რ~უმირა ყ~ირრა.
გ~ნწქრერ დედირ შმაჲ ერე ყ~ი დავეწქსნეთ სრთიერთ~რრ
და ვიუმნნეთ რ~ცინელ ქ~თა ზ~ა მტ~რთა ყ~ნთაჭ
a~დ ერე ვქო რეცა მოვიდენ რპანი ყ~ნნი მასწქონ ყ~ნ მო
რლვაჲ კეირრირაჲ მ~რ ზ~ა სკსვრიდოთ ყ~ნ პ~ლ რ~უმე
ერე ვასწქოთ ოდერ მოვიდერ და დაგსეაცლორ ყ~ნ კე
ირარი მ~ღინ ვ~ა იზრ~ცორ რიწმიდემ~ნ ღ~ნმ~ნ ეგრეთ ვქოთ.
და არცა ერთი ტქსეთა მირთგ~ნი დარყერ ყ~ნ თ~აჭ
dა წ~რვიდა პ~ე კეირრირა ც~ რამოელ დადგა წ~ე მეტირა. ც~
ცვალირა მოვიდა რეცა დიარპანი და სუადაგა მეტერა
ვ~დ რპანი ბერშენთ~ნი ღემოვიდერ კორტანტინე პოვლერჭ
x~ მოსწოდა მეტემ~ნ დედირ შმარა მირრა და ქ~თა მეტეთა და.
წუსა რარა იტქჳთ რ~ სწქით რიმრ~ვლე რპათა ბე
რშენთაჲ და ვერაგობა წქობირა მ~თირაჲ და რიმარ
ძსე ზფა~თა ღ~ა ნ~ვებითა ერერა ღევიდერ იგ~ნი რპარრ
ეთრ უ~ქნარა გმირთა და გოლიათთარა და ვერ სშ
ლერ წქობადჭ
aწ მეღინირ ნს სკ~ჱ რპანი ნ~ვებითა მოვიდენ ღეიპქრან
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გზაჲ ყ~ნი და მოგსწქსიდნენ ყ~ნ ვ~ა ბაკრა ღ~ა ა~დ აფვ
დგეთ აუაჲთ და დავიბანაკოთ ზფ~არა რომცითით კერ
შო რ~ა გსაუსნდერ ყ~ნ გზაჲ ჩირირა და ლცინირაჲ ა
ფიქარა ლაღუარ იგი გ~რემორ უ~ლუირა და ვლერ
ცსთირა დფირა რავალი რამცრით კერშო და დადგერ
რპერირ კერშო და გ~ნვიდერ მქოტნი უ~ლუირნი მიწევნ
სლნი რიკვდილად და მირცერ მ~დლი ვაცტანგრ და მირცერ შფ
სჱნი ათარი ლიტრაჲ ოუროჲ. და ცსთარი თ~ვი რტავ
რაჲ და გ~ნვიდა ერი მღჳდ~ბით რავაჩრორთ~რ და რა
ჴმრირა ც~ ვ~ა მივიდა პ~ე წ~ე კეირრირა და სთცრა ქ~ი
იგი ც~ კეირარმ~ნ გ~ნიცარა ტ~დ და ქ~ი რ~ი ეცილვა ყსენე
ბარა ღ~ა მირცა მ~რ ზ~ა ნებაჲ ვაცტანგრჭ
dა წ~რმოავლინა პ~ე მფრდელი და მისმცნო აფთუმითა
და რატიცრითა შლ~რითა რ~ა რწორი იქორ მეტობირა მი
რირა: ა~დ ორთ~ვე რპათა დარცნენ რპარრნი რ~ნი იგი არ~ნ
ვაცტანგირ თ~ა არა აფვიდენ რაბრშანებელთა მ~თთა
გ~ნ ოდერ ღეკრბენ ვაცტანგ და იგიჭ
x~ ვ~ე პ~ე და მ~ცულნი მოვიდოდერ ვაცტანგირრა კეირარი
ღემოვიდა კორტანტინედ და წ~რმოავლინა ცსთარი დ
რომონი რ~ლრა ღ~ა იქო ცსთარ ცსთარი კ~ცი და სბრშ
ანა რ~ა მიეაცლნენ ვაცტანგრ და დადგენ თჳნიერ ბრშ
ოლირა და წ~რმოემართა კეირ~რი გზარა პონტოჲრრა რ
ვა არ ათარითა მჴედრითა: და ვ~რ მოეაცლნერ რპა
ნი იგი ზფსირ~ნი სნდა რპარრთა წქობაჲ მ~თი: ც~მეტე

აქენებდა და არა მიღსებდა ბრშოლ~დჭ
x~ ვ~ა ღეართსერ შფსენი მ~ციულმ~ნ კეირრირმ~ნ და პ~ე წუ
ონდა რიტქ~აჲ რაიდსმლოჲ და წუონდა რიტქსაჲ რაეროჲ
და თუსაჲ ცცადად ვ~დ ნს ივლტი და დადეგ ყ~მდა მორვლა
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მდე რ~ა რ~ნი ეგე ღ~ნ თ~ა არ~ნ რპარრნი რ~ნი დაგსრყერ ღ
ერლვარა ამარ ყ~ნრა რპარრეთრ მოსწქსედელ~დ მო
ვრწქსიდნეთ ეგენიცაჭ
x~ რაიდსმლოდ მოართსჱრ მ~რ ძ~ი და გჳრგჳნი ღსამდგომ
ელად და ღერამორელი ტანირა მირირაჲ და თუსა რაჲ ღე
ვკრბეთ მიგცე ციცე თსცარირირაჲ და რ~ზფვარნი უ~რ
თლირ~ნი ც~ მირცა მეტემ~ნ ვაცტანგ პარსცი რაეროდ.
ვ~დ არა რ~ირა მიზეზირთ~რ მოვედით აუა გ~რნა წქო
ბირა ღ~ნირთ~რ აწ მოვედ აუა და თს არა ყ~ნ მოვიდეთ კო
რტანტინე პოვლედჭ
dა ტარ~ლად ამცნო და წუ~ა რ~ი არა ღსჱნირ ღ~ნრა ფ~ირა
მოქსარ~ბარა რ~ი ღ~ნ არა წქოტ რც~არა ნს აწსევ. რ~
ფადრობაჲ არა ჴ~ლი არრ კ~ცთა პ~ტიორ~ნთაჲ დაფაცა თს
აწ ღ~ნ მიგცნე რპარრნი არა სკსჱ გ~ნცრსვდერა რ~ცე
ლი ყ~ი და სმეტერ ყ~ნრა აუ~რ მრ~ვლთა მ~თგანთა რიქს
არ~ლი უ~რი ა~დ ღიღირგ~ნ მ~თირა ვერ გ~მოაცცადებენჭ
aწ ბრშანე რ~ა რ~უმე ერე ყ~ნი მღჳდობით ვქოთ ვ~ა ი
ვბიმიანორ და ქ~თა რპარრთა: ც~ ღ~დ ამირრა რ~ჟ~რ გაწ
მდენ რ~უმენი ყ~ნნი სმარძსერადრე ღევქარნეთ იგ~ნი ჴ~ლ
რა ღ~ნრა და ნს მცარაჲ იუმნებირ რ~უმე სღსერი და
ნსცა რ~უმე ღტოთირაჲ თუ~ნ მ~რ რ~ა არა დაეცნენ პირ
ითა მ~ცჳლირათა ერნი თუ~ნნი რ~ ერნი თუ~ნნი გ~ნლაფებ~ლ არ~ნ ძობ
ნარა ზ~ა რპარრთარა: ც~ რპარრნი არავე ღეღინებით არ~ნ
ა~დ ღსრითა თუ~ნითა წ~დიერ არ~ნ წქობარა ანსმცა მ
ოკსდერ ანსმცა ღსრი იშიერ რირცლირა მ~თირაჲ ც~ რპანი
ერე ღ~ნნი თს მიფმა წბრშოდიან მემცა სბრ~ლო ვარჭ
dა წ~რვიდა მირ თ~ა მ~ცუ~ლად ვარაზ მიწრ მ~მა მშსშირა მი
რირა შმაჲ და რ~მოელ მონაზონი ც~ კეირ~რი მოწევნსლ
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იქო პონტოდ უ~ლუდ და პონტოელნი გ~მორრ~ლ
იქ~ნერ მიგებებად და ღეარცმიდერ უებარა და ვ~ცტანგ
მეტირა მ~დლობარა: რ~ სკსწრიდა მ~თ და არა მირცნა
იგ~ნი რიკ~დილრაჭ
ვ~ა მიიწივნერ მ~ცუ~ლნი ვაცტანგ მეტირ~ნი უალაუად მი
ართსჱრ შფსენი ათარი მსტკალი მსღკი ცსთარი
ამბარი და ათარი ლიტრაჲ ალვაჲჭ
და გ~ნრრ~ლ იქო გსნდი ვაცტანგ მეტირაჲ ალატობად.
მიეტევნერ მ~თ მკსრცცლნი ბერშენთანი და მ~თ თ~ა ღეკრე
ბ~ლნი ჴევთა და უ~ლუთანი მჴედ~რი რ~მარ ათარი: ც~
მეტე ვაცტანგ აქენებდა მიშსლებად რპათა მ~თ მე
ალატეთა ვ~რ არა მივიდა დედირ შმაჲ მირი ერირთ

ავი რპარრთაჲ და რირცჳთ წუ~ა ვაცტანგრჭ ჵ~ი გსჱ
ლო და ნ~თერაო არპიტირ~ო არა სწქია რ~ დედაჲ მ~მირა
ღ~ნირაჲ. ბერშენი იქო ნ~თერ~ვი ივბიმიანორირი და გშ
ლო ღ~ნ ბსნებამ~ნ მ~მირ დედირა ღ~ნირამ~ნ და რიქ~რლი ძ~რ
ცმსლირა მირ კ~ცირა მომკსდარირაჲ გიპქრიერ: და გნე
ბავრ ღექენებაჲ ყ~ნი ჴ~ლრა ბერშენთარაჲჭ
x~ ვაცტანგ წუსა აწა ღ~ნდა ბერშენნი იცილო შ~ლი კ~ც
ირა მირ მომკსდარირაჲ და ცოცცლირა მირ რ~როჲრა ღ~ნირაჲ
და რცერ რაქჳრრა და გ~ნვიდერ ქ~ი რომცითი და რპარრნი და
მეტე დარსბანდირაჲ ც~ მეტე ვაცტანგ და ქ~ნი უ~რთვე
ლნი გ~ნვიდერ ცედვად და დადგერ და აფძდა მეტე პი
ლორა ზ~ა თეთრრა და ეწქვნერ იგ~ნი ზფჳრ კიდერა მ~რ
რ~ლ არრ ჩალაკი რიქე ცერთვირირაჲ მირსლამდე რ
პარრთა ლ~ღურირა მოეკლა ბერშენთა ერირა მირგ~ნჭ
oცდა ღჳდი ათარი: და გ~ნშლიერდა ბრშოლაჲ და მოკ
ლერ დედირ შმაჲ ვაცტანგირი ერირთ~ვი რპარრთაჲ და
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მოკლერ იპაძაძ მეტე ლეკთაჲ და მრ~ვლნი ერირ მთ
ავარნი და იშლია ბანაკი აფმორ~ვლირაჲ იქო ბე
რშენთა რპარალარიჭ
´ალე კარტორ ლოფოთელი დირწსლი მეტირაჲ და იქო
იგი შლ~რ და მ~რ მოეკლნერ შლიერ~დ ბსმბერაზნი რპა
რრთანი და ერეცა ერირთ~ვი მანვე მოკლაჭ
მ~ღინ გ~რდამოჴდა მეტე ვაცტანგ ეტლთაგ~ნ არა რ~ი ყ~ნ
გსინდა გ~რნა რ~ლიფა რთნდა: რ~ ყ~ნ ვიტქოდით მღჳდო
ბარა ა~დ რილაფემ~ნ რპარრთამ~ნ აგინა ფ~ა და ფ~ნ ღ
სრ იგო და მოკლერ ერირთ~ვი რანირაჲ რ~ირთ~რ ქ~ი რპარ
რეთი ვ~ა მოოჴრებარა რპარრეთირა იგლოვრ აწ დამ
დაბლდა რილაფე რპარრთაჲჭ
mოიქვანეთ ძ~ი და წ~რვიშფსანოთ რ~ა რ~ით გსშლევ
დენ მითვე იშლინენ და წუმენით შედ შლიერ~ბირ და
ნს ვინ ბრშავთ სრთიერთრა რცჳრა მ~რ და ნს ე
შიებთ შლევარა მტ~რთარა ა~დ იქ~ნენ ჴ~ლნი თუ~ნნი ვ~ა
ჴ~ლნი ყ~მნი რ~ა არა ვიშლინეთ რ~დ არა ც~ აუა ვდე
ვნნეთ. ა~დ ადარბადაგან~მდე ვ~ა იდევნნიან ქორანნი მ
ართსჱთაგ~ნ თჳრთაჭ
dა მოიქსანა პ~ე მფდელმ~ნ ძ~ი და წუ~ა მეტემ~ნ დადეგ
წ~ე პირრა მტრირ~რა და ერირა ყ~ნირ~რა და არუს ქ~თა
თაქ~ნირ ეცით ძ~ა და ვრშლოთ და სბრშანა დემეტ
რერ ერირთ~ვრა თჳრრა და ძსანბღერრ რპაჲ რპეტრა რ~ა
მიწქსენ ძ~ა თ~ა უ~დგი ჴმობდა შლიერ~დ რ~ნ არა თა
ქ~ნირ რცერ ძ~ა მოკსედინ და მივიდოდერ ქ~ნი ერნი და თქ~ნირ
რცემდერ დადგებოდერ წ~ე ძ~ირაჭ
x~ ბორზო მოვაკნელმ~ნ მეტემ~ნ წუ~ა არა დასტეობ ნა
თელრა ღემწსელრა და არა თაქ~ნირ ვრცემ შელრა მაღმე
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იცილე ჩირვესლი და იჴრენ ც~ ირი ღესრაცცად მიყნრ და ა
რა მეღინირ რ~ შ~ლი ღ~ნ მ~რ დიდარრ რ~ითა ვრშლოთ ა~დ
მეღინირ ღ~ნგ~ნ რ~ მდაბალთა ჴმანი ირმიან და ღ~ნ გცადი ღემ
წედ ყ~ნდაჭ
აფმოიჴადა ჴრმალი და ღეამთცსია ძ~ა და გ~ნვიდა
ღ~რ გ~ნწქობილთა მ~თ და თუ~ა არა წბრშავნ ლომი
ჴარრა რ~ მე მეტე ვარ და ღ~ნ მონაჲ. ა~დ დავდვა
თ~ვი ყ~ი ერირა ამირ თ~რ რ~ა წრწმენერ შ~ლი ძ~ირა
მოეტევა პალეკარტორ ც~ ვაცტანგ რაომრად ნე
ბარა მიეაცლებოდა და აფიზაცნერ ორთ~ვე მ~თ გ~ნ
წქობილთა ჴ~ითა რ~ღინელითა და იქო ჴმაჲ იგი ვ~ა
ჴმაჲ უსცილირაჲ რ~ლითა ღეიშრა უ~ქნაჲ და დარცა
ლაცსარი პალეკარტორ ტარრა ვაცტანგირარა.
რ~ი იქო ვიგრირ ტქავირაჲ და გ~ნვლო ტარრა ვ~ა წქ
რთაჲ ერთი რ~ი იქო რიმრცოჲ ლაცსრირაჲ ვ~ა მკ
ლ~ვი კ~ცირაჲ და მირცა ტ~რი იგი მეტემ~ნ ლაცსარრა
მირრა და მიეტევა პირირ პირ დარცა ჴრმლითა ყა
ბალაცრა ზ~ა და გ~ნაპო თ~ვი მირი ვ~ე ბეჩთამდე
და მიქო ჴ~ლი დასპქრა თ~ვირა მირირა ნ~ცევარი და მი
იფო წ~ე ძ~ირა და თუ~ა ქ~ირა გამდგომირა ღ~ნირაჲ ერე
იქ~ვნ ნაწილი და მიეტევნერ რპანი ვაცტანგირნი
რპათა ბერშენთარა და აოტნერ იგ~ნი და აფიჩრნ
ერ გსნდ გსნდად და მიაწქსდინერ ზფ~ირ პირრა და
არა ვინ გ~ნერა მ~თგნი გ~რნა რ~ი ღეერწრა ზფსად.
და ივლტოდერ ნ~ვითა.
m~რ დფერა ღ~ა მორწქდა რპათაგ~ნ ვაცტანგირთაჭ
oრმოცდა რ~მი ათარიჭ
x~ რპათაგ~ნ ბერშენთარა მორწქდაჭ რ~მოცდა თორმ
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ეტი ათარი და ღეიპქრერ ტქსედ მათგ~ნი არ ოცდა ცსთიჭ ათ~რი
dა ვ~ა მოიუცერ რპანი იგი გსამრა ზ~ა ვარაზ ბაკსრ
ვაცტანგირ დედირ შმირა იგლოერ და ღემსრერ იგი.
ღარითა და მსრითა და წ~რრცერ ბარდავადჭ
x~ მეტემ~ნ ვაცტანგ მოსწოდა რპათა ქ~თა და სბრშ
ანა მოქვ~ნებაჲ ქ~თაჲ ტქსჱთაჲ და მოიქსანერ და
იქო ერთ რიცცსად ქ~ი მ~მა კ~ცი და დედაკ~ციჭ
¸ვიდარ ოთცმოცი ათარი და წ~რრცა იგი ქ~ი წ~ე კეირრ
ირა ჴ~ლითა ნარარირითა და ადარ ნერრერითა ერ
ირ თ~ვთა მირთათაჭ და მიწერა წიგნი ვ~დ რიბრშნე ფ~ირა მისწდომ~ლრრ და რიბრ
შნერა კ~ცთარა და ნებ~რა რშლ~ვრ ნებაჲ ფ~ირაჲ მე სწქი რ~ არა
არრ ნებაჲ ღ~ნი რ~უმერა ამარ რ~ლ ერე იუმნა პალ
ეკარტორირგ~ნ არცა თს ერთო ნებაჲ ყ~ი რ~ი ერე
უმნა დედირ შმამ~ნ ყ~მმ~ნ და ორნივე ერე შჳრირ მოუ
მედნი შჳრმანვე მოინადირნა: ამირთჳრ ქო ერე ფ~ნ რ~ ა
ცალ ნერგნი ერე ც~იქ~ნერ რ~რწმ~ნოებად ღიღრა მირრა უსჱ

ღე ვ~ა იგი სშფებირთ~რ ღვილირა ქო რ~უმე გ~ნრაცცრომე
ლი. ც~ თუ~ნ პ~ლნი ღვილნი ც~რთ ფ~ირნი და მარადირ მირნი
ვე ცართჭ
aწ მწსც~რებაჲ ერე დედირ შმირა ყ~მირაჲ და დირწსლ
ირა თუ~ნირა მ~რ ნსგეღინირ ვეც რ~ჟ~რ ვიშიე ღსრი მკ
ლველთა მირთაჲ ც~ თუ~ნ ნსგეღინირ გეცით ერირა ა
მირთ~რ რ~ი იჴრნა ფ~ნ ღსიდარ ოთცმოცი ათარი და ს
კ~თს წბრშ~ნებდე მიმთცსევად ყ~მდა გ~მოირწრ~ტე და
სკს~თს არა მ~ცულითა გ~ნაგე რ~უმე ყ~ნი რ~ დამშიმდა
დგომაჲ ყ~ნი უ~ქნირა ამირთ~რ მოოჴრებ~ლირა ც~ ვ~ე მ
ორსლამდე მ~ცუ~ლთა ტ~დ მწსც~რე იქო კეირ~რი ა~დ
რ~ჟ~რ სთცრერ ვ~დ ტქსჱ პ~ლ ღეპქრობილი და ტქსჱ ე
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რირგ~ნ მეოტირა ქ~ი დასკლებლად გ~ნსტეობია მ~ღინ
გ~ნიცარა ტ~დ და ქ~თა დასტევერ მწსც~რებაჲ ჭ
dა ღეძდა მეტე ნ~ვრა რ~მ ათარითა დრომონითა რსბს
უად ზფჳრ კიდერა და მოსწოდა ვაცტანგრ და ქვერ ს
რთიერთ~რრ აფთუმაჲ და ტიცი და გ~ნაგერ რ~უმე წინდ
ობირაჲ და სკსრცა კეირარმ~ნ რაზფვ~რი უ~რთლირაჲ
ციცე თსცარირი და კლარძეთი ქ~ი ზფჳთგ~ნ ვ~ე არ
რიანთამდე და ჴევნი რ~ნი მორდგმანან ფადოთა და
გ~მოიკითცა კეირარმ~ნ რაზფვარი რ~ბერშნეთირაჲ უ~ქნაჲ
ზფჳრ პირირაჲ რ~ლ არრ ატცაზეთიჭ
dა წუ~ა ერე ეგრირ წქლითგ~ნ ვ~ე მდინარემდე მცირირა
ცაზარეთირა ერე რაზფვარი არრ რაბერშნეთირაჲ
ალეურანდრობითგ~ნ რ~ი აწ ღ~ნ მიგიფია მკლავითა
ყ~ნგ~ნ აწ იგი სკსმოგსეც და ოდერ წარიქვანებდე
ცოლრა ღ~ნრა არსლრა ყ~ა მ~ღინ მოგცე მირგ~ნ უ~ქნაჲ და
დასწერა ეგრირ წქალრა და კლირსრარა ღსა უ~ქნა
ზითვად და რცვაჲ ატცაზეთი სკსრცა ვაცტანგ ბერშენთა
dა წ~რმოვიდა ვაცტანგ გზარა კლარძეთირ~რა და რპ
ანი მირნი გ~ნსტევნა გზარა რომცითირ~რა და ვ~რ მო
იწია თსცარირად მიცედნა და ღესქსარდა ციცე და
თუ~ა ჩ~ტდ თსც~რ ღ~ნ ციცე და ვ~ა წ~რმოვიდა იცილა
კლდე ღსა კლარძეთრა რ~ლრა რ~ტელრა ერუსა ა
რტანსძი და მოსწოდა არტავაზ შსშსრ მტერა მი
რრა და დაჲდგინა იგი ერირთ~ვად და სბრშანა რ~ა
ააგორ ციცე არტანსძირაჲ და სბრშანა რ~ა გ~მონა
ცორ ჴევრა მ~რ ღ~ა რამონარტრე და აფაღენორ ეკლ
ერიაჲ და უმნერ მონარტრად ვ~ა ეცილვნერ მონა
რტერნი რაბერშნეთირ~ნი და წუ~ა არტავაზრ სკ~თს გ~ნ
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შლიერდენ რპარრნი ყ~ნ ზ~ა რაქსდელი ყ~ნი აუა ქოტ~დ არრჭ
x~ არტვაზ აფაღენა ციცე არტანსძირა და მონ~რტერი.
და რ~მნი ეკლერიანი დაბაჲ მერირაჲ ღინდობირაჲ და ა
ციზირაჲ და გ~ნაჲცლა ციცე აციზირაჲ და უმნა იგი უ
საბად და ვ~რ წ~რმოვიდა ვაცტანგ უალაუად თჳრ~დ

მცცეთად იქო რიც~რლი დიდი და მ~დლირ მიცემაჲ ფ~თირაჲ.
და ღეიუცა იგი მღჳდობით და მირცა ნიჩი დიდი ერრა თჳრრაჭ
x~ მეტემ~ნ რპარრთამ~ნ ვ~ა ცნა ვ~დ მიიუცა ვაცტანგ
ბერშენთა კერშო ღეიუცა რპარრეთ~დ და მოკსდა.
და დაძდა მეტედ შე მირი და ვ~ე მოიწიტებოდა იგი
წ~რმოჴდა ამარ ღ~ა რ~მი წელიწ~დი ც~ ვაცტანგ მე
ტერა სღვა ცოლმ~ნ შე და არსლი მარყბივად და
მოკსდა ღობარა: ღ~ა ბალენდსცტჭ დედოტ~ლი არსლი რ
პარრთა მეტირაჲჭ ც~ ვაცტანგ სწოდა შერა თჳრრა
რ~ცელი რპარრსლად დარყილ და უართსლად დაყი:
m~ღინ ვაცტანგ მეტემ~ნ ვერ მოიცალა მოქვანებად ც
ოლირა ბერშენთა მეტირა არსლირა და ვერცა კ
ათალიკოზირა და ებირკოპორთა რ~ მოელოდა იგი
რპარრთა მეტერა მორლვარა ამაგრებდა ციცეთა
და უ~ლუთა და წკაზმვიდა მჴედართა და გ~ნამზა
დებდა ბრშოლად რპარრთა მ~ღინ ღეაგდო რ~პქრობ
ილერა ღ~ა ბინუარ მ~ცთსრი ებირკოპორი ც~ცცლირ მრა
ცსრთაჲ და მორრნა და გ~ნარცნა ქ~ნი ც~ცცლირ მრ~ც
სრნი რაზფვართაგ~ნ უ~რთლირათაჭ
x~ რპარრთა მეტე ღ~დ რ~მირა წლირა წ~რმოემართა ბ
რშოლ~დ ვაცტანგირ~რა და მოიწია ინდაბრიანთა და და
იბანაკა ც~ ვაცტანგ წარავლინა ბერშენთა თ~ა
და მისმცნო ვ~დ აწა დფე იგი რ~ლ აფმითუსამრ ვ~დ
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რპარრნი ღემოვაწქსდინე ჴ~ლრა ღ~ნრა აწა ერერა
მომიქვანებიან ღსა რაზფვართა უ~რთლირათა და
ქ~ი კ~ცი მ~თ თ~ა ვ~რ რ~მარი ათარი რ~ წგონებდა იგი
გ~ნმრ~ვლებარა რპათა მირთარა რომცითით და მე
ტეთაგ~ნ კავკარიანთარაჭ
x~ მ~თ ვერ იკადრერ გ~ნრთვად მირა რ~ რ~ლთა მე მ~თ
გ~ნთა აუსნდა რ~რბაჲ ძ~რცმსლირაჲ ც~ რ~ლნი იშლინ
ერ ეღმაკირგ~ნ მეტენი დარსბანდირანი გაერთნერ აწ
აფმირრ~ლებიერ აფთუმაჲ ყ~მი რ~ლ აფმითუსამრ რადაცა
მიპოვნიერ რაცლი ცეცცლირაჲ დამივრია ტრლითა და მ
ოგსნი და გაზირნი მიმიცემიან რატანძველრა ბორ~ტრა.
და მ~ცთსრი ბინუარიან მივეც რ~პქრობილერა და რიკ~დი
ლირგ~ნ გ~რდაიცსეწა მან სკსჱ მოიქვანნა რპარრნი
უ~რთლადჭ და დავრს ებირკოპორად მიუელ კაცი
რარწმ~ნოჲ ც~ ბინუარ ვ~ა მოიწია რაზფვართა უა
რთლირათა მოკსდაჭ
aწ რწრატით წარმოემ~რთნენ რპანი ღ~ნნი რ~ლ აუა
ღ~ა დაეცნენ ქ~ნი მტ~რნი ძ~ირნი და მოიცალო ღ~ნ ქ~თა მტ
ერთა ღ~ნთაგ~ნ ც~ ყ~ნ თს გსშლორ და გ~ნშლიერდერ
იგი და ღემოვიდერ გზათა ღიმბატირ~რა: ც~ ვ~ე მიიწეოდ
ერ მ~ცუ~ლნი ვაცტანგ მეტირ~ნი წარრრ~ლ იქო კეირ~რი
უ~ქანით ცაზარეთით კერშო რ~ირგ~ნ ვერ მოიცალ
ებდა მორსლად უ~რთლად: ც~ ვაცტანგ გ~ნაშლი
ერნა ციცენი უ~ლუირ~ნი და სრყესლერი მებრშოლი

ერირა მირირაჲ ვ~რ არი ათარი მჴედ~რი და არი
ათარი უსეითი იპქრა მირ თ~ა და დასბანაკა მ~თ
დიფსმით ვ~ე უ~რთლირა კართამდე: და რპარრთა და
იბანაკერ ცცენირ ტერტითგ~ნ ყაფმართჭ
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aუა რპარრთა მორსლა უ~რთლრ ვაცტანგ გორგ~რლ
ირ რაომრად და ვაცტანგირგ~ნ გამარძსება მ~თ ზ~აჭ
x~ ვაცტანგ განატართა ჴიდი მოგსეთირაჲ ვ~ე რ~მო
ც მჴარ უცევირთ~რ მ~თ ზ~ა რპათარა ც~ მეტე და რპაჲ
რპეტი ძსანღერ დადგერ მცცეთარ: ც~ ნარრ და მირდატ
დასტევნა რპათა ზ~ა რომცითირ~თა და უ~რთლირ~თა
რ~ნი დგერ არმაზით კერშო და რაჲ წბრშოდიან რპა
რრნი არმაზით კერშო მცცეთით გ~ნვიდიან და რაჲ გ~ნ
ვიდირ ლაღუარი იგი იმიერ კერშო მცცეთით ეწქს
ნიან არაგსრა ზ~ა და ოდერ მე გ~ნვლიან ტონი მტკს
რირაჲ და ღეიბნიან ტონრა ზ~ა ტტილირირარა და რ~ლრა
მე დფერა მ~თ რშლიან და რ~ლრამე მ~თჭ
x~ ვაცტანგრ მეტერა ღეეუმნა ყაბალაცი ოურორაჲ და
გ~მოერსა წინათ მგელი და სკანაჲთ ლომი და რ~ლრა
კერშორა იშლეოდიან უ~რთველნი მსნითცა მიწმართ
ირ და მორრირ რპირა მირგ~ნ რპარრეთირა ვ~ა ლომმ~ნ
კანძარნიჭ
mიერითგან ვერფა რა ღესშლებდერ რპარრნი წქობად
მირა და ირწ~ვლერ იგი რ~ლრა ეწერა მგელი და
ლომი და ვ~ა იცილიან ვაცტანგ თუსიან დსრაზ
გორგარალ რ~ლ არრ ერე მიწრიდეთ თ~ვრა მგლირ
არა და მირ მ~რ რ~ცელ ედვა ვაცტანგ მეტერა გორგარალჭ
g~ნშლიერდა მ~თ ღ~რ ბრშოლაჲ ოთც თსჱ ოდენ და მო
იწია მ~ციუ~ლი კეირრირგ~ნ და მოართსა შფსენი ვ
აცტანგრ და მოწგსარა რპათაგ~ნ ბერშენთარა
ოთცმოცი ათარი მჴედარი და მოსწერა ვაცტანგრ:
ვ~დ ღევეუეც წქობარა ცაქანირარა და მომივლენია
ღ~ნდა ოთცმოცი ათარი მჴედ~რი და მომიწერია ლეონირდა
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სკ~თს გიჴმდერ ღ~ნ ლ~ღუარი წ~ე ღ~ნრა არრ მელი
ტენითგ~ნ ვ~ე ლამედემდე და ამოფმართ ვ~ე კარნს
უალაუამდე და მიბრშანებია ლეონირდა წ~ე ღ~ნრა
იქორჭ
dა მოწევნილ იქო ლაღუარი ბერშენთაჲ ძავა
ცეთრ ც~ ვ~ა რცნა რპარრთა მეტემ~ნ ბერშენთა
მორსლაჲ ღსელად მ~თდა იწქო ზრაცვად ვაცტ
ანგირრა მისმცნო მ~ცულრა და წუ~ა რართჳრ მო
ვრწქდებით სრთიერთარრ შმანი კ~ცნი და ღვილნი ნ
ებროთირნი სკ~თს ც~ცცლი არრ ფ~ი ღესკსეეწიენ
იგი თ~ვრა ც~ თჳთოესლი ყ~ნგანი რ~თნორა რ~ლირა
თჳრირრა წმრ~ცსრებდერჭ

v~ა მივიდა მ~ცუ~ლი და სთცრა რთნდა ვაცტანგრ და
ქ~რა ერრა მირრა და მირცა ნიჩი ვაცტანგ მეტემ~ნ მი
სვლინა მ~ცული და წუ~ა გიცილ~ვრ შ~ლი ძ~ირაჲ და
ქ~თა მეტეთაჲ მოგსაუსნდა ცარკი ვ~ე გ~მოყინება
დმდე ძ~რცმსლირა რ~ჟ~რ გ~მოყნდა იგი მშლე ეუ
მნნერ ქ~ნი თ~ქნირ მცემელნი მირნი წ~ე მირრა და მოცარ
კენი ღ~ნნი ბერშენნი მოფმართ გბრშვანან და მო
აოჴრნერ რამრაცსრებელნი ც~ცცლირ~ნი აწ სკ~თს
გსბრშოდი ყ~ნ დატეობირთ~რ რძ~ლირა მოვკსდებით ყ~ნ
მირთ~რ ვ~ა მოკსდა ყ~ნთჳრ და მან აფმადგინნერ ყ~ნ:
ც~ სკ~თს აფარრ~ლო რიტქ~აჲ ღ~ნი და არა იქორ ც~ცცლი
ფ~თად ღ~ნდა და იქორ ფ~თად ღ~ნდა უ~ე მამად და სტ
ლად გცადო ღ~ნ დაფაცათს ყ~ნ პირმღონი ვართ.
ა~დ თუ~ნ რცდეთ რ~ქდართა ზ~ა მ~მირა ყ~ნირათაჭ
v~ა სთცრერ რიტქ~აჲ ვაცტანგირი ღეიწქნარა და წარ
რცა შფსენი გორგარალრა შლიერად და მირ თ~ა გს
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ირგსინი ანთრაკოანი და ჟ~ი დადვერ ღეკრებირაჲ აჲქარა
მეტე რპარრთაჲ გ~ნთიად და დადგერ ველრა კალჲრარა
ც~ ტტილირი რ~ტლი და კალაჲცა მოოჴრებ~ლ ი იქო მ~ღინ:
x~ მეტე ვაცტანგ დადგა ძაჩსრ და ღეკრბერ მ~რ ველრა
ორნივე მეტენი და მოიკითცერ სრთიერთ~რრ და ქვერ
აფთუმაჲ თ~ვირ თ~ვირა რძ~ლრა ზ~ა გარდასვალ და მო
წცადა მ~რ დფერა რპარრთა მეტე გორგარალმ~ნ ლაღ
ურით თ~რით ტტილირად და სშფსნა გორგარალმან
მჴევალი ათარი მონაჲ ცსთარი რტავრა რკარამა
ნგი ცსთარი ბიზიონი ზრსზმაჲ ცსთარი ჴდალი ცცენი
ათი ათარი ცცენი ღბაწრგირა ცსთარი ძორი რამარი შრ
ოცაჲ ოთცარი ცცსარი ათი ათარი და დფერა მერ~მერა
მივიდა გორგარალი მირ თ~ა და თ~ა წარიტანა ლეონ ანთი
პატრიკი კეირრირაჲ. და ქვერ გ~ნზრაცვაჲ და აზრაცა
ანთი პატრიკმან გორგარალრა რათა ქორ მღჳდობაჲ
ღ~რ კეირრირა და ცსარრორა რ~ ეღინოდა ბერშენთა ნს
სკსჱ ღევიდნენ რაბერშნეთად რპარრნი და მოაოჴრ
ონ იგი რ~ რპანი რ~ბერშნეთირ~ნი ქ~ნი იქ~ნერ ცაზარეთრჭ
dა წუსა ცსარრო გორგარალრა ითცოე ყ~მგნ რაჲ
ცა გნებავრ თავირა ღ~ნირა თჳრ და რცჳრა ვირთჳრცა გ
ნებავრ ც~ გორგარალმ~ნ წუ~ა მნებავრ რ~ა იქორ
მღჳდობაჲ ღ~ნ ღ~რ და კეირრირა. წუსა ცსარრო დაჲმშ
იმე თცოაჲ ღ~ნი ყ~ნ ზ~ა არა ქვიან წქ~ლობაჲ ამირთჳრ
ვქ~ვ რიქ~რლი ღ~ნ ზ~ა. რ~ა ღევიდე რაბერშნეთად და ღ
სრი ვიშიო მ~თგ~ნ და აწა მ~ცუ~ლი ცაზართა მეტი
რაჲ მეათე დფე არრ რაჲთგ~ნ მორრ~ლ არრ და ღ~ნ არა
სწქი მიზეზი მტერობირა ყ~ნირაჲ. ც~ აწ მიგითცრა რილა
ფე მ~თი ყ~ნ ზ~ა და მერმე ვქო ნებაჲ ღ~ნი ვინაჲთგან
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აფგითუს ტიცითა შლ~რითა ვ~დ არაჲ ვქო სნებ
ელი ღ~ნი და თუ~ა ვ~დ ღ~ნ სწქი: რ~ ზფ~არა მოფმა

რთ ყ~ნი არრ რაზფვარი გ~ნქოტილი ნოერითგ~ნ და აწ
იგი მბრშავრ ყ~ნ ძაზირრა და ღამრა და მოოჴრებ~ლ
არ~ნ უ~ლუნი იგი ც~ ღამი რამეტო ყ~ნი არრ ა~დ ძაზირი
რა ნაცევარი გ~ნწერებ~ლ არრ მამათა ყ~ნთაჲ ღ~ნი
არრ ცსჱდრად და მისფებიერ იგი ბერშენთა და მე ე
რერა ღევიდოდე სკმოფებად მირა აწ რ~ი ნ~წილი
მ~მათა ღ~ნთაჲ არრ ღ~ნ გ~ნქ~ვ ღ~ნ იცი და ბერშენთა:
x~ რცსაჲ ძაზირირაჲ მომცენ მე ბერშენთა და რ~ი ვით
ცოე მე ღ~ნგნ ც~ ვ~ა ერმა ერე ლეონ ანთიპატრიკრა
გ~ნიცარა ტ~დ და თ~ქნირ რცა ორთ~ვე მეტეთა და თუ~ა
ცსთნი უ~ლუნი ძაზირირანი ღ~ნდავე იქ~ნენ ღ~ნნი კერშნი
რ~ ნ~ცევარი რიკილიირაჲ რ~ი მოგსეფო ღ~ნგ~ნ სკსჱგცეთ
და დფეთა ყ~ნთა იქ~ვნ მღჳდობ~ჲ ღ~რ ღ~ნრა და მირრაჭ
dა თუსა მეტემ~ნ ვინაჲ სწქირ თს დარძერდერ ბერშ
ენთა მეტე უმნსლრა ყ~ნრა და თუ~ა ლეონ რ~ჟ~რ წ
არმომავლენდა მე შალად ამირ მეტირა წუ~ა
მეტერა ყ~ნრა მონაზონმ~ნ ვინმე ფ~ირ მეცნიერმ~ნ ვ~დ
რთნავრ ფ~ა მღჳდობაჲ რამთავე ამათ მეტეთა
და იუმნაცა ეგრე ც~ კეირარმ~ნ სბრშანა მწიგნო
ბარრა და დაწერა წიგნი ზავირაჲ აწა აუა
არრ აფწერილი წიგნი მირი ვ~ა ერე ვთუს წ~რი
კითცერ წიგნი იგი დაწერილ იქო ტიცით თჳნიერ
მირა რ~ი მორცა რპარრთა მეტემ~ნ ივბიმიანოზრ.
არა ვშებნო თუ~ნ ზ~ა და მოსწოდა მეტემ~ნ რპ
არრთამ~ნ ცაზართა მეტირა მ~ცულრა და სთცრა
მ~ნ აფზრზენაჲ რპარრთაჲ ბერშენთა ზ~აჭჭჭ
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m~ღნ მოიფო რპარრთა მეტემ~ნ უარტაჲ და დაწე
რა ჴ~ლითა თჳრითა წიგნი ბერშენთა მეტირა რიქს
არ~ლირაჲ და ყინებაჲ რაზფვართაჲ და რიკილირაჲ
სკსცემირთ~რ მირცა ტილირტიმი რაზფვრითა ი~ჱლი
მირათაჲ და თუ~ა ვ~დ უ~ლუი რძ~ლირა თუ~ნირაჲ არრ იჱ~ლემიჭ
dა მირცა გორგარალრა ნიჩი ალვაჲ ლიტრაჲ რ~მი
ათარი ამბ~რი ლიტრა ცსთარი მსღკი ლიტრა ცს
თარი რამორელი ცსარროვანი ათარი და ცაზდი რ~მი
ათარი და წ~რვიდა ვაცტანგ მეტე ღ~ა: ცვალირა
დფე მიავლინნა ვაცტანგირრა ბარზაბან რაკსთარი
და მობიდან და წუ~ა ერრეთ გორგარალრ რ~ი გინდა
ყ~მგ~ნ მე ვუმნე აწ იგი და გ~ნაგენ რაბრშანებე
ლი ღ~ნი ვ~ა გნებავრ მიავლინენ დარტსრნი დაი
თსალე უ~ლუნი ღ~ნი რ~ნი მიგცენ ღ~ნ ც~ ბარზაბანი
რდა მიბრშანებია მირლვაჲ კეირრირა მითსალვად
უ~ქნათა და უ~ლუთა თუ~ნთა: ც~ ღ~ნ სწქი რ~ რ~უმერა
ამარ ყ~ა ზ~ა გ~ნრირცნენ რპარრნი მოცსცებ~ლნი რ~
მ~თ ებრშანა ყ~მ მ~რ ღემსრრვაჲ რ~ბერშნეთირაჲ:
ც~ მე დფერ რ~ზფვრით ყ~ით ორი რ~მეტოჲ მივანიჩეჭ
aწ ერე არრ რ~თცოელი ყ~ი რ~ა დაჲ ღ~ნი მომცე მე ც
ოლად და ღ~ნ წარმოცჳდე ყ~მ თ~ა უ~ქნარა მ~მირა ყ~ნი
რა რ~ა წნაცნე ნ~თერ~ვნი ღ~ნნი და ღ~ნ ღემწე მექო მე

თ~ვითა ღ~ნითა მტ~რთა ყ~მთა ზ~ა აბაღთა და ელა
მთა წინდოთა და რინდთა: რ~ სშჳრერი ბოროტი
და დამდაბლებაჲ მეტობირა ყ~რაჲ მ~თ ქვერ: აწ ოდერ
მოცჳდე ყ~მ თ~ა ერრეთ ვწრუსა მოცსცებ~ლთა და მარზ
აპანთა ყ~მთა რ~ რიქ~რლი ვქავ ყ~ი და მოქ~რეთა ყ~მთაჭ
რ~ ერრეთ ინება შმამ~ნ ყემმ~ნ ვაცტანგ მეტემ~ნ რ~ნი უ~ქ
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ანანი მივრცენით მ~თითავე ღემწეობითა მოცარკე ვ
ქვენით მტერნი ყ~ნნი და ამითა დავაცცროთ გ~ლ
ირ წქრომაჲ მ~თი ბერშენთა ზ~ა: ც~ ღ~ნ თ~ვითა ღ~ითა
მინებ შალად ყ~მდა ა~დ რპანი ღ~ნნი ადგილრ~ვე იქ~ნენჭ
mაღინ ვაცტანგ მოსწოდა თ~ა მზრ~ცველთა თ~რთა და
ეზრაცა ლეონ ანთი პატი ერრეთ ვ~დ დიდ~რრ კ~თლი
ღ~ნი ბერშენთა ზ~ა სტრორ მეტეთა მ~თ რ~ნი რცენ
ან რ~ქდართა მ~თთა: რ~ ღ~ნ დარცევ უ~ლუი პონტოა
ირაჲ ღემსრრვირგ~ნ და ღ~ნ მიანიჩე ღჳდარ ოთცმოცი ა
თარი რ~ლი და დფერ ღ~ნ მ~რ მიეცემირ ძაზირაჲ და ტილი
რტიმი რ~ლ მღჳდობით არა რ~ლრა მეტერა ბერშენთა
რა ღესპქრია და მ~რთ~ლ არრ ცვარრო სკ~თს არა
წქო მირ თ~ა რ~თნოებაჲ სჴმრად ღესრ~ცცქორ იგი.
ერმ~ნ მირმ~ნ დაფაცა თსმცა მან არა გსითცრა
მიფმართ ვაშლიოთ რ~ ერე არრ რრ~ლი რიქ~რლიჭ
mიგცე ლ~ღურირა ყ~მირგ~ნ ათი ათარი ჩსრვილი და მე
წ~რვწქვე მ~ციულთა ღ~ნთა თ~ა წ~ე კეირრირა და მს
ნით გ~მოგერთო ძაზირარ რპითა შლ~რითა ერე გ~ნ
აზრაცა ლეონ ანთი პატმ~ნ და რთნდა მეტერა
ვაცტანგრ და ქ~თა წ~რყინებ~ლთა მირთა გ~ნზრაცვაჲ მირი
dა მირცა რპარრთა მეტერა ვაცტანგ დაჲ მირი ცოლად
რ~ლრა ერუსა მიწრანდსცტ რ~ი წარტქსენილ იქო
ოვრთაგ~ნ და გ~მოეჴრნა ვაცტანგრ ცსარანშე ამ
ირთ~რ არა მირცა რ~ დაწინდებ~ლ იქო იგი რომეცთა
პატიაცღირაჲჭ
dა მოიქვანა ვაცტანგ შე მირი რ~ლრა ერუსა რპარ
რსლ~დ დარყილ ც~ უართსლად დაყი მ~ღინ იქო ცსთ
ირა წლირაჲ და დაჲდგა გჳრგჳნი და დასტევა მეტედ
1-28 სტრ., 87r
და დასტევნა მირ თ~ა ღვიდნი წ~რყინებლნი მირნი პ~დ
ძსანღერ რპაჲ რპეტი მპქრობელი ღიდა უ~რთლ
ირაჲ და მტლობელი ქ~თა ერირთ~ვთაჭ და დემეტრე
ერირთ~ვი კ~ცეთირა და კსცეთირაჭ გრიგოლი ერირ
თ~ვი წერეთირაჲჭ ნერრარან ერირთ~ვი ცსნანირაჲჭ
და ადარნარე ერირთ~ვი რ~მღჳლდირაჲჭ და რამნაფირ
ერირთ~ვი ღიდა ეგრირაჲ და რსანეთირაჲჭ და ბაკ
სრ ერირთ~ვი მარგსირაჲ და თაკსერირაჲჭ
dა ამ~თ ღეწვედრა შე თ~რი დაყი და სბრშანა ა
ფღენებაჲ სძარმორაჲ და მსნ ღინა ზრდაჲ დაყი მე
ტირაჲჭ რ~ რიმარძვედ გ~მონაცა იგი ნ~დირთა და რაც

ცოართა თ~რჭ
dა წ~რიტანნა თ~ა ოთცნი წ~რყინებ~ლნი მირნი არტვ
აზ ერირთ~ვი კლარძეთირაჲჭ და ნარარ ერირთ~ვი წ
სნდირაჲჭ და ბივრიტიანი ერირთ~ვი ოშრჴირაჭ და რა
სრმაგ ეძიბი მირი დიდიჭ და მ~თ თ~ა ათი ათარი მჴე
დარი ლ~ღურირა მირირაჲ დარყესლიჭ
dა ლეონ ანთი პატრიკმან ლაღურირა მირირაგ~ნ და
სტევა ათი ათარი ბერშენი და თვით წ~რვიდა
წ~ე კეირრირაჭ და ვაცტანგ მეტემ~ნ წარატანა თ~ა.
დერპანად არტვაზ ერირთ~ვი კლარძეთირა თ~ვი და
წარრცა ქ~ი ნიჩი წ~ე კეირრირა რ~ი მიენიჩა მეტერა ცსარრორ გ~რნა
რტავრაები და ტაიჩები დაიჩირა თ~ვირა თ~რირათ~რ და
რცსაჲ ქ~ი წარრცა და სბრშანა არტვაზრ რ~ა ძა
ზირრ მოერთორ ლეონ ანთი პატრირა თ~აჭ
x~ ვაცტანგრ ევედრნერ დედაჲ და დაჲ მირი ცსარანშე
რ~ა წ~რიტანნერ თ~ა და ილოცონ იჱ~ლიმრ: წარიტანნა
და წ~რვიდერ ვაცტანგ მეტე და ცსარრო გზარა.
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ადარბადაგანირ~რა და მსნით წ~რვიდერ ვაცტანგ და
დედაჲ და დაჲ მირი იჱ~ლიმრ და ცსარრო ელოდა ან
ტიოურ ღევიდერ და ილოცერ წ~ა აფდგომარა და მო
ილოცნერ ქ~ნი ადგილნი წ~ნი ღეევედრნერ წ~ა აფდგ
ომარა ღეწირერ ღერ~წირავი დიდი და წ~რმოვიდერ ანტიოურჭ
x~ ლეონ ანთიპატრიკ კეირრირა და არტავაზ ერირთ
ავი ვაცტანგირი მოვიდერ ოცი ათარითა მჴედრითა და
რყესლითა და მოართვერ ცსარრორ კეირრირგ~ნ შფ
სენი მისწდომელი და ვაცტანგრ ნიჩი მისწდომ~ლი.
და მოემცნო კეირარრა მ~ცუ~ლთა და რიცარ~ლი და მ~დლი
რა მიცემაჲ ფ~თირა და ვაცტანგირ უებაჲ და მ~დლი
მისწდომელიჭ
dა მოემცნო ვაცტანგირად მიბრშ~ნებია ლეონირდა ერ
რეთ რ~ა იქორ ღიღრა და ბრშანებარა ღ~ნრა უსჱღე ვ~ა
ყ~ა და ღეკრბა ვაცტანგირ რაბრშანებელრა უვეღე ბე
რშენნი და უ~რთველნი და რომეცნი ორმოც და ათი ათ
არი მჴედარი რყესლიჭ
m~ღნ სბრშანა რპარრთა მეტემ~ნ ვაცტანგრ ოდერ დე
დაჲ და დაჲ ღ~ნი აუამომდირ დამაღსრალ არიან. მო
ვიდენ იგ~ნიცა რ~მესტოდ ყ~მდა რ~ა ერთობით აფვარ
რ~ლოთ რიც~რ~ლი ყ~ნი მერმე თს ინებონ წარრლვაჲ უ
ართლრ წ~რვიდენ იგ~ნი გზარა რანირ~რა ც~ თს ინ
ებონ ლოდინებაჲ ღ~ნი გელოდიან სრაწარ უ~ლურა ღ~აჭ
რთნდა სკსჱ ვაცტანგრ ბრშ~ნებაჲ ცსარრორი და
წ~რიტანნერ თ~ა და წ~რემ~რთნერ და წარგზავნა რპ
არრთა მეტემ~ნ მ~ცული წ~ე ქ~თა წ~რყინებ~ლთა რპარრ
ეთირათა და მისთცრა ერრეთ ქ~ი: ც~ მ~თ გ~ნიცარერ
რიც~რლითა დიდითა. რ~ ცეცცლებრ ეგზებოდერ ბრშოლი
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რათ~რ წინდოთა რინდელთა და აბაღთა და ძორ
ძანთა თჳრ და მივიდერ ბაფდადრ და მოეგებნერ ქ~ნი
წ~რყინებ~ლნი რპარრთანი რიც~რსლითა დიდითაჭ
dა აფარრ~ლერ უორწილი რ~მესტო ეუსრ თსე
გ~ნცცრომითა და გ~ნრსჱნებითა მისწდომელითა. და
ღ~დ უორწილირა მირცა ნიჩი დიდ შ~ლი დედარა დარა
ვაცტანგირრა და წ~რმოვიდერ სრაწარ: პ~ტივრცემ
და ვაცტანგრ ქ~ი ერი რპარრთაჲ ვ~ა ცსარრორ მეტ
ერა მ~თრა და მერმე წ~რემართნერ მტ~რთა ზ~აჭ
aუა ვაცტანგ გორგარლირაგ~ნ რპარრთ მეტირა ღსელა
წინდოთა რინდელთა აბაღთა da ძორძანთა ზ~ა: და
ქ~თა ზე გამარძსება ვაცტანგირგ~ნჭ
პ~ლდ მივიდერ ძორძანეთრ და წ~რმოტქსჱნერ ძორძა
ნეთი ქ~დ სმკჳდრო ქვერ და დარცნერ ადგილრა მ~თრა ნა
თერ~ვნი რპარრთანი და ელამნი და მიერითგ~ნ იუმ
ნნერ ძორძანნი გლეცად: რ~ნი აწ არიან მე ბეგრენი
რპარრთანიჭ
¸ერლვა წინდოეთრ ვაცტანგ გორგარლირგ~ნ და
ვაცტანგირგან გამარძსება მ~თ ზ~ა ჭ
da მსნით ღევიდერ წინდოეთად და მსნ იუმნნერ წქო
ბანი შლ~რნი ბსმბერაზთანი თითორ თითოთანი და
იქო მსნ წერად რ~ლმანცა მ~თგანმ~ნ რშლირ ბსმბერეზ
თა ივლტინ მირ წ~ე ბანაკი მირიჭ ც~ ვაცტანგ მეტემან
მოკლა ბსმბერეზი თცსთმეტი მსნ ღ~ა რ~ლთა დაეც
ნერ მრ~ვლნი გოლიათნი რპარრთანი დაქვერ ბრშ
ოლარა ღ~ა წინდოეთირ~რა რ~მი წელი და წ~რმოტქს
ენნერ სმრ~ვლერნი უ~ქნანი წინდოეთირ~ნი ა~დ მტკიც~ნი
ციცე უ~ლუნი ვერ გ~ნტეცნერ რ~ ზფ~ათა ღ~ა იქ~ნერჭ
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და მჴნედ მბრშოლ~დ გ~მოყნდერ ოთცნი იგი წ~რყინებ~ლ
ნი ვაცტანგირნი და ლეონ ბერშენი. რ~ მ~თ დარცნერ
მრ~ვ~ლნი მებრშოლნი რინდიეთნი ბსმბერაზნიჭ
რინდთა მეტე იქო უ~ლურა ღ~ა რინდიარ. მ~ღინ ქ~ითა შ~ლი
თა მ~თითა მივიდერ რინდთა და
dა წ~რმოიფერ ცარკი წინდოთა მეტირგ~ნ მსღკი ლიტ
რაჲ ათარი ამბარი ეგზომივე ალვაჲ ნ~ვი ათი
თ~ლები იაკინთი და ზსრმსცტი ნ~ვი ერთი და მ~რ
თ~ა რატირონი თჳთორ~ცე ოუროჲ აულემი არი
ვეცცლი აულემი ცსთარიჭ
¸ერლვა რინდეთრ: ვაცტანგ გორგარლირგ~ნ და გა
მარძსება ვაცტანგირგანჭ
da მსნით ღევიდერ რინდეთრ მ~ღინ რინდთა მეტემ~ნ გ~ნქო
ერირთ~ვნი ციცეთა და უ~ლუთა ღ~ა და რ~ლრაცა კერ

შრა გ~ნვიდიან რპარრნი მტქსენავნი გ~მოსჴდიან
ლ~ღუარნი რინდელნი ციცეთა და უ~ლუთაგ~ნ და დარდვ
იან ვნებაჲ დიდი რპარრთა ზ~ა და მორწქდა სრიცცჳ
ერი რპარრთგ~ნი: ც~ შ~ლითა უ~რითა არა რადა იშლ
ივნერ ვაცტანგირ რპათაგ~ნნი და ქ~დვე მშლედ გ~მ
ოყნდერ მტ~რთა ზ~აჭ
dა მჴნედ მბრშოლ~დ გ~მოყნდერ ოთცნი იგი წარყინებ
სლნი ვაცტანგირნი და ლეონ ბერშენი რ~ მ~თ დარც
ნერ მრ~ვლნი მებრშოლნი რინდელნი ბსმბერეზნიჭ
x~ რინდთა მეტე იქო უ~ლურა ღ~ა რინდიარ მ~ღინ ქ~ითა შ~ლითა
მ~თითა მივიდერ რინდიარ და მსნ მიცსდერ ბრშოლანი შ
ლიერნი და დფეთა ქ~თა გ~მოვიდირ თჳთ რინდთა მეტე
რ~ იქო იგი მჴნე გოლიათი და ღემმართებელიჭ
dა გამოიტანნირ მჴედ~რნი რინდეთირ~ნი და იქვირ ბრშოლაჲ
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ბსმბერაზთაჲ რ~ლრა მე დფერა მ~თ რშლიან და რ~ლრა მე
მ~თ და რინდთა მეტემ~ნ რშლო თ~ვირ თ~ვითა ქ~თა ბს
მბერაზთა მბრშოლთა მირთა და არა მიცსდერ იგი
და ვაცტანგ ბრშოლარა ღ~ა დფეთა მრ~ვალთაჭ
m~ღნ რინდთა მეტემ~ნ ველრა მ~რ ზ~ა კ~რთა უ~ლუირათა
ფამე თცარა მთცრებლი დიდი და რამალავები ღიგან
მთცრებლრა მჴედართაჲ და რიმარძსით დასტევ
ნა გზანი გ~მორ~ვალნი და ყაჲდგინნირ მსნ ღიგან მჴე
დარნი ათნი რყესლნი და დილარა ადრე გ~მოგზ~ვნა
ბსმბერაზი ერთი მ~რ დფერა ცსედრი იქო ვაცტანგირი კა
რთა ცვირათჳრ და მიდგა ერე ბსმბერაზი დართცოაჲ ბრ
შოლაჲ ვაცტანგრ თავირ თ~ვ რ~ამცა წ~რიტქსა და
ღეწჴადა მ~თ მჴედ~რთა ზ~ა: მ~ღინ რასრმაგ ეძიბი
ვაცტანგირი გ~ნვიდა და წუ~ა არა ც~რ ღ~ნ კადნიერ
ბრშოლად მეტირა ა~დ მე გებრშოლო მონაჲ მონა
რა და მიეტევა ც~ რინდელი იგი გაიუცა და მირდე
ვდა რასრმაგ ყსესლებირაებრ რ~ მრ~ვლ გ
ზირ ბრშოლილ იქო ველრა მ~რ ზ~ა და ვით~რ წ~რწ
ჴდა დამალსლთა მ~თ მჴედ~რთა გ~მოსჴდერ ზსრ
გით მირრა და იგი მეოტი ღემოიუცა ც~ რასრმაგ რცა წ
ოროლნი წინარა მ~რ და მოკლა. ც~ ათთა მ~თ მოკლერ რასრმაგჭ
m~ღნ მიეტევა თჳთ მეტე ვაცტანგ და მირ თ~ა რ~მნი იგი
წ~რყინებ~ლნი მირნი არტვაზ ბივრიტიან და ნარარ და
მ~თ თ~ა ლეონ ბერშენი: ც~ რინდელნი იგი ივლტოდერ და
მირდევდა ვაცტანგ მოქსრით~რთ ვ~ე კართამდე უალ
აუირათა და რინდნი იგი ღეივლტოდერ უ~ლურა ღ~ა მ~ღინ
ვაცტანგ რ~ვრე მწსც~რებითა ღეიუცა და იგლოვდა გ
სამრა ზ~ა რასრმაგირარა ვ~ა შმირა რაქსარელირრა.
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რ~ თ~ა ზრდილ იქო მირი შმირწსლი მამა მშსშირა
მირირაჲ არტვაზირ მ~მირაჲ ერთგსლი მინდობილი
და უველი: არაკიჭ

მ~ღინ რინდთა მეტე გ~მოდგა კ~რთა უ~ლუირათა და
ჴმაქო ჴ~ითა მ~ფლითა და თუ~ა ვაცტანგ მეტეო მრ
გ~ვრი ც~რ ღ~ნ ქსავირა მირ სგსნსრირაჲ რ~ნ პოა
უორი მოწქლსლი და გაგლეძილი არწივირგ~ნ რ~ლ
რა ვერ ეშლო ატრენაჲ და მიაცლებ~ლ იქო რიკ~დი
ლრა და არა უმნა ქსავმ~ნ მ~ნ ვ~ა წერი არრ ქს
ავირაჲ რ~ რცსამ~ნ ქსავმ~ნ ოდერ იცილირ უორი
იწქირ ჴმა მ~ფლდ ქივილი და არმინირ რცსათაცა.
და დაერცირ რიმრ~ვლე ქსავთაჲ უორრა რ~ამცა გ
ანიოტერ რ~ქოველთგ~ნ მირთა და სღიღადმცა დაქვ
ნერ დფენი მ~თნი რ~ პირსტქსთაცა იციან რარგებე
ლი თავირაჲჭ
aრა უმნა ქსავმ~ნ მ~ნ ერე ვით~რი ა~დ ღეიწქ~ლა უ
ორი იგი ვ~ა კ~თლირ მქოტელი მირი დასწქო ზრდაჲ
მართსეთა თჳრთა თ~ა მ~რდირ სკრებნ მკალრა და გ
სელრა რ~ რცჳრა ღეპქრობაჲ არა რარა შ~ლ სც
ქსავრა და მით ზრდიდა უორრაჭ
v~ა მოეზარდნერ უორრა მ~რ ტრთენი თუსაჲ გონ~ბა
რა თ~რრა ერე რა დფეთა მრ~ვლთა გაზრდილ ვარ.
მკალითა და გსჱლითა და არა მომცემია მე შ~ლი
მ~მა დედათა ყემთაჲ რ~ მკალითა ვერ გ~ნვშლიერდ~ბი
თსმცა შ~ლ მედვა მიწევნაჲ მტრინველთაჲ და მით
გ~მოზრდაჲ თ~ვირა ყ~ირაჲჭ
a~დ ღევიპქრა ქსავი ერე მზრდელი ყ~ი. ღევჩამო და
გ~ნვირსჱნო ორდფე მომეცერ შ~ლი დავიწქო წერირაე
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ბრ ნადირობ~დ მამათა ყ~მთა ებრ რ~ლირათ~რცა აფარრ~ლა
ერე ღეიპქრა ქსავი იგი და ღეჩამა მ~რითგ~ნ იწქო
ნადირობად დიდთა და მალეთა მტრინველთა.
არა მიეცა ქსავრა მ~რ უებაჲ მოწქ~ლებირაჲ ა~დ სგს
ნსრ~დ და თ~ვირა მკვლელ~დ ითუმირ არცა მიეცა უორ
რა მ~რ ქსჱდრებაჲ სწქ~ლობირაჲ და კ~თლირ სჴრენე
ბლობირაჲ და იგი არრ გსარი და წერი უორირაჲ გან
ილეოდა და მოკსდებოდა მკალითა და უმნა წერირა
ებრ და გ~ნერა რიკ~დილირგ~ნ ც~ ქსავმ~ნ მ~ნ არა წერ
ირაებრ თ~რირა უმნა და მითცა მოკსდაჭ
aწ რპარრნი პ~ლითგ~ნ მოაუამომდე და წაფმართ მისკ~ჱ
მტ~რნია ძ~ირა მრაცსრთანი ჟ~ა ღ~ა სფონობითა ლიუნით
ქსიან რიქ~რლი და ოდერ ეცირ ჟ~ი არა ქვიან წქ~ლობჲ
და კ~თლირ ჴრენებაჲ: ერე ბევრირ ბევრესლ ძერ უ
მნილ~რრ რ~ი გსარმია წიგნთაგ~ნჭ
dა ოდერ იცილენ რპარრნი ყ~მ მ~რ ღეკნინებ~ლნი არა წქ~ვ
იგი რ~ლი ძერ იქო ღ~ნდა რ~უმედ რიც~რლი და მ~დლირა ღე
წირვაჲ ფ~ირა ღ~ნირა და ზრაცებაჲ რცსათაცა ნ~თერ
ავთაჲ და მტერად აფზრზენაჲ რპარრთა ზ~ა და
ღეწევნაჲ მტერთა რპარრეთირათაჲ არა წქ~ვ ერე ვ~რიჭ

a~d დაგიტეობია რ~ქოტელი მ~მათა ღ~ნთაჲ და წინამშფ~რ
უმნილც~რ რპარა დიდრა რაურირტიანორა რაბერშნეთირ~რა
და მოგივლია ორირა წელიწდირა გზაჲ და მორრსლ
ც~რ შალად რპარრთა რ~ა გ~ნშლიერდერ და მოიწქვერ
და წ~რგწქმიდებრ ღ~ნ და უ~ქნაჲ ღ~ნი და დაიპქრერ წარრა
წქმედელ~დ ქ~ი ძ~ირა მრ~ცსრჭ
©~ºd ამარ იმზადებ თ~ვირა ღ~ნირთ~რ და ქ~თა ძ~ა მრ~ცსრთა
თ~რ რად ვთუს მე ღ~ნთან ქსავირა იგ~ვი რ~ მეტე ცარ
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თვით მპქრობ~ლი აცოვანი და ნებითა ღ~ნითა მიგიცე
მია თ~ვი ღ~ნი მონად მტ~რთა ღ~ნთა ვით~რ არა სგს
ნსრ~დ ვთუსა თ~ვი ღ~ნიჭ
m~ღინ ვაცტანგ წუსა გეგონა ღ~ნ ვ~დ რიბრშნით გ~მონა
ცსლად იზრაცე ა~დ ცრს არ~ნ რიტქ~ნი ეგე ღ~ნნი
მე გითცრა და გასწქო ჩ~ტიჭ
uგსნსრო მრგ~ვრ ც~რ ღ~ნ თაგვირა მირ მთცსნველ
ირა რ~ლრა არა არცენ თვალნი და რ~ქოტელი მირი
არრ მიწარა უსჱღე და არა სწქია ბრწქინვალ~ბაჲ
მზირაჲ და ღსჱნიერებაჲ ველთაჲ და დაძერებ~ლ
არრ იგი ცც~რბარა თ~რრა რ~ ეგეოდენ წგონიერ მ~რ ცც
ორ~ბაჲ ქ~თა იშრვირთაჲ ვით~რრა ცცრ~ბრა თ~რრა ა
რრ და არა რსრვიელ არრ ცილვად ნ~თლირა და ღ
სჱნიერ~ბარა ცირა და უ~ქანირ~რაჭ
eგრეთვე ღ~ნ ბრმაჲ ც~რ გონ~ბირა თ~ლითა და ქრს ც~რ
გონ~ბირა ქსრითა და არა ცედ~ვ და არცა გერ
მირ და არცა სწქი ცც~რბაჲ რრ~ლი და არცა რ
სრვიელ ცარ ღ~ნ მირლვად ცც~რბრა მ~რ რ~კნერა ნ~თე
ლრა მ~რ დასრრსლებელრა არა იცნობ ღ~ნ ფ~თრა
ღემოუმედრა ქ~ირრა რ~ირა მ~რ ღეიუმნა ქ~ივე არა მი
უმნია მორლვა ამარ უ~ქნარა დ~ბირთ~რ რ~ტლირა ა
რცა მრ~ცსრებირთ~რ რპარრთა მეტირა ა~დ მრ~ცსრები
რთ~რ ფ~ირა დასრ~ბამორა რ~მებირა ერთ~რრებირა დამბ~ჲ
დებელირა ქ~თარა და დ~ბირთ~რ მერმირა რ~კნორა დას
რრსლებ~ლირა რ~ ყ~ითა აუა მორლვითა პ~დ გ~მ
ომიჴრნია იჱ~ლიმი წ~დაჲ უ~ლუი რადა დადგერ ტერჴ
ნი ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რნი და მსნ აფარრ~ლა ქ~ივე
ჴრნირთ~რ რ~ლთა ყ~ნთარა და ღ~დ ქ~ი რაურირტიანო
.
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დამიჴრნია მოოჴრებირგ~ნ რ~ მირცემოდა ჟ~მი რპარრთა მე
ტერა მოტქსენვად ქ~ირა რაურირტიანორა დაფაცა
თსმცა უ~ქნა ყ~მი დაცსლ იქო შ~ლითა უ~რითა და
რიმჴნითა რპათა ყ~მთათა. ა~დ სცალო იქვნერ
ბერშენნი და ვერ წინა აფსდგებოდერჭ
dა ერრე ძერ~რრ ყ~ნდა უ~რ მორლვითაგ~ნ რ~ა ერთირა
მოქსრირა ყ~ნირთ~რ დავდვათ რ~ლი ყ~ნი: ც~ ბევრირა ბე
ვრესლი რ~ლი დაჴრნილ~რრ ყ~ირა აუა მორსლითა.

და ამირთ~რ მიუმნიერ ერე რ~ა ფ~ნ დამბადებელმ~ნ
ყ~მმ~ნ ღეიწირორ მრ~ცსრ~ბაჲ ერე ყ~ი და აფმირსბს
უნერ ც~დვანი ყ~მნიჭ
dა რ~ლ რთუს ღ~ნ თს მოიწქონ რაჲ რპარრთა მტერ
ეუმნებიან უვა~ნეთა მე შ~ლითა და ღეწევნითა უ~რი
თა ჟ~ა ამარ დამიჴრნიან უ~ეანენი ჩირირგ~ნ დიდირა და
სკანირ ფ~ნ დამბადებელმ~ნ წქ~ლობა ქორ კ~დ მორ~ვთა მირთა ზ~ა:
dაფაცა თსმცა არა იქო მიზეზი უ~ნეთა ჴრნირთჳრ
შალად რპარრთა მორრ~ლ ვიქ~ვ აუა ძერ იქო ერ
ეცა პ~ლდ ნ~თერაობირთ~რ და ღ~დ ამირთ~რ დაფაცათს
არა ჩ~ტრა რძ~ლრა ზ~ა არიან რპარრნი ა~დ მეცნიერნი
არ~ნ ფ~ირა დამბადებელირ~ნი და წრწამრ ცც~რბაჲ რ~ლი
ერი ც~ თუ~ნ რ~დ სმეც~რნი ც~რთ ფ~ირანი და სგსლირ ჴმო
ვ~ა ცცენი და ძორიჭ
vით~რ სკ~ჱ არამცა მრ~ცსრ~ბად ღეიწირა ფ~ნ დამბადე
ბელმ~ნ ქ~ირმ~ნ და რაწსთოჲრაცა ამირ რ~უმეთაგ~ნ
რაშაგელ~რრ გონ~ბაჲ ღ~ნი რ~ უორმ~ნ ფადარმ~ნ რ~ნ ღ
ეჩამა ქსავი იგი მზრდელი მირი აუებ ნაუმარრა მირრაჭ
x~ ბსნ~ბაჲ ყ~ნი ერე არრ რ~ა კ~თლირ მქოტელირა ყ~ნირთ~რ
დავდვათ რ~ლი ყ~ნი და მოვიგოთ მ~დლი ფ~ირაგ~ნ და ვპ
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ოვოთ ცც~რბაჲ რ~კნო და რ~ტელრა ამარ მოვიგოთ უ
ება კ~ცთაგ~ნ და რ~ცელრა ზ~ა ფ~ირრა და მცნებათა მ
ირთთ~რ. თს მოვკსდეთ სკსდ~ვნი ვე ვართ და რიკ~დი
ლირაგ~ნ ცცორ~ბად მივიცვალებითჭ
mაღინ წუ~ა რინდთა მეტემ~ნ ცსდ არრ რიგრშე ზრაცვი
რაჲ ყ~ნ ღ~რ: ა~დ რ~ი რთუს ღ~ნ თს რ~ცელირა თ~რ ფ~ირა ყ~ირა
მოვკსდე რიკ~დილირგ~ნ ცც~რბად მივიცვალები. მ~ღნ
სკ~თს კ~ცმ~ნ სწქოდირ მირ ზ~ა მომავ~ლი დ~ბაჲ და კ~თლი
ძერ~რრ ერრეთ რ~ა ირწრატორ მიმთცსჱვად რსტ
ევირა მირჭ
aწ სკ~ჱ ჩ~ტად სწქი რსტევად მირლვა ღ~ნი გა
მოედ ბრშოლ~დ ყ~მდა რ~ა ყ~მ მ~რ მიიცვალო დფერ რი
კ~დილირგ~ნ ცც~რბად. რ~ წარყინებ~ლიცა ღ~ნი წარმივლე
ნია წინა მორბედად ღ~ნდა რ~ა გ~ნგიმზადორ რადგსრი ღ~ი
hუ~ა ვაცტანგ მე აწინდელი არა მიყნრ რიც~რ~ლად.
რ~ ც~დვილი ვარ და არა რ~დ აფმირრ~ლებია მცნება
ფ~ირაჲ და არა რ~დ აფმიჴოციან ც~დვანი ყ~მნი რინან~ლ
ითა ა~დ შ~ლითა უ~რითა არა მეღინიან ღ~ნგ~ნ რიკ~დ
ილირაჲ რ~ იგი არრ მტ~რველი ყ~ი რ~ირა მ~რ დაცსლ ვ
არ ქ~დვე და მრ~ვალ მოწქ~ლემ~ნ ფ~ნ მრ~ვლითა მირ
მ~რითა შ~ლითა ყ~მ მონარა მირირგ~ნ მოგკლარ მგმობა
რი მირი და რ~ლი ღ~ნი წ~რვიდერ ბნელრა მ~რ გ~რერკნელ
რა ცეცცლრა სღრეტრაჭ
mაღინ გ~ნვიდა რინდთა მეტეჭ და ვაცტანგ წუ~ა მოქს

ართა თ~რთა ფ ~ა ევედრენით და ზსრგით კერში ყ~მი
გ~ნმიმ~გრეთ და გ~ნვიდა ვაცტანგ და ორთ~ვე აუო
ნდა წოროლები მ~ღინ იწქერ რბ~ვად მრგსლივ ნა
ვარდრა და ფონერა ეშიებდერ ორნივე რ~ამცა ღეწქვერ
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წსერრა წოროლირ~რა მ~ღინ დაიჟამა რინდთა მეტ
ემ~ნ ღექოლაჲ ვაცტანგირ წოროლირა წსერირაჲ.
და ღესტევნა რ~ამცა რცნა წოროლნი: ც~ რიმცნითა
და რიკირკარითა ტანირა მირირათა წარიჴადნა და მის
დრკა წოროლრაჭ
dა ღემოსმრგსლა ვ~ა გრიგალმ~ნ დარცა წორო
ლი რინდთა მეტერა ბეჩრა მარცცენარა ვერ სტარა
რიმ~გრემ~ნ რ~ჩსრველირამ~ნ დაწქლა წქლსლებითა დიდ
ითა. რ~ წინათ გავლო წქრთაჲ ერთი და ყამოიჩრა რინდთა
მეტე და მივიდა ზ~ა ვაცტანგ ყაქო ჴ~ლი და სპქრა
ტერჴი მირი და თრევით მოიფო წ~ე რპ~რრთა მეტირაჭ
m~ღნ ქ~ნ რპამ~ნ ჴ~ითა მ~ფლითა ღეარცა უება ვაცტანგრ და
აფივრო რიც~რლითა რპარრთა მეტე და ქ~ი ბანაკი მირი.
და მოვიდოდერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი წ~ე ვაცტანგ მეტირა შფს
ნითა და ღერწირვიდერ შფსენრაჭ
mაღინ რპარრთა მეტემ~ნ მოიქვანა მკსრნალი ჴ~ლოვა
ნი და დაჲდგინა ზ~ა რინდთა მეტერა. რ~ა გ~ნკ~რნორ წქლ~ლ~ბ
ირგ~ნ და მირ მ~რ წ~რიფორ ქ~ი რინდეთიჭ
x~ რინდთა დაიჩირერ ნ~ცვლად მეტირა მ~თირა შე მირი მ~ღინ მე
ტემ~ნ ვაცტანგ აზრაცა რპარრთა მეტერა გ~ნტევ~ბაჲ
რინდთა მეტირაჲ აფებაჲ ცარკირაჲ და მშევალთაჲ.
რ~ ვერ წაიფებდერ რინდერჭ
ა~დ რთნდა მეტერა რპარრთა გ~ნზრაცვაჲ ვაცტანგირი
გ~ნსტევა მეტე რინდთაჲ აიფო მირგ~ნ ცარკი ორი ე
გზომი რ~ი წინდოთაგ~ნ და ორნი ღჳლნი მშევლად და
ერე ცარკი რინდთაჲ მ~ღინ რპარრთა მეტემ~ნ ქ~ივე მია
ნიჩა ვაცტანგრჭ
m~ღინ მეტე იგი რინდთაჲ დაემოქსრა ვაცტ~ნგრ რიქ~რლ
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ითა დიდითა პ~დ ამირთ~რ რ~ლ ოდერ ღევარდა ჴ~ლრა
ვაცტანგირ~რა არა მოკლა და ცოცცლებით მოიქვ
ანა წ~ე რპარრთა მეტირა და ღ~დ ამირთ~რ რ~ ვაცტ
ანგირვე მ~რ გ~ნთავირსტლდა ტქსეობირაგ~ნ და ს
შფსნა ვაცტანგრ შფსენი მისწდომლ~დ დიდ შ~ლი
და წ~რმოვიდერ რინდეთით წელრა მეოთცერა რინდე
თრ ღერლვირ~რაჭ
dა დარყომოდერ უ~ლუნი რინდეთირ~ნი მოსოჴრებელ~დ
რინდაჲ თოტორი კიმრაიჭ

aუა რპარრთ მეტირა და ვაცტანგ გორგარლირაგ~ნ
ღერლვა აბაღეთრ და დაჩირვა აბაღეთირა მ~თგ~ნჭ
da მოვიდერ მსნით აბაღეთრ. ც~ აბაღნი მრცდომარე
იქ~ნერ უ~ქნარა რ~ლრა მორდგმიდა წქ~ლი და ლერ
წმოანი. რ~ლრა ვერ იარებოდა ნ~ვი და ვერცა
ოთც ტერჴი. ა~დ რ~ზფვარრა ზ~ა არრ რპარრთარა
და რ~ლ გრშელად წბრშოდერ რ~ წქ~ლი იგი რ~ი
ღერდიოდა გარდასგდერ და ლერწმოანი იგი დაწსერ ც
ეცცლითა და წ~რმოტქსენერ აბაღეთი ქ~იჭ და გ~ნსქ
სნა მეტემ~ნ რპარრთამ~ნ აბაღი ორად. და ნაცევა
რნი დასტევნა ადგილრავე ზ~ა და ნაცევარნი წა
რმოიქვანნა ვ~რ რ~ცლი ათარიჭ და გ~ნქსნა იგ~ნი
ადგილითი ადგილადჭ
და ერე არ~ნ უსრდნი ნ~თერვნი იგი რ~ლ წ~რმოტქს
ენნა აბაღთაგ~ნჭ
dა ვ~რ მოვიდა ვაცტანგ მეტე წელრა მერვერა
ღერლვით მირითგ~ნ რპარრეთადვე ანტიოუიამდე და
მოვიდა წსრაწად ც~ რპარრთა მეტე აშლევდა
ვაცტანგრ ცოლ~დ თვირთგ~ნ მეტეთარა ც~ ვაცტ~ნგ
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წუ~ა არა ძერ არრ ყ~მგ~ნ ორთა ცოლთა პქრობაჲ
რ~ მივირ ცოლი არსლი კეირრირაჲ დასმშიმდა ერე მე
ტერა ცსარრორ. ა~დ ვერა რაჲ წუსაჭ
x~ ვაცტანგ მღჳდობით პოვნა დედაჲ და დაჲ მირი და წ
არმოვიდერ ვ~ე გ~ნრაქოტელრა ბერშენთარა და რო
მეცთარა: და წ~რვიდა ლეონ ბერშენი და რპაჲ მირი
ღიმღატადჭ ც~ ვაცტანგ წარავლინა მ~ციული წ~რმოქ
ვანებად ცოლირა მირირა და პეტრერთჳრ კათალიკო
ზირა. და რამოელ ებირკოპორირაჭ
¦არმოვიდა ვაცტანგ უართლად და მიეგება შე მირი
დაყი და ქ~ნი რპარალარნი და მ~თ თ~ა ებირკოპორნი:
dა ვ~ა ცნა ებირკოპორმ~ნ ვ~დ წარავლინა მეტემან:
მოქვანებად კათალიკოზირა და ებირკოპორთა დას
მშიმდა მ~ რ ზ~ა იწქო რეცა ამბოცებად და მიზეზობად.
და მისვლინა მეტერა ვ~დ ღ~ნ დაგიტეობია უ~ე და ც~ცც
ლრა ერ~ვ. ც~ ვაცტანგ მოსვლინა ვ~დ შ~ლითა უ~რითა
ღევედ და რიმრთელით გ~მოვედ შ~ლითა უ~რითა სბ
რალოჲ ვარ იცირ ფ~ნჭ
mაგრა წარმივლენიერ მოქვანებად კათალიკოზირა
და ებირკოპორთა და ვ~ა ერმა ერე ებირკოპოზრა და
იდარტსრა და წგონებდა რ~ლ ღტოთითა დაჲცადორ
რ~უმე იგი და მორლვაჲ მ~თი: და კრსლ ქო მეტე და ქ~ნი
რპანი მირნიჭ
x~ მეტემ~ნ თუ~ა დაფაცა თს სბრ~ლო ვარ რიმდ~ბლე ძერ ა
რრ ყ~მგ~ნ და მივიდა მეტე და გ~რდაცდა რაჴედარრა რ~ა
მცა ღეემთცვია ტერჴთა ებირკოპორირათა და გ~ნცარა

მ~ნ ტერჴი და მიამთცჳა პირრა მეტირარა ტანდაკითა
ღემსრრა კბილი. მირი ც~ მეტემ~ნ თუ~ა რილაფე ერე ამ
1-28 სტრ., 93v
პარტავანებირაჲ არრ რ~ცთსრი ეღმ~კირაჲჭ
uკ~თს რიმრ~ვლემ~ნ ცოდვათა ყ~მთამ~ნ აფგშრა არა გ
აუსრ ჴ~ლმწიტობაჲ ბორ~ტირა ა~დ ღ~ნდობირა ვ~ა
იტქჳრ რ~ცარ~ბაჲ არა დაღრიტო პატრსკი მბდვინვ~რე
არცა განრტეცო ლერწამი დაყეყუსილი. ც~ ღ~ნ წგო
ნებ ვ~დ ღ~ნითა რივერაგითა ყ~ნ დაგვაცადენ რიქსა
რ~ლრა უ~რრა:
m~ღინ გ~მოყნდა ცცადად რ~ჟ~რ გერმა სმთავრერირა ღ~ირა
უართ ლ~დ მოქსანებაჲ და აფეგზენ ღსრითა ბორ
ოტ~დ ვ~ა ისდა პ~ერითა რ~ ღ~ნ ც~რ ვ~ა ისდა. ც~ ეკლ
ერია ვ~ა პ~ე ვეცცლირ მოქ~რე ც~რ რ~ ღ~ნცა მეგვად
რსცე ცარ უ~რი. აწ მიგავლინო ღ~ნ პატრიაუირა კორტ
ანტინე პოლედ. და ვ~ა ძერ იქორ გ~ნგიკითცორ:
dა წ~რრცა იგი დიარპანთა და მირ თ~ა კბილი მირი და ღ
ესთსალა რ~ა კათალიკოზი და თორმეტნი ებირკო
პორნი რწრატით წ~რმოავლინენ და მ~თ ღ~რმცა არრ პ~ე
კათალიკოზი და რამოელ ებირკოპორად და რცსანი
ვინცა რთნდენჭ
dა ვ~რ მიაწიერ მიუელ ებირკოპორი წუ~ა მ~რ პატრიაუ
მან ვინათგ~ნ დაითცია რირცლი ღ~ნ მ~რ უ~ქნარა ზ~ა ა
რფარა ც~რ ღ~ნ ფირრ ებირკოპორ~დ და კადრებირთ~რ მე
ტირა თ~ა გაც ღ~ნ რიკ~დილი: ვ~ა იტქჳრ დაემორყილენით
თუ~ნ მეტეთა. რ~ არა ცსდად ჴრმალი აბიერ რ~ ფ~[ირა]
მ~რ მთ~ვრობრ ვ~ა ლომი ღ~რ ცცოვართა და ეურ
ორია ქვერ მიუელ ებირკოპორი მონარტერრა მფჳ
შარეთარაჭ
dა წარავლინერ პ~ე მფრდელი და რ~მოელ მონაზო
ნი ანტიოუიარ და მისწერა ანტიოუიირა პატრიაუ
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რა მეტემ~ნ და პატრიაუმ~ნ კორტანტინე პოვლელმან
პ~ლდ დარაბამრა უართლირ მოუცევირ~რა დედაკ~ცირა
წრომაელირა ნინოჲრ მ~რ გ~ნავლინა აუა ებირკ
ოპორი რ~ ღ~რ რპარრთა და ბერშენთა ღტოთი იქო
და მით ვერ მოაწიერ რ~უმე ერე ძერირა ებრ რძ~ლირაჭ
r~ ყ~ნ სწქით ვ~დ უართლი და აფმორ~ვლეთი და ყრდილოჲ
მ~გირ წ~რა რ~ქდრირ~ნი არიან ვ~ა გ~ნაწერერ მ~ციუ~ლთა
რ~ცარებ~რა ღ~ა რ~ლ არრ სწინარერობაჲჭ
dა მისწერერ ქ~ი რ~უმე დიდირა ვაცტანგ მეტირაჲ ვ~რ
ებირკოპორი იგი რ~ი მ~თ მ~რ დადგინებ~ლ იქო სკსვა
დგინეთ და დფერ იცოდეთ აცალ ნერგად ჩ~ტად უ~რთ
ლი. აწ ერე ორნი მ~თგ~ნ თცოილნი აკ~რთცენ და ათ

ერთმეტნი ვინ ღ~ნ გნებავნ აკ~ცენ. ც~ ყ~ნდა მოვიდენ რ~ა
ყ~ნ ნიჩითა და რაჴმრითა ქ~ითა გ~ნსტევნეთჭ
x~ ანტიოუელმ~ნ პატრიაუმ~ნ ქო ეგრე ვ~ა მისმცნერ
პატრიაუმ~ნ და კეირარმ~ნ აკ~რცნა თორმეტნი ებირკო
პორნი და პ~ე კათალიკოზად და მოვიდერ კორტან
ტინე პოლედ და მეტემ~ნ მირცა ნიჩი დიდ შ~ლი და მირ
ცა არსლი თჳრი რ~ცელით ელენე მეტერა ვაცტ~ნგრ
და გამოავლინა იგი რპითა დიდითა ვ~ე რაზფვართ~მდე
რომცითირათა და მიეგება ვაცტანგ მეტე და ღეიუ
ცერ რპანი ბერშენთანი და წ~რმოვიდერ მცცეთ~დჭ
x~ მცცეთარ მეტემ~ნ ვაცტ~ნგ აფაღენა რაკათალიკოზოდ
დიდი ერე კ~თოლიკე ეკლერია მოციუ~ლთა რვეტი ცც~ველი.
და სპქრა რვეტრა ღ~ა რ~მცრით ადგილრა მ~რ რადა იგი
დაცემ~ლ იქო ეკლერიაჲ რ~ლრრ რიონი დიდი მსნ ღ~ა დარვერ
პ~ე კათალიკოზად და გ~ნაწერერ მწქემრთ მთ~ვრობა
და მ~მად მთ~ვრიბა და მთ~ვრად ქ~თა ეკლერიათა და
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და მფდელთა მთ~ვართა ეპირკოპორთა და ქ~თა ერ
თა მორწმ~ნეთა ზ~ა. ც~ რ~მოელ ებირკოპორ~დ მცცე
თარვე რაებირკოპორორაჭ
dარსა ერთი ებირკოპორად კლარძეთრ ეკლერიარა
აციზირარა ერთი არტანრ ერსღეთრ მერამე ძ~ვაცეთრ წსნდარ
მეოთცე მ~ნგლირრ მეცსთე ბოლნირრ მეეუვრე რსრთ~ვრ
მეღვიდე ნინო წმიდარ სძარმირა კარრა რ~ი გორგარა
ლრა აფეღენა მერვე ჩერამრ მირრავე აფღენებ~ლრა და
მსნ უ~ლუი ერთი ღ~რ ორთ~ვე ეკლერიათა რ~ი იგი მ~ნვე აფა
ღენაჭ მეცცრე ყელეთრ რ~ი რ~ტელრა ღსა აფაღენა მეათე
ცორნაბსძრ მეათერთმეტე აგარაკრ რ~ლ არრ ცსნანრ
გამართებითჭ
¸~დ მირრა აფაღენა ეკლერიაჲ ნიუოზირაჲ რაგზებელრა თ~ა
ც~ცცლირ~რა და დარსა ებირკოპოზი რადა იგი ეტლა გს
ამი წ~ირა რაჟდენირი რ~ლი იწამა რპარრთა მ~რ წქობარა
ვაცტანგირარაჭ
eრე იქო რაჟდენ მამა მშსშე ვაცტანგირ ცოლირაჲ რ~ი იგი
პ~ლ მოექვანა რპარრთა მეტირა არსლი და მოიუცა
იგი უ~ეანედ და იუმნა იგი დიდად მორწმ~ნედ და იქო იგი ბრშო
ლარა მ~რ ღ~ა შლ~რ ღეიპქრერ იგი რპარრთა და აიშსლ
ებდერ რათამცა სარ წქო უ~ე. ც~ მ~ნ წ~ნ აფირყია წარს
ვალი იგი დ~ბაჲ და იწამა უ~რთჳრ:
dა ერცნერ ვაცტანგრ ბერშენირა ცოლირაგ~ნ რამ შე და ორ
არსლ: ც~ შერა მირრა პირმღორა პ~ლირა ცოლირ~რა დაყირ
მირცა უ~ლუი ჩერემირაჲ და ნეკრერირაჲ და უ~ლუი კამბე
ყირაჲ რ~ლარრ ცორნაბსძი და ქ~ი უ~ქანაჲ მტკსარრა
აფმორ~ვლით და თჳთ ვაცტანგ დაძდა სძარმორ და
აფაღენა იგი ნაღენებითა სზომოთა და დაჲ მირი ცსარან
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შე მირცა ბაკსრრ ცოლად პატიაცღრა რომცითირ~რა ცოლადჭ და ვ~ა
წ~რვიდერ ამარ ღ~ა ჟ~მნი რაოდენნი მე მოკსდა ცსარრო
მეტე და დაძდა მირ წილ შე მირი ცსარრო და გ~ნშლ
იერებსლ იქ~ნერ რპარრნი. რ~ ქ~ნი მტ~რნი მირნი მ~თნი დაემ
ორყილნერ ღერლვითა ვაცტანგირითაჭ
dა წ~რმოემართა იგი ბრშოლად ბერშენთაჲ და მოს
ვლინა გორგარალრა მ~ციუ~ლი და წუ~აჲ მოკსდა მამაჲ
ყ~მი და მეტე მქო მე ერმ~ნ მირმ~ნ რ~ქდართა მირთა ზ~ა და
ერრეთ მიბრშანერ მოცსცებ~ლთა ყ~მთა რ~ა მოვიდე
წ~ე ღ~ნრა და ვერყდე ბრშ~ნებარა ღ~ნრა ღ~ნ წარმიშფსე
ყ~ნ მეტეო წინამშფ~რად ყ~ნდა ღერსლარა ამ~რ ყ~ნრა რაბ
ერშნეთრჭ
dა მომეც არსლი ღ~ნი ცოლად რ~ა ვიქო მე ვ~ა ერთი ღ
ვილთა ღ~ნთაგ~ნი და ვ~ა მოვიდა მ~ციუ~ლი ვაცტანგ მეტ
ირა და ვაცტანგ აღენებდა უ~ლურა ტტილირირარა და რა
ტსშველი ოდენ დაედვა და ვ~ა სთცრა მ~ციულმ~ნ ღე
თსალსლობაჲ ცსარრო მეტირაჲ თუ~ა მეტემ~ნ ამირი თუ
სიან მჩედელო გ~ნმაცსე მაცჳლი ღ~ნი რ~ა მრწრატლ გ
ანეწონორ აროთა ღ~ნთა დფეთა მიწევნსლ იქო ვ~რ რ
ამეოცირა წლირაჭ
dა თუ~ა ერრეთ სთც~რთ მეტერა ცსარრორ პ~დ გ~ნემზ~დე
ბრშოლ~დ ყ~მდა და ეგრე ღეედ რ~ბერშნეთად რ~ შ~ლნი
რ~ნი იუმნნერ შ~ლითა ძ~ირაჲთა იუმნნერ აწ ცც~რბაჲ ყ~ნი
იქ~ვნ რ~რბითა ძ~რცმ~ლირაჲთაჭ
dა წ~რავლინა უადაგი რ~ა დასტეონ რ~ტლები და უ~ლ
აუები რ~ი იქო არა შლ~რი და ღეივლტოდიან კავკარი
ანთა და კ~ცეთად რ~ კ~ცეთი ტქე იქო ღესვალი მტრირა
მ~რ ც~ დაყი მეტე და დირ წსლი მირი გარდავიდერ კ~ცეთ~დ
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და ღევიდერ ჴევრა ლოპოტირ~რა უ~ქნარა მ~რ კლდითა მოზ
ფსდვილრა და იქ~ნერ რ~ტლირა მირ კ~ცნი ც~ცცლირა და წქლ
ირა მრ~ცსრნი და რ~ვრე იქო ჴევი იგი რიმრ~ვლითა კ~ც
თათა ვ~ე ნორორამდეჭ
x~ გორგარალი ცოლი და ღვილნი მირნი სძარმირა ჴევრა და
წინა ციცერა თჳთ ღედგა და მირ თ~ა ძსანბერ და ადარ
ნარე. ც~ მცცეთად დემეტრე და ნერრე და ბივრიტიანი და
სტევნაჭ წარავლინა მ~ციუ~ლი და მიამცნო კეირარრაჭ
aუა რპარრთ მორსლა უ~რთლრ ვაცტანგ გორგარა
ლზე რაომრად და ვაცტანგირგ~ნ რპარრთ მეტირ ღვი
ლირ ბარტამირ მოკლვაჭ
da მოვიდა ცსარრო მეტე და ღემსრრნა უ~ლუი კამბეყ
ირ~ნი და ჩერამირა ციცე და ველირა ციცე და ვ~ა მოიწი
ნერ კაცეთად დაიბანაკერ იორრა ზ~ა ც~ რპანი ვაცტ
ანგირნი დადგერ ველრა ზ~ა გარემორ ციცერა უ~ლურა

რადა წუსიან დარტაკა . და ღეიბნერ იორრა ზ~ა და რ~მ
დფე ქ~თა დფეთა იბრშოდერ: და დაეცემოდა ორთ~ვე
რპათაგ~ნ სრიცცჳ:
dა ვაცტანგ მოსწოდა პეტრე კათალიკოზრა და წუ~ა
სწქოდე რ~ არა ცარკირა მიფებირთ~რ გსბრშვანან ა~დ
უ~რ დატეობირთ~რ. აწ მე ერე გ~ნმიზრაცავრ რ~ ცცრ~ბარა
ყ~ნრა რიკ~დილი სმძობერ~რრ რ~ცელრა ზ~ა უ~რრა რ~ა რ~რსტ~ვლი
გვაუსნდერ აფთუმსლი მ~თ თ~ა რ~ლთა ეტქჳრ რ~ნ წარ
იწქმიდორ თ~ვი თ~რი რ~ტლირა ამირ ყ~მთ~რ მ~ნ პოორ იგი:
hუ~ა მ~რ პ~ე კათალიკოზმ~ნ გიცილვან რ~უმენი რ~ნი ა
რა ვინ ნ~თერვთა ღ~ნთაგ~ნმ~ნ იცილნა ღეწევნანი უ~რ მ~რნი
რ~ სწქირ რიბრშნემ~ნ ღ~ნმ~ნ ვ~დ მტერი იგი გ~მომცდელი
ყ~ნი აცილობრ ყ~ნთ~რ ფ~ა. ვ~ა იობირთჳრ რ~ ფ~ი მისღვე
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ბრ მაიშსლებსლთა მ~თ თ~რთა წ~რწქმედად ც~ ღექსარებ~ლ
თა თ~რთა გ~ნფთობად იქ~ვ ღ~ნ ვ~ა გაზრაცორ ფ~ნ დაფ
აცა თს არ ა მოწკსდეთ მოვკსდეთჭ
dა ამით რიტქ~ითა ამცილა ვ~დ წქობარა მ~რ არა დარყერ.
და წუ~ა არა ც~ თს უ~რთლი მიეცერ გ~ნრარქსნელ~დ ა~დ
იჱ~ლიმიცა რ~ლ არრ მღობ~ლი ქ~თა ღვილთა ნ~თლირათა:
dა წუ~ა მეტემ~ნ დადეგ ეკლერიარა ღ~ა რაჟდენ წ~ირრა რ~ლ
პალატრა ღ~ა სძარმორრა აფმიღენებიერ და ვეჩს ვ~დ
ქ~ნი უ~ლუნი გ~რემორ სძარმორა იშლივნენ. რ~ მტკიცენი
ზფსდენი და შლ~რნი აუა დავრცენით და ქო ეგრე კათ
ალიკოზმ~ნ ც~ ებირკოპორნი ქ~ნი წ~ნი მ~რ ღ~ა ღეკრბერჭ
dა იქო ლ~ღუარი ვაცტანგირი: არ ორმოცი ათარიჭ ც~ რპ
არრთაჲ იქო ღვიდარ ორმოცი ათარი: და გ~ნქო ვაცტა
ნგ ლ~ღუარი მირი რამად და კლდით კერშო მოავლინა
უსეითი და ერთ კერშო მიავლინნა პატიაცღნი და რ
პაჲ რპეტნი და რადათ რპარრთა მეტე იქო მსნით თჳთ
მივიდა ვაცტანგ ვ~რ არი ათარითა კ~ცითა ფამერა ნი
რლრა გ~ნცირკრებ~ლ ოდენ დაერცა ვაცტანგ რპარრთა ზ~ა
და წუ~ა ქ~ა ერრა მირრა ქ~ი კ~ცი რ~ი დარყერ რიკ~დილირაგ~ნ და
მტ~რთა ყ~ნთაგ~ნირა თ~ვი ანს ჴ~ლი არა გ~მოიტანორ რი
კ~დილითა მოკ~დერ იგი ყ~ნ მ~რჭ
dა ცირკარი რაჲ აეფებოდა დაერცა და ღევლო ვ~ე პ
ალატამდე მეტირა ღევიდა კარავრა ღ~ა მეტირარა
და მეტე ღეერწრა ცცენრა ზ~ა და შე მირი ბარტამ მო
კლა და მოკსეთა თ~ვი მირი და მსნ ღ~ა რპარრმ~ნ ვ
ინმე რცა ირ~რი მკერდრა ვაცტანგირ~რა და იქო ბრშოლაჲ
ღსა დფემდე რშლო ვაცტანგ რპარრთა მ~თ და მოკლა
მ~თგ~ნი ვ~რ: აროცდა ათი ათარი: ც~ რპათაგ~ნ ვაცტა
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ნგირთა მოკსდა ვ~რ: ოცდა რვაჲ ათარი და წ~რმო
იფერ ნატქსჱნავი ცცენი ვ~რ: არი ათარი და რრსლად

ვერ იოტნერ რიმრ~ვლირგ~ნ და აიქარა მსნით რპარრთა
მეტე და ყადგა რსრთავრ და დამშიმდა წქლსლ~ბაჲ
ვაცტანგირი. რ~ ღეწესლ იქო ირარი ტირტსად . და წ~რ
ვიდა სძარმორ და სბრშანა რპარალართა უარ
თლირათა რ~ა ადგილრ~ვე თ~რთა დადგენ. რცნერ რპა
რრთა ვ~დ დამშიმდა ვაცტანგ წქლსლ~ბირგ~ნ მოაო
ჴრერ ტტილირი და არმაზი უ~ლუი. ც~ მცცეთაჲ ვერ
დაიპქრერ გარნა რ~ი ზფსდერა გ~რეგნით იქო მოაოჴ
რერ რ~ი იგი მსცნარით და არაგსრა ცერთჳრრა იქო:ჭ
x~ ბერშენთა მეტე რიმამრი ვაცტანგირი მსკსდა და და
ძდა ზენონ შე მირი მეტედ და გ~მოვიდა რპერად გა
მორსლად უართლად და ვ~რ ცნერ რიმშიმე გორგა
რლირაჲ დაჲდგრა კარნს უ~ლურ და მივიდა მსნ
ცსარრო და ღეიბნერ ცსარრო და კეირარი კარნი ტო
რარ და დაიცოცა ორთაგანვე რპათა რ~ლ იუმნა ო
რთაგ~ნვე რირცლირა მდინ~რე. და მირ მ~რ ეწოდა კ~რნი
ტორარ რეცა რირცლრა ცცენი მსცლითა აპობდა რი
რცლრა და ვერ რშლო ერთმანცა რ~ რპანი ორთან
ივე დაიჴოცნერ. და ღეიუცა ცსარრო გზარა უ~რთლირ~რაჭ
x~ ვაცტანგ ღეიტქო რიკ~დილი თ~ვირა თჳრირაჲ და მოსწოდა კა
თალიკოზრა პ~ერ და ცოლრა თ~რრა ელენერა და შეთა
და ქ~თა წარყინებ~ლთა და თუ~ა მე ერერა წარვალ
წ~ე ფ~ირა ყ~მირა და ვწმადლობ რ~ცელრა მირრა რ~ნ ა
რა დამაკლო გ~მორყესლთა მირთა წ~თაჭ
aწ გამცნებ თუ~ნ რ~ა მტკიცედ რ~რწმსნოებარა ზ~ა რდგეთ.
და ეშიებდეთ უ~რთ~რ რიკ~დილრა რ~ცელრა მირრა ზ~ა რ~ა წარ
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სალი დ~ბაჲ მოიგოთ და წუ~ა ქ~თა წ~რყინებ~ლთა თუ~ნ
მკჳდრნო უართლირ~ნო მოიჴრენენით კ~თლნი ყ~ნი რ~ პ~დ
რ~ცლირა ყ~ნირა მ~რ მოიფეთ ნ~თლი რ~კნოჲ და მე ჴ~რციე
ლებრითა გადიდენ თუ~ნ. ნ~თერ~ვთა ყ~მთა და რ~ცლრა ყ~ა
ნს ღესრ~ცცქოტთ თუ~ნ და რიქ~რლრა ბერშენთ~რა ნს დასტეობთჭ
dა წუ~ა შერა თ~რრა დაყირ ღ~ნ ც~რ პირმღოჲ ღვილი ყ~მი ღ~ნ
და მიმიცემია გჳრგჳნი მეტობირა ყ~ირაჲ და ნაწილად შმ
ათა ღ~ნთა მიმიცემია ტარირ კარითგ~ნ და წსნდითგ~ნ
ვ~ე რომცითადმდე და რაბერშნეთამდე რაზფვარი ატც
აზეთირაჲ რ~ი მოცემ~ლარრ ეგრირ წქალრა და კლირ
სრარა ღსა იგი თჳთ შმათა ღ~ნთა და დედირა მ~თირაჲ
არრ იგი აუსნდერ მ~თ და იქვნენ ღ~ნდა ერირ თავ~დ
მორყილებარა უსეღე ნ~თერ~ვირა ღ~ნირ~რაჭ
და მოსწოდა ნარარრ ერირთ~ვრა წსნდირ~რა და არტ
ავაზრ ერირთ~ვრა კლარძეთირ~რა და ბივრიტიანრ ერირ
თ~ვრა ოშრჴირარა და მ~თ მისთსალა ცოლი თ~რი ე
ლენე და ღვილნი მირნი რ~ლთა ერუსა ლეონ და მირდატჭ
და ღეწვედრნა მ~თ რ~მთა ერირთ~ვთა ცრემლითა და
ღეცედვებითა ფ~ირათაჭ
m~ღინ წ~რყინებ~ლთა და ქ~თა ერრა ზ~ა დფე იქო რ~რძელირაჲ
და იტქებდენ ქ~ნი თ~ვთა თ~რთა ირცმიდერ ქ~ნი ნაცარრა

და ქ~ნი ინატრიდერ რიკ~დილრა თ~ვირა თრირ~რა და ჴმირაგ~ნ გ
ოდ~ბირა იშვროდა უ~ქნაჲ და მორწმსნე ერი წნა
ტრიდა მეტერა რ~ უ~რ თჳრ მოიკლაჭ
dა მოკსდა ვაცტანგ დაეტლა მცცეთარ რაკათალიკ
ოზორა რსეტრა თ~ა რ~ლრა ღ~ა არრ ფ~თივ აფმართე
ბ~ლირგ~ნ რსეტირა და ზ~ა რატლავრა მირრა წერილ~რრ ც~ტი
მირი რწორი არაკირა მირირა აწ რ~ლ არრ აბძარი და რ
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ამორელნი მირნი მირგ~ნ სტრო რაცნასრ არრჭ
mეოცდა ათ ოთცმეტე მეტე დაყი შე ვაცტანგ გორგარა
ლირა ცორროიანიჭ
da პქრობით დაძდა რ~ქდარრა მირრა შე მირი დაყი ც~
ცოლი და ორნი შენი ვაცტანგირნი წარმოიქვანნერ რ
ამთა მ~თ ერირთ~ვთა და დაიპქრერ დარავლით
უართლირაჲ რ~ი მირცა ვაცტანგ: და დარცდერ წსნდარ უ
ალაურა ზატცსლირ და ზ~მთრით იქვიან ოშრჴერ და
არა ეწოდა მ~თ მეტედ. ა~დ ერირთ~ვთა მთ~ვრად და ი
ქვნერ მორყილებარა შმირა მ~თირა დაყი მეტირ~რაჭ
x~ ამან დაყი მეტემ~ნ ღ~დ რიკ~დილირა ვაცტანგ მეტირა იწ
ქო ღენებად უართლირა რ~ მოოჴრებ~ლ იქ~ნერ ქ~ნი ჴევნი
უ~ართლირ~ნი თჳნიერ კაცეთირა და კლარძეთირა და ეგრ
ირირა და განარრ~ლნა ზფსდენი ტტილირირ~ნი და ვ~რ ებ
რშანა ვაცტანგრ იგი ღეუმნა რაცლად რ~მესტოდ და მ
ოკსდაჭ პ~ე კათალიკოზი და დაძდა რ~მოელ და მეტ
ემ~ნ მ~რ მისთვალა მცცეთაჲ რ~ ეგრე ებრშანა მე
ტერა ვაცტანგრჭ
aმ~ნვე მეტემ~ნ დაყი დაიპატიძა მთესლთა კ~ცეთირათა
რ~ა აფიარონ უ~ე ც~ მ~თ არა ინებერ და გ~ნდგერ ქ~ნი ნ
ოპაპატელნი. ც~ ორთავე მ~თგ~ნ შეთა ვაცტანგირ~თა
ნაღობთა ბერშნირა ცოლირ~თა მოკსდა რ~ლრა ერუსა
ლეონ და დარყა მირდატ ოდენ ამარ მირდატრ დაევა
ჩრა შმაჲ მირი დაყი მეტე გასცვალა უ~ქნაჲ და აფიფო
მირდატირგ~ნ ეგრირ წქ~ლრა და კლირსრარა ღსა მირ
დატირ დედსლი რაზფვარი რაბერშნეთირა: და მირცა ძ
ავაცეთი ტარავნითგ~ნ მტკსრ~მდე და დაიპქრა მირდ
ატ შემ~ნ ვაცტანგირმ~ნ ტარავნით და ტარირ კარითგ~ნ
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ვ~ე ზფსამდე რპერირა და ერირთ~ობდა მსნ და იქო
მორყილ დაყი მეტირა შმირა თ~რირა ამან აფაღენა ძა
ვაცეთირა ეკლერიაჲ წქ~როჲრ თ~ვირაჲ იმეტა დაყი თ
ორმეტ წელ და მოკსდა დაყი მეტეჭ
mეოცდა ათ ცსთ მეტე მეტე მეორე ბაკსრ შე დაყი მეტ
ირა ცორროიანიჭ
da დაძდა მეტედ შე მირი ბაკსრ და იმეტა ცამეტ წელ

და მოკსდა ბაკსრ მეტეჭ
mეოცდა ათეუსრმეტე მეტე მეორე ტარრმან შე ბაკს
რ მეტირა ცორროიანიჭ
dაძდა შე მირი მეტედ ტარრმანჭ მოკსდა კათალიკო
ზი რ~მოელ და დაძდა კათალიკოზად მერ~მე კათალოკ
ოზი თავტეყაგჭ და მოკსდა თ~ვტეყაგ და დაძდა
კათალიკოზად მეოთცე კათალიკოზი ყირმაგ და ვაცტ
ანგირითგ~ნ მოაუამომდე ერე მეტენი მღჳდობით იქ~ნერ:
და ღვილნი მირდატირნი წმონებდერ ღვილთა დაყირთაჭ
aმირ ტარრმანირ მეტობარა მოვიდერ რპარრნი და მოაო
ჴრერ უართლი ც~ ტარრმან მეტემ~ნ უ~რთველთამ~ნ
ითცოვა რპარრთა მეტირგ~ნ რ~ა არა მოაოჴრნერ ე
კლერიანი დაიპქრარ უ~რთლი რძ~ლრა ზ~ა უ~რრა რ~ მ~რ
ჟ~ა ბერშენნი სცალო იქ~ნერ დარავლით მტ~რნი აფ
დგომილ იქ~ნენ და ვერ ღემშლებელ იქ~ნერ ღველად
უართველთა წინა აფდგომად რპარრთა მ~ღინ რპარ
რთა მეტემ~ნ ირმინა ვედრ~ბაჲ მირი და დაიცვნა ეკ
ლერიანი: ტარრმან დასწერა მ~რ მორყილებაჲ
და მრ~ცსრბაჲ და წ~რვიდა რპარრთა მეტეჭ
mიერითგ~ნ განიქვნერ ნ~თერ~ვნი ვაცტანგ მეტირ~ნი რ~ ღვ
ილნი დაყირნი წმორყილობდერ რპარრთა ც~ ღვილნი მი
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რდატირნი დაჲდგრერ მორყილობარა ბერშენთარაჭ იმე
ტა ტარრმან თოთცმეტ წელ და მოკსდა ტარრმან. და
დაძდა შმირ წსლი მირი მეტედ რ~ლრა ერუსა ტარრმანვეჭ
mეოცდა ათ ღვიდმეტე მეტე მეეუსრე ტარრმან შმირ წ
სლი ტარრმან მეტირა ცორროიანიჭ
da იქო იგი მორწმსნე ვ~ა მამირ შმაჲ მირი და წმატა ქ~თა ე
კლერიათა ღემკობაჲ: და მოკსდა კათალიკოზი ყერმაგ
და ამანვე ტარრმან მეტემ~ნ დარსა კათალიკოზად მეცსთე კა
თალიკოზი რაბაჭ აუაჲთგან არფარა მოიქსანებდერ კა
თალიკოზრა რაბერშნეთით ა~დ უ~რთველნი დარცდე
ბოდერ წარყინებ~ლთა ნ~თერ~ვნი: და მოკსდა კათა
ლიკოზი რაბა და მანვე მეტემ~ნ დარვა კათალიკოზი
მეეუვრე კათალიკოზი ევლაიორ და ამირვე ტარრ
მანირ ზე მოვიდა ი~ე ღსამდინარელი რ~ლრა ეწოდა
ი~ე ზედა ზადაენენელი გ~ნმანათლებელი უ~რთლირაჲ და გ~ნ
მწმედელი რძ~ლირაჲ მაღენებელი ეკლერიათაჲ რ~ნ უ
მნა რ~რწლბი და ნიღები მრ~ვლი მ~ნ და მოწ~ტეთა მირ
თა რ~ლთა განაკჳრვერ ქ~ნი უ~რთველნიჭ დაიწერა ცც~რბაჲ
და რ~რწლნი მ~თნი და დაირცნერ ეკლერიათა ღ~ა უ~რთ
ლირათაჭ რ~ლთა რ~ცელები ერე არრჭ i~ე ზ~აზადენელი
d~თ გ~რეძელი sტეტანე ცირრელიჭ i~რბ ალავერ
დელიჭ zენონ იქალთოელიჭ aნტონი მ~რტო მქოტ
ელიჭ iრე წილკნელიჭ tათე რტეტან წმიდელიჭ ¸იო
მფვიმელიჭ iრიდორე რამთ~ვნელიჭ aბიბორ ნეკრერ
ელიჭ mიუელ სლსმბელიჭ პირორ ბრეთელიჭ

და eლია დიაკ~ნიჭ ც~ ყ~ნ პ~ლრვე რიტქვ~რა ზ~ა მოვიდეთ:
dა მეტობითგ~ნ მირიან მეტირათა ვ~ე მეორირა ტარრმა
ნირა გარდაჴდერ წელნი ორარი: და მეტენი გ~რდაიცვა
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ჩამატება#-----------------------------------------------------------------------------------#
და აწ ვიწქოთ ღემოკლებით ცცოვრებ~ჲ მ~თიჭ
იოვანე იქო უვექნით ღსაჲ მდინარით რ~ირა მღობელნი არა სწქ
ით ა~დ მცო მ~მა ზეცირა მღობელად მირა აფიზარდა და რრ~ლ იუმნა
ქ~თა რწავლითა და ღეიმკო რრ~ლითა რათნოებითა ამირთ~რ მი
ენიჩნერ მ~რ ფ~ირა მ~რ რენთა კ~რნებჲ და ეღმაკთა ოტებ~ჲ რ~ირა მ~რ
მ~რ მრავლნი რ~რწლნი აფერრ~ლებ~დერ ვინადგ~ნ მრავალნი წქი
ნებ~ჲ წუონდა ამირთ~რ მეოტ იუმნა სდაბნოდ და მსნ დაადგრა:
ც~ მსნ ბრშანებ~ჲ მოიფო ანგ~ზირა მ~რ რ~ა ათორმეტით მოწატი
თ~რთ თჳრით წარვიდერ უ~რთლად და მოვიდა მცცეთარ და ბრშანე
ბითა მეტირათა და კ~ცევითა კ~ოზირათა აფვიდა მთარა ზ~ა ზადენრ
ა და მსნ დაემკჳდრა დაქსდებით მსნ მთარა ზ~ა პ~ლითგ~ნ კერპნი ა
ფმართებსლ იქ~ნერ და მით დამკჳდრებ~ლ იქო მსნ ეღმაკთა რიმრ
ავლე ც~ ლოცვითა წ~ირა მ~მირა ი~ერითა ქ~ივე გ~ნიდევნა მთირა
მირგ~ნ: ც~ მოწატენი თ~რნი წარგზავნა წინა შფომითა რ~ლირა წ
მიდირათა რ~იმე უ~რთლრ და რ~იმე კაცეთრ და რ~იმე სდაბნოდ გ~რერძა
დჭ ი~ე ფირრი მ~მა ყ~ნი ერთირა ოდენ მოწ~ტითა დაადგრაჲ მსნ და მრა
ვ~ლნი წინა აფმდგომობ~ჲ და გ~ნრაცდელნი მოითმინნერ ეღმაკთა მ~რ და მ
შლედ გამოყნდერ მ~თ ქ~თა ზ~აჭ ამირა ღ~დ მთარა მარ სწინ~რერ წქ~რო
გემრიელი გამოადინა ფ~ნ ლ~ცვითა მირითაჭ რ~ირა რმითა და ცცებითა მდა
ბისრთაგ~ნ მრავალნი რნესლნი გ~ნიკსრნებოდერ ამირა ღ~დ და
თვი წქ~რორა მ~რ ზ~ა მდგომელი მღჳდითა მოშფვრებითა გ~ნიოტა და
მ~რითგ~ნ არფარა ვირ სცილ~ვრ მირ მთირანი კ~ცთა ვირმე ვ~ე დფეინ
დელად დფედმდე ერრეთ გ~ნირწავლნერ დათვნი სმწქრნი მოწგს
მ~რ გ~ნრფვესლი მრ~ვალ ჟამირა და ლოცვითა წმიდირა მამირა ი~ერითა
გ~ნიკსრნა: ც~ რც~ჲ მოიქ~ნერ კ~ცი თ~ა იქო ეღმაკი სტქსჱბირა და ილ~ცა მ
ირთჳრ ი~ენმ მქირ დასტევა ეღმაკმ~ნ და ივლტოდა მირგ~ნ და გ~ნი
კსრნა კ~ცი იგი და ადიდებდა ფ ~ა მრავლთა მირთა რ~რწლთაგ~ნ ც~
მცირედნი ერე წ~რმოვთუსმანი რ~რწლნი მ~მირა წ~ჲრა ი~ერნი რ~ლრა რრლნი რ
არწასლნი რრ~ლრა ცცორებ~ჲრა მირრა ღ~ა წერილ~რრ: ც~ ოდერ მოიწა
გ~ნრლვა მირი ჴ~რცთაგ~ნ მოსწოდა ელია დიაკონრა და რცვათა ვიეთ
თა მოწატეთა თ~რთა არწავა და გ~ნამტკიცნა და იცილნა ზეცირა მჴედრ
ობ~ჲნი მორრსლნი მირ ზ~ა და ღეწვედრა რ~ლი მირი ჴ~ლთა ღ~ა მ~თთა და
დაშინა მღჳდობით ღემსრერ წ~ჲ გვამი მირი და მიიფერ რაქოტერრა თ~რ
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რა რადა იფვაწა მთარა მ~რვე: ც~ ღ~დ მიცვალებირა მრავალნი რ~რწსლ
ნი აფერრსლნერჭ ¦~a mამა dავით იქო უსჱქნით ღსა მდინა
რით რ~ირა მღობელთა არა მეცნიერ ვართ ერე დამოწატჱბსლი ი~ე
რა თ~ა მოვიდა და გ~ნვიდა გ~რერძარა სდაბნორა ერთირა ოდენ მოწატი
თა რ~ლირა რაცელი ლსკიანე რ~ლთა რიცცენი მზირანი და ნეტცვანი
ზამთრთანი ტ~დ მრავალნი მოითმინერ ამირრა ღ~დ ვ~ა მ~მა დიდირა
ბჲრილირა ირემთა მ~რ გ~მოიზარდნერ რ~ რამნი ირემნი ნსკრორა
ნნი მოვიდიან და მოწველიან და ცაჩორა მირრა რჩამდიან გ~რნა ოთც
ღ~ჲბათრ პარარკევრა არა მოვიდიან: ღ~დ მცირედირა ჟამირა ერთი
ნსკრთაგ~ნი ღთანთუა ვეღ~ჲპმ~ნ მშვინვარემ~ნ რ~ი მკჳდრ იქო ფელ
ერა რ~ჲმე ნაპრალთა კლდირარა რ~ი რიტქჳთა დ~თირირა გ~ნიდევნა

და ველრა ქარაირარა მეცირ ტეცითა ღეიწვა: და ბსბჲუარ დადე
ბსლ კაკაბთა ნადირობჲრა ღ~ა ღე~მთცვია წ~ჲრა და ენებ~ჲ მ~ცჳლით
ა მოკლვა რ~ლრა ჴ~ლი გ~ნმარტებსლი ღეაჴმო და ვედრებითა
მირავე წ~ჲრათა კ~დ აგო ვ~ა სვნებელი და შენი ბსბაუარირნი რა
პქარნი წამრა ღ~ა ლოცვითა მირითა გ~ნკსრნაჭ ამირ გამო გ~ნირმა
ჴმაჲ მირი და ტ~დნი დაემოწატნერ და მრავალნი ძსრფმსლნი აწფმ
ოკვეთერ ამირრა ღ~დ წქ~ლნი მწარენი დაატკბნო: რ~ნი დიან დფენდელა
დ დფემდე გ~რემორ ბერთსბნირ მინარტრირ~რა: და რვანი მრავალნი
რრწასლნი აფ~რრ~ლნა და ღ~დ წარვიდა წ~ჲ უ~ლუ~დ იერსრალემად
უვეითად და რადა იცილვებირ ბორცვებთაგ~ნ არა თავრ იდვა
ღთარლვაჭ მსნით თაქვანირცა და აფიფო რამნი ლოდნი და
წარმოიფო ამირთ~რ პ~ტრიაუმ~ნ იცილა ყვენებ~ჲ და მორცერ კ~ცნი წ~ჲ
რა ორნი იგი ლოდნი მოიცსნერ და ერთი მოანიჩერ რ~ირა რრწასლ
ნი ითუს~ჲ ანგ~ზირა მ~რ პატრიაუირა მიმართ არა მიცემად რამთა უვ
ათა: ა~დ მერამედირა მადლირა წ~ირა მირ უ~ლუირამოფებ~ჲ აუა ს
დაბნოდ ვინათგ~ნ რამგზირ აუა ლ~ცვა ღეირწორებირ ერთგზირ იჱ
რსრალემრა მირლვარა ამირრა ღ~დ რ~ლი თ~რი ფ~თირა ღეევედრა
და დაირცნა წ~ჲ გვამი რაქოტჱლრავე თ~რრა გარერძირ მონარტე
რრარა რ~ლირა რარწასლი და ფვაწლნი მირნი რ~დ რრსლრა ცც~რბარა მირრა
ღ~ა აფწერილ არიანჭ ც~ამირ წ~ჲრა მამირ დავითირ რიცოც
ცლერავე ღ~ა მოვიდა მ~მა წ~ჲ dodo კ~ცეთით და მირვე მამირ წ~ჲ
რა გ~ნვიდა მ~რ სდაბნოდ დადემკჳდრა მსნ და აფაღენა მონარტ
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ერი ტ~დ დიდი რ~ლრა ღ~ა მრავალნი ფვაწლნი და ღრომ~ნი აფარ
რსლნა რ~ირა რ~რწასლნი და ცცოვრებ~ჲრა და ფვაწლრა მოგვითც
რობრ ცც~რბ~ჲ მირი და ამირა ღ~დ რ~ლი თ~რი ფ~ა ღეწვედრა და დირ~ცნია
წ~ჲ გვამი მირი რაქოტელრა თ~ირრავეჭ
¦~Y m~მა ღიო იქო უ~ლუით ანტიოუით რიყოთგან დამტევებელი რ
ოტლირა და მოწატჱბსლი მ~მირა ი~ერი ვინადგან წ~რმოვიდა
უ~რთლად წ~ა ი~ე წინა შფომითა რაფ~თოთა რ~ლირათა არა სგსლ
ებელრ ქო რსლიერი მ~მა თ~რი და მირ თ~ავე წარმოვიდა ფირრი ღი
ო მორრსლმა უალაურა მცცეთარ მქსდრობირა და მა
რტო მქოტობირა მორსრნე იქო ითცოვა ღენდობ~ჲ კ~ოზირა და მა
მირა იოვანერგ~ნ წ~რვიდა დარავლით კერშო მცცეთირა მტკ
სარირა მარძვჱნით რ~ლრა წუვიან მფვიმე ფრმათა ჴევთა
ტ~დთა მზირ რიცცეთა და ზამთრირა ქინვათა მ~რ გ~ნიბშარვო
დერ ჴ~რცნი მირნი პოვა უვაბი კლდირა გამოკვეთილი და რიცივირა მ~რ და
რიცცირა ნს გეღინირიცამ~რ ღ~ა:ც~ ვინადგან რაციერმ~ნ ფ~ნ არა სგ
სლებელრ ქო მრავლი ფვაწლი მირი რ~ ვ~ა ელია ქორნირა
მ~რ გ~მოზარდა ეგრეთვე აუა დფითი დფე ტრედირა მ~რ რაზრ
დელი მოეფებოდაჭ ამირა ღ~დ დფერა ერთრა მონადირე ვინმე მდიდ
რი და რაყინო რაცელით ევაგრე გამოვიდა რაცლით თჳრით ციცე დიდით
და ნადირობდა ტრინველით ოდენ მაღინ მცოლოდ მდგომი კლდირა თ
ავრა ზ~ან ევაგრე ნაცა ტრედი მიმუონი რაზრდელირა თვალა
გნა და განეცჳტრნა გონებარა თ~რრა: და კ~დ დფერა მეორერა ეგრე
თვე ნაცა ვ~ა პ~ლ ღესდგა კვალრა ტრედირ~რა ნაცა ბერი
ვინმე მოფსაწე ღეიღსრა მოთმინებ~ჲ ბერირა არ ა სგსლ
ებელრ ქო გ~ნღორებ~ჲ მირი:მაღინ წუსა ევეგრემ ბერრა მ~რ მამაო ფ
ირრ მქავ ღ~ნ თ~ა დამკჳდრებაჲ რ~ა მქსდროებ~ჲრა ღ~ა აფვარრსლ
ო დფენი ყ~მნი წუსა მ~რ წ~ნ ღიო აფიფე კსჱრთცი ერე ყ~მი და სკეთს
ორგზირ გცერ გზა წქ~ლმ~ნ მ~ნ ნებაჲ ო~ირა არრ და მოვედ ყემდა და
სკეთს არა გ~ნიფორ წქ~ლი იქავ რაცლრაღ~ნრა რარწმსნობად მაღ

ინ წ~რვიდა გამგე რაცლირგ~ნ მორერ მრგავრად ორგზირ მტკსარი
გ~ნაპო კსჱრთცმ~ნ მან აფვიდა მამირა ღიორა თ~ა ევაგრე ა
რა სკსნ მცედველი ვ~ა ლოთ როდომირა ღიღითა არწავლიდა ქ~ვე
რ~ცე მონოზონებირა: ამირა ღ~დ წუსა წ~ნ ღიომ ღვილო ევაგრე გვ
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იფირრ ეკლერია რადაცა ო~ა სნდერ აფვიდნენ თავრა კლდირარა
მარცცენარა ჴ~ლრა ც~ცცლი დაიქარა მ~რ ზ~ა რაკმელი დაიქ
არა და მ~რძვენი ჴ~ლით ძ~ი დარწერა მაღინ რაკმლირ კვამლი
თ წვერ ყამობრსნვით იპოვა ადგილი ეკლერირა რადაც
ენებ~ჲ ო~ა და აფაღენა მსნ ეკლერია მ~ღინ გ~ნირმა ამბ~ჲვი
მ~თი და მოვიდნენ სრიცცჳნი რსლნი და იუმნენ მონოზონ წქ
ელნდათ კარასლები რაზიდრად წქ~ლირა და სბრშანა მგელ
რა დადგა მგელი მწქემრად კარასლთა ერთრა დფერა ბერ
ირა ვირმე კონონირა კარასლი კლდით გარდა გარდაჩრილი მისრლვ
ელ იუმნა წუსა ბერმ~ნ მ~ნ წ~რაჲ ღიორ რა ერე წქავ ვ~რ მგელ
ი მწქემრად კარასლთა გ~ნაყინე ამარ ღესჩამია მაღინ მგე
ლი ეჩიდებოდა კარასლთარა ბერრარა წაქოლილმა ნაცა ნაპ
რალრა კლდირარა დაგორებსლი კარასლი სრსლოთა მდება
რე მაღინ თავირ სტალ ქო მგელი წუსა ნსფარა ი
პოვნები რავნებელ~ჲდ აუა: ც~ რ~რწლი ერე დფეინდელად
დფემდე წგიან რ~ ვერარარ ავნირ ნადირნი პირსტქს
თა მსნ ცა უმნა რცვანირა რარწასლნი რ~ი კნინ ოდენ აფწ
ერა წიგნრა ამ~რ ღ~ა რ~რწასლი მირი რ~რლ ცცრებ~ჲრა ღ~ა
მირრა წერილ~რრ: ღ~დ მ~მად ბერთა ევაგრე გ~ნაყინა და თჳ
თ ყავიდა მფვიმერა ღ~ა ბნელრა კ~ცთაგ~ნ მისალრა ვერ
ვინ გ~მოითუვარ რიმჴნე და მოთმინებ~ჲ მირი ლ~ცჲ ცრემლი მოფვ
აწებ~ჲ ეღმაკთ ოტებ~ჲნი მკელობელნი ავლინნა გ~ნრირცე
ბსლი მეტჱ მღჳდ სო ვნებსლნი ვნებსლნი არა წ~ჲთ
აგ~ნნი კ გ~ნკსრნა სღულობა მიანიჩა და შე[....] კ~ზი ც~ ქ~ი
ცც~რბ~ჲ მირი კეთილად აფარრსლნა და ღ~დ ამირრა მოიფო რიწმიდე
და აფვიდა წ~ე ფ~ჲრა და მსნვე რამქოტელრა და რარაფვაწლორ
ა ღ~ნა მომფებელ იუმნა რ~ირა ნაწილი წილითი წილად იცი
ლებირ კ~ლთა კ~ცთაგ~ნ ანგ~ლზირა მ~რ მოტანითჭ
x~m~maY წ~ჲ ერე მოწატენი წ~ია მ~მირა ი~ერი რ~ირა არა სწ
ქით მღობელნი და არცა ალაგი იგი რადგსრობირა თვინიერ ერე
ვიცით თ~ა მოწქვა ი~ერა და მრავლირა იშსლებითა უარ
თლრ კო~ზმან აკ~ცა მფდელ მთავრად წილკნირა ეკლერირა
ტ~დნი სრწმსნონი რწავლითა მოაუცივნა დაბ~ჲრა მ~რ ღ~რ
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წუონდა წქ~ლი რ~ლრა წუჳ~ნ ურანი ღსა ტქე და მაფ~ლი გორა წ
უონდა დფერა ერთრა აფიფaო კსჱრთცი თჳრი ვედრებირა წ~რმთუმე
ლმ~ნ წ~ე დედირა ფ~ჲრ მღობელირა მიიწია ურნირა პირრა სბრშანა წქ~ლრა მ
არ შლიერებითა ო~ირაჲ ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რითა და ფ~თირ მღობელირა მარ
იამირითა გიბრშანებ მდინარეო გამოვედ და ღემოსდეგ წ~რმოიფ
ო ვ~ე წილკნირ ყაფმა რ~ი იციცა მდინარეობრ წქალი იგიჭ aმირა ღ~დ
ფვაწლი მრავალი გ~ნტინა ო~ჲ მ~რ რ~ლირა რრ~ლრა ფვაწლრა და რ~რწ
ასლრა მირრა რრ~ლი ცცრბაჲ მირი მოგვითცრობრ: და ამირა ღ~დ თჳთ წ~ე ო~ჲ
წარვიდა და წ~ჲ გვამი მირი დაიდვა მონარტერრა მ~რვე წილკნირარა რ~ი
აუამომდე ყანრ რატლავი მირი რ~როდ და ღერავედრებლ~ჲდ ქ~თა უა
რთველთაჭ x~ mama aნტონი ღსა მდინარელი რ~ი იქო მოწატჱ
მ~მირა ი~ერი იქო წ~ა ერე გ~ნღორებსლთა ღ~რ ტ~დ რათნო და წარყინებს

ლი ამ~ნ ქ~დ რანატრელმ~ნ წ~ჲ იგი ცატი ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რი რ~ლ რ~ცედ
პირრა თ~რრა ტილორა ზ~ან გამორაცა და ავგაროზრ რ~რობაჲ აფსრრ~
ლა და ღ~დ ამაფლებირა თადეოზირ მ~რითა ჴ~ლითა მისვლინა და
გ~ნკსრნა კეთრირა მირგ~ნ უსჱ მდებ~ჲრირა და ქ~ითა რაცლე~ლით
მირით ნათელ იფო თადეოზირ მ~რითა ჴ~ლითა და ღ~დ მირრა შე კაცირა ა
ვგაროზირ და კ~დ ღჳლირ ღჳლირა შირა მირირა ენაცვალნერ მ~თ მეტ
ობ~ჲთა ოდენ და არა ფ~ჲრ მრაცსრებითა რ~ გ~ნდგომილ ეუმნერ
ფ~ჲრ მრაცსრებ~ჲრა და დამონებსლ ეღმაკთა რაოცრებ~ჲრა: რ~ რ~ჲ
იგი ავგაროზრ ექო ეღმაკთა და ვ~რ ღემსრრნა და გ~ნსდგა მ
ირი ენებ~ჲ ღ~რ გებ~ჲ რ~ა მისზფორ ეღმაკთა რაცე შველრა მირ რაზორე
ლრა დამჴობირა დამცობ~ჲთა ცატირა მირ რასტლორათა რ~ი აფმა
რთა ავგაროზ ბჩეთა ზ~ა უალაუირათა რადა იგი ემართა კერპი
ბილწი რ~ მსნ დასრვენა ც~ტი იგი ტილორა ტიცარრა ზ~ა გ~რდართცმსლ
ი რ~ა ქ~ნი ღემავალნი მსნ ღ~ა ცილვით თაქვანირ რცემდენ მაღინ ბი
ლწმან ღვილირ წსლმ~ნ ავგაროზირმ~ნ აფირყია დფე კეთ~ლებ
ირა წილ სრაცსრობ~ჲ და ცატი იგი სარქო და ეღმაკთა ღესდ
გა და იგონა ცატირა მირ უ~რირა რ~ა წ~რწქმიდორ იგი მ~ღინ ეპირკოპორმ~ნ
მირ უალაუირამ~ნ გ~ლირ ჴმა ქო გ~ნზრაცვა ბოროტირა მირ და ქო გ~ნ
გებ~ჲ ფირრი და ღემრგავრებსლი მირ ჟამირა რ~ რადა იგი ცატი
ერვენა კამარედად უმნსლ იქო და წ~ნ ეპირკოპოზმ~ნ დადგა კა
ნდელი აფმართებსლი რატარველად ტაშრირა მირ აფმართა
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კეცი წინა პირრა ცატირ~რა და აფმოქორა კ~რი იგი კამარირა და ღეატარ
ილა რ~ლ ქ~დ ა ეტქობოდა თს ერთი რ~ლ ეწქობოდა თს ერთი რ~ლ სა
ცლერ არრ და ღ~დ სკანარკნელთა დფეთა და ჟამთა ცსარრო რპარრ
თა მეტჱ მოადგა ედერია უალაურა და იწქო თცრა უსჱღე ზფსდე
რა და ეგრეთ ღევიდენ რ~ლ ვერ აგრშნ~ნ თს ბრშავრო: მაღინ
ფ~ნ არა დაიდსმა სტქსელი აფთუმა რ~ლ აფსთუვა ვ~დ ზფსდე
ვარ მე ედერიირა და მღობლირა თჳრირა მეოცებითა ევლავიოზ
ეპირკოპორრა მირ უალაუირა გ~მოეცცადა დედა ფ~ირჲ და წუსა ვ~დ
მ~რ რ~ლრა ბჩერა ზ~ა არრ ცატი იგი ჴელით სუმნელი და დატარ~ლი და
ვ~ა გ~ნიფვიშა ეპირკოპორმ~ნ გ~ლირ ჴმა ქო ჩ~ტბით შილრ ყსჱნებსლრა
მარ და გ~ნთიად წ~რვიდა ლიტანიით ადგილრა მ~რ და პოვა წ~ჲ ც~ტი იგი
ქ~დ გ~ნსრქვნელი და კ~ნდელი წ~ე მირრა ანთებსლი ეგე ოდენრა ჟ~ა
რიმრავლერა ღ~ა და გარდააწვეთერ ზეთი მირგ~ნ კანდელირა მბრშ
ოლთა მ~თრა ზ~ან მირ უალაუირათა და მექსრესლად ვ~ა მიაცლდა და და
იწვნერ და ვ~ა მტსჱრი გ~ნიბნივნერ და სყინო იუმნერჭ ც~ რ~ი იგი კეცი
რატარველ~ჲდ მირრა ცატირა აფმართებსლ იქო მ~რ ზ~ან გ~მორაცსლ იქო
რც~ა ცატი და მრგ~ვრებჲ წ~ირა მირ რასტლორა ცატირა რ~ი იგი რწ~რბით
პატივ იცემებოდერ და ნირტორიანთა ეკლერიათა ღ~ა დაერვენნერ მა
ღინ წ~ნ ამან ანტონი იშია მოშფვრირა თჳრირა გზა და ირწავა ჩ~ტი დ
ა ცრნა რ~ წ~რვიდა რომცითრ ყრდილოეთით კერშო რცვითა თ~ა მოწ
ატჱთა რ~ლთა აწ მოვიცრენნეთ დ~თ და დოდო და ღიო ანტიოუელნი და
რვანი რცვანი მოწატჱნი ი~ერნი ერთირა რაზფვრირნი ერე რცნა წ~ნ
ანტონი აფიშრა ტრტიალებითა მოშფვრირა თ~რირათა და ერეცა ეშვ
ინებოდა გ~ლრა თ~რრა რ~ლ ნირტორიანთა ეკლერიარა ღ~ა იქსნერ რას
ტლონი იგი ც~ტნი და აფიქვანნა კეცი რ~ი რატარველად მირ ცატირა ქოტ
ილ იქო და ც~ტი უმნსლ იქო ერე სყინარად წ~რმეიფო წინაშფომი
თა ანგ~ზირათა და სწქებითა ზეციერითა ყრდილოეთრ და მიიწია მტ
კსარრ ზ~ან გ~ნვლო იგი და დაემკჳდრა აფმორავლით ვ~რ ოთც
მილიონ ნაპრალრა კლდირრა ღ~აგან მთათა აკრიანთა ი~ერ აცილ
ვიდა ვ~რ ცსთ მილიონ და ღიორ ვ~რ ცცრა მილიონ დათ~რ დოდორ ა
თ ცამეტ მილიონ ც~ მსნ უსერვე რ~ლ წ~ირა ამირ ანტონირ ედგნერ რაზრ

დელად გვამირა თჳრირა ირემნი და იქო მთა სფაფი და რერტქიანი და იქო
უ~ლუი ვ~რ ერთრ მილიონ მცირე და ერე ირემნი წარვიდინ ველრ და ვ
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ითარ ჟამი მევიდა მოვიდიან წველრ და ვ~თრ მწქემრნი მივიდოდერ ჟ~მესლ~დ ც~
ერთრა ოდენ ჟ~ა მიიწივნერ სჟამოდ დატრთცინ და სკან ნსკრი მორ
დევდა ჴ~რც ღეკსეთილი და ერე და სკჳრდა წ~ჲრა მ~რ და თუ~ა გ~ლრა ღ~ა
თ~რრა თს რადა ვინ ღეემთცჳა რ~ არა სწქოდა რიაცლე მირ უ~ლუირა
და მქირ ვ~ა კ~ცთა თვალ მმრომედ ცედვარა თ~ა წუვა რ~ჲ არრ ეგე და
მ~თ ვ~ა პირ მეტქსელთა თავ მიზიდვით წუსერ ღემომიდეგ და გიყვ
ენოთ და ღესდგ~ჲ კსალრა მ~თრა და მიიწია მ~რ ადგილრა რადა იგი ღემთ
ცსჱსლ იქო მ~თდა და აწა მთავარი მირ დაბირა მოვიდოდა ნადირ
ობ~ჲდ და წინა ღეემთცვია და წუვა ვინ ც~რ. ც~ წ~ა იგი ჴ~ლით სყვენებ
და რადა იქოტოდა და ქ~ლრავე რაუმერა რ~ ენა არ ერმოდაჭ მაღინ მთ~ვა
რმან უსა მე ენა ღ~ი არა მერმირ და რ~ლ ეგე ჴ~ლითა მესბნები ეგეცა
მოგკსეთო და წუ~ა წ~რიქსანეთ მჩედელირა თ~ა და ვ~ა მიიქსანერ მჩედ
ელმ~ნ ღანთი გააცსრა და გამოიფო რ~ა ჴ~ლი მოკსჱთორ და დავა
რდა უვე და ჴ~ლნი ვ~ა ღეღანი ღეეუმნნერ მ~ღნ წ~ნ მიქო ჴ~ლი და ვ~ა ნა
კსჱრცცალი ჴ~ლით მისპქრა და წუ~ა ქავ ადრე ბრშანებსლი ღ~ნ
და და იგი გ~ნკრთა რაღინელრა მ~რ ზ~ა ცილვარა და მრწრატლ მისმცნ
ერ მთავარრა და წუ~ერ ქ~ი ცილ~ლი და მ~ნ ბრშანა რ~ა წ~ე მირრა მი
იქვანონ და ვ~ა მიიქვანერ წუსა მ~რ რა გნებ~ჲვრ რთუს და ქ~ი მიგცე
ც~ მ~ნ მცირედი უვა სყსენა ვ~რ რამესლი და ლოკდა და ცნერ რ~ მა
რილი სნდა და მოართსერ ორი ოდენ უვა გ~ნსტეცელი და მ~ნ მო
ცლიყა ერთი ლიტრა და წარვიდა და ალოკა ტსრთა თ~რთა და იქოტო
და ცატრა მარ წ~ე ვ~ე აფრ~რრსლამდე ცცოვრებირა მირირა და წ~ა იგი წ~ჲთა
ღ~ა მიიცვალა და ყვენ დაგვიტევა ც~ტი იგი რასტლო და არრ ვ~ე დფ
ეინდელად დფემდე სყინრად და რ~რწლთ მოუმედებრ გ~ნცცადებსლად რ~ლ ს
ადვილერა არრ აფრიცცვა ზფვითა უვიღათა ვ~ე რაკვირველებ~ჲთა
რასტლორა მირ ცატირათა გარნა ვინათგ~ნ ფ~ი მცოლო არრ მოუმედი რ~რწლ
ასლთა მ~ნვე მცოლომ~ნ სწქირ რიმრ~ვლე რარწასლთა მირთა და ს
კეთს როლომონცა იქო ვერცა მ~ნ
#----------------------------------------------------------------------------#
1-28 სტრ., 103r
ლნერ თოთცმეტი: და ვაცტანგირითგ~ნ კათ~ლიკოზნი გა
რდაიცვალნერ ეუვრნი: და მოკსდა ტარრმან და და
ძდა მეტედ შე მირი ბაკსრჭ
mეოცდა ათ რვამეტე მეტე ბაკსრ შე ტარრმან მეტირა
ცორროიანი ჭ
eრე ბაკსრ იქო მორწმსნე და მაღენებელი ეკლერიათა
ამან გ~ნამრავლნა ეკლერიანი და მფდელნი რ~მეტორა
ღ~ა მირრა და გ~ნწმიდა უ~რთლი ქ~ირა სღძ~ლოებირგ~ნ: და მ
ოკსდა კათალიკორი ევლავიოზ და მანვე მეტემ~ნ და
რსა კათალიკოზიჭ მეღვიდე კათალიკოზი მაკარიჭ ამი
რვე ჟ~ა მეტობდა რპარრეთრ რ~ლრა ერუსა სრმიზდჭ
და მ~რვე ჟ~ა იქო რომცითრ კ~ცი ერთი ღვილი მთავართა
რ~ცელით ვარუენ და ერსა მ~რ ცოლი მთ~ვართა ღვილი
რ~ლრა ერუსა ღსღანიკ არსლი ვარდანირი. ც~ ამარ ვა
რუენრ ესტლა ეღმ~კი და გ~ნიზრაცა მიუცევა ც~ცცლირ
მრ~ცსრებ~დ წ~რვიდა წ~ე რპარრთაჲ მეტირაჲ და დასტე
ვა რძ~ლი უ~რი და იუმნა ც~ცცლირ მრაცსრ. ც~ რპარრთა

მეტემ~ნ წ~რმოგზავნა იგი ნიჩითა დიდითა ერირთავად
რანირა ვ~რ მოვიდა და ცნა ცოლმ~ნ მირმ~ნ ღსღანიკ ურმ
ირა მირირგ~ნ დატევებაჲ რძ~ლი უ~რი არფარა ერყდა
იგი ცოლ~დ და დაივიწქა რიქ~რლი ურმირა თ~რირა და ქ~ი
თა გ~ლითა ღესდგა იგი უ~ა აფრრსლ~ბად მცნებათა მირთაჭ
m~ღინ ვარუენ ღესდგა მრ~ვლ ფონედ პ~ლ ლიუნითა და
ვედრებითა და ნიჩირა მიცემითა ღ~დ ღეაგდო რატანძვე
ლრა დიდრა რ~ი რიგრშირგ~ნ ვერ დავწერენ ფსაწლნი
წ~რა ღსღანიკირ~ნი და მოკლა იგი უმარმ~ნ მირმ~ნ ვარ
უენ ერირთვმან რანირამ~ნჭ
m~ღნ ბაკსრ მეტემ~ნ უ~რთველთამ~ნ მოსწოდა ქ~ლთა
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ერირ თ~ვთა უ~რთლირათა და ღემოკრიბნა ლაღუარნი
ტარსლ~დ და წ~რემართა ვარუენრ ზ~ა პარვით რ~
ვარუენ ველრა გ~რე დგა კიდერა მტკსრირ~რა რადა ღე
ერთვირ მდინ~რე ანაკერტირაჲ მტკსარრა: დაერცა და
ღეიპქრა ვარუენ და დაჩრერ წვრილად არონი მირნი.
და მოწკიდერ ცერა: ც~ გსამი წ~ირა ღსღანიკირი წ~რმოი
ფერ დიდითა პატივითა და დატლერ ცორტავრ:
aმან ბაკსრ მეტემ~ნ წარგზავნა მ~ციუ~ლი წ~ე რპარრთა
მეტირა ასწქა ერე ქ~ი და ითცოვა მირგ~ნ ღ~ნდობაჲ მ
აღინ მეტემ~ნ გ~ნიზრაცა გონ~ბარა თ~რრა და თუ~ა სკ~თს
ღევრირცდეთ უ~რთველთა გ~ნერთნენ იგ~ნი ბერშენთა
ღენდობაჲ აფირყია გ~მოგზავნა მ~ციუ~ლი ბაკსრირრა
პარსცითა კ~თლითა და ქ~ი გმობაჲ და ბრ~ლობაჲ ვ
არუენ მოკლსლირა სბრშანა და ამართლა ბაკსრ
რიკ~დილრა მირრა: და წ~რმოგზავნა რანრა და მოვაკანრ
რცვ~ჲ ერირთ~ვი რ~ლრა ერუსა დარიელ და სბრშანა
რ~ა კ~თლად მეგობრობდერ უართველთაჭ და მოკსდა
კათალიკოზი მაკარი. და მ~ნვე მეტემ~ნ დარვა მერვე
კათალიკოზი რვიმონ კათალიკოზად და მოკსდა ბაკსრ
მეტე და დარყერ ღვილნი მირნი წვრილნი რ~ნი ვერა
იპქრობდერ მეტობარაჭ
m~ღნ მეტემ~ნ რპარრთამ~ნ სრმიზდ მირცა შერა თ~რრა რა
ნი და მოვაკანი რ~ლრა ერუსა უარრე ამბარვეზი
და მოვიდა და დაძდა ბარდავრ და სწქო ზრაცვად
ერირთ~ვთა უ~რთლირათა აფსთუსა კ~თლი დიდი
და დასწერა რაერირთოთა მ~თთა მ~მსლ~ბი ღვილი
თი ღვილამდე და ერრეთ წარიბირნა ლიუნითა: და
გ~ნდგერ ერირთ~ვნი თვირ თვირ~დ ცარკრა მირცემდერ უ
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არრერ ამბარვეზრა და ღვილნი ბაკსრირნი დარყერ მთ
ისლეთრ კ~ცეთირ~რა და ნ~თერ~ვნი მირდატირნი ვაცტანგირ
შირ~ნი რ~ნი მთ~ვრობდერ კლ~რძეთრ და ძავაცეთრ იგ~ნი
დარყერ კლდეთა ღ~ა კლარძეთირათა: რცვ~ჲ ქ~ი უ~რთლი
რომცითი და არტსრაგანი დაიპქრერ რპარრთა და წ
ბრშოდერ ბერშენთა. ღ~დ ამირრა მცირედთა წელთა იუ
მნერ ღტოთნი დიდნი რპარრთა ღ~ა. ღემოვიდა თსრუთა

მეტე რპარრეთრა ღ~ა მოვიდნერ ბერშენნი ეწქსნერ
რპარრთა ღსა მდინარერა იოტნერ ღევიდერ რპარრეთრ
და იწქერ ტქსენვად რპარრეთირა: მ~ღინ უარრე ამბარ
ვეზმ~ნ დასტევა რანი და უ~რთლი წ~რვიდა ღველ~დ
მ~მირა თ~რირა: ერრეთ რაჲ სცალო იუმნერ რპარრნიჭ
მ~ღინ ღეითუსნერ ქ~ნი ერირთ~ვნი უ~რთლირ~ნი ზემონი და უ
სემონი და წ~რგზავნერ მ~ციუ~ლი წ~ე ბერშენთა მეტი
რა და ითცოვერ რ~ა სყინორ მეტე ნ~თერ~ვთაგ~ნ მეტეთა
უ~რთლირათა: რ~ა იქ~ნენ ერირთ~ვნი იგ~ნი თვირ თვირრა
რაერირთვორა ღესცვალებლ~დჭ მ~ღინ კეირარმ~ნ აფარ
რსლა თცოვა მ~თი: და მორცა მეტედ დირ წსლი მირდატირი
ვაცტანგირ შირა ბერშნირ ცოლირა რ~ლრა ერუსა
გსარამ რ~ლი მთ~ვრობდა კლარძეთრ და ძავაცეთრჭ
cცორებაჲ და სწქებაჲ ბაგრატიონთა ყ~ნ უ~რთველთა
მეტეთარა თს რადათ მოიწივნერ ამარ უ~ქანარა გინა
ანს რ~ლთა ჟ~ითგ~ნ სპქრიერ მ~თ მეტობაჲ უ~რთლირათარ~ი
აფწერა რსმბათ შემან დავითირამ~ნჭ
aდამ ღვა რეით რეით ღვა ენორ ენორ ღვა კაინან კა
ინან ღვა მალელაელ მალელაელ ღვა იარედ ი
არედ ღვა ენსუ ენსუ ღვა მათსრალა მათსრა
ლა ღვა ლამეუ ლამეუ ღვა ნოე. ნოე ღვა
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რემ რემ ღვა არტაურად არტაურად ღვა კაინან კა
ინან ღვა რალა რალა ღვა ებერ ებერ ღვა ტალ
ეგ ტალეგ ღვა რაგავ. რაგავ ღვა რერსუ რერ
სუ ღვა ნაუორ ნაუორ ღვა თარა. თარა ღვა აბრ
აწამ აბრამ ღვა ირ~კ. ირ~კ ღვა ი~კბ. ი~კბ ღვა ისდა.
ისდა ღვა ტარეზ. ტარეზ ღვა ერრომ ერრომ ღვა ა
რამ. არამ ღვა ამინადაბ. ამინადაბ ღვა ნაჲრონ
ნაჲრონ ღვა რალმონ. რალმონ ღვა ბოორ ბოორ ღვა იობედ.
იობედ ღვა იერე. იერე ღვა დ~თ მეტე. დ~თ მეტემ~ნ ღვა რო
ლომონ. როლომონ ღვა რობსამ რობსამ ღვა აბია. ა
ბია ღვა არა. არა ღვა იორატატ. იორატატ ღვა იორ~მ.
იორამ ღვა ოზია. ოზია ღვა იოთამ. იოთამ ღვა
აუაზ. აუაზ ღვა ეზეკია. ეზეკია ღვა მანარე. მანარე
ღვა ამონ. ამონ ღვა იორია. იორია ღვა იეუონია. იე
უონია ღვა რალათაელ. რალათაელ ღვა ზორაბა
ბელ ზორაბაბელ ღვა აბისდ. აბისდ ღვა ელია
კიმ ელიაკიმ ღვა აზორ. აზორ ღვა რადსკ. რადსკ
ღვა აუიმ. აუიმ ღვა ელისდ. ელისდ ღვა ელეა
ზარ ელეაზარ ღვა მატთან. მ~ტათან ღვა ი~კბ. ი~კბ ღვა იორებ
უმარი მარიამირი და შმაჲ კლეოპარი. კლეოპა ღვა ნა
ომ. ნაომ ღვა რალა. რალა ღვა რობსამ. რობსამ
ღვა მსცთარ. მსცთარ ღვა ელიაკიმ ელიაკიმ ღვა
ბენიამენ. ბენიამენ ღვა იერობემ. იერობემ ღვა მორე.
მორე ღვა ისდა. ისდა ღვა ელიაზარ. ელიაზარ ღვა
ლევი. ლევი ღვა იორამ. იორ~მ ღვა მანარე. მანარე
ღვა ი~კბ. ი~კბ ღვა მიუია მიუია ღვა იოაკიმ იოაკიმ ღვა
იერობემ. იერობემ ღვა [......................] აბრაწამ. აბრაწამ
ღვა იობ იობ. იობ ღვა აუაბ. აუაბ ღვა რვიმონ.
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რჳმონ ღვა იზაუარ. იზაუარ ღვა აბია. აბია ღვა გად.
გად ღვა არერ არერ ღვა ირ~კ. ირ~კ ღვა დან. დან ღვა
როლომონ. როლომონ ღვნა ღვიდნი შმანი რ~ნი იგი მო
რცა ფ~ნ ტქსეობარა ღ~აჭ და ერენი ღჳდნი შმანი შენი
ამირ როლომონირნი მოიწივნერ ეკლეცრ წ~ე რაუაელ დე
დოტლირა და მირგ~ნ ნ~თელ იფერ. და დაღთერ იგ~ნი უ~ქანა
თა რომცეთირათა. და მსნ დფეინდელ~დ დფედმდე ღვილ
მ~თნი მთ~ვრობენ რომცითრ: და ოთცნი მ~თნი შმანი მოვ
იდერ უართლრ. ც~ ერთი მ~თგ~ნი რ~ცელით გსრამ გ~ნაყი
ნერ ერირთავად. და ერე არრ ერირ თ~ვი უ~რთლირა და
მამაჲ ბაგრატიონთა.და ერე ბაგრატიონიანი ღვილირ ღ
ვილი და ნ~თერ~ვნი არიან მირ გსრაგანირა: ც~ შმაჲ მირი
რ~ცელით რაწაკ წ~რვიდა კ~ცეთრ და დაემზაცა იგი ნერრ
ერ და რც~ანი ორნი იგი შმანი ამ~თნი რ~ცელით არამ და ვ
არზავარდ წ~რვიდერ კამბეყანრ და მოკლერ მ~თ რპარრ
თა რპარალარი. და დაიპქრერ კამბეყანი და დარცდერ
მსნ და ცც~რბად ცორნაბსძრ და ამა ჟამამდე ღვილნი
მ~თნი მთ~ვრობენ მ~რ ღ~აჭ ც~ ვინათგ~ნ მოაკლდა მეტობაჲ
ღვილთა გორგარლირათა მით ჟ~მითგ~ნ ეპქრა სტლებაჲ
უართლირათა აზნასრთა ვ~ე ამათამდე. ა~დ დაერრ~ლა
სტლებაჲ უართლირა აზნასრთა ბორ~ტთა რ~უმეთა
მ~თთგ~ნჭ მ~რ ჟ~ა მცცეთირ კათალიკოზი იქო რჳ ი~ე:
და მცცეთა აფთცელდებოდა და ტტილირი აფღენდებოდა
არმაზი ღემცირდებოდა და კალაჲ გ~ნდიდდებოდა: და რპარ
რნი სტლებდერ უართლრ კაცეთრ რომცითრ რი
ვნიეთრ არპსრაგანრჭ მსნ მოკსდა კ~ზი რ~ნ და დაძდა კ~ზი რ~მოელ კ~ზი მეცცრე მ~რ ძ~ა
კათალიკოზი იქო მცცეთ
არ რამოელ და ერთად ღეკრიბა ქ~ი უ~რთლი და გ~მო
აყინერ გსრამ დავითირ ნ~თერ~ვითგ~ნ მოწევნსლი შ
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მათა მირთა თ~ა არამრ და ვარზავარდრ რ~ნი იგი ზემო
ვაჴრენეთ. ერენი წ~რმოვიდერ ეკლეცით რ~ნი მონ
ათლა რაუელ დედოტალმ~ნ შმანი ღვიდნი ფ~ირ
ანი ტქსებით მორრ~ლნი უქ~ანით ტილირტიმით და
ნათელ იფერ ეკლეცრ ჴ~ლითა რაუელ დედოტლი
რათა. რ~ნი რ~მთა მ~თგ~ნთა სცვალა რ~ცელი. რ~ ერ
თრა რ~ცელ რდვა მოღელ და ერთრა ბაგრატ რ~ლ
არრ მ~მა ბაგრატიონთა ერთრა აბგავარ ერთი ღე
მოიქვანა რიშედ და ორნი მ~თგ~ნნი ამზაცნა რომეცთ მე
ტეთაჭ ც~ოთცნი ერე შმანი წ~რმოემ~რთნერ უართ
ლრ ვითა ზემო ვაჴრენეთ და გსრამ გ~ნაყინერ
ერირთავად:
mეოცდა ათცცრამეტე გსრამ კსრატ პალატი უართლ
ირად ბაგრატიონიჭ ერე გსრამ იქო დედით ცორროანი და
მამითა ბაგრატიონი და ერე ბაგრატონიანი ღვილირ ღვილნი
და ნ~თერ~ვნი არიან ამა გსრამ კსრატ პალატირაჭ
x~ ამარ გსრამრ მირცა კეირარმ~ნ პ~ტივად კსრ~ტ პალატ
ობა და წ~რმოგზავნა მცცეთარჭ ც~ ღვილნი ბაკსრ
მეტირ~ნი ნ~თერ~ვნი დაყირნი ვაცტანგირ შირ~ნი რ~ ირა თ~რ მიეცა
მეტობაჲ ვაცტანგ მეტერა იგ~ნი დარყერ კაცეთრ და და

იპქრერ კ~ცეთი და წერეთი იორითგ~ნ და დარცდერ სძა
რმორ და იქ~ნერ მორყილ~ბარა გსარამ კსრატპალა
ტირ~რაჭ მ~ღინ კეირარმ~ნ წარმორცა განში დიდი შ~ლი გს
რამ კსრატ პალატირ თ~ა და სბრშანა რ~ა მით გ~ნშ
ითა გ~მოიქსანნერ ყრდილორ ლ~ღუარნი და ღეაერთნერ
მ~თ თ~ა რპანი უ~რთლირ~ნი და ღეგზავნნერ რპარრეთრ:
ც~ გსარამ ქო ეგრე გ~მოიქსანნა ოვრნი დსრშსკნი
და დიდონი და წ~რსშფვანნა წინა ერირთ~ვნი უ~რთ
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ლირ~ნი ღევიდერ ადარბადაგანრ და დასწქერ ტქსენვად
და ერე ვ~რნი ჩირნი და სცალოებანი მოიწივნერ რ
პარრთა ზ~აჭ
m~ღნ გ~მოყნდა კ~ცი ერთი რპარრეთრ რ~ლრა ერუსა ბარ
ამ ყსბინი ერე ეწქო თსრუთა რპარრეთრ ღერრსლ
თა ვ~ა წერილ~რრ განცცადებ~ლად ცცრ~ბარა რპარრთარა
მოკლა თსრუთა მეტე და აოტა ბანაკი მ~თი: ც~ რპანი
იგი ბერშენთანი რ~ნი ღერრსლ იქ~ნერ რპარრეთრ ღეიუცერ
და წ~რვიდერ ღ~ა და დარყომილნი იგი გსარამ კსრატ
პალატირა ღეგზავნილნი წ~რმოვიდერ იგ~ნიცა ღ~ა. რ~ ვინ
ათგ~ნ მოიცალერ რპარრთა თსრუთაგ~ნ ღეღინდერ
და დაეცა ღიღი და შრწოლა უ~რთველთა რპარრთაგ~ნჭ
და ამან გსარამ კსრატპალატმ~ნ იწქო ციცეთა და
უ~ლუთა მაგრებად: და კ~დ წქ~ლობა ქო ფ~ნ უ~ეანეთა
ზ~ა და რცსაჲ ღსფლი დავარდა რპარრეთრ რ~ იგივე ბა
რამ ყსბინი გაჲდგა რპარრთა მეტერა და დარწსნერ თ~ლნი
სრმიზდრ მეტერა და ცოლირ შმათა მირთა და იწქერ
ბრშოლ~დ ყსბინმ~ნ და უარრემ. იოტა უარრე ყსბინირა
გ~ნ და წ~რვიდა რ~ბერშნეთრ: და კეირარმან მავრიკ მო
რცა არსლი თჳრი ცოლ~დ უარრე და მორცა რპაჲ თ~რი
და წ~რმოგზავნა ყსბინრა ზ~ა. იოტა ყსბინი რპარ
რეთით და უარრემ დაიპქრა რპარრეთიჭ
m~ღინ მავრიკ კეირარმ~ნ ისრვა უ~რთველთათ~რ უარ
რერ თ~ა და წრუ~ა ვინათგ~ნ დასტეობიათ უ~რთველ
თა კერპთ მრ~ცსრებაჲ მსნითგან მორყილნი არ~ნ ბერშ
ენთა: რ~ ჟ~ა ღ~ა მშლ~ვრებირგ~ნ თუ~ნირა იუმნერ გარქ
სნილ უ~რთლი და თს არა რ~მართ~ლი თუ~ნი არაჲ არრ
უართლრა ზ~ა: აწ ბრშანებითა ფ~ირათა ვინათგ~ნ რ
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რსლრა რიქ~რლრა ზ~ა ვართ მე და ღ~ნ და უ~რთლი ყ~ნ
ღ~რ იქორ თ~ვირ სტ~ლ მღჳდობით. მე ვარ მოსრ~ვი და
მწე ქ~თა უ~რთველთა და ქ~თა უ~ეანეთაჭ
მ~ღინ ერყდა რპარრთა მეტე კეირარრა და გ~ნთავირს
ტლდერ უ~რთველნი: და ერე გსარამ კსრატპალა
ტი დაჲდგრა მორყილობარა ზ~ა ბერშენთარა: იქო კ~ცი
მორწმსნე და მაღენებელი ეკლერიათა. ამან იწქო
ეკლერია ძ~ვრირა პ~ტიორნირა: და აუამომდე ძ~ი ველ
რა ზ~ა იქო და უმნა ეკლერია წელთამდირ ოდენ. და მე
ტობდა კ~თლად და სღტოთველ~დ: ა~დ ერირთ~ვნი უ~რ
თლირა ვერ რცვალნა რაერირთ~ვოთგ~ნ მ~თთა.რ~რ
პარრთა მეტირგ~ნ და ბერშენთა მეტორგ~ნ წუონდერ რიგე

ლნი მღჳდობირ~ნი რაერირთაოთა მ~თთა ა~დ იქ~ნერ მორ
ყილ~ბარა გსარამ კსრატ პალატირარაჭ და მოკსდა კა
თალიკოზი რ~მოელ და ამან გსრამ კსრატ პალა
ტმ~ნ დარსა მეათე კათალიკოზ~დ რამოელვე: ც~ ყ~ნ პ~ლრ~ვე
რიტქსარა ზ~ა მოვიდეთჭ
x~ რამნი იგი შმანი წარვიდერ კაცეთრ და რაწაკ დაემზა
ცა ბაკსრრ შერა ნერრერირა. ც~ არამ და ვარზავა
რდ წარვიდერ კამბეყანრ და გარდსუციერ ერი ვეზა
ნრ. ერირთ~ვრა ბალარ ყსბინირრა და ვეზან მოკლერ
და დაიპქრერ მ~თ კამბეყანი: და იქო მ~რ ძ~ა ღ~ა მცცეთარ კა
თალიკოზი რ~მოელ და ამარ ზე ტტილირირა მკჳდრთა
ეკლერიათა გებად იწქერ რ~ირა ნაცევარრა ქ~ი ერი ა
ღენებდა და ნაცევარრა ერთი ვინმე დედაკ~ცი და ამან
ვე კსრატ პალატმანცა გ~ნაჲცლა რატსშველი
ტტილირირ რიონირაჭ რ~ ნ~თერ~ვნი მირიან მეტირა მო
რწმსნირ~ნი. ქ~ნივე ეკლერიათა მაღენებელნი იქ~ნერ:
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მოკსდა გსარამ კსრატ პალატი და დაძდა შე მირი რტეტანოზ
mეორმოცე ერირთავთა მთავარი უართლირა რტეტანოზ
შე გსჲრამ კსრატ პალატირა ბაგრატოანიჭ
x~ ამან რტეტანოზ მეტობირა რ~ცელი ვერ იკადრა რპარ
რთა და ბერშენთა ღიღირაგ~ნ ა~დ ერირთავთ მთავრ
ად ცადოდერ: და მოკსდა კათალიკოზი რამოელ და.
ამან რტეტანოზ დარვაჭ მეათერთმეტე კათალიკოზი ბა
რთლომე კათალიკოზად: და ერე რტეტანოზ იქო სრწ
მსნო და სღიღი ფ~ირა არა მრაცსრა ფ~თრა არცა
წმატა რძ~ლრა და ეკლერიათა: და ამირ ზე იუმნა ღ
ტოთი დიდი რაბერშნეთრ: რ~ მავრიკ კეირარრა გ~ნს
დგა ტოკარ მჴედარი: და მოკლა მავრიკ კეირარი და
ღვილნი მირნი და დაიპქრა რაბერშნეთი ტოკარ მჴე
დარმ~ნ მ~ღინ რიშემ~ნ კეირრირამ~ნ რპარრთა მეტემ~ნ უარ
რე იწქო შებნა რირცლთა ცოლირ შმათა და რიმამ
რირა მირრათა ღერლვად და ტქვევად რაბერშნე
თრ გ~ნშლიერდა ბერშენთა ზ~ა და ვერ წინა აფ
სდგა ტოკარ კეირარი: ც~ რტეტანოზ მთ~ვარი უარ
თლირა ღესღინდა მეტერა რპარრთარა გ~ნსდგა ბერშე
ნთა და მიეუცა რპარრთა. მ~რ ჟ~ა მანვე უარრე მეტემ~ნ უარ
რე წარმორტქსევნა იჱლ~მი და წ~რმოიფო შელი
ცც~რბირა და ღ~დ ამირა აფიფო ფ~ნ ჴ~ლი წქ~ლობირა უ
არრერგ~ნ ღეიპქრა შემან მირმ~ნ ღერსა იგი რაპქ
რობილერა და მოკსდა რენითა ბორ~ტითაჭ
x~ ამირ რტეტანოზირ ზე მცცეთარ მოაკლდებოდა და კა
ლა აფღენდებოდა:და შმა რტეტანოზირი რ~ცელით
დემეტრე აღენებდა ეკლერიარა ძ~ირ პ~ტიორნირარა რ~
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რენიცა იქო მირთ~ა ბოროტი და ვერ ღემშლებელ იქო გ~ნ
ღორებ~დ კ~რრა ეკლერიირარაჭ

dა რტეტანო მთ~ვრობდა ქ~ა უ~რთლრა და დაძდა ტტ
ილირრ და წმორყილობდა იგი რპარრთაჭ ც~ ღ~დ ამირრა
რაჲოდენთამე წელიწ~დთა გ~მოყნდა კ~ცი ერთი რ~ბერ
შნეთრ თვირი მავრიკ კეირრირა რ~ცელით ერაკლე.
ამან მოკლა ტოკა კეირარი და დაიპქრა რაბერშნეთი
გ~ნშლიერდა იგი და მიიქვანნა დარავლეთით თს
რუნი და ღეკრიბნა რპანი სრიცცსნი და წ~რემართა
რპარრეთად შებნად შელირა ცც~რბირ~რა: და მოვიდა
პ~დ უ~რთლრ ამან რტეტანოზ არაჲ ინება გ~ნდგ
ომად რპარრთა და გ~ნამაგრნა ციცენი და დადგა
ტტილირრა ღ~აჭ
mოვიდა ერაკლე მეტე და მოადგა ტტილირრა. ც~ რტეტანოზ
იქო უველი მჴედარი და ღემმართებელი დფეთა ქ~თა
გ~მოვიდირ კ~რთა უ~ლუირათა და ებრშოდირ ბერშე
ნთა: მ~ღნ სკ~ჱ მ~რ წქობარა ღ~ა ყამოაგდერ რტეტანოზ
და მოკლერ და დაიპქრა კეირარმ~ნ ტტილირი: ც~ ციცე
რა კალირ~რა დარყერ კ~ცნი და არაჲ მოერთნერ მეტერა
და დადგა დამართებით: ციცერა კალირ~რა: და ციცირ თავ
მ~ნ ჴმა ქო ციცირ გამოფმართ აგინა ერეკლე მეტ
ერა და წუსა რ~ლრა გარცენ წვერნი ვ~ცირნი და ვაც
ბოტირა კირერი კირერი გაუვრ. მაღინ ერმა ერეკლე მეტერა გ
ანრირცნა მირთჳრ და ბრშანა დაფაცა თს კ~ცმ~ნ იმან
ბარრობით მრუსა მე ვაც ბოტობაჲ ა~დ არა არრ რიტქ~ა
მირი ცსდ და მოიფო წიგნი დანიელ წინარწარმეტქ~ლირა
და პოვა მარ ღ~ა წერილი ერრეთ გ~მოვიდერ ვ~ცი დარა
ვლირა და ღემსრრნერ რუანი ვერშირა აფმორ~ვლირ~ნი
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მ~ღინ განიცარა კეირარმ~ნ და დაიდარტრა რ~ ქ~ივე გ~ნემ~რძვებოდა მ~ღნ კეირარმა
მოსწოდა შერა ბაკსრირ
არა უ~რთველთა მეტირ~რა ნ~თერ~ვრა დაყირარა ვ
აცტანგირ შირარა რ~ი ერირთაობდა კ~ცეთრ რ~ლრა ერუ
უსა ადარნარე და მირცა მ~რ ტტილირი და მთ~ვრობა უ~რთლირაჭ
mეორმოც და ერთი მთავარი უ~რთლირა ადარნარე შე
ბაკსრირი ცორროიანიჭ
da წუ~ა მეტემ~ნ მბარრობელრა თჳრრა სკ~თს იქო
ყ~მ და რიტ~ა ეგრე კადრებირათინ ყ~ირა მირაგებელი ო
კეცი დაგიტეო ღ~ნ და დასტევა ტტილირ მირ თ~ა ერ
ირთ~ვი რ~ლრა ერუსა ძიბფს და სბრშანა ბრშოლად
კალირი. და თჳთ წ~რემართა ბაფდადრ და მივიდა გარ
დაბანრ ვარაზ გაგელირრა. და ილაღურა ადგილ
რა მ~რ რ~ლრა წუსა ცსზაღენი და ნ~თლრცა წერაკლ
ემ ერირთ~ვრა ვარაზ გაგელრა და ქ~ა ერრა მირრა.
და იწქო ღენებად ეკლერიირა რ~ი იგი სბრწქინვალერ
არრ ქ~თა ეკლერიათა: და მსნით წ~რვიდა ბერდსძრ და.
დადგა გ~ლრა რ~ტლირ~რა და აფმართა ძ~ი უვირა და
დადვა რ~ტსშველი წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირა ეკლერიაჲ
და არარრ~ლა გსმბათი მირიჭ
x~ მ~ნ ერირთ~ვმ~ნ ძიბფსმ მცირეთა დფეთა წარიფო კალა

და ციცე იგი ტტილირირა გ~მოიფო და ციცირ თ~ვი იგი ღ
ეიპქრა ამან ერირთავმ~ნ პ~ლდ დრაწკნითა პირი
აფსვრო ამირით~რ რ~ლ რიტქჳთა მირითა კეირარმ~ნ გ
ანიცარა. რ~ თუ~ა რადიდებელი მეტირა წერაკლერი.
ც~ კადრებირა მირთჳრ მეტირა სქო ერე ქ~ი ტქ~ვი გაჴ
ადა და მეტერა მირცა იგი გარდაბანრ ვარაზ გაგე
ლირრა და ერე ვით~რითა რიკ~დილითა წარეგნერ რტე
ტანოზ და მირნი მრ~ცსრნი ამირთ~რ სწქო ფ~ნ მთავ~რრა
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მ~რ რტეტანოზრ. რ~ არაჲ მინდობითა ფ~ირათა ცცონ
დებოდა. ა~დ მორწმსნეთა ემტერებოდა და სრ
წმსნოთა წმოქსრობდაჭ
x~ მ~ღნ კ~დ წ~რიფერ ბერშენთა რ~ზფვარი უ~რთლირა
რპერი და ბოლო კლარძეთირა ზფვირ პირი და ღვი
ლნი რტეტანოზირნი დარყერ კლდეთა ღ~ა კლარძეთირა
თა: და რც~აჲ ქ~ი უ~რთლი დაიპქრა ადარნარე ბა
კსრირ შემ~ნ მთ~ვრობით და მეტობირა რ~ცელი ვ
ერცა მ~ნ იკადრა: და ერირთ~ვნი იქ~ნერ თვირ თვირრა
რაერირთაოჲრა ღ~ა მკჳდრობდერ და მორყილობდერ ა
დარნარე მთ~ვარრაჭ
x~ მეტე ერეკლე კეირარი ღევიდა რპარრეთრ და გ~მოიფო ბა
ფდადი და ღეიპქრა ცვარრო მეტე და მოაფებინა
შელი ცც~რბირა და მოკლა ცვარრო და წ~რმოიფო
შელი ცც~რბირა და იწქო ღენებად იჱ~ლიმირა: და და
რსა მოდირტრორ პატრიაუად და წ~რმოემართა აუა
ფვე სკმოიარა რათგან ყაევლო გზა უართლ
ირ~ვე და მოვიდა წელრა მეღვიდერა და ვ~ე მორლვლ
ადმდე მირრა ტტილირირ ეკელრია რიონი გ~ნერრ~ლაი
ც~ ძ~ირა ეკლერიარ აკლდა:
dა ამან ერაკლე მეტემ~ნ ტტილირრ მცცეთარ და
სძარმორ უადაგნი გ~ნავლინნა რ~ა ქ~ნი უ~ეაენი
ეკლერიარ ღევიდენ და ქ~ნი მოგსნი და ც~ცცლირ მრ~ცს
რნი რ~ნიცა არა მოინ~თლნენ მოირრნენ. ც~ მ~თ ნ~თლირ
ფება არაჲ ინებერ ა~დ ზაკჳთ აფერივნერ უ~იანეთა
თ~ა და მიაწიერ ქ~თა მ~თ ზ~ა მაცჳლი და ეკლერიათ ღ~ა
მდინარენი რირცლთანი დიოდერ და გ~ნწმიდნა რძ~ლი
უ~რ ფ~ირა ყ~ნირა
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m~ღინ წ~რვიდა ერეკლე მეტე რ~მეტოდვე თჳრრა და წ
არიტანა მანგლირით და ერსღეთით ტერჴთა ტიც
არნი და რამრჩსალნი ო~რა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რი რ~ლი
მოცემ~ლ იქ~ნერ კორტანტინერგ~ნ მირიან მეტირ დაჲ ღეწს
ცდა ადარნარე უართლირა მთ~ვარი ევედრ~ბოდა
კეირ~რრა რ~ა არა წ~რიცსნერ ნიჩნი იგი ფ~ირა მ~რნი ა
რაჲ ირმინა კეირარმ~ნ ვედრებაჲ მირი და წ~რიცსნა თ~ა:
ც~ ამა ადარნარე ზე გარდაიცვალნერ რ~მნი კ~თლიკო~ზნიჭ
მეათოთცმეტე კათალიკოზი ი~ე ბაბილა დაბორ და მოკ~და:
ადარნარე და დადგა შე მირი რტეტანოზ:

mეორმეოც და ორე მთავ~რი უ~რთლირა მეორე რტეტანოზ
შე ადარნარე მთ~ვრირა ცორროიანიჭ
x~ ერე რტეტანოზ იქო სმეტერ ქ~თა უ~რთლირა მეტეთა
და მთ~ვართა მორწმსნე და გ~ნმწმედელი რძ~ლირა
მაღენებელი ეკლერიათა: და მ~ნ მოადგნა ზფსდენი ე
კლერიარა ძ~ირ პ~ტიორნირ~რა: და აფაღენნა დარბაზნი და
დასწერნა კრებაჲ ქ~თა პარარკევთა და მსნ
ღეკრბიან ქ~ნი ეპირკოპოზნი და მფდელნი მირ არირანი
კათალიკოზრა თ~ა წ~ე პატიორნირა ძ~ირა და ადიდიან
პარარკევი ვ~ა დიდი პარარკევი: ც~ რაკათალიკოზორა
არ~ნ კრებაჲ ქ~თა ცსთღაბათთა და ადიდიან წ~დაჲ რი
ონი და ვ~ა დიდრა ცსთღაბათრა რაიდსმლორა თ~ა ჴ~რცი
თა და რირცლითა უ~რითაჭ ც~ მცცეთარ რაეპირკოპოზორა
არ~ნ კრებაჲ ქ~თა ღაბათთა და ჴრენებაჲ პ~ლ მო
წ~მირა რტეტანერი და ქ~თა მოწ~მეთა და დიდირა მირგ~ნ
შლ~რბირა რპარრთარა რ~ნი წამებ~ლ იქ~ნერ აბიბორ ნე
კრერელ ეპირკოპოზი. რ~ნ მოაუცივნა სმრ~ვლერნი
მთესლნი არაგვრა აფმორ~ვლით: ც~ პ~ტიორ~ნი გვ~მი
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მირი დადვერ მცცეთარ რაეპირკოპოზორა რამარცო
რა ეპირკოპოზთარა და დფერ~რწალრა მირრა სტრ
ორ ქ~თა დფერ~რწალთა ღეკრბიან და ადიდიან ფ~იჭ
sტეტანოზ დაძდა ტტილირირ ცც~რბად და კ~თალიკ
ოზი იქო რ~მოელ და ენონო. და მირ ზე უ~ქნა უარ
თლირა აფწერერ და წ~რიფერ რ~ბერშნეთრ. ც~ მოი
წია ამბავი ვ~დ ბაფდადრ დაიპქრერ აგარიანთა:
m~თ ჟ~მთა სკ~ჱ გ~მოყინებ~ლ იქო მოწმედ ნ~თერ~ვი ირ
მაილირი მოშფ~რი რარკინოზთა რძ~ლირა და ქ~ი არ
აბიაჲ და იამანეთი დაიპქრა: და მოკსდა იგი და დადგა
აბსბეუარ მირ წილ. და ღევიდა რპარრეთრ: რ~ ვინა
თგ~ნ ღერრსლ იქო ერაკლე მეტე რპარრეთრ გ~ნერქს
ნა რპარრეთი და არფარავინ იქო წინა აფმდგომი მირი
რპარრეთრ ღ~ა ამან აბსბეუირ აგარიანმ~ნ დაიპქრა
რპარრეთი ღევიდა ბაფდადრ. და მშლავრებით დაა
ტეობინა სმრ~ვლერთა ც~ცცლირ მრ~ცსრებაჲ და მოა
უცივნა ც~ცცლირ მრ~ცრნი იგი რარკინოზად და მოკსდა იგი და დადგა მირ წილ
ომარ და სმეტერ გ~ნშლიერდა იგი მაღინ:
uთცრერ მეტერა ერაკლერ კ~დ ღემოვლენ აგარია
ნნი ღამად და ძაზირეთად რ~ლ არრ ღსა მდინ~რე და
ამოვიდა ერაკლე ტილირტიმედ რ~ამცა ეწქო მსნ
ც~ იქო მსნ მონაზონი კ~ცი ფ~ირაჲ და მ~ნ წრუ~ა მეტერა ერრეთ
კ~დ ივლტოდეთ რარარ გ~ნშებსლთა ანს თს გ~ნკერშო
ებ~ლთა რ~ ო~ნ მირცა აფმორ~ვლეთი და რამცრეთი
რარკინოზთა რ~ლ არრ თარგმანი მირი რარარ შ~ფლი: და
მონაზონირა მირ რიტქ~თა ერე სთცრერ ერაკლე მე
ტერა ვარრკსლ~ვთა მრიცცველთა. და რრსლ
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თა მირანთა აფაღენა ერაკლე მეტემ~ნ რსჱტი და დაწერა მირ

ზ~ა მღჳდობით ღსა მდინ~რეო და ტილირტიმო ვ~დირ წ~რ
ჴდერ ღჳდნი ღჳდესლნი ღვიდესლირათ~რ ერრეთ პოვერ
ჟ~ი გ~ნრაზფვრ~ბლი ტილაროტორთა წრიმირტრორმ~ნ იძი
ნტონირ წიგნთა ღ~ა რ~ლ არრ რარკინოზთათ~რ რ~ლ არრ ორარ
ორმეოცდა ათი წელი : ც~ მოწმედირ გ~მოყინებამდე ალ
ეურანდრერითგ~ნ გ~რდარრსლ იქ~ნერ წელნი ცცრაარ ოც
და ღვიდი მ~ღნ ქ~ნი ნ~თერ~ვნი ბერშენთ~ნი წ~რყინებ~ლნი
წტლვიდერ უ~ქნათა ღ~ა გ~ნშთა მ~თთა რ~ა რ~ჟ~რ გ~მოვ
იდენ პოვნენ განში იგი და არფარაჲ ნაცონ ჩირი იგი
წაფებირა და კ~დ გამოფებარაჭ
dა აფმოვლო მნით ერაკლე კეირარმ~ნ გზაჲ რანირა და მე
ორედ ღემოვიდა უ~რთლად და წრუ~ა ნ~თერ~ვრა რპარრ
თარა რ~ნი ღემოლტოლვილ იქ~ნერ რარკინოზთგ~ნ სკე
თს სწქით ვ~დ დარრ~ლდა მეტობაჲ თუ~ნი დასტევეთ
ყრდილო და ღემოვედით ყ~ნ თ~ა და მ~თ დასტევერ უ~ქნაჲ
ერე და დატლნერ გ~ნშნი იგი მ~თნი რ~ნი მე წ~რქსერ რ~ნი
მე დადგერ და ღეიტანნერ ქ~ირა რაგანშსრირა გსძა
რნი და რა გსძარნი დაწერნერ აფწერნერ ნ~თერ~ვ
ნი თ~რი და უ~ქნაჲ და დადვერ რ~ა ოდერ მოვიდნენ ბე
რშენნი მით გსძრითა მოიშივნენ ნ~თერ~ვნი მ~თნი და
თჳთესლ~დ გ~ნსქონ განში და უ~ქნაჲ
და მეტე ერეკლე შლევა ღემორილი რამეტოდ თვირად ღეიუ
ცა ამირრა ღ~დ გ~ნეტინა მოწამედირ უადაგება და ღესდგერ ერნი
სრიცცვნი ვდ~ირ დაიპქრერ რპარრეთი და სმრ~ ვლერი კერშო
უქ~ანირა და მიდეთი და რომცითი ვ~ე კაბადსკიამდე და პონტომდე
მოიწივნერ და ვ~ა გ~ნწერებ~ლ იქო ანტიოუით კ~ცა უართლირა კ~ირა
და წერთა რაეკლერიოთა რწავლათა არფარავირ ჴ~ლ ეწიტ
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ტებოდა რლვა გზარა მ~რ ღიღირაგ~ნ აგარიანთარა ამირთვინ
ტ~დი ზრსნვა აუვნდა უართველთა ც~ დფეთა თეოტილ
აუე ანტიოუელ პატრიაუირათა წარვიდერ მ~ციუ~ლი რა
უართველოთ და მოსთცრერ ამირ პირირათ~რ ც~ თეოტილაუთე
პატრიაუთა ქო კრებ~ჲ ქ~თა მართლ მადიდებელთა მთ~ვრ ეტ
ირკოპოზნი და მიტროპოლიტთა და ეტირკოპოზთა და განიყინა ერრეთ რ~ა ე
ტირკოპოზნირამრევლორა მირირ~ნი ღემოკრბებოდიან და ზოგადთა
გ~მორყესლთა მ~თითა და რაკათალიკოზორა მირ ადგილრა მ
ფდელთა და ერირათა და გ~ნაყინონ ქოტად რ~ლი იგი ფ~ნ გ
ამოსცცადორ და წერირა ებრ თჳთ მ~თვე ჴ~ლნი დაარცნენ
და ამირ პირირთ~რ მორაცრენებელი წიგნი დაწერა და დაბეჩდა
თ~რითა ბეჩდითა და მირცა მ~თ წერირა ებრ ეკლერიარა და ერთ
რა მორრ~ლთა მ~თგანრა რ~ცელით ი~ერ ჴ~ლნი დარცნა კ~ზად ამიე
რითგ~ნ გ~ნთავირსტლდა რ~ კ~ზი უართლირა და ჴ~ლ უვეით
არა არრ პატრიაუთა და არცა ეკსრთცევიან პატრიაუ
თაგ~ნ ა~დ თჳრირა რამწქრორა მიტრაპოლიტითა და მთავ
არ ეტირკოპოზთა და ეტირკოპოზთაგ~ნ ეკსრთცევიან რ~ თ
ავირ ო~ი არრ და მ~ციუ~ლთა მაგიერი და მ~ციუ~ლთა ცატრა
ზ~ა მძდომი და პატრიაუი თ~ვი ქ~თა ეკლერიათა წ~ა კათოლი
კე რ~მოციუ~ლო ეკლერია რვეტი ცცოველი და აუვრ საფრ
ერობა და ჴ~ლ მწიტება კ~ზრა ზ~ა და მირ მიერვე მიეც
ემირ ჴ~თა მ~დლი და კსრთც~ვა ღეკრვირა და გ~ნჴრნირა და იკ
სრთცე ოდენ მეტენი და მთ~ვრ ეტირკოპოზნი და

მიტრაპოლიტნი ეტირკოპოზნი და არრ რამწქრო და ჴ~ლ უვეით უართლი
რანი და კ~ცეთი ოვრეთი რვანეთირა და ყერუეზირ რ~მშფვრა
მდე რამცცე რაათაბაგო პონტორ ზფვიდან დარსბანდირ ზ
ფვამდე
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ც~ რტეტანოზრ ერცნერ ორნი შენი არყილი და მირ და
გ~ნსქო ქ~ლი ცსარტაგი რ~მეტორა მირირა რაგანშსრი
ოურორა და ვეცცლირა და თ~ლთა პ~ტიორ~ნთაჭ და
ნ~ცევარი წარიფო უ~ქნარა ეგრირრ და წ~რიტანა შე
მირი პირმღო მთ~ა და ნ~ცევარი რაუონლირა მირირა მირცა ა
რყილრ სმრწემერრა შერა თ~რრაჭ
x~ არყილ დატლა რაგანშსრი სტრორი ჴევრა კ~ცეთირ~რა:
ც~ რამრაცსრებელნი ოურორა და ვეცცლირ~ნი ჴევრა ს
ძარმორარა: და რაგანშსრნი უ~რთლირა და ძავაცე
თირ~ნი დარცნა მაცლობლად გორრ რ~ი მანვე ერაკლე
გ~ნაყინა გ~ნშთა რამალავად მ~თ თჳრ რ~ნი თ~ა ვერ
წ~რუონდერჭ
s~ცელი გორირა მირ არრ ტონთიო და თარგმანებით მთაჲ
ოურორი და დარსა მ~რ ზ~ა ტილირმი რ~ა ვერავინ ღესშ
ლორ გ~მოფებად: ც~ რაგანშსრნი ქ~თა უ~რთლირა ეკლერი
ათანი დატლნა აყრდილრა დიდრა რიონირა მცცეთირარაჭ
ღ~დ მცირედთა დფეთა ღევიდა არყილცა ეგრირ~დვე ღიღირათჳრ ამირა ა
გარიანირა. რ~ მოვიდა ამირა უ~რთლად რ~ლრა ერუსა მსრვ
ან ქრს რ~ლი არა მიითვლიდა რიტქ~არა გ~ნმზრაცთარა
ამირთ~რ ეწოდა ქრს და იქო დირ წსლი მოამედირი ღ~დ რიკ~დი
ლირა მოამედირა დაეტევებინა მთ~ვრობა თჳრი და წ~რ
მოევლინა ეღიმრ ამირ მსმლრა ბაფდადელრა შერა ა
ბდალ მელიუირარა ნ~თერ~ვირგ~ნ ამათირა ც~ რჟ~რ აფიფო
მთ~ვრობა რპარრთა და არაბთა და აფიშრა ქ~ი თერლ
ტომი აგარიანთა და გ~ნილაღურა უ~ქნათა ზ~ა და აფ
აოჴრა და მორრა და ტქვე ქო უ~ქნა რაბერშნეთირა და
რარომცითორა ვ~ე ზფვადმდე და მოეტინა ვ~ა ფრ~ბელი
ბნელირა რიმრ~ვლითა ვ~ა მკალი და მსმლი არეთა ყრ
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დილორათა და დატარა პირი უ~ქნირა მ~ღინ ქ~ნი მთავ~რნი
და პიტიაცღნი ნ~თერ~ვნი ერირთ~ვთა და წარყინებ~ლ~ნი უ
ართველთანი ღევიდოდერ კავკარიად და დაიმალნერ
კლდთა და ფრეთა და მოვლო ქრსმ~ნ ქ~ი კავკა
რია და დაიპქრა კ~რი დარიელარი და დარსბანდირი და
ღემსრრნა ქ~ნი უ~ლუნი და სმრ~ვლერნი ციცენი ქ~თა რაზ
ფვართა უ~რთლირათა და მოვიდა რ~მცცერ დაიბანაკა
არეთა სშრჴირათა რ~იქო მ~ღინ უ~ლუი იგი რ~ცელოვ
ანი შველ ნაუმართა მირთათჳრ მ~ღინ სკ~ჱ აფიშრა და
წ~რმოვიდა რამცცით და წ~რმოემართა უ~ქნად არგვეთად
და წინა მბრშოლნი და რყესლნი წ~რმოვიდერ მ~ღინ იქ~ნ
ერ დიდნი და დ~ბლნი ტომებითა მთ~ვარნი უ~რთველნი რან
აცებირგ~ნ უ~ქნირა არგვეთირა დ~თ და კორტანტინე
მ~ღინ იქ~ნერ ღეკრებ~თ და დარესლ და ტრთცილ ც~ იცილერ
რა წ~რმართთა დ~თ და კორტანტინე აფიზაცნერ ვ~ა მჴ
ეცთა და მოერთნერ. ც~ დ~თ გ~ნაშლიერა გსნდი თვირი

და სღიღ ქვნა იგ~ნი აფიზაცა ვ~ა ლომმ~ნ და აოტა და
გ~ნაბნივნა იგ~ნი სრიცჳ მორრერ და აფსდგინა შლ
ევა უ~ეანეთა მ~ღინ მეოტნი სკსნ იუცერ მსრვან ქ
რსრა და იგი მოწევნ~ლ იქო მ~თ ზ~ა ვ~დ წინა მბრშ
ოლნი ლ~ღუარნი რყესლნი ქ~ნი მორრნერ ღიღირ მრ~ცსრთა
ც~ მ~ნ პირრა თ~რრა იკრნა ჴ~ლნი თ~რნი და თუ~ა ვ~დ წი
ნ არრ მკადრე რ~ლმცა წინა აფსდგა დიდრა მ~ციუ~ლრა
მოამედრ დედირ შმარა ყ~ა ერე თუ~ა და ღესშაცა ქ~ავე
რიმრ~ვლერა წ~რმართთარა და წ~რმოემართნერ ქ~ი
უვიღა რიმრ~ვლითა და მოვიდა უ~ქნად არგვეთრა
და ღეიცვერ ტქენი და ველნი მთ~ნი დრ ბორცვნი და
ღეეწქვდივნერ ჴ~ლრა წ~რმ~რთთარა ერნი უ~ანეთანი
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რ~ რ~ნიმე ტქეთა დაიმალნერ და რ~ნიმე მორრნერ ც~ დ~ვთ
და კორტანტინე და რც~ა ვიეთნიმე ღემდგომნი მ~თნი ღეპქრ
ობილ იუმნნერ მ~ღინ ვ~ა ესწქა ქრსრა ღეპქრობა
მ~თი აფიტქსელნა ჴ~ლნი და ადიდა დიდად დედირ შმა თჳრი
მოწამედ და რძ~ლი მირი გამარძვებირაჲ მირთ~რ ც~ ვ~ა და
იბანაკერ დაძდა რ~ქდარრა ზ~ა მიიქვანერ დ~თ და კ
ორტანტინე წ~ე ქრსრა და წ~რადგინერ ჴ~ლ ღეკრსლი
სღძ~ლორა მირ ც~ უ~რ აფრარებირათვინ იწამნერ წ~დანი
ერე და მრ~ვლნი რატანძველნი თ~ვრ ირცნერ და მერმე
ღთაქარნერ ტბარა მ~რ და თჳთ ივლტოდერ მტარვალნი
ღეღინებ~ლნი ჴ~ირა მირგ~ნ წ~თა მათვინ მოწ~მეთა რ~ლ ირმო
და ზ~ცით მ~ღინ სფმრთომ~ნ არა თ~ვრ იდვა და ვ~ა ცნა რ~ მეტ
ენი უ~რთლირ~ნი და ქ~ნივე ნ~თერ~ვნი მ~თნი წ~რვიდერ ეგრირად
მსნით კ~დ მიიცვალნერ ატცაზეთად და სკმოიუცა და დაიბანა
კა უალაურა ძიცან უვიძირ~რა უ~ქნარა რამეგრელორა რანაცე
ბრა ჩქონდიდირარა რ~ლ არრ უ~ქანარა მეგრელითა ენითა მსცა დიდი და
რ~ იქო ბანაკი მ~თი ცცენირ წქლითგ~ნ ვ~ე ატცაზეთადმდე და
ღესდგა კსალრა მთ~რა და გამოიცსნა და ღემსრრა ქ~ნი
უ~ლუნი ციცენი რიმ~გრენი და აფაოჴრა და სვალ და სკ
აცსრ ქო უ~ქანა ეგრირირა და მეგრელთა და ატ
ცაზთა და ციცე იგი რამ ზფსდე ღემსრრა რ~ლარრ
ციცე გოძი ღემსრრა და ღევლო ზფსდე იგი რაზფვა
რი კლირსრირა და მორლვარა მირრა კათ~ლიკოზი იქო
თაბორჭ
dა ვ~ა ღევლო ქრსმ~ნ კლირსრი რ~ლი მ~რ ჟ~ა იქო რაზ
ფსარი რაბერშნეთირა და რაუართველორი ღემსრრა
უ~ლუი ატღილეთირ ცცსმი მოადგა ციცერა ანაკოტირარა
რ~ლრა ღ~ა არრ ცატი ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირა არა კ~ცობრივი
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თა ჴ~ლითა დაწერილი ა~დ ზეგარდამო რ~ლირათ~რ
არა ვინ სწქირ ვინა იგი მორრ~ლი იპოვა თ~ვრა
ზ~ა მირ გორირარა რ~ლრა მორდგამრ რამცრით ზფვაჲ
და ყრდილოთ ჩალაკი მწქსრნები. მსნ ღ~ა იქ~ნერ მე
ტენი უ~რთლირანი მირ და არყილ . ც~ მამა მ~თი გ~რდაცვ
ალებ~ლ იქო და დამარცსლ ეგრირრა ღ~აჭ
mეორმოცე რამე მეტენი მთ~ვარ და მეორე არყილ და შენი რტ
ეტანოზ მეტირა ცორროანიჭ

dა ერირთ~ვი კეირრირა ლეონ ღერრსლ იქო ციცერა ღ~ა
რობფირ~რა რ~ლ არრ გარდარავალრა ოვრეთირარა
და ვერავინ ღემშლებელ იქო წქობად ქრსრა. რ~
იქ~ნერ რპანი მირნი სტრორ და სმრ~ვლერ ჩალაკთა
ეგრირირათაჭ მ~ღნ წუ~ა არყილ მირრ შმარა თჳრრა
მიწქსდესლ არრ ციცე უ~ლუი ერე ღემსრრვად და სკ~თს
ღეგვიპქრნერ ჴელ~დ და გ~მოიკითცნერ ქ~ნი რაგანშსრნი ნა
მალევნი რ~ნი იგი დავტლენით უ~ქნარა ყ~ნრა მონ~გე
ბნი მირიან ფ~თივ განბრწქინვებსლირ~ნი და კ~დ ვაცტანგ
ფ~თივ გ~ნშლიერებ~ლირ~ნი და ქ~თა ღვილთა მ~თ თანი რ~ლ
თა გისღსნერ ყ~ნ და იგიცა ითცოვორ ჴელთაგ~ნ ყ~ნთა
გ~ნ რ~ი დამალა ერაკლე მეტემ~ნ რ~ირა აფწერილი
ქ~ი დავდევით ორთა მ~თ თ~ა გვირგვინთა ზსრმს
ცტირა და იაგსნდირა შოწესლირათა: რ~ნი იგი გ~მოი
ტანნა მ~მამ~ნ ყ~ნმ~ნ დიდმ~ნ ვაცტანგ მეტემ~ნ ინდოეთით
და რინდეთით. დავტლენით იგი სძარმორ მაც
ლობელად ღ~რ ორთა მ~თ კოღკთა სმცსელოთა
და ქ~ი იგი აფწერილ არრ გონებ~ჲრა ყ~ა და ღ~ნ წარი
ცვენ ორნი იგი გვირგვინნი მირვე ვაცტანგირნი ოურორ
ა და ანთრაკირანი ერთი მირიან მეტირა და ერთი ვ
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აცტანგირი რ~ი მოსშფსნა რპარრთა მეტემან ქ~ა თ~ა
ოურორა და ვეცცლრა: რ~ი აწკიდა რატვირთ~ვრა
ცსთარრა და მკვირცცლრა ორი ათარრა ღ~ნ და მ~მამ~ნ ყ~მ
მ~ნ დარდევით იგი უსთათირრ და ციცე გოძრ:
x~ მე გვირგვინნი იგი ყ~მნი და გსძარნი ტქსივირ~ნი მ~რტოდ და
ვრცენ და აწ სკ~თს მოვრწქდეთ განში იგი ქ~ლი და
რყერ სცნასრად: და გ~მორსლარა ბერშენთარა
შიება ქორ კეირარმ~ნ ნ~თერ~ვირა ყ~ნირათ~რ და მორცერ
მეტობაჲ და განშიცა იგი. აწ სკ~ჱ არა ვიუმნეთ ყ~ნ
მიზეზ ოჴრებირა უ~რთლირა და რაბერშნეთირა: ა~დ
გ~ნვიდეთ და ვეწქსნეთ ზფვით კერშორა ამარ გსე
რდრა ღ~ა და თს ენებორ ფ~ა ერთითა იოტორ ათარი
და ორითა ბევრიჭ
dა მივიდერ წ~ე ცატირა მირ ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირ~რა თ~ქვნირ
ღევრდომით და იტქოდერ გ~ნვალთ რ~რბითა შირა ღ~ირა
და ფ~ირა ყ~ნირათა რ~ი იღვა ღ~ნგ~ნ მირა ღეწირე ოცა ყ~ნ
თვირ და თ~ა მავალ მექავნ ყ~ნ წქ~ლობა ღ~ნი: და ი
ქო მ~თ თ~ა რიმრ~ვლე მცირედ ტაშრესლირა მ~თირა.
და ნ~თერ~ვი ერირთ~ვთა და პატიაცღთა ათარი: ც~ რ
პათაგ~ნ ატცაზთა ორი ათარი მებრშოლიჭ
dა ვ~ე განთენებამდე მოავლინა ო~ნ რარკინოზთა ზ~ა
რირცვა ერრა და ბანაკრა და ეტლებრა მირრა ზ~ა რ~
აბაღთა ნ~თერ~ვი იქო დაბანაკებ~ლი მდინარერა მ~რ ზ~ა
რ~ლრა აწ უვიან აბაღ ც~ სნები და ეტლები მდინა
რირა კიდერა რ~ლრა რუვიან ცცენირ წქ~ლი და იუმნერ
რ~რწლნი ზეგარდმო უსცილნი და ელვანი და ცორღაკი
ბფვარირა წვიმანი მშატრნი და რ~რტიკნი და გვე
მანი იგ~ნი რატლითა რირცლირათა განაფო პირი უ~ქა
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ნამან და აფმოაცენა რიმრ~ვლენი წქალთანი და
ზფვა იუმნა უ~ქნა ჴმელი. ც~ მ~რ ფ~მერა ეყვენა ანგ~ზი
არყილრ რ~ნ წრუ~ა მ~რ წ~რვედით და ეწქსენით აგა
რიანთა რ~ მოგვივლენია მ~თ ზ~ა გვემანი რარტიკად
მომრრველი კ~ცითგ~ნ მიპირსტქსთამდე და გ~ნცჳ
დეთ გერმართ ბანაკრა ღ~ა მ~თრა ჴმაჲ ვაებირა და
ტირილირაჭ ც~ თუ~ნ მჴნე იქვენით და გ~ნშლიერდით რ
აროებითა ფ~ირათაჭ
dა ვ~ა გ~ნთენდებოდა ირმა ბანაკით მათით ჴმაჲ ტი
რილირა და გოდ~ბირა მ~ღნ სკ~ჱ გ~ნვიდერ რ~რბითა ფ~თი
რათა წქობად მ~თდა და ეწქვნერ და მორცა ო~ნ
შლევა მცირეთა ერთა უ~ეანეთა და მორწქდა რა
ტლითა რარკინოზთაგ~ნ ოც და თცსთმეტი ათარი: ც~ მა
ცვილითა რამი ათარი და იწქლა მიწრ მაზრაკითა ტ
ერდრა: ც~ უ~ანეთაგან მ~რ დფერა ღ~ა მოკლერ კ~ცი რამ
ოცი: და რარკინოზთა ცცენი დაეცა ვ~ა ჩალაკი და
ყაწქრიდერ ქ~ა მ~რ ზფვადჭ
m~ღინ იცილა ვინმე ყ~ნებაჲ აგარიანმან რ~ლრა ეტქო
და რეცა მ~ციუ~ლი მ~თი მოსცემია ფ~ა შლ~ვა
ყ~ნდა ვ~ე აფრრ~ლებადმდე ათთა მეტეთა ვ~ა წრუ~ა
აბრაწამრ და აგარრ ფ~ნ ა~დ ეკლერიათა ფ~ირათა
და კ~ცთა ფ~ირ მრაცსრთა ეკრშალებოდეთ ვ~ა იგი გამცენ
კსრ~ნრა ღ~ა ყ~ა. და მრწრატლ აფიქარნერ და სკსნ იუც
ერ კსალრავე თჳრრაჭ
dა ვ~ა აფვლერ ციცე გოძი და იბანაკერ წქ~ლთა მ~თ
ღ~ა ორთა მრგეტრირარა ერთრა: და გარდამოჴდა წ
ქ~ლი წვიმირა ტიცცელი და დადგერ მდინ~რენი რარტიკად
და მიმართა სმცრორმ~ნ წქალმ~ნ მ~ნ წქ~ლმ~ნ რპარა აბაღთარა
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და წ~რიფო მ~თგ~ნ მკვირცცლი ოც და რამი ათარი: და მი
მართა სტრორმ~ნ მ~ნ წქალმ~ნ მჴედართა რ~ლთა იგი ბა
ნაკი იქო სჩალაკერ რ~ნი მიივლტოდერ ადგილთა
და რ~ნი მე ცეთა ზ~ა გ~ნჴდებოდენ და წ~რიფო ცცენი
ოც და თცსთმეტი ათარი და მ~რითგ~ნ რ~ცელ ედვა ორთა
მ~თ მდინარეთა ერთრა ცცენირ წქ~ლი და ერთრა აბაღა.
და ვ~ა იცილა ერე ქ~ი მსრვან ქრსმან მოწევნ
სლი მირ ზ~ა ტ~დ აბრალა თ~ვრრა გ~ნმზრაცთა მირ
თა იწრორა და მაფნარრა ამარ უ~ქნარა მორლვირ
ათვინ და აფიშრა და დაიბანაკა პიტიოტარ ზფვირ
პირრ უ~ლუირ~რა რ~ლრა წუსიან ცცს აფიქარა მსნითცა
და ღევლერ მსნ გზაჲ გსრიირა და გ~ნვლერ რპერი და
რიმრ~ვლირგ~ნ არაჲ ღეყენილ იქო დაკლება: ც~ სწინავე
დარჩრერ კსდები ცცენთა მ~თთა რ~ თიჴირგ~ნ ვერ ი
თრევდინა და ყაიარა სფმრთომ~ნ მსრვან ქრს ზფვირ
პირი და გ~მოიცვნა ციცენი და უ~ლუნი ზფვირ პირირანი
და ოჴერ და სალ ქო ქ~ი უ~ქნა ზფვირ პირირა ვ~დირ
მიიწია უ~ლურა მ~რ რ~ლარრ კორტანტინე პოლე და დაი
ბანაკერ რ~ლრა ცალკიდონ უვიან რ~ არრ მსნ ზფვა

[იწ]როდ წარმდინარეა და არა აუვრ ტანი რატარველრა
ამირთჳნ გ~ნიზრაცა სგსნსრმ~ნ და სგონებომან
ქრსმან რ~ა უვითა აფავრორ ზფვა დარავლითჭ ქორ
რ~ა ტ~რჴით გ~ნიქვანორ ერი თვირი ზფ~რა ზ~ა და ერ
რეთ გ~მოიფორ უ~ლუი კონრტანტინე პოლე ა~დ ფ~ნ ცსდ
ქო გ~ნზრაცვა მირი ეწია რირც~ა ფ~ირა რ~ დაიცვა მწ
სცრი მრეთლი და გ~ნთიად იპოვა მკ~დარი მოშაგე
ბ~ლი და დავიწქებ~ლი ქ~თა მ~რ და ვ~ა იცილერ ერე რპ
ათა მირთა გ~ნიბნივნერ და ლტოლვილნი წ~რვიდერ უქ~ნდ
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თჳრადჭ
x~ იუმნა მ~რ ჟ~ა გ~ნრქსნილ უ~ქნა უართლირა რომ
ცითირა და რანირა რ~ არა რაჲ იპოებოდა ნაღ
ენები არცა რაჩმელი კ~ცთა და პირსტქსთა ქ~დ
ვე და წარავლინერ მ~ციუ~ლი წ~ე ბერშენთა მე
ერა მიწრ და არყილ და ერირთ~ვმ~ნ ატცაზე
თირმ~ნ და ასწქერ ერე ქ~ი რაცა იუმნა ფ~ირა მ~რ ჴ
ელითა მ~თითა ც~ მ~ღნ წ~რმორცა ორი გჳრგჳნი და
გსძარნი მიწრრა და არყილრ და მორწერა მ~თ თ~ა
თუ~ნი იქო მეტობაჲ რიბრშნე და რიმჴნე უართლრა
ღ~ა აწ დაფაცა თს იდევნებით ყ~ნ თ~ა მრ~ცსრ~ბირა
თ~რ ძ~ირა ა~დ მოუცევარა ყ~ნრა ვ~ა აფმითუსა ყ~ნ ფ~ნ
ყ~ნთ~ავე იდიდნეთ: ა~დ დაჲდგერით რიმ~ჲგრეთა ღ~ა
თუ~ნთა ვ~დირ წ~რჴდენ წელიწ~დნი მ~თნი რამარნი. რ~
ორარ მეერგარერა წელრა გ~ნევლთორ მეტო
ბაჲ მ~თი და გ~ნრრსლებარა მერამარირა წელიწდირ
არა მოეცერ შალი მეტობარა ყ~ნრა და ღევმსრრნ
ეთ აგარიანნი და ქ~ნი მთანი ამაფლებ~ლნი დამდა
ბლდენ და ყ~ნ თ~ა მდაბალნი ამ~ფლდენჭ
dა მოსწერა ლეონირა ერრე რ~ცედ ქ~დვე რაზფვა
რთა უ~რთლირათა ყ~ნგან უმნ~ლ არრ ვნებაჲ და მე
ტეთა მათთაგ~ნ ყ~ნდა მომ~რთ რგებაჲ და თ~ა დადგრო
მაჲ და აწ ერე მერ~მე მრ~ცსრება და რგებაჲ დადვერ ყ~ნ
თ~ა რ~ქდარრა ამარ რამესტორა: პ~ლდ ნ~თელი მიი
ფერ ჴ~ლრა უსჱღე ყ~ნრა და კ~დ ღემსრრვირგ~ნ დაჲრყ
ინერ დიდი უ~ლუი პონტორა. ღ~რ ყ~ნრა და ღ~რ რპარ
რთა ქსერ მღჳდობაჲ. რ~ იგივე ვაცტანგ მეტე ღსა
მდგომელ იუმნა და ჴრმლითა მირითა სკმოსფო რ
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ამეტორა ამარ პალერტინე და ორი ნ~წილი ძაზირეთირაჭ
aწ თსმცა ფ~ა არა მაგათ მ~რ დაებრკოლა ბორ~ტი ეგე
მტერი ღემომცა რრ~ლ იქო ვ~ე კორტანტი პოლემდე.და
ღვილთა ღ~რ ნებროთირთა წ~რყინებსლ ქსნა ფ~ნ ეგენი:
რ~ არაჲ მოაკლდერ ნ~თერ~ვრა მ~გათრა ბრშენი გ~ლირ
ჴ~ირ მქოტ~ლი და მბრშოლი ვ~ა ერე მოგვითცრობრ
ყ~ნ აფწერილი გსძარი რ~ლრა ღ~ა აფწერილ არიან
მეტენი და წ~რყინებ~ლნი ტომებით და რ~ტლებით მ~თითჭ
x~ ღენდა მიბრშანებია ერირ თაობა ატცაზეთირა ღ~ნ და ღ
ვილთა ღ~ნთა და მომავ~ლთა ღ~ნირათა მისკსნირამდე ა~დ

კ~თლდ წპატიობდი მეტეთა და ერთა მ~გათ უ~რთლ
ირათა და ამ~რიდგ~ნ ნსფარამცა ჴ~ლ გეწიტება ვნე
ბად მ~თდა და რაზფვართა მ~თთა ეგრირათა ვ~დირ
იქ~ნენ მანდა ანს გ~ნვიდნენ მანდეთჭ
x~ მირ დამშიმდა წქლსლებირგ~ნ მორიკსდიდ და წრუ~ა
შმათა თ~რრა არყილრ ერრეთ რ~ მე ერერა წარვალ შმაო
მ~მათა ყ~ნთა თ~ა: ა~დ წარმეც და დამტალ რატლა
ვრა მარ მამათა ყ~ნთა თ~ა და ღ~ნ გასწქო ადგილ რაგ
ანშსრთა ყ~ნთა ნამალევთა რადა არრ და არა
მივირ ყ~ნ ღვილი წსლი მკვიდრად: ა~დ მირცენ ღვიდნი
უ~ლნი და აწ ღ~ნ ცარ მკვიდრი რ~ცლირგ~ნ მეტობირა ყ~ნირა
მირიან მეტირა და ღ~ნ თვით სწქი ვ~დ უალი ღვ
ილი ყ~ნი არაჲ მივრცით ერირთ~ვთა ყ~ნთა ცოლ~დ ანს
მივრცით მეტეთა ანს მოვინმე ვიდირ რპარრეთით ნ~თე
რავი მეტეთა ვ~ა ტეროზ რ~ლრა მირცა მირიან მე
ტემ~ნ არსლი ცოლადჭ
dა ყ~ნ ღემცირებ~ლ ვართ რ~ ღ~ნ ც~რ სცოლო და მე ვარ
სშეო აწ რაჲთგ~ნ მოიქსანნიან მამათა ყ~ნთა ცო
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ლნი არსლნი ერირთ~ვთა ყ~ნთ~ნი მირციან მ~თ და უ~ქნანი
უ~რთლირ~ნი ნ~ცევარი ღ~ნ და ნ~ცევარი მ~თჭ
x~ რასცსცეროდ რ~ლ მაუსნდა მე ქ~ივე მომიცემია ღ~ნდა და გ
აუსნდერ რასცსცეროდ ეგრირი რავანეთი თაკს
ერი არგსეთი და გსრია: ც~ კლარძეთი და ღსა
მთისლეთი მიეც არსლთა ყ~მთა რ~ა მსნ ღ~ა იქ~ნენ
ჟამთა ამ~თ ბოროტთა: და მ~მაცა ყ~ნი მოკსდა ღტ
ოთრა ამარ ღ~ა და ვერ წ~რვეცით იგი მცცეთარ წ
არრცენ შსალნი მირნი და დაწტლენ რაქდარრა უს
თათირ~რა რ~ა იქორ იგი რაწამებელად რამკჳდრორა
ყ~ნირა და ღ~ნ დაჲდგერ აუა დაემოქსრებოდი ბერ
შენთა ვ~დირ გ~ნუარდერ ბნელი ერე მოკსდა მირ
და წ~რმორცერ მცცეთარ და დატლერ ზემორა ეკლ
ერიარა ღერავალრა კარირ~რაჭ
x~ არყილ მოსწოდა ერირთ~ვთა უ~რთლირათა და მირ
ცნა შმირ წსლნი მირნი ერთი მირცა მამირ შმირ წს
ლირ ღვილრა გსარამ კსრატ პალატირ~რა რ~ლრა
წუონდა კლარძეთი და ძავაცეთი: და მეორე მირცა
პატიაცღრა ნ~თერ~ვრა ტეროზირრა რ~ი მთ~ვრობდა თ
რიალეთრ ტაღირრ და აბოცრ: მერამე მირცა ნერრერ
ნერრიანრა რ~ი იქო წ~რყინებ~ლი ვაცტანგ მეტირა:
მეოთცე მირცა ადარნარერ ადარნარიანრა და ორთა
ამათ გ~ნსქო ზენა რ~ტელი რ~ლ არრ უ~რთლი: მეცს
თე მირცა ვარზმანრ და მირცა კოტმანითგ~ნ უსრდ
ირ ჴევამდე იქო ერე ვარზმან ნ~თერ~ვი რპარრთა
ერირთ~ვი რაბარდაველირა რ~ი იქო დედირ მამა იგი
ვაცტანგ მეტირა: მეეუსრე მირცა ძსანღერრ ძსა
ნღერიანრა რ~ი იქო ნ~თერ~ვი მირიან მეტირა ღვილთ
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აგ~ნ რევირ შეთარა და მირცა ძ~ი და ცერკი და ქ~ლი
მთისლეთი მანგლირირ ჴევი და ტტილირიჭ
x~ ნაწილი არყილირი იქო გ~ნზოგებით გამონაქსტი
ქ~თა ამათ ჴევთაგ~ნ: და ვ~რ იცილერ რ~ ძსანღე
რრ სმეტერი ნაწილი მირცა დასმშიმდათ მცირედ რამე
რც~თა მ~თ და გ~ნსტევნა მთავ~რნი ერე ცოლებით
სრთ თვირთვირად ადგილადჭ ც~ არყილ მოსწოდა
ლეონრ და წრუ~ა კ~ცლ იქ~ვნ ღ~ნ ო~ირა მ~რ. რ~ კ~თილ~დ იფვ
აწე რტსმრობაჲ ყ~ნი: და დამიცვენ ადგილთა ყ~ნთა
მღჳდობით გარნა აწ სწქი ერე ღენებაჲ ადგილთა
ადგილთა ყ~ნთა კლირსრითგ~ნ აფმართ წარვალ
და დავეღენები ციცე გოძრ: და უსთათირ: და აწ ით
ცოვე თ~ვირა ღ~ნირათ~რ რაჲ გნებავრ ყ~მგ~ნ ნაცვლ~დ
კ~თლირ მრ~ცსრებირა ღ~ირა: ც~ ლეონ წრუ~ა მომცა მე
კეირარმ~ნ უ~ქნა ერე მკვიდრობით კ~თლ~დ რიმჴნითა
თუ~ნითა ც~ ამიერითგ~ნ არრ ერე მამსლობით რამკვიდ
რებელ ყ~მდა კლირსრითგ~ნ ვ~მდინარედმდე დიდად
ცაზარეთად რადა დარწქდებირ წსერი კავკარიირა ა
მირ ღემრთე მეცა მონათა ღ~ნთა თ~ა რ~ნი ერე დფერ
ფირრ მქვენ ღვილად და შმად ღ~ნდა არა მინდა
ნაწილი ღ~ნგ~ნ ა~დ ყემიცა ერე ღ~ნდავე იქორჭ
m~ღნ მირცა ლეონრ ცოლად შმირ წსლი მირი გსარ
ანდსცტ და გვირგვინი იგი რ~ი ბერშენთა მეტერა
წარმოეცა მირირთვირ და ქსერ აფთუმაჲ: და ტიცი რ
აღინელი. ვ~დ არაჲ იქორ მტერობაჲ ღ~რ მ~თრა ა~დ
ერყდერ ლეონ არყილრ ქ~თა დფეთა მირთაჭ წარმ
ოვიდა არყილ და დაემკვიდრა ეგრირ ვ~ე ღორა
პნადმდე და განაგნა ქ~ნი ციცენი და უ~ლუნი და აფ
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აღენა რაზფსარრა ზ~ა გსრიირარა და რაბერშნე
თირარა ციცეჭ და წარჴდა ამ~თ ღ~ა წელიწ~დნი თო
რმეტი და იწქო ღენებად უართლმა. რ~ განრქსნილ
იქო რაქოტელად მცცეთა გარდამოვიდა არყილ
ეგრირით და დაძდა ნაციცარრა ჴიდრირარაჭ
aუა ბაგრატიონთ მორლვა უართლრა ღ~აჭ
mაღინ მოვიდა მირრა მთავ~რი ერთი რ~ი იქო ნ~თერ
ავირგ~ნ დ~თ წ~წქლირა რ~ცელით ადარნარე შმირ
წსლი ადარნარე ბრმირა რ~ლირაჲ მამა მირი მზაცებ~ლ
იქო ბაგრატონიანთადვე და ბერშენთა მ~რ დადგი
ნებ~ლ იქო ერირთავად არეთა რომცითირათა და
ტქსეობარა მ~რ ქრსირ~რა ღთარრსლ იქო იგი ღვილ
თა თ~ა გსარამ კსრატ პალატირარა კლარძე
თრ. და მსნ დარყომილ იქო: ითცოვა არყილირგ~ნ და
წრუ~ა სკ~თს ინებო და მქო მე ვ~ა მკვიდრი ღ~ნი მომეც მე
უ~ქნაჲ. და მირცა ღოლავერი და არტანი: ამირა ღ~დ
მოვიდა არყილ კ~ცეთად და ქ~თა ტაშრესლთა მირთა
მისბოშა კ~ცეთი და აზნასრ ქსნა იგ~ნი აფაღენა
ეკლერია რაშმორრა:
¸ეირთო ცოლი არსლი გსარამ კსრატ პალატირა

რ~ი იქო ღვილთაგ~ნ ვაცტანგ მეტირათა ბერშნირა ცოლ
ირა ნაღობთა. და დაძდა წსუეთრ და აფაღენა
კარრი და ჴევრა ლაკსარტირარა აფაღენა ციცე
და პოვნა წსუეთრ მთ~ვარნი რ~ლთა მიებოშა
ვაცტანგ მეტერა წსუეთი და იქო მ~ღინ რ~ი ერირ
თაობდა თსღთა და ცსნზთა ზ~ა და ქ~თა წარმ~რ
თთა მირ მთირათა რ~ცელით აბსცსარრო და
არა ინება მირგ~ნ წაფებად წსუეთიჭ
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და აფაღენა ციცე უ~ლუი ერთი ნსცპატირ ორთა წქა
ლთა ღსა: ც~ ნსცპატელნი სწინარერ იქ~ნერ კ~ცნი
წ~რმ~რთნი და მჴეცირ ბსნ~ბირ~ნი: ა~დ ქრსრა მოერრა
რიმრ~ვლე იგი მ~თი. და იშსლებით მონათლნა არ
ყილ იგ~ნი ც~ განშლიერებ~ლ იქ~ნენ რარკინოზნი უ~ქნარა
რანირარა დაეპქრათ გაზირი და რომცითი და წბრშ
ოდა მარლამა ბერშენთაჭ ც~ შმირ წსლნი ადარ
ნარე ბრმირანი რ~ლთა დარწსნერ მ~მირ შმირა თ~ლნი:
წარმოვიდერ ტარონით ღაკიცად რამნი შმანი და დაე
მკვიდრნერ მსნ ბრშანებითა არყილირითა. რ~ ქ~ი პირი
კავკარიირა რანით კერშო სმკვიდრო უმნილ იქოჭ
x~ წერეთი და კ~ცეთი ჩალაკთა და ტქეთაგ~ნ სკ~თს
დარყომილ იქო. და დაემკვიდრნერ რამნივე იგი შმ~ნი
ვ~ე გსლგსლამდირ მ~რვე ჟ~ა პიტიაცღნი ვინმე
არა ღეეღსნერ კლარძეთრ რცსად და წ~რვიდერ ნ
აცევარნი მ~თგ~ნნი და ღეიპქრერ კლდე ერთი ტაორ
რ~ლრა ერუსა კალმაცი. და აფაღენა ციცე ც~ რ~ლნი
იგი მოვიდერ კაცეთრ არყილირ თ~ა. მირცა ერთრა მ
ათგ~ნრა ცოლ~დ ნ~თერ~ვირა აბსცსარრორაგ~ნ რ~ და
უსრივებ~ლ იქო იგი და არაჲ ერსა უმარი და
მისბოშა წსუეთი ციცით და კარითსრთ და ჟ~მთა
მ~თ დაეცადნერ რარკინოზნი ღემორლვ~დ უ~რთლ~დ
ქრსრა წ~რრლვიდგ~ნ წელიწ~დრა ორმოც და ათრა
აუა ჟამადე არფარა ღემოვიდოდერ ა~დ მიიფებდერ
ცარკრა ერირთავთაგ~ნ: და ერცნერ არყილრ შენი ორნი
ძსანღერ და ი~ე: არსლნი ოთცნი გსარანდსცტ მარიამ
მირანდსცტ და ღსღანჭ ერე არყლირ წამება და მეტეთა
ცცრ~ბა და ნინორაგ~ნ უ~რთლირ მოუცევა ლეონტი
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მროველმან აფწერა: და აცლა ი~ე დეკანოზმან აფწერა
¦~ბაჲ წ~ირა და დ~ბლირა მოწამირა არყილი
რი რ~ლნი ერე იქო მეტე უ~რთლირა ცორროიანიჭ
da ვ~რ გ~რდაჴდერ მ~რ ღ~ა წელიწ~დნი ორმეოც და ა
თნი კ~დ მოვიდა ჩიჩსმ ნ~თერ~ვი მოწმედირი მოაოჴ
რა და ღემსრრნა ქ~ი ღენებსლი უ~რთლირა და მიმ
ართა ღერვლვად კაცეთად რ~ამცა მოაოჴრა და
ქ~ითსრთ სმკვიდრო ქო და იქო ღიღი დიდი მეტეთა
და მთავ~რთა და ქ~ირა ერირა და არაჲ ღემშ
ლებელ იქ~ნერ წინა აფდგომად რ~ რაჲთგ~ნ
გ~ნერქსნა უ~ქნა ერე ქრსრა დაფაცა თს გარ

დავლნა ჟ~მნი მრავ~ლნი მღჳდობით არფარა მოგე
ბ~ლ იქო კსალრავე თჳრრაჭ
x~¦~dm~n არყილ გ~ნიზრაცა გონ~ბარა თჳრრა რიმჴნი
თა გ~ლირა მირირათა: რ~ა მივიდერ და ნაცორ და ით
ცოორ მირგ~ნ მღჳდობა უ~ქნირა თ~რირა და დაცვა ღესრქე
ველად ეკლერიათა და არაჲ დაპატიძებაჲ და
ტევებირათ~რ რძ~ლირა მინდობითა ფ~თირათა აფირყია
თ~ვირა თჳრირა და რ~ლირა დ~ბაჲ რაჴრრად უ~ანეთა:
აფდგა და მივიდა ჩიჩსმირ თ~ა რ~ლრა ეწოდა ა
რიმ და ვ~ა ცნა მირვლა მირი მიეგება წინა რიცარსლ
ით და მოიკითცა დიდითა დ~ბითა და დაქსერ დფე
იგი ერთობით და აუო რიკეთე მირი და ღესქსარდა რირრ
სლე არაკირა მირირა და სმეტერ~დ ღსჱნიერ~ბა პირირა მირირა და
¸~დ მცირედთა დფეთა იწქო რიტქ~ად ლიუნითა და აფ
სთუმიდა ნიჩთა დიდთა და აწსევდა დატევებარა უ~რ
რძ~ლირ~რა და მიუცევად რარკინოზად: ც~ წ~ნ არყილ
ქ~დვე არა თ~ვრ იდვა რიცბილი მირი და მტკიცითა
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გონ~ბითა მისგო და წრუ~ა ნს იქოტინ თსმცა რიტ
ქ~ითა ღ~ნითა ვირმინე ანსმცა და სტევე უ~ე ფ~ი
ცცოველი რ~ი იგი არრ ფ~ი ჩ~ტი. რ~ნ ჴრნირათჳრ ყ~ნი
რა ჴ~რცითა რიკ~დილი რაითმინია და სკს~თს ვირმინო
ღ~ნი სწქოდე რ~ლ მოვკსდე რიკ~დილითა რ~ითა ვიტ
ანძებოდე რ~კნოდ გ~რნა სკ~თს ღ~ნ მომკლა აფვდ
გე ვ~ა ფ~ი ყ~ი და მირთ~აცა ვიდიდო ერმა რაჲ ერე
ქ~ი სრძ~ლორა მ~რ: და იცილა რიმტკიცე მირი სუცევ
ელი დასკვირდა ტ~დ და სბრშანა ღეპქრობაჲ მირი.
და ღექენება რაპქრობილერა რ~ა ფონირ შიებითა მი
აუციორ იგი რ~ არა რთნდა რიკ~დილი მირი რიღსენიერირთ~რ
ცატირა მირირა და რიმაფლირათ~რ არაკირა მირირა:
dა ვ~რ ღექსანერ რაპქრობილერა აკ~ცევდა ფ~ა
და ითცოვდა მირ მ~რ ღეწევნარა რ~ა მოწქ~ლე
ბითა მირითა ფირრ ქორ მიმთცსევად მკვიდრ ქოტ
ად ნ~თლრა დასრრსლებელრა ქ~თა თ~ა წ~თა რ~ლ
თა ფ~თირთ~რ რიკ~დილითა სკსდ~ვებაჲ მოიგერჭ
m~ღნ სკ~ჱ წ~რმოდგა წ~ე არიმირა მთ~ვარი ერთი გარ
დაბანელი მიუცესლი რარკინოზად რ~ლირა მ~მირ შმა
მოეკლა წანართა და მკსლელნი მირნი გ~ნერინნერ
მღჳდ~ბით პაპარა არყილირარა ადარნარე მეტერა
ამირთ~რ სკ~ჱ ღსრი იგო გარდაბანელმ~ნ და წუ~ა
არიმრ არა სწქია თს ვინ~რრ ერე არყილ ერე
არრ შე რტეტანოზირი ნ~თერ~ვი დიდირა მეტირა ვაცტ~ნგ
ირი: რ~ი იქო ნ~თერ~ვირგ~ნ მირიანირ შირა უარრერა: :dა ერე იქო მ~მირა თჳრირა თ~ა რ~ჟ~რ იგი დაწტლვ
იდერ რაგანშსრთა რამეტორა უართლირარა: და
იგიცა იცირ რ~ლ ერაკლე მეტემ~ნ დატლა რაგ
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ანშსრი თჳრი რ~ ერაკლეცა სყსენებდა რადა
იგი წტლვიდერ ერმა რაჲ ერე ქ~ი არიმრ მოსწო
და კ~დ არყილრ და წუ~ა სწინ თ~ლ გაცსენ უმ
ნილ კ~თილობირა ღ~ირთ~რ. რ~ ტ~დ უმნსლ კ~თლ ცა
რ ღ~ნ ც~ აწ მითცრერ ღ~ნთვირ რ~ ღვილი ც~რ დიდთა
მეტეთა ცვარროანთა ა~დ აწ სტრორად გ~ნ
რდიდნე წ~ე ყ~ა სკს~თს ირმინო ყ~ი და იქორ რამეტო
ღ~ნი ღ~ნდავე და რაგანშსრნიცა მამათა ღ~ნთანი მი
განიჩნე ღ~ნვე პ~დ მიყვენენ რაგანშსრნი მეტეთა
ბერშენთანი. მოიუეც რძ~ლრა ყ~ა ზ~ა იუმენ რარკინ
ოზ. და რპარალარ გქო ღ~ნ უ~ქანარა ზ~ა უ~რთლ
ირარა: მეტე და სტ~ლ ერრა ზ~ა უ~თლირათაჭ
m~ღინ მისგო წ~დამ~ნ არყილ სწქოდე მტკიცედ რ~ მცი
რე ვიქ~ვ არაკითა ოდერ იგი გ~ნვლო უ~ქანა ერე
წერაკლე მეტემ~ნ. ც~ მამამ~ნ ყემმ~ნ და შმამ~ნ ყ~მმ~ნ
დაჲრცნერ ქ~ნი რაგანშსრნი მ~თნი ციცერა მ~რ რადაჲთ
იგი ღეიუცა ქრსი ამირა. და აწ აუსრთ იგი ბე
რშენთა: ც~ მე არაჲ დასტეო ო~ი ფ~ი ყ~ი. არცა
გ~ნვქიდო წარსალი იგი დ~ბაჲ მრწრატლ წარმ
ავალირა ამირთ~რ: მისგო და წუ~ა არიმ ღ~ნ სკ~ჱ
იქ~ვ დაცემარა მ~რ ატცაზეთრ ღ~ა რარკინოზთარა
წუ~ა წ~დამ~ნ არყილ მე ვიქ~ვ მ~ღინ რჟ~რ დარცნა იგ~ნი
ფ~ნ წუ~ა არიმ რ~ნ ფ~ნ დარცნა რარკინოზნი მისგო
არყილ და წუ~ა ფ~ნ ცცოველმ~ნ რ~ლ არრ ღემოუმედი
ცირა და უ~ქანირა და რ~ი იგი მოვიდა ზ~ცით უ~ქნად
ჴრნირათვირ ნათერ~ვირა კ~ცთარა და რიკ~დილითა
თ~რითა აფგსადგინნა და სკსდ~ვება მოგსანიჩა
მ~ნ სკსჱ დარცნა და დაჲმდაბლნა იგ~ნი მ~ღინ წუ~ა
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არიმ წ~ა არყილრ რ~ირა სკ~ჱ ფ~ი მ~კსდ~ვი არრ და რ~რბაჲ
ცც~ბირაჲ მოკსდავირა მ~რთ გაუსრ ძერარრ მირი
ცა რიკ~დილი და სბრშანა თ~ვირა მოკსეთითა აფრრ~ლ
ებ~ჲ წ~ირა არყილირა და არა წრიდა რიკეთერა მი
რრა არცა ღეირცცვინნა დ~ბირგ~ნ წ~რყინებ~ლობირა მი
რირა. გ~ნიქსანერ გ~რე და მოწკსეთერ თ~ვი მირი. მა
ცვილითა თსერა მირკანირ~რა რ~ლ არრ მარტიჭ ოცრა:
dა ღეწვედრა რ~ლი თ~რი ჴ~ლთა ღ~ა დამბადებელირათა. ა
ფირყია რიკ~დილი იგი სკსდ~ვებირა მომატქსებელი ღეცვ
ალა მცირედ ჟ~მირა ერე მეტობაჲ რაწსთორა რი
ცარ~ლდ რ~კნოდ ფირრ იუმნა გ~ნწქობილრა ღ~რ წ~და
თარა და აცოვანთა მოწ~მეთარა წ~რდგომად წ~ე
ფ~ირა და მ~თ თ~ა გჳრგჳნორ~ნი იც~რბრ
წ~ე რ~მებირა წ~ირა: ც~ ვ~ა აფერრსლა წ~და მოწ~მე
მივიდერ ფ~მერა მ~რ გოდერშიანნი ტბელნი და მ~თ თ~ა რც~ა
ნიცა აზნასრნი მამეანნი და მოიპარერ გსამი წ~ირა
მოწ~მირა არყილირი წარმოიფერ და ღემსრერ დიდ
ითა პ~ტივითა და დამარცერ ნოტკორარ მირ მ~რ ა
ფღენებ~ლრა ეკლერიარა: ც~ ცოლმ~ნ მირმ~ნ მისბოშა
როტლები მ~თ რ~ლთა მოიფერ გსამი წ~ირა მოწ~მ
ირა არყილირი კ~ცეთრ ღ~ა რამკჳდრებელ~დ მ~თდაჭ

x~ წიგნი ერე წ~მებირა მირირა იპოვა ერრეთ რსლ მ
ცირედ აფწერილი რ~ლ ჟ~მთა ღლილობითა ძერი
რაებრ ვერვირ აფეწერაჭ ც~ წიგნი ერე უ~რ
თველთა ცც~რბირა ვ~ე ვაცტანგირამდე აფიწერებ
ოდა ჟ~მითი ჟ~მად. ც~ ვაცტანგ მეტირითგ~ნ ვ~ე აუა
მომდე აფწერა ძსანღერ ძსანღერიანმ~ნ შმირ წს
ლირ უმარმ~ნ წ~ირ არყილირმ~ნ ნ~თერ~ვმ~ნ რევირმ~ნ
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მირიანირ შირამ~ნ და ამ~რითგ~ნ ღემდგომთა ნ~თერ~ვთა
აფწერონ ვ~ა იცილონ და წინა მდებარემ~ნ ჟ~მ
მან სწქებად მორცერ გონ~ბარა მ~თრა ფ~თივ გ~ნ
ბრშნობილრაჭ
mეორმეოც და ცსთი მთავ~რნი უართლირაჭ
ი~ე და შმაჲ მირი ძსანღერ შენი წ~ირ მოწ~მირ არყილ მეტირ~ნი
ცორროიანნიჭ
¸~დ ამირრა რჟ~რ იგი აფერრ~ლა წ~დაჲ მოწ~მე არყილ
დარყერ ღვილნი მირნი ი~ე და ძსანღერ: წ~რვიდა
ი~ე ეგრირად და წარიტანნა თ~ა დედა და ორნი დანი
თ~რნი: ც~ ძსანღერ და ორნი დანი თ~რნი დარყერ უ~ქ
ანარა უართლირ~რა და კ~ცეთირ~რა ა~დ სმრწემ
ერი დაჲ მირი იქო რაცითა ღსჱნიერ და მიერმა მირი
ცაზართა მეტერა ცაკანრ მოსგზავნა მ~ციუ~ლი და ი
თცოვა ღსღან ცოლად. სუადა ღსელაჲ რარკინ
ოზთა ზ~ა რჟ~რ მოიწია მ~ციუ~ლი ცაკანირა მისმცნო
შმარა და დედარა თჳრრა. ც~ მ~თ არაჲ ინებერ ს
თცრერ სკ~თს სფონო იუმნერ ქოტა ყ~ნი სმძო
ბერ არრ რ~ა ღევიდეთ რაბერშნეთად და მივმარ
თოთ უ~იანეთა ვ~ეფარა ღეიგინორ ღვილი ყ~ნი წ
არმ~რთთა მ~რ და ღსღანცა აგინა ცაზართა მე
ტერა ღ~დ რამირა წლირა მოგზავნა ცაკანმ~ნ რპ
არალარი თჳრი ბლსყან გამოვლო გზა ლე
კეთირა და ღემოვიდა კ~ცეთად და მოადგა ციცერა რ~ლრა
ღ~ა იქ~ნერ ძსანღერ და დაჲ მირი ღსღან და მცირე
დთა დფეთა წარიფო და ტქსე ქსნა იგ~ნი და ღემსრრა
უ~ლ ~უი ტტილირირა წ~რტქსენა უ~რთლი და ქ~ი ერე უ~ქნაჲჭ
da ვ~ა წ~რემართა გზარა დარიელირრა დფერა ერ
თრა წუ~ა ღსღან შმარა თ~რრა სმძობერ~რრ ყ~მ
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თ~რ რიკ~დილი რ~ა ფირრ მქორ მე ო~ნ წ~დათა დედათა
რა ვ~ეფარა ღევიგინო წ~რმართთა მ~რ: და წუონდა
მ~რ ბეჩედი აფმოსგდო მ~რ თ~ლი და მოწოა იგი რ~ ი
ქო თ~ლრა მ~რ უსჱღე წამალი რარიკსდინე და მსნ იუ
სერვე მოკ~და და წარვიდა ბლსყან და მიგ
სარა ძსანღერ და მისთცრა რიკ~დილი დირა მირირა ღს
ღანირა. ც~ იგი გ~ნსწქრა არა მოტანებირათ~რ გსამირა
მირირა ღსღანირა რ~ირა წადიერ იქო ცილვად. ღეიპქრ
ერ ბლსყან და მოაბერ ქელრა რაბელი და გ~ნზიდვად
რცერ ორთა ცცენორანთა იმიერ და ამიერ და მორწ
ქვიდერ თ~ვი მირი ბორ~ტად
dა ვ~რ დაქო ძსანღერ წელიწ~დი ღვიდი გ~ნსტევა ნი

ჩითა დიდითა წ~რმოგზავნა უ~ქნად თვირად ცაკა
ნმ~ნ. ც~ ამ~რითგ~ნ იწქო ღემცირებად მეტობამ~ნ დიდთა
მ~თ მეტეთა ცვარროანთამ~ნ პ~ლდ სტლებაჲ რარკინ
ოზთა გ~ნდიდნა და მ~თგ~ნ მიეცა ქ~ი ერე უ~ქნა ჟ~მითი
ჟ~მად რბევარა და ოჴრებარა მეორედ იუმნა რიმრ
ავლე მთავ~რთა უ~ქნარა უ~რთლირ~რა და ღეერია ბ
რშოლა. და იუმნერ მტერ სრთიერთარ: და სკ~თს ვ
ინმე გ~მოყნდირ რ~მცა ფირრ იქო მეტედ ღვილთა ღ~რ
ვაცანგირითა იუმნირ ღემცირებ~ლ რარკინოზთაგ~ნ: რ~
დაიპქრერ უ~ლუი ტტილირი აგ~რიანთა ღეუმნერ რ~ცლდ
რაქოტლად თ~რად. მიიფებდენ ცარკრა უ~ქნირა ამი
რგ~ნ რ~ლრა წუსიან ცარაძა. რ~ გ~ნგებითა ფ~ირათა
რიმრ~ვლირათ~რ ც~დვათა ყ~ნთარა გ~ნდიდნა ნ~თერ~ვი აგარიანთაჭ
x~ ამან ძსანღერ ღეირთო ცოლი ნ~თერ~ვი ბაგრატონი
ანთა არსლი ადარნარერი რ~ცელით ლატავრი
და აბრალა დედამ~ნ მირმ~ნ მოქსანებაჲ მირი ცოლ~დ არა
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თსრე კ~თ~ლდ მეცნიერი იქო. ვ~დ არ~ნ იგი ნა
თერ~ვნი დ~თ წ~წ~ქლირ~ნი რ~ი იგი ჴ~რციელ~დ მამად
ფ~ირად იწოდა და ვ~რ იცილა შირ ცოლი ღესქვ
არდა იგი აკ~რთცა და დალოცაჭ
dა ვ~რ გ~რდაჴდა ამარ ღ~ა წელიწ~დნი მრ~ვ~ლნი მო
ვიდა ამირა ცსარრო აგარიანი რ~ი მთავრობდა
რომცითრ უ~რთლრ წერეთრ რ~ცელით ცსარრო: ო
დერ ამან აფაღენა ტტილირი უ~ლუი მოოცჴრებ~ლი
ცაზართაგ~ნჭ ც~ რჟ~რ მოსშლსრდენ ბერშენნი გაა
დგა მ~თგ~ნ ერირთ~ვი ატცაზთა რ~ცელით ლეონ შ
მირ წსლი ლეონ ერირთავირა რ~ირად მიეცა რამკჳ
დროდ ატცაზეთი. ერე მეორე ლეონ არსლირ წ
სლი იქო ცაზართა მეტირა და შ~ლითა მ~თითა გაა
დგა ბერშენთა დაიპქრა ატცაზეთი და ეგრირი ვ~ე
ლიცამდე რ~ცელ იდვა მეტე ატცაზთა: რ~ მიცვ~ლე
ბ~ლ იქო ი~ე ერირთ~ვი და დაბერებ~ლ იქო ძსანღერ
ღ~დ ამირრა ძსანღერცა მიიცვალა: ა~დ რიცოცცლე
რავე ძსანღერირარა ადარნარე ბაგრატ
ონიანმ~ნ იცვალა ნარამალი კლარძეთირა ღავღეთირა და
აჩარირა ნიგალირა არირ ტორირა არტანირა და უვ
ემო ტაორა და ციცეთაგ~ნცა რ~ნი წუონდერ ღვილირ
ღვილთა ვაცტანგ მეტირათა და ღ~დ მირა წარვიდა ადარნარე
კლარძეთად და მსნ მოკსდაჭ
aღოტ კსრატპალატიჭ
¸~d რიკსდილირა ადარნარერა განადიდა ო~ნ მეტობაჲ
აღოტ კსლატ პალატირა: ც~ ესტლა უართლრ
რაზფვართა მირთა რ~ მ~თვე ჟ~მთა ღერრსლ იქო
მარლამა რაბერშნედათ და ღეიუცა მოსშლსრებ~ლი
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და გ~ნწბილებ~ლი: მ~ღნ ბერშენთა მეტემ~ნ მოსბოშა
კსრატ პალატობა აღოტრ და მოსშლსრებ~ლ იქ~ნ

ერ რარკინოზნი: და გ~ნდიდნა აღოტ კსრატ პალ
ატი: ც~ ტტილირ არფარა დარყა რარკინო
ზთაგ~ნი თჳნიერ ალი ღსაბირ შირარაჭ და გრიგოლი
მთავრობდა კ~ცეთრჭ
m~რ ჟ~ა მეორერა წელრა გ~მოილაღურა აღოტ კს
ლატ პალატმ~ნ და სღველა თევდორი ატცაზთა
მეტემ~ნ შემ~ნ მეორირა ლეონირმ~ნ რ~ი იგი რიშე იქო
აღოტ კსლატ პალატირა: მოვიდა გრიგოლ კაც
ეთით და გრიგოლრ სღველერ მთისლთა და წა
ნართა და ამირამ~ნ ტტილირირამ~ნ ღეიბნერ ურანრა
ზ~ა აღოტ და გრიგოლი გაჲუცა გრიგოლი მთავა
რი კაცეთირა და დაიპქრერ უქ~ნა რ~ი წუონდერ უა
რთლირგ~ნ და დაიპქრა კლარძეთითგ~ნ ვ~ე კრნამდეჭ
x~ აღოტ კსლატ პალატი მთავრობდა უ~ქნარა მ~რ ღ~ა
და რაცლად მირრა იქო ბარდავი და ტტილირი და წუო
ნდა მ~რ უქ~ნა რ~ლარრ გ~რემორ მირრაჭ და მ~ღინ გ~ნშ
ლიერდა ჴ~ლმწიტობაჲ აგარიანთა და იწქერ შიე
ბა აღოტ კსრატ პალატირა და ვერ სშლო წინა
აფდგომად მ~თდა აღოტ და ივლტოდა მ~თგ~ნ და წა
რემართა იგი რ~ა წარვიდერ რაბერშნეთად და თ~ა
წქსერ მ~რ დედა და ცოლი და ორნი შენი მირნი არაკითა ყვ
ილნი სცსცერი ადარნარე და ბაგრატ. ც~ სმრწემერი
შე გსრამ ძერეთ არა ერსა და ერი თჳრი მცირ
ედ წქსა თ~ა მკვიდრნი მირნი დედა წსლითსრთ და
ღვილითსრთ მოიწივნერ მთარა ძავაცეთირარა
კიდერა დიდირა ტბირა ტარავნირარა დამაღვრალნი
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რლვირგ~ნ და გ~რდაჴდერ გ~ნრსენებად კიდერა მირ ტბირ
არა ჩამერ რაჲ პსრი მცირეთ მიერსლათ და მშ
ინარეთა ეწივნერ დიდნი ლაღუ~რნი რარკინოზთანი.
და ღეეწია ფ~ი აღოტ კსრატ პალატრა და კნინრა
მ~რ ლაღუარრა მირრა მორცა შლევა მ~თ ზ~ა. და მ
ორრნერ რიმრ~ვლენი სრიცცვნი წარმოვიდერ და მ
ოიწივნერ ჴევრა ღავღეთირარა: ც~ ჴევი ღავღე
თირა სღენებელი იქო. მ~ღინ გ~რეღე მცირედთა რ~ტ
ელთარა. რ~ ჟ~რა რპარრთა სტლებირ~რა აოჴ
რდა: ოდერ იგი ქრსმან ბაფდადელმა ღემსრრნა ცი
ცენი ქ~ნი და მოვლო ღავღეთიცა და ფადონი: და კ~დ
ღ~დ მირრა რრვამ~ნ რატლობირამან მოაოჴრა ღავღეთი
კლარძეთი და მცირედფა დაღთერ კ~ცნი ადგილ ადგილ:
ც~ დაღთომილთა მ~თ მკვიდრთა ღავღეთირათა ღეი
წქნარერ იგი რიც~რსლითა და რიქ~რლითა და დაემკჳ
დრა მსნ. და მირცა ფ~ნ გამარძვება და აჴელმწი
ტა იგი ღავღეთ კლარძეთრა ზ~ა. და რ~ნი მე რ~ტე
ლნი მირ უ~ქანირანი მოიქიდნა რატაროთი და ზოგნი
ოჴერნი აფაღენა და გ~ნამრავლა როტელი აღოტ
კსრატ პალატმ~ნ უ~ქანათა მ~თ ღ~ა და მირცა ფ~ნ
და გ~ნამტკიცნა ჴ~ლ მწიტობა მირი ნებითა ბერშ
ენთა მეტეთარაჭ
dა პოვა კლარძეთირ ტქეთა ღ~ა ტქე ერთი რ~ლი

პ~ლ ვაცტანგ გორგარალრ ციცედ აფეღენა რ~ცე
ლით არტანსძი. აოჴრებ~ლ იქო ბაფდადელირა
მირ ქრსობითგ~ნ იგი განაჲცლა აღოტ და აფა
ღენა ეგრეთვე ციცედ. და წინა კერშო მირრა უ
ვეღეთ აფაღენა უ~ლუი და აფაღენა ციცერა მ~რ
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ღ~ა ეკლერია წ~დათა მ~ციუ~ლთა პ~ერი და პ~ვლერი და
ღეუმნა მ~რ ღ~ა რატლ~ვი თ~რი და დაემკჳდრა ციცერა
მ~რ ღ~ა ცც~რბად: და მერმე კ~დ ესტლა უ~ქნათა ვ~ე
კარადმდე ბარდავირ უ~ლუირა და მრვ~ლ გზირ მორ
ცა ფ~ნ აღოტ კსრატ პალატრა შლევა და დიდი
დიდ~ბაჲ ბრშოლათა ღ~ა:
და იქო ერთრა ღ~ა ჟ~ა გ~ნვიდა აღოტ რ~ამცა ღეკრიბა
ლაღუარი ბრშოლირათ~რ რარკინოზთარა. მოვიდა
იგი ადგილრა რ~ლრამე და გ~ნავლინნა ლაღურირა
მაწვეველნი და ვ~ე არფარა ღეკრებ~ლ იქო ლ
აღუარი იგი მირი მირთ~ა დაერცნერ მ~რ რარკინოზნი
სცნასრად და აოტერ იგი წარმოემართა და მო
იწია ჴევრა ნიგალირარა და იწქო შებნად ერირა
რ~ამცა ვითა გ~ნიმრავლა ლაღუ~რი თ~რი და წ~რ
მოემართნერ მირ წ~ე იგ~ნი რ~ლთა მან სბრშანა:
ც~ იგ~ნი მოვიდოდერ კ~დ მირრა: მ~ღინ ვ~ე მოწევნადმდე
მ~თდა კარად მირრა არა სწქოდა აღოტ ზაკვა მ~თი:
და რჟ~რ მოიწივნერ იგ~ნი კარად მირრა მ~ღინფა აგ
რშნა რაჲ იგი ეგ~ლებოდა მ~თ და არა წქვა
მ~რ ერი თ~რი თჳნიერ მცირედთარა რ~ლითა ვერ წინა
აფსდგებოდა მ~თჭ
dა მირრა ღ~დ მოვიდა ცალილ იზიდირ შე არაბით და
ღეივლტოდა რომცით უართლით და წერეთით ამირთ~რ
ღეივლტოდა აღოტ კსრატ პალატი ეკლერიად
და მოწქლერ იგი მაცვილითა გარდაბანრ ეკლერიათა ღ~ა რაკსრთცეველრა ზ~ა
და ღეირვარა რაკ~რთცეველი იგი რირცლითა მი
რითა. რ~ დაკლერ იგი მსნ ვ~ა ცცოვარი აფრავ
ალრა რაკ~რთცევლირარა და რირცლი იგი მირი რ~ი მ~რ
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ღ~ა დათცესლი იცილვებირ აწცა დფერცა რაყინ
ოდ ვ~ა აცალიჭ
x~ ერმათ რაჲ ერე ამბავი ერრა მირრა რ~ნი იგი იქ
ვნერ დოლირ ქანარა ვ~დ მოიკლა ო~ი იგი მ~თი ა
ღოტ ჴ~ლითა ოროზ მოროზირ შეთათა წარვი
დერ დოლირ ქანით და დევნა სქსერ მკვლელთა
მ~თ ო~ირა თჳრირათა და ეწივნერ მ~თ რავანერა
ზ~ა ჩოროცირ~რა მორრნერ იგ~ნი ბორ~ტად ვ~დირ არა
დასღთათ არცა ერთი მ~თგნი და წ~რმოიფერ მ
კსდარი აღოტ კსრატ პალატი და დატლერ მირ
რა მ~რ რატლ~ვრა ღ~ა ციცერა არტანსძირარა ეკლ
ერიარა წ~თა მ~ციუ~ლთარა: რ~ მოიკლა ერე აღოტ
კსრატ პალატი დარაბამითგ~ნ წელთა: x~¶~l
უორანიკონრა მეათცამეტედ მოუცელრა ღ~ა: მ~ვ

თვერა იანვარრა: ±~tჭ და დასტევნა რამნი შ
ენი სცსცერი ადარნარე და ღედეგი მირი ბაგრატ.
ერე ორნი თ~ა წქვნერ მ~რ რჟ~მრ იგი მოიწია ღა
ვღეთრ კლარძეთად: ც~ სმრწამერი გსრამ არტ
ანსძირ მორსლარაფა ღ~ა დაებადაჭ
dა ღ~დ აღოტირ რიკ~დილირა მამირა მ~თირა რ~ლ გ~რეთ
უ~ქანა წუონდათ: ც~ კ~დცა წ~რსფერ და ესტლნერ
რარკინოზნი უართლრა რ~ იქ~ნერ იგ~ნი სრრსლ
წარაკითა და იზრდებოდერ ციცერა ღ~ა არტა
ნსძირარა და იქვნერ ცარკირ მიმცემელ რარკინო
ზთა ქ~ნივე ჴევნი ღავღეთ კლარძეთ ნიგალირ
ანი და ვ~რ წარვიდა ცალილ დასტევა ამირ
ად ალი ღსაბირ შეჭ მ~რ ჟ~რა ღ~ა ღეითუსნერ გარდაბ
ანელნი და განაყინერ უორეპირკოპორად დაყი შე
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ი~ე უსაბსლირ შირა და ღ~დ მირრა დარსერ უორეტ
ირკოპორად რამოელ დონასრიჭ კ~დ მეორედ მოვ
იდა იგივე ცალილა არაბი. ღეებნერ გარდაბან
ელნი გავაზრ და გააუციერ ცალილ და მორწქდა რ
იმრ~ვლე ტ~დი და კ~დ დაძდა ამირად ტტილირრ რააკ
ირმაილირ შე ც~ ცალილ მოვიდა მერამედ და მო
კლერ ძავაცეთრ და შე მირი მომედ მოვიდა უ~რთლრ:მოერთო მარ ბაგრატ შე აღოტ კსრატპალატირა და მირცა მარ უ~რთლიჭ
ც~ რჟ~რ რრსლ წარაკ იუმნენ იგ~ნი შენი აღოტირანი
მირცა ფ~ნ ც~ არტანსძით გამოფმართ დაიპქრერ
მათ ნაუონები იგი მამირა მ~თირა დარვერ ბაგრატ შე აღოტ კრატ პალატირა
კსრატ პალატად ც~ მოერთო მომედრ ბაგრატ და
მირცა მ~რ უ~რთლი და წ~რმართა ფ~ნ ჴ~ლ მწიტობა მ~თიჭ
mეორმოცე მეტე უ~რთლირა ბაგრატ შე აღოტ კს
რატ პალატირა ბაგრატოანიჭ
გამოვიდა რაწაკ ამირა ტტილელი ლაღურითა და
დადგა რეჴრ: ც~ მსმედ და ბაგრატ წარიფერ ო~ირ ციცე.
და მოვიდერ კაცნი გარდაბანელნი ღსელად რაწაკირრა
ღეიბნერ რეჴრ და იბრშოლერ მ~თ ღ~რ. არცა იგ~ნი გ
აიუცერ და არცა იგ~ნი ვ~დირ გაიქარნერ: და აიქა
რა მომედ და წ~რვიდერ ბარდავრ:
აუა ჟამამდირ გარდარრსლ იქ~ნერ წელწ~დნი მოწმედირ
გ~მოყინებითგ~ნ რ~ნ რძსლი რარკინოზთა დასდვა
ორარ და ათცცრამეტნიჭ მ~ღინ მოვიდა ბსფა თსრ
უი მონა: ბაფდადით რ~ი გ~მოეგზავნა ამირ მსმნრა
რპითა დიდითა ღემსრრნა ქ~ნი რომცითი და ტქვე ქვნა
ქ~ნი მთავ~რნი მ~თნი. მოვიდა და მოადგა უ~ლურა ტტ
ილირ~რ. რ~ არა მორყილობდერ ამირა რაწაკ მოკლა
ღემსრრა ტტილირი და დაწსვა ცეცცლითა და მოაო
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ჴრნა ქ~ნი არენი მირნიჭ
da თევდორი მეტე ატცაზთა გ~მოვიდა წინა აფმდგო

მად მირრა და დადგა კსერცცობრა ც~ ბსფა ვ~ა ცნა
წარავლინა ზირაუ რპარალარი თჳრი და ბაგრ
ატ შე აღოტ კსრატ პალატი და ღეებნერ და
გააუცივერ ატცაზნი და მორწქდა რიმრ~ვლე სრი
ცცვი და თევდორი მეტე წ~რვიდა მეოტი გზარა დვა
ლეთირარა: კ~დ სკ~ჱ მოუცესლთა დასდგერ წინა
გარდაბანელნი ძ~ირ გსერდრა და ავნერ დიდად ლ
აღუართა. ვ~რ ცნა ბსფა აფიქარა მსნით და მ
ოვიდა ჩართალეთრ და დადგა მსნ ღ~ა და აფიქვანნერ
მთისლთაგ~ნ მშევალი კ~ცი რამარი: და ლამობდა ღერ
ვლარა ოვრეთად და ღევიდა ცცაოტამდირჭ
x~ აბსლაბაზ რომეცთა ერირთარვმ~ნ და გსრამ აღო
ტირ შემან მისთცრერ მთესლთა რ~ა არა ღესღსან
ც~ მათ გ~ნიცარერ და გ~ნწირნერ მშევალნი მ~თნი: სღვ
ელა ფ~ნ რ~ მოვიდა თოვლი დასდგერ წინა და ღე
ებნერ მორცა ფ~ნ შლევა. და მოკსდა რარკინოზ
თგ~ნ სრიცცჳ და ცცენმ~ნ მ~თმ~ნ შოვა იელი და და
იცოცა ტ~დი: ც~ რიმრ~ვლირგ~ნ ლაღურირა არა ყნდა
რ~ იქო რიმრ~ვლე მირი ვ~რ აროცი ათარი ღეიუცა
გ~რე და დაიზამთრა ბარდავრ და ღეიპქრა ცსც
ირა ვინმე შე რ~ი გ~ნმთავრებ~ლ იქო და ღემსრრა
გარდაბანიჭ
gანაფო კარი დარსბანდირა და გ~მოიქსვანნა ცაზ
არნი რაცლი რამარი და დარცნა იგ~ნი ღანუორრ: და
დარიალამნით გამოიქსანნა ოვრნი ვ~რ რ~ცლი რამი
ათარი და დარცნა დმანირ: და ენება ზატცსლირ ღერ
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ვლა ოვრ~თად ც~ ამირ მსლმ~ნ ვ~რ ცნა ვ~დ ცაზა
რთა ტომთა მირთა ზრაცავრ მოსვლინა ბსფარ
რ~ა დასტეორ უ~რთლი წსმედრ ცალილირ შერა და
წარვიდა ბსფა და ამირობდა წსმედ ცალილირ შე:
და გარდაჲდგინა ამირმ~ნ მან წსმედ და დაჲდგინა
ირე ღიცირ შე ნ~თერ~ვი წსმედირივე: და უორეპირკო
პოზი იქო გაბრიელ დონასრი შმა გაბრიელ უორეპირ
კოპოზირა: და წ~რვიდა ირე და მოვიდა რცვაჲ ამირა
აბრაწამჭ
da მოვიდა კ~დ ამირად ცალილირ შე წსმედ და სტრ
ორ ნებიერად დაიპქრა ქ~ი ერე უ~ქანა რომცითი უ~რთლი
და რანი: და წ~რვიდა ცალილირ შე და დადგა ამირად
კ~ცი რაკირ მონათგ~ნი რ~ცელით გაბლსც: ც~ გსარამ
შემ~ნ აღოტ კსრატ პალატირამ~ნ ღეიპქრა გაბ ლსც
და წარრცა რაბერშნეთად რ~ გ~დიდებსლ იქო გაბლ
სც და დაემორყილნერ გარდაბანელნი და წბრშ
ოდა აღოტ მამირ შმირ წსლრა მირრა შერა რსმბატ
რომეცთ მეტირარა შმარა გვარამირარაჭ ც~ გსარ
ამრ დაეპქრა ძავაცეთი თრიალეთი ტაღირი.
აბოცი და არტანი: და წბრშოდა რარკინოზთაჭ
ზოგძერ რშლირ გსარამ და ზოგძერ რარკინოზთაჭ
ც~ გსარამ გ~ნსქო უ~ქნანი შმათა თჳრთა: ადა
რნარერ და ბაგრატრ: და აბოცი გ~ნსქო ცოლირ

შმარა თჳრრა რომეცთა მეტერაჭ
მ~რ ჟ~მრა გ~მოვიდა ატცაზთა მეტე შმა თევდო
რერი და დემეტრერი შე ლეონირი. დაიპქრა უართ
ლი და დასტევა ერირთავად ყიცარ შე დემეტრ
ერიჭ და ვ~რ გარდაიცვალა გ~ი ატცაზთა მეტე
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დარყა შე დემეტრერი მცირე რ~ლრა ერუსა ბაგრატჭ
რ~ი იცნობებირ ეურორია უმნილობით: და ცოლმან გ~ი
მეტირმან მოკლა ტინინე შე დემეტრერი ერირთ~ვი ყიც
ირა:ღთააგდერ ბაგრატ ზფსარა. ც~ ფ~ნ გ~ნარინა
იგი და მიიწია კორტანტინე პოლედ და მოწგსარა
მეტემ~ნ იოვანემ შერა თჳრრა ადარნარერ ა
რსლი გსარამ აღოტირ შირა: და მოკსდა იოვანე
მეტე ატცაზთა და მეტობდა მირ წილ შე მირი ადა
რნარე : ღეიპქრა ლიპარიტ უ~ქანანი თრიალ
ეთირანი აფაგო ციცე კლდე კართა იპატრონა და
ვით ბაგრატირ შე: ც~ ნარრ შე გსარამირა და გს
რგენ იქ~ნერ ატცაზთა კერშჭ
ც~ დ~ვთ და ლპარიტ სღსელდერ რომცთა და იბრ
შოდერ რომეცნი და ატცაზნი უართლრა ზ~ა: მ~რ ჟ~რა
მონაზონ იუმნა გსარამჭ და ვ~რ მოკსდა კაცთა
უორ ეპირკოპოზი გაბრიელ დონასრი დაძდა უ
ორ ეპირკოპოზად ტადლა არევ მანელი კ~ცი ბრ
რშენი და რაუმირ მეცნიერი: მ~რ ჟ~რა მოიტქსა ნა
რრ შემან გსარამირამ~ნ დავით შე ბაგრატირი მა
მირ შმირ წსლი მირი და მოკლა იგი: ც~ ნარრრ ღეი
კბერ მტრად რომეცნი ლიპარიტ და უ~რთველნი და
აღოტ შმა დ~ვთირი და მ~თთან რარკინოზნი: და ღეი
ნერ ნარრრ და გაჲუციერ და მოცსნერ ციცენი. და
წავიდა რაბერშნეთრ წ~ე ბერშენთა მეტირა და
მოკსდა გსრამ შე აღოტირი. და დამარცერ ოპიზარ
მორედ მირგ~ნ აფღენებ~ლრაჭ ც~ ბაგრატ შე დემეტრე
ატცაზთა მეტირა ღერრსლ იქო რაბერშნეთად კორ
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ტანტინე პოლედ და მორცა ბერშენთა მეტემან ლა
ღუარი და გ~მოგზავნა ზფვით და ნავით ღემოვიდა
ატცაზეთად მოკლა ადარნარე შე ი~ერი დაიპქრა ა
ტცაზეთი ც~ ყ~ნ პ~ლრ~ვე რიტქ~არა ზ~ა მოვიდეთ ფ~ნ ოდერ წ~რ
სმ~რთა ბაგრატრ აღოტ კსრ~ტ პალ~ტირ შერა ჴელმწიტება მ~თიჭ
da იქ~ნერ შენი სცსცერირა მირ შმირა მ~თირა აღოტირ შირა
ადარნარენი რ~მნი გსრგენ რ~ი იგი დფეთა რიბერირა მ
ირირ~ვე კსრატ პალატად დარვერ და შმანი მირნი აღოტ
კეკელიაჲ და რსმბატ არტანსძელი რ~ი ჴ~ლმწიტო
ბარა მირრა დარვერ ანთიპატორ პატრიაუად: და შენი ბა
გრატ კსრატ პალატირ~ნი რამნი დ~თ რ~ი ღ~დ მ~მირა თჳრირა
დარვერ კსრატ პალატად ადარნარე და აღოტ და შენი
სმრწამერირა აღოტირ შირა გსარამირი ორნი ნარრა და აღოტ
აღოტ კეკელიაჲ შე ადარნარერი გარდაიცვალა უ~კნრა ´~z:
და დასტევა გსრგენ რ~ი ღ~დ კსრატ პალატად დარვ
ერ და რსმბატ არტანსძელი: გარდაიცვალა აღოტ
შე მამტალი გსარამირა სწინარერ მ~მმირა თჳრირა უ~კნრა ´~t

არა დასტევა შეჭ გარდაიცვალა ადარნარე შე
ბაგრატ კსრატ პალატირაჭ უ~კნრაჭ ჟ~დჭ რიცოცცლერ
ავე მ~მირა თჳრირარა და არა დასტევა ღვილი და მამა მი
რი ბაგრატ კსრატ პალატი შე აღოტ კსრატ პალ
ატირა გარდაიცვალა უ~კნრა ჟ~ვ: და დასტევნა შ
ენი დ~თ რ~ლი ღ~დ მირრა კსრატ პალატ ქვერ და მ
ოიკლა იგი ჴ~ლითა მირ შმირწსლირა თჳრირა ნარ
რა გსარამირ შირითა რიცოცცლერ~ვე გსარამირა
რა: უ~კნრა რ~აჭ ც~ გსარამ მამტალი მ~მირ შმაჲ მირი
მამა ნარრერი სბრალო იქო რირცლირგ~ნ დ~თ კსრ~ტ
პალატირათა და დასტევა ამან დ~თ მოკლსლმ~ნ შე
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შე მცირე ადარნარე.მოსწიტებელი წარაკითა:
ც~ ნარრ მკსლელი ივლტოდა რ~მეტორა კორტანტ
ინეპოლედ და იქო მსნ მრ~ვლ წელიჭ
da ამირრა ღ~დ დარვერ გსრგენ შე ადარნარერი კს
ლატ პალატად დიდირა აღოტ კსრატ პალატირა
შირაჭ გარდაიცვალა გსარამ მამტალი შე ა
ღოტ დიდირა მამაჲ ნარრირი: უ~კნრა რ~ბ
dა გ~რდაიცვალა აღოტ შე ბაგრ~ტ კსრ~ტ პალ~ტირა უ~კნრა რ~ე:
dა ამირრა ღ~დ გ~მოვიდა ნარრ რ~მეტოთ და მოვიდა ატცა
ზეთრ და იქო მ~ღინ ატცაზთა მეტე ბაგრატ დირ შე
ნარრერი და ღერწია მ~ნ დიდითა ლ~ღურითა მეტემან ა
ტცაზთამ~ნ და მსნით გარდამოვიდა ნარრ რამცცერ და
ღეკრიბა რცვაცა ლაღუარი სრიცცვი. ც~ ადარნარე შე
მოკლსლირა კსრატ პალატირა გ~ნვიდა ბრშოლად მირრა
და მიწქვა მირ თ~ა ღეწევნად ადარნარერ გსრგენირ კს
რატ პალატი და ღვილნი მირნი და ქვერ ბრშოლაჲ და ო
მი დიდი ნარრარ ზ~ა. და ღეეწია ფ~ი მცირეთა ამათ ადა
რნარერ კერშთა და რშლერ ნარრარ. მეოტ იუმნერ და
ღეიპქრერ და მოკლერ ნარრა ჴევრა ღ~ა რამცცირარა რო
ტელრა რ~ლრა ეწოდებირ არპინშა: უ~კნრა r~eჭ და არა
დასღთა ღვილი ნარრარ და აფიჴოცა რ~ჴრენებელი მირიჭ
aდარნარე შე დ~თ კსრატ პალატირა დარსერ უ~რთველ
თა მეტედ მირ მოკლსლირა: ამან ადარნარე შემან
დ~თ მოკლსლმ~ნ აფაღენა ბანა ჴ~ლითა კვირიკე ბა
ნელირათა რ~ი იგი უმნა პ~ლ ეპირკოპოზ ბანელ: და
მამტალი რსმბატ არტანსძელი შე ადარნარერი ში
რა აღოტ დიდირა გარდაიცვალა: უ~კნრა r~tჭ და და
სტევნა შენი ორნი ბაგრატ მამტალი და დ~თ მამტალი
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და რიცოცცლერ~ვე ღ~ა რსმბატ არტანსძელირარა ოდერ ნარრ
მოიკლა უ~ქანაჲ მირი რ~ცათა მთ~ვართა ღეიპქრერჭ
x~ გსრგენ კსრ~ტ პალატი წარვიდა ტაოთ კალმაცით.
მამსლით თჳრით ცც~ბდ ღავღეთრ და არტანრ: და მირრა
ღ~დ ღეიმტერნერ სრთიერთარ და ღეკრბნერ ლ~ღუარი ერთ

მ~ნერთრა ზ~ა ერთ კერშო გსრგენ კსრატ პალა
ტმ~ნ და ერთა მირთა. მეორე კერშორა ადარნარე უ~რთ
ველთა მეტემ~ნ და ბაგრატ არტანსძელმ~ნ. მოვიდერ
ერენი ჴევრა არტანირარა რ~ტელრა მგლინ~ვრა და წ
ბრშოდერ ერთმანეთრ და მეოტ იუმნნერ გსრგენ კ
სრატ პალატი წქლერ და ღეიპქრერ და მოკსდა წქ
ლსლებირა მირგ~ნ გსრგენ კსრატ პალატი შე ადარ
ნარერი შირა აღოტ დიდირა: უ~კნრა რ~ი~აჭ და დასტევნა
ორნი შენი ადარნარე და აღოტ რ~იცა ღ~დ ერირთ~ვთ ერი
რთავად დარსერ. ღ~დ გსრგენ მ~მირა თ~რირა კსრატ პალა
ტირა გარდაიცვალა უკ~ნრა r~i~vჭ და დასტევნა შენი
ორნი მცირენი დ ~თ ერირთ~ვთ ერირთ~ვი და გსრგენ რ~ი ღ~დ
მერმე დიდი ერირთ~ვთ ერირთ~ვი იქო. და გ~რდაიცვალა
ბაგრატ მამტალი არტანსძელი შე რსმბატირი: უკ~ნრა r~±~t
თსერა აპრილრა :±~: დფერა აფვრებარა: და დასტევნა
შენი ოთცნი ადარნარე. რ~ი იგი მონაზონ იუმნა და ბარილი
რ~ცელ იდვა გსრგენ ერირთ~ვი აღოტ და დ~თ გარდაიცვალა დ~თ
ერირთ~ვი შე ბაგრატ არტანსძელირა მამტალირა ადარნ
არერ შირა გსრგენ კსრატ პალატირა შმაჲ დიდირა გსრგ
ენირა: უკ~ნრა რ~±~ Éჭ და არა დასტევა ღვილი აღოტ ერ
ირთ~ვთ ერირთ~ვმ~ნ შემ~ნ გსრგენ კსრატ პალ~ტირმ~ნ რ~ლ
რა ეწოდა კსცი აფაღენა ტბეთი ღავღეთრ და გ~ნარრსლა იგი
ქ~ითა გ~ნგებითა და დარსა პ~ლ ეპირკოპოზ~დ რ~ნატრ~ლი რტეტ~ნე
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სწქებითა რ~ლირა წ~ირათა და გ~რდაიცვალა ერე აღოტ
კსცი: უ~კნრა r~l~É და არაჲ ერსა ღვილიჭ და ამირრა ღ~დ გსრ
გენ შმირ წსლი მირი შე ადარნარერი დარვერ ერირთ~ვთ ერირ
თ~ვადჭ გ~რდაიცვალა დ~თ შე ბაგრ~ტ არტანსძელირაჭ უ~კნრა
r~m~bჭ და დასტევა შე მსცელრა ღ~ა ცოლირა თჳრირარა რ~ლრა ე
წოდებოდა ბაგრატჭ გარდაიცვალა ადარნარე უ~რთვ~ლ
თა მეტე შე დ~თ მოკლსლირა: უ~კნრა r~m~gჭ და დასტევ
ნა შენი ოთცნი დ~თ რ~ი ღ~დ მ~მირა თ~რირა უ~რთვ~ლთ მეტე
იუმნა აღოტ კსრ~ტ პალატი და ბაგრატ მაგირტრორი და რსმბატ
რ~ი შმათა ღ~დ კსრ~ტ პალატ~დ დარვერ გ~რდაიცვ~ლა გსრგენ
ერირთ~ვი შე ბაგრატ არტანსძელირა: უ~კნრა r~m~gჭ მ~რვე
წელრა ღ~ა რ~ლრა ღ~ა უ~რთველთა მეტე ადარნ~რე მიიცვ~ლა.
და დასტევა ამან შე მსცელრა ღ~ა ცოლირა თჳრირარა რ~ლ
რა ეწოდა გრგენვე რ~ცელი მ~მირა თჳრირაჭ გარდაიცვალა
დ~თ უ~რთველთა მეტე შე ადარნარე მეტირა: უ~კნრა r~n~zჭ და
არა ერსა შეჭ გარდაიცვალა აღოტ შე ბაგრ~ტ არტ
ანსძელირა უ~კნრა r~n~t თვერა ივნირრა და არა ერსა
შე: გ~რდაიცვ~ლა გსრგენ დიდი ერირთ~ვთ ერირთ~ვი შე
ადარნარერი რ~ნ სმეტერნი რიმჴნენი და ბრშოლანი უმნა
ვ~ა მ~მათა მირთარა. და დაიმორყილნა ქ~ნი გ~რემორნი:
უ~კნრა r~Y~aჭ თვერა ტებერვ~ლრა :i~d : არა ერსა შე
გ~რდაიცვ~ლა მამტალი დ~თ შე რსმბატ ართანსძ
ელირა მონაზონობარა ღ~ა: უ~კნრა r~Y~g: თვერა ტებერვა
ლრა :±დასტევა შე თ~რი რსმბატ რ~ლიცა იგი დარ
სერ ერირთავთ ერირთავადჭ გარდაიცვალა
ბაგრატ მაგირტრორი შე ადარნარე უ~რთველთა
მეტირა: უ~კნრა r~Y~e: თვერა მ~რტრა და დასტევა შე
თ~რი ადარნარე რ~ი ღ~დ მამირა თვირირა მაგირტრორი იუმნა
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და ღ~დ მამირ შმათა კ~რატ პალატი იუმნა მ~რვე წელრა
ბაგრატ მაგირტრორირ გარდაცვალებირარა ბარილი მ
ონაზონი კლარძი გ~რდაიცვალა შე ბაგრატ მამტლ
ირა: გარდაიცვალა აღოტ კსრატ პალატი შე ა
დარნარე უ~რთველთა მეტირა: უ~კნრა r~~o~d და არა
ერსა ღვილი და ამარვე წელრა აღოტ შე რსმბა
ტირი გ~რდაიცვალა და არა ერსა შეჭ და ღ~დ აღოტ
კსრატ პალატირა შმა მირი დარვერ კსრ~ტ პალატ~დ
რსმბატ. და ერე რსმბატ კსრატ პალ~ტი შე ადარ
ნარე უ~რთველთა უ~რთველთა მეტირა გ~რდაიც
ვალა: უ~კნრა r~o~Éჭ და დასტევნა შენი ორნიჭ
ბაგრატ ერირთ~ვთ ერირთ~ვი რ~ი უ~რთველთა მე
ტედ დარვერ რეგსენი: და ადარნარე კსრატ პა
ლატი. გარდაიცვალა შე ბაგრატ მაგირტრორირაჭ
უ~კნრა r~´~a რ~ი ერე შეთა ღეიპქრერ და მონაზონ
უმნერ. მოკსდა სნებლიეთ ტიყჳთა მორილ და
დასტევნა შენი ბაგრატ და დ~თ ერირთ~ვთ ერირ
თ~ვი : ერე ბაგრატ ერირთ~ვთ ერირთ~ვი შე ადა
რნარე კსრატ პალატირა გარდაიცვალა : უ~კნრა
r~´~vჭ ც~ შმა მირი დ~თ კსრატ პალატი იუმნა დიდად
გ~რდაიცვალა გსრგენ შე გსრგენირ შირ ბაგ
რატ მამტლირა: უ~კნრა r~´~É: გარდაიცვალა ა
დარნარე შე რსმბატ კსრატ პალატირა შმა ბ
აგრატ რეგვენირა: უ~კნრა s~gჭ და და შე მცირე დ~თ
დასტევა: გ~რდაიცვალა რსმბატ ერირთ~ვთ ე
რირთ~ვი კ~ცი მ~რთლი შე დ~თ მამტლირა არტან
სძელი: უ~კნრა s~É: და დასტევნა შენი ორნი
დ~თ და ბაგრ~ტ და ღ~დ მიცვალებირა მირირა დფერა
მეორმოცერა გარდაიცვალა შე მირი ბაგრატ და დასტე
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ვნა შენი ორნი რსმბატ და გსრგენჭ გარდაიცვალა რსმბატ შე ბაგრატ
რეგსნირა უ~რთველთა მეტირა: უ~კნრა s~i~bჭ და არა ერვა ღვილი: გ~რდაიცვალა
დ~თ შე რსმბატ ერირთ~ვთ ერირთ~ვირა კ~ცი მ~რთლიჭ და გ~რდაიცვ~ლა ბაგრ~ტ
რეგსენი უ~რთველთა მეტე შე კ~ცლირა რსმბათ კსრ~ტ პალატირა: უ~კნრა s~id
და დატევა შე თ~რი სცსცერი გსრგენ რ~ლრა სწოდერ მეტეთ მეტე და
გ~რგნ~რ ერვა ბაგრატ დედით ატცაზთა მეტერა დირწსლი დემეტრერი და თევდორირი
ვ~ე გ~რგენირ გამეტებამდე ერე ბაგრატ მეტე იუმნა ატცაზეთრ და ამირთ~რ
გსრგენრ მეტედ მეტობაჲ ეწოდა ც~ ყ~ნ პ~ლრვე რიტქ~რა ზ~ა მოვიდეთ ც~
ბაგრ~ტ შე დემეტრერი ატც~ზთა მეტირა ღერრ~ლ რ~ბერშნეთად კონრტ~ნტი
ნე პოლედ და მორცა ბერშენთა მეტემ~ნ ლ~ღუარი და გ~მოგზ~ვნა ზფ
ვით და ნ~ვითა ღემოვიდა ატცაზეთად მოკლა ადარნერერ შე ი~ერი და
იპქრა ატცაზეთიჭ
mეტე ბაგრ~ტ შე დემეტრე ატც~ზთ მეტირაჭ
x~ ამან მეტემ~ნ ბაგრ~ტ მეტემ~ნ ღეირთო ცოლი ადარნარერი ცოლ~დ არსლი გსრ~მირ
და გ~მოიქვანა ბაგრ~ტ ატც~ზთა მეტემ~ნ ნარრ ცოლირ შმა მირი რ~ბერშნე
თით და მირცა ლ~ღუარი. ც~ ნარრ ღეიპქრა რ~მნი ციცენი ოშრჴერ ძ~ირ
ციცე და ლომრიანთა გსარამირივე აფღენებ~ლიჭ მოვიდერ გსრგენ და ადარნარე
შე დ~თირი რომეცთა ღეიბნერ მტკსარრა ზ~ა იშლივნერ ატც~ზნი ნარრ
და ბაქ~თარ მთვ~რი ოვრი და ერირთ~ვი ატცაზთა: ც~ ტადლა უორეპირკოპოზი გ~ნ

შლ~რდა და დაიმორყილნა გ~რდაბანელნიჭ და ღ~დ მირრა დაძდა კსირიკე უორეპირკოპოზ~დ და
დაიპქრობდერ უ~რთლრ აზნ~სრნიჭ მ~რ ჟ~ა გ~მოვიდა კორტ~ნტი ატც~ზთა მეტე და
იპქრა უ~რთლი და ემტერა რ~მეცთა მეტე ტიეზერაკ~ლი და გ~მოილაღურა რპითა დიდითა
მოადგა ო~ირციცერა და მოიფერ პალან კსრდანი აფმოაგერ ზემო კ~რშო და წარიფერ ციცე
ჴერჴითა
ც~ კ~დ იზ~ცნერ რსმბ~ტ და კორტ~ნტინე და სკსმორცა ო~ირ ციცე და ქ~ი უ~რთლიჭ ც~
ამირრა ღ~დ მოვიდა
ამირა აგარიანი რ~ცელით აბსლ კარიმ შე აბსრ~ძირი არ~ბელი რ~ი გ~მოეგზავნა ამირ
მსმნრა რპითა დიდითა და სრიცცვითა რ~ლთა არა იტევდა უ~ქანა: და მოვიდა პ~დ რომცითრ
და მორრა ქ~ი რომცითი რივნეთი ვაეშორი და არტსრაგ~ნი. და რსმბ~ტ რ~მეცთა მეტემ~ნ
ვერ დაიდგნა ზარირა მირიგ~ნ და წ~რმოვიდა მსნით მეოტ~ბით და მ~რთა მთათა
ატცაზეთირათა
და მსნ იქ~ტებოდა: და მოვიდა აბს რ~ძირ შე ტტილირრ და მ~რ ჟ~რა ამირა იქო ძატარ შე
ალირი. მოვიდა და მოადგა სძ~რმორ. ღიგ~ნ დგერ რ~მარი ოდენ კ~ცნი და წბრშოდერ მრა
ვ~ლთა დფ~თა. და ვ~რ იც~ლერ რ~ ვერ დასდგმიდერ დააგდერ ფ~მით და გარდაიცვეწნერ
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იცვეწნერ რ~ნი მე წარვიდერ და რ~ლთა მე ეწივნერ და
დაჴოცნერ ვ~ა ცნერ ბოჩორმელთა ციცოვანთა წ
აფება სძარმირა დაჲგდერ ციცე და გ~რდამოიც
სეწნერ ც~ რჟ~რ მოვიდერ პოვერ იგი სკაცსრი და თუ~ერ
რ~ი ბაკი იქო მ~რ ღ~ა ტიცცლად ღეგვებნერ და რ~ი ციც
ეა იგი სკაცსრად დასგდიათ: აფიფერ ბოჩორმა
ცა და დაიჩირერ ციცედვე და სძარმირ ზფსდენი დაჲ
რფვივნერჭ
x~ კვირიკე უორეპირკოპოზმ~ნ ვ~რ იცილა რ~ლ არაჲ
იქო ფონენი მირი მიენდო ტიცითა მივიდა და ნაცა:
და წკითცა მ~ნ ვინ გაწვია აუა მორვლვაჲ და
სთცრა მაწვია დედამ~ნ ყ~მმ~ნ და თუ~ა არა ვატკი
ვნო გ~ლი ერთირა ღემცედვარრა და ღესქსარდა
რიკეთირა მირირათ~რ და გ~ნსტევა გარნა ბოჩორმა
თვით დაიჩირაჭ
¸~დ ამირრა ღემოვიდა უ~რთლად და მოაოჴრა უ~რ
თლი და ვ~ე იგი ღემოვიდოდა მოარფვივნერ ზფს
დენი ო~ირ ციცირ~ნი რ~ლ არაჲ დაიმჩირონ: ღევიდა მსნ
ით რამცცერ და მოაოჴრა რამცცე და ძავაცეთი: რ~
მოადგა ციცერა თმოგვირარა და ვ~რ იცილა რიმტკი
ცე მირი და რიმ~გრე აფიქარა მსნით და მოვიდა ქველრ
და მოადგა გ~რე და სწქო ბრშოლად იქო მსნ ღიგა
ჩაბსკი ერთი რ~ცელით გობრონ ებრშოდა ღიგ
ნით გ~მოფმართ დფეთა ქ~თა მოქსართა თ~რთა თ~ა
და ვ~რ წ~რიფერ ციცე იგი ღეიპქრერ წ~დაჲ გობრ
ონ და აწამერ რ~ლირა წამებაჲ მირი ვრცელად აფ
წერა წ~დამ~ნ მამამ~ნ ყ~ნმ~ნ რტეტანე მტბევარმან
ეპირკოპოზმ~ნ: აფიქარა მსნით და წ~რვიდა დვინად
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უ~ლუდ ც~ მსნ მოვიდერ და სთცრერ ვ~დ რსმბატ მეტე
ღევიდა ციცერა კაპოეტირარა და მრწრ~ტლ აფიქა
რა და მისმცნო ლაღუარრა თჳრრა რ~ა ქ~ი კ~ცი
რ~ი პოონ ცოცც~ლი გ~მოიქსანონ მ~რ წ~ეჭ

mოვიდა და მოადგა ციცერა კაპ~ეტირარა და ციც
ოვანთა დედა წსლი რ~ლი პოვერ გ~რეგნით და
იპქრა ჴ~ლთა და ამირთ~რ გ~მორცერ ციცე ღეიპქ
რერ რსმბატ წ~რიქსანერ დვინრ ყამოწკიდა შელ
რა და მოკსდაჭ
¸~დ ამირრა ვ~რ გარდაჴდერ წელნი რაოდენნი მე.
და მოეღენა უ~ქნა მ~ღნ სჴმო კვირიკე უორეპირკ
ოპოზმან კორტანტინე ატცაზთა მეტერა ყავიდერ
წერეთად და მოადგერ ციცერა ვეჟინირ~რა ატცა
ზთა მეტე მოადგა ზ~ა კერშო. და კვირიკე უვე
მოთ და ვ~რ მირწსრერ წაფებად მ~ღინ ადარნარე
პატრიკი მოვიდა და პარარკევირ ძ~ა მისპქრა
ზავირ პირი მორცა ატცაზთა მეტერა არიღი გა
ვაზნი და კვირიკერ ორჩობი ვ~რ დაიზავნერ და
ღეიუცერ მ~ღნ მოვიდა კორტანტინე ატცაზთა მეტე ილო
ცა ალავერდრ წ~რა გ~ირ წ~ე და ღემორა ცატი მირი
ოუროთაჭ
x~ ლაღუარი მირი სტრორი წარავლინა გზარა გ
არერა და ტ~დ პ~ტივრცა კვირიკე უორეპირკოპოზ
მან წ~რვიდა უ~ქნად თვირადჭ
ღ~დ მცირედთა დფეთა გ~რდაიცვალა კორტანტინე
ატცაზთა მეტე და იღლებოდა უ~ქანაჲ ატცაზეთირა
ჟ~მ რაოდენმე: რ~ ერცნერ შენი ორნი კორტანტინე მე
ტერა ერთი სცსცერი და მეორე რ~ი სღვა ცოლმ~ნ
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სმრწემერი სცსცერრა ერუსა გ~ი და სმრწამერრა ბა
გრატ და იქო მ~თ ღ~რ ბრშოლა ტიცცელი რ~ი თჳთო
ესლად წპოო ცც~რბარა მ~თრაჭ ც~ ერე ბაგრატ
რიშე იქო გსრგენ ერირთ~ვთ ერირთ~ვირა სღველ
და გსრგენ ქ~ითა შ~ლითა მირითა ვ~ე არა მიიცვა
ლა ბაგრატ არა იქო მღჳდობაჲ ღ~დ რიკ~დილირა მ
ირირა მიიფო რრ~ლობით მეტობაჲ ატცაზთა გ~ი
მეტემ~ნჭ იქო იგი რრ~ლი ქ~ითა რიკეთითა რიმჴნითა
და აცოვნებითა ფ~ირ მოქსარე იქო სმეტერ ქ~თა
მაღენებ~ლი ეკლერიათა მოწქ~ლე გლ~ცკთა სცვი
და მდაბალი. და ქ~ითა კ~თლთა და რ~თნო~ბითა რრ
სლი ამან განაგნა და გ~ნაწქსნა ქ~ნი რ~უმენი
კ~თლნი მ~მსლრა რ~მეტორა თჳრირა აფაღენა რ~ქ
დარი ჩქონდიდირ ღეუმნა რაეპირკოპოზოდ და გ~ნ
აღვენა იგი ნ~წილთა რიმრავ~ლითა წ~დათა მარ
ტვილთათაჭ
m~რ ჟ~რა გარდაიცვალა კვირიკე უორ ეპირკოპოზი
და დაძდა უორ ეპირკოპოზად ტადლა შე კვირიკ
ერი: ამან აფაგო ციცე ლოწობანთაჭ ამ~რვე
ჟ~ა მოვიდერ რარკინოზნი რ~ლთა სჴმობენ რაძო
ბით და მოტქსენერ კ~ცეთი. და დაწვერ ძ~ი მცცეთა და ღე
იუცერ და წ~რვიდერ და წ~რიტანერ თ~ა ძ~ი პ~ტიორანი
დაჩრილი და ღეედვათ რნება მსცლირა და გ~ლირ
ჴ~აჲ ქვერ რ~ლ ძ~ირგ~ნ ევნოთ ღეკრიბნერ ნაწილ
ნი და წ~რმორცნერ ძ~ა ყაკრიბნერ ნაწილნი იგი ბსდე

რა ღ~ა და აფმართერ ადგილრ~ვე თვირრაჭ და
წერეთრვე მეტობამდე იღცანიკირრა პ~ლნი ქ~ნი
იქ~ნერ მწვალებელნი: ც~ იღცანიკ დირ წსლი იქო
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გსრგენ ერირთავთ ერირთავირა და დედამ~ნ მირმან
მოაუცივნა მართლ მადიდებლად დინარ დედოტ~ლმან:
და რალართა დაეპქრა მ~ღინ ბარდავი და ადარ
ბადაგანიჭ ც~ გ~ი ატცაზთა მეტემ მირცა უ~რთლი
შერა თ~რრა სცსცერრა კორტანტინერ
mეორმეოცე და ა~ერთე მეტე უართლირა კორტანტი
ნე შე ატცაზთა მეტირაჭ
da ვ~რ დაქო მ წელიწ~დი იწქო მტერობად მა
მირა თჳრირა და შებნად მეტობარა და ვ~რ გ~მოც
ცადნა რ~უმენი მირნი ღედგა იგი ო~ირ ციცერ და ღესდგერ
თ~ა ტბელნი. და რცვ~ნი მრ~ვლი აზნასრნი: ც~ გ~ი მე
ტემ ვ~რ დაიჲდარტსრა გ~ნდგომაჲ შირა თჳრირა. და
გ~მოილაღურა ქ~ითა შ~ლითა თ~რითა და მოიქვა
ნნა ტაოელნი მეტენი და ტადლა უორეპირკოპ
ოზიცა და მოადგერ ო~ირ ციცერ და წბრშოდერ მრ~ვა
ლთა დფეთა და ვეფარარ ავნებდერ ციცერა რ~ლ
მრ~ვლად დგერ ღიგნით ზოგრა დფერა ღეიბნიან ცცე
ნითა და ზოგრა დფერა უსეითნიჭ
m~ღინ გ~ი მეტემ~ნ აბირნა აზნასრნი რაზვერელნი
ერრეთ რ~ცედ გ~მოვედ ყ~ნ წარგიქსანოთ ატცა
ზეთად ღ~ნ დაძდე მსნ მეტედ და მ~მა ღ~ნი დარყერ გ~რე
გნით: ც~ მან დაიძერა და მოენდო გარნა აზნა
სრნი იგი რ~ნი სდგერ თ~ა სღლიდერ რ~უმერა ამარ
და მან არა ირმინა მ~თი და გ~მოვიდა ფამე ტივითა მ
ტკსარრა და ვ~რ გ~ნეწსრა პირრა მტკსრირ
არა ვერფარა დაითმინერ და მიეტევნერ ღეპქრო
ბად. და ვ~რ იგრშნა ზაკსლებაჲ მ~თი ღეაუ
ცივნა ტივნი გ~რე რ~ამცა ღევიდერ ციცერ~ვე ვერფ~რა
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დაიმორყილნერ ტივნი და ყაწჴდერ ადგილრა რადა ტ
ივნი g დადგებოდერჭ
¸ეიუმნა ჴმაჲ გ~მოვიდა მეტე და ქ~ი ლაღუარი
და დაცვერ ციცირა გ~რეღემო და რჟ~რ გ~ნთენდა იწქერ შ
ებნა: ც~ იგი გ~მორრსლ იქო წქლით და ღერრ~ლ იქო
ნაპრალრა კლდირარა და მსნ დამალსლ იქო.
პოვა იგი კ~ცმ~ნ ვინმე სნდომან ღეიპქრერ და მოგ
სარერ მეტერა და გააპატიძა ბორ~ტად: პ~ლდ თ~ლნი
დარწსნერ და მერმე გამოქსერერ და მოკსდაჭ
x~ აზნასრნი რ~ნი დგერ ციცერა ღ~ა მინდობით გ~მოიქვ
ანნერ და ტბელნი გ~ნსტევნა მღჳდობით გაგზა
ვნნა და იგ~ნი წ~რვიდერ არტსრაგანრ გარდაიცვა
ლა კაცთა უორეპირკოპოზი ტადლა და დაძდა

უორეპირკოპოზად კვირიკეჭ
aმირა ღ~დ გადგერ აზნასრნი გარდაბანელნი იწქერ
ზრ~ცვად გ~ი მეტირა. გამოილაღურა გ~ი მეტემ~ნ ყა
ვიდა კ~ცეთად მორწვა და არწქსიდნა და წ~რვიდა
თჳრადვე უ~ქანად: კ~დ დადგა ატენრ და შე მირი ლე
ონ იქო ერირთავად უ~რთლირა და ასწქა ქ~ა ლ
ღუართა თ~რრა კ~დ ღთარვლად კ~ცეთად ვ~რ ცნა
კვირიკე რ~ლ ვერ დასდგმიდა წინა აფდგომად და
მოვიდა მ~თ წ~ე და კ~დ ენება გაპარვა ზაკვით
ღეიპქრა ჴ~ლთა და წ~რვიდა კ~ცეთად რ~ამც დედაწ
სლი მირი აკრიბა ჴ~ლთა რ~ აცნობერ აზნასრ
თა უართლირათა და გარდაეცსეწნერ:
mოერთო ღსრტა შმა კვირიკე უორეპირკოპოზირა
გ~ი მეტერა: და მოსტანა თ~ა ციცე მირი სძარმო.
დაესტლნერ რცვათაცა ციცეთა კ~ცეთირათა თ
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ჳნიერ რამთა ციცეთა ნაცჩევანირა ბოჩორმირა და
ლოწობანთარა: ლოწობანნი წუონდერ ი~ე არიღირ შე
რა და გამ~გრდა ღიგან გაწირა პატრონი ასგერ
ღსრირ ციცე და დასქენნერ ღიგან ლაღუარნი: და ციცე
მარანირა წუონდა მ~ღინ ცაცსარ არღირ შერა შმა
რავე ივანერრა ლამოდა მრგ~ვრად შმირა თჳრირა
მკლავითა დაჩირვარა. მივიდა მეტე სბრშანა ღე
ბმა ლაღუართა: ც~ მ~თ წ~რიფერ ჴერჴითა და ცაცსა
მოიქსანერ ღეპქრობილი წ~ე მეტირა და მეტემ~ნ წარრცა
პქრობილად ძიუეთრჭ ციცე ნაცჩევანირა წუონდა
ტადლარ შერა კვირიკერრა და იგიცა გამაგრდა ღიგ~ნ
ვ~რ იცილა კვირიკე უორეპირკოპოზმან რ~ არფარა
იქო ფონე მირი. ითცოვა რიმტკიცე ცოცცლებით გა
გზავნირა და დასლოცა კ~ცეთი გ~ირ მეტერაჭ
ც~ ლეონ შე მეტირა არაჲ ლამოდა გ~ნტევებარა
კვირიკერ~რაჭ რ~ არცა პ~ლ ღეპქრობარა იქო ნება
მირი გარნა არა სრმინა მამამ~ნ მირმ~ნ და კვირ
იკემ ერე პირი ითცოვა რ~ა მ~რ ზამთარრა არა ა
ფიფონ ციცე ბოჩორმირა და ღ~დ აფსრებირა წ~რვი
დერ და ნება რცერ: ამირთ~რ აფიფერ მირგ~ნ ციცე ნა
ცჩევანირა და ღვილი ერთი სმრწ~მერი დ~თ მშევ
ლად და გ~ნსტევერ დფერა ლამპრობარა. წ~რ
ვიდა მეტე ატცაზეთად და ღევიდა კვირიკე ბოჩო
რმარ ეკაზმოდა და ლამოდა ღ~დ აფსრ~ბირა წ~რრვლარა
m~ღინ ღეეზრ~ცნერ აზნასრნი უ~რთველნი და მ~თ თ~ა
კაცნი გოდერში მგდეორი მამა ქანყიელი დაყი
კორინთელი დაყი და ი~ე შმანი რცვილორელნი
რარა და გრიგოლი შმანი ტცვენელნი და მ~თ თ~ა ორმეოც
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და ათი აზნასრი რცვ~აჲ. და მიერთნერ კვირიკერ და
სწქერ ბრშოლად ციცეთა და მცირედთა დფეთა წ
არიცსნერ. და ციცენი ქ~ნი დაჲრფვივნერ ღსრირ ციცე
ლოწობანთა. და კ~დ ესტლა კვირიკე მამსლრა

თვირრა მოვიდერ და სთცრერ გ~ი მეტერა წაფება
კ~ცეთირა. და დასმშიმდა დიდად და აბრალა ქ~თა ვი
ნცა ვინ აწვია გაღვებაჲ კვირიკე უორეპირკოპ
ოზირა და ვ~რ ამარ ღ~ა გარდაჴდა ზამთარი კ~დ
გაგზავნა ლაღუარი თვირი და შე მირი ლეონ
სყინა წინამშფვრად: და მოვიდა და მოწვა კ~ც
ცეთი და მ~რვე ლ~ღურობარა ღ~ა მოართვერ წა
მბავი მიცვალებაჲ დიდირა და ფ~ირ მოქ~არირა გ~ი
მეტირა: მოსწოდა ლეონ კვირიკე უორეპირკოპ
ოზრა და ღეკრბერ ბაზალეთრ ტბირა პირრა თვითო
ცცენორნითა და ისბნერ დფე ერთი ვ~დირ გ~ნსცც
ადა მიცვალებაჲ მამირა თჳრირა და აწკიდა რიქ
სარ~ლი და სუადა შირა მირირა რიშობაჲ: და ვ~ა
ერმა ერე კვირიკერ გარდაჴდა ცცენირგ~ნ და თ~ქნირ
ცემით მოიკითცა და მირცა მ~დლი გ~ნიცარა ზავი და
რიქ~რლი და სტრორად პირი მზაცობირა: ღეიუცა
ლეონ და ესტლა მ~მსლრა და რ~მეტორა თ~რრა.
რ~ მ~ღინვე ღთავიდა ატცაზეთად და გ~ნადიდა ფ~ნ
მეტობაჲ მირი მგზავრად მამირა მირირა. იქო იგი
ცა ფ~ირ მოქ~რე და რ~ვრე ქ~ითა კ~თლითა: ამან
აფაღენა ეკლერია მოუვირა და ღ~უმნა რ~ქდრად რ
აეპირკოპოზოდ აკ~ცა და გ~ნარრსლა ქ~ითა გ~ნგებ
ითა: და ვ~რ ესტლა მ~მსლრა თ~რრა აფსრრ
სლა აფთუმაჲ თვირი კვირიკერ უორეპირკოპოზრა.
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და მირცა არსლი მირი ცოლ~დ შერა მირრაჭ
dა ღ~დ მცირედირა მოკსდა არსლი ლეონირა. კ~დ
იწქო მტერობად კვირიკერა და შებნად კ~ცეთირა
გაილაღურა რპითა დიდითა ყადგა არაგვირ პ
ირრა არწქსიდა მსცნარი ცერკი და ბაზალეთი:
და მ~რვე ლ~ღურობარა ღ~ა დარნესლდა და ღეიუცა
გ~რე და მოკსდაჭ
dა ღ~დ მირრა დაძდა დემეტრე მეტედ შმაჲ ლეონირი
ესტლა უართლრა და ვ~რ მოიწქო რ~მეტო
თჳრი გარდაჴდერ ამარ ღ~ა ჟ~მნი და იქო თევდ
ორი შმაჲ ამირი რაბერშნეთრ. სჴმერ კ~ცთა ვიე
თმე ამირ უ~ქნირათა რ~ა გ~რდამოვიდერ შმირა თ~რ
ირა ზ~ა რ~ რიცოცცლერ~ვე დიდირა გ~ი ატცაზთა მე
ტირარა გაგზავნერ ორნი ღვილნი რაბერშნეთრ
თევდორი და ბაგრატ რ~ა მსნ იზრდებოდიან ამ
ირთ~რ რ~ა ღ~დ რიკ~დილირა მირირა არა იქორ მ~თ ღ~რ ბრ
შოლა და ჴდომაჲჭ
gამოვიდა თევდორი რაბერშნეთით მოვიდა რამ
ცცერ და დადგა მარგირ და სჴმობდა მერცთა აზნ
ასრთა იკრებდა ლაღუართა და ლამოდა მკ
ლავითა აფებარა მ~მსლირა თჳრრაჭ
x~ დემეტრე მეტემ~ნ წ~რავლინა ლაღუარი თჳრი და
ერცნერ სგრშნესლ~დ და გაჲუციერ თევდო
რი და წ~რვიდა უართლრ და მიმართა ადარნარერ

შელელრა მთ~ვრრა და ღეიქსანერ იგი შამირ ციც
ერა და მსნით გ~მოფმართ ეშიებდა რ~უმერა თ~რრა:
მ~ღინ დემეტრე მეტემ~ნ მიგზავნა ლაღუარი თ~რი მ
ოადგერ ციცერა შამირარა და წბრშოდერ რ~მ თსჱ ოდენ
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და ციცით გ~მოფმართ ევნებოდათ ტ~დ და ვ~ა
მირჩირდა ციცოვანთა ითცოვერ ზავი და ტიცი
და რიმტკიცე რ~ა გ~ნსტეონ თეოდორი და წ~რ
ვიდერ მღჳდობით და მ~თ მიინდვერ იგი და გ~მოგ
ზ~ვნერ მღჳდობით: და წ~რვიდა წ~ე დ~ვთ კსრატ
პალატირა და მსნ დაქო წელიწ~დი ერთი და
კ~დ ერე წ~რმოვიდა ტაოთ და მოვიდა კ~ცეთადჭ
m~ღინ მოგზავნა მ~ციუ~ლი დემეტრე მეტემ~ნ თე
ვდორირ და კვირიკე უორეპირკოპორრა და წრ
უსა რაიდგ~ნ გ~მოვიდა შმა ყ~მი რაბერშნეთ
ით არაჲ დაილევირ ყ~ნ ღ~რ ბრშოლაჲ რიტ
ქ~თა კ~ცთათა და აწ ღსა მდგომლობითა ღ~ითა
მომანდევ შმა ყ~მი და ვიქვნეთ ორნივე რწ
ორად სტ~ლ მ~მსლირა ყ~ნირა ვ~ა ვიქვენით
სწინარერ მე და ლეონ და აფიფე ყ~მგ~ნ რიმტკიცე
და ღსა მდგომელნი და ღ~ნგ~ნ დიდად დავიმადლო
რ~უმე ერე: ვ~რ ცნა კვირიკე უორეპირკოპოზმ~ნ
რ~უმე ერე და რიტქ~აჲ მეტირა დემეტრერი მოიქვანა
თევდორი და აწვია მინდობაჲ მირი და ეტქო
და მე ვიქო მეშიებელი რირცლირა ღ~ნირა და თევ
დორი მიანდო შმარა თჳრრა და გაგზავნა მ~ღინ
წ~რიქსანერ იგი ტიცითა და რიმტკიცითა რ~ითა ე
ტსცნერ წ~ე რსეტრა ცც~ველრა კათალიკოზი მფ
დელთ მოშფვ~რნი და ქ~ნი დ~ბლნიჭ
dა ვ~რ მოვიდა თევდორი შმირა თჳრირა წ~ე და და
ქსნა დფენი მცირენი: ც~ დემეტრე დაემტერა და და
ივიწქა ღსამდგომლობაჲ ფ~ირა და ღემართა ტიც
თა გატეცარა ღეიპქრა თევდორი და დარწსნა თ~ლნი
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და ვ~რ იცილერ ერე მქოტთა მ~მსლირა მირირათა
შიება ქვერ შმირა მ~თირა რ~ლრა ერუსა ყალა
მეტე და ვერ ღესშლერ ამირი უმნა: რ~ დემე
ტრე მეტე იქო მჴნე და აცოვანი და რჟ~მრ
აფერრ~ლა დემეტრე მეტე იცილერ ქ~ლთა მკჳდ
რთა რ~ლ არფარა დარყა მკვიდრი ატცაზეთი
რა და უ~რთლირაჭ გ~მოიქვ~ნერ თევდორი და დარვერ
მეტედ: მ~ღინ მოვიდერ კ~ცნი და მოადგერ ო~ირ ციცერაჭ
dა იქო მ~რ ჟ~მთა ერირთ~ვი უ~რთლირა ი~ე მარ
სღირ შე კ~ცი შლ~რი და ერ მრ~ვლი ამან წ~რა
ვლინა მ~ციუ~ლი წ~ე დ~თ კსრატ პალატირა
აწვიერ რ~ა გ~მოილაღურორ შ~ლითა მირითა ა
ფიფორ უ~რთლი. ანს დაიმჩირორ თჳთ ანს
სბოშორ ბაგრატრ შერა გსრგენირრა არსლ
ირ წსლრა გ~ი ატცაზთ მეტირარა რ~ლრა ექოდა

დედსლად ატცაზეთი და უ~რთლი ერე ი~ე მა
რსღირ შე ეშიებდა მეტედ ბაგრატრჭ
dა ვ~ა მოირმინა დ~თ კსრატ პალატმ~ნ რიტქ~აჲ ი~ე
მარსღირ შირაჲ. წარმოემართა შ~ლითა თჳრით
და მოვიდა უ~რთლად და რჟ~რ ცნერ მორვლა მირი
კაცთა წ~რვიდერ ვ~ა მეოტნი და დასტევერ უ~რთლი
mოვიდა დ~თ კსრატ პალატი ყამოდგა უვა ჴ
სრელთა მოეგება წინა უ~რთლირა ერირთ~ვი
ი~ე მარსღირ შე აფიფო მირგ~ნ ო~ირ ციცე და მის
ბოშა ბაგრატრ და მამარა მირრა გსრგენ რ~ არა
ერვა ღვილი დ~თ კსრატ პალატრა. და ბაგრ~ტ
შე გსრგრნირი გაეზარდა ღვილად თვირად:
mეორმოცდა ორე მეტე უ~რთლირა და ატცაზეთირა მეორე
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bაგრატ გსრგენ ერირთ~ვთ ერირთ~ვირა ბაგრატოანიჭ
eრე დ~თ კსრაპალატი სმეტერ გ~ნდიდნა ქოველთა მეტე
თა ტაორთა: რ~ ამათ ჟ~მთა ღ~ა განსდგა მეტერა ბ
ერშენთარა რკლიარორი და ქ~ი ჴმელით კერში და
იპქრა მეტენი და დედოტ~ლი ღეწქსდესლ ქვნა უა
ლაურა ღ~ა დიდითა ჩირითა. ამარ რა ღინა იქ~ნერ გ~ნი
ზრაცერ კ~დ ყ~ნი ღემწე დ~თ კსრაპალატირგ~ნ კიდე
არა ვინ~რრ დაწერერ წიგნები ვედრ~ბირა და წ~რმო
გზავნერ უ~რთველი თორნიკე რ~ლ მქოტ იქო დიდრა
ლავრარა ღ~ა მთაწმიდირარა მონარტერრა დიდირა
ათანარერარა დ~თ კსრატ პალატირა თ~ა რ~ა ღე
მწე ექორ მ~თ იცილა რა ერე კსრატ პალატმ~ნ
ტ~დ გ~ნიცარა და წიგნები ბერშენთა მეტირა მიით
სალა და ქ~ივე რ~უმე თორნიკ გააცადა რ~ირა თ~რცა
გ~ნზრაცვა უმნერ და რ~ა ლ~ღუარნი წ~რგზ~ვნენ რაბ
ერშნეთრ და რპარალარად თორნიკე განაყინერ ც~ თ
ორნიკე კსრატ პალატირა და თავირი წიგნები ბერ
შენთა მეტეთა წ~ე წარრცა და ქ~ივე ნება კსრატ
პალატირა ასწქა და მ~ღინ მირცნერ მეტემ~ნ ბერშე
ნთამ~ნ ზემონი უ~ქნანი რ~ბერშნეთირ~ნი კსრატ პალ
ატრა რ~ა თ~ვირ რიცოცცლეღი აუვნდერ და აზნასრ
თა ღვილნი მზევლად ითცოვნა დავით კსრ~ტ
პალატირაგ~ნ და მირცა მშევლად ო~ირ წსლნი. და კ~დ
ითცოვნა ცოლირ შმათა მამირა ი~ერთა შე მირი ეტ
თვიმე მიგსარერ მეტერა ბერშენთარა. ერე რა
ცნა ი~ე სნდა თსარა სნებლიეთ თ~ვი თ~რი გ~მოაცცადა და რ~მესტოდ უ~ლუად აფვიდა და
ვინათგ~ნ მე
ტენი მეცნიერ იქ~ნერ აბსწარბირა რ~ლ იქო რ~მ~მ
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რი მამირა ი~ერი და ი~ერ დაცა ტ~დი რიქ~რლი აყვენ
ერ მირ ზ~ა და კთ~ლად მოიკითცერ. და ამირა ღ~დ გ~ნგრ
შობილად რიტქჳრ გება იუმნა ღ~რ ი~ერრა და რიმამრირა
მირირა ეტთვიმერთვირ რ~ არა ენება მოცემა მირი.
და ტ~დ აბრალა მ~რ ი~ე ვ~დ რა არრ ერე ნს სკ~ჱ

ღვილ არა გერცნერა თუ~ნ გ~რნა ერე ცცად არრ
რ~ლ მ~თ რწქალობდით ვ~ა ღვილთა და შე
ყ~მი ვ~ა ობოლი მშევლად გარწირეთ გ~რნა ო~ნ
ღეგინდვენ თუ~ნ და ერრეთ გ~ნგებათა რ~ფთოთა და
ბჩობითა მეტეთათა თვირი ღვილი მიიქვანა და კ~დ
სლსმბოდვე მიიუცა ც~ თორნიკ მოსწერა კრატ
პალატრა ვიცით რ~ლ ფ~ი ღეგეწევირ და ნსრა რარ
ორგსლობ და ოდერ ფ~ნ წ~რგიმ~რთორ ქ~ნი წინაა
ფმდგომნი ყ~ნნი დატქვენენ და ქ~ივე ნატქსჱნ~ვი მ~თი
ღ~ნი იქორ“ რ~ირათ~რცა მირცა კსრატ პალატმ~ნ თო
რმეტი ათარი მჴედ~რი რყესლი და ღეწევნითა უ~რ
ითა აოტა რკლიარორი და ვ~ე რპარრეთამდე
მეოტად წ~რიუცია. და მერმე ღეიუცა რიტქჳრა ებრ მე
ტეთარა და ტქვე ქვნა ქ~ნი დ~ბლნი რაბერშნეთ
ირ~ნი და მონ~გები მ~თი იავარ ქო და რ~ლ მე ლაღ
უართა გ~ნსქო და რ~ლ მე თვით დაიმჩირა ნატქ
ვენ~ვი ტ~დი და დიდშ~ლი: ოურო და ვეცცლი და
რტავრა და რცვა ერე ვ~რი. და სკსნ იუცა და
მოიკითცა კსრატ პალატი და დიდად მოიმადლა
იქო დ~თ კსრატ პალატი პ~ლდ ფ~ირ მოქ~რე გლ~ცა
კთ მოწქ~ლე დავრდომილთ აფმაღენებელი მდა
ბალი მღვიდი და შჳრ სჴრენებელი. ეკლერი
ათა მაღენებელი ტკბილი სცვი კ~ცთ მოქ~რე და ტ
1-28 სტრ., 133r
იყვორ~ნი მოქსარე ქ~თა თ~რ კ~თლირ მქოტ~ლი და რ~ვრე
ქ~ითა კ~თლითა: ამან აფაღენა მონარტერი და რაქ
დარი ფ~ირა წ~ირა ეკლერია ცაცსლირაჭ
და ვ~რ ღეიუცა მსნითგ~ნ გ~რე დასტევა ო~ირ ცი
ცერა გსრგენ და შე მირი ბაგრატ მ~რ ჟ~რა იქო ბაგრ~ტ
ძერეთ წარაკრა თ~რრა ზ~ა სრრსლ: ამირთ~რ გ~მგე
ბლ~დ დასტევა მ~მა მირი გსრგენ. ღემოკრიბნა
უ~რთველნი მირნი აზნასრნი და სბრშანა ერე ა
რრ მკჳდრი ტაორა უართლირა და ატცაზეთირა ღვ
ილი და გაზრდილი ყ~ი და მე ვარ მოსრ~ვი მირი და
თ~ა ღემწე ამარ დაემორყილენით ქ~ნი და დაქსნა
დფენი მცირედნი და წ~რვიდა ტაორ:ც~ ვ~რ წ~რჴდა ა
მარ ღ~ა ჟ~მნი რაოდენნიმე კ~დ იწქერ მედგრობით ზა
კსლ~ბა ვ~ა არრ ყსესლ~ბა უ~რთლირა აზნას
რთა ღეესბნერ ნაუსრდეველთა და რაბოტარ
ელთა და მოიქვანნერ ლაღუარნი კაცეთით. და
გარცერ ო~ირ ციცე და ღეიპქრერ გსრგენ და შე მირი ბა
გრატ და დედოტ~ლი გსარანდსცტ წ~რიქვანერ კ~ცეთად:
რჟ~რ რცნა ერე დ~თ კსრატ პალატმ~ნ დასმშიმდა
ტ~დ გ~მოილაღურა ქ~ითა შ~ლითა მირითა მოვიდა
თრიალეთრ ღთარვლად კ~ცეთად: და რჟ~რ რცნერ
კაცთა მოსგზ~ვნერ მ~ციუ~ლი და მოსპქრერ პირი
ზავირა გ~ნსტევნერ გსრგენ და ბაგრატ და
დედოტ~ლი გსარანდსცტ და ღესუციერ უ~რთლი და
ო~ირ ციცე. ც~ წირუსალირ ციცე და გრსი თსით დაიჩირერჭ
მ~რ ჟ~ა ღ~ა ეპქრა უ~რთლი და ო~ირ ციცე გსრანდს
ცტ დედოტ~ლრა: ერე გსარანდსცტ დედოტ~ლი არსლი
იქო გ~ი ატცაზთა მეტირა. და დედა ბაგრატირი: და
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ვ~რ გარდაჴდა ამარ ღ~ა წელიწ~დი რამი და მეტო
ბდა ატცაზეთრ თევდორი მწსც~რე გ~ნირქსნა
უ~ქანა იგი და ღეიცვალა ქ~ი წერი და გ~ნგება
პ~ლთა მეტეთა გ~ნწერებ~ლი იცილერ რაჲ წ~რყინ
ებ~ლთა მირ უ~ქანირათა.იქ~ნერ ქ~ნი მწსცარებარა
ღ~ა დიდრაჭ ამანვე ი~ე მარსღირ შემ~ნ ინება რ~ა
მოიქსანორ ბაგრატ მეტედ ატცაზეთირა და მირ თ~ა
ქ~თა დ~ბლთა ერირთ~ვთა და აზნასრთა ატ
ცაზეთირა და უ~რთლირათა: გ~მოითცოვერ ბა
გრატ მეტედ დ~თ კსრატ პალატირგ~ნ: ც~ მ~ნ დიდირა
იშსლებითა შნელად აფსრრ~ლა რათცოველი
მ~თი: და ვ~ა პ~დ ვთუს სღვილო იქო დ~თ კსრ~ტ
პალატი და ბაგრატ გაეზარდა ღვილ~დ მპქრ
ობლად ორირ~ვე კერშირა ტაორ. გ~რნა რჟ~მრ ს
მკვიდრო უმნილ იქო უ~ქნა ატცაზეთირა: მორცა
მ~თ რიმტკიცითა და მშევლითა. ღთაიქვანერ იგი
ატცაზეთრ დალოცერ მეტედ და დაემორყილნერ ქ~ნი
ბრშანებარა მირრა: რ~ გ~ნრრსლებ~ლ იქო წარაკ
ითა და ვ~რ გარდაჴდერ ამარ ღ~ა წელიწ~დი ორი
იწქო გ~ნგებად და რასრავად და გ~ნმართებად
ქ~ლრა რ~უმერა მზგავრად პაპირა მირირა დიდირა გ~ი მე
ტირა გინა თს სმეტერ ადრე ვთუსა რ~ ქ~ითსრთ
მიემრგავრებოდა უცევარა გ~მზრდელირა თვირირა
დიდირა მეტირ დ~ვთ კსრატ პალატირ~რა და იცილ
ვებოდა მირ თ~ა ქ~ი რაუმე კ~თლირაჭ
gამოგზავნა თევდორი მეტე დედირ შმა მირი ტა
ორ წ~ე დ~ვთ კსრატ პალატირა რ~ ერე რ~უმე გ~მო
ნაცა სმძობერ~დ რ~ა ქ~თა კ~ცთა დიდთა და მცირეთა
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რ~რბაჲ კ~თლი გინა თს ღიღი სწეროებირათ~რ მირა მ~რთ
ოდენ აუსნდერჭ ღ~დ ამირრა გარდამოვიდა უ~რ
თლრ მეტე ბაგრატ რ~ა განაგნერ რ~უმენი დაღლილნი უ~რთლირ~ნი
მოვიდა და დადგა თიფვარ: ც~ მ~რ ჟ~მრა აზნასრ
თა უ~რთლირათა რ~ლთამე არა ენება გარდა
მორვლა მირი რ~ თჳთესლ~დ გაჲგებდერ რ~უმეთა უ
ართლირათა. დაფაცა თს იქ~ნერ მორყილებარა
ზ~ა გსარანდსცტ დედოტლირ~რაჭ იწინამშფვრერ უ
ავთარ ტბელი მოეგებნერ ბრშოლ~დ და დასდგ
ერ თ~ვრა ზ~ა მოფრირარა იცილა რაჲ ბაგრატ
ატცაზთა მეტემ~ნ აფსზაცნა რპათა თ~რთა მივ
იდერ და ღეებნერ. იოტნერ უ~რთველნი რ~ნიმე დაჴ
ოცერ რ~ნიმე ღეიპქრერ და რც~ნი კ~დ მეოტნი გარდ
აიცსეწნერ და დაიტანყნერ მოვიდა ო~ირ ციცერ
აფიფო ციცე დედირგ~ნ თჳრირა დაქსნა დფენი და
გ~ნაგნა მცირედ რ~უმენი უ~რთლირ~ნი წარიქ~ნა დე
და თ~რი და წ~რვიდა უ~ქანად ატცაზეთადჭ
dა ვ~რ ჴ~ლოვანმ~ნ მენ~ვეთ მოშფვ~რმ~ნ გააგო ქ~ი
რ~უმე ატცაზეთირა. რ~ მცირედ ამცილირ ქ~თა ვინ
სკ~ჱ წპოირ სრყი და მირრა ადგილრა განადიდნირ ე
რთგ~ლი და მირანდობ~ლი თჳრი: და ამარ ღ~ა გ~რ

დაჴდერ წელიწ~დნი რაჲოდენიმე. იქო მ~რ ძ~მთა კლ
დეკ~რთა ერირთავად რატი და წუონდა ციცე
ატენირა და უ~რთლირგ~ნ მტკსარრა რამცრით კე
რშო ქ~ივე თრიალეთი მანგლირ ჴევირა და რკ
ვირეთი და არა მორყილობდა კ~თლ~დ ბაგრ~ტ მეტერაჭ
ღეიკრიბა სცნასრ~დ რპაჲ თ~რი ქ~ი ბაგრატ მეტემ~ნ
გ~რდამოვიდა უ~რთლად ენება მოდგომა და ღერევა
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რატი ერირთ~ვთ ერირთავირა. მ~ღინ სკ~ჱ ასწ
ქერ დ~თ კსრატ პალატრა და სთცრერ ერრეთ რა
ცედ არა რადა წარვალრ რც~აგ~ნ თჳნიერ გ~ნ
მზადებ~ლ არრ რიკ~დილად ღ~ნდა და ღეკაზმსლ იქო
გსრგენ მამაჲ ბაგრატირი მირლვად ღვილირა თჳ
რირა თ~ა: ც~ დ~თ კსრატ პალატი წ~რმოვიდა მრ
წრატ მოსწოდა ლაღუარრა თ~რრა. და სჴმო
ქ~თა მეტეთა რომცითირათა. მ~ღნ ძერეთ ცოცც~ლ
იქო პაპი ბაგრატირი ბაგრატ უ~რთლირა მე
ტე იგიცა მოვიდა დ~თ კსრატ პალატირა წ~ე რ~
ეღინოდა შირა თჳრირა გსრგენირგ~ნ წაფებარა
მეტობირარა მოვიდერ და დადგერ დლივრ რპითა დიდი
თა რ~ითა არა იქო რიცცჳ: და გაგზავნა ლა
ღუარი გსრგენრ ზ~ა მიეგებნერ წინა გსრგენრ
და ღეიბნერ გარდათცრილთა თ~ვრა ღავღეთირარა
გააუციერ გსრგენ და ღთაიცვეწა მეოტი და ღე
ვიდა ციცერა წეტთირარა: მ~რ ჟ~მრა მორრ~ლ იქო ბაგ
რატ თრიალეთრ დადგა კარსღეთრ გაგზავნა მო
ციუ~ლი გ~ნიცადა ლაღუარი და იცილა რ~ შ~ლითა
არა ეგებოდა წინა აფდგომა დ~თ კსრატ პა
ლატირა. მ~ღინ დასტევნა რპანი თ~რნი ადგილრა ზ~ა
და თვით მარტო მივიდა წ~ე მირრა. ითცოვა ღენ
დობაჲ და ასწქა ვ~დ რცვირა არა რირათ~რ
მოვედ გარნა არა მორყილებირთ~რ რატირა
მ~ნ გ~გზავნა და სბრშანა ერრეთ მითცრერ
რიკ~დილად ყ~მდა გ~მორრ~ლ იქავ გ~რნა აწ ვრცან
დარტსრი რ~ლ სბრ~ლო ც~რჭ ა~დ მითა ვირს
ტლებიცარ რატირ ზ~ა დაიმორყილე ვითარცა რ~ცედ გ
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წ~დიან მ~ღინ წ~რმოვიდა რიც~რსლითა რ~ვრე და წ~რვიდა
მ~რ ჟ~მრა ატცაზეთადვე რ~ა ვერ სგრშნარ რატიმ და
სგრშნესლად მივიდერ ოდერ არა წგონებდერ: ვ~რ მ
ოიწია ჟ~ი ზამთრირა მოვიდა შ~ლითა თ~რითა ქ~ითა.
და მოადგა კლდეკ~რთა იცილა რაჲ ერე რატიმ გ~მოვ
იდა გ~რე და გ~მოიტანა ღვილი მირი ლიპარიტ თ~ა ღე
ვედრა ბაგრატ ატცაზთა მეტერა და მირცა ციცე თ~რი
ბაგრატრ და დ~თ დაძდა მამსლრა თ~რრა არგსეთრჭ
±~დ ვ~რ წ~რჴდერ ამარ ღ~ა ჟ~მნი რაოდენნიმე და ვ~რ ვ
თუს პ~ლვე მოიწქსნა და გ~ნაგნა ქ~ნი რ~უმენი ატც
აზეთირ~ნი სრყნი თ~რნი ღეცვალნა დაბირგ~ნ და ადგილ
თა მ~თთა დაჲდგინნა ერთგ~ლნი და მორწრ~ტედ მორ
ყილნი ბრშ~ნებათა მირთა და წ~რემატა ქ~თა მეტეთა:
ატცაზეთირ~თა ქ~ითა გ~ნგებითა და გ~ნიმრ~ვლა ლაღ

უარი თჳრი სმეტერ ქ~ირა ჟ~ირაჭ
gამოილაღურა ქ~ითა რპითა თ~რითა და გარდამოვიდა უ
ართლრ წარგზ~ვნა მ~ციუ~ლი კ~ცეთრ ითცოვა ციცე
ნი უ~რთლირ~ნი რ~ლნი მ~თ წუონდერ: მ~რ ჟ~ა იქო კ~ცეთრ უ
ორ ეპირკოპოზი დ~თ ც~ მ~ნ არა ინება მოცემა ციცეთა
ა~დ მისმცნო ერრეთ სკ~თს ეშიებ ციცეთა იქორ ყ~ნ
ღ~რ დამჩირებელ მკლ~ვი და წომი. ც~ მე წინა მოგეგებო
კრანრა ზ~ა ვ~ა ირმინა რა ერე ბაგრატ მეტერა ატცაზ
თა და უართვეთა გ~ნსწქრა ტ~დ რ~ კსრატ
პალატი იქო მ~რ ჟ~ა დლივრ. და განაგებდა რ~უმეთა
ტაორა და უ~რთლირათა რ~ლ მ~ღინ თვითვე ეპქრა
ტაო მიცვალებარა ზ~ა მ~მირა მ~თირა გსრგენ მეტეთ
მეტირ~რა.წ~რმოგზავნა კ~ცი მორწრ~ტედ და აწვია რპათა
ატცაზეთირა და უ~რთლირ~თა და თვით წ~რემ~რთა
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ზემოთა ლაღურითა გაიარა თრიალეთი გავლო
ჴიდი მცცეთირა და მოერთნერ თ~ა ატცაზნი და უ~რ
თველნი დადგა თიანეთრ დაიწქო ღემსრრვად კ~ც
ეთირა და ვერ წინა აფსდგა დ~თ. რ~ იქო შ~ლი
ბაგრ~ტ მეტირა სრიცცვი იწქო ბრშოლ~დ ციცეთა
რ~ მ~რ ჟ~ა აფიფო უ~ქნაჲ წერეთირა და გ~ნაყინა მ
თავრად აბსლალ და წ~რმოვიდა ღ~აჭ
dა ამათვე ჟ~მთა რჟ~მრ წ~რმოვიდა ბაგრატ ატცა
ზთა მეტე კ~დ მიიუცერ კ~ცნი წერეთირანი და მიერთნ
ერ დ~თრ აფიფო დ~თ წერეთი და ღ~დ მცირედირა ჟ~ირა მი
იცვალა დ~თ დიდი კსრ~ტ პალატი შე ადარნარე
კსრატ პალატირაჭ უ~კნრა s±~A და არა ერვა შე
და აოჴრდა და გ~მოვიდა ბარილი ბე
რშენთა მეტე და მირცნერ მ~რ ციცენი აზნასრთა ამა
დ~თირთა და დაიპქრა ბარილი მეტემ~ნ მ~მსლი დ~თ
კსრატ პალატირა. და მივიდერ მირ წ~ე ბაგრატ ა
ტცაზთა მეტე და მამაჲ მირი და მორცა მ~თ ბარილი მეტე
მან პ~ტივი გსრგენრ მ~გირტრორობაჲ და ბაგრატრ კ
სრატ პალატობაჲ რ~ამცა ვითა მტერ ქვნა ე
რთმანერთირა მ~რთ მ~მა შენი ერე. და ამით ფონითა
იშმაცვა: ც~ გსრგენ ჩეღმ~რიტი და წრტელი იქო
და ვერაჲ აფშრა გ~ლი მირი ზაკვითა ამით მიზე
ზითა და ვერ სშლო ფონირ შიებითაჭ
გარდაიცვალა ერე გსრგენ მეტეთ მეტე შე ბაგ
რატ უ~რთველთა მეტირა უ~კნრა S~±~É: და დასტ
ევა შე ერე თ~რი ბაგრატ ატცაზთა მეტე კსრატ
პალატი დიდი და ესტლა ტაორ მამსლრა თ~რრა
და დაიპქრა ქ~ი კავკარია თჳთ მპქრობელ~ბითა ძიუ
1-28 სტრ., 139r
ეთითგ~ნ ვ~ე გსრგენამდე:ც~ ადარბადაგანი და ღარ
ვანი მოცარკე ქო .რომცითირა ჴ~ლმწიტებით ნებიერად
გ~ნაგებდა მეტე რპარრთათ~რ მეგობარ და ერთგ~ლ
ქო რიბრშნითა და შლიერ~ბითა თ~რითა სტრორ რ~ცლე
სლთა თჳრთარა. რ~ ბერშენთ მეტერაცა ღიღი აუ
სნდა ამირი ქ~დვე და ამან ბაგრატ კსრ~ტ პალა

ტმ~ნ მოიქვანნა კლარძნი ჴ~ლმწიტენი რსმბატ და გ
სრგენ შენი ბაგრატ არტანსძელირ~ნი თჳრნი მ~მი
რა დირწსლნი დარბაზობად მირ წ~ე ციცერა ღ~ა ტანა
რკერტირარა და მსნ ღ~ა ღეიპქრნა იგ~ნი და აფიცსნა
ციცენი და უ~ლუნი მ~თნი. რ~ იგ~ნი პატიმარ ქსნა ციცერა ღი
გა თმოგჳრარა: და მსნ ციცერა ღ~ა თმოგვირარა გა
რდაიცვალა რსმბატ არტანსძელი უ~კნრა S~L~a: და
ეგრეთვე მ~რვე წელრა ღ~ა გსრგენცა გარდაიცვალა
შმა რსმბატირი: უ~კნრა s~l~b : ც~ ღვილნი ამ~თნი წ~რვიდ
ერ კორტანტი პოლედ შე გსრგენირი დემეტრე და შე
რსმბატირი ბაგრატ ბარილი მეტირა წ~ე. და მ~თნივე
ღვილნი კლარძთა მეტეთანი რ~ლ დაღთერ ამარ უ~ქ
ანარა. მოირრნერ ქ~ნი რიკ~დილითა პატიმრობარა ღ~აჭ
ც~ყ~ნ პ~ლრავე რიტქ~რა ზ~ა მოვიდეთ რ~ჟ~რჭ
კ~დ გ~მოვიდა ქ~ითა რპითა თ~რითა ბაგრატ აფიფო
წერეთი მეორედ დაიჩირა დინარ დედ~ტლი თჳრად. ი
წქო შებნად კაცეთირა და შ~ლითა მირითა მისწდ
ომელითა წ~რიცსნა ორრა წელიწ~დრა ღ~ა ქ~ ნი ციცენი
კაცეთირ~ნი ღეაწქსდია კ~კე ბოჩორმარ და დასქენნა
ციცერა გ~რეღემო მცველნი წლითი წდამდირ. წარ
იფო ბოჩორმაცა და დაიპქრა კ~დ წერეთი და კ~ცეთი.
წ~რმოიქვანა კვირიკე და დაიმჩირა თჳრრა კარრა ზედაჭ
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მ~რ ჟ~ა გადიდნა ამირა ტადლონ განშირა იწქო
კირთებად ერირთ~ვითა წერეთირა და კ~ცეთირათა
ამით ჟამად მეკობრობით და პარვით რბევად
ტქსენვად ადგილითი ადგილ~დჭ
ც~ იცილა რაჲ ერე დიდმ~ნ მეტემ~ნ ბაგრატ კ~დნიერ~ბაჲ მირი.
აფივრო ღსრითა და დიდად ღესშნდა კადნიერებ~ჲ
მირი გ~ნემზადა ქ~ითა რპითა თ~რითა წ~არგზ~ვნა მ~ც
იუ~ლი წ~ე გაგიკ ღანწღა რომეცთ მეტირა აწვია
რ~ა იშიორ ღსრი ტადლონირგ~ნ. ც~ მან გ~ნიცარა რიც
არ~ლითა დიდითა მორწრატედ მოსწოდა ქ~თა რპ
ათა თ~რთა წ~რმოემართა და მოვიდა წ~ე ბაგრ~ტ
ატცაზთა მეტირა ღეკრბერ ორნივე ზორაკერტრ. და მ
იმართერ ტადლონრ დიდად გ~ნლაფებ~ლრა მოშ~ლერა
უ~ეანეთარა რ~ი იგი ქ~ითსრთ ეშიებდა წ~რწქმედარა ქ~ლთა
ძ~ირ მრ~ცსრთარა. და ვ~რ იცილა შ~ლი მ~თი სშლ~ვე
ლი ღესღინდა წ~რვიდა და მიმართა რიმ~გრეთა ღერლვ~დ:
ამან დიდმ~ნ და ქ~ითსრთ შლევა ღემორილმ~ნ მეტემ~ნ
ბაგრატ წარმოტქსენა უ~ქანა რანირა მოადგა უ~ლ
აურა ღანუორრა დასდგნა ტილაკაავანი და მცირედთა დფ
ეთა დაწლეწნერ ზფსდენი ღანუორირნი. ცვალირა
დფე ეგსლებოდა ღემსრრვად უ~ლუირა მირ: მ~რ ფ~მე
რა მოსვლინა მ~ციუ~ლი ტადლონმან ითცოვა ღ~ნდო
ბაჲ აფსთუსა დფეთა ღ~ა რიცოცცლირა თ~რირ~თა მრ~ც
სრებაჲ გასკსეთა ცარაძა და დასწერა თ~ვირ თა
ვით ლაღურობაჲ ქოველთა მტერთა მირთა ზ~ა:
მ~რ ჟ~ა სბრშანა ღემოკრიბნა ქ~ნი დ~ბლნი წ~ე მირრა
სბრშანა პ~ ლ რ~ლ დაიმჩირონ უ~ლუი იგი შ~ლითა მ~თითა.
იცილერ და გ~ნიც~დერ და მოაჴრენერ რ~ლ ვერ ვირ შ~ლ
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ედვა და სტრორფა ამირთ~რ რ~ლ რც~ათა ქ~თა რალაღ
უროთა რ~უმეთაგ~ნ სცალო იუმნებოდერ. კ~დ სბრშა
ნა და გ~ნიზრ~ცა დაზავებაჲ ტადლონირი და მ~თ ქ~თა
რიბრშნითა მ~თითა გ~მოარყიერ და სმძობერად აწ
ვიერ ზავი. სბრშანა და გაგზ~ვნა მ~ციუ~ლი და მირ
გ~ნ ასწქა ზავი დარტსრიჭ
mაღ~ნ ტადლონ გ~ნიცარა რიც~რლითა დიდითა აფსრრს
ლა ქ~ი იგი რიტქ~თ აფთუმსლი რ~უმით. სშფვნა შ
ფვენი დიდად მისწდომელი აფავრნა ქ~ნი დ~ბლნი ნიჩი
თა მისწდომელითა და წ~რმოვიდა მეტე ბაგრატ
ღ~ა გამარძვებ~ლიჭ
x~ ამან მეტემ~ნ აფაღენა რ~ქდ~რი ბედიირა და ღეუმნა
რაეპირკოპოზოდ. მიიცვალა მსნ გსდაქსირა რა
ეპირკოპორო ღეწირნა რ~ტელნი მრ~ვლნი ქ~თა ჴევთა
და ადგილთა და გ~ნარრსლა ქ~ითა გ~ნგებითა და ღეამ
კო ქ~ითა რამკასლითა აკ~ცა და დარსა ეპირკოპორიჭ
ც~ სკ~თს ვირმე ენებორ გ~ნცდად და გ~ლირ ჴმირ ქოტ~დ
რიმ~ფლირათ~რ და დ~ბირა მეტობირა მირირა. პ~დ გ~ნიცადორ
რამკასლი ბედიირ ეკლერიირა და მირგ~ნ გ~ლირ ჴ~ჲ ქორ
და ცნარ რ~ლ არა ვინ ქოტილ~რრ რც~აჲ მეტე მრგ~ვრი მ
ირრა უ~ქანარა უ~რთლირა და ატცაზეთირარაჭ
aმანვე აკ~რთცა ეკლერია უსთათირა გ~ნგებითა დიდ
ითა და მისწდომელითა: რ~ ღემოკრიბნა მ~ცლობ~ლნი
ქ~ნი ჴ~ლმწიტენი და კათალიკოზნი მფდელთ მოშფვ~რნი.
და ქ~თა მონარტერთა წინამშფ~რნი და ქ~ნი დ~ბლნი ზ
ემონი და უსემონი მ~მსლირა და რ~მეტორა მირირა მქო
ტნი. და რც~თა ქ~თა რაჴ~ლ მწიტოთანი: ერე ბაგრ~ტ
ატცაზთა და უ~რთველთა მეტე წ~რემატა ქ~თვე
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ჴ~ლმწიტეთა ქ~ითა გ~ნგებითა ამირად მოაძედ და
ღემპოვნედ ღეიუმნერ ქ~ნი ჴ~ლმწიტენი მ~ცლობელნი
და მოთასლნი და მ~მსლირა და რ~მეტორა მირირ~ნი მო
ლაღურედ ვ~ა თჳრნი დ~ბლნი და მირანდობელნი და
სმორყილნა ფ~ნ ქ~ნი მტერნი და წინა აფმდგომნი მო
მადლა დფეთა მირთა მღჳდობაჲ და დიდი დაწქნა
რებაჲ უ~ქანირაჭ
dა სკ~თს ვინმე ინებორ თითოესლად წ~რმოთუმად
და იწქერ ქ~ლთა გ~ნგებსლებათა მირთა მოსშლ~რდ
ერ შ~ლი მირი რ~ლთაგ~ნ მცირედნი წ~რმოვთუსი ჟ~მ
თა რიგრშირგ~ნ არა დავიწქებირათ~რ და ვთუს
ერეცა რ~ლ ღ~დ დიდირა მირ მეტირა ვაცტანგ გორგარ
ლირა არაჲ ვინ გ~მოყენილ~რრ რცვაჲ მრგ~ვრი მი
რი დ~ბითა და შ~ლითა და ქ~ითა გონ~ბითა ეკლერი
ათა მაღენებელი იქო დავრდომილი და გლა
ც~კთა მოწქ~ლე და რამართლირამოუმედი ქ~ლთა
მოკსდა კათალიკოზი რჳმონ და დარსა
ამან მეტემ~ნ დ~ბლთა კ~ცთა ღვილი მეტირი და გა
ზრდილი თ~რი მელუირედეკ კათალიკოზ პატრიაუ
ად ც~ ერე წ~ჲ მ~ტჱ წ~რვიდა ბერშენთა მეტირა ბ

არილირ წ~ე კორტანტინე პოლედ რ~ა ღეეწიორ. რ~ იქო
დიდი ერე კათოლიკე რ~მციუ~ლო ეკლერია რვეტი
ცცოვ~ლი რ~ი ვაცტანგ გორგარალრ აფეღენა
დაშველებ~ლ იქო და ჟ~მთა ღლილობით გ~რეღე
მო რტოანი და ბჩენი დაუცესლ იქო და აფ
რა ვინ იქო მწე აფღენებად და არცარა ვირ
შ~ლ ედვა აფღენება მირი. და მივიდა და მისთცრა
ქ~ი ღესშლებლობა უ~რთველთა და რ~თცოველი
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თჳრი. მაღ~ნ მეტემ~ნ ბარილი მორცა მონ~რტერი კერტორია რ~ლ: რ~ე რ~ტელი აუ~რ განში
და ღერამკობელნი ე
კლერიათანი ცატნი და ძ~რნი და ქ~ივე რამფდელთმთ
ავრო და რ~მფდელო რამკასლი. წ~რმოვიდა და მოი
წია უ~ქან~რავე თ~რრა უ~რთლად და რ~მესტოდ უა
ლ~უად მცცეთად და იწქო ღენებად გ~რეთითა ბჩითა
და გ~რეღემოთა რტოითა მოუმნითა და ზ~ა დაბსრვი
თა და ქ~ი გ~ნარრ~ლა. და მიმადლა ფ~ნ გ~ნაცლება მ
ცცეთირ უ~ლუირაცა და ღეამკო დიდი კათოლიკე რ~მოციუ
სლო ეკლერია რვეტი ცცოვ~ლი ქ~ითა რამკასლობითა
ოუროთა და ვეცცლითა თ~ლითა და მარგალიტითა
და ღერჩედა რვეტი ცცოვ~ლი ოუროთა და ვეცცლი
თა და ღერჩედა წ~და რაკ~რთცეველი ოუროთა და ვ
ეცცლითა თ~ლითა და მარგალიტითა და მოჩედა კან
კელი და კარნი რ~კრთცეველირ~ნი ოუროთა და ვეცც
ლითა და ღეუმნა წ~და რამარტვილო ოუროთა და
ვეცცლითა თ~ლითა და მარგალიტითა და ღეუმნა შელი
ცცორბირ~ნი ორნი თ~ლითა და მარგალიტითა და დაჲრვ
ენნა ქ~ლთა წ~თა ნ~წილნი ასრ~ცცელნი და შელი ცც
ოვრ~ბირა რც~აჲ მოჩედილნი ცატნი თ~ლითა და მარგალ
იტითა ოუროთა და ვეცცლითა ღემკსლნი რიცცვით
ორმოცდა თცსთმეტი წიგნნი მოჩედილ მოსჩედელნი
რ~ლ თვითან აფაწერინა და დარდვა ძსმლად.
ოცდა ცსთიჭ aმირრა ღ~დ ბაგრატ მოვლო ქ~ი რ~მეტო
თჳრი ატცაზეთი წერეთი და კ~ცეთი მოვიდა და დაი
ზამთრა ჴევთა ტაორათა და მორაიწია ზატცსლი
მოვიდა მ~რვე ციცერა ტანარკერტირარა წელრა მერა
მერა. და მსნ ღ~ა გარდაიცვალა მეტე ბაგრატ მჴ
ცითა ღვენიერითა ღემკსლი უკ~ნრა sz~d: თვერა
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მაირრა z: დფერა პარარკევრა. და მეტობდა ოცდა
ათეუვრმეტ წელ: და იქო დფეთა მიცვალებირ
მირირათა ტაორ და წარმოიფო გსამი მირი ზვია
დმან ერირთავთ ერირთავმან და დაწმარცა ბ
ედიარჭ ღ~დ მირრა მეტე იუმნა შე მირი გ~ი. და იქო ი
გიცა რ~ვრე ქ~ითა რიკეთითაჭ
mეორმოცდა რამე მეტე უ~რთლირა და ატცაზეთი
რა გ~ი შე ბაგრატ მეტირა ბაგრატოანი
x~ ერე გ~ი ესტლა ქ~ა რამეტორა და მამსლრა თ~რრა
ჟ~ა ოდენ რიქრმირა და რიჩაბსკირა მირირარა: რ~ იქო რჟ~რ
მეტე იუმნა წლირა ათეუვრმეტირაჭც~ დაძდა რა

ერე ი მეტედ გ~ნდგა ამარ უ~ქანა წერეთ კ
აცეთირაჲ და ფადრობითა აზნასრთათა ღეპქრო
ბილ იუმნნერ ერირთ~ვნი მ~თ უ~ქნად. კ~დვე ესტლ
ნერ მ~თნი სტ~ლნი რ~ლთა პ~ლ აუსნდა იგიჭ
dა ამირ გ~ ირ მეტობირა მეღვიდერა წელრა გ~მოვიდა
ბარილი მეტე ბერშენთაჲ მ~რ ზ~ა ქ~ითა რპითა რაბერ
შნეთითად სცცო თერლითა სრიცცვითა: ც~ გ~ი მეტე
გ~ნვიდა რპითა და ლ~ღურითა დიდითა წინა აფდგო
მად მირრაჭ და დაიბანაკერ ორთ~ვე უ~ქანარა ბარიანი
რ~რა მრ~ვლ დფე და არა მიმართერ ბრშოლ~დ სრთიე
რთრა ზ~ა. და მორიდა გ~ი მეტემ~ნ მოვიდა და დაწსა უალ
აუი ოლთირი და მსნით მოვიდა კოლარ და გ~მო
სდგა კსალრა და მოსდგა სკანა ბარილი მეტე
ბერშენთა და ღეკრბერ რა სკანა მდევარნი გი
ორგირნი და წინა მავალნი ბარილირ ლაღურ~ნი
იუმნა ბრშოლა დიდი რ~ტელრა მ~რ რ~ლრა წუსა
ღირიმთა. და მოირრნერ ორ კერშოვე მრ~ვლთა
mოკლნერ ერირთ~ვნი და დ~ბლნი რატი შე ლიპარი
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ტირი და ცსრრი და გვიანად ეწია ჴმა გ~ი მეტერა ვ~დ
ომარრ სკანა მავალთა ზ~ა და ვ~ა მოერმა ჴმა
ომირა აფბორგნერ: და მაღინ სბრშანა რპათა თ
ვირთა და აფიჩსრნერ მრწრატლ. გ~ნვიდა თვით
გ~ი მეტე. რ~ აცოვან იქო და სღიღი ქ~ითსრთ ვ~ა ს
ჴორცო და მირ თ~ა რპირა რიმრ~ვლე მირირა მოვიდერ
ადგილრა მ~რ რადა იქ~ნერ ბრშოლ~დ და მოვიდა მს
ნით ბარილი მეტე ქ~ითა რპითა მირითა. ღეკრბ
ერ ამიერ და იმიერ იუმნა ბრშოლა დიდი მოირრ
ნერ მსნ ბერშენნი დიდნი და ტ~დნი წ~რმოიფერ გ~ირთა
ავარი რ~ი ეგზომ ნდიდნა და გაგრშელდა მ~თ ღ~რ ბ
რშოლა იგი რ~ლ რივლტოლად გ~ნემზადა ბარილი
მეტე გარნა ც~ ვ~რ გ~ირნივე რ~ლ მოკლე იუმნერ უ
ართველნი მორიდერ და წ~რმოვიდერ:ც~ ბარილი წ~რმ
ოსდგა სკანა ბერშენნი და დაჴოცნერ სრიც
ცცსნი პირითა მაცვილირათა მოსწია ლაღუარ
მან არტანრ და დაწვა იგი და მოაოჴრნერ არტა
ნი და რ~ი პოვა ტქსე ქვერ. ც~ გ~ი მეტე წ~რვიდა ნიგალ
ით კერშო რამცცედ და მისდგა მ~რ სკანა ბარილი
და არწქვიდერ უ~ქნა ძავაცეთირა კერშო და მოა
ოჴრა ქ~ივე. და რ~ჟ~რ წ~რვიდა გ~ი მეტე გარდავიდა
თრიალეთად და მოადგა ბარილიცა თრია
ლეთადვე კ~დ ცა და რაჲ ეაცლნერ ერთმანერთრა კ~დ
გ~ნშლიერდა გ~ი მეტე შ~ლი ლ~ღურითა კაცე
თირა და წერეთირა რ~ მოიქსანნა წანარნი და
ღაუნი გარნა დასღალერ მ~რ ღებმა მეორედ. ც~ იცი
ლა რაჲ ერე ბარილ ღეიუცა თრიალეთით და სკ
მოვლო ძ~ვაცეთი და არტანი დფეთა ღ~ა ზამთრი
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რათა და კ~დ სბოროტერად ადრე ღსრირგებით მო
აოჴრა უ~ქანა და წ~რვიდა და დაიზამთრა უ~ქ

ანარა ცალადრა მაცლობელ~დ უ~ლურა ტრაპ
ეზონთარა. და ვიდოდერ მ~თ ღ~რ მ~ციუ~ლნი ორთა
ვე ამათ მეტეთანი ზავირათ~რ ერთმანერთრა
წ~ე მღვიდობირა და რიქ~რლირთ~რჭ
x~ იუმნა ამა ჟ~ა ღ~ა გ~ნდგომილებაჲ დიდი რაბერშ
ნეთრ რ~ ღეიერთნერ ბარილირ რპარპეტი და წა
რვიზი შე ტოკარ გ~ნდგომილირა და მეტე იუმნა
ურიტენ და მიიდგინერ მ~თ ქ~ლი აფმორ~ვლეთირ კერში
უ~ქანაჲ. და დიდად ღეშრწსნდა ბარილი ამირთ~რ გ~რნა
ც~ფ~ნ ბარილირ დიდად ღეღინ~ბსლრ~ვე პ~ტივ რცა და მო
კლა წარვიზი ურიტე და გადგერ რ~ნი მრთსლი
ქ~ნერ იქვნერ. ც~ ურიტერ მიეგო ცრსობა წარვეზირა რ~ ღე
იტქსერ ციცერა ღ~ა დალარანორთა რირცლირათ~რ ტო
კარ შირა ღეიპქრერ და წარმოგზ~ნერ წ~ე და მო
გვარერ ბარილი მეტერა. და მ~ნ ეურორია ქო კსნ
შსლრა ღ~ა რარამე. და მიმდგომთა მირთ~ათა მოწ
კსეთა მრ~ვლთა თავი მ~ცვილითა რ~თა თ~ა იქო
ტერირ შე ძოძიკირა ნათერ~ვით ტაოელი და რც~ნი
იქვნერ ბერშენნიჭ
dა კ~დ ღემოიუცა ბარილი მეტე და მოვიდა ბარიანრ და
ითცოვდა იგი გ~ი მრტირაგ~ნ ციცეთა უ~ქანათა და აფს
თუმიდა ზავრა და მღჳდობარა ც~ ცნა რა გ~ი მეტე
მან განავლინა ზვიადი ერირთ~ვი რპითა მირითა
და ლ~ღურითა დიდითა სწინარერირთ~რ და სბრშა
ნა რ~ა ზავირ მიპქრობითა მცირედ ცან დაიმჩირვა
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ად ადგილრა და ილაღურა ზვიადმანცა ამ~რ კიდე
რა ბარიანირრა რეცა ზამთრაირ რ~ცედ ც~ თჳთ გ~ი მეტე
სკანა რპითა შლ~რითა გ~ნვიდა ზავად ლ~ღური
თა დიდითა და შლ~რითა და გ~ნიზრაცვიდა ერრეთ ს
კეთს ინებორ ზავი ბარილი მეტემ~ნ იუმნერ ერრეთ.
და სკ~თს ინებორ ომი გ~ნვემზადნეთ მირთ~რ: ც~ რ~ლ
თა არაჲ სნდა ქოტ~დ მღჳდ~ბირა იწქერ გ~ნმზადებად
ბრშოლ~დ გარნა ორკერშოთვე მზაკვარნი იგი აზ
ნასრნი არაჲ მიებვნერ გ~ირ ქოტად ზავირა რ~ ა
რა სნდოდათ მღჳდობაჲ და მოვიდერ ბარილი მეტერა
ზ~ა დაბანაკებ~ლრა რ~ლრა სწოდიან რჳნდაურად ა~დ
აზრაცერ მ~რ ბრშოლ~დ იწქერ იგი ბარილირ ზ~ა რ~ი
იგი ზავად და მღჳდობად წგონებდერ მირსლ
არა მ~თრა და მოელოდა. ც~ გ~ირთა იწქერ ბრშოლ~დ
და აოტერ ზოგი ბარილირ ლ~ღურირა. მაღ~ნ სბრშა
ნა ბარილი მეტემ~ნ დამოკიდება წსერრა წოროლი
რარა წერილი მ~თი რ~ნი მირად დაეწერნერ გ~ი მეტერა
ყ~ნირა რიმტკიცირა და ზავირანი. და ერრეთ ბარილი მე
ტემ~ნ წოროლირა წსერითთა ამართნა იგ~ნი მი
სპქრა ფ~ა და წრუ~ა იცილე მესტ~ო წერილი ერე მ~თი
რ~უმე რ~ლ აწ იუმნა გ~ნსწქრა ბარილი მეტე სბრ
შანა მოქვანებად შელი ცც~რბირა და კ~დ მოიფო
ბარილი იგი უ~ქანარა ზ~ა და თუ~ა ერრეთ ვ~დ სკ
და დარცა იგი უ~ქნარა ზ~ა და თუ~ა ერრეთ. ვ~დ სკ
ეთს მომცეთ მე ჴ~ლთა მტ~რთარა არფარაჲ თა

ქ~ნირ მცენელ თუ~ნდა მე სკ~ჱ არფარა თ~ქნირ გცე
ღ~ნ სკ~ე: და ვ~რ ერე ქო და თუ~ა და ვ~რ გ~ნგრშელ
ებ~ლ იქო მ~თ ღ~ა ბრშოლა ამარ რიტქ~რა ზ~ა მქირ
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მ~რვე ჟ~მრა იშივნერ და კ~დცა მეოტ იუმნერ რპანი გ~ი
რნი და ლ~ღუარი რ~ლნი რაუართველორანი რ~ლნი იგი
პ~ლ იგი მივიდერ და გ~მოვიდერ მ~რ კერშო ტა
ფმანი მეტერა რსრნი მეტირანი რსრნი და არა გ~ნერა ერთიცა პ~ლ
მორრსლთა მ~თ თჳნიერ მცირედთარა. რ~ თჳთ მეტე
გ~ი და სშლიერერი ლაღუარი მირი არფარა მირ
რსლ იქ~ნერ ძერეთ ქ~დვე და მოიკლნერ მ~თგ~ნი
მ~რ დფერა ღ~ა რ~ლთაცა მღჳდ~ბირ ქოტაჲ არა ე
ნებათ და მოტ იუმნერ ქ~ნი. და მოირრნერ სრიცც
ვნი პირითა მ~ცვილირათა და რ~ლნი მე ტქვე იუმნერ რ~ნი
მე მეოტ იუმნერ. წ~რიფერ ბერშენთა ავარი დიდ შა
ლი და განში რამეტო ქ~ი რ~დ რ~ი აუსნდათ:
dა წ~რმოიშრა მცირედ და წ~რმოსდგა სკანა ბა
რილი მეტე და მოსდგა სკანა. ც~ კ~დცა იწქერ ზავ
ად და მღჳდობად ვ~ა პ~ლირა ებრვე რ~ ღიღი აუ
სნდა ბერშენთა გ~ნდგომირა რაბერშნეთით
კ~დცა გ~ნდგომილ~ბირა და წქვერ მ~ღინ მღჳდობა და
დაიზავნერ და მირცა გ~ი მეტემ~ნ მშევლად შე
თ~რი ბაგრატ რამირა წლირა ქრმა ყვილი და ციც
ენი რ~ლნი მე პ~ლ გაეცნერ აზნასრთა დასლოცნა
და მირცნა რცვ~ნიცა ციცენი პ~ლ მიცემ~ლნი და სკანირ
ვ~რ თოთცმეტნი. და უ~ქანაჲ რ~ლი წუონდა დ~თრ კს
რატ პალატრა ტაორ ბარიანრ კოლარ არტანთა
ძავაცეთრ და ღავღეთრ: ც~ რ~ნი მე ამათ უ~ქანათგ~ნ
ეკლერიანი როტ~ლნი და ადგილნი დასლოცნა გ~ი მეტერა
და ერრეთ წ~რვიდა ბერშენთა მეტე ბარილი და
წ~რიქვანა ბაგრატ ო~ირ წსლი მშევლად შე გ~ი
მეტირა ყ~ნირა. აფსთუსა ტიცითა აფთუმა ვ~დ წე
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ლრა მერამერა გამოგიგზ~ვნო შე ღ~ნი: და იქო რამ წელ
უ~ლურა რამეტორა კორტანტი პოლერა. და წელრა
მერ~მერა გ~მოგზ~ვნა უ~რთლით კორტანტინე პოლ
ით ვ~ა აფსთუვა: ც~ რჟ~რ მოიწივნერ ტაორ ღემოვ
იდა თჳრრა მ~მსლრა ბანარ და რ~მეტორა თჳრრა მო
წქსა თ~ა კატაბანი აფმორავალირა ვ~ე რაზფ
ვრადმდე მამსლირა თ~რირა: და ვ~რ ღეიუცა გარე
მოეწია მრწრატით მანდატსრი და მოართვა კატა
ბანრა წიგნი კორტანტინე მეტირა. რ~ლრა წერილ იქო
ერრეთ რ~ცედ. ვ~დ გ~ნგებითა ფ~ირათა მიიცვალა რა
ნატრელი ბარილ მეტე შმა ყ~ი. და ნაცვლად მირრა
ვიუმენ მეტედ ქ~ა რაბერშნეთრა. აწ სკ~ჱ რადაცა მ
იწევნსლ იქორ გ~ნრაგებელრა ყ~ა რაბერშნეთრა
ღ~ა ბაგრატ შე გ~ი ატცაზთა ჴ~ლ მწიტირა გარევე
ღეაუციეთ იგი რწრატითა დიდითა რ~ლ მოიწიორ წინაღე
ყ~ნრაჭ ც~ მან ვ~ა წ~რიკითცა ბრშანებაჲ მეტირა ენე
ბა რ~ამცა ღეაუციერ გარე ბრშანებირა ებრ მეტირა.
ღეიუცა რწრატით დევნა სქო ბაგრატრ სკანა.

გარნა ვერ ეწია მ~რ რ~ თჳრრა მ~მსლრა ღემორრ~ლ
იქო იგი და გ~ნშლიერებ~ლ ლაღურითა რ~ირა ბრშოლად
ვერფარა ეშლო კატაბანრა მ~რ და რჟ~რ მიეაცლა იც
ილა რ~ლ რიმრ~ვლე დიდ შ~ლი მიგებებსლი წინა დ~ბლ
ნი ერირთ~ვნი და აზნასრნი ტაოელნი მერცნი და უ~რ
თველნი რ~ლთა არაჲ იქო რიცცჳ რიმრ~ვლირა მ~თი
რა. ღეიუცა გ~რე და სთცრა მარ მანდატსრრა რ~ლ მი
წესლ იქო დარტი დარითა სკ~თს შ~ლგიც ღ~ნ აუციე
ყ~მგ~ნ კსლა ერე არა ეგებირჭ
ჵ~ი დიდი და რ~კჳრველ~ბაჲ და მოწქ~ლებაჲ ფ~ირა ვ~რ მქირ
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გ~ნერა მართ~ლი ჴ~ლთაგ~ნ ღემბქრობელთა და მტერთა
მ~თთა. რ~ლთა ენება ზაკვით ღეუცევაჲ მირი. და
თს ვირმე გენებორ გ~ნცდად ერე ვ~რითა ღეწევ
ნითა ფ~ირა მ~რითა იცილეთ და გ~ნიცადენით სრი
ცცსნი ჴ~ლირ აპქრობანი ამირ დიდირა ბაგრატირ
ატცაზთა მეტირაჲ. რ~ლნი არაჲ ვირ ზ~ა მოწევნს
ლ იქ~ნერ რცვირა მეტირა. რ~ირათ~რ ჟ~ა და ჟ~ა გას
წქორ წინა მდებარემ~ნ რიტქ~მ~ნ: ც~ ვ~რ სკ~ჱ მოიწ
ია წ~ე მ~მირა თ~რირა გ~ი მეტირა რაცლად მ~თდა უსთა
თირ უ~ლურა მ~თრა და ერრეთ ღეკრბერ მღჳდ~ბით და მი
რცერ დ~ბა და მ~დლობა ფ~ა იცილერ მღობელთა მირთა
ღვილი მ~თი მრგ~ვრი გ~ნსცდელირა და მისთცრობ~ლირა
რიკეთირა მირირათ~რ ღესშლებ~ლ არრ კ~ცთაგ~ნ მითცრობაჲ
იცილერ რაჲ გ~ნიცარერ რიცარ~ლითა მისთცრობე
ლითა. ღეწირერ მადლობაჲ ფ~ირა მ~რთ: იქო უ~კნი მ~რ ჟ~ა
s~me aმირ ღ~კდ წ~რვიდა მელუირედ კონრ
ტანტინე მეტირა წ~ე კორტანტინე პოლედ ღეიწქნარა მეტ
ემან ბერშენთამ~ნ კორტანტინემ და მორცა ღერამკობელი ეკლერიათა
ცატნი და ძვარნი და ქ~ი რ~მფდელთმთ~ვრო და რ~მფდელო
რამკასლი. მოვიდა უ~ქანარა და რ~მწქრორა თჳრრა
და იქიდა როტლები ტაორ: ზადკარეკი ცსთითა აგ
არათა და შ~ფლირ ჴევრ იქიდა როტ~ლი ოროთა
რამითა აგარათა. ერე ორნივე რ~ტლნი მ~თითა
აგარათა თ~რთა შმათა გ~ნშითა იქიდა. და კლარძ
ეთრ მოიგო რ~ტლი ერთი რცლოანი და ღავღ
ეთრ მოიგო რ~ტლი დიდი რცლობანი აგარა მირი
ნაფსარევი. და ძავაცეთრ მოიგო რ~ტლი ტონ
თიო. და კოლარ მოიგო და დაჲღენა რ~ტლი დიდი ო
1-28 სტრ., 145r
როტანი აგარათა. და ტანავარრ ააღენა რ~ტლი
ერთი მაცაროვანი. და რაკოეთრ ღეიპქრნა და ააღ
ენნა რ~ტლნი ორნი და: ნაუალაუევი და ბერდაშ
ონი და დასდვა წ~ა ამ~რ დედა უ~ლურა მცცეთარ რვე
ტრა ცცოვ~ლრა ღ~დ ბაგრატირ მორვლითაგ~ნ ორირა წლი
რა გარდაიცვალა გ~ი მეტე რავრე ქ~ითა რიკეთითა
ჟ~ა ოდენ რიქრმირარა რ~ლ არა ვინ გ~მოყინებ~ლ იქო მ
რგავრი მირი მამათა ღ~რ მირთა აცოვნებითა ჩაბს
კობითა და რიუველითა. ტანითა და რაცითა ცნობი
თა და ქ~ითა რრ~ლგანგებითა რაჴ~ლმწიტოთაჭ უ~კნრა ჭsmzჭ
თვერა აგვირტორა ჭivჭ უ~ქანარა თრიალეთირარა
ადგილრა რ~ლრა ეწოდებირ მქინვარნი გინა იწრონი

და დასტევა გლოვა და მწსც~რებაჲ ქ~თა მკჳდრ
თა მამსლირა და რამეტორა მირირათა. იგლოვდერ ქ~ნი
რიკეთირა და რიჩაბსკირა და აცოვნებირა მირირათ~რ. წა
რიქვანერ და დამარცერ რაქდარრა უსთათირრა. და ერცნერ
ღვილნი ოთცნი შენი ბაგრატ და დემეტრე და არს
ლნი გსარანდსცტ და კატაჲ მეცსთე ღვილი მ~თი
მართა მიცვალებ~ლ იქო: ღ~დ მიცვ~ლებირა დიდირა
მ~რ მეტირა. მარვე ჟ~ა მეტე იუმნა ბაგრატ ქ~ა მ~მს
ლრა და რ~მეტორა მირრა ზ~ა ზემორა და უვემორა წ
ელიწდირა ცცრირარა.
mეორმოც და ოთცე მეტე უართლირა და ატცაზეთირა
მერამე ბაგრატ შე გ~ი მეტირა ბაგრატოანიჭ
x~ რაჟამრ დაძდა მეტედ ბაგრატ წლირა ცცრირა მ~რ ჟ~ა წ
არვიდერ აზნასრნი ტაოელნი რაბერშნეთრ. ვაყე
კარიჩირ შე და ბანელი ებირკოპორი ი~ე და მ~თ თ~ა
რიმრ~ვლე აზნასრთა ტაოელთა: რ~ნი ცცოვარნი
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და რ~ნი მე სცცონი გ~ნსდგერ ბაგრატრ და მოერთ
ნერ კონრტანტირ შმარა ბარილირ ბერშენთა მეტირ~რა
რ~ი ღ~დ მირირა იქო: ც~ კორტანტინე მეტემა მოუცე
ვარა ოდენ წელიწდირარა. წელრა მერ~მერ გ~მ
ოგზ~ვნა პარკიმანოზი თ~რი სრიცცვითა განშითა
და მისწვდომელითა ლ~ღურითა თ~რითა ქ~დ სშლი
ერერად ბარილი მეტირაცა მოვიდა და ყამოდგა
და მოვლო და მოაოჴრნა უ~ქნანი იგი რ~ლი პ~ლ
მოეოჴრნერ უ~ქნანი ბარილი მეტერა და ააოჴრ
ნა და სმეტერცა რ~ მიეწია და მოვიდა თრია
ლეთრ ციცერა უსჱღე კლდეკართარა მ~რ ჟ~ა წუონ
დერ ლიპარიტ ერირთ~ვთ ერირთ~ვრა შერა ლიპა
რიტირრა. ღემოკრიბნა რც~ანიცა აზნასრნი დასდგერ
განშათა და ღეებნერ ციცერა უვეღე: რჟ~რ იცილა
პარკიმანოზმ~ნ რ~ლ ვერარ ავნებდა ღეიუცა
გარე: რადა იგი იქ~ნერ მაღ~ნ აზნასრნი ბაგრატი
რნი და ბრშოლა ქსერ გარნა არა დიდად და
განდგერ კ~დ აზნასრნი და მირცნერ ციცენი და ე
რირთ~ვმ~ნ ღეაღველა ყანყი ც~ მან მირცა ციცე
ეტლირა მ~რვე ჟ~ა წარვ~და ყანყსცი ტალელი
რაბერშნეთრ მირცა ციცე გარქლობირა მიერთო
ბერშენთა: და არძევან წოლოლარ შემა
განრცა ბერშენთ~ვე ციცე წეტთირაჭ
x~ რჟ~რ იცილა რაბა მტბევარმ~ნ ებირკოპორმ~ნ რ~ლ ღა
ვღეთრ არფარა იქო რც~აჲ ფონე. ააგო ციცე თა
ვრა ზ~ა მაცლობელად ტბეთირარაჭ და ეკლერიირ რი
მაგრე და რ~ცელრდვა მ~რ რვეტი დაიჩირა უ~ქანა ღ
ავღეთირა. უმნა დიდი ერთგ~ლობაჲ ბაგრ~ტ ატცაზთა
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მეტირა და ღეკრიბა მან ერი თ~რი ღევიდა მ~რ
ღ~ა თვით რაბა მტბევარი ეპირკოპოზი და ეზრაცა
ანყელ ეპირკოპოზი და ღავღეთრა აზნასრნი და

გ~ნშლ~რდენ მ~რ ღ~ა: ც~ მოავლინა მსნ პარკიმანოზ
მან ი~ე ცალტსლარი რ~ცელით ვალანგ ლ~ღურითა
დიდითა. და თ~ა მორცა მ~რ შე გსრგენ კლარძი დე
მეტრე რეცა ღერატქსევნელ~დ უ~ქანირა მკვიდრთა რ~ი
ერე იუმნა ერრეთ. რ~ მიიუცერ ერნი რ~ტელნი სგს
ნსრ სრსრსრნი ცნობათა და გონ~ბათაჭ და გ~მოად
გნერ ლ~ღური რვეტრა მ~რ ტბეთირ~რა და ბრშოდერ შ
ლიერ~დ მრ~ვლ ფონედ და ფ~ნ გ~ნაშლ~რნა მქოტნი იგი
რსჱტრა მ~რ ღ~ა მ~დლითა და მ~ცბითა წ~თა მ~ციულთა
თა და ლ~ცვითა წ~დათა ამ~თ მფდ~ლთ მოშფ~რთათა.
და ვ~ა ერთგ~ლნი და ჩ~ტნი მარტჳლნი თ~ვთა თ~რთა
რიკ~დილად გ~ნრწირვიდერ და ჴ~რციელთა ო~ტლთა თჳრ
თ~ვთა თჳრთა გ~ნრწირვიდერ და რირცლთა დართცევდ
ერ რიტქ~ირა ებრ მ~ციულთარა და გ~ნშლ~რდებოდერ
ქ~ლთავე ეტქოდერ ვ~დ ნსმცა ღეგვიტქსებენ ყ~ნ ლ
იუნანი ერე და რატარენი მრწრატლ წარმავ~ლნი.
ა~დ მოვიგოთ მ~დლი ერთგ~ლებირა და გჳრგჳნი აც
ოვნებირა: რ~ მბრშოლნი იგი გ~რე მოდგომილნი მ~თ
და ლიუნიდერ აფთუმითა და უადაგებითა კ~თლითა და
რატარეთათა: პ~ტივრცა ფ~ნ და ვერ წ~რსფერ უ~ქ
ანა მტერთა:რ~ მ~რ ჟ~ა გაგზ~ვნა პარკიმანოზ წ
როედ როზი ერირთ~ვმ~ნ ი~ე ბანელი ცარტსლარი
წ~რიქვანა თ~ა ვალანგი ლაღურითა დიდითა და
მირცა თ~ა დემეტრე კლარძი შე რსმბატირი რეცა რ
ეცა ღერატქსევნელად უ~ქანირა კ~ცთათ~რ და ამით მიზ
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ეზითა მოიუცერ მრვ~ლნი კ~ცნი მირ უ~ქანირ~ნი წსრილი
რა ერირგ~ნ. ღემოვიდა მ~რვე ციცერა ღ~ა ეზრა ანყე
ლი და რ~ნი აზნასრნი გ~მოყნდერ ერთგ~ლად ღესდ
გერ მ~რვე ციცერა ღ~ა და გამაგრდერჭ
x~ ციცე არტანსძირა წუონდა ი~ერ ერირთ~ვრა ა
ბსრერრა და მ~რ ჟ~მთა უ~ქანათა ამ~თ ღ~ა იუმნ
ნერ ბრშოლანი და ღსფლნი და მიდამონი მრ~ვლნი.
და ვ~რ დიდად იფელვებოდა უ~ქანა ერე კსლ~დ
ცა პატივ რცა ფ~ნ ბაგრატრ ატცაზთა და უ~რთლ
ვეთა მეტერა: ც~ ერე ვითარად რაჲ ფელვად
აფტეცილად გსემებოდა აფმორ~ვლეთი მრწრა
ტლ ეწია რირცვა რენი რარიკსდინე სმრძ~ვრორა მ~რ
მეტერა კორტანტინე მრგ~ვრადვე ივლიანერ სრძ~ლ
ორა სწქალობელირთ~რ ბაგრატ მეტირა ყ~ნირა და მო
ჴრებირათ~რ მამსლირა მირირა და მორწრატედ მოს
წერა პარკიმანოზრ პროედრორრა სცმო ღეფმარ
თ რ~ა მრწრატლ ღეიუცერ იგი ლ~ღუართ~რთ და
მოვიდერ კორტანტი პოლედ. ც~ იგი წ~რემართა და წ
არვიდა მრწრატლ ერმა რა ერე და ვ~ე მივიდ
ოდა მიიცვალა კონრტანტინე მეტე და რჟ~რ მიიცვ
ალებოდა დარვა რ~ცა მეტედ რ~ცელით რომანოზ
მიმდგომელვე თ~რი და ღერთო ცოლად არსლი თ~რი
ზოია. წარვიდა კათალიკოზ პატრიაუი მელუირ
ადეკ წ~ე რომანოზ ბერშენთა მეტირა კორტანტ
ინე პოლედ. ღეიწქნარა და მორცა ღერამკობელნი
ეკლერიათანი ცატნი და ძ~რნი რამფდელთ მთ~ვრო

და რამფდელო რამკასლი და წ~რმოვიდა უ~ქანა
რა და რ~მწერორავე თ~რრა. ღ~დ პ~ლ რომანოზ მეტ
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ოტიბირა წელრა მერამერა რანატრელმ~ნ დედოტ~ლმან
მ~რმ დედა ბაგრატ ატცაზთა და უართველთ
მეტირა ღეიმორა რიმჴნე და აცოვანებაჲ . რ~ ნაღ
ობი იქო ბრწქინვალეთა მ~თ შლიერთა და დიდ
თა მეტეთა არღაკსნიანთა და წ~რვიდა რაბერ
შნეთად კორტანტი პოლედ წ~ე რომანოზ მეტირა
ვედრ~ბად მირრა და შიებად მღჳდობირა და ერთ
ობირა და ქორ აფმორ~ვლეთირათჳრ და რ~ა არფა
რა იქორ ბრშოლა ბერშეთა და უ~რთველთა:
და გ~ლცკნი დაწქნარებ~ლ და მქსდრო იქ~ნენჭ
dა კ~დ შიებად პატივირა კ~დ პალატობირარა
რარა თ~რირა თ~რ ვ~ა არრ ყსესლებ~ჲ და წერი რა
ცლირა მ~თირა და მოქვანებირათ~რ შირ ცოლირაჭ
ც~ ყ~ნ პ~ლრავე რიტქ~რა მოვიდეთ: და ვ~ა მიიწია დედ
ოტ~ლი მარიამ წ~ე ბერშენთა მეტირა აფსრრ~ლა
ქ~ლი რ~თცოველი რიცარ~ლით მირცნა ტიცნი და რიმტკიც
ენი ერთობირა და რიქ~რლირათ~რ. დასწერა ოურო ბე
ჩედნი მორცა პ~ტივი კსრატ პალატობირა. და მო
რცა ცოლად ბაგრატირთ~რ ელენე დედოტ~ლიჭ
x~მორაიწია მ~რმ დედოტ~ლი მ~მსლრა შირა თ~რირარა
უ~ქანარა ტაორ. მოართვა პ~ტივი აფარრ~ლა
უორწილი სკსრთცერ გჳრგჳნი ბაგრატრ: და
მიიცვალა ელენე დედოტ~ლი უსთათირრ ღ~აჭჭ
dა ღეირთო ბაგრატ მეტემ~ნ ღორენა დედოტ~ლი ო
ვრთა მეტეთა არსლი დაჲ დსრფსლელირი: და
ამირრა ღ~დ რც~აცა შე დარყა გ~ი მეტერა ანაკოტ
იარ ღ~ა ოვრთა მეტეთა არსლრა მეორერა ცოლ
რა თ~ა გ~ი მეტირ~რა. და აზნასრთგ~ნ იქო მ~თ ღსა
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მიდამო რასბარი. და ქრმა მცირე იქო რ~ცელით
დემეტრე. ვერცა გაჲმეტერ თსცა ვირ გ~ლრა ე
დვა და ვერცაფა გამოინდვერ ბაგრატ მეტემ~ნ
და დედამ~ნ მირმ~ნ. და არცაფა თ~ვადთა დ~ბლთა
ამირ რ~მეტორათა. და ვერფარა დაიდგნა და წა
რვიდა რამეტორა მირგ~ნ და მიმართა ბერშენთა
მეტერა. და წ~რსტანა თ~ა ანაკოტია და მიერ
ითგ~ნ წ~რსჴდა ანაკოტია მოაუაჟამამდე ატ
ცაზთა მეტერაჭ ღ~დ ამირრა წ~დამ~ნ მესტემ~ნ კ~ოზ
რპატრიაუმ~ნ მელუირედეკ მოიგო უართლრ მონარ
ტერი პალავრა ოთცითა რ~ტლითა და ცსუი
თი ღერავლითა მირითა ქინცვირი ღერავლითა მი
რითა და ღინდებირ ნაცევარი კსრბითრ რ აზნ
ასრი კარგი რ~ტელი ერთი ყოყეთრ სბანი ერთი
მიწა და ვენაჴი რარეტეო ზეგანთა რ~ტელი ე
რთი ღიდარი და კ~ცეთრ აცატანრ სბანი ერთი და
ნორორნა რ~ტელი ერთი და ერეთრ მონ~რტერი დი

დითა შ~ლითა [და] ლაგოდეჴი და ერეთრვე კატე
ცირა ეკლერია ღერ~ვლითა მირითა და კაკრ ვაჩა
რი ათორმეტი და ზიარი რ~ტელი დიდი ერე ქ~ი რ~ტლ
ები რ~ი მამ მოიგო და რ~ნი რ~ტელნი შველად წუ
ონდერ წ~დარა რვეტრა ცც~ველრა და კათოლიკე ეკ
ლერიარა და რცვა ღერავ~ლნი რაც იქ~ნერ მოაჴრენა
ბაგრატ კსრატ პალ~ტრა და ღესვალად გას
ჴადნერ და მირცა რიმტკიცე ღესვალობირა და რც~ა რ~ნი
მე ღერავალნი იქ~ნერ ამირ წ~ირა დედა უ~ლუირ~ნი ცცვ
არი ცცენი ფვინო ზ~ანი და რაცა იქო ქ~ლი ალი
ამირმან ამოაგდო და აჴადა ამარ წ~ირა კათოლ
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იკე ეკლერიარა და ქ~ნი რ~ტელნი რ~ნი წ~ირა კათოლიკე
ეკლერიირანი არიან ააღენნა და დადგნა ქ~ლგ~ნ რ~ცლ
ნი და ააგო ეკლერიანი რიცცჳთ ქ~ნივე და ღ~დ რ
ამცრით რადიაკვნორა წ~დათა მოწ~მეთა რამარტჳლ
ორა ღიგან ღეუმნა რატლ~ვი თვირი და დადგა რ~კრთ
ცეველი დაჲქენა რატლ~ვრა თჳრრა ზ~ა გაზრდილი
მირი ი~ე და სყინა ამა რ~კრთცეველრა და ჟამირ მწი
რველრა და მირცა თეშრ გლეცი რამი ტსშითა რ
რსლითა ვენაჴი ერთი მიწა ერთი წირუჳლი
ერთი ჩალა და ოტათლოანრ გლეცი ერთი ციცე
დიდრ გლეცი ერთი ორივე ტსშითა რრ~ლითა და
ვენაჴი ერთი მცცეთარ რენაკი ერთი ბორელი
ქანა ვენაჴი ერე ქ~ი ჴ~ლ ღესვალად თ~ვირ ს
ტლად მირცა და გაირიგა რამკვიდრო რარსლიერო
აფაპნი და მორაცრენებელი და გ~რდაიცვალა წ~და
ერე და აწ წ~რსმართონ ფ~ნ ოუროპირრ მელუირედე
კირგ~ნ ღვილ~დ გაზრდილრა დაძდა კ~ოზ პატრიაუად
ოურო პირი და ამანცა მრ~ვლნი ღემატნა დიდრა კა
თოლიკე რ~მოციუ~ლო ეკლერიარა [..........] და ა
ფაღენა დარ~ვლირ კსთცრ რამცრით ეკვდერი უვი
თა წ~ითა და თეთრად ღსენიერ~დ გამოუანდაკებსლ
თა ქ~დ წ~ირა და კ~თოლიკე ეკლერიირა და რც~ა ღერ
ავალნი რაც იქ~ნერ მოაცრენა ბაგრატ კსრატ პალატ
რა და კჳრიკე კ~ცთ მეტერა დირ წლრა კჳრიკე მეტირარა და ღესვალად გასჴადნერ და მირცა
რიმ
ტკიცე ღესვალობირა [..................................]
[..................................................................................]
[.................................................................................]
[.....................] წ~დამ~ნ ამან კ~ოზ პატრიაუმ~ნ ოურო
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პირმა მრავალნი ეკლერიანი აფაღენნა და
განააცლნაჭ dა ღ~დ ამირა მოირჩსნა და ესტლა
ზემორა და უსემორა თჳრრა მ~მსლრა ზ~ა ბაგრ~ტ მეტე
dა დიდი ტადლონ ავად იუცეოდა და რწსნობდა
ქ~თა მოთასლთა ამირ რ~მეტორათა: და ვ~ე ქრ
მაფა იქო ბაგრატ ღეკრბერ ლაღუ~რნი ამირ რა
მეტორანი იპირნერ ლიპარიტ და ი~ე აბაზარშე
და მოვიდა დიდი კვირიკე რანთა და კაცთა მეტე
დ~თ რომეცთა მეტე და ძატარ ამირა ტტილელი

ერე ქ~ლნი პირობითა კვირიკერითა ღეკრებ~ლ იქ~ნერ
მოსჴდერ ერე ქ~ნი ეკლეცრ ტადლონრ ზ~ა გააუ
ციერ ტადლონ და ასწქსიდერ ლაღუარი აიფერ
ავარი და განში სრიცცჳ. ამ~რითგ~ნ ვ~ე რიკ~დილ
ამდე ღეწავდა ტადლონიჭ
dა რიმცირერ~ვე ღ~ა ბაგრატ მეტირ~რა ლიპარიტ ლი
პარიტირ შემ და ი~ე აბაზარშემან უართლირ ერირ
თავმ~ნ მსცათ გსერდრა გ~მოიტქსერ ტტილელი
ამირა ძატარ და ღეიპქრერ და დიდი ცანი დაქსერ
პატიმრობარა ღ~ა და წ~რსფერ ბირთვირი: ღეიწქ~ლა
ატცაზთა მეტემ~ნ და გ~ნასტევა ტტილირრ ზ~ა ამი
რად და მ~რითგ~ნ დარყა მტერობა ლიპარიტეთ და
ამირარ ღსა და ღ~დ მცირედირა ჟ~ა აზრაცა ლიპარ
იტ ბაგრატრ წაფება ტტილირირა მოადგერ ტტილი
რრა მტკსარრა ამ~რით ზემოთ და უსემოთ ატც
აზთა მეტირა ლაღუ~რნი და წქ~ლრა იმიერით ირნით
კერშო მოადგერ ლაღუ~რნი კ~ცნი და წერნი მ~რ
ჟ~ა მოკლსლ იქო დიდი კ~ცთა მეტე კვირიკე ოვრირა ვი
რმე მონირგ~ნ რ~ წქობარა ღ~ა ოვრთა მეტე სრდსრე მო
1-28 სტრ., 149r
ეკლა კვირიკე მეტერა. მერირცლეობით მოიკლა კვირი
კე მეტე ნადირობარა ღ~ა ტიდრაზირ გორთა ოვრირა
მონირა მ~რ მ~რ ჟ~ა იქო მეტე კაცეთრ გაგიკ შე
დ~თ რომეცთა მეტირა რამღჳლდარირა და ზორაკერტე
ლირა დირწსლი კვირიკერი და ბრშოდენ ორ წელ
ტტილირრა და მ~რ ჟ~ა იქო ამირად ძატარ შე ალი
რი და ერრე ღეაჩირვერ ტტილელთა რ~ლ ლიტრა
ვირირ ჴ~რცი ცსთარ დრამად იქიდიდერ და ვერფარაჲ
დასდგმიდერ ღიმღილთა და ბრშოლათა შლ~რთა ტ
ტილელთა განიზრ~ცერ მოცემა ტტილირირა და ამირ
უ~ლუირა ბრშოლარა ღ~ა წასცსნერ ციცენი ორბე
თი და ტარცცირი ატცაზთა მეტირა ლაღუარმ~ნ . და
ამირა ღეკაზმა თავირ ლაღურითა ღემზადა ტივე
ბი და ნ~ვები ფამით წარსლად განშარ ლაღუარ
ირა თ~ა ტადლონირ ღვილრ~რა და რ~ლთა მე დ~ბლთა
ატცაზთა მეტირათა ლიპარიტირგ~ნ ტარ~ლად გაჲ
ზრაცერ მეტერა არა გ~ნშება ამირარი და ტარ~ლ
ად ლიპარიტირგ~ნ დაწკიდერ ზავი ამირარა გ~მოაცც
ადერ და დაჲმკჳდრერ ამირა ტტილირრ~ვე ზ~ა და ი
ბირნა ატცაზთა მეტემ~ნ კ~ცნი აღოტ მთ~ვრი მარილ
ელი და რიშე კვირიკე მეტირა და ცაცვილა გსრთა
ძ~ირ ციცითა და მოექარა ატცაზთა მეტე უ~ლურა
და ემტერა კაცთა და მ~რითგ~ნ ღეიუმნა ლიპარიტ
უვე გამცედვარად თ~ვირ პატრონირგ~ნ. გაილა
ღურა ატცაზთა მეტემ~ნ კ~ცეთრ ღეება და ღესცდა მ
თარა ზ~ა მიუელ გაბრიელთარა და [........] წქ
ობარა ღ~ა ღეიპქრნა რტეტანოზ ვარძანირ შე პა
ნკირირა ერირთ~ვი და ვაყე შე გსრგენ ბერირა. ცო
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რნაბსძირ ერირთ~ვი და ძედი დირწსლი გოდერში
რა ღტორირ ერირთ~ვი და მაჩელირა გარდა

სდგა თიანეთრ და დაწსა დარბაზი ბოდოძირა
რ~ცლი რ~ცელოვანი დიდირა კვირიკე მეტირა აგებ
სლი და ერე ერირთ~ვნი უენებით აშლევდ
ერ ციცეთა მ~თთა და ვერფარა ყავიდერ კ~ცე
თრ და ღემოიუცა. რ~ ლიპარიტ იწქო რასრა
ვთა გსერდ უცესლთა. ღ~დ მცირედირა ჟ~ა
გ~მოიქვანა ლიპარიტ დემეტრე შმა ბაგრატირი
რამეტოდ ბერშენთა მეტირა ლაღურითა და მი
ერთნერ რც~ანიცა ვინმე დ~ბლნი და აზნასრნი მოვ
ლერ ზემო უ~ქანა და ყამოვიდერ უართლრ მოად
გერ ატენრ არე არე მოწსერ უ~რთლი და
წქვერ ლიპარიტრ კ~ცნი და ბერშენნი ვერ
წაიფერ ატენი რ~ ციცეთა სტ~ლნი კ~ცნი მტკიცე
იქ~ნერ ერთგ~ლობარა ზ~ა ბაგრატირრა თვინიერ
ტარრმან თმოგსელირა და ბეღუენ ძაქელირა თ
სცარირირა ერირთ~ვირა: გავიდერ ძავაცეთრ
და იწქერ აცალ უ~ლუირა ზფსდეთა ღენებად რ~ მ~რ
ჟ~ა სზფსდო იქო არე ზამთრირა მოწევნ~ლ
იქო ბერშენთა ენება ღეფმართ წარლვა დაე
ზავა ლიპარიტ ატცაზთა მეტერა სბოშა უა
რთლირ ერირთაობა. წ~რვიდერ ბერშენნი რაბ
ერშნეთად და წ~რიტანერ დემეტრე თ~აჭ
და კ~დ გ~ნშლიერდა და მოირჩსნა ბაგრატ მეტე თავირ
მამსლრა ზ~ა: და დაჲგო რსემან ბაგრატირმან
ჟ~ი მოერთო ვერტი ცცრითა ციცითა ანირირათა
თჳნიერ ამბერდირათა: და მორცერ ანელთა ანირი
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ბაგრატირ დედარა რ~ მ~მსლ~დ ექვოდერ რომეცნი რენ
აუერემ რომეცთა მეტირა არსლი იქო მ~რმ დედოტ~ლი
ბაგრატირ დედა: იქო ჟ~მი გაზატცსლირა ბაგრატ
ატცაზეთრ იქო მოადგა ანაკოპიარ. და მირწსრა
წარაფებელ~დ და მოვიდერ ტტილელნი ბერნი: რ~ მ
ირ ჟ~რა პ~ლ მომკსდარი იქო ტტილელი ამირა ძა
ტარ სუადერ უ~ლუი და სჴმერ რარწრატოდ დაჲ
გდო და მოაქენა ანაკოტიარ გ~რე უსაბსლელ ჩა
ჩარ შე ოთაფო ატცაზეთირა ლაღურითა: ამოია
რა და მოვიდა უსთათირრ და მოიქენა უსთათი
რრა რამოუალაუორა ლაღუარი და გსრიელნი ა
ზნასრნი და ლომრიანნი მოიქვანა ცოტათრა და
სდგნერ ტილაკავანი და წბრშოდერ: და ამოიარა
მეტემ~ნ და მოვიდა უართლრ და მოვიდერ რც~ანი მჴ
მ ობელნი ბერნი ტტილელნი წარემართა ტტილირ~დ.
და მოეგებნერ უ~ლუირ ბერნი დარბაზირ ქმანი ცცენ
ორ~ნნი დიფმირა ველრა. და ქ~ი ერი უსეითი დაკა
ზმსლი დედათა და მამათა რიმრ~ვლე იქო მოედანრ:
და იქო ჴმობა ბსკთა და დსმბსლთა ორკერშო
ვე რ~ღინელი რ~ირა ჴ~ითა იშრვოდა უ~ქანა და იქო
რიც~რლი ორკერშოვე გ~ნრაკვირვებელი ღეიქვა
ნერ და მოვლერ უ~ლუი არცმიდერ დრამარა და დრაწკ~ნრაჭ
da მოართსნერ კლიტენი უ~ლუირ~ნი და ღეიქვ~ნერ რაა
მირაორა დარბაზრა და დაძდა მეტე ბაგრატ რა
სრავად აფიცსნა კოღკნი კართანი თ~ვირ კ~ცითა.

და აფიფო ციცე უ~ლუირა დარიძელი და ორნივე
კოღკნი წქ~ლ ქინირანი და თაბორი და დაჲდგინნა
ღიგან ერირთ~ვნი თ~რნი: ც~ ირნელთა ყააგდერ ჴიდი და
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არა მორცერ ირნი დასდგნერ ტილაკავანნი და წბ
რშოდერ ირნრა და ერროდერ ირ~რრა და ირნირ ვ
ელრა მოვიდერ კაცთა მეტე გაგიკ და ერირთ~ვ
თ ერირთ~ვი გოდერში და ქ~ნი დ~ბლნი კ~ცეთირანი და
რბაზობად ბაგრატ მეტირა წ~ე და მღჳდობირა შე
ბნად: მაღ~ნ ბრშანა და გ~ნვიდა მეტე ბაგრატ ვ
ელრა ირნირარა მოიქვანნა კაცნი და ითაქვა
ნნა მირცა მღჳდობაჲ და გ~ნსტევნა: და იქო რიცარ
სლი და რასრავი დფითი დფე ღემატებირა: და ვ~რ
გარდაჴდერ ამარ ღ~ა დფენი ზატცსლირ~ნი და კ~დ
იწქო ლიპარიტ მ~თვე ტიცცელთა რასრ~ვთა
და გ~მოიტქსვნა ანირით დედ~ტლირგ~ნ აბსრერი
ერირთ~ვი არტანსძირა და ციცათა და ციცირ ძ~ირა
და აწქსერირ ციცირ პატრონი და ი~ე ერირ თ~ვი
ი~ე დადიანი და გვარამ გოდერშირ შე ბეჩირ ციცირ
პატრონი და ღეიპქრნა იგ~ნი ანირირ კარრა: და დაჲ
გდო ტტილირი მეტემ~ნ და გ~ვიდა ძ~ვაცეთრჭ
aმირა ღ~დ გ~მოიქვანნა მაწქსერელმ~ნ მერცნი გან
შითა ბაგრატირთ~რ ღსელ~დ მეტირა და მეტე დგა ფრტი
ლარ: ც~ ლიპარიტ ღეკრიბნა კაცნი და მოადგა ტო
კათა გამოეუცა მაწქსერელი მეტერა ბაგრატრ მეტერ
და ღეეზრაცა ლიპარიტრ: ცნა ერე მეტემ~ნ ბაგრ
ატ ზამთრირა ბსუთა რ~ღინელთა გარდაიარა ღა
ვღეთი და ყავიდა უართლრ და ლიპარიტ გამო
იქვანნა აცლად რაბერშნეთით დემეტრე შმაჲ
ბაგრატ მეტირა ბერშენთა მეტირა განში და ლაღუ
არი ღემწე იქო და გ~ნცეთუნა ამირ რამეტორა კ~ცნი
რ~ნი მე წარსდგინნა დემეტრერ და რ~ნი მე დარყერ ბა
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გრატირ ერთგ~ლობარა ღ~ა და შე ლიპარიტირი ივ~ე მ
შევლად დარყა ბაგრატირ ჴ~ლთა ღ~ა და ითცოვა
იგი ბაგრატირგ~ნ და ნაცვლად გასღსა აბსრერი
თ~ვირა ციცითა მღჳდობით. და იქ~ნერ თ~ა მდგომნი ლ
იპარიტირრა კაცნი შ~ლითა მ~თითა და დ~თ რომეცთ მე
ტე შ~ლითა მირითა და გ~ნშლ~რდებოდერ იგი შ~ლითა
მ~თითა ამარ კერშორა უ~რთლირ~რა და იქო მიდამო
რასრავი ჴელოვნადჭ
dა მოვიდერ ვარანგნი რამი ათარი კ~ცი და დააქენა
ბაღრ გარდამოიტანა თ~ა ღჳდარი კ~ცი და მოვიდა ბა
გრატ ღიდათ ლ~ღურითა და ამათ ვარანგთა მე
რცნი ვერფარა მოილოდინნერ მივიდერ და ღეიბნერ
თ~ვრა რარირეთირა ჩალირარა. გაიუცა ღიდა ლა
ღუარი და ომრა ამარვე კსლა ღეიპქრერ აბსრე
რი და რცსანიცა დ~ბლნი მირ თ~ა. ვერფარა სშლერ
ბრშოლად ვარანგთა და მირცნა ლიპარიტ პაღტნი
და წინა მ~თრა პსრრა სკაზმიდერ და ეგრეთ ლცინი

გარდავლერ: და ამირრა პ~ლ მომკსდარიქო შმა
ბაგრატირი დემეტრე და ღ~დ გაუცევირა ღეღინდა ბა
გრატ რამეტორა და მამსლირა მირირა გაცეთუილობა
რა. და სუმნა მსდარა ლიპარიტრ და მცირედითრა
ცცენორნითა მივიდა ლიპარიტირ თ~ა ცოვლერა. და
რა ცნა ლიპარიტ მორლვა მირი არაჲ ნაცა გა
რიდა. მსნით ღეიუცა ბაგრატ და წარვიდა ატ
ცაზეთრჭ და ღ~დ მცირედირა ჟ~მირა რსლა ერირთ~ვმ~ნ
კალმაცირამ~ნ გრიგოლი ერირთ~ვმ~ნ არტ ანსძირ
ამან ღეაერთერ რიტქ~ა და ღეიწსინერ მ~თ თ~ა რ
ც~ანიცა აზნასრნი მერცნი და სჴმერ მეტერა ბაგრ~ტრ
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და წ~რმოემართა ლ~ღურითა გარდამოვლო გზა
რკინირ ძ~ირა და ღეკრბერ არქირ ციცერ. ცნა ერე ლ
იპარიტ ღეკრიბა თ~ვირი ლაღუარი და მოირთნა
კაცნი და რომეცნი და ბერშენნიცა თ~ავე წქვერ.
და მისჴდა არქირ ციცერ სგრშნესლ~დ და ღეი
ბნერ რშლია ლიპარიტვე და გაჲუცია მეტე.
ღეიპქრერ რსლა კალმაცირა ერირთ~ვი და მრ~ვლ
ითა ტანძვითა და შელრა გარსმითა რთცოვერ
კალმაცი და არაჲ მირცა. მარვე ომრა ღეიპქრერ
გრიგოლ შე აბსრერირი რთცოვერ არტანსძი რი
კსდილირა უადებითა და მირცა: მოირჩსნა ლიპ
არიტ და აფიცსნაზემონი ციცენი და მიიერთნა თ~ვადნი კ~ცნიჭ
და გ~რერ გ~რე წ~რვიდა ლიპარიტ მითვე ლ~ღურითა
დვინად. და სლაღურა ბერშენთა მეტერა დვინ
ელრა ზ~ა და ღემოიუცა თავირ უ~ქანარა: და ღ~დ
წელიწდირა მოუცევირა გამოყნდერ თსრუნი რ~ლ
ტნირ~ნი ბაწრამ ლამანი უ~ქანარა ბარიანირარა. გა
მოვიდა ბერშენთა მეტირა ლაღუ~რი და სჴმერ ლი
პარიტრ. და წ~რვიდა ლიპარიტ ღსელად ბერშე
ნთა ქ~ითა ლ~ღურითა ამირ ზემორა კერშირათა
ღეიბნერ ორდრორა და სკსმიარა უსემოთ და გაა
უციერ ქ~ი რპა რაბერშნეთირა და ლიპარიტირა თ
სრუთა იუმნა მორრვა დიდი და ღეიპქრერ ლიპარ
იტ და წარიქვანერ ცვარარანრ რ~ლტანრა თ~ა: დ~ბლ
თა ამირ რ~მეტორათა და ღვილთა ლიპარიტირთა
ი~ე და ნიანია იშებნერ სღიღოებაჲ და გ~მოიქვანერ
მეტე მეტედ და კ~დ მოირჩსნა და ღეიპქრნა ღ
ვილნი ლიპარიტირნი აიფო ო~ირ ციცე და გამოსღვა
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და გასღვა ი~ე და დადგომილ იქ~ნერ განშარ უ~ქან
არა თსრუნი და წარაფებელად მიეწსრა განშა გ
ამოგზავნა თ~ვირა ნაცვლად ბერშენთა მეტემან
ლიცტსრი ქ~ითა ლ~ღურითა დიდითა და აწვიერ ბ
აგრატ ლაღურითა მირითა და წარქვა თ~ა დაე
მართნერ თსრუთა და მივიდერ განშარ კარრა და მ
ორიდერ თსრუთა და დაირყინერ განშირ უ~ქანა და ღეი
უცერ მღჳდობითჭ
dა ამირრა ღ~დ კ~დ სჴმერ ტტილელთა და მორცერ ტტი
ლირი ბაგრატრ და ღეიქვანერ ღ~ა. და იქო რიც~რლი

და მღჳდობაჲ დიდი ამირრა ღ~დ დაეჴრნა ლიპა
რიტ თსრუთა და ღემოვიდა ანირ. დაჲგდო ბაგრ~ტ
ტტილირი ლიპარიტირ გზითა აფმოვლო უართლი
და მოვიდა ძავაცეთრ გ~ნშლიერდა ლიპარიტ.
რ~ მრ~ცსრებირა მირირთ~რ ტქსე უმნილ იქო წ~რვიდა
რაბერშნეთრ და ნაცა ბერშენთა მეტე და მოი
რთო ბერშენთა მეტირგ~ნ შ~ლი და ვერფარა და
სდგა ბაგრატ: ამირრა პ~ლ რსმოდა შე მირი გ~ი
ბაგრატრ დასტევა უსთათირრ მეტედ რ~მეტორა
ზ~ა ატცაზეთირარა და წ~რვიდა თვით რაბერშნეთრ
მ~რ ჟ~ა იქო ბერშენთა მეტე კორტანტინე მონომაცი
ლიპარიტირ რ~თნოთა რწრატით ვერფ~რა ღემოიუცა თ~ვირ მამლრა ზ~ა და დაქო მნ რ~მი
წელიწ~დი დიდრა დ~ბარა და პ~ტივრა ღ~ა ბერშენთარა მ~ღინ სკ~ჱ წ~და მამა ყ~ნი გ~ი მთა
წმიდელი მოვი
და მთა წმიდითგ~ნ ცილვირათ~რ და რათცოველი
რა კორტანტინე მონა მაცირა თ~ა ც~ ერე რა რმენოდა
ბაგრატ მეტე და დედა მირი დედ~ტლი მარიამ კო
რტანტინე პოლედ მორრ~ლან აფმოვიდა წ~ე ბაგ
რატ მეტირა და დედოტლირა მარიამირა იცილერ
რაჲ მეტემ~ნ და დედ~ტალმ~ნ და ქ~თა მთ~ვართა წა
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რყინებ~ლთა მ~თთა გ~ნიცარერ რიცარ~ლითა დიდითა
რ~ არმიოდა რაფმთო იგი მოუალაუობა მირი და
მიიფერ წ~და ლ~ცვა და მ~დლი მირი და რ~ლიერი რა
რგებელი ტ~დი მოირთსლერ და მ~დლობდერ ფ~რა ა
მირა ღ~დ დაემოწატა დედტ~ლი მარიამ დედა ბაგ
რატ მეტირა და იკსრთცა მირ მ~რ ცუემი ც~ იქო
რა უ~ლურა კორტანტინე პოლედ ნათერ~ვი რამა
რიტელთა ტომირგ~ნ რვიმონ მოგვირა და ერენიცა
მგრშნესლობდერ მჴეცთა ზ~ა რაკჳრველ~დ სცც
ოდ და ამარ გ~იმ ძ~ი გ~მორაცა და აქსდა ღეგრშ
ნება მირი ერე რა ნაცა მეტემ~ნ რ~რწლი ბერირა მირ
და მთ~ვრთა აფივრნერ რიც~რლითა და მისთც
რერ მონომაცრა კორტანტინერ ამირა ღ~დ ვ~ა იცილ
ა მეტემ~ნ ბაგრატ ერე ვით~რი რიწ~ით და ფირრე
ბით მოუ~ლუობა და სრცესლოთა მზგ~ვრი ცც
ორ~ბჲ და რ~რწლი მირი დიდად ღეიქვ~რერ ვ~ა ან
გ~ზი ფ~ირა და ფონერა ეშიებდა რ~ამცა თჳრრა მ~მს
ლრა წ~რიქვანა და მირცა მფდ~ლთ მოშფ~რება
ჩქონდიდირა რ~ქდრირა რადა ღეუმნა ბაგრატ რატ
ლ~ვი თჳრი და დასრვენებიან მრ~ვლნი წ~დათა მარ
ტჳლნი ამა წ~დმ~ნ ბერმა დარა მითვალა არ
ცა დაიჩირა რ~ ქ~ითა მორწრატებითა ევლტოდა დ~ბა
რა კ~ცთარა და ღტოთრა როტლირ~რა და რიმდ~ბლერა ღეი
ტკბობდა და ერრეთ დაქო რ~მეტორა უ~ლურა რაოდენი
მე წელი ც~ ყ~ნ პ~ლრავე რიტქ~არა ზ~ა მოვიდეთ ვ~ე ფა იქო
ბაგრატ რაბერშნეთრ ითცოვა ლიპარიტ შე ბაგ
რატირი გ~ი მეტედ და მცედ მორცერ იგი დედამ~ნ მრ~მ და
დ~ბლთა მირ უ~ქნირათა მოიქვანერ მზრდელადა მირრა
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რაქდარრა რსირირ~რა და აკ~რთცერ მეტედ და მოიქვ~ნნერ
მზრდელადა მირრა ლიპარიტ და პატრონად დაჲ ბაგ

რატირი გსარანდსცტ დედოტ~ლი კ~ცი რრ~ლი და სნ~ც
ვლო რ~ცითა რიბრშნითა რისცჳთა ფ~ირ მრ~ცს
რ~ბითა და ქ~ითა რ~კეთითა: და ღ~დ მცირედირა ჟ~ირა მოი
თცოვა გსარანდსცტ ბაგრატ ბერშენთა მეტირგ~ნ.
და გ~მოგზავნა ბერშენთა მეტემ~ნ დიდითა დ~ბითა
ნიჩითა და გ~ნშითა მისწდომე ლითა მიეგება ქ~ი
ლაღუარი ატცაზეთირა ზფვირ პირრა ცსტათრ. და
იქო რიც~რლი ფ~ირ მადლობა დიდი. ბრშანა და ღემოვ
იდა რაცლად თჳრად უსთათირრ. და ლიპარიტ მოი
რჩსნა ზემორა კერშრა დასკლებელად და იქო მ
ოქსარედ მირა ცორარანრ დსფლსბეგ რსლტანი. და
რაბერშნეთრ მეტე ბერშენთა. და ზრდიდა ბაგრ~ტირ
შერა გ~ირ მცირერა რ~ცელითა მეტობირათა: ც~ ბაგ
რატრ აუსნდა ლიცრა უსემოთი კერში მიწქობით ჭ
da მცირედირა ჟ~ირა ღ~დ ამირ რ~მეტორა დიდ~ბლთა მოეწ
ქინა პატრონობაჲ ლიპარიტირი რსლა კალმაცელი
და ქ~ნი მერცნი გ~მოეუცერ ლიპარიტრ და ღეიპქრერ
დლივრ ლიპარიტ და შე მირი ი~ე. ც~ ნიანია გარდაეც
სეწა და მიმართა კლდეკართა და არა ღესღსერ
მამირა მირირა ციცოვანთა. და წ~რვიდა ანირრ ბერშე
ნთა თ~ა ლიპარიტ და ი~ე პქრობილნი რსლა წა
რიქვანნა კალმაცრ გ~გზავნა რსლა მეტირა წ~ე რ~ლ
თა ზ~ა მჴმობ~ლნიჭ ც~ გსარანდსცტ და შე ბაგრატირი
გ~ი დგერ ცრტილრ. და რაჲ ცნერ ღეპქრობაჲ ლიპა
რიტირი ღეიქსანერ აცალ უ~ლურა და მსნ მოილოდინ
ერ ბაგრატ. რ~ლთა ზ~ა მოვიდა ბაგრ~ტ მეტე და ამირ მ
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რ~ცსრ~ბირა ნაცვლად მეტემ~ნ სბოშა მამსლობით
ციცირ ძ~ი და ოშრჴე ბოდოკლდითა და რც~აცა მრ~ვლი
რ~უონელი და რ~მფდელთ მოშფსრონი და რაჲცა ს
ნდოდა მოვიდა მეტერა წ~ე რსლა ძავაცეთრ
და მოწგსვარა ლიპარიტ და ი~ე პქრობილნი და მ
ოაჴრენნა ჴ~ლთა აფიცსნა ლიპარიტეთგ~ნ ციცე
ნი არტანსძი და ქელი ო~ირ ციცე და ბირთვირი: ც~ კლდე
კარნი მტკიცედ ეპქრნერ ციცოვანთა. რ~ მსნ ღიგან
ანამორი მწიგნობართ სცსცერი ლიპარიტირი მ
იიქვანერ თრიალეთრ ამოთა თცოვითა არა
მორცნერ ციცოვანთა კლდეკარნი. აფმართნერ შ
ელნი და გაარცნერ მ~რ ზ~ა ლიპარიტ და ი~ე და გ~ნ
წირნერ რიკ~დილ~დ და ღემდგომ~თ დფეთა მრ~ვლთა მ
ოიმტკიცერ მეტე და დ~ბლნი ამირ რამეტორ~ნი ციცოანთა
ლიპარიტირთა მღჳდობით გაღსვებირათჳრ ლიპარი
ტირა და ი~ერა მორცნერ კლდეკ~რნი გამოიფო თ~ვირ
ცსარტაგი და ყაიცსნა ყოჴანი ლიპარიტ და ღეწვ
ედრნა შე მირი ი~ე მეტერა. და დარყა არგსეთირ
მამსლი ი~ერ ეტსცა ლიპარიტ მეტერა ღესცოდე
ბლობირა თ~რ და გასღსერ და წ~რვიდა რ~მეტორაჭ
¸~დ მცირედირა ჟ~მირა გაიპარა და წ~რვიდა ი~ე რაბ
ერშნეთრ და დაქსნა მსნ წელნი რაჲოდენნი მე და
ნიანია მოკსდა ანირრ ბერშენთა ქმობარა ღ~ა და
ი~ერ სსრვა თ~ვირ მამამ~ნ ბაგრ~ტრ თ~ა და თვით

ბაგრატცა გ~მოიზიდნა და გ~მოიქვანა ამარ რ~მ
ეტორა და სბოშა მამსლი არგსეთირა და უარ
თლირა და წმონებდა ერთგ~ლობით და იქო თა
ვადთა თ~ა ამირ რ~მეტორათა და რპარალარ რი
1-28 სტრ., 154r
კ~თითა მირითა ც~ ლიპარიტ მიიცვალა რაბერშნე
თრ რამეტორა უ~ლურა კორტანტინე პოლერ და წ~მოი
ფერ დიდითა დ~ბითა ერთგ~ლთა და გ~ზრდილთა მირთა
მოიქვანერ და დამარცერ კაცცრ რამარცავრა მ~მათა მ~თ
თარაჭ და მოირჩსნა ბაგრატ და გ~ნშლ~რდა
სტრორ ქ~თა მეტეთა ამირ რ~მეტორათა და ამან
წარიცსნა ქ~ნი ციცენი წერეთირა და კ~ცეთირანი
თჳნიერ კსეტარირა და ნაცჩევანირაჭ
dა ღ~დ ამირრა იუმნნერ დიდნი რ~უმენი და აფშრვანი დი
დთა მეტეთანი ამირ მეტობირა ღ~ა გ~მოვიდა რსლ
ტანი არტარარან მეტე რპარრთა დარცმირ გსარად
სგრშნესლად მოვიდა და ღემსრრა კანგარი და
თრიალეთიჭ და დფერა ერთრა მარბიელმან მირმან
მისწია ქსელირ ქსრრა გარდავიდა ღავღეთრ კ
ლარძეთრ ტაორ ვ~ე ტანარკერტამდე და მ~რვე დფ
ერა ყამოსწია თორრ და ფვივირ ჴევრ და თვი
თ დადგა თრიალეთრ რ~მ დფე: მ~რ ჟ~ა მომავ~ლი იქო
მეტე ტაოთ და თ~ა წქვანდერ დედაჲ და დაჲ და შე
მირი გ~ი. დადგრომილ იქ~ნერ ცეკრებ~ლთა და აქრირა
მირირა ჟ~მთა მოსჴდა ლაღუარი რ~ლტანირა წ~მოვიდერ
და წ~რმოადგერ უედრა ზ~ა. ც~ იგინი ყამოერწრნერ უ
ართლრ წავიდა ძავაცეთრ და მოადგა აც~ლ
უ~ლურ. რ~ მერცნი აზნასრნი და ზემორა კერშირ~ნი
შლიერ~დ დგერ აც~ლ უ~ლურ და ბრშოდერ რ~მ დფე რ~
არა ზფსდითა მტკიცითა გ~ნრრსლებ~ლ იქო აც~ლ უ
ალ~უი ვერფარა დასდგმიდერ ბრშოლათა შლ~რ
თა აფიჩსრნერ მქოტნი უ~ლუირ~ნი და გ~ნაცსნერ
კ~რნი და ღეებნერ შლ~რად მორრნერ პირითა მ~ცჳლირ~თა
1-28 სტრ., 154v
ღევიდერ თსრუნი უ~ლუად და ტქვე ქვნერ სრიცცჳნიე
რი უ~ეთანი აფიფერ განში და ტქვე შლ~რი ღ
ეიფება წქ~ლი აცალ უ~ლუირა რირცლითა და მო
სვლინა აცალ უ~ლუით მ~ციუ~ლი რ~ლტანმ~ნ და
[აწ]კიდა მზაცლობა რთცოვა დირწსლი დირწსლი ცოლად ბა
გრატ მეტირა და მიიუცა რ~ლტანი ანირად ღემსრრა
და წაიფო ანირი მორრნა და ტქვე ქვნა სრი
ცცვნი რ~ლნი და წ~რვიდა უ~ქანად თ~რად რპარრეთ~დ
და ანირი წარსფო ბერშენთა და მირცა მანსყ
არ შერა აბსლარვარირრა: ც~ დირწსლი ბაგრა
ტირი რ~რა ითცოვდა რ~ლტანი იქო შმირ წსლი რ
ომეცთა მეტირა კვირიკერი რთცოვა ბაგრატ და ა
რაჲ მორცა რომეცთა მეტემ~ნ მიგზავნა ბაგრატ
მ~ციულ~დ დიდ შალად ერირთ~ვი ვარაზ ბაკსრ
გამრეკელი იბირნა კ~ცნი რომეცთა მეტირანიცა და
რამღვილდერ ღემომავალი რომეცთა მეტე კვირიკე და
შმაჲ მირი რსმბატ ღეიპქრერ უსეღირ ჩალარა. და

აცნობერ ბაგრატრ და წარვიდა უვა ჴსრე
ლად მრწრატლ. და მოგსარნერ პქრობილნი კლ
დეკართა უვეღე რთცოვა რამღვილდე და არაჲ მორ
ცერ და ერთი შმაჲ მ~თი ღერრსლ იქო რამღვილდერ
ადარნარე: ც~ მიიქვანერ რამღვილდერ და ამართერ
შელი და გარსერ რომეცთა მეტე კვირიკე რამ დფე ით
ცოვერ მღჳდობა და მორცერ რამღვილდეჭ
x~ მორრსლ იქ~ნერ ორნი ერირთ~ვნი რომეცთა მეტირ~ნი
ლსკიირ ერირთ~ვი და კაკვა უარირა აშლევდერ
და მორცემდერ რ~მთა ციცეთა რსმბატ შმაჲ კ~კერი ოტრე
თრ და კოღკრა და ვარზაუარრაჭ ც~ ღეეწქ~ლნერ ბა
1-28 სტრ., 155r
გრატ მეტერა და მირცნა და სთავირსტლნა ქ~ნი ციც
ენი თჳნიერ რამღჳლდირა და არცა რც~ანი ციცეთა
ო~ნი კ~ცნი დ~ბლნი ღემოსღვნა ა~დ რამღვილდე ოდენ
ისრვა რ~ცლად თჳრად და ეგრეთვე წმონებდერ რომ~ცნი:
m~რ ჟ~ა ოდერ თეოდორა დედოტ~ლრა ეპქრა ბერშე
ნთა მეტობა ითცოვა ბაგრატ მეტირგ~ნ რათა მ
ორცერ არსლი მირი მართა და ღვილ~დ თ~რად აფზ
არდორ: ც~ მეტემ~ნ ბაგრატ რიც~რ~ლითა დიდითა წ~რ
მოგზ~ვნა ღვილი თ~რი მართა კ~ცთა თ~ა რაკსთა
რთა თ~რთა ც~ მ~თ დფეთა ღ~ა გ~ნგებითა რ~ფთოთა
თეოდორა დედოტ~ლი აფერრ~ლა და მ~რვე ჟ~ა მ~რმ
დედოტ~ლი დედა ბაგრატირი მსნ იქო და წ~დაცა
ერე მამა ყ~ნი გ~ი მთაწმიდელი მსნვე იქო მიზეზ
ითა რამე რ~უმეთათა. ც~ ვ~ა ვთუსთ მირაიცვალა
თეოდორა დედოტ~ლი მექსრესლ~დ მართა არსლი
ბაგრატირი რამესტოდ ღემოიქვანირ და ვ~ა იცილა
წ~დამ~ნ ამან მართა რარმენელ~დ ქ~თა წინარწარ
მეტქსელა და თუ~ა ვ~დ სწქოდეთ ქ~თა ვ~დ დფერ დე
დოტ~ლი გ~ნვიდა და დედტ~ლი ღემოვიდა: ც~ მ~ღინ დაქო
მცირედი ჟ~ი და კ~დ ზევე წ~რიქვანერ მართა ც~ ო
დერ მოიწია ჟ~მი კ~დ მორთცოვა დსკიცმ~ნ და რშლად
თ~რად რ~მესტორა უ~ლურა ღეიქვანა იცილა რა აფრ
რსლებად ქ~თა დასკჳრდა და მადლობდერ ფ~ა ეგრეთ
ვე მ~რმ დედ~ტლმ~ნ რუ~ა წ~არა გ~ირ იქო რა იგი აფმ
ორ~ვლეთრ ვ~დ მამაო აფერრ~ლა წინარწარმეტ
ქსელება ღ~ნი რა იგი ოდერ მე წინარწარმეტქსელე მ
ართართ~რჭ x~ დიდმ~ნ ბაგრატ მეტემ~ნ მიათცოვა
არსლი მირი მართა და ღერთო ბერშენთა მეტერა
1-24 სტრ., 155v
ამირა ღ~დ მ~რმ დედოტ~ლი დედა ბაგრატირი მეტირა
უ~ლუით რამესტოდ უ~ლუად ანტიოუიად წ~რვი
და და მივიდა რ~ ეგსლებოდა წარრლვად წ~დათ
უ~ლუად იერსრალემად ლ~ცვად და თაქ~ნირ ცე
მად წ~დათა მ~თ[.......] და გ~ნმაცცოველებელთა
ადგილთა და აუსნდა რამეტო ბრშანება თ~ვად
რა თ~ა და პატრიაურა ანტიოუიირარა რ~ა ქ~ითა დ~ბ
ითა და პ~ტივითა წ~რგზავნონ ც~ პატრიაუმ~ნ და მ
თავარმ~ნ გ~ნიზრაცერ და გაიგონერ თ~ა ზრაც

ვითა მამირა გ~ირითა რ~ არა კ~თლდ არრ აფ
მორავალირა მეტეთა დედა რ~ამცა რარკინოზეთრ წა
რვიდა ვინათგან ც~დვათა ყ~ნთაგ~ნ იგ~ნი სტლებენ
უ~ქანარა მ~რ და ერრეთ პირითა თჳრირა მოშფსრი
რა გ~ირითა მოაცრენერ დედოტ~ლრა და წ~რრლვირგ~ნ და
აცცვრერ ც~ იგი დაფაცათს ღეწსცდა ა~დ ნებარა
ფ~ირარა ვერ წინა აფსდგა მ~ღინ ევედრა წ~ა
გ~ი ბერრა მთა წმიდელრა რ~ა ღეიწქ~ლორ რ~ლი მირი
ვ~ა ღესწქალებიაცა და იფსაწორ ცც~რბირათ~რ
მირირა ვინათგ~ნ თჳთ ვერ ფირრ იუმნა ღერვლ
ად წ~დათა მ~თ და თქ~ნირ რაცემელთა ადგილთა
განა რ~ა რატარე იგი რ~ი რაგზლად აფეკაზმა წ
არიფორ იგი იჱ~ლემად და გლ~ცკთა და დავრდო
მილთა გ~ნსქორ წ~ირა მირ უ~ლუირათა და მონ~რტ
ერთა მ~თ წ~დათა რ~ნი ღ~ნ არიან გ~რემორ მირა
1-19 სტრ., 156v
ც~ მითცოვებირა მართარა ბერშენთა მეტირა ამირა
ღ~დ გაჲთცოვა დირწსლი მირი და ღერთო რპარრთა
მეტერა რსლტანრა: და ღ~დ რამირა წლირა გ~მოვ
იდა რ~ლტანი ღემოვლო რანი და სგრშნესლად ღე
ვიდა წერეთად. და მირ უ~ქანარა დ~ბლნი იქ~ნერ მ
ორთსლ და ერთგსლ ბაგრატირაჭ
და მ~რ ჟ~ა იქო მცირედითა რაუონლითა მეტე კ~ცე
თირა აფრართან შე გაგიკირი და ქ~თა დაქარ
ნერ ციცენი მ~თნი და ივლტოდერ კავკარიად და იქო
ბაგრატ გალაღურებ~ლი კაცეთირა აფებად. და
ლაღუარი მირი წინა გაგზავნილი იქო ვეჟინირ
ერირთ~ვრა თ~ა წირუსალელრა ღემოიუცერ მღჳდობით
და სამბერ ღემორლვა რსლტანირა და დაქრა ციც
ეთა. ღემოიუცა რწრატით და მოვიდა უ~ქანად თ~რად
უართლად: ც~ აფრართან მიერთო რსლტანრა მი
სშფსანა შფსენი დიდი დასტევა რძ~ლი დაიც
ვითა წინა აფსთუსა ცარაძა და მირცნა ქ~ნი ცი
ცენი დაქრილნი რ~ლტანმ~ნ მ~რვე. და რ~ნი ატცაზთა
მეტირა კ~ცთა დაექარნერ და რ~ნი თჳთ აფრართა
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ნირთა მირცნა ქ~ნი აფრართანრჭ
და ღ~დ რამირა კვირირა წარმოემართა ატცაზთა მე
ტერა ზ~ა და მიერთნერ რომეცთა მეტე კვირიკე და ტ
ტილელი ამირა და აფრართან ღემოწქვერ უა
რთლრ თ~ა ძაჩვითა გასღსერ მარბიელი ცირკრად
და რამწსცროდ აფივრო ქ~ი უ~რთლი: თსერა დე
კემბერრა ათრა დფერა რამღაბათრა: უორონიკონი
იქო s´É: და იქო უართლრ ღ~ა პსრი და ფვინო
ტ~დი და დაქო ეუსრი კვირა და იწქო ოჴრებ~დ
და ჴოცად კ~ცირა და გარდავიდა მარბიელი მირი
არგსეთრ მისწიერ და დაარბივერ ვ~ე რსერირ ციცემდე.
და მოირრა სრიცცვი რ~ლი უ~ეანეთა და ტქსე იუმნა:
და იუმნა რაშაგელ უ~ქანა უ~რთლირა რ~ცილვ~ლ
კ~ცთა მოოჴრდერ ქ~ნი ეკლერიანი და რიმრ~ვლითა მშ
ორირათა არაჲ დაედგმოდერ უ~ქანარა თ~ლნი და ც~დ
ვათა ყ~ნთა მორ~გებელრა რირცვ~რა ფ~ირრა ზ~ცით ცაჲ

წამებდა რირცლირ მწვიმელი ფრსბელი აფმორ
ავლეთით მოეტინა უართლრა ზ~ა და იუმნა ფ~მე
სკსნი ვ~ა ნ~თლი დფირა და იქო ცილვა მირი
რაღინელი და ღერ~შრწსნებელი და არე არე რირ
ცლირ წვიმა ეცილვა კ~ცთა და იუმნა ზამთ
არი რ~რტიკი რ~ი გარდაეცსეწა ზამთარრა და მიმ
ართა მთათა მორწქდა იგიცა რიტიცცირგ~ნ ზამთ
რირა: ც~ ქ~ა უ~რთლრა ღ~ა დადგა ლაღუარი და თვი
თ თავადი რ~ლტანი დადგა კარბრა და მერმე ყამოდგა
ღერთსლთა დაჲჩირვა რიშნელემ~ნ ზამთრირამ~ნ და
ბსუთა შლ~რთა და მიგზ~ვნა მ~ციულად ი~ე შე ლი
პარიტირი მეტემ~ნ ბაგრატ შიებად მღჳდობირაჭ
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ც~ რსლტანმ~ნ ღეაუცია იგი ატცაზეთად და ბაგრატირ
რთცოვა ცარაძა და სუადა მღჳდობაჲ: ც~ რიტ
იცცლირაგ~ნ ზამთრირა ვერფარა მოილოდინა და წ
არვიდა უ~რთლით და ყამავალმ~ნ წარსფო
ტტილირი და რსრთ~ვი და მირცა ტადლონრ გ~ნში
რა პატრონრა: არა თს მეტეთა ყ~ნთა მტერო
ბირთ~რ ოდენ ამორწქვიდა ტტილირი და რსრთ~ვი
ამარ რ~მეტორა არცა ამირთ~რ უმნა თსმცა იგი
ამირანი ორგ~ლად დადგომილ იქ~ნერ მირრა კ~რრა ზ~ა
ა~დ კ~თლრა და მრ~ცსრ~ბირა ნაცვლად ბორ~ტრა
სქოტდიან ქ~ა კ~ცრა. რ~ მინდობილ იქ~ნერ იგ~ნი შ~ლრა
სფთოებირა მ~თირარა და იქ~ნერ იგ~ნი ქ~ით კერშო
მცბიერ და ამირ უ~რთლირა ოჴრებარა ღ~ა იქო ლ
აღურირა მირირა რიმრ~ვლე ცსთარი ათარი და წ~რ
ვიდა რსლტანი უ~ქანად თ~რად: და ვ~ა მოიწია არე
გაზატცსლირა ღეიუმნა რიმდიდრე წქ~ლთა შლიე
რი და მტკსარი ვერფარა ეტია ნადინებრა თ~რ
რა მოეტინა ველთა და წ~რიფო მრ~ვლი რ~ლი რ~ი
დარყომოდა რ~ლტანრაგ~ნ:dა ამირა ღ~დ იწქო ტადლონ ამპარტავანებარა და
სრძსებარა და რიაცლერა ტტილირირა რადმე
დმდე გ~მოქვანებარა ჴ~ლორანთარა: და ვ~ა იუმნა
გაზატცსლი გარდამოვიდა მეტე უ~რთლად და
ყადგა დიდგორთა და ცნა რა დადგომა მეტირა რ~ რაზა
ტცსლო მეტეთა რადგომი არრ ადგილი იგი ც~ ტ
ადლონ არად ღერაცცა დიდგორთა დგომა მეტირა
წარმოემართა ლაღურითა ოცდა ცამეტი ათარ
ითა კ~ცითა მოვიდა ტტილირრ და დაიბანაკა ველ
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რა ირნირარა: ც~ მსნ დასტევნა კარავნი და ამ
ოვლო ფამე ქ~ლ მსცნარირა და არბივნა უართლ
ირა ნაპირნი. ც~ ცნა ტტილირით გაფმართ ატცაზ
თა მეტემ~ნ უ~რთლირა ვნებაჲ წარმორლვა ტად
ლონირი გ~მოგზავნა ცილვად ი~ე შე ლიპარიტ
ირი ერირთ~ვი და ნიანია შე უსაბსლირი და მს
რვან ძაქელი ერირთ~ვი ქველირა და თ~ა რც~ანი
ცა აზნასრნი მცირედნი რყესლითა ლ~ღურითა:
ც~ უართლრ ვერფარა ყამოერწრნერ ღეუცესლთა

გასრწრერ მსცნარრ წინა წილკნირ გორთა თ~ა
სკანარა კერშრა ღეებნერ და პ~ლრ~ვე ჴრმლირა მ
ოკიდებარა გააუციერ ტადლონ და მოადგა ტადლო
ნირ ლაღუარი გაუცესლი ცრამრა ნარეკსავი
რარა. მიწჴოცდერ და იპქრობდერ ატცაზთა მეტირა
ლ~ღუარნი და აფმოეგო ცრამი იგი ცცენითა და კ
აცითა და ზედა ლაღუარმ~ნ მეოტმ~ნ გარლვა იწ
ქო ღობორ ტქით და ქ~თა ტქეთაგ~ნ და შეშსნ~რთაგ~ნ
ვითა ჩიჩვირა მართსჱთა გ~მოწკრებდერ და
მალსლრა ლაღუ~რრა ტადლონირრა ბაგრ~ტირ ლ~ღუ
არნი და ღემოსრწრერ წინა იწრორა ფართირ~რა
და მცირედნი ვინმე გაერწრნერ და რდევნა ლ~ღუ
არმ~ნ ბაგრატირმ~ნ ვ~ე მთამდე ცერკირა მორრერ
და ტქვე ქვერ ლაღუარი ტადლონირი და დაცოცერ
ც~ ტადლონ თცსთმეტითა ოდენ ცცენორნითა წარვ
ლო გზაჲ წილკნირა და მიეცვია პირრა არაგვირ~რა.
და გაჴდა ნარფსევთა გზითა ერწორ და თუსა თ~ვი
თ~რი მ~ციულად ვ~დ ტადლონირ მ~ციუ~ლი ვარ და მაცა
რობლად მივალ აფრართანირ თ~ა ატც~ზთა მეტირა ლ
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აღუარი გავაუციეთ დაცსდა კ~ცი ვინმე მეცნიერნი
რ~ი იცნობდა ტადლონრ და რუ~ა არაჲ ც~რ ღ~ნ მ~ცი
უ~ლი ა~დ ც~რ ამირათა ამირა ტადლონ და რუ~ა
კ~ცრა მ~რ ტადლონ მიიფე ყ~მგ~ნ ოურო და ვეცცლი
დიდ შ~ლი და რაკარგავნი მრ~ვლნი და ნს ღემიწ~მებ
გარდამიქვანე მინდორად და წამომქევ თ~ა რუ~ა
კ~ცმ~ნ ვერ ვიუმ რ~უმერა მ~გარ რ~ მკვიდრი ვარ მე
ამირ რ~ტლირა აწ ირმინე ყ~ი და მ~მქევ თ~ა და მე მი
გიქვანო აფრართანირ თანა და მან გაგზ~ვნორ
უ~ქანარა ღ~ნრა. ნებრით არა სნდა ერე ტადლ
ონრ ა~დ ერწოდ ვერფარა ღემშლებელ იქო წ
არრლვად წარსშფსა კ~ცი იგი და მიწგსარა ჟ
ალეთრ ირაკ ტოლობელირ შერა აზნასრრა მე
რცრა: ც~ რა ცნა ტადლონირ კარად მირლვა გაშა
რცვა ერი ტადლონირი გარდაქარნა ცცენრგ~ნ
და დაიჩირნა ჴ~ლთა და გარსა ძორრა ზ~ა ტადლ
ონ და არაჲ იჴრენა ირაკ მკვიდრობა ატცაზთა
მეტირაჲ რ~ლმცა ატცაზთა მეტირგ~ნ გაუცესლი
ტადლონ ღეიპქრა და ღეგსარა ბოჩორმარ ბაგრატირთ~რ
aman მრწრატლ წ~რიქვანა და მიგვარა აფრართ
ანრ თელავრ: ც~ აფრართან მრწრატლ წ~რიქვ
ანა ცორნაბსძრ. რ~ ატცაზთა მეტირგ~ნ ეღინოდა
სკანა ყამოდგომირა მისპქრერ ცორნაბსძრ ტა
დლონ და მირცა ცორნაბსძი წ~რიქვანერ არადეთ~დ
და მირცა არ~დეთი აფრართანრვე: ც~ ბაგრატ ღეღინდა გაღსება
რა ტადლონირრა მირცა ბოჩორმაჲ და სძარმო კ
აცთა და წ~მოიქვანა ტადლონ გარსერ შე
ლრა და მისპქრერ ტტილირრა და აიფერ ჩირვესლ~დ
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ტტილირი რ~ მსნ ღიგა მდგომი კ~ცი გაამირებარა ლ
ამოდა და არაჲ დაიჩირა ბაგრატ თჳრად ტტილი
რი. ა~დ დმანირრ დატევებსლი რითლარაბი შებნა

ღემოიქვანა ტტილირად და მირცა მ~რ ტტილირი: ც~ თჳ
რად აფიცსნა ციცენი რსრთ~ვი ტარცცირი აგარანი
გრიგოლ წ~დანი უავაზინი: და ორმოცდა ოთცი
ათარი დრაწკანი და მშევალნი შმირ წსლი მი
რი შე მანსყარი და რამთა თავადთა განშირ~თაჭ
და ღ~დ ამირა მოგზავნა რსლტანმა რარანგი ალც
აზი და მირითა ღსამდგომლობითა და რიტქ~ითა დაე
ზავა ბაგრატ და განსტევა ტადლონ და გაგ
ზავნა რაჴელმწიტორა თჳრრა განშარ და წარ
წქვა რარანგი თ~ა და მოართსერ გაგიკეთი და
აფიფო ატცაზთა მეტემ~ნ გაგი: ღ~დ ამირრა ტადლ
ონმა გატეცნა ტიცნი და ღსამდგომელობანი დიდირა რ~ლ
ტანირ~ნი და მოიპარა უავაზინიჭ და ღ~დ მირრა მეტე
ატცაზეთრ იქო მოვიდა ტადლონ და მოადგა აგ
არათა და გ~ნრცნა ციცირთავმ~ნ აგარანი და მრ
წრატლ აფმოვიდა მეტე მივიდა და მოადგა ა
გარათა და წაიცსნა აგარანიჭ
dა გამოიქვანა დორფოლელი ოვრთა მეტე ორმოცდა
რვა ათარითა ოვრითა და წარსშფსანა შე მი
რი გ~ი კსრატ პალატი და მოაოჴრა გ~ნშა და ა
ფიფო ტქსე და ნატქსენ~ვი სრიცცვი და გაგზ~ვნა
თავირ რამეტოდ ამირა ღ~დ აფირსრვილა დიდმ~ნ
ოვრთა მეტემ~ნ დორფოლელმ~ნ დირ რიშირა მ~თირა
ბაგრატირა რევარტორირათ~რ და ითცოვა დარბაზობაჲ
ბაგრატირგ~ ნ. ც~ ბაგრატ ნება რცა და მციარ~ლდ
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წ~რმოემართა ოვრთა მეტე ქ~ითა თ~ვადითა ოვ
რეთირათა და აფმოვლო გზაჲ ატცაზეთირა და
მოვიდა უსთათირ და ნაცა დაჲ მ~თი დედტ~ლი
დედა გ~ი კსრატ პალატირა. რ~ გ~ი კსრატ პა
ლატი გებსლ იქო სწინა და მოიქვანერ უარ
თლრ და მეტე იდგა ტინირ ჴიდირ ჩალარა ნადა
რბაზევრ და მოეგება წინა დიდითა რიამითა
პ~ტივითა ღეკრბერ ერთად კეზსთა ზ~ა: და
იქო რი ცარ~ლი და ჴმაჲ ბსკთა დსმბსლათა
რ~ღინელი მისწდომელი და დაქვერ ერთგან
დფე ათორმეტი და გ~ნირსენერ ქ~ითა გ~ნრსენე
ბითა და რიც~რლითა: და ღ~დ ზამთრირათა მიზეზითა
გაირწრატერ და მირცა ნიჩი და რაბოშვარი მეტე
რა და ქ~ა დ~ბლრა ოვრეთირ~რა: გაგზავნა და წ~რ
ვიდერ რიც~რლითა და გარდაიცვალა კ~ოზ
პატრიაუი ოურო პირ და დაძდა გ~ი ტაოელი მ
ცირედთა ჟ~მთა გარდაიცვალა გ~ი ტაოელი და
დაძდა კ~ოზ პატრიაუად გაბრიელ რატარელიჭ
dა ღ~დ ამირრა არონებდა რ~ლტანი მ~ციულთა და სკ
რებდა შფსენთა ბაგრატ მეტერა. ამოთა ენი
თა რთცოვდა ცარაძარა და არაჲ დაიდვა ბაგ
რატ მეტემ~ნ ცარაძა. ა~დ ავლენდა იგიცა მ~ციულ
თა და სკრებდა იგიცა შფსენრა: და იქო მ~თ ღ~რ
რიტქ~ა რიქსარელიჭ და ღ~დ მცირედთა წელიწად
თა რამღვილდირ ტბათა მდგომრა ბაგრატ მეტერა

დაეცა რალმობა მსცლირა და ყადგა მარაბდათა
და გასშნელდა რალმობა და ტაცტითა წა
რმოიქვანერ და თ~ა წქსა გ~ი კსრატ პალატი
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და ქ~ნი დ~ბლნი მირნი მნ გ~ი კსრატ პალატი გაგებ~ლ იქო
წინა და მოიქვანერ უართლრ მეტე და ქ~ნი დ~ბლ
ნი მირნი მსნ მოვიდერ: და მოვიდა დედაჲ მირი მ~რმ
დედტ~ლი და ცოლი მირი ღორენა და არსლი მირი
მ~რმ და ღ~დ მცირედთა დფეთა მისთვალა შე მ~თი
გ~ი კსრატ პალატი მეტედ დ~ბლთა ამირ რამეტო
რათა და ქ~ნი ღეწვედრნა მ~რ: და რუ~ა დედარა თ~რრა
დედაო მეწქ~ლი ღ~ნ რ~ ქ~ნი ღობილნი ღ~ნნი წარგვიუციენ წ
ინა და ეგრეთფა ღ~ნ მოწკსდები: და ღ~დ ამირრა გ~რ
დაიცვალა მეტე ბაგრატ თსერა ნოენბერრა ოცდა
ოთცრა უორონ~კნრა s¼b: და ამირვე ბაგრ~ტირ რიკ~დი
ლირა ჟ~მთა ღ~ა მოიკლა რ~ლტანი კ~ცირა ვირგ~ნმე ბერ
ირა თსრუირგ~ნ თავირ ლაღუართა ცარგარა ღ~ა
გაევლო ძეონი ღვიდარი ათარითა კ~ცითა გაელ
აღურა თსრუთა მეტერა ზ~ა რამარქანდირა რიაცლ
ერა ციცერა მოადგა და მოიკლა მირ ციცირა პატრო
ნირა თსრუირა მ~რ. და ვერფარა ღეერწრა თსრუი
იგი ციცერა და დაჩრერ სწქალოდ მაცჳლითაჭ
dა ვერფარა ცნერ ბაგრატ და რ~ლტანმ~ნ ერთმანერ
თირა რიკ~დილი: ღ~დ ამირრა დაძდა შე ბაგრატირი გ~ი
კსრატ პალატი მეტედ ჭ
mეორმოცდა ცსთე მეტე უ~რთლირა და ატცაზეთირა.
გ~ი შე ბაგრატ ბაგრატოანიჭ
x~ იქო მეტე ბერშენთა მიცაილ დირ წსლი გ~ირი: ც~ ამირ
ბაგრატირ მეტობარა ზე არა ატრინდა ქ~ა ღ~ა მ~მს
ლრა მირრა ერთიცა უათამი. და დიდითა დ~ბითა და პ
ატივითა წ~რიქვანერ და დამარცერ ჩქონდიდრ. ერე
მეტე ბაგრატ წელიწდირა ცცრირა მეტე იუმნა და ა
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ფერრსლა წლირა ორმოცდა ათეუსრმეტირაჭ ერე
ბაგრატ პ~ლ იქო კსრატ პალატი და ღ~დ
მერმე იუმნა იუმნა რევარტორ: იქო სღსენიერერი
ქ~თარა რრსლი რიბრშნითა ტილოროტორი ენითა
და რვიანი ბედითა სმდიდრერი ქ~თა ატცაზეთა მე
ტეთარა. მოწქ~ლე ღეცოდებ~ლთათ~რ სცვი ალ~გ
თა ზ~ა: ც~ ჟ~მთა მირთა უ~ქანარა დაწქნარებაჲ ა
რა წუონდა ეკლერიანი და გ~ლც~კნი აზნასრნი ვ
ერ იკითცვებოდერჭ
x~ მეტე გ~ი იქო მოწქალე და გ~ნმკითცველი გლ~ცკთა
და დავრდომილთა. კ~ცი რაღიღი და სცვი ქ~თა მეტეთა
ატცაზეთირათა პსრ~დ სკეთერი ქ~თა კ~ცთარა. ცც
ენორან მღჳლდორანი რყესლიჭ

dა ღ~დ მამირა მირირა დაქო ზამთ~რი ერთი მღჳდობით და
ზატცსლირ ნაცევარი: ც~ ღ~დ თავადთა ამირ რ~მე
ტორათა ნია ნია უსაბსლირ შემ~ნ. და ი~ე ლიპ
არიტირ შემ~ნ და ვარდან რვანთა ერირთავმან
რეცა თს იკლერ რაჲმე რიქრმითა გ~ი მეტირათა და
ასღალერ უ~ქანაჲ. ი~ემ მოირთნა კაცნი და დადგა
ურნირ პირრა. და ნია ნია წარიფო უსთარირირა რ
აჩსრჩლე და ღედგა უსთათირ ღიგა და ვარდ~ნ გ
აადგინნა რსანნი ავირა მოცარ~ლნი დაარბიერ და
არწქვიტერ რაეგრო: ც~ გ~ი მეტემ~ნ რშლო რიკეთითა
რიბრშნითა და შვირ სჴრენებელ იუმნა. სბოშა
ი~ერ რამღჳლდე და შერა ი~ერრა ლიპარიტრ მირცა ლ
ოწობანი ნაცვლად რსრთ~ვირა რ~ლ მიეცა კაცთა:
და ნიანიარ თმოგვი და რც~ანი რ~უონ~ლნი რყესლნი:
ვარდანრ სბოშა არკალანაჲ და სთაფსობაჲ ძაქე
1-28 სტრ., 161r
ლთა ი~ერ რიტქ~თ სბოშა. ქ~ლი ვე ერთგ~ლი და ორგ~ლი
დატ~რა წქ~ლობითა და დაიწქნ~რა მეტობაჲ თ~რი გ~ი მეტემ~ნჭ
±~დ გაჲდგა ი~ე ლიპარიტირ შე და ცნა გ~ი მეტემ~ნ უს
თათირით გ~რდამოვიდა რამცცერ მოირთნა მერცნი. გა
რდამოიარა და მივიდა რამღვილდირ კარრ. მსნ მოიქ
ვანა კაცთა მეტე აფრართანი ვერ დადგა ი~ე ციც
ე ღიგან მირიდა მთათა რომცითირათა. და მ~რვე ღლ
ილობარა ღ~ა წაიცსნა ლოწობანნი ლიპარიტირგ~ნ
აფრართან. მოექარა მეტე რამღჳლდერა გარდადგა
ძავაცეთრ. და მოიქვანა მეტეთ მეტემ~ნ გ~ი მ~თ წ~ე
დაიტიცნერ ეკრანთარ. და დაიმტკიცა ი~ე კლდეკარ
თა და რამღჳლდერა ზ~აჭ
±~დცა გაადგა ი~ე გამორტქსა გაგი ციცოანთა
გ~ი მეტირ~თა და მიწქიდა ტადლონრ განშირ პ~ტრონრა:dა ღ~დ ამირრა მოვიდა რ~ლტანი მალიუღა მტერ~დ ქ~თა
უ~ეანეთა. მიაგება ი~ემ შე თ~რი ლიპარიტ წინა
ღეაწქნარა რ~ლტანრა. და დაქო მირთ~ა ცანი მცირ
ედი და გ~მოეპარა: და მოვიდა რ~ლტანი და მოადგა რ
ამღვილდერა წარსფო რამღჳლდე და ტქსე იუმნა ი~ე
თ~ვითა ცოლითა და ღვილირ ღვილითა და ქ~თა აზ
ნასრთა დედა წსლითა და დაიჩირა რამღვილდე
რ~ლტანმ~ნ. და მსნ დგომარა მოარბია უ~რთლი წაი
ფერ ტქსჱ და ნატქსჱნავი სრიცცვი და ღეიუცა გა
რე. და აიფო განშა და დააგდო რარანგი თავად~დ
განშარ და ბრშოლად ამირ უ~ქანირა ქ~ირა. ორმოც
და რვა ათარითა კ~ცითა: ღედგა ტადლონ ციცეთა მა
გართა და ვერ დასდგნა გ~მოიქვ~ნერ და დაჲპ~ტიმრერ იგიცა:¸~dმცირედირა ცანირა ღეკრბა რარანგი ქ~ითა ლ~ღურითა
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მირითა და გ~ნშირათა. დვინირა და დმანირირა ამირ
ათა თ~ა დგომითა. და მომართა გ~ი მეტერა.
ღეკრბა გ~ი მეტეთ მეტე ქ~ითა რპითა მირითა ზე

მოჲთა და უვემოჲთა. და მოიქვანა მ~თ წ~ე
აფრართან კაცთა მეტე. დაწმართერ ერთმა
ნერთრა გ~ნაშლიერა ფ~ნ გ~ი მეტე წარშფვ
ანებითა პ~ტიორნირა ძ~ირათა. მისჴდა ზ~ა ტარ
ცცირ უვემოთ და იოტა ბანაკი რარანგირი გა
აუცია და არწქვიდა იქო ჟ~მი მწსცრირა და რი
ფამემ~ნ დაარყინა ნეღტი რარანგირ ლაღურირა.
და ღემოიუცა სკლებლად და მღჳდობით მეტეთ მეტე
გ~ი თავირა რამეტორა და ღ~დ ამირრა მომადლა ფ~ნ
მშლავრებირგ~ნ ბერშენთარა წაცმსლნი ციცენი
წასცსნა ბერშენთა. ანაკოტია თ~ვადი ციცე
თა ატცაზეთირათა და მრ~ვლნი ციცენი კლარძ
ეთირა ღავღეთირა ძავაცეთირა და არტანირა
და ღ~დ ამირრა ერეცა მომადლა ფ~ნ აფიფო უა
ლაუი კარირა ციცე უ~ქანა და რიმ~გრენი ვანან
დირა და კარნიტორარიანი. და იოტნა თსრუნი
მირ უ~ქანირგ~ნჭ
cცორება მეტეთ მეტირა დ~თირი გ~ირ შირა რ~ი
იქო რამეოცდა მეათვრ~მეტე ღვილი ღვილთ~გ
ანი დვ~თ წინარ წარმეტქვ~ლირა რ~ლრა ეწ
ოდა დ~ვთ აფმაღენებელი ერე იქო მეტე
უართლირა და ატცაზეთირა მეორმეოც და ეუსრეჭ
aმირა ღ~დ მოვიდა რლტანი მალიუღა მოადგა რამღ
ვილდერა და წაიფო და ი~ე შე ლიპარიტირა ტქსე
ქო და მოაოჴრა რომცითი და წ~რვიდაჭ
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x~ მარვე წელრა მოვიდა რარანგი შ~ლითა რლტნირ~თა
ყამოდგა რამღვილდირ ბარრ და მივიდერ ლაღუარნი
გ~ი მეტირ~ნი და ღეიბნერ ტარცცირ რშლიერ რპათა
გ~ირათა და იოტნერ რპარრნი და რ~ დიდი შლევა მორცა
ფ~ნ გიორირ:¦~რვიდა მეტე გ~ი მამსლრა თ~რრა ტაორ და მოვიდა ბა
ნარ. ც~ მსნ მოვიდა წ~ე მ~თრა ზორვარი აფმორ~ვლ
ირა გრიგოლ ბაკსრიანირ შე რ~ლრა წუონდერ ოლ
თირნი და კარნს უ~ლუი და კ~რი და დიდათ გ~ნიცა
რნერ და გ~ნირსჱნერ და მორცა გ~ი მეტერა კ~რირ ციცე
უ~ლუი და მირი მიმდგომი უ~ქანა და გ~ნიქარნერ: ც~ მეტ
ემ~ნ გ~იმ და სტევნა კარრ აზნასრნი ღავღნი და
წარმოვიდა ღ~ა: ც~ გ~ნშლიერებარა თსრუთარა და
სტევნერ ბერშენთა უ~ქანნი მ~თნი ციცენი და უ~ლუნი
რ~ლ აფმორ~ვლეთრ წუონდერ და წ~რვიდერ რ~ნიცა
აიცსნერ თსრუთა და დაემკვიდრნერ მ~რ ღ~ა და ვ
ინათგ~ნ მეზობლობით მოეაცლნერ რაზფვართა ყ~ნ
თა გ~ნმრავლდა ღიღი და ჩირი მ~თი ყ~ნ ზ~ა რ~ იწქერ
მ~რითგ~ნ რბევად ტქსენვად და მოოჴრებად წვად
რრვად და ტქვეობად უ~ეანეთა რ~ მ~თ ჟ~მთა გ~ი
მეტერა ქველრ გ~რე მდგომრა დაერცნერ სგრ
შნესლოდ თსრუნი დიდნი რ~ლთა თ~ვდი იქო აწ
მად ამირა შლ~რი და მ~გრად მოირარი რ~ლრა მ~რ ო

დენ ჟ~ა აფეფო კარი მოვიდერ ერენი ღ~ა გ~ნცემითა
უ~ეანეთათა აოტერ გ~ი მეტე და რპა მირი სრიცცჳ.
ც~ რაჩსრჩლენი დიდნი და რამრაცსრებელნი რამე
ტოთა ტაბლათანი ოურორა და ვეცცლირანი ბაგ
რატესლნი და რარმსრნი რამწდეონი პ~ტიორ~ნნი კა
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რავნი რამეტოთა და ქ~თა დიდ~ბლთნი აიცსნერ ია
ვარად და წ~რვიდერ ც~ გ~ი მეტე წარვიდა მ
ეოტი აჩარით ატცაზეთადჭ
mათ სკ~ჱ ლაღუ~რთა ერე ვით~რითა ალატითა რა
ვრეთა მიმავალთა წინა დაემთცსივნერ ამი
რანი დიდნი იარი ვინმე და ბსჟფობ. და მ~თ თ~ა
რიმრ~ვლე სრიცცვი თსრუთა რაბერშნეთრ მიმა
ვალნი რ~ლთა იცილერ რაჲ ერე ოდენი რიმრ~ვ
ლე ოურორა და რიმდიდრირა რ~ი აუსნდა და ც
ნერ მეოტობა გ~ირი და ერმ~ცა მ~თგ~ნ ვ~დ რად წ
არცსალთ რაბერშნეთრ აწა უ~ქანა რაუარ
თველო სკაცსრი და რ~ვრე ერე ვით~რითა რ
იმდიდრითა და მ~თ მქირ მოაუცივნერ გზ~ნი მ~თნი
და მოეტინნერ პირრა ქ~ირა უ~ქანირ~რა ვ~ა მკა
ლნი და დფერა ივანობირარა არირ ტორნი კლა
რძეთი ზფვირ პირამდირ ღავღეთი აჩარა რა
მცცე უართლი არგსეთი რამოუალაუო და ჩ
ქონდიდი აფივრო თსრუითა მოირრა და ტქსე
იუმნა ამათ უ~ქანათა მკვიდრი ქ~ი: მ~რვე ერ
თრა დფერა დაწსერ უსთათირი და ა
რტანსძი და სდაბნონი კლარძეთირ~ნი და დაქვერ
ამათ უ~ქანათა ღ~ა თსრუთა ვ~ე მორლვამდე
თოვლირა მოჩამერ უ~ქანა და მორწქვიდერ თს
რადამე ვინ დარყომილ იქო ტქეთა კლდეთა უვა
ბთა და ჴსრელთა უ~ქანირათა: და ერე იქო
პ~ლი და დიდი თსრუობაჭ რ~ უ~კნი იქო და ºariჭ
x~ თს ვინმე მთისლეთრ ანს რიმ~გრეთა რადაფა
ვინ დაღთა კ~ცი ზამთრირა რიტიცცითა სრაცლობ
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ითა და ღიმღილითა ეგრეცა მოირრა: და გ~ნგრშ
ელდა ერე ვ~რი ჩირი უ~ეანეთა ზ~ა: რ~ არერა თ~ა
გაზატცსლირარა მოვიდიან თსრუნი და მ~თვე პ~ლ
თა რ~უმეთა ებრ იუმოდიან და ზამთრირ წარვიდი
ან: და არა იქო მ~თ ჟ~მთა ღ~ა თერვა და მკა მ
ოოჴრდა უ~ქანა და ტქედ გარდაიუცა: ნაცსლად კ~ც
თა მჴეცნი და ნადირნი დაემკვიდრნერ მ~რ ღ~ა. იქო
ჩირი მოსთმენელი ქ~თა ზ~ა მკვიდრთა უართლირ~თა.
და ღესრწორებელნი და აფმატებ~ლი ოდერ მე ქოტი
ლთა რმენილთა და გარდარრ~ლთა ოჴრებათარაჭ
x~ წ~ნი ეკლერიანი ღეუმნერ რ~ცლად წსნეთა მ~თთა ც~
რ~კცეველნი ფ~რნი ადგილად არა წ~დებირა მ~თირა: და
მფრდელნი რ~ნი მე თვით ღეწირვარავე ღ~ა რ~ფთორა
მრცსჱრპლირ~რა მსნვე მ~ცვილითა ღეწირ~ლ იუმნერ
და რირცლნი მ~თნი აფირინერ მესტირა თ~ა და რ~ნი მე

მწარერა ტქსეობარა მიცემ~ლ იუმნერ მოცსცებსლნი
არა ღეწქალებ~ლ იუმნერ. ც~ უ~ლწლნი გინებ~ლ. ჩაბ
სკნი დაკსეთებ~ლ. ც~ ყვილნი მიმო დატაცებსლ ცეცცლი
სცცო და მბრშოლი რ~ითა მოიწსა ღენებ~ლი ქ~ნი. მ
დინარენი რირცლთანი ნაცსლად წქლირაჲ ნაკად~ლთა
მრწქველნი უ~ქანირ~ნი და რ~ა თჳთ მ~თ იერემიარათა
ვიტქოდე რ~ ამან ოდენ კ~თლდ სწქოდა ჟ~ირა ამირ
ძეროვანი გოდ~ბა ვ~დ შენი რიონირნი პ~ტიორანნი და ბ
ორ~ტირა გ~მოსცდელნი სცცოთა გზათა ტქსეობირ~თა
მოგზასრობენ: ც~ გზანი რიონირ~ნი იგლოენ არა ქო
ტირათ~რ მ~თ ზ~ა მედფერ~რწასლეთარა და ჴ~ლნი დედათა
მოწქ~ლეთანი არაჲ რ~ზრდელითა ღვილთა მიცემად მო
უმედებენ. ა~დ რ~ზრდელ თჳრრა წქოტენ თჳრთა მ~თ
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რაქსარელთაჭ და ერენი ერრეთ და ტ~დცა სშვირ
ერ ამ~თ რაჲ რ~უმეთა ერრეთ რაჲ ცედვითა მეტე
გ~ი და რ~ არა რადათ იქო ფონე ჴრნირა და ღეწე
ვნირა არცა რაჲ დამჴრნელი ამათ შვირთა რ~ი
მოეცვა პირი ქ~ირა უ~ქანირა რ~ შალი ბერშენთა
ცა ღემცირებ~ლ იქო და რ~ნი უ~ქანანი მ~თ აფმორ~ვლ
ეთრ წუონდერ ზფა~რა გ~რეთ ქ~ი თსრუთა დაეპ
ქრა: ქო გ~ნზრაცვა დ~ბლთა თჳრთა თ~ა და დაჲმტ
კიცერ წარრვლა მ~ფლრა რლტანრა მალიუღარ წ~ე
და ერრეთ დადვა რ~ლი თ~რი და რირცლნი უ~ეანეთა
ცრნირათ~რ და მინდობითა ფ~ირათა და წარშფსან
ებითა შელირა ცც~რბირათა წ~რვიდა არპანრ ნა
ცა რლტანი და ღეწქნ~რებსლ იუმნა მირგ~ნ ვ~ა ღვილი
რაქსარელიჭ
r~ იქო კ~ცი იგი მალიუღა ვ~ა რიდიდითა კიდეთა მპქრ
ობელობირა ღესრწორებელ ეგრეთვე რაცითა რი
ტკბოებირათა და რ~ციერ~ბითა აფმატებ~ლი ქ~თა კ~ცთ
არა რ~ლირ~ნი მრ~ვლ არიან და რც~ანიცა სრიცცვნი რა
ცნასრებ~ნი მ~რთლ მრ~ძსლობანი მოწქ~ლებანი უ~ე
ანეთა რიქ~რსლნი: და რა არა გ~ნვაგრშოთ რიტქ~ა
ქ~დ სბოროტო რამე გონ~ბა ქ~ით კერშო აუ~ნდა ამი
რთ~რცა ქ~ი რათცოელი აფსრრსლა მეტერ გ~ირ ს
მეტერცა რ~რბირა და რ~მეტო მირით~ვ ო~ტლ ქო ზ~ა მარბ
იელთაგ~ნ და მორცა კ~ცეთიცა და წერეთი გარნა ც
არაძა ითცოვა რ~მეტორა მირირა რ~ლრა აიფებდერ
ჟ~მთა მრ~ვლთა და ერრეთ გ~დიდებითა მრ~ვლითა დ~ბი
თა გ~მოგზ~ვნა რ~მეტოდ თჳრად და წ~რმოაქოლნა რპ
ანი დიდნი რ~ა წარვლონ გზა მღჳდობირა და რ~ა აა
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რთვან კ~ცეთი: და ჟ~მრა რთსლირარა მოვიდერ კ~ცეთრ და
მოადგერ ციცერა ვეჟინირ~რა ვ~ე წბრშოდერფა მოვ
იდა თოვლიჭ
x~ მეტერა გ~ირ მოეჴრენა ნადირობა აძამეთირა არფ~რა
ზრსნვიდერ რც~არა არცა ელოდა აფებარა ვეჟინირ~რა
და კ~ცეთირ~რა: ა~დ ლ~აღუართა თსრუთა რ~ნი წქვერ

მირცა ნიჩად რსძეთი და ქ~ი უ~ქანა იორირ პირირა კ
სცეთი რ~ლი მოოჴრდა მსნ დფეინდლ~დ დფედმდე: ც~
თვით გარდავლო მთა ლიცთა და ღთ~ვიდა ატცაზეთ~დჭ
m~T ჟ~მთა კ~ცთა მეტე აფრ~რთან წ~რვიდა მალიუ
ღარ წ~ე დასტევა უ~ეანობა და ღეეშინა რარკინო
ზთა რძ~ლრა. და ამით ფონითა აფიფო რ~ლტანირგ~ნ
კაცეთი: ამ~თ ერე ვით~რთა ჟ~მთა არავე დამღვ
იდნა უ~ქანაჲ არცარაჲ იუმნა ლცინებაჲ კ~ცთა ს
კეთ~რებირათ~რ მკვიდრთა მირთარა: რ~ ქ~ნ წარაკმან
და ქ~ნ პატივმან ქ~ით~რთ ღერცოდერ ფ~ა მიიუცერ გზა
თაგ~ნ წრტელთა ქ~ირა მ~რთ სკეთსრ~ბირა ბსნებით
მოწქ~ლე და რ~ციერი ფ~ი ერე ოდენ გ~ნარირცერ ვ~დირ თჳთ
მოიცადერ გ~ნყინება რირც~ირა უადებსლი სრძ~ლოთათ~რ
ერაიარ მ~რთ მეტქსელირა ერრეთ: ვაჲ ნათერ~ვრა
ც~დვილრა ერი რ~ლი რ~ვრე არრ სრძ~ლოებითა კსალი
თგ~ნ ტერჴთათ ვ~ე თავამდე არა არრ მ~რ ღ~ა რიცო
ცცლე არცა ბრშვილი არცა ღერაცსევი და ღემდგო
მნი ამირთ~რ უ~ქანა თუ~ნი ოჴერ უ~ლუნი ცეცცლითა მომ
წვარ რ~ტელთა თუ~ნთა სცცო თერლნი მორჩამდენ
მოოჴრებ~ლ და დაუცესლ არრ ერირგ~ნ სცცო ტომთ
არაჭ ერე ქ~ი მოიწია და თ~ლითა ყ~ნითა ვიცილეთ. და
ტ~დ სტრორ ამათ წარმოთუმსლთარა რ~ ვ~მცა ვინ
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წ~რმოთუვა თჳთესლ~დ რ~ა დფეთა ყ~ნთა მოიწია ჩირიჭ
amარ ქ~ა ზ~ა არავე დარცცრა გ~ლირ წქრომა ო~ირა
ყ~ნ ზ~ა რ~ არა ღევინანეთ არცა გ~ლირ ჴმა ვ
ქავთ არცა ძეროვნათ მოვაუციეთ გზათა
მ~რთ ო~ირა ბრშანებირათა ამირთ~რცა უ~ქანირა
მავალთა ბორ~ტთა ზ~ა რც~ანიცა რაღინელ~ბანი
ზეგარდამონი ფ~თივ მოვლენილნი გსემანი მოი
წივნერ უ~ქანარა ყ~ნრა ზ~ა რ~ა არა თუსან მცოდელ
თა ვ~დ ერე აფშრვანი წ~რმ~რთთანი არა ც~დვ
ათა ყ~ნთათ~რ იუმნერ არცა ფ~ირა მ~რ მოიწივნე
რო: ა~დ ღეცვ~ლებითა რამე ჟ~მთათა და დამთც
სევითა აფშრვირა რ~უმეთათა ამირთ~რცა დფერა
აფვრებარა თჳთ მ~რ აფდგომარა მესტირ~რა რ~ლ
რა ღ~ა რიცრ~ლი და გ~ნრვენებაჲ რაგონებელ ძერ
იქო მოცედნა რირც~ით ო~ნ უ~ქანარა და ღეშრა
უ~ქანა რატსშელით~რთ ერე ოდენ რარტიკად
ვ~დირ მთანი მ~ფლნი და კლდენი რ~რტიკნი მქარნი რ~ცედ
მტსერირა დაიგალნერ უ~ლუნი და რ~ტელნი დაირ
ფსერ ეკლერიანი დაეცნერ რ~ცლნი დაინთუნერ და და
ზსლერ და იუმნნერ რატლ~ვ მ~რ ღ~ა მკჳდრთა.
რ~ლთა თ~ა თმოგვიცა დაიუცა და დაიპქრა უსჱღე
კაცაბერი შე ნიანიარი ცოლით~რთჭ
dა განგრშელდა ერე ვ~რი იგი რქევა უ~ქანირა რა
ღინელი გ~ნრრ~ლებამდი ვ~ე წელიწდ~მდირ რ~ლრ ღ~ა
მორწქდა რიმრავლე სრიცცვიჭ მ~ღინ რირც~არა ღ~ა
მოიცრენა წქ~ლობა მ~ნ რ~ი რწავლირ ქ~ა ღვილრა [რ~ი]
სქს~რრ მოაკსდინებრ და აცცოვნებრ რ~ი მზა არრ

სტრორ მამირა მოწქ~ლირა წქ~ლობად: რ~ წერილ
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ირაებრ არათსმცა ო~ნ და მიტევა ყ~ნ თერლი
ვ~ა როდომომცა ღევიუმნენით და გომორელ
თა მივემრგ~ვრენითჭ რ~ ამ~რითგ~ნ იწქერ ნიავთა
ცც~რბირათა მობერვად და ფრსბ~ლთა მ~ცც~რე
ბირათა აფმოჩსრობად ვინათგ~ნ ათორმეტ წ
ელ ამათ თვითო რ~ცეთა ჩირთა გ~ნგრშობითა
ბნელრა სკსნრა ღ~ა იწქო აფმოცირკრებად მზე
მ~ნ ქ~თა მეტობათამ~ნ დიდმ~ნ რ~ცელითა სდიდერმ~ნ
რ~უმითა რ~ცელ მდგომმ~ნ დ~ვთ ფ~ირა მ~მირამ~ნ და თჳთ
რ~მეოცდა მეათვრამეტემ~ნ ღვილმ~ნ ამირ დ~თირმ~ნ დ~თ:
მარ ჟ~მრა რ~ლ ი იქო წარაკითა თეუვრმეტირ: წლ
ირა: ც~ უ~კნი ºari და taniჭ ამარ მ~რტოდ ღ~ბი
ლრა გ~ირგ~ნ თვით მამამ~ნ დაჲდგა გვირგვიი მეტ
ობირა და სჩეღმარიტერი ითუვინ თვით მამამ~ნ ზეცა
თამ~ნ პოვა დ~თ მონა თ~რი და რაცცებელი მირი
წ~და რცცო: და რ~ ჴ~ლი მირი წ~და ღეეწია და მკლ
ავმ~ნ წ~დამ~ნ მირმა გ~ნაშლ~რა იგი წქ~ლობა და ჩ~ტბა
ღემორა და საფრერ ქო სტრორ ქ~თა მეტეთა
უ~ქანირათა ვ~დირ დადვა ზფ~ათა ზ~ა ჴ~ლი მირი. და
მდინ~რეთა ზ~ა მ~რძ~ნე მირი გ~რნა ღრომითა ტ~დითა
და ფვაწლითა შლ~რითა და მრ~ვლთა დფეთა ღ~დცა
იუმნა ერე ვ~ა წინა მდებარემ~ნ რიტქს~მნ ცცად ქორ.
რ~ მეტე იუმნა რა დ~თ მოოჴრებ~ლ იქო უ~რთლი
და თჳნიერ ციცეთარა რადამე არა რადა იქო რ~ტე
ლრა ღ~ა კ~ცი არცარა ღენებ~ლობა მ~თ ჟ~მთა ღ~ა წ
უონდერ თრიალეთი და კლდეკარნი და მიმდგომი უ~ქ
ანა მ~თი ლიპარიტრ და მეტერ დ~თრ წ~ე იქვირ რეცა
ერთგ~ლად. ეგრეთვე ნიანია კაცაბერირ შეცა და
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რც~ანიცა აზნასრნი მცირედ მცირედ ღემოკრიბნა და
ღთომილნი რადავე და რ~ტლებთაცა დაიწქერ ღ
თამორვლად და დარცდომად და იქო მ~ღინ რაზფ
ვარი რამეტორა მთა მცირე ლიცთა და რადგ
ომი რამეტო წაფსლირ თ~ვი: და ოდერცა ნადი
რობა სნდირ უ~რთლირა ჩალ~კთა ანს ნა
ჩარმაგევრ რ~ი ქ~დ აფრ~ვრე იქო ირემთა და ე
ღსთა მ~რ არა პ~ლ ღთავიდიან ვ~დირ ცცენ კე
თილთა მჴედართა მ~რ მოინაციან და მ~ღინფა ყა
მოვიდიან ნადირობადჭ
x~ ამა ვით~რებარა ღ~ა გ~რდაჴდა წელიწ~დი ო
თცი მოკსდა რ~ლტ~ნი მალიუღა: და ლიპარიტ ამირა
მან იწქო მ~თვე მ~მსლ პაპსრთა კსალთა
რლვა რ~ ზაკვიდა წ~ე მირრა მოპოვნებად სრ
ძ~ლბირა დაფათს უ~ეანე იქო რ~ცითა გარნა
ორგ~ლებითა და რიშსლილი პატრონთა გ
სარირგ~ნ მოაუსნდა გონ~ბითა და ვინ~თგან
გ~ლირ ჴ~ირ ქოტა არა ინება კ~თლირა დგა ქ~ა
გზარა არა კ~თლრა: ამარ რა ერე ვით~რებ
არა ცედვითა მეტე დ~თ ინება გაწსრთა მირი

ამირთ~რცა პქრობილ ქო იგი ჟ~მ რაოდენმე რ~ი
ჴმა იქო გ~ნრრწავლელ~დ გონიერირა ვირრამე
და ერრეთ მომტკიცებ~ლი მრ~ვლთა და მტკიცეთა
ტიცთა მ~რ და ერთობირათ~რ ფ~ირა ღსამდგომე
ლად მომცემი გ~ნსტევა იგი და მითვე დ~ბითა ა
მქოტა და არა ღესცვალა რ~ კ~თლმ~ნ არა
თს მ~რთალრა ა~დ არცა თს ბორ~ტრა ადვილ~დ
აბრალირ ვინათგ~ნ რიბორ~ტედ არა გ~ნრწავლ
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სლ არრ არცა მეჩსელ იქო ც~ იგი ვ~ა შ~ფლი მიე
უცა ნათცევარრა და ვ~ა ფორი ანწსნბა რანგო
რელრა მწსირირ~რა განაცცადა მტერობა და სკ
ეთსრ~ბარა იწსრთიდა რაწოლრა ზ~ა თ~რრა. იცი
ლა რა მღვიდმ~ნ და ფ~ივ გ~ნბრშნობილმ~ნ მეტ
ემ~ნ დ~თ. რ~ კსდი შ~ფლირა არა გ~ნემ~რთებირ ა
რცა კირყციბი მართლ~დ ვალრ მეორერა წელრა
კ~დ ღეიპქრა ორ წელ პქრობილ ქო და რ~ბერშნე
თრ გაგზავნა და მსნ გ~ნეცსა ცც~რბარაჭ
aმარ ჟ~ა გ~მოვიდერ ტრანგნი აფიფერ იჱ~ლიმი და
ანტიოუია და ღეწევნითა ფ~ირ~თა მოეღენა უ~ქნა
უ~რთლირა. გ~ნშლ~რდა დ~ვთ და გ~ნიმრ~ვლნა რ
პანი და არფარა მირცა რლტანრა ცარაძა და თ
სრუნი ვერფარა დაიზამთრებდერ უართლრ: რ~
მოაუამომდე ზამთრირა მოწევნირა ტალანგები
თა მ~თითა ყამოდგიან წავჩალარ და დიფომრ ყ
აფმართ მტკსრირა და იორირ პირთა. რ~ მ~თი
იქო რადგომიჭ კ~ცეთრ მეტობდა კვირიკე კ~ცი მეტ
ობირავე თ~ა მეტე უმნსლი ვნებათა ზ~ა და ჩ~ტი უ~ეანეჭ
mორცა ჟ~მი ფ~ნ მეტერა დ~თრ წ~რსფო კვირიკერ ც
იცე ზ~ა ზადენი და იქო უ~კნი იქო ºari ± ani და aniჭ
წ~რემატებოდა დ~ბითა და გ~ნმარძსებ~ლებითა
რ~ლთა თ~ა ერეცა იუმნა: მოკსდა რატი შე ლ
იპარიტირი კ~ცი ორგ~ლი და ნამდვილვე ნაღობი ი
უედნერი და ერრეთ დარრ~ლდა რ~ცლი ბაფვა
ღთა რ~ცლი გ~ნმამწარებელთა რ~ რსა სკან~რკნ
ელი თცლე რირც~ირა რ~რსმელი ც~დვილთა უ~ქან
ირათა და არფარა ვინ დარყა რ~ქოტ~ლთა მ~თთა
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მკვიდრი რ~ აფიცრენა სრძ~ლოება მ~მათა მ~თთა წ~ე
ო~ირა და მ~მსლი მ~თი აფიფო მეტემ~ნ ღ~დ წე
ლიწდირა ერთირა მიიცვალა კვირიკე მეტე და
დარსერ კაცთა მეტედ შმირ წსლი კვირიკერი
აფრართან. და რ~ლრა არა რა წუონდერ ნიღ
ანი მეტობირა ა~დ იქო ცსნდრსკი რამე სრძსლო
სმეცრად სრ~მრთლო და ქ~დ წინა სკმო მ~მირ შმირა მირირა
m~რ ჟ~მრა გ~ნიცადა მეტემ~ნ გონ~ბირა თ~ლითა და კ~თ
ლ~დ გ~ლირ ჴმა ქო რ~უმე რ~ლითა მოიმადლებოდა
ფ~ი და რ~რგებელი დიდი იუმნებოდა რ~ გ~რდაიცვალა კ~ზი გ~ბრლ რ~ წ~ნი ეკ

ლერიანი რ~ცლნი ფ~ ირ~ნი უსაბ ავ~ზაკთა უმ
ნილ იქ~ნერ და სფირრთა და სწეროთა მ~მს
ლობითა სტრორ ვ~ე ფირრებით დაეპქრნერ
სტრორნი რაეპირკოპორონი არა კართა მწ
ქემრებრ ღერრ~ლნი ა~დ ავაზაკებრ ერდოთ ღერ
რ~ლნი და მ~თნივე მრგ~ვრნი ცსცერნი და უორეპირ
კოპორნი დაედგინნერ რ~ნი ნაცვლად რძ~ლთა ფ~ი
რათა პქრობირა სრძ~ლოებარა აწსრთიდერ მ~თ უ
ვეღეთა ქ~თა და თვით რ~ცელით ო~ირათა და
მფდელთგ~ნ გ~მოვიდოდა ქ~ი სრძ~ლოება და ც~დვა რ~ლთა
თ~ლი ფ~ირა მცედველი ქ~თა: ერე ოდნად რირცვად
აფშრსლ იქო ვ~ა ზემორე რიტქ~ამნ გამოაცცადა
და რ~ არა რწორ არრ ც~დვა მფრდელირა და მჴე
დრირა არცა ერირა და მფრდელთ მთ~ვრირა
არცა მწქემრირა და რ~მწქრორა ვ~ა წერილ არრ
მონამ~ნ რ~ნ იცოდირ ნება ო~ირა თ~რირა და არა
გ~ნეკრშალორ იგვემორ დიდადჭ ამ~თ სკ~ჱ ერე
ვ~რთა დიდთა წქლსლ~ბათა კსრნ~ბად ღემოკრ
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ბა კრება ერი მრ~ვლი რ~ რამეტორა თ~რირა კა
თალიკოზნი მფდელთ მთ~ვრნი მესდაბნოენი მ
ოფშვ~რნი და მეცნიერნი ღემოკრიბნა წ~ე მ~თრა ჟ~ა
და ადგილრა ძეროვანრა და მრ~ვლ დფე გ~მოწვ
ლილვითა და ტ~დითა კ~თლდ გ~მოიშიერ და ქ~ლი
ცთომილი გ~ნმართერ და კ~თლ წერიერება ქ~ი
თსრთ დაჲმტკიცერ სფირრად გ~მოყინებ~ლნი გა
რდამორთცივნერ რაქდართაგ~ნ და ღეაყვენერ
დაფა თს არა ადვილ იქო ერე: რ~ იქ~ნერ კ~ცნი
მთ~ვრთა და წ~რყინებ~ლთა ღვილნი რ~ლთა ს
წეროდ დაეპქრნერ რ~ქდრები და მ~თ წილ ჩ~ტნი მწ
ქემრნი და რ~თნონი ფ~ირნი დაჲდგინერ და შეგლი ღს
ენიერი ჩ~ტი რარწმ~ნოებირა აფწერერ მიმდგომი და
მოწ~მე წ~თა ათოთცმეტთა კრებათა და ერ
რეთ ქ~ნი ნიჩითა რამეტოთა გ~ნგზ~ვნნერ თვით
ოესლი რაციდ თ~რად და ერეცა მიმრგ~ვრებ~ლად დი
დირა კორტანტინერრა აფარრ~ლა მეტემ~ნ დ~თ რ~ირა
რანაცვლოდ იცილეთ თს რაჲ განაგო ფ~ნ გ~ლ
თა მეცნიერმ~ნ სშილმან მცველმ~ნ ი ~ჱლირმ~ნჭ
r~ ერე აფრართან კაცთა მეტედ ჴრენებ~ლი ღეიპქრერ
წერთა დ~ბსლთა არიღიანმ~ნ და ბარამ და დედირ შმამან
მ~თმ~ნ უავთარ ბარამირ შემ~ნ და მორცერ მეტერა და
აიცსნა მეტემ~ნ წერეთი და კ~ცეთი: და ერწსცრ უმ
ნნა წქობანი დიდნი და ჴმა გარმენილი იგი დიდი შლ
ევა რ~ლ მცირედითა ლ~ღურითა და გ~ნწირ~ლითა ე
რითა დაცოცნა რ~ლტანირა იგი რპანი სრიცცვნი ათა
ბაგი განშირა და სმრ~ვლერი კაცთა და უ~ქანირა
ერი მტ~რთავე თ~ა გ~რე მოდგომილი ყ~ნ თ~ა ერე ოდენ
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ადვილად და მორწრ~ტედ ჴ~ლთ სრცნა ფ~ნ რ~კჳრ
ველებ~თამ~ნ რ~ლ ერთი ათართა არა თს
რდევდა ა~დ ჴ~ლითა იპქრობდა და ორთა არა

თს წარეუცივნერ ბევრნი ა~დ რ~ნთლითა თვით
მ~თვე ტქეთათ და მთცრებლთათ ტქსედ მოწქ
სანდერ იგ~ნი ქ~ნი უ~ეანენიჭ
x~ თვით მეტე არა თს ვ~ა რც~აჲ ვინმე ზ~რგით
სდგა ოდენ რპათა თ~რთა ანს ღორით სზრ
აცებდა ვ~ა ერთი მთ~ვართაგ~ნი ვინმე ა~დ სპი
რატერ ქ~თა თვით წინა სვიდოდა და ვითა ლ
ომი ღესშაცებდა ჴ~ითა მ~ფლითა და ვითა გრ
იგალი მიდამო იუცეოდა თვით გოლიათებრ
მიმართებდა თვით მკლ~ვითა მტკიცითა და ჴმო
ბდა აცოვანთა რრვიდა და დარცემდა წინა დამთ
ცსესლთა ქ~თა ვ~დირ ტ~დირა ცემირგ~ნ არა თს
ვ~ა შსელრა დ~თრ ელიაზარირ ჴ~ლი ჴრმლი
რა ვადარა ოდენ დაეწება. ა~დ ჴრმლითა მი
რითა სკმო მდინარითა რირცლითა წელნი აფრ~ვ
რედ ეტვირთნერ: რჟ~რ ღ~დ ომირა გარდაჴდირ და
რარტქლირა გ~ნცრნირა რაცნასრ იუმნა უ~ქნად რა
დაითცია ერე ოდენირა მტკნარირა რირცლირა ღექინ
ებ~ლირა რ~ლრა პ~ლ გ~ნცილვირა თვით მირგ~ნ
ვგონ~ბდით გამორრ~ლად: და მ~რ დფერა რ~მნნი ცც
ენნი გამოსკლერ და მეოთცერაფა ზ~ა მძდომმ~ნ
რრ~ლ ქო მირ დფირა ომი და ერე მრ~ვლირგ~ნ ქ~დ მცი
რედი და კნინი წ~რმოვთუვით ერრეთ რა თვით
მპქრობ~ლობით დაიპქრა წერეთი და კაცეთი
და ნებიერ~დ აიცსნა ციცენი და რიმ~გრენი მ~თნი
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მზებრ მიწტინა წქ~ლობა ქ~თა: ზ~ა მკვიდრთა უ~ქა
ნირათა: და ვინადგ~ნ ფ~ი ერრეთ გ~ნაგებდა რ~უ
მეთა დ~ვთირთა და წ~რსმ~რთებდა ქ~თა გზათა
მირთა და მორცემდა ჟ~ითი ჟ~მად შლევათა რ~კჳ
რველ~ბათა და სშფოდა შ~ლითი შ~ლად არცა
იგი სდებებდა გ~ნმრ~ვლებად რ~უმეთა კ~თლთა და
რ~თნოთა ფ~ირათა ა~დ რრ~ლითა გ~ლითა წმრ~ცს
რ~ბდა და მ~თ იუმოდა რ~ნი ნებირა ფ~ირად დაამტკი
ცნირ და რ~თნო ქოტილ~დ მირდა აფსყნდირ ვ~ა აწ ითუსარჭ
r~ მოიგონა აფღენება მონარტრირა და დაჲმტკიცა რ~ი
ცა გ~მოირყია მადლმ~ნ რფ~თომ~ნ ადგილრა ქ~დ ღსჱნი
ერრა და ქ~ით~რთ სნაკლსლორა რ~ლრა ღ~ა ვ~ა
მეორეცაჲ გარდაართცა ტაშ~რი ქ~დ წ~ირა და ს
ტრორ~დ კ~ცლირა ფ~ირ მღობ~ლირა რაბამ რამე აფ
მატებ~ლი ქ~თა წინანდელთა უმნსლობირა რ~ი ზერ
თა წმატრ ღსჱნიერ~ბარა ქ~თარა რივრცითა და ნივთ
თა რიკეთითა და რიმრ~ვლითა და მოუმნსლობირა
ღესრწორებლობითა: რ~ლრა აწ თ~ა მოწ~მედ წუო
ნან თ~ლნი ქ~თა ჴ~რციელთა მცედველთანი და აფა
ვრო რიწმ~დეთა მ~რ პ~ტიორ~ნთა ნ~წილრა წ~დათარა წ~და
თა ცატთა და რიწ~ირა რამრაცსრებელთა ქ~დ დ~ბლ
თა და რც~ათა ნივთთა შვირად რაპოვნელთა:
ამ~თ თ~ა და რცნა მსნვე დიდთა და ცსარროვ~ნთა
მეტეთა ტაცტნი და რ~ქდარნი რარანთლეები და რაკიდე
ლნი ტერად ტერად ტერად იავარად მოცმსლნი და კ~დ

გვირგვინნი მანიაკნი და ტიალანი და რ~რსმელნი რ~ნი
მოსცსნა მეტეთა არაბეთირათა რჟ~რ თვით იგ
ინიცა ტქსედ მოიქსანნა და მირვე ტაშ~რრა ღ~ა ღეწ
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ირა ფ~ირა რაჴრენოდ და რამადლობელად შლევ
ირა მირ რ~კჳრველირა და მსნვე ღემოკრიბნა კა
ცნი პ~ტიორ~ნნი ცც~ვრებითა და ღემკ~ლნი ქ~ითა რ~თნ
ოებითა არა თჳრთა რამეტოთა ოდენ ღინა პო
ვნილნი ა~დ უ~ქანირა კიდეთა რადათცა ერმა ვ
იეთმე რიკეთე და რირრ~ლე რ~ლიერითა და ჴ~რციელ
ითა რ~თნოებითა აფრ~ვრეობა იშიან და კ~დ გ~მ
ოიშია მოიქსანნა და დაამკვიდრნა მ~რ ღ~ა მ~მსლი
ლიპარიტეთი სმკვიდროდ დაღთომილი იქო რ~დ რ
ცვათა მრ~ვლთა და რამართლიანთა სრარყლ
ელ მისცსეჩელთა რ~ტლებთა თ~ა მირცნა დედა
რა ფ~ირარა რამრაცსრებელ~დ მირრა წ~ე მდგომელთ თ~რ
და სზრსნველი ტრაპეზი გ~ნსყინა რ~იცა აწ
წინა მდებარე არრ ქ~ირა აფმორ~ვლირა მეორედ
ი~ჱლიმად რ~რწასლად ქ~ირა კ~თლირა მოშფსრად რწა
ვლსლებირად რაცლად ათინად ტ~დ საფრერ მი
რრა რ~ფთოთა ღ~ა წერად კანონად ქ~ირა რაეკლერ
იორა ღსჱნიერ~ბირადჭ
dა კ~დ რც~ა მოიგონა რ~უმე ღემრგ~ვრებ~ლად მოწქ~ლირა
და ტკბილირა ფ~ირა რ~ციერირა კ~ცთ მოქსსარ~ბირა
თვირირა აფაღენა ურენონი ადგილრა ღემრგ~ვრებ
სლრა და ღსჱნიერრა რ~ლრა ღ~ა ღეკრიბნა შმ~ნი
თჳთო რაცითა რენითა გ~ნცდილნი და მოსმზადა
ქ~ი რაჴმარი მ~თი სნაკლსლოდ და სცსჱბით და
გ~ნსყინნა ღერავალნი და რაფსაწნი მ~თნი ქ~დვე
ც~ თვით მივიდირ და მოიცილნირ მოიკითცნირ და ამბორ
სქვირ თვითოესლრა წტსტსნ~ბდირ მამებრ რ
წქალობდირ და წნატრიდირ განამჴნობდირ მოთ
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მინებირა მ~რთ მონაცირ თჳრითა ჴ~ლითა ცცედრები
რ~მორლები და რაგებელი მ~თი პინაკი და ქ~ი რაჴ
მარი მ~თი მირცირ თვითესლრა ოურო კმა რაქო
ტნი და გ~ნაკრშალნირ ზ~ა მდგომელნი მ~თნი გ~ნა
გირ ქ~ი რ~უმე მ~თი დიდათ ღსჱნიერ~დ და ფ~ირ მრ~ცსრებით:x~ ვ~ე ამა ჟამამდე უ~ლუი ტტილირი რსრთ~ვი და რომ
ცითი და ქ~ი რამღვილდე და აგარანი თსრუთა აუ~ნდ
ერ: ც~ თრიალეთნი და კლდეკარნი წუონდერ თ~ერ ჩ
ქონდიდლირა დირწსლრა. კ~ცრა გონიერრა და დიდათ
მქოტრა: რ~ მეტე რა გარდავიდა ატცაზეთად სმცრო
რე ეღინოდირ თსრუთა და მ~თთა ცცოვანთაჭ
m~რ ჟ~ა მეტე გარდავიდა იმერეთრ და ღეკრბერ გ~ირ
ჩქონდიდელრა მწიგნობართ სცსცერრა წ~ე თ~ე აბ
სლეთი და ი~ე ორბელი და რიმარძვით მოიპა
რერ რამღვილდე: მ~ღნ იუმნა დიდი რიც~რლი რ~ დფითი დფე
ღეემატებოდა რაზფვართა რამეტოთა: ცნერ რა

თსრუთა აფება რამღვილდირა სმრ~ვლერნი ციცენი
რომცითირანი დასტევნერ და ფ~მე ივლტოდერ და ყ~ნ თ~ა
მოითვალნერ იგ~ნი რ~ ვ~ე მოაუამომდე რთსელთა
ყამოიარიან თსრუთა რომცითი ქ~ითა ტალანგებითა
მ~თითა ყამოდგიან გაყიანთა და პირრა მტკსრირ
არა ტტილირითგ~ნ ვ~ე ბარდავამდე. და იორირ პ
ირთა და ქ~თა ამ~თ ღსჱნიერთა ადგილთა რაზამ
თროთა. რ~ლთა ღ~ა ზამთრირ ვ~ა არერა გაზა
ტცსლირარა ითიბებირ თივა და აუვრ ღეღა და
წქ~ლი სცვებით და მსნ არრ რიმრ~ვლე ნადირთა
თვითო ტერი და რაღსებელი ქ~ი ამათ ადგილთა
ღ~ა დადგიან ცარგებითა ცცენირა ცცსრირა ძორირა
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და აულემებირა მ~თირა არა იქო რიცცვი და ა
უსნდათ ცც~რბა რანატრ~ლი ნადირობდიან გ~ნირ
სჱნებდიან და იც~რებდიან და არა იქო ნაკლ~ლ
ევანება მ~თ თ~ა თ~რთა უ~ლუთა ვაჩრობდიან:
x~ ყ~ნთა ნაპირთა არბევდიან ტქვითა და ალატითა
რ~ვრეთა გაზატცსლრა თ~ა იწქიან რლვად აფმართრვ~ლად
მთათა რომცითირათა და არა რატირათა. ეგრე
თვე ზატცსლირცა წუონდირთ ღსება და
გ~ნრსჱნება თივათა და ველთა ღსჱნიერთა
წქ~როთა და ადგილთა მწსანვილოვანთა. და
ერეოდენ დიდ იქო შ~ლი მ~თი და რიმრ~ვლე რ~ი რთუ
სამცა თს ქ~ი თსრუობა ქ~ირა უ~ქანირა იუი
არრო. და არა ვირგან მორაგონებელ იქო ოდ
ერცა მ~თი გარცმა ანს ვნება არცა თს თ
ვით რ~ლტნირგ~ნჭ
oდერ რამღვილდე და შერნა აფიფერ: უ~კნი იქო:
ºari და lasiჭ მ~რ წელრა მოვიდა შ~ლი რ~ლტნი
რა და ქ~ი თსრუობა კ~ცი ვ~რ ორარი ათ~რი სგრშ
ნესლ~დ რიმარძვითა. ც~ მეტე დგა ნაჩარმაგევრ
ტაშრესლითა. ცნა რა მორსლა მ~თი მიმწ~ცრრ
თ~რთ თრიალეთრ ფ~მე ქ~ლ წ~რვიდა მარ~ლათა
კ~ცითა ათარ ცსთარითა. რ~ ერეოდენნი დაცსდერ
მ~რ წ~ე ცირკარრ მოვიდერ თსრუნი იუმნა ბრშო
ლა ტიცცელი მ~რ დფერა და ღეწევნითა ფ~თირა
თა იშლია ბანაკი მ~თი და მიდრეკარა დფირარა
მიდრკერ რივლტოლად ერე ოდენ ზარ განჴდილნი
და მორწრ~ტენი ვ~დირ არცა თს კარავთა მ~თ
თა და ჩსრჩელთა მიცედნერ ქ~დ ა~დ მორწრატ
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ებარა პ~ტივრცერ ტერჴთა მ~თთა სტრორ რ~უ
ონლირა მ~თირა და ერრეთ გ~ნიბნივნენ თჳრთა
უ~ქანათა: ც~ ერე ვ~რრა რ~კჳრველრა რივლტოლ
არა მ~თრა თვით მეტე და რპანი მირნი ეროდენ
სრწმსნო იუმნერ ვ~დირ არა ვინ რდევნა
ქ~დ რ~ ცვალირა ომი ეგონაჭ წარიფო გ~ი ჩქო
ნდიდელმ~ნ რსრთავიცა მეტირა მსცნარრ ქოტარა:
უორონიკონი იქო: ºarilasi და eniჭ რ~ირა თ~რცა

დიდად წქენა ღეეუმნა თსრუთა და რიდობა რაზა
მთროთა ადგილთა დგომირაჭ
r~ მოიმრტსარნირ მეტემ~ნ რ~ლთა მორრვა ეგებოდირ
რ~ სგრშნესლ~დ დაერცირ და მორწქვიდნირ. და
ერე არა ერთ გინა ორ ანს რამ ა~დ მრ~ვლგ
ზირ ვ~ა აწ ერთი ითუ~არ. რ~ ტაორ ყამოდგერ დი
დნი თსრუნი ცარგებითა ვინათგ~ნ ზამთრირა რიტ
იცცერა და მთათა რიმ~გრეთა მიენდვნერ. ც~ მეტემ~ნ
მოიჴელოვნა ერრეთ რ~ რპათა უ~რთლირათა
მზაობა სბრშანა და თვით უსთათირრ გარ
დავიდა რ~ითა სეჩსელ ქვნა იგ~ნი და თვერა
ტებერვალრა აცნობა უ~რთველთა და მერცთა
რ~ა კლარძეთრ დაცსდენ პაემანრა. და თვით
ტ~დითა რპითა ცსტთით ჩოროცირ პირი წ~რვლო
ღეკრბერ ერთად და სგრშნესლ~დ დაერცნერ მ~თ
ზ~ა სღიღათ გ~ლდებითა მრცდომარეთა ბარიანამდე და
მთად კარნიტორირა რ~ უ~კნი იქო ºarilasi ჭ
და vini. მორრერ რიმრ~ვლე მ~თი სრიცცვი და ა
ფიფერ დედა წსლი მ~თი ცცენები ცცოვარი აუ
ლემები და ქ~ი ნაუონები მ~თი რ~ლითა აფივრო
1-28 სტრ., 170v
ქ~ი რამეტო მირი ქ~ლითა კ~თლითაჭ
dა მ~რვე წელრა არ~ლი თ~რი კატაჲ გაგზ~ვნა
რაბერშნეთრ რშლად ბერშენთა მეტირა: რ~ პ~ლ
ამირრა პირმღო არსლი თ~რი თამარი გაეგზავ
ნა დედ~ტლად ღარვანირა რ~ა ვ~ა ორნი მნ~თობნი
ერთი აფმორ~ვლეთრ ერთი დარ~ვლეთრ ცირკ
როვან წქოტდენ რტერორა მამირაგ~ნ მიმფებელ
ნი მზეებრთა ღარავანდედთანი: და მეორერა წე
ლრა დაიპქრნა გრიგოლირ შენი არამ და ღო
თა და აფიფო ციცე გიღი: და გაგზ~ვნა შე თ~რი
დიმიტრი ღარვანრ რპითა შლ~რითა ლაღურად. ც~
მსნ უმნნა ომნი რ~კჳრვ~ლნი რ~ლითა გ~ნაკვირ
ვნა მცილველნი და მრმენელნი გამოიფო ციცე
უალაშორი და შლევა ღემორილი მოვიდა წ~ე
მ~მირა თ~რირა რ~ვრე ალატითა და ტქვითა სრიცცჳთაჭ
x~ მეორერა წელრა ბზობად წ~რმოემართა მეტე
ფანსჴით წარრლვად რაჴრირ პირრა და ზა
ტიკი გარდაიჴადა ნაჴიდსრრ მსნ მოართვერ
ამბავი ბეღუენ ძაქელირა ძავაცეთრ თსრუთ
აგ~ნ მოკლვირა და ამირთ~რ სღლიდერ დ~ბლნი
მ~რ ჟ~ა წარრლვად და ქ~დ არა მოირმინა ა~დ
დაერცა თსრუთა რაჴრირ პირრა მდგომთა და
მორრა რიმრ~ვლე მ~თი სრიცცვი წარმოიფო
ტქსე და ალატი სრიცცვი
aმარვე წელრა აიფო რომცითირა ციცე უ~ლუი
ლორე და მ~რვე წელრა ივლირრა აფიცსნა
აგარანი. მეორერა დფერა ცირკარრა რ~ პ~ლცა
ერევე ციცე აეფო ბაგრატრ პაპარა მირრა
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გ~რნა რ~მ თვე ბრშოლითა ამ~რვე აგვირტორა მ
ოკსდა რლტანი მალიუი მალიუღარ შე და ა
ლეური ბერშენთა მეტე და ვერა ცნერ ერთ
მან მეორირა რიკდილი უ~კნი იქო ºarilasi და É
ცედვიდა რა მეტე დ~თ ერე ოდენთა ზეგარდამო
თა ფ~ირა მ~რთ წქ~ლობათა ღეწევნათა შლე
ვათა და გ~ნმარძვებათა თ~რთა და რ~ლთა ფ~ი
მორცემდა რამეტოთა უ~ქანათა უ~ლუთა და ციც
ეთა რ~ არა იქო ერე ოდენი რიმრ~ვლე ლ~ღუარ
თა რამეტორა ღ~ა მირრა რ~ამცა უ~ლუთა და ცი
ცეთა ღ~ა მდგომად და დამჩირველად და კ~დ თ~რთა
თ~ა მქოტელ~დ და მოლაღურედმცა კმა იქ~ნერ. და
სცცრომლ~დ და რამარადირორა მირრა მიმორლ
ვარა ზამთარ და ზატცსლ გ~ნაფა რად~მე ლ~ღურ~ბარა
ამირთ~რ ღემოიკრიბა გონ~ბა კ~თილ~დ და გონიერ~დ
გამგონე ვ~ა დ~თ რ~ლირა მ~რ წ~ირა აფიფო მა
ფლად თ~ვი თ~რი და მიმოვლო თ~ლი გონ~ბირა თ~რ
ირა გ~ნიცადა კ~თლდ და გ~ნიზრაცა რ~მეტოთა ცნო
ბითა რ~ი არა კმა იქვნერ რ~მეტორა მირირანი.
თ~ა მიქოლად კრთომათა და წ~დიერებათა რ~ლ
ირა თ~რირათა და მზგ~ვრად ალეურანდრერრა წ
უმნა ამანცა რ~ლთ ითუსნა რ~ ითუმირ[........]
ამირთ~რ ვ~დ ტილოროტორმან ვინმე წუ~ა მ~რ არ
იანო მრ~ვლნი და სრიცცსნი რ~ტლნი რ~ლთა არ
ცა თს რ~ცელი გარმიერ ღ~ნ. და მან რ~ლთ ითუსნ
და თუ~ა სკ~თს დამიღთერ ერენი რაჲ იქორ მპქრ
ობელობა ყ~ი. ამირთ~რცა ამ~ნ მეორე ალეურა
ნდრე გ~ნიზრაცა რივრცითა გონ~ბირათა. რ~ რცს
1-28 სტრ., 171v
ებრ არა იქო ფონე სწქოდა კ~თლ~დ ქივყაქ
თა ნ~თრვირა რიმრ~ვლე და რიმჴნე წქობათა
ღ~ა რირსბსუე მიმორლვირა რიტიცცე მიმართებირა
ადვილად დარამჩირვლობა და ქ~ით~რთ მომზავე
ბლობა ნებირა თ~რირა და ამ~თ თ~ა სადვილერ ი
ქ~ნერ მორლვად მაცლობელობითაცა და სპოვ
არებითა და რ~ პ~ლ მრ~ვლთა წელთარა მ~რ მ
ოიქვანა რანატრელი და ქ~დ გ~ნთუმსლი რიკეთ
ითა გსარანდსცტ დედოტ~ლი ღვილი ქივყაქთა
სმთავრერირა ათრაუა ღარაფანირ შირა რძ
სლიერ~დ მესფლედ თვირა და დედოტლად
ქ~ირა რაუართველორაჭ
aმირთ~რცა წარავლინნა კ~ცნი რ~რწმსნონი და მ
ოსწოდა ქივყაქთა და რიმამრრა თ~რრა. ც~ მ~თ რ
იცრ~ლით მიითვალერ გარნა ითცოვერ გზა
მღჳდობირა ოვრთაგ~ნ ამირთ~რცა აიშსლა მეტემ~ნ
და ბრშანა წარრლვად ოვრეთრ და რიტქ~რავე
თ~ა წ~რემართა და თ~ა წარიტანა გ~ი ჩქონდიდე
ლი მწიგნობართა სცსცერი. თ~რი კ~ცი რრ~ლი ქ~ლ
ითა რიკეთითა რ~ლირა და ჴ~რცთარა რ~ვრე რიბრ

შნითა და გონიერებითა გ~ნმზრაცი რვიანი ტ
რთცილი თ~ა აფზრდილი პ~ტრონთა და თ~ა გან
კატსლი ქ~ლთა გზათა და რ~უმეთა და ფვაწლ
თა მირთა. ღევიდერ ოვრეთრ და მოეგებნერ მეტ
ენი ოვრეთირანი და ქ~ნი მთავ~რნი მ~თნი და ვ~ა
მონანი დადგერ წ~ე მირრა აიცსნერ მშევალნი ო
რთაგ~ნვე ოვრთა და ქივყაქთა. და ერრეთ ა
დვილად ღეაერთნა ორნივე ნ~თერ~ვნი და ქო
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ღ~რ მ~თრა მღჳდობა და რიქ~რსლი ვ~ა შმათა აიცსნა ცი
ცენი დარიელირა და ქ~ლთა კ~რთა ოვრეთირათა და კავ
კარიირა მთირათანი და ღეუმნა გზა მღჳდობირა ქი
ვყაქთათ~რ და გ~მოიქვანა რიმრ~ვლე ტ ~დ დიდი რი
მამრი და ცოლირ შმანი თ~რნი და არცა ცსდად დაღ
სრა და არცა სრაუმოდ მ~თი გ~მოქვ~ნება ა~დ მ
ათითა ჴ~ლითა მორრა რ~დ რპარრეთირა შ~ლნი და
დარცა ღიღი და ზარი ქ~თა მეტეთა უ~ქანირათა და მ
ათითა თ~ა ქოლითა უმნნა რაუმენი და სრწმ
სნ~ბელნი ვ~ა ითუსარ წაფმართჭ
x~ მ~ღინ ოვრეთ ქოტარა მიიცვალა გ~ი ჩქონდიდელი
და თავადგა რიქრმითგანთა პ~ტრონი მრ~ცსრებ
ათათ~რ და პ~ტივითა დიდითა წ~რმოგზავნა მო
ნარტერრა აცალრა და მსნ დაემარცა რ~ი იგლ
ოვა ქ~ნ რამეტომან და თვით მეტემ~ნ ვითა მ~მა
ღემორითა ღავირათა ორმეოც დფე ვ~დირ იღვა ვაცტ~ნგ:რ~ლი ცარებითა დაჴრნა გლოვა: ც~ ქივყაქნი დაჲ
ქენნა ადგილთა მ~თთა მარძსეთა დედა წსლ
ითა მ~თითა რ~ლთა თ~ა იქო წქობად გ~ნმავა
ლი რყესლნი ორმოცი ათარი: ერენი გ~ნარრ~ლ
ნა ცცენ~ბითა და რაჩსრველითა და კ~დ მონანი
რ~ლ წქვერ რყესლნი და გ~ნრწავლსლნი
ფსაწლრა ვ~რ ცსთათარი კ~ცი ქ~ნი უ~ეანე უმნ~ლნი
მირანდონი და გ~მოცდილნი რიმჴნითა და თვით ქ
ივყაქნიცა სმრ~ვლერნი უ~ეანე იუმნებოდერ დფ
ითი დფე და რიმრ~ვლე სრიცცვი ღეეშინებოდა უ~ე
რა. ერენი რა ერრეთ ღემოიკრიბნა და დააწქ
სნა გსარად გსარად და დასდგინნა რპარა
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ლარნი და მმართებელნი და ეგრეთვე თ~რირა
რამეტორა რპანი რყესლნი და მოკაზმსლნი ც
ცენ კ~თლნი და პირ ღესუცეველნი და რაღს
ალ მ~თრა თვით იგი სმრგ~ვრო რპარპეტი და
წინა მბრშოლი მიმრგავრებ~ლი შსჱლირა უა
იცორრორთ~რ მოთცრობილთა წინა სშფოდა
და იწქო რბევად რპარრეთირა ღარვანირა და
რომცითირა დიდირა. რ~ არა დაღსრებოდა არ
ცა მოეწქინებოდა ა~დ ჟ~მიერად და წერიერად
ალაღურებდა მ~თ. მართებდა და გ~ნაგე
ბდა მრგავრად მირრა დიდ გონ~ბითა და ვინფა
მცა იქო წინა დამდგომი მირი ანს მიმმართი
ომირა მირ წ~ე რ~ დაფათს წერილმ~ნ ტრთოვ

ანრა ვეტცრა მიამრგ~ვრა მაკედონელი იგი რიტ
იცცითა მიმმართველობირთ~რ და მრწრატლ
მიმოვლირა უ~ქანათა ღ~ა და ჩრელად მრა
ვალ ტერობირათ~რ უცევათა და გ~ნზრაცვა
თა მირთარა ა~დ ყ~ნი ერე გვირგვინორ~ნი და ა
ცალი ალეურანდრე დაფათს იქო ჟ~ითა ღ~დ
ა~დ არა რ~უმითაცა არცა გ~ნზრაცვითა არცა
რიმჴნითა სმცირედ და თვით მ~თ რ~უმეთა ღ~ა
რ~ლთა მშლედ ითუმირ ალეურანდრე არა სმდ
აბლე ა~დ მრ~ვლითა სმ~ფლერ მგონერ ერე და
რაოდენ რაწსთოთა და ჴ~რციელთა ღ~ა იგი მირ
თა რწორთა და მირგ~ნ მირ ჟ~ირათა ქ~ლთა სმაფლ
ერ და სზეღთაერ იქო: ეგოდენ ერე რ~ფთოთა
და უ~რ მცნებათა ღ~ა ჴ~რციელთ~ვე თ~ა მირთა
პ~ლთა ქ~ლთა წმატა: რ~ არა რცა შილი თ~ლთა
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არცა წრსლი წამთა არცა გ~ნრსენება ჴ~რ
ცთა თ~რთა არა მიდრკა გემოვნებათა მ~რთ
არცა ნებარა ჴ~რცთარა. არარაჩმელთა რა
რმელ არცა რიმფერა რიფოდათა და რაჲ თს
რთ არა რა ღემკრველთა ჴ~რცთა და გონ~ბირ
ათა გ~რნა რფ~თოთა და რარსლიეროთა ქ~თა
დარრ~ლებად და სდებებად მზიდველთა ნებირა
თა და გ~ნიცადეთფა ოთცთა ამ~თ წელთა უმ
ნსლნი მირნი რ~ლთა მრ~ვლ გზირ მცირედი მეგს
ლებირ თუმადჭ
r~ აუსნდირ ყსესლებად ერე მეტერა რ~ გ~ნგებ~ლ
ებით გარდავიდირ ატცაზეთად და ყამოიტქსვნ
ნირ თსრუმანნი რაზამთროთა ადგილთა მტკვრირ
პირთა. რ~ მ~თნიცა მრტოვარნი ზ~ა ადგიან მეტერა
და იკსლევდიან გზათა მირთა: გარდავიდა
მეტე გეგსთრ და მ~რ ცსტთარ და ამით გ~ლ
პქრობილ ქვნა იგ~ნი უ~რნკნი იქო ºari და maniჭ
ც~ მ~თ ცნერ რა რიღორე მირი ყამოდგერ ბოტორარ
დიდნი ტ~დ და დაიზამთრერ და არა წრსლო
და მეტერა ა~დ გარდამოიტრინა ტებერვალრა ა
თოთცმეტრა და სცნასრ~დ დაერცა მ~თ ზ~ა და შ
ლით ვინმე ღეერწრა ცცენზედა და გარდაიცვ
ეწნერ აფიფერ ტქსე და ალატი სრიცცვი.
მოვიდერ ფანსჴრ და მ~რვე ღვიდესლრა პირ მა
რცვარა დფერა აფიფო ღარვანირა უ~ლუი ქაბა
ლა და აფავრო რ~მეტო თ~რი ოუროთა და ვეც
ცლითა და ქ~ითა რიმდიდრითა და წ~რმოვიდა უარ
თლრ და მქირ ღეიკრიბა რპა და ყავიდა ღარვანრ
1-28 სტრ., 173v
მაირრა ღვიდრა არაბია ლიჟათათ უსრდე
ვნამდე და ღიღტალანთამდე და რ~ვრენი ალ
ატითა მოვიდერ უ~რთლრჭ
m~თვე დფეთა ღეიბნერ ღარვ~ნელი და დარსბანდელი
მოკლერ ატრიდონ და მორწქვიდნერ ღარვა

ნელნი თსერა ნოენბერრა წ~რვიდა მეტე ა
ღორნარ და დაერცნერ თსრუმანთა მორრნა
და იავარქვნა წ~რმოიფო სრიცცვი ყამოვ
ლო მგზავრად და დაერცა რევგელამეძრ თ
სრუმანთ~ვე და არა დასტევა მოტირალი კა
რავთა მ~თთა ერე ერთირა წლირადჭ
m~რვე ზამთარრა ყავიდა ატცაზეთრ ბიჩვინტა
მდე და გააგნა რ~უმენი მანდასრნი ფირრნი
წქ~ლობირანი ღეიწქალნა ღემცოდენი დაიპქრნა და
წსართნა რ~ იქო ზამთარი შნელი და თო
ვლი ტ~დი ერე რა ცნერ რა თსრუთა ვ~დ ღორრ
არრ მეტე გ~ლდებით ყამოდგერ პირრა მტკსრი
რარა გარნა წომრა არა წრცცსენოდა არ
ცა დამცრწველთაგ~ნი რაჲ იმჩირვიდა არცა წ
რსლოდა ომირათ~რ წარმოვიდა მრწრატლ ა
ტცაზეთით თოვლთა რ~ღინელთა გარდაათც
რევინა მთა ლიცირა რადა გარდანაკსეთრა
თოვლირარა აუ~ნდა რიმ~ფლე მჴარი რამი და
ცსდა მზად რპა მირი პ~ლ წამბავირა უ~რ
თლირა ცნობამდე დაერცა ცსნანრ და აფავრო
ლაღუარმ~ნ მთით მტკსრამდე და გაგთათ
და ბერდსძამდე და მორრერ პირითა მ~ცვილირათა
და რ~ლ არა დასღთათ მთცრობი წანბ~ვირა
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უ~რნკნი იქო ºarimani და ani: თსჱ იქო მარტიჭ
ც~ ვ~ა მოიწია გაზატცსლი გადიდნა მტკსარი ტ~დ
რ~ლ ნადინები მირი ვერფარა იტევდა ამირითა
მინდობითა ყადგენ თსრუმანნი ბარდავრ გ~ლდე
ბით მ~ღინ მონაცნა მეტემან იგ~ნიცა და ალონრ მტ
კსარრა გაცსრდა ქივყაქითა და წსზრ
ავრა მ~რ წქ~ლრა და მორრნა თსრუნი არბია ბა
რდავი და დაქო ორი დფე და ნებიერ~დ მოვიდა ღ~ა
რ~ვრე ალატითა თსე იქო ივნირი ამათ ერე
ვითართა ჩირთაგ~ნ ღეიწრებ~ლნი თსრუმანნი. და
კ~დ ვაჩარნი გ~ნშელ ტტილელ და დმანელნი
წ~რვიდერ რსლტანრა წ~ე და ქ~ა რპარრეთრა. ღე
იფებნერ ღავად რ~ლთა მე პირნი და რ~ლთა მე ჴ
ელები და რ~ნი მე რ~დ და ერრეთ მისთცრნერ ქ~ნი
ჩირნი მოწევნ~ლნი მ~თ ზ~ა რ~ლთა აფშრნერ წქ~ლბდ
თ~რრა: და იუმნა გლოვა ტ~დი ღ~რ მ~თრა:
m~ღინ რ~ლტანმ~ნ მოსწოდა არაბეთირა მეტერა დს
რბეზრ რადაქირ შერა და მორცა შე თ~რი მალი
უი და ქ~ი შ~ლი მირი და აყინა რპარალარად ელ
ფაზი შე არდსცირი კ~ცნი დაწმანი და მრ~ვლ
ფონე და სბრშანა თსრუმანობარა რადა
ფაცა ვინ იქო დამარკოთ და წალაბითგ~ნ ამო
ფმართ ქ~ა მჴედრობად ღემშლებელრა ამ~თ თ~ა
ათაბაგრა გ~ნშირ~რა მირითა შ~ლითა და ქ~თა რ
ომცითირა ამირათა უ~რნკნი იქო ºarimani და aniჭ
ღეკრბერ ერე ქ~ნი ღეითუსნერ ღეიმტკიცნერ რიმრ~ვლ
ითა ვ~ა უვიღა ზფვირა რ~ლითა აფივრო უ~ქანა.

და აგვირტორრა თსრამეტრა მოვიდა თრიალ~თრ
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მანგლირ და დიდ გორთა რ~ი თვით ტერჴთა ზ~ა ვ
ერა ეტეოდერ ამათ ადგილთაჭ
x~ მეტემ~ნ დ~თ სღიღმ~ნ და ქ~დ სშრავმ~ნ გ~ლითა
და თს ვ~რ წინა განაწქო რპა მირი და თს
ვ~რ ქ~ი რაუმე ღსჱნიერ~დ და ფონიერ~დ ქო
რაბამ რამე წქნარად სღტოთველად და გ~მოცდ
ილებით და ქ~დ ბრშნად გ~ნაგო და თს ვ~რ
თ~რნი რპანი დაიცსნა სნებლად ამ~თ ქ~თა
თჳრ ა ვგონებ რ~ლ ქ~ლთა ბრშენთა რ~ტლირ~თა
ვერ ღემშლებელ~რრ მითცრობად ზ~ა მიწევნით ქ~ლრვე
r~ პ~ლრავე წომრა იოტა ბანაკი მ~თი და ივლტოდა.
რ~ ჴ~ლი მ~ფლირა ღეეწეოდა და შ~ლი ზეგარდა
მო ტარვიდა მ~რ და წ~და მოწ~მე გიორგი გ~ნცცა
დებ~ლად და ქ~ლთა რ~ცილველად წინა სშფოდა
მ~რ. და მკლ~ვითა თ~რითა მორრვიდა ზ~ა მოწე
ვნსლთა სრძ~ლოთა მ~თ წ~რმ~რთთა რ~ლ
თვით იგი სრძ~ლონი და სმეცარნი მოფმართ ა
ფიარებდერ და მოგვითცრობდერ რ~რწლრა ამარ მ
თავარ მოწამირა გიორგირრა და ვითარითა
ფონითა მორრნა რაცელოვანნი იგი მბრშ
ოლნი არაბეთირნი. და ანს მეოტთა ვ~რ რი
მარძვით და გ~ნკრშალსლად რდევნა და მ
ორრნა რ~ლითა აფივრნერ ველნი მთანი და
ფელენი მშორებითაჭ
x~ რპანი ყ~ნნი და სტრორად ქ~ი რამეტო აფივრო
ოუროთა და ვეცცლითა. არაბსლითა ცცენ
ებითა არსრსლითა ძორებითა კარვები
თა რრა ტარდაგებითა რცვითა სცცოთა ჩს
1-28 სტრ., 175r
რჩლებითა რაბრშოლელთა თვითო რ~ცეთა.
უორთა და ტილაკავანთათა რარმსრთა ტს
რტათა და რანადიმოთათა რაბანელთა და რა
მზარესლოთათა რაოდენმან რაოდენმან უა
რტამან და მელანმ~ნ დაიტიორ აფწერად და რ~
გლეცთა იცილემცა ოდერ არაბთა მეტენი მოწ
ქვანდერ ტქვედ და რცვ~თა გოლიათთა თვირ
რადფა რამც გვინდოდა თუმაჲჭ
x~ ამად რა თცრობად მოვიწიე ვაებირა ფირრად
ღევრაცცენ დიდნი იგი რ~ცელოვანნი გ~მომეტქვე
ლნი ვიტქვი სკ~ჱ სმიროზრ და არირტოტელირ ე
ლინთა. ც~ იორიპორრ ებრაელრა რ~ლთაგ~ნმან
ერთმან ტროადელთა აუეველთამ~ნ ღეამ
კვნა თცრობანი თს ვით~რ აფამენონ და პრაჟ
ამოან საუილევი და ეკტონ მერმეცა სდირეორ
და ტირერტე ეკსეთნერ. და ვინ ვირ მშლე ე
უმნა და მეორემ~ნ ალეურანდრერნი წარმოთუს

ნა მშლეობანი და რიმჴნენი და შლევა ღემო
რილობანი: ც~ მერამემ~ნ ნეტიტოჲრ მ~რნი მეტომეთა
თჳრთა ზარნი ჩირნი მირცნა აფწერარა და ვინ
ათგ~ნ ამ~თ ნივთნი რ~უმეთანი არა ასნდერ კმად მირ~თცრობლ~დჭ
aმირთ~რცა მირ ჴ~ლოვნობირა რიტორობირათა გ~ნა
ვრცელნერ ვ~ა იტქჳრ თჳთ რადამე ალეურანდრ
იელი: არა დიდ იქ~ვ აუიველი ა~დ დიდთა მიემთ
ცვია მაუებელრა სმიროზ რ~ ოცდა რვა წელ გ~ნ
გრშობარა ტროადელთა ბრშოლირარა ვერა
რა ფირრი უებირა იუმნაჭ
x~ მეტირა დ~თირი ერე ოდენთა მ~რთ წინა გ~ნწქობაჲ
1-28 სტრ., 175v
რ~მ ჟამადმდი იქო და ვერცა პ~ლრა ომრა ღეს
შლერ წინა დადგომად წუონებოდერმცა ა
მათ ბრშენთა თცრობათა ნივთად რ~უმენი
დ~თირნი და მ~თმცა აფწერნერ ძეროვნად მ~თირა
ებრ რიტორებირა მრგ~ვრად. და მ~ღინფამცა ფირრ
უმნილ იქვნერ ძეროვანრა უებარა და ერე
ნი ერეოდენჭ ც~ მეორერა წელრა აფიფო მეტემ~ნ
უ~ლუი ტტილირი. პ~ლრავე წომრა ოთცარ წელ
უონებ~ლი რპარრთა. და დასმკვიდრა ღვილთა
თ~რთა რაჩსრჩლედ და რაცლად თ~რად რ~კნოდ:
უორნიკონი იქო ºarimani და baniჭჭჭჭჭჭ
dა მეორერა წელრა მოვიდა რსლტანი ღარვ
ანრ ღეიპქრა ღარვანღა აიფო ღამაცია და მო
გზავნა მ~ციუ~ლი მეტირა წ~ე და მოსწერა
წიგნი და მოწრუსა ვ~დ ღ~ნ ტქეთა მეტე ც~რ
და ვერა ოდერ გამოცვალ ველთა. მე ერ
ერა ღარვანღა ღევიპქარ ჴ~ლთა და ცარაძა
რა ვრთცოვ ღ~ნ თს გენებორ შფსენი ძერო
ვანი გ~მოგზავნე და თსნდა რამალავთათ
გამოვედ და მნაცე: ც~ ერმა რა ერე მეტერა
მრწრატლ ჴმა სქო ქ~ლთა რპათა მირთა და
ბრშანებარავე მირრა თ~ა მოვიდერ წ~ე მირრა ქ~ნი
რ~მეტორა მირირ~ნი და წ~რემართა რსლტ~ნრა ზ~ა
და ქივყაქნი ოდენ აფთსალსლ იუმნერ მა
ღინ და იქო ღემბმელი ორმოც და ათი ათარი
და ესწქა რა რსლტანრა ზ~ა მირსლა და
შ~ლი და რიმრ~ვლე რპათა მირთა და გ~ნწკრთა
აიქარა ველთათ რადა დგა და მრწრატლ ღე
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ვიდა უ~ლუ~დ და გ~რე მოიზფსდა ერთ კერშო
რცრტითა და ცანდაკებითა და რცვით კერშო ზ
ფსდითა უალაუირა ღამაციირათა. ც~ ცნა რა
ერე მეტემან არფარა ძერ სყნდა ზ~ა მირსლა
მლტოლვარირა ა~დ დავარდა მიწარა ზ~ა და
მადლობა ღეწირა ფ~ირა რ~ციერირა და კ~ცთ მოქ
სარირა. და ადგილობანრა დადგაჭ

m~ღინ რსლტანმ~ნ მრ~ვლთა მ~რ ვედრ~ბათა და შ
ფსენთა და მსდარითთა ღეთსლილობათა ვ~ა
მონამ~ნ ჩირვესლმ~ნ არფა შფსენი ანს წ
ომნი ითცოვნა ა~დ გზა რამლტოლვარო ტ~დ რა
მე რიმდაბლით და არა რსლტანსრად ღეიწრებ~ლ
მ~ნ ღიმღილითა და წქსრილითა მრ~ვლ დფეჭ
m~რვე დფერა რსლტანრა წ~ე მიმ~ვალი ათაბაგი
რანირა აფრსნფსლი შ~ლითა მრ~ვლითა მორ
რერ მონათა მეტირათა ვ~რ ოთცი ათარი კ~ცი
და იგი ოდენ მარტო მეოტი შლით მივიდა რსლ
ტანრა წ~ეჭ იცილა რაჲ ერე რსლტანმ~ნ მარვე
ფ~მერა გაიპარა და რარდსნით მეოტი რცვით
გზით წ~რვიდა რ~ტლად თ~რად და ერრეთ შლე
ვა ღემორილი და მმადლობელი ფ~ირა ღემოიუცა
მეტე და მცირედთა დფეთა გ~ნირსენა ამთენრ: ჭ
dა მეორერა თვერა ივნირრა კ~დ წ~რვიდა ღარვანრ.
აფიფო გ~ლირტანი რ~ცლი თავადი ღარვანირა
რიცცეთა მ~თ რ~ღინელთა მოირთო ღარვანი და ა
ფავრნა კ~თლითა ქ~ლნი მორყილნი ბრშანება
თა მირთანი. წარმოვიდა უ~რთლად: ც~ რთსელთა
გარდავიდა გეგსთრ ინადირა გ~ნირსენა გან
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აგო მანდასრი ქ~ი და მ~რტრა გარდავიდა უა
რთლად და აფიფო უ~ლუი დმანირი და აპრილრა
დაერცნერ ბაბსრანრ დარსბანდელრა და მორ
წქვიდნერ უსრდნი ლეკნი და ქივყაქნი დარს
ბანდელირ~ნი და აფიცსნერ ღარვანირა ციცენი ფარანნი და ც
ოზაონდი და მიმდგომი მ~თი უ~ქანა:dა მქირ აფირრბოლა ვ~ა არწივმ~ნ და მაირრა ა
ფიცსნერ ციცენი რომცითირნი გაგნი ტერონაკალი
უავაზინნი ნორბედი მანარ გომნი და ტალინძა
უარი და ივნირრა წ~რემართა ლ~ღურითა გ~ნვ
ლო ძავაცეთი კოლაკარნი ტოლა ბარიანნი რპ
ერამდინ. და რაცა პოვა თსრუმანი მორრა და
ტქსე ქო. ყამოვლო ბსიათა ქსრი და დაწსნა ო
ლთირნი. და მოვიდა თრიალეთრ დიდითა გ~მარძ
ვებითა: და მცირედნი დფენი ღსა გ~მოჴდერ და გ~ნი
ქარა ლაღუარი თ~რ თ~რდ: და აგვირტორრა ოცრა
მოვიდერ მწიგნობარნი ანელთა თ~ვადთანი და
მოაჴრენერ მოცემა უ~ლუირა და ციცეთა ბოჟა
ნარ წქაროთა ზ~ა მდგომრა. და მრწრატლ წიგ
ნები წსევირა წარრცა ქ~ლთა და მერ~მერა დფერა რა
მოცი ათარი მჴედარი წ ~ე სდგაჭ წ~რემართა და
ვ~ა მიიწია მერ~მერა დფერა აიფო უ~ლუი ანირი და
ციცენი მირნი სჩირველ~დ და რ~ტელნი და უ~ქანანი
ანირირნი და წ~რმოიქვანა ბსლარვარ რვათა
შეთა მირთა თ~ა და მჴევალთა და რშალთა
და ყაგზავნა ატცაზეთრ. და ანირირა მცველად
დასტევნა აზნასრნი მერცნი და წ~რმოვიდა უარ
თლად და მცირედთა დფეთა მოსრვენა რპათა თ~რთა
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და მერმე წ~რემართა ღარვანრ და აფიფო უ~ლუი ღა
მაცია და ციცე ბიგრიტი რ~დ ქ~ლი ღარვანი და დასტ
ევნა ციცეთა და უ~ლუთა ღ~ა ლ~ღუარნი დიდნი წე
რნი და კ~ცნი და განმგებ~ლდ და ზედამცედველ~დ ქ~თა
რ~უმეთა მანდასრთა აყინა მწიგნობართ სცს
ცერი თ~რი რჳმონ ჩქონდიდელი მთ~ვრ ეპირკოპორი
მ~ღინ ბედიელ ალავერდელი მიმრგ~ვრებ~ლი გ~ი დედირ
შმირა თ~რირა კ~ცი ქ~ლით~რთ რრ~ლი და ბრშენიჭ
da გ~ნაგო მეტემ~ნ ქ~ი რაუმე ღარვანირა აფავრნა
კ~თლითა რაბოშვ~რითა უსრდნი ლეკნი და თა
რარნი. მოვიდა უართლად და ქივყაქთა თ~რთა ს
ყინა რაზამთროდ რადგსრი და რ~ზრდელი და კ~ცნი ზ~ა მდ
გომნი მ~თნი და გ~ნაგო ქ~ი რ~უმე უ~რთლირა რომცი
თირა და ანირი: და ეგსლებოდა გაზატცსლ უმნა
დიდთა რ~უმეთა და სტრორთა ლაღურობათა ვინ
ათგ~ნ არა ვინ წინა აფსდგა მ~რ. რ~ თჳთ რ
სლტანი მსნ რადა იქო შრწოდა ღიღირგ~ნ მირირა და
არცაფა თჳთ შველ~დ უონებ~ლთა უ~ლუთა და უ~ქ
ანათა წგონებდა თ~რად უონ~ბად. ა~დ რაოდენცა ღ~რ
იქო ეგრეცა ეოცებოდა. მშინ~რერა ღიღი და მფვიშ~რერა რიკ~დლი :
aმირთ~რცა ზ~არა ზ~ა წ~რმოავლენდირ მ~ციუ~ლთა შფს
ნითა დამღვიდებად პირრა მირრა. და რ~ წ~რმორცნირ
რაჩსრჩლენი მშიმენი ტსრტანი მრ~ვლ ტერნი მტრინ
ველნი და ნ~დირნი სცცონი და შვირ~დ რ~პოვნელნი
და ეშიებნ მღჳდობარა და რიქ~რლრა და ქივყაქთაგ~ნ
არა რბევარა. ამირთ~რცა არა რარ მიცედვიდერ წ
არრაგებელთა რიმრ~ვლერა ოდენმცა მსნ თჳთ რ~და
იქვირ იპოირ მღჳდობა და რიცოცცლე თ~ვირა თ~რირა. და
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ვგონებ ვ~დ მ~მათა და პაპათაგან წაფებ~ლნი უ~ქა
ნანი ტქსენი და რიმდიდრენი მრ~ვლ წილად სკმო
იზფნა: ამან მჴნემან დაჲმღჳდნა უ~ქანა აფი
ვრო და გ~რდაეცა ქ~ითა კ~თლითა გ~ნავრო
და აფაღენა ქ~ი ოჴერ უმნილი. და გ~რდაემ~ტა
ქ~თა ჟ~მთა მღჳდობითა და რიმდიდრითა რამეტო ყ~ნი
ნაცვლად გარდარრ~ლთა ოჴრებათარა. ერე
ვით~რნი სკ~ჱ არიან მეტობრივთა და მიმორლვა
თა მირთა წქობათა და ფსაწლთა შლევა
თა და წ~რმართებ~ლებათა და პქრობათა და ა
ცსმათა დიდთა მ~თ და მრ~ვლთა რ~მეტოთა და
რამთ~ვროთა მოთცრობანი და რ~უმენი რ~ნი მან
უმნნა და აფარრ~ლნა რ~ნი ყ~ნ მცირედითა და ქ~დ
კნინითა რიტქ~ითა წ~რმოგვიყენიან დიდთა მ~თ და
მითცრობად ღესშლებელთა რ~უმეთა მირთაგ~ნ.
და ბრჩალთაგ~ნ ლომრა და ტერსრა მცირირა ქ~ირა
უროვილირა ვით~რებარა რაცნასრ ქოტად ვმეც
ადინობთ ვ~ა აყრდილირგ~ნ კ~ცრა რ~ნი ერე ღეს
შლებელ არ~ნ ქოტ~დ: ც~ ჴ~რციელთა რ~უმეთა ერ
რეთ მოუმედირგ~ნ სკ~თს ვიეთმე წგონონ ვ~დ

რადფამცა მოეცალა რ~ფთოთა და რ~ლიერთა რ
ათნ~ბათა მ~რ მიცედვადცა და მოგონ~ბად არა
თს უმნად ვინადგ~ნ ტ~დცა კმა არ~ნ ერენი ე
რთირა ჴ~რცთა ღ~ა მქოტირა კ~ცირა უმნად და წ
არმ~რთებად და თს რადათ პოვა რ~მეტო თ~რი
რიმდაბლედ ღთარრ~ლი. და თს რადა რიმ~ფლედ აფიქ
სანა. და თს რადა დარცნა რაზფვარნი და შლ
ესლნი ვითა მშლედ გ~მოაყინნა ამ~თნი მგონებე
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ლნი. ნს სკ~ჱ არა იბრალნენ ა~დ ესწქენ მ~თ ვ~დ
სკ~თს ამ~თ პირთათ~რ ვინმე გ~მოიშიორ და ზ~ა მ
იწევნით ვინ ცნობა ინებორ. კნინფა და ერე ჴ~რ
ციელნი რ~უმენი წ~რმოთუმ~ლნი ტ~დ სნდო და არა
რად პოვნერ ვ~ა ნამდვილვე მცირედი და რარაწ
სთონი დადგრომადთა მ~თ თ~ა მტკიცეთა და რ~კნოდ
ფ~თ მქოტ~ლთა მირთა რ~უმეთა რ~ლთა იგი სმეტერ
ამათრა მ~თ მოუმედებ: და და სრარწრატოერ. აუ
სნდა რ~ლთაგ~ნნი მცირედნი მრ~ვლირგ~ნ ვ~ა რარ~მელი
ერთი მტკსრირგ~ნ ყ~ნცა მივრცეთ თცრობარაჭ
იტქ~ირ როლომონ დარაბამად რიბრშნირა მოიგე რიბრ
შნეო: ც~ დ~თ მ~მა ფ~ირა დარაბამად რიბრშნირა ღიღი
ო~ირა: ერე ღიღი ო~ირა მოიგო რიქრმითგ~ნ თ~რით დ~თ:
და წარაკრა მირრა თ~ა აფორშნდა და ჟ~ა თ~რრა
ერე ვით~რნი ნ~ქოტნი გ~მოიცსნა რ~ითა ორ კერშო
ცც~რბა თ~რი განაღსჱნა რ~ითა ღეამკსნა რ~უმენი თ~რნი:
რ~ითა გ~ნაგნა ჴ~რციელნი : და წარმართნა რ~ლრნიჭ
x~ თს ვ~რ ირმენდი გონ~რდ დედად რიბრშნირა რა პ
ოვა ღიღი ო~ირა ღიღირად ფ~ირად რ~ფთონი წერილნი და
ერენი მდიდრად ღეიტკბნა რაოდენნი პოვნა გარდამო
ფებ~ლად ენარა უართლრა რცსათა ენათაგ~ნ შს
ელნი და აც~ლნი ვ~ა რცსამ~ნ პტოლემეორ ამარ ზ~ა
ოდენ რ~როვან უმნილმ~ნ. და ერე ოდენ ღეიქარნა და
ღეითვირნა რ~ლ რთუსამცა თს მ~თ ღ~ა ცც~ვლ არრ და
მ~თ ღ~ა იშრვირ იგ~ნი იქ~ნერ მირრა რ~ზრდელ ქ~თა გე
მოან და რ~რსმელ ტკბილ და რაწადელ იგ~ნი ღსებად
გ~ნცცრომა რაწსრთელ და რ~რგებელ დფე და ფ~მე
მიმორვლათა ღ~ა მიმდემთა ლ~ღურობათა მოსწქენე
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ლთა ღრომათა გ~ნსრვენებელთა წიგნები ეტ
ვირთა რიმრ~ვლერა ძორთა და აულემ~ბთ~რა
და რადა გარდაჴდირ წსნერა პ~ლ ქ~ირა წიგნნი
მოაუსნდიან ჴ~ლითა და არა დააცადნირ კი
თცვა ვ~ე არა დაღსრირჭ
x~ ღ~დ რერობირა ნაცვლად შილირა ანს რცსირა ა
არმე რ~უმირა. კ~დ კითცსაჲ წიგნთა და რჟ~რ
თ~ლნი დაღსრიან რმენილნი ანაცვალნირ რადა ა
რა გ~რეწარად. ა~დ ტ~დცა ტრთცილ~დ ირმენნ წ~ე
თ~რრა მკითცველირ~რა გ~მოეშიებნ წკითცავნ. და

სტროფა თჳთ გ~ნმარტებნ შ~ლრა და რიფრმერა მ
ათრა და სრაკვირველერ ერე არრ სწქით ქ~თა
თს რარწრატო არრ ქ~თა და რ~უმე ნადირობირა და
თს ვ~რ დაიმონებრ ღედგომილრა თ~რრა და წ~რტქს
ენილ წქოტრ. და ნადირობარა ღ~ა არა რარა რ
ცვარა გ~ნცილვარა და დევნარა ნადირირ
არა და თს ვ~რ ჴ~თ იგდორ მიმცედველ წქოტრ
გ~რნა მირი გ~ლრ მოდგინება ამარცა რშლევდა რ~
თვით ნადირობარა ღ~ა წიგნნი აუსნდიან ჴ~ლთა
და რჟ~რ ჟ~ი იქვირ მირცნირ ვირმე მრ~ცსრრა და ე
რრეთ დევნა სქვირ და ნს სკ~ჱ წგონო ვ~დ
ჴ~ლითა ცალიერითა მოიუცირ ანს ცსდად დაღ
სრირ. რ~ ვინ გავნჴ~რციელი ანს ვინ იცილა
ერე ოდენ გ~ნმარძსებ~ლი ნადირობარა ღ~აჭ
mორამაცორ ვინმე ითუმირ ებრაელი მოირრობირ
და კ~თლ მმართელობირა თ~რ ალეურ~ნდრერ რპათა
ღ~რ მძობად. და აუილევი კენტავრორგ~ნ განრწავ
ლსლად მოირრობირა ელენთა ღ~რ. ც~ ბარაწმძ
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სრი რპარრთა ღ~რ მოუმედად სცცოთა და რ~კჳრვ~ლ
თა გარნა ჩ~ტდ ვერცა ერთი ამათგ~ნი ღესრწორ
ებოდა ამარ ვ~ა გვიცილავრჭ
dა ვთუსა რცსაცა რ~უმე რაცნასრ მქოტ~ლი წიგნთა
რიქ~რლირა რ~ლრა ღ~ა არა რა იქორ ტქსილი ვი
ნათგ~ნ წარრწქმედრ ო~ი ქ~ნი რ~ნი იტქჳან რსცრსერა. წ
ინა დაიდვა ოდერ მე წიგნი რ~მოციუ~ლო წარკითცვ~დ
და რჟ~რ დაარრ~ლირ ნიღ~ნი დარვირ ბოლორა წიგნი
რარა. ც~ მოუცევარა წელიწდირ~რა მით ნიღნითა ავ
თვ~ლეთ ოც და ოთცძერ წ~რეკითცა: არ~ნ სკ~ჱ რც
ვანიცა მრ~ვლნი რაცნასრებანი ამირ პირირ~ნი გ~რნა
მე ერთფა ღევრშინო რიტქ~ად რცსაჲ ამ~თთა: უ~ლუი
ტტილირი იქო ოდერ ერთძერ არა რ~დ ღემოქვანე
ბ~ლ იქო სფელრა უსჱღე მორყილებირ~რა ვ~ა აწ
ა~დ რ~ვრე იქო რირცლითა ურირტეანეთათა. ოდერვე
ქვიან ფავფავი და თჳნიერ მიზეზირაცა მორრნიან
რაოდენნი პოვნიან უ~ეანენი. ც~ ოდერმე უარავ~ნრა
თ~ა ღემოქოლილთა თსრუთა ზ~ა გ~ნრცნიან ღემომა
ვალ გ~მომავ~ლნი უ~ეანენი და ტქსეობად და რიკ~დილრა
მირცნიან. და ერრეთ ირრვოდა უ~ქანა მრ~ვლ ჟ~მ რ~ი
ერე ეშვინებოდა რ~ლრა დ~თირ~რაჭ
¸ემოვიდა ოდერ მე უარავანი დიდი გ~ნშით და თ~ა ღ
ემოწქსერ თსრუნი დიდნი. ცნა მეტემ~ნ და გაგზ~ვნნა
მონათაგ~ნნი ათცსთმეტნი კ~ცნი რყესლნი. რ~ა ლო
ჩინით კერშო ნაცირი მშოვარი უ~ლუირა წ~რმოიტ~ცონ
ნს სკ~ჱ იგი თსრუნი გ~მოვიდენ დევნად და მორწ
ქვიდნერ ამით ფონითა. ც~ თვით რამარითა ოდენ კ~ც
ითა დაიმალა ფელეთა ავჩალირათა და არა
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ვირ მიენდო მჴედარრა რც~არა ა~დ თვით მ~რტო

წ~რვიდა ქ~დ სრაჩსრველო ჴრმლითა ოდენ და
თ~ა წ~რიტანა წიგნი ფ~ირ მეტქსელი. და ამცნო რპ
ათა არა ღეშრვად ქ~დვე მირვლ~დმდე მირა მ~თ თ~აჭ
x~ მონათა ქვერ ბრშანებ~ლი მ~თდა და წ~რმოიფერ
ნაცირი და მოეწივნერ თსრუნი ვ~რ არი კ~ცი: და ღ~დ დი
დირა წომირა ყამოქარნერ მონ~ნი და დასჴოცნერ
ცცენნი გარნა უსეითცა იბრშოდერ ტიცცლად: ც~
მეტე ცცენრა რა გარდაწჴდა არა წგონებდა ძ
ერეთ მორსლარა ღეეუცა კითცვარა. და ერე ოდ
ენ წ~რიტქსენ მირგ~ნ გონ~ბითა რ~ლ რ~დ დავიწქდა წ
ინა მდებარე რ~უმე. ვ~დირ ჴმაჲ რამე კლვირა ღემ
ოირმა ქსრთა. მქირ დასტევა წიგნი მსნვე და
აფმჴედრებ~ლი მიწქვა მ~რ ჴ~არა და ვ~ა ზ~ა წ~რადგა
მონათა თ~რთა ერე ვითარრა ფსაწლრა ღ~ა
მქოტთარა. და რ~ აღორვიდა თ~რთა რპათა და ს
კ~თსმცა მ~თდა ცნობად წ~რრრ~ლ იქო მონათა და
სჴოცდერ. მრწრატლ ღთაბრიალდა ვ~ა არწი
ვი და დააბნივნა ვ~ა კაკაბნი. და მრწრატლ ერე
ოდენნი მორწქსიდნა რ~ლ მ~თნი ცცენნი კმა ექვნერ
მონათა მ~თ და აფმჴედრებ~ლთა ერე ოდენნი მო
რრნერ რ~ლ მცირედ ღეერწრნერ უ~ლურ: ც~ გზ~ნი რავრ
ენი იქ~ნერ მშორითა მ~თითა: და ტ~დირა ცემირგ~ნ ჴ
რმალმ~ნცა დაფსვალარჩნი ლმან სვარ ქო უ
არუაღი თ~რი: მ~ღინფა მოვიდა რპათა თ~რთა თ~ა რ~ნი
ტ~დ აბრალებდერ მ~რ: გ~ნიცადეთფა ყ~მდად რ~ლ ერე
ვ~რრა რ~უმერა ღ~ა: და ერე ოდენ სცალორა წიგნ
ივე აუსნდერ სრ~რწრატოერად რ~უმედ და ერენი ერეოდენ
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ც~ ვთუსა ერეცა ვ~დ სკ~თსმცა არა წერილთა მეცნიერებ~ნი
და გ~რდარრსლთა რ~უმეთა ღემცნებანი პ~ლ ქ~ტილთა კ~თლ
შფსანებ~ლთა ანს ვერარა წარმართებ~ლთა ღემთ
ცსჱსლნი წინა გ~ნრაკრშალებლად და რ~ცედ არა ღემ
ოეცსნერ და არა მოეჴმარნერ ვ~ა იტქ~ირ როლომონ.
ვ~დ იცნირ უცესლ~ბანი ჟ~მთანი აჴრნანი იგ~ვთანი. და
გ~რდარრსლთა ღეამგზ~ვრნირ მომავ~ლნი არა თსმცა ე
რენი ერრეთ კსერთცი მეტობირა ერე ოდენ დამდაბლე
ბ~ლი შნელი და ნანდვილ დიდ გ~ნრ~გებელი. რ~ა ი
პქრა ერრეთ მ~ფლად და ვ~რ ვერვინ რც~ამ~ნ: რ~ გ~ნ
ბრშნდა სტრორ გაბარაელირა და სტრორ ეთამ
ირრაიტელირა წერილირა ებრ და ვ~რ ვინ აფრა
ცცნერ რაოდენნი რ~უმენი ეთცოებიან მეტობარა რაოდ
ენნი მართებნი და გ~ნრაგებელნი. კიდეთა პქრობ
ანი. ნაპირთა მჩირვანი გ~ნცეთუილობათა კრშა
ლვანი. რამეტორა წქნარობირა ფონენი. ლაღურ
ობათა მეცადინობანი. მთავართა ზაკვირა ცნო
ბანი. მჴედ~რთა გ~ნწერებანი რაწერონი ღიღნი რა
ჴელოთა და რაბჩოთა რძანი. რაჩსრჩლეთა ღემ
ორვლანი. მ~ციულთა ღემთცსჱვანი და პარსცნი:
მეშფსნეთა ძეროვანნი მირ~გებელნი ღემცოდეთა
წქ~ლობითნი წსართანი მრ~ცსრებ~ლთა ნიჩ მრ~ვლო
ბანი. მოყივართა მ~რთ~ლნი გ~მოშიებანი მორაკით
ცავთა ღერატქსირნი მოკითცვანი. რპათა და წქო

ბანი. და ფონიერნი მიმართებანი: და რაოდენი ვინ
აფმოწქნერ რიტქ~ითა სტრკრ~ლირგ~ნ რ~მეტოთა რ~უ
მეთარა რ~ლრა ღ~ა ვერვინ შსელთა და აც~ლთა მე
ტეთგ~ნი ემრგ~ვრა ვ~ა რ~უმენი წამებენ მზირა ღარ
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ავანდთა სბრწქინვ~ლერნი და ცცადნი რ~ნი რიბრ
შნითა თ~რითა უმნნაჭ
r~ რ~ლტანი დარსა მოცარკედ თ~რრა. ც~ მეტე ბერშე
ნთა ვ~ა რ~ცლესლი თ~რი: დარცნა წარმ~რთნი. მ
ორრნა ბარბაროზნი. მრწემად მოიქვანნა მეტ
ენი. ც~ მონად ჴ~ლმწიტენი მეოტად წ~რიუცივნა ა
რაბნი. იავარად ირმაიტელნი. მტსერ~დ დარცნა
რპარრნი. ც~ გლეცად მთ~ვრნი მ~თნი. და რ~ა მოკლ
ედ ვთუსა პ~ლ ქოტილნი მეტენი მრ~ძლნი გოლია
თნი გმირნი კ~ცნი იგი რ~კნითგ~ნ რ~ცელოვ~ნნი მჴნენი და
შლ~რნი რ~აცა რ~უმეთა ზ~ა რ~ცელოვ~ნნი ქ~ნივე ერრეთ
დარცნა ვ~ა პირსტქსნი ქ~ა რ~უმერა ღ~აჭ
x~ კ~დ რფ~თოთა რ~თნოებათა და რ~ლიერთა რ~უმეთა მირთა ვ
იეთი გონ~ბა მირწსთერ. ანს მოგონებ~ლრა ვირმ~ნ
ენამან ღესშლორ თცრობად: რ~ ვ~ა ფ~ი მ~რთლ რძი
და რ~მეტოთა თ~რთა თ~ლ სცსამითა მით ბჩობითა
თ~რითა და არა რადათ მიდრკებოდა წამი მირირა რ~რ
წორირა. ვ~ა როლომონირთ~რ გსერმირ რაბჩოთა ღ~ა
და თჳთ მორერ მ~რნი გსასწქებენ ბჩობანი და თცრ
ობანი: ც~ თ~ვი რ~თნოებათა რიწ~ე ერე ოდენი მოიგო ვ~ა
დიდმ~ნ ანტონი. ნს მეტქჳ მირთა რიჩაბსკირათა რ~ამე
რ~ი არცა ფ~ნ მოიჴრენნერ. სწქი ჩ~ტებით რ~ ქ~ლთა ათირა
წლირა ჟ~მთა რ~მარადიროდ წ~ითა პირითა და გ~ნწმე
დილითა გონ~ბითა სცრწნ~ლთა უ~რ რაიდსმლოთა
თ~ა მოწ~მებითა რჳნდირირ~თა და არა მცილებითა გო
ნ~ბირ~თა და რ~ირა მოწ~მე არრ რარწმსნო ც~თა ღ~ა კ~დ
ლ~ცვირა და მ~რცვირათჳრ რადფა რაჴმარ არრ თუსმა
რ~ლრა იგი რაუმარ ოდენ იქო. და კ~დ მონ~რტერნი და რა
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ეპირკოპოზონი ეკლერიანი წერრა და რიგრა ლ~ცვირ~რა
და ქ~ირა რაეკლერიორა გ~ნგებირარა დარბაზირ კ~რით
მიიფებდიან. ვ~ა კ~ნონრა სცთომელრა ქ~დ ღსჱნიერ
რა და დაწქობილრა კ~თლ წერიერებარა ლ~ცვირა და მა
რცვირ~რა: ც~ რაეღმ~კონი რიმფერანი რ~ციობანი და გ~ნც
ცრომანი და გინებაჲ ფ~ირა გ~ნმარირცებელი და ქ~ი
სწეროება მორპობილ იქო ლაღუართა ღ~ა მირთა
და სრიცცსრა მ~რ ღ~ა რიმრ~ვლერა ენათა ნ~თერავ
თა. ვ~ა ც~თა ღ~ა მქოტთა ღ~რჭ
±~დ წქ~ლობაჲ გლ~ცკთა ერე ოდენი აუსნდა ვ~დირ ა
ფავრო ზფვა და ჴმელი უველირ რ~უმემ~ნ მირმ~ნ: რ~
ლავრანი და რაკრებ~ლონი და მონარტერნი არა თ
ვირთა ოდენ რ~მეტოთა. ა~დ რაბერშნეთირ~ნიცა მთა
წ~ირა და ბორფალეთირნი მერმეცა არსრეთირა და კ
ვიპრიირა და ღ~ვირა მთირა პალერტინირ~ნი აფავრნა

კ~თლითა სტრორფა რ~ტლვი ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~ერი
და მქოტნი იჱ~ლემირნი თვითო ტერთა მ~რ ღერ~წირავთა
გ~ნამდიდრნა: კ~დ სღორერცა ამ~თრა რ~ მთარა რინარა
რადა იცილერ ფ~ი მორე და ელია აფაღენა მონარტ
ერი. და წ~რრცა ოურო მრ~ვლ ათ~რესლი და მორ
აკიდელნი ოურინონი და წიგნები რაეკლერიო რრ~ლე
ბით და რამრაცსრებელი რიწ~ეთა ოურორა რყესლირაჲ:dა კ~დ დფითი დფე წარრაგებელთა რ~ლთა თ~რითა
ჴ~ლითა მირცემდა ტარ~ლდ ვინ აფრიცცორ თჳნი
ერ მ~მირა ზ~ცათარა რ~ი მიაგებრ ცცადად: რ~ იქო მირა
კირაკი მცირე აფავრირ დრაწკნითა რაჲ დფე რ~რწმ~ნო
თა თჳრთა ჴ~ლითა და რამწსცროდ ცალიერი მოაუსნდირ
იგი მციარ~ლრა რ~ლითა და პირითა და ოდერ მე ნაც
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ევ~რი წარაგირ მირი და ოდერ მე არავინ ეპ
ოვნირ და ეგრე რ~ვრე მირცირ დამარცვად ცვალ
ირა და რ~ლთუმითა თუვირ დფერ ვერა მივეც უ~ა
მარცცებითა ყ~მდა ც~დვათათა და ამარ არა თს
ჴ~ლორანთაგ~ნ მორთმესლირა იუმოდირ ანს რაჩსრ
ჩლით. ა~დ ჴ~ლთა თ~რთა ნადირებ~ლითა რ~ლთაგ~ნი
თ~რრა მოშფვ~რრა ი~ერ მირცა ოდერ მე დრაწკ~ნი ვ~რ
ოცდა ოთცი ათარი რ~ა გ~ნსქორ გლ~ცკთა და ერეცა
მცირედი მრ~ვლირგ~ნ თუსმად ღესშლებელ: ც~ გ~ნათავ
ირსტლნა არა მონარტერნი ოდენ და ლავრანი მ
ორაკარგვეთა მაჩირვებელთგ~ნ ა~დ ცსცერნიცა რ
ამეტორა ღ~ა მირრა ქ~ირა ჩირირა და ბეგრირგ~ნ რ~ა თ
ავირ სტ~ლთა რ~ფთო მრაცსრ~ბა მისპქრან ფ~რაჭ
x~ ამ~თ თ~ა რაოდენნი ეკლერიანი აფაღენნა რაოდენნი
ჴიდნი მდინ~რეთა რ~რტიკთა ზ~ა რაოდენნი გზ~ნი რაწქ
ინოდ რავალნი უვა ტენილ ქვნა. რაოდენნი ეკლ
ერიანი წარმართთაგ~ნ ღეგინებ~ლნი გ~ნწმიდნა რაცლად
ფ~ირად. რაოდენნი ნათერ~ვნი წარმ~რთთანი ღვილად
წ~ირა ემბაზირად და ღეაწქნარნა უ~ა და დადვა მი
რთჳრ სმეტერი მორწრ~ტება რ~ამცა ქ~ი რ~ტელი მორტ
აცა ეღმ~კრა და ღეარაკსთრა ფ~ა რ~ითა მიიფო
მ~დლი მ~ციულობირა ვ~ა პ~ვლე და ვ~ა დიდმ~ნ კორტანტი
ნე რცსათავე კ~თლთა თ~ა აუსნდა ერეცა რ~ რლ
ვათა ღ~ა თვირთა რ~მეტოთარა რიმრ~ვლითა რპა
თათა და რიმ~ლითა რლვირათა ვერ ადვილად
მიემთცვეოდიან მოყივარნი და დაჩირებ~ლნი და მი
მშლ~ვრებ~ლნი განაფა ვიეთგ~ნმე რ~ლთა რაჩირ
ოდ სჴმდირ გ~ნკითცვა და ღეწევნა მეტობრივი
1-28 სტრ., 182r
ნს სკ~ჱ და ვინმე აფვიდირ ბორცსრა ზ~ა რარამე გ
ზირა მაცლობელრა. ანს კლდერა გინა თს ცერა ვ~ა
ზაუე სკ~თს ოდენ ეპოვირ ერე ვ~რი რამე და მსნით
რაცნასრ ქვირ ჩრტინვა თ~რი: ამირთ~რ დაედგინნერ კ~ცნი მ
ართლად მცნობელნი და განმკითცვარნი მოყივართ~ნი
რ~ლთა მ~რ მიიფებდერ კსრნ~ბარაჭ

mრ~ვლ გზირ გვიცილავრ იგი დამლტობელ~დ ფაწსთა
თ~რთა ცრემლითა ცილვარა ზ~ა თითო რ~ცეთა რენთა
მ~რ გ~ნცდილთარა. და ცილვად რაშნასრთა რ~ნი ღეემ
თცსევიან მისნდობელთა ამათ და სბადრსკთა
ჴ~რცთა: რ~ლთა რცვ~თა სმეტერ ზრდირ უ~ქანა უსთა
თირირაჲჭ ვინ აფრიცცსნერ ტქსენი რ~ნი მ~ნ გ~ნათ~ვირ
სტლნა. რ~ნი სკსმოიჴრნნა ქივყაქთაგ~ნ ტარითა: ვინ
ძეროვნად წ~რმოთუსნერ პ~ტივირ პქრობანი მონ~ზო
ნთ~ნი და რიქ~რლით ღეწქნ~რებანი მ~თნი თვითსელ
ირა ნიჩნი და რაჴმარნი რ~ლითა სზრსნველ ქვნირ
ქ~ლთა რაჩიროთაგანჭ
x~ აუსნდა ამ~რ ქ~დ ბრშენრა მეტერა რ~უმედ ერეცა რ~ლ
თა სმეტერ ქ~ლთა რაღიღად რაზარელ იქო ქ~თა რ~ ფ~ირა
მ~რ იქო მირ ზ~ა ნიჩი ერე და რ~უმე ქ~დ რ~კჳრველი არა
რა ღორიელი არცა რ~მეტოთა ღ~ა მირთა არცა ლ
აღუართა ღ~ა მირთა მქოტთა კ~ცთაჲ დიდთა და
მცირეთა რ~უმე უმნილი კ~თლი გინა რიტქ~ა ბოროტი
რიტქ~ა თუმსლი არა რა დაეტარვოდა ქ~დვე ა~დ რა
ოდენცა ვირ ტარ~ლად ეუმნირ. ანს თს ეთუსირ ქ~ივე
ცცად იქო წ~ე მირრა: ვ~დირ გ~ლირ რიტქვ~ნიცა მოგონ~ბანი
ვიეთნიმე მისთცრნირ მ~თ რ~ლთა ზარ განჴდილ ქვნ
ირ: და მონაზონთა გ~ნღორებ~ლთა რენ~კთა ღ~ა მთათა
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უმნილნი ფვაწლნი და რ~თნოებანი სწქოდნირ ცცა
დად და რიღორე გზირა ვ~ე ეკლერიამდე ზომით იცო
დირ. და მოთმინებირათ~რ აუ~ნდირ და წნატრიდირ: ნს
ამარ ეშიებ მკითცველო თს ვ~რ იუნებოდა ერე:
ა~დ ამარ ცნობდი თს რა რ~რგებელი პოვირ ამ~თ რ~
არა თს ცსდად რადმე და განრაკ~თცვად რაგიობ
ელთა რ~უმედ ანს რაკიცცელად ვიეთ ვირმე იუმ
ოდირ ნს იქოტინ ერე წ~რვედჭ
a~დ დიდნი რ~უმენი და ტ~დ რარწრატონი წარმართნა ა
მით და მრ~ვლითა კ~თლთა მიზეზ ეუმნა. ერე პ~ლდ
ორგ~ლებარა და ზაკვარა და ფალატრა რარაცა ვ
ერ ვინ დიდითა ანს მცირეთაგ~ნი იკადრებდა მოგონე
ბადცა არა თს თუსმად ვირდა არცა თს სმაფლ
ერა ვინ თ~რრა თ~ა ანს მოქსარრა თ~რრა გინა ქრმა
თა თ~რთა ვინადგ~ნ ერე მტკიცედ სწქოდა ქ~ნ კ~ცმ~ნ პირით
აფმორვალრ~ვე თ~ა რიტქვ~რრა რაცნასრ უმნილ არრ
სეჩსელ~დ წ~ე მეტირა და მრ~ვლნი გ~ნპატიძებ~ლცა იქ
ვნერ. და მაცლობელ ერე ვით~რთათჳრ ამირ თ~რცა
ვერცა ოდერ ვინ გ~ნიზრაცა ფალატი რაჲ თ~რთ
ით დფეთა მირთა. ა~დ იქო ქ~თ~გნ რაკრშალ~ვ და რარიდო
dა კ~დ მფვდელთ მოშფ~ართა მფვდელთა და დიაკონთა
მონაზონთა და ქ~ლთა კ~ცთა ერევე რ~უმე ეუმნა წე
რიერებაჲ გზა ქ~თა რ~თნო~ბათა მ~რთ. რ~ ღიღითა მირითა
ვერ იკ~დრებდიან სწეროდ რლვად .ვინადგ~ნ სწქო
დიან არა რარ დატარ~ლობა წ~ე მირრა და მირ მ~რ
უება რ~თნობირა და შაგება არა წ~თა და სწერ
ოთა რ~უმეთა: რ~ ვერცა მროტლიო ვინმე. და ვერ

ცა მოუ~ლუე ვერ მჴედარი და ვერ რ~ლი პატივი და
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და წარაკი იკადრებდა გ~ნდრეკილად რლვად რ~ ქ~თა
კ~ცთა იქო წერიერება ქ~თა კანონ ქ~თა პ~ტიორნ~ება. და
თვით მ~თ მეშ~ვთაცა ქ~თა კრშალ~ლებაჲ ქ~თა ღიღ და მმა
რთებელ გზათა რ~ფთოთა და მღჳდობირ~თა გზათა
რ~ფთოთა და მღჳდობირათა ერე დიდნი რ~უმენი ფ~ირგნ
ოდენ ღერაშლებელნი ერრეთ ადვ~ლად წარმართნა
ამით ვ~ა ვერ ვინ ადვილი წარმართირ ეგრეთ ა
მირთ~რცა ღიღი დიდი და ზარი მირი გ~ნითუსა კიდეთა უ~ქანი
რათა და გ~ნკრთერ ქ~ნი მკჳდრნი უ~ქანირ~ნიჭ
x~ ღემოკრბა ოდერ მე წ~ე მეტირა ნ~თერ~ვი გ~ლარშნილი ქ~დ
ბორ~ტთა რომეცთა ებირკოპორ~ბი და მონარტერთა მ~თ
თა წინამშფსრები მრ~ვლი ტ~დ. რ~ნი აზმნობდერ თ~ვ
თა თ~რთა მიწევნად თ~ვრა ქ~ირა და მეცნიერებირარა.
და მოაჴრენერ რ~ამცა ქო ბრშანებითა მირითა კრ
ება და ქვერმცა რიტქ~ირ გებაჲ. და გ~მოშიებაჲ რძ~ლ
ირაჲ. და სკ~თს იშლივნენ და იუმნენ თ~ა ერთ
ჴმა რძ~ლირა და თ~რი რძ~ლი ღეაყსენონ. ც~ სკ~თს რ
შლონ ერე ოდენ მიემადლორ რ~ა არფარა გვიწოდ
დეთ მწვალებლად და არცა ღეგსაყსენებდეთჭ
x~ მოსწოდა მეტემ~ნცა ი~ე კათალიკოზრა უ~რთლირ~რა
და მირ უსეღეთა ეპირკოპოზთა და მესდაბნოეთა.
და არრენირ იქალთოელრა თარგმანრა და მეცნიერ
რა ბერშენთა და უ~რთველთა ენათარა და გ~ნმა
ნათლებელრა ქ~თა ეკლერიათარა და რც~ათა მეცნ
იერთა და ბრშენთა კ~ცთა:ქსერ სკ~ჱ რიტქ~ირ გება სრთიერთარ ცირკრით ვ~ე
ცცრა ჟ~მამდე და ვერარა სშლერ დაბოლოებად რ~
იქო ორ კერშოვე შლევირ მოქ~რებაჲ ოდენ და რიტქ~ა
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თა პაეურობაჲ რ~ ღევიდიან ღესალთა რ~უმეთა და
შნიად გ~მორავალთა ღეეწქინა ერე მეტერა და წ
რუსა მ~თ თუ~ნ მამანო რიფრმეთა რადამე ღერრსლ ცა
რთ და სცნასრთა ცედვათა ვ~ა ტილოროტო
რნი და ყ~ნ ვერ არარა სშლებთ ცნობად ვ~ა სრ
წავლელნი და ქ~დ მროტლიონი. და ერე რაცნასრ
არრ თუ~ნდა რ~ მე ღორრ ვარ რწ~ვლსლ~ბარა და მე
ცნიერებირგ~ნ ვ~ა მჴედრობათა ღ~ა აფზრდილი ამირ
თ~რცა სრწავლელთა და ლიტონთა და მარტივ
თა მ~რ რიტქ~ათა გეზრაცო თუ~ნ ერე რაჲ თუსა იწქ
ო მ~თდა მ~რთ რიტქ~ითა თუმად რ~ლთა ფ~ი მორცემდა
სეჩსელ~დ პირრა მირრა ერე ოდენთა იგ~ვთა და რ
აცეთა წინა დასდებდა აჴრნათა რ~კჳრველთა მ~რ
წინა დასდგრომელთა და სცილობელთა რ~ლითა
დაანთუნა ვ~ა მეგვიპტელნი და დასქო პირი მ~თი
და სპარსცო წქვნა და ქ~დ სრიტქსელ ვ~ა ოდერმე
დიდმ~ნ ბარილი ათინარ ღ~ა ერე მწვ~ლებელნიჭ
dა ერე ოდენ ზარ გ~ნჴდილ ქვნა და ქ~დ სფონო

რ~ლთა აფიარერ ცცადად შლესლ~ბა თ~რი ამირთა
ოდენ მეტქსელთა ვ~დ ყ~ნ მეტეო მოწ~ტე გვეგონე
ამათ მოშფვ~რთა თუ~ნთა გ~რნა ვ~რ ვცედავთ
ღ~ნ რამე ც~რ მოშფ~არი მოშფ~რთაჲ რ~ირა ბრჩალრა
ვერ მიმწსდარ არ~ნ ეგე მოშფ~რ რაგონებელ
ნი თუ~ნნი. და ერრეთ ტ~დ მაბრალობელნი თავირანი მიი
უცერ რირცცვილესლნი არფარა ოდერ მკადრებელ
ნი ამირნი ოდერცაჭ
x~ არ~ნ ვინმე მაბრალობელნი მეტირ~ნი ძერეთცა ერე
ოდენ მჩირრედ და მოლ~ღურეობირთ~რ და მჴედრობა
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თა მირთა გ~ნსრსენებელირა მიმორვლირა და დაჩირვე
ბირათ~რ და ვ~დ არცა მღვილდი თ~ვრ იდებრო მ~რდირ გა
რდაცმსლობარა არცა შ~ლი ორფანორა მ~რდირ გ
ანრცირპსლობარა რ~ ჟ~რა ჴმარებირა მ~თირ~რა თსი
თესლი მ~თი სჴმარ იპოირო და ერე ვით~რთა ს
გიობელთა მ~თ თ~რ და სმიზეზორა და ქ~დ იტქჳან გ
არნა ირმინეთ ერე ვით~რთა მ~თ პ~ლდ ერე რ~ რა
მეტო ატცაზეთირა მცირე წუონდა მოკლებ~ლი და
მცირედ იქო და ტქსეობათა და ზემო ჴრენებ~ლთა
ჩირთაგ~ნ მცირე გსნდი მჴედრობირა. და იგ~ნიცა დაძ
აბნებ~ლნი მრ~ვლ გზირ მტერთაგ~ნ რივლტოლითა ს
ცცენოდ სრაჩსრველონი. და თსრუთა წქობირა
მ~რთ ქ~დ სმეცარნი და ტ~დ მოღიღნი სკეთსმცა ერე
ოდენ სწქინოთა ლაღურობითა და მცირედ მცირედ
ბრშოლითა და რწ~ვლითა გსარიანად და ფონიე
რად წინა შფომითა. და მრ~ვლთა შლევათა მ~რ
მოგვარებითა არა გ~ნეწსართნერ რპანი თ~რნი და
გ~ნეკადნიერნერ წქობათა მ~რ. მჴნეთა უებითა და
ნიჩთა მიცემითა: ც~ ძაბანთა რადედოთა ღთაცმითა და
კიცცვით შაგებითა. არამცა მოეფონნა ვ~დირ რპა
თა ღ~რ მირთა. ქ~დ არა იპოებოდა ძაბნად ზრაცს
ლი რ~ამცა ეუმნნერ ერე ოდენნი შლევანი. ანს
რ~ამცა ეუმნნერ და აფეცსნერ ერე ოდენნი რამეტ
ონი. ნს სკ~ჱ შილითა ანს ადგილთა მწსან
ვილოვანთა ზ~ა მორმსრობითა გ~ნცცრომითა და მ
აყსენებელთა რ~უმეთა ღედგომითა. არა ერრეთ ა
რა ა~დ არცა ალეურ~ნდრე უმნნა ერრეთჭ
r~ პ~ლდ მ~მსლირა თჳრირნი ღეკრიბნა და მით დაიპქრნა
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დარავლირ~ნი ევტროპი იტალია. წრომი და ატრი
კეთი და მ~თითა წარტანებითა დაიპქრა ეგვი
პტე ღერრსლმ~ნ კარ უედონით. და მ~რ ეგვიპტით
პალერტინე და ტინიკე და კილიკარა თჳრად ღემუმნე
ლი წინა განეწქო დარიოზრ და რჟ~რ რპარრეთი
მოირთო მ~ღინფა რშლო პირორ წინდორა. და ეგ
რეთფა ამით ქ~ითა მოვლო ქ~ი უ~ქანა და უმნა
რაჲ იგი უმნა: და თს არა უ~რთველთა რპ
ითა ვერცარარ ალეურ~ნდრე იუმოდა კარგრა: ჭ

dა თსმცა დ~თრ რპარრთა მეტობა წუონებოდა
ანს ბერშენთა და წრომთა შ~ლი ანს რც~ათა
დიდთა რ~მეტოთა მ~ღინმცა გენაცნერ ნაუმარნი მი
რნი და რცსათა უებ~ლთანიჭ
x~ ვთუსა მეორეცა მიზეზი ამირვე პირირა ვინათგ~ნ
ნ~თერ~ვი უ~რთველთა ორგ~ლ ბსნ~ბა არრ პ~ლ
ითგ~ნვე თ~რთა სტ~ლთა რ~ რჟ~რ გ~ნდიდნენ გ~ნრს
უნენ და დ~ბა პოონ და გ~ნრსჱნებაჲ იწქებენ გ
ანზრაცვად ბორ~ტირა ვ~ა მოგვითცრობრ შველი
მატიანე უ~რთლირა და რ~უმენი აწ ცილსლნი და ე
რე მ~ნ სბრშნ~რმ~ნ ქ~ლთა კ~ცთამ~ნ კ~თლდ რად მე
სწქოდა ამირ თ~რცა არა ოდერ მოაცალა ამირ
ად გ~ნზრაცვად ანს გ~ნრსენებად ანს ღეკრე
ბად და უმნად რარამე ერე ვით~რირა ა~დ რ~უმეთა
რ~ლთა იწქო უმნად გაჲრრსლნაცა მაფლად და ღ
სჱნიერ~დ ნს სკ~ჱ და ლომრაცა აბრალონ ეგე
ვით~რთა. რ~ არა ციდა მტკავლსრად იცედ~ვრ ა
რცა კსერნსლ~დ წკრთებირ:±~დ რც~არა ბრ~ლობარა ღემოიფებენ მეტქსელნი. ღეიქს
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არნირ ვინმე და განადიდნირ ვინმეო და კ~დ მოიშს
ლნირ ვინმეო და დაჲმცირნირო ერე აფამაფლირ და
ერე დაჲმდაბლირჭ
eწა სრამართლოებარა ჵ~ი სგსნსრებარა ამირ
თ~რ აბრალებაჲ რ~ კ~ცი მიწირგ~ნი ფ~ა ემრგ~ვრა რაჲ
თაცა რ~უმითა ვინ იცილა ერე რ~კნითგ~ნ ჵ~ი კ~ცო
ამირთ~რ რად არა ფ~თრა აბრ~ლებ სგსნსრო
ამარვე ერრეთ მოუმედრა. ანს არა ცსთთა უ
ანუართა ათ მქოტელრა მირცნაა ათნი უ~ლუნი
ანს არა ერთირა დამტლველრა მოსფო იგიცა.
და მირცა ათთა ზ~ა მეათერთმეტედ:ანს რარათვირ უადაგებ~ლ არიან რ~მოთცირა ღსჱბანი
და რ~რსტეველირა ნეტ~რებანი ფ~ირა ნებირა მქოტ~ლ
თათ~რ ჩ~ტდ. ც~ რ~ღინელ~ბანი სრყთა და სფირრთა
თჳრ და სკ~თს მეტემ~ნ ერთგ~ლნი ტრთცილნი და ა
ცოვანნი ნაცვლად ორგ~ლთა და ძაბანთა და სფი
რრთა ადიდნერ რაჲ სრამართლო უმნა. ნს სკ~ჱ
დსცჩირმანცა აბრალორ რარკერა. რ~ რაცე მირი ც
ცადად სყსენირჭ
uჴმარნი და სფირრნი ნს მ~რ ა~დ თ~ვთა თ~რთა ა
ბრალებდინ სკ~თს არა ვინ იქო ეროდენ მართ
ლად აფმწონელ რ~უმეთა და მცნობ~ლ ვით~რებარა
კ~ცირრა. რ~ირა აყრდილრა ღეკრებ~ლ იქ~ნერ ერნი ტომ
ნი და ენანი მეტენი და ჴ~ლ მწიტენი ოვრეთირა და
ქივყაქეთირანი. რომცეთირა და ტრანგეთირნი. ღარ
ვანირა და რპარრეთირნი. ცილვირა ებრ ნაბსუო
დონორორირა ვცედევდი იტქ~ირ ცერა ღ~რ უ~ქანირა რი
მაფლედ ცირა მიწდომარა. და რტოთა მირთა კიდემდე
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უ~ქანირა ტსრცელნი მირნი ღსჱნიერ და ნ~ქოტი მი
რი ტ~დ და. რ~ზრდელი მირი ღ~რ უსე კერშო მირრა და
იმკვიდრერ მჴეცთა უ~ქანირათა და ღ~რ რტოთა მი
რთა მკვიდრობა ქსერ მტრინველთა ცირათა.
და მირგ~ნ იზარდებოდა ქ~ლი ჴ~რციელიჭ
aწა რაცე არა სმრგ~ვრო ა~დ ტ~დცა თ~ა ღეტქსებ
სლი ყ~ნირა თვით მპქრობელირა და ქ~დ გ~მომრ
აცველი რიტქ~ით რ~უმეთა თ~ლთა ყ~ნთა ცილსლ
თა. რ~ რიტკბოებირა და რ~ციერ~ბირა და რიბრშნირა მირი
რა ცილვად წქსრიელნი კიდით უ~ქანირათ ღემოკრბებ
ოდერ წ~ე მირრა. ვინ იქო ეზომ ტკბილ ღემთცსევა
თა ღ~ა. ვინ რატრტიალო ზრაცვითა და რ~რსრველ
დსმილითა. იგივე ღსჱნიერ ც~ტითა სღსენიერერ
მორთსლობითა გსამირათა. ღეწქობილ ანაგებ
ითა და აცოვან ტანითა და შლ~რ შ~ლითა სშლ
იერერ რიმაცვილითა. რაწადელ ფიმილითა სრაწ
ადელერ მჩმსნვარ~ბითა. მ~დლიერ ცედვითა რაზა
რელ ლომებრ მკთომელობითა. ბრშენ ცნობითა
სბრშნერ გ~მორყევითა. მარტივ რაცითა მრ~ვლ
რაცე მართებითაჭ
¸ემრირცველ მქსდროებითა მაუებელ გ~ნმრწავ
ლელობითა. და არცა ერთრა კ~თილთაგ~ნრა ღემა
ღთობელ სზომოებითა. მაფლ სმ~ფლერთათ~რ
მდაბალ მდაბლერთათ~რ და თ~რ მ~თ მტერთაგ~ნცა
თვით რაწადელ და რაქსარელ რათნოებათა
მირთაგ~ნ ღეკდემებსლთა ვინა ერრეთ მიიფო ერთი
ცა რ~თნოებათაგ~ნი. ვ~რ ვინ ქ~ლთაგნმ~ნ ღეიკრიბა
ქ~ი რრსლ~ბით თითვესლი რ~ლთა ქ~ლთათ~რ ღესშ
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ლებელ~რრ დაკვირვება ოდენ არა თს მიბაშვება
რ~ითა რრ~ლ იუმნა იგი ქ~ა ღ~ა ერრეთ რაჲ აფრავრე
იქო ნ~ვი სტაროთაგ~ნ ტვირთითა რთნ~ბირათა და არ
ფ~რა ღემშლებელ წარრლვად ფადირთაჭ
da აუსნდა ქ~ით კერშო მღვიდობა და დაწქნ~რება
რამეტოთა მირთა მ~ღინ დიდმ~ნ მ~ნ წინა გამგებე
ლმ~ნ ცც~რბირა ყ~ნირამ~ნ და ქ~ირავე სმძობერირა ღ
ემცვალებელმ~ნ გ~ნგებითა მით რ~ნი მან სწქირ.
და გ~ნაწერებრ ჟ~მთად წელთა ყ~ნთა. ერრეთ გ
ანაგო ვ~ა მსღაკმ~ნ კ~თილმ~ნ რჟ~რ იცილნირ ჴსვ
ილნი აფრ~ვრედ ნ~ქოტითა. და უ~ქანად დადრეკილნი ი
რწრატირ დასნძება მ~თი და ვ~ა მენ~ვემ~ნ ბრშე
ნმან გ~ნიცადირ რაჲ ნ~ვი თ~რი აფრ~ვრედ მრვ~ლ ტერითა
ტვირთითა მიირწრატირ ნავთ რადგსრად რ~ა არა
რაჲ ევნორ რ~ტლირა ამირ მფელვ~რირა ზფსრგ~ნჭ ჭ ჭ
r~ ჟ~ა ზ~მთრირარა მღჳდობარა და დაწქნარებარა ქ~ირა
რამეტორარა არა გ~რეგნად მენაკიდსრერა. ა~დ რა
ღსალ თ~რთა რ~მეტოთა ადგილთა თვით მირ მ~რვე

წინათ გ~ნყინებ~ლრა განრარსჱნებელად და მირაშინე
ლად ვ~ა წრსლითა რ~ა მე ღსჱნიერითა დაიშინა
მამათა თ~რთა თ~ა. და თჳთ მებრ ერე კმა არრ რაც
ნასრ მქოტლად რაკსთრებირა თ~რირა ფ~ირა მ~რთ:
რ~ მრ~ვლ გზირ მრ~ვლთა მიზეზთა და გ~ნრაცდელთა რი
კ~დილირათა ღთავარდა იგი რ~ლთაგ~ნი მცირედ მივრც
ეთ თცრობარა: რ~ ნადირთა დევნარა ღ~ა ოდერმე მს
ცნარრ წაეუცა ცცენი და ერე ოდენ ღეიმსრრა რ~ლ რა
მდფე ქ~დ სრსლო მდებარე იქო სშრავად რამღ
ვინველირაგ~ნ ოდენ რაცნასრი ცოცცლად. და ღ~დ რ~მდფე
1-28 სტრ., 186v
ნამეტრა რირცლირ~რა აფმომქრელრა მოეუცა რ~ლი
და რიტქ~აჲ. და შლითფა აფდგა ცოცც~ლი და ერე ვ~რი
მრ~ვლ გზირ ღეემთცვია და ფ~ნ იჴრნა რიკ~დილირგ~ნჭ ჭ
±~დ ციცერა რ~ლრა მე წბრშოდერ უართლრ და მეტე კ
არრა კარვირა თ~რირა დგა პერანგითა მორილი
ოდენ ღსა დფე. და ციცით ვინმე ღემორტქორცა ირა
რი და წკრა ცატრა მთ~ვრ ანგ~ზირ~რა. რ~ი ეკიდა ქე
ლრა ოურორა მცირე. და შ~ლმ~ნ რფ~თომ~ნ გ~ნარინა მღჳდობით
რაოდენ გზირ ქივყაქთა თ~რთა გ~ნიზრაცერ ფალატი
და გ~ნაყინნერ კ~ცნი მჴნენი რ~ი მე ჴრმლითა რ~ნი მე
ღსბითა. რც~ანი ირრითა. და ერე არა ერთ და ორ
გინა რამ ა~დ მრ~ვლ გზირ და არა ოდერ მისღვა
ფ~ნ კსერთცი ც~დვილთა მ~რთ~ლრა მ~რ ზ~ა არცა ო
დერ მირცა იგი ჴ~ლთა მეშიებელთა მირთარა დაფა
თს მრ~ვლ გზირ დევნარა თსრუთარა მარტო და
ეპქრირ ანს სრაჩსრველო. გარნა ქ~ა ღ~ა ჴ
ელი იგი ზეგარდამო ტარვიდა მდევ~რთა მირთაგ~ნ
a~დ ქ~დვე და ქ~ა ღ~ა იქო ბედნიერ და რვიან და მ~დლითა
აფრ~ვრე ეგრეთვე ჟ~ა ღ~ა ღსჱნიერრა და ძე
როვანრა მოსწოდა ფ~ნ ღემქსარებელრა თჳრრა.
და მ~რდირ მორსრნერა რამარადიროდ მეტობად წ ~ე
მირრა. და არფარა მისღვა მრ~ვლ ჟ~მ რძად და და
ჩირვად რამ რცემორა ამარ კედარრა ღ~ა მკჳდრობი
თა. და ჴ~რცთა ამათ უსე დამზიდველთა მ~რ ღეკ
რვად რ~ლრა გონ~ბაჲ უმნსლრა. არცა გ~ნცრწნ
ადითა გსირგსინითა და პორტირითა ვ~ა რიზ
მრითა და ნაოცნითა სმრ~ვლერად მფერად ა~დ
ნამდვილ ჩ~ტითა და მტკიცითა წარსდინებელთა და
1-56 სტრ., 187r
რამარადიროთა რადა თვით იგი ბსნ~ბით ფ~ი მესტ
ებრ მ~დლით ფ~თ უმნილთა ზ~ა მსნ აფიქვანა მ
ირ თ~ა მეტობად სცრწნელითა და ბრწქინვ~ლითა
გვირგვინითა და პორტირითა ღემკსლი რადა იგი
აწ მკვიდრარრ და იუცევირ ნ~თლრა ღ~ა ფ~თაებირ~რაჭ
r~ იქო მ~ღინ თსე იანვარი ოც და ოთცი და დფე ღაბა
თი: ოდერ უორ~ნიკ~ნი იქო ºari და ±ani და eniჭ ც~ წე
ლიწ~დნი მირნი ღობითგ~ნნი ორმეოც და ათრამეტჭ

x~ მეტობდა ოც და ათოთც მეტ წელჭ და ვ~ა პ~ლმნ
დ~თ როლომონი ამანცა თ~რითა ჴ~ლითა დარსა რა
ქდართა თ~რთა შე თ~რი დიმიტრი რ~ცელით რ~ცელ დე
ბსლი. მ~რადფე გარდამონარაცი ქ~ითრთ მრგავრი
მ~მსლთა: და დაადგა თ~ვრა გჳრგჳნი ღსჱნიერი
უვათაგ~ნ პ~ტიორ~ნთა ვიტქჳ სკ~ჱ რ~თნოებათა მ
ამსლთა და ღეარტქა წელთა შლ~რთა მაცვილი:eწა რაბამ რვიანად ჴმარებ~ლი და ღეწმორა პორ
ტირი მკლავთა ლომებრთა პორტირი და ტანრა აცოვანთა
დასლოცა ცც~რბა წარმ~რთებ~ლი და გ~ნგრშობაჲ
დფეთა ბედნიერობით. თქ~ნირ ცემად მირრა მეტეთა
უ~ქანირათა და ქ~თა წარმ~რთთა მონ~ბად მირრა გ~მ
ობრწქინვებად დფეთა მირთა რიმ~რთლე და მრ~ვა
ლი მღვიდობაჲ და ერრეთ განცვალა უსენა
მოუ~ლუობაჲ ზენად რსტევად რ~ირა მკვიდრნი
გ~ნჴრნილ არ~ნ ღრომათაგ~ნ და ოტლთა და ზრ
სნვათა. და მსნ მეტობრ რიმდიდრეთა მ~თ ზ~ა რ~ნი
წინა წარგზავნნა რ~ნძეთა მ~თ სღიღთა: რ~ მსნ
არრ ღსება და რიც~რლი რ~ლრა არა აუ~რ მწსც~რ
ება. და რიმდიდრე რ~ლრა არა ღესდგრ რიგლ~ცაკე.
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და მციარსლება რ~ლრა არა განწკსჱთრ სრვაჲ
და მეტობაჲ რ~ლრა არა აუსრ აფრ~რრ~ლი და მ
სნა არრ ცცრ~ბაჲ რ~ლრა არა ღეამფსრევრ რი
კსდილიჭ
cც~რბა დიმიტრი მეტირა დ~თირ შირა რ~ი იქო მე
ორმეოც და ღვიდე მეტე უ~რთლირა ბაგრატოანიჭ
sრსლ ქო რაჲ დ~თ რრბა მეტობირა უორ~ნიკ~ნრა
ºari±ani და eniჭ და მივიდა დასრრსლებელ
ირა რსტევირა რიცოცცლერ~ვე ღ~ა თ~რრა და რსა მე
ტედ შე თ~რი დიმიტრი და დაჲდგა გსირგსინი თს
ით მირითა ჴ~ლითა დაიპქრა რ~მეტო ტაცტი და რ
აძდომი მკლ~ვითა ლომებრივითა მირათცრობლად
ბრშენთა უებირ მოქსარეთა თ~რ იტქ~ირ როლო
მონცა მეტე ჟ~მნი არ~ნ მღჳდობირნი რარწმ~ნოება მე
ტეთაჲ პ~ლდ მოღიღი იქო ფ~ირა რსიანი და გამარ
ძვებ~ლი. და რიმ~ფლერა და რიმდიდრერა ღ~ა მდ~ბალი
და გლ~ცკთ მოწქალე. ობოლთა და უსრივთა გ~ნ
მკითცველი რ~ქდართა და ეკლერიათა მფვდელთა
და მონაზონთა კ~თლირ მქოტ~ლი ღემწირვ~ლი რ~ტელ
თა და აგარაკთა დ~ბლთა რ~მეტორა მ~თირათა და
კ~რრა ზ~ა მქოტთა ტკბილ~დ მოსბნარი სცვი და
მბოშებელი და ვ~რ გაავრცელა და აფაღენა რ
ამეტო მირიჭ ოდერ დიდმ~ნ დ~თ ტტილირი აიფო წ
ერეთი და კ~ცეთი მოირთო. ციცეთა და უ~ლუთაგ~ნ კიდე
კ~ცი არრადა იქო. წერეთი რომცითი ტაღირი ძავა
ცეთი უსენა არტაწნი და აწრტანი ამ~თრა მეტო
ბარა ღ~ა აღენდა ტაორა ნაპირნი: ოდერ ძერეთ არა
მეტე იქო დიდმ~ნ დ~თ ღარვანრ გაგზავნა. წუმნა წ
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ომნი და ბრშოლანი რ~ლ ქ~ნი მცედველნი მირნი გ~ნაკვ
ირვნა და აიფო ციცე უალაშორი და აფივრო
ალატითა და ტქსითა სრიცცსითა გააუცივნა
რსუმნეთნი თ~ვი ქ~ირა რპარრეთობირა დაჴოცნა და
ამორწქსიტნა აავრნა რაჩსრჩლენი და ლაღუ~რნი
მირნი ერთგ~ლთა ღემწქნარებელი იქო და ღეცოდებ~ლთა
რამართლიანად მწსრთელი: ვინადგ~ნ არა რწორ
არრ ც~დვა მფდლირა და მჴედრირა. არცა ერირა და
მფდ~ლთ მთ~ვრირა. რ~ნ იცოდირ ნება ო~ირა თ~რირა და
არა ქორ იგსემორ ტ~დჭ ქ~ით~რთ ემრგ~ვრა შირრა
კ~თლრა დ~თიანრა ცერა ფ~თივ დანერგ~ლრა და ცცებ~ლი
ანრა. წარვლო ცც~რბა და მიიწია რრ~ლ უმნილი რიბ
ერერა: და ერცნერ შენი ორნი დ~თ და გ~ი არსლი ერ
თი რ~ცელით რსრსდანჭ ღეიმორა ყოცა და იკ~რთცა
რუემითა. დაქო წელიწ~დი ერთი და აფერრ~ლა და
დარსა შე მირი მეტედჭ დ~თჭ
mეორმეოც და: ჱ: მეტე მეორე დ~თ შე დიმიტრი მეტირა
ბაგრატოანიჭ
x~ ამან დ~თ იმეტა ეუსრ თსჱ და მოკსდა და დასტე
ვა შე ერთი რ~ცელით დიმირტი. და ღ~დ მირრა დაძდა
მეტედ გ~ი შმა მირივე და შე დიმიტრი მეტირა. უ~რნიკ~ნრაჭ
ºari oni და eni ამ~რვე წელრა მიიცვალა მეტე დიმ
იტრი წლირა ერთირა ყოჴორ~ნი და დაჲ დემეტრერი თამარ
თიფვირა აფმაღენებელი იგიცა ღემონაზსნებ~ლი გარ
დაიცსალა და დაჲ მირი კატა რაბერშნეთრ გათც
ოვილ იქოჭ
mეორმეოც და: თ~ მეტე მერ~მე გ~ი შე დიმიტრი მეტირა:
და შმა დ~თ მეტირა ბაგრატოანიჭ
1-28 სტრ., 88v
ც~ მეტე გ~ი ვ~ა დაძდა ტაცტრა ზ~ა რაჴელმწიტორა
და დაიპქრნა ქ~ნი რამეტონი მამა პაპათა მირთ~ნი
აფმორ~ვლეთით გსრგენირ ზფვით ვ~ე ზფსადმედ
რპერირა: რ~ნ ენამ~ნ ღესშლორ რიკეთირა და რიუ
ველირა მირირა. აცოვნებირა და გ~ლოვნობირა
მირირა. ფ~ირ მოქსარ~ბირა და მოწქ~ლებირა მირირა
რისცვირა და რვიანობირა მირირა. რიბრშნირა და გ
ონიერ~ბირა გ~მოთუმად: რ~ იქო სმ~ფლერი ქ~თა მეტ
ეთარა მშლე და ღემსრრველი ქ~თა მტ~რთა მირთა
მორჩმსლი და რსე დოვლათით გ~მდიდრებ~ლი კე
თლ~დ მრ~ცსრი ფ~ირა ეკლერიათა და რ~ქდართა მ
აღენებელი. ეპირკოპოზთა და მესდაბნოეთა და მ
ფვდელთათ~რ კ~თლირ მქოტ~ლი დიდთა და ცოტათგ~ნ ღეც
ოდებირა სკადრიჭ gლ~ცკთა და უსრივთა თ~რ მო
წქ~ლე და სკ~თს ვინმე იპოვირ ორგ~ლ და ღემცოდე
ადრე მიმტევებელ ეუმნირ და ღემდობელ ერთგ~ლ
თათჳრ სცჳ და მბოშებელ: რპარრეთირა რსრტ
ანნი ღორრ მქოტნი და აცლორ მქოტნი მეშფსნი
და მოცარკედ მირდა იქ~ნერ. და ქ~ნი რანაპირონი ს

ღიღად წუონდერჭ aმარ მამამ~ნ ამირმ~ნ კ~თლდ მოჴ
რენებსლმ~ნ დიმიტრი მეტემ~ნ რიცოცცლერ~ვე თ~რრა მოგვარა
ცოლი არ~ლი ოვრთა მეტირა ცსდდანირი. რ~ცელით
ბსრდსცან რ~ი მატდა რიკეთითა ქ~თა დედათარა: მირე
ბრი რშ~ლი არა ეცილვა უართლირა თემრაჭ ერე
თსით ღერატქსირი უმრირა [...]პირმზირა ტან ლომირა
თსით მზე მზეთა ღსჱნებითა და მომტენაობითაცა ვ~რ
ითუმირ ც~დვილთა და მ~რთ~ლთა ზ~ა. რ~ი ქსარობდა მ
ართ~ლთა და რწქალობდა ბრალესლთა: ამარ თ~რ
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არა ვიტქჳ რ~ცეთა გ~რეღეთა გინა თს ვიეთმე რატ
რტიალოთა რ~ლ ამ~თგ~ნცა არა სნაწილო იქო
ა~დ ქ~ი ღსჱნიერ~ბა და ჴ~რციელი რიტსრტე გარდა
მეტებ~ლად იცილვებოდა მირ ღ~რ. ა~დ თსით მირ უ~რ
ღემორილობით ვთუვა. რ~ი ემრგ~ვრებოდა ეკატირინ
ერა ანს პელენოპირ წილ ირინედ წოდებ~ლრა ნს
სკ~ჱ ზეღთა გარდამეტებითა მოსშლ~რდერ რიტქ~ა ანს
მ~ბრალებდერ ვინ მრაძსლ ანს მარცცლ გ~რდაუ
ცევირათ~რ ა~დ ქ~ლი შ~ლირა ებრ ღერაწქნარებელ~რრ
ა~დ ერე ც~ კმა ვიქო უებად: რ~ დედა იუმნა ღვილირა
ნათ~ლ ღემორილირა თსით გორგარლირა ვაცტან
გირა აფმავრებელი ადგილირა და წ~წქლირ დ~თ
ირა მ~მად თ~რად ფ~ირგ~ნ უენებით აფთუმ~ლრა აფდგინ
ებად ტომთაგ~ნ მირთა მირებრ მპქრობ~ლი აფმორ~ვ
ლეთირა და დარ~ვლეთირა თამარრ ვიტქჳ მეტედ
ცცებ~ლრა რ~ი უვემორე რიტქამ~ნ რაცნასრ ქორჭ
x~ ყ~ნ პ~ლრვე რიტქ~არა მოვიდეთ. ამან გ~იმ იპქრნა რა
მეტობირა ღარავანდედი ღვიდ რამეტოდ გ~ნწერებ~ლი.
ღემკსლმ~ნ ზე გარდამო პორტირითა და გვირ
გვინთა. აფიჩსრნა მკლ~ვნიცა მორრვად და მოწ
ქსედად წინა აფმდგომთა უ~რ რძსლირათა. აგ
არიანთა ირმაიტელთა და მ~წმედიანთაჭ
´~ლდ წქ~ლობირა მიმტენმ~ნ იმერთა და ამერთა ზემო
თა და უვემოთა დიდ~ბლთა და აზნასრთა რპა
რალართა და რპარპეტთა ღინასრთა და გ~რეღე
თაჭ მერმე ჴ~ლქო ღექრად და გამართვად უ~ლურა ზ~ა
კათირევანრა. და წ~რმორტქსჱნა ქ~ი ჴევნ~ბი კლდოვ~ნი.
და უ~ლუები აღორნირა რომეცთა მეტედ წოდებ~ლირა ღაწერმენირაჭ
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და ღ~დ ამირა კ~დ ღემქრელმან რპათა მირთამ~ნ მიწ
მართა დიდად უ~ლუდ და რ~ცელ განთუმსლად აწ რ~ლ
არრ არა რატირა შირრა რაზფვარი რომცითირა
და ადარ ბედაძანირა. მამსლი თარდატ გოლი
ათირა რ~ი ოდერმე ფორ იუმნა. მიზეზითა გრიგოლ
პართირათა: თსით წინა მდგომელ და წქობად
გ~ნმზადებ~ლ ეუმნა რპატა თ~რთა და აცოვნად წ
ინა მრრბოლობითა ეკსეთა რ~ნიცა დაცსდერ უ~ლურა
გ~რეთ და კ~დ თვით რპითა თ~რითა გ~მოიფო უ~ლუი.
რ~ირა რიმრ~ვლემ~ნ ტქსეთა და რ~სნძეთამ~ნ დატარა.
პირი ველთა და მთათა და თსით უ~ლუირცა რამე

ტო ტტილირი აფივრო ნატქსჱნ~ვთა მ~რ რ~ლ ტქს
ერა თჳთო დრამად გინა ტსკად მომრქიდველი გა
მრქიდველობდერჭ ¸~დ ამირა გ~ნირსჱნებდერ და ნადი
რობდერ მთათა და ბართა და მოვლიდირ და მოინა
დირირ რ~ირა მოირრობარა ვერ რ~ი რ~ცელ განთუმსლი
მოირარი პ~ლი ანს მირ ჟ~ირა ერწორებოდირჭ
±~დ ინება ღექრად და გალაღურება დიდად უ~ლუად ა
ნირად. რ~ი შსელ ოდერმე ბერშენთა მეტეთა რაცლი
და რაძდომი იქო. რ~ლრა ღ~ა მოდფერამდე არრ ა
თარ და ერთი ეკლერია. და მირიდებითა ბერშენთ
ათა და მიმო ცვალებითა ჟ~მთათა დიდად გვარი
ანთა ვიეთმე ღანღე დადიანთა თ~ა გ~ნდგომილთა უმნილ
იქო ამარ ზ~ა: მქირ მიმჴდომმ~ნ რამ დფე ქო ომთა რიმრ
ავლე და შგერა წსნეთა: რიტქსით და რ~უმით
ბოლოდ დარტეცნერ მრგ~ვრად მეცირ ტეცირა: და ელ
ვირა რ~ცედ გ~რდაცვეწარა ღ~ა ღანღე დადიანირრა ჴ~ლთ
იგდო უ~ლუი ნებირა ებრ თ~რირა და არა წარვიდა
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მ~რ ვ~ე არა გ~ნაგო კ~თლდ და დაიმჩირა რიმტკიცედ
ტაცტირა თ~რირა ღერანაცავად და გ~რამაგრებლად:
და დასტევა ივანე ორბელიანი მანდატსრთა სცს
ცერი. თ~ა ღემწეობითა ამირ რპარალარირა რარგირ
მჴარ გრშელირთა და რცა~თა თემირა დიდ~ბლთა
აზნასრთათა: და ამ~რ სზრსნველ უმნილმ~ნ მო
წმართა თსირთავე რანადიროთა და ღერაუცევ
ართა და რარიცარ~ლოთაჭ
r~ლირა ძავრირგ~ნ აფშრა რიბოროტე და უედ მაფ
ლობა აგარიანთა და ირმაიტელთა. და ღარიარმან
რსლტნად მწოდებელმ~ნ თ~ვირა თ~რირამ~ნ მაწვეველ
ეუმნა ქ~ა ღამრა ძაზირარარა და დიარბეგირა თსრუთა
თ~ა გარდმანირათა არდოცირ შე: რ~ი პაპირა მირი
რაგ~ნ დიდ გვართა კსზირ შე რ~ირა მამამ~ნ ლაღურო
ბათა ღ~ა პამარიელად რ~ცელ გ~ნთუმსლ~დ გ~მოყენილი
ი~ე აბსლეთირ შე ლტოლვილ ქო რალდსცა რალ
ყსკიანი. რ~ი რსლტანთა გსარტომობდა რ~დ მრ~ვლ
თა დიდთა ამპარიათა და ტათაბაღთა რპარრეთი
რათა თ~ა მრგ~ვრად მჴეცთა აფილერნა კბილნი. და
დიდითა მისწდომელითა შ~ლითა და სამრავითა
ლაღურითა მოვიდა და მოადგა ანირრაჭ
x~ ცნა ერე მეტემ~ნ მეტეთამ~ნ გ~ი ნაჩარმაგევრ რ~ცლრა
რალცინორა მდგომმ~ნ კ~ცმ~ნ მჴნემ~ნ და გსლოვანმ~ნ
და ზეღთა ღემმართებელმ~ნ წქობათა ღ~ა: იჴმნა და
რნი და დარნი და ზემონი და უვემონი და ვ~რ ითუმირ გმირი
რრბად გზარა ეგრეთ მრწრატლ ღეირტქა და წ~რე
მართა და რსტევდა არფა დამცედველი მცირეთა
და არფარა მომლოდნე ეუმნა რ~ცელ განთუმ~ლთა
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ჩაბსკთა ლიცთ იმერელთა და ვიეთმე ამიერთ
აცა მინდობილი წქ~ლობათა ღემშლირა: და ცადა

რ~ცელრა ზ~ცათა მ~ტებირ~რა რ~ი აფრაცცრ რიმრ~ვლერა
გ~რე მოდგომილთა მტ~რთარა: გარდამვლელი მთ
ათა ღთავიდა ღირაკად. რ~ლრა იაცლა თ~ა გ~ნმზ
რაცად ივანე მწიგნობართა სცსცერი და რსმბატ
რჳმონ უმნილი: რ~ი რც~ათა რ~ჩსრველთა თ~ა რაუ
მითაცა აფჩსრვილ იქო: და ერენი დამღლელ ე
უმნერ მეტერა რიმცრორათ~რ რპათარა: ც~ არა დამ
ორყილდა მჴნე მჴნეთა და გოლიათი გოლიათთა
ჩ~ტად მიმფები მოწ~მეთა ფსაწლთა და გსირგსინ
თა თსით რეცნაობითაცა მიმრგ~ვრებელი გ~ი ფ~წლ
ირა მშლირათა: მან თს ერთი ვეღ~პი მოკლა. ა
მან ბევრირ ბევრთა არპიტთა და იუედნეთა მრგ
ავრთა რშლივნა სშლეველმ~ნჭ
x~ იცილნა რა რპანი სრიცცვნი რარკინოზთანი გარდ
აჴდა წსნირგ~ნ და მლოცველი ევედრებოდა ფ~რა
მჴსრვ~ლედ ცრემლითა ნაკადითა თ~ლთა ზ~ცად აფ
იცილვიდა და აფიფო რ~ჩსრველი და მირცა ი~ერ შელი
ცც~რბირა წინა წარშფვანვად: და ამჴედრდერ გ~ლ
ითა გ~ნმაცსლითა სრთიერთარ განამჴნობდერ და ღ
ვილნი ცც~რბირ~ნი თ~ვირა თ~რრა რიკ~დილრა არა რიდებდერ
ც~ მეტემ~ნ მტკიცედ აფმჴედრებ~ლმნ წსნერა ზ~ა ჴმი
თა მით ცორროვანითა გარცა ფაფადი და რწავლა
გ~ლრა აცოვანთა და გსლოვა რპათა თ~რთარა
ვ~დ: კ~ცნო შმ~ნო ერთ რ~ლნო და ერთ რძ~ლნო თს
რაზომ დიდად კ~თლარრ რფ~თოთა რძ~ლთა და უ~ერ რ
აცარებირთ~რ რიკ~დილი რ~ლთა რამარადიროდ ვნატრით
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უ~ერ კსალთა ღედგომილთა და მომკსდართა თს
ით ბსნ~ბითა მოკსდ~ვთა რცესლთაგ~ნ: და ცედავ
თა თს რაოდენ სტრორ რ~ცელოვან არრ მჴნებ
რივი რიკსდილი ვ~ეფა რენითა გ~ნდნობითა გ~ნლეს
ლობარა ღ~ა რ~ რ~ცე და რ~ცელი კ~თლი რ~კნოდ გზად გვ
ქსებირ: გვარმიერ შველთა მომთცრობელთაგ~ნ თს
რაოდენი ფვ~წლნი თ~ვრ ირცნერ რ~ფთოთა რძ~ლთათ~რ
ტომმ~ნ ებრაელთამ~ნ და აცალრა ამარ ღ~ა აფ
თუმარა გსნდმ~ნ და მწქობრმ~ნ მოწ~მეთამ~ნჭ
aწ ტრთოვანნო ლომნო ყ~მნო ყ~ნ თ~რ ლაცვარ გ~ნწ
ონილირა უ~რთ~რ აფვიცვნეთ ლაცვარნი და ორო
ლნი და სგმირნეთ სრწმსნოთა ფ~თაებირა მირ
ირათაჭ და წ~რმომთუსმელმ~ნ სკანარკნელთა ლოც
ვათამ~ნ მოსწოდა ამირაცორრა მირრა რსმბატ
ირ შერა ლიპარიტრ და ბეგრა რსრამელრა უირუ
იღრ აბსლეთირ შერა. და რამ ათართა თ~ა მბრშა
ნებელმ~ნ მსნცა ფიმილითა და რიცილით მლაფობელ
მ~ნ მოქმენო იგიცა ვძობთ რ~ნცა სმორწრატერ
სცეთუნეთ დროღირ მუონერა და დაცემითა მირთა
დავრცეთ ბანაკი სცცო თერლთა ამათჭ
eრრეთ რ~რბით მოუადსლმ~ნ გ~ნვლნა რაზმნი და რს
პერაზმანი და განაწონა კინენი და ვ~რ იცილერ დ
როღა დაცემ~ლი მკლ~ვითა აუილიანითა იუცერ მკს

ეთრ და იჴმიერ რივლტოლა შალირა ებრ წსნე
თარა: რ~ლრა ღ~ა აფერრ~ლა რიტქ~ა წწქ~ლთა ვ~დ ე
რთმ~ნ წარიუციორ არი და არმ~ნ თუ~ნგანმ~ნ ბევრესლი:
ამირ რპარალარი დიდ~ბლნი და ლაღუარნი: ამათ ა
უეთ და მ~თ მსნით ადინერ ფვარი რირცლირა: და თვით
1-28 სტრ., 191v
მეტერ ალეურანდრერ რსეთა და რიაოღირ მოქმეობითა
რდევდა მრ~ვლ გზირ მცლელი რაზმთა რცემ და და იცემებოდა........რვრიდა და ირროლებოდა: და
ბსმბერაზნი მირნი თ~ა
ღემწეობდერ და ერრეთ დევნარა ღ~ა და ზეთა გა
რდამატებ~ლრა შლევარა ზ~ა ღთა ეწსრა მზე და
კ~დ ღეიუცერ რადგომად: და იცილერ რიმრ~ვლე ჴ~ლმ
წიტეთა და დიდ~ბლთა აზნასრთა და მონათა: რი
მრ~ვლე კარავთა და რარატარდათა რიმდიდრე
თ~ლთა და მარგალიტთა სრიცცსთა ოუროთა
ჩედილთა და სჩედელთა: აულემთა ცცენთა და
ძორთა და ქ~თა გ~ნშთა რ~ტლირ რიმდიდრეთა და
მონაგებთა აფრიცცსად ღესშლებელთა: ერრე
თ მმადლობ~ლნი ფ~ირნი იღსებდერ და იც~რებდერ ვ~რ
მპოვნელნი მ~მა შირა და შე მ~მირა შმა შმირა და
თ~რი ნ~თერ~ვირა პატრონი ქმირა და ქმა პატრ~ნირაჭ
gამარძვებ~ლნი და აფვრილნი ქ~ითრთ რიც~რსლითა
იფიმოდერ და ამბორრ სქოტდერ სრთიერთრა: და
ერე ვ~რრა გ~ნცცრომარა და რიც~რსლრა ღ~ა თსით მე
ტე მირით რპითსრთ გარდამოჴდა და თაქ~ნი რცა ზე
ნარა გ~ნგებარა: არა ერვიდა მკლ~ვთა რიმ~გრერა
არცა მრცჳლ ბარკალთა მამა კ~ცირათა ა~დ ზეგარ
დამორა ღეწევნარა და მოცედვარა წ~ა მარძსენი
რა რასტლორარა სგ~ლობდა დამცედ რიმდ~ბლით და
ვარდა წ~ე ო~ირა ფ~ირა რაბაოთირა. და ცრემლთა
მ~რ ადგილი იგი დააროვლა და მერმეფა დაძდა გ~ნრსე
ნებად და აფებად ბევრირ ბევრესლთაგ~ნ ნიჩთა
მცირედ მცირედირა: და ეგრეთცა აფვრებლმ~ნ
რაჩსრველთა და რაჩსრჩლეთა მ~რ: აფმრცმე
ლმ~ნ ჴ~ლმწიტეთა და დიდ~ბლთამ~ნ აზნთა და მონა
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თამდირ რ~მ დფე დამქოტელმ~ნ კ~რთა ანირირათა და
მასრვებელმ~ნ უ~ლუირამ~ნ. და მ~რ ღ~ა დამქენებელმ~ნ
ამირირა და ლაღუართამანჭ
mსნით აფიქარა და წ~რემართა პირითა მციარ~ლ
ითა. წ~რმოავლინა მაცარობელნი წ~ე ტილოროტ
ორთა და პ~ტრიაუირა რ~ირა ლ~ცვა თ~ა ღემწედ უო
ნდა: და თსით გ~ნათლებ~ლითა პირითა პ~დ მივიდა
გ~მზრდელირა თ~რირა და მ~მიდირა წ~ე თამარ დედოტლ
ირა დედოტ~ლთარა რ~ნ დაალტო პ~დ ცრემლითა: და
მერმე რიცრ~ლითა გარდარესლითა: და კ~დ ღეექარა
ცოლრა თ~რრა სრცცვენელითა პირითა და აცოვა
ნითა რაცითაჭ aმარ ერე ვ~რრა მირრა მორჩმ~ლო
ბარა და გაზეებარა და აფმატებ~ლებარა რ~ნ აფ
ვლნა ქ~ითრთ რაზფვარნი პაპათა და მამათანიჭ

x~ გ~ნირმა რა ამბავი ერე რ~კჳრველი ამოწქვეტა ღ
ამირა და ძაზირარი რომცითირა და აზრსმირ ლაღუ
ართა ჴ~ლმწიტეთა და დ~ბლთა: მიერმა რსლტანრ
აცა ცვარარნირა და ერაქირარა და ცალიტარ მპქრ
ობ~ლრა დიდირა ბაბილოვნირრა და ცრს რძ~ლირ მდებე
ლრა რარკინოზობირ~რა და ვარაზგ ათაბაგრა რ
პარრეთირრა. მოაწვიერ და ღემოიკრიბერ ქ~ი ირლემ
ობა და ღეიქარნერ რანრ: და მომართერ უვემო კერ
შორა უ~ქანარა რომცითირ~რა და მოადგერ ციცერა გა
გრა. აფიფერ იგი და მოაოჴრნერ ქ~ნი რაზფვარნი მირნიჭ
ც~ ცნა ერე რ~ცელ განთუმ~ლმ~ნ და სშლეველმ~ნ მჴედა
რმ~ნ და სებრომ~ნ ჩაბსკმ~ნ გ~ი მეტემ~ნ: მრწრატლ
ღეიქარა ღვიდნივე რამეტონი მირნი იმერნი და ამერნი ზე
მონი და უვემონი: და გ~მოარცნა ოვრნი და უ~ქანანი:
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დიდ შ~ლნი და მომ~რთა რსლტანრა რ~ნი მორრ~ლ
იქო ასრაცცელითა და სამრავითა ლ~ღურითა: რ~
იქ~ნერ აუათაც რიკეთე და რიდიდე დასრრსლებელი:
მიმართერ და გ~ვიდერ მთარა ბსბაუართარა : და
ვ~რ ცნა ერე რსლტანმ~ნ და ათაბაგმ~ნ და ქ~თა ტა
ლავანთა და დიდ~ბლთა მ~თთა: და თუვერ ვ~დ არა ა
რრ დფერ კ~ცი უ~ქანარა ზ~ა პირირ პირ ღემბმელი გ~ირი
და მირთა ლაღუართა. მივრიდოთ თ~ვი და ვეტარ
ნეთ პირირა მ~თირგ~ნ: და დამქრელთა ქ~ირა რანოვ
აგირათა და სტრორფა გაგირ ღ~ა მქოტთა ლაღუ
ართამ~ნ აფიშრენრ და წ~რვიდერ და ვ~ა განვლ
ერ წქ~ლი ეკლეცირა რ~ლრა ღ~ა მრწრატლ მრრბოლო
ბამ~ნ და ძარმ~ნ: დაეწივნერ ლ~ღუართა დასწქერ
ყამოქრა და ჴოცაჭ
x~ერე რა ცნა ჴ~ლმწიტემ~ნ და რსე გ~ნდიდებ~ლმ~ნ მკ
ლავმ~ნ აუილეველმ~ნ და გ~ლმ~ნ მაფნინტოვანმ~ნ
მიეტევა რ~ცედ მჴეცირა: გ~რნა სუმ იუმნა ერე ვ
იეთგ~ნ მე რ~ შლევად გ~ნმზადებ~ლრა წინა აფმდგ ომ
და დამცრწეველ ეუმნერ დიდ~ბლთაგ~ნნი ვინმე ვ~ე
რადვეთა დაჩედებადმდე: ც~ სტრორფა ვარდან კ
ოლონკელირ შე რ~ლრა მ~რ ჟ~ა ერირთაობაცა ეპქ
რა წერეთირა კ~ცი დფითა მომწქრებ~ლი და ბრშოლ
არა ღ~ა შლ~რი და გამოცდილი. ნს სკ~ჱ ღსრმ~ნ და მ
ტერობამ~ნ ქო ერთი ერთირამ~ნ: და არფარა მის
ღვერ მეტქსელთა ერრეთ ვინათგ~ნ გაუცესლა რ
სლტანი ქ~ითა რპითა მირითა ნსფარა აფზსა
ვებ~ლი მკადრებლობ ფ~ირაგ~ნ ერრეთ ამაფლებ~ლი: ა~დ
იქო რიტქ~ა მ~თი სრიტქო რ~უმე სრ~უმო და მიზეზი სმიზეზო
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გ~რნა ვინათგ~ნ მეტე ცნობითა ბრშენი და მომრმენი
იქო დამორყილდა და კ~დ ეგო გ~ნმქრელი ლაღუარ
თა თ~რრავე ღსებარა რიც~რლრა და ნადირობარა ღ~ა:
¸~დ ამირრა რსლტანი და ათაბაგი ქ~ითა რპითა და

შ~ლითა მ~თითა აფვიდერ გელაუსნად: და მ~რ მოი
რთერ შ~ლი და მოვიდერ კართა ანირირათა და ზე
მოთ ღაწერმანი და ქ~ი ჴ~ლ მწიტე არაბეთითგ~ნჭ მ~რ
ჟ~ა ღ~ა ანირრა გ~ნამტკიცებდა თორელი დიდი და რ~ცელ
გ~ნთუმსლი მოლაღურე და გ~ნმზადნა რაბრშოლელ
ნი და მანუანანი მარფვეველმ~ნ და მარბეველმ~ნ და
ამაოჴრებელმ~ნ გარეღემოთა უ~ქანათამ~ნ: ერე ამბ~ვი
ვ~რ მოირმა უ~ქანარა ამარ და მოიწია წ~ე მეტირა რ~ი
მცირედითა ლ~ღურითა დგა ღ~რ მთათა ლორირა და
დმანირირათა ნადირობდა და იღვებდა: რ~ირა წ~ე მორრ~ლ
ცა იქო მ~ციუ~ლი რსლტნირა კ~ცი მოგვი და ტრელი
მეცნიერი რაუმირა ამცილველი და გ~ნმცილველი ლა
ღუართა დგომირა. ვ~რ ითუმირ ინდოთა აფწერილ
რა ულალდამანრ ღ~ა იგ~ვი ბსთა და ქსავირა. ეგრ
ე თვე ამან რ~ცედ ქსავირა გ~მომცდელმ~ნ ლაღუა
რთამ~ნ მოირცნა ტრთენი და აფტრინდა და მივიდა
წ~ე რსლტნირა და ათაბაგირა. და მეტქსელმ~ნ ერრ
ეთ. აწა ჟ~მი კ~დ გებირა ყ~ნირა სკს~თს აწ არა მი
ცვიდეთ რც~ა ჟ~ი ვეფარა პოოთ ვინათგ~ნ იცილ
ნა მცირედითა მდგომი ამირთ~რ და გ~ნლაფნა ამარ რსე ამაფლ
ებ~ლრა და შ~ლითა და აცოვნებითა ღემმართებელრა
მეტერა ზ~აჭ x~ ერმა რა მ~თ ერე ტ~დ მციარ~ლითა ა
ფირწრატერ და ფამე იგი ქ~ი აფრწრატებ~ლი წარმომემ
ართნერ და ჟ~ა გ~ნთიადირ~რა მშინარეთა ზ~ა დაერ
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ერცნერ ერრეთ სგრშნსლ~დ რ~ლ შლით სრ
წრო ღეჩსრვა და ამჴედრება წსნერა ზ~ა: ა
მარ ზ~ა ივანე ამირ რპარალარმ~ნ და რცსათა დი
დ~ბლთა კნინფა და ღეპქრობირ რ~ცედ იშსლებით
წ~რმოიქვანერ და გამოემ~რთნერ ერრეთ მეტქსელ
თა ნს მეტე ჟ~მი არრ ომირა და ჟ~მი არრ რივლტოლ
ირა ვინათგ~ნ ქ~ლრავე რ~უმერა ჟ~მი მიაყანრ. რ~ ოდერმე
ალეურანდრეცა სშლეველი იშლია დედაკ~ცირ
აგ~ნ და ეგრეთვე რამბრონ დალილარგან და რო
ლომონ რიბილარგ~ნ და რც~ანი რ~ცელნი ჴ~ლმწიტეთა
შლესლებირ~ნი წინა სქსნერ და ნს სკს~ჱ რ~ლ
ითა მე გ~ნვარირცეთ ზ~ცათა მ~ტჱ მომცემი ღარავა
ნდედობირა ღ~ირა და რწორ~დ შირა ინება გ~ნრწავლნა
ღ~ნი ვ~ა მამამ~ნ ღვილთ მოქსარემ~ნ: ამაფლებ~ლრა
შერა დ~თიანრა ზ~ა ვინათგ~ნ იგიცა იდევნებოდა რას
ლირ მ~რ მეტე და წწ~ქელი: სტრორფა მამად შირა ფ~ირა
გ~ნყინებ~ლი: აწ ყ~ნცა თ~ვრ მდებელთა ვიჴსმიოთ
რივლტოლა. და კ~დ ღემშლებელმ~ნ ქ~ირამ~ნ და მომნ
იჩებელმ~ნ შლევირამ~ნ ყსესლებირა ებრ მოწქ
ალებირა მირირა მოგვაგორ სშლეველობაჭ
dა ერრეთ იშსლ~ბით წარმომქვანებელნი და გ~მო
მართსლნი მრ~ვლ გზირ იგი და მირნი მოქმენი რაზმრა
ვე ღ~ა იპოვნერ გ~რე სკსნმუცეველნი და მიმბ
რსნველნი ჴოცდერ და ყამოქრიდერ რპათა მ~თთა
რ~ლთა რიმჴნითა ერე ვ~რი სცცო და გ~ნრაკრთომ
ელი რ~უმე იცილვა. რ~ არა დ~ბლი არა აზნას
რი არა კ~რგი და რაცნასრი კ~ცი აზნასრირ ქმაცა და

კლებ~ლ იუმნა მ~თ ლაღუართა ღ~ა: თჳნიერ ერთირ
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ძ~ირ მტსირთველირა და ერთირ ბედითირ კ~ცირ აზნას
რირ კიდე გ~რნა ძ~ი წ~რმოქსანებ~ლ იუმნა მღჳდობით
და სვნებელ~დ ჵი გ~ნრაკრთომელი რიმჴნე და
რიუსელე და სტრორფა ჴ~ლი რასტლო თ~ა ღემწე:
ვ~რ რ~ლთა წქობათა ღ~ა გინა შსელთა გინა აცა
ლთა რმენილ არრ ერრეთი სვნებელობა სგრშ
ნესლად დამრცმელობარა ღ~ა ერეოდენთა რპათათაჭ
vინ~ცა ერერა იცილერ ირლემთა ღ~დ ამირრა გ~ნიტრთ
ცვერ და: თუსერ ვ~დ სკ~თს ერრეთ სგრშნესლ~დ
დამრცმელთა ვერ ჴ~ლთ ვიგდეთ და ვერ ვნება
ღევამთცვიეთ: აწ დევნა გრშნობილირა აყრდილ
თა სკსჱ არრ დევნა მ~თი და წიაფითა ღეპქრობა
უ~რირა მ~ღინ ღეიუცერ და წარვიდერ რირცცვილესლნიჭ ჭ
a¦ სკ~ჱ წამკითცველნი ამირნი და მცნობ~ლნი გ~ნიცდიდ
ით რ~კჳრველებათა ფ~ირათა ვ~რ წერილ არრ ტრ~ნთა ღ~ა
რ~ზფვარი დარდევ რ~ა არა გარდაჴდერ ვ~რ ითუსმირ
ზფსირათ~რ: და კ~დ კერარიელთა მნათობირა დიდირა
ბარილირ მ~რ აფწერილი ბსნ~ბათ მეტქსელებირათ~რ ე
უსრთა დფეთათ~რ ვ~რ ყიტი ალკსნი ბაგერა ზ~ა
ზფვირ~რა დამრცმელ იუმნებირ კსერცცთა ც~ ოცრანი
და ფელვა ტეცილობანი ზფვირ~ნი ვერ ღეარქევენ
და ვერცა გარდაჴდებიან ბრშანებარა ფ~ირ~რა და
დამცველ ეუმნებირ მართსეთაცა ალკსნირათაჭ
ეგრეთვე სკ~თსმცა მიეღვა ზენარა განგებარა და
არა სკსნ ეუცივნერ რიმჴნერა და რიუველერა მე
ტირარა და ღიღრა რპათა მირთარა წარტქსენილ და
მოოჴრებ~ლ უმნილ იქო ქ~ნი არენი და ადგილნი სმ
ანკონი რამეტორა მირირ~ნიჭ
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¸~დ ამირა სბოშა ანირი თჳრრავე მემამსლერა და
ითაქვანა თ~ვირა თ~რირა ქმადჭ და თვით ღემო
ეცვეწა ელდაგსზ ათაბაგი და ყამოდგა ღსა
რსლტნირა და უ~რთველთა და ითცოვა ზავი ა
უათ დედოტ~ლი რსრსდან დაჲ მეტირაჲ რსლტნირ ც
ოლ ქოტილი ყამოდგა ღსა და ღეიუმნა მღჳდობაჲ
და ზავი ჟ~მ რავდენმე:x~ თვით მეტე დაძდა რიც~რლად და გ~ნრსენებად და
ნადირობად ოდერ მე ჟ~ა ზამთრირ~რა გარდავიდირ ლ
იცთ იმერითრ და მისწიირ ზფსად პონტორა მოვ
ლირ და მოინადირირ ალანთა უ~ქნა რ~ლ არრ ატცაზ
ეთი ოდერ მე ზფსადმდე გსრგანირა: და ამარ
ღ~ა რსტევდა და იცარებდაჭ
vინათგ~ნ სფონო იუმნერ ლ~ღუარნი და დ~ბლნი ამირ
რამეტორანი მკადრებელნი მოაცრენერ ერე რ~ცედ
არა არრ ფონე დარყომირა ყ~ნირა თვინიერ ლ
აღურობირა და რბევირაჭ

x~ იცილნა მეტემ~ნ და წარრცა ტიცი და ზავი ღინასრ
თა და ერრთრა დფერა ღ~ა დაარკსნერ პაემანი ლა
ღურობირა სბრშანა ტაოელთა კლარძთა და ღა
ვღთა მორბევა ოლთირირა და ბანირა: ც~ მერცთა
და თორელთა კარირა და აღორნირა და ამირ რპა
რალარრა და რომცითართა მტკსარრ აუეთ ვ~ე გ
ანშამდირ: თვით ცარაგიანით ლიცთ იმერთა და უ
ართველთა განშირა დამართებით მტკსრირ
პირი ამიერ და იმიერ ცოლთამდირ და ერთა და კ
აცთა ალაზნირ ღერართავით ვ~ე ღარვანამდირ
იუმნა ერე ვით~რი სცცო ლაღურობა რ~ლ არა
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ოდერ ვირ ეცილვა ერე არა სადრერ მიყნრ ამბა
კო მირ აფტაცებარა და დანიელირ მ~რთ მრწრატლ მი
ქვანებარა არცა ელიარ ც~ცცლირა ეტლთა მ~რ მრ
წრატლ აფტაცებარა რ~ი ერე იუმნა დფეთა ამ~თ ყ~ნ
თა: ფ~ირა არრ რ~კჳრველ~ბა ერე და არა კ~ცობრი
ვირა შ~ლირა. ერრეთ წამრა ღ~ა მლაღუვრელმ~ნ და
აფვრებ~ლმ~ნ სრიცცვთა რ~სნძეთა მ~რ გარდავლო
მთა და იპოვა მსნვე გეგსთრ რ~ი მსნ მქოტ
თა შლით რადმე არწმსნერ ქოტა ამირიჭ აწ რ~ნ მე
ენამ~ნ ანს რ~ნ მე გონ~ბამ~ნ ღესშლორ აფწერად
ანს გ~მოთუმად: და სკ~თს ჴ~ლ ქორ თითოესლად
აფწერად რაწქენმცა იუმნა რიმრ~ვლითა აფწერი
ლთათა: და რ~კჳრველ და დასძერებელ რ~რმენელადჭ
ვინათგ~ნ დ~თიანობა და როლომონიანობა ამირ თ~ა ც
ცად იცილვებოდა ცცებ~ლრა თ~ა ფ~ირ~რა ამარცა როლ
ომონირ ებრ მონებდერ ქ~ნი მეტენი უ~ქანირ~ნი და შფს
ნირ მრთმელობდერ წ~ე მირრა:r~ მოვიდა ოდერ მე წ~ე მირრა ანდრონიკე კომნიანორი
ცოლითა რ~ცე ღსჱნიერითა და ბრწქინვალითა თ~ა
ღვილებითა და დირწსლითა: მამირ შმირწსლი დიდი
რა მანოელ კეირრირა ქ~ირა დარავლეთირა და რაბე
რშნეთირა მეტირა: და ვ~რ წმართებდა ეგრეთ მ
მადლობელმ~ნ ფ~ირამ~ნ ღეიწქნარა: და მირცა პ~ტივი
ღერატქსირი რ~ცლირ ღვილობირა მირირა. და მირცნა უა
ლ~უნი და ციცენი კმა რ~ქოტ~ლნი მირნი და დასდგნა რა
ძდომნი რიაცლერა რაქდრირა თ~რირ~რა პირირ პირრ
დირწსლირა თ~რირა აფრართანირა რ~ი მეტე იქო მო
ვაკანირა და ღარვანირა და ზფ~ირ პირირა დარსბა
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ნდით ცილ ცილამდირ რ~ი მეტერა სყნდა ვ~ა ღვილი
რომე თს მამიდირა მირირა თამარირ შე იქო რ~ლი
პ~ლ გ~ნეთცოვა მსნ მეტერა დიდრა დ~თრჭ
eრე ღარვანღა ღემოცვეწილ იქო ოდერ მე დაჩირვ
ებ~ლი დარსბანდელთა ცაზართაგ~ნჭ
m~ღინ ღეიქარა ლაღუარნი იმერნი და ამერნი და თ
სით შმაცა ბერშენთა მეტირა ანდრონიკე თ~ა წ

არიქვანა და მივიდა ვ~ე კართამდე დარსბანდირა
თა და მოაოჴრა უ~ქანა მსრკსრირა და ღარაბამი
რა. და აიფო უ~ლუი ღაბსრანი რ~ირა კართა თს
ით მჩსრეტელობარა ღ~ა მეტირ~რა დიდად მორაწონ
ელ იუმნა ანდრონიკე თჳთ მირგ~ნ და ქ~თა რპათა
მირთაგ~ნჭ და სბოშა უ~ლუი დირწსლრა მირრა ღარ
ვანღერჭ და მსნიდაფმ~ნ მომრბეველი ბარიანირა
რ~ი ერე სცცო იქო კ~ცობრივირა შ~ლირგ~ნ ღემოიუცა
მსნით გამარძსებ~ლი იღსებდა და იმოთცვიდა
რ~ქოტ~ლთა ღ~ა თ~რთაჭ ოდერ მე გაგზავნიდირ რპათა
თ~რთა და რპარალართა და მისწევდირ ვ~ე ნაც
ჩევანირ კართამდირ და ოდერ მე მარირამდირ და ფა
ფსამდირ: ოდერ მე ბარდავამდირ და ბალქსენამდირ
ამარ ერე ვ~რრა გამარძვებარა და გაზეებარა
ღ~ა გ~ნამრ~ვლნა რაჩსრჩლენიცა: და დადვა თვით
მირით მონაგებით და მირთა ნატქსენ~ვთაგ~ნ მოგებ
სლი ციცერა ღ~ა სძარმორარა რ~ი აგებ~ლ იქო ვ
აცტანგ გორგარლირგ~ნ რ~ლრა ღ~ა აფერრ~ლა ლომი
იგი ლომთა და გოლიათი გოლიათთა ვაცტანგჭ
x~ რანადიროთა უორთა და შ~ფლთა რიმრ~ვლე და
რიტსრტე და მოკაზმსლობა არაოდერ ვირგ~ნ უ
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მნილ~რრ არცა წიაფმომართ ქოტად არრ ა
მარ ერევით~რრა და რრ~ლ ქოტარა რ~ტლირ~რა და რაწსთო
თა გემოთა ღ~ა უცევარა: მოიწიტა შმირ წსლი
მირი დიმტრი ღვილი შმირა მირირა სცსცერირა დ~თირი
რაცე კ~თლი და ქ~ითა ჴ~ლოვნ~ბითა მარძვე და
გ~ნრწავლსლი ზნე კ~თლობითა მრგ~ვრი რ~ცლირ ღ
ვილობირა მ~თირა: გ~რნა რ~ი ცსდ იუმრ ამ~თ ქ~თა
რიკეთეთა და რწავლსლებათა რ~ცე სკლებლო
ბათა და ჩაბსკობათა იგი ეუმნა მკსლელ
და გ~ნმამწარებელ ჟ~მთა ცც~რბირა მირირ~თა სღიღო
ება ფ~ირა და გარდამავლობა რძ~ლრა უ~რ მცნე
ბათარა: ვ~რ ღთამამავლობა და გვა
რთა სბედობა ამირ რ~მეტორა კ~ცთა ვინათგ~ნ დ~ითცა
მამამ~ნ მირმ~ნ ფალატრა და გ~ნდგომილებარა ღ~ა მ~მი
რა თ~რირა დიდირა დიმიტრი მეტირარა ამორწქვიტნა
ამირ რ~მეტორა დ~ბლნი რ~ნი მე ეურორია უმნით და
რ~ნი მე რიკ~დილით და რ~ნი მე გ~ნპატიჟებით. აუაცა მრ
გავრად მირრა ღევიდა ეღმ~კი გ~ლრა და გონ~ბარა მ
ირრა: და მირ მ~რ ღეწრირცდა ფ~ი ორბელთა და ქ~თა
ტომთა და მიმდგომთა მ~თთა. რამცცელთა წერეთ
თა კაცთა და რადაცა ვინ ნ~თერ~ვი და ნატამალი
მომრმენარ მ~თდა იქო: იუმნა გ~ნდგომანი ბრშოლ
ანი კლვანი რირცლნი და რბევანიჭ ც~ მოუმედმან
რამართალთამ~ნ ფ~ნ არა მისღვა ვ~ა დ~თირ ზე აბ
ერალომრ არცა ამარ რცა სტლება ვ~ა ითუსმირ წ~ა
რაცარებარა ღ~ა სკ~თს წრუსარ ღვილმ~ნ მამარა გინა
დედარა კორბან რლ~რრ ნიჩი რ~ი ყ~მგ~ნ რარგებელ გექ
ორ რიკ~დილითა მოწკსედინო ამირთ~რცა არა წ~რემ~რ
1-28 სტრ., 196v

მართა შერა მ~მირა წინა აფმდეგირ~რა და თვით ა
მარცა წინა აფმდეგრა და გ~ნდგომილრა მეტირა ფ~ირ
მოქს~რირ~რა და მიეცა შლევა გ~ირვე მშლეთა მშლერა:
m~ღინ ღეიქარა ლაღუარი უ~ლუით ტტილირით და მ
იემართა რომცითირა მთარა ღ~ა მქოტრა და ეკს
ეთა შლ~რად იოტნა და გ~ნაუცივნა დიმიტრი და
მიმდგომნი მირნი და ღეიცსეწნერ უ~ლურა და ციცერა
ღ~ა ლორირ~რა. და მოსცვნა ქ~ნი რიმ~გრენი და ციცე
ნი რაოდენნი მ~რ მშლ~ვრებით დაეპქრნერჭ მ~ღინ წ
ამოსვიდერ დიმიტრირ რარგირ მჴარ გრშელი ღ
ვილითა და შმირ წსლითა მირითა. შმა და რაქ
ვარელი ორბელთა: ერე ღეიტკბო და ღეიქარა
მეტემ~ნ და მირცა მირანდობლობა მრგავრად გვარირ
ღვილობირა მირირა: და მომრბეველმ~ნ ტაღირირა და
ლორირ ვ~ე კართ~მდე დაიბანაკა აგარათა ჭ
m~ღინ დიმიტრი მქოტმ~ნ ციცერა ღ~ა ლორირ~რა წარგზ~ვნ
ნა ლაღუარნი რ~ნიცა დარყომოდერ ერთგ~ლობარა
ღ~ა მირრა და რცვ~ნი თემირა და თემირ მერცნი თორ
ელნი უ~რთლელნი რომცითარნი და თჳთ გამზ
რდელი მირი მეძინიბეთ სცსცერი ჩიაბერი და მივი
დერ უ~ქანარა წერეთირ~რა: და მსნით მოიჴმერ წე
რეთირ ერირთ~ვი და ქ~ნი წერნი რრ~ლითა ლეკ
ითა და კავკარითა: და ღეიუმნერ ომნი ტიცცელ
ნი და მკსეთრ კსეთებანი. რ~ იქ~ნერცა ორკერშო
ვე გ~მოცდილნი და ლომნი და ჩაბსკნი: ამარ ღ~ა
რშლო მრძავრმ~ნ რიმ~რთლირამ~ნ და გააუცივნერ
წერნი დიდ~ბლნი აზნასრნი და ლეკნი ც~ ღეიპქრნ
ერ გრიგ~ლ არათირ შე ტიცცელი და კარგ მეომ~რი:
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თვით ჴ~ლ დაკოდილობითა და გამოკსლვით
ცცენირათა ღეიპქრერ ი~ე ვარდანირ შე რ~ი ითუმო
და პ~ლითგ~ნ ორგ~ლად და მთცრელად მთცრე
ბლირა: და მირ თ~ა ღოთაცა შე ართავაყორ ში
რა. ერენი ვ~ა ღ~ათ გამოცემ~ლნი გ~ნზრაც გ~ნგე
ბითა ჴ~ლთ იპქრნერ წ~რმოემართნერ და მოვი
დერ წ~ე მეტირა ფ~ივ დაცსლირა: ც~ გ~ნიცარერ რ
იცარ~ლითა დიდითა ტ~დ ვინათგ~ნ ცედვიდა
ფ~ა თ~ა ღემწედ თ~რრა ჴ~ლირ ამპქრობელ~დ და მ
არ~დფე მარძსებირა მომცემრა მრ~ვლრა მ~დლ
რა აფსარებდაჭ
m~ღინ მეტე აგარარ მქოტი აფიშრა აფვიდა
და მოადგა უ~ლურა და ციცერა ლორირარა: ც~ მ~რ
ჟ~ა წარეგზავნერ რპარრეთრ დიმიტრირ უართ
ლირ ერირთ~ვი რსმბატირ შე ლიპარიტ. და მეძი
ნიბეთ სცსცერი უავთარ ივანერ შე: რ~ნი ერე
გ~ირგ~ნვე იქ~ნერ ჴ~ლირ სტ~ლნი და ანანია დვინ
ელი: ზოგნი ღაერმანირა თ~ა და ზოგნი ელდაგს
ზირ შეთა თ~ა: რ~ამცა მოცადერ თ~ა ღემწედ თ~რრა:
ც~ მ~თ დაფაცათს ინებერ თ~ა ღემწეობა დიმიტ
რირი. და თ~ა მოქსერცა. ა~დ სუმადვე სკსნ აუ

ცია მართლ მრაძ~ლებამ~ნ ფ~ირამ~ნჭ
aმარ ღ~ა დასფონოვდერ ციცერა ღ~ა ლორირ~რა მქოტნი
იცილნა რა დიმიტრი თ~ვი თ~რი ქ~ით~რთ ღესწევნ~ლი
მოიბა რაბელი და გ~რდამოჴდა ციცით და მოწმარ
თა თჳრრავე ბიშარა და ამირ რპარალარი და
რც~ანი რ~ნიცა დარყერ ციცერა ღ~ა სნებლებით გამოარ
ცერ ციცით: და მოწქსანდერ წ~ე მეტირა რსე რრ~ლირა
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და ამაფლებ~ლირა აფიფო ლორე და დაიმჩირა
თ~ვირა თ~რირათ~რჭ ც~ მ~რ ჟ~ა მსნით წარმოვიდა მორ
ჩმსლი და ზე ამაფლებ~ლი და სრყთა და მტერთა
თ~რთა არა მიაგო მრგ~ვრად მირაგებელრა მ~თირა
ა~დ ღ~ნდობით და წქ~ლობით წსართნა. და რ~ნი მე
ეურორია ქსნა სცცოთა უ~ქანათაჭ
dა თჳთ მოვიდა ნაჩარმაგევრ იღსჱბდა და იც~რე
ბდა და მ~დლობდა ფ~აჭ
აწ დაიწქო ცც~რბ~ჲ თ~მარირჭ
¸~დ ამირრა მეორერა წელრა ღეიქარა ქ~ ით რამეტოთ
თ~რით ღემოიუცა ფანსჴით ნაჩარმაგევადვე
და ღემკრებელმ~ნ ღჳდთ~ვე რ~მეტოთა თ~რთამ~ნჭ
a¦ მოსწოდა ცოლრა თ~რრა დედოტ~ლთ დედოტ~ლრა ბ
სრდსცანრ. რ~ი იქო არსლი ორთა მეტირა რ~ი
მატდა რიკეთითა ქ~თა დედათა რიბრშნითა და გონ
იერ~ბითა და რიტსრტითა და ღსჱნიერ~ბითა რ~ მირ
ებრი რშ~ლი არა სცილ~ვრ უ~ქანარა უ~რთლირ~რა:
და ვ~რ იგი მატდა ქ~თა რიკეთითა ეგრეთვე დედ
ობითაცა თამარირითა სმეტერ იქო ქ~თა და თ~ა
გ~ნზრ~ცვითა და გ~მორყევითა მირითა და სტრო
რად გ~ნგებითა ზენირა მირ ქ~თა მცედირათა ღარა
ვანდედთა მინიჩებითა ღვილი მ~თი თამარ ნ~თლი
და ბრწინვ~ლება თ~ლთა მ~თთა და გვირგვ~ნი
და და მანიაკი ქ~თა მეტეთა და ჴ~ლმწიტეთა მეტე ქო
თ~ა დგომითა პატრიაუთა და ქ~თა ეპირკოპოზთ
ათა: დიდ~ბლთა იმერთა და ამიერთა ვაზირთა
რპა რპეტთა და რპარალართათა და დაირვა
მ~რძ~ნით თ~რრა მეტე და დედოტ~ლი ღემკსლი და ღემო
რილი პირად პირადად ტერსედითა ოურო ვანითა
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ბირონითა და ზეზითა რ~ლრა ცადა მთად ფ~ირად მ
თად პოცილად და მთად ღექოტ~ლდ: და დაჲდგა გ
ვირგვინი ოურორა თ~ვრა მირრა. ოურორა მირ ო
ტაზირა აფმკსლი იაკინთთა და რმარაგდოთა
მ~რ: და მდიდ~რნი ერირ~ნი ლიტანიობდერ წ~ე პირრა მირრაჭ
dა თჳთ მეტემ~ნ მტიცებელმ~ნ ერთგ~ლობირა და ერთ
რ~ლობირა მირირთ~რ და ცრემლით მლტოლვარემ~ნ
ღეწვედრა იგი ფ~ა და აკ~ცა იგი კ~რთც~ვითა აბრ
ამიანთა: რ~ი ყანრ ვ~ა მზე ვ~ე მოდფენდელად

დფედმდე მ~მირა კ~რთცევა ღვილრა ზ~ა რაქ~რელრა: ნარ
ნარრა და მღჳდრა მრგ~ვრად დ~თირა და ლოდირა მირ
ებრ დანიელირ მ~რ ცილსლირა რ~ი გ~მოეკსეთა
მთირგ~ნ იმატა და იმატორ და მერმეცა იმატა ვ~დირ
იუმნა მთა დიდ ლოდ რაკიდსრ არა ლოდ ღებრკ
ოლებირა: და ღემსრრნა ქ~ლი ცატნი და კერპოვნება
ოურორ ვეცცლირა რკინირა და რვალირა და კე
ცირა რ~ნი მე სცილ~ვთა შ~ლთა შეგლები და ანდ
რიანტები. და რ~ი მე ცილსლთა მბრშოლთა და წ
ინა აფმდგომთა შლ~რებანი და რილაფენიჭ რ~ნიცა
ღემდგომმ~ნ რიტქ~ამ~ნ რაცნასრ ქორ. რ~ნი გსეგსლ~ბირ
აფწერად: ც~ ყ~ნ პ~ლრ~ვე რიტქ~არა მოვიდეთჭ
dა ვ~ა ერრეთ განრცცრებოდერ და იღსებდერ და არა
რადათ იქო მავნებ~ლი გინა ვნებ~ლი: ა~დ ქ~ითრთ
მოცარ~ლნი და გაზეებ~ლნი იმოთცვიდერ და იც~რებდერ
მ~ღინ მოიწია თ~ა ნადები იგი ბსნ~ბირა ყ~ნირა და რაწს
თორა ამირ პირ სჩეღმარიტობა და რიმსცთლე მიიც
ვალა დედა თამარირი ქ~ითრთ რიკეთე აფმატებ~ლი
დედოტ~ლი : ბსრდსცან და თს ვით~რნი ვაებანი
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და ტქებანი იუმნერ ჟ~მრა მ~რ ღემრგ~ვრებ~ლი მორაწევ
არირა მ~თირა რიტქ~ით გ~მოთუსმა ღესშლებელ~რრ და
აფწერად ღესკადრებელ და რაწქინო მრმრენელთათ~რჭ
x~ მეტერა გეგსთრ მქოტრა სთცრერ ერეოდენი ამ
ბავნი ზარირ რაჴდელნი ამტცსრელმ~ნ თმათა და
წვერირამ~ნ აფირწრატა ღექრა რაქსარელირა თ~რი
რა ერე ვით~რირა დედირგ~ნ სრამღობლო უმნილირა
ტკბილირა ღვილირ თ~რირა თამარირა. რ~ლრა ნ~თელ ც
ირკროვნ~ბა წაერირა მირირა რიმრსმედ გარდაიუცეო
და. ც~ ნაკად~ლნი ცრემლთა მ~თთანი სრთიერთარ ცს
ევნარა ღ~ა ოთცთავე თ~ლთაგ~ნ: რ~ცედ რ~მოთცირა მდი
ნარეთა გეონირ ებრ მცენარეობდერ: და ვ~ა წერირა
ებრ იგლოვერ ქ~თა უ~რთველთაჭ კ~დ იმედირ მდებე
ლ ეუმნა ღვილრა რაქ~რელრა და რატსრტორა ა
რა სმეტერ ზომირა გლოვად. ვ~ა არცა იქო თა
მარ გარდამრვლელი წერრა და რაზფვარრა რფ~თო
თა რძ~ლთარა მორყილ იუმნა მ~მარა თ~რრა და მიმქ
ოლელ ქ~ა ბრშანებარა მირრაჭ
dა ღ~დ გლოვირა მირ გარდაჴდირა და მოუცევარა წ
ელიწადთარა. კ~დ იღსებდა და ნადირობდა მომვლ
ელი მთათა და ბართა ბრშანებით მპქრობელი
აფმორავლეთირა და დარავლეთირა ყრდილორა და
რამცრირა: რ~ ამარ რშფნობდერ და შმობდერ მეტენი ბე
რშენთანი: და წრომთანი: წინდოთა და არაბთ
ანი: ეგრეთვე რსლტანნი ცვარარანირა და ბაბილო
ნირა და ღამირა ეგვიპტირა და იკონიირ~ნი: და ღემდგო
მნი ამ~თნი რკსითნი ცაზარნი და ალმანნი : ცვარარნი
და ცვარაზ მღა: აბაღნი არაბნი. მიდნი ელამიტელნი
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და ღსამდინარელნი: და ქ~ნი ერნი ენანი და ნათერ~ვნი
მაფრიბით მაღრიქამდირ: ამარ ერე ვ~რრა გაზეე
ბარა და ამაფლებარა. რსე რრ~ლობარა და რ~ტლ
ირა მონ~გებთა და დიდ~ბათარა: აწა მოიწია ჟ~ი
ევარ წქევირა და ადამირ ცთომათაგ~ნ და ნარაძი
და ქ~თა ტომთა მ~თთა ზ~ა თ~ა წარსვალი ვა
ლი რიკ~დილი ქ~თა ღემჩამელი და მიწადვე მიმაუცევ
ელი რ~ ვინათგ~ნ თჳთ ფ~ნ და შემ~ნ ფ~ირამ~ნ ყ~ნდა მ
ომ~რთ მორრსლმ~ნ ჴ~რცითა მით ადამიანითა მიიფო
რიკ~დილი: რა რაკჳრველ~რრ სკ~თს მიწით მოფ
ებ~ლნი მიწადვე მიიუცენ: ეგრეთვე ამ~ნ დიდმ~ნ
და რსე რრსლმ~ნ და ქ~თა ფ~თირ რ~თნოთა უც
ევათა და კ~ცობრივთაცა ღ~ა სჟეღთაერმ~ნ და
საცოვნერმ~ნ ქ~თა მირ ჟ~ირა კ~ცთამ~ნ დიდმ~ნ მეტემან
გ~ი მიიფო რიკ~დილი მ~რვე მრგეტრრა უ~ერ ვნებირარა
ერე ვთ~რი რაგოდებელი და რაფაფადო მორაწევ
არი მოიწია რ~ლ ითუმოდაცა თსმცა გ~ნრაცეთუელი
კლდეთა და ღემშრველი იატაკთა და დამაბნელე
ბელი მნ~თობთა ერმა ერე მეტეთ მეტირგ~ნ თჳთ
მეტე უმნ~ლრა თამარრ უ~ლურა ღ~ა ტტილირირარა
მძდომრა ციცერა ღ~ა ირანრ: მ~ღინ ქ~ითრთ რ~მოთცირა
მრგ~ვრი რამქოტი იუმნა მრგ~ვრ ძ~ცეთირა და ღსჱბა
თა წილ და მსრიკობათ აფჴდერ ჴმანი ვაებირა
და ტქებირ~ნი: თამარ პირი იგი ეთეროვანი და სკიმი
რო წაერი და სმრსმო ნ~თლი ღეიზფსდა ბნელითა:
და დამტცსრელი თმათა იცოკდირ ფაწსთა ჴ~ლი
თა მსლ ფაზაროვანთა: და წქ~რო რირცლირა სრ
წრობდა ნაკად~ლრა ცრემლთარა: ც~ დაჲ მეტირაჲ რს
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რსდან გამზრდელი თამარირი იქოტოდა რამღვილდ
ერ წარვიდერ პატრიაუი და დ~ბლნი და წარმოიქვ
ანერ მსნით ღერავიდერ ტაშართა რამესტოთა
და აფმცილველთა თ~ლთარა იცილნერ ამაფლე
ბ~ლი და რვე რრ~ლობით გაზეებ~ლი ტაცტი და რარს
ენებელი მეტეთა დაცლილი და ოჴერ უმნილი და
კ~დ იცილა გაზრდილი თ~რი თამარ ერრეთ მქოტი
გარდა მცსეველნი სრთიერთარ რირცლ რსესლი
თა ცრემლითა ჴ~არა აფსტევებდერ ვაებირარა.
მიმოიცილერ გ~რემორ და იცილერ მიუაელ მიუ~ლ პატრიაუი
ქ~თა ეპირკოპოზითა თ~ა მდგომი ვაზირი ანტ
ონი: და ამირ რპარალარი ქსბარრა და რც~ანი ჴ
ელირ სტლ~ნი მე ჩსრჩლეთ სცსცერი ვარდან.
და დივანი ყსცყარცი ჩიაბერი მეძინიბეთ სცსცერი
ატრიდონ: მრ~ცსრთ სცსცერი ი~ე და დ~ბლნი აზნა
სრნი. მონანი და მოქმენი თ~აპორტირით და გვი
რგვინით რკიპტრითსრთ: და რაჩსრველთა რ
ვიანად ჴმარებსლთაჭ კ~დ ამცილველთა იცილე
რცა რრაჲ რავრე მეომართა რაზმები და რაზმები რ
პები და მონა რპები: და კ~დ უ~ლუ~ბი და ციცეები
აწქსედილი და ოჴერ უმნილი: და თჳთ იცილვებ
ოდა ტანითა გორგარლიანითა და პირითა მნათო
ბიერითა სრსლოდ და სშრავად მდებარე: რ~ნცა
ენამ~ნ გამოთუსარ ანს რ~ლიმცა რაცე მოიფებოდა

სრაცორა მირ დფირა. რაოდენნი გლოვანი რაოდენნი
ტქებანი. რაოდენნი ვაებანი. და რაოდენნი რირცლ რ
ესლთა ცრემლთა ნაკადნი ათარ კეცნი: რ~ნი მე
მოთუმანი და მოჴრენებანი ადამირნი აბელირდამი და
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და დ~თირნი იონათანირადმი: და იაკ~ბირნი იორ~ბირ დამიჭ
aმარ ერე ვ~რრა გლოვარა და ბნელთა რ~ცლთა ღ~ა
ღეწქსდევარა ღთაცმარა და დატენარა შაშირ~რა. და
კიდე უმნარა ქ~ირა რანოვაგირ~რა მიმქოვრდა ჟ~მი გ
ლოვირა ვერფა რა ეშლოთ უ~რთველთა სმეტოდ
და სპატრონოდ ქოტა: ამირთ~რ ღემოიკრბა ღჳდთ~ვე
რამეტოთა დ~ბლნი რ~ნიცა ფირრი იქვნერ გ~ნზრაცვად
და გ~მორყევად: წკადრერ და მოაცრენერ დედოტ~ლ
რა რსრსდანრ გამზრდელრა თამარირარა: დფერ ღ~ნ
რყან მღობლად ამირა: და ვინათგ~ნ ვცედ~ვთ ქრმა
რა თამარრ გონ~ბითა არა ქრმებრითა. ა~დ გონიე
რ~ბითა და ცნობიერ~ბითა რრ~ლრა და ძეროვნად და
კ~თლ~დ მორყილრა და მრმენელრა ღ~ნდა: და ღ~ნ გცედ~ვრ
რ~ცედ მღობელთა: არუს მბრშანებელმ~ნ და მომჴ
რენებელმან ღეცვალება ამირ ერე ვით~რირ გლო
ვარა. და რადა შმარა თუ~ნრა და მამარა მ~თრა დას
რვამრ მსნ ჴ~ლ ქორ გ~ნბრწქინვება მ~თი და სკ~თს
მცა არა ღემეცნებ~ლ იქო რირრ~ლერა და ზეღთა პქრ
ობად და აფმატებად მთავრებრივრა პ~ტივრა: გ
ვირგჳნი იგი და მანიაკი მეტობირა: არამცა ერწმს
ნნერ რაქდარი დ~თირი და რაბრჩო როლომონირიჭ აწ ჴ
ელ ქორ ჴ~ლითა მეტობარა და კ~რთცევით გჳრგჳ
ნორან ქოტად და ამ~ფლდერ და დაძდერ რაქ
დარრა მამათა თ~რთა აპქრობით და აფშფსან
ებანი შელირა ცც~ველირათა მანდა იპქრნერ კი
დენი უ~ქანირ~ნი და მეტობდერ იგი ზფსით შფსადმდე
და მდინარეთაგ~ნ კიდემდენ რ~ტლირაჭ
ამირმ~ნ მრმენელმ~ნ დედოტ~ლმან რსრსდან მიითსა
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ლნა გ~ნზრაცვანი მ~თნი და ეკეთნერ რიტქ~ანი იგი ღე
ვიდა წ~ე თამარირა სბრშანა და მოაცრენა მეტ
ერა და დედოტ~ლრა თამარრ და შ~ლით მორყილ
ეუმნა ბრშანებარა გ~მზრდელრა თ~რირ~რა: და ღვიდ
თავე რ~მეტოთა თ~რთა გ~ნზრაცვითა და გ~მორ
ყევითა შ~ლით დაარწმსნერ აფრვლად და ამ
აფლებად რ~ქდართა და რაძდომთა მ~მა პაპსრთაჭ
dაძდა ნებითა ფ~თირათა მეტედ თამარ დარაბამ
ითგან წელთა ეუ~რი ათარ ეუვრარ ოთც
მოცდა ეუვრრა უ~რ აუეთ ათარ არორმოცდა
თეუვრმეტრა. იქო მეტე უართველთა თამარ მე
ორმოცდა ათე მეტეჭ
x~ აწ ამიერითგ~ნ ვიწქო და მოგთცრირა დატა
რსლი იგი ც~ცცლით ვ~ა რაფმრტილრა ღ~რ კსეთები
თა რკინირათა გ~მოკრთირ ეგრეთვე აფმობრ

წქინვებად ამბავთა თამარირათა და რიტქ~ით
ოდენ მცირედი რაიმე ნაბერწქალი დიდირა მირ რა
ჴმილირა აფმოვაჩსირო და მოგითცრა მოითც
რობელი და რიტქ~ით გ~მოსთუმელნი ცც~რბანი და
უცევანი თამარ ბრშენირანიჭ
m~ღი ნ ვ~ა ღემოკრბერ ღვიდთავე რამეტოთა მთავ
არნი და დ~ბლნი: პატრიაუით: ქ~ით ეპირკოპორ
ით და რამფდელოთი კრებით: აფრსერ და აფა
მაფლერ რაქდართა ზ~ა რამეტოთა მზე იგი მზეთა
და ნ~თლი ნ~თლთა ელვარებდა და მზეებრ მა
ღსუებელი რცივ კამკამებათა: მოიფერ გვირგჳნი
და აფიმაფლერ ჴმა მგ~ლობელთა შლევით გვ
ირგვინორნობირა და მშლედ მტლობელობირა: და
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მოაცრენებდერ მთარა ზ~თირ ცილთარა გ~მოყინებ~ლრა
ძ~ა კორტანტინერ ზე მეტირაჭ და ამარ ერე ვ~რრა
ღერცმარა და გ~ლობარა ღ~ა ვინაითგ~ნ ლიცთ იმერ
თაგ~ნ იქო დადგომად გსირგსინირა თ~ვრა რ~მეტ
ორა: აწსიერ მონაზონი ფირრი მადლითა ღემო
რილი მთ~ვრ ეპირკოპოზი უსთათელი ანტო
ნი რაფირირ შე: მოფებად გსირგსინირა და რრ
სლ ქვერ რა კ~თცევა დალოცერ მ~ღინ კაცაბ
ერი კვირიკერ შე ერირთ~ვი რაჩირა და თაკს
ერირაჭ და რრ~ლ ქვერ მოჴელეთა რსანთა.
და დ~ბლთა ვარდანირ შეთა რაფირირ შეთა
და ამანელირ შეთა: მოფებად და დადებად ჴრმ
ლირა ამარ ღ~ა წკრერ რპილენშ ჩსრთა ბსკ
თა უორთა და წინწილთა და იქო ზარი და ზი
ემი უ~ლურა ღ~ა რიც~რლი და მციარ~ლება ღსება
და გ~მორსჱნება და იმედი სიმედო უმნილთა და
რ~რბა სრარო უმნილთა თაქ~ნირ ცერ დალოცერ და
ადიდერ რპათა ღჳდთავე რამეტორათაჭ და დაი
პქრა ჟამირად თჳთოესლმ~ნ თჳრი ადგილი: რ~ რ~ნ
ადიდნირ მადიდებელნი თ~რნი ფ~ნ თჳთ მირგ~ნ იდიდა თა
მარ ღჳდ მნათობიერი. რ~ნ ეუსრთა დფეთა ღ~ა წ
არმოაყინა ქ~ნი არრნი და გ~ნრსენება რცა მეღვიდ
ერა. ერე თამარ არრ რ~რათ~რ თუ~ა გ~ნრსჱნებად
რ~ლრა ღ~ა მღვიდრა და მქსდრორა აწ მცილველ
მ~ნ იცილა და იქო ნ~თლი სმეტერ ნ~თლირა მირ ცილს
ლირა და იქო კ~თლ და სწოდა ნ~თლრა მ~რ დფე
ამარ სწოდა ნ~თლ~დ სლსმპიანად. დიდ რსეობ
ირა და დიდ ბრწქინვ~ლებირა: ამ~ნ გ~ნმმზადებელმ~ნ
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რიბრშნირა ღვიდთა რსეტთამან აფაღენა მ~რ ზ~ა ტ
აშარი ღესმწიკსლებელ~დ რამკჳდრებელ~დ ღვ
იდთა მ~დლთა რ~ლირათა და ღვიდგზირ დფერა ღ~ა მ
ადიდებელმ~ნ ფ~თირამ~ნ ღვიდ წილ გ~ნწმენდილ ქვნა რი
ტქ~ანი თ~რნი მრ~ცსრებად ო~ირა ვ~რ აფრწერენ რ~ლ
რა მე ერაია და რ~ლრა მე დ~თ: და პ~ტივირ მცემ~ლი
ღვიდთა სტრორფა ნაწილირ მიმცემი მერვირაჭ
რიტქ~ირა ებრ როლომონირაჭ

±~დ ღვიდცა და რამეოცდა ათ ღვიდ გზირ ღვიდესლთა
ღ~ა თჳთესლრა დფერა ღემნდობელმ~ნ ბრალეს
ლმ~ნ ჴმირა ებრ რამესტორაჭ და ღვიდთა
მ~თ რარტქელთა ცირათა მნათობთა რტერორა
თა რ~ლ არიან: კრონორ ზევ და ატროდიტე აპ
ოლონ ერმი. ირაკლი. და რეა ამათ ღეარა
ცა რტერო მიწიერი ცსთთა მ~თ რაგრშნობელ
თა რ~ლირათა ღვიდ მქოტელად თ~ა დართვითა
რ~ლირა და გონ~ბირათა გ~ნწმედად გ~ნათლებად
და გ~ნბწქინვებად : და ერრეთ აფებაშვა ზე
ნარა მნათრა უვენა ერე მნათი. გინა თს ღვე
ნებითა სცცოთა და სრაცოთა. გინათს რიბრ
შნითა და მეცნიერ~ბით მპქრობელობითა ანს
თს მზეებრ სცსებით მიტენად რწორებით მა
რთალთა და ც~დვილთა: და ერრეთ გ~ნრწავლნა
ცსთნივე რაგრშნობელნი და ღეიზფსდა ღიღითა
ფ~ირათა ცედვა ქნორა რმენა გემორ ცილვა და ღ
ეცება და სლიუნავად რატანარ და გსელირა
მ~რჭ და ერრეთ მარად წარმდინარე ერე რაწს
თო და უსე დამზიდველი მრგავრად როლინა
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ნართა ღესცებელმ~ნ ბიწირამ~ნ სვნებელად წარ
იჴადნა. და ერეოდენთა დ~ბათა და რიმდიდრეთა გ
არდარესლთა და რიმ~ფლერა ღ~ა ერრეთ იქო
ვით~რმცა ქ~დ არა რა წუონებოდაჭ და სდარ
ერ და სგლაცაკერ ქ~თა კ~ცთარა ღეერაცცა თ~ვი
თ~რი მომჴრენებელი ჴ~ირა მირ ღიღველი გ~მოვ
ედ დედირ მსცლით ყ~ითგ~ნ და ღიღველრა მეგ~ლვ
ებირ წარრვლადჭ და ერე ოდენრა ამა ფ~ირ მრ~ც
სრ~ბარა და კრშალ~ლებარა ღ~ა ნს სკ~ჱ უსჱქ
ნიერი ერე მეტობა სდიდებ~ელად და გ~ნსგებელად
დასტევაჲ ნს იქოტინ. ა~დ სზერთაერ ქ~თა მე
ტეთა და ბრშენთა და ტილოროტორთარა კ~თლდ
გ~ნაგო და ღეამკო და წარმართა რ~ი ერე ღეს
შლებელ~რრ რც~ათა კ~ცთა მ~რ ჴ~ირა ებრ რამესტ
ორა ვ~დ ორთა სტ~ლთა მონება ღესშლებელ ა
რრო: ა~დ ამან პ~დ მეშიებელმ~ნ რ~რსტეველირამ~ნ
და ზენარა რსტევირა მორსრნემ~ნ უსენაცა ე
რე დ~ბა და რიმდიდრე სცსებით და რ~ვრებით მიიფო:
აფთუსმირა ებრ სტქსელირა: პ~დ ეშიებდით რ
არსტევ~ლრა ფ~ირ~რა და რიმ~რთლერა მირრა და
ერე ქ~ლი ღეგეშინორ: რ~ აფიმაფლა მაფლად გ
ონ~ბა და მდაბლითა რ~ლითა გ~ნიცადა რიდიდე რ~უმ
ირა მირდა ცსედრებ~ლირა მიაქსნა მქსანებელ
რა თ~რრა ცედვაჲ. და ვ~ა ორბმან ტრთე მალემ~ნ
აფიტრინვა ზე. და მიმოავლნა გსგანი რ~ცედ
ველთანი. და რივრცითა გონ~ბირა თ~რირათა ღემ
ოიკრიბა ქ~ივე რ~ფთონი და რაერონი წერნი და გ
ანგებანი. და იწქო გ~ნგებად ვ~რ იგი მოწბერ
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ვიდა რ~ლი მიმო იცილა რიმაცვილითა ცნობირ~თა

გ~რემორ ქ~ი და მქირრა ღ~ა ღეემეცნა ცილვითა ოდენ წრ
ტელითა და დრკსთა: გ~ლარშნილთა და სმ~ნკოთა:
ერთგ~ლთა და ორგ~ლთა და რიბრშნით გ~ნგებითა თ~რ
ითა. პ~ლდ ქ~თა ზ~ა დაარცა წქ~ლობა სცსებით. რ~ა
ჟ~მრა რ~უმეთარა ერთგ~ლნი ერთგ~ლობით მადლიერობდენ:
ც~ დრკსნი და გ~ნდრეკილნი გ~ლითა სრიტქსესლ იქ~ნენ
მიგებირათ~რ სღსრველ~დ წქ~ლობათარაჭ
gანაცსნა რ~სნძენი მამა პაპათანი და გ~ნტინნა ქ~თა
ზ~ა მოწქ~ლებანი და ღეწქნარებანიჭ პ~ლდ ქ~ირა პ~ლირა
მირთ~რ იფსაწა რადა იგი დაისნძებირ რიმდიდრე წ
არსპარველი რ~ლრა მპარავი არა მიეცებირ და
მფილთა მ~რ არა გ~ნირქსნებირ. მსნ წარგზავნა
სცსებით ჴ~ლითა გლ~ცკთა და მოუენეთათა რ~ლი
რა რიცცჳ სრიცცვ არრ და წამრი სამრავ: და და
იჴრნნა მოვალენი ვალთაგ~ნ და მირცა ობოლთა
და უსრივთა კმა რაქ~ტელი მ~თი და ჴ~ლმწიტება
გ~ნწუორწინებად ობოლთა მ~თთა: ფონიერ ქსნა
გლ~ცკნი და ფონიერნი მდიდარ: ამა ერე ვ~რრა ღ~ა
დაწქებარა წქ~ლობირ~რა იმერთა და ამერთა ზემოთა
და უვემოთა ღვილთავე თემთარა არა დასტევა
მოუენე რ~ლრაცა ზ~ა არა სცსებით მიტინა წქ~ლობა
და რამართალიჭ
x~ რძსლთათ~რ რფ~თოთა მერმე კორტანტინე იუმნებოდა და
მირებრვე მორწრ~ტე იქო დაწქებარა რფ~თორა რ~უმეთა
რა: რ~ იწქო აფლერვად ორპირრა მაცვილრა რამცილ
ებელ~დ სფ~თოთა დამორარვრელ~დ თერლთა ბორ
ოტთა: და ინება რ~ა იუმნერ ღექრა და გ~მორყევა
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დიდთა მ~თ და მროტლიოთა კრებათა პ~ლდ აფმოს
წოდა წ~დით უ~ლუით იჱ~ლმით ნიკ~ოზრ გ~ლაბერირ შერა
რ~ლრა რიმდაბლირა შ~ლით ეძმნა უართლირა კათა
ლიკოზობირაგ~ნ ერერა მოიქვ~ნა ღემოკრიბნა ქ~ნი რა
მეტორა თ~რირა მფდელთ მთ~ვრნი მონაზონნი: და მესდ
აბნოენი კ~ცნი მეცნიერნი რძ~ლირა რფ~თორ~ნი და მო
რწრატე იქო რ~ა მართლ მადიდებლობარა ზ~ა ღემო
თერილნი ბორ~ტნი თერლნი აფმოტცსრნერ რამეტორ
აგ~ნ თ~რირა რ~ი ერე გ~ნემარძვა ადრე რ~როებითა
კ~თლირ მუონებელითაჭ
x~ ღემორაკრბერ ქ~ით კერშო რამეტორა ეპირკოპ
ოზნი რ~ლთა პ~ლდ აუსნდა ზემო ჴრენებსლი იგი
ნიკ~ზ მრგ~ვრი რეცნირა თ~რირა წ~ირ ნიკ~ზირი და ანტონი
უსთათელი რაფირირ შე დიდად განთუმსლი რათნ
ოებათა ღ~ა და შლ~რი რიტქ~ით და რ~უმითჭ
mიეგებოდა მ~თ თამარ დიდითა რიმდაბლითა ვ~ა ე
რთი კ~ცი ღესრაცცი და არა ვ~ა მეტე: ვ~რ ანგ~ზ
თა და : არა კ~ცთა ღეკრიბნა ქ~ნი ერთრა რადგს
რრა და დარცნა რ~ქდრებითა. ც~ თვით დაძდა ღ~რ მ~თ
რა მარტოდ და არა მეტობით და ერრეთ ესბნე
ბოდა ჵ წ~ნო მ~მანო თუ~ნ ფ~ირა მ~რ გ~ნყინებ~ლ ცართ

მოშფვრად ყ~ნდა და მმართებლ~დ წ~დათა ეკლე
რიათა და თ~ა გაცთ რიტქ~ირ მიცემა რ~ლთა თ~რ ყ~ნთა:
გ~მოიშიეთ ქ~ი კ~თლდ და დაამტკიცეთ მ~რთლი და გ~ნ
ჴადეთ ქ~ი გ~ლარშნილი იწქეთ პ~ლდ ყ~მ ზ~ა: რ~ ღარ
ავანდედი ერე მეტობირა არრ და არა ფ~ირ მბრშ
ოლობირაჭ ნს თ~ლ აცსამთ მთავართა რიდიდირ
ათ~რ ნსცა გლაცაკთა სდებ ქოტთ რიმცირირთ~რ: თუ~ნ
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რიტქჳთა ც~ მე რ~უმით: თუ~ნ რწ~ვლით ც~ მე გ~ნრწავლი
თ: თუ~ნ წსრთით ც~ მე გ~ნწსრთით: ც~ ზოგად ჴ~ლი
მივრცეთ დაცვად რძ~ლთა რფ~თოთა ღესგინებელ~დ
რ~ა არა ზოგად ვიზფსივნეთ. თუ~ნ ვ~ა მფდელნი
ც~ მე ვ~ა მეტე: თუ~ნ ვ~ა მნენი. ც~ მე ვ~ა ებგსრიჭ
eრმნერ რა რიტქ~ნი ერე ქ~ა მ~რ კრებ~ლრა მ~მათარა მადლ
ობდერ ფ~ა და თ~ად მეტერა ფ~ივ გ~ნბრშნობილრა:
ძდა სკ~ჱ თამარ მცირედ ჟ~მ ღ~რ მ~თრა მერმე მოიფო
კ~რთცვა მ~თგ~ნ და წარვიდა პალატად თ~რადჭ ჭ
x~ წინამშფვ~რთა კრებირათა ნიკ~ზ და ანტონი რ~ნი ვ~ა
პირ მეტქ~ლნი მთიებნი სშფოდერ მომრგსლებარა ცა
ებრირა მირ ვარრკსლ~ვთა ვარრკსლ~ვირარა: ც~
არა ინება მაღინდელმ~ნ მან მიუაელ კათალიკოზ
მ~ნ ღ~რ მ~თრა ქოტა: რ~ წინა სკ~მო რამე იქო წერთა
გ~ნ რაეკლერიოთა. და ჩქონდიდელ მაწქსერელ~ბა
და მწიგნობართა სცსცერობაცა მარ მიეცსეჩა
ჟ~ირგ~ნ. ა~დ ვერ განაქენერ დაფაცა თს ტ~დ იფს
აწერ: ა~დ თჳთ გ~ნაქენა ადრე რარძელმ~ნ ფ~ირამ~ნ
ც~ რც~ანი ვინმე ეპირკოპოზნი ღერცვალნერ და მ~თ
წილ რფ~თონი კ~ცნი და მეცნიერნი რძ~ლირნი დარცნერჭ და
რც~ანი რაეკლერიონი წერნი გ~ნმართნერ სდებთა მ~რ
დაჴრნილნიჭ ც~ აფივრებოდა რა კრება და აფდგერ
წ~ნი მ~მანი: კ~დ მეტე თამარ მიეუცა რასრავთა და
განრაგებელთა რ~მეტოთა თ~რირათაჭ
m~ღინ იწქერ შსელითგ~ნ ყსჱსლებირა ებრ კ~ცთა და
სდგრომლობირა რ~უმე. დ~ბლთა ვიეთმე ჴ~ლირ ს
ტალთა ქსერ ტიცი ერრეთ ვ~დ აფარ ვეგებით
შსჱლთა ჴ~ლირ სტ~ლთა და გ~ნმგებელთა რ~უმი
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რათა ტარმანრა უსჱღე მქოტნი. ვინათგ~ნ მ~თგან
დაშსრცილნი და სპატიოდ დარსლნი ვართ. და
გსარიანნი და თჳთ მრაცსრესლნი რ~ცლნი სპატიოდ
და სრაცოდ გ~ნრსლ ვართ. სგსაროთა და სჴამ
თაგ~ნ: დაფაცათს ერთგ~ლი და კ~რგი მოქმე და ჩაბსკი
იქო ქსბარარ გაზრდილი პატრონთაგ~ნ და იქოცა ა
მირ რპარალარი და მანდატსრთა სცსცერი. გარნა
რენირა მ~რ ტილენძად წოდებ~ლირა მოწფებოდა ენა
ჴ~ლი და ტეჴი. და აწსიერ მეტერა თამარრ მოფებად
ქ~ირა ნაუონები ნაუონებირა. გარნა სუმ იუმნა
გ~ნზრაცვა მ~თი ვინათგ~ნ თამარ რ~ციერ იქო და მ
ოწქ~ლე. მოიცრენა რიქ~რლი და რამრაცსრი და ზრდი

ლობა მირი თჳნიერ ჴ~ლირ სტლობირა და ლორირ
აგ~ნ კიდე არა რა დააკლო: და ეგრეთვე რიქ~რლ
ითა და დიდითა პ~ტივითა და იჩირა დფედმდე მიცვ~ლებირა მირირა:±~დ ატრიდონ აზნასრირ ქმობირგ~ნ: ფ~ირ მობაშ~ვირ
მოწქალებით. ამაფლებ~ლი და გადიდებ~ლი ვ~ე მრ~ც
სრთ სცსცერობამდი და თმოგვირა და რც~ათა ცი
ცეთა პატრონობით აფზეებ~ლი მოიღალა და დაიმ
ჴო ნებითა და გ~ნზრაცვითა ლაღუართათა და ბ
რშოლა ქსერ სრთიერთარ ჴ~ლირ სტლებირათ~რ:
ერთი ერეცა სცცო მორაგონებელი და დიდად გ
ანრაკჳრვებელი ქსთლს არრფან ძორირ რა
ცედ ორგსნებამ~ნ და დასდგრომელმ~ნ წერრა ზ~ა
თ~რრა ვ~რ ყსჱსლ~ბა აუსრ ქრმათა ადრე აფზ
სავებად რიდიდირა მ~რ და სტრორფა გვარითა ს
აზნოთა აფამაფლებრ რიმდიდრე მომფებ იუმნა წერრა
რარმე რპარრთა გონ~ბა მაფლობირ~რა და რილაფით
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უცევირარა ითცოვა დადგმად კარავი ველრა ირა
ნირარა რანაცებრა რაგოდებელირარა: მსნ ღიგან თა
ვირ სტლებით მრცდომარენი რ~ა მივრცემდეთ და მო
ვიფებდეთ: რ~ლთამე ვრირცევდეთ და რ~ლთა მე ვრწქ
ალობდეთ. ამარ ერრეთ ვკადრებდეთ და ვაცნობე
ბდეთ თამარრ მეტერა და დედოტ~ლრა და მსნფა რრ~ლ
იუმნებოდირ გაგებსლი ყ~ნიჭ ერე ვ~რ რაწქენცა
იქო და ვ~ა ღსენოდა მირრა ჴ~ლმწიტობარა და რიბრშ
ნერა და მეცნ~რბარა ეგრე იწქინა და გაიკვირვა:
და ვ~ა გ~ლირ ჴმა ქო მ~თი რივერაგე და სკ~თს
რება სკლებმან გონ~ბითა და რ~ლ გრშელმ~ნ და გ
ვიანმან რირცვირათ~რ და რასნძემ~ნ რიბრშნირამ~ნ
იშია ფონე ღემრგ~ვრებ~ლი რიბრშნირა მირირა რ~ამცა
ჴ~ლთ იგდო მოუმედნი ამირ რაუმირანი: გ~ნეზრაცა
ერთგ~ლთა და რაკსთართა თ~რთა და ღეიპქრ
ა ქსთლს არრფან მეჩსრჩლეთა სცსცერი. ც~ აწ
თ~ვით თ~რით ამირ რპარალარად. და რომეცთა მე
ტირა ადგილრა ლორერ დაძდომად გ~ნმზადებ~ლიჭ
dა ვ~ა ცნერ ერე ლაღუართა მირ თ~ა ღემწეთა და
თ~ა ღეტიცსლთა მირირა მირ სკ~თსრობირა და
სგზოდ გ~ნზრაცსლობირათა: ღეექარნერ და სკსა
დგერ თამარრ რაციერრა და ბრშენრა დაწქსერ ა
ცალი რიმტკიცე და ტიცი რ~ა ქსთლს არრფან გააღ
ვებინნო და არა მისღვან ვნებად მირრა და გ~ნე
მზადნერ ირანირაცა ღემოდგომად და ჴ~ლ ქვერ რა
უმერა ღესკადრებელრა და ბრშოლად სბრშოლ
ელრა რ~ლრა წტარვიდა შ~ლი მ~ფლირა და მკლ~ვი
რასტლო იქო მ~რდირ გ~ნმზადებ~ლ თ~ა ღემწედ მირრა
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მირ წილ ამფებელ. ჩსრირა და ტარირა და გ~ნწტი
ნირ მაცვილი წ~ე მაჩირვებელთა მირთა და წინა
აფმდგომთა: მირთა ამირთ~რ ცსდ იუმნა გ~ნზრ~ცვა
მ~თი. ვ~რ გ~ნზრაცვა აბიათარ მფდელირა და იოაბ

რპარპეტირა რ~ნი თ~ა ღემწე ექოტოდერ ორნიარ შმარა
როლომონირარაჭ მ~ღინ თამარ მღჳდმან და მღჳდობირ მე
შიებელმ~ნ. წარავლინნა ორნი რაპატიონი დიოტა
ლნი. რ~ი იქო ერთი ცსაღაუი ცოუელ დედა უართ
ლირა ერირთავთა ერირთავირა რატირი. მეორე კარ
ავი ძაქელი დედა აწ მქოტთა რამშივართა: სბ
რშანა ტიცით მინდობა და რცვირა აფარავირი ბრ~ლობა:x~ იცილერ რა ერე გ~ნდგომილთა მ~თ მ~ღინვე მოწქსერ
დ~ბლნი ბრშანებარა პატრონირარა. და მოვიდერ წ~ე თამა
რირა და დავრდომით თქ~ნირ რცერ და აფიფერ ტიცი
პატრონირგ~ნ და მირცერ პირი ერთგ~ლობირა და ნებირ
ქოტირა მირირაჭ ±~დ დაძდა ცცებ~ლი ფ~ირა რაქდა
რთა ზ~ა მ~თ ამაფლებ~ლთა ღსენებითა მით ატრ
ოდიტიანითა და რისცვითა მით მზეებრ აპოლო
ნიანითა რატსრტო რაჩსრეტი ვ~ე დაბნედამდირ და გ
აჩრა გაცელებამდირ ქ~თა მირთა გამცდელ მცედთა:
და ღეპქრობდირ წქ~ლ ძავარითა მით სმრგ~ვროთა
და რაცითა მით ფ~თივ უმნსლითაჭ
iსრვირ და ისრვოდა ქ~თა ღესრვებსლთათ~რჭ პ~დ
გარდაცვალებარა და გამოყენარა ღ~ა ორთა ვაზ
ირთა და რპა რპეტთათა: თ~ა დგ~მითა და ერთ ნ
ებაობითა ღვიდთავე რამეტოთა დ~ბსლთათა ააყინა
ამირ რპარალარი რარგირ მჴარ გრშ~ლი კ~ცი გვარიანი
და აფზრდილი ლაღურობათა ღ~ა და ჩაბსკობათა.
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და სბოშა ლორე რათავადო და რამთავრო
რომცითრ ღ~ა: და წქ~ლობა ქო შირაცა მირირა ზაუარ
იარ ერე ზაუარია და ი~ე მჴ~რ გრშელი რშენი. და
ფაცათს მეტეთათ~რ ერთგ~ლნი იქ~ნერ და დიდად გ~მო
ცდილნი ლაღურობათა ღ~ა კ~ცნი რ~ცელოვანნი. ა~დ
რძ~ლითა რომეცნი იქ~ნერ. ერე ი~ე წერილთა ზ~ა მიწ
ევნით მეცნიერი იქო რ~ლირათ~რცა გ~ლირ ჴმა ქო რიმ
რსდე რძ~ლირა თ~რირა ნ~თლ იფო და იუმნა ჩ~ტი უ~ეა
ნე რ~ი უვემორე რიტქ~ამ~ნ რაცნასრ ქორ და ლ~ცვითა
და ითაქვანა დარბაზირა ქმად სმცრორი ღვილი მირი
ი~ეჭ და გააყინა და სბოშა ჩიაბერრა მანდატს
რთა სცსცერობა და მირცა არგანი ოურორა ჴ~ლ
თა მირთა და ღთააცვერ რაკრამანგი ტანრა მირრა:
და დარსერ რელებითა ოურო ჩედილებითა რ~ნი მე
მარძ~ნით მირრა და რ~ნი მე მარცცენითჭ კ~დ სბოშა მე
ჩსრჩლეთა სცსცერობა დიდ გვარიანრა კ~ცრა კა
ცაბერრა ვარდანირ შერა: და მრაცსრთ სცსცერ
ობა ვარდანრ დადიანრაჭ და ყსცყერაცობა მარ
სღიანრა შერა ყსცყერაცირ~რა ვინაცა მ~თ ორთა
ვე მ~მა მოცსცებ~ლ იქო და დადვა პატივი მ~მარა მი
თირა: და დარცნა რართასლითაჭ და მირცა ამილაც
ორობა გამრეკელრა თორელრა. რ~ი ღ~დ რარგირ მჴ
არ გრშელირა ამირ რპარალარცა იუმნაჭ
და ერირთ~ვნი მირ ჟ~მირნი ერენი იქ~ნერ: ბარამ ვარდა
ნირ შე რსანთა ერირთ~ვი კაცა ბერი კაცაბერირ
შე რაჩირ ერირთ~ვიჭ ატცაზთა ერირთ~ვი დოთა

ფოდ ღარვაღირშეჭ ცცსმირ ერირთავად ამსნე
ლირშე ჭ და ოდიღირ ერირ თ~ვად ბედიანიჭ
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dა ლიცთამერით უართლირ ერირთავად რატი რსრ
ამელიჭ და კაცეთირ ერირთ~ვად ბაკსრ ქრმა შაგა
ნირ შეჭ და წერეთირ ერირთ~ვად გრიგ~ლირ შე არათ:
რ~ნ მირტაცა მშლავრობით და მორევით რაფირრ კო
ლონკელნირ შერა და მცირედ ჟ~მ უონ~ბარა ღ~ა იაძა ა
რიღიანირ ადგილრა დაძდომა რ~რთასლითა: და ჴ~ლთ
სდვა ღვილრა მირრა გრიგოლრ წერეთირ ერირთა
ობაჭ და რამცცირ ერირთავად და რპარალარად აყ
ინერ ბოცო ძაქელი : და რც~ანი ჴ~ლირ სტ~ლნი ტაშრი
რა და რაქდრირა წ~ე მდგომელნი გ~ნაყინერ წერირაებრ და
რ~ცლირაჭ aმარ თ~ა აფავრნა ეპირკო~ზნი და რ
აქდარნი ღერაწირ~ვითა თ~ვირ სტ~ლ ქვნა ეკლერიანი
ცარაძირა და ბეგარირაგ~ნჭ გააზნასრდერ უ~ქნირ
მოუმედნი. და გადიდებ~ლდერ აზნასრნი: და გაჴელ
მწიტდერ დ~ბლნი მეტობარა ღ~ა ამირრა რ~ლი აწ ყანრ
დაწერარა ღ~ა ამირრა ათერთმეტთა მოუცევთა ჟ
ამთა თამარ რამგზირ რანატრელიარათაჭ
რ~ნ რიმღჳდითა დ~თიანითა რიბრშნითა როლომონია
ნითა: რიმჴნითა და რასრავთა დფერირთა ცვალირა
არ მიგდებითა ალეურანდრიანითა იპქრნა ზფვით
პონტორით ზფსადმდე გსრგანირა: და რპერითგ~ნ და
რსბანდამდირ. და ქ~ლნი კავკარირა იმერნი და ამერნი
ცაზარეთამდი და რკსთთამდიჭ
და მიმცმელ იუმნა ცცრათა ნეტარებითა და აფმ
არრ~ლებელ ათთა მცნებათა . რ~ნ ერე ვ~რი იჴმ
ია რიბრშნე და მეცნ~რბა და რიმღჳდე გონ~რბირა ვ~დირ
ამირრა გ~ნგებარა ღ~ა და ცცრ~ბარა ამირრა არცა თს
ტაძგანაგი სბრშანა ვირ რადმე დაკრვად რ~ ღორრ
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იქო ქ~ირა მერირცლეობირა თ~ლთა დაბნელობლობირა და
აროთა მიფებირაჭ ა~დ აუსნდა ნება ღიღირა და ზ
არირა დამდებელი რ~ითა სშრწოდა ღიღნესლ~დ ქ~ი
რაბრშანებელი მირი მღვიდ იქო და მქსდრო და მღ
ვიდობირა მქოტ~ლნი ამირთ~რ იღვებრ მღჳდ~ბით რიტქ~ი
რა ებრ რაწ~წტქლრა მღვიდთა და იკჳდრონ უ~ქა
ნაჲ: და რსტევრ მღჳდობით რ~მესტოთა და რამტ
ლობ~ლობათა ღ~ა თ~რთა: რ~ლი არა რადა ვირ
სცილავრ თჳნიერ ამირა ერე ვ~რრა სვნებლო
ბარა ად სრირცველობარა ღ~ა სვნებელ~დ და მღჳდო
ბით დაპქრობა რაზფსართა მამა პაპსრთა: და
დაჩირვა და მოწსრთა კ~ცთა უედ ტიცცელთა
და გონება სრყთაჭ ცოლო რც~ანი ზნენი და უცევა
ნი. გამარძვებანი და აფმატებანი რაზფსართა მ
ამა პაპათანი. და ქ~ირა მამაცობირა მ~რთ რიმარძ
ვენი: ოდერმე რაინდობანი და მჴედართა რიჴელ
ოვნენი და მკსირცცლ მოუმედებანი: ოდერ მე ნარნ
არად მღვიდ და წქნარ მეტქსელებანი და რიბრშნი
თ მე პარსცობანი ერე ქ~ნი წინა მდებარირა რიტქ~რ
აგან გესწქნენ ქ~თაჭ

m~ღინ ღეკრბერ ქ~ლნი ამირ რამეტორა დიდბ~ლნი რპარალ
არნი და ერირთ~ვნი წ~ე პატრიაუირა და ეპიკოპ
ოზთა. და მოაცრენებდერ მამათა რ~ა ზოგად იფს
აწონ ქ~ლთა ღემოქვანებად რიშირა თამარირათ~რჭ
რ~ირათ~რ ჴამდა თსმცა ქოტილ იქო ჟ~მი გმირთა
და გოლიათთა ქოტირა: ანსთს გ~რეღედ წ
ოდებ~ლთა ელინთა რირცლთა დათცევირა: ანს
გაჩრანი მიძნსრთა ჴ~ლუმნილთანი ვ~რ იუმნაცა
1-28 სტრ., 207r
ამირ თამარირთ~რ მრავალთა მ~რ რ~ი უსემორე რ
იტქსამ~ნ გასწქორ: რ~ ღსენოდა რაჴამროდ თსმცა
გამოყენილ იქ~ნერ ანს გმირნი რაცენი გმირთანი.
ანს მამანი რ~ცენი მამათ მთავართა ღსჱნიერთა
და კ~თილად მბრშოლთანი ანს მრგ~ვრნი გარეღე
თანი რირცლ დამთცეველნი ღექსარებ~ლთათ~რ. ანს
მიძნსრნი ლომნი და მზენი მჴეც ებრ გ~ნჩრილნი ა
მირ მზირა და სმეტერ მზირა თსით მ~თ მოთცრო
ბილთა მზედ მნათობად რაგონებელთა სბრწქ
ინვალირა და სნათლერირათ~რჭ ვითარ თაწმ
თა თანიმანირთ~რ: ვ~რ ამირან ცვარაღანირთჳრ:
ვ~რ ცსარრო ღანღა ბანსღირთ~რ: ვითარ მზე მზი
რათ~რ ცაზართარაჭ ვ~რ პოლემპი მჴნედ მბრშ
ოლი იპოდამიართ~რ ონმაორ არსლირაჭ ვ~რ პლ
ატონ პერრეტონირთ~რ: ვ~რ რამინ ვირირთ~რჭ ვ~რ ღარიარორ ორნაოზი
რთჳრ. ვ~რ ბადბერ ანალათირთ~რჭ და სმეტერ
ვ~რ იაკობ რაუაელირთ~რ და ი~რბ არანათერთ~რ.
და დ~თ ბერრაბერთ~რ: და აბ ირაკირთ~რჭ
gარნა ვინათგ~ნ ცსდ რაგონებელ იუმნა და ა
რა რადა დაებადა ფ~ა რწორი ამირი არცაფა მგო
ნიერ თს დაბადებად არრჭ
m~ღინ წამოდგა კ~ცი ერთი ტტილირირა მკვიდრთა
განი თავადი და მეტეთ მეტირგ~ნ წქ~ლობა ჴ~ლ და
რცმსლი ამირად უართლირა და ტტილირირა რ~ცელ
ით აბსლარან: მან თუ~ა მე ვიცი ღვილი რსრთა
ჴ~ლმწიტირა ანდრია დიდირა მეტირა. რ~ლრა მონებ
ენ რამარნი მეტენი მირ კერშორანი. და იგი მცირე
დარყომილი მამირგ~ნ: და ბიშირგ~ნ რავალთად წო
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დებ~ლირა ეურორია უმნით დევნილი გარდმოიცვე
წა: და არრ იგი ქივყაქთა მეტირა რვინძირ უ~ლურა
ღ~აჭ მ~ღინ გ~ნზრაცვითა ქ~თათა წარავლინერ კ~ცი
ერთი მკსიდრთაგ~ნ ტტილირირათა და ვაჩარი: რ~ცე
ლით ზანუან ზორაბაბელ. რ~ა მრწრატლ წარ
ვიდერ ცვალებითა წსნეთათა და წარმოიქსა
ნორ იგი. რ~ იქსნერ მ~ღინ რსრნი უ~ეანენი და მ~რთლ
მ~დიდ~ბელნი. ამირთ~რ სტრო მოიქსანებდერ მ~რჭ ჭ ჭ
a~დ ერე ვერ გ~ნიზრაცერ კ~თლდ. რ~ არცა იგი კ~ცი ფ
ირრი რაუმირა წარავლინერ და არცა რ~ლრა მოიქ

სანებდერ მირრა მეცნიერ იქ~ნერჭ
ღ~დ მცირედირა ჟ~მირა მოიწია კ~ცი იგი წ~რვლინებ~ლი.
და მოიქვანა კ~ცი იგი დიდად გვარიანი და სდიდერი
ქ~ლთა მ~თ მეტეთა მირ კერშორათა. და რცვითაცა
არა სმარძვი ა~დ პირითა ღსჱნიერი რრ~ლი ან
აგებითა. და მჩსრეტთაგ~ნ დიდად რაყენი: რ~ლიცა იც
ილერ რა ქ~ლთა რთნდა ცილვა მირი: ა~დ ღ~აგანრა მი
რრა არ რარ მეცნიერ იქ~ნერ არცა ყსჱსლებარა
მირრაჭ ღეკრბერ წ~ე რსრსდან დედოტლირა პატრია
უი და დ~ბლნი რპა რპეტნი და ერირთ~ვნი და მოაცრე
ნებდერ თამარრ და აწსევდერ უორწინებარა. და
არწრატობდერ ამირ პირირთ~რჭ ა~დ იგი მისგებდა
ვ~დ კ~ცნო ვ~რ ფირრ ღესტქობლად ერე ვით~რირა
რ~უმირა უმნად: არა ვიცით კ~ცირა ამირთ~რ სცცორა
არცა უცევა არცა რაუმე არცა ბსნ~ბირა და ყ
სეჱსლობირა. და არცა მჴედრობირა და რიუსჱლირაჭ
მაცადეთ ვ~დირ გ~ნიცადოთ ქ~თა რიკეთე გინა რიდრ
კსე მირიჭ ც~ იგ~ნი წინა აფსდგებოდერ და სღვილოე
1-28 სტრ., 208r
ბარა მოაცრენებდერ. და რ~ცლირა მირირა სნაქოტოე
ბარა დრტსინვიდერ: და წინამშფვ~რრა რპათარა ით
ცოვდერ და ქ~ითრთ ღეაიწრებდერ რ~ლრა მირრა ირე
მთა ემრგ~ვრებოდერ რ~ცირა ოდენ მიცედვითა და პი
ლოთა ებრ არა გ~ნიცილვიდერ მირაქრდნობელთა:
ერე ოდენრა მშიმერა რ~უმერა რსბსუად ღეეცებოდერჭ
ც~ რც~ანი ვიეთნიმე სფონოებით აწსევდერ ალეურირ
მოქსანარა ურმად რ~ი აცლორ თვირობდა: და მამს
ლად მ~მირა შმირ წსლი იქო ბერშენთა მეტირა: ერე
მ~რ ჟ~ა აუა მქოტ იქო და ღიღითა ამირირა უმნირა
თა ქ~დ სწადინელმ~ნ უმრირამ~ნ იაძა ჟამად ჴრნა
უორწინებირაჭ
x~ დედოტ~ლმ~ნ და რპათა არა მისღვერ ამირა უმნად
ა~დ ტ~დ აიშსლერ და გ~ნმზადერ უორწილი ვ~რ
იქო ცსჱდრი და რიგი სლსმპიანობირა და ღარავ
ან დედობირა მ~თირა ეგრეთ უმნერ უორწილი რ~ცე
დასდებელი და იგავ მისწდომელი: რიმრ~ვლენი
რ~ციობათანი შფსნობანი და ნიჩებანი თ~ლთა და მა
რგალიტთანი ოუროთა ჩედილთა და სჩედელთანი:
რიმდიდრეთა და ლართა კერსლთა და სკერვ
ელთანი: ერრეთ მრგეტრამდი იქო რიცარსლი ღ
სება შფსნობანი და გაცემანიჭ
ც~ მე ერეცა გასწქო რაბრალო და რაშნასრი რაუ
მე: რ~ მორრსლ იქ~ნერ ოვრთა მეტეთა ღვილნი ღსჱ
ნიერნი და რაცე კთ~ლნი მოქმენი: მოწაძენი და მთც
ოველნი ფ~ირ~ნი თამარირთვირ: მინდობილნი ჩაბსკო
ბირანი ვ~რ რ~იმცა ფირრ ვიქვენით მოწონებად თ
ამარირად და მიცდომად ბედრა ამარ რაზეღთაორა.
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ვინაცა სუმ იუმნა გ~ნზრაცვა მ~თი და წარრრ
სლთა თჳრად მამსლად ერთრა მ~თგანრა ღეემ
თცსია მოსთმენელი რსრვილი და რიქ~რლი თამ

არირი რ~ლირა თ~რ ვერფარა ღემშლე მივარდა რაგე
ბელად და ბნედარა ღ~ა მიიწია აფრარრ~ლად ნიუოზრ რა
ქდარრა ღ~ა წ~ა რაჟდენირარა რ~იცა მსნ დატლერჭ
dა რც~ანი რავდენნი ჴ~ლ მწიტეთა შენი ამირთ~რ გაჩ
რით გამიძნსრებ~ლნი და ცელ უმნილნი ვერფარა
რთმობდერ რსრვილრა მირრა უსემორე რიტქსამან
რაცნასრ ქორჭ
¸~დ ამირა ჴ~ლ ქვერ გალაღურებად და გ~ნვიდერ ტტ
ილირით მეტე რსრთა და სტრორფა ატცაზთა:
დააბერ დროღა რსანად ჴმარებ~ლი და წარიშ
ფსანერ შელი ც~ცრბირა მცველი და მტარველი
მეტეთა და ზფსდე ურირტიანობირა: პ~ლდ ილაღუ
რერ უ~ქანარა კარირა და კარნიტოლარარა: და
მოარბიერ ვ~ე ბარიანამდირ. და გამარძვებ~ლნი და
აფვრებ~ლნი ღემოიუცერ და მოვიდერ წ~ე პატრონი
რა ფ~თივ განათლებ~ლირა: და იცარებდერ და იღ
სებდერ: და მადლობდერ ფ~აჭ
aმირა სწინარერ მოვიდერ ლ~ღუ~რნი რანირა და გ
ელაუსნირა თსრუთანი და მოარბიერ უ~ქანა
პალაკაციორი და შაფლირ ჴევად წოდებ~ლი: მ~ღინ
მოსჴდა მ~თ ზ~ა გამრეკელი კაცარ შე რსირაგ~ნ
თამარ სშლეველირა და მცირედთაგ~ნ დიდნი იშლ
ივნერ გააუცივნერ ამორწქსიდნერ და მოიფერ
არმაფანი წ~ე თსით მპქრობელირა:dა მარვე ჟ~ა ღ~ა მოვიდერ კარნს უალაუელნი
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ღამელნი და თსრუნი გარმიანელნი ცცენორანნი და უ
სეითნი და აფივრო ღავღეთირა და კლარძეთირა
უ~ქანა: აუეთ ღეიქარნერ გსზან აბსლარანირ შე
ტაოელნი და მირ უ~ქანირა ლაღუარნი: და ბოცო და
ვინცაფა იაცლა და მიერწრნერ მერცნიცა და მარბიელ
გაღვებსლთა ღეებნერ მანვე ბედმან და რვემან
თამარირმ~ნ რშლია გააუცივნერ და დაჴოცნერ და მს
ნითცა მოიფერ სრიცცვი კ~ცი და ცცენი წ~ე მეტირა ფ~თივ
გვირგვინორნირა და დფითი დფე აფმატებ~ლირა და წარმარ
თებ~ლირა. ამარ ღ~ა იცარებდერ იღსებდერ და მ~დლობდერ ფ~აჭ
aმირრა ღ~დ წარვიდერ მჴარ გშელირ შენი რარგირირა
და ვარამირნი: მოქმენი კ~თლნი და გ~მოცდილნი ლაღ
ურობათა ღ~ა სცსცერი ზაუარია. და ზაუარია და
ლოცვილნიჭ ივანე და რარგირ დასლოცავნიჭ და
ილაღურერ უ~ქანარა დვინირარა: და გამარძვებ~ლთა
და ალატ აფებ~ლთა მოეწივნერ სკანა ლაღუა
რნი დვინელნი და რსრამელნი მიეუცერ ერენიცა და ღე
ეუმნათ ომი ტიცცელნი ვინაცა ბოლოდ მ~თვე მჴარ გრ
შელთა გაემარძვა და გააუცივნერ: და აფვრებ
სლნი და რ~ცელოვანნი მოვიდერ წ~ე მეტეთა: ც~ მ~თ წქ
ალობა მიანიჩერ და გარდაიჴადერ მ~დლი სრაზომოჭ :-

¸~დ ამირა ჟამ რაოდენ მე ლაღურობდერ უსემონი უ
სემოთ და ზემონი ზემოთ და ღსანი ღსათ და ქოვ
ლგნით შლევა ღემორილნი და გამარძვებ~ლნი მადლო
ბდერ ფ~ა და არა რადათ ყნდა წინა აფმდეგი და სრყინებირა მ~თირა:±~დ მეტემ~ნ ღემოიკრიბა რპა თ~რი ბრშანებითა თამარ
ირათა : მიწმართა დვინად და მოაოჴრა უ~ქანა პ
ართთა: წარსცვნერ უ~ლუნი და გ~მოიფერ მ~რ ღ~ა მქო
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ტი რ~ნძე დიდ შ~ლი და ტქსეთა რიმრ~ვლე და მო
ვიდერ თამარირ~ვე რსე რრ~ლირა და ნ~თლ ბრწქი
ნვალირა წ~ე: რ~ირა თ~ლი სფამო და დფე სს
კსნო და რაწადელ და რაღსებელ რ~ლირა და ჴ~რცთაჭ
aმარ ღ~ა ოდერ მოირსენიან ლაღურობათაგ~ნ და გარდ
ავიდიან იმერთა უ~ქანათა წერირა ებრ და ჟ~ირა
და ოდერ მე ყავიდიან ღარვანირა ზფსრადმდე: და
მოვიდირ ღარვანღე დიდითა ნიჩითა და შფსნითა
და ერთად მოინადირიან მინდორნი: და მციარ~ლნი
კ~დ განიქარნიან და სბოშირ რაბოშვართა რიმრა
ვლე და წარგზავნირ პატივითა შმებრივითა
და იგი მრ~ცრ~ბდა იგი მონებდა მონებითა ქმებრითაჭ
¸~დ ამირა ღეიქარა დიდ შ~ლითა ლაღურითა და მიწ
მართა გელაუსნად. რ~ი შნელ იქო ღერამართ
ებლ~დ ზფვირ უსიღირ რ~ცედ რიმრ~ვლითა თსრუ
მანირათა. დაერცნერ ამორწქვიტერ და აფიფერ
დიდ შ~ლი ნატქსჱნავი და იავარი : და ვ~ა გამ
ოემართნერ გამარძვებ~ლნი მოეწია სკანა ქ~ლი
თსრუმანობა გელაუსნრ წინა შფომითა ღამელ
თა დ~ბლთა რორტომ და იალფსზ ალტერითა: და
ვ~რ წქობა და რაზმი სრთიერთარ გ~ნეწქსნერ გ
ანმჴდერ რპანი თამარირნი: და სრწრობდა ბერი ქ
რმარა და ქრმა ბერრა: პატრონი ქმარა და ქმა პ
ატრონრა. გააუცივნერ ამორწქსიტნერ და დაჴ
ოცნერ და მოვიდერ თჳრადვე რამეტოდ წ~ე მეტირა
და დედოტლირაჭ
¸~დ ამირა წსევითა არათ გრიგოლირ შირათა დი
დი და რ~ცელოვანი ლაღურობა გარდაიჴადერ: გა
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ნშარ უვემოთ ბელქსნამდირ: კ~დ ზემო კერშო
რაჴრირ პირი მარირამდირ მსნცა დიდთა ლაღუარ
თა მოწევარა ღ~ა ირაცელერ თ~ვი რპათა ამირ რამ
ეტორათა. და თჳთ მეტირა მჩსრეტელობარა ღ~ა ვა
რდან დადიანმ~ნ მრაცსრთ სცსცერმ~ნ ოთცთავე მჴ
არ გრშელთა და რც~ათა დ~ბლთა და აზნასრთა დიდი
დაჩირებსლი ომი გარდაიჴადერ და გააუცივნერ: და
ღემოიუცერ მსნითცა გამარძვებ~ლნი და აფვრებ
სლნი რიცარლითაჭ

Ara მრ~ვლირა ჟ~მირა ღ~დ მიიფერ აფრ~რრსლი თამარირ
რიტქ~ათა: რ~ ღემოჴდა სცცო რამე და სმრგ~ვრი რ~უმე
ღესმრგ~ვრებელი და დასძერებელი კ~ცთა გონებ
ირაგ~ნ ღევიდა რატანა გ~ლრა რვე სბედსრირა რსრირ~რა
რკსით რამე რ~ცელ დებ~ლირა ბარბაროზებრივთა გონ
ებათა და გ~ლირ რიტქ~ითა სწერობა: რ~ რიმთვრ
ალეთა ღ~ა იწქო მრ~ვლთ რაშაგელთა და ს
ღსერთა რ~უმეთა უმნად. რ~ლთა ნამეტნავ არრ ა
ფწერად. აფიშრა წქენად თამარირა ჴ~ლ მწიტეთა
მზირა. და მეტეთა ელვა ცირკროვნებირა ისდა მ
ქოტელმ~ნ თ~ვირა მირირამ~ნ არფარა იცოდა რამცა
ეუნა შლესლი და ტ~შარ უმნილი ღვიდთა მ~თ
რ~ლთა სბოროტერთა პ~ლირათა როდომსრიცა უც
ევაჲ მოიპოვა. დაუცევით დაუცესლმ~ნ და წ
არწქმედით წ~რწემედ~ლმ~ნ ამირ ერე ვ~რირა სცც
ორა და სსგორა რაუმირა ღემორვლარა ღ~ა ითმენდა
თამარ მჴნე და წქნარი ნარ ნარი ცნობიერი და გ
ონიერ ორირა წლირა და ნაცევრირა ჟამთარა ს
კ~თსრ~ბათა რსრირათა. რ~ლრა რც~ა ვერავინ მო
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ითმენდა გ~ნრაცდელრა ამარ სცცორა ყენარა ღ~ა:
და ვ~ა სგრშნერ ერე ვაზირთა და დ~ბლთა ამირ
რამეტორათა გ~ნკვირვებ~ლთა და გ~ნცვიტრებ~ლთა
ერთ ჴმა ქვერ მცნობელთა ამირთა. ვ~დ ერე მირ
ვე შველირა მტერირა არრ. რ~ნ მოაკსლევინა
შმარა შმაჲ და მამათა ღვილნი და ეურორია უმნა
პ~ლი იგი კ~ცი რ~მოთცით. ვ~რ ერე აწ ცილსლირა
ამირ რამოთცირა და სმეტერ რ~მოთცირა და სბრწქ
ინვ~ლერ ედემირა ღესმზადებია ეურორი უნა: რ~ მი
რვე შველირა ცაკან რკსითირა ღემრგ~ვრებ~ლად მო
რდგომია აუაცა. მსნ თს იგი მოადგა დედოტ~ლრა
უ~ლუთარა. აუა ერე დედოტ~ლრა დედოტ~ლთარა და
მეტერა მეტეთარა: ბოლოდ რაფა თვინიერ ამირრა
ვერფარა მიმნდობელთა ორფანო უმნილირა მირ
ეღმაკთა ბომონირა. ჴ~ლ ქვერ დიდად ცრემლ მდინარ
ეობარა ღ~ა იწქერ დრტვინვად ცილობათათ~რ მ~თ
პ~ლთარა რ~ლითა აიშსლებდერ ღერთვარა მირრა.
რცცსენოდა ქ~თა თამარირგ~ნ. ძერცა მოწქ~ლირა და
გასრირცებელირა. ც~ ბრშენმან თამარ იშია მრა
ვლი ფონე გ~ნკსრნებირა მირირა გარნა ვერა
რარ რარგებელ ექო: სბრშანა რარწმ~ნოთა მო
ნაზონთა პირითა მრ~ვლგ ზირ. და ქ~დვე არა რარ
რარგებელ ექო რსრრა მ~რ: ამირთ~რცა თჳთ პირ
ირ პირ იწქო მცილებად მირრა. ა~დ სტრორ განშვი
ნებოდა რსრი ვ~ა ფ~თირგ~ნ რატარველ მოშრცვილი
ვ~ა იტქჳრ წერილი კსრნებდით ბაბილოვანრა
და არაჲ იქო კსრნებაჲ: არა თს ოდენ არა ღე
იგონა. ა~დ სშვირერთა მ~რთ იწქო: და ღერაცცილნი
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ცა კ~ცნი სბრ~ლოდ გსემნა და აროთა ამოგდები
თა ტანძნაჭ ¸ესშნდა ერე ქ~ი თამარრ და წ~ე
ქ~თარა ერე თუსა დაფათს რფ~თორა რძ~ლირა მ~რ

რწავლსლ ვარ არა გ~ნღორ~ბად პ~ლრა რაწო
ლრა. ა~დ რ~ნ არა დაიცვარ რაწოლი თ~რი წ~დად
არა ძერ არრ მირ თ~ა დათმენა რ~ ღემაგინებელ ა
რრ ტაშარრა ფ~ირრა. და მე არა მიშლავრ აყ
რდილრა მრსდირა ცირარა გამართვად. და სბრა
ლოდ გ~ნვიქრი მტსერრაცა რ~ლი აფმეკრა ღ~ნ მ~რ:
ერე თუ~ა და აფდგა და დასტევა იგიჭ ც~რსრს
დან დედოტლმ~ნ და ქ~ლთა მთ~ვრთა რაწქალობლ~დ
გ~ნაშერ იგი და არა ეგოდენ სბადრსკ იუმნა
დამჴობითა მეტობირათა. რაოდენ ღსჱნიერებირ~გან
თამარირა დაკლებითა გამოეჴვა ცც~ვრბირგ~ნჭ ჭ
dა ერრეთ ეურორია უმნით ღთარსერ ნავრა ღ~ა ა
სრაცცელთა ლართა და რიმდიდრეთა მ~რ მ~რ გ~ნრაგზ
ლებსლი. დაფაცათს რიკ~დილირა ფირრ იქო ა~დ
ტ~დითა მოწქალ~ბითა და რიტკბ~ბითა თამარირათა
არა ვირ ასტლა რიკ~დილი მირი არცაფა განშა
რცვა მირი ა~დ ეურორია უმნით ღთარსერ ნავრა და
მიიწია კორტანტინე პოლედ და ჟამ რაოდენ მე იქოტ
ოდა მსნჭ ღ~დ ამირრა სმეტერ და სმეტერ და ს
კეთ და სკეთ წარემატებოდერ რაუმენი თამარირნი
და რსტევდა და ტარვიდა შლ~რი ჴ~ლი რასტლო
და მკლ~ვი მაფალი თ~ა ღემწე და თ~ა მბრშოლ
ბრშოლათა ღ~ა ამარ შფნობდენ ქ~ნი მეტენი აფ
მორავლეთირა და დარავლეთირანი ამირთ~რ ჴ~ლ
დებიან ქ~ნი მრმენელნი ერრე რ~ცე ბრწქინვალ~ბირა მირირნი:1-28 სტრ., 211v
r~ ბერშენთა მეტირა მანოელირ სცსცერი ღვილი ა
მირთ~რ იქო გაჩრით და გაცელებით გამიძნსრე
ბ~ლი რ~ცელით პოლი კარპორ: არა თსმცა ანდ
რონიკერ ჟ~ა მირ მეტობირ~რა და მირგ~ნ ბერშენთა
ამოწქსედირარა ღეეპქრა და გაეპატიჟაჭ
±~d არსრარტანირა და ღსა მდინარირ ანტიოუელირა
მეტირა ღვილი იქო სკე~თსმცა წუონებოდა გზა
მრ~ვლ გვართა ბარბაროზთა ღსა ქოტირგ~ნ
წამრაცა ღ~ა აუა პოვნილ იქოჭ
±~d რსლტნირ ქიზარრლანირ ღვილი ერთი. ამირირა
ბრწქინვალ~ბირა რმენითა ცელ უმნილი შ~ლით
ფა რამე დაიმჩირა მამამ~ნ რძ~ლირა გაღვებირა ღიღითაჭ
x~ აცლო მქოტთა ერე ვ~რი აუსნდა ტრტია
ლ~ბა და რსრვილი რ~ლ არცაფა სფირრთა
სფირრობირა აუსნდა კდემა და რირცცჳლი. ა
რცაფა თ~რთა თჳრობირა გავლენაჭ ვინაცა
რაცედ ღარავანდნიცა მზირანი მირცემენ ნათელ
რა ცედვად და გ~ნცდად მზირა ეგრეთვე ღარა
ვანდნიცა თამარირ ნათ~ლითა ბრწქინვალებირ
ანი ეტინებოდერ იატაკრა ამარ მიწირარა და ქ~თა
აფშრვიდა რსრვილად მირრაჭ
mცნობელმ~ნ ამირმან რალდსცირ შირ შემ~ნ რ~ცე

ლით მსტატრადინ არფარა დაცედნა სრყება
რა მღობელთარა. ა~დ დააგდო გემოვანი რძ
სლი მოწამედირი რ~ნ მოზიდვითა კ~ცთათა სმ
ოშფსრნა კ~ცთა ნებარა ზ~ა თ~რრა რაწ~თო ერე ჭ
eრე რსრვილითა და რმენა რატსრტოთა რაც
ეთაგ~ნ შლესლი მოვიდა მოვიდა წ~ე თჳთ მტ
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ლობელირა და ქ~თა მეტეთა სზეღთაერირა ამირ
თამარირა რამესტოთა თ~რითა ლ~ღურითა ა
კაზმსლობითა და მრ~ვლთა დ~ბლთა ცოძაებითა:
რაჩსრირებითა და მონებითა და მჴევლებითა: ბ
არგითა და რიმდიდრითა რაჴელმწიტოთა: შფსნი
თა კმა რაქოტელითა: თ~ლთა და მარგალიტთა
და რაჩსრჩლეთა და ლართა სრიცცსებითა: და
ავაზებირა და ტაიჩებირა რიმრ~ვლითაჭ
ც~ წერირა ებრ რ~ცლირა რაჴელმწიტორა მიეგებნერ:
დ~ბლნი და პ~ტივითა და რიქ~რლით: მოიქსანერ: რრად
რამესტოდ: რ~ლირა პაპი ამირი რალდსც ეზდინი
პაპრა ამირა დიდირა დიმიტრი მეტერა შ~ლითა და მკ
ლავთა რიმაგრითა ჴ~ლთ ეგდო და მოექვანა:
აწ ამან რიტქ~თა და ნს სკსე და არცა რიტქ~ირა
ფირრებითა მოიქვანა ვ~ა მონა მოცარკე ნელ
იად და წქნარადჭ და მიმქოვრებითრე სდარბ
აზა რ~ნ ნაცვარავე თ~ა რამინირ ებრი აყვენა
ცრემლთა ნაკადთ მრ~ვლობაჭ და დარვა პ~ტივი
თა ტაცტრა თ~ა რელითა: და იუმნა რიც~რლი გ~მო
სთუმელი ვითა მართებრ ნადიმრა და წქლიანო
ბარა რ~ცლირა ამირ დ~ბლთა მოქმეთა სკლებლობ
ლარა. მრ~ვლ გვართა რაციობათა და მსტრიბ
თა და მსღაითთა გ~ნწქობილობათა ვინაცა ნიჩ
თა და რაბოშვართა და ღემორათა იუმნა რიცცჳ
სრიცცჳ: aმა ერე ვ~რრა რიქ~რლრა პატივრა და
ბოშებარა ღ~ა დაქო ჟ~მი ზამთრირა რომცითრ და ტ
ბილირ. და მოეწონნერ და ეკეთნერ რანადირონი
და: უ~ქანანი და მოქმენი თამარირნი და სმეტერ და
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ზეღთა ქ~ირა უებირა და მოგონებირა რიტსრტე და
ბრწქინვ~ლება თამარირი რ~ირა რიკეთირა მითცრო
ბა კ~ცთაგ~ნ ღესშლებელ~რრ: და ჟ~ა ფანსჴობირ
არა თ~ა წარიტანერ და აყსენერ რაქოტნი რან
ადირონი: მინდორნი მოედანნი და უვემონი კაცე
თირანი და რანირანი. და რანირა დიდ~ბლნი მოქმენი
და ლაღუარნი განაფამცა მოეწონნერ და ეკე
თნერ: ამაღი გ~ნიღსებდერ და იც~რებდერ და მოელ
ოდა სკსდ~ვ უმნარა თამარირ მ~რ რ~ამცა ფირრ
უმნილ იქო ზეღთა ფირრებირა მირირაჭ გარნა ვი
ნათგ~ნ თამარ ღორრ უმნილი სძერორა რარა მე
ღერატქვირობირა თ~რირა ზეღთა აფემაფლა გო
ნება და ტრთოვან უმნილი რ~ლითა იღსებდა
რ~როებით კ~თლთაჭ

dა ვ~ა ღემოვიდერ უ~ლუდ რამესტოდ: და ამჴვ
ერ უედ მაფლობა ტრტილირა: მირირრა და წინა
სკმორასლირა ღეემთცვია რალყსკანრა: რ~ რა
სლ შებნარა ღ~ა კარასლირარა პოვა მეტობა
და ამან მშებნელმ~ნ მეტობირამ~ნ და ზ~ღთა ქ~თა
მეტობირამ~ნ პოვა ნაცვლად: რ~ლი ჴამდა მერ
აინდედ კარასლებარ რასლირ~რა: იქო ვინმე ერ
თი ცარჩთაგანირა ნაღობი რეცა რ~ცელ დებ~ლი
ღვილად მეტირა. ვინაცა მთუმელთა ამირთა და
არკსნერ უორწილიჭ
¸ერთერ და გარდაიჴადერ უორწილი რ~ცელოვანი
და გარცერ რაბოშვარი ასრაცცელი ლართა
თ~ა და რიმდიდრეთა სრაზომოთა და მრ~ვლითა
ზითვითა წარგზავნერ თ~რად: რამქოტად არზრ
1-28 სტრ., 213r
სმად: გარნა თს ვით~რითა ცრემლითა და ვ
თ~რითა გ~ლითა გამოსთუმელ~რრ კ~ცთა ენირგ~ნ :x~ ღ~დ ამირა რეცა დარბაზობირ რ~ცედ მოვიდა ღარვ
ანღა აფრართან რ~ი მიჴდილ იქო ცნობარა რიქ
სარსლირგ~ნ და ტრტიალებირა თამარირა რძ~ლ
ირა ებრ შსჱლირა ირლამთარა და თჳთ დფერ
ცა რ~ლრა იუმან ტრტიალ~ბითა რ~ არცა და ცედვენ
თსირობარა და არცა რიდიდერა რაუმირარა რ~ამცა
ეწივნენ ნებარა გ~ლირ თუსმირა მთირ~რა რ~ თსირ
ექვოდა ერე აფრართან თამარრ რ~ მ~მირ დედა ა
მირი დიმიტრი მეტირ დაჲ იქო დიდირ დ~თ მეტირ არსლ
ი რ~ლი სკანარკნელ მოიუცა რამღობლოდვე თ
სირა და მონაზონ იუმნა და აფაღენა თიფვირა მო
ნარტერი რ~ცელრა ზ~ა პ~ტიორნირა ძ~ირარა: ერე ღარ
ვანღა აფრართან მოვიდა რძ~ლირა დაგდებად
გ~ნმზადებ~ლი მუონე იუმნა ქ~თა წ~ე რ~უმირ მოუმ
ედთა და მოშფვარრა და კ~ზრა მისწდომელითა
ურთამითა ევედრებოდა. გარნა სუმ იუმნა
ზაკვანი და მანუანებანი ეღმაკირ~ნი ვინათგ~ნ თა
მარრ ზე აუსნდა გონებადიდირა მირ გონებირა
მ~რთ და აფემრჩვალა რაცნობელნი თ~რნი ზენარ
მირ ცსედრირა მ~რთ. და ქ~თა მამონირაგან შლეს
ლთა და ამირა უმნად მაწვეველთა წრცცს
ჱნოდა და არა მრმენელი ამირი რირცცჳლესლ ქო
ტდა მ~თ რ~ნი რატანარ მზაკვარებითა აწს
ევდერ ამარჭ ვინაცა წერირა ებრ პატივითა და
რიქ~რლითა და მრ~ვლითა ნიჩითა წარავლინერ და
ამცნერ რ~ა არფარა ღერშინორ ამირა თუმად ანს
1-28 სტრ., 213v
კადრებად თამარ რსე რსიანირა ჴ~ლ მწიტირა
და მზეებრ ღსუთა მტენირაჭ
aმ~რითგ~ნ გონება სჴმრ ვრცელი და ენა ბრშნ
ად მეტქსელი რ~ნცა ფირრებით ღესშლორ აფ
წერირა მიცემად წარმართებანი თამარირ რაუ

მეთანი. რ~ ვ~რ თმანი თ~რნი თითესლად ვერვინ
აფრაცცნერ. ეგრეთვე ვერცა ვინ ერენი აფ
წერნერ: და რ~ლთაცა ოდენ ღესშლონ რაეჩს მი
ყნრ მომავალთაგ~ნ არა დარწმსნებად: გარნა
ლომი ბრჩალთაგ~ნ რაცნასრარრ და თამარ რა
უმეთაგ~ნ ვირ სნდერ ცნობად: იცილნერ უალაუნი
ციცენი და თემნი რსლტანთანი რარცდომნი მირგ~ნ აცმ
სლნი: ზფსარნი რ~ნი მარ დაცვდერ მ~რ გარეთ
მირა რამეტორა ორად გ~ნტართებ~ლნი და ამირ
გან რცნარ მეშებელმ~ნ რ~უმეთამან მერმე ცნარ
წერაქამდირ უვემოდ მირგ~ნ დადებ~ლი ცარაძა :
და ბაფდადირ კერშ მარაფამდირჭ და თვით იგი
ცალიტა ღეღინებ~ლი და მოწაძე კმა არრ უსე
ძდომით მოუმედირგ~ნ:aწ ითუმოდენ წერილირა მოაკლდერ შ~ლი ბაბილ
ოვნირა. და აფეღენა მთა ერმონირა გ~ნუა
რდა კსამლი რსბაკთა. და გ~ნშლიერდა ბ
ჩენი რელიმირნი: ერე ვით~რითა წქ~ლობითა ღ~ა
ფ~ირათა იღსებდა ერი უ~ეანეთაჭ გარნა წ
სცდერ და ისრვოდერ ღემჩირნენი რაუმეთანი ს
ნაქოტოებირათ~რ და ღვილირ სრმელობირათ~რ თ
ამარირა: და ვ~რ: მოეცვა ღვიდივე ერე რამე
ტო ღეჩირვებარა ამარ რაუმირარა რ~ ცედვიდერ
1-28 სტრ., 214r
სღვილოდ და მარტოდ მკსიდრად რ~ცლირა თ~რირა:
პოერ ფონე გ~ნგებითა და ნებითა ფ~ირათა რ~ი აფ
ამაფლებრ მდაბალთა და ღემსრრავრ ლაფთა.
რ~ი ბრშანებრ წ~ა ღ~ა რ~ცარებარა არა რ~ლთა მე
გამომირყიონ ა~დ რ~ნი მე გამოვირყინე: და ვ~რ იტქჳრ
დ~თ რ~ლრა ერე აწ რ~თნო იქო გ~მოყინებად: სმცირ
ერ ვიქ~ვ მე შმათა ყ~მთა ღ~რ. და სმრწამერ რ~ცლრა
ღ~ა მამირა ყ~ირ~რა.და ვმწქრიდი რცცოვართა მ~მირა ყ~ირათაჭ
x~ თავადმ~ნ ო~ნ აფმოიფოდა მცცო ზ~თითა ცცებ~ლირა მ
ირირ~თა და ღემდგომიჭ იქო რ~ცლრა ღ~ა რსრსდან დედო
ტლირ~რ მოქმე ეტრემირ შეთაგ~ნ რ~ლარნ ოვრნი კ~ცნი
მშლენი და შლ~რნი ბრშოლარა ღ~ა: ერე ვინათგან
დედოტ~ლრა რსრსდანრ თსირ ექვოდა მ~მიდირა მირირა.
დ~თირ არსლირა ოვრეთრ გათცოვილობირა მიზეზ
ითა რ~ ოვრთა მეტირა ღვილი იქო ქრმა იგი და მოე
ქვანა აფრაზრდელად რ~ცლრა ღ~ა თ~რრა ქრმად ტ~დ ღ
სჱნიერი ვ~ა ღსჱნირ მეტეთა ღვილრა და იცილერ მსნ
მიმავალთა და წამომავალთა რ~ მოქმე იქო ნა
კსთად კ~რგი ბეჩ პრტქელი პირად ტსრტა და ტ
ანად ზომიერი და ორთ~ვე კერშთა გვართაგ~ნ რა
ჴელმწიტო: რცსით კსლა ზრდილობით კეთი
ლად ზრდილი და წსრთილი: მჴნე და შლ~რი: რაი
ნდობითა სრწორო მღჳლდორნობითა ღემმართებელი
ტანითა აცოვანი და ქ~ითრთ რრ~ლი რიკეთითა. ამირი
ინებერ ქ~თა ღეერთება თამარირა და რ~უმე ფ~ა მიანდვერჭ
hკადრერ და მოაცრენერ დედოტ~ლრა რსრსდანრ მკვი

დრთა ამირ რ~მეტორათა იგი განაფამცა ნებირ და
მრთველი ვაზირთა და დ~ბლთა თ~ა ღემწევნითა:
1-28 სტრ., 214v
მომჴრენებელნი მოაძე ეუმნნერ თამარრ და
ეტქოდერ: სკ~თსმცა არა იქო ზენა გ~ნგება ა
მირა მოუმედებარა ღ~ა: ცედავრ ღარავანდედობა
თუ~ნი თს ვიეთნი და რაოდენნი რაოდენგზირ მო
ქმენი ღსჱნიერნი დ~ბლნი ღვილნი ჴ~ლ მწიტეთანი:
ბერშენთა და წრომთანი რსლტანთა და რკს
ითთანი რპარრთა და ოვრთანი მცდელნი რამ
ართალთა ებრ. სკსნ არფსინა ბრშანება
მ~ნ ფ~ირამ~ნ რ~ თვინიერ ნებირა მირირარა ვერა რა
რრსლ იუმნებირჭ
m~ღინ თამარ მინდობილმ~ნ მამიდირა მირირამ~ნ რ~ მღობ
ლირ რ~ცედ მორყილობდირ ბრშანებარა მირრა. და დი
დებ~ლთა დარბაირელთა და ეტირკოპოზთა გ~ნზრ
აცვითა ერრეთ თუსა მბრშანებელმ~ნ: მოწამე
არრ: ყ~მდა ფ~ი არა ოდერ ქოტილა გ~ლრა ყ~ა წა
დილი უმრორნიბირა და უორწინებირა არცა
პ~ლ და არცა აწ. თსმცა იქო ვინმე მკვიდრი რა
ქდრირა ამირ ყ~მირა რ~ლი მერწმსნა პ~ლ ფ~ირაგ~ნ
და ღ~დ მღობელთა ყ~მთაგ~ნ და აწცა ამირი
ვარ მოაძეჭ
m~ღინ არ მიმღვებელთა ამირთა წკადრერ დედო
ტალრა რსრსდანრ და წ~რვიდერ დ~ბლნი ამერ
ნი და იმერნი და წ~რმოიქვანერ დედო
ტ~ლი და გაზრდილი მირი რყესლი ფ~ირა დ~თ: და
მოვიდერ რრარა დიდსბირ~რა რანაცებრა ტტილირი
რა: და მსნ უმნერ უორწილი ღერატქსირი და
ღემრგ~ვრებ~ლი ჴ~ლმწიტობირა და ღარავანდედო
ბირა მ~თირა ვინათგ~ნ დედოტ~ლი რსრსდან ქ~ითა
1-28 სტრ., 223r
რიბრშნითა აფრავრე მოუმედებდა აუეთ ბაგრატ
სნიანთა გსარ ზეობითა აწქობდა რიგთა რა
ცლირათა და უვემოთ ცვარარნირა და ერაქირა
რსლტანთა რშლობითა გამეცნიერებსლი მსნებრ
ივითა რ~ციობითა და ღვებითა მოუმედებდა: მღვებ
ელნი იღვებდერ და გლ~ცკნი განმდიდრდებოდერ: მოვა
ლენი ვალთაგ~ნ გ~ნთავირსტლდებოდერ ობოლნი
და უსრივნი ფონიერ იუმნებოდერ და ეკლერიანი ა
ფქსავდებოდერჭ იქო ზმა მგორანთა და მოღაით
თა: და რაციობათა მჩსრეტელნი: იქო რაზმთა რი
მრ~ვლე ძალათიჭ ღ~დ ამირა ღემოვიდერ ტტილი
რად დადარცდენ ტაცტრა ბედნიერნი ორნი მნათობნი
ორნი მზენი გ~ნმანათლებელნი ქ~თანი და გ~ნიცარ
ერ ქ~თა დიდთაგ~ნ მცირედმდე ქ~ნ ერმ~ნ: და ცც~რბირა ნი
ღანნი მაღინვე იცილვებოდერ მ~თ ზ~ა იქ~ნერ ლაღურ
ობანი გამარძვებ~ლნი ზემოთ და უვემოთ და არა
რადა ვინ ყნდა წინააფმდგომიჭ

eრე დ~თ წელიწ~დირა მოუცესამდირ ერრეთ წაეძო
ბინა ქ~ლრა მღვილდორანრა ცცენორანრა და მკსირცცლ
რა მოარპარეზრა. მწიგნობარრა და ქ~თა ნარწ
ავლთა ჴ~ლითა რიკეთითა ვითა დფერ ყანრ რ~ლ
ღინათ ვინ ქოტილა ამირი მრწავლელი. და თ~ა
მორწავლე და თს გარეთთა უ~ქანათა მორრ
სლა ვერავინ რადა გამოყენილა მირებრიჭ ჭ
m~ღინ მოკსდა უ~რთლირა კ~ოზი ჩქიონდელ მწიგნობა
რთა სცსცერი უ~რთველი მირიანირ შე მიუ~ელჭ
რ~ლრა აუ~ნდა რამთავირიცა და არა ვინ ღ
ეწსცნა მირთ~რ არცა დიდი და არცა მცირე რ~ ქ~ნი
1-28 სტრ., 223v
რშსლობდერ მ~რჭ
x~ თამარ ესედრებოდა ფ~ა და იგონებდა თს ვ
ირ მიანდორ დ~თ და რპა თ~რი და გ~ნრაგებელი
რ~ცლირა თ~რირა რ~ლირათ~რცა არა წრცცსჱნა
ფ~ნ ა~დ აფავრო რიბრშნითა და მეცნიერებითა.
და მიმოიცილა ქ~ლთა რამეტორა თ~რირათა მთა
ვართა და გ~ნიცადნა თ~ლითა გ~ნებირათა და
მიანდო ფ~ა რაუმე მოიქვანნა ანტონი გნოლირ თა
ვირ შე გარერძით რ~ი პ~ლ ჩქონდიდელი იქო და მ
იუაელ კ~ოზმ~ნ მ~რ მირტაცა მოშმა ცვით ვიეთ
მე მეტირა განმზრაცთათა: ერე მოიქვანერ ნამდ
ვილვე კ~ცი ფირრი უებირა მართ~ლი წრტელი
სმ~ნკო რ~ციერი მოწქ~ლე ქ~თა ტკბილი მდაბალი პ
ატრონირ ერთგ~ლი და სზომოდ ღემეცნებსლი რასრ
ავთა ეკლერიათა მონარტერთათ~რ რადფა რაჴ
მარ არრ თუმად თვით წამებენ უმნილნი მირნი ქოველთ
გ~ნ ვ~ა მფვიმერა და კლარძეთრ თსით მირ მ~რ
უმნილრა მონარტერრა და ქ~თა ადგილთა ღვიდთ~ვე
რამეტოთა დ~ბლთა გ~ნზრაცვითა ერე დარსერ ვაზ
ირად მირცერ ჩქონდიდი რამთავირი კირირ ჴევი და მ
წიგნობართ სცსცერობა: რ~ მართ~ლრა სკ~თს ს
ბრკმერ არავე დაეცერ: ამ~რითგ~ნ იწქერ გ~ნზრაცვა
თა კ~თლთა რამეტორათ~რ და ერირა სმძობერთაჭ
¸~დ ამირა მოერმა ვ~დ რსრი იგი შნელბედი და რვე ს
რსეო წარმორრსლა კორტანტინე პოლით და მორ
რსლა უ~ქანარა ეზინკირარა და კარნს უ~ლუირ~რა:
პ~ლდ მიერითო გსზან პატრონი კლარძეთირა და
ღავღეთირა რ~ი შველთა მეტეთა და ტაოელთა
1-28 სტრ., 224r
დ~ბლთა ადგილრა ღეეწქალა მეტერა და დაედგი
ნაჭ აუეთ ბოცო რამცცირა რპარალარი დიდად ღეწქა
ლებ~ლი პ~ტრონთაგ~ნ რცვითა მერცითა დ~ბლთ აზნას
რითსრთ თჳნიერ ივანე ციცირ ძვარელირა რ~ლ
რა ქსარქსარეცა ეწოდებირ: ერე დამაგრად თ~რით
მოკიდსლით~რთ ვ~რ გვარესლდცა ითუმოდა ერ
თგ~ლობა ამირი: რ~ლ ბაფსაღრა ზ~ა სერთგ~ლა პა
ნკრატრჭ ვარდან დადაიანი მრაცსრ სცსცერი ა

უათ [.......] პ~ტრონი ორბეთირა და კაენირაჭ
და ლიცთ იუით ნიკოტრამდირ სციებელ~დ უონე
ბირა მ~რ ღეექარა ქ~ი რსანეთი ატცაზეთი რაეგრო: გს
რია: რამოუალაუოჭ რაჩა: თაკსერი. და არგვეთი:
და მომრთველმ~ნ რანიგთა და ძაღმათაგანმ~ნ იტიც
ნერ რსრირა გამეტებირა და მირირა მეტე ქოტირათ~რ
დიდ~ბლთა და ლაღუართა. მირ უ~ქანირათა ამირთ~რ
გ~ნკსირდებირ დ~თ და იტქ~ირ მე ვთუს გ~ნკვირვე
ბარა ყ~ა რ~ ქ~ი კ~ცი ცრს არრო: რ~ რ~ნიცა სტრო: ღე
წქალებ~ლნი და სმეტერ გ~ნდიდ~ბლნი იქ~ნერ პატრონ
თაგ~ნ დ~თჳთ თამარირგ~ნ მ~თ უმნერ სმეტერი განდგომილ
ება და იგ~ნი მიერთნენ რსრრა. ვერ გ~ლირ ჴმა ქსერ
რ~ არცა შველთა ჟ~მთა ღ~ა და არცა აცალთა
რადმე რმენილ არრ სკ~თს რადმე უმნილ არრ ნებრით
ანს სნებლიეთი გ~ნდგომილება მეტეთა დაწქე
ბითგ~ნ რ~ტლირათ არა რადა ვირ სცილავრ თსმ
ცა წარმართებოდერ ანს გამარძვებოდერ პატრ
ონთაზ~ა: გარნა თს რადმე უმნილარრ გ~ნდგომილ
ება ეგრეთცა რ~ცლირ ამირ თსირთა და ნატამალ
თა მიზეზითა უმნილარრ გასგზავნერ ლაღუარნი
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გსზანრ და მსნით წარმოვიდერ რსრიდა მირი
ლაღუარნი და ღექრილთა მიმართერ რამცცერ და მიე
გება ბოცო და ვინცა მირი იქ~ნერ მიმდგომნი: გ~რდ
ავლერ მთა და მივიდერ გეგსთრ და დარსერ ტაც
ტრა ზ~ა რამეტორაჭ
ã~ი ფაფადი დიდი და გ~ნრაკრთომელი კ~ცთა ცნო
ბირა და გონებირა ვინა ანს ვირთანფა მ
ორაქდრე. რაქდარრა დ~თიანრაჭ
m~ღინ თამარ მქოტ უ~ლურა ტტილირ~რა და მრმენელი
ამა საზრორა და სცცორა რ~უმირა გ~ნკსირდა
და პ~დ მირად ყსესლებირა ებრ ზენარა ღეწ
ევნარა და მოწქ~ლებარა: მერმე სბრშანა
ქ~თა ერთგ~ლთა მირთა ვინაცა ღემოკრბერ რპარ
ალარნი და დიდ~ბლნი ერეთით კაცეთით უართლ
ით რომცითით და რ~მცცით გ~ნკჳრვებ~ლთა ამარ
რამცცირათა წკადრერ და მოაცრენერ მ~თგნ არა
ნებირა დართსლობა. და ვით~რ ღეაძერერ სმ~თ
ოდ უმნილობა ამა რ~უმირა მჴეცებრ გ~ნმჴნდა
გ~ლი მ~თი ერთგ~ლობირათ~რ და თ~ვირა რაწამებელად და
დებირა პატრონთათ~რ ნათერავთათსირ თამარ ჴ~ლითა
რასტლოთა და რიტქ~თა ოურო ნეკტარითა მა
რთლიად იკითცევდა მიზეზრა მკსიდრთა მირთაგ~ნ:
ოდერ მე თ~ე პატრიაურა და ანტონი უსთათელ
რა რ~ლი იგი ოდენ დარყთა მ~რ ჟ~ა ერთგ~ლად ლ
იცთ იმერით ვ~ე რირცლთა დათცესამდე და რცვ
ათა ეპირკოზთა გზავნიდირ: ოდერ მე ღინას
რთა ვაზირთა ეძიბთა და მერტსმრეთა და მ~თ
გან ვერარ პირირ მპოვნელიჭ
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კ~დ ღეკრბა კრებსლი ფ~ირ მბრშოლთა. და იზრაცერ
ზრაცვა ბორ~ტირა და აფიფერ მაცვილები და წალები
და წარმოემ~რთნერ პ~ტრონრა უ~ე ღემორილრა ზ~ა. ნ
აცევარნი მთით მეტე რაგონებელით~რთ და გარდა
მოვიდერ მთათა ლიცთირათა ამორწქსიტერ და ა
აოჴრერ არენი უართლირ~ნი მოვიდერ ნაჩარმაგ
ევამდირ და გორამდირ და ნაცევართა დადიან
თა და ბედიანთა წინა შფომითა გარდაიარერ რ
კინირ ძ~ი და ყავიდერ ციცირ ძ~რრ და დაწვერ უალ
აუი ოშრჴე: და მსნ ღეიქარნერ ბოცოდა მერცნი
ვინცფაა იქსნერ მიმდგომნი მირნი: და გ~ნმგებელ
თა ერე ვ~რირა რ~უმირა ფ~ირა სკითცავად არა
ღეიღინერ რარძელირაგ~ნ ფ~ირათა არცა პატრონირა
ფ~ივ დაცსლირგ~ნ: რ~ლრა წტარვიდა ჴ~ლი რასტლო
და სშფოდა მკლ~ვი მ~დლიჭ რ~ გააგერ პ~ლ აფება
ძავაცეთირა თმოგვირა და აცალ უ~ლუირაჭ
±~d თრიალეთირა და რომცითირა: და ვინათგ~ნ უს
რდ ვაჩარრ იუით გარდგომოდავე ქ~ი რომცით
ით: ივანე ვარდანირ შე პატრონი გაგირა მააქ
პატრონი კაიწონირა. კაენი თსით ვარდანირ იქო
რც~ანი მირ უ~ქნირა აზნასრნი და აზნასრირ ღვილნი
თსინიერ ზაუარია ვარდანირ შირა იგი კ~ცი ერთგ~ლი
იქო და ჩაბსკი გ~მოცდილი: ამ~თ ქ~ლთავე აგარა
თა ღექრა გააგერ და მსნიდაფმა მ~თ: და ზემო უ
ართლირათა მქოთა კართა უალ~უირათა ერთად ღე
ქრა ინებერ: რადა იგი იქო მზე მზეთა და ნ~თლი
ნ~თლთა ტარიგი სმანკო მრგ~ვრი შ~ლირა ებრ მი
რირრა უ~რი მღვიდი დ~თირ ებრ გონ~ბითა მინდობილი
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ზენარა მირ გ~ნგებირა და რ~როებირა მუონებელი: ჭ
m~ღინ სბრშანა ამირ რპარალარრა გამრეკე
ლრა. ოთცთავე მჴ~რ გრშელთა და რც~ათა
თორელთა ზემოთა და უსემოთა წარვლა და
მიგებება წინა უ~ქანარა ძავაცეთირარა და მს
ნვე ცნობა შ~ლირა მ~თრა: და მივიდერ მტკსარრა
ზ~ა იგინიცა მსნვე მორრ~ლ იქ~ნერ და მიერთნენ
მერცნიცა ერთგლ~დ დადარყომილნი: და აუათ ერენი
მირრ~ლნი მტკსარრა ზ~ა და იგინი მსნით ჴიდრა ზ~ა
ღეიბნერჭ და ღეიუმნა ომი და რროლაჭ მ~რ დფერა რ
იფამე მანდა წქლირ ღსა ქოტამ~ნ გაწქარნა
და ვ~რ ღეფამდა ღეიქარნერდა ზრაცვა ქსერ ვ~დ
ვცედ~ვთ მჴეც უმნილობარა ამათ ლაღუართ
არა და რ~ არა გვაუსრ შ~ლი და ფონე ღებმირა
აწ მივრიდოთ რიმაგრირ კერშ და მსნით ფო
ნით რითმე ვეცადნეთ ფალატრა და შლევა
რა: გარნა რ~ი შლესარა და რიმჴნერა მირცემ
და თამარირ კერშ და იფსწიდა ფ~ი მირთვირ მ
ან ამცნო გ~ლრა თამარირ ლაღუართარა: რ~ა
დასქოვნელად ღებმა სქონ და დევნა წინა აფ
დგომთა მირთა გ~ნვლერ მტკსრირ ჴიდი და მ
იმართერ მთარა ტაშრად წოდებ~ლრა ფონედ

რიმაგრირა რაშებნელად: და ვერცაფა მსნ დაა
დგერ გარიდერ და ღეეწივნერ ველრა ნალირ~რა
და წქ~ლრა ცინგრირ~რა თმოგვრა და ერსღეთრ ღსა
მსნ ღეიუმნა ომი ვითა ცვდებოდა რყესლ~ბარა
იმერთა და ამერთა მოქმეთარა რ~ი კმა იქო შ
ველთაგ~ნცა გოლიათთა და ჩაბსკთა ომად:
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რ~ლთა ზ~ა მოვიდოდირ რიმწსავენი და მკსეთებე
ლნი ირ~რთანი მტეთებელნი ჴრმ~ლთ~ნი და მცე
თუებელნი ოროლთანი და გ~ნგრშობარა ღ~ა ომთა
რა მიეცა შლევა მოქმეთა თამარირათა: და გა
უცესლნი რ~ნი მე დარყერ რიუველეთა მ~თითა და
რ~ნი მე დაიპქრნერ და დაჴოცნერ და დაატქსევერ:
და ამათ არა რა ევნო არცა რიკ~დილითა არცა და
კოდითა თსინიერ ი~ერ რარგირირ შე დაკოდერ და ღე
მოიუცერ მციარ~ლითა პირითა და გ~ნათლებ~ლითა გ~ლ
ითა თ~ვირ სტლ~დ სდესნელ ქსნერ იგ~ნი რ~ლნიცა
გარდაიცვეწნერ ღეშინებირა და პატრონირა არა დაკლ
ებირათ~რჭ და მოვიდერ წ~ე ფ~ივ გვირგვინორნირა და
ჩ~ტდ მეტეთ მეტირაჭ დამიმცემელმ~ნ ძეროვნირა
მადლობირამ~ნ ნაცნა თ~რნი მოქმენი: პირითა ბრწქ
ინვალითა თ~ლითა ტკბილითა და გ~ლითა რ~ციერ
ითა: ვინაცა ცნერ ერე პ~ლ მაცარობლირა მო
რსლვითა რარგირ ვარდანირ შირათა ზრაცვა ქვ
ერ რ~ნი მქოტ იქ~ნერ მირ წ~ე ჩიაბერი მანდატსრთა
სცსცერი. წერნი და კაცნი დ~ბლნი და აზნასრნი თ~ა
დართვითა ქივყაქთათა. ღექრილთა უართლირა
ერირთავირა და უ~რთველთა დიდ~ბლთა წინა წქო
მითა დ~თ მეტირა რსანირათა დარცმა უართლრ მ
დგომთა რ~ლთა თ~ა მირთსლ იქ~ნერ ველნიმე
უართველნიცა და რიმრ~ვლე ქ~ირა კავკარიირა
და მთისლობირა: და ვითა აგრშნერ ამათ ა
მოწქსედა და გაუცევა მ~თ კერშოთა ზემო
თა ლაღუართა მრწრატლ იჴმერ ამათცა გა
უცევა და გარდავლა ლიცთა
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¸ემოუცესლთა და მოვიდერ წ~ე თამარირა წკადრერ
გ~ნრლვა რომცითით და მიმართება სრყთა და
გ~ნდგომილთა მეტობირა მირირათა დამორყილდა
უ~ე ღემორილი ჴ~ლმწიტე ღემეცნებ~ლი ფ~ირა წქ~ლობა
ასრ~ცცელობითა ვინა სწქოდეთ ერეცა რ~ლ
წქალობითა და მოცედვითა ფ~ირათა რივრცე ას
რაცცელი არრ და დიდ ტ~დ: რ~ კ~თილთა და რ~ციერთა
ნიღთა რიმრ~ვლითა აფვრებრ და შლევათა მინ
იჩებითა გ~ნმდიდრდებირ: ვ~რ იტქჳრ ბრშენთა ღ~რ
პლატონ: ვ~დ კ~თლი კ~თლთ~რ არრ კ~თლ. ვი
ნა იგივე კ~თლი ბორ~ტთათ~რ ბორ~ტ:ც~ აწ ჴამრ და სტრორფა მ~რდირ გაგონ~ბა ნათუსა
მთა და სვიწქებად და ცედვა ზენათა წქ~ლობათა
მონიჩებითა რ~ა მ~რდირ მოსკლებელ იქორ ყ~ნ ზ~ა
ერე ვითარნი წქალობანი და მოცვებანი ფ~ირ~ნი: ჭ

x~ ვინაცა ცნერ გ~ნდგომილთა ღერირცვა ფ~ირა მ~თ
ზ~ა თჳთ რ~ნი მე დამგდებელ იუმნნერ ციცეთა და რიმ
აგრეთა და სწინარერ რძ~ლირანიცა ვინათგან
თამარრ ზ~ა ერე ვ~რ რაუმე იკადრერ: რ~ნი მე მოვ
იდერ ქელ რაბელ მობმით: რ~ნი მე მკსლელ ეუმნ
ნერ თ~ვრა ბიშარა და ეგრეთ მოვიდერ და მსნ
ცა იუმნა ყსესლ~ბით გამარძვებაჭ და ღემოუც
ესლნი დადგერ ჩალარა აგარათარა მონადირე
დია მოცარ~ლნი: მწქალობელი ერთსლთა და რა
კსთართა თჳრთაჭ
¸ეიწქალა ზაუარია ვარდანირ შე და სბოშა
გაგი უსრდ ვაჩართა განშამდირ მრ~ვლითა რ
აკსთრითა და მრ~ვლითა რანაცევროთა უალ
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აუებით ციცეებითა და რ~ტლებითაჭ ღეიწქ~ლა
და სბოშა რარგირრ შერა ივანერ პ~ლდ მრაცსრთ
სცსცერობა ჴ~ლ ღ~ნასრი და რაპატიო კაენი და
კაიწონი გელაუსნითა და რცვითა მრ~ვლითა
რაცარძოთა უ~ლუთა ციცითა და უ~ქანითა: ღეიწ
ქალნერ და დალოცნერ რც~ანიცა მრ~ვლნი დ~ბლნიჭ
¸ეიუცერ და მიმართერ რაცლად მ~თდა ნაჩარმაგე
ვრ: და ლიცთ იმერთა დიდ~ბლთა ღეცოდებირა მ~თირა
ღენდობირა მოაძეთა ითცოვნერ ცცოვ~ლნი ც~ტნი და
თჳთ დტ~ლი რსრსდან მ~თ ღსა რაქოტლად და კ~ოზი
მანდატსრთ სცსცერი და რც~ანი ეპირკოპოზნი ღ~ა
სრით~რთ რ~ცელ დებ~ლით: ვინაცა გარდამოვი
დერ რსანნი დიდ~ბლნი და გარდამოიტანერ რსრი
მეტე ქოტილი: და მირცა დედოტ~ლმ~ნ რიმტკიცე ქ~თა მსნ
მქოტთა პ~ლ რსრირ სვნებელ~დ გაღვებირათჳრ
მერმე მირ ჟ~ირა ღეცოდებირათ~რ არცა ღენ~ნებირა
და გარდაჴდირა: და წარმოშფსანვითა დედოტლ
ირათა მოვიდერ ნაჩარმაგევად : ვინცა რსრმა
ითცოვა ივანე მირანდობელად: და წარვიდა მ~რვე
მირრა რსე სბედსრრა გზარაჭ და ღეიუმნა მღჳდ
ობა რიც~რლი და ერთობა რ~ლი არა ოდერ ვირ
სცილავრ: და რიტქჳრა ებრ რაწ~წტქლორა ერთბ
ამად შოვდერ ლომი და ჴარი. და იცარებდერ ვე
ტცი თიკანთა თ~ა და მგელი ცცსართა თ~ა. და
გ~ნდიდნა რ~ცელი თამარირი ქ~ა ზ~ა პირრა უ~ქანირ~რაჭ
dა ლ~ღურობდა დ~თ ბრშანებითა და გ~მორყევითა თ
ამარ რსე ალეურანდრეანითა და ემარძსებოდა
ქ~ლი ღეწევნითა ზეგარდამოთაჭ და ამარ ღიგან მიი
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ცვალა გამრეკელი ამირ რპარალარი ერე ქ~თა
იგლოვერ და დიდად დასმშიმდათ: და თმოგვირაგ~ნ
კიდე არა რა დააკლერ ღვილთა მირთაჭ
m~ღინ სბოშერ ამირ რპარალარობა ზაუარიარ მ
ჴარ გრშელრა შერა რარგირ ამირ რპარალა

რირარა. მძდომრა რომეცთა მეტირა ადგილრა პატ
რონრა ლორირ~რა მოსმატერ უ~ლუიცა რსრთავი
მოქმერა ფირრრა რპარპეტობირ~რაჭ და ჩია ბერრა
მანდატსრთა სცსცერრა მოსმატერ და სბოშერ
ჟინვანი უ~ლუი და ციცე მრ~ვლითა მთისლეთ
ითაჭ და ღეიწქალერ და დალოცერ ვარამირ შე
და სბოშერ თმოგვი და უვემოთ წირუვალელნი.
ზარ ტაიჩირ შენი გრიგოლირ შენი. ჩიაბერირ შენი
და მაცატლირ შენი და თ~ვნი კაცეთირ~ნი თორფაირ
შენიჭ და ღეიწქ~ლნერ თსითოესლნი თ~რითა წერითა
რ~ნი მე აცლად დალოცვითა. და რ~ნი მე მომატებითა: და
ეგრეთვე უ~რთველნი რომცითარნი თორელნი მე
რცნი და ტაოელნიჭ ვინაცა გსზან პ~ლვე წ~რმწქმ
ედელი თ~ვირა თ~რირა აწცა განდგა და გაიტანა ტა
ორ კარი ვაღლოვანი და რცვანი ციცენი მრ~ვლნი და
წარვიდა უ~ქანარა ღარმანირარა: მაღინ წარავლი
ნერ რარგირ თმოგველი და კაცა რამშივარი რც~ითა
აზნასრირ ღვილებითა რ~ლთა თ~ა იქო მეფვინეთ ს
ცსცერიცა რეტე ღვილად კლარძეთირა და ღავღეთი
რა: ც~ გავიდერ რა მთარა კოლირარა მოეგებნერ წინა
ტანარკენტელი ზაუარია და შინიელნი კალმაცლელნი
ქრმანი კარგნი პატრონირგ~ნ ღეწქალებ~ლნი: ღექრარ
ავე თ~ა ცნერ გსზანირ ღვილირა და ღაერმენირა ლ
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აღურითა მორვლა გსზანირ ცოლ ღვილირა წარ
არცმელად: და ციცეთა ღ~ა თსრუთა ღექენებაჭ დაფაცა
თს ლაღუარნი დიდნი იქსნერ და თორმეტირა დროღირა
პ~ტრონნი და ერენი მცირენი ა~დ რ~რბითა უ~რითა და
რიმ~რთლითა და რსჱ სშლეველითა თამარ ფ~ივ
დაცსლირათა ღებმა სქსერ და არა დაწრიდნერ რი
დიდერა და რიმრ~ვლერა მ~თრა რიმჴნითა და რიუველ
ითა მ~თითა და დიდი და შლ~რი ომი გარდაიჴადერ: და
ბოლოდ გააუცივნერ იგინი და ამორწქჳდნერ და გ
სზანირ დედა წსლნი ჴ~ლთ იპქრნერ და ღემოიუცერ მღჳ
დობით აფიფერ ციცენი და რიმ~გრენი და კ~დ აგნერ ამ
ავე რამეტორა და მოიწივნერ წ~ე თამარირა რ~ნ
მიწტინა ნ~თლი წქ~ლობირა და გარდაიჴადა მ~დლი კ~თ
ლად მოჩირვებირა და რიმჴნირა მ~თირათ~რ:eრე ვ~რრა წქ~ლობარა ღ~ა ფ~ირარა იღსჱბდა ერთი უ~ეა
ნეთა. გარნა წსცდერ და ისრვოდერ სნაქოტოებირ
ათ~რ თამარირა ა~დ ფ~ნ რ~ნ მოცედნა პ~ლ მანოერ და
აბრაწამრ: და მდედრცა ანნარ და ელირაბედრ არა
ქოვნა არცა აუა რ~ ღ~დ მცირედირა ჟ~მირა დაორრს
ლდა თამარ: და ცნერ რა ერე ქ~თა იწქერ ლიტანიო
ბით ვედრ~ბად ფ~თირა მ~რცვითა ლ~ცვითა და ცრემ
ლითა რ~ა მირცერ ფ~ნ ღვილი წსლი რ~ლი ერე იუმ
ნაცა. და იქ~ნერ რა დავანებ~ლ ტაბაჴმელარ მსნ ღვა
შე პირმღო ქ~ითრთ მრგავრი პაპირა და სწოდა
რ~ცელი აცოვნირა მამირა მირირა გ~ი: რ~ირათ~რცა ქსავ
ილი სკსდ~ვთა ნ~წილთა აფმოგსეცენა: ამარ ე
რე ვით~რრა მოცედვარა ღ~ა ფ~ირარა და პ~ლრა დარყომ
არა თამარირ~რა და აფმოღობარა შირარა რამცა თუმად
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ეგებოდა რ~ცე რიც~რლირა ანს მ~დლობირა ფ~ირა
ქ~თა მ~რ ერე თუსმად ღესშლებელ არრჭ
iც~რებდერ იღსებდერ და იმოთცვიდერ რ~მოთცერა ღ~ა ა
მირ რაწსთორარა: გ~ნმათავირსტლებელნი ტქსეთ~ნი.
ღემწირველნი ეკლერიათანი. მწირვებელნი მფდ~ლთნი.
და მიმცემელნი მონაზონთანი/ მოფსაწენი გლაც~კთ
ანი ერთბამად ადიდებდერ ფ~ა მწქობრნი ეპირკოპო
ზთანი და რამფრდელოთა კრებ~ლთანი და დარნი ღჳდ
თავე რამეტოთა რპათანი: და თჳთ დედოტალმ~ნ რ
სრსდან და გაზრდილმ~ნ მირმ~ნ მეტემ~ნ დ~თ: და დამან თ
ამარირმან და ქ~თა მქოტთა ამირ რამეტორათა მრგა
ვრად მოგვთარა იწქერ შფნობად და მინიჩებად ნიჩთა
სრიცცსთაჭ ც~ცნერ რა ერე ბერშენთა მეტეთა. და
რსლტანთა ათაბაგთა და ამირათა რპარრეთირ~თა
წ~რმოავლინერ ნიჩნი და გ~ნშნი კმა რ~ქოტ~ლნიჭ
dა ღ~დ წელიწდირა კ~დ დაორრსლდა და ღვა არსლი
ღემრგ~ვრებსლი თ~რი და სწოდერ რსრსდან: რ~ლირათ~რ
კ~დ სტრორი რიც~რლი ღეიუმნა ქ~თა ზ~ა: და სმეტერ გა
რდაემატა უ~ქანა ბედნიერობითა და ქ~ითა კ~თლთა
და გამარძსებითა ლაღუართათა რ~ლ არა ოდერ
უმნილ იქო ბაგრატონიანირაჭ
´~d ღემქრელთა ბედრა და რსერა ზ~ა ლაღარა რ~ი გ~ნმ
ანათლებელად რ~ტლირა ითარგმანებირ ატრართა
ენითა მიწმართერ ბარდავად დიდად და შველ~დ უა
ლაუად და ამომწქსიტერ არანი და გამოიფერ დიდ შ
ალითა ომითა პ~ლირა ნებროთირ შირა წაორ ღვი
ლირა ბარტორირ ბარტორირ მამსლი და აფივრნერ
ტქვითა და რ~ნძითა ასრ~ცცელითაჭ და ათავირს
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ტლნერ რამი ბევრი ტქსე დფეგრშელობირათ~რ თამა
რირა და შირა მირირათ~რ. და მსნით რა წარმოვიდერ არფ
არა ღეირსჱნერ არცაფათს თსე ერთ მრწრატლ
წარვიდერ და ილაღურერ აზრსმრ კარრა კარნს
უ~ლუირ~რა: და მსნ იქო რიმრ~ვლე ომთა და წქობა
შლ~რი და ცეთუება აბძართა რ~ლირა მეღველ~დ იქ~ნერ
რსრმანელი კარსლი რპერსლი. და ღიგნით რალ
დსცირ შე ნარრადინ და ორნი შენი მირნი ლაღუართა რი
მრ~ვლითა უსეითითა და ცცენორითა: და ცირკრირა
ბინდრა მირრსლთა და დაიწქერ ომი და ფამირა ბინდმ~ნ
გაქარნაჭ და ვ~რ გარდაჴდა ფამე იგი მოვიდერ ლ
აღუარნი და სთსალავითა და მისწდომელითა ა
ლატითა: ღიგნით მქოტნი ვ~ა მჴეცნი იფრჩენდერ კ
ბილთა მ~თთა და წსერთა იტცსრიდერ ცედვიდერ რა
ცოლთა და ღვილთა მ~თთა ტქსე უმნილთა და ძოგირა
და რემაებირა მ~თირა იავარ უმნილთა ერრე ცრემლო
დერ და გოდებით იტქოდერ. ვინა იუმნა ყ~ნ ზ~ა ერეოდენი
ღერირცვა: რ~ არა ოდერ გვიცილ~ვრ ყ~ნთა რანაცებთა:
ტომი უ~ეანეთაჭ და ვ~ა გ~ნთენდა ღეიუმნა ცემა ბს

კთა და დაბდაბთა და ზიემი უ~ლურა ღ~ა დაარკსნერ
და თცევა რირცლირა მ~თირა და განწირნერ თ~ვნი მ~თნი
გამოვიდერ ბჩეთა უ~ლუირათა და გააწქსერ რაზმი
უსეითთა და ცცენორნირა. და წარმოდგერ ბანთა და
ღს კართა ზ~ა ირრირ მრროლელნი და უვირ მტქო
რცებელნი: და ვ~რ იცილნა მეტემ~ნ დ~თ: რპათა მ~თ
თა გ~ლ მქარად გ~მორლვა მ~თი ითცოვერ რაჩსრვე
ლნი და აფრცდერ წსნეთა ზ~ა და აფიცსნერ ორო
ლნი: და აწა პ~ლრვე მირვლარა დარტეცერ რაცედ
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მეცირ ტეცირა და აფიცვნერ კარნი უ~ლუირ~ნი და არწ
ქსიდერ პ~ლ გამჴეცებსლნი იგი წარიუციერ წინა
და სრთიერთარ მორრვიდერ რიმრ~ვლირგ~ნ და ტენები
რა და რირცცჳლსელნი ცოლითა და ცადსმთა მ~თთაგ~ნ
რაკიცცელ და რანერწქსელ იუმნნერ მ~თ მ~რ: აგინ
ებდერ და ბარრობდერ მოწამედრ მ~ციუ~ლრა მ~თრა და
რძ~ლირ რდებარა მირრაჭ
m~ღინ ღემოიუცა მეტე დ~თ და ლაღუარნი მირნი მოვიდერ
მოცარ~ლნი უ~ქანადვე თ~რად მსნით შლევა ღემორი
ლნი წ~ე თამარირა ნ~თლ ბრწქინვალირა და შირა მირი
რა რაღოთ მთიებირა აფმობრწქინვებ~ლირაჭ
x~ მე მორიდმ~ნ განგრშობარა წქინობირამ~ნ მცონირ დაგდებად
ფსაწლთა და წქობათა და მარძსებათა სკანარკნ
ელთა სმძობერთა პ~ლირათა: აფიშრვირ ენა ყ~ი
რიტქ~ად და მოთცრობად ერე ვით~რთაჭ ოდერმე ჟ~ა
ერთრა გ~ნვიდერ ღექრილნი გელაუსნად და ყაიარ
ერ ცაყიანი და ყავიდერ უ~ქანარა ქარქრირირა და მი
სწიერ ბალქსნამდირ და მოარბერ ქ~ი არანი და ღ
ემოიარერ კ~რი განშირა და ღეიუმნა კ~რთა ზ~ა დიდი ღ
სფლი გაფანამცა გააუცივნერ და ღეიცსეწნერ უ
ალაუად და ქარქრით ღანუორამდირ ეუ~რი დფე ია
რერ და არა რ~ლი დფე გარდარრ~ლა თსმცა არა
მორწეოდერ ლაღუარნი და არა ღემობმოდერ და ქ~ლგ~ნ
შლევა ბრწქინვ~ლე აყსენერ და ღემოიუცერ ერ
რეთ და რიც~რლით და მოვიდერ წ~ე რიც~რლრა ქ~ირა რ~ტლირ~რაჭ
±~d ლორიდაფმან წარვიდერ ორნი შმანი რარგირირ შ
ენი ზაუარია ამირ რპარალარი და მრ~ცსრთ სც
სცერი ივანე მორბევად რაჴრირ პირირა: და მსნ
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ით წამორრსლ იქ~ნერ ლაღუარნი დვინელნი ბიძ
ნელნი და ამბერდელნი მეკობრობად და მზერად
უარავნირა. და ვ~რ ცნერ ამათ და ღეიქარნერ რაღ
სალობარა გზირ~რა და ეკსეთნერ სრთიერთარ და
სტრორ ომირა და მჴნედ ბრშოლირა. რაუებელ იქო
წამფებელი რ~ლირა რიტიცცე და უველობირა მ~თირა
გ~ნ: აფვრებელი და რ~ცელოვანნი მოვიდერ წ~ე
დ~თ რსე ამაფლებ~ლირა და თამარ ფ~თივ დამქარებ~ლირა:aმირა ღ~დ წკადრა კაენირა პატრონმ~ნ ივანე მრაცს

რთ სცსცერმ~ნ დ~თრ და აწვია ლაღურობად შ
ლით ღერამართებელრა რ~ცელოვნირა და დიდირა გელ
აუსნირა მორარბეველად: და რპარრი ბაზირირა
და გორალასუირაჭ
m~ღინ გაწქვა მოქმე დფითი დფე აფმატებ~ლი და წა
რმართებ~ლი ომთა და ლაღურობათა ღ~ა: და ვ~ა
მიიწივნერდა დაერცნერ აფიფერ ტქსირა ძოგირა
აულემირა ზროცირა და ცცსრირა რიმრ~ვლე ღემ
რგ~ვრებსლი ზფ~ირ უსიღირა: და რადაცა ვინ ლა
ღუარნი და მეღსელნი თავ თავირ დედაწსლირანი
გარდეკიდნერ. გააუცივნერ ამორწქსიდნერ და და
ჴოცნერ: ვინაცა რპარრი ბაზრირა არა რად ღემრ
აცცველთა. რსლტნირა მოედანრა ღ~ა იწქერ რიცა
რ~ლად და არპარეზობად: რ~ლ ერეცა არა ოდერ ვი
რგ~ნ უმნილ~რრ არცა რმენილ~რრჭ
x~ კ~დ არა მრ~ვლირა ჟ~ირა ოდერმე იგივე რსე სბედს
რი რსრი ამირ რ~მოთცირგ~ნ ეურორია უმნილი კაე
ნირაებრ მკსლელი არა შმირა ა~დ თ~ვირა თ~რირა
ვერცაფა ნაიდრა ფირრ იუმნა ქოტად რ~ მოიღ~ლა
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რამესტორა უ~ლუირაგანცა კორტანტინეპოლირ ქოტ
ირაგ~ნ და მსნითცა ეურორია უმნერ მივიდა ათა
ბაგირა და მირგ~ნ აიფო არანირა უ~ქანირა რამქოტი
ღემრგავრებ~ლი სბედობირა თ~რირა მსნიდაფმან ღეი
ქარა ლაღუარი განშირა და არანირა. და მოვი
და უ~ქანარა კამბეყირარა. და ღიგნით მინდორი მოა
რბიერ და აფიფო რიმრ~ვლე ტქსირა და ნატქსენავი
რაჭ მ~ღინ ცორნაბსძირა ბატონმ~ნ რაფირ მაცატლ
ირ შემ~ნ ცნა ერე: და ღეიქარა მცირედითა ლაღური
თა და რამითა ღვილითა წამებად და დადებად თ~ვირა
თ~რირა გ~ნემზადა და მიეწია და არა თს ორნი ერთ
ირათ~რ ლაღურობდერ და ოცნი ორთათვირ გარნა მ
ანვე რიმართლემან თამარირამ~ნ დარცა რირც~ა ფ~ირა
სცილ~ვი და ვ~ა გედეონირგ~ნ გარმიერ მცირედითა მ
რ~ვლთა ეწივნერ და გააუცივნერ ყამოქარნერ და
დაჴოცნერ: ვინა რსე სბედო რსრი შლით რამე
გ~ნრომილი გარდაიცსეწა ორითა მონითა:x~ ერეცა სწქებ~ლ იქ~ვნ თუ~ნ ქ~თა მრმენელთაგ~ნ და
ფაცათს რამიროდ გაჩრით მჴეც უმნილთა მჴეცებრ
აყსენერ სლმობელობა: გარნა იცილეთ თს
ვ~რ რატსრტო და ანდამატებრივ მომზიდველობა
აუსნდა მჴეცთა გსლებირა: ოდერ მე ღარვაღერ
ლომირ ბოკვერი გამოეგზავნა მ~თ მ~რ გაზრდი
ლი. და ერთენ დიდი და რაზარელი ღეიუმნა რ~ლ ა
რცა ველსრი და არცა ღინასრი არვადაც არა
ვირ არმიერ ერე რჟ~რ დარბაზრ მოიქსანიან ერე
თი აუსნდირ რსრვილი და ტრტიალება თამარ
მ ფ~თივ განათლებ~ლირა რ~ლ მრყობლითა ძაჩსითა
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მიმოდაუცესლებამ~ნ კ~ცთა კიდებირამ~ნ ვერ დაიმჩირ
ირ ვ~ე თავი სბეთა ღ~ა არა ღთასდვირ და ლოღნიდირ.
ვ~ა შსელ ოდერმე მოწ~მეთა მეტატრარები მოგვით
ცრობრჭ და ოდერ მე შლით დაიმჩირიან და შლით და
მაგრდიან მ~ღინ წქ~რორ მრგ~ვრნი ცრემლნი გარდამორთც
ინირ თ~ლთაგ~ნ რ~ნი დაალტობდერ მიწარაჭ
aმა ერე ვ~რრა მშლეველობარა მტერთარა დამჴო
ბარა სრყთარა და მჴეცთა მომდოვრებარა ცედვიდერ
რა ქ~ნი გ~ნირმა ზარი და ღიღი ქ~თა კიდეთა აფმორა
ვალით და დარავალით ყრდილოთ და რამცრით: და ქ~ნი
მორყილობდერ და შფსნითა მრ~ვლითა მოიკითციანჭ
aმარ ჟ~ა ღ~ა მოიკლა ქიზარრლან ათაბაგი აწ გარს
ლტნებ~ლი მოლიდთა მ~რ და დარყერ რამნი ღვილნი
ტალავანდირნი მპქრობელად ქ~ირა რპარრეთირა:
რ~ლრა მ~მირა და ბიშირაგ~ნ გაწქოტოდერ უ~ქანანი ერრ
ეთ: სცსცერრა ცსტლს ინანყირ: ერაქით ცვარა
რნამდირ და ბაბილონამდირჭ და ღედეგრა ამირ ბსბა
უარ აიდარბადაგანი რომცითამდირჭ და სმცორორრა
ამირ მირმან არანი გსრგანირ ზფსით ვ~ე გელა
უსნირა ზფსადმდე ამარ ღ~ა ვ~რ არრ წერი მრ~ვლ
მთ~ვრობირა ღეიუმნა ღსრი და ჴდომა მ~თ ღ~რ: რშლ
ია სღსალერმ~ნ ამირ ბსბაუარ და იოტა სტრო
რი შმა და დაძდა ათაბაგად: და სმცრორი შმა ა
მირ მირმ~ნ არანიდაფმან ღარვაღერ ღეერიშა: და
თსით ღარვაღერ და მ~რ ბალსქან კართა ზ~ა დაე
რცა და გააუცივნერ და თსით დარყა გადიდებ~ლი
და გალაფებ~ლი ჟ~მადმდე ც~ ვინათგ~ნ სფონო იუმნნ
ერ ღარვანღიანნი და ამირ მირან: რ~ მ~რ ჟ~ა ღერირცვაცა
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მოიწია რაცლრა ზ~ა ღარვ~ნირარა რ~ი ღეაშრწ~ნვ~ბრ
უ~ქანარა და ღეცებით აკმოლებრ მთათა ღერქევით
ღეარქივნა და დარცნა ზფსდენი და ციცენი ღამარირ~ნი
და სყინო იუმნნერ ქ~ნი მ~რ ღ~ა მქოტნი რ~ლრა ღ~ა წა
რწქმდერ ღარვანღერ ცოლი და ღვილნი და ერერა ერ
მა და იცილერ მოიწია სზომო გლოვა და მწსც~რე
ბა მ~თ ზ~ა რ~ იტქებდერ თ~ვრა და ირცმიდერ ნაცარრა
რ~ არა რადათ იქო რრ~ბა ჴრნირა მ~თირა გარნა მც
ოლო ოდენ ფ~ი და მირგანვე პ~ტივ ცემ~ლი და განდიდებ
სლი: დ~თ და თამარ: და წარმოავლინნერ მ~ციულ
ნი ღემორაცვეწელად შფსნითა სრიცცვითა თ~ლი
თა და მარგალიტითა ტარ დასდებელითა: და ია
ძნერ ღველარა და მოაცრენებდერ ამარ ვინათგან
შ~ლი აუ~რ ჴ~ლ მწიტობარა თუ~ნრა და რიბრშნით გ~ნ
გებარა თუ~ნრა მორყილებრ ქ~ი რსერა ალეურანდ
რიანრა თუ~ნ თამარ ფ~თივ გ~ნბრშნობილირ~რა: და
რიმჴნერა და რიუველერა თუ~ნ დ~თიანრა და სებ
რობარა ლაღუართა თუ~ნთარა აფება ქ~ირა რპა
რრეთირა: მაღა მოგსეცით არსლი ნ~თლი და ბრწ
ქინვ~ლება ღარავანდედობირა თუ~ნირა: და დარვით
დედოტლად და პატრონად ქ~ირა რპარრეთირაჭ

m~ღინ არ მაფირრებელმ~ნ რიშობირამ~ნ მ~თირამ~ნ სბშა
ნერ იმედი ღველირა და ჴ~ლირ ღეწევნირაჭ მ~რვე
ჟ~ა გარცერ ბრშანება და წარავლინერ ღიკრი
კნი და მალე მრრბოლნი წვევად და ჴმობდა
რპათა იმერთა და ამერთა რ~ მ~რ ჟ~ა შმაცა ქ
ივყაქთა მეტირა რევინძი რავალთი აუა იქო
რამრაცსრად დიდითა ლაღურითა: ღეიქარნერ და
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დადგერ დაროთა ღ~ა რ~ლირა რიმრ~ვლითა აფივრნ
ერ. მტკსრირ პირი ალგეთირ პირი კაცირ პირი და
უსრდ ვაჩრირ პირი. ერე ოთცნივე მდინარენი ტტი
ლირით ქარაფაძამდირ მაღინ მოვიდა ამირ მირ
ან ტალავანდირ ღვილი და აფრართან ღარვა
ნღე: ქ~ირა არანირა დიდ~ბლითა და წალამითა:
დადგერ ჴ~ლმწიტენი რსე რრ~ლნი და ფ~თივ აფმო
ბრწქინვებ~ლნი ჩალარა აგარათარა პ~ტივი რც
ერ და აფსთუსერ აფრრ~ლება ნებირა მ~თირა აწს
იერ და მოიქვანერ დიდითა პ~ტივითა და ზარითაჭ
და დედოტ~ლიცა რსრსდან: აუა რამცა რაცე ღ
ემოიფებოდა ანს ვირმანცა გონებამ~ნ და ე
ნამ~ნ აფმოთუსა უებანი ზართა და დ~ბირანი:
კარავთა და რარა ტარდაგთა კოღკთა და ტი
ლოპატთანი მოკაზმსლობანი და ღემკობილო
ბანი ბერელი ელებრი: ანს როლომონიანებრი
ტაშრირა ფ~ირა რ~ლრა ღ~ა იცილვებოდა აუაცა მ
რგავრი როლომონირი და სმეტერ როლომონირი რიბ
რშნითა და ფ~ირ მრ~ცსრ~ბითა და ღსენიერ~ბითა
სმრგ~ვროთა რ~ლრა მოერთ~ლო რსრნელება
და ღსჱბა რ~მოთცირა. და მოეტსტკრა ვარდ
ბსკობა ქსავილ მცენარეობა არტლატო ნარგირ
ოვნობა ივლიორ ველირ ნამორყები: ანს ვირნი
მცა უება მიცდომოდა დ~თირ მოქმირა პ~ლთა გო
ლიათთა მრგავრირა ბაფათარირი და თარჴანირი
მრგ~ვრი ეტრემიანირი: და დიდ~ბლთა ბსმბერეზთა
მოქმეთა ამირ რამეტორათაჭ და ღეიქარნერ ზარ
ითა გონ~ბირა ზარ გარაჴდელითა:1-28 სტრ., 216v
და ღეიუმნა დარბაზობა და დარცდერ ტაცტრა ზ~ა ო
უროჩედილთა თსით თამარ და დ~თ და შე მ~თი
გ~ი მადიდებელნი და მარაცელებელნი ქ~თა ღარა
ვანდედთა მპქრობელობირ~ნი პ~ლდ რა გ~მოვ
იდერ ტტილირით უალაუით მიეგებნერ წინა ოვ
რნი და ქივყაქნი შსელნი და აცალნი: ღ~დ ამირა წ
ერნი და კაცნი და ღ~დ უ~რთველნი: და კ~დ მერცნი
და თორელნი ღავღ კლარძ ტაოელითსრთ : ღ~დ
რომცითარნი: და კ~დ ატცაზნი და რსან მეგრელ
გსრიელნი. თ~ა რაჩა თაკსერ მარგსელითსრთჭ
და თსით კარვირა კარრა ჴ~ლირ სტ~ლნი და ღი
ნასრნიჭ ც~ ვინათგან ღინასრი და თ~რი იქო ღარ
ვანღა პ~ლდ ღემოვიდა იგი და თქ~ნირცა და მო
იკითცერ წერირა ებრ და დარსერ თსირრა ადგილ
რა: და ღ~დ მირრა მოვიდა ამირ მირან მამსლ~დ შ

მირ წსლი რლტანირა და ღვილი ტალავანდირი და
დედა მირი იქო არსლი ინანძანირი ცსარარნირ [.......]
ბატონირა და აწ ცოლი იქო ტსფრილ რსლტნირა და მო
იქვანერ პ~ტივითა და ზარითა მოიკითცერ და დარსჱ
რ პ~ტივით და ღეიტკბერ ვ~ა ღვილი მოქმე კ~რგი
და ღერაცედავ რაქ~რელი და მოარცნერ დ~ბლნი ზოგნი
რლტანთა და ზრდილნი ზოგნი ელ~დ გსზირნი და ზოგნი ღვილთა მ~თთანი ათაქ
სანნერ და მოიკითცნერ ღერატქსირითა პ~ტივითა და ღეეუნა
რიც~რლი გ~ლრა მ~თრა მისთცრობ~ლი და მ~თ უმნა
თა ტიცით დაამტკიცერ დაიტქ~დერ ვ~დ არა ოდერ ნაცსლა კ~ცთა თ~ლირა
გ~ნ და არცა წაგვიკითცავრ შველთა წერილთა ღიგან
გინა აცალთა რ~ცე თამარირი და მრგ~ვრი უცევა
ქოტირა მირირა და მოეწონა თსით მეტე დ~ვთ და
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დ~ბლნი და მოქმენი მ~თნიჭ და იტქოდერ რიც~რლით და გლ დაძერებით
გავიმაგრნეთ გ~ლნი ყ~ი და აფვიშარცოთ
მწსც~რება რ~ თ~ლთგ~ნ ყ~ნთა ჩ~ტდ შ~ლ სც ჴრნა ყ~ნი
და კ~დ გება მ~მსლადვე ყ~ნდა მ~ღინ ითცოერ პს
რი და ღ~დ პსრობირა დაიდვერ ნადიმი რიკეთე და რიტს
რტე გ~მოსთუმელი იქო რიც~რლი და ზმა მგორანთა
და მოღაითთა გ~ნფამცა დამორნა შჳრ ტარითა ღემორილ
ებითა ორნივე და ლაღუ~რნი მ~თნიჭ და დაქსერ მსნ
მრგეტრი ერთი და წუონდათ დფე ქ~ლ რიც~რლი და
მ~თგ~ნ შფნობა და ამ~თგან ბრშანება ნადირობა და ბსრ
თობა რ~ლირათ~რცა ითუმოდა უება ამირ ამირ~ნირი და
დ~ბლთა და სლამთა მირთა ვითა ერ~ქრა და
ადარიბადაგანრ და ერანრ მათებრნი მობსრთალ
ნი არ დარყომილნ სბრშანა მეტემ~ნ ამირ რპარა
ლარრა მირრა ზაუარიარ და მრ~ცსრთ სცსცერა ი~ერ
და ერეთირა ერირთ~ვრა გრიგოლრა და რცსათა მოქ
მეთა და ყავიდერ მოედანრაჭ
dა მსნით ყამოვიდა ამირ მირმან მირითა დ~ბლითა მონი
თა და თჳთ თამარ რაჩსრეტლად პირითა მით ბრწქინვ
ალითა ნ~თლ მეტინითაჭ და ირ~ლმნი დაძერებ~ლნი მე
ცნიერებირანი და მშლე მგონებელნი მრწრატლ იშლივ
ნერ. დ~თ მეტირა და მირთა მოქმეთაგ~ნ და ღეიუცერ შლ
ესლნი და დამჩმსნებსლნი ამირა რიც~რლრა და ღსბ
რა ღ~ა ეკაზმოდერ და ემზადებოდერ დამრკსნელნი ღს
ფლირანი და მოვიდერ და აცნობერ ათაბაგირა ნაცჩე
ვანი დ~თმ~ნ ქ~ირა რპარრეთირა ღექრითა მქოლირა
არიანრ მორსლი რ~ი წარმოეგზავნა ცალიტარ
დროღა მირი და ლაღუ~რნი რ~ილრთ~რ ზ~ა იქო ოურო ათ~რირ
1-28 სტრ., 217v
ცალიტსრირა მაღ~ნ ღეკრბერ თამარრ წ~ე ქ~ნი ვაზირნი
და რპანი თჳთ ღარვანღა მიმრკსნელთა მიმართებირ
ათა სქოვნელ ქვერ დფენი ქ~თავე თჳთესლ~დ
თემთა და თჳთ ღარვანღე და ამირ მირმან წ~ე ითც~ვერ
რიტქ~ა მდაბლირა და გამარძსებ~ლირა მშლევირა და
წარმართებ~ლირა პირირა მირგ~ნ რჳნირა და წ~რემართა
დ~ვით წარმშფსანელი შელირა ცც~რბირა და ღემქრე

ლი დროღირა რჳან~დ მოჴმარებ~ლირა ბაგრატოანსრ
ირა და სტრორფა გორგარლიანსრირა წარრრს
ლთა დაიბანაკერ წქ~ლრა ზ~ა ელეკეცირარა და მსნით
აქრილნი მოვიდერ რ~ცლრა ღანუორირარა თსერა ივნირრა
დფერა ცსთღაბ~თრა რ~ი გ~ნთენდებოდა პარარკევად
რ~ლრა ღ~ა უ~მნ ფ~ნ ყ~ნმ~ნ ღემსრრა შლ~რება მჴდომი
რა და დათრგსნა ორთ~ვი იგი ვეღ~პი ვ~ა ცნა მე
ტემ~ნ და რპათა მირთა ღარვაღ და ამირ მირან ლა
ღუართა მ~თთა პ~დ პ~ლდ მციარ~ლ თა და მმადლობელთა ფ~ირ
ათა აცლორ პოვნირათ~რ მტერირა მ~თირა დაეცა გ~ნკჳ
რვება თს ვ~ რ დამგდებმ~ნ გ~ნშირა და არნირა ჩალა
თა მთათა და მაგართარა აწჴედა რატარველ
და რირცცჳლ ღესმართებია ომად მოგებვად წინა გ
არნა ერე რამე გ~მორყევითა და გ~ნზრ~ცვითა მო
რრ~ლ იქ~ნერ ად გილრა მ~რ პ~დ იმედითა რიმრ~ვლე ასრ
აცცელობირათა მერმე ჴევირა და რიმ~გრირა ღეზფსდვ
ილობითა მაღ~ნ აფიჩსრა და ღეიჩსრა მეტე ღეძდა ზერდა
გრა რ~ლ რ~ცელ გ~ნთუმსლობირათ~რ ექიდა ვაცტანგ ცაყ
ენელირაგ~ნ მბოშებელრა ციცირა და რ~ტლირ~რა რ~ლ არ~ნ
ჩარმ~ნი ამირ მოქმე ალგ~თირა წოროლთამ~ნ ღეირტქა
მღჳლდ კაპარჩი მორიმაცორ სცთომელმ~ნ მრროლელ
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მან და ვ~რ გ~ნრწავლილმ~ნ კენტავრორირგ~ნ და მ~რ ჟ~ა მწი
გნობართა სცსცერი ანტონიცა წ~ე იქო კ~ცი ღერა
ცედავითაცა ჩაბსკი და გსარტომად მ~რ სბრშანა წარ
შფსანვა შელირა ცც~რბირა რ~ლრრ რკიპტრა და ძაჩსრ
მეტეთა გ~ნმამჴნობ~ლნი სრთიერთარრირ~ნი მომგონებელნი
უ~რ მ~თირათ~რ ვნებათანი აფეცილველნი ფ~ირა და მითვ
ალსლნი და მირდა ღევრდომითა თქ~ნირ მცემელნი
ღემვედრნი რ~ლთა და რცესლთანი მოაჴრენებდერ ერთი
ერთირა რიმჴნერა მარძსებსლობარა პაპათა და
მ~მათარა თს ვ~რ შსჱლ ოდერ მე წ~ე დ~თირა ოცდაათ
ღვიდმეტნი გმირნი მბრშოლობდერ და მშლეობდერ სცცო
თერლთა და ვ~რ რპანი ვაცტანგირნი წ~ე ვაცტანგირ და ვ~რ
აცლირა დ~თირნი წქ~ლბთა დ~თირთა იჱ~ლემრ ერთობდერ
აწ ღვილირა მირ თამარირნი რ~ი დ~თ წ~წქსელითანი ოთც
მეოცრა ერთობრ ღვილად ცც~ბლდჭ
dა მეტქსელნი რპარპეტნი რპათანი თს იგი ვინმე მაღ~ნ მშ
ებარნი რ~ცელთანი და დამდებნი თ~ვირ~ნი ირტორიირ უებ
ირ~ნი ღერცმათარა აწ ყ~ნცა სრწროთ და გ~რდავრტა
ცოთ უება მაუებელთა და ღემრცმელთა დავაშვე
ლნეთ და დავარცცჳნეთ წ~მთა მ~თთა და მოვიგონნ
ეთ ვიეთნიმე რძ~ლირა და უ~რ კსალთა ღედგომილო
ბირათ~რ თ~ვირ მრცმელნი ლანშსთა და ტატ~თა კა
ტატელთანი და ვინმე გმირნი გოლიათნი რ~ცელირ მ
შებრობირათ~რ არა მრიდნი რიკ~დილირ~ნი და ვინმე მ
იძნსრნი და მნ~თობთა მ~თთა მოგონებითა ქ~დ სწქა
ლოდ მუნელნი ჴ~რცთა და რ~ლირ~ნი აწა ყ~ნცა ჴ~ლნი
ჴრმლად და რ~ლი ფმრთად მ~ღინ წკრერ რპერ მს
რთა და რცერ ზარი დააწქსერ რაზმი წერირაებრ მი
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სწია წსერმ~ნ რაზმირამ~ნ მარძსჱნითმ~ნ და მარ
ცცენითმ~ნ და წ~რემარ თნერ წავიდერ რ~ცლრა ღა
ნუორირარა გარდაეცნერ ზ~ა და გ~ნქო რაზმი მიმა
ცლლებელმ~ნ უალაუირამ~ნ და ომთამ~ნ თსით მეტე ზრაზ
მითა დამგდებელი მარძ~ნით ღ~ნუორრა მორწრატე ი
უმნა გ~ნრლვად წქლირა ღ~ნუორირ~რა კერშორა და სმ
ცირერ რაზმირ~რა კართა ზ~ა და ჴიდთა ღეიუმნა ომი და
რროლა შნელრა და რაჩირორა გზარა რიმჴნითა ჴ~ლ
ქვერ ჴრნად გ~ნვიდერ პირრა ირლემთა რაზმირ~რა რ~ლ
რა ზარი სზარო წმრი სამარო ნებირგ~ნ თ~ლთა
მცედველობირაგ~ნ ღეიუმნა ომი და კსჱთება არათს რრ
სლ~ბით წ~რმოფსრითა რაზმირათა გარნა
წინა მრრბოლთა გარნა მწა ქივყაქთა ენითა
ჩალაღ და დარნაჩ~ტდა ეწოდებირ და გაგრშელდა
ომი გზირა რიგრშირგ~ნ ვინათგ~ნ მეტე და რაზმნი მირნი
მიზეზითა ბ~ფთა და კაპანთათა დაქოვნებ~ლ იქ~ნერ
და მოსკლერ ცცენი ზაუარიარ ვარამირ შერა და დასკ
ოდნერ რც~ათა მრ~ვლთა დ~ბლთა მაღ~ნ ცნერ მჴარ გ
რშელთა შეთა რარგირირთა. ზაუარია ამირ რპარ
ალარმ~ნ და ი~ე მრ~ცსრთ სცსცერმ~ნ წარმომართერ
ვ~ა ვეტცთა ტრთორანთა და მოერწრნერ კნინრა
დაჩირებირაგ~ნ სკსრიდებ~ლთა და მომცმდველთა იცი
ლერ მიაცლებოდა მეტე და მირი რაზმი დროღა იგი გო
რგარლიანი რ~ი რინდეთრ ღერლვითგ~ნ მორპეტაკდებოდა
ქ~დცა პ~ტივირ მცემელ ეუმნებოდა ზენა იგი გ~ნგება
და მ~თ პ~ლ მორრ~ლთა წაცეთუნერ ნაცევარნი ლაღ
უართა და რაზმნი ვ~ე მეტირა მორლვამდი გამაგ
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iცილერ მეტე დაეცა რირც~ა ფ~ირა სცილ~ვი და ჴრმლ
ები და წოროლები მეტირა რაზმთა მირთა მრრველი
და აწა მირრსლ მ~თ და გააუციერ ათვნერ ირარნი რი
რცლითა და ჴრმალნი ჩამდერ ჴ~რცთა მტერთა მ~თ
თ~რა და მეტე იუცეოდა მრგ~ვრად ალილუირრა და მის
წია მდევარმ~ნ ერთკერშომან გ~ნშირ ღ~ლთმდი ერთ
კერშომ~ნ მთამდი გელაუსნირა არა თს წარმუცე
ველი ერთი ათართა და ორი ბევრთა იცილვებო
დერ ა~დ ღემომუცეველნი ერთი და ერთი ბევრთა ტქსე
უმნელად ჴ~ლ მწიტეთა დ~ბლთა და აზნასრთა გარ
ნა ათაბაგი მიაცლა გ~ნერა ერთითა მონითა და პ
ოვნერ უ~ლუნი რ~მნი ვითა არრ წერი რარკინოზთა
ლაღუართა ღ~გნ უონება უ~ლუთა და რიმდიდრეთა
ერთი ათაბაგირა ათაბაგირ შირა ბეღუენ უსჱლი
რა ერთი რ~თმ ზეზდინირ შირა რ~ირა მ~მირა რისცსირა რ~ცე
ლი რპარრეთრ არეთი ითუმოდა ეტემ თ თსლერი და წა
ვლერ და როღაცა ც~ლიტარგ~ნ ფაზოდ წარმოგზავნი
ლი მ~დლიანითა და ჩ~ტითა პირითა კ~ცლი ერე ვ~რითა
ვ~რი აყსჱნერ აწ რ~უმირა გამარძსებსლება მიმჴ
ედრობითაფა რამე დევნირგ~ნ ღემოიუცა მეტე და მიეგ
ება წინა ანტონი ვაზირი ჴ~ლ გაპქრობით მადიდებე
ლი ფ~ირა და თჳთ ავრილი ზარითა რაჩსრჩლითა
ათაბაგირათა რ~ნ რიდობითა მონაზონობირათა არა
იჴადა მაცვილი და მირრსლმ~ნ ორითა ქრმითა ღემოა

უცია რამარი ძორი და აულემი მ~ღინ მოვიდერ მ~დიდებ
ელნი რპანი და რპარალარნი და რპარპეტნი თვით
ღარვღე და ამირ მირმ~ნ პირითა მციარ~ლითა გარდამ
ოჴდერ თქ~ნირ რცერ დალოცერ და უება ღეარცერ ბსმბერაზთა მირთა:1-28 სტრ., 219v
და მარ ფამერა დაიბანაკერ რადგომრა მ~თრა რ~ი გსღ
ინ მნაცველთაგ~ნ აფარ იცნობებოდა მ~თ წილ
აფმართნერ ეკლერიანი და მქივანთა წილ წკრ
ერ შელრა და ნაცვლად მსქრთა იცილვებოდა
ფ~ფდება მფდელთა ადონაირადმი ო~ ი რაბაოთ შ~ლ
თარა ვ~ა გ~ნთენდა მოვიდერ აფება ღანუორირა
და წინა მოეგება ვედრ~ბით გ~ნძელთა ღანუს
რელნი და მოართსნერ კლიტენი და ამფებელნნ უ~ლუ
ირამ~ნ და ქ~თა მირთა მიმდგომთა უ~ლუთა და ციცეთამ~ნ
ითაქვანა ამირ მირმ~ნ და სბოშნა მ~რ თჳთ გა
ემართა განშარ და მივიდა რიაცლოერა უ~ლაუირათა
გ~მოეგებნერ დ~ბლნი და დიდ ვაჩარნი ქადი და მექმლნი
დავრდომით მიწა უნით თქ~ნირმცემელთა ღეარცერ
დ~თ მეტერა და ცრემლით მოუენეთა ღეავედრნერ თ~ვ
ნი და ღვილნი განაცსნერ კ~რნი უ~ლუირ~ნი და მისტენდერ
რტავრარა კართა რრ~მდი რსლტინირა და გარდარცმი
დერ თ~ვრა ოურორა და ვეცცლრა და რამ~რა და დრ
აწკანრა და ვ~ა ღევიდა რრადა და დაძდა ტაც
ტრა რსლტნირ~რა ღეიუმნა დარბაზობა და დარცნერ ამირ
მრმ~ნ და ღარვღე თჳთესლი თ~რრა ადგილრა ეგრე
თვე ვაზირნი მანდატსრთ სცსცერი და ამირრ
პარალარი და ღემდგომნი წერირა ებრ აუსნდა
წერი ძდომირა და დგომირა რსერა მაღინდელი ზარი და
ზეიმი ვირმანმცა ენამ~ნ ენამ~ნ გამოთუსა ანსმცა
ვირი გონ~ბა მირწსთა მეტობირა და რსლტნ
ობირა ერთად მუნელობარა ათაბაგირ შირა და ღ
~რვაღერ ქმად ქოლარა ქ~ირა მსრსლმანობირა ტქსე
უნარ ღ~ა და რ~ლნი დარყომილ იქ~ნერ მორლვარა და რა
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მიწოდ თაქ~ნებარა ღ~ა ღეიუმნა პსრობა და ნადიმობა
ღერატქჳრი ჟ~მთა და მირ დფირა წარმოგზ~ვნერ მაცა
რობლად მანდატსრთ სცსცერი ჩიაბერი და მოვიდა
ტაბა ჴმელარა და წკადრა თამ~რრ რ~უმე აფრავრე
რიც~რლითა გ~მოსთუმელითაჭ
x~ აფსზავებელითა და წქნარითა ტკბილითა რ~ლითა
და ლმობიერითა გ~ლითა ღეწირერ ფ~ირა მ~რთ მ~დლი
და უება ძეროვანი და უ~ლურ რ~ლირ გ~მომრყევე
ლნი მივიდერ რრარა და მოვიდა მეტე და მირ წ~ე ლ~ღ
უარნი რ~ვრენი წქ~ლობითა ფ~თირათა რ~ცელითა მისწ
დომელითა და რ~რგებელითა გ~მოსთუმელითა მოიფ
ერ ნიჩი არმ~ფანი და მოართვერ თამარრ მეტერა მირთა
ლაღუართა განძით მოფებ~ლი და განში ასრა
ცცელი კ~ცი ჴ~ლ მწიტე აზნ~თა მონამდირ თორმეტი ა
თარი ავაზა ორმოცი ცცენი ოცი ათარი ძორი ღვიდი
ათარი აულემი თცსთმეტი ათარი დროღა რცვათა
რიმრ~ვლეთა რაჩსრჩლეთა ოუროთა და ლართა

ვინმცა იუმნა ამარირა ღეწქობა რ~ირთრ დროღა იგი
ც~ლიტრა რ~ი იქო ღალვა აცალ ციცელმ~ნ წარგზ~ვნა
ერე მონარტერრა დიდრა წ~ე ცაცსლირა ფ~ირ მღ~ბლირ~რა
მრგ~ვრად მ~მირ პაპირა მ~თირა მ~ღინ მ~რ წარეგზ~ვნა
მოშრცვილი უედირაგ~ნ დორბეზე რადაქაირ შირა ჟ~ა
დიდგორთა გაუცევირათა მ~ნიაკი ოურორა ღემკსლი
თ~ლებითა შჳრ ტარირათა მიზეზად შფსნირა ღემწ
ირველობირრა და მვედრებელობირრა ამ~ნცა ერე ვით~რდ
ერე იამბიკო ცსთესლი ოცდაცსთ ლეურად აფ
წერაჭ
cარა ცათარა დამწქებ ფ~თი მთ~ვრობარა:1-27 სტრ., 220v
¾ე რასკსნობრ პ~ლ და კსალადი:s~ლმ~ნ ფ~ნ რრ~ლ ქო მოუმედებად:sამებით რრსლმ~ნ ერთ ფმთაებითა:mიწით პ~ლრა პირმღოირა კ~ცირა:¸~ნ მ~რ მირთ~რ დრკსრა მირ განმგებელი
dრკსი მიდრკა სვნები ვნები რადმი:iვნო და ვნება პ~ლ სვნებელ ქო:¸~ნგ~ნ ღობილმ~ნ ყ~ნ ფირრ გვქვნა აფმოღბ~დ:bნელით ნ~თლრა ნ~თლთა მცედველობად:¸~ნგ~ნ უ~ლწლო რ~ლრა ღ~ნ თჳრ დ~ვით:rოკვიდა შირა ფ~ირა შედ ღ~ნდა ქოტადჭ
mე თამარ მიწა ღ~ნი და მიერივეჭ
cცებ~ლობარა ფირრ მქავ და თჳრობარა
eდემრ ფადრად რიმცნით და ყრდილოეთით:¸სა მტლობ~ლი იავარრ ღ~ნ და ვმრთსმელობა:xალიტრ დროღა თ~ნვე მ~ნიაკრაჭ
¸ევრთე ცრს რძსლთა მოშფ~რირა ფაზოდ მშფსანიჭ
vინ დ~თ შეებრ მორრსლმ~ნჭ
mოირთცნა მორრნა რსლტნითა ათაბაგი:hრანრ ებრშოლერ ყ~მ მ~რ მირთა რპათაჭ

mოწქლნერ მორწქჳდერ აგარირ ნ~თერ~ვთაჭ
mსნით მოცმ~ლთა ნიჩთაგ~ნ ერთრა ამირჭ
¸~ნდა ღევწირ~ვ მიოცე შებრ ფ~ოჭ
dა ვინათგ~ნ თამარ მზეებრ სცს და ქ~დ სჩენა ნა
დიმთა ნიჩთა ამფებელი იუმნებოდა ამირგ~ნ თსთ
ორა დამძერებელმ~ნ აიფო რაპატრონო პატრო
ნმ~ნ ჴმელთა და ზფვირამ~ნ და მ~დლირა და წქ~ლობირა
გ~რდამჴდელმ~ნ გაქარნა ლ~ღუარნი ც~ლო მწქემრ ო
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დენი ეკმაებოდერ ტქსჱრა და ნატქსჱნავრა და თსით
იღსებდერ იც~რებდერ ინადირობდერ და რსტევდერ სლს
მპიანთა და ღსნირა და რვანირა და ბედიანი თამარ და
დ~ვით ორთა ღვილთა ნ~თლ მორილთა და ბრწქინვ~ლ
ეთა აწ თუსარ რიტქ~მნ ერეცა რაშნასრი და რაბრ~ლო
ვინათგ~ნ რიბრშნედ და მეცნიერობად ნ~თერ~ვრა აგარი
ანთარა რ~უმე გრშნებირა და მოგმობირა გ~ნრწავლ
ილთა იონიტანირგ~ნ რ~ლ ნებროთ იცილა კიდერა ზფვ
ირარა კსროირა ზე და დარიორირა ღემდგომითი ღემდგომ~დ
არ~ნ მყციბავნი მწამლველნი და სარირ მქოტ~ლნი.
ფ~ირა აუ~ცა რწმენა ვინმე დიდ შ~ლირა ოურორა უა
დბითა ბსბსუარ ათაბაგ ქოტილმ~ნ და ნაცჩევ~ნრ
გარდაცსეწილმ~ნ მოწამლვა და რიკ~დილი შმირა მირირა
ამირ მ~რმნ და მირცერ წამალი რარიკ~დინე და დარნესლდა
და გაგზ~ვნერ კ~ცი მცნობებელი და მსნით დიდითა ღიღითა
და ზარითა არპიტირგ~ნ კბილნი თართაცნი შლივრადმე
მოვიდა მთარა კ~პირრა რანაცებრა გ~ნშირ~რა და ცნერ და
რტსრი რიკ~დილი მოვიდა გ~ნშარ გავიდერ და ღეებნერ ქმანი
ამირ მირმანირნი ესლნი და ზოგნი დაჴოცერ და ზოგნი
გარდაცსეწნერ თჳთ მოიტიცა განშა და გამაგრ
და ღიღითა მანდა არა დამქოვნელი ცანირა გავიდა
ძერთ სმეცარი ამირ მირმანირ რიკ~დილირა არად მცედვი
მცირეთა ქ~ირაჲ გაემართა და მივიდა ღენუორამდი
და მსნით მოეგებნერ დიდ~ბლნი არა რანირანი მტირ~ლნი
და ამრცმელნი თ~ვრა ნ~ცრირ~ნი და წკადრერ ჟამად
აფარა იუმნებირო რიმაგრეთა ერე წასცსამთ და
ბსბურრ აფარრად დასდგნა ამარ უ~ქანარა მ~ღინ ღემ
ოიუცა მეტე დ~ბლითსრთ მოვიდა წ~ე თამ~რირა და მრგ~ვ
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რად ალეურანდრერა ვით დარდვა პ~ტივი დიდ არიერ
ლსრკემარა ღ~ა ძდომითა ეგრეთვე ღავითა ღეი
მორა ნ~თლი იგი პ~ლი ნ~თლირაცა სბრწქინვ~ლერი და
დიდითა ცრემლითა მოიტირნა დიდ~ბლნი ცარაგიანნი და
მონან ამირ მირმნი ესლნი დიდითა პ~ტივითა და რიქ~რ
სლითა დაიჩირნერჭ
x~ ივ~ნე მჴარ გრშელი მჴნე და ბრშენი იქო ომითა
და ლ~ღურობირა რ~უმერა ღ~ა მოწმართა და გავიდა გე
ლაუსნად მცირედითა ლ~ღურითა და დადარნა ვ~ა მ~ნ
მომზირალმ~ნ ბრჩალრა მტერირ~რა ვით ლეკსმან ლ

ომირამ~ნ შეთა ი~ჱლირათა შეთათ~რ ბენიამენირთა.
და რა ვინ იცილა თ~ა ქმა ტიცცელი ამარ ღ~ა თჳთ
ივანე მდგომმ~ნ მრ~ცსრობარა ღ~ა იცილა ლაღუ~რნი
ღ~რ ძკმადათ კეცად სტრორ ლაღუართა მირთარა
მომავალნი გ~ნშით და მიმ~ვალნი უ~ქანარა და ვნირა
რსრმანრ მრირირ გსირაბირა და ღსრირირ თჳთ ბ~ლღნი
გაზრდილი ერად გსზრ ათაბაგირა ლომი ჩაბსკი
პატრონი დევნირა და რომცითირა შმა რსრმანელ
ირა რსრმანელითა ლ~ღურითა ალიღსრი ღამი დიდ
ად მქოტი კ~ცი მმ~რძვე ეგრევე დროღირ პ~ტრონი
ვინათგ~ნ კ~ცი გ~ლ მჴეცი იქო არ დაცედნა რიმცრორა
მ~თრა და სტრორობარა მტერთა მ~თთარა და გამომჴ
დომმ~ნ დატ~ნყნა და დაპ~ნტნა ვითა წერონი ტს
ფრილმ~ნ და ვითაჲ ძოგი კანძრირა ლომმ~ნ დაჴ
ოცნა ამორწქჳდნა და რირც~ა ფ~ირა მოვლინა თ~ვ
რა მ~თრა ზ~ა თჳთ ბ~ლღნ ლაღუ~რნი და დროღანი მკს
დრირგ~ნ კიდე კ~ცნი ცოცც~ლი ოთცი მოიფო თჳთ მპქრ
ობელთა გინამცა გაიცარერ დიდად წქ~ლობათა მიმ
1-28 სტრ., 222r
ცემელთა და ფ~ა ღერწირევდერ მ~დლობარა ძეროვანი ღეიქა
რა მეტე რპითა იმაერთა და ამაერთათა უ~ქანარა გ~ნში
რარა და თამარ ყავიდა დავინამდი წ~ე მოვიდა ღარ
ვღეთრ რამრ~ცსრად და გაგზავნა ლაღუარი ღემ
ოუცესლი დადგა აგ~რთა მორჩმითა და რსტ~ვითა
და მოვიდერ კარრა განშირ~რა ამწქსედელთა და მთც
რელთა არნირათა დაქსჱრ კ~რრა უ~ლუირ~რა დფე ო
ცდაცსთი ცალკე ივანე მრ~ცსრთ სცსცერი დიდ
თა ლაღუართა დასრიცცვირა ალ~ტირა ღ~ა გ~მოგზა
ვნელმ~ნ ცაყინელნი დბ~ლნი მიიტ~ნნა წ~ე მეტირა რ~ გ~ნმა
უარვებ~ლნი არირანი და გ~ნშირა და რცვათა უ~ლუთგ~ნ ც
არაძა შლესლნი რამეტოდ შლევა ღემორილნი ღა
რვაღერ თ~ა მომტანელნი მ~ღი ნ სბოშა რაბოშვარი
და ღემორერ მრ~ვლ მრ~ვ ლ ძერ გაგზავნერ ღ~ა პ~ტივი
თა და წარვიდერ ლიცთ იმერეთრ ღთარრ~ლთა ზფ~აჲ
პონტორა მოისრვერ და მოირჩსნერ დიდად და კარგ~თ
ვინათგ~ნ უ~ქნა არტანირა შანინირ ჴევირა პალაკა
ციო წაეფო თსრუთაჭ
dა თამარრა გონ~ბითა და გ~ნზრ~ცვითა ბრშენრა დავი
წქდებოდა მ~რ ქაბორ მკლეველი კორ და მიმსაწია მარ
ბიელმ~ნ ბარიანამდირ და ქარაბაფბამდი ავრილთა
დაიბანაკერ რირცლირ მსცელრა აწცა იცილვებდა
მრგ~ვრადვე შველ ოდერ მე თუმ~ლირა და მუონელი
რა უ~ქანა და რაქოტი მ~თი ვ~ა რირცლირ მსცელი ამ~თ
შლევითა გამარძსებითა იქო თჳთ მეტერა მეტ
ეთარა არცა იგი სმადლოდ იპოებოდა გამმარძ
სებლობირა მირირა ა~დ დიდ ბსნება იქო რკიპტრირ
მპქრობ~ლთა ღ~რ სრაყინოერთა ერე თამარ ამირათ~რცა
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სდიდერ ჴ~ლ-ქო რ~უმეთა რ~თა რ~უმირათა მთცრობ~ლად
/მოწევნ~ლი მაქირ თ~ვრა ღ~რ ყ~ა სჴმორა და სგს
ნებ~რა მრგ~ვრი იპოებოდი სმეცრებით ლეურთა მე

ტქსელებად. და კ~დ რ~უმეთა რიდიდთა კ~თლთა დავიწ
ქებით ღეიუნა არა ძერ ვიყინე დადსმებად რ~ნი ზე
რთა შ~ლირა არ~ნ არა ყ~მ თ~რ ოდენ არად ვგონებ
პ~დ რიტქჳრ მოუმედ~დ ვინა სტქსჱლი პირი იტქჳრ
ეშიებდი რ~რსტეველრა ფ~ირრა და რიმ~რთლერა მირრა და ქ~ი ღე
გეშინორ და ამირმ~ნ მრმენელმ~ნ კ~თილდ გ~ლირ ჴ~ირ მ
ქოტ~ლმ~ნ აფიცილნა თ~ლნი მ~ფლირა მ~რთ და აფამაფლა
გონ~ბა ქ~დ რამე ბრშენი და კ~თლდ ცნობა გონიერი
რ~ ი ქ~ითსრთ ღეექო მ~ფლრა მ~რ ქ~თა ზ~ა მცედველრა და
ღემრჩვალა თ~ლი სმრსმედ მცედველი რ~ლთა მეცნიერ
ქორ მ~რ მც~ვლირა ცედვიდერ ვ~რ ღეიტქსა იგი რაღსჱბელმ~ნ
ამირ რაწსთრორამ~ნ არცა მეტობამ~ნ გჳრგჳნირამან
და რკიპტრამან არცა უვათა პ~ტიორ~ნთა სცსვად
უონებამ~ნ არცა რპათა რიმრ~ვლემ~ნ და ეროდენ რი
მჴნემ~ნ რ~ლ რიტქ~მნ ცცად-ქორ არა მიდრკა ვერცა წ
არიპ~რა რიმდიდრემ~ნ ვ~რ შსელ ოდერმე მეტენი მრ~ვლ
ნი და სმეტერ ამირ რ~ნატრელირა მ~მა ქ~თა ბრშენთა
სპირ~ტერ დსმერ როლომონირ რიზმრირ ნაცვა ერრე ს
ბრშანერ იუმენ ბრშენირა მირ რ~ლ ერეოდენ ღეიქს
არა ფ~ი იგი და სცცო ეუმნა ამან ირმინა ჴ~ა იგი ს
ტქსელირა პირირა და ღეიტკბო იგი რ~ ფამე ქ~ლ მფვიშ
არება ლ~ცვა მსჴლთ დრეკა და ცრემლითა და ვ
ედრ~ბაჲ ფ~ირა ზემდგომრობითა გ~ნრაკჳრვებელ ა
უსნდა და ფამე ქ~ლვე ჴ~ლ რაუმარი რ~ლი გლ~ცკთა
მიეცემოდა ერთი ოდენ ვაჴრენოთ ლ~ცვირა და ჴ~ლ
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რაუმარირა მ~რ მაღსრალმ~ნ მცირედ მიიშინირ ბსნ
ებითირა წერირა ებრ ამარ მცირედ მირსლებარა ღ~ა
იცილა ყვენებით რაცა რაქოტ~ლი რაცილავად ტსრ
ტა და რიკეთე აფმატებ~ლი ადგილ ქსავი
ლთა მწსანვილთა და ნერგთა მ~რ გ~ნღსჱნებ~ლი.
რ~ი რაწადელ იქო მცილველთათ~რ და რიკეთერა
და ღსჱნიერებ~რაჲ მირრა რ~მოთცირა მითცრობა ღეს
შლებელ ამარ ღ~ა იქო ღერწორებ~ლი რაქდრები და ტ
აცტები და რარკმლები პ~ტიორნად ღემკსლი ოუროთა
რ~ლი ვეცცლითა თჳთ ტერად გ~ნღსჱნებ~ლი რაძდომი თჳ
თესლირა კ~ცირა არშანგირაებრ რ~უმეთა ნაუმარირა მირირა:x~ ზენა კერშო იქო ტაცტი სპატიორნერი ქ~თა დარაძდომელთა
ოურორა ღემკსლი თ~ლითა და მარგალიტითა მ~რ პატი
ორ~ნითა ამ~რ რ~მოთცერა ღ~ა ღეიქვანერ ჩ~ტდ ფირრი მ~რ ღ~ა
ქოტირა მეტე თამარ იცილა რ~ძდომები და გ~ნიზრაცა გ~ლრა ღ~ა
თ~რრა ვ~რმედ მეტე ვ~რ მპქრობ~ლი და ყ~ი არირ სზენაერი
და სპატიორნერი ერე რ~ძდომი და მქირ მიმ~რთა მსნით და
ძდომად. ც~ წ~რმოსდგა კ~ცი ვინმე ნ~თლითა მორილი და
სპქრა ჴ~ლი მოცედნა და თუსა ღ~ა არრ რ~ძდომი ირი რ~
ღ~ნ ვ~რ ღემშლებელ ც~რ დაპქრობად იმირრა“ და მ~ტე ი
ტქოდა ვინ სპატიორნერჲ არრ ყ~ა რ~ნ დაიპქრარ სპ
ატიორნერი რ~ძდომი მ~ნ თუსა რ~ქდარი ირი ღ~რრ და რ~ცლირა
არრ მირთ~რ რ~ლ ათორმეტთა მფდელთა მირთა ჴ~ლთა
ღერთსლი წმორიერ რჟ~რ წარდგენა ღერაშრწსნებ
ელრა და რ~ღინლრა ტრაპეზრა ღ~ნრა არრ დაფაცა
თს ღ~ნ მეტე ც~რ და კმა არრ ღ~ნდა დ~ბა ერე დაფათს რა

ქოტი ღ~ნი აუავე არრდა სყსენა სდარერი და სნდაო
ერი რ~ძდომი ვ~რ გ~ნიფჳშა წ~ე მოქვანებად რაცა დიარაცელ
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ირ რ~ნ აფიარა თორმეტირა მფდელირათ~რ სტრორ~დ რრ~ლ
ირა კსართ ტილონირა ღერთვა და მფდელთა მიშფსანვა
მიერითგ~ნ იწქო ამ~ნცა ალეურანდრიით ვაჩართა მო
ფებ~ლირა მ~ტქლირგ~ნ რთვად და უმნად ღერამორლირა ვ~დირ ა
თორმეტად რრ~ლ ქორ თუმსლ არრ ერეცა დაფათს მო
სწქობ~ლ არრ რიტქ~ა ვ~დ თჳრითა ჴ~ლითა ამ~რცა ღსრ
ებოდა რ~ლ მირ დფირა რჩამდი მირი ტარ რაოდენ დფივ
ღეჩამირ ჴ~ლით რაუმარი მირი გ~ნქიდირ და ეგოდენ ტარი
გლ~ცკთა ა ჴელრაუმირა და მირცირ არა რამეტოდ ღემორა
ვალთაგ~ნ რაეკლერიო ლ~ცვად წერი ლ~ცვირა დასკლ
ებელ~დ აფერრსლებოდირ ტიბიკონი მოარწავებდა გ~ნ
წერება პალერტინირა მონარტრირა მოგვითცრობრ ქ~ი
რ~დ დარბაზირ კ~რრ მქოტი ვერ ვინ დააკლდებოდა მწ
სცრი დილესლ რამცრი ვ~ა თუმსლ არრ გარნა რა
მართალთათ~რ რადფა მიჴმრ ჟ~მთა მირთა არა იქო მიმშლავ
რებ~ლი და მშლ~ვრებ~ლი არცა მტაცებელი არცა მეკო
ბრე და მპარავი იტქოდა ვ~რ მე ვარ მამა ობოლთა
და მრ~ძსლი უსრივთა მოწქ~ლებირათ~რ კმა გექავნ და
დიანი ვარდან გსზან რ~ი თ~ლ მრსმე ოდენ ქვერ ბოც
ვერ შე ბოცო და ამ~თნი მიმდგომნი დ~ბლნი და აზნას
რნი რ~ნი ყანან ღეწქ~ლებ~ლნი ვინათგ~ნ სდიდერნი რ~უმენი
წ~ნ მდებობენ ვითა თუმ~ლრრ ვინამცა მცნა მე ტრთენი
ტრედირ~ნი ვინმცა მცნა მე ირტორიათ აფმწერელმ~ნ
უმნა ფ~ირ-მოქ~რერა თამარრ წ~ე რ~რწლი გ~ნრაკრთომ
ელი და ქ~ლთა უ~რთველთა და მ~რთლ მ~დიდებელთა ა
ფმატებითა რიც~რლითა ამმაფლებელნი მოვიდერ შმანი ო
რნი მეტერ წ~ე მრ~ცსრებად შენი რარგირ ამირ რპარალ
არირ~ნი რ~ნი მ~რ ჟ~ა დიდად გ~ნდიდებ~ლნი იქ~ნერ მეტირა მ~რ ზაუა
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რია ამირ რპარალარი და ი~ე მრ~ცსრთ სცსცერი და ი~ე
კაცირ ღერ~რყლება ამირ რპარალარი და ივანე მრ~ცსრ
თ სცსცერი ქ~ლი მკჳდრნი მეტირ წ~ე იქ~ნერ რსლ მობე
რსლი კ~ცი ანგ~ზთა მორ~გრე და მცირენი ეპირკო პოზნი
რც~ანიცა რაუართველორ წარყინებ~ლნი ღეკრებ~ლ იქ~ნ
ერ ვ~რ კ~თლიკოზი ი~ე სრირცლორა მრცსჱრპლრა მფ
დ~ლ მოუმედებდა მოიფო და ღერწირა მან ჟ~ი აფრრსლებ
ირა ქ~ნი ფირრნი მოსჴდებოდერ ჩამად რებირკსრირა ინება
ზაუარია ამირ რპარალარმ~ნ ღეცებად და აფებად რეტ
ირკსერირაჭ
x~ მფდ~ლთა არა მირცერ რ~ იქო რ~რწმ~ნოებით რომეცი ღეყსჱნე
ბ~ლთაგ~ნი და რირცცჳლითა იკადრა ზაუარია აფტაცება რ
ეტირკსერირა და ღეჩმად რ~ირათ~რ უათალიკორი ცეცცლებრ
აფტქინებ~ლი შლიერ~დ ამცილებდა ნეტრით არა ვინ მა
რთლ მ~დიდებელთაგ~ნი იკადრებრ მფდელ მოუმედებარა რეტ
ირკსერრ თუსნ ღვიდგზირ წქესლთა რომეცთა მოცემად
მომტაცებელი შ~ფლიცა თს იპოორ რ~ირა თჳრცა რირცცჳ
ლესლი წარვიდა ზაუარია კარვად თჳრად და დარბაზრ მარერ
ებელი ზაუარია ამირ რპარალარი მცირედ რარმე რიტქ~ა

ქოტდა სრწმსნოთა რ~ რიტქ~ითა რარწმ~ნოებარა ყ~ნრა
ვ~რ რ~ლ მობრსნებ~ლ მისგებდა და ასჴრნიდა წინა ა
ფდგომად ვერ ღემშლებელი ზაუარია ეტქოდა მე ლ
აღურეთა ვერ კ~თლ~დ მეცნიერ ვარ რიტქ~რა გონებად
ღ~ნდა პ~ლდ მოსწოდო მოშფსართა რ~რწმსნ~ბირა ყ~ნითა
რ~ლთა ყ~მ წილ რირცცჳლესლგქონ უ~ლიკოზი ი~ე მის
გებდა იქ~ვნ ნება უ~რი და მრ~დირ უ~ლწ~ლირა ფ~ირ მღ~ბლირა
რ~ნ რირცცჳლესლ ქვნერ სარირ მქოტ~ლნი თჳრნი ეგ
რეთ ამირმ~ნ მრმენელმ~ნ ზაუარია წარალინა კ~ცი უა
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თალიკორირა მ~რთ მ~თირა თ~ა და ეპირკოპორთა ქ~ლთა
ვარდაპეტთა და მეცნიერთაჭ
x~ ივანე წ~რსდგებოდა და ეტქოდა გ~ნიქენე მ~გირა უმნ
ად რ~ სწქით ჩ~ტი რ~რწმსნოება არრ გარნა მცოლო არა
ირმინა ზაუარია და მოვიდა კათალიკორი ვანირა და ქ~ნი
ვარდაპეტნი და დაიდგა რამრძავრო და დაძდა დე
დოტ~ლი დედოტლირა მორ~ვი დ~თ მეტე და წ~რყინებ~ლნი რაუ
ართველორნი ერთ კერშო მჴარ გრშელნი ზაუარია
და ივანე. ერთ კერშო მოსწოდერ უათალიკოზრა ღ
ევიდა და იტქოდა ტრ~ლმნრა ამარ აფდეგ ფ~ო რაძე
რძა ღ~ი მოიჴრენე ქსჱდრება ღ~ნი რ~ლ არრ სგსნსრთაგ~ნ
ვ~რ ღევიდა აფდგერ მეტენი და პ~ტივით თ~ა დაირსჱრ
ეგრეთვე მარფართა და ვარდაპეტთა რომეცთა
მ~თცა პ~ტივი სქვერ წერირა ებრ ვ~რ მოკითცვამ~ნ ჟ~მი
მოიფო დადსმნერ ქ~ველნი და იწქერ რომეცთაჲ მ~თცა პ
ატივ რ~რწმ~ნოებირა მ~თირა თუმად რიტქ~ა მჩევრად და ვ
რცელ რიტქ~ად ვინცა კ~თლდ მოჴრენებ~ლ იქ~ნერ უათ
ალიკორი ზეგარდამოთა ნიჩითა აფრავრე გონ~ბითა
აფსჴრნიდა ბრშნად მისგებდა სკსრფსევ~დ ც~
თჳრრა დამამტკიცებელ~დ და გ~გრშელდა რიტქჳრ გება მი
მწსცრამდე მოღიღმ~ნ ირტორიორ რიგრშირამ~ნ კმა ვიქო
თუმად. ვ~რ სწქით რომეცთა რიტქ~ა მარვე ობირა შლ~რი
ფაფადი აფსთუსჱრ ცილობირა რწორი შლევა იუმნ
ებოდა ამირ მრმენელმ~ნ კ~თლიკორმ~ნ იოვ~ნე ფ~თირ მეტქ
სჱლირა ნს სკსჱ ზენათ რ~ლირ წ~ირ მ~რ აფვრე
ბლმ~ნ ანს თს მ~რთლირა რ~რწმ~ნოებირამ~ნ მინდობილმ~ნ
არა სწქიჭ
aფ~ფო პირი ბრშნად მეტქსჱლი ღესვ~ლთა რიტქოთა ოდერ
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მე დიდი ელია მრცსერპლრა ზ~ა მოცედვიდა ც~ცცლითა ფ~ი
რა მ~რ მლოცველი იცილე თს სფირრი აფრაჴდელ არრ ს
რირცლო მრცსჱრპლი ჴ~რცი და რირცლი ფ~ირა კ~ც უმნსლი
რა მრცსჱრპლირა ზროცირ~რა რ~ი აყრდილრა მწერებს
ლ~დ იქო ეგოდენ სბრწქინვ~ლერ და სზენაერ არრ რ~ი
აწ იუმნა და ითუსა ვწგონ~ბ რ~ლირა მ~რ წ~ირა პირი
თა მრაცსრირა მირირა უათალიკორირა თ~ა რ~ თუსა რ~ც
ლით თარგამორნო რ~ნი ღეკრებ~ლ ც~რთ შფსნად და მ
ტერად მ~რთლირა რარწმ~ნოებირა სწქითა რ~ლ ნ~თერ~ვ
რა კ~ცთ~რა ესტლა ეღმ~კი და მქოტ~ლმ~ნ თ~ლთა გო
ნ~ბირათამ~ნ ღეარაკსთრნა ცრიზმორთა და რა მეცნიერნი

და დამტევებელნი ფირრნი სზორვიდერ კერპთა ცაცს
რა და ძინჩარრა. ც~ ფ~ი არა სგსლებელრ მქოტ~ლი
დაბადებსლთა თ~რთა ეზრაცა აბრაწამრ და მერმე ნ~თ
ერ~ვრა მირრა კ~დ მორერ მორცა რძ~ლი და მრძ~ვრი სკანარკ
ნელ სმეტერთა წქ~ლობათა აფშრ~ლი ზ~ცით გ~რდამო
ჴდა ერთი რ~მებირაგ~ნი ღე და რიტქ~ა უ~ლწ~ლირა მ~რიამირგ~ნ და
ჴ~რცნი ღეირცა და მრგ~ვრ კ~ცთა იუმნა რ~ რირცლთაგ~ნ უ~ლწლი
რათა მიიცსნა ჴ~რცნი კ~ცობრივნი და რიტქჳერი იუცეოდა
კ~ცთა აფარრ~ლნა რჟ~რ ღერაშრწსნებელი იგი ნებრით
ძ~რ ცმა ეგსლებოდა ათორმეტთა მოწ~ტეთა თ~ა ე
რერა და რრ~ლ ქო პარეუი ვ~რ რრ~ლ იუმნა იწქო აც~ლრა
ამარ ფ~თ მქოტელრა რაიდსმლორა მოიფო პსრი გ~ნტ
ეცა და მირცა მოწ~ტეთა მიიფეთ და ჩამეთ ერე ჴ
ორცი ყ~მი არრ მირატევებლ~დ ცოდვათა ეგრეთვე რარმელ
იცა რსთ ამირგ~ნ ერე რირცლი ყ~მი არრ და პ~ლ იტქოდა ს
კ~თს არა რჩამოთ ჴ~რცი შირა კ~ცირა არა გაუსნდერ
ნაწილი ყ~მ თ~ა და კ~დ იტქოდ~ვე ჴ~რცი ყ~მი ჩ~ტი რ~ჩმელი არრ
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და რირცლი ყ~მი ჩ~ტი რარმელი არრ და მრ~ვლ რადმე არ~ნ ერე
ვით~რნი რიტქ~ანი აწ სკ~ჱ მომიგეთ გრწმენა ერე ვით
არნი ჴმანი მაცარობელთანი: ც~ მ~თ მისგერ სცილო ბე
ლ~რრ ეგე რ~ მოგსცა ჴ~რცი და რირცლი მირი რ~ლთა ს
კსდ~ვებად ვჩამდეთ და ვრსმიდეთ ერე არრ ნიჩი დიდი მო
მართ რ~ა უ~რ ფ~თად აფმრარებ~ლნი ვჩამდეთ ჴ~რცრა
მირრა და ვრმიდეთ რირცლრა მირრა და კ~დ უათ~ლიკორმ~ნ ჴმა
ქო ბრწქინვ~ლედ კ~თლ ღვილნო ვინათგ~ნ აფიარ
ეთ აწ სკ~ჱ ერეცა გრწამრ ერევე აცალი რძ~ლი
და აც~ლი პარეუი იქო რერობა იგი და ქ~ნი უ~რ ფ~თად
და კ~ცად აფმრარებელნი მფდელ ვმოუმედებთ უ~რ
ვნებათა მომჴრენებელნი ვჩამთ ჴ~რცრა მირრა იგი
არრ რძ~ლი ყ~ნი და მცნება აცალი. რომეცთა მისგერ
აგრე ამარ არა ვინ სმეცარ არრ უათ~ლიკორმ~ნ
თუსა აწ სწქოდეთ სკ~თს რარწმ~ნოება თუ~ნი სმძობერ რადამე
არრ თუ~ნ მ~რ ღეიწქ~ლებირა პსრი ჴ~რცად ო~რა თს ყ~ნი
სმძობერ~რრ ყ~ნ მ~რ მფდელ მოუმედებ~ლი ღეიცვალებ
ირ ჴ~რცად ო~ირად მ~თ თუსჱრ ეგრეთ არრ უათალიკოზ
მან თუსა რ~ღინელი რ~რმენელად რიტქ~ა რ~უმითა გ~მოვაყი
ნოთ არა რიტქჳთა მ~თ თუსჱრ რ~ლრა წქოტ წქოტ უათა
ლიკოზი ეტქოდა მოგცემ შაფლრა ერთრა და დრო გიქო
ტ რამთა დფეთა რომე ფამე გ~ნათიოთ ლიტანითა
და ფ~თირა ვედრ~ბითა რამ დფე შ~ფლი სჩმელ~დ დამა
რცეთ და ერთი შ~ფლი მე მომეცით რ~მ დფე სჩმელად დავ
მარცო ფამე გ~ვათენო ლიტანიითა და ფ~ირა ვედრ
ებითა და რ~მ დფე გ~მოყნდერ მ~რთალი რ~რწმ~ნოებაჭ
mერ~მერა დფერა აფვარრ~ლებ სრირცლორა და მოვიფებ
რეტირკსერრა ჴელითა ყ~ითა და ფათს არა რაკადრებელ
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არრ დასგებ შ~ფლრა წინა რ~ლი თუ~ნ გქ~ვრ და ეგრეთვე
თუ~ნი რეტირკსერი მოიფეთ და დასგეთ შ~ფლრა მ~რ რ~ი მე მქ~ვრ
რ~ირაცა ღეჩამორ მირი რწმსნება არა არრ თუსჱნი ღეჩა
მორ თუსჱნ გრცცსჱნერ თს ყ~ნი ღეჩამორ ყ~ნ გსრცცსჱნერ:-

eრმა ერე მეტეთა და ერრა გ~ნკჳრდერ და სფონოება
მ~ნ მოიცსნა ვ~რ გონ~ბად მოვიდერ რუსჱრ უათალიკოზრა რ~ა ერე რთუს რ~რმენელ~დ
ზარია უათალიკ~ზი
სმეტერ დაამტკიცებდა გარნა რომეცთა და აფარ ენ
ება მირცნერ შაფლნი სრთიერთრა და წ~რვიდერ კარ~ვთა მ~რთ
ც~ მეტე შლ~რად მეტე მბრშოლი ეტქოდა უათალიკო
ზრა რაჲ რთუს ვინ ღემშლებელ~რრ ამირდა უმნად მო
გონ~ბად და რმენად გ~ნრაკჳრვებელ~რრ“ კ~თ~ლიკოზი წქნ
არითა გონებითა მისგებდა რაუმე ერე არა მინდო
ბითა თ~ვირა ყ~ირა ვქავ ა~დ ამარ რ~რბთა უ~რ ფ~ირათა რ~ა
აყსენორ მორწმ~ნეთა მ~რთლი მორწმ~ნეობა თს ვირი
არრ და ვინ არ~ნ მ~რთ~ლ აფმრარებელნი და ვირითა
მფდელ მოუმედებითა ღეიწირ~ვრ სრირცლორა მრცსჱრპლ
რა და ვითა ჴ~ლთა მირცემრ ტარიგი ფ~ირა დაკლვ~დ თ~ვ
რა თ~რა ანს ვინ ვჩამთ ჴ~რცრა მირრა და ვრსამთ რირცლრა
მინდობითა მ~რთლ მადიდებლობირათა ცცრბ~დ ვქოტთ ჩ
ეღმარიტებარა მ~ტეო ღემეწიე ღ~ნ და ქ~ნი უ~რთველნი
დიდი და მცირე გ~ნკჳრდა მ~ტე და ქ~ი ერი ირმინერ ბრშ~ნება
უ~თალიკორირა და წარვიდერ თჳრ იქო დფე იგი პარა
რკევი იწქერ ლიტანიობად ერთკენ მეტემ~ნ და კ~თლიკ
ოზმ~ნ და ქ~ნ რ~მფდელომ~ნ კრებსლმ~ნ მცირედნი იქ~ნერ მსნ
ეპირკოპორნი რ~ი არა კრება იქო მეტერა და ერთ კერ
შო რომეცნი და მჴარ გრშელნი ზაუარია და ივანე
ფამე იგი ორთ~ვე გაათენერ ღაბათრა კ~დ იწქერ ლიტ~ნობა:1-28 სტრ., 234v
და მწსცრი ერთ ღაბათი გაათენერ და აფმოჴდა მზე
და ქ~ნი წ~რემართნერ ეკლერიაი ცრემლით მვედრებელნი ფ~ირნი
გ~ნამზადერ წ~აჲ ტრაპეზი ორგნითვე იქო ტირილი ორირ~ვე
კრებ~ლირაგ~ნ და რრ~ლ იქო სრირცლორა მრცსჱრპლირა
ღეწირვად აფიუსა ტეღცსმითა ღერაშრწსნებელი იგი
ჴ~რცი ყ~ნთ~რ კაც უმნილირა უ~რ ფ~ირა წ~რმოვიდა კრებ~ლირა
მ~რთ მგზ~ვრ მეტქსჱლი წ~ა არრ წ~ა არრ წ~ა არრ ო~ი რაბაოოთ რა
ვრე არიან ც~ნი და უ~ქნა მოსწოდა რომეცთა ეპირკოპ
ორთა და მჴარ გრშელთა და ქ~ლთავე რ~რწმ~ნოებირა მ~თი
რა ზიართა და ეტქოდა ირმინეთ აწ რ~ცლო თარგამორო
სწქით რ~ ფ~ნ ყ~ნთ~რ კ~ც უმნა მან მოგსცა ჴ~რცი თ~რი
რაჩმელ~დ მეტქსელმ~ნ სკ~თს არა რჩამოთ ჴ~რცი ყ~მი
არა გაუსნდერ ცც~რბა ამარ ქოტდით მორაჴრენებელად
ყ~მდა და მ~ციუ~ლიცა იტქჳრ პსრრა ამარ რ~ლრა გ~ნვრ
ტეცთ არა მე ზიარ~ბა ჴ~რცთა უ~რთა არრ პსრი ე
რე წ~და ჴ~რცი უ~რი იუმნებირ სკ~თს ყ~ნი რ~რწმ~ნოება
რთნავრ ყ~ნ მ~რ კ~ცლ იუმნებირ ჴ~რციელი ო~ი ქ~დვე ნს
იქოტინ რ~ლ იკადრორ რ~ლმ~ნცა აწ მოიქვანეთ შ~ფლი რ~ი
მე მოგეც დაფაცათს რ~ მე არა რაკადრებელ~რრ წინა
დასგებ პსრრა ამარ წ~ა სკ~თს ღეეცორ შ~ფლი და იკად
რორ არა რადა მე არრ რ~რწმ~ნოება ყ~ნი მოქვანებად და
სდვათ პსრი თუ~ნ მ~რ კ~თცლი იცილეთ რაში იუმნარ
და მ~რ ზ~ა გ~მოყნდერ ვირი რ~რწმ~ნოება რთნავრჭ
x~ რომეცთა დაფაცათს არა ენება გარნა არა იქო პარსცი რ
ამართლირა ეტქ~დერ უათალიკოზრა ღ~ნ მ~რ გ~ნყინებ~ლრა
ამარ რაუმერა ღ~ნ გიფირრ უმნად ც~ იქო ერრა ზ~ა ღემო

რვლად და ძარი რ~ლთა ში უმნარ და ამირმ~ნ მრმენელმ~ნ
უ~თალიკოზმ~ნ თუ~ა მე ვქო და ბრშანა ერირა ღორად
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გ~ნქენება და მრგსლივ მოდგომა რ~ა ქ~თა მ~რ რ~ცილველ
იუმნარ დ~ბლება ფ~ირა და გ~ნ დგა ერი ღორადრე წარმო
დგა კ~თლიკორი ი~ე ღემორილი და ჴ~ლთა ეტჳრთა ზარირ
არაჴდელი იგი რაიდსმლო ჴ~რც უმნილი მფდელ მოუმე
დებ~ლი მეტე და ქ~ი ერი და კ~თლიკორი დგა ვ~ა გო
დოლი ღესრქეველი ტსრტად აფღენებ~ლი ერე მტკი
ცე დგა გ~ნღსჱნებ~ლითა პირითა მ~ღინ მოქვანება ბ
რშანა რ~მ დფე სჩმელირა შ~ფლირა და მოიქვანერ შ
აფლი იგი ღიმღილითა გ~ნლიგებლი და წარდგა ი~ე უა
თალიკორი და აფმოსტევა ჴმა ბრწქინვ~ლე უ~ე
მ~ტო ჴრნირათ~რ კ~ცთარა გ~ნკაცებ~ლო ძ~რ ცმსლო ყ~ნთ~რ
დატლსლო და აფდგომილო და ზ~ცად მ~მირა ამაფლე
ბ~ლო რ~ნ მოგსეც ჴ~რცი ღ~ნი რ~ა მორ~ჴრენებლ~დ ღ~ნდა
ვქოტდეთ ღ~ნ მ~ტო გთნავრ რ~რწმ~ნოება უ~რთველთა
გთნავრ რარწმ~ნოება ერე ყ~ნი ღესცებელ~დ და მიაცლე
ბად ზარირა არაჴდელი ჴ~რცი ერე ღ~ნი ყ~ნ მ~რ მფდელ
მოუმედებ~ლი ღ~ნ სკ~ჱ ღეიწირე ღესშრველი ეგე და
აყვენე ერრა ამარ გზა ჩ~ტი და მოცესჱე მრცსჱრპ
ლრა ამარ და რირცცჳლესლ ქვენ და ჟ~მრაცა ერე ი
თცოვე დააგო ღერაშრწსნებელი იგი სრირცლორა
მრცსჱრპლირა აფმონაკსჱთი მოქმარირა მ~რ შ~ფლი
რა წინა ც~ მცილველი პსრირა ვ~რ მიეტევა მიეა
ცლა მისაცლებ~ლრა მ~რ მქირ შლ~რად იქჳირნა შ~ფლმ~ნ
და ვერ ღეეცო წ~ა მ~რ წ~თარა და იცილერ გ~ნრ~კრთომ
ელი ერე რ~რწლი გ~ნკრთერ მეტე და ქ~ლი ერი მ~ფლითა
ჴ~ითა ჴ~ა ქო უათალიკორმ~ნ და რიმრ~ვლემ~ნ ერირამ~ნ
დიდ ც~რ ღ~ნ ო~ და რ~კჳრველ რრ რ~უმენი ღ~ნნი და აფსტევ
ერ ჴ~ა რიც~რლირა მადიდებელ~დ ფ~ირა ქ~ნი ცრემლითა რიც
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არლირათა ც~ რომეცნი სფონოებ~რა მიცემ~ლნი გ~ნკჳრვ
ებ~ლნი დგერ და სკჳრდა მ~ღინ ევედრა უ~თლიკოზი
მეტერა რ~ა დაადსმორ ერი იგი და ვ~რ დაწქნარ
დერ ჴ~ანი იგი ნ~თლ მოტენილითა პირითა მრფირანითა
რომცითირათა. და მჴარ გრშელთა ირმინეთ ირმინ
ეთ და სწქოდით ფ~ი სცილ~ვი და მისაცლებელი და ღე
სცებელი ბ~რტირა რ~ირა გ~ნვე სბოროტო არრ და მან
თ~ვადმ~ნ ბრშანა პსრირა ამირ წ~ირა ჴ~რც უმნად ნს
გიკჳრრ რ~ მსნვე იქ~ვნ ნ~თლი და კ~დ გ~მოყნდა მანვე
რიტქ~ამნ არა რარაგ~ნ უმნა ჴმელი არა თს რაცირ მე
ტქს~ლ ებრირ არრ ა~დ ჩ~ტდ ჴ~რცი მირი ამარ რა ღეეცებოდა ჴ
ორცი მირი და პსრი ანს ორივე ართა არრ ანს სმძობერ რ~ი მეჭ
x~ რომეცთა არათს ენება სნებლიეთ თ~ა ედვა ამირი
უმნად ვ~რ მფდელნი დგერ და მოიქვანე შ~ფლი რ~ი
წქვა უათალიკორრა და მოსგდერ მრცსჱრპლი
მ~თი და მქირ აფიტაცა და უ~რთველთა იწქერ მად
ლობად ფ~ირა ჴ~ითა რიც~რლირათა იუით და აუეთ
ცლდომითა მ~რვე იტქოდერ დიდ ც~რ ღ~ნ ო~ და რ~კჳრველ ა
რიან რ~უმენი ღ~ნნი და უათალიკორი ღემორილი ღერვერ წ~ნერა

თჳრრა და ჴ~ლთა ეტჳრთა ტაბკითა რეტირკვერი და
თ~ა წქვებოდერ ქ~ნი წარყინებ~ლნი და ლაღუართა
ღ~ა ვიდოდერ მეტქსჱლნი ერრეთ ტრ~ლმსნრა ოცდა
მეცცრერა მრ~ვლ გზირ მებრშოდერ რიქრმით ყ~მითგ~ნ და
მე ვერ მერეოდერ ბეჩთა ყ~მთა მცემდერ მე ც~დვილნი და
გ~ნაგრშერ სრძ~ლოება მ~თი ო~ნ ღემსრრნა უედნი ც~დვილთ~ნი
hრცცსჱნოდენ და მ~რთლ სკსნ იუცენ ქ~ნი მოშსლ
ლენი რიონირ~ნი ო~ა სგ~ლობდით რ~ დ~ბით დ~ბლ არრ ო~ნ
ღემსრრა მბრშ~ლნი ო~ირა არრ რ~ცელი მირი ერრეთ მცი
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იარ~ლითა პირითა მოვლერ ქ~ი ბანაკი რომეცნი ვ~ა მქ
სარი სტბო ეგრეთ დგერ სჴმოდ უ~ქნად მცედვე
ლნი ვ~რ შსჱლ ოდერ მე მფდელნი არტარტერნი ც~ თს ვ~რ
რიც~რლი რ~რბა და მ~დლობა ფ~ირა მოიწია უართველთა
ზ~ა თცრობა ღესშლებელ~რრ და ღერავიდერ დიდი რერი ღე
მზადერ მეტემ~ნ და კ~თლიკოზმ~ნჭ
x~ რომეცნი რირცცვილესლნი წავიდერ მჴარ გრშელთა
კარვად ივ~ნე მრ~ცსრთ სცსცერი ეტქოდა შმარა
თ~რრა ამირ რპარალარრა ზაუარიარ ვ~თა მე არა
მენება ცილობა უ~რთველთა მ~რთლი რ~რწმ~ნბა
სპქრიერ რ~ლარრ მქენებელ ყ~ნდა რომე მ~რთლი რარ
წმნ~ბა არა ღევიწქნაროთ და არა ნ~თლ ვიფოთ
უართველირა უათალიკორირა მ~რ ც~ იგი მისგებდა
სწქი შმ~ო მ~რთლი რძ~ლი არრ უ~რთველთა მ~გრ
რ~ლი გ~ნიკითცვირ დფერა მ~რ წკითცონ მე არა ღევ
ერთ~ვი უ~რთველთა და ერმა ივ~ნერ და თუ~ა მიკვირრ
რიბრშნირა ღ~ნირგ~ნ რომე სმძობერრა არა არყევ მე
არა ღევერთვი გ~ნზრაცვარა ღ~ნრა ნ~თლ ვიფებ რა
რწმ~ნბარა უ~რთველთარა რადფა რაჴმარ არრ რი
ტქ~ა მოვიდა და ნ~თლ იფო რ~რწმ~ნბარა ზ~ა ყ~ნრა ი~ერ მ~რ
უათალიკოზირა და მრ~ვლი რიმრ~ვლე რომეცთა მო
ვიდა ნ~თლირ ფებად და იუმნა რიც~რლი. და ზაუარია
ეგოვე სრწმნოებარა ზ~ა ერე ფ~ი ნიჩი და პ~ტი
ვი მიმადლა მირ მ~რ ღექ~რებლმ~ნ ფ~ნ თამარრა გარ
ნა არცა ირ სდებ იუმნა მოუმედებად რ~უმეთა რ~თნ
ოთა ფ~ირათა ამირთ~რ ჴ~ლ ქო აფღენებად რ~ქოტელ
რა გამმარძსებ~ლრა მირრა ზეღთა კ~თცლრა ვარშიირა
ფ~თირ მღ~ბლრა ზემო ვარშიირ უვემო ვარშიითა მი
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ცვალებარა რ~ი კლდირაგ~ნ გ~მოწკსჱთა თჳთ პ~ტიორ
ანი ეკლერია და მონაზონთა რაქოტი რენაკები რ~ი
მტერთაგ~ნცა ღესვალ და სბრშოლველ ქო ერე
ვარშია პ~ლდ დაეწქო რანატრელრა მ~მარა მირრა
გ~ირ გარნა ვერ ეუმნა დაეტევა რ~ლ დიდმ~ნ ამან
აფარრსლა და ღეამკო ქ~ითრთ და ღერწირნა მრ
ავალნი და დიდროანი როტელბი და ღეწკაზმნა ტ
რაპეზირა ღემორავალნი დიდნი პატრონი რ~ირგ~ნცა
მოთცრობა შნელ~რრ თს ვირმე ნებ~ვრ ამირგ~ნცა
იცილენ ვარშია და რ~უმენი მირნი უმნ~ლნი და ნაღენ
ები უსაბ უმნ~ლი ვინ მეტემ~ნ თამარ იდგინა მრ

აცრებ~დ სბიწორა და გ~ნრაკრთომელირა რ~რწ~ლთ
მოუმედირა ვარშიირა ფმთირ მღ~ბლირა ამირათ~რ სმე
ტერ პ~ლთა მეტობა მირი ც~ რც~ანი რ~უმენი მირნი აფღენებანი და
ღეწირვანი მონარტერთანი ირმინენით არა ოდენ რაუ
ართველორა მონარტერნი ააღენნა ა~დ პალერტი
ნერ იჱ~ლემრ ააღენა პ~დ მონ~რტერი და კ~დ კვიპრერ
ფალია ღეამკო და სქიდნა ღერავალნი და აფაღე
ნა მონარტერი და ღეამკო ქ~ითა წერითა პ~ტიორ~ნირა მონა
რტრირათა და კ~დ კორტანტი პოლირ აფაღენა მეტოუი
მ~თი თ~თა და გრშელ რადამე არრ ქ~ირა მოთცრობილობა
რ~ი რაბერშნეთრ და ქ~თა ელალდრ ღინ~ნი მონარტრ
ნი სცვად წქ~ლობა მიტენილ ქვნა და რაუართველ
ორა მცირითგ~ნ მონარტრით რაქდარ ეკლერიანი არა და
სტევა რ~ლ არა წქ~ლობითა აფავრო ერრეთ კ~თლი
და აფიპქრა რასკსნორა გონ~ბარა და მომნიჩებელი
წ~რმოსმარტებდა რ~უმერა დფე კეთლობარა ღ~ა და ქ~ნი
გ~რემორ მეტენი უ~ლუნი და ამირანი შფვენითა და ც
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არაკითა მოფებითა მომღჳდებდერ პირრა მჴნეთა რპ
ათარა მირთ~რ და არბევდიან სრყთა აუამომდე კარი
თსრუთა წუონდა წარავლინნა ლაღუარნი გ~რე დ
გომად და ცნერ თსრუთა დაგდერ კ~რი და ივლტოდერ: ჭ
x~ მეტემ~ნ აიფო და მიითს~ლა კ~რი და დასტევა კ~რირ
მცველ~დ აცალ ციცელი ი~ე და აყინა მონაპირედ
და სბოშოთ იაღობა და ამირთა ამირაობა რ~ლი
რა თჳრცა დიდი წქება ღეუმნა თსრუთა და დიდად ა
ვნებდა რ~ლ წასფო თსრუთა გ~რე ღემონი უ~ქანნი
აიცსნა და მიითვ~ლნა და წ~რმოგზ~ვნა მაცარობ
ელი მეტერა წ~ე და დაიმადლა ივ~ნერვე სბოშოა
კერესლი და მირი უ~ქნა და წ~რემ~რთებოდა რამეტო
თამარირი და ღეემატებოდა დფითი დფე ღიღი და ზარი მე
ტირა იქო ქ~თა რსლტანთა ზ~ა სდიდერნი რ~უმენი აფ
მომიყნდერ და გონ~ბა ვიწქე სფონოებად თცრობირა
რიდიდითა რ~უმეთათა აფათს არა ღერატქჳრი არრ ყ~მ
და ამათ მოთცრობა ა~დ დიდთა რიტქჳთა მოუმედი
პ~ლთა არრ ერე ერმა მ~ფლრა რსლტანრა რ~ლი ყს
უინრა რ~ცელით ნსურადინრ რ~ი სმ~ფლერ და სდიდერ
იქო რც~ათა ქ~თა რსლტანთა რ~ი მთავრობრ დიდრა რა
ბერშნეთრა არიარა და კაბადსკიარა ვ~ე პონტოდ
ზფვადმდე ამან მოსწოდა ქ~ა რიმრ~ვლერა რპარა მი
რრა და ღეკრბა კ~ცი ოთცმოცი ბევრი რ~ლ არრ ოთცარი
ათარი და წარმოავლინა მ~ციული მეტერ წ~ე და
წარმორაცა წიგნი რ~ლრა წერილ იქო რ~ცე ერე ვით~რი
ფ~ირა ოდენ სუსენერირა და ქ~თა კიდეთა მპქრობლ
ირა ქ~ი დიაცი რეგვენია და ღ~ნ გიბრშანებია უართვე
ლთათ~რ აფებად ჴრმალი მსრლსმანთა ჴოცა ერე არაჲ
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ცა რ~ლ ჴრმალი დიდირა მ~ციულირა მოწმედირა მირირა
ერირ თავირა ბოშებ~ლთა აწ წარმომივლენია ქ~ი
მჴედრობა ყ~ი რ~ა აფვჴოცო ქ~ი მამაკ~ცი მ~გ უ~ქნირა
და ცოცც~ლი იგი ოდენ დარყერ რ~ი წინა მომეგებორ თა

ქ~ნირ რცერ ყ~თრრა ყ~ა რ~რბა იგი თუ~ნი ძ~ი წ~ე ყ~ა დალეწ
ორ და დიდ მოუმედი აფიარორ ნაცვალი რიტქ~ა მეტირა
ნსურადინირადმი შ~ლრა ფ~ირა ქ~ირა მპქრობელირ~რა
მინდობილმ~ნ მრ~დირ უ~ლწ~ლირა მ~რმირა რ~რბით მორ~ვ
მ~ნ და პ~ტიორნირა ძ~ირა მვ~დრებელმ~ნ წ~რვიკითცე
ფ~ირა გ~ნმარირცებელი წიგნი ღ~ნი ღ~ნ ზ~ა ო~ირა ნსუ
რადინოა და ვცან რიცრსვენი ღ~ნნი რ~ა ბჩე ფ~თი
იქორ ღ~ნ ოურორა მე ვირეთა რიმრ~ვლირად მინდ
ობილ ც~რ ც~ მე არცა რიმდიდრერა და არცა შ~ლრა რ
პათა ყ~მთარა ა~დ შ~ლრა ფ~ირა ქ~ირა მპქროლბ~ლირ~რა
და ძ~ირა წ~ირა რ~ი ღეწგმე აწ წარმომივლენია ქ~ი ჴდ
ობა ყ~ი წინა მოგებებად ღ~ნდა იქვნა ნება ფ~ირა ნს
ღ~ნი რამართალი მირი ნს ღ~ნი და ვ~რ მოვიდა მ~ციული
და ღეიქვანერ მეტერ თ~ა თამარრა წ~ე წიგნი მირცა და წა
რდგა იწქო არა რაკადრებელთა რიტქ~ათა თუ~ა მეტემ~ნ
თუ~ნმ~ნ დასტეორ რძ~ლი იპქრარ რსლტანმან ცოლად და
სკ~თს არა დასტეორ რძ~ლი იქორ ცარჩად რსლ
ტნირა ვ~რ ამპარტავნად იტქოდა რიტქ~ათა ამ~თ წა
რმოდგა ზაუარია ამირ რპარალარი და სცეთუა ჴ~ლ
ითა პირრა და ვ~ა მკ~დარი დაეცა და იდვა ვ~რ
აზიდნერ და ამართერ და ცნობად მოვიდა რუსა ზაუ
არია თს მ~ციული არა იქ~ვ პ~დ ენირა აფმოკსჱ
თა იქო რამართალი ღ~ნი და მერმეფა თ~ვირა კარნიე
რად კადრებირათ~რ აწ არა არრ რიტქ~ა ერე წიგნი მიარ
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თვი ნსურადინრ და რუსა ყ~ნ მზა ვართ წქობად და
წინა მოგ~ბებად რამართალი ფ~ირა იქ~ვნჭ
mერმე ღემორერ და ნიჩი სბოშერ წარზავნერ პარს
ცითა მწვავითა მ~ღინ მოსწოდერ რპათა იმერთა და
ამერთა ნიკოტრით დარსბანდამდი და ღეკრბერ ძავა
ცეთრ და მივიდა ვარშიარ ვარშიირა ფ~ირ მღ~ბლირა
წ~ე და ცრემლით ღევედრა რორან დ~თ და რპა მირი და დ
როღა მირი რსჱნი და ბედნიერ~დ მქოტი გაგზვნა ვა
რშიით ლაღუარი წ~რემ~რთნერ წინა მებრშოლად იქო
ზაუარია მჴარ გრშელი ამირ რპარალარი და ორ
ნიცა იგი შმანი აცალ ციცელნი ღალვა და ივანე დაფო
თს ღალვა მანდატსრთ სცსცერი იქო ჩიაბერი და
რცონი თორელნი და წ~რემ~რთნერ ბარიანირ კერშორა და
მეტე თამარ მოვიდა ოშრჴერ და ეაცლნერ ღ~ვთელი კ~ცი
ტილაროტორი და ლიტონი ლეურთა გ~მომთუმელი და
მოფვაწებათა ღ~ა გ~ნთუმსლი და ევლოგი რ~ლორად
წოდებ~ლი და წინარწარმცნობლობირა ფირრ უმნილი
ამათ თ~ა იქ~ვ მეტე დფირი და ფამე ლ~ცვითა ტრალმ
სნ~ბითა ფამირ თევითაჲ დასშინებელად და ქ~თა ფა
მეთა დფე ლიტანიოდ და არა დარცცრებოდა და ქველგ~ნ
რ~ქდართა მონარტერთა და რ~ტელთა სბრშანა ლი
ტანიობა და ვედრ~ბა ფ~ირაჭ
x~ მეტემ~ნ დ~თ უმნა სნდოდა რ~ ზ~ა მიმართა რადა დაბა
ნაკებ~ლ იქო ბარიანირრა ადგილრა ბოლორტკად წოდ
ებ~ლირა და ეაცლნერ ბანაკრა რსლტნირ~რა რ~ლ არა
იქო რიცცჳ ცცენირა ძორირა და აულემირა მ~თირა კა

რვებირა და რარა ტარდებირა მინდორი იგი შლივ იტევ
და კარვებრა მ~თრა და აფმდგომრა მირრა და სმეტერ უა
1-28 სტრ., 238v
რთველთარა ერრეთ წქნარად და სკადრად მდგო
მარე იქო და ეაცლა დ~თ და უ~რთველნი და აწქსერ
რაზმი რადა იგი წინამბრშოლ~დ იქო ზაუარია მჴ
არ გრშელი ამირ რპარალარი და აცალ ციცელი
ღალვა და ივ~ნე და რც~ნი თორელნი და ერთ კერშო
ატცაზნი და იმერნი ერრეთ წქნარად ვიდოდ
ერ დარაძნი არა სდგერ რსლტანრა ა~დ იცილნა კა
ცმ~ნ რსლტნირ მოვიდა რპა სრიცცჳ უ~ტრი რ~როება
მეტირა მათირაჭ
x~ იგ~ნი გ~ნკრთერ და მოიფერ ძოგი აფიჩსრნერ და ა
ფრცდერ წსნეთა ბარგი და კ~რვები დასტევერ რა
მოვლერ კარავთაგ~ნ წინა გ~ნეწქვნერ და ეაცლნერ
წ~ა მბრშოლნი ორთ~ვე და იუმნა ომი ტიცცელი და
შლიერი რ~ლი შსელ ოდერმე უმნილ იქო მჴნეთაგ~ნ
ეგე ვ~რი ომი და გ~ნგრშელდა მქოვ~რ ჟ~მ და მორწ
ქდებოდერ ორგნითვე ც~ სმეტერ რსლტანირა რპანი მო
ირროდერ და ეროდენ გ~ნგრშელდა ომი რ~ლ მოსკლერ
ცცენი ივანერ მრ~ცსრ სცსცერრა ზაუარია გ~გელრ
აცალ ციცელთა ღალვარა ივ~ნერ მრ~ვლთა თაედ
ინა თორგსველრა კ~ცრა მჴნერა და რცვათა მრ
ავალთა თ~ვადთა და კნინფა რივლტოლად მოდრი
კნერ და უოითად დარყერ რაზმრა ღ~ა მჴნენი რაუა
რთველორ~ნი და იცილერ ლაღუ~რთა თ~ვირ თ~ვირ პა
ტრონნი უოითნი გაწირნერ თ~ვნი რიკ~დილად და ყამო
ჴდერ ცცენირაგ~ნ და პატრონთა მ~თთა გსჱრდრა და
სდგერ უოითნი უოითთა და ეგრეთ შლ~რი ომი
ღეიუმნა და ვ~რ იცილაჲ დ~თ მჴნემ~ნ ამანცა მჴნემ~ნ
მორიდა ერთ კერშომ~ნ და მარძსჱნარა მჴარრა
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მორიდა ზაუარია მჴარ გრშელმან და ვ~რ უ~რთ
ველთა გ~ნეღორერ რ~ლთა არა ცცენითა მ~თთა დაი
თრგსნნა უოითნი უართველნი და მიმართერ რპა
რრთ კერშ და ვ~რ ნადირირთჳრ მორწრატე იუმნერ მო
ნადირე ეგრეთ მრწრატლ მოეტევნერ ერთ კერშო
რ~ლნ დ~თ და ერთ კერშო ზაუარია გარნა ვინ სმაც
ლობელერ იქო სწინარერ მივიდა მ~რვე ჟ~ა ღ~ა დ~თ და რპა
მირი მივიდა და ვ~რ მგელნი ცცოვართა ეგრეთ ღესცვ
ივდერ სრიცცსრა მ~რ რპარა ღ~ა რსლტნირ~რა პ~ლრა მო
კიდებარა და ცეთ უებარა ჴრმალთარა მოცედა წქ~ლობა
ასრ~ცცელმ~ნ ფ~ნ მორ~ვთა ძ~ირათა და გ~ნადიდა დ~ბა დ~თ
ირი და თამარირი ვარშიირა ფ~ირ მღ~ბლმ~ნ და ანარდათ
ეგოდენი რიმრ~ვლე გ~ნრჴდა იშლია და იპანტა ამარ
წგვანდა თ~ლ გარდსწოდებელი მაფნარი მიწითსრთ
მოგლეძილ იქო და დაზსლესლ და ფირრადმე ქოტილ
იქ~ვ რადგან თ~ლი იცილველობდა ქ~ლგ~ნ ტქსეთა მრგ
ავრი ლაღუარი იცილვებოდა ლტოლვილიჭ
x~ მჴნე ერე უ~რთველნი რ~ი ერე ზემო უოითად მქოტნი

ვაცრენეთ აფრცდერ წსნეთა და ვ~ე ფამედმდე დევნა ს
ქვერ დაჴოცერ ყამწქრიდერ და იპქრობდერ და თჳთ
მ~თვე ძარითა ვერ ივლტოდერ და სრთიერთა ა
რრ დართრგსნვიდერ ამ~თ თცრობათა მოწევნ~ლრა
კ~ცად მენება დსმილი გ~ნკჳრვებ~ლ ვარ თს ვითა
რითა წქ~ლობითა მოცედა რამკჳდრებელრა თ~რრა ფ~ნ
და ვარშიირა ფ~ირ მოღ~ბლმ~ნ ვ~რ სვნებლად დაიც
ვა მირ წ~ე და მირი ღევედრებ~ლი ერი უ~რთველთა და
ეგრეთ წარმოვლენილი ერი რ~ლ ეგოდენირა რიმრ~ვ
ლირგ~ნ არცა ერთი ვარ იგი მეტირაგ~ნ ღერწავლილი
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კ~ცი მოკვდა ვ~რ ეგოდენი რიმრ~ვლე რპირა მ~თირა ი
ვლტოდა და თს ვ~რ სვნებლად დაიცვა რპანი თ
ამარირნი აფივრნერ ოუროთა და ვეცცლითა ჩს
რჩლითა პ~ტიორნითა ც~ ცცენირ ძოგირა და აულემ
ირა რ~ლ დაქარერ ც~ კარ~ვთა რატენელთა და ღერა
მორელთა და ლარირ არტ~ცთა მ~რ რ~ვრე იქო რაბანა
კო მ~თი რ~ ეროდენ ზარ გ~ნჴდილნი ქ~ნი რაბანაკო ი
ვლტოდერ მორწრატენი არა მიცედვიდერ კარ~ვთა
და ტარდაგთა მ~რ რიმდიდრეთა ა~დ თჳთოთა ცცენითა
ივლტოდერ და მარუატაცა გ~ნსტევებდერ ერრეთ შ
ლევა ღემორილნი მ~დიდებელნი ფ~ირანი ღემოიუცერ და დად
გერ კარ~ვთა ღ~ა მ~თთა ვ~რ რიქე იდვა მსზარა
დი ღაურირა და იქო იგი ადგილი წქ~როთა რ~ვრე მო
ვიდირ კ~ცი და მსზარადირა რადები აოლტრიწირ და
ღაურითა გ~ტენირ და წქლითა აფავრირ და რს
მიდირ ერრეთ რ~ცელოვანმ~ნ დ~ვთ მიმ~რთა მზეთა
მირთა მ~რთ:
x~ ერე თუმ~ლ არრ რ~ლ მეტირა თამარირა ოშრჴერ ქოტარა
ღ~ა ეაცლნერ ღავთელი ი~ე და ევლოგია და იქო ვ
ედრება ფ~ირა და ფამეთა გათევა ლაღუართა გ
ამარძვებირათ~რ დფერა ერთრა და ფ~მე მეტერა თა
მარრ ღავთელრა ევლოგირ და მეტირ წ~ე რცდერ
და ანარდათ გ~ნკჳრვება დაეცა ევლოგირ იწქო ფ~მ
ეთა ცედვად ვ~რ ცედვიდა ანარდად ჴ~ა ქო ევლს
გი დაეცა ჩმსნვირ რ~ცედ და ვ~რ აწა ერერა რა
მგზირ და მექრ~ლდ აცლტა და ჴ~ა ქო აწა წქ~ლობა ფ~ირა რა
ცლრა ზ~ა თამარირრა მოიწია და ივლტოდა და აფ
ვიდა მთარა რ~ლრა წუვიან არაგ~ნნი მ~ღინ ღავთ
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ელმ~ნ რუსა სწქოდე მეტეო რ~ლ ყსენება იცილა რ
სლელ რ~გონებელმ~ნ გარნა ყვენებარა კ~თლრა
ვწგონებ ამირთ~რ დაწერერ დფე და ჟ~ი იგი მოწქა
ლემ~ნ ფ~ნ პ~ლ ღერცა ერე ქ~ი ნივთთა აგება სკან
არკნელირა ჴრნირა ყ~ნირათ~რ და მოწქ~ლემ~ნ მ~რვე დფერა
ღ~ა რცა ჴრნა ყ~ნი აფდგ~მითა თ~რითა და ერრეთ მცია
რ~ლითა პირითა რ~ცელ გ~ნთუმსლნი მოვიდერ ვარშ
იარ თჳთ თამარიცა მივიდა და ძეროვანი მადლობა
ღეწირერ ამათ დფითი დფე წარმართებათა და გ~დიდე
ბ~თა ღ~ა იქო რკიპტრირ მპქრობ~ლთა სბრწქინვ
ალერი თამარ სმეტერ ღესმ~ტებდა ფ~ირ მრ~ცრებარა

ეკლერიათა და მონარტერთა კ~ზმრა და ღენებარა ობო
ლთა და უსრივთა ღეწქ~ლებარა და რამ~რთლირა მი
ტენარა ამ~რ ღ~ა იღვებდერ და იც~რებდერ რ~მეტორა ჟ~მ
გარდვიდიან ატცაზეთრ და გან~გე რ~უმენი მანდასრი
და მოინადირიან კ~თლი იგი რანადირო გეგსთი და ა
ძამეთი მერმე გარდმოვიდიან უართლრ რომცითრ და დად
გიან დსრრ მოვიდიან ცარაძითა განშელნი და აფმ
ართა უ~ლუნი გაზატცსლ აფმოვლიან რომცითი მ
ოიფიან ცარაძა ნაცჩევნელთა და წარვიდიან
კოლარ თ~ვრა ალტ~ნირრა და მსნით მოიფიან ცარაძა
კარნს უალ~უით და ეზინკით და რცვათა გ~რემორ
თა უ~ლუთა ერრ~თ რიც~რლრა ღესთურ მწსცარებაჭ
ამირთ~რ მოიწია მწსც~რება რ~ მიიცვალა რორლან დ~თ
კ~ცი აფრ~ვრე ქ~ითა რიკეთითა რამფთოთა და რაკა
ცობოთა ღერაცედ~ვად გ~ნმღვენებ~ლი. ც~ წქობათა და
ომრა ღ~ა მჴნე ვინმე გსლოვ~ნთაგ~ნი სცვი და მდაბა
ლი და რიკეთე აფმატებ~ლი და დასტევნა ორნი შენი ქრმა
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ვ~ე მე ლაღა გ~ი ც~ არსლი რსრსდან და იტირერ და იტ
ქებდერ და დასტევერ მწსცარება ქ~ა მკჳდროა
ნრა მ~თ სკ~ჱ ჟ~მთა არა მცირედ მქოტელთა მღჳდ~ბა
იქო ქ~ლთგ~ნ და მეტე იქო გეგსთრ რ~ იქო წ~და
მარცვანი მჴარ გრშელნი ორნივე მ~ტერ წ~ე იქ~ნ
ერ და ვ~რ ცნა არდაველირ რსლტანმ~ნ აფშრა
მტერობა ურირტეანეთა ზ~ა და მოსწოდა რპათა
მირთა და წარმოემართა და მოაოჴრა ანირი რ~ სწ
ქოდა მჴარ გრშელთა ღ~ა სქოტლობა წარმო
ვიდა და აფვლო რაჴრირ პირი და სგრშნობლ~დ
მოვიდა ანირა გზა გზა არა ვირ ავნო და დიდ
რა ღაბათრა მწსცრი მოვიდა უ~ლურა ანირირრა და
ვ~რ ცირკ~რი მოეაცლა და წკრერ შელრა და გ~ნ
აცსნერ კ~რნი უ~ლუირ~ნი მქირ მიეტევნერ კარრა უა
ლაუირ~რა ღესტევერ ცცენი და ვერ მოარწრერ კა
რნი და ღევიდერ უ~ლუდ იწქერ ჴოცად კსლვად ტქსჱ
ობად სმრ~ვლერი ერი იქო ეკლერიათა ღ~ა ვ~რ ღეწ
კრავრ უ~რთა რძ~ლრა რ~ლი მე ივლტოდა დარბაზოანთა
და მსნ გამ~გრდა რ~ი მე ივლტოდა უსაბოვ~ნრა
შ~ლთა ღ~ა უარტნობითა სჴმობენდა რ~ა გ~ნერა ანს
ციცერა ანს უარტსნრა ღ~ა არა ღევიდა რ~ გ~რე
ღემო რამგნით უარატი იქო კლდიანი და უსჱბია
ნი ერრეთ ჴ~ლთ იგდერ უ~ლუი ერთი ბევრი და
ორი ათარი კ~ცი ეკლერიათა ღ~ა ვ~რ ცცვარი დაკლ
ერ თჳნიერ მირრა რ~ი სბ~ნთა და ტოლოცთა ღ~ა მ
ოიკლა ეროდენ მშსინვარედ მოაოჴრერ ანირ:
dა რ~ვრენი ტქჳთა და ალატითა რ~ვრენი მიიწივნერ
ღ~ა ერე ანირირა მოოჴრებირა მცნობ~ლნი გეგსთრ
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აცალ კ~კერ აცნობერ ამირ რპარალარრა ზაურიარ
და მრაცრთ სცსცერრა ივ~ნერ ერმა და დიდად დამშიმდერ

და მწსც~რებამ~ნ მოიცსნა და რ~ამცა ქსნერ გ~ლნი მ~თნი
ცეცცლებრ ენთებოდა მეტე და ქ~ნი რპ~ნი მირნი მწსც~რე
ბითა და გ~ლირ წქრომითა მ~რ მცველნი რპარრთა მ~რთ
ბრშოლირა ქოტად აფემზადნერ მ~ღინ მჴ~რ გრშელ
თა თუსჱრ მეტერა მოიწია ბორ~ტი ყ~ნ ზ~ა გარდარლვ
ათა სბოროტერი ოდენი რ~ლი უ~ეანე მოიკლა ცსდ რძ
სლთა რარკინოზთა მ~რ ც~დვათა ყ~ნთათ~რ ა~დ ვერ~ვ
წქ~ლობარა ფ~ირრა და პ~ტიორ~ნრა ძ~ა რ~ა არა მირცნერ მორა
ვნი ძ~ირნი რ~დრა წარწქმედარა რარკინოზთა მ~რ ა~დ ღსრ
ვაგოთ ნაცვლირ უმნად გ~ნვემზ~დნეთ და რიცრ~ვე
მ~თი მ~თვე მიეუცერ ღ~ნ მ~ტეო ამცენ რპათა ღ~ნთა მზა
იქ~ნენ არდაველირ რსლტანრა ზ~ა წარვიდეთ ანირ
ვინ რადა მოვინადირო რ ჟ~მრ ვაცნობოთ გარნა
მცირენი რ~ლთთჳრ დიდნი წავ~ლთ რცნობენ და რიმ~გრე
თა ღევლენ მცირითა ლ~ღურითა ღემეწიე რჟ~რ ღეგინებ
სლი მ~რცვა მოვიდერ მზამცა არ~ნ რ~ლ ყ~ნ მოგ~ჴრენ
ოთ რთნდა მეტერა თუმსლი მ~თი და სბრშანა მეტე
მ~ნ რ~ა მზა იქ~ნეთ რპანი მირნი და მჴარ გრშელნი
წამოვიდერ ანირრ და იწქერ კაზმად და მოეაცლა ბი
ლწირა რძ~ლირა მირირა და მარცვა წარმოავლინერ
მეტერ წ~ე კ~ცი ლაღურრ მთცოვ~ლი მერცთა თორ
ელთა ვ~რ კ~ცთა რომეცთართა უ~რთველნი არა
წარიტანნერ არდაველრ გარდავლერ გელაუ
სნი და ყავლერ რპა გ~ნვიდერ ცსატრიდირ ჴიდრა
და მიმართერ არდაველრ ერრეთ მოსწონერ ჟ~ი
რ~ლ აიდიდი გ~ნთენდებოდერ რ~ლრრ აფვრება მ~თი და
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და მ~რ ფ~მერა გ~რე მირდგერ არდაველრ ვ~რ ჴმა ქო
უადაგმ~ნ ბილწირა უადაგ~ბირა მ~თირამ~ნ და გაჴღირდა მ
სქრთა ქივილი ქოვლგნით ცცენი ღემოსტივერ მჴარ
გრშელთა ღესჴდერ და სომრად ჴ~ლთ იგდერ უალ
აუი თსით რსლტანი ცოლი და ღვილი მირი და ქ~ლი
რიმდიდრე რსლტნირა უ~ლუირა ერრეთ აფივრნერ
რიმდიდრითა ასრ~ცცელითა თ~ლითა და მარგ~ლი
ტითა ოუროთა ჩსრჩლითა ოურორა და ვეცცლ
ირათა ღერამორლითა რატენელითა და ქ~ლითა რიმ
დიდრითა ეგოდენ გამდიდრებ~ლირა უ~ლუირა რ~ლ
მოთცრობა შნელ რ~დმე აფივრნერ ცცენითა ძორი
თა აულემითა რაუონელი მ~თი თჳთ მ~თვე რაჴ
ედართა შლით აწკიდერ და წარმოემართნერჭ
x~ რ~ლტანი არდაველირა მოკლერ ცოლნი და ღვილ
ნი მ~თნი ტქსჱდ წამოარცერ ათორმეტი ათარი
კ~ცი რყესლი მიშგითთა ღ~ა მოკლერ ვ~რ მ~თ ქვერ
ანირირა ეკლერიარა ღ~ა რცვაჲ სმრავლერი ერი მო
რწქჳდერ და რცვა ტქსე ქვერ აფმოიარერ იგივე არ
ეთი შლევა ღემორილნი მოვიდერ მეტეთა მეტერა და
მზეთა მზერა და დედოტ~ლთ დედოტ~ლრა მოიფერ შფსჱნი
და არმაფანი აფავრერ ქ~ი მთავ~რი თჳთ მეტე და ქ~ნი
წ~ე მქოტნი მ~რ ჟ~მრა კოლარ დგა მეტე აფივრო ქ~ლი
უ~ქანა რიმდიდრითა ოუროთა ვეცცლითა თ~ლითა
და მარგალიტითა რ~ილ მოიფერ ზაუარია და ივ~ნე რ~ირა
მ~რ დიდად მადლიერმ~ნ მეტემ~ნ სბოშა მრ~ვლნი ციცენი

და უ~ლუნი და უ~ქანანი ერრე მადიდებელნი ფ~ირა იღსჱბ
და ნებიერ~დ იქოტოდა და მოსდიოდა გ~რეღემოთა
დაფმა ცარაძა და შფვენი სრიცცვი ა~დ რც~ა სდიდერი
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რ~უმენი აფმოსყნდერ მოვიდერ მჴარ გრშელნი ამირ რპ
არალარი ზაუარია და მრ~ცრთ სცსცერი ივ~ნე და
ვარამ გ~გელი მეტერ წ~ე და მოაჴრენერ შლ~რო და ჴ~ლ
მწიტეო ღარავანდედთა ღ~რ სმეტერ აფმობრწქინვებს
ლო იცილე და გ~ნიცადე რამეტო თუ~ნი და ცან და ცან რიმ
ჴნე და რიუველე რპათა ღ~ნთა გ~ლირ ჴ~ა ქო რ~ მრა
ვალნი აცოვანნი მჴნენი და რყესლნი იპოებიან რ
პათა ღ~ნთა რ~ არა არრ წ~ე აფმდგომი მ~თი აწ ბ
რშანორ მეტობამ~ნ თუ~ნმ~ნ რ~ა არა ცსდათ დავიწქებარა
მიეცნერ რადამე რპათა ღ~ნთა ა~დ აფამჴედროთ ერ
აქრ რომგსრრა ზ~ა რ~ლ არრ ცსარარანი და ცნან ქ~თა რპ
ათა აფმორ~ვლეთირათა შ~ლი და რიმჴნე ყ~ნი და სბრშანე
რპათა რაუართველორათა მზა იქ~ნენ ლაღურობად
ცვარარანრ აფათს არა ვინ უ~რთველთაგ~ნ მიწ
ევნსლ არრ ცსარარანრ და ერაქრ ა~დ ბრშანე რ~ა
ნიკოტრით დარსბანდამდე აფჩსრნა და მზა იქ~ნენ: ჭ
dა ვ~რ ერმნერ თუმ~ლნი მჴარ გშელთანი მეტერა მო
სწოდა ქ~თა წარყინებ~ლთა ამირ რამეტორაჲთა იმ
ერთა და ამერთა ასწქა თუმსლი მ~თი ვ~რ ერმა
ლაღურად წვევა მჴარ გრშელთაგ~ნ რთნდა ქ~თა
თუმსლი მ~თი და დაარკსნერ ლაღურობა და იწქერ კა
ზმა მოიწია არე რთ~ვლირა მოვიდერ ტტილირრ მეტერ
წ~ე გ~ნაცნა რპანი მირნი და იცილნა აბძარით კ~თლითა
და პ~ტიორნითა და მოსწინა აბძარი და ცცენ კ~თლ
ობა მ~თი რიდიდე და რიმჴნე რპათა მირთა ღსრითა რ
პარრთათა აფრავრეობა და მოიფო დროღა რვია
ნად ჴმარებსლი გორგარლიანი და და~თიან და ღევე
დრა მ~რვე ვარშიირა ფ~ირ მღ~ბლრ დროღა და ლ~ღუ~რი
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დალოცა და წარავლინა რპარრეთრ და მირცა დრო
ღა ზაუარია ამირ რპარალარრა და წარემ~რთნერ
რპარრეთად ყავლერ პირი ნაცჩევნირა და გ~ვიდერ
ძსფარ და რაჴრარა და ღევლერ ვიწრო იგი ჴე
ვი დარდსზირა და აფვიდერ მარანდორა. ც~ მარანდელ
ნი ამირნი მცნობ~ლნი ლტოლვილნი მცნობ~ლნი კლდეთა ღ~ა
ც~ ერენი მარანდრ რა მივიდერ არა პოვერ კ~ცი ეგო
ნა მთარა მარანდირარა ქოტად რპათა ადარბადაგანი
რრა ამირთ~რ დარყიერ ცსთარი მჴედ~რი რყესლი დ~ბლი
და აზნასრი აყინა მჴედართ მთ~ვრად თ~ვადნი თმ
ოგსელი წ~რემართნერ აფვლერ აფმართნი მარნა
დირა აფვიდერ ვაკერა თავრა მარნადირრა და დადგერ
მთარა მ~რ რ~ ერრეთ ემცნო ზაუარიარ არა ვირ წ
ბრშოლონ მიფმართ რადამდირ არა მივიდერ იგი და
რრ~ლდა ლაღუარი მთარა მ~რ ზ~ა თს დიდი ლაღუ~რი
იქორ აცნობონ ზაუარიარ რაცა რუსარ ქორ და დად
გა ცსთარი კ~ცი წ~რყინებ~ლი იცილერ მთით მარნადე
ლთა რ~ი ღელტოლვილ იქ~ნერ ფირფილთა და კლდეთა

მ~ფლთა რ~ლარრ ზ~ა კერშო თ~ვრა მთარა მარნადირრა სმ
აფლერი რც~ა მთა რ~ვრე უვითა და კლდითა იცილ
ერ მცირე ლაღუარი და აფიჩსრერ მოსჴდერ ზარითა
ამბოცებითა მარნადელნი რ~ რაწსნელ სყნდერ
რიმცრორათ~რჭ
x~ ერენი მიეტევნერ ეროდენ შლ~რ და აოტნერ რ~ლ მცი
რედნი გ~ნერნერ და სმრავლერი მოკლერ და დევნა
სქვერ გრშლად მ~ღინ აფვიდერ ლაღუ~რნი და იცილ
ერ ნაომარი ადგილი მკსდრითა კ~ცითა და ცცენი
თა რ~ვრე და უ~რთველთა კ~ცი არცა ერთი იპოებ
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ოდა ეროდენი შლევა მოეცა ფ~ირა რ~ლი ცსთარი ღსბი
ცსთარრა კ~ცრა და ცცენრა ზ~ა ერვა იცილერ და გ~ნკჳრ
დერ კ~ცრა უ~რთველირა ვერ პოვნა სკჳრდათ ამირთ~რ
სფონო უნილ და მწსც~რე ზაუარია იგონებდა და არა
სწქოდა რ~ამცა ქო მცირე ცანი დაქვერ გ~მო ყნდერ დე
ვნირაგ~ნ ღემოუცესლნი ლაღუარნი იცილა ზაუარია
და გამციარ~ლდა და დიდად მადლობდერ ფ~ა არცა ერთი
კ~ცი მომკსდარ იქო უ~რთველი და არეთი შლევა
მირცემოდა რომე ცსთარი ღსბი ცსთარრავე კ~ცრა ცს
თარირა ცცენირა და კ~ცირათ~რ ღეეცა და ცსთარრა ზ~ა
დარობილი იცილერ დაფათს ერრეთ და ერრეთ გა
მარძსებოდა გარნა ქოტად აბრალობდერ და ქა
დინრა და სმეტერ ზაუარია მუირედ ეტქოდა რიტქ~ირა ა
მბავირ სცნობებლად ღებმირათ~რ ერრეთ გამციარ
სლებსლნი და მ~დიდებელნი ფ~ირნი გამარძსებირათ~რ წა
რმოემართ ნერ და მიმართერ უ~ლურა თ~ვრეჟრ ზ~ა
გარდავლერ მთა დევროტნად წოდებ~ლი და ვირ ე
რმა თავრეჟრ მქოტთა მირვლაჲ უართველთა ლა
ღურირა გ~ნკრთერ და შრწოლამ~ნ ღეიპქრნა ქ~ნი მკჳდ
რნი თ~ვრეჟირანი ცოძანი და ქ~ნი წარყინებ~ლნი და მიმ
დგომნი თავრეჟირ უ~ლუირ~ნი რ~ა ცარკირ მიცემითა
და შფვენირა და ღევრდომითა და ზენა რირა თცოვითა და
ამღვიდერ უართველნი თ~ვდნი და რპანი წარმოავ
ლინერ მ~ციუ~ლი ითცოვერ მღჳდობა არა მოოჴრება
უ~ლუირა მ~თირა აფსთუსერ შფვენი ოურო და ვეც
ცლი სამრ~ვი თ~ლი პ~ტიორ~ნი მ~რგალიტნი შჳრტარნი
გ~ნკჳრდერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი ზაუარიაცა და ივანე მჴარ
გრშელნი აფსთუსერ მღჳდობა და სვნებელ გ~ნვ
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ალ უ~ქნირა მ~თირა მოიმტკიცერ ტიცირა მ~რ მოვიდნერ
ქადნი ცოძანი დარვეღნი და ქ~ნი თ~ვდნი თავრეჟირნი
მოიფერ ოურო და ვეცცლი ლარი ცცენები ძოგი
და ძოგი თ~ლი მარგალიტი ღერამორელი რაზრდელი
კმა რაქოტი ლაღუართათ~რი აფივრნერ დიდი და მ
ცირე მირცერ უ~ლურა მცველნი და წ~რვიდერ გ~ნვლ
ერ ად~რბადაგანი მიმართერ მიანარ და ცნა მელიუმ~ნ
მიანირამ~ნ მირლვა უართველთა და უმნ~ლი თა
ვრეჟელთა ითცოვა მანცა მღჳდობა და აფს
თუსვერ მოცემ~დ სრიცცვი რაუონელი რ~ლ სრმინა
ზაუარია მოიქვანა მღჳდობირა ქოტად და მოიფო

მანცა ოურო და ვეცცლი და უვანი შვირტარირ~ნი
აფავრნა მ~ნცა ქ~ითა რიმდიდრითა დასტევნერ მც
ველნი წარმოვიდერ მღჳდობით დამტევნელნი მი
ანირანი მიიწივნერ მცირერა უ~ლურა ზანგ~ნრ ალ
იზირ ზფსდით გ~ნმაგრებ~ლრაჭ
x~ უ~ლუი შლიერ~დ გაამაგრერ და იწქერ ტიცცლა ბ
რშოლა ვ~რ გაგრშელდა ომი გ~ნქვერ თემთა
და თემთა ზფსდე უ~ლუირა რ~ა ღერთცარონ და
იწქერ თცრად ზფსდეთა სწინარერ მარძვენა
რა მჴარრა მერცთა ღეჴსრიტერ ზფსდე ალიზით
იქო და სწინ ღევიდერ უ~ლურა ღ~ა და იწქერ ჴოცად
რრვად ვინცა მეომარი იქო აფივრნერ მერცნი რ~უო
ნლითა ღემოსჴრიტერ ქოველგნით და ღემოვიდერ მო
ატქსევერ და აფივრნერ რ~უონლითა დადგერ და მცირედ გ~ნი
რვენერ და მ~რ და აფმჴდერდერ ცორარნით და მწსცრ
ირ მივიდერ მცირერა როტ~ლ უ~ლურა მსრსლმანრა რ~ლი
მოაოჴრერ და გ~ნირსენერ რადამე მერმე წარემ~რთ
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ნერ უ~ლურა ცორარნირ~რა და ქაზმინრ რა მიიწივნერ მ
აცლობლად აწვრირა ვერ ვინ წინა აფსდგერ
მოარბიერ და აფივრნერ მოარბიერ რაუონლითა აწ
კიდერ რ~უონელი მ~თი მ~თრავე რაჴედართა კ~ცთა ა
რა ავნერ ტქვედ წარმოიქვანდერ კ~ცთა და მცირედრა
ვაჟრა წარემ~რთნერ მთაჲ ლტოლვილთა მიერცნერ
და მიეწივნერ აფივრნერ მანცა ოუროთა და ვეცცლი
თა ცოლთა მ~თთა რამკასლითა და სღინაგანერირა რ
ომ გსრირა მ~რთ რ~ლარრ ცორარანი და რაფა გრშ
ელ რიტქ~ა რაჴმარარრ მიიწივნერ ვერ უ~ლუად გს
რგანირად და მოაოჴრერ უ~ქნა იგი ვერ შ~ლ ედვა წიაფ
მირლვად ალატირაგ~ნ ღემოიუცერ გამარძვებ~ლნი და შლ
ევა ღემორილნი უ~რთველნი ნ~თერ~ვი ვერ ვინ მიწევ
ნსლ იქო ლაღურად არა მეტე არა მთ~ვარი და ვერ
ვინ წინა აფსდგა რპარრეთრა ღერსლთა ვერ ცვარ
არნირა რსლტანი ვერ ერაქირაჲ და ვერ რ~ი თემი ერრეთ
სზომოთა და სრიცცვითა ღემოუცესლნი მივიდერ კერ
შოთა და ვ~რ გსრგ~ნირა უსექ~ნირა ამბავი უარ
თველთა სცნასრ უმნსლ იქო ქ~თა და ერაქირ რს
ლტნირ მორრვა კ~ცი ვინმე მორრ~ლ იქო მიანარ რსლტა
ნრა თ~ა ერე ვ~რი ტქსვილი რიტქსა ეთუსა ვითა
ვ~რ მოვიდა თჳთ დიდი რსლტანი. და გილანელნი რს
ლტანი ცვარარნირა და ერაქირ. და გილანელნი
ქ~ლგნით გზა ღესკრერ უ~რთველთა და მორრნერ და
მორწქ~დერ რ~ლ არცა ერთი კ~ცი გ~ნერა ეგოდენირა
რიმრ~ვლირა არცა მთცრობელი მივა რაუართველ
ოთა ერმა მელიურ მიანირრა და მიანელთა გ~ნიცარნე უარ
თველთაგ~ნ დატევებ~ლნი მცველნი მიანირანი. დაჴოცნერ და
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შელრა ზ~ა ყამოწკიდერ გარნა ერთი კ~ცი დაიმალა მც
ველთა თ~ა უ~ლურა ღ~ა და ვ~ა მოვიდერ უ~რთვ~ლნი გ~მარძ
ვებ~ლნი მიანარ წინა მიეგება მიანირა რსლტ~ნი შფსნითა
ნაუმრირა მ~თირა დატარვა ეგონა. და იცილა ზაუარია

იკითცნა მცველნი მირგ~ნ დატევებ~ლნი წუსერ მ~რ თ~ვრ
ეჟრ წარვიდერ მსნ დატევებსლთა მცველთათა :- ჭ
mოვიდა დამ~ლსლი იგი კ~ცი მცველთა ასწქა ნაუმ
არი მიანელთა და მცველთა მოწქსჱდა ტქავირა შელრა ზ~ა
დაკიდება და ღერწამა მ~ლიურ პირირ პირ და იგ~ნი იდგერ და
სრიტქსელ და ვ~რ ერმა ერე ზაუარიარ და ივ~ერ შლ~რდ გ~მწ
არდერ და ბორ~ტდ აფსყნდა და ღეიპქრერ მელიუი და თ~რნი მ~რი
და ქ~ნი რიკ~დილად დარაძერ და მოაკსდინერ თჳთ იგი და ღვ
ილნი მირნი და გ~ნჴადერ ტქვები და რაქივარრა რ~ლრა მ~ნ რა
სწოდერ ზ~ა ყამოწკიდერ და უ~ლუი მოაოჴრერ მოწსჱრ
ღესშლებელ რადამე არრ და ერრეთ მოწმართერ გზა
რა რ~ლ აფმ~ვალ ადარბად~განით და მოვიდერ და მოეგებნ
ერ პ~ლდ სჟენით და მერმე თ~ვრეჟელნი მითვე შფსნითა ს
რიცცსითა და მოართსერ რიმდიდრე ასრაცცელი რ~ლითა ა
ივრო რრ~ლთა რ~მეტო თჳთ მეტეთა მზირა და მზეთაცა მ
ზირათ~რ წარმოგზ~ვნერ თ~ლნი დიდ ტარირ~ნი შსირად რაპ
ოვნელნი და ჩსრჩელნი სცცონი დასტევერ მღჳდ~ბით მქ~ტ
ნი ადარბად~გნირ~ნი და გამოვლერ მღჳდ~ბით უ~ლუი ადარბადაგნირა
გ~მოვლერ რაჴრი და ღემოვლერ პირი ნაცჩევნირა და
მოვიდერ მეტერ წ~ე მციარ~ლ იუმნა მეტეთა მეტე მომადლო
ბ~ლი ფ~ირა მციარ~ლითა პირითა გაეგება ზემითა და დ~ბი
თა იქო ბსკთა და დსმბსლთა რ~ი არცა შველ ოდერ მე უმნსლი: :iქო ერევით~რი გ~მარძსება არცა მეტეთაგ~ნ არცა მთ~ვრთაგ~ნ
ღევიდერ ირ~ნთა დაძდა მეტე ტაცტრა რამეტორა ღესშფვა ა
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მირ რპარალარი და ღევიდერ თ~ვადნი და დარცდერ წერირაებრ
და მოიფერ არმაფანი სრიცცვი და დადვერ მეტერ წ~ე გ~ნკჳრ
და არავირ უართველირაგ~ნრა ენაცა ეზომი რიმდიდრე და
ასრ~ცცელნი თ~ლნი და მ~რგალიტნი. ც~ მეტეცა თამარ არა
სმ~დლო იპოვა ფ~ირა მ~რთ აფარრ~ლებადა ლიტანიობრა ფ~მირ
თევარა მრ~ვლნი გარცა ობოლთა და გლაც~კთა ზ~ა და ლ~ღუ~რთა
ზ~ა გაქო რაჩსრჩლე დიდი აფვრებ~ლნი კ~ლდ აფ~ვრნა იქო
მადლობა ერე ვ~რირა გამარძსებირათ~რ ფ~ირაჭ
vინათგ~ნ მოიწია მწსც~რება და მიიცვალა ზაუარია ამირ რ
პარალარი შე რარგირ ამირ რპარალარირ~ვე კ~ცი დიდად გა
მდიდრებ~ლი და ქ~ითა რ~თნო~ბითა აფრ~ვრე გამარძვებ~ლი მჴნე
და შლ~რად მბრშოლი მთავ~რი თემირა ტოუირა რ~ი მეტე იგ
ლოვა ქ~ნ კ~ცმ~ნ რაუართველორ მქოტმ~ნ. რ~ არავინ მჴნედ
გ~მოყენილ იქო მთ~ვარი ჟ~მთა ამ~თ რ~ გსარირ~გნცა მოვე ა
უსნდა რ~ი იქო ნ~თრ~ვი არტა ურერური ჴ~ლ გშელ
ირა და იქო რ~რწმ~ნოებითა რომეცნი ა~დ ქ~ნი რ~თნებანი ფ~ირ~ნი და რა
კაცობონი აუსნდერ და ერრეთ და ერრეთ მჴნე მამად
დამტევებელი ღვილირა ერთირა რ~ლრა ღ~ა ეწოდებოდა
მ~ღინ მოსწოდა შმარა ზაუარიარა ივანერ მრ~ცსრთ სცს
ცერრა და ინება პ~ტივრა შმირაჲ მირირა აფქვანება და სბ
ოშა ამირ რპარალარობირა პ~ტვიჭ
x~ ივ~ნე რ~უმეთა ღ~ა გ~ნკჳრვებ~ლ იქო და რ~კჳრველი ერე
თუსა მეტერა პ~ტივი ერე რ~ითა პ~ტივ გიცემიერ ყ~მდა დიდ~დ
დიდი არრ და მე სფირრ ვარ ერრეთ ღემეწე შმირა ყ~ირა

რ~ცელრა ყ~მ ზ~ა არა აცრენებდენ ნაცსლად მირა დგომად
ა~დ ათაბაგობითა პ~ტივ მეც რაუართველორა არა
არრ წერად და ჴ~ლად თუ~ნ მეტეთა წ~ე ათაბაგობა და ამით
გ~ნადიდე წქ~ლობა ღ~ნი ყ~ნ ზ~ა რომე აცალრ და საფრერაჲ პ~ტი
1-28 სტრ., 245v
ვრა ფირრ მქო და ათაბაგობა მიბოშო რ~ლ რსლტ
ანთა წერი არრ ათაბაგი რ~ი მ~მად და გამზრდელ~დ მეტე
თა და რსლტანთა იწოდებირ ათაბაგი ამით გ~ნადიდე წ
ქ~ლობა ღ~ი სწინ~რერ ყ~მთა პ~ლთა ქოცა მეტემ~ნ და ს
ბოშა ათაბაგობა რ~ი არა ქოტილ იქო რაუართვ
ელორ მეტეთა წ~ე არცა ვირ ბოშებოდა მრ~ცსრთ ს
ცსცერობა ვარამრ ზაუარია გ~გელირ შერა კ~ცრა რა
პ~ტიორა და ლაღურობათა ღ~ა გამარძსებსლრა ერრ
ეთ იქ~ნიან მეტერ წ~ე ც~ მეტე თამარ ზამთრირ დერრ ი
ქვირ და ზატცსლირ კოლარ და ცელი ტბარა ზოგძერ
გარდავიდირ ატცაზეთრ გეგსთრ და ცცსმრ მ~თ სკ~ჱ
ჟ~მთა იწქერ მთესლთა გ~ნდგომად კ~ცთა ტცოველთა
და დიდთა სკ~ჱ ბსნებითა მღთვართა და სცარღავრ
ჩამენ და მრ~ვლნი შმ~ნი ერთრა დედაკ~ცრა მიიქვანებენ ცო
რლ~დ რ~ლი სყინარრა რარა მე ეღმ~კრა თ~ქნი რცემენ და
ზოგნი სნიღნორა ღ~ვრა შ~ფლრა და ამარ ქოტენჭ
x~ ტცოველნი ძ~ირ მრ~ცრნი არ~ნ და უ~ეანობ~რა იყემებენ
ამ~თ იწქერ რბევად და ჴოცად და ტქვეობად ცცადად და ფ
ამით მოსწოდა მეტემ~ნ ათაბ~გრა და ქ~თა მთესლთა და
ვალთა ცცრა ზმელთა მოჴევეთა ჴადელთა ცცა
ვატელთა ჩართალთა ერწო თიანელთა მირცა ივ
ანე ათაბაგრა და წარავლინა მ~თ ზ~აჭ
x~ ივანე გონიერად ქო აფვიდა მთარა ჴადირ~რა და წ~რვ
ლო წსერი წარდგა მთარა ტცოველთარა დიდ
ოთარა რ~ი არავირ ეუმნა არცა პ~ლ არცა ღ~დ რ~ ე
რთ კერშო დიდოეთი და ტცოეთი ცნერ რ~ა მირლვა ა
თაბაგირა მოვიდერ გსჱრდრა და იწქერ ზეიდაფმ~ნ ბრშ
ოლა და რბევა და კლვად და ტქვეობად და დაწვ~დ მორწ
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ქჳდერ სრიცცჳ კ~ცი დიდოი და ტცოი და დაქვნერ რამი თვენი
ივნირ ივლირი და აგვირტორი მ~ღინ ღეიწრებ~ლთა ათა
ბაგირათა მორცე მშევლები და აფსთუსერ მრ~ცსრ
ებად ცარაძა და პირი რიმტკიცირაჲ აფსთუსჱრ წარმოა
რცა მშევლები იუმნერ ზავნი და ერრეთ გამარძვ
ებითა მოვიდა ივ~ნე მეტერ წ~ე რუსა შლ~რო მეტეო იუმნა
ბრშანება ღ~ნი მოვაოჴრენ სრყნი ღ~ნნი დიდოეთი და ტცოეთი:x~ მეტემ~ნ დიდ~დ დაიმადლა და საფრერ პ~ტივრა აფიქვანა.
და იქო ქვალგ~ნ მღჳდობა წარმატება დფითი დფე ღემატ
ებარა რამეტოთა ფ~თივ დაცსლი მეტირა თამარირი
ც~ რპანი მირნი გ~ნრსენებარ ნადირობ~რა და ბსრთობ~რა
თვით თ~ვადნი და წარყინებ~ლნი მ~რდირ მეტერ წ~ე იქ~ნი
ან გ~ნირსენებდიან და აფივრებოდიან რაბოშსრითა მ
ეტირა მ~რთ მ~თირაჭ

x~ ვ~რ დიდრა კორტანტინერ შმირწსლირა ივბიმიანორირათ~რ
რ~ლ თუ~ა ანგ~ზმნ მონაზონრა ვირმე მგოდებ~ლრა რიკ~დილირათ~რ
ივბიმიანორირათ~რ რ~ლ თუ~ა ანგ~ზმ~ნ მონაზონრა ვირმე მგ
ოდებ~ლრა რიკ~დილირათ~რ ივბიმინორრა რარა დაკლო ური
რტიანეთა ერე ვ~რი ერე მეტე რ~ლ ანგ~ზმნ დაადგა გვირგ
ვინი რ~ცილველ~დ ქ~თა და იტქოდა რა არრ ბერო გ~მო
შიება ღ~ნი მრძავრთა ფ~ირთა აწ გიბრშანებრ დარ
ცცერ ბორ~ტირგ~ნ არა სწქი რ~ლ აფმორ~ვლეთით დარა
ვლეთამდე ქ~ი უ~ქანა მ~რთლ მ~დიდებელი იქო არცა იგი
ფირრ იქო მ~ტობარა ივბიმიანორრა არა თსმცა რაბერშნ
ეთი ოდერ ეგრეთვე აწცა იუმნა ამირ დიდირა მეტ
ირა რაუმე არა ფირრ იქო არამცა ქ~ლი უ~ქნაჲ არა
თსმცა რაუართველო ოდენ ამირ მეტობ~რაჭ ამირთჳრცა
მოცედნა რირცვით მოწქ~ლემ~ნ ფ~ნ რამკჳდრებელრა თჳრრა
1-28 სტრ., 246v
და მიიცვალა მეტე თამარ ჴმელრა დგომარა ღ~ა მოიწია მწ
სც~რება მისთცრობ~ლი მკჳდრთა რაუართველორათა და
შნელ~დ გამწარებ~ლნი იტქებდერ და ირცმიდიან თ~ვრა ნაცარრა
და მტვერრა ათაბაგი და იუმნა ტქება მრგ~ვრი კ~ლოთა
ადაწერთა და გოდებ~ნი მრგ~ვრნი მოოჴრებირა იელსრალე
მირ~ნი იჱრემი~რ მ~რ მგოდებელირა და ძერცა ეგრე იქო და
ქ~თა ადგილთა მრცდომარეთა გოდებ~თა და ტქებთა ღეიცვ
ალებოდერ. მკჳდრნი რ~მეტონი და იტქოდიან მისთცრობ~ლთა
რიკეთეთა მირთა გამარძვებ~ლობათა და მოწქალ~ობათა მ
ორამართლ~ბათა რისცსეთა რიმდაბლ~თა და მისთცრო
ბ~ლითა რიკეთითა მირთა და წ~რიქვანერ რამკჳდრებელრა
მ~თრა გელათრ და დამ~რცერ რამ~რცორა პ~ტიორ~ნრა და
დასტევა რამეტო შერა თ~რრა ლაღარ ა რ რ ე ნ ი იტქჳრ იქ~ვ
ნელიჭ
mეტე მთ~ვრი რიონი და წქარონი ჩაბსკი უ~ლწლი ებგსრი
რაებგსრო აფსირი კიცვთა თ~ლნი და ი~ჱლიმი გოდოლ
მენ~ვე რ~ცლი და მ~მა მეგჳპტელი ცცენი ლაზარე უსდიჭ
ი~ე იტქჳრ ჩიმჩიმელიჭ
სლთალი მილირელმ~ნ რტერო ღერცა ღ~მღირი:d~თ თუ~ა ზერთა გ~ნდიდნერ მით ჴმალი ჴ~რცრა ჩამრმ~თჭ
dა აუილემირ ებრ შ~ლითა მპქრობ~ლად გეთრა ჴ~არ
ირი დ~ბა ფ~ირა ამან დიდმ~ნ და რ~ცელ გ~ნთუმსლმან
ცც~რბარა ღ~ა დასტევა მშლეობა უართველ
თა გ~ნმარძსებსლირაჭ ამ~რ რანატრელრა რიცოცცლ
ებითგ~ნ დაედგა გვირგვინი შერა მ~თირა გ~ირდა რ~ლრა
ლაღობითცა სწოდა იქო წლირა ათცამეტირა რჟ~რ და
იდგა გვირგვინი მეტობირაჲ და მეტემ~ნ თამარ მისლო
ცა მეტობა ც~ რ~ჟ~მრ მიიცვალა თამარ იქო თ~ა ლაღა ა
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ათრვამეტირა წლირა დასტევა მეტობა შერა თჳრრა
ც~ ნ~თერ~ვრა უართველთა თავცემა მწსც~რება ვაება
რ~ ცოცცლნიცა ყარრ~ლ იქ~ნერ ძ~ძცთრ მკჳდრნი რამეტორა მი
რირ~ნი. და ძერეთეცა ეგრე იქოჭ

¸~დ მირრა დაიპქრა მეტობაჲ შემან თამარირმ~ნ ლაღა გ~ი
რ~ იქო ტანითა შლ~რი მჴნედ მოირარი ნადირობათა ღ~ა მ
ორწრატე ლაფი და თსით ბსნება და სმეტერ ამირთჳრ
რ~ დაემორყილნერ ქ~ნი წინა აფმდგომნი მირნი კ~დ მოცრენებ~ლ
რა. და ფ~ირ მოქ~არერა დედარა მირრა და სღტოთველ~დ დაწქ
ნარებით დაეტევა რ~მეტო და ქ~ნი მცლობ~ლნი მ~თნი მო
ცარაძე. ღეეუმნნერ ვ~რ გ~ნშელნი და მიმდგომნი ნაცჩევა
ნელნი და კარნს უ~ლულნი და რც~ანი მრ~ვლნი შფვნითა
და ცარძითა მოვიდოდიან მირრა მ~რ ჟ~ა იქო იღვებდა და ქ~ლგნ
მც~არობლი და იწქერ განშით გ~ნდგომა და არფარა მორცერ
მეტერა ცარკი ამირმ~ნ მრმენელმ~ნ მეტემ~ნ ლაღა მოსწოდა
ქ~თა რპათა რაუართველორ~თა ამირთა მჴარ გრ
შელრა ივ~ნერ რ~ლრა მ~ღნ პ~ტივი ათაბაგობირა მინებ
ობად დედირა მ~თირა თამარირაგ~ნ რ~ იქო ათაბაგობა ირ
რე გ~ნდიდებ~ლი იქო სმეტერ რც~ათა ერირ თ~ვთარა ერე
იქო ვაზირი კარრა მეტირ~რა მ~ღნ თუსა მეტემ~ნ ვინ მეტეთა
ღ~რ ბრწქინვალემ~ნ და რანატრელმ~ნ დედამ~ნ ყ~მმან
დამიტევა მეტობა ქ~ნი წინა აფმდგომნი პაპთა და ჟ~მთა
ყ~მთანი მოცარაძედ ღეუმნა დფე რ~მომდე მორყილნი ბრშა
ნებირა ყ~ნირნი არ~ნ აწ განშირა ათაბაგრა რაწსნელ ს
უმნიე და ცარკირა არფარაჲ ნებავრ მოცემა მე ერრეთ გ
ანმიზრაცავრ რ~ა ღსრი ვაიგო გ~ნშარა ზ~ა და თუ~ნ ღრო
მარა ღეგამთცსიო შ~ლითა და თ~ა დგომითა თუ~ნითა დასცემია
რანატრელთა პაპ~თა და მამათა ყ~მთა დიდთა რსლტა
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ნთა შლ~რებანი აწ მიიფეთ ყ~მგ~ნ პ~ტივი და ნიჩი და ა
ფვიმჴედროთ გ~ნშარ ზ~ა რ~ა რცვათა მტერთაგ~ნ ა
რა რაწსნელ ვიუმნეთ ღეწევნითა ფ~ირათა და
წარშფვანებითა ძ~ირ პ~ტიორნირათა და რიუად~ლითა
თუ~ნითა ვრშლოთ მტერთა ვ~ა ერმა ქ~თა წარყინებ~ლ
თა ქ~თა რამეტორა გ~ნიცარერ და დასმტკიცერ და
წრუსჱრ რ~ დიდი ნს გეღინირ ცემა მოგსჱმატა ფ~ირა მ~რ
აცოვანი და გ~ლით გორგარლიანი და დ~თიანი მრგა
ვრი მ~თი მინდობითა ფ~ირათა და შ~ლითა თუ~ნითა დავ
იმორყილნეთ სრყნი მეტობირა თუ~ნირნი და ღევან~ნოთ
ქ~თა სრყება თუ~ნი დაჲმტკიცერ ლ~ღურობაჲ და გ~ნშირ და
რბევარა წარემართერ თჳთ მეტე რპითაჲ დიდითა ვერ
წინა აფსდგერ გ~ნშელნი და მოაოჴრერ გ~ნშირა უ~ქანა ა
ფიფერ ტქსჱ და ნატქსჱნავი სრიცცვი და მოადგერ უ
ალ~ურა გ~ნშირარა მოადგერ გ~რე და მრ~ვლ დფე ებრშო
დერ და ქ~თა დფეთა გ~მოვიდიან უ~ლუირა კ~რრა ბრშოლ~დ
ყალიბად არცა და მსნითცა სრყესლერნი ებრშო
დიან მ~ღინ ინება მეტემ~ნ გ~რე ღემოვლა უ~ლუირა მცირედი
თა ლ~ღურითა და ვ~რ მოვლიდა მტკსრირაკენ უვემ
ოთ ცნერ ერე გ~ნშირ მქოტთა ქ~ნივე აფიჩსრნერ კ~ცი
ჩსრვილი ვ~რ ათი ათარიჭ
x~ მეტერა წქსა ოთცი ათარი ოდენ ამ~თ ღ~ა სმეტერ მერცნი
რ~ ერთ კერშო მჴარ გშელნი დგერ და ერთ კერშო
ერნი კ~ცნი და რომცით~რნი უ~რთველნი და თორელნი ე
რთ კერშო ატცაზნი დადიან ბედიანნი და ლიცთ იუითნი
ზედ მოკიდებით სრთ იერთარ ვ~რ მოვლიდა მეტე
იცნერ იცნერ გ~ნაცსნერ კარნი და ვ~რ მჴეცნი ზ~ა მი

სჴდერ და იცილა მეტემ~ნ ლაღა რიმრ~ვლე მ~თი სღიღით
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გ~ლითა გ~ნმჴნობითა რპათა მ~თთათა ეგრეთვე რპანი
მეტირთ~რ რიკ~დილად გ~ნმწირველნი ეტქოდერ რიკ~დილამდირ
ვიფსაწოთ და დავდვათ თ~ვი რ~რიკსდილოდ და არა
ვარცცსინოთ პ~ლრა ომრა მეტობირა ღ~ირრა და მქირ მიე
ტევნერ სრთიერთარ და იუმნა ბრშოლა შლ~რი და
დიდად რარტიკი დაეცნერ პირრა მაცჳლირრა სმრ~ვლე
რნი რყესლნი გ~ნშირანი თჳთ მეტე ლაღა წინა მიეტე
ვა მჴნედ და შლ~რდ თჳთ გსლათ მკლ~ვით რვიანითა
დაჴ~ლითა გოლიათითა რ~ირა თ~ა წინა მბრშოლე
ბდერ შლ~რად ქსარქსარა ძაქელირა ღვილი პირ
მღო ბიბლა გსრკელი ბოცო ბოცორ შე მენირა რ~
ერენი წინა გ~ნეწერნერ ვ~რ იცილერ რიმჴნე მ~თი გ~ნშ
ელთა რწრატით ივლტოდერ პირირაგ~ნ მჴნეთირა რდ
ვერ ვ~რ კართამდირ უ~ლუირად მცირედფა ღევლტ
ოდერ უ~ლუდ და სმრ~ვლერნი ტქვე ქსერ და ზოგნი მო
რრნერ ამირნი მაცარობ~ლნი და დედ~ნი შლ~რად იცემდერ მკ
ერდრა მირრა და რაქელორა თმითსრთ იტცსრიდერ და
გ~ნაშლიერერ ქივილი და ზრიალი ქოველგნით გ~რე მოდგ
ომთა ლაღუართა ერმა და მეტერა მომართერჭ
x~ მეტე სვნებელად დაცსლი ფ~ირა მ~რ იგი და მირ წინა მ
ბრშოლნი თ~ვდნი რ~ცელოვანნი მრ~ვ~ლ რ~ცელოა
ნი მოეგებნერ რ~ირათ~რ ლაღუარნი და თ~ვადნი მბრშ
ოლნი დაამტკიცებდერ არფარა ქოტად მოლაღურეთა
და არცა კარრა მეტირ~რა ქოტ~დ. ც~ მეტე სნირაგ~ნ ყამ
ოჴდა და ევედრა ღენდობა და სმეცრებით უმნსლ
ებირა ერრეთფა მივიდერ კარვად რიც~რლითა მგზეტრამ
დი იქო მც~რ~ლება და გსვემა ლაღუართა ზ~ა ერრე
ღერჩირდა ათაბაგი გ~ნშირა და ევედრა რ~ა გ~ნსყინა
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ცარაძა პ~ლი რ~ლი ირმინა მეტემ~ნ და სკსჱრცა
ტქვენი ტარითა და მრ~ვლითა შფვენითა თ~ლითა და
მარგალიტითა ოუროთა და ვეცცლითა მივიდა თჳთ
მეტე ტტილირ რსლთა რაუართველო შფვენითამიმფ
ები მივიდა რ~ იქო ქ~თაჲ მეტეთა სმეტერ სცვი და არა
ვირთ~რ მოღსრნე მლოცველ მმ~რცველ გ~ნმკითცველ
და მოწქ~ლე ვ~რ გ~ნირვენებდა ნადირობითა და მრმს
რითა თ~ა მიდრკა რიბოროტედმი ვ~ა წერილ~რრ დარც~დ
ერი იგი ჩამად და აფდგერ რიმფერადჭ
x~ რმამ~ნ მფერირა და რიფოდარა და ნაქროვნებამ~ნ რიბი
ლწერა გ~ნიღრნა ვაზირნი რანატრელირა დედოტლირა
და მეტირა წერთა მრწავლებელნი ღეიქარნა თ~ა მოა
რაკენი მრმსრობითა და დედათა სწეროთა თ~ა აფრე
ვითა რ~ლ ერე ოდენ სრაცსრებად მიიწია რ~ლ ოდერ
მე მრმელი ტრიადირა ფჳნირათა ტტილირ მქოტი წარიქ
ვანერ რინდთა თ~ა რ~ა მან გ~ნიშფონ რიბილწე თ~რი
ც~ რაინდირ მ~რ მეტირა მირვლარა არა მგონებელნი და ფ
ვინით სცნობო უმნილნი ზ~ა მიეტევნერ და გსჱმელნი
შლ~რად ვ~დი ერთიცა თ~ლი მ~რძსენე ცედვირაგ~ნ სც

ცედვო ქვერ ამირმან მცნობ~ლმ~ნ თ~ვადნი რაუართვე
ლორ~ნი ტ~დ მბრშოლნი და სმეტერ ივანე ათაბაგი
და ვარამ გაგ~ლი ზაუარიარ შე გ~ნექენებოდერ დარ
ბაზრ ქოტირაგ~ნ არა თ~ვირ ვედრ~ბითა ღ~ნრა მეტედ წ
ქლ~ბარა სკ~თს არა გ~ნექენო ბოროტთა კ~ცთა რ~ც
ლრა ავრა წერრა რ~ლ იუმ ც~ მეტემ~ნ ღეინანა და აფ
სთუსა რიმტკიცეთა მ~რ არა უმნა თჳნიერ მ~თირგ~ნ ზრ~ცვ
ირა დაფათს აფრრ~ლებად ა~დ შლ~რბად მტ~რი სყინო
ვერ არწმ~ნერ ც~ლირა რმა ვ~ა არრ გ~ლირ თუმირა მ~რ
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ღემწველობა დედათა მ~რთ მირრ~ლმ~ნ კ~რ რ~ტელრა ერთრა
ველირ ციცერ იცილა უ~ლი ტ~დ უმნსლ კ~თლი და
მქირ აფტაცებ~ლ იუმნა გ~ლირ თუსმათა მ~რ და დამვიწქ
ებელმ~ნ დ~თირ და სრიირ ცოლირა მ~რთირა რ~უმირა მ~ნ მრ
წრატლ თჳრად მიიქვანა და ღეიქვარა და მსცლ~დ იფო
დედაკ~ცმ~ნ და ღვა ქრმა რ~ლრა სწოდერ დ~თ ერე იგი ა
რრ დ~თ რ~ლი სკანარკნელთა დიდად გ~ნრაცდელთა ღ~დ მეტე
იუმნა რ~ლ უსემორე რიტქ~ამნ რცნასრ ქორ ც~ ერე ქრ
მა აფრაზრდა და მირცა დარა თჳრრა რსრსდანრ რ~ი
იგიცა მცოლო ერვა და იგიცა თამარრ რ~ლრა შმებრივ
რა და ებრივი რიქ~არსლი სმტერობა აუსნდათ ს
რთიერთარ ამ~თ წქარმართებ~ლთა ღ~ა იქო მეტე
და ქოვლგნით ნიჩი და შფვენი მისვიდოდერ მოცარკ
ეთა მ~რ კარვად მ~ტირა მცი~რლითა პირითა მოვლი
დერ რამეტორა მირრა გ~ნრაგებელთა რაუმეთათ~რ გა
რდავიდირ უსით აძამეთრ ნადირობად ცცსმრ და ა
ტცაზეთრ და გ~ნაგერ რ~უმენი მანდასრნი და რთველ
თა ღვიდით ტბილირჭ
x~ რაზამთროდ დადგირ დსინრ რომცითირრა და მ~რ ბრშოდირ
გ~ნრრ~ლთა ზატცსლით აფვიდირ თ~ვად მტკვარრა და დ
ადგირ კოლარ და მოვიდოდიან წ~ე მირრა მოცარკენი შფვნითა
ცლათით და რაბერშნეთით ამით გ~ნრვენებარა ღ~ა
მქოტმ~ნ არა ინება უორწინება ცოლირა ამირთჳრ ღეკ
რბერ უ~თლიკოზნი ებირკოპოზნი და ვაზირნი და მოაჴრენ
ებდერ არა ძერარრ რ~ა მჴევალი გერვარ და არა ცო
ლი ვ~ა დარწერრ მ~ციული პირი უ~ერი უ~წილი წ~ა არრ
ც~ მრიშავნი და მემრსღენი რაძნერ ფ~ნ ც~ მეტერა არა ე
ნება წარგვარერ უ~ლი იგი დედა დ~თირი და უმარრავე მ
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ირრა მირცერ ც~ არცა მ~ღინ ეუორწინა მესფლერა ა~დ ე
გო სუორწინებელ~დ რ~ იქო ერე ლაღა გ~ი მჴნე აცო
ვანი შლიერი ლაფი ამპარტავანი თავ ჴედი თჳთ
ბსნ~ბა ვ~ა მითუსამრ სცვი რაციობირ მოქვარე ფსი
ნირ მოქსარე და გემოთა მოქვარე და მღვიდობა იქო რა
მეტორა ღ~ა მირრა და ღეუცესლ იქო რმარა და ჩამარა რ~ირ
ათ~რ დარწერენ მ~მანი რამნი არ~ნ გემოთა მოქვ~რებანი
ვეცცლირ მოქ~არება დ~ბირ მოქ~არება ამ~თნი პირმღონი მრ
სღებანი არ~ნ რიშვა რირცვა მწსც~რება ამპარტ~ვნება
ამ~თ ბორ~ტთა რ~ლ~რრ ჴ~რცთ მქ~არებანი სწეროდ ნებირა
მიმდევნებანი რ~ირა თჳთესლ~დ არა არრ ჟ~მი აფ
წერად ვ~ა წწ~ქლიცა იტქჳრ გ~ნშფაგ~ნირსჱნა ი~კბ

და გ~ნსდგა ფ~ა მცც~რრა ეგრეთვე იუმნა ნ~თერ~ვრ
აცა ამარ ღ~ა უ~რთველთარა რ~ა გ~ნშფერ და იღო
ბდერ სწეროებ~დ რიშვათა ღ~ა და მთრვალობა
თა ღ~ა სგსნსრნი კ~ცნი მეტირა კარრა ზ~ა არა ქოტ
ირა ფირრნი და აწ კარრა ზ~ა მქოტნი დაფათს უათა
ლიკოზთა ორთავე და თ~ვდთა ამირ რ~მეტორათა
და სმეტრ ივ~ნე ათაბაგრაჲ ამირთჳრ აფმორცენ
დერ მიზეზი ც~დვათა რიმრ~ვლითა რაუართველორა
მოჴრენებირ~ნი რ~ნი რ~ი უსჱმორე რიტქ~ამ~ნ ცცად ქორ უ~ქ
ანარა მზირ~რა აფმორ~ვლეთირა კერშო რ~ლრა ეწოდე
ბირ ყინ მაყინი გ~მოყნდერ კ~ცნი ვინმე რ~კჳრველნი
ადგილრა ქარქსრსმად წოდებ~ლრა სცცო რაცითა
წერითა და ღერაცედავთაცაჭ
r~ არცა შსელთა წიგნთა რადა იპოებირ ამბავი მ~თი
რ~ არ~ნ სცცო ენა სცცო რ~ცედ სცცო ცც~რბა ანს
რ~ირა გემო არა იცოდიან ჴ~რცითა და პირსტქჳთა
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რიშვითა ცცონდებოდერ. ც~ იქო ტანითა რრ~ლ გსამითა
აცოვან და შლ~რ ტერჴითა ღსჱნიერ და რპეტაკ ჴ~რცითა
ჩსრიტდა გრემ~ნ თ~ლთა მცირე და შლითა რაყინო და
გ~ნზიდვით თ~ვითა დიდ თმითა ღ~ვ და ჴღირ ღსბლ ბრ
ტქელ ცცსირითა მდაბალ ეროდენ რ~ლ ფაწსნი სმ
აფლერ იქ~ნიან ნერსტთა ცცსირთა მცირედნი ნერტს
ნი ოდენ ყნდიან ბაგენი მცირე კბილნი ღეწქობილნი და რ
პეტაკ. კ~დ სწსერ~ლი. ერე ვ~რი აუსნდა სმრგ~ვრო
არრ და ნს ვირ გიკვირრ რ~ლ აფმატევებელი რა
მე ღსჱნიერ~ბა აუსნდათ ამათ მ~მათა და დედათა ა
მარ თ~ა მოეგოთ რიმჴნე და მოირ~რნი რყესლნი მაგრითა
მღვილდითა სცდომრად მრროლელნი რ~ლთა ნაკრ
ავრა ვერამ~ნ სმაგრირ რ~ჩსრველმ~ნჭ
uტრორ ცცენრა ზ~ა მჴნე რ~ აფზრდა მ~თი ცცენრა ზ~ა იქვირ
რაჩსრველირა არარ მუონებელი მღსილდირა და
ირრირა კიდე ერე იქ~ნერ კ~ცნი გ~ნრაკჳრვებელნი რ~ ი
ცილნი რა რსლელ რ~გონებელ იქსნიან ც~ ქ~ლი რიბრ
შნე იპოებოდა მ~თ ღ~რ და ქ~ი გონ~რბა მოეგოთ მცირე მე
ტქსჱლებაჲ და ტქსილი რიტქ~ა ქ~დ არაჲ იქო მ~თ ღ~ა არა
თ~ლ აცვნიან პირრა კ~ცირ~რა არცა დიდრა და არცა მც
ირერა სმეტერ რაბჩოთა ღ~ა რ~ კ~თლნი წერნი ეპ
ქრნერ ყინგირ ქ~ნირგ~ნ გ~ნყნილნი რ~ლთა თსითოესლ~დ
წარმოთუმაჲ გრშელ~რრ ამათ აუსნდათ რძ~ლ ე
რად ერთირა ფ~ირა სკსდ~ვირა თქ~ნირ ცემა პირი მზირა
აფმორ~ვლეთით უნიან და რამირა ყოუირა უნა და რ
ამძერ თ~ქნირ ცემა და ღსარ თითირ წერარა ზ~ა და ნებრა და
დება და ტკაც~ნება და მეტი არა რაჭ
x~ სლსრნი კერპირ მრ~ცსრნი იქ~ნერ რ~ლთა უსძინდ
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სცმობდერ ც~ მოიპაერერ წერილიცა ამა მცირედითა
აროთა რ~ ათეუსრმეტითა აროთა დარწერენ წიგ
ნრა რ~ლ ადვილ რ~რწავლოცა არრ და ადვილ გ~ლირ ჴ~ირ

რაქოტელ ამ~თვე ღეუმნერ უორონიკონირა რაცედ ათ
ორმეტი წელიწადი ათორმეტთა პირსტქ~თა ცცოვ~ლ
თა რ~ცლრა ზ~ა და თჳთორა პირსტქჳრა და ცცოვ~ლრა
თჳთორა წლირ მთ~ვრობა გ~ნსყინერ ვ~რ შ~ლირ
ოდერ მე ელინთა ბრშენთა ათორმეტთა ზოდთა
რ~ლ არიან ეტლნი მზირა რაძდომად ოცდათ ოცდათი
დფე არა თს ცცოველნი არ~ნ ა~დ ზოდნი ეგრეთვე
ამ~თ თჳთორა წელიწ~დრა მთ~ვრობა გ~ნსყინერ თჳ
თორა პირსტქრა რ~ა თორმეტივე გათავდებირ
თ~ვრავე დასწქებრ ვ~რ ათცცრამეტსლი ც~მეტ
სლი ზედ ნადები ზ~ა ეუსრესლი:r~ ცცრამეტ წლად გ~წევრ და მ~რმე თ~ვრავე დაიწქებრ
და ეგრეთვე ერე თორმეტ წლად გაწვრ რ~ლრა
სწოდენ რ~ცელად ერრეთ ქსრფსნიძთ
ტარრინძილ თავლა ინძილ ლსილ ძილ მოფილ ძილ
მორილძილ ქონიძილ მეყინძილ თაფანძილ ნოცინძ
ილ ქაქაინძილ ერე არრ რაც~ლი ათორმეტთა ც~ვლთა
რ~ლთა მირცერ მთ~ვრობაჲ თჳთორა წლირა თჳთო
რა პირსტქჳრა რ~ირა პ~დ თ~ვ ქსერ ქ~ლფსნ რ~ლრრ
თაგჳ მერმე ზროცა ავაზა კსრდგელი ვეღაპი
გსელი ცცენი ცცოარი ქაპსზსნა უ~თამი შ~ფლი ფორი
ერენი აუსნდერ წელიწადირ რათვალავად ვითა ყ
სენა უორონიკონიჭ
x~ აუსნდათ წერად ერთირა ფ~ირა თ~ქნირ ცემა რ~ლრა თე
ნგრი სწოდდერ ენითა მ~თითა და წიგნიჲრა ვირ ერრ
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ეთ დამწერელნი მ~ნ უს თენგრი უსყსნდსრ ერე
არრ სკსდ~ვირა ფ~ირა შ~ლითა ერენი მცირედთა რ~ზ
რდელთა გ~ნეღორებოდერ ქ~ა რ~ლრრა ჩამდერ ჴ~რცრა
კ~ცირრა და შაფლირა და ქ~ა ამ~თნი ნ~თერ~ვნი მრ~ვლ გ
სარად გ~ნქოტილ იქ~ნერ და არიანცა ძერეთ რ~ა
ათორმეტთა ოდენ მოიჴრენოთ რ~ცელი რ~ პ~ლი გვ
არი არრ რაქირთა უინდნი ქათნი ძალირი ოირდი
რსლდსრი ნიმნი ქონარდი მ~ნფსთი თანფსთი.
ქი~თი და სფსრნი კერპირ მრ~ცრნი არ~ნ რ~ლრა
სწოდენ უსნძითად ერენი ენითა სწოდენ თ~ვრ
მ~თთაჲ მ~ნფსლ . ც~ უ~რთველნი თ~თრთა რ~ლთა ვ
წგონ~ბ ერთ რ~ვლელ~დ ამოთთა ნ~თერ~ვთა ქიათ
თა გსარირათა გ~მოყნდა კ~ცი რ~ცელით თემსყი რ~ლ
არრ ყინგირ ქანარ აერსან ღსენიერი ტანითა აცო
ვანი თმითა მომწითსრო შლ~რი მჴნე ღემმართებ
ელი მოირ~რი ჴელოანი ფრმა და გამგონე გ~ნმზ
რაცი რვიანი ერე წარვიდა ნიჩი და პატივირ მ
ოფებად სმთავრერირა მ~თირა რ~ლრა ცანობით ს
ჴმობდერ ჴ~ლ მწიტერა მ~თრა რ~ლრა ერუსა ონცნად
ვ~რ იცილა ღეიპქრა რიკეთირა მირირათ~რ და დიდრა პ~ტივრა
აფიქვანა სწარყინებსლერ ქ~თა რწორთა მ
ირთა და მჴედ~რთ მთ~ვრობა ჴ~ლთ სდვა ლა
ღუართა მირთაჲ და ქ~ლგნით არწვლიდიან სრყ
თა და გამდგომთა მირთა ზ~ა ვინაცა ქ~ლგნითა
გამარძსებ~ლი მივიდირ პ~ტრონრა მირრა ონცანრ ჴ~ლ

მწიტერ წ~ე ც~ მან საფრერრა პ~ტივრცა აფიქვანერ ერე
ღეიღსრვა შმამ~ნ ონცანირმ~ნ რ~ცელით სთუინ ღვილ
მან უსრაუ და ღეარმინერ ნებავრ დაპქრობა ღ~ნი მე
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ტერა მ~თირა ცანობირა გინა ქენობით სჴმობენ გ~ნი
ზრაცა მოკლვა მირი გარნა აგრშნა თემსრყი
რ~ სთცრერ ორთა ვიეთმე კ~ცთა რ~ლთა რ~ცელი ე
რთირა უ~ლუი და მეორერა ღ~დ წნებ~ვრ რიკ~დილი ღ~იჭ
x~ იგი ივლტოდა და ორნიცა იგი კ~ცნი მირთა თ~ა მივ
იდა რ~ცლრა და ცარგთა ღ~ა აიქარა დედა წსლი
და იარა ერთ დფე და ერთ ფამე და მერმე დაქა
რა დედაწსლი ბარგი და ცსრტაგი წქლირა მირ
პირრა რ~ლრა წუსიან ბლაძსლნი და გ~ნაღორა
ლაღუარი მცირედ და სკსდგა ჴევრა რარმე და
ცნა ონცან რივლტოლა თემსრყირა დევნა სქო
და მოეწია დედა წსლრა და ბ~რგრა მირრა აფიფერ
ტქსჱ სრიცცვი და დამშიმდერ ალ~ტითა ლაღუ~რი
ზ~ა მოსჴდა თემსრყ. ქ~თა ლაღუართა იუმ
ნა ბრშოლა რ~რტიკი და შლ~რი მორწქდა ორგნით
ვე სრიცცვი და იშლივა ონცან დევნა სქვერ
ღეიპქრერ მოკლერ ონცან და მრწრატლ დაერცა
დედაწსლრა ონცანირ~რა და ჴ~ლთ იგდო ცოლი და
ღვილნი და ქ~ი რიმდიდრე მირი თჳნიერ უსლაუ სც
სცერირ ღვილირა ონცანირნი და დაძდა ტაცტრა ონ
ცანირა სწოდერ თემსრყირ რ~ცელად ყინგიზ ქინჭ
dა ბრშოლა ქო ქონფარდთ ჴ~ლმწიტერა ალთ
სცანრ რშლო და მოაკსდინა იგი და დაიპქრა
მეტობა და მ~რმე უოლაუ მივიდა გორცანრა ვ
ირმე თ~ა და ბრშოდა ყინგირ ქანარ. და ბრშოლა
გორცანრ და რშლო მ~რცა და მოკლა ლეითვან მი
გორცან დაიმორყილნა გორცანირა ლა~უარნი ჭ
aმირა ღ~დ სიფსრთა ზ~ა წ~რემ~რთა რ~ იფსიფერნი
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ჴ~ლმწიტერა მ~თრა ედსთობით სჴმობდერ და ამარ
ჟ~ა რარყსქ ვინმე იქო ემსრთა სიფსრთაჲ რ~ლ
თა გსარირა რ~უმენი გ~ნრაკჳრვებელ არ~ნ ვითა ზფ
აპარნი არ~ნ და ზფაპარ და ცსდ ამირთ~რ სძერო
არრ აწ თუმ~ჲ ც~ ყინგიზ ქანრ ღეეწქალა პ~ტივითა და
იჩირა აიცსნა მრ~ვლ გსარნი თათარნი და დაიმო
რყილნა და ქარქითიცა დაიმორყილა და ვ~რ მოიწქო
თათართა ზ~ა გ~მოყნდა კ~ცი ვინმე რ~კჳრველი რ~ლრა
თეტთსნ გვარობით სჴმობდერ ერე მივიდა ქანრ წ~ე
ეტქოდა თს მე მ~რ მთარა რ~ლრა სწოდო ბალიქ წა
რვ~ლ ფ~ირა რიტქ~ა მერმირ ამ~რ ბრშანებარაჲ ქ~ი უ~ქანა
თემსრყირ და მირთ~ა ლაღუართათ~რ მიმიცემია რ~ცელ
ადცა ყინგი ქან ერუსარჭ
x~ თუმსლარრ ერე ვ~დ ყინგი ქანი აფვიდა მთარა მ~ფლრა და
გ~მოსყნდა ო~ი ი~ჳ უ~ე ფ~ი ქ~თა და მან არწავა რამ~რთ

ალი რძ~ლი და რიწმიდე და რიმ~რთლე ტქსილირა პარვირა
და ქ~ირა ბოროტირგ~ნ გ~ნღორება და წრუსა თს მცნებ~ნი
ერე დაიმ~რცნე ქ~ი უ~ქნა ღ~ნთ~რ და ნ~თერ~ვირათ~რ მომიცე
მიერ წადი და აფიფე ქ~ი უ~ქნა რადგინ გეშლორ ც~ აუმნა
რა ქანად და რა ცატაეთრ და ღევიდა ცილვად
ეკლერიარა იცილა მაცც~ვრირა ი~ჳრ უ~ერი და მექრ~ლდ თუს
ა აწა კ~ცი იგი რ~ი მთარა ყინეთირ~რა ვიცილე ამ რაცითა
იქო ამან მარწავა ქ~ი წერი ერე ღეიქსარა ყინგირ ქ~ნ
და მ~რ წკითცდირ და ამირი მცნება ცატაეთირ ჴ~ლ მწიტე
რა არრლ~ნ ცანრა ზ~ა და რშლო ერრეთ ჴ~ლთ იგდო
რ~ლი ორარ ათარი კ~ცი მოაკსდინა არრლ~ნ ცანირა.
ამირმ~ნ მცნობ~ლმ~ნ არრლ~ნ ცან რაცლრა ღ~ა ღერრსლმან
ცოლით და ღვილით~რთ ც~ცცლირა მოდება სბრშანა
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ნა მრ~ცრთა მირთა რ~ლთა ქსერ ეგრეთ და დაიწსა
არრლან ცან დედაწსლითსრთ ღევიდა ყინგიზ ქ~ნი.
და დაძდა ტაცტრა ზ~ა და დაიპქრა ცატაეთი ერე
აუამომდე იქ~ვნჭ
aწ ვაცრენოთ მცირედ რამე ღვ
ილთა თ~რცა ყინგიზ ქაენირათაჭ
aმა ყინგიზ ქ~ნრ ც
ოლნიცა მრ~ვლნი ერცნერ და ღვილნიცა სცსცე
რირ ცოლირ რევინძირაგ~ნ უ~რთველნი ძოყიდ
სწოდდერ მეორე ყაფათა მერ~მე ოუროტა მეოთცე თ
სლი ერე ოთცნი ქ~ნად გ~ნაყინა ცატაეთრ მქოტმ~ნ
სცსცერრა თსბირ მირრა ლ~ღურირა ნაცევარი და
წარავლინა დიდრა რაქივყაქეთრა ზ~ა ცზარეთრ
და რსრეთრ ოვრეთრა ვ~ე ბნელეთამდე მირცა და ამათ
რც~ათა სკანარკნელ ვაცრენოთ ერე მ~ფლმ~ნ და ქ~თა
ჴ~ლმწიტეთა სდიდერმ~ნ ცსარაზმღა რ~ი მ~ღინ დფეთა
რიმრ~ვლითა მიმჴცო ვნებ~ლ იქო ღვილირა ძალა
ლდინირდა ჴ~ლთ ედვა რ~ლტნობა და უ~ქნნი რ~ლ
რა ეპქრა ძიონრ აუეთ ცსარარნირა და ერანირა
და ცნა რა მოაცლება თათართა მოსწოდა
რპათა მირთა ვით~რ ეუსრარი ათართა კ~ცთა
და წ~რემართა ყინგიზ ქ~ნრა ზ~აჭ
x~ იგი ცსარაზმღირ ზ~ა წინა დაემთცსია იუმნა შლ~რი
და ტიცცელი ომი რ~ლ მორწქდა ორგნითვე რიმრა
ვლე სრიცცჳ და იშლივნერ ცსარარნელნი დაღთა
რაზმთა ღ~ა ბერი ცსარაზმღაჲ მცირედითა ლაღუ
რითაჲ და თაჲთარნი გ~რე მოადგერ ცნაჲ ერე რ~ლ
ტანმ~ნ ძალალდინ რ~ი იქო კ~ცი მჴნე უსჱლი
ღემმართებელი სღიღი ვ~რ სჴორცო შ~ლითა რაყინო წქ
ობათა ღ~ა სცცო მოვიდა მცირედითაჲ კ~ცითა ღვ~ლდ
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მამირა და მქირ წ~რმოიქ~ანა მ~მაჲ თ~რი და ივლტოდერ ცს
არარნად ამირა ღ~დ ებრშოლა კ~დცა რსლტანი ძალ~ლ
დინი მრ~ვლ ძერ რ~ რ~მძერ ძიონრ იუით ღეება და ოთც
ძერ ცსარარანრ ძიონრ აუეთ ვინათგ~ნ ვინათგ~ნ
ფ~ირა ც~დვათა ყ~ნთათ~რ მიეცა ქ~ი უ~ქნა და იშლია რ~დ რი
ვლტოვილ ინიგირ ქ~ნ წარმოავლინა თ~ვდნი ზემო

ჴრენებ~ლნი იამა და რალპიანი რ~ლთა უ~რთველ
ნი რება ძებობით სწოდდერ რ~ლთა მრ~ვლი უსჱქანა
ცსარარნირა და ერაქირა რადამდირ ეშლოთ რლვად განა
ცლონ უ~ქნა ერენი წარმოვიდერ ათორმეტითა ათარითა
მჴედრითა და რ~ჩსრველირა რ~ზრდელირა უონ~ბირა
მიმდგომი მღვილდნი სჴრმლოდ გავლერ თსრანი ძ
იონი ცსარარანი ერაქი ადარბადაგანი და მოიწივნერ
განშარ და ვერავინ წინა აფსდგა და თს ვინ რა
და გ~მოყნდირ ქ~თა რშლიან და მოიწივნერ რაზფვ
ართა რაუართველორათა უ~ქანა გაგირა იწქერ
დარბევა და ცნაჲ ერე ვარამ გაგელმ~ნ და აცნო
ბერ მეტერა სცცორა ნ~თერ~ვირა მორვლაჲ სცცოთა ენ
ითა ოცრობად რომცითირა ც~ მეტემ~ნ მოსწოდა რპათა
თ~რთა იმერთა და ამერთა და ღეკრიბა ოთცმოცდა
ათი ათარი მჴედარი და წ~რემ~რთნერ თათართა კერშ
გაგირა ბოლორ მდგომთა იუით ივ~ნე ათაბაგი და
შმირ წსლი მირი ზაუარიარ შე ამირ რპარალარირა
ღ~ნღე და ვარამ გაგელი მრ~ცრთ სცსცერი მო
ერთნერ დიდითა ლ~ღურითა და წ~რემართნერჭ
x~ იგ~ნი დაბან~კებ~ლნი წქ~ლთა ზ~ა ბერდსძრა და აწ რა
გიმად წოდებ~ლრა მქირ ამჴედრდერ და ეწქსნერ ს
რთიერთარ და იუმნა შლ~რი ბრშოლა ნ~ცევარნი
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ივლტოდერ თათარნი და ნაცევართა მზირი ეღქო
და სკ~ნით მოსჴდერ მ~ღინ მოიწია რირცვა ზეგარდა
მო სრძსლოებათა და ც~დვა უ~ეანთათ~რ და ივლტოდერ
უართველნი და რპანი და თჳთ მეტე ლაღა და ს
რიცცჳნი რ~ლი უ~ე მოკსდა რადა იგიცა დიდი ივ~ნე
ვ~ა რამცცირა რპარალ~რი მეჩსრჩლეთა სცსცერირ
ქსარქს~რერ ღვილი ბეუაი მოიკლა შლ~რად ბრშ
ოლილი და აუა იუმნა მოწევნა რრსლიადირა ფ~ი
რა რირც~ირა და გ~ნწირვა უ~რთველთა ნ~თერ~ვირა რი
მრ~ვლირათ~რ სრძ~ლოებათა ყ~ნთთ~რ და იუმნა სკსუ
ცევა რსე რვიანირა ბედირა მ~ფლირა და რაყინორა
დ~თიანირა დროღირა გამარძვებ~ლირა რ~ რადგან
მიეცა ფ~ა დიდ რსერა და დიდ ბედირა და დ~თირ გ~მარ
ძვება აუა ჟ~მამდე რვიანი იქო ბრშოლათა ღ~ა
დროღა დ~თიანი და გორგარლიანიჭ
x~ აუა ვ~რ იუმნა ცვალება ბედირა უართველთა
ნ~თერ~ვირა არფარა მიეცა შლევა თათართა
ზ~ა ვ~ე ჟ~მთამდე ყ~ნთა ერრეთ ლტოლვილნი მოიწ
ივნერ უ~ლურა შლ~რნი იგი და რ~ცელოვანნი რ~ნი რ~ლთუმ
ითა და მწსც~რებითა ღეიწვებოდერ ც~ თათარნი
მოიწივნერ რამღვილდედმდე და მ~რ სკსნ იუცერ რ~ლთა
უმნნერ რ~კჳრველნი ერე რ~უმე წარვიდერ გზარა და
რსბანდირრა ვერცა ღარვანღა წინა აფსდგა
და ვერცა დარსბანდელნი გ~ნვლერ კ~რი დარსბა
ნდირა და ღევიდერ ქივყაქეთირ~რა რ~ლთა ბრშოლა
ასარერ და მრ~ვლგ~ნ ღემოებნერ ქივყაქნი და ქო
ლგ~ნ თათარნი მრ~ვლ ეუმნერ და წარვიდერ ომი
თა სრაჩსრველონი ვ~ა მითუვამრ სჩედელითა ცცე

1-28 სტრ., 254r
ნითა ერე ოდენ გზათა მ~ვალნი გ~ნვლერ ქივყაქეთი
და ღემოსარერ ამა დარსბანდირა ზფსარა გ~რე და
მიიწივნერ ჴ~ლმწიტერა მ~თ ყინგ ქანრ წ~ე და ქარა
ქსრსმრ და უმნერ რაკჳრველი ერე რ~უმე მოსრვენებ~ლდ
რლვაჲ ამა ქ~თა გზათა სჩედელითა ცცენითა ქარა
ქსრსმით წარმორრსლნი მსნვე მიიწივნერ ამირმ~ნ
მცნიბელმ~ნ ყინგი ქანმა რ~ლ ქ~ლგ~ნ რშლიერ თათართა წ
არმოსვლინნა ღვილნი მირნი ცორარნირ რსლტანრ
ძ~ლდინირ შიებად ცნა რსლტანმ~ნ ძ~ლდინ მან ღეიქარა
და მრ~ვლძერ ბრშოლა უმნა ვ~ა ვთუვით და იგრშ
ნა რაჲ რ~დ გრშნესლ~ბა აიქარა დედა წსლითა და
ლაღუარი თ~ა წქ~ა დედაწსლი კ~ცი არ ორმო
ცი ათარი და ივლტოდერ პირირაგ~ნ თათართარა ვ~რ გ
არდაცდა წ~ლი არავე დარცცრა გ~ლირ წქრომა ო~ირა
რ~ითა გ~ნვარირცეთ და დარრ~ლდა მეტე ლაღა მოსწოდა
ქ~თა წარყინებსლთა რამეტორაჲთა ღევედრა და თჳრი რ
სრსდან ცრემლთა მომდინარემ~ნ და თუ~ა სწქი სმან
კოებაჲ და ერთგ~ლობა მეტეთა ნ~თერ~ვირგ~ნ თუ~ნ მკჳდრთა
რაუართველორათა ღეცედვებითა ფ~ჲთა მიგათვალე
დარა ყ~ა რსრსდანრ რ~ა ღ~დ ყ~ა მეტე წქოთ ვ~რ არრ
ყვესლ~ბაჲ ნ~თერ~ვირა თუ~ნირა ერთგ~ლობით მონ~ბდით და
რიმჴნითა თუ~ნითა დაიცევით ტაცტი მტერთაგ~ნ სნებლ
ად დაფა თს არა მ~მა კ~ცი არრ ა~დ დედა კ~ცი არა
აკლია რიბრშნერა და რამეტოთა რაუმირა მცნე
ბარა თუ~ნ წარყინებ~ლთა ამირ რამეტორათა იცით
და გაცროვრთ წქ~ლობა და ნიჩი და პ~ტივი რანატრელი
რა და კ~დ მოჴრენებ~ლირა მეტეთა ღ~რ ბრწქინვ~ლირა
დედირა ყ~ირა ეგრეთვე თს ფ~ა სნდერ დამანცა ყ~მ~ნი
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იცირ პ~ტივი თუ~ნი აწ ღეგვედრებ წ~ე ფ~ირა რ~ა მე
ტე წქოთ იგი ღ~დ ყ~ა ც~ დარა ყ~ა რსრსდანრ ვამ
ცნებ წ~ე ფ~ირა და რარმენელად თუ~ნ ქ~თა რ~ა აფ
ზარდორ ღვილი ყ~ი დ~თ რჟ~მ ეშლორ მეტობა და
მჴედრობა რ~ლ დ~თ მეტე ქორ და იგი დაადგინეთ მეტ
ედ მემკჳდრედ მეტობირა ყ~მირა დაფათს ქრმა
არრ და ინებორ თს ფ~ნ აფზრდაჲ მირი ვწგონ~ბ რამე
ღემშლებელ იქორ პქრობად მეტობირა კ~თლითა
არაკითა არრ და აეროვანჭ
v~რ დაარრ~ლა ბრშანებაჲ ერე ღეირსჱნა რირთჳრ არრ გლ
ოვა და მწსც~რებაჲ მოსთცრობელი რ~ლ დამან მ
თმ~ნ რსრსდან რავდენი გოდებანი მრ~ვლ დფე
და წ~რიქვანერ რამკჳდრორა მ~თრა გელ~თრ ვ~რ
აფრრსლდა მეტე ღეკრბერ წარყინებ~ლნი მირ რამ
ეტორნი და იმერნი უათალიკოზთა ორთ~ვე წ~ე ნი
კტრით ვ~ე დარსბანდამდე ქ~ნი მორყილ~ბარა მ~თრა
უსჱღე მქოტნი და მეტე ქსერ რსრსდან და დარვერ რ
აქდართა რამეტოთაჲ და მისლოცერ მეტობაჲ
წერირაებრჭ
x~ იქო რსრსდან ცილვითა ღვენიერი ვითა დედა

მირი მდაბალი სცსი პ~ტივირ მცემელი პ~ტიორ~ნ
თა კ~ცთა მპქრობ~ლი ამან მოიწქო ქ~ი რამეტო
რსრსდანირა ქ~ითა კ~თლითა: იწქერ სშფებება
და გ~ნცცრომა ქ~ნ წარაკმ~ნ და მიიუცერ ქ~ი რიბორ
ოტედ და ვინ არა გ~მოიცადერ ფ~ი ამირთ~რ მირც
ნა იგ~ნი ფ~ნ სძეროდ გინებად და ჴოცად წარმ
ართთა რ~ მეტეცა რსრსდან ყსესლ~ბითა წერ
რა შმირა მირირარაბოროტნიჭ
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aმირთ~რ აფდგერ ბორ~ტნი სდიდერნი: ერე ზემო ჴრენებ~ლი
რსლტანი ძალალდინ სფონო იუმნა რა ბრშოლილი თ
ათართაგ~ნ მოსწოდა რპათა მირთა და წუ~ა იცით და
გაცროვრთ ქ~თა მარზაპანთა და ერირ თ~ვთა კ~თლი და
წქ~ლობა პაპათა და მამათა აწ იცით თს რა მოიწია
თუ~ნ ზ~ა და ყ~მ ზ~ა სცცოთა ნ~თერ~ვთა თათართაგ~ნ: და მ
რ~ვლ გზირ ბრშოლა ვქოთ და მრ~ვლი ფვაწლი.
დავითმინეთ და გ~ნგებითა ზეგარდამოთა ქოლგ~ნ ვ
იშლიენით აწცა მოაცლებ~ლ მდინ~რერა ძეონრრა
წინა მბრშოლ~დ წარმ~ვლენია შე მირი სცსცერი აწ
ერე არრ გ~ნზრ~ცვაჲ მირცა შლევა ფ~ნ გთნავრთ დას
ტეოთ უ~ქნა ერე აფვიფოთ დედაწსლი რიმდიდრე ძო
გი და წარვიდეთ რაბერშნეთრ. მსნ დავემკჳდრნეთ: დაფ
ათს თათარნი გვშლევენ გზანი ქ~ლთა ნ~თერ~ვთა ყ~ნ
ვშლოთ სკ~თს ვინ ინებორ წ~რმოვიდერ ყ~ნ თ~ა და
რთს რთნავრთ იქ~ვნ ღ~ა რ~ ნება იქ~ვნ რათნოდ სკ~ე ქ~თა
თუმსლი ერეჭ
eრე აფ~ფერ დედაწსლი და მოიწივნერ ადარბადაგ~ნრა
კ~ცი ვ~რ არ ორმეოცი ათარი. და მოიწივნერ უ~ქანად მჴარ
გრშელთა რ~ ივ~ნე ათაბაგრა ეპქრა დვინი და ა
ნირი მიეცა შმირ წსლირა მირირათა ღანღერდა მ~ნდატს
რთა სცსცერირათჳრ და ერ ცსარაზმელნი მოვიდერ
წელრა მერ~მერა ლაღა გ~ირ მიცვ~ლებითგ~ნ ტქსჳნვად მოო
ჴრებად უ~ქანათა დვინირ~რა დაკერშოთა მირთათა ცნა
ივ~ნე ათაბაგი და ვარამ გ~გელი მივიდერ რსრს
დან წ~ე მოაჴრენერ მორვლა ცსარაზმელთა თჳთ
დიდირა რსლტნირა ძალალდინირა ჴოცად და მორრვ~დ
უ~ეანეთა. ერრეთ სწქ~ლოდ მორრვიდერ რ~ლ არცა თს
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დედათა და ყჳილთა ქრმათა რიდებდერ სწქალოდ მორრ
იდერ ვ~რ ცნა რსრსდან ქრმათა იმერთა ღემორსლა
ცსარაზმელთა რამეტორა ღ~ა მირრა მოსწოდა ქრმ~თა და
მერთა და ამერთა მოიფო დროღა რეტე და მოსწოდა ი~ე ათა
ბაგრა რ~ლ მ~რ ჟ~მრა მიმჴცოვნებ~ლ იქო არა გ~ნცცადებ~ლდ მ
ონაზონ უმნილიქო: კ~ცი აუამომდე გარნა რათნო
ებანი გ~ნაყინა მეტემ~ნ რსრსდან რპათა მირთა
სბოშა დროღა მეტე რვიანი წარავლინა ბრშ
ოლად რსლტნირაჭ
x~ მიიწივნერ დვინრა და ამობერიდრ და დაებანაკა ცვ
არაზმელთა როტ~ლრა რ~ლრა წრუსიან გარნირი და
მირავიდერ რპანი მეტირ~ნი წინა გ~ნეწქო რსლტან ძ

ალალდინი: აუათ ივ~ნე ათაბაგმ~ნ გ~ნაწქო რპანი
მეტირ~ნი იმიერ და ამ~რ და აყინა წინა მბრშოლ~დ თო
რელნი და შმანიცა იგი ორნი აცალ ციცელნი ღალ
ვა და ივანე რ~ცელოანი იგი მბრშოლნი ვ~რ წერ~დ
არრ რ~ცლრა მ~თირადა წინა მბრშოლობა: ვ~რ დაეა
ცლნერ წინა მბრშოლნი და რსლტანიჭ
aუა დაიპქრა ტერჴი ივანე ათაბაგმ~ნ იტქსიან ღს
რითა ქო აც~ლ ციცელთა ღალვა და ივ~ნერითა ჵ ღს
რი ქ~ლთა ბორ~ტთა დარაბამი და შჳრ მომწქსდელი
ნ~თერ~ვირა კ~ცთარა და ნ~თერ~ვირა ზ~ა რწქ~ლვრ კ~დ წ~რ
იათა ფ~ირა მკვლელთა არწმსნა და კ~დ ამათრა
სბოროტერი სგბილი და სლმობ~ლი და რაუართ
ველორა რ~დი მორპოლვა ვ~რ უსემორე რიტქ~მნ
ცცად ქორ ათაბ~გრა ივ~ნერ არწმსნა რ~ლ ჟ~ა წქ
ობირ~რა და ჟ~ა ომირ~რა და არფარა ვიდოდა მბრშოლ
თა კერშ: ც~ წინა მბრშოლთა ქ~თა მოსვლინერ კ~ცი
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კ~ცი დააცლოებსლ ვართ რსლტანრა და რპათა ყ~ნ
დიდათ სმცირერ ვართ და ომი შლ~რი წინა გვიც
წარმოიმალონ მჴნეთა რპათა მეტირათა და რიმ
ჴნემ~ნ ღ~ ნმ~ნ. ერე ორგზირ და რამ გზირ მოსვლინერ: ც~ იგი
არა რარა მისგებდაჭ
x~ ვინათგ~ნ წინა მბრშოლნი თორელნი და სმეტერ აც
ალ ციცელნი ღალვა და ივ~ნე აცოვან იქ~ნერ და წქ
ობათა ღ~ა რაცელოვანნი არფარა რიდერ რიმრ~ვლერა რს
ლტნირა რპათარა ვითა მჴეცნი ზ~ა მიეტევნერ.რ~ლთა
ღ~ა იუმნერ შლ~რი ომი მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ
და შლიერად მბრშოლობდერ ღალვა და ივანე აცოან
თა და შლ~რთა რრვიდერ და გ~ნგრშელდერ ომი რარტიკი: ივანე
და რპანი უართველთანი ცედვიდერ შლ~რრა ომრა და
არა ღეიწქ~ლებდერ თ~ა მონათერავეთა და ერთ რძ~ლთა
უ~ერ აფმრარებელთა თორელთა და მ~თ თ~ა მრ~ვლთა
რ~ცელოვანთა. ა~დ დგერ ღორით და არა ინებერ ღველა ივ~ნე
ათაბაგმ~ნ რ~ლთა ღსრითაჲ იტქსიან ამარ ქოტად და ა
რა თს ღიღითა და ვ~რ გ~ნგრშელდა ომი ცცენი ორთ
ავე შმათა აცალ ციცელთა დასჴოცერ და უსე
ითნი მჴნედ იბრშოდერ და მოირრვა ოდერ ორგნით
ვე სრიცცვიი და სმეტერ თორელნი და ვ~რ ღენივთ
და შლ~რად ომი ჴრმ~ლნიცა აცალ ციცელთანი გატ
ქდერ ყაბალაცრა ზ~ა მ~ღინ ივლტოდერ უართველნი. ც~ ღა
ლვა მსნვე ღეპქრობილ იუმნა რიმრ~ვლირა ტ~დირა
მ~რ და ივ~ნე გარნირირა კლდერა ღელტოლვილი ზ
ენა კერშო მოტევებსლითა უვითა მოიკლა. ც~ ღა
ლვა წარიდგინა რსლტან ძალალდინრა წ~ე რ~ლი ი
ცნერ ნაცჩევნელთა და ადარბა წ~რვემ~რთ ლ~ღურ
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რითა ერანითა თსრანითა რპარრითა თსრუმ
ანითა და მრ~ვლგზირ ბრშოლა ქვერ ძეონრ იუით
და სკანარკნელ ძეონრ აუათაცა გარნა იუმნა უცესლ~ბა
ბედირა ცსარაზმღარ რაცლირა და ქოვლგან ვიშლიე და

ვ~რ გ~ნშლიერდერ და არფარა იქო ფონე და
სტევე რამეტო ყ~ი და წ~რმოვედ რაუართველორა
მღჳდობირა და ზავირა ქოტად მერმა რიმ~გრე უ~ქნ
ირა და უ~რთველთა ნ~თერ~ვირა რიმჴნე წქობა
თა ღ~ა აწ მნებავრ რ~ა ღევერთნეთ მტკიცითა
ტიცითა და ვბრშოლოთ მტერთა მარმიერ რ~ლ
მეტე თუ~ნი დედაკაცი არრ და მქოტ უმარ მირა და
მეტე თუ~ნ ზ~ა და ვრშლოთ ქ~თა მტ~რთა ყ~ნთა სკ~თს
არა წქოთ მოოჴრდერ რამეტო თუ~ნი და თს მე წა
რვიდე თათ~რნი ეგრეცა მორ~ლ არ~ნ თუ~ნ ვერ წ
ინააფსდგებით წარავლინე კ~ცი მეტერა თუ~ნრა
წ~ე და ასწქე თუმ~ლი ყ~ი რ~ არა მნებავრ ოჴრ
ება რაუართველორა ა~დ დავიცვა მტერირაგ~ნ
და თუ~ნ მერმე გ~ნვშლიერდე და ერმა რიტქ~ნი რსლ
ტნირ~ნი ავაგრ არა პარსც სგო ა~დ თუ~ა ვა ს
წქებ თუმსლრა მაგარ მეტერა და ვაზირთა მი
რთა მრწრატლ წარავლინა კ~ცი წ~ე მეტირაჭ
dა ასწქა თუმ~ლი ვ~რ მოიწია თუმსლი ერე იცი
ლერ წიგნი გ~ნკჳრდა მეტე და სცცო სყნდა რა
უმე ერე და მისმცნერ ავ~გრ არცა თს რმე
ნად რ~უმირა მაგირა ა~დ რ~დ გ~ნქენებად ც~ ავ~გ მ
ისმცნო რსლტანრა აიქარა და წარმოემართა ტ
ტილირრ რ~ა ბრშოლორ უ~ლურა ვ~რ ცნა მეტე
მ~ნ მორსლა რსლტნირა აიქარა და წარვიდა უ
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სთათირრ ც~ ტტილირრ მცველ~დ დასტევა ლ~ღუარი
თ~ვად ორნი შმანი ბოცორ შენი მემნა და ბოცო მო
იწია რსლტანი რომცითად და მოაოჴრა ქ~ლი რომცითი
დაეცნერ მკჳდრნი მირნი პირითა მაცჳლირათა
და მოიწივნერ ტტილირად ც~ მცველნი უ~ლუირ~ნი ა
ფიჩსრნერ და იუმნა შლ~რი ბრშოლა და ბრწქინ
ვალე შლესლთა მისვლინერ კ~ცი რსლტანრა
მიცემად უ~ლუირა რ~ა კ~რთა რ~ლთა რპარრნი რცვიდერ და
გ~ნაცსნერ და ღიგნით ბრშოლა სქვერ ვ~რ გ~ნთ
ენდა კ~დ აფიჩსრა რსლტანი მინდობილი რპათა
ღ~ა გ~ნცემირა ც~ ამირნი სმეცარნი მცველნი უ~ლუი
რანი აფიჩსრნერ და მივიდერ განშირ კართა კე
რშო მემ~ნ ბოცორ შე და შმა მირი ბოცო და ეგს
ლებოდა გ~ნრლვად და მსზარადირა და რუმად მემნ~რ
რპარრმ~ნ ვინმე ატთითა შლ~რ დასცეთუა სმს
ზარადორა თ~ვრა გ~ნსპო და მქირ დაეცა და მო
კსდა და იუმნა ღინათ ომი რ~ რპანი ზფსდით მ~რ
ბრშოდერ გ~ნაცსნერ კარნი რპარრთა ტტილელთა
ერრეთ რა ღ~ა განცემა იქო უ~ლუირა ილტოდერ
მცველნი უ~ლუირ~ნი და ღედგერ ირ~ნთა ბოცორ შემან
ბოცო გ~ამაგრა ირნი და უნა შლ~რი ომი რ~ა არა ღ~ა
მინდობრ ტკივილი გ~ლირა მოჴრენებ~დ თს ვ~რ იუმნერ
ცვარა რაზმელნი ღინაგ~ნ უ~ლურა ვინმე სშლორა მ~ღნ
დ~ლთა თუმ~ლთა და უნილთა და გ~ნრაცდელთა რ~ლი
მოიწია ურირტეანეთა ზ~აჭ აუა მ~გლებირაჭ
წარმ~რთთა მ~რ აფვრებირა შ~ლითა მ~რ და და
დსმებად რ~ლ ლმობიერრა მისთცრობრ გარნა ტ

კივილითა რ~ ერეოდენ მშვინვარედ იწქერ მორ
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რვად ვ~რ ყყჳლნიცა შსშსთაგ~ნ დედირათა აფ
იტაცნიან და წ~ე დედირა უვა ზედა დაანარცციან და
რ~ლრამე თ~ლნი წარრცჳვდიან მოიკვლოდიან ბერ
ნი სწქ~ლოდ ტოლოცთა ღ~ა ცცენთა მ~რ დაითრ
გსნვოდერ ჩაბსკნი ეკსეთებოდერ რირცლირა მ
დინ~რენი დიოდერ ტვინი კ~ცთა დედათა ბერთა ყვი
ლთა თმა და რირცლი თ~ვი მჴართაგ~ნ გ~ნღორე
ბ~ლი ნ~წლევნი ცცენთა თ~ა დათრგსნილნი სრთი
ერთარ აფრესლ იქო არა წქოტდერ წქ~ლობა
რა რ~ნი დანითა იფლიარა დარობილნი რცვანი მკერდ
რა დაცემითა რ~ნ მე მსცელრა და ზსრგრა გ~ნიგმირებოდერჭ
ჵ~ რ~ლმობიერი ფაფადი და დიდი ცრემლთა ქსირილთა
და ზაცილთა და ვაებ~თა და რაზარელთა ჴმ~თაგ~ნ
იშვროდა უ~ლუი ქ~ი რ~ი სმრ~ვლერი ერი ვითა ც
ცოვარი ღეკრიბიან და კსალად ცედვიდერ ზოგნი რაქვ
არელთა ღვილთა ზოგნი შმათა და მამათა ცო
ლთა და უმარნი ცოლთა სპატიოდ მკსდარ გ~ნელთა და ც
ვვარა ლამირელთა და მოაჴრენერ რსლტანრა
აცოვანება და წქობათა ღ~ა რიუველე მირი ა
რა მოკლა და თჳრა თ~ა იპქრა პ~ტივითა და მი
ანიჩა უ~ლუნი აიდარბადაგანირ~ნი თ~ვდთა თ~ა პა
ტივირა ღ~დ წელიწ~დირა ერთირა მოიკლა რს
ლტანირა მ~რ არა დატევებირათ~რ რძ~ლირა ც~ ივ~ნე
ათაბაგი სკსნ იუცა ბიძნირად და რსლტანი ა
იდარბადაგრ ნაცჩევანრ და მ~რ აფაოჴრებდერ რაუ
ართველორა არბევდერ და ტქვე წქოტდერ
რრსლად სწქ~ლოდ ჴოცდერ და არა ვინ იქო ნს
გეღინირ მცემელი მ~თი ორითა წლირა მიცვალა
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ივანე ათაბაგი და მთავარ ქვერ შე მირი ა
ვაუ და სბოშერ მარ ამირ რპარალარობაჲ ამირა ღ~დ
სდიდერნი ბორ~ტნი ღეიცვიდერ ნათერ~ვრა უ~რთველ
თარა მოცლოებ~ლ იქო რ~დი მ~რპვა რიმრავლირათ~რ
სრამართლო~ბათა ყ~ნთა. რ~ აფმჴედრა რსლტ~ნმ~ნ
რაუართველორა ღემორლვ~დ და მეტე ქოტ~დ თა
ვირა თჳრირა მივიდა და მოაოჴრა ქ~ი უ~ქანა დვ
ინირი კსტრთა და ანირი და ქ~ი ანირი რომცითი გ~გი
გ~ნშამდე. ღანუსრი სწინ~რერ ამირა ვარამ გ~გელ
რა კ~ცრა გონიერრა და ლაღურობ~თა ღ~ა წარყინ
ებ~ლრა ამარ აუსნდა ღანუორი და მიმდგომი მი
რნი უ~ქნა ერე ვით~რნი ჩირნი და ღტოთნი იშვ
ოდერ ამიერ ჟამთა ღ~ა მოექსანა მეტერა ორტსლ
ირ ღვილი მშევლ~დ ერთგ~ლობირთ~რ რ~ლ იქო კ~თლი
იქო და რრსლი წარაკითა ღსენიერი გსამითა მჴნე
შლ~რი შ~ლითა: ვ~რ გ~ნიცადა რთნდა მეტერა რს
რსდანრ და ინება ურმად მიქვანება მირი. რ~ი აფა
რრ~ლაცა და იუორწილა ორტსლირ ღვილი რ~ლთაგ~ნ
იღვაჲ არსლი რიტსრტე აფმატებ~ლი და სწო
და რ~ცელი რანატრელირა დედირა მ~თირა თამარ. და კ~დ
მისდგა და ღვა შე და სწოდა რ~ცელი დ~თ და კ~დ ზრდიდა შმ

ირ წსლრა მირრა შერა ლაღა გ~ირარა ც~ ვ~რ აფიზა
რდა არსლი მ~თი თამარ ერმა რაბერშნეთირა რს
ლტანრა შერა ნსუარდინირარა ქიარდინრ უმნსლ
კ~თილობა მეტირ არსლირა ევედრა მრ~ვ~ლთა
ნიჩთა და შფსენთა მ~რ რ~ა მირცერ ცოლ~დ არსლი
მირი თამარ. აფსთუვა ტიცითა არა დატევება რძ
სლრა ურირტიანეთარა რ~ი ირმინა მეტემ~ნ რსრსდან
1-28 სტრ., 258v
და მირცა არსლი მირი რსლტანრ ქიარდინრ რ~ი
ერე სძერო იქო უ~ეანეთა მ~რ რ~ დიდითა დ~ბი
თა მირცაჲ აწქსერი ზითვად გარნა პ~ლ ჴრე
ნებ~ლნი იგი რპარრნი ცვარაზმელნი და მცირედ
მოაცლოებოდერ რაუართველორა გ~ნრქსნიდერ
უვექანათა
m~ღინ ცნა რსლტანმ~ნ ძალალდინ ავაუგ ათაბ~გირა
და ამირ რპარალარირა ბაღნირ ქოტა ინება ნაცვა
მირი მისვლინა მ~ციუ~ლი და წრუსა. ღ~ნ ც~რ ვ~ზირ
თ სცსცერი დაითსალა რაუართველორა თ
ვითოთა კ~ცითა ღევკრბეთ რ~ მნებ~ვრ რიტქ~ად
ღ~ნთა რთნდა ავაგრ და ნება რცა ცილვად წა
რვიდა ჩსრვილი და იუით ერთითა კ~ცითა რსლ
ტანი ცრამრა ზ~ა ბიჩნირრა ერთითა მონითა ჩს
რვილი იქვა და ღეკრბერ მ~ცლობ~ლ~დ ერთი ერ
თირა: მ~ღინ იწქო რსლტანმ~ნ რიტქჳრა თუმად არა მ
ოვედ მე რბევად რაუართველორა ა~დ ზავირა
და მღჳდობირათ~რ გ~რნა თუ~ნ მრწრატლ რაომრად
აფიჩსრენით და ტიცცლა ღემებენით და არა ი
უმნა მღჳდობა აწ ვინადგ~ნ წარყინებ~ლ ცარ
უართველთა ღ~რ და ვაზირი კარრა მეტირ~რა ირმ
ინე ყ~ი გარმია გსარი და ნათერ~ვი ყ~ი რიდიდე რამე
ტორა ყ~ირა და რიმრ~ვლე რ~ლ არა ვირ ჴ~ლმწი
ტერა შ~ლ ედვარ რწორ~ბა ყ~ი. მე ვარ მ~ფლირა
და დიდირა ჴ~ლმწიტირა ცვარაზმღარ შე და ტარმ~ნ
რა ყ~ა უსჱღე იქო ქ~ლი რპარრეთი ადარბ~დაგანით
ვ~ე ძიონამდე და ძიონით ვ~ე ინდოეთამდე თსრ
ანი ცატაეთი ყინი მაყინი და ქ~ი აფმორ~ვლეთი გ~ნ
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გებითა ზენითა გ~მოყნდერ გ~ნგებითა უ~ქანარა
ყინეთირ~რა ადგილრა ღესრ~ცცრა ქარქსრსმად წო
დებ~ლრა კ~ცნი ვინმე რ~კჳრვენნი სცცონიდა სცცო
თა ცცორ~ბითა მქოტნი თ~ა ქ~ი აფმორავლეთი და
იმორყილნერ და მრ~ვლნი ჴ~ლმწიტენი მორრნერ
ჴ~ლ მწიტედ წქვირ კ~ცი ვინმე რ~კჳრვ~ლი ფრმა
და გამგონე მჴნე ბრშოლარა ღ~ა რ~ცელად ყინგირ
ქ~ნი. ამან რა ჴ~ლთ იგდო ცატაეთი მკსდარ მდებერა
თა ცცენთა მ~რ დათგსნვილი და ტოლოცთა
ღ~ა შ~ფლთა მ~რ ზიდსლთა დაფაცა თს დატლვ
არა მიწარა ღ~ა ფირრ წქოტდერ ეკლერიანი და ქ~ნი
პ~ტიორ~ნნი რამრცსერპლონი ღესრ~ცც იუმნებოდერ
და პ~ტიორ~ნნი მფდელნი ეკლერიათა ღ~ა თჳთ ცატთა
და ძვართა თ~ა ღეიმსრვროდერ და ერე ვ~რნი ჩი

რნი მოიწივნერ რ~ლ შსელთა რადამე წიგნთა
მ~რ რმენილ არრ რ~ნი თ~ა ღეერწორ~ბიან უ~რ ძ~ირა მც
მელთა ისდა ზე უმნსლ იჱ~ლიმრა რ~დრა მოს
წოდრ ტიტერ და სრპარიანერ მ~რ ვ~ა იტქჳრ ჟ~მთა
აფმწერელი და მრ~ვლ მომთცრობ~ლი იორიპორ
წარმოიტქჳრ ეროდენ შნელ ბედობარა ისდელთ
არა ვ~ეფა რამარრა ბევრრა აფრაცცავრ მ~მა
კ~ცრა ოდენ რიქმილირა და მაცჳლირა მ~რ აფრრ~ლებ~ლ
რა რ~ირა მრგ~ვრ იუმნა ჟ~მიცა ამათ რარკინოზთა
მ~რ უ~ლურა ამარ ტტილირირ~რა ც~ ვინ არფარა იქო ფონე
ლცინება უ~ლუირ მცველთა ბოცორ და რცვათა
მცველთა უ~ლუირათა წარმოსვლინა მეტემ~ნ რ
სრსდან კ~ცნი რ~ა ოცორა და რცსათა მცველთა უა
ლაუირათა რ~ა დასტეონ ირმინი და წ~რვიდენ და ვ~რ
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მრ~ირცცჳვლ გზირ მოავლინა დარტსრი მეტემ~ნ დატევ
ებად უ~ლუირა შ~ლით დაარწმ~ნა მეტემ~ნ ბოცორ
წარრლვა ვ~ა რწერრ ვინმე ბერი მფვიმელი და
ერრეთ შ~ლთა შლ~რად ჴ~ლთ იგდო უ~ლუი რსლ
ტანმ~ნ კ~დ იწქო სბოროტერთა ბორ~ტთა უმნად
უ~ეანეთა ზ~ა ეროდენ მშჳნვარედ მორრვიდა
რ~ლ რ~ვრე იქ~ნერ ტოლოცნი ცრამნი და ჴნარცვი
მოკლსლთა ღესტეობდერ ამ~რ თ~ა არავე დამღ
ვიდნა ცსდ რძსლი იგი და ბილწი მოიგონა რც~ა
ცა რიბოროტე რლ~ირა ჴრენება რირცცჳლ მიყნრ გ
ლოვათა და რირცცჳლითა მ~რ ღევიცვები თს
თს ვ~რ ღევიცვ~ლები თს ვ~რ გ~ნვარირცეთ მ
ოწქ~ლე და ღემწქნ~რებელი არა ღეწქალებად ყ~ნდა ი
წქო რფსევად ეკლერიათა ვ~ე რატლ~ვამდე აფ
ტცსრა რ~ირათ~რ იკადრა და ჴ~ლ ქო რიონირა გსმბ
ადრა ღემსრრვად და ზ~ა ბილწირა რაძდომირა ა
ფ~ღენ რ~დ იგი ჴიდითა მ~ფლითა და გრშლითა და
გ~ნჴიდა აფლრვად და ერეცა ღერშინა რ~ ცატი
ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რი და ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირა რ~ი
რიონრ მკჳდრ იქო ბრშანე მოქვანებად და ჴიდ
ირა ღერავალრა დადებად პირაფმართ და ბ
რშანა ქ~თა მ~თ პქრობილთა უ~ეანეთაჲ მა
მათა და დედათა იშსლებით დათრგსნვა პ~ტი
ორ~ნთა ცატთა და დატევება რძ~ლირა სკ~თს
არა წქონ წარკსჱთა თ~ვთა და ვ~რ
აფარ~ლებდერ ბრშანებ~ლრა მოიქვ~ნდერ მამა
კ~ცნი დედათა თ~ა და მრ~ვლთა სკ~ჱ ბრწქინვ~ლე
შლევა აყვენერ რა თ~ვრდებად ღესრ~ცცებად
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წ~დათა ცატთა და დატევებად რძ~ლირაჭ
x~ მრ~ვლი რიმრ~ვლე მ~მათა იპოვა აცოვნად
რ~ლთა მიიფერ გჳრგჳნი წამებირა რ~ირა აფრაცც
ვა ღესშლებ~ლ არრ რიმრ~ვლირათ~რ რ~ ვწგონებ ვ~დ
ათ ბევრ აფიწია რიცცსი მოკლსლთა ერ
რეთ რა მოაოჴრერ ტტილირი იწქერ რბევად
ტქსენვად ჴოცად და კლვად რომცითირა და კამბ

ეყიანირა და იორირ ნირთა უართლრ და თრიალ
ეთრ ძავაცეთრ და არტანრ ზოგი რამცცერ და
ტაორ კარნი ტარრ და ანირირ მიმდგომთა გაგრშელ
და ერე ვ~რი ჩირი და მომ~ვლი რირც~ა ცსთირა წლ
ირა იქო ჟ~მთა რ~ ორ წელ პ~ლ აფაოჴრერ უ~ქნა
და ცსთი წელი უ~ლურა დაქვერ და აოჴრებდერ
უ~ქანათა ამ~თ ზემო ჴრენებ~ლთა არფარა ღენე
ბ~ლება თჳნიერ ციცეთა და რიმ~გრეთა მ~რ უ~ქანა
რაუართველორა გ~ნრარქსნელ~დ ამირ შ~ლითა
რ~ა დასტეორ მეტეთა და მთ~ვრთა რამართ~ლი
მოწქ~ლება რიქ~რლი რიწრტ~ბა რიმღჳდე რიმ~რთლე
და მოწქ~ლება მოიპოვერ ზ~ა ამპარტავანება
კლვა ღსრი ჴდომა რიშსლილი ანგარება მიმ
შლ~ვრება კლვანი პარვანი რიშვანი სწერ
ონი ვ~ა იტქჳრ წ~წტქლი ვაჲ მ~თდა რ~ნი კსალრა
ბალამირრა ღესდგერ და რაუმერა როდომელთ~რა
იუმან რ~ ქ~ნ არაკმ~ნ ბერთა და ჩაბსკთამ~ნ
მცირითგ~ნ ვ~ე დიდადმდე მიაუციერ რიბოროტედ რ~
რენი იგი როდომელთა და რ~ლმობა გომორელთა
მოიწია და ამირ შ~ლითა მირცნა იგ~ნი ფ~ნ წარწქმე
დად ბ~ტდ რ~ გ~ნვიწირენით ფ~ირა მ~რ რ~ლ დავივიწ
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ქეთ ფ~თი და ფ~ნცა რამართლად დაგვივიწქა და
მოოჴრდა უ~ქანა რაუართველორა ლიცთ
აუათ მოოჴრდა ვ~ა ჴმობრ ერაია წ~წ~ტქლი ერაია
ვაჲ ნათერ~ვრა ცოდვილრა ერი რ~ლი რ~ვრე არრ
ც~დვითა ნ~თერ~ვნი ბოროტთა შენი სრძ~ლოებირ~ნი
დასტევეთ ო~ი და გ~ნარირცეთ წ~ა იგი ი~ჱლი
რა რარფა იწქლვით და ღერშინებთ სრძლ~ბა
რა ქ~ი თ~ვი რლმობად და ქ~ი გსამი მწსც~რება კვალთ
აგ~ნ ტერჴთა ვ~ე თ~ვადმდე არა არრ მ~რ ღ~ა მ
წსც~რება რიცოცცლე არა არრ წქლსლი ა
რცა ნაგვემი არცა ბრშსლი გ~ნრივებ~ლი
არა არრ რ~ლბსნი დარადებელი არცა ზეთი არ
ცა ღერაცსევ~ლი უ~ქნა თუ~ნი ოჴერ არრ და უ
ალ~უი თუ~ნი ც~ცცლითა მომწსარა როტ~ლრა თუ~ნ
რა წ~ე თუ~ნრა სცცო თერლნი მორჩამენ და მოო
ჴრება არრ და დაუცესლ ერირაგ~ნ სცცო თე
რლთარა დაღთერ არსლი რიონირა ვ~ა კრავი
ვენაჴრა ღ~ა და ვ~ა ცილირ რაცავი და ვ~ა უა
ლაუი მოცვენსლი სკ~თსმცა არა ო~ნ რ~ბოთ
ამ~ნ დამიცვნა ყ~ნ თერლი ვ~ა როდომელიცა
ღევიუმენითცა და გომორელთა მივემრგ~ვრენით
aმათ სლცინობთა:
©ირთა ღ~ა იქო რა უ~ქნა რაუართველორა და
რცვანიცა სდიდერნი ღენედობანი აფმოსყნდებოდერ
რ~ლ ზემო დატევებ~ლი ამბავი აფმართა მბ
იძებელთა კ~დ ვიწქოთ ამ~თ ჩირთაგ~ნ ღეიწრ
ებსლი მეტე რსრსდან იქო რ~ა უსთათირრ და
ქ~თა ატცაზეთრა და უმნა შე მირი დ~თ ვ~ა წლ
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ირა ცსითირა ინება მეტედ ქოტად შირა მირირა ვ~რ
არრ წერი როტლირ მოქვარეთა ღეიქსარა წარმა
ვალი რაწსთრო დაივიწქა ღიღი ფ~ირა და რიქვა
რსლი შმირა და მოიგონა რ~უმე ქ~თა მ~რ განრა
კრთომელი რ~ ზემოჴრენებსლი შმირ წსლი თჳრი
დ~თ რ~ლი შმირა მირირგ~ნ გ~ირგან ანდერშობით ღევე
დრებსლ იქო და მარ აფეზარდა წარავლინა ტარ
სლად არსლრა მირრა და რიშერა მირრა რსლტანრა
ქიარდინრ თ~ა რაბერშნეთრ რ~ა წარრწქმიდონ
და იქორ დასღტოთველ~დ შირა მირირა დ~თირთ~რ
არა გ~ნქოტად მეტობირა ვ~რ მიიწია დ~თ წ~ე რ
სლტნირა და დირწსლირა მირ რსრსდანირ ა
რსლირა თამარირ რ~ლრა რსლტანი რ~ცელად სწ
ოდდა გსრძი ცათსნად იცილერ იგი და ღეიქ~რერ
თჳრთა თ~ა დაიპქრერ პატივითა და გსრძიცათსნ
დედოტალიცა კ~თლრა სქოტდა ქრმარა ბიშირ შერა
დ~თრ და არა ირმინერ ბრშანება მკლველებრივი
მეტირა რსრსდანირი და ტ~დ პატივრცემდერ დ~ვთრ
ც~ ვ~ა წარგზავნა შმირწსლი რაბერშნეთრ
მოსწოდა ქ~თა რპათა მირთა ატცაზთა დადიან
ბედიანთა რაჩირ ერირთ~ვრა და კათალიკორრა ა
ტცაზეთირ~რა და დარსმრ მეტედ დ~თ შე რსრსდანირა
აკსრთცერ უსთათირრ და დაადგერ თავრა მირრა გჳრ
გჳნი დარსერ ტაცტრა ზ~ა რამეტორა და მისლო
ცერ მეტობაჲ წერირა ებრ და რრსლ ქო უათალიკორ
მ~ნ წერი კსრთრევირაჲჭ
x~ ამიერი ერე რ~მეტო სცალო იქო ცსარაზმელთაგ~ნ რ~
მანდატსრთ სცსცერი ღ~ნღე იქო ანირრ და ამირ
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რპარალარი ავ~გ ბიძნირრ აგრეთვე ვარ~მ
გ~გელი წერნი და კაცნი რომცითარნი უ~რთვ
ელნი თორელნი ღავღნი კლ~რძელნი ტ~ოლ
ნი ქ~ნი რიმაგრეთა ღ~ა ცცოვნდებოდერ თჳთოესლი
მ~რყილებარა ღ~ა მეტირა რსრსდანირ~რა და სც~ლო
ებირა შლით ვერ დაცსდერ დალოცვარა მე
ტირა დ~თირრა გ~რნა ვაჴრენოთ თათართარა
პ~ლ ჴრენებ~ლირა ყინგირ ქანირა ვ~ა მოიწივნერ უ~ქა
ნარა ყ~ნრ ვ~რ მეოტი რსლტანი ძალალდინ ივ
ლტოდა და დასტევა რამეტო მირი ადვილად ჴ~ლთ
იდვა თსრანი რათსრუეთი და ქ~ლი ცვარარანი და გ
ანწქო ოთცად ლაღუარ თ~რი და განაყინნა ღვილ
ნი ოთცნი ქანად პირმღოვირ მირცა ნაცევარი ლ
აღუარი წარავლინა დიდრა რაქივყაქეთრა ვ~ე
ბნელეთადმდე ორეთრა ცაზარეთრ ცსრეთრა ვ~ე
ბორფართა და რერბთამდე კავკართა ყრდილო
თა ქ~თა მკჳდროვანთა ვ~ა მითუსამრ: ც~ მეორერა ღვ
ილრა ყაფათარ მირცა ლაღუარი დსფსრთა უ~ქნა
რამარქანამდე და ბსცარა ვ~ე ალ~მსთირ უ~ქანამდე
ვგონებ ერე არრ თსრანი მერ~მერა ღვილრა
ოუოთარ მირცა თჳთ მირი ტაცტი რაძდომად და
ქარაქსრსმი ყინმაყინი ემელირა და ქსთაქირა

უ~ქანა ცატაეთი და მეოთცერა ღვილრა თ~ლი ერუ~ა
ამარ მირცა ლაღუარი და ოუოთარ ზ~ა მოკიდებით უ~ქნა
აფმორ~ვლეთით ერე ოთცნი განაყინნა ქ~დ და ამც
ნო წელიწ~დრა ღ~ა ერთცელ ოუოთარარ მივიდო
დენ შმ~ნი მირნი სცსცერნი ქსრანთირა რაუნელად
ამ~თ რომე ტ~ცტი მირი ოუოთარ მირცერ ერრეთ რა და
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აწქსნა ღვილნი მივიდა თსრანრ და წარმოავლინა
ღვილი მირი სმრწმერი თსლი ცსარარნირა მოთსალვ~დ
გ~მოვლო ძეონი და მივიდა ნიღაბსრრ რადა ნიღ~ბსრ
ელთა რ~მგზირ წობა ქვერ ბრშოლირათ~რ პ~ლრა
ომრა ჴ~ლად იგდო უ~ლუი რადა იგი რამარი ათარი კ~ცი
თავ დაკსეთითა ც~ მეორერა ძერრა არი ათარი სკ~თს
ძერ ც~რთ რამართლადცა არრ დიდირა რეიბდივნირა ცო
ძა ღამღადინირ შმათა თ~ა დამცსდარი იტქოდა ამარ
ნიღაბსრირა მოოჴრებარა წ~რმოვიდა ერე თჳლი გამო
ვლო ცსარარანი მაზონდარანი მოე~ცლა ერაქირ უ~ნარა
ცნა ერე რსლტანმ~ნ ძალალდინ აიქარა ტტილირით დე
და წსლითა და ბარგითა წარმოემართა ბრშოლად
თათართა და მოვიდა ადარბადაგანრ წარმართა მ~ციუ~ლი
ცლათირ რსლტანრა და ცალიტარ ბაფდადირ მპქრო
ბ~ლრა რ~ა ღეეწივნენ მ~რცა და თ~ვთაცა და მ~თთაცა
ეგრეთვე ერაქირა რსლტანრა მისმცნო სკ~თს
თსით თ~ვითა არა გნებავრ ბრშოლა თათარ
თა ლაღუარნი წარმოავლინენით და ვბრშოდე
r~ ვიცი წქობა მ~თი თს არა ირმენთ ყ~ა ვ~ე მე წინა
არა აფსდგები თუ~ნ ვერ ღემშლებელ ც~რთ ვ~რ
მივიდა მ~ციული რსლტანირა და არა ინებერ ბრშოლა
თათართა ცნა ერე რსლტანმ~ნ და გ~ლირ ჴ~ა ქო რ~ლ
რპანი მირნი და ადარბადაგანირანი ვერ წინ აფსაგებიან და
სტევა ადარბადაგ~ნი და წარმოემართა მეორედ ტ
ტილირ და ერმა რა ერე მეტერა რსრსდანრ მოსწოდა
ქ~თა რპათა თ~რთა იმ~რთა ღ~ნღერ მანდატსრთა ს
ცსცერრა ავაგრ ამირ რპარალარრა რ~ მ~რ მრ~ცსრთა
სცსცერრა ერთ კ~ცთა რომცითართა ძავაცთა მე
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რცთა ტაოელთა დადიანრა ცოტნერ კ~ცრა წარყინე
ბ~ლრა და რათნოებიანრა ატცაზთა ძიუთა და ქ~ლრა იმ
ერრა რამეტორა რ~ლთა თჳთოესლ~დ არა არრ ჟ~მი თუ
მად და გ~ნსცსნა კარნი დარიალირ~ნი და გარდამოიქვა
ნნა ორნი დსრშსკნი ამ~თ თ~ა ქ~ნი მთისლნი ღე
კრბერ ნაჩარმაგევრ რიმრ~ვლე სრიცცჳ და წ
არავლინა მეტემ~ნ ბრშოლად ცსარაზმელთაჭ
x~ თჳთ დროღა რეტე არა წარგზავნა რ~უმირათ~რ
ივანე ათაბაგირთ~რ წ~რემ~რთნერ და გ~ნვლერ
ტტილირი: ც~ რსლტანი დაბანაკებ~ლ იქო რომცითრ
ჴევრა ბოლნირირრა და ვ~რ იცილერ დარაძა
თა რსლტნირათა აცნობერ რსლტანრა ც~ იგი აფი
ჩსრა რ~ იქო სღიღი ბრშოლათა ღ~ა წინა გ~ნეწ
ქო და იუმნა ომი რარტიკი და პ~ლრვე ღეკრებ~რა

რშლევდერ უ~რთველნი ც~ ვ~რ ღენივთდა ბრშო
ლა მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ კ~ცი მოცედნა
ფ~ნ რირც~ით ნ~თერ~ვრა უ~რთველთარა რ~ არა დარ
ცცრა გ~ლირ წქრომითა ო~ ა~დ ჴ~ლი მირი მ~ფლდვე
არრ და მოიჴრენა სრძ~ლოება ყ~ნი და იშლივნერ
რპანი მეტირ~ნი და ცსარაზმელთა მ~რ ივლტოდერ
ც~ რსლტანი კ~დ მივიდა ტტილირად თსფა რადა
ვინმე პოვნა დარბევად უ~ქნათა მ~თ ზემო ჴრე
ნებ~ლთა ც~ თათართა სმრ~ვლერი თ~ლი მივიდა
ერაქრ რ~ირა ქ~ზვინადამდე მოაოჴრა უ~ქნა მორწ
ქვიდნა სრყნი წარვიდა და გ~ნვლო ცსარარანი
ძიონი და მივიდა მ~მარა მირრა ყინგიზ ქ~ნრ წ~ე და შმათა ვ~რ
ცნა რ~დ ლტოლვა რსლტ~ნ ძალდინირა მოსწოდ
ერ ოთცთა ერირ მთ~ვრთაჲ რ~ლთა ნოინობით ს
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ჴმობენ რაც~ლით ყორმაფანრა სპირველერრა
და მეორერა ყაფატარ არქ~ნრ ყტრა ა~დ ნოინრა
ყაფცრ იორსრრა ბიყორა ათი ათ~რთა ათ
არი კ~ცი მირცერ დედა წსლითა მ~თითა და წარ
მო~ვლინერ შებნად რსლტნირა და ერ~ვე ოთც
ნი ამა ოთცთა ქ~ნირ ღვილები ქ~ნთნი იქ~ნერ
თჳთ ქლორრა აცნობერ რ~ა რადაცა მივიდოდენ და
ზენარრა ითცოვდენ ღეიწქ~ლებდენ და სრყთა მო
რრვიდენ და ცარ~ძარა მირ უ~ქნრ~რა ოთცად იქოტ
დენ და თ~ვირ ჴ~ლმწიტეთა გასგზავნიდენ წა
რმოვიდერ ერე ოთცნი ნოინნი ყორმ~ფნი ყაფატა იორს
რი და ბიყოი გ~მოვლერ ძიონი და ცსარარანი ვ~რ ორ
მოცი ათარირა კ~ცითა და დედა წსლითა მივიდერ
უ~ქნარა ალმოთირრა და წინა გ~ნეწქენერ და დი
დად ავნერ და წარვიდერ მ~რ უ~ქანად ერაქირ და
მოაოჴრერ რ~ი მივიდირ ღეიწქალიან და მოიქვანერ აი
დარბ~დგანრ რ~ლრრ თ~ვრეჟი წინ მიეგებნერ ქ~ნი ადარ
ბადაგანელნი შფვნითა სრიცცვითა მ~რ მივიდერ უა
ლ~უად არდავლირა იგიცა მოეგებნერ გ~ვლერ რა
ჴრი და მივიდერ გ~ნშად რ~ი იგი მტკიცედ მ~რ გ~ნმაგ
რებ~ლ იქო და რამთა დფეთაჲ რ~ა ღ~ა ბრშოლა
სქვერ თათართა მქირ ჴ~ლ იგდერ და ღიგ~ნ უალ
აურა ღევიდერ მოაოჴრერ და სრიცცჳ რ~ლი მო
რწქჳდერ რ~ რაშაგელ სყნდა რძ~ლი მოამედირ მ~რ
უადაგებ~ლი ამირი მცნობ~ლი ამირი რსლტანი მრწრ~ტლ
აიქარა დედა წსლითა და ივლტოდა რაბერშნეთ~დჭ
x~ თათართა დ~ვნა სქვერ და მიეწივნერ ბარიანრ ი
ცილერ და გ~ნიბნივნერ ეროდენ რსლტანი მ~რტო და
1-28 სტრ., 263v
ღთა რადა იგი მიიწია რ~ტელრა რ~ლრამე ღესრაცცრა
იცილადა მოაკსდინა რ~ირა რარტქვა და სნაგირი
კაპარჩი სტაროთა თ~ლთა მ~რ ღემკსლი იქო
და მირ შ~ლითა მოიკლა კ~ცი იგი სნდორა მ~ფლი იგი
და რ~ცელოვანი ჴ~ლმწიტე ვინ დასდგრომელ ა
რრ მინდობა როტელრა ამირ ამაორა ვ~რ იტქჳრ.
ბრშენი ეკლერიარტე რ~ცე ამაოება ამაოებათა და

ქ~ლივე ამაო არრ ამირთ~რ ამაო იუმნერ რპანი რიმტკ
იცე უედირა წქობათა ღ~ა მშლეობა და გარდარ
ესლი რიმდიდრე და ქ~ივე ამაო არრ გარნა რ~კნერა
იგი სკსდ~ვი ცც~რბა დასლევნელი ერე რა ცსრზ
მ~ლნი გ~ნიბნივნერ და სმრ~ვლერნი ივლტოდერ გ~რმიანრა
და რსლტანი ძალ~ლდინ მოიკლა და აუა ღ~ა რ~დ
ჴ~ლმწიტობა მ~ფლი ცნა რა მოკდინება რსლტნირა ცს
რ~ზმრ შირა ქირდინ რსლტანმან მ~ქნა კ~ცი იგი რ~ნ
მოიფო რარტქელი სნ~გირი და კაპარჩი რსლტნირაჲ
შნიდ რაპოვნელითა თ~ლითა ღემკსლი გ~ნკჳრ
დერ ქ~ნი მცილველნი ც~ კ~ცი იგი მომკლველი რსლ
ტნირა ცეცცლითა დაწსჱრჭ
x~ მორაიუცერ თათარნი ცარზმელთა დვნირგ~ნ მ~რ წა
რვიდერ და მოაოჴრერ ცლთირა და ვალაღკერტი
რა და ვ~რ წინა აფსდგა რსლტანი ცლთირა ა~დ
გამაგრდა უ~ლურა ღ~ა ც~ თათარნი წარვიდერ აი
დარბად~განრ ც~ ზავნი იუმნერ თ~ვრეჟელთა ღ~რ თათ
ართა და აფიფერ თავრეჟი და მიმდგომი მირი უ~ქნა
და მეორერა წელრა წარვიდერ ბარდავრ გ~ნშარ და
იწქერ რბევად და ოჴრებად რაუართველორა
იწქერ დარსბანდით აფმომ~რთ უ~ქანარა ღ~რვღირრა
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და კაბალარ წერეთრ კ~ცეთრ რომცითრ არღაკსნინ
თარ და ვინარა დანირრა ც~ ვ~გნ ზემო ბლობით მიე
აცლებოდერ უ~ქნარა რაუართველორრაჭ ჭ ჭ ჭ
uდიდერნი და სბოროტერი ზემო ჴრენებ~ლთა მ~თ გ~ნრ
აცდელთა მრგავრთაგ~ნ სმეტერცა მშსინვარენი
გ~ნრაცდელნი აფიშვროდერ რაუართველორა რა
ზფსართა სკ~თსრ~ბირათა მკჳდრთა უ~რთველ
ირათა რ~ ქ~ი არაკი ბერთა და ქრმათა მეტეთა და
მთ~ვრთა დიდთა და მცირეთა მიდრკა რიბოროტეთა
რ~ დასტევერ რიმ~რთლე და ჩ~ტბა ვ~გნ თჳთ მფდე
ლთა მ~რ იცილვებოდა რწმსნ~ბაჲ ვგ~ნ ქ~ლი ერი
იუმოდერ რიბილწერა ვ~რ ოდერ მე შენი ბენიამენირნი
ვ~რ იგ~ნი მიეცნერ მორარრველ~დ ეგრეთვე ე
რენი აუა ღ~ა მირცნა ფ~ნ ნ~თერ~ვნი უ~რთველთ~ნი
მორრსრველ მგზავრად შეთა ბენიამენირთა ვ~ა
იტქჳრ წ~წტქლი ერაია ო~ი ო~ ი რაბაოთ სბრშანე
ბრ ნ~თერ~ვრა ჩსრვილრა მირლვად უ~ქნით ღორით
კიდით რატსშველითგ~ნ ცირათ ო~ი და ჩსრვილ
ნი და მბრშოლნი მირნი გ~ნრქსნად ქ~ირა რ~ტლირა
და ც~დვათა მოროლვ~დ მირგ~ნ ფ~ფდებდით რ~ აცლ
ორ არრ დფე ო~ირა და ღემსრრვა ფ~ირა მ~რ მოიწი
ორ და კ~დ და კ~დ ჴმობრ დფე ო~ა მოვალრ სკსრნე
ბელი რირც~ითა და გ~ლირ წქრომითა და დ~ბდ ქ~ი რო
ტ~ლი ოჴრად და ც~დვილთა წ~რწქმედად მირგ~ნ ვ~რ
იუმნაცა ქ~ლი რ~ტლი უ~რთლირა ოჴრადჭ ჭ
x~ ვ~რ ცნა მეტემ~ნ რსრსდან მოაცლება თათართა
დასტევაჲ ტტილირი და წარვიდა უსთათირრ და
ტტილირირ მსცა რშე რ~ლ სკ~ე მიდიან თათარნი
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თათარნი რ~ლ მოწსარ ტტილირი თჳნიერ ნიტირა
და ირნთა რ~ლ არფარა იპქრან რაცლ~დ ც~რზმლ
ც~ ნოინნი ერე ზემო ჴრენებ~ლნი ღემოვიდერ უა
რთლრ თრიალეთრ რომცითრ რამცცერ ძავაცეთრ
კლ~რძეთრ ტაორ კოლარ არტანრ ანირრ და მოე
ტინერ მრგ~ვრად მკ~ლთა ოჴრებად და ჴოცად და
არრ~დ იქო ლცინება სწქ~ლოდ მოირრვოდა ქ~ი
ერე უ~ქნა მ~ნდატსრთ სცსცერი ღ~ნღე ღეივლტო
და უ~ქნად აჩარირრა და ამირ რპარალარი ავ~გ
ღევიდა ციცერა კვანირრა და ვარამ გ~გელი ღეი
ვლტოდა უსთათირრ და ეგრეთვე ერნი კ~ცნი რ
ომცითარ უართლელნი მერცნი ტაოელნი თორ
ელ არტან კოლაელნი ქ~ნი ივლტოდერ ციცეთა
და მთათა ტქეთა და რიმ~გრეთა კავკარიანთარა
მთისლეთრ და გაგრშელდა ოჴრება და მო
რპოლვა უ~ქნირა რიმრ~ვლირათ~რ სრძ~ლბათა ყ~ნ
თთ~რ რ~ გ~ნრქსნა ქ~ნ წარაკმ~ნ უ~ქანა ფათს რაუ
ართველო ა~დ რპარრეთი ბაბილოვანი და რაბე
რშნეთი რ~ მიეცემოდერ მწარერა ტქჳობარა სწ
ქ~ლოთა რიკ~დილთა რ~ლ არა იქო წქ~ლობა რა
ვრე იქ~ნერ მოკლსლთა მ~რ უ~ლუნი და რ~ტლნი
ველნი ტქენი მთანი და ჴევნი თჳნიერ რიმ~გრე
თა თსფა რადამე დაღთომილ იქო რ~ვრე იქო ტ
ქეპითა და გოდებითა მ~რ ღეიცვლებოდერ ქ~ნი მკჳ
დრნი რაუართველორნი ამრირნი ცედვიდერ მ~მა
დედანი ღვილთა მოკლსლთა და ღვილნი მ~მაჲთა
და დედათა მკსდართა მდებარეთა რც~ნი შმათა
რც~ნი ნ~თერ~ვთა და დათა თ~რთა იავარად წა
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რცმსლთა ცოლთა და ღვილთა ქ~თა რიმდიდრერა
მ~თრა და ერეოდენნი ზარნი იუმნერ თათართანი რ~ლ
სმრ~ვლერნი უ~რთველნი ციცეთა და მაგართა ად
გილთა დასტეობდერ და ივლტოდერ კავკარიად მ~თ
სლცინებელთა რა ბორ~ტთა მოეცვა უ~ქნა შ
ლ~რნი ერირთ~ვთა ერირ თ~ვნი და ვაზირნი გ~ნა
გერ სრთიერთარ თ~ვთა მთითა ღემწქობ~ლნი რ~
მეტე რსრსდან ქ~დვე დამკჳდრდა ლიცთ იუით და
ვერცა ლიცთ აუათ გარდამოვიდერ და რაცა
იმიერნი მ~თ წ~ე მივიდიან სცალოებირა შ~ლითა
გ~რნა ლტოლვილნი და ერრეთ გარნა სრთიე
რთარ ღესზრაცებელ იქ~ნერ და ღესთუმელ რ~ შლ
იერნი იგი რაუართველორ~ნი და რ~ცელ გ~ნრმენილნი
სფონო იუმნერ ქ~დ ვერ ღემმართებელნი ჴრენებ
აცა წქობირა მიქოტად თათართა რ~ წერეთი
და კაცეთი ტქეთა მ~რ შლ~რად იცვებოდერ მ~რ ღ~ა მკჳ
დრნი რ~ცელოვანნი და წქობათა ღ~ა მჴნენი ერირ
თ~ვნი რ~დრა მოოჴრებ~რა მიეცნერ ეგრეთვე ეგრ
თვე აფმომართ ქ~ნი მკჳდროანნი ამ~თნი რა ბ
ორ~ტთა ცედვიდა ამირ რპარალარი ავაგ შე ივ~ნე
ათაბ~გირა წარმოავლინა მ~ციუ~ლი ბარდავარ
რადა დაებანაკათ ზემო ჴრენებ~ლთა მ~თ მთ~ვრთა

რ~თა ზამთრირ აუსნდა რაქოტ~ლდ ბარდავი რაზატცსლ~დ
გელაუსნირა მთანი და არა რატირნი რ~ მ~ღინ აე
ფო ანირი ყორმაფანრ ამათ წარმოსვლინა
ავაგ მ~ციუ~ლი ვაზირთა მ~თ ც~ და თუ~ა მ~თ წ~ე მი
რლვა ცილვა და მრ~ცსრება და ცარაძირ დადება
უ~ქნირა მირირა და ითცოა ტიცი და რიმტკიცე ც~ მ~თ გაი
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ცარერ და რიც~რლით ღეიწქნ~რერ მ~ციული ავა
გირი და ტიცთა მ~რ მტკიცეთა გ~ლრავრე ქვერ ა
უსნდა რ~ძლად ერთირა ფ~ირა თ~ქნირ ცემა და
დილესლ აფმორ~ვლირა მზირ~რა მზირა აფმო
რ~ვლით რამირა ყოუირა ქოტ~დ და მეტი არა რა
ც~ ტიცთა რიმტკიცეთა ოურო წ~ა რ~მძერ წ
ქ~ლრა ყაქონ და გ~ნვლონ იგი და ღეარსნ და
მინდობილნი ღეიწნარნა და ამარ ტიცრა არა
ეცრსვნენ რიტქ~ა ტქსვილი არა ამოვიდერ
პირით მ~თით მეკობრე და მბორგველი კ~ცი გ
სკითცავად მოკლიან და რც~ანი მრ~ვლნი კ~თლნი
წერნი გ~ნეყინნერ ზემო ჴრენებ~ლრა მ~რ მთ~ვრრა
ყინგიზ ქ~ნრ ამით ოუროთა რატიცრითა დასმტიცე
ბრ მ~ციულთა ავაგირთა ტიცი რ~ითა დაძერებ
სლ იუმნა ამირთ~რ რ~ი არა იქორ ტქ~ვილი ა
რცა რიცრ~ვე ტიცთა მ~თ ღ~რ წარვიდა ამირ რპ
არალარი ავაგ დამდები რ~ლრა მირრა უ~ქნირა მ
ირირათ~რ და მივიდა ყორმაფნრ ყაფატარ ბიყსრა.
და იოცსრრ წინა რ~ლთა იცილერ და პ~ტივ რც
ერ და ღეიქსარერ და მცველნი უ~ლუირ~ნი დასდგინ
ნერ რ~ლთა ღანად სწოდდერ რიტქჳთა მ~თითა ვ~რ
დამღვიდნა უ~ქნა ავაგირი და ცნა ღანღე მანდა
ტსრთა სცსცერმ~ნ ზავი ავაგირი და თათა
რთა სვნებელად დაცვა ინება უ~ქნირა დაცვა ზ
ავითა მქოტ~ლი და ავაგრცა მისმცნო სკე
თს მისმცნორ და მივიდერ ცილვად თათართა
ამირნი მცნობ~ლნი თათარნი რიც~რლით ღეიწქნ~რე
ბდერ რ~ირათ~რ მისმცნერ მითვე ოურორა რატიცრი
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თა სვნებლობირა და წ~რვიდა ღანღეცა და იცი
ლნა იგ~ნი რ~ლთა ღანღერცა ტ~დი პ~ტივი სქვერ.
და ანირი მ~თ მ~რ წაფებ~ლი მირი უ~ქნა ქ~ლი მირცერ
და მცველნი დასდგინნერ უ~ქნარა ღ~ა და ვინცა
მოვიდირ უ~რთველთა მთ~ვრთაგ~ნი პ~ტივითა ღე
იწქნარიან ც~ სრყთა უ~ქნა მოირრვოდა ამირ
მცნობ~ლი ვარამ გაგელი ზაუარიარ შეცა მი
ენდო ზავითა ღემწქნარებელი უ~ქნა მირცა და
მღვიდნა ც~ ერეთი და კაცეთი რომცითი და უართლი
და აფმართა კარნს უალ~უამდირ ქ~ი უ~ქნა მც
ირერა ოჴრებარა ღ~ა იქო არბევდერ ტქსე წქო
ტდერ რრვიდერ მ~მა კ~ცთა ვ~ე დედათა და ქრმათა
ტქსჱდ წ~რიქვანებდერ ც~ იწქერ ღენებად და ზამთ
რირ დაიბანაკერ ბარდავრ და მტკვრირა პირრა
იორირ პირთა და აფმომართ გაგამდე და მრტქ
სენვიდიან არბევდიან უართლრ და რამცცერ და

ძავაცეთრ და აფმართ რაბერშნეთამდე კაცე
თრ და ერეთრ დარსბანდამდე ამ~თ სლცინებ
ამდე ჩირთაგ~ნ ღეიწრებ~ლნი მთ~ვრნი რაუართვე
ლორ~ნი ქ~ნი მიენდვნერ თათართა ერ კაცნი და
უართველნი თორელი გ~მრეკელი თმოგვ
ელი რარგირ კ~ცი რწავლსლი და ტილაროტორი
და მრავ~ლ ფონე რ~ მერცნი რ~თნ~ბირათ~რ მეტირა რს
რსდანირა არა მიენდვნერ ამირთ~რ გ~ნშსინებ
სლმ~ნ ყაფატა ნოინ აფიმჴედრა რამცცერა ზ~ა ა~დ
ღეივლტოდერ ციცეთა ღ~ა ერრეთ მოირრა და ტქჳ
იუმნა რ~ლი მრ~ვლი რამცცერ და ბევრი ერი მ
ოიკლა ოდერ არფარა იქო ფონე მოაჴრენა
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ნა მეტერა რსრსდანრ ივ~ნე ციცირ ძვარელმ~ნ
ძაქელმ~ნ რ~ლრა ქსარქსარეცა ეწოდებოდა რ~ა
რთნდერ რ~ა იჴრნარ უ~ქნა რამცცირა ოჴრებირაგ~ნ
და იგიცა მიენდორ ყაფატარ რ~ პ~ტივითა იქო მეჩ
სრჩლეთ სცსცერი და მთ~ვრი უ~ქანარა რამცცი
რარა ინება მეტემ~ნ და წარმოგზავნა და იცილა
ყაფ~ტ რ~ნ პ~ტივითა ღეიწქნარა და დასდგინა მც
ველნი უ~ქნირ~ნი ერრეთ რა ჴ~ლთ იგდერ გ~ნიქვ
ერ ოთცთა მ~თ ერირ მთავართა ოთცად უ~ქნა და
ეგრეთვე ერირ თ~ვნიცა თჳთესლნი სჱდრნი მირი
და ცარაძა რ~ლრა აიფებდიან და წარგზავნიდიან
და ერრეთ მცირედ იწქო უ~ქანამ~ნ დაწქნარებად
გ~ლირ ჴმა ქო რა მეტემან რსრსდან რ~ლ წ~რს
ფერ უ~ქნა ამ~რ თათართა გ~ნიზრაცა რ~ა წა
რმოავლინორ შე თ~რი დ~თ და მოანდორ თათა
რთა და აფიფორ რიმტკიცე სვნებლობირა და
წარავლინერ მ~ციულად თათართა ღანღე და ა
ვ~გ და ვარამ და ერეთირ ერირთ~ვი ღოთაი
რ~ლრა მნირ ტერობირათ~რ კსპრობით სჴმობდერ
ვ~ე წარმოავლენდა მეტე შერა თ~რრა ინება
აფმჴედრებად დიდრა რსლტანრა ქარდინრ ნათ
ერ~ვით რალყსუიანრა რ~ა დაიმორყილონ რ~ლ
რა აუსნდა რაბერშნეთი და წარავლინერ
ბიყი ნოინი და თ~ა წარიქვანნა დიდნიცა იგი მთა
ვარნი რაუართველორ~ნი ვ~რ მიიწივნერ უ~ქა
ნარა რევარტიარ და ეზინკირ~რა იწქერ ოჴრებ~დ
მ~ღინ რსლთანმ~ნ ქ~დინ მოსწოდა ქ~თა რპათა და
ღემოიკრიბა მჴედრები თ~რი კ~ცი ორმოცი ბევრი რ~ლ
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არრ ოთცარი ათარი და გ~ნაყინნა მჴედართა მთ
ავად ღარვაღირ შე ატცაზი რ~ცელით დარდინი რ~ი
რიმჴნირა მირირათ~რ პ~ლვე დიდრა დ~ბარა აფექვანა
და მტკიცედ იპქრა რძ~ლი ამარ თ~ა ტარადავლა
თორელირა აცალ ციცელირა ღალვარ შე რ~ლ
ლტოლვილი წარრრ~ლ იქო რსლტანრა წ~ე კ~ცი
მჴნე და წქობათა ღ~ა რაცელოანი ერე მჴედა
რთა მთავ~რ ქვნა და წინა მბრშოლად გ~ნაყინ
ნა და მოეაცლა მ~ცლობლ~დ მთარა დაიბანაკა
ვ~რ ერმა თათართა მორლვა რსლტნირა წქ

ობად მ~თდა ერრეთ ზომ გ~ნლაფებ~ლ იქ~ნერ და
გ~ნრირცნერ რ~ლ ამირი მრმენელი ბ~ყ ნოინი მივიდა თ
ცრობად უ~რთველთა მ~ნ მქოტთა მორლვარა რ
სლტნირარა და იცილა შირ წსლი ქსარქსარა
მდგომარე რაცლით რარგირ კაცი მჴნე და ღემმართ
ებელი ჴ~ლოვ~ნი ბრშოლათა ღ~ა და ჴ~ა სქო
ბაყს და წრუ~ა მაცარობ~ლად ვ~ე მე მოვალ ვ~ე რ~ა
იქორ ნიჩი ყ~ი რ~ დიდრა რსლტანრა არმიერ მორლ
ვა ყ~ნი და ცლებ~ლ არრ და ერერა აცლორ დასბა
ნაკებიერ დიდითა და სამრ~ვითა ლაღურითა
და ცვალე ეგსლებირ წქლ~ბად და ბრშოლირა
ქოტ~თ ყ~ნდა ერმა რა ერე რარგირრ გ~ნკჳრვებსლმ~ნ
რუ~ა სწქი წქობ~თა ღ~ა რიმჴნე და გამარძვება
თუ~ნი ჵ ნოინო გარნა რიმრ~ვლირათ~რ არარ ვგონ
ებ რ~ცარ~ლევანრაჭ
x~ ბიყს გ~ნიფიმნა და თუსა არა კ~თლდ მეცნიერ ც~რ
ნათერ~ვრა ყ~ნ მოფ~ელთარა რაგნ მოგსცა ფ~ნ
შლევა არად ღეგსრაცციერ რიმრ~ვლე რპათა
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რ~ სმრავლერთა სმძობერ~დ ვ~ე მე ვრშლ~ვ
და სმრ~ვლერითა აფვივრებით ალ~ტითა აწ
გ~ნემზადენით ცვალირა ბრშოლად და ვიცილ
ოთ ბრშოლ~დ მდა ვიცილოთ ვ~რ ვებრშოდით
მტ~რთა ეზომ გ~ნლაფებ~ლ იქო ქ~თა ნ~თერ~ვთა
ზ~ა ვ~რ გ~ნთენა და მოვიდა რსლტანი რპითა რაზ
არელითა რ~ იქო ოთცარ ათარი მჴედარი და
გ~ნაწქსერ რაზმი აუათ თათართა გ~ნაწქვერ
რაზმი და სრყესლერნი მ~თი მ~რცცენარა მჴარრა
დააწერნერ ერრეთ აუ~ნდა წერად სმძობერთა
ვ~ე მე მ~რცცენარა კერშორა დააწერებდიან ამირ
შ~ლით რ~ლ რც~ანი ნ~თერ~ვნი ქ~ნი სმძობერთა
და სმჴნეთა მ~რძნით აუსნდა დაწერებითა რ~
სრყესლერნი სრყესლერთა ღეემთცვივნენ
ც~ დროღათა მ~თთა მოარწავებდა რირცლირა და
მოფსრილობარა მტერთარა ამ~თ რა ერრეთ ქ~ი
ნ~თერ~ვი უ~რთველთა წინა მბრშოლ ქვერ
და ვ~ა დაერრ~ლნერ სრთიერთ~რრჭ
იწქერ თათართა ჴ~ითა მ~ფლითა თუმად ალა ალა ალა
რ~ლი შნელად რათარგმანებელ არრ და სცნა და
რამრა ვ~ე მე ძერარა აუ~ნდა წერად თუმა ამირი
ალა ალა ალა და მქირ მიეტევნერ ც~ უ~რთველნი
სპირატერ და სმჴნერ შლ~რად იწქერ და იუმ
ნა ომი რარტიკი და მორწქდა რიმრ~ვლე სრიცცვი
რპათაგ~ნ რსლტანირა რადა რაცელოანიცა ღარ
ვაღირ შე დარდანი ატცაზი მჴედ~რთ მთ~ვრი
მ~თი მოიკლა და ივლტოდერ რპანი და დევნა
სქვერ რ~ა თათართა და უ~რთველთა ს
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რიცცსი მბრშოლი მორრერ და ღეიპქრნერ ც~ აცლ
ციცელი რსლტნირა მ~რ მოიკლა ღსრითა უარ

თველთათა ეროდენ იწქერ პ~ლ გ~ნკჳრდერ ქ~ნი მ
ჴედართა მთავარნი მ~თნი შლიერად მბრშოლო
ბარა უართველთარა რიქ~რლრა და პ~ტივრა და ნი
ჩრა წინა სქოტდერ და დ~ბარა ღეარცმიდერ. ც~ აფივრნ
ერ უართველნი და თათარნი ქ~ითა რიმდიდრი
თა ოუროთა და ვეცცლითა რარმსრითა და რამ
ზარესლოთა ოურორა და ვეცცლირათა სტეცელირ~თა
სცცოთა ლარითა და რ~მორლითა ცცენირა და
ძორირა და აულემირა არა იქო რიცცჳ რაზომი
აფიფერ ერრეთ რ~ვრენი მივიდერ რაბერშნეთრა
დევნად რსლტნირა და მიიქვანერ ვ~ე იკონიადმდე
რ~ლრრ უ~ლუი დიდად დიდი და ზფსდითა მტკიცითა
მ~რ გ~ნმაგრებ~ლი რადა იგი ღელტოლვილ იქორ
რსლტანი და კ~დ კართა უ~ლუირათა იუმნა ომი
შლ~რი რ~ლ თჳთესლ~დ არა არრ მოთცრობად
რ~ სმრ~ვლერთა დფეთა გ~მოვიდიან ყლირად და ე
რრეთ იბრშოდიან რადა იგიცა შლიერი და რ~ცელ
ოვანი ყილირი გარდაიჴადერ მრ~ვლთა დფეთა უ~რთვე
ლთა ც~ რსლტანმ~ნ ღეიწრებ~ლმ~ნ ომითა ითცო
ვა ზავი აფსთუ~ა ცარაძა დიდი და მშიმე და მ
რ~ვლთა შფსენთა და სტრორთა თ~ლთა და
მ~რგალიტთა შფსნად მიმცემელმ~ნ მოამღვიდნა
და ითცოა მცველნი და ერრეთ ჟ~მ რაოდენ მე
არა იცილონ რსლტანი ვ~ემდირ გ~ნიზრაციონ ს
მძობერი ამირი ღემწქნარებენ თათართანი ს
კსმოიუცერ და მოვიდერ ცლ~თრაჭ ჭ
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ც~ რსლტანმ~ნ ცლათირამ~ნ და წინამოეგება სრი
ცცვითა მომფებელი რ~ლ კ~თილდ ღეიწქნ~რერ მც
ველნი უ~ქნირ~ნი რ~ლ არიან ღანნი დასდგინნერ მ
ოიქვანერ რაზატცსლორა ადგილრა გელ~უსნრ
და არა რ~თირა მთ~თა და წარსვლინერ მ~ციუ
სლი მეტერა რსრსდანრ რ~ა ზავი იუნარ ღ~რ
მ~თრა და მორცერ შე მირი დ~თ და მირცენ მეტობა
და ტტილირი და ქ~ი რაუართველო და ვ~რ ერმა
რსრსდანრ რთნდა რიტქ~ა ერე და გ~ლრ~ვრე იქო
ამირთ~რ რომე ტიცრა მტკიცედ იპქრობდერ და მინ
დობილრა ღეიწქნარებდერ გ~რდამოვიდა თვით მეტე
და წარმოგზავნა შე თ~რი დ~თ რ~ლთა წინა მი
ეგებნერ ღაგა აე~გ რ~ი თათართა დიდთ
პ~ტივითა ღეეწქნარა არა რა ნიჩთა და ზნე
თა რამ~მა კაცოთა მუონებელი ღოთა კსპა
რი თორელი ვარამ უ~რთლირ ერირ თ~ვი რს
რამელი გრიგოლ რამცცირ რპარალარი და მე
ჩსრჩლეთ სც~ცერი ქსარქსარე ციცირა ძსრ
ელი თორელნი თმოგსელნი ღავღ კლარძ
ნი ტაოელნი და წარიქვანერ მეტე შე რსრს
დანირი დ~ვთ ც~ მეტემ~ნ რსრსდან თ~აწარიტან
ნა ქ~ნი მთ~ვრნი ლიცთ იმერელნი დადიანი ცოტ
ნე კ~ცნი პ~ტივორ~ნი და რ~თნოებანი და ბრშოლა
თა რ~ცელოანი ბედიანი რაჩირ ერირ თ~ვნი გს
რიელი და ქ~ნი წარყინებ~ლნი წარემ~რთნერ და ღ
ევიდერ ტტილირრ და წარვიდერ ბარდავრ რადა

დაებანაკა ნოინთა მიიქვანერ დ~თ დიდითა პ~ტ
ივითა და ლ~აღურითა ვ~რ იცილა ყორმაფან ყა
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ფატა იორსრ და ბიყოი გ~ნიც~რერ და პ~ტივი ს
ქვერ მეტერა და მთ~ვრთა რაუართველო
რ~თა და მორცერ ქ~ლი რაუართველო ტტილირი რა
მღჳლდე რ~ლი პ~ლ ომითა აეფო იორსრ ნოი
ნრა და ანგსრნაგარ თ~ა დაცდომითა ავაგი
რათა და ერრეთ კ~თილდ ღეიწქნარერ დ~თ მეტე
რ~ლრა ნარინ დ~ბითა სწოდერ ერე იგი არრ
რეტირ პირი დავითჭ
m~ღინ წარავლინერ მ~ციუ~ლი წ~ე დიდირა ქაენირა
რ~ი იძდა ქარაქსრსმრ ტაცტრა ყინგიზ ქაენირა
იგი ქან გარდაცვალებ~ლ იქ და ჴ~ლთ იგდო შ
ემ~ნ მირმ~ნ რ~ცელით ოუონმ~ნ და ქ~ნობა რ~ი იქო
კ~ცი კ~თლი და დიდად სცჳ და მორამართლე და ი
გიცა გარდაიცვალა და დარსერ შე ოუროთარი ქ~ი და
რ~ცელით უსუ და იგიცა მოკსდა და ჴ~ლთ იგდო
ქანაბა შემ~ნ უსუირმ~ნ წარავლინერ მ~ციუ~ლი
და ასწქერ აფება რპარრეთირა რაუართვე
ლორა და რაბერშნეთირა და ქ~თა თემთა უს
დი ტანირამირი აბძარი გასგზავნერ და წერი
მისმცნერ და ერე ვით~რ უ~რთველნი რადა მივ
იდერ მეტე და ერთობილნი მთ~ვრნი რ~ლთა წუ~არ
რძ~ლი კ~თლი და ტქსილრა ევლტიან და მწამლვე
ლი არცა თს რაცით იდებირ მ~თ ღ~რ და რპარრთა მი
სმცნერ ერრეთ არ~ნ რპარრნი ცრს მოფალატე
და ტიცირა არა ღემნაცველ და მრ~ვლნი იპოვები
ან მწამლველნი და მ~მათ მ~ვლ სრცცჳნოდ მეიწ
ია რა ელყი პ~დ ბათოირრა ღვილი თსბიბი პირ
მღორა ყინგიზ ქანირა ღვილირა რ~ მ~ღინ სპირ~ტერობ~ჲ
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ქ~თა ბათორ ქაენრა ეპქრა რ~ლრა წუ~ნდა ორე
თი და დიდი ქივყაქეთი ცაზარეთი რსრეთი ვ~ე
ზფსადმდე დარსბანდირა და ამან წარავლ
ინა წ~ე მანგს ქანირა და ვ~რ იცილა მ~ციუ~ლი გ~ნი
ცარა და ყაბალაცირა ცილვარა ზ~ა გ~ნკჳრდა
და ერრეთ მისმცნო ნოინთა მანგს ქან რ~ა წქ
ობათა ღ~ა კ~თლდ გიცილ~ვრ და ტქსილი არა
არრ მ~თ ღ~ა იციან თუ~ნ თ~ა იპქრენით მტერთა
თუ~ნთა ზ~ა გრშლად ც~ რპარრნი მორწქჳიდნა უ~ქ
ნირა და უ~ქნირა თ~ვდნი აუა წარმოგზავნ~ნ
ერე მ~ციუ~ლი რა მოიწია ავაგ რ~ი რპარა
ლარობირაგ~ნ ათაბაგ იუმნა მეტირ რსრს
დანირ მ~რ იგი წარავლინა ყაფატა ნოინ წ~ე დიდი
რა ქანირა ბათორა და ცლათირა რსლტანი წარვიდ
ერ სცნასრრა და ქ~დვე უ~რთველთა ნ~თ
ერ~ვირგ~ნ სვალრა გზარა და ვ~რ მიწივნერ
წ~ე ბათორა რ~ლი იქო მ~რ ჟ~მრა სმთ~ვრერი ქანთა
და სზეღთაერი და საფმატებ~ლერი ღსჱნიე
რ~ბითა თ~ა წ~რექვანა ათაბაგრა ავაგრ

რ~ნ რუ~ა ავაგრ ვინათგ~ნ სცცოთა ნ~თერ~ვ
თა მომ~რთ მოიწიე და არა სწქი თს რა ქ
ოტად არრ ყ~ნდა ერრეთ გ~ნგაზრაცებ რ~ა ვი
უმნე მე ვ~ა პატრონი და მთ~ვრ ღ~ნდა და ღ~ნ
იუმნე მონა სკ~თს ენებორ მოკსდინება ღ~ი
მე მოვიკლა და ერრეთ მრ~ვლითა ვედრ~ბ
ითა და იშსლებითა დაარწმსნერ ავაგრ
ამირდა ქოტ~დ ვ~რ ღევიდერ წ~ე ბათორრა წინა
წაიშფსანა დ~თ ვ~ა სმთ~ვრერი და ერო
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დენი რ~თნოება უმნა დ~თ ვ~ა სმრ~ვლერი გ~ნმწირვ
ელმ~ნ თ~ვირამ~ნ პ~ტრონირთ~რ რიკ~დილად იცილა
ქანმან ბათო გ~ნიცარა და დიდად პ~ტივრცა მრ~ვლთა
დფეთა და ვ~რ ცნერ კ~თლირ ქოტა ბათოირგ~ნ
და სღიღ იუმნერ რიკსდილირა დფერა ერთრა ღე
სწოდა ბათო და ავაგ წინაწარსშფვა
რ~ლი იცილა რა ქანმ~ნ გ~ნკჳრვებით ღემცედვე
ლი ეტქოდა ავ~გრ არა რადამე მეცნ~რ ც~რ რ~ლ
პატრონი არრ ღ~ნი რ~ლი სკ~ნირ ღ~ნრა დგარ და წინა
წარმორშფომიც~რ ც~ დ~თ ფიმილით ეტქოდა დი
დო დიდო გ~ნმარძ~ბლო ჴ~ლ მწიტეო ეგე ა
რრ პ~ტრონი და მონა მირი და გ~ნკჳრვებ~ლი ქანი
წკითცვიდა მიზეზრა მირრა ქოტად რ~ირთჳრ დ~თ
თუ~ა მირ შ~ლით ვქ~ვ ქანო დიდო რ~ლ არა მეცნი
ერნი ვართ ღ~ნნი და არა სწქოდით რარა ღე
გსამთცსევდი სკ~თს გენება მოკსდინება მე
მცა მომკსდარ ვიქ~ვ სწინ~რერ და არა პა
ტრონი ყ~ი რ~ირთჳრ დიდად გ~ნკჳრდა და აუო დ~თ
და თუ~ა სკ~თს ნ~თერ~ვი უართველთა ეგე ვ~რ
არრ ვბრშანებ რ~ლთა ქ~თა ნ~თერ~ვთა
რ~ნი არ~ნ მორყილ~ბარა უსჱღე მ~ფლთა სმძო
ბერ და სწარყინებსლერ იქ~ნერ და მ~ფლთა თ~ა
მჴედართა აფრაცცონ და მ~მსლი და რ~უონ
ელი მ~თთა ჴ~ლთა ღ~ა იქორ და ქ~ა ღ~ა მირანდოდ
იქ~ნენ ამირი რ~ლრრ ბსნ~ბა დააძერა და წ~რმ
ორცა და ერრეთ გ~ნაყინა წარვლენა დიდრა მ
ანგს ქა~ნირრა ცატაეთრ და ქარაქსრსმრ ერენი აუა
მდინ იქ~ვნ ყ~ნ დაღთომილირა რიტქჳრა მ~რ აფვიდეთ
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გარდამოვიდა მეტე რსრსდან ლიცით და მი
ვიდა ტტილირად მიეგებნერ ქ~ნი წ~რყინებ
სლნი რამეტორა მირირ~ნი და წარავლინა შე
თ~რი დ~თ ნოინთა წ~ე რ~ლთა პ~ტივითა ღეიწქ
ნარერ და მორცერ ქ~ი რ~მეტო წ~რყინებ~ლნი და ქ~ნი
მთავარნი და რაუართველორ~ნი ერრეთ კ~დ ეგო
რამეტო ბრშანებარა უსჱღე რსრსდ~ნ მეტირ~რა
კ~დ აუაცა ვინებე დასმალავად ვინათგ~ნ მე
გსლებირ გ~ნრაკრთომელირა მოთცრობირა და
ფათს არა რაკადრებელ~რრ თცრობა მირთ~რ
სღსჱრრა რარმე რ~ იტქჳრ მორე მცილველი
ფ~ირა მთ~ვრრა ერირა ღ~ნირრა არა წრუ~ა ბორ~ტი გა
რნა ვინათგ~ნ წიგნი ერე ღსა მდებარე არრ კ

ეთილირ მოუმედთა და ბ~რტირ მოუმედთა ღენდო
ბილ იქ~ნენ რიტქ~ანი ყ~მნი რ~ ჟ~მთა აფმწერელ
ობით ჩ~ტირ მეტქ~ლება არრ და არა თ~ლ ცსმით
ვირმე რ~ ამ~თ ჟ~მთა დაივიწქა ღიღი ფ~ირა და ა
ნდერში შმირა და ტიცი იგი რ~ლ ამცნო შმამან
მირმან რსრსდან მეტერა და გ~ნიზრაცა ზრაცვა
სცცო რ~ა დასმტკიცდერ მეტობა შერა მირრა დ~თრ
და წარავლინა კ~ცი რაბერშნეთრ რსლტ~ნრა
რიშერ და არ~ლრა თამარრ წ~ე რ~ა შმირა წს
ლი მირი დ~თ ქრმა რ~ლ წ~რავლინა მ~თდა თ~ა ჩ~ტი
რა სქორ მ~თ მ~რ და არა რა ჩ~ტ ექო აწ რ~ლი
წარრწქმიდონ და სზრსნველ~დ ეპქრარ მეტ
ობა მ~რ და შერა მირრა დ~თრჭ
x~ მ~თ არა ირმინერ ერე და კ~დ რცვა წარავლინერ
მ~ციუ~ლი ამავ პირირათ~რ ც~ იგ~ნი არა ერყდერ და
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მერ~მედ რც~ა რავედრებელი წიგნი არწავერ ღვ
ილირა და შმირწსლირაგ~ნ გინა შმირა მკლველ
ობითა რ~ვრე და იგ~ნი არცა მ~ღინ ერყდერ ამირგ~ნ
გ~ნცჳტრებ~ლმნ და გ~ლირ წქრომითა აფვრებ~ლმ~ნ
დაივიწქა რძ~ლიცა და ლმობა ნ~თერ~ვთა და
თჳთ ღვილირა რიქ~რლი დედობრივი ვ~ა იტქჳრ ბრ
შენი როლომონ ვ~დ გ~ლირ წქრომამ~ნ კ~ცირამ~ნ რ
იმრ~ვლე ფ~ირა არა ქჳრ ვ~რ ამ~ნცა კ~თლთა შ
ირთა მორყმან არა ქო რიმ~რთლე დაწერა წ
იგნი რიშერა რსლტანრა თ~ა ქადინრა და ერრეთ მი
სმცნო ვ~დ ამირთ~რ მენება მოკლვა შმირ წ~ლ
ირა ყ~ირა დ~თრი რომე ცოლრა ღ~ნრა და არსლრა
ყ~ა და შმირ წსლი ყ~ი დ~თ თ~ა ექოტირ და ამირთ~რ
არა ნებავრ არსლირა ყ~ირა ბორ~ტი მირი ჵ
გონ~ბა მჴეცთა სმშჳნვარერი ვაჲ მკლვე
ლობა ოდერ მე მრმენილთა და გარდარრ~ლთა
მკლველობ~თა სბოროტერი რ~ი აფარრ~ლა ღვი
ლრა და შმარა ზ~ა დამვიწქებელმ~ნ დედობრივთა
და შმებრივთა ლმობათამ~ნ და მიწია რა წიგნა რსლ
ტანრ წ~ე მქირ აფღტოთდა და ღევიდა რ~ცლრა რადედ
ოტლორა და სპატიოდ გ~ნითრია ცოლი თ~რ მო
ტცსრითა თმთა ტერჴითა შლ~რდ სცეთუნა
პირრა მირრა ღსჱნიერრა და ტანი ტ~დირა ცემირაგ~ნ
რირცლირ ტერ~დ იქო და ცატნი იგი რ~ი რამარადირ
ოდ აუსნდირ წ~ე მ~თრა ღეაგინნა და დამსრა
ქ~ივე მ~რ წ~ე მქოტნი მრ~ცრნი და მოჴელენი ეუ
რორია ქვნა და რ~ნი მე მორწქჳდნა და ცოლრა მირ
რა ღეღინებით სთუმიდა სწქ~ლოდ რიკ~დილრა სკ~თს
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არა დასტეორ რძ~ლი უ~რი და მსრსლმ~ნ იუმნ
არ და მრ~ვლნიცა ტანძვანი და ღეამთცვივ
ნა რ~ირა ღ~დ მრ~ვლთა ტანძვათა მომედგრე
ბსლმ~ნ სარ სქო რძ~ლი ჩ~ტი რ~ აუ~მომდე მტკიცედ
ეპქრა რძ~ლი უ~რი რ~ ცსცერნი ცატნი წ~ე მირრა
აუსნდერ არა ტარ~ლად ა~დ გ~ნცცადებ~ლად ც~ ქ

რმა იგი დ~თ ღეიპქრერ და მრ~ვლნი ტანძვანი ღეემ
თცჳვნერ რ~ა ჩ~ტი აფიარორჭ
x~ იგი იტქოდა სბრალო ვარ მოწ~მე არრ ფ~ი და
ფათს აწ ერე ცილი დამწამა მამიდამ~ნ ყ~მმ~ნ და
და რ~ძერებ~ლრრ გარნა რაუართველოთა ბრ~ლირა
და ღეცოდებირათ~რ ეურორია მქო და რიკ~დილი ყ~მი მო
გიმცნო აწ იცილე მოწქ~ლეო და მ~ფლო რსლ
ტანო რ~ლ პ~ლითგ~ნვე მკლველობირა ყ~ირა გ~ლი
აუსნდა ერე ვ~რ ერმა რსლტანრა მცირედ ლ
მობიერ იუმნა და მ~ღინ რიკ~დილი არა ინება მირი გ~ნგე
ბითა ზეგარდამოთა რ~ნი მრძ~ვრნი და გ~ნგე
ბ~ლებანი გამოსკსლეველ არიან ვ~ა წერილ~რრ
ვინ ცნა გ~ნგება ო~ ირა ანს ვინ თ~ა მზრაც
ველ ექო მარ გარნა არავე დამღჳდნა გ~ლ
ირ წქრომა რსლტნირა ვ~ა ალითა მშატრითა
ენთებოდა გ~ლი მირი ამირთ~რ მოსწოდა მენა
ვეთ მოშფ~არრა და მირცა დ~თ ჴ~ლთა მ~თთა და
ამცნო რ~ა წ~რიქვანონ ზფვად და ღთააგდონ
რიფრმერა ზფჳრრა სკ~თს არა ქონ ერე იავარ ქ
ონ რ~ცლი და დედა წსლი მ~თი და იგ~ნი ბორ~ტად
მოირრნენ ც~ მენ~ვეთა მ~თ წარიქვანერ და ღთა
რსჱრ ნავრა და მიმართერ პელენგოდ მიი
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წივნერ რიფრმედ დიდად გ~ნღორებ~ლ უ~ქნირაგ~ნ და ე
ნება ღთაგდება დ~ვთირი ევ~ე მენ~ვეთა რ~ა ილო
ცორ მცირედი ც~ მ~თ დრო რცერ ვ~რ აფდგა და აფ
მოიფო სბითგ~ნ ცატი ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირა რ~ი
ვედრებირ რ~ცედ დარ~ცლ იქო და მ~რდირ თ~ა აუს
ნდირ და მირა მ~რთ აუსნდა რ~რბა ამირ მ~რთ დაიდ
ვა პირრა და თ~ლთა და ცრემლნი რიმწარირ~ნი
გარდმორთცივნა და თუ~ა ქ~დ წ~ო დედაო მჴრნელი
რა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რო ც~დვილთა ღერ~ვედრებელო
და ნსგეღინირმცემელო ღეივედრე რ~ლი ყ~ი რ~
ღ~ნ ც~რ ნს გ~ღნირ მცემელი მწარირა ამირ რიობლ
ირა ყ~ირა და სმრძ~ვრორა რიკ~დილირა რ~ლ რამარ
ერა და მიწარა ღ~ა დატლვად არა ვინ ფირრ
მქო ა~დ რაჩმლად თევზთა არცა ფ~ირა რატ
ლ~ვი ყ~ი რაცნასრ იუმნებირ ა~დ მოწქ~ლებათა ღ~ნ
თა მინდობილი ვითცოვ სკ~ნა რკნელრა ამარ ო
ცჩანრა ღ~ა რ~ლ მიჴრნა წაერირ მცველთა ჴ~ლ
თაგ~ნ და რ~ღინელთა მ~თ რატანძველთაგ~ნ რ~ლრა
მოელიან ყემებრ ც~დვილნი და ბრალესლნი რ~ ქ~ნი
ამარ და ამირრა სმრ~ვლერრა ილ~ცვიდა ლმობიე
რითა ცრემლთა მწარითა და მომდინებელი ა
ჴადერ ღერამორ~ლი ცატი და წარსფერ რ~ირთ~რ ლმ
ობიერ~დ ევედრა რ~ა მირცენ ცატი ქ~დ წ~ირა და თ~ა
აუსნდერ რ~ლი ირმინერ მენ~ვეთა და მირცერ ც~ტი
იგი წკიდერ ქელრაჭ
x~ ვ~რ ეგსლებოდა ღთაგდება ერთმ~ნ მენ~ვეთა
განმ~ნ ქო წქ~ლობა გ~ნგებითა ფ~ირა და ქ~დ წ~ირა
ვედრ~ბირა ფ~ირ მღბ~ლირათა და მცირე რამე ტიც~რი
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მირრა ჴ~ლთა მირთა და ერრეთ ღთააგდერ ზფ~ად
ც~ დ~თ მოეცვია ტიცარრა მ~რ და მოწბერა უარ
მან შლ~რმ~ნ მ~თ თ~ა და მიმოაუსნდა უარ
თა ვ~რ კიდობანი ნოერი და მქირ გ~ნაგდო ჴმ
ელად და იცილა იგი ვაჩარმ~ნ ვინმე მგზავრ მა
ვალმან და მიავლინა მან მცსრველი რ~ ძ~რ
თა ღ~რ ვ~ე იქო უ~ქანირაგ~ნ ვ~რ სტევნა და გ~მ
ოიქვანა ვაჩარრა მ~რ თ~ა მქირ ღემორერ და რ~ზ
რდელი მიართსერ და ნს გეღინირცერ და გ~ნ
შლ~რდა ღიმღილირა და წქსრილირაგ~ნ ღეიწრე
ბ~ლი რ~ლ თ~ლთაცა კმა კმებად შ~ლითა ეშლო
იწქო კითცვად მიზეზი ღთ~გდებირა მირირა ზფ~ად
ც~ მან ქ~ლი ერე ზემო ჴრენებ~ლი ასწქა რ~ირთ~რ გ
ანიცარა ვაჩარმ~ნ და რაცლ~დ თ~რად წ~რიქვანა
და იწქო პ~ტივირცემად ვ~რ რაქვარელრა ღვ
ილრა ერრეთ ტსტსნ~ბდა და იქო მ~რ ვაჩარ თ~ა
ეუსრი თსე ოდენ და გ~ნცცადნა რ~უმე ერე ქ~თა
თ~ა ვ~რ ვაჩარრა ვირმე ზფვირ ღთაგდებ~ლი
უართველთა მეტირ შე სპოვნიერ და მირწია
რიტქ~ა ერე რსლტანრა და ერმა რსლთანრა ქარ
დანრ გ~ლირ წქრომითა აფვრილმ~ნ წარავლი
ნა მჴედარნი და მიიქვანა დ~თ და ვაჩარიცა იგი
და მენ~ვენი იგი პქრობილ ქვნა და რიკ~დილრა
აუადებდა ც~ ირწავა რა ვაჩრირაგ~ნ ზფვით გ~მო
ქვანება გ~ნსტქვნა მენ~ვენი ც~ დ~თირ თ~რ არა
ვე დარცცრა გ~ლირწქრომად ა~დ ღერშინა ვ~ა
ეროდე კ~ცირ კლვად რ~ კ~ცირ კლვარა ზ~ა კ~დცა
კ~ცირ კლვა ღერშინა და სბოროტერი რატანძვე
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ლი გ~ნაყინა რ~ იქო ძსრფმსლი ფრმა რ~ირა
ღ~ა წქ~ლი არა იქო ამარ ღ~ა იქ~ნერ გ~ლნი ყაქრი
ლნი რ~ლი რ~ვრე იქო გ~ნშსინებ~ლითა ცოტითა
გ~ლითა და ზ~ა იდვა ლოდი და არა იქო ნ~თლი
და ერრეთ მწარითა რიკ~დილითა მოწკლვიდა რ
სლტანმ~ნ მ~რ ღ~ა ყაგდება ბრშანა დ~თრი და
ვ~რ წარიქვანერ თ~ავე აუსნდა ცატი იგი და
აფიფერ ორმორა მირგ~ნ უსჱ ღთავიდა და დაცსლ
იუმნა ვ~ა დანიელ პირირგ~ნ ლომირა ქ~დ არა
ავნერ ეროდენ ქ~დ გერლიანთა დაბსრერ უვა
ზ~ა დ~თრ პ~ლვე წარტანებ~ლ იქო სქვარდა ვ
ინმე რ~ცელით რარონ რ~ი მიეცა მ~მარა მირრა ლაღარ
ერე ღესდგა რჟ~რ წარიქვანებდერ ღთაგდებად ძ
სრფმსლრა მ~რ და ამან იცილა ძსრფმსლი იგი ც~
კ~ცთა მ~თ რსლტნირათა რ~ა დასტევრ ძსრფმ
სლი იგი გათცარა რორმ~ნ მცირედ უ~ლურა უს
ეღეთ და მ~რ ღთასტევნერ პსრი რ~ლი ითცოვირ
და ერრეთ ზარ დიდ ცსთ წელ რა დაწვირ გველნი
რ~ი მე მოეცვირ ქელრა რ~ნი მე ტერჴრა და რც~ანი ს
ბერა რც~ანი გსერდრა სწვიან და ვ~რ ეშინა
და გარდაიუცეოდა რა გსერდრა ზ~ა მჴრითა
გაჩრა გველრა ერთრა რ~ნ მჴარრა რარტიკად

სკბინა ც~ რც~ათა გველთა დაჩრერ გსელი იგი მკ
ბენელი დ~თირი და იწქერ და იწქერ ენითა ლოკა
და მქირ გ~ნკსრნერ დ~თ და გველი იგი ღეჩამერ გველ
თა ერრეთ რაკსრლობითა გ~ნარინა ფ~ნ ქ~რა
გ~ნ წარრაწქმედელირგ~ნ რ~ნი მოიწივნერ მ~რ ზ~ა
რ~ ერრეთ გ~ნიზრაცა მეტემ~ნ რრდან თ~რით და
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მტკიცებად მეტობირა მეტობა შირა თ~რირა ა
რა მომჴრენებელმ~ნ რიტქჳრა წ~წტქლირა რ~ლრა
იტქჳრ და მოცედნერ ო~ნ გ~ნგებ~რა მ~რ ზ~ა დიდრა
მთავ~რრა რსრარტანირ~რა და რიმ~ფლერა მ~რ ზ~ა დი
დირა მთ~ვრრა რსლტანირ~რა და რიმ~ფლერა დ~ბირა
თ~ლთა მირთარა რ~ თუ~ა შ~ლითა ჴ~ლთა ვქო
და რიბრშნითა გ~ლირ ჴ~ირ ქოტირა ყ~ნირათა მ
ოვიპქრნე რაზფვარნი და შ~ლი მ~თი წარმოვი
ფო და მე ვშრნე დამკჳდრებ~ლნი და რ~ტლი ქ~ლი
დავიპქრა ჴ~ლითა ყ~ითა ვ~ა მ~რთვენი და ვ~ა
კსერცცნი დაღთომილნი აფვიცსნე. და არა ვ
ინ იქორ რ~ი გ~ნმერერ მე ანს რიტქ~ა მისგოჭ ჭ
x~ სკსჱ იდიდორ მე ცსლი თჳნიერ მკსეთლი
რა ვ~რმცა თ~ვით თ~რით წკსეთდერ რ~ა ამა
ფლდერ ცერცი თჳნიერ მზიდველირა მირირაა ეგ
რეთვე ვინ აფიფორ კსჱრთცი გინა ღეღა ა
რა ეგრეთ ა~დ მოავლინორ ო~ნ რ~ბოთ ღ~ნრა პ
ატიორნებარა ზ~ა სპატიოებ~რა დ~ბარა ღ~ნრა ზ~ა
ც~ცცლი აფგზებ~ლი აფტქდებოდერ ვ~რ აფერ
რ~ლა პ~ტიორნირა რსრსდანრ ზ~ა რ~ რირცცვ~ლი
მიყნრ კადრებად და კ~დ ვერ მიშლ~ვრ დსმ
ილად რ~ სპატიო წქო თ~ვი თ~რი ბ~რტითა ამით რ~ლ
აფადგინა შმირ წსლრა თ~რრა ზ~ა გარნა გ
ანაუარვნნა ზრაცვანი მირნი ზეგარდამომ~ნ გ~ნგებ
ამან ვ~რ აუიტოტელირ~ნი დ~თ წ~წტქლირ და [...]
არა გ~ლირ ჴ~ა ქოჭ
რ~ გ~ნაუარვნირ ზრაცვანი კ~ცთნი ზრაცვამ~ნ
ფ~ნ ვ~რ ტარაორი მორერ ზე ვ~რ გ~ნერა ჴ~ლთ
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აგ~ნ მირთა ლტოლვილი პ~დ ვ~რ იტქჳრ ჟ~მთა
აფმწერელი იორიპორ და კ~დ ვ~რ გ~ნერა დ~თ
ჴ~ლთაგ~ნ რსლტნირათა რ~ ცსდად იუმნა გ~ნზ
რაცვა მირი და რც~აცა მოვიჴრენო რ~ა იუმნა
გ~ნზრაცვითა მეტირა არტსვაგირათა არა ცსდი
იუმნა წარვლენა არსლირა რ~მნ დანირი რ
პარრთათ~რ ქ~დ ამარ ღ~ნირა მოცემა შირა მირირა
კსირორირაი რ~ი ღ~დ არცსგირა მეტე იუმნა ანს
არა ამო იუმნა ცარიზმოზიცა იგი აპოლონ
ირ დ~ტლირა ღ~ნირა კარირორი გ~ნცდილი მე ობო
ლი მთცრობ~ლი შლესლი კარირორა ღეპქრო
ბილ იუმნა კსირორირა მ~რ და სმეტერ ამირრა
არ განცრიდა ცარიზმოზიც იგი პირი ამორირი მეტირ
არსლთარა და ქ~ირა პირირათა მშლავრირა ა

ლეურანდრე პარიდორირა ზ~ა რ~ი იპქრა წელ
თა ოცდა ათორმეტთარ~ნ მიმტაცებ~ლმ~ნ ელი
რნირმ~ნ ცოლირა აფამემნონირ შირა მენლეორირგ~ნ
ოცდა რვად წლად სმღჳდებ~ლნი ბრშოლ~ნი მო
სგნა ტროველთა და რ~დ მორპოლვაჲ ნათერა
მირრა ერე ქ~ლი არა თჳთ გ~ნზრ~ცვით იუმნა
ჵ ბრშენო კ~თლთა რ~ა და პ~ტიორ~ნთა შირთა მო
რყო დედოტ~ლთ დედოტ~ლო მეტეო რსრსდან გა
რნა რ~ა მოივაჩრე იცილე რ~ ცსთირა წლირა
ჟ~მნი დაქვნა სლცინობთა ჩირთა ღ~ა ძსრფ
მსლრა ფრმარა გველთა თ~ა რ~ ერე ზემო ჴრ
ენებ~ლნი ზრაცვანი დაჴრნა ზენამ~ნ გ~ნგებამ~ნ
ფ~ირა ქ~ირა მპქრობელირამ~ნ ვ~ა აწცა ყ~ნ პ~ლ
რა რიტქ~არა აფვიდეთ მოიწია მეტე ტტილირირ
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და შე მირი დ~თ ნოინთა წინა წარავლინა და
ინებერ დ~თირ წარვლინება დიდრა ქანარ ბ~თო
რრა და მ~რ ქარაქსრსმრ მ~ნგს ქანირრა და ვ~რ ცნა
რსრსდანრ წარ~ვლინება შირა თჳრირა სცცო
თა ნ~თერ~ვთა ღორთა და სცნასრ გზათა ტ
კივილითა სზომოთა მწსც~რებითა ღეიცვალ
ებოდერ დასწქსედელთა ცრემლთა მოადინებდა
და მოიჴრენებდა რ~ა იგი ქო შმირ წსლრა დ~თრ
ვ~რ ეურორია ქო ეგრეთვე თათართა წა
რავლინერ შე მირი ვ~რ ეურორიად წ~ე ბათორრა
ც~ ვ~რ არფარა იქო ფონე წარვიდა ნარინ დ~ვით
და თ~ა წარატანა მეტემ~ნ რსრსდან მცირედ თ~ა
ზრდილნი მირნი უართლირა ერირთ~ვირ რსრამ
ელირ გრიგოლირ ღვილი ბეგი და რაგსრკლ
ელი მცსძაგირ შე ამირეძიბი ბეღუენ და თ~ლ
ნიცა ორნი დასმალნა შვირად რატარონი და
წარვიდერ ღ~დ კსალრა ავაგირრა და ცლთირ რს
ლტნირრა რ~ პ~ლ იგ~ნი წარავლინერ თათართა
და მიიწივნერ წ~ე ზემო ჴრენებ~ლირ ბათორრა
რ~ნ კ~თლდ იცილნა ნარინ დ~თ მეტეო ორირა წლირა
ჟ~მთა თ~რი თ~ა იპქრა და მ~რ წარავლინა ყინ
მაყინრ და ქარა ქსრსმ~რ მ~ნგს ქანრ წ~ე რ~ი
მიიწია რა კ~თლდ ღეიწქნარა და ავ~გრ ღერა და
მირთ~ა იქოტოდა. ც~ თათართა მ~თ ოთცთა ნ
ოინთა მოეჴრენა ბორ~ტი ალმსთ~ლთა რ~ლი
ღეამთცვიერ მომვ~ლთა და აფიმჴედრერ მ~თ ალ
მსრრა ზ~ა თ~ა ბრშოლ~ბა გ~ნაყინერ უართველ
თა და წარმოსვლინერ მ~ციუ~ლი მეტერა რსრსდ~ნრ
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რ~ა მირცერ რ~ქოტი რ~უართვ~ლორ ლაღურად ალმსთრჭ
x~ მეტე რსრსდან მ~რ ჟ~ა ტკბ~ლირა ღვილირთ~რ მწა
რედ ილეოდა და დარნესლებ~ლი გარდაიცვალა ტტ
ილირრ და წარიქვანერ მთ~ვრთა დიდითა პ~ტივ
ითა და ტქეპითა არფარა ვინ იპოვებოდა ნა
თერ~ვი მეტეთა რ~ლი ნარინ დ~თ ქსრსმრ წ
არავლინა და რც~ა იგი დ~თ მკსდსრად რ~გონ

ებელ იქო აუა რსრსდან გარდაიცვალა
რ~ლი გარდაიცვალა და დამარცერ რამარცორა
მ~მათა მ~თთარა მონარტერრა გელ~თრ და გაჴდერ
უართველნი ნს გ~ღინირ მცემლოდ და სმეტოდ რ~
ერთი დ~თ რაბერშნეთრ მკჳდრად იქო და რა ს
წოდთა რ~ა ღემთცჳოდა ამირთჳრ თჳთესლი თა
ვირთ~რ გ~ნაგებდა და ზრსნვიდა რ~ თჳთოესლი [ე]
[რირ] ერირმთ~ვარი თჳთორა ნოინრა ღეს
დგა და გ~ნაყინერ თათართა ბ~ვრირა მთ~ვრი
რ~ლრა დსმნირ თ~ვად სწოდერ გ~მოარყივნერ
მთ~ვრნი ც~ არა ნიჩთა მუონებელი რამჴ
როთა და რა რაჴ~ლთ სდვერ რპა წერეთირა
და კ~ცეთირა და კამბეყიანირა ტტილირითგ~ნ და ა
ფმართ ვ~რ მთა მთამდე ღამაცირა და ღ~ნღერ ჴ~ლ
სდვერ მ~მსლი მირი და ავაგირი ვარამრ ჴ~ლ
თ სდვერ ქ~ლი რომცითი გრიგოლ რსრამელრა
უართლი და გამრეკელრა თორელრა მრგ~ვრადვე
გგარრლანირრა რაჩაბსკოთა ღ~ა ჴ~ლთ სდვა ძა
ვაცეთი რამცცე და აფმართ ვ~ე კარნს უალა
უამდე ც~ ცოტნე დადიანრა და რაჩირ ერირთ~ვრა
ქ~ი იმ~რი რამეტო და ერრეთ გ~ნყინერ თათ~რთა
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და გ~ნიქვერ რაუართველო და წარვიდერ ბრშ
ოლად ალმსთრ და უ~რთველნი თ~აწარიტან
ერ რ~ლი გ~ნიქვერ ორად ნაცევარნი ერთრა წ
ელრა იქ~ნიან ალმსდრჭ
რ~ ღვიდ წელ გ~ნგრშელდა ბრშოლა ალმსთირა
რ~ი არ~ნ კ~ცირ მკლველნი მიპარვითა რ~ლთა
მსლიდად სწოდიან და ამათ წბრშოდერ თა
თარნი ყორმაფან ყაფატა ორსრ და ბაყს მო
სწქენელად ზატცსლ და ზამთარ ც~ უ~რთვე
ლი გ~ნქოტილნი თჳთოესლი ცსდირ მირრა წე
ლიწადრა იქვირ და ალმსთრ და კ~დ წარვი
დიან რც~ანი ცსედრრა მირრა წელიწ~დ ერთ იქვ
ირ ალამსთრ და კ~დ რცვა ედრრა მ~თრა ერრ
ეთ ღვიდირა წლირა ჟ~მთა გ~ნგრშელდა ქოტა
და ომი ალმსთრ წარმოგზავნერ მსლიდი ჴ
ელოანი მივიდა ფამით და ღემოეპარა მცველ
თა ყაფატა ნოინირათა ღევიდა კარავრა მირრა მში
ნარერა დარდვა დანა გ~ლრა მირრა და მოკლა იგი
რ~ლ ვერა ვინ ცნა და ვ~რ გ~ნთენდა იცილერ
კარვირ მცველთა ყაფატა ნოინი მოკლსლ ი
წქერ ტირილ~დ და ტქეპად ვაებად რ~ლ იცილერ
რპათა ყაფატა ნოინირთა მირბიოდერ და იცილერ
მ~თცა რომე მომკსდარ იქო ყ~ფტ არა სწქო
დერ ვირგ~ნ მოკლსლ იქო მ~ღინ თუ~ერ ქ~თა ვი
ნათგ~ნ უართველნი დიდრა ჩირრა ღ~ა არიან ყ~ნ
მოალთაგან ღსრით უართველთა მ~რ მოიკლა
სცილოდ ამარ ქ~ნი დაამტკიცებდერ თჳნიერ ყო
რმან ნოინირგ~ნ გ~რეღე ც~ იგი იტქოდა დარწქნა
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რდით კ~ცნო რ~ არა არრ ნ~თერ~ვი უ~რთვ~ლ

თა კ~ცირ მკლველი და არცა რძლი სცჭ
x~ იგ~ნი აფღტოთებ~ლნი რიკ~დილირათ~რ პატრონირა
გ~ნშჳნებ~ლნი წარმოემართნერ ბანაკირა მ~რთ
უართველთარა რ~ მ~ცლობ~ლად ყიტ ნოინირრა და
ბანაკებსლ იქ~ნერ და ვ~რ მომ~რთერ გ~ნკრთერ
უართველნი და სფონოებარა მოეცვნერ და არა
სწქოდერ რ~მცა სქვერ ც~ ზოგნი წომირა მ~რთ
გ~ნემზ~დებოდერ და ზოგნი აქენებდერ რ~ ტ~დ მცირე
იქ~ნერ მ~ღინ გრიგოლ რსრამელმ~ნ უართლირ მის
გო არა არრ ჟ~მი ბრშოლირა რ~ მცირე ვართ
და სკ~თს ვებრშვით დიდით მცირემდირ მოგსწ
ქსედენ და თს არ ვებრშვით ყ~ნ წარყინებ~ლთა
ოდენ გონებ მოკსდინებად და სმძობერ მიყნრ
რ~ა ყ~ნ მოვიკლნეთ არა ქ~ლი ერე შ~ლი გარნა
ღევრდომა ფ~ირა ძერ~რრ რ~ არავინ~რრ მჴრნელი
ყ~ნი თჳნიერ ი~ჳ უ~ე შე ფ~ირა და ქ~დ წ~ჲ მღ~ბლი
მირი მ~რდირ უ~ლწლი მ~რმ რ~ი მრ~დირ მცველი არრ მორ
ავთა შირა მირირათა და სმეტერ ყ~ნ უ~ეანეთაჭ
aწ ქ~თა რამ რამი მსჴლი მოიდრიკეთ ღევრდომითა
ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირა მ~რთ და რ~ლთა სწქით
თუჳთ ღერცმა ერე მირი მოწქ~ლებირა კარნი გ~ნგ
სიფე და ღემდგომი ვ~რ აფარრსლერ ლ~ცვა ე
რე რამადლობელი და უება ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბე
ლირა და მოაცლებ~ლ იქ~ნერ ბარბაროზნი იგი
სწქალოდ მრპოლ~ვი უ~ართველთა მ~ღინ გ~მო
ვიდა კ~ცი ერთი ლერწმოანით რ~ლრა აუსნდა ლ
აცსარი წსდილი ღეფებსლი რირცლითა და ლა
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ცვ~რი იგი აფიპქრა ზ~ა შლ~რად ჴ~ა ქო მან უ
სღტემ ყაფატაი რ~ლ არრ ენითა რპარრ~ლითა მე
მოვკალ ყაფატა ვ~რ იცილერ თათართა მიეტე
ვნერ. ც~ იგი ივლტოდა ლერწმოანთა მ~რ ც~ მ~თ ღ
ედვერ ცეცცლი და გ~მოიქვანა ცეცცლმნ ლერწ
ამთაგ~ნ კ~ცი იგი და მოიქვანერ ყორმოფონ იო
რსრრა და ბიყსრა წ~ე ც~ იგ~ნი წკითცვიდერ
ვ~რ მოაკსდინა ყ~ფატა ნოინ და მან ერრეთ ა
სწქა მე მომცერ ოურო ტ~დი რ~ა თუ~ნგნ ვინმე მო
ვაკსდინო ოთცთა მ~გათგ~ნ წარმოვედ მოვკ~ლ
და დავიმალე იგ~ნი ეტქოდერ რ~ა იქო მიზეზი გ~მორ
ლვირა ღ~ნირა და ქივილი მ~ფლდ რიკ~დილი დიდირა ნო
ინირა ვინათგ~ნ დამალსლ იქ~ვ და კ~დ მსლ
იდი მისგებდა ლერწამრა ამ~თ სჴღირერრა
ღევედ და დავიმალე მქირ მოვიდა დედაკ~ცი ვი
ნმე რიტსრტე აფმატებ~ლი რა ერე წუმენ კ~ცო
ღ~ნ მოწკ~ლ კ~ცი და დაიმალე აწ მრ~ვლი რ~ლი მოკ
სდებირ მიზეზად ღ~ნდა და იგი სბრ~ლონი მორწქდ
ებიან და მე ვარუსი რა ვწქო დ~ტლო. ც~ მ~ნ მრ
უსა აფდეგ და ღემომიდეგ მე წარვედ და თუს
რ~ ღ~ნ მოწკალ კ~ცი იგი და გ~ნარინე სრიცცვი
რ~ლი რიკ~დილირგ~ნ მრწრატლ აფვდეგ და ღე
სდეგ რადა იგი მომიქვანა წ~ე თუ~ნრა ვ~რ

ჴ~ავქ~ვ მიცილეთ დედა კ~ცი იგი სყინო იუმნა და
არა სწქი ვინა მორრსლ იქო და მე ერე ვ
არ წ~ე თუ~ნრა ვ~რ ერმა რიტქ~ა კ~ცირან მირგ~ნ თ
ათართა გ~ნკვირდერ და კ~ცი იგი მ~ლდი ჴრ
მლითა ორად გ~ნკსეთერ და ერრეთ იჴრნა
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ერი თ~რი ქ~დ წ~ნ ფ~ირ მღ~ბლმ~ნ და გ~ნარინა სმრძა
ვრორა რიკ~დილირგ~ნ ვ~რ ოდერმე იჴრნა უ~ლუი იგი
დიდი კორტანტი პოლე რ~ჟ~რ იგი ბარბაროზთა მ
შსინვარედ გ~რე მოიცვერ მჴედართა მთა
ვრობ~რა რარვარორირრა და სნდა აფდგ~მარა
ც~ლნ მთ~ვრირა ვ~რ დაინთუ~ნ ზფ~ად მბრშოლნი უ~ლ
ირა მირ მირდა მინდობილირ~ნი რ~ აფადსფნა ზფ~ა
და გ~ნდნა მშივთი და დაინთუნერ ზფვადჭ
¸ეწევნითა ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირათაჭ
qდომითა ზ~ა წსიმა აწსიმა ვ~რ როდომელთა
ამ~თ რ~კჳრველ~ბათა არა სდარერ ვგონებ
რ~ლ აწ იუმნა მრწრატლი და ანარდათ უ~ეან
ეთა ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირა მ~რ გარნა წ~ე ვინმე:
ღესშლორ დ~ბირ მეტქსჱლებირა მ~რ რამადლობ~რა
რაკჳრველ~ბარა მირრა რ~ლ დაიცვა სრიცცვი რ~ლი
ნ~თერავირგ~ნ უართველთა ქ~დ სბიწომ~ნ რიტქჳრა
ფ~ირა მღ~ბლმ~ნ ფ~თაებირა და კ~ცობრირა გამოვ
ნებითა და ღეერთებითა ღემაერთებელმ~ნ ფ~თდ
რ~დ და კ~ცდ რ~დ ორთა ღ~ა ბსნ~ბათა და ორთა ნ
ებათა ღესრევნელებთა მირ სბიწოებირგ~ნ
დაცსლნი უ~რთველნი დიდრა ჩირრა ღ~ა იქ~ნერ
თათართა მ~რ რ~ მიმდები და მოსწქინებელი
ბრშოლა აუსნდა ალმსთელთა მ~რთ და
უართველნი თ~ა წარიქვან და ორად გ~ნქ
ოტილნი იქვნიან და თჳთოესლნი ერირ მთ~ვარ
ნი თჳთორა ნოინრა დაგნერ სრთიერთრა ზემო
ზემო ჴრენებ~ლი ერე გარრლ~ნ კ~ცი რ~კჳრვ~ლი და
მჴედრობირ წერთ~გნ ცარიელი ეზომ გ~ნდიდნა
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რ~ლ კნინფა და რ~ცელირა დებადცა მეტირა იკადრა
და ქ~ლი უ~რთველთა ნ~თერ~ვნი ბრშანებარა
მირრა მორყილობდერ ვ~ა მეტერა და თჳთ დიდი და
პ~ტიორ~ნი ღანღე მანდატსრთსცსცერი და გა
გელი ვარამ და რც~ანი ქ~ნი მთ~ვრნიჭ
dა ვ~რ ცნერ თსრუთა ღ~მირ მქოტთა სმეტობა
უ~რთველთა და ლ~ღუართა ალმსთრ წა
რრსლა თათართა თ~ა და სცილოება უარ
თველთა ღეკრბა რიმრ~ვლე ტ~დ კ~ცი ვ~რ რამ
ოცი ათარი რ~ლთა მთ~ვრად და პატრონ~დ
წქვა კ~ცი ვინმე რაც~ლოვანი რ~ცელით ქარა
ცან ოჴრებად რაუართველორა და მოიწივ~რ
უ~ქანარა ვალაღკერტირ~რა რ~ლი მ~რ ჟ~ა ოდენ
აფეფო ღ~ნღერ და იწქერ ოჴრებად ვალაღკერტი

რა და რაჴრრ იუით უ~ქნათა ვ~ე რსრმანამდე
რ~ლი იგი იცოდენ დაეპქრა ღანღერ მანდატსრ
თა სცსცერრა ამან ვ~რ იცილა ოჴრება მოსწ
ოდა რპათა თვ~რთა და ავაგ ათაბ~გირთა
და ღეკრბერ მჴედარი ვ~რ ოცდათი ათარი გ
ანვლერ რაჴრი მივიდერ ვალაღკერტრ რ
ადა იგი დაებანაკა ქარ~ცანრ ც~ ვით~რ მიეაცლნერ
გ~ნქვერ რაზმი და მიეტევნერ. ც~ ღანღე სპირ~ტერ
[.......] მიეტევა რ~ნ წოროლითა გ~ნგრიმა
რ~ცელოანი თსრუნი იუმნა ომი შლ~რი და მორ
წქდა რიმრ~ვლე სრიცცვი ც~ რპანი ღ~ნღერნი კ~თ
ლად დაცსლ იქ~ნერ ღეწევნითა შ~ლირა ჩ~ტი
რათა რ~ი მინდობილ იქო და ღენივთდა ომი ი
შლია ქ~რაცან იგი და რპა მირი ივლტოდა და
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დევნა სქვერ ვ~ე ცლ~თამდე მორრერ და ტქვე
ქვერ რიმრ~ვლე სრიცცჳ და აირავრნერ ცცენითა
ძორითა და აულემითა კარვითა და ცარგითა
და ალატითა სრიცცჳთა ერრეთ რაცელოანი და გა
მარძვებ~ლი მივიდა ანირრა რ~ცლრა და ტაცტრა
მირრა გარნა ვინათგ~ნ გ~ნითუმოდა ქ~ლგ~ნ სმეტო
ბა რაუართველორა აფიშრვოდერ ქ~ნი ნ~თერა
ვნი ოჴრებად უ~რთველთა მ~ღინ აფიშრნერ
რაბერშნეთრ მქოტნი თსრუმანნი და რსლტანი ეზინ
კირა და რცვათა უ~ლუთა ღ~ა მქოტნი ამირანი და
ღეკრბა რიმრ~ვლე სრიცცვი და წარმოემართნ
ერ რაუართველორა ვ~რ ერმა მქოტთა ტაორ
თა ღავღ კლარძთა და კოლა არტან კა
რნი ტორელთა გ~ნკრთერ და წარმოავლინერ
კ~ცი რამცცერ ქსარქსარერ ციცირ ძარრ ძაქე
ლ თ~ა რ~ა ღეეწიორ ც~ მან მოსწოდა ქ~თა მე
რცთა ერირთ~ვთა და ქ~თა ტაშრესლთა და
ღეკრბა მჴედარი ვ~რ ათი ათარი და წ~რმოემართნერჭ ჭ
x~ იგ~ნი მორრსლ იქ~ნერ და ბ~ნარა გარე მორდგომოდერ
რ~ ოლთირნი და ბაფათა ქსრი ქ~ლი მ~თ აუსნდა
და აოჴრებდერ ტაორა და წინამშფსარ ეუმნა
ქსარქსარე რპათა მერცთა და მოვიდერ თ~ვრა
კალმაცირ~რა ვ~რ ერმა თსრუმანთა მორლვა მერ
ცთა აფიჩსრნერ რ~ა თ~ვდნი იქ~ნერ ალთსცნი
ონცან აუათ მერცნი ყავიდერ მინდორრა მ~რ რ~ლ
რა ეწოდებირ აუამოი ავნირ ვაკერაჭ ჭ
aვანირ ვაკე და ღეკრბერ სრთიერთარ და იუ
მა ომი შლ~რი და რარტიკი და ბერშენნი და თსრუნი
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მინდობილნი რიმრავლირათ~რ არა გ~რე სკსნ
იუცეოდერ და ეგრეთვე მერცნი მინდობილნი
რიმჴნირ~ნი არა სკსნ იუცერ: [.........................]
რ~ შლ~რდ ბრშოდერ რ~ კ~ცმნ ვინმე კ~ცრა ერთრა
თსრურა მსზარადრა ღ~ა ჴრმლითა თ~ვი გ
ასპო და მოკლა და მეორერა ონცანირ მჴნ

ეთაგ~ნრა ზსრგრა სცეთუნა და გ~ნკსეთა
და ზსრგნი გ~ნსწქჳტნა ვ~რ მკსდ~რი დაე
ცა და ერრეთ გ~ნგრშელდა ომი და ორგნითვე
მორწქდა სრიცცვი იშლივნერ ბერშენნი და თს
რუნი ივლტოლად აფიფერ ტქსე და იავარი
სრიცცვი ცცენი და ძორი აულემი კარვ
ები ქ~ლი რიმდიდრე რ~ლი აუსნდა და ერრეთ რ
ავრენი და რ~ცელოანნი მივიდერ რამცცერ რაცე
ლოვანნი მივიდერ რამცცერ და ერეოდენ გამარძ
ვებ~ლნი რ~ლ ერე ვ~რთა რპათა ღ~ა არა
ვინ მოიკლა რ~ცელ დებ~ლი კ~ცი ც~ ამარ ომრა ს
წოდდენ ბანირ ძ~რად რ~ლ ეროდენრა რიმრ~ვლი
რა მ~თირათ~რ ეწოდა ბანარ ძარი რ~ლ რ~ლითა
დასტევნერ ბანარ და ავანირ ვაკერ ვაკერ
რიმრ~ვლირათ~რ ვ~რ იუმნა ერე ამანვე ერირთ~ვმ~ნ
რამცცირაჲ რპარალარმან ქსარქსარე წარა
ვლინნა შირ წსლნი თ~რნი ივ~ნე რ~ლრა ეწო
და პაპა და სმრწამერი მირი რარგირ ორნივე
იქ~ნერ შმანი შლ~რნი და მჴნენი სმეტერ ქ~თა წქ
ობათა ღ~ა სღიღნი და ღემმართებელნი და ბრშ
ოდერ ოლთირთა და აფიფერ ოლთირნი: და ბაფ
თს ქსრირ ციცე იგი და შლ~რდ განმარძსებ~ლნი
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და ნაომარნი ომთა დიდთა ღ~აჭ ჭ
mოიუცერ მღჳდობით მართალ არრ მოთცრობა
¼~მთა ამათ ღტოთთა ღეკრბერ ქ~ნი მთ~ვრნი რა
უართველორ~ნი კოცტარ თ~ვრა იმერნი და ამერნი
ეგარრლან ცოტნე დადიანი ვარამ გაგელი
ქსარქსარე კსპრი ღოთა თორფაი ერ კ~ცნი
უართველნი თორელ გამრეკელი რარგირ თმ
ოგსელი მერცნი და ტაოელნი და ქ~ნი იტქოდერ რ~ა ვ
ქოთ არფარა არრ ნ~თერ~ვი მეტეთა რ~ა წინა
მშფვარ გსეუმნარ და ვბრშოდით თათა
რთა და ყ~ნ გ~ნდგომილ ვართ ვერ წინა აფს
დგებით თათართა და იგ~ნი ბორ~ტად გსჱჩირვებ~ნ
ერე ოდენ რ~ლ ქ~თა წელთა ალმსთრ წარვა
ლთ ჩირთა და ქ~ლთა ფსაწლთა ღემთცსევად
არა არრ ფონე აფთს სმეტო ვართ ა~დ ღ
ევკრბეთ ქ~ნი და ვბრშოდით თათართა დაამტ
კიცერ ომი თათართა და დადვერ პაემანი უარ
თლრ ღეკრებირა და გ~ნიქარნერ სღ~რერ მქოტნი ატცა
ზნი დადიანი ცოტნე და ბედიანი კ~ცი კ~თლი და რრ~ლი
რაფმრთოთა და რაკაცობოთა და რაჩირ ერირთ~ვი
წარვიდერ კაზმად ვ~რ ერმა თათართა ერთგან
ღეკრება უართველთა წარმოვიდერ ბიყს და ან
გსრგ და მივიდერ კოცტარ თავრა დაცსდერ ქ~ნი
წარყინებ~ლნი რაუართველორ~ნი რ~ ლაღუარი გ
აქრილ იქო და ვერფარა წინა აფსდგერ წარა
რცერ უ~ქნა ანირირრა ადგილრა რ~ლრა ეწოდებირ
ღირაკავანი ვ~რ მიიწივნერ ყორმაფან ნოინრა
რუ~ა რა არრ ღეკრება თუ~ნი არა იუმთ გ~ნდგომილ~ბარა
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x~ მთ~ვრნი მისგებდერ არა გ~ნდგომად ღევკრბით
ა~დ რ~ა განვაგოთ რ~უმე თუ~ნი და ც~რკი გ~ნგიყ
ინოთ რ~ლრა იგი სწოდენ ერე რაჲ ერმა არა
რ~დ ირწმსნა და ბრშანა გ~ნშრცვა ქ~თა
მჴართა ღეკრვა ქ~თა რიცცერა ღ~ა ღიღვ~ლთა
მოედანთა ზ~ა დარცდომა და ქ~თა დფეთა წკი
თცვიდირ მზირა ღეკრებირ~რა და სკ~თს არა ა
ფიარონ რიკ~დილრა მირცენ ქ~ნი ერე ზემო ჴრენ
ებ~ლნი მთ~ვრნი ც~ იგ~ნი დაამტკიცებდერ რ~ა გ~ნვაყი
ნოთ ცარაძა და ამარ წქოტდერ მრ~ვლ დფე
რ~ არა არწმსნებდერ და ვ~რ მოეაცლა პა
ემანი მივიდა დადიანიცა ცოტნე ლაღუართა მ
ათდა ადგილრა რ~ლ არრ ღ~რ რამცცერა რკენ
ძ~ი და ვ~რ ასწქერ წარრცმა ქ~თა მთა
ვართა რაუართველორ~თა ანირად და ღეკრებ~ლ
თა ქოტა რატანძველთა ღ~ა ბორ~ტთა ვ~რ
ერმა მწსცარე იუმნა სზომოდ და თჳრად
რიკსდილად ღერაცცა რ~უმე იგი და წარავლი
ნა ლაღუარი თჳრი და ორითა კ~ცითა წარ
ვიდა დამდები რ~ლირა თ~რირა და აფმრარბ~ლ
მცნებირა ო~ირარა რ~ლრა იტეჳრ სტრორ ამირრა რ
აქდარი არა არრ რ~ა დადვარ კ~ცმან რ~ლი თ~რი
მოქ~რირა თ~რირათ~რ რ~ლ ქო პ~ტიორანმ~ნცა ამან კ~ც
მ~ნ ცოტნე რათნ~ბა მ~ფლი და გ~ნრათუმელი რ~უმე
რ~კსრველი და ქ~ირა უებირა ფირრი გ~ნვლო
რამცცე და ძავაცეთი და მივიდა ანირრა რ~ უ~ლ
უ~თ ღერრსლ იქ~ნერ ნონ ცანი ერე წარყინებ~ლ
ნი მოედანრა ღ~ა კრსლნი მჴრითა ღიღველნი მრ
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ცდომ~რე იქ~ნერ ვ~რ იცილნა ცოტნე წარყინებ~ლ
ნი ერრეთ სპატიოდ და რიკ~დილად გ~ნწირ~ლნი
გარდაჴდა წსნირაგ~ნ და დააბნია რ~მორელი მირი გ~ნ
ღიღსლდა და ღეიკრნა მჴარნი დაძდა წარყინ
ებ~ლთა თ~ა და ვ~რ იცილერ თათართა გ~ნკჳ
რდერ და მრწრატლ ასწქერ ნოინთა ვ~დ ცო
ტნე დადიანი მოვიდა ორითა კ~ცითა და გ~ნიშა
რცვა რამორელი ღეკრ~ლი და დაძდა უართვ
ელთა თ~ა რ~ კ~თლდ მეცნიერნი იქ~ნერ ცოტნე
რნი რ~ირა თ~რ გ~ნკჳრდერ თათარნი წ~ე მ~თრა მი
სწოდერ და წკითცვიდერ მსნ მირლვირა მირირარაჭ
x~ იგ~ნი ეტქოდერ ვ~დ ყ~ნ ქ~ნი ამად ღევიკრიბენით რ~ა
გ~ნვაგოთ ცარაძა თუ~ნი და ბრშანება თუ~ნი
აფვარრსლოთ ერე იქო ღეკრება ყ~ნი აწ თუ~ნ შ
სირირ მოუმედთა თ~ა ღეგრაცცენით და მე ამირ შ~ლითა
მოვედ წ~ე თუ~ნრა სკ~თს მოიკითცოთ და ფირრი
რამე რიკ~დილირა სუმნიერ მეცა ამ~თ თ~ა ვიქო
და ვ~რ ერმა ერე ცოტნერგ~ნ ნოინთა გ~ნკჳრ
დერ რ~თნოებირათ~რ და თუ~ა ვინათგ~ნ ნ~თერ~ვნი უარ
თველთა ეროდენ კ~თლ არიან და არა გ~ნც
რსვდებიან რ~ლ ატცაზეთით მოვიდა კ~ცი რ~ა

დადვარ რ~ლი თ~რი მოქს~რეთათ~რ და არა გნცრს
ვნერ ერრეთ გ~ნწირა თ~ვი თ~რი რიკსდიდ არა ა
რრ რიცრსე მ~თ ღ~ა და ამირ შ~ლით სბრ~ლო ვ
პოვებთ და გ~ნსტეოთ ქ~ნი რუსჱრ ცოტნერ გ~ნ
დგომილ~ბა ვგონეთ თუ~ნ უ~რთველთა და აწ
ვინათგ~ნ წქ~ვ რთნ~ბა კ~თლი ქ~თა უ~რთველთა
ღ~ნ მოგანიჩებთ და ღ~ნდა მონდობილ ვართ და გ~ნ
1-28 სტრ., 280v
სღვნერ ქ~ნი ერე წ~რყინებ~ლნი და გ~ნიქვნერ
მთ~ვრნი რაუართველორ~ნი და წინა აფმდ
გომ იუმნერ სრთიერთარჭ
¸ეკრბერ დ~ბლნი ამირ რამეტორ~ნი რ~ ეგსლე
ბოდა მთ~ვრ ქოტა მ~თ ზ~ა ეგარრლანირი არა
რაწსნოთა გ~რთგ~ნ აფმოყენილრა ამირთ~რ ღ
ეკრბერ მთ~ვარნი რაუართველორნი
ღანღე ვარამ გაგელი ქ~რქსარე ძაქელი
რარგირ თმოგსელი კ~ცი მეცნიერი და ტილორო
ტორი და რიტორი რსრამელი გრიგოლ უართლ
ირა ერირთ~ვი გამრეკელი თორელი ორბ~ლნი
და მრ~ვლნი ერირმთ~ვრნი და შებნა ქვერ ლ
აღარ შირი დ~თირ თ~რ და ესწქა ვიეთგ~ნვე
ვაჩართა ვ~დ ძერეთ ც~ცცლ არრ გარნა პქ
რობილი ძსრფმსლრა ღ~ა ფრმარა გველთა თ~ა
მქოტობრა ვ~რ ესწქა წარვიდე ყორმაფო
ნრ იორსრრა ბიყორ და ანგსრ~გრ თ~ა რ~ ა~დ
ძერეთ ქ~ნი არა მორრ~ლ იქო უ~ქნარა ამარ ა~დ
ერე ზემო ჴრენებ~ლნი ნოინნი განაგებდერ უ~ქნ
ათა და მოაჴრენერ ვინათგ~ნ წარ~ვლინეთ
მეტე ყ~ნი ნ~რინ დ~თ ქ~ნრ წ~ე არა სწქით რა ღეე
მთცსია და დედა მ~თი რსრსდან გარდაიცვა
ლა და არარა არრ ნ~თერ~ვი მეტეთა ყ~ნ სრთი
ერთ არრ დასმორყილებელ ვართ და არა
ეგებირ თსმცა დავემორყილენით ვირმე ს
კ~თს არა იქორ ნ~თერ~ვი მეტეთა აწ გ
სარმიერ თს არრ ღვილი მეტირა ყ~ნირა ლ~ღარი
რაც~ლით დ~თ რ~ლი დასტევა შმამ~ნ დარა თ~რ
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რა რსრსდანრ რ~ა იგი დაადგინორ მეტედ ც~ რს
რსდან მეტემ~ნ წარავლინა რაბერშნეთრ რს
ლტანრ თ~ა რ~ა წარრწქმიდორ და გსარმიერ რ
ომე ცოცცალ არრ და პატიმრად წქ~ვრ აწ გ
ევ~დრებით რ~ა წარ~ვლინოთ ერთი ვინმე
რ~ცელოანი კ~ცი და მოიქვანოთ დ~თ მეტე და წ
ქოთ ყ~ნ ზ~ა და ვ~რ ერმა ნოინთა გ~ნკჳრდერ რ
აუმირა მირთ~რ რ~ი ეუმნა მეტერა რსრსდანრ
და მრწრატლ წარავლინერ ანსგსრგ და
მ~ცუ~ლი ვარამ გაგელი და რარგირ თმოგვ
ელი მცირედთა დფითა მიიწივნერ რაბერშნეთრ
რსლტანრ თ~ა და ასწქერ ვ~დ დ~თირ შებნად
მოვრსლვართ რ~ა მოგსცე და წარვიქვა
ნოთ ც~ იგი არფარა გონებდერ რიცოცცლერა

მირრა და ეტქოდა ვ~დ ქრმა დ~თ წარმოევლი
ნა მეტერა უართველთარა რ~ა ეურორია ვ
ქო და შსელ ოდერ მე ეურორია ვქ~ვ აწ ა
რრ ღვიდი წელი არა სწქი ცოცცალ არრ
ანს მომკსდარჭ
x~ მ~თ ასწქერ ვ~დ ყ~ნ სწქით რომე ცოცცალ არრ
ძსრფსლრა ღ~ა მქოტი გსჱლთა თ~ა რ~ რ~რნარა
არმოდა მირლვა მ~თი და ეცილნერ ვარამ და რ
არგირ ესწქა რიცოცცლე დ~თირი ც~ ვ~ა ცნა რსლ
ტანმან წარავლინა კ~ცი და გ~მოიქვანა დ~თ
კნინფა რ~ლიერ მქოტი:
r~ ვ~რ აეგებდა რადმე გ~ნქინ~ლდ ანს მკსდ
რად მოშრავად რაგონებელ იქო მცილველ
თა მ~რ და სცცო იქო რ~ცილველ~დ რ~ ტერი პირ
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ირა მირირა დაქვითლებსლ და თმანი ვ~ე მრ
ცვილ ბარკლამდე ღთარრსლ და ტრყცილნი ტ~დ გრშელ
რ~ლი იცილერ გ~ნკჳრდერ რიროცცლერა მირრა
რსლტანი და ვარამ და რარგირ დიდად იცრე
მლვოდერ ც~ რსლტანი ლმობიერ იუმნა გა
ნბანა და მრ~ვლი ნიჩი მიანიჩა ღერამორელი
ცცენნი რყესლნი ოურო და ვეცცლი ტ~დ პ
ატივრცა ღენდობარა ევედრებოდა და ერრეთ
წარმოავლინა და ვ~რ მოიწივნერ რაუართ
ველორ მიეგებნერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი რაუარ
თველორნი ღანღე და შე მირი ზაუარია ამირ
რპარალარი კ~ცი რიკეთითა აფმატებ~ლი ქ~რქ
სარე ძაქელი რსრამელი გრიგ~ლ უართ
ლირა ერირთ~ვი ორბელი გამრეკელი ღოთაი
კსპრი და ქ~ნი მთავარნი თვინიერ ეგარრ
ლანირა და წარვიდერ ნოინთა წ~ე ც~ მ~თ იცილ
ერ და გ~ნიცარერ მეტობა ვერ დასმტკიცერ
ა~დ წარავლინერ დიდრა ბთო ქ~ნირრა და წაწ
ქვერ ღ~ნღერ შე ზაუარია ვარამირ შე აფბ
სფა რარგირ თმოგველი წარვიდერ ბ~თორ წ~ე:
v~რ მიიწივნერ კ~თლ~დ ღეიწქნარნა ბათო ღ~ნღ~რ შე
ზაუარია აფბსფა თ~რად დაიმჩირნა და მეტე დ~თ მან
გს ქანრ წარავლინა და წაწქვერ თ~ა რარგ
ირ თმოგსელი ქარ ქსრსმრ მიიწივნერ მანგს
ქანრ წ~ე რ~ლი რადა მიემცნო ბათორ რ~ა გ~ნიცარ
ორ რ~ლრაცა ორთაგ~ნ დ~თრ ცსდებოდერ მეტობა ც~ მი
რა იწივნერ დაცსდერ მანგს ქაენირრა ნარინ დ~თ მ~ტე
ათაბაგი ავაგ რსრამელი გამრეკელი ამირ
1-28 სტრ., 282r
ეძიბი ბეღუენ და ერრეთ მრ~ვლ ჟ~მ იქოტოდერ ცატ
აეთრ და ქარ ქსრსმრჭ
m~ღინ ინებერ თათართა ნოინთა რაუ~რთველ
ორ მქოტთა მიქვანა და რსლტანირა ქარდინირ

წ~ე მ~თრა და მოსწოდერ ელყთა და მრწრატლ
ვ~რ იცილერ რსლტანი რიმდიდრითა სზომოთა
და გ~ნრაკრთომელითა ინებერ მირიცა წარვ
ლენა ქაენრ ბათორ თ~ა და წარავლინერ იგი
ცა და თს რადა ვინ იქო ჴ~ლ მწიტე დამორყ
ილებ~ლი მ~თი ბათორ თ~ა წარვლენდან და ბათო
მან გს ქ~ნრ წარავლინირ ვ~რ ერე რსლტანი
ქ~რდინცა წარავლინა მანგს ქ~ნირრა და იქოტოდერ
ორნი იგი დ~თ და დ~თ და ქ~რდანი რსლტანი რაბერშნ
ეთირა ცლათირა რსლტანი და ათაბაგი ავ~გ
ცატაეთრ და ქარა ქსრსმრ დაქსნერ ვ~რ ც
სთირა წლირა ჟ~მიჭ
x~ ამათ ჟ~მთა ღ~ა რ~უმე ამარ მანგს ქანრ ერცნერ შენი ო
რნი სცსცერი ვ~რ მე ქსბილ ქ~ნ და სმრწამერი სლ
ოი რ~ლრა ეძნობითცა სჴმობდერ ამან მანგს ქ~ნმან
გ~ნაყინა ქ~ნად პირმღო შე მირი მსბილ ქან და სბ
რშანა ლაღურობა დარავლეთით კერშო ბაბი
ლოვანრა რ~ლ არრ ბაფდადი და ეგჳპტირა და ქ~ლირა
დარავლეთირა კერშოთა ც~ სლორ სბრშანა წ
არრლვა დიდთა წინდოეთად და მან განლაღ
ურობა გარნა შნელად აფსყნდაჭ
ქსბილ ქანრ წარმორლვა დარავლეთით სლორ
სბრშანა წარრლვა წინდოეთირ კერშოთა მ~ღინ
ევედრა სლო შმარა რ~ა გ~ნცვალონ ლაღუ
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რობა და სლო დარავლეთით კერშო წარმო
ვიდერ და ქსბილ ინდოეთრ ვ~რ ცნა ქსბილ ქ~ნმნ
რიც~რლით ღეიწქნარა რიტქსა სლორი და გ~ნცვ
ალერ ლაღურობა და მოაჴრენერ მანგს ქ~ნრ
მამარა მ~თრა რალაღურორა გ~ნცვალება და
სლორი ბაბილოვანრ და ეგვიპტერ წარრ
ლვა რ~ლრა ნებ~რცა მანცა მოსწოდა შერა
თ~რრა სლორრა და მირცა ლაღუარი ვ~რ ეუ~რი ბე
ვრი მჴედარი დედა წსლითა მ~თითა და ცსარ
ტაგითა და გ~ნაყინა მჴედართ მთავრად
რ~ლთა იგი სლორ ნოინობით სწოდენ და
აწ ბეგლარ ბეგად რ~ცელით ელგ ნოინი და ნ
ათერ~ვით ძ~ლრი კ~ცი პ~ტიორ~ნი და რ~თნოობია
ნი რამართლირ მოუმედი ამარ მორცა ვ~რ მ
ჴედარი ათი ათარი წარვიდერ სლო და მჴედართა მთვ~რი მ~თი ელგ ნოინ გ~ნვლერ თ
სრანი და ძონი მოიწივნერ ცორარნირ არე
რა და მ~რ ალმსთრ ვ~რ მოიწივნერ ბრშოლ~დ
ალმსთირა მოკსდა მანგს ქანი და დარვერ ტ
აცტრა მამირა მირირ~რა ქსბილ ქ~ნ რ~ი მამარა მირრა
დაედგინაჲ ქ~ნად და დარყერ ქარ ქსრსმრ ზემო
ჴრენებ~ლნი ერე ჴ~ლმწიტენი სცალოებირგ~ნ თა
თართარაჭ
ც~ ოლო მოიწია ადარბადაგ~ნრ მჴედრითა რამო
ცი ათარითა ვ~რ ცნერ ნოინთა ყორმაფონ იორ
სრ ბაყო და ანგსრაგ წარემ~რთნერ მიგებებად ს

ლორა და თ~ა წ~რიტანნერ ქ~ნი წარყინებ~ლნი რა
უართველორნი და სმეტერ აგარრლან რ~ლრა ვ~ა
1-28 სტრ., 283r
მეტერა მორყილობდენ ქ~ნი მთავარნი რაუართვე
ლორ~ნი და მიეგებნერ ადარბადაგ~ნრ და ღეკრბერ ორ
ნივე თათარნი პ~ლ მორსლნი რ~ლთა თამბობით
სწოდერ და სლო ქ~ნრ თ~ა მორრ~ლნი ჭ ჭ ჭ
dა წარყინებ~ლნიცა რაუართველორ~ნი მივიდერ
სლორ წ~ე იცილნა და კ~თლდ ღეიწქნარნა და ამ
ჴედრდა მ~თ თ~ავე ბრშოლად გ~ნაყინა და სბრ
შანა რ~ლ რამესლ~დ სყნდადა რ~ლრრ მეჴრმლე
რ~ლრა არტქია ჴრმალი და კარრა ზ~ა მდგომ~რე
არრ და რ~ლი მე რსუსრყად ერე იგი არ რ~ლრა
რაგრილობელად ღეუმნსლი მრგსალი ღერ~კერე
ლი გაღიღვლებსლი აუსნდა თ~ვრა ზ~ა ქანირრა
მ~ფლრა ღეღარა ვ~ა ბსნრა დროღირრა ზ~ა გ~ნრთც
ომლირა იქვირ ამარ რსუსრრად რ~ცელ რდებდერ
და სკ~თს არა ქ~ნთა ნ~თერ~ვი იქვირ არა ვირ
ჴ~ლეწიტებოდა დაყრდილება მ~თი რცვითა ქსბყ
ყ~დ რ~ლთა აუსნდირ ტანირამორი და ილაუა ბაღმ~ფი
რცვათა ევდრყდ რ~ლ არიან კარირ მცველნი მე
კრენი რც~ათა ქორყად რ~ლთა აუსნდა მღჳლდ უა
რუაღი სღსერითა პ~ტივითა პ~ტივ რცა ქრმა
მ~ნ დიდთა ამათ მთავართა რაუართველორათა
და თჳთოესლრა პ~ტივად გ~ნსყინა და წარვიდერ ად
გილრა რ~ლრა ეწოდებირ ალატაფი და მივიდერ ქ~ნი მ
ორყილნი წ~ე მირრა და დაძდა ტაცტრა რაჴელმწიტ
ორა და ილოცერ წერირა ებრ მ~თირა და სწოდერ ქ~ნ
ად აუა იწქო ქ~ნობა ამ~თ ზ~ა თამყთთა ნოინთა
ოთცთა მ~რ გ~ნეგებოდა უ~ქნა რაბრშანებ~ლირა მ~თი
რა ა~დ რომგსარი რ~ლ არრ ცსარარანი ერაქი აიდა
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რბადაგანი მოვ~კანი და ბარდავი ღ~რვანი რაუარ
თველო ქ~ლი ც~ლთი და რაბერშნეთი დიდი ვ~ე
არდადმდე ამათ ოთცთა ნოინთაგ~ნ რაგონებ
ელ იქვირ ვ~რ შ~ლთა ოდერ მე ღ~დ რაკადრებე
ლირა რომირა და რომორიონთა უ~ქნარა გ~ნა
გებდერ ოთცნი იპტორნი და ვინათგ~ნ მოიწია ს
ლო იწქო რსრავად უ~ქანათა და გ~ნაგებდა წე
რთა ქანობირათა აფრრ~ლებად:
მ~თვე ჟ~მთა წარმოვლინერ რც~ათაცა ქ~ნ
თა ღვილნი მ~თნი რ~ლთა უოსნ სწოდიან ბ
ათო ვ~ე მე ტსრ და ყაფატა ქანირ ღვილმ~ნ და სღან
ქსლი და თსლირ ნ~თერ~ვირაგნ ბოლფა რ~ა
უ~ქანა მ~თ ცსდა წილ ცდომილი ქ~ნირა ღვილთაჭ
dა ოუოთა ქანირ ღვილირ ღვილი ქსბილ ქანი
რა შმა სლო აუ დაცსდა პ~ლ მორსლი და ვ~რ
იცილნა სლო რამნი ერე უოსნნი ღეიწქნარნა და
მირცა უ~ქნა ცსჱდრი მ~თი და ერრეთ მღჳდობით იქ
ოტოდერ. ც~ უ~ქნა რამეტო რაქდარნი და მცცეთა და

მირი მიმდგომი უ~ქნა და მონარტერნი არავირგ~ნ
იცვებოდერ რ~ წარყინებსლნი ამირ რამეტორანი თჳრირა უ~ქ
ნირა ნისი ზრსნვიდერ ამირთ~რ წარვიდა თს
ლორ წ~ე უთ~ლიკორი ნ~იკზ მცილველი კ~ცი ანგ~ზ
თა მობაშვი მ~რვლთა მოფვ~წებათა ღ~ა რ~კჳრვე
ლი მ~რთლ მ~დიდებელი შლ~რი და თ~ლ სცვად მამც
ილებელი მეტეთა და მთ~ვრთა რ~ იქო სმანკ
ოც და არავირ თ~ლნი ასცვნირ იცილა რა ქრმა
მ~ნ გ~ნკვირდა წერრა და ცილვარა ღერაცედავრა მი
რრა რ~ არა მეცნიერ იქო ნათერ~ვრა უ~თვ~ლთარა
1-28 სტრ., 284r
თჳნიერ არუსანა და ვ~რ პ~ტივრცა დასწერერ ია
რსელქი რ~ლ არრ ბ~იბა და მორცერ ღ~ნად ღესუნერ
ძ~ი ოურორ~ნი და ღესმკსნა თ~ლითა და მარგალ
იტითა და სორა თვით ერთი უ~თლიკოზრა
და ერთი მოშფვარრა ვარშიირ~რა რ~ლი თ~ა წქ
ვა უათალიკოზრა ოდერ ძვარიანი იგიცა ერრ
ეთ პატივითა წარმოავლინერ და დაიცვნა ქ~ნი
რაქდარნი და მონარტერნი:x~ იქ~ნერ ორნივე დ~თ და დ~თ ქსბილ ქანრ წ~ე
და ისრვოდერ ორნივე მეტობარა:
Tმოგველი რარგირ შლ~რდ წინა აფსდგებოდა თჳთ
ნარინ დ~თრ და რ~ნი მირ წ~ე იქ~ნერ თ~ა ზრდილნი მირნი
რ~ ეტქოდა არა ძერ არრ რ~ამცა ნაღობმ~ნ დედაკ
აცირამ~ნ დაიპქრარ მეტობაჲ და არა შემ~ნ თჳთ მპ
ქრობ~ლირა მეტირა და მამა კ~ცირამ~ნ ც~ იგ~ნი მისგებდერ
ვ~რდ დაფათს ნარინ დ~ვით დედაკ~ცირა ა~დ მეტე
ვე იქო გვირგვინორ~ნი რსრსდან შმირა მირირა
გ~ირგ~ნ დატევებსლი და მ~ტირავე შე არრ ნარ
ინ დ~თ და ვ~რ გ~ნგრშელდა ცილობა ავაგ ამირ
რპარალ~რი წ~რმოავლინერ და მირცერ არლ~ქი ღე
წქ~ლებირა და უალი უმნსლ კ~თლი ნ~თერ~ვი წა
რყინებ~ლთა რ~ცელით ერლომ და ელყი სლო ქ~ნ
თ~ა რ~ა კ~თლდ ღეიწქნარორ ავ~გ და ერრეთ მო
იწია სლო ქ~ნრ წ~ე ც~ მ~ნ პატივით ღეიტკბო და
წარმოავლინა რაუართველორა მ~მლრა თ~რრა
დ~თრ წ~ე და ვ~რ ცნერ უართველთა მორლვა ავ
აგირი ამირ რპარალარირა წინა მიეგებნერ ქ~ნი მთ
ავარნი და წარყინებ~ლნი თჳთ ღანღე და ეგ~რრლან
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რ~ლრა კნინფადა რ~ცელიცა მეტობირა ეპქრა და
ვ~რ მიეაცლა ავაგ წგონებდა სნირგ~ნ გა
რდამოჴდომად და ეგრეთ ცილვად ეგარრლანი
რგ~ნ ც~ იგი გ~ნლაფებ~ლ იქო და არა ინება წერირა
ებრ პ~ტივით ცილვა და ამბორირ ქოტად ავაგირა
და ვ~რ იცილა ავ~გ გ~ნშჳნდა და თ~ვრა მათრაჴი
თა სცეთუნა და სბრშანა მ~რ უსჱღე დაწერე
ბ~ლთა რ~ა ცცენირაგ~ნ სპატიოდ დაამჴსან უ~ქნდ
და ქსერცა ეგრეთ პ~ტივირგ~ნ სპატიო ქო და გ~ნ
შრცვილი გ~ნაშერ და მ~რითგან სპატიო უმნა

და ერრეთ გ~ნაგდერ ღ~ნღე და ავაგ რაუართვ~ლორათა:x~ ყ~ნ პ~ლვე რიტქ~ა მოვიჴრენოთ და ვ~რ ცილობა
იქო მეტეთა ღ~ა და არა გ~ნეყინერ ქსბილ ქ~ნ თს
რ~ლირა იქორ მეტობა ამირთ~რ დაღთერ მ~რვლთა
წელთა ქარ ქსრსმრ ც~ რსლტანი ქარდინ და
ცლათი წარმოავლინერ ავ~გრავე თ~ა მივიდერ
რ~ცლრა რამეტოდ მ~თდაჭ
dა ვ~რ გ~ნგრშ~ლდა ქოტა ქარა ქსრსმრ და ცა
ტაეთრ ორთ~ვე მეტეთა მ~ღინ ინება ქანმან ქს
ბილმ~ნ წარმოავლინნა ორნივე მეტენი შმარა
მირრა სლორ თ~ა და მისმცნო ერრეთ რ~ა სკ~თსჱ
რთნდერ ორთ~ვე მირცერ მეტობა რ~ლ ქოცა სლო
სკ~ნარკნელ და ერრეთ მოიწივნერ სლაოვრ
წ~ე რ~ლი იცილა ღეიწქნარა და ორთ~ვე მეტო
ბა დასმტკიცა და მირცა ქ~ლი რამეტო მ~თი და
ვ~რ ერმა უართველთა მორსლვა მეტეთა
სზომოთა რიც~რლითა აფვრებ~ლნი წინა მოე
გებნერ ალტაფრ იმერნი და ამერნი წარყინებ~ლ
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ნი და იქო რიც~რლი და მადლობა ფ~ირა ვ~რ დაქ
ვერ მცირედი ჟ~მი სლო ქ~ნრ წ~ე და წარმოავლ
ინა უართლრ და მოვიდერ ტტილირრ რიც~რლითა
და ღეკრბერ კ~თლიკოზირა და ქ~ნი ეპირკო
პოზნი და ქ~ნი მთ~ვრნი და ერირთ~ვნი დარცდერ
ტაცტრა მამათა მ~თთარა ტტილირრ დ~ვთ
და დ~ვთ ორნივე:
x~ მოწევნსლ არრ ერეცა რიტქ~ა რ~ლ რც~ა ვინმე
ქ~ლთა აფმწერელი იტქჳრ ვ~დ ქარ ქსრსმრ
ქოტარა ორთავე მეტეთარა გსიქსნა ერრეთ
გაბჩო ომე მეტობა ლაღარ შერა დასმტკიც
ონ და ერრეთ წარმოავლინა და რსრსდ
ანირ შე დ~თ მ~ღინვე ლტოლვილი ფამით გ~ნიპ
არა და წარვიდა ატცაზეთრ და მე არა ღე
ვიწქნარებ ამარჭ
´~ლდ სწქოდეთ რ~ლ ქაენრა მ~რ არა გასქო და
მ~ნ გ~ნსქსნა და სლორ მ~მარა და მეტობა ორ
თ~ვე მანგს ქ~ნირ ღვილმ~ნ ქსბილ ქ~ნ მორცა და ს
ლავო ქ~ნირა წ~რმოვლინა და მანცა ორთ~ვე
დასმტკიცა მეტობა და ორნი დარცდერ ტაცტრა ზ~ა
და აზომ რ~ლ მ~რვლი რიგელ იპოვებირ და თჳთ
მე მინაცავრ რ~ლ რიგლებირთ~რ რწერია მეტენი ბა
გრატოანნი და ნებითა ფთირათა დ~თ და დ~თ და
ჴ~ლიცა ორთავერი რთავრ ყ~მ დ~ვთირგ~ნ მტკიცეა
ც~ დარცდერ ორნივე მტკიცედ მეტედ ვ~რ ვთუს რ~ირ
ათ~რ რაეჩველ იუმნა ღანღერგ~ნ ლაღარ შირა დ~თირ
რიქსარსლი და ავაგირგ~ნ რსრსდანირ შირა დ~თი
რა მიმდგომობა და ვერ გ~ნცცადერ რ~ ორნივე დ~თ
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და დ~თ რიქ~რლრა ზ~ა და არა წინა აფსდგებოდერ
და წმოყილობდერ ქანრა სლორ ცარ~ძარ მი
რცემდერ: ც~ სპირ~ტერი პ~ტივი და ზემო ძდომა ლ
აღარ შერა დ~თრ ეპქრა ლაღარ შეობირათ~რ და
ფაცა თს სცსცერობირათ~რ ვინათგ~ნ თათ~რნი
არა დამღჳდნერ ქ~თა ნ~თერ~ვთათ~რ ოჴრებად და
თ~ა მბრშოლ აუ~ნდერ უართველნი წქობათა
ღ~ა რიმჴნ~რა ამირთ~რ დიდრა ჩირრა ღ~ა იქ~ნერ მეტე
ნი და მთ~ვრნი დასცცრომლ~დ ებრშოდერ სრყთა
და ალმსთრ მქოტთა რ~ ღვიდირა წლირა მქოტთა
ჟ~მთა განგრშელდა ბრშოლირა ქოტა მ~თი ამი
რთ~რ წარავლინნა სლოცა ნოინნი და მ~თ თ~ა მ~ტე
გ~ირ შე დ~თ უ~რთველთა რპითა რ~ა წბრშოდ
ენ ალმსთრ ც~ იგ~ნი ამირნი მცნობ~ლნი და მ~რვლთა
ომთა მ~რ ღეიწრებ~ლნი ქ~ირა ფონირ შიებირგ~ნ
სფონო უმნილნი ივლტოდერ ეგვიპტედ რ~ლ არრ
მირრი რ~ აიფერ დედა წსლი და ცსარტაგი და ქ~ი
რიმდიდრე მ~თი და მან დაამკჳდრნა რსლტანმ~ნ მირრ
ეთირამ~ნ და აწ რ~ლ მსლიდნი მირრეთით გ~მოვლენ
იგივე ალმსთელნი არ~ნ მსნ დამკჳდრებ~ლნი და ე
რრეთ რა ჴ~ლთ იგდო სლო ალმსთი და ქ~ლი
ცსარარანი ინება ამჴედრება ქ~თა ნ~თერ~ვთა
სრყთა და მორრვიდა კ~ცთა ეროდენ რ~ლ ათორ
მეტი დფე ოდენ დაქვერ ერთრა რადგსრრა ზ~ა ა
მირთჳრ რომე მოკლსლითა კ~ცითა აქროლდერ ა
დგილი იგი რ~ლ დგირ ც~ სმეტერ რპარრთა მორწქს
ედდირ რაშ~გელ არრ რძსლი მორსლმანთაჭ
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ც~ ამარ თ~ა აუსნდა რამართალი გ~ნმკითცველობირა
ამ~რ სლორა თ~ა იქვნიან მ~რდირ მეტენი ორნივე
დ~თ და დ~თ ც~ იქო ერე ლაღარ შე დ~თ ტანითა
დიდ და აცოვან და რცვილ მოირ~რი მ~გრითა მღჳლ
დითა სმანკო წრტელი მალე მრწმენ და ღემ
ნდობელ ბორ~ტირ მქოტთა: და რსრსდანირ შე დ~თ
იქო ტანითა ზომიერ და თცელ ტერითა აერო
ვან და ღსენიერ და თმითა თცელ ტერჴითა
მ~ლე მონადირე რყესლი და კ~თლდ მრროლე
ლი ნადირთა ენით ტკბილ და რიტქჳერ სცს და მ
დაბალ ცცენრრა ზ~ა მჴნე და ლაღურობათა ღ~ა
გ~ნმგონე და რამართლირ მოუმედ სმეტერობირ
მოფსაწე:
eრენი სმრ~ვლერრა ჟ~მრა სლო ქანრ წ~ე იქვნენ
და სლო ლაღარ შირა დ~თირთ~რ სმეტერ მქოლ
იქო და რსრსდანირ შირა დ~თირთ~რ მშლევარ იქო
რსრსდანირ შე ალატაფრ სლორ წ~ე დაიპქ
რნერ და წარმოავლინერ რაზამთრორა ადგილ
რა ბარდ~ვრ მოიწივნერ ნაცჩევ~ნრ მ~რ წარვიდერ
რსრსდანირ შე ორითა ოდი კ~ცითა წარვიდა ატც
აზეთრ რ~ლი იქო გსრკლელნი და ამირ ეძიბი და
რსრამელი ბეგაი რ~ლრა თათარნი რალინ
ბეგობით სჴმობდერ ერე იგი არრ კარგი ბეგაი

რ~ ლაღარ შე დ~თ ტბილირ იქო მ~რ ჟ~ა და ვ~რ მოიწ
ია უ~ქნად ავ~გ ათაბაგირა ღესრაცცითა ღერამორლ
ითა იცილა იგი მომ~ვალი ნადირობარ მქოტმ~ნ ორგ
სლმ~ნ რ~ი მოწქსედარა მ~რ ორბ~ლთარა მ~ტირა მ~რ ლ
ტოლვილი წარრ~ლ იქო ნაცჩევანრ რ~ცელით ლ
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იპარიტ ერე მიიწია უ~ქნად ელიგსნირმ~ნ ე
ლიგსნ იცილა რა ლიპარიტ ორბელი რიშედ
ღეიქვანა და არსლი თ~რი აუორწინა რ~ნ ღს
ნა ორნი შენი რ~ლრა სწოდერ ერთრა ელიგ
სმ და ერთრა რსმბატ და ღვილად მიიქვანა ე
ლიგსმ ამირ რსმბატირ ღვილირ ღვილმ~ნ რსმ
ბატ ღეამთცვია დ~თ და წარიქვანა რ~ცელად
თ~რად ც~ დ~თ ევედრა რსმბატრ რ~ა არა გ~ნც
ცადორ და წარავლინორ ატცაზეთრ და თ~ლიცა
მირცა იგი რ~ცელოანი რ~ლ წარეტანებინა დედარა
მ~თრა რსრსდანრ და წარმოავლინა სნდო
თ~ვე ღერამორლითა ღიღირათ~რ თათართარა და მო
იწია თორრ ლიპარიტ თორელირრა რ~ლრა დე
ვირ ქსრცა ეწოდებოდა და მან სშფსნა ცცე
ნნი და ღერამორელი წარქვა უსთათირ ც~ ვ~რ
ცნერ ატცაზთა რსანთა დადიანთა ბედიანმან
რაჩირ ერირ თ~ვმნ და რ~რლდ ლიცთ იმერთა
ღემოკრბერ რიც~რლითა დიდითა და მეტე ქვერ
დ~თ ატცაზთა ვ~ე ლიცთამდეჭ
dა აუა ღ~ა ღეიუმნაჲ რამეტო ორ რამთავროდ
გ~რნა ეგრეთცა იქვნერ რიქ~რლრა ზ~ა
ერთმანერთირარა დავით და დავით და და
რყა ლიცთ აუათი ლაღარ შერაჲ დავი
თრაჭ
dა მოიწქო ქ~ლი უ~ქნა და მოიგო რიმდიდრე სზ
ომო და წარმ~რთა რ~ცლი რამესტო კ~თლდ მო
ნებდა ქ~ნრა. მ~ღინ წარმოავლინა ელყი დიდმ~ნ ქა
ნმ~ნ რ~ლრა ეპქრა ქივყაქეთი და ოვრეთი ცაზარ
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ეთი რსრეთი და ბორფალეთი ვ~ე რერტთამდე
დარსბანდამდე და ცატაეთამდე და წარვიდა
წ~ე ბათორა მეტე დ~თ ნიჩითა სზომოთა დას
ტევა გ~ნმგებელად რაცლირა რამესტორა დედოტ~ლი
ძიგდ ცათსნ და მერტსმრე ძიუსრ რ~ იქო ერე
ძიუსრი ერთგ~ლი მეტეთა სმეტერ ქ~თა კ~ცთა რ
რსლად რამეტორა მპარავი და ავაზაკი არ
იპოვებოდა და თს რად გაყნდირ შელრა
ყამოწკიდიან და რცვად რა ნიჩთა მუონ
ებელი ერე გ~ნდიდნა მეტირა დ~თრ მ~რ დიდად ერ
თგ~ლობირათ~რ ჴ~ლთ სდვა რ~მეტორა და რ~ცლირა
გ~ნგება და დასტევა ტტილირრ დედტ~ლრ წ~ე რ~ნ
აფაღენა ირ~ნთა პ~ლტი გ~ნგებითა დიდითა ტ
ცოელნი მოცარკე ქვნა და მეძორედ ქვნა კ
აცნი იგი მჴეცირა ბსნებანი და წარვიდა მეტე

ბათორა პატივითა ღეიწქნარე და ქ~ლი რათც
ოველი აფსრრსლა და იქოტოდა მეტე ბ~თ
ორრა თვითოესლი თემირ თემირა თჳთოე
სლრა კ~ცრა ღევედრირ რ~ირათ~რ კაცეთიცა პანკელ
რა თორფსარ ღევედრა და ამცნო რ~ა ბრშ
ანებარა დედოტლირარა წგონა თორთსმ~ნ არფ
არა მორლვა მეტირა სკსდგა პანკირრა ციცე
რა თსრად დაიჩირა კაცეთი არფარა მორყილ
დებოდა დედოტ~ლრა და მერტსმრერა ძიუსრრა მ~ღინ
ღეიწქალა ქ~ნმნ მეტე დ~თ და მორცა რსუსრი
რაყრდილობ~ლი რ~ლი რცვარაცა აუსნდირ თს
ნრა ქ~ნთა და ნ~თერ~ვრა მ~თრა და მოსმცნო სლო
რ~ა თჳნიერ სლსრირა ნოინირა კიდე სრდორ ღე
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რლვარ მეტერ ზედათ არავინ დადგებოდირ
რ~ ერე იქო წერი თათართა რ~ლ ქანრ
წ~ე არავინ დაძდებოდირ არცა პსრირა ჩამ
არა ღ~ა ერრეთ პ~ტივრცა მეტერა და წარმო
ავლინა რამეტოდ უართლად და ვ~რ მოიწია
ერეთრ მიეგებნერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი რ~მეტორა მირირ~ნი
x~ თორფსა ღეღინებ~ლი სკსდგა პანკირრ და მე
ტე მოიწია ტტილირრ და იქო რიც~რლი ქ~თა მკჳდრთა
რაუართველორათა ც~ თსრფსარ მოსწოდა მე
ტემ~ნ და არა მოვიდა კ~რვად მეტირა ღიღრათვ~რ
და მრავლგზირ სწოდა და ვერ ეშლო გ~ლ
პქრობად მორლვად მ~ღინ გ~ნზრ~ცვითა ძიუს
რირათა წარვიდა ცორნაბსძელი მივიდა თ
სრფსარ რ~ცლრა რ~ა მ~რ მიენდორ ტიცითა მტკიცითა
ც~ თსრფსამან წრუსა წარვალ ალავერ
დრ გ~ირ წ~ე და მსნ ღემომტიცე და მსნ მიმენდე
ვ და წარვიდერ ორნივე და გ~მოება ტერვრა
რ~მორლირა ალავერდირ მთ~ვრ მოწამირარა
და მივიდა ცორნა ბსძელიცა ღეწტიცა და
გამორცნა ტერვირაგ~ნ ც~ თორფსამან რუსა რაჲ
იგი წქო ყ~მ ზ~ა ამან წ~ნ გ~ი გიქორ ღ~ნ რ~ მ~რტო
ვარ და რიკსდილითა ყ~ითა სმკჳდრო იუმნებირ
მ~მსლი ყ~ი ეგრეთვე სმკჳდრო ქორ წ~ნ მ
თ~ვრ მოწ~მემ~ნ რ~ცლი ღ~ნი და წარმოიქვანა
ცორნა ბსძელმ~ნ ტიცთა მტკიცეთა მ~რ ღეკრ
სლმან ტბა ჴმელარ და ღესრაცც~ქო აფთუმა და
ტიცი იგი და ღეიპქრა ძიუსრმ~ნ თჳნიერ მეტობ
ირა ცნობილმ~ნ და წარიქვანერ კლდე კართა
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და გარდამოაგდ~რ მიეგო ბორ~ტი ცორნაბს
ძელრა ალავერდირ მთ~ვრ მოწ~მირა აფთუ
მირა და ტიცირა გატეცირათ~რ რ~ ერვა ღვილი ცო
რნაბელრა რ~ცელით ღალვა რიკეთე აფმატებ~ლი
ამარ ღალვარ ერცნერ ღვილნი და მქირ დაიჴოცნერ
და ეგრეთ ბერი ცორნაბელი მოკსდა მწს
ცარებითა და ცედავდ სმკჳდრობარა რ~ცლირა მირირ
არა და დარყა მ~თი ღვილი რ~ცელით ღალვა რ~ლი ს

კანარკნელ თათართა მ~რ მოიკლა და სმკჳ
დრო იუმნა რ~ცლი მირი და ერრეთ ღსრი იგო ა
ლავერდირა მთვ~რ მოწმირა ც~ ვ~რ მოიწქო მეტ
ემ~ნ რამეტო წარვიდა ქანრ სლორ წ~ე ნიჩითა დი
დითა რ~ლი იცილა რა სლო ქ~ნ პ~ტივითა ღეიწქნა
რა და ნოინთა თ~ა წინა რადგომად და ძდომად გ~ნმ
კითცველ~დ და ბჩედჭ
aმათ ჟ~მთა ინება სლო ქანამ~ნ აფმჴედრება ბ~ლო
ნრა ზ~ა რ~ლ არრ ბაფდადი და ჴ~ლ მწიტერა ბალოვა
ნელთარა ცალიტარ ზ~ა და მოსწოდა ქ~თა რპათა მირთა
წარემართა ბაფდადრ ბრშოლირ ქოტად ც~ლიტი
რარა მივიდა უ~ქნარა ბაბილოვნირ~რა და ვერ წინა
აფსდგა ცალიტა ა~რდ ღეივლტოდა ბაფდადრ ც~ ქანი
გ~რე მოადგა და მოიცვა იგი ერთ კერშო მეტე დ~თ
ერთ კერშო თჳთ ქ~ნი მოადგგა წსთირ აუეფ და წ
ქალრ იუით ელგ~ნ ნოინ და ერთ კერშო მეტე დ~თ
რ~ მირ წ~ე იქ~ნერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი და ბრშოდერ შლ~რდ
არა მ~რვლთა დფეთა ათორმეტ დფე აფიფერ ბაფ
დადი მეტემ~ნ დ~თ სბრშანა ლაღუართა მირთა რ~ლ
თა ღეთცარონ ზფსდეთა უსჱღე და ღეთცარნერ
1-28 სტრ., 288v
ზფსდერა ღიგ~ნ ღევიდერ უართველნი და იუმნა
შლ~რი ბრშოლა და მორრვიდერ რპარრთა ბაფდ
ადელთა და ღიღი ტ~დი აუსნდა ბაფდადელთა და
ერრეთ გ~ნაცსნერ კარნი უ~ლუირ~ნი უართვე
ლთა და თათართა და ღევიდერ ამირი მცნობ
ელი ცალიტა რ~ლ ღევიდერ უ~ლუდ თათარნი ივ
ლტოდა ნავითა წქ~ლრა მ~რ ზ~ა რ~ი უ~ლურა დირ
იცილა გონოინმან რ~ლი იქო წქ~ლრა ამირ კერშო ი
ქო მოსჴდა და ვერ სშლო წარრლვად სკ
სნ იუცა პალატად თ~რად ერრეთ ადვილ~დ ჴ~ლთ
იგდერ გ~ნრაცდელნი და ჩირნი რომე მოიწივნერ ბა
ფდადრ ზ~ა მორრნერ მ~ცჳლითა რიმრ~ვლე რა ი
ქო რიცცჳ რ~ვრე იქსნერ სბანნი ტოლოცნი და
რ~ცლნი მკსდართა მ~რნი რიმდიდრირა და ალ~ტირა
მ~ღინ პოვნილთა თ~ა რ~ნი უ~რთველნი ოურო
თა ვეცცლითა თ~ლითა მარგალიტითა პა
ტიორნითა ლარითა და ღერამორლითა რამრაცსრებ
ელითა ჩსრჩლითა ოურორა და ვეცცლირათა რ~ი
არა ვინ აიფებდა თჳნიერ ოურორა და ვ
ეცცლირა თ~ლრა და მარგალიტრა და მარგარიტ
რა ღერამორელთაგ~ნ კიდე და რც~ანი ჩსრჩელნი ყინ
ეთით და უაღანით მოცმსლნი და მსნ ღეუმნილ
ნი რპილენში და რკინა სპატიოდ იბნეოდა და
ერრეთ აფივრნერ ლაღუარნი რ~ლ სნაგირნი
და კსრდანი ქ~ლი ღესრაცცილ რამრაცსრებ~ლი თ~ლი
თა და მარგალიტითა და წითლითა ოუროთა
გ~ნტენერ და ზოგთა ჴრმალი ვ~დირ პირრა მო
რტეცდიან და უარუაღი წითლითა გატენიან და
1-28 სტრ., 289r
ზ~ა ნატეცნი ჴრმლირა ყააგნიან ზოგთა მკსდარი

კ~ცი ბაფდადელი გ~მოწლიან და წითლითა ო
უროთა თ~ლითა და მარგალიტითა განტენიან
და ვ~რ თჳრი მკ~დარი გ~ნიქვანიან გ~რეღე უ~ლუ
რა და ერრეთ აოჴრებდერ წჴოცერ ტქსე წ
ქოტდერ მიიწინერ პალატად ცალიტირა გამოი
ქვანერ ცალიტა და შე მირ ცოლნი ქ~ლი რიმდიდრე მირი
გ~ნრაკჳრვებელი და მოიქვანერ წ~ე ქ~ნირა სლო
რრა და წარადგინერ წ~ე მირრა ეტქოდერ ც~ლიტრ რ~ა
თაქ~ნირცერ ქანრა ც~ მან არა თ~ვრ იდვა დადგა და ე
ტქოდა ჴ~ლ მწიტე ვ~რ თჳთ მპქრობ~ლი და მონ~ბარა
უსჱღე არა ვირ მქოტი სკ~თს გ~ნმიტეო დაგ
ემორყილები თს არა გ~ნმიტეოთ არ
ფარა ვირ მონებარა უსჱღე მქოტი მოვკსდები
აიშსლებდერ თ~ქნირცემად გ~მოსცსნიან ტერ
ჴნი მირნი და იგი პირდაფმა დაეცირ და არა თაქ~ნირცა ბ
რშანა გ~ნქვანება გარე და წარავლინა ელ
გა ნოინი რ~ა მოკლან ც~ლტა და ღვილნი მირნი ვ~რ
რუ~ა ცალიტარ ქანმ~ნ ღეგიწქალა და მციარ~ლ იუ
მნა და ეტქოდა ვ~რ ღემიწქ~ლებრ გ~ნმიტეორ და
ბაბილოვანივე მომცერ ც~ ელგონოინ აუა არა
არ~დ ქანი თჳთ მირითა ჴ~ლითა და ჴრმლითა მო
გაკსდინებრ და ქანირ ღვილი აფბსფა ღ~ნრა ღ
ვილრა მოწკლავრ და ცალიტა გ~ნკჳრვებ~ლი და
ეტქოდა სკ~თს მომკლ~ვთ გენებ~რა შ~ფლმ~ნ და
გენებარ კ~ცმნ მომკლარ და ერრეთ მოიკლა ცალ
იტა ქ~ლითა რ~ცლესლითა მირითა ღეიწქ~ლნერ დაღთო
მილნი ბაფდადელნი და ბრშანა ღ~ნება და დაქა
1-28 სტრ., 289v
რნერ ღანანი და ერრეთ რ~ვრენი ტქსჱ ალატი
თა მივიდერ რადგსრრჭ ამათ ჟ~მთა ღ~ა იუმნა ერეცაჭ
არა თს ქანმან ბათო რ~ლ სდიდერ იქო ქ~თა
ქანთა ინება განრწორ~ბა და აფთსალვა
ქ~ირა უ~ქნირა და იპოვა კ~ცი ვინმე ნ~თერ~ვი
თ ორდი რაც~ლით არფსნ რამართლირ მო
უმედი და მართლირ მეტქსელი და ფრმად გ~ნმგ
ონე და გ~ნმზრ~ცი რყესლი ერე წარავ
ლინა ქ~ა რაბრშანებელრა მ~რ მირრა სრეთრ ცა
ზარეთრ ორეთრ ქივყაქეთრ ვ~ე ბნელეთამდე
აფმორ~ვლით ვ~ე ყრდილოეთამდე და ცატაე
თამდე რ~ა აფთვალორ და გ~ნაყინორ მჴედა
რი და მეომარი ლაღურად გ~ნმავალი ნოინთ
დიდთა მცირეთა ფირრ~ბირა ებრ მ~თირა სლს
ტა რ~ლარრ შფსჱნი მიმავალთა გზად უირა
ცცენირა და რაპალნირა გ~ნყინა რაბრშანებე
ლრა ბათორ~რა მირ წარავლინა ქარ ქსრსმრ ქ
სბილ ქანრ წ~ე რ~ა მ~ნცა ერრეთ გ~ნაყინორ ჴ~ლრა
არფსნირთა და მირაიწია ქსბილ ქანრ წ~ე ინ
ება მ~ნცა ერრეთ უმნად და წარავლინა იგ
ივე არფსნ გ~ნგებად რაბრშანებელირა მ~თი
რა და გ~ნსწერა იგივე წერი და მივიდა ტაცტრა
ყაფატარრა და სღანრ წ~ე თსრანრ და გ~ნ
აწერრ გ~ნაგო მანდსრი ქ~ლი და გამოვლო
ძონი და მოვიდა ცსარარანრ ერ~ქრ და ქ~ა რ

ომაგსარრა და გ~ნაგო ერრეთვე და მოიწ
ია ქანრ სლორ წ~ე და მან პატივით ღეიწქ
ნარა წ~რმოავლინა რაუართველორ მ~ტერ დ~თრ
1-28 სტრ., 290r
წ~ე და რაბერშნეთ~დ და ქ~ა რაბრშანებელრა მ~თ
რა ზ~ა გ~ნაყინა აფწერად და გ~ნგებად რ~ლი მო
იწია რაუართველორა დიდრა ჩირრა მიეცნერ
ქ~ნი მკჳდრნი რამეტორა დ~თირნი და იწქერ აფწ
ერად კ~ცთამდე და პირსტქსთამდე ქ~ნით ვენ
აჴამდე წალკოტით ბორტნამდე და ცცრარ
გლაცაკრა რრსლ~რა მიწირა მუონებ~ლრა ერთი ლ
ღუარრ წარმავ~ლი კ~ცი ღეაგდიან და გ~მოჴდა რა
მეტორაგ~ნ დ~თირა ცცრა დსმანი მჴედარი თათართა
თ~ა წარმავალი რ~ლ არრ ცცრა ბევრი და გ~ნ
აწერერ შფსენი რ~ტლირგ~ნ ათარირა მჴედრი
რა მთ~ვრრა კ~რვი ერთი და დრაწკანი ერთი ც~
ბევრირა მთ~ვრრა ცც~ორი ერთი და დრაწკ~ნი
ორი. და მიზდი ცცენირა თეთრი რამა დფირა ერ
თირა და ერრეთ გ~ნსწერა და წარვიდა რაბე
რშნეთრ და ბაფდადრ და ქ~ლგნ. ამან არფსნ
გ~ნაწერა რა იგი ძერ იქო ოთცრავე რაქენო
რა ღ~ა რ~ იქო კ~ცი ერე რიმ~რთლირ მოუმედი ც~
ცსცერთა და მონაზონთა და რაეკლერიოთა გ~ნ
წერებ~თა არა ღეაგდო რაზფავი არცა ქა
ლ~ნი ეგრეთვე ღეცთა და დავრეღთა ქ~ლირა
რძ~ლირა კ~ცნი რ~ფმრთოდ გ~ნყენილნი და მ~რ ჟ~ა ინება
ქანმ~ნ სლოდა გ~ნთავირსტლნა ამჴედრ~ბა
ეგვიპტერ ზ~ა და მოსწოდა მეტერა ქ~ითა რ
პითა მირითა და წარვიდა ბრშოლად რსლტ
ნირა და მიიწია ღსა მდინარედ და იწქო ოჴრ
ება ქ~ა ღსა მდინარერა და ღამრა და ვ~რ
ერმა რსლტანრა ეგჳპტირრა აფმჴედრდა წინა
1-28 სტრ., 290v
გ~ნწქობად თათართა და მოიწია მდინარერა
ზ~ა ევტრატრა ქ~ითა მჴედრებით მირით და
მოვიდერ თათ~რნი და გ~ნვლერ მდინ~რე რ~ არა
მოაცლებ~ლ იქო რსლტანი პირრა მდინარირ~რა
და წინა მიეგებნერ რსლტანი წინა გ~ნეწქო
და იუმნა ომი შლ~რი რადა იგი დ~თ მეტე და რპ
ანი მირნი წინა მბრშოლობდერ შლ~რდ მორ
წქდერ ორგნითვე და ივლტოდერ მეგჳპტელნი
ც~ ერი მ~რვლი მორწქდა რსლტნირა და ერრეთ
ქანმ~ნ დაიბანაკა მრავალ დფე პირრა ევ
ტრატირ~რა რადა იგი იცილა უ~ლუი მცირე მდინ~რე
რა ზ~ა ევტრატირ~რა შლ~რდ გ~ნმაგრებ~ლი
რ~ლ ერთ კერშო კლდე იქო და ერთ კერშო
მინდორირა ევტრატირა მირ და ვ~რ იცილა ქ
ანმ~ნ რიმაგრე უ~ლუირა სფონო იუმნა ბრ
შოლ~დ გ~რნა მოიგონა რ~უმე რ~კჳრველი რ~
ეტქოდა მირ უსჱღე დაწერებ~ლთა არა არრ
ფონირ შიება ბრშოლირა ქოტად უ~ლუირა
მნებავრ აფვმჴედრდეთ და გ~რე მოვიცვათ

უ~ლუი და ვ~რ შ~ფლთა ვიწქოთ ქივილი და
ქვირილი და ვ~რ ერმა ერე გ~ნკჳრდერ და აფმჴ
ედრდერ და ვ~რ შ~ფლთა იქივლერ და რაჲ მიწია
ჴმა ერე უ~ლუად იუმნა რ~უმე რ~კჳრველი გ~ნ
რუდა უ~ლუი ორად ნაცევ~რი წარიუცა კლდით
სრთ წქლირაკენ და მოირპო რ~ლი სრიცცვი
ერრეთ ჴ~ლთ იგდო და წარვიდა ღამად და ღსამ
დინარედ და მოეგებნერ ქ~ნი მკჳდრნი ღსამდინ~რი
რანი და ღამირანი რ~ვრენი სრიცრჳთა შფსნითა მ
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ოიწივნერ დარგანრ და მეტე დ~თ ტ~დ პ~ტივი ცემსლი
და მიწია ტტილირ:
aმათ ჟ~მთა ღ~ა მწსცარე იქ~ნერ წარყინებ~ლნი
მეტირ~ნი რ~ ძიგდამან არა ღვა ღვილი ამირთ~რ ი
ნება მეტემ~ნ მოქვანა ღვილიერებირა შ~ლით ა
ლთსნ ნ~თერ~ვით ორი მესფლედ აფმთუმელმ~ნ ს
კ~თს მიეცერ ქრმა წსლი არფარა ღეიწქნ
არნერ ა~დ გ~ნსტეორ და ვ~რ გ~მოჴდა მცირე
ჟ~მი მსცლად იფო ალთსნ შე და ღვა და ს
წოდერ რაც~ლი გ~ი რ~ლი აფიუსა და ღეიქვანა
ღვილად დედოტლმ~ნ ძიგი ცათსნ და ღ~დ მცირედირა მ
ისდგა და ღვა არსლი და სწოდა რ~ცელი თ
ამარ და აუა ღ~ა გ~ნიღორა რაქვარელი თჳრი
ალთსნ ნათერავით ორი რ~ლ უმნ~ლ კ~თლ იქო
და ღ~დ მცირედირა გარდაიცვალა დტ~ლი ძიგი ც
ათსნ და წარიქვანერ რამ~რცორა დტ~ლთარა
მცცეთარ დაკრშალერ მ~რ ჟ~ა წარვიდა მეტე დ~თ
სლო ქანრ წ~ე მსფანრ რ~ იგი აუ~ნდა რადგს
რად რაზამთროდ და წარმოავლინა რადგსრრა რაზატცსლორა და წარმოავლინა მეტე უა
რთლ~დ რ~ა მზა იქორ მეტე ლაღურად ეგჳპ
ტერა რ~ლ არრ მირრეთი და ღემოიარა უ~ქნა ავაგ
ათაბაგირა ივანე ათაბაგირ შირა რ~ მ~რ ჟ~ა
გარდაცვალებ~ლ იქო ავაგ და არა დაღთა ქრმა
წსლი ა~დ უ~ლი ერთი რაც~ლით ცსაღაუ და მი
ვიდა მეტე ბიძნირრ ტირილ~დ და იცილა ცოლი ა
ვაგირი კ~ცაბერირ შეთა რაჩირ ერირთ~ვთა ა
რსლი რ~ცელით გსანცა უმნსლ კ~თლი ეტრტ
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იალა და ღ~დ მცირედირა მიიქვანა იგი ცოლად და დედოტლ~დ
და წარმოიქვანა რამეტოდ. ც~ უალი იგი ავაგირი დას
ტევა მამსლრა თ~რრა ზ~ა და ღევედრა მანკა ბე
რდელრა რადსნრა რ~ლი იქო კ~ცი ბრშენი და გონი
ერი და კ~თლირ გ~ნმზრაცავი და წაეროვანი შ~ლი
თა ტ~დ მორკინალი შ~ლრი რყესლი რაყინო და
მოირარი ჴ~ლოანი რ~ლ წარდგა წ~ე თქ~ნი რცა ს
ლორ და ჴ~ლ პქრობილმ~ნ რუ~ა ვინათგ~ნ მოგცა
ფ~ნ შლევა ქ~თა კ~ცთა სმძობერ~დ გ~მოგაყინა
და აწ აუა არრ მჴედარ არი ათარი ვინცა მე
რკინებირ გინა მედგინებირ ანს ირარრა გ~ნვარრ
ევთ მზაჲ ვარ და არა ვინ იპოვა მრგ~ვრი
მორკინალი მირი და ვინცა იპოვა ქ~თა რშლო

ერე ღექრობლ იუმნა ქანა სლორაგ~ნ და იწქო
გ~ნდიდება და გონიერ~ბითა მირითა მეტემ~ნცა დ~თ
პ~ტივრცა და ღევედრა რ~ცლი ავაგირი რ~ გსა
ნცა მისდგა და ღვა ქრმა და სწოდერ დ~მტრი რ~ლი
ღ~დ დ~თირა მეტე იუმნა რ~ლი უსჱმორე რიტქ~ამ~ნ ცცად
ქორ ამირ გვანცარ დ~დოტლობა მშიმე სყნდა მერტს
მრერა ძიუსრრ რ~ მტერ იქ~ნერ ამირთ~რ გ~ნზრ~ც
ვითა რსმბატ ორბელირათა ღერმენილ იუმნა
ვ~დ ძიუსრ წარავლენრ კ~ცთა არფსნრ რიმდიდ
რე წ~ე ასწქორ ქანარ სლორ რიმდიდრე მ~ტირა
და ეგსლებირ გ~ნდგომა ც~ ვინათგ~ნ დ~თ მეტე
სმანკო იქო რ~ირათ~რ სმ~ნკორა ქ~ი წრწამნ წა
რავლინნა მრწრატლ წ~ე მდგომელნი და ბრშ~ნა
წ~ე მოქვ~ნება მირი და რაცლირა მირირა იავარ ქ
ოტად და ვ~რ აფარრ~ლერ მრ~ცსრთა მეტირათა
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და წარდგერ ძიუსრი წ~ე მეტირა ფამით რ~ მეტე ძდა
ირ~ნთა მცედველი და არა რიტქ~ა ქო მირ თ~ა ა~დ გ
ანსკითცავად ბრშანა ღთაგდებად მტკსარრა ც~ ვ~რ
გ~ნთენდა იცილერ ძიუსრი რიქერა ზ~ა გ~ნგდებსლი
წქლირაგ~ნ და გ~ნკჳრდერ ქ~ნი მცილველნი ანარდა
თრა რიკ~დილირა და არა ვინ იპოვა დამტლვ
ელი მირი რ~ არა ერვა ღვილი და ღეკრბერ ქ~ნი
გლაცაკნი და ობოლ უსრივნი და ევედრნერ
მეტერა რ~ა მიანიჩორ გვამი ძიუსრირი ამად რომე
მ~რვლი კ~თლი იუმნა მ~თ ზ~ა ირმინა დ~თ და მირცა
გვამი მირი და მრ~ვლითა გოდ~ბითა წარიფერ ე
კლერიარა წ~ა უალწ~ლირა ურირტიანრა რ~ლი ცსარა
ზმელთგ~ნ აფღენებ~ლ იქო და მსნ დატლერ დიდითა
პ~ტივითა რაცა ოდენ გლ~ცკთა შ~ლ ედვაჭ
x~ ღ~დ ამირა ნება ქანმ~ნ ამჴედრება რსლტანრა
ზ~ა მირრეთირ~რა და ღეკრიბნა ქ~ნი მთ~ვრნი და რპა
ნი მირნი და მოსწოდა მეტერა დ~თრ და რპარა მირრა
ეგჳპტედ ც~ ღეიწრებ~ლ იქო მეტე და რაბრშანებე
ლი მირი არფსნირ აფთსალვირგ~ნ და რა იგი გ~ნ
ეწერა რაცა გ~ნირქიდებოდერ ტტილირრ ანირრ თე
თრრა რ~მი თეთრი რაქენოდ დაიდებოდერ ამ~რ ზ~ა ცოძა
აზიზ ვინმე ნ~თერ~ვით და რძ~ლითა რპარრი გ~ნე
ყინა და დაეტევა ტტილირრ რ~ლი ეროდენ სწერ
ოდ მიიწია რ~ლ თს რამზარესლორა მეტირ~რა ცცვ~რი გ
ინა კრ~ვი ირქიდებოდირ მ~რ ზ~აცა ცარაძა წარს
ფიან რ~ლრა იგი ტაფმად სწოდდერ ამირ მ~რ ღეიწრ
ებსლი მეტე იგონებდა სკ~თს წარვიდე ეგჳპ
ტედ ანს თს გ~ნსდგე ქანარა და ვერარ დაჲმტ
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კიცებდა გარნა წარემართა ლაღურად მირრეთრ და ვ~რ
მოიწია უ~ქნად ძავაცეთირად დაამტკიცა გ~ნდ
გომა და მოსწოდა თ~ა გ~ნმზრაცთა მირთა და რუ~ა
სკ~თს ვირმე წნებავნ დასტევენ მამსლრა
და წარმოვედინ ყ~მ თ~ა სკ~თს არა წნებ~ვრ
წარვედინ მრ~ცსრ~ბად ქანირა მირრეთრ რ~ა დაც

სარ უ~ქნა მირი რ~ ნება კ~ცდ კ~ცდრა ზ~ა იქ~ნრ და
მე არფარა მნებავრ მონება თათართა მშ
ლავრებირათ~რ ცსძა ზიზირა რ~ი დაადგინა ყ~მ ზ~ა ა
რფსნ რ~ ვერ თ~ვრ ვიდებ ეროდენრა ღესრაცც
ებარა წარყინებ~ლნი ამირ რამეტორანი რ~ნი მე და
ამტკიცებდერ და რ~ნი მე არა გარნა ეგრეთცა დაჲ
მტკიცა გ~ნდგომილ~ბა და სმრ~ვლერნი წარვიდერ
ქანრ წ~ე ღანღარ შე ივანე და გრიგოლ რსრ
ამელი და კაცა ერირთ~ვი აც~ლ უ~ლუირა თ~ვნი და
პირნი უ~ქანირ~ნი წარვიდერ ქანარ წ~ე და სმრ
ავლერნი ერ კ~ცნი ვ~რ ცნაჲ მეტემ~ნ წარრლ
ვად გ~ნდგომად და მოსწოდა რარგირ ძაქელ
ციცირ ძვარელრა რ~ლ აუსნდა პ~ტივი რამცცირ
რპარალარობირა და ეზრაცა რა გ~ნსდგენ ქ
ანარ ერყდა რარგირ და წარმოიქვანა რამც
ცერ რაცლრა მირრა და ტ~დითა პ~ტივითა გ~ნსრვ
ენა სმეტერ წერირა მეტეთარა და აშლევდა
ქ~თა ციცე უ~ლუთა და უ~ქნათა მირთა გ~მორა
ზრდელ~დ მეტირა და ლ~ღურირა მირირათ~რ ც~ მეტემ~ნ
არა ინება და დაქო ზატცსლი იგი მცირე ე
რთგ~ლითა რ~ლნი დადგერ ერთგ~ლებარ მირრა
ზ~ა და ერრეთ იქოტებდერ რამცცერაჭ
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ც~ დ~ტლი გვანცა და შე მცირე მირი დასტევა რ~ცლრა ა
ვაგირრა ბიძნირრ ამარ ღ~ა მოვიდა ქანა სლო
გ~ნმარძვებ~ლი ბრშოლირაგ~ნ რსლტანირა მეგჳპ
ტელირა რ~ რშლო მ~თ და აოტნა რადა მსნ დამც
სდართა უ~რთველთა შლ~რი ბრშოლა ქვერ
ც~ ვ~რ მოიწია რაზატცსლორა რადგსრრა თ~რ
რა ილტაფრ და მირ რააუორა და მერმე წარვიდა რა
ზამთრორა ადგილრა რ~ლრა ქარაბაფობით მს
ფნობით სჴმობენ იკითცა რ~უმე დ~თირი და ცნა გ
ანდგომილ~ბა მირი მოსწოდა არფსნრ და ორარ
თა მთავართა და აყინა მჴედართ მთავრად და
მირცა მჴედარი და სბრშანა უართველთ რ~ნი
ერყდერ მ~რ რ~ა წარქვ~ნ არფსნ ოირდრა და მ
ივიდენ მეტერა ზ~ა რ~მცცერ და ბშოლა სქონ წ
არმოვიდა არფსნ მჴედრითა ოცი ათარითა ღ
ემოვლო განშა და რომცითი და მოიწია ტტილირრ
და მსნ მოერთსნერ ქ~ნი ერე ზემო ჴრენებ~ლნი
მთ~ვრნი რაუართველორნი და წარმოემ~რთნ
ერ რამცცერ ბრშოლა ქოტად მ~ტირა და ვ~ა ერმა
მორლვა არფსნირი და ქ~თა მთ~ვრთა უართ
ლირათა მოსწოდა ღავღ კლარძთა და ვინ
ცა დადგრომილ იქო ერთგ~ლებირა ზ~ა მირრა ღეკ
რიბნა მცირედნი კ~ცნი მჴედარი რვა ათარი და
აყინა მჴედართ მთ~ვრდ რარგირ ძაქ~ლი კ~ცი
მჴნე და ღემმართებელი და მრ~ვლ ძერ გ~მოც
დილი და რაცელონ უმნსლი წქობ~თა ღ~ა ტანი
თა აცოვანი ჴელოვ~ნად მბრშოლი ცცენრა ზ~ა მ
ჴნე მოირარი რაყინოდ ნადირთა სცთომლად
1-28 სტრ., 293v

მმსრრველი და მირა მინდობილ იქო მეტე ერ
თგსლებაცა დიდი აუსნდა მეტირა და წარავ
ლინა მიგებებად და წქობად არფსნირა და წ
არემ~რთნერ და დადგერ ჴევთა ც~ არფსნ ღე
მოვლო უ~რთლი და დადგა რსრამრ და წარმ
ოავლინნა წინა მბრშოლნი მივიდერ ტარირ კა
რრ და დადგა რამდინარორა მ~რ ზ~ა რ~ლარრ ბოლა
ც~ ასარა რარგირ ჴევთათ და წარავლინა
წინა მბრშოლნი კ~ცი რყესლი და გ~მოცდილი წ
ქობათა ღ~ა ათარ ცსთარი მჴედარი არა ს
წქოდერ მრ~ვლნი რაცელოანნი და ერრეთ შ
ლ~რდ ბრშოდერ მერცნი რ~ლ მცირედნიფა გ~ნერ
ერ და ღეიცსეწნერ რაზმრა ღ~ა არფსნირარა ღ~ნა
დარარ გორირრა და რდევნერ და მორწქჳდნერ პირ
ითა მაცვილირათა რ~ მჴედართ მთავარი რარგირ
და რპა მეტირა ვერფარა მოილოდინერ ამირთ~რ
რ~ლ თათართა რაზმი მაცლობ~ლად მდგომ~რე ი
ქო და ერრეთ შლ~ვითა რაყინოთა ღემოუცეს
ლნი მ~რვლთა რ~ცელოანთა თათართა თ~ვრა
მუონებელნი მოეგებნერ რარგირრ და ლაღუარ
თა ვ~რ იცილა რარგირ გ~ნმციარ~ლებ~ლ და
სვნებელ~დ დაცვა გ~ნიცარა გარნა მშიმედ ა
ფსყნდა რ~ ვერ მიერწრა ომრა რ~ იქო კ~ცი მ
შლე და ღემმართებელი კ~დ გ~ნწქობირა მერცთა
წარემართა არფსნრ ზ~ა გ~ლითა უსჱლი
თა ც~ არფსნ რპათა მირთა მოსწოდა და კ~დ
უართველრა რპარა ზ~ა მირლვარა მცილვ~ლი
ივლტოდა გარნა აქენებდერ უართველნი წა
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რყინებ~ლნი და არა სტევდერ რივლტოლ~დ
რ~ლთა სპირობდა თორელი კაცა და ეტქოდა
ვ~დ უართველნი მცირედნი ვართ ომირა მ~თი
რანი ყ~ნ ვბრშოდით თუ~ნ წილ და ერრეთ შ~ლით
თა არწმსნერ და დადგერ ადგილრა ზ~ა გ~ნაწქო მ
ჴედარნი ვ~რ დაეაცლნერ სრთიერთარ ზ~ა მიე
ტევნერ მერცნი გ~ნლაფებ~ლნი ც~ რარგირ ძაქელი
სპირველერ ქ~თარა მისჴდა რაზმრა და ს
მჴნერი მ~თი ყნდა ბაადსრი წოროლით~ჲ ცცენირ
აგ~ნ უ~ქნად დარცა და იუმნა შლ~რი ომი და მრა
ვ~ლნი მოირრვოდერ არფსნირ რპირაგ~ნ და რივლტო
ლად მიდრკერ პ~ლრავე მიძრარა რშლევდერ რპ
ანი მეტირ~ნი და ვ~რ არრ ყსჱსლება თათართა
ლტოლვა და გ~რე სკსნ უცევნა ანაზდა გა
რე სკსნ იუცერ მ~ღინ რ~ლ მოკლე უმნსლნი
რპანი მეტირ~ნი ივლტოდერ მრწრატლ ერრეთ გ
ანწირსლნი თათართა მოირრვოდერ ც~დვათა
ყ~ნთა რიმრ~ვლითა გ~ნწირნა ფ~ნ და მირცნა ჴ
ელთა წარმ~რთთარა ც~ სწქ~ლოდ წჴოცდერ
და მრ~ვლნი რაცელოანნი მორრნერ თათართა
რ~ლ მცირედნიფა შ~ლით გ~ნერნერ და რდევნერ
აცალდაბირ ჴიდამდე გინა სმეტერცა ც~ ზოგნი ტ
ქსედ წარქვანებ~ლ იუმნერ გსრკელელი მ
სრვან და რც~ანი მრ~ვლნი და ერრეთ ღეიუცა

არფსნ ქა~ნრ სლორ წ~ე გ~ნმარძ~ბლი ც~ რა
რგირ და მერცნი მივიდერ მეტერ წ~ე გ~ნმარძვებ~ლი
ც~ წ~ე აწქსერრ მექვირთათ~რ მტირალნი რ~ სმრ
ავლერნი მოერრნერ დაღთომილ იქ~ნერ მცირედნი
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და დაქო მეტემ~ნ ზამთარი ნაცევარი რამცცერ
და გარდვიდა ღავღეთრ და კლარძეთრ
და წარვიდა ნიგალირ ჴევრ და ვ~რ მოიწია
თსჱ მაირი და აფმორცენდა მდელო ქანმ~ნ იგივე
არფსნ დევნად და თსერა ივნირრა მოვიდა
რამცცერ ც~ მერცნი რ~ნი მე მიეგებნერ არფსნრ
და რ~ნი მე წარქვჱრ მეტერა და ერრეთ იწქ
ო ოჴრებად და ტქსენვად რამცცერა და მოადგა ცი
ცირ ძ~რრა და სწქო ბრშოლა შლ~რად რ~ არა
ზფსდითა მტკიცითა გ~ნრრსლებ~ლ იქო ციცერ მქო
ტნი შლ~რდ ბრშოდერ და მ~რვლი კ~ცი მოკლერ
და დიდად ავნებდერ გ~რეთ მქოტთა დფირით და
ფამით გ~ნვიდიან და ადგილ ადგილად მორ
წქჳდიან და ვ~რ იცილა რიმტკიცე ციცირ ძ~ირა რ~ლ
არრ ძ~ირ ციცე აიქარა და წარვიდა და წიგნიცა
მოსვიდა ქანირა მრწრატებელი წარრლვად ვ
ინათგ~ნ ქანი თსრანირა უ~ქნარა მქოტი ბრშ
ოლად მორრ~ლრა ცორარანრ და ერრეთ იჴრნა
ფ~ნ ჩირთა ამათგ~ნ უ~ქნა რამცცირა რ~ლ ოც დფე
შ~ლით იქო არფსნ რამცცერ ც~ მეტე დ~თ კ~დ
მოვიდა ღავღეთრ და რამცცერ და ვ~რ იცილა რ
ამცცე მოოჴრებსლი მოსწოდა თ~ა მზრაც~ვ
თა მირთა და წკითცა თს რა ქონ რ~ ომი თ
ათართა აფარ ეგებოდა მ~ღინ რარგირ ძა
ქელ ციცირ ძვ~რელმ~ნ მოაჴრენა ვ~დ რამცცე
მცირე არრ და არა კ~თლი რადგომი მეტეთა
აწ გ~ნგაზრაცებ რ~ა წარცვიდე ლიცთ იმერით
რსრსდანირ შირა დ~თირ თ~ა რ~ რწორ~დ ორთ~ვე
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არრ რამეტო იგი და ერეცა და მე დავრდებ თ~ვ
რა ყ~ა რაუონელრა ქ~ა და ლაღუარრა ყ~ა ღ~ნ
თჳრ ვ~რ გენებორ იჴმარე და სკ~თს კთ~ლდ
გირტსმრორ დ~თ კ~თლ და სკ~თს არა აწა
რიმდიდრე ყ~ი მზა არრ თუ~ნთ~რ და ნსცა ღ~ნ რწქ
ალობ რაჩსრჩლერა ღ~ნრა და ვეზრაცნეთ
თ~ვდთა იმერთა და გ~ნვრცეთ რაჩსრჩლე და
ყ~ნ კერშო დავიქენოთ რთნდა ქ~თა გ~ნზრაცვა
ერე და წარავლინერ მ~ციუ~ლი წ~ე რსრსდანირ
შირა რ~ა ღეიწქნარორ თათართაგ~ნ მირიდებ~ლი
ც~ მ~ნ აფსთუსა და წარვიდერ და მივიდერ უსთ
ათირ რადა იგი წინაჲ მიეგება რსრსდანირ შე
და კ~თლდ ირტსმრა და დაქვერ წელიწადი ერთი
გარნა კ~თლდ თს ირტსმრებდა რსრსდანირ
შე ეგრეცა კ~თლდვე ლაღარ შერა დ~თრ ა~დ ვ~ა
სცცო ვიდოდა მ~თ თ~ა მ~ღინ ეზრაცნერ კაცაბერირ
შერა რაჩირ ერირთ~ვრ კაცაბერრა უსაბსლ
ირ შეთა ტარაძანიანთა რარგირრ რ~ა ლაღარ შე

დ~თ ქონ მეტედ რ~ნი ერყდერცა და იუმნა გ~ნდგომი
ლება ლიცთ იმერით და რ~ნი მე წარმოსდგერ
ლაღარ შერა და ეგრეთვე დადიანი ბაედანი ძონღ
ერირ შე დადგა და ერთგსლებარა ზ~ა რსრს
დანირ შირ~რა რ~ იქო ერე ბედნი კ~ცი წარმატებ~ლი
ქ~ითა ზნითა სცჳ სმეტერ ქ~თა კ~ცთა რრსლი
გონიერებითა ამან დასწქო ოდიღი რ~ლ მპარა
ვი და შვირირ მოუმედი არა იპოვებოდა და რს
ანნი განიქვნნერ ორად გარნა არარ ავნებ
დერ სრთიერთარ ორნივე დ~თ და დ~თ დაფაცათს
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ლაღუართა ზ~ა ერრეთ იქო აღლილობა და
ღტოთნი მრ~ვლნი იმერით მ~ღინ არფარა იქო
ფონე დაჲმტკიცერ რ~ა გ~ნქონ რამეტო და რაჩს
რჩლე ორად და აყინნერ თავადნი რამეტორანი
და გ~ნქვერ ორად ტტილირი ორად უსთათირი
ორად და თ~ვდნი და ერირთ~ვნი სრთიერთ ღეა
რწორერ ნიკოტრით დარსბანდამდე და გ~ნქვერ
რამეტო და რაჩსრჩლენი გარნა ცსამლირა უს
აბრა რ~ლი იდვა მცირე გ~მოიფერ და გაიქვერ
და სტრორი უსაბრავე დასტევერ ც~ ძაჩჳ
იგი რაც~ლ დებსლი რ~ლმარსრი და თ~ლი იგი პ~ტივ
ცემსლი გსრდემლი და მ~რგალიტი იგი დიდი რ~ი
რა რწორი არა ვირ რადა სცილავრ ერე რამი
რსრსდანირ შერა დ~თრჭ
dა აუა იუმნა განქოტა რამეტორა და მ~რითგ~ნ
ღეიუმნა ორ რამეტოდ მ~ღინ სმეტო იქო ამირ რა
უართველო რამეტო და დაიღალა ლაღუ~რი
მრ~ცსრ~ბა თათ~რთა ინება კ~დ ქანმ~ნ ზავი მეტ
ირა მოსწოდა არფსნრ რ~ა წარავლინორ
მ~ციუ~ლი მეტერ წ~ე ზავირ ქოტად და ტიცთაჲ და
სმტკიცებდა სნებლობირათაჲ რ~ დედ~ტლი გსანცა
ავაგირ ცოლ ქოტილი და შე თ~რი ქრმა მცირე
დარყერ ჴ~ლთა სლორ რ~ლ ტქსჱდ წარირცნერ
სრდორ ვ~რ ეგ~ლებოდა ბოროტირ ქოტა ქრ
მირა ნოინირ ვირმე ცოლმ~ნ აფიქვანა და ღვილ
ად მიიქვანა რ~ იქო სღვილოდ ც~ თუმსლ~რრ ე
რეცა ვ~დ მიუსა რ~ლ ქრმა დიმიტრი წიაფთა მე
ქ~რესლ~დ რ~ღო გ~ნეფო დედაკ~ცრა და მსცლ~დ იფო
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და ღვა ქრმა წსლი და ამირ შ~ლით კ~თლრა
სქოტდა ნოინირ ცოლი გსანცარ და ქრმარა რ~ა
მან წარავლინორ კ~ცი წ~ე მეტირა ზავირა ქოტად
და წარმოავლინერ მ~ციუ~ლი ზავირათ~რ და არა
მირცნა რამეტო მირი ქ~ი და კ~დ ეგორ პ~ლრავე პ
ატივრა დედ~ტლობირ~რაჲ რა მოვიდერ მეტირ წ~ე მ~ც
იუ~ლნი ქა~ნირნი და ასწქერ ერრეთ მისმცნო მეტემ~ნ
ვითა ცოძა აზიზ იუმნა მიზეზი ყ~ირა წარმორლვ
ირა და რამეტორა დატევებირა სკ~თს წნებ~ვრ
ქანარა ღეწქნარება ყ~ი პირმღორა შერა ყ~ა გ~ირ
წარმოვავლენ წ~ე მ~თრა და სბოშორ რამეტო ყ~ი და დ~ტ~ლი

გსანცა და შე ყ~ი დიმიტრი წარმოავლინორ ყ
ემდა და ცოძა აზიზ მომცერ რ~ა რიკ~დილითა მითა
ღსრი ვიგო ნაუმართა მირთა რ~ნი ქვნა ყ~მ ზ~ა
ვ~რ მიიწივნერ ქანარ წ~ე რთნდა რიტქ~ა მეტირა
და ითცოვერ შე მირი გ~ი და დასმტკიცერ ტიცი
თა მ~რ ღერსმითა ოურორა რატიცრირათა რ~ა ს
ვნებელ~დ დაიცვარ შე მეტირა და მირცერ რამეტო მ
ირი სკ~თს დ~თ მეტემ~ნ იცილორ ქან სლო რ~ლრა
ეძნიობითცა სწოდერ ცოძა აზიზცა მირცერ ჴ~ლ
თა მეტირ~თა ენებორ მოკლარ და თს ენებორ გ~ნს
ტეორ ამარ ღსა ღემოიქვანა ენსუ არუოანი კ
აცი მართალი და პ~ტიორ~ნი რძ~ლითა უ~რ ძ~ირათა
თ~ქნირ მცემელი და მან სთავრ მდება ქანრ რ~ა ა
რა ევნორ დ~თრ და შერა მირრა გ~ირ თვით მივი
და ენსუ დ~თრ წ~ე ღეწტიცა და წარიქვანა შე
მირი გ~ი ღევიდერ ტტილირირ და მსნ მოეგებნერ ქ~ნი
მთ~ვრნი და ერირ თ~ვნი რაუართველორანი და ღა
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დინი ვინმე ნ~თერ~ვით რომეცი რ~ირა ღევედრაჲ
ტტილირი და თჳთ მეტობაცა არფსნ მოიფო
შფსჱნი სრიცცჳ გ~ირ წ~ე და დაქვერ მცირედი ჟ~მი
უ~ლურ რამე წარვიდერ ფ~ძნრ წ~ე და მიიწივნერ
სრდორა პ~ლდ მოსვლინა აფეძნირ ცოლრა
ტ~ფნსზ ცათსნრ რ~ იქო იგი მ~ფლირა ჴ~ლ მწიტირა
კორტანტინე პოლირა არსლი რძ~ლითა უ~ეა
ნე და მ~რთლ მ~დიდებელი ამირთ~რ პ~ტივრა სქოტდა
ტონასზ ცათსნი ენსუ არუსნრ რ~ი იგ~ცა
უ~ეანე იქო ვ~რ იცილა ქრმა იგი ღეიქსარა რიკ~თი
რა მირირათ~რ და თჳთცა უმნსლ კ~თლ იქო
და მერმე წარიქვანერ ქანარ წ~ე და მანცა კ~თ
ლდ ღეიწქნარა და პ~ტივი დიდი სქო და ერრეთ
პ~ტივ ცემ~ლმ~ნ დაქო წელიწადი ერთი რ~ლრა მ
იანიჩა რამეტო მირი ქანმ~ნ და წარმო~ვლინა მ~ცი
ული რ~ა მივიდერ მეტე დ~თრ ეძნრ წ~ე ც~ მეტე
მიზეზობდა ცოძა აზიზირ არმიცემარა სკ~თს
არა მომცეთ მორიკსდიდ არ მოვალ სრდორა
ამირ მცნებელი ქანი რიტქჳთა არფსნირათა გ~ნ
წქრა რ~ მშიმედ აფსყნდებოდა რიკ~დილი ცოძა ა
ზიზირი ამირთ~რ ეტქოდა ქა~ნირ ვ~დ მეტე არფა
მოვ~ლრ მრ~ცსრებად ღ~ნდა ა~დ კ~დ ტქსჱლით გ
აღსღ~ვებრ აწ ამარ გ~ნგაზრაცებ წარრწქმიდო
შე მეტირა და წარმგზ~ვნე მე ლ~ღურად მეტერა ზ~ა
და ღეკრსლრა მოვიქვ~ნ წ~ე თუ~ნრა ქანმ~ნ დაიძერა
და გ~ნაყინნა კ~ცნი რ~ა წარრწქმიდონ შე მეტირა
ქ~ნი რ~ნი წარმოევლინნერ მეტერა შირა მირირა თ~ა
ცნა ერე ენსუ არუსნ აფდგა და მრწრ~ტლ
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მივიდა ტსნფსზ ცათსნრ წ~ე და ასწქა რ
იტქ~ა ერე ც~ იგი მრწრატლ მივიდა ქანრ წ~ე
და ენსუ არუსნ და მოაჴრენა დიდო მ~ფლო
ქანო რარა სრამართლობირა იგი ბრშანება
განგიყენია რიკ~დილი მეტირ შირათ~რ და მრ~ცსრთა

მირთა არა სწქია ღ~ნ რ~ლ წ~წქლთა რ~ლთა ე
ზრაცებოდა ფ~ი ბრწქინვ~ლეთა და რაყინოთა
გსართაგ~ნ ღთამომ~ვლთა და კ~დ იცილე რ~ლ
ტიცითა მოიქვანე იგი და მე და ენსუ არუსნ რი
კ~დილრა აფვირყევთ და აწა თ~ვნი ყ~ნნი იქ~ნენ
მეტირ შირათ~რ და ერეცა სწქოდე რ~ლ შმა ღ~ნი
დიდირა ქაინირაგ~ნ ბათორ ღვილი მრ~ვლრა მ~ციუ~ლ
რა სგზ~ვნირ და დიდთა ნიჩთა აშლევრ რ~ა მირ
ცერ გზა რალირა და დარავლეთირა რ~ ორ
ივე ჴ~ლთა ღ~ა მირთა არრ და ამ~რცა გ~ნგაზრაც
ებ ერთირა ბერირა რპარრირა ვაჩრირათ~რ რად
დიდრა ჴ~ლმწიტირა გაშებ ღ~ნთა მტ~რთა ზ~ა რ~
ბათორ სლორი და მეტე ღეიერთნერ დიდნი ღტოთნი აფდგებიან ვ~ა ერმა ლორ გ~ნკჳრდა
მრწრატლ მოიქვა
ნა გ~ი ღეიქვანა და პ~ტივი სქო და ღემორა ღე
რამორლითა ბრწქინვალითა და მორცერ ტსნფსზ
ცათსნრ და ენსუ არუსნრ და რუ~ა აწა
შე მეტირა ყ~მგ~ნ მტკიცე ტიცითა არ~რ ვავნებ დ~თ
თჳნიერ პ~ტივირა და ღ~ნ წარვედ ენსუ და ო
რნივე ღვილნი და შენი მეტირ~ნი გ~ი დ~ტრი და დტ~ლი
გსანცა ვ~ა ტსნფსზ ცათსნრ და ღ~ნ გნებ~ვრ
ეგრეთ ქ~ვთ და მოიქვანა დვ~თ ვ~ა ერმა გ~ნი
ცარერ და თ~ქნირცერ და მოაცრენერ თ~ვნი ყ~ნნი ი
ქვნენ ნაცვლად სკ~თს მოგსცე ცოძა აზიზ და
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არ მოვიქვანოთ დ~თ სკ~თს არ მოგსცემ
ცოძა აზიზრ არ მოვა დაფათს მშიმედ ა
ფსყნდა არფსნრ მორცერ ცოძა აზიზ და
წარმოიქვანა ენსუ და მოსწერა წიგნი
ტიცირა ტონფსზ ცათსნ მეტერა არა ევნორ
ქაენირგ~ნ სკ~თს მოვიდერ სრდორა პ~ტივითა
დიდითა პ~ტივრცერ და რამეტო დასკლებელად მირცერ
და წარმოვიდა ენსუ არუსნ და მოვიდა ტბ
ილირირ და ორნი შენი მეტირ~ნი და წარმოსვლი
ნა მ~ციუ~ლი მეტერა და ასწქა ქ~ლი და წარმო
ვიდა მეტე და მოვიდა უსჱღცთირ ბოლორა და რსრა
მრ ღსა დადგა და მოსწოდა ენსუ არუსნრ
და მოვიდა და მოსრცნა ღვილნი ორნივე და მო
ართსა წიგნი ტიცირა და მოწგსარა ცოძა
აზიზ ვ~ა იცილა მეტემ~ნ ბრშანა თ~ვირა მირირა
მოკსჱთა და მოწკსჱთერ და წარგზვნერ
თ~ვი ტტილირრ და აფმართერ შელი და მოწკიდ
ერ თ~ვი ცოძა აზიზირი და ერრეთ წარწქვა მ
ეტე სრდორ ენსურ და მოეგებნერ ქ~ნი რამე
ტორა მირირ~ნი და წარემ~რთნერ სრდორ ც~ თ~ა წა
რწქვა მეტერა რარგირ ციცირ ძვ~რელი ძაქელი დი
დად ნამრაცსრი რ~ნ უმნა ერეცა რ~თნ~ბა რ~ ტტილირ
ქოტარა მეტირ~რა მოვიდა ელყი ქანირი ვ~დ მეტერ
მოვინდობ ც~ პაპა რარგირრ არა მივინდობ და ს
ყნდა ბრშანება ერე რარგირრ და ეტქოდა მეტე გ
არე სკსნ უცევად ც~ იგი არა ერყდა და ე
ტქოდა ნს იქოტინ უმნად ერე ყ~მ მ~რ რ~ა მე ღე
ვიუცე ღ~ა სკ~თს ც~დვათა ყ~მთაგ~ნ გევნორ
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რამე თათართაგ~ნ ქ~ნი კ~ცნი იტქჳ~ნ გ~ნზრაცვითა
რარგირირითა გ~ნსდგა მეტე თათართა აწ იგი
წარვიდა ღ~ა და მეტე წარავლინა მოკლვად
ქანრ წ~ე ნს ქორ ერე ფ~ნ რ~ ამით წარჴდებირ გს
არი ყ~ი ა~დ მოთსმკლან ნაცვლად თუ~ნდა ვიქო და
თს დავრყე თუ~ნ თ~ა დავრყე დაიმადლა ერე მეტემ~ნ
ეზომ უობსლიანი თემი ერთი რამცცერ და რა
ქდარი ტბეთირა ღავღეთრ რიგლითა რამამსლოდ
მ~სბოშა და წარემართნერ სრდორა და მივიდერ
ქანრ ქოტად მ~თ თ~რ და მცირედთა დფეთა მოსწ
ოდა ქაენმ~ნ ცილვად მეტირა და მთ~ვრთა და ი
კითცვიდა რ~ირა მიზეზირათ~რ გ~ნდგა მეტე და ქ~ნი წგ
ონებდერ მეტირა და წარყინებ~ლთა მირთა რიკ~დილრა
და ევედრებოდერ ფ~ა და ქ~დ წ~ა მეტეცთარა და ვ
ედრ~ბირა ფ~ირ მღ~ბლრა რ~ირა მინდობილ იქ~ნერ და
ღევიდერ ქაინრ წ~ე. ც~ მან მორცა თჳრითა ჴ~ლითა
ფჳნო რ~ ერე იქო წერი ქანათა თარითა დიდითა
ოურორათა და ვ~რ ძდა მეტე მსჴლ მოქრილი
და მირ თ~ა ქ~ნი მთ~ვრნი წკითცა ქანმ~ნ ვ~დ რად
წუმენ გ~ნდგომა ყ~ი და ბრშანებარა ყ~ა რად ს
რყ ეუმენ გ~ნდგომა ყ~ი და ბრშანებარა და არფ
სნრ ღემოები არა დიდნი კ~თლნი ვუმენ ღ~ნ ზ~ა
დაკარგსლი და რიკ~დილად გ~ნწირ~ლი გსჱლთაგ~ნ
აფმოგიქვანე ძსრფმსლით და მეტედ დაგა
დგინე მ~ღინ ვ~რ არფარა აუსნდა პარსცი მიგე
ბად მეტერა მოიცედნა სკანით კერშო რარგირ ძა
ქელირა ვით~რმცა იგი უმნსლ იქო მიზეზი არფ
სნირ ღემობმირა და თათართ მორრვირა და იცილა
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ბარდფვინვირა ლომირა მრგ~ვრად მეტემ~ნ მ~რ ზ~ა
მისტევა რ~უმე იგი არა ღეღინდა არა ღეღინდა
ა~დ სღიღად აფდგა და წარრდგა ქაინრ წ~ე გ
ანმწირველი თ~ვირა თ~რირა მეტირათ~რ რ~ა იგი
მოიკლარ მეტირა წილ და მსჴლ მოქრილი ე
ტქოდა მე ვ~რ დიდო ქაინო რ~ი ღემოვები ფსნა
აფარ ც~ მან წკითცა პაპა რარგირ ღ~ნ ც~რ რ~ პ
აპა რარგირრ სწოდდერ თათარნი და მან წუ~ა
იგი ვარ რუ~ა რარათ~რ გ~ნაქენე მეტე ყ~მგან
და არფსნრ ღემოები ც~ რარგირ არა მეცნიერ
იქო ენარა მ~თრა წარმოაქენერ რადსნი თარგ
მანად რ~ი ტ~დ სქვარდა სლორ და დიდად პა
ტივ ეცა რ~ იქო კ~ცი იგი გონიერი და ენა კ~თ
ლი რიტქ~თა მარძსე ღ~ა ქაინრ წ~ე მეტქსელებ
და მ~ღინ რარგირ მისგო დიდო ქაინო არა იქო
რცვ~ა მიზეზი რ~ მ~ნ მიიფო მეტობა დ~თირი უ~ლუი
და რ~ტლი მან დაიჩირნა ეკლერიანი და ციცენი
ქ~ნი დაარფვივნა ბედნიერო ქაინო არფარა
ვინ გაგაგონებდა სრამართლობ~რა ამარ ღეკრაჲ
კარი თუ~ნი ურთამითა ამირ მიზეზირათ~რ მე წარვ
იქვანე მეტე რ~ა ბედნიერმ~ნ ქაინმ~ნ გაიგონორ
და იკითცორ რ~უმე ერე ვ~ა აწ კითცვარა ფირრ

მქო ერეცა სწქოდი ქაინო რ~ლ რპარრნი შსჱ
ლითგ~ნ მტერნი არ~ნ ყ~ნ უ~რთველთანი ამირთ~რ
არფსნრ თ~ა ვქ~ვ ბრშოლა და ომი რაუმე და
სრამართლობა მეტირ მ~რთ ცოძა აზირირგნ აწ
ქაინო მეტე სბრ~ლო არრ მე ვარ რ~ნ გ~ნვაქე
ნე მეტე კარირაგ~ნ თუ~ნირა და გ~ნმრ~ვლდა რიტქ~ა
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მ~თ ღ~რ და მრ~ვლ გვარად სბნობა არა არრ
ჟ~მი თუმათ და წერად და მეტეცა მრ~ვლრა რარმე იტ
ქოდა და ენსუ არუსნდა დიდი იგი ნოინი რცედ
ღსა და რადსნი კ~თლდ თარგმნიდა წკაზმე
ვდა თუმსლთა მეტირათა რ~ მეტე ენა მშიმე ი
ქო მცირედ მანკაბერდელი რადსნი კ~თლ მეტქჳ
ლებდა და ქ~ნი მოელოდერ ბორ~ტირ ქოტარა მ
ეტირათ~რ და რიკ~დილრა რარგირირა მ~ღინ მოსვ
ლინა ფ~ნ წქ~ლობა მორ~ვთა მირთა და აწცა ვ~ა
მარდირ წტარავრ და ვ~რ რიტქ~არა სგებდერ
ქაინი და მეტე სრთიერთ~რ მოვიდა კ~ცი დარს
ბანდით გზირ მ~ციულთა ქანირთა რ~ლთა ქ~ა უ
სთობით სწოდდერ რ~ არფარა გ~ნრრსლებ~ლ
იქო რიტქ~ა ღევიდა ქანირ კ~ცი იგი სრდორა ქა
ინრ წ~ე და მოაცრენა არა არრ ჟ~ი მეტქსჱლებ~ჲდ
რ~ ღეიშრა სლსრი დიდი დიდირა ქაინირ ბათორი
ღვილი მირი ქაინი დიდი ბერუაი მოვალრ გზა
რა დარსბანდირ~რა სმრ~ვლითა დიდად დიდითა ლ
აღურითა და ვ~რ და ეაცლნერ ორნივე რპანი
სრთიერთარ მ~ღინ ევედრა მეტე ქაინრ[....]
[....] რ~ა წინა მბრშოლად აყინორ მეტე და რპა
მირი და წერადცა არრ უართველთა წინა მბ
რშოლობა ირმინა სლო და აყინა წინა მბრშ
ოლ~დ მეტე მ~ცლობ~ლად მირრა დგომად. ც~ რარგ
ირ ძაქელი თსით წინა დაიქენა და გ~ნაყინა
მარძ~ნე და მარცცენე და მწქობელმ~ნ რაზმთამ~ნ
მომართერ ც~ იუმნა ერეცა რ~ლ რაზმთა ღ~ა
გაცლტა ღველი რადა იგი რარგირ ძაქელმან ა
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ბძარ ცმსლმ~ნ მოკლა მცირედ წარვლერ
და მელი მოკლა იგიცა რარგირ ირრითა და წა
იარერ და კსრდგელი მოკლა და ამარ რამრავე
ცედვიდა სლო ქაინი და დიდად აუო რარგირ და
კ~თლად სთუმიდა სთუმიდა მრ~ვლრა მ~ღინ დაეა
ცლნერ რპანი ორნივე სრთიერთარ და გ~მოყ
ნდა კ~ცი ერთი რ~ცელოანი მ~თ ღ~რ რ~ლი წარმოე
ვლინა დიდრა ქაინრ ბერუარ რ~ ქაინი არა წარ
მორრ~ლ იქო ერე მოეაცლა მეტერა დ~თრ რ~ირა
თ~რ დიდად ღეწსცნერ რპანი მეტირ~ნი რ~ იქო კ~ცი ე
რე დიდი და მაგრად და სცთომლად მოირარი. ც~
მეტემ~ნ აფმოიფო მღვილდი და წკრა ცცენრა მი
რრა მკერდრა და დაარო და გ~ლრა გ~ნვლო ც~ უარ
თველთა გ~ნმციარსლებ~ლთა აფიზაცნერ და მიე
ტევნერ იუმნა შლ~რი და ტიცცელი ომი ველ
რა ზ~ა ღაბარანირრა შლ~რად ბრშოდა მეტე და რ

პანი მირნი რადა იგი რარგირ ძაქელმ~ნ რაცელო
ანი ომი ქო წ~ე სლორა რ~ლ გ~ნკჳრდა და გ~ნ
გრშელდა ქ~ლგნ ომი და მორწქდა ორგნითვე
სრიცცჳ ივლტოდა რპა ბერუარი და დევნა სქვ
ერ შლ~რდ ც~ იუმნა ერეცა დევნარა მ~რ ლაღუ
ართარა დაღთა ქაინი სლო ოთცითა ოდენ
კ~ცითა მცირერა რარმე ბორცსრა ზ~ა და ვ~რ ი
ცილერ ლტოლვილთა ღვიდნი რყესლნი კ~ცნი ზ~ა
მოეტევნერ ქაინრა იცილა ერე მიმავალმან
რამითა კ~ცითა რარგირ ღვილი ღევედრა ღვიდთაჲ
მ~თ კ~ცთა და რამითა კ~ცითა ღეება და ოთცნივე
დაჴოცნერ რარგირ და აზნასრთა მირთა და რ~მნი
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იგი ივლტოდერ მ~ღინ იცილა თ~ლითა მირითა რიმჴნე
რარგირირი და ქმათა მირთა გ~ნიცარა და დევ
ნა სქო კ~დცა რპარა ბერუარრა დარსბანდირ
კარამდირ და გ~ნვლერ დარსბანდიცა და რამრა
დფერა რც~არა დევნა სქვერ ერრეთ გამარძ
ვებ~ლნი და რ~ცელოანნი მოვიდერ რადგსრრა მ~თ
რა ბარდავრ ც~ მეტერა დ~თრ და რპათა მირთა
ტ~დითა პ~ტივითა პ~ტივრცა და მ~რვლი ნიჩი მია
ნიჩა ერე ეზომ რ~ლ რარგირ ძაქელრა კარნს
უ~ლუი და მიმდგომი მირი უ~ქნა სბოშა იერალაქი
თა მ~ღინ ღეიღსრვერ რცვათა ვიეთმე მტერთა
და მოაჴრენერ მეტერა აწ მეტობაცა რარგირრ
მიეც ვ~დ ქაინმ~ნ ეზომ გ~ნადიდა არფარა იუ
მნებირ მორყილი მეტობირა თუ~ნირა მ~ღინ დაიძერა
მეტემ~ნ რ~ იქო სმანკო და მალე მორწმსნე
რიტქ~ათა კ~თლთა და ბოროტთა ორთ~ვე და
წარვიდა ფამით ელგონ ნოინირ წ~ე და მოაჴრე
ნა სკ~თს ქაინი რარგირრ კარნს უალაურ მი
რცემრ მეტობაცა მირცერ გ~ნკჳრდა ელგონ ნოინი
და რუ~ა ქაინმ~ნ ღენირ მოდგომირათ~რ მირცა და თს
ღ~ნ გიმშიმრ არფარა მირცემრ თუ~ნ უართველნი
არარ კ~თლრ სქოტთ მჴნედ მბრშოლთა წქ
ობათა ღ~ა არა სწქია ქანი რარგირ დაარ
ყინა მტ~რთაგ~ნ შლ~რი და რაცელოანი ომი ქო წ
არვიდა ნოინი რა მოაჴრენა ქანრ ქ~ლი იგი თუმ
სლი და არფარა მორცერ კარნს უალაუნი ცნა
ერე რარგირ და ღეიუმნა გლაცაკობით და უსჱ და
მცედვარად პატრონირაგ~ნ ც~ მირ ზამთარრ დაი
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მჩირა მეტე ბარდავრ თ~ვირა თ~რირა თ~ა და რ
არგირ წარვიდა გ~ლ კლებ~ლი რამცცერ მ~რ ჟ~ა
გ~დგა სლო ქანარ ღ~ნღ~რ შე ზაუარია ამირ
რპარალარი კ~ცი ქ~ითა რათნ~ბითა ღემკსლი და
რაყინო და ივლტოდა უსთათირრ ნარინ დ~თირ~რა
რ~ ბერუარ ლაღუართა გ~მორ~ლვა მ~რ მიაჩამერ. ც~
მეტემ~ნ დ~თ კ~თლდ ღეიწქნარა დაქო მცირე ჟ~ი
მერმე ტიცით მოიქვანა ქანმ~ნ გარნა ამო ე
გრეთ მღჳდად გ~ლი სლორი და მოკლა ზაუა
რია ამირ რპარალარი კ~ცი პ~ტიორ~ნი და რ~ცელ

ოანი და ცნა დიდმ~ნ ღანღა მ~მმ~ნ მირმ~ნ მწსცარ
ებითა ღეწსცებ~ლი იგიცა აფრრ~ლდა ც~ გსა
ნცა დედოტ~ლი ავაგირ ცოლ ქოტილი მოკლსლ
იუმნა თათართა ღ~ა მქოტი რ~ლრა იტქჳნ ვითა
არსლირა მირრა ცსაღაგირ რ~ი იქო ცოლი რე
ვი ტარდავირა ცოძა ღამღადინირა მირითა გ~ნზ
რაცვითა მოიკლაო ვ~რ სცოლო იქო მეტე ი
უორწინა ცოლი რ~ცელით ერსუნ დიდირა ჩო
რთმაფო ნოინირაჲ და დიდირა რირმა ნოინირა
წარვიდა ტტილირრ და უმნა უორწილი პ~ტიო
რანი ამ~თ ჟ~მთა გარდამოვიდერ ბერულარ
ქაინირგ~ნ ლტოლვილნი დედაკ~ცი რ~კჳრვ
ელი რ~ცელით ლიმაყავ და მან მოიტანნა ღ
ვილნი მცირ~ნი ნათერ~ვით აცრარტა კაიანნი
პირმღო ტარეძნ და სმრწამერი ბაქათარ
და რცვანი თ~ვდნი მრ~ვლნი გამოვლერ კარი
დარსბანდირა და მოვიდერ მეტერ წ~ე ც~ მან პა
ტივითა ირტსმრნა და წარავლინნა ქაინრ ს
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ლორ წ~ე და ქაინმ~ნ ღეიწქნარნა ტ~დ და სბოშა
ცარაძა და მოლაღურედ და თ~ა მბრშოლელად
გ~ნაყინნა და ერრეთ მეტერ წარმოავლინნა ც~ მ
ეტემ~ნ დარცნა რ~ნი მე უ~ლურა დმანირრა და
რც~ანი ჟინვანრ და ვ~რ მოიწია რთსჱლი წა
რვიდა ქაინ უ~ქნად ღარვაღარა რაზფვართა რა
უართველორათა ადგილრა რ~ლრა სწოდიან
ყაფანსრსრი ერე იგი არრ თეთრი წქ~ლი და ღეკ
რერ ფობითა წქ~ლირ პირი რ~ლრა რიბად სწოდერ
რ~ წგონებდა გამორლვარა ბერულა ქანირრა
და ამათ ჟ~მთაგ~ნ იწქერ რიბარა ზ~ა დგომად თა
თართა და უართველთა რთსლითგ~ნ გაზა
ტცსლამდე და გაზატცსლ წარვიდიან რაზა
ტცსლოთა რადგსრთა ც~ იუმნა ერეცა რ~ლ
ქანთაჲ ღვილნი ზემო ჴრენებ~ლნი სლორ თ~ა
წარგზავნილნი ცსთარქსლი და ბალალი და
იპქრნა ქაინმ~ნ სლო და მოკლნა რამნივე და
დაიპქრა უ~ქნა მ~თი და ქ~ი რიმდიდრე მ~თი და ცნ
ერ რიკ~დილი პატრონთა მ~თთა რაბერშნეთრ მ
დგომთა დედა წსლითა რ~ლთა თ~ვდი იქო
ალთემსრ ვინმე კ~ცი რ~ცელოანი აიქარა ბა
რგითა და დედა წსლითა და ივლტოდა და მო
მართა რამცცირ კერშო ცნერ თათართა სლ
ოქანირთა რილტოლა ალათემსრირი დევნა ს
ქვერ და მოეწივნერ და იგ~ნი დაბრსნდერ და ღეებნერ
და მ~რვლი კ~ცი მოკლერ სლორ ლაღურირა და არა
გ~ნგრშელდერ რიტქ~ა ვ~ე კოლირ მთათა მორლვ
ადმდე ათორმეტძერ მოეწივნერ და ათორმეტძერ
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ღეებნერ და ათორმეტძერვე ალათემსრ მოერია
და გააუცივნა და ერრეთ მოიწივნერ უსჱნა ა
რტანრ რ~ტლრა რ~ლრა წუსიან გლინვი და მსნ
დაცსდა მსრვან გსრკელელი მაცსნძაგირ

შე წინა ღეემთცვია ნადირობარ მიმ~ვლი რ~ლი ღე
იპქრერ თათართა და კნინფა მოაკსდინერ ც~ იგი
ევედრა და აფსთუსა ლიცთ იმერით წარქვა
ნება მ~თი და ეგრეთ ბერუარ ქანარ წ~ე წარრც
მა ც~ იგ~ნი მიენდვნერ წარმოიქვანნა და მოა
რცნა რამცცერ და მოარცნა გსრკელირ ჩალარ და
ერრეთ გ~ნრცნა წარავლინა კ~ცი და ამცნო რა
რგირ თმოგსელრა და ღალვარ ბოცორ შერა
და ქ~თა მერცთა და რარგირ ძაქელირა ლაღუა
რთა რ~ა ღეკრბენ ერთად და ღეიპქრან ალა
თემსრ და მიწგსარონ სლო ქანრ და წარმ
ოემართნერ და ცნა ერე ალათემსრ აიქა
რა ბარგითა და დედა წსლითა გამოვლო მ
ტკსარი და მომართა ძავ~ცეთით კერშო ღემოია
რა ელარირ ღემოფმართი და მივიდა ოღორარ უ
სჱღეთ ადგილრა რ~ლრა რუვიან ლერშავნი
რ~ თმოგსელი მსნ დასდგა წინა რ~ნი იცილნა
რა მორიდნა რარგირ და ბოცორ შე და ლაღუა
რნი ერთ კერშო მორდევდერ და გ~ლ კელებ~ლი
მსრვან მ~რთლ კსალრა ღედგომილი მორდევ
და და მოეწია გსრკელელი მცირითა ლაღურ
ითა რ~ ბოცორ შე და რარგირირ ლაღუარნი არა
მოვიდერ არცა ღსჱლად გსრკელელირა ღეი
ბნერ შლ~რად რშლერ თათართა და მ~რვლი ტ
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აშრესლი აზნასრი მოკლერ და ივლტოდა გ
სრკელელი ც~ თათართა გ~ნვლერ ძავაცეთი
და თრიალეთი და რსრთ~ვრ მტკსარრა გავი
დერ და მრ~ვლგნ მიეწივნერ თათარნი და რო
მცითარნი ლაღუარნი რ~ა თჳთოესლ~დ არა
არრ ჟ~ი მოთცრობად ქ~ლგნ ალა თემსრ
მშლე ეუმნა და გ~ნვლერ კამბეყიანი კაცეთი წ
ერეთი ქ~ლგნ ომითა და წარვიდერ გზარა
ბელაუნირ~რა ღევიდერ ფსნშეთრ რ~ წინა გ~ნე
წეო მეტე ფსნშთა და რშლერ თათართ~ვე
და გ~ნმარძსებ~ლნი მივიდერ ქაინრ წ~ე ბერუარ და
ერრეთი რაკჳრველი რ~უმე უმნერ და ამათ თ~ანნი
თათარნი რადაცა დარყერ აფნარფომბით ს
ჴმობდერ ერე იგი არრ სტრორთანი გინა სცცორ
რთანი ამირთჳრ გ~ნშჳნებსლი ბერუა გ~ნემზადა
გ~მორლვად და ამათ თეთრრა წქ~ლრა ზ~ა
ფობე ღეკრერ და მსნ იზამთრიან ვ~ა მითუ~ამრ
ც~ ვ~რ ამ~თ რ~უმეთაგ~ნ სბრ~ლო არრ მეტე გ~ნდი
დნა ჩქონდიდელი ბარილი და სძარმელი და იწ
ქო რასრავთაცა უმნად თჳნიერ მეტირა კითცვირა
და მეტირა იმერით ქოტარა ღ~ა დიადი ეწქინა რეტ
ეთა უ~ქნათა ვ~რ თ~რთა ცედვიდა და რიტქ~აცა
იქო ერე სუანირ თ~აექო ამირთ~რ ღერმენილ ი
უმნა ბარილი წ~ე მეტირა რ~ნ მრწრატლ მოიქვა
ნა და ბრშანა შელრა დამოკიდება და მოწკიდ
ერ შელრა ღსა უ~ლურა რ~ იქო მეტე მ~ლე მო
რწმსნე და ლიტანიცა და ვ~რ მოიწია რთსჱლ
კ~დ წარვიდა ქაინი რიბარა ზ~ა და მეტეცა მირ თ~ა
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მოიწია რა გაზატცსლი წარმოვიდა ქაინი
რაუორა და შე მირი თ~ა უ~ღს წარმოვიდა
გელაუსნრა რ~ მ~რ აუსნდა რაზატცსლო
დ რადგსრად გელაუსნი და მეტე თ~ა წა
რმოიტანა და მსნ იქო მ~ღინ ევედრა მეტე
თ~ა ნაუსბრ რ~ა საძორ მ~მარა მირრა ქაინრ
სლორ წ~ე რ~ა გ~ნსტეორ რამეტოდ თჳრად ც~
მან ირმინა და წარავლინა კ~ცი და ვ~რ მიიქ
ვანორ რაუოდ ქანი სლო აფრრსლებ~ლ
იქო მ~ღინ ცათსნთა და ნოინთა მისმცნერ თ~ა
ნაუსღრ რ~ა გ~ნსტეორ მეტე რამეტორა გ~მო
სღვერ და მოვიდა ტტილირრ და ქ~ა უარ
თლრა და რომცითრა და გ~ნაგნა რ~უმენი მანდასრნიჭ
x~ ნოინთა დარვერ ტაცტთა სლორ შე სცს
ცერი რ~ცელით აბაფა კ~ცი კ~თლი სცსი მ
ოწქ~ლე ტკბილი მდაბალი გ~ნმკითცველი რა
მართლირ მოუმედი გლაც~კთ მოწქ~ლე და ღემდო
ბელი ერე ზომ რ~ლ დაფათს დიდირ ბრ~ტირ მო
უმედი კ~ცი იქვირ არავე მოწკლევდირჭ
r~ ერრეთ იტქოდა ქ~ლირა უ~ქნირა მპქრობ~ლად
დასდგენივარო ფ~ა და რარაცა ვერ მივრცემ
არცა თს წასფებ და მრ~ვლ გზირ რაჩსრ
ჩლენი მირნი წარიცსნერ მპარავთა და არა
მოაკსდინირ ა~დ იტქოდირ რად მაკლრ მე რაჩს
რჩლე ირი წარიფონ გლაცაკთა რ~ ნაკლსლევ~ნ
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ევან არ~ნ და მირ თ~რ იპარვენ კ~დ სბოროტო და
კ~თლი გონ~ბაჲ აუსნდა: მ~ღინ აბაფამ გ~ნაყინა მჴ
ედართა მთავრად კ~ცი რაყინო წქობათა ღ~ა და სრ
დორა და რ~ცლირა თ~რირა მოსრავად დაადგინა ზემო
ჴრენებსლირა ჩორმაფონირ ღვილი რირმონ კ~ცი გ~ნ
მარძსებსლი და რაყინო ბრშოლათა ღ~ა ვინადგ~ნ
ურთამრა მშიმერა მიიფებდიან მირ წ~ე მდგომნი ქ~ნი.
გ~მოარყია კ~ცი ერთი მოწქ~ლე და რამართლირ მო
უმედი და მმარცველი და მლოც~ვი უ~ეანეთა და ეკლე
რიათა ფ~ირათა მორ~ვთა მოქსარე რ~ცელითა ა
ფსბაფა: ერე გ~ნაყინა სფონოთა და გლ~ცკთა
გამკითცველ~დ არა თს სლორ ქაინრ პ~ტივ ცე
მ~ლნი ნოინნი გ~მოცვალნა ა~დ სმრ~ვლერნი აფრ
რსლებ~ლ იქ~ნერ ვ~რ ელგან ნოინი და რც~ანი მრა
ვ~ლნი ამარ აბაფარ წ~ე წარვიდა მეტე დ~თ და ტ~დ
პ~ტივითა ღეიწქნარა და პ~ტივ რცა და დაემორყილნერ
აბაფარ ქ~ნი თათ~რნი რაბრშანებელი მ~მირა მირირა სლორი:m~რ ჟ~ა გ~მოვიდა დიდი ქაინი ბერუა გზარა დარსბან
დირ~რა ასრაცცელითა ლაღურითა ღსრირ გებად
ცსთარერ ბალაფარ და ქსლირ რ~უმირათ~რ ცნა ერე
აბაფა ქაინმ~ნ და მოსწოდა რპათა თ~რთა და
მეტერა დ~თრ და წ~რემართა: ც~ ვ~რ აგრშნა შლ

იერება და რიდიდე რპათა ბერუართა არფარა გ~ნვ
იდა მტკსარრა ა~დ ღეიარა ნაპირი და გ~ნრავალი
ქ~ი და აფიფო ზომი ქ~ლგნ და დააქენა ლაღუ~რი
რადა ღეკრბებიან მტკსარი და რაჴრი და მსნითგან
ვ~ე მცცეთამდე ბერუამან მოაოჴრა უ~ქნა ღირვა
ნირა წერეთი კ~ცეთი და ქ~ი იორირ პირი. და მოვიდა ლ
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აღუარი ტტილირამდე და მ~რვლი რ~ლი უ~ეანე მორ
წქსიდერ ც~ ბერუა ქაინი დადგა მთათა ღ~ა გარეძი
რათა. მ~ღინ მოცედნა ფ~ნ წქ~ლობით უქ~ანარა ამარ
და ქაინრა აბაფარ ღეედვა რალმობაჲ რაამე
ბერუარ და მოკსდა ვ~ა იცილერ რპათა მირთა რ
იკ~დილი ქაინირა მ~თირა წ~რიფერ მკსდარი და გ~ნვლ
ერ კ~რი დარსბანდირა ერრეთ დამღვიდნა უ~ქნაჲ ე
რე. ც~ თათართა გსლად აუსნდირ ღიღი მეტირა
ბერუარ ლაღურირ გამორლვირა და ქ~თა რთველ
თა წარვიდიან რიბარა ზ~ა და ვ~რ მოეაცლირ ჟ~ი
რიბარ წარრლვირა მოსწოდა მეტემ~ნ რპათა თ~რ
თა და რარგირ ძაქელ ციცირ ძსარელრა. ვ~რ მივ
იდა რარგირ დ~თ მეტერა წ~ე ტტილირრ წგონა რარგ
ირირ გ~ნდგომილ~ბაჲ ქაინრ წ~ე და დაივიწქა ნამრაც
სრ~ბაჲ გ~ნზრაცვითა სკ~თსრთა კ~ცთათ~რ მოსწ
ოდა პალატად და ღეიპქრა ღ~ა და ტქსე ქო და რაჩს
რჩლერა ღ~ა ცნერ ერე აზნასრთა თ~ა მქოლთა რ
არგირირთა ივლტოდერ და წარვიდერ ქაინრ წ~ე
და მოაჴრენერ აბათა ნოინრა რ~ა მან გ~ნაყინორ
მეტირგ~ნ დაჩირვა რარგირირ და მოაჴრენორ ქაინრ
აბაფარ და რთცოვორ რარგირ ირმინა მრწრ~ტლ
ვედრ~ბაჲ აბათან ნოინირა და მორცა ელყი და
წ~რმოავლინერ და მოიწია ტტილირრ და წ~რიქვანა
რარგირ და მოგსარერ აბათან ნოინრა და მ~რი
თგ~ნ იუმნერ ძაქელნი მორყილნი სლორირ~ნი ვ~ე ჟ~მ
თამდე მეტეთა ღ~რ ბრწქინვ~ლირა და რაყინორა დიდირა
გ~რათაჭ ც~ მეტე ძერეთ არა წარრ~ლ იქო რიბა
რა ღეედვა რალმობა მსცლირა შერა მირრა პირმღო
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რა გ~ირ რ~ი რიკეთე აფმატებ~ლებითა რ~ვრე იქო გ~ნ
გრშელდა რ~ლმობა ერე ზომ რ~ლ კნინფა მკსდარ რა
გონებელ იქო და იდვა სჴმრად სშრავ~დ რ~ლთა
აფმომტღვინველი და მითცა შლით ამარ მწსც~რ
ებარა და სფონოებარა რა მოეცვა მეტე და ქ~ნი მკ
ვიდრნი რაუართველორანი მოეჴრენა მეტერა დმან
ირირა ფ~ირ მღ~ბლი და წ~რვიდა წ~ე მირრა და თვით
წ~რმოაყინა ვ~რ ქ~ი სჴამსრითა ტ~რჴითა მოწქვებ
ოდერ და მოეგებოდერ მჴსრვ~ლითა ცრემლითა წქ
ალ~ბად მ~თდა აფშრვიდერ მ~ღინ ღეირმინა ვედრ~ბაჲ
მ~თი წ~დთა სწმიდერირა ფ~ირ მღ~ბლმნ და მქირ ღეცებ
არავე თ~ა და პირრა ზ~ა ღეცებარა თ~ლნი ააცს
ნა მრწრატლ. და ვ~ა სვნებელი წ~რმოძდა. ი
ცილერ ერე მეტემ~ნ და ქ~თა მკვიდრთა რაუართვ
ელორათა გ~ნკვირდერ ანარდათრა ამარ რ~კჳრვე
ლ~ბარა ზ~ა ქ~დ წ~ირრა და ადიდ~ბდერ ქ~ნი ფ~აჭ

dა კ~დ წ~რვიდა მეტე რიბარა ზ~ა და მსნ ქოტარა მირრა
ჟ~ა წარმორლვირ~რა დარნესლდა მეტე დ~თ მით რალ
მობითა მსცლირათა. და ვერ გ~ნკ~რნერ მკსრნ~ლ
თა. და წარმოვიდა ცცედრითა და ვ~რ მოეაცლა მა
რტო მქოტრა. მივიდა ცატრა მარ ჴ~ლით სუმარრა
რ~ი თჳთ გ~მოირაცა ტილორა ცატირა მ~რ კეცრა ზ~ა
მოქვანება ბრშანა მ~რტო მქოტირა ცატირა. და
ევედრა ცრემლითა და ღესვრდა და გ~ნკსრნა
ვ~რ ო~ირა მ~რ გ~ნკსრნებ~ლი მცცედარრა ზ~ა მდებ~რე
და ერრეთ მრთელი მოვიდა პალატ~დ ტტილირირა:
და იქო გ~ნრსჱნებარა ღ~ა თჳნიერ ამირრა რ~ მთავა
რნი და ერირთ~ვნი ვერ რცვ~ლნირ ღიღირთ~რ ქაინირაჭ
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x~ თუმ~ლ არრ ერეცა ვ~რ ბრშენირა როლომონირათ~რ
წერილ არრ ჟ~ა რიბერირა მირირ~რა არა მართლ~დ
ვიდოდა წ~ე ფ~ირა და მშლ~ვრებირაგ~ნ თათ~რთარა
სცალო უმნილმ~ნ იწქო ღლად რაქდართა რაეპ
ირკოპოროთა რ~ი რ~ნატრელთა მეტეთა ღერავ~ლნი
რ~ტლნი მიენიჩნერ გ~ნრცემდა ეგრეთვე მონარტრე
თა ამარ თ~ა რც~ანიცა ბორ~ტნი აფშრნა მტერმ~ნ რ~ნი
არა რაჴმარ არიან თუმად და მშლავრ რიბერერა
ღ~ა ვ~რ როლომონრ ამირთ~რ რწრთვიდა ფ~ი არა
ყსენებითა ა~დ ღსჱნიერებითა შირა მირირათა რიკ~დ
ილირა გლოვითა ვინათგ~ნ სგსნსრ~ბარა ღ~ა
ვართ ნ~თერ~ვნი ადამირნი. და გ~ლრ მოდგინედ მიდ
რეკილ~რრ გ~ლი კ~ცირა ბორ~ტირა მ~რთ ვ~ა წერილ~რრ
არა ინებერ ღეგონებად ა~დ გარდავჴედით ცც~რბა
რა ყ~ნრა. და ქ~ნი ვართ ამაოებარა ღ~ა: ვ~რ იტ
ქვირ ბრშენი ეკლერიარტე ამაოება ამაოებათა
და ქ~ივე ამავო არრ. და მზერა ამარ უსეღე ცილს
ლრა ქ~ა ამაოებარა მირცემრ: ც~ ყ~ნ გზირა მცირდ გა
რდამაბიძებელნი კ~დ მოგზასრ ვიუმნეთ და ვ~რ მ
ოიწია მრგეტრი რიბარ წარრლვირა წარვიდა მეტე
კ~დ: ც~ მსნ ქოტარა მირრა დარნესლდა შე მირი გ~ი რ~
დიდი ნს გეღინირცემა აუსნდა მეტერა რაბრშანებ
ელრა მირრა და მირვე რირცლირა მდინ~რებირაგ~ნ აფრ
რ~ლდა და დასტევა მრწსც~რება მისთცრობელი
ქ~თა მკვიდრთა რამეტორათა დიდითგ~ნ მცირეთამდე:
ც~ გსამი ქრმირა გ~ირი დაარსენერ რაქდარრა რიო
ნირარა რ~ა მოიცადონ მეტე:და ვ~რ მოეაცლა ჟ~ი
მორლვირა და ვ~რ წ~რჴდერ ჟ~მი მცირედი მოვიდა
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მეტე ტტილირრ ვ~რ არა ვინ გამოგება წინა თ
ვინიერ მცირეთა მოუ~ლაუეთარა ზარ გ~ნჴდილი მ
იირწრატდა პალატად რადა დაცსდერ რპანი და ვაზ
ირნი დამალსლნი და ღავითა მორილნი. და ვ~ა ას
წქერ რიკ~დილი შირა მირირა გ~ირი მქირ რმენარავე თ~ა
დაეცა და კნინფა მკსდარ იუმნა. და ერრეთ ღეიფ
ერ პალატად ჴ~ლთა ზ~ა მუონებელი და შლით მო
ვიდა ცნობად. რ~ სკ~თს მოირპორ რ~ლი მქირ მოირპ
ობირ ცნობა და სკ~თს მოირპორ ცნობა არა თ~ა

მოირპობირ რ~ლი რიტქჳრ მოუმედი. იტქჳრ ვინათ
გ~ნ ტკივილთა მ~რ სზომოთა მოცსლ იქო. და ღ
ვილობირა რიქ~რლი და კ~დ რიტსრტე აფმატებ~ლებაჲ
ათრვამეტირა წლირა მქოტირა რიმჴნე რამჴედრო
თა ზნეთგ~ნ გ~ნრრსლებელობარა ტკივილნი მრყო
ბლ ზ~ა დაერთოდერ რალმობიერითა გოდებითა გო
დებდა და რიკ~დილრა აფირყევდა თ~ვირა თ~რირრა: რჟ~რ
იცილა აფქვავებ~ლი და ღსჱნიერი გსამი შირა მირირა
გ~ირი. მკსდრად სტერ~ლად მდებარე რ~ლრა იგლ
ოვდა ერი და ვაებით წ~რიფერ მცცეთარ.
და მსნ დაკრშალერ და სკმოიუცერ მწსც~რებ
ითა რვრენი: ც~ ეროდენ გ~ნსმრ~ვლდერ ტკივილნი ღ
ვილირა რაქვარელირ~ნი მ~რითგ~ნ არფარა აუსნ
და ლცინება. და რენთაცა მ~რვლთა მოიცვერ. და
გსამითა სშლსრებდა სმრ~ვლერთა ჟ~მთა გა
რნა წმონებდავე ქაინრა აბაფარ. არა იქო რც~ა
ფონეჭ
aუა ღ~ა იწქო მანკაბერდელმ~ნ რადსნმ~ნ გ~ნ
დიდებად. რ~ი პ~ლ სლორ ღეეწქალა რკინობირა შ
ლით. და ქაინმ~ნ აბაფაცა პ~ტივ სქო. და დიდი რიბ
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დივანი კ~თლრა ქოტდა მით რ~ლ ცოლრა მირირა ა
ვაგირ არსლირა ცვაღაგირა ეძიბობაჲ აუსნ
და. და მეტერა დ~თრაცა მიებოშნერ მრ~ვლნი უ~ქნანიჭ
aმათ ჟ~მთა იუმნა გ~ნდგომილება თათართა
სრთიერთ~რრ რ~ გ~ნსდგა ქაინრა აბაფარ თა
გსთარ ქაინი ბარაცარ შმა სმრწამერი რ~ლი
იქო ზემო ჴრენებ~ლირა ყინგიზ ქაინირ ღვილირა ყ
აფატა ქაინირ ნ~თერ~ვი რ~ლრა ეპქრა უ~ქნა თ
სრანირა და დიდი თსრუეთი ერე ბარაცა ქაინი ი
ქო თსრანრა და წ~რმოავლინა შმაჲ თ~რი თეგ
სთარრ რ~ა ცარაძა უ~ქანირა რ~ლ მ~რ წარჴდომოდა
ვ~რ ზემო თუმ~ლ არრ თეგსდარრ მიცსდებოდირ.
ერე მივიდა ორირა ბევრირა ლაღურირა მუონ~ბლი
ღეიწქნარა აბაფა და სყინა ზატცსლირ რადგს
რად ვ~ე მე მთანი არა რატირანი. და რაზამთროდ
რაჴრირა პირი და ნაცჩევანი ერრეთ იქოტოდა
თაგსთარ: ღეღსრდა ქაინობა აბაფარი. და მი
სმცნო შმარა თ~რრა ქაინრა ბარაცარ ძეონრ ი
უით მქოტრა ვ~დ რად მივრცემთ ქაინობარა და
უ~ქნარა დიდრა აბაფარ აწ წ~რმოემართე მა
ნდით ღ~ნ და აუათ მე და ორთ~ვე ღევმსრროთ
აბაფა. და ყ~ნ დავიპქრათ უ~ქნა მირი: ც~ მოივე
რაგა ერრეთ თ~ვი ღეღირა ირრირა აფმოთცარა
და შსლითა პილორათა ღეაწებნა რ~მნი ირარნი
და მ~თ ღ~ა ღთადვა წიგნი ამად რ~ლ ქოველგ~ნ გზი
რა მცველნი გ~ნყენილ იქ~ნერ თათართაგ~ნ შველით
გ~ნ და გ~ნიკითციან მგზავრი და მ~ციული და ვ~რ
მივიდა თეგსდარირ მ~ციული შმარა მირრა ბარაცა
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ქანრ წ~ე რთნდა რიტქ~ა და გ~ნზრაცვა თეგსთ

არირი და მისმცნო მსნცა ეგრეთ რ~ა პაემანრ
ღეკრბენ ერთად და დაამჴსან აბაფა ქაინი და და
იპქრან ჴ~ლ მწიტობაჲ და მოსწერა გ~ნყინებ~ლი
დრო პაემანირა რ~ლ მ~რ ჟ~ა სკსადგერ თეგსთ
არ რ~ლრა ჟ~ა გ~მოვიდერ ძეონრა ბარაცა რპითა
მირითა: ც~ განგებამ~ნ ზენამან გ~ნაუარვა გ~ნზრა
ცვა მ~თი და დაიცვა აბაფა სმანკოებირათ~რ და
რიწრტოებირა და რიმ~რთლირათ~რ და ღერცდა მწიგნ
ობარი მირი და ორითა მთვ~რითა დაწერა გ~ნდგო
მა თეგსთარირა. რ~ თვენი მ~თნი მთოვარითა
აფრაცცსლ არ~ნ და ღთადვა მანცა თ~ვრა ღ~ა
ირრირარა წიგნი ერე და წ~რმოვიდა მ~ციუ~ლი და
მოიწია თეგსთარრ წ~ე და მორცნა ირ~რნი და
განაფო თ~ვი ირრირა და პოვა დაწერილი შმირა
მირირა ბარაცარი და ჟამიცა პაემანირა მოაც
ლებ~ლი პოვა წერილრა მ~რ ღ~ა და მქირ აფეკა
ზმა ბარგითა და დედა წსლითა კ~ცი მბრშოლი
ვ~რ ბევრი ერთი და ცსთარი რ~ რც~აჲ იგი ლაღუ
არი ვერ ერწრა რირწრატირგ~ნ ნს სკ~ჱ გ~ნცცა
დნერ რ~უმე მირი და ბოროტი ექორ აბაფარ მ~რ ა
იქარა და მომართა მთათა ფადორათა კარცცა
ლთა და კარირათა რ~ლ არრ ღ~რ ღავღეთრა და ა
ჩარარა. და დადგა თ~ვრა ღავღეთირარა ტიჩსთარ
და ეზრაცა რარგირ ძაქელრა რ~ა მირცერ გზა ს
კეთს სნდერ წარრლვა ატცაზეთირა მეტერა დ~თრ
წ~ე რ~ა იგი იქორ ღსამდგომელ მეტირა და თეგს
თარირა და სკ~თს გ~ნსმარძვდერ დიდად გ~ნადიდ
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ორ რარგირ და ვ~რ ამარ ზრაცვარა ღ~ა იქ~ნერ
რთნდა რარგირრ რიტქ~ა თეგსთარირი მოსწო
და რპათა მირთა და დიდრა ღანღერ ღვილრა ი~ერ
მანდატსრთ სცსცერრა. წარმოავლინა დ
ევნად თეგსთარირა და აყინა მჴედართა
მთავრად რირმონ ნოინირ ღვილი ყორმაფონი
რიკ~ცი წქობათა ღ~ა რაც~ლოვანი და ღემმარ
თებელი. და მრ~ვლნი ნოინნი რც~ანი და მოიწი
ვნერ მთათა არტანირათა და დაიბანაკერ მსნჭ
x~ იუმნა ერეცა რაკჳრველი ქ~თა ნ~ღობთა დედა
თა სმეტერირა რ~ნ ფ~ირა რიტქ~არა უ~ლწლირაგ~ნ ღო
ბილრა უ~ა ფ~ა ყ~ნრა თ~რითა ჴ~ლითა ნ~თელრცა
და ჴმაჲ მამირა ზ~ცით ერმა და რ~ლი წ~და რ~ცითა
ტრედირათა იცილა. და რ~მებირა წ~ირა ერთი არრ
ებაჲ ცცად ქო და გვარწავა ი~ე ნ~თლირ მცემე
ლმ~ნ. ამირი სდაბნო ღ~ნ არრ და არა სცნასრ
მთათა ღ~ა ფადორათა ოპიზა სპირველერი
ათორმეტთა სდ~ბნოთა ამარ ღ~ა არრ სპი
რატერი ქ~თა წ~წ~ქლთა და მოწ~მეთა ქ~თა საფრ
ერირა ნ~თლირ მცემლირა ი~ერ ჴორჴი იგი რ~ი ა
რა დადსმდებოდა უებად ფ~ირა მორრსლირა. და მ
ამცილებელი წეროდერ სრძ~ლოებირა და ერრეთ პ~ტიო
რნითა რასნძითა გ~ნღსენებ~ლი და რ~ფთოთა კრებ~ლ
ითა აფრ~ვრე იგი რაქოტი ნ~თლირ მცემლირა. და

ჩ~ტი თჳთ თ~ვდირა რამქოტი ვ~რ რიტქ~აჲ ცცად წ
ქოტრ ერმა რაჲ რიდიდე სდ~ბნორა ოპიზირა და ღემ
კობაჲ მირი პ~ტიორნითა ცატითა და კანდელთა მ~რ ა
ფრავრეობაჲ ინება წ~რმოფება მირი და წ~რმოავ
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ლინა ვ~რ ათარი მჴედარი რ~ა მოაოჴრონჭ ც~ წა
რვიდერ მთირა გზარა რ~ი მივალრ კარყცალთა კე
რშო გარნა არა დაიდსმა მრძავრმან ზენამან.
რ~ ეგოდენნი წ~ნი მ~მნი რ~ლ მ~რ ჟ~ა ბრწქინვიდერ ო
პიზარ რ~რწლთა ნიღთა მ~რ გ~ნბრწქინვებ~ლნი და
მინდობილნი წინა მორბედირა ი~ერი წარმართთა
მ~რ მოწქსედილნი და ჴორჴი იგი დასდსმებელი
ფ~ირა უად~გი არა სპატიო ქო ფ~ნ ამირთ~რ დაი
ცვა რაქოტი თ~რი. და მოსვლინა ნირლი და რიბნ
ელე. და ვერფარა ვიდოდერ ტ~რჴითა რაშ~გელი
თა. რ~ მიაცლებ~ლ იქ~ნერ სდ~ბნორა. და დადგერ მ
თირა მირ შირრა რ~ლრა ეწოდებირ შეგლი რ~ლრა
ზ~ა ღენარრ ეკლერია წ~ირა გ~ირი რ~ლ არრ ოპიზარ
და მიშნაშორრ: მ~ღინ მოცედნა წქ~ლობით რ~მკჳდრ
ებელრა თ~რრა ი~ე ნ~თლირ მცემელმ~ნ მრგ~ვრდ ქ~დ
სბიწორა ვლაუერნირა ფ~ირ მღ~ბლირა და მოავ
ლინა უარი რ~რტიკი მთირა ფადორა. და ცოღაკი რე
ტქსა და წვიმა მშატრი და აფდგერ ფელვ~ნი
ვ~ა ღსა ზფვარა და წარმოეცა წქ~ლი მშატრი.
და იუმნა მდინ~რე დიდი რ~ი გ~ნრწორდა ვ~ე წსერ
ადმდე შეგლირა რ~ი აწცა იცილვებირ დიდი იგი ნა
ფსარევი რ~ი ღთავალრ მართ~ლ ზ~ა წქალრა ღა
ვღსრრა. ზ~ა მოეტევა წქ~ლი და წ~რიცსნა თა
თარნი რ~დ. კ~ცი და ცცენი არა დაღთა თჳნიერ კი
დე ერთირა კ~ცირა და წ~რვიდა თცრობად თეგსთ
არირა ვ~ა იობირ ზ~ა ფაფადირი ვ~დ რ~ცლი ფ~ირა ა
რრ ადგილი იგი რამქოტი მონათა ფ~ირათა ერიდე
ნით მსნ მირლვად იდგა მ~ფლრა არრიანირ თავრა
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მოვიდერ და რუსერ ვ~დ მოვიდა ლაღუარი დიდი აბ
აფარი და დადგერ მთარა არტანირ~რა და ცსალე მ
ორლვად არ~ნ აუა ერმა თეგსთარრ და რა
გათენდა აფქარა ბარგი და დედა წსლი თ~რი
და სკს აქენა მთარა მ~გარრა კ~რირათა რ~ლირა
ერთ კერშო ღევალრ გზა და თვით ლაღურ
ითა და მეომრითა გარდმოიარა არრიანი აუ
ეთ რირმონ ყამოვლო მთა ქველირა და მო
ვიდერ ორნივე თ~ვრა ქველირრა რირმონ წ
ინა დასდგა რ~ი იქო ბრშოლათა ღ~ა რ~ცელო
ვანი ეგრეთვე შლ~რნი მბრშოლნი თეგს
თარირნი. რეგზი ძოლაუი აბიბცანოცი თელუა
დემსრ რ~ლთა დიდად შლ~რი ომი გარდაიჴადერ
და მორწქდა ორგნითვე სრიცცვი და გ~ნგრშე
ლდა ორგნითვე ომი იშლია თეგსთარ და ი
ვლტოდა დედა წსლითა კერშო მთარა ფადორ
არა ძნალირ თ~ვრა და მისდგა სკანა რირმონ
ც~ თეგსთარ დასდგა რიმ~გრერა მთირა მინდობი

ლი და კ~დ იუმნა ომი შლ~რი ორ დფე. და ვ~რ მი
რჩირდა თეგსთარრ ივლტოდა სცნასრად
რ~ი მე აჩარით და რ~ი მე ნიგალირ ჴევით რ~ი ქ~დ
სვალ იქო კ~ცთაგ~ნ და არა დარაძერებელ~რრ
კ~ცთგ~ნ სკეთს ვირმე ეცილნერ მთანი იგი რ~ლრა
მცა წ~რვლნერ რ~ ქ~დ ღერაშრწსნებელ~რრ რლვა კ
აცირა არა თს ცცენირა პ~ლ რიმქატრითა და მერ
მე ტქირა რიცღირითა და ღუერთა და ეკ~ლთა რ~ლრა
ბსრწსმელ ეწოდებირ გ~ნრთცმსლი ბრშწამა
ლითა რ~ი ნადირთაგ~ნცა სვალ იქო ადგილი რ~ი
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ღთავლერ: და იუმნა ერეცა რ~ლ გ~ნვლერ ტქერა
ერთრა უსეღეთ კლდიანრა და ზედთ მიწირა მცი
რირა მუონებელრა და ზ~ა მოღენებ~ლ იქო ტქე. გა
ფმართ გ~ნმავალთა წარსრუდა მთა იგი ვ~ა ზ
სავი თოვლირა კ~ცრა ვ~რ ათარრა დედა წსლ
ირა მუონებელრა და ღთავიდა ჴევრა აჩარირ~რა
და დაიპქრა ცცენი და კ~ცი და ქ~დ სყინო ქო. და ე
რრეთ რაწქალობელად მოირრვოდერ და ძერეთ
ცა ადგილრა მ~რ რთცრიან აჩარელნი და წპოებ
ენ რამკასლთა დედათარა ოურორა და ვეცცლი
რარა: ყაიარერ აჩარა და ნიგალირ ჴევი. და მ
ერმე ღეიარერ გსრია და მივიდერ უსთათირრ მეტ
ერა დ~თრ წ~ე. ც~ იგი რიც~რლით მოეგება და რერი დიდი
გ~ნსმზადა. ცსთარი ზროცა მოცარღსლი დასდ
ვა თჳნიერ ფორირა და ცცსრირა კიდე და ლ~ღურ
ირა გ~მორაზრდელ~დ მ~რვე დფერა ცცენი ეუვრარი ზ
როცა ათარ ცსთარი ცცოვარი ორი ათარი ფორი
ორი ათარი ერე მ~რ დფერა მოიფო თეგსთარრ წ~ე
და მან გ~ნსქო ლაღუართა რ~ირა თ~რ დიდად გ~ნკჳ
რდერ თეგსთარ და რპანი მირნი. ც~ ფვინირ ფამარი
არა იქო. მოიფერ სრმითა და ჩსრითა და აფ
მოარცმიდერ. ერრეთ კ~დ ირტსმრა მეტემ~ნ დ~თ რ~ი
იქო სცვი და მდაბალი და მეცნიერი ქ~ირა რ~უმირა
და რ~ცელირა მომცსეჩელი ერე ვ~ა მონა დასდ
გა წ~ე რარამრაცსროდ თეგსთარრჭ
eგრ~თვე დედტ~ლმნ არსლმ~ნ მ~ფლირა ჴ~ლმწიტირ
ამ~ნ პალიალოფორ კორტანტინე პოლირ მეტირ არ
სლმ~ნ. ამანცა ეგრეთვე პ~ტივრცა ცოლრა თეგსთ
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არირრა და გასღინასრდერ სრთიერთარ და მი
ენდვნერ და ზ~არ ზ~ა მივიდირ დ~თ მეტე თეგსთ
არრ წინა და გ~ნსყინირ ერრეთ იქოტოდა: ჭ
dა ვ~რ ღეიუცა რირმონ გამარძსებ~ლი ქაინრ ა
ბაფარ წ~ე მოვიდა კ~ცი გზათა მცველთა ცსა
რარნით ვ~დ ღეიშრა სლსრი დიდი თსრანირა
და ქაინი დიდი ბარაცა გ~მოვიდა ძეონრა სმარა
ვითა ლ~ღურითა. რ~ ბარაცა პაემანრა გ~მორს
ლ იქო და თეგსთარირ გარდაცსეწა ასწქ

ერ. ვ~ა ერმა აბაფარ გ~ნწკვირდა მოსწოდა ქ
რმათა მირთა და ქ~თა უართველთა. რ~ მეტე
დ~თ ღვილირ რიკ~დილითა დასშლსრდა. ა~დ ეგ
რეთვე წარვიდა ქ~ითა შ~ლითა მირითა წარვი
დერ ცვარარნით კერშო და მივიდერ წერრ და მ~რ მი
ნდორრა ამორირარა და ეაცლნერ სრთიერთ~რრ.
წარავლინნერ მეტე და რპანი მირნი წინათ რ~ა და
იცვნენ ლაღუარნი მირნი დარცმირაგ~ნ ბარაცარა. და
სლსრი და რპაჲ მირი გ~ნიცადორ და რც~ანიცა ნოი
ნნი წარგზავნნა წინა წარრლვად ვ~რ ოთც გ
ინა ცსთრა მილიონრა. ამცნო რ~ა იცილონ რპა ბ
არაცარი რ~ი მ~თვე ღემოექენა და გ~რე სკსნ იუ
ცერ ამათ წინა ღორრ მდგომთა ქარასლ~დ ს
წოდიან ენითა მ~თითა და წარვიდა მეტე და ქა
რასლნი თათართანი აბაფარნი. ვ~რ ვლერ ო
რი დფე დადგერ და ცირკარი მოეაცლა იცილერ მტს
ერი დიდი ამორირ მინდორრა ამაფლებ~ლი ვ~რ
ფრსბ~ლი ცნერ ვ~დ ბარაცარი და რპირა მირირა
არრ. აეკაზმნერ მეტე და რიუადსრ. და ენება
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რიუადსრრა გ~რე სკსნ უცევად ღიღირაებრ აბ
აფარა და რუ~ა მეტერა ყ~ნ ქარასლნი ვართ და
ლაღუართაგ~ნ მცირედნი და აწა გ~ნგვიცდიან ლა
ღუარნი და წ~რვიდეთ ქაინრ წ~ე და ვაცნობოთ
მორლვა მ~თიჭ
x~ მეტემ~ნ თუსა არა არრ წერი ყ~ნ უ~რთველთა
სკ~ჱ ვიცილოთ მტერი ყ~ნ კერშო მომ~ვლი ღ
ესბმელ~დ ზსრგი ღემოვაუციოთ დაფათს იქორ
რიკ~დილი. ვ~ა ერმა თათართა განკჳრდერ და გ
ანწქრერ და ზ~ა მოსჴდერ მეტერა და ეტქოდერ.
არა იცი რარა იუმ არა გაუვრ ბრშანებაჲ ა
ბაფარი სმიროდ ღებმა დიდირა ქაინირა თუ~ნ უართ
ველნი სცნობონი ც~რთ და არა იცით რ~უმე და
მრ~ვლრა ევედრ~ბოდერ მეტერა და ქ~თა რპათა
მირთა. და ბორ~ტირ ქოტარაცა აუა დებდერ აბაფარ
მ~რ გ~რნა ვერ არწმსნერ სკსნ უცევაჲ:
მ~ღინ წარავლინერ მრწრატლ კ~ცი ქაინრ წ~ე და
აცნობერ აწა მოვიდა ბარაცა დიდითა ლ~ღური
თა. და ყ~ნ ვცედ~ვთ მტსჱრრა დიდრა ამორირა მ
ინდორრა რ~დ მტსერითა დაბნელებსლრა. და ყ~ნ ბ
რშანებირა ებრ თუ~ნირა გსნებავრ გ~რე ღეუც
ევა და წ~ე ღ~ნრა მორლვა გარნა უ~რთველნი
სცნობო უმნსლნი არა მოვლენ ყ~ნ თ~ა ამარ
იტქჳნ ვ~დ არა გსაუსრ ყსესლ~ბა რ~ამცა მ
ტერი თ~ლითა ვნაცოთ და გ~რე ღევიუცეთ: აწ
არა თს ღ~ნ ქაინი მოცვალ და ღ~ნ გ~ნაგებ. ყ~ნ გ~ნ
გვიწირ~ვრ თ~ვნი ყ~ნნი რიკ~დილდ და ირწრ~ტე ღეწევ
ნად ყ~ნდა ვ~რ მოიწია მ~ციული და ერმა მორლვა
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ბარაცარი და ქარასლთაგ~ნ არა მორიდებაჲ
გ~ნკვირდა და მრწრატლ ამჴედრდა რპითა მი

რითა და წარირწრატა და მიერწრა რაზმ წქ
ობილთა და მოიქვანა და რუ~ა ვიცი რი
მჴნე თუ~ნი ბრშოლათა ღ~ა თუ~ნ უ~რთველნი ს
რყნი ცართ და ღმაგნი სკეთსმცა ნოინრ რ~ლ
რამცა ეუმნა მომცა ვკალ. ამირთ~რ არა ბრა
ლესლ გქო რ~ სმეცარნი ც~რთ წერირა ყ~ნირანი.
აწ დადეგ წინათ ლაღურითა ღ~ნითაჭ
x~ მეტე გარდაჴდა ცცენირგ~ნ თ~ქნირცა და რუ~ა: დიდო
ქაინო არა არრ ყსესლ~ბაჲ უ~რთველირა რ~ა
მტ~რი იცილორ და ზსრგი ღემოაუციორ. აწე ბედნ
იერმ~ნ თ~ლმ~ნ ქაინირამ~ნ გვიცილორ რ~ლ დავდვათ
თ~ვი ყ~ნი რიკ~დილად. და წარვიდა მეტე და დაეწე
რა წინა კერშო: ც~ დიდი იგი და მჴნე აბათან ნო
ინი რ~ი იქო მჴედართ მთ~ვრი რ~ლრრ ამირ რპ
არალარი მარცცენარა მჴარრა რირმონცა დიდი
იგი მარცცენითვე რიუადსრ ტონფა ბსფა ძინილირ
არფსნ აფარ და იარ ბსფა მარძ~ნით და რც~ანი ნ
ოინნი განაქენნერ მარძვენით და მარცცენით: ეგ
რეთვე რაზმ წქობილი ბარაცა მოიწია: მ~ღინ გ~მოყნდა
კ~ცი ერთი რ~ცელით ალინაქ არირა კ~ცირა თ~ვადი
და არა რაყინორა გვარირა. ა~დ ტანითა დიდი
და აცოვანი შლ~რი შ~ლითა და სღიღი მჴნედ და
აფმატებ~ლი რიტსრტითა წაეროანი და ღსჱნი
ერი ამან ითცოვა აბათა ნოინირგ~ნ რ~ა ტარ
მანი მირცერ წინა მბრშოლობირა ოდერცა რთნდერ
და მირცა რათცოველი ერე აბათან ნოინმან და
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ამარ ღ~ა მოეაცლნერ ორნივე რპანი სრთიერთარ:
და იუმნა ომი დიდი და რ~ღინელი: ამან ზემო ჴრენ
ებ~ლმნ ალიქან წინა ღესტივა რაზმრა მ~თრა და გ~ნაპო და გ~ნვიდა
ქ~ითა მოქსრითა მირითა ღეკრბა და იწქო თუმად ალა
ალარა: და მოიუცა და კ~დ გ~ნცეთუა რაზმი მ~თი
და გ~მოვიდა აუათ და მეორედ კ~დ მიმართა და
ტრიწა რაზმი და გ~ნვიდა იუით და იწქო თუმად ა
ლა ალარა: ვ~ე ც~ უ~რთველთა შლიერად ი
ბრშოლერ. რ~ თჳთ ცედვიდა ქაინი რ~ლ წინა მდ
გომთარა მეტემ~ნ და რპამ~ნ მირმ~ნ სწინ ღესტი
ვერ და რივლტოლად მიდრიკერ: ეგრეთვე აბ
ათა ნოინმან შლ~რდ იფვაწა ეროდენ რ~ლ ო
ცჩანრა ღ~ა ომირ~რა რ~დ ღეჩსრვილი კ~ცი აფიფო
სნაგირირგ~ნ და ტაცტარა თ~რრა ღემოიდვა და ა
უსნდა რრ~ლრა ომრა ღ~ა ჴ~ლთა ვ~ა არწივრა კაკ~ბიჭ
eგრეთვე რირმონ იფსაწა შლ~რდ და ქ~ნი მ~თ
კერშონი რივლტოლად მიდრკერ: ც~ ბარაცა ქაინი
ღეემთცჳა მარძ~ნით აბაფართა რიუადსრრ ტო
ნფა ბსფარა ძინილირ და არფსნ აფარ ერენი
მრწრატლ რივლტოლად მიდრიკნა ბარაცა ვ~ე
მეორე დფე ამათ რდევნიდა: ც~ აბაფა ორ დფე
მ~თ რდევნიდა და ვერ ცნერ რაზმირა რიგრში
რაგ~ნ თს რაჲ ღეემთცვა:ც~ ვ~რ ცნა ბარაცა
გაუცევა და ამოწქსეტა რპათა მირთა დაბ

რსნდა. ც~ ეგრეთვე აბაფაცა და ღეიმთცვივნერ
კ~დ სრთიერთარ და გ~ნეწქსნერ ვ~რ იცილა აბ
ათა ნოინმ~ნ ბარაცა აფიფო ღსბი და მარტომ~ნ
მიმართა რაზმრა მ~თრა და ვ~რ მიაცლდა რპაჲ მი
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ირი რდევნერ და მოწქჳდნერ სრიცცვი რ~ლი და
ტქსე ქსერ და ერრეთ გ~ნმარძსებ~ლნი მოვი
დერ სრდოთა მ~თთა ღ~ა:
x~ ვ~რ იქო ქანი აბაფა ცსარარანრ ბრშოლად
ბარაცა ქაინირა მ~ღინ ზემო ჴრენებ~ლმნ თეგს
თარ წ~რმოავლინნა რამნი მჴედართ მთ~ვრნი
მირნი დედა წსლითა და ბარგითა მ~თითა რ~ცელ
ით რეგზი ბადსრ და აბიბაცა და თოლაუ დემსრ
და მეოთცე ძოლაუა წ~რმოვიდერ და მოვიდერ და
დადგერ მთარა ზ~ა რ~ი აფმოივლირ ღტოდ კავკა
რირა რ~ლ არრ ლიცი და ვ~რ წ~რვლერ დარავ
ლით კერშო რ~ლრა სწოდენ ფადოდ და ამათ
რა ღერაქარრა დემოთირარა დადგერ თათარნი ად
გილრა რ~ლრა ეწოდებირ ლომირთ~ვი და მ~რ არბ
ევდერ ძავაცეთრა ვ~ე ტარავნამდე. მ~ღინ მი
გომთა თათართა ყამოვლერ ეკერირ ჴევი და
გ~ნვლერ აწქსერრ ზ~ა ტონი მტკსრირა და გ
ანვიდერ ძავაცეთრ. დაცსდა ძოგი კაცა თორ
ელირა რ~ლრა აუსნდა პატივად მეჩსრჩლე
თა სცსცერობაჲ და ქსრსმყირ ვირმე ძოგი
ათარირა თ~ვდირა მჴედრირა არა ლიქანირა ღვ
ილირა ქსრსმყირი და წ~რმოიფერ და მომართერ
რადგსრრა მ~თრა ლომირ თ~ვრა ერმა ქსრს
მყი ბადსრრა და მოსწოდა კაცრ თორელრა და
დევნა სქვერჭ
x~ თეგსთარიანნი გ~ნრრ~ლ იქ~ნერ მტკსარრა რადა
მოერთვირ წქ~ლი გსრკლირა და ერენი მივიდერ
პირრა მტკსრირ~რა რ~ იქო რიმრ~ვლე თათრთა და
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უ~რთველთა რპირა რ~ მცირედნი იქ~ნერ იშიერ ფ
ონე თოლაუ დემსრ გ~ნვლო მტკსარი ოცდა ა
თითა კ~ცითა სგრშნასლად და რც~ანი დასდგერ
პირრა მტკსრირარა თოლაუ დემსრ აფვლო ჴ
ევი და აფვიდა უედრა და აფაბა ალამი რაჲ
მე რც~ა დროღირა და მოეტევა ჴმითა მ~ფლითა.
და ვ~რ იცილა ქსრსმყი ბადსრ წინათ და სკ
ანა კერშო ლაღუარი წგონა და ღეღინებ~ლ იუმნა
და ივლტოდა მრწრატლ ღეღტოთებ~ლი რადა იგი რ
იმრ~ვლე მოიკლა კ~ცთა კ~თლთა და ორთა კო
ცტელთა მიიფერ აფრარრ~ლი და რამშივარი ცცენ
მოკლსლი ჩსრვით ივლტოდა და აწქსერრ ღე
ვიდა მჴედართ მთ~ვრი თათართა ქსრსმყი ბა
დსრ მოკლა. და სწეროდ დაბნესლნი გზირა მე
ოტირა ვერ დამპქრობელნი ღეივლტოდერ მთად
რსგეთირა აფმართრა შნელ რავალრა რ~ტელ

რა რ~ლრა რუვიან კვირიკე წ~და დაბრსნდერ და
გამარძვებსლნი მივიდერ ქაინირ შმირა თეგს
თარირა თ~ა და ალაფებლი თეგსთარ გარდმ
ოვიდა უართლრ და მოაოჴრებდა ქ~ა უ~რთლრაჭ
m~ღინ ევედრა ქაინი აბაფა მეტერა დ~თრ რსრს
დანირ შერა რ~ა არფარა ღეეწიორ და არცა ღ
ესღვარ თეგსთარ და ნიჩთა დიდთა აფს
თუმიდა რ~ იჩვირა მუონებელი ფალატრა თეგსთ
არირ ქმათაგ~ნ განცცადებ~ლად მცნობელი თჳნიერ
თეგსდარირ კითცვირა ერყდა აბაფარ დ~თ მეტე
და ღეკრა გზანი რ~ლ არფარა ღეირლვებოდა ცც
ენითა. ც~ თეგსთარ არა სწქოდა: ვ~რ ცნა აბ
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აფა რ~ არფარა ღეეწევირ მეტე დ~თ წარმ
ოავლინა მჴედართ მთავარი მირი რირმ
ონ ბადსრი და რც~ანი მთ~ვრნი ნოინნი და რ
პირა რიმრ~ვლე და მოვიდერ თრიალეთრ და
მოსწოდერ მეტერა დ~თრ და რპათა მირთა რ~
მეტე რნესლობდა მ~რ ჟ~მად და წარმოავლინა
ქ~ნი მთ~ვარნი მირნი რირმონრ თ~ა და ღთავიდა
რირმონ უართლად და ცნა თეგსთარ მორს
ლვა რირმონირი წინა გ~ნაწქო რპაჲ მირი და იუ
მნა ბრშოლა შლ~რი და მორწქდა ორგნითვე
სრიცცვი და ერწრა ფამე და გაიქარნერ რაჲ გ
ათენდა გ~ნემზადნერ გ~ნეწქსნერ სრთიერ
თარ პირირ პირ იუმნა ბრშოლა შლ~რი და
რპა მეტირა წინა მბრშოლობდა და ვ~რ აფე
რივნერ სრთიერთარ ივლტოდა რპა თეგსთა
რირაი მიმო დაიბნივნერ მოირრნერ და სყინო იუ
მნერ და დარყერ თეგსთარ და შე მირი მცირე სფ
ონო იუმნა მივიდერ რირმონრ თ~ა და ევედრა რ~ა
ქაინი აბაფა იცილორ მან და შემან მირმ~ნ ირმინა
რირმონ გარნა დაპატიმრნა და აფიფო ტქსედ
დედა წსლი მირი და ქ~ი რიმდიდრე და ბარგი და რ
აუონელი და ძოგი და მივიდა აბაფარ წ~ე
და მიიქსანა თეგსთარ და შე მირი: ც~ აბაფა
არა ავნო რა. რ~ იქო კ~ცი მოწქ~ლე და ღემნდ
ობელი ვ~რ ზემორე ვთუსით და წარგზავნა უ~ქ
ნარა ერაქირარა: და მირცა ათორმეტი კ~ცი მ~რ და
შერა მირრა რ~ზრდელი და ღერამორელი სცსად.
უორ ღავარდენი და ავაზა და გ~ნსყინა რარ
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ყომი რ~ლ არა აკლდერ და მცველნი დასდგინნა
რ~ა არფარა გასღსარ მ~მსლრა მირრა და ერრეთ
გ~ნრსენებით იქოტოდა და აფრრსლდა და ქაინმა
აბაფა [....] მრ~ვლნი ნიჩნი და შფსენი წარავლინა
მეტერა დ~თრ წ~ე და უართლრ მრ~ვლნი რ~ტლნი [....] [.......]
[....] და ატენი და ღემდგომი რ~ტელნი მირცნაჭ
m~ღინ წარვიდა ქაინი რიბად და თ~ა წარიტანა მეტე

დ~თ და იქო ჟ~მი ზამთრირა და რაჲ ზატცსლი მო
იწია წ~რმოვიდერ და მგზავრ მომავალრა მეტერა
ღეედვა რ~ლმობა მსცლირა და ვ~რ მკსრნალ
თა ვერ სშლერ კსრნებად. მ~ღინ ევედრა ც
ატრა მარტო მქოტირარა და მივიდა მირ წ~ე ვ~რ
ყვესლ იქო რ~ პ~ლ ამირრა მსცლირა რნესლ~ბი
თა ღეპქრობილ იქო. და ვ~რ მკსდარი იდვა სრ
იტქსოდ. და აფედგინა ცატრა ჴ~რც ღერცმსლირა ფ~ირრა:
ც~ აწ არფარა პოვა ლცინებაჲ. ამირთ~რ რ~ მო
აკლო ფ~ირ მრაცსრ~ბაჲ და იწქო რფსევად რა
ქდართა და ღლად ამირთ~რ აფიფო ფ~ნ ჴ~ლი წქ~ლო
ბირა. და პ~ლ წელთა მოკსდა შე მირი პირმღო
გ~ი. რიკეთე აფმატებ~ლი და აუა მიიცვალა მეტე
დ~ვთ მწსცარებითა შირა თ~რირათა: და ერსა
რც~აცა შე კ~თლ მოჴრენებსლი მჴნე და უველი
რ~ი ღ~დ მეტე იუმნა: ც~ ამან დ~თ რაჲ დაჲრრ~ლა ცც~რბაჲ
დამარცერ რამარცორა მეტეთარა მცცეთარჭ
x~ თუმსლ~რრ ერეცა ვ~დ წამლირა მ~რ აფრრ~ლდა ცოლ
ირა მირირა ერსუნირ მ~რ მიცემითა წამლირათა ღს
რირათ~რ ბარილი სძარმელირა რ~ი მოაკსდინა მე
ტემ~ნ სწეროებირათ~რ რ~ თ~ა ექო ბარილი ერსუანრ
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და არა რიდა რაწოლრა პატიორანრა მეტირარა
და ყოჴანიცა აფიჴადა და მთ~ვრობა მიიტა
ცა ამირ სწეროებირათ~რ მოიკლა ბარილი ვინა
თგ~ნ მოიწია მწსც~რებაჲ სნსგეღინირცემო ქ~ლ
თა მკვიდრთა რაუართველორათა რ~ მიიცვ
ალა მეტე დ~თ იგლოერ წერირა ებრ და მ~რვა
ლი ნიჩი გარცერ ეკლერიათა რ~ქდართა და გლაცაკთა
რაჴრენებლად მირა. გარნა მწსც~რე იქსნერ მ
თავარნი რ~მეტე დიმიტრი მცირე იქო და არა
შ~ლ ედვა მეტობაჲ: ამირთ~რ სმრ~ვლერნი წ~რ
ვიდერ და მრაცსრებდერ ქაინრა რ~ ვერცა დ~თ მე
ტემ~ნ რწვართნა ერირთ~ვნი ღიღირათ~რ ქაინირა: მა
ღინ ზემო ჴრენებსლი აფალარ და რაჩირ ერირ
თ~ვი კაცაბერი ღეიზრაცნერ სრთიერთარ რ~ა გ
ანსდგენ მეტერა დ~თრ რსრსდანირ შერა და
წარვიდერ ქაინრ აბაფარ წ~ე და ეზრაცნერ ა
ლიქანრ ბადსრრ რ~ი იდგირ მთათა ძავაცეთი
რათა. და მან აცნობა ქაინრ: ც~ მან ნიჩნი დიდნი
აფსთუსნა და წარვიდა აფალარ და კაცაბ
ერირ შე კაცაბერი რ~ი იქო თერლით ბორ~ტი ვ~რ
გსაწქებრ წიგნი მეტეთა ბაფსღირთა და ნ
ათერ~ვთა მირთა რ~ მოიწივნერ ქაინრ წ~ე ღ
ეიწქნარნა და მოსწოდა რირმონ ნოინრა და
რუ~ა მეტე დ~თ ერეოდენთა გ~ნდგომილებათა იუმრ
მირრა არა კმა იქოტრ და ქ~თა გ~ნდგომილთა ყ~ნ
თა თ~ა ღეეწევირ ვ~რ თეგსთარრ და აწ ფალ
ცსრრ ც~ მე ნიჩნი დიდნი და პ~ტივნი წინა სქსენ თ
ეგსთარირთ~რ და კ~დ ალცსრ ღეიწქნარნა.
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აწ მნებავრ რ~ა ღსრი ვიგოთ მირ ზ~ა და ერ
მა რა კაცაბერრა წარრდგა და თუ~ა სკ~თს ნებ~ვრ
ქაინრა ღსრირ გებად დ~თ მეტერა ზ~ა მე მირთ~რ მო
ვრ~ლ ვარ ვიცნი გზანი ღერავალნი და წარ
ვარცამ ლაღუართა და ვგონებ რ~ლ მეტე ჴ~ლთ
ვიგდო და აფალარცა იცირ გზაჲ და შ~ლი უ~ქ
ნირა მ~თირა მ~ღინ სბრშანა ქაინმ~ნ აბაფა რი
რმონ ნოინრ ალიქანრ და თაიყორ და აბყირ რ~ა
ალაღურონ მეტერ დ~თრ ზ~ა და ღეკრიბერ რიმრ
ალე ლაღურირა რამი ბევრი და გამოვლერ
თრიალეთი და გარდავლერ მთა ლიცირა. და
ზ~ა დაერცნერ უსთათირრ აბანორა ღ~ა მქოტრა
მეტერა და შლით ღეერწრა ცცენრა ერთითა
კაბითა მ~რტო ივლტოდა: ც~ თათართა მოაო
ჴრერ ეკლერიანი და მ~რვლი რ~ლი უ~ეანე მოი
კლა და ტქვე იუმნა: ც~ სვნებელ~დ მივიდერ ქაი
ნრ წ~ე. ც~ მეტე რ~კჳრველ~ბით დაცსლი ფ~ირა
მ~რ გ~ნერა და ვერ ერწრა მეტე ომრა მ~თრა
რ~ მრწრატლ სკსნ იუცერ თ~თარნიჭ
¦ელრა მერ~მერა კ~დ წ~რმოვიდერ რირმონ და ალ
იქან ბრშანებითა აბაფაირათა ღეპქრობად
მეტირა. რ~ დაემრტსრა კაცაბერრა და არფა
რა წგონებდა მირსლარა თათართარა დაე
რცნერ კ~დ და მეტემ~ნ მიწრიდნა. და მოაოჴრნ
ერ უ~ქნანი და ვ~რ ცნერ ღექრა და ზ~ა მორსლა
მეტირა ივლტოდერ თათარნი მრწრატლ მ~რვე დფ
ერა ტქვითა და ალატითაჭ ამათ ჟამთა რად
სნი მანკაბერდელი განდიდებ~ლ იქო სმეტერ ქ~თა
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მთ~ვრთა მირ ჟ~ირათა რ~ ღეიქვ~რა ქაინმ~ნ ა
ბაფა და იწქო სრვად რაუმეთა რაუართვ
ელორათა რ~ არსლი პატრონირა მირირა ა
ვაგ ათაბაგირა ღევედრა რადსნრა და ცს
აღაგმ~ნ ეძიბობაცა მირცა: მ~ღინ ღეკრბერ თ~ვ
ადნი რაუართველორნი დ~ბლნი და წ~რიქვანერ მეტირ
შე დიმიტრი სრდორა. და მივიდერ ღანღარ შირა
ი~ერ თ~ა მანდატსრთა სცსცერრა თ~ა და წ
არწქვა იგიცა სრდორა და მიიქვანერ ქაინრ
წ~ე სრდორა და დასსრვერ მეტობაჲ და ვ~რ
იცილა ქაინმ~ნ დიმიტრი ღეიწქალა და ღეიქსა
რა რ~ იქო უმნსლ კ~თლი და ღსჱნიერი ცილვ~დ
და მორცა ქ~ი რამეტო თჳნიერ რარგირ ძაქელირა
და წარმოატანა თ~ა რადსნი რ~ლრა სბოშა მე
ტემ~ნ დ~მტრი ათაბაგობა და მოვიდა ტტილი
რრა და დარსერ ტაცტრა ზ~ა მამათა მირთარა.
და აფარრ~ლერ წერი კ~რთც~ვირა კათალიკო
ზმან და ეპირკოპოზთა და ქ~თა მთავართა
რაუართველორათა ერეთით კაცეთით რო
მცითით უ~რთლით და ძავაცეთით და ტაოთ.
რ~ლნი ღეკრებ~ლ იქ~ნერ და იქო მადლობაჲ ფ~თირა
და რიც~რლი დიდი გ~ნცემა გლ~ცკთა და ობოლთა
და დავრდომილთა ზ~ა რ~ა წ~რემართორ მეტობა

დი მიტრირი და კ~თლდ გ~ნგებაჲ რაუართველორაჭ
mერამეოცდა რამე მეტე უართლირა მეორე დიმიტრი შე
დ~თ მეტირა ბაგრატოანიჭ
m~თ ჟ~მთა იწქო ქაინმ~ნ აბაფა ბრშოლად მე
გვიპტელთა მთავარრა და რლტანრა მირრირ
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რარა ტსნდსქადარრ და წარავლინა რპაჲ შ
ლ~რი და მ~თ თ~ა რპა უ~რთველთა და აყინა
მჴედართ მთ~ვრდ თონდა ვინმე ნ~თერ~ვით რალ
დსცი ბადსრთა მთ~ვრი გართათ და წარგზავ
ნერ გზარა რაბერშნეთით მიმავალრა ღამად. და
მისმცნო რსლტანრა რაბერშნეთირ~რა რ~ცელით ტ
არმანრა: რ~ სწინ~რერ ამირ ჟ~მირა აფრრსლ
ებ~ლ იქო რსლტანი დიდი რალყსუიანი ქიარდინ და
მონარა მირრა ტარმანრ მიეტაცა რსლტნობაჲ და
ცოლიცა მირი არსლი რსრსდანირი გსრძი ცა
თსნ მიქსანა ცოლ~დ და მ~რ აუსნდა ქ~ი პონტ
ოა არია და კაბადსკია. ამარ მისმცნო ქაინმ~ნ
რ~ა თ~ა ღეეწიორ რპათა მირთა და წარვიდერ რ
პანი აბაფარნი და მივიდერ ტარმანრ თ~ა და დაი
ბანაკერ ევცაიტრ რ~ლ არრ არსრარტანი: და ვ~ა
ერმა რსლტანრა ტსნდსქადარრ მირლვა თათარ
თა. მოსჴდა რპითა ეგვიპტირათა და ზ~ა დაე
რცა ჟ~ა გ~ნთიადირ~რა და იუმნა შლ~რი ბრშოლა რა
და იგი მჴნედ ბრშოლა სქვერ უ~რთველთა რ~ლ
თათარნი გ~ნკვირდერ: მ~ღინ თათარი ვინმე ა
რა რ~ცელოანი რ~ცელით მორფსლ მიეტევა მ
არტო რაზმრა არაბთარა და გ~ნვლო ღიგან და
მერმე გამოვლო რაზმი. და მომავალრა ცცენრა
მირრა სკანა ტერჴი მარძვენა მოკსჱთა ვინ
მე უსე მდებარემან კ~ცმ~ნ რაოლავრა უაყაყრა ზ~ა.
იუმნა რაუმე რ~კჳრველი რ~ ივლტოდა რპაჲ აბაფარი
და თ~ა მოკლსლ იუმნა. წარმოვიდა ერე მორფ
სლი სტერჴოთა ცცენითა რამი დფე და რამი ფ~მე
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ვლო ეგრეთ მოკსდა ცცენიჭ
x~ ვ~რ ცნა აბაფა ამოწქსეტა ლაღუართა და
სმეტერ უ~რთველთა დასმშიმდა დიდად და ღე
არმინერ რსლტანი რაბერშნეთირა ტარვანა ვ~დ
გ~ნზრაცვითა მირითა იუმნა მორლვა რლტნირ ტ
სნდსქადარირა ამირთ~რ ღეიპქრერ ტარვანა
დაფათს არა ენება ქაინრა აბაფარ მოკლვა
მირი. ა~დ ნოინთა მოაკსდინერ ტარვანა და აი
ფერ ქ~ი რიმდიდრე მირი და აყინერ რაბერშნეთრა
ნოინი დიდი და კ~თლი ნ~თერ~ვი პ~ლთა ქაინთა
ონცანირა გსარირა. რ~ცელით ერინძი: ამარ ჴ
ელთ სდვერ მთ~ვრობა რაბერშნეთირა და წა
რსფერ აწქსერი რამცცერ რ~ლ წუონდა ტარმანარ

ცოლესლთაგ~ნ და სბოშერ რარგირ ძაქელრა და შერა მ
ირრა ბერუარ:x~ ვ~ა აფიზარდა მეტე დიმიტრი დაიწქო რასრავ
თა რ~უმეთა კ~თლ გ~ნგებად რ~ იქო ერე დიმიტრი ტ
ანითა აცოვან ტერითა წაეროვან ღერაცედა
ვად ტსრტა თმითა და წვერითა მწქაზარ და
ღსჱნიერ თ~ლითა გრემან ბეჩ ბრტქელ და ღეწქ
ობილ რამჴედროთა წერითა რრ~ლი ცცენორ~ნი და
მღჳლდორ~ნი რყესლი სცვი მოწქ~ლე და მდაბ~ლი
გლ~ცკთა უსრივთა და დავრდომილთა მოწქ~ლე
რ~ლ არა რმენილ არრ ნ~თერ~ვი მეტეთა გინა რცვა
თა კ~ცთა: რ~ აუსნდა ყვესლებაჲ აფიფირ რ
ატარე და აფდგირ ფამე და მოვლირ უ~ლუი და მო
იცილნირ გლაც~კნი და დავრდომილნი და ობოლნი და
თ~რითა ჴ~ლითა მირცემდირ და ქ~თა სწქოდიან მოწქ~ლ
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ება მეტირა და გლ~ცკნი ფამით ტოლოცთა ღ~ა ვი
დოდიან რ~ა ღეემთცჳვნენ მეტერა: ამარ თ~ა მოეგო
მარცველობა ფამით ლ~ცვა და მსჴლთ ქრა ტ~დი
ათარ ცსთარი მსჴლი მოაგდირ მდაბლად მიწარა
ზ~ა. ერრეთ ქ~ი თსრთ გ~ნღორებ~ლი იქო გარნა ერ
რეთ ჴ~ლთა ღ~ა რადსნირთა იქო რ~ ტ~დ გ~ნადიდა
რადსნი ქაინმ~ნ და ისრვა მეტირ დიმიტრირგან
თელავი და ბელაუანი და მრ~ვლნი უ~ქანანი. და
რადსნი კ~თლდ გ~ნაგებდა რაუმეთა რ~უართველ
ორათა. რ~ დფეთა მირთა არა იუმნებოდა თათ
ართაგ~ნ შ~ლი და სრამართლო. არცა დიდთა ნო
ინთაგ~ნ არცა ელყთაგ~ნ. ერრეთ აფღენდა რ~უარ
თველო და მოირჩსნა მეტემ~ნ და იწქო რიბარა
წარრლვად: და აფაღენნა უ~ქნანი მოოჴრებ~ლნი
ამანვე აფაღენა პალატრა ღ~ა მონარტერი ირა
ნთა რაქოტელად მეტეცთა ფ~თირ მღობლირა. და
ღეამკო განგებითა დიდითა და ღერწირნა რ~ტელნი
და ზსარნი და გ~ნსყინა მონაზონთა რ~ზრდელი.
და რ~მორელი და განაგო გ~ნგებითა კ~თლითა
და წარვიდა სრდორა და მ~რ ღ~ა ქოტარა მეტირ~რა.
რთცოვერ რატარე სრიცცვი მეტერა გ~ნზრაცვითა
რადსნირითა: რუ~ა მეტერა რადსნმ~ნ სკ~თს მომ
ცე დმანირი მე მივრცე რატარე ქაინრა ირმინა მეტე
მან და სნებლიად მირცა დმანირი და მიმდგომი მირი:
და სმეტერ განდიდნა რადსნიჭ
x~ იუმნა კ~თლიცა რ~უმე მონ~რტერთა და გლ~ცკთა მ~რთ
რ~ლ დფეთა ცც~რბირა მირირ~თა მან მირცა ქალანი და
მალი ათორმეტთა სდ~ბნოთა გ~რე რძირათა. და
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გ~ნათავირსტლა უ~ქნაჲ გარერძირა და მრ~ცსრე
ბდა მეტერა დიმიტრირ გ~ნდიდნა დიდად ლაღურითა
და რიმდიდრითა ოურორა და ვეცცლირათა და ძოგი
რა და ცსარტაგირა არა იქო რიცცვი: რ~ იქო კ~ცი
ერე მღვებელი კ~თლდ გ~მგონე და ბრშენი რ~ ქაინი

აბაფა ირმენდა რიტქ~ათა მირთა და დიდი რიბივანი
ავაგ ათაბაგირა ამარ აუსნდა და არსლი
მირი ცვაღაგ მოექვანა ცოლ~დ: ერე გ~ნდიდებ~ლ ი
ქო ქაინირ სლორაგ~ნ და რადსნიცა მირგ~ნ გ~ნდი
დებ~ლ იქო და ქ~ი რაბრშანებელი ქაინირა მირთა
ჴ~ლთა ღ~ა იქო და ბრშანებარა მირრა მორყილობდ
ერ და იქიდნა მრ~ვლნი უ~ქნანი: და სბოშერ მეტ
ეთა კ~რი და დაძდა კარრა და მირი მიმდგომი უ~ქნა
მოივერაგა აცალ ციცელთაგ~ნ და არსლი აცალ
ციცელირა ცოლ~დ მოიქვანა და რაუართველორა
ლაღუართა რ~უმე და გ~ნგებაჲ ქაინმ~ნ ჴ~ლთ ს
დვა და დარბაირელნი უართველნი და რომცითა
რნი და ერ კაცნი მეტერ წ~ე იქ~ნენჭ
aმათ ჟ~მთა ღ~ა გ~ნდიდნა რამცცირ რპარალარი და
მეჩსრჩლეთ სცსცერი რარგირ ძაქელი და შე
მირი ბეუა რ~ნი მთ~ვრობდერ რამცცერაჭ
x~ რ~უმენი რარგირირნი ზემო აფგვიწერიან. და აწ ვ
აცრენოთ შე მირი ბეუა: და იქო ერე ბეუა ტანითა
აცოვან ტერითა აეროვან თმითა და თ~ლი
თა გრემან და ღსჱნიერ ბეჩ მკერდითა რრსლ და
შ~ლითა შლ~რ ომრა ღ~ა მჴნედ მბრშოლი ცცენრა ზ~ა
მჴნე მოირარი ნადირთა ჴ~ლოანი გონ~ბითა ტ
რთცილ [და] მაღენებელი უ~ქნათა [...............]
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ეკლერიათა და მონარტერთა და ფ~ირ მორ~ვთა კ~ცთა
პ~ტივირ მცემელ მლოც~ვი რ~ლ არა დააკლდირ ცირკ
რირ ლ~ცვათა რამცრად და მწსცრად ვ~რ ტიბიკო
ნი მორცემდირ წერრა ლ~ცვირ~რა ამირთ~რ პ~ტივრცა ფ~ნ და
მესფლეცა ღემრგავრებსლი მოანიჩა ლ~ცვირა მ~რცვირა
და გლ~ცკთა მოწქ~ლებირა მონარტერთა და ც~ტთა
პ~ტივირ მოქ~არე ობოლთა და სფონოთა აფმზრდელი:
m~ღინ ბეუამ~ნ დაიპქრა უ~ქნა ტარირკარითგ~ნ კარნს
უალაუამდირ რამცცე აჩარა ღავღეთი კლ~რძეთი
და სმრ~ვლერი ტაო ვაღლოვანი ნიგალირ ჴევი
არტანსძი თორმეტნი სდაბნონი კოლა კარნიტო
ლა და ორნივე არტანნი და მრ~ვლნი რ~ტელნი ძა
ვაცეთრ. ერრეთ დფითი დფე გ~ნდიდნებოდერ და მრ
აცსრებდერ ქაინრა აბაფარ და მორყილობდერ მ
ეტერა დიმიტრირჭ
x~ მეტე დიმიტრი წ~რემატებოდა ფ~ირ მრ~ცსრბითა და
კ~ცთ მოქ~არებითა და ქაინი სმეტერ სმატებდა პა
ტივრა მირრა: დაფათს ძერეთ ქრმა იქო ა~დ ი
ნებერ და წ~რავლინერ კ~ცი პონტოდ მეტირა ბერ
შენთარა კომნიანორირა რ~ლი იქო ნ~თერ~ვად დიდირა
კორტანტინერა. და მოიქსანერ არსლი კომნიან
ორირა მეტირა ტრაპიზონელირა დ~ბითა და რაჩსრ
ველითა დიდითა და უმნერ უორწილი
რ~მეტორა წერირა ებრ და ღ~დ მცირედირა ჟ~ირა მსც
ლად იფო დედტ~ლმნ და ღვა შე და სწოდერ რ~ცელ~დ

დ~თ რ~ი სკანარკნელ მეტე იუმნა უართლრჭ
aმ~თ ჟ~მთა კ~დ მოვიდა იგივე არფსნ რ~ლრა აფერი
ცცვნერ ქ~ნი რაბრშანებელნი ქ~თა ქაინთანი რ~ა აფ
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თსალორ უ~ქნა და ცნარ ვით~რში უ~ქნა აფღენ
და გინა აოცრდა აფთსალა აცლად და ცნა რ~ ს
მრ~ვლერი მოოჴრებ~ლ იქო და სმეტერ წ~რეთი
და კ~ცეთი რ~ კამბეყირ ვაკენი მოოჴრებ~ლ იქო გ
ამორლვარა მ~რ თათართარა ოდერ გ~მოვიდა ქაი
ნი დიდი ბერუა: მ~ღინ ტტილირ ქოტარა არფსნ ა
რდირარა ეზრაცა მეტერა და რთცოა თამარ დაჲ
მირი რ~ლი იგი მცოლო ერსა და რუ~ა ვ~დ კ~თლად
მოჴრენებ~ლმ~ნ მეტემ~ნ მამამ~ნ ღ~ნმ~ნ მომცა არსლი
მირი დაჲ ღ~ნი რშლად და ცოლ~დ ღვილირა ყ~ირა გარ
ნა იგი ვერ ერწრა აწ ვითცოვ რ~ა არა ს
ფირრ იყინო ვედრ~ბაჲ ყ~ი და მომცე დაჲ ღ~ნი ღვილ
ირთ~რ ყ~ირა ვ~რ ერმა მეტერა დასმშიმდა და დიდრა
ჩმსნვარა ღთავარდა და რ~ლითა ტკივნესლი
თა ეშიებდა ფონერა და რშაგდა წარმართირა
უორწინებად დაჲ მირი უ~რ აფმრარებელი გარნა
არა იქო ფონე რ~ მამარა მირრა მიეცა: და მირცერ ც
ოლად ღვილრა არფსნირრა და აფარრ~ლერ წერი
უორწილირა და წ~რვიდა არფსნ სრდორ: ც~ ღვილი
მირი დასტევა წ~ე მეტირაჭ
m~თ ჟ~მთა კ~დ მისდგა დედოტ~ლი და ღვა ქრმა და
სწოდერ რ~ცელი ვაცტანგ: და კ~დ ამათ ჟ~მთა და
მღჳდნა უ~ქნა ლიცთ იმერი და მოიწქო მეტემ~ნ
დ~თ რ~ი იქო კ~ცი პ~ლ კ~თლი და გონიერი სცვი მდ
აბალი და პსრად სმძობერ სწინარერთა მეტ
ეთა და იქო მრ~ვლრა მღჳდობარა ღ~აჭ ც~ რაჩირ
ერირთ~ვი კაცაბერი იქო უართლრ და აუსნდა
უ~ქნა ატენირა და არა პატივი ეპქრა არცა ქ
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აინირა და არცა დიმიტრი მეტირაგ~ნ ორგსლობირათჳრ
მეტეთარა ამირთ~რ ღეიწრებ~ლი ევედრა მეტერა
რ~ა ღეიწქ~ლორ და სბოშორ მამსლი მირი ც~ ტკბილ
მ~ნ და მოწქ~ლემ~ნ მეტემ~ნ ღეიწქ~ლა და ღესნდო
ტიცითა მტკიცითა რ~ა არა აბრალორ პ~ლი
ღეცოდებაჲ და ეგორ ერთგ~ლებარა ზ~ა მირრა და მ
ისბოშა მ~მსლი მირი ქ~ი და კ~დ აგო მ~მსლრა მი
რრა რაჩარ: ც~ ვ~რ დაქო მცირედი ჟ~ი იწქო მ~თვე მ
ამსრ პაპსრთა კვალთა რლვად და ვ~რ [......]
[......] ირწრატდა ფორი მწვირეთა მ~რთ და რკორე
თა მ~რთ და ვ~რ იუედნე გერლირა დათცევად გს
არირაგ~ნ მოაუსნდა ორგ~ლობაჲ დამვიწქებელმან
ტიცითა რ~ღინელთამ~ნ იწქო ფალატად მეტეთა წა
რავლინა კ~ცი და წიგნი ალიქანრ თ~ა ათარირ თა
ვრა რ~ი იდგირ მთათა ძავაცეთირათა და კოლირათა
რ~ა პ~ლირა ებრ დაერცარ მეტერა და ადვილ~დ ჴ
ელთ იგდორ მეტე. გ~რნა სუმ ქო და ფ~ნ რ~კჳრ

ველ~ბათამ~ნ ზრაცვა მირი ვ~რ აუიტობელირა დ~თ
ირ მ~რთ და რაცნასრ იუმნა წიგნი. ამირთ~რ მიე
გო მირაგებელი ბორ~ტი და რიცრსე მირი თცემრა მირ
რა ზ~ა დასჴდა ღეიპქრა მეტემ~ნ და პ~ლ თ~ლი დარწ
ვნა მერმე ერთი ჴ~ლი და ერთი ტერჴი მოწკსჱ
თა და ორნი ღვილნი მირცნა ეურორიობად კორტ
ანტინე პოლერ. ც~ კაცაბერი მცირე ცცორებ~ლი გ~ნ
ვიდა ცცორ~ბირგ~ნ და მოკსდა და მოირპო ქ~ლი ნა
თერ~ვი მირი და აფიჴოცა ნ~თერ~ვი მირიჭ
aმარ ჟ~ა ინება ქაინმან ამჴედრებაჲ უ~ქნარა ზ~ა
გილანირარა რ~ იგი დაღთომილ იქო ჴ~ლთ სგებლად
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და არა მორყილობდერ და არცა ცარაძარა მ
ორცემდერ წარავლინა რპაჲ თათართა და
უართველთა და მეტე არა წარგზავნა
და აყინა რპათა სცსცერად რირმონ ბადს
რი წარვიდერ და ღევიდერ გილანრა და ღეკ
რბერ გილანელნი წინა დასდგერ რიმ~გრეთა ღ~ა:
ც~ უ~ქნა მ~თი გ~ნმაგრებ~ლ არრ ერთ კე
რშო კლდითა და ტქითა და გზანი იწრო
ნი და ერთ კერშო ზფვითა ამათ რიმაგრე
თა ღ~ა წინა გ~ნეწქსნერ და იუმნა ბრშოლა
შლ~რი გილანელთა დაარცერ ირარი ვითა წვიმაჲ
გარდაჴდა რირმონ ცცენირაგ~ნ და დაძდა და ზს
რგი ღეაუცია მბრშოლთა მირთა. და ქ~ნი რპანი და
აუსეითდერ: და ვ~რ ღემცირდათ ირარი აცლტა რი
რმონ და მიეტევა ვითა ვეტცი და მირ თ~ა უარ
თველნი მიეტევნერ მჴნედ. და აოტერ გ~ლანე
ლნი და ორნი თითნი მარძსენირა ჴ~ლირანი დარ
ჩრნერ რირმონრ და დარყერ რპანი თათართანი და
უართველთნი სვნებელად: და ვ~რ იცილნერ რიმ~გრ
ენი უ~ქანირ~ნი რ~ლ სბრშოლველ იქო და არა ე
გე დაპქრობაჲ წარვიდერ ქაინრ აბაფარ წ~ეჭ
eრრეთ დამღვიდდა უ~ქნაჲ და ქ~ით კერშო იწქო
მღჳდობა. მოცედნა ფ~ნ წქ~ლობით მორ~ვთა მირთა
და [არა] იქო სცობაჲ პსრირა და ფვინირა. და
მეტე დიმიტრი განაგებდა [.....] რამეტოთა რაუმეთა.
ვ~რ მოიცალერ მცირედ ჩირთაგ~ნ და გ~ნირსჱნებდერ
მიდრკერ გზირაგ~ნ რ~ფთორა იწქერ გ~ნდგომად რ~ მე
ტემ~ნ მოიქვანნა რამნი ცოლნი [ და მთვრთა იწ ]
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ეგრეთვე რადსნმ~ნ მოიქვანა რამნი ცოლი. და
მთ~ვრთა იწქერ ჴ~ლირ ღეცებად რაქდართა და მო
ნარტერთა მიტაცებად რ~ტლთა და აგარაკთა. ს
მეტერ მერცთა რაქდარრა ზ~ა დ~ბლრა აწქსერირარა.
დაფათს ამათ სწეროებათა დიდად ამცილებდა
ნიკოლოზ კათალიკოზი და ნიკოლოზ მაწქსე
რელი ძსანღერირ შე: არა ვინ ქსრად იფებ
და რიტქ~არა მ~თრა და კ~დ რც~ანიცა აფმორცენდებო
დერ ბორ~ტნი რ~ იწქერ სრთიერთ~რრ მშლავრებ~დ

და მიცსეჩად და არა ვინ იპოვებოდა რამართლირ
მქოტ~ლი რ~ იქო მფდელთ მთ~ვრი და მფდელი ლაფ
ამპარტავან ანგარ ბორ~ტირ მქოტ~ლ სწერო ვ~რ
გ~ნვ~მრავლოთ რიტქ~ა რ~ იქ~ნენ ქ~ით კერშო ბო
როტ: მ~ღინ მოიწია რამართალი რ~რძელი ცოდვათა
ყ~ნთთ~რ: რ~ ზემო ჴრენებსლი იგივე არფსნ წ~რმ
ოემართა რამცცერ ცილვად რარგირ ძაქელირა
რ~ი დაბერებსლ იქო და რენთაგ~ნ რიბერირათა და
ჴრნილ იქო. ქ~ითა რიბერითა და აროთა მიფებითა
მოწქსედილ იქო. ღემოვლო რომცითი ტტილირი და
უ~რთლი მჴედრითა ორითა ბევრითა და დიდად ა
ვნებდა უ~ქნათა. დაფათს არა ბოროტირ მქოტ
ელი ა~დ რაზრდელირა შ~ლით სზომოთა დიდად
დარჩირდა უ~ქნარა და სგრშნასლ~დ მივიდა რამც
ცერ და დადგა აწქვერრ და რცნა რარგირ მორსლა
არფსნირი. და მივიდა მირ წ~ე იგი და შე მირი ბეუა
გ~ნწკვირდა ორთ~ვე მორლვარა: და რარგირ წარ
იტანა სრდორ და ბეუა დასტევა რამცცერ: რ~ იქო
მეცსთე კ~კე წ~თა მარცვათა და რაჲ წარმოვიდ
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ერ რამცცით მოვიდერ რომცითრ და მოიწია ვნები
რა კ~კე და დიდრა ოთცღაბათრა ღეიშრა მშატრი~დ
უ~ქნა რამცილებელად სრძსლ~ბათთ~რ და კ~დ ცს
თღაბათრა მცირედ ღეიშრა და არა ვინ გ~ლირ ჴმა
ქო რ~ა მცა წქ~ლობად აფეშრა ფ~ი მოწქ~ლე და ღე
მნდობელი და ვ~რ მოიწია პარარკევი ვნებირა
ო~ირა კ~დცა ღეიშრა უ~ქნა დაქსდდა და არფარა
იუმნა. და ვ~რ მოიწია ღაბათი და იუმნა რ~მ ჟამ~დ
დფე და ცვალირა დფე ძერი იქო რიც~რლი აფდგ
ომირათჳრ ო~ირა და ქ~ნი მოელოდერ რიც~რლრა ერო
დენ რირც~ით მოცედნა ფ~ნ უ~ქნარა რიმრ~ვლირათ~რ ს
რამართლოებ~თა ყ~ნთთ~რ რ~ რატსშველით~რთ
ღეარქია და ღეიშრა უ~ქნაჲ და ღეაშრწსნვა
რ~ლ დაიუცერ რაქდარნი და მონარტერნი ეკლერია
ნი ციცენი რ~ცლნი ნაღენებნი მოოჴრდერ და მთანი
და ბორცსნი მ~ფლნი დაზსლერ და კლდენი რა
ცედ მტსერირა დაიღალნერ და მიწა გ~ნიპო
და ღ~ვი წქ~ლი მრგ~ვრი კსპრირა აფმოიჩრა. ც
ენი მ~ფლნი დაეცნიან და ირქეოდიან შრვარა
უ~ქანირარა რ~ირათ~რ რაქდარი აწქსერირა და
იუცა რ~ ქ~დ წ~და აწქსერირა ფ~ირ მღ~ბლი ლ
იტანიობით ღერსჱნებ~ლი რაღსალ რ~ქდრირა ერ
სენა გსმბადი ყამოიჩრა და ვითარ უსდი
კ~ცირა ერრეთ თ~ვრა დაერუვა და დარყა ს
ვნებელ~დ შლ~რბით~ვე მირითა: ერე რირცვა ზე
გარდამო რამცცერა ოდენ მოიწია ვ~ე თვირა ე
რთირა ჟ~მთამდე გ~რნა რც~აგნ არა რადა ევნო
მცცეთირ რაქდარიც დაიუცა რამცცერ სრიცცვი
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რ~ლი მორწქდა და ქ~დ რაქდარი ეკლერია და ც
იცე არრად დარყა დასრფვეველი იუმნა
გლოვა და ტირილი სზომოჭ

x~ ზემო ჴრენებ~ლი იგი არფსნ აფა იქო ქაინრ
წ~ე და ღეედვა რენი რ~ირა მ~რ მოკსდა: და ვ~რ
ცნა ღვილმ~ნ არფსნირმ~ნ წ~რმოვიდა რაცლად
დიდად მეტირა და ცოლი მირი დასტევა ტტილირრ:
ც~ იჴმია დამან მეტირამ~ნ თამარ რივლტოლად მ
თისლეთრ. რ~ რშაგდა ვ~რ სრძ~ლო და წა
რმართიჭ მ~ღინ რადსნმან ცნა ვ~დ არფარა წ
ნებავრ დარა მეტირარა უმრად ღვილი არფსნირი.
დაევაჩრა რ~ა მოწქიდორ დაჲ მეტირა და ევე
დრა ქაინრ აბაფარ. ც~ იგი ერყდა და მოწქიდა.
ც~ მეტემ~ნ მირცა დაჲ თ~რი რადსნრა: ერე სწერო
უმნა რ~ლ რამნი ცოლნი მოიქვანნა რადსნ თ~რდ:
ამირთ~რ განწქრა კათალიკოზი ნიკ~ზ კ~ცი მოცს
ცებ~ლი და მართლ მკსეთელი გარნა მშლავ
რებირგ~ნ რადსნირა ვერ სშლო გ~ნქენებად ა~დ
ტ~დ ღეაყსენებდაჭ
m~თ ჟ~მთა ღ~ა რ~უმირა რარათჳრმე გ~ნსდგერ თა
თართა რარგიზ და შე მირი ბეუა რ~ რარგიზ და
ბერებ~ლ იქო რენითა ტერჴირ ტკივილირათა. და
ბსფა ნოინირ მ~რ თვ~ლდ წოდებ~ლირა შმაჲ ა
რსცა წ~რმოგზავნა მოოჴრებად რამცცირა და
მოვიდა არსცა რპითა ოცი ათარითა: ც~ ბეუ
ამ~ან მიწრიდა მთათა რ~ლ არ~ნ ღსა გსრიარა
და აჩარარა და მერცნი ღევიდერ ციცეთა უსა
ბთა და ტქეთა და მოვლო ლაღუარმ~ნ რამცცე
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და ვერფარა ავნო დაქვერ ოცი დფე და წა
რვიდერ და დარყა უ~ქნა მღჳდ~ბითჭ და ვ~რ გა
რდაჴდა წელიწ~დი ინება ქაინმა აბაფამ წ
არრსლა ეგვიპტედ ანს დაიპქრარ ანს
მოცარკე ქორ მოსწოდა ქ~თა რპათა მირთა
და მეტერა დიმიტრირ და ქ~ლთა რპათა მირთა წარრლვად და ბრშოლ~დ ეგვიპტირა რსლ
ტნირა. რ~ მ~ღინ ტსნდსქადარ მიცვალებ~ლ იქო
და რცვ~ა დაექენა რ~ლრა ეწოდა ნარირ
მელიუ: და მოსწოდა შმარა თ~რრა სმრწე
მერრა და აყინა მჴედარ მთავრად და ჴ~ლთ ს
გდო ქ~ი რპა მირი და სბრშანა ბრშოლა რს
ლტნირა: მ~ღინ მანგს დემსრ მოსწოდა მთავა
რრა რამცცირარა ბეუარა რ~ა წარწქსერ თ~ა:
ც~ მან წუ~ა მტერთა ყ~მთა რიტქ~ითა განწქრა
ყ~მთჳრ შმა ღ~ნი ქაინი აბაფა და არსცა წა
რმოავლინა და მოაოჴრა უ~ქნაჲ ყ~მი. ც~ მე მო
ვრიდენ არარ ღეცოდებირათ~რ და აწ მეღინირ ქაი
ნირგ~ნ და თს ღ~ნ ტიცითა მიმინდობ რ~ა არა მაბრა
ლორ და უ~ქნაჲ ყ~ი და მამსლი მღჳდობით დაიც
ვარ მოვალ წ~ე ღ~ნრა ლაღურითა: ვ~ა ერმა
მანგს დემსრრ გ~ნიცარა და ოურორა წქლირა
ღერმითა ღეწტიცა და ქ~ი რიმტკიცე აფსთუსა
და მორცა ბეჩედი რ~ი ეცსა თითრა მირრა. რ~ ერე
იქო მტკიცე რატიცარი და ასწქერ მ~ციუ~ლთა
ქ~ი ბეუარა. მქირ მოსწოდა ქ~თა მერცთა და

წ~რემართა მანგს დემსრრ თ~ა და მივიდა მირ
წ~ე და გ~ნიცარა ტ~დ და პ~ტივნი და ნიჩნი დიდნი
სქსნა და სყსენა ქაინი აბაფა რ~ნ ტ~დ პ~ტივ
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რცა და ღეიქსარა რიკეთერა მირირათ~რ და ერრ
ეთ წ~რვიდერ მირრეთრ და ვლერ მ~რვლი დფე
და მიიწივნერ ერთრა უ~ლურა რ~ლრა ერუსა და
რბსზაკი. გ~მოვიდერ მოუ~ლუენი კარით და იუმნა
ომი რადა იგი ბეუამან და მირთა მქოლთა მერცთა
შლ~რდ იფსაწერ სტრორ რც~ათა თათართა.
და უართველთა ღიგან უ~ლურა ღერთცინერ და
მერცნი სპირატერ მიეტევნერ და დარცცრა ფს
აწლი ბრშოლირა: მ~ღინ პატივი დიდი სქო ბე
უარ. ღერამორელთა და ცცენთა რ~კჳრველთა
მინიჩებითა ეგრეთვე დ~ბლთა და აზნასრ
თა ბეუარათა აიქარნერ მ~რ და წარვიდერ
ეგვიპტირ კერშო და მივიდერ უ~ლურა რ~ლრა
ეწოდებირ ამარია და ამო. და დაიბანაკერ მა
ცლობელად უ~ლუთაჭ და ეცნა რსლტანრა
ნარირ მელიურ მორსლა თათართა წარ
მორრსლ იქო ქ~ითა შ~ლითა მირითა და მოვი
და იგიცა და ვ~რ იცილა მანგს დემსრ რსლ
ტანი და რპა მირი ამჴედრდა და წინა გ~ნეწქო.
ც~ მეტე დიმიტრი დაფათს ძერეთ არა რრ~ლ ი
ქო დფითა ბრშოლათათ~რ ევედრა მანგს
დემსრრ რ~ა წინა მბრშოლად გ~ნაყინორ იგი
და რპა მირი რ~ირათ~რცა ირმინა და იუმნა ბრ
შოლა რარტიკი და შლ~რი ოდერვე ქოტილთა
და გარდარრ~ლთა ბრშოლათა სდიდერი ც~ ვინ
ათგ~ნ სწქოდა რსლტანმან წქობათა ღ~ა მ
ჴნედ წინა დასდგრომლობაჲ მეტირა და რპა
თა მირთა ამირთ~რ რყესლი მჴედ~რი თორმეტი
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ათარი წ~ე დაიქენა ორთა თ~ა მთ~ვრთა მჴნე
თა რ~ა გ~ნშლიერ~ბარა და ღენივთებარა ბრ
შოლირ~რა სკანარკნელ მიმტევებელთა რშლ
ონ და აოტნენ უართველნი: გ~ნშლ~რდა ო
მი და მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ: მ~ღინ მრ
წრატლ ზ~ა მოეტევნერ მეტერა ქარარ
ონფსლ და იაქსბ ატრაღ ათორმეტი ათ
არითა რყესლითა მჴედრითა და კ~დ იუმ
ნა რარტიკობაჲ ერე ვით~რი რ~ლ ორარი მჴე
დარი წინა მბრშოლად გ~ნეწერნერ მეტერა რ~დ
მოირრნერ თვინიერ მეტირა და რ~მთა კ~ცთა[..]
და რამთა ცცენთარა ეგრეთვე წსნე მე
ტირა მოიკლა ქარა რონფსლირა მ~რ ღსბითა:
ც~ მცილველთა უ~რთველთა იწქერ ბრშოლა
შლიერად და სმრ~ვლერნი მეგვიპტელნი მოირ
რნერ. და მეტეცა ცცენ მოკლსლი შლ~რად ი
ბრშოდა: ც~ ვ~რ იცილა მეტე რიუანალირ შ
ემან აბაღმან მქირ აფრსა მეტე წსნერა
თ~რრა: ვ~ა იცილერ მეტე ამჴედრებსლი უ

ართველთა მ~ღინ ქ~ნი ამჴედრდერ და მეოტ
იუმნერ ქარა რონფსლ და იაქსბ ათორ
მეტ ათართა თ~რთა თ~ა: ც~ ლტოლვილ იუმნ
ერ აუათ პ~ლ ნოინნი და თათარნი და თვით
მანგს დემსრ სკმოიუცა ლტოლვით ქ~თა თ~ა
რპათა მირთა: მ~ღინ სფონო უმნილთა უ~რთ
ველთა რივლტოლა იჴსმიერ გ~ნგებითა ზე
გარდამოთა მეტე დაცსლ იუმნა დაფაცათს
სმრ~ვლერნი უ~რთველნი მოირრნერ მოვიდერ
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მანგს დემსრ და მეტე წ~ე აბაფარაჭ
x~ ნადირობარა და ლაღუართა ქოტირა ამბვირა მო
მლოდეობარა აბაფა იცილა თათარი ვინმე ლტ
ოლვილი. ც~ მან კითცსლმ~ნ ქ~ლივე ლეურთა მ~რ
ღეწქობით წარმოსთცრა ენითა მ~თითა თითო
ესლირა მთავრირა ვედრ~ბაჲ ალიქანირ
თ~რ თუ~ა ვ~ა მ~ფლით მომ~ვლი ღავარდენი მო
სჴდა. და მანგს დემსრ ვერშრა მიამრგ~ვრა
რირმონირ ღვილი ებაგან მცტომელრა ვეტცრა.
და იარბსფა მოზსერრა ბსფა კამბეყრა: ც~ უა
რთველთა მეტირათ~რ ერრეთ თუ~ა ენითა მ~თითა
თენგარი მეთს უასრუსრბაჲ ბსფარ მეთს
ბსირლაძი ერე იგი არრ ვ~დ ვითა ფ~ი გრგჳ
ნვიდერ ვითა აულემი ბსფრობდერ: უართველ
ნი ვ~რ მოვიდერ ქაინრ წ~ე მეტერა პ~ტივრცა და წ
არმოავლინა რაციდ თ~რადჭ dა კ~დ ეგსლებოდა
აბაფარ წარრსლად და ღსრირ გებად რსლტანრა
ზ~ა. მოკსდა შმაჲ მირი მანგს დემსრ. და მცირ
ედირა ღ~დ მოკსდა რადსნი ათაბაგი და მისბ
ოშა შერა მირრა ცსტლსღარ მეტემ~ნ მ~მსლი
თ~რი და რპა რპეტობირა პ~ტივრა აფიქვანაჭ
x~ ღ~დ მცირედირა ჟ~ირა მოკსდა აბაფაცა და დარსჱრ
ნოინთა ქაინად შმაჲ აბაფარი აწმადა არა
რაჲ ნიჩთა რაჴ~ლმწიტოთა მუონებელი: მ~ღინ წ
არვიდა მეტე სრდორა აწმადარ წ~ე ც~ მან პ~ტ
ივრცა და ღეიწქნარა მ~ღინ მსნ ქოტარა მეტირ~რა
მირცა არ~ლი თ~რი რსრსდანირ ღვილრა დიდირა ბს
ფარა. რ~ირათ~რ დიდად გ~ნრირცებ~ლი ნიკ~ზ კ~ოზი ტ~დ ა
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ბრალებდა და ფ~ირა რ~რძელთა თ~ლ სცობირა
აუადებდა: რ~ მსნ ქოტარა დიმიტრირრა უმნა ბ
ორ~ტი აწმადამ ქაინმან და მომქსანებელმ~ნ
შმირა მირირა ქონფარდარმ~ნ რ~ბერშნეთით მოა
კსდინა ორნი შმანი აბსლეთირ შენი რადსნირ
გ~ნ ლტოლვილნი და ქონფარდარ თ~ა მოაკსდინა
ცსტლსბსფა შემ~ნ რადსნირმ~ნ მოკსდინა: აუა
მომდე მეტე დიმიტრი კ~თლდ მმართებელი რკიპტ
რათა რ~მეტოთა ღემკობილი და მოწქ~ლებირა და
მორამართლეობირა მონაზონთა და ეკლერიათა
ქ~თა წერთა რ~ფთოთა და კ~ცობრივთა კ~თლდ ზ~ა მი

წევნით მმართებელი რირრ~ლირგ~ნ მცირედ მიდრკა
და აფერია წ~რმართთა და ირწ~ვნა რ~უმენი მ~თნი ს
შფებებირა და რიშვირა გ~ლირ რიტქ~ირა სკანა ღედგ
ომილმ~ნ მოიქვანნა ცოლნი რ~მნი ერთი ბეუარ არ
სლი და რც~ა რ~ი დედათა ღეაცთსნერ როლომონირ
ებრ და სრიცცსთა კ~თლთა მ~რ აფვრებ~ლი მცირედ
რიბოროტედ მიდრკა რ~ირათ~რცა ნიკ~ზ კათლიკ~ზი გ~ნ
რირცებ~ლი სთუმიდავე და ამცილებდა მრ~ვლდ და
ვერ დაარწმსნა. დასტევა კათ~ლიკოზობაჲ და
ჴ~ლითა თ~რითა აკ~რთცა ძ~ირ მტვირთველი მეტირა
აბრაწამ კათ~ლიკოზ~დ და თვით წ~რვიდა მ~მს
ლად თ~რდ მოცსცებ~ლი და მსნ იქოტოდა მრ~ვლი
თა მოფ~აწებითა მ~რცვითა მფვიშ~რებითა და გ
ლაც~კთ მოწქ~ლებითა და რ~ვრე რ~თნო~ბათა ტვირთითა
ო~ირა მ~რ მიიცვ~ლაჭ მ~თ ჟ~მთა მოიწია ბარილი მ
ონაზონი ბიშა ევტემიორ კათ~ლიკოზირა რ~ფთო
თა წერითა აფრავრე. და წ~წრ ცნობირა მ~დლ
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ითა გ~ნბრწქინვებ~ლი მოიწია წ~ე დიმიტრი მეტირა
გ~მოცც~დებითა ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირათა ვ~ა მ~ციული
შლ~რდ ამცილ~ბდა და წინა აფსდგებოდა მეტერა ს
წერორა მირთ~რ უორწინ~ბირა და არწ~ვებდა რიწ~ერა
და მოჴრენებდა ტაშ~რ ფ~ირა ქოტარა ყ~ნრა და
რცესლთა გ~ნსცრწნელობირ~თა ც~ ტაშრირა ფ~ირა გ~ნ
სცრწნელირა რიშვათა ღ~ა რ~რსტ~ველირა ფ~ირა
დამკჳდრებ~რა და კ~თლთა მ~თ და დამკჳდრებ~რა ლ~ცვ
არა მარცვარა და ცრემლითა გლაცაკთ მოწქ~ლ
ებარა და ლმობიერებარა და სცსებარა მდინ~რე
თა თ~ა მწვირიანთა და სქიანთა ლიამპალთა
არა თ~აღერთვად: ამარ ერე ვ~რთა რწ~ვლათა
ეტქოდა სკ~თს დასტევნერ სწერონი უორწი
ნებანი მე თ~ვრმდებ გეუმნე რ~ა კ~თლდ წ~რგე
მართორ მეტობაჲ: ღ~ნი და მთვართაცა ამცილ
ებდა სწეროებათა და სმრ~ვლერთა დატარ~ლ
ნი გ~ლირ რ~ნი მისთცრნირ. ერე ვ~რითა რ~თნ~ბითა გ~ნ
ბრწქინვებ~ლ იქო რ~ნატრელი იგი მონაზონი და ვ~რ
ვერა არწმსნა მეტერა და ღესრ~ცცქო რიტქ~ა მირი:
კ~დ წ~რმოსდგა მეტერა და მთ~ვრთა მირთა სკე
თს მე ყემებით რარმე ვიტქჳ ვ~ა ცრს წ~წქლი ღემ
აცთსნებელი კ~ცირა ფ~ირა რ~ი მიივლინა რობოა
მირრა შირა ნაბოტიანირრა და არა ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მ
ღ~ბლირა მ~რ წ~რმოვლინებ~ლ ვარ ვ~რ ცრსდ რძ~ლ
ირა გარდამავალი ღესრაცცეთ და სკ~თს ქ~დ წ~ირა
ფ~ირ მღ~ბლირა მ~რ მოვლინებსლ ვარ რწ~ვლად ღ~ნდა
არა ცსდ იუმნენ პ~ლნი რ~უმენი ღ~ნნი ლ~ცვა და ცრე
მლნი ღ~ნნი და სკ~თს არა განექენო სწეროთა
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უორწილ ღექოტათა და ღესრაცცქვენ რიტქ~ანი
ყ~მნი ბოროტ~დ და სპატიოდ მოიკლა მშლა
ვრთა მ~რ და ოჴერ იუმნე რ~მეტორაგ~ნ ღ~ნირა
და ღვილნი ღ~ნნი მიმოდაიბნინენ და რც~ამ~ნ დაიპ
ქრარ მეტობა ღ~ნი და იავარ ქონ რიმდიდრე

ღ~ნიჭ და აწა ერერა ღ~ნ და მთ~ვრთა გეტქჳ და ვ
ერ~ვ ქ~დ წ~ა ფ~ირ მღ~ბლრა რ~ლ რრ~ლ იუმნერ და ა
ფერრ~ლორ რიტქ~ა ყ~ი სკ~თს ეგო სწეროებ
არა მაგარ მე აწა ერერა წარვ~ლ: ც~ მე
ტემ~ნ გ~ნკჳრვებ~ლმ~ნ არა მისგო რიტქ~ა რ~
იქო წ~თა კ~ცთა პ~ტივირ მცემელიჭ
x~ ამათვე ჟ~მთა ბრწქინვიდა პ~ტორ~ნი პიმენ რალ
ორი რ~ლი გარერძით წ~რმოვიდა და დაემკჳდრა
ბელაუანრ უსაბრა რარმე რ~ნ ნ~თერ~ვი ლეკ
თა წარმართობირგ~ნ მოაუცივნა რ~ლნი წგიან რ~რ
წმსნოებარა ზ~ა უ~ა: ამარ თ~ა ბრწქინვიდა დი
დიცა იგი მოფვაწე ანტონი ნაოჴრებელირ შე
ნ~თერ~ვით მერციჭ ც~ ყ~ნ ზემო ჴრენებ~ლირა აწმად
ქ~ირ მ~რთ აფვიდეთ ვინათგ~ნ მოაკსდინა აწ
მადამ შმა თ~რი ქონფადარ იცილერ სწეროება
აწმადარი ნოინთა ცვარარანრ მდგომთა გ~ნდ
გერ და დარვერ ქაინად შე აბაფა ქაინირა რ~ც
ელით არფსნ ვ~რ ცნა ერე აწმადა ქაინ
მან ღეკრიბა რპა მირი. და მოსწოდა მეტერა
და რპარა მირრა რ~ა წარქვერ ცვარარანრ ბ
რშოლად არფსნ ქაენირა და წარვიდა მეტე
და თ~ა წარიტანა ქ~ლი შ~ლი მირი და მანდატსრ
თა სცსცერი დიდირა ღანღერ შეჲ ი~ე და რადსნირ
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შე ცსტლსბსფა ამირ რპარალარი წ~რემ~რთ
ნერ და გ~ნვლერ ერაქი და მივიდერ რ~ზფვ~რრა არფსნირრაჭ
x~ ვ~რ იცილა არფსნ რიმრ~ვლე ლ~ღურირა ვერ წ
ინა აფსდგა ა~დ ივლტოდა და ღევიდა ციცე
რა უალრად წოდებ~ლრა რ~ლრა სკანა მისდგა
ქაენი აწმადა და მოიცვა ციცე უ~ლრა ც~ ვ~რ
სფონო იუმნა არფსნ ევედრა რ~ა არა
აბრალორ და ღესნდორ და მორცერ ტიცი და მივ
იდერ წ~ე მირრა და ირმინა აწმადა და მირცა ტ
იცი სვნებლობირა რ~ რპარრთა რძ~ლი აეფო
აწმადარ და გ~მოვიდა არფსნ ციცით და მოვიდა
ბიშარა მირრა წ~ე და ერრეთ წარემ~რთნერ:
x~ ვ~რ ვიდოდერ ცსარარანრ ღეკრბერ რპანი ვინმე
სწერონი და ცსდნი კ~ცნი და მტ~რნი უ~ეთ~ნი რ~ლ
თა უ~ეანირ კ~ცირ რიკ~დილი დიდად ფსაწლად სყნ
დერ: რ~ სფ~რთორა მირ მოწმედირ მოშფსრებაჲ ე
რრეთ იქო რ~ლ დაეწერა ცსდი რიტქ~ა ქსრანრა
მირრა ღ~ა ვ~დ სკ~თს მოწკლათ უ~ეანე რ~მოთც
ერ ღერლვად ცართ და სკ~თს მთგ~ნ მოიკლათ
მ~ღინცა ღერლვად ც~რთ: ამირთ~რ სფ~რთო იგი კრე
ბ~ლი ღეკრბა და რადაცა პოებდერ უ~რთველ
რა ერთრა გინა ორრა მოწკლვიდიან ცნა ერე
რსრამელირ ბეგარ ღვილმ~ნ რატიმ რ~ ქრმა იქო.
წარვიდა რ~მოცითა კ~ცითა და პოვნა მთარა რაჲ
რამე მაგარრა ღ~ა მქოტნი კ~ცი რამარი ოდენ ზ~ა მ
იეტევა და იუმნა ბრშოლა ტიცცელი და პ~ლრ~ვე ღე

კრებარა მეოტ იუმნერ და სმრავლერი მ~თი მ
ორწქდა და რც~ანი მოიქვანნა წ~ე მეტირა რ~ირა
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თ~რცა დიდად პ~ტივრცა მეტემ~ნ და მ~რვლი ნიჩი ე
ბოშა და მ~რ წ~რმოვიდერ და მოიწივნერ წერე
რა და ქაზმინრა და ქაინმ~ნ დიდად დასმად
ლა მეტერა თ~ა ცლებაჲ ცვარარანრ და პ~ტივ
იცა სქო დიდი და ქ~ნი მთ~ვრნი რაუართველ
ორანი მორცნა. და ქაინი წარვიდა ღ~ა რ~ა მი
ვიდერ ცოლთა თ~ა გამარძსებსლი მეტე თ~ა
წ~რმოიტანა: ც~ შმირ წსლი მირი არფსნ დასტ
ევა წერერა და ნოინი ქ~ი დასტევა არფს
ნრ თ~ა. და დავედრა ალიქანრ და რც~ათა ნო
ინთა რ~ა მცირედნი დფენი დაჲქვნენ და მერმე მო
აკსდინონ არფსნ და იქ~ნერ ნოინნი არფანრ
თ~ა და უმნერ გ~ნზრაცვა დიდმ~ნ ბსფა და იარ
ბსფამ ნ~თერ~ვად ოირიდთა მთ~ვრმ~ნ რ~ა ა
ბაფარ ღვილი არფსნ ქაინად დარვან და ა
წმადა მოაკსდინონ რ~ლ ქვერცა და მრწრატლ
მივიდერ ფამით და გ~მოიქვანერ ალიქან კარ
ავრა ღ~ა მწოლი და მოაკსდინერ და ვ~რ გ~ნ
თენდა არფსნ ქაინად უადაგერ და წარმოვ
იდერ დევნად აწმადირა ც~ იგი მოვიდა სრდო
რა ღ~ა მირთა სჟანრ მოეწივნერ და რაბლი
თა მოაღთვერ აწმადი ქაინიჭ
x~ მეტერა დიმიტრირ პ~ლვე მისმცნერ რ~ა გ~ნექენორ
აწმადარ და ქოცა მეტემ~ნ და მობრსნდა და მ
ოვიდა ქაინრ არფსნრ წ~ე. ც~ მან კ~თლდ ღეიწქნ
არა და მორცა ქ~ი რამეტო თ~რი და რ~ცლი ავაგ
ათაბაგირა რ~ლ აუსნდა რატდივანრ რ~ ქაინი
ჴ~ლთა ღ~ა ბსფარათა იქო და ბსფა მოქსარ
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ეცა იქო და მზაცალი მეტირა და წარვიდა ღ~ა მ
ღჳდობით გ~ნმარძსებ~ლი და წარავლინა შე
მირი დ~თ მცირე რაცლრა ზ~ა ათაბაგირ~რა რ~ა მსნ
იზრდებოდერ და აუსნდერ რასტლირწსლოდ და
ერრეთ დფითი დფე წარემატებოდერ მეტობარა მი
რრა: და კ~თლიკოზი აბრაწამ კ~თლდ მართებდა
რაჩეთა კათოლიკე ეკლერიირათა რ~ იქო კ~ცი ერე
მ~რთ~ლ მოუმედი კ~თლთა რ~უმეთა და რასრ~ვთა
რამეტოთა გამგე კ~თლიჭ x~ მეტერა დიმიტრირ
ერცნერ ღვილნი დედოტ~ლრა ტრაპიზონელთა ა
რსლრა თ~ა პირმღო დ~თ ვაცტანგ ლაღა და მ~ნოველ.
და არსლი რსრსდან ც~ თათრირ არსლრა თ~ა
შენი ორნი ბადსრ და იადგარ არსლი ძიგდა ცათსნ:
ც~ არსლმ~ნ ბეუარამ~ნ ნ~თლ სღვა შე მცოლო
გ~ი რ~ლი სკანარკნელ შმათა მირთა მეტე იუმნა
და გ~ნდიდნა სმეტერ ღემდგომთა მეტეთა. რ~ მ~რტო
იქო შე დედირა მ~რტო ღვა დედამ~ნ ვ~ა მარგალ
იტირათ~რ თუმსლ~რრ მ~რტოება სმძობერირათ~რ ე
გრეთვე გ~ი იპოვა სმძობერი ქ~თა კ~ცთა მირ

ჟ~მირათა არა ოდენ ჴ~ლმწიტეთა ა~დ ქ~თა კ~ცთა
x~ ამან დიმიტრი მეტემ~ნ მოიგო რიმდიდრე დიდად დიდი
რიმდიდრერ~ვე ზ~ა რ~ლ დაღთომოდა მ~მირა მირირგ~ნ
და მრ~ცსრებდა ქაინრა არფსნრ რ~ თ~ა ღეეწეო
და ნოინი დიდი ბსფა რ~ლრა პ~ტივად ყინგი ქაინობაჲ
მირცა ქაინმან ქ~თა სმეტერ~რრჭ
m~ღინ გ~ნსდგერ ქაინრ დარსბანდელნი და წარვიდა
ქაინი დარსბანდრ მოსწოდა მეტერა დიმიტრირ.
და წარქვა და ღევიდერ დარსბანდრ და ვერ
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წინა აფსდგერ დარსბანდელნი და ივლტოდერ რ
იმაგრერა ციცირარა რ~ლრა ანიქად სწოდდერ და გ
არე მოადგერ და ვერა ავნერრა: მ~ღინ ქაინმ~ნ
არფსნ სბრშანა მეტერა რ~ა ებრშოლორ რ~
იქო ტ~დ მაგარი აფიჩსრა მეტე და რპანი მირი
გ~რე ღეეცვივნერ და ღესჴდერ ციცერა. რ~ ბეგა ღვ
ილი რატი სპირველერ გავიდა და წარსფერ
ციცე და თ~ვდნი მ~თნი დაჴოცნერ და წ~რმოიფერ
ტქსე და განში და დედაწსლი სრიცცვი და ციცე და
წსერ ქ~ა ცედვიდა ქაინი თჳთ მეტირა აუსნდა
მტერობაჲ რთცოვა ძაჩვი რ~ცელოანი და მრწ
რატლ მიანიჩა მეტემ~ნ და წ~რმოვიდერ ღ~აჭ
dა ვ~ა გარდაჴდერ ჟ~მნი მრ~ვლნი და რჟ~რ მოიწ
ია წლირ თ~ვი რ~ლრა სრდრინგად სწოდდერ რ~ლ
არრ ენითა მ~თითა რ~ი იუმნებირ მარტრა მეთცს
თმეტრა. მიავლინა ქაინმან ნოინი და დაერცნერ
ბსფარ და ღეიპქრერ და აფიფერ ქ~ი რიმდიდრე მირი
და მოიქვანერ წ~ე ქაინირა და მან მრწრატლ ბრ
შანა გ~ნსკითცავად მოკლვა მირი და შირა მირირა
და მოაკსდინერ ბსფა და ქ~ნი ნ~თერ~ვნი მირნი: წარ
ავლინერ ქოველგ~ნ კ~ცი რაბერშნეთრ ღამრ და ც
სარარანრ და მრ~ვლნი დიდნი ნოინნი მორწქვიდ
ნერ და ერრეთ ღეიუმნა კლვა და მორრვაჲ ნო
ინთაჭ და წარმოავლინა ელყი მეტირად მჴმობ
ელმან ქაინმან და აწვია სრდორა მეტე ც~ ვ~რ
ცნა რიკ~დილი ბსფარი მეტემ~ნ დასმშიმდა დიდად: მო
სწოდა მეტემ~ნ კათალიკოზრა აბრაწამრ და
ეპირკოპოზთა მონარტერთა და სდაბნოთა გარ
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ერძირა მფდელ მონაზონთა და ქ~თა მთ~ვრთა
რამეტორა მირირ~თა ღემოკრბერ მირ წ~ე დაძდა
ტაცტრა ზ~ა დარცდერ ქ~ნი და აფაფო პირი თ~რი
მეტემ~ნ და ბრშანა ირმინეთ ყ~ი ქ~თა კათალიკ
ოზთა და ეპირკოპოზთა და წ~რყინებ~ლთა რამე
ტორა ყ~ირათა ვ~დ ღეირსჱნა მამამ~ნ ყ~მმ~ნ დავ
ღთი ქრმა მცირე მშლავრებარა ღ~ა თათართარა.
და ფ~ნ ქ~ირა მპქრობელმ~ნ და ო~ნ ყ~ნმ~ნ ი~ჳ უ~რმ~ნ და
ქ~დ წ~ნ ფ~ირ მღ~ბლმ~ნ რ~ირა ნაწილადცა ვართ და ძ
ვრმ~ნ პ~ტიორანმ~ნ რ~ლი მოგსენიჩა ყ~ნ მეტეთა მ~რ და

მიწვადა მომაწია არაკად რირრ~ლირა და მომმადლა
მეტობაჲ რკიპტრა და პორტირი მეტობირა და თ~ა დგ
ომითა წარვმართე მეტობა და აუამომდე მღვ
იდობით წგიერ რამეტო ყ~ი აწ გ~ნრირცებ~ლ არრ ქა
ინი და ქ~ი მთ~ვრი მირი მოსწქსედიან და აწ მე მიწ
ოდრ წ~ე მირრა ვგონებ ბორ~ტირ ქოტარა თს არ
წარვიდე სრდორა და წარვიდე მთისლეთრ რიმ~გრ
ეთა ღ~ა და დავიცვა თ~ვი ყ~ი და აწა ქ~ი რამეტო
ყ~ი მ~თრა შერ იცილეთ რავდენი რ~ლი ურირტიანე რი
კ~დილრა მიეცემირ და ტქსე იუმნებირ და ეკლერია
ნი ღეიგინებიან და მოოჴრდებიან ცატნი და ძ~რნი
დაიმსრრვიან: და სკ~თს წარვიდე ქაინრ წ~ე და
რტსრობით სწქი მომკლავრ და აწ რიბრშნითა
თუ~ნითა განაგეთ: მე ერრეთ ვგონებ მრ~ვლ
მფელვარე არრ რაწსთო ერე. დასდგრომელ
და წარმავალ დფენი ყ~ნნი რიზმრებრ და აყრდილე
ბრ წარვლენ და სნებელ და მრწრატლ თ~ა გვაც
წარრლვა რ~ტლირა ამირგ~ნ რაჲ რარგებელ~რრ ცც~რბაჲ
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ყ~მი სკ~თს ყ~მთ~რ მ~რვლი რ~ლი მოკსდერ და მე
ტვირთ მშიმე ც~დვითა გ~ნვიდე რ~ტლირა ამირგან:
აწ მნებავრ რ~ა წარვიდე ქაინრ წ~ე და იქორ
ნებაჲ ფ~ირა სკ~თს მე მომკლან ვგონებ უ~ქა
ნაჲ სვნებელად დარყერჭ
x~ ვ~რ ერმათ კათალიკოზთა და ეპირკოპოზთა
და მოშფ~ართა და მთ~ვრთა გ~ნკვირდერ თს
ვ~რ დადვა მეტემ~ნ რ~ლი თ~რი ერირა მირირათ~რ და ე
რრეთ პარსცი სგერ არა არრ ნაცვ~ლი ღ~ნი მე
ტეო გაღორორ ფ~ნ მოკლვა თათართაგ~ნ მო
ოჴრდერ უ~ქნაჲ და ღვილნი ღ~ნნი მიმო დაიბნევიან
თს უ~ქნაცა დაღთებირ რა არრ ნაცვ~ლი ღ~ი აწ
გეზრაცებით რ~ა წარცვიდე რიმაგრეთა მთი
სლეთირათა ანს ატცაზთარა ვ~რ უმნა მამა
მან ღ~ნმ~ნ და არა რაჩირო არრ გ~ნწირვა რ~ლირა
ღ~ნირა ღ~ნგ~ნ ყ~ნ ქ~ნი მტკიცედ ვწგიეთ ერთგ~ლება
რა: ვ~ა ერმა მეტერა თუ~ა თუ~ნ ერთგ~ლებირა და
რიქ~არ~ლირა ყ~მირათ~რ იტქჳთ გარნა მეწქალვირ
სბრ~ლო ერი ვ~ა ცცოვარნი კლვად სფონო
არიან და არა რადა აუსნ ნსგეღინირ ცემა
მე დავრდებ რ~ლრა ყ~ა ერირათ~რ ყ~ირა და არ და
ვიღლი სრდორ წარვლარა: მ~ღინ გ~ნკვირვებ~ლ
ნი ქ~ნი აფდგერ და რუ~ა აბრაწამ კათალიკოზმ~ნ
არა არრ რაუმე მეტეო გ~ნწირვა რ~ლირა ღ~ნირა
რ~ მ~რვლთა მეტეთა მისრიდნია და დასცავრ რ~ლი
თ~რი. აწ თს ღ~ნ დარდებ რ~ლრა ღ~ნრა ერირათ~რ ყ~ნ
ქ~ნი ეპირკოპორნი ვიტჳრთავთ ც~დვათა ღ~ნთა.
ა~დ წ~ე ფ~ირა ვწამებთ რ~ა მოწ~მეთა თ~ა ღერ~ცცილ
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იუმნე ვ~ა ო~ი რაცარებარა ღ~ა ბრშანებრ სტრ
ორ ამირრა რიქ~რლი არა არრ რ~ა დადვარ კ~ცმან
რ~ლი თ~რი მოქსრირათ~რ და სკ~თს ერთირა მო

ქსრირა რ~ლირა დადება კ~თლ~რრ რავდენ სრიცცვ
თა რ~ლთა ცც~რბაჲ ეგოდენ რარგებელ~რრჭ
x~ ვ~ა ერმნერ მეტერა კათალიკოზირაგ~ნ გ~ნიცარა
და დაჲრკსნა წარრლვა სრდორა დიდითა დ~ბითა
და რაჩსრჩლითა და თ~ა წარწქვა კათალი
კოზი აბრაწამ: და გ~ნსყინა ღვილთა რ~ქოტ~ლი
ქ~თა მთავართა რ~ნი არა თ~ა წარწქსა ღევე
დრნა ღვილნი მირნი. და წარგზავნა რ~ი მე მთისლ
ეთრ და რ~ნი მე კ~ცეთრ: ც~ ქრმა მცირე გ~ი წარგზ
ავნა ტაორ იღცანირ ციცერა არპარაღენრ და თვით
წარვიდა სრდორა: და ვ~რ მივიდა უ~ქნარა ავ
აგირ არსლირა ცვაღაუირარა მსნ დაცსდა შე მ
ირი დ~თ რ~ი იგიცა წარიტანა ამირთ~რ რ~ლ სეჩსელ
იუმნარ ქაინი და წგონორ ერთგ~ლება მირი ვ~რ
ვლერ მცირედ და მიეაცლნერ სრდორა წგონა
ქაინმან მეტირა არა მირლვა წარმოავლინა ნო
ინი ერთი რ~ცელით რისუოლ შე ზემო ჴრენებ~ლირა
იარ ბსფარი რ~ა მოიქვანორ მეტე მგზავრ მიმა
ვალრა მეტერა წინა დაემთცვა რ~ნ მქირ აფიფო
ქ~ი ბარგი და რიმდიდრე მირი. და მეტე პქრობილ ქო
და მიიქვანა ქაინრ არფსნრ წ~ე. ც~ მანცა პქრ
ობილ ქო: და გ~ნიზრაცვიდა ქაინი სკ~თს ბორ~ტი
სქორ მეტერა არფარა ვინ არრ ფირრი მეტობირა
და თს არა ბორ~ტი ღეამთცვიორ ვითარ განსტი
ორ მიმდგომი და მზრაცავი ბსფარიჭ
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ც~ რუ~ა ცსტლსბსფა ქაინრა ნს ისრვი მაგარ
რ~ მე მოვიქვანო ღვილი ატცაზთა მეტირა დ~თი
რა რ~ცელით ვაცტანგ და მ~რ მისბოშე მეტო
ბა რ~ლ ორივე რამეტო ბრშან~ბარა ღ~ნრა მო
რყილებდერ რთნდა ქაინრა რიტქ~ა ერე და წა
რავლინა ცსტლსბსფა იმერითრ დ~თ მეტირა
წ~ე სუადა შერა მირრა მეტობაჲ და დაჲ მირი
ოლძათ ცოლ~დ და ვ~რ წარვიდა ცსტლს ბ
სფა წკითცერ მეტერა დიმიტრირ რ~ა აფწერორ
ქ~ლი რიმდიდრე მირი. რაჩსრჩლე ზროცა და ცცოვარი
და ქ~ი რაუონელი მირი რ~ პქრობილ იქო თვით
მეტე და მთ~ვრნი მირნი თჳნიერ აბარაწამ კ~ოზირგ~ნ
კ~ოზრგ~ნ კიდე და არფარა იქო ფონე აფწერა
რაცა აუსნდა რიმდიდრე ტ~დიცა წარმოგზავნერ
კ~ცნი და წარიფერ ქ~ნი არარა დაღთა რ~ მოუალ
აუეთაცა სწქოდერ რაგანშსრნი მეტირ~ნი და ღ~ა
გ~ნმცემელ იუმნერ ც~ იტქჳან ამარცა ცოძა აზიზ
ირ ღვილი რ~ირა მამა მოეკლა მეტერა დ~თრ ცს
ტლსბსფა და იგი ორნ~ვე მტ~რობად ღეითუსნერ მე
ტირა და მივიდა ქაინრ წ~ე რაჩსრჩლე მეტირა
და გ~ნკვირდა და მცირედ დარცცრა გ~ლირ წქრომ
ირგ~ნ და არფა ეგრე გონებდა ბორ~ტირ ქო
ტად და ვ~რ იცილერ ვაზირთა მეტირათა ტლ~ბი
ლად წუ~არ აწა თ~ვი ღ~ნი ჴ~ლთა ღ~ნთა ღ~ა ა
რრ ფამით მოიდგინენ ცცენნი მორბედნი და წავ
ედ და გ~ნერე ჴელთაგ~ნ ამათთა რ~ არა არრ ნა

ცვალი რ~ლირა ღ~ნირა წუ~ა მეტემ~ნ ირმინეთ ყ~მი
პ~ლვე სწქოდი რიკ~დილი ყ~მი გ~რნა დავდევ თ~ვი ყ~მი
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და რ~ლი ყ~ი ერირათ~რ ყ~ირა ც~ აწ თს წარვიდე ს
ბრალო ერი მოირრარ რა რარგებელ არრ სკ~თს
ქ~ლი რ~ტლი ღევიშინო და რ~ლი წავიწქმიდო არა
ირმინა გ~ნზრაცვა მთავართა მირთა და მოიწია
ცსტლსბსფა ლიცთ იმერით და მოაჴრენა და ვ~დ
მეტე წარმოვლენრ შერა მრ~ცსრ~ბად ღ~ნდა და რ
პათა ატცაზთარა რ~ა გარაცსრებდენ ცნა ქაინმ~ნ
კ~დ დაწპატიმრერ მეტე დ~მტრი და ვ~რ გარდაჴდა ო
რი დფე კ~დ ღეიპქრერ მეტე და შე მირი მცირე ქრმა
დ~თ ცალკე და წარქვა თ~ა მფდ~ლ მონაზონი გა
ზრდილი მირი მორე და არგნითა რცერ მეტერა.
და ეგონა ქ~თა არფარა მოკლვა მეტირა რ~
წერად აუ~ნდათ რა აუ~ნდა არგნითა რციან არფა
მოაკსდინიან გარნა არა დამღვიდნა გ~ლირ წქრ
ომა მირი წარიქვანერ რამრძავრორა რ~ცლრა
რ~ლრა დივანცანად სწოდდერ და წკითცვიდერ
სკ~თს თ~ა ეწამა გ~ნზრაცვარა ყინუი ღან ბს
ფარრა და ვერა ბრალი პოვერ და წარვიდა ტ
ოფნა ვინმ~ნ ნოინი ქაინრ წ~ე რ~ა არა მოკსდი
ნორ მეტე და ვერ აფარრ~ლა რათცოველი მი
რი და მოიწივნერ ათორმეტნი მჴედარნი ქაინირნი რ~ა
წარიქვანონ და რიკსდილრა მირცენ და ვ~რ ცნა რიკ~დილი მ
ციარ~ლითა პირითა მოიკითცვიდა მთ~ვართა რაუა
რთველორათა რ~ ქ~ლნი მსნ მორრ~ლ იქ~ნერ ნს გ
ეღინირ ცემად მეტირა. და ცსტლს ბსფაცა მდგომა
რე იქო წუ~ა მეტემ~ნ სკ~თს შ~ლ გიც ქაინრ წ~ე ღე
მეწიე რიკ~დილრა ამარ ღ~ა და თს არა გნებავრ შე
ყ~ი მცირე დ~თ იფსაწე რ~ა არა მოიკლარ გ~ლირ წ
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ქრომითა აფრავრირა ქაინირაგ~ნ ც~ მ~ნ და ქ~თა მთა
ვართა იწქერ ტირილად და გ~ნვიდერ გ~რე ილ
ოცა და ეზიარა რირცლრა და ჴ~რცრა მესტირა ყ~ნირა
უ~რ ფ~ირრა ეგრეთ აფრსჱრ ცცენრა და წარი
ქვანერ ვ~რ მილიონ ერთ და ევედრა მტარვ
ალთა რ~ა ილოცორ მცირედ და ილოცვიდა ცრემ
ლთა მოდინებითა უ~ქნარა ზ~ა და მერმე წარსპქრა
უედი აწა დფე რ~ღინელი და ზარირ აფრაჴდელი რ~ი
იკადრერ ბილწთა ცცებ~ლრა ზ~ა ფ~თირრა და წარკ
სჱთერ თ~ვი ც~ გ~მოყნდა მ~რვე ჟ~ა პ~ტივი ფ~თირა
მ~რ ცცებ~ლრა მირრა რ~ მზემ~ნ ღარავანდედი თჳრი
სყინო ქო რ~დ რიბნელე დიდი და ქ~ნი წარმ~რთნი გ~ნ
კჳრდერ იქო ჟ~იჭi და მწსცრამდე ღეიმორა ბ
ნელი ვ~რ იგი ქ~ირა როტლირა ცც~რბირა ვნებარა მე
სტირ~რა ეგრეთვე ამირ ნეტარირა და რაუართველ
ორათ~რ წამებ~ლირა მეტირ~რა რ~ა რაცნასრ იუმნენ პ
ატიორ~ნ არ~ნ ცცებსლნი ფ~ირნიჭ
x~ იქო მერამე ღაბათი წ~თა მარცვათა დაi~b თჳრა ე

ბრაელთა მ~რ ნირანად წოდებ~ლი და ყ~ნ მ~რ მრტად და ა
ფარრ~ლერ გ~ლირ წქრომა და არაფავე დარცცრა
გ~ლირ წქრომა მ~თი რ~ ღეიპქრერ ქრმაცა დ~თ და ნო
ინრა ტყარ მიწგსარერ რ~ლრა მჴედართ მთავრ
ობა აუსნდა მ~რ ფამერა მწსც~რებარა გ~ლირ~რა მო
იცვერ ქრმაცა დ~თ კარ~ვრა ღ~ა მორიკსდიდ და ვ~რ
გ~ნთენდა გ~ნიპარა მორე მფდელი რ~ლი არა ოდერ
გ~ნეღორებოდა დ~თრ და ღევიდა ტაშარრ წ~ე და ას
წქაჲ მოკლვა დ~თირი ც~ იგი აფდგა მრწრატლ და წა
რვიდა ქაინრ წ~ე და წუ~ა ქრმირა დ~თირ სბრ~ლოება
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რად გიჴმრ ღესცოდარირა ქრმირა მოკლვა მე მომადლე
ირმინა და მორცა და წ~რიქვანა რაცლრა თ~რრა ღევ
ედრა ცოძარა თ~რრა რ~ლი სკანარკნელ რიბდევან ი
უმნა ც~ გსამი იგი პ~ტიორ~ნი დიმიტრი მეტირა დარცვერ
მრ~ვლ დფე რ~ა არა წ~რიფონ უ~რთველთა და ერ
რეთ რრსლ იუმნა წინარ წართუმსლი ბარილი მთა წმი
დელირა ც~ იქ~ნერ მრ~ვლნი წ~რყინებ~ლნი რაუართველ
ორ~ნი და ვერ ვინ იკადრა წარქვანება გვამი მე
ტირა მ~ღინ კ~ოზმ~ნ და მორე იქიდერ კ~ცნი და მორეცა
თ~ა წარწქვა და მოიპარერ ფამით.მ~ღინ გ~ნგებითა
ზეგარდამოთა გ~მოყნდერ კ~ცნი ტტილირელნი რ~ლთა
აუ~ნდა თევზი წარრაფებ~ლად და თევზთა თ~ა იტჳ
რთერ და მოიქვანერ მცცეთარ და დამარცერ რამარ
ცორა მამათა მ~თთარა ვ~ა იუმნა ერე დ~თ შე დიმიტრი
რი ღეინაცა კ~თლდ ტაყარ ნოინ. ც~ დტ~ლი და რც~ანი ც
ოლნი მეტირანი დამალნერ რორფალა წარვიდა რა
ცლრა მ~მირა მირირარა თათარღიან. ც~ არსლი ბეუარი წ
არვიდა მ~მირა მირირა თ~ა რამცცერ და ვაცტანგ იქო
მთისლეთრ ც~ ქრმამ~ნ მირცა დედოტ~ლრა რარყოდ რ
კორეთირ ჴევი და ეაცლნერ ორნი მცირედნი შენი
მანვე და ლაღა და რორფალარ წარწქვერ ორნი
ღვილნი ბადსრ და იედგარ რ~ცლრა მ~მირა მირირ~რა და
დარყა უ~ქნა ერე სმეტოდ და მოსწოდა ქაინმ~ნ ცს
ტლსბსფარ და წუ~ა აწა მოვრრენ ქ~ნი მტერნი ყ
ემნი და მტ~რიცა ღ~ნი მეტე დემეტრე და აწ მეტე ა
რფარა აფმირრ~ლე რ~ლი აფმითუსი მოიქვანე [..]
შე ატცაზთა მეტირა და იქორ იგი მეტედ მ~ღინ მოგეთ
ვალო რაუართველო ქ~ლი და გ~ნაგებდი ვ~რ გნე
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ბავრ და წარვედ ატცაზეთრ და წარვიდა ცსტლ
სბსფა მეტირა დ~თირ წ~ე და ვით~რ იცილა ცსტ
ლსბსფა მოსწოდა რპათა თ~რთა წ~რმოემ~რ
თა თ~ა წარმოიტანა შე მირი ვაცტანგ გარდა
მოვიდერ და დადგერ ტარირ კარრ უვიღცეთირ მინდორ
რა აუათ მოვიდერ რირმონ ნოინირ ღვილი ქონ
ყიბა ალიქანირ ღვილი ქსრსმყი რ~ლი დგირ მთა
თა ძავაცეთირათა რ~ლ არ~ნ არტანრა და რამცც
ერ ღსა და ქ~ნი დ~ბლნი რაუართველორ~ნი ღემოკრ
ბერ და ქვერ ტიცი და რიმტკიცე ერთგ~ლობირა და მ
ორცა შე მირი მეტემ~ნ და მრ~ვლნი თ~ვადნი მირნი თ~ა
წარმოატანნა და წარმოვიდერ მრწრატლ და მეტე

დ~ვთ ღეიუცა უსთათირრ და მოიწივნერ რა ქაინრ ა
რფსნრ წ~ე იცილა ქაინმან ვ~ა ვაცტანგ ღეიქვა
რა რიკეთირა მირირათ~რ. რ~ იქო ტანითა რრსლ აერო
ვან ტკბილ მოწქ~ლე რიმ~რთლირ მოუმედ სცჳ მდა
ბალი ენა ტკბილ გ~ნმზრაცვი კ~თლი ქ~ირა რ~უმი
რა მცოდნე ამარ ვაცტანგრ მორცა მეტობა ქ~ი
რაუართველო და და ათჳრი ოლძათ ცოლ~დ და წა
რმოგზავნა და მოვიდა ტტილირრ და ღემოკრბერ
კ~ოზი დეკანოზნი და მთავარნი და დაადგერ გჳრგჳნი მ
ეტობირა და დარსჱრ ტაცტრა რამეტორა და აფარ
რსლერ წერი კ~რთცევირა და დაიპქრა ქ~ლი რაუარ
თველო ნიკოტრით დარსბანდამდე თჳნიერ ძაქე
ლ ციცირ ძ~რლირა ბეუარი და გ~ნიცარერ ქ~თა მკჳდრ
თა რაუართველორათა რ~ლ მოეცა ნ~თერ~ვი მეტე
თა ყ~ნთა პ~ტიორ~ნი ფ~ირ მოქ~არე ტკბილი და მორამა
რთლე აცოვანი და მჴნე და რამჴედროთა ზნითა ა
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ფვრავრე ამან აფიქვანა პ~ტივრა ათაბაგობირა
რა და ამირ რპარალარობირარა ცსტლსბსფა და
მისბოშა ორივე ჴ~ლი და გ~ნგება რამეტოთა ც~
დ~თ დაღთა თათართა ღ~ა ტაყარ ნოინირთა ჩირ
თა და იწროებათა ღ~ა და დედოტ~ლი დედა მ~თი დაღ
თა რკსრეთრ და რცვანი შმანი მირნი მიმოიბნივნერჭ
x~ სმრწამერი შე მირი გ~ი რ~ლი სღვაჲ არსლმ~ნ ბე
უარამ~ნ და წარიქვანა პაპამ~ნ მირმ~ნ ბეუამან და ა
ფზარდა რაკჳრველი და სმძობერი ქ~თა კ~ცთა ვ~რ
უსჱმორე რიტქ~ამნ ცცად ქორ და ვ~რ გარდაჴდა ო
რი წელი ღეედვა რ~ლმობა ბოროტი ქაენრ არფ
სნრ რ~ გ~ნჴმერ ქ~ნი არონი მირნი და მოლპერცა და
შვალნი აფმორცჳვდერ და გ~ნიქარა ქ~ლი გსამი
მირი და იქო ნაცვა მირი სღსჱრ და რაზარელ და
კნინფა მიმრგ~ვრებ~ლ იქო მკსდარრა ვ~რ რნესლე
ბდა არფსნ ინება ცსტლს ბსფა რ~ა დ~თ მეტე
ქორ და მოდგამი მირი კერშო და ეცადა ნოინთა წინა
რ~ა წარსფონ მეტობა ვაცტანგრ ტაყარ თ~აღე
ეწეოდა დ~ვთრ და ოვრთა მეტირ შე რაცელით ბარ
ენძ შლირად ღეეწეოდა დ~ვთრ ამირთ~რ რაბრჩო
დცა წარდგერ თს რ~ლრა მართებრ მეტობა ც~ რცვ
ათა მთ~ვრთა უართველთა არა რთნდა მეტ
ობა დ~ვთირი მტკიცედ დგერ ერთგ~ლობარა ზ~ა ვა
ცტანგირრა ამირთ~რ არა მორცერ მეტობა დ~ვთრ და
ადგილ ადგილ როტ~ლნი და უ~ქანა მორცერ დ~ვთრ
და ვით~რ გ~ნშლიერდა ზეგარდამო რირცვა არ
ფსნ ზ~ა და რენი იგი გ~ნგრშელდებოდა ოთცირა თ
ვირა ჟამთა გ~ნრფსესლი თ~ვით ტერჴადმდე. მო
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ეწქინა ნოინთა ღეკრბერ და ზ~ა მიეტევნერ და კა
რავრა ღ~ა მოღთობირა მ~რ რიკსდილრა მირცერ მ~რვე
დფერა და ჟ~ა რიცცჳრა თჳრარა ჭ i~bჭ მ~რტრა რ~ლრა
ღ~ა პ~ტიორ~ნი და რანატრელი ცცებ~ლი ფ~ირა მოწ~მე

ბრწქინვ~ლე დიმიტრი მეტედ მეტე მოიკლა რაცნ
ასრ იუმნა ამირთ~რ მოიწია რენი ბორ~ტი არფს
ნრ ზ~ა რ~ლ დართცია რირცლი სბრ~ლო მ~რვლი და
იკადრა ნაცვალრა ფ~ირრა ჴ~ლირ ღეცებად მოკსდა
არფსნ და ქ~ნი გ~ნმზრაცნი მირნი რ~ნი მეტირა რიკ~დილ
რა თ~ა ღემწე ქოტილ იქ~ნერ ქ~ნი მოირრნერ და მ~რით
გან მიეცა ტლობა დ~ვთრ და ნოინნი დ~ვთირ~კენ იქ~ნ
ერ ეგრეთცა მტკიცედ ეპქრა მეტობა ვაცტანგრ
წარავლინერ ნოინთა კ~ცი და მოიქვანერ ქაინ~დ უ
ეფთსუონშმა არფსნირი და დარსჱრ ტაცტრა და
ჴ~ლთ სდვერ ქ~ლი რაქაინო ამან ღეიქსარა კ~თლად
ვაცტანგ ამირთ~რ წგონა არფსნრ ზ~ა მიწევნ~დ
რირც~ა იგი რ~რტიკი და ერრეთ იუმნებოდა ღეედვა მ
ცირედ რამე რენი ვაცტანგ მეტერა რ~ლირა მ~რ ღეი
რჳნაცა და მოკსდა მეტე ვაცტანგ ქოტილი რაფმთ
ოთ რაკაცობოთა რრსლი და ღემკობილი რ~ ა
ფმზრდელიცა კ~თლი და მეცნიერი ერსა ტარრმნ
ირ ღვილი ცნა დ~თ გ~ნმწარდა რიკეთირა და რიჩაბს
კირა მირირათ~რ და იგლოვა წერირა ებრ და ტ~დ პ~ტივ
რცა და წარგზავნა გელათრ რამარცორა მეტე
თარა ვ~ა ერმა მეტერა მამარა მირრა დ~თრ რიკ~დილი
რარ~რლირა და ქ~თა მ~რ ღექ~რებ~ლირა შირა მირირა ვ
აცტანგირი სზომოთა ტკივილთა და მწსცარება
თა მოიცვერ რ~ ღესშლებელ~რრ მითცრობა თჳთეს
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ლირა გარდა ეროდენ მოიცვა მწსცარებამ~ნ რ~ლ
ვერფარა პოვა ლცინება და მცირეთა წელთა ღეი
რვენა მ~ნცა პ~ტიორნითა რიბერითა აფრავრე და
სტევა რამნი შენი პირმღონი ვ~ე მე კორტანტინე
და მეორე მიუელ და სმრწამერი ალეურანდრე
რ~ლი სღვა დედოტ~ლმნ დიდირა პ~ლ ლაფორირ არს
ლმ~ნ კორტანტინე პოლირამ~ნ და რაბერშნეთირა
მპქრობ~ლმ~ნჭ
x~ მიიფო მეტობ~ჲ კორტანტინე პირმღო~ბირა შ~ლით რ~ლ
ირა მეტობარა წინა აფსდგა შმა მირი მიუელ
და დაიპქრა უ~ქნა რაჩირა და არგსეთი და დფ
ეთა მ~თთა იღლ~ბოდა რამეტო რ~ლთა რ~უმენი ა
რა მოჴრენებსლ არონ და არა ქვერ მღჳდ
ობა ვ~ე არა მიიცვალნერ რ~ლრა ჟ~ა დაიზავნ
იან და ღეიღალნენჭ
x~ ყ~ნ პ~ლ გზა აფვლოთ მცირედ კერშო გარდამბი
ძებელთა დაძდა რა უეფთს ტაცტრა ზ~ა გ~ნდგა
უ~ლუი რაბერშნეთირა ტსნფსზო რა რაბერშნე
თით მორრ~ლ იქო უეფათს წგონერ სცალოება
ქაენირა და გ~ნდგერ მ~ღინ მოსწოდა ქ~თა რპათა
მირთა და მეტირ დიმიტრირ და მთავართა უა
რთლირათა და ღევედრა ტაცტი და ცოლი მირი
და ცათსნნი ნოინრა ვაგორ ცსტლი ბსფო და
რცვანი რაუართველორა მთ~ვრნი დასტევნა
მსფნრ რ~ ეღინოდა გამორლვირათჳრ ბერულნ
თარა თჳთ წარვიდა და დ~თ შე დიმიტრირი თ~ა წ

არიტანა და ვ~რ მიიწივნერ ტსნფს ზალო უალ
აურა გ~რე მოადგა ოთც თსჱ და ვერა ავნო
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და ვ~რ მირჩირდა მეცსთერა თსჱრა იწქერ შლი
ერად ბრშოლად რ~ დ~ვით და მცირედნი უ~რთველ
ნი წბრშოდერ წარსფერ უ~ლუი და ღიგან ღევიდერ
რადა იგი უ~ეანენი ერთრა ქსრერა ღეკრებსლ
იქ~ნერ და ევედრნერ დ~ვთრ რ~ა ღეიწქ~ლნერ და
ქაინმ~ნ არაჲ ბოროტი სქორ სრმინა და მცველ
ნი დასდგინნა და დაიცვნა და აფიფო ცარაძა
და რაჩსრჩლე სრიცცჳ და მ~რ წ~რმოვიდა ც~ მ
სნ ქოტარა ტარეძანირა იწქერ ოვრთა ოჴრ
ებად ჴოცად და რბევად და ტქსჱნვად უართლ
ირამ~ღინ ღეკრბერ უ~რთლირ ერირ თ~ვირა ბეგარ
შერა ამადარ წ~ე ქ~ლნი უ~რთველნი და მოადგერ
გორრა და მრ~ვლ გზირ ღეებნერ და უ~ლურა ღ~ა მრა
ვალი კ~ცი მოკსდა ოვრიცა და უ~რთველიცა და
დაწვერ გორი რ~დ და ვით~რ მირჩირდა ოვრთა.
ციციდამ~ნ გარდმოსღსერ რაბლით კ~ცი და წარა
ვლინერ მსცრანრ მდგომთა თათართა თ~ა რ~ლ
თა ღეეწივნენ ვ~ა ერმათ ყამოდგერ ღსჱლა უნერ
და ზავი და მიერითგ~ნ ღეიუმნა მტერობა ღ~რ უ~რ
თველთა და ორთა ვ~დირ მეტეთა ღ~რ ბრწქინვა
ლემ~ნ დიდმ~ნ რ~ცელ გ~ნთუმსლმ~ნ გ~ი გ~ნარცნა და აფ
ტცსრნა და ვით~რ მოიწია ღ~ა მოსწოდა ქაი
ნმ~ნ დ~ვითრ და წუ~ა ვინათგ~ნ დარდევ თ~ვი ღ~ნი მრა
ცსრ~ბად ყ~მთ~რ დარდგა ერთგ~ლობარა ყ~ა ზ~ა მომიცე
მია მეტობა და რამეტო ღ~ნი ქ~ლი და წარმოგზავ
ნა ტტილირ და დარსჱრ ტაცტრა მამირა მირირ~რა და
თ~ა წარმოატანნა რპანი რაუართველორანი ღანღა
და ცსტლსბსფა და ქ~ლნი და მოსწოდერ რამცცით
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ბეუარა და მან არა ინება მორლვად რ~ ტ~დ გ~ნდი
დებსლ იქო თჳთ არფარა წარვიდირ არცა ქაინრ
წ~ე და არცა მეტერ თ~ა წარმოსვლინა შე თჳრი
პირმღო რამცცირ რპარალარი რარგირ და ქ~ლი ნამ
არცევი რ~ლ აუსნდა მეტირ დიმიტრირგ~ნ ღევე
დრებ~ლი რარტქ~ლიცა იგი დიდ ტარირა მოვიდა რარგ
ირ და მოიფო ქ~ლი ვე დასკლებელად მეტერ დ~ვთირ
წ~ე. და დარსჱრ მეტე ტაცტრა ზ~ა და აკ~რთცერ
კ~ოზმ~ნ აბრაწამ და ეპირკოპოზთა:x~ მორცა ქაინმან და ამირი ოლძათ რ~ლი ვაცტანგრ
ცოლად ერვა და დაიპქრა ქ~ლი რამეტო მამირა მირირა
დიმიტრირი თჳნიერ ბეუარ რამცცირ მპქრობელირა მ
თ~ვრირა ც~ იგი პ~ტივ რცემდა მეტერა დ~ვთრ მ~რვლთა
ნიჩთა და შფსენთა წარმოსვლენდირ ც~ დ~ვით
სმეტერთა ჟ~მთა იქვირ წ~ე დაფათს ტარეძან ო
რთა მთ~ვრი მრ~ცსრებდა კ~თლდ მეტერაჲ ა~დ აუ
სნდა მტერობა უართველთა ეროდენ გარდაე
კიდნიან ერთმანეთრა რ~ლიცა მშლე ეუმნირ მო
კლირ მ~ღინ წარვიდერ უ~ლაურა ოვრნი ვაჩრობად

და მოიუცერ და იცილერ გლ~ცკი და მირცერ უველირ
რაუმე ოვრთა რ~ლრა სპ~ლერრა ეწოდა რათცირად მე
ორერა სზსრაბეგ და რუსჱრ გლ~ცკო ევ~ე ფ~ა
რ~ა დფერ ყ~ნი და რსრამელირ ბეგარ ღვილირ ჴრმ
ალი ერდგან ღეიქარნენ და ვით~რ წარვლერ მცირ
ედ დაცსდა ნადირობარა ღ~ა მქოტი რატი მცირ
ითა კ~ცითა სრაჩსრვლო მქირ ზ~ა მოეტევნერ ა
ფიფო ტარი და დასდგა რივიწრერა წქლირ გარ~ვ
ალრა და პ~ლრა თცემრა სცეთუნა მსზარადრა გა
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ნსპო და ყამოაგდო და მოკსდა მერმე სზსრაბ
ეგ მოსჴდა წკრა მარცა მჴარრა ძაჩვიანრა
განსკსჱთა მჴარი და ყამოაგდო და ქრმათა რატირ
თა მოაკსდინერ იცილერ რც~ათა ოვრთა და ივლტ
ოდერ ამირთ~რ იტქჳრ წ~წქლი ო~ი ამპარტავანთა
ღეწმსრრავრ კ~დ რც~ა ჴმობრ აფჴოცენინ ო~ნ ქ~ნი
ბაგენი მზაკსარნი და ენა დიდად მეტქსელიჭ ჭ
x~ მოვიდა მწოდებ~ლი ქაინ თს უალირი და
წარვიდა რ~ლი დგა მთათა არა რატირათა ვი
თარ იცილა თს უალ მეტე დ~თ პ~ტივითა ღე
იქვარა ინება რ~ლ ტიცთა მ~რ უმნან ერთობა
რიქ~არსლირა დაამტკიცერ ერთობა და წარმოვიდა მე
ტე ღ~ა და მორცა დმანირი რ~ლ აუსნდა ცსტლს
ბსფარ შმარა მ~ნგარარირ~რა და ვ~რ გ~რდაჴდა მცი
რედი ჟ~მი წ~რვიდერ ნოინნი რ~ლნი თს უალირ
ლტოლვილ იქ~ნერ ვ~რ ნავროზ დიდირა არფს
ნირგ~ნ ღვილი რ~ლი იქო კ~ცი მჴნე შლ~რი აცოვა
ნი მანუანი ღემმართებელი სმეტერობირა ალი ქა
ნირ ღვილი ქსრსმყი რ~ირა შმა ბსფა მოეკლა
თს უალრ ერენი მივიდერ ცსარარანრ არფსნირ ღ
ვილირ ქაზანირ უსნით თ~ა რ~ლრა აუსნდა მ~მირაგ~ნ
რასტლირ წსლოდ ცსარარანი ღეიქარნერ და ინებერ
რ~ა ქაზან ქონ მთ~ვრდ და ქაინად ღეკრბერ ერე
ქ~ნი და წარმოემართნერ ბრშოლად ბაიდორრა
და ვ~რ ცნა მორლვა ქაზანირა მოსწოდა მა
ნცა ლაღუართა და წარვიდა თსუალცა რირწრ
ატითაჲ ვერფარა მიიცადერ მეტე აუაცა დაიც
ვა მეტე ფ~ნ რომე არ დაცსდა მიეგებნერ მცირერა
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უ~ლურა ზანგანრ ღეკრბერ სრთიერთარ და რწორი
შლევა იუმნა სკსდგერ ორნივე და გაიქარნერ
რ~ ქაზან არა მსნ იქო ნავროზ და ცსტლსბსფა
წარმოევლინნერ ნავროზ ჴ~ლთიგდერ და შლ~რი ბრ
შოლა ქო ძალირმ~ნ და წარვიდა ქაზან ცსარარნი
თ. ც~ ევედრა ნავროზ თსუალრ რ~ა განსტეორ
და ტიცით დასმტკიცა რ~ა ქაზან ჴ~ლ ღეკრ~ლი მორ
ცერ ირწმსნა და გ~ნსტევა და ვით~რ მივიდა ქა
ზანრ თ~ა ღეკრა უვაბი რპილენშირა ენითა თსრ
უსლითა უსაბრა ქაზან ეწოდებირ მოვიდა უს
აბი ღეკრსლი რაბლითა გ~ნსკჳრდა და დასმშიმდა
თსუალრ რ~ მორრსლ იქო არა რატირა მთათა. მ~ღინ

კ~დ წარმოემართა ქაზან სმრ~ვლერითა რპითა ს
გრშნესლად და სჟანრ დაერცა ბაიდორ ღეკრერ
და მოაღთსერ და მირ თ~ა მრ~ვლნი ნოინნი აუაცა
დაიცვა ფ~ნ მეტე და ვით~რ ცნა რიკსდილი ბაიდსრი
ქაინირა ივლტოდა და მივიდა რამცცერ ბეუარრა
რ~ლი მთ~ვრობდა ტარირ კარითგ~ნ ვიდრე კარნს
უალაუადმდე და ღვილი წარგზავნა მეტირა და
ვითრ წ~ე და მ~რ ღევედრა და ვით~რ მოვიდა ქა
ზან ადარბადაგანრ რ~ლ არრ თავრეზი წარმოსვ
ლინა მ~ციუ~ლი მეტერა და ბეუარა რ~ა მირცენ თსუ
ალი და ღვილი მირი ერთგზირ და ორგზირ და არა
მირცერ ა~დ ისრვერ რ~ა ღესნდონ და მორცა პირი
და ბეჩედი სვნებე~ლობირა და მირცერ თს უალი ვითარ
ცნა ქსრსმყი წარქვანა თს უალირა სრდორა
მოეგება ელყრა ქაინ ქაზანირრა ნაჴიდსრრ და წაგრა
თსუალი და მოკლა რიკ~დილირათ~რ ბაიდორა შმირა
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მირირა და მეტემ~ნ დ~ვით მორცა ღვილი მირი და ქ~ლი რა
ჩსრჩლე და რიმდიდრე ქ~ლი რ~ლი ღეევედრა ოვრ
თა მთ~ვრირ ტარეძანირა რ~ლი იდვა ციცერა
ატენირ~რა რ~ ერე დაიმადლა ქაინმ~ნ ქაზან გარნა
მეტემ~ნ ვერ გ~ლრ იდგინა წარრლვა სრდორა ღ
იღირათ~რ რ~ლ აუსნდა რიქსარსლი თსუალირა
კ~ლდ რცსაცა იქო ღიღი სრდორ წარრლვირა რ~ ზ
ემო ჴრენებ~ლი იგი ნავროზ არფსნ აფარ ღ
ვილი მტერი იქო ქ~თა უ~ეანეთა ვირცა წგონებდა
რძ~ლირა დატეობარა დაწპატიჟებდა და მსრსლმ
ანად მიაუცევდა თჳნიერ ცნობირა ქაზან ქაინირა
კ~დცა რამე ბორ~ტი აუსნდა ამირთ~რცა ბოროტ~დ მო
კსდა ვ~რ უსჱმორე რიტქვამ~ნ ცცად ქორ ერე ნა
ვროზ გ~ნდიდნა თჳნიერ ქაენირა გან~გებდა რ~უმეთა
რასრავთა და აუსნდა მტერობა უ~ეანეთა და
გ~ნემზადა რ~დ დაჴოცად და დაუცევად ეკლერიათა თა
ვრეზრა და ქ~თა უ~ლუთა ღ~ა და მოიქვანა ეპირკ
ოპოზი მარფირა უ~ლუირა ნათერ~ვით და რ~რწმ~ნო
ებით ნარრანი რ~ლი იქო კ~ცი მოწქ~ლე და რ~ციერი ტ~დ
რ~თნოებიანი პ~ლთა ქაინთაგ~ნ პატივცემ~ლი და მამად ქ
აინთაგ~ნ რ~ცელდებ~ლი ერე პქრობილ ქო და მრ~ვა
ლნი გსჱმანი და ბარროვანი ღეამთცჳვნა დატევები
რათ~რ რძ~ლირა ც~ იგი აცოვნად წინა აფსდგებოდა
და მოითმენდა ღესრ~ცცქოტად რძ~ლირა მოამადირ მ~რ
უადაგებ~ლირა ამირთ~რ ეურორიობად დაირაძა რ~
იქო ტ~დ მოცსცებსლ ამარ ზ~ა ერეცა ღერშინა ბორ
ოტი ნავროზ წარმოავლინა კ~ცი ერთი სკ~თს
რი ნ~თერ~ვი მირი რ~ა მოაოჴრნერ ეკლერიანი ქ~ა რა
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უართველორა პ~ლდ მოაოჴრორ რ~ქოტელი ქოვლად
სბიწორა ვარშიირა ფ~ირ მღ~ბლირა რაქდარი და ქ~ა
რაუართველორა რაჲცა პოორ და წარმოიფორ რა პ
ოვორ მ~რ ღ~ა რიმდიდრე წგონებდა სზომორა რიმდიდ
რერა ოურორა და ვეცცლრა თ~ლთა პ~ტიორანთა და
მარგალიტრა მ~რვლთა ვარშიარ წარმოვიდა და

მოიწია ნაცჩევანრ იწქო რფსჱვად ეკლერიათა.
მოიწია რირცვა ქ~ლდ წ~ირა ვარშიირ ფ~ირ მღ~ბლირა
მარ ზ~ა რ~ლ მოვიდოდა დარაოჴრებლად ვარშიირა
ფ~ირ მღ~ბლირა და პ~ტიორნირა ძ~ირა დარამჴობლად
ამირთ~რ მეც დატეცილ იუმნა და გ~ნგალა მეცმან რ~დ
და დაიწსა შვალითსრთ ერრეთ რ~კჳრველებითა
დაიცვა რ~ქოტი თჳრი ვარშიირა ფ~ირ მღობელმან
ც~ ნავროზრ ზ~აცა რირცვა ფ~ირა რ~ გ~ნრირცდა ქაე
ნი ქაზან სრამართლობირათ~რ და ბოროტთა რაუ
მეთათ~რ იქო ქაზან ტ~დ რამე კ~თლ და სბოროტო
გონებ~ჲ და რიმ~რთლირ მოუმედ სწინარერთა
ქაენთა ეროდენ რ~ლ ძაჩსჱ გონებ~ჲ ორთა ღე
ღათა ზ~ა და ეჟსნები მოება მრ~ვლდ რ~ა გლა
ცაკნი სფონონი და სუონელნი ქაინირა და ნოი
ნთა წინა მირსლირა სფირრნი და მოყივარნი მი
ვიდოდენ და ღეარქევდენ ღეღარა და ძაჩსრა და
ერმოდირ ქაინრა ჴმა ეჟსანთა და ცნირ რ~ლ რ~რ
ძელი სც გლაცაკთა და ღესრაცცთა კ~ცთა რ~ლი
თჳთ გ~ნიკითცირ პირირ პირ ეროდენ სქსარდა რა
მართალი რ~ლ დფეთა მირთა არა იუმნებოდა შ~ლი
და სრამართლობა არა დიდთა და არცა მცირეთაგ~ნ
ამირთჳრ რირცსჱსლი ნავროზ ივლტოდა ცსარა
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რანრ რ~ლ დევნა სქო ზემო ჴრენებ~ლმ~ნ ცსტლ
სბსფა ნოინმ~ნ მიეწია და მოაკსდინა იგი და ღვ
ილი მირი და ქ~ლი ნ~თერ~ვი მირი მოირპო უ~ქნით რა
ჴრენებელი მირი ვ~ა წერილ~რრ მოირპენ სფ~თო
რ~ა არა იცილორ დ~ბა ფ~ირა და კ~დ წარწქმდა რა
ჴრენებელი მირი და ერრეთ დამღვიდდერ თათარნი
იწქო ქაზან ქაინმ~ნ განგება უ~ქანირა რიმ~რთლი
თა და მრძ~ვრთა კ~თლთაჭ
aმათ ჟამთა წარმოავლინა მ~ციუ~ლი ქაზან ქა
ინმ~ნ და იწქო მირ წ~ე დ~ვით მეტეჭ
x~ იგი მრწრატლ გ~ნემზადა და მოიწია კ~ცეთრ და ერ
ეთრ მივიდერ ვით~რ კ~ცნი დიდ~ბლნი და აზნასრნი
დ~ვითრ მეტერ წ~ე ერირთ~ვი რამადავლა კ~ცი ქ~ითა
რამჴედროთა ზნითა ღემკობილი და მოირარი რყე
სლი მრგ~ვრი მორომაცორა ებრაელირა გინა ნეოპტ
ოლე მეორ პიფარი რყესლირა რ~ცელოანირა მ~რ მიდო
ნთ მოშფ~რირა დაქო მცირედი ჟ~მი ერეთრ და გ~ნეზრ
აცა ვაზირთა სკ~თს წარვიდე სრდორა დასმტკი
ცერ ვაზირთა წარრლვა ც~ მეტემ~ნ არა ირმინა მ~თი
და ღეიუცა გ~რე რ~ აუსნდა ღიღი თათართა ქაე
ნირ ცილვირა და მოვიდა მთისლეთრ სკსდგა ჟი
ნოანრ ღეკრა რიბა და მცველნი დასდგინნა ც~ მეტე დ~თ
მთისლეთრ დგა და წარავლინა შმა თჳრი სრწე
მერი ვაცტანგ ელყად დიდირა ბათორ ღვილირ ღვილ
ირა ქაინირა და სუადა გზა გამორლვად ქაინრ
ზ~ა და მან კ~თლდ ღეიწქნარა და სუადა უ~ქანა
და რაჩსრჩლე მ~რვლი ვ~რ ცნა დ~თრ სკსდგომა
ქაზან წარმოგზავნა ცსტლს ბსფა მჴედართ მ
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თავარი რ~ლრა იგ~ნი ბეგლარ ბეგობით სჴმობდერ
რპითა დიდითა მოვიდერ და დადგერ ტტილირრა გაგზ
ავნერ მ~ციუ~ლი მეტერა დ~ვთრ თ~ა და ითცოვერ
კ~ცნი რ~რწმსნონი მირანდობელად და აშლევდერ ზ
ავრა და რთცოვდერ ერთგ~ლობარა ქაზანირრა და
არა მიუცევარა მტერთა კერშო და მან წარმოგ
ზავნა კ~ოზი აბრაწამ ბსრრელი ი~ე და ტტილელი ქა
დი და ითცოვნა მშევალნი და ტიცად მიწპირდა ც~
მ~თ ტიცერ რძ~ლირა ებრ მ~თირა და მირცერ მშევლ
ად ცსტლსბსფარ ღვილი რიბსყი ქსრსმყირ შმა
არტა და რცვათა ნოინთა ღვილნი და მირცერ ბეჩე
დი ქაინირა და რიმტკიცე სვნებელობირა და იგი მოვიდა
ნაცვად მ~თდა და აფსთუ~ა წარრლვად სრდორა ც~ ცს
ტლსბსფამ~ნ ღეიწქნარა პ~ტივითა და გ~ნსტევა ც~ დ~თ
იუცა თ~რადვე და მშევალთა მირცა ნიჩი დიდი და გ~ნ
სტევნა და ვით~რ მოიწია აწრე გაზატცსლირა
აწვიერ კ~დ სრდორა და არა ინება წარრლვად
აუსნდა ღიღი ამირთ~რ წარავლინა შმა მირი ბადს
დიდირა ქაინირა ოცთარ წ~ე ვ~რ ცნა ქაზან ქაინმ~ნ კ~დ
წარმოავლინა მჴედართ მთ~ვრი ცსტლსბსფა რპ
ითა სრიცცვითა მოვიდერ რომცითრ და კ~ლდცა აწს
იერ მეტე მირლვად და აფსთუმიდერ ნიჩთა დიდთა
და კ~ლდცა წარავლინა კ~ოზი აბრაწამ ქადი ტტილ
იელი და ი~ე ბსრრელი და აფსთუვა მირლვად ც
ნერ თათართა რ~ მიზეზობდა ღეიპქრერ ი~ე ბსრრე
ლი და მოკლერ კ~ზი და ქადი გ~ნსტევერ სვნებელ~დ
და მოწმართერ ღერლვად მთისლეთრ მოაოჴრერ
რომცითი და უართლი თრიალეთი ერწო დადგერ
1-28 სტრ., 334v
მსცნარრ ცერკრ ბაზალეთრ ერწორ და თიანე
თრ და ვერ ეტეოდერ რადგომად არბევდერ უარ
თლრა და ზემო ჴრენებ~ლთა უ~ქნათა ტქსჱ ქს
ერ რ~ლირა არა იქო რიცცჳ და მორრერ პირითა
მაცვილირათა რავდენი პოვერ და მიეცა უ~ქნა გა
ნრარქვნ~ლად ცოდვათა ყ~ნთათ~რ რ~ ამარ წელრა გ
ამოყნდა ვარრკსლავი კსიმატი ლაცსრირ რ
აცე ყრდილოთ კერშო და დადგა ვ~ე ოთც თსჱდმდე
და ქ~თა ფამეთა იცილვებოდა ვარრკსლ~ვი იგი
ლაცსრირ რაცე და იტქოდერ ლაცსრითა მოწქსეჱ
დარა მოარწავებრ კ~დცა ინებერ თათართა ზავ
ირ ქოტა მეტირა და გასგზავნერ მ~ციუ~ლი რ~ა მე
ტემ~ნ ღეწტიცორ ერთგსლობარა ზ~ა ქაზანირრა
და არა მირცერ გზა ბათორ ღვილირ ღვილრა დიდ
რა ქაინრა თოცთარ და ერრეთ ჟამად ღ~ა იქორ
მირცერ რამეტო მირი და ქვერ ტიცი და აფთუსმა
სრთიერთარ და წარმოგზავნა დედაჲ თ~რი დე
დოტალი და შმა მირი სმრწამერი მანოველ და კ
ოზი აბრაწამ და დედოტალი ცოლი მეტირა ოლ
ძათ წარმოავლინა რ~ა წარვიდერ სრდორა ისრვორა
და ისრვორ რ~უმე მირი და მოიწინერ რა სრდორა ი
ცილნა ცსტლს ბსფამ~ნ და პ~ტივითა ღეიწქნარნა მრწ

რატლ სკსრიდა და მორცა ტტილირი და რამეტო მი
რი და წარვიდაჲ სრდორა და წარიტანა დედტ~ლი
ოლძათ და კ~დ დამღჳდდა მოოჴრებ~ლი უ~ქნა ჭ ჭ
dა ვ~რ გარდაჴდა ზამთარი იგი და მოიწსრა არე
ზატცსლირა წამოავლინერ მ~ციუ~ლი მეტირა დ~თრ
წ~ე რ~ა ცნან ერირ ერთგ~ლობარა ქაინირრა არა
1-28 სტრ., 335r
და ცნა კ~ცმნ მან რ~ლ ბადს წარევლინა დ~ვთრ ქაინირა
ოთცარ თ~ა და გზა ეუადა გამორლვად აცნ
ობა ქაზანრ ც~ იგი გ~ნწქრა და წარმოავლინა
ქსრსმყი და აფნაძი ვინმე ღინასრი მირი და ღ
ანღე მჴარ გრშელი და მოსწოდერ შმარა დ~თ
ირრა მცირერა გ~ირ რ~ლი ეღსა არ~ლრა ბეუარრა
და მ~რ აფეზარდა რ~ა მარტო ეღვა დედარა ვ~ა
მ~რტო რუა რ~ ვერ ღემშლებელ ქო რ~ ვერ ბს
ნება დედათა რც~არა ეგე ვითარრა ღობა ვ~რ
უსჱმორე რიტქ~მნ ცცად ქორ ც~ ერე იქო რაცლრა ბე
უარრა რ~ ერე ბეუა გ~ნდიდებ~ლ იქო და აუ~ნდა
ტარირ კარითგ~ნ ვ~ე რპერამდე და ვ~ე ზფსამდე რა
მცცე აჩარა ღავღეთი კლარძეთი ნიგალირ ჴე
ვი და ჩანეთი რ~დ მორცა ბერშენთა მეტემ~ნ
კომნინორმ~ნ კირ მიცაილ და არსლი ბეუარ ცო
ლად მიიქვანა ამირთრ აუსნდა სმრ~ვლერი ტ
აო არტანი კოლა კარნი ტორა და კ~რი ამ~თ
ღ~რ უ~ქნანი და ციცენი არტანსძი და სდაბნონი თორმეტ~ნი
კლარძეთირანი და დ~ბლნი აზნასრნი და მონარტ
ერნი ქ~ნი მ~რ აუსნდერ და ცარაძარ მირცემდა ქ
აზანრა და ლაღურითა ღეეწეოდა ამარ რთცო
ვერ ქრმა გ~ი რ~ა მირცერ და მეტე ქონ უართლრა
დ~ვთირ წილ შმირა მირირა რ~ლი აფარრსლა და მი
რცა და თ~ა წარატანა ლაღუარი დიდი წარიქვა
ნერ და დარვერ მეტედ და დაფათს მცირე იქო ა~დ
წინა დასრაცვიდერ სშლეველობარა მეტობირ~რა
და წინა მოარწავებდერ და იქო ქრმა მცირე
გ~ი მეტედ ტტილირირა და ვით~რ მოიწია გაზატ
1-28 სტრ., 335v
ცსლი კ~დ წარმოავლინა ქაზან ქაინმ~ნ იგივე
ცსტლსბსფა რპითა შლიერითა და მრ~ვლნი ნოი
ნნი რც~ანი და დადგერ ზემო ჴრენებ~ლთა ადგილთა
მოაოჴრერ უართლი სბოროტერად ც~ მეტე დ
ავით დადგა ჴადარ მ~ღინ უსენიტლეველი ღა
ლვა გამოეუცა მეტერა აფრავრე ნიჩთა მ~რ
მირთა რ~ნ მ~რ ჟ~ა მიენიჩნერ არა მოიჴრენა წქა
ლობა ეგოდენი და მივიდა ცსტლსბსფა ნოინ თ~ა
ც~ მ~ნ გ~ნიცარა და პ~ტივითა ღეიწქნარა და წინამშ
ფვრად გზირა აყინა და ღევიდერ გზარა ცსარა
ზმირ ჴევირრა და გ~ნვიდერ მთარა ღ~რ ცცავატრა
და ცცრაზმირ ჴევთა რ~ლ არრ ლომირა და ვით
არ ცნა დ~ვთ ორგსლობა ღალვა უსენიტლე
ველირა ღედგა ციკრერ რ~ ციკარე მტერთაგ~ნ სბ
რშოლვერ~რრ ყავლო ცსტლსბამ~ნ და გავიდ

ერ ჴადარ და გარდვიდერ ჴევრა და მიმართერ
გველეთრ მსნ ღ~ა წგონებდერ მეტერა დ~ვთრ და
გარე მოადგერ რტეტან წ~ა რ~ტელრა და გ~ნგები
თა ფ~ირათა გ~ნმაგრდერ რ~ წინა რ~ნი თათართანი
იქ~ნერ უსენიტლეველნი ღალვა და ოვრთა მთ
ავარი ბაქათარ და მსცნარრ მდგომი თათარი
ბანთანაფსთ ვითარ ცნერ რ~ლ რტეტანიათ ვერარ
ავნებდერ და მეტე მსნ არა არრ ითცოვერ
რ~ზრდელი მცირე რტეტანელთა მორცერ და აიქარ
ნერ და გარდამოდგერ ჴადარ ც~ მეტე ციკარეირ ი
ქო დაამტკიცერ და დადგერ ერთგ~ლობარა მეტირ~რა
რსრამელი აწმადა და ამირეძიბი აბაზარ შე ჩ
ილა და აზნასრნი უ~რთველნი და რომცითარნი
1-28 სტრ., 336r
დიდი ერთგ~ლობა აუსნდერ ვით~რ ცნა ცსტლს
ბამ~ნ მეტირა ციკარერ დგომა განქო ლაღუარი რ~ი
მე წარავლინა ცც~ვატით გზარა ღევლენ და ე
გრეთ ღევლონ ციკერრა რ~ლი ერე ღესშლებე
ლ იქო მ~ღინ უსჱმო ღერრსლთა ლაღუართა
ღევლერ გზა ცცაველტრა და გავიდერ ცცავ
ატარ ვით~რ ცნა მეტემ~ნ წარავლინნა მცირედ
ნი ლაღუარნი და იუმნა ომი შლ~რი და მორწქ
და თათარი სრიცცვი რ~ ღემორრსლ იქ~ნერ ვი
წრორა გზარა კ~ცი მეომე ვით~რ ცსთარი რ~ლნი ვ
ერფარა გამოერწრნერ გზირა რივიწროირგ~ნ ღეიპ
ქრერ ცსთარივე რ~ი მოკლერ და რ~ა დარყერ მოწ
გსარერ მეტერა ც~ რცსანი ივლტოდერ ც~ რპანი
მეტირანი გამოვიდერ ჴადირ თავრა გორარა რა
რმე რ~ლ არრ ციკარერ პირირ პირ და იუმნა ომი
შლ~რი კ~თლდ ბრშოდერ ღინასრნი მეტირანი ჴა
დელნი და ზოგი ჴევით მორრ~ლნი რყესლნი და
სმეტერ მოირროდერ თათარნი რ~ დიდად ავნებდ
ერ მთისლელნი იქვნერ ტერჴითა მალე ცცე
ნორანი ვერ ღესვიდოდა რაომრად და უოით
ად იბრშოდერ თათარნი რ~ლთა ღემწედ წქავ
ივანერ შე ღანღე და ორნი რ~ლ რცდერ გორრ მერ
ცნი ლაღუარნი რ~ლნი წარმოევლინნერ რამცცირა
მთავარრა ბეუარ თორელნი თმოგსელნი და
ტაოელნი და გაგრშელდა ომი ვ~ე მიმწსცრა
დმდე გზათა რივიწრითა არა აფერინნერ სრთი
ერთარ გაიქარნერ და სკსდგერ ჴადარ თათა
რნი და სღველა ფ~ნ მეტერა რ~ ცცავალტით ღე
1-28 სტრ., 336v
რრსლი ლ~ღუარი ივლტოდა და ვით~რ ცსთარი
ოდენ კ~ცი ღეიქარა და ცსტლსბარაცა დიდი ვნ
ებოდა იცილა რიმაგრე უ~ქანირა ცსტლსბმ~ნ
და ცნა რ~ლ არა ეგებირ ღერლვა ციკარერ აი
ქარა ფამით გზარა ლომირ თ~ვირ~რა დაერცა უა
რთლრ დაფათს დარყომილ იქო მორრა და ტქჳ
ქო და მოაოჴრერ უ~რთლი და წარვიდერ ქაინრ
წ~ე და მოიწია არე გაზატცსლირა წარმოე
მართა იგივე ცსტლსბა რიტქჳთა ქაინირათა რპ

ითა სშლიერერითაჲ და მოიწია ტტილირრ და ე
გსლებოდა ღერლვად მთისლეთრ და ვით~რ ცნ
ერ დიდ~ბლთა ამირ რამეტორათა გ~ნკრთერ და ე
შიებდერ ფონერა რ~ა გ~ნერერ პირირგ~ნ თათართარა
უ~ქანა თსფა რადამე დაღთომილ იქო ღეკრბერ მეტე
რა დ~ვთრ წ~ე და მოაჴრენებდერ რ~ა წარვიდერ ქ
აზანრ წ~ე და ტიცი და რიმტკიცე აფიფორ სნებლები
რა ირმინა მეტემ~ნ და დაჲმტკიცა წარრლვა სრ
დორა რთცოვა ზავი და ტიცი ც~ მან დიდად გ~ნიცა
რა და აფსთუსა სვნებელად ქოტა მ~ტირა და დაც
ვა უ~ქანირა სკ~თს ოდენ იცილორ ქაენი მ~რ წარ
მოგზავნონ დაცსლი მღჳდობით ამირ პირრა ღ~ა ი
ქო ბსრრელი ივანე აფიფო პირი მტკიცე და მო
ვიდა მეტერ წ~ე იცილა პირი რიმტკიცირაჲ უართ
ველთა ერ კ~ცთა გ~ნეცარნერ და აწვევდერ
წარრლვად და მშევალთაცა აშლევდერ ცს
ტლსბა რარწმსნო კ~ცი არრ და არა ეცრსებირ
აფთუმარა ვწგონებ კ~თლ~დ ღეწქობარა მაგარ
ნა მეტემ~ნ არა ირმინა რ~ ღიღი აუსნდა თათარ
1-28 სტრ., 337r
თა და დადგა გველეთრ ვით~რ იცილერ დიდ~ბლ
თა მოოჴრება სმრ~ვლერნი წარვიდერ კითცვი
თა მეტირათა დაცვირათ~რ უ~ქანირა ცსტლსბა კ
ეთ~ლდ ღეიწქნარებდა ვინცა მოვიდოდა კ~დ მო
აოჴრა უ~ქნა უ~რთლირა ზემო ჴრენებ~ლი თჳ
ნიერ მთისლეთირა და წარვიდა სრდორა ვ
ითარ მოიწია რთსჱლი ყამოდგა ცცრაზმირ ჴევ
რა და აოჴრებდა მამსლრა ღალვა უსჱნა ტ
ლეველირა ორგსლობირათ~რ მ~ღინ სფონო იუ
მნა უსჱნიტლევ~ლი და ევედრა რსრამელრა მრ
აცსრთა სცსცერრა უართლირა ერირთავრა
აწმადარ რ~ა ისრვორ მეტერ წ~ე მოაცრენა მე
ტერა და არა ინება მირთჳრ დაჩირვა ა~დ მისბ
ოშა გარდასარა თავრა ნაცარი და იტქოდა
ერემცა არრ მირაგებელი ორგსლთა მეტეთა
და ღესნდო მეტემან ღალვარჭ
aმათ ჟამთა წარმოვიდა შმა მეტირა ვაცტანგ
რ~ იკლო რამე რიქ~რლი და რიკეთე რ~ შმირა თჳრი
რა დ~ვითირგ~ნ რ~ ღეპქრობილცა წქავ და პატიმრ
სლი ციცერა ჟინვანირრა გამოიპარა და მოვ
იდა ივანე ბსრრელირარა და წუ~ა არარა ბორ
ოტი მიუმნიერ და ღესრ~ცცება წ~ე შმირა ყ~ირა აწე
არა წავალ სრდორა მტ~რთა მირთა თ~ა აწ
წარავლინე კ~ცი და ასწქე ყ~ი ღ~ნრა მორლვა
თს წნებავრ ტიცით ღემაძერებრ რომე არა
ავი მიქორ და არა ღემიპქრარ მირ წ~ე მივალ
და მცირე რარყომიცა მომცერ. ც~ მან წარავლინა
კ~ცი და მოაცრენა ერე ქ~ლი ც~ მან განიცარა და ტ
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იცითა მოიმტკიცა და წარიქვანა შმა თ~რი და კ~თი
ლდ ცედვიდა და წგონებდა გ~ნდგომარა ამირ

შ~ლით რ~ ღაბსრირ შმირ არსლი ღეირთო ვაცტ
ანგ ცოლად და ვერფარა თ~ვრ იდვა ვაცტა
ნგ სპატიოდ ქოტნა და წარვიდა სრდორ ქ
აზანირ წ~ე ც~ მან პ~ტივით ღეიწქნარა და მორცა მ
ეტობა და წარმოატანა ცსტლსბა ნოინი რპითა
სშლიერრითა და მოვიდა ტტილირრ და მსნ ღემოი
პარნერ ქ~ლნი თათარნი და უ~რთველნი და რამც
ცირ ბატონირ ბეუარ ღვილი რარგირ რპარალარი ტ
აოელნი თორელნი თმოგსელნი და რომცითარნი
რ~ ღანღე პირველვე იქო ვით~რ ცნა მეტემ~ნ და
ვით რომე ვაცტანგრ მეტედ წქოტენ წარმოავ
ლინა იგივე ბსრრელი ზავირათ~რ და აფსთუსა
სრდორ წარრლვა ტიცითა ღეაძერონ და მო
რცენ მშევალიჭ ჭ
x~ ცსტლსბამ~ნ ღეწტიცა და ქ~ლი რათცოველი აფ
სრრსლა და წარვიდა ბსრრელი მეტერ წ~ე
ც~ მან გ~ნიცარა და წარმოავლინა დედტ~ლი ოლ
ძათ და კ~ოზი აბრაწამ და ბსრრელი და მოვი
დერ მსცნარრ ცსტლსბა და რც~ანი ნოინნი და ბაზალ
ეთრ წინა მოეგებნერ ოლძათრ და ვით~რ ქაი
ნრ ეგრეთ პ~ტივრცერ და მორცერ პირი რიმტკიცე
და ბეჩედი ქაინირა და ჴ~ლირ მანდილი რ~ ერე ა
უსნდა რიმტკიცე ტიცირ მინდობირა და აშლიერ ც
სტლსბარ ღვილი რიბსყი მშევლად გარნა ოლ
ძათ არფარა წარავლინა კ~ოზი და ქადი და ბ
სრრელი რ~ა მოიქვანონ მეტე ვით~რ მივიდერ მეტერ
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წ~ე ცნა ოლძათირ არფარა მორლვა მიზეზ ქო და
არა ინება ნაცვა თათართა დიდი რამე რიდი და
ღიღი აუ~ნდა წარავლინა იგივე კ~ოზი ქადი და
ბსრრელი ითცოვა ოლძათ და აფსთუსა ცილ
ვა და ვით~რ მივიდერ ცსტლსბარ თ~ა ცნა არა
მორლვა მეტირაჲ წუ~ა ბსრრელრა კ~ცო რატქოა
რი რა არრ მე მტიცითა ტიცითა ღემიტიცავრ და
ვერ მოვიდა აწ მიიფე ტქსილირა ნაცვალი
პატიჟი და გ~ნრირცებ~ლმნ მოაკსდინა ბსრრელი
რ~ლირა გსამი აფიფო ღანღე და წარგზავნა რამ
არცორა მირრა ვაცტანგრ დასმტკიცერ მეტობა და
ოლძათ წარავლინერ სრდორა და თათარნი კ~დ
წარვიდერ სრდორა მთისლეთრ და გარდავიდ
ერ გელათრ რ~ მეტე ღედგომილ იქო და დიდად ავნე
ბდა რიმაგრეთა ღერრ~ლთა თათართა გარნა რი
დიდითა არა აკლდებოდა ვით~რ იცილერ რიმტკიცე
და სბრშოლველობა გელათირა აიქარნერ და
წარმოვიდერ რ~ უართაცა მოწაბერერ და იწქო
თჳთოესლმ~ნ მორლვა და მერწრნერ მთისლნი და
მ~რვლი მოკლერ ეგრეთვე ზანდსკირ ჴევრა
ღერრ~ლნი მრ~ვლნი თათარნი მოირრნერ და ღთამ
ოვიდერ უართლრ და წარვიდერ ქაზანრ წ~ე და
მოწგსარერ ოლძათ და არფარა მორცერ მე
ტერა ვით~რ ცნა მეტემ~ნ იუორწინა უართლი
რა ერირ თავირა აწმადარ არსლი ტ~დ უმნსლ

კ~თლი ამათ ღტოთთა რა ღ~ა იქო უ~ქნა უარ
თლირა არა იქო რ~ამცა შე ერვა არცა ღენება
ქ~დ ვით~რ დფეთა აუაბ მეტირათა ელიარ მ~რ რა
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მ წელ და ეუსრ თსჱ გარნა აუა ცსთ წე
ლთა იქო ოჴრება რ~ ეროდენთა ფ~ი რიბილწე
თა როდომსრთა ც~დვათა ღემორრსლთათჳრ
ვიუმნენით პ~ლდ მწარერა ტქსჱობარა და ბარ
ბაროზთა მ~რ რრვარა და ჴოცარა და მერამედ იუ
მნა პსრირ მოკლება ქ~დ არა იპოვებოდა რარ
ქიდლად არცა დიდითა ტარითა ეროდენ გ~ნშჳნდა
ღიმღილი მშორრა არა წ~ა სრიდად ჩამდერ რავ
რე იქ~ნერ სბანნი და ტოლოცნი გზანი მინდორნი და
უალაუნი რ~ტლნი მკჳდრ~ბითა ქრმანი მკსდართა
დედათა შსშსთა ლეღკთა რწოვდიან და სმ
რ~ვლერი ერი უართლირა წარვიდა რამცცერ
უ~ქნდ ბეუარრა რადა იგი იპოვებოდა პსრი რარ
ქიდლად ტრიადრა და სზომორა მოწქ~ლებარა ღ~ა
იქო მესფლე ბეუარი ვაცაცი რ~ლი იქო ქოვლით
სრთ ღემკობილიჭ
dა ვ~ა დამტკიცდა მეტობა ვაცტანგირიჭ
r~ ქაზანმ~ნ ჴ~ლთ სდვა რამეტო დაიპქრა ტტ
ილირი და ქ~ლი რომცითი დმანირი და რამღვილდე რ~
არა წინა აფსდგებოდა შმარა თჳრრა დ~ვთრ
რ~ იქო ვაცტანგ გსამითა რრსლ რ~რწმ~ნოებითა
მტკიცე ეკლერიათა პ~ტივირ მდებელ მღვიდ და
მდაბალ არა მოღსრნე მქსდრო და სღტოთ
ველ ამ~თ ჟ~მთა სმეტერ გ~ნდიდნა მთ~ვრი რა
მცცირა ბეუა ამ~თ ჟ~მთა გ~მოყნდერ თსრუნი რა
ბერშნეთრ მეტენი რ~ნი დაემკვიდრნერ ზატცსლირ
მთათა პარცლირათა და ზამთრირ მაცლობელ~დ
პონტორა და ღეკრბა რამოცი ათარი რ~ი იქო
აზატ მორე კ~ცი მჴნე წარმოვიდა ერე აზატ
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ზატ მორე ქ~ითა შ~ლითაჲ მირითა მოოჴრებად ქ~ი
რა რაუართველორა და ვით~რ მოიწია ბარიანრ
და ტაორ იწქო მშჳნვარედ ოჴრება ჴოცა და კ
ლვა ეროდენი რ~ლი მოირრა და ტქსჱ იუმნა
ვით~რ ღესშლებელ არრ მოთცრობა ვით~რ ბერ
ნი ქრმანი და ჩაბსკნი და ყყჳლთა ქრმათა დე
დირა შსშსთა ღ~ა მოწკლვიდიან. რ~ არა წგონ
ებდერ თსრუთა გ~მოყენარა ამირთ~რ ქ~ლი რ~ტლი
ტაორა ღესშრავად დაცსდა და ვერარადავინ
ივლტოდა ამირთჳრ სრიცცჳნი მოირრნერ და ერე
ზომ მოოჴრდა ტაო რ~ლ ვაღლოვანით წარრრ~ლ
ნი თსრუნი ღთავიდერ მსრფსლრ და ნიგალ
ირ ჴევრ სვალთა ადგილთა რ~ნი მოირრნერ
ჴერჴემელირ შეთა აზნასრთაგ~ნ მ~ღინ ერირთ~ვი
ტაორა თაქა ტანარკერტელი სფონო იქო რიმცრ
ორათ~რ ლ~ღურირა გარნა ეგრეცა მცირე წქ

ობა ქო ციცირა თორთომირ შირრა და დიდად ავნო
გარნა რიდიდირათ~რ თსრუთარა უ~ქანით მირით ვ
ერ განარცაჲ ა~დ თსრუნი სმეტერ გ~ნშჳნდერ
და მოაოჴრებდერ ტაორა. ც~ მოიწია ამბავი მთ
ავრრა თ~ა ბეუარა რ~ლირა თჳრცა დიდად ტკი
ვნესლ იუმნა ვით~რ ცსდებოდა გონიერებარა
და რიბრშნერა მირრა და მოსწოდა ქ~თა მირ უსჱ
ღე დაწერებსლთა და წარემართა წქობად თ
სრუთა და ვით~რ მიიწია ტაორ და ბარიანად ე
რმა ვით~რ თსრუნი წარვიდერ რაზამთრორა რა
დგსრრა მ~თრა და ვერ ერწრა ღეწსცდა ბ
ეუა მოოჴრებირათ~რ ტაორა გარნა ღეიუცა რა
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ცლად თ~რად ეშჳნებოდა რ~ლრა მორლვად ტაოდ ვ
ით~რ ენთიკონტ ეტქინებოდა რ~ლი მირი წქ
ობად თსრუთა მოსწოდა ქ~თა წ~რყინებ~ლთა
რამცცირათა. ღავღ კლარძთა ღემოკრიბნა ქ~ნი
და წუ~ა ირმინეთ მთ~ვრნო რაუართველორ~ნო
შმანო და თ~ა მონათერავენო ყ~მნო რიტქ~ა ყ~ი დი
დმ~ნ და რ~ცელოანმ~ნ რაკიპტრირა და პორტირირა
მუონებელთა ღ~რ სმეტერ გ~ნთუმსლმ~ნ მეტემან და
ვით დარცა და დაჲმჴო შლიერ~ბა თსრუთა ნ
ათერ~ვირა და აოტნა რამეტორგ~ნ მირირა მ~რ ჟ~მ
ითგ~ნ აუამომდე არფარაჲ ყენილ არ~ნ თსრუნი
აწ ცოდვათა ყ~ნთათ~რ კ~დ აფიშრნერ მშჳნვარე
დ მოაოჴრერ ტაო და სრიცცჳ რ~ლი ტქსჱ ქვერ
და მორწქჳდერ პირითა მაცჳლირათა ეკლერიანი
დარცერ რიწ~ენი ღეაგინერ და კ~დ გ~ნმზადებსლ
არა ბორ~ტირ ქოტად უ~ეანეთა და მოოჴრებად
ვინათგ~ნ მეტე ღემცირებსლ~რრ მშლავრ~ბირაგ~ნ თა
თართარა კ~დ პირნი და თ~ვნი რაუართველ
ორანი გ~ნდგომილან და არა ვინ არრ წინა აფ
დგომ თსრუთა აწ ირმინეთ ყ~მი ტომნო და ერ
თ ნებანო და ღევკრბეთ ქ~ითა შ~ლითა ყ~ნითა
და მივმართოთ თსრუთა და არა მივრცნეთ თ
ავნი და ღვილნი ყ~ნნი და არა გ~ნგსწირნერ
ფ~ნ მორ~ვნი მირნი და აფმრარებელნი მირნი და მ
ოგსცერ შლევა მ~თ ზ~ა ვით~რ მირცა მ~მათა ყ~ნ
თა შლევა მ~თ ზ~ა დავდვათ თ~ვი ყ~ნი რძ~ლი
რა ღესგინებლობირათ~რ და შმათა ყ~ნთათ~რ ს
ეჩსჱლად ფ~ი მოგსანიჩებრ ცც~რბარა და ვ
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ითარ ერმა მთავართა და რპათა ბეუართა
რიც~რლით მიემოწმნერ და დააპირერ ლაღურობა
თსრუთა ზ~ა გ~ნიქარნერ და მოიწია არე ზატ
ცსლირა იწქერ თსრუთა აფმომართ რლვა
და ღეკრბერ რიმრ~ვლე ვით~რ ეუსრირა ბევრი
რ~ ქ~ლთა უ~ლუთაგ~ნ გ~მოწქვა კ~ცი რძ~ლითა რა
რკინოზი ჴოცად უ~ეანეთა და არა თსრუნი
ოდენ იქ~ნერ ა~დ რპარრნიცა და ვით~რ ცნა ბეუ
ამან მორლვა თსრუთა მოსწოდა ქ~თა მირ უ
სჱღე დაწერებსლთა ტარირ კარითგ~ნ ვ~ე ბარ

იანადმდე მერცთა ღავღთა კლარძთა კოლა არ
ტან კარნიტორერთა და სმრ~ვლერთა ტაოვე
ლთა რ~ ამარ აუსნდა ერე ქ~ლი უ~ქნა ამათ თ~ა თმ
ოგსჱლთა და ღეკრბა რიმრ~ვლე ერთი ბევრი
და ორი ათარი და მიმართერ თსრუთა ზ~ა იგ
ინი აფმორრსლ იქ~ნერ მთათა პარცლირათა და
ებანაკა და წარევლინა მჴედრობა ტქჳნვად
ვაღლოვანირა და ეგსლებოდა მორლვად უ~ქ
ნად ბეუარა რამცცერ და ვით~რ უართლრა და
რომცითრ ვით~რ მივიდერ თსრუნი ვაღლოვანრ კ
აცი ვ~რ ათი ათარი წინა გ~ნეწქსნერ რპა ბეუა
რანი ცსთარი კ~ცი რ~ნი წარევლინნერ მცსჱლ~დ
და დასდგერ რიმაგრეთა ღ~ა იუმნა ომი შლ~რი და ი
ვლტოდერ თსრუნი და მორწქჳდერ რიმრ~ვლე ტ
რიადი ადგილთა რიმ~გრითა და ერრეთ წინა დას
რაცვიდა ფ~ი შლევარა ბეუარ თსრუთა ზ~ა
ვით~რ ერმა ბეუარ ვაღლოვნით გ~უცევა თს
რუთა გ~ნიცარა და წარირწრატა და მიმართა რპ
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ერრ და ბაბერდრ რადა იქ~ნერ თსრუნი მდგომარე ვ~ა
იცილერ თსრუთა მოწქსჱდა რპათა მ
ათთა მცირეთა ლაღუართაგ~ნ გ~ნშჳნდერ და
იფრჩენდერ კბილთა და მოსწოდა მთ~ვრმ~ნ მ~თმან
აზატ მორე რპათა თსრუთარა და გამოარყია
კ~ცი ოცდა ათი ათარი და წარემართა ვაღლ
ოვანრ შებნად რირცლთა რპათა მირთარა. რ~ მი
რსლა და დაცლება ბეუარი არა სწქოდა ო
ცდაათი ათარი რც~ა წარმოავლინა ტაორ და
წუ~ა მე წარვალ ვაღლოვანრ და მოვაოჴრებ.
და აფვიზფავ რირცლრა ყ~ა და თუ~ნ მიდით ტაორ
და მორწქჳდეთ თსფა რადა დარყომილ იქორ და
დადეგით ბანარ და მეცა გ~ნმარძსებ~ლი ღემოვიუცე
ვი და მოვალ ბანა ღევკრბეთ და მივმართ
ოთ ქ~ა რაუართველორა და ერრეთ წარემ
ართა ვაღლოვნით კერშო მ~ღინ აფიჩსრა მ
ანდატსრთ სცსცერი ბეუაჲ და ქ~ლი რპა მი
რი და მიმართერ თსრუთაკე რ~ არა სწქოდა
წარრლვა თსრუთა ვაღლოვანრ ვით~რ წა
რვლო მცირე ადგილი ოთცნი თსრუნი მიმავა
ლნი დაიპქრერ და მოსრცერ ბეუარა ც~ მან წ
კითცა ამბავი თსრუთაჲ თს რადა არიან
და ოთცნივე ცალკე გ~ნსქოვნა და ოთცნივე ე
რთრა იტქოდერ წარრლვარა თსრუთარა ვა
ღლოანრ აზატ მორე ოცდა ათი ათარითა მჴედრი
თა წარვიდა ვაღლოანრ და ორმოცი ათარი
დასტევა და წარმოავლინა ტაორ ცსალე
ანს ზეგე მოვალრ ირწმსნა რიტქ~ა მ~თი და
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ორად გ~ნქო ლაღუარი თ~რი რყესლი და სმრ~ვლ
ერი ლ~ღურირა მირირა მირცა ღვილრა მირრა პირმღორა
რარგირრ რ~ლი ოდენ აფზრდილ იქო აბძრირ მტჳრ
თველად და წარავლინა ვაღლოანრ აზატ მო

რერ ზ~ა ც~ წარირწრატა რარგირ და მიეწია ვაღ
ლოვნირ მთათა ზ~ა მიმავალრა თსრურა და
ვით~რ იცილერ სკანაჲ კერშო ლაღუარი გან
კვირდერ და მოაუციერ წსნენი რარგირირ კერშო
იცილერ რიმცრო ლაღურირა რ~ იქ~ნერ მერცნი ცს
თარი ც~ თსრუნი ოცდა ათი ათარი გ~ნიცარერ და წ
გონერ მოწქსედა ქ~თა მჴედარნი ზ~ა მოეტევნერ
სღიღად ც~ რარგირ წინა გ~ნეწქო და რპანი მირნი მ
იეტევნერ მჴნედ იუმნა ომი რ~რტიკი და პ~ლრავე
ღეკრებარა მიდრკერ რივლტოლად და იოტნერ შლი
ერად და ეროდენ მორრერ რ~ლ ღეუცესლთა ა
ფრიცცსჱრ რარაზმოთა ზ~ა მდებარე მკსდარი
თსრუი იპოერ ცსთარ და ცამეტი თჳნიერ რ~ლი დ
ევნარა ღ~ა მოკსდა და დევნერ მზირა და რ~ლ
ირა ჟამამდე ც~ მოცედნა ფ~ნ წქ~ლობით მორავ
თა ძ~ირათა გ~ნრაკვირვებელ~რრ რმენად რ~ლ ეგ
ოდენრა წქობარა ღ~ა არა მოიკლა ბეუარ ლ
აღუარირგ~ნ ცსთთა კ~ცთაგ~ნ კიდე იგინიცა სრაც
ელო ვინმე ერრეთ მორცა ფ~ნ შლევა და გ
ამარძვება. ც~ რარგირ დაფათს ქრმა იქო მჴნ
ედ იბრშოდა რ~ გსარირგ~ნ მოაუსნდა რიმჴნე მ
ამსრ პაპესლად ც~ ბეუამან მიმართა თსრუ
თა დედა წსლთაკე და მომ~ვლნი წინა დაემთცვივნ
ერ და იცილერ რა თსრუთა ღაორით მთით ბეუა
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და რპანი მირნი მრწრატლ გარე ღეიუცერ და ი
ვლტოდერ დედა წსლთა თათართა და მოწ
მართერ დედა წსლითა მ~თთა და არფარა ე
რვიდერ რატარეთა რიმდიდრეთა ა~დ დაწქრიდერ.
ც~ ბეუამან და რპათა მირთა მრწრატლ დევნა
სქვერ იპქრობდერ და ჴოცდერ რ~ირა არა იქო
რიცცჳ და თსრუნი რამე ღეივლტოდერ უ~ლურა
და ციცერა რპერირრა და რ~ნი მე ნორ უ~ლურ მიეწ
ივნერ რპანი ბეუარნი ღერძარერ გზათა რივ
იწრითა და დედა წსლთა რიმრ~ვლითა არა
რადა აუსნდა გზა რივლტოლირა დაიძარნ
ერ თსრუნი ვითა ცცვარრა დაძრილრა ძოგ
რა ეგრეთ იპქრობდერ და წჴოცდერ გარნა
იუმნაჲ ერეცა ღვილირა მირირა რარგირირგ~ნ ლტ
ოლვილნი თსრუნი სკანა მოეწივნერ მანდატ
სრთა სცსცერრა ბეუარა რადა იგი მიწმართერ
მერცთა და კ~დ მორწქჳდერ გ~რე მოადგერ უ~ლურა
რპერრა და პ~ლრავე ომრა აფიფერ უ~ლუი თჳ
ნიერ ციცირა და აფივრნერ რაუონლითა ოუროთა
და ვერცცლითა ლარითა ძოგითა ცცენითა აუ
ლემითა ოთცნი მთ~ვრნი რ~ლთა რ~ცლები ერ
უაბაზნ და სბაღი რორტან და არნ. ერე თჳთ
დადგა რიმაგრეთა ღ~ა ღეკრა ცარზართა და ერე
უაბზნ ქაენრ ცარბანდრ დასდგა წინა და ღემოება
იუმნა შლ~რი ომი რ~ ვაცტანგ წინა მბრშოლ
ობდა უოითნი გზირა რივიწრირგ~ნ და ტქირა რიცღ
ირირაგ~ნ ვერა იარებოდერ რადაცა მცირე ვაკე იქ
ვირ ლამი იქვირ ვით~რ გაგრშელდა ომი პ~ლ ირ
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რითა და მერმე ჴრმლითა იბრშოდერ თათარნი
და უართველნი და ცარბანდ თჳთ სჩსრეტდა
მცირედნი ღეეწეოდერ ჴმითა განამჴნობდერ ვი
თ~რ ღენივთდა არა ღეაუცევდა მეტე ვაცტა
ნგ ზსრგრა არცა რპა მირი ადგილთა რივიწ
რითა მოირრვოდერ ეროდენ რ~ლ ათირაგ~ნ შლივ ორ
ნი ცოცცალ იქვნიან რომცითარნი აცლდერ
რაოდენიცა იპოვებოდერ ცცენრა ზ~ა მდგომი ერრ
ეთ მორწქჳდერ მრ~ვლნი აზნასრნი სმკჳდროდ
გაჴდერ რ~ მამა ღვილი და შმა ქ~ვე მსნ იცილა.
გარნა რ~ლნი მე დარყერ თჳთ ვაცტანგ არა
გარე მიაუცევდა ა~დ მჴნედ და შლიერად იბ
რშოდერ განკჳრდერ თათარნი რიმჴნერა ზ~ა უა
რთველთარა რ~ ვაცტანგ მჴნე იქო ომრა ღ~ა
და მჴნედ იბრშოდა და მცირედ დაიკოდა ბარკ
ალრა. და მიდრკა მზე და მოეაცლა ფამე და
გ~ნიქარნერ ვით~რ იცილა ქაინმ~ნ რიმაგრე უ
ვექანირა ტქითა და კლდითა ფამე ქოელ წარ
მოვიდა ცნერ გილანელთა დევნა სქვერ. და
რ~ლთა ეწივნერ დიდად ავნერ ც~ ერთ კერშო
ცსტლსბარ ღვილი დასდგა წინა. ც~ თავდი
გილანელთა სღიღი ღეკრნა მ~ნცა ჴარჴალი და
ღეაბა კარი ვიწრორა ღერავალრა და დასდ
გა ცსტლსბსფარ ც~ იგი გარდაჴდა ცცენირაგ~ნ და
დაძდა რკამითა და სბრშანა ბეუარ ლაღუა
რთაჲ უოითად ღერსლა და ქვერ ღევიდერ ტა
შარრა და გარდვიდერ და ღეიუმნა ომი შლ~რი
აუაცა უართველთა მერცთა ზ~ა არცა ამ
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ათ ღეაუციერ ზსრგი ა~დ მჴნედ ბრშოდერ ს
ტრორნი გილანელნი მოირრვოდერ მ~ღინ რტქორ
ცა ვინმე ირარი და დაეცა თ~ვრა ღიღველრა ცს
ტლსბა ნოინრა და მქირ მკსდარი ღთაიჩრა რკა
მირგ~ნ ვ~ა იცილა ღვილმ~ნ მირმან რიბსყი რიკსდ~ლი
მამირა მრწრატლ ივლტოდა იგი და რპა მირი ც~ მე
რცნი დარყერ ტაშარრა ღ~ა მცირედნი ივლტოდერ
და სმეტერნი მოირრნერ და მოიწია სზომო რირ
ცვა ფ~ირა თათართა. და მერცთა ზ~ა რ~ სკანი
თ რადა ბირინძი დგომილ იქო ვაკერა ღ~ა ფამი
თ წქალი ყაეგდო ერრეთ ლამი ღეუნილ იქო
ვერცა ცცენი და ვერცა უოითი ვერ გაია
რდა იუმნა მორრვა შლ~რი ც~ ყოტანირცა ღემო
ება რორტან მელიუი ვაკერა ადგილრა გ~რნა
ყოტან რშლო და იოტა რიმაგრერა ღ~ა არფა
რა ღეწქვა ა~დ წქნარად დაბრსნდა და აყი
ნა მჴედარნი მირნი სკანა მავლად ძავაცირ
ღვილი გამრეკელი მჴნედ იბრშოდა ომრა მ~რ
და გარდამოვიდერ მღჳდ~ბით ეგრეთვე სრენრ
და ოვრთა ღეება და იჴრნა და რწორი შლე
ვა იუმნა და იგ~ნიცა გ~მოუცესლნი ივლტოდ
ერ და მივიდერ და ღეკრბერ სჟანრ ცარბადან ქა

ინრ წ~ე რსლდსრი ყოტან მჴედართ მთავ
რად განაყინერ მონაცვლედ ცსტლსბარ. ც~ მე
ტე ვაცტანგ პ~ტივ ცემსლ ქვერ და დე~ბლნი მი
რნი ქ~ნი მჴნედ ბრშოლირათ~რ ნიჩითი დიდითა წ
არმოავლინერ ღ~ა და ვით~რ წარვიდა ვაცტა
ნგ მოსჴდერ კ~ცნი ცოდრირელნი რძსლითა რა
1-28 სტრ., 343r
რკინოზნი და მტ~რნი უ~რ აფმრარებელთანი ქაე
ნრა ცარბადანრ თუსჱერ სკ~თს არა ქ~თა უ~ე
ანეთა დაატევებინო რძ~ლი და ეკლერიანი ა
რა დააუცივნე არა გ~ნგამარძორ მტ~რთა ზ~ა
და არა წარგემართორ მეტობა ღ~ნი და ჴ~ლმ
წიტება ერე რიბილწე წარმორთციერ ცსდ რძ
სლთა ამათ შ~ლით ირმინა ქაინმან და იწ
ქო რფსჱვად ეკლერიათა წარმოავლინა
ლაღუარი და ერთი ნოინთა მთავარი რ~ა მო
ვიდერ რაუართველორა მეტერა და ქ~თა უა
რთველთა დაატევებინორ რძ~ლი და რარკინ
ოზად ღეუმნარ და ქ~თა რაუართველორა ღ~ა
დაარფვივნერ ეკლერიანი და ეწია ნაცჩევ
ანრ წარმორლვარა ვაცტანგრ არა ღეღინდა.
ა~დ გ~ნმჴნდა და სმეტერ მოაჴრენებდა რიმჴნე
თა და ფვ~წლთა უ~რ ფ~ირა თ~რ და წუ~ა რპათა თ~რ
თა კ~ცნო შმ~ნო და ერთ რძსლნო და უ~რ ფ~ირა
ჩ~ტნო აფმრარებელნო სწქით რძ~ლი მამათა
მ~რ და გარმიერ უადაგება წ~თა მ~ციუ~ლთა და ს
წქით ფვ~წლნი და აცოვნებანი მოწ~მეთანი და გ
იცილვან თ~ლითა თუ~ნითა ტაშარრა ღ~ა მ~თრა
სრიცცჳნი რ~რწლნი და გარმიერ რაცარ~ბარა ღ~ა ს
ტქსჱლირა პირირა ვ~დ რ~ნ აფიარორ წ~ე კ~ცთა
მეცა აფვიარო წ~ე მ~მირა ყ~ირა ზ~ცათარა და კ~დ
მ~დით ყ~მდა ქ~ნი მაღსრალნი და ტჳრთ მშიმენი.
და მე გ~ნგირსჱნო თუ~ნ და აწ ნს ღერშრწსნდები
თ და წარვიდეთ ქაენრ წ~ე და დავდვათ რ~ლი ყ~ნი
მირთ~რ რ~ნ დადვა რ~ლი თჳრი ყ~ნთჳრ პ~ლდ ყ~ნ მი
1-28 სტრ., 343v
ვრცნეთ თ~ვნი ყ~ნნი რიკ~დილდ მერმე იქავნ ნება
ფ~ირა და მან დაიცვარ რ~მწქრო თ~რი ვით~რ ერ
მა რპათა ვაცტანგირთა რიც~რლით ღეიწქნ
არერ ბრშანებ~ლი მქირ წარმართნერ ს
რდორა და მივიდერ ქაინრ წ~ე ც~ ქაინი ანს ყ
ოტან ნაცორ რ~ლ ერე არა თ~ვრ იდვა ბეუამ~ნ
ა~დ ღვილი მირი სმრწამერი თ~ა წარვიდა რ~ცე
ლით ღალვა და წარვიდა და ყავლო რომ
ცითი და დარყა უ~ქნა ბეუარი მღვიდობითჭ
x~ აუა დაიწქო აფმოცირკრებად შემ~ნ მეტირ
ამ~ნ გ~ი რ~ლ აფეზარდა პაპარა მირრა დიდ
რა ბეუარა ჭ
r~ლი წარავლინა ბეუამან ყოტანრ თ~ა და

მ~ნ მიიქვანა ქაენრ წ~ე ც~ მ~ნ პ~ტივითა ღეიწ
ქალა და წინათვე დასრაცვიდა ნიღთა მეტობირ
ათა ამან ქაენმ~ნ წარმოსვლინა მ~ციუ~ლი
და რთცოვა ღვილი რ~ა მეტე ქორ მ~ღინ მცირე იქო
იგიცა მორცერ და წარმოგზავნერ სრდორა და ქ
აენმ~ნ მორცა მეტობა და ტტილირი და სყინა რა
ზფვარად და რაუმირა მოსრავად დიდი გ~ი და მი
ვიდერ ტტილირრა და ამარ წელრა მიიცვალა მთ
ავარი რამცცირა ბეუა კ~ცი წ~რმატებსლი ქ~ა ღ~ა რ
იკეთე აფმატებ~ლი ქ~ა ღ~ა რ~ფთო რაკ~ცობოთა რა
უმეთა და სმეტერ რამართლირ მოუმედებითაჲ ეკ
ლერიათა მონარტერთა მაღენებლობითა რ~ტლირა კე
თლად მორწმსნეობითა და გლ~ცკთა სზომოთა მიც
ემითა. ც~ რაქსარ~ლი მესფლე მირი იქო გამცემე
ლ ეპირკოპოზთა და მონაზონთა და ქ~ირა რამფრ
1-28 სტრ., 344r
დელორა და რაეკლერიორა რ~ჴმართა ეროდენ რ~ლ რადა
მე ერმირ კ~თლი მოფვაწე და მეცნიერი ეპირკოპოზი
გინა მონაზონი მირ წ~ე მოსწოდირ და მოიქვანირ და
მრ~ვლითა ნიჩითა და პ~ტივითა ამქოტირ და რ~ვრე
იქო რ~ცლი მირი მონაზონითა და ცსცითა ამარ თ~ა.
აუსნდა ღეწქნარებსლ~ბა ობოლ უსრივთა ც~
რ~ცლრა მირრა არა დააკლდებოდა რამ რამი ლ~ცვა
ამირთჳრცა წ~რსმართა ფ~ნ დფენი ცც~რბირა მირირ~ნი
მტერთა შლევარა მღჳდობარა და დაწქნარებარა
მიიცვალა ვით~რ რამეოცდა ეუსრირა წლირა და
დასტევა გლოვა და მწსც~რება სზომო მკჳდრ
თა რამცცირათა და დაიპქრერ რამცცე რამთავე შ
ეთა მირთა სცსცერმ~ნ რარგირ და ღედეგმან ქს
არქსარე და სმრწამერმ~ნ ღალვაჭ
x~ აფერრ~ლა მერამერა წელრა მეტე დ~ვით გარძილი
რენთა მწარეთა მ~რ და დატლერ რამარცორა მეტ
ეთარა დასტევერ ნაცვლად მირად შე მირი მცირე
გ~ი ორ წელ მეტე უმნსლი ღ~დ ამირა ინება ქა
ენმ~ნ ამჴედრება უ~ქნარა ზ~ა ღამირრა ციცერა რ~ლრა
ეწოდებირ რაბაღანი რ~ლი აუსნდა რსლტანრა
მირრელრა წარვიდა შ~ლითა თ~რითა და თ~ა წ
არიტანა ლაღუარი დიდი და გ~რე მოადგა რაბა
ღანრ ცსთ თვე და ვერა ავნო აიქარა და წა
რვიდა და წქვა ეუსრი არწივი დამართსლი რც~ა
თა თ~ა მტრინველთა და ავაზათა აუათ ერ
ოდენ დიდ იქო შ~ლი მირი მოვიდა ქაინი ღ~ა და მ~რით
გან არფარა რადა გ~ნილაღურა დფეთა მირთა იქ
ოტოდა მღჳდ~ბით და ნებიერ~დ ათ ცამეტ წელ დამპ
1-28 სტრ., 344v
ქრობელი ქაინობირა ამან ოლძათ რსლტანი
წარმოავლინა მცირე გ~ი მეტეთ და ზალ მელ
იუი ვინმე რპარრი ცსარარნელი და აცრსნყი მ~მირ შ
მა ყოტანირა თ~ა წარმოიტანა რ~ა ქ~ლი რაუარ
თველო ერთად ღეკრიბონ მეტობარა ღ~ა გოგა
რა და აყინერ ამათ ღანღე მჴარ გრშელი და ზაუ

არია ავაგირ არსლირ ცვაღაგირ ნაღობი მივ
იდერ ძავ~ცეთრ მ~რ კოცტირ თ~ვრა და აწვევ
დერ რარგირრ და ქსარქსარერ გამორლვად და
არა ინებერჭ
aმათ ჟ~მთა ღ~ა ინებერ ამ~თ ჟ~ათა ღ~ა იუმნა გ~ნ
დგომილება რაბერშნეთრ და გ~ნსდგერ ოლძათ
რსლტანრა ტარმანირ ღვილნი და უ~ლუი დიდირა
კონირა მ~ღინ წარავლინა ქაენმ~ნ ყოტან რპითა
მირითა რაბერშნეთრ და თ~აწარატანა უართვე
ლნიცა და წარწქვა გ~ი ყოტანრ ც~ გოგა ზილა
მალსუ ღანღე და ზაუარია არა წარწქვერ თ~ა
წარვიდერ და აიქარნერ და ტტილირრ ღევიდერ და
წარიტანერ თ~ა რაბერშნეთრ და ვერ წინა აფ
სდგერ ტარმანიანნი ლაღუართა ერთ წელ და
ქ~ნი მაღინა მქოტნი უართველნი მორცა მეტერა
გ~ირ იაცლნერ ძავაცნი და თორელნი ოდენ წქ
ვერ და რადაცა ილაღურიან და ღეიბნიან ციცეთა მ
ჴნედ ბრშოლად გამოყნდირ მეტე გ~ი და ქ~ნი უა
რთველნი ერრეთ მოიმორყილნა ქ~ნი გ~ნდგომილნი
და სრყნი და მოუცევარა წელიწადირრა მივიდა ღ~ა
და რთ~ლირ ჟ~ა ვით~რ მივიდა ყოტან ქაენრ
წ~ე და მცირედფა დაქო ვით~რ თვეცა ერთ მოკ
1-23 სტრ., 345r
ვდა ოლძათ რსლტანი და დასტევა შე მცირე
ვით~რ ღვიდირა წლირა რ~ცელით მასრით ც~ იგი მია
რსჱნერ დატლერ უ~ლურა რ~ლრა ეწოდებირ ქორფოლ
ნგი რ~ლი მან აფაღენა და გ~ნავრცო სმეტერ თავრეზ
ირა და სწოდა რაცლად რსფ ერმა რა გ~ი მეტერა რი
კ~დილი ქაენირა და მირ წილ დადგინება მსრაითირა
და წარვიდა სრდორა ღეიწქნარერ გ~ნიცარა ყო
ტან და ღეიტკბო ვ~ა ღვილი და მორცა ქ~ლი რაუა
რთველო და ქ~ნი მთ~ვარნი რაუართველორანი
და ღვილნი დ~თირა და მერცნი ღვილნი ბეუარნი და იწ
ქო მთიებმ~ნ აფმოჩსრვებად ც~ მე ენა ვერ მიშრა
ვრ რ~კსირველირა და რ~ღინელირა თუმადჭ
არრებითაჲ და დასრაბამორა ფირათა მმირა
შირა და რლირა წირათაჲჭ
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