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[........] იგი მოზფსდერ [მტკიცედ და ეწოდა მ~რ] [......]რა რარკინე და
იქვნერ ერე თსრუნი და უ~რთვლნი ნე[...] [....]ტელ ერთმანერთირ მოილ[....]
რ მორლვ~რა რპარრთარ ამაგრებდერ ციცეთა და უ~ლუთა მ~რ ჟ~ა ღ~ა [...]
დაცა ვინ მოვიდირ შჳრირ მოუმედთგ~ნ რაბერშნეთით გინა არსრით ო
ტებსლი. გ~ნა ცაზარეთით ქ~ივე მეგობ~რ არ~ნ უართველთა ღემწეობ
ირა თ~რ რპ~რრთა ზ~აჭ da გამოჴდერ ამ~რ ღ~ა ჟამნი მრ~ვლნი მღ~ნ ნაბს
უოდორორ მეტემ~ნ წარმორტქსჱნა იჱლ~მი და მსნით ოტებ~ლნი წსრია
ნი მოვიდერ უართლრ და მოითცოერ მცცეთელთა მ~მრაცლირგნ უ~ქნა ცა
რკით მირცა და დარცნა არაგსრა ზ~ა წქ~რორა რ~ლრა წუჳან ზანა
ვი და რ~ი უ~ქნაჲ აუსნდა მ~თ ც~რკთა აწ წუჳან ცერკ ც~რკირა მირ თ~რჭ
aუამომდირ უართლორიანთა ენა რომცსრი იქო რ~ლრა ზრ~ცვდერ ც~
ოდერ ღემოკრბერ ერე სრიცცსნი ნ~თრვნი უართლრა ღ~ა მ~ღნ უ~რთვე
ლთაც დასტევერ ენა რომცსრი და ამ~თ ნ~თერვთგნ ღეიუმნა ენა
უართსლი იპქრერ რძ~ლი სბორ~ტერი ქ~თა ნ~თერვთა. რ~ ცოლ ურმ
ობირა თ~რ არა სნდა ნ~თერვობ~ჲ და ქ~ა ნ~თერვრა რ~ლრრა ღჩამდერ
რ~ტლვი არა იქო მკ~დრრა ღერჩამდერ ღ~დ ამირრა რ~ჲოდენთა მე წე
ლიწადთა აფმოვიდა შე რპარრთა ვაღთაღიღირი რ~ცლით რპან
და ტარვალი გოლიათი იგი და რაცელოვანი. ც~ ვერ წინა აფს
დგერ რომეცნი და უართველნი ა~დ გ~ნმგრნერ ციცენი და უ~ლუნი და მ
ოელოდერ მორლვ~რა მირრა ც~ მოვიდა იგი არდარაბადგ~ნრ ეწია
ამბ~ვი რპ~რრთა რ~ მოკლერ მ~მირ მ~მა მირი თსრუსთა ღემოვიდერ თს
რუსნი რპარრეთად მ~ღნ დასტევა რპანდატ ბრშოლა რომეცთა და
უართველთა ღეიუცა თსრუთა ზ~ა შებნად რირცლრა მ~მირა მ~თირ~რა
და გ~ნთავირ სტლდერ რომეცნი და უართვ~ლნი ღ~დ ამირრა. რაჲოდენ
თა მე წელიწადთა მეტე იუმნა რპარრეთრ შე რპ~ნდიტირი რ~ი არრ
რაცელით ბწ~რამ რ~ი იცნობ~ბირ არდა ღიოღობით ერე გ~ნდიდნა
სტრორ ქ~თა მეტეთა რპ~რრთარა ამ~ნ დაიპქრა ბაბილონი და
არსრეთი მოც~რკე ქვნა ბერშენნი და წრომნი და მ~ღნ უარ
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თველნი მოც~რკე იქვნერ მირდავე და იქვნერ უართლრ ღ~ა: ერ[....]
აფრესლ ერე ქ~ნი ნ~თერვნი და იზრ~ცებოდა უართლრა ღ~ა v~ ენაჲ
რომცსრი უ~რთლი. ცაზარსლი. არსრსლი ებრასლი და ბერშ
სლი ერე ენანი იცოდერ ქ~თა მეტეთა უართლირათა მ~მთა და დედ~თაჭ
Tავი ღემორსლა ალეურანდრერი:
eრე ალეურანდრე გ~მოყნდა უქ~ნრა რაბერშნეთირ~რა უ~ქნრა რ~მლრა
წუჳან მაკედონი შენი კ~ცნობირი მეგჳპტელირა ვ~ა წერილ~რრ ამ~ბვი მ
ირი წიგნრა არ~ა ინებერ გ~ნდგომა ბერშენთა მ~ღნ ტარნ~ვაზ მირც
ა და მირი ორთა მეტერა ცოლ~დ და ერთი და მირი მიეცა უ~ქნა ეგრი
რი წქ~ლრა და რიონრა ღსა ზფჳდგ~ნ მთამდე რ~ლრა ღ~ა არრ ეგრირი და რ
სანეთი და და ამტკიცა ერირ თვ~დ მსნ და მ~ნ უსძი აფაღენა ციცე გ
ოძი მ~ღნ ტარნ~ვაზ სღიღ იუმნა ქ~თა მტ~რთა მირთაგ~ნ და მეტე იუმნ
ა ქ~ლრა უ~რთლრა და ეგსრა ზ~ა და გ~ნმრ~ვლნა ქ~ნი მჴედ~რნი უა
რთლორანნი გ~ნ~წერნა ევანი რვანი და რპარპეტნი ერთი გაგზ
ავნა მარგსრ ევად და მირცა მცირით მ~თგ~ნ რ~ლ არრ ლიცი ვ~ე
ზფს~დმდე რიონრ ზემოთ და ამ~ნვე ტ~რნავ~ზ აფაღენნა ორნი ციც
ენი ღორაპანი და დიმნა და გაგზ~ვნა ერთი კაცეთირა ევად მირცა
არგჳთგ~ნ ვ~ე წერეთამდე რ~ლ არრ კაცეთი ერთი გაგზავნა ცს
ნანირა ევ~დ და მირცა ბერდსძირ მდინ~რითგ~ნ ვ~ე ტტილირამდე და გაყია
ნთამდირ რ~ლ არრ გ~რბნი ერთი გაგზ~ვნა რამღვილდერ ევ~დ და მირცა
რკორეთირა მდინ~რითგ~ნ ვ~ე მთამდე რ~ლ არრ ცაღირი და გოცი ერთი
გაგზავნა წსნდარ ევ~დ და მირცა ტანავარითგ~ნ ვ~ე თავამდე მტკს
რირა რ~ლ არრ ძავაცეთი და კოლა არტან ერთი გაგზ~ვნა ოშ
რჴირ ევად და მირცა ტარირკარიდგ~ნ ვ~ე არრიანთამდირ ნორტირ თ~ვ

ითგ~ნ ზფსამდირ რ~ლ არრ რამცცე და აჩარა ერთი გაგზავნა კლ
არძეთრ მირცა არრიანითგ~ნ ზფსამდე და მერვე უსძორ ერირ
თავები და ეგრირი ც~ ერთი და ადგინა რპარპეტად და მირცატტილირ
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ითგან და არაგვიდგ~ნ ვ~ე ტარირკარამდე და ტანვ~რადმდე რ~ლ არრ ღიგა
უართლი და ერე რპარპეტი იქო ღ~დვე წ~ე მეტირა მთავრობით გ
ანგებდირ ევ~თ ზ~ა ც~ ამ~თ ევ~თა უსეღე ადგილთა და ადგილთა
გ~ნყინნა რპარალ~რნი და ათარირ თ~ვნ და მ~თ ქ~თაგ~ნ მოვიდოდა ც
არკ რამეტო და რაერ~რთო ერრეთ განაწერა ერე ქ~ლი ტ~რნა
ვაზ მიმრგ~ვრებსლ~დ რამეტორა რპ~რრთარა ვერფარა იშიერ ღს
რი ბერშენთა მირ ზ~ა რ~ სცალო იქსნერ ბერშენნი ბრშოლირაგ~ნ
წრომთარა ჭ aმან ტარნ~ვ~ზ მოზფსდა უ~ლ~უი მცცეთა მტკიცედდაქ~ნი
უ~ლუნი და ციცენი ურ~თლირანი მოოჴრებ~ლნი ალეურანდრერგ~ნ
ამ~ნ აფაღენა და მ~ნვე ღეუმნა კერპი დიდი რ~ცლრა ზ~ა თ~რრა ერე ა
რრ არმ~ზი და ტრნ~ვზ რპარრსლ~დ არმაზ ერუსა ამ~რთა კერპი
იგი არმაზი თ~ვრა ზ~ა უართლირ~რა და მ~რითგ~ნ ეწოდა არმაზი
კერპირა მირთ~რ და უმნა რ~ტტსრება დიდი კერპირა მირთ~რ აფ
მართებ~ლირაჭ ±~l წლირა მეტე იუმნა რამეოცდა ცსთ წელ მეტობ
და ნებიერ და წმრაცსრებდა იგი ანტიოუორ მეტერა არსრარტ~ნი
რარა და ქ~ნი დფენი მირნი რაა დაძდა მღჳდ~ბით აფაღენა და გან~ვრო უ
ართლი ც~ თსჱნი გაზატცსლირ და რთსლირა არრნი და ქსნერ
მცცეთარ რამესტორა უ~ლაურა და თჱნი ზამთრირ~ნი და ქსნერ გა
ყიანთა ც~ თსენი ზატცსლირანი წსნდარ და ჟ~მითი ჟ~მდ მივიდირ
ეგრირ და კლ~რძეთრ და მოიკითცნერ მეგრნი და კლარძნი და განაგი
რ ქ~ლი რ~უმე და ღლილი ც~ იგი რომნი ათარნი მჴედარნი რ~ნი აზონ
ირგ~ნ მოერთნერ ტარნავ~ზრ რ~ი ზემოთ ვაცრ~ნეთ იგ~ნი გ~ნქვნა
ჴევთა და უ~ქანთა ღ~ა იპქრნა ი~ნი კ~თილდ რ~ბრშოლ~რა მ~რ აზ
ონირრა მჴნედ იქსნერ და სწოდა მ~თ რ~ცელად აზნასრნი და ა
რა თგ~ნ წარვიდა ალეურ~ნდრე არფარა ჩამდერ კ~ცრა თჳნ~რ
რ~ლ ღერწირიან კერპრა მრცსერპლ~დ იქო გ~ნრსენ~ბა და რიც~რლ
ი ქ~ა უართლრა ზ~ა მეტობირა თ~რ ტარნ~ვაზირრა დაიტქ~დერ ამ~რ ქ~ნი
ვწმ~დლობთ რპარა ყ~ენრა რ~ მოგსცა ყ~ნ მეტე ნათერავთაგ~ნ მ~მთა ყ~ნ
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თარა და ა.გ.... ცარკი ჩრი სცცოთა ნათერავთაგ~ნ და ერე ქ~ი აფარ
რსლა ტ~რნ~ვზ რიბრშნითა და რიუ~დსლითა და რიმჴნითა და რიმდიდრი
თა ერსა შე დასწოდა რასრმაგ და ერე ტარნ~ვზ იქო პ~ლი მეტე
უართლრა ღ~ უართლორირა ნ~თერავთაგ~ნი ამ~ნ გ~ნვრცო ენა უ~რთლირა
ი და არფარა იზრ~ცებოდა რცსა ენა უ~რთლრა ღ~ა თჳნიერ უ~რთლირა
და ამ~ნ ღეუმნა მწიგნობრობა უართსლი და მოკსდა ტარნავ
აზ და დატლერ წ~ე კერპირა არმაზირაჭ da ამირ წილ მეტე იუმნა შე
მირი რ~რმაგ მ~რ ჟ~ა ღა ზრ~ცვა ქვერ ევ~თა უ~რთლირ~თა და თუ~რ
არა კეთილ~რრ ყ~ნდა რ~თამცა ვმრ~ცსრებდეთ ნ~თერ~ვრა ყ~ნრა ა~დ ვიქ~თ
ერთად და მოვკ~ლთ ყ~ნ რასრმაგ და ვიქსნეთ ყ~ნ თ~ვირ სტა
ლი ვ~ა ვიქვენით პ~ლ და მივრცემდეთ ცარკრა ვინცა ვინ გ~მოყნდ
ერ მშლე რ~ ერ~რთ ქ~ტითა სტრო განვირს~ნ~ბთ გ~ნამტკიცერ გ~ნზრ~ც
ვა და მოკსლა რასრმაგირი ც~ იგრშნა რასრმაგ და წ~რვიდა ტა
რსლად და ივლტოდა წარიტანა თ~ა დედა მირი მივიდა სრშსკთა
რა დედირ შმ~თა მირთა თ~ა მ~ღნ რომთა იგი აზნასრნი წარვიდერ და მი
ვიდერ სრშსკეთრვე და რუ~რ რა~რმაგრ დიდი კ~თილი დგარ ყ~ნ ზ~ა მ~მირა
ღ~ნრა ამირთ~რ ვართ ყ~ნ ერთ მტკიცე ერთგსლებ~რა ღ~ნრაჭ m~ღნ რასრმ
აგ ეზრაცა ოვრთა მეტერა მ~მირა დირწსლრა მირრა და ღეეწია
ც~ იგი რიც~რლით წარვიდა ღსჱლ~დ მირრა და რასრაგ ღეიკრიბა
სრშსკეთიცა დაწ~რმოემ~რთა ურ~თსელთა ზ~ა და ვერ ვინ წინა
აფსდგა მ~რ დადა იპქრა ურ~თლი დამორრნა გ~ნდგომილნი მირნი

და რ~თა მე ღესნდო ც~ და ამდ~ბლნა უართლორანნი და წ~რყინ~ბლ
ქვნა აზნასრნი ც~ გ~ნმრვლ~ბლ ქვნა სრშსკნი ნ~თრვნი კავკ
არირნი ც~ ტქსჱნვარა მ~რ ცაზართარა ქ~ნივე მღჳდ~ბით დარყომილ ი
ქვნერ რიმაგრირაგ~ნ უ~ქანირა და ვერფარა იტევდა სრშსკეთიჭ
m~ღნ ამ~ნ რასრმაგ წარმოიქვ~ნნა იგ~ნი ქ~თა კ~ვკარიირ ნ~თერავთა ნ
აცევ~რნი და რ~ნი მათგ~ნნი წ~რყინებ~ლ ქსნა და რც~ნი მიითსალერ დიდო
ეთითგ~ნ ვ~ე ეგრირამდე რ~ლ არრ რსანეთი და ერენი [..............]
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და იპქრნა მირნდ~ბელ~დ თ~რდ დიდბ~ლნი დადა ძდა რასრმაგ მცცეთარ მე
ტედ და და სმატა ქ~თა რიმ~გრეთა მცცეთირა და უ~რთლირათა და მ~ნ ღ
ეუმნა ორნი კერპნი აინინა დადანა და ამართნა გზ~რა ზ~ა მცცეთირა
რა და წმრაცსრებდა იგი მეტერა არსრარტ~ნირ~რა და მოიქ~ვანა ცოლი
რპარრი არსლი ბარდაველირი ევირა და ერცნერ მირთ~ა ორნი ა
რსლნი და არა ერსა შე მ~ღ~ნ მოიქ~ვანა რპარრეთით ღვილი ნებ
როთირა ნ~თერავითგ~ნ ცოლირა მირირა დედირ დირწსლი და და იჩირა იგი
ღვილ~დ რ~რა რაცელი ერუსა მირვან და მირცა არსლი მირი ცოლ~დ
უ~ლუი გაყიანი დარაერირთო რამღვილდირაჭ da ერთი არსლი მირ
ცა შერა უოძირა მ~მირა დირ წსლირა მირირა მეტობდა რასრმაგ
[ბედნი~რ~დ მრ~ვ~ლთა წელთათა და მოკდა რ~რმაგ და] მეტე იუმნა მირ წილ ღვილი მირი
მირვან ერე იქო მირვან ტანითა რ
რსლი ღსჱნ~რი და უველი ამირრა მეტობარა და სრშსკ
თა დივიწქერ რიქს~რლი ტარნავაზირი და რასრმაგირი და გ~რდა
მოვიდერ სრშსკეთრ მქ~ტნი და გააერთნერ თ~ა ჩართა თ~რ მრცდ
ომნი კავკარანნი მოტქსჱნერ კაცეთი ბაზალეთი: მ~ღ~ნ მირია
ნ მეტემ~ნ მოსწოდა ქ~თა ევ~თა უართლირა და ღემოკრიბნა ქ~ნი
რპანი მჴედარი უსეითი და ქ~ნი კავკარიანნი იქსნერ რ~რწმსნოდ
მორყილებ~რა ზ~ა მირიანირრა რ~ნი გ~რდამოვლინებ~ლ იქსნერ რასრ
მაგ მეტირა თჳნ~რ ჩსრჩელთარა ღემოკრიბნა ერე ქ~ნი წარემ~რ
თა და სრშსკეთრ ღეკრ ბერ სრშსკნი და სდგერ რიმაგრეთა ზ~ა
გ~რდარავ~ლთა გზ~რა მღნ მირიან გ~რდაჴდა ცცენირაგ~ნ მივიდა უ
სეითთა თ~ა და წ~რსშფსა წინა უსეითთა ზსრგით ღემ~ოდგინ
ნა მჴედარნი და მოვიდა კართა მ~თ ღ~ა ვ~ა ძიუსი რიტიცცლითა ვ~ა
ვეტცი რიმჴნითა ვ~ა ლომი ზაცილითა იუმნა მ~თ ღ~რ ბრშოლა
ც~ო მირიანრ ვერ წკსჱთდამაცჳლი სრშსკთა ვ~ა კლდერა რ
პარა დადადგა სშრავად ვ~ა კოღკი მტკიცედ და გაგრშელდა მ~თ
ღ~რ ბრშოლა და მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ ც~ იშლივნერ დრ
კსნი და ივლტოდერ მისდგერ სკანა უართველნი მორრნერ და
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ტქსე უმნერ და ღევიდა მირიან დსრშსკეთრ და მოაოჴრა დსრ
შსკეთიდა და ჩართლი და ღეაბნა კარნი უჳტკირითა რ~ცლად და რსბ
ალ დადაძდა მირიან მცცეთარ ნებიერ~დ სღიღად იქო კ~ცი სცსად
მიმნიჩებ~ლი კ~თილირა ღეიქ~რერ იგი ქ~თა მკჳდრთა უართლირათა
და წმრ~ცსრებდა იგი მეტერა არსრარტა~ნელთარაჭ aმირ ზე მიცს~ლ
ა ანტიოუირ მეტ~ბა ბაბილონრ და მ~რ ჟ~ა ღ~ა მეტე იუმნა რომც
ითრ რ~ლრა ერუსა არბაკ ეზრ~ცა მირიან არბაკრ და მოკსდა მ
ირიან და მეტე იუმნა მირწილ შე მირი ტარნაძომ ამ~ნ სმ~ტა ქ~თა
ციცე უ~ლაუთა ღენებ~ა და ამ~ნ აფაღენა ცცე ზადენი დაღეუმნა კე
რპი რაცელით ზადენ და ამ~რთა ზადენრ და იწქო ღენებ~დ კაცეთრ
უ~ლაურა ნელუარირრა რ~ლ არრ ნეკრერი ამირა ღ~დ ღეიქ~რა რძ~ლი
რპ~რრთა ცეცცლირ მრ~ცსრება მოიქვ~ნა რპარრეთით ცეცცლირ
მრ~ცსრნი და მოგსნი დადა რცნა იგ~ნი ადგილრა მ~რ რ~ლრა აწ წუჳ
ან მოგსთა ამირთ~რ მოიშსლვერ იგი მკსიდრთა უართლირათა რ~
დიდი რარ~ბა აუ~ნდა კერპთა მ~რთ მ~ღნ ღეითუსნერ ევ~ნი უ~რთლირ~ნი

სმრ~ვლერნი და წ~რავლინერ მც~უსლი წ~ე რომეცთა მეტირა და წუ~რ
მეტე ყ~ი გ~რდაჴდა რძ~ლრა მ~მათა ყ~ნთარა არფარა წმრ~ცსრებ~რ
ფ~თთა მპქრობ~ლთა უართლირათა დაღემოიფერ რძ~ლი დედსლი
აწ არფა ფირრ არრ იგი მეტედ ყ~ნდაჭ mოგსჱც შე ღ~ი არბ
აკ რ~ლრა სზირ ცოლ~დ ნ~თერავი ტრ~ნავაზიანთა მეტეთა ყ~ნთა გსა
ღსჱლე შ~ლი ღ~ი ვაოტოთ ტარნაძომ ღემამფებ~ლი აცლირა
რძ~ლირა და იქორ მეტედ ყ~ნდა შე ღ~ი არბაკ და დედოტ~ად ცოლი მირი
ღვილი მეტეთა ყ~ნთაჭ mაღინ რთნდა რომეცთა მეტერა გ~ნზრაცვა
ერე გაგზ~ვნა მოციუსლი მ~თი პრ~ცითა კ~თილითა დარუ~ა მ~თ
სკ~თს ჩ~დ სბიწოთა გ~ლითა გნებ~ვრ მეტობ~დ თუ~ნდა შე ყ~მი
თუ~ნ ქ~თა მომეცით მე მ[რავა]ლი და მიგეც შე ყ~მი მეტედ თუ~ნდა და ქ~ი
თავე ნიჩითა აფგავრნე მღ~ნ ევათა უ~რთლირათა სმრ~ვლე
რთა მირცერ მშევლ~ბი გ~ნცცადერ გ~ნდგომა ტ~რნაძომირი მ~ღნ რომ
1-28 სტრ., 4r
ეცთა მეტე ქ~თა შ~ლითა მირითა წარმოემართა უართლრა ც~ ტარნა
ძომ მეტემან მოსწოდა რპ~რრთა და მოიქვ~ნნა რპ~რრნი შლ~რნი და
რ~ნი მე და რყომოდერ ღემოკრიბნა უართ~ველნიცა ც~ ევ~ნი უართლირნი
მიეგებნერ რომეცთა მეტერა ტაღირრ და მსნ ღეკრ~ბა რიმრ~ვლე რომე
ცთა და უართვ~ლთა ც~ ტარნაძომ მიეგება მსნვე ტაღირრ ი
უმნა მ~თ ღ~რ ბრშოლა შლ~რი მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ რ~ იშ
ლია ტარნაძომ რომეცთა და ურ~თსელთაგ~ნ და მოიკლა ტარნაძო
და მორრერ რპაა მირი ც~შე ტარნაძომირი მრიან წელიწადირა ერ
თირა ქრმა წ~რქვანა მ~მა მშსშემ~ნ მირმ~ნ და ივლტოდა რპ~რრეთ
რ ც~ რომეცთა მეტემ~ნ მორცა შე მირი არბაკ და იპქრა ქ~ლი უარ
თლი და მეტობდა იგი ნებ~რად და სმ~ტა ქ~თა რიმაგრეთა უ~რთლირა
თა და სმეტერ მოამტკიცნა ზფსდენი ზავაცეთრ უ~ლაურა წსნდარ:მოკსდა არბაკ და მეტე იუმნა არტაგ და ორ წელ ოდენ
მეტობდა დამეორერა წელრა მეტობირა მირირ~რა მოვიდერ ევ~ნი რ
პარრთანი რპითა დიდითა შიებ~დ რირცლირა ტ~რნაძომირა და რპათა
მ~თ რპ~რრთარა რ~ნი აწქსედილ იქსნერ ტარნაძომირ თ~ა ვე
რ წინა აფსდგა მ~თ არცა გა მეტე უ~რთველთა რ~ დიდ შ~ლი იქ
ო რპარრთა ა~დ გ~ნამაგრნა ციცენი და უ~ლაუნი და მოვლერ რპა
რრთა ქ~ი უართლი და მოაოცრნერ ველნი ა~დ ციცე უ~ლაუნი ვ
ერა რომელი წარიფერ და წარვიდერ მოკსდა არტაგ დადაძდა მ
ირ წილშე მირი ბარტონ ამ~ნ სმ~ტა ზფსდეთა მცცეთირათა და
ქ~თა რიმ~გრეთა უ~რთლირათა და აფზ~რდერ რპ~რრთა შე ტრ~ნაძომ
ირი მირიან რ~ი რიკ~დილრა მ~რ ტარნაძომირრა წ~რექვ~ნა მ~მა მშსშერა
მირრა რ~ი ვაცრ~ნეთ პ~ლ ერე მირიან იქო კ~ცი უ~ელი მჴნე მჴედ~რი
და მრ~ვალ გზირ გამოიცადა იგი ბრშოლარა თსრუთა და არ~ბთარაჭ
aმ~ნ ღეკრიბნა რპ~ნი შლ~რნი რპარრეთრ წარემ~რთა უ~რთლრ მისგ
ზავნა მოციუ~ლი ევ~თა უ~რთლირათა და წუ~ა მ~თ მოიცრ~ნეთ
რიქ~რსლი მ~მირ მ~მირა მირიანირი და კ~თილი მირი თუ~ნდა მომ~რთ და ფაც
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ათს მ~მამ~ნ ყმ~მ~ნ ღემოიფო რძ~ლი თუ~ნ ღ~რ დამირგ~ნცა გ~უ[სნდა კე]
თილი რამრ~თლად. და მოიკლა მ~მაჲ ყ~მი რ~ ვერ კთ~ილდ იპქრა რძ~
ლი მ~მთა თუ~ნთა. აწ ნს~რრ რასრ~ვი და ღიღი გ~ლრა თუ~ნრა რიკ~დილი
რათ~რ მ~მირა ყ~მირა. რ~ რძ~ლირა დატევებირათ~რ მოწკსლ~ნ მ~მნი ღვილ
თა და შმ~ნი შმ~თა და არაჲ იშებნებირ რირცლი რძ~ლირა დატევ
ებირათ~რ მწიკსლთა ჭ mე ვარ ღვილი მ~მთა თუ~ნთა ტრ~ნავ
აზიანთა დაფაცათს აფზრდილვარ რპ~რრთა თ~ა ა~დ ვარმერძ
სლრა ზ~ა მ~მათა თუ~ნთარა და ვერ~ვ მე ათთა მპქრობ~ლთა უა
რთლირათა დარ~როებითა მ~თთა წ~რმართებ~ლ ვარ შიებ~დ მ~მსლირა
თუ~ნირა და აწითსალეთ ყ~მგ~ნ დბ~ა და კ~თილიჭ
x~ ევ~თა უართლირათა არა ღეიწქნ~რერ ბრშნ~ბა მირიანირი ა~დ ქ~ნი

მივიდერ წ~ე ბარტომმეტირა ც~ მცირედნი ვინმე უ~რთველნი არა წ~რყ
ინებ~ლნი. წ~რმოვიდერ დამიერთნერ მირიანრ. ც~ მეტემ~ნ ბარტომ ღემო
კრიბნა ქ~ნი მქ~ტნი უართვ~ლნი. და მოირთო შ~ლი რომცითით და მოე
გება იგი ცსნ~ნრ. და იპქრა იგი ზსრგ~დ უართლი ცსნანი და მი
ვიდა მირიან და დადა მინ~რერა ზ~ა ბერდსძირარა იწქერ ბრშ
ოლ~დ და გ~მოყნდერ ორთავე ღ~რ მსნ ბსმბერეზნი იქსნერ ქ~თა
დფ~თა ბსმბერეზთა ბრშოლ~რა თსჱრა ერთრა ოდერ მე მათ რ
შლიან ც~ ამ~რ თსჱრა ერთრა ღ~ა ამ~ნ მირიან თავით მოკლა
ცამეტი ბსმბერეზი უ~რთველთა დარომეცთაგ~ნი. და არა ვინ გ
ამოყნდა უართ~ველთა და რომეცთა გ~ი მშლე მირვანირი დავერ
ცაფა თჳთ ბარტომ მეტე ებრშოდა მ~რ რ~ არა იქო ბ~რტომირთა
გოლიათობა მ~ღნ ბ~რტომ მეტემ~ნ გ~ნიქსანნა რპ~ნი მირნი დამი
მართა ქ~თა რპითა და უმნა ბრშოლა შლ~რი მორწქდა ორგ
ნითვე სრიცცვი და იშლივნერ რომეცნი და უ~რთველნი დამოკ
ლერ ბარტომ მეტე. უ~რთველთა ც~ო ამ~რ ბარტომრ არაჲ ერს
აჲ შე ა~დ არსლი ერთი და რიცოცცლერ~ვე მირრა მოექვ~ნა
ეგრირით შირ წსლი უსძირა რ~ცელით უართამ რ~ლრა
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არრმ~ნრ არმაზელრა და მოსფო რაზფ~რრა უართლირარა უალაუი წს
ნდა და არ~ტნი მტკსრ~მდენ დარ~ცნა წსნდარ ღ~ა კ~ცნი მჴეცნი ნთ~რ~ვ
ნი და სწოდა რ~ცლდ უაძატონი რ~ ერე ითარგ~მნებირ დევთა რ~ცლ
ად. და ვერ შებნერ მეტეთა უ~რთლირათა რ~ზფსარნი და მოკ~დერ მწს
ცარებარა ღ~ა დიდრა ტ~რრმ~ნ და კარპო დადა რცდერ ღ~დ მათრა ღვილნი
მ~თნი არმაზ რარზსკ და ღიგა უ~ლაურა ამა ზ~ა იქვნერ კ~ცნი ერე
მჴეცნი და ღემ~მარლებ~ლი. და ღეითუსნერ ერენი და გ~ნიზრ~ცერ შიებ~ჲ
რ~ზფრთა უართლირათა. და მ~რ ჟ~ა მოკლ~ჲ რ~მბატ ბავრატიანმ~ნ ა
რვან და რომეცთა იგი მეტე. დადა რსა მეტედ შმა არავანდირავე ა
რტაბტ. მღ~ნ ამ~თ მეტეთა უ~რთლირათა აზოკ და მაზვარ მოსწო
დერ ოვრთა და ლეკთა და გ~რდამოიქვ~ნერ ოვრნი მეტენი და შმ~ნი
ორნი ბაზსკი და ამბაზსკ რპითა ოვრეთირ~თა და მ~თ გ~რდამოიტა
ნერ თ~ა პაჩან~გნი და ძიუნი და გ~რდამოვიდერ მეტე ლეკთა დაგ~რდა
მოატანნა დსრშსკენი და დიდონი და ამ~თ მეტეთა უართლირათა ღე
მოკრიბერ რპ~ნი თ~რნი და ღეკრბ~ჲ ერე ქ~ი რიმრ~ვლე სრიცცს და
რიმ~რძსით ტრ~ლა ღეიკრებრ ვ~ე ღეკრბებოდერ რპ~ნი რომეცთანი და
ღევიდერ ერენი რომცითრ და სგრშნ~ბლად წ~რმორტქსენერ ღირეთი
და ვან~ნდი ღაგრევ~ნდამდე ბარიანამდე და ღეიუცერ და ყატქსენერ
სრიცცსი. და აფივრნერ ქ~ვლითა ცორტაკითა და გ~მოვლერ გზაჲ
ტირორირაჭ m~ღნ რსმბატ ბივრიტიანმ~ნ მოსწოდა რპ~თა რომც
ითირათა და ღეკრბერ მრწრ~ტლ რომეცნი. და დევნა სქსერ ც~ ერე
ყრდილვ~ნი ქ~ნი გქრილ იქვნერ. კამბეყანრ და და ებანაკაჲ იორ
რა ზ~ა და გ~ნსქ~ტდერ ტქსჱრა და ნ~ტქსენ~ვრა მღ~ნ რსმბატ წრ~ვლ
ინა მც~ული და წ~უა რ~ი აფგიფია ნ~ტქსენ~ვი რომცითით. პირსტ
ქჳ ოურო და ვეცცლი და ნაუროვი ქ~ი მიმინიჩებია თუ~ნდა და რ~ი და
თცესლ~რრ რირცლი რომეცთა თუ~ნ მ~რ იგიცა სშებ~ლ იქორ თუ~ნზ~ა.
გ~რნა რ~ი აწე გქ~ვრ კაცი ტქსჱდ გასტევეთ და წარვედით მღჳ
დობით გ~ნმდიდრებ~ლნი. ც~ მ~თ პარსცი სგერ ერრ~თ ვ~დ არა რც~დ
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ღემოვედით რომცითრ. ც~ აწ მოვედ ყ~მდა დამიიფე ნაწილი ღ~ნი. და თსარ
აჲ მოვიდეთ ყ~ნ რადაცა იქო და ვერ გ~ნერე ჴ~ლირაგ~ნ ყ~ნირა. ცოცც
ალი. მღ~ნ რსმბატ ბივრიტიანმ~ნ გ~ნვლო მტკვ~რი და ბაზოკ წვრ
თა მეტემ~ნ რთცოვა მსუარაჲ. მისგზავნა მოციუ~ლი და რთცო
ვაჲ თ~ვირ თ~ვ ბრშოლაჲ. ც~ რსმბატ აფიჩსრა და აფძდა ვარ
ზანტრა მირრა. და გ~ნვიდა განწქობილთა ღ~რ დამსნით გ~მოჴდა ბა
ზსკ და აფიზ~ცნერ ორთავე და მიეტ~ვნერ დარცნა რსმბატ წორო

ლნი რ~რტქლრაჲ ზ~ა. და გ~ნავლო ზსრგით წქრთა ერთი აფიფ
ო ცცენირაგ~ნ და დარცა უ~ქნრა ზ~ა. მღ~ნ მიეტევა ანბაზსკ ღსელ~დ
შმ~რა თ~რრა და მორწსადნა რსმბატ წროლნი იგი მიეგება და ე
გრეთვე მ~რ რცნა და გ~ნავლო და აწწო დადარცა უ~ქნრა ზ~ა და
თუსა ერე რომეცთა დედ~თა და მ~მათა ქრ~მთა ყსილთა თ~რ რ~ნი თუ~ნ
მორენით. მღ~ნ რპ~თა მ~თ ქ~თა ოვრთა ლეკთა და უ~რთველთა
და ქ~თა მ~თ ყრდილოთა ერთპირად. აფიზაცნერ და თუ~რ ვინათგ~ნ
მოკლნერ შმ~ნი ირი ო~ვნი გოლიათობირანი ქ~ირნი რიკ~დილი ყ~ნი
არად ღერ~ცცელარრ და სტრ~რდ გ~ნბოროტნერ და ღეკრბერ ქ~ნი რ
პარალარობარა უსეღე არშსკ და ამაზერირ~რა უართველთა მე
ტეთარა. და ქ~ნი მიეტ~ვნერ რსმბ~ტრ და რპ~თა რომცითირათა მღ~ნ იუმნა
ბრშოლა დიდ შ~ლი მ~თ ღ~რ და გ~ნრშლ~და ბრშოლა რამჟ~მითგ~ნ.
ვ~ე მეცცრედ ჟ~მადმდე და მორწქდა ორგნითვე სრიცცსი და აფ
ჴდა მტსჱ~რი და დფე ბნელ იუმნა ვ~ა ფამე და აფრესლ იუმნ
ერ ერთგ~ნ და ვერფარა იცნობდერ ერთმ~ნერთრა მტსრირა მირგ~ნ.
მღ~ნ იშლია ბანაკი რომეცთაგ~ნ მეოტ იუმნერ და დატარნერ ქ~ნივე მი
სდგა რსმბატ მრ~ვალთაგ~ნ მრავ~ლთა. მოწქლსლი და რდევნა ფამემდირ და მო
რრნა ქ~ნი ოვრნი და ლეკნი რ~თაგან მცირედნი დასრყერ ც~ უართვ
ელნი სტრო და რყერ რომეცთა გზათა მეცნ~რებირგ~ნ ღემოიცსეწნერ.
რ~ ორნივე მეტ~ნი უ~რთლირ~ნი მცცეთარ მოწქლ~ლნი. მღ~ნ რსმბატ გ
ამარძსჱბ~ლი ღემოვიდა უ~რთლ~დ. და მოაოჴრა უ~რთლი რ~ი აფ
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არა პოვა ციცეთა და უ~ლუთა გ~რე[გნით] ა~დ ციცე უალაუთა ა
რა ებრშოდა რ~ლ არა მზად იქო მრწრ~ტლ გ~მორსლირგ~ნ აფაღე
ნა ციცე უ~ქნრაჲ ოშრჴევირ~რაჲ რ~ლრა ეწოდებოდა რამცცე ადგილრა რ~ლ
რაჲ წუჳან დომთა. მოკდებსლ~დ მთარა ფადორრა და და სტევნა მ~რ
ღ~ა ლ~ღუარნი ღემწედ წსნდათ და მაბრშოლ~დ ოშრჴ~ველთა დაწ~რვი და:მეტენი ერე უ~რთლირ~ნი. არზსკ და ამზაერ. რიტიცცლითა გ~ლირა
მ~თრათა არაჲ ღესღინდერ ა~დ გ~ნამაგრნერ ციცენი და უ~ლუნი მათნი
გ~ნწირნერ ქ~ნი ვ~ლნი უ~რთლირნი და არაჲ დარცცრერ კრებსლირაგან რ
ომეცთაზ~ა და იწქერ ოვრთა შებნა რირცლირა მათირა რომეცთა
ზ~ა გ~რდამოვიდოდერ უ~რთლად და ემეგობრნერ უ~რთსელთა და მ~რადირ
წკრთებდაჭ da იქო ოშრჴერ უალაურა ღ~ა ევა მეტირა ამზაწ
ერრა აზონსრთგ~ნი და იგი და დგრომილ იქო რ~რწმნბით ერდგს
ლებარა ზ~ა ამზაერრრა და მა~რ ღეეწევოდერ მეგრელნი. ც~ წსნდელნ
ი და მოთელნი ღეეწეოდერ ერთმ~ნერთრა. დადასცცრომელ~დ იბრშ
ოდერ. და სტრორი ბრშოლაჲ მ~თი იქჳრ მდ~ნარერა ზ~ა რ~ლრა წუჳ
ან ნორტე: და იქო კლ~რძეთრ ერირ თ~ვი არშსკ მეტირაჲ აზნასრ
თა ვეგანი. და იგი ავნ~ბდირ აზნასრთა რომცითირათა უ~ქნრა პარტ
ლირრა რ~ლ არრ ტაო და ვერაჲ ვინ. ღესვიდა მავნე კლ~რძეთ
რ. რ~ ღესვ~ლი დამაგარი იქო ტქითა და კლდითა და მკჳდრნი კლ~რძეთ
ირ~ნი იქსნერ მკჳრცცნი მჴნენიცაჭ x~თჳთ მეტენი უ~რთლირ~ნი მცცე
თით გაფმ~რთ ევნ~ბოდიან რომცითრ გზ~რა აბოცირრა და მ~დირ ერ
რეთ წკრთებოდერ უ~რთ~ლნი და ოვრნი. მღ~ნ წ~რმოემ~რთა შ~ლითა
მირითა ქ~თა არტაბან მეტე რომეცთა და რპაჲ რპეტი. რსმბატ ბა
ვრიტიანი ც~ უართვ~ლთა გ~ნამგრნერ ციცენი და უ~ლაუნი. დამოვიდერ
რომეცნი და დადგერ მცცეთარ და წბრშოდერ ცსთ თსჱ და დფ~თაქ~ლ
თა იქჳრ ბრშოლა ბსმბერეზთა. მღ~ნ ღერჩირდა ურ~თლთა და ო
ვრთა და ითცოვერ მღჳდბ~ჲ აფსთუსჱრ მორყილება და არფა
რა შიება რირცლირა და ზფსარირა. მღ~ნ ირმინა რომეცთა მეტემ~ნ ვედრ~ბჲ
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მ~თი უმნერ ტიცი და აფთუმა და დაიმონნა იგ~ნი უართვ~ლნი და
ოვრნი რომეცთა მეტემ~ნ და წ~რვიდაჭ x~ გ~რდაჴდერ ამ~რ ღ~ა წელნ
ი რაოდენნი მე და აფღენდა უ~რთლი მოოჴრებ~ლი რომეცთგ~ნ მ

აღინ სცალო იუმნერ რომეცნი და იწქერ ბრშოლ~დ რპ~რრთა და ბე
რშენთა და პოვერ მ~რ ღ~ა ჟ~მი მ~რძსჱ უ~რთველთა და ოვრთა ი
წქერ კირთებჴ~დ რომეცთა. რ~ რპ~ნი რომეცთანი ქ~ნი და ორნი შენი მე
ტირანი რსმბატ იქსნერ ბრშოლ~დ რპ~რრთა. და ვ~რ გ~ნმრ~ვლერ უა
რთსელთა ოვრთა ვნბაჲ რომცითირა. მღ~ნ არტაბ მეტემ~ნ ღეკრი
ბნა რპ~ნი რ~ნი ღ~ა დარყომოდერ მირცა შერა თ~რრა ზარენარ და წარ
მოგზ~ვნა უ~რთველთა ზ~ა და ოვრთა ც~ ღეკრბერ უ~რთვ~ლნი დაოვრ
ნი. და მიეგებნერ უ~ქნრაჲ ძავაცეთირ~რა ეწქსნერ დადარშლივერ უა
რთვ~ლთა და ოვრთა დასტევერ ზარენ შე რომეცთა მეტირა დამო
რრერ რპაჲ მირი ქ~ი. დარდევნერ რ~ზფვრთამდე რომცითირა და ღეი
პქრერ ზარენ შე მეტირა ტბირ პირრა. რომელრა ცელი რ~ცელ ედებირ
დასკმო იქვნერ. ც~ ოვრთა წნებვიდა მოკსლა ზარენირი. რირცლი
ათ~რ მეტეთა მ~თთრა. ა~დ უართ~ლთა დაიცსერ ცოცცლებით შ
იებირათ~რ რზ~ფრთა მ~თთარა. დადა რსჱრ პქრობილ~დ ციცერა და რი
ალარრა ვერ შებნერ რომეცთა. ც~ სცალო იუმნერ რპ~რრთაგ~ნ მღ~ნ
წელრა მერამერა მოვიდა რსმბატ ბავრიტიანი და შენი მეტირ~ნი ა
რტავაზ და ტიგრ~ნი. ქ~თა რპითა რომცითიანითა. მღ~ნ უ~რთლირა მე
ტეთა სბრშანერ უ~ქანათა მ~თთა ღელტოლვა. ციცეთა და უ~ლაუთ
ა და მთისლეთა და გ~ნმ~გრნერ ციცენი და უ~ლუნი. ც~ მოვიდერ რომეცნი
და დადგერ თრიალეთრ აფადგინერ მ~თ ღ~რ მოციუვნი
და იზ~ვნერ მორცერ უ~რთსელთა. შე მეტირა ღეპქრ~ბილი და აფსთუსერ
ღეწევნა ერრ~თ ვ~დ სკ~თს ვინმე აფდგერ მტ~რი თუ~ნზ~ა და მოფმ
ართ ებრშოდერ ყ~ნ ორნივე მეტენი. თ~ვითა და რპითა ყ~ნითა.
თ~ა მდგომდ. ღემწე გეუმნეთ. და სკ~თს კ~დ მიფმ~რთ ვირმე წბრშო
დეთ ათარ ათარითა მჴედრითა ჩსრვილითა ღეგეწეოდეთ. და ვ
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უმნეთ უ~ლურა ამ~რ ყ~ნრა უ~რთსელთარა და შმა არტაბან მეტირა
ცატითა და ამირთ~რცა სკმორცერ რომეცთა რაზფ~ვრი უ~რთლირა უა
ლაუი წსნდა და ციცე. დამოთირა. ძავაცეთი და არტანი. დამ~რითგ~ნ
იუმნერ მოქ~რე რომეცნი და უ~რთსელნი და ოვრნი და რამნივე ერ
თობით ბრშოდერ მტ~რთაჭ da აფერრ~ლნერ აზსკ და ამაზერ
ნს გეღინირცემსლნი დიდად რ~ რიმჴნითა მ~თთა. სკსჱ მოიც
სნერ რაზფ~რნი. უ~რთლირ~ნი და ღ~დ მ~თრა მეტობდერ ღვილნი მ~თნი
არმაზრ ამაზრადა და ღ~ა უ~რთლრ. დერკს და ღ~დ მ~თრა მეტობდერ ღვ
ილნი მ~თნი არმაზრ ტ~რრმ~ნ უვ~ლი და ღ~ა ურ~თლრა მირდატ. ც~ აუა
მომდე ერე მეტენი ქ~ნი ოროლნი იქსნერ მოქ~რობ~რა ზ~ა ერთგ~ნ და
მტერობარა ვირრამე ზ~ა: მღ~ნ ამ~ნ მირდატ უ~რთსელმ~ნ მოი
ქვნა ცოლი რპ~რრი ნ~თერ~ვი მეტეთა. და წ~ვნითა რპ~რრთა მ
ტერ იუმნა. ტარრმ~ნ უვ~ლრა არმაზელრა გ~ნიზრ~ცაჲ მსცთლ~დ
რიკ~დილი ტრრმ~ნ უვ~ლირა და მოცადა მირდატ. რ~ცლრა ღ~ა თ~რრა ტარ
რმ~ნ უვ~ლრა რეცა მიძლიღად და გ~ნცცრომ~დ რ~ი ერე ასწქაჲ ვ
ინმე ტ~რრმანრ და გ~ნკრშალაჲ ც~ იგი არფარა მივიდა მ~რიდგ~ნ ი
უმნა იგი მტ~რ სრთიერთარ და მირდატრ ღეეწეოდერ რპარრნი. ც~
ტ~რრმ~ნრ რომეცნი და ერე მირდატ იქო ჩსრვილი და მირი რ[~ცელ]ი ტა
რრმ~ნ უსელი სცსად მიმნიჩებ~ლი და კ~ი კ~თლი და ღემნდობ~ლი
და არაკით ღსენ~რი. ტანითა დიდი და შლ~რი მჴნე და მჴედ~რი და მ~მართ
ებელი ბრშოლ~რა. სღიღი ვ~ა სჴორცო დავ ქ~თავე სმძობერი
ქ~თა მეტეთა უართლირ~თა რ~ნი გ~რდაცსალებ~ლ იქსნერ სწინარე
რ მირრა რ~ირა თ~რცა სქს~რდა ერე მირდატირ კერშთაცა უ~რთსელ
თა ც~ რშსლდა მირდატ მერირცლოობირა და მედგრობირა მირირათ~რ
და გამოერთნერ სმრ~ვლერნი მირდატირ კერშნიცა. სმშლ~ვრაჲ
ტ~რრმ~ნ უვ~ლრა და აოტა და წარვიდა მირდატ რპ~რრეთრ ც~ იქო მღ~ნ
რპარპეტი ტ~რრმ~ნ უვ~ლირა ეგრეთვე უსელი და გოლიათი რა
ცელით ტარნავაზ ერე ტ~რნავაზ. შსშსირ მტეიქო ტ~რრმ~ნ უსე
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ლირი რ~რწმ~ნო და ერთგ~ლი და იგი და ადგინა ღიგა უ~რთლრა ადგ
ილრა მირდატირრა. ქ~დვე იქვირ ტარნავ~ზ. რპარპეტი უ~რთლრა ღ~ა
ც~ მეტე ტ~რრმ~ნ იარებოდირ და გ~ნაგებდირ რ~მეტორა მ~თრა: მღ~ნ მი
რდატ გამოიქსანნა რპ~რრნი რპ~ნი შლ~რნი და მომ~რთა ტ~რრმნრ. ც~
ტ~რრმნ ღეკრიბნა რპ~ნი უ~რთლირ~ნი და მოირთო შ~ლი რამცრეთით. და
მიეგებაჲ იწროთა რკინირ ჴევირათა და იწქერ ბრშოლ~დ ბსმბე
რეზთა დფ~თა მრ~ვალთა და რ~ი გ~მოყნდირ ბსმბერეზი რპ~რრთა ღ~რ
მშლედ ბსმბერეზთა ზ~ა უ~რთლირ~თა და რომცეთირ~თა მ~რ ზ~ა გ~ნ
ვიდერ თჳთ ტ~რრმ~ნ მეტე ანს რპარპეტი მირი ტ~რნავზ და ერრეთ
აძობიან და რშლიან. ც~ მოკლა ტ~რრმ~ნ აყსიდმეტი ბსმბერეზი რპ
არრთა. ც~ რპარპეტმ~ნ ტ~რნავაზ მოკლა ბსმბერეზი ოცდა რამი. მღ~ნ
იქო რპ~რრთა ღ~რ კ~ცი ერთი გოლიათი რაცელით ძსმბერ რ~ი ლ
ომრა ჴ~ლითა ღეიპქრობდა. და მ~ნ რთცოვა ბრშოლა მეტერა ტ
არრმანრ. ც~ ტ~რრმნ უსელი რიც~რლით აფიჩსრა და გ~ნვიდა. და ა
ფიზაცნერ ორთავე ჴმითა რ~რტიკითა და მიეტევნერ სრთიერთარრ
და იწქერ ბრშოლა ჴრმლითა და ჟ~მი ბრშოლირა მ~თირა ემრგ~ვ
რა ჟ~ა უსცილირ~რა და ტეცარა აძობაჲ ტ~რრმ~ნ ყამოაგდო და მოკ
ლა. და მიიუცა რპირა მირირა კერშო. და ჴმა სქო ჴმითა დიდითა
და წუ~ა აწა ლომნო მშსნვ~რენო. ცცრანი და რეტქსილნი მღ~ნ
მიეტევნერ უართ~ლნი და რომეცნი რპ~რრთა ზ~ა. აოტნერ დამორწქჳ
დნერ და ტქსჱ ქსერ სრიცცსნი და წ~რვიდა მ~რ მეოტი რპ~რრეთადვე
და წელრა მეორერ კ~დ მოვიდა მირდატ. რპითა სშლ~რერითა. ც~ ტ
არრმ~ნ უვ~ლმან ღემოიკრიბნა რპ~ნი თ~რნი მჴედ~რნი და უსჱითანი და
დგაჲ მცცეთარ უ~ლაურა ღ~ა რ~ არა წქ~ვრ რპანი მირდატირ რპ~თ ო
დენი. მოვიდა მირდატ და დადგა ძაჩორ და ეგრეთვე ქ~თა დფ~თა
იბრშოდიან ბსმბერეზნი და ბრშოლ~რა მ~რ ღ~ა მოკლაჲ. ტ~რრმნ მეტ
ემ~ნ თ~ვირ თ~ვ ათორმეტი ბსმბერეზი. ც~ რპა რპ~ტმ~ნ ტ~რნავზ ათე
უსრმეტი. მღ~ნ რიტიცცლითა გ~ლირა თ~რირათა ტრ~რმ~ნ მეტემ~ნ უვ~ლ
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მ~ნ არფარა განაცა რიმრ~ვლე რპ~რრთა ა~დ გ~ნვიდა ჟ~ა გ~ნთიადი
რარა რპითა თ~რითა დადაერცა და მორცა რსჱმ~ნ მირმ~ნ შლევა აო
ტა ბან~კი მ~თ და მორწქჳდა სრიცცი და წ~რვიდა მირდატ მეოტი რპ
არრეთადვე. და მ~რიდგ~ნ გ~ნითუვაჲ რ~ცელი ტ~რრმ~ნ უვ~ლირა. და რპ~რ
პეტირა მირირა ტრ~ნავაზირი. და წინამშფ~რ ეუმნა იგი რპ~თა უ~რთლი
რა და რომცითირ~თა და იწქო ბრშოლ~დ რპ~რრთა ღერლვ~დ რპ~რრეთრ
და ვერფარა ოდერ ვინ წინა აფსდგა ტ~რრმ~ნ უსელრა:=
მღ~ნ რპ~რრთა გება ქსერ რიმ~რძსჱ ერე. რ~ მოიქვ~ნერ მზარესლი ე
რთი. და აფსთუსჱრ მ~რ კ~თილი დიდი. და წუ~რ წ~რვდ და ღეიწქნ~რე
ტ~რრმნ უსველირა. და წ~რიტანე ღ~ნთ~ა წამალი რ~რიკსდინე და ღესზ
ავე რ~ჩმელრა თ~ა მირრა დაღეაჩ~მე მ~რჭ x~ წ~რვიდა მზარესლი ი
გიდა ქო ეგრ~თ. ვ~ა ემცნო რპ~რრთა მ~თ. დაერრ~თ მოკლა ტრრ
მან მეტე უვ~ლი მღ~ნ იუმნა გლოვა და ტირილი. და ტქეებაჲ ქ~თა ზ~ა უა
რთსელთა წ~რყინებ~ლითგ~ნ ვ~ე გლ~ცადმდე. და იტქებდერ ქ~ნი თა
ვთა თ~რთა ქ~თა ღ~ა უ~ლუთა და და ბნებთა. რ~ და რცნან მგორ~ნნი
გროვირ~ნი და ღეკრბიან ქ~ნი და იჴრ~ნბდან რიუვ~ლერა. და რიმჴნერა რიღ
სჱნიერერა და რ~ცრბრა ტ~რრმ~ნ უსელირ~რა და იტქ~დერ ერრ~თ ვაჲ
ყ~ნდა. რ~ მოგიშივნა რიკ~დილმ~ნ ბ~რტმ~ნ. და მეტე ყ~ნი რ~ირგ~ნ ჴრნილ
ვიქვენით მონებირაგ~ნ მტ~რთარა. მოიკლა იგი კ~ცთგ~ნ მგრშნებ~ვთა.
და აწ მივეცენით წ~რტქსჱნვად ნ~თერავთა სრიცცსთაჭ
mღ~ნ გ~მოვიდერ რპ~რრნი და გ~მოიტანერ თ~ა მირდატ და იპქრერ უ~რთლ
ი და მირცერ მირდატრ ნაწილი მირი ც~ ნ~წილი ტრ~რმნირი თჳთ და იჩირ
ერ. და და სტევერ ევი არმზირი ც~ ტ~რნვზ რპ~რპეტმ~ნ წ~რიქვანაჲ
ცოლი და შე ტ~რრმნ უვ~ლირა ივლტოდა და მივიდა რომცითრ. რ~ რომე

ცთა მეტირჲ არსლი იქო ცოლი იგი ტ~რრმ~ნირი. და დაიპქრერ უა
რთლი მირდატ და ერირ თ~ვმ~ნ რპ~რრთამ~ნ. ც~ მეგრნი ეგნერ ე
რდგსლებარავე ტარრმ~ნირ შირ~რა ც~ მ~რ ჟ~ა ღ~ა მქ~რე იუმნერ სრ
თიერთარ. რომეცნი და ბერშენნი. მღ~ნ რომეცთა მეტემ~ნ მოირთო. და
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და წ~რმოემართა ბრშოლ~დ რპ~რრთა და მეგრელნი მიერთერ უა
რთვ~ლთა. და ღეკრბაჲ რიმრ~ვლე დიდი. მღ~ნ მირდატ და ერირთ~ვმან რპ
არრთამ~ნ მოირთერ შ~ლი რპ~რრთაგ~ნ. ც~ რომეცნი და ბერშენნი და მეგ
რელნი ღთ~ვიდერ ღიგა უართლრ და მსნ მიეგ~ბნერ უ~რთვ~ლნი და
რპ~რრნი მდინარერა ზ~ა რ~ლრა წუჳან ლიაცჳ. და მსნ იუმნა ბრშო
ლა მ~თ ღ~რ ადგილრაჲ რ~ლრა ეწოდებირ რეჴი და მორწქსჱდა რთგ
ნითვე სრიცცჳ იშლივნერ რპ~რრნი და უ~რთსელნი. მოკლერ მირდატ
და ე~ვი რპ~რრთა და მორრნერ რპ~ნი მ~თნი. დადა რსჱრ მეტედ შე
ტ~რრმ~ნ უვ~ლირა. რ~ცელით ადამი და იმეტაჲ რ~ჲ რამწელ და მოკსდა.
დადარყა შე მირი წლირა ერთირა ქრმაჲ და ვ~ე აფიზარდებოდა
ქრმაჲ იგი. მეტობდა დედა ადამირი და ცოლი ტ~რრმ~ნ უვ~ლირა. რ~ცელი
თ ფადანა და ვ~რ აფიზ~რდა შირ წსლი ტ~რრმ~ნ უვ~ლირა. მეტე იუ
მნა და მეტობდა იგი და ამირრა ღ~დ მეტე იუმნა შე მირი ამაზარპ
და იქო ერე ამაზარპ. კ~ცი შლ~რი დიდი და გოლიათი. მიმრგ~ვრებლი
ტ~რრმ~ნ უველირავე. და ამირრა მეტობ~რა ღ~ა გ~რდ~მოვიდერ ოვ
რნი რპ~ნი. დიდ~ნი გზარა დვ~ლეთირ~რა. ც~ ვერა ცნა ამაზარპ მეტემ~ნ
გ~რდამორსლვა ოვრთა. ვ~ე გ~რდა მორლ~ვმდე მათირა. და მოვიდერ რ~ჲ
ოვრნი იგი. და დადგერ ლიაცსრა ზ~ა რვა დფე გ~ნრსენ~ბ~დ. და არა რა
და გ~ნვიდა მარბიელი. რ~ უ~ლაუირა მცცეთირ~რა ღემსრსრვ~დ მორრ~ლ
იქვნერჭ mღ~ნ მოსწოდა ამაზარპ მეტემ~ნ ქ~თა ევ~თა უ~რთლი
რათა და მოვიდერ. ევ~ნი აფმორ~ვალირ~ნი ევი კ~ცეთირა და ცსნ~ნი
რა და რ~მღჳ[ლდი]რა და ღემოკრბერ მჴედ~რნი რპარპეტირ~ნი ვ~ე მორლვ
ადმდე და რ~ვლეთირა ევირა მოვიდერ ოვრნი ყრდილორ კართა
უ~ლაუირ~თა რ~ლ არრ მსცნარი. მღ~ნ ამაზარპ მეტემ~ნ გ~ნავრცნა ციცე
ნი და კარნი მცცეთირ~ნი ლაღურითა და იქო რიმრ~ვლე უსჱითირა მც
ცეთელთა. რ~ნი კართა და ზფსდეთა რცსიდერ. მ~თგ~ნ კიდე რ~ნი გ~რე მ
ომ~რად გ~ნვიდოდერ. ოცდა ათიათარი უსჱითი ქ~დვე. და მღ~ნ რც~ჲ
რ~ წქსა მჴდ~რი ათი ათარი. და გ~ნვიდა ამაზარპ. და გ~ნაწერნა
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უსეითნი იგი არაგსრა იმ~რ და ამ~რ რიმგ~რეთა ღ~ა კართარა. ც~ მჴედა
რ~თა ლ~ღურითა გ~ნვიდა ადგილრა რ~ლრა წუჳან რატსრცლე
და აფიფო ზსრგად უალ~უი და უსეითნიიგი რომელნი და ედგინნერ კ
ართა მათ ღინადა იწქერ ბრშოლად ბსმბერეზთა განვიდა ამაზარ
პ მღსილდითა. და იწქო ბრშოლ~დ გ~ლითა ტიცცელითა დამკლ~ვი
თა შლ~ერითა ეზომ ღორით ირროდა რ~ლ და წმ~რთებითა მდგომთა ო
ვრთაგ~ნ არა ღეიტქოჱბოდა და არცა ინაცოდა. რიღორითა თს ქ~დ
აუ~რ მღვილდი. და მსნ წკრირ ირარი რ~ლრა ვერ დასდგირ რიმგ~რერან რ
აჩსრველირამ~ნ. და მ~რ დფერა მოკლა ამაზარპ. თ~ვი ათცსთმე
ტი რყესლი და ცცენი მრ~ვალი და რც~აჲთაცა ბსმბერეზთა ამაზარპ
ირათა მოკლნერ ბსმბარ~ზნი. მრ~ვალნი ოვრთანი. და დარდვერ დიდი
ვნება ოვრთა ზ~აჭ m~რ დფერა ღემოვიდა ამაზარპ მჴედრითა
უ~ლუდ ც~ უსეითნი იგი დგერ ადგილრავე თ~რრა კ~რთა ღ~ა და მ~რ
ფამერა მოემ~ტნერ მჴედ~რნი რ~ნი ვერ მოეტ~ნნერ თ~ა ერირ თ~ვთა მ~თ
რირწრატითა. და ვ~რ გ~ნთენდა გ~ნვიდა ღ~დ ამაზარპ მსნვე დაა
ფიცსნა ოროლნი და გ~მოვიდა ოვრთა კ~ცი ერთი. რ~ცელით ცსა
ნცსა სრყესლერი რპათ~გნ ოვრთარა. აფიზაცნერ ორთავე
დამიეტევნერ სრთიერთარ და პ~ლრავე მორლ~ვრა რცნა ოროლნი
ამაზარპ გ~ნავლო ზსრგით და მოკლა იგი. და აფმოიწჴადა ჴრმა
ლი და მიეტევა რცჲ~თაცა. ბსმბერეზთა და მოკლნა რცჲ~ნი. ღემო

იუცა და ღემოვიდა ულ~უად მჴედრებით~რთ. დადა დერ უსჱილნი მსნ
ვე კართა ღ~ა და მ~რვე ფ~მერა კ~დ მოემ~ტნერ მჴედ~რნი ც~ გ~ნეზრაცა
და გ~ნვიდა. და დაერცაჲ ოვრთა გ~ნთიადრა ჟ~ა. მჴედრითა და უს
ჱითითა ქ~ითა რშლია. და დაიოტა ბან~კი მ~თი. და მოკლა მეტე ოვ
რთა და მორრა ქ~ლი რიმრ~ვლე მ~თი: და წელრა მეორერა მოირ
თო შ~ლი რომცითით. და ღეკრიბნა რპ~ნი მირნი ქ~ნი. და გ~რდავიდა ო
ვრეთრ და ვერ ვინ წინა აფსდგა და მოტქსენა ოვრეთი და
მოვიდა ღ~ა გ~მარძსჱბ~ლი. და ღ~დ ამირრაჲ ღეიუმნა რილაფე და
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იწქო მერირცლებ~დ. დამორწქჳდნა მრ~ვალნი წ~რყინებ~ლნი ამ
ირ თ~რ მოიშსლერ იგი ერმ~ნ უ~რთლირამ~ნ და მტ~რ ეუმნა იგირო
მეცთა და ღეიქს~რნი რ~პრრნი ჭ mღ~ნ აფდგერ ერირ თ~ვნი დარ~ვლ
ეთირ~ნი. ცსთნი. ორნი ერირთ~ვნი ეგრირანი. ერთი ოშრჴირა და ე
რთი წსნდირა. ეზრ~ცნერ ერე რომეცთა მეტერა. და ითცოვერ შე
მირი მეტედ. რ~ დირწსლი იქო ამაზარპირი მღ~ნ რომეცთა მეტე შა
ლითა მრ~ვლითა. წ~რმოემ~რთა უ~რთლად. დამოირთო შ~ლი რაბ
ერშნეთითცა. და ეზ~რცნერ ოვრთაცაჲ ც~ ოვრნი რიც~რლითა წ~რ
მოვიდერ რ~ მერირცლე იქო ამაზარპ. მ~თი და გ~რდამოვლერ გზა თა
კსჱთირა. და მოვიდერ ერირთ~ვთა თ~ა მეგრირათაჭ mღ~ნ ამაზარპ
მოსწოდა რპ~რრთა და მოვიდერ რპრრნი შლ~რნი და ღეკრიბნა უ~რ
თველნიცა რ~ნი დარყომოდერ. მღ~ნ ოვრთა დამეგრელთა გ~რდამო
ვლერ მთაჲ მცირე და ღეკრბერ იგ~ნი და ევ~ნი უ~რთლირ~ნი გ~ნდგ
ომილნი და მოვიდერ ერე ქ~ნი წ~ე რომეცთა მეტირა. ც~ წ~რმოემ~რთა
ამაზარპ და მოეგება იგი გსთირ ჴევრ და არა ვინ პოაჲ
ეგე ოდენთა რ~პთა ბერშენთა და რომეცთა ოვრთა და მეგრ
თა და უართ~ველთა ღ~რ მ~რტოდ მბრშოლი ერთ ერთარრ რ~პნი ი
გი და უმნა ბრშოლა მ~თ ღ~რ იშლია ამაზარპ და ივლტოდა
რპა მირი. და იპქრერ უ~რთლი და მოკლერ ამაზარპ. და მორრერ
რპა მირი და დასტევა რომეცთა მეტემ~ნ შე თ~რი მეტედ უ~რთლირ
დირ წსლი ამაზარპირი რ~ცელით რევ ამ~ნ რევ მოიქ~ვანა ცოლი რა
ბერშენეთით არსლი ლოფოთეთირა რ~ცელით რეტელია და
ამ~ნ მოიცსნა თ~ა კერპირ~ცელით ატროდიდორ დააფმ~რთა თა
ვრა ზ~ა მცცეთირ~რაჭ eრე რევ მეტე და ფაცათს იქო წ~რმ
ართი. ამ~დ იქო მწ~ქალე და ღემწე ქ~თა ჩრ~ველთა. რ~ რმენილ იქ
ო მირდა რ~ცრბჲ ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რი. და აუ~ნდა რჲმე რიქ~რლი უ~რი.
და მ~ნ მეტო~ბრა ღ~ა მირრა არფარავირ სტ~ვა უ~რთლრ ღ~ა ქ
რმათა რ~ლრა იგი ამირრა სწინარერ. და პ~ლ კერპთა მ~რთ ღე
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რწირვდერ მრცსერპლ~დ ქრ~მთა: ა~დ ცცსრირა და შროცირა ღეწი
რვა გ~ნსწერა და ამირთ~რ ეწოდა მ~რ რევა. მეტე იუმნა შე მირი
ვაყე და ღ~დ ამირა მეტე იუმნა შე ვაყერი ბაკსრ და ღ~დ ბაკ
სრირრა მეტობდა შე ბაკსრირი მირდატ და ღ~დ [............................]
[....................................] მირდატირა. მეტობდა შე მირი
არტაგსრ. და ამ~ნ არტაგორ აფაღენა ციცე უ~ლუი სძარმო:ცოლო ალეურანდრერ მეტობითგან ერე ქოველნი მეტენი მეტობდერ უართლრ დაჲ
იქსნერ კერპთ მრ~ცრ და ერე არტაგორ იქო სკნრ~კნლი მეტე ტა
რნავაზიანთა ნ~თერვრა ნათერავირა და ამირ ზ~ე მეტე იუმნა რპ~რრეთრ
უარერ ანს ღ~რვან რარანიანი რ~ნ მორრნა მეტენი აჟაფანი
ანი. რ~ი იცნობებირ არდაბირობით ვ~ა წერილ~რრ ცცორებ
არა რპ~რრთარაჭ x~ რომცითრ მეტე იუმნა კარრო და მ~ნ
კარრო რომეცთა მეტე მ~ნ სწქო ბრშოლ~დ უარრე მეტერა რპ~რრ
თარა. და ღეეწეოდა მ~რ არტაგორ მეტე უ~რთველთა. და ამ~ნ არ
ტაგორ გ~ნაცსნირ კარნი კ~ვკარიანთანი და გმოიქვ~ნნერ ოვრ
ნი ლეკნი. და ცაზ~რნი და მივიდირ კარრო მეტირა თ~ა რომეცთარა ბ

რშოლ~დ რპ~რრთა. და პ~ლრავე ღერლ~ვრა რპ~რრეთად ეწქო რაჲ
მეტე რპ~რრთა აოტერ იგი და მორრერ რპა მირი. კარრო და არტაგ
ორ რპითა მ~თითა. და მ~რიდგ~ნ ვერფარა წინაჲ აფსდგა. ა
მათ მეტე იგი. რპ~რრთა და გ~ნამრ~ვლერ ღერლვა რპ~რრეთად. და
ქსენვ~ჲ რპარრეთირაჭ x~ და ერრ~ლნერ მეტენი ურ~თლირ~ნი ტა
რნავაზიანნი:tავი მეოთცე უართლირა ღერლვა რპ~რრთა დამ~ტ~ბჲ მირიანირი:x~ ვ~რ იოტერ რომეცთა და უართ~ლთა და ყრდილორ ნ~თერ~ვი მეტე რპ
არრთა. დ~განამრ~ვლერ ღერლვ~ჲ რპ~რრეთრ. და ოჴრე ბ~ა მირი და ვერფ~რა
ოდერ წინა აფსდგაჲ რპ~რრთა მეტე. მაღ~ნ მეტემ~ნ რპ~რრთამ~ნ. მწსც~რ
ებითა ღეპქრ~ბილმ~ნ. მოსწოდა მთ~ვართა. რ~ტლებირ~თა პატია ცღთა
და ერირ თავთა როტლ~ბირ~თა და ქო გ~ნზრაცვაჲ და ეშიებდა
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ფონერა ბ~როტირა მირ მოწევნ~ლირ~რა და აფსთუმიდა ნიჩრა დიდრა
და პ~ტივრა რ~ნ და სშლორ ფონე ღსრირ გებირა. ც~ იქო კ
რებ~ლრა მ~რ ღ~რ. წარყინებ~ლი მთ~ვრი რ~ცელით ანკა ნ~თერავირაგ~ნ კარრო
რომეცთა მეტირა აფდგაჲ იგი წ~რმოდგაჲ და თუ~ა ოტებ~ლარრ რპა ყ~ნი
კარრო მეტირაგ~ნ. აწქსჱდილ არიან მჴედ~რნი ყ~ნნი და რდებია ღიღი და ზრწოლა მ~თ.
რპ~რრთა ზ~ა. და გ~ნშლ~რებლ არ~ნ იგ~ნი. და ვერ
შ~ლ გჳც წინა აფდგომ~დ მ~თდა და აწ ერე არრ გ~ნ ზ~რცვა ყ~მი რ~ა მ
ღვიდობითა და ვდ~რებითა და ც~რკირა მიცემითა და ვამღსიდოთ კარრ
ო მეტე. ც~ ერე რ~ლ თუ~ა ანკა. არა გ~ლითა თუ~ა ა~დ რიმრ~ვლერა
მ~რ სტ~რვიდა გ~ლირა მირირა რ~გნზრ~ცვა მიიაცლა მეტერა დათუ~ა
თჳრგ~ნ ვ~დ არაჲ ერე არრ გ~ნზრაცვაჲ ღ~ნრ წ~ა. და ვასწქო მე
ტობარა ღ~ნრა გ~ლირა ყ~ირა გ~ნზრ~ცვა. მაღ~ნ წ~რყინებ~ლთა მ~თ ი
ზრ~ცერ თჳრ თჳრ~დ წ~ე მეტირა და წ~რვიდერ. და ღ~დ მირრ~ფა მოსწოდ
ა ტ~რლად მეტემ~ნ ანკარ. და წუ~ა მეტემ~ნ ანკა ცცოვნდი მეტეო
სკ~ნი. მე გიშიო ფონე ღსრირ გებირა კარრორ ზ~ა ერრეთ რ~ა წა
რვედ მე მირთ~ა დედა წსლით~რთ ყ~მით და მე მომენდობირ იგი ნ~თე
რაობირა თ~რ და რსჱმ~ნ ღ~ნმ~ნ მოავლინორ კთ~ლდ მოვკლ~ჲ მეტე
იგი და დავდვა თ~ვი ყ~მი ღ~ნთ~რ რთნდა გ~ნზრ~ცვა ერე მეტერა და
მოკლეთა დ~ფთა წ~რმოვიდა ანკა და შმაჲ მირი დედა წსლით~რთ
რეცა გნდგომილ~დ რპ~რრთა მეტირაგ~ნ და მოვიდა რაზფ~ართა რ~მცით
ირათა უ~ლ~ურა რ~ლრა რ~ცელ ედებირ ცალ~ცთა რაზამთროთა ადგი
ლთა რომეცთა მეტეთარა ც~ იცილ~ჲ რ~ჲ მეტემ~ნ კარორ დიდითა პ~ტი
ვითა ღეიწქნ~რა იგი რ~ ქ~ითავე რიმ~რძჳთა მორ~ლვარა მირრაჲ
აყსენ~ბდა რ~რწმსნოდ და ცედვიდა მეტე ქ~ლთა რ~ცლესლითა მირითა
მირა მ~რთ მ~ღნ მირცა მეტემ~ნ მირცა პ~ტივი მეორედ მირრა რ~ქდრრაჲ აფი
ქვ~ნაჲ რ~ცარსლითა და გ~ნრსჱნ~ბით და იქსნ~რ რ~ჲ დფენი ზ~მთრირ~ნი
და მოიწივნ~რ დფენი ზ~ტცსლირ~ნი არრირ~ნი და გ~ნდიდნერ მდინ~რე
ნი წ~რვიდა მსნით მეტე და მოვიდა უ~ლ~ურაჲ არჲრატრა და გ~ნ
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მზადებ~ლ იქო კარარორ მეტე და ღევ~დ რპ~რრეთად მ~ღნ დფერა ერ
თრა გ~ნვიდა მეტე ნადირობ~დ და გ~ნიქსერ ანკა დაშმაჲ მირი და იპ
ქრერ მაცვილნი ლერ~ლნი ტარსლ~დ რ~წჳმ~რრა უ~ღე რტეოდერ და
პოვერ ჟ~მი და მოკლერ მეტე და ივლტოდერ ც~დევნაჲ სქსერ მთ~ვრ
თა რომცითირ~თა და მოსრწრერ ვიეთმე ჴიდრა ზ~ა და რ~თა მე ტონრა
ზ~ა და მორრნერ იწქორ მ~რ ღ~ა ქ~ით ნათერ~ვით მირთსრთ და ვერფა
რა წ~რვიდერ თჳნ~რ მთ~რა რ~ლ დაღთერ ორნი ღვილნი მ~თნი და გ~ნრ
ინერ მ~მაჲ მშსშეთა მ~თთა რ~ წ~რიქსანა ერთმ~ნ რაბერშნეთ
რ მეორემ~ნ რაზფ~რთა რპ~რრეთირათა და ვ~ა ერმა წ~მბვი ერე
რპ~რრთა მეტერა უარრერ რარნერა აფივრო რიც~რსლითა და წარ
მოემ~რთნერ ქ~ლითა შ~ლითა თ~რითა და მოვიდა პ~დ რომცითრ და დაიპ
ქრა რომცითი მორრა და ტქსჱ ქო ნ~თერ~ვი რომეცთა მეტეთა ც~

ერთი შე კარრო მეტირაჲ ქრმაჲ მცირედ ღეივლტოდა რაზფ~ართა
რ~ბერშნეთირათა რაცელით თრდატ და იზარდებოდა მსნ მ~ღნ ვ~ა
დაიპქრა რომცითი რპ~რრთა მეტემ~ნ და ღემოვიდა უ~რთლდ და წ~რ
ვიდა არტაგორ უ~რთელთა მეტე ოვრეთრ რამცა მოემტნა ოვ
რეთით რპანი და გნ~მგრნა ციცე უ~ლუნი ც~ რ~ჟრ ღევიდა არტაგორ
ოვრეთრ ეწია რიკ~დილი და მოკსდა მსნ და არა ერსა ამ~რ არ
ტაგორრ შე ა~დ არსლი ერსა ერთი მ~ღნ ღეკრბერ ერირთ~ვნი
ქ~ნი უ~რთლირ~ნი მცცეთარ უ~ლურა ღ~ა რპარპეტირა თ~ა ეწოდა რ~ც
ლად მაიჟან ზრ~ცვა ქსერ რავრეთა მწ~ცარებითა და თუსჱრ
არა ვასტლოთ გ~ლთა ყ~ნთა ზ~ა მწსცრებაჲ რ~ა არა მიგს
ჱფორ გონ~რებაჲ გ~რნაჲ ვიშიოთ ფონე ჩირთა და გ~ნრაცდელთა
ყ~ნ თ~რ მ~ღნ თუ~ა მაიქან რპ~რპეტმნ სკთსმცა იქო ყ~ნთ~ა შ~ლი ეზო
მი რ~ლრა ყ~ნმცა მეარედთა რპ~რრთა ღევერწორებოდეთ და მცა
ვირცენით თ~ვნი ყ~ნნი რიკდ~ლდ და წინა აფსდეგით მ~თ და თსმცა
დარყომილიქო მკჳდრი მეტობირა ყ~ნირა ანსმცა ნ~თერვი მეტეთა
ყ~ნთა რ~იცა ფირრ იქო მეტობირა და ვდგითმცა ციცე უ~ლუთა ღ~ა
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და და ვირცნეთ თ~ვნი ყ~ნნი რიკსდ~ლდ და ვჩამეთმცა ჴ~რცი კ~ცირა
ვ~ა პ~ლ მ~მთა ყ~ნთა ა~დ ჟ~თა მოწევნირა ერრ~თ მოსვლინე რ~
რპ~რრთგნ მოიკლაჲ დიდი იგი მეტე რომცითირა და წაფებ~ლ არრ რომცი
თი რ~ლრა ეკიდა რ~მეტო ყ~ნი და აფსფია პირი მეტირაჲ ღთანთუმ~დ
რპ~რრთა ქ~ირა უ~ქანირა და არავინ არრ ყ~ნთ~ა წინა აფმდგომი მირი
და დარყომილ არრ ერი ყ~ნი ობლ~დ ვ~ა ცცოვ~რნი სმწქრონი ც~
აწ ერე არრ გ~ნზრაცვაჲ ყ~ნი რ~ა მივეგებოდეთ წინა მეტერა ყ~ნ
რა და ვ~ვედრნეთ რ~ა ღეწრთორ ცოლ~დ შერა მირრა არსლი ა
რტაგორ მეტირა ყ~ნირა და ვასწქოთ უ~ლირა მირ ნ~თერაობჲ ნებრ
ოთიანთა და დბ~ლთა არღ~კსნიანთა და მეტეთა ყ~ნთა ტ~რნვზიან
თა და ვითცოვოთ მირგ~ნ დამჩირვ~ლობჲ რძ~ლირა ზ~ა მამ~თა ყ~ნთარა
და არა აფრევა ყ~ნთა რპ~რრთა და წარყინ~ბლდ პქრობჲ ყ~ნი
და ნს სკსჱ ღეიწქნრორ ვედრბ~ჲ ერე ყ~ნი და ქორ ერე ქ~ი ყ~ნ ზ~ა ც~ სკ~თ
ს რძ~ლრა მმ~თა ყ~ნთარა მიგვიფებდერ და ყ~ნ ზ~ა რპ~რრთა წარყინ~ბლ
წქოტდერ და ნ~თერავრა მეტეთა ყ~ნთრა აფმორწქსჱდერ რიკ~დილი
სმძობერ არრ თ~ვთა ყ~ნთა თ~რ ვ~ე მოწევნა ამირი ყ~ნ ზ~ა ა~დ
ვირცნეთ თ~ვნი ყ~ნნი ციცეთა და ულ~უთა ღ~ა მოვრწქდეთ ქ~ნი
მ~ღნ რთნდა განზრაცვა ერე მაიჟან რპ~რპეტირა ერირთ~ვთა მ~თ
და წ~რგზავნერ მც~ული წ~ე რპ~რრთა მეტირა და მოაცრენერ
ერე ქ~ი რ~ი განეზრაცა ც~ გ~მოიკითცა რპ~რრთა მეტემ~ნ პ~დ ულ~უირა მც
ცეთირა და სთცრერ რივრცე და რიგრშე მირი მ~ცლობელობაჲ ც~ზრ
თა და ოვრთა და კ~დ გმოიკითცა გს~ რ ნ~თერვობაჲ არტაგორირ
არსლირა და ასწქერ ნთრავობაჲ ნებროთიანთა და არღკსნ
იანთა ტ~რნვზანთა რ~ი ერე კ~დ კთ~ლდ რთნდა რპ~რრთა მეტერა და
ღეიწქნ~რა ვედ~რბჲ იგი უ~რთ~ლთა რ~ თჳთცა სმძობერი და სკეთერად
გმოირყია მცცეთარ დარსმა შირა მირირა მეტედ რ~ ქ~თა ულ~უთა რ
ომცითირათა და უ~რთლირა და არანირა და მირ კერშორა ქ~ირა და ს
ტრორად და სმგრერდ გ~მოარყია მც~ლბლ~დ ყრდილოთა მტ~რთა
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რ~ა წბრშოდერ მსნით დაიპქრ~ბდერ ქ~თა კ~ვკრიათა აფ~რრსლა
ქ~ი რ~თცოველი უ~რთველთაჲ დამირცაჲ ქ~რა ზ~ა ტიცი და აფთუმა და
მოვიდა მცცეთარ და მიეგებაჲ მაჟიან რპარპეტი და ქ~ნი ერირთა
ვნი ურთ~ლირანი მ~ღნ მოიქვ~ნერ არსლი არტაგორ მეტირაჲ რ~ცელ
ით აბებორა და ღერთო იგი რპ~რრთა მეტემნ შერა თრ~რაჲ რ~ი იგი
მ~ღნ თ~ა წქსა წლირა ღჳდირა ღობილი მჴლი~რგნ თ~რირა რ~ლრა რ~ცე
ლედებოდა რპ~რრლდ მირიან ურთ~ლდ მირიან ერე მირიან იგი არრ
რ~ნ ჟ~ა რიბერირა მირირ~რა იცნაჲ ფ~ი დამბ~დებელი და ღეიწ~ქნრაჲ რ~ცრბჲ

მ~ცულთა წ~ირა ნინორ მ~რ და იუმნა აფმრ~რბლ რამებირა და თ~ქნირ
მცემელ ძ~ირა პტ~რნირაჭ
x~ აწ ვაჴრ~ნოთ ცც~რებჲ მირიანირ ში
რაჲ უარრე არდაღირირი რარნ~ირა
x~ v~aღეიწქნარა მეტემ~ნ უარრე ვედრებაჲ ურთ~ლთა და ღერთ
ო შერა მირრა მირიანრ არსლი ურთ~ლთა მეტირა და მირცა მეტედ
და დარსაჲ მცცეთარ რანი და მოვაკნი და რეთი და იქო მირიან მ~ღნ
წლირა ღჳდირა და თ~ა წქ~ა მ~ღნ მეტერა დედა მირიანირი და არა და
სტევაჲ იგი მირიანირ თ~ა რ~ ტ~დ სქრდა დედა იგიმირიანრი ვ~ა თ~ვ
ი თ~რი ა~დ დასტევა მ~მა მშსშედ და განგე~ბლდ წ~რყინებ~ლი ერ
თი რ~ცელით მირავანოზ და დასტევა ორმოცი ათარი მჴედარი რპ
არრი რყესლი და არაჲ დარცნა უ~რთლირა რ~ზფვარრა რპ~რრნი იგი
ტიცირა მირ თ~რ რ~ ლ ტსცა ურთ~ლთა ა~დ დარცნა ერეთრ და მოვა
კანრ და რომცითრ ც~ სბრშანა მირვანორ რ~ა რპ~რრთა მ~თგნ რყე
სლი ღჳდა ათარი ქ~დვე ულ~ურაჲ იპქრნაჲ მც~ვლდ შირა მირირა
და ერრ~თ დაეზავა უ~რთ~ლთა რ~ა კარნი ციცენი და ულ~უნი ქ~ნ
ი იპქრნერ ლაღურთა რპ~რრითა და რც~აჲ რიმრ~ვლე რპ~რრთა არა
იქორ უ~ქანრა ღ~ა ურთ~ლირრა აფრესლ~დ და იქორ ღვ~ლი ერე ყ~მი
ორრავე რძ~ლრა ზ~ა მამ~თა ყ~ნთა ც~ცცლირ მრც~რბრა და თუ~ნთა
კერპთარარ~ პ~ლ ამ~რ ზ~ა მოეცაჲ ტიცი და წარვიდა მეტე და აფ
იცსნა და დაიმორყილნა ქ~ნი ჴევნი კავკრიანთანი და სბრშ~ნა
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მ~თ ქ~თა რ~ა იქვნენ მორყილ შირა მირირა მირვანირრა და სბრშა
ნა მირიანრ შერა თ~რრა და მირვანოზრ მ~მა მშსშერა მირიანირრა რ~ა
წბრშოდენ ცზ~რთა და წარვიდა თჳთ რპ~რრეთადვე ც~ ამ~ნ მირ
ვანოზ მ~მა მშსშერა მირიანირმ~ნ წმ~ტა ქ~თა რიმ~გრეთა უ~რთ
ლირათა და სმეტერ ქ~თარა მომტკიცნა ზფსდენი ულ~უირა ნეკრ
ერირანი და აფზ~რდა მირიან მრ~ცსრებარა მარ ღ~ა ღჳდთა მ~თ კერპთა
რა და ცეცცლირა ც~ ღეიქსარნა უ~რთვ~ლნი და დაივიწქა ენა რპ~რ
რსლი და ირწავაჲ უ~რთლი და წმ~ტა ღემკობ~ჲ კერპთა და ბომ
ონთა და კ~დ დაიპქრნა უსრსმნი კერპთანი და ქ~თა მეტეთა
უ~რთლირთა სმეტერ აფარრ~ლებდა მრ~ცსრბარა მ~თ კერპთარა
და ღეამკო რ~ტლვი ტარნვზირი ც~ ერე ქ~ი უმნა რ~თნოებირა თ~რ უ~რთ
ველთარა და კ~დ და იპქრნაჲ უ~რთველნი ნიჩითა და ქ~ითა ვ~დრბითა
ღეიქ~რერ იგი უ~რთვ~ლთაჲ სმეტერ ქ~თა მეტეთარა და მეტობდა ერ
მირიან მცცეთითგ~ნ აფმართ უ~რთლრ რომცითრ რანრ წრე
თრ მოაკ~ნრ და ეგრირ ც~იუმნა რ~ჲ მირიან წლირა ათცსთმეტირა მ
ოსკსდა ცოლი არსლი უ~რთვლთა მეტირა და დაერრსლა ამ~რ
ზ~ა მეტობჲ ტ~რნავზიანთა მეტეთა და დიდად მწ~ცარე იუმნერ ქ~ნივე
ურთ~ვლნი რიკ~დილრა დ~ტლირა თ~რ მ~თირა ა~დ და ადგრერ ერდგო
ლებარა ზ~ა მირიანირრა რ~ არფარჲ ვინ იქო ქ~დვე ნ~თრვი ტ~რნავ
ზიანთა რ~ამცა ფირრ უმნილ იქო იგი მეტობ~რა უ~რთლთარა და ერრ
ეთ ღეიკრიბაჲ რამირ მიზეზირა თ~რ მეტობ~ჲ მირიანირი მ~თ ზ~ა: ც~ მირია
ნ მეტემ~ნ სტრორ~დფა წმტა კ~თლირ ქ~ტაჲ რ~ურთვლორა და მოიქვ
ანა ცოლი რაბერშნეთითა პონტოთ არსლი ოლიფოტორირი
რ~ცელით ნანა იწქო ბრშოლ~დ ც~ზრთა დაწბრშოდა იგი მ~დირ
ც~ ოდერმე გ~ნდგომილ იუმნიან იწქო ბრშოლ~დ ც~ზრთა მირიანირგ~ნ ლ
ეკნი და მ~თ გმოიქვ~ნიან რ~ჲ ცაზ~რნი თ~ა ღემწედ მ~თდა მიეგებირ
მ~თ წინა მირიან წრეთრ ანს მოვაკნრ და მსნ ეწქვირ მ~თ და
ოდერ მე დსრზსკთა და დიდოთა მოირთნიან და გ~მოიქვანიან ც~ზრნი
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და ეწქვირ რ~ჲ ქ~დვე რშლირ მირიან ც~ზრთა და ერრ~თ მრ~ვლ გზირ
ქო წქ~ლობჲ ც~ზრთა და სტრ~რი ლაღურობჲ მირი იქვირ დარსბ~ნდრ რ~მ
ოვიდიან ც~ზრნი და მოადგიან დარსბ~ნდრ რ~ამცა წ~რვლერ და გ~ნფერ

კარი ტ~რთო დამსნით იწქერმცა გ~ნრლვჲ რპ~რრთა ზ~ა ც~ ოდერ
მოვიდიან ც~ზარნი დარსბნდრ მ~ღნ წ~რვიდირ და ღეეწირ მირიან დარ
სბანდრ და ოდერ მიიფო მირდატ მიწრიდიან ცზ~რთა მ~თ მირიანრ და
ოდერმე ბრშოლითა აოტნირ ც~ ვ~რ იუმნა მირიან წლირა ორმოცირა
მ~ღნ მოკსდა მ~მაჲ მირიანირი მეტე რპ~რრთა და დაძდა ღ~დ მირრა მე
ტედ რპ~რრთა შმაჲ მირიანირი სრწამერი რ~ცელით ბარტ~მ და ვ~ა
ერმაჲ ერე მირიანრ მოსწოდა ქ~თა რპ~რრთა მირთა ღეკრიბნა და
წ~რემართა ბაფდადრ რ~ამცა დაძდა რ~ქდრთა მ~მირა მირირ~თა მ~ღნ შ
მამნცა მირმ~ნ ღეკრიბა რპ~ნი სრიცცჳნი და მიეგებ~ჲ ბრშ~ლდ ჴევ
რა ზ~ა ნარიბირრა და ვ~ა იცილერ მოცსცებ~ლთა და მარზაპ~ნთა რ
პარრეთირათა ვ~დ მაცვილი და ეცემირ სრთიერთრ აფდგერ მ~თ
ღ~რ მოციუ~ლდ დაბჩედ და დარძერდერ ორნივე მეტენი ბჩობჲრაჲ მ~თრა
და დარცდერ რ~ჲ ბჩობად მ~ღნ მირიან იოტა და ერრ~თ ირარყლა დედაჲ
ღვ~ლი პირმღო მე ვარო მ~მირა ყ~ირა უ~ქანნი სცცონი მკლ~ვითა
წაცმსლნი და მსნ დფენი ყ~ნი მრ~ვლნი ბრშოლ~ჲრა ღ~ა და მიქოტ
იან ც~ზრთარა და მრვ~ლ გზირ რირცლითა ყ~მითა დამიტევერ რპ~რ
რეთი ცზ~რთგნ და მირ თ~რ ყ~მი არრ მ~მირა ყ~მირა ც~ ბ~რტამ იტქ~და
ამ~რ ერრ~თ ვ~დ თსმცა პირმღო მირიან არრ ა~დ ნ~ღობი არრ
მჴევლირა და ნაღ~ბრა მჴევლირრა ექოტირ რსჱდ რ~ლ მ~რ მიცდომი
ან რ~მეტონი ც~ მე ნ~ღობი ვარ წ~ნდოთა მეტირა არსლირა და რპ
არრთა დ~დოტლირა და მოგირმენია ანდერში მ~მირა ყ~მირა და მოგინა
ც~ვრ რ~ლ ჴ~ლითა მირითა დამდგა გჳრგჳნი თ~ვრა ყ~ა ც~ მ~თ გაბრჩ
ვერ და მირცერ მეტობაჲ რპ~რრეთირა ბ~რტამრ ც~ მირიანრმირცერ ბ~რტ
ამირგ~ნ გ~ლირ რადებად ძაზირეთი და ნაცევარი ბამირი და არდა
რ ბა~დგნი დაერე ქ~ნი უ~რთლრ რომცითრ რანრ ერ~თრ და მოვაკ
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ანრ ზ~ა მოსრთერ და წ~რვიდა მირიან ც~ ვ~ეფა ძერეთ მსნვე
ქ~ტარა ღ~ა მირიანრ გ~რდმოვლერ ოვრთა ტაეროღ და კავცია და
გ~ნრქსნერ უ~რთლი ც~ მირიან გ~რერ გარ გ~რდავიდა ოვრეთრ მო
ტქსჱნვა ოვრეთი და მოიწია ცაზ~რთამდე რ~ გ~რდამოვლო გზაჲ
დ~ვლეთირა და მოვიდა ღ~ა და ღ~დ ამირრა რაოდენთამე წელიწად
თა ყსჱსლ~ბირა ებრ მოვიდერ ც~ზრნი ბრშოლ~დ დარსბ~ნდირა
და ვ~ე იგი მსნ იქო წქობ~დ ცზ~რთა მ~ღნ სკსჱ მეტე გსთთა რ
პითა სრიცცჳთა ღევიდა რაბერშნეთრ ც~ მეტე ბერშენთა ღეკ
რბ~ჲ რპითა დიდითა წინა აფსდგაჲ მ~ღნ მეტემ~ნ გსთეთმ~ნ რთც
ოვაჲ თ~ვირ თავ შსლა კეირარრაბრშოლა მირი ა~დ იქო შე
კარრო რომეცი მეტირა რ~ცელით თარდ~ტ რ~ი ზემოცავაჴრ~ნეთ
და აფზრდილ იქო იგი რ~ბერშნეთრ დაიქო იგი გოლიათი და მ~რ ჟ~ა
და ცსჱდრებ~ლ იუმნა იგი რპარა მარ თ~ა ბერშენთარა და გ~მოარყ
იერ იგი ქ~თა მ~თ რპათა ბერშენთა და ღემორ~რ იგი ღერ~მორლითა და
რ~ჩსრველითა კეირრირათა და რ~ცედ კეირრირა გასგზავნერ ბ
რშოლ~დ მეტერა მარ გოლიათრა და გ~მოვიდა მსნ მეტე გსთთა
მიეტევნერ სრთიერთარ ბრშოლ~დ და რშლო თარდატ და ჴელ~დ ღე
იპქრა და იოტა ბანაკი გსთთა ც~ კეირ~რმნ მირცნა რპ~ნი და თარდ
ატრ და გამოგზ~ვნა რომცითრ მამ~ლრა თ~რრა და გამორავიდერ რომცითრ
გამოარცნერ რპარრნი ერირთ~ვნი მირიანირნი მ~ღნ მირიან ღეიუცა
წქობირაჲ მირგ~ნ ცაზართარა და მოიქვ~ნნა რპ~რრეთით თ~რი ტომი მირი
ნ~თრვი მეტ~თა რ~ცლით ტეროზ და ამან ტეროზ მოიტ~ნა თ~ა რპა დი
დიდა მირცა მირიან არსლი თ~რი ტეროზრ ცოლ~დ და მირცა უ~ქანა ცს
ნანითგ~ნ ბარდავამდე მტკსარრა ორივე კერში და დაადგინა ი
გი მსნ ერირთ~ვად და მოირთნერ რ~ი რც~ჲცა შ~ლი რპ~რრეთით და სწქო
ბრშოლა თარდატრ ც~ ოდერ მოერთირ შ~ლი თარდატრ რ~ბერშნეთ
ით და მომ~რთირ მირიანრ და მარ ვერ შალ ედვირ წინა აფმდგომ~დ გ~ნა
მაგრნირ ციცენი და ულ~უნი და მოვლირ თარდატ უ~ქანაჲ მირიანირი და ო
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დერ მე გ~ნშლ~რდირ მირიან რპარრეთით მ~ღნ ვერ წინა აფსდგირ თარდატ
და მოვლირ მირიან რომცითი და ერრ~თ დასცცრომელ~დ იქვირ ღტოთი
მ~თ ღ~რ წელთა მრავალთა და არ~ჲ ვინ იპოვა ოდერ რპ~რრთა ღ~რ მა
რტოდ მბრშოლი თარდატირი და რაცელოვ~ნ იუმნა თარდატ ქ~ა უ~ქანრა
ზ~ა და რშლო ქ~დვე მბრშოლთა მირთა ვ~ა წერილარრ წამბავი
მირი ცც~რბრა ღ~ა რომცითირრა ც~ ამირრა ღ~დ მეტე იუმნა რპ~რრეთრ
მერამე შმაჲ მირიანირი და ბარტამირი მოსვლინა მირიანრ და წუ~ა
რ~ა ღეკრბეთ და გარდავლოთ რომცითი და ღევიდეთ რ~ბერშნეთ
ად მ~ღნ გამოვიდა რპ~რრთა მეტე დამიეგებაჲ მირიან და ღეკრბაჲ რ
იმრ~ვლე სრიცცჳი ვ~ა თივ~ნი ველთანი და ტსრცელნი ცეთანი
რიმრავლითა გარდავლერ რომცითი და ვერწინა აფსდგა თ~რდა
ტ ა~დ გ~ნამ~გრნა ციცე ულ~უნი და წ~რტქსჱნერ რომცითი და ღევიდერ რა
ბერშნეთად და ვერ წინა აფსდგაჲ მ~თ მეტე ბერშენთა და კორტ~ნტინე რ~რა
თ~რ ღთავ~რდა დიდრა მწსცარებარა და ვ~რ იწქერ მ~თ ტქსჱნვ~დ რ~ბერ
შნეთირა მ~ღნ არწმ~ნერ მეტერა კორტ~ნტინერ კ~ცთა ვიეთმე ფ~ირ მრ~ცს
რთა წუ~ჱრ იცილერ რ~კჳირვე~ლბჲ უ~რი შლევაჲ მტ~რთა მორ~ვთა მირთა
გ~ნ ვ~რ ქ~ნი მორ~ვნი უ~ერნი წარშფანებითა ძ~ირათა რშლევ~ნ მტ~რ
თა მ~თთა ც~ კორტანტინე მეტემან ირწმ~ნა მ~თი ვ~ა წერილ არრ ერე გ~ნცც
ადებ~ლდ ც~ცრბრა ბ~რშენთარა ნათელ იფო კორტ~ნტინე და წარმოიშფს~ნა
რ~ცე ძ~ირა და ეწქო მტერთა რპ~რრთა მ~თ სრიცცსთა რპითა მცირით
ა და შ~ლითა უ~ეითა აოტა ბანაკი მ~თი და მორრაჲ რიმრავლე მ~თი და
ივლტოდერ ორნი იგი შმ~ნი მცირედითა მჴედრითა და მისდგა სკ~ნა კ
ორტ~ნტინე და ღევიდა რ~ზფსართა მ~თთა და რპ~რრთა მეტე ღევიდა რ
პარრეთად მეტე მაოტი ც~ მირიან და დგა უ~რთლდ და გან~მაგრნა ციცე უ
ალ~უნი სფონო იუმნა მირიან და ღეეღინა ოტებარა თ~რ უ~რთლით რ~
მომწქდ~რ იქვნერ წქობარა მარ ღ~ა ქ~ნი წ~რყინბ~ლნი მირნი რპარრნი და უ
ართველნი და ამირთ~რცა წარგზვნა მოციუ~ლი წ~ე კორტანტინე მეტირა
დაითცოვა მირგ~ნ მღჳდობა და აფსთუ~ა მარ მრ~ცსრება და განდგ
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ომაჲ რპ~რრთაგ~ნ და ღემდგომაჲ მირდა რ~ი ერე რთნდა კორტ~ნტინერ რ~
ღიღი აუ~ნდა კ~დცა რპ~რრთა მეტირაგ~ნ და თ~ა ღემწეობირაგ~ნ და ეზა
ვა მირიანრდა აფიქვ~ნა ღვ~ლი მირიანირი მშევლ~დ რ~ცელით ბწ
რაუ და მირიან და ამზაცა სრთიერთარ რ~ მორცა თარდატ არს
ლი თ~რი რ~ცელით რალომე ცოლ~დ შერა მირიანირრა რ~ლრა ეწოდ
ა რ~ცლდ რევ და სყიინა რაზფ~არი მირიანრ და თარდატრ ერრ~თ რ~თა უ~ქნ
ათა მდინარ~ნი დიან და რ~მცრით მიერთიან რაჴრრა ერე უ~ქანნი თა
რდატირ კერშად და ქ~რნერ და რ~ირა უ~ქნირა მდ~ნარენი ყრდილოთ დი
ან და მ~რთჳან მტკსარრა ერე მირიანირ კერშად დაქრნერ და ე
რე რაჲ გ~ნსგო კორტანტინე მეტემან და ღსა მდგომ ეუმნა მ~თ წ~რ
ვიდა თჳრად რ~მეტოდ და მეტობდა მირიანმსნ უართლრ რანრ დერეთრ
და მოვაკ~ნრ და აუ~ნდა ეგრირიცა ეგრირ წქლმდე და მირცა შერა მი
რრა რევრ რტ~ლირ წსლოდ კაცეთი კსცეთიდა დარსა იგი სძ~რ
მორ რევ და ცოლი მირი რალომე არსლი თარდატირი და ცცოვნდე
ბოდა სძრმორ ც~ ტეროზრ რიშერა მირიანირრა აუ~ნდა უ~ქნა რ~ი
ზემო თ~ვრა ვაჴრ~ნეთ მიცემ~ლდ მირიანირგ~ნ და იგი იქო მსნ ერირ
თვ~დ მ~რ ჟ~ა მორრ~ლ იქო წ~ა და ნ~ტრი დედა და ემბ~ზი ყ~ნი ნინო
და და ექო მცცეთ~რ ღ~ა რამი წელი და გ~ნცცადა უდ~გებ~ჲ უ~რ რძსლ
ირა და იუმოდა კსრნ~ბარა თჳნ~ერ წ~მალთა ჴმარ~ბირა და ჴმ~ჲ მ~ფლდ
იწქო უ~დგბდ უ~რ რძ~ლრა ჩ~ტირა მირ უ~რ ფ~რა ყ~ნირაჭ ჭ ჭ ჭ
mოუცევა მირიან მეტირა და მირთ~ა ქ~ირა უ~რთლირა წ~ირა და ნ~ტრირა დე
დირა ყ~ნირა ნინო მოც~ულირაჭ
´~ლდ სკსჱ ვაცრ~ნოთ ცც~რბა ჲ წ~ირა და ნეტ~რირა დედირა ყ~ნირა და

ქ~ირა უ~რთლირა განმ~ნათლბ~ლირა ნინო მოც~უსლირა რ~ი ერე თჳთ მ~ნ
ვე ნ~ტრმნ მოგჳთცრა ჟ~ა აფრრ~ლბირა მირირრა რ~ი აფწერა მო
რწმ~ნემნ დ~ტლმნ რალომე სძ~რმელმან შირწსლმ~ნ მირიან მეტირმ~ნ
და არსლმან თარდატ მეტირამან და იქო მ~თ ჟამთა ღ~აოდერ წ~ჲ იგი კ~ბდს
კელი იწამა უ~ერთ~რ კაბადსკელთა ულ~უთა კ~ცი ვინმე მთ~ვრთა ღე
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რაბამი მონაჲ ფ~ჲ რ~ცელით ზაბსლონ დაერე წ~რვიდა წრომედ წ~ე
მეტირა მრ~ცსრებდ და ნიჩირ მოფებად მირგ~ნ მ~თვე დფეთა ღ~ა კ~ცი ვ
ინმე იქო კოლარტარრ ღ~ა დაერცნერ მარ ორ ღვილ შე და არსლი და
რ~ცლი შირა მირირა იობენალი ც~ არსლირაჲ რორან და აფერრ~ლნე
რ მესფლენი იგი და დარყერ შმ~ნი იგი ობლ~დ და აფდგერ და წ~რვი
დერ იგ~ნი ულ~უად წ~ად იჱ~ლმდ და იმედ ქვერ იმედი იგი ქ~თა უ~რნთა
წიაფდგომად მიევედრნერ ერენი მსნ ვინაცა შმაჲ ერე იობნელი
მიემთცჳა დევლტრობარა ც~ დაჲ იგი მირი რორან მრ~ცსრებდა ნამ
ტრორა რარა თვლემელრა ც~ ერე ჩ~ტი კაბ~დსკელი რ~ცელით ზა
ბილონ რ~ი ვაჴრენ~თ ღერსლარავე მიიწივა წრომედ წ~ე მეტირა და
აფდგომილ იქვნერ ბრანძნი მარ ჟ~ა ბრშოლ~დ წრმრა ველრაჲ
ზ~ა პატალანირრა და მორცა ო~ნ შ~ლი ზაბილონრჩეღმარიტრა მარ კ~ბა
დსკელრა სშლეველი და უმნა სზომო წინა აფდგ~მა მტერთა მ~რთ
და იოტნა ბრანძნი იგი და ღეიპქრა მეტებრანძთა და ქ~ნი იგი მთ
ავ~რნი მ~თნი და მიიქვ~ნნა იგინი წ~ე მეტირა ც~ მეტემ~ნ გნ~ყინა მ~თ
ქ~თავე რიკ~დილი და მ~ღნ იწქერ ტირ~ლდ ბრანძთა მ~თ ევედრ~ბდერ ზ
აბილ~ნრ და ეტქ~დერ ვ~დ პ~დ სკსჱ მოგსჱცა რძ~ლი თუ~ნი და ღეგჳქ
ვანენ ტ~შრრ~ა ღ~ა ფ~ ა თუ~ნრრა და მ~ღნფა იქავნ და ღ~ნვე ქ~ვ ერე
ყ~ნზ~ა და სბრ~ლო იუმენ რირცლირგ~ნ ყ~ნირა აცოვ~ნო ც~ ზაბილონრ
ვ~ა ერმა მრწრ~ტლ ასწქა მეტერა და პ~ტრიაკრა რიტ~ჲ ერ
ე და მორცერ ნ~თლი ჴ~ლრა უ~ღე ზაბილონირრა და ღეიქვ~ნნერ ტ~შ
არრა ღ~ა ო~ირრა და აზიარნერ რაიდსმლოთა ჴ~რცრა და რირცლრა
უ~რრა და სყსჱნნერ მ~თ დ~ბანი იგი წ~თა მოც~ულთანი და ღ~დ ამირრ
ა აფიმრთსეჱრ გ~ნთიად ბრანძთა მ~თ და ღეიმორერ რამორელი
რ~მკსიდრო და გ~ნვიდერ ადგილრა მარ კ~ცი რამკლველორა და რირცლირ და
რათც~ველრა და წმ~დლობდერ ფ~ა ნ~თლირ ფებირა თ~რ და ზიარებირა რ~ი
მიიფერ მ~თ და იტქ~დერ ერრ~თ ვ~დ ყ~ნრა რიკ~დილრა ამ~რ ღ~ა სკდ~ვ ვა
რთ რ~ ფირრ ვართ რ~ ფირრ გქსნა ფ~თნ ერე ვ~რრა დ~ბარა ცილვად
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და მიფებ~დ რაგზალრა მ~რ და სლევნელრაჴორცრა და რირცლრა უ~რ ფ~ჲ
სკ~დვირრა რ~ი სმ~ფლერ არრ ქ~თა მ~ფლთა დაუსჱრკნელრა ქ~თა
სტრკრ~ლთა რ~ლ იგი არრ კ~თც სკ~ე ც~ ვაჲ ნ~ღობთა ნ~ქტ
თა რიმწარირათა და მკჳდრთა ბნელირათა და ჴმობდერ მოვედინ მე
ჴრმლე ეგე და აფაცსჱნ თავნი ყ~ნნი ყ~ნგ~ნ ც~ ამ~რ ცედვიდა რ~ჲ
ზაბილონ აფიზრა გონ~ბითა და ტიროდა მწარედ რ~ ვ~ა ცცოვ~რთ
ა თ~ვნი მ~თნი წ~რკვჱთად მოიდრიკნერ და მორიკსდიდ მიეპქრნერ
ვ~ა კრ~ვთა ღვილთა მ~თთა რ~წქლობელ~დ იგლოვდერ მ~ღნ მოწქ~ლე
უმნილი მ~თ თ~რ ღევიდა ზაბილონ წ~ე მეტირა გ~მოითცოვნა იგ~ნი მეტ
რგ~ნ და ნიჩითა გ~ნსტევნაჲ ც~ იგინი ევედრებოდერ ზაბილონრ
რ~ა წარწქვერ იგი უ~ქანარა მ~თრა და მირცერ რძ~ლი უ~რი და ნთლ~რფ
ებაჲ წქლითა ქ~ა ერრა მ~თრა ც~ მ~ნ ირმინა ვ~დრბჲ მ~თი და მოითც
ოვა მფ~დლი პატრიაკირაგ~ნ და ბრშანებაჲ მოიფერ მეტრგ~ნ და წარვიდერ რიცარსლით
და ვ~რ მიეაცლნერ დფირა ერთირა რავ~ლრა მივიდა წინა წამბ~ვი მ~თი ვ~დ
მეტე ცოცცლი მოვლირ და ქ~ნი მთვ~რნი მირთ~ა მ~ღნ ღეიშრნერ ათინირ
ერირთ~ვნი ცოლამ და ცოზაბ ცლჩა და ცენაბაგი ტიმგრარიზუა გზაჲ
ზარგა ზარდა და თმოგონი რამესტო და მოეგებოდერ მდინ~რერა
ზ~ა დიდრა ფადმარრა და გ~ნქო მეტემ~ნ ერი იგი და დაადგინა წქ~ლრა ი
მიერ და ამ~რ და აკ~ცერ მფ~დელთა მ~თ მდინარე იგი და ღთაჴდა ქ~ი ერი

იგი წქ~ლრა მ~რგ~ნიბნებოდერ და აფმოვიდოდერ აფმორავ~ლრა დარდებდა
ზაბილონ ჴ~ლრა თ~რრა ქ~ა მ~რ ერრა ათდფე მსნ ქ~ტრა მირრა მდინა
რერა მ~რ ზ~ა და წმ~რთნა კრ~ვნი ღერწირერ მფ~დლთა სრირცლო იგი მ
რცსჱრპლი და აზიარნერ ერნი იგი ქ~ნი უ~რ რაიდსმლოთა და სტე
ვნა მფდლ~ნი და გ~ნსწერა ქ~ი წერი უ~ენობირა და ამირრა ღ~დ იძმნა
მ~თგ~ნ და სტევა მღჳდო~ბჲ და წარვიდა ნიჩითა დიდითა წრომედვე და
გ~ნიზრაცა თ~რრა [...]იჱლმდ წარრვლა და ვ~რ მიიწივა იჱ~ლმდ გ~ნსქო
ქ~ი იგი მონაგები თ~რი გლ~ცკთა მცნებირა თ~რ ფ~ჲ და იცილა რ~ პ~ლ ჴ
რენებ~ლი იგი დევცალარი პ~ტრიაკ უმნ~ლ იქო და ტ~დ დაიმეგობრნერ სრ
1-28 სტრ., 16r
თიერთარ ზაბილონ დაპატრიაკი იგი მ~ღნ თუ~ა რარ ნიატორმ~ნ პატრიაუმ
ან ერრეთ ვ~დ ერე ზაბილონ მ~მაჲ დაემბაზი ბრანძთა კ~ცი რრ~ლი
რიბრშნითა და ფ~ირ მოღიღობითა არრ ქ~დვე და მეტქჱრ დაჲ ერე ღ~ნი
რორან ცოლ~დ მირდა ვინცა რთნდა წ~არა პატრიაკრა გ~ნზრაცვა ერ
ე რარ ნატორირა და მირცა რორან ცოლ~დ ზაბილონრ და წ~რვიდა თ~რდ
ულ~უად კოლრტრად და ერე წ~ჲ ნინო მოშფ~რი უ~რთლირა მ~თგ~ნ იღ
ვა ოდენ მც~ლდ თჳნ~რ რცჳრა ღ~ვლირა და აფზ~რდა დედამ~ნ მირმ~ნ რო
რანა მრ~ცსრებრა მ~რ ღ~ა გლ~ცაკთარა ც~ ვ~რ იუმნა ნინო წლირა ათორმეტ
ირა მ~ღნ გ~ნქიდერ მღობელთა მირთა ქ~ი რაცა აუ~ნდა და წ~რვიდერ იჱ~ლმდ
ც~ მირა იწივნერ იჱ~ლმდ მ~რ ჟ~ა ზაბილონ და იწერა ძ~რი პატრიაკირაგ~ნ და
იძმნა ცოლირაგ~ნ თ~რირა და ღეიტკბო მკერდრა თ~რრა არსლი თ~რი წ~ჲ
ერე ნინო და ალტო პირი ნინორი ნაკ~დსლთა ცრემლთათა რ~ლნი იგი
გ~რდამორთცივნა თ~ლთგ~ნ თ~რთა და წუ~ა ღ~ნ მც~ლოო არსლო ყ~მო
ერერჲ დაგიტეობ ობლ~დ ყ~მგ~ნ და მიგთსლ~ვ მმ~რა ზეც~თარა და ქ~თა
მზრდელრა ფ~თრა რ~ იგი არრმამა ობოლთა და მრ~ძლი უსრვთა და ნს
გეღინინ ღ~ნ ღვილო ყ~მო ც~ ღ~ნ მ~რმ მაგდანელირა ღსრი აფიფე უ~რ რი
ქ~რლირა თ~რ და დაჲთა მ~თ ლ~ზარერთა და სკ~თს ღ~ნ ეგრეთ ღეიქ~რ
ო იგი ვ~ა მ~თ ღეიქ~რერ მ~ნ ეგრეთვე მოგცერ ღ~ნ ქ~ივე რაჲცა ითცო
ვო მირგ~ნ ც~ ერერაჲ თუ~ა დასტევაჲ ამბორირ ქ~ტაჲ რ~კნჲ და წ~რ
ვიდა წიაფ იორდანერა კ~ცთა მ~თ თ~ა ფ~ირა თ~რ ველსრ უმნილთა და კ~ც
თგ~ნ გ~ნღორებლრა რ~ირაჲ იგი რადაჲ ქოტა სწქირ ფ~ნ ქ~ირა მეცნ~
მ~ნ დამბ~დბლმ~ნ ც~ დედაჲ იგი ნინორი მირცა პ~ტრიაკმ~ნ მრ~ცსრად
გლ~ცაკთა დედ~თა და სშლ~რთა წ~ჲ ნინო მრ~ცსრებდა ნიატორრა
დვინელრა ორწელ და წკითცვიდა ქ~დვე ვნებათა მ~თ თ~რ უ~რთა ძ~რ
ცმირა დატლვირა და აფდგ~მირა მირირა და რ~მორლირა მირ და ტილოთა
და რსდრირა და ძ~რირა და რცჳრა ქ~ირავე ღ~დგომითი ღ~დ გ~მოეშიებდა
რ~ არაჲ ვინ ქ~ტლ იქო დაარცავინ იქო ღ~რ იჱლმრ რწორ მირრა მეცნ
იერებითა რძ~ლირა შსელირადა აცალრათა ქ~ავე ზ~ა მიიწიენით ც~
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იწქო სწქებად მირრა ვცედ~ვ ღვილო ყ~მო შალრა ღ~ა ვ~ა შილრა ლ
ომირა მდიდრირარა რ~ი იზაცებენ ქ~თა ზ~ა ოთც ტერჴთა გინა ვ~ა ორბ
ი დედალი რ~ი ავიდირ რიმ~ფლერა წაერთარა სტრ~რ მ~მლირა და
ქ~ი უ~ქნჲ გსგარა ღ~ა თ~ლირა მირირ~რა მცირირა მარგალიტირა რწორად
ღეიქ~ნირ და გ~ნააცლირ და გ~ნცადირ რ~ჩმელი მირი ცეცცლირაებრ ც~ იცი
ლირ რ~ჲ მისტევნირ ტრთენი და მიიწირ მირ ზ~ა ეგრეთვე რ~ცედ იქორ
ცც~რბჲ ღ~ნი წინა მზფ~რბითა რ~ლირა წ~ირათა ც~ აწ ვიწქოთ და მი
გითცრათ ღ~ნვე რ~ ოდერ იგი იცილერ ფ~ი სკდ~ვი კ~ცთამოკ~დვთა უ~ქნ
არა ზ~ა შ~ლი მოკსდა და მორრ~ლ იქო მოწოდ~ბდ წ~რმართთა ვ~ა
თჳთ ინებაჲ ჴრნა რ~ტლირა იწქო კ~თლირ ქ~ტდ წსრიათა მკსდ~რთ
ა აფდგინებდ ბრმ~თა აცილვ~დ რნ~ლთა გ~ნკსრნბდ რ~ი ერე ღეიღს
რვერ და ღეიზრაცნერ და წარ~ვლინნერ რტრატიოტნი ქ~ა უ~ქნარა რწრ~ტლ
მორლვად წ~რათა და თუ~რ რ~ აწა ერერა წ~რვწქმდებით მოვედი
თ და ღემოკერბით ქ~ნი მ~ღნ მოიწივნერ ქ~ით უ~ქნით და რტლით კ~ცნი რიც
ცჳნით რწავლსლნი დამეცნ~რნი რძ~ლრა მორერრა რ~ი იგი ანტარაკ

ად წინა აფსდგერ რ~ლრა წ~ა და არაიგი ძერ იქო ქ~ტდ უ~რა მ~თ აფ
არრსლერ ძ~რრ აცსჱრ და რამორელრა მირრა ზ~ა წილი იგდერ და მი
ეცა და ცსდა წილითა მით ყრდილოელთა მცცეთელთა მოულ~უ
ეთა ც~ დატლერ მ~თ წ~რიათა უ~ე და კრშ~ლერ და დაბეჩდერ რ~ტლვი
იგი მირი ა~დ იგი აფდგაჲ ვ~ა თუ~ა პ~დ და ტილონი იგი პოვნერ რ~ტ
ლ~ვრა მ~რ ღ~ა გ~ნთიად უ~რრა და მოვიდა პილ~ტეცა და ცოლი პ~ლატერი
უ~რ რტ~ლვდ და ტილონი იგი ვ~რ პოვნერ მოითცოვნა ცოლმ~ნ პილ
ატერმ~ნ და წ~რვიდა მრწ~რტლ პონტოდ რცლ~დ თ~რად და იუმენ მორწ
მსნე უ~რრა ც~ ღ~დ ჟამთა რაოდენთა მე მივიდერ ჴ~ლთაჲ ლ~კჲ მ~ცრბლირ
ათა ტილონი იგი და დარცნა მ~ნ რადაცა თჳთ იგი სწქირ ც~რსდარა
არა იპოვაჲ და ფაცათს თუსჱრ ვიეთმე პ~ტრ თ~რ ვ~დ ჴ~ლ ეწიტ
ა აცსმადო და აუ~რ მ~რო ა~დ გ~ნცცდებ~ლდ არ~ჲ მისთც~რერ ვ~რ რც~ჲ
იგი ც~ ძ~რნი იგი ამ~რვე ულ~ურა ღ~ა იჱ~ლმრა და მ~რცსლ არ~ნ გ~რნა
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ადგილი მ~თი არავინ სწქირ და ოდერ ინებორ ფ~ნ გ~მოყნდერ იგინიცა
ც~ ვ~ა ერე ერმა წ~ა ნინორ რარნიატორირგ~ნ მ~ღნ ღეწირა ფ~ჲ მდლ~ბჲ
და კ~ცჲ და კ~დ წკითცა მ~რ თს რადა არრყრდილორა იგი უ~ქნა რადა
თ იგი მორრ~ლთა მ~თ სრიათა წილ ცსდა და წარიფერ რ~მორელი ი
გი ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳ უ~რი მისგო და წუ~ა რარნიატორმ~ნ ვ~დ არრ აფ
მორ~ვლეთით ულ~უი რ~ცელით რ~ლრა წუჳან მცცეთა
და უ~ქნა უ~რთლირა და რომცითირა მთესლეთი და რაწარმ~რთო
არრ იგი ჟ~ა ამ~რ რაცელმწიტო ბერშენთა დასკიჟთაჭ
x~. მ~თ დფეთა მოვიდა დედაჲ კ~ცი ვინმე ეტეროდ თქ~ნირ ცემ~დ წ~ირ
ა აფდგ~მირა და წკითცვიდა დედაკ~ცრა მ~რ რარნიატორი ვ~დ ელ
ენე დედტ~ლი ძერთცა ეგე ვატრა ცთომარა და ბნელრა ღ~ა არრ
ც~ მ~ნ წუ~ა ერრეთ ვ~დ ვარ მჴე~ლი მ~თი და მ~ცლბლი გ~ნზრ~ც
ვარა მ~თრა ქ~თარა ცცადრა და დატ~რსლრა და სწქი მე მირი რ~ აუსრ მ~რ
მ~რ დიდი წადი~რბჲ უ~რ რძ~ლირა და ნ~თლირ ფებირა თ~რ ც~ ერმა რ~ჲ
ერე დედაკ~ცირა მირგ~ნ წ~ა ნინორ წუ~ა ნიატორრა ერრეთ ვ~დ
წ~რმგზვნე მე და მივიდე წ~ე დედტ~ლირა ელენერა ნს სკსჱ
მივიაცლო და რიტკბ~ბდ უ~რ წ~ე მირრა ც~ ნიატორმ~ნ ასწქა პ~ტრი
აკრა წადიე~რბჲ ერე და რ~უმე ნინორი რ~მნ დედირამ~ნ მოსწო
და წ~არა ამ~რ ნინორ დირწსლრა თჳრრა და დადგინა იგი აფრავ
ალრა წ~ირა რ~კსრთც~ვლირრა და დარცნა ჴ~ლნი მირნი წ~ნ მჴ~რთ
ა ზ~ა მირთა რლთ ითუ~ნა ც~დ მ~რთ რიფრმითა გ~ლირა მირირათა
და თუ~ა ო~ ფ~თო რ~კთაო ჴ~ლთა ღ~ნთა ღევვედრებ ობოლრა ამ~რ ღვ
ილრა დირა ყ~მირრა და წ~რვვლინებ უ~დგებდ ფ~თბირა ღ~ნირა რ~ა
აცარორ აფდგ~მა ღ~ნი რადაცა რ~თნო იქო რრბა ამირი ეუმენ
უ~ე ფ~თო ამ~რ მოგზასრ ნ~ვთ რადგსრ მოშფ~რ ენა მეცნიერ ვ~ა
სწინ~რერ ამირრა მოღიღთა რ~ცელირა ღ~ნირათა და სძმნა დედირ
აგან თ~რირა ამბორირ ქ~ტითა გ~ნღორებირათა და გ~მორცა მირ ზ~ა
რრწ~ლმ~ნ ძ~რრმ~ნ და ერრ~თ ლ~ცვითა ფ~ჲ მ~რთ და კ~ცვითა გ~ნსტე
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ვაჲ და წ~რემართა წ~ჲ ნინო დედაკ~ცირა მირთ~ა ეტეროთ მორრ~ლ
ირა და ვ~რ მიიწივნერ რამეტორ წრომრ რ~ციდ დედაკ~ცირა რ~ირა იგი
თ~ა მოგზ~რ იუმნა იცილერ მსნ დ~ტალი ვინმე და ტომი მეტეთა რა
ცელით რიტრიმე და დედა მშსშე მირი გაიანე რ~ლნი ერე იქ~ტდერ მონა
რტერრა ღ~ა უ~წლთარა და წრსროდა უ~რ აფრრსლებირა თ~რ და მომ
ლოდე იქვნერ იჱლ~მით ნ~თლირ ფებ~რა მ~ღნ დედაკაცმ~ნ მ~ნ წარსდგინ
ა წ~ჲ ნინო და ასწქა რ~უმე მირი დ~ტალრა რიტრიმერ რ~ი იგი იცილჲ
რ~ჲ უ~რ მ~ქრემ~ნ რიტრიმე რიც~რლით ღეიტკბო და ღეიწქნ~რა რაციდ თ
ჳრად წ~ე მირრა წ~ჲ ნინო ჴ~ლთგ~ნ მირ დედაკ~ცირათ~ა მოგზასრირა
და ერრ~თ იქოტვდა რ~ჲ მირთ~ა წ~ჲ ნინო მ~რვე ღ~ა წელიწადრა
ნთ~ლი ფო რიტრიმე რ~ირა თ~რ იგი რსრვ~ლ იქო მირთ~ა გაიანეცა

დედა მშსშემ~ნ მირმ~ნ და რც~ათა მ~თ რ~ცლესლთა მირთა რიცცვთ
ა ორმეოცდა ათთა რ~ლთა ჴ~ლრა ღ~ა წ~ირა ნინორრაჲ დაიქოტ~დერ მო
ნარტერრა ღ~ა თ~რრა და მ~თთ~აწ~და ნინო ორწელ მ~თ დფ~თა ღ~ა წ
არავლინნა კეირ~რმ~ნ შებნ~დ უალირა უმნილ კ~თლირა და ღსჱნიერირა რ~ა
მცა სპოვერ ფირრი ცლ~ად მირრა და ვითარ მოიწინერ მეშიებ~ლნი იგი
მონარტერრა უწლთარა და იცილერ და გ~ნიცადერ რიტრიმე და ცნერ მეტ
ეთა ნ~თერვბჲ მირი რ~ირა რ~ცელი ტ~დ რთნდა ღსჱნიერებ~ჲ მირი რ~ირა
ვერ~ჲ რადა ეცილვ~ჲ მრგ~ვრი ცილვითა და ღსჱნრებითა და გ~მორც
ერ რ~ცე ღსჱნიერებირჲ და ცატირა მირირა ტ~ცარრა ზ~ა და წარგზ~ვნერ წ~ე
კეირრირა რ~ი იცილა კეირარმ~ნ ტ~დ რთნდა და რ~ცრლითა აფივრო
და გ~ნაწერა აფრრ~ლებაჲ უ~რწილირა მრ~ვლითა რ~ირ თ~რცა მრწრ
ატლ წრ~ვლინნა მოციუ~ლნი და გ~ნმგებ~ლნი ქ~თა ღ~ა რაბრშ~ნებ~ლთ
ა მირთა რ~ა ქ~ნი დიდითა რიც~რლითა მოვიდენ ბრშ~ნებითა ამ~რ უ~რწ
ილრა რამესტორა ც~იცილერ რ~ჲ ქ~დ წ~თა მ~თ და ტ~რსლი იგი მან
უანებ~ჲ მტ~რირ~ჲ და ირარნი მირნი გ~ნჴსრვ~ბლნი რ~ითა იგი ირწ
რატდა რირრ~დ წ~თა უ~რთა ისრვოდერ რ~ჩსრი რირცვირა იპოვა
მეტე ვ~ა გსჱლი რ~მოთცერა ღ~ა მზ~რცელ ეუმნა ეგრეთვე ა
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უა მრგ~ვრდ მირრა სრძ~ლო ერე რ~ლრა აუ~ნდა ღეგინებ~ლი თ~ქნირცე
მაჲ ბილწთა და ღეგინებ~ლთა კერპთა ც~ იცილერ რა ნ~ტრმ~ნ რიტ
რიმე გაიანე რც~ჲთა მ~თ წ~ათა დ~დთა გ~ნრაცდელი ერე მ~თ ზ~ა მოწე
ვნსლ~დ მ~ღნ მოიცრენერ მ~თ სბიწო იგი აფთუმა და ფირრი უ~ბირა მ
არტოებით ცცრბჲ რ~ლრა იგი იქვნერ გ~ნრწვლ~ლ და გოდებით ტირო
დერ ღერწ~ვებირა თ~რ წ~ე მეტირა სრძ~ლორა ღსჱნიერებრა წ~ირა რიტრიმე
რა რ~ი იგი გ~მოვცატეთ წ~რგზ~ვნერ და მირცნერ თ~ვნი თ~რნი ტიცცელ
ირა მოფსაწებირა კანონრა ლ~ცვითა და ვ~დრბითა ფ~ჲთა და სცა
დებ~ლითა და მჴსრვლითა და ერთობით გ~ნზრ~ცვითა სრთიერ
თარ ქ~თავე და სტევერ უ~ქნჲ იგი ტ~რლ~დ ორმეოცდა ათცამეტმ~ნ
რ~ლმ~ნ და მოიწივნერ ლტოლვილნი არეთა და რანაცებთა რომც
ითირათა ადგილრა მ~რ რ~ლრა წუჳან აც~ლ ულ~უ საფრერ ღ~ნბლ
რა არრ დვინი რ~ქტლი რომეცთა მეტირაჲ და ღევიდერ მსნ ღევიდერ
ტალავ~რთა მ~თ ღ~ა რ~წნეცელთა რ~ნი იგი იქსნერ ღ~ნებლ ყრ
დილოთ კერშ და აფმორ~ვლით და იზრდებ~და მსნ ღ~ა ჴ~ლით რ~უმრირა
თჳრირა გ~ნვაჩრებითჭ x~ იცილა რ~ჲ კეირარმ~ნ რ~ გ~ნერნერ ჴელ
თგ~ნ მირთა და ტრტიალებირგ~ნ მირირა ბორ~ტირა წ~ჲ რიტრიმე და
რც~ჲნი იგი მ~თ თ~ანანი აფივრო სნსგეღინირ ცემოთა მწ~ცრებითა და
წ~რვლინნა კ~ცნი ქ~თა ადგილთა მოშფ~რბდ მ~თდა მ~ღნ მოიწივნერ
მოც~ულნი კეირრირანი წ~ე თარდატ რომეცთა მეტირა დამოართ
სჱრ წიგნი კეირრირა რ~ლრა წერილ იქო ერრეთ თჳთ მპქრბე
ლი კეირარი რაქსარელრა შმ~რა და მეგობ~რრა და თ~ა მორაქ
დრერა ყ~ა თრდატრ გკითც~ვ სწქებ~ლ იქ~ვ შმობ~ჲ ღ~ნი და თ~ა
ღემწეობ~ჲ რ~ირა თ~რ იგი პ~ლდ გსვნ~ბირ ღეცთომილირა მირ ურან
თა ნთ~რვირა რ~ქ~დვე ღესრ~ცც იუმნებირ ყ~ნი სტლ~ბჲ მათირა კრ
ებ~ლირაგ~ნ და რაწსნელ არრ ყ~ნი ჴ~ლ მწიტებ~ჲ მთგ~ნ რ~ იგ~ნი ძ~რ
ცმსლრა ვირმე მომკსდ~რრა წმრ~ცსრებენ და შელრა თქნირ
ცემენ და თ~ვირა მ~თირა რიკ~დლრა ო~ჲ მ~თირა თ~რ დ~ბჲდ ღესრაცცებ
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ენ და არა ეღინირ წ~რიათაგ~ნ და მოკლსლირა მირგ~ნ წ~რიათარა
და ძ~რცმ~ლირა ეღინირ და ღეცდომილ არ~ნ მეტეთა აგინებენ ფ~თთა
ღესრ~ცც წქ~ტენ და შალრაცა მზირრა დამთოვარირ~რა და ვ~რრკ~ლავთა ნ
ათლირრა არად ღერაცცჳან ა~დ ღეუმნლ~დ იტქჳან მ~თ ძ~რც
მსლირა მირ მ~რ და ერრ~თ მიიუცერ უ~ქნჲ ვ~ემდირ მ~მ~ნი დედთგ~ნ დ დედნი
მმ~თგ~ნ ცოცცლვე გ~ნეღორნერ და ფაცათს დიდითა უ~დგებითა და
ტ~დითა რ~ტანძსელითა მოვრწქჳდენით ა~დ კ~დცა სტრ~რდ გ~ნმრავლდ

ერ ც~ აწ მე ღემემთცჳა მე ცილვაჲ ნთ~რვირა მ~თირაგ~ნირა უალირ
ა ერთირაჩაბსკირა და გ~ნვიზრცე მოქვანებ~ჲ მირი ცოლ~დ ყემდა ც~
მ~რ არცაფათს ვ~ა მეტირა სთუ~ა გლმ~ნ მირმ~ნ რსრვ~ლ~დ ყ~მდა ა~დ
რშსლ~ლდ და არა წ~ჲდ ღემრაცცერ მე რომლითაცა მეოტ იუმნნერ ტ~რლ
ად ყ~მგ~ნ დაკერშოთა უ~ქანირა ღ~ნირათა წ~რმორრ~ლ არ~ნ სწქებსლ
იქავნ ღ~ნ დაჲ შმაჲ ყ~მო მოიშიენ იგ~ნი და წპოვნე რ~ჲ მირთანანი
იგი რიკდ~ლითა მოაკ~დინ~ნ ც~ რ~ი იგი მ~თ ღეაცთსნ~ნრ ღსჱნიერი ც
ატითა და რ~ცელით რიტრიმე ყ~მდავე წარმოავლინედა სკ~თს
ღ~ნ გთენდერ თ~ვირა ღ~ნირა თ~რ იგსლე რ~ არა იპოვო რც~ჲ მრგ
ავრი მირი იონთა რ~ტლრა ღ~ა და ცოცცლ~ბითმცა იქოტი ღ~ნ მრ
აცსრებ~რა ღ~ა ფ~თთრაჭ x~ აფმოიკითცა რ~ჲ თრდატ ბრშ~ნბჲ
ერე კეირრირა მქირ იწქო მორწრ~ტებით შიებ~ჲ მ~თი და პოვნა
რ~ჲ რ~წნეცელთა მ~თ ღ~ა პ~ლ ჴრ~ნებლთა და რიტრიმე აფივრო ტ
რტიალ~ბითა გ~ლირ თუ~მირათა და რიც~რლითა დიდითა და დაამტკიც
ა მიქ~ნებჲ მირი ცოლ~დ მირდა ც~ სრყეუმნა რ~ჲ თარდატრ რ~უმირ
ა ამირ თ~რ წ~ჲ რიტრიმე მ~ღნ იწამა იგი მირ მ~რ წამებირა ფ~წლითა
მირთ~ა გაიანეცა დედა მშსშე იგი მირიდა რც~ჲნი მრ~ვლნი მ~თთნ
ანი ვ~ა იგიწერლ ~რრ წიგნრა მ~რ წამებირა მ~თირრა და გსჱს
წქებიან რ~რწლნი იგი რ~ლნი იუმნნერ ჟ~ა წამებირა მ~თირრა მოუ
ცევარა ღ~ა რომეცთარა რ~ თარდატ მეტე გ~ნგბითა ფ~თირათა
ეღსა დაღეიცვალაჲ ც~ რ~ლნიმე მ~თგნნი და იმალნერ და ივლტოდ
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ერ რ~თა თ~ავე მ~ღნ ქო წ~ჲ ნინო და მალსლ იუნა ეკ~ლთა ღ~რ ვ
არდირათა რ~ი იგი ძერეთ არფარაჲ გ~მომ~შიებელ უმნილ იქო ქსავ
ილირა ჟ~ა და ერრ~თ დამალსლ რ~ჲ იუმნა წ~ჲ ნინო იცილა მსნითგ
ამო რ~ცითა მთვ~რ დ~კსნირათა ღთამომავალი ზ~ცით ნთლირა ოლ~რ
ითა მორილი და მპქრობ~ლი რ~რაკსმევლირაჲ ჴ~ლთა მირთა რ~ირა
კს~მლირა რ~ცჲ რსლნელებაჲ და წ~ტრვიდა ცათა და კ~დ იქო მირთ~ა რიმრ
ავლე [....]რთა ზ~ცირათა რ~ მ~რ ჟ~აგ~ნექოვოდერ ჴ~რცთაგ~ნ რ~ლნი
წ~თა მ~თ მოწამეთანი რ~ლნი იგი ღეიერთნერ ბრწქინვალეთა მ~თ ზეცირა
შ~ლთა და ერრეთ ცად მ~რთ აფიწეოდა რ~ი ერე იცილა რაჲ ერრე
თ წ~ჲ ნინო ფ~ფდქო ერრ~თ ო~ ო~ რაჲდ დამიტეობ მე ღ~რ არპი
ტთა იუედნეთა მ~ღნ ჴ~ჲ ერმაჲ ზე გ~რდამო რ~ი ეტქ~და ვ~დ ერრე
თვე იქორ ღ~ნიცა წარქვანებაჲ რარსტევლ~დ წ~ე ფ~ჲ ჟ~ა ეგე ეკა
ლი რ~ლ არრ გ~რემორ ღ~ნრა ქ~ივე იუმნერ ვარდირ ტსრცელი
რსლნელი ა~დ აფდგაჲ და მივიდოდა ყრდილოთ კერშო რადა იგი
ტ~დ არრ რ~მკასლი ც~ მსღ~კი ქ~დ არაჭ aმირრა ღ~დ წ~რმოვიდა მსნ
ით წ~ჲ ნინო და მოიწია სრბნითად რაზფ~ართავე რომცითირათა
და თსჱრა მეოთცერა მ~რტითგ~ნ რ~ლ არრ ივნირი წ~რმოე მ~რთა
და მოიწია მთათა ძ~ვცეთირათა რადა იგი მიემთცჳა ტბარა დი
დრა გ~რდამომდინარერა რ~ლრა ეწოდებირ ტ~რავნა ც~ მიცედნა
რაჲ მსნით დაიცილნა მთანი ყრდილორ~ნი დფ~თა მ~თ ზ~ტც~ლირ~თა
რ~ვრენი თოვლითა და წერითა რ~რტიკირ~თა ღეშრწსნდა წ~ჲ ნი
ნო და თუ~აჲ ო~ ო~ მიიფე რ~ლი ყემი ყემგ~ნ და დაქო მსნ ორი დფე და
ითცოვა რაზრდელი მეთევზრთგ~ნ ტბარა მ~რ ღ~ა მონადირეთა
რა და რ~ მწქემრნიცა იქვნერ ადგილრა მ~რ და ჴადოდერ იგ~ნი ღემ
რ~ჴმლვრა ფამირრა რამწქრორა ზ~ა მ~თრა ცადოდერ და აფსთუმ
წედ და მტ~რველდ მ~თ და ფ~თთა მ~თთა არმაზრ და ზადენრ და აფსთუმ
იდერ მ~თ ღერ~წირავთა ოდერ მოვიდეთ წ~ე თუ~ნრა მღჳდობითო და
ამარ იტქ~დერ იგ~ნი ენითა რომცსრითა რ~ი ერე ერწ~ვლა მცირ
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ედ რ~ჲმე ნინორცა პ~ლვე ნიატორირა მირგ~ნ და წკითცაჲ ერთრა მ
წქემრთა მ~თგნრა და წუ~ა ენითა რომცსრითა ვ~დ რ~ირა რ~ტლირნი
ც~რთ ც~ მ~ნ მისგო და წუ~ა ვ~დ ვართ ყ~ნ დაბით ელარბინით და რა

ტსრცლით და უინშ~რელნი რაბატელნ და დიდირა ულ~უირა რომცითი
რ~ნი ც~ მ~ნ მისგო ვ~დ გ~რდამდინ~რე ერე ტბა თ~ა წ~რვლირ ულ~ურა
მ~რ მცცეთარაჭ x~ წ~ჲრა ნინორ ღესშინა დარიგრშეო გზირა მირ და რიბრ
ტქე მთათა მ~თ რ~ი იცილა და ამირ ღეშრწსნებ~ლმ~ნ რ~ლთ ითუსნა
და იდვა ლოდი ერთი რ~რთსმალ და ერრ~თ მიიშინა გ~რ რადინლრა
მ~რ ტბირრა და ვ~რ ეშინა იგი მოვიდა კ~ცი ერთი ყსჱნ~ბით წ~რკ
ითა ზომიერ ც~ თმითა ნ~ცევარ თმორ~ნი და მირცა მ~ნ წიგნი დაბეჩ
დსლი წ~ა ნინორ და წუ~ა მიართსჱრ მრწ~რტლ ულ~ურა ღ~ა მცც
ეთარ მეტერაჲ მ~რ წ~რმართ თრა ც~ წ~ნ ნინო იწქო ტირილ~დ და წუ~ა მ~რ ვ
ედრებით ვ~დ მე ო~ დედაკ~ცი ვარ სცცო და სმეცარი არფა მრ~ვ
ლირა მეტქსჱდ მეცნ~რ ვარ მივედ სცცორა უ~ქნარა და კ~ცთა მ~თ სც
ცო თერლთაჭ m~ღნ კაცმ~ნ გ~ნსჴრნა წიგნი იგი რ~ლრა ზ~ა იქო
ბეჩედი იერორ უ~რნი და წერილ იქსნერ მ~რ ღ~ა ათნი რ~ტქნი მრგ~ვრა
დვე ტიცართა მ~თ უვირათა მორერ ზ~ა მირცა კითცვ~დ წ~ა ნინო
რ და იქო დარაბ~მი რ~ტქთა მ~თ ერეჭ a~ sადაცა იუ~დაგორ რცრ~ბჲ
ერე მსნცა იუმოდირ დედაკ~ცი ერეჭ aრცა დედა კაცბ~ჲ არრ არცა
მ~მა კაცბაჲ ა~დ თ~ნ ქ~ნი ერთ ც~რთ ¦არვ~დით და მოიმოწატენით ქ~ნი
წ~რმართნი და ნათელ ცემდით მ~თ რ~ცელითა მ~მირათა შირათა და რ~ლი
რა წ~ირათა nთ~ლი გ~მობრწქინვებდ წ~რმართთა ზ~ა და დ~ბაჲ ე
რირა ღ~ნირაჲ იჱ~ლირაჭ sადაცა იუადაგორ რაცარება ერე რარსტეველირა
მსნცა იუ~დაგორ ქ~ა რ~ტლრა r~n თ~ნ ღეგიწქნარნნერ მე ღემიწ~ქნრჲ
და რ~ნ მე ღემიწქნ~რორ ღეიწქნ~რორ მომ~ვლინებ~ლი ყ~მიჭ r~ ტ~დ ს
ქსარდა მრ~მ ს~ა რ~ მ~დირ ირმენდა მირრა რიბრშნერა ჩ~ტრაჭ nu გ
ეღინინ მ~თგ~ნ რ~თა მორწქსჱდნენ ჴ~რცნი თუ~ნნი ც~ რ~ლირა ვერ
ღემშლებელ არ~ნ მოწქსჱდად წუ~ა მრ~მრ მაგდანელრა ი~ჳ წარვედ
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დედაკ~ცო და სთც~რ შმ~თა ყ~მთა: sადაცა წუდგ~დეთ რ~ცელითა მ~მირა
თა და შირათა და რ~ლირა წ~ირათაჭ v~ა წარიკითცნა რ~ტქნი ერე წ~ნ ნი
ნო იწქო ვედრებად ფ~თირა მ~რ და გ~ლირ ჴმაჲ ქო ვ~დ ზ~ცით იქო ყსჱ
ნებაჲ ერე და აფიცილნა თ~ლნი ზ~ცდ და ითცოვა მ~ფლთა ღ~ა დამკჳ
დრ~ბლირა და ქ~ირა გ~რე ღემცველირა ფ~ი რგნ ღეწევნა მირიდა წ~რემ
ართა და მიწქ~ვ წიაფ კერშო მდინ~რერა მირ ტბირგ~ნ გ~რდამომდინარ
ირა რ~ი იგი წ~რმდინარებიბრ დარვ~ლით მერმე კ~დ იწქებირ აფმორა
ვალით რადა იგი ღეემთცჳა რიშნელე გზ~თა და რიტიცცლე ღეეღინა
მჴეცთაგ~ნდა ტ~დნი ჩირნი ვ~ე მიწევნადმდე ადგილრამ~რ რ~ლრა იწ
ქებირ წქ~ლი იგი აფმორავლით დინებ~რა კერშ და მ~რითგ~ნ იუმნა ლ
ცინებაჲ მირთ~ა რ~ პოვნა მსნ მოგზასრნი რ~ლთა თ~ა მიიწია რა
ნაცებრა უ~რთლირ~რა რ~ლრა ეწოდებირ სრბნირი რად
ა იგი იცილა ერი სცცოდა სცცოთთა ფ~თთა წმრ~ცსრბდა რ~ თ~ქნ
ირცემდერ იგი ფ~თდ მ~თდა ცეცცლრა უვათა დაშელთა რი~რა თ~რცა
ღეესრვაჲ რ~ლრა მირ წ~ირრა და ღევიდა ბაგინრა წრ~თარა რ~იცა
ზრცვიდა მ~თ თ~ა ენითა ებრასლითა რ~ლრა იგიცა მეცნ~რ იქო და
დაქვნა მსნ თჳრა ერთირა დფენი და გ~ნიცდიდა რ~უმერა და შ~ლრა მირ
უ~ქნირრაჭ x~ აფიშრნერ დფერა ღ~ა ერთრა ერნი დიდნი რიმრ~ვლით
ა მით ულ~უით წ~რმვლნი დიდად ულ~უდ და რამესტოდ მცცეთად.
მოვაჩრებდ რაჴმ~რთა რ~ჲთამე წ~ე არმაზ ფ~ირა მ~თირა და წ~რ
ქვ~ჲ წ~ჲ ნინო მ~თთავე ც~ ვ~რ იგი მიიწიერ ულ~ურა და
დაირადგსრერ მ~თ წიაფ მოგსთარა ჴიდრა მ~რ ზ~ა იცილა მსნ მოგს
ჱბაჲ ცეცცლირ მრ~ცსრთა მ~თ ერთა და რაცთსრი წ~ჲ ნინო და ტი
როდა წ~რწქმედრა მ~რ ზ~ა მ~თრა და ეგლოვდა სცცოებ~რა თ~რრა:
და აწა ცსალირა დფე იქო ჴ~ჲ ოცრირა და რ~ქჳრირა და ზარი რ~ღინ
ელი და გ~მორლვა ერირა სრიცცჳრა ვ~ა ქსავილთა სწინა
რერვე ღეშრვ~რა და გ~მორლვარა მ~რ მეტირ~რა და ვ~რ იგი მოი

წია რ~ჲ ჟ~ი იქო რივლტო~ლჲ და მიმო დაბნევა ქ~ირა კ~ცირა და
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ღიღირაგ~ნ ღეივლტოდერ და და იმალვიდერრატ~რველრა ღ~ა თ~რრა და აწა
მქირ გ~მოვიდა ნანა დედოტალი ღ~დ მირრა გ~მოვიდა რიმრ~ვ
ლე ერირა ნელად რ~ ღეამკვნერ ღეამკვნერ ქ~ნი გზანი იგი და ტო
ლოცნი და რამორელთა მ~რ თჳთო ტერთა და ტსრცლითაგ~ნ ცეთარა
და წკითცა წ~ნ ნინო დედაკ~ცრა ვირმე წ~რიათარა ვ~დ რ~ჲ არრ ერე
ც~ მ~ნ წუ~ა ფ~ი ფ~თთა მ~თთა არმაზრ სწერრ მ~თ წ~ე მირრა აფრლ
ვად რი~რაჲ მრგ~ვრ არრ რც~ჲ კერპი და ესწქა რ~ ჲ წ~ა ნინორ აფვი
და ცილვ~დ კერპირა მირ არმაზირრა ერირა მირ თ~ა რ~ითა აფივრნე
რ მთანი იგი და გ~ნღსჱნდერ დროღითა მ~რ და რ~მკასლითა ვ~ა ქსავ
ილნი ველირ~ნი და ღესრწორა წ~ნ ნინო ციცედ არმაზად და იგი მა
ცლობელ~დ კერპირაჲ მირ ნაპრალრა ზფსდირ~რა და ცედვიდა რ~კჳ
ჳრვ~ლებრა მისწდომელრა და ენითა გ~მოსთუმელრა ვ~რ იგი იქ
ო ღიღი და შრწოლაჲ ზარირ აფრაჴდელი მეტეთა მ~თ და ქ~ირაჲ
ერირა წ~ე კერპთა მ~თ წარდგომილთა რ~ იცილაჲ მსნ წ~ნ ნინო
მდგომარე კ~ცი ერთი რპილენშირა რ~ლრა ეცსა ტანრა მირრა ძ~ჩჳ
ოურორაჲ და თ~ვრა მირრა ყატცსტიოურორა რამჴრენი და თ~ლნი
მირნი იქვნ~რ ზსრმსცტირაჲ და ბივრიტირანი და ეპქრა ჴრმა
ლი ჴ~ლრა ღ~ა მირრა ელვარე და ბრწქინვ~ლე რ~ი იგი იუცეოდა ჴ~ლ
რა ღ~ა მირრა და ღიღითა მირირა მიმთცსჱვირა და რიკსდილირა მირ
მ~რთა არავინ გ~ნსკრშლველ~დ ღეემთცსჱოდერ კერპრა მ~რ ა~დ ე
რრეთ გ~ნიკითცირ თ~ვი თ~რი და თუ~რ ჵ ყ~მდა სკ~თს და რამე ვაკლდი
დ~ბჲრა დიდირა ამირ ფ~ირა არმაზირრა ანს ღერამე ვრცეთ რ~ტქჳჲდ
ებრ~ლთა თ~ა გინა მოგსთა თ~ა რმენ~რა ოდენ და მთცსჱსლ იქო
მზირა მრ~ცსრთარა და მ~თრა რ~ნი იგი იტქჳ~ნ სმეცრ~ბით დიდრა ვ
ირმე ფ~თრა და შერა ფ~ირა ზ~ცთრა და იპოორ რჲ~მე ყ~მ ღ~რ ერე ვ~რი
ბიწი და მცერ მე მაცჳლი მირი რ~ირგ~ნ ეღინირ ქ~ა უ~ქნარა და ერრ~თ
წინარწარვე გ~ნკითცვითა თ~ვთა თ~რთთა ღიღით და შრწოლი
თ თქ~ნირ რციან მ~რ და კ~დ იქო მ~რძსჱნით მირრაჲ რც~ჲ კერპი ოურ[...]
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რ~ცითა კ~ცირათა მდგომ~რე და რ~ცელი მირი გაიმა და რ~ნი იგი ფ~თდ სყნდა
ერრა მ~რ უართლირ~რა: მ~ღნ ვ~რ ერე იცილა ნ~ტრმ~ნ ნინო იწქო
რ~ლთ თუმით და ცრემლით ტირილ~დ ფ~ჲ მ~რთ ცთომითა მ~თ თ~რ უ~ქნირა
ყრდილორათა და მიტარვირა მირ თ~რ მ~თგ~ნ ნთ~ლირა და სტლ~ბირა
მ~თ ზ~ა ბნ~ლირა რ~ მიცედნა მეტეთა მ~თ დიდ შ~ლთა და ქ~თა მთ~ვ
ართა რ~ნი იგი ცოცც~ლივე ღთაენთუნერ ძ~ცეთრა და ეტევაჲ დამბ~დბლ
ი და უვათა და შელთა რპილენშრა და რვ~ლრა გ~ნჩედილირათა
ფ~თდ თქ~ნირ ცემდერ ღემოუმედად იგინი სწქოდერ ქ~ირჲ და მოეჴრ~ნა წ~ა
ნინორ მ~ღნ რ~ტქჳჲ იგი რ~ი ამცნო დედირ შმ~მნ მირმ~ნ იობენალ პ~ტრია
კმ~ნ ფ~ირმ~ნ წ~ნ ერრ~თ ვ~დ მ~მა კ~ცრა რრსლრა მიწევნად ც~რ უ~ქნ
არა და ნ~თერავთა დარგველ ზეველი ბარკადსლ რ~ლ არრ ბრ
ანძსლ~დ კ~ცდ ფ~ირ მბრშლთა და მჴდომელთაო და აფიც
ილნა ზ~ცდ მ~რთ და თუსა ო~ მრ~ვლითა რ~ლ გრშ~ლბთა ღ~ნითა იუმ
ცრსვნერ მტ~რნი ღ~ნნი და მრ~ვლითა რა~გრ~შლბითა ღ~ნითა იუმ
ენ გონებად მორრ~ლრა მ~თრა ქ~ა მტსჱრ ებრ და ნაცრწებრ გ~ნ
აუარვებდნენ ერე უ~ქნარა ზ~ა ა~დ ნს სგ~ლებლრ წქ~ტ რ~ი ღე
უმნერ ჴ~ლთა ღ~ნთა კ~ცი ც~ტდ ღ~ნდა და რ~ირა თ~რ ერთი რ~მებირგ~ნი
გ~ნწკაც~ნე და აც~ცნე ქ~ი რტ~ლი და მოცედენ წქ~ლობით ამ~თცა ზ~ა ნა
თერ~ვთა და ღეწრირცენ რ~ლთა მ~თ ბ~რტთა და სყინოთა რ~ტლირა
მპქრობ~ლთა მთვ~რთა ბნელ~რთა და ღთაჴდენ ადგილთა შნე
ლთა და მიყსჱნე მე ო~ფ~ო მ~მირა და დედირა ყ~მირაო მჴევალრა ა
მ~რ ღ~ნრა და ნ~ღობრა მონ~თა ღ~ნთარა და რ~ლ იცილონ ქ~თა კიდეთა
უ~ქანირთა მცც~რბჲ ღ~ნი და რ~ა ყრდილო ბფსარრა თ~ა იცარ~ბრ და ქ~ნ ე

რმ~ნ მცოლორა ფ~ა თქ~ნირ გცენ უ~რ ი~ჳრ მ~რ შირა ღ~ნირა ღსჱნირ მ
ადლობ~ჲ დიდ~ბირ მიცემაჲ სკ~ე: და ვ~ა და არრ~ლა ლ~ცვა ერე წ~ნ
ნინო და მქირ წამირ ქ~ტითაჲ რფ~ჲთა აფდგერ დარავლით უარნი
და წერნი ფრსბ~ლთა და ცილვითა რ~ღინელირა და ჴმითა ზარირა
აფრაჴდელირა უსცილირათა და მოწბერნა ნიავმ~ნ მზირაჲ დარავ
1-28 სტრ., 21v
ლირამ~ნ რსლი ძირკსალი რიმწარირა რიმქრალირა რ~ი ერე იცილა რი
მრ~ვლემ~ნ ერირმ~ნ მ~თ ზ~ა მომ~ვალ~დ მ~ღნ იწქერ მრწ~რტლ რირბილ~დ ღელ
ტოლვად ულ~უთა და რ~ტლთა თ~რთა და რ~ მცირედ დრორცაჲ ფ~ნ ვ~ე გ~ნ
რინებ~დმდე თ~ვთა მ~თთა და ქ~ტდ ამირრა რ~ამცა ღეერწრნერ იგ~ნი მომ
რრვლრა მ~რ რაქ~ტლთა ღ~ა თ~რთა და ვ~რ გ~ნიბნივნერ იგი ქ~ნი მექრ~ლდ
მოიწია რირცვირა იგი ფ~რბლი მწარედ რ~რტიკი და მოიფონ რეტქ~ჲ
რწორი უვირაჲ ორთა მ~რ ჴ~ლთა მშლედ შ~ლით რ~ტქორცებ~ლი ადგ
ილრა მ~რვე მ~რ ოდენ ზ~ა რ~ქოტლრა კერპთარა და ღემსრრვით და აწსლილნ
ნა იგ~ნი და დაარფსჱრ ზფსდენი იგი უარირა მ~რ რ~რტიკირა და ღთაიბნივ
ნერ იგი მ~თ ღ~ა ც~წ~ჲ ნინო ეგო სვნ~ბლდ დაცსლ ადგილრა მ~რვე რა
და იგი პ~ლ ღერრ~ლ და მდგომ~რე იქოჭ x~ დფერა მეორერა გ~მოვიდა მირ
იან მეტე და ქ~ი ერი იგი შიებად ფ~თთა მ~თთა და არაჲ წპობდერ რ~ირა
თ~რ დაეცა მ~თ ღიღი და შრწოლა და გ~კჳრვებამ~ნ ღეიპქრნა და სმრ~ვლ
ერნი იგი ერნი იტქ~დერ გ~ლტიცცელნი მოსდრეკ~ლნი ერრეთ ვ~დ უალ
დეველთა ფ~ი ითრსძან და ყ~ნი ერე ფ~ი არმაზ ქ~დვე სრთიერთ
არ მტერ არ~ნ რ~ ამ~ნ ოდერმე მ~თზ~ა ზფ~ჲ მოაუცია და აწ ამ~ნ ღსრი
იშია და მოიწია ერე ამ~რ ზ~აჭ x~რ~ლნიმე ერრ~თ იტქ~დერ ვ~დ რ~ირა ფ~ჲ
შ~ლითა თარდ~ტ რომეცთა მეტე იღვა და ღეიც~ლა და კ~დ ეღვირგ~ნ
კ~ცდვე მოაუცვნა მ~ნ სკსჱ ფ~ნ ქოდა მოიწია ერე რირც~ჲ ფ~ჲ მ~თ
ზ~ა და ამ~რ ერე ვ~რრა იტქ~დერ ამირთ~რ მ~ღნ რ~ ვინ~თგნ მეტე თარდატ უ~რ
შ~ლითავე ეღს~დ გ~რდაუცესლ იქო და შ~ლითავე უ~რითა კ~დ კ~ცდვე
ღეც~ლბლ იქო მ~რითგნ უ~ბჲ დ~ბჲ უ~რი არფ~რა ტ~რლდ ითუმოდა უ~რთ
ლრ ღ~ა რ~ მ~დლრა ფ~ირრა ეწქო მიტენ~დ აფმორ~ვლეთრჭ x~ მ~რვე დფ
ერა რირცვირრა და კერპთა ღემსრრვირ~რა და წრცა რ~ჲ რეტქ~ჲ იგი და უა
რი რრტიკი მ~ღნ გ~მოვიდა წ~ჲ ნინო კლდირაჲ მირგ~ნ ნაპრ~ლირა და პოვაჲ
თ~ლი იგი ბივრიტი აფიფო და წ~რმოვიდა წინა კერშო დარ~რრლრა მ~რ
კლდირ ცცჳრირ~რა რადა იგი ქოტილ იქო შსჱლ~დვე ციცე და ულ~უი და იცილ
ნა მსნ მდგომ~რედ ცენი ერთნი რ~ლთა ბრინძ სწოდიან მ~ფლნი ღსჱნიერნი და
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რტო მრ~ვლნი რ~ლთაცა იგი რ~გრილრა უ~ღე გ~მორაცა რ~რწასლი უ~რ
ძ~რირაჲ და აფ~რრლნა მსნ დფენი ეუსრნი მ~დლობით და ვედრ~ბით
ფ~ირა მ~რთ წქ~ლობით მოცედვირა თ~რ და ჴრნირა ერრა მირ ეღმ~კთ
აჲ ღეცთომილრაჭ x~ოდერ იუმნა კერპთა ღემსრრვაჲ იქო თს
ჱ მარტითგ~ნ მეეუ~რე რ~ლრა ღ~ა ტერი იცვ~ლა უ~ნ წ~ე თ~ვთა მ~თ
წწქ~ლთა და მოწ~ტეთა თ~რთარაჭ da ვ~რ იგი ვთუს იქოტ~ბდა რ~ჲ წ~ჲ
ნინო რ~ტარველრა მ~რ უ~ღე ცეთარა მ~ღნ მოვიდა მირდა რეტეუალი
ერთი რ~ცელით ღროღან და იცილა მსნ წ~ჲ ნინო ერრეთ მქ~ტი გ~ნ
კჳრდადა წკითცა მ~რ რცჳრა მ~რ ბერშსლ მეტქსჱლირა დედა კ~ცირ
ა ვინაობაჲ მირი რცჳრა ქ~ირავე თ~ა რ~უმირა მირირა რ~ი იგი ესწქა
რ~ჲ ქ~ივე ნინორ თ~ნრ ც~ სწქებრა მღობ~ლრა თ~რთარა და იყემა
ტქსჱობაჲ თ~ვირა თ~რირა მ~ღნ ღროღან თ~ა ლმობილი და მოწქ~ლე
უმნილი სცც~ბირა თ~რ მირირა ცრემლითა აიშსლ~ბდა წ~ა ნინორ წ~რრლ
ვად მირთ~ა რ~ციდ რამესტოდ რ~ი ერეარაჲ ინ~ბ წ~ნ ნინო ა~დ გ~ნეღ
ორაჲ და წ~რვიდა მირგ~ნ ღროღან ღ~დ რამთა დფეთა აფდგა მსნ
ით გ~ნივლტო მტკ~რი და მიიწია რ~მოთცერა მ~რ მეტირ~რა რადა იგი აწ
არრ რსჱტი იგი ფ~თივ აფმ~რთებ~ლი და ეკლერია რ~კათალიკოზო და
იცილა მსნ რ~ცლი მცირე რამოთცირა მირ მცვლირა და ღერაჲ ვიდა მ~რ
ღ~ა იცილა და მოეგებ~ჲ დედაჲ კ~ცი ცოლი რამოთცირ მც~ლირა მირ რაც

ელით ანარტორ და მწ~[..]ლედ ამბორირ ქ~ტითა ღეიტკბო მრ~ვლ ჟ~მით
გ~ნ მეცნიერმ~ნ და მეგბ~რმნ და დაწბანნა ტერჴნი და გ~ნსრსჱნა
ცცებითა ზეთირათა და დასგო პსრი და ფჳნო და დაქენა მირთ~ა
წ~ნ ნინო დფენი და ჟ~მნი ცც~რთა თსჱთანი ც~ იქვნერ ერე ანარტარო
და უმ~რი მირი სღვილო რ~ირა თ~რ ტ~დ მწ~ცარე იქვნერ იგ~ნი მ~ღნ იცილა
წ~ნ ნინო ყსჱნებარა ღ~ა შილირ~რა კ~ცი ნ~თლით ღემორილი რ~ი ეტქ~და
ვ~დ ღევედ რ~მოთცერა მაგარ და წპოო უ~ღე კერშო ნაშსთარა მ
ცირე ბაბილო ღემზ~დებლი გ~მოფებ~ლდ ქსავილთა რსრნ~ლთა და
აფიფე მიწაჲ ადგილირა მირგ~ნ და ეც ჩამად მესფლეთა მაგთ და
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ერსა ღ~ვლი ც~ წ~ჲ ნინო სლოცა და რცა ჩამ~დი ცოლუმ~რთა მ~თ
ყსჱნ~ბით სწქებირა მირებრ და ღსნერ მ~თ შე და არ~ლბი მრ~ვლ
რ~ირა თ~რცა წრწმენა მ~თ უ~ე ნინორ მ~რ და დაემოწატნერ მ~რ ტ~რლდჭ
x~ წ~ჲ ნინო ღ~დ ცცრ~თა მ~თ თსეთარა რ~ნი და ექვნერ რ~მოთცირა მცვ~ლ
თა მ~თ თ~ა პოვაჲ გჳრგჳნი ზფსდეთა მ~თ ულ~უირათა რ~ცედ ტალ~ვრირა
მცირირა მაქვ~ალთა მ~რ ღემზადებ~ლი გ~ნგებითა ფ~ირათა ადგილრა მ~რ რა
და იგი აწ არრ რ~კსრთც~ვლი ზემორა ეკლერიირა რ~მთავარებირკ~პ
ორთარა და ქო იგი რ~ქტლდ გ~ნრარსჱნებელდ თ~რდ და აფმ~რთა მსნ ღ~ა ძ~რ
ი თჳთ მირ მ~რ ღემზადებ~ლი ნარცლევთაგ~ნ ვაზთარა რ~ირ წ~ე გ~ნათენა
იგი ფამეთა მ~დირ მფჳშარებითა და ეგრეთვე ღეაფამებენ დფ~თა და ს
ცცრომელ~დ ლ~ცვითა მ~რცვითა და ვ~დრ~ბითა ფ~თირათა და გ~ნკჳრვ~ბ
სლნი რიმრ~ვლერა ზ~ა ამ~რ ფ~წლთა მირ თარა წმრ~ცსრ~ბდერ მ~რ მესფლე
ნი იგი მც~ვლნი რამოთცირა მირ მესტირ~ნიჭ da ერრეთ მსნ მქ~ტი იგი წ~ჲ
ნინო მრ~ვლ გზირ მიავლინა სბ~ნრა მ~რ წსრიათრა ენირა თ~რ ებრ~სლი
რა დაგ~მოშიებირა თ~რ კსართირა მირ ო~ირა რ~ირა თ~რ იგი ერმინა იჱ~ლმრ
ნიატორირა მირგ~ნ ვ~დ წარსვ~ლი იგი მცცეთელთა მ~თ წ~რიათა რ~ამცა
ქ~ით კერშოვე ცნა და ესწქა მ~რ კსართირა მირ ვ~დრბჲ მ~ღნ პოვ
აჲ მ~ნ ~წ~რია ერთი რ~ცელით აბიათარ მფ~დელ და არ~ლი მირი რიდონა და
სუდგაჲ მ~თ რცრბჲ ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რი რ~ლთაცა იგი წრწმენა და დაე
მოწატნერ მ~რ და მ~თ თ~ა რცჲნიცა დედ~ნი და ემოწ~ტნერ წ~რიანი რიცცჳ
თ ეუსრნი რწ~ვლარა მ~რ წ~ირა ნინორრა თ~ნრ ნ~თლრ ფებირა რ~ არა
იქორ მ~რ ჟ~ა მფდ~ლი რ~ამცა ნ~თლრცა მ~თ და იქვნერ იგი ტ~რლდ მ~წტე მირიჭ
da აფარრ~ლებდა ფ~თი ჴ~ლითა წ~ირა ნინორითა რაკჳრვ~ლბთა და კსრნებ~თა
მრვ~ლთა რ~ რეცათს მიზეზითა წამალთა ჴმარებირათა მრ~ვლნი
გ~ნსკსრნებ~ლთა რენთაგ~ნ ღეპქრ~ბილნი გ~ნთვირსტლნა სშლსრ~ბთგნ
მ~თთაჭ da ერრ~თ იუცეოდა რ~ჲ ულ~ურაჲ მ~რ ღ~ა მცცეთარა წ~ჲ ნინო ჟ~მ
თა რამირა წლირათა მ~თ დფ~თა ღ~ა იუმნა ღერლვაჲ მირიანირი და შმ
ირ წსლირაჲ მირირა რპ~რრთა მეტირა რაბერშნეთად რ~ნი ერე კორტ~ნ
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ტინე მეტემ~ნ ბერშენთამ~ნ იოტნა შ~ლითა უ~რითა და ძ~ითა მირირა
წინა მშფრ~ბითა ქ~ით რპ~რრით მ~თითჭ
tუმ~ლი აბიათარ მფ~დე
ლირა რ~ი და ემოწატა წ~ა და ნ~ტრრა ნინორჭ
me აბიათარ მფ~დლი ვიქ~ვ წილ ცსეჱდრებ~ლი მირ წელიწდირა წ~ჲ ე
რე და ნტ~რი ნინო მოიწია მცცეთად და მ~რვე სკსჱ ჟ~ა მოწევნ
სლ იუმნა ყ~მდა წიგნი ანტიოუ~ით წ~რიათგ~ნ მფ~დლთა რ~ლრა ღ~ა წერ
ილ იქო ერრ~თ ვ~დ გ~ნცეთუაჲ ფ~თნ რამ ნაწილ~დ მეტობა იჱ~ლირა რ~
აწა ერ~რაჲ წ~წარმქ~ლნი ყ~ნნი დარცცრერ და რ~ლრა რ~ლი ფ~რჲ აწსჱვდ
ა მ~თ და თუსჱრ აფერრ~ლა ქ~ივე და გ~ნვიბნივენით ყ~ნ ერთითსრთ დფ
ერ რ~ გ~ნვარირცეთ ღემოუმედი ფ~ი აწ გ~ნიცლეფა ღ~ნ წიგნნი იგი მორე
რნი და რ~ტქა იგი რ~ი მ~ნ დამიწერაჲ ერრეთ ვ~დ რ~ი იტქ~დირ თ~ვრა თ~რრა
უ~ქანარა ზ~ა შედ ფ~ირად მოაკსდინა ანს ღესკსჱ ღევრცეთით ნაზ
არეველირა მირთ~რ რიკდ~ლირა რ~ ვცედ~ვთ ოდერ პ~ლ მ~მათა ყ~ნთა ღერც

ოდიან რ~ჲ ფ~ა და ქ~დ და ივიწქიან იგი მ~ღნ მირცნირ იგი ჴ~ლმწიტებ~ჲრა უ
სჱღე შნ~ლრა და ტქსჱობარა ბ~რტრა ც~ მოიუციან რ~ჲ და ფ~ფდქვიან
ფ~ჲ მ~რთ რწრ~ტით გ~ნარინნირ იგი ჩირირა მირგ~ნ ერე ერრეთ ქ~ტდი და ა
ფრრსლებ~დი ღჳდგზირ სწქით წერილირგ~ნ ც~ აწ ვინთგ~ნ ჴ~ლნი ღეა
რცნერ მმ~თა მ~თ ყ~ნთა შერა მირ მცირირა დედაკ~ცირა და მოკლერ იგი.
აფიფო ფ~ნ ჴ~ლი მირი ყ~ნ ზ~ა და გ~ნცეთუაჲ მეტობ~ჲ ყ~ნი გ~ნგსაღორნა
ტ~შრრა თ~რრა და სგ~ლბლრ ქო ნთ~რვი რ~დ და არრ მით ჟ~მითგ~ნ რამა
რი წელი და სმეტერცა რ~ლ არა ირმინა ვ~დრებჲ ყ~ნი და არცაფა ქო
ლცინებ~ჲ ყ~ნი რ~რა თ~რ რაგონებ~ლ გჳყნრ ყ~ნ ვ~დ ნს სკსჱ და ზ~ცით იქ
ო კ~ცი იგი და გ~ნმრვლერ მ~თ ერე ვ~რირა პირირა თ~რ მოწერაჲ ყ~ნდა
ც~ მე ვ~ა მერმა ერე ვიწქე კითცვ~დ დედაკ~ცირა მირ ნინორგ~ნ უ~ რ თ~რ თს
ვინ იქო იგი ანს რ~ჲრა მიზეზირა თ~რ იუმნა კ~ცდ შე ფ~ირა მ~ღნ აფიფო
პირი თ~რი წ~ნ ნინო ვ~ა რაჲ ძსრფმ~ლმ~ნ აფმომდინ~რემ~ნ და იწქო რიტქ~დ
დარ~ბმითგ~ნ წიგ~ნთა ყ~ნთა ზეპირით წ~რმოთუ~მდ და გ~ნმარტებ~ლ~დ შ~ლრა
მ~თრა რ~ლთა იგი ვ~ა მშინ~რერა გ~ნმფჳშ~რებად მე და ვ~ა და როლებ
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სლრა გ~ნმნთლბლ~დ აფმიყნდა რ~წქლბლ~დ მმ~თა ყ~ნთა და მარწმ~ნბ
და ც~ლებრა რძ~ლირ~რა ვ~დირ მრწმენა მე რიტქჳთა მირითა ი~ჳ უ~ე შე ფ
~რა ვნბ~ლდ და აფდგომილ~დ და კ~დ მომვლ~დ დ~ბით და ვ~დ ჩ~ტდ იგი არრ
მოლოდებაჲ წ~რმრთთა და ფირრ ვიუმნენით მე და ღ~ვლი ერე ყ~მი რიდ
ონია მოფებ~დ რ~პკსრ~ბლრა მ~რ გ~ნრაწმედელრა ც~დვთგ~ნ წქ~ლრა
ემბაზირ~რა რ~ლრა ინატრიდა წ~წქლი დ~თ და ვერ ეწიტაჲ და მერმა მე
ჴ~ჲ აცლირა რძ~ირა ერთად მგ~ლობელთა რ~ლრა იგი დ~თ ინ~ტრიდა
და ფირრ ვიუმნეთ ზიარებ~დ ჩ~ტრა ჴ~რცრა და რირცლრა უ~რ შირა ფ~ი
რ~რა და კრ~ვრა ცოდ~ვთა თ~რ რ~ტლირათა ღეწ~რლთა რ~ირა ტკბილ~რრ
გემორ ცილვაჲ მირი და ამ~რ ზ~ა რ~რწმ~ნბჲ ქ~ვ ო~ გ~ნრლვაჲ ყ~მი ჴ~რცთგ~ნ
ყ~მთა კ~დ რც~ჲნიცა მრვ~ლნი რ~რწლნი ვიცილენ თ~ლითა ყ~მითა მცცეთარ
ღ~ა ნინორ მ~რ აფრრ~ლბ~ლიჭ
mეორე თუმ~ლი მირივე აბიათ~რ მფ~დლ
ირა კსართირა თ~რ ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რაჭ
me აბიათარ მიგითცრობ თუ~ნ თცრობ~რა მ~რ რ~ი მესწქ~ჲ და ქსრითა ყ~მი
თა ვირმინე დედირა მ~მირაჲ და მ~მირ დედირა ყ~მრგ~ნ რ~ი წიგნთაგ~ნცა სწქი
რ~ მ~თცა პაპათა და მღობ~ლთაგ~ნ თ~რთა მოთცრ~ბით და რმენა და სწქ
ოდერ ერრ~თ ვიდოდა იგი წეროდე მეტობდა იჱ~ლემრ მ~ღნ ჟ~ა მ~რ გსჱრმა
ერრ~თ ვ~დ იჱ~ლემი რპ~რრთა დაიპქრერო რ~ ირა თ~რ იგი იუმნა გლოვა და
წსცილი წ~რიათა ზ~ა უ~რთველთა მცცეთ~ლთა მკჳდრთა ბსდელთა
მფ~დელთა კოდირ წქ~როელთა მწიგნობ~რთა და რობირ კან~ნელთა თარგმ
ნითა რ~ირა თ~რცა ერ ქ~ნი აფიზრარრნერ წ~რრვლ~დ და ღეწევნ~დ ი~ჱლმ
ლთა ც~ ღ~დ მცირედთა დფ~თა რც~ჲ მოიწია ფ~ფდირი ნსგეღინირ ცემირაჲ ვ~დ
რ~პრრნი იგი არ~ჲ დაპქრობ~დ ი~ჱლემირა მოვიდერო ა~დ რ~ჩრველთა
წილ აუ~ნდა ოურო რ~მესტო და მსრი მრწ~რტლ მკსრნალ
ი წქლსლ~ბათადა გსნდრსკი რსრნელი და ეშიებდერ ქრმ~რა
ვირმე ღობილრა თერლირაგ~ნ მ~თირაჲ რ~ლ შეცა პოვერ მწირი
ერთი მწირირა დედაკ~ცირა ღობილი სჟამოდ სადგილორა ა
დგ~ლრა ვ~ა არრ ყსჳესლებ~ჲ გარეგ~ნ დაბირამდგომარეთა
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კაცთა და ერემირ ქრმირა მოვიდერ თ~ქნირცერ მ~რ და ღეწირერ მირა
შფს~ნი იგი მღჳდობით და იუმნა რიც~რსლი დიდი რმენითა ამირ წ~მბ~ჲ
ვირათა წ~რიათა ზ~ა უ~რთსელთა: ც~ ღ~დ გ~რდაჴდერ რ~ჲ წელიწ
ადნი ოცდა ~თნი მ~ღნ მოსწერა ანნა მფსრდელმ~ნ ი~ჱლემით მ
ამირა ყ~ნირა ელიოზირ თ~ა ერრეთ ვ~დ იგი ვე რ~ირა თ~რ რპ
არრნი მეტენი შფსჱნითა მოვიდერ აფზრდილ~რრ და წ~რკრა ზო
მირ~რა მიწევნ~ლ~რრ იგი და თ~ვრა თჳრ~რა შედ ფ~ირად ცადირ ა
წ მოვ~დით ქ~ნი რ~ა აფვარრ~ლოთ მცნებჲ ფ~ჲ მორერიჭ

da წარვიდა აუათ ელიოზ მ~მირ მ~მჲ ყ~მი კ~ცი მოცსცებ~ლი და ერს~ჲ
მ~რ დედა ტომირგ~ნ ელი მფ~დელირა და ამ~ნ ელიოზრ დედაჲ მირი ერრეთ
წ~რვედ ღვილო წოდებარა მ~რ მეტირ~რა და წერრა რრძ~ლრრა გ~რნა რ~ლ
იგი გ~ნიზრაცვ~ნ ნს ღეერთვინ ცნობ~ჲ ღ~ნი ღვილო ყ~მო რ~ იგი არრ
რ~ტქჲ წ~წქლთა და იგივე ბრშ~ნთა და რაიდსმლო დატ~რლი წ~რ
იათაგ~ნ და წ~რმართთა ნ~თლ და ცც~რბჲ რ~კნო და წ~რვიდა ელიოზ მცც
ეთელი და ლონგინოზ კარრნელი და მსნ დაცსდერ ძ~რცმ~რა ო~ირრა:
ც~ რ ~ ჟ~რ იგი დამრჩსალერ ო~ა ძ~ა მ~რ ზ~ა და პ~რანგმ~ნ კსჱრთცითა მით რკი
ნირათა რცაა რ~მრჩსალთა მ~თ ზ~ა ო~თა ი~ჱლემრ მ~ღნ ერმა ჴ~ჲ რ~მრჩს
ალთა მ~თგ~ნ გ~მორრსლი დედ~რა ელიოზირრა მქ~ტრა მცცეთარ ღ~ა და მე
ქსრესლ~დ იკრყცანა და თუ~ა მღჳდ~ბით მესტეო წ~რიათაო რ~ მო~კლი
თ თ~ვირა თუ~ნირა მცც~ვრი და მჴრნ~ლი და იუმნ~ნით ამ~რითგ~ნ მკ~ლვ~ლ
დამერირცლე ღემოუმედირა ვაჲ თ~ვრა ყ~მრა რ~ლ არაჲ მესტლაჲ სწინ
არერ ვე ამირ~რაჲ რიკდ~ილი რ~ამცა არფ~რა რმენილ იქო ქსრთა ყ~მთა
და არცა ფა ღ~დ ამირრა ფირრ ვიუმენ მე ცილვად ნ~თლირაჲ წ~რმრ
თთა ზ~ა და მღჳდბ~ჲ იჱ~ლრა დამქირ ღეირსჱნა რ~ჲ რრსლ ქო რ~ტქჲ
ერე: ც~კს~რთი იგი ო~ჲ ცსდა წილითა მცცეთელთა მ~თ წ~რიათა
და მოიფო იგი მცცეთად ელიოზ და მიეგებაჲ დაჲ მირი ცრემლითა
მ~რ ღერს~რლი და მოეცჳა ქელრა შმ~რა თ~რრა ელიოზრ და მოსფო
მ~რ რ~მორელი იგი ი~ჳრი ღეიტკბო მკერდრა თჳრრა და მქირ მექ~რლდ რ~ლნი
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წ~რჴდერ მ~რვე ჟ~ა რ~მთა ამ~თ ტკივილითა რიმწარითა უ~რ რიკდ~ილითა
და დედირაჲ თ~რრაჲ და ზიარებირა თჳრ სარირ მქ~ტელთა უ~რთა შმირა
თჳრირა: მ~ღნ იქო რ~კჳრველი დიდი ღეღტოთებაჲ მცცეთარ ღ~ა რ~გ~ნკ
ჳრდა თჳთ მეტე ადერკი და ქ~ი რიმრ~ვლე ერირა და მთ~ვართა და რთნდა
მეტერა ადერკირ რ~მორელი იგი გ~რნა რ~კჳრვ~ლებირა მირგ~ნ ზარგ~ნჴდი
ლდა ღეღინებ~ლ იუმნა იგი და ვერარაჲ იკ~დრა გ~მოფებ~დ ჴ~ლთაგ~ნ მირ
მკ~დრირათა რ~ლრა იგი მაგრად და რსრვილით ღემოემკრდლ~ჲ და ერრ
ეთ ჴ~ლთავე მუონ~ბლი რ~მორელი ო~ჲ მირდა წმ~რცა შმ~მნ მირმ~ნ ე
ლიოზ დაჲ იგი თ~რი ადგილირა მ~რ რ~ლ სწქირ ფ~თნ მცლმ~ნ და არაჲ ვინ
რც~ჲამ~ნ თჳნ~რ ამირა რ~ი ერე სწქიან ვ~დ არრ ადგილი იგი მ~ცლობლ
ნაშჳრა მირ ლიბ~ნით წ~რმოფებ~ლირა და მცცეთარ და ნერგ~ლირა
და აფაორშინ~ლირა: და ერეცა მესწქაჲ მ~მირგ~ნ ყ~მირაჲ ვ~დ არრ რც~ჲ
ცა შ~ლითა ღემორილი მრყობლი იგი ცალენი ელიარი ამ~რ ულ~ურჲ
ღ~ა და ჴ~ლთა ყ~ნთა რ~კსრთც~ვლირა რიმტკიცერა უ~ღე უ~ვთა სპოვ
ნელ~დ ვ~ე ჟ~მდ მირრა: რ~ მრავალგზირ მოიბირაჲ წ~ნ ნინო მ~მირა მ~რთ
ყ~მირა რ~ამცა გ~მოვიწსლე მირგ~ნ ადგილი იგი მჴსრლ~დ რამორლირაჲ
მირ ც~ მ~ნ ერე ოდენ მრუსა ვ~დ აუა არრ ადგილი რამ~რცვი მირ~ო რ~ლი
რა ზ~ა ენ~ნი კ~ცთანი არა და დსმნენ გ~ლობდ ფ~ჲ მ~რთ და არრ ადგილი ი
გი ადგილი ვ~ა ი~კობირი კიბედ ცილსლი და ზ~ცდ აფწევნ~ლი და ღ~დ წე
ლითა მრ~ვლთარ შირ წსლმ~ნ ღვილმ~ნ ადერკი მეტირამ~ნ ამაზაელ შიებ~ჲ
ქო რ~მორლირა მირ ~ წრიათა თ~ა და ვერ სშლო პოვნ~დ და ცნობ~დ მი
რრა გ~რნა მ~რცაჲ ერრ~თ მიეთცრაჲ რ~ლთგნ გ~მოიკითცვიდა ვ~ა ერ~რჲ
ზემოთ ითუ~ჲ ნაშჳრა მირ მ~ცლობლ~დ ქტ~ჲ ადგილრა მ~რ რ~ლრა დამ~რცს
ლ იუმნა: ც~ და მ~რცსლ იქ~ვნ ერეცა ვ~დ რ~ცელი ელიოზირი რ~ნ კ
სართი ო~ჲ მოიფო და დამ~რცა მით~რთ დაჲ მირი იქო ულ~ურა დარ~ვლ
ით წინა მოგსთარა ჴიდრა ზ~ა: მ~თ დფ~თა ღ~ა იცილაჲ წ~ნ ნინო რ~მ გზირ
და ოთც გზირცა შილრა ღ~ა ყსჱნებით რ~ი იგი მსჴლრა თ~რრა ზ~ა მიქრდ
ნობილმნ მცირედ რ~ჲმე მირსლირ რ~ ცედვიდა იგი ერრეთ ვ~დ რე
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ცა თს მოვიდიან მტრინვ~ლნი ტრთითა ღ~ვნი და ღთავიდიან მდინ~რერა
მ~რ ღ~ა და გ~ნიბანიან და გ~ნრპეტ~კნიან იგი რ~მოთცერა მ~რ ღ~ა პ~ლ ჴრ~ნბლ
რა ბაბილონრ და მსნ ღ~ა მოირთსლებდიან ნ~ქოტრა მირრა და ქსავ
ილთა მ~თ იჴსმევდიან და ერრ~თ მოწლედ და რსრვილით წ~ირა ნინორ

და მივლენ რეცა მირი არრ რ~მოთცე იგი და გ~რემორ მირრა მოაკრბიან ი
გი ღსჱ~რდ იწვლირ ჴმითა: ც~ ერ~რაჲ ერრ~თ იც~ლა წ~ნ ნინო ას
წქა მოწატერა თ~რრა რიდონიარ არსლრა აბიათარირრა რ~ირა თ~რ იგი
მისგო მ~ნ და წუ~ა წ~ა ნინორ სცცოო და აუა ღობილო ტქსჱო რიქჳ
რა ებრ ღ~ნირა და ყ~ნ ტქსჱთა მჴრნ~ლო სწქი რ~ ღ~ნ ზ~ა მოიწია აც~ლი ე
რე ჟ~მი და ღ~ნ ჟ~მით ირმერ წამბ~ვი იგი შსჱლი მმ~თა ყ~ნთა ნ~უმარი ზ~ცი
რა მირ კ~ცირა სბრ~ლორა რირცლირაჲ და თცევაჲ რ~ითა იუ~მნ წ~რიათა რ
ირცცჳლი და კიდეთა უ~ქანირათა გ~ნბნ~ვდ მეტობირაჲ და დაცემა ტ~შ
რირა მირ წ~ირა მიფებ~ჲ მ~თგ~ნ ერირაჲ სცცორაჲ წოდებაჲ და მიცემაჲ
მ~თდა დ~ბირა მ~თირა იჱ~ლმ იჱ~ლმ ვ~რ გ~ნგიმარ~ტვნ ტრთენი ღ~ნნი და ღე
იკრებ ქ~თა ცირკიდითა ნათერ~ვთა ტრთეთა უ~ღე ღ~ნთა რ~ აუაც მორრ~ლ
არრ დედაკ~ცი ერე რ~ნცა ღეცვ~ლორ ქ~ი წერი ამირ უ~ქანირა და კ~დცა მიეუცა
წ~ა ნინორ და თუ~აჲ ერრ~თ ვ~დ ყსჱნებ~ჲ ეგე ღ~ნი მოარწავ~ბრ და ცცდ
წქ~ტრ ადგილრა ამ~რ ღ~ნ მ~რ რლ~რდ რამოთცედ ღეცვ~ლბირა და რ~ფ~ოჲთა ნ~ქ
ოტთა გ~მომფებრობ~რა მირრა სკ~ე: ც~ ვ~რ მოვიდა მირიან მეტე რაბ
ერშნეთით ოტებ~ლი კორტანტინე მეტირგ~ნ და ვ~ე მორსლ~ადმდე მირრა
გ~ნეცცადა წ~ჲ ნინორ უ~დგბჲ უ~რ რძ~ლირა რ~ იტქ~და იგი ჴ~ჲ მ~ფლდ ვ~დ
გპოვენ მკჳდრნი იგი ყრდილორანი ცთომ~რა ღ~ა გ~მოეყინაჲ ძ~ი ი
გი ნ~რცლევირაჲ და იუმოდა მირ მ~რ რ~კჳრვ~ლებათა დიდთა რ~ გ~ნკსრნ
ირ გ~ნკსრნებ~ლნი თჳნ~რ წამალთარა ღეცებითა მით ძ~რირთა და კ~დ წუ~დ
გებდერ მირ თ~ავე მ~წტენი მირნი რ~ლნი პ~ლ ტ~რლდ იქსნერ მოწ~ტე მირ
და რიცცჳთ ღ~ჳდნი დედ~ნი ნ~თერ~ვნი წ~რიათნი რიდონია არსლი აბია
თარ მფ~დლირა და რც~ჲნი იგი ეუსრნი და რ~მოთცირაჲ მც~ვლნი იგი სრთ
იერთარრ მესფლენი და აბიათარ მ~დელი აც~ლი იგი პ~ვლე რ~ი სღიღ~დ
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და სცცრომლ~დ უ~დგბდა უ~ რა რძ~ლრაჲ რ~ი ტ~დ მ~ცნიერ იქო შსჱლირა რძ~ლ
ირა და აცალი ერე რძ~ლი ერწავა მ~რ ნინორგ~ნ და სმეტერ ნინორაჲ
ამცილ~ბდა ქ~ა კ~ცრა და არწ~ვებდა რძ~ლრა ჩ~ტრა უ~რრა: მ~ღნ აფიშრაცნერ
წ~რიანი აბიათარრ ზ~ა რ~ამცა უვ~ჲ და კრიბერ მ~რ ც~ მირიან მეტემ~ნ მია
ვლინნა მრ~ცსრნი გ~ნარინა აბიათარ მოკლვირაგ~ნ წრიათარა რ~ აუ
სნდა მირიან მეტერა რსრვილი უ~რ რძ~ლირა ამირ თ~რ რ~ლ არმოდერ მრ
ავალნი რ~რწლნი უ~რ მ~რნი ბერშნეთით და რომცითით და არაჲ დაბრ
კოლ~ბდ უ~დგბდა ნინორ~ჲ და მოწატეთა მირთა ა~დ წბრშოდა მ~თ მტ~რი იგი
ქ~ლთა მ~რთ მ~რწმ~ნეთა ეღმ~კი და ვერ დაამტკიცებდა აფრრ~ბარა უ~რრა და
ეგრეთვე ნანა დ~ტლიცა სმეტერ და გ~ლ ტიცც~ლ და ღესრ~ცცირ მქ~ტლი
უ~დგბრა მ~რ უ~რ რძ~ლირრა ჩ~ტრაჲ ც~ წ~ჲ ნინო იქო ერრ~თ და ილოცვი
და და სცცრომლ~დ რ~ქსდელრა მ~რ მირრაჲ მ~ქსლთა უსჱღე და დაკ
ჳრვებ~ლ იქვნერ წ~რმართნი იგი ლ~ცვ~რა მირრა და მფჳშარებ~რა და სცცო
სყნდა რ~უმე იგი იწქერ გ~მოკითცვ~დ მირრა ც~ იგი ასწქებდა შსჱლ
თა და აც~ლთა წიგნთა და გ~ნაბრშნობდა სგ~ლირ ჴმოთა მ~თ და
ღთასგდებდა გ~ლრა მ~თრა რიქ~რლრა უ~რრაჭ da იქო ერრ~თ რ~მ წელ ვინ
აცა გ~ნცცდა უ~დგბაჲ და დაიმოწატნა მრ~ვლნი მ~ღნ იქო ვინმე ქრმაჲ
წსლი ო~ჲ მშიმირა რენირაჲ და მიმოაუსნდა დედ~რა მირრა კარითი კა
რად რ~ამცა ვინმე პოვაჲ მ~ცნ~რი კსრნ~ბირაჲ და ქომცა რარგებ~ლი მ
ირი და ღეირწ~ვერ იგი ქ~თა და არჲ ოდერ პოვერ რ~რგებ~ლი კსრნ~ბირა
ქრმირა მირ თ~რ და მკსრნ~ლთა წუ~რ დედაკ~ცირაჲ მ~რ ვ~დ არაჲ რ~რგებ~ლ
ექვირ ქრმ~რა მგ~რ და დედაკ~ცი იგი იქო გ~ლტიცცელი წ~რმ~რთი და მ~დირ რშა
გებენ რძ~ლრა უ~რნთარა და აქ~ნბდერ რც~ჲთა კითცვ~დ და მირლვ~დ ნინორრა:
ც~ ვ~ა რ~რო წ~რკსჱთილ იუმნა მკსრნ~ლთა მ~რ მოვიდა დადავ~რდა წ~ე
ნინორრაჲ და ევედრებოდა კსრნ~ბარა ქრმირ~რაჲ მ~ღნ წუ~ა წ~ნ ნინო კსრ
ნებ~ჲ რ~ი კ~ცთგ~ნ არრ მე არა რ~ჲ ვქო ც~ ფ~თნ ყ~ნმ~ნ უმნარ რ~ლრა მე ვწ
მრაცსრობ უ~ნ მირცერ ქრმ~რა ამ~რ კსრნებ~ჲ რ~ი ქ~თგ~ნ გ~ნწირ~ლ~რრ და
რ~ლრა კილირა ზ~ა მ~დირ ილ~ცვენ წ~ა ნინორ მ~რ ზ~ა დადებ~დ რცა წ~ნ ნინო
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რინ~ნსლი იგი და იქო ვედრ~ბდ ო~ჲ და მ~რვე ჟ~ა გ~ნიკსრნა ქრმაჲ იგი გ~ნ
ცოტებ~ლი და მცარ~ლი მირცა დედ~რა თ~რრა ც~ დედმ~ნ ქრმირმ~ნ აფიარაჲ უ~ე
და თუ~ა არა არრ თჳნ~რ უ~რრა რ~ლრა წუ~დგ~ბრ ნინო და დაემოწ~ტა წ~ა
ნინორ დაღესდგაჲ კსალრა მირრა და ად~დებდა ფ~ა: მ~ღნ ნანა ღევ
არდა რენრაჲ ტიცცელრა დიდრა და მწარერა რ~ირა კსრნ~ბჲ ვერაჲვ
ინ ღესშლო რ~ ქ~თა ჴელოვ~ნთა მკსრნ~ლთა წ~რმოცარიელნერ წა
მალნი მ~თნი და ვერა ღესშლერ კსრნებ~ჲ მირი სფონო იუმნერ და რ~რ
ო წრ~კსჱთილი ც~ასწქერ ვიეთმე დ~ტალრა ვ~დ დედ~კრირა რიტქჳრა წრ
ომირა მ~რ რ~ლრა წუჳან ნინო ლ~ცვითა მირითა მრ~ვლნი რენნი გ~ნი
კსრნებიან მ~ღნ სბრშ~ნა მრ~ცსრთა თ~რთა რ~ა მოიქვანონ ნინო და მივიდერ
მრც~რნი დ~ტლირანი და წპოვერ ნინო უოყრა მ~რ უ~ღე მ~ქსლთარა ილ~ცვი
და ჟ~ა მეეუსრერა და მისთცრერ ბრშ~ნბჲ დ~ტლირ~ჲ ც~წ~ნ ნინო წუ~ა
არ~ჲ ბრშ~ნბლ~რრ ყ~ნდა რადა ბ~ნბჲ ყ~ნი არრ არ~ჲ გ~ნვიდეთ მ~რ ა~დ დედ
ოტლი აუა მოვიდერ რ~ქტლრა ყ~მრა ჩ~ტრა და გ~ნვკსრნო შ~ლითა უ~რითა
ც~ მრ~ცსრთა მისთცრერ დ~ტლრა რათუმელი იგი ნინორი მ~ღნ დ~ტალი გ~ლრ მოდ
გინედ ეტქოდა მ~თ ღემიმზ~დეთ მე ცცედ~რი და მიმიქვ~ნეთ მირრა მ~ღნ წ~რიქვ~ნ
ერ ცცედრითა მრ~ცსრთა მ~თ და შე მირი რევ და რიმრ~ვლე ერირა მირ თანა:
ვ~რ მივიდერ რ~ქტ~ლრა მ~რ წ~ირა ნინორ~რაჲ და დადვერ დ~ტლი კელენრა მ~რ მირრა
ზ~ა დაიწქო წ ~ნ ნინო ლ~ცვდ და ვ~დრ~ბად ფ~ჲ მქოვარ ჟ~მ და მოიფო ძ~ი იგი რ~ი ა
უსნდა და ღეაცო თ~ვრა ტერჴთა და მჴ~რთა რ~ცედ ძ~ირა და მექ~რლდ გ~ნიკს
რნა და აფდგაჲ გ~ნცოცცლებ~ლი წრწმენა უ~ე და თუ~აჲ არ~ჲ არრ ძ~ი ი თჳნ~რ
უ~რა რ~ლრა წუ~დგ~ბრ ტქსჱ ერე დედაკ~ცი და მ~რთგნ ღეეუმნა იგი მეგობრ~დ
თ~რად ღინასრ~დ და მ~დირ წკითცვ~ნ და გ~მოიწსლილვენ ზ~ცით რძ~ლრა უ~რრა
და არწავებრ წ~ჲ ნინო და აბიათარ აც~ლი ვლე და არსლი მირი რიდონია
და იუმნა დ~ტლი მორწმ~ნე და იუნა ფ~თი ჩ~ტი და წკითცვიდა დ~ტალრა მეტე
ვ~რ იგი მექრლ~დ გ~ნიკსრნა რიმრ~ვლე იგი ერთაჲ რ~თა ეცილვა და ამტკ
იცებდერ რ~ტქრა დ~ტლირრა: მ~ღნ მირიან მ~ტე გ~ნკჳრდა და იწქო გ~მოშიებ~დ
რძ~ლრა უ~რრა და მ~დირ წკითცვენ წ~რია ქ~ტილრა მ~რ აბიათარრ შსჱლთა
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და აც~ლთა წიგნთ~რა და იგი ასწქებდა ქ~ა და წიგნიცა რ~ი წუ~ნ
და მირიან მეტერა ნებროთირი მ~რ წიგნრა ღ~ა პოვა წერილი ერრ~თ აფღ
ენებ~რა მ~რ გოლიათირრა ჴ~ჲ იქო ზ~ცით ნებროთირ მ~რთ რ~ი მე ვარ მი
უელ რ~ი დადგინ~ბლ ვარ ფ~ჲ მ~რ მთ~ვრობარა ზ~ა აფმორავ~ლირრა გ~ნვედ უა
ლ~უით მაგით რ~ ფ~ი და წტრ~ვრ ც~ სკ~ნირი კნითა ჟ~მთა მოვიდერ მესტე იგი
ცირა რ~ირა ღ~ნ გნებ~ვრ ცილვაჲ ღესრ~ცცი ერირა ღ~რ ღესრ~ცცრა ღიღმ~ნ მირ
მ~ნ გ~ნაუარვნერ გემონი რ~ტლირ~ნი მეტენი და სტევ~ბდენ მეტბ~რა: და ეშიებდენ
რიგლ~ცაკერა მ~ნ გიცილორ ჩ~რა ღ~ა და გიჴრნ~რ ღ~ნ: მ~ღნ გ~ლირ ჴმა ქო მეტ
ემ~ნ მირიან რ~ შსელნი წიგნნი და აც~ლნი ემოწმებოდერ და ნებროთირ წიგნ
ნიცა და ამტკიცებდერ და ღეეუმნა რსრვილი უ~რ რძ~ლირა ა~დ წბრშოდა
მტერი იგი სყინო აქენებდა აფრ~რებ~რა უ~რრა გ~ლრა ღთასგდებდა რ~რბარა
კერპთარა და ც~ცცლირრა ა~დ მ~დირ ევ~დრბდა დ~ტლი აფრ~რბრა უ~რრა და
იქო მეტე დ~ტლირა მოუცევიდგ~ნ წელიწადრა ერთრა ორგ~ლებარა ღ~ა ც~
არწავ~ბდა ერრა დასცცრომელ~დ წ~ჲ ნინო და არ~ ჲ ვირ ასწქებდა
თს ვინ ვარ ანს რადათ მოვ~ლ ა~დ ტქსჱდ იტქ~და თ~ვრა თ~რრა ღ~დ ამი
რრა მოგჳი იგი მთ~ვარი რპ~რრი რ~ცლით ცსრრნ~ლი იქო რ~ლითა სკ~თრი
თა. და ტიცცელ~დ იგსჱმებ~და და რიკ~დილრა მიაცლ~ბლ იქო და იქო მთ~ვარი
იგი ნთერვთგ~ნ მირიან მეტირა. მ~ღნ ევ~დრებოდერ წ~ა ნინორ ნანა დ~ტალი და მეტე
იცილვიდა რ~უმერა მირრა მცირედ ორგ~ლბით ეტქჳნ წ~ა ნინორ რ~ირა ფ~ჲ შ
ალითა იუმ კსრნებარა ამ~რ ანს ც~რ ღ~ნ არსლი არმაზირი ანს ღვილი ზა
დენირი და სცცო~ბით მოცსჱდ და ღესრდი და ზ~აცა მ~თ წქ~ლბჲ ღ~ნი და მიგა
ნიჩერ შ~ლი კსრნ~ბთა რ~ა მით რცცოვნდებოდი სცცორა უ~ქნრა და დ~ბლ
მცა არ~ნ სკ~ე ც~ ღ~ნ წ~ე ყ~ნრა იქ~ვ ვ~ა მაწოვნბ~ლი ღვილთა ყ~ნ
თგ~ნ და პ~ტივ ცემ~ლ ულ~ურა ამ~რ ღ~ა ა~დ სცცორა ამ~რ რ~ტქარა ნს იტქ
ჳ წრომთა მ~თ ღეცთომილთა რძ~ლრა ნს გნებ~ვრ ქ~დვე თ~უმდჭ r~ აწა

ერ~რაჲ ფ~ნი რ~ტლირ მპქრ~ბელი მზირ მომტენელნი წჳმირ მომქვნ~ბლნი
უ~ქნით ნ~ქტთა გ~მომზრდელნი უ~რთლირ~ნი არმაზ და ზადენ ქ~ირა და ტარ~ლ
ირა გ~მომეშიებ~ლნი შსჱლნი ფ~ნი მმ~თა ყ~ნთანი გაცი და გამ იგი იქვნ
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ენ რ~რწმნბლ~დ კ~ცთა მ~რთ აწ სკ~თს გ~ნწკ~რნო ღ~ნ მთ~ვარი ერე გ~ნგ~მდიდ
რო და გქო ღ~ნ მკჳდრ მცცეთარ ღ~ა მრ~ცსრდ არმაზირა დაფაც~თს წ~ერ
ითა და რეტქჳთა მოიწია მ~რ ზ~ა ღემსრრვაჲ მირი ა~დ იგი ადგილი სშრა
ვი არრ და უ~ლდეველთა ფ~თი ითრსძან ქ~დვე მტ~რრნ ამ~ნ ზფ~ჲ ღემოადგ
ინა ზ~ა და მ~ნ ამ~რ ზ~ა ერე ვ~რი სრვა მოაწია ვ~რ აუ~რ ყსჱსლებ~ჲ
რ~ტლირ მპქრ~ბლთა და ჴმაჲ გექ~ვნ ყ~მგ~ნ ბრშანებ~ჲ ერე: მისგო წ~ნ
ნინო ღ~ნ მეტე რ~ცელითა უ~რითა და ვ~დრბითა დედირა ღ~ნირათა და მირთა
ქ~თა წ~თთა მოავლინენ ღ~ნ ზ~ა ფ~ნ ცირა და უ~ქნირა ღემოუმედმ~ნ დამბ~დბ
ლმ~ნ ქ~ირა დ~ბდბ~ლირა დიდირა და დ~ბსლირა მირირა და ასრ~ცცლირა მრ
ავლ მოწქ~ლბირგ~ნ მოგივლინ~ნ ღ~ნ ზ~ა ვ~ა რ~ჴმილირგ~ნ ნაბერწქ~ლი ერ
თი მ~დლირა მირირაჭ r~ა რცნა და გ~ლირ ჴმა წქო რიმ~ფლე ცირა და ნ~თლი
მზირა რიფრმე ზფჳრა რაშირკსჱლირა და რივრცე უ~ქნირა რ~ტშველი
მირი და სწქებ~ლ იქ~ვნ მეტე ვინ ღემორნირ ც~ნი ფრ~ბლითა და უსცან ჴმი
თა წ~ერირ~თა და იშრვინ უ~ქნჲ რიმშ~ტრითა მირითა და რბინ მეცირ ტეცა
ნი და ქ~ა მ~თრა ეგზებირ ცეცცლი გ~ლირ წქრ~მითა მ~თითა: ანს ოდერ ღეი
შრირ ქ~ი უ~ქნაჲ ვ~ემდირ დაირფჳონ მთანი და მქ~რნი კლდენი და უვ~ნი და მეც
ნიერ ქვენ ღ~ნ ამ~რ ქ~ა მიწევნ~დ რ~ ფ~თი ც~თა ღ~ა სც~ლვ არრ თ~ვდი იგი ქ~თა
და დაბ~დბლთგ~ნ თჳნრ შირაჲ მირირა რ~ირა გ~ნ გ~მოვიდა უ~ქანარა ზ~აგ~მოყნდა
ვ~ა კ~ცი რ~ნ აფარრ~ლა ქ~ი რ~ირა თ~რ მორრ~ლ იქო და აფვიდა მ~თვე რიმ~ფლ
ეთა მ~მირათა და იცილა დასრ~ბმო იგი მც~ლო მ~ფლ~რრ და დაბ~დბლთა ცე
დვრ და მ~ფლნი იგი ღორით იცნირ მეტე აცლორ არრ მიაცლ~ბჲ ღ~ნი ფ~ჲ
მიცედვ~დ რ~ი არრ ულ~ურა ამ~რ ღ~ა რ~რწ~ლი ერთი რამორელი შირა ფ~ირა
აუ~ნ არრ და ცალენირ მირ ელიარი აუავე არრ ქოტაჲ და მრ~ვლნი
რ~რწ~ლნი არ~ნ რ~ლნი ფ~ნ გ~მოაყინნერ თს არა მე კსალ~ჲ მთ~ვარი ერე ღ~ნი
გ~ნვკსრნო რ~ცელითა უ~რ ყემირათა და ძ~ითა ვნ~ბირა მირირათა ვ~ა იგი
დ~ტალი ნანა გ~ნიკსრნა რენირგ~ნ დიდირა და რ~ჲ იგი ვასწქემ~რ წქ~ტრ
იგი რ~ა რ~ლიცა თ~რი გ~ნაბრწქინვორდა ერიცა თ~რი მიააცლორ ფ~თრა: და მი
გსარერ მ~რ მთ~ვარი იგი და მოვიდა ნანა დედ~ტალიცა რ~მოთცერა მ~რ ღ~ა
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ნაშსთა მ~თ უსჱღე და დაადგინა იგი აფმორავალით და პქრობ~დ რცნ
ა ჴ~ლნი და წუ~ა მ~რ რმგზირ ვიძმნი ღ~ნგ~ნ ეღმ~კო ღესრდები უ~რა შე
რა ფ~რრა და ტიროდა ნინო რსლთუმითა თ~რითა და ითცოვდა ფ~ჲგ~ნ ღეწე
ვნარა კ~ცრა ამ~რ ზ~ა და იქვნერ მოწ~ტენი მირნი მსნვე ერთ დფე და ორ ფ
ამე და მრწ~რტლ გ~ნვიდა მირგ~ნ რ~ლი იგი ბ~რტი და დაემოწ~ტა ნინორ და
რ~ცლ~ლირათა და ერთა მირთა და ად~ბდერ მ~მრა და შერა და რ~ლრა წ~აჭ
tუმ~ლი რიდონია დედაკ~ცირა რ~ი იქო მ~წტე წ~დირა ნინორი რ~ი ერე იც
ილაჲ და დაიწერაჲ მოუცევა რ~რწლითა მირიან მეტირ~თა და ღევ
რდომაჲ ნინორი აფრრსლებირა თ~რ უ~რირა ძ~ირა აფმ~რთებირა თ~რ
ეკლერიათა აფღენ~ბირა თ~რ და მ~რ ღ~ა რ~რწლთა მირთა თ~რ თ~ვი z: მ~მო
da იქო დფ~რა ერთრა ზ~ტცსლირ~რა თსჱრა ივლირრა ოცრა დფ~რა ღ~ბთრა
გ~ნვიდა ნადირობ~დ მსცნ~რით კერშო და მოსჴდა სყინო იგი მტერი ბ
ორტი ეღმ~კი და ღთასგდო რიქ~რლი კერპთა და ცეცცლირა და წგონ~ბდა
ქ~ა მრ~ცრბრა მ~თრა და მ~ცჳლითა მოწქსჱდარაჲ ქ~თა უ~ნთა და წუ~ა მეტ
ემ~ნ ოთცთა თ~ა მზრაცვალთა მირთა ფირრ ვართ ყ~ნ ფ~თთა ყ~ნთა ბ~რტ
ირ ქოტრ~ჲ რ~ სდებ ვიუმნ~ნით მრ~ცრბი რგ~ნ მ~თირა და მისღსით ყ~ნ უ~ნთა
გრშნ~ლთა უ~დგებ~დ რძ~ლრა მ~თრა უ~ქნრა ყ~ნრა რ~ გრშნ~ბითა წქ~ტენ
რ~კჳრვ~ლბათა მ~თ აწ ერე არრ გ~ნზრცვაჲ ყ~მი რ~ა ბ~რტდ მოირრნერ ქ~ნი
მორ~ვნი ძ~რცმლირნი და სმეტერ~დ ღესდგეთ მრ~ცსრებრა ფ~თთარა მ~თ მპქრ
ობლთა უ~რთლირათა ვამცილოთ ნანარ ყ~მრა ცოლრა ღენ~ნებ~ჲ და დატე
ობ~ჲ რძ~ლრა ძ~რცმ~ლირრა და თს არა მერყდერ და ვივიწქო რიქ~რლი მირი

და რც~ჲთავე თ~ა მზრ~ცვლთა მ~თ რ~ მჴსრვ~ლედ იქსნერ იგ~ნი რ~უმერა ამ~რ და
წნებვდა პ~ლითგ~ნ და ვ~რ იკ~დრებდერ გ~ნცც~დბლ~დ ც~ მეტემ~ნ მოვლო
ქ~ი რ~ნცები მსცნ~რირა და აფვიდა მთარა ზ~ა თცოთირრა მ~ფლრა რ~ამცა მ
ოიცილა კარპად და სტლირ ციცედ გ~ნვიდა თცემრა მთირ~რა ღსა რამცრი
რა ოდენ და ბნელდა მ~თ ზ~ა მზე და იუმნა ფამე ბნელი სკსნი და და
იპქრაჲ ბნელმ~ნ არენი და ადგილნი გ~ნიბნივნერ სრთიერთარ ჩირირ
აგ~ნ და სრვირა და დაღთა მეტე მ~რტო და იარებოდა მ~თ თ~ა მაფნ~რთა
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ღეღინ~ბლი და ღეშრწნ~ბლი და დადგა ერთრა ადგილრა და წ~რეწირაჲ რრბ~ჲ
ცც~რბირა მირირა. და მოეგო თ~ვირა ცნობ~ჲრა და გ~ნიზრცვიდა ერრ~თ გ~ლრ
ა ღ~ა თ~რრა აწა ერერაჲ ვცა~ე ფ~თთა ყ~მთა დ არა ვპოვე ყ~მ ზ~ა ლცი
ნებ~ჲ აწ რ~ლრა უ~დგბრ ნინო ძ~რრა და ძ~რცმ~ლრა და წქ~ტრ კსრნ~ბრაჲ
მირითა მეტებითა არ~მცა შ~ლ ედვა აჴრნა ყ~ნი ჩირირა ამირგ~ნ რ~ ვარ
მე ცოცცლივ ძ~ცთრ ღ~ა და ვერა სწქი თს ქ~ირა უ~ქნირა თ~რ იუმნა ერე და უ
ცევა და ნთ~ლი ბნელ~დ გ~რდაიუცა და ყ~ მ თ~რ ოდენჭ aწ თს ყ~ მ თ~რ
ოდენ არრ ჩირი ერე ფ~თო ნინორო გ~ნმინთლე ფამე ერე და მიყსჱნე რ~ქტ
ელი ყ~მი და აფვიარო რაცელი ღ~ნი აფვმ~რთო შელი ძ~ირა და თ~ქნირ ვრ
ცე მ~რ და აფვ~ღენო რაცლი რალოცვლ~დ ყ~მდა და ვიქო მორყილ ნინორ
რა რძ~ლრა ზ~ა წრომთარა ერე ქ~ლი რ~ჲ წ~რთუსა გ~ნსთენა და გ~ნსბრ
წქინვა და მზე გ~რდამოვიდა მეტე ცცენირგ~ნ დადადგ~ჲ მ~რ ადგილრა
გ~ნიპქრნა მჴ~რნი აფმორ~ვლით და თუ~ა ღ~ნ ც~რ ფ~თი ქ~თა ზ~ა ფ~თთა და ო~ი
ქ~თა ზ~ა სტ~ლთა ფ~თი რ~ლრა ნინო იტქჳრ და რ~უებ~ლ ~რრ რ~ცლი ღ~ნი ქ~ირა დაბდე
ბ~ლირგ~ნ ცარა უ~ღე და ქ~ა უ~ქნრა ზ~ა რ~ ღ~ნ მიჴრ~ნ მე ჩირირგ~ნ და გ~ნმინ~თლე
ბნელი ყ~მი აწა ერ~რა მიცნობიერ რ~ იგინა დაჴრნა ყ~მი და ლც~ნბ~ჲ
მიაცლ~ბჲ ღ~ნდა ო~ კ~ცო ამ~რ ადგილრა აფვმ~რთო შელი ძ~ირა რ~ითა იდ
იდებირ რ~ცელი ღ~ნი და იჴრნბ~დირ რ~უმე ერე და რრწ~ლი სკსჱ და არწ~ვა
ადგილი იგი და წ~რმოემ~რთა და იცილა ერმ~ნ მ~ნ ნთ~ლი და გ~მოერთო
გ~რ გ~ნბნესლი ც~ მეტე ფ~ფდებდა მიეცით დ~ბჲ ფ~თრა ნინორრა ქ~ნ ერმ~ნ რ~
იგი არრ ფ~თი რ~კნთა და მ~რ მც~ლრა ღსჱნირ დ~ბა სკ~ე: ც~ ნანა დ~ტალი და
ქ~ი ერი გ~ნვიდა მიგებებდ მეტირაჲ რ~ ერმა პ~ლ წ~რწქმედა და კ~დ მორ
ლვა დ~ბით და მიეგებნერ უინშ~რრ და ფართარ ც~ ნტ~რი ნინო დადგომი
ლ იქო ლ~ცვრა მწც~რირრა მ~ქლოვ~ნრა მ~რ ღ~ა ყსჱსლ~ბირა ებრ მირი
რა ჟ~ათ~რრა და ყ~ნ მირ თ~ა ორმეოცდა ათი რ~ლი: და იქო ვ~ა გ~მოვიდა
მეტე იშრვოდა ულ~უი და ჴმითა მ~ფლითა ფ~ფდბდა მეტე რადა არრ
დედაკ~ცი იგი სცცო რ~ლ არრ დედაჲ ყ~მი და ფ~ი მირი მჴრნ~ლი ყ~მი ვ~ა ერმაჲ
თს აუა მაქლოვ~ნი არრ და ილ~ცერ მოდრკაჲ მეტე და ქ~ი იგი ლ~ღუ~რი.
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მოვიდა და გ~რდაიჩრ~ჲ რაჴედრირგ~ნ და ეტქოდა ნინორ. აწ ფირრ ვარ
რ~ცლირ დებ~დ რ~ცელირა ფ~ირა ღ~ნირრა და მჴრნ~ლირა ყ~ირრა ც~ წ~ჲ ნინო ა
რწავლიდა და აწსჱვდა მრწ~რტლ თ~ქნირ ცემ~დ აფმორ~ვლით და აფრა
რებ~დ უ~რ შირა ფ~ჲ: მ~ღნ იუმნა გრგჳნვა და ტირილი ქ~ირა კ~ცირა ოდერ
ცედვიდერ მეტერა და დ~ტალრა ცრემლორნთა და ცვ~ლირა დფე წ~რვლინნა მოც
იუ~ლნი რ~ბერშნეთად მეტემ~ნ წ~ე კორტ~ნტინე მეტირა და წიგნი ნინორი ელენე
დ~ტალრ წ~ე და ასწქერ ერე ქ~ი რ~რწ~ლი უ~რ მ~რი რ~ი იუმნა მცცეთარ ღ~ა მირ
იან მეტერა ზ~ა და ითცოვნერ მორწრ~ტებით მ~დლნი ნ~თლირ ფებირა თ~რ.
ც~ წ~ჲ ნინო და მ~წატენი მირნი უ~დგბდერ ერრა მ~რ ზ~ა დფე და ფამე და სცცრმლ~დ
და სყსჱნებდერ გზარა ჩ~ტრაჲ რ~რტლირ~რა:
tუმ~ლი მირვე აფღ~ნბი
რა თ~რ ეკლერიათა მ~მო გ~ცნჭ
oდერ წ~რემრთა ქ~ი ერი უ~ნბრა მო
რწრ~ტებით ვ~ე მფ~დლთა მორლვამდე წუ~ა მეტემ~ნ წ~ა ნინორ მერწრ
ტებირ მე აფღენ~ბდ რ~ცლრა ფ~ირრა რადა სღენოთ წუ~ა ნინო. რადაცა
მთ~ვართა გონბ~ჲ მტკიცე არრ წუ~ა მ~რ მეტე მ~ნ მიქ~რნ მე მაქ~ლნი ერ
ე ღ~ნნი მნებ~ჲვრ მე გონე~ირა ებრ ყ~ირა გ~რნა არა ერრაჲ ა~დ არა

ვრიდო რამოთცერა ამ~რ რამეტორა და ნაშსთა ამ~თ რიმ~ფლეთაჲ
და ბაბილოთა ამ~თ ნ~ქტრბრა და ქს~ვილთა რსრნ~ლბრა რ~ ყსჱ~ნბ
არა რ~ი იცილა მტრინვ~ლთა მ~თ ტრთითა სღსჱრითა გ~ნბანა წქ
ლითა დაგ~ნრპეტკებ~ჲ ბრწქინვ~ლედ და დარცდომა ცეთა მ~თ ზ~ა რ~მოთ
ცირათა და ჴდომაჲ მ~თი ჴმითა ტკბილითა: ჩ~დ რ~მოთცე ერე ჴ~რციელი წ~რ
მავალი ღეგვეცვ~ლორ ცც~რბდ რკ~ნდ და მსნ აფვ~ღენო რ~ცლი ფ~ჲ რალ
ოცვლ~დ ყ~ნდა ვ~ე მორლვ~დმდე ყ~მდა მფ~დლთა რაბერშნეთით და მექ~რლ
ად მოიფო შელი და არწავებდა ცსროთა და მოწკსჱთა ნაშჳ იგი
და ნაშჳრა მირგ~ნ ღემზადნა ღჳდნი რსჱტნი ეკლერიირ~ნი და ვ~რ აფა
ღენერ კედელი იგი შელითა და აფმ~რთნერ ეუსრნი იგი რსჱტნი
თ~რ თჳრ~დ ც~ რსჱტი იგი სდიდერი რ~ი რ~კჳრვ~ლ იქო ცილვითა რაღს~ლ
ეკლერიირა ღერაგდებლ~დ გ~ნმზადებ~ლი ვერ ღესშლერ აფმ~რთ
ებ~დ მირრადა ასწქერ მეტერა რ~კჳრვლი იგი ქ~დვე ვერ შრვა ადგ
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ილითცა რსჱტირა მირ: მ~ღნ მოვიდა მეტე რიმრ~ვლითა ერირ~თა და
მოიცსნერ მრვ~ლ ფონენი მ~ნუანნი და რიმ~რძჳთა და ერირა რიმრ~ვლ
ირა შ~ლითა ეც~დნერ აფმ~რთებ~დ და ვერ ღესშლერ და იქო და კჳრვე
ბსლ მეტე და რიმრ~ვლე ერირა და იტქ~დერ რ~ჲმე არრ ერე და ვ~რ იქო მწ
სცრი წ~რვიდა მეტე რცლ~დ თ~რდ ღეწსც~ბლი დიდად ც~ წ~ჲ ნინო და ათორმეტ
ნი მ~წტენი მირნი დედ~ნი და ადგრერ რსჱტირა მირ თ~ა ც~ იგი რან~ტრლი გოდებ~ჲ
რსჱტრა მ~რ ზ~ა და ადინ~ბდა ცრემლთაჭ v~ა ღსა ფამე ოდენ იქო წ~რმო
იუცერ ორნივე მთანი არმაზი და ზადენი რეცა თს ყამოფრფსრ
და დააქენერ წქ~ლი ორთავე და მტკსრმ~ნ გ~რდამოცეთუა და წარ
უონდა ულ~უი და ღეიუმნერ ჴმ~ნი რაზარელნი ტქებირა და გოდებირ~ნი
ეგრეთვე არაგჳი გ~რდამოჴდა ციცერა ზ~ა და იუმნებოდერ რაზარელ
ნი გვრგჳნვ~ნი ღეღინდერ დედანი და ივლტოდერ. ც~ ნეტ~რი იგი ფ~ფდბდა ნს
გეღინინ დანო ყ~მნო მთანი მსნვე წგიან და წქ~ლნი მსნვე დიან და
ერრა ქ~ა რშინ~ვრჭ x~ ერე რ~ლ რეცა მთ~ნი დაირფსჱრ რ~მრთლ~დ
გსჱნებირ რ~ სრწმ~ნბირა მთანი და ირფსჱრ უ~რთლრ ღ~ა და წქ~ლნი
რ~ლ დაექსნერ რირცლნი იგი ქრმ~თა კერპთა მ~რთ ღეწირვირ და ექენორჭ
x~ ჴ~ჲ ერე ტქებირა არრ ეღმ~კთა რიმრ~ვლირა რ~ იგლოვენ იგი თ~ვთა თ~რთა რ~ი
არ~ნ მეოტ ამით ადგილით შ~ლითა მ~ფლთა და ძ~რითა უ~რითა მოიუეცით
და ილოცევდით ფ~ჲ მ~რთ და იტქ~და რ~ა არაჲ და ებრკოლორ რ~უმე ერე რ~ლ
რა წ~რმართ~ბსლრრ მეტე და კ~დვე არა ექივლა უათამრა რამთავე კე
რშთა ულ~უირათა და რცა ზარრა ლ~ღუარმ~ნ შლ~რმ~ნ დალეწნერ
კარნი და აფივრო ულ~უი რპ~რრთა ლ~ღურითა და ღეიუმნა ზარი რა
ჴდელი ზრზინვა და ქ~ველი და კ~ლვა და რირცლი დიოდა მ~ცჳლითა
და რცჳთა მ~თ ღიღირგ~ნ დადნებოდერ მეტე ჴ~რცნი და გ~ნლია რ~ლი მ~თა ტიროდერ
ნ~თრ~ვთა მ~თ თ~რ: და მრწ~რტლ ირმოდა ჴმობდერ რ~ჲ შლრ~დ მეტეთა
რპ~რრთა ცსარაჲ ბრშ~ნბრ და მეტეთა მეტე ცსარარან ცსარნა ქ~ი
წ~რია გ~ნრინეთ წ~რირგ~ნ მ~ცჳლირა ერე რ~ჲ მერმაჲ და მოვეგე ცნობ
არა და ღეორგსლდით მე და ათნი იგი ყ~მ თ~ანი და მ~ცლბლ იქვნერ მა
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ცჳლორანნი გ~რემორ ყ~ნრა რცემდერ დაკლვიდერ: და ირმაჲ ჴ~ჲ შლ
იერი მირიან მეტე ღეიპქრერ გ~რე მოიცილა მჴნემ~ნ მოფ~წემ~ნ და თუ~ა
ერე რ~ი ქვირ ვიცი რ~ლ აწ რადამე დიდად რჩირრ მადლობდით ფ~თრა ერე ნიღ
ი მ~თირა წ~რწქმე დირა არრ და უ~რთლირა ცც~რბირაჲ და ამირ ადგილირა
და~ბირა და ნსგეღინირ გსცემდ ვ~ა მოშფ~რი ჴ~ლოვ~ნი ჩ~ტდ მოშფ~რი და
მოც~უსლი რ~ნტრლი: მიეუცა ერრაჲ მ~რ მომრრვ~ლრაჲ და წუ~ა რადა ა
რიან მეტენი რპ~რრნი ცსარა და ცსარან ცსარ~ჲ რაბარტანით გსღინ
წ~მოცსჱდით მალე მოცსჱდით დიდი რადმე ლ~ღური ცართ და შლ~რი რად
დალეწეთ ულ~უი ერე და მაც~ლი და ეცით უართა და ნიავთა წარგვ
ალეთ ბნელით ყრდილოთ. კერშო მთათა და კედ~რთა აწა მოვიდა
რ~ლრა თუ~ნ ევლტითჭ da გ~ნიშრა ჴ~ლი ძ~ირ რ~ცედ და მექრლ~დ სყი

ნო იუმნერ ქ~ნი იგი და იუმნა და ქსდებ~ჲ დიდი დადედანი იგი წნ~ტრიდერ მ~რ და ა
დ~ბდერ ფ~თრა ც~ ვ~ა ცირკ~რი აეფებოდა მიერსლა დედათა მ~თ ც~ მე რიდონია
მფვიშ~რე ვ~ქვ და იგი დგ~ჲ ჴ~ლ გ~ნპქრობით აწა ერ~რა მოადგაჲ ჩა
ბსკი ერთი ნ~ტარრა მ~რ ქ~დ ნ~თლითა ღემკობილი ღებლ~რდნლი ც~ცცლირა ზე
წარითა და წუ~ან რამნი რ~ტქნი ც~ იგი და ეცა პირრა ზ~ა და ჩაბსკმ~ნ მ~ნ მი
ქო ჴ~ლი რსჱტრა მ~რ და აფამ~ფლა და წ~რიფო რიმ~ფლერა ღ~ა და გ~ნკჳრვე
ბლი მივეაცელ მე რიდონია და ვარუს ერრ~თ დ~ტლო რ~ჲ არრ ერე ც~მ~ნ
მრუსაჲ მოიდრიკე თ~ვი უ~ქანად და ტრლ~დ იწქო ზარირა მირგ~ნ და მცირე
დირა ჟ~მირა ღ~დ აფდგაჲ და აფმ~დგინა და გ~ნვეღორენით მ~რ ადგილრა ც~ დე
დანი ვ~რ იქვნერ კიდე აწა იცილერ მ~თცა რსჱტი იგი ც~ცცლირ რ~ცედ ყამო
ვიდა რადა მოეაცლა ცარირცრა მ~რ და დადგა აფღორებლ~დ უ~ქნით ვ~რ ა
თორმეტ წქრთა და ნელიად ყამოიცვ~ლბდა ცარირც~დ თჳრ~დ მონაკსჱ
თრა და შირრამირვე ნაშჳრ~რა: ვ~ა რიჟ~რაჟი ოდენ იქო აფდგა მეტე
გსლ დ~ბლი სრვ~თგ~ნ მიცედნა რ~მოთცერა დაწქებ~ლრა მ~რ ეკლერიარა
და იგი მტკიცე იქო გონ~ბით [......] იცილა ნთ~ლი ვ~ა ელვა აფწ
ევნსლი ცად რ~მოთცით მირით იწქო რრბ~დ და კჳრცცლ მოვიდოდა და ქ~ი
რიმრ~ვლე რაცლირა მირირა. და ქ~ი ერი ულ~უირა მოვიდა ვ~ა იცილერ რ~კჳ
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რველი იგი ნ~თლითა ბრწქინვ~ლე რსჱტი ყამოვიდოდა ადგილ~დ თ~რდ რეც
ა ვ~ა ზ~ცით და დადგაჲ ც~რიცრა მ~რ ზ~ა და დაემქარაჲ ჴ~ლით ღესცებელ~დ კ~ც
თაგ~ნ და ნტ~რი იქო მ~რ ჟ~ა ღ~ა რ~ რ~ჲ იგი იუმნბ~და ღიღითა და რიცარ~ლითა აფი
ვრო მცცეთა ულ~უი და დიოდერ მდინ~რენი ცრემლთანი მეტეთა და მთ~ვართ
ა და ქ~ა ერრა რსლთუმითა რ~ლირა მ~თირათა ად~ბდერ ფ~თრა და წნ~ტრიდერ წ~ა
ნინორ და იუმნერ რ~რწლნი დიდნი მ~რ დფერა ღ~აჭ ´~ლ~დ მოვიდა წ~რია
ბრმ~ჲ ღობითგ~ნ მიეაცლა რსჱტრა მ~რ ფ~თივ აფმ~რთებსლრა და იუმნა მცედვ
ელ მსნ თუსჱრვე და ად~ბდა ფ~თრა მეორე მეტე წსლი მოვიდა ქრმა ამზ
არპანი იდვა რვირა წლირა მოიფო დედამ~ნ მირმ~ნ რ~რწმსნ~ბით და დადვ
ა ცცედრითა წ~ე რსჱტრა მ~რ ნ~თლირ~რა და ნ~ნდჳლვე ნ~თლირ~რა ევ~დ
რებოდა ნინორ მოცედენ დ~ტალო შერა ამ~რ ყ~ა რიკ~დილდ მიაცლ~ბლრა რ~
ვიცი ფ~თი ფ~თთა იგი არრ რ~ლრა ღ~ნ მრაცსრ~ბ და ყ~ნ გჳუადაგებ მ~ღნ ნინო
ღეაცო ჴ~ლი რსჱტრა მ~რდა დარდვაჲ ქრმ~რა მ~რ და წუ~ა გრწ~მრ ი~ჳრ შე ფ~ჲ
ცც~რბირა თ~რ ქ~ირა რ~ტლირა ჴ~რცითა მორრ~ლი ამ~რითგ~ნ გ~ნიკსრნე და
ად~დბდი მ~რ ვირმ~ნ შ~ლმ~ნ გ~ნკსრნა და მრწ~რტლ აფდგა ქრმაჲ იგი ვ~ა მრ
თელიჭ da თითო რ~ცენი რნესლნი მოვიდოდერ და გ~ნიკსრნ~ბოდერ ვ~დირ
სუმნა რაბსრველი შელირა გ~რემორ რსჱტრა მ~რ და დატ~რა ცედვირ
აგ~ნ და ეგრეთვე ღეეცებოდერ ერნი გ~ნიკსრნბ~დერ მრწ~რტლ იწქო მე
ტემ~ნ და გ~ნარრლა ეკლერია რ~მოთცერა მ~რ ღ~აჭ da ვ~ა მოიწივნერ მო
ციუსლნი მირიან მეტ~რანი წ~ე კორტ~ნტინე მეტირა და მისთცრნერ რ~ა იუმნა
მ~ღნ აფივრო რიც~რსლითა მეტე და დედამირი ელენე დ~ტალი პ~ლ~დ ამირ თ~რ რ~მ~დლ
ი ფ~ჲ მიეტინებოდა ქ~თა ადგილთა და ჴ~ლრა მ~თრა უსჱღე ნ~თლირ ფებ~დ ქ~ი
უ~რთლი და ღ~დ ამირ თ~რ გ~ნმციარ~ლდერ რ~ და დარტსრერ მირიან მეტირგ~ნ რ~დ მო
წქსდა რპ~რრთა და მტკიცედ მიფება რიქ~რსლირა მ~თირა და წმადლ~ბდერ ფ~აჭ
da წ~რმოგზ~ვნერ მფ~დლი ჩ~ტი ი~ე ებირ კოპორი და მირთ~ა მფ~დლნი ორნი და დ~კნნი რა
მნი და მოსწერა მეტემ~ნ კორტ~ნტინე მირიანრ წიგნი ლ~ცვირა და კ~ცევა ფ~ა მ~დლ
ობირა და წ~რმორცა ძ~რი და ცატი მ~ცცრირა და მი რთ~ა ნიჩი დიდი და ელენე დ~ტლმნ
მოსწერა წიგნი უ~ბირა და ნსგეღინირ ცემირა მოიწია ებირკოპორი მფ~დლნი
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და მოც~უსლნი მცცეთად აფივრნერ მეტე და ქ~ი ერი მ~თი რსრვ~ელ იქვნერ
ქ~ნივე ნ~თლირ ფებირა თ~რ მ~ღნ მრწ~რტლ გაგზ~ვნა ბრშან~ბა მირიან მეტე
მ~ნ ქ~თა ერირთ~ვთა თ~ა რპ~რლრთა და ქ~თა პირთა რ~მეტოთა მოწოდ~ბდ წ~ე
მირრა და მრწ~რტლ მოიწივნერ ქ~ნი ულ~უდ მ~ღნ ნ~თლრ იფო მეტემ~ნ ჴ~ლრა უ~ღ
ე წ~ირა ნინორრა და ღ~დ დ~ტლმნ და ღვილთა მ~თთა ჴ~ლთა უ~ღე მ~თ მფ~დლთარა
და დ~კონთრა და ღ~დ ამირრა აკ~ცერ მდინ~რე მტკ~რი და ებირკ~პრმ~ნ ღემზადა ადგი
ლი ერთი მიწსრვილთა ჴიდირ კარრა მოგჳ~თირრა რადა ქ~ტლ იქო რაცლი

ელიოზ მფსდელირა და მსნ ნ~თელრცემდა წ~რყინებ~ლთა ერთა ერთარა
და ეწოდა ადგილრა მ~რ მთ~ვრთა რ~ნთლავიჭ x~ უსჱმოთ მირრა მდინარირ
ავე პირრა ორნი იგი მფ~დლნი და დ~კონნი ნ~თლრ ცემდერ ერრა და მიატქდებ
ოდა ერი იგი სრთიერთარ მორწრ~ტებით ესბნებოდა მფ~დელთა რ~ა პ~ლ
მ~რ ვე ნ~თლ რცერ და ერრეთ რსრვ~ლ იქო ერი იგი. ნ~თლირ ფებირა თ~რ რ~ ე
რმინა უ~დგბ~ჲ წ~ირაჲ ნინორი რ~ლრა იტქჳან. ქ~ნ რ~ნი არა ნთ~ლ იფორ არაჲ
პოვორ მ~ნ ნთ~ლი რ~კნო და ამირ თ~რ მორწრატე იქვნერ ნ~თლირ ფებ~დ ქ~ნი იგი
და რ~ცედ ნ~თლრ იფერ ქ~ნ ერმ~ნ და რიმრ~ვლემ~ნ უ~რთლირმ~ნ თჳ~რნ ც~ არა ნ~თ
ლრ იფერ მათ~ელთა კავკარიათა მიტენ~რა მირ ნ~თლირ ფებირ~რა ა~დ და
დგერ ბნელრა ღ~ა ჟ~მ რაოდენმე და წ~რიათა მცცეთელთა არავე ნ~თლრ
იფერჭ g~რნა კაბარბიანთა ნ~თლრ იფერ ორმეოცდა ათმ~ნ რსლმ~ნ და ი
უმნერ ჩ~ტ ამირ თ~რცა დიდ იუმნერ წ~ე მ~ტირა და მისბოშა დ~ბჲ რ~ლრა წუჳ
ან ციცე დიდი ა~დ არა ნ~თლრ იფო. ტეროზ რიშემ~ნ მირიან მეტირმ~ნ რ~ლრა
წუონდა წრანი ღარვნამდირ მირიან მეტირგ~ნ არა ერმ~ნ მირმ~ნ ნთ~ლრ
იფერ ა~დ ჴ~რცლდ ოდენ მორყილებდენ მირიან მეტერაჭ m~ღნ წ~რავლინა მი
რიან მეტემ~ნ ებირკპ~რი ი~ე და მირ თ~ა წ~რყინებ~ლი ერთიწ~ე კორტ~ნტინე მეტ
ირაჲ და ითცოვა ნ~წილი შელირაჲ ცრ~ბირა რ~ი მ~რ ოდენ ჟ~ა გ~მოსყინა
ფ~ირ მრ~ცრრა და ფ~ირ მქ~რერა ელენე დ~ტლრა და ითცოვნა მფ~დლნი მრ~ვლ
ნი რ~ა გ~ნავლინნერ ქ~თა ულ~უთა და ადგილთა და ნ~თლრ ცემდენ ერრა რ~ა
მრწ~რტლ ნთ~ლრ იფორ ქ~ნ რლმ~ნ უართლირამ~ნ და ითცოვნ უვითა ცსრ
ორ მოშფ~რნი აფღენებირა თ~რ ეკლერიათა: ვ~რ მიიწინერ წ~ე კორტ~ნ
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ტინერა კარრირ რიც~რსლით მიანიჩა ნაწილი შელირა ცცრბირა და ტიც
არნი იგი რ~ლრა ზ~ა ტერჴნი დასმრჩსალნერ ო~ა და რ~მრჩსალნი ჴ~ლთანი
წ~რმოგზ~ვნერ მფ~დლნი და ცსრონი ტ~დ მრ~ვლნიჭ r~ კორტ~ნტინე მეტე
მ~ნ მეტობ~რა ღ~ა მირრა აფაღენა ეკლერია ტშ~რი წ~ჲ და მორცა გ~ნში
დიდ შ~ლი ებირკოპორ~რა ი~ერ სბრშანა რადაცა ძერ იქორ ადგილთა უ~რთ
ლირათა მსნცა აფაღენენ ეკლერიანი. რ~ცლრა ზ~ა ყ~ა და ნიჩი ერე
და მ~მკჳდრე რ~ზფვრთა უ~რთლირათა: და წ~რმოვიდა ებირკოპორი
და მირ თ~ა მოციუსლი. და ვ~რ მოიწივნერ ადგილრა რ~ლრა წუჳან ე
რსღეთი და დასტევნა რ~უმედ ეკლერიირა დასტევნა გ~ნში და რ~მრ
ჩსალნი ო~ირანი და წ~რმოვიდა და მოვიდა მანგლირ და იწქო ეკლე
რიარა. და სტევნა ტიცარნი იგი ო~ირანი. მ~ღნ ღეწსცდა მირიან მე რ~
პ~ლ არა რამესტ~რა ულ~ურა და ადგილთა იწქერ ღენებ~დ ეკლერია
თა და დასტევნერ ნ~წილნი ც~ მოვიდა მირრა წ~ჲ ნინოდა წუ~ა ნს რ
წსც მეტეო რ~ ერრ~თ ძრ~რრ რადაცა მივიდოდიან და რთერვიდიან
რაცლრა ფ~თირრა ც~ არრ ულ~ურა ამ~რ ღ~ა რამორელი იგი დ~ბლი ო~ჲ:
მ~ღნ მოიქ~ნა მეტემ~ნ აბიათარ და მირ თ~ა წ~რიანი მრ~ვლნი და გ~მო
იკითცა მ~თგ~ნ კსართირა მირ თ~რ და მ~თ მისთც~რერ ქ~ირ~ი ზემო
წერილარრ და აფიპქრნა ჴ~ლნი თ~რნი მირიან და თუ~ა კ~ცრ ღ~ნ ო~
ი~ჳ უ~ე შეო ფ~ირაჲ ცც~ვლირაო რ~ პ~ლითგ~ნვე გინდა ჴრნა ყ~ნი ეღმ~კირ
აგ~ნ და ადგილირ ბნელირა ამირ თ~რ რამორელი იგი ღ~ნი წ~ჲ წ~რმო
ეცა წ~ით ულ~უით ღ~ნით იჱლ~მით ებრაელთა მ~თ ფ~თაებირა ღ~ნირა
სცცო უმნილთა და ყ~ნ სცცოთა ნ~თრავთაჭ da წ~რემოემართა მეტე
ქ~ი ულ~უი მტკიცედ უ~ნბარა იწქერ ცსროთა ღენებ~დ ეკლერიირა
გ~რე სბ~ნრა მაქსალთა მ~თ ზ~ა წ~ირაჲ ნინორითა რადა აწ არრ ე
კლერია რაებირკ~პრდ: მ~ღნ თუ~ა წ~ჲმ~ნ ნინო კ~ცრრ ო~ი ი~ჳ უ~ე და მ~მა
ს~ჲ ყ~ნირაჲ რ~ნ მოავლინა რ~ტქ~ჲ მირი წ~ჲ ცთგ~ნ მ~ფლთა თჳთშლ
იერირგ~ნ რ~ქდრირა გ~რდამორრ~ლი უ~ქნდ მდბლ~დ ღობილი სჱჩსჱ
ლ~დ თერლირგ~ნ დ~თირრა დედაკ~ცირგ~ნ მ~რტოდ ღობილირა წ~ირა და
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სბიწორა რ~ი რ~თნო ექო მ~რ მიზეზითა მიზეზი ცც~რებირა ყ~ნირა რ~ნ
ცარა უ~ღე ქ~ივე გ~ნნათლა და მ~რწმსნენი აცც~ვნნა რ~ი იღვა ვ~ა კ~ცი
ნთ~ლი ქ~თა ცატი ფ~ჲ და ვ~ა მრ~ცრ მ~ნ ვინმე რძ~ლირამ~ნ ნ~თლ იფო წქ

ლირგ~ნ და რ~ლირა ძ~რრ ეცსადა ეტლა და აფდგა მერ~მერა დფერა
ამ~ფლდა რიმ~ფლერა მ~მირა თ~ა და კ~დ მოვ~ლრ დ~ბითა რ~ლრა წღსჱნ
ირ ქ~ივე დ~ბჲ თ~ა მ~მით და რ~ლით წ~ი თ~რთ აწდა მ~დირ და სკ~ი სკ~ე ა~ნჭ
aფმ~რთებირა თ~რ პ~ტიორნირა ძ~ირა
v~a ნ~თლ იფერ მეტემ~ნ და დედ~ტ
ლმ~ნ ღვილთა მ~თთა და ქ~ნ ერმ~ნ მ~თმ~ნ მ~ღნ დგა ცე ერთი ადგილრა
ერთრა კლდერა ერთრა ზ~ა ღესვ~ლრა და იქო ცე იგი ღსჱნ~რი ტ~დ რს
რლნ~ელდ რ~კჳრველბ~ჲ იქო ცირამირგ~ნ რ~ ირ~რ ცემ~ლი ნადირი რ~ი მივიდირ
და ჩამირ ტსრცელი მირი გინა თერლი ყ~მოცჳნებ~ლი გ~ნერირ რიკდ~ილ
ირგ~ნ და ფაცათს რ~კლავრა ალ~გრა დიდად წქლსლ იქვირ ჭeრე დ~დდ
რ~კჳრველ სყნდა პ~ლთა მ~თ წ~რმართთა და ასწქერ ებირკოპ~რრა ი~ერ
რ~ცლირა მირ თ~რ ც~ ებირკპ~რმ~ნ თუ~ა აწა ჩ~ტდ პ~ლითგ~ნვე დამ~რცსლრრ
ცე იგი. დამ~რცსლ ქ~ირა მირ თ~რ და აწფა მოეტინა მ~დლი ფ~ჲ უ~რთლ
რა დამირ ცირგ~ნ ძ~რრრ ღეუმნ~დ ძ~რი პ~ტრნი რ~ლრა თ~ქნირცერ ქ~ნ რიმრ~
ვლმ~ნ უ~რთლირმ~ნჭ da წ~რვიდერ რევ შე მეტირა და ებირკოპორი
მირ თ~ა რიმრ~ვლე ერირაჲ და მოწკსჱთერ ცე იგი და წ~რმოიფერ რტ
ოთ~რთ მირით და მოაუსნდა იგი ათარ ათესლრა კ~ცრა ზეზე
რტოთ~რთ და ტ~რცლით~რთ ღემოაუ~ნდა ულ~უდ და ღემოკრბ~ჲ ერი ც
ილვ~დ მწს~ნირა ტერობ~რაჲ მ~რ და ტ~რცლიანობ~რა ჟ~ა ზ~ტცსლირრა
ოდერ რც~ჲ ქ~ი ცე ჴმელი იქო ც~ ერე ტსრცელი დასცჳვნ~ლი რ~ლ ამო და რა
ცილველ~დ ღსჱნ~რი და შირრა ზ~ა აფმ~რთერ ცე იგი კარრა ზ~ა ეკლერიი
რარა რ~მცრით მირ ცირათა და შრვით რტოთა მირთა და იქო ცილვაჲ მირი
ღსჱნიერი ვ~ა რმენით ვიცით ცირა მირ ალვირაჭ eრე მოწკსჱთერ მა
რტრა ოცდა ცსთრა დფ~რა პ~რრკვრა და დადგრ~ჲ ცე იგი ეგრეთ დფერა
ოცდა ყჳდმეტრა და არაჲ ღეიცვ~ლა ტერი ტსრცლმ~ნ მირ მ~ნ ვ~რმცა დგა
შირრავე ზ~ა თ~რრაჲ თ~ვრა ზ~ა წქ~რორრაჲ ვ~ემდირ ქ~ნი ცენი მაფნ~რირნი
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ღეიმორნერ ტსრცლითა და ცენი ნ~ქტრა გ~მომფებ~ლნი ღეიმორნერ ქსა
ვილითა: მ~ღნ თსჱრა მაირრა ერთრა ღეიუმნერ ძ~რნი ერე და ღჳდ
რა ამირ თჳრ~რა აფემ~რთნერ ჴ~ლირ და დებითა მეტეთა თ~ა რიცარსლ
ითა წად~რბითა ქ~ირა ერირა ულ~უირათა და იქვნ~რ ეკლერიარა ღ~აჭ
iცილაჲ ქ~ნ ერმ~ნ ულ~უმ~ნ ქ~თა მ~თ დფ~თა აწა ყამოვიდერ ძ~ი ცეცცლირა ზ~ც
ით მირ ზ~ა გ~რემორ მრგ~ვრდ გ~რგჳნვითა ვარრკ~ლავირ~თა და დაადგრე
რ ზ~ა ეკლერიარა ვ~ე გ~ნთიადმდეჭ da რიჟრაჟ ოდენ გ~მოვიდიან მირგ~ნ
ორნი ვარრკ~ლვნი ერთი წ~რვიდირ აფმორ~ვლით და იგი თ~ვდი ეგრ
ეთ ბრწქინვ~ლედ ნელიად გ~ნვიდირ მ~რ კერშო აცლორ წქ~რორაჲ
მ~რზემო კერშო არაგჳრა და დადგირ ბორცსრა ზ~ა კლდირ~რა რ~ი აფმ
ოაცენერ ცრემლითა წ~ირა ნინორითა. და მსნით აფამ~ფლირ ზ~ცდჭ
da ერრეთ მრვ~ლ გზირ იცილა ქ~ნ ერმ~ნ მ~ცცრბჲ ფ~ჲ ყ~ნირა მ~ღნ იწქე კი
თცვად ნტ~რირა ნინორრა თს რ~ჲ არრ რ~ი გ~მოვ~ლრ ბრწქინვ~ლე ვა
რრკსლ~ვი და ერთი წ~ვლირ ვ~ე კ~ცეთირ მთამდე და დარ~ვალით ვ~ე
რან~ცებადმდე ამირ ულ~უირა და ოდენ გ~მობრწქინდენ მთიებნი იგი ნაცონ
რადა დადგენ. მსნცა აფემ~რთნენ ორნი იგი ძ~რნი უ~რნი: მ~ღნ ქო
მეტემ~ნ ეგრე. და ღეცვნა თ~ვნი მთათანი მიწქებით ც~ დფე ერე იქო
პ~რრკვი და ღ~ბთი გ~ნთენდებოდა იქო იგივე რ~რწლი და იუმნა ეგრ~თვე
ვ~ა პ~ლ იუმნირ ცს~ლირადფე მივიდერ დარ~ვლირნი რ~ნი დგერ მთათა
ზ~ა უაბთა თ~ვირათა და მისთცრერ მეტერაჲ ვ~ა გ~მოვიდა ვარრკს
ლ~ვი იგი ამ~ფლდა და მიიწია მთარაზ~ა თცოთირრა გ~რდარ~ვლრა კა
რპირ~რა და დაადგრ~ჲ ადგილრა ერთრა და ქ~დ სყინო იუმნა: და ეგ
რეთვე მოვიდერ მთით კაცეთირით და თუ~რ ვიცილეთ ვარრკ~ლავი
აუათ მომავ~ლი და დადგაჲ დ~ბრა ბსდირა კსც~თრრა უ~ქანრა:
მ~ღნ სბრშ~ნა ნტრმ~ნ ნინო. წ~რცსჱნით ორნივე ერე ძ~რნი და აწმ
ართენით ერთი თცოთრ რადა იგი ფ~ნ რადა გ~მოცილა შ~ლი მირი. და ერ

თი მიეც რალომერ მჴ~ვლრა უ~რრა აფმ~რთორ სძ~რმორ ულ~ურაჲ
რ~ ბსდი დაბაჲ კსცეთირა არა წინა აფსდგერ ულ~ურა მეტეთარაჲ
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რ~ ერირა რიმრ~ვლე არრ მსნ ბსდირ კსლა დ~ბჲ თჳთ იცილორ
რათნო იგი ადგ~ლი ფ~ჲ და ქვერ ეგრე ვ~ა სბრშ~ნა დ~ტლმნ ც~ ერე
რრ~წსლითა ზ~ცირა ყსჱნებით ძ~რი პ~ტრნი მცცეთარ იპქრერ ჴ~ლითა კ~ც
ობრივითა მივედით ბორცსრა მ~რ უ~ღე და წქ~რორაჲ მ~რ ზ~ა ათიერ ფა
მე და ილოც~რ ფ~ჲ მ~რთ და ნეტ~რი ნინო ცრემლითა ღეაზავ~ბდა წქ~რ
ორა მ~რ და იუმნ~ბოდერ კსრნებ~თა და რ~რწსლნი დიდნი: ც~ ცვ~ლირა დფე
აფვიდერ კლდერა მ~რ ზ~ა და მივიდა ნეტ~რი იგი ბორცსრა მ~რ ზ~ა და ვ
არდა უვ~თა მ~თ ზ~ა და ტიროდა თჳთ იგი და მირ თ~ა მეტენი და მთ~ვრნ
ი და ქ~ი რიმრ~ვლე ერირა ვ~დირ მთანი ჴმა რცემდერ და დარდვაჲ ჴ~ლი
ერთრა უვარა და წუ~ა ებირკპ~რრა მოვედ რამე თს ღ~ნდა ძრ~რრ და და
რწერე ძ~რი უვ~რა ამ~რ დამ~ნ ქო ეგრეთ და მსნ აფემ~რთა ძ~ი იგი
დ~აბითა მეტეთგ~ნ და მოდრკა ერი იგი სრიცცჳ და თ~ქნირცერ ძ~ა და აფ
იარერ ჩ~დ შე ფ~ჲ ცც~ვლირა და წრწმენა რ~მებით დ~ბლი ფ~ი: ც~ დიდნი
რ~რებით მთვ~რნი არა გ~ნეღორებოდერ ეკლერიარა წ~ა და რსჱტრა
ნ~თლრრა და ძ~ა მ~რ ცცოვ~ლრა რ~ ცედვიდერ რ~რწსლთა მ~თ სზომოთა და
კსრნებ~ჲთა მ~თ მისთცრობ~ლთა და დფერა კ~კერა აფვრებარა ზ~ტიკირა
ქო მირიან მეტემ~ნ და მცცეთარ ღერ~წირ~ვი დფე იგი გ~ნწერერ ძ~რირაჲ
მრ~ცრბდ აფვრ~ბირა ზ~ტიკრა ქ~ნ უ~რთლმ~ნ დფეინდელ~დ დფედმდეჭ
da იქო რაოდენირამე დფირა ღ~დ მარტჳლირა სკ~ნირაჲ იცილერ რრწ~სლი
დიდ~დ რ~ღნელი დფერა ოთცღბთრა აწა ერ~რა რსჱტი ერთი ნ~თლი
რა რ~ცედ ძ~ირა დგ~ჲ ძ~ა მ~რ ზ~ა და ათორმეტნი ვარრკ~ლვნი რ~ცედ
გჳრგჳნირა გ~რემორ მირრა ც~ ბორცჳი იგი ძ~რირა კმეოდა რ~ცედ რ~ლნლ
ად და ცედვიდერ რ~რწლრა ამ~რ ქ~ნიდა მრვ~ლნი სფმთოთგ~ნნი მოიუც
ერ და ნ~თლრ იფერ მ~რ დფერა ღ~ა უ~ნენი სტრო მორწმ~ნე იუმნ~ბდ
ერ და ად~ბდერ ფ~აჭ mერმე კ~დ იცილერ რც~ა რ~რწლი ძ~რაჲ ვ~ა ცე
ცცლი დგა თ~ვრა ზ~ა მირრა ღჳდ წილ~დ მზირა სბრწქინვ~ლერი ზ~ა
და ადგრაჲ მ~რ ვ~ა რაჴმილირა ნაბერწქ~ლნი აფვლენ ეგრე
რ~ცედ ანგზნი ფ~თირნი აფვიდოდერ და გ~რდამოვიდოდერ მ~რ ზ~ა ც~ ბო
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რცჳ იგი ძ~ჲ იშრვოდა შლ~რდ და ვ~ა რ~რწლი იგი დარცცრებოდა
ეგრ~თვე შრვა იგი რცცრ~ბოდა ვ~ა იცილერ რრ~წლი იგი და სკჳრ
და ქ~თა სტრ~რდ და სმეტერ~დ ად~ბდერ ფ~თრა და ვ~ა იუმნებოდერ რ~რწლნი
იგი წლითი წლ~დ და ქ~ი იგი ერი ცედვიდერ ღიღით და ზრწოლით მოვიდო
დერ თქ~ნირ ცემ~დ გ~ლრ მოდგინედჭ m~რ ჟ~ა რევირ შერამეტირრა ერსა
ქრმა მცირე წსლი ოდენ მც~ლო ერსა მ~თ მოიფო და დადვა იგი წ~ე ძ~ა
წ~ა და ცრემლით ითცოვდა სკ~თს მომიბოშო ქრმაჲ ერე ცოცც~ლი. ა
ფვ~ღენო კსბო რ~ქდელ~დ ღ~ნდა და მსნ თუ~რვე გ~ნიკსრნა ქრმაჲ იგი
და გ~ნკსრნებ~ლი და გ~ნცოცცლებ~ლი წ~რიქვ~ნა: მერმე მოვიდა აფთ
უმირა აფრრ~ლებდ და ქო მ~დლირ მიცემ~ დიდითა რიცარ~ლითა და გ~ლრ მოდ
გინებით აფაღენა კსბო ძ~რირა მცცეთირა რევ. შემ~ნ მეტირამ~ნ და
წლითი წლ~დ მოვიდირ და აფარრ~ლირ ანთუ~მი იგი მრცსჱრპლირა
და მ~რითგ~ნ სტრო მოვიდოდერ ქ~ნი სშლ~რნი და რნესლნი გ~ნიკსრ
ნებოდერ ძ~ა წ~ა უ~რრაჲ: იქო ვინმე მ~მა კ~ციჩაბსკი და ორნივე თ~ლ
ნი დარდგომოდერ. ძდა იგიწ~ე ძ~ა წ~ა უ~რრა და ღ~დ ღჳდირა დფირა აფე
ცილნერ თ~ლნი ცედვიდა და ადიდ~ბდა პ~ტ~რანრა ძ~აჭ mერმე დედაკ~ცი ერთ
ი იქო მ~დირ გსჱმ~ლი რ~ლთგ~ნ სკ~თსრთა ეგე ოდენ რ~ლ შ~ლი და გო
ნებ~ჲ მირი მიიფო რვარაჲ წელრაჲ და რ~მორელრაჲ მირრა და პობდა
და ვ~რ მოიქვ~ნერ და პტ~რნრა ძ~ა ღეამთცსჱრ ღ~დ ათორმეტირა
დფირა გ~ნიკსრნა და თჳრითა ტერჴითა წ~რვიდა და ად~ბდა ფ~ა და თ~ქნ
ირცემდა პ~ტ~რნრა ძ~აჭ mერმე კ~დ იქო ქრმაჲ მცირე და მექრ~ლდ
და ეცა და მოკსდა აფიფო იგი დედამ~ნ მირმ~ნ და დაგდო წ~ე ძ~რრა ქ

რმაჲ იგი მომკსდარი დილესლითგ~ნ მიმწსცრადმდე. ც~ დედა მირი ტირ
ილითა ილ~ცვიდა წ~ე ძ~ა რც~ჲნი ეტქოდერ წარიფე დედაკ~ცო და დამ~რცე რ~
მომკ~დარრრ და ნსფარა აწქინებ. ც~ მ~ნ არა წ~რიკსჱთა რ~რბჲ ა~დ
სტრორ და სმეტერ რ~წქლობლდ ტიროდა და ილ~ცვიდა მწ~ცრირა ოდენ ჟ~ა
რრ~ლ იუმნა და თ~ლნი აფიცილნა და ღ~დ ღჳდირა დფირგ~ნ გ~ნკსრნებ
სლი და გ~ნცოცცლებ~ლი წ~რიქვ~ნა ქრმაჲ იგი დედმ~ნ მირმ~ნ და ად~ბდა ფ~აჭ
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iცილერ რ~ჲ რ~რწლი და კსრნ~ბჲ ქ~დ წ~ირა ძ~ირაჲ მრვ~ლნი ღვილნი მი
ვიდოდერ და ითცოვდერ ღვლ~რბრა და ღვილ მრ~ვლ იუმნებოდერ და
ღერ~წირვთა და მ~დლთა წქ~ტდერ არ~ჲ ც~ თს მოვლენ მ~თ ოდენ მიან
იჩერ კსრნებ~ჲ ა~დ რ~ლნი ღორით ითცოვდიან ღეწევნ~რა წ~ირა ძ~რირ~ჲ
მცცეთირგ~ნ მსნ თუს~რვე ღეწევნითა მირითა მიიფიან მ~დლი მშლე იუ
მნიან მტ~რთა და მორწრ~ტედ მოვიდიან ღეწირვ~დ მ~დლირაჭ mრ~ვლ
ნი სკსჱ სფ~თნი ჩირრა ღთაცჳან რჟ~რ ცადიან წ~ა ძ~ა მსნ თუ~რვე
გ~ნერიან ჩირირგ~ნ და მოვიდიან ღემთცსჱვ~დ პ~ტრნ~რა ძ~ირაჲ. და
მრვ~ლთა ნთ~ლრ იფერ და რიც~რსლით ად~ბდერ ფ~ა მრ~ვლნი სკსჱ მრ~ვ
ლთა ჩირთა ღთაცჳვერ და შ~ლითა პ~ტრნირა ძ~ირთა გ~ნიკსრნერ
და მრ~ვლნი პირ~დ პირ~დთაგ~ნ რ~ტანძვ~ლთა მოივლტედ ვედრბ~დ მქირ
გ~ნიკსრნებიან. მსნ დფენდელ~დ დფედმდე და ად~ბდერ მ~მრა და შერა
და წ~ა რ~ლრა რ~ირა არრ დ~ბჲ აწდა მ~დირ და სკ~ი სკ~ეჭ
¦იგნი რ~ი მის
წერა პ~ტრიაუმ~ნ და ბრანძთა მეტემ~ნ ნინორ მეტერა და ქ~თა ერთა უართლირათა:
m~t დფეთა ღ~ა მოიწია წიგნი წრომით წ~ირა პ~ტრუირა ნინორა და მეტე
რაჲ და ქ~ა ერრაჲ უ~რთლირ~რა და მსვლინა ბრანძი დიანი უებირ ღერ
ცმად და კ~ცევირაჲ მიცემ~დ და ამირ ნტ~რირა ნინორ ლ~ცვირაჲ წ~რფებ~დ და მა
დლრა ზიარებ~დ აუ~ნდა წიგნი ბრანძთა მეტირა ნინორცა თ~ა და
მ~მირა მირირგ~ნ ნთ~ლიფო ბრანძეთრ ქ~ა და ქ~ი ერე მარმენელ იქო
იჱლ~მით და კორტ~ნტინე პოლით ვ~დ უ~ქნარა მ~რ უ~რთლირ~რა მიეტ
ინა მზე რიმ~რთლირაჭ aმირ თ~რ რ~ნტრელი წიგნი მოეწერა რ~ამცა ე
სწქნერ აუანი იგი რ~რწლნი რსჱტირა მირ მაქსლოვ~ნირა და შ~ლი კს
რნებირაჲ ერე ქ~იიცილა და მოირმინნა რ~რწლნი იგი ქ~ნი რ~ნი უმნი
ლ იქვნერ მცცეთ~რ დკ~ნ ბრ~ნძთამ~ნ და გ~ნკჳრვებ~ლნი ად~ბდა ფ~ა
წ~რიფო წიგნები: მ~ღნ მეტემ~ნ წუ~ა წ~ა ნინორ და ებირკოპორმ~ნ
მნბ~ვრ ერრ~თ რ~ა იშსლ~ბით მცჳ~ლითა მოვაუცინეთ მთიესლ
ნი და რიშეყ~მი ტეროზ და დავწმონნე შერა ფ~ირრა და ვ~თქვნნე
პ~ტრნრა ძ~ა. მ~ღნ წუ~ამ~რ არაბრშანებ~ლრრ ო~რგნ მ~ცჳლირა აფ
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ება ა~დ რ~ცირ~ბითა და პ~ტრნით ა ძ~ითა სყსჱნოთ გზაჲ ჩ~ტი
მიმქვ~ნბლი ცც~რბდ რ~კნდ და მ~დლმ~ნ ფ~ჲმ~ნ გ~ნნთლორ ბნელი იგი გ~ლ
თა მ~თთა: და წ~რვიდა წ~ჲ ნინო და ებირკოპორი ი~ე და მ~თ თ~ა წ
არიქვ~ნა მეტემ~ნ ერირ თ~ვი ერთი და მოვიდერ და დადგერ წორბნარ და
მოსწოდერ მთისლთა პირსტქჳრა რ~ცეთა მ~თ კ~ცთა ჩირვესლთა
ჩართლელთა ტცოელთა გსდამაქრალთა და სუ~დგერ მ~თ ძ~რი უ~ნთა ჩ~ტი მიმქვ~
ნებლი ცც~რბდ რ~კნდ ც~ მ~თ არ~ჲ ინებერ ნ~თლირ ფებ~ჲ მ~ღნ ერირ თავმ~ნ
ეტირმ~ნ მცირედ წ~რმართა მაცჳლი მ~თ ზ~ა და შლევით ღემსრრნა
კერპნი მ~თნი: გ~რდამოვიდერ მსნით და დადგერ ჟალეთრა და სუ
ად~გერ ერწო თიანელთა ც~ მ~თ ღეიწქნ~რერ და ნთ~ლ იფერ. ც~ ტცოჱლ
თა და სტევერ უ~ქან~ჲ მ~თი და გ~რდვიდერ თსღეთრ. და რც~ჲნიცა მთის
ლელნი სმრ~ვლერნი არაჲ მოიუცერ ა~დ დასმშიმა მ~თ მეტემ~ნ ცარ
კი ოდერ არა ინებერ ნ~თლირ ფებ~ჲ ამირ თ~რცა წაკრბერ იგ~ნი
ღერცდერ რ~ნი მე სკ~ნრკნლ მოაუცივნა აბიბორ ნეკრერელი ები
რკ~პორმ~ნ რ~ნი მემ~თგ~ნნი დარყერ წ~რმართებ~რავე დფერა მომდეჭ
x~ წ~ჲ ნინო წ~რემ~რთა წ~რრლვ~დ რანრ მოუცევ~დ ტეროზირრა და ვ~ა

მიეაცლაკსცეთრ დაბარა ბოდირრა დაქვნა მსნ დფენი და მოვიდერ მირრა
კ~ცეთით წკითცვიდერ და აფიფებდერ რწ~ვლრა მირრა რიმრ~ვლე ერირა:
მ~ღნ და რნ~ლდა მსნ და ვ~ა რევ შემ~ნ მეტირამ~ნ და რალომე და მ~ნ მირმ~ნ რ~ნი
ცცონდებ~დერ სძ~რმორ მოვიდერ ნინორრა და აცნობერ მეტ~რ და დ~ტალრაჲ:
ც~ მ~თ მიავლინერ ებირკ~პრი ი~ე წ~რქვნბ~დ წ~ჲ ნინო არაჲ ერყდა ც~ წა
რვიდა თჳთ მეტე და რიმრ~ვლე ერირა შლ~რირა. და ცედვიდერ ქ~ი იგი
ერი პირრა ნინორრა. ვ~ა ზ~ცირაჲ ანგ~ლზირ~რა და მორწქსჱდიან ტერს
რა რამორლირა მირირრა მიიფებდერ და ემთცსჱოდერ რ~რწმნ~ბით და
იშსლ~ბით ევედრ~ბდერ ქ~ნი ტლ~ლნი გ~რე მორდიოდერ ცრემლნი თ~ლთაგ~ნ
მთ~თა გ~ნღორებირა თ~რ მოშფ~რირა მირ და მოფ~წირა და რნ~ლთა მკსრ
ნალირა ჴელოვნირა. და ეტქ~დერ რალომე სძ~რმელი პეროჟ ავ
რირვნელი და მ~თ თ~ა ერირ თ~ვნი და მთვ~რნი წკითცვიდერ თს ვინაჲ
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ანს რადათ მე იქო აფზრდა ღ~ნი დ~ტალო მასწქერ რ~უმე ღ~ნი რ~ჲრა იტქ
ჳ ტქსჱობარა ტქსჱთა მჴრნ~ლო რ~ნტრელო რ~ ერ~რჲ გჳრწავიერ ღ~ნ
მ~რ ვ~დ ქ~ტილ არ~ნ წ~წ~რმექ~ლნი პ~ლ შირა ფ~ჲ და ღ~დ მ~ცუსლნი ათორმე
ტნი და რც~ჲნი რ~მეოცდა ათორმეტნი და ყ~ნდა არაჲ ვინ მოავლინა ფ~ნ
რიტქ~ჲ გ~რნა ღ~ნ და ღ~ნ ვ~რ იტქჳ ვ~დ მე ტქსჱ ვარ ანს ვ~რ სცც
ო: ც~ მ~ღნ იწქო რიტქ~დ წ~ნ ნინო და თუ~ა არსლნო რ~რწმსნოებირ~ნო მ~ცლ
ობელნო დ~ტლნო ყ~მნო გცედ~ვ თუ~ნ ვ~ა პ~ლთა მ~თ დედ~თა ქ~თა რ~რ
წმ~ნბჲრა და რიქ~რლრა უ~რრა და გნებ~ვრ გზ~თა ყ~მთა ცნობ~ჲ გლ~ც
აკირაჲ მჴვ~ლირათა და გასწქოცა რ~ ერ~რა მორრ~ლ არრ რ~ლი
ყემი ჴ~რჴდ ყ~მდა და მეშინებიან მე შილითა დედირა ყ~ირათა რ~კნდ
ა~დ მოიცსჱნით რ~წერელნი და დაწერეთ გლ~ცკი და სდები ცც~რბჲ
რ~ა სწქოდიან ღვილთაცა თუ~ნთა რ~რწმნბჲ თუ~ნი და ღეწქნ~რებ~ჲ
ყ~მი და რ~რწლნი ფ~ჲნი რ~ლ გიცილვ~ნ: მ~ღნ მრწ~რტლ მოიცსნ
ერ რ~წერელნი რალომე სძარმელმ~ნ და პეროჟ ავრირივ
ნვლმ~ნ იწქო რიტ~ქჲ და იგ~ნი წერდერ და წ~რმოსთცრაჲ ქ~ი რ~ი
ზემოთ დავწერეთ მირ წ~ირა და ნტ~რირა და ღევედრაჲ მეტერა პ~ტრე
იკ~ბ მფ~დლი რ~ა ღ~დ ი~ერა იგი იქორ ებირკოპორჭ m~ღნ ი~ე ებირკ~პრ
მ~ნ ღეწირა ჟ~ი დააზიარა წ~ჲ ნინო ჴ~რცრა და რირცლრა უ~რრა და
ღევედრა რ~ლი მ~ტჱრა ც~თარა უ~რთლ~დ მორსლითგ~ნ მირი მე i~d
წელრა და უ~რ ამაფლ~ბითგ~ნჭ º~l~É. წელრა და დარ~ჲბამითგ~ნ ©~¶~l~Éჭ
მ~ღნ ღეიშრნერ ორნივე ერე ულ~უნი მცცეთა და სძ~რმო და ქ~ი უ~რ
თლი მიცვ~ლებრა მირრა. მივიდერ და დამ~რცერ შლევით ღემორილი გ
სამი მირი ადგილრავე ზ~ა კ~ცეთირა დ~ბარა ბსდირრა რ~ მსნით ცლ
ცოვლით დატლვა მეტირგ~ნ ღეცედვითა ფ~ჲთა და რიმდ~ბლირა
თ~რ უმნა ერე წ~ნ რ~ ადგილი იგი ღესრ~ცცი იქო და მწსც~რე იქო მეტე
და ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი მსნ დატლვ~რა მირრა ა~დ მცნებ~რა და ანდერშრა
მირრა აფრრ~ლებირა თ~რ დატლერ მსნჭ da ვ~რ აფერრ~ლა ერე ქ~ლი
ფ~თივ გ~ნბრწქინვ~ბლმ~ნ მირიან მეტემ~ნ გ~ნმტკიცა ქ~ი უ~რთლი და წერ
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ეთი და რ~რწმ~ნბრა ზ~ა რ~მებირა ერთარრებირაჲ ფ~რრა დასრ~ბამორა
დამბ~დებელრა ქ~ირრა და გ~ნამტკიცერ რრსლრა რარწმ~ნბარა ზ~ა: მ~ღნ კე
ირარრა კორტ~ნტინერ რ~ლ წქსა მშევ~ლი შე მირიანირი რ~ლრა ერუ
საჲ ბილუარა გ~მოსგზ~ვნა მეტემ~ნ კორტ~ნტინე ნიჩითა დიდითა
და მოსწერაჲ ერრ~თ: მე კორტ~ნტინე თჳთ მპქრობ~ლი აცალი
მონა ც~თა მესტირაჲ პ~ლ ეღმ~კირგ~ნ წ~რტქსჱნლი და გ~მოჴრნი
ლი დამბ~დებელირა მ~რ: მოვრწერი ღ~ნდა ფ~თივ გ~ნბრშნობილ
ირა ყ~მთვე აც~ლ ნერგირა მორწმ~ნირა მეტირა მირიანირრა იქ~ვ
ნ ღ~ნ თ~ა მღჳდბ~ჲ და რიც~რლი ვინთგ~ნ იცან ღ~ნ რამებ~ჲ და ერთ~რრბ~ჲ.
ფ~ი დასრ~ბმო დამბ~დბლი არფ~რაჲ მიჴმრ მე ღ~ნ გ~ნ მშევ~ლი ა~დ კმ
აჲ არრ ყ~ნ ღ~რ ღს~მდგომელ~დ უ~ე შე ფ~ჲ პ~ლთა ქ~თა ღობილი რ~ი გ~ნ
წკ~ცენ ჴრნირა თ~რ ყ~ნირჲ და ძ~ი მირი პ~ტრნი რ~ი მოცემლ~რრ ყ~ნდა

წინამშფ~რდ ყ~ნდა გ~ლითა მორ~ვთა მირთა და ღს~მდგომელ~ბითა
ფ~ჲ და მბ~დბლირათაჲ ვიქვნეთ ყ~ნ რიქ~რლრა ზ~ა შმებრივრა ღვი
ლი ღ~ნი ღ~ნდავე მიმინიჩებია იცილე და გ~ნიც~რე. და ფ~ირგნ მოვლი
ნებ~ლი ანგ~ზი მღჳდ~ბირა იქ~ვნ ღ~ნ თ~ა მ~დირ განდევნენ ფ~ნ დამბ~დბლ
მ~ნ ეღმ~კი მ~ცთსრი რ~ზფვართ გ~ნ ღ~ნთაჭ mოვიდა ბაწუარ შე
მეტირა და მოც~ული კორტ~ნტინე მეტირაჲ კარრირა მცცეთარ აფივრ
ნერ რიც~რსლითა მირიან მეტე და ნანა დ~ტალი და წმ~დლობდერ ფ~ა ნ
იჩითა დიდითა მომცემელრაჲ. მ~ღნ მირიან მეტემ~ნ გ~ნრრსლა ეკლერი
ა რაებირკპორო და აფარრ~ლაჲ რ~ტტრბ~ჲ მირი მრ~ვლითა დ~ბითა.
და მოუცევით გ~ნ მირიან მეტირათა: ±~e წელი მოკსდა შე მირი რე
ვ რიშე თარდატ რომეცთა მეტირა რ~ლრა მიეცა მეტობ~ჲ რიცოცცლ
ირავე თჳრრა და დატლერ აკლდამ~რვე რ~ი თჳთ მ~რვე რევრ
აფეღენა და მ~რვე წელიწადრა დ~რნ~ლდა მირიან მეტე რ~იცა აფ
ერრ~ლა: და მოიქვ~ნა შე მირი ბაუ~რ აწა ერ~რაჲ მე წარვ~ლ ვი
ნაცა მოვედ და ვმ~დლობ მრ~ვლ მ~წქლერა ფ~ა დამბ~დებელრა ც~თა
და უ~ქნირრა რ~ნ წ~რტქსჱნ~ლი ეღმ~კირგ~ნ მიჴრნე მე პირირგ~ნ ძ~ცეთირა
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და ფირრ მქო მე მარძ~ჱნითა მირ~თა ღ~ნ ნანა სკ~ეთს გ~ცერფა მოცა
ლებ~ჲ ცც~რბირა ყ~ირა. ღ~დ გ~ნიქო რ~მეტო გ~ნში ყ~ნი ორ~დ და მიიფერ მარ
ცვარა ნინორა გ~ნმნათლბლრა ყ~ნრა ჟ~მთა ღეცვ~ლებირა თ~რ რ~ა არა
ღეირქიორ სკ~ე იგი ადგილი. რ~ მეტეთა რ~ძდომი არრ ა~დ მწირ
ეგრეთვე დავედრა ებირკ~პორნი რ~ა ადიდონ დ~ბჲ მირ ადგილირა
რ~ ფირრ არრ პ~ტივრ ცემ~რა ც~ შერა თ~რრა რუ~ა ღვილო ყ~მო ღეცვ
ალე ბნელი ნ~თლდ და რიკდ~ილი ცც~რბდ ღ~ნდამამიცემია გ~ჳრგჳ
ნი მეტობირა ყ~ირა ფ~ნ დამბ~დბლმ~ნ ც~რა და უ~ქნირამ~ნ და გ~ნამტკიც
ენ რრსლრა რარწმ~ნბარა ზ~აჭ iწსრთიდი ქ~დვე მცნ~ბარა შირა ფ~ჲ
თა და დადგრაჲ რ~დ მ~თ ზ~ა და რ~ცელრა ზ~ა უ~რრა რიკდილი ცც~რბდ
გიყნდენ რ~ითა წ~რსვლი ცცრ~ბჲ მოიგო და რადა პოვნე ვნ~ბნი
იგი ცც~ვლირ~ნი კერპნი ც~ცცლითა დაწსნი და ნაცარი ღეარს რ~ნი
მ~თ ერსიდენ და ერე ღვილთაცა ღ~ნთა ამცენ რ~ მე ვიცი იგი რ~ლ
კ~ვკართაცა ღ~ა ვე და აფთევიან. ც~ ღ~ნ ამ~რ ღესდეგ გ~ლითა ღ~ნით
ა და თ~ვი ღ~ნი ღევედრე შერა ფ~ირრა და პ~ლ ჟ~თა ღობილრა გ~ნკ
ცებ~ლრა და ვნებ~ლრა ჴრნირა თ~რ ყ~ნირა და წ~რშფ~ნბითა პ~ტიორნირ
ა ძ~ირათა რშლო მტ~რთა. ვ~ა აუსრ ყსჱსლბ~ჲ გ~ლით მო
რავთა ღ~ნთა: და პ~ტივრცემდი რსჱტრა მ~რ ცცოვ~ლრა ფ~თივ ა
ფმ~რთებლრა და იქ~ვნ ქ~ითრთ რ~რბჲ ღ~ნი მირა მ~რთ და იქ~ვნ მირ
ლვა ღ~ნი შ~ლდ რ~კდ რ~რწმნბ~რაჲ ზ~ა რ~მებირრა. დამოსქვ~ნებ
იერ ძ~ი ღ~ნი იგი წ~ა ნინორ რ~ი პ~ლითგ~ნ აუსნდა და ყამოკიდე
გჳრგჳნი რ~მეტო ძ~ა მ~რ და მიიქვანა შე თ~რი ბაწუარ და თ~ვრა
მირრა გ~მორცა რ~ცე ძ~რირაჲ და აფიფო გჳრგჳნი ძ~ირგ~ნ და დადგა
თ~ვრა ზ~ა შირა თ~რირრა და აფერრ~ლა მირიან მეტე და დაეტლა
ზემორაჲ ეკლერიარა რ~ღსალრა რსჱტრა რამცრით ყრდილოთ
კერშოდა მ~რ რსჱტრა ღ~ა არრ ნ~წილი ფ~თივ აფმ~რთ~ბლირაჲ
რსჱტირა და მეორერა წელრა მოკსდა ნანა დ~ტალი და დაეტლ
აჲ მ~რვე რსჱტრა დარავ~ლით რადა მირიან მეტე დამ~რცსლ იქო და
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დაძდა შემირი ბაუარ და იქო მ~რწმნე ვ~ა მ~მა მირი და ამ~ნ მოაუც
ივნა სმრ~ვლერნი კ~ვკრიანნი რ~ნი ვერ მოეუცივნერ მ~მირა მირ
ირა და ღთ~ვრდა ღ~რ მირრა და რომეცთა მტ~რბ~ჲ რ~ რომეცნი ბაწუა
რრ შირ წსლრა რევირ შირა თარდატ მეტირა არსლირ წსლი
რა მეტობრაჲ წლამოდერ უ~რთლრ: ც~ ერე ბაუარ ეზრ~ცა რპ
არრთა მეტერაჲ მ~მირ შმირ წსლრა მირრა დაემოქ~რჲ დაგ
ასცსალა უ~ქნვ და რიშერა მირრა ტეროზრ რ~ლრა წუონდა რა
ნი ბ~რდმდირ მოცემსლ~დ მირიანირგ~ნ და მირცა მირცა მირ წილ რ~მღვჳლდით

გ~ნ მ~რთ უქ~ნაჲ ვ~ე თ~ვადმდე აბაოცირა: მ~ღნ ფა ნ~თლ იფო ტე
როზ და ერმ~ნ მირმ~ნ და მოირთერ შ~ლი ცორროთაგ~ნ დაეწქვნ
ერ რომეცთა ძ~ვცეთრ. რშლიერ და აოტნერ რომეცნი. მ~ღნ მეტემ~ნ ბ
აუარ ღს~მდგომლობით ბერშენთა მეტირა დაიწერაჲ ჴე
ლით წერილი შმირ წსლთა მირთა და დედირა მ~თირა რალომე
რგ~ნ: ვ~ემდირ იქორ ნთ~რვი ბაუარირი რ~ლ ეშლორ პქრ~ბჲ მეტ~ბ
ირა მ~თი იქო მეტობ~ჲ არა ოდერ შებნონ მეტობ~ჲ ნ~თერვთა რევ
ირთა: მ~ღნფა მოიქვნნა შმირწსლნი მირნი და მირცნა კსცეთი
და დარცნა რსრთვირ ერირ თ~ვად ამ~ნ ბაუარ. ქ~ნი დფენი ცცრბი
რაჲ მირირ~ნი დიდრა რ~რწმსნოებარა ღ~ა აფარრ~ლნა და გ~ნმრვლნა
მფდლნი და დკ~ნნი ქ~ა უ~რთლრა და რანრა ღ~ა ეკლერიათა მრ~ცრდ
ამ~ნ აფ~ღენა ეკლერია წილკნირაჲ მოკსდა და დაეტლა შმ~რა
ვე თ~რრა თ~აჭ da დაძდა მეტედ შე მირი მირდატ და მეტობდა
დიდრა რ~რწმნბრა ღ~ა და მ~ნ აფაღენნა ეკლერიანი თსცარირრა
ციცერა ღ~ა რ~ ჴევრა კლ~რძეთირრა არაჲ იქო ეკლერია. დამსნ
ღ~ა დაადგინნა მფ~დლნი მოშფ~რდ კლარძთა და წმატა ღენებაჲ
და ღემკობ~ჲ ერსღეთირა და წსნდირა ეკლერიათა: მ~ღნ ამ~რ მ
ირდატირ მეტობ~რა იწქერ უ~რთვ~ლთა რსჱტირ ცცოვ~ლირგ~ნ ნ~წი
ლირა გაფებად. და უმნ~დ ძ~რდ. რ~ დიდნი რ~რწლნი და კსრნებანი ი
უმნებ~დერ რადაცა იქვირ ნთ~ლი რსჱტირა ცცოვლირა. და არა
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აქენებდა მირდატ მეტე ნ~წილრა გაიფებდა. რ~ ებირკ~პმ~ნცა
ჩ~ტმნ იკ~ბ ეგრეთვე ძერ იყინა და თუ~ა მინიჩებ~ლრრ ო~ჲრაგ~ნ და
ძერ~რრ რსჱტირა მირ ფ~თივ აფმ~რთებ~ლირა უმნა რ~ცედ ძ~ირა.
და გ~ნეტინა ქ~თა ადგილთა უ~რთლირათა ნ~წილი რსჱტირა მირ
ცც~ველირა: მ~ღნ ამ~ნ მეტე მ~ნ მირდატ მირვე რსჱტირგ~ნ ღეუმნა
ძ~რნი და ერთი წ~რგზ~ვნა ერსღეთრ და რ~ი დარყა რსჱტირაგ~ნ
მირ ცცოველირა მ~რ გ~რე მოადგაჲ უმნა უვიტკირითა პ~ლ რსჱტირ
ა ოდნად და თ~ვრა ზ~ა მირ რსჱტირ~რა აფმ~რთა იგი შელი გ~ნმაცც
ოვლბლი და ქ~ნი დფენი ცც~რბირა მირირ~ნი სღტოთ~ვლდ აფარრ~ლნა.
რ~რწმსნოებარა ღ~ა დიდრა და მირრა ზე მოკსდა იკ~ბ ებირკპრი და დაძდ
ა იობ რომეცა ნერრე კ~თლკოზირა დ~კნი და მოკსდა მირდატ მეტ
ე და დაძდა შე მირი ვარზწბაუა და ღეირთნა ორნი ცოლნი ე
რთი არსლი თარდატირი რევირ შმირა. მირიანირ შმირ წსლი
რა და ერთი რევირი წსლი ტეროზირი. მირიანირვე არსლ
ირ წსლირა. და სღსნა რევირ შირ წსლმ~ნ ორნი შენირ~ლრა
ერუსა მირდატ. და ერთი სღსაჲ ტეროზირ შირ წსლმ~ნ რ~ლრა
ერუსა ტ~რრმნ ერე ვარზაბაუარ მეტე კ~ცი იქო სრწმ~ნო
და მოშსლე რძ~ლირა და ვერ იკ~დრბდა ერირგ~ნ გ~ნცცადბდ რძ~ლ
ირა რიშსლილირა და მოუცესლ იქო უ~რთლი და რ~რწმსნბრა ღ~ა
იქვნერ აზნასრნი და ქ~ი ერი უ~რთლირა: და ვარზბაუარ
ღიღირა მ~თირგ~ნ ვერ გ~ნცცდებდა დატევებრა რძ~ლირრა არაჲ
რადა აფაღ~ნა ეკლერია და არცა წმატა აფღენბლთა და ქ~თვე
იუცეოდა სრძ~ლდ ამირრა ზე გ~მოგზავნა რპ~რრთა მეტემ~ნ ერ
ირ თ~ვი რპითა დიდითა რომეცთა და უ~რთველთა ზ~ა ცარკირაჲ და
დებ~დ მ~ღნ რომეცთა მოგზ~ვნერ ვარაზა ბაურირრა მც~ული და წუ~რ
რ~ა ღეკრბენ და მოირთონ შ~ლი ბერშენთაგ~ნ და გ~ნსცსნენ კა
რნი კავკარიანთანი გ~მოიქვნნერ ოვრნი და ლეკნი და წინა აფ
სდგერ რპ~რრთა. და წ~რყინებ~ლნი თ~რნიცა ეტქ~დერ წინა აფმდგმრა რპ~რრთარაჭ
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aრა ირმინა არცა რომეცთა არცა წ~რყინებ~ლთა მირთა რ~ იქო იგი ყ
სკენი და მოღიღი სკსძდა ჴევრა კაცეთირ~რა და აფაღენა ციც
ე ჴიდარრ და გ~ნმაგრნა ციცე ულ~უნი და სბრშ~ნა ქ~თა რ~ა დამალნ
ენ ძ~რნიჭ mოვიდერ პ~რრნი პ~ლდ რომცითრ და მოაოჴრერ და ღე

მოვიდერ უ~რთლრ აფაღენა ერირ თვმ~ნ რპ~რრთა მ~ნ ტტილირი კარ
თა ღ~რ ციცედ მცცეთირაჭ m~ღნ ვარზაბაუარ ეზრ~ცა ღევრდომ
ით და ითცოვაჲ მღჳდობჲ ც~ ერირ თავმ~ნ რპ~რრთა მ~ნ წუ~ა მ~რ პ~ლ~დ მ
ომეც რანი და მოვაკნი რ~ რაზფ~რთა რპ~რრეთირგ~ნი არრ და მ~თ არრ
რ~ლნი რ~დ ღვილნი არ~ნ რპ~რრთა მეტეთანი და რცენ~ნ რ~ქდრთა მამ~თა მ~თ
თარა და თუ~ნდა კმა არრ უ~რთლი რ~ნი ნ~ღობნი ც~რთ მჴევლირანი
გ~უსნდერ სკსჱ უ~რთლი და ცარაკარა მირცემდით მეტეთა ცო~რრო
ვ~ნთა: მ~ღნ ვარზა ბაუარ ვერფარა პარსცი მისგო ღიღირაგ~ნ დ
იდირა მირცა რანი და მოვაკნი და გ~ნწკსჱთა ცარკი ც~ მ~ნ ერირ თ~ვ
მ~ნ მირცა ციცე ტტილირირა და წ~რვიდა მ~რიდგ~ნ იუმნნერ მოცარკე. და
ამირრა ღ~დ გ~ნგდერ კლ~რძნი ვარზაბაუარ არრ და მიერთსნერ
ბერშენთა და დაიპქრერ ბერშენთა თსც~რირი და ქ~ი კლ~რძეთი
ზფჳთგ~ნ არრიანთამდე: და დარყა ვარზაბაუარრ უ~რთლი თჳნ~რ
კლ~რძეთირაჲ და წერეთი და წეგრირი მ~ნვე ერირ თ~ვმ~ნ რპ~რ
რთამ~ნ წ~რიქვნ~ნა ტქსჱდ ღვილნი ტეროზირნი. არსლირ წსლნი მი
რიან~რნი მორწმ~ნირა მეტირ~ნი და უ~ქანირა მ~თირა რ~ზფ~რი უ~რთლირა
მორცა ვარზაბაუარრვე და მოკსდაჲ ვარზაბაუარ და დარ
ყერ შენი მირნი რ~ნი ვერ იპქრ~ბდერ მეტ~ბარაჭ m~ღნ წ~რყინებ~ლთა
უ~რთლირათა ზრ~ცვა ქვერ და დარსჱრ მეტედ რიმ~მრი ვარზაბაუ
არირი კ~ცი მოცსცებ~ლი თარდატ რაცელით და მირცნერ ღვილნი
ვარზაბაუარირნი რ~ზრდოდ არსლირ წსლნი მირნი და მერ~მერა ღ
ვილრა მეორერა ცოლირ~რა ზრდიდა რ~მღჳლდირაჲ ერირ თ~ვი რ~ლ
რა ერუს~ჲ რ~ცელი ტეროზ: ც~მეტობდა ერე თარდატ მოცსცე
ბსლი კთლ~დ იქო კ~ცი მორწმსნე ბრშენი და გონ~რი ამ~ნ რიბრ
1-28 სტრ., 37v
შნითა თ~რითა და ამღჳდნა რპ~რრნი გ~მოაყინნა ძ~რნი და ღეწკ~ზმ
ნა ეკლერიანი. და ამირ ზე მოკსდა ებირკპრი და დარსა მირ წილ
ელია და ც~რკრა მირცემდა რპ~რრთა მეტერა. და მ~ნ გ~მოითცოვა
რსრთ~ვი და აფ~ღენა ეკლერია. და მ~ნვე აფაღენა ნეკრირი და მე
ტობდა სღტოთველ~დ და მოკსდა რ~რწმსნ~ბარა ღ~ა დიდრა: და დაძდა
მეტედ შე ვარზბაუარირა შირ წსლირ წსლი ტეროზირი რ~ლრა
ერუს~ჲ ტარრმ~ნრ~ იგი სცსცერი იქო შმ~თა და მოკ~და ელია ებირკ
ოპორი და დარსჱრ რჳმონ. ერე ტ~რრმ~ნ იქო კ~ცი მორწმ~ნე მჴედ~რი
ღემ~მართებ~ლი ეზრ~ცა მეტერაჲ ბერშენრა ითცოვაჲ მირგ~ნ ღე
წევნა აფარრ~ლა თცოვაჲ მირი კეირრმ~ნ მ~ღნ გადგა რპ~რრთა
აფარაჲ მირცა ცარაკი და გ~ნმრვლნა ძ~რნი და გ~ნცლნა ეკლერია
ნი ქ~ა უ~რთლრა ღ~ა აფაღენა ეკლერია ბოლნირრა და მცირედ ჟ~მ
მეტობდა და მოკ~და: დაძდა შმაჲ მირი მარდატ მეტედ არსლირ წ
სლი თარდატირი შე ვარზაბაუარირი მ~მსლდ ბაურიანი დედლ~დ
რევიანი ორთავე მირიანირ შეთა ნ~თერ~ვი და იქო ერე მ~რდატ კ~ცი
უსჱლი მჴედ~რი და ღემმ~რთებლი სრწმ~ნო და სღიღი ფ~ჲ ლაფი
და ამპრტ~ვანი და მინდობილი მჴედრობ~რა თ~რრა. და არაჲ მრაცსრ
აჲ მ~ნ ფ~ა არცა აფ~ღენა ეკლერიაჲ არცა რ~ჲ მატა აფღ~ენებ~ლ
თა და რილაფითა მირითა ბერშენთა და რპ~რრთა ბერშენთა გ~ნ ეში
ებდა კლარძეთრ რ~ზფვ~რთა უ~რთლირათა ც~ რპ~რრთა არა მირ
ცემდა ცარაკრა მ~ღნ რპ~რრთა მეტემ~ნ გ~მოგზ~ვნა ერირ თ~ვი რ~ლ
რა ერუსა სბარაბ რპითა შლ~რითა მირდატირ ზ~ა. მ~ღნ მირდატ
რილაფითა მირითა არ~ჲ წრიდა რიმრ~ვლერა რპ~რრთარა მცირედი
თა რპითა მიეგებაჲ გ~რდაბანრ ეწქო აოტერ და ღეიპქრერ რპ
არრთა ღემოვიდერ უ~რთლრ და დაიპქრერ უ~რთლი და გ~ნრქსნერ
ეკლერიანი: ც~ ნთრ~ვნი მეტ~თანი დარყერ ჴევრა კაცეთირ~რა და
რჳმიონ ებირკ~პრი მ~თ თ~ავე ც~ მირდატ წ~რიქსანერ ბაფდადრ
და მსნ მოკ~დაჭ
cცორებაჲ ვაცტ~ნგ გორგ~რლირა მეტირა მღ~ბლ
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თადა ღ~დ თჳთ მირ დიდირა და ფ~თირ მრ~ცსრირა მეტირა რ~ი სმეტერად რც~ჲ
ათა გ~ნთუმლდ გ~მოყნდა ქ~თა მეტეთაჭ
v~t იგი ღეიპქრერ უ~რთლთა მეტე მირდატ რპ~რრთა წქობ~რა ღ~ა წა
რიქვ~ნერ ბაფდადრ და მსნ მოკ~და. დაიპქრერ უ~რთლი რპ~რრთა და გ~ნ
რქსნერ ეკლერიანი და დამალერ ძ~ნი უ~რთვ~ლთა ძ~ნი და ქ~ა ღ~ა ეკლ
ერიათა უ~რთლირათა ცეცცლირ მრ~ცსრთა რპ~რრთა აფაგზნერ ც~ცცლი:
ც~ ნ~თერავნი უ~რთლირ მეტეთანი დარყერ ჴევრა კ~ცეთირ~რა და ღ~დ რამი
რაჲ წლირა სცალო იუმნერ რპ~რრნი რ~ აფდგერ მტ~რნი აფმორ~ვლით:
მ~ღნ ღეითუნერ აზნასრნი უ~რთლირანი მოიქსანერ და დარსჱრ მეტედ მც
ცეთარ შე თარდატირი შმირწსლი მირდატირ მეტირაჲ წ~რტქსჱნლი
რაჲ რ~ცელით არყილ. ამ~ნ არყილ მოიქვ~ნა ცოლი რ~ბერშნეთით ნა
თერ~ვი ავბიმორ მეტირაჲ რ~ცლით მრ~მ და გ~ნაცცადა მტერობ~ჲ რპ~რ
რთა. გ~მოაყინნა ძ~რნი და ღეეკ~ზმნა ეკლერიანი. მორრნა და გ~ნარცნა
ც~ცცლირ მრ~ცსრნი რ~ზფ~რთაგ~ნ უ~რთლირ~თა მოირთო შ~ლი რ~ბერშნე
თით და წ~რშფ~ნბითა ძ~ირთაჭ m~ღნ ერირ თ~ვი რპ~რრთა მეტირაჲ რ~ი ე
რირთ~ვობდა რანრ და მოვაკ~ნრ ვ~ე არყილირ მეტობ~მდე მირივე გა
რგებელი იქო უ~რთლი ამ~ნ ღეიკრიბაჲ რპაჲ მოვაკანირაჲ რანირა
და ადარბ~დგნირა. და მიწმრთა არყილრ. ც~ არყილ რ~როებითა და მინდო
ბითა ფ~ჲთა მიეგებ~ჲ რ~ზფრთა უ~რთლირთა და რ~ჲნირათა ეწქო
მსნ მდინ~რერა ზ~ა ბერდსძირ~რა და შ~ლითა პ~ტრნირა ძ~ირთა მ
ორრნა და ტქსჱ ქვნა ღევიდა რანრ და მოტქსჱნა და მოვიდა ღ~ა
გ~მარძსჱბ~ლი: გ~ნავლინა უად~გი ქ~ა უ~რთლრა ღ~ა. და წუ~აჲ ქ~თა
არა შ~ლითა ყ~ნითა არცა რიმჴნითა არაჲ რიბრშნით~დ არცა რი
მრ~ვლითა რპ~რრთათაჲ ვრშლივეთ ა~დ ძ~ითა ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳ უ~რ შირა
ფ~ირთა რ~ნ მოგცაჲ წინამ შფ~რდ რ~ჩსრველ~დ ძ~ი მირი პ~ტრნი აწ
ქ~თა უ~რლთა ადიდეთ რ~მებ~ჲ ერთარრბ~ჲ ფ~ი დასრაბ~მო და დამბ~დე
ბელი ქ~ირა ღერწირეთ მ~დლბჲ და მტკიცემცა არ~ნ გ~ლნი თუ~ნნი რ~რ
წმ~ნბრაჲ ზ~ა რ~მებირა წ~ირრა და ქ~თა უ~რთველთა ღერწირერ მ~დლბჲ
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ფ~ირა მ~რთ და გ~ნაცლნერ ეკლერიანი: მ~ღნ არყილ მეტემ~ნ აფაღე
ნა ეკლერია რტეტ~ნა წ~ირა მცცეთარ კართა ზ~ა არაგჳრთა რადა
იქვნერ კოღკნი მტკიცენი რ~ბრშოლნი რ~ნ მ~რვე აფაღენა: ერსა
შე არყილრ და სწოდა რ~ცელი მირი მირდატ აფიზ~რდა და დადგაჲ წ~რკ
რაჲ მ~მაჲ კ~ცობირ~რა. იქო მ~რწმნე და ფ~ირ მრ~ცრი ვ~ა მ~მა მირი და იქო ი
გი უვ~ლი და ღემმ~რთებელი ამ~ნ სმეტერ~დ იწქო ბრშოლ~დ რპ~რრთა
ღერლვ~დ და ტქსჱნვ~დ რ~ჲნრ და მოვკ~ნრ რ~ მ~რ ჟ~ა ღ~ა სცალო იქო
რპ~რრთა მეტე წბრშოდა იგი წინდოთა და რინთა და აბაღთა და
ვერ ღემშლ~ბელ იქო რპ~რა დიდრა გ~მოგზ~ვნრა რპ~თა რ~ჲნირ და მო
ვაჲკანირთა და ადარბ~დგნირ~თა გ~მშლ~ვრებოდერ უ~რთ~ლნი წინამ
შფ~რ ეუმნერ მირდატ რპ~თა მ~მირა მ~თირათა და მ~დირ ტქსჱნვიდერ
რ~ჲნრ და მოვაკ~ნრჭ m~რ ჟ~ა ღ~ა იქვნ~რ ერირ თ~ვდ ბარბ~როზ~დ და ვ
ერაჲ ოდერ წინა აფსდგებოდა იგი ა~დ გაამაგრნირ ციცენი და ულ~უნი და ღ
ერავ~ლნი უ~რლირა რ~ჲნრ რადაცა ეწქსნიან რპ~რრნი ნ~წქსჱდი
თა ლ~ღურითა მოტქსჱნვ~ლთა უ~რთვ~ლთა მ~დირ რპ~რრნი იშლ~სდია
ნ. ც~ ბარზაბსდერ ერირ თ~ვრა რ~ჲნირრა ერსაჲ არსლი უმნ~ლ კე
თილი ღსჱნ~რი რ~ლრაჲ ერუსაჲ რაგდსცტ სთცრერ მირდატრ შ
ერა არყილირ~რა რიღსჱნ~რე მირი და რმენითა რიღსჱნიერირაჲ მირირ~თა
ტრტიალ[ითა] იუმნა მირდატ მირ ზ~ა: მოიჴრ~ნე მ~მირა თ~რირა ვევე
დრები მ~ტბ~რა ღ~ნრაჲ მომგს~რე ცოლ~დ ყ~მდა რაგდსცტ არსლი ბ
არზაბსდირი და ღევუმნ~თ ყ~ნ ღ~რ მღჳდბჲ დაფათს შ~ლითა უ~რითა
ყ~ნ ვართ მშლენი ა~დ ვერ~ჲ წ~რვიცსამთ ყ~ნ ციცეთა და ულ~უთა
რ~ჲნირათა ნს სკსჱ იცალორ მეტემ~ნ რპ~რრთამ~ნ და იშიორ ყ~ნ
ზ~ა ღსრი და მოაოჴრნერ ეკლერიანი და რ~ზფრნი ყ~ნნი. აწ ამ~თ გ~ნუ

რდერ მტრბჲ ყ~ნ ღ~რ და ყ~ნ თ~რ რ~ჲცა მოაჴრ~ნორ მეტერა რპ~რრთარა
სრმენრ იგი და ამ~თ მტკიცედ და ღესრქევლ~დ ვიპქრნეთ რ~ზფვ
არნი უ~რთლირანი და გ~ნმტკიცერ რძ~ლი უ~რი უ~რთლრ და არფ
არაჲ ღეეუმნარ გ~ლრა უ~რთ~ლთარა. იჩჳი და გმობაჲ რძ~ლირა უ~რი
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რაჲ მშლ~ვრებირა თ~რ რპ~რრთარა ერე ქ~ი მირდატირ რიქრ~ლირა თ~რ
მირ უვ~ლირა თუ~აჲ მ~ღნ არყილ მეტემ~ნ აფარრ~ლა ქ~ი თცოვა მი
რი წარგზ~ვნა მც~ული ბარზაბსდირ~რა. და ითცოვა არსლი მირი ც
ოლად შირა თ~რირაჭ x~ ბარზაბსდ გ~ნიცარა რიცარ~ლითა დიდითა რ~
მოჴრებ~ლ იქო უ~ქნჲ მირი და ღერჩირვებოდა. ითცოვაჲ ტიცი და აფ
თუმაჲ მღჳდობირა თ~რ და მირცერ ტიცი. და მორცა მ~ნ არსლი თ~რი ზით
ვითა დიდითა მოიქვ~ნერ მცცეთარ და უმნერ უორწილი
ღსჱბაჲ და გ~ნცცრომაჲ დფ~თა მრ~ვლთა და მირცა მეტემ~ნ რ~მღჳლ
დე შერა თ~რრა რაერირთავოთა მირთა და მსნ დარცდერ მირდატ და
რაგდსცტ. ც~ მ~მმ~ნ რაგდსცტ დ~ტალირმ~ნ გ~მოიკითცა რძ~ლი უ~რი რ~ უ
მარმ~ნ მირმ~ნ მოგს~რნა კ~ცი რძ~ლირ მეცნ~რნი. და სთარგმ~ნერ რ~ცრბჲ
ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳ უ~რი და ამცილა ქ~ი რ~ ჩ~ტი ფ~თი უ~ე არრ რ~ი გ~ნკცნა ჴრ
ნირა თ~რ ყ~ნირაჭ m~ღნ რაგდსცტ გ~ლირ ჴმაჲ ქო. და ცნა რძ~ლი ჩ~ტი
და დასტევა ცეცცლირ მრ~ცრბ~ჲ ნთ~ლ იფო და იუმნა მორწმნე და ა
მ~ნ აფაღენა რამღჳლდე რიონი. ამირ არყილირ ზე გ~რდაიცვალნერ
რამნი ებირკ~პორნი იონა გრიგოლი და ბარილი და ბარილირ~რავე
ღ~დ ამ~ნვე არყილ დარსა ებირკპ~რი რ~ლრა ერუსა მობადან
იქო ნ~თრვად რპ~რრი და აყსჱნ~ბდა იგი მრთ~ლ მ~ბლბრაჲ ც~ ი
ქო ვინმე მოგსჱ სრძ~ლო და ღემღლელი წერთა და ვერ სგრ
შნერ არყილ მეტემ~ნ და შემ~ნ მირმ~ნ სრძ~ლბჲ მობად~ნირი ა~დ წგ
ონებდერ რ~რწმ~ნდ. და ვერცა გ~ნცცდებდა უ~დგბრაჲ რძ~ლირა მირირ~რა
ღიღირგ~ნ მეტირაჲ და ერირაჲ ა~დ ტლ~დ წერდერ წიგნ~ბრა ქ~ირ რ~ცთ
სრებირ~რა რ~ირა ღ~დ დაწსა ქ~ი წერილი მირი ჩ~ღმნ ებირკპრმ~ნ მი
უელ რ~ი გ~ნიკსჱთა კადრებირა თ~რ ვაცტანგ მეტირაჭ x~ ამ~ნ ა
რყილ მეტემ~ნ ქ~ნი დფენი ცცო~რბირა მირირანი აფარრ~ლნა რ~რწმ~ნბ
რა ღ~ა რ~მებირა წ~ირრა ეკლერიათა ღსჱნებ~რა და ქ~ა უ~რთლრა ღ~ა
გ~ნამრ~ვლნა მფდ~ლნი და დკ~ნნი და მრ~ცრნი ეკლერიათანი და ამკ
ვიდრნაჭ dა მეტე იუმნა მირ წილ შე მირი მირდატ და მეტობდა იგი
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იგი ვ~ა მ~მაჲ მირი დიდრა რ~რწმსნბარა ღ~ა მისდგა დ~ტალი რაგდსცტ
და ღვა არსლი და სწოდა რ~ცლი მირი ცსარამზე კ~დ ევედრ~ბდა
ფ~ა მირდატ მეტე და დ~ტალი რაგდსცტ რ~ა მირცერ შე და ღ~დ ოთცირა
წლირაჲ მისდგაჲ რაგდსცტ და ღვაჲ შე და სწოდა რ~ცელი მირი
რპ~რრსლ~დ ვარნაცსარროთარგ. ც~ უ~რთლ~დ ეწოდა ვაცტ~ნგჭ
aფივრნერ რიც~რლითა მღ~ბლნი მირნი ღობრაჲ მირ ქრმირა ვ~ცტნგირ
რა. და გ~ნავლინერ მ~ცრბ~ლი ქ~თა თ~ა ერირ თ~ვთა და გ~მოიფერ ცს
არტ~კი სრიცცჳ ოურო და ვეცცლი და გ~ნსქსჱრ გლც~კთა და ღ
ეწირერ მ~დლობ~ჲ ფ~ჲ მ~რთ: ლ~ცვითა და ვედრ~ბითა და ფამირ თევ
ითა დფ~თა მრვ~ლთა და მირრა ღ~დ მოცადნა მეტემ~ნ ქ~ნი წ~რყინებ~ლ
ნი ულ~უდ და დფ~თა მრ~ვლთა ქო პჳრობ~ჲ და გ~ნცცრომაჲ და
ევედრ~ბოდერ ქ~ნი ფ~ა აფზრდირა თ~რ ვ~ცტ~ნგირ~რა: მოითცოვა მეტი
რგ~ნ რაზრდოდ რასრმ~გ რპ~რპეტმ~ნ ვცტ~ნგ. დიდითა ვ~დრებითა.
ც~ მეტემ~ნ მიანიჩა და მირცა შე მირი ვაცტ~ნგ რასრმ~გ რპ~რპეტეტრა
რაზრდოდ. რ~ წერი იქო რ~ლ ღვილნი მთვ~რთანი წ~რყინ~ბლთა
რ~ცლრა აფზ~რდნიან: ღ~დ ამირრა მეეუსრერა წელრა ღვა რა
გდსცტ არსლი რც~ჲ და სწოდა რ~ცლი მირიან რაგდსცტ და მ
ოითცოვა იგი რაზრდლ~დ რპ~რლრმ~ნ კარპირამ~ნ და მირცა იგი მეტემ~ნ
და წ~რიქვ~ნა იგი ულ~ურაკარპირ~რა და იზრდებოდა მსნ: ღ~დ ამირრა
წელრა მეორერა მოკსდა მეტე მირდატ. და დარყა ვ~ცტნგ ღჳდირაჲ

წლირაჲ ქრმაჲ. მ~ღნ რაგდსცტ ღეშრწსნდა მ~მირა მირირა ბარზა
ბსდირგ~ნ ნს სკსჱ ღსრი იგორ მმ~მ~ნ ნ~უმარირგ~ნ მმამთილირა
და უმრირა ყ~მირაჲ. რ~ი ეგე ოდენნი ბრ~ტნი მოიწივნერ მ~რ ზ~ა და ნს
სკსჱ ღსრი ეგორ ყ~ნ ზ~ა დატევბირა თ~რ რძ~ლირა და წ~რწქმიდორ
ღვილი ყ~მი. გ~ნრქვნ~რ უ~რთლი და რძ~ლი უ~რი წ~რწქმიდორ: ერე ქ~ი მ
ოიგონა და ღთავ~რდა მწ~ცრბრა ღ~ა. დიდრა ევ~დრებდა ფ~ა და გ~ნიზ
რაცა წ~რრლვა წ~ე მ~მირა მირირა და ღევრდომა მირი. მოიქ~ნნა ქ~ნი
ერირთ~ვნი რპ~რპეტირა თ~ა და ცრემლითა რიმწ~რირთა ღეწვედრა
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შე მირი რპ~რპეტრა და ქ~თა ერირთ~ვთა და წ~რვიდა ბ~რდავარ მ~მირ
ა თ~რირა თ~ა გ~ნფო თ~ვი და აფმოქ~რნა შსშსნი მირნი დავარ
და პირრა ზ~ა და დარდვა პირი მირი ტერჴთა მირთა ზ~ა და ალტო
ბდა ტერჴთა მ~მირა თ~რირათა ცრემლითა და ითცოვდა მირგ~ნ ღეწ
ქალებარა და არა ჴრ~ნბრა და ნაუმ~რთა უმრირა მირირათა დაღე
ნდობ~რა დატევებირა თ~რ რძ~ლირა. და ევ~დრებდა რ~ა არა აფიშს
ლორ დატევებ~ჲ უ~რ რძ~ლირა რ~ იგი არრ ფ~ი ჩ~ტი და ევედრ~ბდა რ~ა
იპქრ~რ ღვილი მირი მ~მსლრა ღ~ა მირრა და მოსრ~ვ ეუმნა იგი რპ~რ
რთა მეტე წ~ეჭ m~ღნ ვარზაბსდ გ~ნმზ~დებლმ~ნ ბ~რტირ ქტ~დ უ~რთ
ველთა ზ~ა. ღეიწქლა არსლი თ~რი არა აიშსლა დატევება რძ~ლ
ირაჲ და აფარრ~ლაჲ ქ~ი თცოვაჲ მირი რძ~ლირა თ~რ ერრ~თ თუ~ა იშსლ
ებითა არცა რც~ჲრა ვირ უართვ~ლრა დაგიტეობ რძ~ლრა უ~რრა ა~დ
მივგზ~ვნნე ც~ცცლირ მრ~ცსრნი ულ~ურა თუ~ნრა და იქვნ~ნ მსნ და მ~თ
ზ~ა ებირკპ~რნი რძ~ლირა ყ~ნირა და ვინცა უ~რთლი ნ~ბითა თ~რითა
აფრყევდერ რძ~ლრა ყ~ნრა ნს აქენებთჭ m~ღნ რაგდსცტ ერყდა
მ~მრა თ~რრა ღიღირგ~ნ დიდირა და აფსთუ~ა მინდობითა ფ~ჲთა და წ~რმო
ვიდა უ~რთლ~დ მ~ღნ ბრ~ტ წ~რგზავნა ც~ცცლირ მრ~ცრნი მცცეთარ და მ~თ ზ~ა
ებირკპ~რდ ბინუარან და დარცდერ მოგსთარ რაგდსცტ დ~ტალი გ~ნგ
ებდა მეტობრაჲ შ~ლითა და ღეწევნითა მ~მირა თ~რირათა: და მოკსდა
ბარზაბოდ მ~მა რაგდსცტირი და მირ წილ~დ დაადგინა რპრრთა მეტ
ემ~ნ ადგილრა მირრა შევე მირი ვარ~ზ ბკსრ შმაჲ რაგდსცტ დ~ტლ
ირა. და მოკსდა რასრმაგ რპ~რპეტი მ~მა მშსშე ვაცტ~ნგირი. მ~ღნ მე
ტემ~ნ დაადგინა რც~ჲ რპ~რპეტი რ~ლრა ერუსა ძსანბერ ც~ ბაურიან
ებირკპ~რი მცცეთელთა რ~ი იქო რპ~რრი ც~ცცლირ მრ~ცსრი არწ~ვებდა უ~რ
თველთა რძ~ლრა თ~რრა ა~დ არა ერვიდა წ~რყინებ~ლთგ~ნი გ~რნა წერ
ილირაჲ ერირაგ~ნი მოაუცია ც~ცცლირ მრცს~რბრა და ღეერია უ~რთლრა
ღ~ა ერრა ზ~ა წსრილრა ც~ცცლირ მრ~ცსრბჲ ამირ თ~რცა მწ~ცრე იქო დიდ~დ
რაგდსცტ დ~ტლი ა~დ მშლ~ვრბირგ~ნ რ~პრრთარა ვერარ ვინ იკ~დრბდა
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მ~ღნ მოიქვ~ნა მფდლი ჩ~ტი რაბერშნეთით რ~ცელით მიუ~ლ და დაა
დგინა იგი ებირკ~პრდ ზემორაჲ ეკლერიარა. რ~ მობიდან ებირკპ~რი
გ~რდაცვ~ლებლ იქო და ერე მიუ~ლ ებირკპ~რი წინა აფსდგაჲ ღინა
ურრა მაცთსრრა რ~ არწავებდა ქ~თა რძ~ლრა ჩ~ტრაჲ ამ~ნ იპქრნა
რ~რწმნ~ბრა ზ~ა. ქ~ნი წ~რყინ~ბლნი უ~რთლირ~ნი და ერიცა სმრ~ვლერი
ა~დ მცირედნი ვინმე წერილირა ერირაგ~ნნი მოიუცერ ც~ცცლირ მრ~ცრბ
არა. მ~ღნ ვ~რ იუმნა ვაცტ~ნგ წლირა ათირა გ~რდამოვიდერ ორნი რპ~ნი
სრიცცსნი და მოტქსჱნერ უ~რთლი თ~ვითგ~ნ მტკსრირათა ვ~ე ცსნან
ამდე და მოაოჴრნერ ველნი ა~დ ციცე ულ~უნი დარყერ თჳნ~რ კარპირა
კოლა ულ~უი ღემსრრერ ტქსჱ ქსჱრ და წ~რიქვ~ნერ ვაცტ~ნგირ და მირან
დსცტ რამირა წლირაჲ უ~ლი რ~ლრა დასრყერ წ~რსტქსჱნელ~დ ჴევნი
უ~რთლირ~ნი კაცეთირა და კლარძეთი და ეგრირი ყავლერ რანირაჲ და მო
ვაკანირა წ~რტქსჱნერ იგი და გ~ნვლერ კ~რი დარსბ~ნდირა. რ~ თჳთ გზაჲ
რცერ დარბ~ნდელთა და ღევიდერ ოვრეთრ გ~ნმრძსჱბ~ლნი: მ~რვე ჟ~ა
გ~მოვიდერ ბერშენნი ატც~ზეთით რ~ ბერშ~ნთა წუონდა ეგრირ წქ~ლრა
უსჱმოთ კერში და ქ~ი იპქრერ უსჱმოთ ეგრირ წქლირითგ~ნ ვ~ე ციცე

გსძამდენ. მ~ღნ იუმნა გლოვაჲ და მწ~ცრბ~ჲ ქ~თა ზ~ა უ~რთვლთა. და გეტქ
ოდერ გ~ნმრვ~ლეთ ც~დვაჲ წ~ე ფ~ჲ და არაჲ კთლ~დ ვიპქარათ რძ~ლი და
წერი უ~რი რძ~ლირა: რ~მრთლ~დ მოაწია ფ~თნ ყ~ნ ზ~ა. რირცვა ერე. რ~ მიგს
ცნა ყ~ნ წ~რტქსჱნვ~დ სცცოთა ნ~თრვთა მიგჳფო ყ~ნ რ~ზფრი ბერშენთ
აგ~ნ რ~მიეფო ვარაზ ბაუარ მეტერა ბერშენთაგ~ნ კლ~რძეთი იგი ვარ
აზ ბაუსრირითა მოიწია რ~ ვერ კთილ~დ ეპქრაჲ რძ~ლი უ~რი. ც~ ერე არ~ჲ
მეტეთა ბერშ~ნთგ~ნ იუმნა ა~დ ყ~ნ ერირა ც~დვათგ~ნჭ aწ მეტე ყ~ნი ქრმაჲ ა
რრ და არაჲ გჳვირ ყ~ნ წინა მშფ~რი რ~იმცა რ~რბთა უ~რითა. და წინა მშფ
სრებითა ძ~ირათა წ~რგსჱშფსა ყ~ნ. და ვიშიეთ ღსრი პ~ლ ორთა ზ~ა
და ღ~დმცა ვშებნეთ რ~ზფრი უ~რთლირა ბერშენთგ~ნ ამ~რ იტქ~დერ ქ~ნი უ~რ
თველნი და იქვნერ მწ~ცრბრა ღ~ა დიდრა: მ~ღნ ვცტ~ნგ მეტე იზრდებოდა
და ირწ~ვლიდა მიუ~ლ ებირკპრირგ~ნ. ქ~ა მცნ~ბრა ო~რრა და რიქრმირავე დფ~თა
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ღეიქსარაჲ რძ~ლი უ~რი სტრ~რ ქ~თა მეტეთა და მწ~ცარე იქო იგი ამ
ირ თ~რ რ~ ღემორეოდა უ~რთლრა ც~ცცლირ მრ~ცსრებჲ ტქსჱობირა და რ~ზფ
ვართა მიცსმირგ~ნ და სმეტერ ისრვოდა რძ~ლირა თ~რ გონ~ბრა ღ~ა.
ა~დ მშლვრ~ბირგ~ნ რპ~რრთარა ვერ იკ~დრბდა გ~მოცც~დებდ: მ~ღნ ვ~რ
იუმნა წლირა თორმეტირაჲ. მოსწოდა ქ~თა წ~რყინ~ბლთა უ~რთლი
რათა. და ღემოკრიბნა ქ~ნი ულ~უნი და გ~ნამზადა მეტემ~ნ რ~ცლი ერთი
და დაძდა რ~ქდართა ზ~ა მ~ფლთა ც~ ძსბერ ებირკპ~რნი დარცდერ რ~ქდართ
ავე და რც~ჲნი ქ~ნი ერირ თ~ვნი და რცდერ რელ~ბითა და ათარირ თ~ვნი ქ~ი.
ერი წ~რმოდგერ ზეჭ m~ღნ მეტემ~ნ ვ~ა მოცსცებლმ~ნ და ბრშენმ~ნ და
ვ~ა აფზრდლმ~ნ ტილოროტორთა თ~ა იწქო ზრცვ~დ ჴმითა მ~ფლთა
და თუ~ა მეტეთა და ერთა ზ~ა მოიწევირ გ~ნრაცდელი და ჩირი ფ~ჲ მ~რც~დვ
ათა მ~მთგ~ნ ოდერ მორწმნ~თა აკლომ მრ~ცსრბჲ ფ~ჲ და გ~რდაჴდენ მცნ
ებაჲრა. მოიწევირ ჩირითა ერე ვ~რთა ზ~ა რ~ლ აწ მოიწია ყ~ნ ზ~ა რ~ჲ
მმ~ჲ კ~თლ წსრთი ღვილრა კთლ~დ კთლთა ზ~ა რ~უმეთა და სკ~თს ა
რაჲ კთლ~დ აფარრ~ლბდერ რწ~ვლრა მ~მირა თ~რირრა გსჱმირ მმამ~ნ იგი
გსჱმითა და რწ~ვლითა რ~ა ირწაორ ქ~ი კ~თლი. ეგრეთ გსწს
რთნა ყ~ნ ფ~ნ დამბ~დბლმ~ნ ცირა და უ~ქნირმ~ნ ამირ თ~რ გჳჴმრ ყ~ნ რ~ა ვ
წმ~დლობდეთ მ~წქლბჲთა მირთა. მ~ღნ ამ~თ ქ~თა მირცერ მ~დლბა ფ~ა
ტირილითა კ~დ იწქო ზრ~ცვდ მეტემ~ნ ვაცტ~ნგ და თუ~ა ქ~თა წ~რყინ~ბ
სლთა ირმინეთ ჴმირა ყ~მირა დაფ~ცთს ქრმაჲ ვარ და არა გინ
აც~ვრ ყ~მგ~ნ კთ~ლი მმ~თაჲ კსლ~ჲ ყ~მგ~ნ გინც~ვნ დიდნი კთ~ლნი
და დ~ბანი თუ~ნ რ~ნი დადგ~ნბლ ც~რთ მთ~ვრობრა ზ~ა. აწ სკ~თს გს
აცოცცლ~ბრ ფ~ი მოგსცდენ ყ~ნგ~ნ კთ~ლნი და დ~ბნი რ~ნი არაჲ გეცილ
ნენ მმ~თა ყ~ნთგ~ნ აწ რ~ლრა გეტქჳ თუ~ნ დაფაცთს თუ~ნ ზ~ა და ყ~ნ ზ~ა
რწორ~დ მოწვნ~ლ არრ გ~ნრაცდელი ერე ა~დ ერრ~თ იპ~ქრით ვ~ა
არაჲ მოწევნლ~რრ მ~თ ზ~ა გ~ნრაცთელნი თ~რირა ღსრირ გებირა
თ~რ წქ~ტნ ამ~რა~დ ქ~ი ყ~მდა მრ~ცსრებლ~დ და ვითს~ლოჭ
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¶~a თ~რ კ~თლი მოგაგო და არაჲ დავითმინო კიცცვა ოვრთა ა~დ
რ~რბითა რ~მებირა ერთ~რრებირჲ დამბ~დბლირა ფ~ჲ დასრ~ბმორათა და წ
არშფს~ნბითა ძ~ირაჲ მირირა პ~ტიორნირჲთა რ~ი მოცემ~ლ არრ წინამშფ
სრად და რ~ჩსრველ~დ გ~ლითა მორ~ვთა მირთა და ვიშიოთ ღსრი მ~რ
ზ~ა სკ~ეთსმცა წ~გსჱკიდებოდა ერე რპ~რრთა მეტეთგ~ნ ანს ბერ
შენთა მეტირგ~ნ მომცა ვითმინეთ ა~დ რა მოწევნ~ლრრ ყ~ნ ზ~ა ო
ვრთა კიცც~თგ~ნ არა ჴამრ დათმენა. რიკდ~ილ სმძობერ არრ თ~ვთა
ყ~ნთა თ~რჭ m~ღნ აფდგაჲ ძსანებრ რპ~რპეტი და თუ~ა ცცოვნდინ
მეტე და დ~ბითა მტ~რთა ღ~ნთა ზ~ა ნ~ბჲ აფრრ~ლბით ჩ~ტდ წბრშ~ნე ცო
დვ~თა ყ~ნთგ~ნ მოიწია გ~ნრცდელი ერე ყ~ნ ზ~ა და რ~მრთლ~დ გსრ~ძნა ფ~ნ
რ~გ~ნვმრ~ვლეთ ცოდვა მირ წ~ე და გჳფირრ მადლობ~ჲ ფ~ჲ რ~ დიდ რა
პ~ტიჟრა ფირრ ვიქვენით და არ~ჲ ეზომრაჲ რ~ლ მოიწია ყ~ნ ზ~ა ა~დ
მრ~ვლ მ~წქლმ~ნ ფ~ნ არა ღეცოდებ~ლთა ყ~ნთა ოდენ პ~ტიჟი მოგსა

გო და ამით კნინითა პ~ტიჟითა გსწს~რთნა ყ~ნ მკჳდრთა ულ~უი
რათა ამირ თ~რ დიდი მადლობაჲ გჳიფირრ ფ~ჲ მ~რთ. რ~ ღ~ნ სმძობერი
ქ~თა მეტეთა უ~რთლირათა და მ~მთა ღ~ნთარაჲ სტ~რრ ქ~ითავე
რრსლი მრგ~ვრი ნებროთ გმირირა გ~მოგაყინა წინა მშფ~რდ ყ~ნდა.
და მოცემ~ლ არრ ყ~ნდა ფ~ჲ მ~რ გ~ნმურვ~ბლ~დ ჩირთა ყ~ნთა შსჱლთა და
აც~ლთა და სკ~თს ც~დვნი ყ~ნნი არაჲ დარშლვ~ნ ღ~ნ მ~რ. მოვლითგ~ნ
უარვებ~რა ქ~თა ჩირთა ყ~ნთარა და სმეტერ წ~რმ~ტებარა რ~ზფვ~რთა ყ~ნ
თარაჲ ქ~ირა ჟ~მირარა რ~ არაჲვინ ქ~ტილ არრ მამ~თა ყ~ნთგ~ნი მრგ~ვ
რ ყ~ნდა: ცცოვნდინ მეტე სკ~ე რჲთგ~ნ მოწევნ~ლ არრ ორთგ~ნ ცს
თრა ამ~რა წელრა ღ~ა ქოტილ ვართ ყ~ნ მწც~რბრა ღ~ა დიდრა ამირ თ~რ
რ~ ქრმაჲ იქ~ვ და არა შ~ლ გედვაჲ მჴ~დრბჲ და წქალობ~თა წინამშფ~რ
ობაჲ და არცა ღ~ა მქ~ტირა გ~ნგბჲჭ aწ მესტო დაფაცათს რრ~ლ ც~რ
რიბრშნითა შ~ლითა და რიმჴნითა და არ~კითა ა~დ გაკლრ რირრ~ლე
დფ~თა მჴედრბრათჳრ ც~ ვცედ~ვ რიბრშნერა ღ~ნრაჲ დაფ~ცთს ქრ~მჲ
ცარ ა~დ შ~ლგიც გ~ნგებჲ მეტ~ბირა ა~დ მჴედრ~ბირაჲ და წქობ~თა წინა
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გ~ნწქობირა ღ~ნირა არა არრ ჟ~ი ერრე არრ გ~ნზრცვა ყ~მი რ~ა რიბრ
შნითა ღ~ნითა და კითცვითა დედირა ღ~ნირათა გ~მოარყიე ერირ თ~ვნი
ყ~ნგ~ნნი წინა მშფ~რდ რპირა ღ~ნირაჲ და მოგსცენ ყ~ნ ქ~ნი და ვიქსენ
ით მორყილ მ~მირა ღ~ნირა და შ~ლითა რ~მებირა ფ~ჲ ერთ ~რრებირათა წა
რვიდეთ და ვიშიოთ ღსრი. ც~ მ~ღნ ღ~ა გაგებდი მეტობ~რა სკ~თს ცო
დვ~თა ყ~ნთაგ~ნ ვიშლენით ოვრთაგ~ნ ღ~ნი მეტობ~ჲ სვნებლ~დ დარყერ
სკ~თს კ~დ თ~ვითა ღ~ნითა ც~დვთა ყ~ნთაგ~ნ იშლიო რ~დ წ~რწქმდერ უ~ქჲ
ყ~ნი. რ~ნაც~ლი ღ~ნი არა არრ უ~ქნრა ზ~ა. ერე თუ~ა ძსანბერ რპ~რპ
ეტმ~ნ. დაემოწმნერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი ერირ თ~ვნი ზრ~ცვრა მირრაჲ
მ~ღნ თუ~ა მეტემ~ნ ვითა ცსდებირ რრსლრა ბ~რშენრაჲ და ერთგსლ
ობარა ღ~ნრა ერრ~თ წ~რმორთუს ქ~ი ძსანბერ ც~ მე არაჲ ვარ მო
რყილ ზრ~ცვირა მაგირ ღ~ნირა. რ~ რ~თგნ მოწენ~ლ არრ გ~ნრაცდელი ი
გი ყ~ნ ზ~ა ქ~ნი დფ~ნი ყ~ნნი მწსც~რბრა ღ~ა დამიქოტია ვ~ა მქ~ტრაჲ ბნე
ლირ~რა და რ~წქლსლი დირა ყ~მირა გ~ნლევრ გ~ლრა ყემრა ვ~ა მ~ცჳლ
ი ც~ცცლირა. და რიკდ~ილი მირყევნიაჲ თ~ვირაჲ ყ~მირა ვეფარა რიც~ცცლირა:
მნდ~ბითა ფ~ჲთა და წინა მშფ~რბითა ძ~ირა მირირაჲ პ~ტიორნ~რთა თ~ვითა
ყ~ითა წ~რვალ და ვერავ მოწქ~ლბთა მირთა. არაჲ გ~მწირორ დამომცერ შლევ~ჲ.
მ~ღნ ვ~რ ვერფარაჲ დასღლიდერ. მიემოწმნერ ქ~ნი წ~რყინბლნი და თუ~რ
ცცო~ნდი მეტეო სკ~ე იუმნერ გ~ნზრაცვაჲ ღ~ნი ფ~ნ დამბ~დბლმ~ნ მოავ
ლინენ ანგ~ზნი შ~ლდ ღ~ნდა და დარცენ ქ~ნი მტ~რნი ღ~ნნიჭ da დაამტკიც
ერ ლაღურობაჲ ოვრეთირა და გ~ნიქარნერ ქ~ნი რცლ~დ თ~რდ კაზმად.
და ვაცტ~ნგ წ~რვლინა მოც~ული წ~ე დედირ შმირა მირირა. ვარაზ ბაკ
სრ ერირ თ~ვირაჲ. ასწქაჲ ლ~ღურბჲ ოვრეთირაჲ და ითცოვაჲ
მირგ~ნ ღეწევნა. ც~ მ~ნ რიცრ~ლი აფსთუ~ა რ~ უ~ქნჲ მირიცა ტქსჱ უმ
ნილ იქო ოვრთგ~ნ ც~ ვაცტ~ნგ მოსწოდა ქ~თა რპ~თა უ~რთლირათა და
ღემოკრბერ ქ~ნი და დაიბანაკნერ მსნ არრ და ცერკრ იმ~რ და ამ~რ არ~ჲგს
რაჲ იქო არი ათარი მჴედ~რი და რამეოცი ათარი მჴედ~რნი და წ~რემართა
და ვაცტ~ნგ მეტე გ~ნვიდა ულ~უით მცცეთით და გ~ნარცნა რპანი მირნი
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მოეწონნერ რიმრვ~ლითა და ცცენ კეთლობითა და მოკ~ზმსობითა
და იცილნა ქ~ნი იგი მც~რლბითა და აზარვითა რ~ რ~ვრენი იქვნერ
ღსრითა ოვრთათა აფივრო რიც~რლითა და მ~დლბდერ ფ~ა ღე
მოვიდა ულ~უდ და აფარრ~ლა ღჳდესლი ერთი ლ~ცვითა და მ~რც
ვითა და ფამირ თევითა და გ~ნსქო ცორტ~კი დიდ შ~ლი გლ~ცკთა:
დასტევნა გ~ნმგბლ~დ რ~მეტორა მირირა და დედა მირი რაგდსცტ და და
მირცა ცს~რანშე და დაწერ~ ანდერში ერრ~თ სკ~თს არფ~რა
ღევიუცე ცოცც~ლი ცსარ შე ღეირთორ მირიან. რ~ი ექვოდა ვა
ცტ~ნგრ მ~მირ შმირ წსლ~.დ ნთ~რვრგ~ნ რევირა მირიანირ შირა რ~ი რიშ

ე იქო თარდატ რომეცთა მეტირა მ~ნ ღეირთორ დაჲ ყ~მი და მ~ნ იპქ
რარ მეტობ~ჲ და ერე დაწერილი დედ~რა მირრა მირცა და რც~ჲრა არა
ვირ ასწქაჲ და იგი მირიან მ~მირ შმირ წსლი მირი დასტევა მცცეთ~რ:
წ~რვიდა ვცტ~ნგ და დადგა თინ~თრ მსნ მიერთსნერ ქ~ნი მეტენი კა
ვკარიანნი ორმეოცდა ათი ათარი მჴედ~რი წ~რემართა რ~ცელრა ზ~ა ფ~ი
რ~რა გ~ნვლო არიანალირა ღერავ~ლრა ოვრეთად. იქო ვაც
ტ~ნგ წლირა თეუსრმეტირა მ~ღნ მეტეთა ოვრეთირათა ღეკრიბნ
ერ რპანი მ~თნი მოირთერ შ~ლი ც~ზრეთით და მოეგებნერ მდინ~რ
ერა ზ~ა რ~ი გ~ნვლირ დარფალარ ყ~ვლირ ველრა ოვრეთირ~რა და
მ~რცა მდინ~რერა არაგჳი წუჳან[...........] რ~ ერთირა მთირაგ~ნ
გ~მოვ~ლრ თ~ვი ორთვე უ~რთლირა არაგჳრა და ოვრეთირაჭ
da დაიბ~ნაკერ ორთავე რპ~თა იმ~რ და ამ~რ რ~ მდინ~რირა პირრა ორგ
ნითვე უ~რტნი იქვნერ კლდირ~ნი ჩალ~კნი და ველოვნ~ნი პირრა მდი
ნარირ~რა გ~ნეკრშლნერ ერთმნერთირგ~ნ და დადგერ გზ~ნი უ~რტთ
ანი და და დადგერ ღჳდ დფე ამ~რ ღჳდრა დფერა ღეშრსლ იქო ბსმბერეზ
თა მდინ~რერა მ~რ ზ~ა რ~ლ წქვერ ნიძ~დნი ც~ზრთანი მ~თ თ~ა ერთო კ~ცი
ერთი გოლიათი რ~ცელით თარჴან გ~მოვიდა ერე თარჴ~ნ ცაზ
არი და ჴმაჲ სქო ჴმითა მ~ფლთა და თუ~ა გეტქჳ თუ~ნ ქ~თა რპ~თა
ვ~ცტანგირთა ვინცა არრ თუ~ნ ღ~რ სშლრერ გ~მოვიდერ ყ~მ ზ~ა. ც~ ვ
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აცტ~ნგ მეტერაჲ რ~ლრა წქვერ რპ~ნი რპ~თანი ძარნი მ~თ თ~ა ერთ
ო კ~ცი ერთი რ~ლრა ერუ~ა ტ~რრმ~ნ ტარსც ამირდა ვერვირ დაედგნ
ერ ბრშოლ~რა ღ~ა რ~ მრ~ვლი ლომი ჴ~ლითა ღეეპქრაჲ ერე გ~ნ
ვიდა ბრშოლ~დ თარჴნირაჲ და აფიზ~ცნერ ორთავე და მიეტენნერ
სრთიერთ~რ და პ~ლრავე ღეკრებ~რა სცეთუნა ჴრმალი ტ~რრმ~ნ
ტ~რსცრ ზ~ა და გ~ნსპო თ~ვი ვ~ე ბეჩთამდე: მ~ღნ დაჩმსნდა ვაცტნ
გ და ქრმ~ნი მირნი რ~ არ~ჲვინ დარყამ~თ ღ~რ მრგ~ვრი ტ~რრმ~ნ ტ~რს
ცირი ღეშრწსნდერ ქ~ნი იგი რპ~ნი და აფივრნერ მწ~ცარებითა დაფამდა
დფე იგი და ვაცტ~ნგ ღევიდა კარვ~დ თჳრ~დ და დადგაჲ ლ~ცვდ და ცრემლი
თა ევედრებოდა ფ~ა ვ~ე გ~თენებ~დმდე არა დაძდა უსჱ ლ~ცვირ
გ~ნ. ითცოვდა ფ~ჲგ~ნ ღეწევნ~რა და მინდ~ბთა ფ~ჲთა ეგსლ~ბდა თ
ჳთ ბრშოლა თარჴანირი რ~ სღიღ იქო იგი ვ~ა სჴ~რცო და იმედი
წუონდა ფ~ირაგ~ნ და შ~ლირა თჳრირგ~ნ: ვ~რ გ~ნთენა კ~დ გ~მოვიდა თ
არჴან კიდერა მდინარირ~რა აქსჱდრ~ბდა კ~დ და ითცოვდა მსუ~რ
არა და არა იპოვა რპ~თა ღ~რ ვ~ცტნგირათა მბრშ~ლი მირი: მ~ღნ
ვ~ცტნგ წუ~აჲ რპ~თა მირთა არა მინდობილ ვარ მე შ~ლრა ყ~ა და
რიმჴნერა ა~დ მინდობითა ფ~ჲ დასრ~ბმორ~თა რ~მებირა ერთაარრე
ბირა ქ~ირა დამბ~დბლირათა გ~ნვლ თჳთ ბრშოლ~დ თარჴ~ნირრაჭ
m~ღნ გ~ნკჳრდერ წ~რყინბლნი იგი აქენბდ~რ ვ~ცტნგრ და მრ~ვლ ფონედ
ზრ~ცვიდერ რ~ამცა აქენერ ბრშოლირგ~ნ რ~ ქრმა იქო ვ~ცტნგ და
არა იცოდერ გ~მოცდილობ~ჲ მირი გ~რდაჴდა ცცენირგ~ნ და დავარ
და უ~ქნრა ზ~ა თ~ქნირ რცა ფ~ა აფიპქრნა ჴ~ლნი თ~რნი და თუ~ა წე ო~
დამბ~დბლო ქ~ირაო. და ღემ~მტვ~ბლო კ~თლთაო. აფმ~მაფლ~ბლო მორა
ვთა ღ~ნთაო ღ~ნ იქ~ვ ღემწე ყ~მდა მო~ვლინე ანგ~ზი ღ~ნი შ~ლდ ყ~მდა
და დაეც სრძ~ლო ერე და არცცჳნე მგმ~ბრთა ღ~ნთა რ~ არა შ~ლრა ყ~ა
მინდობილ ვარ ა~დ მოწქალ~ბირა ღ~ნრაჭ mოიუცა და აფძდა ტაიჩ
რა თ~რრა და წუ~ა რპ~თა მირთა ევ~დრებდით ფ~ა და ნს ღეშრწ~ნდე
ბით წ~რვიდა ვაცტ~ნგ და სდგერ რპ~ნი მირნი ზსრგით მირრა ღეზრწ
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სნებ~ლნი დარავრენი მწ~ცარებითა თჳრ თჳრრა რძ~ლრა ზ~ა ევ~დრ
ებოდერ ფ~ა ცრემლითა მ~ღნ ვაცტ~ნგ ყავლო გსჱრდი და ღთადგა
მდინ~რირ პირრა აუსნდერ ოროლნი მოცედნა თარჴან და წუ~ა მე
გოლიოთთა და გმირთა გ~მოცდილთა მბრშოლი ვარ არა ქმა
წსრთთა და გ~რნა ღ~ნ ზ~აცა დავიმდ~ბლო თ~ვი ყ~მი და აფიზცნერ და მი

ეტევნნერ სრთიერთარ და პ~ლრავე ღეკრ~ბრა რცნა ოროლნი ვაც
ტანგ რ~რტქელრა ზ~ა და ვერ სტ~რჲ რიმ~გრემ~ნ რ~ჩსრვლირმ~ნ და
გ~ნავლო ზსრგით და მოკლა ც~ უ~რთვლთა ნსგეღინირ ცემ~ლთა
და რ~ვრეთა რიც~რლითა აფიზცნერ ჴმითა რ~ღინლითა და ღეწირერ
მ~დლბჲ ფ~ჲ მ~რთ ც~ ვაცტ~ნგ მ~რვე ადგილრა გ~რდაჴდა ცცენირგ~ნ და
დავარდა მიწ~რა ზ~ა თ~ქნრცა და თუ~ა კ~ცრ ღ~ნ ო~ რ~ნ მოავლინე ა
ნგ~ზი ღ~ნი ო~ და დაეც მტ~რი ყ~მი ღ~ნ ც~რ რ~ნ აფ~დგინე უ~ქნირგ~ნ გლ~ცკი და
რკორეთგ~ნ აფამ~ფლი დავრ~დმილი: მოკსჱთა თ~ვი თარჴ~ნრ
აფძდა და წ~რვიდა ლ~ღურთა თ~რთა თ~ა და ქ~თა მ~თ რპ~თა ჴმითა
აფწევნ~ლითა ღეარცერ უ~ბჲ ვ~ცტნგრ და წმ~დლ~ბდრ ფ~ჲ და მეო
რერა დფერა რც~ჲ გ~მოვიდა ბსმბერაზი ოვრთგ~ნ რ~ლრა ერუსა
ბაქთარ იგი იქო გოლიათი და რათგ~ნ დაეწქო მჴედრობ~დ და ვერ
ავირ დაედგნერ მირდა და მოერრაჲ ქ~ი მბრშ~ლი მირი და იქო რიგრ
შე მღჳლდირა მირირა თორმეტი მტკ~ვლი ირ~რი მირი ეუსრი მტკ~ვლი
მოადგა ერე ბაქთარ პირრა მდინ~რირ~რა და ჴმაჲ სქო ჴმითა მ~ფლ
ითა და თუ~ა ვაცტ~ნგ მეტეო ნს გ~ნლაფნები ღ~ნ მოკლვირა თ~რ თარ
ჴანირა არა ერთს იგი გოლიათთა და ამირ თ~რ მოიკლა იგი ქმა წ
სრილირგ~ნ აწ სკ~თს ღ~ნვე გ~მოცჳდე მებრშოლ~დ ყ~მ და მოგსც
დენ ყ~მ გ~ნ ბრშ~ლნი ტიცცელნი რ~თგ~ნ ვერფარა გ~ნერე თს არ~ჲ ვ
ინცა რპ~თა ღ~ნთგ~ნ გ~მოვიდერ მირ თ~რცა მზ~ვარ. მ~ღნ პარსც სგო
ბაქთარრ ვაცტ~ნგ და წუ~ა არაჲ შ~ლითა ყ~ითა ვშლე თარჴანრ
ა~დ შ~ლითა დამბ~დბლირ~თა არა მეღინირ ღ~ნგ~ნ ვ~ა შ~ფლირა ერთირ
აგ~ნ რ~ შ~ლი უ~რი ყ~მ თ~ა და ძ~ი მირი პ~ტრნი რ~ჩსრვ~ლ ყ~მდა და გ~ნაწერნა
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ვაცტ~ნგ რპ~ნი და დადგინნა გ~ნმზ~დბლ~დ და აფძდა ტაიჩრა ღეჩ
სრვილრა ძავღნითა დააფიფო ტარი მირი ვიგრირ ტქ~ვირა რ~ლრა
ვერ წკსჱთდა მაცჳლი და ყავლო გსჱრდი და მიდგა მ~ცლობლ~დ
მინდორირაჲ ჴმ~ჲ სქო ბაქთარრ და წუ~ა არა გ~მოვლ მე მდინარე
რა რ~ მეტე ვარ არაჲ მივეაცლები რპათა ოვრეთირ~რა რ~ წ~რწქმ
ედითა ყ~ითა წ~რწქმდებირ ქ~ი ყ~მი რპა ც~ ღ~ნ მონა ც~რ და წ~რწქმედითა
ღ~ნითა არაჲ ევნ~ბირ რპ~რა ოვრეთირ~რაჲ ვ~ა შ~ფლირა ერთირათა
გ~მოვედ მდინ~რერა ყ~მ კერშო. მ~ღნ ბაქთარ აფარრ~ლა რ~ტქჲ
მირი და თუ~ა მე მომკლველმ~ნ ღ~ნმ~ნ გ~მოვლო მდინ~რე ა~დ პირირგ~ნ მდინ~რი
რა სკსდეგ რამ სტევან: მ~ღნ ვაცტ~ნგ სკსრიდა გ~მოვლო მდინ~რ
ე ბაქთარ და სწქო რროლ~დ ირრითა. მ~ღნ ვაცტ~ნგ რიტიცცლითა თ~ლ
თა თ~რთა და რიმ~ცჳლითა გონ~ბირა მირირათა და რიკირკარითა ტაიჩი
რაჲ მირირათა წრიდებდა ირ~რრა რ~ ღორირვე იცილირ ირარი მომავალ
ი და სცლდებოდა ამ~რ და იმ~რ და რ~პთგ~ნ იქო ცემაჲ ბოკებირა და და
ბადებ~თა და იზაცდერ ჴმითა აფწევნ~ლითა რპ~ნი ორნივე უ~რთ
ველთანი და ოვრთანი რ~ითა იშრვოდერ მთანი და ბორც~ნი და ვერ
ღეწკრაჲ ირ~რი ორირა ირრირგ~ნ მეტი ბაქთარ ტარრა ვ~ცტნგირ~რაჲ
და ვერაჲ სკსჱთა ქ~დ და კ~დ წკრაჲ რც~ჲ ირარი ცცენრა ვაცტ~ნგი
რრა და გააგდო ღია და ვ~ე დაეცემოდა ცცენი ვაცტ~ნგირი მოს
ჴდა ზ~ა და სცეთუნა ჴრმალი მჴ~რრა ბაქთარირრა და ყაკსჱთა
გ~ლმდე მ~ღნ ფა დაეცა ცცენი ვაცტანგირა რწრ~ტით მიწქო ჴ~ლი და
ღეიპქრა ცცენი ბაქთარირი და პ~ლ დავარდა უ~ქნარა ზ~ა და თ~ქ~ნრცა ფ~ა
და ღეწირაჲ მ~დლბა სმეტერ რ~ლირა აფძდა ცცენრაჲ ბაქთარირ
რა და მოადგა მ~ცლბლ~დ რპ~თა თჳ~რთა და წუ~ა ჴმითა მ~ფლითა მჴნ
ე იქვენით და გ~ნშლ~რდით რ~ ფ~ი ყ~ნ კერშოე არრჭ x~ რპ~ნი იგი წ~რ
მოემ~რთნერ გ~ნმზადებ~ლნი ცცენ თორორნნი და ძაჩ ყაბლაცორნნი
წინა კერშო და მათრა სკანჲთ უსჱითნი და უსჱითთა სკ~ნით
რიმრ~ვლე მჴედ~რთა და ერრეთ მომ~რთერ ც~ ოვრნი წ~რმოდგერ უა
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რატრაჲ ზ~ა და დაარცერ ირარი ვ~ა წვიმა მშატრიჭ m~ღნ ვაცტ~ნგ

მოუცესლ იქო რპირა მირ ზსრგითა რყესლირა მჴ~დრობითა სზ~ცებ
და გ~ნაშლ~რბდა და ნსგეღინირ ცემ~დ რპ~თა მირთა მ~ღნ წინათა ცცენ თორ
ორთა აფვლერ გზა უარ~ტირა აფჴდერ ვაკერაჲ და აფსდგერ
სკან უსჱითნი და ღ~დ რიმრ~ვლე მჴედ~რთა და იუმნა ბრშოლ~ჲ შლ
იერი მ~თ ღ~რ ც~ ვ~ცტნგ სკ~თს მარძ~ჱნით კერშო იბრშოდა მ~რცცენ
კერშო იბრშოდერ მარძ~ჱნით კერშნი შრწოდიან და ეგოდენრა მ~რ
ღ~ა ჴ~ჲ რპ~თა იცნობებოდა ჴ~ჲ ვ~ცტნგირა ვ~ა ჴმა ლომირაჲ და
თ~ა წქსებოდერ მ~რ ორნი მჴედ~რნი არტევ~ზ შსშსრ რტე შე რას
რმაგ რპ~ჲრპეტირაჲ და ბივრიტიან რეტე წსლი და იგ~ნიცა იბრ
შოდერ მჴნედჭ m~ღნ იშლ~ვნერ ოვრნი და ივლტოდა ბან~კი მ~თი მ
ოირრნერ და ტქსჱ იუმნერ ც~ სმრ~ვლერი მეოტი ოვრთა მ~თგნი ცოცც~ლ
ი ღეიპქრერ სკმოჴრნირა თ~რ ტქსჱთარა რ~ლნი წ~რკსჱთილ იქვნ
ერ პ~ლ ოვრთაგ~ნ უ~რთვლნი ვ~რ სკსჱ მოიუცერ დევნირგ~ნ და და
იბ~ნაკერ ბ~ნაკრავე თ~რრა რამ დფე გ~ნირსჱნერ და ღერწირერ მ~დლობჲ ფ~ჲ
მ~რთ და მერმე გ~ნიბნივნერ ტქსჱნვ~დ ოვრეთირა ღემსრრნერ ულ~უნი მ~თ
ნი და აფიფერ ტქსჱ და ნატქსჱნ~ვი სრიცცჳ და გ~ნვიდერ პაჩანიკ
ეთრა რ~ მ~ღნ მსნ იქო პაჩ~ნიკეთი მორაზფსრედ ოვრეთირა მდინ~რ
ერა მ~რ ოვრეთირ~რა წიაფ. და ძიუეთი მსნვე იქო ღ~დ ჟ~მთა მ~რვლ
თა იოტნერ პაჩ~ნგნი და ძიუნი თსრუთაგ~ნ წ~რვიდერ პაჩნაგნი იგი
დარ~ვლით კერშორა. ც~ ძიუნი დაემკჳდრნერ ბოლორა ატცაზ~თირ~რაჭ
da მოტქსჱნა ვაცტ~ნგ პაჩნგეთი და ძიუეთიდა ღეიუცა და მოადგაჲ
ოვრეთრავე და მეტენი ოვრთანი ღელტოლვილ იქსნერ რიმ~გრეთა კა
ვკარართა ადგერ მ~თ ღ~რ მოციუ~ლნი და დაიზ~ვნე დაითცოვერ ვაც
ტანგირგ~ნ ოვრთა ნ~ცვლ~დ დირა მირირა ოცდა ათი ათარი ტქსჱ ოვ
რეთირა ქ~ი სკეთერი რ~ი რ~ცელ~ბით თჳრ ოვრთა და მირცა ვაცტ~ნგ ოც
და ათი ათარი ტქსჱ დირა მირირა თ~რ და ერე მოიქვ~ნა ც~ ტქსჱნი უ~რთ
ვ~ლთანი რ~ლნი წქვერ ოვრთა გაუსრ რამრ წელიწადრა იგი ქ~ნი
1-28 სტრ., 45r
სკმოიჴრნა თჳთო თჳთორა და აფიფო მშევ~ლი ოვრთგ~ნ და
მშევლირა თ~რ მირცა რც~ჲ ტქსჱ z~É: რ~ლნი სკმოიჴრნა ტქსჱ უა
რთლირა რიცცჳთა º~n~É და რ~ი დარყა ტქსჱ ოვრი ამ~თ გატეობ
ილთგ~ნ კიდე თვითჭ x~n თჳნ~რ პაჩანგთა და ძიუეთირა და ე
რე ქ~ი აფარრ~ლა ოთც თსჱ მ~ღნ მეტემ~ნ გ~ნსტევნა ნიძდ~ნი იგი რპ
არრთ~ნი და მეტენი კ~ვკრიანთანი ნიჩითა დიდითა წ~რმოგზ~ვნნა მირ
ანდსცტ და ტქსჱ იგი ქ~ი გზ~რაჲ რ~ირრა და თჳთ რპითა დიდითა
უ~რთლირათა წ~რმოვიდა გზ~რა ატც~ზეთირ~რა რ~ლ გრშლ~დ და
სღიღად იწქო ბრშოლ~დ ციცეთა ატც~ზეთირ~თა რ~ მეტე ბერშენთ
ა ლეონ დიდი სცალო იქო ბრშოლირგ~ნ რპ~რრთარადა ვერ ღ
ემშლ~ბლ იქო რპ~თა გ~მოგზვნად ატც~ზეთრ.და რამწელ წარტქ
სჱნნა ქ~ნი ციცენი ატც~ზეთირნი ვ~ე ციცე გოძამდე და მოვიდა რა
ცლრა მირრა ულ~ურა რამესტორაჲ მეტეთარა გააეგებ~ჲ წინა დე
დაჲ მირი და დანი მირნი და რიმრ~ვლე მირ ულ~უირა მ~მთა და დედ~თა მის
ტენდერ რაცლეთა და რამორელთა მთ~თა ტერჴთა უ~ღე მირთა
და ქრიდერ თ~ვრა დრამ~რა დარ~ჲკნრა და აფწევნ~ლითა ჴ~ითა
ღეარცმიდერ უ~ბრაჲ: რ~ არაჲ რ~ლრა მეტერა ეუნა ეგე ვ~რი
წქ~ობჲ. მ~ღნ ვცტ~ნგ მეტემ~ნ ღეწირა მდლ~ბჲ ფ~ჲ მ~რთ მრ~ვლითა ლ~ცვ
ითა და ფამირ თევითა გლც~კთ მიცემითა და გარცა ნიჩი ერ
რა თ~რრა და წ~რყინბ~ლ იუმნა მჴედ~რნი მრ~ცსრნი გ~მოცდილნი წქობ~რა
მ~რ ღ~ა ოვრთარაჭ da წ~რრცა ნ~ტქსჱნვირაჲ მირგ~ნ დედირ შმირა მირ
ირათა ვარაზბაკსრირა მონაჲ É ცცენი რაჴ~დრი რვაჲ ჴდილი ცცენ
ი რვა :და კ~დ წარრცა წ~ე რპ~რრთა მეტირაჲ მონაჲ iÉ ცცენი რა
ჴედარი: iÉ ცცენი ჴდილი: iÉ ერე ქ~ი მისშფსნა რპ~რრთა მეტერა
ჴ~ლითა ბონაურან ებირკოპორირათა და ითცოვაჲ რპ~რრთა მე
ტირაგ~ნ არსლი ცოლ~დ რ~ლრა ერუ~ჲ ბანდოცტ და მორცა რომცითი და

ქ~ნი მეტენი კ~ვკრიანნი ზითვ~დ და მირწერაჲ მირთ~ა წიგნი რ~ლ
რა წერილ იქო ერრ~თ წრომირაგ~ნ ქ~თა მეტირა ვაცტ~ნგირა
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მ~რთ ვარან ცსრროთ~ნგირა ათთა მეტეთა მეტირაჲ აცოვ~ნირა
და მოსწერა მ~ნ ბრშოლ~ჲ კეირრირა რ~ კეირ~რი გ~ნრრ~ლ იქო ბრშლ~დ
რპ~რრთა მ~ღნ ვაცტ~ნგ ასწქა ქ~თა რპ~თა მირთა და ქ~თა მეტეთა
კავკ~რირთა ღემოკრბერ და დადგერ მტკიცედ იმ~რ და ამ~რ: s~É და მოერ
თო ვარზბაკსრ დედირ შმირაჲ მირ ერირ თ~ვი რ~ჲნირა და მოვ~კნი
რათა ვ~რ: i~É მჴედრ~თა მ~რ ჟ~ა იქო ვაცტ~ნგ წლირაჲ ოცდა ორირ
აჲ იქო იგი სმ~ფლერ კ~ცთა მირ ჟ~მირათა და სღსჱნ~რრ რც~ჲთა შლ~რ
ი შ~ლითა რ~ლ ჩსრვილი უსჱითი ირემრაჲ მიეწიირ სპქრირ რუაჲ
და დაიჩირირ და ცცენი ჩსრვილი აფიფირ მჴ~რთა ზ~ა და მცცეთით
აფვიდირ ციცერა არმაზირ~რა და მ~რტო იქო იგი შე მ~მირა მირირა და ე
რთი დაჲ მირი ცს~რნშეცა იქო შლ~ერი და ღსჱნ~რი ნთ~რვირგ~ნ მირია
ნ მეტირაჲ მორწმსნირაჲ ვცტ~ნგ და დანი მირნი დარყომილ იქვნერ ბა
უარ მირიანირ შირა. ც~მირიან და გრგ~ლ იქსნერ ნთ~რვნი რევირა
მირიანირვე შირა. და აუ~ნდა მ~თ კოცეთი და ცცოვნდებ~დერ რსრთ~ვირა
ულ~ურა ციცერა რ~ ღემცირებ~ლ იქვნ~რ სრთიერთარ კლვითა მირიან
მეტირითგ~ნ ვ~ე ვაცტნგირითგ~ნ გ~რდაცვ~ლებ~ლ იქო ნთ~რვი: É მეტ
ენი ათნი და წელიწ~დნი r~ n~z ც~ ებირკოპ~რნი წერრა ზ~ა ჩ~ტრა გ~რ
დაცვ~ლებლნი რვ~ნი ც~ რც~ჲნი ღემღლელნიწერირ~ნი: წ~რემ~რთა ვაცტან
გ ღერვლ~დ რ~ბერშნეთად მიიწივნერ რომცითრ და მოერთნერ პერ
ჟოკატრაჲ რადა იგი ციცე აეგო პ~ლ ჴრ~ნებლრა ტეროზრ ერირ თ~ვ
ნი რომც~თირ~ნი რივინელი არევარტორა გ~ნვლი ძს~ნბერ ტოროვნე
ლი ამაზარპ გრგ~ლირ ღ~ნებ~ლირა ულ~უირგ~ნ თარდატ ნთ~რვირაგ~ნ დიდ
ირაჲ თ~რდატირა და მოადგერ ულ~ურა რ~ლრა ერუსა კარაცპოლო და
აწ ეწოდებირ ტარნო ულ~უ და წბრშოდერ მ~რ ვერ ღესშლერ პქრ
ობად რ~ იქო იგი ზფსდითა მ~ფლითა და დასტევნა ორნი ერირ თ~ვნი მჴ
ედრითა: i~b ყ~[.] რპითა ბრშოლ~დ ულ~უირა მირ წარვიდა ვაცტ~ნგ პო
ნტორ და მოაოჴრნერ გზ~რა ულ~უნი რ~მნი ანშორეთი ეკლეცი და რტერი
მოადგერ ლაღუ~რნი პონტორ ულ~ურა დიდრა ზფჳრ კიდერაჲ და წბრშ
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ოდერ რამ თსჱ და მისწია ლაღურმ~ნ ვ~ე ულ~უირა მირ კორტ~ნტინერრა. ც~
რპ~რრნი რ~ლ წპო~ბდერ ეკლერიირა მრ~ცსრთა და წკლვიდერა~დ ვაცტ~ნ
გ მეტემ~ნ ამცნო რპ~თა რომცითირათა და ქ~თა რპ~რრთა რ~ა არავირ კლ
ვიდენ მოწერეთგ~ნრა ა~დ ტქსჱ წქ~ტდენ წუ~ა მ~თ. მ~მირ მ~მჲ ყ~მი მირიან
ოდერ ღემოწქვაჲ მეტერა რპ~რრთარა შმირწსლრაჲ მირრა ბრშოლ~დ ბ
ერშენთა ზ~ა ერე ვ~რ წქ~ტდერ მოწერეთა და ეკლერიირა მრ~ცსრთა და
იშლივნერ შლევითა ბ~რტითა სრიცცსნი რპ~ნი მცირეთა ლაღუართგ~ნ
მ~რითგ~ნ მიიფერ რ~ზფრი იგი ბერშენთა ყ~ნ უართვლთგ~ნ აფმორავლით ზფჳ
რაჲ ამირ ც~ წქ~ლბჲ პ~ლთა მეტეთა იქო ანშიანშორრ რადა სკსჱ აწ ა
რრ რ~ტლვი დიდირა მოშფ~რირა გრ~გლირი და მსნით იწამნერ მეტენი ყ~ნ
ნი. ც~ყ~ნ ათირა დფირაჲ რავ~ლი ყამოგჳვლია ყრდილოთ მოუცესლ ვა
რ და ყ~ნცა ვართ რძ~ლრა ზ~ა ბერშენთარაჲ აფმრაარ~ბლ უ~რა რ~ლ არრ
ფ~თი ჩ~ტი ქ~თა ანს არა გარმიან რ~რწლნი რ~ლ უმნ~ნრ კორტანტ~ნელთა მეტეთა
წ~რშფსანებითა ძ~ირთა ანს რ~ლნი უ~ქნრა ღ~ა რპ~რრთარა იუმნ~რ რ~რწლნი ი
ვლიანე ზე მეტირაჲ მეკერპირაჲ ვ~რ იგი ირრმ~ნ ზ~ცირმ~ნ მოკლაჲ და ღეკ
რბერ რპ~ნი ბ~რშენთანი და ივბიმიანორ მორწმ~ნე აყინერ მეტედ: ც~ მ~ნ
არა თ~ვრ იდვა ვ~ემდირ არაჲ დამსრრნერ კერპნი და აფმ~რთნერ ძ~ნი
და მ~რ ზ~ა დაარუსჱრ გჳრგვინი მეტერა ც~ ანგ~ზმ~ნ ო~ჲმ~ნ აფიფო გჳრ
გჳნი და დადგაჲ თ~ვრა ივბიმიანირრაჲ ჩ~ტრა მეტერაჲ და ჴმაჲ იქო
ზ~ცით რ~ი ეტქ~და რპ~რრთა მეტერა ცს~რროთნგრ და ეცადენით ბრშოლ~დ
ივბიმიანორირრა რ~ რ~ი ძ~ირა სშლვლ არრ და მ~რითგ~ნ იუმნერ მეგო

ბარ მეტე ცსრრო ვ~დირ ორნივე იგი ღეიცვ~ლნერ ანს თუ~ნ მაგათ
მკჳდრთა რამოთცირათა არბაკონიანთა ბატაცღთა ბივრიტიანთა
არა გაჴროვან რ~უმენი გრიგოლი პ~რთელირ~ნი და წინა აფმდგომ
თა მირთა მირდატ მეტირაჲ არბაკონიანირაჲ ვ~რ დარცა ზსაობი
რგ~ნ და იუმნა იგი ეღსად ა~დ გრიგოლი მოაუცია იგი და მ~რითგ~ნ
იუმნა იგი მსღ~კ ეკლერიათა და ეკლერია აფაღენა თარდატ ზსრ
გითა თ~რითა რ~ იქო იგი გმირი ც~ თუ~ნ მკჳდრნო უ~რთლირ~ნო ნ~თერვ
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ნო მეტეთა უ~რთვლთანო რ~ლნი დფერ მთ~ვრობრა ზ~ა და დგინებ~ლ ც~რთ
ყ~ნ მეტეთგ~ნ რ~ლნი ც~რთ ნ~თერვნი ნებროთ გმირირ~ნი რ~ი სწინ~რერ ქ~თ
ა მეტეთა უ~ქნირთა გ~მოყნდა უ~ქნარა ზ~ა რ~ი ლომრა შ~ლითა ვ~ა თიკ
ანრაჲ მოიქვ~ნბდა კანძართა უსრციკთა უსჱითი იპქრ~ბდა რ~
ეზომ გ~ნდიდნა შ~ლი მირი რ~ლ დაემორყილნერ ქ~ნი ნ~თერვნი ნოვ
რნი ვ~დირ ღესშლო ულ~უი უმნად რ~ირა უვად ღეუმნა უვაჲ ოურ~დ
და ც~რირცდ ვეცცლი და გ~რემორ მირრაჲ მოიუოდა მოიუმოდა აგსრითა და
კირითა. ც~ უსდნი კართა და რ~რკსმელთანი იაკინთირა და ზსრმსც
ტირ~ნი ღეუმნა რ~ მ~თირა ნ~თლირგ~ნ ვ~რაჲ ღესშლ~ბდა ფამე დაბნელ
ებად და უმნა მ~რ ღ~ა ტ~შრები და კოღკები. რ~ი ღერ~შლბელ არრ გაგ
ონებ~დ თუ~ნდა მოგონ~ბლრრ თჳთესლირა რიბრშნე მირი რ~ი მიეცა ვ~დირ
აფმართა რამირა დფირა რვ~ლრა რ~ი ეუმნა აფრ~ლვდ ც~რირცდ ზფსდე
თა ზ~ა და ენებაჲ რ~ა აფვიდერ ცად და იცილნერ მქ~ტნი ცირ~ნი: ც~ ვ~ა
გ~ნვლო რ~ზფრი წერირაჲ და ღევიდა რაზფ~რრა ვარრკ~ლავთარა ვ
ერფარაჲ სშლებდ~რ რ~უმედ მოუმედნი. რ~ დადნებოდა ოურო და ვერ
ცცლი რ~ მსნითგ~ნ ვინმე არრ ჴელმწიტებაჲ ცეცცლირა ერთირა მირ რ~ი
ეგზებირ მზ~ტრდ რ~მქარორა უცევირგ~ნ: და ერმა მსნით რ~ზრაცვი ღჳ
დთა გსნდთა ზ~ცირათა რ~ირგ~ნ ღერსლბერ ადამიანნი და იუმნ~ჲ ქ~ი კ~ცი თჳ
თო ნ~თერვი მეტქსჱლ თჳთო ენ~რა დაარფარა ყნდერ სრთიერთარ
პირრა მოქსრირა თჳრირ~რა და წ~რვიდერ. ც~ ნებროთრ ენითა რპ~რრსლი
თა წუ~ა მე ვარ მიუ~ლ ანგ~ზი რ~ი დადგინ~ბლ ვარ ფ~ჲ მ~რ მთ~ვრბრა ზ~ა
აფმორ~ვლირრა გ~ნვედ ულ~უით მაგით რ~ ფ~ი დაწტარ~ვრ მაგარ ვ~ე გ~მ
ოყინებ~დმდე რამოთცირაჲ რ~ი ერე დგარ მ~ცლობლ~დ ნ~ღენებრა მაგ~რ ღ~ნრა.
რ~ლ ღ~რ არრ მთაჲ ერე რ~ირგ~ნ აფმვ~ლრ მზე და გ~მოვლენ ორ
ნი მდინ~რენი ნილორი და გეონი. რ~ გეონრ გ~მოაურ რ~მოთცით ცე რს
რნელი და თ~ვი რ~ი ღეეზ~ვბირ მსღ~კრჲ აწ წ~რვედ ღ~ნ და დაძედ ორ
თ~ვე მდინ~რეთა ღ~რ ევტრატრაჲ და ძილარა და გ~ნსტევენ ნ~თერვნი
ერე ვითაცა ვინ ინებორ. რ~ წ~რსვლენიან ო~ა. ც~ მეტობ~ჲ ღ~ნი
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მეტობდერ ქ~თა ზ~ა მეტეთა. ა~დ ჟამთა სკანარკ~ელთა მოვიდერ მეტე
ცირა რ~ირა ღ~ნ გნებ~ვრ ცილვა მირი ერრა ღ~რ ღესრ~ცცრა ღიღმ~ნ მირმ~ნ
გ~ნაუ~რვნერ გემონი რ~ტლირ~ნი მეტენი დასტეობდენ მეტობრაჲ და
ეშიებდენ რიგლ~ცკერა მ~ღნ გიცილორ ღ~ნ ჩირრა ღ~ა და გიჴრნ~რ: და და
სტევრ ქ~თა ულ~უი და დასტევნა წნდოსრნი მზრ~ცველნი წნ
დოეთრ რინდნი რინდნეთრ წრომნი წრომრ ბერშენნი რ~ბერშნეთრ აგ
სგმაგსგნი მაგსგეთრ რპ~რრნი რპ~რრეთრ ც~ პ~ლი ენა არსრ
ებრი იქო და ერე არ~ნ ღჳდნი ენანი. რ~ნი ნებრთთირამდე ზრ~ცვიდერ
ამირთ~რ მოგითცრა რ~ლ მამ~თა ყ~ნთა ტარ~ლდ ეპქრაჲ წიგნი ერე ც~ მე
ღსრმ~ნ რპ~ჲმ~ნ აიშსლ~ჲ თუ~მდ და ამირ მ~რ ღეიწქნ~რა მირიან
მმ~ნ ყ~ნ მ~ნ რ~ცრბჲ უ~რი ნინორ მ~რჭ aნს არა უ~რ მორლვა~მდე მი
იფებდერ მმ~ნი ყ~ნი ც~რკრა და მსნითგ~ნ მოსშლ~რდით და ერე ბერ
შენნი მიფმართ წბრშვნან და მ~ნ იცილა ნებროთ ძ~ცთრ ღ~ა და
იჴრნა იგი არრ პ~ლი ქ~თა მეტეთადა დანიელცა ეწამებირ ვ~დ მი
უელ დადგნბ~ლ არრ შლ~დ და თუ~ან ქ~ნ უ~რთვლმ~ნ იცილე
ნით რ~რწლნი რ~ლ უმნა ნინო ანს წგონ~ბთ ვ~დ ბერშენნი გ~ნწ
ირნა ფ~ნ არა სმეტერნი უ~რნენი რპ~რრთანი მ~თ ღემოსრთვნა

და დფერ მეეუ~რე თსჱ არრ რ~ ჲთგ~ნ არმიერ ჴმაჲ ლღურ~ობირა.
ყ~ნირა უცესლ~რრ კერ~რი რ~ არმია ღემორლვა ყ~ნი და აწ მოა
ცლებ~ლარრ ბრშლ~დ ყ~ნდა აწ სკსჱ ქ~ნი ნ~თერვნი ო~ა ფ~ა წმრ
ცსრებდით და დარცცერით ვნებ~თგ~ნ ეკლერიირთა და ვ~ა ერე ქ~ი
წ~რმოთუსა გ~ნავლინა უ~დგი რ~ა ქ~ნი მოწერენი გ~მოვიდენ რამალ~ვ
თგ~ნ მ~თთა და ტქსჱნი გ~ნსტევნ~ნ და რადათ სნდერ გ~ნსტევენ
და წ~რვიდენ და მოვიდა რიმრ~ვლე მფ~დლთა და დ~კნთა და მოწერ
ეთა მონაზონთა და ენ~კრიტირთა უს~ბებთა და მთა თ~გნ და
სმრ~ვლერნი პონტო ულ~უით. რ~ ღეიწრ~ლი იქო უ~ლუი ოთც თსჱ ოდენ
და მ~თ თ~ა იქვნერ ორნი კ~ცი პ~ე მფ~დლი მ~წტეთგ~ნ გრ~გლი ფ~ირ მე
ტქსჱლირათა რ~ რ~ტლავრა მირრაჲ ზ~ა მფ~დლბდა რამოელ მონა
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მონაზონი წ~რდგერ წ~ე ვ~ცტნგირრა მ~დლირ მიცემ~დ გ~ნტევებირა თ~რ
ტქსჱთ~რა და გ~ნთ~ვრსტლ~ბირა თ~რ ეკლერიათარა და მფ~დლთარა და
ვ~რ წ~რმოთუ~რ ლ~ცჲ რთნდა მეტერა და მოიაცლნა იგ~ნი და სბრშ~ნა ღემო
რად ქ~თა ტქსჱთა და მოწერეთა გ~ნტევ~ბლთა მირგ~ნ სშლ~რთა რ~
ქ~ნი სშლ~რნი ულ~უით ღემორრ~ლ იქვნერ სშლ~რთა მირცერ რ~ჴდრბი
და ჩაბსკთა რ~მ რამი დრაკ~ნი და გ~ნსტევნა. ც~ პ~ე მფ~დლი და რამო
ელ მონაზონი და აქენნა და ვ~რ წ~რვდერ რპ~ნი იგი კარვ~დ თ~რდ
და მეტე ღევიდა რერობ~დ წუ~ა მეტემ~ნ პ~ერ რთნდამცა ფ~ა რ~უმე ერე
ყ~მი რ~ დავიცვნე ეკლერიანი და გასტევენ ტქსენი წუ~ა პ~ე ი
ტქოდირ მონა ღ~ნი წ~ე ღ~ნრა კადრად ანს მიუცემდერ უ~ბრა რიცრსვირ~რა
იტქ~დერ არ~ჲ ვეშიებ გ~რნა მცილ~ბრა რ~ გ~ნვრნეთ რიცრსვირგ~ნ წუ~ა
ეკლერიანი ჴ~რცთნი სტრორ არ~ნ წ~ე ფ~ჲ ვ~ე ეკლერიანი უვ~თანი.
ეკლერია უვ~თა ოდერ მე დაირფს~რ ვერ ვინ ღემშლ~ბლრრ გ~ნკსრნ~ბდ ვე
ეკლერიანი ოდერ დაირფსჱნ ვერ ვინ ღემშლ~ბლრრ გ~ნკრნებ~დ. ვე
რცა მკსრნალი და ვერცა მეტე. აწ რაოდენნი გსამნი კ~ცთა მ~რთლთ
ანი დაგიცემიან რ~ლრა იტქჳრ რირცლირა თ~რ აბელირრა ქ~ი რირცლი
ნოერ წქლით გ~ნწმიდა და რირცლირა თ~რ ზაუარიარა ბარსუირ ში
რა მისგო ქ~ი ღესრ~ცცებაჲ წრიათა ვ~ა იტქჳრ ერაია აფი
ფე და წ~რრწქმიდე ქ~ი წსლი მ~თი ტიტორ და რპარიანრირ მ~რთ: ანს
არ~ჲ აფმოიკითც~ვრ წიგნთგ~ნ მორერთა რ ჟ~რ ირრ~იტელმ~ნ ირიშ
ვა სცცო თერლთა თ~ა რაოდენი რ~ლი მოკსდა ერთირა მირ რიშვ
ირა თ~რ აწ სკსჱ რპ~თა ღ~ნთგ~ნ რ~ჲოდენნი უ~ლწლნი გ~ნცრწნილ~რნ
ტშ~რნი ფ~ჲნი: და წუ~ა მეტემ~ნ არა ცედ~ვ ვ~რ იგი ივბიმიანორ
დაცვირა თ~რ ეკლერიათარა იქო ივლიანერ თ~ა სკ~თრირა. და თს
დაბრკოლდერ კ~ცი სმძობერ არრ დაცემაჲ რ~დ. წუ~ა პ~ე არა დაბ
რკოლებსლრა და გცემ ა~დ დაცემ~ლრა აფგ~დგინებ ვ~ა დ~თ რ~ცთრირ
აგ~ნ წრ~თრა და არა მნებ~ვრ ღ~ნი რ~ა იქო ვ~ა კ~ცი რ~ი მ~რძსჱნითა
იუმოდა და მ~რცცენითა არფსჱვენ. და არცა რ~ი პირითა მ~თითა
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აკც~ნ და გ~ლითა მ~თითა რწქევდენ და აგინ~ბდენ ა~დ ვ~ა მეტენი კე
თილ~დ ჴრენბ~ლნი რ~ლთა დაიპქრერ რ~ტელი ერე და რ~რტვლრა არა გ~ნე
ღორერ დ~თ როლომონ და კორტ~ნტინე ივბიმიანორ და ქ~ნი მრგ~ვრნი მ~თ
ნი. ც~ რ~ჲ არრ მრგ~ვრება ღ~ნი ივბიმიორრაჲ და ვინ~რრ ღ~ნ ზ~ა სტ~ლ
რ~ლმცა ჴრმ~ლი მირი იქო კირერრაჲ ღ~ნრა ზ~ა ვ~ა იგი ივბიმიანორ
ირა ივლიანერი ანს რადა გევნო ღ~ნ ვ~ა. ივბიმიანორ ივლია
ნერგ~ნ ანს ვირ ცედ~ვრ ფ~ი რ~ი ღ~ნ ზ~ა სტ~ლ იქო და წუ~ნდამცა
პ~რსცი ღ~ნრა რიმ~რთლერა წ~ე ფ~ჲ არა ღ~ნ სტ~ლ გქო ამ~თ ქ~თა ზ~ა ღ~ნ ღე
გიდგინა ქ~ნი ამ~რითგ~ნ ითცოვორ ფ~ნ ქ~ი ჴ~ლთგ~ნ ღ~ნთა რ~უმე ბ~რტორა და ღ~ნ
მიგაგორ არა თს ღეინ~ნო წუ~ა მეტემ~ნ მნებ~ვრ გ~ნმრთლებ~ჲ თ~ვირა ყ~მ
ირაჲ ც~ რიმ~რთლით ღ~ნ დამრძე სმრძ~ვრბრა ყ~ა წუ~ა პ~ე ვინთგ~ნ გზა ეც
ღეწამებ~დ ც~დვ~ჲ ყ~მი გ~ნგეღორო ღ~ნგ~ნ. ც~ აწ გითცრაჲ გ~ლირ რ~ტქჲ ღ~ნი.
არაჲ სმეცრებმ~ნ აფგშრაჲ ბრშოლ~დ შეთა ზ~ა ფ~ირთა ა~დ ღჳლირა

თ~რ ნთ~რვირა ღ~ნირა რპ~რრთარა და არაჲ ასწქაჲ რ~ ბერშენნი ნ~თე
რ~ვნი ფ~თირანი არ~ნ აფთუმირა მირ ამირ თ~რ რჟ~რ სწოდა მ~თ ღვილ~დ ფ~ირაჲ
და მორცა მ~თ ბეჩედი რ~ითა ღემსრრაჲ ძ~ცეთი და არრ იგი ძ~ი: წუსა მე
ტემ~ნ აწ რ~ჲ გნებ~ვრ ღ~ნ წუ~ა მ~რ პ~ე მნებ~ვრ რ~ა ღ~ნ მ~რ აფგზებ~ლი ერე
ცეცცლი ღ~ნივე დაღრიტო. და მეგობ~რი იქო კეირრირა ვ~ა დფერამომდე ი
ქ~ვ რპ~რრთა. მისგო მეტემ~ნ ერე მნებ~ვრ რ~ა მიყსჱნოთ ლ~ცვითა თუ~ნ
ითა ამ~რ ფამერა კაირარი და მე ღეკრ~ბლნი რ~ი ზრ~ცვდ არრ ყ~ნ ღ~რ რიქ~რლ
ირა ქ~ტდ და ვიცან მე ერე ვ~დ რთნ~ვრ უ~რ ზრ~ცვა ერე ღ~ნი ყ~მდა მომ~რთ
წუ~ა პ~ე დამშიმდა თც~ვჲ ერე ღ~ნი ყ~მ ზ~ა რ~ ერე არრ კ~ცთა რყეს
ლთა რ~ნი არ~ნ ვ~ა ანგ~ზნი რრ~ლთა რ~უმითა და არ~ნ ამ~თ კლდეთა ღ~რ ე
რე ვ~რი მ~თგ~ნ ეგ~ლბრ რ~უმედ. რ~ლრა ღ~ნ ითცოვ მეც მე დრო რ~ა წ~რვიდე და
ვევედრო მ~თ და სთცრაჲ ბრშ~ნბჲ ღ~ნი და ლ~ცვითა მ~თითა აფ~რრლორ
თცოვ~ჲ ღ~ნი ა~დ ღესრ~ცც გსყნრ თ~ვი ყ~ნი რ~ კ~ცნი ვართ ც~დვილნი ნს
სკსჱ რილ~ფედ იცილორ ფ~ნ ღეწრირცნა მ~რ რამოელ მონაზონი და წუ~ა
მფ~დლო რ~უმერა ფ~ირრა ვ~ა რ~უმერა კ~ცირრა ზრ~ცვ ანს არა აფმოგიკითცავრ
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ვ~რ ეტქრ ფ~ი პალეკარპორ. სკ~თსმცაჲ არა დაბრკოლდებოდერ ა
ნგ~ზნი კ~ცთა რ~თნბირა თ~რ ქ~თამცა ულ~უთა ღ~ა ძ~რრ ვეცჳი რ~ა ქ~ნი ვაც
ცოვნნე ანს მე სტრორ არრ აუ~ბ მეტე იჱ~ლრა მეტერა უ~ნთარა რ~ლ
რა იტქჳრ ერაია ითცოვე რ~რწლი რიმ~ფლედ ანს რიფრმედ და მირ თ~რ თუ~ა მ
ისდგ~ჲ უ~ლწლი და ანს ვინ წუ~ა ირრაიტელრა რ~ჲცა ითცოვო რ~ცელი
თა ღ~ნითა მოგცერ ირო. წუ~ა რ~მქრორაჲ ცირ~რა მოიუეც და რამრა ჩდერა
მოიუცა იგი აწ რ~ტქა რიმდ~ბლირა ღ~ნირა კ~თლ არრ პ~ე ა~დ რაბრკოლე არრ
მცირედ მორწმ~ნთა კ~ცთა ც~ ღ~ნ მ~ტო მცირედ ღეგსჱწიენ ყ~ნ რ~რწმ~ნბითა.
რ~ ლცვმ~ნ ჩირვესლირაჲ ამირ ულ~უირმ~ნ ქორ ნებ~ჲ ღ~ნი და წ~რვიდერ წ~ნი
იგი რადგსრ~დ თრ~დ ც~ მეტემ~ნ მქოვარ ჟამ ილოცა და დაწსა და მირსლ~ბ
არა ღ~ა მირრა აწა სკსჱ მოვიდა დედკ~ცი იგი რ~ი იქო წ~ჲ ნინო და წუ~ა
აფდეგ მეტეო და გ~ნკრშ~ლსლ~დ მიეგებოდე რ~ ორნი მეტენი ზეც~რა და უ~ქ
ნირ~ნი მოვლენ ღ~ნდა და რეცა მიცედნა და იცილა პ~ლ რ~ცე ულ~უირა ვ~რ
არრ კორტ~ნტინერ და მიიწია იგი რწრ~ტით დაიცილნა ორნი რ~ქდ~რნი ე
რთრა ზ~ა მძდ~მრე ჩაბსკ~ი რ~ჩსრველითა გჳრგჳნორ~ნი და მეორეთა რ~ქდ
ართა იცილაჲ მძდომ~რე მოცსცებ~ლი ზეწრითა რპეტ~კითა და თ~ვრა
მირრა გჳრგჳნი ნ~თლირაჲ არაჲ ოურორაჲ და ტერჴთა მირთა ძდა
ნინო და ჴ~ლი ვაცტანგირი ეპქრაჲ პ~ერ მფ~დლრა და მ~რცცენა რამოელ
რ მონაზონრა. და წუ~ა რამოელ ღესორდი პ~ლ~დ დიდრა იმარ მთ~ვრრა
ზ~ცირრა გრ~გლირ. მივიდა და თ~ქნრცა და წუ~ა გრ~გლი რ~ჲ ერე წ
ქვ ბ~რტი კ~ცო. რ~ მოაოჴრე ბან~კი ყ~მიდა მჴეცთა ღეაჩამენ რ~ცცოვრნი
ყ~მნი სკ~თსმცა ორნი ეგე არ~ჲ შ~ლნი გსჱრდით გიდგან და დედაკ~ცირა
ამირ თ~რ რ~თნორაჲ რ~ი დასცცრ~ლდ იფ~წირ მ~რმირ თ~რ ღსრვიგემცა ღ~ნგნ
ვ~ა მ~მთა ღ~ნთგ~ნ რ~ლნი ერვიდერ ცეცცლრა ღემწსჱლრა. და არა ბრწ
ქინვ~ლებრაჲ გ~ნმ~ნათლ~ბლრა ქ~თრა და მირცა ჴ~ლი და ამბორრ სქო რეცა და
მიქო ჴ~ლი გჳრგჳნრა ნ~თლირრა რეცა ეგე ვ~რ გჳრგჳნი[.........]
[...] მირცა ვ~ცტნგრ და წუ~ა და არუჳ ეგე პ~ერ და აფიფო მირვე გჳრგ
ჳნირგ~ნ რეცა სდარერი და წუ~ა რამოელ მონაზონრა და წუ~ა ნინო ვ
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აცტ~ნგრ აწ სკსჱ მივედ მეტირა და მიიფე ნიჩი ღ~ნი მეტირა და ამბორრ ს
ქვერ სრთიერთარ ადგილრცა რ~ქდრთა თ~რთა და ირსა იგი და თ~ა და მირ
ცა ბეჩედი ჴ~ლირა მირირგ~ნ რ~ირა იქო თ~ლი ტ~დ ნთ~ლი და წუ~ა კაირრმ~ნ.
სკ~თს გნებ~ვრ რ~ა მოგცე გჳრგჳნი აფსთუს ვ~რ იგი დგარ ყ~ნ ზ~ა რ~ა
წბრშოდი მტ~რთა მირთა მიიფე მირგ~ნ გჳრგჳნიჭ mიიცილა ვაცტ~ნგ და
იცილაჲ ძ~რი რ~ლრა ტრთეთა მირთა ზ~ა აუ~ნდა გჳრგჳნი და სმეტ~რდ ცილ
ვამ~ნ ძ~ირმ~ნ დარცა ღეშრწსნ~ბჲ და რ~ სრ~ღინელერ იქო ზარი მირი და დად
სმნა ც~ აფადგინა ნინო და მიცედნა პ~ერ კერშო და რამოელირ კერშ
ო. და ერთითა პირითა თუ~რ ყ~ნ ვართ თ~ვრ მდებნი ვ~დ სმეტერ ქ~თა რაწ

არემ~რთორ: ჵი ძ~რო სშლვ~ლო დამიქო ჴ~ლი კეირრმ~ნ და მოაფო გჳ
რგჳნი ძ~ირგ~ნ და დაარუსა თ~ვრა და იწქერ გ~მორლვ~დ რეცა ჴ~ჲ ქო ებ
ირკპრმ~ნ რ~მგზირ. და წუ~ა ვცტ~ნგ ვაცტ~ნგ სმეტერ მორწმსნე იქო
ღ~ნ. ქ~თა ღ~რ ნ~თრვრა რპ~რრთარა მეორედ ღ~ნგ~ნ აფეღენ~ნ ეკლერიანი
და გ~ნეწერნ~ნ ებირკპ~რნი და ებირკ~პრთა მთ~ვრი მერამედ გჳრგჳნი წ
ამებირა მიიფო და გ~მოვიდა რეცა მოსწოდა შილრავე ღ~ა ყსჱნ~ბრა:
და იგ~ნი ასჴრნიდერ რ~ი იგი იცილა რ~ქდრთა გჳრგჳნორნი ნ~თლითა დიდითა გ
რიგოლი მოშფ~რი და მ~ნ მომცა გჳრგჳნირა მირგ~ნ მომცა ებირკ~პრთა მთ
ავრ~ბჲ და მე რ~ლ მივეც გჳრგჳნირა ყ~მირგ~ნ მოქსარ~რა ყ~მ მ~რ ქ~ტდ არრ
ებირკ~პრდ და რ~ლ წნაცე გჳრგჳნითა ოუროროთა ჩსრვილი იგი არრ
კაირარი და რ~ლ მოგცა ღ~ნ ბეჩედი მოგცერ ღ~ნ ცოლ~დ არსლი და ქ~ი რ~ზფ
სრი უ~რთლირა მირგ~ნ სკმოფებ~ლი სკმოგცერ. ც~ გჳრგჳნი ძ~რირაგ~ნ რ~ლ
მოგეცა ვრცელნი ფ~წლნი გ~რდაიჴდენ ღეწევნითა ძ~რირთა დამოშფ
ამ~ნ ყ~ნმ~ნ რ~ლ რ~მგზირ გიჴმო რ~მნი ნიჩნი გითცოვნა ფ~ჲრგ~ნ რ~ა ღ~ნ
მ~რ ჩტ~ბჲ დაემტკიცორ უ~რთლირა კ~თლიკზთ[....] და ებირკ~პრთგ~ნ
და რშლევდე მტ~რთა ვ~ე დფედმდე აფრრ~ლბირა ღ~ნირა. ც~ აფრრ~ლბრა
ღ~ნრა გჳრგჳნი წ~მებირა მოიფო ბრშ~ლრა ღ~ა ჴ~ლთა მტ~რთარა არა
ღეწვ~რდე. ერე ქ~ი აფერრ~ლორ ვ~ე მოსშლ~რბმდე ღ~ნდა და რიბერ
ემდეჭ da გ~ნიფჳშა მეტემ~ნ წმ~დლ~ბდა ფ~ა რ~ნ ქ~ივე გ~მოაცცდა
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და მოსწოდა მრწ~რტლ პ~ერ და რამოელრ და წუ~ა რ~ჲ იცილეთ. ც~ მ~თ წუ~რ
იტქ~დინ მეტე ერთი მ~რძსჱნით და ერთი მ~რცცენით ვიდგით რჟ~რ ღ~ნ რ~ქდ
რთა მრცდომ~რეთა წ~ე კეირრირაჲ და ფ~ივ გ~მომეტქ~ლირა დიდირა გ
რიგოლირი და კ~დ იგივე დ~ტლი ყ~ნი და ამღჳდებდა მოშფ~რირა მირ გ~ნრ
ირცებ~ლირა ყ~ნ ზ~ა და მიგცემდე ღ~ნ ჴ~ლთა მირთა და წუ~ა მ~თ მეტემ~ნ
დსმენით წ~ნო რ~ ქ~ი ყ~მთა გიცილ~ვრ აწ ვ~რ გნებ~ვრ ულ~უირა ამ
ირ რ~ი ღესშრ~ვდ მიწევნსლ არრ ანს რ~ჲ ვქ~ვთ ტქსჱრაჲ ამირ თ~რ რ~ი
სმეტერ არრ ბევრი ათარრა რ~ი არრ ჴ~ლთა ყ~ნთა ნს სკსჱ მრ
წრატით გ~ნვიდერ აუათ უ~დაგი ვ~დ რპ~რრთა მეტე წ~რმომართებ~ლრრ
უ~ქნდ ძაზარეთად და გ~მოვლერ ტირტიმე კს~ლრა მეტირა კეირრირ
რა რ~ნ მოაოჴრა უ~ქნჲ რპ~რრთა მეტირაჲ და რპ~რრთა მეტემ~ნ ვერ
სშლო ბრშოლ~დ და კაირარმ~ნ ვ~ა ცნა ყამოვედით უ~ქნრა მ~თრაჲ მო
ირწრ~ტერ ბრშლ~დ ყ~ნდა და რეცა რპ~რრთა მეტე მოვ~ლ შლ~დ ყ~ნდა
დავცედ~ვთ ვ~ა რპ~ნი რპ~რრთანი რომცითირაჲ და უ~რთლირაჲ რპ~თა
სმრ~ვლერ არ~ნ და არავინ ყ~ნ ღ~რ ჩ~ტი მორწმ~ნე რ~ნი დაწნერგნა
მ~მმ~ნ ყ~ნ მ~ნ მირიან. გინა თარდატ დედით ნ~თრვმ~ნ აუა ამ~თ ქ~თა რ~რწმ
სნობჲ ვიცი რ~ რ~ვრე არრ რიცრ~ლითა ნს სკსჱ გ~მოცც~დბრაჲ რ~უმ
ირა ყ~ირრა გ~ნრწქრერ დედირ შმ~ჲ ერე ყ~მი და ვეწივნეთ სრთიერ
თარ და ვიუმნეთ რ~ცინელ ქ~თა მტ~რთა ყ~ნთა ა~დ რეცა ვქო ვქო
ერე მივიდენ რპ~ნი ყ~ნნი და მასწქონ მორლვ~ჲ კეირრირაჲ მ~რ ზ~ა
სკსჱ ვრიდოთ ყ~ნ პ~ლ რ~უმე ერე ვასწქო ოდერ მოვიდერ და მოგ
საცლორ ყ~ნ კაირარი. მ~ღნ ვ~ა იზრ~ცორ რიწმიდემ~ნ ღ~ნ მ~ნ ეგრეთ ვქო
თ და არცა ერთი ტქსჱთა მ~თგ~ნი დააკლდერ და წ~რვიდერ პ~ე კე
ირრირაჲ ც~ რ~მოელ დადგ~ჲ წ~ე მეტირაჲ ც~ ცვ~ლირა მოვიდა რეცა დიარ
პანი და სუადგა მეტერაჲ ვ~დ რპ~ნი ბერშენთანი ღევიდერ კორტან
ტინი პოლედ. და მოსწოდა მეტემ~ნ ვაცტ~ნგ დედირ შმ~რაჲ მირრა ქ~თა
მეტეთა და წუ~ა რ~ჲრა იტქჳთ რ~ სწქით რიმრ~ვლე რპ~თა ბერშენთა
და ვერაგობ~ჲ წქობირა მ~თირაჲ და რიმარძსჱ ზფსდეთა ღ~ა ნავებირა
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ერერა ღევიდერ იგ~ნი რპ~რრთა უ~ქნარა გმირთა და გოლიათთარაჲ და
ვერ სშლერ წქობ~დ აწ სკსჱ მეღინირ ნს სკსჱ რპ~ნი ნავებითა
მოვიდენ ღეიპქრ~ნ გზაჲ ყ~ნი და მოგსწქჳდნენ ყ~ნ ბაკრაჲ ღ~ა ა~დ აფვ
დგეთ აუა და დავიბნკოთ ზფჲ~რა რომცითით კერშო რ~ა გსაუ~ნდერ
ყ~ნ გზაჲ ჩირირა და ლცინირაჲჭ aფქარაჲ ლ~ღური იგი გ~რემორ ულ~უირა

და ველრა ცსთირა დფირაჲ რავლით რომცითით კერშო და გ~ნვიდერ.
მქ~ტნი ულ~უირანი მიწევნ~ლნი რიკ~დლ~დ და მირცერ მ~დლი ვაცტანგრდა
მირცერ შფსჱნი ათარი ლიტრაჲ ოურო და ცსთარი თ~ვი რტ~ვრა
და გ~ნვიდა ერი იგი მღჳდბით რავაჩრორა თ~რ და რ~მჴრმირაჲ ც~ ვ~ა მი
ვიდა პ~ე წ~ე მეტირაჲ და სთცრა ქ~ი კეირ~რრა ც~ კეირარმ~ნ გ~ნიცარაჲ
ტ~დ და ქ~ი რ~ი ეცილვაჲ ყსჱნ~ბრაჲ ღ~ა მირცა მ~რ ზ~ა ნებ~ჲ ვ~ცტნგრჭ
da წ~რმოავლინა პ~ე მფ~დლი და მისმცნო აფთუმითა და ტიცითა შლ~რ
ითა რ~ა რწორ იქორ მეტობ~რა მირრა ა~დ ორთ~ვე რპ~თა დარცნენ რ
პარრნი რ~ნი იგი არ~ნ ვ~ცტნგირ თ~ა არ~ჲ აფვიდენ რაბრშ~ნბლთა
მ~თგ~ნ ოდერ ღეკრბენ ვ~ცტნგ და იგი ც~ ვ~ე პ~ე და მცულნი მოვიდო
დერ ვ~ცტნგირრაჲ კეირარი ღემოვიდა კორტ~ნტინედ და წარმოავლინა
ცსთარი დრომონი რ~ლრა ღ~ა იქო ცსთარ ცსთარი კ~ცი და სბრშ~ნ
ა რ~ა მიეაცლნენ ვაცტ~ნგრ და დადგენ თჳნ~რ ბრშოლირაჲ და წა
რემ~რთა კეირ~რი გზ~რა პონტორრა რვაჲ არი ათარითა კ~ცითა
და ვ~რ მოეაცლნერ რპ~ნი იგი ზფჳრაჲნი სნდაჲ რპ~რრთა წქობა მ~თი
ც~ მეტე აქენებდა და არა მისღსჱბდა ბრშოლაჲ. ც~ ვ~ა ღეართსჱრ
შფსჱნი მ~ციულმ~ნ კეირრირამ~ნ და პ~ე წუონდა რ~ტქჲ რაიდსმლო და
კ~დ წუონდა რ~ტქ~ჲ რაეროდ და თუ~ა ცცადად ნს ივლტი დადგ. ვ~ე
ყ~მდა მორლ~მდე რ~ა რ~ნი ეგე ღ~ნ თ~ა არ~ნ რპ~რრნი რ~ნი დაგსრყ
ერ ღერლვ~რაჲ ამ~რ ყ~ნრა რპ~რრეთრ მოსწქსჱდლ~დ და მოვრწქჳდ
ნეთ ეგენიცა. ც~ რაიდსმლ~დ მოართსჱრ მრაძსლი და გჳრგჳნი
ღს~მდგომელ~დ და ღერ~მორელი ტ~ნირა მირირაჲ და თუ~არ რ~ჲ ღევკრბე
მიგცე ციცე თსც~რირირაჲ და რ~ზფ~რნი უ~რთლირ~ნი ც~ მირცა მეტემ~ნ
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ვაცტ~ნგ პარსცი რაეროდ. ვ~დ არა რ~ირა მიზეზირა თ~რ მოვედით აუა
გ~რნა წქობირა ღ~ნირა თ~რ აწ მოვედ აუა და თს არაჲ ყ~ნ მოვიდეთ კორ
ტ~ნტინე პოლედ: და ტ~რლ~დ ამცნო და წუ~ა რ~ი არა ღსჱნირ ღ~ნრა ფ~ირ
მ~ქრბრა რ~ი ღ~ნ არა წქო რც~ჲრ ნს აწსჱვ რ~ ფადრობ~ჲ არა ჴ~ლი
არრ კ~ცთა პ~ტრნთა დაფათს აწ ღ~ნ მიგცნე რპ~რრნი არა სკ~ე გ~ნ
ცრსვნერ რ~ცლი ღ~ნი და სმეტერ ყ~ნრა აურ მ~რვლთა მ~თგნთა რიქ~რლი უ~რი ა~დ ღ
იღირგ~ნ მ~თირა ვერ გ~მოაცცადებდენ აწ ბრშ~ნე რ~ა რ~უმე ერე ყ~ნი მღჳდობ
ით ვქოთ ვ~ა ივბიმიანორ და ქ~თა რპ~რრთა ც~ ღ~დ ამირრა რჟ~რ გაწ
ქდერ რ~უმე ყ~ნი სმ~რძსჱრ ადრე ღევქარნე იგ~ნი ჴ~ლრა ღ~ნრა და ნსმცა
რ~ჲ იუმნებირ რ~უმე სღსჱრი და ნსცა რ~უმე ღტოთირაჲ თუ~ნ მ~რ რ~ა არა
დაეცნენ პირითა მ~ცჳლირათა ერნი თუ~ნნი ც~ ერნი თ~ნნი გ~ნლ~ფებლ
არ~ნ ა~დ ღსრითა თუ~ნითა წ~დრ არ~ნ წქობ~რა ანსმცა მოკსდერ ან
სმცა იშიერ ღსრი რირცლთა მ~თთა ც~ რპ~ნი ერე ღ~ნნი თს მი~ფრთ წბრ
ოდენ მემცა სბრ~ლო ვარ და წ~რვიდა მირ წ~ე მ~ცულ~დ ვარზმ~წრ მ~მა
მშსშსირა მირირა შმა და რამოელ მონაზონი. ც~ კეირარი მოწევნ~ლ
იქო პონტოთ ულ~უდ და პონტოელნი გ~მორრლ იქსნერ მიგებებ~დ და
ღეარცმიდერ უ~ბჲრა და ვ~ცტნგ მეტირა მ~დლობრა. რ~ სკჳრიდა მ~თ და არა მი
რცნა იგ~ნი რიკ~დლრაჲ ვ~ა მიიწივნერ მ~ცულნი ვ~ცტნგ მეტირ~ნი ულ~
უად მიართსჱრ შფსჱნი ათარი მოფაკლი მსღ~კი. ცსთარი ამბ~რი
და ათარი ლიტრაჲ ალვაჲ. და გ~ნრრლ იქო გსნდი ვ~ცტნგირი ალ
~ტობდ და მიეტევნერ მ~თ მკჳრცცლნი ბერშენთ~ნი და მ~თ თ~ა ღეკრ~ბლ
ნი ჴევთა და ულ~უთანი მჴედ~რი ვ~რ: º ~É ც~ მეტე ვაცტ~ნგ აქენებდა
მიიშ~ლბდ რპ~თა მ~თ მეალატეთა ვ~ე არაჲ მივიდა დედირ შმაჲ მირი ე
რირ თ~ვი რპ~რრთა და რირცვით წუ~ა ვ~ცტნგრ: ჵი გსჱლო და ნ~თე
რაო არპიტირო. არა სწქია რ~ დედა მ~მირა ღ~ნირა ბ~რშენი იქო ნთერ
ავი ივბიმიანორირა და გშლო ღ~ნ ბ~ნბმ~ნ მ~მირ დედირ~ჲ ღ~ნირა მ~ნ და რიქ
სრ~ლი ძ~რცმ~ლირაჲ მირ კ~ცირა მომკსდ~რირა იგიპქრერ და გნებ~ვრ
ყ~ნ ალ~რა ღერშ~ნთარა. ც~ ვც~ტნგ წ~უა აწა ღ~ნ და ბერშენნი იცილო.
1-28 სტრ., 51r
შ~ლი კ~ცირა მომკსდრირა და ც~ცცლირა მირ რ~რორა ღ~ნირაჲ და რცე რ~ქჳრ

რაჲ და გ~ნვიდერ ქ~ი რომცითი რპ~რრნი და მეტე დარსბანდირაჲ ც~ მეტე ვაცტანგ და
უ~რთვლნი გ~ნვიდერ ცედვ~დ და დადგერ და აფძდა მეტე რპ
ილორა ზ~ა თეთრრა და ეწქსნერ იგ~ნი ზფჳრ კიდერა მ~რ რ~ლ არრ ჩალაკ
რა რიქერა ცერთვირრა მირლმდე რპ~რრთა ლ~ღურირა მოეკლა ბერშენ
თა ერირა მირგ~ნ ±~z გ~ნშლ~რდა ბრშოლ~ჲ მოკლერ დედირ შმაჲ ვაც
ტანგირი ერირ თ~ვი რპ~რრთა და მოკლერ იწძაძაჲ მეტე ლეკთაჲ და მრ~ვ
ალნი ერირ თ~ვნი და იშლია აფმორ~ვლირაჲჭ iქო ბერშენთა რპ~რლარი
პალეკარპორ ლეოფოთელი დირწსლი მეტირაჲ და იქო იგი შლ~რი
და მ~რ მოეკლნერ შლ~რდ ბსმბერ~ზნი რპ~რრთანი და ერეცა ერირ თ~ვი მ~ნ
ვე მოკლა მ~ღნ გ~რდამოჴდა მეტე ვ~ცტნგ ეტლთაგ~ნ არა რ~ლი ყ~ნ გს
ყნდა გ~რნა რ~ი ფ~ა რთნდაჲ რ~ ყ~ნ ვილტოდით მღჳდ~ბირა ა~დ რილაფემ~ნ რპ~რ
რთამ~ნ აგინა ფ~ა და ფ~ნ ღსრი იგო დამოკლერ ერირ თ~ვი რანირაჲ რ~ირ
ათ~რცა ქ~ი რპ~რრეთი ვ~ა მოოჴრ~ბრაჲ რპ~რრთარა იგლოვრ აწ დაამ
დაბლდა რილ~ფე რპ~რრთა და მოიქვნეთ და წარვიშფვ~ნოთ რ~ა რ~ითა
გსშლევდენ იშლივნენ იგ~ნი მითვე და იუმნენით რედ შლ~რბირა და ნს
ვინ წბრშ~ვთ სრთერთარ რცჳრა მ~რ და ნს ეშიებთ შლ~ვრა
მტ~რთრაჲ ა~დ იქვნ~ნ ჴ~ლნი თუ~ნნი ვ~ა ჴ~ლნი ყ~მნი. რ~ა არა ვიშლივ
ნეთ რ~დ არა ც~ აუაჲ ვიდევნენით ა~დ ვ~ეარდაბ~დგნამდე. ვ~ა იდევნ
იან ქორანნი მართსჱთგ~ნ თ~რთა და მოიქვ~ნნა პ~ე მფ~დლმ~ნ ძ~რი და წუ~ა
მეტემ~ნ დადეგ წ~ე პირრა მტ~რირრა ერირა ყ~ირ~რაჲ და არუს ქ~თა თ~ქნი
რ ეცით ძ~ჲ და ვრშლიოთ. და სბრშ~ნა დემეტრერ ერირ თ~ვრა თ~რრაჲ
და ძსნბერრაჲ რპ~რპეტრაჲ მირრა. რ~ა მიწქვენ ძ~აჲ თ~ა და რ~ნ არაჲ
თ~ქნირცაჲ მოკ~ლით უად~გი ჴმობდა შლ~რდ რ~ნ არა თ~ქნირ რცერ ძ~აჲ
მოკსჱდინ მოვიდოდერ ქ~ნი ერნი და თ~ქნირ ცემდერ ძ~ა და დაადგრ~ბოდერ
წ~ე ძ~ა. ც~ ბოვროზ მოვაკნ~ლმ~ნ მეტემ~ნ არა დასტეობ ნ~თლრა ღემ
წველრა. და არა თ~ქნირ ვცემ შელრა მღმილრა რ~ი გ~ნღსჱნებ~ლ არრ ო
უროთა და ანთრაკითა და რცა მ~რ ლ~ცრი ძსანბერ რპ~რპტმ~ნ და
დაეცა მშორი მირი. მ~რითგ~ნ არფარა ვინ იკ~დრაჲ გმობ~დ ირა და
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აფთუმით ეტქოდა ერი იგი მეტერაჲ ვ~ცტნგრ სკ~თს ღემეწიორ ყ~ნ ძ~ი არ
ფარაჲ იქორ ყ~ნდა რც~ჲ ფ~ი გ~რნა ძ~რცმ~ლი და გ~რდაჴდა მეტე და თ~ქნ
ირ რცა მ~რ და ქ~ი ერი მირ თ~ა და თუ~ა მეტემ~ნ აყსჱნე შ~ლი ღ~ნი ერრა
ამ~რ ღ~ნრა სრწმ~ნორა რ~ა მოიქვ~ნნე რ~რწმნ~ბდ ო~ ფ~ო მორწმ~ნნი ღ~ნნი
და ფაცათს მოკსდენ ცოცც~ლარ~ნ ცც~ვლნი ღ~ნ ცცოვ~ლირგ~ნ შლ~რარ~ნ.
და რპ~ნი იგი ბერშენთანი ვ~ა გ~მოვიდერ ველ~დ ც~ პალეკრატორ ვ~ა
მგელი რირცლითა აფმორრსლი და ვ~ა ლომი გ~ნშჳნ~ბლი მოიზა
ცდა ღესრაცც~ წქ~ტდა რპ~თა მ~თ: ც~ მეტემ~ნ წუ~ა ვინ~რრ თუ~ნ ღ~რ
კ~ცი რ~ი ეწქორ იმ~რ და რწორ იქორ მეტობირა ყ~ირა წარვლო უ~დგმ~ნ
ორგზირ და ვერ~ჲ ვინ იკ~დრაჲ ქ~დ რიტქ~დ მ~ღნ თუ~ა ვაცტ~ნგ არა შ~ლითა
გ~ნშლ~რდბირ კ~ცი ფ~ნ მორცერ შ~ლი და მე ვერ~ვ შ~ლრა ღ~ნრა და ვ~ა
დ~თ გ~ნვლ ნიღითა ძ~ირათა მომეც მე შ~ლი ვ~ა დ~თრ გოლიათრა ზ~ა
რ~ ერეცა მაქსჱდრებელ~დ და ღესრ~ცცბით მოსჴდა ძ~ა ღ~ნრა რ~ჟ~რ იც
ილაჲ ძ~ი აფმ~რთებლ~დ არა ივლტოდა მირგ~ნ ა~დ რ~რბითა შ~ლირა
მირირათა გ~ნვედ ბრშლ~დჭ da თუ~ა იცილა ამპ~რტნი და მდ~ბლი კ~დ
იცილი ჩირვესლი და იჴრნი ც~ ირი ღჱსრ~ცცდ მიყნრ და არაჲ მეღინირ
რ~ შ~ლი ღ~ნ მ~რ მოცემ~ლი რ~ითა ვრშლო ა~დ მეღინირ მე ღ~ნგ~ნ რ~ მდა
ბ~ლთა ჴმანი ირმინინ და ღ~ნ გცადი ღემწედ ყ~მდაჭ aფმო~ჴდა მაცჳლი და
ღეამთცჳა ძ~ა და გ~ნვიდა ღ~რ გ~ნწქობილთა მ~თ და თუ~ა არა წბრშ
ვან ლომი ჴ~რრა რ~ მე მეტე ვარ და ღ~ნ მონაჲ ა~დ დავდვაჲ თ~ვი
ყ~მი ერირაჲ ამირ თ~რ რ~ა წრწმენერ შ~ლი ძ~ირაჲ პალეკ~რპორ. ც~
ვ~ცტნგ ნეღ~რაჲ და მ~რ რაომრ~დ მიეაცლ~ბოდა და აფიზ~ცნერ ორთავე
მ~თ გ~ნწქობილთა ჴმითა რ~ღინელითა და იქო ჴ~ჲ იგი ვ~ა ჴ~ჲ უს
ცილირაჲ შ~ლითა ღეიშრაჲ უ~ქნჲ და დარცა ლაცს~რი პალეკრპ
ორ ტარრა ვ~ცტნგირ~რა რ~ი ედგაჲ ეგრირ ტქ~ვირაჲ და გ~ნავლო ტ

არრა ვ~რ წქრთა ერთი რ~ი იქო რიმრცო ლ~ცრირა ვ~რ მტკ~ველი
კ~ცი და მირცა ტარი იგი მეტემ~ნ ლ~ცრრაჲ მირრა და მიეტევაჲ პირირ
პირ და რცა ჴრმ~ლი ყაბ~ლცრა ზ~ა და გ~ნსპო თ~ვი მირი ვ~ე ბეჩთ
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ამდე და მიქო ჴ~ლი და სპქრაჲ თ~ვირა მირირაჲ ნაცევ~რი და მოიფო
წ~ე ძსარრა და თუ~ა ქ~ირა გ~ნდგომილირა ღ~ნირა ერე იქ~ვ ნ~წილი და მიეტევნერ
რპ~ნი ვაცტ~ნგირნი რპ~თა ბერშენთარაჲ და აოტნერ იგ~ნი და აფიჩ
ირნერ გსნდგსნდად და მიაწქსჱდივნერ ზფჳრ პირრაჲ და არ~ჲ
ვინ გ~ნერაჲ მ~თგნი. გ~რნა რ~ი ღეერწრაჲ ზფჳდ ივლტოდერ ნავითა
მ~რდფერა ღ~ა მორწქსჱდა რპათა გ~ნ ვ~ცტნგირთა mgÄ რპთგ~ნ ბე
რშენთარა: o~bÄ და ღეიპქრერ ტქსჱდ მ~თგნ აროცდა ცსთი ათა
რი და ვ~ა მოიუცერ რპ~ნი იგი გს~მრა ზ~ა ვარზაბაკსრ ვაცტ~ნგირ დე
დირ შმირრა იგლოვდერ და ღემსრრერ იგი ბარითა და მსრითა და წარრცერ
ბ~რდავ~დჭ x~ მეტემ~ნ ვ~ცტნგ მოსწოდა ქ~თა რპ~თა დასბრშ~ნა მ
ოქვნებჲ ქ~თა ტქსჱთა და მოიქვ~ნნერ და სკლებელ~დ და იქო ერთ
რიცც~დ ქ~ი მ~მჲ კ~ცი და დედაკ~ცი ღჳდარ ოთცმეოცდა ათარიდა წარრცა
იგი ქ~ი წ~ე კეირრირაჲ ჴელითაჲ ნარრერითა და ადარნარერითა და ე
რირ თ~ვთა მირთათა და მისწერაჲ წიგნი ვ~დ რიბრშნე ფ~ჲ მისწ
დომელ არრ რიბრშნერა კ~ცთრა და ნ~ბრა რშლევრ ნებ~ჲ ფ~ჲ მე სწქი
რ~ არაჲ არრ ნებ~ჲ ღ~ნი რ~უმირა ამ~რ რ~ლი ერე იუნა პალეკრაპო
რირგ~ნ არცა თს იქო ნ~ბჲ ყ~მი რ~ი ერე უმნა დედირ შმ~მნ ყ~მმ~ნ და ორნი
ვე ერე შჳრრ მოუმედნი შჳრმ~ნ მოინ~დირნა ამირ თ~რ ქო ფ~ნ აც~ლ ნე
რგნი მოიქვ~ნნერ რ~რწმ~ნბდ ღიღირა მირირა. ვ~ა იგი სშფებირა თ~რ ღვ
ლირა ქო რ~უმე გ~ნრცცრომელი ც~ თუ~ნ პირმღონი ღვილნი ც~რთ ფ~ჲნი
და მ~დირ მირნი ც~რთ აწ მწ~ცრბჲ ერე დედირ შმირაჲ ყ~მირა დირწს
ლირა თუ~ნირა მ~რ ნსგეღინირ ვეც რჟ~რ ვიშიე ღსრი მკლ~ვთა
მირთა ც~ თუ~ნ ნსგეღინირ გეცით ერირა ამირ თ~რ რ~ი იჴრნა ფ~ნ ღჳ
დარ ორმეოცი ათარიჭ da სკ~თს ბრშ~ნბდე ღემთცსჱვ~დ ყ~მდა გამო
ირწრ~ტე და სკ~თს არაჲ მ~ცუ~ლთა გააგე რ~უმე ყ~ნი. რ~ დამიმშიმ
და დგომაჲ ყ~ნი უ~ქან~რაჲ ამირ თ~რ მოოჴრ~ბლირა. ც~ ვ~ე მირლვმდე
მ~ცულთა ტ~დ მწ~ცრე იქო კეირარი ა~დ სთცრერ ვ~დ პ~ლ ტქსჱ ღ
ეპქრობილი და ტქსჱ ერირგ~ნ მეოტირა ქ~ი და სკლ~ბლდ გასტე
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ობელ მ~ღნ გ~ნიც~რერ ტ~დ და ქ~თა დასტევერ მწსც~რბჲ და ღეძდა მე
ტე ნავრა და გ~ნვიდა რამრითა დრომნითა რსბსუად ზფჳრ კი
დერა და მოსწოდა ვ~ცტნგრ და ქვერ სრთერთარ აფთუმაჲ და
ტიცი და გ~ნგერ წინდობირაჲ და სკსრცა კეირარმ~ნ რ~ზფრი უ~რთლი
რაჲ ციცე თსც~რირი და კლ~რძეთი ზფჳდგ~ნ ვ~ე არრიანთამდერ
და ჴევნი რ~ნი მორდგმენ ფადოთა და გ~მოიკითცა კეირარმ~ნ რ~ზფრი
რ~ბერშნეთირაჲ უ~ქნჲ ზფჳრ პირირა რ~ლ არრ ატცაზეთი და წუ~ა
ეგრირ წქლითგ~ნ ვ~ე მდინ~რემდე მცირირაჲ ც~ზარეთირა ერე რ
აზფ~რი არრ რ~ბერშნეთირაჲ ალეურ~ნდრობითგ~ნ რ~ი ერე აწ ღ~ნ
მიგიფია მკლ~ვითა ყ~ნგ~ნ აწ იგი სკსმოგსჱც და ოდერ წ~რქვნ
ებდე ცოლრა ღ~ნრა არ~ლრა ყ~ა. მ~ღნ მოგცე უ~ქნ~ჲ მირგ~ნ და სწე
რაჲ უ~ქნჲ ეგრირ წქ~ლრაჲ და კელირორ ღსჲ ზითვ~დ და რც~ჲ ა
ტცაზეთი სკსრცაჲ ვ~ცტნგ ბერშენთა და წ~რვიდა ვ~ცტნგ გზ~
არა კლ~რძეთირრა და რპ~ნი მირნი გასტევნა გზ~რა რომცითირ~რა
და მოიწია ვ~რ თსცრირ~დ მიცედნა დაღეიქ~რა ციცე და თუ~ა ჩ~დ თს
ც~რ ღ~ნ ციცე და ვ~ა წ~რმოვიდა ღს~ჲ კლ~რძეთრ იცილა კლდე რ~ლ
რაჲ რ~ტლირაჲ ერუ~ა არტ~ნსძი და მოსწოდა არტანავზრ შ
სშსრ მტერა მირრა და დადგინა ერირ თ~ვდ და სბრშანა რ~ა
აფერრ~ლორ ციცე არტან~ძირა და სბრშანა რ~ა გ~მოატანორ
ჴევრა მ~რ ღ~ა მონ~რტერი და აფაღენორ ეკლერია და უმნერ

მონარტრად ვ~ა ეცილვნერ მონ~რტერნი რ~ბერშნეთირ~ნიჭ
da წუ~ა ატავ~ზრ სკ~თს გ~ნშლ~რდენ რპ~რრნი ყ~ნ ზ~ა რაქსჱდ
რელი ყ~ნი აუა ქოტ~დ არრ. ც~არტევაზ აფაღენა არტანს
ძირაჲ მონ~რტერი და რ~მნი მონ~რტერნი ღაბარა მერირაჲ ბიდონიარა
და აციზირაჲ და უმნა იგი უსაბ~დ და ვ~რ წ~რმოვიდა ვ~ცნგ უა
ლ~უდ თჳრ~დ მცცეთად იქო რიც~რლი დიდი მ~დლირ მიცემ~ჲ ფ~ჲ და ღეიუც
ა იგი მღჳდ~ბით და მირცა ნიჩი ერრაჲ თ~რრაჲ. ც~ მეტემ~ნ რპ~რრთამ~ნ
ვ~ა ცნა ვ~დ მიუცა ვაცტ~ნგ ბერშენთა კერში ღეიუცა რპ~რრე
1-28 სტრ., 53r
თად. და მოკსდა და დაძდა მეტედ შე მირი ვ~ე მოწატებოდა
იგი წ~რჴდა მ~რ ღ~ა რამი წელიწადი ც~ ვაცტ~ნგ მეტერაჲ სღენა ც
ოლმ~ნ შე და არსლი მარყბივ~დ და მოკსდა ღობ~რა ღ~ა ღალენდოც
ტ დედ~ტლი არსლი რპ~რრთა მეტირაჲ ც~ ვაცტ~ნგ სწოდა რ~ცელი შ
ერა თ~რრა რპ~რრსლ~დ დარყლ და უართსლ~დ დაყი მ~ღნ ვაც~ნგ მეტე
მ~ნ ვერ მოქვ~ნა ცოლი ბერშ~ნთა მეტირა არსლი და ვერცა კ~თლ
იკოზირაჲ და ებირკოპორთა რ~ მოელოდა იგი მორლ~რა რპ~რრთა
მეტირ~რა. ამაგრებდა ციცეთა და ულ~უთა და კაზმვიდა მჴედ~რთა და
გ~ნამზადებდა ბრშლ~დ რპ~რრთაჭ m~ღნ ღეაგდო რაპქრ~ბილერა ღ~ა
ბინუან მაცთსრი ებირკ~პრი ცეცცლირ მრ~ცრთა და მორრნა და გ~ნა
რცნა ქ~ნი ცეცცლირ მრ~ცრნი რაზფ~რთგ~ნ უ~რთლირათა. ც~ რპ~რრთა მე
ტე ღ~დ რამირა წლირაჲ წ~რმოემ~რთა ბრშოლ~დ ვ~ცტნგირ~რაჲ. მოიწ
ია და დაიბანაკა. ც~ ვაცტ~ნგ წ~რავლინა ბერშენთა თ~ა და მისმცნ
ო ვ~დ აწა დფე იგი რ~ლ აფმითუს~მრ ვ~დ რპ~რრნი ღემოვ~წქდი
ენ ჴ~ლრა ღ~ნრა აწა ერ~რაჲ გ~ნი მომიქვ~ნიან ღსაჲ რ~ზფრთა უა
რთლირათა და ქ~ი კ~ცი მ~თ თ~ა ვ~რ რამარი ათარი რ~ წგონ~ბდა იგი
გ~ნმრ~ვლბრა რპ~თა მირთარა რომცითით და მეტეთგ~ნ კავკარიან
თა ც~მ~თ ვერ იკ~დრერ გ~რთვ~დ.მირრა რ~ რ~ლთა მე მ~თგნთა აუსნდა
რ~რბჲ ძ~რცმ~ლირაჲ. ც~ რ~ნი იშლივნერ ეღმაკირგ~ნ მეტენი და დარსბ~ნდი
რ~ნი გაერთნერ აწ მე აფმირრ~ლე~ბიერ აფთუმაჲ ყ~მი რ~ი აფმითუ~მრ რა
დაცა მპოვნი~რრ რ~ცელი ც~ცცლირაჲ და დამივრიერ ტრლითა და მოგს
ნი და გზირნი მიმიცემიან რ~ტანძველრა ბ~რტრა და მაცთსრი ბინაურან
მივეც რ~პქრობილერაჲ და რიკდ~ილირგ~ნ გ~რდაიცსჱწა მ~ნ სკსჱ მოი
ქვ~ნნა რპ~რრნი უართლ~დ და დავრს~ჲ ეპირკპ~რდ მიუ~ელ კ~ცი რ~რწმნო
ც~ ბინაურან ვ~ა მოიწია რ~ზფრთა უ~რთლირათაჲ მოკსდაჲ აწ რწრ~ტ
ით წ~რმოემ~რთნერ რპ~ნი ღ~ნნი რ~ლ აუა ღ~ა და ეცნენ ქ~ნი მტ~რნი ძ~ი
რ~ნი და მოიცალო ღ~ნ ქ~თა მტ~რთა ღ~ნთგ~ნ ც~ თს ყ~ნ გსშლიერდერ იგი და
ღემოვიდერ იგი გზ~რა ღიბტირრაჲ. ც~ ვ~ე მიიწეოდერ მ~ციულნი ვაცტ~ნგ
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მეტირ~ნი წ~რრრლ იქო კეირარი უ~ქნით ცაზ~რეთით კერშო რ~ირაგ~ნ ვერ
მოიც~ლბდა მორლვ~დ უ~რთლ~დ. ც~ ვაცტ~ნგ გ~ნაშლ~რნა ციცენი და ულ~უნი და
სრყესლერი ერი მბრშოლი ერირა მირირა ვ~რ არი ათარი მჴედ~რი და
არი ათარი უსჱითი იპქრა მირთა. და დასბანაკავ მ~თ დგომით ვ~ე უა
რთლირაჲ კართამდე. რპ~რრთა დაიბ~ნკერ ციცენი რტერტითგ~ნ ყაფმ~რთჭ
x~ვაცტ~ნგ გ~ნატართა ჴიდი მოგჳთირა ვ~ე რამეოც მჴარ უცევირა თ~რ
მ~რ ზ~ა რპ~რრთარაჲ ც~ მეტე და ძსანბერ რპ~ჲრპეტი დადგერ მცცეთარ.ც~
ნარრა და მირდატ დასტევნა რპ~ნი ზ~ა რომცითირაჲ და უ~რთლირათა
რ~ლნი დგერ არმ~ზით კერშო და მცცეთით. გ~ნვიდინ და რ~ჲ გ~ნვიდირ ლ~ღუ
არი იგი იმ~რ კერშო მცცეთით ეწქვიან არგსრაჲ ზ~ა და ოდერ მე გ~ნ
ვლიან ტონი მტკსრირა და ღეიბნიან მტკს~რრაჲ ზ~ა და რ~ლრა მე დფ~რა
მ~თ რშლიან მ~თ რშლიან და რ~ლრა მე მ~თ ც~ ვ~ცტნგ მეტერაჲ ღეეუმნა
ყაბალ~ცი ოურორაჲ და გ~მოერსაჲ წინათ მგელი და სკ~ნით ლომი და
რ~ლრა კერშირაჲ იშლეოდიან უ~რთვ~ლნი მსნითცა მიმ~რთირ და მორრ
ირ რპირაჲ მირგ~ნ რპ~რრთარა ვ~ა ლომმ~ნ კანძ~რი მ~რითგ~ნ ვერფაჲ
რაჲ ღესშლ~ბდერ რპ~რრნი წქობ~დ მირაჲ. და ირწ~ვლერ იგი რ~ლრა ეწერ

აჲ მგ~ლი და ლომი. და ვ~ა გიცილნა ვაცტ~ნგ თუ~ნ დარზ გორგარალ რ~ლ
არრ ერე მიწრიდეთ თ~ვრა მგლირ~რა და მირ მ~რ რ~ცელ ედვა ვაცტ~ნგ მე
ტერა გორგარალჭ გ~ნშლრდა მ~თ ღ~რ ბრშოლაჲ ოთცთსჱ ოდენ და
მოვიდა მოც~ული კეირრირგ~ნ და მოართსა შფსჱნი ვაცტ~ნგრ და მოგ
სარა რპათგ~ნ ბერშენთარა: ´~É მჴედარი ვაცტ~ნგრ ვ~დ ღევეუეც
წქობ~რაჲ ცაკანირ~რა და მომივლენა ღ~ნდა: ´~É მჴედარი და მომიწერია
ლეონირად. სკ~თს გიჴმდერ ღ~ნ ლ~ღური წ~ე ღ~ნრაჲ არრ მელიტითგ~ნ
ვ~ე ლამდემდეინ და მოფმ~რთ ვ~ე კ~რნო ულ~უმდი. დამიბრშ~ნბია
ლეონირაჲ ღ~ნრ წ~ე ქ~ტჲჭ dამოწევნ~ლ იქო ლ~ღური ბერშენთა
ძავ~ცეთრ. ც~ ვ~ა ცნა რპ~რრთა მეტემ~ნ მორლ~ჲ ღსჱლ~დ მ~თ და იწქო
ზრ~ცვდ ვ~ცტნგირრაჲ მისმცნო მ~ციულრა მირრა და წუ~აჲ რ~ჲრა თ~რ
მოვრწქდებით სრთიერთარ შმ~ნი კ~ცნი და ღვილნი ნებროთირნი სკ~თ
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ს ცეცცლი არრ ღესკჱ ეწიენ მ~თ იგი. ც~ ყ~ნ დავადგრეთ რიქ~რ
სლრა ზ~ა მ~მთა ყ~ნთრა ც~ თჳთოესლი ყ~ნგ~ნი რ~თნორაჲ რ~ლირ~რა
წმრ~ცსრებდერ. ვ~ა მოვიდა მოც~ული და სთცრაჲ რთნდა ვაცტ~ნ
გრ და ქ~ა ერრა მირრა. და მირცა ნიჩი ვაცტ~ნგ მეტემ~ნ მისვლინა მო
ციუსლი მირი და წუ~ა გიც~ლვრ შ~ლი ძ~ირაჲ და ქ~თა მეტეთა მოგუსნ
და ც~რკი ვ~ე გ~მოყინ~ბმდე ძ~რცმ~ლირა რ~ჟ~რ გ~მოყნდა იგი მშლე ე
უმნნერ ქ~ნი თ~ქნირ მცემ~ლნი მირნი წ~ე მირრა და მოც~რკენი ღ~ნნი ბერ
შენნი მოფმ~რთ გსბრშვ~ნან და მოაოჴრნერ რ~მრცრბლნი ცეცც
ლირანი აწ სკსჱ გსებრშოდერ ყ~ნ და ტევებირა თ~რ რძ~ლირა მოვკ
სდეთ ყ~ნ მირ თ~რ ვ~ა იგი ყ~ნ თ~რ მოკსდა და მ~ნ აფმ~დგინნერ ყ~ნ
ც~ სკ~თს აფარრ~ლო რ~ტქჲ ღ~ნი და იქორ ცეცცლი ფ~თდ ღ~ნდა და იქორ
ფ~თდ ყ~მდა უ~ე მ~მად და სტლ~დ გცადო ღ~ნ დაფაცათს ყ~ნ პირმღონი
ვართ ა~დ თუ~ნ რცედით რ~ქდრთა ზ~ა მ~მირაჲ ყ~ნირთა ვ~ა სთცრერ რ
იტქ~ჲ ვაცტანგირი ღეიწქნარ~ჲ და წარრცა შფსჱნი გორგარლრ
აჲ შლ~რდ და მირ თ~ა გჳრგჳნი ანთრაკოანი და ჟ~მი დადვერ ღეკრები
რა აიქ~რაჲ მეტე რპ~რრთაჲ და სკ~დგჲ რსრთავ~დ და გ~მოვიდერ
იგ~ნი გ~ნთიად და დადგერ ველრა კლ~რძეთირ~რა ც~ ტტილირი როტ~ლი და
კალაი მოოჴრებ~ლ იქო მ~ღნ. ც~ მეტე ვცტ~ნგ დადგაჲ ძაჩსრ და ღეკრ
ბერ მ~რ ველრა ორნი ვე მეტენი და მოიკითცერ სრთიერთი და ქვერ
აფთუმ~ჲ თ~ვირ თ~ვირ რძ~ლრაჲ ზ~ა გ~რდავ~ლ და მოცედნა რპ~რრთა
მეტე გორგარალმ~ნ ლ~ღურით~რთ თჳრით ტტილირად და სშფ~ნა გორ
გარლმ~ნ მჴეველი ათარი მონაჲ ცსთარი რტავრ~ჲ რკარმანგი ცსთა
რი. ბიზიონი ზსზმაჲ ცსთარი. ჴდილი ცცენი: იჱ ცცენი ბარგი ცსთა
რი. ძორი რამარი ზროცაჲ ოთცარი. ცცოვ~რი: იჱ და დფერა მერამერა
მოვიდა გორგარ~ლი მირ თ~ა და თ~ა წარიტანა ლეონ ანთი პ~ტრიკი
კეირრირა და ქვერ გ~ნზრაცვაჲ. და აზრ~ცა ანთი პ~ტრიკმ~ნ გორგ~რა
ლრა რ~ა ქორ მღჳდობა ღ~რ კეირრირაჲ და ცსარრორრა. რ~ ეღინოდა ბ
ერშ~ნთა რ~ ღევიდენ რაბერშნეთად. რპ~რრნი და მოაოჴრნა იგ~ნი
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რ~ რპ~ნი რ~ბერშნეთირანი ქ~ნი იქსნერ ცაზარეთრ: და წუ~ა ცსარრ
ო გორგარალრა ითცოვე ყ~მგ~ნ რ~ჲცა გნებ~ვრ თ~ვირა ღ~ნირა თჳრ და
რცჳრა ვირთ~რცა გნებ~ვრ ც~ გორგორლმ~ნ წუ~აჲ მნებ~ვრ რ~ა იქორ ღ~ნ
ღ~რ მღჳდბ~ჲ და კეირრირაჲ წუ~ა ცსარრო დამითმე თცოვაჲ ღ~ნი ყ~მ ზ~ა
რ~ ბერშენთა რჟ~რ პოიან ჟ~ი ყ~ნ ზ~ა არა ქვიან წქ~ლობ~ჲ და მე ამი
თ ვქ~ვ რიქ~რლი ღ~ნ ზ~ა რ~ა ღევიდე რაბერშნეთად. და ღსრი ვიშიო
მ~თგ~ნ და აწა მც~ული ცაზ~რთა მეტირაჲ მეათე დფე არრ რ~ჲთგნ მორრ
სლ არრ და ღ~ნ არა სწქი მიზეზი მტერობირა ყ~ნირაჲ ც~ აწ მიგითცრაჲ
რილაფე მ~თი ყ~ნ ზ~ა და მერმე ვქო ნებ~ჲ ღ~ნი ვინ~თგნ აფგითუჳ ტიცითაჲ
შლ~რითა არაჲ ვქო სნ~ბლი ღ~ნი და თუ~ა ვ~დ სწქი ვ~დ ზფს~რაჲ
მოფმ~რთ ყ~ნი არრ რ~ზფრი გ~ნქოტ~ლი ნოვერითგ~ნ და აწ მბრშ~ვრ ყ~ნ
ძაზირრა და მოოჴრებ~ლ არრ ულ~უნი. ც~ ღამი რამეტო ყ~ნი არრ ა~დ ძა

ზირირაჲ ნ~ცევ~რი გ~ნწლბ~ლრრ მ~მთა ყ~ნთა ღ~ნი არრ ც
სჱდრი და მისფებიერ იგი ბერშენთა და მე ერრ~თ ღევიდოდე სკმო
ფებ~დ მირრა. აწ რ~ი ნ~წლი მმ~თა ღ~ნთა არრ ღ~ნ გ~ნსქვ ღ~ნ იცი და
ბერშენთა ც~ რც~ჲ ძაზირირაჲ მომიცემია ბერშ~ნთა მეტირაჲ რ~ი ვი
თცოვეთ ყ~ნ ღ~ნგ~ნ ც~ ვ~ა ერმაჲ ერე ლეონ ანთჳპ~ტრა გ~ნიცარა
ტ~დ და თ~ქნრცა ორთავე მეტეთა. და თუ~ა ცსთნი ულ~უნი ძაზირ
ირნი ღ~ნდავე იქვნ~ნ ღ~ნნი კერშნი. რ~ ნაც~ვარი რიკილირაჲ რ~ი მო
გსჱფო ღ~ნგ~ნ სკსუცეთ და დფ~თა ყ~ნთა იქ~ვნ მღჳდობ~ჲ ღ~რ ღ~ნრაჲ
და მირრა: და თუ~ა მეტემ~ნ ვინ სწქირ თს და რძერდერ ბერშენთა მე
ტე უმნ~ლრა ყ~ნრადა თუ~არ რ~ჟ~რ წ~რმომავლინა ლეონ შლ~დ ამირ
მეტირა წუ~აჲ მეტერა ყ~ნრა მონაზონ ვინმე ფ~ირ მეცნიერმ~ნ ვ~დ
რთნ~ვრ ფ~ჲ მღჳდობაჲ რამთავე ამ~თ მეტეთა და იუმნამცა ეგრე ც~ კე
ირარმ~ნ სბრშ~ნა მწიგნობ~რრა და დაწერაჲ წიგნი ზავირა და ა
უა არრ აფწერილი წიგნი მირი ვ~ა ერე ვთუს წ~რიკითცერ წი
გნი მირი დაწერილ იქო ტიცით მირრა რ~ი მორცა რპ~რრთა მეტ
ემ~ნ ივბიმანორ არაჲ ვშებნო თუ~ნ ზ~ა და მოსწოდა რპ~რ
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რთა მეტემ~ნ ც~ზართა მეტირაჲ მ~ციულრა და სთცრაჲ მ~ნ აფზრზ
ენა რპ~რრთა მეტემ~ნ ბერშენთა ზ~ა. მ~ღნ მოიფო რპ~რრთა მეტე
მ~ნ უ~რტა და დაწერა თ~რითა ჴ~ლითაჲ წიგნი ბერშენთა მე
ტირავ რ~ქრლირა. და ყინებ~ჲ რ~ზფრთა და რიკდ~ილირა სკმ
ოცემაჲ მირცა ტილირიმი რ~ზფრთა იჱლ~მითა და თუ~ა ვ~დ ულ~უი
რძ~ლირაჲ თუ~ნირა არრ იჱ~ლმი: და მირცა გორგარალრა ნიჩი ალ
ვაჲ ლიტრაჲ რამი ათარი ამბარი ლიტრა ცსთარი. მსღკი ლიტ
რა ცსთარი ტაიჩირ ცცენი რამი ათარი რამორელი ცსარროვ~ნი:
Ä~ ცაზდი v~Ä: და წ~რვიდა მეტე ვ~ცტნგ ღ~ა ცსალირა დფე წ~რ
ვლინნა ვ~ცტნგი~რრა რ~კსთარი ბარზაბანრ და მობიდან წუ~ა
ერრ~თ გორგორალრაჲ რ~ი გინდა ყ~მგ~ნ მე ვუმნე. აწ გ~ნაგე
რაბრშან~ბლი ღ~ნი. ვ~ა გნებ~ვრ მიავლინენ და რცსრნი და ითს
ალენ ულ~უნი რ~ლნი მიგცენ ღ~ნ და კეირარრაჲ ც~ ბ~რზაბანრ და მირა
მითსალვ~დ უ~ქნთა და ულ~უთა თუ~ნთა ც~ ღ~ნ სწქი რ~ რ~უმერა ამ~რ
ყ~ნ ზ~ა გ~ნარირცნერ რპ~რრნი მოცსცებ~ლნი რ~ მ~თ ეგონა ყ~მ მ~რ
ღემორლვაჲ რ~ბერშნეთირა ც~ მე დფერ რ~ზფრთა ყ~მ თგ~ნ ორი რა
მეტო მივნიჩე. აწ ერე არრ რ~თცოველი ყ~მი რ~ა დაჲ ღ~ნი მომეც
ცოლ~დ და ღ~ნ წ~რმოცსიდე ყ~მ თ~ა უ~ქნრაჲ და მ~მლრა ყ~ნრაჲ რ~ა წ
ნაცნე ნ~თერვნი ღ~ნნი და ღ~ნ ღემწე მექო მე თ~ვითა ღ~ნითა მტ~რთა
ყ~მთა ზ~ა აბაღთა და ელამთა წინდოთა და რინდთა და სშსშერი
ბ~რტი და დამდ~ბლბჲ მეტობირა ყ~ირა მ~თ ქვერ აწ ოდერ მოცჳდე
ყ~ნ თ~ა და ერრ~თ ვარუს მოცსცებ~ლთა და მ~რზაპნთა ყ~მთა
რიქ~რლი ვქ~ვ ყ~მი და მოქს~რეთა ყ~მთა: რ~ ერრ~თ ინებ~ჲ შმ~მ~ნ ყ~მ
მ~ნ ვაცტ~ნგ მეტემ~ნ რ~ნი უ~ქნნი მივრცენით მ~თითავე ღემწეობით
ა მოც~რკე ვქ~ვნით მტ~რნი ყ~ნნი და ა მით დავაცცრვოთ გ~ლირ
წქრომაჲ მ~თი ბერშენთა ზ~ა. ც~ ღ~ნ თ~ვითა ღ~ნითა მიანებე შლ~დ
ა~დ რპ~ნი ღ~ნნი ადგილრა ვე იქვნენ მ~ღნ ვაცტ~ნგ მოსწოდა
ქ~თა მზრ~ცველთა თ~რთა და ეზრ~ცჲ ლეონ ანთჳპტი ერრეთ
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ვ~დ დიდ~რრ კ~თლი ღ~ნი ბერშ~ნთა ზ~ა სტრორ მეტეთა მ~თ რ~ნი
რცენან რ~ქდრთა ზ~ა მ~თთა რ~ ღ~ნ დარცევ ულ~უი პონტორაჲ ღ
ემსრრვ~რგ~ნ და ღ~ნ მიანიჩე ღჳდარ ოთცმეოცი Ä რ~ლი და დფერ ღ~ნ მ~რ
მიეცემირ ძაზირი და ტილირტიმი რ~ი მღჳდ~ბით არაჲ რ~ლრაჲ მეტერაჲ
ბერშენთარა ღესპქრერ და მ~რთლ არრ ცსარრო სკ~თს არ~ჲ
იპოვო მირ თ~ა რ~თნობ~ჲ სჴრმად ღეწრაცცორ იგი ერმ~ნ მირმ~ნ
და თსმცა მ~ნ არაჲ გითცრაჲ მიფმ~რთ ვშლიოთ რ~ ერე არრ

რრ~ლი რიქ~რლი მიგცე ლ~ღურრა ყ~მირგ~ნ ათი Ä: ჩსრვილი და
მე წავწქვე მ~ცულთა ღ~ნთა თ~ა წ~ე კეირრირაჲ და მსნით გ~მოგერ
თო ძაზირა რპით შლ~რითა ერე გ~ნიზრ~ცაჲ ლეონ ანთიპტმ~ნ
და რთნდა მეტერა ვ~ცტნგრ და ქ~თა წ~რყინ~ბლთა მირთა გ~ნზრაცვაჲ
მირი: და მირცა რპ~რრთ მეტერაჲ დაჲ მირი ვაცტ~ნგ ცოლ~დ რ~ლრა ე
რუს~ჲ მიწრდსცტ რ~ი წ~რტქსჱნ~ლ იქო ოვრთგ~ნ და გ~მოეჴცნა
ვაცტ~ნგრ ცს~რნშე ამირ თ~რ არა მირცა. რ~ წინდებ~ლ იქო რომეცთა პ
ატიაცღირა მოიქვ~ნა ვაცტ~ნგ შე მირი რ~ლრა ერუსა რპ~რრსლ~დ და
რყილ და უ~რთლ~დ დაყი. იქო ცსთირა წლირაჲ და დაადგა გჳრგჳ
ნი და დასტევნა მირთ~ა ღჳდნი წ~რყინ~ბლნი მირნი პ~ლ~დ ძს~ნაბერ რპა
რპეტი მპქრ~ბლი უ~რთლირა. და მტლობ~ლი ქ~თა ერირ თ~ვთა
და დემეტრე ერირ თ~ვი კ~ცეთირა. და გრიგოლ ერირ თ~ვი ერეთირა ნ
ერრა რ~ჲნ ერირ თ~ვი ცსნანირა. და ად~რნერე ერირ თ~ვი რ~მღჳლდირა
და რამნა ილირ ერირ თ~ვი ღიდა ეგრირაჲ და რ~ანეთირა და ბაკსრ
ერირ თ~ვი მარგჳრა და თაკვერირაჲ და ამ~თ ღეწვ~დრა შე თ~რი და
ყი და სბრშ~ნა აფღენებაჲ სძარმირაჲ და მსნ ღ~ა ზრდა დაყი
მეტირაჲ რ~ რიმარძსჱდ გ~მოანაცა იგი ნადირთა ცცრთა თ~რ: და წარ
იტ~ნნა თ~ა ოთცნი წ~რყინ~ბლნი მირნი არტავაზ ერირ თ~ვი კლ~რძეთირა
და ნარრ ერირ თ~ვი ოშრჴირა და რასრმაგ ეძიბი მირი დიდი.
და მ~თ თ~ა ათარ ათარი მჴედ~რი ლ~ღურირა მირირა დარყესლი და
ლეონ ანთჳპ~ტრორმ~ნ დასტევა ლ~ღურირა მირგ~ნ i~Ä ბერშ~ნი
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და თჳთ წარვიდა წ~ე კეირრირა და ვაცტ~ნგ მეტემ~ნ წ~რიქვ~ნნა თ~ა
მ~ციულ~დ არტევაზ კლ~რძეთირ ერირ თ~ვი და წ~რრცა ქ~ი ნიჩი კეი
რრირაჲ წ~ე რ~ი მიანიჩა. მეტერა ცსარრორ გ~რნა რტ~ვრები და ცაიჩები
და იჩირაჲ თ~ვირა თ~რ და რც~ჲ ქ~ი წ~რრცა და სბრშ~ნა არტევაზრ მო
ერთორ ლეონ ანთიპ~ტრირ თ~ა. ც~ ვაცტ~ნგრ ევ~დრნერ დედაჲ და დაჲ
მირი ცსარნშე რ~ა წ~რიტანნერ თ~ა და ილოცონ იჱ~ლმრ წ~რტანნა
და წ~რვიდერ და წ~რვიდერ ვაცტ~ნგ მეტე და ცსარრო გზ~რა მ~რ არდ
აბადგნირ~რა და მსნით წ~რვიდერ ვაცტ~ნგ და დედაჲ და დაჲ იჱლ
მრ და ცსარროჲ ელოდა ანტიოუიარ ღევიდერ და ილოცერ წ~ა აფდ
გომ~რა და მოილოცნერ ქ~ნი წ~ნი ადგილნი და ღეევედრნერ წ~ა აფ
დგომ~რა ღეწირერ ღერ~წირვი დიდი და წ~რმოვიდერ ანტიოუიარ ც~ ლე
ონ ანტჳპ~ტიორ კეირრირა. და არტვაზ ერირ თ~ვი ვაცტ~ნგირი მ
ოვიდერ: ±~Ä მჴედრითა რყესლითა დამოართსჱრ ცსარრ
ორ კეირრირგ~ნ შფსჱნი მისწდომელი. და ვაცტ~ნგრ ნიჩი მისწდომე
ლი და მოემცნო კეირ~რრა მ~ციუ~ლთა რიც~რლი და მადლირ მიცემავ ფ~ჲ.
ვაცტ~ნგირი უ~ბჲ და მ~დლი მისწდომელიჭ da მოემცნო ვაცტ~ნგირა
მიბრშ~ნ~ბჲ ლეონირა ერრ~თ რ~ა იქორ ღიღრაჲ და ბრშან~ბრა ღ~ნრაჲ
უ~ღე ვ~ა ყ~მრა და ღეკრბ~ჲ ვაცტ~ნგირ რ~ბრშანბ~ლი ბერშენი და უ~რთ
ველი და რომეცი ნ~ყ რყესლი მ~ღნ სბრშ~ნა რპ~რრთა მეტემ~ნ ვა
ცტ~ნგრ ვინთგ~ნ დედაჲ და დაჲ აუამდირ დამაღსრ~ლ არ~ნ მოვიდენ
იგ~ნი რატეოდ ყ~მდა რ~ა ერთობით აფვ~რრსლოთ რიც~რლი ყ~ნი და მერ
მე თს ინებონ წ~რრლვა უ~რთლრ წ~რვიდენ იგ~ნი გზ~რა რანირრა. ც~
თს ინებონ ლოდინ~ბჲ ღ~ნი გელოდენ სშლერ ულ~ურა ღ~ა: რთნდა
სკსჱ ვაცტ~ნგრ ბრშანებ~ჲ ცსარრორი და წ~რიტ~ნნერ თ~ა და წ~რემართ
ნენ და წ~რგზავნა რპ~რრთა მეტემ~ნ მოც~ული წ~ე ქ~თა წ~რყინებ~ლთა
რპ~რრეთირ~თა. და მისთცრა ერრეთ ქ~ი ც~ მ~თ გ~ნიცრერ რიც~რლითა
დიდითა რ~ ცეცცლებრ ეგზებოდერ ბრშოლირა თ~რ წინდოთა რინდელ
თა და აბაღთა და ძონძალთა და მივიდერ ბაფდადრ და მიეგებნერ
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ქ~ნი წ~რყინ~ბლნი რპ~რრეთირ~ნი რიც~რლითა დიდითა: და აფარრ~ლერ უ
ორწილი რამეტო ეუსრ თსჱ გ~ნრსჱნ~ბლი და გ~ნცცრომითა მისთ
ცრობ~ლითა და ღ~დ უორწილირა მირცა ნიჩი დიდ შ~ლი დედ~რა და დაჲრ

ა ვაცტ~ნგირრა და წ~რმოვიდერ წრარ პ~ტივ რცემდა ვაცტ~ნგრ ერი
რპ~რრეთირა ვ~ა ცსარრორ მეტერა მ~თრა და მერმე წარემ~რთნერ
მტ~რთა ზ~ა. პ~დ მივიდერ ძორძალეთრ და წ~რმოტქჱსნერ ძორძალ
ეთი და ღ~დ სმკჳდრო ქვერ და რცნერ ადგილრა მ~თრა ნ~თერვნი რპ~რრ
თანი და მ~რითგ~ნ უმნერ ძორძ~ლნი გლეც~დ რ~ნი აწ არ~ნ მებეგრენი
რპ~რრთანი დელამნი: და მსნით ღევიდერ წინდოეთად და მსნ იუმნნ
ე წქობ~ნი შლ~რნი ერთმ~ნ და ერთმ~ნ იქო მსნ წერ~დ რ~ნცა მ~თგ~ნ
მ~ნ რშლირ ივლტინ მირ წ~ე ბან~კი ც~ ვცტ~ნგ მეტემ~ნ მოკლა ბსმ
ბერაზი თორმეტი მონა ღ~ა რ~თა დაეცნერ გოლიათნი მრ~ვალნი
რპ~რრთანი და დაქსჱრ ბრშოლ~რა ღ~ა წინდოეთირ~რა რა
მრ~ვლნი რპ~რრთ~ნი. და დაქსჱრ ბ~რშოლარა ღ~ა წინოეთირ~რა რა
მი წელი. და წ~რწქსჱნნერ სმრ~ვლერნი ულ~უნი წინდოეთირანი
ა~დ მტკიცენი ციცე ულ~უნი ვერ გ~ნტეცნერ. რ~ ზფსდეთა ღ~ა იქვნერ
და წ~რმოიფერ ცარკი წინდოთა მეტირგ~ნ მსღკი ლიტრა ათ
არი ამბარი ეგზომვე ალვა ნავი ათი თ~ლბი იაკინთი და
ზსრმსცტი ნავი ერთი მირ თ~ა რტრიტონი თითო რაცე ოურო
აულემი არი. ვეცცლი აულემი ცსთარი და მსნით ღევიდერ რინ
დეთრ მ~ღნ რინდთა მეტემ~ნ გ~ნქო ერი თ~რი[.............] ციცეთა და
ულ~უთა ღ~ა და რ~ლრაცა კერშირა გ~ნვიდიან რპარრნი მტქსჱნ~ვნი
გ~მოჴდიან რინდნი ციცეთა და ულ~უთაგ~ნ დადარდვიან ვნ~ბჲ დიდი
რპარრთა ზ~ა და მორწქდა სრიცცჳ ერი რპ~რრთგ~ნ: ც~ უ~რი
თა არა რადა იშლივნერ ვ~ცტნგირ რპთგ~ნი და ქ~დ ვე მშლედ გ~მ
ოყნდერ ოთცნი იგი წ~რყინებ~ლნი ვაცტ~ნგირნი და ლეონ ბერშენი.
რ~ მ~თ დარცნერ მრვ~ლნი მბრშოლნი რინდელთანი ბსმბერეზნი: ც~ რი
ნდთ მეტე იქო ულ~ურაჲ ღ~ა რინდრა. მ~ღნ ქ~ითა შ~ლითა მ~თითა მივი
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დერ რინდრ და მსნ მიცსდერ. ბრშოლანი შლ~რნი და დფ~თა ქ~თა გ~მოვიდა
თჳთ რინდთა მეტე რ~იქო იგი მჴნე გოლიათი და ღემ~მრთებ~ლიჭ da გ~მო
იცნნერ მჴედ~რნი რინდეთირანი. და იქვირ ბრშოლაჲ ბსმბ~რეზთა რ~ლრ
აჲმე დფერა რშლიან. და რ~ლრა მე მ~თ და რინდთა მეტემ~ნ რშლო თ~ვირ თ~ვ
ითა ქ~თა ბსმბერეზთა მბრშ~ლთა მირთა და არაჲ მიცსდერ იგი და.
ვ~ცტნგ მბრშ~ლრა ღ~ა დფ~თა მ~რვლთა. მ~ღნ რინდთა მეტემ~ნ ველრაჲ მ~რ
ზ~ა კ~რთა ულ~უირათა ფამე თც~რაჲ მთცრებ~ლი დიდი და რამალავი ღი
გა მჴედ~რთა და რიმ~რძსჱთ და სტევნა გზ~ნი გ~მორ~ვლნი და ყააგ
ნნირ მსნ ღიგა მჴედ~რნი ათნი რყესლნი და დილ~რა ადრე გ~მოგზ
ავნნა ბსმბერაზი ერთი და მ~რ დფერაჲ ცსჱდრი იქო ვ~ცტნგირი. კა
რთა ცვირა თ~რ და მიდგერ ბსმბერეზნი და რთცოვაჲ ბრშოლაჲ ვ
აცტ~ნგრ თ~ვირ თ~ვ რ~ამცა წ~რტქსჱნერ და ღთაჴდა მ~თ მჴედ~რთა ზ~ა.
მ~ღნ რასრმაგ ეძიბი ვ~ცტნგირი. გ~ნვიდა და წუ~ა არაჲ ც~რ ღ~ნ კ~დნ
იერ ბრშოლ~დ მეტირაჲ ა~დ მე გებრშოლო მონა მონ~რა მიეტევაჲ ც~
რინდელი იგი გააუცია მირდევდა რასრმაგ ყსჱსლებირა ებრ მრ~ვ
ალ გზირ ბრშოლილ იქო ველრა მ~რ ზ~ა და ვ~რ წარჴდა დამ~ლსლ
თა მ~თ მჴედ~რთა გ~მოსჴდერ ზსრგით მირრა. რადა იგი მეოცი ღემოიუცა.
ც~ რასრმაგ რცნა წროლი წინარაჲ მ~რ და მოკლ~ჲ ც~ ათთა მ~თ მოკლ
ერ რასრმაგ. მ~ღნ მიეტევა თჳთ ვაცტ~ნგ მეტე. და მირ თ~ა რამნი იგი წ~რ
ყინებ~ლნი მირნი არტავაზ და ბივრიტიანი და ნარრაჲ და მ~თ თ~ა ლეონ ბ
ერშენი. ც~ რინდელნი იგი ივლტოდერ და მირდევდა ვაცტ~ნგ მოქსრი თ~რთ ვ~ე
კ~რთმდირ ულ~უირთა და ღეივლტოდა ულ~უდ. მ~ღნ ვაცტ~ნგ მწ~ცარბითა
რავრე ღეიუცა იგლოვდა გსამრა ზ~ა რასრმაგირრაჲ რ~ თ~ა აზრ
დილ იქო მირი და შმირ წსლი მ~მჲ შსშირა მირირა. არტავ~ზირ მ~მირაჲჭ
m~ღნ რინდთა მეტე გ~მოდგა კართა ულ~უირთა და ჴმა სქო ჴმითა მ~ფლ
ითა და წუ~ა ვაცტ~ნგ მეტეო მრგ~ვრ ც~რ ღ~ნ ქს~ვირა მირ სგსნს
რირაჲ რ~ნ პოვაჲ უორი მოწქლ~ლი და გაგლეძილი. არწივირგ~ნ
რ~ლრა ვერ ეშლო ატრენვა და მიაცლ~ბლ იქო რიკ~დილრა და არა უმ
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ნა ქსჲვმ~ნ მ~ნ ვ~ა წერი არრ ქს~ვრაჲ რ~ რც~ჲმ~ნ ქსჲვმ~ნ ოდერ იცილი
რ უორი იწქირ ჴ~ჲ მფლ~დ ქივილირა და რმენირა რც~ჲთაცა და ერცირ რიმრ~ვ
ავლე ქს~ვთა უორრაჲ რ~ამცა გ~ნიოტერ რ~ქოტლთგ~ნ მ~თთა და სღიღად
დაქსნერმცა დფენი მ~თნი რ~ პირსტქსთაცა იციან რარგებ~ლი თ~ვირა
არა უმნა ქსვმ~ნ ერე ვ~რი ა~დ ღეიწქ~ლა უორი იგი ვ~ა კ~თილირ მქ~ტლ
ი მირი დასტევა ზრდა მ~რთსჱთა თ~რთა და მ~დირ სკრ~ბენ მკ~ლრა და გ
ჱელრა რ~ რც~ჲრა ღეპქრობ~ჲ არა შალ სც ქს~ვრჲ და მით ზრდირ და უო
რრა ვ~ა მოეზ~რდნერ ტრთენი თუ~აჲ გონებ~რა თჳრრა ერრ~თ დფ~თა მ~რვ
ალთა გ~ზრდილ ვარ მკ~ლითა და გსჱლითა და არა მომცემია შ~ლი
მ~მაჲ დედ~თა ყ~მთა. რ~ მკ~ლითა ვერ გ~ნვშლ~რდები. თსმცა რ~ჲ მედვა მი
წევნა მტრინველთა და მით გმოზრდა თ~ვირა ყ~მირაჭ a~დ ღევიპქრ~ჲ
ქსავი ირი მზრდელი ყ~მი და ღემჩამო და გ~ნვირსჱნო ორდფედა მო
მეცერ შ~ლი და ვიწქო წერირაებრ ნადირობ~დ მ~მთა ყ~ნთა ებრ რ~ი
რაჲცა აფარრ~ლა ღეიპქრაჲ ქს~ვი იგი და ღეჩამაჲ მ~რითგ~ნ იწქო ნ~დირ
ობად დიდთა და მალეთა მრინველთა არაჲ მიეცა ქს~ჲვრა მ~რ უებ~ჲ
მოწქალ~ბირაჲ ა~დ სგსნ~რდ და თ~ვირ მკლვლ~დ ითუმირ არცა მიეცა უ
ორირაჲ მირ ქსჱდრ~ბჲ სწქებირა და კ~თლირა სჴრენებლ~ბჲ და იგი არრ
გს~რი და წერი უორირაჲ. გ~ნილეოდა მოსკ~დბოდა და იუმნ წერირა
გ~ნ[.]რაჲ რიკ~დლირგ~ნ ც~ ქს~ვმ~ნ არაჲ წერირა ებრ უმნა და
მ~თცა მოკსდა. აწ რპ~რრნი რ~ნი პ~ლითგ~ნ მოაუამდე და წ~ფმართ
და მისკ~ე მტ~რნი ძ~რირ მრ~ცრთანი ჟ~ა ღ~ა სფონეობითა და ლიუნი
თა ქვიან რიქ~რსლი და ოდერ ეცირ ჟ~მი არა ქვიან წქ~ლობჲ და კ~თლ
ირა ჴრ~ნბჲ ერე ბევრ გზირ უმნილი გსარმიერ წიგნთგ~ნ და ოდერ
იცილერ რპ~რრთა ყ~ნ მ~რ ღეკნინ~ბლთა არაჲ წქ~ვ იგი რ~ი ძერ იქო
ღ~ნდა რ~უმედ. რიც~რლი და მ~დლირაჲ ღეწირვა ფ~ჲ ღ~ნირაჲ და ზრ~ცებჲ რც~ჲ
თაცა ნ~თერ~ვთა და მტ~რდ აზრზენა რპ~რრთა ზ~ა ღეწევნა მტ~რთა
რპ~რრეთირ~თა არაჲ წქ~ვ ერე ვ~რი. ა~დ დაგიტეობა რ~ქტლი მ~მთ
ა ღ~ნთა და წინა მშფ~რ უმნილ ც~რ რპარა დიდრა რაუ~ენორაჲ რაბე
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რშნეთირ~რა და მოგივლიერ ორირ წელიწადირ გზაჲ და მორრ~ლ ც~რ შლ~დ
რპ~რრთა რ~ა გ~ნშლ~რდენ და მოიწქონ და წ~რგწქმიდონ ღ~ნ და უ~ქნჲ ღ~ი
ღეიპქრ~ნ წ~რრაწქმედელ~დ ქ~თა ძ~ირაჲ მრ~ცსრთაჭ ©~დ ამ~რ იმზადებ თ~ვი
რა ღ~ნირა თ~რ და ქ~თა ძ~ირაჲ მრ~ცსრთა თ~რ რად ვთუ~თ ქს~ვირა ი
გავი ღ~ნ თ~რ რ~მეტე ც~რ თჳთ მპქრ~ბლი აცოვ~ნი და ნებითა ღ~ნითა
მიგიცემია თ~ვი ღ~ნი მონად მტ~რთა ღ~ნთა და ვ~რ არა სგსნ~რდ ვთუს
თ~ვი ღ~ნიჭ m~ღნ ვაცტ~ნგ თუ~ა გეგონა ღ~ნ ვ~დ რიბრშნით გ~მონაცსლდ
იზრ~ცე ა~დ ცრს არ~ნ რ~ტქნი ეგე ღ~ნნი მე გითცრაჲ და გასწქო ჩ~ტი
სგსნ~რო მრგ~ვრ ც~რ ღ~ნ თაგჳრა მირ მთცსნველირა. რ~ლრაჲ არა ა
რცენ თ~ლნი და რ~ქტლი მირი არრ მიწარა უ~ღე და არა სწქირ ბრწქი
ნვ~ლებჲ მზირაჲ და ღსჱნრბჲ ველთა და დაძერ~ბლ არრ იგი ცც~რბრა
თ~რრა. რ~ ეგე ოდენ წგონიერ მ~რ ცც~რბჲ ქ~თა იშრვირთა. ვ~რ რცა თჳ
თ ცც~რბრა. თჳთ არრ და არა რსრვილ არრ ცილვ~დ ნ~თლირაჲ და ღ
სჱნრბირაჲ ცირ~რა და უ~ქნირრა ეგრეთვე ღ~ნ ბრმა ც~რ გონებირა
თ~ლითა და ქრსჲ ც~რ გონ~ბირა ქსრითა არა ცედ~ვ და არცა გე
რმირ არცა სწქი ცც~რბჲ რრსლი და არცა რსრვილ ც~რ ღ~ნ მირლვ
ად ცც~რბრა რ~კნრა ნ~თლრა მ~რ და სრრ~ლბლრა და მისწდომელრა
არაჲ იცნობ ღ~ნ ფ~ა ღემ~უმდრა ქ~ირრა რ~ირა მ~რ ღეიუმა ქ~ივე არა
მიუმნია მორლვაჲ ამ~რ უ~ქნრა დ~ბირა თ~რ რ~ტლირა არცა მრ~ცრბ
ირა თ~რ რპ~რრთა მეტეთა. ა~დ მრ~ცსრ~ბირა თ~რ ფ~ჲ და სრ~ბმორა რ~მებ
ირა ერთ~რრ~ბირა და მბ~დ~ბლირა ქ~თა დ~ბირა თ~რ მერმირა რ~კნრა და სრრ
სლ~ბლირა. რ~ ყ~მითა აუა მორლვითა პ~დ გ~მომიჴრნია იჱლ~მი წ~ჲ
ულ~უი რადა დადგერ წ~ჲ ტერჴნი ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳ უ~რნი და მსნ აფარრ
სლაჲ ქ~ივე ჴრნირა თ~რ რ~ლთა ყ~ნთარა და ღ~დ ქ~ი რ~უენო მიჴრნია მ

ოოჴრებირგ~ნ რ~ მირცემოდა ჟ~მი რპ~რრთა მეტერა მოტქსჱნვ~დ ქ~ირა
რ~უნორა და ფათსმცა უ~ქნჲ ყ~მი დაცსლ იქო შ~ლითა უ~რითა და რიმჴ
ნითა რპ~თა ყემთთა. ა~დ სცალო იქვნერ ბერშენნი. და წინა ვერ
ავინ აფსდგებოდა. და ერრ~თ ყ~ნ უ~რ მორ~ვთგ~ნ რ~ა ერთირა მოქს
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რირა ყ~ნირა თ~რ და ვდვ~თ რ~ლი ყ~ნი. ც~ ბევრირა ბევრესლი რ~ლი ჴრნ~ლრრ
ყ~მითა მორსლითა და მირთჳრ მიუმნიერ ერე ფ~თნ დამბადებელმ~ნ ყემმ~ნ ღ
ეიწირორ და რ~ლ რთუს ღ~ნ თს მოიწქინო რ~ჲ რპ~რრთა მტ~რი იუმნებიან
უ~ნთა. მე შ~ლითა და ღეწევნითა უ~რითა ჟ~ა ამ~რ მიჴრნიან უ~ნენი ჩირ
ირაგ~ნ დიდირა და სკანარ ფ~ნ დამბ~დბლმ~ნ წქ~ლობ~ჲ ქორ. კ~დ მორ~ვთა
[....] მირთა ზ~ა და ფათსმცა არა იქო მიზეზი უ~ნთა ჴრნირა. და
თს შლ~დ რპ~რრთა მორრ~ლ ვიქ~ვ აუა ძერ იქოცა ერე პ~დ ნ~თერ
ობირა თ~რ და ღ~დ ამირ თ~რ და ფაცთს არაჲ ჩ~ტრა რძ~ლრა ზ~ა არ~ნ რპ~რ
რნი ა~დ მეცნ~რნი არ~ნ ფ~ჲ და მბ~დბლირანი და წრწამრ ცც~რბჲ რ~ლრი.
ც~ თუ~ნ რ~დ სმეც~რნი ც~რთ ფ~ირნი და სგ~ლირ ჴმო. ვ~ა ცცენი და ძორი ვ~რ
სკსჱ არ~ჲმცა მრ~ცსრებდა ღეიწირაჲ ფ~ნ და მბდბლმ~ნ ქ~ირმ~ნ და რაწ
სთორაცა ამირ რ~უმეთგ~ნ რაშაგელ არრ ცც~რბჲ ღ~ნი. რ~ უორმან ფადა
რმ~ნ რ~ნ ღეჩამაჲ ქს~ვი იგი მზრდელი მირი აუ~ბ ნ~უმრრა მირრა რ~ ბ~ნბჲ
ყ~ნი ერე არრ რ~ა კ~თლირ მქ~ტლირა ყ~ნირა თ~რ და ვდვ~თ რ~ლი ყ~ნი
და მოვიგოთ მ~დლი ფ~თირგ~ნ და ვპოვ~თ ცც~რბჲ რ~კნჲ და რ~ტლრა ა
მარ მოვიგოთ უებ~ჲ კ~ცთგ~ნ და რ~ცელრა ზ~ა ფ~ირრა და მცნებ~ჲთა მირ
თა თ~რ თს მოვკსდეთ სკ~დვნი ვერ~ჲ ვართ. და რიკდ~ილირგ~ნ ცც~რ
ებ~დ მივიცსლ~ბითჭ m~ღნ წუ~ა რინდთა მეტემ~ნ ცსდ არრ რიგრშე ზ
რ~ცვირა ყ~ნ ღ~რ ა~დ რ~ირა რთუს ღ~ნ თს რ~ცლირა თ~რ ფ~ჲ ყ~ირა მოვკსდ
ე რიკდ~ილირგ~ნ ცც~რბდ მივიცვ~ლები სკ~თს კ~ცმ~ნ სწქოდირ მირ ზ~ა მო
მავალი დ~ბჲ და კ~თლი ძერ~რრ ერრეთ ირწრ~ტორ მიმთცსჱვ~დ რსტ
ევირა: აწ სკსჱ ჩ~დ სწქი რსტ~ვდ მირლვა ღ~ნი და გ~მოვედ ბრშ
ოლ~დ ყ~ნდა რ~ა ყ~მ მ~რ მიიცვ~ლო დფერ რიკ~დილირგ~ნ ცც~რბდ. რ~ წ~რყინე
ბსლნიცა ღ~ნნი წ~რმივლენია წინა მორბედად ღ~ნდა რ~ა გ~ნგიმზადო
რ რ~დგსრი ღ~ნი წუ~ა ვ~ცტ~ნგ აწინდელი რიკდ~ილი მე არაჲ მიყნრ რიც~რ
სლ~დ რ~ ცოდვილ ვარ და არა რადა აფმირრ~ლბა მცნ~ბჲ ო~ჲ და არა
რ~დ აფმიჴოციან ც~დვნი ყ~მნი რინ~ნ~ლითა ა~დ შ~ლითა უ~რითა. არა მეღ
ინირ მე ღ~ნგ~ნ რიკსდილო. რ~იგი არრ მტ~რელი ყ~მი რ~ირა მ~რ დაცსლ
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ვარ ქ~დვე მრ~ვლ მოწქ~ლემ~ნ ფ~ნ მრ~ვლითა შ~ლითა მირ მ~რითა
ყ~მ მონირა მირგ~ნ მოგკლარ მგმობ~რი მირი და რ~ლი ღ~ნი წ~რვიდენ ბნე
ლრაჲ მ~რ გ~რერკნ~ლრა ცეცცლრა სღრეტრა: მ~ღნ გ~ნვიდა რინდთა მეტ
ე და ვაცტ~ნგ წუ~ა მოქ~რთა თ~რთა ფ~ა ევედრ~ნით და ზსრგით
კერში ყ~მი გ~ნმიმ~გრეთ და გ~ნვიდა ვ~ცტნგ და ორთ~ვე აუსნდა
წოროლნი. მ~ღნ იწქერ იწქერ რბევ~დ მრგსლივ ნავარდრა
და ფონერა ეშიებდერ ორნივე რ~ამცა ღეწქსერ წსჱრრა ოროლ
ირ~რა მ~ღნ და იჟ~მა რინდთა მეტემ~ნ ღექოლა ვაცტ~ნგრ ოროლირ წს
ერრა და ღესტევა რ~ამცა რცნა ოროლი ც~ რიმჴნითა და რიკირკარი
თა ტ~ნირა მირირათა მისდრკაჲ ოროლრა და წ~რჴდა და ღემოსმ
გლო ვ~ა მგრგ~ლმ~ნ და რცნა ოროლნი რინდთა მეტერა ბეჩრა მა
რცცენარა. ვერა სტარაჲ რიმაგრემ~ნ რ~ჩსრველირმ~ნ და წქლ~ლებით
ა დიდითა რ~ გ~ნავლო წინათი წქრთა ერთი და ყამოიჩრა რინდთა მე
ტე მივიდა ზ~ა ვაცტ~ნგ ყაქო ჴ~ლი და სპქრა ტ~რჴი მირი და თ
რევით მიიფო წ~ე რპ~რრთ მეტირაჭ მ~ღნ ქ~ნ რპ~მნ ჴმითა მ~ფლით
ა ღეარცერ უებ~ჲ აფივრო რიც~რლითა რპ~რრთა მეტე და ქ~ი ბან~კი
მირი და მოვიდერ ქ~ნი წ~რყინბ~ლნი წ~ე ვ~ცტნგ მეტირა. შფსნითა და
ღერწირვიდერ შფსჱნრა. მ~ღნ რპ~რრთა მეტემ~ნ მიიქვ~ნა მკსრნა
ლი ჴ~ლნი და დაადგინა ზ~ა რინდთა მეტერაჲ რ~ა გ~ნიკსრნორ წქლ
სლებირგ~ნ და მირ მ~რ წარეფო ქ~ი რინდეთა ც~ რინდთა დაიჩირერ ნა

ცსლ~დ მეტირა მ~თირა შე მირი. მ~ღნ მეტემ~ნ ვაცტ~ნგ აზრ~ცა რპ~რრთა
მეტემ~ნ აფებ~ჲ ც~რკირა და მშევ~ლთა რ~ ვერ წაიფებდერ რინდეთ
რა ა~დ რთნდა მეტერა რპ~რრთარა გ~ნზრაცვა ვ~ცტანგირი გ~ნსტე
ვა რინდთა მეტე აფიფო მირგ~ნ ცარკი ორი ეზომი რ~ი წინდო
თგ~ნ და ორნი ღვილნი მშევლ~დ და ერე ც~რკი რთნდა მ~ღნ რპ~რრთა
მეტემ~ნ მიანიჩა ქ~ივე ვ~ცტნგრ მეტერა: მ~ღნ მეტე იგი რინდთა და ემო
ქსრა ვ~ცტნგრ რიქ~რლითადიდითა პ~ლ ამირ თ~რ რ~ლ ოდერ ღევ~რდა
ჴელთა ვ~ცტნგირთა არა მოკლაჲ და ცოცცლებით მოიქვ~ნა წ~ე რპ
1-28 სტრ., 59v
არრთა მეტირაჲ და ღ~დ ამირ თ~რ რ~ ვ~ცტ~ნგირავე მ~რ გ~ნთ~ვირსტლდა
ტქსჱობირ~გ~ნ და სშფსნა შფსჱნი ვ~ცტნგრ მისწდომელ~დ დიდ
შ~ლი და წ~რმოვიდერ რინდეთით წელრა მეოთცერა რინდიეთრ ღერლვირ
ათ~რ და დარყომოდერ ულ~უნი. რინდეთირ~ნი მოსოჴრებელ~დ რინდა
რ თოტორი კიმრაი და მოვიდერ მსნით აბაღეთრ. ც~ აბაღნი მრც
დომ~რე იქვნერ უ~ქნარა რ~ლრა მორდგმიდა წქ~ლი და ლერწმოვ~ნი
რ~ლრა ვერა იარებოდა ნავი და ოთც ტერჴი. ა~დ რ~ზფ~რთა ზ~ა
არრ რპ~რრთარა და რ~ლ გრშლ~დ წბრშოდერ რ~ წქ~ლი იგი რ~ი ღერდი
ოდა გ~რდსგდერ და ლერწმოანი იგი და წსჱრ ცეცცლითა და წ~რ
მოტქსჱნერ აბაღეთი ქ~ი დაგ~ნსქვ~ნა მეტემ~ნ რპ~რრთამ~ნ აბაღნი
ორად და ნაცევარნი დასტევნა ადგილრა ვე ზ~ა თ~რრა და ნაცევ
არნი წ~რმოიქვნნა ვ~რ რ~ცლი Ä: და გ~ნსქსნა იგ~ნი ადგილით ად
გილ~დ და ერე არ~ნ უსრდნი ნ~თერვნი იგი რ~ლ წ~რმოტქსჱნნა აბა
ღთაგ~ნ: და წ~რვიდა ვ~ცტნგ მეტე წელრა მერვერა ღერლვით მირთა
გ~ნ რპ~რრეთად ვ~ე ანტიოუამდე და მოვიდა სრ~პად. ც~ რპ~რრთა მეტე
აშლევდა ვ~ცტნგრ ცოლ~დ თ~რთგ~ნ მეტეთარა. ვ~ცტნგ წუ~ა არა
ძერ არრ ყემგ~ნ ორთა ცოლთა პქრობ~ჲ რ~ მივირ ცოლი არსლი კ
ეირრირა დასმშიმდა ერე მეტერაჲ ცსარრორ. ა~დ ვერაჲ წუ~აჲ
ც~ ვ~ცტნგ მღჳდბით პოვნაჲ დედაჲ და დაჲ მირი. წ~რმოვიდერ წ~ე გ~ნრ~ქტლ
რა ბერშენთა და რომეცთარა და წ~რვიდა ლეონ ბერშენი დარპა
მირი ღიმბატ ა~დ ც~ ვცტ~ნგ წ~რვლინა მოც~ული წ~რმოიქვ~ნ~ბდჲ ცო
ლრაჲ მირრაჲ პ~ერ თ~ა უ~თლკ~ზირა და რამოელ ებირკოპორირა და წ~რ
მოვიდა ვ~ცტნგ უ~რთლ~დ და მიეგებ~ჲ შე მირი დაყი და მირთ~ა ქ~ნირპ~რ
ლ~რნი და მ~თ თ~ა ებირკ~პრნი და ვ~ა ცნა ებირკოპორთა და უ~თლიკ
ოზირა. და სმშიმდა მ~რ ზ~ა იწქო ამბოცებ~დ და მიზეზობ~დ და მისვლი
ნა მეტერა ვ~დ ღ~ნ დაგიტევებიერ უ~ე და ცეცცლრა ერ~ვ. ც~ ვაცტანგ მო
სვლინა ვ~დ შ~ლითა უ~რითა ღევედ და რიმ~რთლითავე გ~მოვედ შ~ლ
ითა უ~რითა სბრ~ლო ვარ იცირ ფ~ნ: მაგრა წ~რმივლენიერ უათა
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ლიკოზირა და ებირკოპორთა და ვ~ა ერმა ერე ებირკოპო
რრა დაიდარტსრაჲ და წგონებდა რ~ლ ღტოთითა დააცადორ რ~უმე
იგი და მორლვაჲ მ~თი და კრ~ლქო მეტე და რპ~ნი მირნი ც~ მეტემ~ნ
თუ~ა დაფაცათს სბრ~ლო ვართ რიმდ~ბლე ძერ არრ ყ~ნგ~ნ მი
ვიდა მეტე და გ~რდაჴდა რაჴედარრა. რ~ა მცა ღეემთცსა ტერ
ჴთა ებირკოპორირათა და გ~ნშრა მ~ნ ტერჴი და მიამთცჳა პი
რრა მეტირ~რა და ღემსრრა კბილი მირი ც~ მეტემ~ნ რილაფე ერე
ამპ~რტვნებირა არრ რ~ცთრი ეღმ~კირა სკ~თს რიმრ~ვლემ~ნ ც~დვათა
ყ~მთა მ~ნ არაჲ გ~ურ ჴ~ლმწიტებ~ჲ ბ~რტირაჲ ა~დ ღ~ნდ~ბირა ვ~ა იტ
ქსირ რ~ცრბჲ ვ~დ არაჲ დაღრიტო პ~ტრუი მგზებ~რე არცა გ~ნრტეცო ლე
რწ~მი და ყეყუჳლი და ც~ ღ~ნ წგონებ ვ~რმცა ღ~ნითა რივარ~გითაჲ
ყ~ნ დაგსაცადნე რ~ქრლრა უ~რრა: მ~ღნ გ~მოყნდა ცცადად რჟ~რ
გერმა სმთ~ვრერირა ღ~ნირა უ~რთსლ~დ მოქვ~ნება და აფეგზენ ღს
რითა ბორიტ~დ ვ~ა ისდა პ~ერითა რ~ ღ~ნ ც~რ ვ~ა ისდა ც~ ეკლე
რია ვ~ა პ~ე ვეცცლირ მოქ~რე ც~რ რ~ ღ~ნცა მიეგო კორტნტი პოვ
ლედ და ვ~ა ძერ იქორ გ~ნგიკითცორჭ da წ~რრცა იგი დიარკაპანთა

და მირ თ~ა კბილი მირი. და ღესთს~ლა რ~ა უათალიკოზი და i~g ები
რკოპორნი რწრ~ტით წ~რმოვავლინენ და მ~თ ღ~რმცა ა
რრ პ~ე კ~თლიკზ~დ და რამოელ ებირკ~პორი და რც~ჲნი ვინცა ვინ რ
თნდერჭ da ვ~რ მიაწიერ მიუელ ებირკ~პორი წუ~ა პატრიაუმ~ნ ვი
ნათგ~ნ დაითცია ღ~ნ მ~რ რირცლი უ~ქნრა ზ~ა არფ~რა ც~რ ღ~ნ ფირრ
ებირკოპორ~დ და კ~დნრბირა თ~რ მეტირა თ~ა გაც ღ~ნ რიკდ~ილი ვ~ა ი
ტქჳრ და ემორყილენით თუ~ნ მეტეთა რ~ არა ცსდად ჴრმალ აბი
ერ. რ~ ფ~ირა მ~რ მთავრობრ ვ~ა ლომი ღ~რ ცცოვ~რთა და ეურორ
ია ქვერ მიუ~ლ ებირკოპორი მონარტერრა მფჳშარეთარა: და წარავლ
ინერ პ~ე მფ~დლი და რამოელ მონაზონი ანტიოუიარ და მისწერერ
ანტიოუიარ პ~ტრაურაჲ მეტემ~ნ და პ~ტრაუმ~ნ კორტ~ნტინე პოელ
ელმ~ნ პ~დ დარ~ბმრა უ~რ მოუცევირ~რა დედაკ~ცირა წრომა ეთირა ნინორ
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მ~რ გ~ნავლინა აუა ებირკოპორი. რ~ ღ~რ რპ~რრთა და ბერშენ
თა ღტოთი იქო და მ~თ ვერ მოაწიერ რ~უმე ერე ძერირაებრ
რძ~ლირა რ~ ყ~ნ სწქით ვ~დ აფმორ~ვლეთით და ყრდილო მაგირ
წ~ირა რ~ქდრირნი არ~ნ ვ~ა გ~ნაწერერ მ~ციუ~ლთა. რცრ~ბრა ღ~ა რ~ლ ა
რრ სწინ~რერობაჲ და მისწერერ ქ~ი რ~უმე დიდრა ვაცტ~ნგრ მეტერა
ვ~რ ებირკ~პრი იგი რ~ი მ~თ მ~რ დადგინებ~ლ იქო სკსვ~დგინეთ
და დფერ იცოდეთ აცალ ნერგ~დ ჩ~ტდ უ~რთლი აწ ორნი ერე მ~თნი
თცოილნი აკ~ცნა და თერთმეტნი ვინმე ღ~ნ გნებ~ვნ აკ~ცენ და ყ~ნ მო
ვედინ რ~ა ყ~ნ ნიჩითა და რამჴრითა ქ~ითა გ~ნსტვნეთ ც~ ანტიოუელ
მ~ნ პ~ტრიაუმ~ნ ქო ეგრე ვ~ა მისმცნერ პ~ტრიაუმ~ნ და კეირარმ~ნ
აკ~ცნა თორმეტნი ებირკოპ~რნი და პ~ე კ~თლიკოზმ~ნ და მოვიდერ კორტ~ნტ
ინე პოვლ~დ და მეტემ~ნ მირცა ნიჩი დიდშ~ლი და არსლი თ~რი მირცა
რ~ცელით ელენე მეტერაჲ ვცტ~ნგრ. და გ~მოავლინა იგი რპ~თა დი
დითა ვ~ე რ~ზფ~რთამდე რომცითირათა და მსნ მიეგებ~ჲ მეტე ვ~ცტ~ნგ
და ღეიუცერ რპ~ნი ბერშენთანი დაწ~რმოვიდერ მცცეთად. ც~ მცცე
თარ მეტემ~ნ ვ~ცტნგ აფაღენა ეკლერია მციუ~ლთა რსჱტი ცცო
ველი დასპქრაჲ რსჱტრა ღ~ა რამცრით ადგილრა მ~რ რად~ცა და
ცემსლ იქო ეკლერია რ~ლ არრ რიონი დიდი მსნ. ღიგა დარსჱრ
პ~ე კ~თლიკოზად და რამოელ ებირკპ~რდ მცცეთარავე რაებირკპ
ორორა და რსა ერთი ებირკპრ~დ კლ~რძეთრ ეკლერიათა აციზი
რრა ერთი არტანრ ნიგ~ლირა ერთი ბოლნირ ერთი რსრთავრ ერთი
ნინო წ~ა. სძარმორ კ~რრა რ~ი გორგ~რალრა აფეღენა ერთი
ჩერემრ მირრავე აფღენ~ბლრა და მსნ უმნა ულ~უი ერთი ღ~რ ორთ
ავე ეკლერიათა. რ~ი იგი მ~ნვე აფაღენა ერთი ყელთარ რ~ი რ~ტლ
რაჲ ღსა აფაღენა ერთი ცორნაბსძრ ერთი აგარაკრ რ~ლ არრ
ცსნანარ გამ~რთებით. ღ~დ მირა აფაღენა ეკლერია ნიუოზირაჲ რ
აგზებლარ თ~ა ცეცცლირ~რა და დარსა ებირკპ~რი რადა იგი ეტ
ლა გსამი წ~ირა რ~ჟდენირი რ~ი იწამაჲ რპ~რრთა მ~რ წქობ~რაჲ
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ვაცტნგირ~რაჲჭ eრე რ~ჟენდი იქო მამა მშსშე ვ~ცტნგირ ცოლირა რ~ი
პ~ლ მოექვ~ნა რპ~რრთა მეტირა არსლი და მოიუცა იგი უ~ნდ და
იუმნა იგი დიდად მორწმ~ნე და იქო იგი ბრშოლრა მ~რ ღ~ა შლ~რ ღე
იპქრერ იგი რპ~რრთა და აიშსლებდერ რ~ა მცა სარქო უ~ე. ც~ წ~ნ
აფირყია წარსვალი იგი და იწამა უ~რ თ~რ და ვაცტ~ნგრ ერცნერ
ბერშნირა ცოლირგ~ნ რამ შე და ორ არსლ ც~ შერა მირრა პირმღ
ორა პ~ლი რაცოლირრა და ყირ მირცა ულ~უი ჩერემირა და ნეკრირირ
ა და ულ~უი კამბეყანირა რ~ლ არრ ცორნაბსძირა და ქ~ი უ~ქნა
მტკ~რრა აფმორ~ვლით. და თჳთ ვ~ცტნგ დაძდა სძარმორ და აფაღ
ენა იგი ნ~ღენბითა სზომოთა და დაჲ მირი ცს~რანშე მირცა ბაკ
სრრ პატიაცღრა რომცითირ~რა ცოლ~დ და ვ~ა წ~რვიდერ ამ~რ ღ~ა იუმ
ნა რაოდენნი მე მოკსდა ცსრო მეტე და დაძდა მირწილ შე მირი

ცსრრო და გ~ნშლიერებ~ლ იქვნერ რპ~რრნი. რ~ ქ~ნი მტ~რნი მ~თნი და ემო
რყილნერ ღერლვითა ვაცტ~ნგირითა და წ~რმოემ~რთა იგი ბრშ
ოლ~დ ბერშენთა და მოსვლინა გორგარ~ლრა და წუ~ა მოკსდა
მ~მაჲ ყ~მი და მეტე მქო მე ქ~ნ ერმ~ნ მირმ~ნ რ~ქდრთა მირთა ზ~ა და ერ
რეთ მიბრშანერ მოცსცებ~ლთა მირთა რ~ა მოვიდე წ~ე ღ~ნრა და ვ
ერყდე ბრშ~ნბრა ღ~ნრა. ღ~ნ წ~რმიშეფს ყ~ნ მ~ტო წინა მშფ~რდ ღ~ნდა
ღერსლარა ამ~რ ყ~ნრა რაბერშნეთრ და მომეც მე არსლი ცოლ~დ
რ~ა ვიქო მე ვ~ა ერთი ღვილთა ღ~ნთაგ~ნი ვ~ა მოვიდა მოც~ული
წ~ე ვაცტ~ნგ მ~ტირა. და ვ~ცტნგ აღენებდა ულ~ურა ტტილირრა და
რ~ტსშველი ოდენ დაედვაჲ და ვ~ა სთცრაჲ მოც~ულმ~ნ ღეთს
ლილობ~ჲ ცსრრო მეტირა. თუ~ა მეტემ~ნ ამირ თ~რ თუ~ნ მჩედელო გა
მაცსჱ მაცჳლი ღ~ნი რ~ა მრწ~რტლ გ~ნეწონორ აროთა ღ~ნთა და
დფ~თა მიწევნ~ლ იქო ვ~რ რამეოცირა წლირა და თუ~ა ერრ~თ სთც~რ
ით მეტერა. ცსრრორ პ~ლდ გ~ნემზადე ბრშოლ~დ ყ~ნდა და ეგრეთ
ღევედ რაბერშნეთად რ~ შლ~რნი რ~ნი იუმნნერ ქ~ნი შ~ლითა ძ~რთა ი
უმნერ აწ ცც~რბჲ ყ~ნი იქვ~ნ რ~რბთა ძ~რცმლირათა: და წ~რვლ
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ინა უ~დგი რ~ა და სტეონ როტლები და ულ~უები რ~ი იქო არაჲ
შლ~რი და ღეივლტოდიან კავკარიათა და კაცეთდ. რ~ კ~ცეთი ტქე
იქო ღევ~ლი მტ~რირა მ~რ. ც~ დაყი მეტე და დირ წსლი მირი გ~რდ~
ვიდერ კ~ცეთად და ღედგერ ჴევრა მ~რ ლოპიტირრა უ~ქ~ნრა მ~რ
კლდეთა მოზფსდვილრა და იქვნერ რ~ტლირა მირ კ~ცნი წქლირა
და ცეცცლირა მრ~ცრნი და რავრე იქო ჴევი იგი რიმრ~ვლითა კ~ცთ
ათა ვ~ე ნორარამდე. ც~ გორგარ~ლი ცოლი და ღვილნი მირნი სძ
არმორ ჴევრა დაწინა ციცერა თჳთ ღედგა და მირ თ~ა ძსანბერ და
ადარნარე. ც~ მცცეთად დემეტრე და ნერრე და ბივრიტან და სტევ
ნა. წ~რვლინა მოც~ული და მისმცნო კეირ~რრა და მოვიდა ცსარრ
ო მეტე და ღემსრრნა ულ~უნი კამბეყირნი. და ჩერმირ ციცე და ველ
ირ ციცე და ვ~ა მოიწივნერ კაცეთდ და იბანკერ იორრა ზ~ა ც~ რპ~ნი
ვ~ცტნგირნი დადგერ ველრა ზ~ა გ~რემორ ციცე ულ~ურა რადა წუჳან
დარტაკი და ღეიბნერ იორრა ზ~ა და რამ დფე ქ~თა დფ~თა იბრშოდერ
და დაეცემოდა ორთ~ვე რპ~თგნ სრიცცჳ და ვაცტ~ნგ მოსწოდა
პ~ე კ~თლიკოზრა და წუ~ა სწქოდა რ~ჲ რ~ არაჲ ც~რკირაჲ მიცემირ
ა თ~რ გსბრშვ~ნნ ა~დ. უ~რ დატევებირა თ~რ აწ მე ერე გ~ნმიზრ~ც
ავრ რ~ ცც~რბრა ყ~ა რიკდ~ილი სმძობერ არრ რაცელრა მირ~რა ზ~ა და
რ~რსტლი გვაუსნდერ აფთუმ~ლი და მ~თ თა რ~ლთა იტქჳრ. რ~ნ წ~რი
წქმიდორ თ~ვი თ~რი რ~ტლრა ამ~რ ყ~მ თ~რ მ~ნ პოორ იგი: წუ~ამ~რ კ~თლ
იკოზმ~ნ გიცილვ~ნ რ~უმენი რ~ლ არა ვინ ნ~თერვთა ღ~ნთგ~ნმ~ნ იცილნა
ღეწევნანი უ~რ მ~რნი. რ~ სწქირ რიბრშნემ~ნ ღ~ნმ~ნ. ვ~დ მტ~რი იგი
გ~მომცდელი ყ~ნი აცილობრ ყ~ნ თ~რ ფ~ა ვ~ა იობირთ~რ რ~ ფ~ი მისღ
სჱბრ მოშ~ლბლთა მ~თ თ~რთა წ~რწქმედ~დ. ც~ ღექს~რებლთა მ~თ თ~რ
თა გ~ნმფ~თბდ იქ~ვ ღ~ნ ვ~ა გ~ზრაცორ ღ~ნ ფ~ნ. დაფაცთს არა მოწ
კ~დეთ მოვკსდეთ და ამით რიტქჳთა ამცილა ვ~დ წქობ~რა მ~რ არა
დარყერ. და წუ~ა ც~უ~რთლი მიეცერ გ~ნრარქსნლ~დ. ა~დ იჱლმიცა
რ~ლ არრ მღობ~ლი ქ~თა ღვილთა ნ~თლირთა: და წუ~ა მეტემ~ნ დადეგ
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ეკლერიარა ღ~ა რჟ~მდ წირ~რა რ~ი რაბატრ ღ~ა სძ~რმორ~რა აფმიღე
ნებია და ვეჩს ვ~დ ქ~ნიულ~უნი გ~რემორ იშლივნენ. რ~ მტკი
ცენი ზფსდენი და მაგ~რნი აუა და ვრცენით და ქო ეგრეთ კ~თლ
იკოზმ~ნ ც~ ებირკ~პრნი ქ~ნი მსნ ღეკრბერ: და იქო ლ~ღური ვაცტ
ანგირი s~m~Ä ც~ რპ~რრთა: i~m É და გ~ნქო მეტემ~ნ ვ~ცტნგ ლ~ღურ
ი მირი რამ~დ და კლდით კერშო მიავლინა პ~ტიაცღნი და რპ~რპეტნი
და რადათ რპ~რრთა მეტე იქო მსნით თჳთ მივიდა ვაცტ~ნგ ვ~რ ფ
ამერა ბნელრა გაცირკრ~ბლ ოდენ და ერცა ვაცტ~ნგ რპ~რრთა ზ~ა

და წუ~ა ქ~ა ერრა თ~რრა ქ~ი კ~ცი რ~ი დარყერ რიკდ~ილირგ~ნ და მტ~რთა
ყ~ნთგ~ნირა თ~ვი ანს ჴ~ლი არაჲ მოიტ~ნორ რიკდ~ილითა მოკსდერ
იგიჭ da ცირკარი რაჲ აეფებოდა და ერცა და ღევლო პალტ
ამდე მეტირა ღევიდა კარ~ვრა ღ~ა მეტირ~რა და მეტე ღეერწრაჲ ცც
ენრა ზ~ა და შე მირი ბარმ მოკლა და თ~ვი მოწკსჱთა მსნ ღ~ა რ
ცა ვინმე ირარი მკერდრა ვ~ცტნგირ~რა და იქო ბრშოლათა ვ~ე ღს
ადფედმდე რშლო ვაცტ~ნგ რპ~რრთა მ~თ და მოკლა მ~თგნი ვ~რ:
r~ l~ É~.ც~ რპათაგ~ნ ვ~ცტნგირთა მოკსდა ვ~რ: ±~ÉÄ და წ~რმოიფერ ნა
ტქსჱნავი ცცენი ვ~რ: s~Ä და რრლ~დ ვერ იოტნერ რიმრ~ვლირგ~ნ
და აიქრა მსნით რპ~რრთა მეტე და ყადგა რსრ თ~ვრ და მშიმდა
წქლ~ლბა ვაცტ~ნგირი რ~ ღეწესლ იქო ირარი ტირტსად და წარვიდა
სძ~რმორ და სბრშანაჲ რპ~რალართა უ~რთლირათა რ~ა ადგილრა
ვე და დგენ ცნერ რპ~რთა ვ~დ დამშიმდა ვაცტ~ნგ და მოაოჴრერ
ტტილირი და არმაზი ულ~უი. ც~ მცცეთარ ვერ დაიპქრერ გ~რნა
რ~ი ზფსდერა გ~რეგნით იქო მოაოჴრერ რ~ი იგი მსცნარით და
არაგჳრა ცერთჳრრა იქო. ც~ ბერშენთა მეტე რიმ~მრი ვაცტ~ნგ
ირი მოკსდა და დაძდა მეტე შე მირი და გ~მოვიდა რპ~რდ გ~მორ
სლ~დ უ~რთლრ და ვ~რ ცნერ რიმშიმე გორგარლირა და დგ~ჲ კარ
ნო ულ~ურა. და მივიდა მსნ ცსრრო და ღეიბნერ ცსარრო და კე
ირარი კარნიტორარ და დაიჴოცა ორთგ~ნვე რპ~თა რ~ი იუმნა
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რირცლირ მდინარე და მირ მ~რ ეწოდა კარნიტორა რეცა რირცლი
რ მოც~ლი დავერ ერთი მ~ნცა რ~ რპ~ნი ორთაგ~ნივე დაიჴოცნერ
და ღეიუცია ცსარრო გზარა უ~რთლირრა: ც~ვაცტ~ნგ ღეიტქო~ჲ რი
კსდილი თ~ვირა თ~რირა მოსწოდა კ~თლიკოზრაჲ და ცოლრა მირრა
შეთა და ქ~თა წ~რყინ~ბლთა და თუ~აჲ მე ერ~რჲ წ~რვლ წ~ე ფ~ირაჲ
ყ~მირაჲ და ვმ~დლობ რ~ცლრა მირრა. რ~ნ არა და მაკლო გ~მორყეს
ლთა წ~თა : აწ გამცნებ თუ~ნ რ~ა მტკიცედ რ~რწმნბ~რა ზ~ა რდგეთ და
ეშიებდით უ~რ თ~რ რიკ~დილრა რ~ცელრა ზ~ა მირრა რ~ა წ~რსვ~ლი დ~ბჲ მოიგ
ოთ: და წუ~ა. ქ~თა წ~რყინებ~ლთა თუ~ნ მკჳდრნო უ~რთლირ~ნო მოიჴ
რენენით კ~თლნი ყ~მნი. რ~ პ~ლდ რ~ცლირა ყ~ირა მიიფეთ ნთ~ლი რ~კნო.
და მე ჴ~რცელებრივთა დ~ბითა გ~დიდენ თუ~ნ ნ~თერავრა და რ~ცლრა ყ~ა ნს
ღესრ~ცც წქ~ტთ და რი~ქრლრა ბერშ~ნთარა ნს და სტეობთ: და წუ~ა
შერა თ~რრა დაყირ ღ~ნ ც~რ პირმღო ღვილი ყ~მი ღ~ნდა მიმიცემა გჳრგ
ჳნი მეტ~ბირა ყ~მირა და ნ~წილ~დ შმ~თა ღ~ნთა მიმიცემია ტარირკართგ~ნ
და წსნდითგ~ნ ვ~ე რომცითამდე და რ~ბერშნეთამდე რაზფ~რი რაბერშნ
ეთირა რ~ი მოცემ~ლ არრ ეგრირ წქ~ლრა და კლირსრარა ღსა იგი თჳთ
შმ~თა ღ~ნთა და დედირა არრ და იგი არრ და აუ~ნდერ მ~რ და იქვნედ ღ~ნ
და ერირ თ~ვდ მორყილებ~რა უ~ღე ნთ~რვირა ღ~ნირა: და მოსწოდა
ნარრრ ერირთ~ვრა წსნდირ~რა და არტავ~ზრ ერირთ~ვრა კლ~რძეთირრა
და ბივრიტიან ერირ თ~ვრა ოშრჴირრა და მ~თ მიათსალა ცოლი თ~რი
ელენე. და ღვილნი მირნი რ~თა ერუსა ლეონ. და მირდატ დაღევე
დრნა მ~თ რამთ~ვე ერირ თ~ვთა ცრემლითა და ღეცედვებითა ფ~ჲთაჭ
m~ღნ წ~რყინებ~ლთა და ქ~ა ერრა ზ~ა დფე იქო რ~რძელირა და იტ~ქებდერ
ქ~ნი თ~ვთა თ~რთა ირცმიდერ ნაც~რრა და ქ~ნი ინატრიდერ რიკ~დილრა თ~ვი
რა თ~რირრა და ჴმირგ~ნ ტირილირა და გოდებირა იშრვოდა უ~ქ~ნჲ და
მორწმნე ერი წნატრიდა მეტერა რ~ უ~რ თ~რ მოიკლა და მოკსდა ვ
აცტ~ნგ და დაეტლა მცცეთარ. რ~კთლიკოზორა რსჱტრა თ~ა რ~ლრა
ღიგაჲ ფ~თივ აფმ~რთებლირგ~ნ. და პქრობითა დაძდა რ~ქდარრა მირრა
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შე მირი დაყი ც~ ცოლი დაორნი შენენი ვ~ცტნგირნი წ~რმოიქვ~ნნერ რა
მთა მ~თ ერირ თ~ვთა და დაიპქრერ დარავლით უ~რთლირა რ~ი მირ
ცა ვ~ცტნგ და დარცდერ წსნდარ ულ~ურა ზატცსლირ და ზამთრირ

იქვნიან ოშრჴერ და არა ეწოდა მ~თ მეტედ ა~დ ერირ თ~ვთა მთ~ვრ
ად და იქვნერ მორყილ~ბრა შმირა მ~თირა დაყი მეტირ~რა. იწქო ღენებ~დ
უ~რთლირა რ~ მოოჴრებ~ლ იქვნერ ქ~ნი ჴევნი უ~რთლირ~ნი თჳ~ნრ კ
აცეთირა და კლ~რძეთირა და ეგრირირა და გ~ნრრსლნა ზფსდენი ტტილ
ირირ~ნი. ვითა ებრშ~ნა ვ~ცტნგრ. იგი ღეუმნა რ~ცლ~დ რ~მეტოდ და მოკ
სდა პ~ე კ~თლიკოზი და დაძდა რამოელ და მეტემ~ნ მ~რ მიათსალა მც
ცეთა რ~ ეგრეთ ებრშ~ნა მეტერა ვ~ცტნგრ ამ~ნვე მეტემ~ნ დაყი და წ
პატიჟა მთისლთა კაცეთირათა რ~ა აფიარონ უ~ე. ც~ მ~თ არა ი
ნებერ და გ~ნდგერ ქ~ნი ნოლპ~ტელნიჭ x~ ორთავე მ~თგნ შეთა ვ
აცტნ~გირთა ნ~ღობთა ბერშნირა ცოლირათა. მოკსდა რ~ლრა ერუს
ა ლეონ და დარყა მირდატ ოდენ. ამ~რ მირდატრ და ევაჩრა შმაჲ
მირი დაყი მეტე გასცვ~ლა უ~ქნა და აფიფო მირდატირგ~ნ ეგრირ
წქ~ლრა და კლირსრრა ღსა მირდატირ დედსლი რაზვ~ფრი რ~ბერშნე
თირა და მირცა ნაცსლ~დ ძავაცეთი. ტანვარითაგ მტკსრამდე და
იპქრა მირდატ შემ~ნ ვ~ცტნგირმ~ნ ტან~ვრითგ~ნ და ტ~რირკარითგ~ნ
ვ~ე ზფს~მდე რპერირა და ერირ თ~ვობდა მსნ და იქო მორყილ და
ყი მეტირა შმირა თ~რირა ამ~ნ აფაღენა ძ~ვაცეთრ ეკლერია წქ~რორ
თ~ვრ: მოკ~და დაყი მეტე. და დაძდა შე მირი ბაკსრ და დაძდა
შე მირი ტ~რრმ~ნ და მოკსდა კ~თლიკოზი რამოელ. და დაძდა კ~თლიკ
ოზად ყიმ~მგ. და ვ~ცტნგირითგ~ნ აუამომდე ერე მეტენი მღჳდ~ბით იქვ
ნერ და ღვილნი მირდატირნი წმონ~ბდერ ღვილთა დაყირთა: ამირ ტ~რ
რმ~ნირ მეტობ~რ მოვიდერ რპ~რრნი მოაოჴრნერ უ~რთლი და რანი
ც~ტ~რრმ~ნ მეტემ~ნ უ~რთ~ლთამ~ნ ითცოვა რპ~რრთა მეტირგ~ნ რ~ა არა
მოაოჴრერ ეკლერიანი დაიპქრა უ~რთლი რძ~ლრა ზ~ა უ~რრა. რ~ მ~რ
ჟ~ა ბერშენნი სცალო იქსნერ და რავლით მტ~რნი აფდგომილ იქვნერ
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და ვერ ღემშლ~ბლ იქვნერ ღეწევნ~დ უ~რთვლთა და წინა აფ
დგომ~დ რპ~რრთა მ~ღნ რპ~რრთა მეტემ~ნ ირმინა ვედრებ~ჲ მ~თი და და
იცვნა ეკლერიანი და ტ~რრმ~ნ დასწერა მ~რ მორყილებ~ჲ და მრ~ცსრ~ბჲ
და წ~რვიდა რპ~რრთა მეტე. მ~რითგ~ნ გ~ნიქვნერ ნ~თერ~ვნი ვ~ცტნგ მე
ტირ~ნი რ~ ღვილნი დაყირანი წმრ~ცსრებდერ რპ~რრთა ღვილნი მირდა
ტირნი და ადგრერ მორყილებ~რა ბერშ~ნთარა მოკსდა ტ~რრმ~ნ და დ~ძდა
შირ წსლი მირი მეტედ რ~ლრა ერუსა ტ~რრმ~ნვე და იქო იგი მორწმ~ნე
ვ~ა მ~მჲ მირი და წმატა ქ~თა ეკლერიათა ღემკობაჲ და მოკსდა კ~თლი
კოზი ყერმაგ. ამ~ნვე მეტემ~ნ დარვა რაბაჲ ამ~ნვე აუათგ~ნ არფა
რაჲ მოიქვ~ნებდერ უ~თლიკოზრა რაბერშნეთით ა~დ უ~რთვ~ლნი
დარცდებოდერ წარყინებსლთა ნ~თერვთანი და მოკსდა უა
თ~ლიკოზი რაბაჲ და მ~ნვე მეტემ~ნ დარსა ველათი და
ამირვე ტ~რრმ~ნირ შე მივიდა ი~ე ღსა მდინარელი. ეწოდებოდა
ზ~ა ზადნელი გ~ნმ~ნათლ~ბლი უ~რთლირა და გ~ნმწმედლი რძსლირა
მ~ღენებლი ეკლერიათა რ~ნ უმნა ნიღები და რ~რწლბი მრ~ვლი მ~ნ მო
წატეთა მირთა. რ~თა გ~ნაკჳრვნერ ქ~ნი უ~რთვლნი და იწერაჲ ცც~რბჲ
და რ~რწლნი მ~თნი და დაირცნერ ეკლერიათა ღ~ა უ~რთლირათა. და მეტ
ობითგ~ნ მირიან მეტირათა ვ~ე მეორირა ტ~რრმ~ნირა გ~რდაჴდერ წელნი
s~n.დამეტენი გ~რდაიცვ~ლნერ: i~d.და ვაცტნ~გირითგ~ნ კ~თლიკოზნი გ~რ
დაიცვალნერ: É~ნი და მოკსდა ტ~რრმ~ნ და დაძდა მეტედ შე მირი ბაკსრ.
ერე იქო მორწმ~ნე და მ~ღენებ~ლი ეკლერიათა ამ~ნ გ~ნმრვლნა ე
კლერიანი და მფ~დლნი რამეტორა ღ~ა მირრა. და გ~ნწმიდა უ~რთლი ქ~ირა
სრძ~ლბირგ~ნ და მოკსდა კ~თლიკოზი ველათი და მ~ნვე მეტემ~ნ დარ
სა კ~თლიკოზი მაკარი: ამ~რვე ჟ~ა მეტობდა რპ~რრეთრ რ~ლრა ე
რუსა სრმიზდ და მ~რვე ჟ~ა იქო რომცითრ კ~ცი ერთი ღვილი მთა
ვ~რთა რაცელით ვაურენ და ერსა მ~რ ცოლი მთ~ვრთა ღვილ
ი რ~ლრა ერუ~ა ღსღანიკ არსლი ვარდანირი. ც~ ამ~რ ვაურენრ ე
სტლა ეღმ~კი და გ~ნიზრცა მიუცევა ცეცცლირ მრ~ცსრბდ წ~რვიდა
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წ~ე რპ~რრთა მეტირაჲ დასტევა რძ~ლი უ~რი და იუმნა ცეცცლირ მრ~ც
სრ ც~ რპ~რრთა მეტემ~ნ წ~რმოგზ~ვნა იგი ნიჩითა დიდითა ერირ თ~ვდ
რანირა ვ~რ მოვიდა და ცნა ცოლმ~ნ მირმ~ნ ღსღანიკ უმრირა მირირ
აგ~ნ დატევებ~ჲ რძ~ლი უ~რი არფარა ერყდა იგი ცოლ~დ და დაივიწ
ქა რიქ~რლი უმრირა თ~რირა და ქ~ითა გ~ლითა ღესდგა იგი უ~ა აფ
რრსლ~ბდ მცნებ~თა მირთაჭ m~ღნ ვაურენ ღესდგა მრ~ვლ ფონ
ედ პ~ლ ლიუნითა და ვედრ~ბითა და ნიჩირა მიცემითა ღ~დ ღეაგდო
რ~ტნძველრა დიდრა რ~ირა რიგრშირა გ~ნ არაჲ დავწერენ ფ~წლნი
წ~ირა ღსღ~ნიკირნი და მოკლა იგი უმარმ~ნ მირ მ~ნ ვაურენ ერირ თ~ვმ~ნ:
მ~ღნ ბაკსრ მეტემ~ნ უ~რთვლთამ~ნ მოსწოდა და ღემოკრიბნა ლ~ღურ
ნი ტრლ~დ და წ~რმოემრთა ვაურენრ ზ~ა პ~რვით რ~ ვაურენ ვე
ლრა გ~რე დგაჲ კიდერა მტკსრირ~რა რადა ღეერთვირ მდინ~რე ანეკ
რიტირაჲ მტკ~რრა დაერცა და ღეიპქრა ვაურენ და დაჩრერ წსრი
ლ~დ არონი მირნიდა მოკიდერ ცერა. ც~ გსამი წ~ირა ღოღანირი წ~რ
მოიფერ დიდითა პ~ტივითა და დატლერ ცსრტვარ: ამ~ნ ბაკსრ მეტემ~ნ
წ~რგზვნა მც~ული წ~ე რპ~რრთა მ~ტირა ასწქა ერე ქ~ი და ითცო
ვა მირგ~ნ ღენდ~ბჲ მ~ღნ მეტემ~ნ გ~ნიზრცა გონებ~რა თ~რრა და თუ~ა სკე
თს ღევრირცდეთ უ~რთვლთა გ~ნერთნენ იგ~ნი ბერშენთა ღ~ნდ~ბჲ
აფირყია გ~მოგზ~ვნა მოც~ული ბ~კსრირრა პრ~ცითა კეთ~ლითა და
ქ~ი გმობ~ჲ და ბრ~ლობჲ ვაურენ მოკლსლირა სბრშ~ნა და ამა
რთლა ბაკსრ რიკ~დილრა მირრა. და წ~რგზავნა რანრ და მოვაკ~ნრ
რც~ჲ ერირ თ~ვი რ~ლრა ერუსა და რელ და სბრშ~ნა რ~ა კ~თლდ მეგო
ბრობდერ უ~რთლთაჭ da მოკსდა კ~თლიკოზი მაკარი და მ~ნვე მეტე
მ~ნ დარსა რჳმონ კ~თლიკოზდ და მოკსდა ბაკსრ და დარყერ ღვილ
ნი მირნი წსრილნი რ~ნი ვერა იპქრობდერ მეტობარა მ~ღნ მეტემ~ნ რპ~რრთამ~ნ ს
რმიზდ მირცა შერა თ~რრა რ~ჲნი და მოვაკნი ბარდ~ვრ და სწოდა
ზრ~ცვდ ერირ თ~ვთა უ~რთლირათა აფსთუ~ა კ~თლი დიდი და დასწერ
ა ერირ თ~ვთა მ~მლბი ღვილითი ღვილამდე და ერრეთ წ~რიბირნა
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ლიუნითა და გ~ნგდერ ერირ თ~ვნი თჳრ თჳრად ც~რკრა მირცემდერ უ
არერრ აბარვეზრა. და ღვილნი ბაკსრირნი დარყერ მთისლეთრ
კ~ცეთირ~რა და ნ~თერვნი [...........] მირდატირნი ვაცტ~ნგირ შირ
ანი რ~ნი მთ~ვრობდერ კლერძეთრ და ძ~ვცეთრ იგ~ნი დარყერ კლ
დეთა ღ~ა კლ~რძეთირათა რც~ჲ ქ~ი უ~რთლი რომცითი და არტსრ~გნ
ი დაიპქრერ რპ~რრთა და წბრშოდერ ბ~რშენთა ღ~დ ამირრა მცი
რედთა წელთა იუმნერ ღტ~თნი დიდნი რპრრთა ღ~ა. ღემოვიდა თს
რუთა მეტე რპ~რრეთრ ღსამდინარერა იოტნერ ღევიდერ რპ~რრეთრ დაი
წქერ ტქსჱნვ~დ რპ~რრეთირა. მ~ღნ უარრე ამბარვეზმ~ნ დასტევა რ
ანი და უართლი და წ~რვიდა ღსჱლ~დ მ~მირა თ~რირა ერრ~თ რ~ჲ სცალ
ო იუმნერ რპ~რრნი მ~ღნ ღეითუნერ ქ~ნი ერირ თ~ვნი უ~რთლირ~ნი ზემონი
და უსჱმონი და წ~რგზვნერ მოც~ული წ~ე ბერშენთა მეტირა და ით
ცოვერ რ~ა სყინორ მეტე ნ~თერვთგ~ნ მეტეთა უ~რთლირათა რ~ა იქვ
ნენ ერირ თ~ვნი იგი თ~რ თ~რრა რაერირთორა ღესცვ~ლებელ~დ. მ~ღნ კე
ირარმ~ნ აფარრ~ლა თცოვა მ~თი და მორცა მეტედ დირ წსლი მირდ
ატირი ვაცტნგირ შირა ბერშნირა ცოლირა რ~ლრა ერუსა გსრ
ამ რ~ი მთ~ვრობდა კლ~რძეთრ ამ~რ გსრამრ მირცა კეირრმ~ნ კსრა
ტ პალ~ტობ~ჲ და წ~რგზავნა მცცეთარ. და ღვილნი ბაკსრ მეტირ~ნი
ნ~თერვნი დაყი ვ~ცტნგირ შირ~ნი რ~ირა მიეცა მეტობ~ჲ ვ~ცტნგ მეტე
რა იგ~ნი დარყერ კ~ცეთრ დაიპქრერ კსცეთი და ერთი იორითგ~ნ
და დარცდერ სძ~რმორ და იქვნერ მორყილ~ბრა გსრამ კსრატ პ~ლ
ტირ~რა. მ~ღნ კეირრმ~ნ წ~რმორცა გ~ნში დიდ შ~ლი გსრამ კსრ~ტპ~ლ
ტირა თ~ა სბრშ~ნა რ~ა მით გ~ნშითა გ~მოიქვ~ნნერ ყრდილორ ლ~ღურ
ნი და ღეგზ~ვნნერ რპ~რრეთრ. ც~ გსრამ ქო ეგრე გ~მოიქვ~ნნა ოვრნ

ი სრძსკნი და დიდონი. და წ~რსშფნნა ერირ თ~ვნი უ~რთლირნი.
ღევიდერ ადაბადგანრ და სწქქერ ტქსჱნვ~დ და ერე ვ~რნი ჩირნი
და სცალოებ~ჲნი მოიწივნერ რპ~რრთა ზ~ა: მ~ღნ გ~მოყნდა კ~ცი
ერთი რპ~რრეთრ რ~ლრა ერუსა ბარამყსჱღინი ერე ეწქო თს
1-28 სტრ., 65r
რუთა რპ~რრეთრ ღემორრ~ლთა ვ~ა წერილ არრ გ~ნცცადებლ~დ ცც~რბარა რ
პრრთარა მოკსდა თსრუთა მეტე და იოტა ბან~კი მ~თი: ც~ რპ~ნი
იგი ბერშ~ნთანი რ~ლნი ღერრ~ლ იქვნერ რპ~რრეთრ ღეიუცერ და წარ
ვიდერ ღ~ა და ყრდილონი იგი გსრ~მ კსრ~ტ პლატირაჲ ღეგზ~ვნილნი წ
არმოვიდერ იგ~ნიცა ღ~ა რ~ ვინადგ~ნ მოიცალერ რპ~რრთა თსრუთ
გ~ნ ღეღინდერ და დაეცა ღიღი და შრწოლა უ~რთვ~ლთა რპ~რრთაგ~ნ ამ~ნ
გსრამ კსრ~ტ პ~ლატმ~ნ იწქო ციცეთა და ულ~უთა მ~გრებდ და კ~დ წქ~ლობჲ
ქო ფ~ნ უ~ნთა ზ~ა და რც~ჲ ღსფლი და ვარდა რპ~რრთა მეტერა და დარ
წსნერ თ~ლნი სრმიზადრ მეტირ ცოლირ შმ~თა და იწქერ ბრშოლ~დ ყს
ბნმ~ნ და უარრე იოტა უარრე ყსბინირაგ~ნდა წ~რვიდა რაბერშნე
თრ და კეირარმ~ნ მავრიკ მორცა არსლი ცოლ~დ უარრერ და მორცა
რპა მირი და წ~რმოგზ~ვნა ყსბინრ ზ~ა. იოტა ყსბინი რპ~რრეთით.
მ~ღნ მავრიკი კეირარმ~ნ ისრვა უ~რთვლთა თ~რ უ~რრერ თ~ა და წუ~ა
ვინ~თგ~ნ დასტეობ უ~რთლთა კერპთ მრ~ცრბ~დ მსნითგ~ნ მორყ
ილნია ბერშენთანი რ~ ჟ~ა ღ~ა მშლ~ვრებირგ~ნ თუ~ნირა იუმნირ გ~ნრქ
სნილ უ~რთლი. რ~ რამ~რთლი თუ~ნი არა არრ უ~რთლრა ზ~ა აწ ბრ
შნებითა ფ~ირთა ვინათგ~ნ რრსლრა რიქ~რლრა ზ~ა ვართ მე და ღ~ნ
და უ~რთლი ყ~ნ ღ~რ იქ~ვნ თ~ვირ სტ~ლი მღჳდ~ბით მე ვარ მოსრ~ვი
და მწე ქ~თა უ~რთვლთა და ქ~თა უ~ნთა: მ~ღნ ერყდა რპ~რრთა მე
ტე კეირარრა და გ~ნთ~ვირსტლდერ უ~რთ~ლნი და ერე გსრ~მ კს
რატ პ~ლტი და დგა მორყილ~ბრა ზ~ა ბერშენთარა იქო კ~ცი მორწმ~ნე
და მღ~ნბლი ეკლერიათა და ძ~ირ პ~ტრნირა და აუამომდე ძ~ი ველრა
ზ~ა იქო და უმნა ეკლერია წელთამდირი ოდენ. და მეტობდა კ~თლ~დ
და სღტოთვლ~დ. ა~დ ერირ თ~ვნი უ~რთლირ~ნი ვერ ცვ~ლნა რაერირთ
ვოთგ~ნ მ~თთა. რ~ რპ~რთა მეტირგ~ნ და ბერშენთა მეტირგ~ნ წუონ
დერ რიგელნი მკჳდრობირ~ნი ა~დ იქვნერ მორყილ~ბრა გსრ~მ კსრა
ტპალატირ~რა და მოკსდა კ~თლიკოზი რჳმიონ და დაძდა რამოელ.
და მოკსდა კ~თლიკოზი რამოელ და დარსჱრ რამოელვე ამ~ნვე კს
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რაპალატმ~ნ გ~ნაცლა რ~ტსშველი ტტილირირა რიონირა. რ~ ნ~თერ~ვნი მი
რიან მეტირა მორწმ~ნირნი ქ~ნი ეკლერიათა მ~ღნბლნი იქვნერ და მ
ოკსდა გსრამ კსრატპ~ლტი და დარყა შე მირი რტეტანოზ მეტ
ობირა რ~ცელი ვერ იკადრა რპ~რრთა და ბ~რშნთა ღიღირგ~ნ ა~დ ე
რირ თ~ვთა მთ~ვრდ ცადოდერ. და მოკსდა რ~მოელ კ~თლიკზი და ამ~ნ
რტეტანოზ დარსა ბ~რთლომე კ~თლიკოზდ და ერე რტეტანოზ იქო
სრწმსნო და სღიღი არაჲ წმრ~ცრა ფ~ა არცა წმტა რძ~ლრა და
ეკლერიათა და ამირ ზე იუმნა ღტოთი დიდი რ~ბერშნეთრ რ~ მავრ
იკ კეირ~რრა გ~ნსდგა ტოკარ მჴედარი და მოკლა მავრიკ კეირარი
და ღვილნი მირნი დაიპქრნა რ~ბერშნეთი ტოკარ მჴედრმ~ნ მ~ღნ რიშ
ემ~ნ რპ~რრთა მეტემ~ნ უარრე იწქო შებნად რირცლთა ცოლი შმა
თა და რიმ~მრირა მირირათა ღერლ~დ და ტქსჱნვ~დ რ~ბერშნეთირ გ~ნ
შლ~რდა ზ~ა და ვერ წინა აფსდგა ტოკა კეირარი ც~ რტ~ტანოზ
მთ~ვრი უ~რთლირა ღესღინდა მეტერა რპ~რრთარა გ~ნსდგა ბე
რშენთა და მიეუცა რპ~რრთა: მ~რ ჟ~ა მ~ნვე მეტემ~ნ უ~რრე წ~რ
მოტქსჱნა იჱ~ლმი და წ~რიქნა შელი ცც~რბირაჲ და ღ~დ ამირრა ა
ფიფონ ჴ~ლი წქ~ლობირა უარრერ გ~ნ ღეიპქრა შემ~ნ მირმ~ნ ღე
რსა იგი რ~პქრ~ბლერა მოკსდა რენითა ბ~რტითა ც~ ამირ რტეტანორ
ზე მცცეთარ მოაკლდებოდა და კსლა აფღენ~დებოდა ტტილირი და
გ~ნშლ~რდბდა და არმაზი ათცელდებოდა კ~ლა აფეღენებოდა შმა

რტეტანოზირი რ~ცელით რტეტ~ნე აღენებდა ეკლერიარა ძ~ირ პ~ტნი
რ~რა რ~ რენიცა იქო მირ თ~ა ბ~რტი და ვერ ღემშლ~ბლ იქო გ~ნღო
რებ~დ კ~რრა ეკლერიირ~რ:ა და რტეტ~ნოზ მთავრობდა ქ~ლრა უ~რთ
ლრა და დაძდა იგი ტტილირრა და მორყილ~ბდა იგი რპ~რრთა ც~ ღ~დ
ამირრა რაოდენთამე წელიწადთა გ~მოყნდა კ~ცი ერთი რაბე
რშნეთრ. თ~რი მავრიკ კეირრირა რ~ცელით ერაკლე ამ~ნ მოკლა
ტოკარ კეირარი და იპქრაჲ რ~ბერშნეთი გ~ნ შლრდა იგი და მიქვ~
ნნა დარავლეთით თსრუნი და ღეკრიბნა რპ~ნი სრიცც~ნი და წ~რე
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მ~რთა რპ~რრეთად შებნ~დ შელირა ცც~რბირა და მოვიდა პ~ლ~დ
უ~რთლრ ამ~ნ რტეტ~ნოზ არა ინ~ბჲ გ~ნდგომა რპ~რრთგ~ნ და გ~ნმგ
რნა ციცენი და დადგა ტტილირრა ღ~ა: მოვიდა ერაკლე მეტე და მო
ადგა ტტილირრა ც~ რტეტანოზ იქო უსჱლი მჴედ~რი და ღემმ~რთებ
ელი დფ~თა ქ~თა გ~მოვიდირ კართა ულ~უირათა და ებრშოდირ ბე
რშენთა მ~ღნ სკსჱ მ~რ წქობ~რა ღ~ა ყამოაგდერ რტეტანოზ და მოკ
ლერ და დაიპქრა კეირარმ~ნ ტტილირი ც~ ციცერა კ~ლირრა დარყერ
კ~ცნი და არაჲ მოერთნერ მეტერა და ციცითა გ~მოფმრთ აგინაჲ ც
იცირ თ~ვმნ მეტერა და წუ~ა ვაცირა წსჱრნი გარცენ და ვაც ბო
[.]ოტირა კირერი გათურ მ~ღნ ბრშ~ნა მეტემ~ნ და ფაცათს კ~ცმ~ნ ირმინ
ა ბარრ~ბით მრუსა მე ვაც ბორ~ტბჲ არა არრ რ~ტქჲ მირი ცსდ.
და მოიფო წიგნი და ნიელირი და პოვა მ~რ ღ~ა წერილი ერრ~თ გ~მოვი
და ვაცი დარავლირა და ღემსრრნერ რუანი ვერშირა აფმორ~ვლ
ირნი მ~ღნ გ~ნიცარა მეტემ~ნ და დაიდარტსრა რ~ ქ~ივე გაემარძვებ
ოდა მ~ღნ კეირარმ~ნ მოსწოდა შერა ბ~კსრირრა და უ~რთველთა მეტ
ირრა და ნ~თრვრა დაყირრა ვ~ცტნგირ შირ~რა რ~ი ერირ თ~ვობდა კ
აცეთრ რ~ლრა ერუსა ადარნარე. და მირცა მ~რ ტტილირი და მთ
ავრობ~ჲ უ~რთლირა და დასტევა მირ თ~ა ერირ თ~ვი რ~ლრა ერ
უსა ძიბფა და სბრშ~ნა ბრშოლა კალარ და თჳთ წ~რემართა
მეტე ც~ მცირედთა დფ~თა წ~რიფერ კალა და ღეიპქრერ ციცირ თა
ვი იგი ამ~ნ ერირ თვმ~ნ პ~დ პირი დრწკნითა აფსვრო რ~ლ რ
იტქჳთა მირითა კეირარმ~ნ გ~ნიცრა და ღ~დ ამირრა ტქ~ვი გაჴდა
კეირ~რრ სკ~ნა მირწია გ~რდაბ~ნრ კადრებირა თ~რ მეტირა სქო ერე:
და ერე ვითარითა რიკდ~ლითა წ~რეგნერ რტეტანოზ და მირნი მრ~ც
სრნი ამირ თ~რ სქო ფ~ნ მთ~ვრრა მ~რ რტეტანოზრ რ~ არა მინდო
ბითა ფ~ჲთა ცცოვნდ~ბოდა მორწმ~ნთა ემტ~რბოდა და სრწმ~ნთა
წმოქსრობდა. მ~ღნ კ~დ წარიფერ ბერშ~ნთა რ~ზფრი უ~რთლირა
რპერი და ბოლო კლ~რძეთირაზფჳრ პირი და ღვილნი რტეტანოზირნი
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და რყერ კლდეთა ღ~ა კლარძეთირათა რც~ჲ ქ~ი უ~რთლი დაიპქრა
ადარნარე ბაკსრირ შემ~ნ მთ~ვრობით და მეტობირა რ~ცელით ვ
ერცა მ~ნ იკ~დრა და ერირ თ~ვნი იგი იქვნერ თჳრ თჳრრა რაერირთ~ვ
ორა ღ~ა წმკჳდრ~ბდერ და წმორყილ~ბდერ ადარნარერ. ც~ ერაკლე
მეტე ღევიდა რპ~რრეთრ. მოკლა ცსარრო მეტე და წ~რსფო ბაფდადი
და წ~რმოიქვ~ნა შელი ცცო~რბირა სკმოიარა გზა უ~რთლირავე მეღჳ
დერა წელრა რა~თგნ ყავლო: და ეკლერია ძ~ირ პ~ტრნირა და რიონ
ი ტტილირირაგ~ნერრ~ლნერ ადარნარე უ~რთლირ მთ~ვრრა მ~ღნ ერა
კლე მეტემ~ნ წ~რიტანა მანგლირით და ერსღეთით ტერჴთა ტიცარნი
და რ~მრჩლნი ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳ უ~რნი რ~ი მოცემ~ლ იქვნერ კორტ~ნტინერ~გნ
მირიან მეტირად. ღეწსცდა ადარნარე უ~რთლირ მთ~ვრი ევედრ~ბოდა
კეირარრა რ~ლ არა წ~რსცსნერ ნიჩნი იგი ფ~ჲ მ~რნი არაჲ ირმინა კ
ეირარმ~ნ ვედრ~ბჲ მირი და წ~რსცსნა ც~ ამირ ადარნარერ ზე გ~რდაი
ცვ~ლნერ რ~მნი კთ~ლიკოზნი ი~ე ბაბილა და თაბორ. მოკსდა ადარნ
არე და დადგა შე მირი რტეტანოზ. ერე რტეტ~ნოზ იქო სმეტერ ქ~თა
უ~რთლირა მეტეთა და მთ~ვრთა მორწმ~ნე გ~ნმწმედელი რძ~ლირაჲ

მღ~ნებლი ეკლერიათა და მ~ნ მოადგინა ზფსდენი ეკლერიარა ძ~ირ
პ~ტრნირრა და აფაღენა დარბაზი და დასწერაჲ ქ~თა კრებ~ჲ პ~რრკ
ევთა. და მსნ ღეკრებნ ქ~ნი ებირკ~პრნი და მფ~დლნი მირ არირ~ნი კ~თ
ალიკოზრა თ~ა წ~ე პ~ტრნირა ძ~ირაჲ ადიდიან პ~რრკევი ვ~ა დიდი პ~რ
რკევი. ც~ რ~კთლიკოზორა არ~ნ კრ~ბაჲ ქ~თა ცსთღ~ბთთა და ადიდია
ნ წ~ჲ რიონი და ვ~ა დიდრაჲ ცსთღ~ბთრა რაიდსმლორა თ~ა ჴ~რცთა
და რირცლითა უ~რითა ც~ მცცეთარ ეპირკოპორრა არ~ნ კრებჲ ქ~თა რა
მღ~ბათთაჲ და ჴრ~ნბჲ პ~ლ მოწ~მირა რტეტ~ნერი და ქ~თა და დიდირა მირგ~ნ შლ
იერ~ბირა რპ~რრთარა რ~ლნი. წ~მებ~ლ იქვნერ აბიბორ ნეკრერელ ები
რკოპორირა რ~ნ მოაუცივნა სმრ~ვლერნი მთესლნი არაგსრა
აფმორავლით ც~ პ~ტრნი გსამი მირი დადვერ მცცეთარ რაებირკო
პოზორა რამ~რცვრა ეპირკოპორთარა. და დფერ~რწლრა სტრ~რ
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ქ~თა დფე რ~რწლთა ღეკრბიან და ად~ბდიან ფ~ა: მ~თ ჟამთა ღ~ა გ~მ
ოყინებ~ლ იქო მო~წმდ ნთ~რვი რამელირა მოშფ~რი რ~რკინოზთა რძ
სლირა და ქ~ი არაბია და იამანეთი და იპქრაჲ და მოკსდა და დ
ადგა მირწილაბობი უარ და ღევიდა რპ~რრეთრ რ~ ვინთგ~ნ ღერ
რსლ იქო ერაკელ მეტე რპ~რრეთრ და გ~ნერქსნა რპ~რრეთი და ა
რფარაჲ ვინ იქო წინა აფმდგომი რპ~რრთა ამ~ნ აბობიუარ აგ
არიანმ~ნ და იპქრა რპ~რრეთი ღევიდა ბაფდადრ და მშლ~ვრბი
თ და ატევებინა სმრ~ვლერთა ცეცცლირ მრ~ცრბჲ და მოაუცივ
ნა რარკინოზ~დ იგი და დადგა მირწილ სმარ. და სმეტერ გ~ნშლრ
და იგი: სთცრერ წერაკელრ მეტერა ვ~რ ღემოვლერ აგარი
ანი ბამად და ძაზი ერთად რ~ლ არრ ღსა მდინ~რე და გ~მოვიდა წ
ჱრაკლე ტირტიმედ რ~ამცა ეწქო მსნ. ც~ იქო მსნ მონაზონი კ~ცი ფ~ჲ
და მ~ნ წუ~ა მეტერა ივლტოდეთ. რ~ ო~ნ მირცა აფმორ~ვლეთი და რა
მცრთი რარკინოზთა რ~ლ არრ თ~რგმ~ნი რარარ შ~ლთა და მონაზონი
რა მირ რიტქჳთა ერე სთცრერ წარაკლერ მეტერა ვარრკ~ლვთა
მრიცცვ~ლთა და რსლ~თა მირ თ~ა აფაღენა ერაკლე რსჱტი და დაწე
რაჲ მ~რ ზ~ა. ღსა მდინ~რეო და ტილირტიმო. ვ~დირ წ~რჴდერ ღჳდნი ღჳ
დესლნი. ღჳდესლირათ~რ ერრ~თ პოვერ ჟამი გ~ნრ~ზფრბლი ტილ
ორტორთა წრმირ ტრორმ~ნ იძინტონირ წიგნთა ღ~ა რარკინოზთა
თ~რ რ~ლ არრ ორარ ორმეოც და ათი წელი. ც~ წსმედირ გ~მოყინე
ბ~მდე ალეურ~ნდრერ წელთაგ~ნ იქო ცცრა არ ოცდა ღჳდი წელი ა
ლეურანდრერი. მ~ღნ ქ~ნი ნ~თერვნი ბერშ~ნთანი წ~რყინ~ბლნი წტლ
ვიდერუ~ქნთა ღ~ა გ~ნშფა და რ~ა რჟ~რ გ~მოვიდენ. პოვონ გ~ნში იგი.
და არფ~რაჲ ნ~ცონ ჩირი წ~ფებ~რა და კ~დ გ~მოფებ~რა და მოვლო ერ
აკლე კეირრმ~ნ გზაჲ რანირა და მეორედ ღემოვიდა უ~რთლ~დ და წუ~ა
ნ~თერვრა რპ~რრთარა. რ~ლნი ღემოლტოლვილ იქვნერ რ~რკინოზთგ~ნ ს
კეთს სწქით ვ~დ დარრსლდა მეტობ~ჲ თუ~ნი დასტევ~თ ყრდილო და
ღემოვედით და ღემოვედით ყ~ნ თ~ა და მ~თ დასტევერ უ~ქნაჲ ერე და და
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ტლნერ გ~ნშნი მ~თნი რ~ნიმე წ~რწქვერ რ~ნი მე დადგერ და ღეიტ~ნნრ
ქ~ირა რაგ~ნშსრირა გჳძარნი და რა გჳძ~რი აფწერერ აფწერერ ნთ~რვი
თ~რი და უ~ქნჲ და დადვერ რ~ა ოდერ მოვიდენ ბერშენნი მით გსძარი
თა მოიშფვნ~ნ ნ~თერვნი მ~თნი. და თჳთოესლ~დ გ~ნსქონ გ~ნში და უ~ქნ
აჲ ც~ რტეტანოზრ ერცნერ შენი ორნი არყილ და ამწ~რ და გ~ნ
სქო ქ~ი ცოარტკი რამეტორა მირრა რაგ~ნშრი ოურორა და ვე
რცცლირა და თ~ლთა პ~ტრნთა და ნაცევარი რაუონლირა მირირა
მირცა არყილ სმრწამერრა შერა თ~რრა. ც~ არყილ დატლა რგ~ნშ
სრი სტრორი ჴევრა კ~ცეთირ~რა ც~ რ~მრცსრებ~ლნი ოურორა და ვეც
ცლირ~ნი ჴევრა სძ~რმორა და რაგ~ნშსრნი უ~რთლირა და ძავ~ცე
თირ~ნი და რცნა მ~ცლბლდ გორრ რ~ნი მ~ნვე წჱრაკლე გ~ნყინა
გ~ნშთა მ~თ თ~რ რ~ლნი თ~ა ვერ წ~რწუონდერ: რ~ცლი გორირ~ჲ მირ არრ

ტნთიო და თარგმ~ნებით მ~თჲ ოუროთა და დარსა მ~რ ზ~ა ტილიზმი რ~ა
ვერა ვინ ღესშლორ გ~მოფ~ბდ ც~ რაგ~ნშსრნი ქ~თა უ~რთლირა
ეკლერიათანი. და ტლნა აყრდილრა დიდრა რიონირა მცცეთირ~რაჭ ¸~დ მც
ირედთა დფეთა ღევიდა არყილცა ეგრეთვე რ~ მოიწია ამირა აგ
არიანი უ~რთლ~დ. რ~ლრა ერუსა მსრვან ქრს შე მომადირი რ~ი წა
რმოევლინა ებიმრ ამირმსმლრ. ბაფდადელრა შერა აბდალ მელ
უირრა ნთ~რვირგ~ნ ამ~თირა და მირ თ~რ ეწოდა ქრსჲ მეორედ რ~ლ
არა მითსლვიდა რ~ტქრა გ~ნმზრ~ცვირ~რა და ქ~ნი მთ~ვრნი პ~ტაც
ღნი ნ~თერვნი ერირ თ~ვთა დაწ~რყინებ~ლთანი ღემოიტანერ კავკარ
იად და დაიმალნერ კლდეთა და არეთა. და მოვლო ქრსმ~ნ ქ~ი კა
ვკარია და დაიპქრა კარი დარიალირა და დარსბ~ნდირა და ღემს
რრნა ქ~ნი ულ~უნი და სმრ~ვლერნი ციცენი ქ~თა რ~ზფრთა უ~რთლირა
თა. და ვ~რ ცნა რ~ მეტენი უ~რთლირ~ნი და ქ~ნი ნ~თერვნი მ~თნი წ~რვიდე
რ ეგრირ~დ და მსნით კ~დ მიიცვლნერ ატც~ზეთად ღესდგა კს~ლრა
მირრა დაღემსრრნა ქ~ნი ულ~უნი და რიმ~გრენი ეგრირი და ციცე იგი რ
ამზფსდე ღემსრრა რ~ლ არრ გოძჲ და ღევლო ზფსდე იგი რ~ზფ
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რი კილირსრირა და მორლვარა მირრა კ~თლიკოზი იქო თ~ბრ:
და ვ~ა ღევლო ქრსმ~ნ კლირსრა რ~ი მ~რ ჟ~ა იქო რ~ზფრი რ~ბერშ
ნეთირა და რ~ურთვლორაჲ ღემსრრაჲ ულ~უი ატღილეთირა ცცსმი მ
ოადგა ციცერა ანაკოტირრა რ~ლრა ღ~ა არრ ც~ტი ქ~დ წ~ირა ფ~თირ მღ~ბლ
ირა არა კაც~ბრივითა ჴ~ლითა დაწერილი ა~დ ზე გ~რდამო რ~ირა
თ~რ არავინ სწქირ ვინა იგი მორრ~ლი იპოვა თ~ვრა ზ~ა მირ
გორირ~რა რ~ლრა მორდგ~მრ რ~მცრით ზფ~ჲ და ყრდილოთ ჩალაკი მწ
ქსრნ~ბი მსნ ღ~ა იქვნერ მ~ღნ მეტენი უ~რთლირ~ნი მირიან და არყილ. ც~ მ~მჲ
მ~თი გ~რდაცვ~ლბსლ იქო და დამ~რცა ეგრრა ღ~ა და ერირ თ~ვი კეირრირ
ა ლეონ ღერრ~ლ იქო ციცერა ღ~ა რობფირრა. რ~ლ არრ გ~რდარავ
ალრა ოვრეთირ~რა და ვერა ვინ ღემლ~ბლ იქო წქობ~დ ქრსრა
რ~ იქვნერ რპ~ნი მირნი სტრორ და სმრ~ვლერ ჩალ~კთა ეგრირ~თა
მ~ღნ რუ~ა არყილ მირიანრ შმ~რა თ~რრა მიწქდესლ არრ ციცე ულ~უი
ერე ღემსრრვ~დ სკ~თს ღეგიპქრნერ ჴლ~დ გ~მოიკითცნერ ქ~ნი რაგა
ნშსრნი ნამ~ლევნი რ~ნი იგი დავტლენით უ~ქნრა ყ~ნრა მონაგე
ბნი მირიან ფ~ვ გ~ნბრწქინებ~ლირ~ნი და კ~დ ვ~ცტნგ ფ~ვ გ~ნბრწ
ქინვებ~ლირ~ნი და ქ~თა ღვილთა მ~თთანი რ~თა გსღსნერ ყ~ნ და ი
გიცაითცოვორ რ~ი დამალა ერაკლე მეტემ~ნ რ~ირა აფწერილი
ქ~ი დავდევით ორთა მ~თ თ~ა გჳრგჳნთა ზსრმსცტირა და იაგს
ნდირა შოწესლირათა. რ~ნი იგი გაიტნ~ნა მმმ~ნ ყ~ნმ~ნ დიდმ~ნ ვაც
ტნგ მეტემ~ნ. წინდოთით და რინდეთით და ვტლენით იგი სძ~რმორ
მ~ცლბლ~დ ღ~რ ორთა. მ~თ კოღკთა სმცველოთა. და ქ~ი იგი აფ
წერილ არრ გონ~ბრა ყ~აჲ და ღ~ნ წარიცსჱნ ორნი იგი გჳრგჳნნ
ი მირვე ვაცანგირ~ნი: ოურორა და ანთრაკირ~ნი ერთი მირიან
მეტირა და ერთი ვ~ცტნგირ~ნი რ~ი მოსშფსნა რპ~რრთა მეტემ~ნ ქ~ა თ~ა
ოურორა და ვერცცლრა რ~ი აწკიდა რატჳრთ~ვრა ცსთარრა და
მკჳრცცლრა ორი ათარრა. და ღ~ნ და მ~მმ~ნ ყ~მმ~ნ დარდევით იგი უსთა
თირრ და ციცე გოძ~რ ც~ მე გჳრგჳნი იგი ყ~მნი და გ~ძარნი ტქჳრ~ნი
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მარტოდ დავრცენ აწ სკ~თს მოვიდეთ განში იგი დარყე
რ სცნასრად და გ~მორსლარა ბერშენთარა შიებ~ჲ ქორ კე
ირარმ~ნ ნთ~რვირა ყ~ნირა თ~რ და მორცერ მეტობ~ჲ და გ~ნშიცა იგი
აწ სკსჱ არა ვიუმნეთ ყ~ნ მიზეზ მოოჴრებირა უ~რთლირა
და რაბერშნეთირა ა~დ გ~ნვიდეთ ვეწქსნეთ ზფჳთ კერშორა ამ~რ
გსჱრდრა ღ~ა და თს ენებორ ფ~ა ერთითა იოტორ ათარი და ორი
თა ბევრი: და მოვიდერ წ~ე წ~ჲ მირ ც~ტრა ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბელირ~რა
თ~ქნირრცერ ღევრდომით და იტქოდერ გ~ნვლეთ რ~რბითა შირა ღ~ნირა

და ფ~ჲ ყ~ნირათა რ~ი იღვა ღ~ნ გ~ნ მირა ღეწირე ოცა ყ~ნ თ~რ და თ~ა მავ~ლ
მექ~ვ ყ~ნ წქ~ლბჲ ღ~ნი და იქო მ~თ თ~ა რიმრ~ვლე მცირედ ტაშესლი
რამი ათარი და ნთ~რვი ერირ თ~ვთა და პტიაცღთა რამი ათარი. ც~ რპ~თ
აგ~ნ ატც~ზთა ორი ათარი მბრშოლი და ვ~ე გ~ნთენებ~მდე მოავლი
ნა ო~ნ ცსრღ~კი ბფსარირა და გსმნა იგ~ნი რაცლითა რრ~ცლირთა და
ეყსჱნა ფამერა მ~რ ანგ~ზი არყილრ რ~ნ წუ~ა მ~რ წ~რვედით და ეწქ
ვნით აგარიანთა. რ~ მიგჳვლენია მ~თ ზ~ა გსჱმა რ~რტიკდ მომრრვე
ლი კ~ცთგ~ნ მიპირსტქსთმდე. და გ~ნრაცსიდეთ გერმერ ბან~კრა ღ~ა მ~თ
რა ჴმაჲ ვაჲებირა და ტირილირა. ც~ თუ~ნ მჴნე იქვ~ნით და გ~ნშლიერდით
რ~რბითა ფ~ჲთა. და ვ~ა გ~ნთენდებოდა ირმაჲ ბანაკით მ~თით ჴ~ჲ ტირილი
რა და გოდებირა. მ~ღნ სკსჱ გ~ნვიდერ რ~რბითა ფ~ირათა წქობ~დ მ~თ
და და ეწქსნერ და მორცა ო~ნ შლევა მცირედთა ერთა უ~ნთა
და მორწქდა რ~ცლით რ~რკინოზთგ~ნ ოცდა თცსთმეტი Ä: ც~ მაცჳლითა
რამი ათარი. და იწქლა მიწრმაზრაკითა ტერადრა. ც~ უ~ნთგ~ნ მ~რ დფ~რა
ღ~ა მოკლერ კ~ცი რამოცი. და რ~რკინოზთა ცცენი დაეცა ვ~ა ჩალ~კი და
ყაქრიდერ ქ~ა მ~რ ზფ~დჭ m~ღნ იცილა ვინმე ყსჱნ~ბჲ აგ~რიანმ~ნ რ~ლ
რა ეტქოდა მოც~ული მ~თი. მოსცემია ფ~ა შლევა ყ~ნდა ვ~ე აფრრ
სლ~ბდმდე ათთა მცნ~ბთა ვ~ა წუ~ა აბრ~წმრ აგარრა. ფ~ნ ა~დ ეკ
ლერიათა ფ~ჲთა და კაცთა ფ~ირ მრ~ცრთა ეკრშ~ლებოდეთ ვ~ა იგი გა
მცენ კსრანრა ღ~ა ყ~ა მრწ~რტლ აფ~ქრნერ და სკსნ იუცერ კსალრ
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ავე თ~რრაჭ da ვ~ა აფიარერ ციცე გოძი და და იბან~კერ წქ~ლთა
მ~თ ღ~ა მრგეტრირ~რა ერთრა და გ~რდამოჴდა წჳმა ტიცცელი ად
გერ მდინ~რენი რ~რტიკდ და მიმართა სმცრორმ~ნ მ~ნ წქ~ლმ~ნ რპ~რა
აბაღთარა და წარიფო მ~თგ~ნ მკჳრც~ცლი ±g~Ä და მიმართა ს
ტრორმ~ნ წქ~ლმ~ნ მჴედ~რთა რ~თა იგი მჴედარი იქო სჩალკერ რ~ნი მო
ვლტდერ ადგილითა და რ~ნი მე ცეთა ზ~ა გაჴდებოდერ და წარიფო
ცცენი: ±~ და თცსთმეტი Ä~რი და მ~რი თგ~ნ რ~ცელ ედვა ორთა ამ~თ მდინ~რ
ეთა ერთრა ცცენირ წქ~ლი და ერთრა აბაღა დაიპქრა მსნით და
ღევლერმსნ გზაჲ გსრირაჲ და გ~ნვლერ რპერირა და რიმრ~ვლირა
გ~ნ არაჲ ღეყენილ იქო დაკლებ~ჲ ც~ სწინა ვერდარცრერ კსდები
ცცენთა მ~თთა რ~ თიჴირაგ~ნ ვერ ითრევდიან: ც~ იუმნა მ~რ ჟ~ა გ~ნრქ
სნილ უ~ქნა უ~რთლირა რომცითირა და რანირა. რ~ არფარა იპოვებ
ოდა ნაღენები არცა რჩამ~დი კ~ცთა და პირსტქსთა ქ~დვე წ~რ~ვლ
ინერ მოც~ული წ~ე ბერშ~ნთა მეტირა მიწრა და არყილ ერირ თ~ვმნ
ატცაზეთირმ~ნ და ასწქერ ქ~ი რ~ჲ იუმნა ფ~ჲ მ~რ ჴ~ლითა მ~თითა. ც~
მ~ნ წარმორცა ორი გჳრგჳნი მირირა და არყილრ და მოწერა მ~თ თ~ა
თუ~ნი იქორ მეტობ~ჲ რიბრშნე და რიმჴნე უ~რთლრა ღ~ა აწ დაფაც
ათს იდევნ~ბით ყ~ნ თ~ა მრ~ცსრბირა თ~რ ძ~ირაჲ მოუცევ~რა ყ~ნრა
ვ~ა აფმითუსა ყ~ნ ფ~ნ ყ~ნთ~ავე იდიდენით ა~დ დაადგერით რი
მაგრეთა ღ~ა თ~ნთა ვ~დირ წ~რჴდერ წელიწადნი მ~თნი რ~მრნი.
რ~ ორარ და მეერგარ~რა წელრა გ~ნევლთორ მეტობ~ჲ მ~თი და
გ~ნრრ~ლბ~ჲრა მერამირა წელიწადირ~რა. მოეცერ შ~ლი მეტო
ბ~ჲრა ყ~ნრა. და ღევმსრრნეთ აგარიანნი და ქ~ნი მთ~ნი ამ
აფლ~ბლნი და მდ~ჲბლდენ და ყ~ნ თ~ა მდაბ~ლნი ამ~ფლდენ და მო
წერ~ჲ ლეონირი ერრე რაცედ ქ~დვე რ~ზფრთა უ~რთლირათა
ყ~ნგ~ნ უმნ~ლ არრ ვნ~ბჲ და მეტეთა მ~თთგ~ნ ყ~ნდა მომ~რთ რიგე
ბ~ჲ დადვერ ყ~ნთ~ა რ~ქდრრა ამ~რ რამეტორა პ~დ ნთ~ლი მიიფ
ერ ჴ~ლრა უსჱღე ყ~ნრა კ~დ ღემსრრვ~რგ~ნ დარყინერ დიდი
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ულ~უი პონტორა ღ~რ ყ~ნრა და ღ~რ რპ~რრთა ქვერ მღვიდობაჲ რ~
იგივე ვ~ცტნგ მეტე ღსა მდგომელ იუმნა და ჴრმლითა მირითა
სკმოსფო რ~მეტორა ამ~რ პ~ლერტინე და ორი ნაწილი ძაზირეთ
ირა: აწ თსმცა ფ~ა მაგათ მ~რ და ებრკოლა ბ~რტი ეგე მტ~რი ღ

ემომცა რ~ლ იქო ვ~ე კორტ~ნტი პოვლ~მდე და ღვილთა ღ~რ ნებ
როთირთა წ~რყინ~ბლ ქვნა ფ~ნ ეგენი რ~ არა მოკლდერ ნ~თერვრა
მაგათრა ბრშენი გ~ლირ ჴმირ მქ~ტლი და მბრშოლი ვ~ა ერე მოგჳ
თცრობრ ყ~ნ აფწერილი გვიძარი. რ~ლრა ღ~ა აფწერილ არ~ნ მეტე
ნი წ~რყინ~ბლნი ტომებით და როტლ~ბით მ~თით. ც~ ღ~ნდა მიბრშანებია
ერირ თ~ვობა ატც~ზეთირა. ღ~ნ და ღვილთა ღ~ნთა და მომ~ვლთა და
მისკ~ე. ა~დ კ~თლ~დ წპ~ტიობდი. მეტეთა და ერთა მაგთ ურთ~ლირა
თა და მ~რითგ~ნ ნსფარამცა ჴ~ლ გეწიტებ~ჲ ვნ~ბდ მ~თდა და რაზფ~რ
თა მ~თთა ეგრირათა ვ~ემდირ იქვნ~ნ მანდა ანს გ~ნვიდენ მ~ნდეთ.
ც~ მირდამ შმად წქლ~ლბირა მირგ~ნ მორიკსდიდ. და წუ~ა შმ~რა თჳრრა
არყილრ მე ერ~რაჲ წ~რვლ შმაო მ~მთა ყ~ნთა თ~ა. ა~დ წარმეც და დამ
ტალ რ~ტლვრა მ~მთავე ყ~ნთა თ~ა და ღ~ნ გასწქო ადგილი რაგ~ნშს
რთა ყ~ნთა ნამალევთა რადა არრ და არა მივირ ყ~ნ ღვილი წს
ლი მკჳდრ~დ ა~დ მირცენ ღჳდნი უ~ლნი აწ ღ~ნ ც~რ მკჳდრი. რ~ცლირა
გ~ნ მეტობირა ყ~ირა მირიან მეტირა და ღ~ნ თჳთ სწქი ვ~დ უალი
ღვილი ყ~ნ არაჲ მივრცით ერირ თ~ვთა ყ~ნთა ანს მოვინმე ვიდირ
რპ~რრთაგ~ნთ~რვი მეტეთა. ვ~ა ტეროზ რ~ლრა მირცა მირიან მეტემ~ნ
არსლი ცოლ~დ: და ღემცირებ~ლ ვართ რ~ ღ~ნ ცარ სცოლო და მე ვ
არ სშეო აწ რ~ჲთგნ მოიქვ~ნნიან მ~მთა ყ~ნთა ცოლნი და არს
ლნი ერირ თ~ვთა ყ~ნთანი მირცენ მ~თ არსლნი ყ~მნი და გ~ნსქვენ
მ~თ უ~ქნნი უ~რთლირ~ნი ნაცევარი მ~თი. ც~ რასცსცეროდ რ~ი მაუს
ნდა მამიცემია ღ~ნდა და გ~უნდერ რასცსცეროდ ეგრირი რსანეთ
ი თაკსჱრი არგსჱთი და გსრია. ც~ კლ~რძეთი და ღსა მთისლ
ეთი მიეც არსლთა ყ~მთა. რ~ა მსნ ღ~ა იქვნენ ჟ~მთა ამ~თ ბ~რტ
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თა და მ~მცა ყ~მი მოკსდა. ღტოთრა ამ~რ ღ~ა და ვერ~ჲ წ~რვეცით ი
გი მცცეთარ წარრცენ შს~ლნი მირნი და დატლენ რ~ქდრრა უსთათ
ირრა. რ~ა იპოვორ იგი რ~წამებელ~დ რამკჳდრორა ყ~ნირა და ღ~ნ დაადგერ
აუა და ემოქსრებოდი ბერშენთა ვ~დირ გ~ნუ~რდერ ბნელი ერე მო
კსდა მირიან და წ~რმორცერ მცცეთარ და დატლერ ზემორა ეკლე
რიარა ღერ~ვლრა კარირ~რა ც~ არყილ მოსწოდა ერირ თ~ვთა უ~რთ
ლირათა და მირცნა შირ წსლნი. ერთი მირცა მ~მირ შმირ წსლირ ღვ
ილრა მირრა გსრ~მ კსრ~ტპ~ლტირ~რა რ~ლრა წუონდა კლ~რძეთი
და ძ~ვცეთი და მეორერა მირცა პ~ტიაცღრა ნ~თერვრა ტეროზირრა
რ~ი მთ~ვრობდა თრიალეთრ ტაღირრ და აბოცრ მერამე მირცა ნერრ
ე ნერრიანრა რ~ი იქო წ~რყინებ~ლი ვ~ცტნგ მეტირა. მეოთცე მირცა
ადარნარიანრა და ორთა ამ~თ გ~ნსქო ზენა რ~ტლი რ~ლ არრ უა
რთლი მეცსთე მირცა ვარზმ~ნრ და მირცა კოტმანითგ~ნ უსრდირ ჴევ~მდე
იქო ერე ვარზმ~ნ ნ~თერ~ვი რპ~რრთა ერირ თ~ვი რ~ბერშნეთრა რ~ი
იქო დედირ მ~მაჲ იგი ვაცტნგ მეტირაჲ მეეუსრე მირცა ძსანბორრ
ძსანბორიანრა. რ~ი იგი იქო ნთ~რვი მირიან მეტირაღვილთგ~ნ რევ
ირთა და მირცა ძ~ი და ცერკი და ქ~ი მთისლეთი მანგლირრ ჴევი
და ტტილირი: ც~ ნაწილი არყილირი იქო გ~ნმზდ~ბით გ~მონაქ~ტი
ქ~თა ამ~თ ჴევთგ~ნ და ვ~რ იცილერ რ~ ძსანბერრ სკეთერი ნ
აწილი მირცა. დასმშიმდა მცირედ რ~ჲმე რც~ჲთა მ~თ დასტევნა
მთ~ვრნი ერე ცოლ~ბი თ~რთ თჳრ თჳრად ადგილ~დ ც~ არყილ მოსწოდა ლ
ეონრ და წუ~ა კ~ცლ იქავ ღ~ნ ო~ჲ მ~რ რ~ კთლ~დ იფვ~წე რტსმრობაჲ
ყ~ნი და დამიცვენ ყ~ნ ადგილთა ყ~ნთა მღჳდობით. გ~რნა აწ სწქიერ ღენე
ბაჲ ადგილთა ყ~ნთა კილირსრითგ~ნ აფმართ წ~რვალ და დავეღ
ენები ციცე გოძრ უსთათირ. აწ ითცოვე თ~ვირა ღ~ნირა თ~რ რ~ა
გნებ~ვრ ყემგ~ნ ნაცვლ~დ კ~თლირ მრ~ცრბირა ღ~ნირა. ც~ ლეონ წუ~ა
მომცა მე კეირრმ~ნ უ~ქნა ერე მკჳდრ~ბით კ~თლ~დ რიმჴნითა თუ~ნი
თა. ც~ ამ~რითგ~ნ არრ ერე მ~მსლოებით რამკჳდრ~ბლ ყ~მდა. კილირს
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რითგ~ნ ვ~ე მდინარედმდე დიდად ცაზ~რეთად რადა დარწქდებირ წსჱრ
ი კავკარიირა ამირ ღემრთე მონ~თა ღ~ნთა თ~ა რ~ნი ერე დფ~რ ფირრ მქ
ვენ ღვილ~დ და შმად ღ~ნდა არა მინდა ნ~წილი ღ~ნგნ ა~დ ყ~მიცა ერე ღ~ნ
დავე იქორ. მ~ღნ მირცა ლეონრ ცოლ~დ შმირ წსლი მირი გსარანდს
ცტ და გჳრგჳნი იგი რ~ი ბერშენთა მეტერაჲ წ~რმოეცა მირიანირ თ~რ
ქვერ აფთუმა ტიცი რაღ~ნელი ვ~დ არა იქორ მტ~რბჲ ღ~რ მ~თრა ა~დ
ერყდერ ლეონ არყილრ. ქ~თა დფ~თა მირთა წ~რმოვიდა არყილ და და
ემკჳდრაჲ ეგრირ ვ~ე ღორაპნადმდე და გ~ნმგრნა ქ~ნი ციცენი და ულ~უ
ნი და აფაღენა ციცე რ~ზფრრა ზ~ა გსრიირ~რა და რ~ბერშნეთირ~რა
და წ~რჴდა ამ~თ ღ~ა წელიწადი i~b და იწქო ღენებ~დ უ~რთლრ. ც~გ~ნ
რქსნილ იქო რ~ქოტელ~დ მცცეთა გ~რდამოვიდა არყილ ეგრირით და დ
აძდა ნაციცრრრა ჴიდრირრაჲ: მ~ღნ მოვიდა მირრა მთ~ვარი ერთი.
რ~ი იქო ნთ~რვითგ~ნ დ~თ წ~წქლირა. რ~ცელით ადარნარე დირ წს
ლი ადარნარე ბრმირაჲ რ~ირა მ~მაჲ მირი მზაცებ~ლ იქო ბაგრატ
ონიანთადვე და ბერშ~ნთა მ~რ დადგინ~ბლ იქო ერირ თ~ვდ არეთა რო
მცითირათა და ტქსჱობ~რა მ~რ ქრსირრა. ღთარრ~ლ იქო იგი ღვილთა
თ~ა გსარამ კსრ~ტპ~ლტირრა კლარძეთრ და მსნ დარყომილ იქო
ითცოვაჲ არყილირგ~ნ და წუ~აჲ სკ~თს ინებო და მქო მე ვ~ა მკჳდ
რი ღ~ნი მომეც მე უ~ქნაჲ და მირცა ღსლავერი და არტანი. ამირა ღ~დ
მოვიდა არყილ კ~ცეთად. და ქ~თა ტ~შრესლთა მირთა მისბოშა
კაცეთი და აზნასრ ქვნა იგ~ნი. და აფაღენა ეკლერია რაშმოს
რრ: ღეირთო ცოლი არსლი გსარამ კსრ~ტპ~ლტირა რ~ი იქო
ღვილთაგ~ნ ვ~ცტნგ მეტირ~თა ბერშნირ ცოლირა ნ~ღობთა და დაძ
და წსუჱთრ და აფაღენა კარრირ ჴევირ ლ~კსარტირრა[...] ა
ფაღენა ციცე და პოვნა წსუჱთრ მთვ~რნი რ~თა მიებო
შა ვაცტ~ნგ მ~ტრაჲ წსუსჱთი და იქო მ~ღნ რ~ი ერირ თ~ვობდა
თსღთა და ცსზთა ზ~ა და ქ~თა წ~რმართთა მირ მთირათა რ~ცლით
აბსცსრრო და არა ინ~ბჲ მირგ~ნ წაფებ~დ წსუსთი აფაღ
1-23 სტრ., 71r
ნა ციცე ულ~უი ერთი ნსრპატრორთა წქ~ლთა ღსა ც~ ნსრ
პატელნი სწინ~რერ იქვნერ კ~ცნი წ~რმართნი და მჴეცირ ბ~ნბნი ა~დ
ქრსრა მოერრა რიმრ~ვლე იგი მ~თი. და იშსლ~ბით მონათლნა ი
გ~ნი გ~ნშლ~რებლ იქვნერ იგ~ნი უ~ქნარაჲ რანირ~რა და ეპქრაჲ გაზი
რი და რომცითი და წბრშოდა მირ თ~ა ბერშენთა. ც~ შმირ წსლნი ა
დარნარე ბრმირ~ნი რ~თა დარწსნერ მ~მირა შმირა თ~ლნი წ~რმოვიდერ
ტრონით ბაკიცად რამნი შმ~ნი და დაემკჳდრნერ მსნ ბრშ~ნებითა ა
რყილირითა რ~ ქ~ი პირი კ~ვკრირა რანით კერშო სმკჳდრო უმნი
ლ იქო. ც~ წერეთი და კაცეთი ჩალ~კთა და ტქეთგ~ნ სკეთე დარყომ
ილ იქო და დაემკჳდრნერ რ~მნივე იგი შმ~ნი ვ~ე გ~ლგ~ლამდირ მ~რვე
ჟ~ა პ~ტიაცღნი ვინმე არა ღეეღსნერ კლარეძთრ რცსად და წარვიდერ
ნაცევ~რნი მ~თგნნი და ღეიპქრერ კლდე ერთი ტაორ რ~ლრა ერუსა
კალმაცი და აფაღენა ციცედ ც~ რ~ნი იგი მოვიდერ კაცეთრ არყილირ
თ~ა მირცა მ~თგნრა ერთრა ცოლ~დ ნთ~რვირა აბსცსარრორგ~ნ რ~
და დაუსრივებ~ლ იქო იგი და არა ერსაჲ უმ~რი ჟ~თა მ~თ დაეც~დ
ნერ რ~რკინოზნი ღემსრრვ~დ უ~რთლ~დ ქრსრა წ~რრლვითგ~ნ წელ
იწადრა ორმოც და ათრა არფარაჲ ღემოვიდოდერ ა~დ მიიფებდერ ც
არკრა ერირ თ~ვთგ~ნ და ერცნერ არყილრ შენი ორნი ძსანბერ და
ი~ე და არსლნი ოთცნი გორანდსცტ მ~რმ მირანდსც~ტ და ღსღან:
ერე არყილირ წამებ~ჲ და მეტეთა ცცო~რბ~ჲ და ნინორ უ~რთლირ მო
უცევა ლეონტი მროველმ~ნ დაწერაჲჭ
¦ამებჲ წ~ირაჲ და დ~ბსლირა მოწ~მირა არყილირაჲ რ~ი ერე იქო
მეტე უ~რთლთაჲჭ
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da ვ~რ გ~რდაჴდერ ამ~რ ღ~ა წელიწადნი ორმეოცდა ათნი კ~დ მო

ვიდა ჩიჩსმ შე მოწმ~დირი მოაოჴრა და ღემსრრაჲ ქ~ი ღ~ნბ~ლი
უ~რთლირა და მიმ~რთა ღერლვ~დ კ~ცეთ~დ რ~ამცა მოაოჴრა ქ~ით
სრთ სმკჳდრო ქო და იქო ღიღი დიდი მეტეთა და მთ~ვრთა და ქ~ირა
ერირა და არაჲ ღემშლ~ბლ იქსნერ წინა აფდგ~მდ რ~ რ~ჲთაგ~ნ გ~ნე
რქსნა უ~ქნა ერე ქრსრაჲ. დაფაც~თს გ~რდ~ვლნა ჟ~მნი მრ~ვ
ალნი მღჳდობით არფარა მოგებ~ლ იქო კს~ლრა თ~რრა: ც~ წ~ნ
არყილ გ~ნიზრ~ცა გონ~ბრა თ~რრა რიმჴნითა გ~ლირა მირირათა რ~ა
მივიდერ და ნაცორ და ითცოვორ მირგ~ნ მღ~ჳდ~ბჲ უ~ქანირა და დაცვა
ღესრქევლ~დ ეკლერიათა და არა დაპ~ტიჟებაჲ დატევებირა
თ~რ რძ~ლირა მინდობითა ფ~ჲთა არყია თ~ვირა თჳრ~რა და რ~ლირა
დადებ~ჲ რ~ჴრრდ უ~ნთა აფდგაჲ და მოვიდა ჩიჩ~ნმირ თ~ა რ~ლრა ე
წოდა არიმ მ~ნ ცნა მირლვა მირი მიეგებ~ჲ რიც~რლითა და მოიკით
ცა დიდითა დ~ბითა და დაქვერ დფე იგი ერთობით აუო რიკეთე
მირი ღესქს~რდა რირრ~ლე არაკირა მირირა და სმეტერ~დ ღსჱნ~რბ~ჲ
პირირა მირირა. ღ~დ მცირედთა დფ~თა იწქო რ~ტქდ ლიუნით აფს
თუმიდა ნიჩთა და აწსჱვდა და ტევებ~რა უ~რ რძ~ლირ~რა და მიუც
ევ~რაჲ რ~რკინოზ~დ ც~ წ~ნ არყილ ქ~დ ვე არა თ~ვრ იდვა რიცბ
ილი მირი და მტკიცითა გონ~ბითა მისგო და წუ~ა ნს იქ~ტინ თს
მცა დასტევე უ~ე ფ~ი ცცოვ~ლი რ~ი იგი არრ ფ~ი ჩ~ტი რ~ნ ჴრნირა
თ~რ ყ~ნირა ჴ~რცითა რიკდ~ლი დაითმინა და სკ~თს ვირმინო ღ~ნი
სწქოდე რ~ლ მოვკსდე რიკდ~ილითა რ~ითა ვიტ~ნძებოდე რ~კნდ.
გ~რნა სკ~თს ღ~ნ მომკლა აფვდგე ვ~ა ფ~ი ყ~ნი და მირთაცა ვი
დიდო ერმა რ~ჲ ერე ქ~ი სრძ~ლორა მ~რ და იცილა რიმტკიცე მირი სუ
ცეველი დასკჳრდა ტ~დ და სბრშ~ნა ღეპქრობ~ჲ მირი და ღექე
ნებ~ჲ რ~პქრობილერა. რ~ა ფონირ შიებითა მიაუციორ იგი რ~
არა რთნდა რიკდ~ილი მირი რიღსჱნიერირა თ~რ ცატირა მირირა
და რიმ~ფლირა თ~რ არაკირა მირირა: და ვ~რ ღეიქვ~ნერ რ~პქრბილ~რა
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აკ~ცდა ფ~ა და ითცოვდა მირ მ~რრა რ~ა მოწქ~ლბითა მირითა ფი
რრ მქორ მიმთცსჱვ~დ და მკჳდრ ქტ~დ ნ~თლრა დასრრ~ლბლრა ქ~თა
თ~აწ~თა რ~თა რიკდ~ილითა სკ~დვბ~ჲ მოიგერ: მ~ღნ სკსჱ წ~რმო
დგერ წ~ე არიმირა მთ~ვრი ერთი გარდაბანელი მიუცესლი რა
რკინოზ~დ რ~ლრა მ~მირ შმაჲ მოეკლა წ~რმართი და მკ~ლველნი მირნი
განერნერ მღჳდ~ბით პაპარა მირრა ადარნარე მეტერა ამირ თ~რ ს
კსჱ ღსრი იგო გ~რდაბნელმ~ნ და წუ~ა არიმრ არა სწქი თს
ვინ არრ ერე არყილ ერე არრ შე რტეტანოზირ ნთ~რვი და დი
დირა მეტირა ვ~ცტნგირი რ~ი იქო ნ~თერ~ვირგ~ნ მირიანირ შირა უარრ
ერა: და ერე იქო მ~მირა თ~რირა თ~ა რჟ~რ იგი და წტლვიდერ რაგ
~ნშსრთა რ~მეტორა უ~რთლირრა და იგიცა იცირ რ~ლ წარაკლე მეტ
ემ~ნ დაწტლა რაგ~ნშსრი თ~რი. რ~ წარაკლეცა სყსჱნებდა
რადა იგი წტლვიდერ ერმაჲ რ~ჲ ერე ამირ მოსწოდა კ~დ არყილრ.
და წუ~ა სწინ თ~ლ გაცსჱნ უმნ~ლ კ~თლბირა ღ~ნირა თ~რ რ~ ტ~დ უმნილ
კ~თლი ც~რი. ც~ აწ მითცრერ ღ~ნ თ~რ რ~ ღვილი ც~რ დიდთა მეტეთა ცს~რ
როვ~ნთა ა~დ აწ სტრორ~დ გ~ნრდიდნე წ~ე ყემრა სკ~თს ირმინო
ყ~მი და იქორ რ~მეტო ღ~ნი ღ~ნდა ვე და რაგ~ნშსრნიცა მ~მათა ღ~ნთ~ნი
მიგანიჩნე ღ~ნვე პ~დ მიყსჱნენ რაგ~ნშსრნი მეტეთა ბერშ~ნთ
ნი მოიუეც რძ~ლრა ყ~ა იუმენ რარკინოზ და რპარალარ გქო ღ~ნ
უ~ქნრა ზ~ა უ~რთლირრაჭ m~ღნ მისგო წ~ნ არყილ სწქოდე მტკ
იცედ რ~ მცირე ვიქა~ვ არაკით ოდერ იგი გ~ნვლო უ~ქნა ერე წ
არაკლე მეტემ~ნ ც~ მ~მმ~ნ ყ~მმ~ნ და შმამ~ნ დარცნერ ქ~ნი რ~გნშს
რნი მ~თნი ციცერა მ~რ რადით იგი ღეიუცა ქრსაჲ ამირან და აწ
აუ~რ იგი ბერშენთა ც~ მე არა დასტეო ო~ი ფ~თი ყ~მი. არცა გ~ნვქიდ
ო წ~რსვლი იგი დ~ბჲ წ~რმვლირა ამირ თ~რ მისგო და წუ~ა ა
რიმ ღ~ნ სკსჱ იქ~ვ დაცემ~რა მ~რ ატც~ზეთრ ღ~ა რ~რკინოზთარა.

წუ~ა წ~ნ არყილ მე ვიქ~ვ მ~ღნ რჟ~რ და რცნა იგი ფ~ნ წუ~ა არიმ
რ~ნ ფ~ნ დარცნა რ~რკინოზნი მისგო წ~ნ არყილ და წუ~ა ფ~ნ ცცო
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ველმ~ნ რ~ლ არრ ღემოუმედი ცირა და უ~ქნირაჲ რ~ი იგი მოვიდა
ზ~ცით უ~ქნდ ჴრნირა თ~რ ნთ~რვირა კ~ცთარა მოვიდა და რიკდ~ილი
თაჲ თ~რია აფგსადგინნა დასკ~დვებ~ჲ მოგსანიჩა. მ~ნ სკსჱ
დარცნა და დაამდ~ბლნნა იგ~ნი. მ~ღნ წუ~ა არიმ წ~ა არყილრ რ~ი
რა ფ~ი სკსჱ მოკსდ~ვი არრ და რ~რბჲ ცცრბირაჲ მოკსდავირა
მ~რთ გაუ~რ ძერ არრ მირიცა რიკდ~ილი და სბრშ~ნა თ~ვირა მოკს
ჱთითა და აფრრ~ლბჲ წ~ირაჲ არყილირი და არა წრიდა რიკე
თერა მირრა არცა ღერცცჳნა დ~ბირგ~ნ წ~რყინებ~ლირა მირირა.
გ~ნიქვ~ნერ გ~რე და მოკსჱთერ თ~ვი მირი მაცჳლითა თსჱრა
მირწკნირრა რ~ლ არრ მ~რტი: და ღევეწდრა რ~ლი თ~რი ჴ~ლთ
ა ღ~ა დამბ~დბლრათა აფირყია რიკდ~ილი სკ~დვებირა მომატქსჱ
ბელი ღეცვ~ლა მცირედ ჟ~მირა ერე მეტობაჲ. რ~წსთორა რი
ცარსლ~დ რ~კნდ ფირრ იუმნა გ~ნწქობილრაჲ ღ~რ წ~თარა. და აცო
ვანთა მოწ~მეთარა წ~რდგომ~დ წ~ე ფ~თირა და მ~თ თ~ა გჳრგჳნ
ორ~ნი იც~რბრ წ~ე რ~მებირა წ~ირა. ც~ ვ~ა აფერრ~ლა წ~ჲ მწ~მე მოვ
იდერ ფამერა მ~რ გოდერშიანნი. ტბელნი მ~თ თ~ა რც~ჲნიცა აზ~ნს
რნი მამეანნი და მოიპოვერ გსამი წ~ირა მ~წმირა არყილირი წ
არმოიფერ და ღემსრრერ დიდითა პ~ტივითა და დამ~რცერ ნოდო
კრარ მირ მ~რ აფღენებ~ლრა ეკლერიარა. ც~ცოლმ~ნ მირმ~ნ მისბ
ოშა რ~ტლბი მ~თ რ~თა მოიფერ გსამი წ~ირა მ~წმირა არყ
ილირი. კაცეთრ ღ~ნა რამკჳდრ~ბლ~დ: წიგნი ერე წამებირა მირირა ი
პოვა ერრ~თ რ~ლ მცირედ აფწერილი. რ~ი ჟ~მთა ღლილობ
ითა ძერირაებრ ვერა ვირ აფეწერა. ც~ წიგნი ერე უ~რთ
ველთა ცც~რბირა ვ~ე ვ~ცტნგირამდე აფიწერებოდა ჟ~მითი ჟ~მდ
ც~ ვ~ცტნგ მეტირითგ~ნ ვ~ე აუამომდე აფწერა ძსანბერ ძ
სანბერ იანმან შმირ წსლირ უმარმ~ნ წ~ირა არყილირ მ~ნ ნა
თერავმ~ნ აფწერონ ვითაცა იცილონ და წინა მდებ~რმ~ნ ჟა
მმ~ნ სწქებ~ჲდ მორცერ გონ~ბრა მ~თრა ფ~თივ გ~ნბრშნობილ
1-28 სტრ., 73r
რა: ღ~დ ამირრა რჟ~რ აფერრ~ლა წ~ჲ მოწამე არყილ დაღთერ ღვილ
ნი მირნი ი~ე და ძსანბერ წარვიდა ი~ე ეგრირ~დ და წ~რიტანანა
თ~ა დედაჲ და დაჲ და ორნი დანი მ~თნი. ც~ ძსანბერ და ორნი დანი მი
რნი დაღთერ უ~ქნარა უ~რთლირ~რა და კ~ცეთირ~რა ა~დ სმრწამერი დაჲ მი
რი იქო რ~ცითა ღსჱნ~რი და მიერმა მირი ცაზართა მეტერა ცაკანრა მოგ
ზავნა მოც~ული და ითცოვა ღსღან ცოლ~დ და საუადა ღსჱლა რარ
კინოზთა ზ~ა რჟ~რ მოიწია მოც~ული ც~კნირა მისმცნო ძსანბერ
შმ~რა და დედარა თ~რრა ც~ მ~თ არაჲ ინბ~რ და სთცრერ სკ~თს სფონო
იუმნარ ქ~ტაჲ ყ~ნი სმძობერ არრ რ~ა ღევიდეთ რაბერშნეთად და
მივმ~რთოთ უ~ნთა ვ~ეფარაჲ ღეიგინორ ღვილი ყ~ნი წ~რმართთა მ~რ
და ღსღანცა აგინა ცაზ~რთა მეტერა ღ~დ. რამირა წლირა მოგზ~ვნა.
ცაკანმ~ნ რპ~რლრი თ~რი ბსლყან გ~მოვლო გზაჲ ლეკეთირა და ღ
ემოვიდაჲ კაცეთად. მოადგა ციცერაჲ რ~ლრა ღ~ა იქვნერ ძსანბერ
და დაჲ მირი ღსღან და მცირედითა დფ~თა წარიფო და ტქსჱ ქვნა
იგ~ნი ღემსრრა ულ~უი ტტილირი წ~რტქსჱნა უ~რთლი და ქ~ი ერე უ~ქ
ნაჱ: და ვ~ა წ~რემ~რთა გზ~რა დარიელირ~რა დფერა ერთრა წუ~ა
ღსღან შმ~რა თ~რრა სმძობერ არრ ყ~მ თ~რ რიკდ~ილი რ~ა ფირრ
მქორ მე ო~ნ წ~ითა თ~ა დედ~თარა ვეფარაჲ ღევიგინო წ~რმრ
თთა მ~რ და წუონდა მ~რ ბეჩედი აფმოსგდო მ~რ თ~ლი და მოწ
ოა იგი რ~ იქო თ~ლრა მ~რ უსჱღე წამალი რ~რიკსდინე და მსნ თუ~რვე
მოკსდა წარმოვიდა ბსლყან ცაკანირაჲ მიგს~რაჲ ძსმბერ.
და მისთცრაჲ რიკდ~ილი დირაჲ მირირა რ~ირა წადიერ იქო ცილვ~დ. ღ

ეიპქრერ ბსლყან და მოაბერ ქელრა რაბელი და გ~ნზიდვ~დ რცერ
ორთა ცცენორ~ნთა ამ~რ და ამ~რ და მორწქჳდერ თ~ვი მირი ბრტ~დ
და ვ~რ დაქო ძსანბერ წელიწადი ღჳდი. გ~ნსტევა ნიჩითა დი
დითა და წ~რმოგზ~ვნა უ~ქნდ თ~რდ ც~კნმ~ნ ც~ ამ~რითგ~ნ იწქო ღეწც
ირებ~დ მეტობამ~ნ დიდ~თა მ~თ მეტეთა ცორროანთამ~ნ პ~დ სტლ
ებ~ჲ რ~რკინოზთა გ~ნდიდნა და მ~თგნ მიეცა ქ~ი ერე უ~ქნა ჟ~მთი
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ჟ~მდ რბევარაჲ და ოჴრებირა მეორედ იუმნა რიმრ~ვლე მთ~ვრთა
უ~ქნირა უ~რთლირ~რა და ღეერია ბრშ~ლა იუმნერ მტ~რ სრთ~რთარ
და სკ~თს ვინმე გ~მოყნდერ რ~იმცა ფირრ იქო მეტედ ღვილთა ღ~რ
ვ~ცტნგირთა. იუმნე ღემცირებ~ლ რ~რკინოზთგ~ნ რ~ დაიპქრერ ულ~უი
ტტილირი აგარიანთა ღეუმნერ რცლ~დ რ~ქტლ~დ თრ~დ მიიფებდერ ცარ
კრა უ~ქნირა მირგ~ნ რ~ლრა წუჳან ცარაძა. რ~გ~ნგებითა ფ~ჲთა
რიმრ~ვლირა თ~რ ც~დვთა ყ~ნთარა გ~ნდიდნა ნთ~რვი აგ~რიანთა. ც~
ამ~ნ ძსანბერ ღეირთო ცოლი ნთ~რვი ბაგრ~ტონიანთა არ~ლ
ი ადარნრე რ~ცელით ლატავრი. და აბრალ~ჲ დედამ~ნ მირმ~ნ მოქ
ვ~ნებჲ მირი ცოლ~დ არა თსრე კ~თლ~დ მეცნ~რი იქო ვ~დ არ~ნ იგ~ნი
ნ~თრვნი დ~თ წ~წტქლირ~ნი. რ~ი იგი მ~მად ფ~ირდ ჴ~რცლ~დ იწოდა და ვ~რ
იცილა შირ ცოლი ღესქვ~რდა აკ~ცა და დალ~ცჲჭ da ვ~რ გ~რდაჴდერ
ამ~რ ღ~ა წელიწადნი მრავ~ლნი მოვიდა ამირა აგარიანი რ~ი წმთა
ვრობდა რომცითრ უ~რთლრა წერეთრ. რ~ცელით ცსარრო ამ~ნ აფ
აღენა ტტილირ მოოჴრებ~ლი ც~ზრთაგ~ნ. ც~ რჟ~რ მოსშლ~რდერ ბ~რშე
ნნი გადგა მ~თგნ ერირ თ~ვი ც~ზართა რ~ცელით ლეონ შმირ წსლი ლ
ეონ ერირ თ~ვირა რ~ლრა მიეცა რ~მკჳდროდ ატც~ზეთი. ერე მეპრენ
იონ არსლირ წსლი იქო ც~ზართა მეტირა და შ~ლითა მ~თითა ატ
ც~ზეთი და ეგრირი ვ~ე ლიცამდე რ~ცელ იდვა მეტე ატც~ზთა რ~ მიცვ
ალებ~ლ იქო ერირ თ~ვი დაბერებ~ლი ძსმბერ ღ~დ ამირრა ძს
აჲნბერცაჲ მიცვ~ლაჲ ა~დ რიცოცცლერავე ძსმბერირრა იცვ~ლ
ა ადარნარე ბაგრატონიონმ~ნ ნარმალი კლარძეთირა. ღავღეთ
ირა და აჩარირა ნიგალირა ირირტრირა არტ~ნირა და უსჱმორა
ტაორა და ციცეთგ~ნ რ~ნი წუონდერ ღვილირ ღვილთა ვ~ცტნგ მეტ
ირათა და წ~რვიდა ადარნარე კლ~რძეთად და მსნ მოკსდა: ღ~დ რიკდ
ილირა ადარნარერა გ~ნადიდა ო~ნ მეტობაჲ აღოტ კსრ~ტპლტი
რა. ც~ ესტლა უ~რთლრ და რაზფვ~რთა მირთა რ~ მ~თვე ჟ~თა ღერ
რსლ იქო მარლამა რაბერშნეთრ და ღეიუცა მოსშლ~რებლი და
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გ~ნწბილ~ბლი მ~ღნ ბერშ~ნთა მეტემ~ნ მოსბოშა კსრ~ტ პალატობაჲ აღ
ოტრ მოსშლ~რებლ იქო რ~რკინოზნი და გ~ნდიდნა აღოტ კსრ~ტპლტი
ც~ ტტილირრ არა ვინ დარყა რ~რკინოზთგ~ნ თჳნ~რ ალღსბირ შირრა
და გრიგოლი მთ~ვრობდა კაცეთრჭ m~რ ჟ~ა გ~მოილ~ღურა აღოტ კსრ
ატ პ~ლტმ~ნ და დასღსჱლა თევდორი ატც~ზთა მეტემ~ნ. შემ~ნ მეორირა
ლეონირმ~ნ რ~ი იგი რიშე იქო აღოტ კსრ~ტ პლტირა მოვიდა გრიგოლ
კ~ცეთით და გრიგოლრ სღსჱლერ მთისლთა და წანარეთა და ამირა
მან ტტილირირმ~ნ და ღეიბნერ ურანრა ზ~ა აღოტ და გრიგოლ. გაუც
იერ გრიგოლ მთ~ვარი კაცეთირა და დაქრერ უ~ქნა რ~ი წუონდა უ
ართლირაგ~ნ და დაიპქარა აღოტ კლ~რძეთითგ~ნ ვ~ე კარანამდირ:
და მირრა მოვიდა ცალილაზიდირ შე არ~ბელი და დაიპქრაჲ რომცით
ი უ~რთლი და წერეთი. და მოვიდა აღოტ კსრ~ტ პ~ლტი გარდაბ~ნრ
ეკლერიარა ღ~ა და რირცლი მირი რ~ი მ~რ ღ~ა დაინთცია იცილვებირ აწცა
აცალი. ც~ ესტლნერ რ~რკინოზნი უ~რთლრა და ვერა წარვიდა ცა
ლილ. დასტევა ამირად იაპია ღსაბირ შე. მ~რ ჟ~ა ღეითუ~ნ
ერ გ~რდაბანელნი. და გ~ნაყინერ უორატირ კოზად დაყი შე ი~ე უს
ბსლირ შირა. და ღ~დ მირრა დარსჱრ უორატირკოვზ~დ რამოელ დოი
ნასრი. კ~დ მოვიდა იგივე ცალილა არაბი ღეებნერ გ~რდაბნელ

ნი გააუციერ ცალილ და მორწქდა რიმრ~ვლე ტ~დი კ~დ
და ძდა ამირად ტტილირრა რაწაკ ირმაელირ შე. ც~ ცალილ მ
ოვიდა მერამედ და მოკლერ ძ~ვცეთრ. და შე მირი მომად მოვიდა
უ~რთლრ მოერთო ბაგრ~ტ შე აღოტ კსრ~პლტირა და მირცა მ~რ უ
ართლი გ~მოვიდა წრაკ ლ~ღურითა და დადგ~ჲ რეჴრ ც~ სწმედ და
ბაგრატ წარიფერ სტლირ ციცე და მოვიდერ კაცნი გ~რდაბნელ
ნი ღსჱლ~დ რაწიკირა ღეიბნერ რეჴრ და იბრშოლერ მ~თ ღ~რ. ა
რცა იგ~ნი გაიუცერ და არცა იგ~ნი ვ~დირ გაიქ~რნერ მოწმ~დ და წა
რვიდა ბარდავად. აუა ჟ~მდმდერ გ~რდარრ~ლ იქვნერ წელიწა
დნი მოწ~მდირ გ~მოყინებითგ~ნ რ~ნ რძ~ლი რ~რკინოზთა დასდვაჭ
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s~ და ცცრამეტნი მ~ღნ მოვიდა ღსფა თსრუი მონა ბაფდადით რ~ი გ~მოე
გზავნა ამირ მსმლრა რპითა დიდითა ღემსრრა ქ~ი რომცითი და ტქსჱ
ტქსჱ ქსნა იგი ქ~ნი მთ~ვრნი მ~თნი და მოვიდა და მოადგა ულ~ურა ტტილ
ირირრაჲ დაწსაჲ ცეცცლითა და მოაოჴრნა ქ~ნი არენი მირნიჭ
da თევდორი მეტე ატც~ზთა გ~მოვიდა წინა აფდგომ~დ მირრა დადგა
კსჱრცცობრაჲ ც~ ღსფა ვ~ა ცნა წ~რვლინნა ზირაუ პ~რლრი თ~რი:
და ბ~გრტ შე აბოტ კსრ~ტ პ~ლტირი და ღეებნერ და გააუცივნერ ატ
ცზნი და მორწქდა რიმრ~ვლე სრიცცჳ და თეოდორი მეტე წარვიდა მე
ოტი გზ~რაჲ დ~რვლირრაჲ კ~დ სკსჱ მოუცესლთა დასდგერ გ~რდა
ბანელნი. ძ~ირ გსჱრდრა და ავნერ დიდად ლ~ღურრა ვ~რ ცნა
ღსფა აფიქ~რა მსნით. და მოვიდა ჩართლეთრ და დადგა მსნ ღ~ა
აფიქვ~ნნა მთისლთგ~ნ მშევლნი კ~ცი: º~ და ლამოდა ღერლვ~რა ოვრ
ეთად და ღევიდაცცავ ცამდირ. ც~ აბსლაბაზ რომეცთა ერირ თ~ვმნ.
და გს~რმ აბოტირ შემ~ნ მისთცრერ მთისლთა რ~ა არა ღესღვნა
და მ~თ გ~ნეწირნერ მშევ~ლნი მ~თნი. სღსჱლა ფ~ნ მოვიდა თოვ
ლი და დასდგერ წინა და ღეებნერ მორცა შლევა ფ~ნ და მოკსდა რ~რკ
ინოზთგ~ნ სრიცცჳ და ცცენმ~ნ მ~თმ~ნ შოვა იელი და დაიჴოცა ტ~დ ც~
რიმრ~ვლირაგ~ნ ლ~ღურირაჲ არა ყნდა. რ~ იქო რიმრ~ვლე მირი ვ~რ არ
ოცი ათარი. ღეიუცა გ~რე და დაიზამთრაჲ ბარდ~ვრ და ღეიპქრ
ა ცსცირა ვინმე შე რ~ი გ~ნმთ~ვრებსლ იქო და ღემსრრაჲ გ~რ
დაბანი: გ~ნაფო კარი დარსბ~ნდირა. და გ~მოიქვ~ნნა ც~ზარნი რა
ცელირა მირირა და დარცნა იგ~ნი ღანუორრ. და რამით გ~მოიქვ~ნ
ნა ოვრნი ვ~რ რ~ცლი არი და დარცნა იგ~ნი დამანირ და ენებ~ჲ ღერ
ლვა ოვრეთად. ც~ ამირ მსმლმ~ნ ვ~რ ცნა ვ~დ ც~ზრთა ტომთაჲ
მირთა ზრ~ცვრა მოსვლინა ღსფარ რ~ა დასტეორ უ~რთლი
წსმედრ ცალილრ შერა და წ~რვიდა. და ღსფა ამირობდა ცა
ლილირ შე გ~რდაადგინა ამირამ~ნ მ~ნ წსმედ დადაადგინა
ერე ღიცერ შე ნთ~რვი წსმედირვე და უორატირკოვზი იქო
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ტბილირი და მ~რ ჟ~რა ამირა იქო ძატარ შე ალირა მოვიდა და მოა
დგა სძარმორ დგაჲ რამ~რი კ~ცი და წბრშოდერ მრ~ვლთა დფ~თა
და ვ~რ იცილერ რ~ ვერ დასდგმიდერ დააგდერ ფამით და გ~რდაიც
სეჱწნერ რ~ნი მე წ~რვიდერ და რ~თა მე ეწივნერ დაჴოცნერ ვ~ა ცნერ
ბოჩორმელთა ციცოვ~ნთა წ~ფებჲ სძარმორა დააგდო ციცე და
გ~რდამოიცსჱწნერ რჟ~რ მოვიდერ პოერ იგი სკ~ცსრი თუსჱრ
რ~ი ბაკი იქო მ~რ ღ~ა ტიცცლ~დ ღეეგებნერ და რ~ი ციცია იგი სკ~ცსრდ და
სგდია აფიფერ ბოჩორმა და დაიჩირერ ციცედვე და სძარმირ ზფ
სდენი ც~ კ~ე უორეტირ კოვზმ~ნ ვ~რ იცილა რ~ლ არა იქო ფონე მირი
მიენდო ტიცითა მივიდა და ნაცა და წკითცა მ~ნ ვინ გაწჳა აუა მ
ორსლ~ჲ და სთცრა მაწჳა დედამ~ნ ყ~მ მ~ნ და თუ~ა არა ვატკინო გ~ლი ერ
თირა ღემცედვარრა და ღესქვ~რდა რიკეთირა მირირა თ~რ და გ~ნსტევა
გ~რნა ბოჩორმა თჳთ დაიჩირა. ღ~დ ამირა ღემოვიდა უ~რთლდ და მო
აოჴრა რამცცე მირი და ძ~ვცეთი. რ~ მოადგა ციცერა თმოგსჱრრა და ვ~რ

იცილა რიმტკიცე მირი და რიმაგრე აფიქ~რა მსნით მოვიდა ქველრ და
მოადგა გ~რე სწქო ბრშოლ~დჭ iქო მსნ ღიგა ჩაბსკი ერთი რ~ცელ
ით გობრონ ებრშოდა ღიგნით გ~მოფმრთ დფ~თა ქ~თა მოქსართა
თ~რთა თ~ა და ვ~რ წარიფერ ციცე იგი ღეიპქრერ წ~ჲ გობრონი და
აწამერ რ~ირა წამებ~ჲ ვრცელ~დ აფიწერა წ~ნ მ~მმ~ნ ყ~ნ მ~ნ რტეტა
ნე ტბევ~რმ~ნ ებირ კ~პრ მ~ნ. აფიქარაჲ მსნით და წ~რვიდა დვინ~დ უა
ლ~უად მოვიდერ და სთცრერ ვ~დ რსმბატ მეტე ღევიდა ციცერა კაპ
ოლიტირ~რა მრწრ~ტლ აფიქ~რაჲ და მისმცნო ლ~ღურრა თ~რრა რ~ა
ქ~ი კ~ცი რ~ი პოონ ცოცც~ლი გამოიქვ~ნონ მირ წ~ე მოვიდა და მოადგა
ციცერა კაპიტირ~რა და ციცოვ~ნთა დედა წსლი რ~ი პოვაჲ გ~რეგ
ნით და იპქრა ჴ~ლთა და გ~მორცერ ციცე ღეიპქრერ რსმბატ წა
რიქვანა დვინრ ყამოწკიდა შელრა და მოკსდა: ღ~დ ამირრა ვ~რ
გ~რდაჴდერ წელნი რ~ჲოდენნი მე და მოეღენა უ~ქნა მ~ღნ სჴმო კ~ე უო
რატირ კოვზმ~ნ კორტ~ნტინე ატც~ზთა მეტერა. ყავიდერ წერეთად
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და მოადგერ ციცერავე ჟინირ~რა ატც~ზთა მეტე მოადგა ზ~ა კერ
შო და კ~ე უსჱმოთ და ვ~რ მირწსრერ წაფ~ბდ მ~ღნ ადარნარე პ
ატრიკი მოვიდა. და პ~რრკევირა ძ~რა მისპქრაჲ ზავირ პირი მო
რცა ატც~ზთა მეტერა არი ღსგავაზნი და კ~ე ორ ჩობი ვ~რ დაიზ
~ვნერ და ღეიუცერ. მოვიდა კორტ~ნტინე ატც~ზთა მეტე ილოცა ა
ლავერდრ წ~ა ~ირ წ~ე და ღემორა ცატი მირი ოუროთა ც~ ლ~ღური მირი
სტრორი წარ~ვლინა გზ~რა გრშ~ლრა და ტ~დ პ~ტივრ~ცა კ~ე უორტი
რკოვზმ~ნ და წ~რვიდა უ~ქნდ თ~რდ: ღ~დ მცირედთა დფ~თა გარდაიცვ
ალა კორტ~ნტინე მეტე და იღლებოდა უ~ქნაჲ ატც~ზეთირა ჟ~მ რაო
დენმე რ~ ერცნერ შენი ორნი კორტან~ტინე მეტერა. ერთი სცსცერი და
მეორე რ~ი სღსა ცოლმ~ნ სმრწემერი სცსცერ~რა იგ~ სმრწ~მერრა
ბაგრატ და იქო მ~თ ღ~რ ბრშოლა ტიცცელი რ~ი თჳთოესლ~დ წპ
ოო ცცო~რბრა მ~თრა. ც~ ერე ბ~გრტ რიშე იქო გსრგენ ერირ თ~ვთა და
ერირ თ~ვრა სღსჱლდა გსრგენ ქ~ითა შ~ლითა მირითა ვ~ე არა
მიიცვ~ლა ბ~გრტ არაჲ იქო მღჳდ~ბჲ ღ~დ რიკ~დილირა მირირა მიიფო
რრ~ლბით მეტობ~ჲ ატც~ზთა გ~ი მეტე იქო იგი რრსლი ქ~ითა რი
კეთითა რიმჴნითა და აცოვნ~ბითა. ფ~ირ მქ~რე იქო სმეტერ ქ~ლთა მ
აღენებ~ლი ეკლერიათა მოწქ~ლე გლ~ცკთა სცჳ და მდ~ბლი და ქ~ითა
კ~თლთა რ~თნბითა რ~რლი ამ~ნ გან~გნა და გ~ნაწქვნა ქ~ნი რ~უმენი
კ~თლნი მ~მლირა რამეტორა თ~რრა აფაღენა რ~ქდრი ჩქონდიდირა ღეუ
მნა რაეტირკოპორ~დ და განაღსჱნა იგი რიმრ~ვლითა წ~თა მ~რტჳლი
თათაჭ m~რ ჟ~რა გარდაიცვალა კ~ე უორატირკოვზი და დაძდა უორა
ტირ კოვზ~დ ტადთა შე კ~ერი ამ~ნ აფაგო ციცე ლოფობ~ნთა ამ~რ ვე
ჟ~ა მოვიდერ რ~რკინოზნი რ~ლთა სჴმობდერ რაძობით და მოტქსჱნ
ერ კაცეთი და დაწსჱრ ძ~ი მცცეთა და ღეიუცერ და წარვიდერ და
წ~რიტნერ თ~ა ძ~ი პ~ტრნი დაჩრილი და ღეედვა ვნ~ბჲ მსცლირა და
გ~ლირ ჴმ~ჲ ქვერ რ~ლ ძ~ირგნ ევნო ღეკრიბნერ ნ~წილნი და წარმო
რცნერ ძ~ა აკრიბერ ბსდერა ღ~ა და აფმ~რთერ ადგილრ~ვე თ~რრა.
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და წერეთრ მეტობ~მდე იღცანიკირრა პ~ლნი ქ~ნი იქვნერ მწვ~ლბლნი ც~ ი
ღცანიკ დირ წსლი იქო გსრგენ ერირ თ~ვთა ერირ თ~ვირა დედამ~ნ
მირმ~ნ მოაუცივნა მ~რთლმადიდ~ბლდ დინარ დედ~ტლმ~ნ და რალართა და
ებ ქ~თა მ~ღნ ბარდავი და ადარბად~განი ც~ იგი ატც~ზთა მეტემ~ნ მი
რცა უ~რთლი შერა თ~რრა სცსცერრა კორტ~ნტინერ და ვ~რ და ქო რამი
წელიწადი იწქო მტერბ~დ მ~მირა თ~რირა და შებნ~დ მეტობირა და ვ~რ
გ~მოცცდნა რ~უმე მირი ღედგა იგი სტლირ ციცერ და ღესდგერ თ~ა ტბ~ლნი
და რც~ჲნი მ~რვლი აზნასრნი ც~ გ~ი მეტემ~ნ ვ~დ დაადარტსრა გა
ნდგომა შირა თ~რირა და გამოილ~ღურა ქ~ითა შ~ლითა თ~რითა და მოი
ქვ~ნნა ტაოელნი მეტენი და ტადლი უორატირკოვზი და მოადგერ

სტლირ ციცერ და წბრშოდერ მ~რვლთა დფ~თა და ვერ არრ ავნებ
დერ ციცერ რ~ლ მრვლ~დ დგერ ღიგნით ზოგრა დფერაჲ ღეიბნიან ცცენი
თა და ზოგრა დფერაჲ უსჱითნი: მ~ღნ გ~ი მეტემ~ნ აბირნა აზნა
სრნი რაზსჱრელნი ერრე რ~ცედ გამოდ ყ~ნ წარგიქვანოთ ატც~ზე
თად ღ~ნ დაძედ მეტედ და მ~მაჲ ღ~ნი დარყერ გ~რეგნით. ც~ მ~ნ დაიძერა
და მოენდო გ~რნა აზნასრნი რ~ნი დგერ თ~ა სღსჱლიდერ რ~უმერა ამ~რ.
და მ~ნ არა ირმინა მ~თი გ~მოვიდა ფამე ტივითა მტკს~რრა და ვ~რ გ~ნ
ეწსრა პირრა მტკსრირ~რა ვერფ~რაჲ დაითმინერ და მიეტევნერ ღეპ
ქრობ~დ და ვ~რ იგრშნა ზაკსლ~ბჲ მ~თი ღეაუცივნა ტივნი გ~რე რ~ამცა
ღევიდერ ციცერავე. ვერფარაჲ დაიმ~რყილნა ტივნი და ყ
აჴდერ ადგილრა რადა ტივნი გადებოდერ ღეიუმნა ჴმაჲ გ~მოვიდა
მეტე და ქ~ი ლ~ღური დაიცვერ ციცე გ~რეღემო და რჟ~რ გ~ნთენა იწქო
შებნ~დ. ც~ იგი გ~მორრ~ლ იქო წქლით. და ღერრ~ლ იქო ნაპრ~ლრაჲ
კლდირ~რაჲ. და მსნ დამ~ლლ იქო პოვა იგი კ ~ცმ~ნ ვინმე სნდომ~ნ ღე
იპქრერ და მოწგს~რერ მეტერ~ჲ და გაპატიჟა ბოროტ~დ პ~დ თ~ლნი
და რწსნერ და მერმე გ~მოქსჱრერ და მოკსდა. ც~ აზნასრნი რ~ლნი დგ
ერ ციცერა ღ~ა და მინდობით გამოიქვ~ნნერ. და ტბილნი გ~ნსტევნა
მღჳდბით. გაგზ~ვნნა და იგ~ნი წარვიდერ არტორანგრ გ~რდაიცვალა ტადლ~ჲ
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უორატ და დაძდა კ~ე უორატირ კოვზ~დ ამირრა ღ~დ გადგერ
აზნასრნი გარღნელნი იწქერ ზრცვ~დ გ~ი მეტირა გამოილაღურაჲ გ~ი
მეტემ~ნ ყავიდა კაცეთად და მოსწოდა არწქჳდა და წარვიდა
თ~რდვე უ~ქნდ კ~დ დადგა ატენრ და შმაჲ მირი იქო ერირ თავ~დ
უ~რთლირა და აწჳა ქ~ი ლ~ღური კ~დ ღთარლვ~დ კაცეთადვე ცნა კე~
რი ვერ დასდგებოდა წინა აფდგომ~დ მოვიდა მ~თრა წ~ე და კ~დ ენ
ებაჲ გაპარვა ზკჳ~თ ღეიპქრა ჴ~ლთა და წ~რვიდა კ~ცეთდ რ~ა
მცა დედა წსლი მირი აკრიბ~ჲ რ~ აცნობერ აზ~რთა უ~რთლირათა უ
ართლირათა და გადაეცსჱწნერჭ mოერთო ბსრტა შმა კ~ე კ~თ
ალიკოზირა გ~ი მეტერა და მოსტ~ნა თ~ა ციცე მირი სძარმო და ეს
ტლნერ რც~ჲთაცა ციცეთა კაცეთირათა თჳნ~რ რ~მთა ციცეთა ნაცჩვ
ანირა ბოჩორ მირა და ლოწობანთა ლოწობ~ნნი წუონდერ ივ~ნე
არირირ შერაჲ და გ~მაგრდა ღიგ~ნ გაწირა პატრონი ასგერ
ბსრირ ციცე და დასქენნერ ღიგ~ნ ლ~ღურნი. და ციცე მოკანრაჲ წუონ
დაჲ მ~ღნ ცსარ~რირ შერა ივნ~ერრა ლამოდა მრგ~ვრად შმირ მკ~ლვ
ელთა და მჩირვარა მივიდა მეტე სბრშ~ნა ღებმა ლ~ღურთა ც~
მ~თ წ~რიფერ ტერჴითა და ცაცსა მოიქვ~ნერ ღეპქრობილი წ~ე
მეტირაჲ. და მეტემ~ნ წ~რრცა პქრობილ~დ ძიუეთრ: ციცე ნაცჩე
ვნირაჲ წუონდა ტადლ~ჲრ შერა კე~რა იგიცა გ~მგრდა ღიგან ვ~რ
იცილაჲ კ~ე უორატირ კოვზმ~ნ არფ~რა იქო წსნე მირი ითცოვა რი
მტკიცე ცოცცლებით გაგზ~ვნირა და დასლოცა კ~ცეთი გ~ი მეტერა ც~
ლეონ შე მეტირა არაჲ წლამოდა გ~ნტევებარა კ~ერრა რ~ არცაჲ
პ~ლ ღეპქრობარა იქო ნ~ბჲ მირი გარნა არა სრმინა მ~მმ~ნ მირმ~ნ და
კ~ე ერე პირი ითცოვა რ~ა მ~რ ზ~მთარრ არა აფიფონ ციცე ბოჩ
ორმა და ღ~დ აფვრებირა წ~რვიდერ ნ~ბჲ რცერ ამირ თ~რ აფიფერ მი
რგ~ნ ციცე ნ~ცჩევნირა და ღვილი ერთი სმრწემერი. დ~თ მშევლ~დ
და განსტევერ დფერა ლამპრობ~რა წ~რვიდა მეტე ატც~ზეთად და
ღევიდა კ~ე ბოჩორმარ ეკაზმოდა და ლ~მოდა ღ~დ აფვრებირა წა
1-28 სტრ., 77r
რრსლარა: მ~ღნ ღეეზრ~ცნერ აზნასრნი უ~რთველნი და მ~თ თ~ა
კაცნი გოდერშიანნი მგდესრი ქანყაელი მ~მაჲ დაყი კორინთალი დაყი და ი~ე შმანი
რცჳლორელი რარ და გრიგოლ შმ~ნი ტცოველნი და
მ~თ თ~ა ორმეოცდა ათი აზნასრი რც~ჲ და მიერთნერ კ~ერ და სწქერ ბრშ
ოლ~დ ციცეთა და მცირეთა დფ~თა წ~რიცსნერ და ციცენი ქ~ნი დაარფჳნერ
ღსრირ ციცე ლსწიბ~ნდირ და კ~დ ესტლა მ~მლრა თ~რრა მოვიდერ და

სთცრერ გ~ი მეტერა წაფება კ~ცეთირა და დასმშიმდა დიდად და აბ
რალა ქ~თა ვინცა ვინ აწჳა გაღსჱბა კ~ე უორატირ კოვზირა
კ~დ გ~გზავნა ლ~ღური თ~რი და შე მირი ლეონ სყინა წინა მშფ~რდ მო
ოწსა კ~ცეთი და მ~რვე ლ~ღურობრა ღ~ა მოართსჱრ წმბ~ვი მიცვ~ლ
ებაჲ დიდირა და ფ~ირ მოქ~რირა გ~ი მეტირა მოსწოდა კ~ერ უორატირ კ
ოვზრა და ღეკრბერ ბაზალეთრ ტბირა პირრა თჳთო ცცენორნითა
და ისბნერ დფე ერთი ვ~დირ განსცცადა მიცვ~ლება მ~მირა თ~რირაჲ წკ
იდა რიქ~რლი და სუ~და შერა თ~რრა რიშობ~ჲ და ვ~ა ერმაჲ ერე კ~ერ
გ~რდაჴდა ცცენირ~გნ და თქ~ნირ ცემით მოიკითცა და მირცა მ~დლი გ~ნიც
არა ზავი და რიქ~რლი და სტრრ~დ პირი მზაცობირა ღეიუცა ლეონ
და ესტლა მ~მლრა და რ~მეტორა თ~რრა. რ~ მ~ღნვე ღთავიდა ატც~ზე
თად და გ~ნდიდა ფ~ნ მეტობ~ჲ მირი მრგ~ვრდ მ~მირა მირირა იქო ფ ~ირ მოქრ
ე და რ~ვრე ქ~ითა კ~თლითა ამ~ნ აფაღენა ეკლერია მოუჳრა და
ღეუმნა რ~ქდრდ რაეტირკ ოპოროდ აკ~ცა და განარრსლა ქ~ითა გ~ნგებითა
და ვ~რ ესტლა მ~მლრა თ~რრაჲ აფსრრ~ლაჲ აფთუმაჲ თ~რი კ~ე უორ
ატირ კოვზრრა და მირცა არსლი ცოლ~დ შერა მირრა და ღ~დ მცირედ
ირა მოკსდა არსლი ლეონირი კ~დ იწქო მტერობ~დ კაცეთირა და შ
ებნად გაილაღურაჲ რპითა დიდითა ყადგაჲ არაგჳრაჲ პირრაჲ არ
წქჳდა მსცნარი ცერკი და ბაზ~ლეთი და მ~რვე ლ~ღურობრა დარნე
სლდა და ღეიუცა გ~რე და მოკსდა ღ~დ მირრა და დაძდა დემეტრე მეტედ
შმაჲ ლეონირი და ესტლა უ~რთლრა და ვ~რ მოიწქო რ~მეტო თ~რი
გ~რდაჴდერ ამ~რ ღ~ა ჟ~ნი და იქო თეოდორი შმაჲ მირი რ~ბერშნეთრ. ს
ჴმერ კ~ცთა ვიეთმე ამირ უ~ქნირაჲთა რ~ა გარდამოვიდერ შმ~რა თ~რრა
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ზ~ა რ~ რიცოცცლერ~ვე დიდირაჲ გ~ი ატც~ზთა მეტირა გაეგზ~ვნერ ო
რნი ღვილნი რ~ბერშნეთრ თეოდორე და ბ~გრატ რ~ა მსნ იზრდებოდიან
ამირ თ~რ რ~ა ღ~დ რიკ~დილირა მირირა არ ა იქო მ~თ ღ~რ ბრშოლა და ჴდო
მა გ~მოვიდა თეოდორი რ~ბერშნეთით მოვიდა რ~მცცერ და დადგა მარ
გრ მერერ სჴმობდა მერცთა აზნასრთა იკრებდა ლ~ღურთა და ლ
ამოდა მკლ~ვითა აფებ~რა მმ~ლირა თ~რრა. ც~ დემეტრე მეტემ~ნ წ~რავლი
ნა ლ~ღური თ~რი დაერცნერ სგრშნესლ~დ და გააუციერ თეოდორი
და წ~რვიდა უ~რთლრ და მიმ~რთა ადარნარერ შმელრა მთ~ვრრა ღეიქ
ვანერ იგი შმირ ციცერა და მსნით გ~მოფმართ ეშიებდა რ~უმერა თ~რ
რა მ~ღნ დემეტრე მეტემ~ნ მიგზ~ვნა ლ~ღური თ~რი მოადგერ ციცერა შმირ
არა და წბრშოდერ რ~მ თსჱ ოდენ. და ციცით გ~მოფმართ ევნ~ბოდერ ტ~დ
და ვ~რცა მირჩირდერ ციცოვ~ნთა ითცოვერ ზავი და ტიცი და რიმტკიცე რ~ა გ~ნ
სტეო თეოდორი და წ~რვიდერ მღჳდობით და მ~თ მიინდვერ იგი და გამოგ
ზავნერ მღჳდბით წ~რვიდა დ~თ კსრ~ტ პ~ლტირა და მსნ და ქო წელი
წადი ერთი და კ~დ წ~რმოვიდა ტაოთ და მოვიდა კაცეთადჭ m~ღნ მოსგ
ზ~ვნა მ~ციული დემეტრე მეტემ~ნ თეოდორირ და კ~ე კ~თლიკოზი წუ~ა რ
აითგ~ნ გ~მოვიდა რ~ბერშნეთით არა დაილევირ ყ~ნ ღ~რ
ბრშოლა რიტქჳთა კ~ცთათა აწ ღსა მდგომელობითა ღ~ნითა მომა
ნდვ შმაჲ ყ~მი და ვიქვნ~თ ორნივე რწორად სტ~ლ მ~მლრა ყ~ნრა
ვ~ა სწინ~რერ მე და ლეონ და აფიფე ყ~მგნ რიმტკიცე და ღსა მდგომ
ელნი და ღ~ნგნ დიდათ და ვ~მდლო რ~უმე ერე ვ~რ ცნა კ~ე უორატირ კ
ოვზმ~ნ რ~უმე ერე და რიტქ~ჲ მეტირაჲ დემეტრერი მოიქვ~ნა თეოდორი და
აწ~ჳა მინდობაჲ მირი და ეტქ~და მე ვიქ~ვ მეშიებ~ლი რირცლირა ღ~ნირ
ა და თეოდორი მიანდო შმ~რა თ~რრა და გ~გზავნა. მ~ღნ წ~რიქვ~ნერ ი
იგი ტიცითა და რიმტკიცითა რ~ითა ეტსცნერ წ~ე რსჱტრა ცცოველრა
კ~თლიკოზი მფდ~ლთ მოშფ~რნი და ქ~ნი დ~ბლნი და ვ~რ მოვიდა თეოდორი შ
მირა თჳრირა წ~ე დაქვნა დფენი მცირედნი ც~ დაემეტერა და დაივიწქა
ღსა მდგომლ~ბჲ ფ~ჲ ღემართა ტიცთა ღეიპქრაჲ თეოდორი და და
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რწსნა თ~ლნი და ვ~რ იცილერ ერე მქოტთა მ~მლირა მირირათა შიებ~ჲ ქ

ვერ შმირა მ~თირა რ~რა ერუსა ყალა მეტე და ვერ ღესშლერ
ამირი უმნა რ~ დემეტრე მეტე იქო მჴნე და აცოვ~ნი და რჟ~რ აფერრ~ლ
ა დემეტრე მეტე იცილერ ქ~თა მკჳდრთა უ~ქნირათა რ~ლ არფა რა დარ
ყა მკჳდრი ატც~ზეთირა და უ~რთლრა გ~მოიქვ~ნერ თევ~დორი და დარს
ჱრ მეტედ. მ~ღნ მოვიდერ ცაკნი და მოადგერ სტლირ ციცერა და იქო მ~თ
ჟ~თა ერირ თ~ვი უ~რთლირა ი~ნე მარსბირ შე კ~ცი შლ~რი და ერ მ~რვ
ლი ამ~ნ წ~რავლინა მ~ციული წ~ე დ~თ კსლ~ტ პ~ლტირა აწჳა რ~ა მოილ
ღურორ შ~ლითა მირითა აფიფორ უ~რთლი ანს დაიმჩირორ თჳთ ს
ბოშორ ბაგრატრ შერა გსრგენირრა არსლირ წსლრა გ~ი ატც
ზთ მეტირ~რა რ~ლრა ექვოდა დედსლ~დ ატც~ზეთი და უ~რთლი ერევე
ი~ე ემარსღირ შე ეშებდა მეტედ ბ~გრტრ და ვ~ა მოირმინა დ~თ კს
რატ პ~ლტმ~ნ რიტქ~ჲ ი~ე მარსღირ შირა წ~რმოემ~რთა შ~ლითა თ~რითა
ქ~ითა და მოვიდა უ~რთლდ და რჟ~რ ცნერ მორლვა მირი კ~ცთა წ~რვიდერ
ვ~ა მეოტნი და დასტევერ უ~რთლიჭ mოვიდა დ~თ კსრ~ტ პლ~ტი ყას
დგა უვაჴსრელთა მოეგებ~ჲ წინა უ~რთლირ ერირ თ~ვი მარსღ
ირ შე აფიფო მირგ~ნ ციცე და მისბოშა ბ~გრტრ და მ~მრა მირრა გს
რგენრ რ~ არა ერსა ღვილი დ~თ კსრ~ტ პ~ლტრა და ბ~გრტ შე გსრ
გენირი გაეზარდა ღვილ~დ თჳრ~დჭ eრე დ~თ კსრ~ტ პ~ლტი სმეტერ გ~ნ
დიდნა ქ~თა მეტეთა ტაორათა რ~ იქო ფ~ირ მოქ~რე და გლ~ცკთ მ~წქლე მდ~ბ
ალი მღჳდი და შჳრ სცრენ~ბლი ტკბილი სცსი და კ~ცთ მქ~რე ქ~თა თ~რ
კ~თლირ მქ~ტლ და რავრე ქ~ითა კ~თლითა ამ~ნ აფაღენა მონარტერი
და რ~ქდარი ფ~ჲ წ~ჲ ეკლერია ცაცსლირჭ da ვ~რ ღეიუცა მსნითგ~ნ
და სტევნა სტლირ ციცერ გსრგენ და შე მირი ბ~გრტ ძერე წრ~კრა
თ~ირრა ზ~ა სრ~შსლა ამირ თ~რ თ~ა განმგებელ~დ დასტევა მ~მჲ მირი
გსრგენ ღემოკრიბნა უ~რთლნი მირნი აზნასრნი და სბრშანა ერ
ე არრ მკჳდრი ტაორა უ~რთლირა და ატც~ზეთირა ღვილი გ~ზრდილ
ი ყ~მი და მე ვარ მოსრ~ვი მირი და თ~ა ღემწე ამ~რ დაემორყილენით
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ქ~ნი და დაქვნა დფენი მცირედნი და წ~რვიდა ტაორ. ვ~რ წ~რჴდერ ამ~რ ღ~ა
ჟმ~ნი რაოდენ მე იწქერ კ~დ მედგრ~ბით ზაკსლ~ბით ჟ~მი არრ ყსლ
ებაჲ უ~რთლირა აზნასრთა ღეიბნერ ნაუსრდეველთა და რაბოტ
არელთა და მოიქ~ნნერ ლ~ღუარნი კ~ცეთით და გარცერ სტლირ ციცე
და ღეიპქრერ გსრგენ და შე მირი ბ~გრატ დ~ტლი გსარანდსცტ წ
არიქვ~ნერ კ~ცეთად რჟ~რ რცნა ერე კსრ~ტ პ~ლტმ~ნ დასმშიმდა ტ~დ
გ~მოილღურა ქ~ითა შ~ლითა მირითა მოვიდა თრიალეთრ ღთარ
ლვად კ~ცეთდ და რჟ~რ ცნერ კ~ცთა მოგზ~ვნერ მოცი~ული
და მოსპქრერ პირი ზავირა გ~ნსტევნერ გსრგენ და ბ~გრტ
დ~ტლი გსარანდსცტ და ღესუციერ უ~რთლი და სტლირ ციცე ც~ წი
რუსალირ ციცე და აგრსა თით დაიჩირერ: m~რ ჟ~რა ღ~ა ეპქრ
აჲ უ~რთლი და სტლირ ციცე გს~რნდსცტ დ~ტლირა არსლი იქო
გ~ი ატც~ზთა მეტირა. და დედაჲ ბ~გრტირი და ვ~რ გ~რდაჴდა ამ~რ
ღ~ა წელიწადი რამი და მეტობდა ატც~ზეთრ თევდორი. მისცარ
ე და განირქსნა უ~ქნ~ჲ იგი და ღეიცვ~ლა ქ~ი წერი მირი და გ~ნგება პ~ლ
თა მეტეთა გ~ნწერებ~ლი იცილერ რ~ჲ წ~ რყინებ~ლთა მირ უ~ქანირათა
იქვნერ ქ~ნი მწსც~რბრა ღ~ა დიდრაჭ aმ~ნვე ი~ნე მაღსრირ შემ~ნ ინე~ბჲ
რ~ა მოიქვ~ნორ ბ~გრტ მეტედ ატც~ზეთირა და მირ თ~ა ქ~ლთა დ~ბლთა ე
რირ თ~ვთა და აზნასრთა ატც~ზეთირა და უ~რთლირათა გ~მოითცო
ვერ ბ~გრტ მეტედ დ~თ კსრ~ტ პ~ლტირგ~ნ. ც~ დიდითა იშსლ~ბითა შნე
ლად აფარრ~ლა რ~თცოველი მ~თი ვ~დ პ~დ ვთუს სღვილო იქო
დ~თ კსრ~ტ პ~ლტი და ბ~გრტ გაეზარდა ღვილ~დ მპქრობლ~დ ორირავე
კერშირა ტაორა გარნა რჟ~რ სმკჳდრო უმნილ იქო უ~ქნა ატც~ზე
თირა მორცა მ~თ რიმტკიცითა და მშევლითა ღთაგზ~ვნერ იგი ატც~ზ
ეთრ დალოცერ მეტედ და დაემორყილნერ ქ~ნი ბრშანებ~რა მირრა. რ~
გ~ნრრსლბ~ლ იქო წ~რკითა და ვ~რ გ~რდაჴდა ამ~რ ღ~ა წელიწა

დი ორი იწქო გაგებ~დ და რასრვ~დ და გ~ნმართლ~ბდ ქ~ა რ~უმერა მრ
გავრად პაპირა მირირა დიდირა გ~ი მეტირა გინათს სმეტერ ად
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რე ვთუსა რ~ ქ~ი თ~რთ რ~ მიემრგ~ვრბდა უცევარა გ~მზრდელ~რა
თჳრირ~რა დიდირა მეტირაჲ დ~თ კსრ~ტ პ~ლტირა და იცილვებოდა ქ~ი
რ~უმე კ~თლირაჭ g~მოგზ~ვნა თეოდორი მეტე დედირ შმა მირი ტაორ
წ~ე დ~თ კსრ~ტ პ~ლტირა რ~ ერე რ~უმე გ~მონაცა სმძობერ~დ რ~ა ქ~თა
კ~ცთა დიდთა და მცირეთა რ~რბჲ კ~თლი გინათს სწერო~ბირა
თ~რ მირა მ~მრთ აუსნდერ. ღ~დ ამირრა გარდამოვიდა უ~რთლრ რ~ა
გ~ნაგნერ რ~უმენი დაღლილნი უ~რთლირნი მოვიდა და დადგა თისლე
თრ ც~ მ~რ ჟ~რა აზნ~რთა უ~რთლირათა რ~ლთა მე არა ენება გ~რდა
მორსლა მირი რ~ თჳთჱსლ~დ განაგებდერ რ~უმეთა უ~რთლირ~თა
და ფაცათს იქვნერ მორყილ~ბრა ღ~ა გსრ~ნდსცტირ~რა იწინამშფ
სრერ უავთარ ტბელი მოეგებნერ და დასდგერ თ~ვრა ზ~ა მოფ
რირრა იცილა რ~ჲ ბ~გრტ ატც~ზთა მეტემ~ნ აფსზ~ცნა რპ~თა თ~რთა
მივიდერ და ღეებნერ იოტნერ უ~რთლნი რ~ნი მე დაჴოცნერ რ~ნიმე
დაიპქრნერ და რცჲ~ნი კ~დ მეოტნი გ~რდაიცსჱწნერ და დაიტ~ნტნერ მო
ვიდა სტლირ ციცერ და აფიფო ციცე დედირ~გნ თ~რირა დაქვნა დფენი და
გ~ნგნა მცირედ რ~უმენი უ~რთლირნი წ~რიქვ~ნა დედაჲ თ~რი და წარვ
იდა უ~ქნდ ატც~ზეთადჭ -da ვ~რ ჴელოვანმ~ნ მენ~ვეთ მოშფრმ~ნ
გააგო ქ~ი რ~უმე ატც~ზეთირა რ~ მცირედ ამცილირ ქ~თა ვინ სკსჱ
პოირ სრყი და მირრა ადგილრა გ~ნადიდირ ერთგსლი და მირანდობ
ელი თ~რი და ამ~რ ღ~ა გ~რდაჴდერ წელიწადნი რაოდენნიმე. იქო მ~რ ჟ~ა
ერირ თ~ვდ კლდეკ~რთა რატი და წუონდა ციცე ატენირა უ~რთლირ
აგ~ნ მტკს~რრა რამცრით კერშო ქ~ი ვე თრიალეთი მანგლირ. ჴე
ვირა და რკორეთი არა მორყილობდა ბ~გრტ მეტერაჭ ღეიკრიბაჲ
სცნასრ~დ რპაჲ ათარი გ~მოვიდა ქ~ი ენ~ბჲ უ~რთლრ მოდგომაჲ და
¸ერქევაჲ რატი ერირ თ~ვთა ერირ თ~ვირა მ~ღნ სკსჱ ასწქერ დ~თ კ
სრ~ტ პ~ლტრა და სთცრერ ერრეთ რ~ცედ არა რადა წ~რვლორ რც~ჲ
გნ თჳნ~რ განმზადბ~ლრრ რიკ~დილი ღ~ნდა და ღეკაზმსლ იქო გსრგენ
მ~მაჲ ბ~გრტირი მირლვ~დ ღვილირა თ~რირა თ~ა. დ~თ კსრ~ტ პ~ლტი წ~რმო
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ვიდა მრ~წრტლ მოსწოდა ლ ~ღურრა თჳრრა და სჴმო ქ~ლთა მეტეთა რო
მცითირათა. მ~ღნ ძერეთ ცოცც~ლ იქო პაპა ბ~გრტირი ბ~გრტ უ~რთველთა
მეტე იგიცა მოვიდა დ~თ კსრ~ტ პ~ლტირა წ~ე. რ~ ეღინოდა შირა თჳრირა
გსრგენირგ~ნ წაფებ~რა მეტ~ბირრა. მოვიდერ და დადგერ დლივრ რპი
თა დიდითა რ~ლთა არა იქო რიცცჳ და გაგზავნნა ლ~ღუარნი გსრ
გენრ ზ~ა მიეგებნერ წინა გსრგენრ და ღეიბნერ გ~რდათცრილთა
თ~ვრა ღავღეთირ~რა გაუციერ გსრგენ და ღთაიცსჱწა მეოტი და ღე
ვიდა ციცერა წეტთირ~რა მ~რ ჟ~რა მორრ~ლ იქო ბ~გრტ თრიალეთრ და
დგაჲ კარსბეთრ გ~გზავნა მ~ციული გ~ნიცადა ლ~ღურნი და იცილა რ~ი
შ~ლითა არა ეგებოდა წინა აფდგ~მა დ~თ კსრ~ტ პ~ლტირა. მ~ღნ დას
ტევნა რპ~ნი თ~რნი ადგილრა ზ~ა და თჳთ მარტო მივიდა წ~ე მირრა ითც
ოვა ღენდ~ბჲ და ასწქა ვ~დ რც~ჲრა არ~ჲ რ~ირა თ~რ მოვედ გ~რნა
არა მორყილ~ბირა თ~რ. რატირაჲ ც~ მ~ნ გაგზვ~ნა და სბრშ~ნა ერრ
ეთ მითცრერ რ~ლ რიკდილ~დ ყ~მდა გამორრ~ლ იქ~ვ გ~რნა აწ ვცან
დარტსრი რ~ლ სბრ~ლო ც~რ. ა~დ მით~ვირსტლები ც~რ რატირ ზ~ა და
იმორყილე ვითაცა რ~ცედ გწადიან მ~ღნ წ~რმოვიდა რიც~რლითა
რ~ვრე და წ~რვიდა მ~რ ჟ~რა ატც~ზეთადვე რ~ა ვერა სგრშნარ რატი.
და სგრშნელ~დ მივიდერ არა გონ~ბდერ ვ~რ მოიწია ჟ~ი ზამთ
რირა მოვიდა შ~ლითა თ~რითა ქ~ლთა მოადგა კლდე კ~რთა იცილა რ~ჲ
რატი გ~მოვიდა გ~რე და გ~მოიტანა ღვილი ლიპარიტ თ~ა ღევ~დრა ბა
გრტ ატცაზთა მეტერა და მირცა ციცე თ~რი ბ~გრტრ და თჳთ დაძდა მ~მლ
რა თ~რრა არგჳთრ კ~დ ვ~რ წ~რჴდერ ამ~რ ღ~ა ჟ~ნი რაოდენნი მე და ვ~რ

ვთუს პ~ლვე მოიწქვნა და გან~გნა ქ~ი რ~უმენი ატც~ზეთირანი ს
რყნი თრნი ღეც~ლნა დ~ბირგ~ნ ადგილთა მ~თთა დაადიდნნა ერ
თგსლნი და მორწრ~ტედ მორყილნი ბრშანებ~თა მირთა და წ~რემატა
ქ~ლთა მეტეთა ქ~ითა გ~ნგებითა და გ~მრავლაჲ ლ~ღური თ~რი სმეტერ
ქ~ირა ჟ~მირა გამოილ~ღურა ქ~ითა რპ~თა თ~რითა გარდამოვიდა უა
რთლრ წარგზ~ვნა მ~ციული კ~ცეთრ ითცოვნა ციცენი უ~რთლირნი
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რ~ლნი მ~თ წუონდერ მ~რ ჟ~რა იქო უორატირ კოვზი დ~თ ც~ მ~ნ ა
რა ინებაჲ მოცემა ციცეთა. ა~დ მისმცნო ერრ~თ სკ~თს
ეშიებ ციცეთა იქორ ყ~ნ ღ~რ და მძერებ~ლ მკლ~ვი და წომი ც~ მე
წინა მოგეგებო კანარა ზ~ა გ~ნსწქრა ბ~გრტ ატც~ზთა და
უ~რთვლთა მეტე და კსრ~ტ პ~ლტი იქო მ~რ ჟ~რა დლივრ რ~ გ~ნგ
ებდა რ~უმეთა ტაორა და უ~რთლირ~თა რ~ლ მ~ღნ თჳთვე ეპქრა
ტაო მიცვ~ლებარა ზ~ა მ~მირა მ~თირა გსრგენ მეტეთ მეტირა წ~რ
გზავნა კ~ცი მორწრ~ტედ აწვია რპათა ატც~ზეთირათა და უ~რ
თლირათა და თჳთ წ~რემ~რთა ზემოთა ლ~ღურითა გაიარა თ
რიალეთი გავლო ჴიდი მცცეთირა და მოერთნერ თ~ა ატც~ზ
ნი და უ~რთველნი დადგა თრიალეთ და იწქო ღემსრრა კ
აცეთირა და ვერ წინა აფსდგა დ~თ რ~ იქო შ~ლი მირი სრ
იცცჳ იწქო ბრშოლ~დ ციცეთა და მ~რ ჟ~რა აფიფო უ~ქნაჲ წერ
ეთირა და გ~ნყინა მთ~ვრდ აბსლალ და წ~რმოვიდა ღ~აჭ
da მ~თვე ჟ~მთა რჟ~რ წ~რმოვიდა ბ~გრტ ატც~ზთა მეტე კ~დ მიიუ
ცერ კ~ცნი წერეთირ~ნი და მიერთნერ დ~თრ აფიფო დ~თ წერეთ
ი ღ~დ მცირედირა ჟ~ა მიიცვალა კ~დ გ~მოვიდა ქ~ითა რპ~თა თჳრ
ითა ბ~გრტ აფიფო წერეთი მეორედ დაიჩირა დინარ დ~ტლი
თ~რდ იწქო შებნ~დ კ~ცეთირა და შ~ლითა მირითა მისწდომელითა
წარიცსნა ორრა წელიწადრა ღ~ა ქ~ნი ციცენი კ~ცეთირანი ღეაწქჳდა
კ~ე ბოჩორმ~რ და დასქენა ციცერა გ~რეღემო მცველნი წლითი წლამდირ
წ~რიფო ბოჩორმაცა დაიპქრა რ~დ წერეთი და კ~ცეთი წარმოი
ქვანა კ~ე და იმჩირა თ~რრა კ~რრა ზ~ა მ~რ ჟ~ა გადიდნა ამირა ტად
ლონ გ~ნშირა იწქო კირთებ~დ ერირ თ~ვთა წერეთირა და კ~ცეთირა
ითა ჟ~მითი ჟ~მდ მეკობრობით და პარვით რბევ~დ ტქსჱნვ~დ ადგილ
ითი ადგილ~დ ც~ იცილა რ~ჲ დიდმ~ნ მეტემ~ნ კ~დნრბჲ მირი გ~ნემზადა ქ~ითა
რპითა თჳრითა წ~რგზვნა მ~ციული წ~ე გაგიკ ღანღა რომეცთა მეტირ
ა. აწჳა რ~ა იშიორ ღსრი ტადლსნირგ~ნ. ც~ მ~ნ განიცრა რიცარ~ლითა დიდი
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თა მორწრ~ტედ მოსწოდა ქ~ლთა რპ~თა თ~რთა. წ~რმოემ~რთა და
მოვიდა წ~ე ატც~ზთა მეტირა ღეკრბერ ორნივე ზორაკერრტ და მი
მ~რთერ ტადლორანრ. დიდად გ~ნლაფებ~ლრა მოშსლეთა უ~ნთარა
რ~ი იგი ქ~ი თრთ ეშიებდა წ~რწქმედრა ქ~თა ძ~ირ მრ~ცსრთარა და ვ~რ
იცილა შ~ლი მ~თი სშლეველი ღესღინდა წ~რვიდა და მიმ~რთა რიმ~გრე
თა ღერსლ~დ ამ~ნ დიდმ~ნ და ქ~ლითრთ შლევა ღემორილმ~ნ მეტემ~ნ
ბ~გრტ წ~რმოტქსჱნა უ~ქნა რანირ მოადგა უ~ლურა ღანუორრ ად
გნაჲ ტილეკ~ვანი მცირეთა დფ~თა და ლეწნერ ზფსდენი ღანუორირნი
ცვ~ლირა დფე ეგსლ~ბდა ღემსრრვ~დ და უ~ლუირა მირ ფამერა მოსვ
ლინა მ~ციული ტადლსმ~ნ ითცოვა ღ~ნდობ~ჲ აფთუ~ა დფ~თა
ღ~ა რიცოცცლირა თ~რირათა მრ~ცსრბ~ჲ გასკსჱთა ცარ~ძა და დას
წერა თ~ვირ თ~ვითა ლ~ღურობაჲ მტ~რთა მირთა ზ~ა: მ~რ ჟ~ა ს
ბრშანა და ღემოკრიბნა ქ~ნი დ~ბლნი წ~ე მირრა პ~დ რ~ლ და იმჩირო
ნ უ~ლუი იგი შ~ლითა მ~თითა იცილერ და გ~ნიცადერ და მოაჴრ~ნრ
რ~ლ ვერაჲ ვინ შ~ლ ედვა და სტრორფა ამირ თ~რ რ~ლ რც~ჲთა
ქ~ლთა რალაღუროთა რ~უმეთ~გნ სცალო იუმნ~ბოდა კს~ლა სბრშ~ნა და
გ~ნიზრაცა და ზაცებ~ჲ ტადლონირი და მ~თ რიბრშნითა გ~მოარყიერ.
და სმძობერ~დ აწვია ზავი სბრშ~ნა და გაგზ~ვნა მ~ციული და

მირგ~ნ ასწქა ზავი და რტსრი მ~ღნ ტ~დლსნ გ~ნიცრა რიც~რლითა
დიდითა აფსრრ~ლა ქ~ი იგი რიტქჳთ აფთუმ~ლი რ~უმით სშფსნა
შფსჱნი დიდად მისწდომელი აფავრნა ქ~ნი დ~ბლნი ნიჩითა მისწ
დომელითა და წარმოვიდა ღ~ა გ~მარძსჱბსლი ამ~ნვე დიდმ~ნ მეტემ~ნ
აფაღენა რაქდარი ბედიირა და ღეუმნა რაქდრად რაებირკოპოროდ მოცვ~ლჲ
გსდაქჳრი რაბირკოპორო ღერწირნა რ~ტლნი მრ~ვლნი ქ~ლთა ჴევთა
და ადგილთა. და გ~ნრრსლა ქ~ითა გნგ~ბითა ღეამკო ქ~ითა რ~მკს
ლითა ეკლერია აკ~ცა და დარსა ებირკ~პორი. ც~ სკ~თს ვირმე ენ
ებორ გ~ნცდად და გ~ლირ ჴმირ ქ~ტდ რიმ~ფლირა თ~რ დ~ბირა მეტეობირა მი
რირა პ~დ გ~ნიცადორ რ~მკასლი ბედიირა ეკლერიირა და მირგნ გ~ლ
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ირ ჴმაჲ ქორ რ~ლ არა ვინ ქოტილ არრ რც~ჲ მეტე მრგ~ვრი მირრა
უ~ქნრა უ~რთლირ~რა და ატც~ზეთირ~რა და მანვე აკ~ცა ეკლერია გ
სთათირა გ~ნგებითა დიდითა და მისწდომელითა. რ~ ღემოკრიბნ
ა მაცლობ~ლნი ქ~ნი ჴ~ლ მწიტენი კ~თლიკზნი მფ~დლთ მოშფ~რნი და
ქ~ლთა მონარტერთა წინამშფ~რნი და ქ~ნი დ~ბლნი ზემონი და უსჱმო
ნი მ~მსლირა და რ~მეტორა მირირა მქ~ტნი და რც~ჲთა ქ~ლთა რ~ჴლმწიტო
თანი ერე ბ~გრტ ატც~ზთა და უ~რთველთა მეტე წარემატა ქ~ლთა
ვე ჴელმწიტეთა ქ~ითა გ~ნგებითა ამირ~დ მოაძედ ღემპოვნედ ღეი
უმნერ ქ~ნი ჴელმწიტენი მ~ცლობ~ლნი და მოთასლნი და მ~მლირა და რ~მე
ტორა და მოლ~ღურედ ვ~ა თ~რნი დიდ~ბლნი და მირ~ნდობ~ლნი დასმორყ
ილნა ფ~ნ ქ~ნი მტერნი წინა აფმდგომნი მომ~დლა მირთა მღჳდ~ბჲ და
დიდი დაწქნ~რბჲ უ~ქნირაჲჭ da სკ~თს ვინმე თჳთჱსლ~დ წარმ
ოთუმ~დ ქ~ლთა გ~ნგებლ~ბათა მირთა მოსშლ~რდერ შ~ლი მირი. რ~ლთგნ მც
ირედ წ~რმოვთუჳ ჟ~თა რიგრშირ~გნ არა დავიწქებირა თჳრირა
და ვთუს ერეცა რ~ლ ღ~დ დიდირა მეტირაჲ ვ~ცტნგ გორგ~რლი
რა არა ვინ გ~მოყინებსლ არრ რც~ჲ მრგ~ვრი მირა დ~ბითა და შ~ლითა
და ქ~ითა გონ~ბითა ეკლერიათა მ~ღენებელი იქო გლ~ცკთ მოწქ~ლე და
რამართლირაჲ ქ~ლთა კ~ცთა თ~რ მეტობდა ოცდა ათეურსმეტ წელ და გ~რ
დაიცვალა მჴცითა ღსჱნიერითა ღემკსლი: ურონიკონრაჭ s~l~dჭ
თსჱრა მაირრა z: დფ~რა პ~რრკევრა და იქო დფ~თა მიცვ~ლებირა მი
რირათა ტაორ და წარმოიფო გსამი მირი ზჳადმ~ნ ერირთ~ვთა
ერირ თ~ვმნ და დაწმარცა ბედიარ. ღ~დ მირრა მეტე იუმნა შ~ე მი
რი გ~ი და იქო იგიცა ქ~ითა რიკეთითა რავრე ერე ესტლა ქ~ა
რ~მეტო რადა მ~მლრა თ~რრა. ჟ~რა ოდენ რიქრმილირა და რიჩ~ბსკირა მირი
რ~რა რ~ იქო რჟ~რ მეტე იუმნა წლირა ათეუსრმეტირაჲ ც~ მეღჳდ
ერაჲ წელრაჲ მეტობირა მირირ~რა გამოვიდა ბარილი მეტე ბერშ
ენთაჲ მ~რ ზ~ა ქ~ითა რპითა რ~ბერშნეთითა სცცო თერლითა ს
რიცცჳთა ც~ გ~ი-მეტე გ~ნვიდა რპითა დიდითა წინა აფდგ~მდ მირრაჲჭ
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da დაიბ~ნკერ ორთავე უ~ქნარა ბ~რიანირ~რა მ~რვლ დფე და არაჲ მიმა
რთერ ბრშოლ~დ სრთიერარ მორიდა გ~ი მეტემ~ნ მოვიდა და დაწს
ა უ~ლუი ოლთირნი და მსნით იგი მოვიდა კსლრა და მოადგა ს
კანა ბარილი მეტე ბერშ~ნთა და ღეკრბერ სკ~ნა მდ~ვარნი გ~ირნი
დევნა მ~რვლნი ბარილირნი და იუმნა ბრშოა დიდი რო~ტლრა რ~ლრა
წუჳან ღირიმნი და მოირრნერ ორკერშოვე მრ~ვლდჭ mოკლნ
ერ- ერირ თ~ვნი დ~ბსლნი რატი შე ლიპარიტირი და ცსრრი და გჳანდეწია
ჴ~ჲ გ~ი მეტერა ვ~დ ომი არრ სკანა მავ~ლთა ზ~ა მ~ღნ სბრშ~ნა
რპ~თა თ~რთა და აფიჩსრნერ მრწრ~ტლ გ~ნვიდა თჳთ გ~ი მეტე.
რ~ აცოვან იქო და სღიღი ქ~ითრთ ვ~ა სჴორცო და მირთ~ა რიმ
რ~ვლე რპირა მირირა. და მოვიდა მსნით ბარილი მეტე. ქ~ითა რპ
ითა მირითა ღეკრბერ იმ~რ და ამ~რ. იუმნა ბრშოლა დიდი მოირრ
ნერ ბერშენნი ტ~დ წ~რმოიფერ ავარი ეზომ გაგრშელდა მ~თ
ღ~რ ბრშოლა რ~ლ რივლტოლ~დ გ~ნემზადა ბარ~ლი მეტე ც~ ვ~რ რ~ლ

მოკლე იუმნა უ~რთლნი მორიდერ და წარმოვიდერ წარმოსდერ
სკ~ნა და დასჴოცნერ სრიცცნი პირითა მაცჳლირათა მოსწია
ლაღურმ~ნ არტ~ნრ ტქსჱ ქვერ და მოაოჴრერ არტწნი და რჟ~რ
წარვიდა გ~ი მეტე თრიალეთრ მოსდგა სკანა. და არწქჳდერ
უ~ქნაჲ ძავაცეთირა და გ~რდავიდა თრიალეთრ კ~დცა და ეაც
ლნერ სრთიერთარ. რ~ გ~ნშლიერდა გ~ი მეტე მოირთო შ~ლი კ~ცე
თირა და წერეთირა. გ~რნა და სღალერ მ~რ ღებმაჲ მეორედ. ღეიუ
ცა ბარილი მეტე თრიალეთით სკსმოიარა ძ~ვაცეთი და არტ
ნით და კ~დ სბოროტორ ღსრი რაგებლით მოაოჴრნა უ~ქნნი იგი
წ~რვიდა და დაიზამთრა უ~ქნრა ცალდ~ირ~რა უ~ლურა ტრ~პეზოა
რა და ვიდოდერ მ~თ ღ~რ მ~ციულნი ზავირა და რიქ~რსლირა თ~რ მ~რ ჟ~ა
იუმნა დიდი გ~ნდგომილებ~ჲ რაბერშნეთით ღეერთერ რპარპეტ
და წარვაზი და წარიდგინერ უ~ქნაჲ აფმორ~ვლეთირა და დიდ
ად ღეშრწსნდა ბარილი ამირ თ~რ გ~რნა პ~ტივრცა მ~რ ვე ფ~ნ
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და მოკლა წარვეზი ურიტე და გ~დგერ რ~ლნი მირთსლ იქვნერ. ც~ ურ
იტერ მიეგო ცრსჱბ~ჲ წარვაზირა რ~ ღეიტქსერ ციცერა და რალ
არანორთა რირცლირა თ~რ ტოკარირ შირა და ღეიპქრერ და მოგსა
რერ ბარილი მეტერა და მ~ნ ეურორია ქო კსნშსლრა რარამე და
მირ თ~ა მოწკსჱთა თ~ვი მ~რვლთა მ~ცჳლითა რ~თა თ~ა იქო ტე
რირი შე ძოძიკირი ნ~თერვით ტაოელი. და რც~ჲნი იქვნერ ბერშ~ნნი
კ~დ ღემოიუცა ბარილი მოვიდა ბარიანრ ითცოვდა უ~ქნრა და ც
იცეთა და აფსთუმიდა ზავრა და მღჳდობ~რა ცნაჲ რა გ~ი მეტემ~ნ
წარ~ვლინა ზაუადი ერირ თ~ვი რპითა და სბრშ~ნა რ~ა ზავირ
ა მიპქრ~ბითა მცირედ ცან დაიმჩირ~ვდ ადგილრა და თჳთ წარ
სდგა სკ~ნა რპითა შლ~რითა და გ~ნიზრაცვიდა ერრ~თ სკსჱთს
ინებორ ზ~ვი ბარილი მეტემ~ნ იუმნარ ერრ~თ და სკ~თს ინებორ
ომი გ~ნვემზადნეთ მირ თ~რ. ც~ რ~ლთა არა სნდაჲ ქ~ტდ მღჳდბირაჲ
იწქერ გ~ნმზ~დებდ ბრშოლ~დ და მივიდერ ბარილი მეტერა ზ~ა და
ბანაკ~ბლრა რ~ლრა სწოდიან რჳნდაურად იწქერ ბრშოლ~დ და
სტევერ ზოგი ლ~ღურირა მირირა გ~ნსწერაჲ ბარილი მეტე სბ
რშანა მოქვ~ნებდ შელირა ცც~რებირა და მანდილი წ~ჲ დადვაჲ უ~ქნ
რაჲ ზ~ა და თუ~ა სკ~თს მიმცეც ჴ~ლთა მტ~რირრა არფარაჲ ვიქო
თქ~ნირ მცემელ თუ~ნდა მე სკ~ე და ვ~რცა გ~ნგრშელდა მ~თ ღ~რ ბრშ
ოლა კ~დცა მეოტ იუმნნერ რპ~ნი რ~უართველორ~ნი და წ~რმოვიდერ მეო
ტად და მოირრნერ სრიცცსნი პირითა მაცჳლირათა რ~ნი მეო
ტ იუმნერ წ~რიფერ ავარი დიდშ~ლი და გ~ნში რამეტო რ~ი წ
უონდა თ~ა და წ~რმოსდგა სკანა ბარილი მეტე ც~ კ~დცა იწ
ქერ ზავად ვ~ა პ~ლ რ~ ღიღი დიდი აუ~ნდა რ~ბერშნეთით გ~ნდგ
ომირა დაქვერ მღჳდობ~ჲ და იზავნერ და მირცა გ~ი მეტემ~ნ მშევ
ლად შე თ~რი ბ~გრტი წლირა რამირა. და ციცენი რ~ლნიმე პ~ლ გაეც
ნერ აზნასრთა და სლოცნა რც~ჲნიცა ციცენი პ~ლ მიცემ~ლნი და ს
კანირ თცსთმეტნი. და უ~ქნა რ~ი წუონდა დ~თრ კსრ~ტ პ~ლტრა ტაორ
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კოლარტ~ნრ და ძავ~ცეთრ. ც~ რ~ლნი ამ~თ უ~ქნათგ~ნ ეკლერიანი რო
ტელნი და ადგილნი დასლოცნა გ~ი მეტერა წ~რვიდა და წარიქვ
ანა ბ~გრტ სტლირ წსლი მშევლ~დ შე გ~ი მეტირა ყ~ნირა ა
ფსთუსა ტიცითა აფთუმაჲ ვ~დ წელრა მერამერა გ~მოგიგზა
ვნო შე ღ~ნი და იქო რამ წელ უ~ლურაჲ რ~მეტორა კორტ~ნტი პო
ვლერა და წელრა მერ~მერა გამოგზ~ვნა ვ~ა აფს თუ~ა რჟ~რ მო
იწივნერ მმ~ლრა და რ~მეტორა თ~რრა მოწქვა თ~ა კატაბანი ა
ფმორ~ვლირა ვ~ე რაზფ~რთამდე მ~მლირა თ~რირა. და ვ~რ ღეიუცა
გ~რე მოეწია მრწრ~ტლ მ~ნდატსრი და მოართსაჲ კაბაჲ ტ
ანრა წიგნი კორტ~ნტინე მეტირა რ~ლრა წერილ იქო ერრეთ

რ~ცედ. ვ~დ განგებითა ფ~ჲთა მიიცვალა რ~ნტრელი ბ~რილი შმა
ყ~მი. და ნაცსლ~დ მირრა ვიუმნე მეტედ ქ~ა რაბერშნეთრა აწ ს
კსჱ რადაცა მიწევნ~ლ იქორ გ~ნრაგებ~ლრა ყ~ა ბ~გრტ შე გ~ი ა
ტც~ზთა ჴელმწიტირა ღეაუციეთ რწრ~ტითა დიდითა რ~ლ მოიწიო
რ წ~ე ყ~ნრა. ც~ მ~ნ ვ~ა წ~რიკითცა ბრშან~ბჲ მეტირაჲ ვნებ~ჲ რ~ა
მცა ღეაუციერ გ~რე ბრშ~ნებირა ებრ მეტირა ღეიუცა რწრ~ტით
დევნა სქო სკ~ნა. რჟ~რ მიეაცლა იცილა რ~ლ რიმრ~ვლე დიდ
შ~ლი მიგებებ~ლი წინა დ~ბლნი ერნი. და აზნასრნი ტაოელნი. მერც
ნი და უ~რთლნი რ~ლთა არაჲ იქო რიცცჳი რიმრ~ვლირა მ~თირა ღეიუ
ცა გ~რე და სთცრაჲ მ~რ მ~ნდატსრრა რ~ლ მიწესლ იქო სკ~თს
შ~ლ გიც ღ~ნ აუციე ყ~მგნ კსლა ერე აფარა ეგებირ: ჵ დიდი და რ~კ
ჳრველებ~ჲ და მოწქ~ლებ~ჲ ფ~ჲ ვ~რ მქირ გ~ნერაჲ მ~რთლი ჴ~ლთაგნ
მ~თთა. რ~თა ენებ~ჲ ზ~კჳთ ღეუცევა მირი და ღეწევნითა ფ~ირა
მ~რითა იცილეთ და გ~ნიცადენით სრიცცსნი ჴ~ირა აპქრ~ბირნი
ფ~ირა მ~რნი ამ~რ დიდრაჲ ვ~ცტნგრ ატც~ზთა მეტირაჲ რ~ნი არაჲ ვი
რ ზ~ა მოწევნ~ლ იქვნერ რც~ჲრა მეტირა რ~ირა თ~რ ჟ~ა და ჟ~ა გა
სწქორ წინა მდებ~რემ~ნ რიტქჲმ~ნ ვ~რ სკსჱ მოიწია წ~ე მ~მირა
თ~რირა გ~ი მეტირა რ~ცლდ მ~თდა უსთათირ იცილერ მღო~ბლთა მი
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რთა ღვილი მრგ~ვრი გ~ნსცდელირა და მისთცრობ~ლირა რიკეთ
ირა მირირა თ~რ ღესშლ~ბლ არრ კ~ცთგნ მითცრობ~ჲ იცილერ რ~ჲ
გ~ნიცრერ რ~ცარლითა მისთცრ~ბლითა ღეწირერ მ~დლობ~ჲ ფ~ჲ
მ~რთ იქო ურონიკონი მ~რ ჟ~აჭ s~m~e~ჭ ღ~დ ორირა წლირა გ~რ
დაიცვალა გ~ი მეტე რავრე ქ~ითა რიკეთითა ჟ~ა ოდენ რიქრმირ~რა
რ~ი არა ვინ გ~მოყინებ~ლ იქო მრგ~ვრი მირი მ~მ~თა ღ~რ მირთა აც
ოვანებითა ჩაბსკობითა და რიუსჱლითა ტანითა და რ~ცითა
ცნობითა და ქ~ითრთ რრ~ლი გ~ნგბითა რ~ჴელმწიტოთა უორ~კნ
რა: რ~მ~ლ ჭ tსჱრა აგჳრტორა: i~v: უ~ქნრაჲ თრიელეთირ~რა
ადგილრა რ~ლრა ეწოდებირ მქინვ~რნი გინა იწრონი. და დასტ
ევა გლოვა და მწსცრ~ჲ ქ~თა მკჳდრთა მ~მლირა და რ~მეტო
რა მირირათა იგლოვდერ ქ~ნი რიკეთირაჲ და რიჩაბსკირაჲ და აცო
ვნებირა მირირა თ~რ წარიქვ~ნერ და დამ~რცერ რ~ქდარრა უსთა
თირ~რა ერცნერ ღვილნ ოთცნი შენი ბ~გრტ და დემეტრე და არს
ლნი გსრ~ნდსცტ და კაცა მეცსთე ღვილი მ~თი მართა მიცვ~ლ
ებირაჲ დიდირაჲ მირ მეტირა მ~რ ვე ჟ~რა მეტე იუმნა ბაგრატ ქ~ა
მ~მლრა და რამეტორა მირრა ზ~ა ზემორა და უსჱმორა წელიწდ
რა ათრაჭ m~რ ვე ჟ~რა წ~რვიდერ აზნასრნი ტაოველნი რაბერ
შნეთრ ვაყე კარიჩირშე და ბანელი ებირკ~პრი ი~ე და მ~თ თ~ა
რიმრ~ვლე აზნასრთა ტაოელთა. ც~ კორტ~ნტინე მეტემ~ნ მოუ
ცევარა ოდენ წელიწდირ~რაჲ გ~მოგზ~ვნა პარკიმნოზი ლ~ღუ
რითა სრიცცჳთა მოვიდა და ყამოდგა და აოჴრნა იგივე უ~ქნ
ნი რ~ნი ბარილი მეტერა მოეოჴრნერ მოვიდა თრიალეთრ ციც
ერა უსჱღე კლდეკ~რთა მ~რ ჟ~ა წუონდერ ლიპარიტ ერირ თ~ვ
რა შერა ლიპ~რიტირრა ღემოკრიბნა რც~ჲნიცა აზნასრნი დასდ
გერ გ~ნშთა და ღეებნერ ციცერა უ~ღე. რჟ~რ იცილა პატრიაკ
მ~ნ ო~იმ~ნ რ~ი ვერ~ჲრ ავნებდა ღეეუცა გ~რე ჟ~ა წ~რვ
იდა ყანყციტალელი რ~ბერშნეთრ მირცა ციცე გარქილობირა
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მიერთო ბერშენთა და არძევნ წოლოლ~რ შემ~ნ გ~რცა ბერ
შენთავე ციცე წერეტთირა რჟ~რ იცილა რაბა ტბევრმ~ნ ებირკ
ოპორმ~ნ რ~ლ ღევღეთრ არფ~რაჲ იქო რც~ჲ ფონე ააგო ციცე
თ~ვრა ზ~ა ტბეთირ~რა და იმჩირაჲ უ~ქნაჲ ღევღეთირა უმნა დიდი ე
რთგსლ~ბჲ ბ~გრტ ატც~ზთა მეტირაჲ თ~რ პ~ტივრცა ფ~ნ და ვერ წა
რსფერ უ~ქნჲ მტ~რთა რ~ მ~რ ჟ~ა გაგზ~ვნა პატრიკოზმ~ნ და პროი

დრორმ~ნ ერირ თ~ვმ~ნ ბანელი ცარტსრარი წ~რიქვნა თ~ა ვა
ლანგი ლ~ღურითა დიდითა და მირცა თ~ა დემეტრე კლარძი შე რს
მბატირი რეცა ღერატქსჱვნ~ლდ უ~ქნირა. კ~ცთა თ~რ და ამით მიზეზითა
მოიუცერ მრ~ვლნი კ~ცნი მირ უ~ქნირნი წსრილირა ერირ~გნ ღემოვიდა
მ~რვე ციცერა ღ~ა ეზრა ანყელი. და რ~ნი აზნასრნი გ~მოყნდერ
ერთგსლ~დ ღესდგერ მ~რ ვე ციცერა ღ~ა და გ~მგრდერ. ც~ ციცე არ
ტანსძირა წუ~ნდა ი~ერ აბსრერრა. და მ~რ ჟ~რა უ~ქნთა ამ~თ ღ~ა
იუმნნერ ბრშლ~ნი ღსფლნი და მიდამონი მრვ~ლნი და ვ~რ დიდად იფ
ელვებოდა უ~ქნა ერე კ~დცა პ~ტივრცა ფ~ნ ბ~გრტრ ატც~ზთა და
უ~რთვ~ლთა მეტერა ეწია რენი რარიკსდინე კორტ~ნტინე მეტერა მი
სწერაჲ პატრკომ~ნოზრ პროედრორრა სჴმო ღეფმ~რთ. ც~ იგი წა
რემ~რთა მრწრ~ტლ და ვ~რ მივიდოდა მიიცვ~ლა კორტნტინე მეტე.
და რ ჟ~რ მიიცვ~ლებდა დარსა რც~ჲ მეტე რ~ცელით რომნოზ და ღერ
თო ცოლ~დ არსლი თ~რი ზოია: ღ~დ წელრა მერამერა წარვიდა დედ
ო~ტლი მ~რმ დედაჲ ატც~ზთა მეტირა. რაბერშნეთად შებნ~დ მღჳდ
ობირა. და კ~დ შებნ~დ პ~ტივირა კსლ~ტ პ~ლატობირა შირა თჳრირა თ~რ
ვ~ა არრ ყსჱსლ~ბჲ და წერი რ~ცლირა მ~თირა და მოქვ~ნებირა თ~რ
ცოლირა. და ვ~ა მიიწია წ~ე ბერშ~ნთა მეტირა აფსრრ~ლა ქ~ი რ~თც
ოველი რიც~რლით მორცნა ტიცნი და რიმტკიცენი ერთობ~რა და რიქ~რლირა
თ~რ და სწერა ოურო ბეჩედნი მორცა პ~ტივი კსრტპ~ლტობირა და
მორცა ცოლ~დ ბ~გრტირ თჳ ელენე დედ~ტლიჭ mორაიწია მ~რმ დედ
ოტლი მ~მლრა შირა თჳრირარა უ~ქნრა ტაორა მოართსა პ~ტივი
1-28 სტრ., 84r
აფსრრ~ლა უორწილი სკსრთცნერ გჳრგჳნი ბანარ და მიი
ცვალა ელენე დ~ტლი უსთათირრ ღ~ა და ღეირთო ბაგრტ მეტ
ემ~ნ ბორენა დედ~ტლი ოვრთა მეტეთა არსლი დაჲ დსრფს
ლელირ და ამირრა ღ~დ რც~ჲცა შე დარყა გ~ი მეტერა ანაკოტარ ღ~ა
ორთრა მეტეთა არსლრა მეორერა ცოლრა თ~ა მეტირ~რა და
აზნასრთ~გნ იქო მ~თ ღსა მიდამო რასბარი და ქრმა მცირე
იქო რ~ცელით დემეტრე ვერცა გაამეტერ თსცა ვირ გ~ლრა ე
დვა და ვერცაფა გ~მოინდვერ ბაგრატ მეტემ~ნ და დედმ~ნ მირმ~ნ
და არცაფა თ~ვდთა დ~ბლთა ამირ რ~მეტორათა და ვერფა
რაჲ დაიდგნა და წ~რვიდა რ~მეტორა მიმ~რთა ბერშენთა მეტ
ერაჲ და წასტ~ნა თ~ა ანაკოტია ატც~ზთა მეტეთა და ღ~დ ამირრა
მოიჩსრნა და დაესტლა ზემორა და უსჱმორა თ~ვირ მ~მლ
რა ზ~ა ბ~გრტჭ da დიდი ტადლონ ავად იუცეოდა და რწონობდა
ქ~თა მოთასლთა ამირ რამეტორათა და ვ~ე ქრ~მათა იქო ბ~გ
რატ ღეკრბერ ლ~ღურნი ამირ რამეტორ~ნი იპირნერ ლიპ
არიტ და ი~ნე აბაზარ შე მოვიდა დიდი კ~ე რანთა და კაცთა მე
ტე დ~თ რომეცთა მეტე და ძატარ ამირა ტტილელი ერე ქ~ნი პი
რობითა კე~რრირათა ღეკრ~ბლ იქვნერ ეკლეცრ ტადლონრ ზ~ა
ტადლონ გააუციერ და სწქდერ ლ~ღური აიფერ ავარი და
გ~ნში სრიცცჳი ამ~რთგან ვ~ე რიკ~დილმდე ღწვა ტადლონ და
რიმცირერა ვე ღ~ა ბ~გრტ მეტირარა ლიპარიტირ შე და ივანე აბ
არ შემ~ნ უ~რთლირა ერირ თ~ვმ~ნ მსცადგსჱრრ გ~მოიტქს
ჱრ თბილელი ამირა ძატარ და ღეიპქრერ და დიდი ცანი დაქვერ
პატიმრობ~რა ღ~ა და წარსფერ ბირთჳრი ღეიწქალაჲ ატც~ზთა მე
ტემ~ნ და გასტევა ტტილირრ ზ~ა ამირად და მ~რითგ~ნ დარყა მტე
რობ~ჲ ლიპ~რიტეთ და ამირარ ღსა და ღ~დ მცირედირა ჟ~ა აზ
რაცა ლიპარიტ ლიპ~რიტ წაფებაჲ ტტილირირა მოადგერ
ტტილირრა მტკსრრა იმიერით ზემოთ და უჱმოთ ატც~ზთა მეტირა ლ~ღუ
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არნი და წქ~ლრა იმიერით წრინით კერშო მოადგინნა ლ~ღურ

ნი კ~ცნი და წერნი მ~რ ჟ~ა მოკლსლ იქო დიდი კ~ცთა მეტე კ~ე
ოვრირა ვირმე მონირაგ~ნ რ~ წქობ~რა ღ~ა ოვრთა მეტე სრდსრე
მოეკლა კ~ე მეტერა და ნადირობ~რა ღ~ა ტიდრაზირ გორთა ოვრირა
მონირა მ~რ მ~რ ჟ~ა იქო მეტე კაცეთრ გაგიკირ შე დ~თ რომეცთ მე
ტირაჲ რამღჳლდირა და ზოაკერტირა დირ წსლი კ~ერი და წბრ
შოდერ ორ წელ ტტილირრ და მ~რ ჟ~ა იქო ძატარ შე ალერი და
ერრე ღეაჩირვერ ტტილელთა რ~ლ ლიტრა ვირირ ჴორცი ცს
თარ დრამ~დ იქიდდერ და ვერფარაჲ დასდგმიდერ ღიმღილთა და
ბრშოლ~თა შლ~რთა ტტილელთა განიზრაცერ მოცემა ტტილ
ირ~რა და ამირ უ~ლუირა ბრშ~ლრა ღ~ა წ~რტქსჱნერ ციცენი ო
რბეთი და ტარცცირი ატც~ზთა მეტირა ლ~ღურმ~ნ. და ამირა ღეწ
კაზმა თ~ვირ ლარითა ღეწმზადა ტივები და ნავები ფამი
თ წარსლ~დ განშარ ლ~ღურრა თ~ა ტადლსნირ ღვილრაჲ
და რ~თა მე დ~ბლთა ატც~ზთა მეტირათა ლიპ~რიტირ~გნ ტარს
ლ~დ გააზრცერ მეტერაჲ არა გააშებ ამირარ და ტარსლ
ად ლიპარიტირ~გნ და წკიდერ ზავი ამირარ გ~მოაცცდერ და და
ამკჳდრერ ამირა ტტილირ~რავე ზ~ა და იბირნა ატც~ზთა მეტემ~ნ
კაცნი აბოც მთ~ვრი მარფილელი. და რიშე კ~ე მეტირა და ცსლ
ა გსრნი ძ~ირ ციცითა და მოექ~რა ატც~ზთა მეტე. უ~ლურაჲ
დემეტერე კაცთა და მ~რთგნ ღეიუმნა ლიპ~რიტ უსჱ გ~მცედვ
არად თ~ვირაჲ პ~ტრონირ~გნ გაილაღურაჲ ატც~ზთა მეტემ~ნ
კაცეთრ ღეებაჲ და ღესჴდა მთარა ზ~ა მიუ~ლ გ~ბრიელთარაჲ
და წქობ~რაჲ ღ~ა ღეიპქრერ რტეტანოზ ვარძნირ შე პანკირი
რაჲ ერირ თ~ვი და ვაყე შე გსრგენ ბერირა ცორნაბსძირ
ერირ თ~ვი და ძე დირ წსლი გოდერშირა ტჳრირ ერირ თ~ვი და
მჩელირაჲ გ~რდადგა თიანეთრ და და წსაჲ დარბაზი ბოდ
ოძირაჲ რაცლი რაცელოანი დიდირა კ~ე მეტირა აგებ~ლი და
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ერე ერირ თ~ვნი უენებით აშლევდერ ციცეთა მ~თთა და ვერ
ფარა ყავიდერ კ~ცეთრ ღემოიუცა რ~ ლიპ~რიტ იწქო რას
რავთა გსჱრდ უცესლთა ღ~დ მცირედირა ჟ~ა გ~მოიქვ~ნა ლი
პარიტ დემეტრე შმა ბ~გრტირი რამეტოთა ბერშენთა მეტირა
ლ~ღურითა და მიერთნერ რც~ჲნიცა ვინმე დ~ბლნი და აზნასრნი
მოვლერ ზემო უ~ქნჲ. და ყამოვიდერ უ~რთლრ მოადგერ ატ
ენრა. არე არე მოწსჱრ უ~რთლი და წქვერ ლიპ~რიტრ კა
ცნი და ბერშენნი ვერა წაიფერ ატენი რ~ ციცეთა ო~ტლნი კა
ცნი მტკიცე იქვნერ ერთგსლ~ბრა ზ~ა ბ~გრატირრა თჳნ~რ ტრრმნ
თმოგსჱლირა და ბეღუენ ძაქელირა თსც~რირ ე~ირა და იწ
ქერ აც~ლ უ~ლუირაჲ ზფსდეთა ღენებ~დ რ~ მ~რ ჟ~რა ს ზფსდო ი
ქო ბერშენთა ენებ~ჲ ღეფმ~რთ წარსლა და ეზავა ლიპარიტ ატც~ზ
თა მეტერა სბოშა უ~რთლირ ერირ თა~ობ~ჲ წავიდერ ბერშე
ნნი რაბერშნეთად და წარიტანერ დემეტრე თ~ა და კ~დ გ~ნშლ~რდა.
მოიჩსრნა ბ~გრტ მეტემ~ნ თ~ვირ მ~მლრა ზ~ა დააგდო რსჱმ~ნ
ბაგრტირმ~ნ ჟ~ი მოერთო ვერტი [.] შ~ლითა ციცითა ანირირ~თა
თ~ჳნრ ამბერდირ~თა და მორცერ ანელთა ანირი ბგრ~ტირ დედ~რა
რ~ მ~მლ ექვოდერ რომეცნი რენაუ~რემ რომეცთა მეტირა არ~ლი
იქო მრ~მ დ~ტლი ბ~გრტირ დედა. იქო ჟ~მი გ~რტცსლირა ბ~გრ~ტ ა
ტცაზეთრ ღალრ იქო მოადგ~ჲ ანაკოტიარ და მირწსრა წარა
ფებ~ლდ და მოვიდერ ტტილელნი ბერნი რ~ მ~რ ჟ~ირა პ~ლ მომკ
სდ~რ იქო ტტილელი ამირა ძატარ სუ~დერ უ~ლუი და სჴმ
ერ რ~რწრტოდ და აგდო და მოექენა ანაკოტიორ გ~რე უსა
ბსლელ ჩაჩარ შე სთაფო ატცაზეთირა ლაღურითა ამო
იარა და მოვიდა უსთათირ და მოაქენნა უსთათირრა რ~მ
ოუალაუორაჲ ლ~ღური და გსრიელნი აზნასრნი და ლომრა

ნნი მოიქვ~ნნა ცსტათი.რ და დასდგერ ტილაკეანი და წბრ
შოდერ. და ამოიარა მეტემ~ნ და მოვიდა უ~რთლრ და მოვიდერ
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რც~ჲნი მჴმობ~ლნი ბერნი ტტილელნი წ~რემრთა ტტილირად და მ
ოეგებნერ უ~ლუირ ბერნი დარბაზირ ქმ~ნი ცცენორ~ნნი დი
ფმირა ველრა და ქ~ი ერი უსჱითი დაკაზმსლი სმედესლრ
ა დედ~თა და მ~მთა რიმრ~ვლე იქო მოედანრ და იქო ჴმობ~ჲ
ბსკთა და სდსმბ~ლთა ორკერშოვე რ~ღინელი რ~ირა ჴმი
თა იშრვოდა უ~ქნჲ და იქო რიც~რლი ორ კერშოვე გ~ნრაკჳრვებ
ელი ღეიქვ~ნერ მოავლერ უ~ლუი არცმიდერ დრაწკ~ნრაჲ: და მო
ართსნერ კლიტენი უ ~ლუირნი და ღეიქვ~ნერ რაამირაორაჲ და
რბაზრა და დაძდა მეტე ბ~გრტ რასრავ~დ აფიცსნა კოღკნი
უართანი თ~ვირა კ~ცითა და აფიფო ციცე უ~ლუირა დარიძელი
და ორნივე კოღკნი წქ~ლ ქ~ინირ~ნი და თაბორი და დაადგინნა ღიგ
ა ერირ თ~ვნი თ~რნი ც~ ირმნელთა ყააგდერ ჴიდი და არაჲ მ
ორცერ ირნი. და დასდგნერ ტილეკავანნი და ერროდერ ირარრა
და ირნირა ველრა მოვიდერ კ~ცთა მეტე გაგიკ და ე~ეი გოდერ
ში და ქ~ნი დ~ბლნი კ~ცეთირანი დარბაზობად ბ~გრტ მეტირა წ~ე მღჳდ
ობირა შებნ~დ. მ~ღნ ბრშ~ნა და გავიდა მეტე. ბ~გრტ ველრა ირ
ნირრა მოიქვ~ნნა და მირცა მღჳდობ~ჲ რიცარ~ლი და რასრ~ვი
დფითი დფე ღეემატებირ და ვ~რ გ~რდაჴდერ ამ~რ ღ~ა დფენი ზ~ტც
სლირ~ნი. და კ~დ იწქო ლიპ~რიტ მ~თვე ტიცცელთა რა
სრ~ვთა და გ~მოიქვ~ნა ანირით. დ~ტლირგ~ნ ე ე~ი თ~ვი არტანსძი
რ ციცირაჲ და ციცირ ძსრირა და აწქსჱრირ ციცირ პ~ტრონი
ე ე~ი ივანე დადიანი და ღეიპქრნაჲ იგ~ნი ანირირ კარრა და
დააგდო ტტილირირ მეტემ~ნ და გ~ვიდა ძ~ვაცეთრ. ამირა ღ~დ
მოიქვ~ნნა მაწქსჱრელმ~ნ მერცნი გ~ნშითა ბ~გრტირი თჳრ
ღსჱლ~დ მეტირა და მეტე დგარ ფირტილარ ც~ ლიპ~რიტ ღეკრ
იბნა კ~ცნი და მოადგა ტოკათა გამოეუცა მაწქსჱრე ბ~გ
რატრ და ღეეზრ~ცა ლიპრიტრ ცნა ერე მ~ტემ~ნ ზამთრირა ღ
სუთა რაღინელთა გ~რდაიარაჲ ღავღეთი და ყავიდა უ~რ
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თლრ და ლიპ~რიტ გამოიქვ~ნა აცლ~თ რ~ბერშნეთით დემეტრე
შმა ბ~გრტ მეტირაჲ ბერშ~ნთა მეტირა გ~ნში და ლ~ღური ღემწ
ე იქო და გ~ნცეთუნა ამირრაჲ მეტირა კ~ცნი რ~ნი მე წ~რსდგინ
ნა დემეტრერ და რ~ლნი მე დარყერ ერთგ~ლებარა ღ~ა და შე ლიპარი
ტირი ივან მშევლ~დ დარყა ბ~გრტირ ჴ~ლთა ღ~ა. და ითცოვაჲ გ~ი
ბ~გრტირგ~ნ და ნაც~ლდ გსღა აბსრერი თ~ვირა ციცითა მღჳდ
ობით და იქვნერ თ~ა მდგომნი კ~ცნი შ~ლითა მ~თითა და დ~თ რომეც
თ მეტე შ~ლითა მირითა და გ~ნშლ~რდბდერ შ~ლითა მირითა ა
მირ კერშორაჲ უ~რთლირრა და იქო მიდამო რასრ~ვი ჴელოვნ~დჭ
da მოვიდერ ვარ~ნგნი რამიათარი კ~ცი და დააქენა ღჳარ გ~რე და მ
ოიტანა თ~ა ღჳდარი. კ~ცი და მოვიდა ბ~გრტ ღჳდარითა ლ~ღურითა
და ამით ვარანგითა მერცნი ვერფარაჲ მოილოდინერ მივიდერ
და ღეიბნერ თ~ვრა რარირეთირა ჩალირ~რა გაიუცა ღიგაჲ ლ~ღუ
არი და წმ~რა ამ~რვე კსლა ღეიპქრერ აბსრერი და რცს~ჲნიცა
დ~ბლნი მირ თ~ა ვერფ~რა სშლერ ბრშოლა ვარნ~გთა და მირცა
ლიპ~რიტ პაღტნი და წინა მ~თრა პსრრ სკაზმიდერ და ეგრ~თ
ლიცი გ~რდავლერ და ამირრა პ~ლ მომკ~დარ იქო შმაჲ ბ~გრტირი
დემეტრე. ღ~დ გაუცევირა ღეღინდა ბ~გრტ რ~მეტორა და მ~მლრა მ
ირირა გ~ცეთუილობ~რა და სუმნა მსდარა ლიპარიტრ და მცირე
დითა ცცენორნითა მივიდა ლიპ~რიტირ თ~ა ცოვლერა და არაჲ ცნ
ა ლიპარიტ მორსლა მირი არა ნაცა გ~წრიდა მსნით ღეიუცა
და წარვიდა ატც~ზეთრ და ღ~დ მცირედირაჲ ჟ~მირაჲ რსლაენ კლა

მაცირამ~ნ გ~გლ ე~ნ არტ~ნსძირამ~ნ ღეაერთერ რიტქ~ჲ და ღეი
წქსნერ მ~თ თ~ა რც~ჲნიცა აზნ~რნი მერცნი და სჴმერ მეტერაჲ ბგ
რატრ და ლ~ღურითა წ~რმოემ~რთა გ~რდამოვლო გზაჲ რკინირ
ძ~ირა და ღეკრბერ არქირ ციცერ ცნა ერე ლიპ~რიტ ღეკრიბაჲ
თ~ვირაჲ ლ~ღური და მოიწქსნა კ~ცნი და რომენი და ბერშენნიცა
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თ~ა ვე წქვერ და მისჴდა სგრშნესლ~დ არქირ ციცერ და ღ
ეიბნერ. რშლია ლიპ~რიტვე და გააუციერ მეტე. ღეიპქრერ რსლ~ჲ კ
ალმ~ცირა პ~ტრონი მრ~ვლითა ტ~ნძვითა და შ~ლითა გარსლითაჲ
რთცოვერ კალმაცი და არაჲ მირცა ამ~რვე წ~მრა ღეიპქრერ გრიგ~ლ
შე აბსრერირი რთცოვერ არტ~ნსძი რიკ~დილირა უ~დებითა და მი
რცა მოირჩსნა ლიპ~რიტ და აიცსნა ზემონი ციცენი და მიერთნა
თ~ვდნი კ~ცნი და გ~რერ გ~რე წარვიდა ლიბ~რიტ დევნად და სლღ
ურაჲ ბერშენთა მეტერაჲ დვინელრა ზ~ა და ღემოიუცა თ~ვირა უ~ქ
არა და ღ~დ წელიწდირა მოუცევ~რა გამოყნდერ თსრუნი რსლტ
ნირ~ნი ბარალიმ ილმიანი უ~ქნრა ბარიანირ~რა გ~მოვიდა ბერშენთ
ა მეტირაჲ ლ~ღური და სჴმერ ლიპარიტრ და წ~რვიდა ლიპ~რიტ ღსჱ
ლად ბერშენთა ქ~ითა ლ~ღურითა ამირ ზაჲრ კერშირათა ორ დრ
ორა და სკსმიარა უსჱმოთა და გააუციერ ქ~ი რპა რაბერშნეთირა
და ლიპ~რიტირ თსრუთა. იუმნა მორრვა დიდი და ღეიპქრერ ლიპ~რიტ
და წ~რიქვნერ ცსარარანრ რსლტნრა თ~ა და დ~ბლთა ამირ რ~მეტორ
ათა და ღვილთა ლიპ~რტირთა იოვ~ნე და ნიანია იშებნერ სღი
ღოებაჲ და გ~მოიქვ~ნერ მეტე მეტედ და კ~დ მოგისრნა და ღეიპქ
რნა ღვილნი ლიპ~რიტირ~ნი აიფო სტლირ ციცე და გას~ღა ივ~ნე
და დადგომილ იქვნერ გ~ნშარ უ~ქნრაჲ თსრუნი და წარაფებელ~დ მიეწ
სრა გ~ნშა გამოგზ~ვნა თ~ვირა ნაცსლ~დ ბერშ~ნთა მეტემ~ნ ლიცტ
სრი ლ~ღურითა დიდითა და აწქსჱვრ ბ~გრტრ ლ~ღურითა მირითა
და წაწქსა თ~ა და ემ~რთნერ თსრუსთა და მივიდერ გ~ნშარ კა
რრა და მორიდერ თსრუთა და დაირყინერ გ~ნშირ უ~ქნა და ღეიუცერ
მღჳდობით და ამირრა ღ~დ კ~დ სჴმერ ტტილელთა და მორცერ ტტილ
ირი ბ~გრტრ და ღეიქვ~ნერ ღ~ა და იქო რიცარსლი და მღჳდბ~ჲ დიდი და ა
მირრა ღ~დ ეჴრნა ლიპ~რიტ თსრუთა და ღემოვიდა ანირ დააგდ
ო ბ~გრტ ტტილირი ლიპ~რიტირ გზითა მოვლო უ~რთლი და მოვ
იდა ძვ~ცეთრ გ~ნშლ~რდა რ~ მრ~ცსრებირაჲ მირირა თ~რ
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წ~რვიდა რაბ~რშენთრ და ნაცაჲ ბერშენთა მეტე. და მოირთო ბე
რშ~ნთა მეტირაგ~ნ შ~ლი და ვერფ~რაჲ დასდგ~ჲ ბ~გრტ. და მირრა პ~ლ
რსმოდა შე მირი გ~ი ბ~გრტრ დასტევა უსთათირი მეტედ რამეტორა
ზ~ა ა ტც~ზეთირ~რა და წ~რვიდა რ~ბერშნეთრ. მ~რ ჟ~რა იქო მეტე ბერშ~ნთა
მი~ცლ მონა მოტი და ლიპ~რიტირ რ~თნოთა რწრ~ტთ ვერფარაჲ ღეა
უცია თ~ვირა მ~მლრა ზ~ა დაქო მსნ რამი წელიწადი დ~ბარაჲ ბერშე
ნთარა და პ~ტივრა ღ~ა ვ~ე იქო ბგრ~ტ რაბრშნ~თრ ითცოვა ლიპ
~რიტ შე ბ~გრტირი გ~ი მეტედ და მორცა იგი დედმ~ნ და დ~ბსლთა მირ უ~ქნ
ირთა მოიქვ~ნერ რ~ქდრრა რსირრა აკ~ცერ მეტედ და მოიქვ~ნერ მზრ
დლად მირრა და პ~ტრონ~დ და ბ~გრტირი გსრ~ნდსცტ დ~ტლი კარირა კ~ცი
რრსლი და სნაცვლო რ~ცითა რიბრშნითა რისცსითა და ფ~ირ მრ~ც
სრბითა და ქ~ითა კ~თლთა და ღ~დ მცირედირა ჟ~ა მოითცვა გსრ~ნ
დსცტ ბ~გრტ ბერშ~ნთა მეტირგ~ნ და გამოგზ~ვნა ბერშ~ნთა მეტემ~ნ
დიდითა დ~ბითა ნიჩითა და გ~ნშითა მისწდომელითა მიეგებ~ჲ ქ~ი
ლ~ღური ატც~ზეთირა ზფჳრ პირრა ცსტათირა და რცრ~ლი და ფ~ჲ
მ~დლობ~ჲ დიდი. ბრშ~ნაჲ და ღემოვიდა რაცლ~დ თ~რდ უსთათირ და
ლიპ~რიტ მოიჩსრნა ზემორაჲ კერშრა დაკლებ~ლდ და იქო მო
ქს~რედ მირრა ცსრარ~ნრ დასლსბანგ რსლტ~ნი და რ~ბერშნე
თრ მეტე ბერშ~ნთა და ზრდიდა ბ~გრტირ შეთა გ~ირ მცერერა რ~ცელ

ითა მეტ~ბირათა. ც~ ბაგრატრ აუ~ნდა ლიცრ უსჱმოთ კერში და
წქ~ლბითჭ da მცირედირა ჟ~ირა ღ~დ ამირ რ~მეტორაჲ დ~ბსლთა მ
ოიწქინა პატრონობაჲ ლიპ~რიტირი. რსლ~ჲ კ~ლმცელი და ქ~ნი მე
რცნი გ~მოეუცნერ ლიპ~რიტრ და ღეიპქრერ დლივრ ლიპარიტ და
შე მირი ივ~ნე. ც~ ნიანია გ~რდა ეცსჱწა და მიმ~რთა კლდე კ~რთა.
და არა ღესღვერ მ~მირა მირირა ციცოვნთა და წ~რვიდა ანირ ბ
ერშ~ნთა თ~ა ლიპ~რიტ და ივ~ნე პქრობილნი რსლ~ჲ წ~რიქვ~ნნა.
კალმ~ცრ გგზ~ვნა რსლ~ჲ მეტირა წ~ე რ~ლთა ზ~ა მჴმობელნი. ც~
გსრანდსცტ და გ~ი შე ბ~გრტირი დგერ ფრტილარ და რ~ჲ ცნერ ღე
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პქრობ~ჲ ლიპ~რიტირი ღეიქვ~ნერ აც~ლ უ~ლურ და მსნ მოილოდინ
ერ ბ~გრტ რ~ლთა ზ~ა. მოვიდა მეტე და ამირ მრ~ცსრებირაჲ ნაც~ლდ
მეტემ~ნ სბოშა მ~მლობით ციცირ ძ~ი და ოშრჴე ბოდო კლდითა
და რც~ჲცა მ~რვლი რაუონ~ლი და რამ~ფდლთ მოშფ~რნი და რ~ჲცა სნ
დოდა და მოვიდა მეტერაჲ წ~ე რ~ლა ძვ~ცეთრ და მოგს~რა ლი
პარიტ და ივ~ნე პქრობილნი და მოაჴრ~ნნა აიცსნა ლიპ~რ
იტითგ~ნ ციცენი არტანსძი და ქველი ო~ირ ციცე და ბირთჳრი ც~
კლდე კ~რნი მტკიცედ ღეიპქრნერ ციცოვ~ნთა რ~ მსნ ღიგ~ნ დგა
ნაომ~რი მწიგნობ~რთა სცსცერი ლიპ~რიტირ კ~ცი და იამანი. მიღვ
ნერ თრიალეთრ წმ~თა თცოითა არა მორცნერ ციცოანთა კლდე
კარნი. აფმართნერ შელნი და გაარცნერ მ~რ ლიპ~რიტ და ივ~ნე
გ~ნწირნერ რიკ~დილდ და ღ~დ დფ~თა მ~რვლთა მოიმტკიცერ მეტე და
დ~ბლნი ამირ რ~მეტორნი ციცეთა ლიპ~რიტირთა მღჳდ~ბით გაღსჱბ
ირა თ~რ ლიპ~რიტირა და ივ~ნერ თ~რ მორცა კლდე კ~რნი გ~მოიფო თ~ვი
რ ცსარტ~კი და ყაიცსნა ყოც~ნი ღევედრ~ჲ შე მირი ივ~ნე მეტერ და
დარყა არგსჱთირ მ~მლი ი~ერ ეტიცა ლიპ~რიტ მეტერაჲ ღესცოდებლ
ობირა თჳრ და გასღსჱრ და წარვიდა რ~მეტორა. ღ~დ მცირედირა
ჟ~მირაჲ გაიპარ~ჲ და წ~რვიდა ივ~ნე რ~ბერშნ~თრ და დაქვნა წელ
ნი რაჲოდენნი მე და ნიანია მოკსდა ბერშ~ნთა ქმობ~ჲრა ღ~ა ან
ირ და ივ~ერ სსრვა თ~ვირაჲ მ~მმ~ნ ბ~გრტრ თ~ა და თჳთ ბგრ~ტცა გ~მოიზიდნა
და გ~მოიქვ~ნა ამ~რ რ~მეტორაჲ და სბოშა მ~მლი არგსჱთირაჲ და
უ~რთლირაჲ და წმონ~ბდა ერთგ~ლბით. და იქო თ~ვდ თ~ვდთა ვე
თ~ა ამირ რამეტორთა და რპარალ~რ რიკეთითა მირითა ც~ ლიპ~რიტ
მიიცვ~ლა რ~ბერშნეთრ რამეტორაჲ უ~ლურა კორტ~ნტინე პოლერ და
წ~რმოიქვ~ნერ დიდითა დ~ბითა ერთგ~ლთა და გ~ზრდილთა მირთა მოიქ
ვანერ და დ~მრცერ კ~ცეთრ რ~მრცორა მ~მთა [მ~მთა] და გამოირჩსრნა ბ~გრტ
და გ~ნშლ~რდა სტრ~რ ქ~თა მეტეთა ამირ უ~ქნირთა და ამ~ნ წარ
სცსნა ქ~ნი ციცენი წერეთირაჲ და კ~ცეთირნი თჳნ~ერ კსჱტარი
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რა და ნაცჩევანირაჭ da ამირრა იუმნნერ დიდნი რ~უმენი და აფშ
რვ~ნი დიდთა მეტეთანი და ამირრა მეტ~ბირა ჟ~მთა ღ~ა გ~მოვიდა
რსრ~ტნი არტარარან მეტე რპ~რრეთირა დარცმირ გსაჲრად
სგრშნესლ~დ მოვიდერ ღემსრრაჲ კანგარი და თრიალეთი. და დფერაჲ
ერთრაჲ მარბიელმ~ნ მისწია ქველირ ქსრრაჲ გ~რდავიდა ღა
ვღეთრ კლ~რძეთრ ტაორ ვ~ე ტანარკერტ~მდე და მ~რვე დფერა ყამო
ოსწია თორრ და ფჳივირ ჴევრ და თჳთ დადგა თრიალეთრ რ~მ დ
ფე მ~რ ჟ~რა მომ~ვლი იქო მეტე ტაოთ და თ~ა წქვ~ნდერ დედაჲ დაჲ
და შე მირი გ~ი დადგმილ იქვნერ ცეკრბ~ლთა და აქრირა მირირა
ჟ~მთა მოსჴდა ლ~ღური რსლ~ტნირა წამოვიდერ და წარმოსდგერ უ
ედრა ზ~ა ც~ იგ~ნი ყამოერწრნერ უ~რთლრა წ~ვიდა ძ~ვაცეთრ და
მოადგაჲ აცალ უ~ლურ რ~ მერცნი აზნასრნი და ზემორა კერ
შირ~ნი შლრ~დ დგერ აც~ლ უ~ლურ და წბრშოდერ რ~მ დფე რ~ არაჲ
ზფსდითა მტკიცითა გარრ~ლ იქო აც~ლ უ~ლუი ვერფარაჲ და
სდგმიდერ ბრშ~ლათა აფიჩსრნერ მქ~ტნი უ~ლუირნი და გ~ნ

აცსნერ კარნი და ღეიბნერ შლ~რდ მორრერ პირითა მაცლირათა
ღევიდერ უ~ლუდ თსრუნი და ტქსჱ ქვერ სრიცცჳ ერი უ~ნეთა
აფიფერ გ~ნში და ტქსჱ შლ~რი ღეიფებ~ჲ წქ~ლი აც~ლ უ~ლუირა
რირცლითა და მოსვლინა აც~ლ უ~ლუით მ~ციული რსლტნმ~ნ
და წკიდა მზაცს~ბჲ რთცოვაჲ დირ წსლი ცოლ~დ ბ~გრტ მეტერაჲ
და მოიუცა რსლტ~ნი ანირ~დ. ღემსრრაჲ და წასფო ანირი მორრნა
და ტქსჱ ქვნა სრიცც~ნი რ~ლნი და წ~რვიდა უ~ქნდ თ~რდ რპ~რრეთ~დ
და ანირი წასფო ბ~რშენთა და მირცა მანსიარ შერა აბსლა
რვარირრა ც~ დირ წსლი ბ~გრტირა რ~ლრა ითცოვდა რსლტ~ნი იქო
შმირ წსლი რომეცთა მეტირაჲ კ~ერი რთცოვაჲ ბ~გრტ და არა
მორცა რომეცთა მეტემ~ნ. მიგზ~ვნა ბ~გრტ მ~ციულდ დიდი შ~ლდ ე
რირ თ~ვი ვარზაბ~კსრ გამრეკელი. აბირნა კ~ცნი რომეცთა
მეტირნიცა და რ~მღჳლდერ ღემომ~ვლი რომეცთა მეტე კ~ე და შმაჲ მირ
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რსმბატ ღეიპქრერ უოღირ ჩალარ და აცნობერ ბგრ~ტრ. და წ~რ
ვიდა უვა ჴსრელთათ მრწრ~ტლ და მოგს~რნერ პქრობილნი კლ
დე კ~რთა უ~ღე. რთცოვა რ~მღვჳლდე. და არა მორცერ და ერთი მ~მაჲ
მ~თი ღერრ~ლ იქო რამღჳლდერ ადარნარე ც~ მიიქვ~ნე რ რ~მღჳლდერ. და
ამართერ. შელი და გარსჱრ რომეცთა მეტე კ~ე რამ დფე ითცოვერ
მღჳდობ~ჲ და მორცერ რ~მღჳლდე. ც~ მორრ~ლ იქვნერ ორნი ერირ თ~ვ
ნი რომეცთა მეტირ~ნი ლსკირ ერირ თ~ვი და კაუვარირ აშლევდა
და მორცემდა რ~მთა ციცეთა რსმბატ შმაჲ კ~ერი ოტრეთრ და კობარ
და ვარზაუარრ. ც~ ღეეწქ~ლნერ ბ~გრტ მეტერა და მირცნა და სთავირსტ
ლნა ქ~ნი ციცენი თჳნ~რ რამღჳლდირაჲ და არცა რც~ჲნი ციცეთა სტ
ლნი დ~ბლნი მ~თნი ღსღანა ა~დ ოდენ რ~მღჳლდე იპქრაჲ რ~ცლდ
თ~რდ და ეგრეთვე წმონ~ბდრ რომეცნი. ც~ დიდმ~ნ ბ~გრტ მეტემ~ნ
გაათცოვა არსლი მირი მართა და ღერთო ბერშენთა მეტე
რაჲ ც~ ღ~დ ამირრა გაათცოვა დირ წსლი მირი და ღერთო რპ~რრთ
აჲ მეტერაჲ რსრტ~ნრა და ღ~დ რამირა წლირაჲ გ~მოვიდა რსლტ~ნი
ღემოვლო რაჲნი და სგრშნესლ~დ ღევიდა წერეთად და მირ უ~ქნ
ირაჲ დ~ბლნი იქვნერ მორთსლ და ერთგ~ლ ბაგრატირრაჲჭ da მ~რ ჟ~ა
იქო მცირედითა რ~უონლითა მეტე კ~ცთირაჲ და აფრართნა შე გ
აგიკირი და ქ~თა დაქარნერ ციცენი მ~თნი და ივლტოდერ კავკარიად და
იქო ბ~გრტ გ~ლაღურებ~ლი აფებ~დ კ~ცეთირაჲ და ლ~ღური მირი წინა
გაგზავნილი ვეჟნირ ერირ თ~ვრა თ~ა წირუსლელრა ღემოიუცერ
მღჳდ~ბით და სამბერ ღემორსლაჲ რსლტ~ნირაჲ და დაქ~რაჲ ციცეთ
აჲ ღემოიუცა რწრ~ტით და მოვიდა უ~ქნად თ~რდ უ~რთლდ ც~ აფრარ
თან მიერთო რსლტ~ნრა მისშფსანა შფსჱნი დიდი დადასტევაჲ
რძ~ლი და იცჳთა წინა აფსთუსაჲ ცარძა და მირცნა ქ~ნი ციცენი დაქრ
ილნი რსლტ~ნმ~ნ და რ~ნი ატც~ზთა მეტერაჲ კ~ცთა და ექ~რნერ. და რ~ნი თჳ
თ აფრართანირთა მირცა ქ~ი აფრართანრ და ღ~დ რამირაჲ კჳრი
რაჲ წარმოემ~რთა ატც~ზთა მეტერაჲ ზ~ა და მიერთნერ რომეც
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თ[ა] მეტე კ~ე და ტტილელი ამირა და აფრართან ღემოწქვერ უ~რთლრ
თ~ა ძაჩჳთა მარბიელი ცირკრ~დ და რ~მწსცრო აფივ
რო ქ~ი უ~რთლი თსჱრა დეკ~მბრრა ათრა დფერაჲ ორღ~ბთრა უო
რონიკ~ნრა: s~´~É და იქო უ~რთლრა ღ~ა პსრი და ფჳნო ტ~დი და დაქო
ეუსრი კჳრა დაიწქო ოჴრებ~დ და ჴოც~დ კ~ცირა და გ~რდავიდა
მარბიელი მირი არგჳთრ მისწიერ და არბიერ ვ~ე რსრირ ციცემდე
და მოირრაჲ სრიცცჳი და ტქსჱ იუმნა უ~ნთა და იუმნა რაშაგ
ელ უ~ქნაჲ უ~რთლირაჲ რ~ცილველ~დ კ~ცთა მოოჴრდერ ქ~ნი ეკლერია
ნი რიმრ~ვლითა მშორირათა არაჲ დაედგმოდერ უ~ქნრა თ~ლნი და ცოდვ~თა
ყ~ნთა მორაგებ~ლრა რირცვ~რაჲ ფ~რრაჲ ზეცითცა წამებდა რირცლ
ირაჲ მწჳმელი ფრ~ბელი აფმორ~ვლით მოეტინა უ~რთლრაჲ ზ~ა და

იუმნა ფამე სკსნი [........] ნ~თლი. დფირაჲ და იქო ცილვა მირი რ~ღინლი
და ღერ~შრწსნბლი და არე არე რირცლი წსჱმსლი ეცილვა კ~ც
თაჲ და იუმნა ზამთარი რ~რტიკი რ~ი გ~რდაეცსჱწა ზამთრირაჲ და მი
მ~რთაჲ მთათა მორწქსჱდა იგიცა რიტიცცირაგან ზ~მთრირა ც~
ქ~რა უ~რთლრაჲ ღ~ა დგაჲ ლ~ღური თჳთ თ~ვდი რსრცანი და დგ~ჲ კა
რბარ და მერმე ყამოდგაჲ ღერთსლთა და აჩირვაჲ რიშნელემ~ნ
ზამთრირმ~ნ და ბსუთა შლ~რთა და მიგზ~ვნა მ~ციულდ ი~ე შე ლი
პარიტირა მეტემ~ნ ბ~გრტ შებნ~დ მღჳდობირაჲ ც~ რსრტ~ნმ~ნ ღეაუ
ცია იგი ატცზეთდ და ბ~გრტრ რთცოვა ც~რაძაჲ და სუადაჲ მღჳ
დობ~ჲ ც~ რიტიცცირაგან ზამთრირაჲ ვერფარა მოილოდინა და წ~რვ
იდაჲ უ~რთლით ყამოვლო მ~ნ წ~რსფო ტტილირი და რსრთავი და
მირცა ტადლონრ გ~ნშირ ბტ~რონირა არა რ~თნოაჲ მეტეთა ყ~ნთა
მტ~რობირა თ~რ ოდერ ამორწქჳდა ტტილირი და რსრთ~ვი ამ~რ რ~მეტო
რა არცა ამირ თ~რ უმნა თსმცა იგი ამირანი ორგსლ~დ დგომილ
იქვნერ მირრაჲ კ~რრაჲ ზ~ა ა~დ კ~თლრაჲ და მრ~ცრებირაჲ ნაცსლ~დ
ბ~რტრაჲ სქოტდიან ქ~ა კ~ცრა რ~ მონდობილ იქვნერ იგინი შ~ლრა ს
ფთობ~რა მ~თირრა და იქვნერ იგ~ნი ქ~ით კერშო მცბიერ და ამირ უ~რ
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თლირა ოჴრ~ბრა ღ~ა იქო ლ~ღურირა მირ~რა რიმრ~ვლე ცსთი ათა
რი. და წ~რვიდა რსლტ~ნი უ~ქნდ თ~რდ და მოიწია არე გაზატცსლირაჲ.
ღეიუმნა რიმდიდრე წქ~ლთა შლ~რი და მტკს~რი ვერფარაჲ ეტია ნ
ადირობრა თ~რრაჲ მოეტინა ველთა და წაიფო მ~რვლი რ~ლი
რ~ი დარყომილ იქო რსლტ~ნრა და ამირრა ღ~დ იწქო ტადლონ ამპ~რ
ტ~ვნბრა და როძვ~ლობარაჲ და რიაცლერაჲ ტტილირ~რა რადამე რადმე
გამოქვ~ნბრა ჴელორანთარაჲ და ვ~რ იუმნა გ~ზატცსლი გარდამოვიდა მეტე
უ~რთლდ და ყადგა დიდგორთა რ~ რ~ზტცსლო მეტეთა რადგ~მი არრ ა
დგილი იგი ც~ ტადლონ არად ღერ~ცცა დიდგორთა დგომაჲ მეტირა
წამოემ~რთა ლ~ღურითა: ± i~g ათარითა კ~ცითა მოვიდა ტტილირრა და
დაიბანაკა ველრა ირნირრა. ც~ მსნ დასტევნა კარ~ვნი და ამოვ
ლო ფამე ქ~ლ მსცრანირა დააბივნა უ~რთლირა ნაპირნი ც~
ცნაჲ ტტილირით გაფმართ ატც~ზთა მეტემ~ნ უ~რთლირა ვნებაჲ
წამორსლ~ჲ ტადლონირი გ~მოგზ~ვნა თ~ვდი ივ~ნე შე ლიპ~რიტირი
ე ე~ი და ნიანია შე უსაბსლირი და მსრვან ძაქელი ერირ თ~ვი ქვე
ლირა და თ~ა რცს~ჲნიცა აზნასრნი მცირედნი რყესლითა ლ~ღურითა.
ც~ უ~რთლრა ვერფარაჲ ყამოეწივნერ. ღეუცესლთა გასრწრერ
მსცნარრ წინა წილკნირა გსჱრდრა თ~ა სკანა კერშირა ღეებნერ
და პ~ლრავე ჴრმლირა მოკიდებარა გააუციერ ტადლონ და მოადგ
ა ტადლონირ ლ~ღური გაუცესლი ცრამრა ნარეკსავირ~რა მიწ
ჴოცდერ და იპქრობდ~რ ატც~ზთაჲ მეტირაჲ ლაღურნი და აფმოეგო
ცრამი იგი ცცნითა და კ~ცითა და ზ~ა ლ~ღუარმ~ნ მეოტმ~ნ გარსლ~ჲ იწქ
ო ბობორტით ქ~თა ტქეთ~გნ და შეშსნართ~გნ ვითა ჩსიირ მარ
თსჱთა გ~მოწკრ~ტდერ დამალსლრა ლ~ღურრაჲ ტადლონირრა ბ~გ
რტირ ლ~ღურნი და ღემოსრწრერ წინა იწრორა ფართირ~რა და მც
ირედნი ვინმე გაერწრნერ და ტქსჱ ქვერ ლ~ღური ტადლონირი და
დაჴოცერ ც~ ტადლონ თცსთმეტითა ოდენ ცცენორნითა წ~რვლო გზ
არა წილკნირ~რა და მიეცჳა პირრაჲ არაგჳრ~რაჲ და გაჴდა ნარ
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ფსჱვთა გზითა ერწოდდა თუ~ა თ~ვი თ~რი მ~ციულდ ვ~დ
ტადლონირ მ~ციული ვარ და მაცარობლ~დ მივ~ლ აფრართანირ თ~ა
ატც~ზთა მეტირაჲ ლ~ღური გავაუციეთ და ცსდა კ~ცი ვინმე მ
ეცნიერ რ~ი იცნობდა ტადლონრ და წუ~აჲ არა ც~რ ღ~ნ მ~ციული ა
მირა ტადლონ წუ~ა კ~ცრა მ~რ ტადლონ მიიფე ყ~მგნ ოურო და
ვეცცლი დიდ შ~ლი და რაკარგ~ვნი მ~რვლნი. და ნს ღემიწამებ გ~რდა
მიქვ~ნე მინდორ~დ და წამომქევ თ~ა. და წუ~ა კაცმ~ნ ვერ ვიუმ რ~უმ

ერაჲ მ~გარ. რ~ მკჳდრი ვარ ამირ რ~ტლირა. აწ ირმინე ყ~მი. და მომ
ქევ თ~ა. და მ~ნ გაგგზ~ვნორ უ~ქნრაჲ ღ~ნრა ნეტრით არაჲ სნდა
ერე ტადლონრ. ა~დ ერწოთ ვერფარა ღემშლ~ბლ იქო წარსლ~დ
წრსშფს~ჲ კ~ცი იგი. და მიწგო არჟლეთრ ირკალტბ~ლირა შერა
აზნასრრა მერცრა ც~ რ~ჲ ცნა ტადლონირ კარად მირსლაჲ გარარ
ცსა ერი ტადლონირი გ~რდაწქრნა ციცეთა და დაიჩირნა ჴ~ლთა და
ღერს~ჲ ძორრა ზ~ა ტადლონ და არა იჴრ~ნა მკჳდრობ~ჲ ატც~ზთა
მეტირ~ჲგ~ნ გაუცესლი ტადლონ ღეეპქრაჲ და ღეგს~რაჲ ბოჩო
რმარ ბგრ~ტირ თ~რჭ aმ~ნ მრწრ~ტლ წ~რიქვნა და მიგს~რჲ აფრარ
თანრ თელ~ვრ ც~ აფრართან მრწრ~ტლ წ~რიქვნა ცსრნაბსძრ.
ც~ ატც~ზთა მეტირ~გნ ეღინოდა სკ~ნა ყამოდგომ~რაჲ მისპქრერ ც
სრნაბსძრ ტადლონ და მირცა ცსარნაბსძი წარიქვ~ნერ არად
ეთად და მირცა არადეთი აფრართანრვე ც~ ბ~გრტ ღეღინდა და გ
აღსჱბარაჲ ტადლონირრაჲ მირცა ბოჩორმაჲ და სძ~რმო კ~ცთა
და წ~მოიქვნა ტადლონ გარსჱრ შელრაჲ და მისპქრერ ტტილი და
აიფერ ჩირვესლ~დ ტტილირი რ~ მსნ ღიგა მდგომი კ~ცი თჳთ გამირ
ებარა ლამოდა და არა დაიჩირა ბგრ~ტ თ~ვრდ ტტილირი ა~დ დამ~ნ
ირი დატევებ~ლი. და მ~თ ამირათა დმანირი შებნ~დ და ღემოიქვ~ნა ტ
ტილირ~დ მემ~მლე რ~ცელი რითილარბი და მირცა მ~რ ტტილი. ც~ თ~ვირდ
აფცსნა ციცენი რსრთ~ვი ტარცცირი აგარნი გრიგ~ლ წ~ნი და უ
ვაზნი: [მ~დირ ჱ- არი დრ~კნი და მშევ~ლნი შმირწსლი მირი შე სყარ
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და რამთა თავდთა გ~ნშირთა და მოსგზ~ვნაჲ რსლტნმ~ნ რარაპ
ნგი ალცაზი და მირ თ~ა ღსა მდგომელობითა და რიტქჳთა რსლტ~ნირ
ათა და ეზავა ბ~გრტრ და გასტევაჲ ტადლონ და გაგზ~ვნა რა
ჴელმწიტორა თ~რრა გ~ნშარ და წ~რწქვა რარანგი თ~ა და მოართ
სჱრ გაგიკეთი და აფიფო ატც~ზთა მეტემ~ნ გაგი. ღ~დ ამირრა ტა
დლონმ~ნ გატეცა ტიცნი და ღსა მდგომელობ~ნი დიდირა რსლტნირ~ნი
და მოიპ~რა უავაზნი. და ღ~დ მირრა მეტე ატც~ზეთრ იქო მოვიდა
ტადლონ და მოადგ~ჲ აგართა და გ~ნრცნა ციცირ თ~ვმნ აგარანი და მრწრ~ტლ აფვიდა მეტე
მივიდა და მოადგა აგ~რათა და წაირიცსნა აგარანიჭ da მო
იქვ~ნა დსრფსლელი ორთა მეტე m~É თა ოვრით ა და წ~რსშფ
ვ~ნა წინა შე მირი კსლ~ტ პ~ლატი და მოაოჴრა გ~ნშა და აფიფო
ტქსჱ და ნატქსჱნ~ვი მირი სრიცცჳ და გაგზ~ვნა თ~ვირ რ~მეტოდ ამირრა
ღ~დ აფარრ~ლა დიდთა ოვრთა მეტემ~ნ დსრფსლელმ~ნ დირ შირა მ~თი
რა ბ~გრტირ ევარტორირ თ~რ და ითცოვა დარბაზობაჲ ბ~გრტირგნ.
მციარ~ლდ პ~ტივრცა წარმოემ~რთა პოვაჲ გზაჲ ატც~ზეთირაჲ და
მოვიდა უსთათირ და ნაცაჲ დაჲ მ~თი დ~ტლი გ~ი კსლ~ტ პლატირა რ~ გ~ი.
კსლ~ტ პ~ლატი გებ~ლ იქო სწინა და მოიქვ~ნერ უ~რთლრ და მეტე დგა ტი
ნირ ჴიდრ ჩალარა ნადარბაზევრა და მოეგება წინა დიდითა რიამ
ითა და პ~ტივითა ღეკრბერ კეზსთა ზ~ა და იქო რიცარ~ლი და ჴმაჲ
ბსკთაჲ და სმბსლთა რაღინელი და მისწთომელი და დაქვერ ე
რთგ~ნ დფე ერთი და გაირსჱნერ ქ~ითა განრსჱნებითა და რიც~რლითა
და მიზეზითა ზამთრირათა გაირწრ~ტერ და მირცა ნიჩი რაბოშვ~რი
მეტერა და ქ~ა დ~ბლრა ოვრეთირ~რა გაგზ~ვნა და წარვიდა რიც~რსლითა
ღ~დ მირრა არონიებდა რსლტ~ნი მ~ციულთა და სკრებდაჲ შფსჱნთა
ბ~გრტ მეტერა ამოთა ენითა რთცოვდა ცარაძ~რა. და არაჲ დაიდვაჲ
ბ~გრტ მეტემ~ნ ცარ~ძა ა~დ ავლენდა იგიცა მოციუ~ლთა და სკრებდა
იგიცა შფსჱნრა და იქო მ~თ ღორირ რიტქ~ჲ რაქს~რელი და ღ~დ მცირედთა
წელიწადთა რამღჳლდირა ტბათა მდგომთა ბ~გრტ მეტერა ეცა
რალმობ~ჲ და ყადგა მარაბდათა და გასშლებდა რ~ლმობ~ჲ და ტაცტი
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თა წ~მოიქვ~ნერ დფეითად და თ~ა წქვა გ~ი კსლტპლატი. ც~ გ~ი
კს~ტ პ~ლატი გაგებ~ლ იქო წინა და მოიქვ~ნერ უ~რთლრ მეტე ქ~ნი

დ~ბლნი მსნ მოვიდერ. დედ~ტლი დედაჲ მირი მ~რმ და ცოლი მირი ღორენა
და არსლი მირი მ~რმ და ღ~დ მცირედთა დფ~თა მიითსალა შე მ~თი
გ~ი კსრ~ტპლატი დ~ბლთა ამირ რ~მეტორთა და ქ~ნი ღეწვ~დრნა მ~რ და
წუ~აჲ დედ~რა თჳრრ დედაო მეწქ~ლი ღ~ნ რ~ ქ~ნი ღობილნი ღ~ნნი წარგ
ჳუციენ წინა და ეგრეთვე ღ~ნ მოწკსდები. და ღ ~დ ამირრა თსჱრა:
კ~დ უ~რნიკონი იქოჭ s~ ¼~bჭ და ამირვე ბ~გრტირ რიკ~დილირა ჟ~თა ღ~ა
მოიკლა რსლტ~ნი კ~ცირაჲ ვირმე ბერირაჲ თსრუირაგან თ~ვირა ლ
აღურირა დაცარგარ ღ~ა გ~ვლო ძევონი ღჳდარ ათარითა კ~ცითა.
გაილ~ღურა თსრუთა მეტერა ზ~ა რამარკანდირა მოეაცლერ ციც
ერა რ~ლრა მე მოადგაჲ და მოიკლა მირ ციცირა პ~ტრონირა თსრუი
რა მ~რ და ვერფარა ღეერწრა თსრუი იგი ციცერა და დაჩრერ სწ
ქალოდ მაცჳლითაჭ da ვერფარ~ჲ ცნერ ბ~გრტ და რსლტმ~ნ ერთმ~ნ
ერთირაჲ რიკ~დილი ღ~დ ამირრა დაძდა შე ბ~გრტირი გ~ი კსრტ პ~ლტი
მეტედ. და ატრინდა ქ~ა ღ~ა მ~მლრა მირრაჲ ერთიცა უათამი და დიდი
თა დ~ბითა და პ~ტვითა წ~რიქვ~ნერ და დამ~რცერ ჩქონდიდრჭ
eრე მეტე ბ~გრტ წელიწადირა ცცრ~მეტირაჲ მეტე იუმნა და აფერრ~ლა n~v
ერე ბ~გრტ პ~ლ იქო კსლ~ტ პ~ლატი და ღ~დ ნოეერილირი მერმე იუმნა
რევარტორ იქო კ~ცი სღსჱნიერერი ქ~თა კ~ცთარა რრსლი რიბრ
შნითა ტილაროტორირთა რჳანი ბედითა სმდიდრერი ქ~თა ატც~ზ
თა მეტეთაჲრა მოწქ~ლე ღეცოდებ~ლთა თ~რ სცჱ ალ~გთა ზ~ა. ც~ ჟ~თა
მირთა უ~ქნირა დაწქნარებ~ჲ. არა აუ სნდა ეკლერიანი გლ~ცკნი
აზნასრნი ვერ იკითცვებოდერ. ც~ გ~ი მეტე იქო მოწქ~ლე და განმკით
ცველი გლ~ცკთა და კ~ცი რაღიღი და სცჳი ქ~თა მეტეთა ატცზეთი
რათა და პსრ~დ სკეთერი ქ~თა კ~ცთარა. ცცენორ~ნ მღჳლდორ~ნ რ
ყესლი და ღ~დ მ~მირა მირირა დაქო ზამთარი ერთი მღჳდ~ბით და ზატც
სლირაჲ ნაცევ~რი. ც~ ღ~დ თ~ვდთა ამირ რ~მეტორათა ნიანია უსაბს
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ლირ შემ~ნ ივ~ნე ლიპ~რიტირ შემ~ნ და ვარდან რსანთა ერირ თ~ვ
მ~ნ რეცა თს იკლერ რაჲმე რიქრმითა გ~ი მეტირათა და ასღ~ლერ უ~ქნა
ივ~ნე მოირთნა კ~ცნი. და დადგ~ჲ უ~რნირ პირრა. და ნიანია წაიფო უს
თათირრა რ~ჩსრჩლე და ღედგა უსთათირ ღიგა და ვარდან გადგინნა
რსანნი. ავირა მოც~რკლნი და არბიერ და არწქჳდერ რაეგრო. ც~ გ~ი
მეტემ~ნ რშლო რიკეთითა რიბრშნითა და შჳრ სჴრ~ნბლ იუმნა სბო
შა ივ~ნერ რ~მღჳლდე და შერა ივ~ნერრა ლიპ~რიტრ მირცა ლსწს
ბანი ნაც~ლდ რსრთ~ვირა რ~ი მიეცა კ~ცთა და ნიანიარ თმოგვი და რ~ც
სანი რ~უონელნი რყესლნი ვარდანრ სბოშნა არკლნა და
სთაფსბო ჩარქლთა ივ~ნერ რიტქჳთ სბოშა ქ~ივე ერთგ~ლი
და ორგსლი დატარ~ჲ წქ~ლობითა და დაიწქნარა მეტობ~ჲ თ~რი
გ~ი მეტემ~ნჭ ±~დ გადგა ივ~ნე ლიპ~რიტრ შე და ცნა გ~ი მეტემ~ნ
უსთათირით გ~რდამოვიდა რ~მცცერ მოირთნა მერცნი. გ~მოიარა და
მივიდა რ~მღჳლდერ კარრა მსნ მოიქვ~ნა კ~ცთა მეტე აფრ~რთან ვერ
დადგ~ჲ ივ~ნე ციცე ღიგან მირიდა მთათა რომცითირათა და მ~რ ვერ
წქობილ~ბრა ღ~ა წაიცსნა ლსწსბ~ნნი ლიპ~რიტირ~გნ აფრართან
მოექარაჲ რამღჳლდერა. გ~რდადგაჲ ძვ~ცეთრ და მოიქ~ვნა მეტეთ
მეტემ~ნ გ~ი მ~თ წ~ე და დაიტიცნერ ეკრანთარ დაიმტკიცა ივ~ნე გ~მორ
ტქსა გაგი ციცოანთა გ~ი მეტირ~თა და მიწქიდა ტადლონრ გ~ნშირ
პ~ტრონრა და მოვიდა რსლტ~ნი მით უაღრ მტრ~დ ქ~ლთა უ~ნთა მიაგე
ბაჲ ივ~ნე შე მირი ლიპ~რიტ წინა. ღეაწქნარაჲ რსლტ~ნი და დაქო
მირ თ~ა მცირედი ცანი გამოეპ~რაჲ რსლტ~ნი და მოადგა რ~მღჳლდერ და
წასფო რ~მღჳლდე და ტქსჱ იუმნა ივ~ნე თ~ვითა ცოლითა და ღ
ვილირ ღვილითა და ქ~თა აზნასრთა დედა წსლითა და დაიჩირ
აჲ რ~მღჳლდე რსლტნმ~ნ და მსნ დგომ~რა მოარბია უ~რთლი. წაი
ფერ ტქსჱ და ნატქსჱნავი სრიცცჳი და ღეიუცა გ~რე და აიფო
გ~ნში და დაგდო რარნაგი თ~ვდად გ~ნშარ ბრშოლ~დ ამირ უ~ქნი

რაჲ ქ~ირაჲ კ~ცირაჲ ჭm~Éჭ ღედგა ტადლონ ციცეთა მაგ~რთა და ვერ
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დასდგა გამოიქვ~ნერ და დაპტიმრერ იგიცაჭ ¸~დ მცირედირა ცანირა
ღეკრბა რარნგი ქ~ითა ლ~ღურითა მირითა და გ~ნშარათა დვინირაჲ
და დმანირრაჲ ამირათა დგომითა და მომ~რთა გ~ი მეტერა ღეკრ
ბაჲ გ~ი მეტეთ მეტე ქ~ითა რპითა მირითა ზემოთა და უსჱმოთა
და მოიქვ~ნა მ~თ წ~ე აფრართან კ~ცთა მეტე და წმ~რთერ ერთმნ
ერთრაჲ გ~ნშლ~რა ფ~ნ გ~ი მეტე წ~რშფსნბითა პ~ტიორნირაჲ ესარირათა მი
სჴდა ზ~ა ტარცცრ უსჱმოთ და იოტა ბ~ნკი რარალანგირი გააუ
ცია და არწქჳდა. იქო ჟ~მი მწსცრირა და რიფამემა დაარყინნა ნეღ
ტი რარანგირი ლ~ღურირა და ღემოიუცა სკ~ლბლდ მღჳდობით მე
ტეთ მეტე გ~ი თ~ვირა რ~მეტორა და ღ~დ ამირრა მომ~დლა ფ~ნ მშლ~ვ
რებირგ~ნ ბერშ~ნთარა წ~ცმსლნი ციცენი. ბერშ~ნთა ანაკოტია თ~ვდი
ციცეთა ატც~ზეთირათა და მ~რვლნი ციცენი კლ~რძეთირა და არტ~ნირა.
და ღ~დ ამირრა ერეცა მომადლა ფ~ნ. აფიფო უ~ლუი კარირა ციცე
უ~ქნა და რიმ~გრენი ვანანდირა და კარმიტორარიანი და იოტნა თს
რუნი მირ უ~ქნირგ~ნჭ
cცორებაჲ მეტეთ მეტირაჲ ჭ ჭ ჭ ჭ
aმირრა ღ~დ მოვიდა რსლტ~ნი მალიუაღ მოადგა რ~მღჳლდერა და წა
იფო. და ივ~ნე შე ლიპ~რიტირი ტქსჱ ქო და მოაოჴრა რომცით
ი. და წ~რვიდა მ~რ ვე წელრა. მოვიდა რარანგი შ~ლითა რსლტნ
ირათა ყამოდგა რ~მღჳლდირ ბარრ მივიდერ ლ~ღუარნი გ~ი მეტირ~ნი და
ტარცცრ რშლიერ და იოტნერ და დიდი შლევა მორცა ფ~ნჭ ¦~რვი
და გ~ი მ~მლრა თჳრრა ტაორ და მოვიდა ბანარ მსნ მოვიდა წ~ე მ~თ
რაჲ ზოშავარი აფმორავლირა გრიგ~ლ ბაკსრიანირ შე. რ~ლ
რა წუონდერ ოლთირნი და კ~რნო უ~ლუი და კარი დიადია ამცან
აგი და გ~ნირვენერ. და მორცა გ~ი მეტერაჲ კარირ ციცე უალ~უი
და მირი მიმდგომი უ~ქნჲ. ც~ მეტემ~ნ დასტევნა კარრა აზნასრნი
ღავღნი და წამოვიდა ღ~ა. ც~ განშლრბ~რაჲ. თსრუთარაჲ დასტევნ
ერ ბერშენთა უ~ქნნი მ~თნი ციცენი და უ~ლუნი და რ~ლ აფმორა
ვლეთრ წუონდერ. წ~რვიდერ რ~ლნიცა აიცსნერ თსრუთა და და
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ემკჳდრნერ მ~რ ღ~ა. და ვინათგან მეზობლობით მოიაცლნერ რაზ
ფ~რთა ყ~ნ თა გ~ნმრვლდა ღიღი და ჩირი მ~თი ყ~ნ ზ~ა რ~ იწქერ მ~რითგ~ნ
რბევად ტქსჱნვად და მოოჴრებ~დ წქვად რრვად და ტქსჱობად
ყ~ნთა. რ~ მ~თ ჟ~მთა გ~ი მეტერა ქველრ გ~რე მდგომ~რა და ერცნერ
თსრუნი დიდნი სგრშნესლ~დ რ~თა თ~ვდი იქო [.....] ამად წმირა შლ
იერი და მაგრა მოირრა რ~ლრა მ~რ ოდენ ჟ~მრა აეფო კარი მო
ვიდერ ერენი ღ~ა გაცემითა უ~ნეთათა აოტერ გ~ი მეტე და რპაჲ მირი
სრიცცჳი ც~ რაჩსრჩლენი დიდნი და რამრცსრებ~ლნი რ~რმსრნი რა
მწდეონნი პ~ტიორნნი კარ~ვნი რამტონი ქ~თა დ~ბლთნი აიცსნერ ი
ავარად და წარვიდერ ც~ გ~ი მეტე. წ~რვიდა მეოტი აჩარით ატც~ზე
თადჭ m~თ სკსჱ ლ~ღუართა ერე ვ~რითა ალ~ტითა რ~ვრეთა მიმ
ავ~ლთა წინა დაემთცსინერ ამირანი დიდნი იარი ვინმე და ბსჟფ
ოღ. და მ~თ თ~ა რიმრ~ვლე სრიცცჳი თსრუთა რაბერშნეთ მიმ~ვლნ
ი რ~თა იცილე რ~ჲ ერე ოდენი რიმრ~ვლე ოურორაჲ და რიმდიდრირაჲ
რ~ი აუსნდა და ცნერ მეოტობ~ჲ გი~რი და ერმაცა მ~თგნ ვ~დ რ~ჲდ წ
არცსალთ რ~ბერშნეთრ აწა უ~ქნჲ რ~ურთლო სკ~ცსრი და
რავრე ერე ვ~რითა რიმდიდრითა და მ~თ მქირ მოიუცივნერ გზ~ნი
მ~თნი და მოეტინნერ პირრაჲ ქ~ირა უ~ქნირრაჲ ვ~ა მკ~ლნი და დფერა
ივ~ნობარა არირტორი კლარძეთი ზფჳრ პირამდირ ღავღეთი აჩა
რაჲ რამცცე უ~რთლი არაგჳთი რამოუ~ლუო ჩქონდიდი აფივრო
თსრუითა. მოირრა ტქსჱ იუმნა ამ~თ უ~ქნათა მკჳდრი ქ~ი. მ~რვე დფ

ერაჲ დაწსჱრ უსთათირი და არტ~ნსძი და სდაბნონი კლარძეთ
ირნი და დაქვერ ამ~თ უ~ქნთა ღ~ა თსრუთა ვ~ე მორსლამდე თოვ
ლირა. მოჩამერ უ~ქნჲ და მორწქსჱდერ თს რადამე ვინ დარყომილ
იქო ტქეთა კლდეთა უს~ბთა და ჴსრელთა უ~ქნირთა და ერე ი
ქო პ~ლ დიდი თსრუობ~ჲ უ~რკნი იქოჭ º~ ც~ თს ვინმე მთისლეთრ
ანს რიმ~გრეთა რადა ფავინ დაღთა კ~ცი ზამთრირა რიტტითა სრ
აცლობითა და ღიმღილითა ეგრეცა მოირრაჲ და გ~ნგრშელდაჲ
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ერე ვ~რი ჩირი უ~ნთა ზ~ა რ~ არერა თ~ა გაზატცსლირ~რა მოვიდიან თ
სრუნი და მ~თვე პ~ლთა რ~უმეთა ებრ იუმოდიან და ზამთრირ წავიდ
იან და არაჲ იქო მ~თ ჟ~მთა ღ~ა თერვაჲ და მკაჲ მოოჴრდა უ~ქნჲ
და ტქედ გ~რდაიუცა ნაც~ლდ კ~ცთა მჴეცნი და ნადირნი ველირ~ნი და
ემკჳდრნერ მ~რ ღ~ა. იქო ჩირი მოსთმენელი ქ~თა ზ~ა მკჳდრთა
უ~რთლირათა და ღესრწორებ~ლი და აფმატებ~ლი ოდერ მე ქ~ტილ
თა რმენილთა და გ~რდამორრსლთა ოჴრებ~ლთა. ც~ წ~ნი ეკლერ
იანი რ~ცლდ წონეთა მ~თთა. ც~ რ~კრთცვ~ლნი ფ~ირნი ადგილ~დ არა
წმიდებირაჲ მ~თირაჲ და მფ~დელნი რ~ლნიმე თჳთ ღეწირვარავე ღ~ა რ~ფჲრა
მრცსჱრპლირ~რა მსნვე მაცჳლითა ღეწირ~ლ იუმნერ და რირცლნი
აფირინერ თჳრნი მეტირა თ~ა. და რ~ნი მე მწარერა ტქსჱობ~რა მიცემ
სლ იუმნერ მოცსცებ~ლნი. არა ღეწქალბ~ლ იუმნერ. ც~ უწ~ლნი გინ
ებ~ლ ჩაბსკნი და კსჱთებ~ლ. ც~ ყსჱლნი მიმოდატაცებ~ლ ც~ცცლი
სცცო და მბრშოლი რ~თა მოიწსა ღენებ~ლი ქ~ნი მდინარენი რი
რცლთანი ნაცსლ~დ წქლირაჲ ნაკ~დსლთა მრწქ~ვლნი უ~ქნირანი და რ~ა
თჳთ მ~თ იერემიართა ვიტქოდე რ~ მ~ნ ოდენ კ~თლდ სწქოდა ჟ~მი
რა ამირ ძეროვანი გოდებაჲ ვ~დ შენი რიონირ~ნი პ~ტრ~ნნი და ბ~რტ
ირაჲ გ~მოცდილნი სცცოთა გზ~თა ტქსჱობირ~თა მოგზასრობენ. ც~
გზ~ნი რიონირ~ნი იგლოვენ არა ქ~ტირა თ~რ მ~თ ზ~ა მედფერ~რწ~ლეთარა
და ჴ~ლნი დედ~თა მოწქ~ლეთანი არაჲ რ~ზრდელითა ღვილთა მიცემ~დ
მოუმედებენ ა~დ რა ზრდელ თ~რრა წქ~ტენ თჳთ თ~რთა მ~თ რქ~რლთა
და ერენი ერრ~თ და ტ~დცა სშჳრერ ამ~თ რ~ჲ რ~უმეთა ერრ~თ რ~ჲ ცედ
ვიდა მეტე გ~ი და რ~ არა იქო ფონე ჴრნირაჲ და ღეწევნირაჲ
არცაჲ რ~ჲ დამჴრნ~ლი ამ~თ შჳრთა რ~ი მოეცვა პირი უ~ქნირა უ~ქნ
ირა რ~ რ~ი ბერშენთაცა ღემცირებსლ იქო და რ~ნი უ~ქნნი აფმო
რავლეთრ წუონდერ ზფსრაჲ გარეთ ქ~ი თსრუთა და ეპქრ
აჲ.ქო გ~ნზრ~ცვაჲ დ~ბლთა თჳრთა თ~ა და დაამტკიცერ წარრლვა
მ~ფლრა რსლტ~ნრა მალიუაღრ წ~ე და ერრეთ დადვა თ~ვი თ~რი და
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რირცლნი უ~ნთა ჴრნირა თ~რ. და მინდობითა ფ~ირათა წ~რშფსანბითა
შელირა ცც~რბირა წ~რვიდა არპ~ნრ ნაცა რსლტ~ნი და ღეწქნარბ~ლ
იუმნა მირგ~ნ ვ~ა ღვილი რქ~რლი რ~ იქო კ~ცი იგი ვ~ა რიდიდითა კიდეთ
ა მპქრობ~ლობითა ღერწორებ~ლ ეგრეთვე რ~ცლითა რიტკბ~ბირ
ათა და რ~ცრბითა აფმ~ტებლ ქ~თა კ~ცთარა რ~ირნი მ~რვლ არ~ნ და
რც~ჲნიცა სრიცცსნი რაცნასრებ~ნი მ~რვლ მრ~ძლებნი მოწქ~ლებნი
უ~ნთა რიქ~რლნი. და რ~ა არა განვაგდო რიტქ~ჲ ქ~დ სბორ~ტო რამე
გონებ~ჲ ქ~ით კერშო აუ~ნდა ამირ თ~რცა ქ~ი რათცოველი აფს
რრსლ~ჲ მეტერ გ~ირ სმეტერცა რ~რბირა და რ~მეტორა მირ თ~ვირ რას
ტლო ქო ზ~ა მ~რბიელთგ~ნ და მორცა კ~ცეთიცა და წერეთი გ~რნა
ცარაძა ითცოვა რ~მეტორა მირირა რ~ლთრაჲ აიფებდერ ჟ~მთა მრ
ვლთა. და ერრ~თ დ~ბითა ფ~ჲთა გ~მოგზვნა რ~მეტოდ თ~რდ და წა
რმოაქოლნა რპ~ნი დიდნი რ~ა წარვლონ გზა მღჳდობირა და რ~ა წა
რთსან კაცეთი და ჟ~ა რთსლირ~რა მოვიდერ კაცეთრ და მოადგერ
ციცერა ვეჟნირ~რა ვ~ე წბრშოდერ ფაჲ მოვიდა თოვლი ც~ მეტერაჲ
გ~ირ მოეჴრ~ნა ნადირობ~ჲ აძამეთირა არფ~ჲრჲრ ზრსნვიდერ რც~ჲრა
არცა ელოდა აფ~ბარა ვეჟინირ~რა და კ~ცეთირ~რა ა~დ ლ~ღურთა

თსრუთა რ~ლნი წქსერ მირცა ნიჩად რსძეთი და ქ~ი უ~ქნაჲ იორირ პ
ირირა კოცეთი რ~ი მოოჴრდა დფეინდ~ლდ დფედმდე ც~ თჳთ გ~რდამვ
ლო მთა ლიცთა და ღთავიდა ატც~ზეთდჭ m~თ ჟ~მთა კ~ცთა მეტე
აფრ~რთან წ~რვიდა მალეუღრ წ~ე დასტევაჲ უ~ნბჲ და ღერშინა
რარკინოზთა რძ~ლირა და ამით ფონითა აფიფო რსრტნირ~გნ კა
ცეთი ამ~თ ერე ვ~რთა ჟ~მთა არავე დამღჳდნა უ~ქნაჲ არცა რ~ჲ
იუმნა ლცინებ~ჲ კ~ცთა სკ~თ~რბირა თ~რ მკჳდრთა მირთარა რ~ ქ~ნ წ
არკმ~ნ და ქ~ნ პ~ტივმ~ნ ქ~ი თრთ ღერცოდერ ფ~ა მიიუცერ გზ~თა გ~ნწრტ
ელთა ქ~ირა მ~რთ სკ~თრბირა ბ~ნბით მოწქ~ლე და რ~ცრი ფ~ი ე
რე ოდენ გ~ნრირცერ ვ~დირ თჳრი მოიცადერ გ~ნყინებ~ჲ რირცვირაჲ უ
ადაგებ~ლი სრძ~ლოთა თ~რ ერაი~რ მ~რ მეტქსჱლირა ერრეთ ვაჲ
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ნ~თერავრა ც~დვილ~რა ერი რ~ი რავრე არრ სრძ~ლბითა კსალით
გ~ნ ტ~რჴთათ ვ~ე თ~ვმდე არა არრ მ~რ ღ~ა რიცოცცლე არცა ბრშჳ
ლი არცა ღერაცსჱველ და ღ~დგმნი ამირ თ~რ უ~ქნა თუ~ნი ოჴერ უ~ლუნი
ცეცცლითა მომწსარ როტელთა თუ~ნთა სცცო თერლნი მორჩამენ
მოოჴრებ~ლ და დაუცესლ არრ ერირ~გნ სცცო ტომთარაჲ ერე ქ~ი მ
ოიწია და თ~ლითა ყ~ნითა ვიცილეთ. და ტ~დ სტრორ ამ~თ წ~რმო
თუმსლთარაჲ რ~ ვ~რმა ვინ მირცა თცრობ~რა ქ~ი რ~ი იუმნა დფ~თა
ყ~ნთაჭ aმ~რ ქ~ლრა ზ~ა არავე დარცცრაჲ გ~ლირ წქრომაჲ ო~ჲ ყ~ნ ზ~ა რ~
არა ღევან~ნეთ არცა გ~ლირ ჴმაჲ ვქ~ვთ არცა ძეროვნ~დ მოვ
აუციეთ გზ~თა მ~რთ ო~ჲ ბრშანებათარა ამირ თ~რცა უ~ქნით მომ~ვლ
თა ბ~რტთა ზ~ა რც~ჲნიცა რაღინელებ~ნი ზე გარდამონი. ფ~თივ მო
ვლენილნი გსჱმანი მოიწივნერ უ~ქნანი რ~ა არა თუ~ნ მცო
დველთა ვ~დ ერე აფშრვ~ნი წ~რმართთანი არაჲ ცოდვ~თა ყნ
თა თ~რ იუმნერ არცა ფ~ჲ მ~რ ა~დ ღეცვ~ლებითა რ~ამე ჟ~მთათა
და დამთცსჱვითა აფზრვირა რ~უმეთათა ამირთჳრცა დფერა აფვ
რებარა თჳთ მ~რ აფდგ~მრაჲ მესტირ~რა რ~ლრა ღ~ა რიც~რლი და გ~ნ
რსჱნებ~ჲ რაგონებ~ლ იქო მოცედნა რირცვით ო~ნ უ~ქნარაჲ და ღ
ეიშრა რ~ტსშველი თ~რთ ერე ოდენ რ~რტიკდ ვ~დირ მთ~ნი მ~ფლნი
და კლდენი რ~რტიკნი მქარნი რ~ცედ მტსჱრირა და იგ~ვლნერ უა
ლ~უნი და როტელნი და ირფსჱრ ეკლერიანი დაეცნერ რ~ცლნი
დაინთუნერ და დაირფსნერ და იუმნერ რ~ტლვ მ~რ ღ~ა მკჳდრ
თა რ~ლთა თ~ა თმოგჳცა დაიუცა და დაიპქრა უსჱღე კაც
აბერი შე ნინარი ცოლით~რთ და განგრშელდა ერე ვ~რი იგი
რქევა უ~ქნირჲ რ~ღინელი განრრსლ~ბმდე წელიწდადირაჲ რ~ლრა ღ~ა
მორწქჳდა რიმრ~ვლე სრიცცჳი მ~ღნ რირცვ~რა ღ~ა მოიჴრ~ნა წქ~ლ
ობჲ მ~ნ რ~ი რწავლირ ქ~ა ღვილრა რ~ი სქს~რრ მოაკსდინებრ აც
ცოვნებრ რ~ი მზა არრ სტრორ მ~მირა მოწქ~ლირაჲ წქალობ~დ რ~ წ
ერილირა ებრ არა თსმცა ო~ნ დამიტევა ყ~ნ თერლი ვ~ა როდო
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მომომცა ღევიუმნენით და გომორელთა მივემრგ~ვრენით რ~ ამ
იერითგ~ნ იწქერ ნიავთა ცც~რბირათა მობერვ~დ და ფრ~ბლ
თა მ~ცც~რებირათა აფმოჩსრსბ~დ ვინითგან ათორმეტ წელ
ამ~თ თჳთ რ~ცეთა ჩირთა გ~ნგრშობითა ბნელრაჲ სკსნრა ღ~ა
იწქო აფმოცირკრებ~დ მზე მ~ნ ქ~თა მეტობათამ~ნ დიდმ~ნ რ~ცელითა
სდიდერმ~ნ რ~უმითა რ~ცელ მდგომმ~ნ დ~თ ფ~ირაჲ მ~მმ~ნ და თჳთ რამეოც
და მეათორმეტემ~ნ ღვილმ~ნ ამირ დ~თირმ~ნ დ~თ მ~რ ჟ~რა იქო წრ~კით
ა: i~v: წლირა-ც~ უ~რკნი: º~t ამირ მ~რტოდ ღობილრა გი~რგნ თჳთ
მ~მმ~ნ დაადგა გჳრგჳნი მეტობირაჲ სჩეღმ~რიტერი ითუჳნ თჳთ
მ~მმ~ნ ზეც~თმ~ნ პოვაჲ დ~თ მონაჲ თ~რი. და რ~ცცებ~ლი მირი წ~ჲ რცცო
და რ~ ჴ~ლი მირი წ~ჲ ღეეწიაჲ და მკლვმ~ნ მირმ~ნ გ~ნშლრჲ იგი წ
ქალობ~ჲ და ჩ~ტბჲ ღეემორა და საფრერ ქო სტრორ ქ~ლთა მეტეთა უ~ქ
ნირათა. ვ~დირ დადვა ზფსჲთა ზ~ა ჴელი მირი და მდინ~რეთა ზ~ა

მ~რძსჱნა მირი გ~რნა ღრომითა ტ~დითა და ფ~წლითა შლ~რითა და
მ~რვლთა დფ~თა ღ~დცა იქო იუმნა ერე ვ~ა წინა მდებ~რემ~ნ რიტქ~ჲ
მნ ცც~დ ქორ. რ~ მეტე იუმნა რაჲ დ~თ მოოჴრ~ბლ იქო უ~რთლი და
თჳნ~რ ციცეთარა და მე არა რადა იქო რ~ტლრა ღ~ა კ~ცი არცარა ღე
ნებ~ლბა მ ათ ჟ~მთა ღ~ა წუონდერ თრიალეთი და კლდეკარნი და მი
მდგომი უ~ქნჲ მ~თი ლიპ~რიტრ და მეტერა დ~თრ წ~ე იქვირ რეცა ერ
თგსლ~დ ეგრეთვე ნიანია კ~ცაბერირ შეცა და რც~ჲნიცა აზნასრ
ნი მცირედ მცირედ ღემოკრბნა ღთომილნი რადავე და რ~ტლებ
თაცა და იწქერ ღთამორლვად და დარცდომად და იქო მ~ღნ რზფ~რი
რ~მეტორა მთა მცირე ლიცთა და რადგომი რამეტო წაფსლირ თ~ვ
რა და ოდერცა ნადირობ~ჲ სნდირ უ~რთლირაჲ ჩალ~კთა ანს ნაჩ
არმაგევრ რ~ი ქ~დ აფრავრე იქო ირმითა და ეღსთა მ~რ არა
პ~ლ ღთვიდიან ვ~დირ ცცენ კ~თლთა მცედ~რთა მ~რ მოინაციან და მ~ღნ
ფა მოვიდიან ვაკერაჭ aმ~რ ღ~ა გ~რდაჴდა წელიწადი ოთცი მო
კსდა რსლტ~ნი მალიუაღ და ლიპ~რიტ ამირამ~ნ იწქო მ~თვე მ~მ
1-28 სტრ., 95r
სლპაპსრთა კს~ლთა რლვა რ~ ზ~კვიდა წ~ე მირრა მოპოვნებ~დ
სრძ~ლბირა დაფათს უ~ენე იქო რაცითა გ~რნა ორგ~ლებითა და რ
იშსლილი პ~ტრონთა გსარირ~გნ მოაუსნდა გონ~ბითა და ვინა
თგ~ნ გ~ლირ ჴმირ ქოტაჲ არა ინებ~ჲ კ~თლირა დადგა ქ~ა გზ~რა არა
კ~თლრა ამ~რ რ~ჲ ცედვიდა მეტე დ~თ ინება გაწსრთსა მირი ამირ თ~რ
ცა პქრობილ ქო იგი ჟ~მ რაოდენმე რ~ი კმა იქო გ~ნრარწავლელ~დ გ
ონიერირა ვირრამე. და ერრეთ მომტკიცებ~ლი. მ~რვლთა და მტკიცეთა
ტიცთა მ~რ და ერთობირა თ~რ ფ~ირა ღსა ღემფებ~ლი გ~ნსტევა ი
გი და მითვე დ~ბითა ადიდა და არა ღესცვ~ლა. რ~ კ~თლმ~ნ არათს
მ~რთლრა ა~დ არცა თს ბ~რტრა ადვილ~დ აბრ~ლირ. ვინ~თგნ რიბო
როტედ არა გ~ნრწავლ~ლ არრ არცა მეჩსჱლ ც~ იგი ვ~ა შ~ფლი მიე
უცა ნათცევ~რრა და ვ~ა ფორი ინწსბ~ჲ რანგორელრა მწსირირ~რა
გან~ცცდა მტ~რბჲ და სკ~თრ~ბრა იწსრთიდა რაწოლრაჲ ზ~ა თ~რრა
იცილა რ~ჲ მღჳდმ~ნ და ფ~თივ გ~ნბრშნობილმ~ნ მეტემ~ნ რ~ კსდი შ
აფლირაჲ არაჲ განემ~რთებირ არცა კირყციბი მ~რთლ~დ ვალრ
მეორერაჲ წელრა კ~დ ღეიპქრა ორ წელ პქრობილ იქო და რაბ
ერშნეთრ გაგზ~ვნა მსნ გ~ნეჴსა ცცორებ~ჲრა ამ~რ ჟ~ა გ~მოვი
და ტრანგნი აფიფერ იჱ~ლმი და ანტიოუი. ღეწევნითა ფ~ირათა მ
ოეღენა უ~ქნაჲ უ~რთლი გ~ნშლრდა დ~თ და გ~ნიმრ~ვლნა რპ~ნი და ა
რფარაჲ მირცა რსლტ~ნრა ცარაძაჲ და თსრუნი ვერფარა დაიზამთრ
ებდერ უ~რთლრ. რ~ მოაუამდე ზ~მთრირა ვე თ~ა მიწევნირა ტალნ
გებითა მ~თითა ყამოდგიან წ~ვჩალარ და დიფსამრ ყაფმართ
მტკსრირა და იორირ პირთა რ~ მ~თი იქო რადგომი. კ~ცეთრ მეტობდა
კ~ე კ~ცი მეტობირა ვე თ~ა მეტე უმნილი ვნ~ბთა ზ~ა და ჩ~ტი უ~ნე:
მორცა ჟ~მი ფ~ნ მეტერა დ~თრ წ~რსფო კ~ერ ციცე ზედა ზადენი და
წარემ~ტებოდა დ~ბითა და გ~მარძსჱბსლებითა რ~ლთა თ~ა ერეცა იუ
მნა. მოკსდა რატი შე ლიპ~რიტირი კ~ცი ორგსლი და ნანდსჳლვე ნაღო
ბი იუედნერი და ერრე დარრსლდა რ~ცლი გ~ნმამწარებ~ლთა რ~ რსა
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სკ~ნარკნელი თცლე რირცვირა რ~რსმელი ც~დვილთა უ~ქნირა თა
და არფარა ვინ დარყა რ~ქოტელთა მ~თთა მკჳდრი რ~ აფიჴრნა
სრძ~ლბჲ მ~მთა მ~თთა წ~ე ო~ჲ და მ~მლი მ~თი აფიფო ღ~დ მეტემ~ნ. ღ~დ
წელიწდირა ერთირაჲ მიიცვალა კ~ე მეტე და დარსჱრ კ~ცთა მეტ
ედ შმირ წსლი კ~ერი აფრართან და არა რ~ჲ მუონ~ბლი ნიღთა მეტ
ობირათა ა~დ ცსნდრსკი რაჲმე და ქ~ად წინა სკსმსა მ~მირ შმირა
მირირა. მ~რ ჟ~ა გ~ნიცადა მეტემ~ნ გონ~ბირა თ~ლითა და კთლ~დ გ~ლირ ჴ~ჲ
ქო რ~უმე რ~ლთა მოიმდლ~ბოდა ფ~ი და რარგებ~ლი დიდი იუმნებოდა რ~ წ~ნი
ეკლერიანი რ~ცლნი ფ~ირნი უსაბ ავ~ზთა უმნილ იქვნერ და სფირ

რებით მ~მლობითა სტრორ ვ~ე ფირრებით და ეპქრნერ სტრორნი
რაეტირკ~პრონი არაჲ კარით მწქემრებრ ღერრსლნი ა~დ ავაზ
აკებით ერთობ ღერრ~ლნი და მ~თნი ვე მრგ~ვრნი ცსცერნი და უო
რატირ კოპოზნი დაედგინნერ რ~ლნი ნაცსლ~დ რძ~ლთა ფ~ირთა პქრ
ობირა სრძსლოებ~რა აწსრთიდერ მ~თ უსჱღ~თა და თჳთ რ~ცლით
ო~ირათ და მ~ფდელთგ~ნ გ~მოვიდოდა სრძ~ლბჲ რ~ითა თ~ლი ფ~ირა მც
ედველი ქ~ლთა: ერე ოდნად რირც~ვდ აფშრსლ იქო ვ~ა ზემორე რი
ტქჲმ~ნ გამოაცცადა და რ~ არაჲ რწორ არრ ცოდვაჲ მფ~დლირაჲ
და მჴდრირა არცა ერირა და მფ~დლთ მთ~ვრირაჲ არცა მწქემრირა და
რ~მწქრორა ვ~ა წერილ არრ მონამ~ნ რ~ნ იცოდირ ნებ~ჲ ო~ჲ თჳრირა
და გ~ნეკრშ~ლორ იგსჱმორ დიდად ამ~თ სკსჱ დიდთა წქ~ლბთა
კსრნებ~დ ღემოკრიბაჲ კრებ~ჲ ერი მრ~ვლი. რ~ რ~მეტორა თჳრირა
კ~თლიკოზნი მფ~დლთ მთ~ვრნი მესდაბნოენი მოფშ~რნი და მეცნ~რნი
ღემოკრიბნა წ~ე მ~თრა ჟ~ა და ადგილრა ძეროვ~ნრა და მ~რვლ დფ
ე გ~მოწსლილვითა ტ~დითა კ~თლდ გ~მოიშიერ და ქ~ი ცთომილი გ~ნ
მართერ და კ~თლ წერიერებ~ჲ ქ~ითრთ დაამტკიცერ სფირრად გ~მო
ყინებლნი გ~რდამორთცივნერ რ~ქდრთგ~ნ და ფათს არა ადვილ იქო
ერე ნ~თერვთა მ~თთა შლ~რბითა და მ~თ წილ ჩ~ტნი მწქემრნი დაად
გინერ და შეგლი ღსჱნ~რი აფწერერ მიმდგომი და მოწამე წ~თა.
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ათოთცმეტთა კრებ~თა და ერრ~თ ქ~ნი ნიჩითა რამეტოთა გაგზ
ავნერ თჳთესლი რცლ~იდ თ~რდ და ერეცა მიმრგ~ვრ~ბლდ დიდირაჲ კ
ორტ~ნტინერრა აფარრ~ლა მეტემ~ნ დ~თ რ~ირა რან~ც~ვლოდ იცილეთ თ
სრაჲ გ~ნგო სშილმ~ნ მცველმ~ნ იჱლირმ~ნ. რ~ ერე აფრ~რთან კ~ცთა
მეტედ ჴრენბ~ლი ღეიპქრერ წერთა დ~ბლთა არღიანმ~ნ და ბა
რამ დედირ შმამ~ნ მ~თმ~ნ უავთარირ შემ~ნ ბარამირ შემ~ნ და მორც
ერ მეტერაჲ და აფიცსნა მეტემ~ნ წერეთი და კ~ცეთი და ერტოცრ
უმნნა წქობ~ნი დიდნი და ჴ~ჲ გარმენილნი იგი და დიდი შლევაჲ რ~ლ
მცირედითა ლ~ღურითა და გ~ნწირლითა ერითა დაჴოცნა რსლ
ტანირაჲ იგი რპანი სრიცცსნი. ათაბ~გი გ~ნშარა და სმრ~ვლე
რი კ~ცთა და უ~ქნირაჲ ერი მტ~რთვე თ~ა გ~რე მოდგომილი ყნთ~ა ო
დენ ადვლ~დ და მორწრ~ტედ ჴ~ლთ სრცნა ფ~ნ რ~კჳრვ~ლბთამ~ნ რ~ლ
ერთი ათართა არა რდევდა. ა~დ იპქრობდა და ორთა არათს
წარეუცივნერ ბევრნი. ა~დ რანთლითა თჳთ მთითვე ტქეთათ.
და მთცრებლთათ ტქსჱდ მოწქვ~ნდერ იგ~ნი. ც~ თჳთ მეტე არა ვ~ა
რც~ჲ ვინმე ზსრგით სდგა ოდენ. რპათა თ~რთა ანს ღორით სზ
რაცებდა ვ~ა ერთი მ~რვლთ~გნი ა~დ სპირ~ტერ ქ~თა თჳთ წინა სვ
იდოდა. თჳთ გოლიათებრ მიმ~რთებდა თჳთ მკლ~ვითა მტკიცითა.
და ჴმობდა აცოვ~ნთა რრვიდა და მირცემდა წინა და მთცსჱსლ
თა ვ~დირ ტ~დირა ცემირ~გნ არა თს ვ~ა შს~ლრა დ~თრ ელიაზ
არრ ჴ~ლი ჴრმლირა ვადარა ოდენ დაეწებაჲ ა~დ ჴრმლითა
სკმო მდინარითა რირცლითა წიაფნი აფრავრედ ეტჳრთნერ
რ~ი ღ~დ მსცლირა და რარტქლირა გ~ნჴრნირა რაცნასრ იუმნა უ~ქ
ნად რ~ჲ დაითცია ერე ოდენირა მტკნარირა რირცლირა ღექინებ~ლ
ირა რ~ლრა პ~ლ გ~ნცილვირა თჳთ მირგ~ნ ვგონ~ბდით გ~მორრლ~დ
და მ~რ დფერა რამ~ნი ცცენნი გ~მოსკლნერ. და მეოთცერა ზ~ა მძდ
ომმ~ნ რრსლ ქო მირ დფირა წ~მი და ერე მრ~ვლირ~გნ ქ~დ მცირე
დი და კნინი წ~რმოვთუჳთ ერრეთ რ~ჲ მპქრობ~ლობით დაიპქრ~ჲ
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წერეთი და კ~ცეთი და ნებიერად აიცსნა ციცენი და რიმაგრენი
მ~თნი მზებრ მიწტინა წქ~ლობა ქ~თა ზ~ა მკჳდრთა უ~ქნირათა
და ვინათგნ ფ~ი ერრეთ გ~ნაგებდა რ~უმეთა დ~თირთა და წარ
სმ~რთებდა ქ~თა გზ~თა მირთა და მორცემდა ჟ~მდ ჟ~მდ შლ~ვთა
რ~კჳრვლბ~ჲთა და სშფოდა შ~ლითი შ~ლდ არცა იგი სდებდა გ~ნ

მრვლებ~დ ტალ~ნტთა ა~დ რრსლითა გ~ლითა წმრ~ცსრებდა
და მით იუმოდა რ~ნი ნებირა ფ~ირად და ამტკიცნირ. და რათნო ქოტ
ილ~დ მირდა აფსყნდირ ვ~ა აწ ითუსარ რ~ მოიგონა აფღენებ~ჲ
მონარტრირა და დაამტკიცა რ~იცა გ~მოირყია მადლმ~ნ რ~ფ~თომ~ნ ად
გილრა ქ~დ ღსჱნ~რრა და ქ~ითრთ სნ~კლსლორა რ~ლრა ღ~ა მე რეცა
გ~რდავართც~ჲ ტ~შრი ქ~ად წ~ირაჲ ფ~ირ მღ~ბლირა რაბამ რამე ა
ფმატებ~ლი ქ~ლთა წინანდელთა უმნსლ~ბირა რ~ი ზერთა წმატრ
ღსჱნ~რბრა ქ~ლთარა რივრცითა და ნივთითა რიკეთითა და რიმრა
ვლითა და მოუმნსლობირა ღერწორ~ბლობითა რ~ლრა თ~ა
მოწამედ წუონან თ~ლნი მცედველთანი და აფავრო რიწმიდე
თა მ~რ პ~ტრნთა ნ~წილრა წ~თარა წ~თა ც~ტთა და რიწმიდირა
რამრ~ცსრებ~ლთა ქ~დ დ~ბლთა და რც~ჲთა ნივთთა შჳრად რაპ
ოვოვნელთა ამ~თ თ~ა და რცნა მსნვე დიდთა და ცსარროვ~ნ
თა მეტეთა ტაც~ნი და რ~ქდრნი რ~რნთლები და რაკიდ~ლნი ტერად ტ~რდ
იავარ~დ მოცმსლნი თ~რნი და კ~დ გჳრგჳნნი მ~ნიაკნი და ტიალ~ნი
და რ~რსმლნი რ~ნი მოსცსნა მეტეთა არაბეთირათა რჟ~რ თჳთ
იგ~ნიცა ტქსჱდ მოიქვ~ნნა და მირვე ტ~შარრა ღ~ა ღეწირნა ფ~ირა
რაჴრ~რდ და რამადლობლ~დ შლევირა მირ რ~კჳრვლირა და მსნვე
ღემოკრიბნა კ~ცნი პ~ტიორნნი ცც~რბითა და ღემკსლნი ქ~ითა რ~თნბი
თა არა თ~რთა რ~მეტოთა ოდენ ღ~ა პოვნილნი ა~დ უ~ქნირა კიდე
თა რადათცა ერმა ვიეთიმე რიკეთე და რირრ~ლე რ~ლრითა და ჴ
ორციელითა რათნო~ბითა აფრავრეობ~ჲ იშინა კ~თლდ გ~მოიში
ნა მოიქვ~ნნა და დაიმკჳდრნა მ~რ ღ~ა მ~მლი ლიპ~რიტეთი სმ
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კჳდროთ დაღთომილი რ~დ რცჲ~თა და ნივთთა რიკეთითა და რიმრ
ავლითა და მოუმნილობირ ღესრწორებლ~ბითა რ~ირა თ~ა
მ~რვლთა და რ~მართლიანთა სრარყლელ მიცსჱჩილთა როტ
ლებთა თ~ა მირცნა დედარა ფ~ირრა რამრ~ცსრბლ~დ მირრა მ
დგომთა თ~რ და სზრსნველი ტრ~პეზი გ~ნსყინა რ~იცა აწ წინა
მდებ~რე არრ ქ~ირა აფმორავლირა მეორედ ი~ჱლმდ რ~რწსლ~დ ქ~ი
რა კეთილირა მოშფ~რდ რწ~ვლს~ლებირად რც ჲ~დ ათინ~დ ტ~დ საფ
რერ მირრა რფთ~ოთა ღ~ა წერ~დ კანონ ~დ ქ~ირა რაეკლერიორა
ღსჱნ~რბირადჭ da კ~დ რც~ჲ მოიგონა რ~უმე ღემრგ~ვრებსლ~დ მო
წქ~ლირა და ტკბილირა ფ ~ირა რ~ ცირა კ~ცთ მოქ~რბირა თჳრრა ა
ფაღენნა ურენონნი ადგილრა ღემრგ~ვრებსლ~დ ღსჱნრ~დ რ~ლრა
ღ~ა ღეკრიბნა შმ~ნი თჳთო რ~ცითა რენითა გ~ნცდილნი და მოსმზ
ადა ქ~ი რ~ჴმრი მ~თი სნ~კლსლოდ და სცსჱბით გ~ნსყინნა
ღერავ~ლნი და რაფსწნი მ~თნი. და ქ~დ ვე თჳთ მივიდირ. მოიცილ
ნირ მოიკითცნირ და ამბორრ სქვირ თჳთესლრა ატსტსნ~ბ
დირ მ~მებრ რწქ~ლობდირ და წნატრიდირ გ~ნამჴნირ მოთმინებირა
მ~რთ მონაცირ თჳრითა ჴ~ლითა ცცედრ~ბირა მორილებითა და რა
გებ~ლი პინაკი და ქ~ი რაჴმარი მ~თი მირცირ თჳესლრა ოურო
კმაჲ გ~ნკრშლნირ ზ~ა მდგომელნი მ~თნი გ~ნგირ ქ~ი რ~უმე მ~თი დიდად
ღსჱნრ~დ და ფ~ირ მრ~ცრბით ამ~თ ჟ~მ~დმდე უ ~ლუი ტტილირი რსრ
თავი რომცითი ქ~ი რამღჳლდე აგ~რანი თსრუთა წუონდერ ც~
თრიალეთი და კლდეკრნი წუონდერ თ~ე ჩქონდიდელრა დირ წს
ლრა კ~ცრა გ~ნრრა დიდად მქ~ტრა რ~ მეტე რ~ ჲ გ~რდვიდირ სმცრო
ეღინოდა თსრუთა და მ~თთა ციცოვ~ნთა მ~რ ჟ~რა მეტე გ~რდამო
ვიდა იმერითრ ღეკრბერ გ~ირ ჩქონდიდელრა მწიგნობ~რთ სცს
ცერრა წ~ე თ~ ე აბსლეთ და ივ~ნე ორბელი და რიმ~რძჳთ მოიპ
არერ რამღჱლდე. მ~ღნ იუმნა დიდი რიც~რლი რ~ დფითი დფე ღემატებ
და რაზფ~რთა რ~მეტორათა ცნერ რ~ჲ თსრუთა აფება რამღჳლდირა
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სმრ~ვლერნი ციცენი რომცითირ~ნი და სტევნერ და ფამე ივლტოდერ

ც~ ყ~ნ თ~ა მოითვ~ლნერ იგ~ნი ც~ მოაუმდირ რთს~ლთა ყამოიარიან
თსრუთა რომცითი ქ~ითა ტალ~ნგებითა მ~თითა ყამოდგიან გა
ყიანთა პირრა მტკსრირ~რა ტტილირითგ~ნ ბარდავამდე და იორ
ირ პირთა და ქ~თა ამ~თ ღსჱნ~რთა ადგილთა რაზამთროთა
რ~ლთა ღ ~ა ვ~ა ზამთრირ არერა გ~ზატცსლირ~რა ითიბებირ თივაჲ
და აუსრ ღეღა და წქ~ლი სცსჱბით და მსნ არრ რიმრ~ვლე ნა
დირთა თ~ლ ტერი და რაღსჱბლი ქ~ი ამ~თ ადგილთა ღ~ა და დგიან ც
არებითა ცცენირა ცცსრირა და აულემებირა მ~თირა არა იქო
რიცცჳ და წუონდა ცც~რბჲ რ~ნტრლი ნ~დირობდიან გაირსჱნ~ბდ
იან არა იქო ნ~კლსლევნბ~ჲ მ~თ თ~ა თჳრთა უ~ლუთა ვაჩრობდიან
ც~ ყ~ნ თ~ა პსრითა არბევდიან და ტქსჱთა და ალატითა რავ
რეთა გაზატცსლრა თ~ა იწქიან აფმ~რთ რავლ~დ მთათაჲ რ
ომცითირათა და არარატირათა ეგრეთვე ზ~ტცსლირაცა წუო
ნდირ ღსჱბ~ჲ და გ~ნრსჱნ~ბჲ თივთა და ველითა ღსჱნ~რთა წქ~რ
ოთა და ადგილთა ქსავილოვ~ნთა და ერეოდენ დიდ იქო შ~ლი მ~თი
და რიმრ~ვლე რ~ი რთუს~მცა თს ქ~ი თსრუობ~ჲ ქ~ირა უ~ქნირა იუი
არრო. და არა ვირ~გნ მორაგონებ~ლ იქო ოდერცა მ ~თი გარმიაჲ ან
ს ვნებ~ჲ არცა თს თჳთ რსლტნირ~გნ: ოდერ რამღჳლდე აიფერ
მ~რ წელრა მოვიდა შ~ლი რსლტ~ნირა და ქ~ ი თსრუ უმნილობა კ~ცი
ვ~რჭ -s~É ჭ სგრშნესლოდ რიმარძსჱთ ც~ მეტე დგაჲ ნაჩარმ~გე
ვრ ტ~შრესლითა ცნა რ~ჲ მორსლა მ~თი მიმწსცრ თრიალეთრ
ფამე ქ~ლ წ~რვიდა კ~ცითა ათარ ცსთარითა რ~ ერე ოდენნი დაცსდ
ერ მ~რ წ~ე ცირკ~რრ მოვიდერ თსრუნი იუმნა ბრშოლა ტიცცელი
მ~რ დფერა და ღეწევნითა ფ~ირთა იშლია ბანაკი მ~თი და მიდრეკ~რა
დფირ~რა მიდრკერ რივლტოლ~დ ერე ოდენ ზარ გ~ნჴდილნი და მორწ
რატენი ვ~დირ არცა თს კარავთა მ~თთა და ჩსრჩელთა მიცე
დნერ ქ~დ ა~დ მორწრ~ტებრა პ~ტვ რცერ ტერჴთა სტრორ მ~თრა და
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ერრ~თ გ~ნიბნივნერ თ~რთა უ~ქნთა. ც~ ერე ვ~რრა რ~კჳრველრა რი
ვლტოლრა მ~თრა თჳთ მეტე და რპ~ნი მირნი სრწმ~ნო იუმნერ
ვ~დირ არა ვინ რდევნა ქ~დ. რ~ ცვ~ლირა ომი ეგონა. წარიფო
გ~ი- ჩ~ქ რსრთ~ვიცა მეტირაჲ მსცნარრ ქოტ~რაჲ რ~ირა თ~რცა დიდ
ად წქენა ღეეუნა თსრუთა და რიდობაჲ რაზამთროთა ადგი
ლთა დგომირა რ~ მოიმრ~ცსრნირ მეტემ~ნ რ~თა მორევაჲ ეგ
ებოდირ რ~ სგრშნესლსდ და ერცირ და მორწქჳდნირ. და ერ
ე არა ერთ გინა ორ ანს რამ ა~დ მ~რვლ გზირ ვ~ა აწ ე
რთი ითუსარ. რ~ ტაორ ყამოდგერ დიდნი თსრუნი ცარგებითა ვ
ინათგ~ნ ზამთრირაჲ რიტიცცერაჲ და მთათა რიმ~გრეთა მიენდვნ
ერ ც~ მეტემ~ნ მოიჴელოვნა ერრ~თ რ~ რპ~თა უ~რთლირათა მ
ზაობაჲ სბრშ~ნა და თჳთ უსთათირ გ~რდვიდა რ~ითა სეჩს
ელ იუმნერ იგ~ნი და თსჱრა ტებერვ~ლრ აცნობაჲ უ ~რთვლ
თა და მერცთა რ~ა კლარძეთრ დაცსდენ პაემ~ნრა და თჳთ ღჳდითა
რპითა ცსტითით ჩოროცირ პირი წარვლო. ღეკრბერ ერთად
და სგრშნესლ~დ დაერცნერ მ~თ ზ~ა რ~რბით მრცდომ~რეთა ბარი
ანამდე და მთად კარმი ტორირა მორრერ რიმრ~ვლე მ~თი ცცენები
ცცოვარი აულემები და ქ~ი ნაუონები მ~თი რ~ითა აფივრო
ქ~ი რ~მეტო მირი ქ~ითა კ~თლითა და მ~რვე წელრა არსლი თ~რი კ~ტჲ
გაგზავნა რ~ბერშნეთრ რშლ~დ ბ~რშენთა მეტირა რ~ პ~ლ ამირ
რა პირმღო არსლთა თ~რთა თამარი გაეგზ~ვნა დ~ტლ~დ ღარ
ვანირა რ~ა ვ~ა ორნი მნ~თობნი ერთი აფმორავლეთრ ერთ
ი დარავლეთრ ცირკროვან წქოტდენ რატერორა მ~მირგნ მიმფე
ბელნი მზეებრთა ღარავანდედთანი და მეორერა წელრა დაიპ
ქრნა გრიგ~ლირ შენირათ და ბოთა და აფიფო ციცე გიბი და გ
აგზ~ვნა შე თ~რი დემეტრე ღარვრ რპითა შლ~რითა ლაღურად.

ც~ მ~ნ უმნნა ომნი რ~კჳრველნი რ~ლთა განკჳრვნა მცილველნი და
მრმენელნი გ~მოიფო ციცე ულაშორი და შლევაჲ ღემორილი
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მოვიდა წ~ე მ~მირა თ~რირა რავრე ალატითა და ტქჳთა სრიც
ცჳთა: მეორერა წელრა ბზობ~დ წ~რმოემ~რთა მეტე ფანს
ჴით წ~რრლვ~დ რაჴირ პირრა და ზატიკი გ~რდაიჴდა ნაჴიდსრრ
მსნ მოართსჱრ ამბ~ვი ბეღუენ ძაქელირა ძ~ვაცეთრ თსრუ
თ~გნ მოკლვირა და ამირ თ~რ სღლიდერ დ~ბლნი მ~რ ჟ~რა წ~რრლვ~დ
და ქ~დ არა მოირმინა ა~დ და ერცაჲ თსრუთა რაჴრირ პირრა მ
დგომთა და მორრა რიმრ~ვლე მ~თი. წარმოიფო ტქსჱ და ალატი
სრიცცჳი. ამ~რვე წელრა აფიფო რომცითირა ციცე ლორე ციცე
უ~ლუი და მ~ღნვე ივლირრა აიცსნა აგარანი მეორერა დფერა
ცირკ~რრაჲ. რ~ პ~ლცა ერე ციცე აეფო ბ~გრტრ პაპარა მირრა გ
არნა რამ თსჱ ბრშოლითა ამარვე აგვირტორრა მოკსდა რსლ
ტანი მალიუი მალიუაბირ შე. და ალეური ბერშენთა მეტე და
ვერაჲ ცნერ ერთმ~ნ ერთირა რიკ~დილი ცედვიდა რ~ჲ მეტე დ~თ ე
რე ოდენთა ზეგ~რდამოთა ღეწევნ~თა შლევ~თა და გ~ნმ~რძს
ჱბ~თა თ~რთა და რ~თა ფ~ი მორცემდა რ~მეტოთა უ~ქნთა უ~ლუთა
და ციცეთა რ~ არა იქო ერე ოდენი რიმრ~ვლე ლ~ღურთა რამეტ
ორა ღ~ა მირრა რ~ამცა უ~ლუთა და ციცეთა ღინა მდგომად და დამჩი
რველ~დ და კ~დ თ~რთა თ~ა მქტელ~დ და მოლაღურედმცა კმა იქვნერ
და სცცრომელად და რ~მრდირორა მირრა მიმორლვარა ზამთარ და ზ
ატცსლ გ~ნფა რადამე ლ~ღურბარაჲჭ aმ~რა ღემოიკრიბაჲ გო
ნებაჲ აფიფო მალ~დ თ~ვი თ~რი და მიმ~ვლო თ~ლი გ~ნბარა გ~ნ
იცადა კ~თლ~დ და გ~ნიცადა რ~მეტოთა გონ~ბითა რ~ი არა კმა
იქვნერ რ~მეტორა მირირ~ნი თ~ა მიქოლ~დ კრთომ~თა და წ~დიერ
ებათა რ~ლირა თ~ რირათა და მრგვრ~დ ალეურ~ნდრერრა ამ~ნცა
რ~ლთ ითუსნა. რამეთს ითუმირ მირ თ~რ ვ~დ ტილოროტორმ~ნ ვინმე წუს~ა
მ~რ არიანო მ~რვლნი და სრიცცსნი რ~ტელნი რ~თა არცა თს რ~ცელ
ი გარმიერ ღ~ნ და მ~ნ რ~ლთ ითუსნა და თუ~ა სკ~თს დამიღთერ ერ
ენი რ~ჲ იქორ მპქრობლობ~ჲ ყ~მირა თ~რცა ამ~ნ მეორე ალე
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ურ~ნდრე გ~ნიზრცა რივრცითა გონებირათა რ~ რცსჱბრ არა
იქო ფონე სწქოდა კ~თილ~დ ქივყაქთა ნათერ~ვირა რიმრ~ვლე
და რიმჴნე წქობ~ჲთა ღ~ა რირსბსუე მიმორლვირა რიტიცცე მი
მართებირა ადვილ~დ დარამჩირვლობ~ჲ და ქ~ითრთ მომზავებლ
ობაჲ ნებირაჲ თ~რირაჲ და ამ~თ თ~ა სადვილერ იქსნერ მორლ
ვად მაცლობ~ლობითაცა და სპოვ~რბითა და რ~ პ~ლ მ~რვლთა
წელთარა მ~რ მოიქვ~ნა რ~ნტრელი და ქ~დ გ~ნთუმ~ლი რიკეთითა გს
რანდსცტ დ~ტლი ღვილი ქივყაქთა სმთავრერირა ათრანუ
რარანირ შირა რძ~ლიერჲ~დ მესფლედ თ~რა და დ~ტლ~დ ქ~ირა რაუ~რთ
ველორა: ამირ თ~რცა წ~რავლინნა კ~ცნი რ~რწმსნონი და მოსწოდა
ქივყაქთა და რიმამრრა თ~რრა. ც~ მ~თ რიცარ~ლით მიითვსალერ
გ~რნა ითცოვერ გზაჲ მღჳდ~ბირა ოვრთგ~ნ ამირ თ~რცა აიშსლ
ა მეტე წ~რრლვ~დ ოვრეთრ და წარიტანა გ~ი ჩ~ქ: მწიგნობ~რთა
სცსცერი თ~რი კ~ცი რრსლი ქ~ითა რიკეთითა რ~ლირა და ჴორცთ
არა რავრე რიბრშნითა და გონ~რბითა გ~ნზრცი რჳანი და
ტრთცილი თ~ა აფმზრდლ აფზრდილი პ~ტრონთა და თ~ა გ~ნკტ
ილი ქ~თა გზ~თა და რ~უმეთა. და ფ~წლთა მირთა ღევიდერ ოვრ
ეთრ და მოეგებნერ მეტენი ოვრეთანი და ქ~ნი მთ~ვრნი მ~თნი და
ვ~ა მონანი დადგერ წ~ე აფიცსნა მშევ~ლნი ორგნითვე ოვრთ
ა და ქივყაქთა და ერრ~თ ადვილ~დ ღეაერთნა ორნივე ნა
თრ~ვნი და ქო ღ~რ მ~თრა მღჳდობ~ჲ და რიქ~რლი ვ~ა შმ~თა აფი
ცსნა ციცენი დარიალირა და ქ~თა კართა ოვრეთირა და კავკარ

იირა მ~თირა თ~ა და ღეუმნა გზა მღჳდობირაჲ ქივყაქთა თ~რ და გ~მ
ოიქვ~ნა რიმრ~ვლე ტ~დ დიდი. რიმამრი და ცოლირ შმაჲნი თ~რნი: და
არცა ცსდად დაღსრაჲ არცა სრაუმოდ მ~თი გამოქვ~ნ~ბჲ მ~თით
ა ჴელითა მორრნა რპ~რრეთირა შ~ლნი და დარცა ღიღი და ზარი
ქ~თა მეტეთა უ~ქნირთა და მ~თითა თ~ა ქოლითა უმნა რ~უმენი და
სრწმსნბ~ლნი ვ~ა ითუ~რ წ~ფმრთ. მ~ღნ ოვრეთრ ქ~ტრა მიიცვ~ლა
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გ~ი ჩქონდელი და თ~ვდგაჲ რიქრმითგ~ნთა პ~ტრონირ მრ~ცსრებთა თ~რ
თა და პ~ტივითა დიდითა წ~რმოგზვნა მონარტ~რრა აცალრა და
მსნ დაემარცა რ~ი იგლოვა ქ~ნ რამეტომ~ნ და თჳთ მეტემ~ნ სმე
ტერცა შ~შირა ღემორითა ღე~ირათა ორმეოც დფე ვ~დირ იღვა ვა
ცტნგ რ~ი რ~ცრბითა დაჴრნა გლოვა. ც~ ქივყაქნი დააქენნა
ადგილთა რამთოდ მ~რძსჱნეთა დედა წსლითა მ~თითა რ~თა თ~ა
იქო წქობ~დ გნმ~ვლნი რყესლი: m~Ä ერენი გ~ნარრლნა ცცსვნ~ბ
თა და რაჩსრვ~ლითა და კ~დ მონ~ნი რ~ლ წქვერ რყესლნი გ~ნრრ
სლნა ფვ~წლრა ვ~რ ცსთათარი კ~ცი ქ~ნი უ~ენე უმნსლნი მირანდო
ნი და გ~მოცდილნი რიმჴნითა თჳთ ქივყაქნიცა სმრ~ვლერნი უ~ნე
იუმნ~ბოდერ დფითი დფე და რიმრ~ვლე სრიცცჳი ღეეშინებოდა უ~რა
ერენი რ~ჲ ერრ~თ ღემოკრიბნა და დააწქსნა გსარად გსრ~დ
და დასდგინნა რპ~რალრნი და მ~მრთბ~ლნი და ეგრ~თვე თ~რირა რა
მეტორა რპ~ნი რყესლნი და მოკაზმ~ლნი ცცენ კ~თლნი და პირ ღე
უცეველნი და რაღს~ლ მ~თრა თჳთ იგი სმრგ~ვრო რპ~რპეტი
და წინა მბრშოლი მირგ~ვრბლი შსჱლირა უაიცორრორ თ~რ მ
ოთცრობილთა წინა სშფოდა და სწქო ბრშოლ~დ რპ~რრეთირა
ღარვანირა და რომცითირა დიდირა რ~ არა დაღსრებოდა და გ~ნგბ
და მრგვრ~დ მირრა დიდ გონეობითა და ვინფამცა იქო წინა დამდგ
ომად ანს ამაფლებ~ლი რ~ჩსრველირა მირ წ~ე რ~ დაფათს წერი
ლმ~ნ ტრთოვ~ნრა ვეტცრა მიამრგ~ვრა მაკედონელი იგი რიტიც
ცითა მიმმართბ~ლი და მრწრ~ტლ მიმოვლირ უ~ქნთა ღ~ა და
ჩრელ~დ მ~რვლ ტერობირა თ~რ უცევ~თა და განზრ~ცვთა მირთარა
ა~დ ყ~ნი ერე გჳრგჳნორ~ნი და აც~ლი ალეურ~ნდრე დაფ~თს
ჟ~მითა ღ~დ. ა~დ არა რ~უმითაცა არცა გ~ნზრაცვითა არცა რიმ
ჴნითა სმცირე და თჳთ მ~თ რ~უმეთა ღ~ა რ~თა მშლედ ითუმირ ალ
ეურ~ნდრე არა სმდ~ბლე ა~დ მ~რვლთა სმ~ფლერ მგონიერ ერ
ე და რაოდენ რაწსთოთა და ჴ~რციელთა ღ~ა იგი მირთა რწო
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რითა და მოპამებთა ეგეოდენ ერე რ~ფჲთა და უ~ერ მცნ~ბთა ღ~ა
ჴ~რციელთავე თ~ა მირთა პ~ლთა ქ~ლთა წმატდა რ~ არა რცა შილი
თ~ლთა არცა წრსლი წამთა არცა გ~ნრსჱნბჲ ჴ~რცთა არა
მიდრკა გემოვნ~ბთა მ~რთ არცა ნებ~რა ჴ~რცთარა არა რაჩ
მელ რ~რსმელთა არცა რიმფერა რათსოდთა და არა თ~რთ ა
რა ღემაკრველთა ჴ~რცთა და გონ~ბირათა დარრსლებ~დ და სდებ
ებ~დ მზიდველთა ნებირათა და გ~ნიცადეთფა ოთცთა ამ~თ წე
ლთა უმნილნი მირნი რ~თა მ~რვლ გზირ მცირედი მეგსლებირ თუმ~დ
აუსნდერ ყსჱსლებ~დ ერე მეტერა. რ~ განგებ~ლბითა გ~რდავიდირ
ატც~ზეთად და ყ~მოიტქსჱნნირ თსრუმ~ნნი რაზამთროთა ადგილთა
მტკსრირ პირთა რ~ მ~თნიცა მრ~ცსრნი ზ~ა ადგიან მეტერა და იკსლ
ევდიან გზ~თა მირთა გ~რდავიდა მეტე გეგსთრ და მ~რ ცსტ
ათრ და ამით გ~ლ პქრობილ ქსნა იგ~ნი ც~ მ~თ ცნერ რ~ჲ რიღორ
ე მირი ყამოგდერ ბოტორარ დიდნი ტ~დ და დაიზამთრერ და არა
წრსლოდა არცა მეტერა. ა~დ გ~რდამოიტრინვა ტებერვ~ლრა i~d
და სცნასრ~დ დაერცა მ~თ ზ~ა და შ~ლითა ვინმე ღეერწრაჲ
ცცენრა და გ~რდაიცსჱწა აფიფერ ტქსჱ და ალატი სრიცცს მ
ოვიდა ფანსჴრ და მ~რვე ღჳდესლრა პირ მ~რცვრა დფერა აფ

იფო ღარვანი უალუი კაბალა და აფავრო რ~მეტო თ~რი ოუ
როთა და ვეცცლითა და ქ~ითა რიმდიდრითა და წ~რმოვიდა უა
რთლრ და მქირ ღეიკრიბ~ჲ რპაჲ და ყავიდა ღარვანრ მაირრა
ღჳდრა არბია ლიჟათათ უსრდევნამდე და ღიღტლანთა
მდე და რავრენი ალატითა მოვიდერ უ~რთლრა მ~თვე დფ~თა
ღეიბნერ და დარსბ~ნდელი მოკლერ ატრიდონ და მორწქსიდერ
ღარვანელნი თსჱრა ნოენბ~რა წარვიდა მეტე აბორნარ
და დაერცნერ თსრუმ~ნთა მორრნა და იავ~რ ქვნა და წარ
მოიფო სრიცცჳი ყამოვლო მგზ~ვრ და დაერცა რევგელმე
ძრ თსრუმ~ნ თავე და არა დასტევაჲ მოტირ~ლი კ~რავთა
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მ~თთა ერე ერთირა წლირა მ~რვე ზამთარრა ყავიდა ატც~ზე
თრ ბიჩჳნტამდე და გააგნა რ~უმენი მანდასრნი. ფირრნი წქ~ლობი
რ~ნი ღეიწქ~ლნა ღემცოდენი და იპქრნა და წქსართნა იქო ზამ
თარი და თოვლი ტ~დი ერე რ~ჲ ცნერ თსრუთა ვ~დ ღ~რ არრ მეტე
გ~ლდებით ყამოდგერ პირრა მტკსრირ~რა გ~რნა მომჴელოვანე
ბსლრა არა რცონოდა არცა დამცწველთ~გნი რ~ჲ იმჩირვი
და წარმოვიდა მრწრ~ტლ ატც~ზეთით თოვლთა რ~ღინელთა.
გარდაართცრევინა ლიცნი. რადა გარდანაკსჱთრა თოვლ
ირ~რა აუსნდა რიმ~ფლე მჴარი რამი. დაცსდა მზად რპა მირი
პ~ლ წ~მბავირა უ~რთლირა ცნობ~მდე დაერცა ცსნანრ და აფა
ვრო ლ~ღუარმ~ნ მთით მტკსრ~მდე და გაგთაჲთ ბერდსძამდე
და მორრერ პირითა მაცჳლირათა და არა დასტევერ მიუცე
სლი კლდედ თსჱ იქო მ~რტი. გაზ~ტცსლ გადიდნა მტკსრი
რ~ლ ნადინბრა ვერ დაეტია ამირითა მინდობითა ყადგენ
თსრუმ~ნნი ბარდ~ვრ გ~ლდებით. მონაცნა მეტემ~ნ იგ~ნიცა და
ალონრ მტკსრრაჲ გაცსრდა ქივყაქითა და წსაზრავრ
მ~რ წქ~ლრა და მორრნა თსრუნი არაბია ბარდავი და დაქო დფე
ორი და ნებიერ~დ მოვიდა ღ~ა ალატითა თსჱ იქო ივნირი ა
მ~თ ერე ვ~რთა ჩირთგ~ნ ღეიწრებ~ლნი თსრუმ~ნნი და კ~დ ვ
აჩარნი გ~ნშელ ტტილელ დამანელნი წარვიდოდერ რსლ
ტანირ წ~ე და ქ~ა რპ~რრეთრა ღეეფებნერ ღავად რ~თა მე პი
რნი რ~თა მე ჴ~ლები რ~ნი მე რ~დ და ერრ~თ მისთცრნერ ქ~ნი ჩი
რნი მოწევნლნი მ~თ ზ~ა რ~თა აფშრნერ წქალობ~დ თ~რა და
იუმნა გლოვა ტ~დი ღ~რ მ~თრა. მ~ღნ რსლტნმ~ნ მოსწოდა არ
აბეთირა მეტერა დსრბეზრ რადაქარ შერა და მორცა შე თ~რი
მალიუი და შ~ლი მირი და აყინა რპ~რალარად ელიაზი შე არ
დსცირი კ~ცი და წმ~ნი მ~რვლ ფონე და სბრშ~ნა თსრუმ~ნობრა
რადაფაცა ვინ იქო და მ~რკოით და წლაბითგ~ნ ამოფმ~რთ ქ~ა
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მჴედრობ~დ ღემშლბ~ლრა ამ~თ თ~ა ათაბ~გრა გ~ნშარ მირითა შ~ლი
თა ქ~ითა რომცითირა ამ~რა ღეკრბერ ერე ქ~ნი ღეითუსნერ და
ღეიმტკიცდერ რიმრ~ვლითა ვ~ა უჳღა ზფჳრაჲ რ~თა ვერ იტევ
და უ~ქნაჲ და აგჳრტორა თორმეტრა მოვიდერ თრიალეთრ მანგლ
ირ და დიდგორთა და თჳთ ტერჴთა ზ~ა ვერ ეტეოდერ ამ~თ ად
გილთა ც~ მეტემ~ნ დ~თ სღიღმ~ნ და ქ~დ სშრავმ~ნ გ~ლითა თს ვ~რ
წინა გ~ნეწქო რპაჲ თ~რი და თს ვ~რ ქ~ი რ~უმე ღსჱნრ~დ და ფონ
იერად ქო რაბამ რამე წქნარად და სღტოთველ~დ გ~მოცდილებ
ით და ქ~დ ბრშნად გ~ნაგო და თს ვ~რ ზე გ~რდამოთა ღეწევ
ნითა პ~ლრა ვე წ~მრა რივლტოლ~დ მიდრიკიან და ვ~რითა ფონი
თა მორრნა რაცელოვანნი იგი მებრშოლნი არაბეთირ~ნი ანს
მეოტთა ვ~რ რიმარძჳით და გ~ნკრშ~ლსლ~დ რდევნა და მორრნა. რ~ი
თა აფივრნერ ველნი მთანი და ფრენი მშორებითა და თს ვ~რ
თჳრნი რპ~ნი დაიცვნა სვნბლ~დ ამ~თ ქ~ თა თ~რ არა ყ~ნი ა~დ ვგო

ნებ ვ~ დ ქ~ირა რ~ტლრა ბრშენთა და გ~მომატქსჱლთა ენა იმცი
ლორ ძეროვნად გ~მოწსლილვით თცოვარა მიცემ~დ. ც~ რპ~ნი
ყ~ნნი და სტრორ~დ ქ~ი რ~მეტო თს ვ~რ ერე აფივრო ოუროთა
და ვეცცლითა არაბსლითა ცცენებითა არსრსლითა ძო
რებითა კარვებითა და რარა ტარდებითა და რც~ჲთა სრიცცჳითა
ჩსრჩლითა რაბრაჲ რარმსრთა ტსრტითა და რანდიმოთათა
რაბანელთა და რამზარესლოთათა რაოდენმ~ნ უ~რტმ~ნ და მელ
ანმ~ნ დაიტიორ და რ~ გლეცთა იცილემცა ოდერ არაბთა მეტენი
მოქვ~ნდერ ტქსჱდ და არა დია რც~ჲთა თ~რ რიტქ~ჲ: ამ~დ რ~ჲ თცრო
ბად მოვიწივე ვაებირა ფირრ~დ ღევრაცცენ დიდნი იგი და რაცე
ლოვანნი მე ტქსლნი ვიტქჳ სკსჱ სმირორრა და არირტოტ
ელირა ელინთა ც~ იორი პორ ებრაელთა რ~ლ თგნმ ~ნ ერთ
მ~ნ ტროადელთა და აუაველთანი ღეამკსნა თცრობ~ნი
თს ვ~რ აფმემნორ და პსამორ ანო აუალევი და ეკტორ
1-28 სტრ., 101v
მერმეცა ოდჳირეორ და ორერტი ეკსჱთნერ და ვინ ვირ მშლე
ეუმნა და მეორემ~ნ ალეურანდრენი წარმოთუსნა მჴნე კ~ცებნი და
შლ~ვნი ც~ მერამემ~ნ ტიტორ მ~რნი მეტომეთა თ~რთა ზ~ანი ჩირნი მირცნა
აფწერარა და ვინათგ~ნ ამ~თ ნივთნი რ~უმეთანი არა აუსნდერ კმად
მირთცრობლ~დ ამირ თ~რცა ჴელოვნ~ბითა რიტორობირათა გ~ნა ვრ
ცელნერ ვ~ა იტქჳრ თჳთ რადამე ალეურანდრე არა დიდ იქ~ვ აუა
ლევი ა~დ დიდრა მიემთცჳო მაუებ~ლრა სმირორრა და რ~ ოცდარვა
წელ გ~ნგრშობრა ტროდაელთა ბრშოლირ~რა ვერაჲ ფირრი უე
ბირაჲ იუმნა. ც~ მეტირაჲ დ~თრი ერე ოდენთა მ~რთ წინა გ~ნწქობ~ჲ
რამ ჟ~მდმდე იქო. და ვერცა პ~ლრა კსჱთებარა ღესშლერ წინა
დგომად წუონებოდამცა ამ~თ ნივთად ბრშენთა თცრობ~დ რ~უმენი
დ~თირნი და მ~თცა აფერნერ ძეროვნ~დ მთირ~ებრ რიტორობირაჲ
და მ~ღნ ფამცა ფირრ უმნილ იქვნერ ძეროვნ~დ უებ~რა და ერენი
ერე ოდენ მეორერა წელრა აიფო მეტემ~ნ უ~ლუი ტტილირი პ~ლ
რავე ომრა ოთცარ წელ უონებ~ლი რპ~რრთა და დასმკჳდრა
ღვილთა თ~რთა რ~ჩსრჩლდ რაცლ~დ რ~კნდჭ mეორერა წელრა
მოვიდა რსრტ~ნი ღარვანრ ღეიპქრაჲ ღ~რვნ ღალაჲ ღამაცია აი
ფო მოგზ~ვნა მ~ცუ~ლი მეტირა წ~ე ექსჱდრა წიგნითა ვ~დ ღ~ნ
ტქეთა მეტე ც~რ და ვეროდერ გ~მოცსალ ველთა მე ერერა
ღარვ~ნღე ღევიპქ~რ და ცარაძრა ყ~ა ვითცოვ ღ~ნ თს გენებორ
შფსჱნი ძეროვანი გამოვგზ~ვნე თუ~ნდა რამალ~ვთათ გ~მორ
რსლმ~ნ მნაცე. ერე რ~ჲ ერმაჲ მ~ტერა მქირ ჴ~ჲ სქო ქ~თა რპ~თა
თ~რთა და სმქირრ რიტქ~ჲრა მოვიდერ წ~ე ქ~ნი რ~მეტორა მირირნი და წა
რმოემართა რსლტანრა ზ~ა ქივყაქნი ოდენ აფთსალსლ იქვნერ მ~ღნ
და იპოვა ჭ m~iÉ~რიჭ ესწქაჲ რ~ჲ რსლტ~ნრა ზ~ა მირლვა შ~ლი
და რიმრ~ვლე რპ~თა გ~ნკრთა და აიქ~რა ველთათ რადა დგაჲ
და ღეივლტოდა უ~ლუდ და გ~რე მოიზფსდა ერთ კერშო ზფს
დითა ღამაცირათა ერ~რაჲ ცნა მეტემ ან არფარაჲ ძეროვნ~დ მი
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რლვაჲ მლტოლვრირა ა~დ თქ~ნრცმით მიწარა ზ~ა მ~დლობ~ჲ ღე
წირა ფ~ჲ რ~კჳრველთ მოუმედირაჲ. და ადგილობ~ნრა დადგ~ჲ მ~ღნ
რსლტნმ~ნ მ~რვლთა მ~რ ვ~დრბ~ჲ თა და შფსჱნთა ღევრდომით
თა ღეთსალსლობ~ნი ვ~ა მონმ~ნ ჩირვესლმ~ნ არფარაჲ შფს
ჱნნი ა~დ ომი ითცოვა ა~დ გზაჲ რ~ლტოლველ~დ ტ~დ რაჲმე რიმდაბლ
ით და არა რსრტნსლ~დ ღეიწრებსლმ~ნ ღემღილითა და წქსრვილ
ითა მ~რვლ დფე მ~თვე დფ~თა რსლტ~ნირათა მიმავ~ლი ათაბ~გი
რანირა აფრს~ჲ შ~ლითა მრ~ვლითა მორრერ მონ~თა მეტირათა
ვ~რ ოთც~თარი კ~ცი და იგი ოდენ მარტო შ~ლით მივიდა რსრტ~ნრ

წ~ე იცილ~ჲ რ~ჲ ერე რსლტნმ~ნ მ~რვე ფამერა გაიპ~რა და რარს
ნით მეოტი რცჳთ გზით წ~რვიდა როტლ~დ თრ~დ ერრეთ შლევაჲ
ღემორილი და მმ~დლბ~ლი ფ~ჲ ღემოიუცა მეტე და მცირეთა დფ~თა
განირსჱნა ამ~თ ენარაჲ და მეორერა თსჱრაჲ ერე იქო ივნირი კ~დ
წ~რვიდა ღარვანრ და აიფო გსლირტ~ნირ რ~ცლითა ვადი ღარვ
ანირაჲ და ციცეთა მ~თ რ~ღინელთა მოირთო ღარვანი და აფ~ვრ
ნა კ~თლითა ქ~ნი მორყილნი ბრშ~ნბთა მირთანი წარმოვიდა უართ
ლრ რთსჱლთა გ~რდვიდა გეგსთრ ინადირაჲ გაირსჱნა გ~ნა
გო მანდასრი ქ~ი და მ~რტრაჲ გ~რდვიდა უ~რთლ~დ და აფიფო უ~ლ
აუი დმ~ნირი და აპრილრა დაერცნერ ღაბსრანრ დარსბნდელრა
და მორწქჳდნერ უსრდნი ლეკნი და ქივყაქნი დარსბნდელირნი და
აიცსნერ ღარვანირაჲ ციცენი ფარ~რნი და ცოზორდი და მიმდგომი
მ~თი უ~ქნჲ და მქირ აფმოირრბოლაჲ ვ~ა არწივმ~ნ და მაირრა აი
ცსნა რ~მცითირა ციცენი გაგინი ცერსკაკლი უავაზნი ნორბ
ედი მანარ გომნი და ცალინძაუარი: და ივნირრა წ~რემართა
ლ~ღურითა გ~ნვლო ძავაცეთი კოლა კარნი ტორა ბარიანნი
რპერამდინ და რაჲცა პოვა თსრუმ~ნი მორრაჲ და ტქსჱ ქო ყამ
ოვლო ბსფთა ქსრი და დაწსნა ოლთირნი და მოვიდა თრია
ლეთრ დიდითა გ~ნმარძსჱბითა და მცირედნი დაქსვნა და ლ~ღური
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გაიქ~რა თჳ~რ თჳრ~დ: აგვირტორა: ±: მოვიდერ მეწიგნენი ანელ
თა თავ~დთნი მოაჴრენერ მოცემაჲ უ~ლუირაჲ და ციცეთა ბსჟ
ანარ წქ~როთა ზ~ა მდგომრაჲ და მქირ წიგნები წსჱვირაჲ
მიმოდა ირრბოლა და მერამერა დფერა Y~Ä მჴედ~რი წ~ე სდგა წარემ~რ
თა მერ~მერა დფერაჲ აფიფო უ~ლუი ანირი ციცენი მირნი სჩირვე
ლ~დ რ~ტლნი და უ~ქნნი მიმდგომნი ანირირ~ნი წარმოიქვ~ნა ღსლარ
ვა რვ~თა შეთა მირთა თ~ა და მჴეველთა და რშ~ლთა და ყაგზ~ვ
ნნა ატც~ზეთრ და ანირირ მც~ლ~დ დასტევნა აზნასრნი მირნი
და წ~რმოვიდა უ~რთლდ და მცირედთა დფ~თა მოსრსჱნა რპ~თა
თ~რთა და მერმე წარემ~რთა ღარვანრ და აფიფო უ~ლუი ღამაც
ია და ციცე ბიკირტი და რ~დ ქ~ი ღარვანი დასტევნა ციცეთა და უ~ლ
უთა ღ~ა ლ~ღურნი დიდნი წჱრნი და კ~ცნი და გ~მგებლ~დ და ზ~ა მცე
დველ~დ ქ~ლთა რ~უმეთა მანდასრთა აყინა მწიგნობართ სცსცერი
თ~რი რჳმონ ჩქონდიდელი მთვ~რ ეპირკ~პრი. მ~ღნ ბედელ ალავ
ერდელი მიმრგ~ვრებ~ლი გ~ი დიდირ შმირაჲ თ~რირა კ~ცი ქ~ით~რთ რ
რსლი და ბრშენი. გაგო მ ~ღნ ქ~ი რ~უმე ღარვანირა აფავრნა კ~თ
ილითა და რაბოშვარითა უსრდნი ლეკნი და თარრანი მოვლ
ო უ~რთლი და ქივყაქთა თ~რთა სყინა რაზამთრო ადგილი და
რაზრდელი. და კ~ცნი ზ~ა მდგომნი მ~თნი და გ~ნაგო ქ~ი რ~უმე უ~რთ
ლირაჲ რომცითირა და ანირირა. მოვიდა და ეგსლებოდა გაზა
ტცსლი უმნა დიდთა რ~უმეთა და სტრორთა ლაღურობ~თა ვინა
თგ~ნ არა ვინ იქო წინა მდგომ და თჳთ რსრტ~ნი მსნ რადა იქო
შრწოდა ღიღით და არცაფა თჳრთა შსჱლ მართებ~ლთა უა
ლ~უთა და უ~ქნათა ერვიდა თჳრ~დ უონებ~დ ა~დ რაოდენცა ღორრ იქვ
ირ ეგრეცა ეოცებოდა ღიღი მშინარერა რიკ~დილი ამირთ~რცა
ზ~არ ზ~ა წარმოავლდირ მოც~ულთა შფსჱნითა და მომღჳდებად
პირრა მირრა და წარმორცნირ რაჩსრჩენი მშიმენი ტსრტანი
მ~რვლ ტერნი ტრინველნი და ნადირნი სცცონი და შჳრ~დ რაპოვ
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ნელნი და ეშიებენ მღჳდობ~რა და რიქ~რლრა ქივყაქთაგ~ნ არა
რბევარა ამირთ~რცა არა რაჲრარ მიცედვიდერ წარრაგებ~ლრა რ
იმრ~ვლერა ოდენმცა მსნ რ~და იქჳრ იპოვირ მღჳდობ~ჲ და რიცო
ცცლე და ვგონებ ვ~დ მ~მ~თა და პაპ~თაგ~ნ წარფებ~ლნი უსჱქან
ანი ტქსჱნი და რიმდიდრენი მ~რვლ წილ~დ სკსმოიზფსნა ამ~ნ მჴ

ნემ~ნ და ამღჳდნა უ~ქნაჲ აფივრო და გარდაეცა ქ~ი კ~თლი გ~ნა
ვრო და აფაღენა ქ~ი ოჴერ უმნილი და გ~რდამატა ქ~თა ჟ~მთა მ
ღჳდობირათა და რიმდიდრითა რ~მეტო ყ~ნი ნაცვ~ლთა გ~რდარრ~ლ
თა ოჴრებ~თარა: ერე ვ~რნი სკსჱ არ~ნ მეტობრივთა
და მიმორლვ~თა მირთა წქობ~თა და ფვ~წლთა და შლ~ვ
ათა წ~რმთებ~თა პქრობ~თა და აცსმ~თა დიდთა მ~თ და მ~რვლ
თა რ~მეტოთა და რ~მთავროთა მოთცრობ~ჲნი და რ~უმენი რ~ნი მ~ნ უმნ
ნა და აფარრსლნა რ~ნი ყ~ნ მცირედითა კ~დ კნინითა რიტქჳთა წ
არმოგჳყსჱნნა დიდთა მ~თ მითცრობ~დ ღესშლ~ბლთა რ~უმეთა
მირთ~გნ და ბრჩ~ლთგნ ლომირაჲ და ტერსრა მცირირა ქ~ა უროი
ლრა ვ~რდებრა ცნა სარქოტ~დ ვიმეცა დინობით ვ~ა აყრდილ
ირგ~ნ კ~ცრა რ~ნი ერე ღესშლებ~ლ არიან ქტ~დ. ც~ ჴ~რცლთა რ ~უმეთა
ერრეთ მოუმედირ~გნ სკ~თს ვიეთმე წგონონ ვ~დ რ~ჲდფამცა
მოეცალა რფ~თთა და რ~ლრთა რ~თნოებ~ჲთა მ~რთ მიციდვად მცა
და მოგონებ~დ არა თს უმნ~დ ვინათგ~ნ ტ~დცა კმა არ~ნ ერე
ნი ერთირა ჴ~რცთა ღ~ა მქოტირა კ~ცირ~გნ უმნად. და წ~რმართ
ებად და თს რადა პოვა რამეტო თ~რი რიმდ~ბლდ აფიქვ~ნა და
თს რადა დარცნა რაზფვ~რნი და შლესლნი ვ~რ მშლედ გ~მო
აყინნაჭ aმათნი მოგონებ~ლნი ნს სკსჱ არ~ჲ იბრალნენ
ა~დ ესწქენ მ~თ ვ~დ სკ~თს ამ~თ პირთა თ~რ ვინმე გ~მოიში
ორ ზ~ა მიწევნითა ვინ ცნობ~ჲ ინებორ კნინფა ერე ჴ~რცლნი
რ~უმენი წ~რმოთუმსლნი ტ~დ სნდოდ და არა რად პოვნერ ვ~ა
ნამდჳლი მცირენი და რ~წსთონი და დგომ~თა მ~თთა მტკიცეთა
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და რ~კნდ ფ~თ მქოტ~ლთა მირთა რ~უმეთა რ~თა იგი სმეტერ ამ~თრა
მ~თ მოუმედებ~ჲთა და სრ~რწრატოერ აუ~ნდა რ~ლთგნნი მცირედნი მ
რ~ვლირ~გნ ვ~ა რ~რსმელი ერთი მტკსრირ~გნ ყ~ნ მივრცნეთ თ
ცრობ~რა იტქჳრ როლომონ დარ~ბმდ რიბრშნირა მოიგე რიბრშ
ნე ც~ დ~თ მ~მაჲ ფ~ირაჲ დარ~ბმდ რიბრშნირაჲ ღიღი ო~ჲ. მოიწგო
ერე ღიღი ო~ჲ რიქრმითგ~ნ თჳრით დ~თ რ~ წრ~კრა თ~რრაჲ აფორშ
ინდა და ჟ~ა თ~რრა ერე ვ~რნი ნ~ქტნი გ~მოიცვნა რ~თა ორ კე
რშო ცცრბ~ ჲ თ~რი განაღსჱნა შ~ლითა ღეამკსნა რ~უმენი თ~რნი
რ~ითა გ~ნაგნა ჴ~რცლნი და წ~რმთნა რ~ლრნი.ც~ თს ვ~რ
ირმენდა დედად რიბრშნირაჲ რ~ჲ პოვაჲ ღიღი ო~ირაჲ
ფ~ჲდ რაფთონი წერილნი და ერენი მდიდრ~დ ღეიკრიბნა რაო
დენნი პოვნა გ~რდა მოფებლ~დ ენარა უ~რთლირ~რა რც~ჲთაჲ
ენთ~გნ შსჱლნი და აცალნი.ვ~ა რც~ჲმნ პატილემორ ამ~რ
ზ~ა ოდენ ღეიქვსრნა და ღეითჳრნა რ~ლ რაუმეთაცა მ~თ ღ~ა ცცოველ~რრ
და მ~თ ღ~ა იშრივირ იგ~ნი იქსნერ მირრა რაზრდელ გემოვან
და რ~რსმელ ტკბილ და. რაწადელ გ~ნა ღსჱბ~ჲ გ~ნცცრომაჲ რა
წსრთელ და რაგალობ~ლ დფე და ფამე მიმორლვ~თა ღ~ა
მ~მაჲ დედ~თაჲ ლ~ღურობ~თა მოსწქენ~ლ ღრომ~თა წიგნები
ეტჳრთირ რიმრ~ვლერა ძორთა და აულემთა და რადა გ~რდა
ჴდირ წონერაჲ პ~ლ ქ~ირრა წიგნები მოაუსნდიან ჴ~ლითა
და არა დააცადიან კითცვა ვ~ე არა დაღსრირ ც~ ღ~დ რერო
ბირა ნაცსლ~დ რ~ ირა ანს რც~ჲრა რ~ჲრამე რ~უმირა კ~დ კითცვა
წიგნთა და ჟ~ი ჟ~რ თ~ლნი და ღსრიან რ~რმენელნი ნაცსლ~დ
არა გაციად ა~დ ტრთცილადცა ირმენენ წ~ე თჳრირა მკითცვე
ლირ~რა გ~მოეშიებდენ წკითცვენ და სტრორფა თჳთ გ~ნმ~რ
ტებენ შ~ლრა რიფრმერა მ~თრა და სრ~კჳრველერ ერე სწქით
ქ~თა თს ვ~რა რწრ~ტ არრ ქ~თა რ~უმე ნ~დირობირა და თს
ვ~რ დაიმონებრ ღედგომილრა თ~რრა და წ~რტქსჱნ~ლ წქ~ტრ
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ღ~ა არა რაჲრა რც~ჲრა გ~რნა ცილვ~რა ნ~დირირ~რა და დევნარაჲ

და თს ვ~რ ჴ~ლთ იგდორ მიმცედველობ~ჲრა ღ~ა წიგნნი აუსნდ
იან ჴ~ლთა და რჟ~რ იქვირ მირცნერ ვირმე მრ~ცსრრა და ერ
რეთ დევნა სქვირ და ნს სკსეჱ წგონო ვ~დ ჴ~ლითა ცალ
იერითა მოიუცერ ანს ცსდად ირბინორ რ~ ვინ წგვნდა ჴო
რციელი ანს ვინ იცილა ნადირობ~რა ღ~ა ერე ოდენ გ~ნმრძსჱბ
სლი მორო მაცორო ვინმე ითუმირ ებრ~ლი მოირრბირ და კ~თლ
მმ~რთებლობირა თ~რ ალეურ~ნდრერ რპ~თა ღ~რ ც~ ღაწრმძორი
რპ~რრთა ღ~რ მოუმედად სცცოთა და რ~კჳრვლთა გ~რნა ღ~დ ვერცა
ამათგ~ნ ღეერწრებოდა ამ~რ ვ~რცა გჳცილ~ვრ ყ~ნ ვთუს რც~ჲცა
რ~უმე რ~ცნრ მქ~ტლთა წიგნთა რიქ~რლირა შ~ლრა ღ~ა არა რაჲ იქო
ტქსვილი ვინათგ~ნ წ~რრწქმედრ ო~ ი რ~ნი იტქჳან რსცრსვერა წინა
დაიდვა ოდერმე წიგნი რ~მოციუსლო წარკითცვ~დ და რჟ~რ დაარ
რსლირ ნიღანი დარსირ ბოლორა წიგნირ~რა ც~ მოუცევარა წე
ლიწდირრა მით ნიღნითა აფვთსალეთ ოცდა ოთცძერ წარეკ
ითცაჲ არ~ნ სკსჱ რც~ჲნი მ~რვლნი რაცნასრ~ბნი პირირნი
გ~რნა მე ერთი ფა ღევრშინო რც~ჲ ამ~თ თ~ა უ~ლუი ტტილირი იქო
ოდერ ძერეთ არა რ~დ ღემოქენებ~ლ იქო სფელრა უ~ღე მორყილ
ებირარა ვ~ა აწ ა~დ რავრე იქო რირცლითა უ ~ნეთათა როდ
ერვე ქვიან ფავაფავი და თჳნრ მიზეზირაცა ქვიანფა ვა
ფავი და თჳნ~რ მიზეზირა მორრიან რაოდენნი პოვნიან უ~ნენი ც~
ოდერმე უარავ~ნრა თ~ა ღემოქოლილთა თსრუმ~ნთა ზ~ა გ~ნრცნიან
ღემავ~ლ გ~მომვ~ლნი უ~ნნი ტქსჱობ~ჲრა და რიკ~დლრა მირციან. და
ერრეთ [და ერრეთ] ირრვოდა უ~ქნა მრ~ვლ ჟ~მ რ~ი ტ~დ ეშჳნებ
ოდა რ~ლრა დ~თირრაჭ ¸ემოვიდოდერ მე უარავანი დიდი გ~ნშითა
და თ~ა ღემოწქვერ თსრუმ~ნნი დიდნი ცნა მეტემ~ნ და გაგზ~ვნნა
ათორმეტნი ოდენ კ~ცნი რ~ა ლოჩინით კერშო მშოვარი ნაცი
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რი უ ~ლუირა წარმოიტაცონ და ნს სკსჱ იგი თსრუნი გ~მოვიდენ
დევნად და მორწქჳდნერ ამით ფონითა ც~ თჳთ რამარითა ოდენ მჴედ
რითა დაიმალა წ~ვჩალირა ფელეთგნრა ერთრა ღ~ა და არა
ვირ მიენდო მცედვ~რრა რც~ჲრა ა~დ თჳთ მარტო წარვიდა ქ~დ ს
რაჩირვ~ლერი ჴრმალთა ოდენ და თ~ა წარიტანა წიგნი ფ~ირ მეტქ
სჱლი და ამცნო რპ~თა არა ღეშრვ~დ ღ~დ ვ~ე მირლვ~დმდე მი
რრა მ~თ თ~ა. ც~ მონ~თა მ~თ ქვერ ბრშ~ნბლი მ~თდა და წარმოიფერ
ნაცირი. და მოეწივნერ თსრუნი ვ~რ არი კ~ცი და ღ~დ დიდირა ომირა
ყამოქ~რნერ მონანი და დასჴოცნერ ცცენნი გ~რნა უსჱითი ეგრ
ეცა იბრშოდერ ტიცცლ~დ. ც~ მეტე ცცენრა რ~ჲ გარდაჴდა არა წგო
ნებდა ძერეთ მორსლ~რა ღეეუცა კითც~რა და ერე ოდენ წ~რტქ
სჱნნა მირგ~ნ გონ~ბითა რ~ლ ქ~დ დავიწქდა წინა მდებ~რე რ~უმე. ვ~დირ
ჴმ~ჲ რ ~ჲმე კივილირა ღემოირმაჲ ქსრთა მქირ დასტევა წიგნი
მსნვე და ამჴედრებ~ლი მიწქვა მ~რ ჴ~ა და ზ~ა წ~რდგ~ჲ მონ~თა
თ~რთა ერე ვ~რრა ფ~წლრა ღ~ა მქ~ტრა და რ~ აღორვიდა თ~რთა რპა
თა და თსმცა მ~თ და ცნობებ~დ წ~რრრსლ იქო მონ~თა დასჴო
ცდერ მქირ ღთაბიალად ვ~ა არწივი და დააბნივნა ვ~ა კაკ~ბნი
და მრწრ~ტლ ეროდენნი მორწქჳდნა რ ~ლ მ~თნი ცცენი კმა ექსნერ
მ~თ მონ~თა და ამჴედრ~ბლთა ერე ოდენნი მორრნერ რ~ლ მცირედ
ფა ღეივლტოდერ უ~ლუ~დ ც~ გზ~ნი რავრე იქვნერ მშორითა მ~თ
ითა და ტ~დითა ცემითა ჴრმ~ლმნცა და ფსლარჩნიმ~ნ სარ ქო უა
რუღი თ~რი მ~ღნფა მოვიდა თ~რთა რპ~თა თ~ა რ~ნი ტ~დ აბრ~ლებდერ
მ~რ გ~ნიცადეთფა ყ~მდად რ~ლ ერე ვ~რრა რ~უმერა ღ~ა და ერე ოდენ
სცალორა წიგნნივე აუ~ნდერ სრრწრ~ტოერ რ~უმედ და ერენი ერე
ოდენ ც~ ვთუსა ერეცა ვ~დ სკ~თსმცა არა წერილთა მეცნი
ერებ~ჲნი და გ~რდა მორრ~ლთა რ~უმეთა ღემცნებ~ნი და პ~ლ ქოტილთა მე
ტეთა კ~თლ შფსნებ~ლთა ანს ვერარაჲ წ~რმართებ~ლთა ღემთც

სჱსლნი წინა გ~ნრკრშლ~ბლ~დ და რაცედარ ღემოეცნერ და
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არ მოეჴმ~რნერ ვ~ა იტქჳრ როლომონ ვ~დ იცნირ უცესლებ~ნი
ჟ~თანი აფჴრნანი იგავთანი და გ~რდარრ~ლთა ღემრგავრნი მომა
ვალნი არათსმცა ერენი ერრეთ კსჱრთცი მეტობირა ერე
ოდენ დამდ~ბლებ~ლი. ერე ოდენ შნელი და ნამდჳლი დიდი გ~ნრგებ
ელი. რ~ა იპქრა ერრეთ მაფლ~დ ვ~რ ვერავინ რც~ჲმნ. რ~ გ~ნბ
რშნა სტრორ ბ~რელირრაჲ და სმეტერ ეთამირ ირრაიტელირა
წერილირა ებრ და ვ~რ ვინ აფრაცცნერ რაოდენნი რ~უმენი ეთცო
ვებიან მეტობარა რაჲოდენნი მართებანი გ~ნრგებელნი კი
დეთა პქრობანი ნაპირთა ჩირვ~ნი გ~ნცეთუილ~ბთა კრშ~ლვნი
რ~მეტორა წქნ~რებირა ფონენი ლ~ღურობ~ჲთა მეცადინობ~ჲნი მთ~ვ
ართა ზ~კვირ ცნობ~ჲნი მჴედ~რთა გ~ნწერ~ბნი რაერონი ღიღ
ნი რ~ჴლთა და რ~ბჩოთა რაძანი რაჩსრჩლეთა ღემორლვნი
მოციულთა ღემთცველნი და პარსცნი მეშფსნეთა ძეროვანნი
მირაგებ~ლი ღემცოდეთა წქალობითნი წსრთანი მრაცსრებ~ლთა
ნიჩირ მრ~ვლებ~ჲნი მთ~ვრთა მ~რთლთანი გ~მოშიებანი მორაკით
ცვთა ღერატქჳრნი ღემთცსჱვანი და წქობ~ჲნი და ფონიერნი მ~მრ
თებ~ჲნი რაოდენნი ვინ ვინ აფმოწქნერ რიტქჳთ სტრკრსლ
ნირ~გნ რ~უმეთა რამეტოთა რ~ლთა ღ~ა ვერაჲვინ შსჱლთა ანს
აცალთა მეტეთაგნი ემრგ~ვრა ვ~ა რ~უმენი წამებენ მზირა ღარა
ვნდედთა სბრწქინვალერნი და ცც~დნი რ~ნი რიბრშნითა თჳრითა მ~ნ
უმნნა. რ~ რსრტ~ნი დარს~ჲ მოცარკედ თრ~დ. ც~ მეტე ბერშენთა ვ~ა
რაცლესლი თ~რი და რცნა წ~რმართნი მორრნა ბ~რბროზნი მრწემ~დ
მოიქვ~ნნა მეტენი. ც~ მონად ჴელმწიტებანი მეოტად წარიუცივნერ
არაბნი იავარად ირმაიტელნი მტსჱრად და რცნა რპარრნი. ც~
გლეცად მთ~ვრნი მ~თნი და რ~ა მოკლედ ვთუსა პ~ლ ქოტილნი მე
ტენი მრ~ძლნი გოლიათნი გმირნი კ~ცნი იგი რ~კნთგ~ნ რ~ცელოვ~ნნი
მჴნენი და შლ~რნი და რათაცა რ~უმეთა ზ~ა რ~ცელოვან უმნილნი.
ქ~ნივე ერრ~თ ვ~ა კ~ცნი პირსტქსნი. ქ~ა რ~უმერა და ქ~ა რ~ცლრა ღ~ა. ც~
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რფ~თოთა რ~თნბ~ჲთა და რრ~ლთა რ~უმეთა მ~რ მირთა ვიეთი გონებ~ჲ
მირწსთერ ანს მოგონ~ბლრა ვირმ~ნ ენამ~ნ მრ~ცსრორ თცრო
ბითა რ~ ვ~ა ფ~ი მ~რთლ რძიდა რ~მწქროთა თ~რთა და არა რად
ეთ მიდრკებოდა წამი რ~რწორირა. ვ~ა როლომონირ თ~რ გსრმირ
რაბჩოთა ღ~ა. და თჳთ მორერ და ფ~ირ მ~რნი გსასწქებენ ბჩო
ბანი თცრობილნი. ც~ თ~ვი რ~თნოებ~ჲთა რიწმიდე ერე ოდენ მოიგო ვ~ა
დიდმ~ნ ანტონი. ნს მეტქსჱ მირთა რიჩაბსკირათა რ~ა რ~ნი არცა
ფ~ნ მოიჴრნნერ. სწქებით ჩ~ღმტბით რ~ ქ~თა ათირა წლირა ჟ~მთა რ~მ
დიროდ წ~ითა პირითა და გ~ნწმედილითა გ~ლითა მიიფებდა სცრწ
ნელთა უ~რ რაიდსმლოთა თ~ა მოწამებითა რჳნდირითა და
არა მცილებითა გონ~ბირათა. და რ~ირა მოწამე არრ რ~რწმნბ~ჲ
იგი ც~თა ღ~ა. კ~დ ლ~ცვირა და მ~რცვირა თ~რ რადფა რაჴმ~რ არრ
თუმა რ~ირა რ~უმრ იგი ოდენ იქო და კ~დ მონარტერ ნი და რაებირკ
ოპორონი და ქ~ნი ეკლე რიანი წერრა და რიგრა ლოცვირა ქ~ირა
გ~ნგებირა რაეკლერიო დარბაზირ კარით მიფებდიაკ~ ნონრა ს
ცთომელრა და ქ~დ ღსჱნიერრა და დაწქობილრა კ~თლ წერიერ~ბ
რა ლ~ცვრა და მ~რცვირარა. ც~ რაეღმ~კონი რიმფერანი რ~ციობ
ანი და გ~ნცცრომ~ნი და გინებ~ჲნი ფ~ირა რაშსლვ~ნი და ქ~ნი სწერ
ოებაჲ მორპოლ ქო ლ~ღუართა ღ~ა მირთა და სრიცცსრა მ~რ
რიმრ~ვლერა მ~რვლ ენ~თა ნათერავთარა ვ~ა ც~თა ღ~ა მქ~ტთა ღ~რ
კ~დ წქ~ლობ~ჲ გლ~ცკთა ერე ოდენი აუ~ნდა ვ~დირ აფავრო ზფ~ჲ
და ჴმელი უვ~ლირმუ~მედნნი მირმ~ნ რ~ ლ~ვრნი და რაკრებსლონი
და მონარ ტერნი არა თჳრირა ოდენ რ~მეტორ~ნი ა~დ რაბერშნეთ

ირ~ნი მთა წ~ირა და ბორფლეთირ~ნი მერმეც ა არსრეთირა და კჳ
პრირა ღავირა მ~თირა და პალერტინირ~ნი აფავრნა კ~თლი
თა სტრორფა რატლ~ვი მესტირა და მქ~ტნი იჱ~ლრანი თჳთო ტე
რთა მ~რ ღერაწირ~ვთა გ~ნამდიდრნა. კ~დ სღორერცაჲ ამ~თრაჲ
რ~ მთარა რინარა რადა იცილერ ფ~ი მორე და ელია აფაღენა
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მონარტერი და წ~რრცა ოურო მ~რვლი ათარესლი და მორა
კიდელნი ოურინიონი. და წიგნები რაეკლერიო რრსლ~ბით და რ~მრც
სრებელი რიწმიდეთა ოურორა რყესლირა და კ~დ დფითი დფე
წარგებ~ლთა რ~თა თ~რითა ჴელითა მირცემდირ ტრლ~დ ვინ აფრ
აცცნირ თ~ნრ მ~მირა ზეც~თრა რ~ი მიაგებრ ცცადად რ~ იქო კირაკი
მცირე რ~ლრა აფავრებდირ დრაწკნითა რა დფე რ~რწმსნოთა თჳრ
ითა ჴ~ლითა და რამწსცროდ ცარიელი მოაუსნდირ იგი მციარ
სლრა რ~ლითა და პირითა და ოდერ ნაცევ~რი წარ~გირ მირი და
ოდერ მე არავინ ეპოვნირ ეგრეთ რავრე მირცირ დ~მარცვად
ცილვირა და რ~ლთუმით წრუჳრ დფერ ვერა მივეც უ~რა მ~რცცები
თა ყ~მთა ც~დვთათა და ამ~რ იუმოდირ არა თს ჴელორნთა მორთმე
სლირ~გნ ანს რაჩსრველითა ა~დ ჴელთა თ~რთა ნადირებ~ლითა
რ~ლთ~გნნი ოდერ მე თ~რრა მ~შფრრა ი~ერ მირცირ დრ~წკანი ვ~რ ოცდა
ცსთათარესლი რ~ა გ~ნსქორ გლ~ცკთა და ერეცა მცირედი მრ~ვ
ლირგ~ნ გჳთუვამრ ც~ განათ~ვირსტლნა რაჲ მონარტერნი ოდენ.
და ლავრ~ნი მორარ~გვეთა მაჩირვებელთაგ~ნ ა~დ ცსცერნიცა რ~მეტორა
ღ~ა მირრა ქ~ირა ბეგრირა და ჩირირგ~ნ რ~ა თ~ვირსტ~ლთა რ~ლთა მრ~ცს
რებაჲ მისპქრ~ნ ფ~ა ამ~თ თ~ა რაოდენნი ეკლერიანი აფაღენნა რ
აჲოდენნი ჴიდნი მდინარეთა რ~რტიკთა ზ~ა რაოდენნი გზ~ნი რაწქი
ნოდ რავ~ლნი უვატენილ ქვნა რაჲოდენნი ეკლერიანი წ
თა ღეგინ~ბლნი გ~ნწმიდნა რც~ლდ ფ~ირად რაჲ ოდენნი ნ~თე
არმართთა ღეგნ~ბლნი გ~ნწმიდნა რაცლ~დ ფ~ირდ რაჲოდენნი ნ~თე
რ~ვნი წ~რმართთანი მოიქვ~ნნა ღვილ~დ ფ~ირა ემბაზირა და ღეეაწქნ
არნა უ~რა და დადვა მირ თ~რ სმეტერი მორწრ~ტებ~ჲ რ~ამცა ქ~ი რ
ოტლები მორტაცა ეღმ~კრა და ღერ~კსთრა ფ~ა რ~ითა მიიფო მად
ლი მ~ციულობირა ვ~ა პ~ვლე და ვ~ა დიდმ~ნ კორტ~ნტინე რც~ჲთავე კლ~თ
თა თ~ა აუ~ნდა ერეცა რ~ რლვარა ღ~ა თ~რრა რამეტოთარა რიმრ~ვ
ლითა რპ~თათა და რიმრ~ვლითა რლვათათა ვერ ადვილად მ
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იემთცსჱოდიან მოყივ~რნი და დაჩირებ~ლნი და მიმშლ~ვრებ~ლნი გ~ნფა ვე
თგნვე რ~თა რჩიროდა სჴმდირ გ~ნკითცვა და ღეწევნა მეტობრივი ნს
სკსჱ და ვინმე აფვიდირ ბორცსრა რაჲრამე გზირა მაცლობ~ლრა ანს
კლდერა გინა ცერა ვ~ა ზაუაე სკ~ თს ოდენ ეპოვირ ერე ვ~რი რაჲ
და მ~რ რაცნ~რ ქვირ ჩრტინვა თ~რი ამირ თ~რ დაედგინერ კ~ცნი მ~რთლ~დ მ
ცნობელნი და გ~მომკითცველნი მოყივ~რთნი რ~თა მ~რ მიიფებდერ კსრ
ნებ~რა მ~რვლ გზირ გჳცილავრ იგი და მ~ლტობლ~დ ფვ~წლთა მირთა ცრე
მლითა ცილვ~რა ზ~ა თჳთო რ~ცეთა რენთა მ~რ გ~ნცდილთარა და ცილ
ვად რაშნ~ნსრთა რ~ნი ღე~მთცსჱვნა მისნდობ~ლთა ამ~თ და სბ~დრ
სკთა ჴ~რცა რ~თა ზრდირ სმეტერ რც~ჲთა უ~ქნაჲ უსთათირირა
ვინ აფრ~ცცნერ ტქსჱნი რ~ნი მ~ნ გ~ნთვირ სტლნერ. და რ~ნი სკმოიჴრ
ნნა თჳრთა ქივყაქთ~გნ ტარითა ვინ ძეროვნად წარმოაყინნა პ~ტ
ივირა პქრობ~ნი მონაზონთანი რიმდ~ბლით ღეემთცსჱვიან და მ[ო]
კითცვ~ნი და რიქ~რლით ღეწქნ~რებნი მ~თნი თჳთესლირა ნიჩნი და რ~ჴმ
არნი რ~თა სზრსნვ~ლ ქვნირ რ~ჩიროთ~გნ აუ~ნდა ქ~დ ბრშენრა ამ~რ
მეტერა რ~უმედ ერეცა რ~ითა სმეტერ ქ~ირა რაღიღად რაზარელ იქო ქ~თა
რ~ ფ~ჲ მ~რ იქო მირ ზ~ა ნიჩი ერე და რ~უმე ქ~დ რ~კჳრველი არა რ~ჲ ღორი
ელ არცა რამეტოთა ღ~ა მირთა არცა ლ~ღუართა ღ~ა მქოტთა კ~ც

თა დიდთა და მცირეთა რ~უმე უმნილი კ~თლი გინა ბ~რტი რიტქ~ჲ თუმ~ლი
არაჲ რაჲ და ეტ~რვოდა ქ~დვე ა~დ რაოდენიცა ვირ ტარსლ~დ ეუ
მნირ ანს ეთუსჱრ ქ~ივე ცც~დ იქო წ~ე მირრა ვ~დირ გ~ლირ რიტქ~ნი
ცა და მოგონებ~ნი ვიეთნიმე მისთცრნირ მ~თ რ~ითა ზარი გ~ნჴდირ მ~თ
და მონაზონთა გ~ნღორებ~ლთა რენ~კთა ღ~ა მ~თთა უმნილნი ფ~წლნი
და რათნოებ~ჲნი სწქოდირ ცცადად და რიღორეა გზირა ვ~ე ეკლერია მ
დე იცოდირ ზომით და მოთმინებირა თ~რ აუ~ბდირ და წნატრიდირ ნს ა
მ~რ ეშიებ მკითცველო თს ვ~რ იუმნ~ბოდა ერე ა~დ ამ~რ ცნობდა თს
რ~ჲ რარგებ~ლი პოვირ ამით რ~ არა ცსდ~დ რ~ჲდმე. და გ~ნრაკითც
ავ~დ რაგიობ~ლთა რ~უმეთა და ანს რაკიცცელთა ვიეთთა თჳრ მე
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იუმოდირ წარვედ ა~დ დიდნი რ~უმენი და ტ~დ რ~რწრატონი წ~რმართნა ა
მით და მ~რვლირ კეთილირა მიზეზ იუმნა ერე ა~დ ორგსლებ~რა და ზა
კვარა და ფალ~ტრა რ~ჲრაცა ვერ~ჲ ვინ დიდთა ანს მცირეთ~გნი იკ
ადრებდა მოგონებ~დცა არა თუსმად ვირ~დ არცა თს ცცედრესლ
რა თჳრრა თ~ა ანს მოქ~რრა გინა ქრმ~თა თჳთა ვინათგ~ნ ერე მტ
კიცედ სწქოდა ქ~ნ კცმ~ნ რ~ი პირით აფმორლვარავე თ~ა რიტქჳრარა
რაცნ~რ უმნილ~რრ ს~ჱჩსჱლ~დ წ~ე მეტირა და მ~რვლნი გ~ნპატიჟბლცა
იქსნერ და მცილებ~ლ ერე ვ~რთა თ~რ ამირ თ~რ ვერცა ღეითწს
ნერ ოდერცა ვერცა რ~ჲ ვინ ვინ გ~ნიზრცა ქ~დ რა თსრთით ფალ~ტი
დფ~თა მირთა ა~დ იქო ქ~თა რ~კრშლვი და რარიდო და კ~დ მფ~დლთ მო
შფ~რთა მფ~დლთა და დ~კნთა მონაზონთა და ქ~თა კ~ცთა ერევე რ~უმე ე
უმნა წერიებ~ჲ და გზაჲ ქ~თა რ~თნბათა მ~რთ რ~ ღიღითა მირითა
ვერ იკ~დრებდიან სწეროდ რლვ~დ ვინათგ~ნ სწქოდიან არა რაჲრა
დატარსლობ~ჲ წ~ე მირრა და მირ მ~რ უებ~ჲ რ~თნობ~რა და შ~გებჲ არ
ა ეგე ვ~რთა და რ~ ვერცა მორპოლვით ვინმე ვერცა მოუალუე
ვერცა მჴედ~რი და ვერცა რ~ი ერირ თ~ვი და წ~რაკი იკ~დრბდა გ~ნდრეკლ
ად რლვ~დ რ~ ქ~თა კ~ცთა იქო წერიერ~ბჲ ქ~თა კანონ ქ~თა პ~ტიორნბ~ჲ და
თჳთ მ~თ მეშ~ვთაცა ქ~თა კრშალსლებ~ჲ ქ~თა ღიღი და მმ~რთებელ გზ~თა
რფ~ჲთთა და მღჳდ~ბირათა ერე დიდნი რ~უმენი ფ~ირგნ ოდენ ღერ~შლბლნი
ერრ~თ ადვილ~დ წ~რმართნა ამით ვ~რ ვერ~ჲ ვინ ადვილი ამირ თ~რ
ცა ღიღი და ზარი განითუ~~ჲ კიდეთა უ~ქნირ~თა გ~ნკრთერ ქ~ნი კიდენი უ~ქნი
რნი. ღემოკრბ~ჲ ოდერ მე წ~ე მეტირა ნ~თერვი გსლარშნილი ქ~დ ბ~რტთა
რომეცთა ეპირკ~პორნი და მონარტერთა მ~თთა წინამშფ~რბი მ~რვ
ლნი რ~ნი ტ~დ აზნასრობდერ თ~ვთა თ~რთა მიწვნ~დ თ~ვრა ქ~ირა რწა
ვლსლ~ბირა და მეცნ~რბირ~რა და მოაჴრ~ნერ რ~ა მცა ქო ბრშ~ნებითა მირ
ითა კრებ~ჲ და ქვერმცა რიტქჳრ გებ~ჲ და გ~მოშიებ~ჲ რძ~ლირა და სკ
ეთს თს იშლივნენ იუმნ~ნ თ~ა ერთ ჴმ~ჲ რძ~ლითა და თჳრი ღეაყსჱ
ნონ ც~ სკ~თს რშლონ ერე ოდენ მიემადლორ რ~ა არფარაჲ გსცედ
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ვიდეთო მწვ~ლებლ~დ არცა ღეგსაყსჱნ~ბდეთ და რც~ჲრა არა რ~ჲრ
ამირრა სმეტერრა. მოსწოდა მეტემ~ნცა ი~ე კ~თლიკოზრა უ~რთლირ
არა და მირ უსჱღეთა ებირკოპრთა და მესდ~ბნოეთა და არრ
ენირ იქვლიოელრა თარგმ~ნრა ბერშენთა და უ~რთველთა ენირ~რა
და ნმნთლ~ბლრა ქ~თა ეკლერიათარა და რც~ჲთა მეცნიერთა და ბრ
შენთა კ~ცთა ქვერ სკსჱ რიტქჳრ გებ~ჲ სრთიერთარ ცირკრითგ~ნ
ცცრა ჟამ~დმდე და ვერ~ჲრ სშლერ ბოლბბ~ჲ რ~ იქო ორკერშოვე
შლევირაჲ მოქს~რეობა ოდენ და ცსდ რიტქ~თა პ~ეურობ~ჲ რ~ ღევ
იდიან ღესვ~ლთა რ~უმეთა და შნიად გ~მორვლთა ღეეწქინა ერე
მეტერაჲ და წუ~ა მ~თ თუ~ნ მმ~ნო რიფრმეთა რადამე ღერრ~ლ ც~რთ
და სცნასრთა ტცედ~ვთ ვ~ა ტილროტორნი და ყ~ნ ვერ რაჲრ სშლ
ებთ ცნობ~დ ვ~ა სრწ~ვლელნი და ქ~დ მოროტლ~ლნი და ერე რაცნა
სრ არრ თუ~ნდა რამე ღორრ ვარ რწ~ვლ~ლებირა და მეცნ~რებ~რგნ ვ~ა
მჴედრობ~ჲთა ღ~ა აფზრდილი ამირ თ~რცა სრწუვლ~ლთა და ლიტონთა

და მ~რტივთა რიტქ~ჲთა მ~რ გეზრ~ცო თუ~ნ. ერერაჲ თუ~აჲ იწქო მ~თ და
მ~რთა რიტქ~თა თ~უმ~დ რ~რაჲ ფ~ი მორცემდა სჱჩსჱლ~დ პირრა მირ
რა ერე ოდენთა იგ~ვთა და რ~ცეთა და წინა მდებთა და ჴრნ~თა რ~კჳ
რველთა მ~რ წინა დასდგომელთა და სცილობ~ლთა რ~თა და ნ~თუ
ნა ვ~ა მეგჳპტელნი დასქო პირი მ~თი და სპარსცო ქვნა და ქ~დ
სრიტქსჱლ ვ~ა ოდერმე დიდმ~ნ ბარილი ათინარ ღ~ა ერენივე ერ
ეოდენ. ზარ გ~ნჴდილ ქვნა ქ~დ სფონო რ~ითა აფიარერ ცცად~დ შლ
ესლბ~ჲ თჳრი ამით ოდენ მეტქსჱლთა ვ~დ ყ~ნ მოწატე გსჱგონ
ე ამ~თ მოშფ~რთა თუ~ნთა გ~რნა ვ~რ ვცედავთ ღ~ნ რამე ც~რ მ~შფრ
ი მოშფ~რთა რ~ლრა ბრჩალრა ვერ მიმიც თს არა არ~ნ ეგე მოშფ
სარ რაგონებ~ლნი თუ~ნნი და ერრ~თ ტ~დ მაბარალობ~ლნი მიიუცერ რირ
ცცჳლესლნი არფარა ოდერ მკადრბ~ლნი ამირნი ოდერცა: არიან ვ
ინმე მაბრ~ლობლნი მეტირ~ნი. ძერეთცა ერეოდენ მჩირრედ მოლ~ღურო
ბირა თ~რ და მჴედრობ~ჲთა მირთა გ~ნსრსჱნ~ბლირა მიმორლვირა თ~რ
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და დაჩირვებირა და ვ~რ არცა მღჳლდი თ~ვრ იდებრო მ~დირ გ~რდაცმს
ლობ~რა და არცა შ~ლი ორფანორა. მ~დირ გ~ნრცირპსლობარა რ~ ჟ~ა
ჴმ~რბირა მ~თირრა თჳთესლი მ~თი სჴმ~რი პოირო და ერე ვ~რთა
სგიობლირა მირ თ~რ და ქ~დ სმეზეზორაჲ იტქჳან გ~რნა ირმინენ ე
რე ვ~რთა მ~თ პ~ლდ ერე რ~ რ~მეტო ატც~ზეთირა მცირე წუონდა
მოკლ~ბლი და ღემცირებ~ლი ტქსჱობ~თა და ზემოჴრ~ნბსლთა ჩირთ~გნ
მცირე გსნდი მჴედრობირა და იგიცა ღეძაბნებ~ლი მ~რვლ გზირ მტერ
თ~გნ რივლტოლირათა სცცენონი სრაჩირველონი და თსრუთა მ~რთ
წქობირა ქ~დ სმეც~რნი და ტ~დ მოღიღნი სკ~თსმცა ერე ოდენ სწქინობთა
ლ~ღურობითა და მცირედ მცირედ ბრშოლითა და რწავლითა და
გსრიან~დ და ფონიერ~დ შფომითა და მ~რვლთა მ~რ შლევ~თა მოგსარ
ბითა არა გ~ნეწს~რთნერ რპ~ნი თ~რნი და განეკ~დრნერ წქობ~ჲთა
მ~რთ მჴნეთა უ~ბითა და ნიჩთა მიცემითა. ც~ ძაბ~ნთა რადედოთა
ღთაცსმითა კიცცევითა შაგებითა არ მოეფონა ვიდ~რ რპ~თა
ღ~რ მირთა ქ~დ არა ვინ იპოებოდა ძაბნ~დ ზრ~ცსლი რ~ამცა ე
უმნნერ ერე ოდენნი შლევ~ნი ანს რამცა აეცსნერ ეზომნი დიდნი
რ~მეტონი ნს სკსჱ შილ~თა ანს ადგილთა მწსანვილოვ~ნთა
ზ~ა მორმსრობითა. და გ~ნცცრომითა და მ~ყსჱნ~ბელთა რ~უმეთა ღემდ
გომთა არა ერრე არაჲ ა~დ არცა ალეურ~ნდრე უმნა ერრ~თ
რ~ პ~ლდ მ~მლირა თ~რირნი ღეიკრიბნა და მ~თ დაიპქრნა დარა~ვლნი
ევტრო პიტალია წრომი და ატრიკეთი და მ~თ თ~ა წარტნები
თა დაიპქრაჲ ეგჳპტე ღერრსლმ~ნ კარუედონით. და მ~რ ეგჳ
პტით პ~ლერტინით და ტინიკედ და კილიკირა თრ~დ ღემუმნელი წინა
გ~ნეწქო დარიორრ. და რჟ~რ რპ~რრეთი მოირთო მ~ღნფა წბრშო
პსრორ წინდორა და ეგრეთფა ამით ქ~ითა მოვლო ქ~ი უ~ქნა~ჲ
და უმნაჲ რ~ჲ იგი თსრ~ჲ უ~რთველთა ოდენ რპითა ვერცა
რ~ჲრა ალეურ~ნდრე იუმოდა კარგრა და თსმცა დ~თრ რპ~რრთამცა
წუონ~ბოდა მეტობ~ჲ ანს ბერშენთა და წრომთა შ~ლი ანს რც~თა
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დიდთა რ~მეტოთა მ~ღნმცა გ~ნაცსნერ ნ~უმარნი მ~თნი და რც~ჲთა უებ
სლთანი ვთუსა მეორეცა მიზეზი ამირ პირირა ვინაჲთგ~ნ ნ~თერ
ავი უ~რთველთა ორგსლ ბსნებ~ჲ პ~ლთგ~ნ თ~რთა სტ~ლთა რ~ რჟ~რ
გ~ნმდიდრდენ [.........] განრსუნერ მღჳდობ~ჲ პოვონ და გ~ნრსჱნ
ებ~ჲ იწქებენ გ~ნზრაცვ~დ ბ~რტირა ვ~ა მოგჳთცორბრ შსჱლი
მატიანე უ~რთლირა რ~უმენი აწ ცილსლი და ერე მ~ნ სბრშნერმ~ნ
ქ~თა კ~ცთმ~ნ კ~თლ~დ რადამე სწქოდე ამირ თ~რცა არა ოდერ მოა
ცალა ამირდა გ~ნზრაცვ~დ ანს განრსჱნბ~დ ანს ღეკრებ~დ ერთ~დ
უმნ~დ რარამე ერე ვ~რრა ა~დ რ~უმეთა რ~თა იწქო უმნად გარრსლ
ნაცა მ~ფლ~დ და ღჱნრ~დ ნს სკსჱ ლომრაცა აბრალონ ეგე ვ~რ

თა რ~ არა ციდა მტკ~ვლსრ~დ იცედ~ვრ არცა კსრნლ~დ წკრთებირ:
კ~დ რც~ჲ ბრ~ლობრა ღემოიფებენ მეტქსჱლნი ღეიქ~რნირ ვინმეოდ
გ~ნდიდნირ მოიშსლნირ ვინმე და დამტრვნირო ერე აფამ~ფლირ და
ერე დაამდ~ბლირ ეწა სრამ~რთლოებარა: ჵ სგსნსრებარა ამირ თ~რ
აბრალებ რ~ კ~ცი მიწირ~გნი ფ~ა მიემრგ~ვრა რ~ლთაცა რ~უმითა ვინ ი
ცილა ერე რ~კნთგ~ნ ამირ თ~რ რად არა ფ~აცა აბრ~ლბ სგსნ
სრო ამ~რ ვე ერრ~თ მოუმედრა ანს არა ცსთთა უ~ნუართაჲ
ათ მქ~ტლრა მირცნა ათნი უ~ლუნი ანს ათთა ზ~ა მეთერთმეტედ
ანს რარა თ~რ უადებსლან რ~მოთცირა ღსჱბ~ჲნი და რ~რტევლრა ნე
ტარებ~ჲნი ფ~ჲ ნებირ მქოტ~ლთა თ~რ და რ~ღინელ~ბჲნი გაენირნი სრყთა
და სფირრთა თ~რ სკ~თს მეტემ~ნ ერთგსლნი ტრთცილნი და აცოვ
ანნი ნაცლ~დ ორგსლთა უმნა ნს სკსჱ დსცჩიმ~ნცა აბრ~ლ
ორ რარკერა. რ~ რ~ცე მირი ცცად~დ აუსნ სჴმ~რნი და სფირრნი ნს
მ~რ ა~დ თ~ვთა თ~რთა აბრ~ლბდენ სკ~თს არავინ იქორ ერე ოდენ
მ~რთლ~დ აფმწონელ რ~უმეთა და მცნობ~ლ ვ~რბრა კ~ცთარა რ~ირა ა
ყრდილრა ღეკრ~ბლ იქვნერ ერნი ტომნი და ენ~ნი მეტენი და ჴ~ლმწ
იტენი ოვრეთირა და ქივყაქეთირ~ნი რომცითირა და ტრანგეთირ~ნი
ღარვანირა და რპ~რრეთირ~ნი ცილვირაებრ ნაბსუოდონორორირა
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ვცედევდო იტქჳრ ცერაჲ ღ~რ უ~ქნირა რიმ~ფლდ ცირა მიმწთომთა
და რტოთა მირთა კიდემდე უ~ქნირა ტსრცელნი მირნი ღსჱნრ
და ნაქ~ტი მირი ტ~დ და რ~ზრდელი ქ~თა მირ ღ~რ უსეღე კერშო მირრა და
იმკჳდრერ მჴეცთა და ღ~რ რტოთა მირთა მკჳდრ ქვერ მტრინვ~ლთა ც
ირათა და მირგ~ნ იზრდებოდა ქ~ი ჴ~რციელი აწა რ~ცე არა სმრგ
~ვრო ა~დ ტ~დცა თ~ა ღეტქსჱბ~ლი ყ~ნირა თჳთ მპქრ~ბლირა/ და ქ~დ
გ~მომრცვლი რიტქჳთ რ~უმეთა თ~ლთა ყ~ნ ცილსლთა: რ~ რიტკბო~ბირა
და რიბრშნირა მირირა ცილვ~დ წქსრიელნი კიდეთ უ~ქნირათა ღემოკრ
ბებოდერ წ~ე მირრა ვინ იქო ეროდენ ტკბილი ღემთცსჱ~ვთა ღ~ა ვი
ნ რ~ტრტიალო ზრ~ცვითა და რ~რსრვ~ლ დსმილითა იგივე ღსჱნ
იერ ცატითა სღსჱნ~რერ მორთსლებითა გსამირათა ღეწქობილ
ანაგებითა აცოვ~ნ ტ~ნითა შლ~რ შ~ლითა სშლ~რერ რიმ~ცჳლ
ითა რაწადელ ფიმილითა სრაწადილერ მჩმსნვ~რებითა მადლ
იერ ცედვითა რაზ~რელ ლმობერ მკრთომელობითა ბრშენ ც
ნობითა სბრშნერ გ~მორყევითა მარტივ რ~ცითა მ~რვლ რ~ცე
მ~რთებითა ღემრირცველ მქსდრ~ბითა მაუებ~ლ გ~ნრწავლ~ლბითა
და არცა ერთრა კ~თლთაგ~ნრა ღემაღთობ~ლ სზომოებითა მაფ~ლ ს
მაფლერთა თ~რ მდ~ბალ სმდ~ბლერთა თ~რ და თჳთ მ~თ მტ~რთაგანცა
რაწადელ და რაქ~რელ რ~თნობთ~გნ ვ~რ მ~ნ ღეიკრბაჲ ქ~ი ვინ
ქ~ლთ~გნმ~ნ ერთი ვ~რ მ~ნ რრსლებით თჳთესლი რ~ი ქ~ლთა თ~რ ღეს
შლ~ბ არრ და კჳრვებ~ჲ ოდენ არათს მიბაშვებ~ჲ რ~ითა რრსლ
იუმნა იგი ქ~თა ღ~ა ერრეთ რაჲ აფრ~ვრე იქო ნავი სტაროთ
აგნ ტჳრთითა რ~თნოებირათა არფარა ღემშლ~ბ წ~რრლვ~დ ნადი
რთა და აუსნდა ქ~ით კერშო მღჳდობ~ჲ და დაწქნ~რბჲ რ~მეტო
თა მირთა მ~ღნ დიდმ~ნ მ~ნ წინა გ~ნმგებელმ~ნ ცც~რბირა ყ~ნირამ~ნ და ქ~ირავე
ღემშლ~ბლმ~ნ სმძობერ~დ განგ ებითა მით რ~ი მ~ნ სწქირ და გ~ნწერ
ებრ ჟ~თა და წელთა ყ~ნთა ერრ~თ გ~ნაგო ვ~ა მსღკმ~ნ კ~თლმ~ნ
რჟ~რ იცილნირ ჴსვილნი აფრავრედ ნ~ქტითა და უ~ქნ~დ დადრეკი
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ლნი ირწრ~ტირ და სნძებ~ჲ მ~თი. და ვ~ა მენავემ~ნ ბრშენმ~ნ გ~ნიც
ადირ რ~ჲ ნავი თ~რი აფრ~ვრედ მ~რვლ ტარითა ტვირთჳთა მიირწრ
ატირ ნავთ რ~დგსრ~დ რ~ა არა რ~ჲ ივნორ რ~ტლირა მირ ზფჳრა მ~რ
ავლ მფელვ~რობირ~გნ: რ~ ჟ~ა ზამთრირ~რა მღჳდობ~რა დაწქნ~რ
ებარა ქ~ირა რამეტორ~რა არა გჳრგჳნ რადამე ნაკიდსრერაჲ ა~დ
რ~ღსალ თჳრთა რ~მეტოთა ადგილრა თჳთ მირ მ~რვე წინათ გ~ნ

ყინებ~ლრა განრ~რსჱნებლ~დ მირაშინელ~დ ვ~ა წრსლითა რათ
ამე ღსჱნ~რითა დაიშინა მ~მ~თა თ~რთა თ~ა და თჳთ მებრ ერე კმა
არრ რაცნ~რ მქოტელ~დ რ~კსთრებირა მირირა ფ~ჲ მ~რთ რ~ მ~რვლ რ~ მ~რვლთა
რიკ~დილირა მიზეზთა და გ~ნრაცდელთა ღთავრდა იგი რ~ლთ~გნ მცი
რედი მივრცე თცრობარა ნადირთა დევნარა ღ~ა ოდერმე მსცნა
რრ წარეუცა ცცენი ერეოდენ ღეიმსრრაჲ რ~ლრა მე დფე ქ~დ სრ
სლოდ მდებ~რე სშრავ~დ რ~მღჳნველირ~გნ ოდენ რაცნასრ~დ ცოცც
ლად და ღ~დ რამი დფე ნამტკნარრაჲ რირცლირარა აფმომქრელრ
ა მოეუცა რ~ლი და რიტქ~ჲ და შლ~თაფა აფდგა ცოცცალი და ერ
ე ვ~რი მ~რვლ გზირ ღეემთცჳა და ფ~ნ იჴრნა რიკ~დილირ~გნ. კ~დ ცი
ცერაჲ რ~ლრა მე წბრშოდერ უ~რთლრ და მეტე კარრა კ~რვირა თ~რირა
დგ~ჲ პერანგითა მორილი ოდენ ღსა დფე და ციცით ვინმე ღემორ
ტქორცა ირარი და წკრა ც~ტრა მთ~ვრ ანგ~ლზირ~რა რ~ი ეკიდა ქელრაჲ
ოურორ~რა მცირედმ~ნ შ~ლმ~ნ რფ~ჲმ~ნ გ~ნარინა მღჳდ~ბით რაოდენ გზ
ირ ქივყაქითა ქ~ითა გ~ნიზრცერ ფალატი გ~ნყინნერ კ~ცნი მჴნენი რ~ი
მე ჴრმლითა რ~ ი მე ღსბებითა რც~ჲნი ირრითა და ერენი არა ერთ ო
რ გინა რამ. ა~დ მ~რვლ გზირ და არა ოდერ მისღვა ფ~ნ კსჱრთ
ცი ცოდვილთა მ~რთლრა მ~რ ზ~ა არცა ოდერ მირცა იგი ჴ~ლთა მეში
ებელთა მირთარა დაფათს დევნარა თსრუთარა მ~რტო დაე
პქრირ მ~რვლ გზირ ანს სრაჩსრველო გ~რნა ქ~ა ღ~ა რ~უმერა მირრ
აჲ იქო ბედნიერი და რჳანი და მადლითა აფრავრე ეგრეთვე
ჟ~ა ღ~ა ღსჱნ~რრა და ძეროვ~ნრა მოსწოდა ფ~ნ ღექსრ~ბლრაჲ
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თჳრრაჲ და მ~დიროდ მეტ~ბდა წ~ე მირრა და არფარა მისღსა მ~რვლ ჟ~მ
რძ~დ და ჩირვებ~დ რამრცემორაჲ ამ~რ კედ~რრა ღ~ა მკჳდრ~ბითა და ჴ
ორცთა ამთუმ~დ მზიდველთა მ~რ ღეკრვად რ~ლრა გონებ~ჲ
უმნილრა არცაჲ გ~ნცრწნადითა გჳრგჳნითა და პორტირითა ვ~ა
რიზრმითა და ნაოცნითა სმრ~ვლერ~დ მირ~ად ა~დ ნამდვილი ჩ~ღ
თა და მტკიცეთა წ~რსდგინებ~ლთა და რ~მდიროთა რადა იგი თჳთ
ფ~ი მესტებრ და მადლითა ფ~თივ უმნსლთა ზ~ა მსნფა ქვნა მი
რ თ~ა მესტებდა სცრწნელითა და ბრწქინვ~ლითა გჳრგჳნითა
და პორტირითა ღემკსლი რადა იგი აწ მკჳდრ არრ და იუცევირ
ნ~თლრა ღ~ა ფ~ირრა რ~ იქო მ~ღნ თსჱ იანვ~რი : ±~d: და დფე ღ~ბთი ოდერ
უ~კნი: იქო-º~m~e~. ც~ წელიწადნი მირნი ღობითგ~ნნი. m~ig ც~ მეტო
ბდა: ±: და i~d წელ და ვ~ა პ~მნ დ~თ როლომონმ~ნცა თჳრითა
ჴ~ლითა დარსა რაქდ~რრა თ~რრა შე თ~რი დიმიტრი რ~ცლით ოდენ ცვ
ალებ~ლი შე გ~რდამონარცი ქ~ითრთ მრგ~ვრი მ~მლთა შირთა
და დადგაჲ თ~ვრა ღსჱნ~რრა გჳრგჳნი უვ~თაგნ პ~ტიორნთა ვიტქჳ სკსჱ
რათნოებ~ჲთა მ~მლთა და ღეარტქა წელთა შლ~რთა მაცჳლი რაბ~მ
რჳ~ნად ჴმარებ~ლი და ღემორა პორტირი მკლ~ვთა ლომებრთა.
და ტანრა აცოვ~ნრა და დასლოცა ცცა~რებჲ წ~რმართებ~ლი და გ~ნგრ
შობაჲ დფეთა ბედნ~რბით თქ~ნირცემ~ჲ მირრა მეტეთა უ~ქნირათა.
და ქ~თა წ~რმართთა მონებ~დ მირრა გ~მობრწქინვებ~დ დფ~თა მირთა რი
მართლე და მ~რვლი მღჳდობა და ერრ~თ გ~ნცვალ~ჲ უ~ქნ~ჲ. მოუ
ალაუობაჲ ზენად რსტევ~დ რ~ირა მკჳდრნი გ~ნჴრნილ არ~ნ ღრ
ომათ~გნ ოტლთა და ზრსნვ~თა და მსნ მესტებრ რიმდიდრეთა მ~თ
ზ~ა რ~ნი წინა წ~რგზავნნა რასნძეთა მ~თ სღიღთა მ~ფლთა და მპ
არვთ~გნ სღიღთა და ლევნირ~გნ დამოკლ~ბირა უ~ლურა მ~რ რ~ი
რა ღსჱნრებ~ჲ არა სცილვრ თ~ლრა რ~ცელოვნრაჲ და რ~ირა ბრ
წქინვალ~ბჲ ვერ აფვ~ლრ გ~ლრაჲ ჴ~რცლრა ვერცა რ~რმენელი და
იტევრ რმენილრა რ~ ნამდვილ მსნ არრ ბსჱბ~ჲ რ~ლრა არა აუ~რ
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რიგლ~ცკე და რიც~რლი რ~ლრაჲ გაწკრთერ სრვად მესტებ~ჲ

რ~რა არა არრ აფრ~რრ~ლი და მსნ არრ ცცრბ~ჲ რ~ლრა არაჲ ღეა
მფსრჱვრ რიკ~დილიჭ
cცორებ~ჲ და სწქებ~ჲ ბ~გრტონიანთა ყ~ნ
უ~რთლთა მეტეთარა თს რადათ მოიწივნერ ამ~რ უ~ქნრა იგ~ნი ა
ნს რ~ით ჟ~მითგნ სპქრიერ მ~თ მეტობ~ჲ უ~რთლირა რ~ი აფწერა რსმბატ შემ~ნ დ~თირ
მ~ნ
aდამ ღვა რეით. რეით ღვა ენორ ენორ ღვა კა~ნან კაინან ღვა
მალელ მალელ ღვა იარედ. იარედ ღვა ენოუ. ენოუ ღვა მათს
რალაჲ მათსრალ ღვაჲ ლამეუ. ლამეუ ღვა ნოე. ნოე ღვაჲ
რემ. რემ ღვა არტაურად არტაურ~დ ღვა კაინან. კაინან ღვა რა
ლა. რალა ღვა ებერ. ებეარ ღვა ტალეგ. ტალეგ ღვა რაგა
ვ. რაგავ: [.....] ღვა რერსუ. რერსუ ღვა ნაუსრ ნაუსრ
ღვა თარა. თარა ღვა აბრ~წმ აბრამ ღვა ირ~კ. ირაკ ღვა იკ~ბ ი~კბ
ღვა ისდა. ისდა ღვა ტარეზ. ტარეზ ღვა ერრომ. ერრომ ღვა ა
მინადაბ. ამინადაბ ღვა იერე. იერე ღვა დ~თ მეტე. დ~თ მეტემ~ნ ღვა
როლომონ. როლომონ ღვა რობსამ. რობსამ ღვა აბია. აბია ღ
ვა არატ. არატ ღვა იორატ~ტ იორატ~ტ ღვა იორამ. იორამ ღვა
ოზია. ოზია ღვაჲ იოთამ. იოთამ აუაზ. აუაზ ღვა ეზეკია
ეზეკია ღვა მანარე. მანარე ღვა ამონ. ამონ ღვა იორია. იორია
ღვა იოვაკიმ. იოვაკიმ ღვა იეუონია. იეუონია ღვა რალათაე
ლ. რალათ~ელ ღვა ზორაბაბლ. ზორაბაბ~ლ ღვა აბისდ. აბი
სდ ღვა ელიაკიმ. ელიაკიმ ღვა აზორ. აზორ ღვა რადსკ. რა
დსკ ღვა აუიმ. აუიმ ღვა ელისდ. ელისდ ღვა ელიაზარ. ე
ლიაზარ ღვა მატათან. მატათან ღვა ი~კბ. ი~კბ ღვა ი~რბ. ი~რბ უმ
არი მ~რმირი შმაჲ ირ~ბირა კლეოპა. კლეოპა ღვა ნაომ. ნა~მ
ღვა რალა. რალა ღვა რობსამ. რობსამ ღვა მოცთარ. მოცთ
არ ღვა ელიაკიმ. ელიაკიმ ღვა ბენიამენ. ბენიამენ ღვა[.......]
რობემ. რობემ ღვა მორე. მორე ღვა ისდა. ისდა ღვა ელიაზარ.
ელიაზარ ღვა ლევი. ლევი ღვა [.......] იარომ. იარომ ღვაჲ მანარე
1-28 სტრ., 111r
მანარე ღვა იოვაკიმ. იოვაკიმ ღვა რობემ. რომბემ ღვა აბრწ~მ ა
ბრ~წმ ღსა იობ. იობ ღვა აუაბ. აუაბ ღვა რჳიმონ. რჳიმონ
ღვა იზაუარ. იზაუარ ღვა აბია. აბია ღვა გაად. გაად ღვა
არერ. არერ ღვა ირ~კ. ირ~კ ღვა დან. დან ღვა როლომ~ნ. როლო
მ~ნ ღვა ღჳდნი შმ~ნი რ~ლნი იგი მორცნა ფ~ნ ტქსჱობ~რა ღ~ა: და ერენი
ღჳდნი შმ~ნი შენი ამირ როლომონირ~ნი მოიწივნერ ეკლეცრ წ~ე რა
უ~ელ დ~ტლირაჲ და მირგ~ნ ნ~თლ იფერ და დაღთერ იგ~ნი უ~ქნთა რომც
ითირათა და მსნ დფეინდლ~დ დფემდე ღვილნი მ~თნი მთ~ვრობენ
რომცითრ და ოთცნი შმ~ნი მ~თნი მოვიდერ უ~რთლრ. ც~ ერთი მ~თგნი
რ~ცლით გსარამ განაყინერ ერირ თ~ვდ და ერე უ~რთლირა ბაგ
რატონიანი ღვილირ ღვილნი და ნ~თერვნი არ~ნ მირ გს~რამირნი ც~
შმა მირი რაცელით რაწკ წარვიდა კაცეთრ და დაემზაც~ჲ იგი
ნერრერ. და რც~ჲნი ორნი იგი შმა ამათნი რაცელით არამ და ვ
არზვრად წარვიდერ კამბეყანრ და მოკლერ მ~თ რპ~რრთა რპ
არალარი და დაიპქრერ კამბეყანი და დარცდერ იგინი მსნ ცცრ
ებად ცარნაბსძრ და ამ ჟ~მმდე ღვილნი მ~თნი მთავრობენ მ~რ ღ~ა
ც~ ვინათგ~ნ მოაკლდა მეტობ~ჲ ღვილთა გორგ~რლირთა მით ჟ~მით
გან ეპქრ~ჲ სტლებ~ჲ უ~რთლირა აზნასრთა ვ~ე ამათადამდე
ა~დ დაერრსლაჲ სტლბ~ჲ უ~რთლირა აზნასრთა ბ~რტთა რ~უმეთ
ა მ~თგ~ნ მ~რ ჟ~ა მცცეთარ კ~თკზი იქო რჳმონ პ~ე და მცცეთა ა
ფთცელდებოდა და ტტილირი აფღენდებოდა არმაზი ღემცირდებოდა
და კალაჲ გ~ნდიდებოდა და რპარრნი სტლებდერ უ~რთლრ კ~ცეთრ
წერეთრ რომცითრ რავანეთრ არპორანგრ მ~რ ჟ~ა კ~თკზი იქო მცც
ეთარ რამოელ და ერთად ღეკრბ~ჲ ქ~ი უ~რთლი და გ~მოარყიერ გ

სარამ დ~თირ ნ~თერვირ~გნ მოწევნსლი შმ~თა მირთა თ~ა ორა
მრ და ვარზავარდრ რ~ნი იგი ზემო ვაჴრენენით ერე წარმ
ოვიდერ ეკლეცით რ~ნი მონათანი რაუაელ დ~ტალმ~ნ შმ~ნი ღჳდნი
წ~რიანი ტქსჱბით მორრ~ლნი უ~ქნით ტილირტიმით და ნ~თლ იფერ
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ეკლეცრ ჴ~ლითა რაუაელ დ~ტლირათა. რ~ნ რამთა მ~თგანთა სცვ
ალ~ჲ რ~ცელი რ~ ერთრაჲ რ~ცელ რდვა მოღალე. და ერთრა ბაგრ
ატ რ~ლ არრ მ~მჲ ბ~გრტონიანთა ერთრაჲ რ~ცლ აბგავარ ერთი
ღემოიქვ~ნა რიშედ. და ორნი მ~თგ~ნნი ამზაცონ რომცითირ მეტეთაჭ
x~ ოთცნი ერე შმ~ნი წარმოემ~რთნერ უ~რთლრ ვითა ზემოთა ვა
ჴრენეთ და გსარამ გ~ნაყინერ ერირ თ~ვდ და მორცა ამ~რ მეტემ~ნ
ბერშენთამ~ნ პატივ~დ კსრ~ტ პ~ლატობ~ჲ და ამ~ნ დადვა რ~ტსშვე
ლი ძ~ირა ეკლერიარა რ~ლ არრ მცცეთარ: ც~- რ~მნი ერე შმ~ნი წარვ
იდერ კაცეთრ და რწ~კ დაემზაცა ბაკსრრ შერა ნერრერრაჲ და
სრამ ვარზავ~რდ წარვიდერ კამბეყანრ და გ~რდასუციერ ერი
ვეზანრ ერირ თ~ვი და დაიპქრერ მ~თ კამბეყანი და იქო მ~რ ჟ~ა მც
ცეთარ კ~თკზი რამოელ და ამირ ზე ტტილირირა მკჳდრთა ეკ
ლერიირა გებად იწქერ რ~ირა ნაცე~ვრრა ქ~ი ერი აღენებდა და ნ
აცევარრა ერთი ვინმე დედა კ~ცი და კ~თლკზი იქო მცცეთარ ბართლ
ომე: და ღ~დ ამირ გსარამირრა ერირ თ~ვობდა შე მირი რტეტანოზ
და შმაჲ დემეტრერი და აღენებდერ ეკლერიარა ძ~ირ მცც~თარ და ამ
ირ ზე წარვლო ერაკლე მეტემ~ნ ბერშ~ნთამ~ნ და მივიდა ტტილ
ირად და დ~გჲ და მ~რთებით ციცერა კალირ~რა და ციცირ თ~ვმ~ნ ჴ~ჲ
სქო ციცით გამოფმ~რთ და წუ~ა წერაკლე მეტერაჲ რ~ლრა გარც
ენ წსჱრნი ვაცირ~ნი და ვაც ბ~რტირნი. მ~ღნ ერმა წერაკლე
მეტერა გ~ნრირცნა მირ თ~რ და აფმოიკითცა წიგნირ~გნ დანიელ წ~წქ
ლირა რიტქ~ჲ იგი ვ~დ აფმოვიდერ ვაცი დ~რვლირა და ღემსრრნერ რუანი
აფმორავლირა ვერშირ~ნი და თუ~ა მეტემ~ნ სკ~თს იქო ყ~მდა რიტქ~ჲ
ეგე კ~დნრბირა ყ~ირა მირაგებ~ლი ორკეცი დაგიტეო ღ~ნ და დასტე
ვა ტტილირი ძიბფს ერირ თ~ვი ბრშოლ~დ ციცერა ტტილირ~რაჲ. და თ
ჳთ წარემართა ბაფდადრ გარდაბანრ ვარაზ გ~გელირრა და დაილ~ღ
ურაჲ ადგილრა [..........]მ~რ რ~ლრა წუჳან ცსზაღენი. და ნ~თლრ
ცა წერაკლე ვარზა გრ~გლრი და ქ~ა ერრაჲ მირრა დაიწქო ღე
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ნებად ეკლერიარა რ~ი იგი სბრწქინვ~ლერ არრ ქ~თა ეკლერიათა
და წ~რვიდა ბერდსძრ და დ~გჲ გ~ლრა რ~ტლირ~რა და აფმ~რთა
ძ~ი უვირაჲ და დადვა რ~ტსშველი წ~ა ფ~ირ მღ~ბლირა ეკლერი
ირაჲ და აფარრ~ლა გსმბ~დი მირი ც~ მ~ნ ძიბფს ციცე იგი ტტილირირა
გ~მოიფო და ციცირ თ~ვი იგი ღეიპქრა და დრ~წკნითა პირი აფს
ვრო ამირ თ~რ რ~ თუ~ა რ~დიდებლი იგი მეტირაჲ წ~რკლერი ც~ კადრე
ბირა მირ თ~რ ტქ~ვი გაჴადა და მეტერა მირწია იგი გარდ~ბნრ ვარა
ზ გრ~გლირრა და გ~რდაბნით მეტემ~ნ მიცვ~ლა ლალრ და სწოდა მე
წეკევნელთა მთ~ვარრა ნ~თელრცა და წარვიდა ბაფდადრ და გ~მო
იფო ბაფდადი და ღეიპქრაჲ ცსარრო მეტე და მოაფებინა შ~ლი ცცრ
ებირა და იწქო ღენებ~დ იჱლ~მირა და დარსა მოდირტორ პ~ტრიაუ
ად და წარმოემ~რთა აუათვე. და მოვიდა წელრა მეღჳდერა და ვ~ე
მორლვადმდე მირრა ტტილირირ განერრ~ლა ც~ ძ ~ირა ეკლერიაჲ
აკლიდაჭ da მ~ნ წერაკლე მეტე მ~ნ ტტილირრ და მცცეთარ და სძა
რმორ უად~გნი გ~ნავლინნა რ~ა ქ~ლნი უ~ნენი ეკლერიარა ღევიდენ. და ქ~ლნი მ
ოგსნი და ცეცცლირ მრ~ცრნი რ~ნიცაფა არა მოინ~თლნენ მოირრნენ
ც~ მ~თ ნ~თლირ ფებ~ჲ არა ინებერ. ა~დ ზ~კვით აფერივნერ უ~ნთა
თ~ა და მიაწიერ ქ~თა მ~თ ზ~ა მაცჳლი და ეკლერიათა ღ~ა მდინ~რენი რი
რცლთანი დიოდერ და გ~ნწმიდნა ღძ~ლი უ~რ ფ~ჲ ყ~ნირა და წ~რვიდა
წერაკლე მეტე რამეტოდვე თრ~დ და წმთ~ვრობდა უ~რთლრ

იგივე რტეტ~ნოზ დიდი კ~თლკზი იქო მეორე ბ~რთლომე მირ ზ~ა ვე
და ღ~დ მირრა მთ~ვრობდა ადარნარე შე მირ რტეტ~ნოზირი და მირ
ზე რ~მნი კ~თლკ~ზნი იცვ~ლნერ ი~ე ბაბილა და თაბორ და ამირა ღ~დ
რტეტანოზ შე მირი და მ~ნ გ~ნარრლა ეკლერია. და გ~ნაწერა მსნ ძ~ი
რა კრებ~ჲ და დაძდა ტტილირ ცცრბ~დ და კ~თლკზი იქო რამოელ და
ენონ და მირ ზე უ~ქნა უ~რთლირა აფწერერ და წარიფერ რაბერ
შნეთრ და წმბ~ვი მოიწია ვ~დ ბაფდადი დაიპქრერ აგარირ ნათ
ერ~ვთაო. და ამირ რტეტ~ნოზირაჲ ღ~დ ერირ თ~ვობდა შე მირი გს~რამ
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კსრ~ტპლ~ტი და ღ~დ მირრა ვარზ ბაკსრ შე მირი ანთიპ~ტრიკორი
რ~ნ გ~რბნელნი მოაუცივნა და მოირრა ნერრე და შენი მირნი ტილ
იპე და რტეტნოზ და ადარნ~რე და შენი მირნი გსრგენ ერირ თ~ვი
აღოტ კსრატპლ~ტირა. ც~ აღოტ კსრტპ~ლტი მთ~ვრობდა უ~ქანრაჲ
მ~რ ღ~ა და რ~ცლდ მირრა იქო ბარდავი და ტტილირი და წუონდა მ~რ
უ~ქნა რ~ლ არრ გ~რემორ მირრა და მ~ღნ გ~შლრდა ჴ~ლმწიტებ~ჲ
აგარიანთა და იწქერ შიებ~ჲ აღოტ კსრ~ტპლ~ტირა და ვერ სშ
ლო წინა აფდგომ~დ მ~თდა აღოტ და ივლტოდა მ~თგნ და წ~რე
მართა რ~ა წ~რვიდერ რაბერშნეთად. და თ~ა წქვერ მ~თ
დედა და ცოლი და ორნი შენი არაკითა ყჳლნი სცსცერი ადარ
ნარე და ბ~გრტ. ც~ სმრწემერი შე გს~რამ ძერეთ არა ერსა. და
არა ერი თ~რი მცირედ წქ~ვ თ~ა მკჳდრნი მირნი დედა წსლით~რთ
და ღვილით~რთ მოიწივნერ მთარა ძ~ვცეთირრა კიდერა დიდირა ტბ
ირა ტ~რვნირ~რა და მაღსრ~ლნი რლვირგ~ნ და გ~რდაწჴდერ გ~ნრსჱნბ~დ
კიდერა მირ ტბირ~რა ჩამერ რ~ჲ პსრი და მცირედ მიერსლაჲ და მში
ნარეთა ეწივნერ დიდნი ლაღუ~რნი რარკინოზთანი. და ღეეწია
ფ~ი აღოტ კსლ~ტ პ~ლატრა და კნინრა მ~რ ლ~ღუარრა მირრა მორცა შ
ლევაჲ მ~თ ზ~ა და მორრნერ რიმრ~ვლენი სრიცცნი წარმოვიდერ
და მოიწივნერ ჴევრა ღავღეთირ~რა. ც~ ჴევი ღ~ვღეთირაჲ სღე
ნებ~ლი იქო მ~ღნ გ~რეღე მცირედთა რ~ტელთრაჲ რ~ ჟ~მთა რპ~რ
რთა სტლებირ~რა აოჴრდა ოდერ იგი ქრსმ~ნ ბ~ფდადელმ~ნ ღემს
რრნა ციცენი ქ~ნი. და მოვლო ღ~ვღეთი კლ~რძეთი და მცირედფა დაღ
თერ კ~ცნი ადგილ ადგილ ც~ დაღთომილთა მ~თ მკჳდრთა ღავღეთი
რათა ღეიწქნარერ იგი რიც~რლითა და რი~ქრლითა და დაემკჳდრაჲ
მსნ და მირცა ფ~ნ გ~მარძსჱბ~ჲ და აჴ~ლ მწიტა იგი ღავღეთ კლა
რძეთრაჲ ზ~ა და მ~ნ რ~ტლბი ზოგი იქიდა რ~ტროთა და ზოგი ოჴერი
აფაღენა და გ~ნამრვ~ლა რ~ტლი აღოტ კსრ~ტ პ~ლატმ~ნ უ~ქნთა მ~თ ღ~ა
და მირცა ფ~ნ და გ~ნამტკიცა ჴ~ლმწიტებ~ჲ მირი ნებითა ბერშ~ნთა მე
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ტირათა და პოვა კლ~რძეთირ ტქეთა ღ~ა კლდე ერთი რ~ი პ~ლ გ
ორგარალრ ვაცტ~ნგრ ციცედ აფეღენა რ~ცელით არტ~ნსძ და ა
ოჴრებ~ლ იქო ბაფდადელირ ამირ ქრსობითგ~ნ იგი გ~ნაცლა აღ
ოტ და აფაღენა ეგრეთვე ციცედ და წინა კერშო მირრა უსჱ
ღეთ აფაღენა უ~ლუი და აფაღენა ციცერაჲ მ~რ ღ~ა ეკლერია წ~თა
მ~ციულთა პ~ერი და პ~ვლერი და ღეუმნა მ~რ ღ~ა რ~ტლვი თ~რი და
დაემკჳდრაჲ ციცერა მ~რ ღ~ა ცცრბ~დ და მერმე კ~დ ესტლა უ~ქნთა
ვ~ე კარადმდე ბარდ~ვირ უ~ლუირა და მრ~ვლ გზირ მორცა ფ~ნ ა
ღოტ კსრ~ტ პ~ლატრა შლევა დიდი დ~ბჲ ბრშოლათა ღ~აჭ da იქო
ერთრა ღ~ა ჟ~ა განვიდა რ~ამცა ღეკრიბა ლ~ღური ბრშოლირა
თ~რ რარკინოზთარა მოვიდა იგი ადგილრა რ~ლრა მე გ~ნვლინნა
ლაღურირა მწსჱრვ~ლნი და ვ~ე არფარაჲ ღეკრ~ბლ იქო ლ~ღუ
არი იგი მირი მირ თ~ა და ერცნერ მ~რ რარკინოზნი სცნასრად და აო
ტერ იგი წარმოემ~რთა და მოიწია ჴევრაჲ ნიგალირ~რა და იწქო
შებნად ერირა რ~ა მცა ვითა გ~ნმრ~ვლა ლ~ღური თ~რი და წ~რმოე
მართნერ მორსლ~დ მირ წ~ე იგ~ნი რ~ლთა მ~ნ სბრშ~ნა ც~ იგ~ნი მოვი

დერ კალავდი მირრა. მ~ღნ ვ~ე მოწევნადმდე მ~თდა კარად მირრა
არა სწქოდა აღოტ ზაკვა მ~თი და არა წქვა მ~რ ერი თ~რი თჳ
ნიერ მცირედთარა რ~ითა ვერ წინა აფსდგებოდა იგი მ~თ ამირ
თ~რცა ღეივლტოდა აღოტ კსრ~ტპლტი ეკლერიად და მოწქლერ იგი
მაცჳლითა რ~კცვლრა ზ~ა. და ღეირსარა რ~კცვლი იგი რირცლითა
მირითა რ~ დაკლერ იგი მსნ ვ~ა ცცოვარი აფრავალრა რ~კცვ
ლირ~რა. და რირცლი იგი მირი დათცესლი დფერცა რაყინოდ რ~ცილვ
ელ არრ: ც~ ერმაჲ რაჲ ერე წმბ~ვი ერრა მირრა რ~ნი იგი იქვნ
ერ დოლირქანარა ვ~დ მოიკლა ო~ი იგი მ~თი აღოტ ჴელითა ორო
ზმოროზირ შეთათა წ არვიდერ დოლირ ქანით. და დევნა სქვერ
მკლველთა მ~თ ო~ირა თჳრირათა და ეწივნერ მ~თ რავ~ნეთა ზ~ა
ჩოროცირ~რა მორრნერ იგ~ნი ბოროტდ ვ~დირ არა დასღთა არცა
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ერთი მ~თგნი და წარმოიფერ მკსდ~რი აღოტ კსრ~ტპ~ლტი და დატლერ
მირრა მ~რ რ~ტლვრა ღ~ა ციცერაჲ არტანსძირ~რა ეკლერიარა წ~თა მ
ოციუ~ლთარ.ა რ~ მოიკლა ერე აღოტ კსრ~ტპლტი დარ~ბმითგ~ნ წე
ლთა: x~Wl კ~რნიკ~ნრაჲ მეათცამეტედ მოუცესლრა ღ~ა: მ~ვ: თსჱრა
იანვ~რრა ოცდა ცცრარა და დასტევნა რ~მნი შენი სცსცერი ადარ
ნარე და ღედეგი მირი ბ~გრტ ერე ორნი თ~ა წქვერ მ~რ რჟ~რ იგი მოიწია
ღავღეთ კლარძეთად. ც~ სმრწამერი გსარამ არტანსძირ მორლ
ვარაფა ღ~ა დაებადაჭ da ღ~დ აღოტირ რიკ~დილრა მ~მირა მ~თირა რ~ლ
გ~რეთ უ~ქნაჲ წუ~ნდა წასფერ რარკინოზთა. რ~ იქვნერ იგ~ნი სრრსლ
წარაკითა. ც~ რჟ~რ რრ~ლ წრაკ იუმნერ იგ~ნი კ~დცა მორცა ფ~ნ მ~თვე ქ~ივრ
იგი ნაუონები მ~მირა მ~თირა. და ვ~ე სრრსლოფა იქვნერ იგ~ნი წ
არაკითა იზარდებოდერ ციცერა ღ~ა არტ~ნსძირ~რა და იქვნერ ცარკირ მიმ
ცემელ რარკინოზთა ქ~ლნივე ჴევნი ღავღეთ კლ~რძეთ ნიგალირ~ნი ც~ არტ
ანსძით გ~მოფმ~რთ დაიპქრერ მ~თი ნაუონები იგი მ~მირა მ~თირა დარ
სჱრ ბ~გრტ კსრ~ტპალტდ და წ~რმართა ფ~ნ ჴ~ლმწიტებ~ჲ მ~თიჭ da იქვნ
ერ შენი სცსცერირა მირ შმირა მ~თირა აღოტირ შირა ადარნარერ
ნი რამნი გსრგენ რ~ი იგი დფეთა რიბერირა მირირათა კსრ~ტ პლტ და
რსჱრ და შმ~ნი მირნი აღოტ კეკელაჲ და რსმბატ არტანსძელი რ~ი ჴე
ლმწიტობრ მირრა დარსჱრ ანთიპ~ტორ პ~ტრიაკ~დ და შენი ბ~გრტ კ
სრატპ~ლტირ~ნი რამნი დ~თ რ~ი ღ~დ მ~მირა თჳრირა დარსჱრ კლ~ტპალტდ. ა
დარნარე და აღოტ. და შენი სმრწამერირა აღოტირ შირა გსარამი
რნი ორნი ნარრა და აღოტჭ x~ აღოტ კეკელაჲ შე ადარნარერი გ~რ
დაიცვალაჲ უკ~რაჭ ´~zჭ და დასტევა გსრგენ რ~ი ღ~დ კ~ლტპლტდ
დარსჱრ და რსმბ~ტ არტ~ნსძელი ანთიპ~ტრიკი: გ~რდაიცვლა აღოტ შე
მ~მტლირა გს~რმირ სწინარერ მ~მირა თჳრირა უკ~ნრაჲ: ´~t: არა და
სტევა შე: გ~რდაიცვლა ადარნარე შე ბ~გრტ კსრტპ~ლტირ: უ~ნრა: ¼~d:
რიცოცცლერ~ვე მ~მირა თ~რირრა და არა დასტევა ღვილი და მ~მაჲ მირი ბ~გ
რატ კსრ~ტპ~ლტი შე აღოტ კსრტპ~ლტირაჲ გარდაიცვალა უ~კნრა ¼~v:
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და დასტევნა შენი დ~თ რ~ი ღ~დ მირრა კსრ~ტპლტ ქვერ და მოიკლა იგი ჴელ
ითა მირ შმირწსლირა თ~რირა ნარრა გსარამირ შირითა რიცოცცლერ
ავე ღ~ა გსარამირრა უ~კნრა: r~a: რსტ~ვრა ღ~ა. ც~ გსარამ მ~მტლი მ~მირ
შმაჲ მირი მ~მაჲ ნარრერი სბრ~ლო იქო რირცლირაგ~ნ დ~თ კსრტპ~ლტირაჲთა
და დასტევა ამ~ნ დ~თ მოკლსლმ~ნ შე მცირე ადარნარე მოსწიტებ~ლი
წარაკითა ც~ ნარრ მკლველი ივლტოდა რ~მეტორა კორტ~ნტინეპოლედ
და იქო მსნ მრ~ვლ წელ და ამირრა ღ~დ დარსჱრ გსრგენ შე ადარნარ
ერი კსრატპ~ლტად დიდირაჲ აღოტ კსრტპ~ლტირ შირაჲ: გ~რდაიცვლ~ჲ გ
სრამ მ~მტლი შე აღოტ დიდირა მ~მაჲ ნარრ~რა უ~რკნრა: r~b: და გარ
დაიცვალა აღოტ შე ბ~გრტ კსრ~ტპ~ლტირა უ~კნრაჭ r~e და ამირრა ღ~დ
გ~მოვიდა ნარრ რ~მეტოთ და მოვიდა ატც~ზეთრ და იქო მ~ღნ ატც~ზთა მეტე

ბგრ~ტ დირ შე ნარრერი და ღერწია მ~ნ დიდთა ლ~ღურითა მეტემ~ნ ატც~ზთ
ამ~ნ და მსნით გ~რდმოვიდა ნარრ რამცცერ და ღეიკრიბ~ჲ რც~ჲცა ლ~ღური
სრიცცჳი ც~ ადარნარე შე მოკლსლირაჲ კსრტპ~ლტირაჲ გ~ნვიდა ბრშ
ოლ~დ მირა და მიწქვა მირ თ~ა ღეწევნ~დ ადარნარერაჲ გსრგენ კსრტპ
ლატი და ღვილნი მირნი და ქვერ ბრშოლაჲ და ომი დიდი ნარრრ ზ~ა და ღეეწ
ია ფ~ი მცირეთა ამ~თ ადარნარერ კერშთა და რშლერ ნარრრ მეოტ იუმნნ
ერ ღეიპქრერ და მოკლერ ნარრი ჴევრა მცცეთირ~რა რ~ტლრა არპინშარ: უ~კნრა: r~É:
და არა დასღთაჲ ღვილი ნარრარ და აფიჴოცა რ~ჴრნბლი მირი ადარნა
რე შე დ~თ კსლ~ტ პ~ლტირა დარსჱრ უ~რთველთა მეტედ მირ მოკლ~ლირა და
ამ~ნ ადარნარე შემ~ნ დ~თ მოკლსლირამ~ნ აფაღენა ბანა ჴ~ლითა კ~ე ბანვლ
ირათა რ~ი იგი უმნა პ~ლ ებირკოპორ ბანელ და მ~მტლი რსმბატ არტნსძე
ლი შე ად~რნარერი შირა აღოტ დიდირა გ~რდაიცვლა უ~კნრა: r~t: და დასტე
ვნა შენი ორნი ბ~გრტ მ~მტლი არტ~ნსძელი და რიცოცცლერ~ვე ღ~ა რსმბ~ტ
არტ~ნსძელირრა. და მოირრაჲ ნარრ და უ~ქნა ნარრირი და იპქრერ რც~ჲთა
ამ~თ მთ~ვრთა ც~ გსრგენ კსრტპ~ლტი წ~რმოვიდა ტაოთ კალმაცით მ~მ
სლით თ~რით ცც~რბდ ღავღეთრ და არტ~ნრ და მირრა ღ~დ ღეიმტერნერ სრთ
იერთარ და ღეკრიბერ ლ~ღური ერთმ~ნერთრა ზ~ა ერთ კერშო გსრგენ
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კსრ~ტპლტმ~ნ და ერთა მირთა მეორე კერშ ადარნარე უ~რთველთა მეტემ~ნ და
ბ~გრტ არტ~ნსძელმ~ნ მოვიდერ ერ~ნი ჴევრა არტ~ნირრა რ~ტერა მგლინ~ვრა და წბ
რშოლერ ერთმ~ნეთრა და მეოტ იუმნა გსრგენ კსლ~ტპ~ლტი წქლ~ლებითა მით
შე ადარნარერი შირა აღოტ დიდირა უ~კნრა: ~r~i~a: და დასტევნა ორნი შენი ად
არნარე ერირ თ~ვთა ერირ თ~ვი ღ~დ გსრგენ მ~მირაჲ თ~რირა კსლ~ტპ~ლტირა გ~რდა
უ~კნრა: r~i~v~: და დასტევნა ორნი შენი მცირენი დ~თ ერირ თ~ვთ ერირ თ~ვი გ
სრგენ რ~ი ღ~დ მეშმე დიდი ერირ თ~ვთ ერირ თ~ვი იქო და გ~რდაიცვალა ბ~გრტ მ~მტლი
არტ~ნსძელი შე რსმბტირი უ~კნრა : r~ ±~t: თსჱრა აპრილრ ±~. დფერა აფ
ვრებ~რა და დასტევნა შენი ოთცნი ადარნარე რ~ი იგი მონაზონ იუმნა და ბარილი
რ~ცელ იდვა. მ~რ გსრგენ ერირ თ~ვი აღოტ და დ~თ გ~რდაიცვლ~ჲ დ~თ ერირთ~ვი შე
ბ~გრტ არტნსძელირა მ~მტლირა ადარნარერ შირა გსრგენ კსლტპ~ლტირა შმ~ჲ
დიდირაჲ გსრგენირი უ~კონრა: რ~კ~ჱ: და არა დასტევა ღვილი აღოტ ერირ თ~ვთა
ერირთავმ~ნ შემ~ნ გსრგენ კსრ~ტპ~ლტირმ~ნ რ~რა ეწოდა კსცი აფაღენა ტბეთი
ღ~ვღეთრ და გ~ნრრსლა იგი ქ~ითა გ~ნგბითა და დარსა პ~ლდ ებირკოპორ~დ რ~ნტრელი
რტეტ~ნე სწქებითა რ~ლირა წ~ირთა და გ~რდაიცვლა ერე აღოტ კსცი უ~კონრა: რ~ლ~ჱ:
და არა ერსა ღვილი და ამირრა ღ~დ გსრგენ შმირ წსლი მირი შე ადარნარ
ერი დარსჱრ ერირ თ~ვთა ერირ თ~ვდ გ~რდაიცვლა დ~თ შე ბ~გრტ არტანსძე
ლირაჲ უ~კნრ: რ~მ~ბ: და დასტევა შე მსცელრა ღ~ა ცოლირა თრირ~რა რ~რა იგი
ეწოდა ბ~გრტ გ~რდაიცვლაჲ ადარნარე უ~რთველთა მეტე შე დ~თ მოკლ~ლი
რა: უ~კნრა: რ~მ~გ: და დასტევნა შენი ოთცნი დ~თ რ~ი ღ~დ მ~მირაჲ თჳრირაჲ უ~რთველთა
მე
ტე იუმნა. აღოტ კსლტპლტი და ბ~გრტ მაგირტრორი და რსმბატ რ~ი შმ~თა ღ~დ კსლ
ატპ~ლტდ დარსჱრ გ~რდაიცვლა გსრგრნ ერირთ~ვი შე ბ~გრტ არტნძელირა
უ~კნრა: რ~მ~გ: მ~რ წელრა ღ~ა რ~ლრა ღ~ა უ~რთლთა მეტე ადარნარე მიიცვალაჲ და
დასტევაჲ ამ~ნ შე გსრგენ მსცელრა ღ~ა ცოლირარა თჳრირა რ~ლრა ეწოდა გ
სრგენვე რ~ცელი მ~მირაჲ თ~რირა გ~რდაიცვლა დ~თ უ~რთლთა მეტე შე ადარ
ნარე მეტირა უ~რთლთარა უ~კნრა: რ~ნ~ზ: და არაჲ ერსა შე გ~რდაიცვ~ლაჲ აღ
ოტ შე ბ~გრტ არტ~ნსძელირა უ~კნრა: რ~ნ~თ: თსჱრა ივნირრაჲ და არა ერ
ს~ჲ შე გ~რდაიცვლა გსრგენ დიდი ერირ თ~ვთა ერირ თ~ვი შე ადარნარერი
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რ~ნ სმეტერნი რიმჴნენი და ბრშოლ~ნი უმნნა ქ~ნი მ~მთა მირთარა: დაიმორყილნა ქ~ნი
გ~რემორნი უ~კნრა: r~Ya: თსჱრა თებერვ~ლრა: i~d: არა ერსა შე გ~რდაიცვლ
ა მ~მტლი დ~თ შე რსმბ~ტ არტ~ნსძელირა მონაზონ~ბრა ღ~ა უ~კნრა. r~Yg: თსჱრა ტ~ბრ
ვალრა ±~: და დასტევ~ჲ შე თრი რსმბ~ტ რ~იც ა იგი დარსჱრ ერირ თ~ვთა ერირ თ~ვდ:
გ~რდაიცვლა ბ~გრტ მაგირტრორი შე ადარნარე უ~რთვლთა მეტირა უ~კნრა: rY~e~ თს

ჱრა მ~რტრა და და სტევა შე თ~რი ადარნარე რ~ი ღ~დ მ~მირა თჳრ~რა მაგირტრ
ორი იუმნა. და ღ~დ მ~მირ შმ~თა კსრტპ~ლტი იუმნა მ~რვე წელრა ბ~გრტ მაგირტრ
ორირ გ~რდაცვლებირ~რაჲ ბარილი მონაზონი კლ~რძი გ~რდაიცვლა შე ბ~გრტ
მ~მტლირა გ~რდაიცვლა აღოტ კსლტპ~ლტირა შე ადარნარე უ~რთლთა მეტირაჲ
უ~კნრა: r~u~d: და არა ერსჲ ღვილი და ამ~რვე წელრა აღოტ შე რსმბატირი
გ~რდაიცვალა და არა ერს~ჲ შე და ღ~დ აღოტ კსლტპ~ლტირა შმ~ჲ მირი დარსჱრ
კსლ~ტპლტდ რსმბ~ტ და ერე რსმბ~ტ კსლტპ~ლტი შე ადარნარე უ~რთველთა მე
ტირა გ~რდაიცვლა უ~კნრა: რ~~É~: და დასტევნა შენი ორნი ბ~გრტ ერირ თ~ვთა
ერირ თ~ვი რ~ი უ~რთლთა მეტედ დარსჱრ რეგსნიდა და ადარნარე კსლ~ტპ~ლტი
გ~რდაიცვლა შე ბ~გრ~ტ არირრორი უ~კნრა: r~´~a: რ~ი ერე შეთა ღეიპქრერ და
მონაზონ უმნერ მოკსდა სნებლიეთ ტიყსთა დასტევნა შენი ბ~გრტ და
დ~თ ერირ თ~ვთა ერირ თ~ვი. გ~რდაიცვლა ერე ბ~გრტ ერირ თ~ვთა ერირ თ~ვი შე
ადარნარე კსრტპ~ლტირა უ~კნრა: r~´~v: ც~ შმაჲ მირი დ~თ კსლტპ~ლტი იუმნა დიდ~დ
გ~რდაიცვლა გსრგენ შე გსრგენირ შირა ბ~გრტ მმეტ~ლირაჲ უ~კნრა: r~´~É:
გ~რდაიცვლა ადარნარე შე რსმბ~ტ კსრ~ტპ~ლტირა შმაჲ ბ~გრტ რეგს
ნირა. უ~კნრა: ჭs~.gჭ და დასტევა შე დ~თ მცირე გ~რდაიცვლა რსმბატ ერი
რ თ~ვთა ერირ თ~ვი კ~ცი მ~რთლი დ~თ შე მმეტ~ლირაჲ არტ~ნსძელი უ~კნრა: s~É:
და დასტევნა შენი ორნი დ~თ და ბ~გრტ და ღ~დ მიცვ~ლებირაჲ მირირაჲ დფერა მე
ორმოცერა გ~რდაიცვლა შე მირი ბ~გრტ და დასტევნა შენი ორნი რსმბ~ტ და
გსრგენ გ~რდაიცვლა რსმბ~ტ შე ბ~გრტ რეგსნირა. უ~რთლთა მეტირაჲ უ~კნრა: s~i~b:
და არა ერს~ჲ ღვილი გ~რდაიცვლა დ~თ შე რსმბ~ტ ერირ თ~ვთ ერირ თ~ვირა
ღიდებ~ლირა კ~ცირა მ~რთლირა და გ~რდაიცვლა ბ~გრტ რეგსჱნი უ~რთლთა
მეტე შე კ~ცლირაჲ რსმბტ კსრტპ~ლტირა: უ~კნრა: s~i~d: და დასტევაჲ შე
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სცსცერი გსრგენ რ~ლრაჲ სწოდერ მეტეთა მეტე. და ამ~რ გსრგენრ ერსა
ბ~გრტ დედით ატც~ზთა მეტირაჲ დირ წსლი დემეტრერი და თეოდორირი ვ~ე გს
რგენირ გამეტებამდე ერე ბ~გრტ მეტე იუმნა ატც~ზეთრ და ამირ თ~რ გსრგენრ
მეტეთ მეტობ~ჲ გ~რდაიცვლა დ~თ დიდი კსლტ პ~ლტი შე ადარნარე კსლ
ტპ~ლტირა უ~კნრა: s~±~a: და არა ერსაჲ შე და აოჴრდა იმ~რ ტაო და გ~მოვი
და ბარილი ბერშენთა მეტე და მირცნერ მ~რ ციცენი აზნასრთა ამა დ~თირ
თა და დაიპქრაჲ ბარილი მეტემ~ნ მ~მლი დ~თ კსლტპ~ლტირა და მივიდერ
მირ წ~ე ბ~გრტ ატც~ზთა მეტე მ~მაჲ მირი და მორცა მ~თ ბ~რლი მეტემ~ნ პ~ტ
ივი გსრგენრ მაგირტრორობ~ჲ და ბ~გრტრ კსლ~ტპლტობჲ რ~ამცა ვი
თა მტერ ქვნა ერთმ~ნერთირა მ~რთ მ~მა შენი ერე და ამით ფონითა იშმა
ცვა. ც~ გსრგენ ჩ~ტი და მ~რთლი იქო და ვერ~ჲ აფზრა გ~ლი მირი ზ~კვითა
ამით. მიზეზითა და ვერ სშლო ფონირ შიებითაჭ გ~რდაიცვლა ერე გს
რგენ მეტეთ მეტე შე ბ~გრტ უ~რთლთა მეტირა უ~კნრა :s~±~É: და დასტევა
შე თ~რი ბ~გრტ ატც~ზთა მეტე კსლ~ტპ~ლტი დიდი და ესტლა ტაორ მ~მლრა
თ~რრაჲ და დაიპქრაჲ ქ~ი კავკარია თჳთ მპქრობლ~ბითა ძიუეთითგნ
ვ~ე გორანგეთამდე. ც~ ადარბდგანი და ღარვანი მოცარკე ქო. რომცით
ირა ჴელმწიტებით ნებიერ~დ გ~ნგებდა მეტე რპ~რრთა თ~რ მეგობრად
და ერთგ~ლ ქო რიბრშნითა და შლ~რბითა თ~რითა სტრ~რ რ~ცლესლთა თ~რ
თარა და რ~ ბერშ~ნთ მეტერაცა ღიღი აუ~ნდა ამირ ქ~დვე და ამ~ნ ბ~გრტ კსლტპ
ალტმ~ნ მოიქვ~ნნა კლ~რძნი ჴ~ლმწიტენი რსმბ~ტ და გსრგენ შენი ბ~გრტ არ
ტანსძელირ~ნი თჳრნი მ~მირ დირ წსლნი დარბაზობ~დ მირ წ~ე ციცერა ღ~ა ტან~რკერტ
ირ~რა და მსნ ღ~ა ღეიპქრნა იგ~ნი და აფიცსნა უ~ქნნი და ციცენი მ~თნი რ~
იგ~ნი პ~ტიმრ ქვნა ციცერა ღიგა თმოგჳრ~რა და მსნ ციცერაჲ ღ~ა თმოგჳრ
არა გ~რდაიცვ~ლაჲ რსმბ~ტ არტ~ნსძელი უ~კნრა :s~l~a: და ეგრეთვე მ~რვე
ციცერა ღ~ა გსრგენცა გარდაიცვალა შმაჲ რსმბ~ტირი უ~კნრა: s~l~bჭ
ც~ ღვილნი ამ~თნი წ~რვიდერ კორტ~ნტინეპოლედ შე რსმბ~ტირი ბ~გრტ და
და შე გსრგენირი დემეტრე ბარილი მეტირაჲ წ~ე და მ~თნივე ღვილნი კლ
არძთა მეტეთანი რ~ლ დაღთერ ამ~თ უ~ქნარჲ მოირრნერ ქ~ნი რიკსდილითა
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პ~ტიმრობრა ღ~აჭ aმირრა ღ~დ მოვლო ბ~გრტ ქ~ი რ~მეტო თ~რი ატც~ზეთი
წერეთი და კაცეთი მოვიდა და დაიზამთრა ჴევთა ტაორთა და მორა
იწია ზ~ტცლი მოვიდა მ~რვე ციცერაჲ ტანარკერტირ~რა წელრა მერამ
ერაჲ და მსნ ღ~ა გ~რდაიცვლა ერე ბ~გრტ უ~კნრა: s~l~d: თსჱრა მა
ირრა: z დფერა პ~რრკევრა და დასტევა შ~ე თჳრი გ~ი და დაძდა იგი
მეტედ წლირა: i~É: ც~ დაძდა ერე გ~ი მეტედ გ~ნდგა ამ~რ უ~ქნრა წერ
ეთკ~ცეთირაჲ და ფადრობითა აზნასრთათა ღეპქრობილ იუმნნერ
ერირ თ~ვნი მ~თ უ~ქნ~დ კ~დვე ესტლნერ მ~თნი სტ~ლნი რ~ლთა პ~ლ აუ~ნ
და იგი: და ამირ გ~ირ მეტ~ბირა მეღჳდერა წელრა გ~მოვიდა ბარილი
ბერშენთა მეტე ამ~რ გ~ირ მეტერა ზ~ა ც~ ერე გ~ი გ~ნვიდა ლ~ღურითა
დიდითა და დაიბანაკერ უ~ქანარა ბარიანირ~რა ორთავე მრ~ვლ დფე და ა
რაჲ მივიდერ ბრ შოლ~დ ერთმ~ნერთრა ზ~ა ა~დ მოერიდა გ~ი და მივიდა და დაწა უა
ლუი ოლთირი გ~მოსდგაჲ კს~ლრა და მოსდგა სკანა მეტე ბ~რშნ
თა და ღეკრბერ რ~ჲ სკ~ნა მავლნი გ~ირნი და წინა მ~ვლნი ბარილირ
ანი ლ~ღუარნი იუმნა ბრშოლაჲ დიდი რ~ტლრა ღ~ა რ~ლრა ეწოდებირ
ღირიმთა და მრ~ვლდ მოირრნერ ორ კერშოვე და მოიკლნერ მსნ
დიდნი ერირ თ~ვნი რატი შე ლიპ~რიტირი და ცსრრი და ვ~ა მოერმა ჴ~ჲ
წომირაჲ გ~ი მეტერაჲ აფბორგნერ გ~ნვიდერ და მოვიდერ ადგილრაჲ
მ~რ რადა იქვნერ ბრშოლ~დ და მოვიდა მსნ ბარილი მეტეცა რპითა
დიდითა და ღეკრბერ იგ~ნი იმ~რ და ამ~რ და იუმნა მსნ ბრშოლა დიდი და
მოირრნერ მსნ ბერშენნი დიდნი და ტ~დნი და წ~რმოიფერ გ~ირთა ავა
რი და ეზომ გ~ნდიდნა ბრშოლა იგი რ~ლ რივლტოლაჲ ეგსლებოდა
ბარილი მეტერა. გ~რნა გ~ირნივე რ~ლ მოკლე იუმნერ რ~ მორიდერ და
წ~რმოვიდერ ც~ ბარილი სკ~ნა წარმოსდგა და მოვიდა არტანრ და
დაწსა იგი. და რ~ი პოვა ტქსჱ ქო. ც~ გ~ი წარვიდა ნიალით კერ
შო რამცცედ და მისდგა მ~რ სკანა ბარილი ძ~ვცეთით კერშო და მო~ო
ჴრა ქ~ივე გ~რდავიდა გ~ი თრიელეთად და მოადგა ბარილიცა თრი
ალეთადვე. და რ~ჲ ეაცლნერ ერთმანერთრა კ~დ გ~ნშლრდა გ~ი
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ლ~ღურითა რ~ მოიქვ~ნნა წ~ნარნი და ღაუნი ც~ იცილა რა ერე ბარილი ღეიუცა თ
რიალეთით და სკმოვლო ძავაცეთი და არტ~ნი დფეთა ღ~ა ზამთრირათა და კ~დ
სბრ~ტერ მოაოჴრა და წ~რვიდა და იზ~მთრაჲ უ~ქნრა ცალადარა უ~ლურა
ტრაპიზონტარ და ვიდოდერ მ~ციულნი ორთავე ამ~თ მეტეთ~ნი ზავირა თ~რ
ერთმ~ნერთირა წ~ე და მღჳდობირაჲ. ც~ იუმნა ამ~რ ჟ~რა ღ~ა გ~ნდგომილებ~ჲ დიდი
რ~ბერშნე
თრ რ~ ღეირთნერ ბარილირ. რპ~რპეტი და წარვიდა შე ტოკარ გ~ნდგომილირა
და მეტე იუმნა უირიტი და მიიდგინერ მ~თ ქ~ი აფმორ~ვლთ კერში უ~ქნა ც~ ფ~ნ ბარილი
დიდად ღეღინებ~ლრვე პ~ტივრცა. რ~ გ~ნდერ ურიტენ წ~რვიზრ ქ~ნივე ერნი მირ
ად მომდგომელნი ღეიცვერ ციცერაჲ ღ~ა ღეიპქრერ. და ბარილირ წ~ე წარ
მოგზ~ვნერ და მ~ნ ეურორია ქო იგი კსნშსლრაჲ ღ~ა და მიმდგომთა მირ
თა მრ~ვლთა თ~ვი მოწკსჱთა რ~თა თ~ა ტერირ ძოძიკირ შე უ~რ
თველი: და კ~დ ღემოიუცა ბარილი მეტე და მოვიდა ბარიანრ და ი
თცოვდა იგი გ~ი მეტირ~გნ ციცე უ~ქნთა და აფსთუსმიდა ზავრა და
მღჳდ~ბრა ც~ გ~ი მეტემ~ნ გ~ნავლინა ზჳადი დიდითა ლ~ღურითა სწინარერ
თჳრრა და დაილღუ~რა ზჳადმ~ნცა ამ~რ კიდერა ბარიანირრაჲ რეცა ზამთრირ რა
ცედ ც~ თჳთ გ~ი მეტე სკანა ირრე გ~ნვიდა ზავად წადიერი ლ~ღურითა დიდითა
და შლ~რითა გ~რნა ორკერშოვე მზაკვ~რნი იგი აზნასრნი არა მიეღსნერ
გ~ირ ქ~ტდ ზ~ვირა რ~ არა სნდოდა მღჳდობ~ჲ აზრ~ცერ მ~რ ბრშოლ~დ იწსჱრ იგი
ბარილირ ზ~ა რ~ი იგი ზავ~დ და მღჳდობ~დ წგონ~ბდა მირსლრა მ~თრა და მოელოდა ც~
გ~ირთა იწქერ ბრშოლ~დ და აოტერ ზოგი ბარილირ ლ~ღურირა მ~ღნ სბრშ~ნა ბა
რილი მეტემ~ნ და მოკიდებ~ჲ წსჱრრა წოროლირრა და წსჱრილით მ~თ რ~ნი
დაეწერნერ გ~ი მეტირა ყ~ნრაჲ რიმტკიცირა და ზ~ვნირნი. და ერრ~თ ბარილი მეტემ~ნ
წოროლირაჲ წსჱრითა ამართნა იგ~ნი მისპქრაჲ ფ~ა და თუ~ა იცილე ო~ წერილი
ერე მ~თი რ~უმე რ~ლრა აწ იუმან და კ~დ მოიფო ბარილი მეტემ~ნ შელი ცცრბრა მანდ

ილითა წ~თა და დარცა იგი უ~ქნარა ზ~ა. და თუ~ა ერრ~თ ვ~დ სკ~თს მიმცე მე ჴ~ლ
თა მტ~რთარა არფარაჲ თაქ~ნირგცე სკ~ე და ვ~რ ერე ქო და თუ~ა მქირ მ~რ
ვე ჟ~რა იშლივნერ და მეოტ იუმნერ რპ~ნი გ~ირნი რ~ნი იგი პ~ლ მივიდერ და გ~მოვი
დერ მ~რ კერშო ტაფმანი მეტირ~ნი. რსრნი და არაჲ გ~ნერაჲ ერთიცა პ~ლ მირრსლთა
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მ~თ თ~ჳნრ მცირეთარა რ~ თჳთ მეტე გ~ი და სშლ~რერი ლ~ღური მირი არფარა მი
რრსლ იქო ძერეთ ქ~დვე და მოიკლნერ მ~თგნი მ~რ დფერა ღ~ა რ~ლთაცა იგი მღჳ
დობირ ქ~ტაჲ და მეოტ იუმნ~ნრ ქ~ნი და მოირრნერ სრიცცნი პირითა მაცჳლირათა
და რ~ლნი მეოტ იუმნერ წარიფერ ბერშენთა ავარი დიდ შ~ლი და გ~ნში რამეტო
ქ~ი რ~დ რ~ი აუ~ნდა: და წ~რმოიშრა მცირედ ბარილი მეტე და მოსდგაჲ სკანა
და კ~დ იწქო ზავ~დ და მღჳდობ~დ პირველირაჲ ებრვე რ~ ღიღი აუ~ნდა რ~ბერშნ
ეთით კ~დცა გ~ნდგომილ~ბითა და ქვერ მ~ღნ მღჳდობ~ჲ და დაიზავნერ გ~ი მეტემ~ნ
მშევლ~დ შე თ~რი ბ~გრტ რამირა წლირაჲ ქრმა ყჳლი და მირცა ციცე ათო
რმეტი და უ~ქნნი დ~თ კსლატ პ~ლტირაჲ ნაუონები ტაორ ბარიანრ და ძ~ვცეთრ და
და ღ~ვღეთრ და ერრეთ წ~რვიდა ბერშ~ნთა მეტე ბარილი და თ~ა წარიქვანა
ბ~გრტ ქრმა მცირე და ღ~დ რამირა წლირა ღ~ა ვე წ~რმოგზ~ვნერ აფსთუ~ა გ~ირ
ბ~გრტირი გარდ~ჴდერ რ~ჲ რამნი წელნი მ~ღნ წ~რმოგზავნა ბარილი მეტემ~ნ უ~ლუით
კორ~ნტინეპოლით ბ~გრტ შე გ~ირი ვ~ა იგი აფეთუ~ჲ და მოიწია ბ~გრტ ტაორ
და ღემოვიდა თ~რრა მ~მლრა ბანარ თ~ა მოქოლითა მირად კატა~ბანირა აფმო
რავლირათა ზფსრ~მდე ბ~გრტირ მ~მლირა: ც~ ღერაიუცა კატაბანი იგი მოემთცვნ
ერ მ~რ მანდატსრნი წიგნითა ერრეთ წერილითა ვ~დ მიიცვალაჲ ბარილი მეტე
შმაჲ ყ~მი. და ვიუმნა მე მეტედ ქ~ირა რ~ბერშნეთირა და აწ რადაცაფა მოწევ
ნსლ იქორ რ~ჴელმწიტორა ღ~ნრა შე გ~ირი ბ~გრტ გ~რევე აუციე იგი რწრ~ტით
და წ~ე ყ~ნრაჲ მოგზ~ვნე და ვ~ა აფმოიკითცაჲ კატაბნმ~ნ მრწრ~ტლ მოიუცა
იგი და დევნა სქო ბ~გრტრ. გ~რნა ვერ ეწია მ~რ რ~ თ~რრა მ~მლრა ღემორრ~ლ იქო იგი
და გ~ნშლერბლ ლ~ღურითა. რ~ირაჲ ბრშოლ~დ ვერფარა ეშლო კ~ტბანრა მ~რ ა~დ გა
რე სკსნ იუცა და წარვიდაჭ eწა დიდი რ~კჳრვლი მოწქ~ლებ~ჲ ფ~ჲ ვ~რფა გ~ნერ
აჲ მ~რთლი ჴელთ~გნ ღემპქრ~ბლთა და მტ~რთა მირთარა უ~კნრა: s~m~e: და მო
ვიდა ბ~გრტ წ~ე მ~მირა თ~რირა გ~ი მეტირაჲ და დედირა თ~რირა მ~რმ დ~ტლირა უ~ლურა
მ~თრა
უსთათირ და ერრ~თ ღეკრბერ იგ~ნი მღჳდობით და მირცერ დ~ბჲ და მ~დლობ~ჲ ფ~ა მომ~დლბი
რა თ~რ მ~თდა ერე ვ~რირა მირ კ~თლირა და ღ~დ ამირრა რ~ჲ გ~რდჴდერ წელნი ორნი გა
რდაიცვ~ლა გ~ი მ~მაჲ მირ ბ~გრტირი თრიალეთრ ადგილრაჲ მ~რ რ~ლრა ეწოდებირ მქი
ნვ~რნი უ~კნრა s~m~zჭ თსჱრა აგჳრტორა i~v და დამ~რცერ იგი უსთათირ და დაძ
და ღ~დ მირრა მეტედ შე მირი ბ~გრტ ცცრირა წლირაჲჭ x~ აზნ~რნი ტაოელნი წ~რვიდერ
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რაბერშნეთრ ვაყე კარგირ შე და ბ~ნელი ებირკ~პრი და ამ~თ თ~ა სმრ~ვლერნი აზნასრნი
ტაორა. რ~ნი მე ციცეთა და რ~ნი მე სციცონი გ~ნსდგერ ბ~გრტრ და მიერთნერ კორტ~ნ ტირ შმ
არა ბარილი ბერშ~ნთა მეტირარა რ~ლ ღ~დ მირრა მეტე იქო: და წელრა მეორრაჲ გ~მ
ოგზვ~ნა კორტ~ნტინე მეტე მ~ნ პრ~კიმ~ნორი თ~რი მისწდომელირა შ~ლითა ლ~ღურირა
თ~რირათა და განშითა სრიცცჳთა ქ~დ სშლიერერ~დ ბარილი მეტირაცა მოვლო და მოაოჴრა
უ~ქნნი იგი რ~ნი პ~ლ მოეოჴრნერ უ~ქნნი ბ~რილი მეტერა და სმეტერცა რ~ მიიწია ერე
თრიალეთრ ციცერაჲ უ~ღე კლდეკ~რთარა რადა იგი იქვნერ მ~ღნ აზნასრნი ბ~გრტ
ირნი და ბრშოლა სქვერ გ~რნა არა დიდად და გ~ნდგერ კ~დ აზნ~რნი და მირცნერ ციცენი
ყანყაცმ~ნ ერირ თ~ვმ~ნ ღ~ვღეთირმ~ნ მირცა ციცე ცეტთირა და თჳთ წ~რვიდერ იგ~ნი რა
ბერშნეთრ: ც~ აფაღენა რიმ~გრე რაბ~ჲ მტბევ~რ ებირკ~პრმ~ნ მ~ცლობ~ლდ ტბეთი
რა ეკლერიირა. და რ~ცელ რდვაჲ მ~რ რვჱტი და ღეკრიბ~ჲ მ~ღნ მ~ნ ერი თ~ვი და ღევიდერ მ~რ
ღ~ა თჳთ რაბა მტბევ~რ ებირკ~პრი და ეზრა ანყელ ებირკ~პრი და ღ~ვღეთირა ა
ზნასრნი. და გ~ნშლ~რდა მ~რ ღ~ა. ც~ მოავლინა მსნ პარკინოზმ~ნ ი~ე ცალტჳრ~ლი
რ~ცელით ვალ~ნგ ლ~ღურითა დიდ შ~ლითა და თ~ა მორცა მ~რ შე გსრგენ კლ~რძი
რა დემეტრე რეცა ღერატქსჱნლ~დ უ~ქნირა მკჳდრთა. რ~ი ერე იუმნა ერრ~თ რ~ მიიუ
ცერ ერნი რ~ტლნი სგსნ~რ სრსრ~რნი ცნობითა და გონ~ბითა: და გ~მოადგინერ ლ~ღუ
არნი რსჱტრა მ~რ ტბეთირ~რა და წბრშოდერ შლ~რდ მრვ~ლ ფონედ და ფ~ნ გ~ნა~ლრნა
მქოტნი იგი რსჱტრა მ~რ ღ~ა მ~დლითა და მ~ცბითა წ~თა მ~ციულთათა. და ლ~ცვითა

წ~თა ამ~თ მფ~დელთ მოშფ~რთთა და ვ~ა ერთგ~ლნი და ჩ ~ტნი მ~რტჳლნი რფ~ჲნი თ~ვთა
თ~რთა რიკ~დილ~დ გ~ნრწირვიდერ და რირცლთა და რთცევდერ რიტქჳრა ებრ მ~ციულნი და გ~ნ
შლ~რდებოდერ ქ~ლთვე ეტქ~დერ ვ~დ ნსმცა ღეგჳტქსჱბენ ყ~ნ ლიუნ~ნი ერე და რ~ტრენი მრ
წრ~ტლ წ~რმვლნი ა~დ მოვიგოთ მ~დლი ერთგ~ლბირა და გჳრგჳნი აცოვნ~ბირა რ~ მბრ
შოლნი იგი გ~რე მოდგომილნი მ~თდა წლიუნიდერ აფთუითა და უადებითა კ~თლითა
და რ~ტრეთათა ც~ ერე ვ~რდ რაჲ ფელვ~დ აფტეც~ლდ იგსჱმებოდა აფმორ~ვლეთი მრწ
რატლ ეწია რირცვა სმრძ~ვრორაჲ მ~რ მეტერა კორტ~ნტინერ მრგ~ვრდვე ივლიანერ
სრძ~ლორა სწქ~ლოებირა თ~რ ბ~გრტ მეტირაჲ ყ~ნირა მოოჴრ~ბირა თ~რ მ~მლირა მირირა
და მორწრ~ტდ მოსწერაჲ პარკიმნორრ პროადრორრა თ~რრა რ~ა მრწრ~ტლ
ღეიუცერ იგი ლ~ღური თს~თ და მოვიდერ კორტ~ნტი პოლედ და წარვიდა იგი ერმა რ~ჲ
ერე და ვ~ა გ~რდაიცვლა ერე კორტნტი მეტე დასტევა ღ~დ მირრა მეტობ~ჲ რომანოზირ
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ნ~თერ~ვი მიმდგომრ~ვე თჳრრა ამირრა ღ~დ წელრა მერმერა რ~ნატრელმ~ნ დე
დოტლმ~ნ მ~რმ დედმ~ნ ბ~გრტ მეტირამ~ნ ღეიმორა რიმჴნე და აცოვნებ~ჲ რ~
ნ~ღობი იქო ბრწქინვ~ლეთა მ~თ შლ~რთა და დიდთა მეტეთა არბაკ
თა და წ~რვიდა კორტ~ნტი პოლედ წ~ე რომონოზ მეტირა ვედრ~ბდ მი
რრა რ~ა მღჳდობ~ჲ ქორ აფმორავლეთირა თ~რ და. რ~ა არფარ~ჲ იქორ ბრ
შოლა ბ~რშნთა და უ~რთვლთა და გლ~ცკნი დაწქნ~რბლ და მქსდრო
იქვნ~ნ და რ~ა მისთცრერ პ~ტივი შერა თ~რრაჲ ბ~გრტრ მეტერაჲ წერი
რა ებრ რ~ცელირა
ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
ქ: დიდება: წყალობათა: შენთა: მიუწდომელთა: და: დაუსაბამოო: შე
უცვალებელო: დაუსრულებელ: ძალ: მიუწდომელო: განუზო
მელო: სამრიცხვებაო: სამთვითებაო: სამნათელო: სამგვამოვნებაო:
სამდიდებულო: სამძლიერებაო: დიდება: შენდა: მამაო: ღ~თ: უშობელო
გარე შემოუწერელო დიდება შენდა ძეო ღ~თო მამისაგან: შობილო:
დაქალწულისა: მარიამისაგან: ჴორციელ: ქმნილო: დიდება: შენდა: სულო: წ
მინდაო: ღ~თო: რომელი მამისაგან: გამოხვალ: და: მამისა: და: ძისა: თანა: იდიდები:
დათაყუანის: იცემები: სამებით: ცნობილო: ერთ ღ~თაებით: და: ერთარსებით:
დიდებულო: და: განუყოფელო: რომლისა: ვერ: შემძლებელარს: გონება: ან[გ]
ელოსზთაცა: მიწდომად: ძლიერებათა: შენთა: რომელსა: სერაბინნი: სამწმინდა:
არსობით: გიგალობენ: დადების: გმეტყუელებენ: ზენასა: და: ქვენასა: სიმართლ
ით: განმაწესებელო: და: თითეულად: სახელის: მდებელ: რამეთუ: მიზეზ: ხარ:
დასრულ: მყოფელი: ყოველთა: კეთილთა: და მიმნიჭებელი: წყალობით: და: სიტკბო
ებით: მადლთა: და ნიჭთა: რომელნიცა: სურვილით: და წადიერებით: ეძიებენ: დაითხ
ოვენ: შენგან: შეწევნასა: მსწრაფლ: მიანიჭებ: მადლითა: დაწყალობითა: მშობელ
ისა: შენისა: უბიწოსათა: და ყოველთა: წმიდათა: შენთათა: მომენიჭა: დამომემადლა:
სასურველი: დასაწადელი: ეს: ცხორება: და ანბავი: ყოვლისა: ჩრდილოეთისა:
საქართველოსი: და: მოქცეუა: წმინდისა: მეცამეტე: მოციქულისა: ნინოს: მიერ:
ცხორება: და: შარავანდედობა: მორწმუნეთა: დაკეთილად: მსახურთა: ღ[~ისა]
ხოსრიანთა: და: პაკრატიონთა: ვითარ: სუფევდენ: ვითარ: ძალ: ედვათ: ვითარ: [ი...]
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ფებოდენ: მსუროდა: და: მწადოდა: რათამცა: ჴელად: მომეღო: ამბავი: მათი: დაგარ
დამომენუსხა: არა: იპოებოდა: სანახებსა: კახეთსასა: არამედ: მცხეთას: ოდ
ენ: ისხნეს: ეკლესიასა: შინა: თავთა: მოციქულთასა: სვეტსა: ღ~თივ: აღმარ
თებულსა: ახალსა: იერუსალიმსა: სრულ: იქმნა: საწადელი: ჩემი: მო

ვიხვენ: დაგარდავაწერინე: ჩვენ: ყოვლად: უღირსმან: მდაბალმან: და:
არა: კადნიერმან: მრუმედ: მხედველმან: დადრკუდ: მავალმან: რეცა:
ხუცეს: მონაზონმან: რომელსა: მომენიჭა: უღირსად: ეპისკოზობა: და: ჴელთ
მედვა: ზრუნვა: უჯარმის: კარს: დიდებულისა: და:ცხოველისა: ეკლ
ესიისა: წმინდისა: სამებისა: ნიკოლოზს: ძესა: მწიგნობართ: უხუც
ესისა: იოანესა: რაოდენი: ვპოვე: ანუ: დედასა: შიგან: ეწერნეს: ყოველ
ივე: აღვაწერინე: და მივართვით: ღირსისა: და ყოვლად: სანატრელისა:
ამბა: ალავერდელის: ნიკოლოზის: ძმას: ჩოლოყაძეს: კეთილ: მორწმუ
ნესა: რჯულსა: ქრისტიანობისასა: მტკიცედ: მპყრობელსა: ღ~ის: მო
შიშს: სამართალ: განმგეობით: ქებულსა: სახლთუხუცესს: დურ
მიშხანს: მას: ჟამსა: ოდეს: მეფედ: ჯდა: საქართ
ველოს: კახეთის: მემკუიდრეთ: ჴელმწიფეთ: შვი
ლი: ერეკლე: ხოლო: კახეთი: ყეენს:
მიებოძა: და განჯის: ხანი: მპყრ
ობელობდა: დაიწერა: დაბასა:
სამებისასა: ქკსა: ტ~პე჻
ქ: სულისა: მიერ: წ~ისა: განბრძნობილ: განბრწყინვებულის: სამებელ: ეფისკოპოზის:
მიერ: თქმული: ესე: და: წარმოცემული: მე: ყ~დ: უღირსმან: და: ქუე: დავრდომი
[ლმან.........] ძემან: აღვსწერე: მცირედ: ნაშრომი: ქარტა: ესე:
პარტონის: ჩვენის: ამბა: ალავერდელის: ნიკზის: ბრძანებით: ღ~ის სიყუარუ
ლისათვის: ვინცავინ: აღმოიკითხვიდეთ: შენდობით: მომიხსენიებდეთ: მონასა:
უ~ისასა: და:
წიგნისა: ამის: მამკობელ: გამაკეთებელსა:
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ირინერა და უმნილირა და თჳთ მ~რმ გ~ნმანათლ~ბლირა ცირა და უ~ქნირა ერა
ცებირ თჳნრ უმრირა მქ~ტლობირა მ~დლითა რიბრშნით ღეწევნითა
და მ~ცბითა ნს სკსჱ ზეღთა გ~ნზიდვითა და მრსმდერ თ~ლი გონ~ბირა.
და ვიმთცრ~ბლე ნეღთობ~დ რწქენა რაცეობითა რ~ი სმარძსლო
და სმარცცლო მ~ვლი გზებირა გზირარა. მაბრალ~ბდერ გ~რდაუცეს
ლებ~რა ერე [..............] თათირა აწ ვიწქო შ~ლბრ და ს
ფონო მიწდომირა ერე ღვილირა ნ~თლ ღემორილირა მ~მა იგი გორგ
არლიანი აფმარრსლ~ბლი ვაცტ~ნგირა ნეტ~რებითა რ~ი დ~თრ მ~მადო
ბითა ღ~ა ფ~ირა უენებ~დ აფთუმირა აფდგინებ~დ ტომთგ~ნ მირთა მირე
ბრივ მპქრ~ბლი აფმორ~ვლეთირა და ვ~რ ამირ თ~რცა ერე ვლა
რად დალეურავრ მლეურავი ვინმე და იტქჳრჭ
ღ~ნ ვცტ~ნგირ ნატრელი ც~რ ღ~ნ თ~რ ფ~ირა მაუებარირა: ცნამცა ღ~ნი მტ
ერთა შლევა თჳთ მზებრ მღსჱბ~რირა მსრსლმ~ნთა ამწქს
ჱდლირა უ~ნთა მაღენებარირა. და ვინ დაგბ~და ნებ~ვრ დ~დება ბ~ნებ
ირაჲჭ ამ~ნ რ~ჲ იპქრნა ღარევანდედნი მეტ~ბირა ღჳდ რ~მეტოდ გ~ნ
წერებ~ლი. აფმკსლმ~ნ ზენ~თა პორტირითა და გჳრგჳნთა. აფ
ჩსრნა მკლ~ვნიცა მსრრვად დამოწქსჱდად წინა აფმდგომთა უ~რ
რძ~ლირათა აგარიანთა ირმაიტელთა და მოწმედიანთაჭ პ~დ წქ~ლ
ობ~ჲრა მიმტენმ~ნ იმერთა და ამერთა ზემოთა და უსჱმოთა დ~ბლთა
და აზნასრთა რპარალ~რთა და რპ~რპეტთა ღინასრთა და გ~რეთა
ჴელ ქო ღექრად და გ~მართებ~დ უ~ლურა ზ ~ა კაფშევ~ნრა და წარმორტ
ქსჱნა ქ~ი ჴევნები კლდოვანი და უ~ლუები აღორნირა რომეცთა მეტედ

წოდებ~ლირა ღაწერმენირა. და ღ~დ ამირრა კ~დ ღემქრელმ~ნ რპათა მირთამ~ნ
მიწმ~რთა დიდად უ~ლუად და რ~ცელ გ~ნთუმსლდ და აწ რ~ლ არრ არ
არატირა შირრა ზფსრი რომცითირა და ადარბედაძანირა მამსლი
თრდატ გოლიათირა რ~ი ოდერ მე ფორ იუმნა მიზეზითა გრ~გლ პ~რ
თირათა მდგომელმ~ნ წქობ~დ და გ~ნმზადებლმ~ნ თჳთ წინა მრრბოლ
ობითა იჴსმია კსჱთებ~ჲ რ~ნი მოაწქსდივნა უ~ლურა გ~რეთ კ~დ ღემცე
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ბელმ~ნ რპ~თა მირთა მ~ნ გ~მოიფო და წარმოტქსჱნა უ~ლუი რ~ირა რი
მრ~ვლემ~ნ ტქსჱთა და რასნძეთამ~ნ დატარა პირი ველთა და
მ~თთა ვინ~თგნცა აფივრო რამეტო უ~ლუი ტტილირი რ~ლ ტქსჱრა თი
თო დრამ~დ გინა ტსკად მომრქიდელი გ~მომრქიდელობდერ ღ~დ ამირად
მნადირებ~ლი და მომნადირ~ბლი მ~თთა და ბ~რთა მოვილიდა ვ~რ ი
სნათ~ნ მღჳლდ კაპარჩორანი ვ~რ ყსბინ სცდენელა მრროლ
ელი მქირ რირრა მქ~ტი მტერთა მჴეცთა ზ~ა და რტემირა რაცედ რ~ი
ითუმირ ვლატოლო რ~ლ არრ ფ~ი მონადირე კოლდცა ინება ღექრ
ად და გალ~ღურებდ და მიმ~რთა დიდად უ~ლუ ანირ~დ რ~ი შსელოდერ
მე ბერშენთა მეტეთა რაცელი და რაძდომი იქო რ~ლრა ღ~ა მო დფე
რამდე არარ ათარად ერთი ეკლერია და მირიდებითა ბერშენთა
რა და მიმოვ~ლბითა ჟ~მთათა დიდად გსარიანთა ვიეთმება დადი
ანთა გემთა და გსმლთა ამ~რ ზე და მქირ მიმჴდომმ~ნ რამდფე ქო
ომთა რიმრ~ვლე და შგერა წსნეთა. რიტქჳთ და რაუმით ბოლოდ და
რტეცნერ ვ~ა აკანა ტიანმ~ნ ამტცსრელმ~ნ და მეცირ ტეცირ მქ~ტლმ~ნ
ღ~რ ელვებრა გ~რდაცვჱწარა ღ~ა ღანღე დადიანირა ჴ~ლთ იგდო უ
ალუი ნ~ბირა ებრ თჳრირა. და არა დამბრსნებლმ~ნ და ღემწქობ
ელმ~ნ და იმჩირა რადგომად ტაცტირა მირირა ღერანვ~დ და გარამ~გრ
ებლ~დ დამგდებელმ~ნ ივ~ნე ორბელი მანდატსრთა სცსცერი და ა
მირა რპარალარირა თ~ა ღემწეობითა რარგირ მჴ~რ გშელირათა.
და რც~თა თემირ დ~ბლ აზნასრთათა სრავ უმნილ მ~ნ მოწმართა
თ~რთავე რანადიროთა რათამღოთა და გარაცარებ~ლთა რ~ირა ძა
ვარირგ~ნ აფშრა ნავფელ ტიცცელობ~ჲ და უედ მ~ფლობ~ჲ აგ
არიანთა და ირმაიტელთა. და ღაწრიარმ~ნ რსლთნად წოდებლმ~ნ
თ~ვირმ~ნ მცსჱლ იუმნა ქ~ირა ღამირა ძაზარარა და დაირბაგირა თს
რუთა თ~ა გ~რდმანირათა არდოტირ შე რ~ი პაპირა მირ~გნ დიდგორ
თა კსზირ რე რ~ირა მ~მმ~ნ ლ~ღურობათა ღ~ა რპა მარელ~დ რაცელ
გ~ნთუმსლ~დ გ~მოყენილი ივანე აბსლეთირ შე ლტოლვილ ქო
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რალდსც რალყსკიანი რ~ი რსლტ~ნთა გსარ რტომობდა რ~დ მ~რვლთა
დიდთა ამპარიათა და ტათაღაბთა რპ~რრეთირათა თ~ა მრგვრ~დ მ
ჴეცთარა აფმლერელმ~ნ კბილთამ~ნ დიდთა და მისწდომელთმ~ნ
აწა უმარვითა შ~ლითა და ლ~ღურითა მოვიდა და მოადგა ანი
რრა ქ~თა დფეთა კართა ზ~ა მბრშოლი მაღგერებ~ლი და მაშგერებ
ელი აბძ~რთა და ცცენთაჭ x~ ცნა ერე მეტემ~ნ მეტეთმ~ნ ნაჩარ
მაგევრა რაცლრა რათამაღორა ღ~ა კ~ცმ~ნ მ~მამდმ~ნ და ზერა გ~მომდებ
ელმ~ნ წქობ~თა ღ~ა იჴმნა დარნი დარნი ზ~ა და მრთსჱლმ~ნ ერთმ~ნ ერთმ~ნ
ზენა უსჱნთა ვ~რ ქ~თა ცილსლთა ზერთაობ~ჲრა წინა აფმდგ
ომ ეუმნა ყრდილოთა აფმორვ~ლრა და ვ~რ ითუმირ გმირი რრ
ბად გზარ~ჲ ღეირტქა და წ~რემ~რთა და რსტევდა არფა მომლ
ოდ ეუმნა რ~ცელ გ~ნთუმსლთა ჩაბსკთა ლიცთ იმერთ და ვიე
თმე ამერთაცა მინდობილი წქლობ~თა ღემშლირა ვ~რ იტქჳრ ირა
ტორი რიუანდარ მაკიდოვნელირა. და ცადა შ~ლრა შ~ლთარა. რ~ი მესტ
ებრ ც~რა ც~თარა და თსალ~ვრ რიმრ~ვლერა გ~რე მომდგომთა მტ~რ
თარა არცა გ~ნმლეობ~ჲრა მტ~რთრა მ~ცჳლთა ელვირა გ~რდამ~ვ
ალი მთათა ღთავიდა ღირაკად რ~ლრა თ~ა ვაზირობდერ ი~ნე მწი
გნობართ სცსცერი და რსმბატ რჳმიონ უმნილი რ~ი რც~ჲთა რ~ჩს

რთა თ~ა რ~უმითაცა აფჩსრვილ იქო და მით მღლელ მირსლირ~თა რი
მცრორა თ~რ რპათარა არ დამორყილდა მჴნე მჴნეთა და გოლ
იათი გოლიათთა. ჩ~დ მიმფები მწ~მეთა ფ~წლთა და გჳრგჳნრა მ~ნ
თს ერთი ვეღაპი ამ~ნ კსლა ბევრნი ბევრთა რაცენი არპი
ტთა და იუედნეთანი რშლივნა სშლეველმ~ნ მჴედარ~მნ რეცნა გი
ნა მ~რთობთაცა ღ~ა გონ~ბირთა მ~რთა მცილველმ~ნ რ~რკინოზ
თა რპიებირმ~ნ გ~რდარლითა მლოცველმ~ნ და მ~ვედრებლმ~ნ თსლი
თა ზც~დ აფმპქრობ~ლთა აფრაჩსრველერ მიმცემელმ~ნ ი~ერ შლ~რა
ცც~რებირ~რა მიშფვანვად და ამჴედრდერ გ~ლითა გ~მმცსრვ~ბლითა
და სრთიერთარ და ღვილნი ცც~რბირა რიკ~დილი არა რიდერ თ~ვრა ც~
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მეტემ~ნ მტკიცედ აზენბლმ~ნ წონერა ზ~ა ჴ~ლითა მით ცორროვანითა
გარცა ფ~ფდი და რწ~ვლა გ~ლრა მჴეცებრ მჴეცთარა ვ~დ კ~ცნო შმ~ნო
ერთ რ~ლნო და ერთ რძსლნო თს რაზომ დიდად კ~თლ არრ რფ~თოთა
რძ~ლთა და უ~რ რ~ცრებირა თ~რ რიკ~დილი რ~ლრა რამ~დიროთ ვნატრით უ~ერ
კ~თლთა და მომკსდ~რთა მ~თ თჳთ ბ~ნბითა მკ~დრთა რცესლთ~გნ და ცედ
ვითა თს რაოდენ სტრო რ~რცელო არრ მჴნებრივ რიკ~დლი ვ~ე რ
ენთა გ~ნდნობითა გ~ნლესლებ~ჲრა ღ~ა რ~ რაცე და რაცელი კ~თლირა რ~კნდ
გზაჲ გსქვებირ. რ~ გსარმიერ შსჱლთა მომთცრობლთ~გნ თს არა ო
დენი კსჱთებ~ჲნი თ~ვრ ირცნერ რაფ~თოთა რძ~ლთა თ~რ ტომმ~ნ ებრ~ლთამ~ნ
არტარ ურერურირ ზე ელენთა ოდერ იგი იშფსნებდერ თოკლეორ მ~რ
სცთომელრა რპარპეტირ~გნ რ~ტლირა მუონებ~ლრა მრშლერა არტრა
ურერურირ რ~ნ ზფ~ჲც მტკიცე სომრად რპაებთა თ~რ ც~ ათინელთა
ერთირა ოდენ უ~ლუირ~გნ სკსნ რფვესლ იუმნა აწ ტრთოვ~ნნო ლომ
ნო ყ~მნო ყ~მ თ~რ გ~ნლცსრ~ლირა აფვიცსნეთ ლაცვ~რნი და ორალნი
და სგმირნეთ სრწმსნოთა. ფ~თბირა მირირათა და წ~რ მომთუსმელმ~ნ
სკ~ნრკნლთა ლოცვ~თმ~ნ მოსწოდა ამირაცორრა მირრა რსმბ~ტირ
შერა ლიპ~რიტრ ბეგ რ~რსრმელრა უირუიღრ აბსლეთირ შერა და რამ
ათართათა მბრშ~ნბლმ~ნ მსნცა ფიმილითა რიცილით მოლემ~ნ მოომენ
ო იგიცა ვძობთ რ~ნცა სმრწრ~ტერ სცეთუნეთ დროღირ მუონე
რაჲ და დაცემითა მირითა დავრცეთ ბ~ნკი ნაველირი მარ მიერ და კე
დრირა. ღთამოთერ~ლთა ერრეთ რ~რბით მოუადსლმ~ნ გ~ნვლნა რაზმ
ნი და რსნპერაზმ~ნი გ~ნწონნა კინელნი და მრ~გვრდ ტროდირრა მუონ
ერა წქობითა მ~მტკიცებელირ~რა და ვ~რ იცილერ დროღ~ჲ დაცემ~ლი მკ
ლ~ვითა აუილიანთა იუცევირი მკსეთრ მკსჱთელ~დ იჴმიერ რივ
ლტოლაჲ შ~ლირა ებრ წონეთარა რ~ლრა ღ~ა აფვ~რრსლით რიტქ~ჲ
წ~რუცევ~დ ერთირ~გნ ამირ რპარ~ლრი დ~ბლნი და ლ~ღურნი ამ~თ ა
უათ და მ~თ მო~ნით ადინერ ფვ~რი რირცლირა და თვით მეტე ალეუ
რანდრერ რსჱთა და რიოღირ მოქმეობითა რდევდა მ~რვლ გზირ გ~მ
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ომცლველი არმთა რცემდა და იცემ~ბდა რრვიდა და დაირროლ~ბდა
და ბსმბერეზნი მირნი თ~ა ღემწეობდერ მცედველნი ერნი ირრჱლირნი და
მზეცა იროიანთ~ბრ მდ~გი ვეფარა მპქრ~ბლი ეტლთა გ~ნგებითა მრ
რბ~ლბირა ღთ~ეწერა დევნარა ღ~ა მ~თრა და კ~დ ღემუცევ~ლთა იცილერ
რიმრ~ვლე რრ~ლირა და მორრ~ლირა ჴელმწიტეთა და დ~ბლთა აზნ~რ
თა წლ~მთა და მონ~თა რიმრ~ვლე კ~რავთა და რ~რა ტ~რდათა რიმდიდრ
ე თ~ლთა და მ~რგლიტთა ოუროთა ჩედ~ლთა და სჩედ~ლთა აულ~მთა
ცცენთა და მონ~თა და ქ~თა გ~ნშთა და რიმდიდრეთა რ~ტლირ რიმდიდრ
ეთა მონაგებთა აფრ~რიცც~დ გ~რდჲრესლი ცეცცლითა სამრ~ბრა
თ~ა იცილერ ოთცთა მკ~დრთა მ~რ აპქრ~ბჲ ჴ~ლირა რ~ი რუ~აჲ მ~რ ათა
რირა და ათარირ ერრე რ~ცლდ მგებრებითა უმნა რ~ჲ იწქერ ღეკრე
ბ~ჲ წომთა ზ~ა იცილნა მეტემ~ნ კორტ~ნტინე რ~ქრლნი და რ~კთრნი ვ
აზირნი რპ~რალრნი ჴ~ლირ სტ~ლნი და თ~ვდნი დიდ~ბლნი და აზნასრნი მ
ონ~ნი და მოქმენი და. ღეცედნერ მ~რ ქ~ნ ერმ~ნ და ერთრა წუ~რ ღემ~რი

ლრა ჴ~ლმწიტერა დაკოდილთა და ნაცემთგ~ნცა ღჳდბინრა რ~თმცა
რ~ცე დაირცვოდ თს ვ~რ მციარ~ლნი და მომ~დლბლნი ფ~ჲნი და ფ~ირგ~ნ
მირ რ~ცედ ჩენილირა პ~ტრონირ~ნი იღსჱბდერ ვ~რ მპოვნელნი მ~მაჲ
შირა და შე მ~მირა შმაჲ შმირა და თჳრი ნ~თერ~ვი პ~ტრონი ქმირა და
ქმაჲ პ~ტრონირა გ~მრძსჱბლნი და აფვრილნი ქ~თა წსნეთა რიმ
რავლითა ფიმოდერ ამბორრ სქ~ტდერ სრთიერთარ და ერე ვ~რრა
გ~ნრაცცრ~ლრა და რაცრსლონრა მ~ტბრა ღ~ა თჳთ მეტე მირით რპით
სრთ გ~რდმავ~ლი თქ~ნირ მცემ~ლ ეუმნა ზენარა გ~ნგბრა არა რძ~ლ
თა რიმტკიცეთა არცა მრცჳლ ბ~რკლ მ~მა კ~ცირათა ა~დ მ~რ ზე
ნარა ცსჱდრრა და ზეღთა წ~ა გ~ნგბირთა სგ~ლბდა და მზედ რი
მდაბლითა და ვ~რდა წ~ე ო~ირა ფ~ირა რ~ბოთირთ რშალთრა და ცრე
მლთა მ~რ გ~ლ რ~ვრე რლ~ჲ დართ~ლ დაძდა გ~ნრსჱნებ~დ და აფე
ბად ბევრირა ბ~ვრლთრა ნიჩთა მცირედ ცირედირა და ეგრეცაჲ
ავრილმ~ნ რ~ჩსრვთა და რ~ჩსრჩლეთა მ~რ აფმრცმელმ~ნ ჴ~ლმწიტე
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თა და დ~ბლთამ~ნ აზნ~თა მ~ნ მ~დირ რ~მ დფე დ~მქოტლმ~ნ კ~რთა ანირირთა
და მისრვებლმ~ნ უ~ლუირა და მ~რ ღ~ა დამქენ~ბლირა ამ~რირა და ლ~ღუ
რთამ~ნ ამქრელმ~ნ პირითა მციარ~ლითა და წ~რმოვლინა მ~ცრობ~ლნი
წ~ე ტილ~ჲროტორთა და პ~ტრუირა რ~ლირა ლ~ცვა თ~ა მწედ წუონდა
და თჳთ ნ~თლითა პირითა პლ~დ მივიდა გ~მზრდელირა მირირა წ~ე თა
მარრა დ~ტლრა დ~ტლთრ რ~ნ და~ვლტო პ~დ ცრემლითა და მერმე რიცრ~ლ
ითა გ~რდარესლითა და კ~დ ღექ~რა ცოლრა თ~რრა სრცცსჱნელითა და
აცოვნითა რ~ცითა ამ~რ ერე ვ~რრა მირრა მორჩმსლობ~რა და გზებირა
და აფმ~ტებლბირა რ~ნ აფვლინა ქ~ი თ~რთ რ~ზფრნი პაპათა და მ~მ~თანი
და გერმაჲ ამოწქსჱდა ღამრა და ძაზირარა რომცითრ და არზსრ
ემირ ლაღუართა ჴ~ლმწიტეთა და დიდ~ბლთა მერმა რსლტ~ნრა ც~რრნი
რა და ერაქირა ც~ლიტი მპქრ~ბელრა დიდრაჲ ბ~ჲბილონირ~რა და ც
რს რძ~ლირ მდბ~ლრა რ~რკინოზბირ~რა და ვარგ~ზ ათაბ~გრა რპ~რრეთირ~რა
და მწ~ვევ~რთა და ღემკრ~ბლთა ირლემობირათა მო~ჴრნერ და შებნერ
ცეცცლითა გ~ნლესლნი შ~ლნი ზოროჲრ ტრორირნი რ~ი იქო პ~ლ მეტე
და ვ~რრკლვთა მრიცც~ლი რპ~რრთა ღ~რ შ~ლთა თ~რთა ერრ~თ ვ~დირ
გ~უნდერ ერე არა მო~კლდერ მ~ტბჲ რპ~რრთაჭ da ღეიქარნ~რ ერანრ და
მომ~რთერ უსჱმო კერშორა უ~ქნრა რომცითირ~რა და მოადგერ ციცერა გ~გა
რა აფიფერ იგი და მოაოჴრნერ ქ~ნი რ~ზფრნი ცნა ერე რ~ცლ გ~ნთუმლმ~ნ ს
შლევ~ლმ~ნ მჴედარმ~ნ და სებრომ~ნ ჩაბსმ~ნ გ~ი მეტემ~ნ და მრწრ~ტლ ღე
მქრელმ~ნ ღვიდთავე მირთა რ~მეტოთამ~ნ იმერთა და ამერთამ~ნ და გ~მ
ო~რცნა ოვრნი და უ~ქნნი დიდ შ~ლნი და მომ~რთა რსლტ~ნრა
მქ~ტრა ასრ~ცცელთა და სმრ~ვლითა ლ~ღურითა რ~ იქვნ~რ აუათცა
რიკეთა და რიდიდე დასრრ~ლბლი და მომართერ და გ~ვიდერ მ~თ ლ~ღურთა
რა და ვ~რ ცნა ერე რ~ლტნმ~ნ ათაბგმ~ნ და ქ~თა ტალავ~ნდთა და დიდ~ბ
სლთა მ~თთა თუ~რ ვ~დ არა არრ კ~ცი დფე პირირ პირ ღემბმელი კ~ცი გ~ირი
და მირთა ლ~ღუართა უ~ქნრა ზ~ა მივრიდოთ თ~ვი დ~ვიტროთ დამქრელ
თა ქ~ირა რათნოვგ~ირთა და სტრორ ფ~ა გ~ირ ღ~ა მქ~ტთა ლ~ღურთა მ~ნ
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განვლნე წქ~ლი ელიაკ~ცირა რ~რა ღ~ა მრწრ~ტლ მრრბოლობომ~ნ და ძრმ~ნ
და მწსჱრვ~ლნი ლ~ღურთანი დასწქერ ყამოქარა ერე ვინთგ~ნ ცნა
ჴ~ლმწიტემ~ნ და რსჱ გ~მმდებელმ~ნ მკლავმ~ნ აუილინმ~ნ და გლმ~ნ მ~ფნნ
ტომ~ნ მიეტევა რ~ცედ მჴეცირა გ~რნა სუმ იუნვე ერე ვ~რ შლევ~დ გ~ნ
მზადებ~ლება ანტ~კრა ეუმნერ ვიეთნიმე დ~ბლთგანნი ვ~ე რადევეთა
ცა დაღებედ~მდირ ც~ სტრორფა ვ~რდან კოლონკელირ შე რ~ლრა მ~რ ჟ~ა
ერირთაობაცა ეპქრა წერეთრ კ~ცი და ფ~თითა მომწსირებ~ლი და ბრშ
ოლათა ღ~ა შლ~რი და გ~მოცდილი ნს სკ~ე ღსრმ~ნ და მტ~რობმ~ნ ქო ერ
თი ერთრრირამ~ნ რ~ კ~თლირა და რრ~ლირა ნ~ურმირა და რფსჱვა ორთა
ვნებ~თა მ~რ ანს მოკლ~ბირ~გნ შ~ლირა ანს ღსრირა ც~ სრყელრ

ქ~თა შ~ლთა და ქ~თა ზერთა ზერა ვ~რ მ~ბად ქ~თა შ~ლთა და მოუმედებჲ
თა და არა ვინ ეკ~თნერ მირ მ~რ სრყელერ~დ დაბდბ~სლრა მოკლებ~ჲ
ოდერმე შ~ლირა რ~ მიზეზთა მ~რ ზერთა შ~ლთარა და აფეგო კ~დ თს
ღსრირა მ~რ დ~რვ იგი დარარფსჱოდ ვ~რ ეგორ სრყესლერი ქ~ თა
თ~რ ზემო მუონეობ~ჲრა და ბ~ნებით კ~თლობჲრა ღ~რრ რ~ სცცო არრ კ~თლირ
აგ~ნ ღსრი ვ~რრა ცენიცა ცცად წქოტენ და არა მიმღვებ~ლთა და მეტ
ქსჱლთა ამირთა ვინ~თგ~ნ გუცესლ~ჲ რსლტ~ნი ქ~ითა რპითა მირითა
ნსფარა აფზავებ~ლ მკჳდრ~ბჲ ფ~ჲ ერრ~თ მიზეზი სმიზეზო
რიტქსა სრიტქსჱ რ~უმე სუმი გ~რნა ვინთგ~ნ მ~ტე ცნობითა ბრშენი და
მომრმენი იქო და მორყილებ~ლი კ~დ ეგო გ~მქრელი ლ~ღურთა თ~რრა
ვე ღსჱბ~რა რიცარ~ლრა და ნ~დირობ~რა ღ~დ ამირრა რსლტ~ნი და ათაბაგი
ქ~ითა შ~ლითა მ~თითა და რპითა მ~თითა აფვიდა გელაუსნ~დ მომ
ტქსჱბ~ლი შ~ლირა მოვიდა და მოადგა კ~რთა თ~რთა ანირირარა და ზემ
ოთ ღაერამ~ნ და ქ~ი ჴელმწიტე არბეთიდგ~ნ მ~რ ჟ~ა ღ~ა ანარრა გ~ნკიც
ცაჲ თორელი დიდი და რ~ცლ გ~ნთუმლი მ~ლღურე და გ~ნმზდა რ~ბრშოლ~ლ
ნი და მანუნიანი მრფვეველმ~ნ და მარბიელმ~ნ და ამაოჴრებლმ~ნ
გ~რაეთათა უ~ქნთამ~ნ ერე ამბ~ვი მოირმა უ~ქნრა ამ~რ და მიწი
ა წ~ე მეტირა რ~ლი მცირედითა ლ~ღურითა მონადირე და მციარ~ლი დგაჲ ღ~რ
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მთათა ლორირა და დმ~ნირთა რ~ლრა წ~ე მორრ~ლ იქოცა მ~ცული რ~ლტ
ნარა კ~ცი მოგს და ტრიალი მეცნ~რი რ~უმირა ამცილველი და გ~მომცილ
ველი ლ~ღურთა დგომირა ვ~რ წ~ წთუმირ ინდოთა აფწერილრა ულა
ლადიმრ ღ~ა იგ~ვი ბსთა და ქ~თა ეგრეთვენ ამ~ნ რაცედ ქსავირა გ~მ
ომცდელმ~ნ ლ~ღურთამ~ნ მოირცნა ტრთენი და ატრინდა და მივიდა წ~ე რ
სლტ~ნირა და ათაბაგირა. და მეტქსჱლმ~ნ ერრ~თ თუ~ჲ აწა ჟ~მი კ~დ გე
ბირა ყ~ნირა სკ~თს აწ არა მიცსიდეთ რც~ჲ ჟ~მი ვეფარა წპოო
თ ვინთგ~ნ იცილ~ჲ მცირედითა მდგომი და გ~ნლფებლი ამ~რ ზე და შ~ლითა
ღემ~მრთებელითა მკლ~ვ მ~გრირა რსჱ მ~ფლებირა მ~ტბირთა წ~მმ
რთებლმ~ნ ფამირმ~ნ ჟ~ა გ~ნთიადირრა მშინ~რეთა ზ~ა დამრ~ცმელ ეუმნერ
ერრეთ რ~ლ შლითა იჴმია რწრობაჲ ღეჩსრვირა და მჴედრ~ბირა
ამ~რ ზ~ა ივ~ნე ამირ რპ~რალარმ~ნ და რც~ჲთა დიდ~ბლთა კნინფა და ღეპქრ
ობირა რ~ცედ წ~რმოიქვ~ნერ და გ~მომრთერ მირთა ნს მეტე ოდერ მენ
ალეურ~ნდრერცა იშა დედა კ~ცირა მ~რ და ეგრეთვე რამბრონ რიბ
ლირ~გნ. რც~ჲნი რ~ცნი ჴელმწიტეთა შლესლებირ~ნი ნს სკსჱ რ~თამე
გ~ნვირირცეთ ზე მეპქრი ღ~რავანდედობრირა ღ~ნირა და რ~წთოდ იმამე
ბრივაჲ მ~მმ~ნ შირა რწორად აფზავებ~ლრა შერა დ~თიანრა ზ~ა ვინ~თგნ
იგი რ~ლირგნ იდევნ~ბდა მეტე და წ~წქლნი სტრორფა მ~მად შირ~თ ფ~ირა
გ~ნყინებლი აწ ყ~ცა თ~ვრ მდ~ბლთა ვიჴმიოთ რივლტოლ~ჲ და კ~დ ღე
მშლევმ~ნ შლევათამ~ნ ყსჱსლ~ბითა ვე მოგსაგორ სშლეველობ~ჲ
იშსლ~ბითა წ~რმოქვ~ნილი და გ~მომ~რთებლი მრ~ვლ გზირ იგი და მი
რნი მოქმენი რ~ზმრავე ღ~ა იპოვნერ გ~რე სკსნ მუცევ~ლნი და დამჴ
ოცელნი რპ~თა მირთანი რ~თა ერე ვ~რი სცცო და გ~ნრაკრ
თომელი რ~უმე არა დიდ~ბლი არა აზნასრი არა ვარგი და რაცნასრი
აზნასრირ ქმაცა დასკლ~ბლ იუმნა მ~თ ლ~ღურთა ღ~ა თჳნ~რ ერთირ
ძ~რირ მტჳრთლირ და ერთირა ბედითირ კ~ცირ აზნასრირ კიდე გ~რნა ძ~რი
წ~რმოქვ~ნებლ იუმნა მღჳდობითჭ ãი გ~ნრკრთომელი რიმჴნე და რიუვ
ელე და ჴ~ლი რ~ტლო ვ~რ რ~თა წქალობ~თა ღ~ა რმენილ არრ გინა შ~ლთა
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მე დაჩირებ~ლი დარსბ~ნდელთა ცაზ~რთ~გნ მ~ღნ ღეიპქრა იმიერით
და ამიერით თჳთ შმაჲ ბერშ~ნთ მეტირა ანდრონიკე. წ~რიქვ~ნა წ~ე მ
ივიდა ვ~ე კ~რთამდირ დარსბანდირათა მოაოჴრა უ~ქნა მსრკსრირა
და ღარმბმირა და აიფო უ~ლუი ღაბსრნი რ~ირა კართა თჳთ მჩს~რეტლ
ობარა ღ~ა მ~ტირ~რა მორ[......]იუმნა ანდრონიკე თჳთ მირგ~ნ და ქ~თა

რპათა მირთ~გნ და სბოშა უ~ლუი დირ წსლრა მირრა ღარვაღერ და მ~ნი დფ~მნ
მომრბ~ვლი ბარიანირა რ~ი ერე სცცო იქო ღერაშლ~ბლდ კ~ცობრივირა შ~ლი
რგ~ნ ღემოუც~ლი მსნით და გ~მრძსჱლი იღვ~ბდა და იმ~რცვიდა რ~ქტლთა მირთა
ოდერ მე გამგზ~ვნელი რპ~თა და რპ~რალართა მირთა ოდერ მე მისწირ ნაცყ
ვნირ კარმდირ ოდერ მე მ~რირ~მდირ და ფ~ფვმდირ ოდერ მე ბარდავამდირ და ბ~ლქნა
მდირ ამ~რ ერე ვ~რრა მ~რძვებარა ზეობარა~ჲ გ~ნამრვ~ლნა რ~ჩსრჩლენიცა
და დადვა თჳთ მირით მონაგები და მირთა ტქსჱთ~გნ მონაგები ციცერა
ღ~ა ქაძ~ჲვროირირა რ~ი აგებსლ იქო ვაცტ~ნგ გორგარლირაგ~ნ რ~ლრა ღ~ა თ
ჳთ აფერრ~ლაჲ ლომი იგი ლომთა და გოლიათი გოლიათთა რანა
დიროთა უორთა და შ~ფლთა რიმრ~ვლე და რიტრტე და მოკზმსლობ~ჲ
არა ოდერ ვირგ~ნ უნილაჲ არცა წიაფ მ~რთ ქოტ~დ არარა ამ~რ ე
რე ვ~რრა და რრ~ლ ქოტარა ქ~ირა რ~ტლრ~რა და რ~წსთრორა გემოთა რწ
ადთარა მოიწიტა შმირ წსლი დ~თ შმირა მირირა სცსცერირა რ~ცე
ლით დემეტრე რ~ცე კ~თლი და ქ~ითა ჴ~ლითა მ~რძვი ნარწ~ვლი მგზ~ვ
რი რ~ცლი ღვილ~ბირა მ~თირა გ~რნა რ~ი ცსდ იუმრ ქ~თა რიკეთეთა და რ
წავლ~ლებთა რ~ცე სკლებობ~თა და ჩაბსკ~ბჲთა იგი ეუმნა მკლვე
ლ და ღემმწრებ~ლ ჟ~თა ცცრ~ბირა მირირათა სღიღობ~ჲ ფ~ჲ და გ~რდამავლობი
თა მოუმედებ~ჲ რძ~ლირა უ~რ მცნებ~თარა ვ~რ თ~ა ღთამამავლობ~ჲ და გვ~რთა
სბედ~რობ~ჲ ამ~რ რ~მეტორაჲ კ~თ თვირა ვინათგ~ნ დ~თცა მ~მმ~ნ მირმ~ნ ფ~ლ
ატრა და განდგომილებ~ჲრა ღ~ა მ~მირა მირ დემეტრერრა ამორწქვიდა ამირი
რ~მეტორა დიდ~ბლნი რ~ნი მე ეურორია უმნილი რ~ნი მე რიკ~დილითა და რ~ ნი
მე გ~პტიძბითა აუ~ცა მრგ~ვრდ მირა ღევიდა ეღმ~კი გ~ლრა და გ~ნბრა
მირრა და მირ მ~რ ღეწრირცდა ფ~ი ორბ~ლთა და ქ~თა ტომთა და მიმდგო
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მთა მ~თთა რ~მცცეთ~რთა წ~რეთთა კ~ცეთთა და რ~დცა ნ~თერვი და ნ~ტ
მალი მრმენარი მ~თ და იუმნა გ~დგომა ბრშოლ~ნი კლვ~ნი რირცლნი და რბე
ვანი და რა მიმღვებ~ლმ~ნ ფ~ნ მოუმედმ~ნ რ~მრთლთმ~ნ რ~ლ დ~თირ ზე აბერ
ალომრ არა მ~რცა სტლბ~ჲ რ~ირა თ~რ ითუმირ წ~ა ღ~ა რ~ცრბრა სკ~თს წუ~ნდერ
მღობ~ლრა ღვილმ~ნ კოლბ~ნ ნიჩი ყ~მგ~ნ რ~რგბელ ქტ~დ რიკ~დილითა მოაკსდინა
ამირიცა მიცრა გ~ირ ვ~ე შლ~ვაჲ მშლეთა მშლერა და ღემქრ~ლმ~ნ ლ~ღუარ
თამ~ნ ტტილირით უ~ლუით მიმ~რთა რომცითირ მთარა მქოტ~ბრა ღ~ა იოტნა
გ~უცევნა ღეიცსწნა ციცერა და უ~ლურა ლორირ~რა და მოსცსნა ქ~ნი
რიმ~გრენი და ციცენი ვინცა წ~მოსვიდა დემეტრერ რ~რგირ მჴ~რგრშ~ლი
ღვილითა და შმირ წსლითა მირითა შმაჲ და რაქ~რლი ორ გ~ლთა ერე ღე
იქსარა და ღეიტკბო მეტემ~ნ და მირცა მირანდობ~ლობჲ გვ~რირ ღვ~ლ
ობირა მირირა მომრბ~ვლმ~ნ ტაღირირა და ლორირ კართამ~ნ და იბ~ნკაჭ
aგ~რთა და გაგზ~ვნა ლ~ღურნი რ~ნი დარყომილ იქვნერ ერთგსლ~დ მირად
და რც~ჲ თემირა და თემირ მერცნი თორელნი უ~რთლელნი რომცითარნი
და თჳთ გ~ზრდილი მირი მეძინიბეთ სცსცერი ჩიაბერი და მ~ვიდერ უ~ქნრა
წერეთირ~რა და მსნით მოვიდერ წერეთირ ერთი და ქ~ნი ერნი რრ~ლ
ითა ლეკითა და კავკარიითა ღეიუმნერ ომნი ტიცცელნი და კსეთ~რ
კსჱთებ~ნი რ~ იქვნერცა გ~მოცდილნი და ლომნი ჩაბ~კნი ამ~რ ღ~ა რშლ
ო მრძ~ვრირა და რიმრთელირა მუონებელმ~ნ და გ~უცივნერ ერნი და დიდ
ებ~ლნი აზნ~რნი და ლეკნი ღეიპქრნერ და გრ~გლ ართირ შე ტიცცლჲ
დაიკ~რგა ომრა ღ~ა თჳთ ჴ~ლირ და კოდილ~ბთა და გ~მოკლითა ცცენირ
ათა ღეიპქრერ ივ~ნე ვარდანირ შე რ~ი ითუმოდა პ~ლითგ~ნვე მთც
რებლ~დ მთცრ~ბლირად და თ~ა ღოთაცა შე ართა ვყორ შერა ერენი ვ~ა ღინ
ა მოცემ~ლნი განზრაც გ~ნგებითა ჴ~ლთ იპქრნერ წ~მორრ~ლთა მოარცერ
წ~ე მ~ტირა მ~რძვბჲ აფმატბ~ლირა და გაიც~რნერ რიცარ~ლითა დიდითა და ტ~დ
ვინ~თგნ ცედვიდა მ~რძვბირა ფ~ირა აფ~რარ მქ~ტლი აფვიდა და მოა
დგა ლორერა მსნი დაფმან წ~რრრლ იქსნერ რპ~რრეთრ უ~რთლ
ირ ერირ თ~ვი რსმბ~ტირ შე ლიპ~რიტ მეძინიბეთ სცსცერი უ~ვთრ ივანერ შე
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რ~ნი ერე გიორგირგ~ნვე იქვნ~რ ჴ~ლირ სტ~ლნი და ანანია და ვ~ნელი

ზოგნი ღერმ~ნირა ზოგნი ელდაგეზირა შეთარა აფ~ცა თს სღველ
ერ და მოწქვერ ეგრეთვე სუმადვე სკსნ აუციერ მ~რთლ მრ~ძლმ~ნ
უ~რმ~ნ ამ~რ ღ~ა და სფონოვდერ ლორერ ღ~ა მდგომნი დემეტრე გ
არდა მომბმელნი რაბლირა გ~რდამოჴდა ციცირ~გნ და მომ~რთა თ~ვირ
ვე ბიშარა და ამირარ რპ~რლრი და რც~ნი რ~ნი დარყერ გ~მოარცერ მრ
გ~ვრდ რცჳრ~დ ეტლირა მ~თირა აიფო ლორე და დაიჩირა თ~ვირა თჳ
რირა თ~რ ც~ მ~რ ჟ~ა თჳთ მორჩმსლი და ზე ამ~ფლებ~ლი წარმოვიდა
სრყთა და მტ~რთა მირთა და ღემრგ~ვრებლი რ~უმეთა მ~თთა მიაგო მირა
გებ~ლი თჳთ მოვიდა ნაჩარმაგევრ იღვჱბდაჲ და იც~რებდჲ ღემრირცვ
ელი მტ~რთა მირთა ღ~დ ამირრა მეორერა წელიწადრა ღეიქ~რა ქ~ითა
რ~მეტოთა მირითა ღემოუცესლი ფ~ნსქით ნაჩარმაგევრა ღემქრელმ~ნ
ღჳდთავე რ~მეტოთა მირთა მ~ნ აწ დედ~ტლთა დ~ტლი. ბედნ~რი და რსანი
ცოლი მირი ბსრდსცნ და ღვილი მ~თი თამარ ნ~თლი და ბრწქინვ~ლბჲ თ~ლ
თა მ~თთა და მ~ნიაკი ქ~თა მეტეთა და გჳრგჳნი ქ~თა ჴ~ლ მწიტეთა გ~ნრ
ყევითა და გ~მორყევითა გ~ნგებითა და გაგონ~ბითა ზენირ მირ ცსჱ
დრირა ღარ~ვნდედთა მნებებ~თა მეტე ქო თ~ა დგომითა ქ~თა პ~ტრიაუ
თა და ებირკ~პოზთა დიდ~ბლთა იმ~რთა და ამ~რთა ვ~ზირთა და რ
პარლ~რთა და რპ~რპეტთა და დაირვა მ~რძსჱნით მირრა მეტე და დ~ტ
ალი ღემკსლ და ღემორილი პირ~დ პირ~დითა ტერვებითა ოურო~ნითა
ბირონითა და ზეზითა რ~ლრა ც~და მთ~დ ფ~რა მთად პ~ცილ~დ და მთად
ღექოტილ~დ და დაადგაჲ გჳრგჳნი ოურორა თ~ვრა მირრა ოურორა სტზ
ირა აფმკსლი იაკინთთა ზამირთა და რამ~რგდოთა მ~რ და მდიდ
არნი ერირ~ნი ლიტანიობდერ პირრა მირრა და თჳთ მეტემ~ნ მ~ტიცებელმ~ნ
ერთგ~ლობირა და ერთ რ~ლობირა მირირა თ~რ და ცრემლით მლტოლველი.
და ღემვედრ~ბლი ფ~ირა მ~კთცეველ ეუმნა აბრამიანთა და ირ~კირდმდე
და ირ~კნთა იაკობირადმდე. და იაკობიანთა ვ~ე იორებიანთამდე რ~ი ყ~ნრ
ვ~რ მზე სფრ~ბლო წრირა მიდფევანდლ~დ დფედმდე კ~ცვა მ~მირა ღვილრა
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რაქს~რლრა ნან~რრა და მღჳდრა დ~თნებრრა ზ~ა რ~ი მრგ~ვრდ ლოდირა
მირ გ~მოვიდა მთირა მირ დ~ნლირ~გნ ცილსლირა იმტა იმტო და მერმეცა
იმ~ტა ვ~დირ იუმნა მ~თი დიდი ლოდ რაკიდრ~დ არა ლოდ ღებორკო~ლბირა
და ღემსრრა ქ~ი ც~ტი და ქ~ი კეროანებ~ჲ ოურორა და ვეცცლირა რკი
ნირა რვ~ლირა და კეცირა რ~ი მე სცილ~ვთა შ~ლთა შეგლ~ბი რ~ი მე ცილ
სლთა მბრშოლთა წ~ა აფმდგომთა ღ~დ ამირა დფე კ~თლობრა დარ
სჱ რრ~ლობარა ღ~ა მოიწია თ~ა ნადებნი რ~ტლრა ამ~რ ღ~ა არ~დ მორრ~ლთა
გ~რნა სჟ~მო და ღესრწორებ~ლი ღემცირებით გ~ნწერებ~ლთა მოუცვ~თაჭ
da მიიცვ~ლა დედაჲ თ~მრირი რწორი შირა ფ~ჲ დედირაჲ და თს ვ~რ ~მთა და
ვაებთა რიმრ~ვლენი იუმნერ ღერატქირი მორაწევარირა რ~ნცა ენმ~ნ
გ~მოთუა გ~რნა ერე ოდენ ვთუ~ათ პ~ტივდ და რიმტკიცედ მორაწევ~რთა მეტ
ერა გსთირ მქ~ტრაჲ სთცრერ ერე ოდენ ზარ გ~ნჴდილ~ბჲ თ~მთა და წსჱრ
თა მტცსრელი მგზ~ვრთა მ~თ აბერ~ლმ ოურო თმორნირ~თა და ცრემლთა
ნაკ~დ დენითა ათარესლთა და ბევრ~ლთა მცემლმ~ნ მკერდრა მკლველ ერი
სფონო უმნ~ლი მ~ნ აფიკსეცნა თმ~ნიცა თ~ვირა მირირ~ნი რ~ტლირ~ნი და ერე
ვ~რითა ღემორრ~ლითა ღექ~რა რქ~რლირა და ტკბილირა დედირგ~ნ სრ~მობ
ლო უმნ~ლრა რ~რა ნ~თლ ცირკროვნ~ბჲ წერირა მირირა რიმრსდეთ გ~რდე
უცეოდა და ნ~კდნი ცრემლთანი ოთცთვე თ~ლთგნ მოცსევ~რა ღ~ა სრ
თიერთარ მრგ~ვრდ რ~მოთცირა მომცენარობდერ რ~ცედ გეონირა ვინთგ~ნ
ერრე იუნა უ~ქნა უ~რთლირა კ~დ ნს გეღინირ მცემ~ლი და ღემ~ტკბბლი
ღვილირა რქ~რლირა და რატსრტორა სმეტერ ზომირა იმედირ მდებ~ლ ეუ
მნაჲ ორკერშოვე რაქს~რელრა მინიჩებ~თრა და ჟ~ირ სუონლობითა.
და~გდო უ~რთლი და მიწმ~რთა ყაფმ~რთ ვ~ა წერი იქო რ~თა გ~რდაჴდა
ჟ~ი ამირ ჟ~ირა და მორ~წევრირა მოუცევირა კ~დ იღვჱბდა მონ~დირე
მთათა და ბ~რთა ბრშან~ბითა მპქრობ~ლი აფმორ~ვლეთირა და ყრდილო
რა რშფსნობდერ და რშმობდერ მეტენი ბერშენთანი რ~ლიმრ ალმ~ნთა და

წრომთანი წრომთა. წინდოთა და ცონ~ლნი და ეგრეთვე რ~ლტნნი ცსარრრნირა
ბ~ბილო~ნირა ღამირა ეგჳპტირა და იკსნირნი წმ~ნბდერ ღ~დგმნი ამ~თნი
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კაკსითნი ტ~ზრნი ალანნი ცსარაღოანი ცსარაზმღა და ბერეთ
ანი აბ~ღნი არ~ბნი მიდნი ელმიტელნი და ღსა მდინ~რენი ან~დ ქოველნი
ენ~ნი და ნ~თერ~ვნი მ~ღრიქით მ~ფრიბ~მდე. ამ~რ ერე ვ~რრა რირრ~ლერა რო
ტლრა მონაგებთა და დ~ბათარა: აწა მოიწია ჟ~მი ევ~რ წქევირა
და ადამირ ცთომთ~გნ და ნარ~ძი აბელ მ~რთლირათა ვ~ე ზაუარიარ
და შმირა მირირა იოვ~ნერმდირ აფმრ~რებლთა მ~რთალთარა ძ~ცეთებ~დ
ტვირთვ~დ რ~მოლ მკლველირა ყ~ირა და თჳთ თ~ვირ მკ~ლელირა ცით
ც~თათა სტრკრ~ლდ უ~რკნელირა ღთარრ~ლირა ანგ~ლოზობირ~გნ და ნ~თლ
მორრსლობირა რიბნელთა სქირა და ეღმ~კდ გ~რდაუცესლირა
ჴ~ლთა ღ~ნი იქოტდერ მქ~რებლნი და ქრებ~ლნი ფ~ირნი ამირ~დ ჴრნ~დ მნე
ბებლმ~ნ ფ~ნ კ~ცთა ცთომა კ~ცობრივითა რ~ცითა იმოუმოდა არა შლ
იერირა მომშლ~ვრებლმ~ნ ვინჲთგ~ნ ოცთა აცამეტთა წელთა უმნ~ნ
ნიღნი და რ~რწლნი და იმესტაჲ უ~ქნრა ამირ~დ ღ~დ თ~ვირ მრცმელმ~ნ და ამ
ცმელმ~ნ ცოდვ~თა და ცთომ~თა მედინირა ამირ და ცრწნიდერა რ~ტლირა
თამ~ნ მი~ფო რიკ~დილიცა სკდ~ვმნ გ~რნა ფ~ნ და შემ~ნ სწინ~რერ რ~კნთა
სკ~დვმ~ნ არცაფა მირგ~ნ მორილნი ჴ~რცნი სკ~დვ ქსნა რც~ჲ რ~ჲმცა რ~ცე გ~ვ
რ~ცო რც~ჲ რ~მცა ნსგეღინირ მცემელი რც~ჲ რ~მცა ოთც რატსუოთ~გნ დამჩირ
ვად რ~ლი რ~ცლრა ღ~ა მრმენელთ~გნ ამირთა თსმცა ვ~ლ იგი მზე მზეთა
და ღ~რვნდი ჴ~ლმწიტობირა აც~ლი ნებროთ ალეურ~ნდრე და აუი
ლევ უ~ქნით ც~დ მ~რთ და ამ~ნცა მ~რვე მრგეტრრა მირ ვნბირ~რა ივ
ნო ერრ~თ ვ~ა იგი ც~თა ღ~ა ეგრეთვე უ~ქნრა ზ~ა ვინათგ~ნ მ~ნ ჴ~რც
ითა რიგლ~ცკითა და რიმდ~ბლითა წ~რვლნა ჟ~მნი ოცდა ათცამეტირა მ
ოუცევირანი მცოლომ~ნ არა ერრ~თ გ~რნა ვ~ა რ~ცედ ყენილმ~ნ ფ~ირმ~ნ
ერ~რა ერე ვ~რი რაგოდი და მორაწევ~რი მორაწევ~რთა გ~ნრცეთუ~ლი
კლდეთა და გ~ნრპობელი კ~რთა რაბლირა და რ~ღინელები ღთამორაცჳვ
არი მ~ნნთა და ვ~რრკლვთა ერმა რ~მ მნათობერრა მეტეთ მეტირ~გნ მე
ტე უმნსლრა თ~მრრა უ~ლურა ღ~ა ტტილირ~რა რ~ძდომრა მ~თრა ციცერა
ირინრ. ქ~ი თ~რთ რ~მოთცირ მრგ~ვრი რ~ქტი იუმნა მრგ~ვრ ძ~ცთირა და ღსჱბათა წილ
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და რიმფერირა აწჴდერ ჴმ~ნი ვაებირა და ტქეპირ~ნი და ნ~თლთა წილ მის
არდილ~ბლთა და ღეიმსრრნე არრნი და რაგონებ~ლ არრნი და თ~მრი პი
რი იგი ეთეროვ~ნი და სკიმირო წერი და სმრსმო სმრსმო ნ~თლი ღეიზსდა
ბნელთა დამთცსრელრა თ~მრრა სრწრობდა წქ~რო რირცლირ წქ~რო
რა ცრემლთარა და წ~რრრსლმ~ნ პ~ტრუმ~ნ და დ~ბლთა კმ~ჲ რ~ქტლთამ~ნ წ~რ
მოიქვ~ნერ რ~მღჳლდით მთცრ~ბელთა რაზ~როთა და რ~ღინელირა და მისწდ
ომელირა რ~თუმელირთა და მეტირა დედ~ტლი რსრსდან თ~ა გ~ზრდილითა
მირითა რ~თა და ღემქ~რელნი იცნარ მომტეველნი სრთიერთირ~ნი და მლტ
ობ~ლი რირცლრესლითა ცრემლითა ღევიდერ ტ~შრრა რ~მესტრა აფმცილ
ველთა რ~ქდრირა ც~მდი ამ~ფლებ~ლირათა ნ~თლ ზე რავანირა და ღსუირ წლ
ონიანირა რ~ძდომირა იმერმენიდთა და რსჱთ~გნ პოერ და ცილობ~დ იცილ
ერ გ~რემორ და იცილერ მიუ~ელ პ~ტრიაუი ქ~თა ებირკ~პზითსრთ მდგ
ომი ვ~ზირ ანტონი და ამირ რპ~რლრი ქსბრრა და რც~ჲნი ჴ~ლირ სტ~ლნი ქ
სთლსრრ მეჩსრჩლ~თა სცსცერრ ვრ~დნ და დივანი ყსცყრეცი ჩიაბ
ერი მეძინიბეთ სცსცერი ატრიდონ მრ~ცსრთ სცსცერი ი~ე და დიდ~ბლ
ნი აზნ~რნი მონ~ნი და მოქმენი თ~ა გჳრჳინი. რკიპტრთა და რ~ჩრველთა
რჳნადა ჴმ~რბლთა და კ~დ ამცილველთა იცილერ კლდები და ცა რრირ რ~ვ
რე მეომ~რთა რ~ზმები და რ~ზმები რპები მონარპები უ~ლუები და ციცები
აწქსჱდილი და ოჴერ უმნილ და თჳთ იცილერ ტ~ნითა გ~რგრლიანითა და
მკლავითა აუილანითა და პირითა მ~ნთობერითა კ~ცი იროდ რ~გონებ
ელი რ~თამცა გ~მოთუ~ჲ ანს რ~თმცა ღემოვიდა რ~ცე სრცორა მირ დფ
ირა რანი გლოანი რ~ნი ტქეებ~ჲნი რ~ნი ვაებ~ჲნი რ~ნი რირცლ რესლთა ც

რემლთა ნაკადნი ათარ კეცნი. რ~ნი მოთუმ~ნი და მოჴრ~ნბნი ადამირნი აბელ
ირა მ~რთლნი დ~თირნი იონათანირნი და მი და ი~კბირნი იორ~ბირდმდე ამ~რ ერ
ე ვ~რრა სნსეღინირ ცემ~ლბჲრა სჩსრო უნარ რცვ~ებირ~რა ღთაცმ~რა
და დატენრა შაშირ~რა კიდე მუნელრა ქ~ირა რ~თნ~ბირთა ერენი ერთ~მ
დირ ც~ ამ~რითგ~ნ ვიწქო წქობ~დ და ბრშოლ~დ გონ~ბირდ მიმზიდვმ~ნ და მკვ
ეთებელმ~ნ მრგ~ვრდ უვირა დ~რკნირმ~ნ აფმოვღობო ცეცცლი რიქ~რლირა და
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უებირა და რსრვ~ლირა აფვ~ტქინო და აფვ~მაფლო რ~ჴმილი ც~მდინ მს
ნ ღიგ~ნ აფმოვაყინოთ ეთერიცა ცეცცლირა. და უ~ქნა ც~ცცლთ~გნ მლე
ველი სრყთა და ცეცცლებრ ფონე და მოჴმ~რებ~ლი მეგობ~რთა და მო
ქსარეთა თს მ~ღნ ნაბსუოდონორორ რ~მთა ქრმ~თა თ~ა ოთცებ~დ იცი
ლა ერთი რ~მებირაგ~ნი აუა კსლჲ რ~მებირა თ~ა იცილვ~ბირ ოთცებ~დ თა
მარ მირწორებ~ლი და აფმატებ~ლი ც~ ღემქრელთა ღჳდთავე ამირ რ~მეტ
ორა მე ვთუს მეტქსთა წკ~დრერ და მოაჴრენერ დ~ტლრა რსრსდ~ნრ
დფ~რა ღ~ა რყ~ნ მღ~ბლთა ამ~თთა და ვინ~თგნ ვცედ~ვთ ქრმ~რა თამ~რრა
გ~ნბითა არა ქრმებრივითა ა~დ მეცნ~რთა ცნობიერითა გონიერითა და
ღსჱნ~რითა მომრმენლ~დ და პ~ტივირ მცემელ~დ ღ~ნდა ცსჱდრთა ებრ
ყსჱსლ~ბითა და სყინოდ გცე~დერ რაცედ მღობ~ლთა არუსჲ მთუმელ
მ~ნ. მბრშანებ~ლმნ და მომჴრნ~ბლმ~ნ ღეცვ~ლბჲ ამირი ერე ვ~რირა ღვილ
რ~გნ და რადა შმ~რა თუ~ნრა და მმ~რა მ~თრა დასრვამრ ზეობ~რა და რიმჴ
ნერა ღ~ა მ~თრა მსნ ჴ~ლ ქორ გ~ნბრწქინვებ~დ და ფ~ემოუენა ჴელმწ
ტობჲრა და ღ~რვნდედობარა ტომირ გვ~რირა თუ~ნირა სკ~თსმცა არა ღე
მეცნებ~ლ იქო რირრ~ლერა და პქრობ~რაჲ სლსმპიანობირა და ზ~ღთა რ
თუსათა მთ~ვრებ~ირრა მ~ნიაკი იგი გსგ~ჲ მეტ~ბირაჭ aრმცა მრწმნ~ბლ
უმნილ იქო რ~ქდარრა დ~თირრა და ბეჩედრა როლომონირ~რა აწ ვინათგ~ნ
მ~ნ ჴ~ლქორ ჴელითა მეტ~ბრა და კ~ცვითა გჳრგჳნორ~ნ ქ~ტდ აფვიდერ
ამ~ფლდერ და დაძდერ რ~ქდრრა თჳრთა მ~მთარა აფპქრ~ბითა აფ
შფსან~ბითა შ~ლირა ცც~რბირთა და კსრთცევითა მელუიზედგირათა
რ~ი ქო აბრ~მირ მ~რთ და მ~ნ დაიპქრნერ კიდენი უ~ქნირ~ნი და მეტობდერ იგი
ზფვითი ზფვ~მდე ამირმ~ნ მრმენელმ~ნ მომწონებლმ~ნ და მ~ძრბლმ~ნ დ~ტლ
მ~ნ სბრშ~ნა და მოაჴრ~ნა თ~მრრა მეტერა და დ~ტალრაჭ da მორყილო
ბდა პ~ლრავე ბრშ~ნებრა აწ კადრბ~ლრა დიდ~ბლთა ღვიდთავე
მთ~თარა და მრმენ~ლი წაძირა შ~ლითა რამე დამორყილ იუმნა აფმქვ
ანელთა რ~ქდრთა და რ~ძდომთა პაპესლთა აფრსჱრ მზე იგი
მზეთა. და ნ~თლი ნ~თლთა ელვარ~ბა და მზებრ მაღსუებ~ლი რც~ვთა
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და მიიფერ გჳრგჳნი აფიფერ ჴ~ჲ მგალობ~ლთა და შლევით გჳრგჳნ
ორნ~ბირა და მშლედ ტლობ~ლობირა და მოაჴრენერ მთარა ზეთირ ცილ
თარა ძ~ი გ~მოყენილი კორტ~ნტინერ თ~რ და ამ~რ ერე ვ~რრა ღერცმ~რა
და გ~ლბ~რა ღ~ა ვინ~თგნ ლიცთ იმერითგ~ნ იქო წერი დადგომ~დ თ~ვი
რა რ~მეტორა აწსვერ მ~ნზონი ფირრი და მ~დლ ღემორლი მთ~ვრ
ეპირკ~პზი უსთ~თელი ანტონე რ~ფირირ შე მიფებ~დ გჳრგჳნი
რა. და ც~ლირ კერშირა კ~ცბერი ერირ თ~ვი რ~ჩირა და თაკსჱრირა და
რრსლქვერ მჴევ~ლთა რსანთა და დიდ~ბლთა ვ~რდანირ შეთა რაფ
ირირ შეთა და ამ~ნელირ შეთა მოფებ~ჲ და დადებ~ჲ ჴრმლირა ამ~რ
ღ~ა წკრერ რპერ მსრთა ღსკთა უორთა და წინწილთა და იქო
ზარი და ზ~წმი უ~ლურა ღ~ა რიც~რლი და ღსჱბ~ჲ და სიმედ სიმედო უმნ
ილთა თაქ~ნი რცერ დალოცერ და ადიდერ რპ~თა ღჳდირავე რ~მეტორათა:
დაიპქრა ჟ~მირდ თჳთოესლმ~ნ თ~რი ადგილი თამ~რ ღჳდ მნათობ~რი
იდიდა მირგ~ნ რ~ნ წ~მოაყინნა და აფმოაყინნა ეუსრთა ღ~ა დფე
თა ქ~ნი არრ რაყენნი გ~ნრსჱნებ~დ რცა მეღჳდერა ერე თამ~რ არრ
რ~ირა თ~რ თუსა გ~ნრსჱნბ~ჲდ რ~ლრა ღ~ა მღჳდრა და წრტელრა და მო
უადსლ იუმნა მოუმ~დი აფზ~ლირა აფთბებირა აწ მცილველმ~ნ
იცილაჲ და იქო ნ~თლი სმეტერ ნ~თლირა მირ პ~ლირა და იქო კ~თლი

და სწოდა ნ~თლრა მ~რ დფე ამ~რ სწოდა ნ~თელი სლსმპანთა
ღ~რ დიდ რსჱობირა და დიდ ბედობირა გ~ნმზადებელმ~ნ რიბრშნირა ღჳ
დთა რსჱტთამ~ნ აფაღენა მ~თ ზ~ა ტ~შრი და რადგსრი ღჳდთა მ~დლ
თა ღვიდთავე რამპქრობ~ლთა გ~ნმ~ნათლებლ~დ და ღჳდგზირ დფერა
ღ~ა მ~დიდბლმ~ნ ფ~ირმ~ნ ღვიდ წილ გ~ნწმენდილ ქვნა რიტქ~ჲნი რ~ცედ მოაბ
დირა და მეტირა ვ~რ იტქჳრჭ r~ლრა მე ერაია და რ~ლრა მე დ~თ და პ~ტივი
რ მცემელი ღვიდთა სტრორიფა ნ~წილ წქ~ტრ და მერვირა მირ თ~რ რი
ტქჳრა ებრ. როლომონირრა გ~ნმბრწქინვებ~ლი ღსიდ არვედ ერთ~დ კ~დ ღვ
იდცა და რამეოცდა ათ ღვიდცა ქვირ ღვიდთა თვითოესლრა ღ~ა
ღემნდობლობ~ჲ ბრ~ლესლთა და ღვიდთა მ~თ რ~რტქელთა ცირათა
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და მნ~თთა რტერორთა რ~ლ არ~ნ კრონილრ ზევრა და ატროდირტე ე
რმიაპოლონ და ადრე ამ~თ ღეარცა რატერო მწიერი ცსთთა მ~თ რაგ
რშნორ ცნობათ~თანი ღჳდ მქ~ტლ~დ თ~ა დართვითა რ~ლირა და გონ~ბირა
თა და ოდერმე რ~ი მე აფ~ბშვირა ზენარა მნათრა უსჱნა მნათ გინათ
ს ღსჱნ~ბითა სცცოთა და სრ~ცოთა გინათს რიბრშნირა მპქრო
ბელთა გინა თს მზეებრ სცსჱბითა და მომტენობითა რწორე
ბითა მართ~ლთა ზ~ა და ცოდვილთა ზ~ა გინათს მშლეველ~ბითა რშლ
ევდა რ~ჩიროთა მ~რთ ამ~თ და ერე ვ~რითა ვინ ერე მნ~თთა და ზო
დთა თს ვინ იშიებირ თ~რ შ~ლთა თჳთებ~რა აფაორშინ~ბრ თ~ა წ~რკირ~რა
სმეტერ~დ სმეტერ გ~რდა ით~ვირებ მონაბერ ზენ~თა რსჱთმ~ნ აფ
სრტიანმ~ნ ვ~ა დარცმ~ლი რამოთცე ჴ~ლითა ფ~ჲთა და რსლნ~ლრბ
ითა მით მადედლ~ბლითა რ~ქნორელთათა და ღეკრიბნიან ღ~რ მირრა შ~ლ
ნი გონებთ~ნი და რ~ლთნი გრშნობ~თნი და ნერგოვნებ~ჲთ~ნი და გონებ~ჲ
ფ~თ სუნია და რ~ლი მცედ მცედავარა. არრთარა და მსნ ღ~ა გიერ ს
ლიუნავი რატანარ და გსჱლირა მ~რ აწა იცილვებირცა პირად როვ
ნარი მცენრა თ~ა მედენთა ნაკ~დირრა და ვ~რ პითოდროჲ და კრიტია ღ~ნბ
ილთა ცედვთ~გნ გ~ნრცდნი და ჴ~ლ ქო უაიცორრორ მრგ~ვრმ~ნ ჴ~ლ მწიტემ~ნ
წქობ~დ და ღეწქ~ლბ~დ განცემ~დ და მინიჩებ~დ განჴრნილითა მით თ~ლითა გ~ნ
ჴრნა რ~ჩსრჩლენი მონაგნი პაპათა და მ~მთა მირთანი პ~ლ ერე ოდენი ნ
აწილი დასდვა პ~ლრა მ~რ და კ~ლდრა და პ~ლირა მირ ზეცარ თსრა და
კოლადრა უ~ქნირრა ყ~ენთარა რ~ირა მცნებ~ჲნი იპქრნა მ~ფლირა და გ~ნ
მრქსნელირა გ~ნრქსნ~დ ღესცებ~ლრა ადგილრა დამდებლმ~ნ და
ერე ოდენირა დფეინდლ~ჲდმდე წ~რმოდგინე~ლ იუმნა დ~არრა დ~არრა
წ~რგებჲ~დ მღობ~ლთმდე რ~ლრა რიცცს სრიცცო არრა და წ~ჲმარი
სწ~ჲმრავი და იჴრნნა მოვალენი ვლთ~გნ და მიეცა ობოლთა და
ფონიერ უსრივთა ჴელმწიტობ~ჲ გ~ნუორწინებ~დ ობოლთა და ფ
ონიერ ქსნა გლ~ცკნი და მდ~დრ ფონიერნი. და თჳთ დ~ტლი რსრს
დან რწ~დ აფრ~რბლ იქო თჳთ მირ თ~რ და გ~ზრდილირა მირირა თ~რ
1-28 სტრ., 127v
მიცემითა უ~ლუთაცა ცეთა რ~ტლთაცა რ~მრჩსალთათა ამ~რ ერე ვ~რ
რა ღ~ა დაწქებ~რა წქ~ლობირ~რა იმიერთა და ამ~რთა ზემოთა და
უსჱმოთა ღჳდთა ვე თემთარა იწქერ რ~ლთამე შსჱლე~რი კ~ცთა
დასდგრომელ~ბირა ღერ~უმ და დიდ~ბლრა ვიეთმე ჴ~ლირ სტ~ლთა ქვ
ერ ტიცი ერრ~თ ვ~დ აფ~რ ვეგებით შსჱლთა ჴ~ლირ სტ~ლთა და
გ~მგებელთა რ~უმირთა ტ~რმნრ უ~ღე მქ~ტნი ვინ~თგნ მ~თგნ და შრ
ცვილნი და სნ~ტოდ გ~რესლნი ვ~რ და გსჲრიანნი: და მარცსრ
ესნი რ~ცლნი სპ~ტიოდ და სრ~ცელოდ გარრსლ ვართ სგ~რ
ოთა და სჴმ~რთგ~ნ აფცთე ერდგსლი და კარგი მოქმე და ჩაბ
სკი. იქო ქსბ~რრ გ~ზრდილი პ~ტრონთგნ და იქო ამირ რპ~რლ
არი და მ~ნდატსრთა სცსცერი გ~რრენირ მ~რ ტილენძ~დ წოდებ~ლ
ირა მოფებ~დ ენა ჴ~ლი და ტერჴი და აწვივერ მოფებ~დ ქ~ირა დ~ბსლირა
უონ~ბირა და რიმდიდრირა გ~რნა სუმ იუმნა ~გნზრაცვა მირი ვინ~თგ~ნ
თ~მრი რ~ცრ და მოწქ~ლე მოაცრენა რქ~რლი რ~მრცსრი და ზრდილ~ბჲ

თჳნრ ჴ~ლირ სტლ~ბირა და და ლორირ~გნ კიდე არა რ~ჲ და~კლო და
ეგრეცა რიქ~რლითა დიდად და პ~ტვითა დადიჩირა დფემდი მიცვ~ლებ
ირა კ~დ ატრიდონ აზნ~რირა ქმობირ~გნ ფ~ირ მბ~ჲ შაობითა მიიწია კ~ც უ
მნილი და მრ~ცრთ სცსცერ [......] თმოგვირ რაცლთა და ციცეთა და უ~ქნ
თა პატრონობ~მდირ აფზებ~ლიჭ mოიღალაჲ და დაიმჴო ნებითა და
თნებითა ლ~ღურთათა [..........] ჴ~ლირ სტლ~ბირა და დ~ბირა თ~რ ს
რთიერთრ დასწქერ ზიდვა და ერეცა სცცო მორაგონბელი ქსთ
ლს არრნ ცცოვრმ~ნ იძორირ რ~ცრონ მქ~ტლმ~ნ ვ~რ მირცემრ ბიჩთა
გონ~ბრა მზ~კვრებჲ და თუ~აჲ მომფებ~ლმ~ნ წერრა რ~ჲრამე რპ~რრთა
გ~ნგირრა ითცოვა კ~რვი დადგომ~დ ველრა ირინირრა და რანაცებ
რა რაფსდ~ბლირრა. და დარცდომილნი მსნ ღიგ გ~მგბლნი მიცემი
რა და მოფებირა წქ~ლობირა და ღერირცვირ~ნი ვწკადრ~ბდეთ და ვ~ცნობე
ბდეთ თ~მრრ მეტერა და დ~ტლრა მ~ნფა რრ~ლ იუმნ~ბდეთ გ~ნგბლი ყ~ნიჭ
eრე ვიეთ რწქნელ იქო დარ~რრლი ჴ~ლ მწიტობირა პ~ტრონირა მიმცემე
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ლი ერრ~თ იწქიან და გაიკჳრვა და გაიგონა სკლებელმ~ნ გნ~ბი
თა და რ~ნძმ~ნ რიბრშნითა და მოიფონ ჴ~ლით გდებ~ჲ თ~ვირა მირ მოუმედთ
არა და თ~ა მზრდ~ლ მქტლმ~ნ ერთგსლთა და რ~კთართა მირთამ~ნ
ღეიპქრა ქსთლსჲრრნ მეჩსრჩლეთ სცსცერი და აწ თ~ვირ ამ~რ
რპ~რლარ~დ და რომცითრ. რომეცთა მეტირა ადგილრა ლორერა დაძდომ~დ
გ~ნმზადბლი და ვ~ა ცნერ ერე ლ~ღურთა ტიცთა და თ~ა ღემწეთა მირირა
მირ გზად გ~მოქვლობირად და სკ~თრბირათა ღ~ქრნერ და სკსადგ
ერ დადგერ აცალი რიმტკიცე ქსთლსჲრრნაირ გაღსჱბ~ლობირა არ
ა მღვებირ მეტქსჱლნი გ~ნემზადნერ ირანირაცა ღემობმ~დ გ~რნა ვი
ნათგ~ნ დგენ ჴ~ლი რასტლო და მკლ~ვი მ~ფლი ღემწე და თ~ა მბრშო
ლ მბრშ~ლთა მ~თ მირთა. და მირ წილ ამფბ~ლი ჩსრირა და ტ~რირა ეკ
სეთებოდა დამჴობ~ჲ მბრშ~ლთა და წინა აფმდგ~მთა მირთა ცსდ რამე იუმნა
გ~ნზრაცვა მ~თი ვ~რ გ~ნზრაცვაჲ აბიათ~რ მფ~დლირა. და იობ რპ~რპეტირა
რ~ნი ეთანებოდერ ორინრა შმ~რა როლომ~ნირრა და ამ~რ ღ~ა თ~მრ წ~რმგზვ
ნლმ~ნჭ oრთა რაბტიოთა დიოტ~ლთა დიოტ~ლმ~ნ რ~ი იქო ერთი ზსა
ღუი ცოუ~ლი დედაჲ უ~რთლირა ერირ თ~ვთა ერირა რ~ტირი და ერთ კ~რ
ავი ძაქ~ლთა დედა აწ მქ~ტთა რამშფ~რთა სბრშ~ნა ტიცით მო
ნდობ~ჲ და რცჳრა აფრა ვირი ბრალობა და მოწქვერ დ~ბლნი ბრ
შანბარა პ~ტრონირ~რა და წ~ე მორრ~ლთა დავრდომით თქ~ნირცემ
ელთა აფიფერ ტიცი პ~ტრონირ~გნ და მირცერ მ~თ ერთგ~ლობირა და ნე
ბირ მქოტლობირა მ~თირა: კ~დ დაძდა ცცებ~ლი ფ~ირა რ~ქდრთა მ~თ ცამდი
აფზებ~ლთა ღსჱნ~ბითა მით ატროდიტანთა და რისცჳთა მით მზებ~რ
ითა აპოლონიანითა რ~ტრტო რ~ჩსრეტი დაბნედამდირ და გაჩრ~მდირ
ქ~თა გ~მცდელ მცედთა და მექსრებიდირა წქ~ლ ძ~ვარითა მით სმრგ~ვრო
თა რ~ცითა მ~თ ფ~ივ უმნ~ლთა და ისრვირ ისრვოდა სრვა უ~ნირა
თ~რ ქ~თა ღესრვებ~ლთა თ~რ პ~დ გ~რდაცვ~ლებირა და გ~მორყენარა ღ~ა ორ
თ ვაზირთა და რპ~რპეტთარა თ~ა დგომითა და ერთ ნებობითა ბრ
შანა და მტკიცებ~დ ჩქონდიდლ~დ და მწიგნობ~რთაჭ oცსცერ~დ ვზრდი გ~ზ
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რდილივე მ~მირა მ~თირა ბრშენი და გონიერი პ~ტრონთა თ~რ რვიანი და
ერთგსლი და ღემეცნებ~ლი რასრ~ვთა და გააყინა ამირ რპ~რალარი
რარგირ მჴ~რგრშელი კ~ცი გსარ~ნი და აფზრდილი ლ~ღურობთა ღ~ა
ჩ~ბსკობათა და სბოშა ლორე რ~თვადო რამთავრო რომცითრა ღ~ა და
წქ~ლობჲ ქო შირაცა მირირა ზაუარიარ და ლოცვითა და ითაქვ~ნა დარბ
აზირ ქმმ~ნ სცსცერმ~ნ სმცრორი ღვილი მირი ივ~ნე და გ~აყინა და სბო
შა ჩიაბერრა მ~ნდატსრთა სცსცერობ~ჲ და მირცა არგ~ნი ოურორა
ჴ~ლთა მირთა და ღთაცვერ რალამ~ნგი ტ~ნრა მ~თრა დარვერ რელო~ბითა ო
ურო ჩედილითა რ~ი მე მ~რძსჱნით მირრა და რ~ნი მე მ~რცცენით და კ~დ ს
ბოშა მეჩსრჩლეთ სც~ცერობა დიდრა და გვარიანრა კ~ცრა ვარ

დანირ შერა და მრ~ცსრთ სცსცერობ~ჲ ვარდანრ ყსცყარეცობაჲ
მარსღიანირ შერა ყსცყ~რეცირრა ვინცა მ~თ ორთავე მ~მჲ მომქრებ~ლ
უმნილ იქვნ~რ და დარვა პ~ტივი მ~მირა მ~თირა და დარცნა რ~რთსლითა
და სბოშა ამილაცორობ~ჲ გ~მრეკ~ლრა თორელრა რ~ი ამ~რ რპ~რალარი
ცა უმნა ღ~დ რარგირ მჴ~რ გრშ~ლირა და ეთევნი მირ ჟ~მირნი ერენი
იქვნერ ბარმ ვ~რდანირ შე რვ~ნთა თ~ვი კ~ცათა თ~ვდ დოთფოდ
ღრვაღერ შე ცცსმირ ეთვ~დ ამონირ შე და ოდიბრ ერირ თ~ვდ ბედანი
და ლიცთ ამერითი უ~რთლირ ერირ თ~ვდ რაჩი რსრ~მელი და კ~ცეთი
რ ერირ თ~ვდ ბაკსრ ქმა შ~გნირ შე რ~ნ მირტ~ცა მშლავრობით და
მორ~ვითა რაფირ კოლონკელირ შერა და მცირედ ჟ~მ უონებ~რა ღ~ა
იაძა არ~ღიანირ ადგილრა დაძდომა რ~რთასლითა და ჴ~ლთ სდვა
ღვილრა მირრა გრ~გლრ წერეთირ ერირთაობ~ჲ და რ~მცცირ ერი
რ თ~ვდ აყინერ და რპ~რალარდ ბოლო ძაქელი და რც~ვნი ჴ~ლირ სტ~ლ
ნი ტ~შრირა და რ~ქდრირა რ~მესტორა წ~ე მდგომელი გ~ნაყინერ წერირაე
ბ რ~ცლირა ამ~რ ღ~ა აფავრნა ეპირკოპ~ზნი და რ~ქდრნი ღეწირვითა თ~ვირ
სტ~ლ ქვნა ეკლერიანი ცარძირა და ბეგარირ~გნ გააზნ~სრდერ უ~ქნირ
მოუმედნი და გ~დიდებ~ლდერ აზნასრნი და გ~ჴელმწიტდერ დიდ~ბლნი
მ~ტობარა ღ~ა ამირრა რ~ი აწ ყ~ნრ დაწერარა ღ~ა ამირრა ათერთმეტთა
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მოუცევთა ჟ~მთა თ~მრ რამ გზირ რ~ნატრელოჭ r~ნ რიმღჳდითა და თმე
ნითა რიბრშნითა როლომონირათა რიმჴნითა და რასრავირ დფერირ
და ცვ~ლერ არ მიგდებითა ალეურ~ნდრიანეთა იპქრნა ზფვით პო
ნტორით ზფვ~დმდე გსრგსანირ~დ და რპერითგ~ნ დარსბ~ნდამდირ და
ქ~ნი კ~ვკრირ იმერ~ლნი და ამერ~ლნი ცაზარეთამდირ და რკვითთამდი. მი
მცმელ იუმნა ცცრ~ბით და ნეტ~რებითა აფმრრსლებელ ათთა მნცებ~თა რ~ნ
ერე ვ~რ იჴმია და ტ~დებ~ჲ ცნობიერებირაჲ და რიმღჳდე გონ~ბირა
ვ~რმდირა ამ~რ გონებ~რა ათორმეტრა წელიწადრა ღ~ა არცა თს
ტაძგ~ნგი სბრშ~ნა ვირ რადმე კ~რვდ კდე მუონებ~ლი ქ~ირა მე რ
ირცლოებირა და მბნელობლობირა და აროთა მიფებირა ნებ~ჲ აფრ
რსლებ~ლი ღიღირა და ზარირა და მდებ~ლი მღჳდი მღჳდობ~ჲ და მღჳდბი
რა მქ~ტლი იღვებრ და რსტევრ რ~მესტოთა და რ~მტლობელოთა ღ~ა
მირთა რ~ი არრად ვირ სცილ~ვრ თჳნ~რ ამირრა ერე ვ~რრა კ~ცრა ს
ნებლობ~რა ღ~ა სნებელ~დ და მღჳდ~ბით და ჩირვა მოწ~რთა კ~ცთა უედ
ტიცცელობირა და გონება~ჲ სრყებირა ც~ რც~ჲნი ზნენი გ~მრძსჱბლობ~ნი
ავ~ლნი რაზფ~რთა მ~რთ მ~მადობირ~ნი მ~მთა და ტომთა მირთანი ოდერ
მე არიანობ~ჲნი და მკჳრცცლ მოუმედობ~ჲნი და მჴედვ~ლობ~ჲნი მცედ
თანი ირიკლიდ რაგონებლობ~ნი ოდერ მე ნარნარ~დ რ~დ წქნარ მღჳ
დად მეპარსცობ~ნი თსრ~ლნი და რაოდენ იუმნერ წინა მდ~ბრირაგ~ნ ე
სწქენ მ~რმენელთა რ~ა რრ~ლ იუმნერ წქ~ლობჲ და წადილი პ~ტრონირა ტკბილ
ირა და რ~ცრირა ლ~ღურთა რპ~თა მირთა ზ~ა ღეიქ~რნერ ღემჩირნენი
და ზრ~ცვა ქვერ შებნა წაფმ~რთირა და მოქვ~ნა უმრირა რ~ირა თ~რ ჴ~მდა
თსმცა ქოტილ იქო ჟ~ი გმირთა და გოლიათთა ქ~ტირა ანს მეგრებ~დ
წოდ~ბლთა ელინთა რირცლირა დათცევირა ანს მე გ~ჩრნი მიძნს
რთანი ცოტ უ~ლთა ვ~რ თაჲთა თარნი მნირა თ~რ ვ~რ ამ~რნი ცორღნ
ირა თ~რ ვ~რ ცორროღ~ნღა ბ~ნბა ბანსბირთ~რ ვ~რ მზე მზირა თ~რ ცაზართარა
ვ~რ ი~კბ რაუელირ თ~რ და ი~რბ არ~ნეთირ თ~რ. დ~თ ბერრ~ბერ თ~რ აბ~რმ
ირ~კირ თ~რ ვ~რ პელოპი მჴნედ მბრშ~ლი იპოჲ და მირ თ~რ ონა მორ
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არლირა ვ~რ პლ~ტონ პერრეტონირ თ~რ ვ~რ რ~მინ ვირირ თ~რ ვ~რ ბაწ
არორ ნ~ვზირ~თრ ვ~რ ღ~დბვარ აინლ~თირ თ~რ: დასნდა რჴმროდ
თსმცა გ~მოყენილ იქვნერ ვინმე ანს გმირნი რც~ჲნი გმირთანი
ანს მ~მანი რც~ჲნი მ~მთ მთ~ვრთა ღსჱნ~რთა და კ~თილდ მბრშ~ლ
თანი ანს მრგ~ვრნი გარეღეთნი რირცლ დამთცევ~ლნი ღექ~რებ
ლთა თ~რ ანს მიძნ~რნი ლომნი მზენი მჴეცებრ გ~ნჩრილნი ა

მირ მზირა სმეტერ მზირა და თჳთ მ~თ მისთცრობ~ლთა მზედ და მნ~თ
ობად რ~გონბლთა სბრწქინვ~ლერრა. და სნ~თლერრა თ~რ გ~რნა
ვინათგ~ნ ცსდ რ~გონბლ იუმნა და აფრ დ~ებდ ფ~ირა რწორი ამირი
არცა დაბდებ~დ არრ გ~მოვინმე ყ~ნდა მეტქსჱლნი მკჳდრთა ტ
ტილირირათ ღ~ა თ~ვდი და მეტეთ მეტირ~გნ წქ~ლობა ჴ~ლ დარცმ~ლი
და ამირა უ~რთლირა და ტტილირირ რ~ცლითა აბსლორ~ნ და მ
ეტქსჱლმ~ნ თუ~ჲ მე ვიცი ღვილი ჴ~ლ მწიტირა ანდრია დიდირა
რსრთ მეტირა რ~ლრა მონებენ რმ~რნი მეტენი რსრთანი და იგი მცირე და
რყომილი მ~მირგ~ნ ეურორია უნილ დევნსლი გ~რდამოცსჱწებ~ჲ შირა
რ~ვლთდ რ~ცელ წოდებ~ლირგნ და არრ იგი ქივყ~ქთა მეტირა რ~ნძი
რა უ~ლურა მ~ღნ მომრმენ~რთა მირთა სჴმერ ერთი მკჳდრთ~გნი დიდ
ვაჩარი ზანუელ ზორაბაბ~ლ მრწრ~ტლ მირრლმ~ნ ცვ~ლბითა წ~ნე
თათა წ~რმოიქვ~ნა და მოიქვანა სწინარე პ~ემნითა მოქმე რ~ცე
კეკლსცი რრ~ლი ანაგებით და მჩსრეტთ~გნი რ~უნი გვ~რირ ღვილ~დ ა
მირთა მნ~ცველთა და გმცდელთა პ~ტრიაუმ~ნ დიდ~ბლმ~ნ ვაზირთა
და რპ~თა მოაჴრენერ თმ~რრა და მ~თგნ ნებ~ჲ დასრთ~ვი გ~ნმზადე უო
რწილი რ~ თ~მრ ჩ~ტი იქო და მტკიცე რძ~ლთა ზ~ა. და ვიეთნიმე დაფო
ნებ~ლობით აწვევდერ ალეურირ მოქვ~ნრა უმრ~დ რ~ი აცლორ რთ
ვირობდა და მ~მლ~დ მ~მირ შმირ წსლნი იქო ბერშ~ნთა მეტირა ერე მ~რ
ჟ~მთა მქოტ იქო და ღიღითა ამირირ უმნირათა ქ~დ სწადინელმ~ნ უო
რწინებირმ~ნ იაძა ჴრნა უმრორნობირ~გნ ც~ არა მღვებლმ~ნ დედო
ტ~ლმ~ნ და რპ~თა აიშსლერ უმნერ და ვ~რ იქო ცსჱდრი და რიგი
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სლსმპიანობირა და ღ~რვანდედობირა მ~თირა ეგრეთ იუმნა უ
ორწილი რაცე დასდებ~ლი და იგ~ვ მისწდომელი რიმრ~ვლენი რაცე
ობანი შფსნობ~ჲნი და ნიჩებჲნი თ~ვლთნი და მ~რგალიტთანი ოუ
როჩედილთა და სჩედელთანი რიმდიდრეთა და ლართა კერსლთა
და სკერსლთანი მრგეტრამდი რცრ~ლი ღსჱბჲ შფ~ნობნი გა
ცემაჲჭ x~ მე ერეცა გასწქო რაბრ~ლო და რაშნასრი რ~უმე რ~ მო
რრსლ იქვნერ ორთა მეტეთა ღვილნი ღსჱნრნი და რ~ცე კ~თლნი
მოქმენი მოწ~ძენი და მთცოველნი ფირრნი და მონდობილნი ჩაბსკობირნი
ვ~რ ფირრ რამცა ვიქ~ვით მოწონებ~დ და მიცდომად ბედრა ამ~რ რაჟ
ერთორა და ვინც სუმ იუმ~ნ გ~რნა ზრ~ცვა მ~თი წ~რრრლთა თჳ~რდ
მ~მლდ ერთრა მ~თგნრა ღეემთცვია მოსთმენელი რიკ~დილი და რიქ~რლი
თამარირი რ~ირა თ~რ ვერიგ მშლე მივრდომილი რაგებლ~დ ბნედარა ღ~ა მიიწ
ია აფრ~რრსლ~დ ნიუოზრ რ~ქდრრა ღ~ა წ~ირა რ~ჟდენირრა რ~ი მსნვე და
კრშ~ლერ ამირდა ღ~დ ჴ~ლ ქვერ გალ~ღურებდ და გ~ვიდა თბილირით მე
ტე რსრთ~ვრ ატც~ზთა და ააბაღერ დროღა რსჳნი და ჴმ~რებ~ლი და წ~რი
შფსანერ შელი ცც~რბირა მცვ~ლი და მტ~რველი მეტეთა რკიპატრ პ~ლ
ილ~ღურერ უ~ქნრა კ~რირა და კარნი ტოლორირა და მოარბიერ ვ~ე ბა
რიანამდირ და გ~მრძსჱბ~ლნი და აფვრბ~ლნი ღემოიუცერ და მოვი
დერ წ~ე პ~ტრონრა მ~რ ფ~ივ გ~ნთლბლრა და აფივრნერ რიქ~რლითა
და რ~ცრლითა ამირგ~ნ სწინ მოვიდერ ლ~ღურნი არნირა და გელ
აუსნირა თსრუთანი უ~ქნირა პალაკაციორ და შ~ფლირ ჴვ~ედ წ
ოდებ~ლირრა. და მომრბევ~ლთა ზ~ა გ~მრეკელი კაც~რ შე მისჴდა და რსი
რგ~ნ თმ~რ სშლევ~ლირა მცირეთ~გნ დიდნი იშლინერ გააუცივნერ
ამორწქჳდნერ და მოიფერ არმაფნი წ~ე თჳთ მპქრობ~ლირა და მ~რ
ვე ჟ~ა მოვიდერ კარნს უ~ლულნი ღამელნი და თსრუნი გარმ
ონირ~ნი ცცენორანნი და უოითნი და აივრო ღავღეთირა და კლა
რძეთირა უ~ქნჲ აუათ ღეიქ~რნერ გსზან აბსლარ~ნირ შე ტაო
ელი და მირ უ~ქნირა ლ~ღურნი და ბოცო და ვინცაფა იაცლა დამ
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დამიერწრნერ მერცნი და მარბიელ გაღსჱბ~ლთა ღეებნერ მ~ნვე
ბედმ~ნ და რჳამ~ნ თ~მრირმ~ნ რშლია გაეუცნერ მსნცა და დაჴოც

ნერ და მსნითცა მოიფერ სრიცცჳ კ~ცი და ცცენი წ~ე მეტირა ფ~ივ
გჳრგჳნორნირაჲ და დფითი დფე აფმ~ტბ~ლირა. ამ~ ღ~ა იც~რბდერ იღ
სჱბდერ ნადირობდერ მციარ~ლობდერ გ~ლრრ~ლნი რაწსთორა ღსჱბ~ჲთ
აგ~ნ. ამირდა ღედეგ~დ წავიდერ მჴ~რგრშელნი შენი რაფირირნი და
ვარამირნი მოქმენი პირ წ~ფმართნი სცსცერნი ზაუარია და ზ~ურა და ლოც
ვლნი ივანე და რარგირ დასლოცველნი. და ილ~ღურერ უ~ქნრა დავ
ინირარა და გ~მარძსჱბ~ლთა და ალატ აფებ~ლთა მოეწივნერ ლ~ღუ
არნი შნელნი და კმაჲ იქო ლომირ რიტიცცე და კმაჲ იქო ვინცაჲ
ბოლოდ გააუცივნერ და გ~მარძსჱბ~ლნი და აფვრებ~ლნი და რა
ცელოვ~ნნი მოვიდერ წ~ე მეტეთა და მ~თ წქ~ლბირ მქ~ტლთა გ~რ
დაიჴდერ მ~დლიჭ ¸~დ ამირა გ~მორლვარა ცანირრა ლაღურობდერ
უსჱმონი უსჱმოთ და ზემონი ზემოთ და ღსანი ღსათ და ქ
ოლგ~ნ შლევა ღემორით და გ~მარძსჱბით და კ~დ მეტემ~ნ ღემ
ქრელმ~ნ რპ~თამ~ნ ბრშ~ნბითა თამრირითა მწმ~რთა და მოა
ოჴრა უ~ქნა პართთა და წ~რმომფებ~ლი და გ~მომფებ~ლი უა
ლუირა და მსნ ღ~ა მქ~ტთა რ~ნძთა და ტქსჱთა მოვიდა თ~მრ
რ~ვე რრ~ლრა და ნ~თლ ბრწქინვ~ლერა წ~ე რ~ლირა თ~ლი სფამო
და დფე სკსნი და რაწადელ და რ~ღსჱბლ რ~ლირა და ჴ~რცთა ამ~რ
ღ~ა ოდერ მე მოირვენიან ლ~ღურობ~თგნ და მღსჱბ~ლნი გ~რდავიდიან
იმერთა უ~ქნთა წერირა ებრ და ჟ~ირა ოდერ მე ყ~ვიდა ღარვანირ მზფს
რამდირ და მოვიდერ ღ~რვანღე დიდითა ნიჩითა და შფსჱნითა და ერთ
გან მომნ~დირებ~ლნი მინდორთანი და მციარ~ლნი კ~დ განიქ~რნერ და ს
ბოშირ რ~ბოშვრთა რიმრ~ვლე და წ~რგზავნირ პ~ტივითა შმებრივ
ითა და მონ~ბდრ და მრ~ცრბდრ იგი მონ~ბითა ქმ~ბრივითა. ღ~დ ამირ
რა ღეიქ~რა დიდ შ~ლითა ლ~ღურითა და მომ~რთა გ~ლაუსნ~დ რ~ი შნ
ელ იქო ღერამართებლ~დ ზფჳრ უ~ეღე რაცეობითა თსრუმ~ნრა და
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ერცნერ ამორწქსიტერ და აფიფერ დიდ შ~ლი ნატქსჱნ~ვი და იავ
არი გ~მომ~რთსლთა მოეწია ქ~ი თსრუმანობ~ჲ გელაუსმირ წინა
შფომითა ღამ~ლთა დიდ~ბლთა რორტომ და იალფსზ ალტერით რ~ნი
მ~რ ღ~ა და მიჩირნე ქაზილარ რ~ლნრა ათაბ~გრა და ვ~რ წქობ~ჲ და რა
ზმი ერთმ~ნერთრ გაწქსჱრ იმათებრერ მოქმერა თ~მრირათა და ს
რწრობდა ბერი ქმ~რა და ქრმ~ჲ ბერრა პ~ტრონი ქმ~რა და ქმა პ~ტრონრა
გაუცივნერ და ამორწქჳდნერ და დაჴოცნერ და მოვიდერ თჳრ~დვე
რ~მეტოდ წ~ე მეტირა და დ~ტლრა ქ~ირა აფმორ~ვლეთირა და დარ~ვლი
რა ყრდილოეთირა ღ~დ ამირრა წვევითა ართა გარგლირა შირ~თა
დიდი და რ~რცელო ილ~ღურერ გ~ნშარ უსჱმო ღლსქონმ~დ ღ~დ ზემო
კერშო რაცრირა პირი მარირამდე მსნცა დიდთა ლ~ღურთა მოწ
ევ~რა ღ~ა ირაცელერ თ~ვი ბსმბერეზთა ამირ რ~მეტორათა თჳთ
მ~ტირა მჩსრეტელობარა ღ~ა ვარდან და ნამნ მრ~ცსრთ სცსცერ
მ~ნ ოთცთავე მჴ~რ გრშელთა და რც~ჲთა დიდ~ბლთა და აზნ~რთა დიდი
დაჩირებ~ლი ომი გ~რდაიჴ~დერ და გ~უცივნერ და ღეიჩრნერ მსნცა
ამ~რ ერე ვ~რრა მღჳდობ~რა მარძსჱბრა და ზეობარა ღ~ა ღემოვიდა სც
ცო რ~ჲმე და სმრგ~ვრი რ~უმე ღესმრგ~ვრებელი და სძერებ~ლი კ~ცთა
გონებირ~გნ ღევიდა რატანარავე სბ~დსრირა რსრირ~რა რაკსჱთ
რ~ჲმე რ~ცელდ~ბლირა და რიტქჳთ აფიშრა წქენ~დ თ~მრრ ჴ~ლ მწიტ
ეთა მზირა და მეტეთა ელვა ცირკროვ~ნებირა და ისდა მქ~ტელმ~ნ
თ~ვირა მირირმ~ნ აფრ იცოდა რმცა ეუმნა შლესლი და ტ~შრ უმნილი
ღჳდთა რ~ლთა სბ~რტერთა პირველირათა როდომ რაცა მოიპოვა
და უცევა და უცევითა დაუცესლმ~ნ წ~რწქმედითა წ~რწემედსლმ~ნ
ამ~რ ერე ვ~რირა სცცორა და სრიგორა რ~უმერა ღემორ~ლრა ღ~ა ითმ~ნ
და თ~მრ წქნარი და ნარნარი ცნობ~რი და გონ~რი და ორ წლ~მდირ გი
ნა სმეტერ იქო გ~ნრაცდელირა სცცორა ყ~ნრა ღ~ა სდავით სგრშ
ნერ ვ~ზირთა და დიდ~ბლთა და გ~ნკჳრვებ~ლთა ერთ ჴმა ქვერ მც

ნობ~ლთა ამირთა ვ~დ ერე მირივე შველირა მტრირა არრ რ~ნ მოაკლ
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ევინა შმ~რა შ~მდ მ~მრა ღვილი ეურორია უნა პირველი იგი კ~ცი
რ~მოთცით ვ~რ ერე აწ ცილსლირა ამირ რ~მოთცირა და სბრწქინ
ვალერ ედემირა ღესმზადები ეურორია უნა მირვე შსჱლირა
ც~ინ რკსთირ ღემრგ~ვრებ~ლთა მორდგომა აუაცა მსნ თს იგი მო
ადგაჲ დ~ტლრა უ~ლუთარა აუა ერე დ~ტლთა დ~ტლთარა და მეტერა
მეტეთარა ბ~ლოდ რაფა ამირრა ვეფარა მინდობილთა სფონო უ
მნილირა მირ ეღმთა ბომონირა ჴ~ლ ქვერ ცრემლ მდინ~რებ~რა ღ~ა თამ
არირრა ძერცა მოწქ~ლირა და გ~სრირცებლირრა და წ~რიქვნერ ეუ
რორია უნად გ~რნა ასრ~ცცელითა ლარითა რიმდიდრითა და რა
ჩსრჩლითა ვინათგ~ნ რ~ი რიკ~დილრა ემ~რთლებოდა და არავირ მირცა
რარიკ~დინოდ იგივე რისცვითა მზეებრი არა ვირ მიეღვა გ~შრცვ
არა და ვინაცა ყარმ~ლი ნ~ვითა ზფვ~დ მიწია კორტ~ნტინე პოლ~დ და იქ
ოტოდა ჟ~მთა რამ~დ ღ~დ სტრორ და სტრორ სკეთ და სკეთ მთ~ვრობ
არა და ჴ~ლ მწიტებრა ათუმევრ ქ~ლრა მწირრა ჴ~ლი რასტლო და მკლ
ვი მაფ~ლი თ~ა ღემწე და თ~ა მშლე ბრშოლათა ღ~ა და არა მრგვრე
ბ~ლ ბედი და რსჱ პაპ~თა და მ~მთა მირთა ნს სკსჱ არცა ბედირაჲ
ოდენ მინდობილთა წ~რმართთა რ~ა ამ~რ რშფსნობდენ ქ~ნი მეტენი აფ
მორ~ვლით დარ~ვლეთმდი ამირ თ~რ ცლდებიან ქ~ნი მრმენნი ერრეთ
რ~ცე ბრწქინვ~ლბირა მირირ~ნიჭ r~ ბერშენთ მეტირა მ~ნოელირა ღვ
ილი სცსცერი იქო გჩრითა და გაცელ~ბითა არ~თსმცა ანდრ
ონიკერ ჟ~რა მირ მეტ~ბირრა და მირგ~ნ ბერშ~ნთა ამოწქსჱდირრა ღექ~რა
და გაეპ~ტიჟა იგი მოქმე პოლიკ~რპორ მრგ~ვრი არსრარტნირა და
ღს~ჲ მდინ~რირა ანტიოუელირა მეტირა ღვილი იქო სკეთსმცა წუ~ნ
ებოდა გზა მ~რვლ გვ~რთა ბარბ~როზთა ღს~ჲ ქოტირაგ~ნი წამრაცა ღ~ა
აუა პოვნილ იქო კ~დ რ~ლტნირა ქიზ არრლანირ ღვილთ~გნი ერთი ა
მბვირა რმენათა ცელ უმნილი შ~ლითფა რამე დაიჩირა მ~მმ~ნ
რძ~ლირა დაგდებირა ღიღითაჭ x~ აცლო მქ~ტთა ერე ერე ვ~რი აუ~ნ
და ტრტიალი რ~ლ არცა სფირრთა სფირრ~ბირა აუსნდა კდემ რცცვენა
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არცაფა თჳრთა თჳრობირა გავლენ ვინცა რ~ცედ მზირა ღ~რვნდ
ნი ცირ~ნ იღსუებდერ მიწიერთა რაჩსრეტლ~დ ეგრეთვე უ~ქნირგ~ნ თ
ამრირ ჴ~ლმწიტობირა ღ~რვნდთა ნ~თლთა ბრწქინვლებ~ნი ეტინები
ან იატაკრა ამ~რ ზ~ა ცირ~რა მცნ~ბჲმ~ნ ამირმ~ნ რ~ლდსცირ შირ შემ~ნ რა
ცელით მსტ~ტრადინმ~ნ აფ~რ დამცედმ~ნ მღობ~ლთა არ ნებობირამ~ნ
და დამგდბ~ლმ~ნ მსჱმედირამ~ნ რძ~ლირა ტკბილირამ~ნ რ~ნ მოზიდვითა კ~ცთა
თა სმოშფსრა კ~ცთა რ~წსთო ერე ნებ~რა ზ~ა თ~რრა რსრვილი
თა და რმ~ნა რ~ტსრტოთა რ~ცეთაგ~ნ შლესლი მოვიდა წ~ე თჳთ მტ
ლობ~ლირა ქ~თა მეტირა სჟერთაერირა ამირ თამ~რირა რამტლობ~ლ
ოთა დიდთა ლ~ღურითა მრ~ვლითა დ~ბლითა ცოძებითა
და რაჩსრირითა მონითა და მჴევ~ლთა ბ~რგითა და რიმდიდრითა რაჴე
ლმწიტოთა შფვნითა კმ~ რაქოტინელითა თ~ვლირა და მ~რგლიტი
რა რ~ჩსრჩლითა და ლ~რთა თ~ა ავაზებირა და ტაიჩებირა რიმ
რ~ვლითა წერირა ებრ რ~ცლირა რ~ჴელმწიტორა მიეგებნერ დიდ~ბლნ
ი პ~ტივითა და რიქ~რლითა რრად რამეტოდ რ~ირა პაპანი რ~ლდსცე
ზდენი პაპარა ამ~თრა დემეტრერ ჴ~ლ მწიტერა დიდრა და ჴ~ლ მწიტერა
რაც~ლ განთუმ~ლრა ჩ~ბსკრა გორგ~ჲრლინრა შ~ლითა და ფსაწლთა რი
მრ~ვლითა ჴ~ლთ ეგდო და მოექვანა ვ~ა მონა მოც~რკე ნელ~დ და
წქნარად და დაქოვნითა რე სდ~რბზა რონ ნ~ცვრვე თ~ა რმინირრ
ა აყვენა ცრემლთა ნაკ~დი მრ~ვლობჲ დარვა პ~ტივითა ტაცტრა
თ~ა რ~ლითა და იუმნა რიც~რლი გ~მოსთუმელი ვითა მ~რთებრ ნადიმ
რა და წქლი~ნობარა ამირ რ~ცლირ დიდ~ბლთა და მოქმეთა სკლებლო
ბარა მ~რვლ გვ~რთა რ~ციობათა მსტრიბთა და მოთამ~ღეთა გ~ნწქო

ბილობ~რა ნიჩთა და რ~ბოშვ~რთა და ღემორთა ვინცა იუმნა მწმრე
ვ ამ~რ ერრეთრა რიქ~რლ პ~ტივრა და ბოშებრა ღ~ა დაქო ჟ~მი ზამთრირა
რომცითრ და ტტბილირა მომწონებლმ~ნ რანადიროთა უსჱქნთა და მ
ოქმეთამ~ნ თჳთ თ~ვდირ პ~ტრონირმ~ნ რ~ირა რ~ლობჲ ვ~რ ფ~ირა სრ
ილო არრ და ჟ~ა ანს ქობირრა თ~ა წ~რმტანელთა აყსჱნნერ
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რაქოტნი რანადირონი მინდორნი მოედ~ნი და უსჱმონი კ~ცეთირ~ნი დრ
ანირ~ნი დარნირა დიდ~ბლნი მოქმენი და ლ~ღურ გან~მცა მომწსონებ~ლნი
და მ~უბლნი იღსჱბდერ და იც~რებდერ და ად~ბდერ მომლოდენი ჟ~მირა მირ
პ~ტრონირა მ~თირა სკსდ~ვ უნილირ~ნი გ~რნა ვინათგ~ნ თ~მრ ამ~ქი
და ლ~ფი სძერო ღერ~ტქჳრობირა აზებდა ტრთოვანებ~რა გონები
რა მირირა ღემორრ~ლთა უ~ლუდ რა~მეტოდ და~მჴვერ უედ მ~ფლობ~ჲ
ტრტიალრა მირირა და წინა სკსმორ~ლირ~რა იპოა ღვილი რ~ლყს
კიონი მ~ნ მშებნელმ~ნ მ~ტბირა და ზერთა მეტეთა მეტობირამ~ნ პო
ვა რ~ი რ~ლირა და ნაკ~რგთ ჴმა იქო ვინმე ერთი ც~რბთგ~ნირა ნა
ღობი რეცა რ~ცელ დებ~ლი ღვილ~დ მეტირა და ვინაცა მთუმელთა არა
სუმ რგონებლობირათა სტრორფა სუმ მქ~ტლთა და დამარკსნ~ლ
თა უორწილირათა: ღერთერ და გ~რდაიჴ~დერ უ~რწილი რაცელო
ანი ღემორ~რა თ~ა მ~რვლ მ~რვლრა სბოშნერ ცცენნი აკ~ზმსლობ~ნი რ
ცვ~თა რ~უონელთა და რიმდიდრეთა ლ~რთა თ~ა წ~რგზავნერ თ~რდ
რ~ქოტლ~დ არზრსმ~დ გ~ნათს ვ~რითა ცრემლითა და ვ~რითა გლ~
ითა გ~მოსთუმ~ლითა არრ კ~ცთა ენირგ~ნ. ც~ ღ~დ ამირა რეცა დარ
ბაზობირა რაცედ მოვიდა ღ~რვნღ აცრართ~ნ რ~ი მიჴდილ იქო ცნო
ბათა გ~ნა რიქ~რლირგ~ნ და რძ~ლირა ებრ შსჱლირა და თჳთ დფე
რა ირლიმთა და ნაგვ~რირ~გნ გსვლენილი თვირობირა რძ~ლირა და
გდებად გ~ნმზადებ~ლი მოუენე იუმნა ქ~თა რ~უმირა მოუმედთა მოშფ
სრირა და კ~ლკოზირა მისწოდომ~ლირა ურთამირ მშებნელი გ~რნა
რადამე დაცვ~დ იუმნ~ბოდირ ზ~კვნი ეღმ~კირ~ნი ვინთგ~ნ აუსნდა თ~მრ
რა რ~ლი მქოვ~რე და ღექვ~რებლი ზენ~რირა მირ ცსჱდრირა და გ~ნბჲ
მღობ~ლი რიტქჳრა გ~ნბირა მირ დიდირა აფემრჩვ~ლა და რეტეგვარო.
ქოტდა ტ~შრრა ღვიდ წილ გ~ნწმედილირა ფ~ჲ რიტქჳრა და ქ~თა მამონი
რ~გნ შლესლთა და უნად მწვეველთა მრცცველ ქტ~დ არ მომრმენ
ელთა რატნარ ზ~კჳთ წ~რმავლინებელმ~ნ წერირაებრ პ~ტივითა
და რიქს~რლითა ნიჩ მრ~ვლობრა ღ~ა მირცა მცნებ~ჲ კ~დ არფ~რა ღერშენდ
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ერე ვ~რთა თუმ~დ თ~მრ რსჱ რვიანირა ჴ~ლ მწიტირა იმ~ტებენ ზარნი ლ
~ღურობენ მოქმენი არრ მარძსჱბ~ჲ რიცარ~ლი რიქ~რლი ღსჱბჲ და ნადირ
ობ~ჲ მთ~თა და ბ~რთა გ~რნა ღემჩირნენი სწ~ფმრთობირა და ღვილირ
სრმელობირ~ნი და ვ~რ მოვა ღჳდივე ერე რ~მეტო ღეჩირვებარა ერე ვ~რი
რა რაუმირა პოერ ფონე გ~ნგებითა ფ~ირათა რ~ი აფმაფლ~ბრ მდ~ბლთა და ღ
ეწმსრრავრ ლ~ფთა რ~ი გრშნ~ბრა წმიდარა ღ~ა რ~ცრბ~რა არა რ~ლთამე გ~მ
ომირყიონ გ~რნა რ~ნ მე გ~მოვირყივნე და ვ~რ იტქჳრ დ~თ რ~თა აწ
რათნო ექო გ~მოყინებ~დ სმცირერ ვიქ~ვ მე შმ~თა ყ~მთა და სმრწამერ რა
ცლრა მ~მირა ყ~მირ~რაჭ x~ თ~ვდმ~ნ ო~ნ მოიფო და მცცო ზეთითა ცცებ~ლი
რა მირათა და ღემდგ~მი იქო რაცლრა ღ~ა დ~ტლირა რსრსდანირა მქო
მე ეტრემირ შეთა გინა რ~ლ არ~ნ ოვრნი კ~ცნი მშლენი და შლ~რნი ბრ
შოლ~რა ღ~ა ერე დ~ტლრა ვინათგ~ნ თსირი ექვოდა მ~მირ დირა მირირა
დ~თირ არ~ლირა ოვრეთრ გათცოვილობირა მიზეზითა მოექვ~ნა
რაზრდელ~დ რ~ცლრა ღ~ა მირრა და იცილნერ მსნ მიმავ~ლთა და წამომ~ვლთ
ა რ~ მოქმე იქო მოქმე ტერი ნაკვთ~დ კ~რგი ბეჩ ბრტქელი პირად
ტსრტა და ტანად ზომერი ორთავე კერშოთა გვ~რთაგ~ნ რ~ჴელმწიტ
ო წკადრერ და მოაჴრენერ მკჳდრთა ამირ რ~მეტორათა იგი გ~ნაფამცა ნ
ებირა და მ~რთვი ვ~ზირთა და დიდ~ბლთა თ~ა ღემწე უნითა მომჴრენბ
ელ და მოაძე ეუმნერ თ~მრრა მეტქსჱლნი ამირნი სკ~თსმცა არა ი

ქო ზენა გ~ნგებ~ჲ მირრა მოუმედებ~რა ცედერ ღ~რვანდედებ~ჲ თუ~ნი თს რა
ოდენნი რაოდენ გზირ მოქმენი ღვილნი ჴ~ლ მწიტეთანი ბ~რშენთა და წრ
ომთანი რსლტ~ნთა და რაკსთთნი რპარრთა და ოვრთანი მცდელნი
რამ~რთალთა ეგრე სკ~ნა რფვნა არრ ღემშლეობამ~ნ თჳნ~რ ბრშ~ნებ
ირა რასტლორა მ~ღნ თ~მრ მინდობილმ~ნ მ~მიდირა მირირამ~ნ მღბლ
მ~ნ რაცედ რაცე და ვირმ~ნ და მირგ~ნ დიდ~დ წქ~ლობანთა ლ~ღუართა და
რპთამ~ნ ერრ~თ თუსა ბრშ~ნებლმ~ნ მოწამე არრ ყ~მდა ფ~ი არ ოდერ
ქტლმ~ნ გ~ლი ყ~მი მოწადინე უმრორნიბირა არცაჲ პ~ლ არცა აწე
თსმცა მორლოდა სწაფმ~რთობა ყ~მი რ~ქდრრა რ~ი რწმსნებ~ლ არრ
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ყ~მდა პ~ლ ფ~თირ~გნ და ღ~დ მღ~ბლთა ყ~მთგნ აწცა ამირი ვ~რ მოაძე მ~ღნ
არ მომღვებ~ლთა წკ~დრერ დ~ტალრა: და წ~ვიდერ დიდ~ბლნი იმ~რნი და
ამ~რნი და წ~რმოიქვნერ დ~ტლი და გ~ზრდილი მირი დ~თ რყესლი ფ~ჲ მირ
და მოვიდერ რარარა დიდოუბირრა რანაცებრა ტტილირირ~რა და მსნ უნ
ერ უორწილი ღერატქჳრი და ღემრგ~ვრებლი ჴ~ლ მწიტობირა და რაც
ელ ზეობირა მ~თირა ვინათგ~ნ დ~ტლი ქ~ითა რიბრშნითა რავრე მო
უმედებ~დ აუათ ბ~გრტოანნი ბ~გრტოანითა გს~რ ზეობითა აწქობდა
რიგთა რაცლირათა და უსჱმოთ ცსარ~რნირ და ერქნირ რლტ~ნთა
რშლობითა გ~მეცნიერებ~ლი მ~ნებრთა რაციობითა და ღვენ~ბითა ამო
უმედებდა მღსეჱ~ლნი იც~რებდერ გლ~ცკნი გ~ნმდიდრდებოდერჭ iქო ზმა
მგორ~ნთა და მსღაითთა რ~ცეობთა მჩსრეტელნი იქო რაზმთა
რიმრ~ვლე და რრ~ლ უნარ ამირრა ღ~ა მითცრობ~დ ღესშლებ~ლ არრ თს
ვ~რ ბედნიერობ~რა რსანობ~რა დფე კ~თლბჲ თ~მრირი დ~თირ მოქმირა
დ~თ იანაბრირა თ~ა ბედნიერ და გ~ნმარძსჱბლობ~ჲ ეუმნა და წ~ფმართ წ
აფმართითა მით მითცრობ~დ წინა მდებარითა: ერე დ~თ წელიწადირ მო
უცევ~მდე ერრე წაეძობინა ქ~ა მღჳლდორანრა ცცენორ~ნრა და მცს
რ~ვრა მოარპარეზ~რა მწიგნობ~რრა და ქ~ა ნარწავლრა ჴ~ლთა რიკეთ
ერა ვითა დფ~რ ყ~ნრ რ~ი ქ~ტილა მირი მრწ~ვლებელი და თ~ა მორწ~ვლე
და თს გ~რეთთა უ~ქნრა მორრ~ლჲ ვერ ვინ რადა გ~მოყენილაჲ
ებრი მირი ღ~დ ამირრა მღჳდობირაჲ და მტ~რთა მშლეობირა ამ~თირა.
ოდერმე მოერმა ვ~დ რსრი იგი შნელ~ბი და რვე სრვეო წ~მორრ~ლა
კორტ~ნტი პოლით და მორრ~ლა უ~ქნდ ეზინკირად კარნს უ~ლუირდ და
მ~რ ჟ~ა ნაცვ~ლი მეჩსრჩლეთა სცსცერირა რძ~ლითა ბ~რბროზი და უ
ცევითა ტ~რტაროზი კ~ცთა და წ~მნი პ~ტრონთაგ~ნ რრ~ლ წქლიანი. რ~უმი
რ მ~ციულდ წ~რავლინა რ~უმირა რ~ჲრა თ~რ მე და მ~რ კ~რნს ულ~ურა მირს
ლრა ღ~ა ღეიქ~რნერ რსრი და იგი ერთად დგერ ამ~რნი რ~ლა რ~ცლერა
ღ~ა ღეცვეწილ იქო მირრა რარგებ~ლი მოწადინენი ღეეცსჱწნერ ამ~რ
დიდრა რ~ი აუ~თ მირრ~ლ იქო მ~ღნ ცნერ ამირ რამეტოთა კ~ცთა და სტრ~რფა
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ეღმ~კმ~ნ რ~ი მ~დირ ბრშ~ლ არრ ვ~რ გ~ნკჳრვებ~ჲრა დ~თირა რიცრსჱ3 კ~ც
თა გსლ~ბირა და რ~ნი თ~ა ზ~რ მეტ~ბირა მ~თირა და სცედ და სგსლ
რავრედ წქ~ლობითა იქვნერ მ~თცა უნერ რ~უმე ქ~თა შსჱლთა და
აც~ლთა გინა სბოროტერი სკ~თს ამ~რ რ~მეტორა გ~ნდგმ~დ პ~ტრონ
თა სნებ~ლი უნილ~ჲ რ~ი დაწქებითგ~ნ რ~ტლირათა არა ვირ
ოდერ რადა სნაც~ვრ წ~რმართებლ და გ~მარძსჱბლი გ~რნა ეგ
რეცა თ~რთა და ნატ~მლთა ღვილთა და შმ~თ ამირ რ~ცლირათა მიზ
ეზითა უნ~ლჲ გ~რნა ერე ვინ ანს რით პ~დ გსზან პ~ტრონი
კლ~რძეთირა და ღ~ვღეთირა რ~ი შველთა მეტეთა ტაოელთა დიდ~ბლ
თა და ადგილრა ზ~ა ღეეწქ~ლა პ~ტრონრა აუ~თ ბოცორ რამც
ცირ რპ~რლარი და რირრ~ლირაცა აფმ~ტებით ღეწქ~ლებლი რცვათამე
დიდ~ბლ აზნასრი თსრთ თ~ა რ~ი ივ~ნეცა ციცირ ძსარელირა რ~ლრ
ა ქსარქსარეცა ეწოდებირ ერე და მაგრა და თჳრი თ~რთ მო
კიდსლი თ~რთ ვ~რგვ~რ ექოდაცა მომგონებ~ლრა რ~ლრაჲცა ერ
თგსლობირარა რ~ი ბ~ფსღრ ზ~ა სერდგ~ლჲ ბ~გრტრ ვ~რდნ და დიდნი

მრ~ცსრთ სცსცერი აუ~თ პ~ტრონი ორბეთირ და კაენირა ლიცთ
იუით ნიკოტრ~მდირ სცილობლ~დ უონ~ბირა და თჳთ ღსაჲ წ~ე
მქ~ტსბირა მ~გარი და მტ~რთა მ~ვნე წილთა მირთა ებრ ერე მცირე
დირა რ~რმე წ~რვიდა და მივიდა გეგსთრ რეცა პ~ტრონირა წადი
ლითა ღეექ~რა ქ~ი რვ~ნეთი და ატც~ზეთი რეგროი გვ~რი რამო
უ~ლუო რაჩი თაკსჱრი და არგსჱთი. მომრთველმ~ნ რანგთა და
უ~ღგთამ~ნ ატიცა რსრირა გ~მეტებირა და მირირ მეტე ქ~ტირა თ~რ დიდ
ებ~ლნი და ლ~ღურნი უ~ქანირნი გაგზ~ვნა და მივიდერ გსზ~ნირ და
მსნითჭ ¦~მოვიდა რსრი და ღექრილთა მიმ~რთერ რამცცერა და
ბოცო და ვინცა მირი მიმდგომი იქო და გ~რდამვ~ლელნი მთირ~ნი
მივიდე გეგსთრ ტაცტრა ზ~ა რამეტორა: ჵ ფ~ფდი დიდი და გ~ნრკჳრ
ვებ~ლი კ~ცთა ცნობირა ვინა ანს ვირითფა მორ~ქდრე რ~ქდრრა
დ~თიანრა მ~ღნ თ~მარ უ~ლუთა მ~ქსრ ცსრირა და საზრ~ვირა რ~უმირა
1-28 სტრ., 134v
გ~ნკჳრვებ~ლი პ~დ მომცედვ~ლი ყსჱსლ~ბირა ზენ~თა წქ~ლობათა
მბრშ~ნებელ ეუმნა ქ~ლთა ერთაერთგ~ლთა ვინცა [......] ღემოკრ
ბერ რპანი და დ~ბლნი წერეთით კ~ცეთით უ~რთლით რომცით~რთ
და რამცცით მკსრნეთა რ~უმითა წკადრერ ტიცით არ~მთაგნ ნბ~ჲ
დართსლობ~ჲ რ~უმირა ვითა ღეაძერერ სმ~დლოდ უმნილბჲ მჴეც
ებრ გ~ნჴდა გ~ლი მ~თი ერთგსლობირა თ~რ და თ~ვი რ~წმებელ~დ დადებ
ირა თ~რ და თჳთ თ~მრ ჴ~ლითა რ~ტლოთა და რიტქჳთა ოურო ნე
კ~ტრითა მრ~თლი მ~რთლ~დ იკითცვიდა მიზეზრა მირთაგ~ნ ოდერ მე
თს პ~ტრიაუთა და ანტონი უსთ~თელრა რ~ი იგოდენ დარყა მ~რ
ჟ~ა ერთგლ~დ ლიცთიმ~რთ რირცლთა და თც~ვამდირ და რც~თა ე
ბირკოპოზთა გზ~ვნიდერ ოდერ მე ღინასრრა ეძიბრა და მერტსმრ
ერა და მ~თგნ ვერ~რ პირირ მპოვნილთა კ~დ მ~ღნ ღეკრიბ~ჲ კრებ~ლ
ი ფ~ირ მბრშოლი აიფერ მაცჳლ~ბი და წათები წ~რმოემ~რთ
ნერ პ~ტრონრა ფ~თ ღემორილრა ზ~ა ნაცევ~რნი მთით მეტე გ~რდა
მოვიდერ მთითა ლიცირათა ამწქსჱდელნი და ამაოჴრ~ბლნი უ
ართლირ~ნი მოვიდერ ნაჩრმაგევამდირ. და გორამდი და ნაც~ვართა დ
ადიანთა წინა შფომითა გ~რდაიარერ რკინირ ძვ~რი და ყავიდერ
ციცირ ძვ~რრ დაწვერ უ~ლუი ოშრჴე მსნ ღეიქ~რნერ ბოცო და მერ
ცნი ვინცა იქვნერ მიმდგომნი მ~თნიჭ da გამგებ~ლთა ერე ვ~რი
რა რ~უმირა ფ~ჲ სკითც~ვდ ღვილთა მზე გრშელ სჴმერ რ~ გააგერ
პ~ლ აფებ~ჲ ძვ~ცეთირა თმოგვირა და აც~ლ უ~ლუირა კ~დ თრია
ლეთირა და რომცითირა ვინათგ~ნ უსრდ ვაჩრირა იუით გ~რდგომდ
ავე ქ~ი რომცითი ივ~ნე ვ~რდანირ შე პ~ტრონი გეგსთირა მაქა
პ~ტრონი კაიწონირა კაენი თჳთ ვ~რდანირი იქო რცვ~ნი მირ უსჱქ
ნირა აზნასრირ ღვილი თჳნ~რ ზ~ურია ვ~რმირ შირა იგი კ~ცი ერთგ
სგ~ლი იქო და ჩაბსკი გ~მოცდილი ამ~თ ქ~ლთავე აგ~რთა ღექრა
გაგარა და მსნიდფმ~ნ მ~თ და ზემოთ უ~რთლირ მქ~ტთა კ~რრ უ~ლუირ
ათა მორრ~ლა რადა იგი იქო მზე მზ~თა ნ~თლი ნ~თლთა ც~ტი
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იგი სმ~ნკო მრგ~ვრი მირირა უ~ერი მღჳდითა მ~თ დ~თ იანობრითა გ
ონებითა მინდობილი ზენარა მე გ~ნგებირა იმედირა მდებ~ლი წქლობ
ათა მირთა გ~ლ მოწქ~ლეთა მ~ღნ სბრშ~ნა ამირ რპ~რალარრა გ~მრე
კელრა დ~ოთცათა მჴ~რგრშელთა და რც~ჲთა თორელთა ზემო
თ და უსჱმოთა წარსლა და მიგებ~ბჲ წინა უ~ქნარა ძვ~ცეთირარა
და მსნვე ცნობ~ჲ შ~ლირა მ~თირა სტრორფა ცნობ~ჲ შლ~რებითა მ
ართლ მრ~ძლბარა ფ~ირ~რა და მივიდერ მტკ~რრა ზ~ა ვინათგ~ნ იგ~ნი
ცა მსნვე მორრ~ლ იქვნერ და მისრთნერ მერცნიცა ერთგლ~დ და
რყომილნი და აუ~თ ერენი მირრ~ლნი მტკ~რრა ზ~ა და იგ~ნი მსნით
ჴიდრა ზ~ა ღეიბნერჭ da ღეიუმნა ომი და რროლაჲ მ~რ დფერა რიფ
ამემ~ნ და წქლირ ღსა ქოტმ~ნ გ~წქრნა ვ~რ ღეფ~მდა ღეიქ~რნერ და

ზრ~ცვა ქვერ ვ~რ ვცედ~ვთ მჴეც უნილ~ბრა ამ~თ ლ~ღუართარა. და
ვინათგ~ნ არა გსურ შ~ლი და ფონე ღებმირ აწ მივრიდოთ რი
მ~გრირაკენ და მსნი დ~ფმ~ნ ფონითა ვეცადნეთ ფ~ლტრა და შლევა
რა რიუველირა მომნიჩებელმ~ნ თ~მრირ კერშთა ლ~ღუართა ამცნო
გ~ლ სქოვნელ უნა ღებმირა და დევნა ქოტირა და გ~მვლელთა
ჴიდირ~თა მიმ~რთერ მთარა ტ~რნაშიად რაცელ დებ~ლრა ფონედ რიმ~გრ
ირა რაშებნელ~დ და ვიწრმ~ნ დამდგმელთა გ~რიდერ და მიეწივნ
ერ ველრა ნიალირა და წქ~ლრა ცინგრირ~რა თმოგსრ და ერსღეთრ
ღსჲ ომი ვითა ცსდებ~და რყესლ~ბრა იმერთა და ამერთა მოქმე
თარა რ~ი კმა იქო შსჱლთაცა გოლიათთა და ჩ~ბსკთა ომ~დ რ~თა
ზ~ა მოვიდოდერ უოითათ რიმწვავენი და მოკსჱთილებნი ირრი
რანი მტეთებ~ჲნი ჴრმ~ლთანი და მცეთუელობ~ნი წოროლთანი და
გაგრშობ~ჲ ღწმ~თრ მიეცაჲ შლევაჲ ბსმბ~რზთა და მოქმეთა
თ~მარირთა და გ~უცესლნი რ~ნი მე და იპქრნერ დაჴოცერ და ტქსჱ
ქვერ ამ~თ არა ევნო: არცა რიკ~დილითა არცა დაკოდითა რ~ლ
ივ~ნე რ~რგირირ შე. დაკოდერ ღემოუცესლთა მციარ~ლთა პირითა
გ~ნათლებ~ლითა გ~ლითა თ~ვირ სტ~ლ. და სდევნელ ქვერ იგინი უენებირა
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და პ~ტრონირავე არა დაკლებირა თ~რ და მოვიდერ წ~ე ფ~ივ გსირ
გჳნორნირა მეტირა და მეტეთ მეტირა მიმცემელმ~ნ ფ~ირა მ~რთ ძე
როვნირა მადლობირამ~ნ ნაცნა მოქმენი მირნი პირითა ბრწქინვ~ლი
თა თ~ლითა ტკბილითა და გ~ლითა დაძერბ~ლითა ვინცა ცნერ ე
რე პ~ლ მაცარობლირა მორლ~ითა რ~რგირ ვარამირ შირათა ზრ~ცვა ქვერ
რ~ნი მქ~ტ იქვნერ თჳთ ჩიაბერი მ~ნდატსრთ სცსცერი წერნი და კ~ცნი
დიდ~ბლნი და აზნასრნი დართვით ქივყაქთათა და ღექრილთა უა
რთლირა ერირ თ~ვირა. და უ~რთვლთა დ~ბლთა წინა შფსანვითა
დ~თ მეტირა რსიანირ~თა დარცმა უ~რთლრ მქ~ტთა რ~თა მიაერთ
ნერ ვიეთნი მე უ~რთველნიცა. და რიმრ~ვლე ქო~ლირა კავკარირა
და მთსლელობირა და ვ~რ აგრშნერ მ~თ ამოწქსჱდა და გა
უცევა ზემოთ ლ~ღურთა მრწრ~ტლ იჴმიერ გ~რდავლა და ღემო
უცესლთა და მორრ~ლთა წ~ე თჳთ თ~მრირა წკ~დრერ გ~ჲრლა რ
ომცითით მიმ~რთება სრყთა და გ~ნდგომილთა მეტ~ბირა მირირ~თა
და წმორყილდა უ~ე ღემორილი ჴ~ლ მწიტე ღემეცნებ~ლი ფ~ჲ წქალბ~ჲ
ასრ~ცცელობითა ვინა ერეცა სწქოდეთ რ~ლ წ~რთითა ფ~ჲთა
რივრცე დიდ ტ~დ არრ რ~ კ~თლთა და კ~თლ გ~მგონეთა ნიღთა აფ
ჩენითა რწსრთირა კ~თილდ დართვითა შლ~ვა მინიჩებითა რ~ კე
თილირა რ~ლირა თ~რ ფ~ირ მქ~რე და თჳრ~დ მირი არრ ვ~რ იტქჳრცა დფ
ე ბერშ~ნთა ცედ~ვრ პლატონ კ~თლი კ~თლთა არრ კ~თლი ვინ
ა იგივე კ~თლი ბ~რტთა თ~რ ბ~რტჭ x~ აწ ჴ~მრ და სტრორფა გ~გო
ნებაჲ ნათუ~მთა მ~თ და სვიწქებ~დ ცედვა ცედვ~რა ზენათა წ
ქ~ლობითა რ~ა და ვყქოთ თ~ლი იგი ამ~თ ერე ვ~რთა წქ~ლობი
თა გ~ნგრშობითა ც~ ვინცა ცნერ გ~ნდგომილთა ღერირცვა ფ~ირა
მ~თ თანთა თ~რ თ~რთა რ~ნი მე და მგდებ~ლ იუმნერ აწ ციცეთა და რიმ
გრეთა და სწინ~რერ რძ~ლირანიცა ვინათგ~ნ თ~მრრა ზ~ა ერე ვ~რი
სრ~ცსრი რ~უმე იკ~დრერ რ~ ნი მე მოვიდერ ჴ~ლ რაბ~ლ მობმით რ~ნი მე მკ~ლ
ველ ეუმნერ თ~ვირ ბიშარა და ეგრე მოვიდერ. და მსნცა იუმნერ ყს
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ჱსლ~ბითა გ~მარძსჱბ~ჲ ღემოუცესლი დგა ჩალ~რა აგ~რთარა მ
ონადირე და მონადიმე მც~არლი და ღემწქალ~ბელი ერთგსლთა და
რაკსთ~რთა მირთა ღეიწქ~ლა ზაუ~რია ვადანირ შერ სბოშა
გ~რგი უსრდ ვაჩრითა გ~ნშმდირ მრ~ვლითა რაკსთარითა და
მრ~ვლითა რანაცევროთა უ~ლუებითა ციცეებითა და როტლ~ბითა ღ
ეიწქ~ლერ და სბოშერ რ~რგირირ შერა ივ~ნერ პ~ლდ მრ~ცსრთ სც
სცერობაჲ ჴ~ლი ღინასრი და რაპატიო და კაენი და ვიწონი გელაუ

სნით და რც~ჲთა მრ~ვლითა რ~ცრძოთა უ~ლუითა და ციცითა ღეიწქ~ლ
ერ და დალოცნერ რც~ჲნიცა დიდ~ბლნი მ~რვლნი და ღეუცესლთა მიმ
ართერ რაცლთა მ~თ და ნატამ~ლთა ნაჩ~რმაგევრა და ლიცთ იმერ
ეთ დ~ბლთა ღემნ~ნებლთა ღეცოდებირათა და მოაძეთა ღენდობი
რათა ითცოვნერ ცცო~ელნი ცატნი და თჳთ დ~ტლი რსრსდან მ~თ
წ~ე რ~ქტლდ კთოლიკირა მ~ნდატსრთ სცსცერი: და რც~ნი ებირკპორ
ნი ღინასრი თსრთ რ~ცლ დებ~ლითა ვინცა გ~რდამოვიდერ რვ~ნნი
დიდ~ბლნი და მეჴევნი დაგ~რდამოიტანერ რსრთ მეტე ქოტილი
და მირცა დ~ტლმ~ნ რიმტკიცე პ~ლდ რსრირ სნებელ~დ გაღსჱბირა თ~რ
და მერმე მირ ჟ~მირა ღეცოდებირა თ~რ არრ ღენ~ნებირა დე~ტლირათა მ
ოვიდერ ნაჩარმაგვ~დ და რსრი ივ~ნერ მირანდობლ~დ: მთცოველი
წარვიდა მ~რვე მირრა რსჱ სბედ~რრა გზ~რა გაემ~რთა და ღეი
უმნა მღჳდობა რიცრ~ლი და ერთობ~ჲ რ~ი არა ოდერ რადა ვირ სცილ
ავრ და ერთბმ~დ შოვდერ ლომი და ჴარი და იც~რბდერ ვეტცი
თიკ~ნთა თ~ა და მგ~ლი ცცსართ გ~ნდიდნა რ~ცელი თამარირანი ქ~ა ზ~ა
პირრა უ~ქნირ~რა და ლ~ღურთა დ~თირ ბრშნებითა და გ~მორყევი
თა თ~მრ რსჱ ალეურანდრიანირ თანა და იმ~რძვებდა ღეწევ
ნითა ზე გ~რდამოთა და ამ~რ ღ~ა მ~თ წავლა გამრეკელი ამი
რ რპ~რალარი და თ~ა თმოგსირგ~ნ კიდე არა და კლერ ღვილთა მირ
თა მ~ღნ სბოშერ ამირ რპ~რალარობაჲ ზაურიარ მჴ~რ გრშელრა
შერა რარგირ ამირ რპ~რლარირარა მძდომთა რომეცთა მეტირათა
1-28 სტრ., 136v
ადგილრა პ~ტრონრა ლორირრა მოსმ~ტერ უ~ლუიცა რსრთ~ვი მო
ქმერა რპ~რპტობირ~რა და ჩიაბერრა მ~ნდატსრთა სცსცერრა მო
სმატერ და სბოშერ ჟინოანი უ~ლუი და ციცე მრვლ~თა მთესლ
ეთითა და ღეიწქ~ლერ რარგირ ვარდანირ შე დალოცერ და სბო
შერ თმოგვი და უსჱმოთ წირუვლელნი ზარტიბირ შენი გრ~გლ
ირ შენი ჩიაბერირ შენი და მაცატლირ შენი თ~ვნი კაცეთირ~ნი თორ
იარ შენი ღეიწქ~ლნერ თჳთოესლი თ~რითა წერითა რ~ი მე აცლ~დ და
ლეწვითა რ~ნი მე მომატებითა ეგრეთვე უ~რთველნი რომცითა
რნი თორელნი მერცნი და ტაოელნი ვინცა გსზა პ~ლითა გ~ნვე
წ~რმწქმედელი თ~ვირაჭ aწცა გ~მტნელი ტაორ კარირა ვაღლოვ
ნირა და რაცლთა და ციცეთა მ~რვლთა წ~რვიდა უ~ქნრა ღაერმ~ნი
რრა და რამშფვ~რი რ~ცელით აზნასრირრირ ღვილებითა რ~თა თ~ა იქო
მეფჳნეთ სცსცერიცა რეტე ღვილ~დ კლ~რძეთირა და ღ~ვღეთირა.
და გავიდერ მთარა კოლირ~რა მოეგებნერ წინა ზაუ~რია ტანარ
კერტელი და შველირა კალმ~ცელნი ქმ~ნი კარგნი და პ~ტრონ
ირ~გნ ღეწქლებ~ლნი და ღექრ~რვე ცნერ გსზანირ ღვილირა ღერმ~ნრ
ლ~ღურით მორლვაჲ. გსზანირ ცოლირა ცოლირა და ღვილირა წ~რრცმდ და ციცეთა
ღ~ათსრუთა ღექენებ~დ დაფაცათს ლ~ღურნი დიდნი იქვნერ და წ
არრც~მდ ციცერა ღ~ა თსრუთა ღექენებ~დ დაფაცთს ლ~ღურნი დიდ
ნი იქვნენ და პ~ტრნი თორმეტირა დროღირ~ნი და ერე მცირენი და მჴ
რენებ~ლთა წუ~ერ რძ~ლირათა და თამარირ ბედირა და რიმ~რთლირა
თა ღებიბნერ და რიდიდითა მ~თითა და რიკ~თითა დიდად დაჩირვებ~ლი
ომი გ~რდაიჴ~დერ ბოლოდ მთათა გ~მოუცესლთა და ამომწქ
ვედელთა ჴ~ლთა მქრელთა გსზანირ ცოლ ღვილთა თ~ა ღემოუ
ცესლთა აიცსნერ ციცები და რიმ~გრენი და კ~დ მგებ~ლნი უ~ქნირ~ნი მ
ოიწინერ წ~ე თამარირა რ~ნ მიტინა ნ~თლი წქ~ლობირა და გ~რდაჴდა
მადლი მოჩირვებირა და დარყერ ქრმ~ნი რაცელოანი და პ~ტრონი რარ
გებლიანი და ამ~რ ერე ვ~რრა წქ~ლობარა ღ~ა ფ~ირრა ოდენფა მკლებ
იანენი წ~ფმ~რთირ გამოყენილობ~ჲნი ილ~ცვიდერ მოუენენი ფ~ირა და
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წმიდ~თა ცატთა მომჴრ~ნნი პირმღოთა შლ~რებითაჭ x~ ვინთგ~ნ
წქ~ტრ წქ~ლობათა და მრეკელთა გ~ნმფებირარა და მთცოველთა

ნიჩებირ~რა და მეშიებ~ლთა პოვნირათა ვ~რ იუმნა რარარ შე
გინათს რყესლირ~რა ანსთს ელირაბედირრა და სტრორფა ა
ნანიარრა და ვიკადრო მარიამირრა მისდა თ~მრი გ~ნწმედილითა
გონ~ბითა და ტ~შრირა ფ~ირა აფმრჩვ~ლსლირა რანთლითა რცეს
ლირათა მჴსრვ~ლებითა გ~ლითა და გ~ნთლბ~ლითა რ~ლითა ტ~ბჲ
ჴმელირა ბეთლემ მქ~ტლმ~ნ მსნ ღვა შე რწორი შირა ფ~ჲ და ს
წოდა რაცელი აცოვნირა მირ მ~მირა თჳრირა რ~ირა თ~რცა ქსა
ვილი სკ~დავთა ნ~წილირა აფმოგსჱქოვლაჲ ამ~რ ერე ვ~რრ
ა მოცედვ~რა ფ~ჲ რამებითა რრ~ლირ~რა პ~დ რყომირა თ~მრირა.
და აფმოღობ~რა შირა გორგარლიანირ~რა რამცა თუმ~დ მიეგებოდა
რაცე რიცარ~ლირა ანს მ~დლობირა ფ~ირა იც~რებდერ იღსჱბდერ იმ
ოთცვიდერ რამოთცერა ღ~ა ამირ რაწსთორა გნმ~თავირსტლებ~ლ
ნი ტქსჱთანი ღემწირველნი ეკლერიათანი მწირვებ~ლნი მფ~დელთა
ნი და მიმცემელნი მონაზონთანი მოწქ~ლნი გლ~ცკთანი ერთბმ~დ
მ~დიდბლნი ფ~ჲნი მწქობ~ლნი ეპირკ~პოზთანი და ღვიდირავე რ~მეტ
ორა რპ~თა თ~ა და თვით დ~ტლმ~ნ და გ~ზრდილმ~ნ მირმ~ნ და დამ~ნ
თ~მარირმ~ნ და ქ~ლთა მქ~ტთა ამირ რ~მეტორ~თა მრგ~ვრდ მოგ~თა ჴ~ლქვ
ერ შფსნებ~დ და მინიჩებ~დ ცნობითა გარეთ ბერშენთა მ~ტეთა
რლტ~ნთა ათაბ~გთა და ამირთა რპარრეთირათა წ~რმოავლი
ნერ ნიჩნი და გ~ნშნი კმა რ~ქტლნი და ვ~ა ამ~რ დფე კეთილობ
არა ღ~ა იცილერ ქრმა აც~ლი პ~ლ რ~კნთა გ~ნწერებ~ლი შედ მეტი
რა მეტედ ღვილ~დ ცცებლ~დ დ~თიან~დ: რ~ ოდერ დაცატსლი ბ~ნბირაგ~ნ
იღვა და წ~რმოაყინა მოაუსნდერ თსირი ღორირ ცატნი და რაცენი
თჳრთა და მრ~ცთა მღობლთა და მნ~თობნი რცვიდა მ~რ და ენთებ
ოდა რ~ლი ზენირა რტეროირა და მეტ ბედი ბედრა ზ~ა და რსჱანო
ბაჲ რვერა მარძსჱბ~ნი სმეტერი წარემატებოდერ ღარავ~ნდთგ~ნ მმრყ
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ობლებითა ერე ვ~რი იუმნა გ~ლღურებ~ჲ რ~ი არა ოდერ ვირგ~ნ უ
მნილ იქო ბაგრ~ტოანირა პ~დ ღემკრებელთა ბედრა და რსჱრა ზ~ა ლა
ღ~რა რ~ი გ~ნმნათლებლ~დ რ~ტლირა ითარგმანა თ~ერ ბ~რდავად დიდად და შ
ველ~დ უ~ლუთა ამომწქსჱდელთა არნირათა გ~მოიფერ დიდ შ~ლთა
წომთა პ~ირა ნებროთირ აწრიორ ღვილირა ბარტორირა მ~მლ
ი და ღენებითა აფრილთა რიმრ~ვლითა ტქსჱთა და რასნძეთათა
ასრ~ცცელთა ათავი რსტლერ რამბევრობ~ჲ ტქსჱთა დფე გ
რშელობირა თ~რ თ~მრირა და შირა მირირა მსნით გ~მომგზ~ვრებლთა
არცა თს თ~რი ერთირა გ~მომრვენ~ბლთა მრწრ~ტლ წ~რრრლ
თა ილ~ღურერ აზრსმრ კარრა კარნს უ~ლუირათა და მსნ იქო
რიმრ~ვლე წომთა წქობ~ჲ წსნეთა და ცეთუებ~ჲ აბძ~რთა რ~ი
რა მეღსჱლ~დ იქვნერ რსრმანელი კარელი რპერეთი და ღიგნი
თ რალდსცირ შე ნარრადინ და ორნი შენი მირნი ლ~ღურითა რიმრ
ავლითა უოითირა და ცცენორნირათა სამრ~ვლრა და ცირკრირ ბ
ინდრა მირ რ~თა და დამწქებ~ლთა ომირათა ფამირა ბინდმ~ნ სლცინა
გაქრ~დ და ვ~რ გ~მოჴდა ფამე იგი და მოვიდერ ლ~ღურნი სთვ~ლვი
თა და მისწდომელითა ალ~ტითა და ღიგნით მქ~ტნი ვ~ა მჴეცნი იფ
რჩენდერ კბილრა მ~თრა და წსჱრრა იტცსრიდერ მცილვ~ლნი ვინმე
ცოლთა დატქსჱბ~ლთანი და ვინმე ღვილთა და ვინმე რიმრ~ვლერა
ძოგირ~რა და რემირ~რა და მთუმელი ერრე ტიროდერ ვინ ყ~მდა ერე
ვ~რი ღერირცვა ვინათგ~ნ არა ოდერ გვიცილ~ვრ ტომი ურირტიანე
თა რან~ცებრა რ~ქოტლთა ყ~ნთარა და ვ~ა გ~ნთენდა წკრერ ბსკ
თა და დაბდ~ბთა და ღეიუნა ზმა უ~ლუთა ღ~ა დამრკსნელნი რირცლ
თანი მ~თთა და თცოვირნი გ~მოვიდერ ბჩეთა უ~ლუირათა გააწქს
ჱრ რაზმი უოითირა და ცცენორნირა წარმოდგერ ბ~ნრა ზ~ა და ბსკ
თა ღ~ა ირრირ მრროლელნი და უვირ მრრონ~ლნი და ვ~ა იც~ლჲ მე
ტემ~ნ დ~თ და რპ~თა მ~თა გსლ მოქსარ~დ გ~მორრლბჲ მ~თი ითცო

ვერ რაჩსრველი და აფრცდერ არ~მთა ამცმელნი წოროლთანი
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აწა მირ~ლრვე და რტეცერ რაცედ მეცირა ტეცირა აფიცსნერ და წ
კრერ და დაძერებ~ლნი თ~ვირ კატობ~ჲრა ღეიცსჱწნერ ძარითა ამ
წქსჱდელნი ერთმ~ნერთირ~ნი და რცცსჱნილნი ცალთაგ~ნ რაკიცცელ და
რანერწქვავ იუმნერ ბიბთა ელიმთა და ც~დსმთაგ~ნ მკლენი და მგ
ინობ~რნი მსწმედირ რძ~ლირ მდებლობირ~ნი და ღ~მოუცესლნი მეტე
თჳთ და ლ~ღურნი მირნი მოვიდერ მციარ~ლნი უ~ქნდვე თ~რდ მსნით
შლევა ღემორილობ~ნი და აუ~თ მნ~ცვნი თ~მრირა რაღოდ მთიებირ
ათა აფმობრწქინვალებირა ი~კბირ ვ~რრკსლვირ~ნი რ~ნ იზმნა რს
ჱნი იზმნა შლევ~ნი იზმნა ნ~თლიჭ x~ მე მორიდერ გ~ნგრშობ~რა წ
ქინობირ~რა მცთონირა დაგდებ~ც ფვაწლი ომთა და მ~რძვებელთა
სკ~ნრკნელთა სმძობერითა პ~ლირათა და მიშსლ~ბლი გ~ლი
აფშრ~ვრ ორფ~ნორა გონებირ~რა რ~ი არრ ენა მეტესჱლი და წ
არმომეტქსჱლი მთცრობთა ერე ვ~რთა ოდერ მე ჟ~თა ერთ
რა ღ~ა ღექრილნი გ~ვიდერ გელაუსნ~დ და ყაიარერ ცაყიანი და
ყ~ვიდერ უ~ქნდ ქსარქარირრა და მისწიერ ბლაქსნამდირ და მოარ
ბიერ ქ~ი არრი და ამოიარერ კ~რი გ~ნშირა და ღეიუნა კ~რთა ზ~ა
დიდი ღსფლი და გაფან~მც გ~უცერ და ღეიცსჱწნერ უ~ლუდ ქარქ
რით ღ~ნუორამდირ ეუსრი დფე იარერ. და რ~ი დფე გარდარრ~ლა თ
სმცა მოწესლ იქვნერ ლ~ღურნი და არა ღემობმოდერ და ქ~ლგ~ნ
შლევა ღემორილნი და მშლენი ღემოიუცერ და მოვიდერ რიცრ~ლ
ითა წ~ე რაცლრა ქ~ირა რ~ტლირ~რა და კ~დ ლორიდაფმა წ~რვიდერ ო
რნი შმ~ნი რარგირირ შენი ზაუარია ამ~რ რპ~რლრი და მრ~ცსრთ ს
ცსცერი ივ~ნე მორბევ~დ რაცრირ პირრა და მსნით წ~მორრ~ლ იქვ
ნერ ლ~ღურნი დვინელნი ბაძანელნი და ამბერდელნი მეკობრ
ობ~დ და მზერად უ~რავნირა ვერ ცნერ ამ~თ ღეიქ~რნერ რ~ღსალობ
არა გზირ~რა ეკსეთნე სრთიერთარრ და სტრორ ომირა და მ
ჴნედ ბრშოლირა რ~უებლ იქო წ~მფებელი რ~ლირა რიტიცცედ უველ
ობირა მ~თირ~გნ ავრბ~ლნი და რ~ცელოანი და მოვიდერ წ~ე დ~თ რსე
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ამფელირ თ~მრ ფ~ივ და მქ~რებ~ლირა ღ~დ ამირრა კენირა პ~ტრო
ნმ~ნ ივ~ნე მრ~ცსრთ სცსცერმ~ნ დ~თ და აწსა ლ~ღურობირა
შ~ლითა ღერ~მრთებ~დ დიდრა და რ~რაცელორა მორარბევლ~დ დიდირა გ~ლ
აუსნირა რპ~რრი ბაზრირა და გორლა უსნირა მ~ღნ გწქვა მო
ქმე დფითი დფე მატებ~ლი წ~ ფმართებ~ლი და წაკსჱთებ~ლი ომთა
და ლ~ღურობ~თა და მრცმელთა აფიფერ ტქ~ვირა ძობირა აულემ
ირა ზროცირა და ცცსრირა რიმრ~ვლე ღემრგ~ვრებ~ლი უსიღათა
და რადაცა ვირ ლ~ღურთა და მეღველნი თ~ვირა დედა წსლთანი გა
რდეკიდნერ გააუცივნერ ამორწქვიდერ და დაჴოცერ ვინც სარ
უნილთა რპარრი ბაზრირ რსლტ~ნირ მოედ~ნრ ღ~ა ჴ~ლ ქსჱრ რიც~რ
სლ~დ და არპ~რეზობ~დ რ~ი ერეცა აროდერ ვირგ~ნ უნილ იქო ვინ
ათგ~ნ ოდერმე იგივე რსრი ამირ რ~მოთცირაგ~ნ ეურორია უმნილი
კ~ენირა ებრ მკლვლელ არა შმირა ა~დ თ~ვირა თჳრირა ვერცა ფირრ
იუმნაჭ da მოიღ~ლა რამოთცერა უ~ლურა კორტ~ნტი პოლერ ქ~ტირგ~ნ
ქ~გნით არა მტ~რ აწქსჱდილი მეტე ა~დ რამბრალ აწქსჱ
დილი მივიდა ათ~ბაგირა და მირგ~ნ აიფო არნირ უ~ქანირა რქ~ტი ღ
ემრგ~ვრბლი რ~ლირა მირირა მსნით დაფმ~ნ ღემქრელი ლ~ღურთ
ა გ~ნშირა და არნირ~თა მოვიდა უ~ქნრა კამბეყირ~რა და ღიგნით მ
ინდორი მოარბია და აიფო რიმრ~ვლე ტქ~ვირა და ნატქს
ჱნვირა მ~ღნ ცორარნ ბსჩირ პ~ტრონმ~ნ რაფირ მაცტლირ შემ~ნ
ცნა და ღეიქ~რა მცირედითა ლ~ღურითა და მიეწია რ~მითა ღვილ
ითა წამებ~დ თ~ვირა არა თს რრნი ერთირა თ~რ ლ~ღურობდერ.
და ათნი ერთირა თ~რ და ოცნი ორთა თ~რ გ~რნა მსნვე რსჱმ~ნ და

რიმრ~ვლემ~ნ თ~მრირმ~ნ დარცა რირცვა ფ~ჲ სცილ~ვი და ვ~ა გედე
ონირ~გნ. მცირედ მიეწივნერ და გააუცივნერ ყამოქ~რნერ და დაჴო
ცერ ვინა ვინა რსრი შ~ლითა რამე გ~რდაიცსჱწაჭ x~ ერეცა
სწქით თუ~ნ მრმენ~ლთა აფაცათს რამი~როდ გაჩრითა მჴეც უმნ
ილებითა მჴეცებრ აყსჱნირ სლმობ~ლობითა სწქ~ლო უნა
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გ~რნა იცილეთ თს ვ~რ რატსრტო და ანდამატებრივი მომზიდ
ობ~ჲ აუ~რ მჴეცთა გსლ~ბირა ოდერ მე ღარვაღერ ლომირა ბოკს
ჱრი გ~მოეგზ~ვნა მ~თ გ~ეცრდერ და ერდენ დიდი გაცარებ~ჲ ღეიუნა
რომე არცა ველსრი არცა ღინასრი გ~ზრდილი არცა ვირ ს
ნაც~ვრ მირი არაკი რ~ჟ~მცა დარბ~ზრ მიქვ~ნიან ერრეთ აუსნდა
ტ~რილი რსრვილი და რიქ~რლი თმ~რ ფ~ივ გ~ნათლებელირა რ~ი
მრყობლთა ძაჩვთა მიდამოც~ლებამ~ნ კ~ცთა კიდებირამ~ნ ვერ და
იჩირირ ვირე თ~ვი სბეთა არ ყასდვირ და ლოღნიდირ ვ~ა შველ
ოდერ მე მოწამეთა მეტატრარები მოგვითცრობრ და ოდერ მე და
იჩირიან და დამ~გრდ~ნ წქ~რორ მრგ~ვრნი ცრემლნი გ~რდამორთ
ცივნირ თ~ლთაგ~ნ რ~ნი დაალტობდერ მიწარა ამ~რ ერე ვ~რრა მშლ
ეველობარა მტ~რთა და მჴეცთარა წინა აფმდგ~მთა და სრყთა
და მჴობ~რა ღინათა და გ~რეთირა გ~ვიდა ღიღი და ზარი რაცელი
ოთც ბ~ნბთა და ოთც კსთცებ~თა რ~ლირა ანგებსლებირ~რა აფმ
ორ~ვლეთით დარ~ვლეთამდე ყრდილოეთით რ~მცრამდირჭ aმ~რ ჟ~ა
ღ~ა მოიკლ~ჲ ქიზ არრლან ათაბ~გი და აწ გარსლტნ~ბლი მსლ
ლიდთა მ~რ დარყერ რამნი ღვილნი ტ~ლავნდირანი მპქროებ~ლი
ქ~ირა რპ~რრეთირა რ~თა მ~მირგ~ნ და ბიშირ~გნ გ~წქოტოდერ უსჱქ~ნნი
ერრეთ სტრორრა ცსტლო ინანყრ ერაქით ცსარარნამდირ
და ბაბილონმდირ და ღედეგრა არაბეგნი რომცითამდირ და ს
მცრო არ~ნ გსრგ~ნირ ზფსით გელ~უსნირ ზფსამდი ამ~რ ღ~ა ვ~რი
წერი მ~რვლ მთ~ვრობირა ღეიუნა ღსრი და ჴდომა და რშლიაჲ
ამირ ბსბ~ურ და პ~ლ იპოა სტრორი შმაჲ დაძდა ათაბ~გდ და
სმცრორი შმა ერ~ნი დაფმ~ნ ამირ მირიან ღერიშა ღ~რვანღერ და თ
ჳთ ღ~რვაღაერ და მ~რ ბსლ~ჲნირა კ~რრა ზ~ა დაერცა და გაუცინა
და თჳთ დარყა გ~დიდბლი და გალაფებსლი ჟ~მამდე ც~ ვინათგ~ნ სფ
ონო იუმნერ ღარვანღიანი და ამირ ამირ~ნი რ~ მ~რ ჟ~ა ღერირცვაცა
მოიწია რაცლრა ზ~ა ღარვ~ნირრა რ~ი ღეაშრწსნებრ უ~ქნარაჲ
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ღეაცებრ მთ~თა აფკსმოლებრ ღერქ~ვით ღ~რქევრ და დარცნა ზფს
დენი და ციცენი ღამაცირანი სყინო იუმნერ ქ~ნი მ~რ ღ~ა მქ~ტნი რ~ლრა
ღ~ა წ~რწქმდერ ღარვაღირ ცოლი და ღვილნი და მრმენელთა ამირთა მტ
ქებელთა თ~ვირათა და მრმელთა თ~ვთა ნატრირათა აფიცილნერ
თ~ლნი მ~თნი და არ~ვინ იცილერ მჴრნ~ლი და მ~ცცვრი მ~თი გ~რნა ფ~ი
მცილვ~ლი ფ~რგნ ფ~თ უნილნი დ~თ და თ~მრ წ~რმოავლინენ მ
ოციუსლნი ღემორაცსჱწელნი შფსნითა სრიცცჳთა თვ~ლითა
და მ~რგლიტითა ტარდასდ~ბლითა წ~რმოგზვნითა და მოაძეთა
და მოუენეთაცა ამირთა ვინა თგ~ნ შ~ლ აუს შ~ლრა თუ~ნრა და
ბრშნივ გ~მორყესლბ~რა და რსჱრა ალეურ~ნდრიანრა თუ~ნ თ~მ
არირრა რიმჴნერა და რიუვსჱლერა თუ~ნ დ~თიანირ~რა სებრო
ბარა ლ~ღურთა თუ~ნთარა აფებ~ჲ ქოვლირა რპ~რრეთირა მ~ღნ
დარვით არსლი თუ~ნი ნ~თელ ღერატქჳრი ნ~ქტრა ამომეცნიერ~ბ
ირა და ბრწქინვ~ლებ~ჲ ღარავ~ნდით მკარათ ომნელობირა თუ~ნირა
პ~ტრონდ ქ~ირა რპ~რრეთირა და მ~ღნ არა აფირრმ~ნ რიშობირა მ~ნ
სბრშ~ნერა იმედი ღვილირა და ჴელირ აპქრობობირა და გ~ნრცა
ბრშანებ~ჲ და წ~რავლინა ღიურიუნი და მალე მრრბ~ლნი წსჱვ
ად ლ~ღურირა იმერეთად და ამერვა რ~ მ~რ ჟ~ა შმა ქივყაქთა
მეტირა რაევინძირა რალავთი აუა იქო რ~მრაცსრ~დ დიდთა

ლ~ღურთა და ღემქრელნი დადგერ და რავოთა ღინა რ~ირა რიმგ
რითა და რიმრ~ვლითა აფივრნერ მტკსრირ პირი არგვეთირ
პირი ერე ოთცნივე მდინ~რენი ტტილირით ქ~რლყამდირ მ~ღნ მო
ვიდერ ამირ მირ~ნი ტ~ლავანდირ ღვილნი და აფრართან ღ~რვაღე ქ~თა
არიანირა დიდ~ბლთა დფსილმითა დადგერ ჴ~ლმწიტენი რსჱ რრ~ლნი
და ფ~ივ აფმობრწქინვებ~ლნი ჩ~ლარა აგ~რათარა და პ~ტივირ მცემელ
თა ნებირ მქ~ტლბირა მ~თირათა აწსივნერ დიდითა ზ~რითა და პ~ტივ
ითა დდე~ტლი რსრსდან აუა რ~ამცა რც~ჲ ანს ვირმცა გაგონებმ~ნ და ე
ნამ~ნ აფმოთუსჳრ უებ~ჲნი ზ~რთა დ~ბირათა კ~რავთა და რ~რა ტ~რდთა
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კოღკთა და ტილო პატთანი მოკ~ზმსლობ~ნი და ბერ~ლ
პელებრნი გინა როლომონიანი ტ~შრირა ფ~ჲ რ~ლრა ღ~ა აუცვნებ
ოდა ფ~ირ~გნ ფ~თ უმნილ~დ ღ~რ ფ~თთა გ~მკითცვლ~დ ფ~ირა რ~ცეობ~დ რ~თა
რცეობ~დ მოერთლო რსრნელ~ბჲ და ღსჱბ~ჲ რ~მოთცირა მოეტიტ
კრა ვ~რდ ბსტკობ~ჲ ქს~ვილი მცენერობ~ჲ არტად~ლ ნარ
გირობ~ჲ ივლიორ ველირ ნამორებთა ვირმცა უბ~ჲ მიცდომ
ოდა დ~თირ მოქმირა ბ~ქთარირა და თრ~ცნირა მრგ~ვრირა ეტრე
მიანირა და დიდ~ბლთა ბსმბერეზთა და მოქმეთა მრგ~ვრთა რორ
ტომირთა და გივებთა და ღეიქ~რნერ ზარითა მით გონებირა ზარ
გ~ნჴდილითა და ღეიუმნა დარბ~ზობა და დარცდერ ტ~ცტრა ზ~ა ოუ
რო ჩედილრა თჳთ თ~მრ დ~თ და შე მ~თი გ~ნმზადებელ~ნი და მ~რც
ელებ~ლნი ქ~თა სლსმპიანობირა და ღ~რავანდთ მპქრობ~ლბიბირ
ა გს~რ ტერსობირ~ნი და რ~ლთა თ~რ მოუ~ლუობ~რა მოუმედნი ვ~რ თუ~რ
რიტქ~ჲმ~ნ ღევინანე კ~ცი ერენი და კ~ცთა ზეღთანი კ~ცთ მქ~რებმ~ნ კ~ც
თა რ~ქსირნი მბ~შნი დარ~ბმრა დრკირ ფ~ირ გ~მგებლობირა კ~ცთ უმნი
ლობით კ~ცთა ჴრნირა თ~რ ღეწევნითა და შ~ლითა მირ ზენარ
ა მკლ~ვირათა იჴრნნეცა რიკ~დილირა და ეურორიობირ~გნ მვე
დრნი და ღემცსჱწნი ტერჴთა მ~თთანი პ~დ რაჲ გ~მოვიდერ ტტილ
ირით მიაგებნერ წ~ა ოვრნი. და ქივყაქნი აც~ლნი და ღმდგ~ნი მირ
აერნი და კ~ცნი ღ~დ უ~რთველნი და ღ~ვღ კლარძ ტაოელნი ღ~დ რომცითა
რნი ღ~დ ატც~ზნი და და რსან მეგრ~ლ გსრ~ლნი თ~ა რაჩათა გ
სჱრ მარგ~ლითსრთ და თჳთ კარვირ კარრა ჴ~ლირ სტლნი და
ღინასრნიჭ x~ ვინათგ~ნ ღინ~რი და თ~რი იქო ღ~რვღ პ~დ ღემოვიდა იგი
და თაქ~ნირ მცემელი მოიკითცერ წერირა ებრ და დარსჱრ თჳრი
რა ადგილრა და ღ~დ ამირრა მოვიდა ამ~რ მირმ~ნ მ~მლდ შმირ წს
ლირა რ~ლცნირ ღვილი ტ~ლვანირა და დედა მირი იქო არ~ლი ინანძა
ნირი ცს~რრნირ მე მ~მლირა რ~ი აწ ცილი იქო ტსფრილ რ~ლტნირა.
და მოიქვ~ნერ პ~ტივითა და ზარითა მომკითცველთა რსჱრა პ~ტ
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ივითა და ღეიტკბერ ვ~ა ღვილი მოქმე კარგი და ღერ~ცედვ რ~ქსა
რელი და მოარცერ რაქ დიდ~ბლნი ზოგნი ელდ გოზნი ზოგნ
ი ღვილთა მირთანი ათაქ~ნერ და მოიკითცნერ ღერატქჳრითა
პ~ტივითა და ღეიუნა რიცარ~ლი გ~ლრა მ~თირა მისთცრ~ბლი და
მ~თ უმნილთა ტიცითა და ამტკიცერ არა ნაცსლ კ~ცთა თ~ლთგნ
არცა წაგსიკითც~ვრ შსჱლთა წერილთა ღ~ა გინა აც~ლთა
რაცე მირირა და მრგ~ვრი უცევითა ქ~ტირა მირირა და მოეწო
ნა თჳთ მეტე დ~თ და დიდ~ბლნი და მოქმენი მ~თნი და თუსჱრ მცია
რ~ლთა და იმედოანთა გავიმ~გრნეთ გ~ლნი ყ~ნნი და აფვიშ~რ
ცოთ კმა ბი ღეჩირვებირა თ~ლთაგ~ნ ყ~ნთა ჩ~ტდ შალ სც ჴრნა ყ~ნი
და კ~დ გნგებ~ჲ მ~მლდვე ყ~ნდა მ~ღნ ითცოვერ პსრი და ღ~დ პს
რობირა დაიდვერ ნამი რიკეთე რიტსრტე გ~მოსთუმელი იქო
რიცრ~ლი და დაზმა მგორ~ნთა და მოღავითა იგინიცა დამორნა შჳ
რტარითა ღერ~მორლითა იგი ორნივე და ლ~ღურნი მ~თნი და მქ~ტ
ელთა მრგ~ტრირა ერთირათა წუონდა ქ~თა დფ~თა რიცარ~ლი მ~თ

გნ შფსნობ~ჲ ამ~თგნ ბრშ~ნბჲ ნადირობ~ჲ და ბსრთობ~ჲ რ~ირა
თსირცა ირმოდა უებ~ჲ თჳთო ამირანირა და დიდ~ბლთა დაწს
ლამთა მირთა ვითა ერარადრა ღეგნა რადა ერანრ ათებარნი
მობსრთ~ლნი არ დარყომილ~ნ სბრშ~ნა მეტემ~ნ ამ~რ რპ~რლ
რრა მირრა ზაუ~რიარ და მრ~ცსრთა სცსცერრა იოვანერ ერ
ეთირა ერირ თ~ვრა გ~რგლრა და რც ~ჲთა მოქმეთა და ყ~ვიდერ მო
ედ~ნრაჭ da მსნით ყ~მოვიდა ამირ მირ~ნ მირითა დიდ~ბლითა მ
ონითა თჳთ თ~მრ რ~ჩსრტლ~დ პირითა მით ბრწქინვ~ლითა და ნ~თ
ელთა მტენთა ირლიმნი დაძერებ~ლნი მეცნ~რბირნი და მშლე მბრ
შოლნი მრწრ~ტლ იშლივნერ დ~თ მეტირა და მირთა მოქმეთ~გნ და
ღეიუცერ შლესლნი და მჩმსნვებ~ლნი ამირა რიცარ~ლრა და ღსჱბ
არა ღ~ა ეკ~ზმოდერ და ემზ~დებოდერ დამრკსნელნი ღსჱლირ~ნი
და მოვიდერ და აცნობერ ათაბ~გრა ნაცჩევანი დლმ~ნ ქ~ირა რპ~რრე
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თირა ღექრითა მქოლირა არიანრა მორსლი რ~ი რადა წ~რმოეგზ~ვნ
ა ცალიტარ დროღაჲ მირი და ლ~ღურნი რ~ირა თ~რ ზ~ა იქო ოურო
ათარირ ც~ლიტთსრირა მ~ღნ ღეკრბერ თ~მრ წ~ე ქ~ნი ვაზირნი და
რპ~ნი და თჳთ ღ~რვღე დმ~რკსნელთა მიმ~რთებირათა სქოვნ
ებ~ლ ქვერ დფ~ნი ქ~თავე თჳთესლ~დ თემთა და თჳთ ღარვ
აღე და ამირ მირ~ნ წ~ე ითცოერ რიტქ~ჲ მდ~ბლირა და გ~მრძსჱბ
სლირა შლ~ვირა და წ~რმართ~ბლირა პირირა მირგ~ნ რჳანირა
და წ~რემ~რთა დ~თ წ~რმშფს~ნელი შელირა ცც~რბირა და ღემქრე
ლი დროღირა რჳან~დ მჴმ~რებლირა ბ~გრტოანსრირა და სტრ
ორფა გორგ~რლიანსრირა წ~რრრლთა დაიბ~ნკერ წქ~ლრა ზ~ა ე
ლეკეცირ~რა და მსნით აქრილნი მოვიდერ რ~ცლრა ღ~ნუორირრა.
თსჱრა ივნირა დფერა ცსთღ~ბთრა რ~ი გ~ნთენდებოდა პ~რარკე
ვ~დ რ~ლრა ღ~ა უმნა ფ~ნ ყ~ნ ღემსრრა შლ~რბჲ მჴდომირა. და და
თრგსნა ორთ~ვი იგი ვეღ~პი და ვ~ა ცნა მეტემ~ნ და რპ~თა მირთ
ა ღარვ~ღ და ამირ მირან ლ~ღურთა მ~თთა პ~დ მციარ~ლთა და
მ~მადლობლთა ფ~რთა აცლორ პოვნირა თ~რ მტ~რირა მ~თირა დაეცა
გ~ნკჳრვებ~ჲ თს ვ~რ დამგდებმ~ნ გ~ნშირა და არანირა ჩ~ლთა და
მთათა მ~გრთარა აწჴ~დ რატარველი და რირცცჳლ ღესმ~რთებ
ია ომად მოგებვ~დ წინა გ~რნა ერე რამე გ~მორყევითა და
გ~ნზრაცვითა მორრ~ლ იქვნერ ადგილრა მ~რ პ~დ იმედითა რიმრ~ვ
ლე ასრ~ცცელთა მ~რმე ჴევირა და რიმ~გრირა ღეზფსდვილობირა
მ~ღნ აფიჩსრა და ღეიჩსრა მეტე ღეძდა ზე რ~დგრა რ~ლ რაცელ
გ~ნთუმ~ლობირა თ~რ ექიდა ვაცტ~ნგ ცაყენელირაგ~ნ მბოშებელრა ცი
ცირა და რ~ტლირ~რა რ~ლ არ~ნ ჩარმ~ნი მოქმე ალაფებ~ლი წო
როლთამ~ნ ღეირტქაჲ მღჳლდ კვრჩი მორი მაცორ სცთომ~ლ
მ~ნ და ვ~რ გ~ნრწვლილმ~ნ კენტავრორირ~გ~ნ და მ~რ ჟ~ა მწიგნ~ბრ
თა სცსცერი ანტონიცა წ~ე ვ~ე იქო კ~ცი ღერაცედავითაცა ჩაბ
სკი. და გს~რტომად მ~რ სბრშ~ნა წ~რშფს~ნა შელირა ცც~რბირა
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რ~ლ არრ რკიპტრა და ძაჩსრ მეტეთა გ~ნმამჴნობ~ლი სრთიე
რთარრირანი მომგონებ~ლნი უ~რ მ~თირა თ~რ ვნბ~თანი აფმცილველ
ნი ფ~ირა და მომგონბ~ლნი. და მიცედა ღევრდომითა თ~ქნირ მცემელთა
ნი ღემვედრნი რ~ლთა რცესლთანი მოაჴრ~ნბდერ ერთი ერთი
რა რიმჴნერა მ~რძსჱბ~ლობრა პაპათა და მ~მ~თარა თს ვ~რ
შსჱლ ოდერ მე წ~ე დ~თირა ოცდა ათ ღვიდ მეტნი გმირნი მბრშ
ოლობდერ და მშლეობდერ სცცო თერლთა. და ვ~რ რპ~ნი ვაცტ~ნგირ
ანი წ~ე ვაცტ~ნგრ და ვ~რ აცლირა დ~თირნი წქ~ლობათა დ~თირთა
იელსრლემრ ერთობდერ აწ ღვილირა მირ თ~მრირნი რ~ი დ~თ წინარწრ
მეტქსჱლთანი ოთცმეოცრა ერთობრ ღვილ~დ ცცებლ~დ: და მეტ
ქსჱლნი რპარპეტნი რპათანი თს იგი ვინ მე მ~ღნ მშებ~რნი

რაცელთანი და დამდებნი თ~ვირნი ირტორრ უებირ~ნი ღერცმ~თარა
აწ ყ~ნცა სრწროთ და გ~რდავრტაცოთ უებ~ჲ მ~უებ~ლთა და
ღემრცმელთა დავაშველნეთ და დავარცცვინოთ წ~მთა მ~თთა.
და მოვიგონნეთ ვიეთნი მე რძ~ლირა და უ~რ კს~ლთა ღედგომლ
ობირა თ~რ თ~ვირ მრცმელნი ლანშსთა და ტატტთა და კატაპელ
თანი და ვინმე გმირნი გოლიათნი რაცელირ მშებრობირა თ~რ ა
რა მრიდნი რიკსდილირ~ნი და ვინ მე მიძნსრნი და მ~ნათობთა მ~თ
თა მოგონ~ბითა ქ~დ სწქ~ლოდ მუნელნი ჴ~რცთა და რ~ლირ~ნი. აწა
ყ~ნცა ჴ~ლნი ჴრმლ~დ და რსლი ფმრთდ მ~ღნ წკრერ რპერი მს
რთა დარცერ ზარი და წქსჱრ რაზმი წერირა ებრ მისწია წს
ჱრმ~ნ რაზმირმ~ნ მ~რძსჱნითმ~ნ და მარცცენითმ~ნ და წ~რემრთნერ
და წ~ვიდერ რაცლრა ღ~ნუორირრა გ~რდაეცნერ ზ~ა და გ~ნქო რა
ზმი მიმაცლებელმ~ნ უ~ლუირმ~ნ და ომთამ~ნ თჳთ მეტე ზრაზმით
ა დამგ~დებლი მ~რძსჱნით ღ~ნუსრრა მორწრ~ტე იუმნა გ~ნრსლ
ად წქლირა ღ~ნუსრირა კერშორა და სმცირერ რაზმირ~რა კ~რთა
ზ~ა და ჴიდთა ღეიუნა ომი და რრსლა შნელრა და რ~ჩირორა გზარა
რიმჴნითა ჴ~ლ ქვერ ჴრნა და გ~ვიდერ პირრა ირლემთა რაზმი
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რ~რა რ~ირა ზარი სზარო წ~მრო სმ~რო ნებირ~გნ და თ~ლთა მცედველოირა
გ~ნ ღეიუა და კსჱთებ~ჲ არათს რრ~ლობით წ~რმოფსრითა რა
ზმირათა გ~რნა წინა მრრბ~ლთა გ~რნა მელ ქივყაქთა ენითა
ჩალაღ და და რნაჩცდა ეწოდებირ და გაგრშელდა ომი გზირა
რიგრშირაგ~ნ ვინათგ~ნ მეტე და რაზმ~ნ მირ~ნი მიზეზითა ბ~ფთა
და კაპნთათა დაქოვნბ~ლი იქვნერ და მოსკლერ ცცენი ზაუ
არ ვარამირ შერა და დასკოდნერ რც~ჲთა მ~რვლთა დიდ~ბლთა
მ~ღნ ცნერ მჴ~რ გრშელთა შეთა რ~რგირირთა ზაუ~რი ამირ რპ~რ
ალარ მ~ნ და ივანე მრ~ცსრთა სცსცერმ~ნ წ~რმომრთერ ვ~რ
ცა ვეტცთა ტრთორანთა და მოერწრნერ კნინრა დაჩირები
რგ~ნ სკსრიდებ~ლთა და მომცმდვ~ლთა იცილერ მიაცლებოდა მ~ტე
და მირი რაზმი დროღაჲ იგი გ~რგარლიანი რ~ი რინდერ ღერსლით
გან მორპეტა კდებოდა ქ~დცა პ~ტივირ მცემ~ლ ეუმნებოდა ზე
ნა იგი გ~ნგებ~ჲ და მ~თ პ~ლ მორრ~ლთა წაცეთუნერ ნაცევ~რ
ნი ლ~ღურთა და რ~ზმთანი. ვ~ე მეტირა მორ~ლმდი გ~მგრდა რაზ
მი ათაბ~გირა და რ ჟ~რ იცილერ მეტე დაეცა რირცვა ფ~ირა სც
ილ~ვი და ჴრმლები და ორლები მეტირა რ~ზმთა მირთა მირრ~ლ
ი აწა მირსლ~მდი იოტერ და გაუციერ ათვრნერ ირ~რნი რირცლ
ითა და ჴრმ~ლნი ჩამდერ ჴ~რცთა მტ~რირათა მ~თ თ~რ და მეტე იუცე
ოდა მრგ~ვრდ ალილუირ~რა და მისწია მევრმ~ნ ერთ კერშომ~ნ
გ~ნშირ ღ~ლთმდი ერთ კერშომ~ნ მთამდი გ~ლაუსნირა არა თს
წ~რმუცევ~ლ ერთი ათ~რთა და ორი ბევრთა იცილვებოდერ ა~დ
ღემომუცევ~ლნი ერთი და ერთი ბევრთა ტქსჱ მუნელ~დ ჴ~ლ
მწიტეთა დიდ~ბლთა და ა ზნ~რთა გ~რნა ათაბგი მიაცლა გ~ნრ
ერა ერთითა მონითა და პონერ უ~ლუნი რ~მნი ვითა არრ
თერი რარკინოზთა ლ~ღურთა ღ~ა უონებ~ჲ უ~ლუთა და რიმ
დიდრეთა ერთ ათაბ~გირა ათაბაგირ შირა ბეღუენ უსჱლირა.
ერთირა თ~მ ზეზდინირა შირა რ~ირა მ~მირა რისცვირა რაცელი
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რპ~რრეთრ არეთი ითუმოდა ეტემ თს ლერი დაწელერ და როღცა
ც~ლიტირგ~ნ ფაზოდ წ~რმოგზავნილი მადლიანითა და ჩ~ტთა პი
რითა კსრთცესლი ერე ვ~რითა ვ~რი აყსჱნერ აწ რ~უმი
რა გ~მარძვებ~ლბჲ მიმჴედრ~ბითაფა რამე დევნირ~გნ ღემოიუ
ცა მ~ტე და მიეგებ~ჲ წინა ანტონი ვაზირი რაჩსრ~ჩლით ა
თაბ~გირათა რ~ნ რიდობითა მონაზონობირათა არა იჴ~და მა
ცვილი და მირრ~ლმ~ნ ორითა ქმითა ღემოიუცია რამ~რი ძორი

და აულემი მ~ღნ მოვიდერ დიდ~ბლნი რპ~ნი და რპ~რლრნი და რპ~რპ
ეტნი თჳთ ღარვაღე და ამ~რ მირ~ნ პირითა მციარ~ლითა გ~რ
დამოჴდერ თ~ქნრცერ და ლოცერ და უებ~ჲ ღე~რცერ ბსმბ~რეზ
თა მირთა: და მ~რ ფამერა დაიბ~ნაკერ რადგომრა მ~თრა რ~ი გს
ღინ მნაცველთ~გნ აფ~რ იცნობებ~დერ მათრა წილ აფმ~რთ
ნერ ეკლერიანი და მიქვ~ნთა წილ წკრერ შელრა და ნაცვლ
ად მსქრთა იცილვებოდა ფ~ფდება მფ~დლთა და ანდონირა
მდი ო~ი რაბაოთ შ~ლთარა ვ~ა გ~ნთენდა მოვიდერ ღანუსრ
ელნი და მოართვნერ კლიტენი. და ამფებლმ~ნ უ~ლუირმ~ნ ქ~თა
მირთა მიმდგომთა უ~ლუთა და ციცეთამ~ნ ითაქვ~ნა ამირ მირმ~ნ
და სბრშ~ნა მ~რ თჳთ გაემ~რთა გ~ნშარ და მივიდა რიაცლერა
უ~ლუირთა გ~მოეგებნერ დიდ~ბლნი და დიდ ვაჩ~რნი ქადი და მექმ
ილნი დავრდომით მიწა უნითა თქ~ნირ მცემელთა ღეარცერ
უებ~ჲ და ღერცმა დ~თ მეტერა და ცრემლით მოუენეთა ღევედრ
ნერ თ~ვნი და ღვილნი გაცსნერ კ~რნი უ~ლუირნი და მისტენდერ რტ~ვ
რარა კ~რთა რრ~მდი რ~ლტინირა. და გ~რდაარცმიდერ თ~ვრა ოურ
ორა და ვეცცლრა დრაწმარა და დრაწკ~ნრა და ვ~ა ღ~ვიდა რრად
ა აფვიდა და დაძდა ტაცტრა რ~ლტნირ~რა ღეიუნა დარბ~ზობაჲ და
დარცნერ ამირ მირ~ნ და ღ~რვაღე თჳთ ესლირა თ~რ ადგილრა
ეგრეთვე ვაზირ მ~ნდატსრთა სცსცერი და ამირ რპ~რლარი და
ღემდგომნი წერირა ებრ აუსნდა წერი ძდომირა და დგ~მირა რსერა
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მ~ღნდელი ზარი და ზემი ვირმ~ნმცა ენამ~ნ გამოთუს~ჲ ანსმცა ვირ
ი გონებ~ჲ მირწსთა მეტ~ბირა და რ~ლტნობირა ერთად მუნელობ
არა ათ~ბაგირ შირა და ღ~რვაღერ ქმ~დ ქოლ~რა ქ~ირა მრლმ~ნობირა ტქსჱ უნარა ღ~ა და
რ~ნი დარყომილ იქვნერ მორსლ~რა და რ~მიწ
ოდ თ~ქნებრა ღ~ა ღეიუნა პსრობ~ჲ ნადიმობ~ჲ ღერ~ტქჳრი ჟ~თა და
მირ დფირა წ~რმოგზ~ვნერ მაცარობლ~დ მ~ნდატ~რთ სცსცერი ჩიაბერი და
მოვიდა ტაბაჲ ჴმელ~რა და წკ~დრა თ~მრრა რ~უმე აფრ~ვრე რიცარ~ლითა
გ~მოსთუმელითაჭ x~ აფსზავ~ვებესლითა და წქნარითა ტკბილითა
რ~ლითა და ლმობიერითა გ~ლითა ღეწირერ ფ~ჲ მ~რთ მ~დლი და უე
ბაჲ ძეროვ~ნი და უ~ლურ რ~ლირ გ~მომრყეველნი მივიდერ რრარა და
მოვიდა მ~ტე და მირ წ~ე ლ~ღურნი რ~ვრენი წქ~ლობითა ფ~ირათა
რ~ცელითა მისწდომელითა და რარგებლითა გ~მოსთუმელითა.
მოიფერ ნიჩი არმ~ფნი და გ~ნში ასრცც~ლი კ~ცი ჴ~ლ მწიტე აზნ[...]თა
მონამდირ თორმეტი ათარი ათარი ავაზა ორმოცი ცცენი ოცი ა
თარი ძორი ღვიდი ათარი აულემი თცსთმეტი ათარი დროღაჲ
რც~ვთა რიმრ~ვლეთა რაჩსრჩლეთა ოუროთა და ლართა ვინმ
ცა იუნა ამარირა ღეწქლებ~ჲ რ~ირა თ~რ დროღა იგი ც~ლიტირა რ~ი
იქო ღალვა აც~ლ ციცელმ~ნ წ~რგზ~ვნა ერე მონარტერრა დიდრა
წ~ე ცაცსლირა ფ~ირ მღ~ბლირ~რა მრგ~ვრდ მ~მირა და პაპირა მ~თი
რა მ~ღნ მ~რ წ~რეგზ~ვნა მოშსრცილი უედირაგ~ნ დორბეზერა და ქაირ შ~რ
ჟ~ა დიდგსართა გაუცევირათა მან~კი ოურორა ღემკსლი თვ
ლებითა შსირ ტარირათა მიზეზ~დ შფსნირა ღემწირვ~ლობირარა.
და მვედრელობირ~რ ამ~ნცა ერე ვ~რდ ერე იანბიკო ცთესლი ო
ცდა ცსთ ლეურ~დ აფწერა: ც~რა ც~თარა დამწქებრ ფ~ი მ
თავრობარაჭ ¾ე რასკსნობრ პ~ლ და კსლ~დი: sლმ~ნ ფ~ნ რრ~ლ
ქო არა მოუმედებდ: sამებით რრსლმ~ნ ერთ ფ~თებითა: mი
წით პ~რ პირმღორა კ~ცთარა: ღ~ნ მ~რ მირ თ~რ დრკირა მირ გ~ნმგებლი:
დრკს მიდრკა სვნები ვნებირადმე: iვნო და ვნებ~ჲ პ~ლი ს
ვნებელ ქო: ¸~ნგნ ღობილმ~ნ ყ~ნ ფირრ გსქვა აფმო ღობ~დ: ¸ნელითა
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ნ~თლრა ნ~თლთა მცედველობ~დ: ¸~ნგ~ნ უალწსლო რ~ლრა ღ~ნ თ~რ დ~თ:

rოკვიდა შირა ფ~ირა შედ ღ~ნდა ქ~ტდ: mე თ~მრ მიწა ღ~ნი და მიმე
რივეჭ cცებ~ლრა ფირრ მქ~ვ და თჳრობ~რა: eდემრ ფადრად რამცრ
ით და ყრდილოეთით: ¸სჲ მტლობ~ლი ავ~რრა ღ~ნდა ვმრთს
მელობჭ x~ლიტრ დროღა თ~ავე მანიაკრაჭ ¸ევრთე ცრს რძ~ლთ
ა მ~შფრირა ფაზოდ მშფვნი: v~ნ დ~თ ეტრემ შეებრ მოირრ~ლ
მ~ნჭ mოირთცნა მორრნა რ~ლტნითა ათაბ~გიჭ h~რანრ ებრშოლერ
ყ~მ მ~რ მირთა რპ~თაჭ mოწქლნერ მორწქჳდნერ აგ~რირ ნ~თრვთა:
mსნით მოცმ~ლთა ნიჩთაგ~ნ ერთრა ამირ: ¸~ნდა ღევწირ~ვ მიოც
ე შ~ებრ ფ~ო: dა ვინთგ~ნ თ~მრ მზებრ სცს და ქ~დ სჩენანდა
მთა ნიჩთა ამფებ~ლი იუმნებოდა ამირ გ~ნ თსითორა დამძერებლმ~ნ
აიფო რაპ~ტრონო პ~ტრონმ~ნ ჴმელთა და ზფვირმ~ნ და მადლირა
და წქ~ლობირა გ~რდამოჱდელმ~ნ გ~ქრნა ლ~ღურნი ც~ლომწემროდენი
ეკმაებოდერ ტქსჱრ და ნატქსჱნ~ვრა და თჳთ იღსჱბდერ იც~რბდერ ი
ნადირობდერ რსტევდერ სლსმპიანთა და ღსნირ და და რსეანი და
ბედანი თ~მრ და დ~თ ორთა ღვილთა ნ~თლ მორილთა და მბრწქინ
ვალეთა აწ თუ~რ რტქმ~ნ ერეცა რაშნასრ და რაბრ~ლო ვინათ
გ~ნ რიბრშნედ და მეცნ~რობ~დ ნ~თერვრა აბრაიანთარა რ~უმე გრშნებ
ირა და მოგმობირა გ~ნრწავლილთა იონირ ტანირ~გნ რ~ლ ნებრო
თ იცილა კიდერა ზფვირ~რა და კსროირა ზედა დრიორირა ღემდგომითი
ღემდგმ~დ არიან მყციბავნი მწამლველნი და სარირ მქ~ტელნი ფ~ჲ
აუაცა რწმენა ვინმე დიდ შალირა ოურორა უადაგებითა ბსბს
უ~რ ათბ~გ ქ~ტლმ~ნ და ნ~ცჩევნრ გ~რდაცსჱწილმ~ნ მ~წმლვა და რიკ
სდილი შმირა მირირა ამირ მირ~ნ და მირცერ წ~მლი რ~რიკდინე დარნე
სლდა და გგზ~ვნერ კ~ცი მაცნობ~ბლი და მსნით დიდითა ღიღითა და
ზარითა არპიტირაგ~ნ კბილნი მთართაცნი შლივრადმე მოვიდა მთ
არა კ~პირრა რ~ნაცებრა გ~ნშირ~რა და ცნერ დარტსრი რიკ~დილი მოვიდა
გ~ნშარ გ~ვიდერ და ღე~ბნერ ქმ~ნი ამირ მირანირნ ესლნი და ზოგნი
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დაჴოცერ და ზოგნი გ~რდეცსჱწნერ თჳთ მოიტიცა გ~ნშა და გ~მგრდა
ღიღითა მნდა არა დამქოვნ~ლი ცანირა გ~ვიდა ძეშთ სმეცარი ამი
რ მირანირა რიკ~დილირა არად მცედ~ვი მცირეთა ქოლირა გაემ~რ
თა და მივიდა ღ~ნუსრამდი და მსნფა მოეგებნერ დიდ~ბლნი არა რირ
ანი მტირ~ლნი დამრცმელნი თ~ვრა ნაცრირანი და წკ~დრერ ჟამდ
აფარა იუნებირო რიმ~გრეთა ერე წასცს~მთ და ბსბუ~რრ აა
ფრრად დასდგნა ამ~რ უ~ქნრა მ~ღნ ღ~მოიუცა მეტე დიდ~ბლი თსრთ მო
ვიდა წინაღე თ~მრ~რა და მრგ~ვრდ ალეურ~ნდრერავით დარდვა პ~ტ
ივი დიდარერ ლსრკემირრა ღ~ა ძდომითა ეგრეთვე ღ~ვითა ღეიმო
რა ნ~თლი იგი პ~ლი ნ~თლირაცა სბრწქინვ~ლერი და დიდითა ცრემლი
თა მოიტირნა დიდბ~ლნი ცარაგიანნი და მონ~ნი ამირ მირნესლნი დიდ
ითა პ~ტივითა და რიქ~რლითა და იჩირნერ: ც~ ივ~ნე მჴ~რ გრშელი მ
ჴნე და ბრშლენი იქო ომთა და ლ~ღურობირა რ~უმერა ღ~ა მოწმრთა და გ
ავიდა გელ~უსნ~დ მცირედითა ლ~ღურითა და დად~რნა ვ~ა მ~ნ მომ
ზირლმ~ნ ბრჩლრა მტრირ~რა ვით ლეკსმნ ლომირმ~ნ შეთა იჱლი
რათა შეთა თ~რ ბენიამენირთა და რა ვინ იცილა თ~ა ქმა ტიცცელი
ამ~რ ღ~ა თჳთ ივ~ნე მდგმმ~ნ მრაცსრობრ ღ~ა იცილაჲ ლ~ღურნი ღორრ
ძ~კმდთ კეც~დ სტრორ ლ~ღურთა მირთარა მომ~ვლი გ~ნშით და მიმ
ვალნი უ~ქნრა ვ~ნირა რსრმნრ მ~რირირ გსირაბირა და ღსრირირ
თჳთ ბ~ლღნ გ~ზრდილი ერით გსზრ ათაბ~გირა ლომი ჩ~ბსკი პ~ტრ
ონი დევნირა და რომცითირა შმა რსრმანელირა რსრმანელითა
ლ~ღურითა ალი ღსრიღამი დიდად მქ~ტი კ~ცი მ~მარძვე ეგრევე დრო
ღირ პ~ტრონი ვინათგ~ნ კ~ცი გ~ლ მჴეცი იქო არ დაცედნა რიმცრორ
ა მ~თრა და სტრორობ~რა მტ~რთა მ~თთრა და გამომჴდომმ~ნ დ~ტყნა
და დაპანტნა ვითა წერონი ტსფრილმ~ნ და ვითა ძოგი კ~ნძრირა
ლომმ~ნ დაჴოცნა ამორწქვიდნა და რირცვა ფ~ჲ მოავლინა თ~ვ

რა მ~თრა ზ~ა თჳთ ბ~ლღნ ლ~ღურნი და დროღ~ნი მკსდრირ~გნ კიდე კ~ცინი
ცოცც~ლი ოთცი მოიფო თჳთ მპქრ~ბელთა გ~ფანმცა გაიც~რნერ დიდ~დ
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წქ~ლობთა მიმცემლ~თა ფ~ა ღერწირევდერ მადლობ~ჲ ძეროვ~ნი ღეიქ
არა მეტე რპითა იმიერთა და ამიერთ უ~ქნარა გნშირ~რა და თ~მრ ყ
ავიდა დვირ~მდი წ~ე მოვიდა ღ~რღეთრ რამრაც~რდ და გაგზ~ვნა ლა
ღუ~რი ღემოუცესლი დადგა აგრა მორჩმითა და რსტევითა და
მოვიდერ კარრა გ~ნშირ~რა ამწქსჱდელთა და მთცრელთა არნირა
თა და ქსჱრ კარრა უ~ლუირ~რა დფე ოცდა ცსთი ც~ლკე ივ~ნერ მრ~ც
სრთ სცსცერი დიდთა ლ~ღურითა და სრიცცვირა ალ~ტრა ღ~ა გ~მ
ომგზავნელმ~ნ ცაყინელნი დიდ~ბლნი მიტნ~ნა წ~ე მეტირა რ~ გ~ნმაუარვ
ებ~ლნი არირანი და გ~ნშირა და რცვ~თა უ~ლუთგნ ცარაძა შლესლ
ნი რამეტოდ შლევა ღემორილნი ღ~რვაღერ თ~ა მომტ~ნელნი მ~ღნ სბ
ოშა რაბოშვ~რი და ღემორერ მ~რვლ მრვ~ლ ძერ გაგზ~ვნერ ღ~ა პ~ტი
ვითა და წ~რვიდერ ლიცთ იმერითრ ღთარრ~ლთა ზფ~ჲ პონტორა მოი
სრვერ და მოირჩსნერ დიდათ და კ~რგთ ვინათგ~ნ უ~ქნა არტ~ნირა შა
ფნირ ჴევირა პ~ლაკაციო წაეფო თსრუთა: და თამ~რრა გონ~ბითა
და გ~ნზრაცვითა ბრშნიდა დავიწქდებოდა მ~რ ქაბორ მკლველი კო
რდამი მისწია მ~რბიელმ~ნ ბარიანამდირ და ქ~რაბებამდი ავრილთა
დაიბან~კერ რირცლირ მსცელრა აწცა იცილვ~ბოდა მრგ~ვრადვე შ
ველ ოდერ მე თუმ~ლირა და მუონ~ლირა უ~ქნა და რ~ქტლი მ~თი ვ~ა რირ
ცლირ მსცელი ამ~თ შლ~ვითა გ~ნმარძვებითა იქო თჳთ მეტირა მეტ
ეთარა არცა იგი სმ~დლოდ იპებოდ~ გ~მმარძსჱბლობირა მირირა
ა~დ დიდ გსნებ~ჲ იქო რკიპტრირ მპქრობ~ლთა ღ~რ სრაყინოერ ერე
თ~მრ ამირა თ~რცა სდიდერ ჴ~ლ რ~უმეთა რ~თა რ~უმირა მთცრობლ~დ მოწე
ვნ~ლი მაქირ თავრა ღ~რ ყ~მრა სჴმორა და სგსნებორა მრგ~ვრი
იპოებოდა სმეცრებით ლეურთა მეტქსჱლებ~დ და კ~დ რ~უმითა რიდი
დითა კ~თლთა დავიწქებთ ღეიუნა არა ძერ ვიყინე დადსმებ~დ
რ~ნი ზერთა შ~ლირა არ~ნ არა ყ~მთ~რ ოდენ ა~რდ ვწგო ნებ~ჲ პ~დ
რიტქჳრა მოუმედ~დ ვინ სტქსელი პირი იტქჳრ ეშიებდი რ~რტლრა
ფ~ირარა და რიმ~რთლერა მირრა ქ~ლ ღეგეშინორ და ამირმ~ნ მრმენელმ~ნ
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კ~თლდ გ~ლირ ჴმირ მქ~ტლმ~ნ აფიცილა თვ~ლ მ~ფლირა მ~რთ და ა
ფ~მფლა გონებ~ჲ ქ~დ რ~მე ბრშენი და კ~თილდ ცნობ~ჲ გონ~რი რ~ი ქ~ლი
თ~რთ ღექო მ~ფლრა მ~რ ქ~თა ზ~ა მცედვ~ლრა და ღემრჩ~ლჲ თ~ლი სმრ
სმედ მცედვ~ლი რ~თა მცნ~რ ქორ და მ~რ მაცსჱლრა ცედვიდერ ვერ ღ
ეიტქსაჲ რ~ღვებელმ~ნ ამირ რაწსთრორმ~ნ არცა მეტობჲმ~ნ და რკიპტ
რამ~ნ არცა უვათა პ~ტრონთა სცვ~დ უონებმ~ნ არცა რპ~თა რი
მრ~ვლემ~ნ და ეროდენ რიმჴნემ~ნ რ~ლ რიტქჲმ~ნ ცც~დ ქორ არა მიდრ
კა ვერცა წარიპ~რა რიმდიდრემ~ნ ვ~რ შსლ ოდერ მე მეტენი მ~რვ
ალთანი და სმეტერ ამირ რ~ნატრლირა მ~მა ქ~თა ბრშ~ნთა სპილატერ და
სმერ როლომონ ერრე სბრ~შნე იუნა ბრშენირა მირ რ~ლ ერ
ოდენ ღეიქ~რა ფ~ი იგი სცცო ეუნა ამ~ნ ირმინა ჴმა იგი სტქსე
ლირა პირირა და ღეიტკბო იგი რ~ ფამე ქ~ლ მფვიშარება ლ~ცვაჲ მ
სჴლთ დრეკა და ცრემლით დ~ვედრებ~ჲ ფ~ირა ზე მდგომრობითა
გ~ნრაკჳრსჱბ~ლ აუსნდა და ფამე ქ~ივე ჴ~ლ რ~უმარი რ~ი გ~ლ
აცკთა მიეცემოდა ერთი ოდენ ვაცრენოთ ლოცვირა და ჴ~ლ რა
უმარირა მ~რ მღსებლმ~ნ მცირედ მიშინირ ბსნ~ბითირა წერირა
ებრ ამ~რ მცირედ მირსლებ~რა ღ~ა იცილ~ჲ ყსჱნებით რეცა რ~ქტლ
ირა ცილავ~დ ტსრტა და რიკეთე აფმ~ტებ~ლი ადგილი ქს~ვილთ
ა მწვ~ნვილთა და ნერგთა მ~რ გ~ნღსჱნებ~ლი რ~ლ რაწადელ იქო
მცილვ~ლთა თ~რ და რიკეთერა და ღსჱნიერებ~რა მირრა რამ~თცირა მით
ცრობ~ჲ ღესშლებ~ლ ამ~რ ღ~ა რ~ქდრები და ტცტ~ბი და რარკმლები პ~ტი
ორნდ ღემკ~ლი ოუროთა რ~ი ვეცცლითა თჳთ ტერად გ~ნღსჱნე

ბსლი რაძდომი თჳთესლირა კ~ცირა არშინგირაებრ რ~უმეთა ნა
უმარირა მირირა: ც~ ზენა კერშო იქო ტ~ცტი სპ~ტიორნერი ქ~თა და
რაძდომელთა ოუროთა ღემკსლი თ~ლითა და მარგ~ლიტითა მ~რ
პ~ტიორნთა ამ~რ რ~მოთცერა ღ~ა [ღე]იქვ~ნერ ჩ~ტდ ფირრი მ~რ ღ~ა ქოტირა
მეტე თ~მრ იცილ~ჲ რაძდომები და გ~ნიზრაცა გ~ლრა ღ~ა თ~რრა ვ~დ მეტე
ვ~რ მპქრობ~ლი და ყ~მი არრ სზენაერი და სპ~ტიორნერი ერე რაძდომი
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და მქირ მ~მრთა მსნით დაძდომად ც~ წ~რმოსდგაჲ კ~ცი ვინმე ნ
ათლითა მორილი და სპქრა ჴ~ლი მოცედნა და თუ~ა ღ~ნი არა არრ რ~ძდ
ომი ერი რ~ ღ~ნ ვერ ღემშლებ~ლ ც~რ დაპქრობ~დ იმირრა და მეტე იტქ
ოდა ვინ სპ~ტიორნერ არრ ყ~ა რ~ნ დაიპქრარ სპ~ტიორნერი რა
ძდომი მ~ნ თუ~აჲ რ~ქდარი ირი ღ~რირ დარაცლირ~რა არრ ამირ თ~რ რ~ლ
ათორმეტთა მფ~დლთა მირთა ჴ~ლთა ღერთსლი წმორიერ რ ჟ~რ
წარადგინა ღერაშრწსნებელრა და რაღინლრა ტრ~პეზრა ღერწი
რვიდა სრირცლორა და პ~ტიორნირა ამირ თ~რ იგი სზეღთაერ ღ~ნრა ა
რრ. და აფარაც თს ღ~ნ მეტე ცარ კმა არრ ღ~ნდა დ~ბჲ ერე და ფათს რა
ქოტი ღ~ნი აუავე არრ და სყსჱნა სდარერი და სნდოერი რაძ
დომი ვ~რ გ~ნიფვიშა წ~ე მოქვ~ნებდ რაცა დაირცელირ რ~ნ აფიარა
თორმეტირა მფდ~ლირა თ~რ სტრორ~დ რრ~ლირა კს~რთ ტილონირა ღ
ერთვა და მფდ~ლთა მიშფ~ვნვა მ~რითგ~ნ იწქო ამ~ნცა ალეურანდ
რით ვაჩართა მოფებ~ლრა მატქლირ~გნ რთვ~დ და უმნად ღერ~მორ
ლირა ვ~დირ ათორმეტად რრ~ლ ქორ თუმ~ლ არრ ერეცა დაფა
თს მოსწქალობ~ლ არრ რიტქ~ჲ ვ~დ თ~რითა ჴელითა ამ~რცა ღს
რებოდა რ~ლ მირ დფირა რაჩამადი მირი ტარ რაოდენ დფივ ღეჩ
ამირ ჴ~ლ რ~უმარი მირი გ~ნქიდა და ეგოდენ ტარი გლ~ცკთა აჴე
ლრაუმრა მირცნა არა რ~მეტოდ ღემორავალთგ~ნ რაეკლერიო
ლ~ცვა და წერი ლცვირა და სკლებლ~დ აფერრსლებოდერ ტ
იბიკონი მოარწავებდ~ გ~ნწერებ~ჲ პალერტინირრა მონარტრირა
მოგვითცრობრ ქ~ი რ~დ დ~რბზირ კარრ მქ~ტი ლცვად ვერვინ
დააკლდებოდა მწ~ცრი დილესლ რამცრ~დ ვ~ა თუმ~ლ არრ გ~რნა
რ~მრთალთა თ~რ რადფა მიჴმრ ჟ~თა მირთა არა იქო მიმშლ~ვ
ბრებელი და მშლავრებ~ლი არცა მტ~ცებელი არცა მეკობრ
ე და მპ~რვი იტქ~და ვ~რ მე ვარ მ~მაჲ ობოლთა და მრაძ~ლი
უსრივთა მოწქ~ლებირა თ~რ კმაჲ გექ~ვნ დადიანი ვარდან
გსზან რ~ი თ~ა მრსმე ოდენ ქვერ ბოცორ შე ბოცო და ამ~თნი
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მიმდგომნი დიდ~ბლნი და აზნ~რნი რ~ნი ყან~ნ ღეწქ~ლებლნი ვინათგ~ნ სდიდ
ერნი რ~უმენი წინა მდებობენ ვითა თუმ~ლ არრ ვინმცა მცნა მე ირტორიოთ
აფმწევნელმ~ნ ფ~ირ მ~ქრერა თ~მრრ წ~ე რ~რწლი გ~ნრაკრთომელი და
ქ~თა უ~რთველთა და მ~რთლ მ~დბლთა აფმატებითა რიც~რლი ამ~მფლებ
ელნი მოვიდერ შმ~ნი ორნი მეტერ წ~ე მრ~ცსრებ~დ შენი რარგირ ამ~რ
რპ~რალარირ~ნი რ~ნი მ~რ ჟ~ა დიდად განდიდებ~ლნი იქვნერ მეტირა მ~რ ზაუა
რია ამ~რ რპ~რლარი და ივ~ნე მრ~ცრთ სცსცერი ქ~ი მკჳდრნი მეტირ წ~ე
იქ~ნერ რ~ლ მე ობერ~ლი კ~ცი ანგ~ლზთა მორაგრე და მცირენი ებირკ~პრნი
რც~ჲნიცა რ~უართვლორანი წ~რყინ~ბლნი ღეკრბ~ლ იქვნერ ვ~რ კ~თლიკზი
ი~ე სრირცლორა მფ~დლ მოუმედებ~დ მოიფო ღერწირა მ~ნ ჟ~ი აფრრ
სლებ~რა ქ~ნი ფირრნი მოსჴდებოდერ ჩამ~დ რეტირკ~რირა ინებაჲ ზა
უარია ამრ რპ~რალარმ~ნ ღეცებ~დ და აიფ~ბდ რეტირ კ~რირა: ც~ მფ~დლთა
არა მირცერ რ~ იქო რ~რწმნ~ბით რომეცი ღეყსენებ~ლთაგ~ნი და რირცც
ჳლითა იკადრა ზ~ურია აფტ~ცება რებირკსრირა და ღეჩმად რ~ირა თ~რ უ
ათალიკოზი ცეცცლ ებრ აფტქინებ~ლი შლ~რდ ამცილ~ბდა ნ~ბრით
არა ვინ მ~რთლ მადიდ~ბლთაგ~ნი იკ~დრებრ მფ~დლ მოუმედობ~რა რებირ
კსჱრრ თუ~ნ ღვიდ გზირ წქესლთა რომეცთა მოცემ~დ მომტაცე
ბელი შ~ფლიცა თს იპორ რ~ირა თ~რ რირცცვილესლ წ~რვიდა

კ~რვდ თ~რდ და დარბაზირ მარერებელი ზაუარია ამ~რ რპ~რალარი მცი
რედ რარმე რიტქ~ჲ ქ~ტდა სრწმ~ნოთა რ~ რიტქჳთა რ~რწმსნოებირა ყ~ნრა
ვ~რ რ~ლ მობრსნებ~ლი მისგებდ და ასჴრნიდა წინა აფდგომ~დ ვერ
ღემშლ~ბლი ზაუ~რია ეტქ~და მოლაღურეთა ვერ კ~თლდ მეცნიერ
ვარ რიტქ~ჲ გონებ~დ ღ~ნდა პ~დ მოსწოდო მოშფ~რთა რ~რწმსნოებითა
ყ~ნითა რ~ლთა ყ~მ წილ რირცცჳლესლ გქონ კ~ზი იონე მისგებდა იქ~ვნ
ნბ~ჲ უ~ირი მ~დირ უ~ლწსლირა ფ~ირ მღ~ბლირა რ~ნ რირცცვილ~ლ ქვნერ სა
რირ მქ~ტლნი თ~რნი ეგრეთ ამირმ~ნ მრმენ~ლმ~ნ ზაუარია წ~რავლინა
კ~ცი კ~თლიკ~ზირა მ~რთ მ~თირა თ~ა და ეპირკოპოზთა ქ~თა ვართა პ
ეტთა და მეცნ~რთა: ც~ ი~ნე წარსდგებოდა და ეტქოდა გ~ნიქე
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ნე მაგირა უმნად რ~ სწქით ჩ~ტი რ~რწმსნო არრ გ~რნა მც~ლო ა
რა ირმინა ზაურია და მოვიდა კ~თლიკზი ვ~ნირა და ქ~ნი ვართა პეტ
ნი და დაიდგ~ჲ რამრძ~ვრო და დაძდა დ~ტლი დ~ტლირა მორვი დ~თ მ~ტე
წ~რყინებ~ლნი რ~უართვლორა ერთ კერშო მჴ~რ გრშელნი ზაუარია და
ივ~ნე. ერთ კერშო მოსწოდერ კ~თლიკოზრა ღევიდა და იტქ~და
ტრ~ნრა ამ~რ აფდეგ ფ~ო რაძე რძა ღ~ნი მო~ჴრნე ქსჱდრებ~ჲ ღ~ნი რ~ლ
არრ სგსნსრთ~გნ ვ~რ ღევიდა აფდგერ მეტენი და პ~ტივითა თ~ა და
ირსერ ეგრეთვე მარფართა და ვარდაპეტთა რომეცთა მ~თცა პ
ატივი სქვერ წერირა ებრ ვ~რ მოკითცვმ~ნ ჟ~ი მოიფო დადსმნერ
ქ~ნი და იწქერ რომეცთა რრწმ~ნბირა მ~თირა თუმ~დ რიტქს~ჲ მჩსარვ~დ
და ვრცელ რიტქ~ჲდ ვინცა კ~თლდ მოჴრენებ~ლ იქვნერ კ~ზი ზ~ე გ~რდ
ამოთა ნიჩითა აფრავრე გ~ნრბითა აფსჴრნიდა და ბრშნ~დ მის
გ~ბდა სკსრფსევ~დ ც~ თ~რრა დამ~მტკიცებელ~დ და გაგრშელდა რიტქ
ჳრ გებ~ჲ მიმწსცრამდი მოღიღმ~ნ ირტორიორ რიგრშირმ~ნ კმა ვიქო
თუმ~დ ვ~რ სწქით რომეცთა რიტქ~ჲ მირვეობირა შლ~რი ფ~ფდი აფს
თუსჱრ ცილობირა რწორი შლევა იუმნებოდა ამირ მრმენ~ლი კ~ზი
ი~ე ფ~ირ მეტქ~ლირა ნს სკვე ზენთა რ~ლირ წმიდირ მ~რ აფვრებლმ~ნ
ანს თს მ~რთლირა რ~რწმსნოებირამ~ნ არა სწქი: აფაფო პირი ბრშნ~დ
მეტქსჱლი ღესვალთა რიტქ~თა ოდერ მე დიდი ელილა მრცვსჱრპლრა
ზ~ა მოცედვიდა ცეცცლითა ფ~ჲ მ~რ მლოცველი იცილეთ. სფირრი ა
ფრაჴდელ არრ სრირცლო მრცსჱრპლი ჴ~რცი და რირცლი ფ~ირა კ~ც
უმნილირა მრცსჱრპლრა ზროცირ~რა რ~ი აყრდილრა მწერებლ~დ ი
ქო ეგოდენ სბრწქინვ~ლერ და სზენაერ არრ რ~ი აწ იუმნა და ით
უსა ვწგონ~ბ რ~ლირა მ~რ წ~ირა პირითა მრ~ცსრირა მირირა კ~ზირა
თ~ა რ~ თუ~ა რ~ცელით თარგამორო რ~ნი ღეკრბ~ლ ც~რთ ზსინ~დ და მტე
რად მ~რთლირა რ~რწმსნოებირა სწქითა რ~ლ ნ~თრვრა კ~ცთარა ესტ
ლა ეღმ~კი და მქტლმ~ნ თ~ლთა გონებ~თამ~ნ ღეარაკსთრნა ცირზმო
თა და მეცნ~რნი და დამტევებელნი ფირრნი სზორვიდერ კერპთა
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ცაცსრა და ძინჩარრა ც~ ფ~ი არა სგსლ~ბელრ მქ~ტლი დამბ~დებლთა
თ~რთა ეზრაცა აბრ~წმრ და მერმე ნ~თერვრა მირრა კ~დ მორერ მორ
ცა რძ~ლი მრძ~ვრი სკ~ნრკნელ სმეტერთა წქ~ლობჲთა აფშრ~ლი ზ
ეცით გ~რდამოჴდა ერთი რ~მებირაგ~ნი შე და რიტქ~ჲ უ~ლწ~ლირა მ~რმ
ირგ~ნ და ჴ~რცნი ღეირცა და მრგ~ვრ კ~ცთა იუმნა რ~ რირცლთაგ~ნ უ~ლწ~ლ
ირათა მიცსნა ჴ~რცნი კ~ცობრივი და რ~ლი რიტქჳერი იუცეოდა კ~ცთა
აფარრ~ლნა რჟ~რ ღერაშრწსნებ~ლი იგი ნ~ტრით ძ~რცმა ეგსლ~ბდა ათ
ორმეტთა მოწ~ტეთა თ~ა ირერა და რსლ ქო პარეუი ვ~რ რრ~ლ იუნა ი
წქო აც~ლრა ამ~რ ფ~თმქ~ტლრა რაიდსმლორა მოიფო პსრი გ~ნტე
ცა და მირცა მოწატეთა მიიფეთ და ჩამეთ ერე ჴ~რცი ყ~მი მირატ
ევებლ~დ ც~დვათა ეგრეთვე რ~რმელიცა რსთ ამირგ~ნ ერე რირცლი
ყ~მი არრ და პ~ლ იტქ~და სკ~თს არა რჩამოთ ჴ~რცი შირა კ~ცირა ა
რა გ~უსრ ნ~წილი ყ~მთა და კ~დ იტქ~და ვე ჴ~რცი ყ~მი ჩ~ტი რ~რმელი არრ
და რირცლი ყ~მი ჩ~ტი რ~რმელ და მ~რვლ რადმე არ~ნ ერე ვ~რნი რიტქ~ნი

აწ სკსჱ მომაგეთ გრწმენა ერე ვ~რნი ჴმ~ნი მაცარობ~ლთანი
ც~ მ~თ მისგერ სცილობ~ლ არრ ეგე მოგსცა ჴ~რცი და რირცლი მირი
რ~ა სკ~დავებდ ვჩ~მდეთ და ვრმიდეთ ერე არრ ნიჩი დიდი მომ~რთ
რ~ა უ~რ ფ~დ აფმრრებ~ლნი ვჩამდეთ ჴ~რცრა მირრა და ვრმიდეთ
რირცლრა მირრა და კ~დ კოზმ~ნ ჴ~ჲ ქო ბრწქინვალედ კ~თლ ღვილნო
ვინათგ~ნ აფიარეთ აწ სკსჱ ერეცა გრწამრ ვე აც~ლი რძ~ლი და აც~ლი
პ~რუი იქო რერობ~ჲ იგი და ქ~ნი უ~რა ფ~თდ და კ~ცდ აფმრარებ~ლნი მფ~დ
ელთა ვმოუმედებთ უ~რ ვნებ~თა მომჴრენ~ბლნი ვჩ~მთ ჴ~რცრა მი
რრა იგი არრ რძ~ლი ყ~ნი და მცნებ~ჲ აც~ლი რომეცთა მისგერ აგრე
ამ~რ არავინ სმეცარ არრ კ~ზმ~ნ თუ~ა აწ სწქოდეთ რ~რწმსნოებ~ჲ
თუ~ნი სმძობერ რადამე არრ თუ~ნ მ~რ ღე~ცვალბირა პსრი ჴრც~დ ო~ირა
თს ყ~ნი სმძობერ არრ ყ~ნ მ~რ მფ~დლ მოუმედებ~ლი ღეიცვ~ლებირ ჴ~რ
ცდ სტლირად მ~თ თუსჱრ ეგრ~თ არრ კზმ~ნ თუ~ჲ რ~ღინელი რ~რმენ
ელად რიტქ~ჲ რ~უმითა გ~მოვაყინოთ არა რიტქჳთა მ~თ თუსჱრ რ~ლრა
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წქოტ კ~ზი ეტქ~და მოგცემ შ~ფლრა ერთრა და რო გიქოტ რამთა დფე
თა რომე ფამე გ~ნვანათლოთ ლიტანითა და ფ~ირა ვედრ~ბითა რამ დფე
და შ~ფლი სჩმლ~დ დამ~რცეთ და ერთი შ~ფლი მე მომეცით რამ დფე ს
ჩმელ~დ დავმ~რცო ფამე განვთენო ლიტ~ნითა და ფ~ირა ვედრ~ბითა
გ~მოყნდერ მ~რთლი რ~რწმსნოებ~ჲ: მერ~მერა დფერა აფვარრ~ლებ სრირცლორა
და მოვიფებ რეტირკსჱრრა ჴ~ლითა ყ~ითა და აფს რაკადრბ~ლ არრ
დასგებ შ~ფლრა წინა რ~ლი თუ~ნ გქ~ვრ და ეგრეთვე თუ~ნ რეტირ კ~რ
ი მოიფეთ და დასგეთ შ~ფლრა მ~რ რ~ი მე მქ~ვრ რ~ირაცა ღეჩამორ მი
რი რწმსნბ~ჲ არა არრ თუ~ნი ღეჩამორ თუ~ნ გრცცსჱნერ თს ყ~ნი ღე
ჩამორ ყ~ნ გსრცცსჱნერჭ eრმა ერე მ~ტეთა და ერრა გ~ნკჳრდერ
და სფონოებამ~ნ მოიცვნერ ვ~რ გონბ~დ მოვიდერ რუსჱრ კ~ზრა რაჲ
ერე რთუჳ რ~რსმენელდცა ზარია კ~ზი სმეტერ დაამტკიცებდა გ~რნა
რომეცთა დაფათს არა ენებაჲ მირცნერ შ~ფლნი სრთიერთარ და წ~რვ
იდერ კ~რავთა მ~რთ. ც~ მეტე შლ~რდ ბრშოლი ეტქჳდა უათალიკოზრაჲ
რ~ჲ რთუს ვინ ღემშლებ~ლ არრ ამირდა უმნად მოგონებ~დ და რმენ
ად გ~ნრაკჳრვებ~ლ არრ კ~ზი წქნ~რითა გონ~ბითა მისგებდა რ~უმე ე
რე არა მინდობითა თ~ვირა ყ~ირა ვწქ~ტ ამ~რ რ~რბითა უ~რ ფ~თირათა რ~ა
აყსჱნორ მორწმ~ნთა მ~რთლი მორწმნბ~ჲ თს ვირი არრ. და ვინ ა
რიან მ~რთლ აფმრარებ~ლნი და ვირითა მფ~დლ მოუმედ~ბითა ღეიწირ~ვრ
სრირცლორა მრცსჱრპლრა ვითა ჴ~ლთა მირცემრ ტ~რიგი ფ~ირა
და კლ~ვთ თ~ვრა [....] ანს ვინ ვჩამთ ჴ~რცრა ვრვამთ რირცლრა
მინდობილრა მ~რთლ მ~დიდბლბირა ცცორბ~დ ვწქ~ტთ ჩ~ტბარა მ~ტო ღ
ემეწიე ღ~ნდა ქ~ნი უ~რთველნი დიდი და მცირე გ~ნკჳრდა მტე და ქ~ი ე
რი ირმინერ ბრშ~ნებჲ კ~ზირა და წ~რვიდერ თჳრ იქო დფე იგი პ~რრკევი
იწქერ ლიტ~ნიობ~დ ერთკენ მტმ~ნ და კ~ზმ~ნ და ქ~ნ რამფ~დლომ~ნ კრებლ
მ~ნ მცირედნი იქვნერ მსნ ეტირკ~პზნი რ~ი არა კრებ~ჲ იქო მეტ
ერა ერთ კერშო რომეცნი და მჴ~რ გრშელნი ზაუ~რია და ივ~ნე
ფამე იგი ორთავე გ~ნთენერ ღატთრა კ~დ იწქერ ლიტანიობაჲ:
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და მწსცრი ერთი ღ~ტთი განთენერ და აფმოჴდა მზე და ქ~ნი წ~რემართ
ნერ ეკლერი~დ ცრემლით მვედრებ~ლნი ფ~ირნი გ~ნმზადერ წ~და ტრ~პეზი ო
რგნითვე იქო ტირილი ორირავე კრებ~ლირ~გნ და რრ~ლ იქო რა სრირცლორა
მრცსჱრპლირა ღეწირვ~დ აფსუ~ა ტეცსმითა ღერშრწსნ~ბლი იგი ჴ~რ
ცი ყ~ნ თ~რ კ~ც უმნ~ლირა უ~რ ფ~ჲ წ~რმოვიდა კრებ~ლირა მ~რ მგზ~ვრ
მეტქვ~ლი წ~რრ წ~რრ ო~ი რაბაოთ რ~ვრე არ~ნ ც~ნი და უ~ქნა მოსწოდა
რომეცთა ეტირკ~პრთა და მჴ~რგრშელთა და ქ~ლთავე რ~რწმსნოებირა მ~თირა ზ
იართა და ეტქოდა ირმინეთ აწ რაცლო თ~რგამორო სწქით რ~ ფ~ნ ყ~ნთ~რ
კ~ც უმნილმ~ნ მ~ნ მოგსცა ჴ~რცი თ~რი რ~ჩმელ~დ მეტქსჱლმ~ნ სკ~თს არა
რჩამოთ ჴ~რცი ყ~მი არა გ~უნდერ ცცრბ~ჲ ამ~რ ქ~ტდით მორაჴრ~ნბლ~დ ყ~მდა

და მ~ციულიცა იტქჳრ პსრრა ამ~რ რ~რა გ~ნვტეცთ არა მე ზიარ
ებად ჴ~რცთა უ~რთა არრ პსრი ერე წ~და ჴ~რცი უ~რი იუმნებირ
სკ~თს ყ~ნი რ~რწმნოებჲ რთ~ვრ ყ~ნ მ~რ კსრთცესლ იუმნ~ბირ ჴ~რცლი
ო~ი ქ~დვე ნს იქოტინ რ~ლ იკადრორ რ~ნცა აწ მოიქვ~ნეთ შ~ფლი რ~ი
მე მოგეც დაფაცათს არა რ~კდრებლ არრ წინა და სგებ პსრრა
ამ~რ წ~ა სკ~თს ღეეცორ შ~ფლი იკ~დრორ არა რადამე არრ რ~რწ
მ~ნბჲ ყ~ნი მოქვ~ნებდ დასდვ~თ პსრი თუ~ნ მ~რ კსრთცესლი იცილ
ეთ რ~ა შე იუმნარ და მ~რ ზ~ა გ~მოყნდერ ვირი რ~რწმსნოებ~ჲ რთნ~ვრ უ~აჭ
x~ რომეცთა დაფათს რა ენებაჲ გ~რნა არა იქო პრ~ცი რ~მრთლ
ირა იტქ~დრ კ~ზრა ღ~ნ მ~რ გ~ნყინებ~ლრა ამ~რ რ~უმერა ღ~ნ გიფირრ უ
მნად ც~ იქო ერირა ზ~ა ღერამორლ~დ ძარი რ~ლთა ში იუნარ. და ამირმ~ნ მრ
მენელმ~ნ კ~ზმ~ნ თუ~ჲ მე ვქო და ბრშ~ნა ერირა ღორ~დ განქენება და
მრგსლივ გ~რე მოდგომა რ~ა ქ~თა მ~რ რ~ცილველ იუმნარ დბ~ლებჲ ფ~ჲ
და გ~ნდგა ერი ღორრ ადრე წ~რმოდგა კ~ზი ი~ნე ღემორილი და ჴ~ლთა
ეტვითა ზარირ არაჴდელი იგი რაიდსმლო ჴ~რც უმნილი მფ~დელ
მოუმედებ~ლი მეტე და ქ~ი ერი და კ~ზი დგაჲ ვ~ა გოდოლი ღესრქეველი
ტსრტად აფღენებ~ლი ერრე მტკიცე დგაჲ განღსჱნბ~ლითა პირითა
მ~ღნ მოქვ~ნებჲ ბრშ~ნა რამ დფე სჩმლირა შ~ფლირა და მოიქვ~ნერ შ~ფლი
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იგი ღიმღილითა გ~ნილგებლი და წ~რდგა ი~ე კ~ზი და აფმოსტივაჲ
ჴ~ჲ ბრწქინვ~ლე უ~ე მ~ტეო ჴრნირა თ~რ კ~ცთარა გ~ნკაცებ~ლო და ზეც~დ
მ~მირა ამაფლებ~ლო რ~ნ მოგსც ჴ~რცი ღ~ნი რ~ა მორაჴრენებლ~დ ღ~ნდა ვწ
ქოტდეთ ღ~ნ მ~ტეო გთნ~ვრ რ~რწმსნ~ბჲ ერე ყ~ნი ღესც~ბლდ და მიაცლბ~დ ზ
არირა არაჴდელი ჴ~რცი ერე ღ~ნი ყ~ნ მ~რ მფ~დლ მოუმედებ~ლი ღ~ნ
სკსჱ ღეიწირე ღესშრველი ეგე და აყსჱნე ერრა ამ~რ გზაჲ
ჩ~ტი და მოცსჱდე მრცსჱრპლრა ამ~რ და რირცჳლესლ ქვენ და ჟ~მიცა
ერე ითცოე და~გდო ღერაშრწსნ~ბლი იგი სრირცლორა მრცსჱრპ
ლირა აფმონაკსჱთი მომქმ~რირა მირ შ~ფლირა წინა ც~ მცილველი პსრ
ირა და ვ~რ მიეტევა მისაცლებ~ლრა მ~რ მქირ შლ~რდ იქსირნა შ
აფლმ~ნ და ვერ ღეცო წმიდ~რა მ~რ წ~თარა და იცილერ გ~ნრაკრთომელი
ერე რ~რწლნი გ~ნკრთერ მეტე და ქ~ი ერი მ~ფლითა ჴმითა ჴმა ქო
უ~კზმა და რიმრ~ვლემ~ნ ერირამ~ნ დიდ ც~რ ღ~ნ ო~ და რაკჳრვ~ლ არრ რ~უმენი
ღ~ნნი და აფსტევერ ჴმაჲ რიცარ~ლირა მ~დიდბლ~დ ფ~ჲ ქ~ნი ცრემლითა
რიცრ~ლირათა ც~ რომეცნი სფონ~ბრა მიცემ~ლნი გ~ნკჳრვებ~ლნი დგერ
და სკჳრდა მ~ღნ ევედრა უ~ზი მ~ტერა რ~ა დაადსმორ ერთი იგი და
ვ~რ დაწქნ~რდერ ჴმ~ნი იგი ნ~თლ მოტენილითა პირითა მრირა
ნითა რომცითირათა და მჴ~რ გრშელთა ირმინეთ და სწქოდით ფ~ი
სცილ~ვი და მისაცლ~ბლი და ღესცებ~ლი ბ~რტირა რ~ირაგ~ნვე სბორ~ტ
ე არრ და მ~ნ თ~ვდმ~ნ ბრშ~ნა პსრირა ამირ წ~ირა ჴ~რც უმნად
ნს გიკვირრ რ~ მსნვე იქ~ვნ ნ~თლი და კ~დ გ~მოყნდა ნ~თლი ჴმე
ლ და გ~მოყნდა მ~ნვე [....]ქჲმ~ნ არა რ~ჲრაგ~ნ უმნა ჴმელი არა
თს რ~ცირ მეტქსჱლებრრა ა~დ ჩ~დ ჴ~რცი მირი ამ~რ რ~ჲ ღეეცებოდა
ჴ~რცი მირი ანს ორივე ერთაარრ ანს სმძობერ: ც~ რომეცთა
არათს ენებ~ჲ სნ~ბლთა თ~ა ედვა ამირი უმნ~დ ვ~რ მფდ~ლნი დგერ
და მოიქვ~ნერ შ~ფლი რ~ი წქს~ჲ კ~ზრა და მოსგდერ მრცსჱრპლი მ~თი
და მქირ აფიტ~ცა და უ~რთვლთა იწქერ მ~დლობდ ფ~ირ ჴმითა რიცრ
სლირათა იუით და აუეთ ცლდომითა მ~რვე იტქ~დერ დიდ ც~რ ღ~ნ ო~ და
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რ~კჳრველ არ~ნ რ~უმენი ღ~ნნი და კ~ზი ღემორილი ღერვერ წ~ნერა თ~რრა
და ჴ~ლთა ეტჳრთა ტაბ~კითა რეტირკ~რი და თ~ა წქვებოდერ ქოველნი
წ~რყინებ~ლნი და ლ~ღურთა ღ~ა ვიდოდერ მე ტქსნი ერრ~თ ტრ~ნრა ოცდა
მერვერა მ~რვლ გზირ მებრშოდერ რიქრმით ყ~მითგ~ნ და მე ვერ მერყ
ოდერ ბეჩთა ყ~მთა მცემდერ მე ც~დვილნი: წრცცსჱნოდენ და მ~რთლ
სკსნ იუცენ ქ~ნი მოშსლონი რიონირნი ო~ა სგ~ლობდით რ~ დ~ბით დ~ბლ

არრ ო~ნ ღემორრა ბრშ~ლანი ო~ირა არრ რაცლი მირი ერრ~თ მციარ~ლი
თა პირითა მოვლერ ქ~ი ბან~კი რომეცნი ვ~ა მქს~რი სტბო ეგრეთ
დგერ სჴმოდ უ~ქნდ მცედველნი ვ~რ შველოდერ მე მფდ~ლნი არტრა
ტერ ც~ თს ვ~რ რიცრ~ლი რ~რბჲ და მ~დლობჲ ფ~ჲ მოიწია უ~რთველთა ზ~ა
თცრობ~ჲ ღესშლებ~ლ არრ და ღერავიდერ დიდი რერი ღემზადერ მტმ~ნ და უ~კზმაჭ
x~ რომეცნი რირცცჳლესლნი წ~რვიდერ მჴ~რ გრშელთა კ~რვდ ი~ნე მრ
[......] სცსცერი ეტქ~და შმ~რა თ~რრა ამ~რ რპ~რლრრა ზაუარიარ ვ~რთა
მე არა მენებ~ჲ ცილობ~ჲ უ~რთვლთა მრთ~ლი რ~რწმნბ~ჲ სპქრიერ
რ~ა არრ მქენ~ბლ ყ~ნდა რომე მ~რთლი რ~რწმნბ~ჲ არა ღევიწქნ~როთ
და რ~ა ნ~თლი ვიფოთ უ~რთვლირა უ~კზირა მ~რ ც~ იგი მისგებდა
სწქი შმ~ო რ~ მ~რთლი რძ~ლი არრ უ~რთვლთა მ~გრ რ~ი გ~ნიკითცვირ დფ
ერა მ~რ წკითცონ მე არა ღევერთვი უ~რთველთა. და ერმა ი~ერ
თუ~ა მიკჳრრ რიბრშნირა ღ~ნირგნ რომე სმძობერ არა არყევ მე ა
რა ღევერთჳ გ~ნზრცვრა ღ~ნრა ნ~თლ ვიფებ რ~რწმნბრა უ~რთვლ
თა რადფა რ~ჴმრ არრ რიტქ~ჲ მოვიდა და ნ~თლ იფო რ~რწმნბარა ზ~ა
ი~ერ მ~რ კ~ზირა და მრ~ვლი რიმრ~ვლე რომეცთა მოვიდა ნ~თლირ ფე
ბად და იუნა რიცრ~ლი და ზაუარია ეგოვე სრწმნბ~რა ზ~ა ერე ვ~რი
ნიჩი და პ~ტივი მიმ~დლაჲ მირ მ~რ ღექვ~რებლმ~ნ ფ~ნ თ~მრრა გ~რნა ა
რცა ირსდებ იუნა მოუმედბ~დ რ~უმეთა რ~თნოთა ფ~ჲთა ამირ თ~რ ჴე
ლ ქო ამიღენებ~ლდ რ~ქტელრა გამმარძ~ბლრა მირრა ზეღთა კსრთცე
სლრა ვარშიირა ფ~ირ მღ~ბლრა ზემო ვარშიირ უსჱმო ვარშია
მიცვ~ლებრა. რ~ი კლდირ~გნ გ~მოწკსჱთა თჳთ პ~ტრნი ეკლერიაჲ და მო
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ნაზონთა რ~ქტი რენაკები რ~ი მტ~რთგ~ნცა ღესვ~ლ და სბრშოლველ
იქო ერე ვარშია პ~დ დაეწქო რ~ნტრელრა მმ~რა მირრა გ~ირ გ~რნა ვ
ერ ეუნაჲ და დაეტევაჲ რ~ლ დიდმ~ნ ამ~ნ აფარრ~ლა და ღეამკო
ქ~ი თ~რთ და ღერწირნა მ~რვლნი და დიდრსანი როტლები და ღეწკაზმნა
ტრ~პეზირა ღემორავლნი დიდნი ო~ტრონი რ~ი ქ~ირგნცა მოთცრობა შნ
ელ არრ თს ვირმე ნებ~ვრ ამირგ~ნცა იცილენ ვარშია და რ~უმენი მირნი
უმნსლნი და ნაღენები უსაბ უმნილი ვინ მეტ~ნ თ~მრ იდგინა მრ~ცს
რებად სბიწორა და გ~ნრაკრთომელირა რ~რწლთა მოუმედირა ვარ
შირა ფ~ირ მღ~ბლირა ამირა თ~რ სმეტერა პ~ლთა მეტობ~ჲ მირი ც~ რ~ცელ~ნი
რ~უმენი აფღენებ~ჲნი და ღეწირვანი მონარტერთანი ირმინენით არა
ოდენ რ~უართველორა მონარტერნი აღენნა ა~დ პალერტინერ იჱლმრ
აფღენა პ~დ მონ~რტერი. და კ~დ კსპრერ ფალია ღეამკო და სქიდ
ნა ღერავ~ლნი და აფაღენა მონარტერი ღეამკო ქ~ითა წერითა [...........]
რა მონარტრირ~თა და კ~დ კორტ~ნტი პოლირ აფაღენა მეტოუი მაფ~ლთა
და გრშელ რადმე არრ ქ~ირა მოთცრობ~ლობა რ~ი რ~ბერშნეთრ და ქ~ლთა
ელჲდარ ღინ~ნი მონ~რტერნი სცვად წქ~ლობჲ მიტენილ ქვნა და რა
უართვლორა მცირითგ~ნ მონარტერ რაქდარ ეკლერად არა დასტე
ვა რ~ლ არა წქ~ლობითა აფივრო ერრეთ კ~თლი და აფეპქრა
რასკ~ნორა გონებ~რა და მომნიჩებ~ლი წ~რმოსმართებდა რ~უმერა და დფე კ
ეთლობ~რა ღ~ა და ქ~ნი გ~რემორ მეტ~ნი უ~ლუნი და ამირანი შფვნითა
და ც~რკირ მოფებითა მომღჳდებდერ პირრა მჴნეთა რპ~თარა მირ
თ~რ დაარბევდიან სრყთა აუამომ~დე კარი თსრუთა წუონდა
წ~რავლინნა ლ~ღურნი გ~რე დგომ~დ და ცნერ თსრუთა დააგდერ კარი
და ივლტოდერ: ც~ მეტემ~ნ აიფო დამალვ~თა კ~რი და დასტევა კა
რირ მცველ~დ აც~ლ ციცელი ივ~ნე და აყინა მონაპირედ და სღორო
თ იღობ~ჲ და ამირთა ამირაობ~ჲ რ~ირა თ~რცა დიდი წქენა ღეუნა თ
სრუთა და დიდად ავნებდა რ~ლ წასფო თსრუთა გ~რეღმონი უ~ქნნი
[ა]იცსნა და მიითვ~ლნა და წ~რმოგზ~ვნა მაც~რბლი მეტე წ~ე და დაიმა
1-28 სტრ., 150r
რნი ერთ კერშო ამერელნი ერრეთ წქნარ~დ ვიდოდერ დარ~ძნი არ
სდგერ რ~ლტნრა ა~დ იცილნა კ~ცმ~ნ რ~ლტნტნრ მოვიდა რპა სრიცცჳ უ~ტრი

რ~როებჲ მ~ტირა მ~თირაჲ: ც~ იგინი გ~ნკრთერ და მოიფერ ძოგი აფჩსრნერ
და აფრცდერ წ~ნეთა ბარგი და [....]ები დასტევერ რა მოვლერ
კ~რავთაგ~ნ წინა გ~ნეწქვნერ და ეაცლნერ წ~ამბრშოლნი ორთავე და
იუმნა ომი ტიცცელი და შლ~რი რ~ი შს~ლ ოდერ მე უნილო მჴნეთ~გნ ე
გე ვ~რი ომი და გ~ნგრშელდა მქოვ~რ ჟ~მ და მორწქდებოდერ ორგნი
თავე ც~ სმეტერ რ~ლტნირა რპ~ნი მოირრვოდერ და ეროდენ გ~ნგრშელდაჲ
ომი. და მოსკლერ ცცენი ივ~ნერდა მრ~ცსრ სცსცერი ზაურია გ~გლერ
აც~ლციცელთა ღ~ლვარ ივ~ნერ და რ~ცელ მ~რვლთა თ~ვდთა და კნინფა
რივლტოლ~დ მოდრიკნერ და უოითად დარყერ რაზმრა ღ~ა მჴნენი რ~ურ
თვლორ~ნი და იცილერ ლ~ღურთა თ~ვირ თ~ვირი პ~ტრონი უოითნი გაწირნ
ერ თ~ვი რიკ~დილდ და ყ~მოჴდერ ცცენირ~გნ და პ~ტრონთა მ~თთა გსჱრცა
დასდგერ უოითნი უოითთა და ეგრეთ შლ~რი ომი ღეიუმნა და ვ~რ
იცილა დ~თ მჴნემ~ნ ამ~ნცა მჴნემ~ნ მორიდა ერთ კერშომ~ნ და მ~რძნ
არა მჴ~რრა მორიდა ზაურია მჴრ გრშელმ~ნ და ვ~რ უ~რთვლთა
გ~ნეღორერ რ~თა არა ცცენითა მ~თთა დაითრგსნნა უოითნი უ~რთვე
ლნი და მიმ~რთერ რპარრი კერში. და ვ~რ ნადირირ თ~რ მორწრატე იუმ
ნერ მონადირე ეგრეთ მრწრატლ მოეტევნერ ერთ კერშო რ
ორლნ დ~თ და ერთ კერო ზაურია გ~რნა ვინ სმ~ცლობელერ იქო
სწინ~რერ მივიდა მ~რ ვე წ~მრა ღ~ა დ~თ და რპა მირი მივიდა და ვ~რ მ
გელნი ცცვ~რთა ეგრ~თ ღესცვივდერ ს[.......]რა მ~რ რპ~რა ღ~ა რ~ლტნ
ირ~რა პ~ლრა მოკიდებ~რა და ცეთ უებარა ჴ[........]ა მოცედა წქ~ლობჲ
ასრაცცელმ~ნ ფ~ნ მორ~ვთა ძ~ვრირათა და განადიდა დ~ბაჲ დ~თირი და თამ
არირი ვ~რშირა ფ~ირ მღ~ბლმ~ნ და ანრდ~თ ეგე ოდენი რიმრ~ვლე გ~ნ
რუდა იშლია დაიპ~ნტა და ამ~რ წგვ~ნდა თ~ლ გ~რდსცთომელი
მ~ფნარი მიწი თსრ მოგლეძილო. და დაზსლესლ და ფირრ რადმე ქო
ტილ იქო რადგნ თ~ლი მცილველობ~დ ქ~ლგნ ტქეთა მრგ~ვრი ლ~ღური იცილვებ~და
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ლტოლვილიჭ x~ მჴნე ერე უ~რთველნი რ~ი ერე ზემო უსითად მქ~ტი ვაცრ~ნთ
აფრცდერ წსნეთა და ვ~ე ფამედმდე დევნა სქვერ დაჴოცერ და ყ~მწქრიდერდა
იპქრობდერ და თჳთ მ~თვე ძარითა ვერ იტქვიდერ და სრთიერთარ დართ
რგსნვიდერ ამ~თ თცრობ~თა მოწევნ~ლრა კ~ცდ მენებ~ჲ დსმილი გ~ნკჳრვებ~ლ
თს ვ~რითა წქ~ლობითა მოცედა რ~მკ[..]რებლრა თ~რრა ფ~ნ. და ვ~რშირა ფ~თირ მღბ
ელმ~ნ ვ~რ სვნებლ~დ დაიცვა მირ წ~ე და მირი ღევედრებ ~ლი ერი უ~რთლთა
და ეგრეთ წ~რმოვლენილი ერი რ~ლ ეგ ოდენირა რიმრ~ვლირაგ~ნ არცა ერ
თ ვარგი მეტირ~გნ ღერწ~ვლილი კ~ცი მოკსდა ვ~რ ეგოდენი რიმრ~ვლე რპირა მ~თ
ირა ივლტოდა და თს ვ~რ სნბლდ დაიცვა რპ~ნი თამარირნი აფივრერ ოურ
ოთა და ვეცცლითა და ჩსრჩლითა პ~ტიორნითა ც~ ცცენირ ძოგირა და აულემირ რ~ლ და
ქ~რერ ც~ კ~რავთა რატენელთა და ღერ~მორელთა და ლ~რირ არტცთა მ~რ რავრე იქო
რ~ბნკო მ~თი რ~ ეროდენ ზარ გ~ნჴდლნი ქ~ნი რაბ~ნკო ივლტდერ მორწრ~ტენი არა
მიცედვიდერ კ~რვთა და ტ~რდაგთა მ~რ რიმდიდრეთა ა~დ თჳთოთა ცცენითა ივლ
ტოდერ და მრუატაცა გ~ნსტეობდერ ერრეთ შლ~ვა ღემორილნი მ~დიდბლნი ფ~ჲნი ღ
ემოიუცერ და დადგერ კარ~ვთა ღ~ა მ~თთა ვ~რ რიქე იდვა მსზ~რდი ღაურირა
და იქო იგი ადგ~ლი წქ~როთა რ~ვრე მოვიდირ კ~ცი და მსზარადირა რ~დები აოწტ
რიწირ და ღ~ურითა გატენირ და წქ~ლითა აფავრირ და რსმიდირ ერრეთ რ~ცელ
ოვანმ~ნ დ~თ მ~რთა მზეთა მ~რთჭ x~ ერე თუმ~ლ არრ რ~ლ მეტირა თ~მრირა ოშრჴერ
ქტ~რა ღ~ა ეაცლნერ ღავთელი ი~ე ევლოგი და იქო ვედრბ~ჲ ფ~ჲ და ფ~მე გათე
ვა ლ~ღურთა გ~მრძვებირა თ~რ დფ~რა ერთრა და ფ~მე მტ~რა თ~მრრა ღავთელრა
ევლსგირ და მეტერ წ~ე [..]დერ და ანრდათ განკჳრვებ~ჲ დაეცა ჩმსნვირ რაცედ
და ვ~რ აწა ერ~რა რ~მ [......] მექრლ~დ აცლტა და ჴმა ქო აწა წქლობ~ჲ ფ~ჲ რაცლ
რა ზ~ა თ~მრირრა მოიწია [......]ლტოდა და აფვიდა მთარა რ~რა წუჳან არა
გ~ნნი მ~ღნ ღავთელმ~ნ რუსჲ სწქოდე მ~ტო რ~ლ ყ~ნება იცილა რლლ რ~გონებელმ~ნ
გ~რნა ყ~ნებრა კ~თლრა ვწგონებ ამირ თ~რ დაწერერ დფე და ჟ~მი იგი მ~წქლემ~ნ
ფ~ნ პ~ლ ღერაცაჲ ერე ქ~ი ნივთთა აგებ~ჲ სკ~ნრკნლრა ჴრნირა ყ~ნირა თ~რ და მოწქ
ალემ~ნ მ~რვე დფერა ღ~რცა ჴრნა ყ~ნი აფდგ~მითა თ~რითა და ერრ~თ მციარ~ლი

თა პირითა რაცელ გ~ნთუმლნი მოვიდერ ვარშიარ თჳთ თ~მრიცა მივიდა და ძერო
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დლა. ივ~ნერვე სბოშა კერსოლი და მირი უ~ქნ~ჲ. და წ~რემართებოდა რ~მეტო
თ~მრირი და ღეემ~ტებოდა დფითი-დფე. ღიღი და ზარი მ~ტირა იქო ქ~თა რ~ლტნთა
ზ~ა. სდიდერნი რ~უმენი აფმომიყნდერ და გონებ~ჲ ვიწქე სფონოებ~დ თცრ~ბირა
რიდიდითა რ~უმეთათა აფათს არა ღერატქჳრი არრ ყ~მდა ამათ მოთცრობ~ჲ
ა~დ დიდთა რიტქჳრ-მოუმედი პ~ლთა არრ. ერე ერმა მ~ფლრა რ~ლტ~ნრა რ~ლი
ყსუინრა რ~ცელით რსუნადინრ რ~ი სმ~ფლერ და სდიდერ იქო რც~თა ქ~თა
რსლტ~ნთა რ~ი მთ~ვრობ დიდრა რ~ბერშნეთრა არიარა და კაბდსკიარა ვ~ე
პონტოდ ზფ~დმდე. ამ~ნ მოსწოდა ქ~ლრა რიმრ~ვლერა რპ~რა მირრა და
ღეკრბაჲ კ~ცი ოთცმოცი ბევრი რ~ლ არრ ოთცარი ათარი და წარმ
ოავლინა მცუ~ლი მეტ~რ წ~ე და წ~რმორცა წიგნი რ~ლრა წერილ იქო
რაცე ერე ვ~რი: ფ~ირა ოდენ სუსჱნერირა და ქ~თა კიდეთა მპქრობ~ლირა
ქ~ი დიაცი რეგსჱნია და ღენ გიბრშ~ნბია უ~რთველთა თ~რ აფებ~დ ჴრმ
ალი დიდირა მოციუ~ლირა მოწმედირა. მირირამ ერირ თ~ვირა ბოშებ~ლთა
აწ წ~რმომივლენია ქ~ი მჴედრობა ყ~მი რ~ა აფვჴოცო ქ~ი მ~მა კ~ცი მაგ უ~ქნ
ირა და ცოცც~ლი იგი ოდენ დარყერ რ~ი წინა მომეგებორ თ~ქნირ რცერ
ყ~თრრა ყემრა რ~რბა იგი თუ~ნი ძვარი წ~ე ყ~მრა დალეწორ და მომედი
აფიარორ“. ნაცლი რიტქვ~ჲ მეტირაჲ ნსურ~დინირადმე შ~ლრა ფ~ირა ქ~ირა
მპქრბ~ლირ~რა მინდობილმ~ნ წ~რვიკითცე ფ~ჲ გ~ნმარირცებ~ლი წიგნი ღ~ნი
ღ~ნ ზ~ა ო~ჲ ნსურადინო და ვცნა რიცრსჱნი ღ~ნი რ~თა ბჩე ფ~ი იქორ
ღ~ნ ოურორა მევირეთა რიმრ~ვლირად მინდობილ ც~რ ც~ მე არცა რი
მდიდრერა და არცაჲ შ~ლრა რპ~თა ყ~მთარა [......] ფ~ჲ ქ~ირა მპქრ~ბელირ~რა.
და ძ~ირა წ~რა. რ~ი ღ~ნ წგმე. აწ წ~რმომივლ[....] ქ~ი ჴდომაჲ ყ~მი წინაჲ
მოგებებ~დ ღ~ნდა. იქ~ვნ ნება ფ~ჲ. ნს ღ[....] რამართ~ლი მირი. ნს ღ~ნი და
ვ~რ მოვიდა მოციუ~ლი. და ღეიქვ~ნერ მეტერ თ~ა თამარრა წ~ე. წიგნი მი
რცა და წ~რდგა იწქოჲ რ~ჲ რ~კდრბლთა რიტქ~თჲ თუმაჲ მ~ტემ~ნ თუ~ნმ~ნ
დასტეორ რძ~ლი იპქრარ; რსლტ~ნმნ ცოლ~დ; და სკ~თს არაჲ
დასტეორ რძ~ლი იქორ ცარჩად რ~ლტნირა. ვ~რ ამპ~რტვნ~დ იტქ~და რიტქ~ჲ
თა ამ~თ წ~რმოდგჲ ზაუარია ამირ რპარალ~რი და სცეთუაჲ ჴ~ლითა
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პირრა და ვ~ა მკსდარი დაეცა და იდვა. ვ~რ აზიდნერ და ამ~რთ ერ
და ცნობ~დ მოვიდა რუ~ჲ ზაუ~რია: „თს მ~ცუ~ლი არა იქ~ვ პ~დ ენირა ა
ფმოკსჱთა იქო რამართ~ლი და მერმეფა თ~ვირა კდნრ~დ კ~დრბირა თ~რ
აწ არა არრ რიტქ~ჲ ერე წიგნი [..]რთვ ნსურადინრ და რუსჲ: ყ~ნ მზ
ა ვართ წქობად და წინა მოგებებად რამ~რთლი ფ~ირა: მერმე ღე
მორერ და ნიჩი სბოშერ წ~რზ~ვნერ პარსცითა მწვავითა. მ~ღნ მო
სწოდერ რპ~თა იმ~რთა და ამ~რთა ნიკოტრით დარსბ~ნდამდირ და ღეკ
რბერ ძვ~ცეთრ. და მივიდა ვარშიარ ვარშიირა ფ~ირ მღ~ბლირა წ~ე. და ღე
ვედრა რორლ~ნ დ~თ და რპა მირი და დროღა მირი რსჱნი და ბედნიერ~დ
მქ~ტი გ~გზავნა ვარშიით. ლ~ღური წ~რემართნერ. წინა მებრშოლ~დ იქო
ზაუ~რია მჴ~რგრშელი ამირ რპ~რლრი და ორნიცა იგი შმ~ნი აც~ლცი
ცელნი ღ~ლვა და ივ~ნე და ფთს ღ~ლვა მ~ნდატსრთ სცსცერი იქო
ჩიაბერი და რც~ნი თორელნი და წ~რემრთნერ ბარიანირ კერშორა და მეტე
თამარ მოვიდა ოშრჴერ და ეაცლნერ. ღ~ვთელი კ~ცი ტილ~როტრი და ლ
იტორი ლეურთა გ~მომთუმელი და მოფვწებათა ღ~ა გ~მოთუმელი
და ევლოგი რლორად წოდებ~ლი და წინარწარ მცნობ~ლობირა ფირრ
უმნილი ამ~თ თ~ა იქ~ვ მეტე თამარ დფირი და ფამე ლ~ცვითა ტრ~ნბითა ფ~მირ თ
ევითა დასშინებელ~დ და ქ~თა ფ~მთა დფე ლიტონად არა დარცცრ
ებოდა. და ქ~ლგ~ნ რ~ქდრთა მონარტერთა და რ~ტლთა სბრშ~ნა ლიტ
ანიობა და ვედრება ფ~ირა: ც~ მეტ~მნ დ~თ უმნა სნდოდა რ~ ზ~ა მიმ~რ
თა რადა დაბანაკებ~ლ იქო ბარიანირრა ადგილრა ბოლორტკ~დ წ
ოდებ~ლირა. და ეაცლნერ ბ~ნაკრა რ~ლტნირ~რა რ~ლ არა იქო რიცცჳ ცც
ენირა ძორირა და აულემირა მ~თირა კარვებირა და რარატარდებირა

მინდორი იგი შლივ იტევდა კ~რვებრა მ~თრა და აფმდგომრა მირრა.
და სმეტერ უ~რთველთარა ერრ~თ წქნარ~დ და სკ~დრდ მდგომ~რე იქო
და ეაცლაჲ დ~თ და უ~რთველნი დააწქსჱრ რაზმი რადა იგი წინა მბრშოლ
ად იქო ზაურია მჴ~რ გრშელი ამ~რ რპარ~ლრი და აცალციცელი ღ~ლ
ვაჲ და ივ~ნე და რც~ნი თორელნი და ერთ კერშო ატც~ზნი და იმერე
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ვ~ნი მ~დლობა ღეწირერ ამ~თ დფითი დფე წ~რმართ~ბლთა და გ~დიდბლთა ღ~ა იქო
რკიპტრირ
მპქრ~ბლთა სბრწქინვ~ლერ თ~მრ სმეტერ ღესმატებდა ფ~ირ მრ~ცრბარა ეკლერიათა
და მონ~რტრთა კაზმარა და ღ~ნბარა ობოლთა და უსრივთა ღეწქალებ~რა და რ~მრთ
ლირა მოტენ~რა ამ~რ ღ~ა იღვებდერ და იცა[....] [..]~მეტორა ჟ~მ გარდვიდ~ნ ატც~ზეთრ
გ~ნაგიან რ~უმენი მ~ნდასრნი და მოინადირი[.....]ლი რ~ნადირო გეგსთი და აძამე
თი გ~რდმოვიდიან უ~რთლრ რომცითრ და დადგიან დსრრ მოვიდიან ცარ~ძითა გ~ნშ
ელნი და აფმ~რთა უ~ლუნი გაზატც~ლ აფმოვლიან რომცითი მოიფიან ცარაძა
ნ~ცჩევნ~ლთა და წ~რვიდიან კოლარ თ~ვრა აწტნირ~რა და მსნით მიფიან ც
არაძა კარნს უ~ლუით. და ეზინკით და რც~ჲთა გ~რემორთა უ~ლუთა ერრ~თ
რიცრ~ლრა ღესთურ მწსცარებ~ჲჭ aმირთ~რ მოიწია მწსც~რბჲ რ~ მიიცვ~ლა რორლან დ~თ
კ~ცი აფრ~ვრე ქ~ითა რიკეთითა რაფმრთოთა და რ~კცობოთა ღერაცედ~ვთა გ~ნმღვ~ნბლი.
ც~ წქობ~ჲთა და ომრა ღ~ა მჴნე ვინმე გსლოანთ~გნი სცვი და მდ~ბლი და რიკეთე
აფმატებ~ლი და დასტევა ორნი შენი ქრმა ვ~ე ლ~ღა იგი ც~ არსლი რსრსდან
და იტირერ და იტქებდერ და დასტევერ მწსც~რებ~ჲ ქ~ა მკსიდროანრა მ~თ სკსჱ ჟ~მ
თა რ~ა მცირედ მქოტ~ლთა მღჳდობ~ჲ იქო ქ~ლგნ და მეტე იქო გეგსთრ რ~ იქო
წ~ა მარცვ~ნი მჴ~რგრშელნი ორნივე მეტერ წ~ე იქვნერ და ვ~რ ცნა არდ~ვე
ლირ რსლტანმ~ნ აფშრა მტრბ~ჲ უ~ნთა ზ~ა და მოსწოდა რპ~თა მირთა და წ~რმო
ემართა და მოაოჴრა ანირი რ~ მოსწქოდა მჴარგრშ~ლთა ღ~ა სმქოტლ~ბჲ წ~რმო
ვიდა და აფვლო რაცრირ პირი და სგრშნობლ~დ მოვიდა ანირა გზა გზა
არა ვირ ავნო. და დიდრა ღ~ბთრა მწ~ცრი მოვიდა უ~ლურა ანირირ~რა და ვ~რ
ცირკ~რი მოეაცლა და წკრერ შ~ლრა და გ~ნცნე[....] ~რნი უ~ლუირანი მქირ მიეტ
ევნერ კარ რა უ~ლუირ~რა ღესტევერ ცცენით [.....]ოარწრერ კარნი და
ღესვიდერ უ~ლუდ იწქერ ჴოც~დ კსლ~დ ტქსჱ [....] სმრ~ვლერი ერი იქო ე
კლერიათა ღ~ა ვ~რ ღეწკრ~ვრ უ~თა რძ~ლრა რ~ი მევლტოდა დარბ~ზოანთა
და მსნ გ~მაგრდა რ~ი მეილტოდა უსაბოვ~ნრა რ~ლრა ღ~ა უარტსნობითა ს
ჴმობენ და რა გ~ნერა ანს ციცერა ანს უ~რტსნრა ღარა ღევიდა რ~ გ~რეღემო
რ~მგნით უარ~ტი იქო კლდიანი და უსაბიანი ერრ~თ ჴ~ლთ იგდერ უ~ლუი ერთი ბე
ვრი და ორი ათარი კ~ცი ეკლერიათა ღ~ა ვ~რ ცცვ~რი დაკლერ თჳნ~რ მირრა რ~ი სბ~ნთა
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და ტოლოცთა ღ~ა მოიკლა ერე ოდენი შჳნვ~რედ მოაოჴრერ ანირი: და რ~ვრენი ტქჳთა და ა
ლატითა რ~ვრენი მიიწივნერ ღ~ა ერე ანირირა მოჴრ~ბირ მცნობ~ლნი გეგსთრ აცლა კ~კედ
აცნობერ ამირ რპრ~ლარრა [.......] მრც~რთ სცსცერრ ივ~ნერ ერმა და დიდად და
მშიმდერ და მწ~ცრბმ~ნ მოიცვნა რ~მცა [.....] გ~ლნი მ~თ ცეცცლებრ ენთებოდა მ~ტე და
ქ~ლნი რპ~ნი მწ~ცრებითა და გ~ლირ [......]თა მ~რ მოცვ~ლი რპ~რრთა მ~მრთ ბრშ
ოლირა ქ~ტდ აფემზადნერ მ~ღნ მჴარგრშელთა წრუსჱრ მ~ტერა მოიწია ბორ~ტი
ყ~ნ ზ~ა გ~რდარლვითა სბოროტერი ეროდენი რ~ლი უ~ნე მოკლა ცსდ რძსლთა რ~რკინ
ოზთა მ~რ ცოდვ~თა ყ~ნთა თ~რ ა~დ ვერ~ვ წქ~ლობრა ფ~თირ~რა და პ~ტრნრა ძვ~რრა
რ~ა არა მი
რცნერ მორ~ვნი ძ~ვრირნი რ~რლიადრა წ~რწქმედარა რ~რკინოზთა მ~რ ა~დ ღსრ ვაგ
ოთ ნაცვლირა უმნად გ~ნვემზადნეთ და რიცრსჱ მ~თი მ~თვე მიეუცერ ღ~ნ მეტეო ამ
ცენ რპ~თა ღ~ნთა მზა იქვნ~ნ არდაველირ რსლ~ტანრა ზ~ა წ~რვიდეთ ანირ და ვინ რა
და მოვინადიროთ რჟ~რ ვაცნობოთ გ~რნა მცირენი რ~თა თ~რ დიდნი წავ~ლთ რცნობენ
და რიმ~გრეთა ღევლენ მცირითა ლ~ღურითა ღემეწიე რჟ~რ ღეგინ~ბლი მ~რცვა მოვიდერ
მზამცა არ~ნ რ~ლ ყ~ნ მოგ~ცრენოთ რთნდა მეტერა თუმ~ლი მ~თი და სბრშ~ნა მტმ~ნ რ~ა
მზა
იქვნეთ რპ~ნი მირნი და მჴ~რგრშელნი წ~მოვიდერ ანირ და იწქერ კ~ზმნ და მოეაცლა

ბილი რძ~ლირა მ~თირა მ~რცვა წ~რმო~ვლინერ მ~ტრ წ~ე კ~ცი ლ~ღურირ მთცრ~ბლი
მერცთა
თორელთა თმოგვ~ლთა ერკ~ცთა რომცითართა უ~რთველნი არა წ~რიტანნერ ა~დ რ~ა
აგრშნნ არდავ~ლრ მქ~ტთა ღეიგნერ ანირრ წ~რემართნერ არდველრ გარდ~ვლერ
გელ~უსნი და ყ~ვლერ რირპ~ნი გავიდერ ცსატრირ ჴიდრა და მიმ~რთერ არდავ~ლრ ე
რრეთ მოსწონერ ჟ~ი რ~ლ აიდი გ~ნთენდებოდა რ~ლ არრ აფვრ~ბჲ მ~თი და მ~რ ფამერა
გ~რე მოადგერ არდ~ველრ ვ~რ ჴმა ქო უ~დგმ~ნ ბილწირა უად~გირა მ~თირმ~ნ და გ~ჴღირდა
მს
ქართა ქივილი ქოლგნით [.....] ღემოსტ~ვრ მჴ~რგრშელთა ღესჴდერ და სომრად ჴე
ლთ იგდერ უ~ლუი თჳთ [.....] ცოლი და ღვილი მირი და ქ~ი რიმდიდრე რსლტ~ნირა უა
ლაუირა ერრ~თ აფივრნერ რიმდიდრითა ასრაცცელითა თ~ლითა და მარგალი
ტითა ოუროთა ჩსრჩლითა ოურორა და ვეცცლირათა ღერამორლითა რ~ტენე
ლითა და ქ~ითა რიმდიდრითა ეგოდენ გ~ნმდიდრებ~ლირა უ~ლუირა რ~ლ მოთცრობ~ჲ
შნელ რადმე არრ აფივრნერ ცცენითა ძორითა აულ~მითა რაუონ~ლი მ~თი თჳთ მ~თვე
რაჴედ~რთა შ~ლით აწვიდერ და წარმოემ~რთნერ: ც~ რ~ლტნი არდ~ველირა მოკლერ
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ცოლნი და ღვილნი მ~თნი ტქსჱდ წ~მოარცერ ათორმეტი ათარი კაცი კ~ცი რყეს
ლი მიშგითთა ღ~ა მოკლერ ვ~რ მ~თ ქვერ ანირა ეკლერიათა ღ~ა რ~ცჲ სმრ~ვლერი
ერი მორწქჳდერ და რც~ჲ ტქსჱ ქვ~რ აფმოიარერ იგივე არეთი შლევა ღ~მორილნი მოვიდერ
ანირრა დიდ~დ ნსგეღინირ მცემელნი მოვიდერ მეტეთა მ~ტრა და მზეთ მზერა დ~ტლთ დ~ტლრა
მოიფერ შფსჱნი და არმინი აფ~ვრერ ქ~ი მთავარი თჳთ მ~ტე და ქ~ნი წ~ე მქ~ტნი მ~რ ჟ~რა
კოლ~რ
დგა მ~ტე აფივრო ქ~ი უ~ქნა რიმდიდრითა ოუროთა ვეცცლითა თ~ლითა მარგ~ლიტითა
რ~ლ მოიფერ ზ~უარია ივ~ნერ რ~ირა მ~რ დიდად მ~დლიერმ~ნ მტმ~ნ სბოშა მ~რვლნი
ციცენი
და უ~ლუნი უ~ქნნი ერრე მად~დებლნი ფ~ჲ იღსჱბდა ნ~ბრდ იქ~ტდა და მოსდიოდა გ~რე
ღემოთ
ადფმ~ნ ც~რძა და შფვენი სრიცცჳ ა~დ რც~ჲ სდიდერი რ~უმენი აფმოსყნდერ მოვიდერ მჴ~რ
გრშელნი ამირ რპ~რლრი ზ~ურია და მრაცსრთ სცსცერი ივ~ნე და ვ~არ~მ გაგელი მეტირ
წ~ე
და მოაჴრენერ შლ~რო და ჴ~ლმწიტეო ღარავან დედთა ღ~რ სმეტერ აფმობრწქინვებ~ლო
იცილ
ე და გ~ნიცადე რ~მეტო თუ~ნი და რცან რიმჴნე და რიუსჱლე რპ~თა ღ~ნთა გსლირ ჴმა ქო რ~
მრ~ ვლ
ნი აცოვ~ნნი მჴნ~ნი და რყესლნი იპოებიან რპ~თა ღ~ნთა რ~ არა არრ წინა აფმდგ~მი მ~თი
აწ
ბრშ~ნორ მ~ტბმ~ნ თუ~ნმ~ნ რ~ა არა ცსდათ დავიწქებ~ჲრა მიეცნერ რადამე რპ~თა ღ~ნთა
ა~დ აფვა
მჴედროთ ერაქრ რომ გს~რრ ზ~ა რ~ლ არრ ცორ~რნი და ცნან ქ~თა რპ~თა აფმორავლეთით
შა
ლი და რიმჴნე ყ~ნი და სბრშ~ნე რპ~თა რ~ უართველოთა მზა იქვნ~ნ ლ~ღურობ~დ
ცსრ~რნრ
აფ~თს არავინ უ~რთველთაგ~ნი მიწევნ~ლ არრ ცვ~რარანრ და ერაქრ ა~დ ბრშ~ნე რ~ა
ნიკოტრი
თ დარსბანდამდე აფიჩსრნა და მზა იქვნერ ჭ da ვ~რ ერმნერ თუმ~ლნი მჴარგშელთა
ნი მეტერა მოსწოდა ქ~თა წ~რყინებ~ლთა ამირ რ~მეტორთა იმერთა და ამერთა და ასწქა
თუმ~ლი მ~თი ვ~რ ერმა ლ~ღურდ წვევა მჴ~რგრშელთაგ~ნ რთნდა ქ~თა თუმ~ლი მ~თი
და და
რკსნერ ლ~ღურობჲ და იწქერ კ~ზმად მოიწია არე რთვლირა მოვიდერ ტტილირ მ~ტერ წ~ე
გ~ნაცვნა რპანი მირნი და იცილნა აბძ~რთა კ~თლითა და [......]თა და მოსწონა აბძარი
და ცცენ კ~თილობ~ჲ მ~თი რიდიდე და რიმჴნე რპ~თა მირთა ღსრითა რპარრთათა
აფრავრეობ~ჲ
და მოიფო დროღა რვიან~დ ჴმა რესლი გორგ~რლიანი და დ~თიანი და ღეავედრა მ~რვე

ვარშირა ფ~ირ მღ~ბლირ დროღა და ლ~ღური დალოცა და წ~რავლინა რპ~რრეთრ და მირცა
დროღა
ზაუ~რია ამირ რპ~რალარრა და წ~რემართნერ რპ~რრეთად ყ~ვლერ პირი ნაცჩევნირა და გა
ვიდერ ძსფარ. და რაჴარარა და ღევლირ იწრო იგი ჴევი დარდსზირა და აფვიდერ მარანდ
ორა ც~ მარანდელნი ამირი მცნობ~ლნი ლტოლვილნი მცნობ~ლნი კლდეთა ღ~ა ც~ ერენი მარ
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ნადრ რა მივიდერ არა პოვერ კ~ცი ეგონა მთარა მარანდირ~რა ქ~ტდ რპ~თა
აიდარბადაგანირ~რ ამირთ~რ
და~რყიერ ცსთარი მჴედ~რი და რყესლი დიდბ~ლი და აზნასრი სყინა მჴედ~რთ მთ~ვრდ
თავადნი თმო
გსჱლნი წ~რემართნერ აფვლერ აფმ~რთნი მარნადირა აფვიდერ ვაკერა თ~ვრა მარნადირ~რა
და დადგერ მთარა მ~რ რ~ ერრ~თ ემცნო ზაუარიარ არა ვირ წბრშოლონ მიფმ~რთ რადამდირ
არა მივიდერ იგი დარრ~ლდა ლ~ღური მთარა მ~რ ზ~ა თს დიდი ლ~ღური ნაცონ აცნობონ
ზ~უარიარ
რაც რუსარ ქორ და დადგა ცსთარი კ~ცი წ~რყინებ~ლი იცილერ მთით მარნდელთა რ~ნი ღევლ
ტოლვილ იქვნერ ფირფთა და კლდეთა მაფ~ლთა რ~ლ არრ ზ~ა კერშო თ~ვრა მ~თარა მარ
ანდირარა სმ~ფლერ რც~ჲ მთა რავრე უვითა და კლდითა იცილერ მცირე ლ~ღური და აფჩს
რერ მოსჴდერ ზარითა და ამბოცებითა მარ~ნდელნი რ~ რაწსნელ სყნდერ რიმცრორათ~რჭ
x~ ერენი მიეტევნერ ეროდენ შლ~რ და აოტერ რ~ლ მცირედნი გ~ნერნერ და სმრ~ვლერი
მოკლერ
და დევნა სქვერ გრშლ~დ მ~ღნ აფვიდერ ლ~ღურნი და იცილერ ნაომარი ადგილი მკსდრი
თა კ~ცითა და ცცენითა რავრე და უ~რთველთა კ~ცი არცა ერთი იპოებოდა ერე ოდენი შლ
ევა მოეცა ფ~ჲ რ~ი ცსთარი ღსბი ცსთარრა ~ცრა და ცცენრა ზ~ა ერვა იცილერ და გ~ნკჳრდერ
კ~ცრა უ~რთველირა ვერ პოვნა სკვირდა ამირ თ~რ სფონო უნილ და მწსც~რე ზაუ~რია
იგ
ონებდა და რა სწქოდა რამცა ქო მცირე ცანი და ქვერ გ~მოყნდერ დევნირ~გნ ღ~მოუცესლნი
ლ~ღუარნი და იცილა ზაურია გ~მციარ~ლდა და დიდ~დ მ~დლბდერ ფ~ა არცა ერთი კ~ცი
მომკ~დრიქო უ
ართველი და ერეთი შლევა მირცემოდა რომე ცსთარი ღსბი ცსთარ~რა ვე კ~ცრა ცსთარირა
ცცენირა და კ~ცირა თ~რ ღეეცა. და ცსთარ~რა ზ~ა დარობილი იცილერ და ფთს ერრ~თ
გ~მარძვებოდა გ
არნა ქტ~დ აბრალობდერ და ქადინრა და სმეტერ ზაურიარ მურედ ეტქ~და რიტქჳრ ამბვირ სც
ნობებლ~დ ღებმირა თ~რ ერრ~თ გ~მციარსლებ~ლნი მ~დიდბლნი ფ~ირნი გ~მარძვებირა თ~რ
წ~რმო
ემ~რთნერ და მიმართერ უ~ლურა თვრეჟრა ზ~ა გ~რდავლერ მ~თა დევროტნად წოდებ~ლი
და
ვ~რ ერმა თ~ვრეჟრ მქ~ტთა [....]ვლა უ~რთველთა ლ~ღურირა გ~ნკრთერ და შრწოლამ~ნ
ღეიპქრნა ქ~ნი მკჳდრნი თ~ვრეჟირანი ცოძ~ნი და ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი და მიმდგომნი
თ~ვრეჟირანი რ~ა ც~რკირ მიცემითა და შფსჱნირა და ღევრდომირა და ზენარირა. თცოვითა
დაამღჳდნა
უ~რთველნი თ~ვდნი და რპ~ნი წ~რმოავლინერ მცუ~ლი ითცოვერ მღჳდბ~ჲ არა მოჴრ~ბჲ
უ~ლუი
რა მ~თირა აფსთუსჱრ შფს~ნი ოურო და ვეცცლი სმრ~ვი თვ~ლი პ~ტრნი მ~რგლიტნი
შვირტა
რირანი გ~ნკვირდერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი ზაუ~რიაცა და ივ~ნე მჴ~რ გრშ~ლნი აფსთუსჱრ
მღჳდ~ბჲ და
სნებ~ლ გ~ნვლა უ~ქნირა მ~თირა მოამტკიცერ ტიცირა მ~რ მოვიდერ ქადნი ცოძანი და
რვერღნი ქ~ნი თ~ვდნი
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თავრეჟ~რნი მოიფერ ოურო და ვეცცლი ლ~რი ცცენები ძოგი და ძოგი თვ~ლი მ~რგლიტი
ღერ~მორ
ელი რ~ზრდელი ქმა რ~ქტი ლ~ღუართა თ~რი აფ~ვრნერ დიდი და მცირე მირცერ უ~ლურა
მცველნი და წა

რვიდერ გ~ნვლერ ადარებეგი მიმ~რთერ მანარ და ცნა მელიუმა მ~ნირმ~ნ მირლვა
უ~რთველთა და უმნ~ლი
თ~ვრეჟელთა ითცოვა მ~ნცა მღჳდობ~ჲ და აფსთუს~რ მოცემ~დ სრიცცჳ რ~უონელი რ~ლ
სრმინა ზა
უარიარ მოიქვ~ნა მღჳდ~ბირ ქტ~დ და მოიფო მ~ნცა ოურო და ვეცცლი და უვ~ნი შვირ
ტ~რირნი აფავ
რნა მ~ნცა ქ~ითა რიმდიდრითა დასტეველნი და წ~რმოვიდერ დამტევნ~ლნი მანირანი მიწი
ვნერ მცირერა უ~ლურა ზანგ~ნრ ალიზირ ზფსდით გ~ნმაგრებ~ლრაჭ x~ უ~ლუი შლრ~დ
გ~მგრერ
და იწქერ ტიცცლა ბრშოლა ვ~რ გ~გრშელდა ომი გ~ნქვერ თემთა და თემთა ზფსდე უ~ლუირა
რ~ა ღერთცრონ და იწქერ თცრად ზფსდეთ სწინ~რერ მ~რძვენარა მჴ~რრა მერცთა
ღეჴსრიტერ
ზფსდე ალიზით იქო და სწინ ღევიდერ უ~ლურა ღ~ა იწქერ ჴოც~დ რრვად ვინცა მეომ~რი იქო
აფივრნერ მერცნი რ~უნლითა ღემოსჴრიტ ქ~ლგნით და ღემოვიდერ მოატქსჱრ აფივრნერ რა
უონლითა დადგერ და მცირედ გ~ნირსჱნერ მ~რ აფმჴედრნერ ცოარრნით და მწსცრი
რ მივიდერ მცირერა რ~ტლ უ~ლურა მსრლსმ~ნრა რ~ი მოაოჴრერ და გ~ნირსჱნერ რადამე
მერმე
წ~რემართნერ უ~ლურა ცსარრანირ~რა და ქაზმინრ რა მიიწივნერ მაცლობლ~დ ქაზმინრ
აწვრირ
და ვერ წინა აფსდგერ მოარბიერ და აფივრნერ რ~უონლითა აწკიდერ რ~უონელი მ~თი მ~თრა
ვე რ~ჴედართა კ~ცთა არა ავნერ ტქსჱდ წ~რმოიქვნდერ კ~ცთა და მწირერა ვ~ჟრა
წ~რემართნერ მთა
ლტოლვილთა მირწრნერ და მიეწივნერ აფივრნ~რ მსნცა ოუროთა და ვეცცლითა ცოლთა
მ~თ
თა რ~მკლითა და სღინაგრერირა რომ გსრირა მ~რთ რ~ლ არრ ცვარარანი და რაფა გრშელ
რიტქ~ჲ რ~ჴმრ არრ მიიწივნერ ვ~ე უ~ლუდ გსრგნირად მოაოჴრერ უ~ქნა ვერ შალ ედვა წია
ფ მირლვად ალატირ~გნ ღემოიუცერ გ~მარძვებლნი და შლევა ღემორილნი უ~რთველთა ნ~თე
რ~ვნი ვერა ვინ მიწევნ~ლ იქო ლ~ღურდ არა მეტე არა მთ~ვარი და ვერვი წინა აფს
დგა რპ~რრეთრ ღერსლთა ვერ ცვ~რარნირ რ~ლტ~ნი ვერ ე[....]რ და ვერა რ~ი თემი ერრ~თ
სზომ
ოთა და სრიცცვითა ღემოუცესლი მივიდერ კერში და ვ~რ გსრგანირა უ~ქნირა ამბ~ვი უა
რთველთა სცნასრ უმნ~ლ იქო ქ~ლთა და ერაქირ რსლტ~ნირ მორრვა კ~ცი ვინმე მორრ~ლ
იქო მ~ნარ რსლტ~ნრა თ~ა ერე ვ~რი ტქსილი რიტქ~ჲ ეთუ~ა ვ~რ მოვიდა თჳთ დიდი
რ~ლტნი.
და გილ~ნელნი რლ~ტნი ცვ~რრნირა და ერაქრ რლ~ტნი ქ~ლგნით გზა ღეკრერ უ~რთველთა და
მორრნერ და მორწქჳდნერ რ~ლ არცა ერთი კ~ცი გ~ნერა ეგოდენირა რიმრ~ვლირ~გ ნ არცა
მით
ცრობითა მივა რ~ურთველოთა ერმა მელიურ მანირ~რა მ~ნელთა გ~ნიცარნე უ~რთველ
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თაგნ დატევებ~ლნი მცვ~ლნი მ~ნირნი დაჴოცნერ და შელრა ზ~ა ყამოკიდერ გ~რნა ერთი კ~ცი
დაიმალ~ჲ
მცვ~ლთა თ~ა უ~ლურა ღ~ა და მივიდერ უ~რთველნი გ~მარძ~ბლნი მანრ წინა გაეგებ~ჲ
მანირ რ~ლტ~ნი
შფსნითა ნაუმრირა მ~თირა მთირა დატარვა ეგონა და იცილნა ზაუ~რია იკითცა მცვ~ლნი
მირგ~ნ დატ~ვებლნი
წუ~რ მ~თ თ~ვრეჟრ წ~რვიდერ მსნ დატევ~ბითა მცვ~ლთათა: მოვიდა დამ~ლსლი იგი
კ~ცი მც
ველთა ასწქა ნ~უმრი მ~ნლთა და მცვ~ლთა მიწქსჱდა ტქ~ვირა შელრა ზ~ა და მოკიდებაჲ
და ღერწამა მელიურ პირირ პირ და იგ~ნი იდგერ სრიტქსჱლ და ვ~რ ერმა ზაუ~რიარ და ივ~ნერ
შლ~რდ გ~მწ~რდერ და ბრ~ტდ აფსყნდა და ღეიპქრერ მელიუი თჳრნი მირნი რიკ~დილ~დ დარძერ
და მოა
კსდინერ თჳთ იგი და ღვილნი მირნი და გ~ნწჴდერ და რაქივ~რრა რ~ლრა მ~ნდრა სწოდერ ზ~ა
წამოკ

იდერ და უ~ლუი მოაოჴრერ მოწსჱრ ტქსჱ ქვერ ც~ რიმდიდრე რ~ლ წ~რმოიფერ ღესშლებ~ლ
რადამე
არრ და ერრ~თ მოწმ~რთერ გზ~რა რ~ლ აფმ~ვლო აიდარ ბ~გნით და მოვიდერ და მოეგებნერ
პ~დ სჟ~ნით
და მერმე თ~ვრეჟელნი მითვე შფსნითა სრიცცვითა და მო~რთ~ერ რიმდიდრე ასრ~ცცელი
რ~ითა აივრო
რრსლ რ~მეტო თჳთ მ~ტთ მზირა და მზეთა ცა მზირა თ~რ წ~რმოგზავნერ თვ~ლნი დიდ
ტ~რირნი შჳრ~დ
რ~პოვნელნი და ჩსრჩელნი სცცონი. დასტ~ვრ მღჳდბ~თ მქ~ტნი ადარბ~გირნი და გ~მოვლერ
მღჳდ~ბით
უ~ლუნი აიდ~რბგნირა გ~მოვლერ რ~ჴრი და ღემოვლერ პირი ნ~ცჩვნირა და მოვიდერ ტტილირ
მ~ტრ წ~ე
მციარ~ლ იუმნა მ~ტთ მ~ტე მ~დლობ~ლი ფ~ჲ მციარ~ლითა პირითა გაეგებ~ჲ ზემითა და
დ~ბითა იქო
ჴმა ბსკთა და სმბსლთა რ~ი არცა შსჱლ ოდერ მე უმნერ: იქო ერე ვ~რი გ~მარძვბ~ჲ არცა
მეტ~თგნ არცა მთავ~რთგ~ნ ღევიდერ ირნთა. დაძდა მეტე ტაცტრა რ~მეტორა ღესშფვა ამირ
რპ~რ
ლარი და ღ~ვიდერ თ~ვდნი. და დარცდერ წერირა ებრ და მოიფერ არმაფ~ნი სრიცცვი და დადვერ
მ~ტრ
წ~ე გ~ნკჳრდა არა ვირ უ~რთველთაგ~ნრა ენაცა ეზომი რიმდიდრე და ასრ~ცცელნი
თვ~ლნი
და მ~რგლიტი. ც~ მეტეცა თ~მრ არა სმ~დლო იპოა ფ~ჲ მ~რთ აფარრ~ლბდა ლიტ~ნიობ~რა
ფ~მირ
თ~ვრა მ~რვლნი გარცა ობოლთა და გლ~ცკთა ზ~ა და ლ~ღუართა ზ~ა გ~ქო რაჩსრჩლე დიდი
აფვრე
ბსლნი კ~დ აფავრნა იქო მ~დლობჲ ერე ვარირა გ~მარძებირა თ~რ ფ~ჲ: ვინათგ~ნ მოიწია
მწც~რბჲ
და მიცვ~ლა ზაუ~რი ამირ რპარ~ლრი შე რ~რგირ ამირ რპარ~ლარირა ვე კ~ცი დიდ~დ
გ~მდიდრებ~ლი და ქ~ითა
რ~თნოებითა აფრავრე გ~მარძვებ~ლი მჴნე და შლ~რდ მბრშ~ლი მჴედ~რთა მთ~ვრი
თემირა ტოუირი რ~ი
მეტე იგლოვა ქ~ნ კ~ცმ~ნ რ~უართველორ მქტმ~ნ რ~ არა მჴნედ გ~მოყენილ მთ~ვრი
ჟ~მთა ამ~თ რ~ გს
არირ~გნც მოვე აუსნდა რ~ი იქო ნ~თერვი არტაურერური ჴ~ლ გრშ~ლირა და იქო
რარწმ~ნბითა
რომეცი ქ~ნი რ~თნბჲნი ფ~ჲნი და რ~კცობონი აუ~ნდერ და ერრ~თ მჴნე მ~მად დამტევ~ბლი
ღვილირა
ერთირა რ~ლრა ღ~ა ეწოდებოდა მ~ღნ მოსწოდა შმ~რა ზ~უარიარა ი~ნე მრ~ცსრთ
სცსცერრა
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და ინებ~ჲ პ~ტივი შმირა მირირა აფქვნებ~ჲ და სბოშა ამირ რპ~რალარობირა პ~ტივიჭ x~
ი~ნე რ~უმეთა ღ~ა განკი
რვებ~ლ იქო და რ~კვირველი ერე თუ~ჲ მ~ტრა პ~ტივი ერე რ~ლთა პ~ტივ გიცემიერ ყ~მდა
დიდ~დ დიდი არრ და მე სფ
ირრვარ ერე ღ~მწე. შმირა. ყ~მირა. რ~ცელრა. ყ~მ ზ~ა. არა. აცრ~ნებდენ. რ~ა. არა. მრცცნერ.
ნ~ცლ~დ. მირადგომად
ა~დ. ათაბ~გობითა. პატივ. მეც. რ~უართვ~ლორა. არა არრ. წერად. დაჴთ~დ. თუ~ნ. მ~ტთა.
წ~ე. ათაბ~გობ~ჲ და ამით
გ~ნდიდე წქალბ~ჲ ღ~ნი რომე აც~ლრა და ს~ფრერა პ~ტივრა ფირრ მქო და ათაბაგობ~ჲ
მიბოშა რ~ლ რ~ლტნთა
წერი არრ ათაბ~გი რ~ი მ~მდ და გ~მზრდელ~დ მ~ტთა და რლტ~ნთა იწოდებირ. ათ~ბგი ამით
გ~ნდიდე წქ~ლობჲ
ღ~ი სწინარერ ყ~თა პ~ლთა ქოცა მტმ~ნ სბოშა ათაბაგობა რ~ლ არა ქ~ტლ იქო
რაუართვ~ლრ მ~ტთა

წ~ე არცა ვირ ბოშებოდა მრ~ცსრთ სცსცერობ~ჲ ვარამრ ზაუ~რიარ გ~გლირ შერა კ~ცრა
რ~პტიორა და
ლ~ღურობათა ღ~ა გ~მარძვებ~ლრა ერრ~თ იქვნან მტ~რ წ~ე ც~ მ~ტე თამ~რ ზამთრირ
დერრ იქვირ და ზატც
სლირ კოლარ და წელირ ტბ~რა ზოგძერ გ~რდავიდირ ატცზეთრ გეგსთრ და ცცსმრ მ~თ სკსჱ
ჟ~მთა იწქერ მთესლთა გ~ნდგომად კ~ცთა ტცოველთა და დიდთა სკსჱ ღ~ნბჲთა
მღთვ~რთა
და სცარღავრა ჩამენ და მრ~ვლნი შმ~ნი ერთრა დედაკ~ცრა მიიქვ~ნებენ ცოლ~დ რ~ი
სყინარრა რა
რამე ეღმ~კრა თაქ~ნირ ცემენ. და ზოგნი სნიღნორა ღ~ვრა შაფლრა და ამ~რ ქოტენჭx~ ტცო
ელნი ძვ~ირ მრცსრნი არ~ნ და ურირტიანობ~რა იყებენ ამ~თ იწქერ რბევად და ჴოცად
ტქსჱობ~დ ცცადად და ფამით მოსწოდა მეტემ~ნ ათ~ბგრა და ქ~თა მთესლთა დვალთა
ცცრა ზმელთა მოჴევეთა ჴადელთა ცცვ~ტელთა ჩართალთა ერწო თიანელთა მირცა
ივანერ ათაბაგრა და წარვლინა მ~თ ზ~ა. ც~ ივ~ნე გონ~რდ ქო აფვიდა მთარა ჴადირრა.
და წ~რვლო წსჱრი მთირა წ~რდგა მთარა ტცოველთარა დიდოთარა რ~ი არა ვირ
ეუნა არცა პ~ლ არცა ღ~დ რ~ ერთ კერშო დასრყა დსრშსკეთი და ერთ
კერშო დიდოეთი და ტცოეთი. ცნერ რ~ჲ მირლვა ათაბ~გირა მოვიდერ შფსნითა
მეტენი და სრშსკეთი მორცერ ლ~ღური და დასდგერ გსერდრა და იწქერ ზედფმ~ნ ბრშ
ოლაჲ და რბევა და კლვ~დ და ტქსჱობ~დ და წვად მორწქჳდერ სრიცცჳი კ~ცი დიდოი
და ტცოი და დაქვერ რამი თვენი ივნირი ივლირ და აგჳრტორი მ~ღნ ღეიწრებ~ლთა ა
თაბ~გირათა მორცერ მშევლ~ბი და აფსთუსჱრ მრ~ცრბ~დ ცარაძა და პირი რიმ
ტკიცირა აფსთუსჱრ წ~რმოარცერ მშევლ~ბი იუმნერ ზავნი და ერრე გ~მარძვე
ბითა მოვიდა ივ~ნე მ~ტრ წ~ე რუ~ჲ შლ~რო მ~ტო იუმნა ბრშნ~ბჲ ღ~ნი მოვაოჴრ
ენ სრყნი ღ~ნნი დიდოეთი და ტცოეთი: ც~ მეტმ~ნ დიდათ დაიმ~დლ~ჲ და საფრ
ერ პ~ტივრა აფქვნა და იქო ქ~ლგ~ნ მღჳდობ~ჲ წ~რმტებჲ დფითი დფე მირნი
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ღემატებრ რამეტოთა ფ~თივ დაცსლი მეტობ~ჲ თ~მრირი ც~ რპ~ნი
მირნი გ~ნრსჱნებჲრა ნ~დირობარა და ბსრთაობარა თვით თ~ვდნი
და წ~რყინებ~ლნი მ~რადირ მ~ტერ წ~ე იქსნიან გ~ნირსჱნ~ბდიან და
აფივრებოდიან რაბოშვრითა მ~ტირა მ~რ მ~თირა: ც~ ვ~რ დიდირა
კორტ~ნტინერ შმირ წსლირა ივმინორირა თ~რ რ~ლ თუსჲ ანგ~ლოზმან
მონაზონრა ვირმე მგოდებ~ლრა რიკ~დილირა თ~რ ივღიმნორირა რარა
და კლო უ~ტნეთა ერე ვ~რი ერ მ~ტე რ~ლ ანგ~ლზმ~ნ დაადგაჲ გს
ირგჳნი რაცილვლ~დ ქ~თა და ეტქ~და რა არრ გ~მოშიება ბერო
ღ~ნი მრძვრთა ფ~რათა აწ გიბრშ~ნებიერ დარცცერ ბოროტი
რგ~ნ არა სწქი რ~ლ აფმორავლეთით. დარავლეთამდი ქ~ი უ~ქნა
მ~რთლ მ~დიდ~ბლი იქო არცა იგი ფირრ იქო მ~ტობჲრა ივღიმნო
რრა არა თსმცა რაბერშნეთი ოდერ ეგრეთვე აწცა იუმნა
ამირრა დიდირა მ~ტირა რ~უმე არა ფირრ იქო არმცა ქ~ი უ~ქნა
არა თსმცა რ~უართველო ოდენ ამირ მ~ტბარა. ამირ თ~რცა მოცედნა
რირცვით მოწქ~ლემ~ნ ფ~ნ რამკჳებ~ლრა თ~რრა და მიიცვალაჲ მ~ტე
თამ~რ ჴმელრა დგომრა ღ~ა მოიწია მწ~ცრებ~ჲ და მისთცრბლი მკჳდ
რთა რ~უართველორათა და შნელ~დ გ~მწარებ~ლნი იტქებდერ და ი
რცმიდიან თ~ვრა ნაცარრა და მტვერრა ათაბ~გი და იუმნა ტქეპა მრგ~ვრი
კილოთა ატადირთა და გოდებანი მრგ~ვრი მოჴრებირა იჱლსრლ
ემირანი იჱ~ლმირა მ~რ მგოდებელირა და ძერცა ეგრე იქო და
ქ~ლთა ადგილთა მრცდომრეთა გოდებთა და ტქებთა ღეიწველ~ბდერ.
მკჳდრნი რ~მეტონი და იტქ~დნ მისთცრობ~ლთა რიკთერა მირრა
გ~მრძვებ~ლთა და მოწქალეობათა მორამართლეობჲთა რის
ცსჱთა რიმდ~ბლეთა და მისთცრობ~ლთა რიკეთ~თა მირთა წ~რი
ქვ~ნერ რ~მკჳდრბლრა მ~თრა გელათრ და დამ~რცერ რ~მრცორა
პ~ტრნრა. და დასტევა რ~მეტო შერა თ~რრა ლაღარ არრენი იტქჳრ
იქავნ ნათელიჭ
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tეტე მთ~ვრი რიონი და წინარი ჩაბსკ უ~ლწლი [..........] რებ
გსრო აფსირნი კიცვი თვ~ლნი იჱლმი გოდოლ მენ~ვე რაცლი და მ~მა მეგ
ვიპტელი. ცცენი ლ~ზრე უსდი ი~ე იტქჳრ ჩიმჩიმ~ლი: თსლთალი მილირ
ელმ~ნ რატერო ღერაცა ღ~მღირ: დ~თ თუ~ა ზერთა გ~დიდნერ მით რჴმ~ლ
ი ჴ~რცრა ჩამრ მ~თჭ da აულემირებრ შ~ლით მპქრობლ~დ გეთრა ჴ~მრ
ირ დ~ბა ფ~თირაჭ aმ~ნ დიდმ~ნ და რ~ცელ გ~ნთუმლმ~ნ ცც~რბრა ღ~ა დასტე
ვა მშლეობ~ჲ ურთველთა გ~ნმარძვებირაჭ aმ~რ რ~ნტრელრა რიცოცცლე
ღიგ~ნ დაედგაჲ გჳრგჳნი შირა მ~თრ გი~რგირ რ~ლრა ლ~ღოლიცა სწოდა
იქო წლირა ათ ც~მეტირა რჟ~რ დაიდგაჲ გჳრგჳნი მ~ტობირა და მეტმ~ნ თ~მრ
მისლოცა მეტობ~ჲ ც~ რჟ~რ მიცვ~ლა თ~მრ იქო თ~ა ლ~ღა ათრვ~მეტირა წლ
ირაჲ და სტევა მეტობ~ჲ შერა თ~რრა ც~ ნ~თერვრა უ~რთველთარა ცემა
[..]სცარებ~ჲ ვაებაჲ რ~ ცც~ლნიცა ყარრ~ლ იქვნერ ძ~ძცთრ მკჳდრნი რამე
ტორა მირირ~ნი და ძერეთვეცა აგრე იქოჭ ¸~დ მირრა და იპქრა მეტობ~ჲ
შემ~ნ თამარირმ~ნ ლ~ღა გ~ი. რ~ იქო ტანითა შლ~რი მჴნე და მოირ~რი
ნადიმობ~თა ღ~ა მორწრ~ტე ლაფად თჳთ ღს~ნებ~ჲ და სმეტერ ამირთ~რ
რ~ დაემორყილნერ ქ~ნი წინა აფმდგ~მნი მირნი კ~დ მოცრ~ნბ~ლრა და ფ~ირ
მოქ~რერა დედ~რა მირრა და ღტოთველ~დ და წქნარობით და ეტევა რ~მეტო.
და ქ~ნი მ~ცლობლნი მ~თნი მოცარაძე ღეიუნერ ვ~რ გ~ნშელნი და მიმდგო
მნი ნაცჩევნელნი და კარნს უ~ლუელნი და რცვ~ნი მ~რვლნი შფვნითა და ც
არაძითა მოვიდიან მირა ჟ~ა იქო იღვებდა და ქვლგ~ნ მაცარობ~ლი
და იწქერ გ~ნშით გ~ნდგომა არფ~რა მორცერ მეტერა ცარკი ამირმ~ნ
მცნობ~ლმ~ნ მ~ტემ~ნ ლ~ღა მოსწოდა ქ~თა რპ~თა რ~ურთველორათა ი
მერთა და ამერთა მჴ~რ გრშელრა ივ~ნერ რ~ლრა მ~ღნ პ~ტივი ათა
ბაგობირა მინებებოდა დედირა მ~თირა თმ~რირ~გნ რ~ იქო ათაბ~გობა ირ
რე გ~ნდიდებ~ლი. იქო სმეტერ რცვ~თა ერირ თ~ვთარა ერე
იქო ვაზირი კარრა მეტირ~რა თუს~ჲ მეტემ~ნ ვინ მეტეთა ღ~რ ბრწქინვ~ლემ~ნ
და რ~ნტრელმ~ნ დედამ~ნ ყემმ~ნ დამიტევაჲ მეტობ~ჲ ქ~ნი წინა აფმდგ~მნი პაპ
ათა და მ~მთა ყ~მთანი მოც~რძეთ ღეუნა და დფეირმომდე მორყილნი ბრშა
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ნებირა ყ~მირ~ნი არ~ნ აწ გ~ნშირ ათაბ~გრ რაწსნელ სუმნიე და ცა
რკირა არფარა ნებ~ვრ მოცემაჲ მე ერრ~თ გ~ნმიზრაც~ვრ რ~ა ღსრი ვა
გოთ გ~ნშარა ზ~ა და თუ~ნ ღრომ~რა ღეგ~მთცჳო შ~ლითა და თ~ა დგომითა
თუსჱნითა და სცემია რ~ნტრელთა პ~პთა და მ~მთა ყ~მთა დიდთა რლტ~ნთა
შლ~რებჲნი აწ მიიფეთ ყ~მგნ პ~ტივი და ნიჩი. და აფვიმჴედროთ გ~ნშარ
ზ~ა რ~ა რცვ~თა მტ~რთგ~ნ არა რაწსნელ ვიუმნეთ ღეწევნითა ფ~ჲთა.
და წ~რმოშფვ~ნბითა ძ~ირ პ~ტიორნირ~თა და რიუ~დსლითა თუ~ნითა ვრშლო
თ მტ~რთა ვ~რ ერმა ქ~თა წ~რყინ~ბლთა ქ~თა რ~მეტორათა გ~ნიცარერ და და
სმტკიცერ. და რუსჱრ რ~ ნს გეღინირცემა მოგსჱმტა ფ~ჲ მ~რ აცოვანი
და გ~ლით გორგარლიანი და დ~თნი მრგ~ვრი მ~თი მინდობითა ფ~ირაითა.
და რ~ლითა თუ~ნითა და ვიმორყილნეთ სრყნი მეტობირა თუ~ნირ~ნი და ღევ
ანანოთ ქ~თა სრყებ~ჲ თუ~ნი დაამტკიცერ ლ~ღურობ~ჲ და გ~ნშირ [....]
ბევარა წ~რემართერ თჳთ მეტე რპითა დიდითა ვერ წინა აფ[.......]
გ~ნშელნი და მოაოჴრერ გ~ნშირ უ~ქანაჲ აიფერ ტქვე და ნატქსჱნ
ავი სრიცცჳ და მოადგერ უ~ლურა გ~ნშირ~რა. მოადგერ გ~რე მრ~ვლ
დფე ებრშოდერ და ქ~თა დფ~თა გ~მოვიდიან უ~ლუირა კარრა ბრშოლ~დ ყლი
ბდ აუ~ცა და მსნითცა სრყესლერნი ებრშოდიან მ~ღნ ინებაჲ მეტემ~ნ
გ~რე ღემოვლ~ჲ უ~ლუირა მცირედითა ლ~ღურითა და ვ~რ მოვლიდა
მტკსრირაკენ უსჱმოთ ცნერ ერე გ~ნშირ მქ~ტთა ქ~ნივე აფიჩსრნ
ერ კ~ცი ჩსრვილი ვ~რ ათი ათარიჭ x~ მეტერ წქვა ოთცი ათარი ოდ
ენ ამ~თ ღ~ა სმეტერ მერცნი რ~ ერთ კერშო მჴრგრშელნი დგერ ერთ
კერშო ერნი კაცნი და რომცითარნი უ~რთლნი და თორელნი ერთ კერ
შო ატც~ზნი დადიანი ბედიანი და ლიცტრ იუითნი ზედ მოკიდები სთრთიერთა
რრ ვ~რ მივლიდა მეტე იცნერ გ~ნაცვნერ კარნი და ვ~რ მჴეცნი ზ~ა მისჴ
დერ და იცილაჲ მეტემ~ნ ლაღა რიმრ~ვლე მ~თი სღიღითა გ~ლითა გ~ნმჴნ

ობთა რპ~თა მირთა ეგრეთვე რპ~ნი მეტირა თ~რ რიკ~დილ~დ გ~ნმწირველ
ნი ეტქ~დერ რიკ~დილამდირ ვიფ~წოთ და დავდვ~თ თ~ვი რ~რიკსდილოდ და არა
ვარცცვინოთ პ~ლრა ომრა მ~ტობირა ღ~ნირ~რა და მქირ მიეტევნერ ს
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რთიერთარრ და იუმნა ბრშ~ლა შლ~რი და დიდად რ~რტიკი და დაეცნერ პირრა
მაცჳლირ~რა სმრ~ვლერნი რყესლნი გ~ნშირნი თჳთ მეტე ლაღა წინა
მიეტევა მჴნედ. და შლ~რდ თჳთ გოლიათ მკლ~ვითა რვიანითა და ჴელითა
გოლიათითა რ~ირა თ~ა წინა ბრშოლ~ბდერ შლ~რდ ქსარქვარა ძ~ქელ
ირარა ღვილი პირმღო ღობილაჲ გსრკელი ბოცო ბოცორ შე მემნირ შმა
რ~ ერენი წინა გ~ნეწერნერ ვ~რ იცილერ რიმჴნე მ~თი გ~ნშელთა რწრ~ტი
თ ივლტოდერ პირირ~გნ მჴნეთარა დარდვერ ვ~რ კ~რთამდე უ~ლუირდ მცი
რედფა ღეივლტოდერ უ~ლუით. და სმრ~ვლერი ტქსჱ ქვერ და ზოგნი მორრნ
ერ ამირნი მაცარობ~ლნი და დედ~ნი შლ~რდ იცემდერ მკერდრა მირრა და რა
ქელორა თმით~რთ იტცვრიდერ. და გ~ნაშლიერერ ქივილი და ზრიალი ქო
ლგნით გ~რე მოდგომთა ლ~ღურთა ერმა და მეტერა მომ~რთერჭ x~ მეტე
სნ~ბლდ დაცსლი ფ~ჲ მ~რ იგი და მირი წ~ა მბრშოლნი თ~ვდნი რაცელო
ანი და მრ~ვლთა რ~ცელონი მიეგებნერ რ~ირა თ~რ ლ~ღურნი და თავ
ადნი მბრშოლნი დაამტკიცებდერ არფარა ქ~ტდ მოლ~ღურეთა და არცა
კარრა მეტირრა ქ~ტდ ც~ მ~ტე იგი ონირგ~ნ ყამოჴდა და ევ~დრა ღ~ნდობ~ჲ
და სმეცრებით უმნსლბირა ერრ~თ მივიდერ კ~რვ~დ რიცარ~ლითა მგზე
ტრამდი იქო მციარ~ლბჲ და გაცემაჲ ლ~ღუართა ზ~ა ერრე ღემჩირდაჲ
ათაბაგი გ~ნშირა და ევედრა რ~ა გ~ნსყინა ც~რაძა პ~ლი რ~ი ირმინა
მეტმ~ნ და სკსრცა ტქვენი ტარითა და მრ~ვლითა შფვნითა თ~ლითა და
მ~რგლიტითა ოუროთა და ვეცცლითა მივიდა თჳთ მეტე ტტილირ რ~ლა რ
აუართველო შფვნითა მიმფები მივიდა რ~ იქო ქ~თა მ~ტეთა სმეტერ
სცვი და არავირთ~რ მოღსრნე მლოცველ მმარცველ და გ~ნმკითცველ
და მოწქ~ლე ვ~რ გ~ნირსჱნ~ბდა ნადირობდა დამრმსრთა თ~ა მიდრ
კა რიბოროტემდი ვ~რ წერილ არრ. დარცდა ერი იგი ჩამად და აფდგ~რ
რიმფერად: ც~ რამმან მფერალრა და რალოდრა და ნაქროვნებჲმ~ნ რიბი
ლწერა გ~ნიბრნა ვაზირნი რანატრელნი დედ~ტლრა და მეტირა წე
რითა მრწ~ვლელნი ღეიქ~რნა თ~ა მოარაკენი მრმსრბითა დედ~თ
ა სწეროთა თ~ა აფრევად რ~ლ ერეოდენ სრ~ცსრობდა მიწა რ~ლ
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მე მრმელი ტრიადირა ფვინირა თტილირ მქ~ტი წ~რიქნერ რინდთა თ~ა
რ~ა მ~ნ გ~ნიშფონ რიბილწე თ~რი ც~ რინდნიმ~ნ მ~ტირა მირვლირა არა
მგონ~ბლნი და ფვინით სცნობო უმნილნი. ზ~ა მიეტევნერ მგსემელნი
შლ~რდ ვ~მდი ერთიცა თ~ლი მრძ~ნე ცედვირ~გნ სცედვო ქვერ ამირნი
მცნობ~ლნი თ~ვდნი რ~უართველორ~ნი ტ~დ მბრშ~ლნი და სმეტერ ი~ნე ათაბგი
და ვარამ გაგ~ლი ზაუ~რიარ შე გ~ნექვებოდერ დ~რბზრ ქიტირგ~ნ არა
თ~ვირ ვედრებთ ღ~ნრა მტ~დ წქ~ლობრა სკ~თს არა გ~ნექენო ბ~რტ
თა. კ~ცირა რაცლრა ავრა წერრა რ~ი იუმ ც~ მეტემ~ნ ღეინანა და აფ
თუსა რიმტკიცეთაჲ მ~რ აფარა უმნა თჳნ~რ მ~თირა გ~ნზრაცვირა
დაფათს აფარრ~ლებ~დ ა~დ შლ~რბდ: მტერი სყინო ვერ არწმ~ნერ
ც~ლირა რ~მა ვ~ა არრ გ~ლირ თუმირ მ~რ ღემწვ~ლებჲ დედ~თა მ~რთ მირრ
სლმ~ნ კ~რ რ~ტლრა ერთრა ველირ ციცერა იცილა უ~ლი ტ~დ უმნ~ლი კეთი
ლი. და მქირ აფტაცებ~ლ იუმნა გ~ლირ თუმ~თა მ~რ. და დამვიწქებელმ~ნ დ~თრ
და წ~რირ ცოლირა მ~რთირა რ~უმირა მ~ნ მრწრ~ტლ თრ~დ მიქვ~ნა და ღეი
ქვარა და მ~ცლ~დ იფო დედკ~ცმა და ღვა ქრმაჲ რ~ლრა სწოდერ დ~თ ერ
ე იგი არრ დ~თ რ~ლ სკ~ნრკნელრა დიდთა გ~ნრაცდელთა ღ~დ მეტე იუმნა
რ~ლ უსჱმორე რ~ტქმ~ნ რაცნ~სრ ქორ ერე ქრმა აფზრდა და მირცა დარა
თ~რრა რსრსდ~ნრ რ~ლი იგი მც~ლო ერვა და იგიცა თ~მრრა რ~ლრა შმებ
რივირა და ებრივირა რიქვრ~ლირა სმეტერობ~ჲ აუნდა სრთიერთარ
ამით წ~რმართებ~ლობთა. და დ~წქნარებ~ლობ~თა ღ~ა იქო მ~ტე და ქოლ
გნით ნიჩი. და შფვენი მოსვიდოდერ მოც~რკეთა მ~რ კ~რვდ მ~ტირა

მცირ~ლითა პირითა მივლიდირ რამეტორა მირრა გ~ნრაგებ~ლითა რა
უმეთა თ~რ გ~რდავიდირ უოითი აძამეთრ ნადირობდა ცცსმრ და ატც~ზე
თრ და გ~ნაგერ რ~უმენი მ~ნდასრნი. და რთველთა ღევიდით თბილირჭ
x~ რაზ~მთროდ დადგირ დსრრ რომცითირ~რა და მ~რ ბრშოდირ გ~ნშ~ლთა
ზატცსლირ აფვიდირ დვად მტკ~ვრრ და დადგირ კოლ~რ და მოვიდოდიან წ~ე
მირრა მოც~რკენი შფვნითა ც~ლიათითა და რაბერშნეთით ამით გ~ნ
რვენ~ბრა ღ~ა მქტმ~ნ არა ინებ~ჲ უორწინებ~ჲ ცოლირაჲ ამირთ~რ ღეკრ~ბრ
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კ~თლიკოზნი ებირკოპზნი და ვაზირნი მოაჴრ~ნბდერ არა ძერ~რრ რ~ა მჴე
ვალი გერვ~რ და არჲ ცოლი ვ~ა დარცერრ მ~ცული პირი უ~რი პ~ლვე
უ~ლწლი წ~ა არრ ც~ მრიშ~ვნი და მემრსღენი. რ~ძნერ ფ~ნ ც~ მეტერა არა ე
ნებაჲ წ~რგვრერ უალი იგი დედა დ~თირი და უმ~რრავე მირრა მირცერ ც~
არცა მ~ღნ ეუორწინა მესფლერა ა~დ ეგო სუორწინებლ~დ რ~ იქო ერე
ლ~ღა გი~გი მჴნე აცოანი შლ~რი ლაფი ამპ~რტვ~ნი თ~ვ ჴედი თჳთ ბ~ნბჲ
ვ~ა მითუ~მრ სცვი რაცეობირა მოქ~რე და ფჳნირა მოქვ~რე და გემოთ
მოქვ~რე და მღჳდობ~ჲ იქო რ~მეტორა ღ~ა მირრა. და ღეუცესლ იქო რმირრა
და ჩ~მარა რ~ირა თ~რ დარწერენ მმ~ნი რ~მნი არ~ნ გემთ მოქ~რ~ბჲნი ვეცც
ლირ მოქვ~რება და დ~ბირ მოქვრებ~ჲ ამ~თნი პირმღონი მრსღებ~ჲნი არ~ნ
რიშვა მწქნ~რბ~ჲ ამპ~რტავნბ~ჲ ამ~თ ბ~რტთა რ~ლ არრ ჴ~რცთ მოქ~რე
ბ~ჲნი სწეროდ ნებირა მიმდგომლობ~ჲნი რ~ლრა თჳთესლ~დ არა არრ
ფ~მე აფწერ~დ ვ~ა წწ~ქლიცა იტქჳრ გ~ნშფა განირსჱნა ი~კბ და გ~ნსდგა
ფ~ა მ~ცცვრრა ეგრეთვე იუმნა ნ~თერვრაცა ამ~რ ღ~ა უ~რთველთარა რ~ა
გ~ნშფერ და იღსჱბდერ სწეროებ~დ მიდრკერ რიშვათა და მთრვ~ლობ~ჲ
თა ღ~ა სგსნ~რნი კ~ცნი მ~ტირ კარრა ზ~ა არა ქ~ტირ ფირრნი და აწ კა
რრა ზ~ან მ~ტნი და ფ~თს კ~თლიკ~ზნი ორთავე და თ~ვდთა ამირ რ~მეტორ
ათა და სმეტრ ივნ~ე ათ~ბგირა ამირა თ~რ აფმორცენდერ მიზეზნი ც~დვთ
ა რიმრვლითა რაუართველორა მოჴრებირ~ნი რ~ი უსჱმორე რიტქ~ჲმ~ნ
ცცად ქორ უ~ქნრა მზირ~რა აფმორ~ვლეთით კერშო რ~ლრა ეწოდებირ ყინ
მაყინი გ~მოსყნდერ კაცნი ვინმე რ~კჳრველნი ადგილრა ქარქსრმორად
წოდებ~ლრა სცცო რაცითა წერითა და ღერ~ცედავ~დცა: რ~ არცა შსჱლთა
წიგნთა რადა იპოებირ ამბ~ვი მ~თი რ~ არა სცცო ენა სცცო რაცედ
სცცო ცცრბ~ჲ ნსრირა გემო არა იცოდიან ჴ~რცითა და პირსტქვითა რში
თა ცცოვნდებოდერ. ც~ იქო ტ~ნითა რრ~ლ გსამითა აცოან შლ~რ ტერჴ
ითა ღსჱნ~რ რპეტკ ჴ~რცითა. ჩრსტდა გრემ~ნ თვ~ლითა მცირე. და
შ~ლითა რაყინო და გ~ნზიდსლ თ~ვითა დიდ თმითა ღ~ვ და ჴღირ ღსბლ ბრ
ტქელ ცცჳრითა მდაბ~ლ ეროდენ რ~ლ ფაწსნი სმ~ფლერ იქსნიან ფაწს
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ითა ცცსირითა მცირენი ოდენ ნერტსნი ოდენ ყნდიან ბაგენი მცირე კბილ
ღეწქობილნი და რპეტ~კ ქ~დ სწსჱრ~ლი ერე ვ~რი აუ~ნდა სმრგავრო
არრ და ნს ვირ გიკსირრ რ~ლ აფმ~ტევებ~ლი რ~ჲმე ღსჱნიერბ~ჲ აუ~ნდა
ამ~თ მმ~თა და დედ~თა ამ~რ თ~ა მოეგო რიმჴნე მოირა~ნი რყესლნი
მაგრითა მღჳლდითა სცდომრად მრროლელნი რ~თა ნაკრ~ვრა ვერ
მ~ნ რაჩსრველმ~ნჭ uტრორ ცცენრა ზ~ა მჴნე რ~ აფზრდა მ~თი ცცენრა
ზ~ა იქვირ რ~ჩსრველირა არარა მუონებ~ლი მღსჳლდირა და ირრირა
კიდე ერე იქვნერ კ~ცნი გ~ნრაკჳრვებ~ლნი რ~ იცილნირ რა რსლელ რაგონე
ბელ იქვნიან ც~ ქ~ი რიბრშნე იპოებოდა მ~თ ღ~რ და ქ~ი გ~ნბ~ჲ მოეგო
მცირე მეტქ~ლებ~ჲ და ტქსილი რ~ტქ~ჲ ქ~დ არა იქო მ~თ ღ~ა არა თ~ლ აცვნ
ანი პირრა კ~ცრრა არცა დიდრა არცა მცირერა სმეტერ რაბჩო
თა ღ~ა რ~ კ~თლნი წერნი ეპქრნერ ყინგირ ქ~ნირ~გნ გ~ნყენილნი რ~ლთა
თჳთოესლ~დ წ~რმოთუმა გრშელ~რრ ამ~თ აუ~ნდა რძლ~რდ ერთირა
ფ~ირა სკ~დვირა თ~ქნირ ცემაჲ პირი მზირა აფმორ~ვლეთით უნიან და
რამირა ყოუირა უნა და რამძერ თ~ქნირ ცემა და ღსარ თითირა ცერ
რა ზ~ა და ნებრა დადებ~ჲ და ტკაცნებ~ჲ და მეტი არა რ~ჲჭ x~ სფსრნი
კერპირ მრ~ცრნი იქვნერ რ~თა უსძინ~დ სჴმობდერ ც~ მოიპ~რერ წე

რილიცა ამა მცირედითა აროთა რ~ ათეურმეტითა აროთა დაწე
რნერ წიგნრა რ~ლ ადვილ რარწ~ვლოცა არრ და ადვილ გ~ლირ ჴმირ რ~ქტიცა
ამ~თვე ღეუნერ უ~რნიკნირ რ~ცედ ათორმეტი წელიწადი ათორმეტთა
პირსტქსითა ცცოველთა რ~ცელრა ზ~ა და თჳთორ პირსტქ~რ და ცც~ველრა
თჳთორა წლირ მთ~ვრობ~ჲ გ~ნსყინერ ვ~რ შ~ლ ოდერ მე ეწლინთა ბრშ
ენთა ათორმეტთა ზოდთა რ~ლ არ~ნ ეტლნი ეტლნი მზირა და მთვ~რირა
ამ~თ ეტლთა თჳთოესლთა მირცემრ მზირა რაძდომ~დ ოცდა ათ~თი დფე ა
რათს ცცოვლნი არ~ნ ა~დ ზომნი ეგრეთვე ამ~თ თჳთორა წელიწ
ადრა მთ~ვრობჲ გ~ნსყინერ თჳთორა პირსტქ~რა რ~ ათ თორმეტვე
გ~თვდებირ თ~ვრავე დასწქებრ ვ~რ ათცცრა მეტსლი ც~მეტსრი ზედ
ნადები. და ზედ ეუსრესლი. რ~ ცცრ~მეტ წლ~დ გა~წვრ და მერმე თ~ვრა ვე და
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იწქებრ ეგრეთვე ერე თორმეტ წლად გაა წევრ რ~ლრა სწოდენ რ
აც~ლრა ერრეთ ქსლფსნიძელ სურძალ ტარრინძ~ლ თ~ვლა ინძ~ლ ლ
სილძლ მოფიძილ მორინძილ ქონიძილ მეყინძილ თაფანძილ ნოცი
ნძილ ქაქაინძილ ერე არრ რაც~ლი ათორმეტთა ცც~ვლთა რ~ლთა მირ
ცერ მთ~ვრობჲ თჳთორა წლირა თჳთორა პირსტქსრა რ~ირა პ~ლ თ~ვ
ქვერ ქ~ლფსნ რ~ლ არრ თაგს მერმე ზროცა ავაზა კსრდფელი
ვეღ~პი გსჱლი ცცენი ცცორი ქაპსზსნა უათამი შ~ფლი ფორი
ერენი აუ~ნდერ წელიწადირ რათვ~ლვდ ვითა უსჱნა უ~რნიკნიჭ
x~ აუსნდა წერად ერთირა ფ~ირა თ~ქნირ ცემა რ~ლრა თენგ~რი სწოდერ ე
ნითა მ~თითა და წიგნირათა ვირ ერრეთ დარწერელნი მ~ნ უსთჱნგ~რი უ
სყსნდსრ ერე არრ. სკ~დვირა ფ~ჲ შ~ლითა ერენი მცირედთა რაზრდ
ლითა გ~ნეღორ~ბდერ ქ~რა რლ~რრა ჩამდერ ჴ~რცრა კ~ცირარა შ~ფლრა და ქ~ა
ამ~თნი ნ~თერვნი მრ~ვლ გსარ~დ გ~ნქტლ იქვნერ და არიანცა ძერეთ
რ~ა ათორმეტთა ოდენ მოიჴრ~ნოთ რ~ცელი რ~ პ~ლი გვ~რი არრ რაქირთა უი
ნდნი ქათნი ძალირი ოირდი რსლდსრი ნწიმნი ქონფარდი მ~ნფსთი თა
ნფსთი ქითა. და სფსრნი კერპირ მრ~ცრნი არ~ნ შ~ლთა სწოდენ უს
ძინათ ერენი ენითა სწოდიან თ~ვრა მ~თთა მნფოლ ც~ უ~რთველნი
თ~თრად რ~ლთა ვწგ~ნბ ერთ რავლელ~დ ამ~თთა ნ~თრავთა ქიათთა
გსარირათა გ~მოყნდა კ~ცი რ~ცლით თემსყი რ~ლ არრ ყინგირ ქ~ნრ აერ
ოან ღსჱნიერი ტ~ნითა აცოანი თმითა მომწითსრო შლ~რი მჴნე ღემმ
ართებ~ლი მოირ~რ ჴელოვ~ნი ფრმა და გ~მგონე გ~მზრცვი რვიანი ერე
წარვიდა ნიჩირა და პ~ტივირ მოფებ~დ სმთ~ვრერირა მ~თირა რ~ლრა ცან
ობით სჴმობდერ ჴ~ლ მწიტერა მ~თრა ერუსა ონცნდ ვ~რ იცილა ღეი
ქსარაჲ რიკეთირა მირირა თ~რ. და დიდრა პ~ტივრა აფიქვ~ნა და სწ~რყინებ
სლერ ქ~ლთა რწორთა მირთა და მჴედ~რთა მთ~ვრობჲ ჴელთ სდვა ლა
ღუართა ამირთა და ქოვლგ~ნ არწ~ვლიდიან სრყთა გ~მდგომთა მი
რთა ზ~ა ვინცა ქოლგნით გ~მარძვებ~ლი მივიდირ პ~ტრონ მირრა ონცანრ
ჴელმწიტერ წ~ე ც~ მ~ნ საფრერა პ~ტივრა აფიქვ~ნირ ერე ღეიღსრვაჲ
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შმ~მნ ონრაცნირმ~ნ რ~ცლით სთუინ და ღვილმ~ნ უსრ~უ და ღეარმინერ
ნებ~ვრ დაპქრ~ბჲ ღ~ნი მ~ტერა მ~თრა ცანობით გინა ქაენობით სწოდენ
გ~ნიზრაცა მოკლვა მირი გ~რნა აგრშნა თემსრყი. რ~ სთცრერ ორთა
ვიეთმე კ~ცთა რ~თა რ~ცელი ერთირა უ~ლუ და მიორერა ღ~დ წნებ~ვრ რი
კსდილი ღ~ნიჭ x~ იგი ივლტოდა და ორნიცა იგი კ~ცნი მირთა თ~ა მივიდა რა
ცლრა და ცარგთა ღ~ა აწქარა დედა წსლი და იარა ერთი დფე და ერთი
ფამე და მერმე დაქარა დედა წსლი ბარგი და ცვარტ~გი წქლირა მირ პი
რრა წრუჳან ბლაძსლნი და გ~ნსღორა ლ~ღური მცირედ და სკსდგ~ჲ
ჴევრა რარმე და ცნა ონცნა რივლტოლა თემსყირა დევნა სქო და მოე
წია დედა წსლრა და ბ~რგრა მირრა აფიფერ ტქსჱ სრიცცვი. და დამშიმ
დერ ალტითა ლ~ღური ზ~ა მოსჴდერ თემსრყ ქ~თა თ~ა ლ~ღუართ იუმ
ნა ბრშოლ~ჲ რ~რტიკი და შლ~რი მორწქდა ორგინით ვე სრიცცვი და იშ
ლია ონცან დევნა სქვერ ღეიპქრერ მოკლერ ონაცან და მრწრ~ტლ და

ერცა დედა წ~ლრა ონცანირრა და ჴ~ლთ იგდო. ცოლი და ღვილი და ქ~ი რიმ
დიდრე მირი თჳნ~რ უსლაუ სცსცერირ ღვილირა ონც~ნირნი და დაძდა
ტაცტრა ონცანირა სწოდერ რ~ცელდ ყინგიზქინ: და ბრშოლაჲ ქო ქონფ~რდთ
ჴელმწიტერა ალთოცნარ. და რშლო და მოაკსდინა იგი და დაიპქრა მე
ტობ~ჲ მირი მერმე უოლულაუ მივიდა გორცანრა ვირმე თ~ა და მრშ
ოდა ყინგირქ~ნრ და ბრშოლ~ჲ გორცნრ დამრცა რშლო და მოკლა ლე
ლვ~ნ მირმ~ნ და დაიმორყილნა გორცნირა ლ~ღუარნიჭ aმირა ღ~დ სი
ფსრთაჲ ზ~ა წ~რემართა რ~ იფსიფელნი ჴელმწიტერა მ~თრა ედს
თობით სჴმობდერ და ამ~რ ჟ~ა რარყსქ ვინმე იქო ემასრთა სფ
სრთა რ~თა გს~რირ რ~უმენი გ~ნრაკჳრვებელ არ~ნ ვითა ზფ~პრნი და არ~ნ
ზფ~პრ და ცსდ ამირ თ~რ სძეროჲ არრ აწ თუმ~აჲ ც~ ყინგი ქანრა ღეიწ
ქალა პატვითა დაიჩირა აიცვნა მრ~ვლ გსარნი თათარნი და და
იმორყილნა და ქარქითიცა დაიმორყილა და ვ~რ მოიწქო თ~თართა ზ~ა
გ~მოყნდა კ~ცი ვინმე რ~კჳრველი რ~ლრა თებთსნ გვარობით სჴმობდერ
ერე მოვიდა ქაილნრ ღ~ე იტქოდა თს მე მარ მთარა რ~ლრა სწოდო ბალ
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იქი წ~რვალ ფ~ჲ რიტქ~ჲ მერმირ ამ~რ ბრშან~ბრ ქ~ი უ~ქნჲ თემსრყირ და მირთა
ლ~ღუართა თ~რ მიმიცემია და რაცელ~დცა ყინგქ~ნ ერუსჲრ: ც~ თუმ~ლ არრ
ერე ვ~რ ყინგიქ~ნ აფვიდა მთ~რა მ~ფლრა და გ~მოსყნდა ო~ი ი~ჳ უ~ე ფ~ი
ქ~ლთა და მ~ნ არწ~ვა რიმ~რთლე რძ~ლი რიწმიდე და რიმ~რთლე ტქსვილირა პ
არვირა და ქ~ირა ბ~რტრ~გნ გ~ნღორებ~ჲ და რუ~ჲ თს მცნებ~ჲნი ერე დაი
მარცენ ქ~ი უ~ქნა ღ~ნთ~რ და ნ~თერვირა ღ~ნირა თ~რ მიმიცემიერ წადი და აფ
იფე ქ~ი უ~ქნა რ~დგნ გეშლორ. ც~ იუმნა რ~ჲ ქნ~დ და მივიდა რ~ჲ ცატ~ეთრ
და ღევიდა რა ცილვ~დ ეკლერიირათა იც~ლჲ ცატი მ~ცცვრირა ი~ჳ უ~ერი და მე
ქრსლ~დ თუ~აჲ აწა კ~ცი იგი რ~ი მთარა ყინეთირ~რა ვიცილე ამ რაცი
თა იქო ამ~ნ მ~რწვა ქ~ი წერი ერე ღეიქვ~რა ყინგიქ~ნ. და მ~რ წკითცევდირ
ამირი მცნებ~ჲ ცატეთირ ჴ~ლ მწიტერა არრლ~ნ ც~ნრა ზ~ა და რშლო ერრეთ
ჴ~ლთ იგდო რ~ი ორარ ათარი კ~ცი მოაკსდინა არრლ~ნ ცანირა. ამირმ~ნ
მცნობლმ~ნ არლ~ნ ც~ნ რაცლრა ღ~ა ღერრსლმ~ნ ცოლითა და ღვილით~რთ
ცეცცლირა მოდებ~ჲ სბრშანა მრ~ცსრთა მირთა რ~თა ქვერ [..]ეგ~თი და
დაიწს~ჲ არრლ~ჲნ ცან დედა წსლით~რთ ღევიდა ყინგირქ~ნ და დაძდა ცა
ტაეთ ზ~ა დაიპქრა ცატ~ეთი ერე აუ~მომდე იქ~ვნ:
aწ ვაცრენოთ
მცირედ ღვილთა თ~რცა ყ~ნგინქაენირათაჭ
aმა ყინგი ქანრ ცოლნიცა
მრ~ვლნი ერცნერ და ღვილნიცა. და სცსცერირ ცოლირ რევინძირ~გნ
რ~ლრა უართველნი ძოყიდ სწოდერ მიორე ყაფათა მერამე ოურო
ტჲ მეოთცე თსლი ერე ოთცნი ქ~ნდა გ~ნაყინნა ც~ტეთრ მქტმ~ნ სცსცე
რრა თსბირ მირცა ლ~ღურირა ნაცევარ და წ~რავლინა დიდრა რაქივყ
აქეთრა ზ~ა ცაზარეთირ რსრეთრა ოვრეთრა ვ~ე ბნელ~მდე მირცა და
ამ~თ რცვჲ~თა სკ~ნრკნელ ვაჴრ~ნოთ ერე მ~ფლმ~ნ და ქ~თა ჴ~ლმწიტეთა
სდიდერმ~ნ ცსჲრაზმღჲ რ~ი მ~ღნ დფ~თა რიმრ~ვლითა მიმჴცოვნებ~ლ იქ
ო და ღვილი ძალჲლდილირ~დ ჴ~ლთ ედვა რსლტნობ~ჲ და უ~ქნ~ნი რ~ლრა ეპ
ქრაჲ ძიონრ აუათ ცვარარნირა და ერანირაჲ და ცნა რ~ჲ მოაცლებ~ჲ
თათართაჲ მოსწოდაჲ რპ~თა მირთა. და ვ~რ ეუსრი ათართაჲ კ~ც
თა და წ~რემრთა ყინგიქნრ ზ~ა: ც~ იგი ცორზმღირ ზ~ა წინა დაემთც
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ვივნერ იუმნა შლ~რი და ტიცცელი ომი რ~ლ მორწქვიდა ორგნითვე
რიმრ~ვლე სრიცცჳ და იშლივნერ ცორაზმელნი დაღთა რაზმრა ღ~ა
ბერი ცორაზმღა მცირედითა ლ~ღურითა და თ~ჲთარნი გ~რე მოადგერ
ცნა ერე რსლტ~ნმ~ნ ძ~ლლდინმ~ნ რ~ი იქო კ~ცი მჴნე უვ~ლი ღემ~რთი
სღიღი ვ~რ სჴორცო შ~ლითა რაყინო წქობ~რა ღ~ა სცცო მივიდა
მცირედითა კ~ცითა ღვ~ლდ მ~მირა და მქირ წ~რიქვნა მ~მჲ თ~რი და ივლ
ტოდერ ცვარრნად ამირა ღ~დ ებრშოლ~ჲ კ~დცა რ~ლტნი ძ~ლლდინი მრა

ვლძერ რ~ რამძერ ძეონრ იუით ღებ~ჲ და ოთცძერ ცორარანრ ძეონრ ი
უით ვინთგ~ნ ფ~ირა ცოდვ~თა ყ~ნთარა თ~რ მიეცა ქ~ვლი უ~ქნა და იშლია რ~დ
და რივტოლაჲ ამირი და რიმ~გრეთა ღ~ა ღევლტოლა ყინგირქ~ნ წ~რმო~ვლ
ინა ორნი თავ~დნი ზემო ჴრენებ~ლნი. იამა და რანპიანი რ~თა უ~რთ
ველნი რებჲძებობით სწოდიან რ~თა მრ~ვლი უ~ქნა ცსარარნი
რა ერაქირა რადამდი ეშლო რვლად და გ~ნაც~ლონ უ~ქნა. ერენი წ~რმოვ
იდერ ათორმეტი ათარითა მჴედრითა და რაჩსრვ~ლითა რაზრდელირა
უონ~ბირა მიმდგომი მღვილდნი სჴრმლოდ გავლერ თსრანი ძეონი
ცს~რარანი ერაქი. აიდარბ~გნი და მოიწივნერ გ~ნშარ და ვერავინ
წინა აფსდგა თს ვინ რადა გ~მოყნდირ ქ~თა რშლიაჲნ და მოიწი
ვნერ რაზფსრთჲ რ~უართველორათა უ~ქნჲ გ~ჲგირა იწქერ დარბ
ევაჲ და ცნაჲ ერე ვარ~ჲმ გაგელმ~ნ და ივ~ნე ათ~ბგმ~ნ და აცნო
ბერ მეტერაჲ სცცორა ნ~თერვირა მორსლ~ჲ სცცოთა ენითა ოურო
ბაჲდ რომცითირ მეტემ~ნ მოსწოდა რპ~თა თ~რთა იმერთა და ამერ
თა და ღეკრიბ~ჲ ოთცმეოცდა ათი ათარნი მჴედ~რნი და წ~რემართნერ
თ~ჲთართა კერშ გაგირა ბოლორ მდგომთა იუით ივ~ნე ათაბაგი და
შმირ წსლი მირი ზ~უარიარ შე ამირ რპ~რპ~ლარირა ღ~ნღე და ვარამ გა
გელი მრ~ცრთა სცსცერი მოერთნერ დიდითა ლ~ღურითაჲ და წ~რემ
ართნერ: ც~ იგ~ნი დაბ~ნაკებლნი წქ~ლრა ზ~ა ბერდაძარა და აწ რგიმად
წოდებ~ლრა მქირ ამჴედრდერ. და ეწქსნერ სრთიერთარ და იუმნა
შლიერი ბრშოლ~ჲ ნაცევ~რნი ივლტოდერ თ~ჲთრნი და ნაცევ~რთა
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მზირი ექო სკ~ნით მოსჴდერ მ~ღნ მოიწია რირცვაჲ ზეგ~რდამო ს
რძსლობ~ჲთა და ც~დვთა ყ~ნთა თ~რ და ივლტოდერ უ~რთველნი და რპ~ნი
თჳთ მეტე ლ~ღა და სრიცცვნი რსლი ურირტიანე მოკსდა რადა იგი
ცა დიდი ივ~ნე ვ~ა რამცცირა რპ~რალრი მეჩსრჩლეთა სცსცერი ქსა
რქ~რერ ღვლი ბეუაი მოიკლა შლ~რად მბრშოლი და აუა იუმნა
მოწევნა რრსლიადირაჲ ფ~ჲ რირცვირა და გ~ნწირვაჲ უ~რთველთაჲ
ნ~თერვირა რიმრ~ვლირა თ~რ სრძ~ლოებთა ყ~ნთა თ~რ და იუმნა სკსუცე
ვა რსჱ რვიანირა ბედირა მ~ფლირა და რ~ყინორა დ~თიანირა დროღირა
გ~მარძვებ~ლირა რ~ რადგინ მიეცა ფ~ჲ დიდ რსჱრა და დიდ ბედირა და დ~თირ
გ~მარძვებირა აუა ჟ~მამდი რვიანი იქო ბრშ~ლათა ღ~ა დროღაჲ დ~თიანი
და გორგ~რლიანიჭ x~ აუა ვ~რ იუმნა ცვ~ლებ~ჲ ბედირ~ჲ უ~რთველ
თა ნ~თერვირა არფარაჲ მიეცა შლევა თათართა ზ~ა ვ~რე ჟ~მთ
ამდე ყ~ნთა ერრეთ ლტოლვილნი მოიწივნერ უ~ლურა იგი და რაცე
ლოვნ~ნი რ~ნი რ~ლთუმითა და მწ~ცარებითა ღეიცვ~ლებოდერ ც~ თ~ჲთრნი მო
იწივნერ რამღჳლდმდე და მ~რ სკს იუცერ რ~ლთა უმნერ რ~კჳრველი
ერე რ~უმე წ~რვიდერ გზ~რა დარსბ~ნდანრა ვერცა ღარვაღაჲ წინა აფ
სდგაჲ და ვერცა დარსბ~ნდელი გ~ნვლერ კარი დარსბ~ნდირა. და ღე
ვიდერ ქივყაქეთირ~რა რ~თაჲ ბრშოლ~ჲ ასჲრერ და მრვ~ლგნ ღემოებნ
ერ ქივყ~ქნი და ქ~ლგნ თჲთრნი მშვე ეუმნერ და წ~რვიდერ ომითა სრა
ჩსრლონი ვ~ა მითუსჲმრ სჩედელითა ცცენითა ეროდენ გზ~თა მ~ვლ
ნი გ~ნვლერ ქივყაქეთი და ღემოსარერ ამ~ჲ დარსბ~ჲ ნდირა ზ~ჲრა
გ~რე და მიწივნერ ჴ~ლ მწიტერა მ~თრა ყინგი ქ~ნრ წ~ე დაქრა ქომორრ და
უმნა რ~კჳრველი ერე რ~უმე მოსრვ~ნბლ~დ რვლაჲ ამჲ ქ~თა გზ~თა
სჩედელითა ცცენითა ქარა ქსმორითა წ~რმორრ~ლნი მსნვე მიიწივ
ნერ ამირმ~ნ მცნობლმ~ნ ყინგიქ~ნ რ~ლ ქოლგ~ნ რშლიერ თ~ჲთრთა წ~რმო
ავლ~ნა ღვილნი მირნი ცსარარ~ნრ რ~ლტნრ ძ~ლდინრ შებნა დ ცნა რ~ლტ~ნ
ძალდინ მ~ნ ღეიქ~რა და მრ~ვალ ძერ ბრშ~ლჲ უნა ვ~ა ვთუვი და
იგრშნა. რ~ჲ რ~დ გრშნესლ~ბჲ იპქრა დედა წ~ლითა და ლ~ღუართაჲ
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თ~ა წქსაჲ დედაჲ წსლი კ~ცი არ ორმოცი ათარი და ივლტოდერ
პირირ~გნ თ~ჲთრთარაჲ ვ~რ გ~რდაჴდა წ~ლი არავე დარცცრა
გ~ლირ წქრ~მჲ ს ო~ჲ რ~ითა გ~ნვარიცეთ და რრ~ლდა მეტე ლ~ღაჲ

მოსწოდა ქ~თა წ~ რყინებ~ლთა რ~მეტორათა ღევედრა და თ~რი რს
რსდან ცრემლითა მომდინარემ~ნ და თუ~აჲ სწქი სმ~ნკბაჲ და ერდ
გსლობ~ჲ მეტეთაჲ ნ~თერვირ~გნ თუ~ ნ მკჳდრთა რ~უართველოთა ღეცე
დვებითა ფ~ჲთა მიგ~თვლე დარა ყ~ა რსრსდ~ნრ რ~ა ღ~დ ყ~ა მ~ტე წქოთ
ვ~რ არრ ყვესლებჲ ნ~თერვირა თუ~ნირა ერთ გსლობით მონებდით
და რიმჴნითა თუ~ნითა დაიცევით ტ~ცტი მტ~რთგნ სნებ~ლდ დაფათს
არა მ~მა კ~ცი არრ და დედა კ~ცი არა აკლია რიბრშნერა და რ~მეტოთა რა
უმირა მცნებ~ჲრა თუ~ნ წ~რყინებ~ლთა ამირ რამეტორათა იცით. და გ~ცრ
ოვრ წქ~ლობჲ და ნიჩი და პ~ტივი რ~ნტრელირა და კ~დ მოჴრ~ნბლირაჲ
მ~ტეთა ღ~რ ბრწქინვ~ლირა დედირა ყ~ირა ეგრეთვე თს ფ~ა სნდერ დაჲ
მნცა ყ~მნ იცირ პ~ტივი თუ~ნი აწ ღეგვედრებ წ ~ე ფ~ირა რ~ა მეტე წ
ქოთ იგი ღ~დ ყ~ა. ც~ დარა ყ~ა რსრსდანრ ვამცნებ წ~ე ფ~ჲ რ~რმნლ~დ
თუ~ნდა ქ~თა რ~ა აფზარდორ ღვილი ყ~მი დ~თ რჟ~რ ეშლორ მ~ტობჲ
და მჴ~დრბჲ რ~ლ დ~თ მეტე ქორ და იგი დადგინედ მ~ტეთ და მე მკჳდრ
ეთ მეტობირა ყ~ირა. დაფათს ქრმა არრ და ინებორ თს ფ~თნ აფზრდა
მირი ვწგონებ რ~ჲმე ღემშლებ~ლ იქორ. პქრობ~დ მეტ~ბირა კ~თლითა
არაკითა არრ და წერო~ნ: ვ~რ და~რრლ~ჲ ბრშ~ნბ~ჲ ღეირვენაჲ
რ~ლირა თ~რ არრ გლოვაჲ და მწ~ც~რებ~ჲ მისთცრობელი რ~ლ დამ~ნ
მ~თმ~ნ რსრსდ~ნ აფარრ~ლა გოდებ~ნი მრ~ვლ დფე და წ~რიქვ~ნერ რ~მკჳ
დრორა მ~თრა გელ~თრ ვ~რ აფრრ~ლდა მ~ეტე ღეკრბერ წ~რყინებ~ლნ
ი მირ რ~მეტორნი და იმ~რლნი კ~თლიკოზთა ორთავე წ~ე ნიკოტრით ვ~ე
დარსბ~ნდამდე ქ~ნი მორყილებ~რა მ~თრა უ~ღე მქ~ტნი და მ~ტე ქვერ
რსრსდან. დარვერ რ~ქდრთა რ~მეტოთა და მისლოცერ მ~ტობჲ წერი
რაებრ: ც~ იქო რსრსდ~ნ ცილვითა ღსჱნ~რ ვითა დედა მირი მდბ~ლი
სტქსი პ~ტივირ მცემელი პ~ტიორნთა კ~ცთა მპქრბ~ლი ამ~ნ მოიწქო
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ქ~ი რაბრშან~ბლი და მეტობ~ჲ მღჳდობით და აფივრო ქ~ი რ~მეტო რს
რსდანირა ქ~ითა კ~თლითა იწქერ სშლებ~ბჲ და გ~ნცცრომჲ ქ~ნ არ~კ
მ~ნ და მიუცერ ქ~ი რიბ~რტედ და ვინ არა გ~მოიცადერ. ფ~ი ამირ თ~რ მირ
ცნა ფ~ნ სძეროდ გინებ~დ და ჴოცად წ~რმრთთა რ~ მ~ტეცა რსრს
დან ყსჱსლობითა წერრა შმირა მირირა ბ~რტნიჭ aმირთ~რ აფდგენ
ბორ~ტნი სდიდერნი ერე ზემო ჴრ~ნებ~ლი რ~ლტნი ძალჲლდინ სფონო იუმ
ნა რ~ა ბრშოლილი თათართ~გნ მოსწოდა რპ~თა მირთა და რუ~ა იცით
და გ~ჴროვრ ქ~თა მარზაპანთა და ერირ თ~ვთა კ~თლი და წქ~ლობ~ჲ პაპ
ათა და მ~მთა ყ~მთა აწ იცით თს რ~ჲ მოიწიაჲ თუ~ნ ზ~ა და ყ~მ ზ~ა ს
ცცოთა ნ~თერვთა თათრთ~გნ და მრ~ვლ გზირ ბრშოლ~ჲ ვქოთ და მრა
ვლი ფვ~წლი დავითმინეთ და გ~ნგებითა ზე გ~რდამოთა ქოლგ~ნ ვი
შლიენით აწცა მოაცლებ~ლ არრ მდინ~რერა ძეონირ~რა წინა მბრშოლ~დ
წ~რმოვლინა შე მირი სცსცერი და აწ ერე არრ გ~ნზრაცვაჲ მირცა შლე
ვა ფ~ნ გთნ~ვრ დასტეოთ უ~ქნაჲ ერე აევიფოთ დედა წსლი
რიმდიდრე ძოგი და წარვიდეთ რაბერშნეთრ და მსნ დაემკჳდრნეთ
და ფათს თაჲთ~რნი გსშლევ~ნ გ~რნა ქ~თა ნ~თერვთა ყ~ნ ვრშ
ლიოთ სკ~თს ვინ ინებორ წ~რმოვიდენ ყმთ~ა და თს რთნ~ვრ იქ~ვ
ღ~ა რ~ ნებ~ჲ იქ~ვნ რათნოდ სკ~ე ქ~თა თუმით ერე: ერე აფიფერ დე
და წსლი და მოიწივნერ აწდარბ~გნრა კ~ცი ვ~რ არ ორმოცი ა
თარი და მოიწივნერ უ~ქნდ მჴ~რ გრშელთა რ~ ივ~ნე ათაბგრა ე
პქრა დავინი და ანირი მიეცა შმირ წსლირა მირირა თ~ა ღ~წნღა მ~ნდა
მ~ნდატსრთ სცსცერირა თ~რ და ერე ცვარაზმელნი მოვიდერ წელრა მე
რამერა ლ~ღა გ~გირ მიცვ~ლებირგ~ნ ტქსჱნვ~დ მოოჴრებ~ჲდ უ~ქნთა დვინირ
ირა და კერშოთა მირთა ცნა ივ~ნე ათ~ბგი. და ვარამ გაგელი მი
ვიდერ მეტერ რსრსდანრ წ~ე მოაჴრ~ნერ მორლვაჲ ცორაზმელთა
თჳთ დიდირა რსლტნირა ძალ~ლდინირა ჴოცად და მორრვად ურირტ
იანეთა ერრ~თ სწქ~ლოთ მორრვიდერ ვ~რ ცნა რსრსდან ღემორს
ლ~ჲ ცსარზმელთა რ~მეტორა ღ~ა მირრა მოსწოდა ქრმ~თა იმერთა
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და ამ~რთა მოიფო დროღა რეტე და მოსწოდა ივ~ნე ათბ~გრა რ~ლ
მ~რ ჟ~რა მიმჴოცებ~ლ იქო არა გ~ნცცადებ~ლდ არა ტარლ~დ მონაზონ
უმნ~ლ იქო კ~ცი აუ~მომდე გ~რნა რ~თნოებჲ~ნი გ~ნიყინა რსრსდან რპათ
ა მირთა სბოშა დროღა მ~ტე რვიანი წ~რვლინა ბრშოლ~დ რ~ლტნირაჭ
x~ მიიწინერ დვინირა და ამობერდერა დაებნაკა ცვარაზმელთა რ~ტ
ელრა რ~ლრა წუჳან გარნირი და მირავიდერ რპ~ნი მეტირ~ნი წინა გ~ნ
ეწქო რ~ლტნ ძალ~ლდინი აუ~თ ივ~ნე ათბგმ~ნ გ~ნწქო რპ~ნი მ~ტირ~ნი
იმ~რ და ამ~რ და აყინა წინა მბრშოლ~დ თორელნი და შმ~ნიცა იგი ორნი
აცალ ციცელნი ღალვაჲ და ივ~ნე რაცელოვ~ნი იგი მბრშოლნი ვ~რ
წერად არრ რაცლირა მ~თირა წინა მბრშოლობ~ჲ ვ~რ დაეაცლნერ წინა
მრბშოლნი და რ~ლტნიჭ aუა დაიპქრა ტერჴი ივანე ათჲბაგმ~ნ იტქ
სიან ღსრითა ქო აც~ლ ციცელთა ღალვა და ივ~ნერითა ჵ ღსრი ქ~თა
ბ~რტთა დარ~ბმი და შვირი მომწქსჱდელი ნ~თერვირა კ~ცთრა ნ~თე
რ~ვირა ზ~ა რწქ~ლვრ კ~დ წ~რიათა ფ~ირ მკვლელთა არწმ~ნა და კ~დ ა
მ~თრა სბორ~ტერი სგბილი და სლმობ~ლი და რ~უართველორა რ~დი მორ
პოლვაჲ ვ~რ უსჱმორე რიტქ~ჲმ~ნ ცცად ქორ ათ~ბგრა ივ~ნერ არწ
მსნა რ~ლ ჟ~ა წქობირა. და ჟ~ა ომირ~რა და არფ~რა ვიდოდა მბრშო
ლთა კერშ ც~ წინა მბრშ~ლთა ქ~თა მოსვლინერ კ~ცი და ცილვებ~ლ ვ
ართ რ~ლტნრა და რპათა ყ~ნ დიდათ და სმცირერ ვართ და წომი შლ~რი
წინა გვიც წ~რმოიმალონერ მჴნეთა რპ~თა მ~ტირათა და რიმჴნემ~ნ ღ~ნ
მ~ნ ერე ორგზირ მოსვლინერ ც~ იგი არარა მისდგებოდაჭ x~ ვინათგ~ნ
წინა მბრშოლნი თორელნი და სმეტერ აც~ლციცელნი ღალვა და ივა
ნე აცოვან იქვნერ და წქობ~თა ღ~ა რ~ცელოვ~ნი არფარა რიდერ რი
მრ~ვლერაჲ რ~ლტნირ რპათარა ვითა მჴეცნი ზ~ა მიეტევნერ რ~თა ღ~ა იუმნ
ერ შლ~რი ომი მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ და შლრ~დ მბრშოლობდერ
ღალვა და ივ~ნე აცოანთა და შლ~რთა რრვიდერ გ~ნგრშელდა ომი რა
რტიკი ივ~ნე და რპ~ნი უ~რთველთანი ცედვიდერ შლ~რრა ომრა და არა ღეი
წქ~ლებდერ თ~ა მონათერ~ვეთა და ერთ რძსლთა უ~რ აფმრ~რბლთა თორ
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ელთა და მ~თ თ~ა მრ~ვლთა რაცელოვ~ნთა ა~დ დგერ ღორით და არა
ინებ~ჲ ღველა ივ~ნე ათ~ბგმ~ნ რ~თა ღსრითა იტქვიან ქ~ტდ არა თს ღიღ
ითა და ვ~რ განგრშელდა ომი ცცენი ორთავე შმ~თა აცალციცელთა
დასჴოცერ და უოითნი მჴნედ იბრშოდერ და მოირრვოდერ ორგნითვე
სრიცცჳი და სმეტერ თორელნი და ვ~რ ღენივთდა შლ~რდა ომი ჴრმ~ლ
ნიცა აც~ლ ციცელთანი გატქდერ ყაბ~ლცრა ზ~ა მ~ღნ ივლტოდერ უ~რთველნი ც~
ღ~ლვა მსნვე ღეპქრ~ბილ იუმნა რიმრ~ვლირა ტ~დირა მ~რ და ივ~ნე გარ
ნირირა კლდეთა ღელტოლვლი ზენა კერშო მოტევებ~ლითა უვითაჲ
მოიკლაჲ ც~ ღ~ლვა წ~რიდგინა რ~ლტნ ძალალდინრა წ~ე რ~ლ იცნერ ნაცჩ
ევნელთა და აიდარბა წარვემართე ლ~ღურითა ერანითა თსრ
ანითა რპარრითა თსრუმ~ნითა და მრ~ვლ გზირ ბრშოლ~ჲ ქვერ ძიონრ იუ
ით და სკ~ნრკნელ ძიონრ გარნა იუნა უცესლ~ბჲ ბედირა ცორაზმღარ რა
ცლირა და ქოლგ~ნ ვიშლიე და ვ~რ გ~ნშლრდერ და ვცან არფ~რა იქო ფ
ონე დასტევე რ~მეტო ყ~მი წ~რმოვედ რ~უართველორა მღჳდობირა და ზ~ვირა
ქ~ტდ მერმა რიმ~გრე უ~ქნირა და უ~რთველთა ნ~თერავირა რიმჴნე წქობათა
ღ~ა აწ მნებ~ვრ რ~ა ღევაერთნეთ მტკიცითა ტიცითა. და ვბრშოლო
თ მტ~რთა მარმიერ რ~ლ მ~ტე თუ~ნი დედაკ~ცი არრ და მქოთ უმარ მირა
და მეტე თუ~ნ ზ~ა და ვრშლოთ ქ~თა მტერთა ყ~ნთა სკ~თს არა წქო
თ მოოჴრდერ რ~მეტო თუ~ნი და თს მე წ~რვიდე თათრნი ეგრეცა მორ~ლ არ~ნ
თუ~ნ ვერ წინა აფსდგებით წ~რვლინეთ კ~ცი მ~ტერა თუ~ნრა წ~ე და ასწქე
თუმ~ლი ყ~მი რ~ არ მნებ~ვრ ოჴრებ~ჲ რ~უართველორა. ა~დ დავიცვა მტ~რირ
აგ~ნ და თუ~ნ მ~რ მე გ~ნვშლ~რდე და ერმა რიტქ~ნი რ~ლტნირნი ავაგრ ა
რა პარსც სგო ა~დ თუ~ჲ ვასწქებ თუმ~ლრა მაგ~რ მეტერა და ვაზ
ირთა მირთა მრწრ~ტლ აწ არა ვლინა კ~ცი წ~ე მ~ტირაჭ da ასწქა

თუმ~ლი ვ~რ მოიწია თუმ~ლი ერე და იცილერ წიგნი გ~ნკჳრდა მ~ტე და სც
ცო სყნდა რ~უმე ერე და მისმცნერ ავ~გრ არც თს რმენ~დ რ~უმირა მაგირა
ა~დ რ~დ გ~ნქენებ~დ და ავ~გ მისმცნო რ~ლტ~ნრა აიქ~რა და წ~რმოემ~რ
თა ტტილირრ რ~ა ბრშოლორ უ~ლურა ვ~რ ცნა მეტემ~ნ მორ~ლაჲ
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რ~ლტნირაჲ აიქ~რა და წ~რვიდა უსთათირ ც~ თბილირრ მცველ~დ დასტე
ვაჲ ლ~ღურნი თვ~დ ორნი შმ~ნი ბოცორ შენი მემ~ნ და ბოცო მოიწია რ~ლ
ტანი რომცითად მოაოჴრა ქ~ი რ~მცითი დაეცნერ მკვიდრნი მირნი პირითა
მ~ცვილირათა და მოიწივნერ ტტილირად ც~ მცვ~ლნი უ~ლუირნი აფიჩსრნერ და
იუმნა შლ~რი ბრშოლ~ჲ და ბრწქინვ~ლე შლესლთა მისვლინერ კ~ცი რ~ლტნ
რა მეცემა უ~ლუირა რ~ა კართა რ~ლრა რპ~ნი რცვიდერ გ~ნსცსნა და
ღიგნით ბრშოლ~ჲ სქვერ ვ~რ გ~ნთენდა კ~დ აფიჩსრა რსლტ~ნი მინდ
ობილი რპათა ღ~ა გ~ნცემირა ც~ ამირნი სმეცარნი მცვ~ლნი უ~ლუირ~ნი აფ
იჩსრნერ და მივიდერ გ~ნშარა კართა კერშო მემ~ნ ბოცორ შე და შმა მი
რი ბოცო და ეგ~ლბოდა გ~ნრლვად. და მსზარ~დირა დარუმ~დ მემ~ნრ რპარრ
მ~ნ ვინმე ატთითა შლ~რ დასცეთუა სმსზარადორა თ~ვრა გ~ნსპო
და მქირ დაეცა და მოკსდა და იუმნა ღინათ ომი რ~ რპანი ზფსდით მ~რ
ბრშოდერ გ~ნაცსნერ კარნი რპ~თა ტტილელთა ერრ~თ რაჲ ღ~ა გ~ნ
ცემა იქო უ~ლუირა ივლტ~დერ მცვ~ლნი უ~ლუირნი და ღედგერ ირნთა ბო
ცორ შემ~ნ ბოცო გამაგრა ირნი და უნა შლ~რი ომი რ~ა არა ღემინდობრ
ტკვილი გ~ლირა მჴრენებჲ~დ ც~ ვ~რ იუმნერ ცვარზმელნი ღ~აგნ უ~ლურაჲ
ვინმე სშლორა მ~ღნდელთა თუმ~ლთა და უმნ~ლთა და გ~ნრაცდელთა რ~ი
მოიწია ურრტ~ნეთა ზ~აჭ aუა მ~გლბირჭ ¦~რმართთა მ~რ აფრ~ვრ
ებირა შილითა მ~რ და დადსმებ~დ რ~ლრა ლმობიერრა მისთცრობრ გ~რ
ნა ტკივილთა რ~ ერე ოდენ მშვინვ~რედ იწქერ მორრვ~დ ვ~რ ყვილიცა
შსშსთ~გნ დედირათა აფიტაცნიან და წ~ე დედირ უვა ზედა დანარცციან
და რ~ლრა მე თ~ლნი წ~რრცვ~ვდიან და რ~ლრა ტვინნი და სკანირ დედანი მო
იკვლოდიან ბერნი სწქ~ლოდ ტოლ~ცთა ღ~ა ცცენთა მ~რ დაითრგსნვოდერ ჩა
ბსკნი ეკვეთებოდერ რირცლრა მდინ~რენი დიოდერ ტვინი კ~ცთა დედთა ბე
რთა ყვილთა თმა და რირცლი თ~ვი მჴ~რთგ~ნ გ~ნღორებ~ლი ნ~წლევნი
ცცენთა თ~ა დათრგსნვილი სრთიერთირა აფრესლ იქო არა წქ
ოტდერ წქ~ლობჲრა რ~ნი მე დანითა ფლიარა და რობილი რცვ~ნი მკერდ
რა დაცემითა რ~ნიმე მსც~ლრა და ზსრგრა გ~ნიგმირებოდერჭ ã რალმობ
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იერი ფაფ~დი და დიდი ფაფ~დი ცრემლთა ქსირილთა და ზაცილთა ვაე
ბათა რაზარელთა ჴმ~თაგ~ნ იშრვოდა უ~ლუი ქ~ი რ~ი სმრ~ვლი სმრ~ვ
ლერი ერი ვითა ცც~ვრი ღეკრიბერ და კვ~ლდ ცედვიდერ ზოგნი რ~ქსა
რელთა ღვილთა ზოგნი შმ~თა და მ~მთა ცოლთა და უმ~რნი უმარნი ცოლთა სპ
ატიოდ გ~ნელთა და ცვევრა ლმირელთა და მოაჴრ~ნერ რ~ლტნრა აც
ოვნებ~ჲ და წქლ~ობათა ღ~ა რიუველე მირი არა მოკლაჲ და თჳრთა თ~ა
იპქრა პ~ტივითა და მიანიჩა უ~ლუნი აიდარბ~განირანი თ~ვადთა თ~ა პ~ტივ
რცა რ~ი ღ~დ წელიწდირა ერთირა მოიკლა რსლტნირა მ~რ არა დატე
იბირა თ~რ რძ~ლირა ც~ ივანე ათაბგი სკსნ იუცა ბიძნირად და რ~ლტნ
ი აიდარბაგ~ნრ ნაცჩევნრ და მ~რ აფაოჴრებდერ რ~უართველორა არბ
ევდერ და ტქსე წქ~ტდერ და რრ~ლდ სწქ~ლოთ ჴოცდერ და არა ვინ
იქო ნს გეღინირ მცემელი მ~თი ღ~დ ორირა წლირა მიცვ~ლა ივანე ათ
აბ~გი და მთავარ ქვერ შე მირი ავაუ და სბოშერ ამირ რპ~რალარობჲ
ამირა ღ~დ სდიდერნი ბ~რტნი ღეიცვიდერ ნ~თერვრა უ~რთველთარა მოაცლ
ებ~ლ იქო რრსლიადი მ~რპვა რიმრ~ვლირა თ~რ სრამ~რთლობჲთა ყ~ნთა
რ~ აიმჴედრა რ~ლტნმ~ნ რაუ~რთველორა ღემორვლად. და მეტე ქ~ტდ თ~ვირა
თ~რირა მივიდა და მოაოჴრა ქ~ი უ~ქნა დვინირი კსტრთა დანირარა და
ქ~ი ანირი რომცითი გ~გი გ~ნშამდე ღანუსრი სწინ~რერ ამირ ვარამ გა
გელრა კ~ცრა გონიერრა და ლ~ღურობარა ღ~ა წ~რყინებ~ლრა ამ~რ აუს
ნდა ბანუსრი და მიმდგომნი მირნი უ~ქნირა ერე ვ~რნი ჩირნი და ღტოთ

ნი იშრვოდერ ამ~თ ჟ~მთა ღ~ა მოექვ~ნა მეტერა ორტსლირ ღვილი მშ
ლვრად ერთგ~ლობირათ~რ რ~ლ კ~თლი იქო და რრ~ლი არაკითა ღსჱნი
ერი გვამითა მჴნე შლ~რი შ~ლითა ვ~რ გ~ნიცადა რთნ~ვრ მეტერა რს
რსდანრ და ინებ~ჲ ურმად მიქვანებ~ჲ მირი რ~ი აფარრ~ლაცა და იუორ
წილაჲ ოროტლირ ღვილი რ~ირგ~ნ იღვა არსლი რიტსრტე აფმატებ~ლ
ი და სწოდა რაცელი რანატრელირა დედირა მ~თირა თამ~რ და კ~დ მი
სდგჲ და ღვა შე სწოდა დ~თ და კ~დ ზრდიდა შმირ წსლრა მირრა შერა
ლაღა გიორგირ~რა ც~ ვ~რ აფიზარდა არ~ლი მ~თი თამ~რ ერმა რაბერ
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შნეთირა რ~ლტნრა შერა ნსუარდინირა ქიარდინრა უმნ~ლ კეთილობ~ჲ მე
ტირა არსლირა ევდრა მრ~ვლთა ნიჩთა და შფსჱნთა მ~რ რ~ა მირცერ
ცოლ~დ არ~ლი მირი თამ~რ და აფსთუსა ტიცითა არა დატევებ~ჲ რძ~ლრა ურ
ირტიანირ~რა რ~ი ირმინა რსრსდან და მირცა არსლი მირი რ~ლტნრა ქიარდი
ნრ რ~ი ერე სძერო იქო უ~ნეთა მ~რ რ~ დიდითა დ~ბითა მირცაჲ აწქსჱ
რი ზითვად გ~რნა პ~ლ ჴრენ~ბლნი იგი რპ~რრნი ცარაზმელნი. და მცირედ მო
აცლობდერ რაუართველორა და გ~ნრქსნიდერ უ~ქნთა: მ~ღნ ცნა რ~ლტნმა ძ
ალდინმ~ნ ავაგ ათაბ~გირა და ამირ რპ~რლრირა ბიძნირ ქოტაჲ ინებ~ჲ
ნაცვა მირი მისვლინა მოცუ~ლი და რუ~აჲ ღ~ნ ც~რ მსცაზირი სცსცერი
დაითვალაჲ რაუართველორა თჳთოთა კ~ცითა ღევკრბეთ რ~ მნებ~ვ
რ რიტქ~ჲდ ღ~ნთა რთნდა ავაგრ და ნებ~ჲ რცა ცილვ~დ წარვიდა ჩსრვილ
ი იუით ერთითა კ~ცითა რ~ლტნი ცარაზმრა ზ~ა ბიძნირრა ერთით მო
ნითა ჩსრვილნი იგიცა და ღეკრბერ მაცლობ~ლდ ერთი ერთირა მ~ღნ იწ
ქო რ~ლტნმ~ნ რიტქჳრა თუმ~დ არა მოვიდე მე რბევად რაუართველორა
ა~დ ზავირა და მღჳდობირათ~რ გ~რნა თუვენ მრწრატლ რაომრად აფიჩ
რენით და ტიცცლა ღემებენით. და არა იუმნა მღჳდობ~ჲ აწ ვინათგ~ნ წ~რ
ყინებ~ლ ც~რ უ~რთველთა ღ~რ და ვაზირი კარრა მეტირ~რა ირმინე ყ~ი გარმ
ია გსჲ~რი და ნ~თერვი ყ~მი რიდიდე რამეტორა ყ~ა და რიმრ~ვლე რ~ლ ა
რა ვირ ჴ~ლ მწიტერა ცვარაზმღ~რ შე და ტარმ~ნრა ყ~ა უ~ღე იქო ქ~ი რპ~რ
რეთი აიდ~ბგნით ვ~ე ძეონამდე. და ძეონით ვ~ე ინდოეთამდე თსრანი
ცატ~ეთი ყინი მაყინი და ქ~ი აფმორ~ვლეთი გ~ნგებითა ზენითა გ~მოყნდერ
გ~ნგბითა უ~ქნრა ყინეთირრა. ადგილრა ღესრ~ცცრა ქარქსმსრად წოდებ~ლ
რა კ~ცნი ვინმე რ~კსირველნი სცცონი და სცცოთა ცცორებითა მქ~ტნი
თ~ა ქ~ი აფმორავლეთი დაიმორყილნერ და მრ~ვლნი ჴ~ლმწიტენი მორრ
ერ ჴ~ლ მწიტეთა წქვირ კ~ცი ვინმე რ~კჳრვლი ფრმა და გ~მგონე მჴნე
ბრშოლ~რა ღ~ა რაცელითა ყინგირ ქ~ნ ამ~ნ რ~ჲ ჴ~ლთ იგდო ცატეთი მკსდ
არ მდებ~რეთა ცცენთა მ~რ დათრგსნვილთა და ტოლოცთა ღ~ა შ~ფლთა
მ~რ ზიდსლთა დაფაცა თს დატლვირა მიწია ღ~ა ფირრ ქ~ტდა ეკლერიანი
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და ქ~ლნი პ~ტიორნი მფდ~ლნი ეკლერიათა ღ~ა თჳთ ცატთა ძვართავე თ~ა
ღეიმსრვროდერ და ერე ვ~რნი ჩირნი მოიწივნერ რ~ლ შ~ლთა რადამე წიგნით
ა მ~რ რმენილ არრ რ~ნი თ~ა ღეერწორებიან უ~რ ძვ~რირა მცმელთა ისდა
ზე უმნ~ლ იჱლმირა რ~დრა ტიტერ და სრპანერ მ~რ ვ~ა იტქჳრ
ჟ~მთა აფმწერელი და მრ~ვლ მომთცრობ~ლი იორიპორ წ~რმოიტქჳრ
ეროდენ შნელ ღ~ნდობრა ისდელთარა ვ~ეფა რამარრა ბევრრა აფრა
ცცვარა მ~მკ~ცრა ოდენ რიქმილირა და მაცჳლირა მ~რ აფრრ~ლებლრა რ~ირა
მზგავრ იუმნა ჟ~მიცა ამათ რარკინოზთა მ~რ უ~ლუირა ტტილირირათა ც~ ვინ
არფარა იქო ფონე ლცინებ~ჲ უ~ლუირა მც~ვი ბოცორ და რცვ~თა მცვ~ლ
თა უ~ლუირათა წ~რმოვლინა მეტემ~ნ რსრსდან კ~ცნი ბოცორა და რც~ჲთა
მცვ~ლთა უ~ლუირათა რ~ა დასტეონ ირნი და წ~ რვიდენ და ვ~რ მრ~ვლ გზირ
მო~ვლინა დარტსრი მეტმ~ნ დატევებ~დ უ~ლუირა შ~ლითა. და არწმ~ნა
რ~ნ ბოცორ წ~რრლვა ვ~ა რწერრ ვინმე ბერი მფვიმელი და ერრ~თ რ~თა
შლიერად ჴ~ლთ იგდო უ~ლუირ კ~დ იწქო სბოროტერთა ბ~რტთა უმნად
ურირტეანეთა ზ~ა ეროდენ მშვინვარედ მორრვიდა რ~ლ რავრე იქვნ
ერ ტოლოცნი ცრამნი და ჴნარცვი მოკლსლთა მ~რ და სმრ~ვლერ მკს

დართა ღესტეობდერ ამ~რ თ~ა არვე დამღჳდნა ცსდ რძსლნი იგი
და ბილწი მოიგონა რცვაცა რიბრტე რ~ირა ჴრნბ~ჲ რირცცვილ მიყნრ
გლოათა და რირცცვილთა მ~რ ღევიცვლ~ბი თს ვ~რ გ~ნვარირცეთ მო
წქ~ლე და ღემწქნ~რებელი არა ღეწქლებ~დ ყ~ნდა იწქო რფსევ~დ ეკლერია
თა ვ~რ რატლვადმდე ატცსრა რ~ირა თ~რ იკადრა და ჴ~ლ ქო რ~ონირა
გსმბ~ჲდრა ღემსრრვ~დ და ზ~ა ბილწირა რაძდომირა მირირა აფღენებ~დ
რ~დ იგი ჴიდითა მ~ფლითა და გრშლითა და გ~ნჴიდა აფლრვად და
ერეცა ღერშინა რ~ ც~ტი ო~ ჲ ყ~ნირა ი~ჳ უ~რი და ქ~დ წ~ირა ფ~თირ მღ~ბლირაჲ
რ~ი რინრ მკჳდრ იქო ბრშ~ნა მოქვანბ~დ და ჴიდირა ღერ~ვლრა დადებად
პირ აფმ~რთა და ბრშ~ნა ქ~თა მ~თ პქრობილთა უ~ნეთა მ~მთა და დედ~თა
იშსლ~ბით დათრგ~ნვა პ~ტრნთა ც~ტთა და დატევებ~ჲ რძ~ლირაჲ სკ~თს
არა წქონ წ~რვწკსჱთ თ~ვთა და ვ~რ აფარრ~ლბდერ ბრშანებ~ლრა
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მოიქვ~ნდერ მ~მა კ~ცნი დედ~თა თ~ა მრ~ვლთა სკსჱ ბრწქინვ~ლე შლევ~ჲ
აყსჱნერ რ~ჲ თ~ვრ დებ~დ ღესრ~ცცბ~დ წ~თა ცატთა და დატევებ~დ რძ~ლირა:
ც~ მრ~ვლი რიმრ~ვლე მ~მთა და დედ~თა იპოვნა აცოვნად რ~თა მიიფერ გჳ
რგჳნი წამებირა რ~ირა აფრაცცვა ღეგინებ~ლ არრ რიმრ~ვლირა თ~რ რ~ ვ
წგონებ ვ~დ ათ ბევრ აფიწია რიცცჳი მოკლსლთა ერრეთ რა მო
აოჴრერ ტტილირი იწქერ რბევ~დ ტქვენვ~დ ჴოცად და კლვად რომც
ითირაჲ და კამბეყიანირა დიორირ ნირთა უ~რთლრ და თრიალეთრ ძავ
აცეთრ და არტ~ნრ ზოგი რამცცერ და ტაორ კარნი ტ~რრ ანირირ მიმდგომთა
გაგრშელდა ერე ვ~რი ჩირი და ზე გ~რდამომვ~ლი რირცვა ცსთირა
წლირა იქო ჟ~მთა რ~ ორ წელ პირველ აფაოჴრერ უ~ქნაჲ და ცსთი
წელი უ~ლურა დაქვერ და აოჴრებდერ უქ~ნთა ამ~თ ზემო ჴრენებ~ლ
თა არფარა იქო ღ~ნებსლებ~ჲ თჳნ~რ ციცეთა და რიმ~გრეთა მ~რ უ~ქნჲ
რ~უართველორა გ~ნრარქსნლ~დ ამირ შ~ლითა რ~ა დასტეორ მეტეთა
და მთ~ვრთა რამ~რთალი მოწქალებ~ჲ რიქ~რლი რიწრტოებ~ჲ რიმღჳდე რიმ
ართლე და მოწქალებ~ჲ მოიპოერ ზ~ა ამპარტ~ვნებჲ მიმშლ~ვრობჲ კ
ლვანი პარვ~ნი რიშვ~ნი სწერონი ვ~ა იტქჳრ წწ~ქლი ვაჲ მ~თ და
რ~ნი კსალრა ბალა მირრა ღესდგ~ერ და რ~უმერა როდომელთარა იუმ~ნ
რ~ ქ~ნ არაკმ~ნ ბერთა და ჩაბსკთამ~ნ მცირითგ~ნ ვ~ე დიდადმდე მიაუც
იერ რიბორ~ტდ რ~ რენი იგი როდომელთა და რ~ლმობა გომორელთა
მოიწია და ამირ შ~ლითა მირცნა იგი ფ~ნ წ~რწქმედ~დ ჩ~დ რ~ გ~ნვიწირენით
ფ~ჲ მ~რ რ~ლ დავივიწქეთ ფ~ი და ფ~ნ რამ~რთლ~დ დაგვივიწქა და
მოჴრდა უ~ქნა რ~უართველორა ლიცთ აუათ მოოჴრდა ვ~ა ჴმობრ
წწ~ქლი ერაია ვაჲ ნ~თერვრა ც~დვილრა ერი რ~ი რავრე არრ ც~დ
ვითა ნ~თერვნი ბ~რტნი შენი სრძ~ლბირნი დასტევეთ ო~ი და გ~ნარ
ირცეთ წ~ჲ იგი ირ~ლირა რარფა იწქლვით და ღერშინებთ სრძლ
ოებ~ჲრა ქ~ი თ~ვი და ქ~ი გსამი მწსც~რებაჲ კ~თლთგ~ნ ტერთა ვ~ე
თავდმდე არა არრ მწცრ~ბჲ რიცოცცლე არა არრ წქლ~ლი ა
რცა ნაგსჱმი არცა ნბერშ~ლი გ~ნრივებ~ლი არა არრ რ~ლბსნი
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დარად~ბლ არცა ზეთი არცა ღერაცსჱველი უ~ქნა თუ~ნი ოჴერ და უა
ლუი თუ~ნი ცეცცლითა მომწვარა რ~ტლრა თუ~ნრა წ~ე თუ~ნრა სცცო
თერლნი მორჩამენ და მოოჴრე~ლ არრ. და დაუცესლ ერირ~გნ სცც
ო თერლთარა დაღთერ არ~ლი რიონირა ვ~ა კრ~ვი ვენ~ჴრა ღ~ა და ვ~ა
ცილირ რაც~ვი და ვ~ა უ~ლუი მოწევნ~ლი სკ~თსმცა არა ო~ნ რაბო
თმ~ნ დამიტევნა ყ~ნ თერლი ვ~ა როდომელნიცა ღევიუმენითცა. და
გომორელთა მივემრგ~ვრენითჭ aმით სლცინობთ: ჩირთა ღ~ა იქო რ~ჲ
უ~ქნჲ რ~უართველორა და რცვ~ჲნიცა სდიდერი ღ~ნდბ~ჲ აფმოსყნდებოდერ
რ~ლ ზემო დატევებ~ლი ამბ~ვი აფმართა მაბიძ~ბლთა კ~დ ვიწ
ქოთ ამ~თ ჩირთ~გნ ღეიწრებ~ლი მეტე რსრსდან იქო რ~ა უს
თათირ და ქ~თა ატც~ზეთრა და იუმნა შე მირი დ~თ ვ~ა წლირა ცსთ
ირა ინებ~ჲ მეტე ქ~ტდ შირა მირირა ვ~რ არრ წერი რ~ტლირა მოქვ~რე

თაჲ ღეიპქრა წ~რმვლი რაწსთრო დაივიწქა ღიღი ფ~ჲ და რიქრ~ლ
ი შმირა და მოიგონა რ~უმე ქ~თა მ~რ გ~ნრაკრთომელი. რ~ ზემო ჴრენებ
სლი შმირ წსლი თ~რი დ~თ რ~ი შმირა მირირგ~ნ გ~ირგ~ნ ანდერშობი
თ ღევედრებ~ლ იქო და აფეზრდა წარსვლინა ტარსლ~დ არსლ
რა მირრა და რიშერა რ~ლტნრა ქ~რდინრ თ~ა რაბერშნეთრა რ~ა წ~რწ
ქმიდონ. და იქორ სღტოთველ~დ შირა მირირა დ~თირ თ~რ არა გ~ნქტ~დ
მეტობირა ვ~რ მიწია დ~თ წ~ე რ~ლტნირა და დირ წსლირა მირ რსრს
დანირა არსლრა თამ~რრ რ~ლრა რ~ლტნი რ~ცელდ სწოდა გსრძი
ცათსნად იცილერ იგი და ღეიქვ~რერ თ~რთა თ~ა იპქრერ პ~ტივითა და
გსრძითსნ დედ~ტლირა კ~თლრა სქ~ტდა ქმარა ბიშირ შერა დ~თ და არა
ირმინერ ბრშნებ~ჲ მკლევებრივი მ~ტირა რსრსდ~ნირა და ტ~დ პ~ტივ
რცემდერ დ~თრ ც~ ვ~ა წ~რგზავნა შმირ წსლი რ~ბერშნეთრ მოსწო
და ქ~თა რპ~თა მირთა ატც~ზთა დადია ბედიანთა რაჩირა ერირ თ~ვ
თა კ~თალიკოზრა ატც~ზეთირრა და დარვერ მეტედ დ~თ შე რსრს
დანირა აკ~ცერ უსთათრ და დაადგერ თ~ვრა მირრა გჳრგჳნ დარსჱრ
ტაცტრა ზ~ა რ~მეტორა და მისლოცერ მეტობ~ჲ წერირა ებრ და რრ~ლ ქო უათლიკოზმ~ნ
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წერი კ~თცვირა რრქოჭ x~ ამიერ ერე რ~მეტო სც~ლო იქო ცორაზმელ
თაგ~ნ რ~ მ~ნდატსრთ სცსცერი ღ~ნღა იქო ანირა და ამ~რ რპ~რლარი
ავ~გ მიძინრა ეგრეთვე ვარა გაგელი წერნი და კაცნი რო
მცითანი უ~რთველნი თორელნი. ღავღნი კლარძელნი ტოელნი ქ~ნი
რიმაგრეთა ღ~ა ციცოვნდებოდენ თჳთესლნი მორყილებ~რა ღ~ა მეტირა
რსრსდ~ნირ~რა და სცილოებირა შ~ლითა ვერ დასცსდერ და ლო
ცვარა მ~ტირა დ~თირრა გ~რნა ვაჴრ~ნოთ თჲთრთარა პირველ ცრე
ნებ~ლირა ყინგი ქ~ნირა ვ~ა მოიწივნერ უ~ქნარა ყ~ნრა ვ~რ მეოტი რ~ლტნი
ძალალდინ ივ~ტოდა და დასტევაჲ რ~მეტო მირი ადვილ~დ ჴ~ლთ
იდვა თსრანი რათსრუეთი და ქ~ი ცვარარ~ნი და გ~ნსქო ოთცათ
ლ~ღუარი თ~რი და გ~ნაყინა ღვილნი ოთცნი ქ~ნდ პირმღო ვ~რ მირცა ნაცე
ვარი ლ~ღურირა და წ~რავლინა დიდრა რაქივყაქეთრა ვ~ე ბნელ~დ მდე
ორეთრა ცაზ~რეთრა რსრეთრა ვ~ე ბორფ~რთა და რერბთამდე კა
ვკართა ყრდილოთა ქ~ა მკჳდროვნთა ვ~ა მითუ~მრ. ც~ მეორერა ღვი
ლრა ყე~თარ მირცა ლ~ღური დსლსრთა უ~ქნა რამ~რქნ~მდე და ღსც
რი ვ~ე ალმალქირ უ~ქნამდე წგონებ ერე არრ თსრანი მერამე
რა ღვილრა ოუოთარ მირცა თჳთ მირი ტ~ცტი რაძდომ~დ დაქარა ქსმ
ოსმი ყინ მაყინი ემელირა და ქსთაქირა უ~ქნაჲ ცატ~ეთი და მეოთცერა
ღვილრა თვ~ლი ერუსა ამარ მირცა ლ~ღუარი და ოუოთარ ზ~ა მო
კიდებით უ~ქნა აფმო~რვეთით ერე ოთცნი განაყინნა ქ~დ ამცნო
წელიწადრა ღ~ა ერთცელ ოუოთარ~რ მივიდოდენ შმ~ნი მირნი სცს
ცერნი ქსრნათირა რაუნევლ~დ ამ~თ რ~ჲმე ტ~ცტი მირი ოუოთარ მირც
ერ ერრ~თ რ~ჲ დაწსნა ღვილნი მივიდა თსრანრ და წარმოავ
ლინა ღვილი მირი სმრწამერი თვ~ლი ცვ~რრნირა მოთსლ~ვდ გ~მო
ვლო ძეინი და მივიდა ნიღბსრრა რადა ნიღბსრლეთა რამგზირ წქობ~ჲ
ქვერ ბრშოარა თ~რ პ~ლრა ომრა ჴელდ იგდო უ~ლუი რადა იგი რ
ამარი ათარი კ~ცი თ~ვ დაკსჱთით ც~ მეორერა ძერრა არი ათარი ს
კეთს ძერც~რთ რ~მართლ~დცაჲ არრ დიდირა რეიბ~დვანირა ცოძა ღამღადინირა
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შმ~თა თ~ა დამცსდარი იტქოდა ამ~რ ნიღაბსრირა მოოჴრებარა
წ~რმოვიდა ერე თ~ლი გამოვლო ცორარანი მ~ზონდ~რნი მოე~ცლა
ერაქირ უ~ქნრა ცნა ერე რ~ლტნმა ძალ~ლდინმ~ნ აიქ~რა ტტილი
რით დედა წსლითა. და ბარგითა წ~რმოემართა ბრშოლ~დ თ~ჲთარ
თა მივიდა ადარბგნრ წ~რმართა მ~ციული ცლთარ რ~ლტნრა.
და ც~ლიტარ ბაფდადირ მპქრ~ბლრა რ~ა ღეეწივნენ მ~რცა და თ~ვთ
აცა და მ~თთცა ეგრეთვე ერაქირ რ~ლტნრა მისმცნო სკეთ თ
უსით თავითა არა გნებ~ვრ ბრშოლ~ჲ თაჲთართა ლ~ღუარნი წ

არმოავლინენით და წვბრშოდე: რ~ ვიცი წქობ~ჲ მ~თი თს არა
ირმენთ ყ~ა ვ~ე მე წ~ა აფსდგები თუ~ნ ვერ ღემშლ~ბლ ც~რთ ვ~რ მი
ვიდა მ~ციული რ~ლტნირა და არა ინებერ ბრშ~ლა თათ~რთა ცნა
ერე რ~ლტნმ~ნ და გ~ლირ ჴმაჲ ქო რ~ლ რპანი მირნი და წდრბგენი ვ
ერ წინა აფსდგებიან დასტევა აიდრბდგნი და წ~რმ~ემრთ
ა მეორედ ტტილირ და ერმაჲ ერე მეტერა რსრსდანრ მოსწო
და ქ~თა რპ~თა თ~რთა იმ~რთა და ამ~რთა ღ~ნღერ მ~ნდატრთა სცს
ცერრა ავ~გრ ამირ რპ~რლარრა ვ~რმრ მრ~ცსრთა სცსცერრა კა
ცთა რომცითა ძ~ვაცთა მერცთა ტაოელთა. დადიანრა ცოტნერ
კ~ცრა წ~რყინებ~ლრა და რ~თნოებნი ატც~ზთა ძიუთა და ქ~ა იმერრა
რ~მეტორა რ~ირა თვლ~დ არ არრ ჟ~ი თუმ~დ გ~ნსცსჱნ კარნი.
და რფალირ~ნი და გარდამოიქვ~ნნა ორნი დსრშსკნი ამ~თ თ~ა ქ~ნი მთი
სლნი ღეკრბერ ნაჩარმაგევრა რიმრ~ვლე სრიცცვი და წარ~ვლ
ინა მეტემ~ნ ბრშლ~დ ცორაზმელთა: ც~ თჳთ დროღა რეტე არა
წ~რგზავნა რ~უმირა თ~რ ივ~ნე ათაბ~გირა თ~რ წ~რემართნერ და გ~ნვლ
ერ ტტილირი ც~ რლტ~ნი დაბანაკებ~ლ იქო რომცითრ ჴევრა ბოლნირ
რირ~რა და ვ~რ იცილნერ დარაძათა რლტნირ~რა აცნობერ რლტნრა ც~
იგი აფიჩსრა რ~ იქო სღიღ ბრშ~ლათა ღ~ა წინა გ~ნეწქო და იუმნა
ომი რ~რტიკი და პ~ლრა ვე ღეკრებ~რა რშლევდერ უ~რთველნი ც~ ვ~რ ღა
ნივთდა ბრშ~ლაჲ მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳი კ~ცი მოცედნა
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ფ~ნ რირცვით ნ~თერავრა უ~რთველთარა რ~ არა დარცცრა გ~ლირ წქრ
ომაჲ ო~ჲ ა~დ ჴ~ლი მირი მ~ფლადვე არრ და მოიჴრ~ნა სრძ~ლოებ~ნი ყ~ნი
და იშლივნრ რპ~ნი მეტირ~ნი და ცორაზმელთა მ~რ ივლტოდერ ც~ რსლტნ
ი კოლად მივიდა ტტილირ~დ თსფა რად ვინმე პოვნა დარბევ~დ უ~ქნდ
მ~თ ზემო ჴრ~ნბლთა ც~ თათართა სმრ~ვლერი თასლი მივიდა ერ~ქრ
რ~ირა ქზინდამდე მოაოჴრა უ~ქნა მორწქჳდნა სრყნი წ~რვიდა და
გ~ნვლო ც~რარნი ძინი. და მივიდა მ~მრა მირრა ყინგიქ~ნრ წ~ე და შმ~თა ვ~რ
ცნნა რ~დ ლტოლვა რლტ~ნ ძალდინირა მოსწოდერ ოთცთა ერირ
მთ~ვრთა რ~ლთა ნოინობით სჴმობენ რაცელით ყორმ~ფნონრა
სპირვ~ლერ~რა და მეორერა ყ~ფდრ არქან ყ~ფტრა ა~დ ნოინრა ყაფ~ტრ
იოცსრრა ბიყორრა ათი ათ~რი კ~ცი მორცერ დედა წსლი
თა მ~თითა და წ~რმოვლინერ შებნ~დ რ~ლტნირა ერევე ოთცნი
ამაოთცთა ქ~ნირ ღვილთა ქ~ჲნთთანი იქ~ვნერ თჳთ ქ~თორ~რა აცნობე
რ რ~ა რადაცა მივიდოდენ და ზენარრა ითცოვდენ ღეიწქ~ლბდენ და
სრყთა მორრვიდენ. და ც~რძარა მირ უ~ქნირ~რა ოთცად იქოტდენ და თ~ვ
ირა ჴ~ლ მწიტეთა გასგზ~ვნიდერ წ~რმოვიდერ ოთცნი ნოინნი ყორმ~ფან
ყაფატა იორსრი და ბიყოი გ~მოვლერ ძიონი ც~რარანი ვ~რ ორმო
ცი ათარირა კ~ცითა და დედა წ~ლითა მივიდერ უ~ქნრა ალმოთირრა. და
წინა გ~ნეწქსნერ და დიდად ავნერ და წ~რვიდერ მ~რ უ~ქნდ ერაქირ
და მოაოჴრერ რ~ი მივიდერ ღეიწქ~ლიან მოიქვ~ნერ აიდაბ~გნრ რ~ლ
არრ თავრეჟი წინ მიეგებნერ ქ~ნი წინდარბ~გნელნი შფსნითა
სრიცცვითა მ~რ მივიდერ უ~ლუდ არდვლირა იგიცა მოეგებნერ გ~ვ
ლერ რაჴრი და მივიდერ გ~ნშდ რ~ი იგი მტკიცედ მ~რ გ~ნმაგრებ~ლ იქო
და რამთა დფეთა რა ღ~ა ბრშოლაჲ სქვერ თ~ჲთართა მქირ ჴ~ლთ იგ
დერ და ღიგ~ნ უ~ლურა ღევიდერ მოაოჴრერ და სრიცცჳი რ~ლი მორწ
ქჳდერ რ~ რაშფებ~ლ სყნდა რძ~ლი მოამედირა მ~რ უ~დგებ~ლი ამირი
მცნობ~ლი რლტ~ნი მრწრატლ აიქ~რა დედა წ~ლითა და ივლტოდა რა
ბერშნეთადჭ x~ თ~ჲთართა დევნაჲ სქვერ და მიეწივნერ ბ~რიანრ
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იცილერ რა გ~ნიბნივნერ ერ ოდენ რლტ~ნი მ~რტო დაღთა რადა იგი მიიწიაჲ
რ~ტლრა რ~ჲრა მე ღესრ~ცცრა იცილ~ჲ და მოაკსდინა რ~ირა რარტქელი და
სნაგირი კ~პრჩი სტაროთა თ~ლთა და ღემკსლი იქო და მირ თ~ლ
ითა მოიკლ~ჲ კ~ცი იგი სნდორა მ~ფლი და რაცელო~ნი ჴ~ლმწი

ტე ვინ დასდგრომელ არრ მინდობ~ჲ რ~ტლირა ამირ ამ~ორა ვ~რ
იტქჳრ ბრშენი ეკლერია რტე ამ~ოებჲ ამაოებ~თა და ქ~ივე ამაო
არრ ამირთ~რ ამაო იუმნერ რპ~ნი და რიმტკიცე უედირა წქობ~თა ღ~ა მშ
ლეობ~ჲ და გ~რდარესლი რიმდიდრე და ქ~ივე ამ~ო არრ გ~რნა რ
ასკსნო იგი სკსდ~ვი ცც~რბ~ჲ დასლ~ვნლი ერე რა ცს~რაზმელნი გ~ნ
იბნივნერ და სმრ~ვლერნი ივლტოდერ გ~რმნრა და რლტ~ნი ძალ~ლდინ
მოიკლა და აუაჲ ღ~ა რ~დ ჴ~ლ მწიტობ~ჲ მ~ფლი ცნა მოკიდებჲ რ~ლტ
ანირა ცორ~ზმრ შირა ქირდ~ნმ~ნ რ~ლტნმ~ნ მოიქ~ნა კ~ცი იგი რ~ნ მოიფო რ
არტქლი სნაგრო და კაპარჩი რ~ლტნირა შნად რაპოვნ~ლითა
თ~ლითა ღემკსლი გ~ნკჳრდერ ქ~ნი მცილველნი ც~ კ~ცი იგი მომკლვე
ლი რ~ლტნირა ცეცცლითა ცეცცლითა დაწსჱრჭ x~ მორაიუცერ თჲ
თარნი ც~რზმელთა დევნირ~გნ მ~რ წ~რვიდერ და მოაოჴრერ ც~ლთი
რა და ვალაჲ ღკერტირა და ვ~რ წინა აფსდგაჲ რლტ~ნი ც~ლთირა ა~დ
გ~მგრდა უ~ლურა ღ~ა ც~ თ~ჲთარნი წ~რვიდერ ად~რბგნრ რ~ ზ~ვნი იუმნ
ერ თ~ვრეჟელთა ღ~რ თ~თართა და აფიფერ თავრეჟი და მიმდგომი მი
რი უ~ქნა და მეორერა წელრა წ~რვიდერ ბარდარ გ~ნშარ და იწქერ რ
ბევ~დ და ოჴრებ~დ რაუართველორა იწქერ დარსბ~ნდით აფმომ~რთა
უ~ქნა ღ~რვაღრრა და კაბლრა წერეთრ კაცეთრ რომცითრ არბკსნ
ინთარ და ვინარ დანირრა ც~ ვ~გნ ზემ ღლობით მოეაცლებოდერ
უ~ქნა რ~უართველორ~რა: სდიდერი და სბორ~ტერნი ზემო ჴრნებ~ლთა
მ~თ გ~ნრაცდელთა მრგავრთა გინა სმეტერიცამშვინვარენი გ~ნ
რაცდელნი აფიშვროდერ რ~უართველორა რაზფვ~რთა სკ~თსრებ ირ
ათა მკჳდრთა უ~რთლირათა რ~ ქ~ი არ~კი ბერთა და ქრმ~თა მეტ
ეთა და მთ~ვრთა დიდთა მცირეთა მიდრკა რიბოროტ~თა რ~ დასტ
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ეორ რიმ~რთლე და ჩ~ტბჲ ვ~გნ თჳთ მფ~დლთა მ~რ იცილვებოდა
რწმსნებ~ჲ ვგ~ნ ქ~ი ერი იუმოდერ რიბილწერა ვ~რ ოდერმე შენი ბ
ენიამენირნი ვ~რ იგინი მიეცნერ მორარრველ~დ ეგრ~თვე ერენი
აუა ღ~ჲ მირცნა ფ~ნ ნ~თერვნი უ~რთვლთანი მორარრველ~დ მგზ~ვრ
ად შეთა ბენიამენირთა ვ~ა იტქჳრ წწ~ქლი ერაია. ო~ი ო~ი რაბა
ოთ სბრშ~ნებრ ნ~თერვრა ჩსრვილრა მორლვად უ~ქნით ღორი
თ კ~დით რ~ტარველიდგ~ნ ცირ~თა ო~ი და ჩსრვილნი და მბრშოლნი მ
ირნი გ~ნრქვნ~დ ქ~ირა რ~ტლირა და ც~დვათა ამორპოლვ~დ მირგ~ნ ფ
აფდებდითა რ~ აცლორ არრ დფე ო~ჲ და ღემსრრვა ფ~ჲ მ~რ მოიწ
იორ ღ~მ და კ~დ ჴმობრ დფე ო~ა მოვ~ლრ სკსრნებ~ლი რირცვი
თა და გ~ლირ წქრომითა და დ~ბჲდ ქ~ი რ~ტლი ოჴრ~დ და ც~დვილთა წ
არწქმედად მირგ~ნ ვ~რ იუმნაცაჲ ქ~ი რ~ტლირ~ ურთვ~ლირა ოჴრ~დჭ
x~ ვ~რ ცნა მ~ტემ~ნ რსრსდ~ნ მოაცლ~ბჲ თაჲთართა დასტევა ტტ
ილირი და წ~რვიდა უსთათირ და ტტილირირ მსცრარ შე და რ~ლ სკ~ე მიდიან
თ~ჲთარნი რ~ლ მიწიორ ტტილირ თჳნ~რ ნიტირა და ირანთა რ~ლ არფა
რა წქრიან რ~ცლდ ც~რზმლთა ც~ ნოინნი ერე ზემო ჴრენებ~ლნი ღე
მოვიდერ უ~რთლრ თრიალეთრ რომცითრ ძავაცეთრ რამცცერ ღ~ვ
ღეთრ კლარძეთრ ტაორ კოლაჲრ არტ~ნრ ანირრ და მოეტინერ მრგ~ვრდ
მკ~ლთა ოჴრებ~დ დაჴოც~დ და არრ~დ იქო ლცინებ~ჲ სწქ~ლოდ მო
ირრვოდა ქ~ი ერე უ~ქნა მ~ნდატსრთა სცსცერი ღ~ნღე ღეივლტო
და უ~ქნდ აჩარირ~რა და ამირ რპ~რალარი ავ~გ ღევიდა ციცერა კ~ვა
ნირრა და ვარმ გაგელი ღევლტოდა უსთ~თირ და ეგრეთვე
ერნი კაცნი რომცითარ უ~რთლელნი მერცნი ტაოელნი თორელ არტ
ან კოლაელნი ქ~ნი ივლტოდერ ციცეთა და მთათა ტქეთა და რიმ~გრ
ეთა კ~ვკარიანთ~რა მთისლეთრა და გ~გრშელდა ოჴრებ~ჲ და მო
რპოლვა უ~ქნირა რიმრ~ვლირა თ~რ სრძ~ლოებ~თა ყ~ნთარა გ~ნრქს
ნა ქ~ნ წ~რკმ~ნ უ~ქნაჲ ფათს რ~უართველო. ა~დ რპ~რრეთი ბაბლოვ
ანი. და რაბერშნეთი რ~ მიეცემოდერ მწარერა ტქსჱობ~ჲრა სწქალოთა
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რიკ~დილთა რ~ლ არა იქო წქ~ლობჲ რავრე იქვნ~რ მოკლ~ლთა მ~რ
უ~ლუნი და რ~ტლნი ველნი ტქენი მთანი და ჴევნი. თჳნ~რ რიმ~გრე
თა თსფა რადამე დაღთომილ იქო. ტქეპითა და გოდებითა მ~რ
ღეიცვ~ლებდრ ქ~ლნი მკჳდრნი რ~უართველორ~ნი ამერირნი ცედვიდერ
მ~მაჲ დედ~ნი ღვილთა მოკლ~ლთა და ღვილნი მ~მთა და დედ~თა მკ~დრთა
მდებ~რეთა რც~ჲნი შმ~თა რც~ჲნი ნ~თერვთა და დაჲთა. თ~რთა იავ
არრც~მლთა ცოლთაჲ და ღვილთა ქ~თა რიმდიდრერა მ~თთა და ერდენ
ერდენი ზარნი იუმნერ თათ~რთანი რ~ლ სმრ~ვლერ უ~რთველნი
ციცეთა და მაგ~რთა ადგილთა. დასტეობდერ და ივლტოდერ კავკარ
ად. მ~თ სლცინებ~ლთა რ~ჲ ბ~რტთა მოეცვა უ~ქნაჲ შლ~რნი ერირ
თ~ვთა ერირ თ~ვნი და ვაზირნი გ~ნგერ სრთიერთარ თ~ვთა მ~თ
თა ღემწქობ~ლნი რ~ მეტე რსრსდან ქ~დვე დამკჳდრდა ლიცთ ი
უით. და ვერცა ლიცთ აუათ გ~რდამოვიდირ და რჲცა იმ~რნი მ~თ
წ~ე მივიდიან სც~ლოებირა შ~ლითა გ~რნა. ლტოლვილნი და ერრ~თ.
გ~რნა სრთიერთარ ღესზრ~ცებელ იქვნერ და ღეთუმ~ლ რ~ შლ~რნი იგი
რ~უართველორნი და რაცელ გ~ნრმენელი. სფონო იუმნერ ქ~დ ვერ
ღემმ~რთებლ ჴრენბ~ჲდცა წქობირა მიქ~ტდ. თ~თრთა რ~ წერეთი და
კ~ცეთი ტქეთა მ~რ შლ~რდ იცვებოდერ. მ~თ ღ~ა მკჳდრნი რაცლოვ~ნ
ნი. და წქობ~ჲთა ღ~ა მჴნ~ნი ერირ თ~ვნი რრსლიადრა მოოჴრებ~რა მ
იეცნერ. ეგრეთვე აფმომ~რთ ქ~ნი მკჳდრთანნი ამ~თნი რ~ჲ ბ~რტთა
ცედვიდა ამირ რპ~რლარი. ავაგ შე ივ~ნე ათაბ~გირა წ~რმოავ
ლინა. მ~ციული ბარდავარ. რადა დაებ~ნკა ზემო ჴრენებ~ლთა მ~თ
მთ~ვრთა. რ~თა ზამთრირა აუ~ნდა რ~ქტლდ და რაზატცსლოდ გელ
აუსნირა მთანი. და არარატირნი რ~ მ~ღნ აეფო ანირი ყორმ~ფო
ნრ ამ~თ წ~რმოსვლინა ავაგ მ~ციული ვაზირთა მ~თ ც~ დათუ~ა
მ~თ წ~ე მირლვა ცილვაჲ და მრ~ცრებჲ დაცარაძირ მიცემა დადებ~ჲ უ~ქნ
ირა მირირა. ითცოვა ტიცი დარიმტკიცე. ც~ მ~თ გაიცრერ და რიცარ~ლით
ღეიწქნ~რერ მ~ცული ავაგირი და ტიცთა მ~რ მტკიცეთა გ~ლ რავ
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რე ქვერ. აუ~ნდა რძლ~დ ერთირა ფ~ირა თ~ქნირ ცემაჲ და დილესლა
აფმორ~ვლრა მზირრა. მზირა აფმორ~ვლით რ~მირა ყოუირა ქ~ტდ და
მეტი არა რ~ჲ ც~ ტიცთა რიმტკიცეთა ოუროჲ წ~ჲ რ~მძერ წქ~ლრაჲ ყ
აქონ და გ~ნავლონ იგი და ღეარვან და მინდობილნი ღეიწქნარნა.
და ამ~რ ტიცრა არა ეცრსვნ~ნ რიტქ~ჲ ტქსვილი არა ამოვიდერ
პირითა მ~თითა მეკობრე მბორგველი კ~ცი. გასკითცვ~დ მოკლ~რ
და რცვჲ~ნი მრ~ვლნი კეთლნი წერნი გ~ნეყინნერ ზემო ჴრენბ~ლრა მ~რ
მთ~ვრრა ყინგი ქ~ნრ რ~ი ოუროთა რატიცართა დასმტიცებრ მო
ცუ~ლთა ავაგირთა ტიცი რ~ლთა დაძერებ~ლ იუმნარ ამირ თ~რ რ~ი
არა იქო ტქსვილი არცა რიცრსვე ტიცთა მ~თ. ღ~რ წ~რვიდა ა
მირ რპ~რლარი ავაგ. დამდები რ~ლრა მირრა უ~ქნირა მირირა თ~რ და
მივიდა ყორმაფანრ ყაფატარა. ბიყსრა. და ფორსრრ წინა. რ~თა
იცილერ. და პ~ტივრცერ და ღეიქვ~რერ. დამცვ~ლნი უ~ლუირანი დასდგი
ნერ რ~თა ბანად სწოდდერ რიტქჳთა მ~თითა ვ~რ დამღჳდდა უ~ქნჲ
ავაგირი. და ცნა ღანღა მ~ნდატსრთა სცსცერმ~ნ ზავი ავაგ
ირი და თათართა. და სვნბლ~დ დაწვაჲ. ინებ~ა უ~ქნირაჲ დაცვა
ზ~ვითა მქტ~ლი და ავაგრცა მოსმცნო. სკ~თს მოსმცნორ დამი
ვიდერ ცილვად თ~თრთა ამირნი მცნობელნი თათ~რნი რიცარ~ლით
ღეიწქნ~რბდერ რ~ირა თ~რ მისმცნერ. მითვე ოუროთა რატიცრითა ს
ვნებლ~ბირა და წ~რვიდა ღ~ნღეცა დაიცილნა იგ~ნი რ~თა ღანღერცა
ტ~დი პ~ტივი სქვერ. და ანირი მ~თ მ~რ წ~ფებ~ლი მირი უ~ქნაჲ ქ~ი მირ
ცერ მცველნი დასდგინნერ უ~ქნარა ღ~ა დავინცა მოვიდირ უ~რთ
ველთა მთ~ვრთა გ~ნი პ~ტივითა ღეიწქნარნიან. ც~ სრყთა უ~ქნჲ
მოირრვოდა ამირი მცნობ~ლი ვარამ გაგ~ლი ზაურიარ შეცა მიე
ნდო და ზ~ვითა. ღემწქნარებ~ლი უ~ქნაჲ მირცა დამღჳდნა ც~ ერეთი და

კაცეთი რომცითი და უ~რთლი და აფმ~რთა კარნს უ~ლუამდირ ქ~ი უ~ქნჲ
[არა] მცირერა ოჴრებ~ჲრა ღ~ა იქო არბევდერ ტქსჱ წქ~ტდერ რრვიდერ
მ~მა კ~ცთა ვ~ე დედ~თა და ქრმ~თა ტქსჱდ წ~რიქვნ~ბდერ ც~ იწქერ ღ~ნებდ
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და ზამთრირ დაიბ~ნკერ ბ~რდავრ მტკსრირა პირრა იორირ პირთა
და აფმომ~რთ გ~გამდე და მოტქსჱნვიდიან არბევდიან უ~რთლრ
და რ~მცცერ და ძ~ვცეთრ და აფმ~რთ რაბერშნეთამდი. კ~ცეთრ და ერ
ეთრა დარსბ~ნდამდე ამ~თ სლცინებ~ლთა ჩირთ~გნ ღეიწრებ~ლნი
მთ~ვრნი რაუართველორ~ნი ქ~ნი მიენდვნერ თ~ჲთართა ერ კაცნი და უ
~რთველნი თორელი გ~მრეკლი თმოგსჱლი რარგირ კ~ცი რწ~ვლ
სლი და ტილაროტორი და მრ~ვლ ფონე რ~ მერცნი რათნო~ბირა თ~რ
მეტირა რსრსდანირა არა მიენდვნერ ამირთ~რ გ~ნშსნ~ბლმ~ნ ყ~ფა
ტნოინ აფიმჴედრა რამცცე ზ~და ა~დ ღეივლტოდერ ციცეთა ღ~ა ერრე
თ მოირრა და ტქსე იუმნა რ~ლი მრ~ვლი რამცცერა და ბევრი ერი მ
ოიკლაჲ ოდერ არფ~რა იქო ფონე მოაჴრ~ნა მეტერა რსრსდ~ნრ
ივ~ნე ციცირ ძვ~რელმ~ნ ძაქელმ~ნ რ~ლრა ქს~რქსარეცა ეწოდებოდა რ~ა რთნდერ
რ~ა იჴრნარ უ~ქნა რამცცირა ოჴრებირ~გნ და იგიცა მიენდორ ყაფატრ
რ~ პატივითა იქო მეჩსრჩლ~თა სცსცერ და მთ~ვრ უ~ქნარა რ~მცცირ
არა ინებ~ჲ მ~ტემნ და წ~რმოგზ~ვნა და იცილაჲ ყაფატ. რ~ნ პ~ტ
ივითა ღეიწქნ~რა და დასდგინა მცველნი უ~ქანირნი და ერრ~თ რა ჴელთ
იგდერ გ~ნიქვერ ოთცთა მ~თ ერირ მთ~ვრთა ოთცად უ~ქნა და ეგრ
ეთ ერირ თ~ვნიცა თჳთესლნი ცსჱდრი მირი და ც~რაძაჲ რ~ლრა ა
იფებდიან და წ~რგზავნ~დიან და ერრეთ მცირედ იწქო უ~ქნმ~ნ დაწქნ
არებჲ~დ გ~ლირ ჴმა ქო რ~ჲ მეტემ~ნ რსრსდან რ~ლ წ~რსფერ უ~ქნა
ამი~რ თ~თრთა გ~ნეზრაცა რ~ა წ~რმო~ვლინორ შე თ~რი დ~თ და მოან
დორ თ~თართა და აიფორ რიმტკიცე სვნ~ბლბირა და წ~რავლინერ
მ~ციულდ თ~თართა ღანღე და ავაგ და ვარმ და ერეთირ ერი
რ თ~ვი ღოთაი რ~ლრა მ~ნირი ტერობირა თ~რ კსპრობით სჴმობდერ
ვ~ე წ~რმოავლენდა მეტე შერა თ~რრა ენებ~ჲ აფმჴედრებ~დ დიდრა
რ~ლტნრა ქარდინრა ნ~თერვითა რალყსუიანრა რ~ა დაიმორყილონ
რ~ლრა აუ~ნდა რაბერშნეთი და წ~რავლინერ ბიყინოინ რ~ თ~ა წ~რიქვ
ნნა დიდნიცა იგი მთ~ვრნი რ~უართველორ~ნი ვ~რ მიიწივნერ უ~ქნარა რევარტიარ
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და ეზინკირრა იწქერ ოჴრებ~დ მ~ღნ რ~ლტანმ~ნ ქ~რდინ მოსწოდა ქ~თა
რპ~თა და ღემოიკრიბ~ჲ მჴედრები თ~რი კ~ცი ორმოცი ბევრი რ~ლ
არრ ოთცარი ათ~რი და გ~ნაყინნა მჴედ~რთა მთ~ვრდ ღარვაღირ შე ა
ტცაზი რ~ცელით დარდინ რ~ი რიმჴნირა მირირა თ~რ პ~ლვე დიდრა დიდ
ებ~ჲრა აფექვ~ნა და მტკიცედ ეპქრა რძ~ლი ამირ თ~ა ტცარად~ვლჲ
თორელირა აცალ ციცელირა ღალვ~რ შე რ~ლ ლტოლვ~ლი წ~რ
რრსლი იქო რ~ლტნრა წ~ე კ~ცი მჴნე და წქალობ~თა ღ~ა რაცელოა
ნი ერენი მჴედ~რთა მთ~ვრ ქვნა და წინა მბრშ~ლდ გ~ნაყინნა და
მოეაცლაჲ მ~ცლბლ~დ მთარა დაიბ~ნკაჲ ვ~რ ერმა თ~თართა მო
რლვა რ~ლტნირა წქობ~დ მ~თდა ერ ზომ გ~ნლაფებ~ლ იქვნერ და
გ~ნრირცნერ რ~ლ ამირი მრმენელი ბიყნოინ მივიდა თცრობ~დ უ~რთ
ველთა მ~ნ მქ~ტთა მორლვ~რა რლტნირრა და იცილა შირ წსლი ქს
არქვ~ჲრა მდგომ~რე რ~ცელით რარგირ კ~ცი მჴნე და ღემმ~რთებ~ლ
ი და ჴელოვ~ნი ბრშოლ~თა ღ~ა და ჴმაჲ სქო ბჲყს და უსა მაც
ლობლ~დ ვ~ე მე მოვ~ლ ვ~ე რა იქორ ნიჩი ყ~ი რ~ დიდრა რ~ლტნრა ა
რმიერ მორლვა ყ~ნი და და ცლებ~ლ არრ და ერ~რა აცლორ დასბ~ნ
აკებიერ დიდთა და სამრ~ვლერთა ლ~ღურითა და ცვ~ლე ეგ~ლებირ წქ
ობად და ბრშოლირა ქ~ტდ ყ~ნდა ერმა რა ერე რარგირრ გ~ნკჳრვებ
ვებსლმ~ნ რუ~ა სწქი წქობ~ჲთა ღ~ა რიმჴნე და გამ~რძვებჲ თუ~ნი
ჵ ნოინო გ~რნა რიმრ~ვლირა თ~რ არარ ვგონებ რიც~რლევ~ნრაჭ
x~ ბიყს გ~ნიფმნა და თუ~ა არა კ~თილდ მეცნ~რ ც~რ ნ~თერვრა ყ~ნ

მმომ~ვალთარა რ~ნ მოგსცა ფ~ნ შლევ~ჲ არდ ღეგსრ~ცცერ
რიმრ~ვლე რპ~თა. რ~ სმრ~ვლერთა სმძობერ~დ ვ~ე მე ვრშლე
ვ და სმრ~ვლერითა აფვივრებით ალატითა აწ გ~ნემზადენი
თ ცვ~ლირა ბრშოლ~დ და ვიცილოთ ვ~რ ვებრშვით მტ~რთა ე
ზომ გ~ნლჲფებ~ლ იქო ქ~თა ნ~თერავთა ზ~ა ვ~რ გ~ნთენდა მივიდა
რ~ლტნი რპ~თა რ~ზრელითა რ~ იქო ოთცარი ათარი მჴედ~რი და გ~ნ
აწქერ რაზმი აუთ თ~თართა გნაწქვერ რაზმი და სრყესლერი
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მ~თი მ~რცცენარა მჴ~რრა დააწერნერ ერრ~თ აუ~ნდა წერად სმძო
ბერთა ვ~ე მე მ~რცცენარა კერშორა დაწერებდიან ამირ შ~ლითა რ~ლ
რცვანი ნ~თრავნი ქ~ნი სმძობერთა და სმჴნეთა მ~რძვენით აუ~ნდა
და წერებითა რ~ სრყესლნი სრყესლერთა ღეემთცჳნერ ც~ დროღა
თა მ~თთა მოარწავებდა რირცლირა და მოფსრილობ~ჲრა მტ~რთარა ამ~თ
რა ერრეთ ქ~ი ნ~თერვი უ~რთველთა წინა მბრშოლ ქვერ და ვ~ა და
ერრ~ლნერ სრთ~რთარრჭ iწქერ თ~ჲთართა ჴმითა მ~ფლითა თუმ~დ
ალ~ი ალ~ი რ~ლ შნ~ლდ რათარგმ~ნბ არრ და სცნასრ და რამრა ვ~ე
მე ძერარა აუ~ნდა წერად თუმ~ჲ ამირი ალ~ი ალ~ი და მქირ მიეტე
ვნერ ც~ უ~რთველნი სპირ~ტერ და სმჴნერ შლ~რდ იწქერ და იუმ
ნა ომი რ~რტიკი მორწქდა რიმრ~ვლე სრიცცჳი რპ~თგ~ნ რ~ლტნირა რა
და რაცელოანიცა ღარვაღირ შე დარდინ ატც~ზი მთ~ვრი მ~თი მოიკ
ლაჲ და ივლტოდერ რპ~ნი რ~ლტნირანი და დევნა სქვერ რ~ა თ~თართ
აჲ და უ~რთველთა სრიცცჳი მბრშოლი მორრერ და ღეიპქრნერ
ც~ აც~ლ ციცელი რ~ლტნირა მ~რ მოიკლაჲ ღსრითა უართველთა ერ
ოდენ იწქერ პ~ლ გ~ნკჳრდერ ქ~ნი მჴედ~რთ მთ~ვრნი მ~თნი შლ~რდ მ
ბრშოლობარ უ~რთველთარა რიქ~რლრა და პ~ტივრა და ნიჩრა წინა ს
ქოტდერ და უ~ბჲრა ღეარცმიდერ. ც~ აფივრნერ უ~რთველნი და თ~თრნი
ქ~ითა რიმდიდრითა ოუროთა და ვეცცლითა რ~რმსრთა და რამზა
რესლოთა ოურორა და ვეცცლირათა სცცოთა ლარითა და რ
ამორლითა ცცენირა და ძორირა და აულემირა არა იქო რიცცვი
რაზომითა აფიფერ ერრ~თ რ~ვრენი მივიდერ რაბერშნეთრა დევნ
ად რ~ლტნირ და მოქვ~ნერ ვ~ე იკონადმდე რ~ლ არრ უ~ლუი დიდად დი
დი და ზფსდეთა მტკიცეთა მ~რ გ~ნმაგრებ~ლი რადა იგი ღელტოლ
ვილ იქო რ~ლტნი და კ~დ კ~რთა უალუირათა იუმნა ომი შლ~რი რ~ლ
თჳთესლ~დ არა არრ ჟ~მი მოთცრობ~დ რ~ სმრ~ვლერნი დფეთა გ~მო
ვიდიან ყლირდ და ერრეთ იბრშოდიან რადა იგიცა თ~თრი და რა
ცელოანი ყ~ლირი გ~რდაიჴადერ მრ~ვლთა დფეთა უ~რთველთა ც~
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რ~ლტანმ~ნ ღეიწრებლმ~ნ ომითა ითცოვა ზავი აფსთუ~ა ცარ
აძა დიდი და მშიმე და მრ~ვლთა შფსჱნთა და სტ~როთა თვ~ლ
თა და მ~რგალიტთა შფსნ~დ მიმცემელმ~ნ მოამღჳდნა და ითცოა მ
ცველნი და ერერა ჟ~მ რაოდენმე არა იცილონ რ~ლტნი ვ~ემდი გ~ნ
იზრაცონ სმძობერი ამირი ღემწქნ~რებლნი თ~თრნი სკმოიუცერ
და მოვიდერ ც~ლთარ: ც~ რლტნმ~ნ ცლათირმ~ნ და წინ მოეგება სრი
ცცსთა მომფებ~ლი რ~ი კ~თლდ ღეიწქ~ლერ მცვ~ლნი უ~ქნირნი რ~ლ
არ~ნ ბან~ნი დასდგინნერ და მოიქვ~ნერ რაზ~ტცსლორა ადგილრა
გ~ლაუსნრ და არარატირ მთ~თა და წ~რსლინერ მ~ცული მეტე
რაჲ რსრსდ~ნრ რ~ა ზავი იუმნ~რ ღ~რ მ~თრა და მორცერ შე მირი დ~თ
და მირცენ მ~ტობჲ და ტტილირი და ქ~ი რ~უართველო და ვ~რ ერმა
ერე რსრსდანრ რთნდა რიტქ~ჲ ერე და გ~ლ რავრე იქო ამირ თ~რ რ~მე ტი
ცრა მტკიცედ იპქრობდერ და მინდობილრა ღეიწქ~ლებდერ გ~რდამოვი
და თჳთ მ~ტე და წ~რმოგზავნა შე თ~რი დ~თ რ~თა წინა მიეგებნერ
ღ~ღა და ავაგ რ~ი თ~ჲთართა და დიდად პ~ტივითა ღეეწქნრა არა რ~ა
ნიჩთა და ზნეთა რამამაკ~ცოთა მუონებ~ლი ღოთა კსპარი თორე
ლი ვარმ უ~რთლირ ერირ თ~ვი რსრამელი გრ~გლ რ~მცცირ რპ~

რალ~რი და მეჩსრჩლეთ სცსცერი ქს~რქსრე ციცირ ძვ~რელი თ
ორელნი თმოგსჱლნი ღავღ კლარძ და ტაოელნი. და წ~რიქვნერ მე
ტე შე რსრსდ~ნირა დ~თ ც~ მეტემ~ნ რსრსდ~ნ თ~ა წ~რიტანნა ქ~ნი
მთ~ვრნი. ლიცთიმერელნი დადიანი ცოტნე. კ~ცი პ~ტრნი და რ~თნოე
ბიანი და ბრშ~ლათა ღ~ა რ~ცელოანი ბედიანი რაჩირა ერირ თ~ვნი
გსრიელი და ქ~ნი წ~რყინებლნი წ~რემართნერ და ღევიდერ ტტილირ
და წ~რვიდერ ბ~რდვარ. რადა დაებანაკა ნოინთა მიიქვ~ნერ დ~თ დიდ
ითა პ~ტივითა და ლ~ღურითა ვ~რ იცილა ყორმაფონ ყაფატამ~ნ
იორსრ და ბიყე გ~ნიცრერ და პ~ტივი სქვერ მეტერა და მთ~ვრთა
რ~უართველორათა. და მორცერ ქ~ი რ~უართველო. ტტილირი რ~მღჳლდე. რ~ლ
ი პ~ლ ომითა აეფო იორსრ ნოინრ. და ან გსრნაგარ თ~ა დარცდომ
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ითა ავაგირთა და ერრ~თ კ~თილდ ღეიწქნ~რერ დ~თ: მ~ღნ წ~რავლ
ნერ მ~ციული წ~ე დიდრა ქაინრა. რ~ი იძდა ქარაქსრომრ ტაცტრა ყ
ინგირ ქანირა. რ~ ყინგი ქან გარდაცვალებ~ლ იქო და ჴ~ლთ იგდო შემ~ნ
მირმ~ნ რ~ცელით ოურონთინმ~ნ და ქანობა რ~ი იქო კ~ცი კ~თლი და დიდად
სტქ და მორამართლე და იგიცა გ~რდიცვლა. და რაყერ შე ოუროტარი
ქ~ლი და რაც~ლითა უსუ. და იგიცა მოკსდა. და ჴ~ლთ იგდო ქანაბა
შემ~ნ უსუირმ~ნ წ~რავლინერ მ~ციული და ასწქერ აფებ~ჲ რპ~რრ
ეთირა რ~უართვლორა რაბერშნეთირა და ქ~თა თემთა უსდი ტ
ანირამორი აბძ~რი გასგზ~ვნერ და წერი მისმცნერ. და ერე ვითა უ
ართველნი. რად მივიდერ მ~ტე და ერთობილნი მთ~ვრნი რ~თა აუ~რ
რძ~ლი კ~თლი და ტქსილრა ევლტიან და მწამლვ~ლი არცა თს რ~ცელ
ედებირ მ~თ ღ~რ და რპრრთა. და რპ~რრთა მისმცნერ ერრეთ არ~ნ.
რპ~რრნი ცრს მოფ~ლტე და ტიცირ არ ღემნ~ცველ და მრ~ვლნი იპოვ
ებიან მწ~მლველნი. და მ~მთ მ~ვლ სრცცჳნოდ. მიიწია რ~ჲ ელყი
პ~დ ბათოირრა. ღვილი თს ღიღი პირმღოჲრა ყინგირ ქანირა ღვილი
რაჲ რ~ მ~ღნ სპირატერობ~ჲ ქ~თა ბათორქანრ. ეპქრა რ~ლრა აუ~ნ
და ორეთი და დიდი ქივყაქეთი ცაზ~რეთი რსრეთი ვ~ე ზფსადმდე
დარსბანდირა. და ამ~ნ წ~რავლინა წ~ე მანგსქ~ნირა და ვ~რ იცილა
მ~ციული. გ~ნიცარა და ყაბ~ლაცირა ცილვ~რა ზ~ა გ~ნკჳრდა და ერრ
ეთ მისმცნო ნოინთა მ~ნგსქან. რ~ა წქობ~თა ღ~ა კ~თილ~დ გიცილ
ავრ და ტქსვილი არა არრ მ~თ ღ~რ. იცან თუ~ნ თ~ა იპქრენით. მტ~რ
თა თუ~ნთა ზ~ა გრშლ~დ ც~ რპ~ნი მორწქჳიდნა უ~ქნირა და უ~ქნირა.
თ~ვდნი. ქ~ნთა წ~ე წ~რვლინენ ერე მ~ციული რ~ჲ მოიწია. ავაგ რ~ი
რპარა ლარობირ~გნ ათ~ბგ იუმნა. მეტირა რსრსდანირა მ~რ იგი წარ
ავლინა ყაფატ ნოინ. წ~ე დიდირა ქანბათორრა და ცალათირა რს
ლტანი. წ~რვიდერ სცნასრრა. და ქ~დვე უ~რთველთა ნ~თერვირგ~ნ
სვალრა გზ~რა. და ვ~რ მიიწინერ წ~ე ბათორრა რ~ი იქო მ~რ ჟ~ა
სმთავრერი ქანთა და სზეღთაერი და საფმატებ~ლერი ღსჱნი
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ერებითა თ~ა წ~რექვნა ათ~ბგრა ავაგრ ივ~ნე აც~ლციცელ
ირ შე რაცელით დ~თ. და ეძიბი ავაგრ რ~ნ წუ~ჲ ავაგრ. ვი
ნა~თგნ სცცოთა ნ~თერვთა მომ~რთ მოიწიე. და არა სწქი თს რ~ჲ
ქ~ტდ არრ ყ~ნდა ერრ~თ გ~ნგზრცებ. რ~ჲ ვიუმნე მე ვ~ა პ~ტრონი. და
მთ~ვრ ღ~ნდა და ღ~ნ იუმნე მონაჲ. სკ~თს ენებორ მოკ~დინებ~ჲ ღ~ნი მე
მოვიკლა და არა ღ~ნ. არფარა ვგონებ სკ~თს ბატონი მოიკლარ
და ერრეთ მრ~ვლითა ვედრებითა და იშსლებითა. და რწმ~ნერ
ავაგრ ამირდა ქ~ტდ. ვ~რ ღევიდერ წ~ე ბათორრა. წინა წარი შ
ფსანა დ~თ. ვ~ა სმთავრერი და ეროდენ რათნოებ~ჲ უმნა დ~თ
ვ~ა სმთავრერი გ~მწირვლმ~ნ თ~ვირმ~ნ პ~ტრონირა თ~რ რიკ~დლ~დ იც
ილა ქანმან ბათოი გ~ნიცარა დიდად პ~ტივრცა მრ~ვლთა დფ~თა და
ვ~რ ცნერ კ~თლირ ქ~ტაჲ ბათოირგ~ნ და სღიღ იუმნერ რიკდილირა და
ერთრა დფერა ღესწოდა ბათო და ავაგ წინა წ~რსშფვაჲ

რ~ი იცილ~ჲ ქაენმ~ნ გ~ნკჳრვებ~თა ღემცედველი ეტქოდა ავ~გრა არ
ა რადამე მეცნ~რ ც~რა რ~ლ პ~ტრონი არრ ღ~ნი რ~ი სკ~ნირ ღ~ნრა დგ~ჲრ
და წინა წ~რმორშფომიც~რ ც~ დ~თ ფიმილით ეტქოდა დიდო დიდო
გ~ნმარძვებ~ლო ჴ~ლ მწიტეო ეგე არრ პ~ტრონი. და მე მონაჲ მირი.
და გ~ნკჳრვებ~ლი ქანი წკითცვიდა მიზეზრა მირრა ქ~ტდ რ~ირათ~რ
დ~თ თუ~ა შ~ლითა ვქ~ვ ქან დიდო. რ~ლ არა მეცნ~რნი ვართ. ღ~ნნი
და არა სწქოდით. რ~ჲრა ღეგვამთცსჱვდით სკ~თს გენებ~ჲ მო
კსდინებ~ჲ. მემცა მომკსდ~რ ვიქ~ვ სწინ~რერ და არა პ~ტრონი
ყ~მი. რ~ირა თ~რ დიდად გ~ნკჳრდა და აუო დ~თ და თუ~ა სკ~თს ნ~თერ
ავი უ~რთველთა ეგე ვ~რი არრ. ვწბრშანებ რ~ა რ~ ქ~თა
ნ~თერვთა რ~ნი არ~ნ მორყილებ~რა უ~ღე მ~ფლთა სმძობერ და ს
წარყინებ~ლერ იქვნ~ნ და მ~ფლთა თ~ა მჴედ~რთა აფრ~ცცონ და მ~მ
სლი და რაუონელი მ~თთა ჴ~ლთა ღ~ა იქორ: და ქ~ა ღ~ა მირ~ნდოდ
იქვნ~ნ ამირი რ~ლ არრ ბ~ნბ~ჲ და აძერა და წ~რმორცა. და ერრ~თ
გ~ნყინა წ~რვლენა. დიდრა მანგსქანირრა. ცატაეთრ და ქარაქს
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მრ. ერენი აუამდინ იქავნ: ყ~ნ დაღთომილირა რიტქჳრა მ~რ აფვ
იდეთ გ~რდამოვიდა მეტე რსრსდან ლიცით და მივიდა ტტილი
რად. მოეგებნერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი რამეტორა მირირნი და წა
რვლინა შე დთ~რი. დ~თ ნოინთა წ~ე რ~თა პ~ტივითა ღეიწქნ~რერ და
მორცერ ქ~ი რამეტო. წ~რყინებ~ლნი და ქ~ნი მთ~ვრნი რ~უართველორ~ნი
და ერრეთ კ~დ ეგო რამეტო ბრშ~ნებრა უ~ღე რსრსდან მეტირა
რა. კ~დ აუაცა ვინებე დასმ~ლავად ვინათგნ მეგსლებირ გ~ნ
რაკრთომელირა მოთცრობირა. დაფათს არა რ~კდრებელ~რრ თც
რობაჲ მირ თ~რ სღსჱრრა რ~ჲრმე რ~ იტქჳრ მორე მცილველი ფ~ჲ
მთ~ვრრა ერირა ღ~ნირრა. არა წუ~ა ბ~რტი გ~რნა ვინათგ~ნ წიგ
ნი ერე ღსა მდებ~რე არრ კ~თლირ მოუმედთა და ბ~რტირ მოუმედთა
ღენდობილ იქვნ~ნ რიტქ~ნი ყ~მნი. რ~ ჟ~მთა აფმწერელობით ჩ~ტი
რა მეტქ~ლებჲ არრ არა თ~ლ ცსმით ვირმე რ~ ამ~თ ჟ~მთა დაივი
წქაჲ ღიღი ფ~ჲ და ანდერში შმირაჲ და ტიცი იგი რ~ლ ამცნა შმმ~ნ
მირმ~ნ რსრსდ~ნ მეტერა გ~ნიზრაცჲ ზრ~ცვაჲ სცცო რ~ა დასმკ
ცდერ მ~ტბ~ჲ შერა მირრა დ~თრ და წ~რავლინა კ~ცი რ~ბერშნეთრ რ
სლტნრა რიშერ და არსლრა თამ~რრ წ~ე რ~ა შმირ წსლი მირი დ~თ
ქრმა რ~ლ წ~რავლინა მ~თდა თ~ა ჩ~ტი რ~ჲ სქორ მ~თ მ~რ და არა ჩ~ტ
ექო აწ რ~ი წ~რრწქმიდონ და სზრსნველ~დ ეპქ~რრ მეტბ~ჲ მ~რ და შ
ერა მირრა დ~თრ: ც~ მ~თ არა ირმინერ ერე და კ~დ რც~ჲ წ~რავლინერ მ
ოცუ~ლი ამ~ვ პ~რირა თ~რ. ც~ იგ~ნი არ~ჲ ერყდერ და მერ~მედ რც~ჲ რა
ვედრებ~ლი წიგნი არწავერ ღვილირა და შმირ წ~ლირ~გნ გინა
შმირ მკლველობითა რავრე და იგ~ნი არცა მ~ღნ ერყდერ ამირგ~ნ
განცვ~ბრებლმ~ნ და გ~ლირ წქრომითა აფვრებლმ~ნ დაივიწქა რძ~ლ
იცა და ლმობ~ჲ ნ~თერვთა და თჳთ ღვილირ რიქ~რლი დედობრივი
ვ~ა იტქჳრ ბრშენი როლომ~ნ ვ~დ გ~ლირ წქრომმ~ნ კ~ცირამ~ნ რიმ~რთ
ლე ფ~ჲ არა ქვირ ვ~რ ამ~ნცა კ~თლთა შირთა მორყმ~ნ არა
ქო რიმ~რთლე დაწერა წიგნი რიშერ რ~ლტნთ~ა ქ~რდინრა და ერრ
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ეთ მისმცნო ვ~დ ამირ თ~რ მენებ~ჲ მოკლვაჲ შმირ წსლირა ყ~ი
რა დ~თირ რომე ცოლრა ღ~ნრა და არ~ლრა ყ~ა შმირ წსლი ყ~ი დ~თ თ~ა
იქ~ტირ და ამირ თ~რ არა ნებ~ვრ არ~ლრა ყ~ა ბ~რტი მირი ჵ გონბ~ჲ
მჴეცთა სმშვინვ~რერი ვწაჲ მკლველობ~ჲ ოდერმე რმენილთა და
გ~რდარრ~ლთა მკლველობ~ჲთა სბორ~ტერი რ~ი აფ~რრლა ღვილრა
და შმ~რა ზ~ა დამვიწქებლმ~ნ დედობრივთა. და შმაებრთა ლმ
ობ~ჲთამ~ნ და მიიწია წიგნა რ~ლტნრ წ~ე მქირ აფღტოთდა და ღევიდა
რაცლრა რ~დედოტლორა და სპ~ტიოდ გ~ნითრია ცოლი თ~რი მოტცს
რითა თმ~თა ტერჴითა შლ~რდ სცეთუნა პირრა მირრა ღსჱნიერრა

და ტანი ტ~დირა ცემირ~გნ რირცლირ ტრ~დ იქო. და ცატნი იგი რ~ი რ~მდირ~დ
აუ~ნდა წ~ე მ~თრა ღეჲგინნირ და დამსრრა ქ~ივე მირ წ~ე მქ~ტნი მ
რაცსრნი და მოჴელენი ეურორია ქვნა და რ~ნი მე მორწქჳდნა და
ცოლრა მირრა ღეღინებით სთუმიდა სწქ~ლოდ რიკდილრა სკ~თს ა
რა დასტეორ რძ~ლი უ~რი. და მსრლსმ~ნ იუმნ~რ და მრ~ვლნიცა
ტ~ნძვნი ღეამთცჳვნა რ~ირა მ~რ მრ~ვლთა ტ~ნძვათა მომედგრებ
სლმ~ნ სარსქო რძ~ლი ჩ~ტი რ~ აუამომდე: მტკიცედ ეპქრა რძ~ლი
უ~რი რ~ ცსცერნი და ც~ტნი წ~ე მირრა აუ~ნდირ არა ტარლ~დ ა~დ გ~ნ
ცცადებლ~დ. ც~ ქრმა დ~თ ღეიპქრერ და მრ~ვლნი ტ~ნძვნი ღეამთცჳვ
ნერ რ~ა ჩ~ტი აფიარორჭ x~ იგი იტქოდა სბრ~ლო ვარ მოწამე
არრ ფ~ი დაფათს აწ ერე ცილი დამწამა მ~მაიდამ~ნ ყ~მმ~ნ და
დარაძერებ~ლ არრ გ~რნა რ~უართველოთა ბრ~ლირა და ღეცოდებირა
თ~რ ეურორია მქო და რიკ~დილი ყ~ი მოგიმცნო აწ იცილე მოწქ~ლ
ეო და მ~ფლო რ~ლტნ რ~ლ პ~ლითგ~ნვე მკლველობირა ყ~ირა გ~ლი
აუ~ნდა ერე ვ~რ ერმა რ~ლტნრ მცირედ ვ~ემე ლმობიერ იუმნა მ~ღნ შ~ლნი
რიკ~დილი არა ინბ~ჲ გ~ნგებითა ზე გარდამოთა რ~ნი მრძ~ვრნი
და გ~ნგებსლებნი გ~მოსკსჱლეველ არ~ნ ვ~ა წერილ~რრ ვინ ცნა
გ~ნგებ~ჲ ო~ჲ ანს ვინ თ~ა მზრ~ცვლ ექო მ~რ გ~რნა არავე და
მღჳდნა გ~ლირ წქრ~მა რ~ლტნირა ვ~ა ალითა მშატრითა ენ
1-28 სტრ., 174r
თებოდა გ~ლი მირი ამირ თ~რ მოსწოდა მენ~ვეთ მოშფვ~რრა და მირცა
დ~თ ჴ~ლთა მ~თთა და ამცნო რ~ა წ~რიქვანონ ზფ~დ და ღთააგდონ
რიფრმერა ზფჳრ~რა სკ~თს არა ქონ იავ~რ ქორ რაცლი და დედ
ა წსლი მ~თი. და იგ~ნი ბ~რტდ მოირრენ ც~ მენავეთა მ~თ წ~რიქვნერ
და ღთარსჱრ ნ~ვრა და მიმ~რთერ პელენგოდ მიიწივნერ რიფრ
მედ დიდად გ~ნღორებ~ლ უ~ქნირგნ და ენებ~ჲ ღთაგდებ~ჲ დ~თირი ევე
დრა მენ~ვეთა რ~ა ილოცორ მცირედ. ც~ მ~თ დრო რცერ ვ~რ აფდგაჲ
და აფმოიფო სბითგ~ნ ცატი ქ~დ წ~ირა ფ~თირ მღბ~ლირა რ~ი ევედრ~ბირ
რ~ცედ და რაცსლ იქო და მრდირ თ~ა აუ~ნდირ და მირა მ~რთ აუ~ნდა რ~რ
ოებჲ ამირ მ~რთ დაიდვა პირრა და თ~ლრა და ცრემლნი რიმწა
რირ~ნი გ~რდმორთცია და თუ~ა ქ~დ წ~ო დედაო მჴრნ~ლირა ყ~ნირაო ი~ჳრ
უ~რო ც~დვილთა ღერავედრ~ბლო და ნსგეღინირ მცემელო ღეივედ
რე რ~ლი ყ~მი რ~ ღ~ნ ც~რ ნსგეღინირ მცემელი მწარირა ამირ რიო
ბლირა ყ~ირა და სმრძ~ვრორა რიკ~დილირა რ~ლ რამ~რერა და მიწ
არა ღ~ა და ტ~ლვდ არა ვინ ფირრ მქო ა~დ რაჩმლ~დ თევზთა
არცაფაჲ რ~ტლავი ყ~მი რაცნ~რ იუმნ~ბირ ა~დ მოწქალებ~თა ღ~ნთა
მინდობილი ვითცოვ სკ~ნრკნელრა ამ~რ სც~ჩნრა ღ~ა რ~ლ მიჴრნა
წაერირ მცველთა ჴ~ლთ~გნ და რ~ღინელთა მ~თ რ~ტნძველთ~გნ რ~ლ
რა მოვლიან ყ~მებრ ც~დვილნი და ბრ~ლესლნი ქ~ნი რ~ ამ~რ და ა
მირრა სმრ~ვლერა ილოცვიდა ლმობიერითა ცრემლთა მწარითა
და მომდინებ~ლი ა~ჴდერ ღერამორელი და ც~ტი წ~რსფერ რ~ირა
თ~რ ლმობიერდ ევედრა რ~ა მირცენ ც~ტი იგი და წკიდერ ქელრაჭ
x~ ვ~რ ეგსლ~ბოდა ღთაგდებ~ჲ ერთმ~ნ მენავეთაგნმ~ნ ქო წქლობ~ჲ გ~ნ
გებითა ფ~ირა და ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირათა და მცირე
რ~ჲმე ტიცარი მირცა ჴ~ლთა მირთა და ერრეთ ღთ~გდერ ზფ~დ ც~ დ~თ
მოეცჳაჲ ტიც~რრა მ~რ და მოწბერა ურმ~ნ შლრმ~ნ და მქირ სყინო იუ
მნა თ~ლთაგ~ნ მ~თთა და მიმოაუ~ნდა ფ~ლვთაჲ ვ~რ კიდობ~ჲნი მ
ორერი და მქირ გ~ნვიდა ჴმელ~დ და იცილაჲ იგი ვაჩარმ~ნ ვინმე მგზა
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ვრ მ~ვლმ~ნ და მიავლინა მ~ნ მცსველი რ~ ძ~რთა ღორრვე
იქო უ~ქნირგ~ნ ვ~რ სტევ~ნა ერთ და გ]მოიქვ~ნა ვაჩ~რრა მ~რ თ~ა მქირ
ღემორერ და რაზრდელი მიართ~რ და ნს გეღინირ რცერ და გ~ნშლ~რდა
ღიმღილირა და წქსრილირ~გნ ღეიწრებ~ლი რ~ლ თ~ლთაცაჲ კ~მკ
ამებდა შილითა ეშლო იწქო კითცვ~დ მიზეზი ღთაგდებირა მირირა

ზფ~დ ც~ მ~ნ ქ~ი ერე ზემო ჴრენებ~ლი ასწქაჲ რ~ირა თ~რ გ~ნიცრა ვაჩ
არმ~ნ: და რაცლ~დ თ~რდ წ~რიქვნა და იწქო პ~ტივირ ცემ~დ ვ~რ რა
ქსარელრა ღვილრა ერრ~თ ტსტსნბ~დ და იქო მ~რ ვაჩ~რთან ეუ
სრი თსჱ ოდენ და გ~ნცცადნა რ~უმე ერე ქ~თა თ~ა ვ~რ ვაჩარრა ვ
ირმე ზფვირ ღთაგდებ~ლი უ~რთველთა მეტირ შე სპოვნიერ და
მიწია რიტქ~ჲ ერე რ~ლტნირა და ერმა რ~ლტნრა ქარდნრ გ~ლირ წქრ
ომითა აფვრილმ~ნ წ~რავლინნა მჴედ~რნი მიქვ~ნა დ~თ და ვაჩარი
ცა იგი და მენ~ვენი იგი პქრობილ ქვნა და რიკ~დილრა აუდებდა ც~
ირწ~ვა რა ვაჩრირ~გნ ზფვით გ~მოქვნებ~ჲ გ~ნსტევნა მენავენი.
ც~ დ~თირ თ~რ არავე დარცცრა გ~ლირ წქრომად და ღერშინა ვ~ა ე
როდე კ~ცირ კლვ~დ რ~ კ~ცირ კვლ~რა ზ~ა კ~დცა კ~ცირ კლვა ღერშინა
და სბორ~ტერი რ~ტნძველი გ~ნყინა რ~ იქო ძსრფმ~ლი ფრმაჲ რ~ლ
რა ღ~ა წქ~ლი არა იქო ამ~რ ღ~ა იქვნერ გსჱლნი ყაქრილნი რ~ი რ~ვრ
ე იქო გ~ნშნებ~ლითაჲ და ცოტითა გსჱლითა და ზ~ა იდვა ლ
ოდი და არა იქო ნ~თლი და ერრთ მწარითა რიკდილითა მოწკ
ლვიდა რ~ლტნმ~ნ მ~რ ღ~ა ღ~თგდებჲ ბრშ~ნა დ~თირი და ვ~რ წ~რიქვ
ანერ თ~ავე აუ~ნდა ცატი იგი აიფერ ორმორა მირგ~ნ უვე
ღთ~ვიდა და დაცსლ იუმნა ვ~ა დანიელ პირირ~გნ ლომირა ქ~დ ა
რა ავნერ ეროდენ ქ~დ გერლიანთა დაბსრერ უვაჲ ზ~ა დ~თრ
პ~ლვე წ~რტანებ~ლ იქო სქვ~რდა ვინმე რ~ცელით რრონ რ~ლი
მიეცა მ~მრა მირრა ლ~ღარ ერე ღესდგაჲ რჟ~რ წ~რიქვნბდერ ღთა
გდებ~დ ძსრფმ~ლრა მ~რ ამ~ნ იცილა ძსრფმ~ლი იგი ც~ კ~ცთა მ~თ
რ~ლტნირათა რ~ა დასტეორ ძსრფმ~ლი იგი გ~თცრა რორმ~ნ მცირედ უვ
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არ უსჱღეთ და მ~რ ღთასტევნირ პსრი რ~ი ითცოვირ და ერრ
ეთ ზრდიდა ცსთ წელ რ~ჲ დაწსირ გსჱლნი რ~იმე მოეცვი
რ ქელრა რ~იმე ტერჴრა რც~ვნი სბერა რც~ვნი გსჱრდრა სწ
ვიან და ვ~რ ეშინა და გ~რდაიუცეოდა რ~ჲ გსჱრდრა ზ~ა მ
ჴარითა გაჩრა გსჱლრა ერთრა რ~ნ მჴ~რრა რრტიკ~დ სკბინა
ც~ რც~ჲთა გსჱლთა დაჩირერ გსჱლი იგი მკბენელი დ~თრი და
იწქერ ენითა ლოკა და მქირ გ~ნკსრნერ დ~თ და გსელი იგი
ღ~ჩმერ გსჱლთა ერრ~თ რ~კსრლობითა გ~ნარინა ფ~ნ ქ~ირა წ~რ
რაწქმედელირა რ~ნი მოიწივნერ მ~რ ზ~ა რ~ ერრ~თ გ~ნიზრაცჲ მტემ~ნ
რსრსდან თ~ვით თ~რით დამტკიცებ~დ მეტ~ბირა მ~ტბჲ შირაჲ თ~რი
რაჲ. რა არა [მომცნბ~ლ] მომჴრენებელმ~ნ რიტქ~რა წწ~ქლირა რ~რა იტქჳრ და მო
ცედნერ ო~ნ გონებ~რა მ~რ ზ~ა დიდრა მთ~ვრრა რ~ლტნირ~რა და რიმ~ფ
ლერა მ~რ ზ~ა დიდირა დ~ბირა თ~ლთა მირთარა რ~ თუ~ჲ რლთითა ჴე
ლთა ვქო და რიბრშნით გ~ლირ ჴმირ ქ~ტთა ყ~ნირათა მიწს
რნე რ~ზფრნი და შ~ლი მ~თი წ~რმოვიფო და მევშრნე და მკჳდრებ
სლნი და რ~ტლი ქ~ი დ~ვიპქრა ჴ~ლითა ყ~ითა ვ~ა მ~რთვენი და
ვ~ა კსეჱრცცი დაღთომილნი აფვიცსნე. და არავინ იქორ რ~ი
გ~ნმერერ მე ანს რიტქ~ჲ მიგორ: სკსე იდიდორ მეცსლი თჳ
ნიერ მკსჱთელირა ვ~მცა თ~ვითა თჳრითა წკსჱთდერ რ~ა
ამ~ფლდერ ცერცი თჳნ~რ მზიდველირა მირირაა ეგრეთვე ვინ ა
ფიფირ კსჱრთცი გინა ღეღაჲ არა ეგრეთ ა~დ მოავლინ
ა ო~ნ რაღოთ ღ~ნრა პ~ტრონობ~ჲრა ზ~ა სპ~ტიოებ~ჲ დ~ბრა ღ~ნრა
ზ~ა ც~ცცლი აფგზნებ~ლი აფტქდებოდერ ვ~რ აფერრ~ლა პ~ტრნ
რა რსრსდ~ნრ ზ~ა რ~ რირცცჳლ მიყნრ კ~დნრბდ და კ~დ ვერ მი
შლევ~რ დსმილ~დ რ~ სპ~ტიო თ~ვი თ~რი ბ~რტითა ამით რ~ლ აფად
გინა შმირწსლრა თ~რრა ზ~ა გ~რნა გ~ნუარვნა ზრ~ცვნი ზე გ~რ
დამომ~ნ გ~ნგბმ~ნ ვ~რ აუიტოტელირ~ნი დ~თ წწ~ქლირა და რ~ა
გ~ლირ ჴმაჲ ქო: რ~ გ~ნურვირ ზრ~ცვნი კ~ცთნი და ზრ~ცვმ~ნ ფ~ჲნ
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ვ~რ ტარაორი მორერ ზე ვ~რ გ~ნერა ჴ~ლთგნ: მირთა ლტოლ

ვილი პ~დ ვ~რ იტქჳრ ჟ~თა აფმწერელი იორიპორ და კ~დ ვ~რ
გ~ნერა დ~თ ჴ~ლთგ~ნ რ~ლტნირათა რ~ ცსდ~თ იუმნა გ~ნზრაცვა მირი და
რცს~ცა მოვიჴრ~ნო რ~ლ იუმნა გ~ნზრაცვითა მეტირა არტსვ~გირთა
არა ცსდ იუნა წ~რავლენა არ~ლირმ~ნ. და ანირი რპარრთა თ~რ ქ~დ
ამაღირა მოცემა შირა მირირა კსრორირი რ~ი ღ~დ არტსვგირა მეტე ი
უმნა ანს არა ამაო იუმნა ცრიზმოზიცა იგი აპოლონირ დ~ტლ
ირა ღ~ნირა კარირორი გ~ნცდილი მე ობოლი მთცრ~ბლი შლესლი
კ~რირორაჲ ღეპქრობილ იუმნა კსირორირა მ~რ და სმეტერ ამირ
რა არგნცრიდნა ც~რიზმზიც იგი პირი ამორირ მეტირა არ~ლთარა და
ქ~ლირა პირირა მთ~ვრირა ალეურ~ნდრე პარიდორი ზ~ა რ~ი იპ
ქრა წელთა ოცდა ათორმეტთა რ~ნ მიმტ~ცებლმ~ნ ელინერმ~ნ
ცოლირა აფმემნონირა შირა მენლეოირგ~ნ ოცდ რვად წელ~დ სმღვიდ
ებ~ლნი ბრშ~ლნი მოსგ~ნა ტროველთა და რ~დ მორპვა ნ~თერვრა
მირრა ერე ქ~ი არა თჳთ გ~ნზრ~ცვით იუმნა ჵ ბრშენო კ~თლთა
პ~ტიორნთა შირთა მორყო დედ~ტლთ დ~ტო მეტეო რსრსდან გ~რნა
რა მოვაჩრე იცილე რ~ ცსთირა წლირა ჟ~მნი დაქსნა სლცინ
ობთა ჩირთა ღ~ა ძსრფმ~ლრა ფრმ~რა გსჱლთა თ~ა რ~ ერე ზე
მო ჴრენებ~ლნი ზრ~ცვნი დაჴრნა ზენამ~ნ გ~ნგებამ~ნ ფ~ჲ ქ~ირა მპქ
რობელირამ~ნ ვ~ააწცაჲ: ც~ ყ~ნ პ~ლრა რიტქ~რა აფვიდეთ მოიწია
მეტე ტტილირრ და შე მირი დ~თ ნოინთა წინა წ~რავლინა და ინ
ებორ დ~თრ წ~რვლინებ~ჲ დიდრა ქანრ ბ~თორრა და მ~რ ქ~რაქსრსმრ
მ~ნგს ქანირ~რა და ვ~რ ცნა რსრსდნ წ~რვლინებ~ჲ შირა თ~რირა
სცცოთა ნ~თერვთა ღორთა და სცნასრთთა გზ~თა ტკივილითა
სზომოთა მწ~ცრებჲთა ღეიცვებოდა და დასწქვედელთა ცრემლ
თა მოადინებდა და მოიჴრ~ნბდა რ~ა იგი სქო შმირ წსლრა დ~თრ
ვ~რ ეურორია ქო ეგრეთვე თ~თართა წ~რავლინერ შე მირი
ვ~რ ეურორიად წ~ე ბ~თორ~რა. ც~ ვ~რ არფრა იქო ფონე წ~რვიდა
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ნარინ დვ~თ და თ~ა წ~რიტნა მეტემ~ნ რსრსდ~ნ მცირედ თ~ა მზ
რდილნი მირნი უ~რთლირა ერირ თ~ვრა რსრ~მელირ გრ~გლირ ღვი
ლი ბეგი და რაგსრ კ~ლლი მ~ცსძაგირ შე ამირეძიბი ბეღუნ
და თ~ლნიცა ორნი დასმლჲ შვირ~დ რ~ტრონი და წ~რვიდა ღ~დ კ
სალრა ავაგირრა და ცალთირ რ~ლტნირ~რა რ~ პ~ლ იგ~ნი წ~რვ
ლინერ თ~თართა და მიიწივნერ წ~ე ზემო ჴრენებ~ლირა ბ~თორრა
რ~ნ კ~თლდ იცილნა ნარინ დ~თ მეტე და ორირ წლირა ჟ~თა თ~რ თ~ა
იპქრა და მ~რ წ~რვლინა ყინ მაყინრ და ქ~რ ქსრსმრ მ~ნგს ქ~ენრ
წ~ე რ~ი მიწია რ~ა კ~თილდ ღეიწქნარა და ავ~გრ ღეექ~რა და მირ თ~ა
იქ~ტდა. ც~ თათართა მ~თ ოთცთა ნოინთა მოეჴრ~ნა ბ~რტი აფმ
სთს~ლთა რ~ი ღეამთცვიერ მომ~ვლთა და აფჲმჴედრერ მ~თ ალ
მსთრა ზ~ა და თ~ა მბრშოლებ~ჲ გ~ნაყინერ უ~რთველთა და წ~რმოს
ვლინერ მ~ციული მ~ტერა რსრსდ~ნრ რ~ა მირცერ რ~ქტლი რ~უართ
ველორ ლ~ღურდ ალმსთრჭ x~ მეტე რსრსდან მ~რ ჟ~ა ტკბი
ლირა ღვილირთ~რ მწ~რედ ილეოდა და დარნე~ლბ~ლი გ~რდაიც
ვალაჲ ტტილირირა და წ~რიქვნერ მთ~ვრთა დიდითა პ~ტივითა
და ტქეპითა რ~ არფ~რა ვინ იპოვებოდა ნ~თერვი მეტეთა რ~ი ნა
რინ დ~თ ქ~რა ქსრ~მრ წ~რავლინა და რც~ჲ იგი დ~თ მკსდრ~დ რ~გონე
ბელ იქო აუაჲ რსრსდ~ნ გ~რდაიცვალჲ რ~ი გ~რდაიცვალჲ და და
მ~რცერ რ~მრცორა მ~მთა მ~თთარა მონარტერრა გელ~თრ და გ~ჴდერ
უ~რთველნი სნსგეღინირ მცემლ~დ და სმეტოდ რ~ ერთ დ~თ რ~ბე
რშნეთრ მკჳდრ~დ იქოდა რ~ჲ სწქოდა რ~ჲ ღემთცსჱვ~დ ამირ თ~რ
თჳთოჱსლი თ~ვირა თ~რ გ~ნგებ~დ ზრსნვიდა რ~ თჳთოესლი
ერირ მთ~ვრი თჳთორა ამ~რ ნოინრა ღესდგაჲ და გ~ნაყინერ თ
ათართაჲ ბევრირა [ბ~ვრირა] მთ~ვრი რ~ლრა დსმნირა თ~ვდ სწოდ
ერ და გამოარყინერ მთ~ვრნი ც~ არა ნიჩთა მუონ~ბლი რამჴ

როთა და რ~ცელ სდვერ რპა ერეთირა და კ~ცეთირა და კამ ბაყია
ნირა ტბილირითგ~ნ და აფმ~რთა ვ~რ მთა მთ~მდე ღ~მაციირა და ღ~ნღერ
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ჴელთ სდვერ მ~მლი მირი და ავ~გირი ვარამრ ჴ~ლთ სდვერ
ქ~ი რომცითი გრ~გლრ რსრამელრა უ~რთლი გ~მრეკლრა თორ
ელრა მრგ~ვრავე ეგრრნირ~რა რაჩაბსკოთა ღ~ა ჴ~ლთ სდვა
ძ~ვაცეთი რამცცე და აფმ~რთ ვ~ე კარნს უ~ლუდმდე. ც~ ცოტნე და
დიანრა და რაჩირ ერირთ~ვრა ქ~ი იმერი რამეტო და ერრეთ გ~ნყი
ნერ თ~ჲთართა და გ~ნიქვერ რ~ურთველო და წ~რვიდერ ბრშლ~დ ალმ
სთრ და უ~რთველნი თ~ა წარიტანერ რ~ი გ~ნიქვერ ორად ნაცევ~რნი
ერთრა წელრა და ნ~ცევ~რნი ერთრა წელრა იქვნიან აფმსდრჭ
r~ ღვიდ წელ გ~ნგრშლდა ბრშოლ~ჲ ალმსთირი რ~ი არ~ნ კ~ცირ მკლ
ველნი მიპარვითა რ~თა მსლიდად სწოდიან და ამ~თ წბრშ
ოდერ თ~თრნი ყორმაფონი ყ~ლტიორსრ და ბჲიყს მოსწქენ~ლდ
ზ~ტცსლ და ზამთარ. ც~ უ~რთველნი გ~ნქტლნი თჳთოესლი ცს
დირ მირრა წელიწადრა იქსირ ალმსთრ და კ~დ წ~რვიდიან რ
ცვანი ცსჱდრრა მირრა წელიწად ერთ იქვირ ალმსთრ და კ~დ
რცვ~ჲ [ცს]ედრრა მ~თრა და ერრ~თ ღჳდირა წლირა ჟ~მთა გ~ნგრშე
ლდა ქოტაჲ. და ომი ალმსთრ. წ~რმოგზვნერ მსლიდი ჴ~ლოა
ნი. მივიდა ფამით და ღემოეპ~რა მცვ~ლთა ყფატნოირთა ღ~ვიდა კ
არ~ვრა მირრა მშინარერა დარდვა დანა გ~ლრა მირრა და მოკლ~ჲ
იგი რ~ლ ვერა ვინ ცნა. და ვ~რ გ~ნთენდა იცილერ კ~რვირ მცვე
ლთა ყ~ფატა ნოინ მოკლ~ლი იწქერ ტირილდ და ტქეპ~დ ვაე
ბად რ~ლ იცილერ რპ~თა ყაფატონირთა მირბოდერ და იცილერ
მ~თცა რომე მომკსდ~რ იქო ყ~ფტ არა სწქოდერ ვირგ~ნ მოკლ
სლ იქო მ~ღნ თუ~რ ქ~ლთა ვინ~თგნ უ~რთველნი დიდრა ჩირრა ღ~ა
არ~ნ ყ~ნ მოჲლთ~გნ ღსრით უ~რთველთა მ~რ მოიკლ~ჲ სცლ~დ
ამ~რ ქ~ნი დაამტკიცებდერ თჳნ~რ ყორმ~ფონ ნოინირგ~ნ გ~რეღე.
ც~ იგი ეტქ~და დარწქნ~რდით კ~ცნო რ~ არა არრ ნ~თერვი უ~რთ
ველთა კ~ცირ მკლვ~ლი და არცა რძ~ლი სც: ც~ იგ~ნი აფღტო
თებ~ლნი რიკდილირა თ~რ პ~ტრონირა გ~ნშვინ~ბლნი წ~რმოემრთ
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ნერ ბ~ნკირა მ~რთ უართველთარა რ~ მაცლობ~ლდ ყ~ფტნორირა დაბ
ანაკებ~ლ იქვნერ და ვ~რ მომართერ გ~ნწკრნერ უ~რთველნი და სფონ
ოებ~ჲრა მოეცვნრ და არა სწქოდერ რ~ჲმცა ქსჱრ ც~ ზოგნი წომირა მ~რთ
გ~ნემზადებოდერ და ზოგნი აქენებდერ. რ~ ტ~დ მცირე იქვნერ მ~ღნ გრ~გოლ
რსრამელმ~ნ უ~რთლირ მისგო არა არრ ჟ~ი ბრშოლირა რ~ მცი
რე ვართ და სკ~თს ვებრშვით დიდით მცირემდი მოგსწქსჱ
დენ და თს არ ვებრშვით ყ~ნ წ~რყინებლთა ოდენ ვგ~ნბ მო
კსდინებ~დ და სმძობერ მიყნრ რ~ა ყ~ნ მოვიკლნეთ არა ქ~ი ერე
რ~ი გ~რნა ღევრდომაჲ ფ~ჲ ძ~რ~რრ რ~ არა ვინ~რრ მჴრნ~ლი ყ~ნი თჳნ
იერ ი~რო უ~ე შე ფ~თირა და ქ~დ წ~და მღ~ბლი მირი მ~დირ უ~ლწლი მ~რმ რ~ი
მ~დირ მცვ~ლი არრ მორ~ვთა შირა მირირათა და სმეტერ ყ~ნ უ~ნეთა:
აწ ქ~თა რამ რამი მ~ჴლი მოიდრიკეთ ღევრდომით ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მ
ღობელირა მ~რთ და რ~ლთა სწქით თუჳთ ღერცმა ერე მირი მოწქ~ლ
ებირა კ~რნი გ~ნგჳფე და ღემდგომი. ვ~რ აფარრ~ლერ ლოცვა ერე
რ~მდლობლი და უებ~ჲ ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირა და მოაცლებ~ლ იქვ
ნერ ბ~რბროზნი იგი სწქ~ლოდ მორპოლავი უ~რთველთა მ~ღნ გ~მ
ოვიდა კ~ცი ერთი ლერწმოანითა რ~ლრა აუ~ნდა ლ~ცვრი წსდი
ლი ღეფებ~ლი რირცლითა და ლ~ცვრი იგი აფიპქრა ზე და შლ~რდ
ჴმა ქო მენუსტმა ყ~ფტ რ~ლ არრ ენითა რპ~რრლითა მე მოვკ~ლჲ
ყაფ~ტ. ვ~რ იცილერ თ~ჲთართა მიეტევნერ. ც~ იგი ივლტოდა ლ~რწმ
თაჲ მ~რ. ც~ მ~თ ღედვერ ც~ცცლი და გ~მოიქვ~ნა ცეცცლმ~ნ ლერწმთა
გ~ნ კ~ცი იგი და მოიქვნერ ყორმოფან იორსრრა და ბიყსრრა წ~ე ც~

იგ~ნი წკითცვიდერ ვ~რ მოაკსდინა ყ~ფატჲ ნოინი და მ~ნ ერრ~თ ასწ
ქაჲ მე მომცერ ოურო ტ~დი რ~ა თუ~ნგნ ვინმე მოვაკსდინო ოთცთა
მ~გთგნ წ~რმოვედ მოვკ~ლ და დავიმ~ლე. იგ~ნი ეტქოდერ რაი ქო მიზეზი
გ~მორლვირა ღ~ნირა და ქივილი მ~ფლდ რიკ~დილი დიდირა ნოინირა ვინა
თგ~ნ დამალ~ლ იქ~ვ და კ~დ მსლიდი მისგებდა და ლერწ~მთა იმ~თ ს
ჴღირერთა ღევედ და დავიმალე მქირ მოვიდა დედა კ~ცი ვინმე რიტსრ
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ტე აფმატებ~ლი რ~ჲ ერე წუმ~ნ კაცო ღ~ნ მოწკ~ლ კ~ცი და დაიმ~ლე აწ
მრ~ვლი რ~ლი მოკსდებირ მიზეზად ღ~ნდა და იგი სბრ~ლონი მორწქდებია
ნ და მე ვარუსი რ~ჲ ვქო დედ~ტლო ც~ მ~ნ მრუსა აფდეგ და ღ~მომიდეგ
მე წ~რვედ და თუს რ~ ღ~ნ მოწკ~ლ კ~ცი იგი და გ~ნრინე სრიცცვი რ~ლი
რიკ~დილირგნ მრწრ~ტლ აფვდეგ და ღესდეგ რადა იგი მომიქვ~ნა წ~ე
თუ~ნრა ვ~რ ჴ~ლ ქავ მიცილეთ დედაკ~ცი იგი სყინო იუმნა და არა
სწქი ვინა მორ~ლ იქო და მე ერე ვარ წ~ე თუ~ნრა ვ~რ ერმა რიტჲ
კ~ცირა მირგ~ნ თ~თართა გ~ნკჳრდერ კ~ცი იგი მ~ლიდი ჴრმლითა ორად
გ~ნკსჱთერ და ერრ~თ იჴრნა ერი თ~რი ქ~დ წ~ნ ფ~ირ მღ~ბლმა და გ~ნ
რინა სმრძ~ვრორა რიკ~დილირგ~ნ ვ~რ ოდერ მე იჴრნა უ~ლუი იგი დიდი
კორტანტი პოლე რჟ~რ იგი ბ~რბროზთა მშსინვ~რედ გ~რე მოიცვერ
მჴედ~რთა მთ~ვრობარა რარვრონირრა და სნდა აფდგმ~რა ც~თნ მთ~ვრი
რა ვ~რ დაინთუ~ნ ზფვ~დ მბრშ~ლნი უ~ლუირა მირ მირდა მინდობილირ
ანი რ~ აფდსფიან ზფვაჲ და გ~ნდნა მშივთი და დაინთუნერ ზფვ~დჭ
¸ეწევნითა ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირათაჭ
qდმითა ზ~ა წსიმა
აწსიმა ვ~რ როდომელთა ამ~თ რ~კჳრველებჲთა არა სდარერ ვწ
გონებ რ~ლ აწ იუმნა მრწრ~ტლი და ანარდათი ურირტიანეთა ქ~დ
წ~ირა ფ~ირ მღბ~ლირა მ~რ გ~რნა წ~ე ვინმე ღესშლორ დ~ბირა მეტქ~ლბირა
მ~რ რ~მდლობლირა რ~კჳრველებრა მირრა რ~ლ დაიცვა სრიცცჳ რ~ლი ნ~თ
ერავირაგან უ~რთვლთა ქ~დ სბიწომ~ნ რიტქჳრა ფ~ირ მღ~ბლმნ ფ~თბირა
და კ~ცობრირა გ~მოვნებითა და ღერთებითა ღემაერთებლმ~ნ ფ~თად
რ~რლდ და კ~ცდ რრ~ლდ ორთა ღ~ა ბ~ნბთა და ორთა ნებ~თა ღესრევ
ნელ~დ ამირ სბიწოებირ~გნ დაცსლნი უ~რთვლნი დიდრა ჩირრა ღ~ა იქვ
ნერ თ~თართა მ~რ რ~ მიმდები და მოსწქინებ~ლი ბრშოლ~ჲ აუ~ნდა ალმს
თელთა მ~რთ და უ~რთვლნი თ~ა წ~რწქვიან და ორათ გ~ნქოტილნი ი
ქსნიან და თითოესლნი ერირ მთ~ვრნი თჳთორა ნოინრა დაგერ სრ
თიერთარა ზემო ჴრ~ნბლი ერე ეგარრლ~ნ კ~ცი რ~კჳრველი და მჴედრ
ობირ წერთ~გნ ცარიელი ეზომ გ~ნდიდნა რ~ი კნინფა და რაცელირ დებ~დცა
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მ~ტირა იკ~დრა და ქ~ი უ~რთვლთა ნ~თერვი ბრშ~ნებარა მირრა მორყ
ილებდერ ვ~ა მეტერა თჳთ დიდი და პ~ტიორნი ღ~ნღე მ~ნდატ~რთა სცსცე
რი და გაგელი ვარმ და ქ~ნი მთ~ვრნიჭ
aმ~თ ჟამთა ღ~ა რც~ჲნცა
ბ~რტი აფმორცენდერჭ
da ვ~რ ცნერ თსრუთა ღ~მირ მქოტთ
ა სმეტობ~ჲ უ~რთვლთა და ლ~ღუართა ალმსთრ წარვლ~ჲ
თ~თართა თ~ა და სც~ლოებ~ჲ უ~რთველთა ღეკრბ~ჲ რიმრვლე ტ~დი
კ~ცი ვ~რ რამოცი ათარი რ~ლთა მთ~ვრდ და პ~ტრონ~დ წქვა კ~ცი
ვინმე რაცელოვ~ნი რ~ცელით ქ~რაცნ ოჴრებ~დ რაუართველორა და
მოიწია უ~ქანრა ვალაღკერტირ~რა რ~ი მ~რ ჟ~ა ოდენ აფეფო ღ~ნღერ და ი
წქო ოჴრებ~ჲდ ვ~ლღკერტირარა რ~ი მ~რ ჟ~ა ოდენ აფეფო და ი
წქო ოჴრ~ბჲდ ვ~ლკერირარა და რაჴრ იუით უ~ქნთა ვ~ე რსრმ~ნ
დამდე რ~ი იგი იცოდენ და ეპქრა ღ~ნღერ მ~ნდატრთა სცსცერრა ვ~რ
იცილაჲ ოჴრ~ბჲ მო სწ[..] [..]თა თ~რთა და ავაგ ათ~ბგირთა და
ღეკრბერ მჴედ~რი ვ~რ ოცდათი ათარი გ~ნვლერ რაჴრი მივიდ
ერ ვ~ლღკერტრ რადა დაებ~ნკა ქ~რცანრ ვ~რ მიეაცლნერ გ~ნქსჱ

რ რაზმი. და მიეტევნერ ც~ ღ~ნღე სპირ~ტერ ქ~ლთარა მიეტევაჲ რ~ნ
წოროლითა გ~ნგრიმა რაცელოანი თსრუი. იუმნა ომი შლ~რი
და მორწქსიდა რიმრ~ვლე სრიცცჳი ც~ რპ~ნი ღ~ნღერნი კ~თილ~დ დაც
სლ იქვნერ ღეწევნითა შელირა ჩ~ტირათა რ~ი მინდობილ იქო.
და ღენივთდა ომი იშლია ქ~რცნ იგი და რპა მირი ივლტოდა და დევ
ნა სქვერ ვ~ე ცლთამდე მორრერ და ტქსჱ ქვერ რიმრ~ვლე სრიცც
სი და აფ~რვრნერ ცცენითა ძორითა და აულემითა კარვითა და
ცარგითა და ალ~ტითა სრიცცითა ერრ~თ რ~ცელოანი და გ~მარძვბ~ლ
ი მივიდა ანირირ რაცლრა და ტ~ცტრა მირრა გ~რნა ვინთგ~ნ გ~ნითუმო
და ქ~ლგ~ნ სმეტობ~ჲ რ~უართველორა აფიშრვოდერ ქ~ნი ნ~თერვ
ნი ოჴრებ~დ უ~რთველთა მ~ღნ აფიშრნერ მქოტნი თსრუნი და რ~ლ
ტანი ეზინკირა და რცვ~თა უ~ლუთა ღ~ა მქ~ტნი ამირ~ნი. და ღეკრბ~ჲ რი
მრ~ვლე სრიცცჳი და წ~რმოემ~რთნერ რ~უართველორა ვ~რ ერმა მქოტთა
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ტაორთა ღავღ კლ~რძთა და კოლჲ არტ~ნ კარნი ტორელთა
გ~ნკრთერ და წ~რმო~ვლინერ კ~ცი რ~მცცერ და ქსჲრქსარე ციცირ ძ~რრ
ძაქელთანა რ~ა ღეეწიორ. ც~ მ~ნ მოსწოდა ქ~თა მერცთა ერირ თ~ვ
თა და ქ~თა ტ~შრესლთა და ღეკრბ~ჲ მჴედ~რი ვ~რ ათი ათარი და წა
რმოემ~რთნერ: ც~ იგ~ნი მორრსლ იქვნერ და ბ~ნარ გ~რე მორდგომოდ
ერ რ~ ოლთირნი და ბჲლთა ქსრი ქ~ი მ~თ აუ~ნდა და აოჴრებდერ
და ტაორა და წინა მშფ~რ ეუმნა ქს~რქსრე რპ~თა მერცთა და მო
ვიდერ თ~ვრა კ~ლმცირ~რა ვ~რ ერმა თსრუმ~ნთა მორლვა მერცთა
აფიჩრნერ რ~ა თ~ვდნი იქვნ~რ ალთსცნ ონცანირი. აუ~თ მერცნი
ყ~ვიდერ მინდორრა მ~რ რ~ლრა ეწოდებირჭ
aუა ომი ავ~ნირ ვაკერჭ
aვნირ ვაკე და ღეკრბერ სრთიერთარ და იუმნა ომი შლ~რი და რ~რ
ტიკი და ბერშენნი და თსრუნი მინდობილნი რიმრ~ვლირა თ~რ არა გ~რე
სკსნ იუცევდერ და ეგრეთვე მე[....]ნდობილნი რიმჴნირანი ა
რა სკსნ იუცერ შლ~რდ ბრშოდერ რ~ კ~ცმნ ვინმე კ~ცრა ერთრა თს
რურა მსზარადრა ღინა ჴრმ~ლითა თ~ვი გ~სპო და მოკლაჲ და მეორე
რა ორცნირ მჴნეთაგნრა ზსრგრა სცეთუნა გნკსჱთა და ზს
რგი გ~ნსწქსიდა ვ~რ მკ~დრი დაეცა და ერრ~თ გ~ნგრშელდა ო
მი და ორგნითვე მორწქდა სრიცცვი იშლივნერ ბერშენნი და თ
სრუნი ივლტოდერ აფიფერ ტქსჱ და იავარი სრიცცვი ცცენი და
ძორი აულემი კარვები ქ~ი რიმდიდრე რ~ი აუ~ნდა და ერრეთ რ~ვრ
ენი და რაცელოვ~ნნი მივიდერ რ~მცცერ და ეროდენ გ~მარძვებ~ლნი რ~ლ
ერე ვ~რთა რპ~თა ღ~ა არა ვინ მოიკლაჲ რ~ცელ დებ~ლი კ~ცი ც~
ამ~რ ომრა სწოდდენ ბ~ნარ ძ~რად რ~ლ ერეოდენრა რიმრ~ვლერა მ~თ
ირა თ~რ ეწოდა ბ~ნა ძარი რ~ლ შ~ლითა დაეტ~ვნერ ბ~ნარ და ავნირ
ვაკერ რიმრ~ვლირა თ~რ და ვ~რ იუმნა ერე ამ~ნ ერირ თ~ვმნ რ~მცცირ
რპარ~ლრმ~ნ ქს~რქსრე წარვლინა შირ წსლნი თ~ვირნი ივ~ნე რ~ლ
რა ეწოდა პაპაჲ და სმრწამერი მირი რარგირ ორნივე იქვნერ შ
მანი შლ~რნი და მჴნენი სმეტერ ქ~თა წქობ~თა ღ~ა სღიღნი და ღემ~მ
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რთებ~ლნი და ბრშოდერ ოლთირთა და აიფერ ოლთირნი. და ბაფ~თჳ
სრირ ციცე იგი და შლ~რდ გ~ნმარძვებ~ლნი ნაომ~რნი ომთა დიდთა ღ~აჭ
m~რთლ არრ მოთცრბჲჭ
¼~მთა ამ~თ ღტოთთა ღეკრბერ ქ~ნი
მთ~ვრნი რ~უართველორ~ნი კოცტარ თ~ვრა იმერნი და ამერნი ეგა
რრლ~ნ ცოტნე დადიანი ვარ~მ გაგელი ქს~რქსრე კსპარი ღოთა
თორფაი ერ კ~ცნი უ~რთველნი თორელ გ~მრეკელი რარგირ თმ
ოგველი მერცნი ტაოელნი და ქ~ნი იტქოდერ რა ვქოთ არფარა არრ
ნ~თერვი მეტეთა რ~ა წინამშფ~რ გსჱუმნარ და ვბრშოდით თ
აჲთართა და ყ~ნ გ~ნდგომილ ვართ ვერ წინა აფსდეგით თ~თრთა

და იგ~ნი ბოროტ~დ გსაჩირვებენ ერე ოდენ რ~ლ ქ~თა წელთა ალმ
სთრ წარვ~ლთ ჩირთა და ფ~წლთა ღემთცვევად არა არრ ფონე
აფ~თს სმეტო ვართ ა~დ ღევკრბ~ბით ქ~ნი და ვბრშოდით თ~თრთა
დამტკიცერ ომი თ~თრთაჲ და დადვერ პაემ~ნი უ~რთლრ ღეკრბერ და
გ~ნიქრნერ სღ~რერ მქ~ტნი ატც~ზნი დადიანი ცოტნე და ბედიანი კ~ცი კე
თილი და რრ~ლი რ~ფმრთოთა და რაკცობოთა და რ~ჩირ ერირ თ~ვი წ~რვ
იდერ კ~ზმდ ვ~რ ერმაჲ თ~თრთა ერთგ~ნ ღეკრტაჲ უ~რთვლთა წა
რმოვიდერ ბიყს და ანგსრგ და მივიდერ კოცტ~რ თ~ვრა დაცსდერ ქ~ნი
წ~რყინებლნი რ~უართველორ~ნი რ~ ლ~ღურით გ~ქრილ იქო და ვერფარა
წინა აფსდგერ წარარცერ უ~ქნარა ანირირ~რა და ადგილრა რ~ლრა ე
წოდებირ ღირაკევ~ნი ვ~რ მიწივნერ ყორმ~ფონრ ნოინრა წუ~აჲ რ~ჲ
არრ ღეკრებ~ჲ თუ~ნი არა იუმთ გ~ნდგომილებჲრა: ც~ მთ~ვრნი მისგე
ბდერ არა გ~ნდგომ~დ ღევკრბით ა~დ რ~ა გ~ნვაგოთ რ~უმე თუ~ნი და ც~რკი
გ~ნგიყინოთ რ~ლრა იგი სწოდენ ერე რ~ჲ ერმაჲ არა რ~დ ირწმ~ნა და
ბრშ~ნა გ~ნშრცვა ქ~თა მჴედ~რთა ღეკრვა ქ~თა რიცცერა ღ~ა ღიღველ
თა მჴედ~რთა ზ~ა დარცდომაჲ და ქ~თა დფეთა წკითცვიდერ მიზეზრა ღ
ეკრებირრა. და სკ~თს არა აფიარონ რიკდილრა მირცენ ქ~ნი ერე
ზემო ჴრენებ~ლნი მთ~ვრნი. ც~ იგ~ნი დაამტკიცებდერ რ~ა გ~ნვაყინოთ
ცარაძაჲ და ამ~რ წქ~ტდერ მრ~ვლ დფე რ~ არა არწმ~ნბდერ და ვ~რ
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მოეაცლა პაემანი მივიდა დადიანიცა ცოტნე ლ~ღურითა მ~თდა ადგილრა ფად
ორა რ~ლ არრ ღორირ რამცცირა რკინირ ძვარი და ვ~რ ასწქერ წ~რ
რცმა ქ~თა მთ~ვრთა რ~უართვლორ~თა ანირად და ღეკრებ~ლთა ქ~ტა რა
ტანძველთა ღ~ა ბ~რტთა ვ~რ ერმა მწ~ცრე იუმნა სზომოთ და [...] რიკ~დ
ილდ ღერ~ცცა რ~უმე იგი და წ~რავლინა ლ~ღური თ~რი და ორითა კ~ცითა
წ~რვიდა დამდები რ~ლირა თ~რირა და აფმრ~რბელ მცნებირა ო~რრა რ~რლა
იტქჳრ სტრორ ამირრა რ~ქდრი არა არრ რ~ა დადვ~რ კ~ცმ~ნ რ~ლი თ~რი მ
ოქსრირა თ~რირა თ~რ რ~ლ იქო პ~ტირნმ~ნცა ამ~ნ კცმ~ნ ცოტნე რ~თნოებ~ჲ მ~ფლი
და გ~ნრათუმ~ლი რაუმე რ~კჳრველი და ქ~ირა უ~ბირა გ~ნვლო რამცცე და ძავ
ცეთი და მივიდა ანირრა რ~ უ~ლუათ ღერრ~ლ იქვნერ ნონ ცანი ერე წ~რყი
ნებ~ლნი მოედანრა ღ~ა დაკრსლნი მჴრითა ღიღსველნი მრცდომ~რე იქ
ვნერ ვ~რ იცილა ცოტნე წ~რყინებ~ლნი ერრ~თ სპ~ტიოდ და რიკს
დილ~დ გ~ნწირლნი გ~რდაჴდა წსნირ~გნ და დაბნია რ~მორელი თ~რი გ~ნ
ღიღსლდა და ღეიკრა მჴ~რნი და დაძდა წ~რყინებ~ლთა თ~ა და ვ~რ
იცილერ თათრთა გ~ნკჳრდერ და მრწრ~ტლ ასწქერ ნოინთა ვ~დ ცო
ტნე დადიანი მოვიდა ორითა კ~ცითა და გ~ნიშარცვაჲ რ~მორელი თ~რი
და ღეკრსლი და დაძდა უ~რთვლთა თ~ა. რ~ კ~თლდ მეცნ~რნი იქვნერ ცოტ
ნერნი რ~ირა თ~რ გ~ნკვირდერ თ~თრნი და წ~ე მ~თრა მისწოდერ და წკით
ცვიდერ მსნ მირლვირა მირირ~რა: ც~ იგ~ნი ეტქ~დერ ვ~დ ყ~ნ ქ~ნი ამ~დ ღევი
კრიბენით რ~ა გ~ნვაგოთ ც~რძა თუ~ნი და ბრშ~ნებჲ თუ~ნი აფვ~რრსლოთ ერ
ე იქო ღეკრბ~ჲ ყ~ნი აწ თუ~ნ შსირირ მოუმედ~დ თ~ა ღეგსრ~ცცენით და მე ა
მირ შ~ლითა მოვედ წ~ე თუ~ნრა სკ~თს მოიკითცნონ და ფირრი რაჲმე რი
კსდილირა სუმნა მეცა ამ~თ თ~ა მოკდე თჳნ~რ ყ~ა არა უმნიერ კ~თ ცცონდენ მ~თ თ~ა
ვიქო და ვ~რ ერმა ერე ცოტნ
ერ~გ~ნ ნოინთა გ~ნწკჳრდერ რ~თნოებირა თ~რ და თუ~რ ვ~თგნ ნ~თრვნი
უ~რთველთა ეროდენ კ~თლ არ~ნ და არა გ~ნცსრვდებიან რ~ლ ატცზეთით
მოვიდა კ~ცი რ~ა დადვრ რ~ლი თ~რი მოქვ~რეთა თ~რ და არაჲ გ~ნცრს
ვნერ ერრ~თ გ~ნწირა თ~ვი თ~რ რიკდ~დ არა არრ რიცრსვე მ~თ ღ~ა
და ამირ შ~ლითა სბრ~ლო ვპოვებთ და გ~ნსტეოთ ქ~ნი რუსჱრ ცოტნერ
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გ~ნდგომილებ~ჲ ვგონოთ თუ~ნ უ~რთველთა და აწ ვ~ნთგ~ნ წქ~ვ
რ~თნოებ~ჲ კთლი ქ~თა უ~რთლთა ღ~ნ მოგნიჩებთ და ღ~ნდა მონდო
ბილ ვ~რთ და გ~ნსღვნერ ქ~ნი ერე წ~რყინებლნი და განიქვ~ნერ მ
თ~ვრნი რ~უართვლორ~ნი და წინა აფმდგომ იუმნერ სრთიერ

თარჭ m~ღნ ღეკრბერ დიდბ~ლნი ამი~რ რ~მეტორნი რ~ ეგსლებოდა
მთ~ვრ ქ~ტჲ მ~თ ზ~ა ეგარრლანირი არა რაწსნოთა გ~რეთგ~ნ აფ
მოყენლრა ამირ თ~რ ღეკრბერ მთ~ვრნი ამერირ რაუართველორ
ანი ღ~ნღე ვარმ გ~გელი ქ~რქრე ძაქელი რარგირ თმოგ
სჱლი კ~ცი მეცნ~რი და ტილორ~ტორი და რიტ~რი რსრმელი გრიგ
ოლ უ~რთლირ ერირ თ~ვი გ~მრეკლი თ~რელი ორბლ~ნი და მ
რ~ვლნი ერირ მთ~ვრნი და შებნა ქსჱრ ლ~ღარ შირ დ~თირ თ~რ და ეს
წქაჲ ვიეთგ~ნვე ვ~ჩრთა ვ~დ ძერეთ არრ ცოცცლ გ~რნა პქ
რობლი ძ~რფმსლრა ღ~ა ფრმ~რა გსჱლთა თ~ა მქოტობრა ვ~რ
წ~რვიდერ ყორმ~ფონრ იორსრარა ბიყორრ და ანგსრ~გრ თ~ა რ~
ძერეთ ქ~ნი არა მორრ~ლ იქო უ~ქნრა ამ~რ ა~დ ერე ზემო ჴრ~ნ
ებ~ლნი ნოინნი გ~ნგებდერ უ~ქნთა და მო~ჴრენერ ვინთგ~ნ წ~რავლ
ინეთ მ~ტე ყ~ნი ნ~რინ დ~თ ქ~ნრ წ~ე და არა რ~ჲ არრ ნ~თერვი მე
ტეთა ყ~ნ სრთიერთარ დასმორყ~ლბლ ვართ და არა ეგებირ
თსმცა დავემორყილენით ვირმე სკ~თს არა იქორ ნ~თერვი მეტეთა
აწ გსჲრმიერ თს არრ ღვილი მეტირა ყ~ნირა ლ~ღრი რ~ცელით
დ~თ რ~ი დასტევაჲ შმმ~ნ დაჲრა თ~რრა რსრსდანრ რ~ა იგი
და დგინორ მეტედ. ც~ რსრსდან მ~ტმნ წ~რავლინა რ~ბერშნეთრ
რ~ლტნრ თ~ა რ~ა წ~რრწქმიდორ და გსარმია რომე ცოცც~ლ არრ და პ~ტ
იმრ~დ წქ~ვრ აწ გ~ვედრებით რ~ა წ~რავლინოთ ერთი ვინმე
რ~ცელოანი კ~ცი და მოიქვ~ნოთ დ~თ მეტე და წქოთ ყ~ნ ზ~ა და
ვ~რ ერმა ნოინთა გ~ნკჳრდერ რ~უმირა მირ თ~რ რ~ი ეუმნა მეტერა
რსრსდ~ნრ და მწრ~ტლ წ~რავლინა ანგსრგ და მ~ცული და
ვარმ გ~გელი და თმოგვ~ლი მცირედთა დფ~თა მ~წქვერ რ~ბერშ
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ნეთრ რ~ლტნრ თ~ა და ასწქერ ვ~დ ~თირ შებნ~დ მორსლ ვარ
თ რ~ა მოგვცეთ და წ~რვიქვანოთ იგი ც~ იგი არფ~რა წგონებდერ
რიცოცცლერა მირრა და ეტქ~და ვ~დ ქრმა დ~თ წ~რმოევლინა მეტ
ერა უ~რთველთარა რ~ა ეურორია ვქო და შსჱლ ოდერ მე ეუ
რორია ვქ~ვ აწ არრ ღსიდი წელი არა სწქი ცოცც~ლ არრ
ანს მკსდარჭ x~ მ~თ ასწქერ ვ~დ ყ~ნ სწქით რომე ცოც
ცალ არრ ძსრფმსლრა ღ~ა მქ~ტი გსჱლთა თ~ა რ~ რარნ~ირა ა
რმოდა მირლვა მ~თი და ეცილნერ ვარმ და რ~რგირ ესწქა რიცო
ცცლე დ~თირი. ც~ ვ~რ ცნა რ~ლტნმ~ნ წ~რავლინა კ~ცი დ~ვბნა დ~თ კნინფა
რით~რ მქ~ტი რ~ა ვ~რ აგებდა [აებგდა] რჲდმე გ~ნქენილდ ანს მკ~დრდ
მოშრ~ვდ რ~გონბლ იქო მცილველთა მ~რ და სცცო იქო რ~ცილ
ველ~დ რ~ ტერი პირირა მირირა და ქსითლებ~ლ იქო და თმ~ნი ვ~ე
მრცვილ ბ~რკლმდე. და ტრყცილნი ტ~დ გრშელ რ~ი იცილერ გ~ნწკ
ვირდერ რიც~ცცლერა მირრა რ~ლტნი და ვარ~მ და რ~რგირ დიდად იც
რემლოდერ ც~ რ~ლტნი ლმობ~რ იუმნა გ~ნბნა და მრ~ვლი ნიჩი მია
ნიჩა ღერმორელი ცცენნი რყესლნი ოურო და ვეცცლი ტ~დ
პ~ტივრა და ღ~ნდობრა ევედრ~ბოდა და ერრ~თ წ~რმოავლი
ნა და ვ~რ მოიწივნერ რაუართველორა მიეგებნერ ქ~ნი წ~რყინე
ბ~ლნი რ~უართველორ~ნი ღანღე და შე მირი ზაურია ამ~რ რპ~რლრი
კ~ცი რიკეთითა აფმატებ~ლი ქ~რქრე ძ~ქელი რსრმელი გრ~გოლ
უ~რთლირ ერირ თ~ვი ორბელი გ~მრეკელი ღოთაი კსპრი
და ქ~ნი მთ~ვრნი თჳნ~რ ეგარრლ~ნირა და წ~რვიდერ ნოინთა წ~ე. ც~
მ~თ იცილერ და გ~ნიცარერ მეტობ~ჲ ვერ დასმტკიცერ ა~დ წ~რვ
ლინერ დიდრა ბათო ქანირ~რა და წ~წქვერ ღ~ნღარ შე ზაუარია
ვარამირ შე აფბ~ლ რარგირ თმოგველი წ~რვიდერ ბათორ წ~ე:
ვ~რ მიწივნერ კ~თლდ ღეიწქნ~რნა ბათო ღ~ნღერ შე ზაურია აფ
ბსფა თ~რდ დაიჩირნა და მეტე დ~თ მანგსქ~ნრ წ~რვლინა და
წარქვერ თ~ა რრგირ თმოგველი ქ~რაქსრსმრ მიიწივნერ მ~ნგ
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სქნრ წ~ე რ~ი რადა მიემცნო ბ~თორ რ~ა განიც~რორ და გ~ნბჩორ
და რ~ლრაცა ორთ~გნ დ~თრ ცსდებოდერ მ~ტბჲ მ~რ დასმტკიცორ ც~ მირ
აიწივნერ და ცსდერ მანგსქანირა ნ~რინ დ~თ მეტე ათაბ~გი ავ~გ
რსრ~მლი გამრეკ~ლი ამირეძიბი ბეღუენ და ერრ~თ მრ~ვლ ჟ~მ ი
ქ~ტოდერ ცატეთრ და ქარქსრსმრ: მ~ღნ ინებერ თ~თართა ნოინთა
რ~უართველორ მქ~ტთა მიქვნა და რ~ლტნირ ქარდინირ წ~ე მ~თრა და
მოსწოდერ ელყთა და მრწრ~ტლ ვ~რ იცილერ რ~ლტნი რიმდიდრითა ს
ზომოთა და გ~ნრაკრთომელითა ინებერ მირიცა წ~რვლენა ქჲნრ ბ
ჲთორთჲნა და წ~რავლინერ იგიცა და თს რადა ვინ იქო ჴელმწიტე
დამორყილებ~ლ მ~თი ბ~თორ თ~ა წ~რვლენდ~ან ბ~თომ~ნ გ~სქნირ წ~რ
ავლინირ ვ~რ ერე რ~ლტნი ქ~რდანცა წ~რავლინა მ~ნგს ქანირ რადა
იქ~ტდერ ორნი იგი დ~თ და დ~თ ქ~რდინი რ~ლტნი რ~ბერშნეთირა ცლჲ
თირა რ~ლტნი და ათ~ბგი ავ~გ ცატეთრ და ქ~რა ქსრსმრ და ქვნ
ერ ვ~რ ცსთირა წლირა ჟ~მნი: ც~ ამ~თ ჟ~მთა რ~უმე ერე ამ~რ მ~ნგსქ
ანრ ერცნერ შენი ორნ სცსცერი ვ~რმე ქსბილქ~ნ სმცირ
ერი სლოი რ~ლრა ეძნაბითცა სწოდერ ამ~ნ მ~ნგს ქანმ~ნ გ~ნყინა
ქანად პირმღო შე მირი ქსბლქ~ნ და სბრშ~ნა ლ~ღურობაჲ დარა
ვლეთით კერშო ბ~ბილოანრა რ~ლ არრ ბა ფდადი და ეგჳპტირა
და ქ~ირა დარ~ვლეთირა კერშოთა ც~ სლორ სბრშანაჲ დიდთა წინდ
ოეთთ~დ და მსნ გ~ნლღურობ~ჲ გ~რნა შნ~ლდ აფსყნდაჭ ¶სბილქანრ
წ~რმორლვა დარავლეთით სლორ სბრშ~ნა წ~რრლვა წინდოეთირ კე
რშოთა მ~ღნ ევედრა სლო შმ~რა რ~ა გ~ნცვლონ ლ~ღურობ~ჲ და ს
ლო დარ~ვლეთით კერშო წ~რმოვიდერ და ქსბილ ინდოეთრ ვ~რ
ცნა ქსბილმ~ნ რიცარსლით ღეიწქნარა რიტქჲ სლორი და გ~ნცვალერ
ლ~ღურობჲ და მოაჴრ~ნერ მ~ნგსქნრ მმ~რა მ~თრა რ~ლაღურორა გ~ნც
ვლებჲ და სლორი ბაბილოანრ და ეგვიპტერ წ~რრლვაჲ რ~ლრა
ნებ~რა მ~ნცა და მოსწოდა შერა თ~რრა და მირცა ლ~ღური
ვ~რ ეუსრი ბევრი მჴედარი დედა წსლითა მ~თითა და ცსრტკე
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ბითა და გ~ნაყინა მჴედ~რთ მთვრ~დ რ~თა იგი სლორ ნოინობით სწ
ოდენ და აწ ბეგლარბეგ~დ რ~ცელით ელგ~ნოინ ნ~თერვით ძ~ლრი
კ~ცი პ~ტიორნი და რათნოებიანი და რამ~რთლირ მოუმედი ამ~რ მორცა ვ~რ
მჴ~დრი ათი ათარი წ~რვიდერ სლო და მჴედართ მთვ~რი მ~თი ელგ~ნოინ
გ~ნვლერ თსრანი და ძეონი მოიწივნერ ცოარარნირა არერა და მი
ერ ალმსთრ ვ~რ მოიწივნერ ბრშოლ~დ ალმსთირა მოკსდა
მ~ნგსქ~ნ. დარვერ ტაცტრა მ~მირა მირირ~რა ქსბლიქ~ნ რ~ი მმ~რა მირრა
დაედგინა ქ~ნად და დარყერ ქარაქსმრ ზემო ჴრ~ნებ~ლნი ერე
ჴ~ლ მწიტენი სცალოებირ~გნ თ~თრთარა: ც~ სლო მოიწია ადა
რ ბ~გნრ მჴედრითა რამოცი ათარი თა ვ~რ ცნერ ნოინთა ყორმოფ
ონ იორსრ ბჲყო ანგსრაგ წ~რემართნერ მიგებებ~დ სლორ~რა
და თ~ა წ~რიტანნერ ქ~ნი წ~რყი ნებლნი სმეტერ ეგარრ~ლნი რ~ლრა ვ~ა
მეტერა მორყილობდერ ქ~ნი მთ~ვრნი რ~უართველორ~ნი და მიეგებნერ
ადარ ბ~გნრ და ღეკრბერ ორნივე თ~თრნი პირველ მორრ~ლნი
რ~თა თ~მღობით სწოდერ სლო ქ~ნრ თ~ა მორრ~ლნიჭ da წ~რყინებ
სლნიცა რ~უართველორანი მივიდერ სლორ წ~ე იცილნა და კ~თლდ ღეი
წქნარნა და ამჴედრდა მ~თ თ~ავე ბრშოლ~დ გ~ნაყინა და სბრშ
ანა რ~ლ რ~მესლ~დ სყნდა და რ~ლ არრ მეჴრმლე რ~რა არტქია ჴ
რმალი და კ~რრა ზ~ა მდგომ~რე არრ და რ~ლი მე რსუსყდა ერე იგი ა
რრ რ~ლრა რ~გრილობ~ლდ ღეუმნ~ლი მ~რ გ~ლი ღერ~კერველი გ~ღიღვ
ლებ~ლი აუ~ნდა თ~ვრა ზ~ა ქჲნირრა მ~ფლრა ღეღ~რა ვ~ა ბსნრა
დროღირ~რა ზ~ა გ~ნრთცმლი იქვირ ამ~რ რსუსრრად რ~ცელ რდებ
დერ სკ~თს არა ქ~ნთა ნ~თრავი იქვირ არავირ ჴ~ლ ეწიტებ
ოდა დაყრდილებ~ჲ მ~თი რცვათა ქობ რ~თა აუსნდირ ტანირა
მორი და ალაუ აბ~ღმი რც~ჲთა ევდრყდ რ~ლ არ~ნ კარირ მცველნი მე

კარენი რცჲ~თა ქორყ~დ რ~თა აუ~ნდა მღჳლდ უ~რუღი სღსრველითა
პ~ტივითა პ~ტივრცა ქრმმ~ნ დიდთა ამ~თ მთ~ვრთა რ~უართველორ~თა
და თჳთოესლრა პ~ტივდ გ~ნსყინა და წ~რმოვიდერ რ~რა ეწ
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ოდებირ ალტაფი და მივიდერ ქ~ნი მორყილნი წ~ე მირრა და დაძდა
ტ~ცტრა რაჴელმწიტორა და ილოცერ წერირა ებრ მ~თირა და სწოდ
ერ ქ~ნდ აუა იწქო ქ~ნობმ~ნ ამ~თ ზ~ა თ~ა მ~ყთა ნოინთა ოთცთა მ~რ
გ~ნეგებოდა უ~ქნა რ~ბრშნებელირა მ~თირა ა~დ რომ გორი რ~ლ არრ
ცორარანი ერაქი აიდრბგნი მოვკანი და ბ~რდავი ღ~რვნი რ~უართ
ველო ქ~ი ცლ~თი და რ~ბერშნეთი დიდი ვ~ე არდადმდე ამ~თ ოცთა
ნოინთაგ~ნ რაგონებ~ლ იქვირ ვ~რ შ~ლთა ოდერ მე ღ~დ რაკადრებ~ლირა
რიმორა და რომოირონთა უ~ქნრა გ~ნაგებდერ ოთცნი იპტორნი და ვინ
ათგნ მოიწია სლო იწქო რსრ~დ უ~ქნათა და გ~ნაგებდა წერთა
ქ~ნობირთა აფრრსლებ~დჭ m~თვე ჟ~მთა წ~რმოვლინერ რც~ჲთაცა ქ~ნ
თა ღვილნი მ~თნი რ~თა უოსნ სწოდიან ბ~თო ვ~რე მეტსრ ყაფა
ტ ქ~ჲნირ ღვილმ~ნ და სღან ქსლი და თსლირ ნ~თერვირგნ ღლ~ჲფაჲ რ~ა
ქ~ნა მ~თი წილ ცდომილ ქ~ნირ ღვილთა
ცარაძრა იგ~ნი აიფ[...]ბდერ: და ოუოთარ ქანირ ღვილირ ღვილი ქობ
სლ ქ~ნირ შმა სლო აუა დაცსდა პ~ლ მორრ~ლი ვ~რ იცილაჲ ს
ლო რამნი ერე უოსნნი ღეიწქნარნა და მირცა უ~ქნა ცსჱდრი მ~თი
და ერრ~თ მღჳდობით იქოტდერ ც~ უვექანა რ~უმეო რ~ქდრნი და მცცეთა და
მირი მიმდგომი და უ~ქნა და მონარტერნი არა ვირგ~ნ იცვ~ბოდერ რ~
წ~რყინებლნი რ~მეტორნი თ~რირა უ~ქნირნი ზრსნვიდერ ამირ თ~რ წ~რ
ვიდა თსლორ წ~ე კ~თლიკოზი ნ~კლზ კ~ცი ანგ~ლზთა მო
ბაშე მრ~ვლთა მოფვაწებთა ღ~ა რაკჳრველი მ~რთლ მ~დიდბლი შლ~რი
და თ~ლ სცვ~დ მ~მცილებ~ლი მეტეთა და მთ~ვრთა რ~ იქო სმ~ნკოცა
და არ ვირ თ~ლნი აცსნირ იცილაჲ რა ქრმამ~ნ გ~ნწკვირდა წერრა და
ცილვ~რა ღერაცედ~ვრა მირრა რ~ არა მეცნ~რ იქო ნ~თერავრა უ~რთველ
თარა თჳნ~რ არუსნა და ვ~რ პ~ტივრცა დასწერერ ი[...]სვა
ქი რ~ლ არრ ბ~ბჲ და მორცერ ღესუნერ ძსარი ოურორნი
და ღესმკსნა თვ~ლითა და მ~რგლიტითა და სბოშა თჳთ ერთი უ
ათალიკოზრა და ერთი მოშფრრა ვარშიირარა რ~ი თ~ა წქვა
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კ~თლიკოზრა და იგიცა ოუროთა ღემკსლი მოანიჩა კ~თლკზრა ო
დენ ძ~რნი იგიცა და ერრეთ პ~ტივთა წ~რმოავლინერ და დაიცვნა
ქ~ლნი რაქდარნი და მონარტერნი: ც~ იქვნერ ორნი ვე დ~თ და დ~თ ქსბსლქ
ანრ წ~ე და ისრვოდერ ორნივე მ~ტბრა: თმოგვ~ლი რარგირ შლ~რდ
წინა აფსდგებოდა თჳთ ნარინ დ~თრ და რ~ნი მირ წ~ე ი ქვნერ თ~ა ზრ
დილნი მირნი რ~ იტქ~დერ არა ძერ~რრ რ~თმცა ნაღრომმ~ნ დედაკ~ცირმ~ნ დაი
პქრარ მეტობ~ჲ და არა შემ~ნ თ~თ მპქრობ~ლირა მ~ტირა და მ~მაკ~ცირმ~ნ ც~
იგ~ნი მისგებდერ ვ~დ დაფ~თს ნარინ დ~თ დედაკ~ცირა ა~დ მეტირა ვე
იქო გჳრგჳნორ~ნი რსრსდან შმირა მირირა გიორგირგ~ნ და ვლტოლვი
ლი და მ~ტირავე შე არრ ნარინ დ~თ და ვ~რ გ~ნგრშელდა ცილობ~ჲ
ავაგ ამ~რ რპ~რლარი წ~რმოავლინერ და მირცერ არლ~ქი ღეწქალ~ბი
რა და უ~ლ უმნილ კ~თლი ნ~თერვი წ~რყინებ~ლთა რ~ცელით ერლომ
და ელყი სლორ ქ~ნთანა რ~ა კ~თლდ ღეიწქნ~რორ ავ~გ და ერრ~თ
მოიწია სლო ქ~ნრ წ~ე ც~ მ~ნ პ~ტივით ღეიტკბო და წ~რმოავლინა რ~ურ
თველორა და მ~მლრა თჳრრა დ~თრ წინა და ვ~რ ცნერ უართვ~ლთა მორლვა
ავაგირი ამ~რ რპ~რლარირა წინა მიეგებნერ ქ~ნი მთ~ვრნი და წ~რყ
ინებლნი თჳთ ღ~ნღეჲ და ეგრ~რლნი რ~ი კნინფა და რ~ცელიცა მეტ~ბირა ე
პქრა და ვ~რ მიეცლა ავგ წგონ~ბდა ონირ~გნ გ~რდამჴდომ~დ და
ეგრეთ ცილვ~დ ეგარრ~ლნირაგ~ნ. ც~ იგი გ~ნლაფებლ იქო არა ინებ~ჲ
წერირა ებრ პ~ტივით ცილვა და ამბორირ ქ~ტდ ავაგირა და ვ~რ იცილ~ჲ
ავ~გ გ~ბრსნდა თ~ვრა მ~თრჴითა სცეთუნა და სბრშანა მ~რ უ~ღე და

წერებ~ლთა რ~ა ცცენირ~გნ სპ~ტიოთ დამჴსნა უ~ქნდ და ქსერცა ეგ
რეთ პ~ტივირგ~ნ სპ~ტიო ქო და გ~ნშრცვილი გ~ნშერ და მ~რითგ~ნ ს
პ~ტიო უმნა და ერრეთ გ~ნგდერ ღ~ნღა და ავ~გ რ~ურთველორა:ც~ ყ~ნ პ~ლივე რიტქ~ჲ მოვიჴრ~ნოთ და ვ~რ ცილობ~ჲ იქო მეტეთა ღ~ა
და არა გ~ნეყინერ ქსბლიქან თს რ~ირა იქო მეტბ~ჲ ამირ თ~რ დაღთერ მრ
ავლთა წელთა ქ~რქსრსმრ ც~ რ~ლტნი ქარდინი და ცლჲთი წ~რმვლ
ინერ ავაგრავე თ~ა და მივიდერ რ~ცლირა რამეტოდ მ~თდა: და ვ~რ გ~ნშლრ~და
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ქოტაჲ ქ~რაქსრსმრ და ცატეთრ ორთავე მეტეთა მ~ღნ ინება ქ
ქჲენმ~ნ ქსბლმ~ნ წ~რმოავლინნა ორნივე მ[..]ენი შმ~რა მირრა სლ
ორ თ~ა და მისმცნო ერრეთ რ~ა სკსჱ რთნდერ ორთავე მირცერ მ
ეტობ~ჲ რ~ლ ქოცა სლო სკნრკნ~ლ და ერრ~თ მოიწივნერ სლოვრ
წ~ე რ~ი იცილ~ჲ რა ღეიწქნ~რნა. და ორთავე მეტობ~ჲ დასმტკიცა და
მირცა ქ~ი რ~მეტო მ~თი და ვ~რ ერმა უ~რთველთა მორლვა მეტეთა
სზომოთა რიც~რლითა აფვრებ~ლნი წინა მოეგებნერ ალატაფრ ი
მერნი და ამერნი წ~რყინებ~ლნი და იქო რიც~რლი და მდლობ~ჲ ფ~ჲ ვ~რ
დაქვერ მცირედი ჟ~მი სლო ქ~ნრ წ~ე წ~რმოავლინა უ~რთლრ და სვი
დერ ტტილირრ რიც~რლითა და ღეკრბერ კ~თლი უ~თლიკზირა და ქ~ნი ე
პირკოპზნი და ქ~ნი მთ~ვრნი და ერირ თ~ვნი დარცდერ ტ~ცტრა მ~მთა მ~თ
თარა ტტილირ~რა დ~თ და დ~თ ორნივე: ც~ მოწევნ~ლ არრ ერეცა
რიტქ~ჲ რ~ლ რც~ჲ ვინმე ქ~თა აფმწერელი იტქჳრ ვ~დ ქ~რქსრსმრ
ქ~ტრა ორთვე მეტეთრა გსქვნა ქაენმ~ნ ერრეთ გ~ბჩო რომე მეტობ~ჲ ლ
აღარ შერა დასმტკიცონ და ერრეთ წ~რმოავლინნა და რსრსდანი
რ შე დ~თ მ~ღნვე ლტოლვილი ფამით გ~ნიპრა და წ~რვიდა ა
ტცზეთრ და მე არ ღევიწქნ~რებ ამ~რ: პ~ლდ სწქ~დეთ რ~ლ ქ~ჲნრა
მ~რ არა გასქო და მ~ნ გ~ნსქვნა და სლორ მმ~რა და მეტ~ბჲ ორთ
ავე მ~ნგსქჲნირ ღვილმ~ნ ქსბილჲქ~ნ მორცა და სლჲვო ქ~ჲნირ
რა წ~რმოვლინა და მ~ნცა ორთავე დასმტკიცა მეტობ~ჲ და ორ
ნი დარცდერ ტ~ცტრა ზ~ა და აზომ რ~ლ მრ~ვლი რიგელი იპოვებირ და
თჳთ მე მინ~ცვრ რ~ლ რიგლებირა თ~რ რწერია მეტენი ბგრატოანნი. და ნე
ბითა ფჲთა დ~თ და დ~თ და ჴ~ლიცა ორთავერი რთავრ ყ~ნ დავი
თირგ~ნ მტკიცე და ყ~ნ დ~თირგნც მტკიცეა ც~ დარცდერ ორნივე მტკიცედ
ვ~რ ვთუს რ~ირა თ~რ რაეჩველ იუმნა ღ~ნღერგ~ნ ლაღ~ჲრ შირა დ~თირი
რიქ~რლი და ავაგირგ~ნ რსრსდნირ შირა დ~თირი მიმდგომობ~ჲ და ვერ
გ~ნცცდერ რ~ ორნივე დ~თ და დ~თ რიქ~რლრა ზ~ა და არა წინა აფს
დგებოდერ და წმოყილ~ბდერ ქანრა და სლსრ ცარძარ მირცემდერ
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ც~ სპ~რატერი პატივი და ზემო ძდომა ლ~ღჲრ შერა დ~თრ ეპქრაჲ
ლ~ღჲრ შეობირა თ~რ დაფაცათს სცსცერობირა თ~რ ვინათგ~ნ თ~თრ
ნი არა დამღჳდერ ქ~თა ნ~თერვთა თ~რ ოჴრებ~დ და თ~ა მბრშოლ ა
უსნდერ უ~რთველნი წქობ~ჲთა ღ~ა რიმჴნირა ამირ თ~რ დიდრა ჩირრა
ღ~ა იქვნერ მეტენი და მთ~ვრნი დასცცრომელ~დ ებრშოდერ სრყთ
ა და ალმსთრ მქ~ტთა რ~ ღვიდირა წლირა მქ~ტთა ჟ~ა გაგრშელ
და ბრშოლირა ქ~ტაჲ მ~თი ამირ თ~რ წ~რავლინნა სცცო ნოინნი და
მ~თ თ~ა მეტე გ~ირ შე დ~თ უ~რთველთა რპითა რ~ა წბრშოდენ ალ
მსთრა ც~ იგ~ნი ამირნი მცნობ~ლნი და მრ~ვლთა ომთა მ~რ ღეიწრებ~ლნი
ქოვლირა წონირ შიებირ~გნ სფონო უმნილნი ივლტოდერ ეგჳპტედ რ~ლ
არრ მირრი რ~ აიფერ დედა წსლი ცსჲრტაგი და ქ~ლი რიმდიდრ
ე მ~თი და მ~ნ დაამკჳდრნა რ~ლტნმ~ნ მირრეთირამ~ნ და აწ რ~ლ მსლი
დნი მირრეთი გ~მოვლენ იგივე აფმსთელნი არ~ნ დამკჳდრბ~ლ
ნი და ერრ~თ რა ჴ~ლთ იგდო სლო ალმსთი და ქ~ი ცსარარანი
ინებ~ჲ ამჴედრ~ბჲ ქ~თა ნ~თერვთა სრყთა. და მმორრვი კ~ცთა ეროდ
ენ რ~ლ ათორმეტი დფე ოდენ დაქვერ ერთრა რადგ~რ
რა ზ~ა ამირ თ~რ რომე მოკლსლითა კ~ცითა აქროლდირ ადგილი

იგი რ~ლ დგირ. ც~ სმეტერ რპ~თარა მორწქსჱდდირ რ~შგლ არრ რძ~ლი მ
სრსლმ~ნთა: ც~ ამ~რ თ~ა აუ~ნდა რ~მრთალი გ~ნმკითცველობირა ა
მ~რ ოლჲორა თ~ა იქვნიან მ~დირ მეტენი ორნივე დ~თ და დ~თ ც~ იქო ე
რე ლ~ღაჲრ შე დ~თ ტ~ნითა დიდ და აცოვ~ნ და რცვილ და მოირ~რი მ~გრითა
მღვილდითა სმ~ნკო წრტ~ლ მ~ლე მრწმენ და ღემნდობ~ლ ბ~რტირ მქ~ტ
თა. და რსრსდანირ შე დ~თ იქო ტ~ნითა ზომიერ და თცელ ტერითა
წეროვ~ნ და ღსჱნ~რ და თმითა თცელ ტერჴითა მ~ლე მონადირე რყ
ესლი და კ~თლდ მრროლელი ნადირთა. ენა ტკბილ და რიტქჳრ სცვი
და მდ~ბლი ცცენრა ზ~ა მჴნე და ლ~ღურობჲთა ღ~ა გ~მგონე და რ~მრთლ
ირ მოუმედ სმეტერობირ მოფ~წე: ერენი სმრ~ვლერრა ჟ~ა სლორ
ქანრ წ~ე იქვნენ. და სლო ლ~ღაჲრ შირა დ~თირ თ~რ სმეტერ მქოლ და რ
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სრსდ~ნირ შირა დ~თირ თ~რ მშლე ვ~რ იქო რსრსდნირ შე ალტფრ სლ
ორ წ~ე დაიპქრნერ და წ~რმოავლინერ რ~ზმთრორა ადგილრა ბ~რდავრ
მოიწივნერ ნცჩევანრ მიერ წ~რვიდერ რსრსდანირ შე ორითა ოდერ კ~ცი
თა წ~რვიდა ატცზეთრ რ~ი იქო გსრკლელნი და ამირეძიბი და რ
სრამელი ბეგი რ~ლრა თ~თრნი რალინ ბეგობით სჴმობდერ ერე ი
გი არრ კ~რგი ბეგაი რ~ ლ~ღრ შე დ~თ ტტილირრ იქო მ~რ ჟ~ა და ვ~რ მო
იწია უ~ქნდ ავ~გ ათ~ბგირა ღესრ~ცცითა ღერამორლითა იცილ~ჲ ი
გი მიმ~ვლი ნ~დირობარ მქტმ~ნ ორგლმ~ნ რ~ი მოწქსჱდ~რა მ~რ ორბელ
თა მ~ტირა მ~რ ლტოლვილი წ~რრლ იქო ნ~ცჩევნრ რ~ცელით ლ
იპრიტ ერე მიიწია უ~ქნდ ელჲ გსნირმ~ნ ელი გსნ იცილჲ რ~ა ლი
პარიტ ორბელი რიშედ ღეიქვ~ნა და არსლი თ~რი აუორწინა რ~ნ
ღსნა ორნი შენი რ~ლრა სწოდერ ერთრა ელიგს და ერთრა რს
მ ბაჲტ და ღვ~ლდ მიქვ~ნა ელი გსმ ამირი რსმბ~ჲტირ ღვილირ ღვ
ილიმ~ნ რსმბ~ჲტ ღეამთცვია დ~თ და წ~რიქვანა რ~ცლდ თ~რდ ც~ დ~თ ევ
ედრა რსმბ~ჲტრ რ~ა არა გ~ნცცადორ და წ~რავლინორ ატც~ზეთრ თ
ვალიცა მირცა იგი რ~ცელოანი რ~ლ წ~რემტებიან დედ~რა მ~თრა რს
რსდნრ. და მ~ნ წ~რმოავლინა სნდოთავე ღერამორლითა ღიღირა თ~რ
თ~ჲთართარა და მოიწია თორრ ლიპ~რიტ თორელირ~რა რ~ლრა დე
ვირ ქსრცა ეწოდებოდა და მ~ნ სშფსნა ცცენი და ღერ~მორელი წ
აქვა უსთათირ. ც~ ვ~რ ცნერ ატც~ზთა რსანთა დადიანთა ბედიან
მ~ნ რაჩირ ერირ თ~ვმ~ნ და რრსლ~დ ლიცთ იმერელთა ღემოკრბერ
რიც~რლითა დიდითა. და მეტე ქსერ დ~თ ატცაზთა ვ~ე ლიცამდეჭ
da აუა ღ~ა ღეიუნა რ~მთავრო ერე ორ რ~მეტოდ გ~რნა ეგრეთცა იქვნ
ერ რიც~რლრა ზ~ა ერთმ~ნერთირ~რა დ~თ და დ~თ და დარყა ლიცთრაუ
ათი ლ~ღჲრ შერა დ~თრ: დამოჲწქო ქ~ი უ~ქნა და მოიგო რიმდიდ
რე სზომო და წ~რმართა რ~ცლი რ~მტო კ~თლდ დამონებად უ~ქრ
მ~ღნ წ~რმავლინა ელყი დიდმ~ნ ქ~ჲმნ რ~ლრა ეპქრა ქივყაქე
თი და ორეთი ც~ზარეთი რსრეთი და ბორფილეთი ვ~ე რერტათამდე და
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რსბნდამდე და ცატ~ვეთამდე და წ~რვიდა წ~ე ბ~თორა მეტე დ~თ ნიჩითა
სზომოთა და დასტევა გ~ნმგეთად რაცლირა რამეტორა დედ~ტლი ძი
გ~დ ცათსნ და მერტსმრე ძიუსრ. რ~ იქო ერე ძიუსრი ერთგსლ
ი მეტეთა სმეტერ ქ~თა კ~ცთა რრსლ~დ რ~მეტორა მპ~რვი და ავზ
აკი არ იპოვებოდა და თს რად თს რად გ~ყნდირ შელრა ყ~მოკიდიან და
რცვ~დ არა რა ნიჩთა მუონებ~ლი ერე გ~ნდიდნა მეტირ დ~თირ მ~რ დიდად
ერთგ~ლობირა თ~რ ჴელთ სდვა რ~მეტორა და რაცლირა გ~ნგებ~ჲ დასტე
ვაჲ ტტილირი დ~ტლრა წ~ე რ~ნ აფაღენა ირნთა პ~ლტი გ~ნგებითა დიდ
ითა და ტცოელნი მოც~რკე ქსნა და მეძორეთ ქვნ კ~ცი იგი მჴეცირა ღს
ნებანი და წ~რვიდა მეტე ბ~თოირა პ~ტივითა ღეიწქნარა და ქ~ი რათცო
ელი აფსრრ~ლჲ და იქ~ტდა მეტე ღ~~წოირრ თსითესლი თემირ თ
ემირა თჳთესლრა კ~ცრა ღევედრირ რ~ირა თ~რ კ~ცეთიცა პ~ნკელრა თ
ორფსჲრრ ღევედრა და ამცნო რ~ა ბრშანებ~ჲრა დ~ტლირრა წგონა

თსრფსმ~ნ არფ~რა მორლვჲ მეტირა სკსდგ~ჲ პ~ნკირრა ციცერა თ
ს რამ დაიჩირა კ~ცეთი არფ~რა მორყილდებოდა დ~ტლრა და მერტს
მრერა ძიუარრა მ~ღნ ღეიწქ~ლა ქნმ~ნ დ~თ და მორცა რსუსრი
რაყრდილობ~ლი რ~ი რცვ~რცა აუ~ნდერ თსნრაქ~ნთა და ნ~თერვრა მ~თ
რა და მოსმცნო სლო რ~ა თჳნ~რ სლსრირა ნოინირა კიდე სრდორ
ღერლვარა მეტირ ზედათ არა ვინ დადგებოდირ რ~ ერე იქო წერი თა
თჲრთა რ~ლ ქ~ნრ წინ არა ვინ დაძდებოდირ არცა პსრირა ჩამ~რა
ღ~ა ერრ~თ პ~ტივრცა მეტერა და წარმოავლინა რ~მეტოდ უ~რთლდ. და
ვ~რ მოიწია ერეთრ მიეგებნერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი რ~მეტორა მირირ~ნი:
ც~ თორფო ღეღინ~ბლი სკსდგ~ჲ პანკირრ ც~ მ~ტე მოიწია ტტილირრ
და იქო რიც~რლი ქ~ი მკჳდრი რ~უართველორა. ც~ თსრფსჲრ მოსწოდა
მეტემ~ნ დ~თ და არა მოვიდა კ~რვდ მეტირა ღიღრა თ~რ და მრავლ
ძელ სწოდა. და ვერ ეშლო გ~ლპქრობ~დ მორლვ~დ მ~ღნ გ~ნზ
რცვითა ძიუსრირათა წ~რვიდა ცორნა ბსძელი და მივიდა თსრფ
არ რაცლრა რ~ა მ~რ მიენდო ტიცითა მტკიცითა ც~ თორფსჲმ~ნ წრუ~ჲ
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წ~რვალ ალავერდრ გ~გირ წ~ე და მნ მომენდევ და მსნ მომენდევ და
წარვიდერ ორნივე და გ~მოებჲ ტერვრა რ~მორლირა ალავერდირა
მთ~ვრ მოწამირრა და მივიდა ცორნაბსძელიცა ღეწტიცა და გ~მოჴრნა
ტერჳრგ~ნ ც~ თორფსამ~ნ რუვ~ჲ რ~ჲ იგი წქო ყ~მ ზ~ა ამა წ~ნ გ~ი
გიქორ ღ~ნ რ~ მ~რტო ვ~რ და რიკ~დილითა ყ~ითა სმკჳდრო იუმნ~ბირ მ
ამსლი ყ~მი და ეგრეთვე სმკჳდრო ქორ წ~ნ მთავ~რ მოწ~მემნ რა
.ცლი ღ~ნი და წ~რმოიქვ~ნა ცორნა ბსძელმ~ნ ტიცთა მტკიცეთა მ~რ ღეკ
რსლმ~ნ ტბ~ჲ ცმელ~რ და ღესრ~ცცქო აფთუმაჲ და ტიცი იგი და ღეიპქრა
ძიუსრმ~ნ გ~ნზრაცვითა დ~ტლირათა ღეიპქრა ძიუსრ თჳნ~რ მე
ტობირა ცნობილმ~ნ და წ~რიქვ~ნერ კლდე კ~რთა და გ~რდამოაგდერ ვ~რ
მიეგო ბ~რტი ცორნ~ბსძელრა ალვერდირ მოწამირა აფთუმირა და
ტიცირ გ~ტეცირა თ~რ რ~ ერვა ღვილი ცორნაბსყრ რ~ცელით ღ~ლვა რიკეთ
ე აფმატებ~ლი. ამ~რ ღ~ლვრ ერცნერ ღვილნი და დაიჴოცნერ და ეგრ
ეთ ბერი ცსრნა ბელი მოკსდა მწ~ცრებითა. დაცედვ~დ სმკჳდრობრ
რ~ცლრა მირრა და მ~თი ღვილი რ~ცელით ღ~ლვაჲ რ~ი სკ~ნრკნელ თ~თრ
თა მ~რ მოიკლ~ჲ და სმკჳდრო იუმნა რაცლი მირი და ერრეთ იგო
ალავერდირა მთ~ვრ მწ~მემ~ნ ც~ ვ~რ მოიწქო მე ტემ~ნ რ~მეტო წ~რვიდა
ქანრ სლორ წ~ე ნიჩითა დიდითა რ~ლ იცილა რ~ა სლოქ~ნ პ~ტივითა ღეი
წქნარა და ნოინთა თ~ა წინა რადგომ~დ და გ~მკითცვ~ლდ და
ბჩედ: ამ~თ ჟ~თა ინებ~ჲ სლო ქ~ნმ~ნ აფმჴედრებ~ჲ ბ~თონარ ზ~ა რ~ლ არ
რ ბ~ფდადი და ჴელმწიტერა ბათოვ~ნთარა ცალიტ ზ~ა და მოსწოდა
ქ~ლთა რპ~თა მირთა და წ~რემართა ბაფდადრ ბრშოლირ ქ~ტდ ცალიტი
რრა მივიდა უ~ქნრა ბ~ბილოვნირ~რა და ვერ წინა აფსდგაჲ ცალტი ა
რად ღეივლტოდა ბ~ფდადრ ც ოლო ქანი გ~რე მოადგ~ჲ და მოიცვაჲ იგი ერ
თ კერშო დ~თ მეტე ერთ კერშო თჳთ ქ~ლნი მოადგა წქ~ლრ აუეთ და
წქ~ლრ იუით ელგ~ნ ნოინ და ერთ კერშო მეტე დ~თ რ~ მირ წ~ე ი
ქვნერ ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი და ბრშოდერ შლ~რდ არა მრ~ვლთა დფ~თა ა
თორმეტ დფე აფიფერ ბ~ფდადი მეტემ~ნ დ~თ სბრშ~ნა ლ~ღუართა მირთა
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რ~თა ღეთცარონ ზფსდეთა უ~ღე და ღეთც~რნერ ზფსდერა ღიგ~ნ ღევი
დერ უ~რთვლნი და იუმნა შლ~რი ბრშოლ~ჲ და მორრვიდერ რპ~თა ბ~ფდა
დელთა და ღიღი ტ~დ აუ~ნდა ბ~ფდადელთა და ერრთ გ~ნსცვნერ კ~რნი
უ~ლუირნი უ~რთველთა და თ~თრთა და ღევიდერ ამირი მცნობ~ლი ც~ლი
ტ რ~ლ ღევიდერ უ~ლუდ თ~თრნი ივლტოდა ნ~ვითა წქ~ლრა მ~რ ზ~ა რ~ი
უ~ლურა დირ იცილა გონოინ რ~ი იქო წქ~ლრა იმ~რ კერშო იქო მოსჴ
და და ვერ სშლო წ~რრლვ~დ ა~დ სკსნ იუცა პ~ლტად თჳრ~დ ერრ~თ ადვ
ილად ჴ~ლთ იგდერ გ~ნრაცდელნი და ჩირნი რომე მოიწივნერ ბ~ფდდრ ზ~ა მ
ორრნერ მ~ცჳლითა რიმრ~ვლე რ~ა იქო რიცცჳ და რავრე იქვნერ სბ

ანნი ტოლოცნი. და რაცლნი მკვდ~რნი მ~რ რიმდიდრე ალ~ტირა მ~ღნ პ
ოვნილთა თ~ა რ~ნი უ~რთველნი ოუროთა ვეცცლითა თ~ლითა მ~რგლ
იტითა პ~ტიორნითა ლარითა და ღერმორლითა რ~მრაცსრ~ბლი ჩსრჩელ
ითა ოურორა და ვეცცლირათა რ~ი არა ვინ აიფებდა თჳნ~რი ო
ურორა და ვეცცლირა თ~ლრა და მ~რგალიტრა და მარგარრა ღერ~მორ
ელთაგ~ნ კიდე რც~ჲნი ჩსრჩელნი ჩანეთით და უაღნით მოცმსლნი
და მსნ ღეუმნილნი რპილენში და რკინა სპატიოდ იბნეოდა და ერ
რეთ აფივრნერ ლ~ღურნი რ~ლ სნაგირი და კსრდანი ქ~ი ღერა
ცცილ რარცსრ~ბლი თ~ლითა და მ~რგალიტითა და წითლითა ოურო
თა გ~ნტენნერ ზოგთა ჴრმ~ლთა ვ~დირ პირრა მორტეცდიან და უ~რუ
ღნი წითლითა განტენიან და ზ~ა ნატეცნი ჴრმლირა ყაგნიან ზოგთა
მკსდ~რი კ~ცი ბ~ფდადელი გ~მორწლიან და წითლითა ოუროთა თვ~ლი
თა და მ~რგლიტითა გატენოან და ვ~რ თ~რი მკ~დრი გ~ნიქვანიან გ~რეღე
უ~ლურა და ერრ~თ აოჴრებდერ წჴოცდერ და ტქსჱ ქ~ტდრ მიიწინერ
პ~ლტდ ც~ლიტირა გ~მოიქვ~ნერ ცალჲტ და შე მირი და ქ~ი რიმდიდრე მი
რი გ~ნრაკჳრვებ~ლი და მოიქვ~ნერ წ~ე ქანირ სლორრა და წარდგინერ
წ~ე მირრა ეტქოდაჲ ც~ლიტრ რ~ა თ~ქნირ ცერ ქან. ც~ მ~ნ არა თ~ვრ იდვა
დადგ~ჲ და ეტქოდაჲ ჴ~ლმწიტე ვ~რ თჳთ მქ~ტლი და მონებჲრა უ~ღ
ე არა ვირ მქ~ტი სკ~თს გ~ნმიტეო და გემორყილები თს არა გ~ნ
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მიტეოთ არფარა ვირ მონებარა უ~ღე მქ~ტი მოვკვდები აიშსლებ
დერ თ~ქნირ ცემ~დ გამოსცსნიან ტერჴნი მირნი და [..]რდაფმა დაეცირ
და არა თ~ქნირრცა ბრშანა გ~ქვანბჲ გ~რე და წ~რავლინა ელგანო
ინ რ~ა მოკლ~ნ ც~ლიტ და ღვილნი მირნი ვ~რ რუ~ჲ ც~ლიტრ ქანმ~ნ ღ
ეგიწქ~ლა და იგი მცრ~ლ იუმნერ და ეტქ~და ვ~რ ღემიწქ~ლებრ გ~ნმიტე
ორ და ბ~ბილოვ~ნივე მომცენ ც~ ელგ~ნოინ წუ~ჲ არა რად ქ~ნი
თჳთ მირითა ჴ~ლითა და ჴრმლითა მოგაკდინებრ და ქანირ ღვი
ლი აფბსფა ღ~ნრა ღვილრა მოკლ~ვრ და ც~ლიტა განკჳრვებ~ლი და
ეტქოდა სკ~თს მომკლ~ვთ გენებრ შ~ფლმ~ნ და გენებრ კაცმ~ნ მო
მკლ~ჲრ და ერრეთ მოიკლ~ჲ ც~ლიტ ქ~ითა რ~ცლესლითა მირითა ღე
იწქალნერ დაღთომილნი ბაფდად~ლნი და ბრშ~ნა ღენნ~ბჲ და დაქარნერ
ღანანი და ერრეთ რ~ვრენი ტქსჱ ალატითა მივიდერ რადგსრრჭ
aმ~თ ჟ~მთა ღ~ა იუმნა ერე: არა თს ქნმ~ნ ბათორ რ~ლ სდიდერ ი
ქო ქ~თა ქანთა ინბ~ჲ გ~ნრწორებჲ და აფთვალვა ჟ~მირა და უ~ქნი
რაჲ და პოვა კ~ცი ვინმე ნ~თერვით ორდი რ~ცელით არფსნ რა
მრ~თლირ მოუმედი და რმ~რთლირ მეტქ~ლი და ფრმ~დ გამგონე და გ~ნმზრ
ც~ვი რყესლი ერე წ~რავლინა ქ~ა რ~ბრშნებელრა მ~რ მ~რრა რსრე
თრ ც~ზრეთრ ორეთრ ქივყაქეთრ ვ~ე ბ~ნელთამდე. აფმორვლით ვ~ე
ყრდილოეთამდე. და ცატეთამდე რ~ა აფთვალორ და გ~ნაყინორ მჴედ
არი და მეომ~რი ლ~ღურდ გ~ნმავლი ნოინთა დიდთა და მცირეთა
წრრბირა ებრ მ~თირა სლსტა რ~ლ არრ შფსჱნი მიმვ~ლთა გზ
ად. უირა ცცენირა და რაპლნირა ვ~რ გ~ნყინა რაბრშან~ბლრა ბათ
ორრა მ~რ წ~რავლინა ქ~რქსრსმრ ქსბლაქ~ნრ წ~ე ინებ~რ რ~ა მ~ნცა ერრეთ
გ~ნყინორ ჴ~ლრა არფსნირა. და მირაიწია ქსბაწაქაანრ წ~ე. ინ
ება~ჲ მ~ნცა ერრეთ უმნ~დ და წ~რავლინა იგივე არფსნ გ~ნგებ~ჲდ რა
ბრშანებელირა მ~თირა და გ~ნსწერა იგივე წერი და მივიდა ტაცტრა
ყაფატანირა და სქანრ წ~ე თსრანრ და გ~ნაწერერ გ~ნაგო მანდა
სრი ქ~ი და გ~მოვლო ძონი. და მოვიდა ცსარარანრ ერ~ქრ და ქ~ა
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რომგვ~რრა და გ~ნაგო ერრეთვე და მოიწია ქანრ სლორ წ~ე და მ~ნ
პ~ტივითა ღეიწქნა[..] და წ~რმო~ვლინა რ~უართველორა მეტერა წ~ე დ~თრ
და რ~ბერშნეთდ და ქ~თა რ~ბერშნეთრა მ~თრა ზ~ა გ~ნაყინა აფწერ~დ და გ~ნ
ყენად. რ~ი მოიწია რ~უართველორა. დიდრა ჩირრა მიეცნერ ქ~ნი მკჳდრნი
რ~მეტორა დ~თირნი და იწქერ აფწერად კ~ცთმდე და პირსტქსთამდე ქანი

თ ვენ~ჴმდე წალკოტით ბორტნამდე. და ცცრარა გლ~ცრა რრ~ლირა მი
წირ მუონ~ბლრა ერთი ლ~ღუარრ წ~რმვლი კ~ცი ღეაგდიან და გ~მ
ოჴდა რ~მეტორგ~ნ დ~თირა ცცრა დსმანი მჴედ~რი თ~თრთა თ~ა წ~რმ
ავალი რ~ლ არრ ცცრა ბევრი და გ~ნაწერერ შფსჱნი რ~ტლირ~გნ ა
თარირა მჴედრირა მთ~ვრი კრ~ვი ერთი და დრ~წკნი ერთი. ც~ ბევრი
რა მთ~ვრრა ცც~რი ერთი და დრაწკანი ორი და მიზდი ცცენირა თეთრი
რამა დფირა ერთირა და ერრ~თ გ~ნსწერა და წარვიდა რ~ბერშნეთრ და
[..]ფდადრ და ქ~თ გ~ნ ამ~ნ არფსნ გ~ნწერა რ~ჲ იგი ძერ იქო ოთცრა
ვე რაქ~ენორა ღ~ა რ~ იქო კ~ცი ერე რამ~რთლირ მოუმედი. ც~ ცსცერთა
და მონ~ზონთა და რაეკლერიოთა გ~ნწერებ~თა არა ღეაგდერ რაზფავ
არცა ქალანი. ეგრეთვე ღეცთა და დავრეღთა და ქ~ირ რძ~ლირა კ~ცნი
რ~ფთოთა გ~ნყენილნი და მ~რ ჟ~ა ინებ~ჲ ქანმ~ნ სლო და გ~ნთვირ სტლ
ნა.აფმჴედრებ~ჲ ეგჳპტერ ზ~ა. და მოსწოდა მ~ტერა ქ~ითა რპითა
მირითა და წ~რვიდა ბრშოლ~დ რ~ლტნირა და მიიწია ღსა მდინ~რედ და
იწქო ოჴრებ~დ ქ~ა ღსა მდინარერა და ღამრა. და ვ~რ ერმა რ~ლტნრა
ეგჳპტირ~რა აფმჴედრდა წინა გ~წქობდ თათართა და მოიწია მი
ნდორრა ზ~ა ევტრ~ტირ~რა ქ~ით მჴედებით მირით. და მივიდერ თ~თრნი და
გ~ნვლერ მდინ~რე რ~ არა მოაცლებ~ლ იქო რ~ლტნი პირრა მდინრირ~რა და
წინა მიეგებნერ რ~ლტნი წინა გ~ნეწქო და იუმნა ომი შლ~რი რადა
იგი დ~თ მეტე და რპ~ნი მირნი წინა მბრშოლობდერ შლ~რდ და მორწქდერ
ორგნითვე და ივლტოდერ მეგჳპტელნი ც~ ერი მრ~ვლი მორწქდა
რსლტნირა და ერრ~თ ქანმ~ნ დაიბ~ნკა მრვ~ლ დფე პირრა ევტრ~ტ
ირ~რა.რადა იგი იცილა უ~ლუი მცირე მდინარერა ზ~ა ეტრ~ტირრა შლ~რდ
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გ~ნმაგრებ~ლი რ~ლ ერთ კერშო კლდე იქო და ერთ კერშო მინდ
ორირა ევტრატირა მ~რ და ვ~რ იცილა ქანმ~ნ რიმ~გრე უ~ლუირაჲ
სფონო იუმნა ბრშოლ~დ გ~რნა მოიგონა რაუმე რ~კჳრვლი. რ~
ეტქოდა მირ უ~ღე დაწერებ~ლთა არა არრ ფონირ შიებ~ჲ ბრშო
ლირა ქ~ტდ უ~ლუირა მნებ~ვრ ავმჴედრდეთ და გ~რე მოვიცვ~თ უა
ლუი და ვ~რ შ~ფლთა ვიწქოთ ქივილი და ქვირილი და ვ~ა ერ
მა ერე გ~ნკჳრდერ და ამჴედრდერ და ვ~ა შ~ფლთა იქსვლერ და რ~ჲ
მიიწია ჴმა ერე უ~ლუდ იუნა რ~უმე რ~კჳრველი რ~ გ~ნრუდა უ~ლუი
ორგან ნ~ცევრი წ~რიუცა კლდითსრთ წქლირაკე და მოირპო რ~ლი
სრიცცჳი ერრ~თ ჴ~ლთ იგდო და წ~რვიდა ღამად და ღსა მდინ~რედ და
მოეგებნერ ქ~ნი მკჳდრნი ღსჲ მდინ~რირნი და ღამირ~ნი რავრენი სრიც
ცჳთა შფვნითა მოიწია ადარბაგრ მეტე დ~თ ტ~დ პ~ტივ ცემ~ლი
და მიიწია ტტილირრ: ამ~თ ჟ~თა ღ~ა მწსც~რე იქვნერ წ~რყინ~ბლნი მ~ტ
ირნი რ~ ძიგდამ~ნ არა ღვა ღვილი ამირ თ~რ ინებ~ჲ მ~ტემ~ნ მოქვ~ნ
ებ~ჲ ღვილიერ~ბირ შ~ლით ალთსნ ნ~თერვით ორი მესფლედ აფმთ
უმელმ~ნ სკ~თს მიეცერ ქრმა წსლი. არფ~რა ღეიწქნ~რორ ა~დ გ~ნს
ტეორ და ვ~რ გ~მოჴდა მცირე ჟ~ი მ~ცლდ იფო ალთსნ შე და ღვა
და სწოდერ რ~ცელი გ~ი რ~ი აფსთუ~ა და ღეიქვ~ნა ღვილ~დ დ~ტლმ~ნ ძიგი
ცათსნ და ღ~დ მცირედირა კ~დ მისდგა და ღვა არსლი და სწოდა თამ
არ და აუა ღ~ა გ~ნიღორა რაქ~რლი თ~რი ალოთ ნ~თერვი ორი რ~ლ უ
მნსლ კ~თლ იქო და ღ~დ მცირედირა გ~რდაიცვალაჲ დ~ტლი ძიგი ც~თ
სნ და წ~რიქვ~ნერ რ~მრცორა დ~ტლთარა მცცეთ~რ დაკრშალერ მ~რ
ჟ~ა წ~რვიდა მეტე დ~თ სლო ქანრ წ~ე მსფნრ რ~ იგი აუ~ნდა რად
გსრ~დ რაზმთრ~დ და მ~რ წ~წრმოქვა რ~დგსრრა რ~ზტცლორა და წარმ
ოავლინა მეტე უ~რთლდ რ~ა მზა იქორ მეტე ლ~ღურდ ეგჳპტერა
რ~ლ არრ მირრეთი და ღემარა ქანა ავაგ ათაბაგირა ივ~ნე
ათაბგირ შირა რ~ მ~რ ჟ~რა გ~რდაჲცვ~ლებლ იქო ავ~გ და არა დაღთა
ქრმა წსლი ა~დ უ~ლი ერთი რ~ცელით ცვაღაუ და მივიდა მეტე
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ბიძნირრ ტირილ~დ და იცილა ცოლი ავაგირი კაცაბერირ შეთა რაჩირ

ერირთ~ვთა არსლი რცელით გსანცა უმნ~ლ კ~თლი ეტრტიალა
და ღ~დ მცირედირა მიიქვ~ნა იგი ცოლ~დ და დ~ტლდ და წ~რმოიქვნა რ~მეტ
ოდ ც~ უალი იგი ავ~გირი დასტევა მ~მლრა თ~რრა ზ~ა და ღევედრა
მანკაბერდელრა რადსნრა რ~ლ იქო კ~ცი ბრშენი და გონ~რი და კ~თ
ილი გ~ნმზრაც~ვი და წაეროვ~ნი შ~ლითა ტ~დ და მორკინ~ლი შლ~რი
რყესლი რაყინო და მოირ~რი ჴელოანი რ~ლ წ~რდგა წ~ე და თქ~ნირ რცა
სლორ და ჴ~ლ პქრობილმ~ნ წუ~ა ვინთგნ მოგცა თუ~ნ ფ~ნ შლევაჲ
ქ~თა კ~ცთა სმძობერ~დ. გ~მოგაყინა და აწ აუა არრ მჴედ~რი არი ა
თარი ვინცა მერკინებირ გინა მედგინებირ ანს ირარრა გ~ნვარრა
ვთ მზავარ. და არა ვინ იპოვა მგზ~ვრი მორკინ~ლი მირი და ვინც
ა იპოვა ქ~თა რშლო ერე ღეპქრობილ იუმნა ქან სლორ~გნ და
იწქო გ~ნდ~ბჲ და გონ~რბითა მირითა მეტემანცა დ~თ პ~ტივრცა და
ღევედრა რაცლი ავაგირი. და რ~ გსნცა მისდგა და ღვა ქრმა და
სწოდა დ~ტრ რ~ი ღ~დ დ~თირა მეტე იუმნა რ~ი უსჱ მორე რიტქ~მნ ცცად
ქორ. ამირ გსნცარ დ~ტლობჲ მშიმედ სყნდა მერტსმრერა ძიუსრრ რ~
მტ~რ იქვნერ. ამირ თ~რ გ~ნზრცვითა რსმბ~ჲტ ორბ~ლირთა ღერმენილ ი
უმნა ვ~დ ძიუსრ წ~რავლინნა მრწრ~ტლ წ~ე მდგომელნი და სბრშანა
წ~ე მოქვ~ნებჲ მირი. და რაცლირა მირირა იავრ ქოტად. და ვ~რ აფარრ~ლ
ერ მრ~ცრთა მ~ტირათა. და წ~რადგინერ ძიუსრი წ~ე მეტირაჲ ფამით
რ~ მეტე ძდა ირნთა მცედველი და არა რიტქ~ჲ ქო მირთ~ა ა~დ გ~ნკითც
ვად ბრშ~ნა ღთაგდებ~დ მტკსარრა. ც~ ვ~რ გ~ნთენდა იცილერ ძიუ
სრი რიქერა ზ~ა გ~ნგდებლი წქლირაგ~ნ და გ~ნკჳრდერ ქ~ნი მცილვე
ლნი ანარდათრა რიკ~დილირა თ~რ და არა ვინ იპოვაჲ დამტლველი
მირი. რ~ არა ერვა ღვილი. და ღეკრბერ ქ~ნი გლ~ცკნი და ობოლ უვრ
ივნი და ევედრნერ მეტერა რ~ა მიანიჩორ გვამი ძიუსრირი. ამად
რომე მრ~ვლი კ~თლი ეუმნა მ~თ ზ~ა. ირმინა დ~თ და მირცა გსამი მირი
და მრ~ვლითა გოდებითა წ~რიფერ ეკლერიარა წ~ა უ~ლწსლირა ურირ
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ტინარა რ~ი ცსრ~ზმელთ~გნ აფღენებ~ლ იქო და მსნ დატლერ დიდითა
პ~ტივითა რაცა ოდენ გლ~ცკთა შ~ლ ედვა: ც~ ღ~დ ამირა ინებ~ჲ ქანმ~ნ
აფმჴედრებ~ჲ რ~ლტანრა ზ~ა მირრეთირ~რა და ღეკრიბნა ქ~ნი მთ~ვრნი და
რპანი მირნი. და მოსწოდა მეტერა დ~თრ და რპ~რა მირრა ეგჳპტედ
ც~ ღეიწრებ~ლ იქო მეტე და რაბრშ~ნბელი მირი არფსნირ აფთს
ალვირ~გნ და რ~ჲ იგი გ~ნეწერა. რჲ~ცა გ~ნირქიდებოდერ ტტილირრ ან
ირრა თეთრრა ზ~ა რამი თეთრი რაქაენოდ დაიდებოდერ ამარ ზ~ა
ცოძა აზიზ ვინმე ნ~თერვით და რძ~ლითა რპ~რრი გ~ნეყინა და დაეტ
ევა ტტილირრ. რ~ი ეროდენ სწეროდ მიიწა თს რამზარესლ
ორა მეტირ~რა ცც~რი გინა კრავი ირქიდებოდირ მ~რ ზ~აცა ცარაძა წ
ასფიან რ~ლრა იგი ტაფმად სწოდდერ ამირ მ~რ ღეიწრებ~ლი მეტე იგო
ნებდა სკ~თს წ~რვიდე ეგჳპტედ ანს თს განსდგე ქანრა
და ვერარ დაამტკიცებდა. გ~რნა წ~რმრთა ლ~ღურდ. და ვ~რ მო
იწია უ~ქნდ ძვ~ცეთირ~დ დამტკიცა გ~ნდგომა და მოსწოდა თ~ა გ~ნ
მზრ~ცთა მირთა და წუ~ჲ სკ~თს ვირმე. ნებ~ვნ დასტევბრ მმ~ლ
რა და წ~რმოვიდენ ყ~მ თ~ა სკ~თს არა წნებ~ვრ წ~რვიდენ მრ~ცრ
ებ~დ ქანირა მირრითრ რ~ა დაწსარ უ~ქნა მირი. რ~ ნ~ბჲ კ~ცდ კ~ცდრა
ზ~ა იქვნენ. მე არფ~რა მნებ~ვრ მონ~ბჲ თათ~რთა მშლ~ვრებირა თ~რ
ცოძა აზიზირა. რ~ი დაადგინა ყ~მ ზ~ან არფსნ რ~ ვერ თ~ვრ ვდებ ერ
ეოდენრა ღესრაცცებ~რა. ც~ წ~რყინებ~ლნი ამირ რ~მეტორ~ნი რ~ნი მე დას
მტკიცებდერ და რ~ნი მე არა გ~რნა ეგრეთცა დამტკიცა გ~ნდგომილ
ებ~ჲ და სმრ~ვლერნი წ~რვიდერ ქანრ წ~ე ღ~ნღერ შე ივ~ნე და გრი
გოლ რსრ~მელი კაცა ერირ თ~ვი აც~ლ უალაუირა თ~ვნი და პირნი
უ~ქნირნი წ~რვიდერ ქანრ წ~ე და სმრ~ვლერნი ერკ~ცნი ვ~რ ცნა მ~ტ
ემ~ნ წ~რრლვა დ~ბლთა მ~ნცა ნებ~ჲ რცა და წ~რვიდა გ~ნდგომ~დ და მ
ოსწოდა რარგირ ძ~ქელრ ციცირ ძსრელრა რ~ლ აუ~ნდა პ~ტივი

რ~მცცირ რპ~რალარ~ბირა და ეზრ~ცა რ~ა გ~ნსდგენ ქანრა. ერყდა რარგ
ირ და წ~რმოიქვნა რამცცერ რაცლრა მირრა და ტ~დითა პ~ტივითა გ~ნ
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სრსჱნა სმეტერ წერირა მეტეთარა და აშლ~ვდა ქ~თა უ~ლუთა
და უ~ქნთა მირთა გ~მორაზრდელ~დ მ~ტირა და ლ~ღურირა მირი
რა თ~რ ც~ მეტ~ნ არა ინებ~ჲ და დაქო ზ~ტცლი იგი მცირე ერთგ
სლითა რ~ნი დადგერ ერთგ~ლბრა მირრა ზ~ა და ერრეთ იპქრ~ბდერ
რამცცერ: ც~ დ~ტლი გსნცა და შე მცირე დასტევა რ~ცლრა ავა
გირრა ბიძნირრა. ამ~რ ღ~ა მოვიდა ქანი სლო გ~ნმარძსჱბ~ლი ბრ
შოლირგ~ნ რსლტნირა მეგჳპტელირა რ~ რშლო მ~თ და აოტნა რა
და იგი მსნ დამცსდ~რთა უ~რთველთა შლ~რი ბრშოლ~ჲ ქვერ ც~ ვ~რ
მოიწია რ~ზტცსლორა რადგ~რრა თ~რრა ალტაფრ. და მ~რ რაუორ
ა და მერმე წ~რვიდა რაზამთრორა ადგილრა რ~ლრა აწ ქ~რა
ბაფობით და მსფანობით სჴმობენ. იკითცა რ~უმე დ~თირი და ცნა
გ~ნდგომილებ~ჲ მირი მოსწოდა არფსნრ და ორართა მთ~ვრთა და
აყინა მჴედ~რთ მთ~ვრდ და მირცა მჴედარი და სბრშ~ნა უ~რთველთ რ~ნი
ერყდერ მ~რ რ~ა წ~რქვენ არფსნ ოირიდრა და მივიდენ მეტ~რა ზ~ა რამ
ცცერ და ბშოლჲ სქონ. წ~რმოვიდა არფსნ მჴედრითა ოცი ათარ
ითა ღემოვლო გ~ნშა და რომცითი. და მოიწია ტტილირრ. და მსნ მ
ოერთნერ ქ~ნი ერე ზემო ჴრ~ნბ~ლნი მთ~ვრნი რ~უართველორ~ნი. და წა
რმოემართნერ რ~მცცერ ბრშ~ლა ქ~ტდ მეტირა და ვ~ა ერმა მორ~ლა
არფსნირი და ქ~თა მთ~ვრთა უ~რთლირათა მოსწოდა მერცთა ღ
ავღ კლარძთა და ვინცა დადგრომილ იქო ერთგსლებარა
ზ~ა მირრა. ღეკრიბნა მცირედნი კ~ცნი მჴედ~რი რვა ათარი და აყინა
მჴედ~რთ მთ~ვრდ რარგირ ძ~ქელი კ~ცი მჴნე და ღემმართებლი და მ
რავლ ძერ გ~მოცდილი და რ~ცელოვ~ნუმნილი წქობ~თა ღ~ა ტანი
თა აცოანი ჴელოვ~დ მბრშოლი ცცენრა ზ~ა მჴნე მოირარ რა
ყინოდ ნადირთა სცთომლ~დ მომრრველი და მირა მინდობილ იქო
მეტე ერდგსლ~ბჲცა დიდი აუ~ნდა მეტირა და წ~რვლინა წინა მიგე
ბებ~დ წქობ~დ არფსნირა და წ~რემართნერ და დადგერ ჴევთა
ც~ არფსნ ღემოვლო უ~რთლი და დადგ~ჲ რსრ~მრ და წ~რმოავ
1-28 სტრ., 189r
ლინნა წინა მბრშოლნი მჴედარნი ეუ~რი ათარი და არფსნ დადგა ღინ
დარარ და წინა მბრშოლნი მივიდერ ტარირ კარრ და დადგაჲ რ~მდინრო
რა მ~რ ზ~ა რ~ლ არრ ღოლა. ც~ აიქ~რა რარგირ ჴევთათ და წ~რავლინნა
წინა მბრშოლნი კ~ცი რყესლი და გ~მოცდილი წქობ~თა ღ~ა ათარ
ცსთარი მჴედ~რი არა სწქოდერ მოაცლება არფსნირი და წ~რემა
რთნერ და გ~ნვლერ ჴიდი აცლდაბირა. იქო ქინსლი და ზამთარი
ვ~რ წერ არრ თსჱრა დეკენბ~რირ~რა და გ~ნვიდერ რივიწროირ~გნ წინა
მავლნი იცილნერ რაზმი თათართა და წინა გ~ნეწქსნერ უ~რთველ
ნიცა და მქირ ზ~ა მიეტევნერ მერცნი. და პ~ლრა ღეკრებ~ჲრა აოტნერ
თათარნი და მორწქჳდნერ მრ~ვლნი რაცელო~ნნი და ერრ~თ შლ~რდ
ბრშოდერ მერცნი რ~ლ მცირედნიფა გ~ნერნერ და ღეიცსჱწნერ რაზ
მრა ღ~ა არფსნირ~რა ღინდარარ გორირარა და რდევნერ და მორწქჳდერ
პირითა მაცჳლირათა. რ~ მჴედ~რთ მთ~ვრი რარგირ და რპა მეტირა ვ
ერფარა მოილოდინერ ამირ თ~რ რ~ლ თ~თრთა რაზმი მაცლობელ~დ მდ
გომ~რე იქო და ერრეთ შლევითა რაყინოთა ღემოუცესლნი მრ
ავლთა რ~ცელო~ნთა თ~თრთა თ~ვრა მუონებ~ლნი მოეგებნერ რ~რგირრ.
და ლ~ღურთა ც~ ვ~რ იცილა რარგირ გ~ნმციარ~ლებჲ და სვნებლ~დ დაცვაჲ
გ~ნიცრა გ~რნა მშიმედ აფსყნდა რ~ ვერ მიერწრა ომრა. რ~ იქო კ~ცი
მშლე და ღემ~მრთებ~ლი კ~დ გ~ნწქობირა მერცთა წ~რემრთა არფსნრ
ზ~ა გ~ლითა უსჱლითა. ც~ არფსნ რპათა მირთა მოსწოდა და კ~დ
უ~რთველრა რპარა ზ~ა მირლვ~რა მცილველი ივლტოდა გ~რნა აქენ
ებდერ უ~რთველნი წ~რყინებ~ლნი და არა სტევერ რივლტოლ~დ რ~თა

სპირობდა თორელი კაცა და ეტქოდა ვ~დ უ~რთველნი მცირენი
ვ~რთ ომირა მ~თირანი ყ~ნ ვბრშოდით თუ~ნ წილ და ერრ~თ შ~ლითა
არწმ~ნერ და დადგა ადგილრა ზ~ა და გ~ნწქო მჴედ~რნი. ვ~რი დაეაც
ლნერ სრთიერთარ ზ~ა მიეტევნერ მერცნი გ~ნლაფებ~ლნი ც~ რარ
გირ ძ~ქელი სპ~რვლერ ქ~ლთრა მისჴდა რაზმრა. და სმჴნერ მ~თი
ყ~ნდა. ბაადსრი წოროლითა ცცენირ~გნ უ~ქნდ დარცა. და იუმნა
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შლ~რი ომი და მრ~ვლნი მოირრვოდერ არფსნირ რპირ~გნ და რივლტო
ლ~დ მიდრკერ პ~ლრავე მიძრარა რშლევდერ რპ~ნი მეტირ~ნი და ვ~რ
არრ ყსჱსლებ~ჲ თ~თრთა ლტოლვა და გ~რე სკსუცევნა ან
არდა გ~რე სკსნ იუცერ მ~ღნ რსლ მოკლე უმნ~ლნი რპ~ნი მეტირ~ნი ივ
ლტოდერ მრწრ~ტლ ერრ~თ გ~ნწირ~ლი და მიმო დაბნესლი თათარ
თა მ~რ მოირრვოდერ ც~დვთა ყ~თა რიმრ~ვლითა გ~ნწირნა ფ~ნ და მირ
ცნა ჴ~ლთა წ~რმართთარა ც~ სწქ~ლდ წჴოცდერ და მრ~ვლნი რ~ცელ
ოანნი მორრნერ თათართა რ~ლ მცირედნიფა შლით გ~ნერნერ და რდე
ვნერ აცალ დაბირ ჴიდამდე გინა სმეტერცა. ც~ ზოგნი ტქსჱდ წ~რქვანბ
სლ იუმნერ. გსრკელელი მსრვან და რც~ჲნი მრ~ვლნი. და ერ
რეთ ღეიუცა არფსნ ქანრ სლორ წ~ე გ~ნმარძსეჱბ~ლი. ც~ რარგირ
ც~ რარგირ და მერცნი მივიდერ მეტერ წ~ე აწქსჱრრ. მექვრთა თ~რ მტირ~ლ
ნი. რ~ სმრ~ვლერნი მოერრნერ დაღთომილ იქვნერ მცირედნი. და დაქო
მეტემ~ნ ზამთ~რი ნაცევ~რი რ~მცცერ. და გ~რდვიდა ღ~ვღეთრ და კლ~რძ
ეთრ და წ~რვიდა ნიგ~ლირ ჴევრ და ვ~რ მოიწია თსჱ მაირი და აფ
მორცენდა მდელო. ქანმ~ნ იგივე არფსნ დევნად და შებნად წარმ
ოავლინა რ~თა თ~ა იქვნერ უ~რთველნიცა მიმდგომნი ქანირ~ნი და
თსჱრა ივნირრა მოვიდა რამცცერ ც~ მერცნი რ~ნი მე მიეგებნერ არფ
სნრ და რ~ნი მე წ~რწქსჱრ მეტერა. და ერრეთ იწქო ოჴრებ~დ და ტქ
სჱნვ~დ რ~მცცერ და მოადგა ციცირ ძ~რრა და სწქო ბრშლ~ა შლ~რდ.
რ~ არა ზფსდითა მტკიცითა გ~ნრრსლებ~ლ იქო ც~ ციცერ მქ~ტნი შლი
ერად ბრშოდერ. და მრ~ვლი კ~ცი მოკლერ და დიდად ივნ~ბდერ გ~რ
ეთ მქ~ტთა. დფირით და ფამით გ~ნვიდიან და ადგილ ადგილ~დ მორწქჳდი
ან და ვ~რ იცილა რიმტკიცე ციცირ ძ~რირა რ~ლ არრ ძ~ირ ციცე აიქ~რ
ა და წ~რვიდა და წიგნიცა მოსვიდა ქანირა მრწრ~ტბლი წ~რრლვ
ად ვინთგ~ნ ქან თსრანირა უ~ქნრა მქ~ტი ბრშოლ~დ მორრ~ლ არრ ცს
არ~რნრ და ერრ~თ იჴრნა ფ~ნ ჩირთა ამთგ~ნ უ~ქნა რ~მცცირა რ~ლ ო
ც დფე შ~ლით იქო არფსნ რამცცერ. ც~ მეტე დ~თ კ~დ მოვიდა ღ~ვღე
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თრ და რამცცერ და ვ~რ იცილა რამცცე მოოჴრებ~ლი მოსწოდა თ~ა მ
ზრ~ცავთა მირთა და წკითცა თს რ~ჲ ქონ რ~ ომი თ~თრთა აფარ ეგ
ებოდა. მ~ღნ რარგირ ძაქელ ციცირ ძ~რლმ~ნ მოაჴრ~ნა ვ~დ რ~მცცე მცირე ა
რრ და არა კ~თლი რადგომი მ~ტეთა აწ გ~ნგაზრ~ცებ რ~ა წარცვიდე
ლიცთ იმერით. რსრსდანირ შირა დ~თირ თ~ა რ~ რწორად ორთავე არრ
რამეტო იგი და ერეცა და მე დავრდებ თ~ვრა ყ~ა. და რ~უონელრა ქო~ლ
რა და ლ~ღურრა ყ~ა ღ~ნ თ~რ ვ~რ გენებორ იჴმ~რე და სკ~თს კ~თლდ გ
ირტსმრორ დ~თ კ~თლ და სკ~თს არა აწა რიმდიდრე ყ~მი მზა არრ თუ~ნ
თ~რ. და ნსრცა ღ~ნ რწქ~ლობჲ რაჩსრჩლერა ღ~ნრა და ვეზრ~ცნეთ თ~ვ
დთა იმ~რთა და გ~ნვრცეთ რაჩსრჩლე და ყ~ნ კერშო და ვიქენო
თ. რთნდა ქ~თა გ~ნზრცვა ერე და წ~რავლინერ მ~ციული წ~ე რსრ
სდანირ შირა რ~ა ღეიწქნ~რორ თ~თათრგ~ნ მირიდებ~ლი. ც~ მ~ნ აფს
თუსა და წ~რვიდერ და მივიდერ უსთათირ რადა იგი წინა მიეგებ~ჲ
რსრსდ~ნირ შე ეგრეცა კ~დვე ლ~ღრ შერა დ~თრ ა~დ ვ~რცა სცცო ვი
დოდა მ~თ თ~ა მ~ღნ ეზრ~ცნერ კ~ცბერირ შერა რაჩირ ერირ თ~ვრა კა
ცბერრა უსაბსლირ შეთა ტ~რძანიანთა რარგირ რ~ა ლ~ღრ შე
დ~თ ქონ მეტედ. რ~ნი ერყდერ ცა და იუმნა გ~ნდგომილ~ბჲ ლიცთ იმერ
ით. და რ~ნი მე წ~რმოსდგერ ლ~ღჲრ შერა რ~ნი მე რსრსდ~ნირ შერა

ეგრეთვე დადიანი ბედიანი ძსანღერირ შე დადგა ერთგ~ლებარა
ზ~ა რსრსდანირ შირრა. რ~ იქო ერე ბედნი კ~ცი წ~რმატებ~ლი ქ~ითა ზ
ნითა სცსჳ სმეტერ ქ~თა კ~ცთა რრ~ლი გონ~რბითა ამ~ნ დასწქ
ო ოდიღი რ~ლ მპ~რვი და შჳრირ მოუმედი არა იპოებოდა და რს
ანნი გ~ნიქსნერ ორად გ~რნა არარ ავნებდერ სრთიერთარრ ო
რნივე დ~თ და დ~თ დაფაცათსა ლ~ღურთა არა ენებ~ჲ ამირ თ~რ
რ~ლ არა გ~რცემდა ორნივე რ~ჩსრჩლერა ლ~ღუართა ზ~ა ერრ~თ
იქო აღლილობ~ჲ და ღტოთი მრ~ვლნი იმერით მ~ღნ არფარა იქო ფ
ონე დაამტკიცერ რ~ა გ~ნქონ რ~მეტო და რ~ჩსრჩლე ორ~დ და აყინ
ნერ თ~ვდნი რ~მეტორ~ნი და გ~ნქვერ ორად. ტტილირი ორად უსთა
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თირი ორათ და თ~ვდნი და ერირ თ~ვნი სრთიერთ ღეარწორერ ნიკო
ტრით დარსბანდამდე და გ~ნქვერ რ~მეტო და რ~ჩსრჩლენი გ~რნა ცს
ამალირა უსაბრა რ~ი იდვა მცირე გ~მოიფერ და გ~იქვერ და სტრ
ორი უს~ბრავე დასტევერ. ც~ ძაჩვი იგი რ~ცელ დებ~ლი რალმარს
რი და თ~ლი იგი პ~ტივცემ~ლი გვრდემლი და მ~რგლიტი იგი დიდი რ~ირა
რწორი არა ვირ რადა სცილ~ვრ ერე რამი რსრსდ~ნირ შერა დ~თრჭ
da აუა იუმნა გ~ნქოტა რ~მეტორა. და მ~რითგ~ნ ღეიუმნა ორ რ~მეტოდ.
მ~ღნ სმეტო იქო ამ~რი რ~უართველო რამეტო. და დაიღლა ლ~ღური და მრ~ც
სრებჲ თ~თრთა ინებ~ჲ კ~დ ქანმ~ნ ზავი მეტირა მოსწოდა არფსნრ
რ~ა წ~რავლინორ მ~ციული მ~ტრ წ~ე ზ~ვირ ქ~ტდ. და ტიცთა დასმტკიცებდა ს
ვნებლობირათა რ~ დ~ტლი გსნცა ავ~გირ ცოლ ქ~ტლი და შე თ~რი ქრმა
მცირე დარყერ ჴ~ლთა სლორ. რ~ნი ტქსჱდ წ~რირცნერ სრდორ ვ~რ ეგ
სლებოდა ბ~რტირ ქ~ტა ქრმირა ნოინრ ვირმე ცოლმ~ნ აფიქვ~ნა და ღვილ
ად მიიქვანა რ~ იქო სღვილო. ც~ თუმ~ლ არრ ერეცა ვ~დ მიიუსჲ რ~ლ
ქრმა დ~ტრი წიაფთა მექრლ~დ რაღო გ~ნეფო დედაკ~ცრა და მსცლ~დ იფო და
ღვა ქრმა წსლი. და ამირ შ~ლითა კ~თლრა სქ~ტდა ნოინირ ცოლი გსა
ცარ და ქრმარა რ~ა მ~ნ წარვლინორ კ~ცი წ~ე მეტირა ზავირა ქ~ტდ და წ~რმ
ოავლინერ მ~ციული ზავირა თ~რ და არა მირცერ რ~მეტო მირი ქ~ი და კ~დ
ეგორ პ~ლრა ვე პ~ტივრა დ~ტლბირრა რ~ჲ მოვიდერ მეტერ წ~ე მ~ცული ქა
ნირნი და ასწქერ ერრ~თ მისმცნო მეტემ~ნ ვითა ცოძა აზიზ იუმნა
მიზეზი ყ~ირა წამორსლირა და რ~მეტორა დატევებირა სკ~თს ნებ~ვრ
ქანრა ღეწქნ~რებ~ჲ ყ~მი პირმღორა შერა ყ~ა გ~ირ წ~რმოვ~ვლენ წ~ე მ~თ
რა და სბოშორ რ~მეტო ყ~მი და დ~ტლი გს~ნცა და შე ყ~მი დ~ტრე წ~რმოავლი
ნნერ ყ~მდა და ცოძა აზიზ მომცერ რ~ა რიკდ~ლითა მირითა ღსრი ვი
გო ნაუმ~რთა მირთა რ~ნი ქვნა ყ~მ ზ~ა ვ~რ მიიწივნერ ქანრ წ~ე რ
თნდა რიტქ~ჲ მეტირაჲ და ითცოვერ შე მირი გ~ი. და დასმტკიცერ ტიცთა
მ~რ ღერმითა ოურორა რ~ტიცრირათა რ~ა სვნბლ~დ დაიცვ~რ შე მეტ
ირა. და მირცერ რ~მეტო მირი სკ~თს დ~თ მეტემ~ნ იცილორ ქან სლო რ~ლრა
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ეძნობითცა სწოდერ ცოძა აზიზცა მირცერ ჴ~ლთა მეტირათა ენებორ
მოკლარ და თს ენებორ გ~ნსტეორ ამ~რ ღსა ღემოიქვ~ნა ენსუ არუ
ოანი კ~ცი მ~რთლი და პ~ტრნი რძ~ლითა უ~რ ძ~ირათა თ~ქვანირ მცემელი და
მ~ნ სთ~ვრმდებჲ ქანრ რ~ა არა ევნორ დ~თრ და შერა მირრა გ~ირ თჳთ მივ
იდა ენსუ დ~თრ წ~ე ღეწტიცა და წ~რიქვნა შე მირი გ~ი ღევიდერ ტტილ
ირრ და მსნ მოეგებნერ ქ~ნი მთ~ვრნი და ერირ თ~ვნი რ~უართველორ~ნი და
ღადინი ვინმე ნ~თერვით რომეცი რ~ირა ღევ~დრა ტბილირ და თჳთ მეტ~ბჲ ცა ა
რფსნ მოიფო შფსჱნი სრიცცჳ გ~ირ წ~ე და დაქვერ მცირედი ჟ~მი უ~ლურა
მერმე წ~რვიდერ ეძანრ და მოიწინერ სრდორა პ~დ მოსვლინა ა
ეძნირ ცოლრა ტონფსზ ცათსნრ რ~ იქო იგი მ~ფლირა ჴ~ლ მწიტირა კორ
ტ~ნტინე პოვლირა არ~ლი რძ~ლითა უ~ენე და მ~რთლ მ~დდბლი ამირ თ~რ
პ~ტივრა სქ~ტდა ტონფს ც~თსნი ენს არუსნრ. რ~ი იგიცა უ~ე იქო ვ~რ
იცილა ქრმა იგი ღეიქვ~რა რიკეთირა მირირა თ~რ და თჳთცა უმნ~ლ კ~თლი
იქო და მერმე წ~რიქვნერ ქანრ წ~ე და მ~ნცა კ~თლდ ღეიწქნ~რა და პ~ტივი

დიდი სქო და ერრეთ პ~ტივცემლმ~ნ დაქო წელიწადი ერთი რ~ლრა
მიანიჩა ქ~ი რ~მეტო მირი ქანმ~ნ და წ~რმოავლინა მ~ციული რ~ა მივიდერ
მ~ტე დ~თ ეძნარ წ~ე ც~ მეტე მიზეზობდა ცოძა აზიზირ არ მიცემ~რა სკ
ეთს არა მომცეთ მორიკსდიდ არ მოვ~ლ სრდორა. ამირ მცნობ~ლ
ი ქანი რიტქჳთა არფსნირათა გ~ნწქრაჲ რ~ მშიმედ აფსყნდებოდა რი
კსდილი ცოძა აზიზირი ამირ თ~რ ეტქ~და ქანრ ვ~დ მეტე არფა მოვ~ლრ
მრ~ცრბდ ღ~ნდა ა~დ კ~დ ტქსილით გ~მოსღვებრ აწ ამ~რ გ~ნგზრცებ წ~რ
რწქმიდო შე მეტირა და წ~რმგზავნე მე ლ~ღურდ მეტერ ზ~ა და ღეკრ~ლრა მო
ვიქვან წ~ე თუ~ნრა. ქანმ~ნ დაიძერა და გ~ნყინნა კ~ცნი რ~ა წარრწქმიდ
ონ შე მ~ტირა და ქ~ნი რ~ნი წ~რმოვლინერ მეტერა შირა მირირა თ~ა. ცნა
ერე ენსუ არუსნ აფდგა და მრწრ~ტლ მივიდა ტონფსზ ცათ
სნრ წ~ე და ასწქა რიტქ~ჲ ერე. ც~ იგი მრწრ~ტლ მივიდა ქანრ წ~ე და ენსუ
არუსნ. და მოაჴრენა დიდო მ~ფლო ქანო რჲრა სრამართლობჲრა იგი ბრ
შანებჲ გ~ნგიყენია რიკ~დილ მეტირ შირა თ~რ და მრ~ცრთა მირთა. არა
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სწქი ღ~ნ რ~ლ წ~წ~ქლთა რ~თა ეზრ~ცებოდა ფ~ი. ბრწქინვალეთა და რა
ყინოთა გსართგ~ნ ღთამომ~ვლთა და კ~დ იცილე რ~ლ ტიცით მოიქვ~ნე იგი
და მე და ენსუ არუსნ რიკ~დილრა აფვირყევთ. და აწა თ~ვნი ყ~ნნი იქვ
ნენ მ~ტირ შირა თ~რ და ერეცა სწქ~დე რ~ლ შმაჲ ღ~ნი. დიდირა ქანირგ~ნ ბათორ
ღვილი მრ~ვლრა მ~ცულრა სგზ~ვნირ და დიდთა ნიჩთა აშლევრ რ~ა
მირცერ გზა რალამირა და დარ~ვლეთირა. რ~ ორივე ჴ~ლთა ღ~ა მირთ
ა არრ. და ამ~რცა გ~ნგზრ~ცებ ერთირა ბერირა რპ~რრირა ვაჩრირა თ~რ
რაჲდ დიდრა ჴ~ლ მწიტერა გააშებ. ღ~ნთა მტ~რთა ზ~ა. რ~ ბათორ სლო
რი. და მეტე ღეაერთნ~ნ დიდნი ღტოთნი აფდგებიან. ვ~ა ერმა სლორ
გ~ნკჳრდა. და მრწრ~ტლ მოიქვ~ნა გ~ი ღეიქვ~ნა და პ~ტივი სქო და ღემორა
ღერ~მორლითა ბრწქინვ~ლითა. და მორცერ ტსნფსზ ცათსნრ და ენსუ ა
რუსნრ და წუ~ა აწა შე მ~ტირა ყ~გნ მტკიცე ტიცითა არარ ვავ
ნებ დ~თრ თჳნ~რ პ~ტივირა. და ღ~ნ წ~რვედ ენსუ და ორნივე ღვილნი და
შენი მეტირნი დ~ტრი და დ~ტლი გს~ნცა ვ~ა ტონფსზ ცათსნრ და ღ~ნ
გნებ~ვრ ეგრეთ ქ~ვთ და მოიქვ~ნეთ დ~თ ვ~ა ერმა გ~ნიც~რრ და თ~ქნირ
რცერ და მოაცრ~ნერ თ~ვნი ყ~ნნი იქვნ~ნ ნ~ცვლდ სკ~თს მოგსცე ცოძა
აზიზ. და არ მოვიქვ~ნოთ დ~თ. სკ~თს არ მოგვცემ ცოძა აზიზრ არ მ
ოვა. დაფათს მშიმედ აფსყნდა არფ~ნრ მირცერ ცოძა აზიზ და წ~რმო
იქვ~ნა ენსუ და მოსწერა წიგნი ტიცირა ტონფსცთსნ მეტირა არა
ევნორ ქანირ~გნ. სკ~თს მოვიდერ სრდორა პ~ტივითა დიდითა პ~ტივრცე
რ და რ~მეტო დასკლ~ბლ~დ მირცერ. და წ~რმოვიდა ენსუ არუსნ და მოვი
და ტტილრრ. და ორნი შენი მეტირნი და წ~რმოსვლინა მ~ცული მეტერა
და ასწქა ქ~ი. წ~რმოვიდა და მოვიდა უსიღცეთირ ბოლორა და რ
სრამრ ღსაჲ დადგა და მოსწოდა ენსუ არუსნრ და მოვიდა
და მოსრცნა ღვილნი ორნივე. და მოართსა წიგნი ტიცირა და მოწ
გსარა ცოძა აზიზ. ვ~ა იცილა მ~ტმ~ნ წბრშ~ნა თ~ვირა მირირა მო
კსჱთაჲ. და მოწკსჱთერ და წ~რგზავნერ თ~ვი ტბილირრ და აფმ~რთე
რ შელი და მოწკიდერ თ~ვი ცოძა აზიზირი და ერრ~თ წ~რწქვა მეტე
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სრდორ ენსურ და მოეგებნერ ქ~ნი რ~მეტორა მირირანი და წ~რემართნ
ერ სრდორ. ც~ თ~ა წ~რწქვა მეტერა რარგირ ციცირ ძ~რლი ძ~ქელი დიდად
ნ~მრაცსრი. რ~ნ უმნა ერეცა რ~თნბ~ჲ რ~ ტტილირ ქ~ტრა მეტირ~რა მოვიდა ე
ლყი ქ~ნირა ვ~დ მეტერ მოვინდობ ც~ პაპა რ~რგირრ არა მივინდობ და
სყნდა ბრშ~ნებჲ ერე რ~რგირ და ეტქოდა მეტე გ~რე სკსნ უცევ~დ.
ც~ იგი არა ერყდა და ეტქ~და ნს იქ~ტინ უმნად ერე ყ~მ მ~რ რ~ა ღევი
უცე ღ~ა სკ~თს ც~დვათა ყ~მთგ~ნ გევნორ რ~ჲმე თ~თრთგნ ქ~ნი კ~ცნი იტქჳ
ან გ~ნზრაცვითა რარგირირთა გ~ნსდგა მეტე თ~თრთა. აწ იგი წ~რვ
იდა ღ~ა და მეტე წ~რავლინა მოკლვ~დ ქანრ წ~ე ნს ქორ ერე ფ~ნ. რ~ ა
მით წ~რჴდებირ გსარი ყ~მი. ა~დ მოთს მკლ~ნ ნ~ცსლ~დ თუ~ნდა ვიქო

და თს დავრყე თუნ თ~ა დავრყე დაიმადლა მეტემ~ნ ეზომ რ~ლ უსაბ
სლიანი თემი ერთა და რამცცერ და რ~ქდრი ტბეთირა ღავღეთრ რიგლითა
რამ~მსლოდ მისბოშა. და წ~რემართნერ სრდორა და მივიდერ ქანრ ს
ლორ წ~ე ბარდავრ რ~ იგი იქო რაზ~მთრო რადგსრი. და არა სწქო
დერ რ~ჲ ეგ~ლებირ ქ~ტდ მ~თ თ~რ და მცირედთა დფეთა მოსწოდა ქანმ~ნ ცილვ
ად მეტირა და მთ~ვრთა და იკითცვიდა რ~ირა მიზეზირა თ~რ გ~ნდგა მეტ
ე და ქ~ნი წგონ~ბდერ მეტირა და წ~რყინებლთა მირთა რიკ~დილრა და
ევედრებოდერ ფ~ჲ. და ქ~დ წ~ა მეტეცთარა და ვედრ~ბირა ფ~ირ მღ~ბლრ რ~ი
რა მინდობილ იქვნერ და ღევიდერ ქანრ წ~ე. ც~ მ~ნ მორცა თჳთ ჴ~ლითა
ფჳნო. რ~ ერე იქო წერი ქანთა. თარითა დიდითა ოურორ~თა და ვ~რ
ძდა მეტე მსჴლ მოქრილი. და მირ ქ~ნი მთ~ვრნი. წკითცა ქანმ~ნ
ვ~დ რ~ჲდ წუმენ გ~ნდგომა ყ~მი და ბრშ~ნებრა ყ~რა რაჲდ სრყ ეუმენ.
და არფსნრ ღემოები არა დიდნი კ~თლნი ვუმნერ ღ~ნ ზ~ა დაკრგსლ
ი და რიკვდილ~დ გ~ნწირ~ლი გსჱლთ~გნ აფმოგიქვ~ნე ძსრფმსლი
თ და მეტედ დაგ~დგინე. მ~ღნ ვ~რ არფარა აუსნდა პ~რცი მიგებ
ად მეტერა. მოიცედნა სკ~ნით კერშო რარგირ ძ~ქელირა ვ~რმცა
იგი უმნსლ იქო მიზეზი არფსნირი ღემობმირა და თ~თრთ მორრვ
ირა. და იცილა რარგირ ბრდფვინვრა ლომირა მრგ~ვრდ. მტმ~ნ მ~რ ზ~ა
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მისტევა რ~უმე იგი არა ღეღინდა ა~დ სღიღ~დ აფდგა და წ~რდგა ქანრ
წ~ე გ~ნმწირველნი თ~ვირა თ~რირა მეტირა თ~რ რ~ა იგი მო~კლარ მეტირა წ
ილ. და მსჴლ მოქრილი ეტქ~და მე ვ~რ დიდო ქანო რ~ი ღემოვები
არფსნაფარ ც~ მ~ნ წკითცა პაპა რარგირ ღ~ნ ც~რ. რ~ პაპა რ~რგირ სწ
ოდერ თ~თრნი და მ~ნ წუ~ჲ იგი ვარ. წუ~ა რჲრათ~რ გ~ნაქენე მ~ტე ყ~მ
გ~ნ და არფსნრ ღემოები. ც~ რარგირ არა მეცნ~რ იქო ენ~რა მ~თრა
წ~რმოაქენერ რადსნი თარგმნ~დ რ~ი ტ~დ სქ~რდა სლორ და დიდ~დ პ~ტ
ივ ეცა რ~ იქო კ~ცი იგი გონ~რი და ენა კ~თლი რიტქითა მ~რძვე ღ~ა
ქანრ წ~ე. მეტქსჱლებ~დ. მ~ღნ რარგირ მისგო დიდო ქანო არა იქო
რც~ჲ მიზეზი. რ~ მ~ნ მიფო მეტობ~ჲ. დ~თირი უ~ლუი და რ~ტლი მ~ნ დაიჩირ
ნა ეკლერიანი და ციცენი ქ~ნი დაარფვივნა ბედნიერო ქაენო არ
ფარა ვინ გაგ~გონბდა სრ~მრთლობრა ამ~რ. ღეკრა კ~რი თუ~ნი უ
რთამითა. ამირ მიზეზირა თ~რ მე წ~რვიქვნე მეტე რ~ა ბედნრმ~ნ ქ
ანმ~ნ გაიგონორ და იკითცორ რ~უმე ერე ვ~ა აწ კითცვ~რა ფი
რრ მქო ერეცა სწქოდი ქანო. რ~ლ რპ~რრნი შსჱლითგ~ნ მტ~რნი
არ~ნ ყ~ნ უ~რთველთა ამირ თ~რ არფსნრ თ~ა ვქავ ბრშოლ~ჲ და წ~მი
რ~უმე და სრამართლობ~ჲ მ~რთ ცოძა აზირირგ~ნ. აწ ქანო მეტე სბ
რალო არრ. მე ვ~რ რ~ნ გ~ნვაქენე მეტე კარირგნ თუ~ნირა და გ~ნმრ
ავლდა რიტქ~ჲ მ~თ ღ~რ და მრ~ვლ გსარად სბნობ~ჲ რ~თა არა ა
რრ ჟ~მი თუმ~დ. და წერად და მეტეცა მრ~ვლრა რ~ჲრმე იტქ~და. და ენ
სუ არუსნ და დიდი იგი ნოინნი რცდერ ღსა და რადსნი კ~თლდ თ~რგმ
ნიდა და წკ~ზმევდა თუმ~ლთა მეტირათა რ~ მეტე ენა მშიმე იქო. მცირე
დ მანკაბერდელი რადსნი კ~თლ მეტქ~ლბდა. და ქ~ნი მოელოდერ ბ~რტირ
ქ~ტრა მეტირა თ~რ და რიკ~დილრა რარგირირა. მ~ღნ მოსვლინა ფ~ნ წქ
ალობ~ჲ მორ~ვთა მირთა. და აწცა დაიცვა ვ~ა მ~დირ წტ~რვრ და
ვ~რ რიტქვჲრა სგებდერ ქანი და მეტე სრთიერთარ. მოვიდა კ~ცი დარს
ბ~ნდით გზა მ~ციულთა ქანირთა რ~თა უსლ~ბით სწოდდერ. რ~
არფარა გნრრ~ლბლ იქო რიტქ~ჲ ღევიდა ქანირ კ~ცი იგი სრდორა ქა
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ნრ წ~ე და მოაცრენა არა არრ ჟ~მი მეტქლებ~დ რ~ ღეიშრა სლსრი დიდი
დიდირა ქანირ ბათორი და ღვილი მირი ქანი დიდი ბერუაი და მოვ~ლრ
გზ~რა დარსბ~ნდირ~რა სამრავითა დიდად დიდითა ლ~ღურითა და ვ~რ
დაეაცლნერ ორნივე რპ~ნი მ~ღნ სრთერთარ მ~ღნ ევედრა მეტე ქანრა
რ~ა წინა მბრშოლ~დ აყინორ მეტე და რპა მირი და წერადცა არრ უ~რ
თველთა წინა მბრშოლობ~ჲ ირმინა სლო და აყინა წინა მბრშოლ

ად მეტე მ~ცლბლ~დ მირრა დგომ~დ. ც~ რარგირ ძ~ქელი თჳთ წინა და
იქენა და გ~ნაყინა მ~რძნე და მ~რცცნე. დამწქობლმ~ნ რაზმთამ~ნ მი
წმართერ ც~. იუმნა ერეცა რ~ლ რაზმრა ღ~ა გაცლტა ღსჱლი რადა იგი
რარგირ ძ~ქელმ~ნ აბძარ ცმლმ~ნ მოკლა. რადა იგი მცირედ წ~რვლერ და მელ
ი მოკლა. იგიცა რარგირ ირრითა და წაიარერ და ქსრდგ~ლი მოკლ
ა და ამ~რ რამრავე ცედვიდა სლო ქანი. და დიდად აუო რარგირ და
კ~თლდ სთუმიდა მრ~ვლრა მ~ღნ დაეაცლნერ რპ~ნი ორნი ვე სრთი
ერთარ და გ~მოყნდა კ~ცი ერთი რ~ცელოვნი მ~თ ღ~რ რ~ი წარმოევლ
ინა დიდრა ქანრა ბერუარ. რ~ ქანი არა წ~რმორრსლ იქო ერე მო
აცლა მ~ტერა დ~თრ. რ~ირა თ~რ დიდად ღეწსცნერ რპ~ნი მეტირ~ნი რ~ იქო
კ~ცი ერე დიდი და მაგრ~დ დასცთომლად მოირარი. ც~ მეტემ~ნ აფმოი
ფო მღჳლდი და წკრა ცცენრა მირრა მკერდრა და დაარსა და გ~ლ
რა გ~ნვლო. ც~ უ~რთველთა გ~ნმციარლებ~ლთა აფიზაცნერ და მიეტევ
ნერ იუმნა შლ~რი და ტიცცელი ომი. ველრა ზ~ა ღაბარანირ~რა შლ~რდ
ბრშოდა მეტე და რპ~ნი მირნი. რადა იგი რ~რგირ ძ~ქელმ~ნ რ~ცელო~ნი
ომი ქო წ~ე სლორა რ~ლ გ~ნკჳრდა ქანი და გ~ნგრშელდა ქ~ნ ომი.
და მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ. ივლტოდა რპა ბერუარი და და
ევნა სქვერ შლ~რდ. ც~ იუმნა ერეცა დევნარა მ~რ ლ~ღურთარა და
ღთა ქანი სლო ოთცითა ოდენ კ~ცითა მცირერა რ~ჲრმე ბ~რცსრა ზ~ა
და ვ~რ იცილერ ლტოლვილთა მ~თ ღჳდნი რყესლნი კ~ცნი ზ~ა მოეტევნერ
ქანრა იცილა ერე მიმავალმ~ნ რამითა კ~ცითა რარგირ. ღვილი ღევედრა
ღჳდთა მ~თ კ~ცთა და რამითა კ~ცითაჲ ღეებ~ჲ ვ~ე და ჴო
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ცნერ რ~რგირ და აზნ~რთა მირთა და რამნი იგი ივლტოდერ მ~ღნ იცილ
ა თ~ლითა მირითა რიმჴნე რარგირირა და ქმ~თა მირთა გ~ნიცარა და
დევნა სქვერ კ~დცა რპ~თა ბერუარარა დარსბ~ნდირ კ~რამდი და გ~ნ
ვლერ დარსბ~ნდიცა და რამრა დფ~რა რც~ჲრა დევნა სქვერ ერრ~თ გ
ნმარძვებლ~ნი და რაცელოანნი მოვიდერ რადგსრრა მ~თრა ბარდ~ვრ. ც~ მეტ
ერა დ~თრ და რპ~თა მირთა. ტ~დითა პ~ტივითა პ~ტივ რცა და მრ~ვლი
ნიჩი მიანიჩა. ერე ეზომ რ~ლ რ~რგირ ძ~ქელრა კ~რნს უ~ლუი და მიმდგო
მი მირი უ~ქნ სბოშაჲ ერაქითა მ~ღნ ღეიღსრვერ რც~ჲთა ვიეთმე
მტ~რთა და მოაჴრენერ მ~ტერა აწ მეტობ~ჲცა რარგირრ მიეც. ვ~დ ქაჲნმ~ნ
ეზომ გ~ნადიდა. არფარა იუმნებირ მორყილი მ~ტობირა თუ~ნირა. მ~ღნ
დაიძერა მ~ტმ~ნ რ~ იქო სმ~ნკო და მალე მრწმენი რიტქ~თა კ~თლთა
და ბ~რტთა ორთავე. და წ~რვიდა ფ~მით ელგო ნოინირ წ~ე და მოა
ჴრ~ნა სკ~თს ქანი რარგირრ კარნს უ~ლურ მირცემრ მეტობ~ჲცა
მირცერ. გ~ნკჳრდა ელგო ნოინი და წუ~ჲ ქანმ~ნ ღ~ნირ მოდგომირთ~რ
მირცა. და თს ღ~ნ გიმშიმრ არფ~რა მირცემრ. თუ~ნ უ~რთველნი არარ
კ~თლრ სქოტთ მჴნედ მბრშოლთა წქობ~ჲრა ღ~ა არა სწქი ქანი
რარგირ დაარყინა მტრთ~გნ შლ~რი და რ~ცელოანი ომი ქო. წ~რვიდა
ნოინი რა მოაცრენა ქანრ ქ~ი იგი თუმ~ლი და არფარა მორცერ კ~რნ
ს უ~ლუი ცნა ერე რარგირ და ღეიუნა გ~ლკლბით და უსჱ დამცე
დვარად პ~ტრონრ~გნ ც~ მირ ზამთარრა დაიმჩირა მეტე ბარდ~ვრ თ~ვირა
თ~რირა თ~ა. და რ~რგირ წ~რვიდა გ~ლკლ~ბით რამცცერ. მ~რ ჟ~ა გ~დგჲ
სლორ ქანრ. ღ~ნღრ შე ზაუარია რპ~რლარი კაცი ქ~ითა რ~თნოებითა ღემკს
ლი და რათნო და ივლტოდა უსთათირრ ნარინ დ~თირრა. რ~ ბერუ~რ
ლ~ღურთ გ~მორლა მ~რმია ყენეერ ც~ მეტემ~ნ დ~თ კ~თლდ ღეიწქნ~რა
და ქო მცირე ჟ~მი მერმე ტიცით მოიქვნა ქანმ~ნ გ~რნა არცა ეგ
რეთ და მღჳდდა გ~ლი სლორი და მოკლა ზაუარია ამირ რპ~რლ
არი კ~ცი პ~ტრნი და რ~ცელოანი და ცნა დიდმ~ნ ღა
ნღა მ~მმ~ნ მირმ~ნა მწსც~რებითა ღეწსცებ~ლი იგიცა აფრრ~ლდა.
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ც~ გსანცა დ~ტლი ავაგირ ცოლ ქ~ტლი მოკლ~ლ იუნა თ~თრთა ღ~ა
მქ~ტი რ~ლრა იტქჳან ვითა არსლირა მირრა ცსაღაგირა რ~ი იქო ცო

ლი რევიტარადავირ ცოძა ღამღადინირა მირითა გ~ნზრაცვითა მო
იკლა. და ვ~რ სცოლო იქო მეტე იუორწინა ცოლი რ~ცელით ერ
სუნ დიდირა ჩორთმალო ნოინირა და დიდირა რირმა ნოინირა. და წ~რ
ვიდა ტტილირრ. და უნა უორწილი პ~ტრნი. ამ~თ ჟ~მთა გ~რდამოვიდ
ერ. ბერუთარ ქანირგ~ნ ლტოლვილნი ორნი დედაკ~ცი რკჳრველნი
რ~ცელით ლიმაყავ და მ~ნ მოიტანნა ღვილნი მცირენი. ნ~თერვითა აც
არარტა კაიანნი პირმღო ტარეძნ. და სმრწმერრა ბაქათარ.
და რც~ჲნი თ~ვდნი მრ~ვლნი გ~მოვლერ კარი დარსბ~ნდირა. და მოვი
დერ მეტერ წ~ე ც~ მ~ნ პატივითა ირტსმრნა და წ~რავლინნა ქანრ სლ
ორ წ~ე და ქანმ~ნ ღეიწქნ~რნა ტ~დ. და სბოშა ცარ~ძა და მოლ~ღურ
ედ და თ~ა მბრშოლელ~დ გ~ნაყინნა და ერრ~თ მეტერა ვე წ~რმოა
ვლინა. ც~ მეტემ~ნ დარცნა რ~ნი მე უ~ლურა დმანირა. და რც~ჲნი
ჟინოანრ და ვ~რ მოიწია რთსჱლი წ~რვიდა ქან უ~ქნდ ღარვაღერა
რაზფვ~რთა რ~უართველორთა. ადგილრა რ~ლრა სწოდიან ყალანსრ
სნი. ერე იგი არრ თეთრი წქ~ლი და ღეკრერ ობითა წქლირ პირი.
რ~ლრა რიბად [.....]ერ რ~ გონ~ბდჲ გ~მორლვარა ბერუთან ქანირ~რ
ა და ამ~თ ჟ~მთგ~ნ იწქერ რიბარა ზ~ა დგომ~დ თათართა და უ~რთ
ველთა რთვლითგ~ნ გ~ზტცსლ~დმდე და გაზ~ტცსლ წ~რვიდიან რა
ზატცსლოთა რადგსრთა ც~ იუმნა ერეცა რ~ლ ქ~ნთა ღვილნი ზე
ჴრ~ნებ~ლნი სლორ თ~ა წ~რგზავნილნი ცსთრქსლი და ბალალი და
იპქრა ქანმ~ნ და მოკლნა რამნივე და დაიპქრა უ~ქნა მ~თი და ქ~ი
რიმდიდრე მ~თი. და ცნერ რიკ~დილი პ~ტრონთა მ~თთა რ~ბერშნეთრ მდგო
მთა დედა წსლითა რ~თა თ~ვდი იქო ალა თემსრ. ვინმე კ~ცი რ~ცელო
ვანი აიქ~რა ბარგითა და დედა წსლითა. და ივლტოდა და მომ~რთა
კერშო რამცცირა. ცნერ თათართა სლო ქნირთა რივლტოლა ალათე
მსრირა. დევნა სქვერ და მოეწივნერ და იგ~ნი დაბრსნდერ და ღეებ
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ნერ და მრ~ვლი კ~ცი მოკლერ სლორ ლ~ღურირა. და არა გ~ნგრშელდერ
რიტქ~ჲ. ვ~ე კ~თლირ მთათა მორვლამდე. ათორმეტძერ მოეწივნე
რ და ათორმეტ ძერ ღეებნერ. და i~b ალათემსრ მოერია. და გააუცივნა
და ერრ~თ მოიწივნერ უსჱმო არტ~ნრ რ~ტლრა რ~ლრა წუვიან გლ
ინავი და მსნ დაცსდა მსრვან გსრკელი მაცსნძგირ შე წ
ინა ღეემთცჳა ნადირობ~რ მიმ~ვლი რ~ი ღეიპქრერ თათართა და კნი
ნფა მოაკსდინერ. ც~ იგი ევედრა და აფსთუსა ლიცთ იმერით წ~რქ
ვნებ~ჲ მ~თი და ეგრ~თ ბერუარ ქანრ წ~ე წ~რრცმა. ც~ იგ~ნი მიენდვნერ
წ~რმოიქვნა და მოარცნა რამცცერ და გსრკლირ ჩალ~რ. და ერრ
ეთ გ~ნრცნა წ~რავლინა კ~ცი და ამცნო რარგირ თმოგველრა და ღა
ლვ~რ ბოცო შერა. და ქ~ლთა მერცთა და რარგირ ძ~ქელირ ლ~ღურთა
რ~ა ღეკრბენ ერთად. და იპქრან ალ~თემსრ და მოწგსარონ
სლო ქანრ და წ~რმოემ~რთნერ და ცნა ერე ალა თემსრ აიქ~რა
ბარგითა და დედა წსლითა და გ~მოვლო მტკს~რი და მომ~რთა ძ~ვცთი
თ კერშო ღემოიარა ელარი ღემოფ~მრთა და მივიდა ოღორარ
უსჱღეთ. ადგილრა რ~ლრა წუჳან ლერშ~ვნი. რ~ თმოგსჱლი მ
სნ დასდგა წინა რ~ლნი იცილნა რა მორიდნა რარგირ ბოცორ შე
და ლ~ღურნი ერთ კერშო მორდევდერ და გს~კლ~ბლი მ~რთლ კს~ლ
რა ღედგომილი მირდევდა. და მოეწია გსრკელელი მცირითა ლ~ღუ
რითა. რ~ ბოცორ შე და რარგირირ ლ~ღურნი არ მოვიდერ არცა ღსჱლ
ად გსრკელელირა ღეიბნერ შლ~რდ რშლერ თათართა გ~ნვლ
ერ. და მრ~ვლი ტ~შრესლი აზნასრი მოკლერ და ივლტოდა გსრ
კელელი. ც~ თათართა გ~ნვლერ ძ~ვცთი და თრიალეთი და რსრთა
ვრ მტკ~რრა გავიდერ და მრ~ვლგნ მიეწივნერ თათარნი და რომცით
არნი ლ~ღურნი რ~თა თჳთოესლ~დ არა არრ ჟ~მი მოთცრბ~დ ქ~ლგნ
ალა თემსრ მშლე ეუმნა და გ~ნვლერ კამბეყონი კაცეთი წერ
ეთი ქ~ლგ~ნ ომითა და წ~რვიდერ გზარა ბელაუნირ~რა ფსნშეთრ.

რ~ წინა გ~ნეწეო მეტე ფსნშთა და რშლერ თათართავე და გ~ნ
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მარძსჱბ~ლნი მოვიდერ ქანრ წ~ე ბერუარ და ერრეთი რაკჳრვ~ლი რ
აუმე უმნერ და ამ~თ თანანი თ~თრნი რადაცა დარყერ აფნა
რფომობით სჴმობდერ. ერე იგი სტრორთანი გინა სცსცერთა.
ამირ თ~რ გ~ნშვინებ~ლი ბერუა გ~ნემზადა გ~მორლვ~დ და ამ~თ თეთ
რრა წქ~ლრა ზ~ა ფობე ღეკრერ და მსნ იზამთრიან. ვ~ა მითუ~მრ
ც~ ვ~რ ამ~თ რ~უმეთგ~ნ სბრ~ლო არრ მეტე გ~ნდიდნა ჩქონდელი ბა
რილი და სძარმელი. და იწქო რასრავთაცა უმნად თჳნ~რ მ~ტირა კით
ცვირა და მეტირა იმერით ქოტ~რა ღ~ა დიადი ეწქინა რეტე უ~ქნთა ვ~რ
თ~რთა ცედვიდა და რიტქ~ჲცა იქო ერსუნრ თ~ა ექო ამირ თ~რ ღერმენე
ლ იუმნა ბარილი წ~ე მეტირა რ~ნ მრწრ~ტლ მოიქვ~ნა და სბრშ~ნა შელ
რა და მოკიდებ~ჲ და მოკიდერ შელრა ღსა უ~ლურა. რ~ იქო მეტე მალ
ე მ~რწმნე და ლიტონიცა და ვ~რ მოიწია რთსჱლი კ~დ წ~რვიდა
ქანი რიბ~ჲრა ზ~ა და მ~ტეცა მირ თ~ა მოიწია რ~ჲ გაზატც~ლი წ~რმოვიდა
ქანი რაუორა. და შე მირ თ~ა უსღ წ~რმოვიდა გელ~უსნრა. რ~ მ~რ ა
უსნდა რაზატცსლოდ რადგსრად გელ~უსნი და მეტე თ~ა წ~რმო
იტანა და მსნ იქო. მ~ღნ ევედრა მეტე თანუსღრ რ~ა საძორ მმ~რა
მირრა ქანრ სლორ წ~ე. და გ~ნსტეორ რ~მეტოდ თ~რდ ც~ მ~ნ ირმინა და
წარვლინა კ~ცი და ვ~რ მიიქვ~ნერ რაუოდ ქან სლო აფრრ~ლებ~ლ
იქო მ~ღნ ცათსნთა და ნოინთა მისმცნერ თანუსღრ რ~ა გ~ნსტეონ
მეტე რამეტორა გ~მოსღვერ და მოვიდა ტტილირრ და ქ~ა უ~რთლრა
და რომცითრა და გ~ნაგნა რ~უმენი მანდასრნი: ც~ ნოინთა დარსჱრ
ტაცტრა სლორ შე სცსცერი რ~ცლით აფბსფა. კ~ცი კ~თლი
სცსი მოწქ~ლე ტკბილი მდ~ბლი გ~ნმკითცვლი რამ~რთლირ მო
უმედი გლ~ცკთ მოწქ~ლე და ღემნდობ~ლი ერე ზომ რ~ლ დაფათს
დიდირა ბ~რტირ მ~უმედი კ~ცი იტქვირ არავედ მოკლევდირჭ r~ ერრ~თ ი
ტქოდა ქ~ირა უ~ქნირა მპქრობელ~დ დასდგენი ვარ ფ~ა და რ~ჲრაცა
ვერ მივრცემ არცა თს წასფებ და მრ~ვლ გზირ რაჩსრჩლენი
მირნი წარიცსნერ მპარ~ვთა და არა მოაკსდინირ ა~დ იტქოდირ
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რაჲდ მაკლრ მე ირი რაჩსრჩლე ირი წარიფონ გლ~ცკთა მით იპ~რვენ.
კ~დ სბორტო და კ~თლი გონ~ბჲ აუ~ნდა მ~ღნ აფბსლა მჴედ~რთა
მთავრთა მთ~ვრდ კ~ცი რაყინო წქობათა ღ~ა არცელით აბათა
სრდორა და რაცლირა მოსრვ~დ დაადგინა ზემო ჴრენებ~ლირა ჩსრ
მოფონირ ღვილი. რირმონ. კ~ცი გ~ნმარძჱბ~ლი და რაყინო ბრშოლა
თა ვინთგ~ნ ურთამრა მშიმერა მიიფებდიან მ~რ წ~ე მდგომნი ქ~ნი
გ~მოარყია კ~ცი ერთი მწქ~ლე და რამ~რთლირ მოუმედი და მმ~რცავი
და მლოცვი უ~რტნეთა და ეკლერიათა ფ~ირათა მოქვ~რე რ~ცელითა
აფსბაფა ერე გ~ნაყინა სფონოთა და გლ~ცკთა გ~ნმკითცვ
ელ~დ არა თს სლორ ქანირ პ~ტივრ ცემსლნი ნოინნი გ~მოცვლ
ნა ა~დ სმრ~ვლერ~ნი აფრრსლებ~ლ იქვნერ ვ~რ ელგა ნოინ და რც~ჲ
ნი მრ~ვლნი ამარ აბაფარ წ~ე წ~რვიდა მეტე დ~თ და ტ~დ პ~ტივითა
ღეიწქნარა და პ~ტივრცა და დაემორყილნერ აბაფარ ქ~ნი თათ~რ
ნი რაბრშანებ~ლი მ~მირა მირირა სლორიჭ m~s ჟ~რა გ~მოვიდა დიდი ქა
ნი ბერუა გზარა დარსბ~ნდირ~რა ასრაცც~ლითა ლ~ღურითა ღ
სრირ გებ~დ ცსთარერ ბალაფარდა ქსლირ რ~უმირა თ~რ ცნა ერ
ე აბაფა ქანმ~ნ და მოსწოდა რპ~თა მირთა და მ~ტერა დ~თრ და წა
რ~მრთა ც~ ვ~რ აგრშნა შლ~რებჲ და რიდიდე რპ~თა ბერუართა
არფ~რა მტკსარრა ა~დ ღეიარა პირი და გ~ნრავალი ქ~ი და აფ
აფო ზომი ქ~ლგნ და დაქენა ლ~ღური რადა ღეკრბებიან მტკს
არი და რაჴრა და მსნითგ~ნ ვ~ე მცცეთადმდე ც~ ბერუამ~ნ მოაო
ჴრა უ~ქნაჲ ღარვნირა წერეთი კ~ცეთი და ქ~ი იორირ პირი და მო
ვიდა ლ~ღური ტტილირამდე და მრ~ვლი რ~ლი უ~ნე მორწქჳტერ. ც~

ბერუა ქანი დადგა მთათა ღ~ა გ~რეძირათა მ~ღნ მოცედნა ფ~ნ
წქ~ლობით უქ~ნრა და ქანრა აბაფარ ღეედვა რ~ლმობჲ რამე
ბერუარ. და მოკსდა ვ~ა იცილერ რპ~თა მირთა რიკ~დილი ქანირ
ა მ~თირა. წარიფერ მკ~დარი გ~ნვლერ კარი დარსბნდირა ერრ
ეთ დამღჳდნა უ~ქნაჲ ერე ც~. თათ~რთა გლ~დ აუ~ნდირ ღიღი
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მეტირა ბერუარ ლ~ღურირა გ~მორლვირა და ქ~ლთა რთსჱლთა წარ
ვიდიან რიბ~ჲრა ზ~ა და ვ~რ მოეაცლირ ჟ~მი რიბარ წ~რრლვირა მო
სწოდა მეტემ~ნ რპ~თა თ~რთა და რარგირ ძაქელრ ციცირ ძ~რლრა ვ~რ
მივიდა რ~რგირ დ~თ მეტერა წ~ე ტტილირრ წგონა რარგირირ გ~ნდგომილ
ებ~ჲ ქანრ წ~ე. და დაივიწქა მრ~ცრებ~ჲ გ~ნზრ~ცვთა სკ~თსრთა
კ~ცთა თ~რ. მოსწოდა პალატ~დ და ღეიპქრა ღ~ა და ტქსჱ ქო რაჩს
რჩლერა ღ~ა ცნერ ერე აზნასრთა თ~ა მქოლთა რ~რგირართა ი
ვლტოდერ და წ~რვიდერ ქანრ წ~ე და მოაჴრ~ნერ აბაფა ნოინრა რ~ა
მ~ნ გ~ნაყინორ მეტირ~გნ დაჩირვა რარგირრი და მოაჴრ~ნორ ქანრა
აბაფარ. და რთცოორ რ~რგირ ირმინა მრწრ~ტლ ვედრებ~ჲ აბაფ
ა ნოინირა და მორცა ელყი და წ~რმოავლინერ და მოიწია ტტ
ილირრ და წარიქვ~ნა რარგირ და მოწგსარა აბაფა ნოინრა და
მ~რითგ~ნ იუმნერ ძ~ქელნი სლორირანი. ვ~ე ჟ~მთა მეტ~თა ღ~რ.
ბრწქინვ~ლირა და რაყინორა დიდირა გ~ირითა. ც~ მეტე ძერეთ ა
რა წ~რრლიქო რიბ~ჲრა ღეედვაჲ რ~ლმობჲ მ~ცლირა შერა მირრა
პირმღორა გ~ირ. რ~ი რიკეთე აფმატ~ბლითა რ~ვრე იქო გ~ნგრშ
ელდა რ~ლმობჲ ერე ზომ რ~ლ კნინფა მკვდ~რ რაგონებ~ლ იქო.
და იდვა სჴმრ~დ სშრავ~დ რ~ლთა აფმომტღჳნველი. და მ~თცა
შ~ლით ამ~რ მწ~ცარებჲრა და სფონ~ბჲრა რ~ჲ მოეცა მე და ქ~ნი მკჳდ
რნი რ~უართველორ~ნი მოეჴრენა მეტერა დმნირ~რა ფ~თირ მღ~ბლი.
და წ~რვიდა წ~ე მირრა და თჳთ წ~რმოაყინა ვ~რ ქ~ი სჴმსრითა
ტერჴითა მოწქვებოდერ და მოეგებვოდერ მჴ~რვლითა ცრემლ
ითა წქლობ~დ მ~თდა აფშრვიდერ მ~ღნ ღეირმინა ვედრ~ბჲ მ~თი წ
მიდათა სწმიდერ~რა ფ~ირ მღ~ბლმ~ნ და მქირ ღეცებჲრავე თ~ა და
პირრა ზ~ა ღეცებ~ჲრა თ~ლნი ააცსნა მრწრ~ტლ და ვ~ა სვნებ~ლი წ
არმოძდა იცილერ ერე მტმ~ნ და ქ~თა მკჳდრთა რ~ურთველორათა
გ~ნკჳრდერ ანარდათრა ამ~რ რ~კჳრველბ~ჲრა ქ~დ წ~ირრა და ად~ბდერ
ქ~ნი ფ~ა. და კ~დ წ~რვიდა რიბ~ჲრა ზ~ა და მსნ ქოტ~რა მირრა ჟ~ა წარ
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მორლვირ~რა დარნესლდა მეტე დ~თ მით რ~ლმობითა მსცლირათა და
გ~ნკსრნერ მკსრნალთა და წ~რვიდა ცცედრითა და ვ~რ მოეაც
ლა მ~რტო მქ~ტრა მივიდა ც~ტრა მ~რ ჴ~ლით სუმ~რრა რ~ი თჳთ გ~მ
ოირაცა ტილორა ც~ტირა მ~რ კეცრა ზ~ა. მოქვ~ნბჲ ბრშანა მ~რტო
მქ~ტირა ც~ტირა და ევედრა ცრემლითა და ღესვრდა და გ~ნკო
რნა ვ~რ ო~ჲ მ~რ გ~ნკსრნებ~ლი ცცედრრა ზ~ა მდებ~რე და ერრ~თ
მრთელი მოვიდა პ~ლტდ ტტილირირა და იქო განრსჱნ~ბჲრა ღ~ა
თჳნ~რ ამირრა რ~ მთ~ვრნი და ერირ თ~ვნი ვერ რწ~ვლნირ ღიღირა
თ~რ ქანირა. ც~ თუმ~ლარრ ერეცა ვ~რ ბრშენირა როლომონირა თ~რ
წ~რილრრ ჟ~ა რიბერირა მირირარა არა მ~რთლდ ვიდოდა წ~ე ფ~ჲ
და მშლ~ვრებირ~გნ თ~თრთარა სცალო უმნლმ~ნ იწქო ღლად რ~ქდ
ართა რ~პრკოპორთა რ~ი რ~ნტრელთა მ~ტეთა ღერ~ვლნი რ~ტლნი
მიენიჩნერ გ~ნრცემდა ეგრ~თვე მონ~რტერთა ამ~რ თ~ა რც~ჲნიცა ბო
რტნი აფშრნა მტრმ~ნ რ~ნი არა რ~ჴმრ არ~ნ თუმ~დ და მშლ~ვრ რ
იბერერა ღ~ა ვ~რ როლომონრ ამირ თ~რ რწრთიდა ფ~ი არა ყსჱ
ნებითა ა~დ ღსჱნ~რებითა შირა მირირათა რიკ~დილრა გლოვით ვ
~ინათგნ სგ~ნრებჲრა ღ~ა ვართ ნ~თრვნი ადამირნი და გ~ლრ მოდგინედ მიდრ
ეკილ არრ გ~ლი კ~ცირა ბ~რტირა მ~რთ ვ~ა წერილ არრ არა ინ~ბერ ღეგო
ნებ~დ ა~დ გარდავჴედით ცც~რბჲრა ყ~ნრა და ქ~ნი ვ~რთ ამაოება

რა [..]ა ვ~რ იტქჳრ ბრშენი ეკლერიარტე ამაოებ~ჲ ამაოებ~თა
და ქ~ი ვე ამავო არრ და მზერა ამ~რ უსჱღე ცილსლრა ამაოებ
არა მირცერ. ც~ ყ~ნ გზირა მცირედ გარდამაბიძებ~ლნი კ~დ მგზვ~რ
ვიუმენით და ვ~რ მოიწია მრგეტრი რიბჲარი წ~რრვლირა წ~რვიდა მეტე
კ~დ. ც~ მსნ ქ~ტრა მირრა დარნესლდა შე მირი გ~ი. რ~ დიდი ნს გეღი
ნირ ცემა აუ~ნდა მეტერა რ~ბრშანებ~ლრა მირრა და მირვე რირცლირ დი
ნარებირ~გნ აფრსლდა და დასტევა მრწც~რბჲ მისთცრობ~ლი ქ~თა მკჳ
დრთა რ~მეტორათა დიდითგ~ნ მცირეთამდე ც~ გსამი ქრმირა გ~ირ და
რსჱნ~რ რ~ქდარრა რიონირ~რა რ~ა მოიცადონ მეტე და ვ~რ მოეაცლა ჟ~ი
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მორვლირა ვ~რ წ~რცდა ჟ~მი მცირედი მოვიდა მეტე ტტილირრ ვ~რ
არა ვინ გაეგებ~ჲ წინა თჳნ~რ მცირეთა უ~ლუთარა ზარ გ~ნჴ
დილი მიირწრ~ტდა პ~ლტდ. რადა დარსერ რპ~ნი და ვაზირნი დამლს
ლნი და ღ~ვითა მორილი და ვ~ა ასწქერ რიკ~დილი შირა მირირა გ~ირი
მქირ რმენარავე თ~ა დაეცა და კნინფა მკ~დარ იუმნა და ერრ~თ
ღეიფერ პ~ლტდ ჴ~ლთა ზ~ა მუონ~ბლი და შლით მოვიდა ცნობ~დ. რ~
სკ~თს მოირპორ რ~ლი მქირ მოირპობირ ცნობ~ჲ და სკ~თს არა
მოირპორ ცნობ~ჲ არა თ~ა მოირპობირ რ~ლი რიტქჳრ მოუმედი. იტქ
ჳრ ვინთგ~ნ ტკივილთა მ~რ სზომოთა მოცვ~ლ იქო და ღვილობ
ირა რიქ~რლი და კ~დ რიტსრტე აფმატებ~ლბჲ i~É წლირა მქ~ტირა
რიმჴნე რამჴედროთა ზნეთაგ~ნ გ~ნრრსლებ~ლებორა ტკივილნ
ი მრყობლ ზ~ა დაერთვოდერ რალმობ~ივრრა გოდებითა გოდებდა და
რიკ~დილრა აფირყევდა თ~ვირა თჳრირ~რა რჟ~რ იცილა აფქვავებ~ლ
ი და ღსჱნ~რი გსამი შირა მირირა გ~ირი მკჳდრ~დ სტარსლოდ მდებ~რე
რ~რა იგლოვდა ერი. და ვაებით წ~რიქვანერ მცცეთარ და მსნ და
კრშლერ და სკმოიუცერ მწსც~რბითა რავრენი ც~. ეროდენ გ~ნსმ
რ~ვლდერ ტკივილნი ღვილირა რქ~რლირანი რ~ლ მ~რითგ~ნ არფარა აუ~ნდა
ლცინ~ბჲ და რენთაცა მრ~ვლთა მოიცვერ და გსამითა სშლსრ~ბდა
სმრ~ვლერთა ჟ~მთა გ~რნა წმონებდავე ქანრ აბაფარ არა ი
ქო რც~ ჲ ფონე: აუა ღ~ა იწქო მ~ნკაბერდელმ~ნ რადსნმ~ნ გ~ნდიდებ~დ
რ~ი პ~ლ სლორ ღეწქ~ლა რკინობირა შლით და ქანმ~ნ აბაფაცა
პ~ტივი სქო და დიდი რიღდვანი კ~თლირ ქ~ტდ მით რ~ლ ცოლრა მირირა
ავაგირ არსლირა ცსაღაუირა ეძიბობაჲ აუსნდა და მ~ტრ დ~თრ
მისბოშნერ მრ~ვლნი უ~ქნნიჭ aმ~თ ჟ~მთა იუმნა გ~ნდგომილებ~ჲ თა
თრთა სრთიერთარ. რ~ განსდგა ქანრ აბაფარ თაგსთარ ქანი
რაბარაცარ შმაჲ სმრწამერი. რ~ი იქო ზემო ჴრენბ~ლირა ყანიგირ ქანი
რ ღვილირა ყაფათა ქანირ ნ~თრვი რ~ლრა ეპქრა უ~ქნაჲ თსრანირა
და დიდი თსრუეთი ერე ბარაცა ქანი იქო თსრნრა და წ~რმოვლ
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ინა შმაჲ თ~რი თეგსდარ რ~ჲთა ცარაძა უ~ქნირა რ~ლ მ~რ წაცდომ
ოდა ვ~რ ზემო თუმ~ლ არრ თეგსთარრ მიცსდებოდირ ერე მივიდა ორ
ირა ბევრირა ლ~ღურირა მუონებ~ლი ღეიწქნარა აბაფა და სყ
ინა ზ~ტცსლირა რადგსრ~დ ვ~ე მე მთანი არარატირ~ნი და რაზამთ
როდ რაჴრირა პირი. და ნაცჩევ~ნი ერრ~თ იქ~ტდა თეგსთარ.
ღეღსრდა ქანობაჲ აბაფარი და მისმცნო შმ~რა თ~რრა ქანრა ბა
რაცარ ძიონრ იუით მქ~ტრა ვ~რმედ. რ~ჲდ მივრცემთ ქანობ~ჲრა და უ~ქნ
არა დიდრა აბაფარ აწ წ~რმოემართე მანდით ღ~ნ და აუათ მე და ორთა
ვე ღევმსრროთ აბაფა და ყ~ნ დავიპქრ~თ უ~ქნა მირი. ც~ მო~ვ
ერაგა ერრეთ თ~ვი ღეღირა ირრირა აფმოთცარა და შსლითა პილო
რათა ღეაწებნა რამნი ირ~რნი და მ~თ ღ~ა ღთადვა წიგნი ამ~დ რ~ლ ქ~ლგნ
გზირა მცველნი გ~ნყენილ იქვნერ თათართაგ~ნ შსჱლითგ~ნ და გ~ნიკით
ციან მგზ~ვრი და მ~ციული. და ვ~რ მივიდერ თეგსთარირ მ~ციული შმ
ირა მირრა ბაფარრა ქანრ წ~ე რთ[...] რიტქ~ჲ და გ~ნზრაცვა თეგსთარი
რი და მისმცნა მ~ნცა ეგრეთ. რ~ა პაემანრა ღეკრებნ ერთად და დამ

ჴსან აბაფა ქანი და დაიპქრ~ნ ჴ~ლ მწიტობ~ჲ და მოსწერა გ~ნყინებ~
სლი დრო პა~მანირა. რ~ლ მ~რ ჟ~რა სკსადგერ თეგთსრ რ~ლრა ჟ~ა
გ~მოვიდერ ძეონრა ბარცა რპითა მირითა. ც~ გ~ნგებჲმ~ნ ზენამ~ნ გ~ნ
აურვა გ~ნზრაცვა მ~თი და დაიცვა აბაფა სმანკოებირა თ~რ და რი
წრტოებირა და რიმ~რთლირა თ~რ და ღერცთა მწიგნობ~რი მირი და ორ
ითა მთ~ვრითა დაწერა გ~ნდგომა თეგსთარირა. რ~ თსნი მთანი
მთვარითა აფრაცც~ლარ~ნ და ღთადვა მ~ნცა თ~ვრა ღ~ა ირრირ
არა წიგნი ერე და წ~რმოვიდა მ~ციული და მოიწია ნიბირ ველრა
თეგსდარრ წინა და მორცნა ირარნი. და გ~ნაფო თ~ვი ირრირა და
პოვა დაწერილი შმირა ბარაფაფარი და ჟ~მიცა პაემნი
რა მოაცლებ~ლი პოვა წერილრა მ~რ ღ~ა და მქირ აფეკაზმა ბა
რგითა და დედა წსლითა. კ~ცი მბრშოლი ვ~რ ბევრი ერთი. რ~
რც~ჲ იგი ლ~ღური ვერ ერწრა რირწრატირ~გნ ნს სკსჱ გ~ნცცადნერ
1-27 სტრ., 198r
რ~უმე მირი და ბ~რტი ექორ აბაფარ მ~რ. აიქ~რა და მომართა მთათა
ფადორათა კარცცალთა და კ~ჲრირათა რ~ლ არრ ღ~რ ღავღეთრა და ა
ჩარარა. და დადგა თ~ვრა ღავღეთირ~რა. ტიჩსთა და ეზრ~ცა რ~რგირ
ძ~ქელრა რ~ა მირცერ გზა სკ~თს სნდერ წ~რრლვა ატც~ზეთირა მ~ტე
რა დ~თრ წ~ე რ~ა იგი იქორ ღსა მდგომელ მეტირა და თეგსთარირა.მ
ოსწოდა რპ~თა მირთა და დიდთა ღანღერ ღვილრა ივანერ მანდატ
სრრა სცსცერრა და წ~რმოვლინა დევნ~დ თეგსთარირრა და აყ
ინნა მჴედ~რთ თ~ვდ რირმონ ნოინირ ღვილი ყორმოფონირა კ~ცი წ
ქობჲთა ღ~ა რაცელოანი და ღემ~მართებელი და მრ~ვლნი ნოინნი რც~ჲ
ნი და მოიწინერ მთათა არტანირათა და დაიბ~ნაკერ: ც~ იუმნა ერე
ცა რ~კჳრველი ქ~ლთა ნ~ღობთა დედ~თა სმეტერ~რა რ~ნ ფ~ჲ რიტქ~ჲ უა
ლწ~ლირ~გნ ღობილრა უ~რა ფ~ჲ ყ~ნრა თ~რითა ჴ~ლითა ნ~თლრცა და ჴ~ჲ
მ~მირა ზ~ცით ერმაჲ და რ~ლი წ~ჲ რ~ცითა ტრედირათა იცილა და რ~მებირ
ა წ~ირა ერთი არრებ~ჲ ცცად ქო და გვარწვა ი~ნე ნ~თლრ მცემე
ლმ~ნ. ამირი სდ~ბნო ღ~ნ არრ და არა სცნასრ მთათა ღ~ა ფადო
თარა ოპიზა სპირველერი i~É სდ~ბნოთა ამ~რ ღ~ა არრ სპირ
ატერი ქ~ლთა წწ~ქლთა და მოწ~მეთა ქ~ლთა საფრერირა ნ~თლრ მცემ
ელირა ი~ნერი ჴორჴი იგი რ~ი არა დადსმდებოდა უბ~ად ფ~ირა მო
რრსლირა და მ~მცილებელი წეროდერი სრძ~ლოებირა და ერრ~თ პ~ტრ
ნითა რ~ნძითა გ~ნღიღსლ~ბლი და რაფ~ჲთა კრ~ბლითა აფრ~ვრე იგი
რ~ქტი ნ~თლრ მც~მლირა და თჳთ ჩ~ტი თ~ვდირა რ~ქტი ვ~რ რიტქ~ჲ ცცად ქ
ოტრ ერმაჲ რაჲ რიდიდე სდ~ბნორა ოპიზირა და ღემკობაჲ მირი პ~ტრ
ნითა ც~ტითა და კ~ნდელთა მ~რ აფრავრეობა ინებ~ჲ წ~რმოფებაჲ მირი და
წ~რმოვლინა ვ~რ ათარი მჴედ~რი რ~ა მოაოჴრონ: ც~ წ~რვიდერ მთ
ირა გზ~რა რ~ი მივ~ლრ კ~რყცალთა კერშო. გ~რნა არა დაიდსმა
მრძ~ვრმ~ნ ზენამ~ნ რ~ ეგოდენნი წ~ნი მმ~ნი რ~ლ მ~რ ჟ~რა ბრწქინვი
დერ ოპიზარ რ~რწლთა ნიღთა მ~რ გ~ბრწქინვებ~ლნი და მინდობილ
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და მინდობილნი წინა მორბედირა ი~ნერნი წ~რმართთა მ~რ მოწქ~დილნი.
და ჴორჴი იგი დასდსმებ~ლირა ფ~ჲ უ~დაგი არა სპ~ტიო ქო ფ~ნ ამირ თ~რ
დაიცვა რ~ქტი თ~რი და მოსვლინა ნირლი და რიბნელე და ვერფა
რაჲ ვიდოდერ ტერჴითა რაშ~გელითაჲ. რ~ მიაცლბ~ლ იქსნერ სდ~ბნო
რა და დადგერ მთირა მირ შირრა რ~ლრა ეწოდებირ შეგლი. რ~ლრა ზ~ა
ღენ არრ ეკლერია წ~ირა გ~ირა რ~ლ არრ ოპიზარ და მიშნა ძ~რრ
მ~ღნ მოცედნა წქ~ლობით რ~მკჳდრებლრა თ~რრა ი~ნე ნ~თლირ მცემლმ~ნ მრ
გავრდ ქ~დ სბიწორა ვწლაერნირა ფ~ირ მღ~ბლირა. და მოავლი
ნა უარი რ~რტიკი მთირა ფადორა და ცორღკ~ლი რეტქა და წვიმა მშა
ტრი და ადგერ ფელვ~ნი ვ~ა ღსა ზფვ~რა და წარმოეცა წქ~ლი მშ
ატრი. და იუმნა მდინ~რე დიდი რ~ი გ~ნრწორდა ვ~ე წსჱრ~დმდე შეგ
ლირა რ~ი აწცა იცილვ~ბირ დიდი იგი ნაფსარევი რ~ი ღთ~ვლრ მ~რთლ

ზ~ა წქ~ლრა ღავღსრრა ზ~ა მოეტევა წქ~ლი და წ~რტქსნა თათ
არნი რ~დ კ~ცი და ცცენი არა დაღთა თჳნ~რ კიდე ერთირა კ~ცირა. და
წ~რვიდა თცრობ~დ თეგსთარირა ვ~ა იობირ ზ~ა ფ~ფდირი ვ~დ რ~ცლი
ფ~ირა არრ ადგილი იგი რ~ქტი მონ~თა ფ~თირათა ერიდენით მსნ მი
რლვ~დ იდგა მ~ფლრა არრიანირ თ~ვრა და მოვიდერ და წუ~რ ვ~დ მოვ
იდა ლ~ღური დიდი აბაფარი და დადგერ მთარა არტანირ~რა და ცსალ
ე მორლვ~დ არ~ნ აუა ერმა თეგსთარრ და რა გთენდა აიქარა
ბარგი და დედა წსლი თ~რი და სკსაქენა მთარა მ~გრრა კარირათა
რ~ლრა ერთ კერშო ღევალრ გზაჲ და თჳთ ლ~ღურითა და მეომრითა
გ~რდმოიარა არრიანი აუეათ რირმონ ყამოვლო მთა ქველირა და
მოვიდერ ორნივე თ~ვრა ქსველირ~რა. რირმონ წინა დასდგა. რ~ი ი
ქო ბრშოლთა ღ~ა რაცელოანი ეგრეთვე შლ~რნი ბრშოლნი თეგსთ
არირნი. რეგზი ძოლ~უი აბიღცანოცი თელუადემსრ. რ~თა დიდად შლ
იერი ომი გ~რდაიჴ~დერ და მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳ და გ~ნგრშ
ელდა ორგნითვე ომი იშლია თეგსთარ და ივლტოდა დედა წს
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ლირა კერშო მთარა ფადორ~რა ძნალირ თ~ვრა და მისდგა სკანა რ
ირმონ. ც~ თეგსთარ დასდგა რიმ~გრერა მთირა მინდობილი. და კ~დ იუ
მნა ომი შლ~რი ორ დფე და ვ~რ მირჩირდა თეგსთარ ივლტოდა სც
ნასრთა რ~ი მე აჩარით რ~ი მე ნიგალირჴევთა რ~ი ქ~დ სვ~ლ იქო კ~ცთგ~ნ.
და არა დაძერ~ბლ არრ კ~ცთაგ~ნ სკ~თს ვინმე იცილნერ მთანი იგი რ~ლ
წ~რვლნერ ღ~დ ღერაშრწსნ~ბლ არრ რლვაჲ კ~ცირა არა თს ცცენირა პ~ლ
რიმქ~ტრითა მერმე ტქირა რიცღირითა და ღუერთა და ეკ~ლთა რ~რა ბს
რწსმათ ეწოდებირ გ~ნრთცმსლი ბრშფსამლითა. რ~ი ნადირთ~გნ
ცა სვალ იქო ადგილი რ~ი ღთავ~ლრ და იუმნა ერეცა რ~ლ გ~ნვლერ
ტქერა ერთრა უსეღეთ კლდიანრა და ზედათ მიწირა მცირირა მუონ~ბ
ელრა და ზ~ა მოღენებ~ლ იქო ტქე გამართ გამავლთა წარსრუდა
მთა იგი ვ~ა ზსავი თოვლირა კ~ცრა ვ~რ ათარრა დედა წსლი
რა მუონებ~ლრა და ღთა ვიდა ჴევრა აჩარირარა და დაიპქრა ცც
ენი და კ~ცი და ქ~დ სყინო ქო და ერრ~თ რ~წქლბლ~დ მოირრვოდერ.
და ძერეთცა ადგილრა მ~რ რთცრიან მაჩარელნი და წპოვებენ რ~მკ
ასლთა დედათ~რა ოურორა და ვეცცლირ~რა ყაიარერ აჩარა და ნ
აგალირ ჴევი და მერმე ღეიარერ გსრია და მივიდერ უსთათრ. მე
ტერა დ~თრ წ~ე ც~ იგი რიც~რლით მოეგებ~ჲ და რერი დიდი გ~ნსმზადა
ცსთარი ზროცა მოც~რღსლი დასდვა თჳნ~რ ფორირა და ცც
ვრირა კიდე და ლ~ღურირა გ~მორაზრდელ~დ მ~რვე დფერა ცცენი ეუს~რირ
ზრ~ცა ათარ ცსთარი ცც~რი ათარი ფორი ორი ათარი ერე მ~რ დფერა
მოიფო თეგსთარრ წ~ე. და მ~ნ გ~ნსქო ლ~ღურთა რ~ირა თ~რ დიდად გ~ნ
კჳრდერ თეგსდარ და რპ~ნი მირნი ც~ ფჳნირ ამარი არა იქო მო
იფერ სრმითა და ჩსრითა და ამოარცმიდერ. ერრეთ კ~დ ირტსმრა
მეტემ~ნ დ~თ რ~ი იქო სცჳ და მდ~ბლი და მეცნ~რი ქ~ირა რ~უმირა და რაცელ
ირა მომცსჱჩელი ერე ვ~ა მონა დასდგა წ~ე რ~მრ~ცსრად თეგ
სთარრ ეგრეთვე დ~ტლმ~ნ არსლმ~ნ მ~ფლირა ჴელ მწიტირამ~ნ პა
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ლიალოფორ კორტ~ნტინეპოლირ მ~ტირ არსლმ~ნ ამ~ნცა ეგრ~თვე პ~ტი
ვრცა ცოლრა თეგსლარირრა და გასღინასრდერ სრთიერთარ.
და მიენდვნერ და ზ~არ ზედა მივიდირ დ~თ მეტე თეგსთარირ წინა და
გ~ნსყინირ ერრ~თ იქ~ტდა და ვ~რ ღეიუცა რირმონ გამრძვებ~ლი ქა
ნრ აბაფარ წ~ე მოსვიდა კ~ცი გზ~თა მცველთა ცსარარნით ვ~რ
ღეიშრა სლსრი დიდი თსრანირა და ქანი დიდი ბარაცა გ~მოვიდა
ძეონრა სმარვითა ლ~ღურითა. რ~ ბარაცა პამანრა გ~მორ~ლ ი
ქო და თეგსთარირ გ~რდაცსჱწა ასწქერ ვ~ა ერმა აბაფარ
გ~ნსკვირდა მოსწოდა ქრმ~თა მირთა და ქ~თა უ~რთველთა. რ~ მე
ტე დ~თ ღვილირ რიკ~დილითა დასშნელდა ეგრეთვე წ~რვიდა ქ~ი

თა შ~ლითა მირითა წ~რვიდერ ცვ~რრნით კ~რშო და მივიდერ წერრ
და მ~რ მინდორრა ამ ორირ~რა და დაეაცლნერ სრთიერთარ წ~რავლინ
ერ მეტე და რპ~ნი მირნი წინათ რ~ა დაიცვნენ ლ~ღურნი მირნი დარც
მირ[.....] და სლსრი და რპა მირი გ~ნიცადორ და რც~ჲნიცა ნოინნი წ~რ
გზ~ვნნა წინა წ~რრლვდ. ვ~რ ოთც გინა ცსთრა მილიონრა ამცნო
ნ რაჲ იცილონ რპა ბარაცარი რ~ი მ~თვე ღემოექენა და აგრე ს
კსნ იუცერ. ამ~თ წინა ღორრ მდგომთა ქარასლ~დ სწოდიან ენითა
მ~თითა და წარვიდა მეტე და ქარასლნი თათრთანი აბაფარნი და ვ~რ
ვლერ ორი დფე დადგერ და ცირ კ~რი მოეაცლა იცილერ მტსჱრი დიდი
ამორირ მინდორრა. ამ~ფლებ~ლი ვ~რ ფრსბ~ლი ცნერ ვ~რ ბარაცირი
და რპირა მირირა არრ. აეკაზმნერ მეტე და რიუდსრ და ენებ~ჲ რი
უდსრრ გ~რე სკსნ უცევად ღიღირა ებრ აბაფარა და წრუ~ა მეტ
ერა ყ~ნ ქარასლნი ვართ და ლ~ღურთგ~ნ მცირედნი და აწა
განგჳცდიან ლ~ღურნი და წ~რვიდეთ ქანრ წ~ე და ვაცნობოთ მორ~ლა მირიჭ
x~ მეტემ~ნ თუ~ა არა არრ წერი ყ~ნ უ~რთვლთა სკსჱ რ~ჲ ვიცილოთ მტ
ერი ყ~ნ კერშო მომვ~ლი ღესბმელ~დ ზსრგი ღემოვაუციოთ.
დაფათს იქორ რიკ~დილი ვ~ა ერმა თათრთა განკჳრდერ და გ~ნ
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წქრერ და ზ~ა მოსჴდერ მეტერა და ეტქ~დერ არა იცი რაჲრა იუმ
არა გ~ურ ბრშ~ნებჲ აბაფარი სმიროდ ღებმა დიდირა ქანირა თუ~ნ უ~რ
თველნი სცნობონი ც~რთ და არა იცით რ~უმე და მრ~ვლ ევედრებ~დერ
მეტერა და ქ~თა რპ~თა მირთა და ბ~რტირ ქ~ტრ აუ~დბდერ აბაფარ
მ~რ გ~რნა ვერ არწმსნერ სკს უცევა მ~ღნ წ~რავლინერ მრწრ
ატლ კ~ცი ქანრ წ~ე და აცნობერ ვითა მოვიდა ბარაცა დიდითა ლ
აღურითა და ყ~ნ ვცედ~ვთ მტსჱრრა დიდრა ამოირა მიდორრა რ~დ
მტსრითა დაბნლბ~ლრა. და ყ~ნ ბრშან~ბირა ებრ თუ~ნირა გსნებ~ვრ
გ~რე ღეუცევა და წ~ე ღ~ნრა მორლვა გ~რნა უ~რთველნი სცნობ
ო უმნილნი არა მოვლენ ყ~ნ თ~ა ამ~რ იტქჳან ვ~დ არა გ~ურ ყს
ჱსლებ~ჲ რ~ამცა მტ~რი თ~ლითა ვნ~ცოთ და გ~რე ღევიუცეთ აწ ა
რა თს ღ~ნ ქანი მოცსალ და ღ~ნ გან~გბ ყ~ნ გ~ნგვიწირ~ვრ თ~ვნი ყ~ნ
ნი რიკ~დილდ და ირწრ~ტე ღეწევნ~დ ყ~ნდა ვ~რ მოიწია მ~ციული და
ერმა მორლვა ბარაცარი და ქარასლთგ~ნ არა მორიდებ~ჲ გ~ნკჳ
რდა და მრწრ~ტლ ამჴედრდა რპათა მირითა და წ~რირწრატა და მიერ
წრა რაზმ წქობილთა და მოიქვ~ნა მეტე და წუ~ა ვიცი რიმჴნე თუ~ნ
ი ბრშოლ~თა ღ~ა თუ~ნ უ~რთველნი სრყნი ც~რთ და ღმ~გნი სკ~თსმცა
ნოინრ რ~რა მცა ეუმნა მომცა ვკ~ლ ამირ თ~რ არა ბრალესლ
გქო რ~ სმეც~რნი ც~რთ წერირა ყ~ნირ~ნი აწ დადეგ წინ~თ ლ~ღურითა
ღ~ნითა ც~ მეტე გ~რდაჴდა ცცენირ~გ~ნ თაქ~ნირ რცა და წუ~ა დიდო ქანო
არა არრ ყსჱსლებ~ჲ უ~რთველირა. რ~ა მტ~რი იცილორ და ზსრგი
ღემოაუციორ. აწე ბედნიერმ~ნ თ~ლმ~ნ ქანირმ~ნ გჳცილორ რ~ლ დავდ
ვათ თ~ვი ყ~ნი რიკ~დილად და წარვიდა მეტე და დაეწერა წინა კერ
შო. ც~ დიდი იგი დამჴნე აბაფა ნოინი რ~ი იქო მჴედ~რთ მთ~ვრი რ~ლ
არრ ამირ რპ~რლარი მ~რცცენნარა მჴ~რრა რირმონცა დიდი იგი ბსფაცა
აბაფაცა მ~რცცნითვე. რურდსნ ტოფნ ბსლფაძნი არფსნ აფარ და ი
არ ბსფა მ~რძსჱნით და რც~ნი ნოინ~ბი გაქენერ მ~რძსჱნით მ~რცცენით ეგრ~თვე
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რაზმ წქობილი ბარაცა. მ~ღნ გ~მოყნდა კ~ცი ერთი რ~ცელით ალინაქა
არირა კ~ცირა თ~ვდი და არა რაყინორა გსარირა. ა~დ ტ~ნითა დიდი და აც
ოვანი შლ~რი შ~ლითა და სღიღი მჴნედ. და აფმატებ~ლი რიტსრტითა.
აწრონი და ღსჱნ~რი ამ~ნ ითცოვა აბაფა ნოინირ~გნ რ~ა ტარმა
ნი მირცერ წინა მბრშოლობირა და ოდერცა რთნდერ და მირცა რათც
ოელი ერე აბაფა ნოინ და ამან ღინა მოეაცლნერ ორნივე რპ~ნი
სრთიერთარ და იუმნა ომი დიდი და რ~ღინელი ამ~ან ზემო ჴრენ~ბლმ~ნ ა
ლინაქა. წინა ღესტევა რაზმრა მ~თრა და გ~ნაპო და გ~ნვიდა რა

ზმრა მ~თრა ქ~ითა მოქსრითა მირითა ღეკრბ~ჲ და იწქო თუმ~დ ალა
ალარა და მოიუცა და კ~დ გ~ნცეთუა რაზმი მ~თი და გ~მოვიდა აუათ.
და მეორედ კ~დ მოწმ~რთა დატრიწა რაზმი და გ~ნვიდა იუით და იწქ
ო თუმ~დ ალა ალ~რა. ვ~ე ც~ უ~რთველთა შლ~რდ იწქერ ომი. რ~ თჳთ ც
ედვიდა ქანი რ~ლ წინა მდგ~მთრა მეტემ~ნ და რპ~თა მირთა სწინ ღეს
ტივერ და რივლტოლ~დ მიდრიკნერ ეგრეთვე აბაფა ნოინმ~ნ შლ~რდ
იფვაწა ეროდენ რ~ლ ოცჩანრა ღ~ა ომირარა რ~დ ღეჩსრვილი კ~ცი აფი
ფო სნაგირირ~გნ და ტაცტ~რა თ~ვირ~რა ღემო[..]ვა და აუ~ნდა რრ~ლრა
ომრა ღ~ა ჴ~ლთა ვ~ა არწივრა კაკაბი ეგრეთვე რირმონ იფ~წა
შლ~რდ. და ქ~ლნი მ~თ კერშონი რივლტლ~დ მიდრკერ ც~ ბარაცა ქანი ღემთ
ცჳა მ~რძსჱნით აბაფართა რიუდსრრ ტაოფა ღსფარა. ძინილირ და
არფსნაფარ ერენი მრწრ~ტლ რივლტოლდ მოდრიკნა ბარაცა. ვ~ე
მეორერა დფ~რა ამ~თ რდევნიდა. ც~ აბაფა ორ დფე მ~თ რდევნა და და ვ
ერ ცნერ თს რაზმირა რიგრშირ~გნ თს რ~ჲ ღემთცჳა. ვ~რ ცნა ბარაცა
გაუცევნა და ამოწქსჱტა რპ~თა მირთა დაბრსნდა ეგრეთვე
აბაფა და ღეიმთცჳნერ. კ~დ სრთიერთარ და გ~ნეწქსნერ ვ~რ იც
ილა აღაფა ნოინ ბარაცა აფიფო ღსბი და მ~რტომ~ნ მიმ~რთა რაზმრა
მ~თრა რ~ იქო ერე აბაფა ნოინ კ~ცი ტკბილი და რ~ცრი და აცოვანი ბ
ეჩითა და მკერდითა მრგ~ვრი ლომირა სღიღი შლ~რი ღემ~მრთებ~ლი
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და წერო~ანი და რიტსრტე აფმატებ~ლი და ვ~რ მიაცდა რპა მირი დე
ვნერ და მოწქჳდერ რ~ლი სრიცცჳ. და ტქსჱ ქვერ და ერრ~თ გ~ნმ
რძვებ~ლნი მოვიდერ სრდოთა მ~თთაჭ x~ ვ~რ იქო ქანი სლი აბა
ფა ცსარ~რნრ ბრშოლ~დ ბარაცა ქაენირ~გნ მ~ღნ ზემო ჴრენებლმ~ნ თ
ეგსთარ წ~რმოავლინნა რ~მნი მჴედ~რთ მთ~ვრნი მირნი დედა წსლ
ითა და ბარგითა მ~თითა რ~ცელით რეგზი ბ~დსრ და აბიბაცა და თოლ
უა დემსრ და მოთცე ძოლაუა წ~რმოვიდერ და მოვიდერ და დადგერ მთარა
ზ~ა რ~ი აფმოვალრ ღტოდ კ~ვკარიარა რ~ლ არრ ლიცი და ვ~რ წარვ
ლერ დარ~ვლით კერშო რ~რა სწოდენ ფადოდ და ამ~თრა ღერ~ქარრა
დემოთირ~რა დადგერ თ~თრნი ადგილრა რ~ლრა ეწოდებირ ლომირ თ~ვი და
მ~რ არბევდერ ძავაცეთრა. ვ~ე ტარვნამდე. მ~ღნ მდგომთა თათარ
თა ყამოვლერ ეკერირ ჴევი და გ~ნვლერ აწქსჱრრ ზ~ა ტ[.]ნი მტ
კსრირა და გ~ვიდერ ძავცეთრ. დაცსდა ძოგი კაცა თორელირა რ~ლ
[..] აუ~ნდა პ~ტივდ მეჩსრჩლეთ სცსცერობ~ჲ და ქსრსმყირ ვირ
მე ძოგი ათარირა თ~ვადირა მჴედრირა ალიქ~ნირა ღვილირა ქსრ
სმყირა. და წ~რმოიფერ და მომ~რთერ რადგსრრა მ~თრა ლომირ თ~ვრა
ერმა ქსრსმყირ ბადსრრა და მოსწოდა კ~ცრ თორლრა და დევნა
სქვერჭ x~ თეგსთარნნი გ~ნრრსლ იქვნერ მტკ~რრა რადა მოერთ
ვირ წქალი გსრკლირა და ერენი მივიდერ პირრა მტკ~რირ~რა. რ~
იქო რიმრ~ვლე ტ~დი თ~თრთა და უ~რთველთა რპირა მ~თ რ~ მცირედნი
იქვნერ იშიერ ფონე თელუ დემსრ გ~ნვლო მტკ~რი ოცდა ათითა
კ~ცითა სგრშნასლ~დ და რც~ჲნი დასდგერ პირრა მტკ~რირ~რა თოლა
უდემსრ ავლო ჴევი და აფვიდა უედრა და აფაბ~ჲ ალამი რ~ჲმე
რც~ჲ დროღირა და მოეტევა ჴმითა მ~ფლითა. და ვ~რ იცილა ქსრ
სმყი ბადსრ. წინათ და სკანა კერშო ლ~ღური წგონა რიმ
რ~ვლე და ღეღინებ~ლ იუმნა და ივლტოდა მრწრ~ტლ ღეღტოთებ~ლი
რადა იგი რიმრ~ვლე მოიკლა კ~ცთა კ~თლთა და ორთა კოცტელ
თა მიიფერ აფრ~რრლი და რამშივ~რი ცცენ მოკლ~ლი ცსრით
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ივლტოდა და აწქსჱრრ ღევიდა. მჴედართ მთ~ვრი თათ~რთა ქს
რსმყი ბ~დსრ მოკლა და სწეროდ დაბნესლნი გზირა მეოტირა ვერ
დამპქრ~ბლნი ღეივლტოდერ მთად რსგ[...]რა აფმ~რთრა შნელ
რავ~ლრა რ~ტლრა რ~ლრა წუჳან კ~რკე [...] და დაბრსნდერ და გ~მ
არძსჱბ~ლნი მივიდერ ქანირ შმირა თეგსთარირ თ~ა და ალაფებ

სლი თეგთსრ გარდამოვიდა უ~რთლრ და მოაოჴრებდა ქ~ა უ~რთ
ლრა მ~ღნ ევედრა ქანი. აბაფა მეტერა დ~თრ რსრსდანირ შერა
რ~ა არფ~რა ღეეწიორ და არცა ღესღვ~რ ნიჩრა დიდთა აფსთუმიდა
რ~ იჩსირა მუონებ~ლი ფალ~ტრა თეგსთარირ ქმ~თგ~ნ განცცადებ~ლდ
მცნ~ბლი თჳნ~რ თეგსთარირ კითცვირა ერყდა აბაფარ და
ღეკრა გზ~ნი არფარა ღეირსლებოდა ცცენითა თეგსთარირ
არა სწქოდა და ვ~ა ცნა აბაფა რ~ არფ~რა ღეეწევირ მ~ტე დ~თ
გ~რნა წერილ არრ ვ~რ ატრორინელთა ღ~ა რიტქ~ჲ იტქჳრ ვინმე
იბრშოლებოდერ რ~ჲ ანტიპატრორ და ქრმა კარ~ნდრორ მოაკსდ
ინა. ცნა აბაფა ქანმ~ნ და წარმოავლინა მჴედ~რთ მთ~ვრი მირი
რირმონ ბადსრი და რც~ჲნი მთ~ვრნი ნოინნი და რპირა რიმრ~ვლე და მ
ოვიდერ თრიალეთრ და მოსჴდდერ,[მოწოდა] მ~ტერა დ~თრ და რპ~თა მირთა რ~
მეტე რნესლობდა მ~რ ჟ~მდ და წ~რმოსვლინა ქ~ნი მთავ~რნი მირნი
რირმონრ წ~ე და ღთავიდა რირმონ უ~რთლდ და ცნა თეგსთარ
მორლვა რირმონირი წინა გ~ნაწქო რპა მირი და იუმნა ბრშოლა
შლ~რი და მორწქდა ორგნითვე სრიცცჳი და ერწრა ფამე. და გაიქ
არნერ რ~ჲ გ~თენდა გ~ნემზადნერ და გ~ნწქსნერ სრთიერთარრ.
პირირ პირ იუმნა ბრშოლჲ შლ~რი და რპა მეტირა წინა მბრშოლ
ობდა და ვ~რ აფერინერ სრთიერთარ. ივლტოდა რპა თეგსთა
რირა. მიმო და იბნი ვნერ მოირრნერ და სყინო იუმნერ დარყა თეგ
თსრ და შე მირი მცირე სფონო იუმნა მივიდა რირმონრ თ~ა და ე
ვედრა რ~ა ქანი აბაფა იცილორ მ~ნ და შემ~ნ მირმ~ნ. ირმინა რირმ
ონ გ~რნა და პ~ტიმრნა და აფიფო ტქსჱდ დედა წსლი მირი და ქ~ი

