1-16 სტრ., (4)2r
ნი იგი აღრეულნი ქართლს მყოფნი და უცხო
ნი იგი ნათესავნი მოსრნა და დაატყუევნა დედან
ი და ყრმანი უცებნი თხუთმეტის წლისა უმცი
რესნი და დაუტევნა ნათესავნი ქართლოსიანნი და
დაუტეუა მათ ზედა პატრიკად სახელით აზონ ძე
იარედოსისი ნათესავი მისი ქუეყანით მაკედონით და
მისცა ასი ათასი კაცი ქუეყანით ჰრომით რომელსა ჰ
ქუიან ფროდატათოსჱ ესე ფროტათოსელნი იყუნეს
კაცნი ძლიერნი და მჴნენი ეკირთბოდეს ქუეყ
ანასა ჰრომისასა ესენი მოიყუანა ქართლად და მი
სცა აზონს პატრიკსა და დაუტეუა ქართლს ერი
სთავად აზონ და მისთანა სპანი იგი მპყრობელად
ქართლისა:- და უბრძანა ალექსანდრემ აზონ
ს რათა პატივსცემდეს მზესა და მთვარესა და ვარს
კულავთა ხუთთა და ჰმსახურებდენ ღ~თსა უხილავ
სა დამბადებელსა ყოვლისასა. რ~ მას ჟამსა ა
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რა იყო წ~წტყუელი და მოძღუარი შჯულისა ჭე
შმარიტისა რომელმანც ასწავა და ამხილა ა~დ თ
უით მოიგონა სჯული ესე ალექსანდრემ მეფო
ბასა შინა მისსა ყოველსა ქუეყანასა შჯული ე
სე დაუდვა და წარვიდა ალექსანდრე:ხ~ ამან აზონმან მოარღვივნა ზღუდენი ქალაქსა
მცხეთას საფუძვლითურთ და დაუტეუნა ოთხნი იგი
ციხენი რომელნი მოსდგმიდეს პირსა ქართლისასა
თავად ციხე რომელ არს არმაზისა და ერთი ციხე
დასასრულსა არმაზისა ცხვირისასა და ერთი თავსა
ზედა მცხეთისასა მეოთხე ციხე დასავლით მც
ხეთა მტკუარსა ზედა და ესენი მომტკიცნა და განა
ვსნა იგინი ლაშქრითა და ყოველთა ქართლისა
ქალაქთა მოარღვივნა ზღუდენი და დაიპყრნა ყოვე
ლნი საზღვარნი ქართლისანი ბერდუჯისმდინარი
თგან ვიდრე ზღუამდე სპერისა და დაიპყრა ქართ
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ხ~ იყო ესე აზონ კაცი ძნელი და მრისხანე ესე დ
ააწესა და ამცნო სპათა [მისთ] ვ~დ ყოველთა ქართველთა
განმან რომელმან იქონიოს საჭურველი მავალ
თ იგი და ჰყოფდეს ჰრომნი იგი ესრეთ ქართ
ველთა ზედა. და ვინცავინ გამოჩნდდა ქართველ
თა განი ქმნულ კეთილ ჰასაკოვანი მოკლიან იგი
და იყო ჭირი დიდი და მოუთმენელი ყოველსა ქა
რთველთა ზედა:-

და ამან აზონ პატრიკმან მათ ჰრომთა ზედაცა მო
აწია რისხვა დაუცადებელი რ~ იყო მესისხლე მათ
იცა და მოესრნეს მრავალნი მათგანნიცაჱ
ცხოვრება ფარნავაზისი რომელი იყო პირველი მ
ეფე ქართლისა ქართლოსიანიჱ
მას ჟამსა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა
შინა რომელსა ერქუა სახელად ფარნავაზ ესე ფა
რნავაზ იყო მამულად ქართველი ნათესავი უფ
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ლოსი მცხეთოს ძისაჳ და დედულად სპარსი ასპა
ნელი. და იყო იგი ძმისწული სამარისი რომე
ლი მოსლვასა მას ალექსანდრესსა მცხეთელ
მამასახლისი ყოფილიყო ესე სამარ და ძმაჳ
მისი მამაჳ ფარნავაზისი მოკლულ იყო ალექ
სანდრიესაგან. ხ~ დედასა ფარნავაზისასა წარეყუანა
ფარნავაზ სამისა წლისა ყრმაჳ და შეულტოლვი
ლიყო კავკასად და მუნ აღზრდილ იყო და მოს
რულ იყო მცხეთას მამულსა თუისსა:ხ~ ესე ფარნავაზ იყო კაცი გონიერი მჴედარი და
შემმართებელი და მონადირე ჴელოვანი და იმალვი
და იგი სიკეთესა თუისსა აზონის შიშისაგან. ხ~ მო
ნადირებითა მისითა იქმნა მეცნიერ აზონისა და შ
ეიყუარა აზონმა მონადირობისათუის ეუედრებოდა დედაჳ მი
სი ფარნავაზს შვილო ჩემო ეკრძალე აზონს და
ნურა რას იჩემებ სიკეთესა თავისა შენისასა ნუ
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უკუე მოგკლან შენ: და იყო შიში და ძრწოლაჳ მ
ას ზედა და ვითარ განმრავლდა შიში აზონისი
მათ ზედა ჰქუა დედამან მისმან ფარნავაზს შვილო
ჩემო დაუტეუე საყოფელი მამათა შენთა და წა
რმიყუანე მამულსა ჩემსა ასპანს ძმათა ჩემთა
თანა და განერე შენ ცოცხალი ჴელისაგან აზონისა:და დაამტკიცეს განზრახვა ესე წასლვა ასპანისა ჭ
ირ უჩნდა ფარნავაზს დატეუება საყოფელსა მა
მათა მისთასა ა~დ შიშისათუის დიდისა დაამტკიცა წა
რსლვა: მაშინ იხილა სიზმარი ფარნავაზ რეცა
იყო იგი სახლსა შინა უკაცურსა და ეგულებო
და განსლვაჳ და ვერ განვიდა მაშინ შემოვიდა ს
არკმელსა მისსა შუქი მზისა და მოერტყა წელთა მ
ისთა განიზიდნა და განიყუანა სარკმელსა მას და ვი
თარ განვიდა ველად იხილა მზე ქუე მდებარედ მ
იჰყო ჴელი მისი მოჰჴოცა ცვარი პირსა მისისა და
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იცხო პირსა მისსა:- განიღვიძა ფარნავაზ და გან
უკუირდა და თქუა სიზმარი იგი ესე არს მე წარვალ
ასპანს და მუნ სიკეთესა მივეცემი:ხ~ მას დღესა შინა განვიდა ფარნავაზ და ნადირობდა
მარტო და დეუნა უყო ირემთა ველსა დიღმისასა და
ივლტოდეს ირემი ღრიღალთა შინა ტფილისის
ათა მისდეუდა ფარნავაზ სტყორცა ისარი და ჰკრა
ირემსა და მცირედ წავლო ირემმან და დაეცა ძირ
სა კლდისასა. მივიდა ფარნავაზ ირემსა ზედა და
დღე იგი იყო მწუხრი გარდაჴდა და დაჯდა ირე
მსა მას თანა რათამცა დაიყო მუნ ღამე იგი დი
ლეულმცა წარვიდა: ხ~ კლდისა მის ძირსა იყო ქუაბ
ი რომლისა კარი აღმოქმნულ იყო ქუითა ძუე
ლად და სიძველითა შეჰქმნოდა დარღვევა შენებუ
ლსა მას. მაშინ დასხა წვიმაჳ მძლაფრი ხ~ ფარ
ნავაზ აღმოიღო ჩუგლუგი და გამოარღვია კარი ქუა
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ბაისა მის რათამცა მუნ შიგ და იმშრალა წვიმ
ისა მისგან და შერავიდა ქუაბსა მას, შინა იხილა
მუნ შიგ განძი მიუწდომელი ოქრო და ვეცხლი
და სამსახურებელი ოქროსა დავეცხლისა მიუწდო
მელი: მაშინ ფარნავაზ განკუირდა დააღივსო სიხა
რულითა და მოეგონა სიზმარი იგი და დაჰკრძალა
კარი ქუაბისა ეგრეთვე და მსწრაფლ წარმოვიდა შინა
და უთხრა დედასა თუისსა და ორთა დათა მისთა და
მასვე ღამესა წარმოვიდეს სამნივე იგი საჴედრები
თა და ჭურჭლებითა და დაიწყეს გამოღებად განძი
სა მის და დაფლვად სიმარჯვესა თუისსა. ხ~ ვითარ გათ
ენდებოდის კ~დ ეგრეთვე აღმოქმნიან კარი ქუაბისა მ
ის და ესრეთ გამოკრიბეს განძი. იგი ხუთ ღამე და დ
აგულეს სიმარჯვესა მათსა:მაშინ ფარნავაზ წარგზავნა მონა თუისი ქუჯის თანა
და ჰქუა მეუარ ნათესავი უფლოს მცხეთოს ძისა და ძმ
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ის წული სამარა მამასახლისისა და არს ჩემდა ხ
უასტაგი დიდ ძალი და აწ ინებო რათა მით ხ
უასტაგითა მოვიდე შენთანა და ვიყუნეთ ჩვენ ძმა და
ვიჴმაროთ ჩვენ ხვასტაგი იგი ორთავე. და გამო
უჩნდეთ ჩვენ მტერად აზონს ერისთავსა ქარ
თლისასა და სუემან ჩვენმან გუცეს ჩუენ ძლ
ევაჳ კეთილი:- მაშინ განიხარა ქუჯიმ სიხარ
ულითა დიდითა და ჰრქუა აღდეგ და მოვედ ჩემ

თანა და ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა და ხუასტაგ
ითა შენითა განგიმრავლენე სპანი შენნი ვიდრე
გამოჩნდეთ მტერად აზონისსა. მაშინ განიხარო
ნ ყოველთა ქართველთა აწყუედილთა მისგან და
მიწყუდეულთა და ვჰგონებ რომელ ჰრომთა მათგან
ნიცა მრავალნი გამოგუერთნენ რ~ ურიცხვნი აწყუ
ედილ არიან მათგანნიცა აზორისაგან:მაშინ ფარნავაზ ფარულად წარვიდა სიხარულით
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და რომელი შესაძლებელ იყო განძისა მისგან წ
არიტანა თან და დედა და დანი მისნი მისთანა და
მივიდა ქუჯისთანა: და ჰქუა მას ქუჯიმ შენხარ
შვილი თავთა მათ ქართლისათა და შენ გმარ
თებს უფლობაჳ ჩემი აწ ნუ შურობ ხუასტ
აგსა შენსა რათა განვამრავლნეთ სპანი და უ
კუეთუ მოგვეცეს ძლეუა შენ ხარ უფალი ჩვე
ნი და მეუარ მონაჳ შენი :მაშინ შეიერთნეს და ეზრახნეს ოვსთა და ლეკ
თა ხ~ მათ განიხარეს რ~ არაჳ სთნდათ ხარ
კისა მიცემა აზონისა და გამოჰყუეს ოვსნი და ლ
ეკნი და განიმრავლეს სპანი ეგრისით შეკრბეს ურ
იცხვნი სპანი და მომართეს აზონს ხ~ აზმონამან მოუ
წოდა სპათა თუისთა და შემოკრიბნა: მაშინ ათას
ნი მჴედარნი რჩეული ჰრომთა მათგანი რომელთა
ბოროტი წაჰკიდებოდა აზონისაგან განუდგეს ა
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ზონს და მოვიდეს წინაშე ფარნავაზისსა. მაშინ ყოველ
ნი ქართველნი განუდგეს აზონს ხ~ სპანი რომე
ლ დარჩომილიყუნეს აზონს ვერღარა მიენდო ა
ზონ მათ რ~ ყოველთა ზედა ბოროტის მოქმედ ი
ყო წარვიდა აზონ და მივიდა კლარჯეთს და გამ
აგრდა იგი სიმაგრეთა შინა კლარჯეთისათა:ხ~ მოვიდა ფარნავაზ მცხეთას და დაიპყრა ოთხნი იგი
ციხენი მცხეთისანი და მასვე წელიწადსა შინა დაიპყ
რა ყოველი ქართლი თვინიერ კარჯეთისა: ამან
ფარნავაზ წარავლინა მოციქული წინაშე მეფისა ა
ნტიოქოზ ასურასტანისა და წარსცა ძღვენი დიდ ძ
ალი და აღუთქუა მას მსახურებაჳ და ითხოვა მი
სგან შეწეუნა ბერძენთა ზედა: ხ~ ანტიოქიოზ შ
ეიწყნარა ძღუენი მისი და უწოდა შვილად თვი
სად და წარმოსცა გუირგუინი და უბძანა ერისთავ
თა სომხითისათა რათა შეეწეოდენ ფარნავაზს:-
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ხ~ წელსა მეორესა აზონ მოირთნა სპანი საბე
რძნეთით განძლიერდა ფრიად და მომართა ფარნავა
ზს ხ~ ფარნავაზს განემრავლნეს მჴედარნი ქართლ
ისანი მოუწოდა მათ და უჴმო ქუჯის და ოვსთა. და
შეკრბეს ესე ყოველნი და მოირთნეს ერისთავნი ა
ნტიოქოზისი სომხითით და ესე ყოველნი შეკრიბი
ნან ფარნავაზ და მიეგება ნაქალაქევსა თანა არტა
ნისასა რომელსა ერქუა მაშინ ქაჯთა ქალაქი რო
მელ არს ჰური და ეწყნეს მუნ. და იქმნა ბრძო
ლა დიდძალი და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვი: ხ~ ი
ძლივნეს ბერძენნი ფარნავაზისაგან და ივლტოდა ბა
ნაკი მათი და მოკლეს აზონ და ურიცხვნი სპანი მა
თნი მოსრნეს და ტყუე ქმნნეს. და წარვიდა ფარნავაზ
და მოტყუენა საზღვარი საბერძნეთისა ანძიანძორისა და
ეკლეცით შემოიქცა მოვიდა კლარჯეთს და დაიპყრა კლარ
ჯეთი და წარმოვიდა მცხეთად სიხარულითა დიდითა: ხ~
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სიმდიდრესა ზედა მისსა დაერთო ხუასტაგი აზონის
აცა და ექმნა სიმდიდრე გარდარეული ფარნვაზსჱ
ხ~ ეგრისი წყალს ქუემოთ დარჩა ბერძენთა რ~ მკუი
დრთა მის ადგილისათა არა ინებეს განდგომა ბ
ერძენთა: მაშინ ფარნავაზ მისცა დაჳ მისი ოვ
სთ მეფესა ცოლად და მეორე დაჳ მისი მისცა ქ
უჯის ცოლად და მისცა ქუჯის ეგრის წყალსა და
რიონს შუა ზღვიდგან მთამდე რომელსა შინა
არს ეგრისი და სუანეთი და დამტკიცა იგი ერისთა
ვად მუნ ქუჯიმ აღაშენა ციხე გოჯი:მაშინ ფარნავაზ უშიშ იქმნა ყოველთა მტერთა მი
სთაგან და მეფე იქმნა ყოველსა ქართლსა და ეგუ
რსა ზედა და განამრავლდა ყოველნი მჴედარნი ქარ
თლოსისანნი განაწესნა ერისთავნი რვანი და სპასპ
ეტნი:- ერთი გაგზავნა მარგუისი ერისთავად და მ
ისცა მცირით მთითგან რომელ არს ლიხი ვიდრ
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ე ზღუამდე რიონს ზემოთ და ამანვე ფარნავაზ
აღაშენნა ორნი ციხენი შორაპანი და დიმნა:და გაგზავნა მეორე კახეთისა ერისთავად და მისცა
არაგუიდგან ვიდრე ჲრეთამდე რომელ არს კახეთ
ი: კუხეთ: მესამე გაგზავნა ხუნანისა ერისთავად და
მისცა ბერდუჯის მდინარითგან ვიდრე ტფილის
ამდე და გაჩიანთამდის რომელ არს გარდაბანი:მეოთხე გაგზავნა სამშვილდისა ერისთავად და მის

ცა სკუირეთისა მდინარითგან ვიდრე მთამდე რო
მელ არს ტაშირი და აბოცი:მეხუთე გაგზავნა წუნდას ერისთავად და მისცა. ფან
ავრითგან ვიდრე თავადმდე მტკურისა რომელარს ჯ
ავახეთი და კოლა და არტანი:მეექუსე გაგზავნა ოძრჴის ერისთავად და მისცა ტასის
კარითგან ვიდრე არსიანთამდის ნოსტის თავითგან
ვიდრე ზღუამდე რომელარს სამცხე და აჭარა:1-16 სტრ., 10v
მეშვიდე გაგზავნა კალრჯეთის ერისთავად და მისცა არსია
ნთაგან ზღუამდე:- და ქუჯი იყო ერისთავი ეგრისი
სა:- მერვე დაადგინა სპასპეტად და მისცა ტფი
ლისითგან და არაგუითგან ვიდრე ტასისკარამდე და ფ
ანვარამდე რომელ არს შიდა ქართლი. და ესე სპ
ასპეტი იყო ყოვლადვე წინაშე მეფის მთავრობით გ
ანაგებდის ყოველთა ერისთავთა ზედა:ხ~ ამათ ერისთავთა ქუეშე ადგილთა და ადგილთა გა
ნაჩინა სპასალარნი და ათასისთავნი და მათ ყოვე
ლთაგან მოვიდოდა ხარკი სამეფო და საერისთაო
ესრეთ განაწესა ესე ყოველი ფარნავაზ მიმსგავს
ებულად სამეფოსა სპარსთასა და მოიყუანა ცო
ლი დურძუკელთა ნათესავი კავკასისი:ამან ფარნავაზ მოზღუდა ქალაქი მცხეთა მტკიც
ედ და ყოველნი ქალაქნი და ციხენი ქართლისან[ი]
მოოჴრებულნი ალექსანდრიესაგან. და ამან ფარნ
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ავაზ აღაშენნა იგინი და ვერღარა იძიეს შური ბე
რძენთა ფარნავზსა ზედა რ~ უცალო იყუნეს ი
გინი ბრძოლისაგან ჰრომთასა:და ამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი სახელსა
ზედა თუისსა ესეუე არს არმაზი რ~ ფარნავაზ სპარსუ
ლად არმაზს ერქუა ამართა კერპი იგი არმაზი თა
ვსა ზედა ქართლისასა და მიერითგან ეწოდა არმა
ზი კერპისა მისთუის და ქმნა სატფურება დიდი მის
კერპისათუის აღმართებულისა:ოცდა შვიდის წლის მეფე იქმნა და სამეოც და ხუ
თ წელს მეფობდა ნებიერად და ჰმსახურებდა იგი
ანტიოქოზ მეფესა ასურასტანისასა. და ყოველნი დ
ღენი მისნი რა დაჯდა მშვიდობით დაყუნა და
აღაშენა და განავსო ქართლი:ხ~ თუენი გაზაფხულისა და სთვლისა არისანი დაყუ
[.ს] მცხეთას სამეუფოსა ქალაქსა და თვენი ზამთრ
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ისანი დაყუნის გაჩიანთა ხ~ თვენი ზაფხულისანი
წუნდას და ჟამით ჟამად მივიდის ეგრისს და კლა
რჯეთს და მოიკითხნის მეგრელნი და კლარჯნი და გ
ანაგის ყოველი საქმე დაშლილი: ხ~ იგი ჰრო
მნი ათასნი მჴედარნი რომელნი აზონისგან მოე
რთვნეს ფარნავაზს რომელიზემოთ ვახსენეთ იგინი
განიყუნა ჴევთა და ქუეყანათა შინა იპყრნა იგინი
კეთილად რ~ ბრძოლასა მას აზონისასა მჴნედ იყ
ვნეს და უწოდა მათ სახელად აზნაურნი:ხ~ რადგან წარვიდა ალექსანდრე არღარა ჭამდეს
კაცსა თვინიერ რომელ შესწირიან კერპსა მსხვერპ
ლსა იყო განსუენებაჳ და სიხარული ყოველსა ქართლსა ზედა მეფობისათუის
ფარნავაზისასა და
იტყოდეს ამას ყოველნი ვმადლობდეთ სვესა ჩვენს
ა და რ~ მოგვეცა ჩუენ მეფე ნათესავთაგან მამათა ჩუენთასა და აღგვეჴდა ხარკი და
ჭირი უცხოთა ნათესავთაგან:
და ესე ყოველი აღასრულა ფარნავაზ სიბრძნითა და ს
იქველითა სიმჴნითა და სიმდიდრითა თუისითა: ესუა ძე და უწოდა სახელი:1-16 სტრ., 12r
საურმაგ და ესე ფარნავაზ იყო პირველიად მეფე ქ
ართლსა შინა ქართლოსის ნათესავთაგანი ამან
განავრცო ენა ქართული და არღარაჳ იზრახებო
და სხუაჳ ენა ქართლსა შინა თუინიერ ქართულსისა
ჳ და მაშინ შექმნა მწიგნობრობაჳ ქართული და მოკუდა:ფარნავაზ და დაფლეს წინაშე კერპისა მის არმაზისა:
და მის წილ მეფე იქმნა ძე მისი საურმაგ:მეორე მეფე საურმაგ ძე ფარნავაზ მეფისა ქართლოსიანი:ხ~ დაჯდა რა მეფე საურმაგ მას ჟამსა შინა ზრახვა
ყუეს ერისთავთა ქართლისათა და თქუეს არა კეთილ
არს ჩვენდა რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა ჩვენ
სა ა~დ ვიყუნეთ ერთად და მოვკლათ საურმაგ და ვი
ყუნეთ ჩვენ თავის უფალ ვ~ა ვიყუენით ჩვენ თავის
უფალ ვ~ა ვიყუენით პირველ და მივსცემდეთ ხარკსა
ვინცავინ გამოჩნდეს მძლე რ~ ესრეთ ყოფით უ
ფრო განვისვენებთ: დაამტკიცეს განზრახვა და მო
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კლვა საურმაგისი ხ~ იგრძნა საურმაგ და წარვიდ
ა ფარულად და ივლტოდა წარიტანა თანა დედა მ
ისი და მივიდა დურძუკეთს დედის ძმათა მისთა თან
ა: მაშინ ჰრომთა იგი აზნაურნი წარვიდეს და მ
ივიდეს დურძუკეთსვე და ჰრქუეს საურმაგს დიდი კე
თილი დგას ჩვენზედა მამისა შენისა ამისთვის ვა

რთ ჩვენ მტკიცე ერთგულობასა შენსა:მაშინ საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა მამისა დის
წულსა მისსა და ითხოვა შეწეუნა ხ~ იგი სიხარუ
ლით წარმოემართა შველად მისსაჱ მაშინ საურ
მაგ შეიკრიბა დურძუკეთიცა და წარმოემართა ქარ
თველთა ზედა და ვერავინ წინა აღუდგა მას და დაიპყ
რა ყოველი ქართლი და მოსრნა განდგომილნი მ
ისნი და რომელთამე შეუნდო. ხ~ დაამდაბლნა ქართ
ლოსიანნი და წარჩინებულ ყუნა აზნაურნი ხ~ გან
მრავლებულ ყუნა დურძუკნი ნათესავნი კავკასისანი:1-16 სტრ., 13r
ხ~ ტყუენვასა მას ხაზართასა ყოველნივე მშვიდობი
თ დარჩომილ იყუნეს სიმაგრისაგან ქუეყნისა მათ
ისა და ვერღარა იტევდა მათ დურძუკეთი:მაშინ ამან საურმაგ წარმოიყუანნა იგინი ყო
ველთა კავკასისა ნათესავთა ნახეუარნი და რომელნიმე
მათგანნი წარჩინებულ ყუნა და სხვანი დასხნა მ
თიულნეთს დიდოეთითგან ვიდრე ეგრისამდე რომ
ელარს სუანეთი. და ესენი დაიპყრნა მისანდობლ
ად თუისად დედულნი: და დაჯდა საურმაგ მცხეთას
მეფედ და უმატა ყოველთა სიმაგრეთა მცხეთისა და ქარ
თლისათა. და მან შექმნა ორნი კერპნი აინინა და დან
ანა და ამართა გზასა ზედა მცხეთისასა და ჰმსახურებ
და იგი მეფესა ასურასტანისასა. და მოიყუანა ცოლი
სპარსი ასული ბარდაველის ერისთუისა და ესხნეს მის
თანა ორნი ასულნი და არაჳ ესუა ძე:- მაშინ მიყუ
ვანა სპარსეთით შვილი ნებროთის ნათესავითგან ცო
1-16 სტრ., 13v
ლისა მისისა დედის დისწული და დაიჭირა იგი შ
ვილად რომელსა სახელი ერქუა მირვან და მისცა
ასული თუისი ცოლად ქალაქი გაჩიანი და საერისთო სამ
შვილდისა და მეორე ასული მისცა ძესა ქუჯისასა
მამის დისწულსა მისსა მეფობდა საურმაგ ბედნი
ერად მრავალთა წელთა და მოკუდა: საურმაგ და მე
ფე იქმნა მის წილ შვილებული მისი მირვან:მესამე მეფე მირვან შვილებული საურმაგ მ
ეფის ნებროთიანი:ესე მირვან იყო ტანითა სრული შუენიერი ძლი
ერი მჴნე და ქუელი ამისსა მეფობასა დურძუკთა
დაივიწყეს სიყუარული ფარნავაზისი და საურმაგისი
და გარდამოვიდეს დურძუკეთს მყოფნი და გაერთ
ნეს თანა ჭართალეთსა მსხდომნი კავკასიანნი მოტ
ყუენეს კახეთი და ბაზალეთი:- მაშინ მეფემან მ

ირვან მოუწოდა ყოველსა ერისთავთა ქართლის
1-16 სტრ., 14r
ათა და შემოკრიბნა ყოველნი სპანი თუისნი მჴედარ
ნი და ქუეითი და ყოველნი კავკასიანნი იყუნეს ს
არწმუნოდ მორჩილებასა ზედა მირვანისასა რომ
ელი გარდამოვლინებულ იყუნეს საურმაგ მეფ
ისაგან თუინიერ ჭართალთასა შემოკრიბნა ესე
ყოველნი და წარემართა დურძუკეთს. შეკრბეს დ
ურძუკნი და დაუდგეს სიმაგრეთა ზედა გარდასლვა
თა გზასა მაშინ მირვან გარდაჴდა ცხენისაგან და
მივიდა ქუეითთა თანა თუისთა და წარუძღუა წინ
ა ქუეითთა და ზურგით შემოადგინნა მჴედარნი და
თვით მივიდა კართა მათ შინა ვ~ა ჯიქი სიფი
ცხითა ვ~ა ვეფხი სიმჴნითა და ვ~ა ლომი ზახილ
ითა და იქმნა მათ შორის ბრძოლა ძლიერი: ხ~ მ
ირვანს ვერ ჰკუეთდა მახვილი დურძუკთა ვ~ა კლდ
ესა სიპსა და დადგა უძრავად ვ~ა კოშკი მტკიცე და და გ
აგრძელდა მაათ შორის ბრძოლაჳ და მოსწყდა ო
1-16 სტრ., 14v
რგნითვე ურიცხვნი. ხ~ იძლივნეს დურძუკნი და ივ
ლტოდეს მიუდგეს უკან ქართველნი მოსრნეს და ტ
ყუე ქმნეს და შეუიდა მირვან დურძუკეთს და მოაო
ჴრა დურძუკეთი და ჭართალეთი და შეაბნა კარი
ქუითკირითა და უწოდა სახელად დარულა: და და
ჯდა მირვან მცხეთას მეფობდა ნებიერად და უშიშ
ად იყო კაცი უხვად მიმნიჭებელი კეთილისა და
შეიყუარეს იგი ყოველთა მკვიდრთა ქართლისათა
და ჰმსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანელთასა:ხ~ ამის ზე მიიცვალა ანტიოქისა მეფობაჳ ბაბ
ილონს და მას ჟამსა მეფე იქმნა სომხითს რომელ
სა ერქუა არშაკ ეზრახა მირვან არშაკს და მისცა ას
ული თუისი ძესა არსაკისასა არშაკს. და მოკუდა მირ
ვან და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი ფარნაჯომ:მეოთხე მეფე ფარნაჯომ ძე მირვან მეფისა ნებროთიანნი:ხ~ამან ფარნაჯომ მეფემან უმატა ყოველთა ციხე ქა
1-16 სტრ., 15r
ლაქთა შენებად და ამან აღაშენა ციხე ზადენი
და შექმნა კერპი სახელით ზადენ და ამართა ზად
ენს და იწყო შენებად კახეთს ქალაქსა რომე
ლ არს ნეკრესი:- ამისა შემდგომად შეიყ
ვარა სჯული სპარსთა ცეცხლის მსახურებაჳ
მოიყუანნა სპარსეთით ცეცხლის მსახურნი და მო

გუნი და დასხნა იგინი მცხეთას ადგილსა მას რო
მელსა აწ ჰქუიან მოგუთა და იწყო ცხადად გმობ
ად კერპთა ამისთუის მოიძულეს იგი მკუდრთა
ქართლისათა რ~ დიდი სასოებაჳ აქუნდათ კერპთა
მათთა:- მაშინ შეითქუნეს ერისთავნი ქ
ართლისანი უმრავლესნი და წარავლინეს მოციქუ
ლი წინაშე სომეხთა მეფისა და ჰრქუეს მეფე ჩვე
ნი გარდაჴდა შჯულთა მამათა ჩვენთასა არღარა
ჰმსახურებს ღ~თთა მპყრობელთა ქართლისათა. და
შემოიღო სჯული მამული და დაუტეუა შჯული
1-16 სტრ., 15v
დედული აწ არღა ღირს არს იგი მეფედ ჩვენდა:
მოგვეც ძე შენი არშაკ რომელსა უზის ცოლად ნ
ათესავი ფარნავაზიანთი მეფეთა ჩვენთა და გვაშველე
ძალი შენი და ვაოტოთ ფარნაჯომ შემომღებე
ლი ახლისა შჯულისა და იყოს მეფედ ჩვენდა ძე
შენი არშაკ და დედოფლად ჩვენდა ცოლი მისი შ
ვილი მეფეთა ჩვენთა:მაშინ სთნდა სომეხთა მეფესა განზრახვაჳ ესე გ
აგზავნა მოციქული მათი პასუხითა კეთილითა და ჰრქუა
მათ უკეთუ ჭეშმარიტად უბიწოთა გულითა გნებ
ავსთ მეფედ თქუენდა ძე ჩემი თქუენ ყოველთა ერის
თავთა მომეცით მე მძევალი და მიგცე ძე ჩემი მეფე
დ თქუენდა და ყოვლითავე ნიჭითა აღგავსნეჱ მაშინ ე
რისთავთა ქართლისათა უმრავლესთა მისცეს მძევლები
და განაცხადეს განდგომაჳ ფარნაჯომისი. მაშინ სო
მეხთა მეფე ყოვლითა ძალითა მისითა წარმოემართა ქ
1-16 სტრ., 16r
ართლსა:- ხ~ ფარნაჯომ მეფემან მოუწოდა სპარ
სთა და მოიყუანნა სპარსნი ძლიერნი და რომელნი
მე დარჩომოდეს ქართველნი შემოკრიბნა იგინ
იცა. ხ~ ერისთავნი ქართლისანი განდგომილნი მ
იეგებნეს სომეხთა მეფესა ტაშირსა და მუნ შეკრ
ბა სიმრავლე სომეხთა და ქართველთა. ხ~ ფარნ
აჯომ მიეგება მუნვე ტაშირსა იქმნა მათ შორ
ის ბრძოლა ძლიერი მოსწყდა ორგნითვე ური
ცხვი იძლია ფარნაჯომ სომეხთა და ქართველთა
გან და მოიკლა ფარნაჯომ და მოსრეს სპა მის: ხ~
ძე ფარნაჯომისი სახელით მირვან წელიწადასა ერთ
ისა ყრმაჳ წარიყუანა მამამძუძემან მისმან და ივლტ
ოდა სპარსეთს: ხ~ სომეხთა მეფემან მოსცა ქართვე
ლთა მეფედ ძე თუისი სახელით არშაკ:მეხუთე მეფე არშაკ არშაკუანიანი:-

დაჯდა მეფედ არშაკ და დაიპყრა ყოველი ქართლი
1-16 სტრ., 16v
და მეფობდა ნებიერად და უმატა ყოველთა სიმაგრ
ეთა ქართლისათა. და უმეტესად მოამტკიცნა ზ
ღუდენი ჯავახეთს წუნდას ქალაქსა და მოკუდა მე
ფე არშაკ და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი არტაგ:მეექუსე მეფე არტაგ ძე არსაკ მეფისა არშაკიანი:და ესე მეფე არტაგიანი ორ წელ ოდენ მეფობდა
და მეორესა წელსა მეფობისა მისისასა მოვიდეს ე
რისთავნი სპარსთანი სპითა დიდითა ძიებად სის
ხლისათუის ფარნაჯომისა და სპისა მის სპარსთა
სა რომელნი აწყუედილ იყუნეს ფარნაჯომის თანა:ხ~ ვერ წინა აღუდგა მათ მეფე არტაგ რ~ დიდ ი
ყო ძალი მათი სპარსთა ა~დ განამაგრნა ციხენი
და ქალაქნი და მოვლეს სპარსთა ყოველი ქართლი და მოაო
ჴრეს ველნი: ა~დ ციხე ქალაქნი ვერა რომელნი წ
არიღეს და წარვიდეს. და მოკუდა არტაგ და დაჯდა
მის წილ ძე მისი ბარტონ არტაგ მეფედ:1-16 სტრ., 17r
მეშვიდე მეფე ბარტომ ძე არტაგ მეფისა არშაკუნიანი:ამან მეფემან ბარტომ უმატა ზღუდე მცხე
თისა და ყოველთა სიმაგრეთა ქართლისათა: ხ~ აღ
ზარდეს სპარსთა ძე ფარჯომისი მირვან რომელ
ი სიკუდილსა მას ფარნაჯომისასა წარეყუანა მ
ამამძუძესა მისსა რომელი პირველ ვახსენეთ. ესე
მირვან იყო კაცი ქუელი მჴნე მჴედარი და მრ
ავალ გზის გამოცდილი ბრძოლასა თურქთა და
არაბთასა:- ხ~ამან მირვან შეკრიბნა სპანი
ძლიერნი სპარსეთსა და მოუგზავნა მოციქული ერ
ისთავთა ქართლისათა და ჰრქუა მათ. მოვიჴსენეთ ს
იყუარული მამის მისა ჩემისა მირვანისი და კეთ
ილი მისი თქუენდა მიმართ დაღაცა თუ მამამან
ჩემმან ფარნაჯომ შემოიღო შჯული უცხო თ
ქუენ შორის სამართლად მოიკლა მამაჳ ჩემი რ~
ვერა კეთილად ეპყრა სჯული მამათა თქუენთა
1-16 სტრ., 17v
რომლისაგან გაქუსთ მრავალი კეთილი და აწ ნუ ა
რს შიში და საურავი გულსა თქუენსა სიკუდილისათ
ვის მამისა ჩემისა რ~ სჯულისა დატეუებისათვის
მოკულენ მამანი შვილთა და ძმანი ძმათა არა ი
ძიების სისხლი სჯულისა დატევებისათუის მოკლულთა:მეუარ შვილი მეფეთა თქუენთა ფარნავაზიანი და

ღაცა თუ აღზრდილ ვარ სპარსთა თანა ა~დ ვარ
მე სჯულსა ზედა მამათა თქუენთასა და ვესავ მე
ღ~თთა მამათა თქუენთა. და სასოებითა მათითა მოვალ ძი
ებად მამულისა ჩემისა აწ მიიღეთ ჩემგან დიდ
ებაჳ და კეთილი თქუენ ყოველთა ქართველთა:- ხ~
ერისთავთა ქართლისათა არაჳ შეიწყნარეს ბრძა
ნებული მირვანისი ა~დ მივიდეს ყოველნი წინაშე ბ
არტომ მეფისა ხ~ მცირედნი ვინმე ქართველნი ა
რა წარჩინებულთაგანი წარვიდეს და მიერითგანეს
მირვანსჱ ხ~ მეფემან ბარტომ შემოკრიბნა ყოველ
1-16 სტრ., 18r
ნი სპანი ქართლისანი მოირთო ძალი სომხით
ით და მიეგება იგი ხუნანს იპყრა ზურგად ქა
ლაქი ხუნანი. მოვიდა მირვან და დადგა მდინარ
ესა ზედა ბერდუჯისასა და იწყეს ბრძოლა და გ
ამოჩნდეს ორნი ვე შორის ბუმბერაზინი და იწყეს
ბრძოლა თუესა ერთსა ყოველთა დღეთა იყო ბუმბ
ერაზთა ბრძოლანი ოდეს მათ სძლიან და ოდეს
მათ სძლიან: ხ~ ამა თუესა ერთსა შინა ამან მ
ირვან თავის თავით მოკლა ცამეტი ბუმბერაზი ქ
ართველთა და სომეხთაგანი და არვინ გამოჩნდა ქართ
ველთა და. სომეხთა შორის მძლე მირვანისი და ვე
რც თვით მეფე ბარტომ ჰბრძოდა მას რ~ არა
იყო მისთანა ძალითა გოლიათობისათა:მაშინ ბარტომ მეფემან განაწყუნა სპანი თვისნი
და მიჰმართა ყოვლითა სპითა მირვანს და მუნით
მირვან მოეგება ყოვლითა სპითა მისითა. და იქმნა ბ
1-16 სტრ., 18v
რძოლა ძლიერი მათ შორის მოსწყდა ორგნითვე უ
რიცხვი იძლივნეს სომეხნი და ქართველნი სპარს
თაგან და მოკლეს ბარტომ ამას ბარტომ მ
ეფესა არა ესვა ძე ა~დ ასული ერთი და სიცოცხლ
ესავე მისსა მოეყუანა ეგრისით ძის წული ქუჯისი ს
ახელით ქართამ რომელსა შესდგომიდა ფარნავაზი
ანობაჳ ფარნავაზის დის ქუჯის ცოლისაგან და დედ
ისა მისისა საურმაგის ასულისა ქუჯის ძის ცოლი
საგან. და ამის ქრთამისთუის ეგრისი მიეცა და ასული
თვისი ცოლად ბარტამ მეფესა და აღეღო ესე შვი
ლად ქართველთა სათნოებისათუის ექმნა ფარნა
ვაზიანთ მიმართ. რ~ არა უნდა ქართველთა სხვ
ისა ნათესავისა მეფობაჳ რომელსამცა არა შესდგ
მიდა ფარნავაზიანობა:- ხ~ ესე ქრთამ შვილ
ებული ბარტომ მეფისა მასვე წყობასა შინა

მოიკლა ბარტომის თანა. ხ~ ცოლი მისი ასუ
1-16 სტრ., 19r
ლი ბარტამ მეფისა უძლები დარჩა ივლტო
და და წარვიდა სომხითს და მუნ შვაჳ ყრმაჳ
და უწოდეს სახელად ადერკი და იზრდებოდა ი
გი მუნ:მერვე მეფე მირვან ძე ფარნაჯომ მეფისა ნ
ებროთიანი:ხ~ ვ~ა მოკლა მეფე ბარტომ მეფემან მირვან შემო
ვიდა ქართლსა და დაიპყრო ყოველი ქართლი. ხ~ რო
მელნი დაშთომილ იყუნეს ერისთავნი ქართლისანი ც
იხეთა და სიმაგრეთა შინა მისცა მათ ფიცი და აღთ
ქმაჳ მეფემან მირვან და გამოიყუანნა ყოველნი: და მძ
ლავრებით გამოიყუანნა ცოლი ბარტომისი სამშვი
ლდით და შეირთო ცოლად რომელი შვილი იყო
არშაკონიანთავე. და დაჯდა მცხეთას და ნებიერაობდა მეფობდა მ
ცირედ ჟამ და მოკუდა მეფე მირვან და მ
ის წილ ძე მისი არშაკ:1-16 სტრ., 19v
მეცხრე მეფე არშაკ ძე მირვან მეფისა ნებროთიანიჱ
ხ~ ესე მეფე არშაკ იყო დედით არშაკიანი და მამ
ით ნებროთიანი და ფარნავაზიანი ამან არშაკ განაშუენა
ნელქარ ქალაქი კახეთისაჳ რომელ არს ნეკრესი და
ჰმატა სიმაგრესა უფლის ციხისასა და იყო ესე ა
რშაკ ძლიერი ძალითა დიდი მჴნე და გოლიათი:ხ~ ესე ადერკი ძე ქართამისი საურმაგის ასულის წულისა
და თვით ადერკი ბარტომ მეფის ასულის წულ
ი რომელი ვახსენეთ ზემო აღზარდეს სომხითს.
იყო ესე ადერკი კაცი ასაკით შვენიერი ტანითა დ
იდი და გოლიათი მრავალ გზის გამოცდილ იყო
ბრძოლათა მას სომეხთა და ასურთასა და მას
მოეკლა მრავალი ბუნბერაზი და სახელოვან ქმნილ იყო:ხ~ ამან ადერკიმ მოითხოვა სპანი სომეხთა მეფ
ისაგან მოსცა მან და წარმოემართა არშაკს ქართვე
ლთა მეფესა ზედა დედის ძმასა მისსაჱ ხ~ არშაკ
1-16 სტრ., 20r
შემოკრიბნა ყოველნი ერისთავნი ქართლისან მოირ
თო ძალი სპარსეთით და მიეგება წინა შეკრებ
ეს ორნივე სპანი თრიალეთსა და დაიბანაკეს მახ
ლობელად ერთმანეთისა სთხოვა ბრძოლა თა
ვისთავ არშაკ ადერკის. ხ~ ადერკი სიხარული
თ აღიჭურა საჭურველითა შვენიერითა აღჯ

და ტაიჭსა და ჰქუა სპათა მისთა განმიმაგრეთ ზ
ურგით კერძ[ო] ჩემი და ნუ შესძრწუნდებით და გა
ნვიდა ეგრეთვე არშაკ შეიჭურა და განვიდა გა
ნწყობილთა შორის აღიზახნეს ორთავე ჴმითა სას
ტიკითა და მიეტეუნეს ურთი ერთასა და იწყეს ორ
თავე გვრემად ოროლითა და ვერ კუეთდეს საჭურვე
ლსა ერთმანერთისასა და ბრძოლისა სიგრძესა შინა
განუტყდათ ოროლები: აღმოიღეს ჩუგლუგები და იწ
ყეს ბრძოლაჳ ჩუგლუგებითა ოდეს უხეთქნიან ჩუ
გლუგი იგი საჭურველსა მათსა ზედა მსგავს იყუის
1-16 სტრ., 20v
ჴმასა უროსასა რომელი იცემის მჭედლისაგან გ
ურდემლსა ზედა და ჴმაჳ ზახილისა მათისა მს
გავსი იყო ქუხილისა:- მაშინ ვერ სძლი
ეს ერთმანერთსა დაშურეს და უკუდგეს იმიერ
და ამიერ შეღამდა დღე იგი და განისვენეს ო
რთავე. და დილეულ კ~დ გამოვიდეს და აღიღეს მშვ
ილდები იწყეს რბევად და სისრად ერთმანერთი
სად ჰკრა ისარი ადერკიმ მკერდსა არშაკისასა
და ვერა უფარა სიმაგრემან საჭურჭლისამან გა
ნვიდა ზურგით და ჩამოვარდა ცხენისაგან: და მოკუდა
არშაკ მეფე ქართველთა:შემოიქცა ადერკი და მივიდა სპათა თანა სომ
ხითისათა და ჰქუა მათ გაფუცებ ღ~თსა თქუენთა ნუ
განმარტებთ მახვილთა თქუენთა ქართველთა ზედა
რ~ მამულნია ჩუენნი. და აწ მეუარ მეფე მათი
ძალითა და შეწეუნითა თქუენითა: ისმინეს სომეხთა
1-16 სტრ., 21r
ვედრება მისი და დაადგრეს ადგილსავე ზედა:ხ~ ადერკი შემოიქცა და მოვიდა მახლობელად
ქართველთა სპისა და ჴმა ყო ჴმითა მაღლითა და
თქუა მეუარ შვილი მეფეთა თქუენთა და სუესა
ჩემსა მოუცემია მეფობაჳ თქუენი ჩემდა. და აწ
მიიღეთ ჩემგან კეთილი და სიხარული აჰა ესე
რა სპანი სომხითისანი არა მიუშვენ თქუენ ზედა:მაშინ მიუგეს ყოველთა ქართველთა შენ გამოჩნ
დი უმჯობესი ყოველთა ნათესავთა ფარნავაზის
ათა რაჳთგან მოკუდა მეფე ჩვენი აწ შენ ხარ
მეფე ჩვენი და. ვმადლობთ სვესა ჩვენსა რ~ მო
გვცა საზღვარად მეფისა ჩუენისა შვილივე მე
ფეთა ჩვენთა გოლიათი და სახელოვანი გარდა
ჴდეს ყოველნი ქართველნი დაცვივნეს პირსა ზედა
თუისსა და თაყუანის ცეს ადერკისა და მშვიდობით

შეკრბეს ერთგან სომეხნი და ქართველნი და სპარ
1-16 სტრ., 21v
სნი რანისანი: და მოიღეს ქართველთა გუირგუინი
არშაკ მეფისა და დაადგეს თავსა ადერკი მეფი
სა და წარმოიყუანეს ქართლსა:მეათე მეფე ადერკი ასულის წული ბარტა
მ მეფისა და ძე ქართამისი ბარტამ მეფის
შვილობილისა არშაკიანი:და ამან ადერკი დაიპყრა ყოველი ქართლი
და ეგრისი და მოსცა სომეხთა მეფემან ასული თ
ვისი ცოლად და დაჯდა მცხეთას და მეფობდა
კეთილად. ოცდა ათის წლისა მეფე იქმნა და ორ
მეოცდა ჩვიდმეტი წელ მეფობდა:ხ~ პირველსა წელსა მეფობისა მისისასა იშვა
უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ბეთლემს ჰურიას
ტანისასა მოვიდა მისსა მოგუნი ძღუნისა შეწი
რვად. და მოგუთა შესულისა იერუსალიმას მოვიდა
ჰამბავი მცხეთას ვ~დ სპარსთა იერუსალიმი წარტ
1-16 სტრ., 22r
ყუენესო და ურიანი რომელნი მცხეთას იყუ
ნეს იქმნა მათ შორის გლოვა და ტირილი
და შემდგომად მეორესა წელსა სხვაჳ მოვიდა
ჰამბავი ვ~დ სპარსნი იგი არა წარტყუენვად მოვიდ
ეს იერუსალიმს ა~დ აქუნდათ ძ~ღუენი ყრმისა
ვისიმე შობილისათუის განიხარეს ჰურიათა მცხე
თელთა:- შ~დ ამისსა გარდაჴდეს რაჳ წელნი
ოცდა ათნი მოვიდა მოციქულნი იერუსალიმით
მცხეთელთ ჰურიათა თანა ვ~დ რომლისათუის იგი
მოგვნი მოვიდეს და შეწირეს ძღვენი იგი აღზ
რდილ არს იგი და იტყუის თავსა თუისსა ძედ ღ~თისა
აწ წარგუივლენიან ჩვენ მოციქულნი ყოველთა
თანა ჰურიათა რათა მოვიდენ მეცნიერნი შჯულ
ისანი და განვიკითხოთ და განვბრჭოთ მას ზედა. და
აწ თქუენგანცა წარმოვიდენ მეცნიერნი სჯულ
ისანი და წარვიდეს აქათ ელიოზ მცხეთელი
1-16 სტრ., 22v
და ლონგინოზ კარსნელი და მუნ დახუდეს ჯვა
რცმასა უფლისასა. და მუნით მოიღეს კუართ
ი უფლისაჳ ელიოზ მღუდელმან ვ~ა წერილა
რს განცხადებულად მოქცევასა ქართლისასა:ხ~ ამან ადერკიმ მეფემან უმატა სიმაგრეთა ქ
ართლისათა [....] ქალაქთა და ციხეთა უმეტესი მო

ამტკიცნა ზღუდენი ქალაქისა მცხეთისანი წყა
ლსა იმიერ და ამიერ: ამისვე ადერკის მეფო
ბასა შინა მოვიდეს ათორმეტთა წმიდათა მოციქ
ულთაგანნი ანდრია და სიმონ აფხაზეთს და ეგრი
სს და მუნ აღესრულა წმიდა სომონ კანანელი ქალ
აქსა ნიკოფსისასა საზღვართა ბერძენთასა: ხ~ ანდრი
ა მოაქცია მეგრელნი და წარვიდა გზასა კლარჯე
თისასა: ხ~ ვ~ა ესმა მეფესა ადერკის მეგრელთა
გან სჯულისა დატევებაჳ განუწყრა და წარავლინნა
ერისთავნი მისნი იძულებით კ~დ მოაქცივნა მეგრე
1-16 სტრ., 23r
ლნი და დამალნეს ხატნი და ჯვარნი. და შეჰყრის
ხდა მეფე ადერკი ერისთავსა კლარჯეთისასა რო
მელ მშვიდობით განუტეუა ანდრია:ხ~ ამათს ადერკის მეფობასა გამოჩნდა კ~დ მეფო
ბაჳ სპარსეთისა რ~ რაჳდგან შესრულ იყო
ალექსანდრე და განერყუნა სპარსეთი აქა ჟამამ
მდე არღარა დაჯდომილ იყო მეფე სპარსეთს
რ~ ადგილთა და ადგილთა იყუნეს ერისთავნი ს
პარსეთს შინა:- მაშინ შეკრბეს ერისთავნი ს
პარსეთისანი და დასვეს მეფედ აჟღალან ბრძენი
მაშინ სომეხნი და ქართველნი იყუნეს მორჩილ
აჟღალან სპარსთა მეფისაჳ: და ვიდრე ადერკის მ
ეფობამდე ერთი დაჯდეს ქართველთა მეფედ რაჳ
ზომცა მრავალნი იყუნიან შვილნი მეფეთანიჱ ხ~
ამას ადერკის ესხნეს ორნი ძენი რომელთა ერ
ქუა სახელად ერთსა ბარტამ და მეორესა ქართამ და
1-16 სტრ., 23v
და ამათ განუყო ყოველი ქუეყანაჳ თუისი:მისცა ქალაქი მცხეთაჳ და ქუეყანაჳ მტკუარსა
შიდა ქართლი მუხნარით კერძი ქალაქი და
ყოველი ქართლი მტკუარსა ჩრდილოეთი ჲ
რეთითგან ვიდრე თავადმდე ქართლისა და ეგრ
ისისა და ესე ყოველი მისცა ბარტომს ძესა
თუისსა:- ხ~ არმაზით კერძი ქალაქი მტკუარსა ს
ამხრით ქართლი ხუნანითგან ვიდრე თავადმდე
მტკურისა და კლარჯეთი ესე ყოველი მისცა ქართამ
ს ძესა თუისსა. და შემდგომად ამისსა მოკუდა მე
ფე ადერკი და მეფე იქმნა მის წილ ძენი მისნი
მცხეთას დაჯდა ბარტომ. და არმაზს ქართამ:მეათერთმეტე მეფენი მცხეთით ბარტომ და
არმაზით ქართამ. ძენი ადერკი მეფისანი სომეხთ არშაკუნიანნი:და მეფობდენ ძენი ადერკისანი მეფის მცხეთით ბარტო

მ მეფე და არმაზით ქართამ მეფე: ხ~ ამათსა მეფ
1-16 სტრ., 24r
ობასა შინა უესპასიანოსა ჰრომთა კეისარმ
ან წარმოსტყუენა იერუსალიმი და მუნით ო
ტებულნი ჰურიანი მოვიდეს მცხეთას და დასხ
დეს ძველთავე მოსრულთა ჰურიათა თანა. რო
მელთა თანა ერთნეს შვილნი ბარაბასნი რო
მელი ჯვარცმასა უფლისასა განუტეუეს ჰური
ათა უფლისა ჩვენისა იესოს ქრისტესი წილჱ
და მეფობდა ესე ბარტომ და ქართამ მშვიდ
ობით და სიყუარულსა ზედა ერთმანეთისასა.
ესუა ძე ბარტომს რომელსა ერქუა კაოს და ქ
ართამს ესუა ძე სახელით ფარსმან: და შემდგომ
ად ამისსა მოკუდეს მეფენი ბარტომ და ქართამ და მ
ათ წილ დასხდეს მეფედ მცხეთას ძე ბარტო
მისი კაოს: და არმასს ძე ქართამისა ფარსმან:მეთოთხმეტე მეფენი მცხეთით კაოს ძე ბარტ
ომ მეფისა და არმაზით ფარსმან ძე ქართა
1-16 სტრ., 24v
მ მეფისა არშაკიანნიჱ
ხ~ დასხდეს რა ესე მეფენი კაოს და ფარსმან: რ~
ადერკისითგან ვიდრე ამათ მეფობამდე იყუნეს
მორჩილებასა შინა სომეხთა მეფისასა. უმეტეს
არმაზელნი მეფენი შეეწეოდეს სომეხთა ყოველ
თა მტერთა მათთა ზედა მაშინ მეფე იქმნა სო
მხითს დიდი იგი იარვანდ მეფე და ამან იარვ
ანდ მეფემან დაივიწყა კეთილი ქართველთა ემძლ
ავრა ფარსმანს არმაზელსა და მოუღო საზღუა
რი ქართლისა ქალაქი წუნდა და არტანი მტ
კურამდე. და დასხნა წუნდას შინა კაცნი მჴეცნი ნ
ათესავნი დეუთანი და უწოდა წუნდასა სახელად ქ
აჯა ტუნ რომელი ითარგამნების დევთა სახლი
და ვერ იძებნეს მეფეთა ქართლისათა საზღუარნი
მათნი და მოკუდეს მეფენი კაოს და ფარსმან მწ
უხარებასა შინა დიდსა: და დაუტევეს შვილნი
1-16 სტრ., 25r
მეფემან კაოს და დაუტეუა ძე სახელით არმაზელ და
ფარსმან მეფემან დაუტეუა ძე რომელსა ერქუა
სახელად აზორკ და შემდგომად სიკუდილისა კაოს
ისა და ფარსმანისა დასხდეს მეფედ შიდა ქართ
ლს არმაზელი და არმაზს აზორკ:მეათოთხმეტე მეფენი შიდა ქართლით არმაზელ ძე

კაოს მეფისა და არმაზით აზორკ ძე ფარსმან მეფისა არშაკუნიანი:ხ~ ესე მეფენი არმაზელ და აზორკ იყუნეს კაცნი
მჴნენი და შემმართებელნი შეითქუნეს ესენი და გ
ანიზრახეს ძიებად საზღუართა ქართლისათა
მაშინ მოკლა სუმბატ ბივრიტიანმან იარვანდ
მეფე სომეხთაჳ და დასუა მეფედ ძმაჳ იარვანდ
მეფისა რომელსა ეწოდებოდა სახელად არტაშან:მაშინ ამათ მეფეთა ქართლისათა არმაზელ და
აზორკ მოუწოდეს ოვსთა და ლეკთა და გარდამოი
ყუანნეს ოვსთა მეფენი ძმანი ორნი გოლიათნი
1-16 სტრ., 25v
სახელით ბაზუკ და აბაზუკ სპითა ოვსეთისათა და
მათ გარდამოიტანეს თანა პაჭანიკნი და ჯიქნი.
და გარდამოვიდა მეფე ლეკთა და გარდამოიტ
ანნა დურძუკნი და დიდონი: და მათ მეფეთა ქ
ართლისათა შემოკრიბნეს სპანი თვისნი შეკრბა ესე ყ
ოველი სიმრავლე ურიცხვი და სიმარჯვით ფა
რულად შეკრბესჱ
ხ~ ვიდრე შეკრბებოდეს სპანი სომეხთანა შევიდე
ს ესენი სომხითს და უგრძნეულად წარმოსტყუენ
ეს შირაკუანი და ვანანდი ბაგრეუანამდე და ბასი
ანამდე. და შეიქცეს და ჩატყუენეს შირაკუანი და დ
აშტი ვიდრე ნახჭეუანამდე და აღიღეს ტყუეჳ და ნა
ტყუენავი ურიცხვი და აღივსნეს ყოვლითავე ხუა
სტაგითა და გამოვლეს გზაჳ ფარისოსისაჳჱ
მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმან მოუწოდა სპათა
სომხითისათა და შემოკრიბეს. მსწრაფლ სომეხნი
1-16 სტრ., 26r
და დეუნა უყუეს: ხ~ ესე ყოველნი ჩრდილონი გ
ანსრულ იყუნეს მტკუარსა და მისრულ იყუნეს კა
მბეჩოანს და დაებანაკათ იორსა ზედა და განიყო
ფდეს ტყუესა და ნატყუენავთა: მაშინ სუმბატ წა
რავლინა მოციქული და ჰქუა რომელნი აღგიღიათ
ნატყუენავი ოქრო ვეცხლი და ნაქსოვი ყოველი მიმ
ინიჭებიეს თქუენდა და რომელი დათხეულარს სისხ
ლი სომეხთა თქუენ მიერ იგიცა უძიებელ იყოს
თქუენ ზედა ა~დ რომელნი გყავსთ კაცნი ტყუედ გა
ნუტეუეთ და წარვედით მშვიდობით განმდიდრებუ
ლნი და აღსავსენი ყოვლითავე. ხ~ მათ პასუხი
უგეს ესრეთ არა სხუად შემოვედით სომხითს
ა~დ ძიებად შენდა და ვერ გპოეთ შენ და აწ მოვე
დ ჩვენდა და მიიღე ნაწილი შენი თუარა მოვი
დეთ შენდა სადაცა იყო და არა განერე ჴელთა

გან ჩვენთა ცოცხალი:1-16 სტრ., 26v
მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმან განვლო მტკუარ
ი და ბაზოკ ოვსთ მეფემან სთხოვა მუქარა მ
იუგზავნა მოციქული და ითხოვა თავის თავ ბრძო
ლაჳ. ხ~ სუმბატ აღიჭურა და აღჯდა ვარსამ
ატსა მისსა და განვიდა განწყობილთა შორის და
მუნით გამოჰჴდა ბაზოკ და აღიზახნეს ორთავე და
მიეტეუნეს. და სცა სუმბატ ოროლნი სარტყელსა
ზედა და განვლო ზურგით წყრთა ერთი აღიღო
ცხენისაგან და დასცა ქუეყანასა ზედა. მაშინ მიეტ
ეუა ანბაზუკ შუელად ძმისა თუისსა და მოსწუად
ნა სუმბატ ოროლნი და მიეგება ეგრეთვე მასაცა
სცა და განვლო და აღიღო დასცა ქუეყანასა და
თქუა ესე სომეხთა დედათა და მამათა ყრმათა ჩვი
ლთა თვის რომელნი თქუენ ასწყუიდენითჱ
მაშინ სპათა მათ ყოველთა ოვსთა ლეკთა და ქა
რთველთა მათ ჩრდილოთა ნათესავთა ვ~ა ერთითა
1-16 სტრ., 27r
პირითა აღიზახნეს და თქუეს ვინაჳთგან მოკლ
ნეს ორნი ის ძმანი თავნი ყოვლისა გოლი
ათობისანი სიკუდილი ჩვენი არა რად შესარაც
ხელ არს. უფროს განბოროტნეს და შეკრბეს
ყოველნი სპასალარობასა ქუეშე არზოკ და არმა
ზელ ქართველთა მეფეთასა და ყოველნი მიეტეუნეს
სუმბატ და სპათა მისთა. მაშინ იქმნა ბრძოლ
ა დიდძალი მათ შორის სამ ჟამითგან ვიდრე ც
ხრა ჟამამდე და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი ა
ღჴდა მტუერი და დღე ნათელ იქმნა ვ~ა ღამე ბ
ნელი. აღრეულნი იყუნეს ერთგან და ვერ იცნობ
დეს ერთმანეთსა მტუერისაგან. მაშინ იძლია ბა
ნაკი ჩრდილოსი სომეხთაგან მეოტ იქმნეს და
დაიფანჩნეს ყოველნივე მიუდგა სუმბატ მრა
ვალთაგან მოწყლული და სდეუნა ღამემდე და
მოსრნა ყოველნი ოვსნი და ლეკნი რომელთაგან მცირედნი დ
1-16 სტრ., 27v
აურჩნეს. ხ~ ქართველნი უფრო დარჩნეს სამეო
ტოთა გზათა მეცნიერებითაჳ:და შემოიხვეწნენ ორნივე მეფენი ქართლისანი
მცხეთას მოწყლულნი. მაშინ სუმბატ გამარ
ჯვებული შემოვიდა ქართლად მოაოჴრა ქა
რთლი რომელნი პოვა ციხეთა და ქალაქთა გა

რე ა~დ ციხე ქალაქთა არა ჰბრძოდა რ~ არა
მზა იყო მსწრაფლ გამოსლვისაგან. არამედ აღ
აშენა ციხე ერთი ოძრჴეს რომელსა ეწოდებ
ის სამცხე ადგილსა რომელსა ჰქუიან დემოთი მო
კიდებულად მთასა ღადოსსა და დაუტეუნა შიგ
ან ლაშქარნი შემწედ წუნდელთა რ~ ბრძოლ
ად ოძრჴეველთა წარვიდა: ხ~ მეფენი ესე ქართ
ლისანი არზოკ და არმაზაელ სიფიცხლითა გულ
ისა მათისათა არა შეუშინდეს ა~დ განამაგრნეს ცი
ხე ქალაქნი მათნი და განწირეს ყოველნი ვე
1-16 სტრ., 28r
ველნი ქართლისანი და არა დასცხრეს კირთებისაგა
ნ სომეხთა ზედა. იწყეს სისხლისა მათ
ისა ძიებად სომეხთა ზედა გარდამოვიდეს ოვ
სნი ქართლად და დაემეგობრნეს ქართველთა და
აღერივნეს ერთგან ოვსნი და ქართველნი და მარ
ადის ჰბრძოდეს სომეხთა:ხ~ იყო ერისთავი ოძრჴეს ქალაქსა შინა ერისთავი მეფისა
არმაზელისი, აზნაურთაგანი იგი დადგრომილ იყო
სარწმუნოებით ერთგულობასა ზედა არმაზელელი
სასა და მას შეეწეოდეს მეგრელნი: ხ~ წუნდელნი
და დემოთელნი შეეწეოდეს ერთმანერთსა და დაუცხრო
მელად იბრძოდეს და უფროსი ბრძოლაჳ იყვის
მდინარესა ზედა რომელსა ჰქუიან ნოსტე: და იყო
კლარჯეთს ერისთავი არზოკ მეფისაჳ აზნაურთა გა
ნივე იგი ავნებდის საზღვართა სომხისათა ქუეყან
ასა პარხლისასა რომელ არს ტაოჳ და ვერვინ შეუიდო
1-16 სტრ., 28v
და მავნე კლარჯეთს რ~ შეუალი და მაგარი იყო
ტყუიათა და კლდითა და მკუიდრნი კლარჯეთისანი ი
ყუნეს კაცნი მკუირცხლნი და მჴედარნიცა: ხ~ თვით
მეფენი ქართლისანი მცხეთი გაემართოდიან სო
მხითის გზასა აბოცისასა და მარადის ესრეთ ჰკ
რფებოდის ქართველნი:- მაშინ წარმოემა
რთა ყოვლითა ძალითა მისითა არტაშან სო
მეხთა მეფე და სპასპეტი მისი სუმბატ ბივრიტი
ანი. ხ~ ქართველთა განამაგრნეს ციხენი და ქალა
ქნი და მოირთეს ძალი ოვსეთით და განავსნეს ც
იხენი და ქალაქნი. მოვიდეს სომეხნი და დადგეს
მცხეთას და ჰბრძოდეს ხუთ თვე და დღეთა ყო
ველთა იყუის ბრძოლაჳ ბუმბერაზთა. მაშინ
შესჭირდათ ქართველთა და ოვსთა ითხოვეს მშ
ვიდობაჳ არა ძიებად სისხლისაჳ და ზღვრისაჳ

მაშინ: ისმინა სომეხთა მეფემან ვედრებაჳ მათ
1-16 სტრ., 29r
ი მაშინ იქმნა საფიცი და აღთქმაჳ და დაიმონნ
ა ქართველნი და ოვსნი სომეხთა მეფემან და წარვიდა:ხ~ გარდაჴდეს ამას შინა წელნი რაოდენნიმე აღშ
ენდა ქართლი მოოჴრებული სომეხთაგან მაში
ნ უცალო იქმნეს სომეხნი რ~ იწყეს ბრძოლა
სპარსთა და ბერძენთა: მაშინ პოვეს მას შინა ჟამი მარჯ
ვე ქართველთა და ოვსთა იწყეს კირთება სომე
ხთა რ~ სპანი სომეხთანი ყოველნი და ორნი ძ
ენი მეფისანი და სუმბატ იყუნეს ბრძოლად ს
პარსთა. და ვითარ განამრავლეს ქართველთა და
ოვსთა ვნებაჳ სომეხთა მაშინ არტაშან მეფე
მან შემოკრიბნა სპანი რომელნი შინა დარჩომო
დეს და მისცნა ძესა თუისსა ზარენს და წარმოგზავ
ნა ქართველთა ზედა. ხ~ შეკრბეს ქართველნი
და ოვსნი და მიეგებნეს ქუეყანასა ჯავახეთისასა
და ეწყუნეს და სძლიეს ზარენს და აოტეს ზარენ.
1-16 სტრ., 29v
მოსრნეს სპა მისი ყოველი და სდეუნეს საზღურ
ამდე სომხითისა მიეწივნეს ზარენ[.]ს ძესა მეფ
ისასა და შეიპყრეს ტბისა მის პირს რომელსა ჰრქ
ვიან ცელი და უკმოიყუანეს. ხ~ ოვსთაჳ ჰნებვიდა
მოკულა ზარენისი სისხლისათვის მეფეთა მათთასა
ა~დ ქართველთა დაიცვეს ცოცხლებით ძიებისათ
ვის საზღვართა მათთასა. და დასუეს პატიმრად ც
იხესა დარიელასა. და ვერ ძებნეს სომეხთა ძე
მეფისა რ~ იყუნეს უცალო სპარსთაგანჱ
ხ~ წელსა მესამესა მოვიდა სუმბატ ბივრიტიანი.
და ორნი ძენი მეფისანი არტვაზ და ტიგრან ყო
ვლითა სპითა სომხითისათა. მაშინ მეფეთა ქარ
თლისათა უბძანეს ქუეყანათა მათსა შელტოლვაჳ
ციხე ქალაქთა და მთიულეთთა და განამაგრეს ცი
ხენი და ქალაქნი. მოვიდეს სომეხნი და დადგეს
თრიალეთს და აღდგეს მათ შორის მოციქულნი
1-16 სტრ., 30r
და დაიზავნეს. მისცეს ქართველთა ძე მეფისა შე
პყრო ბილი და აღუთქუეს შეწეუნაჳ ესრეთ: უკეთუ
ვინმე აღდგეს მტერი და მოღმართ გვბრძოდ
ესთ ჩვენ ორნივე მეფენი თავითა ჩვენითა და ს
პითა ჩვენითა თანა დაგიდგეთ და გიშველოთ. და
თუ ვისმე მიღმართ ჰბრძოდეთ ათას ათასი

თა მჴედრითა ჭურვილი შეგეწეოდით თქუენ. და
ესეცა აღუთქუეს ქართველთა ვითარმედ ქალაქსა
ჩვენსა დრამაჳ არტაშან მეფისა ხატითა დავსცე
თო. ხ~ ამისთვის სომეხთა უკმოსცეს საზღვარი
ქართლისა ქალაქი წუნდა და ციხე დემოთისა ჯ
ავახეთი და არტანი. და მიერითგან მოყუარე სო
მეხნი და ქართველნი და ოვსნი სამნივეერთგან
ჰბრძოდეს მტერთა მათთაჱ
ხ~ მეფეთა ქართლისათა ესხნეს ძენი არმაზელსა
ესუა ძე რომელსა ეწოდებოდა სახელად ამზასპ
1-16 სტრ., 30v
და მეფესა აზოკს ესუა ძე სახელით დეროკ და
შემდგომად ამისსა რაოდენთამე ეწელიწადთა აღეს
რულნეს ესე მეფენი ქართლისანი არმაზელ და აზ
ორკ ნუგეშინის ცემულნი დიდად. რ~ სიმჴნითა და
სიქუელითა მათითა უკუმოიხვნეს საზღუარნი ქართ
ლისანი ჯავახეთი და არტანი. ქალაქი წუნდა და
ციხე დემოთისა. ესე ყოველნი უკმოხვნეს. სომ
ეხთა მეფისაგან რომელი წახუმდა მამათა მათთა
მეფეთა ფარსმანს და კაოსსა სომეხთა მეფისა ი
არვანდისაგან. და შემდგომად არმაზელ და აზო
რკ მეფისა. მეფობდეს ძენი მათნი მცხეთით
ამზაასპ ძე არმაზელ მეფისაჳ. და არმაზით დერო
კ ძე აზორკ მეფისაჳ:მეათოთხმეტე მეფენი შიდა ქალაქსა ამაზასპ ძე არმაზ
ელ მეფისა. და არმაზით დერკ ძე აზორკ მეფისა არშაკუნიანნი:ხ~ ხმობდეს ქართლს ესე ამზასპ და დეროკ მშვიდო
1-16 სტრ., 31r
ბით და უშფოთველად. ესხნეს ძენი. მეფესა ამზა
ას ესუა ძე რომელსა ეწოდებოდა სახელად მირ
ტად და მეფესა დეროკს ესუა ძე სახელით ფარსა
მან ქუელი და შემდგომად ჟამთა რაოდენთამე
მოკუდეს მეფე ამზასპ და დეროკ მათ წილ მეფე იქმნ
ეს შდა ქალაქს მირდატად ძე ამაზასპ მეფისა.
და არმაზით ფარსმან ქუელი ძე დეროკ მეფისა:მეათხუთმეტე მეფენი შიდა ქალაქს მირდატ ძე
ამაზასპ მეფისა. და არმაზით ფარსმან ქუელი ძე
დეროკ მეფისა არშაკუნიანი:ხ~ ამან ფარსმან ქუელისა და მირდატის მეფობამდე
ყოველი იყუნეს მოყურობასა ზედან ერთგან მო
ყუარენი ვისნიმე და ერთგან მტერნი ვისნიმე.
მაშინ ამან მირდატ ქართველმან მეფემან მოი
ყუანა ცოლი სპარსი ნათესავი მეფეთაჳ და წუვევ

ითა სპარსთათა მტერ ექმნეს ფარსმან ქუელსა
1-16 სტრ., 31v
არმაზელსა. და განიზრახა მუხლად სიკუდილი ფა
რსმან ქუელისაჳ. და დღესა ერთსა და მოხადა მირტ
ად მეფემან ფარსმან ქუელსა სახლსა თუისსა რეც
ა მიჯლისად და განცხრომად. რომელი ესე უთხ
რა ვინმე ფარსმან ქუელსა არმაზელსა და განა
კრძალა და არღარა მივიდა:ხ~ მიერითგან იქმნეს მტერ ურთიერთას. და მირ
დატს შეეწეოდენ სპარსნი. ხ~ ფარსმან ქუელსა შ
ეეწეოდენ სომეხნი. ხ~ ესე მეფე იყო
კაცი ურვილი და მოსისხლე. და ფარსმან ქუელი
იყო კაცი კეთილი და უხუად მიმნიჭებელი და
შემნდობელი და ჰასაკითა იყო შვენიერი ტან
ითა დიდი და ძლიერი მჴნე მჴედარი და შემმა
რთებელი ბრძოლისა უშიში ვ~ა უჴორცოჳ
და ყოვლითავე უმჯობესი ყოველთა მეფეთა ქარ
თლისათა რომელნი გარდაცვალებულ იყუნეს
1-16 სტრ., 32r
უწინარეს მისსა. და ესე უყუარდათ მირდატის კე
რძთა ქართველთა და სძულდათ მირდატ მ
ესისხლეობისა და მედგრობისა მისისათუის. და გამო
ერთნეს უმრავლესნი მირდატისაცა კერძნი. და
ემძლავრა ფარსმან ქუელი და აოტა მირდატ
მეფე. და წარვიდა მეოტი მირდატ მეფე სპარსეთს:ხ~ იყო მაშინ სპასპეტი ფარსმან ქუელისაჳ ე
გრეთვე ქუელი და გოლიათი სახელით ფარნავა
ზ ძუძუს მტე იყო ესე ფარნავაზ ფარსმანისი
სარწმუნო და ერთგული და მისანდობელი. იგიი
დაადგინა შიგა ქალაქს რომელ არს მცხეთა ადგ
მირდატისასა და ყოვლადვე იყუის ფარნავა
ზ სპასპეტი ქალაქსა შინა. ხ~ მეფე ფარსმან ქუ
ელი იარებოდის და განაგებდის სამეფოსა თუისსა:მაშინ მირდატ გამოიყუანა სპარსნი სპანი ძლიე
რნი და მომართა ფარსმანს ხ~ ფარსმან შემოკრიბნა
1-16 სტრ., 32v
სპანი ქართლისანი და მოირთო ძალი სომხით
ით და მიეგება იწროთა რკინის ჴევისათა იწყეს ბ
რძოლად ბუმბერაზთა დღეთა მრავალთა და რო
მელი გამოჩნდის ბუმბერაზნი სპარსთა შორის რო
მელსა ვერ ებრძოდიან ბუმბერაზნი ქართლისა და
სომხისანი მას ზედა განვიდის თვით მეფე ფარსამ

ან და ანუ სპასპეტი მისი ფარნავაზ აჯობიან და ს
ძლიან. და მას ბრძოლასა შინა მოკლა ფარსმ
ათჩვიდმეტი ბუმბერაზნი სპარსნი. ხ~ სპასპეტ
მან მისმან ფარნავაზ მოკლა ოცდა სამი ბუბერაზი:ხ~ იყო სპარსთა შორის კაცი ერთი გოლიათი სახ
ელით ჯუანშერ რომელი ლომსა ჴელით შეიპყ
რობდა ამან სთხოვა ბრძოლა თავის თავ მეფესა
ფარსმანს. ხ~ ფარსმან ქუელი სიხარულით აღიჭ
ურა და განვიდა აღიზახნეს ორთავე ჴმითა სასტიკითა
და მიეტევნეს ურთი ერთას და იწყეს ბრძოლად ჴრ
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მლითა. რ~ ჟამი ბრძოლისა მათისა ემსგავსა ჟ
ამასა ქუხილისასა და ტეხისასა აჯობა ფარსმან ჩამო
აგდო და მოკლა. და მოიქცა სპისა მისისა კერძო
და ჴმა ყო ჴმითა მაღლითა და ჰქუა მათ აჰა ლო
მნო მძვინვარენო ცხვარენო ცხოვარნი დასეტყუ
ილნი. მაშინ მიეტეუნეს ქართველნი და სომეხ
ნი სპარსთა ზედა აოტეს და მოსწყუიდნეს და ტყუე
ყუეს ურიცხვნი და წარვიდა მირდატ მეოტი ს
პარსეთადვე:ხ~ წელსა მეორესა კ~დ მოვიდა მირდატ სპითა
მეტად უძლიერესითა ხ~ ფარსმან ქუელმან შემოკრ
იბნა მჴედარნი და ქუეითნი და დადგა მცხეთას ქა
ლაქსა შინა რ~ არა ყუეს სპანი მირდატის სპათა
ოდენი. მოვიდა მირდატ და დადგა ჯაჭუს და ყ
ოველთა დღეთა იბრძოდიან ბუმბერაზნი და ამ
ას ბრძოლასა შინა ფარსმან მეფემან მოკლა
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თავის თავითა თორმეტი ბუბერაზი. ხ~ სპასპეტმა
მისმან ფარნავაზ მოკლა თექუ სმეტი ბუმბერაზი.
მაშინ ფარსმან მეფემან სიფიცხითა გულისა
მისისათა არღარა განახა სიმრავლე სპარსთა ა~დ
გავიდა [.] ჟამსა განთიადისასა სპითა მისითა და დ
აესხა თავსა სპარსთა და მოსცა სუემან მისმ
ან ძლეუა აოტა ბანაკი მათი და მოსწყუიდნა უ
რიცხვნი და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე:ხ~ მიერითგან განისმა ჰამბავი და სახელი ფარსა
მან ქუელისა და სპასპეტისა მისისა ფარნავაზისი.
და მიერითგან წინამძღუარ ექმნა იგი სპათა ს
ომხითისათა და ქართლისათა დაუწყო ბრძოლად სპა
რსთა და შესლუდა სპარსეთს და ვერღარაოდეს ვინ წ
ინა აღუდგეს ფარსმან ქუელსა:- მაშინ სპარსთა გა
ნგება ყუეს სიმარჯვით მოიყუანეს მზარეული ერ

თი და აღუთქვეს მას კეთილი დიდი და ჰქუეს ესრ
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ეთ ვ~დ წარვედ და შეეწყნარე ფარსმას და წარი
ტანე შენ თანა წამალი სასიკუდინე და ჩაურთე საჭმე
ლსა მისსა და შეაჭამე. ხ~ წარმოვიდა მზარეული
იგი და ყო ეგრეთ ვ~ა უთხრეს სპარსთა მათ მოკლ
ა მეფე ფარსმან. მაშინ იქმნა გლოვა ტირი
ლი და ტყუება ყოველთა ზედა ქართველთა წარ
ჩინებულთაგან ვიდრე გლახაკთამდე იტყებდენ თა
ვთა მათთა ყოველნი. და ყოველთა შინა ქალაქთა და
ბნებთა დასხდიან მგოსანნი გლოვისანი შეკრბი
ან ყოველნი და ახსენებდიან სიმჴნესა და სიქუელესა
და სიშვენიერესა და სახიერებასა ფარსმან ქუელისასა.
და იტყოდიან ვაჳ ჩუენდა რ~ მოგუიძინა სუემა
ნ და მეფე ჩვენი რომლისაგან ჴსნილ ვიყუენით მო
ნებისაგან მტერთასა მოიკლა კაცთა მგრძნებელთ
აგან და აწ მივეცენით ჩვენ წარტყუენვად ნათესავთა უცხოთა:მაშინ გამოვიდეს სპარსნი და
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გამოიტანეს [....]თან მირდატ დაიპყრეს ქართლ
ი და მისცეს მირდატს ნაწილი მისი. ხ~ ნაწი
ლი ფარსმანისა თვით დაიჭირეს და დაუტეუეს
ერისთავი არმაზს. ხ~ სპასპეტმა ფარნავაზ სპასპეტმან წარიყუ
ანა ცოლი და ძე ფარსმან ქუელისა ივლტოდა
და მივიდა სომხითს რ~ სომეხთა მეფისა ასულ
ი იყო ცოლი ფარსმანისი და დაიპყრეს ქარ
თლი მირდატ და ერისთავმან სპარსთამან. ხ~ მ
ეგრელნი დადგეს ერთგულობასა ფარსმანის ძისასა:მას ჟამსა მოყუარე იქმნეს სომეხნი და ბერძენნი
მაშინ სომეხთა მეფემან მოირთო ძალი საბერ
ძნეთით და წარმოემართა ბრძოლად სპარსთა და
ქართველთა მიერთნეს მეგრელნი და შეკრიბეს სპ
ანი ურიცხვნი. მაშინ მირდატ და ერისთავმან ს
პარს თამან მოირთეს ძალი სპარსეთით. ხ~ სომე
ხნი ბერძენნი და მეგრელნი ჩავიდეს შიდა ქარ
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თლს და მუნ მიეგებნეს სპარსნი და ქართვე
ლნი მდინარესა ზედა რომელსა ჰქუიან ლ
იახუი და მუნ იქმნა ბრძოლა მათ შორის ად
გილსა რომელსა ჰქუიან რეჴაჳ მსწყდა ორგ
ნითვე ურიცხვი იძლივნეს სპარსნი და ქართ
ველნი მოკლეს მეფე მირდატ და ერისთავი სპ

არსეთისა და მოსრნეს სპანი მათნი. და და
სუეს მეფედ ძე ფარსმან ქუელისა მეფედ რომელსა
ერქუა სახელად ადამი:მეათექუსმეტე მეფე ადამი. ძე ფარსმან ქუ
ელისა არშაკუნიანი:და სამ წელ ოდენ მეფობდა და მოკუდა მეფე ადამი
და დაუტევა ძე წლისა ერთისა ყრმაჳ რომელ
სა ეწოდებოდა სახელად ფარსმან და ვიდრე ა
ღიზარ დებოდა ყრმაჳ ფარსმან მეფობდა მის წილ
მამის დედა მისი ცოლი ფარსმან ქუელისა რომ
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ელსა ერქუა ღადან და ვითარ აღიზა
რდა ძის წული ფარსმან ქუელისა და ძე ადა
მისა სახელით ფარსმანვე დაჯდა თვით მეფედ:მეათშვიდმეტე მეფე ფარსმან ძე ადამისი არშაკუნიანი:ხ~ მეფობდა ესე ფარსმან ყოველსა ქართლსა
ზედა და ესუა ძე და უწოდა სახელად ამზასპ.
და შემდგომად ამისსა მოკუდა მეფე ფარსმან და მე
ფედ იქმნა მის წილ ძე მისი რომელსა ეწო
დებოდა სახელად ამზაპ:მეათვრამეტე მეფე ამაზასპ ძე [.]ფარსამანისი
არშაკუნიანი:ხ~ ესე ამზასპ იყო კაცი ძლიერი და დიდი გო
ლიათი მსგავსი ფარსმან ქუელისა. ამისსა მეფ
ობასა გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი დიდნი გზ
ასა დვალეთისასა ვერ იგრძნა ამზასპ მეფემან მო
სლვა ოვსთა ვიდრე გარდამოვლამდე მთისა.
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მოვიდეს ოვსნი და დადგეს ლიახუსა ზედა რვა
დღე განსვენებად და არსად გავიდა მარბიელი
რ~ ქალაქისა მცხეთისასა შემუსრვად გარდამოს
ულ იყუნესმაშინ ამაზასპ მოუწოდა ყოვე
ლთა ერისთავთა და მოვიდეს ერისთავნი აღმოსა
ვლისანი ერისთავი კახეთისა ერისთავი ხუნანი
სა ერისთავი სამშვილდისა. და შემოკრბეს მჴედ
არნი სპარსეთისანი. და ვიდრე მოვიდეს ერისთ
ავნი. მოვიდეს ოვსნი ჩრდილოთა კართა ქალა
ქისათა რომელ არს მუხნარი. მაშინ ამაზასპ მე
ფემან განავსნა ციხენი და კარნი ქალაქისანი ლაშ
ქართა და იყო ქუეითთა მცხეთელთა რომელნი კ
ართა და ზღუდეთა სცვიდეს მათგან კიდე გარე
განმავალი ქუეითი. მეომარი იყო ოცდა ათი

ათასი ყოვლადვე და მაშინ რომელ ჰყუანდა მჴედ
არი იყო ათი ათასი და გავიდა მჴედარი და ამ
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ზასპ და განაწესნა ქუეითნი იგი არაგუსა იმი
ერ და ამიერ სიმაგრეთა შინა კართასა. ხ~ მჴე
დართა ლაშქრითა გავიდა ადგილსა რომელსა ქ
ვიან საფუ რცლე იპყრა ზურგად ქალაქი და
ქუეითნი იგი რომელ დაეყენნეს კართა შინა.
ხ~ იწყო ბუმბერაზთა ბრძოლა განვიდა ამზასპ
მშვილდითა და იწყო სროლა გულითა ფიცხ
ელითა და მკლავითა ძლიერითა უზომოდ შორის
ისროდა რომელ დამართებითა ოვსთაგან არა შ
ეეტყობოდა არცა ინახოდა სიშორით თუ ყოვ
ლად აქუს მშვილდი და მუნ ჰკრის ისარი რომ
ელსა არა დაუდგნის სიმაგრემან საჭურველისამ
ან. და მას დღესა შინა ამაზასპ თავისთავითა მო
კლა ბუბერაზი თხუთხმეტი და ცხენი მრავალ
ნი და სხუათაცა ბუმბერაზთა ამაზასპისთა მოკ
ლნეს ბუბერაზნი ოვსთა და დასდვა წყლულე
1-16 სტრ., 37r
ბა დიდი ოვსთა ზედა:მას დღესა შემოვიდა ქალაქად ამზასპ მჴედ
რითა სპითა ხ~ ქუეითნი იგი დგეს ადგილ
სავე ზედა კართა შინა. და ღამესა მას მოე
მატნეს მჴედარნი რომელთა მოეტანნეს თა
ნ ერისთავთა მათ სისწრაფითა: და ვითარ გ
ანთენდა განვიდა კ~დ მუნვე ამაზასპ და აღი
ხუნა ოროლნი და გამოვიდა ოვსთაგან კაცი
ერთი რომელსა ერქუა სახელად ხუანხუა ი
გი გამორჩეული იყო სპათა შორის ოვსთ
ასა. აღიზრახნეს ორთავე და მიეტეუნეს ურ
თიერთას და პირველსავე მისვლასა სცა ორო
ლნი და განვლო ზურგთა და მოკლა იგი. და
აღმოიჴადა ჴრმალი და მიეტეუა სხვათაც ბუბ
ერაზთა და მოკლნა ორნი სხვანიცა შეიქცა და
შეუიდა ქალაქად მჴედრებითურთ დადგეს ქუეით
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ნი მუნვე კართა შინა და მას ღამესა კ~დ მოემ
ატნეს მჴედარნი ამაზასპ. განიზრახა დასხმა ოვ
სთა და გავიდა და დაესხა ჟამსა განთი
ადისასა მჴედრითა და ქუეითითა ყოვლითა ძალ
ითა თვისითა. და აოტა ბანაკი მათი და მო

კლა მეფე ოვსთა და მოსრა ყოველი სიმრავლე მ
ათი:- ხ~ წელსა მეორესა მოირთო ძ
ალი სომხითით ამზასპ და შეკრიბნა სპანი
მისნი ყოველნი და გარდავიდა ოვსეთს და ვერ
ვინ წინა აღუდგა და მოტყუენა ოვსეთი და
მოვიდა შინა გამარჯვებული
შინა. და შემდგომად
ამისსა შეექმნა სილაღე და იწყო მესისხლეობ
ად და მოსწყუიდნა მრავალნი წარჩინებულნი და
ამისთვის მოიძულეს იგი ერმან ქართლისამან და
მტერ ექმნა ამზასპ სომეხთა და შეიყუარნა
სპარსნი:1-16 სტრ., 38r
მაშინ განდგეს ერისთავნი დასავლეთისანი ხუ
თნი. ორნი ერისთავნი ეგრისისანი ერთი ო
ძრჴისა ერთი კლარჯეთისა და ერთი წუნდისა
ეზრახნეს ესე სომეხთა მეფესა და სთხოვეს
ძე მისი მეფედ რ~ დისწული იყო ამაზასპისი.
მაშინ სომეხთა მეფე ძალითა მრავლითა წარ
მოემართა ქართლად და მოირთნა ძალი საბერ
ძნეთითცა და ეზრახნეს ოვსთაცა ხ~ ოვსნი სიხა
რულით წარმოვიდეს რ~ მესისხლე იყო ამაზას
პ მათი და გარდამოვლეს გზაჳ თაკუერისა და მო
ვიდეს ერისთავთა თანა ეგრისათა:მაშინ ამაზასპ მოუწოდა სპარსთა და მოვიდეს სპა
რსნი ძლიერნი და შეკრიბნა ქართველნიცა რომელ
ნი დარჩომოდეს. მაშინ ოვსთ და მეგრელთა გა
რდა მოვლეს მთაჳ მცირე და შეკრბეს იგინი და
ერისთავნი ქართლისანი განდგომილნი და მოვიდ
1-16 სტრ., 38v
ეს ესე ყოველნი წინაშე სომეხთა მეფისა:ხ~ წარმოემართა ამაზასპ და მოეგება იგი გუთის
ჴევს და არა ვინ პოვა ეგეოდენთა მათ სპათა
შინა ბერძენთა სომეხთა ოვსთა მეგრელთა და
ქართველთა შორის მარტო მბრძოლი ამზასპისი.
ა~დ ეწყუნეს ურთიერთას სპანი იგი და იქმნა ბ
რძოლა მათ შორის იძლივა ამზასპ და ივლტოდ
ა სპაჳ მისი მოკლეს მეფე ამზასპ და მოსრეს სპ
აჳ მისი და დაიპყრეს ყოველი ესე ქართლი და
დაუტეუა სომეხთა მეფემან ძე თვისი მეფედ ქ
ართლს დისწული ამზასპ მეფისა რომელსა ერ
ქუალ სახელად: რევ:მეათცხრამეტე მეფე რეუ. დისწული ამზასპ

მეფისა არშაკუნიანი:ხ~ ამან მეფემან რევ მოიყუანა ცოლი საბერ
ძნეთით ასული ლოღოთეთისა სახელით
1-16 სტრ., 39r
სეფელია. და ამან მოიხუნა თანა კერპი სახელ
ით აფროდიტოს და აღმართა თავსა ზედა მცხე
თისასა. და უშვა ძე და უწოდა სახელით ვაჩე
ხ~ ესე მეფე რევ დაღაცა თუ იყო წარმართი ა~დ
იყო მოწყალე და შემწე ყოველთა ჭირვეულ
თა. რ~ სმენილ იყო მისდა მცირედ რაჳმე ს
ახარება უფლისა ჩვენისა იესოს ქრისტესი და
აქუნდა რამე სიყუარული ქრისტესი. და ამან მე
ფემან რეუ მეფობასა შინა მისსა არღარაჳვის
უტეუა ქართლსა შინა ყრმათა კლვა რომელსა
იგინი ამისსა უწინარეს და პირველ კერპთა მიმა
რთ შესწირვიდენ მსხვერპლად ყრმათა ვიდრე
იყო იგი მეფედ არღარავინ კვლიდა ყრმათა
კერპთა მიმართ ა~დ ცხურისა და ზროხისა შეწირ
ვა განუწესა კერპთა თუის. და ამისთვის ეწოდა რევ
მართალი და მეფობდა ესე რეუ კეთილად ყოველსა
1-16 სტრ., 39v
ქართლსა ზედა მშვიდობით და უშფოთველად ა
ღასრულა ცხოვრება მისი. და მოკუდა მეფე რ
ევ და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი ვაჩე:მეოცე მეფე ვაჩე ძე რეუისა არშაკუნიანი:და მეფობდა ესე ვაჩე ყოველსა ქართლსა ში
ნა. და ესუა ძე და უწოდა სახელდ ბაკურ. დაშ
ემდგომად ამისსა მოკუდა მეფე ვაჩე და დაჯდა მე
ფედ ძე მისი რომელსა ეწოდებოდა სახელად ბაკურ:მეოცდა ერთე მეფე ბაკურ. ძე მეფის ვაჩესი არშაკუნნიანი:ხ~ იმეფა ამან ბაკურ მეფემან ყოველსა ქართლსა
შინა მშვიდობით და უუნებელად ვ~ა მამამან მის
მან ვაჩემა და ჰყუანდა ძე რომელსა ეწოდებოდა
სახელად მირდატ. და შემდგომად ამისსა მოკუდა
მეფე ბაკურ და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი მირტადატ:მეოცდაორე მეფე მირდატ. ძე ბაკურისი არშაკუნიანი:და დაჯდა მეფედ ესე მირდატ და დაიპყრა ყო
1-16 სტრ., 40r
ველი ესე ქართლი ვ~ა მამამან მისმან ბაკურ.
და ესუა ძე და უწოდა სახელად ასფაგურ. და შემ
დგომად ამისსა მოკუდა მეფე მირდატ და დაჯდ
ა მეფედ ძე მისი რომელსა ეწოდებოდა სახე

ლად ასფაგურ:მეოცდა სამე მეფე ასფაგურ. ძე მირდა
ტ მეფისა არშაკუნიანი:ხ~ ამან ასფაგურ აღაშენა ციხექალაქი უჯა
რმა. ხ~ ალექსანდრეს მეფობითგან ეს ყოვე
ლნი მეფენი მეფობდეს ქართლსა და იყუნეს
კერპთ მსახურნი. და ესე ასფაგურ იყო უკან
ასკნელი მეფე ფარნავაზიანთა ნათესავისა. და ა
მის ზე მეფე იქმნა სპარსეთს ქასრე ანუ შირვ
ან სასანიანი რომელმან მოსრნა მეფენი აჟღ
ალანიანნი რომელი იცნობების არდაშირობით
ვ~ა წერილარს ცხოვრებასა სპარსთასა:1-15 სტრ., 40v
ხ~ სომხითს მეფე იქმნა კოსაროს და ამან კო
საროს სომეხთა მეფემან უწყო ბრძოლად ქ
ას რე მეფესა სპარსთასა და შეეწეოდა მ
ას ასფაგურ მეფე ქართველთა. და ამან ასფა
გურ განუხვნის კარნი კავკასიანთანი და გამოი
ყუანნის ოვსნი ლეკნი და ხაზარნი და მივიდ
ის კოსარო მეფისათანა ბრძოლად სპარსთ
ა. და პირველსავე შესვლასა სპარსეთად ეწყო
ქასრე მეფე სპარსთა დააოტეს იგი და მოსრე
ს სპაჳ მისი. და მიერითგან ვერღარაჳ წინ
ა აღუდგა ამათ მეფე იგი სპარსთა და გან
ამრავლეს შესვლა სპარსეთს და ტყუევნა
სპარსეთისაჳ:- ხ~ ამიერითგან დაესრუ
ლნეს მეფენი ქართლისანი ფარნავაზია
ნნი და სომეხთ მეფის ძენი:1-17 სტრ., 42r
ქ: თავი: პირველი: სხვა: შემოსულა: სპარსთა:
ქართლად: მეფობა: მირიანის: ქასრეს: ძისა:- ვითარ: აოტეს: სომეხთა: და: ქართველთა: და: ჩრდი
ლოსა: ნათესავთა: მეფე: სპარსთა: და: განამრავლ
ეს: შესულა: სპარსეთს: და: ოჴრება: სპარსეთისა: და:
ვერაოდეს: წინა: აღუდგა: მეფე: სპარსთა: მაში
ნ: მეფემან: სპარსთამან: სავსემან: მწუხარებითა:
მოუწოდა: მთავართა: სოფლებისათა: პატრთა: და: ე
რისთავთა: და: ყო: განზრახვა: და: ეძიებდა: ღონე
სა: ბოროტისა: მის: მოწევნულისასა: და: აღუთ
ქმიდა: ნიჭსა: დიდსა: და: პატივსა: რომელმან: უძლოს: ღო
ნე: შურისგებისა: ხოლო: კრებულსა: მას: შორის: იყო: წ
არჩინებული: ერთი: სახელით: ანაკ: ნათესავისაგან:
კოსორო: სომეხთა: მეფისა: აღდგა: იგი: წარმოდგა: და: თქ

ვა: ოტებულა: სპა: ჩვენი: კოსრო: სომეხთა: მეფისაგა
ნ: აწყუედილ: არიან: მჴედარნი: ჩვენნი: და: დასდებია: ძრწოლ
ა: და: შიში: მათი: სპარსთა: ზედა: განძლიერებულ: ა[რიან]
1-16 სტრ., 42v
იგი: და: ვერღარა: ძალგვიც: წინა: აღმდგომად: მათდა:
აწ: ესე: არს: განზრახვა: ჩემი: რათა: მშვიდობითა:
და: ვედრებითა: და: ხარკის: მიცემითა: დავამშვიდოთ: კოს
ორო: მეფე: ესე: რომელ: თქვა: ანაკ: არა: გულითა: თქვ
ა: არამედ: სიმრავლესა: მას: უფარვიდა: გულისა: მისისაგან:
განზრახვასა: მიეახლა: მეფესა: და: თქვა: უწყოდე
თ: მეფეო: რამეთუ: არა: ესე: არს: განზრახვა: ჩემი: არამ
ედ: ღირს: მყავ: მარტო: ზრახვად: შენ: წინაშე: და: გაუწყო:
მაშინ: წარჩინებულთა: მათ: იზრახეს: თუის: თუისად: წინაშე:
მეფისა: წარვიდეს: მაშინ: ფარულად: მოუწოდა: მეფემან: ანაკს:
და: ჰრქვა: მეფეო: ცხონდი: უკუნისამდე: მე: გიძიო: ღონე:
კოსოროს: ზედა: წარვიდე: მისთანა: დედა: წულით: ჩემითუ
რთ: და: მე: მამენდობის: იგი: ნათესაობისათუის: და: ს
ვემან: შენმან: მოავლინოს: კეთილად:
და: მოვკლა: მეფე: იგი: და: დავდვა: თავი:
ჩემი: შენთვის: სთნდაჱ 1-18 სტრ., 43r
განზრახვაჱ ესეჱ მეფესაჱ დაჱ შემდგომადჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ წარმ
ოვიდაჱ ანაკჱ დაჱ ძმაჱ მისიჱ დედაწულითურთჱ რეცაჱ განდგომადჱ
სპარსთაჱ მეფისაგანჱ დაჱ მოვიდაჱ საზღვართაჱ სომხითისათაჱ ქა
ლაქსაჱ რომელსაჱ ჰქუიანჱ ხლიხილაჱ საზამთროთაჱ ადგილ
თაჱ სომეხთაჱ მეფეთასაჱ იხილაჱ რაჱ მეფემანჱ კოსაროსჱ დიდი
თაჱ პატივითაჱ შეიწყნარაჱ რამეთუჱ ყოვლითავეჱ სიმარჯუითაჱ
მოსულასაჱ მისსაჱ სარწმუნოდჱ აჩუენებდაჱ დაჱ ხედვიდაჱ მეფეჱ რა
მეთუჱ ყოელთაჱ სახლეულთაჱ მისითაჱ მისდაჱ მოემართაჱ მაში
ნჱ მისცაჱ მასჱ პატივიჱ მეფემანჱ მეორედჱ მისსაჱ საყდარსაჱ აღი
ყვანაჱ სიხარულითჱ დაჱ განსუენებითჱ დაჱ დაყვესჱ მუნჱ დ
ღენიჱ ზამთრისანიჱ დაჱ მოიწინესჱ დღენიჱ ზაფხულისაჱ არისა
ნიჱ დაჱ განდიდნესჱ მდინარენიჱ წარვიდაჱ მეფეჱ მუნითჱ დაჱ მივიდაჱ
არატსაჱ ქალაქსაჱ დაჱ განმზადებულიყოჱ კოსაროსჱ მეფეჱ კუა
ლადჱ შესლვადჱ სპარსეთადჱ დღესაჱ ერთსაჱ განვიდაჱ მეფეჱ ნადირო
ბადჱ დაჱ გაჰყვესჱ თანაჱ ანაკჱ დაჱ ძმაჱ მისიჱ დაიპყრნესჱ მახ
უილნიჱ ლესულნიჱ ფარულადჱ საწუიმარსაჱ ქუეშეჱ სტეო
ედსაჱ დაჱ პოესჱ დროჱ დაჱ მოკლესჱ მეფეჱ დაჱ ივლტოდესჱ
ხოლოჱ დევნაჱ უყვესჱ მთავართაჱ სომხითისათაჱ დაჱ მო
1-18 სტრ., 43v
უსწრესჱ ვიეთმეჱ ჴიდსაჱ დაჱ რომელთამეჱ მოუსწრესჱ ფონსაჱ
დაჱ აწყუიდნესჱ იწროსაჱ შინაჱ დაჱ ვერღარაჱ წაუვიდესჱ მოკლ

ნესჱ იგინიჱ დაჱ მოსწყუიდნესჱ ყოელნიჱ ნათესავნიჱ მათნიჱ თუი
ნიერჱ დაშთესჱ ორნიჱ შვილნიჱ მათნიჱ აღიხუნესჱ მამაჱ მძუძე
თაჱ მათთაჱ ერთიჱ შეივლტოდაჱ საბერძნეთისაჱ საზღვართაჱ დაჱ მე
ორეჱ საზღვართაჱ სპართისათაჱ ვითარცაჱ ესმაჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ
ქასრესჱ სასნიანსაჱ აღივსოჱ სიხარულითაჱ დაჱ წარმოემართაჱ ყო
ვლითაჱ ძალითაჱ მისითაჱ მოვიდაჱ პირველადჱ სომხითსჱ დაჱ
დაიპყრაჱ სომხითიჱ მოსრაჱ დაჱ ტყუეჱ ყოჱ ყოველიჱ ნათესა
ვიჱ სომეხთაჱ მეფეთაჱ ხოლოჱ ერთიჱ ძეჱ კოსაროჱ მეფისაჱ
მცირეჱ ყრმაჱ შეივლტოდაჱ საზღვართაჱ საბერძნეთისათაჱ დაჱ მუ
ნჱ იზარდებოდაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ თრდატჱ მაშინჱ ვითარცაჱ და
იპყრაჱ სომხითიჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ სომხითიჱ წარვიდაჱ ასფაგორჱ ქა
რთველთაჱ მეფეჱ ოვსეთსჱ რათამცაჱ მოიმატნაჱ სპანიჱ ოვ
სეთითჱ დაჱ განამაგრნაჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ რაჟამსჱ შევიდაჱ ოვსეთ
სჱ ეწიაჱ სიკუდილიჱ დაჱ მოკუდაჱ მუნჱ ამასჱ ასფაგორსჱ არაჱ
ესუაჱ ძეჱ არამედჱ ასულიჱ ერთიჱ მაშინჱ შეკრბესჱ ყოელ
ნიჱ ქართლისაჱ ერისთავნიჱ მცხეთასჱ ქალაქსაჱ სპასპეტისაჱ თა
1-18 სტრ., 44r
ნაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ მაეჟანჱ ზრახვაჱ ყვესჱ სავსეთაჱ მწუხარებ
ითაჱ დაჱ თქუესჱ არაჱ ვაუფლოთჱ გულთაჱ ჩუენთაჱ ზედაჱ მწუ
ხარებაჱ რათაჱ არაჱ მოგუეღოსჱ ჩუენჱ გონიერებაჱ გარნაჱ
ვიძიოთჱ ღონეჱ ჭირთაჱ დაჱ განსაცდელთაჱ ჩუენთაჱ თუისჱ
მაშინჱ თქუაჱ მაეჟანჱ სპასპეტმანჱ უკუეთუმცაჱ იყოჱ ძალ
იჱ ჩუენთანაჱ ეზომიჱ ჩუენმცაჱ მესამედთაჱ სპარსთაჱ შევესც
უებოდეთჱ დაჱ მიმცაჱ ვსცენითჱ თავნიჱ ჩუენნიჱ სიკუდილადჱ
დაჱ წინაჱ აღუდეგითჱ მათჱ დაჱ თუმცაჱ დარჩომილიყოჱ მკუი
დრიჱ მეფისაჱ ჩუენისაჱ ანუჱ ნათესავიჱ მეფეთაჱ ჩუენთაჱ რომე
ლიმცაჱ ღირსიყოჱ მეფობასაჱ დავდეგითმცაჱ ციხეჱ ქალაქთაჱ
შინაჱ დავსხენითმცაჱ თავნიჱ ჩუენნიჱ სიკუდილადჱ დაჱ ვჭამეთმცაჱ
ჴორციჱ კაცისაჱ ვითარცაჱ პირველჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ არამედჱ
მოწევნადსაჱ ჟამსაჱ მოუვლენიაჱ მოიკლაჱ სპარსთაგანჱ დიდიჱ
იგიჱ მეფეჱ სომხითისჱ დაჱ წაღებულჱ არსჱ სომხითიჱ რომე
ლსაჱ ეკიდაჱ სამეფოჱ ჩუენიჱ დაჱ აღუღიაჱ პირიჱ სპარსთაჱ
მეფესაჱ შთანთქმადჱ ყოვლისაჱ ქუეყანისაჱ არავინარსჱ ჩუე
ნთანაჱ წინაჱ აღმდგომიჱ მისიჱ დაჱ დარჩომილვართჱ ჩუენჱ
ობლადჱ ვითარცაჱ ცხოვარნიჱ უმწყემსონიჱ აწჱ ესეარსჱ განზრ
1-19 სტრ., 44v
ახვაჱ ჩემიჱ რათაჱ მივეგებოთჱ წინაჱ პარსთაჱ მეფესაჱ დაჱ ვით
ხოოთჱ მისგანჱ წყალობაჱ დაჱ ვითხოოთჱ მისგანჱ ძეჱ მისიჱ მეფე
დჱ ჩუენდაჱ დაჱ ვევედრნეთჱ რათაჱ შეჰრთოსჱ ცოლადჱ ძესაჱ მისსაჱ
ასულიჱ მეფისაჱ ჩუენისაჱ ასფაგორისიჱ დაჱ ვაუწყოთჱ მასჱ
ნათესაობაჱ ქართლოსიანთაჱ დაჱ ნებროთიანთაჱ დაჱ დიდებუ
ლობითჱ არბაჱ კონიანთაჱ დაჱ მეფეთაჱ ჩუენთაჱ ფარნავაზიანთაჱ
დაჱ ვითხოოთჱ მისგანჱ დამჭირვაჱ სჯულსაჱ ზედაჱ მამათაჱ ჩუენ

თასაჱ დაჱ ვითხოოთჱ ჩუენთანაჱ არაჱ აღრევაჱ სპარსთაჱ დაჱ
წარჩინებულადჱ პყრობაჱ ჩუენიჱ ნუჱ უკუეჱ შეიწყნაროსჱ
ვედრებაჱ ესეჱ ჩუენიჱ დაჱ ყოსჱ ესეჱ ყოელიჱ ჩუენზედაჱ დაჱ
უკეთუჱ სჯულსაჱ მამათაჱ ჩუენთასაჱ მიგუიღებდესჱ დაჱ ჩუენზედაჱ
წარჩინებულჱ ჰყოფდესჱ დაჱ ნათესავსაჱ მეფეთაჱ ჩუენთასაჱ
ამოსწყუედდესჱ მაშინჱ სიკუდილიჱ უმჯობესჱ არსჱ თავთაჱ ჩუე
ნთათუისჱ ვიდრეჱ მონახვასაჱ ესეჱ ვითარისასაჱ დავსხნეთჱ თავნიჱ
ჩუენნიჱ ციხეჱ ქალაქთაჱ შინაჱ დაჱ მოვსწყდეთჱ ყოელნიჱ ზრა
მაშინჱ დაემოწმნესჱ ყოელნიჱ ერისთავნიჱ
ზრახვასაჱ მაეჟანჱ სპასპეტისასაჱ დაჱ წარგზავნესჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ
სპარსთაჱ მეფისაჱ დაჱ მოაჴსენესჱ ესეჱ ყოელიჱ რომელჱ განზრა
ხაჱ ხოლოჱ მოიკითხაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ პირველადჱ ქალაქი
1-18 სტრ., 45r
მცხეთისაჱ დაჱ უთხრესჱ სივრცეჱ დაჱ სიმაგრეჱ მისიჱ დაჱ მახლო
ბლობაჱ ხაზართაჱ დაჱ ოვსთაჱ დაჱ კუალადჱ გამოიკითხაჱ გუარიჱ
ასფაგორისჱ ასულისაჱ დაჱ უთხრესჱ ნათესაობაჱ ნებროთიანთაჱ
დაჱ არბაკონიანთაჱ დაჱ ფარნავაზიანთაჱ კეთილადჱ სთნდაჱ სპარ
სთაჱ მეფესაჱ დაჱ შეიწყნარაჱ ვედრებაჱ ქართველთაჱ რამეთუჱ თუი
თცაჱ უკუთესადჱ გამოარჩიაჱ მცხეთასჱ დასუმაჱ ძისაჱ თუისისაჱ
მეფეჱ რამეთუჱ ყოელთაჱ ქალაქთაჱ სომხითისაჱ დაჱ ქართლისა
თაჱ რანისაჱ დაჱ მისჱ კერძოსაჱ ყუალასაჱ უფროსადჱ დაჱ უმაგ
რესადჱ გამოარჩიაჱ დაჱ მახლობელადჱ ჩრდილოთაჱ მტერთაჱ
რათაჱ ჰბრძოდისჱ მათჱ მუნითჱ დაჱ იპყრობესჱ ყოველთაჱ კავ
კასიანთაჱ აღუსრულაჱ ყოელიჱ იგიჱ სათხოელიჱ ქართველთაჱ
დაჱ მისცაჱ ყოელსაჱ ზედაჱ ფიციჱ დაჱ აღთქუმაჱ დაჱ მივიდაჱ მცხ
ეთასაჱ დაჱ მიეგებაჱ მაეჟანჱ სპასპეტიჱ დაჱ ყოელნიჱ ერისთავნიჱ
ქართლისანიჱ მაშინჱ მოიყვანესჱ ასულიჱ ასფაგორჱ მეფისაჱ
სამშუილდითჱ რომელსაჱ ერქუაჱ აბებუორაჱ დაჱ შეჰრთოჱ
იგიჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ძესაჱ თუისსაჱ რომელიჱ მუნჱ თანაჱ ჰყვაჱ
შუიდისაჱ წლისაჱ ნაშობიჱ მჴევლისაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ს
პარსულადჱ მიჰრანჱ ხოლოჱ ქართულადჱ მირიანჱ ესეჱ
1-18 სტრ., 45v
მირიანჱ იგიჱ არსჱ რომელმანჱ ჟამსაჱ სიბერისაჱ მისისასაჱ იცნაჱ ღ~თიჱ
დამბადებელიჱ შეიწყნარაჱ სახარებაჱ მოციქულთაჱ წმიდისაჱ ნინოსჱ
მიერჱ იქმნაჱ აღმსარებელჱ წმიდისაჱ სამებისაჱ დაჱ თაყუანისმცემელჱ ჯუარ
ისაჱ პატიოსნისაჱ
აწჱ ვაჴსენოთჱ ცხორებაჱ მირიანისიჱ
ძისაჱ ქასრეჱ არდაშერისაჱ სასანიანისაჱ :ვითარცაჱ შეიწყნარაჱ მეფემანჱ ქასრეჱ ვედრებაჱ ქართველთაჱ
დაჱ შეჰრთოჱ ძესაჱ მისსაჱ ასულიჱ ქართველთაჱ მეფისაჱ დაჱ მისცაჱ ქარ
თველთაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ დასუაჱ მცხეთასჱ დაჱ მისცაჱ ქართლიჱ
დაჱ სომხითიჱ რანიჱ დაჱ მოვაკანიჱ დაჱ დაჱ იყოჱ მირიანჱ წლისაჱ შუი
დისაჱ დაჱ თანაჱ ჰყვაჱ ქასრეჱ მეფესაჱ დედაჱ მირიანისიჱ დაჱ არაჱ

დაუტევაჱ იგიჱ მირიანისჱ თანაჱ რომელიჱ უყუარდაჱ იგიჱ ვითა
რცაჱ თავიჱ თუისიჱ არამედჱ დააყენაჱ მამაჱ მძუძედჱ დაჱ განმგებლადჱ
წარჩინებულიჱ ერთიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ სახელადჱ მირვანოზჱ
დაჱ დაუტევაჱ ორმოციათასიჱ მჴედარიჱ სპარსიჱ რჩეულიჱ დაჱ ა
რაჱ დასხნაჱ ქართლისაჱ საზღვართაჱ სპარსნიჱ იგიჱ ფიცისაჱ მის
თუისჱ რომელიჱ ფიცებულიყოჱ ქართველთადაჱ არამედჱ დასხნაჱ
ჰერეთსჱ დაჱ მოვაკანსჱ დაჱ სომხითსჱ ხოლოჱ უბრძანაჱ მირვან
ოზსჱ რათაჱ სპარსთაჱ მათგანიჱ რჩეულიჱ შუიდიათასიჱ მჴედარიჱ
1-18 სტრ., 46r
ყოვლადვეჱ ქალაქსაჱ შიგანჱ იპყრასჱ მცველადჱ ძისაჱ მისისაჱ დაჱ
ესრეთჱ დაეზავაჱ ქართველთაჱ დაჱ კარნიჱ ციხენიჱ დაჱ ქალაქნიჱ
ყოვლნიჱ იპყრნისჱ ლაშქრითაჱ სპარსითაჱ რამეთუჱ სხუაჱ
სიმრავლეჱ სპარსთაჱ არაჱ იყოჱ ქუეყანასაჱ შინაჱ აღ
რეულადჱ დაჱ იყოჱ შვილიჱ ჩემიჱ ორსავეჱ სჯულსაჱ ზედაჱ
ცეცხლისჱ მსახურებასაჱ დაჱ თქუენთაჱ კერპთაჱ რამეთუჱ პი
რველვეჱ ამასჱ ზედაჱ მოეცაჱ ფიციჱ დაჱ წარვიდაჱ ქასრეჱ
მეფეჱ დაჱ წარიხუნაჱ ყოელნიჱ ჴევნიჱ კავკასიანთანიჱ დაჱ
დასხნაჱ ყოელგანჱ მთავარნიჱ დაჱ უბრძანაჱ ყოველთაჱ მათჱ
რათაჱ იყუნენჱ მორჩილჱ ძისაჱ მისისაჱ მირვანისსაჱ დაჱ უბრ
ძანაჱ მირვანსჱ დაჱ მამაჱ მძუძესაჱ მისსაჱ მირვანოზსჱ რათაჱ
ჰბრძოდიანჱ ხაზართაჱ დაჱ წარვიდაჱ მეფეჱ ხოლოჱ ამანჱ
მირვანოზჱ ჰმატაჱ ყოელთაჱ სიმაგრეთაჱ ქართლისათაჱ დაჱ
უმეტესჱ ყოელთასაჱ მოამტკიცნაჱ ზღუდენიჱ ნეკრისჱ ქა
ლაქისანიჱ აღიზარდაჱ მირიანჱ მსახურებასაჱ შინაჱ შუიდთაჱ
მათჱ კერპთასაჱ დაჱ ცეცხლისასაჱ ხოლოჱ შეიყუარნაჱ ქართველნიჱ
დაჱ დაივიწყაჱ ენაჱ სპარსულიჱ დაჱ ისწავაჱ ენაჱ ქართულიჱ დაჱ
ჰმატაჱ შემკობაჱ კერპთაჱ დაჱ ბომონთაჱ კეთილადჱ იპყ
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რნაჱ ქურუმნიჱ კერპთანიჱ დაჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ ქართ
ლისათაჱ უმეტესჱ აღასრულებდაჱ მსახურებასაჱ კერპთასაჱ დაჱ შე
ამკოჱ საფლავიჱ ფარნავაზისიჱ ესეჱ ყოელიჱ ქართველთაჱ
სათნოებისათუისჱ ქმნაჱ დაჱ კეთილადჱ იპყრნაჱ ქართველნიჱ
ნიჭითაჱ დაჱ ყოვლითაჱ დიდებითაჱ დაჱ შეიყუარესჱ იგიჱ ყო
ელთაჱ ქართველთაჱ უმეტესჱ ყოელთაჱ ქართლისაჱ მეფე
თასაჱ დაჱ მეფობდაჱ მირიანჱ მცხეთითჱ გაღმართჱ ქართლსჱ
სომხითსჱ რანსჱ ჰერეთსჱ მოვაკანსჱ დაჱ ეგრისჱ ვითარჱ იქ
მნაჱ მირიანჱ თხუთმეტისაჱ წლისაჱ მოუკუდაჱ ცოლიჱ ასუ
ლიჱ ქართველთაჱ მეფისაჱ დაჱ მასზედაჱ მოსწყდაჱ ქართლსჱ შინ
აჱ მეფობაჱ დაჱ დედოფლობაჱ ფარნავაზიანთაჱ მეფეთაჱ მა
შინჱ შეწუხდესჱ ყოელნიჱ ქართველნიჱ სიკუდილსაჱ ზედაჱ დ
ედოფლისაჱ მათისასაჱ არამედჱ დადგრესჱ ერთგულებასაჱ ზედაჱ
მირიანისსაჱ არცა ძალედვაჱ და არცავინ იყოჱ ფარნავაზი
ანთაჱ ნათესავიჱ რომელიმცაჱ ღირსიყოჱ მეფედჱ დაჱ ეჰა

მებოდაცაჱ მეფობაჱ მირიანისიჱ ხოლოჱ მირიანჱ მეფემა
ნჱ ჰმატაჱ კეთილსაჱ ქართველთასაჱ დაჱ მოიყვანაჱ ცოლიჱ
საბერძნეთითჱ პონტოითჱ ასულიჱ უჰლატოსისიჱ სა
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ხელითჱ ნანაჱ იწყოჱ ბრძოლადჱ ხაზართაჱ დაჱ მარადისჱ ჰბრძოდ
ისჱ ოდესმეჱ გაადგიანჱ მირიანსჱ ლეკნიჱ დაჱ მათჱ გამოიყვა
ნიანჱ ხაზარნიჱ მიეგებისჱ ჰერეთსჱ ანუჱ მოვკანსჱ მუნჱ ეწყვ
ისჱ დაჱ ოდესმეჱ გამოიყვანიანჱ დურძუკთაჱ დაჱ დიდოთაჱ
მაშინჱ ეწყვისჱ დაჱ ვეროდესჱ სძლესჱ ხაზართაჱ ყოლადვეჱ მ
ირიანჱ სძლიისჱ დაჱ ესრეთჱ მრავალგზისჱ გარდაიჴადაჱ წყო
ბაჱ ხაზართაჱ დაჱ უფროსიჱ ლაშქრობაჱ მისიჱ იყვისჱ დარუ
ბანდსჱ რამეთუჱ მუნჱ მოვიდიანჱ ხაზარნიჱ დაჱ მოადგიანჱ
დარუბანდსაჱ რათამცაჱ წარიღესჱ დაჱ განაღესჱ კარიჱ ფარ
თოჱ დაჱ მუნითჱ იწყესჱ გასულაჱ სპარსთაჱ ზედაჱ ხოლოჱ
ოდესჱ მოვიდიანჱ ხაზარნიჱ დარუბანდსჱ წარვიდისჱ მირიანჱ
შუელადჱ დარუბანდისაჱ დაჱ ოდესმეჱ ომადჱ მიჰრიდიანჱ ხაზარ
თაჱ დაჱ ოდესმეჱ ბრძოლადჱ დატნისჱ დაჱ ვითარჱ იქმნაჱ მი
რიანჱ წლისაჱ ორმეოცისაჱ მაშინჱ მოკუდაჱ მამაჱ მისიჱ სპარ
სთაჱ მეფეჱ დაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძმაჱ მირიანისიჱ სპარსეთსჱ რ
ომელსაჱ ერქუაჱ ბარტამჱ ვითარცაჱ ესმაჱ მირიანსჱ მოუ
წოდაჱ ყოელთაჱ სპათაჱ მისთაჱ შეკრიბნაჱ დაჱ წარემარ
თაჱ ბაღდადსჱ რათამცაჱ დაჯდაჱ საყდართაჱ მამისაჱ მისისათაჱ
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მაშინჱ ძმამანჱ მისმანჱ ბარტამჱ შეიკრიბნაჱ სპანიჱ ურიცხუნიჱ
დაჱ მოეგებაჱ ბრძოლადჱ და შეკრბესჱ ჴევსაჱ ზედაჱ ნასიბანი
სასაჱ დაჱ ვითარცაჱ იხილესჱ მოხუცებულთაჱ დაჱ მარზაპანთ
აჱ სპარსეთისათაჱ ვითარმედჱ მახუილიჱ დაეცემისჱ ურთიე
რთასჱ აღდგესჱ მათჱ შორისჱ მოციქულადჱ დაჱ ბჭედჱ დას
ჯერდესჱ ორნივეჱ მეფენიჱ ბჭობასაჱ მათსაჱ დასხდესჱ რაჱ ბჭედჱ
მირიანჱ იტყოდაჱ სარჩლადჱ პირმშოჱ შვილიჱ ვარჱ მეჱ
მამისაჱ ჩემისაჱ დაჱ საუფლისწულოდჱ ებოძნესჱ უცხონიჱ
ქუეყანანიჱ მკლავითაჱ ახმულნიჱ დაჱ მუნჱ დღენიჱ ჩემნიჱ
დამიყოფიანჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ ხაზართასაჱ დაჱ მრავალჯერჱ
სისხლითაჱ ჩემითაჱ დამიცავსჱ სპარსეთიჱ ხაზართაგანჱ ამისთ
უისჱ ჩემიჱ არსჱ საყდარიჱ მამისაჱ ჩემისაჱ ხოლოჱ ბარტამჱ
იტყოდაჱ ამასჱ თუცაჱ პირმშოჱ იგიჱ არსჱ ნაშობიჱ არსჱ
მჴევლისაჱ დაჱ ნაშობსაჱ მჴევლისასაჱ ეყოფისჱ სუედჱ რომელჱ
მასჱ ხუდომიანჱ სამეფონიჱ მეჱ ნაშობიჱ ვარჱ ჰინდოთაჱ
მეფისაჱ ასულისაჱ სპარსთაჱ დედოფლისაჱ დაჱ მოგისმენიაჱ ან
დერძიჱ მამისაჱ ჩემისაჱ დაჱ მოგინახავსჱ რომელჱ ჴელითაჱ მისი
თაჱ დამადგაჱ გუირგუინიჱ თავსაჱ ჩემსაჱ ხოლოჱ მათჱ განბ
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ჭესჱ დაჱ მისცესჱ მეფობაჱ სპარსეთისაჱ ბარტემასჱ ხოლოჱ
მირიანსჱ გულისადებადჱ მისცესჱ ბარტამისგანჱ ჯაზირეთიჱ დაჱ ში
მაშისჱ ნახევარიჱ დაჱ ადარბადაგანიჱ დაჱ ესეჱ ქართლსაჱ სომხითსაჱ რა
ნსაჱ ჰერეთსაჱ დაჱ მოვაკანსაჱ ზედაჱ დაურთესჱ დაჱ წარმოვიდაჱ მირ
იანჱ ხოლოჱ ვიდრეღაჱ ჯერეთჱ იყოჱ მუნჱ გარდამოვლესჱ
ოვსთაჱ ფერუბჱ დაჱ კავტიაჱ დაჱ განრყუნესჱ ქართლიჱ ხოლოჱ
მირიანჱ გარესგარჱ გარდამოვიდაჱ ოვსეთსჱ მოტყუენაჱ ოვსე
თიჱ დაჱ მიუწიაჱ ხაზარეთამდიჱ დაჱ გარდამოვლოჱ გზაჱ დვალ
ეთისაჱ დაჱ მოვიდაჱ შინაჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ რაოდენთაჱ
მეჱ წელიწადთაჱ ჩუეულებისაჱ ებრჱ მოვიდესჱ ხაზარნიჱ ბრძო
ლადჱ დარუბანდისაჱ ხოლოჱ მირიანჱ წარვიდაჱ შუელადჱ
დარუბანდისაჱ დაჱ ვიდრეჱ იგიჱ მუნჱ იყოჱ წყობადჱ ხაზართაჱ
მაშინჱ მეფეჱ გუთთაჱ სპითაჱ საპარსეთისათაჱ ურიცხუითაჱ
შევიდაჱ საბერძნეთსჱ ხოლოჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ შეკრბაჱ სპი
თაჱ დიდითაჱ წინაჱ აღუდგაჱ მაშინჱ გუთთაჱ მეფემანჱ სთხოაჱ
ბრძოლაჱ კეისარსაჱ თავისთავჱ ვერჱ ძალედვაჱ ბრძოლაჱ
მისიჱ კეისარსაჱ ხოლოჱ მაშინჱ მუნჱ იყოჱ სპათაჱ თან
აჱ ბერძენთასაჱ ძეჱ კოსაროსჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ სახელითჱ
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თრდატჱ რომელიჱ ვაჴსენეთჱ ზემოჱ აღზრდილიყოჱ იგიჱ
საბერძნეთსჱ მაშინ იგიჱ გამოარჩიესჱ ყოელთაჱ სპათაჱ
ბერძენთაჱ დაჱ შემოსესჱ იგიჱ შესამოსლითაჱ დაჱ საჭურველითაჱ
კეისრისათაჱ დაჱ კეისრისჱ სახედჱ გაუგზავნესჱ გამოვიდაჱ მუ
ნითჱ გუთთაჱ მეფეჱ დაჱ მიეტევნესჱ ურთიერთასჱ ბრძოლა
დჱ სძლოჱ თრდატჱ დაჱ ჴელადჱ შეიპყრაჱ დაჱ იოტესჱ
ბანაკიჱ გუთთაჱ ხოლოჱ კეისარმანჱ მოსცნაჱ სპანიჱ თრდა
ტსჱ დაჱ გამოგზავნაჱ სომხითსჱ მამულსაჱ მისსაჱ სომხითსჱ შემოვიდა
დაჱ გამოვასხნაჱ სომხითითჱ ერისთავნიჱ მირიანისნიჱ მაშინჱ
მირიანჱ შეიქცაჱ წყობისაგანჱ ხაზართასაჱ დაჱ მოიყვანაჱ სპარსეთ
ითჱ ნათესავიჱ მისი სახელითჱ ფეროზჱ დაჱ მანჱ მოიტანაჱ
თანაჱ სპაჱ დიდიჱ დაჱ მისცა ფეროზსჱ მისცაჱ მირიანჱ ასულიჱ ცოლადჱ
დაჱ მისცაჱ ქუეყანაჱ ხუნანითგანჱ ბარდავამდეჱ მტკურისაჱ ორ
ისავეჱ კერძიჱ დაჱ დაადგინაჱ იგიჱ ერისთავადჱ მუნჱ სხუაცაჱ ძალ
იჱ მოირთოჱ სპარსეთითჱ დაუწყოჱ ბრძოლადჱ თრდატსჱ
ხოლოჱ ოდესჱ მოირთისჱ ძალიჱ საბერძნეთითჱ თრდატჱ
დაჱ მოჰმართისჱ მირიანსჱ დაჱ მასჱ ვერჱ ძალედვისჱ წინაჱ აღდგომა
დჱ დაჱ არამედ გაამაგრნისჱ ციხენიჱ დაჱ ქალაქნიჱ დაჱ მოვლისჱ
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თრდატჱ ქუეყანაჱ მირიანისიჱ დაჱ ოდესჱ მოირთოსჱ მირიანჱ
ძალიჱ სპარსეთითჱ ვერჱ წინაჱ აღუდგისჱ თრდატჱ მოვლისჱ
მირიანჱ სომხითიჱ ესრეთჱ დაუცხრომელადჱ იყვისჱ შფოთიჱ მა
თჱ შორისჱ წელთაჱ მრავალთაჱ დაჱ არავინჱ ოდესჱ იპოაჱ
სპარსთაჱ შორისჱ მარტოდჱ მბრძოლიჱ თრდატისიჱ დაჱ სა

ხელოანჱ იქმნაჱ იგიჱ ყოელსაჱ ქუეყანასაჱ დაჱ სძლოჱ ყო
ვლადვეჱ მბრძოლთაჱ მისთაჱ ვითარცაჱ წერილჱ არსჱ ჰამბავიჱ
მისიჱ ცხორებასაჱ სომეხთასაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მეფეჱ იქმ
ნაჱ სპარსეთსჱ მესამეჱ ძმაჱ მირიანისიჱ ძეჱ ბარტამისიჱ მიუ
ვლინაჱ მირიანსჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ მირიანისსაჱ დაჱ ჰქუაჱ რათაჱ შე
ვკრბეთჱ დაჱ გარდავლოთჱ სომხითიჱ დაჱ შევიდეთჱ საბერძნეთადჱ მაში
ნჱ გამოვიდაჱ სპარსთაჱ მეფეჱ დაჱ მიეგებაჱ მირიანჱ დაჱ შეკრბაჱ სი
მრავლეჱ ურიცხუიჱ ვითარცაჱ თივანიჱ ველთანიჱ დაჱ ფურც
ელნიჱ ხეთანიჱ სიმრავლითაჱ გარდავლესჱ სომხითიჱ დაჱ ვერჱ
წინაჱ აღუდგაჱ თრდატჱ არამედჱ განამაგრნაჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ
წარტყუენესჱ სომხითიჱ დაჱ შევიდესჱ საბერძნეთადჱ დაჱ ვერჱ წი
ნაჱ აღუდგაჱ ბერძენთაჱ მეფეჱ კოსტანტინეჱ დაჱ შთავარდაჱ მწუხ
არებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ იწყესჱ მოტყუენვადჱ საბერძნეთისაჱ
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სპათაჱ მაშინჱ არწმუნესჱ მეფესაჱ კაცთაჱ ღ~თისჱ მსახურთაჱ დაჱ თ
ქუესჱ ვითარმედჱ ვიხილეთჱ საკუირველებაჱ ქრისტესიჱ დაჱ მისჱ
მიერჱ ძლევაჱ მტერთაჱ ვითარმედჱ ყოელნიჱ მოსავნიჱ
ქრისტესნიჱ წარძღუანებითაჱ ჯუარისათაჱ სძლევენჱ მტერთაჱ
მათთაჱ მაშინჱ ირწმუნაჱ მათიჱ კოსტანტინეჱ მეფემანჱ ვით
არცაჱ წერილარსჱ განცხადებულადჱ მოქცევასაჱ ბერძენთასაჱ
ნათელიღოჱ კოსტანტინეჱ დაჱ წარმოიძღუანაჱ სახეჱ ჯუარისაჱ
ეწყოჱ სპარსთაჱ სპათაჱ მათჱ ურიცხუთაჱ სპითაჱ მცირითაჱ
დაჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ აოტაჱ ბანაკიჱ მათიჱ დაჱ მოსრაჱ სიმ
რავლეჱ მათიჱ ივლტოდესჱ ორნივეჱ იგიჱ ძმანიჱ მცირედიღაჱ
მჴედრითაჱ მიუდგაჱ უკანაჱ კოსტანტინეჱ დაჱ შევიდაჱ საზღვარ
თაჱ მათთაჱ სპარსთაჱ მეფეჱ შევიდაჱ მეოტიჱ სპარსეთადჱ ხო
ლოჱ მირიანჱ დგაჱ ქართლადჱ დაჱ გამაგრნაჱ ციხეჱ ქალა
ქნიჱ უღონოჱ იქმნაჱ მირიანჱ დაჱ შეეშინაჱ სრულიადჱ ოტ
ებასაჱ ქართლითჱ ხოლოჱ აწყუედილიყუნესჱ წყობასაჱ მასჱ
შინაჱ ყოელნიჱ წარჩინებულნიჱ მისნიჱ სპარსნიჱ დაჱ ქართ
ველნიჱ წარგზავნაჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ კოსტანტინეჱ მეფი
საჱ დაჱ ითხოაჱ მისგანჱ მშუიდობაჱ დაჱ აღუთქუაჱ მასჱ მსახუ
1-18 სტრ., 50r
რებაჱ დაჱ მოწყუეტაჱ სპარსთაჱ სთნდაჱ კოსტანტინესჱ რამეთუჱ
შიშიჱ აქუნდაჱ კუალადჱ სპარსთაჱ მეფისაგანჱ დაჱ შემწეობისაგანჱ დაეზავაჱ
მირიანსჱ დაჱ აღიყვანაჱ შვილიჱ მირიანისიჱ მძევლადჱ რომელსაჱ
ერქუაჱ ბიჰქარჱ დაჱ დაამოყურნაჱ თრდატჱ დაჱ მირიანჱ დაჱ ამზახნაჱ დაჱ
მოსცაჱ ასულიჱ მისიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ სალომეჱ ძესაჱ მირიანისსაჱ
ცოლადჱ რომელსაჱ ერქუაჱ რევჱ დაჱ განუჩინაჱ საზღვარიჱ ესრეთჱ
რომელსაჱ ქუეყანასაჱ მდინარენიჱ დიანჱ სამხრითჱ დაჱ მიერთვიანჱ
რახსსაჱ ესეჱ ქუეყანანიჱ თრდატისჱ კერძაჱ დაყარნაჱ ხოლოჱ
რომლისაჱ ქუეყანისაჱ მდინარენიჱ დიანჱ ჩრდილოთჱ დაჱ მი
ერთვიანჱ მტკუარსაჱ მირიანისჱ კერძადჱ დაყარნაჱ ესრეთჱ გან

უგოჱ კოსტანტინეჱ მეფემანჱ შუაჱ მდგომელჱ ექმნაჱ მათჱ
დაჱ წარვიდაჱ მეფობდაჱ მირიანჱ ქართლსჱ ჰრანსჱ ჰერეთსჱ
დაჱ მოვაკანსჱ დაჱ აქუნდაჱ ეგრისიცჱ ეგრისჱ წყლამდისჱ დაჱ მის
ცაჱ ძესაჱ მისსაჱ რევსჱ საუფლისწულოდჱ კახეთიჱ დაჱ კუხე
თიჱ დაჱ დასხნაჱ უჯარმასჱ რევჱ დაჱ ცოლიჱ რევისიჱ სალომეჱ
ასულიჱ თეარდატისიჱ დაჱ ცხოვნდებოდესჱ იგინიჱ მუნჱ ხოლოჱ
ფეროზსჱ სიძესაჱ მირიანისსაჱ აქუნდაჱ ქუეყანაჱ რომელიჱ ზემოჱ
თავსაჱ [ვ]აჴსენეთჱ მიცემულადჱ მირიანისგანჱ დაჱ ერისთაობდაჱ იგიჱ მუნჱ
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მოქცევაჱ მირიანჱ მეფისაჱ დაჱ ყოვლისაჱ ქართლისაჱ წმიდი
საჱ დაჱ ნეტარისაჱ დედისაჱ ჩუენისაჱ ნინოჱ მოციქულისაჱ მიერჱ
მასჱ ჟამსაჱ მოსრულიყოჱ წმიდაჱ დაჱ ნეტარიჱ დადაჱ დაჱ ემბაზიჱ
ჩუენიჱ ნინოჱ დაეყოჱ მცხეთასჱ სამიჱ წელიჱ დაჱ განეცხადაჱ ქე
ბაჱ ქრისტესჱ სჯულისაჱ დაჱ იქმოდაჱ კურნებათაჱ თუინიერჱ წა
მლისაჱ დაჱ ჴმამაღლადჱ იწყოჱ ქებადჱ სჯულსაჱ ჭეშმარიტ
საჱ ქრისტესჱ ღ~თისაჱ ჩუენისასაჱ პირველადჱ ვაჴსენოთჱ
ცხორებაჱ წმიდისაჱ დაჱ ნეტარისაჱ დედისაჱ ჩუენისაჱ დაჱ ყოვლისაჱ
ქართლისაჱ განმანათლებელისაჱ ნინოჱ მოციქულისაჱ დაჱ რომე
ლიჱ თუითჱ მანჱ ნეტარმანჱ მოგუითხრაჱ ჟამსაჱ აღსრულები
საჱ მისისასაჱ რომელიჱ აღწერაჱ მორწმუნემანჱ დედოფალმა
ნჱ სალომეჱ უჯარმელმანჱ ძისცოლმანჱ მირიანისჱ მეფისამანჱ
ასულმანჱ თერდატჱ სომეხთაჱ მეფისამანჱ იყოჱ მათჱ ჟამთაჱ
შინაჱ ოდესჱ წმიდაჱ იგიორგიჱ კაბადუკელიჱ იწამაჱ ქრისტესთუი
სჱ იყოჱ კაბადუკიათჱ ქალაქითჱ კაციჱ ვინმეჱ მთავართაჱ
შესაბამიჱ მონაჱ ღ~თისაჱ სახელითჱ ზაბილონჱ წარვიდაჱ ჰრო
მედჱ წინაშეჱ მეფისაჱ მსახურებადჱ დაჱ ნიჭისაჱ მოღებადჱ მა
თვეჱ ჟამთაჱ იყოჱ კაციჱ ვინმეჱ კოლასტრასჱ შინაჱ დაეს
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ხნესჱ მასჱ ორიჱ შვილიჱ ძე დაჱ ასულიჱ სახელიჱ ძისაჱ მისისაჱ იობა
ნალიჱ ხოლოჱ ასულისაჱ სოსანაჱ აღესრულნესჱ ქმარიჱ დაჱ
ცოლიჱ იგიჱ დარჩესჱ ძმანიჱ იგიჱ ობლადჱ აღდგესჱ დაჱ წა
რვიდესჱ ქალაქადჱ წმიდადჱ იერუსალემადჱ იმედჱ ყვესჱ იმედიჱ ი
გიჱ ყოველთაჱ ქრისტიანეთაჱ წმიდაჱ აღდგომაჱ დაჱ შეევედ
რნესჱ მუნჱ ესეჱ ძმაჱ იობანელიჱ მიემთხუიაჱ დევტალარ
ობასაჱ ხოლოჱ სოსანაჱ მსახურებდაჱ ნიაფორსაჱ სარეფეთე
მელსაჱ ხოლოჱ ესეჱ ჭაბუკიჱ კაბადუკელიჱ მიიწიაჱ ჰრო
მედჱ წინაშეჱ მეფისაჱ დაჱ აღდგომილიყვნესჱ მასჱ ჟამსაჱ ბ
რანჯნიჱ ბრძოლადჱ ჰრომთაჱ ველსაჱ ზედაჱ პატალანისასაჱ მი
სცაჱ უფალმანჱ ძალიჱ ზაბილონსჱ ჭაბუკსაჱ მასჱ კაბადუკელსაჱ დაჱ
ქმნაჱ წინაჱ დადგომაჱ მტერთაჱ მათჱ უზომოთაჱ დაჱ აოტნაჱ
ბრანჯნიჱ დაჱ შეიპყრაჱ მეფეჱ ბრანჯთაჱ დაჱ მისთანაჱ მთავარ
თაჱ მრავალნიჱ მრავალნიჱ დაჱ მოიყვანაჱ მეფეჱ ბრანჯთაჱ დაჱ
ყოელნიჱ იგიჱ მთავარნიჱ ხოლოჱ მეფემანჱ განაწესაჱ სიკუდ

ილიჱ მათიჱ მაშინჱ იწყესჱ ტირილადჱ ბრანჯთაჱ მათჱ დაჱ ე
ვედრებოდესჱ ზაბილონსჱ მოგუეცჱ პირველადჱ სჯული:შენიჱ დაჱ შეგიყვანენჱ ტაძარსაჱ ღ~თისაჱ თქუენისასაჱ მაშინჱ
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იყავნჱ სიკუდილიჱ ჩუენიჱ რამეთუჱ შეცჱ შენვეჱ გუიპყრენჱ დაჱ
შენვეჱ ყავჱ ესეჱ ჩუენზედაჱ დაჱ უბრალოჱ იქმნეჱ სისხლისაჱ ჩუ
ენისაგანჱ ახოანოჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ ესმაჱ ზაბილონსჱ ესეჱ
მსწრაფლჱ აუწყაჱ მეფესაჱ დაჱ პატრიაქსაჱ სიტყუაჱ მათიჱ დაჱ
მოსცესჱ ნათელიჱ ჴელსაჱ ქუეშეჱ ზაბილონისჱ დაჱ შეიყვანესჱ ტაძა
რსაჱ ღ~თისასაჱ აზიარნესჱ საიდუმლოთაჱ ჴორცსაჱ დაჱ სისხლსაჱ
ქრისტესსაჱ დაჱ უჩუენნესჱ დიდებანიჱ იგიჱ მოციქულთანიჱ დაჱ დი
ლეულჱ ადრეჱ ადგესჱ ბრანჯნიჱ იგიჱ დაჱ შეიმოსესჱ სამოსე
ლიჱ სამკუდროჱ დაჱ განვიდესჱ ადგილსაჱ მასჱ კაცისჱ საკლავსაჱ
სასისხლესაჱ ილოცვიდესჱ დაჱ ჰმადლობდესჱ ღ~თსაჱ ნათლისჱ
ღებისათუისჱ დაჱ იტყოდესჱ ჩუენჱ სიკუდილსაჱ შინაჱ უკუდავჱ
ვართჱ რამეთუჱ ღირსჱ გუყვნაჱ ღ~თნჱ ესეჱ ვითარსაჱ დიდება
საჱ მოღებადჱ საგზალსაჱ მასჱ დაულევნელსაჱ ჴორცსაჱ დაჱ სისხლ
საჱ ქრისტესჱ ძისაჱ ღ~თისასაჱ რომელიჱ უმაღლესჱ არსჱ ყო
ველთაჱ მაღალთაჱ დაჱ უქუესკნელესჱ ყოელთაჱ უფსკრულ
თაჱ რომელიჱ იგიჱ არსჱ კურთხეულჱ უკუნისამდეჱ ხოლოჱ
ვაიჱ ნაშობთაჱ ჩუენთაჱ ნაყოფთაჱ სიმწარისათაჱ დაჱ მკუი
დრთაჱ ბნელისათაჱ დაჱ ჴმობდესჱ მოვედინჱ მეჴრმლეჱ
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დაჱ აღიხუენჱ თავნიჱ ჩუენნიჱ ჩუენგანჱ ამასჱ რაჱ ხედვიდაჱ ზაბ
ულონჱ აღიძრაჱ გონებითაჱ დაჱ ტიროდაჱ რამეთუჱ ვითარცაჱ
ცხოვართაჱ კლვადჱ ქედნიჱ მათნიჱ წარუჰყუნესჱ დაჱ ვითარცაჱ
კრავთაჱ შვილთაჱ მათთაჱ სწყალობდესჱ გამოითხოვნაჱ
მეფისაგანჱ დაჱ შეკაზმულნიჱ განუტევნაჱ ხოლოჱ იგინიჱ ევედ
რებოდესჱ ზაბულონსჱ რათაჱ წარჰყვესჱ ქუეყანასაჱ მათსაჱ დაჱ
მისცესჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ დაჱ ნათლისღებაჱ ყოელსაჱ ერსაჱ მათსაჱ
ხოლოჱ მანჱ ისმინაჱ ვედრებაჱ მათიჱ დაჱ მოითხოაჱ მღდელიჱ
პატრიაქისაგანჱ დაჱ ბრძანებაჱ მოიღოჱ მეფისაგანჱ დაჱ წარვიდესჱ
დაჱ ვითარჱ მიეახლნესჱ დღისაჱ ერთისაჱ სავალსაჱ მივიდა წინაჱ
ამბავიჱ ვითარმედჱ მეფეჱ ცოცხალიჱ მოვალსჱ დაჱ ყოელ
ნიჱ მთავარნიჱ მისთანაჱ შეიძრნესჱათანისაჱ ერისთავნიჱ ხო
ზომოიჱ ხოზაჱ გაახლაჯაჱ ხენებაგაჱ ხინგარაგიჱ ზაგაჱ ზაჯაჱ
ზარდაჱ ზამრაჱ დაჱ თმონითჱ სამეფოჱ მიეგებვოდაჱ ესეჱ ყო
ველნიჱ მდინარესაჱ ზედაჱ დიდსაჱ დაჱ დააყენაჱ მეფემანჱ ერიჱ იგიჱ
წყალსაჱ იმიერჱ ამიერჱ დაჱ აკურთხესჱ წყალიჱ იგიჱ დაჱ შთაჴდაჱ
ყოელიჱ იგიჱ ერიჱ დაჱ განიბანნესჱ დაჱ აღმოვიდესჱ აღმო
სავალსაჱ დიდსაჱ ერთსაჱ დასდებდაჱ ზაბულონჱ ჴელსაჱ ყოელ
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საჱ მასჱ ერსაჱ იყოჱ მუნჱ ათ დღეჱ დაჱ აზიარნაჱ ერნიჱ იგიჱ საიდუმლოთაჱ ქრი
სტესთაჱ დაუტევნაჱ მღდელნიჱ დაჱ განუწესაჱ ყოელიჱ წესიჱ ამისსაჱ
შემდგომადჱ დაუტევაჱ მშუიდობაჱ დაჱ წარმოვიდაჱ ნიჭითაჱ დიდ
ითაჱ ჰრომედჱ დაჱ განიზრახაჱ გონებასაჱ თუისსაჱ წარვიდეჱ იელ
უსალემადჱ დაჱ ვამსახუროჱ ნიჭიჱ ესეჱ ჩემიჱ ადგილთაჱ ღ~თისა
თაჱ წარვიდაჱ იერუსალემსჱ დაჱ განუყოჱ ყოველიჱ იგიჱ მონაგებიჱ მისიჱ გლა
ხაკთაჱ პირველჱ ჴსენებულიჱ იგიჱ დევტალარიჱ პატრიაქჱ
ქმნილიყოჱ დაჱ ფრიადჱ დაიმეგობრნესჱ ურთიერთასჱ ზაბილო
ნჱ დაჱ პატრიაქიჱ ჰქუაჱ სარაჱ ნიაფორმანჱ პატრიაქსაჱ ესეჱ ზაბილო
ნჱ მამაჱ დაჱ ემბაზიჱ ბრანჯთაჱ კაციჱ სრულიჱ ღ~თისჱ მოშიშობითაჱ
დაჱ სიბრძნითაჱ მიეცჱ უკუეჱ დააჱ შენიჱ სოსანაჱ ზაბილონსჱ ცო
ლადჱ მისაჱ დაჱ სთნდაჱ წმიდასაჱ პატრიაქსაჱ დაჱ მისცაჱ დაჱ მისიჱ სოსა
ნაჱ ზაბილონსჱ ცოლადჱ დაჱ წარვიდაჱ თუისადჱ ქალაქადჱ კულასტ
რადჱ ესეჱ წმიდაჱ ნინოჱ მოძღუარიჱ ქართლისაჱ მათგანჱ იშვაჱ მხო
ლოჱ დაჱ აღზარდაჱ დედამანჱ მისმანჱ სოსანაჱ მსახურებასაჱ შინაჱ გლა
ხაკთასაჱ დაჱ ვითარჱ იქმნაჱ ნინოჱ ათორმეტისჱ წლისჱ მშობელ
თაჱ მისთაჱ განყიდესჱ ყოელიჱ რაცაჱ აქუნდაჱ წარვიდესჱ იელუს
ალემადჱ დაჱ განუყვესჱ გლახაკთაჱ მაშინჱ ზაბილონჱ დაიწერაჱ
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ჯუარიჱ პატრიაქისაგანჱ დაჱ იჯმნაჱ ცოლისაგანჱ შეიტკბოჱ მკერდსაჱ
ასულიჱ თუისიჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაღუარნაჱ ვითარცაჱ წყარონიჱ
ცრემლნიჱ თუალთაგანჱ პირსაჱ მისსაჱ დაჱ თქუაჱ შენჱ მხოლოოჱ
ასულოჱ ჩემოჱ ესერაჱ დაგიტეობჱ ობლადჱ ჩემგანჱ დაჱ მიგა
თუალავჱ მამასაჱ ზეცათასაჱ ყოელთაჱ მზრდელსაჱ ღ~თსაჱ რომე
ლიჱ იგიჱ არსჱ მამაჱ ობოლთაჱ დაჱ მსაჯულიჱ ქურივთაჱ
დაჱ ნუგეშინინჱ შენჱ შვილოჱ ჩემოჱ ხოლოჱ შენჱ მაერიამ
მაგდანელისაჱ შურიჱ აღიღეჱ ქრისტესჱ სიყუარულისათუისჱ
დაჱ დათაჱ მათჱ ლაზარესთაჱ დაჱ თუჱ ეგრეთჱ შეიყუაროჱ იგიჱ
ვითარცაჱ მათჱ მანჱ ეგრეთვეჱ მოგცესჱ შენჱ ყოველივეჱ რაცაჱ ი
თხოოჱ დაჱ დაუტევაჱ ამბორისყოფაჱ საუკუნოჱ დაჱ წარვი
დაჱ წიაღჱ იორდანეისჱ კაცთაჱ მათჱ თანაჱ ველურთაჱ სადაჱ
ყოფაჱ მისიჱ უწყისჱ ღ~თნჱ დამბადებელმანჱ ხოლოჱ დედაჱ
მისიჱ მისცაჱ პატრიაქმანჱ მსახურადჱ გლახაკთაჱ დედათაჱ დაჱ
წმიდაჱ ნინოჱ მსახურებდაჱ ნიაფორსაჱ სომეხსაჱ დაჱ დვინელსაჱ
ორწელჱ დაჱ ჰკითხავიდაჱ ყოვლადვეჱ ვნებათაჱ მათჱ ქრისტე
სთაჱ ჯუარცუმისაჱ დაჱ დაფლვისაჱ დაჱ აღდგომისაჱ ძალისაჱ დაჱ სა
მოსლისაჱ მისისაჱ ტილოთაჱ დაჱ სუდარისათაჱ მოწყობითჱ ყუა
1-18 სტრ., 53v
ლასა რამეთუჱ არავინჱ ყოფილიყოჱ დაჱ არცაჱ იყოჱ შორისჱ იე
რუსალემისაჱ სწორიჱ მისსაჱ მეცნიერებითაჱ სჯულისაჱ გზასაჱ
ძუელსაჱ დაჱ ახალსაჱ ყუალსაჱ იწყოჱ უწყებადჱ მისააჱ დაჱ ჰქუაჱ ვხე
დავჱ შვილოჱ ჩემოჱ ძალსაჱ შენსაჱ ვითარცაჱ ლომისაჱ ძუსასაჱ რო
მელიჱ იზახებენჱ ყოელთაჱ ზედაჱ ოთხფერჴთაჱ გინაჱ ვითარცაჱ

ორბიჱ დედალიჱ რომელიჱ აღვიდისჱ სიმაღლესაჱ ჰაერთასაჱ უფ
როსჱ მამლისაჱ დაჱ ყოელიჱ ჴმელიჱ გუგასაჱ შინაჱ თუალისაჱ მისისასაჱ
მცირისაჱ მარგალიტისასაჱ სწორადჱ შეაყენისჱ განიხილისჱ დაჱ განიცა
დისჱ საჭმელიჱ მისიჱ ცეცხლებრჱ დაჱ რაჱ დაინახნისჱ მოუტევენ
ისჱ ფრთენიჱ დაჱ მიეტევისჱ მასჱ ზედაჱ ეგრეთჱ იყოსჱ ცხორებაჱ
შენიჱ აწჱ ვიწყოჱ დაჱ გითხრაჱ ყოელიჱ ოდესჱ იხილესჱ ღ~თიჱ
იგიჱ უკუდავიჱ კაცთაჱ მოკუდავთაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ რომელიჱ მო
სრულჱ იყოჱ კაცთაჱ მოწოდებადჱ წარმართთაჱ ვითარცაჱ თ
უითჱ უნდაჱ ჴსნაჱ სოფლისაჱ იწყოჱ კეთილისჱ ყოფადჱ ურ
იათაჱ მკუდართაჱ აღდგინებადჱ ბრმათაჱ ახილვადჱ სნეულთაჱ გან
კურნებადჱ ესეჱ შეიშურვესჱ დაჱ შეიზრახნესჱ დაჱ წარავლინნესჱ
სტრატიოტნიჱ ყოველსაჱ ქუეყანასაჱ სწრაფითჱ მოსლვადჱ უ
რიათაჱ დაჱ თქუესჱ რამეთუჱ ესერაჱ წარვწყმდებითჱ მოვედითჱ დაჱ შემო
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კერბითჱ ყოელნიჱ მაშინჱ მოიწინესჱ ყოვლითჱ ქუეყნითჱ
კაცნიჱ ურიცხუნიჱ სწავლულნიჱ სჯულსაჱმოსესსაჱ რომელნიჱ
იგიჱ ანტარაკარადჱ წინაჱ აღუდგესჱ სულსაჱ წმიდასაჱ რაჱ იგიჱ ჯერ
იყოჱ ყოფადჱ ქრისტესსაჱ მათჱ აღასრულესჱ ჯუარსჱ აც
უესჱ დაჱ სამოსელსაჱ მისსაჱ წილიჱ განიგდესჱ დაჱ ხუდაჱ წილითაჱ
ჩრდილოელთაჱ მცხეთელთაჱ მოქალაქეთაჱ ხოლოჱ დაჰფ
ლესჱ იესოჱ დაჱ დაჰკრძალესჱ საფლავიჱ არამედჱ აღდგაჱ
იგიჱ ვითარცაჱ თქუაჱ პირველადჱ დაჱ ტილონიჱ იგიჱ მაშინჱ
პოვნესჱ საფლავსაჱ შინაჱ ვითარჱ განთენდაჱ დაჱ მივიდესჱ
საფლავადჱ დაჱ პოვნესჱ ტილონიჱ იგიჱ მაშინჱ პილატეცჱ
დაჱ ცოლიჱ მისიჱ მივიდესჱ საფლავადჱ დაჱ ტილონიჱ იგიჱ
მოითხოვნაჱ ცოლმანჱ პილატესმანჱ დაჱ წარვიდაჱ მსწრა
ფლჱ პონტოდჱ სახლადჱ თუისადჱ დაჱ იქმნაჱ მორწმუნეჱ
ქრისტესაჱ დაჱ შემდგომადჱ მისსაჱ მივიდესჱ წელთაჱ ლუ
კაჱ მახარებლისათაჱ დაჱ დასხნაჱ იგინიჱ ვითარცაჱ თუითჱ
უწყისჱ ხოლოჱ სუდარიჱ არაჱ იპოაჱ ვითარცაჱ თქუესჱ
ვიეთმეჱ პეტრესჱ თუისჱ ვითარმედჱ ჴელეწიფაჱ ახუმადოჱ
დაჱ აქუნდესჱ მასოჱ არამედჱ განცხადებულადჱ არაჱ გუი
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თხრესჱ ხოლოჱ ჯუარნიჱ ამასვეჱ ქალაქსაჱ შინაჱ დამარხულჱ
არიანჱ არამედჱ ადგილიჱ მათიჱ არავინჱ იცისჱ ოდესჱ ინებოსჱ ღ~თნჱ
გამოჩინებადჱ იგიცაჱ ვითარცაჱ ესმაჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ ყო
ველივეჱ ნიაფორისაგანჱ მისცაჱ კურთხევაჱ დაჱ მადლიჱ ღ~თსაჱ
დაჱ კუალადჱ ჰკითხაჱ სადაჱ არსჱ ჩრდილოსაჱ იგიჱ ქუეყანაჱ
სადაჱ არსჱ სამოსელიჱ იგიჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ ჰქუაჱ ნიაფო
რმანჱ ქალაქიჱ მცხეთაჱ ქუეყანაჱ ქართლისაჱ სომხითისაჱ მთ
იულეთიჱ არსჱ საწარმართოჱ რამეთუჱ ჟამსაჱ ამასჱ ოჟიკითაჱ
საჴელმწიფოდჱ შექმნილჱ არსჱ ხოლოჱ მათჱ დღეთაჱ შინაჱ
მოვიდაჱ დედაკაციჱ ვინმეჱ ეფესოთჱ თაყუანისცემადჱ წმიდისაჱ ა

ღდგომისაჱ დაჱ ჰკითხვიდაჱ დედაკაცსაჱ მასჱ ნიაფორიჱ ელენეჱ
დედოფალიჱ ეგრეთსავეჱ ცთომილებასაჱ დაჱ ბნელსაჱ შინაჱ არსჱ
ხოლოჱ მანჱ ჰქუაჱ მევარჱ მჴევალიჱ მათიჱ დაჱ მახლობელიჱ
განზრახვასაჱ მათსაჱ დაფარულსაჱ დიდიჱ წადიერებაჱ აქუსჱ ქრ
ისტესჱ სჯულისაჱ დაჱ ნათლის ღებისათუისჱ ესეჱ ყოველიჱ მო
ისმინაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დაჱ ჰქუაჱ ნიაფორსჱ წარმგზავნეჱ მეჱ
დაჱ მივიდეჱ წინაშეჱ მეფისაჱ ელენესსაჱ ნუჱ უკუეჱ მივეახ
ლოჱ სიტყუისგებადჱ მასჱ წინაშეჱ ქრისტესთუისჱ ხოლოჱ
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ნიაფორჱ აუწყაჱ პატრიაქსაჱ მაშინჱ პატრიაქმანჱ მოუწო
დაჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ დაადგინაჱ იგიჱ აღსავალსაჱ საკურთხევლ
ისასაჱ დაჱ დასხნაჱჴელნიჱ მისნიჱ მჴართაჱ ნინოსთაჱ ზედაჱ სუ
ლთითქუნაჱ ცადჱ მიმართჱ დაჱ თქუაჱ უფალოჱ ღ~თოჱ საუკუნე
თაოჱ ჴელთაჱ შენთაჱ შევვედრებჱ ობოლსაჱ ამასჱ შვილ
საჱ ჩემსაჱ დაჱ წარვავლინებჱ ქადაგებადჱ ღ~თაებისაჱ შენისაჱ რა
თაჱ ახაროსჱ აღდგომაჱ შენიჱ სრულიადცაჱ შენჱ სათნოჱ
იყოჱ სრბაჱ მისიჱ ექმენჱ ქრისტეჱ ამასჱ წმიდასაჱ მოგზაუ
რჱ თუითჱ სადგურჱ მოძღუარჱ დაჱ ენაჱ ვითარცაჱ იგიჱ
წინაჱ მათჱ მოშიშითაჱ სახელისაჱ შენისათაჱ დაჱ უჯმნაჱ დ
ედისაგანჱ მისისაჱ მისცაჱ ჯუარიჱ დაჱ კურთხევაჱ დაჱ წარემა
რთაჱ დედაკაცისაჱ მისთანაჱ დაჱ ოდესჱ მოვიდესჱ პოესჱ
დედოფალიჱ ვინმეჱ მეფეთაჱ ტომიჱ სახელითჱ რიფსიმეჱ
დაჱ დედამძუძეჱ მისიჱ გაიანეჱ მონასტერსაჱ ქალწულთასაჱ რო
მელსაჱ ქრისტესჱ აღსარებისათუისჱ სუროდაჱ დაჱ ელოდესჱ
იერუსალემელთაჱ მათჱ ნათლისჱ ღებასაჱ მაშინჱ დედაკაცმანჱ
მანჱ მოიყვანაჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ მისცაჱ ჴელთაჱ წმიდისაჱ
რიფსიმესთაჱ დაჱ აუწყაჱ გზაჱ მისიჱ დაჱ შეიყუარაჱ წმიდაჱ ნი
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ნოჱ ქრისტესჱ მოყუარემანჱ წმიდამანჱ დედოფალმანჱ რიფსი
მეჱ დაჱ მასვეჱ წელიწადსაჱ მოიღოჱ ნათელიჱ რიფსიმეჱ რ
ომლისათუისჱ სუროდაჱ დაჱ მისთანაჱ გაიანეჱ დედამძუძემანჱ
მისმანჱ დაჱ ორმეოცდაჱ ათმანჱ სულმანჱ სხუამანჱ დაჱ უმრავლ
ესთაჱ მათგანთაჱ ჴელსაჱ ქუეშეჱ წმიდისაჱ ნინოსსაჱ ნათელიღესჱ
დაჱ წარვიდესჱ ესეჱ ყოელნიჱ მონასტერსაჱ თუისსაჱ დაჱ იყოჱ
მათთანაჱ წმიდაჱ ნინოჱ ორწელჱ მაშინჱ მათჱ დღეთაჱ შინაჱ
გამოგზავნნაჱ კეისარმანჱ ძებნადჱ ქალისაჱ შუენიერისაჱ რათა
მცაჱ პოესჱ ღირსიჱ ცოლადჱ მისსაჱ მიიწინესჱ მონასტერსაჱ
მასჱ ქალწულთასაჱ მეძიებელნიჱ კეისრისაჱ გამოგზავნილნიჱ
იხილესჱ რიფსიმეჱ დაჱ განიცადესჱ ხატიჱ მისიჱ დაჱ გამოიკითხ
ესჱ გუარიჱ მისიჱ რამეთუჱ არავინჱ იყოჱ მსგავსიჱ რიფსიმე
სიჱ სახითაჱ დაჱ გამოხატესჱ ხატიჱ მისიჱ ფიცარსაჱ ზედაჱ დაჱ წარ
რსცესჱ წინაშეჱ კეისრისაჱ სთნდაჱ კეისარსაჱ დაჱ აღივსოჱ სიხა
რულითაჱ დაჱ განაწესაჱ ქორწილიჱ სიხარულითაჱ დაჱ მსწრა

ფლჱ წარავლინნაჱ მოციქულნიჱ დაჱ განმგებელნიჱ ყოელ
თაჱ საბრძანებელთაჱ მისთაჱ რათაჱ ყოელნიჱ სიხარულითჱ
ძღუნითაჱ შემოკრბენჱ ქორწილსაჱ სამეფოსაჱ ბრძანებისა
1-18 სტრ., 56r
ებრჱ მეფისაჱ იხილესჱ რაჱ ყოვლადჱ წმიდათაჱ მათჱ დაფარულიჱ
მანქანებაჱ მტერისაჱ დაჱ ისარნიჱ მისნიჱ განჴურვებულნიჱ რო
მლითაჱ ისწრაფდაჱ სისრადჱ წმიდათაჱ მათჱ ქრისტესთაჱ რამეთ
უჱ ჭურჱ რისხვისაჱ იპოაჱ მეფეჱ ვითარცაჱ იგიჱ გუელიჱ სა
მოთხესაჱ შინაჱ მსახრველჱ ექმნაჱ ეგრეთვეჱ მსგავსადჱ აქაჱ უ
სჯულოჱ ესეჱ რომელსაჱ აქუნდაჱ შეგინებულიჱ თაყუანისცემაჱ
ბილწთაჱ დაჱ საძაგელთაჱ კერპთაჱ იხილაჱ რაჱ ნეტარმანჱ
რიფსიმეჱ დაჱ სხუათაჱ მათჱ წმიდათაჱ დიდთაჱ ქებულთაჱ დაჱ მო
იჴსენესჱ უბიწოჱ იგიჱ აღთქუმაჱ დაჱ ქებულიჱ ცხორებაჱ მარ
ტოდჱ ცხორებისაჱ რომელსაჱ იგიჱ იყუნესჱ განსწავლულჱ მაშ
ინჱ გოდებდესჱ დაჱ ტიროდესჱ გამოხატვისჱ თუისისაჱ თუისჱ
უსჯულოსაჱ მეფისჱ თუისჱ ილოცვიდესჱ დაუცხრომელადჱ
დაჱ უფიცხელესთაჱ კანონთაჱ შეაყენნესჱ თავნიჱ მათნიჱ ევედრ
ებოდესჱ ყოვლადჱ მოწყალესაჱ ღ~თსაჱ მრავლითაჱ ვედრ
ებითაჱ დაჱ განიზრახესჱ ერთობითჱ ყოველთაჱ დატევებაჱ ქუე
ყანისაჱ მისჱ დაჱ წარტოლვაჱ ფარულადჱ რათაჱ უბიწოდჱ და
იცვნენჱ თავნიჱ მათნიჱ დაჱ ჴორცნიჱ თუისნიჱ დაჱ წარვიდესჱ
ორმეოცდაჱ ცამეტიჱ სულიჱ დაჱ მივიდესჱ არეთაჱ სომხი
1-18 სტრ., 56v
თისათაჱ რომელსაჱ ჰქუიანჱ ახალჱ ქალაქიჱ უალერესჱ
შენებულსაჱ რომელჱ არსჱ დვინიჱ საყოფელიჱ მყოფთაჱ
სომეხთაჱ დაჱ შევიდესჱ საწნეხელსაჱ ვენაჴთასაჱ რომელიჱ
შენებულჱ იყოჱ ჩრდილოთჱ დაჱ აღმოსავლითჱ დაჱ იზრ
დებოდესჱ ჴელთჱ საქმრისაგანჱ ვაჭრობითჱ ხოლოჱ კეისა
რიჱ აღივსოჱ მწუხარებითაჱ დაჱ წარავლინნაჱ ყოელთაჱ ად
გილთაჱ ძიებადჱ მათდაჱ მაშინჱ მოიწინესჱ მოციქულნიჱ წ~ეჱ
თრდატჱ მეფისაჱ სომეხთასაჱ დაჱ მოართუესჱ წიგნიჱ კეისრი
საჱ რომელსაჱ წერილჱ იყოჱ ესრეთჱ თუითჱ მპყრობელიჱ
კეისარიჱ საყუარელსაჱ ძმასაჱ დაჱ მეგობარსაჱ თანაჱ მოსაყდრე
საჱ ჩემსაჱ თერდატსჱ გიკითხავჱ უწყებულჱ იყავნჱ შენი დაჱ ძმო
ბაჱ დაჱ თანაჱ შემწეობაჱ რომლისათუისჱ იგიჱ ყოლად
ვეჱ გუევნებისჱ შეცთომილიჱ ამისგანჱ ქრისტიანეთაჱ ნა
თესავისაჱ რამეთუჱ ესრეთჱ შეურაცხისჱ იქმნებისჱ ჩუენიჱ
უფლებაჱ მათგანჱ კრებულისაჱ დასაწუნელჱ არსჱ ჩუენიჱ ჴელჱ მწიფ
ებაჱ მათგანჱ რამეთუჱ იგინიჱ ჯუარცმულსაჱ ვისმეჱ მომ
კუდარსაჱ მსახურებენჱ დაჱ ძელსაჱ თაყუანის სცემენჱ დაჱ ძუა
ლებსაჱ კაცთასაჱ პატივსცემენჱ დაჱ თავისაჱ მათიჱ სიკუდი
1-18 სტრ., 57r

ლიჱ უფლისაჱ მათისათუისჱ დიდებადჱ შეურაცხიაჱ დაჱ არაჱ ეში
ნისჱ ურიათაგანჱ დაჱ ურიათაჱ ჯუარცმულისაგანჱ ეშინიანჱ დაჱ
შეცდომილჱ არიანჱ მეფეთაცჱ აგინებენჱ ღ~თთაჱ შეურაცხყოფე
ნჱ დაჱ ძალსაცაჱ ნათლისაჱ მზისაჱ დაჱ მთუარისასაჱ არადჱ შეჰრაცხ
ენჱ დაჱ შექმნულადჱ იტყუიანჱ ჯუარცმულისაჱ დაჱ ესრეთჱ მიაქციესჱ
ვიდრემდისჱ მამანიჱ დედათაგანჱ დაჱ დედანიჱ მამათაგანჱ ცოცხლივჱ
განეშორნესჱ დაღაცათუჱ დიდითაჱ ქადაგებითაჱ დაჱ ფრიადჱ ფე
რადითაჱ სატანჯველითაჱ მოვსწყუიდენითჱ უფროსადჱ განმრ
ავლდესჱ შემემთხუიაჱ მეჱ ხილვადჱ ნათესავისაჱ მათისაგანჱ ჭაბ
უკიჱ ერთიჱ ქალიჱ დაჱ განვიზრახეჱ მისიჱ მოყვანებაჱ ცოლ
ადჱ დაჱ არათუჱ ვითარცაჱ მეფისაჱ გულიჱ უთქუმიდაჱ სურვი
ელადჱ ჩემდაჱ არამედჱ საძულელადცაჱ დაჱ არაწმიდადჱ შემრა
ცხესჱ რომლითაცაჱ მეოტჱ იქმნნესჱ დაჱ კერძოთაჱ ქუეყან
ისაჱ შენისათაჱ წარმოსრულჱ არიანჱ უწყებულჱ იყავნჱ შენდაჱ ძ
მაოჱ ჩემოჱ მოიძიენჱ იგინიჱ დაჱ მისთანანიჱ სიკუდილითჱ მო
აკუდინენჱ დაჱ რომელიჱ შეაცთუნესჱ შუენიერიჱ ხატითაჱ
ჩემადჱ წარმოავლინეჱ დაჱ უკეთუჱ სათნოჱ იყოსჱ თავი
საჱ შენისა თუისჱ იგულეჱ რამეთუჱ არაჱ იპოაჱ სხუაჱ მსგავსიჱ მისიჱ
1-18 სტრ., 57v
იონთაჱ სოფელსაჱ შინაჱ დაჱ ცოცხლებითჱ იყავნჱ ღ~თთაჱ მსახურები
თჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ წარიკითხაჱ თერდატჱ ბრძანებაჱ იგიჱ
კეისრისაჱ მსწრაფლჱ იწყოჱ ძიებადჱ მათდაჱ დაჱ პოვნაჱ იგინიჱ
საწნეხელსაჱ მასჱ შინაჱ პირველჱ ჴსენებულსაჱ იხილაჱ რიფსიმეჱ
დაჱ აღივსოჱ გულის თქუმითაჱ დაჱ განიხარაჱ სიხარულითაჱ დი
დითაჱ დაჱ განიზრახაჱ ცოლადჱ მოყვანებაჱ მისიჱ ხოლოჱ წმი
დაჱ რიფსიმეჱ არაჱ დაემორჩილაჱ დაჱ ელიმაჱ მრავალთაჱ სასწა
ულთაჱ იგიჱ დაჱ დედაჱ მძუძეჱ მისიჱ გაიანეჱ დაჱ სხუანიჱ მრავალ
ნიჱ მათთანანიჱ ვითარცაჱ წერილარსჱ წამებაჱ მათჱ დაჱ ყოელთაჱ
დაჱ სასწაულნიჱ მათისჱ მოქცევასაჱ სომეხთასაჱ რამეთუჱ მადლ
ითაჱ ღ~თისათაჱ იქმნაჱ მეფეჱ თერდატჱ ეშუადჱ დაჱ რომელნიჱ
მეჱ მათჱ წმიდათაგანნიჱ დაიმალნესჱ დაჱ ივლტოდესჱ მაშინჱ ესეჱ
წმიდაჱ ნინოჱ დაიმალაჱ ეკალთაჱ შინაჱ ვარდისათაჱ რამეთუჱ
ვარდიჱ არაჱ ყუაოდაჱ მასჱ ჟამსაჱ დაჱ ოდესჱ იგიჱ აღმოვიდო
დესჱ სულნიჱ წმიდათაჱ მათჱ მოწამეთანიჱ იხილაჱ წმიდამანჱ ნი
ნოჱ სტეფანესჱ მსგავსიჱ დიაკონიჱ ჩამომავალიჱ ოლარი
თაჱ ნავთისათაჱ დაჱ ჴელთაჱ მისთაჱ აქუნდაჱ რომლისაგანჱ გამო
ვიდოდაჱ კუამლიჱ სულნელებისაჱ რომელიჱ ცათაჱ დაჰფარ
1-18 სტრ., 58r
ვიდაჱ დაჱ მისთანაჱ სიმრავლეჱ ერთაჱ ზეცათაჱ დაჱ მათჱ წარიყ
ვანნესჱ სულნიჱ იგიჱ წმიდათაჱ მოწამეთანიჱ ხოლოჱ წმიდამანჱ
ნინოჱ ღაღადყოჱ უფალოჱ უფალოჱ რადჱ დამიტევებჱ მეჱ
შორისჱ ასპიტთაჱ დაჱ იქედნეთაჱ ჴმაჱ ესმაჱ მუნითჱ რომელიჱ
ეტყოდაჱ ესრევეჱ იყოსჱ წარყვანებაჱ შენიჱ ოდესჱ ეგეჱ ეკა

ლიჱ რომელიჱ არსჱ გარეშეჱ შენსაჱ ყოველიჱ იქმნესჱ ვარდი
სჱ ფურცელჱ სულნელჱ აღდეგჱ დაჱ ვიდოდეჱ ჩრდილო
თჱ სადაჱ იგიჱ არსჱ სამკალიჱ ფრიადჱ დაჱ მუშაკნიჱ არაჱ დაჱ წ
არმოვიდაჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ მოვიდაჱ ორბანთაჱ საზღვართა
ვეჱ სომხითისათაჱ დაჱ მუნჱ დაიზამთრაჱ ჭირთაჱ შინაჱ მრავალ
თაჱ დაჱ თუესაჱ მეოთხესაჱ რომელჱ არსჱ ივნისიჱ წარმოვი
დაჱ დაჱ მოვიდაჱ მთათაჱ ჯავახეთისათაჱ დაჱ მიემთხუიაჱ ტბასაჱ
დიდსაჱ გარდამდინარესაჱ რომელჱ არსჱ ფარავნაჱ დაჱ მიხედ
ნაჱ მთათაჱ ჩრდილოსათაჱ რამეთუჱ დღეთაჱ მ ზაფხულისათაჱ ი
ყვნესჱ სავსენიჱ თოვლითაჱ დაჱ ჰაერითაჱ სასტიკითაჱ დაჱ შეძ
რწუნდაჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ თქუაჱ უფალოჱ უფალოჱ მიიღ
ეჱ სულიჱ ჩემიჱ ჩემგანჱ დაჱ დაყოჱ ორიჱ დღეჱ მუნჱ დაჱ ით
ხოაჱ საზრდელიჱ მეთევზურთაგანჱ დაჱ მწყემსნიცაჱ იყვნესჱ
1-18 სტრ., 58v
მუნვეჱ ჴუმილვიდესჱ საჴუმილავსაჱ ღამისასაჱ სამწყსოსაჱ მათსაჱ ზე
დაჱ დაჱ ხადოდესჱ ღ~თთაჱ მათთაჱ არმაზსჱ დაჱ ზადენსჱ დაჱ
აღუთქუმიდესჱ შესაწირავთაჱ ოდესჱ მოვიდეთჱ მშუიდობი
თჱ დაჱ მცირედჱ მეცნიერჱ იყოჱ სომხურისაჱ ენისაჱ რამეთუჱ პირ
ველჱ ესწავლაჱ ნიაფორისგანჱ დაჱ პოაჱ მწყემსთაჱ მათგანჱ შო
რისჱ სომხურადჱ მზრახვალიჱ დაჱ ჰკითხაჱ მათჱ რომლისაჱ სო
ფლისანიჱ ხართჱ დაჱ მანჱ ჰქუაჱ დაბითჱ ერუშნითჱ დაჱ საფურცლი
თჱ დაჱ ქინჯარელნიჱ რაპატელნიჱ დიდისაჱ ქალაქისაჱ მცხეთისანიჱ
სადაჱ ღ~თნიჱ ხედვენჱ დაჱ მეფენიჱ მეფობენჱ დაჱ ჰკითხაჱ თუჱ სა
დათჱ არსჱ მცხეთაჱ ხოლოჱ მწყემსმანჱ ესრეთჱ ოდენჱ აუწყაჱ
რომელიჱ მდინარეჱ გარდასდისჱ ტბასაჱ ამასჱ მცხეთადჱ მისლვა
დჱ არსჱ ხოლოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დაიდვაჱ ლოდიჱ სასთუნა
ლჱ დაწვაჱ დაჱ დაიძინაჱ გარდასადინელსაჱ მისჱ ტბისასაჱ დაჱ მოვი
დაჱ ერთიჱ კაციჱ ჰასაკითაჱზომიჱ დაჱ თმითაჱ ნახევარჱ თმოსანიჱ
დაჱ მოსცაჱ წიგნიჱ დაბეჭდულიჱ დაჱ ჰქუაჱ მიართუიჱ ესეჱ მცხ
ეთასჱ მეფესაჱ წარმართთასაჱ ხოლოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ იწყოჱ
ტირილითჱ ვედრებადჱ მისსაჱ მეჱ უფალოჱ დედაკაციჱ ვარჱ
უცხოჱ დაჱ უმეცარიჱ დაჱ არცაჱ ვიციჱ ენაჱ დაჱ ვერჱ მი
1-18 სტრ., 59r
ვიდეჱ უცხოსაჱ ქუეყანასაჱ უცხოთაჱ თანაჱ ნათესავთაჱ მაში
ნჱ განჴსნაჱ წიგნიჱ იგიჱ დაჱ მისცაჱ კითხვადჱ დაჱ წერილჱ იყოჱ
ჰრომაელებრჱ დაჱ ბეჭედიჱ იყოჱ იესოსიჱ წიგნსაჱ მასჱ დაჱ წ
ერილჱ იყუნესჱ ათნიჱ სიტყუანიჱ ბ~ჱ სადაცაჱ იქადაგოსჱ სახარე
ბაჱ ესეჱ მუნცაჱ ითქუასჱ დედაკაციჱ ესეჱ გ~ჱ არცაჱ მამაჱ კა
ცებაჱ არცაჱ დედაკაცებაჱ არამედჱ თქუენჱ ყოელნიჱ ერთჱ ხარ
თჱ დ~ჱ წარვედითჱ დაჱ მოიმოწაფენითჱ ყოელნიჱ წარმა
რთნიჱ დაჱ ნათელსცემდითჱ თქუენჱ სახელითაჱ მამისათაჱ ძისათაჱ
დაჱ სულისაჱ წმიდისათაჱ ე~: ნათელიჱ გამობრწყინდაჱ წარმა
რთთაჱ ზედაჱ დიდებაჱ ერისაჱ შენისაჱ ისრაელისაჱ ვ~ჱ სადაც

აჱ იქადაგოსჱ სახარებაჱ ესეჱ სასუფეველისაჱ მუნცაჱ ითქუმო
დისჱ ყოელსაჱ სოფელსაჱ ზ~ რომელმანჱ თქუენჱ შეგი
ყუარნესჱ მეჱ შემიყუარაჱ დაჱ რომელმანჱ მეჱ შემიწყნაროსჱ შეი
წყნარებსჱ მომავლინებელსაჱ ჩემსაჱ ჱ~ ნუჱ გეშინინჱ მა
თგანჱ რომელთაჱ მოსწყუიდნენჱ ჴორცნიჱ თქუენნიჱ ხოლოჱ
სულითაჱ ვერჱ შემძლებელჱ არიანჱ მოწყუეტადჱ ი~
ჰქუაჱ მარიამჱ მაგდანელსაჱ იესოჱ წარვედჱ დედაკაცოჱ ახა
რეჱ ძმათაჱ ჩემთაჱ სადაცაჱ ჰქადაგებდეთჱ სახელითაჱ მამი
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სათაჱ ძისათაჱ დაჱ სულისაჱ წმიდისათაჱ ვითარცაჱ ესეჱ სიტყუანიჱ
წარიკითხაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ იწყოჱ ვედრებადჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ
დაჱ გულისჴმაყოჱ რამეთუჱ ზეცითჱ იყოჱ ჩუენებაჱ იგიჱ
დაჱ აღიხილნაჱ თუალნიჱ ზეცადჱ დაჱ იწყოჱ ვედრებადჱ ღ~თისაჱ წა
რემართაჱ გზასაჱ თუისსაჱ მიუდგაჱ გარდამდინარესაჱ მასჱ ტბისასაჱ
დაჱ დინებაჱ მისიჱ იყოჱ დასავლეთითჱ მიემთხუიაჱ გზათაჱ ძნელ
თაჱ დაჱ ფიცხელთაჱ დაჱ იხილნაჱ ჭირნიჱ დიდნიჱ გზათაგანჱ დაჱ
შიშნიჱ დიდნიჱ მჴეცთაგანჱ ვიდრეღაჱ მიეწიაჱ ადგილსაჱ მასჱ
სადაჱ წყალმანჱ აღმოსავლითჱ იწყოჱ დინებაჱ მიერითგანჱ
იქმნაჱ ლხინებაჱ მისიჱ დაჱ პოვნაჱ მოგზაურნიჱ დაჱ მიი
წიაჱ ქალაქსაჱ ორბნისასაჱ დაჱ იხილაჱ ერიჱ ურიცხუიჱ უცხო
თაჱ ღ~თთაჱ მსახურნიჱ ცეცხლისაჱ დაჱ ქვათაჱ დაჱ ძელთაჱ ღ~თა
დჱ თაყუანისსცემდესჱ შეეურვაჱ სულსაჱ ამისჱ წმიდისასაჱ დაჱ
შევიდაჱ უბანთაჱ ურიათასაჱ ენისათუისჱ ებრაულისაჱ დაჱ იყოჱ
მუნჱ თუეჱ ერთჱ დაჱ განიცდიდაჱ ძალსაჱ მისჱ ქუეყანისასაჱ
მაშინჱ დღესაჱ ერთსაჱ აღიძრნესჱ ერნიჱ დიდნიჱ მითჱ ქალაქი
თჱ წარმავალნიჱ დიდადჱ ქალაქადჱ მცხეთადჱ ვაჭრობადჱ
წინაშეჱ არმაზჱ ღ~თისაჱ მათისაჱ დაჱ წარჰყვაჱ წმიდაჱ იგიჱ მათ
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თანაჱ დაჱ მიიწინესჱ ქალაქადჱ მცხეთადჱ წიაღჱ მოგუთასჱ
ჴიდსაჱ ზედაჱ დადადგესჱ მუნჱ დაჱ ხედვიდაჱ წმიდაჱ ნინოჱ ცეცხ
ლისჱ მსახურთაჱ მათჱ ერთჱ მოგუობასაჱ დაჱ ცთომასაჱ დაჱ
იგლოვდაჱ უცხოებასათუისჱ დაჱ აჰაჱ ესერაჱ ხვალისაჱ დ
ღეჱ იყოჱ ჴმაჱ ოხრისაჱ დაჱ საყუირისაჱ გამოვიდაჱ ერიჱ უ
რიცხუიჱ ვითარცაჱ ყუავილნიჱ ველთანიჱ დაჱ ზარიჱ საშინ
ელიჱ გამოვიდოდაჱ დაჱ ჯერთჱ მეფეჱ არაჱ შესრულიყოჱ
დაჱ ვითარჱ მოაწიაჱ ჟამიჱ იყოჱ სივლტოლაჱ დაჱ მიდა
მოჱ მალვაჱ ყოვლისაჱ კაცისაჱ მაშინჱ საფარველსაჱ თუი
სსაჱ შეივლტოდაჱ მყისჱ გამოვიდოდაჱ დედოფალიჱ
ნანაჱ დაჱ მოვიდოდაჱ ერიჱ დაჱ შეამკვესჱ ყოელთაჱ ფ
ოლოციჱ თუითოჱ ფერითაჱ სამოსლითაჱ დაჱ ფურც
ლითაჱ დაჱ იწყოჱ ყოელმანჱ ერმანჱ ქებადჱ მეფეთაჱ
მაშინჱ გამოვიდაჱ მირიანჱ მეფეჱ თუალთჱ შეუდგამითაჱ
ხილვითაჱ დაჱ ჰკითხაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დედაკაცსაჱ ვის

მეჱ ურიასაჱ ვითარმედჱ რაჱ არსჱ ესეჱ დაჱ მანჱ ჰქუაჱ
მასჱ ღ~თიჱ ღ~თთაჱ არმაზჱ მიუწესსჱ რომელჱ არაჱ არ
სჱ სხუაჱ კერპიჱ მისსაჱ გარეშეჱ მაშინჱ მყისჱ უკუეჱ წარვი
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დაჱ წმიდაჱ ნინოჱ ხილვადჱ არმაზისსაჱ დაჱ აღივსნესჱ მთანიჱ
იგიჱ ერითაჱ ვითარცაჱ რაჱ ველნიჱ ყუავილითაჱ ხოლოჱ
წმიდამანჱ ნინოჱ შეუსწროჱ ციხედჱ არმაზადჱ დადგაჱ იგიჱ კერ
პისაჱ მისჱ ნაპრალსაჱ ზღუდისასაჱ დაჱ ხედვიდაჱ საკუირველება
საჱ მიუწდომელსაჱ ვითარღაჱ იყოჱ ზარისჱ საჴდელიჱ იგიჱ
შიშიჱ დაჱ ძრწოლაჱ მეფეთაჱ მათჱ დაჱ ყოვლისაჱ ერისაჱ
ძრწოლითაჱ დგომაჱ მათჱ თანაჱ დაჱ იხილაჱ წმიდამანჱ ნი
ნოჱ რამეთუჱ დგაჱ კაციჱ ერთიჱ სპილენძისაჱ დაჱ ტან
საჱ მისსაჱ ეცუაჱ ჯაჭუიჱ ოქროსაჱ დაჱ ჩაბალახიჱ მყა
რიჱ თუალნიჱ ესხნესჱ ზურმუხტიჱ დაჱ ბივრილიჱ დაჱ ჴელ
თაჱ მისთაჱ აქუნდაჱ ჴრმალიჱ ბრწყინვალეჱ ვითარცაჱ ე
ლვაჱ დაჱ იქცევდაჱ ჴელთაჱ შინაჱ უკეთუჱ ვინმეჱ შეეხები
ნჱ თავიჱ თუისიჱ სიკუდილადჱ განწირისჱ დაჱ იტყუიანჱ ნუჱ
უკუეჱ დარამეჱ ვაკლეჱ დიდებასაჱ დიდისაჱ ღ~თისაჱ არმაზისასაჱ
ანუთუჱ შერასამევსცეთჱ სიტყუადჱ ებრაელთაჱ მათჱ თანაჱ გი
ნაჱ მოგუთაჱ თანაჱ სმენასაჱ ანუჱ მზისჱ მსახურთაჱ თანაჱ
ანუჱ მათ თანაჱ რომელნიჱ იტყუიანჱ ძესაჱ ვისმეჱ ღ~თი
სასაჱ დაჱ ნუჱ უკუეჱ პოოსჱ რამეჱ ჩემთანაჱ ბიწიჱ დაჱ მც
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ესმეჱ მახუილიჱ იგიჱ მისიჱ რომლისაგანჱ ეშინისჱ ყოელსაჱ ქუეყა
ნასაჱ დაჱ შიშითჱ თაყუანის სცემენჱ იყოჱ მარჯუენითჱ მისსაჱ
კაციჱ ოქროსაჱ სახელიჱ მისიჱ გაცჱ დაჱ მარცხენითჱ მისსაჱ
კაციჱ ვეცხლისაჱ დაჱ სახელიჱ მისიჱ გაიმჱ რომელნიჱ იგიჱ
ღ~თადჱ უჩნდესჱ ერსაჱ მასჱ ქართლისასაჱ მაშინჱ ტიროდაჱ
დაჱ სულთჱ ითქუმიდაჱ ნეტარიჱ ნინოჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ ცთომათაჱ
მათთა თუისჱ მიფარვასაჱ მათგანჱ ნათლისასაჱ დაჱ უფლებასაჱ
ბნელისასაჱ მიხედაჱ მეფეთაჱ მათჱ დიდძალთაჱ დაჱ ყოელთაჱ მთ
ავართაჱ რამეთუჱ ცოცხლივჱ შთაენთქნესჱ ჯოჯოხეთსაჱ დაე
ტევაჱ ღ~თიჱ დამბადებელიჱ დაჱ ქვათაჱ დაჱ ძელთაჱ დაჱ სპილენ
ძთაჱ დაჱ რვალსაჱ გაჭედილსაჱ ღ~თადჱ თაყუანის სცემდესჱ დაჱ
ესენიჱ იცოდესჱ შემოქმედადჱ მაშინჱ მოეჴსენაჱ სიტყუაჱ იგიჱ
რომელჱ ამცნოჱ იობენელჱ პატრიაქმანჱ წმიდამანჱ მამამანჱ
ვითარმედჱ მამაკაცსაჱ სრულსაჱ წარგავლინებჱ დაჱ მიწევნადჱ
ხარჱ ქუეყანასაჱ უცხოსაჱ დაჱ ნათესავთაჱ დარაგეველჱ ზეფე
ლჱ ბაკადულჱ რომელჱ არსჱ ბრანჯულადჱ კაცთაჱ ღ~თისჱ
მჴდომთაჱ მაშინჱ აღიხილნაჱ ზეცადჱ დაჱ თქუაჱ უფალოჱ
მრავლითაჱ ძალითაჱ შენითაჱ გეცრუვნესჱ მტერნიჱ ესეჱ
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დაჱ მრავლითაჱ სულგრძელებითაჱ შენითაჱ იქმანჱ რასაცაჱ იქმა
ნჱ დაჱ მოიგონებენჱ მტუერნიჱ ესეჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ არამედჱ
ნუჱ უგულებელსჱ ჰყოფჱ რამეთუჱ ხატიჱ შენიჱ კაციჱ რომლ
ისათუისცაჱ ერთიჱ წმიდისაჱ სამებისაგანჱ კაცჱ იქმენჱ დაჱ აც
ხოვნეჱ ყოელიჱ სოფელიჱ ამათცაჱ ნათესავთაჱ მოხედენჱ
დაჱ შეჰრისხენჱ სულთაჱ ამათჱ უჩინოთაჱ სოფლისჱ მპყრობე
ლთაჱ დაჱ მთავართაჱ ბნელისათაჱ დაჱ შთაჴდენჱ ადგილთაჱ
ძნელთაჱ დაჱ მიჩუენეჱ მეჱ ღ~თოჱ მამისაჱ დაჱ დედისაჱ ჩემი
საოჱ მჴევალსაჱ ამასჱ შენსაჱ დაჱ ნაშობსაჱ მათსაჱ რათაჱ ი
ხილონჱ ყოელთაჱ კიდეთაჱ შენთაჱ მაცხოარებაჱ რათ
აჱ ჩრდილოჱ ბღუარსაჱ თანაჱ იხარებდესჱ დაჱ ყოელმანჱ ერ
მანჱ მხოლოსაჱ ღ~თსაჱ თაყუანისგცესჱ ქრისტესჱ იესოსჱ
მიერჱ ძისაჱ შენისაჱ რომლისაჱ შუენისჱ დიდებაჱ თანაჱ მამითჱ
დაჱ სულითჱ წმიდითურთჱ აერნიჱ დაჱ
ქარნიჱ აღდგესჱ დაჱ ჴმასცესჱ ქუხილითაჱ ჴმითაჱ საზარელითაჱ
დაჱ გამოჩნდესჱ ღრუბელნიჱ მოსწრაფენიჱ ნიშითაჱ საშინელი
თაჱ დაჱ მოიღოჱ ქარმანჱ დასავლეთისამანჱ სულიჱ ჯირკუალი
საჱ მყრალისაჱ მაშინჱ ივლტოდაჱ ყოელიჱ კაციჱ ქალაქა
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დჱ დაჱ სოფლადჱ დაჱ მიეცაჱ დროჱ ვიდრემდისჱ შეესწრნ
ესჱ კაცნიჱ საყოფელთაჱ მათთაჱ შინაჱ დაჱ მეყსეულადჱ მო
იწიაჱ რისხვისაჱ იგიჱ ღრუბელიჱ მცირეჱ მოიღოჱ სეტყუაჱ
ლიტრისაჱ სწორიჱ ადგილსაჱ მასჱ ადგილსაჱ ოდენჱ დაჱ დამუსრნაჱ კე
რპნიჱ იგიჱ დაჱ დააწულილნაჱ ვითარცაჱ მტუერიჱ დაჱ დაარღუი
ნაჱ ზღუდენიჱ ქარმანჱ სასტიკმანჱ დაჱ ჩააბნინაჱ კლდეთაჱ ნა
პრალსაჱ ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ დარჩა[.....]ჱ ადგილსაჱ მასჱ სადაჱ
პირველჱ შევიდაჱ ხოლოჱ დღესაჱ მეორესაჱ გამოვიდაჱ მი
რიანჱ მეფეჱ დაჱ ყოელიჱ ერიჱ ეძიებდესჱ ღ~თთაჱ მათთაჱ
დაჱ ვერღარაჱ ჰპოებდესჱ დაჱ დაეცაჱ მათჱ ზედაჱ შიშიჱ დაჱ ძრ
წოლაჱ დაჱ განკუირდესჱ დაჱ გულფიცხელიჱ იგიჱ ერიჱ იტ
ყოდესჱ უმრავლესნიჱ ვითარმედჱ ქალდეველთაჱ ღ~თიჱ
ითაროჯანჱ დაჱ ჩუენიჱ ესეჱ ღ~თიჱ არმაზჱ ყოლადვეჱ
მტერჱ არიანჱ ამანჱ ოდესმეჱ მასჱ ზედაჱ ზღუაჱ მოაქციაჱ
დაჱ აწჱ მანჱ შურიჱ იძიაჱ დაჱ მისმიერჱ მოიწიაჱ ესეჱ ხოლოჱ
რომელნიჱ მეჱ იტყოდესჱ რომლისაჱ ღ~თისაჱ ძალითაჱ თრდა
ტჱ სომეხთაჱ მეფეჱ ეშუადჱ იქმნაჱ დაჱ მისვეჱ ღ~თისაჱ ძალ
ითაჱ კაცადჱ იქმნაჱ დაჱ მანჱ უკუეჱ ღ~თმანჱ მოაწიაჱ ე
1-18 სტრ., 62v
სეჱ რამეთუჱ სხუაჱ ღ~თიჱ ვერჱ შემძლებელჱ არსჱ ესეჱ ვით
არისაჱ ქმნადჱ ესეჱ ვითარსაჱ ამასჱ იტყოდესჱ რამეთუჱ ვინა
თგანჱ თრდატჱ მეფეჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ ეშუა
დჱ ქმნილჱ იყოჱ დაჱ ქრისტესჱ ძალითა კაცადჱ მოქცეულჱ ი
ყოჱ არღარაჱ ფარულადჱ ითქუმოდაჱ დაჱ ქებაჱ ქრისტესიჱ ქართ

ლსჱ შინაჱ რამეთუჱ მადლსაჱ ღ~თისასაჱ ეწყოჱ მიფენადჱ აღმო
სავლეთსჱ ხოლოჱ მასჱ დღესავეჱ რისხვისასაჱ ოდესჱ დასცხრაჱ
სეტყუაჱ იგიჱ დაჱ ქარიჱ სასტიკიჱ გამოვიდაჱ წმიდაჱ ნინოჱ კლდ
ისაჱ მისგანჱ ნაპრალისაჱ დაჱ პოაჱ თუალიჱ იგიჱ ბივრილიჱ აღ
იღოჱ დაჱ წარმოვიდაჱ წინაჱ კერძოჱ დასასრულსაჱ მისჱ კლდ
ისასაჱ სადაჱ ყოფილიყოჱ ძუელიჱ ციხეჱ დაჱ მუნჱ დგაჱ ხეჱ იგიჱ
ბრინჯისაჱ შუენიერიჱ მაღალიჱ დაჱ რტოჱ მრავალიჱ სადაჱ ი
გიჱ ყოფილიყოჱ ბარტამჱ მეფისაჱ საგრილიჱ დაჱ განსასუენებელიჱ
მივიდაჱ ხესაჱ მასჱ ქუეშეჱ დაჱ გამონიშნაჱ სახეჱ ჯუარისაჱ ხესაჱ
მასჱ ზედაჱ დაჱ ილოცვიდაჱ მუნჱ ექუსჱ დღეჱ ევედრებოდაჱ ღ~თ
საჱ რათაჱ მოხედნესჱ წყალობითჱ ერსაჱ მასჱ შეცთომილსაჱ
დაჱ იჴსნნესჱ ეშმაკისაგანჱ დაჱ ოდესჱ იქმნაჱ ესეჱ ჟამიჱ იყოჱ
მეექუსეჱ დაჱ მეექუსეთისაჱ მისჱ ოდესჱ იგიჱ ემმანოელსჱ თაბორსჱ
1-18 სტრ., 63r
მამისაჱ ხატიჱ უჩუენაჱ თავთაჱ მათჱ მოწაფეთაჱ დაჱ თავთაჱ
მათჱ წინასწარმეტყუელთაჱ რომელჱ არსჱ ფერისცვალებაჱ
მაშინჱ მოვიდაჱ სეფექალიჱ ერთიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ შრო
შანაჱ იხილაჱ იგიჱ ხესაჱ მასჱ ქუეშეჱ განკუირდაჱ დაჱ მოიყვა
ნაჱ ბერძულადჱ მეტყუელიჱ დედაკაციჱ დაჱ ჰკითხაჱ გზააჱ მი
სიჱ ხოლოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ აუწყაჱ ყოელიჱ საქმეჱ მისიჱ
თუინიერჱ დედაჱ მამათაჱ მისთაჱ არაჱ აუწყაჱ რამეთუჱ ტყუე
დჱ უთხრაჱ თავიჱ თუისიჱ მაშინჱ შეეწყალაჱ შროშანასჱ
უცხოობისაჱ მისისათუისჱ აღევსნესჱ თუალნიჱ ცრემლ
ითაჱ დაჱ აიძულებდაჱ მასჱ რათამცაჱ წარჰყვაჱ სეფედჱ ხო
ლოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ არაჱ ინებაჱ წარსლვაჱ მისთანაჱ
დაჱ წარვიდაჱ შროშანაჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მესამესაჱ დ
ღესაჱ ჩამოვიდაჱ ქალაქადჱ გამოვლოჱ მტკუარიჱ დაჱ მო
ჰმართაჱ სამოთხესაჱ მასჱ მეფისასაჱ სადაჱ იგიჱ აწჱ არსჱ სუ
ეტიჱ ღმრთივჱ აღმართებულიჱ დაჱ ეკლესიაჱ საქათალი
კოზოჱ დაჱ მირავიდაჱ კარსაჱ მასჱ სამოთხისასაჱ იხილაჱ
სახლიჱ მცირეჱ სამოთხისაჱ მცველისაჱ შევიდაჱ წმიდაჱ ნინოჱ
დაჱ დაჯდაჱ მასჱ შინაჱ დედაკაციჱ რომლისაჱ სახელიჱ ანასტოჱ
1-18 სტრ., 63v
დაჱ ვითარცაჱ იხილაჱ დედაკაცმანჱ მანჱ დაჰბანნაჱ ჴელნიჱ დაჱ მო
ართუაჱ პურიჱ დაჱ ღუინოჱ დაჱ დაყოჱ მისთანაჱ ცხრაჱ თუეჱ
ესეჱ ანასტოჱ დაჱ ქმარიჱ მისიჱ იყუნესჱ უშვილოჱ დაჱ ზრ
უნვიდესჱ ფრიადჱ უშვილოებისათუისჱ მაშინჱ იხილაჱ
წმიდამანჱ ნინოჱ ჩუენებასაჱ შინაჱ მოვიდაჱ კაციჱ ნათლისჱ
ფერიჱ დაჱ ჰქუაჱ შევედჱ სამოთხესაჱ მაგასჱ ნაძუთაჱ ქუეშეჱ ბა
ბილოჱ არსჱ მცირეჱ საუფლოჱ შეზავებულიჱ მიწაჱ აი
ღეჱ მისჱ ადგილისაგანჱ შეაჭამეჱ კაცთაჱ მაგათჱ დაჱ ესუასჱ
შვილიჱ ყოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დაჱ ჰქუაჱ მათჱ ძალითაჱ
ქრისტესითაჱ ძისაჱ ღ~თისაჱ დაუსაბამოსათაჱ რომლითაჱ

მოსაყდრეჱ არსჱ მამისაჱ დაჱ სულისაჱ წმიდისაჱ დაჱ ჴსნი
სათუისჱ ჩუენისაჱ განკაცნაჱ ჯუარსეცუაჱ დაეფლაჱ დაჱ
აღდგაჱ მესამესაჱ დღესაჱ ამაღლდაჱ ზეცადჱ დაჱ დაჯდაჱ მა
რჯუენითჱ მამისაჱ დაჱ კუალადჱ მოვალსჱ დიდებითაჱ
განსჯადჱ ცხოველთაჱ დაჱ მკუდართაჱ მანჱ მოგცესჱ გ
ულისჱ ჴმისჱ ყოფაჱ დაჱ აუწყაჱ ყოელიჱ გზაჱ ჭეშმა
რიტიჱ მაშინჱ ცოლქმართაჱ მათჱ აღიარესჱ ქრისტეჱ
დაემოწაფნესჱ ფარულადჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ მაშინჱ წმი
1-18 სტრ., 64r
დამანჱ ნინოჱ ქალაქისაჱ ზღუდეთაჱ გარეგნითჱ პოაჱ ქოჩიჱ
ერთიჱ ბარწამიჱ მაყულისაჱ სადაჱ აწჱ არსჱ საკურთხეველიჱ
ზემოსაჱ ეკლესიისაჱ საებისკოპოზოჱ დაჱ იგიჱ შექმნაჱ
საყოფლადჱ მისსაჱ დაჱ შექმნაჱ ჯუარიჱ ნასხლევისაჱ დაჱ აღმა
რთაჱ ქოჩსაჱ მასჱ ქუეშეჱ დაჱ მარადისჱ ილოცვიდაჱ დღეჱ დაჱ
ღამეჱ დაუცხრომელადჱ დაჱ მსახურებდესჱ ცოლჱ ქმარნიჱ იგიჱ
დაჱ იყვნესჱ დაკუირვებულჱ ღუაწლთაჱ მისთაჱ მარხვასაჱ დაჱ
ლოცვასაჱ მღუიძარებასაჱ დაჱ მრავალგზისჱ მოვიდისჱ უ
ბანსაჱ ურიათასაჱ ენისათუისჱ ებრაულისაჱ დაჱ გამოძიებისა თუი
სჱ კუართისაჱ უფლისაჱ რომელიჱ ასმიოდაჱ იერუსალემსჱ ნია
ფორისგანჱ ვითარმედჱ მცხეთელთაჱ ურიათაჱ წარიღესჱ კუა
რთიჱ უფლისაჱ ამისთუისჱ გამოეძიებდაჱ ურიათაჱ მათჱ თანაჱ
რათამცაჱ აუწყესჱ საქმეჱ კუართისაჱ მისჱ დაჱ პოაჱ ურიაჱ ერთიჱ
მღდელიჱ სახელითჱ აბიათარჱ დაჱ უქადაგაჱ მასჱ დაჱ ასულსაჱ მის
საჱ სიდონიასჱ სახარებაჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოსჱ ქრისტ
ესიჱ ხოლოჱ მათჱ რწმენაჱ დაემოწაფნესჱ იგინიჱ დაჱ ექუსნიჱ
დედანიჱ სხუანიჱ ურიანიჱ დაჱ აღიღესჱ უღელიჱ სწავლისაჱ
წმიდისაჱ ნინოსიჱ თუინიერჱ ნათლისღებისაჱ რამეთუჱ არაჱ
1-18 სტრ., 64v
იპოებოდაჱ მღდელიჱ რომელმანმცაჱ ნათელსცაჱ დაჱ ფარუ
ლადჱ იყუნესჱ მოწაფეჱ მისსაჱ დაჱ ჰყოფდაჱ კურნებათაჱ დაჱ
საკუირველებათაჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ დაჱ მრავალნიჱ სნეულ
ნიჱ განკურნნაჱ რეცაჱ მიზეზითაჱ წამლისათაჱ დაჱ ესრეთჱ იქც
ეოდაჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ ქალაქსაჱ მასჱ შინაჱ სამწელჱ
ოდენჱ დაჱ მასჱ ჟამსაჱ შინაჱ იყოჱ შესლვაჱ მირიანჱ მეფი
საჱ საბერძნეთადჱ ოდესჱ კოსტანტინეჱ ბერძენთაჱ მეფემანჱ
ძალითაჱ ქრისტესითაჱ დაჱ წინამძღურებითაჱ ჯუარისა
თაჱ იპყრნაჱ ორნივეჱ მეფენიჱ დაჱ სპანიჱ ურიცხუნიჱ
თქმულიჱ აბიათარჱ მღდელისაჱ რომელიჱ დაემოწა
ფაჱ წმიდასაჱ დაჱ სანატრელსაჱ ნინოსჱ
მეჱ აბიათარჱ მღდელიჱ ვიყავჱ წილითჱ ხუედრებულიჱ მისჱ
წელიწადისაჱ ოდესჱ წმიდაჱ ესეჱ დაჱ ნეტარიჱ ნინოჱ მოვი
დაჱ მცხეთადჱ მასვეჱ ჟამსაჱ ჩემთანაჱ წიგნიჱ მოსრულიყოჱ
ესრეთჱ ანტიოქიითჱ ურიათაგანჱ მღდელთაგანჱ რომელიჱ წ

ერილჱ იყოჱ ესრეთჱ ვითარმედჱ ღ~თმანჱ სამადჱ განხეთქაჱ
მეფობაჱ ისრაელისაჱ აჰაჱ ესერაჱ წინასწარმეტყუელნიჱ ჩ
უენნიჱ დასცხრესჱ რომელსაჱ სულიჱ აწუევდაჱ აღესრუ
1-18 სტრ., 65r
ლაჱ ყოელიჱ დაჱ განვიბნიენითჱ ჩუენჱ ყოელსაჱ ქუეყანასაჱ დაჱ
ჰრომთაჱ დაიპყრესჱ ქუეყანაჱ ჩუენიჱ ვტიროდითჱ ჩუენჱ ყო
ვლითურთჱ რამეთუჱ განვარისხეთჱ შემოქმედიჱ ღ~თიჱ აწჱ
განიხილენჱ წიგნნიჱ მოსესნიჱ რომელმანჱ დამიწერაჱ ჩუენჱ
ესეჱ ყოელიჱ ვითარმედჱ რომელიჱ იტყოდისჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ
თავსაჱ თუისსაჱ ძედჱ ღ~თისადჱ მოკუედინოჱ ანუჱ მიუკუნისამდეჱ
შევსცეთითჱ ნაზარეველისაჱ მისჱ იესოსჱ სიკუდილისაჱ რამეთუჱ ვ
ხედავთჱ ამასჱ ოდესჱ პირველჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ შესცოდიანჱ
ღ~თსაჱ მისცნისჱ ჴელმწიფესაჱ ძნელსაჱ დაჱ ტყუეობასაჱ დაჱ ოდ
ესჱ მოიქციანჱ დაჱ ღაღადყვიანჱ მსწრაფითჱ განარინნისჱ იგი
ნიჱ დაჱ ესეჱ შუიდგზისჱ ვიცითჱ წერილისაგანჱ ხოლოჱ აწჱ
ვინათგანჱ ჴელიჱ ძესაჱ, დედაკაცისაჱ მისჱ მწირისასაჱ დაჱ მოკლ
ესჱ იგიჱ აღიღოჱ ღ~თნჱ ჴელიჱ წყალობისაჱ მისისაჱ ჩუე
ნგანჱ განხეთქაჱ მეფობაჱ ჩუენიჱ და განგუაშორნაჱ ტა
ძარსაჱ მისსაჱ წმიდასაჱ დაჱ უგულებელსყოჱ ნათესავიჱ ჩუენ
იჱ დაჱ არსჱ სამასიჱ წელიჱ არცაჱ ისმინაჱ ვედრებაჱ ჩუენიჱ
დაჱ არცაჱ ლხინებაჱ ყოჱ საგონებელჱ გუიჩნსჱ ვითარ
მედჱ ზეცითჱ იყოჱ კაციჱ იგიჱ ესეჱ ვითარიჱ განმრავ
1-18 სტრ., 65v
ლდაჱ მოწერილიჱ ხოლოჱ მეჱ ვითარცაჱ მესმაჱ ესეჱ
ვიწყეჱ კითხვადჱ დედაკაცისაჱ მისჱ მისჱ ნინოსაჱ ქრისტ
ესთუისჱ ვინაჱ იგიჱ იყოსჱ ანუჱ რომლისაჱ მიზეზისაჱ
თუისჱ იქმნაჱ კაცჱ ძეჱ ღ~თისაჱ ხოლოჱ მანჱ აღაღოჱ
პირიჱ თუისიჱ ვითარცაჱ ჯურღმულმანჱ აღმომდინარე
მანჱ იწყოჱ საუკუნითგანჱ დაჱ წიგნთაჱ ჩემთაჱ ზეპირადჱ წარ
მოიტყოდაჱ დაჱ განჱ მიმარტებდაჱ დაჱ ვითარცაჱ მძინარესაჱ გა
ნმაღუიძებდაჱ დაჱ ვითარცაჱ სულებულსაჱ გონიერჱ მყო
ფდაჱ დაჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ შემაწყალებდაჱ დაჱ სჯულისაჱ ცვა
ლებასაჱ დამაჯერებდაჱ ვიდრემდისჱ მრწმენაჱ სიტყუითაჱ მის
თაჱ იესოჱ ქრისტეჱ ძეჱ ღ~თისაჱ ვნებაჱ მისიჱ დაჱ აღ
დგომაჱ მისიჱ დიდებულიჱ დაჱ მეორედჱ მოსლვაჱ მისიჱ
დიდებულიჱ დაჱ ჭეშმარიტადჱ იგიჱ არსჱ მოლოდებაჱ წარ
მართთაჱ მეჱ დაჱ შვილიჱ ესეჱ ჩემიჱ ღირსჱ ვიქმნენითჱ
საპკურებელსაჱ მასჱ განსაწმედელსაჱ ცოდვათაგანჱ ემბაზისაჱ
წყალსაჱ რომელსაჱ ინატრიდაჱ დავითჱ დაჱ ვერჱ ეწიფაჱ დაჱ
ესმაჱ ჴმაჱ ახლისაჱ სჯულისაჱ ერთადჱ მგებელთაჱ რომელ
საჱ ინატრიდაჱ იგივეჱ დავითჱ დაჱ ღირსჱ ვიქმნენითჱ ზია
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რებადჱ ჭეშმარიტსაჱ ჴორცსაჱ დაჱ სისხლსაჱ ქრისტესსაჱ
ძესაჱ ღ~თისასაჱ კრავსაჱ სოფლისათუისჱ შეწირულსაჱ რო
მლისაჱ ტკბილჱ არსჱ გემოსჱ ხილვაჱ მისიჱ ამასჱ ზედაჱ უფა
ლოჱ ყავნჱ განსლვაჱ ჩემიჱ ჴორცთაგანჱ ჩემთაჱ დაჱ კუალ
ადჱ მრავალნიჱ სასწაულნიჱ იხილნესჱ თუალთაჱ ჩემთაჱ მც
ხეთასჱ შინაჱ ნინოსჱ მიერჱ დღეთაჱ ჩემთაჱ
მეორეჱ თქმ
ულიჱ მისვეჱ აბიათარჱ მღდელისაჱ კუართისათუისჱ უ
ფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოსჱ ქრისტესისაჱ
მეჱ აბიათარჱ მღდელიჱ თხრობასაჱ მიგითხრობჱ დედისაჱ მის
[ესაჱ] ჩემისასაჱ დაჱ რომელიჱ წიგნთაგანჱ ვიციჱ დაჱ მამისაჱ დაჱ
დედისაგანჱ ჩემისაჱ სმენითაჱ ყურთაჱ ჩემთათაჱ დაჱ მათჱ ასმი
ოდაჱ მამისაჱ მათისაგანჱ ოდესჱ იგიჱ მეფობდაჱ იელუსალე
მსჱ ჰეროდეჱ გუესმაჱ ვითარმედჱ იელუსალემიჱ მოგ
უთაჱ დაიპყრესოჱ იქმნაჱ გლოაჱ დაჱ წუხილიჱ ურიათაჱ
ზედაჱ ქართველთაჱ მცხეთელთაჱ მკუიდრთაჱ ბუდიელთაჱ მ
ღდელთაჱ კოდისჱ წყაროელთაჱ მწიგნობართაჱ დაჱ სობი
სკანანელთაჱ თარგმანთაჱ დაჱ ესეჱ ყოელნიჱ აღიძრნესჱ სი
ვლტოლადჱ ხოლოჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ შემდგომადჱ
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მოვიდაჱ ღაღადისიჱ ნუგეშინისცემისაჱ ვითარმედჱ სპარსნიჱ
არაჱ დაშურებადჱ მოვიდესჱ არამედჱ აბჯრისაჱ წილჱ აქუნ
დაჱ ოქროჱ სამეუფოჱ დაჱ მურიჱ მსწრაფლჱ მკურნალისაჱ
წყლულისაჱ დაჱ გუნდრუკიჱ სალამოჱ დაჱ ეძიებდესჱ ყრმასაჱ
ვისმეჱ შობილსაჱ ძესაჱ დავითისასაჱ რეცაჱ პოესჱ მცირეჱ
ყრმაჱ მწირისაჱ დედაკაცისაჱ შობილიჱ უჟამოდჱ უადგილოსაჱ
უადგილოსაჱ ადგილსაჱ ესეჱ მისჱ ყრმისაჱ მოვიდესჱ თაყუა
ნისცემადჱ დაჱ მისსაჱ შეწირესჱ ძღუენიჱ იგიჱ დაჱ იქმნაჱ სიხარ
ულიჱ დიდიჱ ყოელთაჱ ზედაჱ ურიათაჱ ქართველთაჱ
ხოლოჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ ვითარჱ გარდაჰჴდაჱ წელიწ
ადიჱ ოცდაათიჱ მოწერაჱ ანნაჱ მღდელმანჱ იელუსალემ
ითჱ მამისჱ მამისაჱ ჩემისაჱ ელიოზისსაჱ რამეთუჱ ყრმაჱ იგიჱ
რომლისათუისჱ სპარსნიჱ მეფენიჱ ძღუნითაჱ მოვიდესჱ გა
ზრდილჱ არსჱ იგიჱ დაჱ ასაკსაჱ საზომისასაჱ მიწევნილჱ არსჱ დაჱ
თავსაჱ თუისსაჱ ხადისჱ ძედჱ ღ~თისადჱ მოვედითჱ ყოელნიჱ
სიკუდილსაჱ მისსაჱ რათაჱ ავასრულოთჱ მცნებაჱ მოსესიჱ
წარვიდაჱ აქათჱ ელიოზჱ მამისჱ მამაჱ ჩემიჱ კაციჱ მოხუც
ებულიჱ დაჱ ესუაჱ მასჱ დედაჱ ტომისაგანჱ იელეჱ მღდელისაჱ
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დაჱ ესუაჱ მასჱ დააჱ ერთიჱ ევედრებოდაჱ ელიოზსჱ დედაჱ მისიჱ წარ
ვედჱ შვილოჱ წოდებადჱ მეფისასაჱ დაჱ წესსაჱ სჯულისასაჱ ხოლოჱ
რომელსაჱ იგიჱ განიზრახვენჱ ნუჱ შეერთვინჱ ცნობაჱ შენიჱ
ნუჱ შვილოჱ რამეთუჱ იგიჱ არსჱ წოდებაჱ წინასწარმეტყუელ

თაჱ დაჱ იგავიჱ ბრძენთაჱ დაჱ წარვიდაჱ ელიოზჱ მცხეთელიჱ დაჱ ლო
ნგინოზჱ კარსნისელიჱ დაჱ მუნჱ დახუდესჱ ჯუარცმასაჱ უფლისასაჱ
ხოლოჱ ოდესჱ დამსჭუალესჱ უფალიჱ დაჱ პასინიკმანჱ კუერი
თაჱ ჰკრაჱ სამსჭუალთაჱ აქაჱ დედასაჱ ელიოზისსაჱ ესმაჱ დაჱ იკრ
ჩხიალნაჱ დედამანჱ მისმანჱ დაჱ თქუაჱ მშუიდობითჱ მეფობაოჱ ისრ
აელისაოჱ რამეთუჱ მოჰკალჱ თავისაჱ მაცხოვარიჱ დაჱ იქმენჱ
მკლველჱ შემოქმედისაჱ ვაიჱ თავსაჱ ჩემსაჱ რომელჱ არაჱ წინავეჱ
მოვკუედჱ რათამცაჱ არაჱ სმენილიყოჱ ყურთაჱ ჩემთაჱ ხოლოჱ
კუართიჱ უფლისაჱ წილითჱ ხუდაჱ მცხეთელთაჱ ურიათაჱ წარმო
იღოჱ ელიოზჱ დაჱ მოიღოჱ მცხეთასჱ დაჱ მიეგებაჱ დააჱ მისიჱ შეს
უარულიჱ ცრემლითაჱ დაჱ მოეხუიაჱ ყელსაჱ ძმასაჱ თუისსაჱ დაჱ
აღიღოჱ სამოსელიჱ იგიჱ იესოსიჱ შეიტკბოჱ მკერდსაჱ დაჱ მ
კერდსაჱ დაჱ მსწრაფლჱ სულნიჱ წარჰჴდესჱ სამითაჱ ამითჱ ტკი
ვილითაჱ ქრისტესჱ სიკუდილისათუისჱ დედისათუისჱ დაჱ ძმისათუისჱ
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რომელჱ ეზიარაჱ სისხლსაჱ უფლისასაჱ მაშინჱ იქმნაჱ განკუირ
ვებაჱ დიდიჱ მცხეთასჱ შინაჱ განკუირდაჱ თუითჱ დიდიჱ მეფეჱ
ადერკიჱ დაჱ ყოელიჱ სიმრავლეჱ დაჱ სთნდაჱ მეფესაჱ სამოსელიჱ
იგიჱ არამედჱ საკუირველებისაჱ მისგანჱ არაჱ ინებაჱ გამოღებაჱ მკუდ
რისაჱ მისჱ ხოლოჱ ელიოზჱ დაჰმარხაჱ დააჱ იგიჱ მისიჱ დაჱ ჴელ
თაჱ აქუნდაჱ სამოსელიჱ დაჱ არსჱ ადგილიჱ იგიჱ რომელჱ ღმე
რთმანჱ უწყისჱ შემდგომადჱ მრავალთაჱ წელიწადთაჱ ძისწულ
ისჱ შვილმანჱ ადერუკჱ მეფისამანჱ მეფემანჱ არმაზაელჱ ძიებაჱ
ყოჱ სამოსლისაჱ მისჱ ურიათაჱ თანაჱ დაჱ არაჱ პოაჱ რამეთ
უჱ აუწყესჱ ესეჱ ყოელიჱ რომელიჱ იქმნაჱ დაჱ არავინჱ უწყისჱ
ადგილიჱ იგიჱ თუინიერჱ ამისაჱ რომელჱ არსჱ მახლობელადჱ
ნაძუისაჱ მისჱ ლიბანითჱ მიღებულისაჱ რამეთუჱ მრავალგზისჱ
მიბრძანაჱ დედამანჱ ჩემმანჱ წმიდამანჱ ნინოჱ რათამცაჱ მოვი
ძიეთჱ სამოსელიჱ იგიჱ ხოლოჱ მანჱ ესდენჱ მითხრაჱ არისჱ
ადგილიჱ იგიჱ რომელსაჱ ენანიჱ კაცთანიჱ არაჱ დადუმნენჱ
გალობადჱ ღ~თისაჱ ხოლოჱ სახლიჱ ელიოზისიჱ იყოჱ ქალაქსაჱ
დასავლითჱ წიაღჱ მოგუთასაჱ ჴიდსაჱ ზედაჱ მათჱ დღეთაჱ
შინაჱ სამგზისჱ დაჱ ოთხგზისჱ იხილაჱ ჩუენებაჱ წმიდამანჱ ნი
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ნოჱ მცირედსაჱ მასჱ მირულება[ულ]საჱ მისსაჱ მუჴლთაჱ მისთაჱ
ზედაჱ რეცაჱ მოვიდიანჱ მფრინველნიჱ ცისანიჱ ფერითაჱ შა
ვნიჱ შთავიდიანჱ მდინარესაჱ მასჱ შინაჱ განიბანნიანჱ განსპ
ეტაკნიანჱ დაჱ აღვიდიანჱ სამოთხესაჱ მასჱ ბაბილოანსაჱ მ
ოისთლეობდიანჱ დაყუავილსაჱ მასჱ ძოვდიანჱ დაჱ მუცლით თმათ და
მიიღებდიან რე დააცაჱ მისიჱ არსჱ სამოთხეჱ იგიჱ გარეჱ მო
ადგიანჱ ჟღივილითჱ [..] შუენიერადჱ ესეჱ უთხრაჱ წმიდამანჱ ნი
ნოჱ მოწაფესაჱ თუისსაჱ სიდონიასაჱ ასულსაჱ აბიათარისასაჱ
ხოლოჱ სიდონიაჱ ჰქუაჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ დაჱ აქაჱ შო

ბილოჱ ტყუეოჱ დაჱ ტყუეთაჱ მჴსნელოჱ უწყიჱ რამეთუჱ შე
ნჱ მიერჱ მოიწიაჱ ახალიჱ იგიჱ ჟამიჱ დაჱ შენჱ მიერჱ იქმნაჱ
ამბავიჱ იგიჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ ნაქმარიჱ კაცსაჱ მასჱ ზედაჱ ზეც
ისასაჱ უბრალოსაჱ დაჱ დათხევაჱ სისხლისაჱ უსამართლოდჱ რო
მლითაცაჱ იქმნაჱ ურიათაჱ სირცხუილიჱ ცისკიდეთაჱ განბ
ნევა: მეფოსბი[....]საგანჱ დაცემაჱ ტაძრისაჱ მისჱ წმიდისაჱ მიღებაჱ
ერისაჱ უცხოსაჱ წადებაჱ დაჱ დიდებაჱ მათიჱ მათდაჱ მიმართჱ
მიცემადჱ ეილიმჱ ვითარჱ განგიმარტვანჱ ფანიეთრთენიჱ დაჱ შეიკრ
ებჱ ყოელთაჱ ცისკიდისაჱ ნათესავთაჱ ფრთეთაჱ ქუეშეჱ აჰაჱ ესე
რაჱ აქაცაჱ მოსრულჱ არსჱ დედაკაციჱ ესეჱ რომელმანჱ შე
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ცვალოსჱ ყოელიჱ წესიჱ ამისჱ ქუეყანისაჱ დაჱ მიექცაჱ წმიდასაჱ
ნინოსჱ დაჱ ჰქუაჱ ჩუენებაჱ ესეჱ შენიჱ არსჱ რამეთუჱ სამოთხეჱ ესეჱ
ადგილი ა~ჱ შენჱ მიერჱ იქმნებისჱ სამოთხეჱ უკუნისამდეჱ ხოლოჱ
ვითარჱ მოვიდაჱ მირიანჱ მეფეჱ საბერძნეთითჱ ოტებულიჱ კო
სტანტინეჱ მეფისაგანჱ ვიდრეჱ მოსლვადმდეჱ მისსაჱ განუცხადაჱ
წმიდასაჱ ნინოსჱ ქადაგებაჱ ქრისტესჱ სჯულისაჱ დაჱ რამეთუჱ იტ
ყოდაჱ ჴმაჱ მაღლადჱ გპოენჱ მკუიდრნიჱ ჩრდილოსანიჱ ცთო
მასაჱ შინაჱ დაჱ გამოაჩინაჱ ჯუარიჱ იგიჱ ნასხლევისაჱ დაჱ მითჱ იქ
მოდაჱ კურნებასაჱ დაჱ საკუირველებათაჱ დიდთაჱ განკურნებულნიჱ
განკურნისჱ თუინიერჱ წამლისაჱ შეხებითაჱ ჯუარისათაჱ დაჱ მის
თანაჱ ქადაგებდესჱ მოწაფენიჱ მისნიჱ ყოელნიჱ პირველჱ ფარულა
დჱ დაემოწაფნესჱ შუიდნიჱ დედანიჱ ნათესავნიჱ ურიათანიჱ სიდ
ონიაჱ ასულიჱ აბიათარისიჱ დაჱ სხუანიჱ ექუსნიჱ დაჱ სამოთხისჱ
მცველნიჱ იგიჱ ცოლჱ ქმარნიჱ აბიათარჱ მღდელიჱ ახალიჱ პავ
ლეჱ რომელიჱ უშიშადჱ დაჱ დაუცხრომელადჱ ქადაგებდაჱ სჯულ
საჱ ქრისტესსაჱ რომელიჱ ფრიადჱ მეცნიერჱ იყოჱ ძუელისაჱ ს
ჯულისაჱ დაჱ ახალიჱ ესეჱ სჯულიჱ ესწავაჱ წმიდისაჱ ნინოსგანჱ დაჱ უ
მეტესჱ ნინოსსაჱ ასწავებდაჱ ყოელსაჱ კაცსაჱ სჯულსაჱ ჭეშმა
1-18 სტრ., 69r
რიტსაჱ მაშინჱ აღიძრნესჱ ურინესჱ ურიანიჱ აბიათარსჱ
ზედაჱ რათამცაჱ ქვაჱ დაჰკრიბესჱ ხოლოჱ მეფემანჱ მირიანჱ
მიავლინნაჱ მსახურნიჱ დაჱ განარინაჱ აბიათარჱ სიკუდილისაგა
ნჱ რამეთუჱ მირიანჱ მეფესაჱ აქუნდაჱ სიყუარულიჱ ქრისტესჱ
სჯულისაჱ რამეთუჱ ასმიოდაჱ ესეჱ სასწაულნიჱ მრავალნიჱ ქ
რისტესჱ მიერნიჱ საბერძნეთითჱ დაჱ სომხითითჱ დაჱ არაჱ დააბ
რკოლებდაჱ იგიჱ ქადაგებადჱ და სიტყუადჱ ნინოსჱ დაჱ მოწაფ
ეთაჱ მისთაჱ არამედჱ ჰბრძოდაჱ ეშმაკიჱ მტერიჱ იგიჱ უჩინ
ოჱ დაჱ ვერჱ დაამტკიცებდაჱ აღსარებასაჱ ქრისტესსაჱ ხოლოჱ
ნანაჱ დედოფალიჱ გულჱ ფიცხელჱ იყოჱ უმეტესჱ დაჱ შეურ
აცხჰყოფდაჱ ქადაგებასაჱ მასჱ ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ იყოჱ
საყუდელსაჱ თუისსაჱ მაყუალთაჱ მათჱ ქუეშეჱ დაჱ ილოცვიდაჱ დაუ
ცხრომელადჱ დაჱ დაკუირვებულჱ იყვნესჱ წარმართნიჱ იგიჱ ლოც

ვასაჱ მისსაჱ დაჱ მღუიძარებასაჱ დაჱ უცხოჱ უჩნდაჱ საქმეჱ იგიჱ
იწყესჱ გამოკითხვადჱ მისსაჱ ხოლოჱ იგიჱ აუწყებდაჱ ძუელთაჱ
დაჱ ახალთაჱ წიგნთაჱ დაჱ განაბრძნობდაჱ უგულისჴმოთაჱ მათჱ
დაჱ შთაუგდებდაჱ გულსაჱ მათსაჱ სიყუარულსაჱ ქრისტესსაჱ დაჱ
იყოჱ ესრეთჱ სამწელჱ ვინათგანჱ განაცხადნაჱ სახარქადაგებაჱ იგიჱ დაჱ
1-18 სტრ., 69v
დაიმოწაფნაჱ მრავალნიჱ მაშინჱ იყოჱ ვინმეჱ ყრმაჱ შეპყრობილიჱ
მძიმისაჱ სენისაჱ დაჱ მიმოაქუნდაჱ დედასაჱ მისსაჱ კარითიჱ კარადჱ რა
თამცაჱ პოაჱ მეცნიერიჱ ვინმეჱ კურნებისაჱ დაჱ ყომცაჱ კურნებაჱ
ყრმისაჱ მისჱ შეისწავესჱ იგიჱ ყოელთაჱ ვიდრეჱ დაჱ ვერავინჱ უძლოჱ
განკურნებადჱ მისსაჱ დაჱ მრავალგზისჱ ჰქუესჱ მკურნალთაჱ დედაკაცსაჱ
მასჱ არაჱ სარგებელჱ ეყვისჱ ყრმასაჱ მაგასჱ დედაკაციჱ იგიჱ იყოჱ
წარმართიჱ გულფიცხელიჱ დაჱ მარადისჱ სძაგებდაჱ სჯულსაჱ ქრისტეს
საჱ დაჱ აყენებდაჱ მისლვადჱ სხუათაცაჱ კითხვადჱ ნინოსაჱ ხოლოჱ
ვითარცაჱ სასოჱ წარკუეთილჱ იქმნაჱ მკურნალთაგანჱ მოვიდაჱ
დაჱ დავარდაჱ წინაშეჱ წმიდისაჱ ნინოსსაჱ დაჱ ევედრებოდაჱ კურნებასაჱ
ყრმისასაჱ მაშინჱ წმიდამანჱ ნინოჱ ჰქუაჱ კურნებაჱ კაცთაგანიჱ მეჱ არაჱ
რაჱ ვყოჱ ხოლოჱ ღ~თმანჱ ჩუენმანჱ ქმნასჱ კურნებაჱ ყრმისაჱ მ
ისაჱ რომელიჱ ყოველთაგანჱ განწირულჱ არსჱ დაჱ რომელსაჱ კი
ლიკსაჱ ზედაჱ ილოცავნჱ წმიდაჱ იგიჱ მაზედაჱ დადებაჱ ყრმაჱ იგიჱ დაჱ
იწყოჱ ვედრებადჱ ღ~თისაჱ დაჱ მასვეჱ ჟამსაჱ განიკურნაჱ ყრმაჱ იგიჱ
ხოლოჱ დედამანჱ ყრმისამანჱ აღიარაჱ ქრისტეჱ დაჱ თქუაჱ არაჱ
არსჱ სხუაჱ ღ~თიჱ თუინიერჱ ქრისტესსაჱ რომელსაჱ ქადაგებსჱ
წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ დაემოწაფაჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ დაჱ შეუდგაჱ კუალსაჱ
1-18 სტრ., 70r
მისსაჱ დაჱ ადიდებდაჱ ღ~თსაჱ მაშინჱ დედოფალიჱ ნანაჱ შევარდაჱ
სენსაჱ დიდსაჱ დაჱ მწარესაჱ რომლისაჱ კურნებაჱ ვერჱ შეუძლოჱ
რამეთუჱ ყოელთაჱ ჴელოანთაჱ მკურნალთაჱ წარმოიცალ
იერნესჱ წამალნიჱ მათნიჱ დაჱ ვერჱ შეუძლესჱ კურნებადჱ უღო
ნოჱ იქმნნესჱ დაჱ სასოჱ წარკუეთილჱ ხოლოჱ აუწყესჱ ვიეთმეჱ
დედოფალსაჱ ვითარმედჱ დედაკაცისაჱ მისჱ ჰრომისაჱ ტყუისაჱ რომელ
საჱ ჰქუიანჱ ნინოჱ ლოცვითაჱ მისითაჱ მრავალნიჱ განიკუირვნებუ
ლჱ არიანჱ მაშინჱ უბრძანაჱ მსახურთაჱ თუისთაჱ რათაჱ მოი
ყვანონჱ ნინოჱ დაჱ მივიდესჱ მსახურნიჱ დედოფლისანიჱ დაჱ პო
ესჱ ნინოჱ ქოჩსაჱ მასჱ მაყულისასაჱ ქუეშეჱ ილოცვიდაჱ ჟამსაჱ
მეექუსესაჱ დაჱ მიუთხრესჱ ბრძანებაჱ დედოფლისაჱ ხოლოჱ წ
მიდამანჱ ნინოჱ ჰქუაჱ არაჱ მივალჱ მეჱ დედოფლისაჱ არამედჱ დე
დოფალიჱ მოვედინჱ ჩემდაჱ საყოფელსაჱ ამასჱ ჩემსაჱ დაჱ ჭეშ
მარიტადჱ განიკურნოსჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ ხოლოჱ მსახურ
თაჱ მათჱ მიუთხრესჱ დედოფალსაჱ თქმულიჱ იგიჱ ნინოსიჱ მა
შინჱ დედოფალიჱ გულსჱ მოდგინედჱ ეტყოდაჱ მათჱ შე
მიმზადეთჱ მეჱ ცხედარიჱ დაჱ მიმიყვანეთჱ მისსაჱ მაშინჱ წარ
იყვანესჱ მსახურთაჱ მათჱ ცხედარითჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ რევჱ დაჱ

1-18 სტრ., 70v
სიმრავლეჱ ერისაჱ მისთანაჱ ვითარჱ მივიდესჱ საყოფელსაჱ მასჱ წმიდ
ისაჱ ნინოსასაჱ დაჱ დადვესჱ დედოფალიჱ კილიკესაჱ მისსაჱ ზედაჱ იწყოჱ
წმიდამანჱ ნინოჱ ლოცვადჱ დაჱ ვედრებადჱ ღ~თისაჱ მყოარჱ ჟამჱ დაჱ
მოიღოჱ ჯუარიჱ იგიჱ რომელჱ აქუნდაჱ შეახოჱ თავსაჱ ფ
ერჴთაჱ მჴართაჱ სახედჱ ჯუარისაჱ დაჱ მეყსეულადჱ განიკურ
ნაჱ დაჱ აღდგაჱ განცოცხლებულიჱ დაჱ ჰრწმენაჱ ქრისტეჱ დაჱ
თქუაჱ არაჱ არსჱ სხუაჱ თუინიერჱ ქრისტესსაჱ რომელსაჱ ქა
დაგებსჱ ტყუეჱ ესეჱ დედაკაციჱ დაჱ მიერითგანჱ შეექმნაჱ იგიჱ
მეგობრადჱ თუისადჱ შინაურადჱ დაჱ მარადისჱ ჰკითხვნჱ დაჱ გა
მოიწულილავნჱ სჯულსაჱ ქრისტესსაჱ დაჱ ასწავებდესჱ წმიდაჱ
ნინოჱ დაჱ აბიათარჱ მღდელიჱ ახალიჱ იგიჱ პავლეჱ დაჱ ასულიჱ იგიჱ
მისიჱ სიდონიაჱ დაჱ იქმნაჱ დედოფალიჱ მორწმუნეჱ დაჱ იცნაჱ
ჭეშმარიტიჱ ღ~თიჱ ჰკითხვიდაჱ დედოფალსაჱ მეფეჱ ვითარჱ
იგიჱ მეყსეულადჱ განიკურნაჱ დაჱ უთხრობდაჱ დედოფალიჱ ყოელსაჱ
მასჱ რომელიჱ იქმნაჱ მისჱ ზედაჱ ვითარჱ იგიჱ თუინიერჱ წამ
ლისაჱ ლოცვითაჱ დაჱ შეხებითაჱ ჯუარისათაჱ განიკურნაჱ დაჱ სი
მრავლეჱ იგიჱ ერთაჱ რომელთაჱ ეხილვაჱ დაჱ ამტკიცებდესჱ სიტყუასაჱ
მასჱ დედოფლისასაჱ მაშინჱ მირიანჱ მეფეჱ განკუირდაჱ დაჱ იწყოჱ
1-18 სტრ., 71r
გამოძიებადჱ სჯულსაჱ ქრისტესსაჱ დაჱ მრავალგზისჱ ჰკითხავნჱ
ურიაჱ ყოფილსაჱ მასჱ აბიათარსჱ დაჱ ძუელთაჱ დაჱ ახალთაჱ წი
გნთასაჱ დაჱ იგიჱ აუწყებდაჱ ჰქონდაჱ მირიანჱ მეფესაჱ წიგნიჱ
ნებროთისიჱ მასცაჱ წიგნსაჱ შინაჱ პოაჱ წერილიჱ ესრეთჱ აღშე
ნებასაჱ მასჱ გოდლისასაჱ ჴმაჱ იყოჱ ნებროთისჱ მიმართჱ რო
მელიჱ ეტყოდაჱ მეჱ ვარჱ მიქაელჱ რომელიჱ დადგინებულჱ
ვარჱ ღ~თისაჱ მიერჱ მთავრობასაჱ ზედაჱ აღმოსავალეთისასაჱ გა
ნვედჱ ქალაქითჱ მაგითჱ რამეთუჱ ღ~თიჱ დაჰფარავსჱ ხოლოჱ
უკუანასკნელთაჱ ჟამთაჱ მოვიდესჱ მეუფეჱ ცისაოჱ რომლისაჱ
შენჱ გნებავსჱ ხილვაჱ ერთსაჱ შორისჱ შეურაცხ
საჱ შიშმანჱ მისმანჱ განაქარვნესჱ გემონიჱ სოფლისანიჱ
მეფენიჱ დაუტეობდენჱ მეფობასაჱ დაჱ ეძიებდენჱ სიგლახაკესაჱ
მანჱ გიხილოსჱ ჭირსაჱ შინაჱ დაჱ გიჴსნასჱ შენჱ მაშინჱ
გულისჱ ჴმაჱ ჰყოფდაჱ რამეთუჱ ძუელნიჱ წ
იგნნიჱ დაჱ ახალნიჱ ემოწმებოდესჱ დაჱ ნებროთისჱ წიგნნ
იცაჱ ემოწმებოდენჱ დაჱ შეექმნაჱ სურვილიჱ ქრისტესჱ სჯ
ულისაჱ დაჱ ჰბრძოდაჱ მტერიჱ იგიჱ უჩინოჱ აყენებდაჱ ა
ღსარებადჱ ქრისტესაჱ გულსაჱ ჩაუგდებდაჱ სასოებასაჱ კერპ
1-18 სტრ., 71v
თასაჱ დაჱ ცეცხლისასაჱ არამედჱ მარადისჱ ევედრებინჱ დედო
ფალიჱ აღსარებასაჱ ქრისტესსაჱ დაჱ იყოჱ მეფეჱ დედოფ
ლისაჱ მოქცევითგანჱ წელიწადსაჱ ერთსაჱ ორგულობასაჱ ში

ნაჱ ხოლოჱ ასწავებდაჱ ერსაჱ დაუცხრომელადჱ წმიდაჱ ნინოჱ
დაჱ არავისჱ აუწყებდაჱ თუჱ ვინჱ ვარჱ ანუჱ სადათჱ მოვედჱ
არამედჱ ტყუედჱ იტყოდაჱ თავსაჱ თუისსაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ
მოგუიჱ იგიჱ მთავარიჱ სპარსიჱ სახელითჱ ხუარაჱ სნეულჱ
იყოჱ სულითაჱ უკეთურითაჱ ფიცხელადჱ იგუემებოდაჱ
დაჱ სიკუდილსაჱ მიახლებულჱ იყოჱ დაჱ იყოჱ იგიჱ ნათესავიჱ
მირიანჱ მეფისაჱ მაშინჱ ევედრნესჱ მირიანჱ მეფეჱ დაჱ დედო
ფალიჱ ნანაჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ რათაჱ განკურნოსჱ ჰქუაჱ მეფ
ემანჱ რომლისაჱ ღ~თისაჱ ძალითაჱ იქმანჱ კურნებასაჱ ამასჱ ნ
უჱ უკუეჱ ხარჱ შენჱ ასულიჱ არმაზისიჱ ანუჱ ზადენისიჱ ანუჱ
უცხოობითჱ მოხუედჱ დაჱ შეუვრდიჱ დაჱ მიგანიჭესჱ ძალიჱ
კურნებათაჱ რათაჱ მითჱ სცხოვნდებოდიჱ უცხოსაჱ ქუეყანასაჱ
დიდებულმცაჱ არიანჱ უკუნისამდეჱ ამიერითაგანჱ იყავნჱ წი
ნაშეჱ ჩუენსაჱ ვითარცაჱ ერთიჱ შვილთაჱ ჩუენთაგანიჱ
დაჱ პატივჱ ცემულჱ ქალაქსაჱ ამასჱ შინაჱ არამედჱ სიტყუასაჱ მა
1-18 სტრ., 72r
გასჱ დაჱ სჯულსაჱ უცხოსაჱ ნუჱ იტყუიჱ ჰრომთაჱ მათჱ შეცთო
მილსაჱ რამეთუჱ აჰაჱ ესერაჱ ღ~თნიჱ დიდნიჱ სოფლისჱ მპყ
რობელნიჱ მზესაჱ მომფენელნიჱ წუიმისაჱ მომცემელნიჱ ნაყოფ
თაჱ მზრდელნიჱ ქართლისანიჱ არმაზჱ დაჱ ზადენჱ ყოვლისაჱ და
ფარულისაჱ გამომეძიებელნიჱ ძუელნიჱ ღ~თნიჱ მამათაჱ ჩუენთა
ნიჱ გაციჱ დაჱ გაიმჱ იგინიჱ იყუნენჱ დასარწმუნებელადჱ კაცთაჱ
დაჱ აწჱ უკეთუჱ განჰკურნოჱ მთავარიჱ ესეჱ განგამდიდროჱ
დაჱ გყოჱ შენჱ მკუიდრჱ მცხეთასჱ შინაჱ მსახურადჱ არმაზისსაჱ და
ღაცათუჱ ჰაერითაჱ მითჱ დაჱ სეტყუითაჱ მოიწიაჱ მისჱ ზედაჱ შემ
უსრვაჱ მისიჱ არამედჱ ადგილიჱ მისიჱ უძრავჱ არსჱ ეგეჱ არმა
ზჱ დაჱ ქალდეველთაჱ ღ~თიჱ ითარუჟანჱ ყოვლადვეჱ მტერჱ არ
იანჱ ამანჱ მასჱ ზედაჱ ზღუაჱ შემოადგინაჱ დაჱ მანჱ ამასჱ ზედაჱ
ესეჱ ვითარიჱ ურვაჱ მოაწიაჱ ვითარჱ აქუსჱ ჩუეულებაჱ სო
ფლისჱ მპყრობელთაჱ დაჱ კმაჱ გეყავნჱ ჩემგანჱ მითხრობაჱ ესეჱ
მიუგოჱ ნეტარმანჱ ნინოჱ ღ~თმანჱ სახიერმანჱ დაჱ კაცთჱ მოყუარე
მანჱ მოგეცინჱ შენჱ გონებაჱ რომლითაჱ იცნაჱ ღ~თიჱ ჭეშმა
რიტიჱ რათაჱ სცნაჱ დაჱ გულისჱ ჴმაჱ ჰყოჱ სიმაღლეჱ ცისაჱ დაჱ
ნათელიჱ მზისაჱ სიღრმეჱ ზღუისაჱ დაჱ სივრცეჱ ქუეყანისაჱ დაჱ უ
1-18 სტრ., 72v
წყებულჱ იყოჱ შენჱ მეფეჱ ვინჱ შემოსნისჱ ცანიჱ ღრუბლითაჱ
დაჱ ქუხანჱ ჴმითაჱ ჰაერისათაჱ დაჱ იძრვინჱ ქუეყანაჱ სიმძაფ
რითაჱ მისითაჱ დაჱ რბიანჱ მეხისჱ ტეხანიჱ დაჱ კუალსაჱ მისსაჱ
ეგზნჱ ცეცხლიჱ გულისწყრომითაჱ მათითაჱ ანუჱ ოდესჱ შეი
ძრასჱ ვეშაპიჱ იგიჱ დიდიჱ ზღუათაჱ შინაჱ შეიძრისჱ ყოელიჱ
ქუეყანაჱ ვიდრემდისჱ დაირღუიანჱ მთანიჱ მყარნიჱ კლდენიჱ
დაჱ ქუა[...]ნიჱ დაჱ მეცნიერჱ გყავნჱ შენჱ ამასჱ ყოელსაჱ მიწე
ვნადჱ რამეთუჱ ღ~თიჱ არსჱ ცათაჱ შინაჱ დაჱ უხილავჱ არსჱ

თავადიჱ იგიჱ ყოელთაჱ დაბადებულთაგანჱ თუინიერჱ ძისაჱ
მისისაჱ რომელიჱ მისგანჱ გამოვიდაჱ დაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ გამო
ჩნდაჱ ვითარცაჱ კაციჱ რომელმანჱ აღასრულაჱ ყოელიჱ რო
მლისათუისჱ მოსრულჱ იყოჱ დაჱ აღვიდაჱ მათვეჱ სიმაღლე
თაჱ მამისაჱ თანაჱ დაჱ დაუსაბამოჱ იგიჱ მხოლოჱ მაღალჱ [..]
არსჱ დაჱ მდაბალთაჱ ხედავსჱ დაჱ მაღალნიჱ იგიჱ შორითჱ იც
ნისჱ მეფეოჱ ახლოსჱ არსჱ მიახლებაჱ შენიჱ ღ~თისაჱ მიხ
ედვადჱ რამეთუჱ არსჱ ქალაქსაჱ ამასჱ შინაჱ სასწაულიჱ ერთ
იჱ სამოსელიჱ იგიჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოსჱ ქრისტესიჱ
დაჱ ხალენისაჱ მისჱ ელიასიჱ თქუესჱ ვიეთმეჱ აქავეჱ ყოფაჱ
1-18 სტრ., 73r
მრავალნიჱ სასწაულნიჱ ყოფადჱ არიანჱ ადგილსაჱ ამასჱ აწჱ მეჱ
ძალითაჱ ღ~თისათაჱ განვკურნოჱ მთავარიჱ ესეჱ ვითარცაჱ გან
იკურნაჱ დედოფალიჱ ნანაჱ სენისაგანჱ დიდისაჱ მიჰგუარ
ესჱ მასჱ მთავარიჱ იგიჱ დაჱ მოვიდაჱ დედოფალიცაჱ
სამოთხესაჱ მასჱ შინაჱ ნაძუთაჱ მათჱ ქუეშეჱ დაადგინაჱ იგიჱ
აღმოსავალითჱ კერძოჱ დაჱ ამცნოჱ ჴელთაჱ აპყრობადჱ დაჱ
ათქუმიაჱ სამგზისჱ ვიჯმნიჱ შენგანჱ ეშმაკოჱ დაჱ შეუდგებიჱ ქ
რისტესჱ ძესაჱ ღ~თისასაჱ დაჱ ტიროდაჱ ნინოჱ სულთქუმითაჱ
სულისაჱ თუისისათაჱ დაჱ ითხოვდაჱ ღ~თისაგანჱ შეწევნასაჱ
დაჱ კაცისაჱ მისჱ განკურნებასაჱ დაჱ იყვნესჱ მოწაფენიჱ მისნიჱ
მუნვეჱ ერთჱ დღეჱ დაჱ ორღამეჱ დაჱ მსწრაფლჱ განვიდაჱ
მისგანჱ სულიჱ იგიჱ ბოროტიჱ დაჱ დაემოწაფაჱ ნინოსჱ სახ
ლითჱ დაჱ ერითურთჱ მისითჱ დაჱ ადიდებდაჱ ღ~თსაჱ
თქმულიჱ სიდონიაჱ დედაკაცისაჱ რომელიჱ იყოჱ მოწაფეჱ ნინოსიჱ
რომელიჱ ესეჱ იხილაჱ დაჱ დაიწერაჱ მოქცევაჱ სასწაულითაჱ
მირიანჱ მეფისაჱ დაჱ შევრდომაჱ ნინოსიჱ აღსარებისაჱ თუისჱ
ქრისტესისაჱ დაჱ ჯუარისაჱ აღმართებისაჱ თუისჱ ეკლესი
ათაჱ აღშენებისაჱ დაჱ მათჱ შინაჱ სასწაულთაჱ ქმნისათუისჱ
1-18 სტრ., 73v
დღესაჱ ერთსაჱ ზაფხულისასაჱ თუესაჱ ივლისსაჱ ოცსაჱ დღესაჱ შაბათ
საჱ განვიდაჱ მეფეჱ ნადირობადჱ მუხნარითჱ კერძო
დაჱ მოუჴდაჱ უჩინოჱ იგიჱ მტერიჱ ეშმაკიჱ დაჱ შთაუგ
დოჱ გულსაჱ სიყუარულიჱ კერპთაჱ დაჱ ცეცხლისაჱ დაჱ
იგონებდაჱ ყოველსაჱ მსახურებასაჱ მათსაჱ დაჱ მახუილითაჱ
მოწყუედასაჱ ყოველთაჱ ქრისტიანეთასაჱ ჰქუაჱ მეფემანჱ ო
თხთაჱ თანაჱ მზრახველთაჱ მისთაჱ ღირსჱ ვართჱ ჩუენჱ ღ~თ
თაჱ ჩუენთაგანჱ ბოროტისჱ ყოფასაჱ რამეთუჱ უდებჱ ვი
ქმნენითჱ მსახურებისაგანჱ მათისაჱ დაჱ მიუშუითჱ ჩუენჱ ქრ
ისტიანეთაჱ გრძნეულთაჱ ქადაგებადჱ სჯულისაჱ მათისაჱ ქუეყა
ნასაჱ ჩუენსაჱ რამეთუჱ გრძნებითაჱ ჰყოფენჱ საკუირველ
ებათაჱ მათჱ აწჱ ესეჱ არსჱ განზრახვაჱ ჩემიჱ რათაჱ მა
რადისჱ ბოროტადჱ მოვსრნეთჱ ყოველნიჱ მოსავნიჱ

ჯუარცმულისანიჱ დაჱ უმეტესადჱ შეუდგეთჱ ღ~თთაჱ მსახუ
რებასაჱ მპყრობელთაჱ ქართლისათაჱ ვამხილოჱ ნანასჱ ცოლსაჱ
ჩემსაჱ შენანებაჱ დაჱ დატევებაჱ სჯულსაჱ ჯუარცმულისასაჱ
დაჱ თუჱ არაჱ მერჩდესჱ დავივიწყოჱ სიყუარულიჱ მისიჱ
დაჱ სხუათავეჱ თანაჱ წარვწყმიდოჱ იგიცაჱ დაუმტკიცესჱ
1-18 სტრ., 74r
განზრახვაჱ მისიჱ თანაჱ მზრახველთაჱ მათჱ რამეთუჱ მჴურვა
ლედჱ იყუნესჱ იგინიჱ საქმესაჱ მასჱ დაჱ ჰნებვიდაჱ პირველითგანჱ დაჱ
ვერჱ იკადრებდესჱ განცხადებადჱ ხოლოჱ მეფემანჱ მოვლოჱ
ყოველიჱ სანახებიჱ მუხნარისაჱ დაჱ აღვიდაჱ მთასაჱ ზედაჱ თხოსთ
ისასაჱ მაღალთაჱ რათამცაჱ მოიხილაჱ კასპადჱ დაჱ უფლისციხედჱ
დაჱ განვიდაჱ თხემსაჱ მთისასაჱ შუაჱ სამხრისოდენჱ დაბნელდაჱ მზეჱ მთასაჱ
ზედაჱ მზეჱ დაჱ იქმნაჱ ვითარცაჱ ღამეჱ ბნელიჱ დაჱ უკუნიჱ დაჱ და
იპყრნაჱ ბნელმანჱ არენიჱ იგიჱ დაჱ ადგილნიჱ დაჱ განიბნინესჱ
ურთიერთარსჱ ჭირისაგანჱ დაჱ ურვისაჱ დაჱ დაშთაჱ მეფეჱ მარტოჱ
დაჱ იარებოდაჱ მთათაჱ დაჱ მაღნართაჱ შეშინებულიჱ დაჱ შე
ძრწუნებულიჱ დადგაჱ ერთსაჱ ადგილსაჱ დაჱ წარეწირაჱ სასოებაჱ
ცხოვრებისაჱ მისისაჱ დაჱ ვითარცაჱ მოეგოჱ თავსაჱ განიზ
რახაჱ ესრეთჱ გულსაჱ თუისსაჱ აჰაჱ ესერაჱ ვხადიჱ ღ~თთაჱ
ჩუენთაჱ დაჱ არაჱ ვიპოეჱ ჩემზედაჱ ლხინებაჱ აწჱ რომელ
საჱ იქიჱ ქადაგებსჱ ნინოჱ ჯუარცმულსაჱ დაჱ ჰყოფსჱ კურნებ
ასაჱ მისითაჱ ძალითაჱ არამცაჱ ძალედვაჱ ჴსნაჱ ჩემიჱ ამისჱ ჭი
რისაგანჱ რამეთუჱ ვარჱ მეჱ ცოცხლივჱ ჯოჯოხეთსჱ შინაჱ
დაჱ არაჱ უწყიჱ ყოვლისაჱ ქუეყანისათუისჱ იქმნაჱ ბნელიჱ
1-18 სტრ., 74v
ესეჱ დაჱ თუჱ ჩუენთუისჱ ოდენჱ აწჱ თუჱ ჩუენთუისჱ ოდ
ენჱ არსჱ ჭირიჱ ესეჱ ღ~თოჱ ნინოსოჱ განმინათლეჱ ბნელიჱ
ესეჱ დაჱ მიჩუენეჱ საყოფელიჱ ჩემიჱ დაჱ აღვიაროჱ სახელიჱ
შენიჱ დაჱ აღვმართოჱ ძელიჱ ჯუარისაჱ დაჱ თაყუანისვცეჱ მა
სჱ დაჱ აღვაშენოჱ სახლიჱ სალოცველადჱ ჩემდაჱ დაჱ ვიყოჱ მო
რჩილჱ ნინოსაჱ სჯულსაჱ ზედაჱ ჰრომთასაჱ ესეჱ ყოველიჱ რაჱ
წარმოთქუაჱ გათენდაჱ დაჱ გამობრწყინდაჱ მზეჱ დაჱ გარდამოვა
რდაჱ მეფეჱ ცხენისაგანჱ დადგაჱ მასვეჱ ადგილსაჱ დაჱ განიპყრნაჱ
ჴელნიჱ თუისნიჱ აღმოსავლითჱ ცადჱ მიმართჱ დაჱ იტ
ყოდაჱ დაჱ თქუაჱ შენჱ ხარჱ ღ~თიჱ ზედაჱ ყოელთაჱ ღ~თთაჱ
დაჱ უფალიჱ უფლებათაჱ რომელსაჱ ქადაგებსჱ ნინოჱ დაჱ
საქებელჱ ხარჱ ყოელთაჱ დაბადებულთაგანჱ რომელიჱ წა
მისყოფითჱ იჴსნიჱ ყოელთაჱ ჭირვეულთაჱ ვითარცაჱ აწჱ
მეჱ განმინათლოჱ ბნელიჱ ჩემიჱ აჰაჱ ესერაჱ მიცნობიესჱ რამე
თუჱ გინდაჱ ჴსნაჱ ჩემიჱ დაჱ ლხინებაჱ დაჱ მიახლებაჱ შენდაჱ უ
ფალოჱ კურთხეულოჱ ამასჱ ადგილსაჱ აღვმართოჱ ძელ
იჱ ჯუარისაჱ რომლითაჱ იდიდებოდისჱ სახელიჱ შენიჱ დაჱ
იჴსენებოდესჱ საქმეჱ ესეჱ სასწაულიჱ უკუნისამდეჱ დაჱ დაი

1-17 სტრ., 75r
სწავაჱ ადგილიჱ იგიჱ დაჱ წარმოემართაჱ დაჱ იხილაჱ
ერმანჱ მანჱ ნათელიჱ მოვიდესჱ წინაშეჱ მეფესაჱ ხოლოჱ
მეფეჱ ღაღადებდაჱ მიეცითჱ ღ~თსაჱ ნინოსსაჱ ყოე
ლმანჱ ერმანჱ რამეთუჱ იგიჱ არსჱ ღ~თიჱ საუკუნეთაჱ დაჱ
მასჱ მხოლოსაჱ შუენისჱ დიდებაჱ უკუნისამდეჱ ხოლოჱ
ნანაჱ დედოფალიჱ დაჱ ყოელიჱ ერიჱ განვიდესჱ მიგებებადჱ
მეფისაჱ რამეთუჱ ესმაჱ პირველჱ წარწყმედაჱ დაჱ კუალადჱ
მოსლვაჱ მშუიდობითჱ დაჱ მიეგებვოდესჱ ქინძარასჱ დაჱ
ღართასჱ ხოლოჱ ნეტარიჱ ნინოჱ დადგომილიყოჱ ლო
ცვასაჱ მწუხრისასაჱ მაყულოანსაჱ მასჱ შინაჱ ჩუეულები
საჱ ებრჱ თუისისაჱ ჟამსაჱ[შინა] თუისსაჱ დაჱ ჩუენჱ მისთა
ნაჱ ორმეოცდაჱ ათიჱ სულიჱ დაჱ ვითარცაჱ შემოვიდაჱ
მეფეჱ იძრვოდაჱ ქალაქიჱ დაჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ ღაღა
დებდაჱ მეფეჱ სადაჱ არსჱ დედაკაციჱ იგიჱ უცხოჱ რომელჱ
არსჱ დედაჱ ჩემიჱ დაჱ ღ~თიჱ მისიჱ მჴსნელიჱ ჩემიჱ დაჱ
ვითარცაჱ ესმაჱ ვითარმედჱ აქაჱ მაყულოანსაჱ არსჱ დაჱ
ილოცავსჱ მოვიდაჱ თუითჱ მეფეჱ დაჱ ყოელიჱ ლა
1-17 სტრ., 75v
შქარიჱ მისიჱ გარდაჰჴდაჱ მეფეჱ ცხენისაგანჱ დაჱ ეტყოდაჱ ნინოსჱ
აწჱ ღირსვარჱ სახელისდებადჱ სახელსაჱ ღ~თისაჱ შენისასაჱ დაჱ
მჴსნელისაჱ ჩემისასაჱ ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ ასწავებდაჱ მასჱ
დაჱ ეტყოდაჱ რათაჱ მსწრაფლჱ თაყუანისჱ სცესჱ აღმოსავლ
ითჱ დაჱ აღიაროსჱ ქრისტეჱ ძეჱ ღ~თისაჱ ჴსნისათუისჱ კაცი
საჱ განჴორციელებულიჱ მაშინჱ იყოჱ გურგუინვაჱ დაჱ
ტირილიჱ ყოვლისაჱ კაცისაჱ ოდესჱ ხედვიდესჱ მეფესაჱ
დაჱ დედოფალსაჱ ცრემლოსანთაჱ დაჱ ხვალისაჱ დღეჱ წა
რავლინაჱ მეფემანჱ მოციქულნიჱ საბერძნეთადჱ წინაშეჱ კო
სტანტინეჱ მეფესაჱ დაჱ წიგნიჱ ნინოსიჱ ელენეჱ დედოფ
ლისაჱ წინაშეჱ დაჱ აუწყესჱ ესეჱ ყოელიჱ სასწაულიჱ
ქრისტესჱ მიერიჱ რომელიჱ იქმნაჱ მცხეთასჱ შინაჱ მირ
იანჱ მეფესაჱ ზედაჱ დაჱ ითხოვნესჱ მოსწრაფებითჱ მღდ
ელნიჱ ნათლისღებისათუისჱ ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ
მოწაფენიჱ მისნიჱ ქადაგებდესჱ ერსაჱ მასჱ ზედაჱ დღეჱ
დაჱ ღამეჱ დაჱ უჩუენებდესჱ გზასაჱ ჭეშმარიტსაჱ სასუფე
ვლისასაჱ
თქმულიჱ მისივეჱ აღშენებისათუისჱ წმიდათაჱ
1-17 სტრ., 76r
ეკლესიათაჱ ქრისტესთაჱ თუისჱ
ოდესჱ წარემართაჱ მეფეჱ დაჱ ყოელიჱ ერიჱ ქრისტიანობა
საჱ მოსწრაფებითჱ ვიდრეჱ მღდელთაჱ მოსულამდეჱ
ჰქუაჱ მეფემანჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ მსურისჱ მეჱ აღშენებადჱ

მსწრაფლჱ სახლსაჱ ღ~თისასაჱ სადაჱ უკუნისამდეჱ აღვაშე
ნოთჱ ჰქუაჱ მასჱ წმიდამანჱ ნინოჱ სადაცაჱ გონებაჱ თქუენიჱ
მტკიცეჱ არსჱ ჰქუაჱ მასჱ მეფემანჱ მიყუარანჱ მეჱ მაყუალ
ნიჱ იგიჱ საყოფელნიჱ შენნიჱ მუნჱ მნებავსჱ ნებსითჱ გა
რნაჱ არაჱ ვყოჱ ესრეთჱ არამედჱ არაჱ ვჰრიდოჱ სამ
ოთხესაჱ ამასჱ სამეფოსაჱ დაჱ ნაძუთაჱ ამათჱ სიმაღლ
ესაჱ დაჱ ბაბილოთაჱ ამათჱ ნაყოფიერებასაჱ დაჱ ყუავი
ლთაჱ სულნელებასაჱ რამეთუჱ ჩუენებაჱ რომელიჱ შენჱ
იხილეჱ მფრინველთაჱ მათჱ ფრთითაჱ უშუერითაჱ გა
ნბანაჱ წყლითაჱ დაჱ განსპეტაკებაჱ ბრწყინვალედჱ დაჱ
დასხდომაჱ მათჱ ციხეთაჱ მათჱ ზედაჱ სამოთხისათაჱ დაჱ ჴ
მობაჱ მათიჱ ჴმითაჱ ტკბილითაჱ ჭეშმარიტადჱ სა
მოთხეჱ ესეჱ ჴორციელჱ წარმწყმედელიჱ შეგუც
1-17 სტრ., 76v
ვალოსჱ სამოთხედჱ საუკუნოდჱ დაჱ მუნჱ აღვაშენოთჱ
სახლიჱ ღ~თისაჱ სალოცველადჱ ჩუენდაჱ ვიდრეჱ მოსლ
ვადმდეჱ მღდელთაჱ საბერძნეთითჱ დაჱ მეყუსეულადჱ მოიღოჱ ძა
ლიჱ დაჱ ასწრაფობდაჱ ხუროთაჱ დაჱ მოჰკუეთაჱ ნაძ
უიჱ იგიჱ დაჱ ნაძუისაჱ მისგანჱ შემზადაჱ შუიდნიჱ სუეტ
ნიჱ ეკლესიისანიჱ დაჱ ვითარჱ აღაშენესჱ კედლითაჱ დაჱ
აღმართნესჱ ექუსნიჱ იგიჱ სუეტნიჱ თუისჱ თუისადჱ ხო
ლოჱ სუეტიჱ იგიჱ უდიდესიჱ რომელიჱ საკუირველჱ იყოჱ
ხილვითაჱ საშუალჱ ეკლესიისაჱ შესაგდებელადჱ განმზა
დებულიჱ ვერჱ შეუძლესჱ აღმართებადჱ მისსაჱ აუწყესჱ
მეფესაჱ საკუირველიჱ იგიჱ ყოლადჱ ვერჱ ძრვაჱ ადგილ
თაცაჱ სუეტისაჱ მისჱ მაშინჱ მოვიდაჱ მეფეჱ სიმრავლი
თაჱ ერისათაჱ დაჱ მოიხუნესჱ მრავალჱ ღონენიჱ მანქანა
ნიჱ დაჱ სიმარჯუითაჱ დაჱ ერისაჱ სიმრავლისაჱ ძალითაჱ ე
ცადნესჱ აღმართებადჱ დაჱ ვერჱ შეუძლესჱ დაჱ იყოჱ დაკუირ
ვებულჱ მეფეჱ დაჱ სიმრავლეჱ იგიჱ ერისაჱ დაჱ იტყოდესჱ
რამეჱ არსჱ ესეჱ დაჱ ვითარჱ იქმნაჱ მწუხრიჱ წარვიდაჱ მეჱ
1-17 სტრ., 77r
ფეჱ სახედჱ თუისადჱ შეწუხებულიჱ დიდადჱ ხოლოჱ წმიდაჱ
ნინოჱ დაჱ ათორმეტნიჱ მოწაფენიჱ მისნიჱ დედანიჱ დაადგრესჱ
სუეტსაჱ მასჱ თანაჱ ხოლოჱ სანატრელიჱ გოდებდაჱ
სუეტსაჱ მასჱ ზედაჱ დაჱ ადინებდაჱ ცრემლთაჱ ვითარცაჱ შუა
ღამეჱ იყოჱ წარმოიქცესჱ ორნივეჱ ესეჱ მთანიჱ არმაზიჱ დაჱ
ზადენიჱ რეცთუჱ ჩამოირღუესჱ დაჱ დააყენნესჱ წყალნიჱ
ორთავეჱ დაჱ მტკუარმანჱ გარდამოხეთქაჱ დაჱ წარჰქონდაჱ ქალ
აქიჱ დაჱ შექმნესჱ ჴმანიჱ საზარელნიჱ ტირილისაჱ დაჱ ტყებისანიჱ
დაჱ ეგრეთვეჱ არაგუიჱ გარდამოჴდაჱ ციხესაჱ ზედაჱ დაჱ იქმნებო
დესჱ საზარელნიჱ გრგუინვანიჱ შეშინდესჱ დედანიჱ დაჱ ივლტო
დესჱ ხოლოჱ ნეტარიჱ იგიჱ ღაღადებდაჱ ნუგეშინინჱ დანოჱ

ჩემნოჱ მთანიჱ მუნვეჱ ჰგიანჱ დაჱ წყალნიჱ მუნვეჱ დიანჱ
დაჱ ერსაჱ სძინავსჱ ხოლოჱ რეცაჱ ესეჱ რომელჱ მთანიჱ და
ირღუესჱ სამართლადჱ გეჩუენებისჱ რამეთუჱ ურწმუნო
ებისაჱ მთანიჱ დაირღუესჱ ქართლსჱ შინაჱ დაჱ წყალნიჱ
დაეყენნესჱ სისხლიჱ იგიჱ ყრმათაჱ კერპთაჱ მიმართჱ შესაწ
ირავისჱ დაეყენოსჱ ხოლოჱ ჴმაჱ ესეჱ ტყებისაჱ არსჱ
1-17 სტრ., 77v
ეშმაკთაჱ სიმრავლისაჱ რამეთუჱ იგლოენჱ იგიჱ თავთაჱ თუის
თაჱ რომელჱ არნჱ მეოტჱ ამითჱ ადგილითჱ ძალითაჱ მაღ
ლისათაჱ დაჱ ჯუარითაჱ ქრისტესითაჱ მოიქეცითჱ დაჱ ილო
ცვიდითჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ მეყსეულადჱ დასცხრესჱ ჴმანიჱ იგ
იჱ დაჱ იყოჱ არარაჱ დადგაჱ წმიდაჱ ნინოჱ განეპყრნესჱ ჴელ
ნიჱ დაჱ ილოცვიდაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ დაჱ იტყოდაჱ რათაჱ
არაჱ დაებრკოლოსჱ საქმეჱ ესეჱ რომელსაჱ წარმართებულჱ
არსჱ მეფეჱ კუალადჱ ვიდრეჱ არაჱ ეყივლაჱ ქათამსაჱ სამთავეჱ
კართაჱ ქალაქისათაჱ დაასცაჱ ზარსაჱ ლაშქარმანჱ ძლიერმანჱ და
ლეწნესჱ კარნიჱ დაჱ აღივსოჱ ქალაქიჱ სპარსითაჱ ლაშქრითაჱ
დაჱ შეიქნაჱ ზარისჱ საჴდელიჱ ზრზინვაჱ დაჱ ყივილიჱ დაჱ კლვაჱ
დაჱ სისხლიჱ დიოდაჱ დაჱ აღივსოჱ ყოელიჱ ადგილიჱ სისხლ
ითაჱ დაჱ მოვიდაჱ სიმრავლეჱ ზახილითაჱ დაჱ მახუილითაჱ
დაჱ სხუათაჱ მათჱ შიშისაგანჱ დასდნებოდესჱ ჴორცნიჱ დაჱ განი
ლიაჱ სულიჱ მათიჱ ტიროდესჱ ნათესავთაჱ მათთაჱ თუისჱ
მსწრაფლჱ ესმოდაჱ ჴმობდესჱ რაჱ ძლიერადჱ მეფეჱ სპარ
სთაჱ მეფეთჱ მეფეჱ ხუარანჱ ხუარჱ ბრძანებსჱ ყოელიჱ
1-17 სტრ., 78r
ურიაჱ განარინეთჱ პირისაგანჱ მახუილისაჱ ესერაჱ მესმაჱ
დაჱ მოვეგეჱ ცნობასაჱ შეორგულებულნიჱ მეჱ დაჱ ათნიჱ
იგიჱ ჩემთანანიჱ დაჱ მოახლებულჱ იყუნესჱ მახუილოსა
ნნიჱ დაჱ გარემოსჱ ჩუენსაჱ სცემდესჱ დაჱ კლვიდესჱ დაჱ
ისმაჱ ჴმაჱ ძლიერიჱ მირიანჱ მეფეჱ შეიპყრესოჱ გარეჱ მო
იხილაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დაჱ თქუაჱ ესეჱ რომელჱ ყვისჱ ვიცითჱ
რომელჱ დიდადჱ სჭირსჱ დაჱ ვმადლობჱ ღ~თსაჱ რომელიჱ ე
სეჱ ნიშანიჱ მათისაჱ წარწყმედისაჱ არსჱ დაჱ ქართლისაჱ ცხო
რებისაჱ დაჱ ამისჱ ადგილისაჱ დიდებისაჱ დაჱ ნუგეშინისჱ გუც
ემდაჱ ვითარცაჱ მოძღუარიჱ ჴელოვანიჱ ჭეშმარიტადჱ მოძ
ღუარიჱ დაჱ მოციქულიჱ სანატრელიჱ ესეჱ დაჱ მიექცაჱ ერსაჱ
მასჱ მომავალსაჱ დაჱ ჰქუაჱ სადაჱ არიანჱ მეფენიჱ სპარსთანიჱ ხუა
რაჱ დაჱ ხუარანხუაჱ საბასტანითჱ გუშინჱ წამოხუედითჱ დაჱ მალეჱ
სადმეჱ მოხუედითჱ დაჱ დიდიჱ სადმეჱ ლაშქარიჱ ხართჱ დაჱ ძლ
იერადჱ დაჰლეწეთჱ ქალაქიჱ ესეჱ დაჱ მახუილიჱ დაეცითჱ ქა
რთაჱ დაჱ ნიავთაჱ წარვედითჱ ბნელადჱ ჩრდილოთჱ კერ
ძოჱ მთათაჱ დაჱ კედართაჱ აჰაჱ მოვიდაჱ რომელსაჱ თქუე

1-17 სტრ., 78v
ნჱ ევლტითჱ დაჱ განძრაჱ ჴელიჱ ჯუარისჱ სახედჱ დაჱ მეყსეულ
ადჱ უჩინოჱ იქმნნესჱ ყოელნიჱ იგიჱ დაჱ იქმნაჱ დაყუდებაჱ დაჱ
დედანიჱ იგიჱ ჰნატრიდესჱ მასჱ დაჱ ადიდებდესჱ ღ~თსაჱ ხოლოჱ
ვითარცაჱ ცისკარიჱ მოახლდებოდაჱ დაჱ მიერულაჱ დედათაჱ
მათჱ ხოლოჱ მეჱ სიდონიაჱ მღუიძარეჱ ვიყავჱ დაჱ წმიდაჱ ი
გიჱ დგაჱ ჴელთჱ განპყრობითჱ აჰაჱ ესერაჱ ზედაჱ მოადგაჱ
ჭაბუკიჱ ერთიჱ ნეტარსაჱ მასჱ ყოვლადჱ ნათლითჱ შემკობ
ილიჱ შებლარდნილიჱ ცეცხლისაჱ ძეწრითაჱ დაჱ ჰქუანჱ რამეჱ
სამნიჱ სიტყუანიჱ ხოლოჱ იგიჱ დაეცაჱ პირსაჱ ზედაჱ თუისსაჱ
დაჱ ჭაბუკმანჱ მანჱ შეჰყოჱ ჴელიჱ სუეტსაჱ მასჱ დაჱ აჰმართაჱ დაჱ
წარიღოჱ სიმაღლესაჱ ხოლოჱ მეჱ სიდონიაჱ განკუირ
ვებულიჱ მივეახლეჱ წმიდასაჱ მასჱ დაჱ ვარქუჱ ესრეთჱ დედოფა
ლოჱ რაჱ არსჱ ესეჱ ხოლოჱ მანჱ მრქუაჱ მეჱ მოიდრიკეჱ
თავიჱ ქუეყანადჱ დაჱ წურილადჱ იწყოჱ ზარისაჱ მისგანჱ დაჱ
მცირედისაჱ [მისგან]ჱ ჟამისაჱ შემდგომადჱ აღდგაჱ დაჱ აღმადგი
ნაჱ მეცაჱ დაჱ განვეშორენითჱ მასჱ ადგილსაჱ ხოლოჱ დე
დანიჱ ვერჱ იყვნესჱ კიდეჱ აჰაჱ იხილესჱ მათცაჱ სუეტიჱ
1-17 სტრ., 79r
იგიჱ ცეცხლისჱ სახედჱ ჩამოვიდოდაჱ მოაეახლაჱ ხარისხსაჱ მასჱ
დადგაჱ აშორებულადჱ ქუეყანითჱ ვითარჱ ათორმეტჱ წყრთაჱ
დაჱ ნელიადჱ ნელიადჱ ჩამოინაცვალებოდაჱ ხარისხადჱ თუისა
დჱ მონაკუეთსაჱ ზედაჱ ძირსაჱ ნაძუისასაჱ ვითარცაჱ რიჟ
ურაჟუჱ ოდენჱ იყოჱ აღდგაჱ მეფეჱ განკრთომილიჱ ურ
ვათაგანჱ მიხედნაჱ სამოთხესაჱ დაჱ დაწყებულსაჱ მასჱ ეკლესიასაჱ სა
დაჱ იგიჱ მტკიცეჱ იყოჱ გონებაჱ მისიჱ იხილაჱ ნათელიჱ ვი
თარცაჱ ელვაჱ აღწევნილიჱ ცადჱ სამოთხითჱ მისითჱ იწყოჱ
სრბადჱ დაჱ მკუირცხლჱ მოვიდოდაჱ დაჱ მისთანაჱ დაჱ ყოელიჱ სი
მრავლეჱ მისიჱ დაჱ ყოელიჱ ერიჱ ქალაქისაჱ მოვიდაჱ მის
თანაჱ დაჱ ვითარცაჱ იხილაჱ საკუირველიჱ იგიჱ ნათლითაჱ ბრ
წყინვალეჱ სუეტიჱ ჩამოვიდოდაჱ ადგილადჱ თუისადჱ ვით
არცაჱ ზეცითჱ დადგაჱ ხარისხსაჱ მასჱ ზედაჱ დაემყარაჱ ჴელ
თჱ შეუხებლადჱ კაცთაგანჱ მაშინჱ აღივსოჱ მცხეთაჱ ქალაქ
იჱ სიხარულითაჱ დაჱ დიოდესჱ მდინარენიჱ ცრემლთანიჱ მე
ფეთაჱ დაჱ მთავართაჱ დაჱ ყოელსაჱ ერსაჱ სულთქმითაჱ სი
ღრმისათაჱ ადიდებდესჱ ღ~თსაჱ დაჱ ჰნატრიდესჱ ნეტარსაჱ
1-17 სტრ., 79v
ნინოსჱ დაჱ იქმნესჱ სასწაულნიჱ დიდნიჱ მასჱ დღესაჱ შინაჱ პირ
ველადჱ მოვიდაჱ ჰურიაჱ ვინმეჱ ბრმაჱ შობითგანჱ მიე
ახლაჱ სუეტსაჱ მასჱ დაჱ იქმნაჱ მხილველჱ დაჱ ადიდებდაჱ
ღ~თსაჱ მეორეჱ სეფეჱ წულიჱ ვინმეჱ ყრმაჱ ამაზასპანიჱ ი
დვაჱ რვისაჱ წლისაჱ მოიღოჱ დედამანჱ მისმანჱ სარწმუნოე
ბითჱ დადვაჱ წინაშეჱ სუეტსაჱ მასჱ ვედრებოდაჱ ნინოსჱ დაჱ ეტ

ყოდაჱ მოხედენჱ დედოფალოჱ ძესაჱ ამასჱ ჩემსაჱ ზედაჱ სიკუდ
ილადჱ მიახლებულსაჱ რამეთუჱ ვიციჱ ღ~თიჱ ღ~თთაჱ იგიჱ ა
რსჱ რომელსაჱ შენჱ მსახურებჱ დაჱ ჩუენჱ გუიქადაგებჱ მა
შინჱ წმიდამანჱ ნინოჱ შეახოჱ ჴელიჱ სუეტსაჱ მასჱ დასდვაჱ ყრ
მასაჱ მასჱ დაჱ ჰქუაჱ გრწამსჱ იესოჱ ქრისტეჱ ძეჱ ღ~თისაჱ
ცხოვრებისათუისჱ ყოვლისაჱ სოფლისაჱ მოსრულიჱ გა
ნიკურნეჱ ამიერითგანჱ დაჱ ადიდებდიჱ მასჱ ვისმანჱ ძალმანჱ
განკურნაჱ დაჱ მსწრაფლჱ აღდგაჱ ყრმაჱ იგიჱ ვითარცაჱ
ყოლადჱ უჭირველიჱ მაშინჱ დაეცაჱ შიშიჱ დიდიჱ მეფესაჱ
დაჱ ყოელსაჱ ერსაჱ დაჱ თითოჱ სახენიჱ სნეულნიჱ მოვიდ
ოდესჱ დაჱ განიკურნებოდესჱ ვიდრემდისჱ შეუქმნაჱ საბურ
1-17 სტრ., 80r
ველიჱ ძელისაჱ გარემოსჱ სუეტსაჱ მასჱ დაჱ დაფარაჱ ხედვისაგა
ნჱ დაჱ ეგრეთვეჱ შეეხებოდესჱ ერნიჱ სართულსაჱ მასჱ დაჱ გა
ნიკურნებოდესჱ მსწრაფლჱ იწყოჱ მეფემანჱ დაჱ განასრულაჱ
ეკლესიაჱ სამოთხესაჱ შინაჱ დაჱ ვითარცაჱ მიიწივნესჱ მოციქ
ულნიჱ მირიანჱ მეფისანიჱ წინაშეჱ კოსტანტინეჱ მეფისაჱ
მიუთხრესჱ ყოელიჱ რაცაჱ იქმნაჱ მაშინჱ აღივსოჱ სიხ
არულითაჱ მეფეჱ დაჱ დედაჱ მისიჱ ელენეჱ დედოფალიჱ პ
ირველადჱ ამისთუისჱ რამეთუჱ მადლიჱ ღ~თისაჱ მიეფინ
ებოდაჱ ყოელთაჱ ადგილთაჱ დაჱ ჴელსაჱ მათსაჱ ქუეშეჱ
ნათელსჱ იღებდაჱ ყოელიჱ ქართლიჱ დაჱ შემდგომადჱ ამი
სთუისჱ განმხიარულდესჱ რამეთუჱ დაიდასტურესჱ მირი
ანჱ მეფისაგანჱ სრულიადჱ მოწყუედაჱ სპარსთაჱ დაჱ მტკი
ცედჱ მიღებაჱ სიყუარულისაჱ მათისაჱ დაჱ ადიდებდესჱ დაჱ
ჰმადლობდესჱ ღ~თსაჱ დაჱ წარმოგზავნაჱ მღდელიჱ ჭე
შმარიტიჱ იოვანეჱ ებისკოპისადჱ დაჱ მისთანაჱ მღდე
ლნიჱ ორნიჱ დაჱ დიაკონნიჱ სამნიჱ დაჱ მოუწერაჱ კო
სტანტინეჱ მეფემანჱ მირიანსჱ წიგნიჱ ლოცვისაჱ დაჱ
1-17 სტრ., 80v
ღ~თისაჱ მადლობისაჱ დაჱ წარმოსცაჱ ჯუარიჱ დაჱ ხატიჱ
მაცხოვრისაჱ დაჱ მისთანაჱ ნიჭიჱ დიდიჱ დაჱ ელენეჱ
დედოფალმანჱ მოუწერაჱ წიგნიჱ ქებისაჱ დაჱ ნუგეში
ნისჱ ცემისაჱ მოიწივნესჱ ეპისკოპოსიჱ მღდელნიჱ
დაჱ დიაკონნიჱ დაჱ მოციქულნიჱ მცხეთადჱ აღივსნესჱ სიხარულითაჱ მე
ფეჱ დაჱ დედოფალიჱ დაჱ ყოელიჱ ერიჱ მათიჱ რამეთ
უჱ სურვიელჱ იყუნესჱ ყოელნივეჱ ნათლისჱ ღებისაჱ
თუისჱ მაშინჱ მსწრაფლჱ გაგზავნაჱ ბრძანებაჱ მირიანჱ
მეფემანჱ ყოელთაჱ თანაჱ ერისთავთაჱ სპასალართაჱ
დაჱ ყოელთაჱ პირთაჱ სამეფოსათაჱ დაჱ მოწოდება
დჱ წინაშეჱ მისსაჱ დაჱ მსწრაფლჱ მოიწივნესჱ ყოე
ლნიჱ მცხეთადჱ ქალაქადჱ მაშინჱ ნათელჱ იღოჱ
მეფემანჱ ჴელსაჱ ქუეშეჱ წმიდისაჱ ნინოსასაჱ დაჱ შე

მდგომადჱ დედოფალმანჱ დაჱ შვილთაჱ მათთაჱ ჴელსაჱ ქუე
შეჱ მათჱ მღდელთასაჱ დაჱ დიაკონთასაჱ დაჱ შემდგომადჱ ა
მისსაჱ აკურთხესჱ მდინარეჱ მტკუარიჱ დაჱ ეპისკოპოზმანჱ
შემზადაჱ ადგილიჱ ერთიჱ მიწურვითჱ ჴიდსაჱ კარსაჱ
1-17 სტრ., 81r
მოგუეთისასაჱ სადაჱ ყოფილიყოჱ სახლიჱ ელიოზჱ მღდ
ელისაჱ დაჱ მუნჱ ნათელსცემდაჱ წარჩინებულთაჱ თუი
თოსაჱ ეწოდაჱ ადგილსაჱ მასჱ მთავართაჱ სანათლოჱ
ხოლოჱ ქუემოთჱ მისსაჱ მდინარისავეჱ პირსაჱ ორგანჱ
ორნიჱ იგიჱ მღდელნიჱ დაჱ დიაკონნიჱ ნათელსცემდესჱ
ერსაჱ დაჱ მიატყდებოდაჱ ერიჱ იგიჱ ურთიერთასჱ
მოსწრაფებითჱ ევედრებოდიანჱ მღდელთაჱ რათაჱ პირ
ველადჱ მასჱ ვისმეჱ ნათელსცესჱ დაჱ ესრეთჱ სურვიელჱ
იყოჱ ერიჱ იგიჱ ნათლისღებისათუისჱ რამეთუჱ ასმი
ოდაჱ ქადაგებაჱ წმიდისაჱ ნინოსიჱ რომელსაჱ იტყუიანჱ
ვითარმედჱ რომელმანჱ ნათელჱ იღოსჱ პოოსჱ მანჱ
ნათელიჱ საუკუნოჱ ამისთუისჱ მოსწრაფეჱ იყუნესჱ ნათ
ლისჱ ღებადჱ ყოელნიჱ იგიჱ დაჱ ესრეთჱ სახედჱ ნათ
ელჱ იღესჱ ყოელმანჱ ერმანჱ სიმრავლემანჱ ქართ
ლისამანჱ ხოლოჱ არაჱ ნათელიღესჱ მთიულთაჱ კა
ვკასიანთაჱ არცაჱ მოვიდესჱ მოფენასაჱ მასჱ ნათლი
სასაჱ არამედჱ დაადგრესჱ ბნელსაჱ შინაჱ ჟამჱ რაოდენჱ
1-17 სტრ., 81v
მეჱ ურიათაჱ მცხეთელთაჱ არავეჱ ნათელჱ იღესჱ გარნაჱ
ბარბიანთაჱ ნათელჱ იღესჱ ორმეოცდაჱ ათმანჱ სუ
ლმანჱ დაჱ იქმნესჱ ქრისტიანეჱ ჭეშმარიტჱ ამისთუი
სცაჱ იქმნესჱ იგიჱ წინაშეჱ მეფისაჱ დაჱ მიუბოძაჱ მათჱ
დაბაჱ რომელსაჱ ჰქუიანჱ ციხეჱ დიდიჱ არამედჱ არაჱ ნათელჱ
იღოჱ სიძემანჱ მირიანჱ მეფისამანჱ რომელსაჱ ჰქონდაჱ
რანიჱ ბარდავამდინჱ მიცემულიჱ მირიანჱ მეფისამანჱ არ
ცაჱ ერმანჱ მისმანჱ ნათელიჱ იღყოჱ არამედჱ ჴორც
იელჱ ოდენჱ მსახურებდესჱ მირიანჱ მეფესაჱ მაშინჱ წა
რავლინაჱ მირიანჱ მეფემანჱ ებისკოპოზიჱ იოვან
ეჱ დაჱ მისთანაჱ წარჩინებულიჱ ერიჱ წინაშეჱ კო
სტანტინეჱ მეფისაჱ დაჱ ითხოაჱ ნაწილიჱ ძელისაჱ
ცხორებისაჱ რომელიჱ მასჱ ოდენჱ ჟამსაჱ გამოეჩინაჱ
ღ~თისჱ მოყუარესაჱ ელენეჱ დედოფალსაჱ დაჱ ითხოვნაჱ მ
ღდელნიჱ მრავალნიჱ რამეთუჱ განავლინნესჱ ყოელთაჱ ქ
ალაქთაჱ დაჱ ადგილთაჱ დაჱ ნათელსცემდენჱ ერსაჱ რათაჱ
მსწრაფლჱ ნათელჱ იღოსჱ ყოველმანჱ სულმანჱ ქართლ
1-17 სტრ., 82r
ისამანჱ დაჱ ითხოვნაჱ ქვითჱ ხუროსჱ მოძუარნიჱ აღშე

ნებისაჱ თუისჱ ეკლესიათაჱ ვითარჱ მიიწინესჱ წინაშეჱ კო
სტანტინეჱ კეისრისაჱ სიხარულითჱ მოანიჭაჱ ნაწილიჱ ძელ
ისაჱ ცხორებისაჱ დაჱ ფიცარნიჱ იგიჱ რომელსაჱ ზედაჱ ფერჴ
ნიჱ დაემსჭუალნესჱ უფალსაჱ დაჱ სამსჭუალნიჱ ჴელთანიჱ დაჱ
წარმოგზავნნესჱ მღდელნიჱ დაჱ ხურონიჱ დიაჱ მრავალნიჱ
რამეთუჱ კოსტანტინეჱ მეფემანჱ მეფობასაჱ შინაჱ მისსაჱ აღ
აშენაჱ წმიდაჱ ეკლესიაჱ ტაძარიჱ ღ~თისაჱ ხუთასიჱ დაჱ მოს
ცაჱ გაანძიჱ დიდჱ ძალიჱ ებისკოპოსსაჱ იოვანესჱ დაჱ უ
ბრძანაჱ სადაცაჱ ჯერიჩინოჱ ადგილთაჱ ქართლისათაჱ მუ
ნცაჱ აღაშენენჱ ეკლესიანიჱ სახელსაჱ ზედაჱ ჩემსაჱ დაჱ ნიჭიჱ
ესეჱ დაამკუიდრეჱ ქალაქთაჱ ქართლისათაჱ დაჱ წარმოვიდაჱ
ებისკოპოზიჱ დაჱ მისთანაჱ მოციქულიჱ დაჱ ვითარჱ მოი
წინესჱ ადგილსაჱ რომელსაჱ ჰქუიანჱ ერუშეთიჱ დაუტევნაჱ
მუნჱ ხურონიჱ საქმედჱ ეკლესიისაჱ დაუტევაჱ განძიჱ დაჱ სამს
ჭუალნიჱ უფლისანიჱ დაჱ წარმოვიდაჱ დაჱ დაუტევნაჱ წუნ
დასჱ ხურონიჱ დაჱ განძიჱ დაჱ რაჟამსჱ ეკლესიასაჱ დაჱ წ
1-17 სტრ., 82v
არმოვიდაჱ დაჱ მოვიდაჱ მანგლისჱ დაჱ იწყოჱ ეკლესიასაჱ დაჱ
დაუტევნაჱ ფიცარნიჱ იგიჱ უფლისანიჱ მაშინჱ შეწუხნაჱ მი
რიანჱ მეფეჱ რამეთუჱ პირველჱ არაჱ ქალაქსაჱ სამეფოსაჱ მო
ვიდესჱ არამედჱ სხუათაჱ ქალაქთაჱ დაჱ ადგილთაჱ იწყესჱ შენ
ებადჱ ეკლესიათაჱ დაჱ დაუტევნესჱ ნაწილნიჱ ხოლოჱ მოვიდაჱ
მისსაჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ ჰქუაჱ ნუჱ სწუხჱ მეფეოჱ რამეთუჱ ესრე
თჱ ჯერარსჱ სადაცაჱ მოვიდოდიანჱ დაჱ სთესვიდენჱ
სახლსაჱ ღ~თისასაჱ ხოლოჱ არსჱ ქალაქსაჱ ამასჱ შინაჱ დიდებ
ულიჱ იგიჱ სამოსელიჱ უფლისაჱ მაშინჱ მოიყვანაჱ მეფე
მანჱ აბიათარჱ მღდელიჱ დაჱ მისთანაჱ ურიანიჱ მრავალ
ნიჱ დაჱ გამოიკითხაჱ მათგანჱ კუართისაჱ მისთუისჱ დაჱ მათჱ
უთხრესჱ ყოელიჱ რომელიჱ ზემოჱ წერილჱ არსჱ მაშინჱ
აღიპყრნაჱ ჴელნიჱ მირიანჱ მეფემანჱ დაჱ თქუაჱ კურთხეულჱ
ხარჱ შენჱ უფალოჱ იესოჱ ქრისტეჱ ძეოჱ ღ~თისაჱ ცხოე
ლისაოჱ რამეთუჱ პირველითგანვეჱ გინდაჱ ჴსნაჱ ჩუენიჱ ე
შმაკისაგანჱ დაჱ ადგილისაჱ მისგანჱ ბნელისაჱ დაჱ ამისთუისჱ
სამოსელიჱ იგიჱ წმიდაჱ შენიჱ წარმოეცჱ წმიდითჱ ქალაქითჱ
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იერუსალემითჱ ებრაელთაჱ მათჱ ღ~თეებისაჱ შენისაგანჱ უცხოჱ ქმ
ნილთაჱ დაჱ მომეცჱ ჩუენჱ უცხოთაჱ ნათესავთაგანჱ დაჱ წარე
მართაჱ მეფეჱ დაჱ ყოელიჱ ქალაქიჱ მტკიცედჱ ქრისტიანობასაჱ ი
წყესჱ ხუროთაჱ შენებადჱ ეკლესიისაჱ გარეგნივჱ ზღუდესაჱ მა
ყუალთაჱ მათჱ ზედაჱ საყოფელსაჱ წმიდისაჱ ნინოსსაჱ სადაჱ აწჱ
არსჱ ეკლესიაჱ საებისკოპოზოიჱ მაშინჱ თქუაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ
კურთხეულარსჱ უფალიჱ ღ~თიჱ ჩუენიჱ დაჱ მამაჱ უფლისაჱ
ჩუენისაჱ იესოსჱ ქრისტესიჱ რომელმანჱ მოავლინაჱ სიტ

ყუაჱ წმიდაჱ მისიჱ ცათაგანჱ მაღალთაჱ თუითჱ ძლიერისა
განჱ საყდრისაჱ გარდამოსრულიჱ ქუეყნითჱ მდაბლადჱ შობი
ლიჱ უეჭუელადჱ თესლისაგანჱ დავითისაჱ დედაკაცისაგანჱ მ
ხოლოდჱ შობილისაჱ წმიდისაჱ დაჱ უბიწოსაჱ რომელ
იჱ სათნოჱ ეყოჱ მასჱ მიზეზითაჱ მიზეზიჱ ცხორებისაჱ
ჩუენისაჱ რომელმანჱ ცასაჱ ქუეშეჱ ყოველივეჱ განანათლაჱ
დაჱ მორწმუნენიჱ აცხოვნნაჱ რომელიჱ იშვაჱ ვითარცაჱ კაციჱ
ნათელიჱ ყოელთაჱ ჭეშმარიტიჱ ღ~თისაჱ ხატიჱ დაჱ ვითარც
აჱ მსახურმანჱ ვინმეჱ სჯულისამანჱ ნათელჱ იღოჱ წყლისაგანჱ
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სჯულისაჱ ჯუარსეცუაჱ დაეფლაჱ დაჱ აღდგაჱ დღესაჱ მესამესაჱ დაჱ
აღჴდაჱ სიმაღლესაჱ მამისაჱ თანაჱ დაჱ კუალადჱ მოვალსჱ დიდებ
ითჱ რომელსაჱ შუენისჱ ყოვლიჱ დიდებაჱ პატივიჱ თაყუანისც
ემაჱ მამისაჱ ძისაჱ დაჱ სულისაჱ წმიდისაჱ აწჱ დაჱ მარადისჱ დაჱ უკუნ
ითიჱ უკუნისამდეჱ ამინჱ
თქმულიჱ მისვეჱ აღმართებისათუისჱ
პატიოსნისაჱ დაჱ ცხოველსჱ მყოფელისაჱ ჯუარისაჱ :ვითარცაჱ ნათელჱ იღესჱ მეფემანჱ დაჱ დედოფალმანჱ ნანაჱ დაჱ
შვილთაჱ მათთაჱ დაჱ ერმანჱ მათმანჱ ყოელმანჱ მაშინჱ დგაჱ ხეჱ
ერთიჱ ადგილსაჱ ერთსაჱ კლდესაჱ ზედაჱ ბორცუსაჱ შეუვალსაჱ
დაჱ იყოჱ ხეჱ იგიჱ შუენიერიჱ ფრიადჱ სულნელიჱ ესეჱ სა
კუირველებაჱ იყოჱ ხისაჱ მისგანჱ რამეთუჱ ისარჱ ცემულიჱ
ნადირიჱ მოვიდისჱ დაჱ ჭამისჱ ფურცელიჱ მისიჱ ანუჱ თ
ესლიჱ ჩამოცუივნებულიჱ განერისჱ სიკუდილისაგანჱ დაღათ
უჱ საკლავსცაჱ ადგილსაჱ დიდადჱ წყლულჱ იყვისჱ ესეჱ დ
იდადჱ საკუირველჱ უჩნდისჱ პირველთაჱ მათჱ წარმართთაჱ დაჱ
აუწყესჱ იოვანეჱ ებისკოპოსსაჱ ხისაჱ მისთუისჱ ხოლოჱ
ებისკოპოსმანჱ თქუაჱ აჰაჱ ჭეშმარიტადჱ დამარხულჱ ა
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რსჱ ქუეყანაჱ ესეჱ ღ~თისაგანჱ მსახურადჱ თუისადჱ
დაჱ ღ~თისაჱ მიერჱ აღმოცენებულჱ არსჱ ხეჱ იგიჱ დაჱ
დამარხულჱ არსჱ ჟამისაჱ ამისთუისჱ რამეთუჱ აწღაჱ
მოეფინაჱ მადლიჱ ღ~თისაჱ ქართლსაჱ დაჱ მისჱ ხისაჱ ჯერ
არსჱ შექმნადჱ ჯუარიჱ პატიოსანიჱ რომელსაჱ თაყუანისჱ
სცესჱ ყოელმანჱ სიმრავლემანჱ ქართლისამანჱ დაჱ წარ
ვიდესჱ რევჱ ძეჱ მეფისაჱ დაჱ ებისკოპოზიჱ დაჱ სიმრა
ვლეჱ ერისაჱ მოჰკუეთესჱ ხეჱ იგიჱ დაჱ წარმოიღესჱ რტ
ოთურთჱ დაჱ მოაქუნდაჱ იგიჱ ათსაჱ ათეულსაჱ კაც
საჱ ზეზეჱ რტოთურთჱ დაჱ ფურცლითურთჱ შემო
აქუნდაჱ ქალაქადჱ დაჱ შემოკრბაჱ ერიჱ ხილვადჱ მწუან
ისფრობასაჱ მასჱ ფურცლიანობასაჱ ჟამსაჱ ზაფხულისასაჱ პი
რისასაჱ ოდესჱ სხუაჱ ხეჱ ჴმელიჱ იყოჱ ხოლოჱ ესეჱ
ფურცელჱ დაცუინებულიჱ სულჱ ჰამოჱ დაჱ სახილველიჱ

შუენიერიჱ ძირსაჱ ზედაჱ აღმართესჱ ხეჱ იგიჱ კარსაჱ ეკ
ლესიისასაჱ სამხრითჱ სადაჱ ჰბერვიდაჱ ნიავიჱ დაჱ შლიდაჱ
ფურცელთაჱ მისჱ ხისთაჱ დაჱ ძრვიდაჱ რტოთაჱ მისთაჱ
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დაჱ იყოჱ ხილვაჱ მისიჱ შუენიერიჱ ვითარცაჱ სმენითჱ ვიცითჱ
ხისაჱ მისჱ ალვისაჱ ესეჱ მოჰკუეთესჱ მარტსაჱ ოცდაჱ ხუთსაჱ
დღესაჱ პარასკევსაჱ დაჱ დაადგრაჱ ხეჱ იგიჱ ეგრეთჱ დღესაჱ ოც
დაჱ ჩუიდმეტსაჱ დაჱ არაჱ შეიცვალაჱ ფერიჱ ფურცელმანჱ მისმანჱ
ვითარცაჱ დგაჱ ძირსავეჱ ზედაჱ თუისსაჱ ვიდრემდისჱ ყოელნიჱ
ხენიჱ ნაყოფისჱ გამომღებელნიჱ შეიმოსნესჱ ყუავილითაჱ
მაშინჱ თუესაჱ მაისსაჱ ერთსაჱ შექმნნესჱ ჯუარნიჱ დაჱ შუი
დსაჱ მისჱ თუისასაჱ აღმართნესჱ ჴელისაჱ დადებითაჱ მეფეთათაჱ
სიხარულითჱ წადიერებითაჱ ყოვლისაჱ ქალაქისათაჱ დაჱ ი
ყვნესჱ ეკლესიასაჱ შინაჱ იხილაჱ ყოელმანჱ ერმანჱ ქალაქი
სამანჱ ყოელთაჱ მათჱ დღეთაჱ აჰაჱ ჩამოვიდისჱ ჯუარიჱ ც
ეცხლისაჱ მისჱ ზედაჱ ზეითჱ მსგავსადჱ გუირგუინისაჱ ვარსკულა
ვითაჱ დაადგრისჱ ეკლესიასაჱ ზედაჱ ვიდრეჱ განთიადმდეჱ დაჱ
რიჟურაჟჱ ოდენჱ გამოვიდიანჱ ორნიჱ ვარსკულავნიჱ ერ
თიჱ წარვიდისჱ აღმოსავლითჱ დაჱ ერთიჱ დასავალითჱ დაჱ
იგიჱ თავადიჱ ეგრეთჱ ბრწყინვალედჱ ნელიადჱ ნელიადჱ განვიდისჱ
მიერჱ კერძოჱ არაგუსაჱ დადგისჱ ბორცუსაჱ მასჱ კლდისაჱ
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ზემოჱ კერძოჱ ახლოსჱ წყაროსაჱ მასჱ რომელიჱ აღმო
აცენესჱ ცრემლთაჱ წმიდისაჱ ნინოსთაჱ დაჱ მუნითჱ აღიმაღლ
ისჱ ზეცადჱ დაჱ ესეჱ მრავალგზისჱ იხილაჱ ყოელმანჱ ერ
მანჱ მაცხოვარებაჱ ღ~თისაჱ ჩუენისაჱ მაშინჱ იწყესჱ კითხ
ვადჱ ნეტარისაჱ ნინოსაჱ თუჱ რაჱ არსჱ რომელიჱ გამოვალ
სჱ ბრწყინვალეჱ ვარსკულავიჱ დაჱ ერთიჱ წარვალსჱ აღმ
ოსავლეთითჱ ერთიჱ დასავალეთითჱ ხოლოჱ მანჱ თქუაჱ
განავლინენითჱ კაცნიჱ მთათაჱ ზედაჱ მაღალთაჱ აღმოსავლითჱ
ვიდრეჱ კახეთისჱ მთამდეჱ დაჱ დასავალეთითჱ ვიდრეჱ სანახებამდეჱ
ამისჱ ქალაქისაჱ დაჱ ოდესჱ გამობრწყინდენჱ მთიებნიჱ იგიჱ
ნახონჱ თუჱ სადაჱ დადგენჱ მუნცაჱ აღემართნენჱ ორნიჱ
ესეჱ ჯუარნიჱ ქრისტესნიჱ მაშინჱ ყოჱ მეფემანჱ ეგრეჱ
დაჱ შეიცვნაჱ თავნიჱ მთათანიჱ მიწყებითჱ ხოლოჱ ესეჱ დ
ღეჱ იყოჱ პარასკევიჱ დაჱ განთენდებოდაჱ პარასკევისაჱ შემდ
გომადჱ შაბათიჱ დაჱ იყოჱ იგივეჱ სასწაულიჱ დაჱ იქმნაჱ
ეგრეთვეჱ ვითარცაჱ ყოლადვეჱ იქმნისჱ ხვალისაჱ დღეჱ მო
ვიდესჱ კაცნიჱ იგიჱ რომელნიჱ დგესჱ მთასაჱ დასავლისასაჱ
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დაჱ თქუესჱ ვითარმედჱ გამოვიდაჱ ვარსკულავიჱ იგიჱ ამაღლდაჱ
დაჱ მიიწიაჱ მთასაჱ ზედაჱ თხოთისასაჱ გარდასავალსაჱ კასპისასაჱ და

ადგრაჱ ადგილსაჱ ერთსაჱ დაჱ უჩინოჱ იქმნა დაჱ ეგრეთვეჱ
მოვიდესჱ მთითჱ კახეთისათჱ დაჱ თქუესჱ ვიხილეთჱ ვარსკულ
ავიჱ აქათჱ მომავალიჱ დაჱ დაადგრაჱ დაბასაჱ კუხეთისაჱ ქუეყა
ნასაჱ მაშინჱ უბრძანაჱ ნეტარმანჱ ნინოჱ წარიხუენითჱ ორნი
ვეჱ ესეჱ ჯუარნიჱ დაჱ ერთიჱ აღმართეთჱ თხოთსჱ სადაჱ იგიჱ
გამხილაჱ ღ~თმანჱ ძალიჱ თუისიჱ დაჱ ერთიჱ მიეცჱ სალომე
სჱ მჴევალსაჱ ქრისტესსაჱ რამეთუჱ ბოდიჱ დიდებაჱ კუერთ
ისაჱ არაჱ წინაჱ აღუდგესჱ ქალაქსაჱ მეფეთასაჱ რამეთუჱ
ერისაჱ სიმრავლეჱ არსჱ მუნჱ ხოლოჱ ბოდისჱ კულაჱ
დაბაჱ თუითჱ იხილოსჱ სათნოჱ იგიჱ ადგილიჱ ღ~თისაჱ დაჱ ყ
ვესჱ ესრეთჱ ვითარცაჱ უბრძანაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ ხოლოჱ
ესეჱ სასწაულითაჱ ზეცისათაჱ ჩუენებითჱ ჯუარიჱ პატიოსანიჱ
მცხეთასჱ იპყრესჱ ჴელითაჱ კაცობრივითაჱ დაჱ მივედითჱ
ბორცუსაჱ მასჱ ქუეშეჱ წყაროსაჱ მასჱ ზედაჱ ათიესჱ ღამეჱ
დაჱ ილოცესჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ დაჱ ნეტარიჱ ნინოჱ ცრე
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მლითაჱ შეაზავებდაჱ წყაროსაჱ მასჱ დაჱ იქმნებოდესჱ კუ
რნებანიჱ დაჱ სასწაულნიჱ დიდნიჱ ხოლოჱ ხვალისაჱ დღეჱ
აღვიდესჱ კლდესაჱ მასჱ ზედაჱ დაჱ მივიდაჱ ნეტარიჱ იგიჱ ბო
რცუსაჱ მასჱ ზედაჱ დაჱ ტიროდაჱ თუითჱ მეფეჱ დაჱ მისთანაჱ
მეფეჱ დაჱ წარჩინებულნიჱ მისნიჱ დაჱ სიმრავლეჱ ერისაჱ ვი
დრემდისჱ მთანიჱ ჴმასცემდესჱ დაჱ დასდვაჱ ჴელიჱ ერთსაჱ
ქვასაჱ დაჱ ჰქუაჱ ებისკოპოსსაჱ მოვედჱ შენდაჱ ჯერარსჱ
დაჱ დასწერეჱ ჯუარიჱ ქვასაჱ ამასჱ დაჱ მანჱ ყოჱ ეგრეჱ დაჱ
მუნჱ აღემართაჱ ჯუარიჱ იგიჱ მეფეთაგანჱ დიდებითჱ დაჱ მო
დრკაჱ ერიჱ იგიჱ სიმრავლეჱ ურიცხუიჱ დაჱ თაყუა
ნისსცესჱ ჯუარსაჱ დაჱ აღიარესჱ ჯუარცმულიჱ ჭეშმარ
იტადჱ ძედჱ ღ~თისაჱ ცხოელისადჱ დაჱ რწმენაჱ სამებითჱ
დიდებულიჱ ღ~თიჱ ხოლოჱ დიდნიჱ იგიჱ მთავარნიჱ
არაჱ განეშორებოდესჱ ეკლესიასაჱ წმიდასაჱ დაჱ სუეტსაჱ
ნათლისასაჱ დაჱ ჯუარსაჱ მასჱ ცხოელსაჱ რამეთუჱ ხედვი
დესჱ სასწაულთაჱ მათჱ უზომოთაჱ კურნებათაჱ მა
თჱ მიუთხრობელთაჱ დაჱ დღესაჱ კუირიაკესაჱ აღვსე
1-17 სტრ., 86v
ბისაჱ ზატიკსაჱ ყოჱ მირიანჱ მეფემანჱ დაჱ ყოელმანჱ
მცხეთამანჱ შესაწირავიჱ დღეჱ იგიჱ განაწესესჱ ჯუარ
ისაჱ მსახურებადჱ აღვსებისაჱ ზატიკიჱ ყოელმანჱ ქართ
ლმანჱ მოდღენდელადჱ დღედჱ მდე დაჱ იყოჱ რაოდ
ენისამეჱ დღისაჱ შემდგომადჱ მარტუილისაჱ უკანასჱ იხი
ლესჱ სასწაულიჱ დიდადჱ შუენიერიჱ დაჱ საშინელიჱ დ
ღესაჱ ოთხშაბათსაჱ აჰაჱ სუეტიჱ ერთიჱ ნათლისჱ სახედჱ
ჯუარისაჱ დგაჱ ჯუარსაჱ მასჱ ზედაჱ დაჱ თორმეტნიჱ
ვარსკულავნიჱ სახედჱ გუირგუინისაჱ გარემოსჱ მისსაჱ

ხოლოჱ ბორცუიჱ იგიჱ კუმოდაჱ სახედჱ სულნელადჱ
დაჱ ხედვიდესჱ სასწაულსაჱ ამასჱ ყოელნიჱ დაჱ მრავალ
ნიჱ უღმრთოთაგანნიჱ მოიქცესჱ დაჱ ნათელჱ იღესჱ დ
ღესაჱ შინაჱ ხოლოჱ ქრისტიანენიჱ უფროსჱ მო
რწმუნოჱ იქმნებოდესჱ დაჱ ადიდებდესჱ ღ~თსაჱ მერმეჱ
კუალადჱ იხილესჱ იქმნებოდესჱ სასწაულიჱ სახედჱ ჯუარისაჱ ვითარ
ცაჱ რაჱ ცეცხლიჱ დგაჱ თავსაჱ ზედაჱ მისსაჱ უბრწყინვალესიჱ
შუიდჱ წილადჱ მზისაჱ, ზედა, დაადგრაჱ მასჱ დაჱ ვითარცაჱ საჴუმი
1-17 სტრ., 87r
ლისაჱ ნაბერწყალნიჱ აღვლენჱ ეგრეჱ სახედჱ ანგელოზნიჱ ღ~თ
ისანიჱ აღვიდოდესჱ დაჱ გარდამოვიდოდესჱ მასჱ ზედაჱ
ხოლოჱ ბორცუიჱ იგიჱ იძრვოდაჱ ძლიერადჱ დაჱ ვითა
რცაჱ სასწაულიჱ იგიჱ დასცხრებოდაჱ ეგრეცაჱ ძრვაჱ იგიჱ
დასცხრებოდაჱ ვითარცაჱ იხილესჱ სასწაულიჱ იგიჱ დაუკუირ
დაჱ ყოელთაჱ დაჱ უფროსადჱ დაჱ უმეტესჱ ადიდებდესჱ
ღ~თსაჱ დაჱ ვითარცაჱ იქმნებოდესჱ წლითიჱ წლადჱ სასწ
აულიჱ იგიჱ დაჱ ყოელიჱ ერიჱ ხედვიდაჱ შიშითჱ დაჱ
ძრწოლითჱ მასჱ ჟამსაჱ რევისჱ ძესაჱ მეფისასაჱ ესუაჱ ყრ
მაჱ მცირეჱ დაჱ იყოჱ სნეულჱ დაჱ მიწევნულჱ იყოჱ სიკ
უდილადჱ რამეთუჱ იგიჱ მხოლოჱ ესუაჱ მათჱ დაჱ მოიღოჱ
დაჱ დადვაჱ იგიჱ წინაშეჱ ჯუარსაჱ დაჱ ცრემლითჱ იტყოდაჱ უ
კეთუჱ მიბოძოჱ ყრმაჱ ესეჱ ცოცხალიჱ აღვაშენოჱ კუბოჱ
საყუდელადჱ შენდაჱ დაჱ მსწრაფლჱ განიკურნაჱ ყრმაჱ იგიჱ დაჱ
განკურნებულიჱ წარიყვანაჱ მერმეჱ მოვიდაჱ აღნათქუამისაჱ ა
ღსრულებადჱ დაჱ ყოჱ მადლისაჱ მიცემაჱ სიხარულითაჱ დიდითაჱ
დაჱ გულსჱ მოდგინებითჱ აღაშენაჱ კუბოჱ ჯუარისაჱ მცხე
1-17 სტრ., 87v
თისაჱ რევჱ ძემანჱ მეფისამანჱ შესწირავს მსხუერპლისა
სა დაჱ მიერითგანჱ უფროსჱ მოვიდოდესჱ ყოელნიჱ უ
ძლურნიჱ დაჱ სნეულნიჱ განიკურნებოდესჱ დაჱ სიხარულითჱ
ადიდებდესჱ ღთ~საჱ იყოჱ ვინმეჱ ჭაბუკიჱ ერთიჱ რომელჱ
დაბრმობილჱ იყოჱ ჯდაჱ იგიჱ წინაშეჱ ჯუარსაჱ პატიოსა
ნსაჱ ჯუარსაჱ შუიდისაჱ დღისაჱ აღეხილნესჱ თუალნიჱ
ხედვიდაჱ დაჱ ადიდებდაჱ პატიოსანსაჱ ჯუარსაჱ მერმეჱ დედაკა
ციჱ ერთიჱ იყოჱ მარადისჱ გუემულიჱ სულისაგანჱ უკეთ
ურთაჱ ეგოდენჱ რომელჱ ძალიჱ დაჱ გონებაჱ მისიჱ მიეღოჱ
რვასაჱ თავისაჱ დაჱ სამოსელსაჱ მისსაჱ დაღბადჱ დაჱ ვითარჱ მოი
ყვანესჱ დაჱ პატიოსანსაჱ ჯუარსაჱ შეამთხუიესჱ შემდგო
მადჱ ათისაჱ დღისაჱ განიკურნაჱ დაჱ თუისითაჱ ფერჴითაჱ წა
არვიდაჱ დაჱ ადიდებდაჱ ღ~თსაჱ დაჱ თაყუანისჱ სცემდაჱ ჯუარსაჱ
პატიოსანსაჱ დაჱ მერმეჱ იყოჱ ყრმაჱ მცირეჱ დაჱ მეყსეულ
ადჱ დაეცაჱ დაჱ მოკუდაჱ დაჱ აღიღოჱ იგიჱ დედამანჱ მისმა
ნჱ დააგდოჱ ყრმაჱ იგიჱ წინაშეჱ ჯუარსაჱ პატიოსანსაჱ

მომწყდარიჱ დილათგანჱ მიმწუხრამდეჱ ხოლოჱ დედაჱ მისიჱ
1-17 სტრ., 88r
ტირილითჱ ილოცვიდაჱ სხუანიჱ ეტყოდესჱ წარიღეჱ დედაკაცოჱ დაჱ
დაჰმარხეჱ რამეთუჱ მომკუდარჱ არსჱ დაჱ ნუღარაჱ აწყინებჱ ხოლოჱ
მანჱ არაჱ წარიკუეთაჱ სასოებაჱ არამედჱ უფროსადჱ საწყალობელ
ადჱ ტიროდაჱ დაჱ ილოცვიდაჱ მწუხრისაჱ ჟამსაჱ სულიერჱ იქმნაჱ
დაჱ თუალნიჱ აღიხილნაჱ დაჱ შემდგომადჱ შუიდისაჱ წლისაჱ განკურ
ნებულიჱ წარვიდაჱ იხილესჱ რაჱ სასწაულიჱ ესეჱ კურნებაჱ ყოლ
ადჱ წმიდისაჱ ჯუარისაჱ მრავალნიჱ უშვილონიჱ მოვიდოდესჱ
დაჱ ითხოვდესჱ შვილიერობასაჱ დაჱ შვილ მრავალჱ იქმნებოდ
ესჱ დაჱ შესაწირავთაჱ დაჱ მადლთაჱ ჰყოფდესჱ არათუჱ რომ
ელნიჱ მოვიდიანჱ მათჱ ოდენჱ მიანიჭისჱ კურნებაჱ არამედჱ
რომელნიჱ შორითჱ ითხოვდიანჱ კურნებასა მათცა მიანიჭის
მადლი და კურნება და ძლევა მტერთა მათთა მრავალნიჱ
უკუეჱ უღმრთონიჱ ჭირსაჱ შთაცუივნულნიჱ რაჟამსჱ ხადოდ
იანჱ წმიდასაჱ ჯუარსაჱ მსწრაფლჱ იჴსნიანჱ ჭირისაგანჱ დაჱ
მოვიდიანჱ შემთხუევადჱ პატიოსნისაჱ ჯუარისაჱ დაჱ მრავა
ლთაჱ ნათელ იღესჱ დაჱ ადიდებდესჱ ღთ~საჱ მრავალნიჱ უკუ
ეჱ მრავალსაჱ ჭირსაჱ შთაცუივნულნიჱ ძალითაჱ ჯუარისა
1-17 სტრ., 88v
თაჱ განიკურნნესჱ მრავალნიჱ უკუეჱ მრავალთაჱ სნეულ
ებათაჱ დაჱ ეშმაკთაგანჱ შეპყრობილნიჱ იჴსნნესჱ მო
დღენდელადჱ დღედჱ მდეჱ დაჱ ადიდებდესჱ ღთ~საჱ მამასაჱ დაჱ
ძესაჱ დაჱ წმიდასაჱ სულსაჱ
წიგნიჱ რომელიჱ მოუწერაჱ პატრიაქმანჱ ჰრომისამანჱ
დაჱ ბრანჯთაჱ მეფემანჱ ნინოსჱ დაჱ მეფესაჱ მირიანსჱ დაჱ ყოელ
თაჱ ერსაჱ ქართველთაჱ
მათჱ დღეთაჱ შინაჱ მოვიდაჱ წი
გნიჱ ჰრომითჱ წმიდისაჱ პატრიაქისაჱ ნინოსჱ დაჱ მეფესაჱ დაჱ ყო
ელსაჱ ერსაჱ თანაჱ ქართლისასაჱ დაჱ მოავლინაჱ ბრანჯიჱ დ
იაკონიჱ ქებისჱ შესხმადჱ დაჱ კურთხევისჱ მიცემადჱ დაჱ ნე
ტარისაჱ ნინოსგანჱ ლოცვისაჱ წარღებადჱ დაჱ მადლისაჱ ზიარება
დჱ აქუნდაჱ წიგნიჱ ბრანჯთაჱ მეფისაჱ ნინოსცაჱ თანაჱ რა
მეთუჱ მამისაჱ მისისაგანჱ ნათელჱ ეღოჱ ყოელსაჱ ბრანჯე
თსჱ დაჱ ესეჱ ყოელიჱ მისმენილჱ იყოჱ იელუსარემითჱ დაჱ
კოსტანტიპოლითჱ ვითარმედჱ ქუეყანასაჱ მასჱ ქართლისასაჱ
მიეფინაჱ მზეჱ სიმართლისაჱ ამისთუისჱ სანატრელიჱ წიგნიჱ
მოუწერაჱ რათამცაჱ ეუწყნესჱ აქაურნიჱ იგიჱ სასწაულნიჱ
1-17 სტრ., 89r
სუეტისაჱ მისჱ დაჱ მაყულოვნისაჱ დაჱ ძალიჱ იგიჱ კურნებისაჱ ესეჱ
ყოელიჱ იხილაჱ დაჱ მოისმინნაჱ სასწაულნიჱ იგიჱ რომელნიჱ
ქმნილჱ იყუნესჱ მცხეთასჱ დიაკონმანჱ ბრანჯმანჱ დაჱ განკ

უირვებულიჱ ადიდებდაჱ ღ~თსაჱ წარიღოჱ წიგნებიჱ დაჱ წარვი
დაჱ მაშინჱ მეფემანჱ ჰქუაჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ დაჱ ებისკოპოსსაჱ
მნებავსჱ ესრეთჱ რათაჱ იძულებითჱ მახუილითაჱ მოვაქ
ცივნეთჱ მთიულნიჱ დაჱ სიძეჱ ჩემიჱ ფეროზჱ დავამონნეთჱ ძე
საჱ ღ~თისასაჱ დაჱ ვათაყუანნეთჱ ჯუარსაჱ პატიოსანსაჱ მაშინჱ
ჰქუესჱ მათჱ არაჱ ბრძანებულჱ არსჱ უფლისაგანჱ მახუილ
ისაჱ აღებაჱ არამედჱ სახარებითაჱ დაჱ ჯუარითაჱ პატიოსნითაჱ
უჩუენოთჱ გზაჱ ჭეშმარიტიჱ დაჱ მიმყვანებელიჱ ცხორებადჱ
საუკუნოდჱ დაჱ მადლმანჱ ღ~თისამანჱ განანათლოსჱ ბნელიჱ
იგიჱ გულთაჱ მათთაჱ დაჱ წარვიდესჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ ებისკო
პოსიჱ იოვანეჱ დაჱ მათჱ თანაჱ წარავლინაჱ მეფემანჱ ერ
ისთავიჱ ერთიჱ მივიდესჱ დაჱ დადგესჱ წუბენსჱ დაჱ მოუ
წოდესჱ მთიულთაჱ პირუტყუთაჱ დაჱ სხუათაჱ მათჱ კაცთაჱ
ჭართალელთაჱ ფხოელთაჱ წიღლკაკასაინელთაჱ გუდამაყრელთაჱ
1-17 სტრ., 89v
დაჱ უქადაგესჱ ჯუარიჱ დაჱ სჯულიჱ ჭეშმარიტიჱ ქრისტესიჱ მი
მყვანებელიჱ ცხორებადჱ საუკუნოდჱ ხოლოჱ მათჱ არაჱ ინებე
სჱ ნათლისჱ ღებაჱ მაშინჱ ერისთავმანჱ მეფისამანჱ მცირედჱ წ
არიმართაჱ ნათლისღებაჱ მახუილიჱ მათჱ ზედაჱ ძლევითჱ შ
ემუსრნესჱ კერპთანიჱ გარდამოვიდესჱ მუნითჱ დაჱ დადგესჱ
ჟალეთსჱ დაჱ უქადაგესჱ ერწოჱ თიანელთაჱ ხოლოჱ მათჱ შეი
წყნარესჱ დაჱ ნათელჱ იღესჱ ხოლოჱ ფხოელთაჱ დაუტევესჱ
ქუეყანაჱ მათიჱ დაჱ განვიდესჱ თუბეთსჱ დაჱ სხუანიცაჱ მთიულ
ნიჱ არავეჱ მოიქცესჱ უმრავლესნიჱ დაუმძიმდაჱ მთიულთაჱ
მათჱ ხარკიჱ მეფემანჱ რომელთაჱ არაჱ ინებესჱ ნათლისღ
ებაჱ ამისთუისჱ წარკრბესჱ იგინიჱ დაჱ შესცთესჱ რომელ
ნიჱ მეჱ მათგანნიჱ უკანასკნელჱ მოაქცივნაჱ აბიბოსჱ ნეკრ
ესელჱ ებისკოპოსმანჱ დაჱ რომელნიჱ მეჱ მაგანნიჱ დარჩესჱ წ
არმართებასავეჱ შინაჱ დღესამომდეჱ ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ წარემა
რთაჱ წარსლვადჱ რანსჱ მოქცევადჱ ფეროზისაჱ დაჱ ვითარცაჱ
მიეახლაჱ კუხეთსჱ დაბასაჱ ბოდისასაჱ დაყვნაჱ მუნჱ დღენიჱ დაჱ მო
ვიდესჱ მისსაჱ კახეთითჱ ჰკითხვიდესჱ დაჱ აღიღებდესჱ სწავლასაჱ
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მისსაჱ სიმრავლეჱ ერისაჱ მაშინჱ დასნეულდაჱ მუნჱ დაჱ ვითარცაჱ ც
ნაჱ რევჱ ძემანჱ მეფისამანჱ დაჱ სალომეჱ დედოფალმანჱ ცოლმანჱ
მისმანჱ რომელნიჱ ცხოვნდებოდესჱ უჯარმოსჱ მოვიდესჱ ნინოს
საჱ დაჱ აცნობესჱ მეფესაჱ დაჱ დედოფალსაჱ ხოლოჱ მათჱ მიავლინ
ესჱ ებისკოპოსიჱ იოვანეჱ წარმოყვანებადჱ წმიდისაჱ ნინოსსაჱ
ხოლოჱ იგიჱ არაჱ ერჩდაჱ მაშინჱ წარვიდაჱ თუითჱ მეფეჱ დაჱ
სიმრავლეჱ ერისაჱ დაჱ მივიდესჱ მისჱ ზედაჱ დაჱ შეკრბაჱ სიმრავ
ლეჱ ურიცხუთაჱ ერთაჱ რამეთუჱ ხედვიდაჱ ერიჱ იგიჱ პირსაჱ
ნინოსსაჱ ვითარცაჱ პირსაჱ ანგელოზისასაჱ დაჱ მოსწყუედიანჱ ფეს
უსაჱ სამოსლისაჱ მისისასაჱ მიიღებდესჱ დაჱ ემთხუეოდესჱ სარ

წმუნოებითჱ დაჱ იძულებითჱ ევედრებოდესჱ ყოველნიჱ დედოფალნიჱ გარე
მოსჱ მსხდომნიჱ რომელთაჱ გარდამოსდიოდესჱ ცრემლნიჱ თუ
ალთაგანჱ მათთაჱ განშორებისათუისჱ მოძღურისაჱ მისჱ დაჱ მო
ღუაწისაჱ სნეულთაჱ მკურნალისაჱ ჴელოვანისაჱ დაჱ ეტყოდესჱ სალო
მეჱ უჯარმელიჱ დაჱ პეროჟავრიჱ დაჱ სივნელიჱ დაჱ მათთანაჱ
ერისთავნიჱ დაჱ მთავარნიჱ ჰკითხვიდესჱ თუჱ ვინაჱ ანუჱ
სადათჱ მოხველჱ ქუეყანაისაჱ ამასჱ მაცხოვრადჱ ჩუენდაჱ
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ანუჱ სადათმეჱ იყოჱ აღზრდილობაჱ შენიჱ დაჱ დედოფალოჱ მაუწ
ყეჱ ჩუენჱ საქმეჱ შენიჱ რასაჱ იტყუიჱ ტყუეობასაჱ ტყუეთაჱ მჴ
სნელოჱ სანატრელოჱ რამეთუჱ ესერაჱ გუისწავაჱ შენჱ მიერჱ
ვითარმედჱ ყოფილჱ არნჱ წინასწარმეტყუელნიჱ პირვე
ლჱ ძისაჱ ღ~თისაჱ დაჱ შემდგომადჱ მოციქულნიჱ ათორმეტ
ნიჱ დაჱ ჩუენდაჱ არავინჱ მოავლინაჱ ღ~თმანჱ გარნაჱ
შენჱ დაჱ ვითარჱ იტყუიჱ თუჱ ტყუეჱ ვარიმეჱ ანუჱ
უცხოებითჱ ვითარჱ მოხუედჱ ხოლოჱ მაშინჱ იწყოჱ
სიტყუადჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დაჱ თქუაჱ ასულნოჱ სარწმუ
ნოებისანოჱ მახლობელნოჱ ღ~თისანოჱ დედოფალნოჱ ჩე
მნოჱ გხედავჱ თქუენჱ ვითარცაჱ პირველთაჱ დედათაჱ ყო
ველთაჱ სარწმუნოებასაჱ დაჱ სიყუარულსაჱ ქრისტესსაჱ
გნებავსჱ გზათაჱ ჩემთაჱ ცნობაჱ გლახაკისაჱ მჴევლისათაჱ ა
წჱ გაუწყოჱ საყუარელნოჱ რამეთუჱ ესერაჱ მოსრულჱ
არსჱ სულიჱ ჩემიჱ ჴორჴადჱ ჩემდაჱ დაჱ მეძინებისჱ მეჱ
ძილითაჱ დედისაჱ ჩემისათაჱ საუკუნოდჱ არამედჱ მოიხუენი
თჱ საწერელიჱ დაჱ დაწერეთჱ გლახაკიჱ დაჱ უდებიჱ ცხო
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რებაჱ ჩემიჱ რათაჱ უწყოდიანჱ შვილთაცაჱ თქუენთაჱ სარ
წმუნოებაჱ თქუენიჱ დაჱ შეწყნარებაჱ ჩემიჱ დაჱ სასწაულნიჱ
ღ~თისანიჱ რომელჱ გიხილავნჱ მაშინჱ მსწრაფლჱ მოი
ხუნესჱ საწერელნიჱ სალომეჱ უჯარმელმანჱ დაჱ პერ
ოჟავრიჱ სივნელმანჱ იწყოჱ სიტყუადჱ დაჱ იგინიჱ
წერდესჱ დაჱ წარმოუთხრაჱ ყოელიჱ რომელიჱ ზე
მოთჱ დავწერეთჱ ცხორებაჱ მისჱ წმიდისაჱ დაჱ ნეტარისაჱ დაჱ შევედრაჱ
მეფესაჱ იაკობჱ მღდელიჱ რათაჱ შემდგომადჱ იოვანესსაჱ იგიჱ ი
ყოსჱ ეპისკოპოსჱ, მაშინჱ იოვანეჱ ეპისკოპოსმანჱ შეწირაჱ ჟამიჱ
დაჱ აზიარაჱ წმიდაჱ ნინოჱ ჴორცსაჱ დაჱ სისხლსაჱ ქრისტესსაჱ დაჱ შევედრაჱ
სულიჱ თუისიჱ მეუფესაჱ ცათასაჱ დაჱ ქართლადჱ მოსულითგანჱ მის
ითჱ მეთოთხმეტესაჱ წელსაჱ დაჱ ქრისტესჱ ამაღლებითგანჱ სამათასჱ
ოცდაჱ თურამეტსაჱ წელსაჱ დაჱ დასაბამითგანჱ წელთაჱ ხუთიათასჱ
ხუთასჱ ოცდაჱ თურამეტსაჱ მაშინჱ შეიძრნესჱ ორნივეჱ იგიჱ ქალა
ქნიჱ მცხეთაჱ დაჱ უჯარმოჱ, დაჱ ყოველიჱ ქართლიჱ მიცვალებასაჱ
მისსაჱ მუნჱ მივიდესჱ დაჱ დამარხესჱ ძლევითჱ შემოსილიჱ გუამიჱ
მისიჱ ადგილსავეჱ თუისსაჱ კუხეთსჱ დაბასაჱ ბოდისასაჱ რამეთუჱ თუი
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ითჱ ითხოვაჱ დაფლვაჱ მეფისაგანჱ შეხედვებითაჱ ღ~თისათაჱ დაჱ სიმდაბ
ლისათუისჱ ქმნაჱ ესეჱ წმიდამანჱ რამეთუჱ ადგილიჱ იგიჱ შეურაცხჱ იყოჱ დაჱ
მწუხარეჱ იყოჱ მეფეჱ დაჱ ყოელნიჱ წარჩინებულნიჱ მუნჱ დაფლვასაჱ მი
სსაჱ არამედჱ მცნებისაჱ დაჱ ანდერძისაჱ მისისაჱ აღსრულებისათუისჱ დაფლესჱ
მუნჱ დაჱ ვითარჱ აღესრულაჱ ესეჱ ყოეელიჱ ღ~თივჱ განბრძნობილმა
ნჱ მირიანჱ მეფემანჱ განამტკიცაჱ ყოველიჱ ქართლიჱ დაჱ ერეთიჱ
სარწმუნოებასაჱ ზედაჱ სამებისაჱ ერთარსებისაჱ ღ~თისაჱ დაუსაბამოსასაჱ დამბა
დებელისაჱ ყოვლისასაჱ დაჱ განმტკიცნესჱ სრულსაჱ სარწმუნოებასაჱ ზედაჱ
მაშინჱ კეისარსაჱ კოსტანტინესჱ რომელჱ ჰყვაჱ მძევალიჱ ძეჱ მი
რიანისიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ბაქარჱ გამოგზავნაჱ იგიჱ მეფემანჱ კოს
ტანტინეჱ ნიჭითაჱ დიდითაჱ დაჱ მოუწერაჱ მეჱ კოსტანტინეჱ მეფეჱ
თუითჱ მპყრობელიჱ ახალიჱ მონაჱ ცათაჱ მეუფისაჱ პირველჱ ეშმა
კისაჱ წარტყუენულიჱ დაჱ გამოჴსნილიჱ დამბადებელისაჱ მიერჱ მო
ვისწრაფეჱ შენდაჱ ღთივჱ განბრძნობილისაჱ ჩემთანავეჱ ახალჱ ნე
რგისაჱ მორწმუნისაჱ მეფისაჱ მირიანისსაჱ იყავნჱ შენთანაჱ მ
შუიდობაჱ დაჱ სიხარულიჱ ვინათგანჱ იცანჱ შენჱ სამებაჱ ერთარსებაჱ
ღ~თიჱ დაუსაბამოჱ დამბადებელიჱ ყოვლისაჱ არღარაჱ მიჴმსჱ მეჱ
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შენგანჱ მძევალიჱ არამედჱ კმაარსჱ ჩემშორისჱ შუამდგომელადჱ
ქრისტეჱ ძეჱ ღ~თისაჱ პირველჱ ყოელთაჱ შობილიჱ რომელიჱ გან
კაცნაჱ ჴსნისათუისჱ ჩუენისაჱ დაჱ ჯუარიჱ მისიჱ პატიოსანიჱ რო
მელიჱ მოცემულჱ არსჱ ჩუენდაჱ წინამძღურადჱ გულითაჱ მოსავ
თაჱ მისთაჱ შუაჱ მდგომელობითაჱ ღ~თისაჱ დაუსაბამოსათაჱ დაჱ
ვიყუნეთჱ ჩუენჱ სიყუარულსაჱ ზედაჱ ძმებრსაჱ შვილიჱ შენიჱ
შენდავეჱ მიმინიჭებიესჱ იხილეჱ დაჱ განიხარეჱ დაჱ ღ~თისაგანჱ მო
ვლინებულიჱ ანგელოზიჱ მშუიდობისაჱ იყავნჱ შენთანაჱ
მარადისჱ განდევნენჱ ღმერთმანჱ დამბადებელმანჱ ეშმაკიჱ მაცთ
ურიჱ საზღვართაგანჱ შენთაჱ მოვიდაჱ ბაქარჱ ძეჱ მეფისაჱ დაჱ
მოციქულიჱ კოსტანტინეჱ მეფისაჱ აღივსნესჱ სიხარულითაჱ მი
რიანჱ მეფეჱ დაჱ ნანაჱ დედოფალიჱ დაჱ მადლობდესჱ ღ~თსაჱ ნიჭი
თაჱ სრულითაჱ მიმცემელსაჱ მაშინჱ მირიანჱ მეფემანჱ განასრუ
ლაჱ ეკლესიაჱ საებისკოპოსოჱ დაჱ აღასრულაჱ სატფურებაჱ მი
სიჱ მრავლითაჱ დიდებითაჱ დაჱ მოქცევითგანჱ მირიანჱ მეფისაჱ
მეოცდაჱ ექუსესაჱ წელსაჱ მოკუდაჱ ძეჱ მისიჱ რევჱ სიძეჱ თრდატჱ სო
მეხთაჱ მეფისაჱ რომლისადაჱ მიეცაჱ მეფობაჱ სიცოცხლესავეჱ მისსაჱ
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დაჱ დაფლესჱ აკლდამასავეჱ რომელიჱ თუითჱ მასვეჱ რევსჱ აღე
შენაჱ დაჱ მასვეჱ წელსაჱ დასნეულდაჱ მირიანჱ მეფეჱ რომელიცაჱ აღეს
რულაჱ დაჱ მოიყვანაჱ ძეჱ მისიჱ ბაქარჱ დაჱ ცოლიჱ მისიჱ ნანაჱ დაჱ რქუაჱ
ნანასჱ აჰაჱ ესერაჱ მეჱ წარვალჱ ვინაცაჱ მოვედჱ დაჱ ვმადლობჱ მრ
ავალჱ მოწყალესაჱ ღ~თსაჱ დამბადებელსაჱ ცისაჱ დაჱ ქუეყანისასაჱ რომელ

მანჱ წარტყუენულიჱ მტერისაჱ მიერჱ ეშმაკისაგანჱ მიჴსნაჱ მეჱ პირისა
განჱ ჯოჯოხეთისაჱ დაჱ ღირსჱ მყოჱ მეჱ მარჯუენითჱ მისთანაჱ, შენჱ
ნანაჱ უკეთუჱ გცესღაჱ მოცალებაჱ ცხორებისაჱ ჩემისაჱ შენჱ განყავჱ
სამეფოჱ განძიჱ ორადჱ დაჱ მიიღეჱ სამარხავსაჱ ნინოსაჱ განმანათლებ
ელისაჱ ჩემისასაჱ ჟამთაჱ შეცვალებისათუისჱ რათაჱ არაჱ შეირყიოსჱ
უკუნისამდისჱ იგიჱ ადგილიჱ რამეთუჱ მეფეთაჱ ადგილიჱ არსჱ დაჱ
საჯდომიჱ არამედჱ მწირჱ არსჱ ეგრეთვეჱ დავედრაჱ ებისკოპო
სსაჱ რათაჱ ადიდონჱ დიდებაჱ მისჱ ადგილისაჱ რამეთუჱ ღირსჱ ა
რსჱ პატივისჱ ცემასაჱ ხოლოჱ ძესაჱ თუისსაჱ რქუაჱ შვილოჱ ჩემოჱ
უკეთუჱ შეიცვალაჱ ბნელიჱ ჩემიჱ ნათლადჱ დაჱ სიკუდილიჱ ცხორებადჱ შენ
დაჱ მომიცემიაჱ გუირგუინიჱ მეფობისაჱ ჩემისაჱ ღმერთმანჱ დამბადებელ
მანჱ ცისაჱ დაჱ ქუეყანისამანჱ დაგამტკიცენჱ შენჱ სრულსაჱ სიყუარულსაჱ
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ზედაჱ დაჱ სარწმუნოებასაჱ იწურთიდიჱ ყოვლადჱ მცნებათაჱ ძისაჱ ღ~თისა
თაჱ დაჱ დაადგერჱ სრულიადჱ მათჱ ზედაჱ დაჱ სახელსაჱ ზედაჱ ქრისტესაჱ სი
კუდილიჱ ცხორებადჱ გიჩნდინჱ რომლითაჱ ცხორებაჱ წარუვალიჱ
მოიგოჱ დაჱ სადაჱ პოვნეჱ ვნებანიჱ იგიჱ ცეცხლისანიჱ კერპნიჱ ცეც
ხლითაჱ დაწუენჱ დაჱ ნაცარიჱ შეასუჱ რომელნიჱ მათჱ ესვიდენჱ დაჱ
ესეჱ შვილთაცაჱ შენთაჱ ამცენჱ რამეთუჱ მეჱ ვიციჱ იგიჱ რომელჱ კა
ვკასიათაცაჱ შინავეჱ დაილევიანჱ ხოლოჱ შენჱ ამასჱ შეუდეგჱ გულითაჱ შენ
ითაჱ დაჱ თავიჱ შენიჱ შევედრეჱ ძესაჱ ღ~თისასაჱ პირველჱ ჟამთაჱ შობილსაჱ
დაჱ განკაცებულსაჱ დაჱ ვნებულსაჱ ჴსნისათუისჱ ჩუენისაჱ დაჱ წარძღუანებითაჱ
პატიოსნისაჱ ჯუარისათაჱ სძლოჱ მტერთაჱ ვითარცაჱ აქუსჱ ჩუეულებაჱ
გულითაჱ მოსავთაჱ მისთაჱ დაჱ პატივსცემდიჱ სუეტსაჱ ღ~თივჱ ა
ღმართებულსაჱ დაჱ იყავნჱ ყოვლითურთჱ სასოებაჱ შენიჱ მისაჱ მიმა
რთჱ დაჱ იყავნჱ მისლვაჱ შენიჱ ძილადჱ საუკუნოდჱ სარწმუნოებასაჱ ზედაჱ
სამებისასაჱ დაჱ მოაყვანებინეჱ ჯუარიჱ იგიჱ წმიდისაჱ ნინოსიჱ რომელიჱ პ
ირველითგანჱ აქუნდაჱ დაჱ ჩამოჰკიდეჱ გუირგუინიჱ სამეფოჱ ჯუარსაჱ მა
სჱ დაჱ მიიყვანეჱ ძეჱ თუისიჱ ბაქარჱ თავსაჱ მისსაჱ გამოსახეჱ სახეჱ ჯ
უარისაჱ დაჱ აღიღოჱ გუირგუინიჱ ჯუარისაგანჱ დაჱ დადგაჱ თავსაჱ ძისა
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თუისისასაჱ დაჱ აღესრულაჱ მირიანჱ მეფეჱ დაჱ დაეფლაჱ ზემოსაჱ ეკლეს
იასაჱ საშუალსაჱ სუეტსაჱ სამხრითსაჱ ჩრდილოთჱ კერძოჱ დაჱ მასჱ სუეტ
საჱ შინაჱ არსჱ ნაწილიჱ ღ~თივჱ აღმართებულისაჱ მისჱ სუეტისაჱ დაჱ მეო
რესაჱ წელსაჱ მოკუდაჱ ნანაჱ დედოფალიჱ დაჱ დაეფლაჱ მასვეჱ სუეტსაჱ და
სავლითჱ სადაჱ მირიანჱ მეფეჱ დამარხულიყოჱ დაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ
ბაქარჱ
დაჱ იყოჱ მორწმუნეჱ ვითარცაჱ მამაჱ მისიჱ დაჱ ამანჱ მოაქცივნაჱ უმრავ
ლესნიჱ კავკასიანნიჱ რომელნიჱ ვერაჱ მოექცივნესჱ მამასაჱ მისსაჱ დაჱ
შთავარდაჱ შორისჱ მისსაჱ დაჱ სომეხთაჱ მტერობდაჱ რამეთუჱ სომეხ
ნიჱ ბაქარსჱ ძმისწულსაჱ რევისჱ ძისასაჱ თრდატჱ მეფისაჱ ასულისჱ წუ
ლისაჱ მეფობასაჱ ლამოდესჱ ქართლსჱ ხოლოჱ ესეჱ ბაქარჱ ეზრახაჱ
სპარსთაჱ მეფესაჱ მამისჱ ძმისწულსაჱ მისსაჱ დაემოყურაჱ დაჱ გაუცვა

ლაჱ ქუეყანაჱ დაჱ სიძესაჱ მისსაჱ ფეროზსჱ რომელსაჱ აქუნდაჱ რანიჱ ბარ
დავამდისჱ მიცემულადჱ მირიანისგანჱ დაჱ მისცაჱ მისწილჱ სამშუილდით
განჱ მიღმართჱ ქუეყანაჱ ვიდრეჱ თავადმდეჱ აბოცისაჱ მაშინღაჱ ნათელ
იღოჱ ფეროზჱ დაჱ ერმანჱ მისმანჱ დაჱ მოირთესჱ ძალიჱ ხუასროსგანჱ დაჱ
ეწყვნესჱ სომეხთაჱ ჯავახეთსჱ სძლესჱ დაჱ აოტნესჱ სომეხნიჱ მაშინჱ მეფე
მანჱ ბაქარჱ შუაჱ მდგომლობითაჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ დაჱ სპარსთაჱ მეფი
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სათაჱ დაწერაჱ ჴელითჱ წერილიჱ ძმისწულთაჱ მისთაჱ დაჱ დედისაჱ მათი
საჱ სალომესგანჱ ვიდრემდისჱ იყოჱ ნათესავიჱ ბაქარისიჱ რომელჱ ეძლოსჱ
პყრობაჱ მეფობისაჱ არაოდესჱ ძებნონჱ მეფობაჱ ნათესავთაჱ რევისთაჱ
მაშინღაჱ მოიყვანნაჱ ძმისწულნიჱ მისნიჱ დაჱ მისცაჱ კუხეთიჱ დაჱ სხუანიჱ
რუსთავსჱ ერისთავადჱ დაჱ ამანჱ ბაქარჱ ყოველნიჱ დღენიჱ ცხორები
საჱ მისისანიჱ დაჱ დიდსაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ აღასრულნაჱ დაჱ განამრავ
ლნაჱ მღდელნიჱ დაჱ დიაკონნიჱ ყოველსაჱ ქართლსაჱ დაჱ რანსაჱ შინაჱ
ეკლესიათაჱ მსახურადჱ ამანჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ წილკნისაჱ მოკ
უდაჱ დაჱ დაეფლაჱ ძმასავეჱ თუისსაჱ თანაჱ დაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ
მირდატჱ დაჱ მეფობდაჱ დიდსაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ დაჱ მანჱ აღაშენაჱ ე
კლესიანიჱ თუხარისისჱ ციხესაჱ შინაჱ რამეთუჱ ჴევსაჱ კლარჯეთისა
საჱ არაჱ იყოჱ ეკლესიაჱ დაჱ მუნჱ შინაჱ დაადგინნაჱ მღდელნიჱ მოძღუ
რადჱ კლარჯთაჱ დაჱ ჰმატაჱ შემკობაჱ დაჱ შენებაჱ ერუშეთისაჱ დაჱ წ
უნდისაჱ ეკლესიათაჱ მაშინჱ ამისჱ მირდატისჱ მეფობასაჱ იწყესჱ ქა
რთველთაჱ სუეტისაჱ ცხოველისაგანჱ ნათლისღებადჱ დაჱ ქმნადჱ ჯ
უარადჱ რამეთუჱ დიდნიჱ სასწაულნიჱ კურნებანიჱ იქმნებოდესჱ
სადაცაჱ იყვისჱ ნაწილიჱ სუეტისაჱ ცხოველისაჱ დაჱ არაჱ აყენებ
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დაჱ მირდატჱ მეფეჱ ნაწილისაჱ გაღებადჱ რამეთუჱ ეპისკოპოსმანჱ
ჭეშმარიტმანჱ იაკობჱ ეგრეთჱ ჯერიჩინაჱ დაჱ თქუაჱ მინიჭებულჱ არსჱ უ
ფლისაგანჱ დაჱ ჯერარსჱ სუეტისაჱ მისჱ ღ~თივჱ აღმართებულისაჱ ქმნადჱ
სახეჱ ჯუარისაჱ დაჱ განეფინაჱ ყოველთაჱ ადგილთაჱ ქართლისათაჱ ნაწილიჱ
სუეტისაჱ ცხოველისაჱ მაშინჱ ამანჱ მეფემანჱ მირდატჱ მისვეჱ სუეტისაგანჱ
შექმნაჱ ჯუარიჱ დაჱ რომელიჱ დაღარჩაჱ სუეტისაჱ მისგანჱ ცხოველისაჱ
მასჱ გარეჱ მოქმნაჱ ქვითჱ კირითაჱ პირვე
ლჱ სუეტისაჱ ოდნადჱ დაჱ თავსაჱ ზედაჱ მისჱ სუეტისასაჱ აღმართაჱ ჯუარიჱ
იგიჱ ძელიჱ განმაცხოველებელიჱ დაჱ ყოველნიჱ დღენიჱ ცხორებისაჱ
მისისანიჱ უშფოთველადჱ აღასრულნაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ დაჱ მი
სსაჱ ზეჱ მოკუდაჱ იაკობჱ ებისკოპოსიჱ დაჱ დაჯდაჱ იობჱ სომეხიჱ ნერს
ეჱ კათალიკოზისაგანჱ დიაკონიჱ დაჱ მოკუდაჱ მირდატჱ მეფეჱ დაჱ დაჯდაჱ ძეჱ
მისიჱ
ვარაზბაქარჱ დაჱ შეირთნაჱ ორნიჱ ცოლნიჱ ერთიჱ ასულიჱ თრდატისიჱ რ
ევისჱ ძმისაჱ მირიანისჱ ძმისწულისაჱ დაჱ ერთიჱ რევისჱ წულიჱ ფერო
ზისაჱ მირიანისვეჱ ასულისჱ წულისაჱ დაჱ უშვნაჱ რევისჱ ძისჱ წულ
მანჱ ორნიჱ ძენიჱ რომელთაჱ ერქუაჱ მირდატჱ დაჱ თრდატჱ დაჱ ერთიჱ
უშვაჱ ფეროზისჱ ძისჱ წულმანჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ფარსმანჱ ესეჱ ვარზა
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ბაქარჱ მეფეჱ იყოჱ კაციჱ ურწმუნოჱ დაჱ მოძულეჱ სჯულისაჱ დაჱ ვერაჱ იკა
დრებდაჱ ერისაგანჱ განცხადებადჱ სჯულისაჱ სიძულილისაჱ რამეთუჱ მო
ქცეულიყოჱ ქართლიჱ დაჱ დიდსაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ იყუნესჱ აზნაურნიჱ
დაჱ ყოველიჱ ერიჱ ქართლისაჱ დაჱ ვარზაბაქარჱ შიშისაჱ მათისაგანჱ დატე
ვებასაჱ სჯულისასაჱ მათისასაჱ არაჱ სადაჱ აღეშენაჱ ეკლესიაჱ დაჱ არცაჱ ჰმა
ტარაჱ აღშენებულთაჱ დაჱ ყოვლითავეჱ იქცეოდაჱ უსჯულოდჱ ამისსაჱ ზეჱ
გამოგზავნაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ერისთავიჱ სპითაჱ დიდითაჱ სომეხთაჱ
დაჱ ქართველთაჱ ზედაჱ ხარკისაჱ დადებადჱ მაშინჱ სომეხთაჱ მოგზავნესჱ
ვარზაბაქარისსაჱ მოციქულიჱ დაჱ რქუესჱ რათაჱ შეკრბენჱ დაჱ მოირთ
ონჱ ძალიჱ ბერძენთაგანჱ დაჱ განახუნესჱ კარნიჱ კავკასიანთანიჱ დაჱ
გამოიყვანნესჱ ოვსნიჱ დაჱ ლეკნიჱ დაჱ წინაჱ აღუდგესჱ სპარსთაჱ დაჱ
წარჩინებულნიჱ თუისნიცაჱ ეტყოდესჱ წინაჱ აღდგომასაჱ სპარსთა
საჱ, არაჱ ისმინაჱ არცაჱ სომეხთაჱ არცაჱ წარჩინებულთაჱ მისთაჱ რა
მეთუჱ იყოჱ იგიჱ ჩუკენიჱ დაჱ მოშიშიჱ უკუეჱ ჯდაჱ ჴევსაჱ კახეთისასაჱ
დაჱ აღაშენაჱ ციხეჱ ჴიდარსჱ დაჱ გაამაგრნაჱ ციხენიჱ დაჱ ქალაქნიჱ დაჱ
უბრძანაჱ ყოველთაჱ რათაჱ დამალნენჱ ჯუარნი, მოვიდესჱ სპარსნიჱ
პირველადჱ სომხითსჱ დაჱ მოაოჴრესჱ დაჱ შემოვიდესჱ ქართლსჱ
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დაჱ აღაშენაჱ ერისთავმანჱ სპარსთამანჱ კართაჱ შურისციხედჱ მცხეთი
სადჱ მაშინჱ ვარზაბაქარჱ ეზრახაჱ შევრდომითჱ დაჱ ითხოვაჱ მშუიდო
ბაჱ ხოლოჱ ერისთავმანჱ სპარსთამანჱ რქუაჱ მასჱ პირველადჱ მომეცჱ რა
ნიჱ დაჱ მოვაკანიჱ რამეთუჱ საზღვართაჱ სპარსეთისაგანთაჱ არსჱ დაჱ მათიჱ არსჱ
რომელნიჱ სრულიადჱ შვილნიჱ არიანჱ სპარსთანიჱ მეფეთანიჱ დაჱ სხენანჱ
საყდართაჱ მამათაჱ მათთასაჱ დაჱ თქუენდაჱ კმაჱ არსჱ ქართლიჱ რომელნიჱ ნა
შობნიჱ ხართჱ მჴევლისანიჱ გაქუნდესჱ ქართლიჱ დაჱ ხარკსაჱ მისცემდითჱ მეფე
თაჱ ხუასროანთაჱ,, მაშინჱ ვარზაბაქარჱ ვერღარაჱ პასუხიჱ მიუგოჱ შიშისა
განჱ დიდისაჱ მისცაჱ რანიჱ დაჱ მოვაკანიჱ დაჱ განუკუეთაჱ ხარკიჱ ხოლოჱ მანჱ
ერისთავმანჱ მისცაჱ ციხეჱ ტფილისისაჱ დაჱ წარვიდაჱ მიერითგანჱ იქ
მნესჱ მოხარკეჱ დაჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ გადგესჱ კლარჯნიჱ ვარზაბაქარ
სჱ დაჱ მიერთნესჱ ვარზაბაქარისგანჱ წასრულნიჱ ბერძენთაჱ დაჱ თუხარ
ისიჱ დაჱ ყოველიჱ კლარჯეთიჱ ზღუითგანჱ არსიანთამდეჱ დაჱ დარჩაჱ ვარზაბა
ქარსჱ ქართლიჱ თუინიერჱ კლარჯეთისაჱ დაჱ ერეთიჱ დაჱ ეგრისჱ წყალიჱ
მანვეჱ ერისთავმანჱ წარიყვანაჱ სპარსეთადჱ ტყუედჱ შვილნიჱ ფეროზის
ნიჱ ასულისჱ წულნიჱ მირიანისნიჱ მორწმუნისაჱ მეფისანიჱ დაჱ ქუეყა
ნაჱ მათიჱ საზღვარიჱ ქართლისაჱ მოსცაჱ ვარზაბაქარსვეჱ დაჱ მოკუდაჱ
1-17 სტრ., 96r
ვარაზბაქარჱ დაჱ დარჩესჱ ძენიჱ მისნიჱ სამნიჱ წურილნიჱ რომელნიჱ ვერაჱ
იპყრობდესჱ მეფობასაჱ,, მაშინჱ წარჩინებულთაჱ ქართლისათაჱ ზრახუაჱ
ყვესჱ დაჱ დასუესჱ მეფედჱ სიმამრიჱ ვარზაბაქარისიჱ ძეჱ რევისიჱ ძისწულიჱ
მირიანისიჱ კაციჱ მოხუცებულიჱ სახელითჱ თრდატჱ დაჱ მისცნესჱ შვილნიჱ
ვარზაბაქარისნიჱ საზრდოდჱ ასულისჱ წულნიჱ მისნიჱ დაჱ მესამესაჱ შვი

ლსაჱ მეორისაჱ ცოლისასაჱ ზრდიდაჱ ერისთავიჱ სამშუილდისაჱ რომელ
საჱ ერქუაჱ სახელიჱ ფარსმანჱ ხოლოჱ მეფობდაჱ ესეჱ თრდატჱ მოხუცებ
ულიჱ კეთილადჱ იყოჱ კაციჱ მორწმუნეჱ ბრძენიჱ დაჱ გონიერიჱ ა
მანჱ სიბრძნითაჱ თუისითაჱ დაამშუიდნაჱ სპარსნიჱ გამოაჩინნაჱ
ჯუარნიჱ დაჱ შეკაზმნაჱ ეკლესიანიჱ დაამისსაჱ ზეჱ მოკუდაჱ ებისკო
პოსიჱ დასუესჱ მისწილჱ ელიაჱ დაჱ ხარკსაჱ მისცემდაჱ სპარსთაჱ მე
ფესაჱ დაჱ მანჱ გამოითხოვაჱ რუსთავიჱ დაჱ მუნჱ აღაშენაჱ ეკლ
ესიაჱ დაჱ მანვეჱ აღაშენაჱ ნეკრესიჱ დაჱ მეფობდაჱ უშფოთველადჱ დაჱ მო
კუდაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ, დაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ ვარზაბაქარ
ისიჱ ძისწულიჱ ფეროზისიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ფარსმანჱ რამეთუჱ
იგიჱ უხუცესიჱ იყოჱ ძმათაჱ დაჱ მოკუდაჱ ელიაჱ ებისკოპოსიჱ დაჱ
დასუესჱ სუიმონჱ დაჱ ესეჱ ფარსმანჱ იყოჱ კაციჱ მორწმუნეჱ მჴე
1-17 სტრ., 96v
დარიჱ შემმართებელიჱ ეზრახა მეფესაჱ ბერძენთასაჱ ითხოაჱ მისგანჱ
შეწევნაჱ დაჱ აღასრულაჱ თხოაჱ მისიჱ კეისარმანჱ, მაშინჱ განდგაჱ ს
პარსთაჱ დაჱ აღარაჱ მისცაჱ ხარკიჱ დაჱ განამრავლნაჱ ჯუარნიჱ დაჱ
განაახლხნაჱ ეკლესიანიჱ ყოველსაჱ ქართლსაჱ შინაჱ დაჱ აღაშენაჱ ეკლ
ესიაჱ ბოლნისისაჱ დაჱ მცირედჱ ჟამჱ მეფობდაჱ დაჱ მოკუდაჱ, დაჱ დაჯდაჱ მეფე
დჱ ძმაჱ მისიჱ მირდატჱ ასულისჱ წულიჱ თრდატისიჱ ძეჱ ფეროზჱ ბა
ქარისიჱ მამულადჱ ბაქარიანიჱ დაჱ დედულადჱ რევიანიჱ ორითავეჱ მირია
ნისძეთაჱ ნათესავიჱ დაჱ იყოჱ ესეჱ მირდატჱ კაციჱ ქველიჱ მჴედარიჱ
დაჱ შემმართებელიჱ ურწმუნოჱ დაჱ უშიშიჱ ღ~თისაჱ ლა[.]ღიჱ დაჱ ამპარ
ტავანიჱ დაჱ მინდობილიჱ მჴედრობასაჱ თუისსაჱ არაჱ ჰმსახურაჱ მანჱ
ღ~თსაჱ არცაჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ დაჱ არცარაჱ მატაჱ აღშენებულ
თაჱ დაჱ სილაღითაჱ მისითაჱ მტერჱ ექმნაჱ ბერძენთაჱ დაჱ სპარსთაჱ ბე
რძენთაგანჱ ეძიებდაჱ კლარჯთაჱ სამძღუარსაჱ ქართლისასაჱ ხოლოჱ სპარ
სთაჱ არაჱ მისცემდაჱ ხარკსაჱ მაშინჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ გამოგზავნაჱ ერ
ისთავიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ უბარაშჱ სპითაჱ ძლიერითაჱ მირდატისჱ
ზედაჱ მაშინჱ მირდატჱ სილაღითაჱ მისითაჱ არაჱ რიდაჱ სიმრავლესაჱ
სპარსთასაჱ მცირედითაჱ სპითაჱ მიეგებაჱ გარდაბანსჱ ეწყოჱ იოტესჱ დაჱ შეი
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პყრესჱ სპარსთაჱ დაჱ გამოვიდესჱ ქართლსჱ დაჱ დაიპყრესჱ ქართლიჱ
დაჱ განრყუნესჱ ეკლესიანიჱ, ხოლოჱ ნათესავნიჱ მეფეთანიჱ დარჩესჱ ჴევ
საჱ კახეთისასაჱ სუიმონჱ ებისკოპოსიჱ მათთანავეჱ ხოლოჱ მირდატჱ
წარიყვანესჱ ბაღდადსჱ დაჱ მუნჱ მოკუდაჱ
ცხორებაჱ ვახტანგჱ გორგასლისაჱ მეფისაჱ მშობელთაჱ დაჱ შე
მდგომადჱ თუითჱ მისიჱ დიდისაჱ მისჱ დაჱ ღ~თისჱ მსახურისაჱ მეფისაჱ
რომელიჱ უმეტესადჱ სხუათაჱ განთქმულადჱ გამოჩნდაჱ სხუათაჱ
მეფეთაჱ ყოველთაჱ ქართლისათაჱ
ვითარჱ იგიჱ შეიპყრესჱ ქართვე
ლთაჱ მეფეჱ მირდატჱ სპარსთაჱ წყობასაჱ შინაჱ დაჱ წარიყვანესჱ ბაღდადსჱ
დაჱ მუნჱ მოკვდაჱ დაჱ დაიპყრესჱ ქართლიჱ სპარსთაჱ დაჱ განრყუნესჱ ქა
რთლოსიანიჱ დაჱ დამალესჱ ჯუარებიჱ ქართველთაჱ დაჱ ყოველთაჱ ეკლ

ესიათაჱ შინაჱ ქართლისათაჱ ცეცხლისჱ მსახურთაჱ სპარსთაჱ აღაგზნესჱ
ცეცხლიჱ ხოლოჱ ნათესავნიჱ ქართველთაჱ მეფეთანიჱ დარჩესჱ ჴევსაჱ
კახეთისასაჱ შემდგომადჱ სამისაჱ წლისაჱ უცალოჱ იქმნაჱ სპარსეთიჱ რამე
თუჱ აღდგესჱ მტერნიჱ აღმოსავლითჱ მაშინჱ შეითქუნესჱ აზნაურნიჱ
ქართლისანიჱ მოიყვანესჱ დაჱ დასუესჱ მცხეთასჱ ძეჱ თრდატისიჱ ძმისწუ
ლიჱ მირდატისიჱ მეფისაჱ წარტყუენულისაჱ სახელითჱ არჩილჱ ამანჱ
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არჩილჱ მოიყვანაჱ ცოლიჱ საბერძნეთითჱ ნათესავითჱ ივბიმიანოსჱ მეფისაჱ
სახელითჱ მარიამჱ დაჱ განაცხადაჱ მტერობაჱ სპარსთაჱ გამოაჩინნაჱ
ჯუარნიჱ დაჱ მოკაზმნაჱ ეკლესიანიჱ მოსრნაჱ დაჱ განასხნაჱ ყოველნიჱ ცეცხლისჱ მ
სახურნიჱ საზღვართაგანჱ ქართლისათაჱ მოირთოჱ ძალიჱ საბერძნეთითჱ
დაჱ წარძღუანებითაჱ ჯუარისათაჱ ეწყოჱ ბრძოლადჱ სპარსთაჱ, მაშინჱ
ერისთავიჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ რომელიჱ ერისთაობდაჱ რანსჱ დაჱ მოვ
კანსჱ ვიდრეჱ არჩილისჱ მეფობამდეჱ მისივეჱ გასაგებელიჱ იყოჱ ქართ
ლიჱ ამანჱ შეკრიბნაჱ სპაჱ მოვაკანისაჱ რანისაჱ დაჱ ადარბადაგანისაჱ დაჱ
მიმართაჱ არჩილსჱ,, არჩილჱ სასოებითაჱ დაჱ მინდობითაჱ
ღ~თისათაჱ მიეგებაჱ საზღვართაჱ ზედაჱ ქართლისაჱ დაჱ რანისათაჱ დაჱ ეწ
ყოჱ მუნჱ მდინარესაჱ ზედაჱ ბერდუჯისასაჱ დაჱ ძალითაჱ პატიოსნისაჱ ჯუარ
ისათაჱ მოსრნაჱ დაჱ ტყუეჱ ყვნაჱ შევიდაჱ რანსჱ მოტყუენაჱ დაჱ
მოვიდაჱ შინაჱ გამარჯუებულიჱ,, განავლინაჱ ქადაგიჱ ყოველსაჱ
ქართლსაჱ შინაჱ დაჱ რქუაჱ ყოველთაჱ არაჱ ძალითაჱ ჩუენითაჱ
არცაჱ სიმჴნითაჱ არცაჱ სიბრძნითაჱ არცაჱ სიმრავლითაჱ სპათათაჱ
ვსძლეთჱ მტერთაჱ არამედჱ ჯუარითაჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოსჱ
ქრისტესითაჱ ძისაჱ ღ~თისათაჱ რომელმანჱ მოგუცაჱ წინამძღურადჱ
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დაჱ საჭურველადჱ ჯუარიჱ მისიჱ პატიოსანიჱ დაჱ აწჱ ყოველთაჱ ქართ
ველთაჱ ადიდეთჱ სამებაჱ ერთარსებაჱ ღ~თიჱ დაუსაბამოჱ დამბადებელიჱ
ყოვლისაჱ
შეწირესჱ მადლობაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ დაჱ განაახლნესჱ ეკლესიანიჱ, მაშინჱ
არჩილჱ მეფემანჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ სტეფანჱ წმიდისაჱ მცხეთასჱ კართაჱ ზე
დაჱ არაგუისათაჱ სადაჱ იყვნესჱ კოშკნიჱ მტკიცენიჱ საბრძოლნიჱ რომე
ლნიჱ მასვეჱ აღეშენნესჱ ესუაჱ ძეჱ არჩილსჱ დაუწოდაჱ სახელიჱ მისიჱ მირ
დატჱ დაჱ აღიზარდაჱ ესეჱ მირდატჱ დაჱ დადგაჱ ასაკსაჱ მამაკაცობისასაჱ იყოჱ
მორწ
მუნეჱ დაჱ ღ~თისჱ მსახურიჱ ვითარცაჱ მამაჱ მისიჱ დაჱ იყოჱ იგიჱ ქველიჱ დაჱ
შემმართებელიჱ ამანჱ უმეტესადჱ დაუწყოჱ ბრძოლაჱ სპარსთაჱ შესლ
ვადჱ დაჱ ტყუენვადჱ რანსაჱ დაჱ მოვაკანსაჱ რამეთუჱ მასჱ ჟამსაჱ უცალოჱ
იყოჱ მეფეჱ სპარსთაჱ დაჱ ჰბრძოდაჱ იგიჱ ინდოთაჱ დაჱ სინდთაჱ დაჱ
აბაშთაჱ დაჱ ვერაჱ შემძლებელჱ იყოჱ სპისაჱ დიდისაჱ გამოგზავნასაჱ
დაჱ სპათაჱ რანისაჱ მოვაკანისაჱ დაჱ ადარბადაგანისათაჱ ემძლავრებოდესჱ
ქართველნიჱ წინამძღუარჱ ექმნისჱ მირდატჱ სპათაჱ მამისაჱ მისისათაჱ დაჱ
მარადისჱ ტყუენვიდისჱ რანსაჱ დაჱ მოვაკანსაჱ, მასჱ ჟამსაჱ შინაჱ იყოჱ რა
ნსჱ ერისთავადჱ ბარზაბუდჱ დაჱ ვერაოდესჱ წინაჱ აღუდგებოდაჱ იგიჱ ა

რამედჱ განამაგრნისჱ ციხენიჱ დაჱ ქალაქნიჱ დაჱ შესლვასაჱ ქართველთასაჱ
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რანსჱ სადაცაჱ ეწყუნიანჱ სპარსნიჱ ნაწყუეტთაჱ ლაშქრისათაჱ თარეშსჱ ქართვე
ლთაჱ მარადისჱ სპანიჱ იძლეოდიანჱ ხოლოჱ ბარზაბუდსჱ ერ
ისთავსაჱ რანისასაჱ ესუაჱ ასულიჱ ქმნულჱ კეთილიჱ შუენიერიჱ რომელსაჱ
ერქუაჱ საგდუხტჱ უთხრესჱ მირდატსჱ ძესაჱ არჩილისასაჱ სიშუენიერეჱ მისიჱ
დაჱ სმენითაჱ სიშუენიერისაჱ მისისათაჱ ტრფიალჱ იქმნაჱ მირდატჱ მისჱ ზე
დაჱ მოაჴსენაჱ მამასაჱ თუისსაჱ ვეხუეწებიჱ მეფობასაჱ შენსაჱ მომგუარეჱ ცო
ლადჱ ჩემდაჱ საგდუხტჱ ასულიჱ ბარზაბუდისიჱ დაჱ შევქმნათჱ ჩუენჱ
შორისჱ მშუიდობაჱ დაღათუჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ ჩუენჱ ვა
რთჱ მძლენიჱ არამედჱ ვერაჱ წავიხუამთჱ ციხეთაჱ დაჱ ქალაქთაჱ რა
ნისათაჱ ნუჱ უკუეჱ იცალოსჱ მეფემანჱ სპარსთამანჱ დაჱ იძიოსჱ ჩუე
ნზედაჱ შურიჱ დაჱ მოაოჴრნესჱ ეკლესიანიჱ დაჱ საზღვარნიჱ ჩუენ
ნიჱ აწჱ უკუეჱ ამითჱ განქარდესჱ მტერობაჱ ჩუენჱ შორისჱ ჩუენთუისჱ
რაცაჱ მოაჴსენოსჱ მეფესაჱ სპარსთასაჱ უსმენსჱ იგიჱ დაჱ ამითჱ მტ
კიცედჱ დაჱ გულსჱ მოდგინედჱ ვიპყრნეთჱ საზღვარნიჱ ქართლისანიჱ
დაჱ განმტკიცნესჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ ქართლსჱ დაჱ არღარაჱ შეი
ქმნასჱ გულსაჱ ქართველთასაჱ იჭუიჱ დაჱ გმობაჱ სჯულისაჱ ქრ
ისტესისაჱ მძლავრებისათუისჱ სპარსთასაჱ ესეჱ ყოეელიჱ მირდატჱ
1-17 სტრ., 99r
სიყუარულისათუისჱ ქალისაჱ თქუაჱ მაშინჱ არჩილჱ მეფემანჱ აღ
უსრულაჱ თხოაჱ მისიჱ წარგზავნაჱ მოციქულიჱ ბარზაბოდისსაჱ დაჱ
ითხოაჱ ასულიჱ მისიჱ ცოლადჱ ძისაჱ მისისაჱ ხოლოჱ ბარზაბუდჱ გან
იხარაჱ სიხარულითაჱ დიდითაჱ რამეთუჱ მოოჴრებულჱ იყოჱ ქუეყანაჱ
მისიჱ დაჱ შესჭირვებოდაჱ ითხოაჱ ფიციჱ დაჱ აღთქუმაჱ მშუიდობისა
თუისჱ დაჱ მისცესჱ ფიციჱ დაჱ მოსცაჱ მანჱ ასულიჱ თუისიჱ ზითვითაჱ
დიდითაჱ მოიყვანესჱ მცხეთასჱ დაჱ ქმნესჱ ქორწილიჱ შუებაჱ დაჱ გა
ნცხრომაჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ დაჱ მისცაჱ მეფემანჱ სამშუილდეჱ ძესაჱ
თუისსაჱ საერისთავოთაჱ მისითაჱ დაჱ მუნჱ დასხდესჱ მირდატჱ დაჱ საგდუხა
ტჱ ხოლოჱ მამამანჱ საგდუხტჱ დედოფალისამანჱ გამოიკითხაჱ სჯულიჱ
ქრისტესიჱ რამეთუჱ ქმარმანჱ მისმანჱ მოგუარნაჱ კაცნიჱ სჯულისჱ მეც
ნიერნიჱ დაჱ უთარგმანესჱ სახარებაჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოჱ ქრისტ
ესიჱ დაჱ იხილაჱ ყოელიჱ რამეთუჱ ჭეშმარიტიჱ ღ~თიჱ ქრისტეჱ
არსჱ რომელიჱ განკაცნაჱ ჴსნისათუისჱ ჩუენისაჱ, მაშინჱ საგდუხტჱ
გულისჴმაჱ ყოჱ დაჱ ცნაჱ სჯულიჱ ჭეშმარიტიჱ დაუტევაჱ ცეცხლისჱ
მსახურებაჱ ნათელჱ იღოჱ დაჱ იქმნაჱ მორწმუნეჱ დაჱ მანჱ აღაშენაჱ სიონიჱ
სამშუილდისაჱ, ამისჱ არჩილისჱ ზეჱ გარდაიცვალნესჱ სამნიჱ ეპისკოპოსნიჱ
1-17 სტრ., 99v
იოანეჱ გრიგოლიჱ დაჱ ბასილიჱ დაჱ ბასილისავეჱ შემდგომადჱ ამანვეჱ არჩილჱ
დასუაჱ ებისკოპოსიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ მოშიდანჱ იყოჱ ნათესავადჱ სპარ
სიჱ აჩუენებდაჱ იგიჱ მართლჱ მადიდებლობასაჱ ხოლოჱ იყოჱ ვინმეჱ მოგუიჱ
უსჯულოჱ დაჱ შემშლელიჱ წესთაჱ დაჱ ვერაჱ უგრძნაჱ არჩილჱ მეფემანჱ დაჱ

ძემანჱ მისმანჱ უსჯულოებაჱ მოშიდანისიჱ არამედჱ გონებდესჱ სარწმუნოდჱ დაჱ
ვერაჱ განაცხადებდაჱ ქადაგებასაჱ სჯულისაჱ მისისასაჱ შიშისაგანჱ მეფისაჱ დაჱ ე
რისაჱ არამედჱ ფარულადჱ წერდაჱ წიგნებსაჱ ყოვლისაჱ საცთურებისასაჱ რ
ომელიჱ შემდგომადჱ მისსაჱ დაწუაჱ ყოველიჱ წერილიჱ მისიჱ ჭეშმარი
ტმანჱ ებისკოპოსმანჱ მიქაელჱ რომელიჱ განიკუეთაჱ კადრებისათუისჱ
ვახტანგჱ მეფისაჱ ხოლოჱ ამანჱ არჩილჱ მეფემანჱ ყოველნიჱ დღენიჱ
ცხორებისაჱ მისისანიჱ აღასრულნაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ სამებისაჱ წ
მიდისასაჱ ეკლესიათაჱ შენებისაჱ დაჱ ყოველსაჱ ქართლსაჱ შინაჱ განამ
რავლნაჱ ეკლესიანიჱ მღდელნიჱ დაჱ დიაკონნიჱ დაჱ მსახურნიჱ ეკლესი
ათანიჱ დაჱ მოკუდაჱ, დაჱ მეფეჱ იქმნაჱ მისწილჱ ძეჱ მისიჱ მირდა
ტჱ დაჱ მეფობდაჱ იგიჱ ვითარცაჱ მამაჱ მისიჱ დიდსაჱ სარწმუნოებასაჱ ში
ნაჱ მიუდგაჱ დედოფალიჱ საგდუხტჱ დაჱ შვაჱ ასულიჱ დაჱ უწოდაჱ
სახელიჱ მისიჱ ხუარანძეჱ კუალადჱ ევედრებოდესჱ ღ~თსაჱ მეფეჱ მირ
1-17 სტრ., 100r
დატჱ დაჱ დედოფალიჱ საგდუხტჱ რათაჱ მისცესჱ ძეჱ შემდგომადჱ ოთ
ხისაჱ წლისაჱ მიუდგაჱ საგდუხტჱ დაჱ შვაჱ ძეჱ დაჱ უწოდაჱ სახელიჱ მისიჱ
სპარსულადჱ ვარანხუასროთანგჱ ხოლოჱ ქართულადჱ ეწოდაჱ ვახ
ტანგჱ აღივსნესჱ სიხარულითაჱ მშობელნიჱ მისნიჱ შობასაჱ
ყრმისაჱ ამისჱ ვახტანგისსაჱ დაჱ განავლნესჱ მახარებელიჱ ყოველთაჱ
თანაჱ ერისთავთაჱ დაჱ გამოიღესჱ ხუასტაგიჱ დიდძალიჱ ოქროიჱ
დაჱ ვეცხლიჱ დაჱ განუყვესჱ გლახაკთაჱ დაჱ შეწირესჱ მადლობაჱ
ღ~თისაჱ მიმართჱ ლოცვითაჱ დაჱ ღამისთევითაჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ
ყოჱ პურობაჱ დაჱ განცხრომაჱ დაჱ ევედრებოდესჱ ყოველნიჱ ღ~თსაჱ
აღზრდისათუისჱ ყრმისაჱ ვახტანგისსაჱ მოითხოაჱ მეფისაგანჱ საზრდ
ოდჱ საურმაგჱ სპასპეტმანჱ ვახტანგჱ დიდითაჱ პატივითაჱ ხოლოჱ
მიანიჭაჱ მეფემანჱ დაჱ მისცაჱ ძეჱ მისიჱ ვახტანგჱ საურმაგჱ სპასპეტსაჱ
საზრდოდჱ რამეთუჱ წესიჱ იყოჱ რომელჱ შვილნიჱ მთავართანიჱ
წარჩინებულთაჱ სახლსაჱ აღიზარდნიანჱ, დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მეე
ქუსესაჱ წელსაჱ შვაჱ საგდუხტჱ ასულიჱ სხუაჱ დაჱ უწოდაჱ სახელიჱ მი
სიჱ მირანდუხტჱ დაჱ მოითხოვაჱ იგიჱ სპასალარმაჱ კასპისამანჱ სა
ზრდოდჱ დაჱ იზრდებოდაჱ მუნჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ წელსაჱ მეორესაჱ
1-16 სტრ., 100v
მოკუდაჱ მეფეჱ მირდატჱ დაჱ დარჩაჱ ვახტანგჱ შუიდისაჱ წლისაჱ ყრმაჱ
მაშინჱ საგდუხტჱ დედოფალიჱ შეძრწუნდაჱ მამისაჱ მისისაჱ ბარზაბუდი
სგანჱ ნუჱ უკუეჱ შურიჱ იგოსჱ მისმანჱ ნაქმრისაგანჱ მამამთ
ილისაჱ დაჱ ქმრისაჱ ჩემისაჱ რომელჱ ეგეჱ ოდენჱ ბოროტნიჱ მო
ეწივნესჱ მასჱ ზედაჱ დაჱ ნუუკუეჱ შურიჱ იგოსჱ ჩემზედაჱ დატევე
ბისათუისჱ სჯულისაჱ დაჱ წარწყმიდოსჱ შვილიჱ ჩემიჱ განრყუნა
სჱ ქართლიჱ დაჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ წარწყმიდოსჱ,, ესეჱ ყო
ელიჱ მოიგონაჱ დაჱ შთავარდაჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ ევედრებო
დაჱ ღ~თსაჱ დაჱ განიზრახაჱ წარსლვაჱ წინაშეჱ მამისაჱ მისისაჱ დაჱ შეხუე
წაჱ მისიჱ მოიყვანნაჱ ყოელნიჱ ერისთავნიჱ სპასპეტისაჱ თანაჱ დაჱ
ცრემლითაჱ სიმწარისათაჱ შევედრაჱ ძეჱ მისიჱ სპასპეტსაჱ თანაჱ

დაჱ ცრემლითაჱ სიმწარისათაჱ შევედრაჱ ძეჱ მისიჱ სპასპეტსაჱ დაჱ ყო
ველთაჱ ერისთავთაჱ დაჱ წარვიდაჱ თუითჱ ბარდავსჱ მამისაჱ თუისისაჱ
თანაჱ განიღოჱ თავიჱ დაჱ ამოიყარნაჱ ძუძუნიჱ მისნიჱ დაჱ დავარდაჱ
პირსაჱ ზედაჱ დაჱ მოეხუიაჱ ფერჴთაჱ დაჱ ცრემლითაჱ ითხოვდაჱ
მისგანჱ შეწყალებასაჱ დაჱ არაჱ ჴსენებასაჱ ნაქმართაჱ ქმრისაჱ მისისათაჱ
დაჱ შენდობასაჱ დატევებისათუისჱ სჯულისაჱ დაჱ ევედრებოდაჱ რათაჱ
1-17 სტრ., 101r
არაჱ აიძულოსჱ დატევებაჱ ქრისტესჱ სჯულისაჱ რამეთუჱ იგიჱ არსჱ
ღ~თიჱ ჭეშმარიტიჱ დაჱ ევედრებოდაჱ რათაჱ იპყრასჱ შვილიჱ მისიჱ
მამულსაჱ შინაჱ მისსაჱ დაჱ მოურავჱ ექმნასჱ იგიჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ
წინაშეჱ, მაშინჱ ვარზაბუდჱ განმზადებულმანჱ ბოროტისჱ ყოფადჱ ქართ
ველთა თუისჱ შეიწყალაჱ ასულიჱ თუისიჱ არაჱ დაპატიჟაჱ დატევებაჱ სჯუ
ლისაჱ დაჱ აღასრულაჱ ყოველიჱ თხოვაჱ მისიჱ ხოლოჱ სჯულისათუისჱ ესრე
თჱ რქუაჱ იძულებითჱ არავისჱ სხუასაჱ ქართველსაჱ დაგატეობიებჱ სჯულსაჱ ქრ
ისტესსაჱ არამედჱ მივგზავნნეჱ ცეცხლისჱ მსახურნიჱ ქალაქსაჱ თქუენსაჱ დაჱ
იყუნენჱ მუნჱ დაჱ მათჱ ზედაჱ ეპისკოპოსნიჱ სჯულსაჱ ჩუენსაჱ დაჱ ვინცაჱ
ქართველიჱ ნებითაჱ თუისითაჱ აღირჩევდესჱ სჯულსაჱ ჩუენსაჱ ნუჱ აყენ
ებთჱ, მაშინჱ საგდუხტჱ ერჩდაჱ მამასაჱ მისსაჱ შიშისაგანჱ დიდისაჱ დაჱ აღ
უთქუაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ დაჱ წარმოვიდაჱ ქართლადჱ მაშინჱ ბარზა
ბუდჱ წარმოგზავნაჱ ცეცხლისჱ მსახურნიჱ მცხეთასჱ დაჱ მათზედაჱ ეპისკოპოსადჱ
ბინქარანჱ დაჱ დასხდესჱ მოგუთასაჱ დაჱ საგდუხტჱ დედოფალიჱ განაგებდაჱ
მეფობასაჱ ძალითაჱ დაჱ შეწევნითაჱ მამისაჱ თუისისათაჱ, დაჱ მოკუდაჱ ბარზა
ბუდჱ მამაჱ საგდუხტისიჱ დაჱ მისწილადჱ დაადგინესჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ
მისსაჱ ადგილსაჱ ძევეჱ მისიჱ ვარზაბაკურჱ ძმაჱ საგდუხტჱ დედოფლისაჱ
1-17 სტრ., 101v
დაჱ მოკუდაჱ საურმაჱ სპასპეტიჱ გამზრდელიჱ ვახტანგისიჱ მაშინჱ მეფემანჱ
დაადგ
ინაჱ სხუაჱ სპასპეტიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ჯუანშერჱ ხოლოჱ ბინქარანჱ ებისკო
პოსმანჱ რომელიჱ იყოჱ სპარსიჱ ცეცხლისჱ მსახურთაჱ ასწავებ
დაჱ ქართველთაჱ სჯულსაჱ თუისსაჱ არამედჱ არავინჱ ერჩდაჱ
წარჩინებულთაგანიჱ
გარნაჱ წურილისაჱ ერისაგანიჱ მიიქციაჱ მრავალიჱ ცეცხლისაჱ მსახურებასაჱ
დაჱ შეერიაჱ ქართლსჱ წურილსაჱ ერსაჱ ზედაჱ ცეცხლისჱ მსახურებაჱ ამისთ
უისჱ მწუხარეჱ იყოჱ დიდადჱ საგდუხტჱ დედოფალიჱ არამედჱ მძლავრებისა
განჱ სპარსთასაჱ ვერასჱ იკადრებდაჱ მაშინჱ მოიყუანაჱ მღდელიჱ ჭეშმარი
ტიჱ საბერძნეთითჱ სახელითჱ მიქაელჱ დაჱ დაადგინაჱ იგიჱ ებისკოპოსადჱ ზემო
საჱ ეკლესიასაჱ რამეთუჱ მოშიდანჱ ებისკოპოსიჱ გარდაცვალებულჱ იყოჱ
დაჱ ესეჱ მიქაელჱ ებისკოპოსიჱ წინაჱ აღუდგაჱ ბინქარსჱ მაცთურსაჱ რამე
თუჱ ასწავებდაჱ ყოველთაჱ სჯულსაჱ ჭეშმარიტსაჱ ამანჱ იპყრნაჱ სარწმუ
ნოებასაჱ ზედაჱ ყოველნიჱ წარჩინებულნიჱ ქართლისანიჱ დაჱ ერიცაჱ უმრა
ვლესიჱ არამედჱ მცირედნიჱ ვინმეჱ წურილისაჱ ერისაგანნიჱ მიიქცესჱ ცეცხ
ლისჱ მსახურებასაჱ მაშინჱ ვითარჱ იქმნაჱ ვახტანგჱ წლისაჱ ათისაჱ გარდამო
ვიდესჱ ოვსნიჱ სპანიჱ ურიცხუნიჱ დაჱ მოტყუენესჱ ქართლიჱ თავითგა

ნჱ მტკურისაჱ ვიდრეჱ ხუნანამდეჱ დაჱ მოაოჴრნესჱ ველნიჱ არამედჱ ციხ
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ეჱ ქალაქნიჱ დარჩესჱ თუინიერჱ კასპისაჱ კულაჱ კასპიჱ ქალაქიჱ შემუსრესჱ ტყუეჱ
ყვესჱ დაჱ წარიყვანესჱ დააჱ ვახტანგისიჱ მირანდუხტჱ სამისაჱ წლისაჱ ქა
ლიჱ რომელსაჱ დაურჩესჱ წარუტყუენველადჱ ჴევნიჱ ქართლისანიჱ კახეთიჱ
დაჱ კლარჯეთიჱ დაჱ ეგრისიჱ დაჱ ჩავლესჱ რანისაჱ დაჱ მოვაკანისაჱ დაჱ წა
რტყუენესჱ იგიცაჱ დაჱ განვლესჱ კარიჱ დარუბანდისაჱ რამეთუჱ თუი
თჱ გზასცესჱ დარუბანდელთაჱ დაჱ შევიდესჱ ოვსეთსჱ გამარჯუებუ
ლნიჱ, მასვეჱ ჟამსაჱ გამოვიდესჱ ბერძენნიჱ აფხაზეთითჱ რამეთუჱ ბ
ერძენთაჱ ჰქონდაჱ ეგრისჱ წყალსჱ ქუემოთიჱ კერძიჱ დაჱ ყოელიჱ დაი
პყრესჱ მაშინჱ იქმნაჱ გლოვაჱ დაჱ მწუხარებაჱ ყოველთაჱ ზედაჱ ქა
რთველთაჱ დაჱ იტყოდესჱ განვამრავლეთჱ ცოდვაჱ წინაშეჱ ღ~თისაჱ
დაჱ არაჱ კეთილადჱ ვიპყართჱ სჯულიჱ დაჱ წესიჱ იოვანესჱ სჯ
ულისაჱ სამართლადჱ მოაწიაჱ ღ~თნჱ ჩუენჱ ზედაჱ რისხვაჱ ესეჱ
რამეთუჱ მიგუცნაჱ ჩუენჱ წარტყუენვადჱ უცხოთაჱ ნათესავთაჱ
დაჱ მიგუიღოჱ ჩუენჱ საზღვარიჱ ბერძენთაჱ მეფეთაგანჱ ვითარ
ცაჱ მიეღოჱ ვარზაბაქარსჱ კლარჯეთიჱ დაჱ იგიჱ ცოდვითაჱ ვარზაბ
აქარისითაჱ მოიწიაჱ რამეთუჱ ვერჱ კეთილადჱ ეპყრაჱ სჯულიჱ
ქრისტესიჱ ხოლოჱ ესეჱ არაჱ მეფეთაჱ ჩუენთაგანჱ იქმნაჱ არ
1-17 სტრ., 102v
ამედჱ ერისაჱ ცოდვათაგანჱ, აწჱ მეფეჱ ჩუენიჱ ყრმაჱ არსჱ დაჱ
არაჱ გუივისჱ ჩუენჱ წინამძღუარიჱ რომელიმცაჱ სასოებითაჱ ქრისტ
ესითაჱ დაჱ წინამძღურობითაჱ ჯუარისათაჱ წარგუიძღუაჱ ჩუენჱ დაჱ
ვიძიოთჱ ჩუენჱ შურიჱ პირველჱ ოვსთაჱ ზედაჱ დაჱ შემდგომადმცაჱ
ვძებნეთჱ საზღვარიჱ ქართლისაჱ ბერძენთაგანჱ ამასჱ იტყოდესჱ ყოე
ლნიჱ ქართველნიჱ დაჱ იყუნესჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ, მაშინჱ ვახტან
გჱ მეფეჱ იზარდებოდაჱ დაჱ ისწავლიდაჱ მიქაელჱ ებისკოპოსისაგანჱ ყო
ველსაჱ მცნებასაჱ უფლისასაჱ დაჱ სიყრმისავეჱ დღეთაჱ შეიყუარაჱ სჯუ
ლიჱ ქრისტესიჱ უფროსჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ დაჱ მწუხარეჱ იყოჱ
იგიჱ ამისთუისჱ რამეთუჱ შემორეოდაჱ ქართლსჱ ცეცხლისჱ მსახურება
დაჱ ტყუეობისაჱ დაჱ საზღვართაჱ მიხმისაგანჱ დაჱ უმეტესჱ იურვოდესჱ სჯ
ულისაჱ თუისჱ გონებასაჱ შინაჱ არამედჱ მძლავრებისაგანჱ სპარსთა
საჱ ვერაჱ იკადრებდაჱ გამოცხადებადჱ, მაშინჱ ვითარჱ იქმნაჱ ვახტანგჱ
წლისაჱ თხუთმეტისაჱ მოუწოდაჱ ყოელთაჱ წარჩინებულთაჱ ქართლ
ისათაჱ დაჱ შემოკრიბნაჱ ყოველნიჱ ქალაქნიჱ დაჱ განმზადაჱ მეფემა
ნჱ სახლიჱ ერთიჱ დაჱ დაჯდაჱ საყდართაჱ ზედაჱ მაღალთაჱ ხოლოჱ ჯუანშე
რჱ სპასპეტიჱ დაჱ ორნივეჱ ებისკოპოსნიჱ დასხდესჱ საყდართავეჱ დაჱ
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სხუანიჱ ყოელნიჱ ერისთავნიჱ დასხდესჱ სელებითაჱ ათასისჱ თავნიჱ დაჱ ას
ისთავნიჱ დაჱ ყოელიჱ ერიჱ წარმოდგესჱ ზეჱ, მაშინჱ მეფემანჱ ვითარცაჱ
მოხუცებულმანჱ დაჱ ბრძენმანჱ დაჱ ვითარცაჱ აღზრდილმანჱ ფილოსოფო
სთამანჱ იწყოჱ ზრახვადჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ დაჱ თქუაჱ მეფეთაჱ დაჱ ერთაჱ ზე

დაჱ მოიწევისჱ განსაცდელიჱ დაჱ ჭირიჱ ღ~თისაჱ მიერიჱ ცოდვათაჱ მათთა
განჱ ოდესჱ მორწმუნეთაჱ აკლონჱ მსახურებაჱ ღ~თისაჱ დაჱ გარდაჴდესჱ
მცნებასაჱ მოაწევსჱ ჭირთაჱ ესეჱ ვითართაჱ ზედაჱ რომელჱ ესეჱ აწჱ
მოიწიაჱ ჩუენზედაჱ ვითარცარაჱ მამაჱ კეთილიჱ წურთინჱ შვილთაჱ
კეთილთაჱ ზედაჱ საქმეთაჱ დაჱ უკეთუჱ არაჱ კეთილადჱ აღასრულებ
დესჱ სწავლასაჱ მამისაჱ თუისისასაჱ გუემსჱ მამაჱ იგიჱ გუემითაჱ დაჱ
სწავლითაჱ რათაჱ ისწაოსჱ ყოელიჱ კეთილიჱ დაჱ იქმნასჱ საჴმარჱ კეთ
ილისაჱ ეგრეთჱ გუწუართნაჱ ჩუენჱ ღმერთმანჱ დამბადებელმანჱ
ცისაჱ დაჱ ქუეყანისამანჱ ამისთუისჱ გუიჴმსჱ რათაჱ ვმადლობდეთჱ
ჩუენჱ მოწყალებათაჱ მისთაჱ მაშინჱ ამათჱ ყოველთაჱ მისცესჱ
დიდებაჱ ღ~თსაჱ ტირილითჱ კუალადჱ იწყოჱ ზრახუადჱ მეფემანჱ ვახ
ტანგჱ დაჱ თქუაჱ ყოველთაჱ წარჩინებულთაჱ ისმინეთჱ ჴმისაჱ ჩემისაჱ
დაღაცათუჱ ყრმაჱ ვარჱ დაჱ არაჱ გინახავსჱ ჩემგანჱ კეთილადჱ მამა
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თაჱ კულაჱ ჩემთაგანჱ გინახვანჱ დიდნიჱ კეთილნიჱ დაჱ დიდებანიჱ რო
მელნიჱ დადგინებულჱ ხართჱ მთავრობასაჱ ზედაჱ აწჱ უკუეთუჱ გუაცოცხლებსჱ
ღ~თიჱ მოგუხუდენჱ ჩემგანჱ კეთილნიჱ დაჱ დიდებანიჱ რომელნიჱ ა
რაჱ გეხილნენჱ მამათაჱ ჩუენთაგანჱ აწჱ რომელსაჱ გეტყუიჱ თქუენჱ
დაღაცათუჱ თქუენზედაჱ დაჱ ჩემზედაჱ სწორადჱ მოწევნულჱ არსჱ განსაც
დელიჱ ესეჱ არამედჱ ესრეთჱ იპყართაჱ ვითარმცაჱ არაჱ მოწევნულა
რსჱ თქუენჱ ზედაჱ არამედჱ ჩემზედაჱ ოდენჱ დაჱ არაჱ იყოსჱ გულსაჱ ჩე
[...]მსაჱ სიტყუაჱ თუჱ რომელჱ მოიწივნესჱ მათჱ ზედაჱ განსაცდელნიჱ
თუისისაჱ შურისგებისათუისჱ აყოფენჱ ამასჱ არამედჱ ყოველიჱ
ჩემდაჱ სამსახურადჱ დავითუალოჱ ყოვლისათუისჱ კეთილიჱ მოგაგოჱ
დაჱ არაჱ დავითმინოჱ კიცხვაჱ ოვსთაჱ არამედჱ სასოებითაჱ სამები
საჱ ერთარსებისაჱ დამბადებელისაჱ ღ~თისაჱ დაუსაბამოსათაჱ დაჱ წარ
ძღუანებისაჱ ჯუარისაჱ მისჱ პატიოსნისათაჱ რომელიჱ მოცემულ
არსჱ წინამძღურადჱ დაჱ საჭურველადჱ გულითაჱ მოსავთაჱ მისთაჱ დაჱ
ვიძიოთჱ შურიჱ მათჱ ზედაჱ უკეთუმცაჱ წარგუკიდებოდაჱ ესეჱ სპა
რსთაჱ მეფეთაგანჱ ანუჱ ბერძენთაჱ მეფისაგანჱ მომცა ვითმინეთჱ
არამედჱ რაჱ მოწევნულარსჱ ჩუენჱ ზედაჱ ოვსთაჱ კიცხვათაგანჱ
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არაჴამსჱ მისიჱ დათმობაჱ დაჱ სიკუდილიჱ უმჯობესჱ არსჱ თავთაჱ ჩუ
ენთათუისჱ მაშინჱ აღდგაჱ ჯუანშერჱ სპასპეტიჱ დაჱ თქუაჱ ცხოვნდიჱ
მეფეოჱ უკუნისამდეჱ დიდებითჱ დაჱ მტერთაჱ შენთაჱ ზედაჱ ნებაჱ აღსრულ
ებითჱ ჭეშმარიტიჱ ბრძანე[ბ]ჱ ცოდვათაჱ ჩუენთაჱ მიერჱ მოიწიაჱ გან
საცდელიჱ ესეჱ ჩუენჱ ზედაჱ დაჱ სამართლადჱ გუსაჯნაჱ ჩუენჱ ღმერთმანჱ
რამეთუჱ განვამრავლეთჱ ცოდვაჱ წინაშეჱ მისსაჱ დაჱ გუიღირსჱ მადლობაჱ
ღ~თისაჱ რამეთუჱ დიდსაჱ პატივჟსაჱ ღირსჱ ვიყუენითჱ დაჱ არაჱ ეზომსაჱ
რომელჱ მოიწიაჱ ჩუენზედაჱ არამედჱ მრავალჱ მოწყალემანჱ ღ~თნჱ
არაჱ შეცოდებათაჱ ჩუენთაჱ ოდენიჱ პატიჟიჱ მოგუაგოჱ დაჱ ამი
თჱ კნინითაჱ პატიჟითაჱ გუწუართნაჱ დაჱ ჩუენჱ მკუიდრ
თაჱ ქართლისათაჱ ამისთუისჱ დიდიჱ მადლობაჱ გუიღირსჱ

ღ~თისაჱ მიმართჱ რამეთუჱ შენჱ უმჯობესიჱ ყოველთაჱ მე
ფეთაჱ ქართლისათაჱ დაჱ მამათაჱ შენთაჱ უფროსიჱ ყო
ვლითავეჱ სრულიჱ მსგავსიჱ ნებროთჱ გმირისაჱ გამოგაჩი
ნაჱ წინამძღურადჱ ჩუენდაჱ დაჱ მოცემულხარჱ ჩუენდაჱ დაჱ
ღ~თისაჱ მიერჱ განმაქარვებელიჱ ჭირთაჱ ჩუენთაჱ ძუელ
თაჱ დაჱ ახალთაჱ დაჱ უკეთუჱ ცოდვანიჱ ჩუენნიჱ არაჱ დას
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ძლევენჱ შენჱ მიერჱ მოველითჱ განქარვებასაჱ ყოველთაჱ ჭი
რთაჱ ჩუენთასაჱ დაჱ უმეტესჱ წარმატებასაჱ საზღვართაჱ ჩუ
ენთასაჱ ყოვლისაჱ ჟამისასაჱ რამეთუჱ არავინჱ ყოფილჱ არსჱ
მამათაჱ ჩუენთაგანიჱ მსგავსჱ შენდაჱ ცხოვნდიჱ მეფეჱ უკუნ
ისამდეჱ რითგანჱ მოწევნულჱ არსჱ ოვსთაგანჱ ხუთსაჱ ამასჱ
წელსაჱ შინაჱ ყოფილვართჱ ჩუენჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ დი
დსაჱ ამისთუისჱ რამეთუჱ ყრმაჱ იყავჱ შენჱ დაჱ არაჱ ძალგედ
ვაჱ მჴედრობაჱ დაჱ წყობათაჱ წინაჱ ძღომაჱ დაჱ არცაჱ შინაჱ
მეფობისაჱ განგებაჱ აწჱ მეფეოჱ დაღათუჱ სრულჱ ხარჱ სიბრძნი
თაჱ დაჱ ძალითაჱ სიმჴნითაჱ დაჱ ასაკითაჱ არამედჱ გაკლსჱ სისრ
ულეჱ დღეთაჱ მჴედრობისათუისჱ ხოლოჱ ვხედავჱ სიბრძნე
საჱ შენსაჱ დაღათუჱ ყრმაჱ ხარჱ არამედჱ ძალგიცჱ განგებაჱ
მეფობისაჱ არამედჱ მჴედრობისაჱ დაჱ წყობათაჱ წინაჱ განწყო
ბისაჱ შენისაჱ არაჱ არსჱ ჟამიჱ ესეჱ არსჱ განზრახვაჱ ჩემიჱ
რათაჱ სიბრძნითაჱ შენითაჱ დაჱ კითხვითაჱ დედისაჱ შენისათაჱ
გამოარჩიეჱ ერთიჱ ვინჱ ჩუენგანიჱ წინამძღურადჱ სპისაჱ
შენისაჱ დაჱ მიგუცენჱ ჩუენჱ ყოველნიჱ მასჱ დაჱ ვიყუნე
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თჱ მორჩილჱ ვითარცაჱ მამისაჱ შენისაჱ დაჱ ძალითაჱ სამებ
ისაჱ ღ~თისაჱ ერთარსებისათაჱ წარვიდეთჱ დაჱ ვიძიოთჱ შურიჱ
ხოლოჱ შენჱ იყავჱ შინაჱ დაჱ გააგებდიჱ მეფობასაჱ უკეთუჱ
ცოდვათაჱ ჩუენთაგანჱ ვიძლივნეთჱ ოვსთაგანჱ მეფობაჱ შენიჱ
უვნებელადჱ დარჩესჱ უკუეთუჱ კულაჱ თავითაჱ შენითაჱ ცოდვათაჱ ჩუენ
თაგანჱ იძლიოჱ კუალადჱ წარწყმდესჱ ქუეყანაჱ ჩუენიჱ რამეთუჱ
ნაცვალიჱ შენიჱ არაჱ არსჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ ესეჱ თქუაჱ ჯუანშერჱ
სპასპეტმანჱ დაჱ დაემოწმნესჱ ყოელნიჱ წარჩინებულნიჱ ერისთავნიჱ
ზრახვასაჱ მისსაჱ, მაშინჱ თქუაჱ მეფემანჱ ვითაჱ ხუდებისჱ სრულადჱ
ბრძენსაჱ დაჱ ერთგულობასაჱ შენსაჱ ეგრეთჱ წარმოსთქუიჱ ყოელიჱ
ჯუანშერჱ ხოლოჱ მეჱ არაჱ ვარჱ მორჩილჱ ბრძანებისაჱ მაგი
სჱ შენისაჱ რამეთუჱ რათგანჱ მოწევნულჱ არსჱ განსაცდელიჱ იგიჱ ჩუ
ენზედაჱ ყოელნიჱ დღენიჱ ცხორებისაჱ ჩემისანიჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ
დამიყოფიანჱ ვითარცაჱ მყოფსაჱ ბნელისასაჱ დაჱ სიბრალულიჱ დისაჱ ჩემ
ისაჱ განლევსჱ გულსაჱ ჩემსაჱ ვითარცაჱ მახუილიჱ ცეცხლისაჱ დაჱ
სიკუდილიჱ მირჩევნიაჱ თავისაჱ ჩემისაჱ ვიდრეღაჱ სიცოცხლესაჱ,
მინდობითაჱ ღმრთისათაჱ დაჱ წინამძღურობითაჱ ჯუარისაჱ მისისათაჱ
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პატიოსნითაჱ თავითაჱ ჩემითაჱ წარვალჱ მოწყალებათაჱ მისი
თაჱ მოსავიჱ არაჱ გამწიროსჱ დაჱ მომცესჱ ძლევა მაშინჱ
ვითარჱ ვერღარაჱ უშლიდესჱ მიემოწმნესჱ ყოელნიჱ იგიჱ
ჩინებულნიჱ დაჱ თქუესჱ ცხოვნდიჱ მეფეოჱ უკუნისამდიჱ იქმნე
სჱ განზრახვაჱ შენიჱ ღ~თნჱ დამბადებელმანჱ მოავლინაჱ ანგელ
ოზიჱ მისიჱ ძლიერადჱ შენდაჱ დასცნესჱ ყოველნიჱ მტერნიჱ
შენნიჱ დაამტკიცესჱ ლაშქრობაჱ ოვსეთსჱ დაჱ განიყარნესჱ ყო
ველნიჱ სახლადჱ თუისადჱ კაზმადჱ დაჱ ვახტანგჱ წარავლინაჱ
მოციქულიჱ წინაშეჱ დედისძმისაჱ მისისაჱ ვარზაბაკურჱ რანისაჱ
ერისთვისაჱ აუწყაჱ ლაშქრობაჱ ოვსეთისაჱ დაჱ ითხოვაჱ მი
ხოვაჱ მისგანჱ შეწევნაჱ ხოლოჱ მანჱ სიხარულითჱ აღუთ
ქუაჱ რამეთუჱ ქუეყანაჱ მისიცაჱ ტყუეჱ ქმნილჱ იყოჱ ოვსთაგანჱ
ხოლოჱ ვახტანგჱ მოუწოდაჱ ყოელთაჱ სპათაჱ ქართლ
ისათაჱ დაჱ შემოკრბესჱ ყოელნიჱ დაჱ დაიბანაკესჱ მუხრან
სჱ დაჱ ხერკსჱ ამიერჱ დაჱ იმიერჱ არაგუსაჱ დაჱ იყოჱ ასიათ
ასიჱ მჴედარიჱ დაჱ ვახტანგჱ მეფეჱ განვიდაჱ ქალაქითჱ მცხე
თითჱ დაჱ განასხნნაჱ სპანიჱ მისნიჱ დაჱ მოეწონნესჱ სიმრავ
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ლითაჱ დაჱ ცხენჱ კეთილობითაჱ დაჱ მოკაზმულობითაჱ დაჱ იხი
ლნაჱ ყოელნიჱ იგიჱ მხიარულადჱ დაჱ აზარვითჱ რამეთუჱ სავ
სენიჱ იყუნესჱ შურითაჱ ოვსთათაჱ აღივსოჱ სიხარულითაჱ
ვახტანგჱ დაჱ მადლობდაჱ ღ~თსაჱ შემოვიდაჱ ქალაქადჱ დაჱ აღას
რულაჱ შუიდეულიჱ ერთიჱ ლოცვითაჱ დაჱ მარხვითაჱ დაჱ ღ
ამისთევითაჱ დაჱ განუყოჱ საქონელიჱ დიდძალიჱ გლახაკთაჱ
დაჱ დაუტევნაჱ განმგებელადჱ სამეფოსაჱ მისისაჱ საგდუხტჱ დ
ედაჱ მისიჱ დაჱ დააჱ მისიჱ ხუარანძეჱ დაჱ დაწერაჱ ანდერძიჱ
ესრეთჱ უკეთუჱ არღარაჱ შემოვიქცეჱ ცოცხალიჱ დააჱ ჩემიჱ
ხუარანძეჱ შეირთოსჱ მიჰრანჱ რომელიჱ ეყვოდაჱ ვახტა
ნგსჱ მამისჱ ძმისჱ წულადჱ ნათესავისაგანჱ რევისსაჱ მიარანი
სჱ ძისაჱ რომელიჱ სიძეჱ იყოჱ თრდატჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ
მანჱ შეირთოსჱ დააჱ ჩემიჱ დაჱ მანჱ იპყრასჱ სამეფოჱ დაჱ ესეჱ
დაწერილიჱ დედასაჱ მისსაჱ მისცაჱ დაჱ სხუასაჱ არავისჱ აუწ
ყაჱ დაჱ იგიჱ მიჰრანჱ მამისჱ ძმისჱ წულიჱ მისიჱ დაუტევაჱ
მცხეთასჱ წარვიდაჱ ვახტანგჱ დაჱ დადგაჱ თიანეთსჱ დაჱ მუნჱ მი
ერთნესჱ ყოელნიჱ მეფენიჱ კავკასიანნიჱ ორმოცდაჱ ათიჱ
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ათასიჱ მჴედარიჱ დაჱ წარემართაჱ სახელსაჱ ზედაჱ ღ~თისასაჱ
განვლოჱ კარიჱ დარიელასიჱ დაჱ შესლვასაჱ მისსაჱ ოვსეთადჱ
იყოჱ ვახტანგჱ წლისაჱ თექუსმეტისაჱ მაშინჱ მეფეთაჱ ოვსე
თისათაჱ შეკრიბესჱ სპანიჱ მათნიჱ დაჱ მოირთესჱ ძალიჱ
ხაზარეთითჱ დაჱ მოეგებნესჱ მდინარესაჱ ზედაჱ რომელიჱ გა
ნვლისჱ დარიალასაჱ დაჱ ჩავლისჱ ველსაჱ ოვსეთისასაჱ დაჱ მას

ცაჱ მდინარესაჱ არაგუიჱ ჰქუიანჱ რამეთუჱ ერთისაჱ მთისაგანჱ
გამოვალსჱ თავიჱ ორთავეჱ ქართლისაჱ არაგუისაჱ დაჱ ო
ვსეთისაჱ არაგუისაჱ დაჱ დაიბანაკესჱ ორთავეჱ სპათაჱ ამიერჱ
დაჱ იმიერჱ რამეთუჱ მდინარისაჱ მისჱ პირსაჱ ორგნითვეჱ ქა
რაფნიჱ იყუნესჱ კლდისანიჱ ჭალაკნიჱ დაჱ ველოვანნიჱ პირსაჱ
მდინარისათაჱ დაჱ განეკრძალნესჱ ერთმანერთისაგანჱ დაჱ დაიცვნ
ესჱ გზანიჱ ქარაფთანიჱ დაჱ დადგესჱ ეგრეთჱ შუიდჱ დღეჱ ამასჱ
შუიდსაჱ დღესაჱ ბრძოლაჱ იყოჱ ბუმბერაზთაჱ მდინარესაჱ მა
სჱ ზედაჱ რომელჱ ჰყავსჱ ნიჯადნიჱ ხაზართანიჱ მათთანაჱ იყოჱ
კაციჱ ერთიჱ გოლიათიჱ სახელითჱ თარჴანჱ გამოვიდაჱ ესეჱ
თარჴანჱ ხაზარიჱ დაჱ ჴმაყოჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ დაჱ თქუაჱ
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გეტყუიჱ თქუენჱ ყოველთაჱ სპათაჱ ვახტანგისთაჱ ვინცაჱ არსჱ თქუე
ნჱ შორისჱ უძლიერესიჱ გამოვიდესჱ ჩემზედაჱ ხოლოჱ ვახტა
ნგჱ მეფესაჱ რომელსაჱ ჰყუესჱ სპანიჱ სპათაჱ ნიჯთანიჱ მათთა
ნაჱ ერთოჱ კაციჱ ერთიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ფარსმანჱ ფარუხაჱ
ამისადჱ ვერვისჱ დაედგნესჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ რამეთუჱ მრ
ავალიჱ ლომიჱ ჴელითაჱ შეეპყრაჱ ესეჱ განვიდაჱ ბრძოლადჱ
თარჴანისსაჱ დაჱ აღიზახნესჱ ორთავეჱ დაჱ მიეტევნესჱ ურთიერთ
სა დაჱ პირველსავეჱ შეყრასაჱ უხეთქნაჱ ჴრმლითაჱ ფარსმანჱ
ფარუხსაჱ ჩაბალახსაჱ ზედაჱ დაჱ განუპოჱ თავიჱ ვიდრეჱ ბეჭ
თამდეჱ, მაშინჱ დაჭმუნდაჱ ვახტანგჱ დაჱ სპანიჱ მისნიჱ რამეთ
უჱ არავინჱ დარჩაჱ მათჱ შორისჱ მსგავსიჱ ფარსმანჱ ფარუხისიჱ
შეძრწუნდესჱ ყოელნიჱ იგიჱ სპანიჱ დაჱ აღივსნესჱ მწუხარებითაჱ
დაჱ დაჰღამდაჱ დღეჱ იგიჱ ვახტანგჱ შევიდაჱ კარავადჱ თუისადჱ
დაჱ დადგაჱ ლოცვადჱ დაჱ ცრემლითაჱ ევედრებოდაჱ ღ~თსაჱ ვიდ
რეჱ განთენებადმდეჱ არაჱ დაჯდაჱ ქუეჱ ლოცვისაგანჱ ითხოვდაჱ
ღ~თისაგანჱ შეწევნასაჱ დაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ ეგულებოდაჱ
თუითჱ ბრძოლაჱ თარჴანისიჱ რამეთუჱ უშიშიჱ იყოჱ იგიჱ
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ვითარცაჱ უჴორცოჱ დაჱ იმედიჱ ჰქონდაჱ ღ~თისაგანჱ დაჱ ძალისაჱ თ
უისისაგანჱ, ვითარჱ განთენდაჱ კუალადჱ შთამოვიდაჱ თარჴანჱ კიდ
ესაჱ მდინარისასაჱ აყუედრებდაჱ დაჱ ითხოვდაჱ მუქარასაჱ არავინჱ
იპოვაჱ სპათაჱ შორისჱ ვახტანგისთაჱ მბრძოლიჱ მისიჱ, მა
შინჱ ვახტანგჱ თქუაჱ სპათაჱ მისთაჱ არაჱ მინდობილვარჱ მეჱ
ძალისაჱ ჩემისაჱ დაჱ სიმჴნისადჱ არამედჱ მინდობითაჱ დაჱ ძალი
თაჱ ღ~თისაჱ დაუსაბამოსათაჱ სამებისაჱ ერთარსებისაჱ ყოვლისაჱ დამბა
დებელისათაჱ განვალჱ თუითჱ ბრძოლადჱ თარჴანისსაჱ, მაში
ნჱ განკუირდესჱ წარჩინებულნიჱ იგიჱ აყენებდესჱ ვახტანგსჱ
დაჱ მრავალჱ ღონედჱ ზრახუიდესჱ რათამცაჱ დააყენესჱ ბრძო
ლისაგანჱ რამეთუჱ ყრმაჱ იყოჱ ვახტანგჱ დაჱ არაჱ იცოდესჱ გა
მოცდილობაჱ გარდაჴდაჱ ცხენისაგანჱ დაჱ დავარდაჱ ქუეყა
ნასაჱ ზედაჱ თაყუანისსცაჱ ღ~თსაჱ დაჱ აღიპყრნაჱ ჴელნიჱ თუი

სნიჱ დაჱ თქუაჱ ეჰაჱ უფალოჱ დამბადებელოჱ ყოვლისაოჱ
დაჱ შემამკობელოჱ კეთილთაოჱ აღმამაღლებელოჱ მოსავთაჱ
შენთაოჱ შენჱ იყავჱ შემწეჱ ჩემდაჱ მოავლინეჱ ანგ
ელოზიჱ შენიჱ ძალადჱ ჩემდაჱ დაჱ დაეცჱ უსჯულოჱ ისიჱ დაჱ
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არცხუინეჱ მგმობართაჱ შენთაჱ რამეთუჱ არაჱ ძალისაჱ ჩემი
საჱ მინდობილვარჱ არამედჱ მოწყალებისაჱ შენისადაჱ მოიქცაჱ ვახტანგჱ დაჱ
მოიქცაჱ დაჱ აღჯდაჱ ტაიჭსაჱ თუისსაჱ დაჱ რქუაჱ სპათაჱ თუისთაჱ
ევედრებოდეთჱ ღ~თსაჱ დაჱ ნუჱ შესძრწუნდებითჱ წარვიდაჱ ვახტანგჱ
დაჱ დადგესჱ სპანიჱ მისნიჱ ზურგითჱ მისსაჱ შეძრწუნებულნიჱ დაჱ
სავსენიჱ მწუხარებითაჱ თუისჱ თუისსაჱ სჯულსაჱ ზედაჱ ევედრებოდესჱ
ღ~თსაჱ ცრემლითაჱ მაშინჱ ვახტანგჱ წავლოჱ გუერდიჱ დაჱ შთა
დგაჱ მდინარისაჱ პირსაჱ ჴელთაჱ ჰქონდესჱ ოროლნიჱ მოხე
დნაჱ თარჴანჱ დაჱ რქუაჱ მეჱ გოლიათთაჱ დაჱ გმირთაჱ დაჱ გამოც
დილთაჱ მბრძოლიჱ ვარჱ არაჱ ყმაწუილთაჱ გარნაჱ შენჱ ზედა
ცაჱ დავიმდაბლოჱ თავიჱ ჩემიჱ აღიზახნესჱ დაჱ მიეტევნესჱ ერთმა
ნერთსაჱ დაჱ პირველსავეჱ შეკრებასაჱ სცნაჱ ვახტანგჱ ოროლნიჱ
სარტყელსაჱ ზედაჱ დაჱ ვერაჱ უფარაჱ სიმაგრემაჱ საჭურველი
სამანჱ დაჱ განავლოჱ ზურგითჱ დაჱ მოკლაჱ ხოლოჱ ქართ
ველთაჱ ნუგეშინისჱ ცემულთაჱ დაჱ სავსეთაჱ სიხარულითაჱ აღიზა
ხნესჱ ჴმითაჱ საშინელითაჱ დაჱ შეწირესჱ მადლობაჱ ღ~თისაჱ მიმარ
თჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მასვეჱ ადგილსაჱ გარდაჴდაჱ ცხენისაგანჱ დაჱ და
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ვარდაჱ მიწასაჱ ზედაჱ თაყუანისსცაჱ ღ~თსაჱ დაჱ თქუაჱ კურთხეულჱ ხარჱ
შენჱ უფალოჱ რომელმანჱ მოავლინეჱ ანგელოზიჱ შენიჱ დაჱ დაეცჱ
მტერიჱ ჩემიჱ შენჱ ხარჱ რომელმანჱ აღადგინეჱ ქუეყანისაგანჱ გლა
ხაკიჱ დაჱ სკორეთაგანჱ აღამაღლეჱ დავრდომილიჱ მოჰკუეთაჱ თავიჱ
თარჴანისიჱ აღჯდაჱ დაჱ წარვიდაჱ ლაშქართაჱ თუისთაჱ თანაჱ დაჱ ყო
ველთაჱ მათჱ სპათაჱ ჴმითაჱ აღწევნულითაჱ შეასხესჱ ქებაჱ ვახტანგ
სჱ დაჱ ჰმადლობდესჱ ღ~თსაჱ დაჱ მეორესაჱ დღესაჱ სხუაჱ გამო
ვიდაჱ ბუმბერაზიჱ ოვსთაგანჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ბაყათარჱ იგიჱ
იყოჱ გოლიათიჱ დაჱ დაეწყოჱ მჴედრობაჱ ვერავისჱ დაედგნ
ესჱ მისთუისჱ დაჱ მოესრაჱ ყოელიჱ მბრძოლიჱ მისიჱ რამეთუჱ
იყოჱ სიგრძეჱ მშუილდისაჱ მისისაჱ თორმეტიჱ მტკაველიჱ დაჱ
ისარიჱ მისიჱ ექუსიჱ მტკაველიჱ მოდგაჱ ესეჱ ბაყათარჱ პირსაჱ
მდინარისასაჱ დაჱ ჴმაყოჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ დაჱ თქუაჱ ვახტან
გჱ მეფეოჱ ნუჱ განლაღნებიჱ შენჱ მოკლვისათუისჱ თარჴანისსაჱ
არაჱ ერთოჱ იგიჱ გოლიეთთაჱ დაჱ მისთუისჱ მოიკლაჱ იგიჱ
ყმაწულისაგანჱ აწჱ უკუეთუჱ შენვეჱ გამოხუიდეჱ მბრძოლადჱ ჩ
ემდაჱ მოგუხუდენჱ ჩემგანჱ ბრძოლანიჱ ფიცხელნიჱ რომელთაგა
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ნჱ ვერღარაჱ განეროჱ თუარაჱ ვინცაჱ სპათაჱ შენთაგანიჱ გამ

ოვიდესჱ მისთუისცაჱ მზაჱ ვარჱ, მაშინჱ პასუხიჱ უგოჱ ვახ
ტანგჱ ბაყათარსჱ დაჱ რქუაჱ არაჱ ძალითაჱ ჩემითაჱ ვსძლეჱ თა
რჴანსჱ არამედჱ ძალითაჱ დამბადებელისაჱ ჩემისათაჱ დაჱ არაჱ მე
შინისჱ შენგანჱ ვითარცაჱ ძაღლისაჱ ერთისაგანჱ რამეთუჱ ძალიჱ
ქრისტესიჱ ჩემთანაჱ დაჱ ჯუარიჱ მისიჱ პატიოსანიჱ საჭურვე
ლადჱ ჩემდაჱ დაჱ განუწესნაჱ ვახტანგჱ სპანიჱ დაჱ დაადგინნაჱ განმ
ზადებულადჱ დაჱ აღჯდაჱ ტაიჭსაჱ შეჭურვილსაჱ ჯავშანითაჱ დაჱ ა
ღიღოჱ ფარიჱ მისიჱ ვიგრისჱ ტყავისაჱ რომელსაჱ ვერაჱ
ჰკუეთდაჱ მახუილიჱ დაჱ ჩავლოჱ გუერდიჱ დაჱ მიდგაჱ მახლო
ბელადჱ მდინარესაჱ ჴმაჱ უყოჱ ბაყათარსჱ დაჱ რქუაჱ არაჱ გამოვა
ლჱ მეჱ მდინარესაჱ რამეთუჱ მეფეჱ ვარჱ არაჱ მივეახლებიჱ
მეჱ სპასაჱ ოვსეთისასაჱ რამეთუჱ წარწყმედითაჱ ჩემითაჱ წარწყმდ
ებისჱ ყოველიჱ სპაჱ ჩემიჱ ხოლოჱ შენჱ მონაჱ ხარჱ დაჱ წარწყმე
დითაჱ შენითაჱ არაჱ ევნებისჱ სპასაჱ ოვსეთისსაჱ ვითარცაჱ ძაღლ
ისაჱ ერთისათაჱ გამოვედჱ მდინარესაჱ ჩემკერძოჱ მაშინჱ ბაყათარჱ
ოვსმანჱ აღასრულაჱ სიტყუაჱ მისიჱ დაჱ რქუაჱ მეჱ მომკლველმანჱ
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შენმანჱ გამოვლოჱ მდინარეჱ არამედჱ პირისაგანჱ მდინარისაჱ
უკუდეგჱ სამჱ უტევანჱ მაშინჱ ვახტანგჱ უკურიდაჱ გამოვლოჱ მ
დინარეჱ ბაყათარჱ დაუწყოჱ სროლადჱ ისრითაჱ მაშინჱ ვა
ხტანგჱ სიფიცხითაჱ თუალთაჱ თუისთათაჱ დაჱ სიმახუილითაჱ
გონებისაჱ მისისათაჱ დაჱ სიკისკასითაჱ ტაიჭისაჱ მისისათაჱ არი
დებდაჱ ისარსაჱ რამეთუჱ შორსვეჱ იხილისჱ ისარიჱ მომავალ
იჱ დაჱ უხლდებოდაჱ დაჱ სიმარჯუითჱ მიიახლებოდაჱ ამიერჱ დაჱ
იმიერჱ დაჱ სპათაგანჱ იყოჱ ცემაჱ ბუკისაჱ დაჱ დაბდაბთაჱ
დაჱ იზახდესჱ ჴმითაჱ აღწევნულითაჱ სპანიჱ ორნივეჱ ქართვე
ლნიჱ დაჱ ოვსნიჱ რომლითაჱ იძრვოდესჱ მთანიჱ დაჱ ბო
რცუნიჱ დაჱ ვერაჱ ჰკრაჱ ისარიჱ ორისაჱ ისრისჱ მეტიჱ ბაყა
თარჱ ფარსაჱ ვახტანგისსაჱ დაჱ ვერაჱ კუეთაჱ ყოვლადჱ დაჱ
ჰკრაჱ სხუაჱ ისარიჱ ცხენსაჱ ვახტანგისსაჱ დაჱ გააგდოჱ შიგაჱ
დაჱ ვიდრეჱ დაეცემოდაჱ ცხენიჱ ვახტანგისიჱ მიუჴდაჱ ზედაჱ დაჱ უხე
თქნაჱ ჴრმალიჱ მჴარსაჱ ბაყათარისსაჱ დაჱ ჩაჰკუეთაჱ გულა
მდეჱ მაშინღაჱ დაეცაჱ ცხენიჱ ვახტანგისიჱ სწრაფითჱ მიყოჱ ჴე
ლიჱ დაჱ შეიპყრაჱ ცხენიჱ ბაყათარისიჱ დაჱ პირველჱ დავა
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რდაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ თაყუანისსცაჱ ღ~თსაჱ დაჱ შეწირაჱ მადლობაჱ
უმეტესჱ პირველისაჱ აღჯდაჱ ცხენსაჱ ბაყათარისსაჱ დაჱ მოდგაჱ
მახლობელადჱ სპათაჱ თუისთაჱ დაჱ რქუაჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ
მჴნეჱ იყვენითჱ დაჱ განძლიერდითჱ რამეთუჱ ღ~თიჱ ჩუენჱ
კერძოჱ არსჱ, ხოლოჱ სპანიჱ იგიჱ წარმოემართნესჱ გა
ნმზადებულნიჱ ცხენჱ თორნოსანნიჱ დაჱ ჯაჭუჱ ჩაბალახოსა
ნნიჱ წინათჱ კერძოჱ დაჱ მათსაჱ უკანითჱ ქუეითნიჱ დაჱ ქუე
ითთაჱ უკანითჱ სიმრავლეჱ მჴედართაჱ დაჱ ესრეთჱ მომა

რთესჱ ხოლოჱ ოვსნიჱ წარმოდგესჱ ქარაფსაჱ ზედაჱ დაჱ
დაასხესჱ ისარიჱ ვითარცაჱ წუიმაჱ მძლაფრიჱ, მაშინჱ ვახტ
ანგჱ მეფეჱ მოქცეულიყოჱ სპასაჱ მისსაჱ ზურგითჱ რჩეულითაჱ მჴე
დრითაჱ უზახებდაჱ განაძლიერებდაჱ დაჱ ნუგეშინისჱ სცემდაჱ სპათაჱ
მისთაჱ მაშინჱ წინათჱ ცხენჱ თორნოსანთაჱ აღვლესჱ გზაჱ
ქარაფისაჱ აღჴდესჱ ვაკესაჱ დაჱ აღუდგესჱ უკანაჱ ქუეითნიჱ დაჱ შე
მდგომადჱ სიმრავლეჱ მჴედართაჱ დაჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ ძლი
ერიჱ მათჱ შორისჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ უკეთუჱ მარჯუე
ნითჱ კერძოჱ იბრძოდისჱ მარცხენითჱ კერძოჱ ძრწოდ
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იანჱ დაჱ უკეთუჱ მარცხენითჱ კერძოჱ იბრძოდისჱ მარჯუენი
თჱ კერძოჱ ძრწოდიანჱ დაჱ ეგეოდენსაჱ მას შინა ჴმასაჱ სპა
თასაჱ იცნობებოდაჱ ჴმაჱ ვახტანგისიჱ ვითარცაჱ ჴმაჱ ლომისაჱ
დაჱ თანაჱ ჰყვებოდესჱ მასჱ ორნიჱ მჴედარნიჱ არტევაზჱ ძუ
ძუსმტეჱ ძეჱ საურმაგჱ სპასპეტისაჱ დაჱ ბივრიტიანიჱ სეფეჱ წ
ულიჱ დაჱ იგინიცაჱ იბრძოდესჱ მჴნედჱ მაშინჱ იძლივნესჱ
ოვსნიჱ დაჱ ივლტოდაჱ ბანაკიჱ მათიჱ მოისრნესჱ დაჱ ტყუეჱ
იქმნესჱ ხოლოჱ უმრავლესიჱ მეოტიჱ ოვსთაჱ მათგა
ნიჱ ცოცხალიჱ შეიპყრესჱ უკმოჴსნისათუისჱ ტყუეთასაჱ
რომელნიჱ წარტყუენულჱ იყუნესჱ პირველჱ ოვსთაგა
ნჱ ქართველნიჱ, ვითარჱ უკმოიქცესჱ დევნისაგანჱ დაჱ დაიბ
ანაკესჱ ბანაკსავეჱ თუისსაჱ სამდღეჱ განისუენესჱ დაჱ შეწი
რესჱ მადლობაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ დაჱ მერმეჱ განიბნივნ
ესჱ ტყუენვადჱ ოვსეთისაჱ შემუსრნესჱ ქალაქნიჱ მათ
ნიჱ დაჱ აღიღესჱ ტყუეჱ დაჱ ნატყუენავიჱ ურიცხუიჱ დაჱ გა
ნვიდესჱ პაჭანიკეთსჱ რამეთუჱ მაშინჱ მუნჱ იყოჱ
პაჭანიგეთიჱ მოსამზღურედჱ ოვსეთისაჱ მდინარესაჱ მასჱ
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ოვსეთისასაჱ წიაღჱ დაჱ ჯიქეთიჱ მუნვეჱ იყოჱ შემდგომადჱ ჟა
მთაჱ მრავალთაჱ იოტნესჱ პაჭანიგნიჱ ჯიქითურთჱ წარვი
დესჱ პაჭანიკნიჱ დასავლურთჱ კერძსაჱ ხოლოჱ ჯიქნიჱ დაე
მკუიდრნესჱ ბოლოსაჱ აფხაზეთისასაჱ დაჱ მოტყუენაჱ ვახტა
ნგჱ პაჭანიგეთიჱ დაჱ ჯიქეთიჱ შეიქცაჱ დაჱ მოადგაჱ ოვსე
თსავეჱ დაჱ მეფენიჱ ოვსთანიჱ შელტოლვილჱ იყუნესჱ სი
მაგრეთაჱ კავკასისათაჱ აღდგესჱ მათჱ შორისჱ მოციქულნიჱ
დაჱ დაიზავნესჱ დაჱ ითხოესჱ ვახტანგისგანჱ ოვსთაჱ ნაცულადჱ
დისაჱ მისისაჱ ოცდაჱ ათიათასიჱ ტყუეჱ ოვსეთისაჱ ყოვე
ლიჱ უკეთესიჱ რომელიჱ სახელჱ დებითჱ აქუსჱ ოვსთაჱ
დაჱ მისცაჱ ვახტანგჱ ოცდაჱ ათიათასიჱ ტყუეჱ დისაჱ მისისათ
უისჱ დაჱ ესეჱ მოიყვანაჱ ხოლოჱ ტყუენიჱ ქართველნიჱ
რომელნიჱ ჰყვესჱ ოვსთაჱ ექუსსაჱ მასჱ წელიწადსაჱ იგიჱ
ყოელნიჱ უკმოიჴსნნაჱ დაჱ აღიღოჱ მძევალიჱ ოვს
თაგანჱ დაჱ მძევლისათუისჱ მისცაჱ სხუაჱ ტყუეჱ ორმოც

იათასიჱ დაჱ რომელიჱ უკმოიჴსნაჱ ტყუეჱ ქართლისაჱ რ
იცხუითჱ სამიათასიჱოცდაჱ ჩუიდმეტიჱ დაჱ რომელჱ და
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რჩაჱ ტყუეჱ ამათჱ ოვსიჱ გაშუებულთაგანჱ კიდეჱ თუალვითჱ
სამასჱ ოცდაჱ ჩუიდმეტიათასიჱ თუინიერჱ პაჭანიგთაჱ დაჱ
ჯიქთასაჱ დაჱ ესეჱ ყოელიჱ აღესრულაჱ ოთხჱ თუეჱ მაში
ნჱ მეფემანჱ განუტევნაჱ ნიჯადნიჱ იგიჱ სპარსთანიჱ დაჱ
მეფენიჱ კავკასიანთანიჱ ნიჭითაჱ დიდითაჱ წარმოგზავნნაჱ
დაჱ დაიჱ მირანდუხტჱ დაჱ ტყუეჱ იგიჱ ყოელიჱ გზასაჱ დარია
ნისასაჱ დაჱ თუითჱ სპითაჱქართლისათაჱ წარმოვიდაჱ გზა
საჱ აფხაზეთისასაჱ სულგრძელადჱ დაჱ უშიშადჱ იწყოჱ ბრძო
ლადჱ ციხეთაჱ აფხაზეთისათაჱ რამეთუჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ
ლეონჱ დიდიჱ უცალოჱ იყოჱ ბრძოლისაგანჱ სპარსთ
ასაჱ დაჱ ვერაჱ შემძლებელჱ იყოჱ სპათაჱ გამოგზავნადჱ
აფხაზეთსჱ დაჱ სამჱ წელჱ წარტყუენნაჱ ყოველნიჱ ციხენ
იჱ აფხაზეთისანიჱ ვიდრეჱ ციხედჱ გუჯამდეჱ დაჱ მოვიდაჱ
სახლსაჱ მისსაჱ ქალაქსაჱ სამეუფოსაჱ მცხეთასჱ გაეგებაჱ
წინაჱ დედაჱ მისიჱ დაჱ დანიჱ მისნიჱ დაჱ სიმრავლეჱ ქალ
აქისაჱ მამათაჱ დაჱ დედათაჱ მიუფენდესჱ საჴელთაჱ დაჱ
სამოსელთაჱ მათთაჱ ფერჴთაჱ ქუეშეჱ მისთაჱ დაჱ აყ
1-17 სტრ., 112r
რიდესჱ თავსაჱ დრამასაჱ დაჱ დრაკანსაჱ დაჱ მაღლითაჱ ჴმითაჱ
შეასხმიდესჱ ქებასაჱ რამეთუჱ არაჱ რომელსაჱ მეფესაჱ ექმ
ნაჱ ეგეოდენიჱ წყობაჱ მაშინჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ შეწირაჱ
მადლობაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ მრავლითაჱ ლოცვითაჱ დაჱ
ღამისთევითაჱ დაჱ გლახაკთაჱ მიცემითაჱ დაჱ გასცაჱ ნიჭიჱ
ერსაჱ მისსაჱ დაჱ წარჩინებულჱ ყუნაჱ მჴნედჱ მსახურნიჱ დაჱ
გამოცდილნიჱ წყობასაჱ მასჱ შინაჱ ოვსთასაჱ, დაჱ წარსცაჱ
ძღუენიჱ ნატყუენავისაჱ მისგანჱ დედისჱ ძმასაჱ მისსაჱ თანაჱ
ვარზაბაკურსჱ მონაჱ სამიათასიჱ ცხენიჱ სამიათასიჱ საჴედარიჱ
ჴდალიჱ ცხენიჱ სამიათასიჱ დაჱ კუალადჱ წარსცაჱ სპარსთაჱ
მეფისაჱ მონაჱ ათიათასიჱ ცხენიჱ საჴედარიჱ თურამეტიჱ ათასიჱ
ცხენიჱ ჴდალიჱ თურამეტიჱ ათასიჱ ესეჱ ყოელიჱ მიუძღუნაჱ
სპარსთაჱ მეფესაჱ ჴელითაჱ ბუნქარანჱ ებისკოპოსისათაჱ დაჱ
ითხოაჱ სპარსთაჱ მეფისაგანჱ ასულიჱ ცოლადჱ სპარსთაჱ
მეფემანჱ მოსცაჱ ასულიჱ ცოლიჱ ცოლადჱ რომელსაჱ ერქუაჱ
შანდუხატჱ, დაჱ მოსცაჱ სომხითიჱ დაჱ ყოველნიჱ მეფენიჱ
კავკასიანნიჱ ზითვადჱ დაჱ მისწერაჱ მისთანაჱ წიგნიჱ რომელ
1-17 სტრ., 112v
საჱ წერილჱ იყოჱ ესრეთჱ ჰურმისჱ დისგანჱ ყოელთაჱ მეფე
თაჱ ვახტანგისჱ მიმართჱ ვაროჰანჱ ხუასროჱ თანგისაჱ ათთაჱ
მეფეთაჱ მეფისაჱ ახოვანისაჱ დაჱ მოუწერაჱ მანჱ ბრძოლაჱ კეი

სრისაჱ რამეთუჱ კეისარიჱ განსრულჱ იყოჱ ბრძოლადჱ სპ
არსთაჱ მაშინჱ ვახტანგჱ აუწყაჱ ყოელთაჱ სპათაჱ მისთაჱ
დაჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ კავკასისათაჱ შემოკრბესჱ დაჱ დადგესჱ
მტკუარსაჱ იმიერჱ დაჱ ამიერჱ ვითარჱ ორასიათასიჱ დაჱ მო
ერთოჱ ვარზაბაკურჱ დედისჱ ძმაჱ მისიჱ ერისთავიჱ რანისაჱ
ბრძანებითაჱ სპარსთაჱ მეფისათაჱ სპითაჱ ადარბადაგანისათაჱ
რანისაჱ დაჱ მოვაკანისათაჱ ვითარჱ ორასიათასითაჱ მჴედრითაჱ
მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ ვახტანგჱ წლისაჱ ოცდაორისაჱ იყოჱ იგიჱ
უმაღლესჱ კაცთაჱ მისჱ ჟამისათაჱ დაჱ უშუენიერესჱ სხუათაჱ
დაჱ ძლიერიჱ ძალითაჱ რომელჱ შეკაზმულიჱ ქუეითიჱ ირე
მსაჱ მოეწეოდისჱ უპყრისჱ რქაჱ დაჱ დაიჭირისჱ დაჱ ცხენიჱ
ჭურვილიჱ აღისუისჱ მჴართაჱ ზედაჱ დაჱ მცხეთითჱ აღვი
დისჱ ციხესაჱ არმაზისასაჱ დაჱ მარტოჱ იყოჱ იგიჱ ძეჱ მა
მისაჱ მისისაჱ დაჱ ერთიჱ დააჱ მისიჱ ხუარანძეცაჱ იყოჱ ძლ
1-16 სტრ., 113r
იერიჱ დაჱ შუენიერიჱ დაჱ ნათესავისაგანჱ მირიანჱ მეფ
ისაჱ მორწმუნისაჱ ვახტანგჱ დაჱ დანიჱ მისნიჱ დარჩო
მილჱ იყუნესჱ იგინიჱ იყუნესჱ ნათესავისაგანჱ ბაქარჱ მ
ირიანისჱ ძისაჱ ხოლოჱ მირიანჱ დაჱ გრიგოლჱ იყუნ
ესჱ ნათესავისაგანჱ რევისაჱ მირიანისავეჱ ძისაჱ დაჱ აქუ
ნდაჱ მათჱ კუხეთიჱ დაჱ ცხოვნდებოდესჱ რუსთავისაჱ ქალ
აქსაჱ რამეთუჱ შემცირებულჱ იყუნესჱ ურთიერთისაჱ
კლვითაჱ მირიანჱ მეფისითგანვეჱ ვიდრეჱ ვახტანგჱ მეფ
ისამდეჱ გარდაცვალებულჱ იყოჱ ნათესავიჱ სამიათასიჱ დაჱ მე
ფენიჱ ათნიჱ დაჱ წელიწადიჱ ასჱ ორმოცდაჱ ჩუიდმეტიჱ
ხოლოჱ ებისკოპოსნიჱ წესსაჱ ზედაჱ ჭეშმარიტსაჱ გარდა
ცვალებულნიჱ რვანიჱ ხოლოჱ სხუანიჱ შემშლელნიჱ წესი
სანიჱ წარემართაჱ ვახტანგჱ შესლვადჱ საბერძნეთადჱ დაჱ მი
იწივნესჱ სომხითსჱ დაჱ მოერთნესჱ პეროჟაჱ კაფასჱ სა
დაჱ იგიჱ ციხეჱ აეგოჱ პირველჱ ჴსენებულსაჱ ფეროზსჱ
ერისთავნიჱ სომხითისანიჱ სივანიელიჱ არევჱ ასფურა
1-16 სტრ., 113v
გნელიჱ ჯუანშერჱ ტაროვნელიჱ ამაზასპჱ გრიგოლისჱ შენებუ
ლისაჱ ქალაქისაგანჱ თრდატჱ ნათესავისაგანჱ დიდისაჱ თრდატი
საჱ დაჱ მოადგესჱ ციხეჱ ქალაქსაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ კარა
ხაჱ პოლოჱ დაჱ აწჱ ეწოდებისჱ კარნუჱ ქალაქიჱ დაჱ ბრძ
ოდესჱ მასჱ ხოლოჱ ვერჱ შეუძლესჱ პყრობადჱ რამეთუჱ
იყოჱ იგიჱ ზღუდითაჱ მაღლითაჱ დაჱ დაუტევნესჱ ორნიჱ ერ
ისთავნიჱ მჴედრითაჱ თორმეტიათასითაჱ ბრძოლადჱ ქა
ლაქისაჱ მისჱ წარვიდაჱ ვახტანგჱ პონტოსჱ დაჱ მოაოჴრ
ნაჱ გზასაჱ ქალაქნიჱ სამნიჱ ანძორეთიჱ ეკლეციჱ დაჱ სტერიჱ
დაჱ მოადგესჱ ლაშქარნიჱ პონტოსაჱ ქალაქსაჱ დიდსაჱ ზღ
უისჱ კიდესაჱ დაჱ ბრძოდესჱ სამთუეჱ დაჱ მიუწიაჱ ლაშქა

რმანჱ ვიდრეჱ ქალაქისაჱ მისჱ კოსტანტისსაჱ ხოლოჱ სპა
რსნიჱ რომელჱ ჰპოებდესჱ ეკლესიისაჱ მსახურთაჱ დაჰკლვ
იდესჱ არამედჱ ტყუეჱ ყოფდენჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ ამცნოჱ ს
პათაჱ სომხითისათაჱ დაჱ ყოველთაჱ სპარსთაჱ რათაჱ არავ
ისჱ კლვიდენჱ მოწესეთაგანსაჱ არამედჱ ტყუეჱ ჰყოფდენჱ დაჱ
1-16 სტრ., 114r
რქუაჱ მათჱ მამისჱ მამაჱ ჩემიჱ მირიანჱ ოდესჱ შემოყვაჱ
მეფესაჱ სპარსთასაჱ ძმისწულსაჱ მისსაჱ ბრძოლადჱ ბერძენ
თაჱ ზედაჱ ესეჱ ვითარჱ ჰყოფდესჱ მოწესეთაჱ დაჱ ეკლესიისჱ
მსახურთაჱ დაიძლივნესჱ ძლევითაჱ ბოროტითაჱ ურიცხუ
ნიჱ სპანიჱ მცირეთაჱ ლაშქართაგანჱ მიერითგანჱ მიიღესჱ
საზღვარიჱ ესეჱ ბერძენთაჱ ქართველთაგანჱ აღმოსავლითჱ ზღ
უისაჱ ამისჱ ხოლოჱ წყობაჱ პირველთაჱ მეფეთაჱ იყოჱ
ანძიანძორსჱ სადაჱ უკუეჱ აწჱ არსჱ საფლავიჱ დიდისაჱ მო
ძღურისაჱ გრიგოლისიჱ დაჱ მუნჱ იოტნესჱ მეფენიჱ
ჩუენნიჱ ხოლოჱ ჩუენჱ ათისაჱ დღისაჱ სავალიჱ ჩამოგ
უივლიაჱ ჩრდილოთჱ მოქცეულჱ ვართჱ დაჱ ჩუენც
აჱ ვართჱ სჯულსაჱ ზედაჱ ბერძენთასაჱ აღმსაარებელჱ ქრ
ისტესაჱ რომელჱ არსჱ ღ~თიჱ ჭეშმარიტიჱ ყოველთაჱ ანუჱ ა
რაჱ გასმიანაჱ სასწაულნიჱ რომელნიჱ ქმნესჱ კოსტანტინე
თაჱ მეფეთაჱ წარძღუანებითაჱ ჯუარისათაჱ ანუჱ რომე
ლნიჱ ქუეყანასაჱ შინაჱ სპარსთასაჱ იქმნესჱ სასწაულნიჱ
1-16 სტრ., 114v
ივლიანესჱ ზეჱ მეკერპისაჱ მეფისაჱ ვითარჱ იგიჱ ისარმანჱ
ზეცისამანჱ მოკლაჱ დაჱ შეკრბესჱ სპანიჱ ბერძენთანიჱ
დაჱ ივბიმიანოსჱ მორწმუნეჱ აჩინესჱ მეფედჱ ხოლოჱ
არაჱ თავსჱ იდვაჱ ვიდრემდისჱ არაჱ თავსჱ იდვესჱ
დაჱ დაჱ დამუსრნესჱ კერპნიჱ დაჱ აღმართნესჱ ჯუარნიჱ
დაჱ მასჱ ზედაჱ დაარქუესჱ გუირგუინიჱ მეფისაჱ ხო
ლოჱ ანგელოზმანჱ აღიღოჱ გუირგუინიჱ დაჱ დად
გაჱ თავსაჱ ივბიმიანოსსაჱ ჭეშმარიტსაჱ მეფესაჱ დაჱ ჴმაჱ
იყოჱ ზეცითჱ რომელიჱ ეტყოდაჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ
ხუასროთანგასაჱ დაჱ ეცადენითჱ ბრძოლადჱ ივბიმიანოსი
საჱ რამეთუჱ ძალიჱ ჯუარისაჱ უძლიერესჱ არსჱ დაჱ
მიერითგანჱ იქმნესჱ მეგობარიჱ მეფეჱ დაჱ ხუასროჱ ვი
დრემდისჱ ორნივეჱ იგიჱ შეიცვალნესჱ ანუჱ თქუენჱ მ
კუიდრთაჱ მაგათჱ სომხითისათაჱ არბაკონიანთაჱ ბა
ტახშთაჱ ბივრიტიანთაჱ არაჱ გაჴსოვანაჱ საქმენიჱ გ
რიგოლჱ პართეველისანიჱ დაჱ წინაჱ აღმდგომთაჱ მის
1-16 სტრ., 115r
თაჱ მირდატჱ მეფისაჱ არბაკონიანისაჱ ვიდრეჱ დასცაჱ ზუ
აობისაგანჱ დაჱ იქმნაჱ იგიჱ ეშუადჱ არამედჱ გრიგოლიჱ

მოაქციაჱ იგიჱ დაჱ მიერითგანჱ იქმნაჱ იგიჱ მუშაკჱ ეკ
ლესიათაჱ დაჱ ეკლესიაჱ დიდიჱ აღაშენაჱ თრდატჱ ზურ
გითაჱ თუისითაჱ რამეთუჱ იგიჱ იყოჱ გმირიჱ ხოლოჱ
თქუვენჱ მკუიდრნოჱ ქართლისანოჱ ნათესავნოჱ მეფეთაჱ ქა
რთლისათანოჱ რომელნიჱ დღესჱ მთავრობასაჱ ზედაჱ და
დგინებულჱ ხართჱ ჩუენჱ მეფეთაგანჱ რომელნიჱ ხარ
თჱ ნათესავნიჱ ნებროთჱ გმირისანიჱ რომელიჱ უწინა
რესჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ გამოჩნდაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ
რომელიჱ ლომსაჱ ძალითაჱ ვითარცაჱ თიკანსაჱ მოიყუანე
ბდაჱ კანჯართაჱ დაჱ ქურციკთაჱ ქუეითიჱ იპყრობდაჱ რამე
თუჱ ეზომჱ განდიდნაჱ ძალიჱ მისიჱ რომელჱ დაემორჩ
ილნესჱ ყოელნიჱ ნათესავნიჱ ნოესნიჱ ვიდრეჱ შეუძლოჱ
ქმნადჱ ქალაქიჱ რომლისადჱ ქვადჱ შექმნაჱ ქვაჱ ოქროდჱ
დაჱ ხარისხადჱ ვეცხლიჱ დაჱ გარემოსჱ მისსაჱ მოიქმოდაჱ
1-16 სტრ., 115v
აგურითაჱ დაჱ კირითაჱ ხოლოჱ ქუდნიჱ კართაჱ დაჱ სარკუმ
ელთანიჱ იაკინთისაჱ დაჱ ზურმუხტისანიჱ შექმნაჱ რამეთ
უჱ მათისაჱ ნათლისაგანჱ ვერჱ შეუძლებდაჱ დაბნელებადჱ
ღამეჱ დაჱ ქმნაჱ მასჱ შინაჱ ტაძრებიჱ დაჱ კოშკებიჱ რო
მელჱ ვერჱ შესაძლებელჱ არსჱ გაგონებადჱ თქუენდაჱ მოუ
გონებელჱ არსჱ თუითოეულიჱ სიბრძნეჱ მისიჱ რომელიჱ
მიეცაჱ მასჱ ვიდრემდისჱ აღმართაჱ სამისაჱ დღისაჱ სავალსაჱ
რომელიჱ ექმნაჱ აღსავალადჱ ხარისხადჱ ზღუდეთაჱ ზედაჱ
დაჱ ენებაჱ რათაჱ აღვიდესჱ ცადჱ დაჱ იხილნესჱ მყოფნიჱ
ცისანიჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ განვლოჱ საზღვარიჱ აჰერისაჱ
დაჱ შევიდაჱ საზღუარსაჱ ვარსკულავთასაჱ ვერღარაჱ უძლ
ებდესჱ საქმედჱ მოქმედნიჱ რამეთუჱ დადნებოდაჱ ოქ
როჱ დაჱ ვეცხლიჱ რამეთუჱ მუნითგანჱ ვინმეჱ არსჱ
ჴელმწიფებაჱ ცეცხლისაჱ ეთერისაჱ მისჱ რომელიჱ ეგზები
სჱ მძლაფრიედჱ სამყაროსაჱ ქცევისაგანჱ დაჱ ესმაჱ მუ
ნითჱ ქცევისაგანჱ საზრახავიჱ შუიდთაჱ გუნდთაჱ
1-16 სტრ., 116r
ზეცისათაჱ რომლისაგანჱ შესულბესჱ ადამიანნიჱ დაჱ
იქმნაჱ ყოველიჱ კაციჱ თუითოჱ ნათესავიჱ მეტყუელჱ თუ
თოსაჱ ენასაჱ დაჱ არღარაჱ ერჩდესჱ ურთიერთ
საჱ პირსაჱ მოყუსისაჱ თუისისასაჱ დაჱ წარვიდესჱ ხო
ლოჱ ნებროთსჱ ენითაჱ სპარსულითაჱ რქუაჱ მეჱ ვარჱ
მიქაელჱ ანგელოზიჱ რომელიჱ დადგინებულჱ ვარჱ
ღ~თისაჱ მიერჱ მთავრობასაჱ ზედაჱ აღმოსავლისასაჱ
განვედჱ ქალაქითჱ მაგითჱ რამეთუჱ ღ~თიჱ ჰფარავსჱ მა
გასჱ ვიდრეჱ გამოჩინებამდეჱ სამოთხისაჱ რომელჱ ესეჱ
დგასჱ მახლობელადჱ ნაშენებსაჱ მაგასჱ შენსაჱ რომე
შენსაჱ რომელსაჱ შორისჱ არსჱ მთაჱ ესეჱ რომ

ლისაგანჱ აღმოვალსჱ მზეჱ დაჱ გამოვლენჱ ორნიჱ
მდინარენიჱ ნილოსიჱ დაჱ გეონიჱ რამეთუჱ გეო
ნსაჱ გამოაქუსჱ სამოთხითჱ ხეჱ სულნელიჱ დაჱ თივაჱ რო
მელსაჱ გამოაქუსჱ სამოთხითჱ დაჱ თივაჱ რომელიჱ შ
ეაზავებსჱ მუშკსაჱ აწჱ წარვედჱ შენდაჱ დაჱ დაჯედჱ ორთავეჱ
1-16 სტრ., 116v
მდინარეთაჱ შორისჱ ევფრატსაჱ დაჱ ჯილასაჱ დაჱ განუტე
ვენჱ ნათესავნიჱ ესეჱ ვითაცაჱ ვინჱ ინებოსჱ რამეთუჱ წა
რუვლენიანჱ უფალსაჱ ხოლოჱ მეფობაჱ შენიჱ მეფობ
დესჱ ყოველთაჱ ზედაჱ მეფეთაჱ არამედჱ ჟამთაჱ უკანას
კნელთაჱ მოვიდესჱ მე~ფეჱ ცისაჱ რომელსაჱ შენჱ გნ
ებავსჱ ხილვაჱ მისიჱ ერსაჱ შორისჱ შეურაცხსაჱ შიშმანჱ
მისმანჱ განაქარვნესჱ გემონიჱ სოფლისანიჱ მეფენიჱ
დაუტეობდენჱ მეფობასაჱ დაჱ ეძიებდენჱ სიგლახაკესაჱ
მანჱ გიხილოსჱ შენჱ ჭირსაჱ შინაჱ დაჱ გიჴსნასჱ დაჱ
დაუტევესჱ ყოელთაჱ ქალაქიჱ დაჱ დაუტევნაჱ ინდო
ურნიჱ მზრახუელნიჱ ინდოეთსჱ სინდნიჱ სინდეთსჱ
რომნიჱ რომსჱ ბერძენნიჱ საბერძნეთსჱ აგდაჱ მაგოდ
აგჱ მაგოგეთსჱ სპარსნიჱ სპარსეთსჱ ხოლოჱ პირველიჱ
ენაჱ ასურებრიჱ იყოჱ დაჱ ესეჱ არიანჱ შუიდნიჱ
ენანიჱ რომელნიჱ ნებროთისამდეჱ ზრახუიდესჱ ამისთუ
ისჱ მოგუითხრაჱ რომელჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ დაფარ
1-16 სტრ., 117r
ულადჱ ეპყრაჱ წიგნიჱ ესეჱ ხოლოჱ მეჱ შურმანჱ სა
ღმრთომანჱ მაიძულაჱ თქუმადჱ ამისსაჱ მიერჱ შეიწყნა
რაჱ მამამანჱ ჩემმანჱ მირიანჱ სახარებაჱ ქრისტესიჱ ნი
ნოსჱ მიერჱ ანუჱ არაჱ ქრისტესჱ მოსულამდიჱ მოი
ღებდესჱ მამანიჱ ჩუენნიჱ ხარკსაჱ დაჱ მუნითგანჱ მო
უძლურდითჱ დაჱ ესერაჱ ბერძენნიჱ მიღმართჱ ჰბრძ
ვანანჱ დაჱ მანჱ იხილაჱ ნებროთჱ ჯოჯოხეთსაჱ შინაჱ დაჱ
დაიჴსნაჱ იგიჱ არსჱ პირველიჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ დაჱ და
ნიელცაჱ ეწამებისჱ ვითარმედჱ მიქაელჱ დადგინებულჱ არსჱ
ძალადჱ სპარსთაჱ დაჱ თქუენჱ ყოველნიჱ ქართლმანჱ
იხილენითჱ სასწაულნიჱ რომელნიჱ ქმნნაჱ ნინოჱ ანუთუჱ
გონებთჱ ვითარმედჱ ბერძენნიჱ გაწირნაჱ ღ~თნჱ არაჱ უ
მეტესნიჱ ქუეყანანიჱ სპარსეთისანიჱ მათჱ შემოურთვანჱ
დაჱ დღესჱ მეექუსეჱ თუეჱ არსჱ რათგანჱ ასმიესჱ ჴმაჱ
ლაშქრობისაჱ ჩუენისაჱ ქცეულჱ არსჱ კეისარიჱ რამეთუჱ
ასმიესჱ შემოსულაჱ ჩუენიჱ დაჱ აწჱ მოახლებულჱ არსჱ
1-9 სტრ., 117v
ბრძოლადჱ ჩუენდაჱ აწჱ უკუეჱ ყოელნიჱ ნათესავნიჱ უფალ
საჱ ღმერთსაჱ ჰმსახურებდითჱ დაჱ დასცხერითჱ ვნებათაგანჱ

ეკლესიისათაჱ დაჱ ვითარცაჱ ესეჱ ყოელიჱ წარმოთქუაჱ გან
ავლინაჱ ქადაგიჱ რათაჱ ყოველნიჱ მოწესენიჱ გამოვიდენჱ
სამალავთაგანჱ მათთაჱ დაჱ ტყუენიჱ განუტევნენჱ დაჱ სადათჱ უ
ნდაჱ წარვიდენჱ დაჱ გამოვიდაჱ სიმრავლეჱ მღდელთაჱ დაჱ
დიაკონთაჱ დაჱ მოწესეთაჱ მონაზონთაჱ დაჱ ენკრა
ტისთაჱ ქუაბებითჱ დაჱ მათგანჱ უმრავლესნიჱ პანტოჱ
ქალაქითჱ რამეთუჱ შეიწრებულჱ იყოჱ
1-17 სტრ., 118r
ქალაქიჱ ოთხთუეჱ დაჱ მათთანაჱ იყუნესჱ ორნიჱ კაცნიჱ
პეტრეჱ მღდელიჱ მოწაფეთაგანჱ გრიგოლიჱ ღ~თისჱ მე
ტყუელისათაჱ რამეთუჱ საფლავსაჱ მისსაჱ ზედაჱ მღდელობდაჱ
დაჱ სამოელჱ მონაზონიჱ წარდგესჱ წინაშეჱ ვახტ
ანგისაჱ მადლისაჱ მიცემადჱ განტევებისაჱ ტყუეთაჱ დაჱ
განთავისუფლებისათუისჱ ეკლესიათასაჱ დაჱ მღდელთასაჱ დაჱ
წარმოთქუესჱ ლოცვაჱ სთნდაჱ მეფესაჱ დაჱ მოიხილ
ნაჱ იგინიჱ დაჱ უბრძანაჱ შემოსულადჱ ყოელთაჱ ტ
ყუეთაჱ დაჱ მოწესეთაჱ განტევებულთაჱ მისგანჱ უძლურ
თაჱ რამეთუჱ ყოელნიჱ უძლურნიჱ ქალაქითჱ გამოსრ
ულჱ იყუნესჱ უძლურთაჱ მისცაჱ საჴედრებიჱ დაჱ ჭაბუ
კთაჱ სამსამიჱ დრაჰკანიჱ დაჱ განუტევნაჱ ხოლოჱ პეტრეჱ
მღდელიჱ დაჱ სამოელჱ მონაზონიჱ მისთანაჱ დაიჭირ
ნაჱ დაჱ ვითარჱ წარვიდესჱ სპანიჱ იგიჱ კარავადჱ
თუისადჱ დაჱ მეფეჱ შევიდაჱ სერობადჱ ჰქუაჱ მეფე
მანჱ პეტრესჱ სთნდამცაჱ ღ~თსაჱ საქმეჱ ესეჱ ჩემიჱ რა
მეთუჱ დავიცვენჱ ეკლესიანიჱ დაჱ განვათავისუფლენჱ
1-17 სტრ., 118v
ტყუენიჱ ჰქუაჱ პეტრეჱ იტყოდისჱ მონაჱ შენიჱ კადნიერ
ადჱ წინაშეჱ შენსაჱ ანუჱ მიგცემდეჱ ქებასაჱ სიცრუისსაჱ ჰქუაჱ
მასჱ მეფემანჱ იტყოდეჱ რამეთუჱ არასჱ ვეძიებჱ გარნაჱ მხილ
ებასაჱ რათაჱ განვერეჱ სიცრუვისაგანჱ ჰქუაჱ პეტრეჱ ეკლესია
ნიჱ ჴორცთანიჱ უფროსჱ არიანჱ წინაშეჱ ღ~თისაჱ ვი
დრეჱ ეკლესიანიჱ ქვათანიჱ ეკლესიაჱ ქვათაჱ ოდესმეჱ
დაირღუესჱ დაჱ აღაშენიანჱ მითვეჱ ქვითაჱ ხოლოჱ ეკლ
ესიანიჱ ჴორცთანიჱ ოდესმეჱ დაირღუესჱ ვერავინჱ შემ
ძლებელჱ არსჱ განკურნებადჱ ვერცაჱ მკურნალიჱ დაჱ ვერ
ცაჱ მეფეჱ აწჱ რაოდენნიჱ გუამნიჱ კაცთანიჱ დაგუიცემიანჱ
რომელსაჱ იტყუისჱ სისხლისათუისჱ აბელისაჱ ყოელიჱ სისხ
ლიჱ ნოესჱ რღუნითგანჱ წმიდაჱ დაჱ სისხლისაჱ მისგანჱ ზაქარი
ასსაჱ ბარუქისჱ ძისაჱ მიაგოჱ ყოელიჱ შეურაცხებაჱ ურ
იათაჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ ესაიაჱ აღიღეჱ დაჱ წარწყმიდ
ეჱ ყოელიჱ წულიჱ მათიჱ ტიტოსჱ დაჱ სპასიანოსისჱ მი
ერჱ ანუჱ არაჱ აღმოგიკითხავსჱ წიგნთაგანჱ მოსესთაჱ რაჟა
მსჱ ისრაიტელმანჱ ისიძვაჱ უცხოჱ თესლსაჱ თანაჱ რაოდ

1-17 სტრ., 119r
ენიჱ სულიჱ მოკუდაჱ ერთისაჱ მისჱ სიძვისათუისჱ აწჱ
უკუეჱ სპათაჱ შენთაგანჱ რაოდენნიჱ სულნიჱ განხრწნი
ლანჱ ტაძარნიჱ ღ~თისანიჱ ჰქუაჱ მეფემანჱ არაჱ ხედავჱ ვი
თარჱ იგიჱ ივბიმიანოსჱ დაცვისათუისჱ ეკლესიათასაჱ იყოჱ
ივლიანესჱ თანაჱ უკეთურისაჱ დაჱ თუჱ დაბრკოლდესჱ
კაციჱ უმჯობესჱ არსჱ დაცემაჱ ჰქუაჱ პეტრეჱ არაჱ დაბ
რკოლებულსაჱ დაგცემააჱ არამედჱ დაცემულსაჱ აღგადგენჱ
ვითარცაჱ დავითჱ საცთურისაგანჱ ჰურიასაჱ დაჱ არაჱ მნებ
ავსჱ შენიჱ რათაჱ იყოჱ ვითარცაჱ კაციჱ რომელიჱ მარ
ჯუენითაჱ იქმნაჱ დაჱ მარცხნითაჱ არღუევენჱ დაჱ არცაჱ
ვითარცაჱ რომელნიჱ პირითაჱ მათითაჱ აკურთხევდენჱ
დაჱ გულითაჱ მათითაჱ სწყევდენჱ არამედჱ ვითარცაჱ მე
ფენიჱ კეთილადჱ ჴსენებულნიჱ რომელთაჱ დაიპყრესჱ
სოფელიჱ ესეჱ დაჱ სასუფეველსაჱ არაჱ განეშორნესჱ
დავითჱ სოლომონჱ კოსტანტინეჱ ივბიმიანოსჱ დაჱ ყო
ველნიჱ მსგავსნიჱ მათნიჱ ხოლოჱ რაჱ არსჱ მსგავსებაჱ
შენიჱ ივბიმიანოზისსაჱ დაჱ ვინჱ არსჱ შენჱ ზედაჱ უფალჱ
1-17 სტრ., 119v
რომელმცაჱ ჴრმალიჱ მისიჱ კისერსაჱ შენსაჱ ზედაჱ ვითარც
აჱ იგიჱ ივბიმიანოსისსაჱ ივლიანესიჱ ანუჱ სადაჱ გევნოჱ ვით
არცაჱ ივბიმიანოსსჱ ივლიანესგანჱ ანუჱ ვისჱ ხედავსჱ ღ~თიჱ რ
ომელიჱ შენზედაჱ უფალჱ იყოჱ დაჱ ჰქონდამცაჱ პასუხიჱ
შენსაჱ სიმართლესაჱ წინაშეჱ ღ~თისაჱ არაჱ შენჱ უფალჱ
გყოჱ ამათჱ ყოელთაჱ ზედაჱ დაჱ შენჱ შეგიდგანაჱ ყოე
ლნიჱ ამიერითგანჱ ითხოოსჱ ღ~თნჱ ყოელიჱ ჴელთაგანჱ
შენთაჱ საქმეჱ ბოროტისაჱ შენჱ მიგაგოსჱ არაჱ თუჱ შე
ინანოჱ ჰქუაჱ მეფემანჱ მნებავსჱ განმართლებაჱ თავისაჱ ჩემ
ისაჱ ხოლოჱ სიმართლითჱ შენჱ დამსაჯეჱ უმსჯავროებასაჱ
ჩემსაჱ ჰქუაჱ პეტრეჱ ვინათგანჱ გზაჱ ეცჱ შეწამებადჱ ჩემდაჱ
ცოდვაჱ შენიჱ განგეშორაჱ შენგანჱ ხოლოჱ აწჱ გითხრაჱ
გულისიტყუაჱ შენიჱ არაჱ უმეცრებამანჱ აღგძრაჱ ბრძო
ლადჱ ძეთაჱ ზედაჱ ღ~თისათაჱ არამედჱ შუელისათუისჱ ნათესავ
ისაჱ შენისაჱ სპარსთასაჱ დაჱ არაჱ უწყიაჱ რამეთუჱ ბერძ
ენნიჱ ნათესავნიჱ ღ~თისანიჱ არიანჱ აღთქუმისათუისჱ რა
ჟამსჱ უწოდაჱ მათჱ შვილადჱ ღ~თისაჱ დაჱ მოსცაჱ
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მათჱ ბეჭედიჱ რომლითაჱ წარმოტყუენაჱ ჯოჯო
ხეთიჱ რომელჱ არსჱ ჯუარიჱ მისიჱ ჰქუაჱ მეფემანჱ აწჱ
რაჱ გნებავსჱ შენჱ ჰქუაჱ მასჱ პეტრეჱ მნებავსჱ რათაჱ შენჱ
მიერჱ აღგზებულიჱ ესეჱ ცეცხლიჱ შენვეჱ დაშრიტოჱ დაჱ მე
გობარჱ იყოჱ კეისრისაჱ ვითარცაჱ დღესამომდეჱ იყავჱ სპა

რსთაჱ მიუგოჱ მეფემანჱ ესეჱ მნებავსჱ რათაჱ მიჩუენოთჱ
ლოცვითაჱ თქუენითაჱ ღამესაჱ ამასჱ კეისარიჱ დაჱ მეჱ შეკრ
ებულნიჱ დაჱ რომელჱ ზრახვადჱ არსჱ ჩუენშორისჱ სი
ყუარულისაჱ ყოფაჱ დაჱ ვცნაჱ ვითარმედჱ სთნავსჱ ქრი
სტესაჱ ზრახებაჱ ესეჱ შენიჱ ჩემდაჱ მომართჱ ჰქუაჱ პეტ
რეჱ დამძიმდაჱ თხოაჱ ესეჱ შენიჱ ჩემზედაჱ რამეთუჱ ესეარსჱ კა
ცთაჱ რჩეულთაჱ რომელნიჱ არიანჱ ვითარცაჱ ანგელოზნიჱ
სრულითაჱ საქმითაჱ დაჱ არიანჱ ამათჱ კლდეთაჱ შორისჱ
ესეჱ ვითარნიჱ მათგანჱ ეგებისჱ საქმედჱ რომელსაჱ შენჱ
ითხოვჱ მეცჱ მეჱ დროჱ რათაჱ წარვიდეჱ დაჱ ვევედროჱ
მათჱ დაჱ უთხრაჱ ბრძანებაჱ შენიჱ დაჱ ლოცვითაჱ მათითაჱ
აღესრულოსჱ განზრახვაჱ შენიჱ არამედჱ შეურაცხჱ გუი
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ჩნსჱ თავიჱ ჩუენიჱ რამეთუჱ კაცნიჱ ვართჱ ცოდვილნიჱ ნუჱ
უკუეჱ სილაღედჱ იხილოსჱ ღ~თმანჱ შერისხნაჱ მასჱ სამოელჱ
მონაზონიჱ დაჱ ჰქუაჱ მღდელოჱ საქმესაჱ ღ~თისასაჱ ვითარცაჱ
საქმესაჱ კაცთასაჱ ზრახავჱ ანუჱ არაჱ აღმოგიკითხავსაჱ ვითარჱ
ეტყუისჱ ღ~თიჱ პალეკარტოსსჱ უკუეთუმცაჱ არაჱ დაბრკო
ლდებოდესჱ ანგელოზნიჱ კაცთაჱ სათნოებისათუისჱ ყოველთამ
ცაჱ ქალაქთაჱ შინაჱ ჯუარსვეცუჱ რათაჱ ყოველნიჱ ვაცხოვ
ნნეჱ ანუჱ მეჱ უფროსჱ არსჱ აქაბჱ მეფეჱ ისრაელისაჱ მეფესაჱ
ქრისტიანეთასაჱ რომელსაჱ ეტყუისჱ ესაიაჱ ითხოეჱ სასწაულიჱ
სიმაღლედჱ ანუჱ სიღრმედჱ დაჱ მისთუისჱ თქუაჱ მიუდგესჱ
ქალწულიჱ ანუჱ ვინჱ ჰქუაჱ ისრაიტელსაჱ რაცაჱ ითხოოჱ
სახელითაჱ ჩემითაჱ მოგეცესჱ ისოჱ ჰქუაჱ სამყაროსაჱ ცისა
საჱ მოიქეცჱ დაჱ სამსაჱ ჭდესაჱ მოაქციაჱ იგიჱ აწჱ სიტყ
უაჱ სიმდაბლისაჱ შენისაჱ კეთილჱ არსჱ პეტრეჱ არამედჱ საბ
რკოლებელჱ არსჱ მცირედჱ მორწმუნეთაჱ კაცთაჱ თუი
სჱ ხოლოჱ შენჱ მეფეოჱ მცირედჱ შეგუეწიეჱ ჩუენჱ
სარწმუნოებითაჱ რამეთუჱ ლოცვამანჱ ჭირვეულისაჱ ამისჱ
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ქალაქისამანჱ ყოსჱ ნებაჱ შენიჱ დაჱ წარვიდესჱ წმიდანიჱ
იგიჱ სადგურადჱ თუისადჱ ხოლოჱ მეფემანჱ მყოა
რჱ ჟამჱ ილოცაჱ დაჱ დაწვაჱ დაჱ მირულებასაჱ ოდენჱ მი
სსაჱ აჰაჱ უკუეჱ მოვიდაჱ დედაკაციჱ იგიჱ რომელიჱ
იყოჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ ჰქუაჱ აღდეგჱ მეფეოჱ დაჱ გან
კრძალულადრეჱ მიეგებვოდეჱ რამეთუჱ ორნიჱ მეფენიჱ
ზეცისაჱ დაჱ ქუეყანისანიჱ მოვლენჱ შენდაჱ დაჱ რეცაჱ მი
ხედნაჱ დაჱ იხილაჱ პირველჱ სახეჱ ქალაქისაჱ ვითარმედჱ
არსჱ კოსტანტინესიჱ დაჱ მოიწიაჱ იგიჱ სწრაფითჱ დაჱ
იხილნაჱ ორნიჱ საყდარნიჱ ერთსაჱ ზედაჱ მჯდომარეჱ ჭაბუკიჱ
საჭურველითაჱ გუირგუინოსანიჱ დაჱ მეორეთაჱ საყდართაჱ
იხილაჱ მოხუცებულიჱ მჯდომარეჱ ძეწრითაჱ სპე

ტაკითაჱ დაჱ თავსაჱ ზედაჱ ედვაჱ გუირგუინიჱ ნათლისაჱ არაჱ
ოქროსაჱ დაჱ ფერჴთაჱ თანაჱ მისდაჱ ჯდაჱ ნინოჱ დაჱ
ჴელიჱ ვახტანგისიჱ ეპყრაჱ პეტრესჱ მღდელსაჱ დაჱ
მარცხენაჱ სამოელსჱ მონაზონსაჱ დაჱ ჰქუაჱ სამოელჱ
ვახტანგსჱ შეურდიჱ პირველადჱ დიდსაჱ იმასჱ
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მთავარსაჱ ზეცისასაჱ გრიგოლისჱ მივიდაჱ დაჱ თაყუა
ნისსცაჱ გრიგოლისჱ დაჱ ჰქუაჱ გრიგოლიჱ რაჱ ესეჱ ჰყავჱ ბორო
ტიჱ კაცოჱ რამეთუჱ მოაოჴრეჱ ბანაკიჱ ჩემიჱ დაჱ მჴეცთაჱ
შეაჭამენჱ საცხოარნიჱ ჩემნიჱ უკეთუმცაჱ ორნიჱ ეგ
ეჱ არაჱ რომელნიჱ გუერდითჱ გიდგანჱ დაჱ დედაკაცისაჱ
ამისთუისჱ სათნოისაჱ რომელიჱ მარადისჱ იღუწისჱ მირი
ანისჱ თანაჱ თქუენ თუისჱ შურჱ ვიგემცაჱ თქუენგანჱ ვი
თარცაჱ მამათაჱ თქუენთაგანჱ რომელნიჱ ესვენჱ ცეცხლსაჱ
შემწუველსაჱ დაჱ არაჱ ბრწყინვალებასაჱ განმანათლებელსაჱ
ყოელთასაჱ დაჱ მისცაჱ ჴელიჱ დაჱ ამბორსუყოჱ დაჱ მი
ჰყოჱ ჴელიჱ გუირგუინსაჱ ნათლისასაჱ რეცაჱ ეგეჱ ვითარიჱ
გუირგუინიჱ მისცაჱ ვახტანგსჱ დაჱ ჰქუაჱ პეტრესჱ ეგეჱ
დაჱ აღიღოჱ პეტრეჱ მისვეჱ გუირგუინისაგანჱ რეცაჱ უდ
არესიჱ დაჱ დაარქუაჱ სამოელჱ მონაზონსაჱ დაჱ ჰქუაჱ ნინოჱ
ვახტანგსჱ აწჱ უკუეჱ მივედჱ მეფისაჱ დაჱ მიიღეჱ ნიჭიჱ შე
ნიჱ მივიდაჱ მეფისაჱ დაჱ ამბორსუყვესჱ ურთიჱ ერთასჱ
დაჱ ადგილსცაჱ საყდართაჱ თუისთაჱ დაჱ დაისუაჱ იგიჱ თა
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ნაჱ დაჱ მისცაჱ ბეჭედიჱ ჴელისაჱ მისისაგანჱ რომლისაჱ იყოჱ თუა
ლიჱ ფრიადჱ ნათელიჱ დაჱ ჰქუაჱ კეისარმანჱ უკეთუჱ გნებ[..]
ავსჱ რათაჱ მოგცეჱ გუირგუინიჱ აღუთქუაჱ ესეჱ ვინჱ დგასჱ ჩ
უენზედაჱ რათაჱ ჰბრძოდიჱ მტერთაჱ მისთაჱ დაჱ მიიღეჱ მისგანჱ
გუირგუინიჱ მოიხილაჱ ვახტანგჱ დაჱ იხილაჱ ჯუარიჱ რომელსაჱ
ფრთეთაჱ მისთაჱ ზედაჱ აქუნდაჱ გუირგუინიჱ დაჱ უმეტესადჱ
ხილვამანჱ ჯუარისამანჱ დასცაჱ შეძრწუნებაჱ რამეთუჱ უსაშინ
ელესჱ იყოჱ ზარიჱ მისიჱ დაჱ დადუმნაჱ ხოლოჱ აღდგაჱ ნინოჱ
დაჱ მიხედნაჱ პეტრესჱ კერძოჱ დაჱ სამოელისაჱ დაჱ ერთითაჱ
პირითაჱ თქუესჱ ჩუენჱ ვართჱ თავსმდებნიჱ ვითარცაჱ უ
მეტესჱ ყოელთასაჱ წარემართოსჱ ჵ~იჱ ჯუაროჱ უძლეველოჱ
დაჱ მიჰყოჱ ჴელიჱ კეისარმანჱ დაჱ მიიღოჱ გუირგუინიჱ ჯუარ
ისაგანჱ დაჱ დადგაჱ ვახტანგსჱ თავსაჱ დაჱ იწყოჱ გამოსლვადჱ რე
ცაჱ ჴმაყოჱ ეპისკოპოსმანჱ სამგზისჱ დაჱ თქუაჱ ვახტანგჱ უმე
ტესჱ მორწმუნეჱ იყოჱ შენჱ ყოელთაჱ შორისჱ ნათესა
ვთაჱ სპარსთაჱ მეორედჱ შენგანჱ აღეშენნენჱ ეკლესიანიჱ
დაჱ განეწესნენჱ ებისკოპოსნიჱ დაჱ ებისკოპოსთაჱ მთ
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ავარიჱ დაჱ მესამედჱ გუირგუინიჱ წამებისაჱ მიიღოჱ დაჱ გამოვიდაჱ
ძეცაჱ დაჱ მოუწოდაჱ ძილსავეჱ შინაჱ პეტრესჱ დაჱ სამოელ
სჱ დაჱ უთხრობდაჱ ძილსავეჱ შინაჱ ჩუენებასაჱ დაჱ იგინიჱ ა
უჴსნიდესჱ რომელიჱ იგიჱ იხილაჱ გუირგუინოსანიჱ ნათლ
ითაჱ იგიჱ არსჱ დიდიჱ მოძღუარიჱ გრიგოლიჱ დაჱ მანჱ
რომელჱ მომცაჱ მეჱ გუირგუინისაჱ მისგანჱ მეჱ მომცაჱ ების
კოპოსთაჱ მთავრობაჱ დაჱ მეჱ რომელჱ მივეცჱ გუირ
გუინისაჱ ჩემისაგანჱ მოყუასსაჱ ჩემსაჱ ჩემჱ მიერჱ ყოფადჱ
არსჱ ებისკოპოსადჱ რომელჱ ჰნახეჱ გუირგუინითაჱ ოქ
როსათაჱ ჭურვილიჱ იგიჱ არსჱ კეისარიჱ დაჱ რომელჱ მო
გცაჱ შენჱ ბეჭედიჱ მოგცესჱ შენჱ ასულიჱ ცოლადჱ დაჱ ყო
ელიჱ საზღვარიჱ ქართლისაჱ დაჱ მისგანჱ უკმოღებულიჱ მო
გცესჱ ხოლოჱ გუირგუინიჱ ჯუარისაგანჱ რომელჱ მო
გცაჱ ვრცელნიჱ ღუაწლნიჱ გარდაიჴადნეჱ შეწევნითაჱ
ჯუარისათაჱ ხოლოჱ მოძღუარმანჱ ჩუენმანჱ რომელჱ
სამგზისჱ გიჴმოჱ სამნიჱ ნიჭნიჱ გითხოვნაჱ ღ~თისაგანჱ
რათაჱ შენჱ მიერჱ ჭეშმარიტებაჱ დაემტკიცოსჱ ქართ
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ლისაჱ კათალიკოზთაგანჱ დაჱ ებისკოპოსთაჱ დაჱ სძლევდეჱ
მტერთაჱ ვიდრეჱ დღედმდეჱ აღსრულებისაჱ შენისაჱ ხოლოჱ
აღსრულებასაჱ შენსაჱ გუირგუინიჱ წამებისაჱ მიიღოჱ ბრძოლ
ასაჱ შინაჱ ჴელითაჱ მტერისათაჱ არაჱ შევარდეჱ ესეჱ ყო
ველიჱ აღესრულოსჱ ვიდრეჱ მოუძლურ[.]ებადმდეჱ შენდაჱ
დაჱ სიბერემდეჱ ვითარცაჱ განიღუიძაჱ მეფემანჱ ვახტანგჱ
ჰმადლობდაჱ ღ~თსაჱ რომელმანჱ ყოველივეჱ გამოუცხადაჱ დაჱ
მოუწოდაჱ მსწრაფლჱ პეტრესჱ დაჱ სამოელსჱ დაჱ ჰქუაჱ რაჱ
იხილეთჱ ხოლოჱ მათჱ ჰრქუესჱ იტყოდენაჱ მეფეჱ ერთ
იჱ მარჯუენითჱ დაჱ ერთიჱ მარცხენითჱ ვდეგითჱ რაჟამსჱ
შენჱ საყდართაჱ მსხდომარეთაჱ წინაშეჱ კეისრისაჱ დაჱ ღ~თივჱ
გამომეტყუელისაჱ სდეგჱ დაჱ კუალადჱ იგივეჱ დედოფალ
იჱ ჩუენიჱ დაამშუი[...]დებდაჱ მოძღუარსაჱ მასჱ განძ
უინებულსაჱ შენზედაჱ დაჱ მიგცემდაჱ შენჱ ჴელთაჱ მი
სთაჱ ჰქუაჱ მათჱ მეფემანჱ დუმენითჱ წმიდანოჱ რამეთ
უჱ ყოელივეჱ ჩემთანაჱ გიხილავსჱ აწჱ ვითარჱ გნ
ებავსჱ თქუენჱ ქალაქისაჱ ამისჱ საქმეჱ რომელიჱ შემუ
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სრვადჱ მიწევნულჱ არსჱ ანუჱ რაჱ ვყოთჱ ტყუისაჱ ამის
თუისჱ რომელიჱ უმეტესჱ არსჱ ბევრჱ ათასისაჱ რომელიჱ
არსჱ ჴელთაჱ ჩუენთაჱ აწჱ უკუეჱ სწრაფითჱ განვიდესჱ
ქადაგიჱ აქათჱ ვითარმედჱ სპარსთაჱ მეფეჱ წარმომართ
ებულჱ არსჱ ქუეყანადჱ ჯაზირეთადჱ დაჱ გამოვლესჱ ფი
ლისტიმიჱ კუალისაჱ მეფისაჱ კეისრისასაჱ რამეთუჱ მო
აოჴრესჱ ქუეყანაჱ სპარსთაჱ დაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ვე

რჱ ძალყოჱ ბრძოლადჱ კეისრისაჱ ხოლოჱ კეისარმანჱ
ვითარცაჱ ცნაჱ ვითარმედჱ ჩუენჱ მოვედითჱ ქუეყანა
საჱ მათსაჱ მოისწრაფესჱ ბრძოლადჱ ჩუენდაჱ დაჱ რე
ცა ს[..]რსთაჱ მეფეჱ მოვალსჱ ძალადჱ ჩუენდაჱ დაჱ ვი
ცითჱ ვითარმედჱ სპანიჱ სპარსთანიჱ სპათაჱ სომხითი
საჱ დაჱ ქართლისათაჱ უმრავლესჱ არიანჱ დაჱ არავინჱ
არსჱ ჩუენჱ შორისჱ მორწმუნეჱ დაჱ რომელიჱ დაჰ
ნერგნაჱ მამამანჱ ჩუენმანჱ მირიანჱ გინაჱ თერდატჱ დე
დითჱ ნათესავმანჱ ჩუენმანჱ აქაჱ ამათჱ ყოელთაჱ სარწ
მუნოებაჱ ვიცითჱ რამეთუჱ სავსეჱ არსჱ საცთურითაჱ
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ნუჱ უკუეჱ გამოცხადებასაჱ საქმისაჱ ჩემისასაჱ გაწყრესჱ დედისჱ
ძმაჱ ჩემიჱ დაჱ ვეწყვნეთჱ ურთიერთასჱ დავიქმნეთჱ საცინელჱ
ყოელთაჱ მტერთაჱ ჩუენთაჱ არამედჱ ესეჱ ვყოჱ რეცაჱ მო
ვიდენჱ სპანიჱ ჩემნიჱ დაჱ მაუწყონჱ ჩუენჱ მოსლვაჱ კეისრისაჱ
მასჱ ზედაჱ უკუვრიდოთჱ ჩუენჱ პირველვეჱ ვაუწყოჱ საქმ
ეჱ ესეჱ კეისარსაჱ დაჱ ოდესჱ მოვიდესჱ დაჱ გუეახლოსჱ ჩუე
ნჱ კეისარიჱ მაშინჱ ვითარცაჱ იზრახოსჱ სიწმიდემანჱ თ
ქუენმანჱ ეგრეთცაჱ ვყოჱ დაჱ არცაჱ ერთიჱ ტყუეთაჱ მისთა
განიჱ დააკლდესჱ დააკლდესჱ დაჱ წარვიდაჱ პეტრეჱ კეისრი
საჱ ხოლო[..........]ჱ სამოელჱ დადგაჱ წინაშეჱ მეფისაჱ ხვალისაჱ
დღეჱ მოვიდაჱ რეცაჱ დიასპანიჱ დაჱ უქადაგაჱ მეფესაჱ ვი
თარმედჱ სპანიჱ ბერძენთანიჱ შემოვიდესჱ კოსტანტი
პოლედჱ მოუწოდაჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ დედისძმასაჱ მისსაჱ
დაჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ დაჱ ჰქუაჱ რასაჱ იტყუითჱ რამეთუჱ
უწყითჱ სიმრავლეჱ ბერძენთაჱ სპათაჱ დაჱ ვერაგობაჱ წ
ყობისაჱ მათისაჱ დაჱ სიმარჯუეჱ ზღუათაჱ შიგანჱ ნავებ
ითაჱ ესერაჱ შევიდესჱ იგინიჱ სპარსეთსჱ ქუეყანასაჱ გმ
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ირთაჱ დაჱ გოლიათთასაჱ დაჱ ვერჱ უძლესჱ წყობადჱ აწჱ
მეშინისჱ ნუჱ უკუეჱ სპანიჱ ნავებითაჱ მოვიდენჱ შეიპყ
რანჱ გზაჱ ჩუენიჱ დაჱ მოგუწყუიდნენჱ ჩუენჱ ვითარცაჱ
ბაკსაჱ შინაჱ არამედჱ აღვდგეთჱ აქათჱ დაჱ დავიბანაკოთჱ ზღ
უასაჱ სომხითითჱ კერძოჱ რათაჱ გუაქუნდესჱ გზაჱ ჭირი
საჱ დაჱ ლხინისაჱ აიყარაჱ ლაშქარიჱ გარემოსჱ ქალაქისაჱ
დაჱ ვლესჱ ხუთისაჱ დღისაჱ სავალიჱ სომხითითჱ კერძოჱ
დაჱ დადგესჱ სპერითჱ კერძოჱ დაჱ განვიდესჱ მყოფნიჱ
ქალაქისანიჱ მიწევნულნიჱ სიკუდილადჱ დაჱ მისცესჱ მად
ლიჱ ვახტანგსჱ დაჱ მისცესჱ ძღუენიჱ ათასიჱ ლიტრაჱ ო
ქროჱ დაჱ ხუთასიჱ თავიჱ სტავრაჱ დაჱ განვიდაჱ ერიჱ იგიჱ
მშუიდობითჱ სავაჭროსაჱ თუისჱ დაჱ სამჴრისაჱ ხოლოჱ
ვითარცაჱ მივიდაჱ პეტრეჱ წინაშეჱ მეფისაჱ კეისრისაჱ
დაჱ უთხრაჱ ყოელიჱ იგიჱ მაშინჱ კეისარმანჱ განიხარაჱ

ფრიადჱ დაჱ ყოელიჱ რომელიჱ ეხილვაჱ ჩუეულება
საჱ მასჱ შინაჱ მისცაჱ მასჱ ზედაჱ ნებაჱ ვახტანგსჱ დაჱ
წარმოავლინაჱ პეტრეჱ მღდელიჱ დაჱ მიუმცნოჱ აღ
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თქუმითაჱ დაჱ ფიცითაჱ დიდითაჱ რათაჱ სწორიყოსჱ მეფობისაჱ
მისისაჱ არამედჱ ორთავეჱ სპათაჱ დასცნენჱ სპარსნიჱ რომელ
ნიჱ იგიჱ არიანჱ ვახტანგისჱ თანაჱ არაჱ აღვიდენჱ საბრძან
ებელთაჱ მათთაგანჱ ოდესჱ შეკრბენჱ ვახტანგჱ დაჱ იგიჱ
ხოლოჱ ვიდრეჱ პეტრეჱ დაჱ მოციქულნიჱ იგიჱ მოვიდოდესჱ
ვახტანგისსაჱ კეისარიჱ შემოვიდაჱ კოსტანტინედჱ დაჱ წარმო
ავლინაჱ ხუთასიჱ დრომონიჱ რომელსაჱ შინაჱ იყოჱ ხუ
თასჱ ხუთასიჱ კაციჱ დაჱ უბრძანაჱ რათაჱ მიეახლნენჱ
ვახტანგსჱ დაჱ დადგენჱ თუინიერჱ ბრძოლისაჱ დაჱ წარმო
ემართაჱ კეისარიჱ გზასაჱ პონტოსასაჱ რვაჱ ასიჱ ათასითაჱ
მოეახლნესჱ სპანიჱ იგიჱ ზღუისანიჱ უნდაჱ სპარსთაჱ წ
ყობაჱ მათიჱ ხოლოჱ მეფეჱ აყენებდაჱ დაჱ არაჱ მიუშ
უნაჱ ბრძოლადჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ შეართუესჱ ძღუ
ენიჱ მოციქულმანჱ კეისრისამანჱ დაჱ პეტრესჱ ჰქონდაჱ სი
ტყუაჱ საიდუმლოჱ დაჱ კუალადჱ ჰქონდაჱ სიტყუაჱ საეროჱ
დაჱ თქუაჱ ცხადადჱ ვითარმედჱ ნუჱ ივლტინჱ დადეგჱ ვიდ
რეჱ ჩემდაჱ მოსულამდეჱ რათაჱ ყოელნიჱ ეგეჱ შენჱ
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თანაჱ არიანჱ სპარსნიჱ რომელნიჱ დაგურჩესჱ შესლვ
ასაჱ ამასჱ ჩუენსაჱ სპარსეთსჱ მოუწყუედელადჱ მოვსწყუი
დნეთჱ იგინიცაჱ ხოლოჱ საიდუმლოდჱ მოართუესჱ მასჱ ჯ
უარიჱ დაჱ გუირგუინიჱ შუაჱ მდგომელადჱ შესამოსელ
იჱ ტანისაჱ მისისაჱ დაჱ ჰქუაჱ რათაჱ შევკრბეთჱ მიგცეჱ ციხეჱ
თუხარისაჱ დაჱ საზღვარნიჱ ქართლისანიჱ ხოლოჱ მისცაჱ ვა
ხტანგჱ მეფემანჱ პასუხიჱ საეროდჱ ვითარმედჱ არაჱ რო
მლისაჱ მიზეზისაჱ თუისჱ მოვედითჱ აქაჱ გარნაჱ წყობისაჱ
შენისაჱ თუისჱ აწჱ მოვედჱ აქაჱ თუარაჱ ჩუენჱ მოვი
დეთჱ კოსტანტინედჱ დაჱ ფარულადჱ ამცნოჱ დაჱ ჰქუაჱ რ
ომელიჱ არაჱ მისცაჱ შუენისჱ შენისჱ შენსაჱ ღ~თივჱ მყა
რებასაჱ რომელიჱ შენჱ არაჱ ჰყოჱ სხუასაჱ ნუჱ აწუევჱ რამე
თუჱ ღადრობაჱ არაჱ ჴელჱ არსჱ კაცთაჱ ღ~თისაჱ დაღათ
უჱ შენჱ აწჱ მიგცნეჱ სპარსნიჱ არაჱ უკუეჱ განცრუვდესაჱ
სახელიჱ ჩემიჱ დაჱ უმეტესჱ ჩუენსაჱ აქუსჱ მრავალთაჱ
მათგანთაჱ სიყუარულიჱ ქრისტესჱ არამედჱ შიშისაჱ მა
თისაგანჱ ვერაჱ გამოაცხადებენჱ აწჱ ბრძანეჱ რათაჱ
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საქმეჱ ესეჱ ჩუენიჱ მშუიდობითჱ ვყოთჱ ვითარცაჱ ივბ
იმიანოზჱ დაჱ ყოელთაჱ სპარსთაჱ ხოლოჱ შემდგომადჱ ამი

სსაჱ რაჟამსჱ გაწყდესჱ საქმეჱ ჩუენიჱ უმარჯუესადრეჱ შევ
ყარნეჱ იგინიჱ ჴელსაჱ შენსაჱ დაჱ ნუმცარაჱ იქმნებისჱ საქ
მეჱ უშუერიჱ დაჱ ნუცაჱ საქმეჱ უშუერიჱ დაჱ ნუცაჱ საქ
მეჱ შფოთისაჱ თქუენჱ მიერჱ რათაჱ არაჱ დაეცნენჱ პირი
თაჱ მახუილისათაჱ ერნიჱ თქუენნიჱ რამეთუჱ ერიჱ თქუენიჱ
განლაღებულჱ არსჱ ჯობნისათუისჱ სპარსთასაჱ ხოლოჱ
სპარსნიჱ არავეჱ შეშინებითჱ არიანჱ დაჱ შურითაჱ თქუ
ენითაჱ წადიერჱ არიანჱ წყობასაჱ ანუმცაჱ მოკუდესჱ ა
ნუმცაჱ იძიენითჱ ხოლოჱ სპანიჱ ესეჱ შენნიჱ თუჱ მო
ღმაჱ ჰბრძვანანჱ მეცაჱ უბრალოჱ ვარჱ დაჱ წარვიდაჱ მისჱ
თანაჱ მოციქულადჱ ვარაზჱ მიჰრიჱ მამაჱ მძუძისაჱ მისისაჱ
ძმაჱ დაჱ სამოელჱ მონაზონიჱ ხოლოჱ კეისარიჱ მო
წევნულჱ იყოჱ პონტოდჱ ქალაქადჱ დაჱ პონტოელნიჱ
გამოსრულჱ იყუნესჱ მიგებებადჱ დაჱ შეასხმიდესჱ მეფესაჱ
ქებასაჱ დაჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ მადლობასაჱ რამეთუჱ უკ
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უჰრიდაჱ მათჱ დაჱ არაჱ მისცნაჱ იგინიჱ სიკუდილსაჱ ვითარჱ
მიიწინესჱ მოციქულნიჱ ვახტანგჱ მეფისანიჱ ქალაქადჱ მია
რთუესჱ ძღუენიჱ კეისარსაჱ ათასიჱ მუთაკალიჱ მუშკიჱ
დაჱ ხუთასიჱ ამბარიჱ დაჱ ათასიჱ ლიტრაჱ ალვაჱ დაჱ განსრ
ულჱ იყოჱ გუნდიჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ ალაფობადჱ მიე
ტევნესჱ მათჱ მკუირცხლნიჱ ბერძენთანიჱ დაჱ მათთანაჱ შე
კრებულნიჱ ჴევთაჱ დაჱ ქალაქთანიჱ მჴედარიჱ ვითარჱ სამათ
ასჱ დაჱ რვაასიჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მეფეჱ აყენებდაჱ მიმატ
ებადჱ სპათაჱ მათჱ მეალაფეთაჱ ვიდრეჱ არაჱ მივიდაჱ
დედისჱ ძმაჱ მისიჱ ერისთავიჱ რანისაჱ დაჱ რისხვითჱ ჰქუაჱ ვა
ხტანგსჱ ჵ~იჱ გუელოჱ დაჱ ნათესაოჱ ასპიტოჱ არაჱ უწყიაჱ რა
მეთუჱ დედაჱ მამისაჱ შენისაჱ ბერძენიჱ იყოჱ ნათესავიჱ ივბი
მიანოსისიჱ დაჱ გძლიაჱ შენჱ შუენებამანჱ მამისჱ დედისაჱ შენ
ისამანჱ დაჱ სიყუარულიჱ კაცისაჱ მისჱ ჯუარცმულისაჱ მომ
კუდარისაჱ გაქუსჱ დაჱ გნებავსჱ შეყენებაჱ ჩუენიჱ ჴელსაჱ ბერ
ძენთასაჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ ჰქუაჱ აჰაჱ შენდაჱ ბერძენნიჱ იხი
ლოჱ ძალიჱ კაცისაჱ მისჱ მომკუდარისაჱ დაჱ ცოცხლისაჱ მისჱ
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სასოსაჱ შენისაჱ დასცესჱ საყვირსაჱ დაჱ განვიდაჱ ყოელიჱ სო
მხითიჱ დაჱ სპარსნიჱ დაჱ მეფეჱ დარუბანდისაჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ
დაჱ ქართველნიჱ განვიდესჱ ხედვადჱ დაჱ დაჯგდგესჱ აღჯდაჱ მე
ფეჱ პილოსაჱ ზედაჱ თეთრსაჱ დაჱ ეწყვნესჱ იგინიჱ ზღუისჱ
კიდესაჱ რომელჱ არსჱ ჭალაკიჱ რიყეჱ ხერთვისისაჱ მისულამდ
ეჱ სპარსთაჱ ლაშქრისაჱ მოეკლაჱ ბერძენთაჱ ლაშქრისაჱ
მისგანიჱ ოცდაჱ შუიდიათასიჱ დაჱ განძლიერდაჱ ბრძოლაჱ
დაჱ მოკლესჱ დედისძმაჱ ვახტანგისიჱ ერისთავიჱ სპარსთაჱ
დაჱ მოკლესჱ იპაჯაჯჱ მეფეჱ ლეკთაჱ დაჱ მრავალნიჱ ერ

ნიჱ მთავარნიჱ დაიძლიაჱ ბანაკიჱ აღმოსავლეთისაჱ იყოჱ
ბერძენთაჱ სპასალარიჱ პალეკარტოსჱ ლოღოთელიჱ დ
ისწულიჱ მეფისაჱ დაჱ იყოჱ ძლიერიჱ მასჱ მოეკლნესჱ
ძლიერადჱ მბრძოლნიჱ სპარსთანიჱ დაჱ ესეცაჱ ერისთა
ვიჱ მანვეჱ მოკლაჱ მაშინჱ გარდამოჴდაჱ ვახტანგჱ მეფეჱ
ეტლთაგანჱ დაჱ თქუაჱ არაჱ რომელიჱ ჩუენჱ გუიჩნდაჱ
გარნაჱ რომელიღაჱ სთნდაჱ რამეთუჱ ჩუენჱ ვიტყოდიჱ
თჱ მშუიდობასაჱ არამედჱ სილაღემანჱ სპარსთამანჱ
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აგინაჱ ღ~თსაჱ დაჱ ღ~თნ შურიგოჱ დაჱ მოკლესჱ ერისთავიჱ
რანისაჱ რომლისათუისჱ ყოელიჱ სპარსეთიჱ ვითარცაჱ მო
ოჴრებასაჱ სპარსეთისასაჱ იგლოვსჱ აწჱ დამდაბლდაჱ სილა
ღეჱ სპარსთაჱ მოასუენეთჱ ჯუარიჱ დაჱ წარვიძღუანოთჱ რ
ათაჱ რომლითაჱ გუძლევენჱ მითვეჱ იძლივნენჱ დაჱ იქმ
ნეთჱ ძედჱ ძლიერებისაჱ დაჱ ნუჱ ვინჱ ჰბრძავთჱ ურთიერთ
არსჱ სხუისაჱ მიერჱ დაჱ ნუჱ ეძიებთჱ ძლევასაჱ მტერთასაჱ
არამედჱ იყვნენჱ ჴელნიჱ თქუენნიჱ ვითარცაჱ ჴელნიჱ ჩემ
ნიჱ რათაჱ არაჱ ვიძლინეთჱ სრულიადჱ არაჱ ხოლოჱ აქაჱ
ვიძლინეთჱ არამედჱ ვიდრეჱ ადარბადაგანამდეჱ ვითარცაჱ იდ
ევნიანჱ ყორანნიჱ მართუეთაგანჱ თუისთაჱ დაჱ მოიყვან
აჱ პეტრეჱ მღდელმანჱ ჯუარიჱ დაჱ ჰქუაჱ მეფემანჱ დადეგჱ
წინაშეჱ პირსაჱ მტერისასაჱ დაჱ ერისაჱ ჩუენისასაჱ დაჱ არქუჱ
ყოელთაჱ თაყუანისეცითჱ ჯუარსაჱ რათაჱ ვსძლოთჱ მტერ
საჱ დაჱ უბრძანაჱ დემეტრესჱ ერისთავსაჱ თუისსაჱ დაჱ ჯუნ
ბერსჱ სპაჱ სპეტსაჱ თუისსაჱ რათაჱ მიჰყვენჱ ჯუარსაჱ თა
ნაჱ დაჱ რომელმანჱ არაჱ თაყუანისცესჱ მოკალთჱ ჯუარსაჱ მოკუედინჱ
და ქადაგიჱ ჴმობდაჱ ძლიერადჱ რ~ნჱ არაჱ თაყუანისცესჱ
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დაჱ მოვიდოდესჱ ყოელნიჱ ერნიჱ დაჱ თაყუანისცემდესჱ დაჱ და
დგებოდესჱ წინაშეჱ ჯუარსაჱ ხოლოჱ ბორზოჱ მოვკან
ელმანჱ მეფემანჱ თქუაჱ არაჱ დაუტევებჱ ნათელსაჱ შემწველ
საჱ დაჱ არაჱ თაყუანისვცემჱ ძელსაჱ რომელიჱ განშუენებუ
ლჱ არსჱ ოქროთაჱ დაჱ ანთრაკითაჱ დასცაჱ ლახუარიჱ ჯუ
ნბერჱ სპაჱ სპეტმანჱ დაჱ დაეცაჱ მძორიჱ მისიჱ მიერითგანჱ
არღარავინჱ იკადრაჱ გმობადჱ ჯუარისაჱ დაჱ ათქუმითჱ ეტყო
დაჱ ერიჱ იგიჱ მეფესაჱ ვახტანგსჱ უკეთუჱ შემეწიოსჱ ჩუე
ნჱ ჯუარიჱ არღარაჱ იყოსჱ ჩუენდაჱ სხუაჱ ჯუარიჱ
გარნაჱ ჯუარცმულიჱ დაჱ გარდაჴდაჱ მეფეჱ დაჱ თაყუანისსცაჱ
დაჱ ყოელიჱ იგიჱ ერიჱ მისთანაჱ თქუაჱ მეფემანჱ უჩუ
ენეჱ ძალიჱ შენიჱ ერსაჱ ამასჱ შენსაჱ ურწმუნოსაჱ რათაჱ
მოიყვანნეჱ სარწმუნოებადჱ უფალოჱ ღ~თოჱ მორწმუნენ
იჱ შენნიჱ დაღაცათუჱ მოკუდენჱ ცოცხალჱ არიანჱ დაჱ
ცხოელნიჱ შენნიჱ ცხოელისაგანჱ ძლიერჱ არიანჱ დაჱ სპა

ნიჱ იგიჱ ბერძენთანიჱ ვითარცაჱ გამოვიდესჱ ელვაჱ ხო
ლოჱ პალეკრატოსჱ ვითარცაჱ მგელიჱ აღმოსურილიჱ სი
1-17 სტრ., 128v
სხლითაჱ დაჱ ვითარცაჱ ლომიჱ განძუინებულიჱ მოიზახდაჱ დაჱ შეურ
აცხჱ ჰყოფდაჱ სპათაჱ მათჱ ხოლოჱ მეფემანჱ ჰქუაჱ ვინარსჱ თ
ქუენგანიჱ კაციჱ რომელიჱ ეწყოსჱ იმასჱ დაჱ სწორიყოჱ მეფობისაჱ
ჩემისაჱ წარვლოჱ ქადაგმანჱ ორგზისჱ დაჱ ვერვინჱ იკადრაჱ
ყოლადჱ სიტყუად მაშინჱ თქუაჱ ვახტანგჱ არაჱ ძალითაჱ გან
ძლიერდებისჱ კაციჱ არამედჱ ღ~თმანჱ მოსცისჱ ძალიჱ დაჱ მეჱ
ვესავჱ ძალსაჱ შენსაჱ დაჱ ვითარცაჱ, დავითჱ განვალჱ ნიშითაჱ ჯუარისაჱ
შენისათაჱ მომეცჱ ძალიჱ ვითარცაჱ დავითსჱ გოლიათსაჱ ზედაჱ, რამე
თუჱ ესეცაჱ მაყუედრებელადჱ დაჱ შეურაცხებითჱ მოუჴდაჱ ჯუა
რსაჱ შენსაჱ რაჟამსჱ იხილაჱ ჯუარიჱ აღმართებულადჱ ძალადჱ ჩ
უენდაჱ არაჱ ივლტოდაჱ მისგანჱ არამედჱ სასოებისაჱ ძალისაჱ მ
ისისათაჱ განვიდესჱ ბრძოლადჱ დაჱ თქუაჱ იხილიჱ ღ~თოჱ ამპარ
ტავანიჱ დაჱ დაამდაბლიჱ კუალადჱ იხილიჱ ჭირვეულიჱ დაჱ იჴს
ნიჱ ხოლოჱ ისიჱ შეურაცხადჱ მიჩნსჱ დაჱ არაჱ მეშინისჱ რამე
თუჱ ძალიჱ შენჱ მიერჱ მოცემულიჱ დიდარსჱ რომლითაჱ ვ
სძლოჱ არამედჱ მეშინისჱ მეჱ შენგანჱ რამეთუჱ მდაბალთაჱ
ჴმანიჱ ისმინენჱ დაჱ შენჱ გხედავჱ შემწედჱ ჩემდაჱ აღმოიჴადაჱ ჴრ
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მალიჱ შეამთხუიაჱ ჯუარსაჱ დაჱ განვიდაჱ შორისჱ განწყობილ
თაჱ მათჱ დაჱ ჰქუაჱ არაჱ ჰბრძავნჱ ლომიჱ ჴარსაჱ რამეთუჱ
მეჱ მეფეჱ ვარჱ დაჱ შენჱ მონაჱ არამედჱ დავდვაჱ თავიჱ ჩემიჱ
ერისაჱ ამისთუისჱ სიმდაბლითჱ რათაჱ რწმენესჱ ძალიჱ
ჯუარისაჱ დაჱ მოეტევაჱ პალეკრატოსჱ ხოლოჱ ვახტან
გჱ მსუმრიადჱ დაჱ ნებასაჱ მიახლებოდაჱ აღიზახნესჱ ორთ
ავეჱ განწყობილთაჱ ჴმითაჱ საზარელითაჱ დაჱ ი
ყოჱ ჴმაჱ იგიჱ ვითარცაჱ ჴმაჱ ქუხილისაჱ დასცაჱ პალ
ეკრატოსჱ ლახუარიჱ ფარსაჱ ვახტანგისასაჱ რომელიჱ იყოჱ
ვიგრისჱ ტყავისაჱ დაჱ განავლოჱ ფარსაჱ ვითარჱ წყრთაჱ
ერთიჱ რამეთუჱ იყოჱ სიმსხოჱ ლახურისაჱ ვითარცაჱ
სიმსხოჱ მკლავისაჱ დაჱ მისცაჱ მეფემანჱ ფარიჱ იგიჱ
ლახუარსაჱ მისსაჱ დაჱ მიეტევეჱ პირისჱ პირჱ დასცაჱ ჴ
რმალიჱ ჩაბალახსაჱ ზედაჱ დაჱ განაპოჱ თავიჱ მისიჱ ვიდ
რეჱ ბეჭთამდეჱ დაჱ მიჰყოჱ ჴელიჱ დაჱ უპყრაჱ თავი
საჱ მისისაჱ ნახევარიჱ დაჱ მოიღოჱ წ~ეჱ ჯუარისაჱ დაჱ თქ
უაჱ ყოვლისაჱ განდგომისაჱ შენისაჱ ესეჱ იყავნჱ ნა
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წილიჱ დაჱ მიეტევნესჱ სპანიჱ ვახტანგისნიჱ სპასაჱ ბერძენთ
ასაჱ დაპანტნესჱ იგინიჱ დაჱ აღიჭრნესჱ გუნდჱ გუნდადჱ დაჱ მო
სწყუიდნესჱ იგინიჱ ზღუსჱ პირსაჱ დაჱ მოსწყუიდნესჱ იგინიჱ

ზღუისჱ პირსაჱ დაჱ არავინჱ განერაჱ მათგანიჱ გარნაჱ რომ
ელნიჱ შეესწრნესჱ ზღუადჱ დაჱ ივლტოდესჱ ნავითაჱ მასჱ დ
ღესაჱ შინაჱ მოსწყდაჱ სპათაგანჱ ვახტანგისთაჱ ორმოცდაჱ
სამიათასიჱ ხოლოჱ სპათაგანჱ ბერძენთაჱ მოსწყდაჱ სამო
ცდაჱ თორმეტიჱ ათასიჱ დაჱ შეიპყრესჱ ტყუედჱ მათგანიჱ ას
ოცდაჱ ხუთიათასიჱ დაჱ ვითარცაჱ მოიქცესჱ სპანიჱ იგიჱ ვ
ახტანგისნიჱ დაჱ მივიდესჱ გუამსაჱ ზედაჱ ვარზაბაკურჱ ვახტანგ
ისჱ დედისჱ ძმისასაჱ იგლოესჱ დაჱ შემურესჱ იგიჱ საბარითაჱ
დაჱ მურითაჱ დაჱ წარსცესჱ ბარდავადჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ
მოუწოდაჱ ყოელთაჱ სპათაჱ დაჱ უბრძანაჱ მოყვანებაჱ ყო
ელთაჱ ტყუეთაჱ დაჱ მოიყვანნესჱ დაჱ უკლებლადჱ დაჱ ა
ღურაცხესჱ დაჱ იყოჱ ერთჱ რიცხუადჱ ყოელიჱ მამაციჱ დაჱ
დედაჱ კაციჱ შუიდასჱ ოთხმოციჱ ათასიჱ დაჱ წარსცაჱ ყოელიჱ
იგიჱ წინაშეჱ კეისრისაჱ ჴელითაჱ ნასრისითაჱ დაჱ ადარნესე
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სითაჱ ერისთავთაჱ მისთათაჱ დაჱ მისწერაჱ წიგნიჱ ვითარმედჱ
სიბრძნეჱ ღ~თისაჱ მიუწდომელჱ არსჱ დაჱ სიბრძნესაჱ კაცთასაჱ დაჱ
ნებასაჱ სძლევსჱ ნებაჱ ღ~თისაჱ მეჱ უწყიჱ რამეთუჱ არაჱ არსჱ
ნებაჱ შენიჱ საქმესაჱ ამასჱ რამეთუჱ ესეჱ იქმნაჱ პალეკრატო
სისგანჱ არცაჱ თუჱ იყოჱ ნებაჱ ჩუენიჱ რომელჱ ესეჱ ქმნაჱ
დედისძმამანჱ ჩემმანჱ დაჱ ორნივეჱ ესეჱ ძუირისჱ მოქმედნიჱ
ძუირმანჱ მოინადირნაჱ ამისთუისჱ ყოჱ ესეჱ ღ~თნჱ რათაჱ ახა
ლჱ ნერგნიჱ ესეჱ მოიყვანნესჱ სარწმუნოებადჱ შიშსაჱ მისსაჱ
ვითარცაჱ იგიჱ უძღებისაჱ შვილისათუისჱ ყოჱ საქმეჱ განსაცხ
რომელიჱ ხოლოჱ თქუენჱ პირმშონიჱ შვილნიჱ ხართჱ ღ~თისა
ნიჱ დაჱ მარადისჱ მისნიჱ ხართჱ აწჱ მწუხარებაჱ დედისჱ ძმისაჱ
ჩემისაჱ დისწულისაჱ თქუენისაჱ მიერჱ ნუგეშინისჱ ვეცჱ რაჟამსჱ
ვიძიეჱ შურიჱ მკლველთაჱ მისთაჱ ხოლოჱ თქუენჱ ნუგეშინისჱ
გეცითჱ ერისაჱ ამისთუისჱ რომელიჱ იჴსნაჱ ღ~თნჱ შუიდასჱ ოთხ
მეოციჱ ათასიჱ დაჱ უკუეთუჱ ბრძანებდეჱ მიმთხუევადჱ ჩემდაჱ
გამოისწრაფეჱ დაჱ უკუეთუჱ არაჱ მოციქულითაჱ განაგეჱ საქ
მეჱ ჩუენიჱ რათაჱ დამძიმდაჱ დგომაჱ ჩუენიჱ ქუეყნისაჱ
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ამისთუისჱ მოოჴრებულისაჱ ხოლოჱ ვიდრეჱ მოსლვამდეჱ მო
ციქულთაჱ ფრიადჱ მწუხარეჱ იყოჱ კეისარიჱ არამედჱ რაჟამსჱ უ
თხრესჱ ვითარმედჱ ტყუეჱ პირველჱ შეპყრობილიჱ დაჱ ტყუეჱ ერ
ისაგანჱ მეოტისაჱ ყოელიჱ დაუკლებელადჱ განუტევებიაჱ მა
შინჱ განიხარაჱ ფრიადჱ დაჱ ყოელთაჱ დაუტევესჱ მწუხარებაჱ
დაჱ შეჯდაჱ მეფეჱ ნავსაჱ დაჱ განვიდაჱ სამასითაჱ დრომონითაჱ ს
უბუქადჱ ზღუისჱ კიდესაჱ დაჱ მოუწოდაჱ ვახტანგსჱ დაჱ ყვესჱ
ურთიერთასჱ აღთქმაჱ დაჱ ფიციჱ დაჱ განაგესჱ საქმეჱ წინდობი
საჱ დაჱ უკუსცაჱ კეისარმანჱ საზღვარიჱ ქართლისაჱ ხოლოჱ ციხეჱ თ
უხარისიჱ დაჱ კლარჯეთიჱ დაჱ ყოელიჱ ზღუითგანჱ ვიდრეჱ არ

სიანთამდეჱ დაჱ ჴევნიჱ რომელნიჱ მოსდგმანანჱ ღადოთაჱ
დაჱ გამოიკითხაჱ კეისარმანჱ საზღვარიჱ ქართლისაჱ დაჱ საბერ
ძნეთისაჱ ქუეყანაჱ ზღუისჱ პირისაჱ რომელჱ არსჱ აფხაზეთიჱ
დაჱ ჰქუაჱ ესრეთჱ ეგრისჱ წყლითგანჱ ვიდრეჱ მდინარემდეჱ
მცირისაჱ ხაზარეთისაჱ ესეჱ საზღვარიჱ არსჱ საბერძნეთისაჱ
ალექსანდრობითგანჱ რომელიჱ აწჱ შენჱ მიგიღიაჱ მკლა
ვითაჱ ჩუენგანჱ აწჱ უკუმოგუეცჱ დაჱ ოდესჱ წარიყვანე
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ბდეჱ ცოლსაჱ შენსაჱ დაჱ ასულსაჱ ჩემსაჱ მაშინჱ მიგცეჱ შენჱ
მისგანჱ ქუეყანაჱ დაჱ დაუწერაჱ ეგრისჱ წყალსაჱ დაჱ კლისურასაჱ
შუაჱ ქუეყანაჱ ზითვადჱ დაჱ სხუაჱ აფხაზეთიჱ უკუსცაჱ ვახტანგჱ
ბერძენთაჱ დაჱ წარმოვიდაჱ ვახტანგჱ გზასაჱ კლარჯეთისასაჱ დაჱ
სპანიჱ გაუტევნაჱ გზასაჱ სომხითისასაჱ დაჱ ვითარჱ მოიწი
აჱ თუხარისადჱ მიხედნაჱ დაჱ შეუყუარდაჱ ციხეჱ დაჱ ვითარჱ
წარმოვიდაჱ იხილაჱ კლდეჱ შუაჱ კლარჯეთსაჱ რომელიჱ
სოფელსაჱ ერქუაჱ არტანუჯიჱ მოუწოდაჱ არტვაზსჱ ძუძუსჱ მტ
ესაჱ მისსაჱ დაჱ დაადგინაჱ იგიჱ ერისთავადჱ დაჱ უბრძანაჱ რათაჱ
აღაგოსჱ ციხეჱ არტანუჯისაჱ დაჱ მისთანაჱ რათაჱ გამონახოსჱ ჴე
ვსაჱ მასჱ სამონასტრეჱ დაჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ დაჱ ქმნესჱ მონასტ
რადჱ ვითარცაჱ ეხილვნესჱ მონასტერნიჱ საბერძნეთისანიჱ დაჱ ჰქუაჱ
უკეთუჱ განძლიერდენჱ სპარსნიჱ ჩუენჱ ზედაჱ საყოფელიჱ ჩუენიჱ
აქაჱ ყოფადჱ არსჱ ხოლოჱ არტვაზჱ აღაშენაჱ ციხეჱ არტანუ
ჯისაჱ დაჱ მონასტერიჱ რომელჱ არსჱ ოპიზაჱ დაჱ სამნიჱ ეკლე
სიანიჱ დაბაჱ მერისაჱ შინდობისაჱ დაჱ ახიზისაჱ დაჱ განაახლაჱ ციხეჱ
ახიზისაჱ დაჱ ქმნაჱ იგიჱ ქუაბადჱ დაჱ ვითარჱ წარმოვიდაჱ ვახტა
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ნგჱ ქალაქადჱ თუისადჱ მცხეთადჱ იყოჱ სიხარულიჱ დიდიჱ
დაჱ მადლისჱ მიცემაჱ ღ~თისაჱ რამეთუჱ შეიქცაჱ იგიჱ მშუიდობითჱ
დაჱ მისცაჱ ბერსაჱ ერსაჱ თუისსაჱ ხოლოჱ მეფემანჱ სპარსთამანჱ ვით
არცაჱ ცნაჱ რამეთუჱ მიიქცაჱ ვახტანგჱ ბერძენთაჱ კერძჱ შეი
ქცაჱ სპარსეთადჱ დაჱ მოკუდაჱ დაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ დაჱ
ვიდრეჱ მოიწიფვოდაჱ იგიჱ გარდაჴდაჱ წელიწადიჱ სამიჱ ხოლოჱ
ვახტანგჱ მეფესაჱ უშვაჱ ცოლმანჱ ძეჱ დაჱ ასულიჱ მარჩბივადჱ
დაჱ მოკუდაჱ შობასაჱ შინაჱ ბალენდუხტჱ დედოფალიჱ ასულიჱ
სპარსთაჱ მეფისაჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ უწოდაჱ ძესაჱ მისსაჱ სახე
ლიჱ სპარსულადჱ დარჩილჱ ხოლოჱ ქართულადჱ დაჩიჱ მაში
ნჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ ვერჱ მოიცალაჱ მოყვანებადჱ ცოლისაჱ
ბერძენთაჱ მეფისაჱ ასულისაჱ დაჱ ვერცჱ ქათალიკოზისაჱ დაჱ ე
ბისკოპოსისაჱ რამეთუჱ მოელოდდაჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ მოს
ულასაჱ დაჱ ამაგრებდაჱ ციხეჱ ქალაქთაჱ დაჱ ჰკაზმიდაჱ მჴედართაჱ
დაჱ ემზადებოდაჱ ბრძოლადჱ სპარსთაჱ მაშინჱ შეაგდოჱ საპ
ყრობილესაჱ შინაჱ ბინქარჱ მაცთურიჱ ებისკოპოსიჱ ცეცხლ
ისჱ მსახურთაჱ დაჱ მოსრნაჱ დაჱ განასხნაჱ ყოელნიჱ ცეცხლ
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ისჱ მსახურნიჱ საზღვართაგანჱ ქართლისათაჱ ხოლოჱ სპარ
სთაჱ მეფეჱ შემდგომადჱ სამისაჱ წლისაჱ წარმოემართაჱ ბრძოლ
ადჱ ვახტანგისადჱ დაჱ მოიწიაჱ ინდობრიათაჱ დაჱ დაიბანაკაჱ ხოლოჱ
ვახტანგჱ წარავლინაჱ მოციქულიჱ ბერძენთაჱ მეფისასაჱ დაჱ მიუმცნოჱ
ვითარმედჱ აჰაჱ დღეჱ იგიჱ რომელიჱ აღგითქუიჱ ვითარმედჱ სპარსნიჱ
შემოვაწყუდიენჱ ჴელსაჱ შენსაჱ აჰაჱ ესერაჱ მომიყუანებიანჱ შუაჱ ქა
რთლისათაჱ იგინიჱ დაჱ ყოველიჱ კაციჱ მათთანაჱ ვითარჱ სამასიჱ ათასიჱ
რამეთუჱ ჰგონებდაჱ იგიჱ განმრავლებასაჱ სპათაჱ მისთასაჱ სომხითითჱ დაჱ
მეფეთაგანჱ
კავკასიანთასაჱ ხოლოჱ მათჱ ვერჱ იკადრესჱ განრთვადჱ მისსაჱ რამე
თუჱ რომელთამეჱ აქუესჱ სასოებაჱ ჯუარცმულისაჱ ხოლოჱ იძლი
ნესჱ ეშმაკისაგანჱ მეფენიჱ დარუბანდისანიჱ დაჱ გაერთნესჱ აწჱ აღმის
რულებიესჱ აღთქუმაჱ ჩემიჱ რომელიჱ აღმითქუამსჱ სადაცაჱ მიპოვნ
იაჱ სახლიჱ ცეცხლისაჱ დამივსიაჱ ფსლითაჱ დაჱ მოგუნიჱ დაჱ გაზ
ი[.]რნიჱ მათნიჱ მიმიცემიანჱ სატანჯველსაჱ დიდსაჱ დაჱ ბოროტსაჱ დაჱ
მაცთურიჱ ბინქარანჱ მიმიცემიაჱ საპყრობილესაჱ დაჱ სიკუდილისაგანჱ გა
რდაიხუეწაჱ მანჱ უკუეჱ მოიყუანნაჱ სპარსნიჱ ქართლადჱ დაჱ დავსუიჱ ებ
ისკოპოზადჱ მიქეელჱ კაციჱ სარწმუნოჱ ხოლოჱ ბინქარანჱ ვითარცაჱ
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მოიწიაჱ საზღუართაჱ ქართლისათაჱ მოკუდაჱ აწჱ სწრაფითჱ
წარმოავლინენჱ სპანიჱ შენნიჱ რომელჱ აქაჱ შინაჱ დაეცნენჱ ყო
ელნიჱ მტერნიჱ ჯუარისანიჱ დაჱ მოიცალოჱ შენჱ ყოელთაჱ
მტერთაჱ შენთაგანჱ ხოლოჱ უკეთუჱ ჩუენჱ გუძლიოსჱ განძლ
იერდესჱ დაჱ შემოვიდესჱ საზღვართაჱ შენთაჱ გზასაჱ შიმშატი
სასაჱ ხოლოჱ ვიდრეჱ მიიწეოდესჱ მოციქულნიჱ ვახტანგჱ მეფისა
ნიჱ წარსრულჱ იყოჱ კეისარიჱ ქუეყნითჱ ხაზარეთითჱ კერძოჱ რო
მლისაგანჱ ვერჱ მოიცალებდაჱ მოსულადჱ ქართლადჱ ხოლოჱ
ვახტანგჱ განაძლიერნაჱ ციხენიჱ ქალაქისანიჱ დაჱ ურჩეულესიჱ მბრ
ძოლიჱ ერისაჱ მისისაჱ ვითარჱ ასიათასიჱ მჴედარიჱ დაჱ ასიათასიჱ ქ
უეითიჱ იპყრაჱ მისთანაჱ დაჱ დაუბანაკაჱ დიღუმითჱ ვიდრეჱ ქარ
თლისჱ კართამდეჱ დაჱ სპარსთაჱ დაიბანაკესჱ ცხენისჱ ტერფითგანჱ
ჩაღმართჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ განაფართაჱ ჴიდიჱ მოგუეთისაჱ ვიდ
რეჱ სამეოციჱ მჴარიჱ ქცევისათუისჱ მასჱ ზედაჱ სპათასაჱ ხოლოჱ მე
ფეჱ დაჱ ჯუნბერჱ სპაჱ სპეტიჱ დადგესჱ მცხეთასაჱ ხოლოჱ ნას
რაჱ დაჱ მირდატჱ დაუტევნაჱ სპათაჱ ზედაჱ სომხითისაჱ დაჱ ქა
რთლისათაჱ რომელნიჱ დგესჱ არმაზითჱ კერძოჱ დარაჰბრძოდ
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იანჱ სპარსნიჱ არმაზითჱ კერძოჱ მცხეთითჱ განვიდიანჱ ეწყვნიანჱ
არაგუსაჱ დაჱ ოდესმეჱ განვლიანჱ ფონიჱ მტკურისაჱ დაჱ შეიბნიანჱ ფ
ონსაჱ ზედაჱ ტფილისისათაჱ დაჱ რომელსამეჱ დღესაჱ მათჱ სძლიანჱ დაჱ რომე
ლთამეჱ მათჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მეფესაჱ შეექნაჱ ჩაბალახიჱ ოქრო

სიჱ დაჱ გამოესხაჱ წინათჱ მგელიჱ დაჱ უკანითჱ ლომიჱ დაჱ რომელ
საჱ კერძსაჱ იძლეოდიანჱ ქართველნიჱ მუნითჱ მიჰმართისჱ დაჱ მოს
რისჱ სპისაჱ მისგანჱ სპარსთასაჱ ვითარცაჱ ლომმანჱ კანჯარნიჱ მიერითგანჱ
ვერღარაჱ შეუძლებდესჱ სპარსნიჱ წყობადჱ მისსაჱ დაისწავლესჱ იგიჱ რომელ
საჱ ეწერაჱ მგელიჱ დაჱ ლომიჱ დაჱ ვითარცაჱ იხილიანჱ ვახტანგჱ თქუიანჱ
დურაზჱ გორგასალჱ რომელარსჱ ესეჱ მირიდეთჱ თავსაჱ მგლისასაჱ დაჱ
მისმიერჱ სახელედვაჱ ვახტანგსჱ მეფესაჱ გორგასალიჱ განძლიერდაჱ მათჱ შო
რისჱ ბრძოლაჱ ოთხჱ თუეჱ ოდენჱ დაჱ მოვიდაჱ მოციქულიჱ კეისრისაგანჱ
დაჱ მოართუაჱ ძღუენიჱ ვახტანგსჱ დაჱ მოჰგუარაჱ სპათაგანჱ ბერძენთასაჱ ო
თხმოციჱ ათასიჱ მჴედარიჱ დაჱ მოუწერაჱ ვახტანგსჱ ვითარმედჱ შევექეცჱ წყო
ბასაჱ ხაკანისასაჱ დაჱ მომივლენიაჱ შენდაჱ ოთხმოციჱ ათასიჱ მჴედარიჱ დაჱ მო
მიწერიაჱ ლეონისდაჱ უკეთუჱ გიჴდესჱ ლაშქარიჱ წინაშეჱ არსჱ მელენტი
თგანჱ ვიდრეჱ ლამედმდინჱ დაჱ აღმართჱ ვიდრეჱ კარნუჱ ქალაქამდეჱ დაჱ მოწ
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ევნულიყოჱ ლაშქარიჱ ბერძენთაჱ ჯავახეთსჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ ცნაჱ ს
პარსთაჱ მეფემანჱ ბერძენთაჱ მოსვლაჱ შველადჱ მათდაჱ იწყოჱ ზრახ
უადჱ ვახტანგისაჱ მიამცნოჱ მოციქულსაჱ მისსაჱ დაჱ ჰქუაჱ რასათუისჱ მო
ვსწყდებითჱ ურთიერთარსჱ ძმანიჱ კაცნიჱ ვართჱ დაჱ შვილნიჱ ნებროთისნიჱ
უკეთუჱ ცოცხალიჱ არსჱ ღ~თიჱ შეუკუეჱ ეწიენჱ იგიჱ ხოლოჱ ჩუ
ენჱ დავადგრეთჱ სიყუარულსაჱ ზედაჱ მამათაჱ ჩუენთასაჱ ხოლოჱ თუითუ
ეულადჱ ჩუენგანიჱ სათნოსაჱ სულისაჱ თუისისასაჱ მსახურებდესჱ ვი
თარცაჱ მივიდაჱ მოციქულიჱ დაჱ უთხრაჱ სთნდაჱ ვახტანგსჱ დაჱ ყო
ელსაჱ ერსაჱ მისსაჱ დაჱ მისცაჱ ნიჭიჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ მიუვლ
ინაჱ მოციქულიჱ მისიჱ დაჱ ჰქუაჱ გიხილავსჱ ძალიჱ ჯუარისაჱ
რამეთუჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ მოგუაქუნდაჱ ხარკიჱ ვიდრეჱ გამო
ჩინებადმდეჱ ჯუარცმულისაჱ რამეთუჱ გამოჩნდაჱ იგიჱ მძლეჱ გექმ
ნნესჱ ყოელნიჱ თაყუანისჱ მცემელნიჱ მისნიჱ დაჱ მოხარკენიჱ
შენნიჱ ბერძენნიჱ მოღმართჱ გბრძვანანჱ დაჱ მოაოჴრნესჱ სამ
სახურებელნიჱ ცეცხლისანიჱ აწჱ უკეთუჱ გუბრძოდიჱ ჩუენჱ
დატეობისათუისჱ სჯულისაჱ მოვკუედითჱ ჩუენჱ მისთუისჱ ვი
თარცაჱ იგიჱ მოკუდაჱ ჩუენთუისჱ დაჱ დაჱ აღმადგინნესჱ ჩუენჱ
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ხოლოჱ უკეთუჱ აღასრულოჱ სიტყუაჱ შენიჱ დაჱ იყოსჱ ცეცხლიჱ
ღ~თადჱ შენდაჱ დაჱ იყოსჱ ქრისტეჱ ღ~თადჱ ჩუენდაჱ მამადჱ
დაჱ უფლადჱ გხადოჱ შენჱ დაღაცათუჱ პირმშონიჱ ვართჱ ჩ
თქუენჱ სხდეთჱ საყდართაჱ ზედაჱ მამისაჱ ჩუენისათაჱ დაჱ ვი
თარცაჱ უთხრესჱ სიტყუაჱ ვახტანგისიჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ
შეიწყნარაჱ დაჱ წარსცაჱ ძღუენიჱ გორგასალსაჱ ძლიერადჱ დაჱ მისთანაჱ
გუირგუინიჱ ანთრაკოანიჱ დაჱ ჟამიჱ დადვესჱ შეკრებისაჱ აიყარაჱ მეფეჱ ს
პარსთაჱ დაჱ უკუდგაჱ რუსთავადჱ დაჱ გამოვიდესჱ იგინიჱ დაჱ დადგესჱ ვე
ლსაჱ კალაისასაჱ რამეთუჱ ტფილისიჱ დაჱ სოფელიჱ დაჱ კალაცაჱ მოო
ჴრებულიყოჱ მაშინჱ ხოლოჱ მეფეჱ ვახტანგჱ დადგაჱ ჯაჭუსჱ დაჱ შეკრ
ბესჱ მასჱ ველსაჱ ორნივეჱ მეფენიჱ დაჱ მოიკითხესჱ ურთიერთასჱ დაჱ თქუესჱ

აღთუქმაჱ თავისთავისაჱ სჯულსაჱ ზედაჱ გარდაუალიჱ დაჱ მოხადაჱ მასჱ დღ
ესაჱ სპარსთაჱ მეფეჱ გორგასალმანჱ ლაშქრითურთჱ თუისითჱ ტფილ
ისადჱ დაჱ უძღუნაჱ გორგასალმანჱ მჴევალიჱ ათასიჱ მონაჱ ხუთასიჱ სტა
ვრაჱ სკარამანგიჱ ხუთასიჱ ბიზიონიჱ რუზმაჱ ხუთასიჱ ჴდალიჱ ცხენიჱ ათიჱ
ათასიჱ ცხენიჱ შაჰრიგიჱ ხუთასიჱ ჯორიჱ სამასიჱ ზროხაჱ ოთხიათასიჱ ცხუ
არიჱ ათიჱ ათასიჱ დღესაჱ მესამესაჱ მივიდაჱ გორგასალიჱ მისთანაჱ დაჱ თანაჱ
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წარიტანაჱ ლეონჱ ანთიპატრიკიჱ კეისრისაჱ დაჱ ყვესჱ განზრახვაჱ
დაჱ იზრახსესაჱ ანთიპატრიკმანჱ რათაჱ ყოსჱ მშუიდობაჱ შო
რისჱ კეისრისაჱ დაჱ ხუასროსაჱ რამეთუჱ ეშინოდაჱ ბერძენთაჱ
ნუჱ უკუეჱ შევიდენჱ სპარსნიჱ საბერძნეთადჱ დაჱ მოაოჴრონჱ
იგიჱ რამეთუჱ სპანიჱ საბერძნეთისანიჱ ყოელნიჱ იყვნესჱ ხა
ზარეთსჱ დაჱ ჰქუაჱ ხუასროჱ გორგასალსაჱ ითხოეჱ ჩემგანჱ რაცაჱ
გნებავსჱ თავისაჱ შენისათუისჱ ანუჱ სხუისაჱ ვისთუისჱ ხოლოჱ
გორგასალმანჱ ჰქუაჱ მნებავსჱ რათაჱ იყოსჱ მშუიდობაჱ შორ
ისჱ შენსაჱ დაჱ კეისრისაჱ ჰქუაჱ ხუასროჱ დამძიმდაჱ თხოაჱ შენიჱ
ჩემზედაჱ რამეთუჱ ბერძენთაჱ რაჟამსჱ პოიანჱ ჟამიჱ ჩუენჱ
ზედაჱ არაჱ ყვიანჱ წყობაჱ დაჱ ამითჱ ვყავჱ სიყუარულიჱ შენ
ზედაჱ მეჱ რათაჱ შევიდეჱ საბერძნეთადჱ დაჱ შურიჱ ვიძიოჱ მა
თგანჱ დაჱ აჰაჱ მოციქულიჱ ხაზართაჱ მეფისაჱ მეათეჱ დღეარსჱ
რათგანჱ მოსრულჱ არსჱ დაჱ შენჱ არაჱ უწყიჱ მიზეზიჱ მტერ
ობისაჱ ჩუენისაჱ ხოლოჱ აწჱ მიგითხრაჱ სილაღეჱ მათი[...]ჱ ჩ
უენისაჱ ზედაჱ მერმეჱ ვყოჱ ნებაჱ შენიჱ ვინათგანჱ აღგითქუჱ ფიცითაჱ
ძლიერითაჱ ვითარმედჱ არაჱ ვყოჱ უნებელიჱ შენიჱ დაჱ თქუაჱ ვი
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თარმედჱ შენჱ უწყიჱ რამეთუჱ ზღუასაჱ მოღმართჱ ჩუენიჱ
არსჱ საზღვარიჱ განყოფილიჱ ნოესითგანჱ დაჱ აწჱ იგიჱ მბრ
ძავსჱ ჩუენჱ ჯაზირსაჱ დაჱ ბამსაჱ დაჱ მოოჴრებულჱ არიანჱ ქა
ლაქნიჱ იგიჱ ხოლოჱ ბამიჱ სამეფოჱ ჩუენიჱ არსჱ არამედჱ ჯა
ზირისაჱ ნახევარიჱ განწესებულიჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ შენიჱ არსჱ
ხუედრიჱ დაჱ მიუღებიესჱ იგიჱ ბერძენთაჱ დაჱ მეჱ ესერაჱ შევიდ
ოდეჱ უკმოღებადჱ მისაჱ აწჱ რომელიჱ ნაწილიჱ მამათაჱ შენთაჱ
არსჱ შენჱ ვითარცაჱ გნებავსჱ შენჱ იციჱ დაჱ ბერძენთაჱ ხოლოჱ
სხუაჱ ვაზირისაჱ მიმიცემიაჱ ბერძენთაჱ მეფისაგანჱ ხოლოჱ
ვითარცაჱ ესმაჱ ლეონჱ ანთიპატსაჱ განიხარაჱ ფრიადჱ დაჱ თაყუა
ნისსცაჱ ორთავეჱ მეფეთაჱ დაჱ თქუაჱ ხუთნიჱ ქალაქნიჱ ჯაზირ
ისანიჱ შენჱ კერძნიჱ შენთანავეჱ იყუნენჱ რამეთუჱ ნახევარიჱ სი
კილიისაჱ რამეთუჱ მოგუეღოჱ შენგანჱ უკუგცეთჱ დაჱ დღეთაჱ
ჩუენთაჱ იყავნჱ მშუიდობაჱ შორისჱ შენსაჱ დაჱ მისსაჱ მაშინჱ
თქუაჱ მეფემანჱ სპარსთამანჱ ვინჱ უწყისჱ თუჱ დასჯერდესჱ მეფეჱ
ბერძენთაჱ ქმნულსაჱ ჩუენსაჱ თქუაჱ ლეონჱ ოდესჱ წარმომავლინაჱ
მეჱ ძალადჱ ამისჱ მეფისაჱ ჰქუაჱ მეფესაჱ ჩუენსაჱ მონაზონმანჱ
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ვინმეჱ ღ~თისჱ მეცნიერმანჱ ვითარმედჱ სთნავსჱ ღ~თსაჱ მშუიდობაჱ
სამთავეჱ ამათჱ მეფეთაჱ დაჱ იქმნამცაჱ ეგრეჱ ხოლოჱ კეისარმანჱ უბრ
ძანაჱ მწიგნობარსაჱ დაჱ დაწერაჱ წიგნიჱ ზავისაჱ დაჱ აჰაჱ აქაჱ არსჱ აღ
წერილიჱ იგიჱ მისიჱ ვითარცაჱ ესეჱ თქუაჱ წარიკითხესჱ წერილიჱ
იგიჱ დაჱ წერილჱ იყოჱ ფიცითჱ თუინიერჱ მისსაჱ რომელიჱ მო
სცაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ივბიმიანოსჱ არაჱ ვძებნოთჱ თქუენჱ ზედაჱ დაჱ
მოუწოდაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ [......ჱ ............] ხაზართაჱ მეფი
საჱ მოციქულსაჱ უთხრაჱ მანჱ აღზრზენაჱ სპარსთაჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ
მაშინჱ მოიღოჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ქარტაჱ დაჱ დაწერაჱ ჴელითაჱ თუი
სითაჱ წიგნიჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ სიყუარულისაჱ დაჱ ჩინებაჱ საზღ
ვართაჱ დაჱ სიკილიისაჱ უკუცემისათუისჱ მისცაჱ ფილისტიმიჱ საზღ
ვარითაჱ იელუსალემისათაჱ დაჱ თქუაჱ ვითარმედჱ ქალაქიჱ სჯულისაჱ
თქუენისაჱ არსჱ იელუსალემიჱ დაჱ მისცაჱ გორგასალსაჱ ნიჭიჱ ალვაჱ
ლიტრაჱ სამიათასიჱ დაჱ ამბარიჱ ლიტრაჱ ხუთასიჱ მუშკიჱ ლიტრაჱ ხუ
თასიჱ ტაიჭიჱ ცხენიჱ სამიათასიჱ სამოსელიჱ ხუასროანიჱ ათასიჱ
დაჱ ხაზდიჱ სამიათასიჱ დაჱ წარვიდაჱ ვახტანგჱ მეფეჱ შინაჱ ხვალისაჱ დღეჱ მო
უვლინაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ვახტანგსჱ ბარზაბანჱ საკუთარიჱ დაჱ მუბი
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დანიჱ დაჱ ჰქუაჱ ესრეთჱ რომელიჱ გინდაჱ ჩემგანჱ მეჱ ვქმენჱ აწჱ განა
გეჱ საბრძანებელიჱ შენიჱ ვითარცაჱ გნებავსჱ მიავლინენჱ დასტურნიჱ
დაჱ მიათითუალინენჱ ქალაქნიჱ შენნიჱ რომელნიჱ მიგცენჱ შენჱ დაჱ კეისარსაჱ
ხოლოჱ ბარზაბანისადჱ მიბ~ბიაჱ მისლვაჱ კეისრისაჱ მითუალვადჱ ქ
უეყანათაჱ დაჱ ქალაქთაჱ თქუენთაჱ ხოლოჱ შენჱ უწყიჱ საქმესაჱ
ამასჱ ჩუენჱ ზედაჱ განრისხნენჱ სპარსნიჱ მოხუცებულნიჱ რამე
თუჱ მათჱ ეგონაჱ ჩემმიერჱ შემუსრვაჱ საბერძნეთისაჱ ხოლოჱ
მეჱ დღესჱ საზღვართაჱ ჩემთაგანჱ ორიჱ სამეფოჱ მივანიჭეჱ აწჱ
ესეარსჱ სათხოელიჱ ჩემიჱ რათაჱ დააჱ შენიჱ მომეცჱ ცოლადჱ
დაჱ შენჱ წარმოხუიდეჱ ჩემთანაჱ ქუეყანასაჱ მამულსაჱ ჩემსაჱ რა
თაჱ ჰნახნეჱ ნათესავნიჱ შენნიჱ დაჱ შენჱ შემწეჱ მეყოჱ მეჱ თავი
თაჱ შენითაჱ მტერთაჱ ჩემთაჱ ზედაჱ აბაშთაჱ დაჱ ელამთაჱ ჰინ
დოთაჱ დაჱ სინდთაჱ რამეთუჱ უძუირესიჱ ბოროტიჱ დამდაბლ
ებაჱ მეფობისაჱ ჩუენისაჱ მათჱ ყვესჱ აწჱ ოდესჱ მოხუიდ
ეჱ ჩემთანაჱ დაჱ ესრეთჱ ვჰქუაჱ მოხუცებულთაჱ ჩემთაჱ დაჱ მა
რზპანთაჱ რამეთუჱ სიყუარულიჱ იყავჱ ჩემიჱ დაჱ მოყუარეთაჱ
ჩემთაჱ რამეთუჱ ესრეთჱ ინებაჱ ძმამანჱ ჩემმანჱ ვახტანგჱ
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მეფემანჱ რომელნიჱ ქუეყანანიჱ მივცენითჱ მათითავეჱ შემწეო
ბითაჱ მოხარკეჱ ვყვენითჱ მტერნიჱ ჩუენნიჱ დაჱ ამითჱ დავაცხროთჱ
გულისწყრომაჱ მათიჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ ხოლოჱ შენჱ თავითაჱ შენ
ითაჱ მინებჱ ძალადჱ არამედჱ სპანიჱ შენნიჱ ადგილსავეჱ იყვნესჱ მა
შინჱ ვახტანგჱ მოუწოდაჱ თანაჱ მზრახველთაჱ მისთაჱ დაჱ ეზრახაჱ
ლეონჱ ანთიპატიჱ ესრეთჱ ვითარმედჱ დიდარსჱ კეთილიჱ შენიჱ ბერძენ

თაჱ ზედაჱ უფროსჱ მეფეთაჱ მათჱ რომელნიჱ სხენანჱ საყდართაჱ მა
თთაჱ რამეთუჱ შენჱ დასცევჱ ქალაქიჱ პონტოსაჱ შემუსრვისა
განჱ დაჱ შენჱ მიანიჭეჱ შუიდასჱ ოთხმეოციჱ ათასიჱ სულიჱ დაჱ დ
ღესჱ მიეცემისასჱ ჯაზირაჱ დაჱ ფილისტიმიჱ რომელიჱ მშუიდობითჱ არაჱ
რომელსაჱ მეფესაჱ ბერძენთასაჱ შეუპყრიესჱ დაჱ მართალჱ არსჱ ხუა
სროჱ უკეთუჱ არაჱ ჰყოჱ მისთანაჱ სათნოებაჱ უჴმარადჱ შეჰრა
ცხოსჱ იგიჱ ერმანჱ მისმანჱ დაღაცათუჱ არაჱ გუთხარაჱ მიღ
მართჱ ვსძლიოთჱ რამეთუჱ ესეარსჱ სრულიჱ სიყუარულიჱ მეჱ
მიგცეჱ ლაშქრისაჱ ჩემისაგანჱ ათიათასიჱ ჭურვილიჱ დაჱ მეჱ
წარვჰყვეჱ მოციქულთაჱ შენთაჱ თანაჱ წინაშეჱ კეისრისაჱ დაჱ
მუნითჱ გამოგერთოჱ ჯაზირასჱ სპითაჱ ძლიერითაჱ ესეჱ გა
1-17 სტრ., 137r
ნაზრახაჱ ლეონჱ ანთიპატმანჱ დაჱ სთნდაჱ მეფესაჱ ვახტანგსჱ
დაჱ ყოელთაჱ წარჩინებულთაჱ მისთაჱ განზრახვაჱ მისიჱ დაჱ მი
სცაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ დააჱ მისიჱ ცოლადჱ
რომელსაჱ ერქუაჱ მირანდუხტჱ რომელიჱ გამოეჴსნაჱ
ოვსთაგანჱ ხუარანძეჱ ამისთუისჱ არაჱ მისცაჱ რამეთუჱ
დაწინდებულჱ იყოჱ სომეხთაჱ პატიახშისაჱ დაჱ მოიყვანაჱ
ვახტანგჱ მეფემანჱ ძეჱ მისიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ სპარსულადჱ
დარჩილჱ ხოლოჱ ქართულადჱ დაჩიჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ ხუთისაჱ
წლისაჱ დაჱ დადგაჱ გუირგუინიჱ დაჱ დაუტევაჱ მეფედჱ დაჱ დაუ
ტევნაჱ მისთანაჱ შუიდნიჱ წარჩინებულნიჱ მისნიჱ პირველადჱ
ჯუნბერჱ სპასპეტიჱ მპყრობელიჱ ქართლისაჱ დაჱ მპყრობელ
იჱ ყოელთაჱ ერისთავთაჱ დაჱ დემეტრეჱ ერისთავიჱ კახეთისაჱ
დაჱ კუხეთისაჱ დაჱ გრიგოლიჱ ერისთავიჱ ერეთისაჱ ნერსარანჱ ერ
ისთავიჱ ხუნანისაჱ დაჱ ადარნესჱ ერისთავიჱ სამშუილდისაჱ
დაჱ სამნაღირჱ შიდაჱ ეგრისისაჱ დაჱ სუანეთისაჱ დაჱ ბაკურჱ ერი
სთავიჱ სამშუილდისაჱ მარგუისაჱ დაჱ თაკუერისაჱ დაჱ აიმა
თჱ შეჰვედრაჱ ძეჱ მათიჱ დაჩიჱ დაჱ უბრძანაჱ აღშენებაჱ
1-17 სტრ., 137v
უჯარმოსაჱ დაჱ მუნჱ შიგაჱ ზრდაჱ დაჩიჱ მეფისაჱ რამეთუჱ
სიმარჯუედჱ გამონახაჱ იგიჱ ნადირთაჱ დაჱ ცხოართათუისჱ დაჱ
წარიტანნაჱ თანაჱ ოთხნიჱ წარჩინებულნიჱ მისნიჱ არტავაზჱ
ერისთავიჱ კლარჯეთისაჱ ნასარეჱ ერისთავიჱ წუნდისაჱ დაჱ
ბივრიტიანჱ ერისთავიჱ ოძრჴისაჱ დაჱ საურმაგჱ ეჯიბიჱ მისიჱ
დიდიჱ დაჱ მათთანაჱ ათათასიჱ მჴედარიჱ რჩეულიჱ ლაშქრისაჱ მი
სგანჱ დაჱ ლეონჱ ანთიპატროსანმანჱ დაუტევაჱ ლაშქრისაჱ
მისისაგანჱ ათიათასიჱ ბერძენიჱ დაჱ თუითჱ წარვიდაჱ წინაშეჱ
კეისრისაჱ დაჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ წარატანაჱ თანაჱ არტვაზჱ
ერისთავიჱ კლარჯეთისაჱ წარსცაჱ ყოელიჱ ნიჭიჱ წინაშეჱ კე
ისრისაჱ რომელიჱ მიენიჭაჱ მეფესაჱ ხუასროსჱ გარნაჱ
სტავრებიჱ დაჱ ტაიჭებიჱ [.............] დაიჭირაჱ თავისათუისჱ
დაჱ სხუაჱ ყოელიჱ წარსცაჱ დაჱ უბრძანაჱ არტვაზსჱ რათაჱ

ჯაზირასჱ მოერთოსჱ ლეონჱ ანთიჱ პატრიკიჱ ხოლოჱ ვახტა
ნგსჱ ევედრნესჱ დედაჱ დაჱ დააჱ მისიჱ ხუარანძეჱ რათაჱ წარი
ტანნესჱ თანაჱ დაჱ ილოცონჱ იელუსალემსჱ წარიტანნაჱ დაჱ წ
ავიდესჱ ვახტანგჱ მეფეჱ დაჱ ხუასროჱ გზასაჱ ადარბადაგანისასაჱ
1-17 სტრ., 138r
დაჱ მუნითჱ წარვიდესჱ ვახტანგჱ დედაჱ დაჱ დააჱ მისიჱ იელ
უსალემსჱ დაჱ ხუასროჱ ელოდდაჱ ანტიოქიასჱ შევიდესჱ დაჱ
ილოცესჱ წმიდასაჱ აღდგომასაჱ დაჱ მოილოცნესჱ ყოელნიჱ ადგ
ილნიჱ წმიდანიჱ შეევედრნესჱ წმიდასაჱ აღდგომასაჱ შეწირესჱ
შესაწირავიჱ დიდიჱ დაჱ მოვიდესჱ ანტიოქიასჱ
ხოლოჱ მოერთოჱ ლეონჱ ანთიპატოსიჱ კეისრისაჱ დაჱ არტ
ავაზჱ ერისთავიჱ ვახტანგისიჱ ოციათასითაჱ მჴედრითაჱ
რჩეულითაჱ დაჱ მოართუესჱ ხუასროსჱ კეისრისაგანჱ ძღუენიჱ
მიუწდომელიჱ დაჱ მოემცნოჱ ვახტანგისჱ მოციქულთაჱ სიხა
რულიჱ დაჱ მადლისჱ მიცემაჱ ღ~თისაჱ დაჱ ვახტანგისჱ ქებაჱ
დაჱ მადლიჱ მიუწდომელიჱ დაჱ მოემცნოჱ ვახტანგისგანჱ მიბ~ბიაჱ
ლეონისადჱ ესრეთჱ რათაჱ იყოსჱ შიშსაჱ დაჱ ბრძანებასაჱ შენსაჱ ქ
უეშეჱ ვითარცაჱ ჩემსაჱ დაჱ შეკურბაჱ ვახტანგსჱ საბრძანებელიჱ ბ
ერძენიჱ ქართველიჱ დაჱ სომეხიჱ ორმოცდაჱ ათიათასიჱ მჴედარიჱ
რჩეულიჱ მაშინჱ უბრძანაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ვახტანგსჱ ვინ
ათგანჱ დედაჱ დაიჱ შენიჱ აქამდინჱ დამაშურალჱ არიანჱ მოვი
დენჱ იგინიჱ სამეფოდჱ ჩემდაჱ რათაჱ ერთობითჱ აღვასრულოთჱ
1-17 სტრ., 138v
სიხარულიჱ ჩუენიჱ მერმეჱ თუჱ ინებონჱ წარსლვაჱ ქართ
ლსჱ წარვიდენჱ იგინიჱ გზასაჱ რანისასაჱ ხოლოჱ თუჱ ინებონჱ
ლოდინებაჱ შენიჱ გელოდონჱ ორჰასჱ სთნდაჱ უკუეჱ ვახტა
ნგსჱ ბრძანებაჱ ხუასროსიჱ დაჱ წარიტანნესჱ თანაჱ დაჱ წარ
ემართნესჱ დაჱ წარგზავნაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ მოციქულიჱ წი
ნაშეჱ ყოელთაჱ წარჩინებულთაჱ სპარსეთისათაჱ დაჱ მიუთხრაჱ
ესეჱ ყოელიჱ ხოლოჱ მათჱ განიხარესჱ სიხარულითაჱ დიდითაჱ
რამეთუჱ ცეცხლებრჱ ეგზებოდესჱ ბრძოლისათუისჱ ჰინდო
თაჱ სინდთაჱ აბაშთაჱ დაჱ ჯორჯანთაჱ თუისჱ დაჱ მოვიდესჱ
ბაღდადსჱ დაჱ მოეგებნესჱ ყოელნიჱ წარჩინებულნიჱ სპარსეთ
ისანიჱ სიხარულითაჱ დიდითაჱ დაჱ აღასრულესჱ ქორწილიჱ სამე
უფოჱ ექუსჱ თუეჱ განცხრომითაჱ დაჱ განსუენებითაჱ მიუწდომ
ელითაჱ დაჱ შემდგომადჱ ქორწილისაჱ მისცაჱ ნიჭიჱ დედასაჱ დაჱ
დასაჱ ვახტანგისასაჱ დაჱ წარმოვიდაჱ ორჰასჱ დაჱ პატივსცემდაჱ ვა
ხტანგსჱ ყოელიჱ ერიჱ სპარსეთისაჱ ვითარცაჱ ხუასროსჱ მ
ეფესაჱ მათსაჱ დაჱ მერმეჱ წარემართნესჱ მტერთაჱ ზედაჱ პირ
ველადჱ მივიდესჱ ჯორჯანეთსჱ დაჱ წარმოტყუენესჱ ჯორჯან
1-17 სტრ., 139r
ეთიჱ დაჱ კულადჱ უმკუიდროჱ ყვესჱ დაჱ დასხნესჱ ადგილსაჱ

მათსაჱ ნათესავნიჱ სპარსთანიჱ დაჱ ელამნიჱ დაჱ მუნითჱ შევიდესჱ
ჰინდოეთადჱ დაჱ მუნჱ იქმნნესჱ წყობანიჱ ძრიელნიჱ ბუმბერეზ
თაჱ სათავისჱ თაონიჱ დაჱ იყოჱ მუნჱ წესადჱ რომელიცაჱ ბუმბერეზიჱ
იძლიისჱ ივლტინჱ ბანაკიჱ მისიჱ ხოლო ვახტანგ მეფემან მო
კლა ბუმბერეზიჱ თორმეტიჱ რომელთაჱ დაეცნესჱ მრავალნიჱ
გოლიათნიჱ სპარსთანიჱ დაყვესჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ ჰინდოეთისა
საჱ სამიჱ წელიჱ დაჱ წარმოტყუენნესჱ უმრავლესნიჱ ქუეყანანიჱ
ჰინდოეთისანიჱ არამედჱ მტკიცეჱ ქალაქნიჱ დაჱ ციხენიჱ ვერჱ გატ
ეხნესჱ რამეთუჱ ზღუათაჱ შინაჱ იყვნნესჱ დაჱ წარმოიღესჱ ხარ
კიჱ ჰინდოთაჱ მეფისაგანჱ მუშკიჱ ლიტრაჱ ათასიჱ ამბარიჱ ე
გზომივეჱ ალვაჱ ნავიჱ ათიჱ თუალებიჱ იაკინთიჱ დაჱ ზურმ
უხტიჱ ნავიჱ ერთიჱ დაჱ მასთანაჱ საფირონიჱ თუითოჱ სახეჱ
ოქროჱ აქლემიჱ ასიჱ ვეცხლიჱ აქლემიჱ ხუთასიჱ დაჱ მუნითჱ
შევიდესჱ სინდეთსჱ მაშინჱ სინდთაჱ მეფემანჱ განყოჱ ერიჱ
თუისიჱ ციხეთაჱ დაჱ ქალაქთაჱ შინაჱ დაჱ რომელსაცაჱ კერ
ძსაჱ განვიდიანჱ სპარსნიჱ მტყუენავნიჱ ლაშქარნიჱ გამოუჴდიანჱ
1-17 სტრ., 139v
სინდნიჱ ციხეთაჱ დაჱ ქალაქთაგანჱ ვნებაჱ დიდიჱ სპარსთაჱ ზედაჱ
დაჱ მოსწყდაჱ ერიჱ ურიცხუიჱ სპარსთაგანიჱ ხოლოჱ ძალი
თაჱ ქრისტესითაჱ არაჱ სადაჱ იძლინესჱ ვახტანგისჱ სპათაგა
ნნიჱ დაჱ ყოლადვეჱ მძლედჱ გამოჩნდესჱ მტერთაჱ ზედაჱ დაჱ
მჴნედჱ მბრძოლადჱ გამოჩნდესჱ ორნისნიჱ იგიჱ წარჩინებულნიჱ
ვახტანგისნიჱ დაჱ ლეონჱ ბერძენიჱ რამეთუჱ მათჱ დასცნესჱ მრა
ვალნიჱ ბუმბერეზნიჱ სინდელთანიჱ ხოლოჱ სინდთაჱ მეფეჱ
იყოჱ ქალაქსაჱ შინაჱ სინდიასჱ მაშინჱ ყოვლითაჱ ძალითაჱ მათ
ითაჱ მივიდესჱ სინდიასჱ მუნჱ მოხუდესჱ ბრძოლანიჱ ძლიერ
ნიჱ დაჱ დღეთაჱ ყოელთაჱ გამოვიდესჱ თუითჱ სინდთაჱ მეფეჱ
რამეთუჱ იყოჱ იგიჱ მჴნეჱ გოლიათიჱ დაჱ შემმართებელიჱ დაჱ
გამოიტანნისჱ მჴედარნიჱ სინდეთისანიჱ დაჱ იყვისჱ ბრძოლაჱ ძლ
იერიჱ ბუმბერაზთაჱ რომელსამეჱ დღესაჱ მათჱ სძლიანჱ დაჱ რო
მელსამეჱ მათჱ დაჱ სინდთაჱ მეფემანჱ სძლოჱ თავისჱ თავითაჱ ყო
ველთაჱ ბუმბერაზთაჱ მბრძოლთაჱ მისთაჱ დაჱ არაჱ მიხუდესჱ
იგიჱ დაჱ ვახტანგჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ მაში
ნჱ სინდთაჱ მეფემანჱ ველსაჱ მასჱ ზედაჱ კართაჱ ქალაქისათაჱ
1-17 სტრ., 140r
ღამეჱ თხარაჱ მთხრებლიჱ დიდიჱ სამალავადჱ შიგაჱ მჴედართაჱ დაჱ
სიმარჯუითჱ დაუტევნაჱ გზანიჱ გამოსავალნიჱ დაადგინნაჱ მუნჱ
შინაჱ ათნიჱ მჴედარნიჱ რჩეულნიჱ დაჱ დილასაჱ ადრეჱ გამოგზავნაჱ
ბუმბერაზიჱ ერთიჱ დაჱ მასჱ დღესაჱ ხუედრჱ იყოჱ ვახტანგისიჱ
კართაჱ ცვისათუისჱ დაჱ მიდგაჱ ესეჱ ბუმბერეზიჱ დაჱ სთხოაჱ ბ
რძოლაჱ თავისთავჱ ვახტანგსჱ რათამცაჱ წარიტყუაჱ დაჱ შე
ჰჴდაჱ მჴედართაჱ ზედაჱ მაშინჱ საურმაგჱ ეჯიბიჱ ვახტანგი
სიჱ განვიდაჱ დაჱ ჰქუაჱ არაჱ ხარჱ შენჱ კადნიერიჱ ბრძოლა

დჱ მეფისაჱ არამედჱ მეჱ გბრძოლოჱ მონამანჱ მონასაჱ დაჱ მი
ეტევაჱ ხოლოჱ სინდელიჱ იგიჱ გაიქცაჱ მისდევდაჱ საურმაგჱ
ჩუეულებისაებრჱ რამეთუჱ მრავალგზისჱ ბრძოლილჱ იყოჱ
ველსაჱ მასჱ ზედაჱ დაჱ ვითარჱ წარჰჴდაჱ დამალულთაჱ მათჱ მჴედ
ართაჱ გამოუჴდესჱ ზურგითჱ კერძოჱ მისსაჱ დაჱ იგიჱ მეოტიჱ
შემოიქცაჱ ხოლოჱ საურმაგჱ სცნაჱ ჰოროლნიჱ წინასაჱ მასჱ
დაჱ მოკლაჱ ხოლოჱ ათთაჱ მათჱ მოკლესჱ საურმაგჱ მაშინჱ
მიეტევაჱ თუითჱ ვახტანგჱ მეფეჱ დაჱ მისთანაჱ სამნიჱ იგიჱ
წარჩინებულნიჱ მისნიჱ არტავაზჱ ბივრიტიანჱ დაჱ ნასრაჱ დაჱ
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მათთანაჱ ლეონჱ ბერძენიჱ ხოლოჱ სინდელნიჱ იგიჱ ივლტოდესჱ დაჱ
მისდევდაჱ ვახტანგჱ მოყუსითურთჱ ვიდრეჱ კართამდეჱ ქალაქისათაჱ
დაჱ სინდნიჱ იგიჱ შეივლტოდესჱ ქალაქადჱ მაშინჱ ვახტანგჱ სავსეჱ
მწუხარებითაჱ შეიქცაჱ დაჱ იგლოვდაჱ გუამსაჱ ზედაჱ საურმაგი
სსაჱ ვითარცაჱ ძმისაჱ საყუარელისასაჱ რამეთუჱ თანაჱ ზრდილიჱ
იყოჱ იგიჱ მისიჱ ძმისწულიჱ მამაჱმძუძისაჱ მისისაჱ არტავაზისჱ მამი
საჱ ერთგულიჱ მისანდობელიჱ დაჱ ქველი მაშინჱ სინდთაჱ მეფეჱ
გამოდგაჱ კართაჱ ქალაქისათაჱ დაჱ ჴმაყოჱ ჴმითაჱ მალითაჱ დაჱ
თქუაჱ ვახტანგჱ მეფეოჱ მსგავსიჱ ხარჱ შენჱ ყუავისაჱ უგუნ
ურისაჱ რომელმანჱ პოვაჱ ქორიჱ მოწყლულიჱ დაჱ გაგლ
ეჯილიჱ არწივისაგანჱ რომელსაჱ ვერჱ ეძლოჱ ფრენაჱ დაჱ მია
ხლებულჱ იყოჱ სიკუდილსაჱ დაჱ არაჱ ქმნაჱ ყუავმანჱ მანჱ
ვითარცაჱ წესიჱ არსჱ ყუავისაჱ ხოლოჱ სხუამანჱ ყუავმანჱ ო
დესჱ იხილისჱ ქორიჱ იწყისჱ ჴმაჱ მაღლადჱ ყივილსაჱ დაჱ
ასმინისჱ სხუათაცაჱ დაესხისჱ სიმრავლეჱ ყუავთაჱ შორისჱ
რათამცაჱ განიოტესჱ საყოფელთაგანჱ მისთაჱ დაჱ უშიშად
მცაჱ დაყუნესჱ დღენიჱ მათნიჱ რამეთუჱ პირუტყუთაჱ იციანჱ
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სარგებელიჱ თავისაჱ მათისაჱ არაჱ ქმნაჱ ყუავმანჱ ესეჱ ვითარიჱ არ
ამედჱ შეიწყალაჱ ქორიჱ იგიჱ ვითარცაჱ კეთილისჱ მყოფელიჱ
მისიჱ დაუტევაჱ ზრდიდაჱ მართუეთაჱ თუისთაჱ მარადისჱ უკრ
ებნჱ მკალსაჱ დაჱ გუელსაჱ რამეთუჱ სხუისაჱ შეპყრობაჱ არარ
ასაჱ ძალუცჱ დაჱ მითჱ ზრდიდაჱ ქორსაჱ მასჱ ვითარცაჱ მოე
ზარდნესჱ ქორსაჱ ფრთენიჱ თქუაჱ გულსაჱ თუისსაჱ ესერაჱ
დღეთაჱ მრავალთაჱ გაზრდილჱ ვარჱ მკალითაჱ დაჱ გუელითაჱ
დაჱ არაჱ მომცემიაჱ ძალიჱ მამაჱ დედათაჱ ჩემთაჱ რამეთუჱ მ
კალითაჱ ვერჱ განვძლიერდებიჱ თუმცაჱ ძალჱ მედვაჱ მიწევნაჱ
მფრინველთაჱ დაჱ მითჱ გამოზრდაჱ თავისაჱ ჩემისაჱ არამედჱ
შევიპყრაჱ ყუავიჱ იგიჱ მზრდელიჱ ჩემიჱ შევჭამოჱ დაჱ გა
ნვისუენოჱ ორდღეჱ მომეცესჱ ძალიჱ დაჱ ვიწყოჱ წესისა
ებრჱ ნადირობაჱ მამათაჱ ჩუენთაებრჱ რომლისათუისცაჱ
აღასრულაჱ ესეჱ შეიპყრაჱ ყუავიჱ იგიჱ დაჱ შეჭამაჱ მიერ
ითგანჱ იწყოჱ ნადირობაჱ დიდთაჱ დაჱ მალეთაჱ დაჱ მცირეთაჱ მფრინველთაჱ

დაჱ არაჱ მიეცაჱ ყუავსაჱ მასჱ ქებაჱ მოწყალეობისაჱ არა
მედჱ უგუნურადჱ დაჱ თავისაჱ მკლველადჱ ითქუმისჱ არცაჱ მი
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ეცაჱ ქორსაჱ მასჱ ყუედრებაჱ უწყალოებისაჱ დაჱ კეთილისჱ უჴსენ
ებლობისაჱ რამეთუჱ იგიჱ არსჱ გუარიჱ მისიჱ განილეოდაჱ დაჱ
მოკუდებოდაჱ მკალითაჱ დაჱ ქმნაჱ წესისაებრჱ დაჱ განერაჱ სი
კუდილისაგანჱ ხოლოჱ ყუავმანჱ არაჱ წესისაებრჱ ქმნაჱ დაჱ მითცაჱ
მოკუდაჱ აწჱ სპარსნიჱ რომელნიჱ პირველითგანჱ მოაქამომდეჱ დაჱ
წაღმართჱ მიუკუნისამდეჱ მტერნიაჱ ჯუარისჱ მსახურთანიჱ ჟამსაჱ
შინაჱ უღონობითაჱ ლიქნითჱ ყვიანჱ სიყუარულიჱ დაჱ ოდესჱ ეცისჱ
ჟამიჱ არაჱ ყვიანჱ წყალობაჱ დაჱ კეთილისჱ ჴსენებაჱ ესეჱ ბე
ვრეულჱ ჯერჱ ქმნულჱ არსჱ რომელჱ გუასმიესჱ წიგნთაგანჱ ხო
ლოჱ აწჱ შენჱ ოდესჱ იხილენჱ სპარსნიჱ ჩუენჱ მიერჱ შეკნინ
ებულნიჱ არაჱ ჰყავჱ რაჱ იგიჱ ჯერიყოჱ შენდაჱ საქმედჱ სიხარ
ულიჱ დაჱ მადლისაჱ შეწირვაჱ ღ~თისაჱ შენისაჱ დაჱ ზრახებაჱ სხუა
თაცაჱ ნათესავთაჱ დაჱ მტერადჱ აღზრზენაჱ სპარსთაჱ ზედაჱ დე
ვნაჱ მტერთაჱ სპარსეთისათაჱ არაჱ ჰყავჱ ესეჱ ვითარიჱ არა
მედჱ გიტევებიაჱ საყოფელიჱ მამათაჱ შენთაჱ დაჱ წინამძღუარჱ ქ
მნილჱ ხარჱ სპასაჱ დიდსაჱ საბერძნეთისასაჱ საქრისტიანოსაჱ დაჱ მო
გივლიაჱ ორისაჱ წელიწდისაჱ გზაჱ დაჱ მოსრულჱ ხარჱ ძა
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ლადჱ სპარსთაჱ რათამცაჱ განძლიერდესჱ დაჱ წარგწყმიდესჱ შენჱ
დაჱ ქუეყანაჱ შენიჱ დაჱ იყოსჱ წარსაწყმედელადჱ ყოელთაჱ ჯ
უარისჱ მსახურთათუისჱ რადჱ ვთქუიჱ მეჱ შენთუისჱ ყუავისაჱ
იგავიჱ ხოლოჱ მეფეჱ ხარჱ თუითჱ მპყრობელიჱ ახოანიჱ
დაჱ ნებითაჱ შენითაჱ მიგიცემიაჱ თავიჱ შენიჱ მონადჱ მტერ
თაჱ ვითარჱ არაჱ უგუნურადჱ ვთქუაჱ თავიჱ შენიჱ მაშინჱ ვახტან
გადჱ ჰქუაჱ გეგონაჱ შენჱ ვითარმედჱ სიბრძნითჱ გამონახულადჱ იზრ
ახეჱ არამედჱ ცრუჱ არიანჱ სიტყუანიჱ ეგეჱ შენნიჱ მეჱ გითხრაჱ დაჱ
გაუწყოჱ ჭეშმარიტიჱ უგუნუროჱ მსგავსიჱ ხარჱ შენჱ თაგუისაჱ მისჱ
მთხუნველისაჱ რომელსაჱ არაჱ ასხენჱ თუალნიჱ დაჱ საყოფელიჱ
მისიჱ არსჱ მიწასაჱ ქუეშეჱ დაჱ არაჱ უწყისჱ ბრწყინვალებაჱ მზისაჱ
დაჱ შუენიერებაჱ ველთაჱ დაჱ დაჯერებულარსჱ იგიჱ ცხორებასაჱ
თუისსაჱ რამეთუჱ ეგეოდენჱ ჰგონიესჱ ცხორებაჱ ყოელთაჱ
იძრვისთაჱ ვითარსაჱ ცხორებასაჱ თუითჱ არსჱ დაჱ არაჱ სურ
ვიელჱ არსჱ ხილვადჱ ნათლისაჱ დაჱ შუენიერებასაჱ ცისაჱ დაჱ
ქუეყანისასაჱ ეგრეთვეჱ შენჱ ბრმაჱ ხარჱ გონებისაჱ თუალი
თაჱ დაჱ ყრუჱ ხარჱ გონებისაჱ ყურითაჱ დაჱ არაჱ გესმისჱ
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დაჱ არცაჱ უწყიჱ ცხორებაჱ სულისაჱ დაჱ არცაჱ სურვიელჱ ხარჱ შენჱ
ცხორებასაჱ მასჱ მისლვადჱ საუკუნესაჱ მასჱ ნათელსაჱ დაუსრულ
ებელსაჱ დაჱ ნათელსაჱ დიდებასაჱ მასჱ მოუგონებელსაჱ დაჱ მიუწდ

ომელსაჱ დაჱ არაჱ იცნობჱ შენჱ ღ~თსაჱ შემოქმედსაჱ ყოვლისასაჱ რო
მლისაჱ მიერჱ შეიქმნაჱ ყოველივეჱ არაჱ მიქმნიაჱ ყოელივეჱ
მოსლვაჱ ამასჱ ქუეყანასაჱ დიდებისათუისჱ სოფლისაჱ არცაჱ
მსახურებისათუისჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ არამედჱ მსახურებისათუისჱ
ღ~თისაჱ დაუსაბამოსაჱ სამებისაჱ ერთარსებისაჱ დამბადებელისაჱ ყო
ველთასაჱ დაჱ დიდებისათუისჱ მერმისაჱ საუკუნოსაჱ დაუსრუ
ლებელისაჱ ამინჱ რამეთუჱ ჩემითაჱ აქაჱ მოსულითაჱ პირვე
ლადჱ გამომიჴსნიაჱ იელუსალემიჱ წმიდაჱ ქალაქიჱ სადაჱ დად
გესჱ ფერჴნიჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოსჱ ქრისტესნიჱ დაჱ
მუნჱ აღასრულაჱ ყოელივეჱ ჴსნისათუისჱ სულთაჱ ჩუენთასაჱ
დაჱ შემდგომადჱ ყოელიჱ საქრისტიანოჱ დამიჴსნიაჱ მოოჴ
რებისაგანჱ რამეთუჱ მისცემოდაჱ ჟამიჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ მო
ტყუენვადჱ ყოვლისაჱ საქრისტიანოსაჱ დაღათუმცაჱ ქუეყანაჱ ჩე
მიჱ დაცვულჱ იყოჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ დაჱ სიმჴნითაჱ
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სპათაჱ ჩემთათაჱ არამედჱ უცალოჱ იყუნესჱ სპარსნიჱ ბერძენნიჱ
დაჱ ვერჱ წინაჱ აღუდგებოდესჱ დაჱ ესრეთჱ ჯერარსჱ ჩუენჱ მო
სავთაგანჱ რათაჱ ერთისაჱ მოყუსისაჱ ჩუენისათუისჱ დავდვათჱ სულ
იჱ ჩუენიჱ ხოლოჱ ბევრისჱ ბევრეულიჱ სულიჱ დაჴსნილჱ არსჱ ჩ
ემითაჱ აქაჱ მოსულითაჱ დაჱ ამისთუისჱ მიქმნიაჱ ესეჱ რამეთ
უჱ ღ~თნჱ დამბადებელმანჱ შეიწიროსჱ მსახურებაჱ ჩემიჱ დაჱ
აღმისუბუქნესჱ ცოდვანიჱ ჩემნიჱ დაჱ რომელჱ სთქუჱ მოიწ
ყონჱ რაჱ სპარსთაჱ მტერექმნებიანჱ ქრისტიანეთაჱ მეჱ ძალითაჱ
დაჱ შეწევნითაჱ ქრისტესითაჱ ჟამსაჱ ამასჱ მიჴსნიანჱ ჭირისაგანჱ
დიდისაჱ დაჱ უკანასჱ ღ~თნჱ დამბადებელმანჱ წყალობაჱ ყოსჱ
კუალადჱ მოსავთაჱ მისთაჱ ზედაჱ დაღათუმცაჱ არაჱ იყოჱ მიზეზიჱ
ქრისტიანეთაჱ ჴსნისაჱ დაჱ თუითჱ ძალადჱ მოსრულჱ ვიყავჱ ჯ
ერიყოჱ ესეცაჱ ნათესაობისათუისჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისთუი
სჱ დაღაცათუჱ არაჱ ჭეშმარიტსაჱ სჯულსაჱ ზედაჱ არიანჱ სპარ
სნიჱ არამედჱ მეცნიერნიჱ არიანჱ ღ~თისაჱ დამბადებელისანიჱ
დაჱ რწამსჱ ცხორებაჱ სულიერიჱ რომელნიჱ თქუენჱ ხოლოჱ სრ
ულიადჱ უმეცარნიჱ ხართჱ ღ~თისანიჱ დაჱ უგულისჴმოჱ ვი
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თარცაჱ ცხენიჱ დაჱ ჯორიჱ ვითარჱ უკუეჱ არამცაჱ მსახურებადჱ
შეიწირაჱ ღ~თმანჱ დამბადებელმანჱ ყოვლისამანჱ დაჱ საწუთოსაჱ ამისცაჱ
საქმეთაგანჱ საძაგელჱ არსჱ გონებაჱ შენიჱ რამეთუჱ ქორმანჱ მანჱ
ღადარმანჱ რომელმანჱ შეჭამაჱ ყუავიჱ მზრდელიჱ მისიჱ აქებჱ ნაქმა
რსაჱ მისსაჱ ხოლოჱ ბუნებაჱ ჩუენიჱ ესეარსჱ რათაჱ კეთილისჱ მყო
ფელისაჱ ჩუენისათუისჱ დავდვათჱ სულიჱ ჩუენიჱ დაჱ მოვიგო
თჱ მადლიჱ ღ~თისაგანჱ დაჱ ვპოოთჱ ცხორებაჱ საუკუნოჱ დაჱ სო
ფელსაჱ ამასჱ მოვიგოთჱ ქებაჱ კაცთაგანჱ დაჱ სახელსაჱ ზედაჱ ღ~თ
ისასაჱ დაჱ მცნებათაჱ მისთაჱ თუისჱ თუჱ მოვკუდეთჱ უკუდავნი
ვეჱ ვართჱ დაჱ სიკუდილისაგანჱ ცხორებადჱ მივიცვალებითჱ მაშინჱ

ჰქუაჱ სინდთაჱ მეფემანჱ ცუდჱ არსჱ სიგრძეჱ ზრახვისაჱ ჩუენჱ შო
რისჱ არამედჱ რომელჱ სთქუჱ შენჱ თუჱ სახელისათუისჱ ღ~თისაჱ ჩ
უენისაჱ მოვკუდეჱ სიკუდილისაგანჱ ცხორებადჱ მივიცვალებიჱ მა
შინჱ უკეთუჱ კაცმანჱ უწყოდისჱ მისჱ ზედაჱ მომავალიჱ დიდ
ებაჱ დაჱ კეთილიჱ ჯერჱ არსჱ ესრეთჱ რათაჱ ისწრაფოსჱ მიმ
თხუევადჱ სუფევისაჱ მისჱ აწჱ უკუეთუჱ ჭეშმარიტადჱ უწყიჱ
სუფევადჱ მისლვაჱ შენიჱ გამოედჱ ბრძოლადჱ ჩემდაჱ რა
1-17 სტრ., 144r
თაჱ ჩემჱ მიერჱ მიიცვალოჱ სიკუდილისაგანჱ ცხორებადჱ
რამეთუჱ წარჩინებულიჱ ისიჱ შენიჱ წარმივლენიაჱ წინაჱ მო
რბედადჱ შენდაჱ რათაჱ განგიმზადოსჱ სადგურიჱ შენიჱ ჰქ
უაჱ ვახტანგჱ აწინდელიჱ სიკუდილიჱ არაჱ მიჩანსჱ სიხარულადჱ
რამეთუჱ ცოდვილიჱ ვარჱ დაჱ არაჱ სრულიადჱ აღმისრულებიაჱ
მცნებაჱ ღ~თისაჱ დაჱ აღმიჴოციანჱ ცოდვანიჱ ჩემნიჱ სინანულითაჱ
არამედჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ არაჱ მეშინისჱ შენგანჱ სიკუდი
ლისაჱ რამეთუჱ იგიჱ არსჱ მფარველიჱ ჩემიჱ რომლისაჱ მიერჱ
დაცულჱ ვარჱ ყოვლადვეჱ დაჱ მრავალჱ მოწყალემანჱ ღ~თმანჱ
მრავლითაჱ ძალითაჱ მისჱ მიერითაჱ ჩემგანჱ მოგკლასჱ მგ
მობარიჱ მისიჱ დაჱ სულიჱ შენიჱ წარვიდესჱ ბნელსაჱ მასჱ
გარესკნელსაჱ დაჱ ცეცხლსაჱ უშრეტსაჱ მაშინჱ გამოვიდაჱ სინდ
თაჱ მეფეჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ ჰქუაჱ მოყუასთაჱ მისთაჱ
ღ~თსაჱ ევედრენითჱ დაჱ ზურგითჱ კერძიჱ ჩემიჱ განმიმაგრეთჱ
დაჱ განვიდაჱ ვახტანგჱ დაჱ ორთავეჱ მათჱ აქუნდაჱ ჰორო
ლებიჱ მაშინჱ იწყესჱ მრგულივჱ ნავარდსაჱ რბევადჱ დაჱ ღო
ნესაჱ ეძიებდესჱ ორნივეჱ რათამცაჱ შეძიებელესჱ ჰყვესჱ წუე
1-17 სტრ., 144v
რსაჱ ჰოროლისასაჱ მაშინჱ დაიჟამაჱ სინდთაჱ მეფემანჱ შე
ყოლაჱ ვახტანგისიჱ ჰოროლისჱ წუერისაჱ დაჱ შეუტევაჱ რა
თამცაჱ სცნაჱ ჰოროლნიჱ დაჱ სიმჴნითაჱ დაჱ სიკისკასითაჱ ტა
ნისაჱ მისისათაჱ მიუდრკაჱ ვახტანგჱ ჰოროლსაჱ დაჱ წარიჴდი
ნაჱ დაჱ შემოუმრგულაჱ ვითარცაჱ გრიგალმანჱ დაჱ სცნაჱ ჰო
როლნიჱ სინდთაჱ მეფესაჱ დაჱ ბეჭსაჱ მარცხენასაჱ ვერჱ უფარაჱ
სიმაგრემანჱ საჭურველისამანჱ დაჱ წყლაჱ წყლულებითაჱ დიდი
თაჱ რამეთუჱ წინათჱ განვლოჱ წყრთაჱ ერთიჱ დაჱ ჩამოიჭ
რაჱ სინდთაჱ მეფეჱ მივიდაჱ ზედაჱ ვახტანგჱ ჩაყოჱ ჴელიჱ დაჱ უ
პყრაჱ ფერჴიჱ დაჱ თრევითჱ მიიღოჱ წინაშეჱ სპარსთაჱ მეფი
საჱ მაშინჱ ყოელმანჱ სპარსმანჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ შეასხესჱ
ქებაჱ ვახტანგსჱ დაჱ აღივსოჱ სიხარულითაჱ სპარსთაჱ მეფეჱ
დაჱ ყოელიჱ ბანაკიჱ მისიჱ დაჱ მოვიდოდესჱ ყოელნიჱ წარ
ჩინებულნიჱ წინაშეჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ ძღუნითაჱ დაჱ შეს
წირვიდესჱ ძღუენსაჱ მაშინჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ მოიყ
ვანაჱ მკურნალიჱ ჴელოანიჱ დაჱ დაადგინაჱ ზედაჱ სინდთაჱ მე
ფესაჱ რათაჱ განიკურნოსჱ წყლულებისაგანჱ დაჱ მისჱ მიერჱ

1-17 სტრ., 145r
წარიღოსჱ ყოელიჱ სინდეთიჱ ხოლოჱ სინდთაჱ დაიჭირე
ესჱ ნაცვლადჱ მეფისაჱ მათისაჱ ძეჱ მისიჱ მაშინჱ მეფემანჱ
ვახტანგჱ ზრახაჱ წინაშეჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ განტევებაჱ სინ
დთაჱ მეფისაჱ დაჱ აღებაჱ ხარკისაჱ დაჱ მძევალთაჱ რამეთუჱ ვე
რჱ წაიღებდესჱ სინდეთსაჱ არამედჱ სთნდაჱ მეფესაჱ განზრახვაჱ
ვახტანგისიჱ განუტევაჱ სინდთაჱ მეფეჱ აიღოჱ მისგანჱ ხარ
კიჱ ორიჱ ეზომიჱ რომეჱ აეღოჱ ჰინდოთაგანჱ დაჱ ორ
ნიჱ შვილნიჱ მძევლადჱ დაჱ ესეჱ ხარკიჱ დაჱ მძევალნიჱ
სპარსთაჱ მეფემანჱ ყოელიჱ მიანიჭაჱ ვახტანგსჱ მაში
ნჱ მეფეჱ სინდთაჱ დაემოყურაჱ ვახტანგსჱ სიყუარული
თაჱ დიდითაჱ პირველადჱ ამისთუისჱ რომელჱ ოდესჱ
შევარდაჱ ჴელთაჱ ვახტანგისთაჱ არაჱ მოკლაჱ დაჱ ცოცხ
ლებითჱ მიიყვანაჱ წინაშეჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ დაჱ შე
მდგომადჱ ამისთუისჱ რამეთუჱ ვახტანგისჱ მიერვეჱ გან
თავისუფლდაჱ ტყუეობისაგანჱ დაჱ უძღუნაჱ ვახტანგსჱ ძ
ღუენიჱ მიუწდომელადჱ დიდჱ ძალიჱ დაჱ წარმოვი
დესჱ სინდეთითჱ წელსაჱ მეოთხესაჱ სინდეთსჱ შესლვი
1-17 სტრ., 145v
საჱ მათისასაჱ რომელიჱ დაურჩესჱ მოუოჴრებელადჱ ქალაქ
ნიჱ სინდილაჱ თოფორიჱ დაჱ კიმრაჱ დაჱ მოვიდესჱ მუ
ნითჱ აბაშეთსჱ ხოლოჱ აბაშნიჱ მსხდომარეჱ იყუნესჱ
ქუეყანასაჱ რომელსაჱ მოსდგმიდაჱ წყალიჱ დაჱ ლერწმო
ანიჱ რომელსაჱ ვერჱ იარებოდაჱ ნავიჱ დაჱ ვერცაჱ ოთხფე
რჴიჱ არამედჱ საზღვართაჱ ზედაჱ არსჱ სპარსთასაჱ დაჱ სულ
გრძელადჱ ჰბრძოდესჱ რამეთუჱ წყალიჱ იგიჱ რომელჱ შესდ
იოდაჱ გარდაუგდესჱ დაჱ ლერწმოანიჱ იგიჱ დაწუესჱ ცეცხ
ლითაჱ დაჱ წარმოტყუენესჱ აბაშეთიჱ ყოელიჱ დაჱ განყუნესჱ
მეფემანჱ სპარსთამანჱ აბაშნიჱ ორადჱ დაჱ ნახევარნიჱ და
უტევნაჱ ადგილსავეჱ ზედაჱ დაჱ ნახევარნიჱ წარმოიყვან
ნაჱ ვითარჱ სახლიჱ ათასიჱ დაჱ განყვნაჱ იგიჱ ადგილითიჱ
ადგილადჱ დაჱ მათნიჱ ნათესავნიჱ არიანჱ ქურდნიჱ დაჱ წა
რმოვიდაჱ ვახტანგჱ წელსაჱ მერვესაჱ შესლვითჱ მისითგა
ნჱ სპარსეთადჱ ვიდრეჱ ანტიოქიამდეჱ დაჱ მოვიდაჱ ორ
ჰადჱ ხოლოჱ ვახტანგსჱ სპარსთაჱ მეფეჱ აძლევდაჱ ცოლადჱ თუისთაგანჱ
მეფეთასაჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ ჰქუაჱ არაჱ ჯერარსჱ ჩემგანჱ
1-17 სტრ., 146r
ორთაჱ ცოლთაჱ პყრობაჱ რამეთუჱ მივისჱ ცოლიჱ ასულიჱ
კეისრისაჱ დაუმძიმდაჱ ესეჱ მეფესაჱ ხუასროსჱ არამედჱ ვერჱ
ჰქუაჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მშუიდობითჱ პოვნაჱ დედაჱ დაჱ დაიჱ
მისიჱ დაჱ წარმოვიდესჱ ვიდრეჱ განსაყოფელსაჱ ბერძენთასაჱ
დაჱ სომეხთასაჱ დაჱ წარვიდაჱ ლეონჱ ბერძენიჱ დაჱ სპაჱ მისიჱ

შიმშატადჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ წარავლინაჱ მოციქულიჱ წა
რმოყვანებადჱ ცოლისაჱ მისისაჱ დაჱ პეტრესთუისჱ ქათალ
იკოზისაჱ დაჱ სამოელჱ ებისკოპოსისაჱ წარმოვიდაჱ ვახტა
ნგჱ ქართლითჱ მიეგებაჱ ძეჱ მისიჱ დაჩიჱ დაჱ ყოელნიჱ
სპასალარნიჱ დაჱ მათთანაჱ ებისკოპოზნიჱ დაჱ ვითარც
აჱ ცნაჱ ებისკოპოზმანჱ ვითარმედჱ წარავლინაჱ მეფემანჱ
მოციქულიჱ მოყვანებადჱ კათალიკოზისაჱ დაჱ ებისკოპოზ
თაჱ დაუმძიმდაჱ დაჱ იწყოჱ მიზეზობადჱ მიუვლინაჱ მეფესაჱ
დაჱ ჰქუაჱ ვითარმედჱ შენჱ დაგიტევებიაჱ ქრისტეჱ დაჱ ცეცხ
ლსაჱ ესავჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ ჰქუაჱ ვითარმედჱ ძალითაჱ
ქრისტესითაჱ შევედჱ დაჱ სიმრთელითჱ გამოვეჱ ძალითავეჱ
ქრისტესითაჱ დაჱ უბრალოჱ ვარჱ ღ~თმანჱ იცისჱ მაგრაჱ
1-17 სტრ., 146v
წარმივლენიაჱ მოციქულიჱ მოყვანებადჱ კათალიკოზისაჱ დაჱ ებ
ისკოპოსთაჱ ვითარცაჱ ესმაჱ ესეჱ ებისკოპოსსაჱ დაჱ დაი
დასტურაჱ მოყვანებაჱ ქათალიკოზისაჱ და ებისკოპოზთაჱ
ჰგონებდაჱ რათაჱ შფოთითაჱ დააცადოსჱ საქმეჱ იგიჱ დაჱ მო
სულაჱ მათიჱ დაკრულაჱ მეფეჱ დაჱ ყოელნიჱ სპანიჱ მისნიჱ
ხოლოჱ მეფემანჱ თქუაჱ დაღაცათუჱ უბრალონიჱ ვართჱ სიმდაბ
ლეჱ ჯერარსჱ ჩუენგანჱ დაჱ მივიდაჱ მეფეჱ დაჱ გარდაჰჴდაჱ საჴე
დარსაჱ რათამცაჱ შეემთხუიაჱ ფერჴთაჱ ებისკოპოსისათაჱ გა
ნხარაჱ ფერჴიჱ ებისკოპოსმანჱ დაჱ მიამთხუიაჱ პირსაჱ მე
ფისასაჱ ფანდაკითაჱ შემუსრაჱ კბილიჱ მისიჱ მაშინჱ თქუაჱ მე
ფემანჱ სილაღეჱ ესეჱ ამპარტავანებისაჱ არსჱ საცთურიჱ ეშმა
კისაჱ უკეთუჱ სიმრავლემანჱ ცოდვათაჱ ჩემთამანჱ აღგძრაჱ
არაჱ გაქუსჱ ჴელმწიფებაჱ ბოროტისაჱ არამედჱ შენდობისაჱ
ვითარცაჱ იტყუისჱ სახარებაჱ ვითარმედჱ არაჱ დაშრიტოჱ პა
ტრუკიჱ მგზებარეჱ არცაჱ განტეხოსჱ ლერწამიჱ დაჩეჩქუილიჱ
ხოლოჱ შენჱ ჰგონებჱ ვითარმცაჱ შენითაჱ სივერაგითაჱ ჩუე
ნჱ დაგუაცადენჱ სიყუარულსაჱ ქრისტესსაჱ მაშინჱ გამოგაჩნდაჱ ცხა
1-17 სტრ., 147r
დადჱ რაჟამსჱ გესმაჱ უმთავრესისაჱ შენისაჱ მოყვანებაჱ ქართ
ლადჱ დაჱ აღეგზენჱ შურითაჱ ბოროტადჱ ვითარცაჱ ი
უდაჱ პეტრესითაჱ რამეთუჱ შენჱ ხარჱ ვითარცაჱ იუდაჱ ხო
ლოჱ ეკლესიაჱ ვითარცაჱ პეტრეჱ ვეცხლისჱ მოყუარე[..]ჱ
ხარჱ შენჱ რამეთუჱ შენცაჱ მეგუადრუცეჱ ხარჱ ქრისტესიჱ
აწჱ მიგავლინოჱ შენჱ პატრიაქისაჱ კოსტანტიპოლედჱ დაჱ ვით
არცაჱ ჯერიყოსჱ განგიკითხოსჱ შენჱ დაჱ წარსცაჱ იგიჱ
დიასფანთაჱ დაჱ მისთანაჱ კბილიჱ მისიჱ დაჱ შეუთუალაჱ რა
თაჱ კათალიკოზიჱ დაჱ თორმეტნიჱ ეპისკოპოზნიჱ სწრაფი
თჱ წარმოავლინენჱ დაჱ მათჱ შორისჱ არსმცაჱ პეტრეჱ კათა
ლიკოზადჱ დაჱ სამოელჱ ეპისკოპოსადჱ ჰქუაჱ მასჱ პატრიაქმა
ნჱ ვინათგანჱ დაითხიაჱ სისხლიჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ არღარაჱ ხარჱ

შენჱ ღირსიჱ ებისკოპოსადჱ დაჱ კადრებისათუისჱ მეფისაჱ თა
ნაჱ გაცჱ შენჱ სიკუდილიჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ დაემორჩილ
ენითჱ მეფეთაჱ რამეთუჱ არაჱ ცუდადჱ ჴრმალაჱ იბესჱ რა
მეთუჱ რამეთუჱ ღ~თისაჱ მიერჱ მთავრობსჱ ვითარ
ცაჱ ლომიჱ ცხოვართაჱ შორისჱ დაჱ ექსორიაჱ ყვესჱ
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მიქელჱ ებისკოპოსიჱ მონასტერსაჱ მღუიძარეთასაჱ დაჱ წარ
ავლინესჱ პეტრეჱ მღდელიჱ დაჱ სამოელჱ მონაზონიჱ ანტი
ოქიასჱ დაჱ მიუწერესჱ ანტიოქიისაჱ პატრიაქსაჱ მეფემანჱ
დაჱ პატრიაქმანჱ კოსტანტიჱ პოლელმანჱ ესრეთჱ ვითარმედჱ
პირველჱ დასაბამსაჱ ქართლისჱ მოქცევისასაჱ დედაკაცისაჱ ჰრო
მაელისაჱ ნინოსჱ მიერჱ განივლინაჱ აქათჱ ებისკოპოსიჱ რა
მეთუჱ შორისჱ სპარსთაჱ დაჱ ბერძენთაჱ შფოთიჱ იყოჱ
დაჱ მითჱ ვერჱ აღასრულესჱ საქმეჱ ესეჱ ჯერისაებრჱ სჯუ
ლისაჱ რამეთუჱ ჩუენჱ უწყითჱ ვითარმედჱ აღმოსვლეთიდაჱ
დაჱ ჩრდილოჱ მაგისჱ წმიდისაჱ საყდრისანიჱ არიანჱ ვითარცაჱ
განაწესესჱ მოციქულთაჱ სახარებასაჱ შინაჱ რომელჱ არსჱ უწ
ინარესობაჱ დაჱ მიუწერესჱ ყოელიჱ საქმეჱ დიდისაჱ მეფისაჱ
ვახტანგისიჱ ვითარმედჱ ებისკოპოსიჱ იგიჱ რომელიჱ მათჱ
მიერჱ დადგინებულჱ იყოჱ უკუვადგინეთჱ დაჱ დღესჱ იცოდეთჱ
ახალჱ ნერგადჱ ჭეშმარიტადჱ ქართლიჱ აწჱ ორნიჱ ესეჱ მა
თნიჱ თხოილნიჱ აკურთხენჱ დაჱ თერთმეტნიჱ ვინჱ შენჱ
ჯერგიჩნდენჱ იგინიჱ აკურთხენჱ დაჱ ჩუენდავეჱ წარმოავლ
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იდენჱ რათაჱ ჩუენჱ ნიჭითაჱ დაჱ საჴმრითაჱ ყოვლითაჱ განუტ
ევნეთჱ ხოლოჱ ანტიოქელმანჱ პატრიაქმანჱ ყოჱ ეგრეთჱ
ვითარცაჱ მიუწერესჱ აკურთხნაჱ თორმეტნიჱ ებისკოპოს
ნიჱ დაჱ პეტრეჱ კათალიკოზადჱ დაჱ მოვიდესჱ კოსტანტინეპო
ლედჱ დაჱ მეფემანჱ მისცაჱ ნიჭიჱ დიდძალიჱ დაჱ მოსცაჱ ვახტ
ანგჱ მეფესაჱ ასულიჱ თუისიჱ ცოლადჱ სახელითჱ ელენეჱ დაჱ გამო
ავლინაჱ იგიჱ სპითაჱ დიდითაჱ ვიდრეჱ საზღვართამდეჱ სომ
ხითისათაჱ დაჱ მუნჱ მიეგებაჱ ვახტანგჱ მეფეჱ დაჱ შეიქცესჱ
სპანიჱ ბერძენთანიჱ დაჱ მეფეჱ ვახტანგჱ ცოლიჱ მისიჱ დაჱ კათალ
იკოზი და ებისკოპოსნი წარმოვიდესჱ მცხეთადჱ ხოლოჱ
მეფემანჱ ვახტანგჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ მოციქულთაჱ სუეტიჱ
ცხოელიჱ დაჱ უპყრაჱ სუეტსაჱ შინაჱ სამხრითჱ ადგილსაჱ მასჱ
სადაჱ იგიჱ დაცემულჱ იყოჱ ეკლესიაჱ რომელჱ არსჱ სიონიჱ
დიდიჱ მუნჱ შინაჱ დასუესჱ პეტრეჱ კათალიკოზადჱ დაჱ სა
მოელჱ მცხეთასვეჱ ეპისკოპოზადჱ საებისკოპოზოსაჱ ე
კლესიასაჱ დაჱ დასუაჱ ერთიჱ ებისკოპოზიჱ კლარჯეთსჱ ე
კლესიასაჱ ახიზისასაჱ ერთიჱ არტანსჱ ერუშეთსჱ ერთიჱ ჯა
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ვახეთსჱ წუნდასჱ ერთიჱ მანგლისსჱ ერთიჱ ბოლნისჱ ერთიჱ რ
უსთავსჱ ერთიჱ ნინოწმიდასჱ უჯარმისჱ კარსაჱ რომელიჱ გორგასა
ლსაჱ აღეშენაჱ ერთიჱ ჭერამსჱ მისსავეჱ აღშენებულსაჱ დაჱ
მუნჱ ქმნაჱ ქალაქიჱ ერთიჱ შორისჱ ორთავეჱ ეკლესიათაჱ
რომელიჱ იგიჱ მანვეჱ აღაშენაჱ ერთიჱ ჩელეთსჱ რომელიჱ
სოფელსაჱ შინაჱ აღაშენაჱ ერთიჱ ხორნაბუჯსჱ ერთიჱ
აგარაკსჱ რომელჱ არსჱ ხუნანსჱ გამართებითჱ შემდგომადჱ
მისსაჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ ნიქოზისაჱ საგზებელსაჱ თანაჱ ცე
ცხლისასაჱ დაჱ დასუესჱ ეპისკოპოსიჱ სადაჱ იგიჱ ეფლაჱ გუა
მიჱ წმიდისაჱ რაჟდენისიჱ რომელიჱ იწამაჱ სპარსთაჱ მიერჱ
წყობასაჱ ვახტანგისასაჱ ესეჱ რაჟდენჱ იყოჱ მამაჱ მძუძეჱ ვახტა
ნგისჱ ცოლისაჱ რომელიჱ იგიჱ პირველჱ მოეყვანაჱ სპარსთაჱ
მეფისაჱ ასულიჱ მოიქცაჱ იგიჱ ქრისტიანედჱ დაჱ იქმნაჱ იგიჱ
დიდჱ მორწმუნეჱ დაჱ იყოჱ იგიჱ ბრძოლასაჱშინაჱ მასჱ ძლიერიჱ
შეიპყრესჱ იგიჱ სპარსთაჱ დაჱ აიძულებდესჱ რათამცაჱ უარყოჱ
ქრისტეჱ ხოლოჱ მანჱ წმიდამანჱ მანჱ აღირჩიაჱ წარუვალიჱ
იგიჱ დიდებაჱ დაჱ იწამაჱ ქრისტესთუისჱ დაჱ ესხნესჱ ვახტა
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ნგსჱ ბერძენისაჱ ცოლისაგანჱ სამძეჱ დაჱ ორჱ ასულჱ ხოლოჱ ძესაჱ
მისსაჱ პირმშოსაჱ პირველისაჱ ცოლისასაჱ დაჩისჱ დაჱ მისცაჱ ქა
ლაქიჱ ჭერამისაჱ დაჱ ნეკრისისაჱ დაჱ ქალაქიჱ კამბეჩანისაჱ
რომელჱ არსჱ ხორნაბუჯიჱ დაჱ ყოელიჱ ქუეყანაჱ მტკუარ
საჱ აღმოსავლითჱ დაჱ თუითჱ ვახტანგჱ დაჯდაჱ უჯარმო
სჱ დაჱ აღაშენაჱ იგიჱ ნაშენებითაჱ უზომოთაჱ დაჱ დაიჱ მისიჱ
ხუარანძეჱ მისცაჱ ბაკურსჱ ცოლადჱ პატიახშსაჱ სომხითისა
საჱ დაჱ ვითარცაჱ გარდაჴდესჱ ამაშიგანჱ ჟამნიჱ რაოდენნიჱ მეჱ
მოკუდაჱ ხუასროჱ მეფეჱ სპარსთაჱ დაჱ დაჯდაჱ მისჱ წილჱ ძეჱ
მისიჱ ხუასროჱ დაჱ განძლიერებულჱ იყუნესჱ სპარსნიჱ რამე
თუჱ ყოელნიჱ მტერნიჱ მათნიჱ დაემორჩილნესჱ შესლვი
თაჱ ვახტანგისითაჱ დაჱ წარმოემართაჱ იგიჱ ბრძოლადჱ ბერძენთაჱ
სპითაჱ სპარსეთისათაჱ მოუვლინაჱ მოციქულიჱ გორგა
სალსაჱ დაჱ ჰქუაჱ მოკუდაჱ მამაჱ ჩემიჱ დაჱ მეფეჱ მყოჱ მეჱ
ერმანჱ მისმანჱ საყდართაჱ ზედაჱ მისთაჱ დაჱ ესრეთჱ მიბრ
ძანესჱ მოხუცებულთაჱ ჩემთაჱ რათაჱ მოვიდეჱ წინაშეჱ
შენსაჱ დაჱ ვერჩდეჱ ბ~ბასაჱ შენსაჱ დაჱ შენჱ წარმიძღუეჱ ჩუენჱ
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მეფეოჱ წინამძღურადჱ ჩუენდაჱ შესულასაჱ ამასჱ ჩუენსაჱ საბე
რძნეთადჱ დაჱ მომეცჱ ასულიჱ შენიჱ ცოლადჱ რათაჱ ვიყოჱ მეჱ
ვითარცაჱ ერთიჱ შვილთაჱ შენთაგანიჱ დაჱ ვითარცაჱ მოვი
დაჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ მაშინჱ ვახტან
გჱ მეფეჱ აშენებდაჱ ქალაქსაჱ თბილისსაჱ დაჱ საფუძველიჱ ოდ
ენჱ დაედვაჱ დაჱ უთხრაჱ რაიჱ ვითარცაჱ მოციქულმანჱ მო
ციქულობაჱ ხუასროჱ მეფისაჱ თქუაჱ მეფემანჱ ვახტანგჱ ამისთ

უისჱ იტყუიანჱ მჭედელოჱ განამახუილეჱ მახუილიჱ შენიჱ
რათაჱ მსწრაფლჱ განეწონოსჱ ასოთაჱ შენთაჱ მაშინჱ ვახტა
ნგჱ დღეთჱ მიწევნულჱ იყოჱ ვითარჱ სამეოცისაჱ წელისათაჱ
დაჱ ჰქუაჱ ესრეთჱ უთხარჱ მეფესაჱ ხუასროსჱ პირველადჱ
განემზადეჱ ბრძოლადჱ ჩუენდაჱ დაჱ ეგრეჱ შევედჱ საბე
რძნეთადჱ რამეთუჱ ძალნიჱ რომელნიჱ იქმნნესჱ ყოელიჱ
ძალითაჱ ჯუარისათაჱ იქმნნესჱ აწჱ ცხორებაჱ ჩუენიჱ
იყავნჱ სასოებაჱ ჩუენიჱ ჯუარცმულისათაჱ დაჱ წარა
ვლინაჱ ქადაგიჱ რათაჱ დაუტეონჱ სოფლებიჱ დაჱ ქალ
აქებიჱ რათაჱ რომელიჱ არაჱ იყოჱ ძლიერიჱ დაჱ შეივლტო
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დიანჱ კავკასიანთაჱ დაჱ კახეთადჱ რამეთუჱ კახეთიჱ ტყეჱ იყოჱ შე
უვალიჱ მტერისაჱ მიერჱ ხოლოჱ დაჩიჱ მეფეჱ დაჱ დისწ
ულიჱ მისიჱ გარდავიდესჱ კახეთადჱ დაჱ შედგესჱ ჴევსაჱ
ლოპოტისასაჱ ქუეყანასაჱ მასჱ კლდითაჱ მოზღუდვილსაჱ
დაჱ იყუნესჱ სოფლისაჱ მკუიდრნიჱ კაცნიჱ ცეცხლისაჱ დაჱ წ
ყლისჱ მსახურიჱ დაჱ სავსეჱ იყოჱ სიმრავლითაჱ კაცთათაჱ ჴ
ევიჱ იგიჱ ვიდრეჱ ნოსრამდეჱ ხოლოჱ გორგასალისაჱ
ცოლიჱ დაჱ შვილნიჱ უჯარმისჱ ჴევსაჱ დაჱ წინასაჱ ციხესაჱ
თუითჱ შედგაჱ დაჱ მისთანაჱ ჯუნბერჱ დაჱ ადარნესეჱ ხოლოჱ
მცხეთადჱ დემეტრეჱ დაჱ ნერსეჱ დაჱ ბივრიტიანეჱ დაუტევ
ნაჱ წარავლინაჱ მოციქულიჱ დაჱ მიამცნოჱ კეისარსაჱ მო
ვიდაჱ ხუასროჱ მეფეჱ დაჱ შემუსრნაჱ ქალაქნიჱ კამბეჩისანიჱ
დაჱ ჭერამისაჱ ციხეჱ დაჱ ვითარცაჱ მოიწინესჱ კახეთადჱ
დაიბანაკესჱ იორსაჱ ზედაჱ ხოლოჱ სპანიჱ ვახტანგისნიჱ
დადგესჱ ველსაჱ ზედაჱ გარემოსჱ ციხეჱ ქალაქსაჱ სადაჱ
ჰქუიანჱ დარიფაკაჱ დაჱ შეიბნესჱ იორსაჱ ზედაჱ სამდღეჱ ყო
ველთაჱ დღეთაჱ იბრძოდესჱ დაჱ იჴოცებოდიანჱ
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ორგნითვეჱ ურიცხუნიჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მოუწოდაჱ პე
ტრეჱ კათალიკოზსაჱ დაჱ ჰქუაჱ უწყოდეჱ რამეთუჱ არაჱ
ხარკისაჱ მიცემისათუისჱ გუბრძვანანჱ არამედჱ ქრისტესჱ
დატევებისათუისჱ აწჱ მეჱ ესეჱ განმიზრახავსჱ რამეთუჱ ცხო
რებასაჱ ჩემსაჱ სიკუდილიჱ უმჯობესჱ არსჱ სახელსაჱ ზედაჱ
ქრისტესსაჱ რათაჱ სასუფეველიჱ გუაქუნდესჱ აღთქუმულიჱ წ
მიდათაჱ მისთაჱ თანაჱ რომელთაჱ ეტყუისჱ ვითარმედჱ რომე
ლმანჱ წარიწყმიდოსჱ თავიჱ თუისიჱ სოფელსაჱ ამასჱ ჩე
მთუისჱ მანჱ პოოსჱ იგიჱ ჰქუაჱ მასჱ პეტრეჱ ქათალ
იკოზმანჱ გიხილვანჱ საქმენიჱ რომელნიჱ არავინჱ ნათე
სავთაჱ შენთაგანმანჱ იხილნაჱ შეწევნანიჱ ქრისტესნიჱ
რამეთუჱ უწყისჱ სიბრძნემანჱ შენმანჱ ვითარმედჱ მტ
ერიჱ იგიჱ გამომცდელიჱ ჩუენიჱ იცილებსჱ ღ~თსაჱ ჩუ
ენთუისჱ ვითარცაჱ იობისთუისჱ რამეთუჱ ღ~თიჱ მი

უშუებსჱ მოძულებულთაჱ განღმრთობადჱ იყავჱ შენჱ
ვითარცაჱ გზრახოსჱ ღ~თმანჱ დაღაცათუჱ არაჱ მო
ჰკუდეთჱ მოვეჰკუედეთჱ დაჱ ამითჱ სიტყუითაჱ ამხილაჱ
1-17 სტრ., 151r
ვითარმედჱ წყობასაჱ მასჱ არაჱ დარჩესჱ ხოლოჱ თუჱ ქართლ
იჱ მიეცესჱ განსარყუნელადჱ არამედჱ იელუსალემიცაჱ რ
ომელიჱ არსჱ მშობელიჱ ყოელთაჱ შვილთაჱ ნათ
ლისათაჱ დაჱ ჰქუაჱ მეფემანჱ დადეგჱ ეკლესიასაჱ შინაჱ რა
ჟდენჱ წმიდისასაჱ რომელიჱ რაჰატსაჱ შინაჱ უჯარმოსასაჱ
აღმიშენებიესჱ დაჱ ვჰგონებჱ რომელჱ უმტკიცესჱ ყოელ
თაჱ ქალაქთაჱ რამეთუჱ მტკიცენიჱ დაჱ ძლიერნიჱ აქაჱ დავსხენითჱ დაჱ ყოჱ
ეგრეჱ ქათალიკოზმანჱ ხოლოჱ ებისკოპოსნიჱ ყოელნიჱ
წმიდანიჱ მუნჱ შეკრბესჱ დაჱ იყოჱ ლაშქარიჱ ვახტანგისიჱ ო
რასჱ ორმოციათასიჱ ხოლოჱ სპარსთაჱ შუიდასჱ ორმო
ციჱ ათასიჱ დაჱ განყოჱ ვახტანგჱმეფემანჱ ლაშქარიჱ მისიჱ
სამადჱ დაჱ კლდითჱ კერძოჱ მიავლინნაჱ ქუეითიჱ დაჱ ერთჱ
კერძოჱ მიავლინაჱ პტიახშნიჱ დაჱ სპაჱ სპეტიჱ დაჱ სადათჱ ს
ადათჱ სპარსთაჱ მეფეჱ იყოჱ მუნითჱ თუითჱ მივიდაჱ მეფეჱ
ვახტანგჱ ვითარჱ ასიათასითაჱ ღამესაჱ ნისლისაგანჱ განცისკ
რებულსაჱ ოდენჱ დაესხაჱ სპათაჱ ზედაჱ დაჱ ჰქუაჱ ყოელსაჱ
ერსაჱ მისსაჱ ყოელიჱ კაციჱ რომელიჱ დარჩესჱ სიკუდილისაგანჱ
1-17 სტრ., 151v
დაჱ მტერთაჱ ჩუენთაგანისაჱ თავიჱ ანუჱ ჴელიჱ არაჱ გამოიტა
ნოსჱ ჩუენჱ მიერჱ მოკუედინჱ იგიჱ დაჱ ცისკარიჱ რაჱ აღეღებო
დაჱ დაესხაჱ შევლოჱ პალატამდეჱ მეფისაჱ შევიდაჱ კარავსაჱ
შინაჱ მეფისასაჱ დაჱ მეფეჱ შეესწრაჱ ცხენსაჱ ზედაჱ დაჱ ძეჱ
მისიჱ ბარტამჱ მოკლაჱ დაჱ მოჰკუეთაჱ თავიჱ მუნჱ ში
ნაჱ სპარსმანჱ ვინმეჱ ჰკრაჱ ისარიჱ მკერდსაჱ ვახტანგსჱ
სადაჱ იყოჱ ბრძოლაჱ ვიდრეჱ შუაჱ დღემდეჱ სძლოჱ ვახტა
ნგჱ სპარსთაჱ დაჱ მოკლაჱ ვითარჱ ასოცდაჱ ათიათასიჱ ხო
ლოჱ ვახტანგისჱ კერძიჱ მოკუდაჱ ოცდაჱ რვაჱ ათასიჱ დაჱ წა
მოიღესჱ ნატყუენავიჱ ცხენიჱ ორასიათასიჱ დაჱ სრულიადჱ
ვერჱ იოტნესჱ სიმრავლისაგანჱ დაჱ აიყარაჱ მუნითჱ სპარს
თაჱ მეფეჱ დაჱ ჩადგაჱ რუსთავსჱ დამძიმდაჱ წყლულებაჱ ვა
ხტანგისიჱ რამეთუჱ შეწეულიყოჱ ისარიჱ ფირტუადჱ დაჱ წა
ვიდაჱ უჯარმოსჱ დაჱ უბრძანაჱ სპასალართაჱ ქართლისათაჱ
რათაჱ ადგილთაჱ მათვეჱ დადგენჱ ცნესჱ სპარსთაჱ ვითა
რმედჱ დამძიმდაჱ ვახტანგჱ წყლულებისაგანჱ მოაოჴრესჱ ტ
ფილისიჱ დაჱ არმაზიჱ ქალაქიჱ ხოლოჱ მცხეთაჱ ვერჱ დაი
1-17 სტრ., 152r
პყრესჱ გარნაჱ რომელიჱ ზღუდესაჱ გარეთჱ იყოჱ მუხნარითჱ
დაჱ არაგუისჱ ხერთვისსაჱ მოაოჴრესჱ ხოლოჱ ბერძენთაჱ მეფეჱ

სიმამრიჱ ვახტანგისიჱ მოკუდაჱ დაჱ დაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ მეფედჱ დაჱ გამო
ვიდაჱ სპერადჱ გამოსულადჱ ქართლადჱ დაჱ ვითარცაჱ ცნაჱ
სიმძიმეჱ გორგასლისაჱ დაადგრაჱ კარნუჱ ქალაქსჱ დაჱ მივიდაჱ
მუნჱ სპარსათაჱ მეფეჱ დაჱ შეიბნესჱ კარიფორასჱ დაჱ დაიჴო
ცაჱ ორთაგანვეჱ სპათაჱ რომელჱ იქმნაჱ სისხლისაჱ მდ
ინარეჱ დაჱ მისმიერჱ ეწოდაჱ ადგილსაჱ მასჱ კარნიფორაჱ
რეცაჱ სისხლისაჱ მუცელიჱ დაჱ ვერჱ სძლესჱ ერთმანერ
თსაჱ რამეთუჱ ორგნითვეჱ იჴოცებოდესჱ დაჱ შეიქცაჱ
სპარსთაჱ მეფეჱ გზასაჱ ქართლისასაჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ
შეიტყუაჱ სიკუდილიჱ თავისაჱ მისისაჱ მოუწოდაჱ კათა
ლიკოსაჱ დაჱ ცოლსაჱ თუისსაჱ დაჱ ძეთაჱ დაჱ ყოელთაჱ წ
არჩინებულთაჱ თუისთაჱ დაჱ თქუაჱ მეჱ ესერაჱ წარ
ვალჱ წინაშეჱ ღ~თისაჱ ჩემისაჱ დაჱ ვჰმადლობჱ სახელსაჱ მი
სსაჱ რამეთუჱ არაჱ დამაკლოჱ წმიდათაჱ მისთაჱ აწჱ გა
მცნებჱ თქუენჱ რათაჱ მტკიცედჱ სარწმუნოებასაჱ ზე
1-17 სტრ., 152v
დაჱ სდგეთჱ დაჱ ეძიებდითჱ თქუენჱ ქრისტესთუისჱ სიკუდი
ლსაჱ სახელსაჱ მისსაჱ ზედაჱ რათაჱ წარუვალიჱ დიდებაჱ მოი
გოთჱ დაჱ ჰქუაჱ ყოელთაჱ წარჩინებულთაჱ თქუენჱ მკუიდ
რნოჱ ქართლისანოჱ მოიჴსენენითჱ კეთილნიჱ ჩემნიჱ
რამეთუჱ პირველადჱ სახლისაჱ ჩუენისაჱ მიერჱ მიიღეთჱ
ნათელიჱ საუკუნოჱ დაჱ მეორედჱ ჴორციელებრითაჱ დიდ
ებითაჱ გადიდენჱ თქუენჱ ნათესავთაჱ ჩემთაჱ დაჱ სახელსაჱ
ჩუენსაჱ ნუჱ შეურაცხჰყოფთჱ დაჱ სიყუარულსაჱ ბერძენ
თასაჱ ნუჱ დაუტეობთჱ დაჱ ჰქუაჱ ძესაჱ თუისსაჱ დაჩისჱ შენჱ
ხარჱ პირმშოჱ შვილიჱ ჩემიჱ შენთაჱ თუისჱ მიმიცემიაჱ გუირგუინიჱ
მეფობისაჱ ჩემისაჱ დაჱ ნაწილადჱ ძმათაჱ შენთაჱ მი
მიცემიაჱ ტასისჱ კარითგანჱ დაჱ წუნდითგანჱ ვიდრეჱ სო
მხითამდეჱ დაჱ საბერძნეთამდეჱ დაჱ საზღვარიჱ აფხაზეთი
საჱ რომელჱ მოცემულჱ არსჱ ეგრისჱ წყალსაჱ დაჱ კლი
სორსაჱ შუაჱ იგიჱ თუითჱ ძმათაჱ შენთაჱ დედისაჱ
არსჱ იგიჱ აქუნდესჱ მათჱ დაჱ იყუნენჱ შენდაჱ ერისთა
ვადჱ მორჩილებასაჱ ქუეშეჱ ნათესავისაჱ შენისასაჱ დაჱ მო
1-17 სტრ., 153r
უწოდაჱ ნასარასჱ ერისთავსაჱ წუნდისასაჱ დაჱ არტავაზსჱ ერისთავ
საჱ კლარჯეთისასაჱ დაჱ ბივრიტიასჱ ერისთავსაჱ ოძრჴისასაჱ
დაჱ მათჱ მიათუალაჱ შვილნიჱ ლეონჱ დაჱ მირდატჱ დაჱ
დედაჱ მათიჱ ელენეჱ შეჰვედრნაჱ მათჱ სამთაჱ ერისთა
ვთაჱ ცრემლითჱ შეხედვებითაჱ ღ~თისათაჱ მაშინჱ წარჩ
ინებულთაჱ დაჱ ყოელსაჱ ერსაჱ ზედაჱ დღეჱ იყოჱ სასჯე
ლისაჱ დაჱ იტყებდესჱ ყოელნიჱ თავთაჱ თუისთაჱ ისხმი
დესჱ ნაცარსაჱ დაჱ ყოელნიჱ ინატრიდესჱ სიკუდილსაჱ თა
ვისაჱ თუისისასაჱ დაჱ ჴმისაგანჱ ტირილისაჱ დაჱ გოდებისაჱ

იძრვოდაჱ ქუეყანაჱ დაჱ მორწმუნეჱ ერიჱ ჰნატრიდაჱ მეფე
საჱ რამეთუჱ ქრისტესთუისჱ მოიკლაჱ დაეფლაჱ ვახტა
ნგჱ საქათალიკოზოსაჱ სუეტსაჱ თანაჱ რომელსაჱ ში
ნაჱ არსჱ დაპყრობითჱ სუეტიჱ ღ~თივჱ აღმართებულიჱ
დაჱ დაჯდაჱ საყდართაჱ მისთაჱ ძეჱ მისიჱ დაჩიჱ ხოლოჱ ვა
ხტანგისჱ ცოლიჱ დაჱ ორნიჱ ძენიჱ წარმოიყვანნესჱ
სამთაჱ მთაჱ ერისთავთაჱ დაჱ დაიპყრესჱ ერისთავთაჱ და
სავალიჱ ქართლისაჱ რომელიჱ მიეცაჱ ვახტანგსჱ დაჱ დასხდესჱ წუ
1-17 სტრ., 153v
ნდასჱ ქალაქსაჱ ზაფხულისჱ დაჱ ზამთრისჱ იყვნიანჱ ოძრჴესჱ
დაჱ არაჱ ეწოდაჱ მათჱ მეფეჱ არამედჱ ერისთავთაჱ მთავრადჱ
დაჱ იყვნესჱ მორჩილებასაჱ ძმისაჱ მათისაჱ დაჩიჱ მეფისასაჱ ხო
ლოჱ ამათჱ დაჩიჱ მეფემანჱ იწყოჱ შენებადჱ ქართლისაჱ რა
მეთუჱ მოოჴრებულჱ იყუნესჱ ყოელნიჱ ჴევნიჱ ქართლისა
ნიჱ თუინიერჱ კახეთისაჱ დაჱ კლარჯეთისაჱ დაჱ ეგრისისაჱ დაჱ
განასრულნაჱ ზღუდენიჱ ტფილისისანიჱ დაჱ ვითარჱ ებრძანაჱ
ვახტანგსჱ იგიჱ შექმნაჱ სახლადჱ სამეფოდჱ დაჱ მოკუდაჱ პე
ტრეჱ კათალიკოზიჱ დაჱ დაჯდაჱ სამოელჱ მეფემანჱ მასჱ მია
თუალაჱ მცხეთაჱ რამეთუჱ ეგრეჱ ებრძანაჱ მეფესაჱ ვახტა
ნგსჱ გორგასალსაჱ ამანვეჱ მეფემანჱ დაჩიჱ დაჱ ჰპატიჟაჱ მთ
ეულთაჱ კახეთისათაჱ რათაჱ აღიარონჱ ქრისტეჱ ხოლოჱ
მათჱ არაჱ ინებესჱ დაჱ განდგესჱ ყოელნიჱ ნოპატალნიჱ
ხოლოჱ მოკუდაჱ ძეჱ ვახტანგისიჱ ნაშობიჱ ბერძენისაჱ ცოლ
ისაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ლეონჱ დაჱ დაჩიჱ მირდატჱ ოდ
ენჱ ამასჱ მირდატსჱ დაევაჭრაჱ ძმაჱ მისიჱ დაჩიჱ მეფეჱ
გაუცვალაჱ ქუეყანაჱ აღიღოჱ მირდატისგანჱ ეგრისჱ
1-17 სტრ., 154r
წყალსაჱ დაჱ კლისურასაჱ შუაჱ მირდატისჱ დედულიჱ საზღვარიჱ
საბერძნეთისაჱ დაჱ მისცაჱ ნაცვლადჱ ჯავახეთიჱ ფარავნითგანჱ
მტკურამდეჱ დაიპყრაჱ მირდატჱ ფარავნითგანჱ დაჱ ტასისჱ
კარითგანჱ ვიდრეჱ ზღუამდეჱ სპერისაჱ დაჱ ერისთაობდაჱ მ
უნჱ დაჱ იყოჱ მორჩილჱ დაჩიჱ მეფისაჱ ძმისაჱ თუისისაჱ
ამანჱ აღაშენაჱ ჯავახეთსჱ ეკლესიაჱ წყაროსთავისაჱ მო
კუდაჱ დაჩიჱ მეფეჱ, ი~ბ(12)ჱ დადაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ ბაკურჱ მე
ფედჱ დაჱ მოკუდაჱ ბაკურჱ ი~გ(13)ჱ, დადაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ
ფარსმანჱ დაჱ მოკუდაჱ ქათალიკოზიჱ სამოელჱ დაჱ დაჯდაჱ
ქათალიკოზადჱ თავფეჩაგჱ დაჱ მოკუდაჱ თავფეჩაგჱ დაჱ
დაჯდაჱ ქათალიკოსადჱ ჩერმაგჱ დაჱ ვახტანგისითგანჱ მოა
ქამომდეჱ ესეჱ მეფენიჱ მშუიდობითჱ იყუნესჱ დაჱ შვილ
ნიჱ მირდატისნიჱ მორჩილობდესჱ შვილთაჱ დაჩისთაჱ
ამაჱ ფარსმანისჱ მეფობასაჱ მოვიდესჱ სპარსნიჱ ხოლოჱ
ფარსმანჱ მეფემანჱ ქართველთამანჱ ითხოაჱ სპარსთაჱ
მეფისაგანჱ რათაჱ არაჱ მოაოჴრნესჱ ეკლესიანიჱ დაჱ

იპყრასჱ ქართლიჱ სჯულსაჱ ზედაჱ ქრისტესსაჱ რამეთ
1-17 სტრ., 154v
უჱ მასჱ ჟამსაჱ ბერძენნიჱ უცალოჱ იყუნესჱ დასავლითჱ
მტერნიჱ აღსდგომოდესჱ დაჱ ვერჱ შემძლებელჱ იყ
უნესჱ შეწევნადჱ ქართველთაჱ დაჱ წინაჱ აღდგომადჱ
სპარსთაჱ მაშინჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ისმინაჱ ვედრებაჱ
მისიჱ დადაიცვნაჱ ეკლესიანიჱ დაჱ ფარსმანჱ დაუწერაჱ
მასჱ მორჩილებაჱ დაჱ წარვიდაჱ სპარსთაჱ მეფეჱ მი
ერითგანჱ განიყვნესჱ ნათესავნიჱ ვახტანგჱ მეფისანიჱ
რამეთუჱ შვილნიჱ დაჩისნიჱ მორჩილობდესჱ სპარს
თაჱ ხოლოჱ შვილნიჱ მირდატისნიჱ დაადგრესჱ მო
რჩილებასაჱ ბერძენთასაჱ დაჱ მოკუდაჱ ფარსმანჱ ,, ი~დ(14)ჱ,,
დაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძმისწულიჱ მისიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ფა
რსმანვეჱ დაჱ იყოჱ იგიჱ მორწმუნეჱ ვითარცაჱ მამაჱ მისიჱ
დაჱ მამისძმაჱ მისიჱ დაჱ ჰმატაჱ ყოელთაჱ ეკლესიათაჱ
შემკობაჱ დაჱ მოკუდაჱ ქათალიკოზიჱ ჩერმაგჱ დაჱ ა
მანჱ ფარსმანჱ დასუაჱ საბაჱ აქათგანჱ არღაჱ მოიყვა
ნებდესჱ ქათალიკოზსაჱ საბერძნეთითჱ არამედჱ ქართვე
ლნიჱ დასხდებოდესჱ წარჩინებულთაჱ ნათესავთაგანნიჱ
1-17 სტრ., 155r
დაჱ მოკუდაჱ ქათალიკოზიჱ საბაჱ დაჱ მანვეჱ მეფემანჱ დასუაჱ
ქათალიკოზადჱ ელათიჱ დაჱ ამისვეჱ ფარსმანისმეფობასაჱ მო
ვიდაჱ იოვანეჱ შუაჱ მდინარელიჱ რომელსაჱ ეწოდებოდაჱ
ზედაჱ ზადენელიჱ განმანათლებელიჱ ქართლისაჱ დაჱ განმწ
მედელიჱ სჯულისაჱ მაშენებელიჱ ეკლესიათაჱ რომელმანჱ
ქმნაჱ ნიშებიჱ დაჱ სასწაულებიჱ მრავალიჱ მანჱ დაჱ მოწა
ფეთაჱ მისთაჱ რომელთაჱ განაკუირვნესჱ ყოელნიჱ ქარ
თველნიჱ დაჱ დაიწერაჱ ცხორებაჱ დაჱ სასწაულნიჱ მათნიჱ
დაჱ დაისხნესჱ ეკლესიათაჱ შინაჱ ქართლისათაჱ დაჱ მეფობ
ითგანჱ მირიანჱ მეფისათჱ ვიდრეჱ აქამომდეჱ გარდაჴდესჱ
წელნიჱ ორასნიჱ დაჱ მეფენიჱ გარდაიცვალნესჱ თოთხმეტ
ნიჱ დაჱ ვახტანგითგანჱ ქათალიკოზნიჱ გარდაიცვალნესჱ რვა
ნიჱ დაჱ მოკუდაჱ ფარსმანჱ მეფეჱ დიდადჱ მორწმუნეჱ ,, ი~ე(15)ჱ,,
დაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ ბაკურჱ ესეჱ იყოჱ მორწმუნეჱ
დაჱ მაშენებელიჱ ეკლესიათაჱ ამანჱ განამრავლნაჱ ეკლესიანიჱ
დაჱ მღდელნიჱ სამეფოსაჱ შინაჱ მისსაჱ დაჱ განწმიდაჱ ქარ
თლიჱ ყოვლისაჱ ურწმუნოებისაგანჱ დაჱ მოკუდაჱ კათა
1-17 სტრ., 155v
ლიკოზიჱ ელათიჱ დაჱ ამანჱ მეფემანჱ დასუაჱ ქათალიკოზადჱ მა
კარიჱ ამასჱ ჟამსაჱ მეფობდაჱ სპარსეთსჱ რომელსაჱ ერქუაჱ
ურმიზადჱ დაჱ ამასვეჱ ჟამსაჱ იყოჱ კაციჱ სომხითსჱ მთავა
რთაჱ შვილიჱ სახელითჱ ვასქენჱ დაჱ ესუაჱ მასჱ ცოლიჱ მ

თავართაჱ შვილიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ შუშანიკჱ ასულიჱ
ვარდანისიჱ ხოლოჱ ამასჱ ვასქენსჱ ეუფლაჱ ეშმაკიჱ დაჱ
განიზრახაჱ მიქცევაჱ ცეცხლისჱ მსახურებადჱ წარვიდაჱ
სპარსეთსჱ წინაშეჱ მეფისაჱ დაჱ დაუტევაჱ სჯულიჱ ქრის
ტესიჱ დაჱ იქმნაჱ ცეცხლისჱ მსახურადჱ ხოლოჱ სპარსთაჱ
მეფემანჱ წარმოგზავნაჱ ნიჭითაჱ დიდითაჱ ერისთავადჱ
რანისაჱ ვითარჱ მოვიდაჱ დაჱ ცნაჱ ცოლმანჱ მისმანჱ შუშა
ნიკჱ ქმრისაჱ მისისაგანჱ დატევებაჱ ქრისტესჱ სჯულისაჱ
არღარაჱ ერჩდაჱ ცოლადჱ დაჱ დაივიწყაჱ სიყუარულიჱ ქმრ
ისაჱ თუისისაჱ დაჱ ყოვლითაჱ გულითაჱ შეუდგაჱ იგიჱ
ქრისტესაჱ აღსრულებადჱ მცნებათაჱ მისთაჱ მაშინჱ ვას
ქენჱ შეუდგაჱ მრავალჱ ღონედჱ პირველადჱ ლიქნითაჱ დაჱ
ვედრებითაჱ დაჱ ნიჭისაჱ მიცემითაჱ დაჱ შემდგომადჱ შეაგ
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დოჱ სატანჯველთაჱ შინაჱ დიდთაჱ რომელჱ სიგრძისაგანჱ არაჱ
ვერჱ დავწერენჱ ღუაწლნიჱ წმიდისაჱ შუშანიკისნიჱ დაჱ მო
კლაჱ იგიჱ ქმარმანჱ მისმანჱ ვასქენჱ ერისთავმანჱ რანისა
მანჱ მაშინჱ ბაკურჱ მეფემანჱ ქართველთამანჱ მოუწოდაჱ
ყოელთაჱ ერისთავთაჱ მისთაჱ დაჱ შემოკრიბნაჱ ლაშქარნიჱ
ფარულადჱ დაჱ წარვიდაჱ ვასქენსჱ ზედაჱ პარვითჱ რამეთუჱ
ვასქენჱ დგაჱ კიდესაჱ მტკურისასაჱ სადაჱ მიერთვისჱ მდ
ინარეჱ ანაკერტისაჱ დაესხაჱ დაჱ შეიპყრაჱ ვასქენჱ დაჭ
რესჱ წურილადჱ დამოჰკიდესჱ ხესაჱ ხოლოჱ გუამიჱ
წმიდისაჱ შუშანიკისიჱ წარმოიღესჱ დიდითაჱ პატივი
თაჱ დაჱ დაჰფლესჱ ცორტავსჱ მაშინჱ ბაკურჱ მეფემანჱ
წარგზავნაჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ აუ
წყაჱ ესეჱ ყოელიჱ დაჱ ითხოაჱ მისგანჱ შენდობაჱ
მაშინჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ განიზრახაჱ გონებასაჱ თუისსაჱ
დაჱ თქუაჱ უკეთუჱ შევრისხნეჱ ქართველთაჱ მიერ
თნენჱ იგიჱ ბერძენთაჱ დაჱ შენდობაჱ აღირჩიაჱ გამო
გზავნაჱ მოციქულიჱ ბაკურისიჱ პასუხითაჱ კეთილითაჱ
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რამეთუჱ ყოელიჱ გმობაჱ დაჱ ბრალობაჱ ვასკენჱ მოკლულისაჱ უბ
რძანაჱ დაჱ ამართლაჱ ბაკურჱ სიკუდილსაჱ მისსაჱ დაჱ წარმოგზავნაჱ
რანსჱ დაჱ მოვაკანსჱ სხუაჱ ერისთავიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ დარელჱ
დაჱ უბრძანაჱ რათაჱ კეთილადჱ მეგობრობდესჱ ქართველთაჱ
მოკუდაჱ კათალიკოზიჱ მაკარიჱ დაჱ ამანჱ მეფემანჱ დასუაჱ სიმო
ნჱ კათალიკოზადჱ მოკუდაჱ ბაკურჱ დაჱ დარჩესჱ შვილნიჱ მისნიჱ
წურილნიჱ რომელნიჱ ვერჱ იპყრობდესჱ მეფობასაჱ მაში
ნჱ მეფემანჱ სპარსთამანჱ ურმიზადჱ მისცაჱ ძესაჱ თუისსაჱ
რანიჱ დაჱ მოვაკანიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ქასრეჱ ამბარვეზიჱ
მოვიდაჱ ესეჱ ბარდავსჱ დაჯდაჱ დაუწყოჱ ზრახვადჱ ერის
თავთაჱ ქართლისათაჱ აღუთქუაჱ კეთილიჱ დიდიჱ დაჱ და

უწერაჱ საერისთვოთაჱ მათთაჱ მამულობაჱ შვილითიჱ
შვილადმდეჱ დაჱ ესრეთჱ წარიბირნაჱ ლიქნითჱ დაჱ განდგ
ესჱ ერისთავნიჱ თუისჱ თუისადჱ დაჱ ხარკსაჱ მისცემდ
ესჱ ქასრეჱ ამბარვეზსაჱ დაჱ შვილნიჱ ბაკურისნიჱ დარჩესჱ
მთიულეთსჱ კახეთისასაჱ დაჱ ნათესავნიჱ მირდატისნიჱ ვახტა
ნგისჱ ძისანიჱ რომელნიჱ მთავრობდესჱ კლარჯეთსჱ დაჱ ჯა
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ვახეთსჱ იგინიჱ დარჩესჱ კლდეთაჱ შინაჱ კლარჯეთისათაჱ დაჱ
სხუაჱ ყოელიჱ ქართლიჱ სომხითიჱ დაჱ ასფურაგანიჱ დაიპყრე
სჱ სპარსთაჱ დაჱ ჰბრძოდესჱ ბერძენთაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მც
ირედთაჱ წელთაჱ იქმნესჱ შფოთნიჱ დიდნიჱ სპარსეთსჱ შინაჱ
რამეთუჱ შევიდაჱ თურქთაჱ მეფეჱ სპარსეთსჱ დაჱ მოვიდესჱ
ბერძენნიჱ დაჱ ეწყვნესჱ სპარსთაჱ შუაჱ მდინარესაჱ იოტნესჱ
დაჱ შევიდესჱ სპარსეთსჱ დაჱ იწყესჱ ტყუენვაჱ სპარსეთისაჱ
მაშინჱ ქასრეჱ ამბარივეზმანჱ დაუტევაჱ რანიჱ დაჱ ქართლიჱ
დაჱ წარვიდაჱ შუელადჱ მამისაჱ თუისისაჱ ეგრეთჱ უცალოჱ
იქმნესჱ სპარსნიჱ მაშინჱ შეითქუნესჱ ყოელნიჱ ერისთავ
ნიჱ ქართლისანიჱ ზემონიჱ დაჱ ქუემონიჱ დაჱ წარგზავ
ნესჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ დაჱ ითხო
ესჱ რათაჱ უჩინოსჱ მეფეჱ ნათესავისაგანჱ მეფეთაჱ ქართ
ლისათაჱ დაჱ რათაჱ იყუნენჱ ყოელნიჱ იგიჱ თუისჱ თუი
სადჱ საერისთოსაჱ შეუცვალებელადჱ მაშინჱ კეისარმანჱ აღა
სრულაჱ თხოაჱ მათიჱ დაუწერაჱ საერისთაოთაჱ მათთაჱ
მკუიდრობაჱ დაჱ მოსცაჱ მეფედჱ ძდისწულიჱ მირდატისიჱ
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ვახტანგისჱ ძისაჱ რომელიჱ ედგაჱ ბერძნისჱ ცოლისაგანჱ რომელ
საჱ ერქუაჱ გუარამჱ რომელიჱ მთავრობდაჱ კლარჯეთსჱ დაჱ ჯავახე
თსჱ ამასჱ გუარამსჱ მოსცაჱ კეისარმანჱ კულაპარატობაჱ დაჱ წარ
მოგზავნაჱ მცხეთასჱ დაჱ შვილნიჱ ბაკურჱ მეფისანიჱ ნათესავ
ნიჱ დაჩისნიჱ ვახტანგისჱ ძისანიჱ რომლისადაჱ მიეცაჱ მეფობაჱ
ვახტანგჱ მეფესაჱ იგინიჱ დარჩესჱ კახეთსჱ დაჱ დაიპყრესჱ კუხე
თიჱ დაჱ ერეთიჱ იორითგანჱ დასხდესჱ უჯარმოსჱ დაჱ იყუნ
ესჱ მორჩილებასაჱ გუარამჱ კულაჱ პალატისასაჱ მაშინჱ კეისა
რმანჱ წარმოსცაჱ განძიჱ დიდიჱ გამოიყვანნესჱ ჩრდილო
საჱ ლაშქარნიჱ დაჱ შეერთნესჱ თანაჱ სპანიჱ ქართლისანიჱ
დაჱ შეგზავნნესჱ სპარსეთსჱ ხოლოჱ გუარამჱ ყოჱ ეგრეჱ
გამოიყვანნესჱ ოვსნიჱ დაჱ ურზუკნიჱ დაჱ დიდონიჱ წა
რუძღუანნაჱ წინაჱ ერისთავნიჱ ქართლისანიჱ შევიდესჱ ად
რაბადაგანსჱ დაუწყესჱ ტყუენვადჱ დაჱ ესეჱ ვითარნიჱ ჭირ
ნიჱ დაჱ უცალოებანიჱ მოიწივნესჱ სპარსთაჱ ზედაჱ მაშინჱ
გამოჩნდაჱ სპარსეთსჱ კაციჱ ერთიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ
ბარამჱ ჩუბინიჱ ესეჱ ეწყოჱ თურქთაჱ სპარსეთსჱ შემოსრ
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ულთაჱ ვითარცაჱ წერილჱ არსჱ განცხადებულადჱ ცხორებასაჱ სპა
რსთასაჱ მოკლაჱ საბაჱ თურქთაჱ მეფეჱ დაჱ აოტაჱ ბანაკიჱ
მათიჱ ხოლოჱ სპანიჱ იგიჱ ბერძენთანიჱ რომელნიჱ შესრ
ულჱ იყუნესჱ სპარსეთსჱ შეიქცესჱ დაჱ წარვიდესჱ შინაჱ ჩ
რდილონიჱ იგიჱ გურამჱ კურაპალატისაჱ შეგზავნილნიჱ იგი
ნიცაჱ წარმოვიდესჱ შინაჱ რამეთუჱ ვინათგანჱ მოიცალესჱ
სპარსთაჱ თურქთაგანჱ დაეცაჱ შიშიჱ დაჱ ძრწოლაჱ ქართველ
თაჱ დაჱ ამაჱ გურამჱ იწყოჱ ციხეთაჱ დაჱ ქალაქთაჱ მაგრებადჱ
კუალადცაჱ წყალობაჱ ყოჱ ღ~თმანჱ ქრისტიანეთაჱ ზედაჱ დაჱ
სხუაჱ შუღლიჱ დავარდაჱ სპარსეთსჱ რამეთუჱ იგივეჱ ბარამჱ
ჩუბინიჱ გაადგაჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ დასწუნესჱ თუალნიჱ მი
სთაჱ ცოლისძმათაჱ დაჱ იწყესჱ ბრძოლაჱ ქასრეჱ დაჱ ჩუბი
ნმანჱ იოტაჱ ქასრეჱ ჩუბინისაგანჱ დაჱ წარვიდაჱ საბერძ
ნეთსჱ დაჱ მავრიკჱ კეისარმანჱ მოსცაჱ ასულიჱ ცოლადჱ დაჱ
მოსცაჱ სპაჱ მისიჱ დაჱ წარმოგზავნაჱ ჩუბინსაჱ ზედაჱ იო
ტაჱ ჩუბინიჱ სპარსეთითჱ მაშინჱ მავრიკჱ კეისარმანჱ იურვაჱ
ქართველთაჱ თუისჱ ქასრესჱ თანაჱ დაჱ ჰქუაჱ ვინათგანჱ და
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უტეობიაჱ ქართველთაჱ კერპთჱ მსახურობაჱ მუნით
განჱ მორჩილნიჱ ბერძენთანიჱ არიანჱ რამეთუჱ ჟამსაჱ
შიგანჱ მძლავრებისაგანჱ თქუენისაჱ იქმნისჱ განრყუნილჱ
ქართლიჱ თუარაჱ სამართალიჱ თქუენიჱ არაჱ არსჱ ქართ
ლსაჱ ზედაჱ აწჱ ბრძანებითაჱ ღ~თისათაჱ ვინათგანჱ სრულსაჱ
სიყუარულსაჱ ზედაჱ ვართჱ მეჱ დაჱ შენჱ ქართლიჱ ჩუენჱ
შორისჱ იყავნჱ თავისუფალჱ მშუიდობითჱ მეჱ ვარჱ
მწეჱ დაჱ მოურავიჱ ყოელთაჱ ქრისტიანეთაჱ მაშინჱ
ერჩდაჱ სპარსთაჱ მეფეჱ კეისარსაჱ დაჱ განთავისუფლდ
ესჱ ქართველნიჱ დაჱ ესეჱ გურამჱ კულაჱ პალატიჱ დად
გაჱ მორჩილებასაჱ ზედაჱ ბერძენთასაჱ იყოჱ კაციჱ მორ
წმუნეჱ დაჱ მაშენებელიჱ ეკლესიათაჱ ამანჱ იწყოჱ ეკლ
ესიაჱ ჯუარისაჱ პატიოსნისაჱ დაჱ აქამომდეჱ ჯუარიჱ
ველსაჱ ზედაჱ იყოჱ დაჱ ქმნაჱ ეკლესიაჱ წელთამდეჱ ო
დენჱ დაჱ მეფობდაჱ კეთილადჱ დაჱ უშფოთველადჱ
არამედჱ ერისთავნიჱ ქართლისანიჱ ვერჱ ცვალნაჱ საერ
ისთვოთაგანჱ მათთაჱ რამეთუჱ სპარსთაჱ მეფისაგანჱ
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დაჱ ბერძენთაჱ მეფისაგანჱ ჰქონდესჱ სიგელნიჱ მკუიდრ
ობისათუისჱ საერისთვოთაჱ მათთაჱ არამედჱ იყუნესჱ მო
რჩილებასაჱ შინაჱ გურამჱ კულაპალატისასაჱ დაჱ მოკუდაჱ კა
თალიკოზიჱ სუიმონჱ დაჱ დაჯდაჱ სამოელჱ დაჱ მოკუდაჱ
კათალიკოზიჱ სამოელჱ დაჱ დასუესჱ სამოელვეჱ დაჱ ამანჱ
გურამჱ განაახლაჱ საფუძველიჱ ტფილისისაჱ სიონისაჱ რამ

ეთუჱ ნათესავნიჱ მირიანჱ მეფისანიჱ ყოელნიჱ ეკლე
სიათაჱ მაშენებელნიჱ იყუნესჱ მოკუდაჱ გუარამჱ კულა
პალატიჱ, ი~ზ(17)ჱ, დაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ სტეფანოზჱ მეფობი
საჱ სახელიჱ ვერჱ იკადრაჱ სპარსთაჱ დაჱ ბერძენთაჱ შიშ
ისაგანჱ არამედჱ ერისთავთჱ მთავრადჱ ხადოდესჱ დაჱ
მოკუდაჱ კათალიკოზიჱ სამოელჱ დაჱ მანჱ სტეფანოზჱ დას
უაჱ ბართლომეჱ კათალიკოზადჱ ესეჱ სტეფანოზჱ იყოჱ
ურწმუნოჱ დაჱ უშიშიჱ ღ~თისაჱ არაჱ მსახურაჱ ღ~თსაჱ
არაჱ ჰმატაჱ სჯულსაჱ დაჱ ეკლესიასაჱ დაჱ ამაზედაჱ ი
ქმნაჱ შფოთიჱ დიდიჱ საბერძნეთსჱ რამეთუჱ მავრიკჱ
კეისარსაჱ განადგაჱ ფოკაჱ მჴედარიჱ დაჱ მოკლაჱ მა
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ვრიკჱ კეისარიჱ დაჱ შვილნიჱ მისნიჱ დაჱ დაიპყრაჱ საბერძნეთიჱ
ფოკაჱ მჴედარმანჱ მაშინჱ სიძემანჱ კეისრისამანჱ სპარსთაჱ მეფ
ემანჱ ქასრეჱ იწყოჱ ძებნადჱ სისხლსაჱ სიმამრისაჱ დაჱ ცოლი
სძმათასაჱ მისთასაჱ შესულადჱ დაჱ ტყუენვადჱ საბერძნეთისაჱ დაჱ განძლი
ერდაჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ დაჱ ფოკაჱ ვერჱ წინაჱ აღუდგაჱ ხოლოჱ
სტეფანოზჱ მთავარიჱ ქართლისაჱ შეუშინდაჱ მეფესაჱ სპარსთა
საჱ დაჱ განადგაჱ ბერძენთაჱ დაჱ მიუდგაჱ სპარსთაჱ დაჱ განა
დგაჱ ბერძენთაჱ დაჱ მიუდგაჱ სპარსთაჱ მასჱ ჟამსაჱ მანვეჱ მე
ფემანჱ სპარსთამანჱ ქასრეჱ წარმოტყუენაჱ იელუსალემიჱ დაჱ
წაიყვანაჱ ძელიჱ ცხორებისაჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ აღ
იღოჱ ღ~თნჱ ჴელიჱ წყალობისაჱ ქასრესგანჱ შეიპყრაჱ იგიჱ
ძემანჱ თუისმანჱ შესუაჱ საპყრობილესაჱ დაჱ მოკუდაჱ საპ
ყრობილესაჱ შინაჱ სენითაჱ ბოროტითაჱ ხოლოჱ ამისჱ
სტეფანოზისჱ ძეჱ მცხეთასჱ მოაკლდებოდაჱ არმაზიჱ ოჴ
რდებოდაჱ დაჱ კალაჱ აშენდებოდაჱ დაჱ ძმაჱ სტეფანოზისიჱ
სახელითჱ დემეტრეჱ აღაშენებდაჱ ეკლესიასაჱ ჯუარისაჱ პა
ტიოსნისასაჱ სენიცაჱ იყოჱ მისთანაჱ ბოროტიჱ დაჱ ვე
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რჱ შემძლებელჱ იყოჱ განშორებადჱ კარისაჱ ეკლესიისასაჱ დაჱ
სტეფანოზჱ მთავრობდაჱ ყოელსაჱ ქართლსაჱ ზედაჱ დაჯდაჱ იგიჱ
ტფილისჱ დამორჩილებადჱ სპარსთაჱ ხოლოჱ შემდგომადჱ ამი
სსაჱ რაოდენთამეჱ წელიწადთაჱ გამოჩნდაჱ საბერძნეთსჱ კაციჱ
ერთიჱ თუისიჱ მავრიკჱ კეისრისაჱ სახელითჱ ერაკლეჱ ამანჱ
მოკლაჱ კეისარიჱ დაჱ დაიპყრაჱ საბერძნეთიჱ განძლიერდაჱ იგიჱ
დაჱ მოიყვანნაჱ დასავლეთითჱ თურქნიჱ დაჱ შეკრიბნაჱ სპანიჱ
ურიცხუნიჱ დაჱ წარემართაჱ სპარსეთადჱ ძებნადჱ ძელისაჱ ცხო
რებისასაჱ დაჱ მოვიდაჱ პირველადჱ ქართლსჱ დაჱ მანჱ სტე
ფანოზჱ არაჱ ინებაჱ განდგომაჱ სპარსთაგანჱ დაჱ განამაგრნაჱ
ციხეჱ ქალაქნიჱ დაჱ დადგაჱ ტფილისჱ შინაჱ მოვიდაჱ ერაკლ
ეჱ მეფეჱ დაჱ მოადგაჱ ტფილისსაჱ ხოლოჱ სტეფანოზჱ იყოჱ
ქველიჱ მჴედარიჱ შემმართებელიჱ დაჱ დღეთაჱ ყოელთაჱ

გამოვიდისჱ კართაჱ ქალაქისათაჱ დაჱ ებრძოდისჱ ბერძენთაჱ
მაშინჱ ჩამოაგდესჱ სტეფანოზჱ დაჱ მოკლესჱ დაჱ დაიპყრაჱ კე
ისარმანჱ ტფილისიჱ ხოლოჱ ციხესაჱ კალისასაჱ დარჩესჱ კაც
ნიჱ დაჱ არაჱ მოერთნესჱ მეფესაჱ დაჱ ციხისჱ გამოღმართჱ ცი
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ხისთავმანჱ აგინაჱ მეფესაჱ დაჱ ჰქუაჱ ვაცისაჱ წუერნიჱ გასხენჱ დაჱ
ვაცჱ ბოტისაჱ კისერიჱ გათქსჱ მაშინჱ ბრძანაჱ მეფემანჱ დაღ
აცათუჱ იმაჱ კაცმანჱ ბასრობითჱ მრქუაჱ ვაცჱ ბოტობაჱ არაჱ
არსჱ ცუდჱ სიტყუაჱ მისიჱ დაჱ მოიღოჱ წიგნიჱ დანიელიჱ დაჱ პო
ვაჱ მასჱ შინაჱ წერილიჱ ესრეთჱ გამოვიდესჱ ვაციჱ დასავლისაჱ
დაჱ შემუსრნაჱ რქანიჱ ვერძისაჱ აღმოსავლისანიჱ მაშინჱ გან
იხარაჱ მეფემანჱ დაჱ დაიდასტურაჱ რამეთუჱ ყოველივეჱ განემა
რჯუებოდაჱ სპარსთაჱ ზედაჱ, იჩ~ოჱ, მაშინჱ კეისარმანჱ მოუწ
ოდაჱ ძესაჱ ბაკურისასაჱ ქართველთაჱ მეფისასაჱ ნათესავსაჱ დაჩიჱ
ვახტანგისჱ ძისასაჱ რომელიჱ მთავრობდაჱ კახეთსჱ რომელსაჱ
ერქუაჱ ადარნასეჱ დაჱ მისცაჱ მასჱ ტფილისიჱ დაჱ მთავრობაჱ
ქართლისაჱ დაჱ დაუტევაჱ მისთანაჱ ერისთავიჱ რომელსაჱ ე
რქუაჱ ჯიბღაჱ დაჱ უბრძანაჱ ბრძოლაჱ კალისაჱ დაჱ თუითჱ წა
რემართაჱ ბრძოლადჱ სპარსთაჱ ხოლოჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ
წარიღესჱ კალაჱ დაჱ შეიპყრესჱ ციხისთავიჱ იგიჱ დაჱ ერისთა
ვმანჱ პირველჱ პირიჱ დრაჰკნითაჱ აღუვსოჱ რომელჱ სი
ტყუითაჱ შენითაჱ კეისარმანჱ განიხარაოჱ დაჱ შემდგომადჱ
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ამისსაჱ ტყავიჱ გაჰჴადაჱ დაჱ კეისარსაჱ უკანაჱ მისწიაჱ გარ
დაბანსჱ კადრებისათუისჱ მეფისაჱ უყოჱ ესეჱ დაჱ ესეჱ ვითა
რითაჱ სიკუდილითაჱ წარეგნესჱ სტეფანოზჱ დაჱ მსახურნიჱ
მისნიჱ ამისთუისჱ ყოჱ ღ~თმანჱ მთავარსაჱ მასჱ სტეფანოზსჱ
რამეთუჱ არაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ ცხოვნდებოდაჱ არა
მედჱ მორწმუნეთაჱ ემტერებოდაჱ დაჱ ურწმუნოთაჱ ჰმო
ყურობდაჱ მაშინჱ კუალადჱ წარიღესჱ ბერძენთაჱ საზღვარიჱ
ქართლისაჱ სპერიჱ დაჱ ბოლოჱ კლარჯეთისაჱ ზღუისჱ პირ
იჱ დაჱ შვილნიჱ სტეფანოზისნიჱ დარჩესჱ კლდეთაჱ შინაჱ კლ
არჯეთისათაჱ სხუაჱ ყოელიჱ ქართლიჱ დაიპყრაჱ ადარნასეჱ
ძემანჱ ბაკურისმანჱ მთავრობითჱ დაჱ მეფობისაჱ სახელიჱ ვერ
ცაჱ მანჱ იკადრაჱ დაჱ ერისთავნიჱ იგიჱ იყუნეს ეგრეთვე თუი
სსაჱ საერისთვოსაჱ ზედაჱ მკუიდრობითჱ დაჰმორჩილებდესჱ
ადარნასეჱ მთავარსაჱ ხოლოჱ ერეკლეჱ მეფეჱ შევიდაჱ სპარს
ეთსჱ მოკლაჱ ხუასროჱ მეფეჱ სპარსთაჱ წარიღოჱ ბაღდადიჱ
დაჱ წარმოიყვანაჱ ძელიჱ ცხორებისაჱ უკუმოიარაჱ გზაჱ ქა
რთლისაჱ ვიდრეჱ მეშუიდესაჱ წელსაჱ რათგანჱ ჩაევლოჱ
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დაჱ ეკლესიაჱ ჯუარისაჱ პატიოსნისაჱ დაჱ სიონიჱ ტფილისისაჱ გან

ესრულნესჱ ადარნასესჱ ტფილისსაჱ მთავარსაჱ მაშინჱ ერეკლეჱ
მეფემანჱ წარიხუნაჱ მანგლისითჱ დაჱ ერუშეთითჱ ფერჴთაჱ
ფიცარიჱ დაჱ სამსჭუალნიჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოსჱ ქრის
ტესნიჱ რომელნიჱ მოცემულიყუნესჱ კოსტანტინეჱ მეფისაგანჱ
მირიანისთუისჱ შეწუხნაჱ ადარნასეჱ ქართლისაჱ მთავარიჱ დაჱ
ევედრებოდაჱ კეისარსაჱ რათაჱ არაჱ წარიხუნესჱ ნიჭნიჱ იგიჱ ღ~თი
საჱ მიერნიჱ არაჱ ისმინაჱ კეისარმანჱ ვედრებაჱ მისიჱ დაჱ წარიხ
უნაჱ ხოლოჱ ამისჱ ადარნასესჱ ზეჱ გარდაიცვალაჱ სამნიჱ კათა
ლიკოზნიჱ იოვანეჱ ბაბილაჱ დაჱ თაბორჱ დაჱ მოკუდაჱ ადარნესეჱ
ი~თ(19)ჱ, დაჯდაჱ მისწილჱ ძეჱ მისიჱ სტეფანოზჱ ესეჱ სტეფანოზჱ იყოჱ
უმეტესჱ მორწმუნეჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ დაჱ მთავართაჱ ქა
რთლისათაჱ განმწმედელიჱ სჯულისაჱ დაჱ მაშენებელიჱ ეკლ
ესიათაჱ ამანჱ მოადგნაჱ ზღუდენიჱ ეკლესიასაჱ ჯუარისაჱ პატ
იოსნისასაჱ დაჱ აღაშენნაჱ დარბაზნიჱ დაჱ დაუწერაჱ კრებაჱ ყოე
ლთაჱ პარასკევთაჱ დაჱ მუნჱ შეკრბიანჱ ყოელნიჱ ებისკოპო
სნიჱ დაჱ მღდელნიჱ მისჱ ადგილისაჱ დაჱ არისანიჱ წინაშეჱ პა
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ტიოსნისაჱ ჯუარისაჱ ადიდიანჱ პარასკევიჱ ვითარცაჱ დიდიჱ პა
რასკევიჱ ხოლოჱ საქათალიკოზოსაჱ არიანჱ კრებაჱ ყოელთაჱ
ხუთშაბათთაჱ დაჱ ადიდიანჱ წმიდაჱ სიონიჱ ვითარცაჱ დიდსაჱ ხუთ
შაბათსაჱ საიდუმლოთაჱ ჴორცითაჱ დაჱ სისხლითაჱ ქრისტესითაჱ
ხოლოჱ მცხეთასჱ საებისკოპოსოსაჱ არნჱ კრებაჱ ყოელ
თაჱ სამშაბათთაჱ დაჱ ჴსენებაჱ პირველჱ მოწამისაჱ სტეფა
ნესიჱ დაჱ ყოელთაჱ მოწამეთაჱ დაჱ დიდისაჱ მისგანჱ ძლ
იერებისაჱ სპარსთასაჱ რომელჱ წამებულჱ იყუნენჱ აბიბო
სჱ დაჱ ნეკრესელჱ ეპისკოპოსიჱ რომელმანჱ უმრავლ
ესნიჱ მთიულნიჱ მოაქცივნაჱ არაგუსაჱ აღმოსავლითნიჱ
ხოლოჱ პატიოსანიჱ იგიჱ გუამიჱ მისიჱ დადვესჱ მცხეთასჱ
საებისკოპოსოსაჱ სამარხავსაჱ ეკლესიასაჱ საებისკოპოზო
საჱ დაჱ დღესასწაულსაჱ მისსაჱ უფროსჱ ყოელთაჱ დღე
სასწაულთასაჱ შეკრბიანჱ დაჱ ადიდებდიანჱ მათჱ ჟამთაჱ
გამოჩენილიყოჱ მოჰამადჱ ნათესავიჱ ისმაელისიჱ მოძ
ღუარიჱ სარკინოზთაჱ სჯულისაჱ დაჱ ყოელიჱ არაბიაჱ
დაჱ იამანეთიჱ დაიპყრაჱ დაჱ მოკუდაჱ იგიჱ დაჱ დადგაჱ მისჱ
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წილჱ აბობიქარჱ დაჱ შევიდაჱ სპარსეთსჱ რამეთუჱ ვინათგანჱ
შესრულჱ იყოჱ ერაკლეჱ მეფეჱ სპარსეთსჱ დაჱ განერყუნაჱ ს
პარსეთიჱ არღარავინჱ იყოჱ წინაჱ აღმდგომიჱ სპარსეთსჱ ამანჱ
აბიბოქარჱ აგარიანმანჱ დაიპყრაჱ სპარსეთიჱ შევიდაჱ ბაღდა
დსჱ დაჱ მძლავრობითჱ დაატეობიაჱ უმრავლესთაჱ სპარს
თაჱ ცეცხლისჱ მსახურებაჱ დაჱ მოაქცივნაჱ სარკინოზადჱ
მოკუდაჱ იგიჱ დაჱ დადგაჱ მისწილჱ ომარჱ დაჱ უმეტესჱ განძ
ლიერდაჱ იგიჱ უთხრესჱ მეფესაჱ ერაკლესჱ ვითარმედჱ შე

მოვლენჱ აგარიანნიჱ ბამადჱ დაჱ ჯაზირეთადჱ რომელჱ არ
სჱ შუაჱ მდინარეჱ დაჱ გამოვიდაჱ ჰერაკლეჱ ფილისტიმადჱ
რათამცაჱ ეწყოჱ მუნჱ ხოლოჱ იყოჱ მუნჱ მონაზონიჱ ვი
ნმეჱ კაციჱ ღ~თისაჱ დაჱ მანჱ ჰქუაჱ მეფესაჱ ივლტოდეთჱ რამეთ
უჱ უფალმანჱ მისცაჱ აღმოსავლეთიჱ დაჱ სამხრითჱ სარკინო
ზთაჱ რომელჱ არსჱ თარგმანიჱ სარაისჱ ძალითაჱ დაჱ მონაზ
ონისაჱ მისაჱ მისჱ სიტყუითაჱ ესეჱ უთხრესჱ ერაკლეჱ მეფ
ესაჱ ვარსკულავთჱ მრიცხუველთაჱ დაჱ სრულთაჱ მისანთაჱ აღა
შენაჱ ერაკლეჱ მეფემანჱ სუეტიჱ დაჱ დაწერაჱ მასჱ ზედაჱ მშ
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უიდობითჱ შუაჱ მდინარეოჱ დაჱ ფილისტიმოჱ ვიდრემდისჱ წარჴ
დენჱ შუიდნიჱ შუიდეულნიჱ შუიდეულისათუისჱ ესრეთჱ პოე
სჱ ჟამიჱ განსაზღვრებულიჱ ფილოსოფოსთაჱ პირმისტო
სმანჱ იჯინტონესჱ წიგნთაჱ შინაჱ სარკინოზთათუისჱ რომელჱ
არსჱ ორმეოცდაჱ ათიჱ წელიჱ ხოლოჱ უმედისჱ გამოჩინებამდეჱ
ალექსანდრესჱ წელთაგანჱ იყოჱ ცხრაასჱ ოცდაჱ შუიდიჱ წე
ლიჱ ალექსანდრესიჱ მაშინჱ ყოელნიჱ წარჩინებულნიჱ ნა
თესავნიჱ ბერძენთანიჱ ჰფლვიდესჱ ქუეყანათაჱ შინაჱ გან
ძთაჱ რათაჱ რაჟამსჱ გამოვიდენჱ პოვნენჱ განძნიჱ იგიჱ დაჱ არ
ღარაჱ ნახონჱ ჭირიჱ წაღებისაჱ დაჱ კუალადჱ გამოღებისაჱ დაჱ
აღმოვლოჱ ერაკლეჱ კეისარმანჱ გზაჱ რანისაჱ დაჱ მეორედჱ შემო
ვიდაჱ ქართლსჱ ჰქუაჱ ნათესავსაჱ სპარსთასაჱ რომელნიჱ შემო
ლტოლვილჱ იყუნესჱ სარკინოზთაგანჱ უკეთუჱ უწყითჱ ვითარ
მედჱ დასრულდაჱ მეფობაჱ თქუენიჱ დაუტევეთჱ ჩრდილოჱ დაჱ
შემოვედითჱ ჩუენთანაჱ დაჱ მათჱ დაუტევესჱ ქუეყანაჱ ესეჱ
დაჱ დაფლნესჱ განძნიჱ მათნიჱ რომელნიმეჱ წარჰყვესჱ დაჱ რო
მელნიჱ მეჱ დადგესჱ დაჱ შეიტანნესჱ ყოვლისაჱ საგანძურისაჱ
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გუჯარნიჱ დაჱ რაჱ გუჯარიჱ აღწერესჱ ნათესავიჱ თუისიჱ დაჱ
ქუეყანაჱ დადვესჱ რათაჱ რაჟამსჱ მოვიდენჱ ბერძენნიჱ მითჱ
გუჯარითაჱ მოიძინენჱ ნათესავნიჱ მათნიჱ დაჱ თუითოეულადჱ გან
უყონჱ ქუეყანაჱ დაჱ განძიჱ ხოლოჱ სტეფანოზსჱ ესხნესჱ ო
რნიჱ ძენიჱ მიჰრაჱ დაჱ არჩილჱ განუყოჱ ყოელიჱ ხუასტაგიჱ
სამეფოსაჱ მისისაჱ საგანძურიჱ ოქროსაჱ დაჱ ვეცხლისაჱ დაჱ თ
უალთაჱ პატიოსანთაჱ ნახევარიჱ წარიღოჱ ქუეყანასაჱ ეგრი
სსაჱ დაჱ წარიყვანაჱ ძეჱ მისიჱ პირმშოჱ მისთანაჱ დაჱ ნახე
ვარიჱ საქონლისაჱ მისისაჱ მისცაჱ არჩილსჱ უმრწამესსაჱ ძე
საჱ თუისსაჱ დაჱ არჩილჱ დაჰფლაჱ საგანძურიჱ უფროსიჱ ჴევ
საჱ კახეთისასაჱ ხოლოჱ სამსახურებელნიჱ ოქროსაჱ დაჱ ვეცხლ
ისანიჱ ჴევსაჱ უჯარმოსასაჱ დაჱ საგანძურნიჱ ქართლისაჱ დაჱ ჯა
ვახეთისანიჱ დასხნაჱ მახლობლადჱ გორსაჱ რომელიჱ თუი
თჱ ერაკლეჱ მეფემანჱ განაჩინაჱ დასამალავადჱ განძთაჱ მათთა
უისჱ რომელნიჱ თანაჱ ვერჱ წარჰქონდესჱ სახელიჱ გორ

ისაჱ მისჱ არსჱ ტონთიოჱ დაჱ თარგმანებითჱ არსჱ მთაჱ
ოქროსაჱ დაჱ დასუაჱ მასჱ ზედაჱ ტილისმიჱ რათაჱ ვერა
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ვინჱ შეუძლოსჱ გამოღებადჱ ხოლოჱ საგანძურნიჱ ყოელნიჱ
ქართლისაჱ ეკლესიათანიჱ დაჰფლნაჱ აჩრდილსაჱ დიდისაჱ სიონისასაჱ
მცხეთასჱ დაჱ შემდგომადჱ მცირედთაჱ ჟამთაჱ შევიდაჱ არჩილცაჱ
ეგრადვეჱ რამეთუჱ მოიწიაჱ ამირაჱ აგარიანიჱ ქართლადჱ რომე
ლსაჱ ერქუაჱ მურვანჱ ყრუჱ ძეჱ მოამადისიჱ რომელიჱ წარმო
ევლინაჱ ეშიამასჱ ამირჱ მუმლსაჱ ბაღდადელსაჱ ძესაჱ აბდალჱ მელ
იქისსაჱ ნათესავისაგანჱ მათისაჱ ამისთუისჱ ეწოდაჱ მეორედადჱ ყრუჱ
რომელჱ არაჱ მიითუალვიდაჱ სიტყუასაჱ განმზრახთასაჱ დაჱ ყოელ
ნიჱ მთავარნიჱ დაჱ პატიახშნიჱ ნათესავნიჱ ერისთავთაჱ დაჱ წარჩი
ნებულთანიჱ შეიმეოტნესჱ კავკასიადჱ დაჱ დაიმალნესჱ ტყეთაჱ დაჱ
ღრეთაჱ დაჱ მოვლოჱ ყრუმანჱ ყოელიჱ კავკასიაჱ დაჱ დაიპყრაჱ
კარიჱ დარიალასაჱ დაჱ დარუბანდისაჱ შემუსრნაჱ ყოელნიჱ ქა
ლაქნიჱ დაჱ უმრავლესნიჱ ციხენიჱ ყოელთაჱ საზღვართაჱ ქალ
აქისათაჱ დაჱ ვითარჱ ცნაჱ რამეთუჱ მეფენიჱ ქართლისანიჱ დაჱ
ყოელნიჱ ნათესავნიჱ მათნიჱ წარვიდესჱ ეგრისადჱ დაჱ მუნითჱ
კუალადჱ მიიცვალნესჱ აფხაზეთადჱ შეუდგაჱ კუალსაჱ მათსაჱ დაჱ
შემუსრნაჱ ყოელნიჱ ქალაქნიჱ დაჱ სიმაგრენიჱ ქუეყანისანიჱ
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ეგრისისანიცაჱ დაჱ ციხეჱ იგიჱ სამზღუდეჱ რომელჱ არსჱ ცი
ხეგოჯიჱ შემუსრაჱ დაჱ შევლოჱ ზღუდეჱ იგიჱ საზღვარიჱ კლ
ისორისაჱ დაჱ მოსლვასაჱ მისსაჱ ქათალიკოზიჱ იყოჱ თაბორჱ
დაჱ შევლოჱ ყრუმანჱ საზღვარი კლისორისაჱ რომელიჱ მასჱ
ჟამსაჱ იყოჱ საბერძნეთისაჱ საზღვარიჱ დაჱ საქართველოსაჱ შემუსრაჱ
ქალაქიჱ აფხიშეთისაჱ ცხუმიჱ დაჱ მოადგაჱ ციხესაჱ ანაკოფისასაჱ
რომელსაჱ შინაჱ არსჱ ხატიჱ ყოვლადჱ წმიდისაჱ ღ~თისჱ მ
შობლისაჱ არაჱ კაცობრივისაჱ ჴელითაჱ დაწერილიჱ არამედჱ ზეგარდამოჱ
რომლისათუისჱ არავინჱ უწყისჱ ვინაჱ იგიჱ მოსრულიჱ ი
პოაჱ თავსაჱ ზედაჱ მისჱ გორისასაჱ რამეთუჱ რომელსაჱ მო
სდგამსჱ სამხრითჱ ზღუაჱ დაჱ ჩრდილოთჱ ჭალაკიჱ მწყუერნებიჱ
მუნჱ შიგანჱ იყუნესჱ მაშინჱ მეფენიჱ ქართლისანიჱ მიჰრჱ დაჱ
არჩილჱ ხოლოჱ მამაჱ მათიჱ გარდაცვალებულჱ იყოჱ დადამარხულჱ
იყოჱ ეგრისჱ შინაჱ დაჱ ერისთავიჱ კეისრისაჱ ლეონჱ შესრულჱ
იყოჱ ციხესაჱ შინაჱ სობღისასაჱ რომელჱ არსჱ გარდასავალსაჱ
ოვსეთისასაჱ დაჱ ვერვინჱ შემძლებელჱ იყოჱ ყრუსაჱ მისჱ რამე
თუჱ იყუნესჱ სპანიჱ უფროსჱ დაჱ უმეტესჱ ჭალაკთაჱ ეგრისისათაჱ
1-17 სტრ., 165r
მაშინჱ ჰქუაჱ მიჰრანსჱ არჩილჱ მიწყუდეულჱ არსჱ ციხეჱ ქალაქიჱ ესეჱ
შემუსრვადჱ დაჱ უკუეთუჱ შეგუიპყრნენჱ ჩუენჱ ჴელადჱ გამოი
კითხნესჱ ყოელნიჱ საგანძურნიჱ ნამალევნიჱ რომელნიჱ დავჰფლენი

თჱ ქუეყანასაჱ ჩუენსაჱ მონაგებნიჱ მირიანჱ ღ~თივჱ განბრძნობ
ილისანიჱ დაჱ კუალადჱ ვახტანგჱ ღ~თივჱ განბრძნობილისაჱ მეფისანიჱ
დაჱ ყოელთაჱ შვილთაჱ მათთანიჱ რომელთაჱ გუშვნესჱ ჩუენჱ
დაჱ იგიცაჱ ითხოოსჱ რომელიჱ დამალაჱ ერაკლეჱ მეფემანჱ რო
მელიჱ აღწერილჱ დავდევითჱ ორთაჱ მათჱ თანაჱ გუირგუინთაჱ
ზურმუხტისაჱ იაგუნდისაჱ დაჱ ძოწეულისაჱ რომელნიჱ იგიჱ გამოიტა
ნნაჱ მამამანჱ ჩუენმანჱ დიდმანჱ მეფემანჱ ვახტანგჱ ჰინდოეთითჱ
დაჱ სინდეთითჱ დავჰფლენითჱ იგინიჱ უჯარმოსჱ მახლობელადჱ შო
რისჱ ორთაჱ მათჱ კოშკთაჱ უმცველოთაჱ დაჱ ყოელიჱ იგიჱ აღწ
ერილიჱ არსჱ გონებასაჱ ჩემსაჱ დაჱ შენჱ წარიხუენჱ ორნიჱ იგიჱ
გუირგუინნიჱ ოქროსაჱ დაჱ ანთრაკისანიჱ ერთიჱ მირიანჱ მეფ
ისაჱ დაჱ ერთიჱ ვახტანგისიჱ რომელიჱ მოუძღუნაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ
ვახტანგსჱ ყოელთაჱ თანაჱ ოქროსაჱ დაჱ ვეცხლისაჱ რომელიჱ
აჰკიდაჱ სატუირთავსაჱ ხუთასსაჱ დაჱ მკუირცხლსაჱ ორათასსაჱ დაჱ
1-17 სტრ., 165v
შენდაჱ მამამანჱ ჩუენმანჱ დასდევითჱ იგიჱ ქუთათისჱ დაჱ ციხე გუჯასჱ
ხოლოჱ მეჱ გუირგუინნიჱ იგიჱ ჩემნიჱ დაჱ გუჯარნიჱ მარტოდჱ დავსხენჱ
აწჱ უკეთუჱ მოვჰკუდეთჱ განძიჱ იგიჱ ყოელიჱ დარჩესჱ უცნაუ
რადჱ დაჱ გამოსლვასაჱ ბერძენთასაჱ ძიებაჱ ყოსჱ კეისარმანჱ ნათ
ესავისაჱ ჩუენისათუისჱ დაჱ მოსცესჱ მეფობაჱ დაჱ განძიცაჱ იგიჱ აწჱ
უკუეჱ არაჱ ვიქმნნეთჱ ჩუენჱ მიზეზჱ მოოჴრებისათუისჱ ქარ
თლისაჱ დაჱ საბერძნეთისაჱ არამედჱ განვიდეთჱ დაჱ ვეწყუნეთჱ ზღ
უითჱ კერძოსაჱ შინაჱ გუერდსაჱ ამასჱ დაჱ თუჱ ენებოსჱ ღმ
ერთსაჱ ერთითაჱ იოტოსჱ ათასიჱ დაჱ ორითაჱ ბევრიჱ დაჱ
მივიდესჱ წ~შეჱ წმიდისაჱ მისჱ ხატისაჱ ყოვლადჱ წმიდისაჱ ღ~თი
სჱ მშობელისასაჱ თაყუანისსცესჱ შევრდომითჱ დაჱ იტყოდესჱ
განვლეთჱ სასოებითაჱ ძისაჱ შენისაჱ დაჱ ღ~თისაჱ ჩუენისათაჱ
რომელიჱ იშვაჱ შენგანჱ მისსაჱ შეწირეჱ ოხაჱ ჩუენთუისჱ
დაჱ თანაჱ მავალჱ მეყავჱ ჩუენჱ წყალობაჱ შენიჱ დაჱ იყოჱ
მათჱ თანაჱ სიმრავლეჱ მცირედჱ ტაძრეულისაჱ მათისაჱ დაჱ ნათესავ
იჱ ერისთავთაჱ დაჱ პატიახშთაჱ ათასიჱ ხოლოჱ სპათაგანჱ აფხა
ზთაჱ მბრძოლიჱ ორიათასიჱ დაჱ ვიდრეჱ განთენებამდეჱ მოუვლინაჱ
1-17 სტრ., 166r
უფალმანჱ აგარიანთაჱ ზედაჱ ხორშაკიჱ ბღუარისაჱ სახითაჱ სისხლისა
თაჱ დაჱ ეჩუენაჱ მასჱ ღამესაჱ არჩილსჱ ანგელოზიჱ უფლისაჱ რო
მელმანჱ ჰქუაჱ მასჱ წარვედითჱ დაჱ ეწყვენითჱ აგარიანთაჱ რამეთუჱ
მიმივლენიაჱ მათჱ ზედაჱ გუემაჱ სასტიკადჱ მომსრველიჱ კაცითგანჱ მიპირ
უტყუთამდეჱ დაჱ განრახუიდეთჱ გესმესჱ ბანაკითჱ მათითჱ ჴმაჱ ვაებ
ისაჱ დაჱ ტირილისაჱ ხოლოჱ მჴნეჱ იყვენითჱ დაჱ განძლიერდითჱ
სასოებითაჱ ღ~თისათაჱ დაჱ ვითარცაჱ განთენდებოდაჱ ისმაჱ ბანაკი
თჱ მათითჱ ჴმაჱ გოდებისაჱ დაჱ ტირილისაჱ მაშინჱ უკუეჱ განვი
დესჱ სასოებითაჱ ღ~თისათაჱ წყობადჱ დაჱ ეწყვნესჱ დაჱ მოსცაჱ
უფალმანჱ ძლევაჱ მცირედთაჱ ერთაჱ ქრისტიანეთაჱ დაჱ მოსწყდაჱ

სტილითაჱ სარკინოზთაგანჱ ოცდაჱ თხუთმეტიჱ ათასიჱ ხოლოჱ მა
ხუილითაჱ სამიათასიჱ დაჱ იწყლაჱ მირანჱ მაზრაკითაჱ ფერდსაჱ
ხოლოჱ ქუეყანათაგანჱ მოკლესჱ მასჱ დღესაჱ კაციჱ სამოციჱ დაჱ სა
რკინოზთაჱ ცხენიჱ დაეცაჱ ვითარცაჱ ჭალაკიჱ დაჱ ჩაჰყრიდესჱ
ყოელსაჱ მასჱ ზღუადჱ მაშინჱ იხილაჱ აგარიანმანჱ ვინმეჱ ჩუე
ნებაჱ რომელსაჱ ეტყოდაჱ რეცჱ მოციქულიჱ მათიჱ მოუცემიაჱ
ღ~თსაჱ ძლევაჱ ჩუენდაჱ ვიდრეჱ აღსრულებადმდეჱ ათთაჱ მეფეთაჱ
1-17 სტრ., 166v
ვითარცაჱ ჰქუაჱ აბრამსჱ დაჱ აგარსჱ ღ~თნჱ არამედჱ ეკლესიათაჱ
წმიდათაჱ დაჱ კაცთაჱ ღ~თისჱ მსახურთაჱ ეკრძალებოდეთჱ ვითარ
ცაჱ იგიჱ გამცენჱ ყურანსაჱ შინაჱ ჩემსაჱ მსწრაფლჱ აყარნესჱ
დაჱ უკუნიქცესჱ კუალსავეჱ თუისსაჱ დავითარცაჱ აღიარესჱ ციხეჱ
გოჯიჱ დაიბანაკესჱ წყალთაჱ მათჱ ზედაჱ ორთაჱ მსგავსადჱ ერთ
ისაჱ დაჱ გარდამოჴდაჱ წუიმაჱ ფიცხელიჱ აღდგესჱ მდინარენიჱ სას
ტიკადჱ დაჱ მიჰმართაჱ უმცროსმანჱ წყალმანჱ სპასაჱ აბაშთასაჱ
დაჱ წარიღოჱ მათგანჱ ოცდაჱ სამიჱ ათასიჱ დაჱ მოჰმართაჱ უფ
როსმანჱ წყალმანჱ მჴედართაჱ რომელთაჱ იგიჱ ბანაკიჱ იყოჱ უ
ჭალაკეჱ რომელნიჱ მეჱ ივლტოდესჱ ადგილითაჱ რომელნიჱ მეჱ
ხეთაჱ გაჴდესჱ დაჱ წარიღოჱ ცხენიჱ ოცდაჱ თხუთმეტიჱ ათასიჱ
მიერითგანჱ სახელჱ ედვაჱ ორთაჱ ამათჱ მდინარეთაჱ ერთსაჱ ცხე
ნისჱ წყალიჱ დაჱ ერთსაჱ აბაშაჱ დაჱ აიყარაჱ მუნითჱ დაჱ შე
ვლესჱ გზაჱ გურიისაჱ დაჱ განვლესჱ სპერისაჱ დაჱ სიმრავ
ლისაგანჱ არაჱ შეჩენილჱ იყოჱ დაკლებაჱ ხოლოჱ დასჭრესჱ
კუდებიჱ ცხენთაჱ მათთაჱ რამეთუჱ თიჴისაგანჱ ვერჱ ითრე
ვდესჱ ხოლოჱ იქმნაჱ მასჱ ჟამსაჱ განრყუნილჱ ქუეყანაჱ
1-17 სტრ., 167r
ქართლისაჱ სომხითისაჱ დაჱ რანისაჱ დაჱ არღარაჱ იპოებო
დაჱ ნაშენებიჱ არცაჱ შეჭამადიჱ კაცთაჱ დაჱ წარავლინესჱ
მოციქულიჱ წინაშეჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ მიჰრაჱ დაჱ არჩილჱ
დაჱ ლეონჱ ერისთავმანჱ აფხაზეთისამანჱ დაჱ აუწყესჱ ესეჱ ყო
ელიჱ რაცაჱ იქმნაჱ ღ~თისაჱ მიერჱ ჴელითაჱ მათითაჱ ხოლოჱ
მანჱ წარმოსცაჱ ორიჱ გუირგუინიჱ მიჰრისჱ თუისჱ დაჱ არჩი
ლისაჱ დაჱ მოწერაჱ მათთანაჱ თქუენიჱ იყოსჱ მეფობაჱ
სიმჴნეჱ დაჱ სიბრძნეჱ ქართლსაჱ შინაჱ დაჱ აწჱ დაღაცათუჱ
იდევნებითჱ ჩუენთანაჱ მსახურებისათუისჱ ჯუარისაჱ მო
ქცევასაჱ ჩუენსაჱ ვითარცაჱ აღმითქუაჱ ჩუენჱ ღ~თნჱ ჩუენთა
ნავეჱ იდიდნეთჱ არამედჱ დაადგერითჱ სიმაგრეთაჱ შინაჱ თქუე
ნთაჱ ვიდრემდისჱ წარჴდესჱ წელნიჱ მათნიჱ სამნიჱ რამეთუჱ
ორასჱ მეერგასესაჱ წელსაჱ განივთოსჱ მეფობაჱ მათიჱ
დაჱ განსრულებასაჱ მესამისაჱ წლისასაჱ მოეცესჱ ძალიჱ მეფო
ბასაჱ ჩუენსაჱ შევმუსრნეთჱ აგარიანნიჱ დაჱ ყოელნიჱ მათ
ნიჱ ამაღლებულნიჱ დამდაბლდენჱ დაჱ ჩუენთანაჱ მადიდე
ბელნიჱ ამაღლდენჱ დაჱ მოწერაჱ ლეონისიჱ ესრეთჱ სახედჱ

1-17 სტრ., 167v
ყოვლადვეჱ საზღვართაჱ ქართლისათაჱ ჩუენგანჱ ქმნილჱ არსჱ ვნება
დაჱ მეფეთაჱ მათთაგანჱ ჩუენდაჱ მომართჱ თანაჱ დადგომაჱ დაჱ რგ
ებაჱ აწჱ ესეჱ მესამეჱ მსახურებაჱ დადვესჱ დაჱ ჩუენთანაჱ საყდარსაჱ
ამასჱ სამეფოსაჱ პირველადჱ ნათელიჱ მოიღესჱ ჴელსაჱ შინაჱ ჩუ
ენსაჱ კუალადჱ შემუსრვისაგანჱ დაარჩინესჱ დიდიჱ ქალაქიჱ პონ
ტოსაჱ დაჱ შორისჱ ჩუენსაჱ დაჱ შორისჱ სპარსთაჱ ყვესჱ
მშუიდობაჱ რამეთუჱ იგივეჱ ვახტანგჱ მეფეჱ შუამდგომელჱ იყოჱ
დაჱ ჴრმლითაჱ მისითაჱ უკმოიღოჱ სამეფოსაჱ ამასჱ პალესტინ
ეჱ დაჱ ორიჱ ნაწილიჱ ჯაზირეთისაჱ აწჱ თუმცაღაჱ არაჱ მაგათჱ
მიერჱ დაებრკოლაჱ ბოროტიჱ იგიჱ მტერიჱ შემომცხრულჱ
იყოჱ ვიდრეჱ კოსტანტინეჱ პოლედჱ მდეჱ დაჱ შვილთაჱ შო
რისჱ ნებროთისთაჱ წარჩინებულჱ ყვნაჱ ღ~თნჱ ეგენიჱ რამეთუჱ
არაჱ მოაკლდესჱ ნათესავსაჱ მაგათსაჱ ბრძენიჱ დაჱ გულისჱ ჴმი
სჱ მყოფელიჱ დაჱ მბრძოლიჱ ვითარცაჱ ესეჱ მოგუითხრობსჱ
ჩუენჱ აღწერილიჱ გუჯარიჱ რომელსაჱ შინაჱ აღწერილჱ
არიანჱ მეფენიჱ წარჩინებულნიჱ ტომებითაჱ დაჱ სოფლები
თაჱ მათითაჱ ხოლოჱ შენდაჱ მიბრძანებიესჱ ერისთაობაჱ აფხაზე
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თისაჱ შენდაჱ შვილთაჱ შენთაჱ დაჱ მომავალთაჱ შენთაჱ ყოელთაჱ მიუკუნ
ისამდეჱ არამედჱ კეთილადჱ პატივსცემდიჱ მეფეთაჱ დაჱ ერთაჱ
მაგათჱ ქართლისათაჱ დაჱ ამიერითგანჱ ნუღარამცაჱ ჴელჱ გეწიფე
ბისჱ ვნებადჱ მაგათადჱ დაჱ საზღვართაჱ ეგრისათაჱ ვიდრემდისჱ
იყვნენჱ მანდაჱ ანუჱ განვიდენჱ მანდათჱ ხოლოჱ მიჰრჱ დამ
ძიმდაჱ წყლულებისაჱ მისგანჱ მოსიკუდიდჱ დაჱ ჰქუაჱ ძმასაჱ თუის
საჱ არჩილსჱ მეჱ ესერაჱ წარვალჱ ძმაოჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ თა
ნაჱ არამედჱ წარმიღეჱ დაჱ დამფალჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ თანაჱ დაჱ შენჱ
გაუწყოჱ ადგილიჱ საგანძურთაჱ ჩუენთაჱ ნამალევთაჱ სადაჱ არსჱ
დაჱ არაჱ მივისჱ ძეჱ წულიჱ შვილიჱ მკუიდრადჱ არამედჱ მისხენჱ
შუიდნიჱ ქალნიჱ აწჱ შენჱ ხარჱ მკუიდრიჱ სახლისაგანჱ მეფობისაჱ
ჩუენისაჱ მირიანჱ მეფისაჱ დაჱ შენჱ თუითჱ უწყიჱ ვითარ
მედჱ ჩუენიჱ შვილიჱ ქალიჱ არაჱ მივსცითჱ ერისთავთაჱ ცო
ლადჱ ანუჱ მივსცითჱ მეფეთაჱ ანუჱ თუჱ ვინმეჱ მოვიდ
ისჱ სპარსიჱ ნათესავიჱ მეფეთაჱ ვითარცაჱ ფეროზჱ მისცაჱ
მირიანჱ ასულიჱ მისიჱ ცოლადჱ დაჱ შემცირებულჱ ვართჱ
რამეთუჱ შენჱ ხარჱ უცოლოჱ დაჱ მეჱ ვარჱ უძეოჱ აწჱ
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რათგანჱ მოიყვანნიანჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ ცოლნიჱ ასულნიჱ ერ
ისთავთაჱ ჩუენთანიჱ მისცენჱ მათჱ ასულნიჱ ჩემნიჱ დაჱ განუყვნენჱ
მათჱ ქუეყანანიჱ ქართლისანიჱ ნახევარიჱ შენჱ დაჱ ნახევარიჱ მათჱ
ხოლოჱ რომელიჱ საუხუცესოდჱ მეჱ მქონდაჱ მიმიცემიაჱ შენდაჱ
დაჱ გქონდესჱ საუხუცესოდჱ ეგრისიჱ სუანეთიჱ თაკუერიჱ დაჱ

არგუეთიჱ დაჱ გურიაჱ ხოლოჱ კლარჯეთიჱ დაჱ შუაჱ მთი
ულეთიჱ მიეცჱ ასულთაჱ ჩემთაჱ რათაჱ მუნჱ შინაჱ იყვნენჱ
ჟამთაჱ ამათჱ ბოროტთაჱ დაჱ მამაცაჱ ჩუენიჱ მოკუდაჱ შფო
თსაჱ ამასჱ შინაჱ დაჱ ვერჱ მივიღეთჱ იგიჱ მცხეთასჱ წარიხუენჱ
ძუალნიჱ მისნიჱ დაჱ დაჰფლენჱ საყდარსაჱ ქუთათისასაჱ რათაჱ იყოსჱ
იგიჱ საწამებელადჱ სამკუიდროსაჱ ჩუენისაჱ დაჱ შენჱ დაადგერჱ
აქაჱ დაჱ ემოყურებოდეჱ ბერძენთაჱ ვიდრემდისჱ განქარდესჱ
ბნელიჱ ესეჱ დაჱ მოკუდაჱ მირიანჱ დაჱ წარმოიღესჱ მცხეთასჱ დაჱ
დაჰფლესჱ ზემოსაჱ ეკლესიასაჱ შესავალსაჱ კარისასაჱ ხოლოჱ ა
რჩილჱ მოუწოდაჱ ერისთავთაჱ ქართლისათაჱ დაჱ მისცნაჱ
ძმისწულნიჱ მისნიჱ ერთიჱ მამისჱ ძმისჱ წულსაჱ მისსაჱ შვილ
საჱ გურამჱ კულაპალატისასაჱ რომელსაჱ აქუნდაჱ კლარჯეთიჱ
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დაჱ ჯავახეთიჱ მეორეჱ მისცაჱ ნათესავსაჱ პატიახშსაჱ ფეროზისასაჱ რო
მელიჱ მთავრობდაჱ თრიალეთსჱ ტაშირსაჱ დაჱ აშოტსჱ მესამეჱ
მისცაჱ ნერსესჱ რომელიჱ იგიჱ იყოჱ წარჩინებულიჱ ვახტანგჱ მე
ფისაჱ მეოთხეჱ მისცაჱ ადარნესესჱ ადარნესიანსაჱ დაჱ ორთავეჱ
ამათჱ განუყოჱ ზენაჱ სოფელიჱ რომელჱ არსჱ ქართლიჱ მეხუ
თეჱ მისცაჱ ვარზამანსჱ დაჱ მისცაჱ კოტმანითგანჱ ქურდისჱ ჴევა
მდინჱ იყოჱ ესეჱ ვარზამანჱ ნათესავიჱ სპარსთაჱ ერისთავი
საჱ ბარდაველისაჱ რომელიჱ იყოჱ დედისჱ მამაჱ ვახტანგჱ მეფი
საჱ მეექუსეჱ მისცაჱ ჯონშერსჱ ჯონშერიანსაჱ რომელ
იჱ იყოჱ ნათესავიჱ მირიანჱ მეფისაჱ შვილთაგანჱ რევისთაჱ
დაჱ მისცაჱ ჯუარიჱ დაჱ ხერკიჱ დაჱ ყოელიჱ მთიულეთიჱ
მანგისჱ ჴევიჱ დაჱ ტფილისიჱ ხოლოჱ ნაწილიჱ არჩილისიჱ იყოჱ
განზოგებითჱ გამონაყოფიჱ ყოელთაჱ ამათჱ ჴევთაგანჱ დაჱ
ვითარჱ იხილესჱ რამეთუჱ ჯონშერსჱ უმეტესიჱ ნაწილიჱ
მისცაჱ დაუმძიმდაჱ სხუათაჱ მათჱ დაჱ განუტევნაჱ მთავარნიჱ ესეჱ
ცოლებითურთჱ თუისჱ თუისადჱ ადგილთაჱ ხოლოჱ არჩილჱ
მოუწოდაჱ ლეონსჱ დაჱ ჰქუაჱ კურთხეულჱ იყავნჱ შენჱ უ
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ფლისაჱ მიერჱ რამეთუჱ კეთილადჱ იღუაწეჱ სტუმრობაჱ ჩუენიჱ
დაჱ დამიცვენჱ ჩუენჱ ადგილთაჱ შენთაჱ მშუიდობითჱ გარნაჱ აწჱ
უწყიესჱ შენებადჱ ადგილთაჱ ჩუენთაჱ კლისორითგანჱ აღ
მართჱ წავალჱ დაჱ დავეშენებიჱ ციხეჱ გოჯასჱ დაჱ ქუთათისჱ
აწჱ ითხოეჱ თავისაჱ შენისათუისჱ რაცაჱ გნებავსჱ ჩემგანჱ
ნაცულადჱ კეთილისაჱ მსახურებისაჱ შენისაჱ ხოლოჱ ლეონჱ
ჰქუაჱ მომცაჱ კეისარმანჱ ქუეყანაჱ ესეჱ მკუიდრობითჱ კეთილადჱ
სიმჴნითაჱ თქუენითაჱ ხოლოჱ ამიერითგანჱ არსჱ მამულობითჱ სამკ
უიდრებელჱ ჩემდაჱ კლისორითგანჱ ვიდრეჱ მდინარედმდეჱ დიდა
დჱ ხაზარეთისაჱ სადაჱ წასწუთებისჱ წუერიჱ კავკასიისაჱ ამითჱ შე
მრთეჱ მეცაჱ მონათაჱ შენთაჱ თანაჱ რომელნიჱ ესეჱ დღესჱ
ღირსყვენჱ შვილადჱ დაჱ ძმადჱ შენდაჱ არაჱ მინდაჱ შენგანჱ

ნაწილიჱ არამედჱ ჩემიცაჱ ესეჱ შენივეჱ იყოსჱ მაშინჱ მისცაჱ
ლეონსჱ ძმისჱ წულიჱ მისიჱ გუარანდუხტჱ დაჱ გუირგუინიჱ
იგიჱ რომელიჱ ბერძენთაჱ მეფესაჱ წარმოეცაჱ მიჰრისთუისჱ
დაჱ ყვესჱ აღთქუმაჱ დაჱ ფიციჱ საშინელიჱ ვითარმედჱ არაჱ იყოსჱ
მტერობაჱ შორისჱ მათსაჱ არამედჱ ერჩდესჱ ლეონჱ არჩი
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ლსჱ ყოელთაჱ დღეთაჱ მისთაჱ წარმოვიდაჱ არჩილჱ დაჱ დაემ
კუიდრაჱ ეგრისჱ ვიდრეჱ შორაპნადმდეჱ დაჱ განაგნაჱ ციხენიჱ
დაჱ ქალაქნიჱ დაჱ აღაშენაჱ ციხეჱ საზღვარსაჱ ზედაჱ გურიისასაჱ
დაჱ საბერძნეთისასაჱ დაჱ წარჴდაჱ ამაშინაჱ წელიწადიჱ თორ
მეტიჱ დაჱ იწყოჱ შენებადჱ ქართლმანჱ ხოლოჱ განრყუნილ
იყოჱ საყოფლადჱ მცხეთაჱ გარდავიდაჱ არჩილჱ ეგრისითჱ დაჱ
დაჯდაჱ ნაციხარსაჱ ჴიდარისასაჱ მაშინჱ მოვიდაჱ მისსაჱ მთავარიჱ
ერთიჱ რომელიჱ იყოჱ ნათესავისაგანჱ დავითჱ წინასწარმეტყუელ
ისაჱ სახელითჱ ადარნასეჱ ბრმისაჱ რომლისაჱ მამაჱ მისიჱ მზა
ხებულჱ იყოჱ ბაგრატონიანთადვეჱ დაჱ ბერძენთაჱ მიერჱ დად
გინებულჱ იყოჱ არეთაჱ სომხითისათაჱ ერისთავადჱ დაჱ ტყ
უეობასაჱ მასჱ ყრუსასაჱ შთასრულჱ იყოჱ იგიჱ შვილთაჱ
თანაჱ კულაპალატისათაჱ კლარჯეთსჱ დაჱ მუნჱ დარჩომილჱ
იყოჱ ითხოაჱ არჩილისგანჱ დაჱ ჰქუაჱ უკეთუჱ ინებოჱ მყოჱ მეჱ
ვითარცაჱ მკუიდრიჱ შენიჱ მომეცჱ ქუეყანაჱ დაჱ მისცაჱ მასჱ
შულავერიჱ დაჱ არტანიჱ ამისაჱ შემდგომადჱ მოვიდაჱ არ
ჩილჱ კახეთადჱ დაჱ ყოელთაჱ ტაძრეულთაჱ მისთაჱ მიუბოძაჱ
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კახეთიჱ დაჱ აზნაურჱ ყვნაჱ იგინიჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ საძმორ
სჱ შეირთოჱ ცოლიჱ ასულიჱ გურამჱ კულაპალატისაჱ რო
მელიჱ იყოჱ შვილთაგანჱ ვახტანგჱ მეფისათაჱ ბერძნისაჱ ცოლი
საჱ ნაშობთაჱ დაჱ დაჯდაჱ წუქუეთსჱ დაჱ აღაშენაჱ კასრიჱ ჴევსაჱ
ლაკუასტისასაჱ აღაშენაჱ ციხეჱ დაჱ პოვნაჱ წუქუეთსჱ მთავარნიჱ
რომელთადაჱ მიებოძაჱ ვახტანგჱ მეფესაჱ წუქუეთიჱ დაჱ იყოჱ
მაშინჱ რომელიჱ ერისთავობდაჱ თუშთაჱ დაჱ ხოშთაჱ ზედაჱ დაჱ ყოელ
თაჱ წარმართთაჱ მისჱ მთისათაჱ სახელითჱ აშუჱ ხუასროჱ დაჱ
არაჱ ენებაჱ მისგანჱ წაღებადჱ წიქუეთიჱ აღაშენაჱ ციხეჱ ქალა
ქიჱ ერთიჱ ნოპატსჱ ორთაჱ წყალთაჱ შუაჱ ხოლოჱ ნოპატ
ელნიჱ უწინარესჱ იყუნესჱ კაცნიჱ წარმართნიჱ დაჱ მჴეცისჱ ბ
უნებანიჱ არამედჱ ყრუსაჱ მოესრაჱ სიმრავლეჱ მათიჱ დაჱ იძ
ულებითჱ მონათლნაჱ იგინიჱ განძლიერებულჱ იყუნესჱ სარ
კინოზნიჱ ქუეყანისაჱ რანისაჱ დაეპყრაჱ ჯაზირაჱ დაჱ სომხითიჱ
დაჱ ჰბრძოდაჱ მასლამჱ ბერძენთაჱ ხოლოჱ ძმისწულნიჱ ადე
რნესეჱ ბრამისანიჱ რომელთაჱ დასწუნესჱ მამისძმასაჱ თუალ
ნიჱ წარმოვიდესჱ ტრონითჱ კახეთადჱ სამნიჱ ძმანიჱ დაჱ დაემკ
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უიდრნესჱ მუნჱ ბ~ბითაჱ არჩილისითაჱ რამეთუჱ ყოელიჱ პირ
იჱ კავკასიისაჱ რანითჱ კერძიჱ უმკუიდროჱ ქმნილჱ იყოჱ ხოლოჱ
ერეთიჱ დაჱ კახეთიჱ უკეთუჱ დარჩომილჱ იყოჱ ჭალაკთაჱ დაჱ ტყე
თაგანჱ დაჱ დაემკუიდრნესჱ სამნივეჱ იგიჱ ძმანიჱ ვიდრეჱ გულგუ
ლამდისჱ მასვეჱ ჟამსაჱ პატიახშნიჱ ვინმეჱ არაჱ შეეშუნესჱ კლა
რჯეთსჱ სხუადჱ წარვიდესჱ ნახევარნიჱ მათგანნიჱ დაჱ შეიპყრესჱ
კლდეჱ ერთიჱ ტაოსჱ რომელსაჱ ერქუაჱ კალმახიჱ დაჱ აღაშენესჱ
ციხედჱ ხოლოჱ რომელიჱ იგიჱ მოვიდესჱ კახეთადჱ არჩილისჱ
თანაჱ მისცაჱ ერთსაჱ მათგანსაჱ ცოლადჱ ნათესავისაჱ აბუხუასრო
სგანჱ რამეთუჱ ქურივებულჱ იყოჱ იგიჱ დაჱ არაჱ ესუაჱ ქმარიჱ
დაჱ მიუბოძაჱ წუქეთიჱ ციხითჱ დაჱ კასრითურთჱ ჟამთაჱ მათჱ
დაჱ ეცადნესჱ სარკინოზნიჱ შემოსულადჱ ქართლადჱ ყრუსაჱ წარ
სლვითგანჱ წელიწადსაჱ ორმეოცდაჱ ათსაჱ არღარაჱ შემოვიდ
ოდესჱ არამედჱ მიიღებდესჱ ხარკსაჱ ერისთავთაგანჱ დაჱ ესხნესჱ
არჩილსჱ ძენიჱ ორნიჱ ჯონშერჱ დაჱ ივანეჱ ასულნიჱ ოთ
ხნიჱ გუარანდუხტჱ მარიამჱ მირანდუხტჱ დაჱ შუშანჱ :წამებაჱ წმიდისაჱ დაჱ დიდებულისაჱ მოწამისაჱ არჩილისიჱ რო
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მელიჱ იყოჱ მეფეჱ ქართველთაჱ ჱ ჱ ჱ ჱ ჱ ჱ
დაჱ ვითარჱ გარდაჴდესჱ წელიწადნიჱ ორმეოცდაჱ ათნიჱ კუალადჱ მო
ვიდაჱ ჭაჭნაუმჱ ძეჱ მოჰმედისიჱ მოაოჴრაჱ დაჱ შემუსრაჱ
ყოელიჱ შენებულიჱ ქართლისაჱ დაჱ მოჰმართაჱ შესლვადჱ კა
ხეთადჱ რათამცაჱ მოაოჴრაჱ დაჱ ყოვლითურთჱ უმკუიდროყოჱ დაჱ
იყოჱ შიშიჱ დიდიჱ მეფეთაჱ დაჱ მთავართაჱ დაჱ ყოელისაჱ ერისაჱ არაჱ
შემძლებელჱ იყუნესჱ წინაჱ აღმდგომადჱ რამეთუჱ რათგანჱ განერყუნ
აჱ ქუეყანაჱ ესეჱ ყრუსაჱ დაღაცათუჱ გარდავლნაჱ ჟამნიჱ მრავალ
ნიჱ მშუიდობითჱ არღარაჱ მოგებულჱ იყოჱ კუალსაჱ თუისსაჱ
ხოლოჱ წმიდამანჱ არჩილჱ გონებასაჱ მისსაჱ სიმჴნისაჱ გულისათაჱ რა
თაჱ მივიდესჱ დაჱ ნახოსჱ დაჱ ითხოოსჱ მისგანჱ მშუიდობაჱ
ქუეყანისაჱ დაჱ დაცვაჱ შეურყეველადჱ ეკლესიათაჱ დაჱ არაჱ დაპატ
იჟებაჱ დატეობისათუისჱ სჯულისაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ აღ
ირჩიაჱ თავისაჱ თუისისაჱ დაჱ სულისაჱ დადებაჱ საჴსრადჱ ქრი
სტიანეთაჱ აღდგაჱ დაჱ მივიდაჱ ჭიჭანაომსჱ თანაჱ რომელსაჱ
ეწოდაჱ ასიმჱ ხოლოჱ მანჱ ვითარჱ ცნაჱ მისლვაჱ მისიჱ მიეგ
ებაჱ სიხარულითჱ მოიკითხაჱ პატივითაჱ დიდითაჱ დაჱ დაყვესჱ დღ
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ეჱ იგიჱ ერთადჱ აქოჱ სიკეთეჱ მისიჱ შეუყუარდაჱ სისრულეჱ ასაკი
საჱ მისისაჱ დაჱ უმეტესადჱ შუენიერებაჱ პირისაჱ მისისაჱ შემდგო
მადჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ იწყოჱ ლიქნითჱ სიტყუადჱ აღუთქმიდაჱ
ნიჭთაჱ დაჱ აიძულებდაჱ დატევებასაჱ ქრისტესჱ სჯულისასაჱ დაჱ მიქც
ევადჱ სარკინოზადჱ ხოლოჱ წმიდამანჱ არჩილჱ ყოლადჱ არაჱ თ
ავსიდვაჱ სიცბილიჱ მისიჱ დაჱ მტკიცითაჱ გონებითაჱ მიუგოჱ დაჱ
ჰქუაჱ ნუჱ იყოფინჱ თუმცაჱ ვისმინეჱ სიტყუათაჱ შენთაჱ ანუ

მცაჱ დაუტევეჱ ქრისტეჱ ღ~თიჱ ცხოელიჱ რომელიჱ იგიჱ არსჱ
ღ~თიჱ ჭეშმარიტიჱ რომელმანჱ ჴსნისაჱ თუისჱ ჩუენისაჱ ჴორ
ცითაჱ სიკუდილიჱ დაითმინაჱ დაჱ უკუეთუჱ ვისმინოჱ შენიჱ უწყო
დეჱ რომელჱ მოვკუდეჱ სიკუდილითაჱ რომლითაჱ ვიტანჯებოდიჱ სა
უკუნოდჱ გარნაჱ თუჱ შენჱ მომკლაჱ აღვდგეჱ ვითარცაჱ ღ~თიჱ
ჩუენიჱ დაჱ მისთანაცაჱ ვიდიდოჱ ესმაჱ რაჱ ესეჱ ყოელიჱ უს
ჯულოსაჱ მასჱ დაჱ იხილაჱ სიმტკიცეჱ მისიჱ უქცეველადჱ დაუკუირ
დაჱ ფრიადჱ დაჱ უბრძანაჱ შეპყრობაჱ დაჱ შეყენებაჱ საპყრობილედჱ
რათაჱ ღონისჱ ძიებითჱ მიაქციოსჱ დაჱ არაჱ სთნდაჱ სიკუდილიჱ
მისიჱ სიშუენიერისათუისჱ პირისაჱ მისისაჱ დაჱ სიმაღლისათუისჱ
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ჰასაკისაჱ მისისაჱ დაჱ ვითარჱ შეიყვანესჱ საპყრობილესაჱ შინაჱ
აკურთხევდაჱ ღ~თსაჱ დაჱ ითხოვდაჱ შეწევნასაჱ მისჱ მიერსჱ რათაჱ
მოწყალებითაჱ მისითაჱ ღირსყოსჱ მიმთხუევადჱ დაჱ მკუიდ
რჱ ყოფადჱ ნათელსაჱ მასჱ დაუსრულებელსაჱ წმიდათაჱ მისთაჱ
თანაჱ რომელთაჱ სიკუდილითაჱ უკუდავებაჱ მოიგესჱ მაშინჱ
უკუეჱ წარმოდგაჱ წინაშეჱ ასიმისასაჱ მთავარიჱ ერთიჱ გარ
დაბანელიჱ მიქცეულიჱ სარკინოზადჱ რომლისაჱ მამისძმაჱ მო
ეკლაჱ წანართაჱ დაჱ მკლველნიჱ მისნიჱ განერნნესჱ მშუი
დობითჱ პაპასაჱ არჩილისასაჱ ადარნასეჱ მეფესაჱ ამისთუისჱ
უკუეჱ შურიიგოჱ გარდაბანელმანჱ დაჱ ჰქუაჱ ასიმსჱ არაჱ უ
წყიჱ ვინჱ არსჱ ესეჱ არჩილიჱ ესეარსჱ ძეჱ სტეფანოზისიჱ
ნათესავიჱ დიდისაჱ მეფისაჱ ვახტანგისიჱ რომელიჱ იყოჱ ნათ
ესავისაგანჱ მირიანჱ ძისაჱ ქასრესსაჱ დაჱ ესეჱ იყოჱ მამი
საჱ თუისისაჱ თანაჱ რაჟამსჱ იგიჱ დაჰფლვიდესჱ საგანძურ
თაჱ სამეფოსაჱ ქართლისათაჱ დაჱ იგიცაჱ იცისჱ რომელჱ
ერაკლეჱ დაჰფლნაჱ საგანძურნიჱ თუისნიჱ რამეთუჱ ერა
კლეცაჱ უჩუენებდაჱ სადაცაჱ დაჰფლვიდაჱ ესმაჱ რაჱ ესეჱ
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ასიმსჱ მოუწოდაჱ კუალადჱ არჩილსჱ დაჱ ჰქუაჱ უწინაჱ თუალჱ
გახუენჱ ქმნულჱ კეთილობისაჱ შენისათუისჱ რამეთუჱ ფრიადჱ
ქმნულჱ კეთილიჱ ხარჱ ხოლოჱ აწჱ მითხრესჱ შენთუისჱ რა
მეთუჱ შვილიჱ ხარჱ დიდთაჱ მეფეთაჱ ხუასროანთაჱ არამედჱ
აწჱ უფროისადჱ განსდიდენჱ წინაშეჱ ჩემსაჱ უკუეთუჱ ის
მინოჱ ჩემიჱ იყოსჱ სამეფოჱ შენიჱ შენდავეჱ დაჱ საგანძურ
ნიჱ მამათაჱ შენთანიჱ მიგანიჭნეჱ შენჱ ვიდრეჱ პირველჱ
მიჩუენენჱ საგანძურნიჱ მეფეთაჱ ბერძენთანიჱ მოიქეცჱ სჯ
ულსაჱ დაჱ იქმენჱ სარკინოზჱ დაჱ სპასალარჱ გყოჱ შენჱ ქუე
ყანასაჱ ზედაჱ ქართლისასაჱ დაჱ მეფეჱ დაჱ უფალჱ ერთაჱ
ზედაჱ ქართლისათაჱ მაშინჱ მიუგოჱ დაჱ ჰქუაჱ წმიდამანჱ
არჩილჱ უწყოდეჱ მტკიცედჱ რამეთუჱ მცირეჱ ვიყავჱ
ასაკითაჱ ოდესჱ იგიჱ განვლოჱ ქუეყანაჱ ესეჱ ერაკლეჱ
მეფემანჱ ხოლოჱ მამამანჱ დაჱ ძმამანჱ ჩემმანჱ დასხნესჱ ყო

ელნიჱ საგანძურნიჱ ციხესაჱ მასჱ სადათჱ იგიჱ შეიქცაჱ ყრუიჱ ა
მირაჱ დაჱ აწჱ აქუსჱ ციხეჱ იგიჱ ბერძენთაჱ ხოლოჱ მეჱ არაჱ
დაუტეოჱ უფალიჱ ღ~თიჱ ჩემიჱ არცაჱ განვყიდოჱ წარუ
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ვალიჱ იგიჱ დიდებაჱ მსწრაფლჱ წარმავალისაჱ ამისთუისჱ მი
უგოჱ დაჱ ჰქუაჱ შენჱ უკუეჱ იყავჱ დაცემასაჱ მასჱ სარინოზთასაჱ
აფხაზეთსჱ შინაჱ ჰქუაჱ წმიდამანჱ არჩილჱ მეჱ ვიყავჱ მაშინჱ
რაჟამსჱ დასცნაჱ იგინიჱ ღ~თმანჱ ჰქუაჱ ასიმჱ რომელმანჱ ღ~თნჱ
დასცნაჱ სარკინოზნიჱ მიუგოჱ წმიდამანჱ არჩილჱ დაჱ ჰქუაჱ მასჱ
ღ~თნჱ ცხოელმანჱ რომელჱ არსჱ შემოქმედიჱ ცათაჱ დაჱ
ქუეყანისაჱ დაჱ რომელიჱ იგიჱ მოვიდაჱ ზეცითჱ ქუეყანადჱ ჴსნი
სათუისჱ ჩუენისაჱ დაჱ სიკუდილითაჱ თუისითაჱ აღგუადგ
ინნაჱ დაჱ უკუდავებაჱ მოგუანიჭაჱ მანჱ უკუეჱ დასცნაჱ დაჱ
დაამდაბლნაჱ იგინიჱ მაშინჱ ჰქუაჱ ასიმჱ წმიდასაჱ არჩილსჱ რომლ
ისაჱ ღ~თისაჱ მოკუდავიჱ არსჱ დაჱ სასოებაჱ ცხორებისაჱ მო
კუდავისაჱ მიმართჱ არსჱ ჯერარსჱ მისიცაჱ სიკუდილიჱ დაჱ უბ
რძანაჱ მტარვალთაჱ თავისაჱ მოკუეთაჱ წმიდისაჱ არჩილისიჱ
დაჱ არაჱ ჰრიდაჱ სიკეთესაჱ მისსაჱ არცაჱ შერცხუინაჱ დიდებისა
განჱ წარჩინებულობისაჱ მისისაჱ გარიყვანესჱ გარეჱ დაჱ წარჰკუე
თესჱ წმიდაჱ თავიჱ მისიჱ თუესაჱ მარტსაჱ დაჱ შეჰვედრაჱ სულიჱ
მისიჱ ჴელთაჱ დამბადებელისასაჱ აღირჩიაჱ სიკუდილიჱ უკუდავ
1-17 სტრ., 174r
ებისაჱ მომატყუებელიჱ შესცვალაჱ ესეჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ ესეჱ მეფო
ბაჱ საწუთროსაჱ ამისჱ სიხარულადჱ საუკუნოდჱ ღირსჱ იქმნაჱ გა
ნწყობილსაჱ შორისჱ წმიდათაჱ დაჱ რჩეულთაჱ მოწამე
თასაჱ წარდგომადჱ წინაშეჱ ღ~თისაჱ დაჱ მათთანაჱ გუირ
გუინოსანიჱ იხარებსჱ წინაშეჱ სამებისაჱ წმიდისაჱ ხოლოჱ ვითარ
ცაჱ აღესრულაჱ წმიდაჱ მოწამეჱ მოწამეჱ მოვიდესჱ ღამეჱ
გოდერძიანნიჱ ტბელნიჱ დაჱ მათთანაჱ სხუანიცაჱ აზნაურ
ნიჱ მოიპარესჱ გუამიჱ წმიდისაჱ მოწამისაჱ არჩილისიჱ წა
რმოიღესჱ დაჱ შემურესჱ დიდითაჱ პატივითაჱ დაჱ დაჰ
მარხესჱ ნოკტაროსჱ მისჱ მიერვეჱ აღშენებულსაჱ ეკლესიასაჱ
ხოლოჱ ცოლმანჱ მისმანჱ მიუბოძაჱ სოფლებიჱ მათჱ რომ
ელთაჱ მოიღესჱ გუამიჱ წმიდისაჱ მოწამისაჱ არჩილისიჱ
კახეთსჱ შინაჱ სამკუიდრებელადჱ მათდაჱ წიგნიჱ ესეჱ წამები
საჱ მისისაჱ იპოაჱ ესრეთჱ სულჱ მცირედჱ აღწერილიჱ
რომელჱ ჟამთაჱ შლილობითაჱ ჯერისაებრჱ ვერვისჱ აღ
ეწერაჱ ხოლოჱ წიგნიჱ ესეჱ ქართველთაჱ ცხორებისავეჱ
ვახტანგისამდეჱ აღიწერებოდაჱ ჟამითჱ ჟამადჱ ვიდრეჱ ვახტ
1-17 სტრ., 174v
ანგისამდეჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მეფისითგანჱ ვიდრეჱ აქამომდეჱ
აღწერაჱ ჯონშერჱ ჯონშერიანმანჱ ძმისწულისაჱ ქმარმანჱ

წმიდისაჱ არჩილისმანჱ ნათესავმანჱ რევისმანჱ მირიანისჱ ძი
სამანჱ ამიერითგანჱ შემდგომთაჱ მომავალთაჱ ნათესავთაჱ
აღწერონჱ ვითარცაჱ იხილონჱ დაჱ წინაჱ მდებარემანჱ ჟამმ
ანჱ აუწყოსჱ გონებასაჱ მათსაჱ ღ~თივჱ განბრძნობილსა, კ~აჱ,
კუალადჱ ამისსაჱ რაჟამსჱ აღესრულაჱ წმიდაჱ მოწამეჱ არჩ
ილჱ დარჩესჱ შვილნიჱ მისნიჱ იოვანეჱ დაჱ ჯონშერჱ წარვიდაჱ
ივანეჱ ეგრისადჱ დაჱ წარიტანნაჱ თანაჱ დედაჱ დაჱ ორნიჱ დანიჱ
ხოლოჱ ჯონშერჱ დაჱ ორნიჱ დანიჱ დარჩესჱ ქუეყანასაჱ ქარ
თლისასაჱ კახეთისასაჱ არამედჱ უმრწემესიჱ დააჱ მისიჱ იყოჱ სახითაჱ
შუენიერჱ დაჱ მიესმაჱ სიშუენიერეჱ მისიჱ ხაზართაჱ მეფესაჱ
ხაკანსჱ მოუგზავნაჱ მოციქულიჱ დაჱ ითხოაჱ შუშანჱ ცოლადჱ
დაჱ უქადაჱ შუელადჱ სარკინოზთაჱ ზედაჱ დაჱ რაჟამსჱ მოიწიაჱ
მოციქულიჱ ხაკანისიჱ მიუმცნოჱ ჯონშერჱ დედასაჱ დაჱ ძმასაჱ
თუისსაჱ ხოლოჱ მათჱ არაჱ ინებესჱ დაჱ უთხრესჱ ესრეთჱ
ჯონშერსჱ უკუეთუჱ უღონოჱ იქმნესჱ ყოფაჱ ჩუენიჱ უმჯ
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ობესჱ არსჱ რათაჱ შევიდეთჱ საბერძნეთადჱ დაჱ მივმარ
თოთჱ ქრისტიანეთაჱ ვიდრეღარაჱ შეიგინოსჱ შვილიჱ ჩუენიჱ
წარმართთაჱ მიერჱ დაჱ შუშანცაჱ აგინაჱ ხაზართაჱ მეფესაჱ შე
მდგომადჱ სამისაჱ წლისაჱ მოგზავნაჱ ხაკანჱ სპასალარიჱ თუისიჱ
სახელითჱ ბლუჩანჱ გამოვლოჱ გზაჱ ლეკეთისაჱ დაჱ შემო
ვიდაჱ კახეთადჱ მიუდგაჱ ციხესაჱ რომელსაჱ შინაჱ იყუნესჱ ჯო
ნშერჱ დაჱ დაჱ შუშანჱ დაჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ წარიღოჱ დაჱ
ტყუეჱ ქმნაჱ იგინიჱ შემუსრაჱ ქალაქიჱ ტბილისიჱ წარტყუენაჱ
ქართლიჱ დაჱ ყოელიჱ ესეჱ ქუეყანაჱ დაჱ ვითარჱ წარემა
რთაჱ გზასაჱ დარიალანისასაჱ დღესაჱ ერთსაჱ ჰქუაჱ შუშანჱ ძმასაჱ
თუისსაჱ უმჯობესჱ არსჱ ჩემთუისჱ სიკუდილიჱ რათაჱ ღირ
სჱ მყოსმეჱ უფალმანჱ წმიდათაჱ დედათაჱ თანაჱ ვიდრეღარაჱ
შევიგინოჱ წარმართთაჱ მიერჱ დაჱ ჰქონდაჱ მასჱ ბეჭედიჱ
აღმოუგდოჱ თუალიჱ დაჱ მოწოუაჱ იგიჱ რამეთუჱ იყოჱ თ
უალსაჱ მასჱ ქუეშეჱ წამალიჱ სასიკუდინეჱ დაჱ მუნჱ ქუესჱ
ვიდრეჱ მოკუდაჱწარვიდაჱ ბლუჩანჱ ხაკანისსაჱ მიჰგუარაჱ
ჯონშერჱ დაჱ მიუთხრაჱ სიკუდილიჱ დისაჱ მისისაჱ ხოლოჱ იგიჱ
1-17 სტრ., 175v
განუწყრაჱ არაჱ მიტანებისათუისჱ გუამისაჱ მისისაჱ რომლი
საჱ წადიერიყოჱ ხილვადჱ შეიპყრესჱ ბილუჩანჱ მოაბესჱ ყე
ლსაჱ საბელიჱ დაჱ განზიდვნაჱ იმიერჱ ამიერჱ ორთაჱ ცხენო
სანთაჱ დაჱ მოსწყუიდესჱ თავიჱ მისიჱ ბოროტადჱ დაჱ ვი
თარჱ დაყოჱ ჯონშერჱ წელიწადიჱ შუიდიჱ განუტევაჱ ნი
ჭითაჱ დიდითაჱ ხაკანჱ დაჱ წარმოგზავნაჱ ქუეყანადჱ თუისადჱ
ხოლოჱ ამიერითგანჱ იწყოჱ შემცირებაჱ მეფობამანჱ დიდთაჱ
მეფეთაჱ ხუასროვთამანჱ პირველადჱ უფლებაჱ სარკინოზთაჱ გა
ნდიდნაჱ დაჱ მიერითგანჱ მიეცაჱ ყოელიჱ ქუეყანაჱ ჟამითიჱ ჟამა

დჱ რბევასაჱ დაჱ ოჴრებასაჱ მეორედჱ იქმნაჱ სიმრავლეჱ მთავარ
თაჱ ქუეყანასაჱ ქართლისასაჱ შეერიაჱ ბრძოლაჱ დაჱ იქმნესჱ მტ
ერჱ ურთიერთასჱ დაჱ უკეთუჱ ვინმეჱ გამოჩნდისჱ შვილთაჱ
შორისჱ ვახტანგისთაჱ რომელიმცაჱ ღირსჱ იყოჱ მეფედჱ იქმნი
ისჱ სარკინოზთაგანჱ შემცირებულჱ რამეთუჱ დაიპყრესჱ ქალა
ქიჱ თბილისიჱ აგარიანთაჱ შექმნესჱ სახლადჱ საყოფლადჱ
თუისადჱ მიიღებდესჱ ხარკსაჱ ქუეყანისაჱ ამისგანჱ რომელსაჱ
ჰქუიანჱ ხარაჯაჱ რამეთუჱ განგებითაჱ ღ~თისათაჱ სიმრავ
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ლისათუისჱ ცოდვათაჱ ჩუენთასაჱ განდიდნაჱ ნათესავიჱ აგარიან
თაჱ ხოლოჱ ამანჱ ჯონშერჱ შეირთოჱ ცოლიჱ ნათესავიჱ ბაგ
რატონიანთაჱ ასულიჱ ადარნესესიჱ სახელიჱ ლატავრიჱ დაჱ აბ
რალაჱ დედამანჱ მისმანჱ მოყვანებაჱ მისიჱ ცოლადჱ არაჱ
თურეჱ კეთილადჱ მეცნიერჱ იყოჱ ვითარმედჱ არიანჱ იგი
ნიჱ ნათესავნიჱ დავითჱ წინასწარმეტყუელისანიჱ არიანჱ იგინიჱ ჴო
რციელადჱ მამადჱ ღ~თისადჱ იწოდაჱ დაჱ ვითარჱ იხილაჱ ძისჱ
ცოლიჱ თუისიჱ შეუყუარდაჱ აკურთხაჱ დაჱ დალოცაჱ ვითარჱ გა
რდაჴდესჱ ამაშიგანჱ წელიწადნიჱ მრავალნიჱ მოვიდაჱ ამირაჱ
აგარიანიჱ რომელიჱ მთავრობდაჱ სომხითსჱ ქართლსჱ დაჱ ე
რეთსჱ სახელითჱ ხუასროდისაჱ ამანჱ აღაშენაჱ ქალაქიჱ ტფი
ლისიჱ მოოჴრებულიჱ ხაზართაგანჱ, ~აჱ, ხოლოჱ რაჟამსჱ
მოუძლურდესჱ ბერძენნიჱ განადგაჱ მათგანჱ ერისთავიჱ აფ
ხაზთაჱ სახელითჱ ლეონჱ ძმისწულიჱ ლეონჱ ერისთავისაჱ რომ
ლისადჱ მიეცაჱ ბერძენთაჱ მეფესაჱ სამკუიდროდჱ აფხაზეთიჱ
ესეჱ მეორეჱ ლეონჱ ასულისჱ წულიჱ იყოჱ ხაზართაჱ მეფი
საჱ დაჱ ძალითაჱ მათითაჱ გაადგაჱ ბერძენთაჱ დაიპყრაჱ აფხა
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ზეთიჱ დაჱ ეგრისიჱ ვიდრეჱ ლიხამდეჱ სახელიდვაჱ მეფეჱ აფხაზთაჱ
რამეთუჱ მიცვალებულჱ იყოჱ იოვანეჱ დაჱ დაბერებულჱ იყოჱ ჯონშერჱ
დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ ჯონშერცაჱ მიიცვალაჱ არამედჱ სიცოცხლ
ესავეჱ ჯუნშერისასაჱ იცვალაჱ ადარნასეჱ ბაგრატონიანმანჱ ნასამალიჱ
კლარჯეთისაჱ შავშეთისაჱ აჭარისაჱ ნიგალისაჱ ასისჱ ფორისაჱ არ
ტაანისაჱ დაჱ ქუემოსაჱ ტაოსაჱ დაჱ ციხეთაგანცაჱ რომელნიჱ ჰქ
ონდესჱ შვილიშვილთაჱ ვახტანგჱ მეფისათაჱ დაჱ წარვიდაჱ ადა
რნესეჱ კლარჯეთადჱ დაჱ მუნჱ მოკუდაჱ შემდგომად სიკუდილისაჱ
ადარნასესაჱ განადიდაჱ უფალმანჱ ღ~თმანჱ მეფობაჱ აშოტჱ კულა
პალატისაჱ რამეთუჱ ეუფლაჱ ქართლსაჱ ზედაჱ დაჱ საზღვართაჱ მის
თაჱ რამეთუჱ მათვეჱ ჟამთაჱ შესრულჱ იყოჱ მასლამაჱ საბერ
ძნეთსჱ დაჱ შეიქცაჱ მოუძლურებულიჱ დაჱ განწბილებულიჱ მა
შინჱ ბერძენთაჱ მეფემანჱ მოუბოძაჱ კულაპალატობაჱ აშოტსჱ დაჱ
მოუძლურებულჱ იყუნესჱ სარკინოზნიჱ დაჱ გადიდნაჱ აშოტჱ კულა
პალატიჱ ხოლოჱ ტფილისჱ არავინჱ დარჩაჱ სარკინოზთაგანიჱ
იაჰიჱ შუაბისჱ ძისასაჱ დაჱ გრიგოლიჱ მთავრობდაჱ კახეთსჱ მასჱ

ჟამსაჱ გამოილაშქრაჱ აშოტჱ კულაპალატმანჱ უშუელაჱ თ
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ევდოსჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ ძემანჱ მეორისაჱ ლეონისმანჱ რამეთუჱ
სიძეჱ იყოჱ აშოტჱ კულაპალატისაჱ მოვიდაჱ გრიგოლჱ კახე
თითჱ უშუელესჱ მთიულთაჱ დაჱ წანართაჱ დაჱ ამირანჱ ტფილ
ელმანჱ შეიბნესჱ ქსანსაჱ ზედაჱ აშოტჱ დაჱ გრიგოლჱ გააქ
ციესჱ გრიგოლჱ მთავარიჱ კახეთისაჱ დაჱ დააგდებიესჱ ქუეყანაჱ
რომელიჱ ჰქონდაჱ ქართლისაგანჱ დაჱ დაიპყრაჱ აშოტჱ კლა
რჯეთითგანჱ ვიდრეჱ ქსანამდეჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მოვიდაჱ ხა
ლილჱ იზიდისძეჱ არაბიელიჱ დაჱ დაიპყრაჱ სომხითიჱ ქართ
ლიჱ დაჱ ერეთიჱ დაჱ მოკლესჱ აშოტჱ კულაპალატიჱ გარდა
ბანსჱ ეკლესიასაჱ შინაჱ დაჱ სისხლიჱ მისიჱ რომელიჱ მაშინჱ
დაითხიაჱ აწცაჱ იხილვებისჱ ვითარცაჱ ახალიჱ კუალადცაჱ ეუფ
ლნესჱ სარკინოზნიჱ ქართლსაჱ დაჱ ვითარჱ წარვიდაჱ ხალილჱ და
უტევაჱ ამირადჱ ტფილისჱ იაჰიაჱ შუაბისძეჱ მასჱ ჟამსაჱ შეითქუ
ნესჱ გარბანელნიჱ დაჱ გააჩინესჱ ქორეპისკოვზადჱ დაჩიჱ ძეჱ
ივანეჱ ქუაბულისძისაჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ განაჩინესჱ ქორე
ბისკოვზადჱ სამოელჱ დიონაურიჱ მეორედჱ მოვიდაჱ იგივეჱ
ხალილჱ არაბიითჱ შეებნესჱ გარბანელნიჱ გავაზსჱ გააქცივნაჱ
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ხალილჱ დაჱ მოსწყუიდაჱ სიმრავლეჱ ფრიადიჱ კუალადჱ დაჯდაჱ
ამირადჱ ტფილისჱ სააკისძეჱ ხოლოჱ ხალილჱ მოვიდაჱ მესამედჱ
დაჱ მოკლესჱ ჯავახეთსჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ მოამედჱ მოვიდაჱ ქა
რთლსჱ მოერთოჱ ბაგრატჱ ძეჱ აშოტჱ კულაპალატისაჱ დაჱ მი
სცაჱ მასჱ ქართლიჱ გამოვიდაჱ სააკჱ ლაშქრითაჱ დაჱ დადგაჱ
რეჴსჱ ხოლოჱ მოჰამედჱ დაჱ ბაგრატჱ წარიღესჱ უფლის
ციხეჱ დაჱ მოვიდესჱ კახნიჱ გარდაბანელნიჱ შუელადჱ საჰაკისაჱ
შეიბნესჱ რეჴსჱ იყოჱ ბრძოლაჱ მათჱ შორისჱ დაჱ ერ
თმანჱ ერთსაჱ არაჱ გაექცესჱ ვიდრემდისჱ გაიყარნესჱ დაჱ
აიყარაჱ მოამედჱ დაჱ წარვიდაჱ ბარდავსჱ აქაჱ ჟამადმდეჱ
გარდასრულჱ იყუნესჱ წელიწადნიჱ მოჰამადისჱ გამოჩენით
განჱ რომელმანჱ სარკინოზთაჱ სჯულიჱ დაუდვაჱ ორასჱ დაჱ ცხ
რამეტნიჱ მაშინჱ მოვიდაჱ ბუღაჱ თურქიჱ მონაჱ ბაღ
დადითჱ რომელიჱ გამოეგზავნაჱ ამირჱ მომნასჱ ბაღდადელსაჱ
სპითაჱ დიდითაჱ შემუსრაჱ ყოელიჱ სომხითიჱ დაჱ ტყუეჱ
ყვნაჱ მთავარნიჱ მათნიჱ მოვიდაჱ დაჱ მოადგაჱ ქალაქსაჱ
ტფილისსაჱ რამეთუჱ არაჱ ჰმორჩილობდაჱ ამირასჱ საჰკ:1-17 სტრ., 178r
მოკლაჱ საჰაკჱ შემუსრაჱ ტფილისიჱ დაწუაჱ ცეცხლითაჱ
დაჱ მოაოჴრნაჱ ყოელნიჱ არენიჱ მისნიჱ დაჱ თევდოსჱ
აფხაზთაჱ მეფეჱ გამოვიდაჱ წინაჱ აღმდგომადჱ მისდაჱ დად
გესჱ კუერცხობსჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ ცნაჱ წარავლინაჱ ზირ

აქჱ სპასალარიჱ მისიჱ დაჱ ბაგრატჱ ძეჱ აშოტჱ კულაჱ პალატ
ისაჱ შეიბნესჱ დაჱ გააქცივნესჱ აფხაზნიჱ დაჱ მოსწყდაჱ სი
მრავლეჱ ურიცხუიჱ დაჱ თევდოსჱ მეფეჱ წარვიდაჱ მეო
ტიჱ გზასაჱ დვალეთისასაჱ კუალადჱ უკუმოქცეულთაჱ დაუდ
გესჱ წინაჱ გარდაბანელნიჱ ჯუარისჱ გუერდსაჱ ავნესჱ დი
დადჱ ლაშქარსაჱ ვითარცაჱ ცნაჱ ბუღაჱ აყარაჱ მუნითჱ
დაჱ მოვიდაჱ ჭართალეთსჱ დადგაჱ მუნჱ შინაჱ აიყვანაჱ
მთიულთაგანჱ მძევალნიჱ კაციჱ სამასიჱ დაჱ ლამოდაჱ შეს
ლუასაჱ ოვსეთადჱ დაჱ შევიდაჱ ცხავატამდინჱ ხოლოჱ აბულ
აბაზჱ სომეხთაჱ ერისთავმანჱ დაჱ გუარამჱ აშოტისძემანჱ
მიუწერესჱ მთიულთაჱ რათაჱ არაჱ შეუშუანჱ მათჱ გაწირნესჱ
მძევალნიჱ მათნიჱ უშუელაჱ ღ~თმანჱ რამეთუჱ მოვიდაჱ
თოვლიჱ დაუდგესჱ წინაჱ დაჱ შეებნესჱ მოსცაჱ ღ~თმანჱ
1-17 სტრ., 178v
ძლევაჱ დაჱ მოკუდაჱ ურიცხუიჱ ერიჱ სარკინოზთაჱ დაჱ ცხენმანჱ
მათმანჱ ძოაჱ იელიჱ დაჱ დაიჴოცაჱ ფრიადჱ ხოლოჱ სიმრა
ვლისაგანჱ ლაშქრისაჱ არაჱ აჩნდაჱ დაკლებაჱ რამეთუჱ იყოჱ სიმრა
ვლეჱ მისიჱ ვითარჱ ასოციათასიჱ შეიქცაჱ გარეჱ დაჱ დაიზამთრაჱ
ბარდავსჱ დაჱ შეიპყრაჱ ხუცისაჱ ვინმეჱ ძეჱ რომელიჱ გამთავრებ
ულჱ იყოჱ დაჱ შემუსრაჱ გარდაბანიჱ განვლოჱ კარიჱ დარუბა
ნდისაჱ დაჱ გამოიყვანნაჱ ხაზარნიჱ სახლიჱ სამასიოდენჱ დაჱ დასხ
ნაჱ იგინიჱ შანქორსჱ დარიალითჱ გამოიყვანნაჱ ოვსნიჱ სახლიჱ
ასიჱ დასხნაჱ იგინიჱ დმანისჱ დაჱ ენებაჱ ზაფხულისჱ შესულაჱ
ოვსეთადჱ ხოლოჱ ამირჱ მუმლმანჱ მანჱ ვითარცაჱ ცნაჱ რა
მეთუჱ ხაზართაჱ ტომთაჱ მისთაჱ ზრახავსჱ მოუვლინაჱ ბუღასჱ
რათაჱ დაუტეოსჱ ქართლიჱ ჰომედჱ ხალილისძესაჱ დაჱ წა
რვიდაჱ ბუღაჱ დაჱ ამირობდაჱ ჰუმედჱ ხალილისძეჱ დაჱ გარდაად
გინაჱ ამირამანჱ მანჱ ჰუმედჱ დაჱ დაადგინაჱ ისეჱ შიხისძეჱ ნათ
ესავიჱ ჰუმედისიჱ დაჱ ქორებისკოვზიჱ იყოჱ გაბრიელჱ დონაურიჱ
ძმაჱ სამოელჱ ქორაფისკოვზისაჱ დაჱ წარვიდაჱ ისეჱ დაჱ მოვიდაჱ
სხუაჱ ამირაჱ აბრაამჱ დაჱ მოვიდაჱ კუალადჱ ამირადჱ ხალილი
1-17 სტრ., 179r
სძეჱ ჰუმედჱ დაჱ უფროჱ ნებიერადჱ დაიპყრაჱ ყოელიჱ ესეჱ ქუ
ეყანაჱ სომხითიჱ ქართლიჱ დაჱ რანიჱ დაჱ წარვიდაჱ ხალილისძეჱ
დაჱ დადგაჱ ამირადჱ კაციჱ სააკისჱ მონათაგანჱ სახელითჱ გაბლუცჱ
ხოლოჱ გუარამჱ ძემანჱ აშოტჱ კულაპალატისამანჱ შეიპყრაჱ გაბლ
უცჱ დაჱ წარსცაჱ საბერძნეთადჱ რამეთუჱ განდიდებულჱ იყოჱ გაბ
ლუცჱ დაჱ დაემორჩილნესჱ გარბანელნიჱ დაჱ ჰბრძოდაჱ აშოტჱ
მამისჱ ძმისჱ წულსაჱ მისსაჱ ძესაჱ სუმბატჱ სომეხთაჱ მეფისასაჱ
ძმასაჱ გუარამისსაჱ ხოლოჱ გუარამსჱ დაიპყრაჱ თრიალეთიჱ დაჱ ჯავახ
ეთიჱ თრიალეთიჱ ტაშირიჱ დაჱ აშოტიჱ დაჱ არტაანიჱ დაჱ ჰბრძოდაჱ სარ
კინოზთაჱ დაჱ ზოგჯერჱ სძლიანჱ სარკინოზთაჱ და ზოგჯერჱ ბარამჱ
ხოლოჱ ბარამჱ განუყუაჱ ქუეყანანიჱ ძმათაჱ თუისთაჱ ადარნასესჱ

დაჱ ბაგრატსჱ დაჱ აშოტიჱ განუყოჱ ცოლისძმასაჱ მისსაჱ სომეხთაჱ
მეფესაჱ მასჱ ჟამსაჱ გამოვიდაჱ იგიჱ აფხაზთაჱ მეფესაჱ ძმაჱ თეოდო
სესიჱ დაჱ დემეტრესიჱ ძეჱ ლეონისაჱ დაჱ დაიპყრაჱ ქართლიჱ
დაჱ დაუტევაჱ ერისთავადჱ ჩიხასძეჱ დემეტრესიჱ დაჱ ვითარჱ
დაჱ ვითარჱ მიიცვალაჱ იგიჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ დაჱ დარჩაჱ ძეჱ
დემეტრესიჱ მცირეჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ბაგრატჱ რომელიჱ იცნო
1-17 სტრ., 179v
ბებისჱ ექსორიაჱ ქმნილობითჱ დაჱ ცოლმანჱ გიორგიჱ მეფისამანჱ
მოკლაჱ ტინინეჱ ძეჱ დემეტრესიჱ ერისთავიჱ ციხისაჱ რამეთუჱ
ეცრუაჱ იგიჱ ივანეჱ მთავარსაჱ შაჰაჱ ალიანსაჱ დაჱ შთააგდესჱ ბაგ
რატჱ ზღუასაჱ ხოლოჱ ღ~თნჱ განარინაჱ იგიჱ დაჱ მიიწიაჱ ქალ
აქადჱ კოსტანტინეპოლედჱ დაჱ მოჰგუარაჱ ივანეჱ მეფემანჱ
ძესაჱ თუისსაჱ ადარნასესჱ ცოლადჱ ასულიჱ გურამჱ აშოტი
სძისაჱ დაჱ მოკუდაჱ ივანეჱ მეფეჱ აფხაზთაჱ დაჱ მეფობდაჱ მისჱ
წილჱ ძეჱ ადარნასეჱ დაჱ შეიპყრნაჱ ლიპარიტჱ ქუეყანანიჱ
თრიალეთისანიჱ აღაგოჱ ციხეჱ კლდეკართაჱ იპატრონაჱ დავითჱ
ბაგრატისძეჱ ხოლოჱ ნასრაჱ ძეჱ გუარამისიჱ დაგურგენჱ იყუნესჱ
აფხაზთაჱ კერძჱ ხოლოჱ დავითჱ დაჱ ლიპარიტჱ უშუელდაჱ
სომეხთაჱ დაჱ იბრძოდესჱ სომეხნიჱ დაჱ აფხაზნიჱ ქართლსაჱ ზე
დაჱ მასჱ ჟამსაჱ მონაზონჱ იქმნაჱ გურამჱ დაჱ ვითარჱ მოკუდაჱ
ქორებისჱ კოპოსიჱ კახთაჱ გაბრიელჱ დონაურიჱ დაჯდაჱ ქორე
ბისკოვსადჱ ფადლაჱ არევმანელიჱ კაციჱ ბრძენიჱ დაჱ საქმისჱ მეც
ნიერიჱ მასჱ ჟამსაჱ ვითარცაჱ მოიტყუაჱ ნასრამანჱ ძემანჱ გუარამისმანჱ
დავითჱ ძეჱ ბაგრატისიჱ მამისჱ ძმისჱ წულიჱ მისიჱ დაჱ მოკლაჱ
1-17 სტრ., 180r
ხოლოჱ ნასრასჱ შეუკრბესჱ მტერადჱ სომეხნიჱ ლიპარიტჱ
დაჱ ქართველნიჱ დაჱ აშოტჱ ძეჱ დავითისიჱ დაჱ მათთანაჱ სარკი
ნოზნიჱ დაჱ შეებნესჱ ნასრასჱ დაჱ გააქციესჱ მოუხუნესჱ ციხენიჱ
დაჱ წარვიდაჱ საბერძნეთადჱ წინაშეჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ დაჱ მოკუდაჱ
გუარამჱ ძეჱ აშოტისიჱ დაჱ დაჰმარხესჱ ოპიზასჱ მეორედჱ მისგა
ნჱ აღშენებულსაჱ ხოლოჱ ბაგრატჱ ძეჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ დემეტრე
სიჱ შესრულჱ იყოჱ საბერძნეთადჱ კოსტანტიპოლედჱ მოსცაჱ
ბერძენთაჱ მეფემანჱ ლაშქარიჱ დაჱ მოგზავნაჱ ზღუითჱ ნავი
თაჱ შემოვიდაჱ აფხაზეთსჱ დაჱ მოკლაჱ ადარნასეჱ ძეჱ ივანესიჱ
დაჱ დაიპყრაჱ აფხაზეთიჱ დაჱ შეირთოჱ ცოლიჱ მისიჱ ცოლადჱ
ასულიჱ გურამისიჱ დაჱ გამოიყვანაჱ ბაგრატჱ აფხაზთაჱ მეფე
მანჱ ნასრაჱ ცოლისძმაჱ მისიჱ ცოლისძმაჱ ბაგრატისიჱ დაჱ მის
ცაჱ ლაშქარიჱ მისიჱ ხოლოჱ ნასრეჱ დაიპყრნაჱ სამნიჱ ციხ
ენიჱ სამცხესჱ ოძრჴეჱ ჯუარისჱ ციხეჱ დაჱ ლომსიანთაჱ გ
უარამისივეჱ აშენებულიჱ მოვიდესჱ გურგენჱ დაჱ ადარნესეჱ
ძეჱ დავითისიჱ და უშუელესჱ სომეხთაჱ შეიბნესჱ მტკუარსაჱ
ზედაჱ იძლინესჱ აფხაზნიჱ მოკლესჱ ნასრიჱ დაჱ ბაყათარჱ

1-17 სტრ., 180v
ოვსიჱ მთავარიჱ დაჱ ერისთავიჱ აფხაზთაჱ ხოლოჱ ფადლაჱ მ
თავარეპისკოპოსიჱ განძლიერდაჱ დაჱ დაიმორჩილნაჱ გარდაბანელნიჱ
დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ დაჯდაჱ ქორეპისკოპოსადჱ დაჱ იპყრობდ
ესჱ ქართლსაჱ აზნაურნიჱ ქართველნიჱ მასჱ ჟამსაჱ გამოვიდაჱ კო
სტანტიჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ დაიპყრაჱ ქართლიჱ დაემტერაჱ სომე
ხთაჱ მეფეჱ სუმბატჱ ტიეძრეკალიჱ გამოილაშქრაჱ სპითაჱ
დიდითაჱ დაჱ მოადგაჱ უფლისციხესაჱ მოიღესჱ პალანჱ კურდანიჱ
აღმოაგესჱ ზემოჱ კერძოჱ დაჱ წარიღესჱ ციხეჱ ფერჴითაჱ
ხოლოჱ კუალადჱ იმზახნესჱ სუმბატჱ დაჱ კოსტანტიჱ დაჱ მი
სცაჱ უფლისჱ ციხეჱ დაჱ ყოელიჱ ქართლიჱ ამისსაჱ შემდგო
მადჱ მოვიდაჱ ამირაჱ აგარიანიჱ სახელითჱ აბულჱ კასიმჱ ძეჱ აბ
უსაჯისაჱ რომელიჱ გამოეგზავნაჱ ძეჱ ამირჱ მუმნსაჱ სპითაჱ
დიდითაჱ დაჱ ურიცხუითაჱ რომელთაჱ არაჱ იტევდაჱ ქუეყანაჱ
რამეთუჱ მოვიდაჱ პირველადჱ სომხითსჱ დაჱ მოსრაჱ ყოელიჱ
სომხითიჱ სივნეთიჱ ვაეძორიჱ დაჱ ასფურაგანიჱ დაჱ სუნ
ბატჱ სომეხთაჱ მეფემანჱ ვერჱ დაიდგნაჱ ზარისაჱ მისისაგანჱ
დაჱ წარმოვიდაჱ მუნითჱ მეოტობითჱ დაჱ მიჰმართაჱ მთათაჱ
1-17 სტრ., 181r
აფხაზეთისათაჱ დაჱ მუნჱ იყოფებოდაჱ მოვიდაჱ აბუსაჯისძეჱ ტ
ფილისჱ დაჱ მასჱ ჟამსაჱ ამირაჱ იყოჱ ტფილისჱ ჯაფარჱ ძეჱ
ჰიასიჱ მოვიდაჱ დაჱ მოადგაჱ უჯარმოსჱ დაჱ უჯარმოსჱ დ
გაჱ სამასიჱ კაციჱ დაჱ ჰბრძოდესჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ დაჱ ვითარჱ
იხილესჱ რამეთუჱ ვერჱ დაუდგმიდესჱ ღამითჱ გარდაიხუეწნესჱ რო
მელნიჱ მეჱ წარუვიდესჱ დაჱ რომელთამეჱ ეწინესჱ დაჱ დაჴოცნესჱ
ვითარცაჱ ცნესჱ ბოჭორმელთაჱ ციხოანთაჱ წაღებაჱ უჯარმო
საჱ დააგდესჱ ციხეჱ დაჱ გარდაიხუეწნესჱ ხოლოჱ რაჟამსჱ მოვიდ
ესჱ პოესჱ იგიჱ უკაცურიჱ დაჱ თქუესჱ რომელიჱ ბაკიჱ იყოჱ
მუნჱ შინაჱ ფიცხლაჱ შეგუებნესჱ დაჱ რომელიჱ ციხეარსჱ იგიჱ უ
კაცურადჱ დაუგდიაჱ აღიღესჱ ბოჭორმაჱ დაჱ დაიჭირესჱ ციხედვეჱ
დაჱ უჯარმისჱ ზღუდენიჱ დაარღუივნესჱ ხოლოჱ კუირიკეჱ ქ
ორაბისკოვზმანჱ ვითარცაჱ იხილაჱ რამათუჱ არაჱ იყოჱ ღო
ნეჱ მისიჱ მიენდოჱ ფიცითაჱ მივიდაჱ დაჱ ნახაჱ დაჱ ჰკითხაჱ მასჱ
ვინჱ გაწუიაჱ აქაჱ მოსულაჱ დაჱ უთხრაჱ მაწუიაჱ დედამანჱ ჩემ
მანჱ დაჱ თქუაჱ არაჱ ვატკივნოჱ გულიჱ ერთისაჱ შემხედვარსაჱ დაჱ
შეუყუარდაჱ სიკეთისაჱ მისისათუისჱ დაჱ განუტევაჱ გარნაჱ ბოჭო
1-17 სტრ., 181v
რმაჱ თუითჱ დაიჭირაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ შემოვიდაჱ ქართლადჱ დაჱ
მოაოჴრაჱ ქართლიჱ დაჱ ვიდრეჱ იგიჱ შემოვიდოდაჱ მოარღუი
ვნესჱ ზღუდენიჱ უფლისჱ ციხისანიჱ რომელჱ არაჱ დაიჭირონჱ შემო
ვიდაჱ მუნითჱ სამცხესჱ დაჱ მოაოჴრაჱ სამცხეჱ დაჱ ჯავახეთიჱ რამე
თუჱ მოადგაჱ ციხესაჱ თმოგუისასაჱ ვითარჱ იხილაჱ სიმტკიცეჱ
მისიჱ დაჱ სიმაგრეჱ აიყარაჱ მუნითჱ მოვიდაჱ ყველსჱ დაჱ მოადგაჱ

უწყოჱ ბრძოლადჱ იყოჱ მუნჱ შინაჱ ჭაბუკიჱ ერთიჱ სახელითჱ გო
ბარონჱ ებრძოდაჱ დღეთაჱ ყოელთაჱ შიგნითჱ გამოღმართჱ მოყუა
სთაჱ მისთაჱ თანაჱ დაჱ ვითარჱ წარიღესჱ ციხეჱ იგიჱ შეიპყრესჱ
წმიდაჱ გობრონჱ დაჱ აწამესჱ წამებაჱ მისიჱ ვრცელადჱ აღწერაჱ
წმიდამანჱ მამამანჱ ჩუენმანჱ სტეფანეჱ ტბევარჱ ებისკოპოსმანჱ
აღიყარაჱ მუნითჱ დაჱ წარვიდაჱ დვინადჱ ქალაქადჱ მოვიდესჱ
დაჱ უთხრესჱ ვითარმედჱ სუმბატჱ მეფეჱ შევიდაჱ ციხესაჱ კაპოე
ტისასაჱ მსწრაფლჱ აღიყარაჱ დაჱ მიუმცნოჱ ლაშქარსაჱ თუისსაჱ
რაცაჱ კაციჱ პოონჱ ცოცხალიჱ გამოიყვანონჱ წინაშეჱ მისსაჱ მო
ვიდაჱ დაჱ მოადგაჱ ციხესაჱ კაპოეტისასაჱ დაჱ ციხოანთაჱ დედაწუ
ლიჱ რომელიჱ პოაჱ გარეგნითჱ დაიპყრაჱ ჴელთაჱ ამისთუისჱ
1-17 სტრ., 182r
გამოსცესჱ ციხეჱ შეიპყრაჱ სუმბატჱ წარიყვანაჱ დივნისჱ ჩამოჰკი
დაჱ ძელსაჱ დაჱ მოკლაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ ვითარჱ გარდაჴდესჱ წელ
ნიჱ რაოდენნიჱ მეჱ დაჱ მოეშენაჱ ქუეყანაჱ მაშინჱ უჴმოჱ კუირიკეჱ
ქორაფისკოვზმანჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ ჩავიდესჱ ჰერე
თადჱ მოადგესჱ ციხესაჱ ვეჟინისასაჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ დაუდგაჱ ზემოთჱ
დაჱ კუირიკეჱ ქუემოთჱ დაჱ ვითარჱ მისწურესჱ წაღებადჱ მაშინჱ
ადარნასეჱ პატრიკიჱ მოვიდაჱ პარასკევისჱ ჯუარსაჱ მიუპყრაჱ
ზავისჱ პირიჱ მოსცაჱ აფხაზთაჱ მეფესაჱ არიბჱ გავაზნიჱ დაჱ კუი
რიკესჱ ორჭობნიჱ ვითარჱ დაიზავნესჱ დაჱ შემოიქცესჱ მო
ვიდაჱ კოსტანტიჱ აფხაზთჱ მეფეჱ ალავერდსჱ წმიდასჱ გიორგისჱ
წინაშეჱ დაჱ შემოსაჱ ხატიჱ მისიჱ ოქროთაჱ ხოლოჱ ლაშ
ქარიჱ მისიჱ უმრავლესიჱ წარავლინაჱ გზასაჱ გარესაჱ დაჱ ფრია
დჱ პატივსცაჱ კუირიკეჱ ქორეფისკოვზმანჱ დაჱ წარვიდაჱ ქუეყა
ნადჱ თუისადჱ შემდგომადჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ გარდაიცვალაჱ
კოსტანტიჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ დაჱ იშლებოდაჱ ქუეყანაჱ აფხაზე
თისაჱ ჟამჱ რაოდენჱ მეჱ რამეთუჱ ესხნესჱ ძენიჱ ორნიჱ კო
სტანტიჱ მეფესაჱ უხუცესსაჱ ერქუაჱ გიორგიჱ მეორესაჱ ბაგრატჱ
1-17 სტრ., 182v
რომელიჱ უშუაჱ ცოლმანჱ უმრწამესმანჱ დაჱ იყოჱ მათჱ შო
რისჱ ბრძოლაჱ რომელიჱ თუითოეულადჱ ჰპოოჱ ცხორებასაჱ
მათსაჱ ხოლოჱ ესეჱ ბაგრატჱ სიძეჱ იყოჱ გურგენჱ ერისთაჱ
ვთჱ ერისთავისაჱ უშუელდაჱ გურგენჱ ყოვლითაჱ ძალ
ითაჱ მისითაჱ ვიდრეჱ არაჱ მიიცვალაჱ ბაგრატჱ არაჱ ყოჱ
მშუიდობაჱ შემდგომადჱ სიკუდილისაჱ მისისაჱ მიიღოჱ სრულ
ებითჱ მეფობაჱ იგიჱ აფხაზთაჱ გიორგიჱ მეფემანჱ იყოჱ იგიჱ სიკეთითაჱ
სრულჱ სიმჴნითაჱ დაჱ ახოვნებითაჱ ღ~თისჱ მოყუარეჱ იყოჱ
უმეტესჱ ყოელთაჱ მაშენებელიჱ ეკლესიათაჱ მოწყალეჱ
გლახაკთაჱ უხუიჱ დაჱ მდაბალიჱ დაჱ ყოვლითაჱ კეთილითაჱ
დაჱ სათნოებითაჱ სრულიჱ ამანჱ განაგნაჱ დაჱ განაწყვნაჱ ყოელ
ნიჱ საქმენიჱ მამულსაჱ დაჱ სამეფოსაჱ თუისსაჱ აღაშენაჱ
საყდარიჱ ჭყონდიდისაჱ დაჱ შექმნაჱ საებისკოვზოდჱ დაჱ გა

ნაშუენაჱ ნაწილითაჱ წმიდათაჱ მარტუილთათაჱ მასჱ ჟამსაჱ
გარდაიცვალაჱ კუირიკეჱ ქორებისკოვზიჱ დაჱ დაჯდაჱ ქორების
კოვსადჱ ფადლაჱ ძეჱ კუირიკესიჱ ამანჱ აღაგოჱ ციხეჱ ლო
წობანთაჱ ამასვეჱ ჟამსაჱ მოვიდესჱ სარკინოზნიჱ რომელთაჱ
1-17 სტრ., 183r
უჴმობდესჱ საჯობითჱ მოტყუენესჱ კახეთიჱ დადაწუესჱ ჯუარიჱ
დაჱ მცხეთაჱ შეიქცესჱ დაჱ წარვიდესჱ დაჱ წარიტანესჱ თანაჱ
ჯუარიჱ პატიოსანიჱ დაჭრილიჱ დაჱ შეედვაჱ სნებაჱ მუცლისაჱ დაჱ
გულისჴმაჱ ყვესჱ რომელჱ ჯუარისაგანჱ ევნოჱ შეკრიბნესჱ ნაწ
ილნიჱ დაჱ წარმოსცესჱ ჯუარსაჱ ჩაკრიბნესჱ ბუდესაჱ შინაჱ
დაჱ აღმართესჱ ადგილსავეჱ თუისსაჱ დაჱ ერეთსვეჱ მეფობამდიჱ
იშხანიკესსაჱ პირველჱ ყოელნიჱ იყუნესჱ სამწვალებელნიჱ ხო
ლოჱ იშხანიკჱ დისწულიჱ იყოჱ გურგენჱ ერისთავთჱ ერისთავ
ისაჱ დაჱ დედამანჱ მისმანჱ მოაქცივნაჱ დინარჱ დედოფალმანჱ
დაჱ სალართაჱ დაეპყრაჱ მაშინჱ ბარდავიჱ დაჱ ადრა
ბადაგანიჱ ხოლოჱ იგიჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ მისცაჱ ქართ
ლიჱ ძესაჱ თუისსაჱ უხუცესსაჱ კოსტანტისჱ დაჱ ვითარჱ და
ყოჱ სამიჱ წელიწადიჱ იწყოჱ მტერობადჱ მამისაჱ თუის
ისაჱ დაჱ ძებნადჱ მეფობისაჱ დაჱ გამოცხადნაჱ საქმეჱ მისიჱ
შედგაჱ უფლისჱ ციხესჱ დაჱ შეუდგესჱ თანაჱ ტბეელნიჱ დაჱ სხუა
ნიჱ მრავალიჱ აზნაურნიჱ ხოლოჱ გიორგიჱ მეფემანჱ ვით
არჱ დაიდასტურაჱ განდგომაჱ ძისაჱ თუისისაჱ გამოილაშქრაჱ
1-17 სტრ., 183v
ყოვლითაჱ ძალითაჱ მისითაჱ დაჱ მოიყვანნაჱ ტაოელნიჱ მეფენიჱ დაჱ
ფადლაჱ ქორებისკოვსიჱ დაჱ მოადგესჱ უფლისციხესჱ დაჱ ჰბრძო
დესჱ დღეთაჱ ყოელთაჱ მრავალჱ ჟამჱ დაჱ ვერასჱ ავნებდესჱ ციხ
ესაჱ მრავლადჱ დგესჱ შიგნითჱ დაჱ ზოგსაჱ დღესაჱ შეებნიანჱ შიგანნიჱ
ცხენითაჱ დაჱ ზოგსაჱ ქოითნიჱ მაშინჱ გიორგიჱ მეფემანჱ იბირნაჱ
აზნაურნიჱ საზუერელნიჱ ესრეთჱ სახედჱ გამოედჱ ჩუენჱ წარგიყვა
ნოთჱ აფხაზეთსჱ შენჱ დაჯეჱ მეფედჱ დაჱ მამაჱ შენიჱ დარჩესჱ გარ
ეგნითჱ ხოლოჱ მანჱ დაიჯერაჱ დაჱ მიენდოჱ გარნაჱ აზნაურნიჱ
რომელნიჱ თანაჱ უდგესჱ უშლიდესჱ საქმესაჱ ამასჱ დაჱ მანჱ
არაჱ ისმინაჱ მათიჱ გამოვიდაჱ ღამეჱ ტივითაჱ მტკუარსაჱ დაჱ ვი
თარჱ განეწურაჱ პირსაჱ მტკურისასაჱ ვერღარაჱ დაითმინესჱ დაჱ მიე
ტევნესჱ შეპყრობადჱ დაჱ ვერჱ უგრძნესჱ ზაკულებაჱ მათიჱ
შეაქცივნაჱ ტივნიჱ გარეჱ რათამცაჱ შევიდაჱ ციხესავეჱ ვერღარაჱ
დაიმორჩილნესჱ ტივნიჱ დაჱ ჩაჴდესჱ ადგილსაჱ სადაჱ ტი
ვნიჱ გარდადგებოდესჱ შეიქმნაჱ ჴმაჱ გამოვიდაჱ მეფეჱ დაჱ ყო
ელიჱ ლაშქარიჱ დაცვესჱ ციხეჱ გარეშემოჱ დაჱ რაჟამსჱ გან
თენაჱ იწყესჱ ძებნადჱ ხოლოჱ იგიჱ გამოსრულიყოჱ წყლითჱ
1-17 სტრ., 184r
დაჱ შესრულიყოჱ ნაპრალსაჱ კლდისასაჱ დაჱ მუნჱ დამალულჱ იყოჱ

პოვაჱ იგიჱ კაცმანჱ ვინმეჱ ჰინდომანჱ შეიპყრესჱ დაჱ მოჰგუა
რესჱ მეფესაჱ ხოლოჱ მეფემანჱ გაპატიჟაჱ ბოროტადჱ პირველადჱ
თუალნიჱ დასწუნესჱ დაჱ მერმეჱ გამოყუერესჱ დაჱ მოკუდაჱ ხოლოჱ
აზნაურნიჱ რომელნიჱ დგესჱ ციხესაჱ შინაჱ მინდობითჱ გამოიყ
ვანნაჱ დაჱ განუტევნაჱ მშუიდობითჱ დაჱ გაგზავნნაჱ იგინიჱ ასპ
ურაგანსჱ მიიცვალაჱ ფადლაჱ ქორაფისკოვზიდჱ ამისსაჱ შე
მდგომადჱ გაადგესჱ აზნაურნიჱ გარბანელნიჱ იწყესჱ ზრახვადჱ
გიორგიჱ მეფისაჱ გამოჱ ილაშქრაჱ გიორგიჱ მეფემანჱ ჩავიდაჱ კახე
თადჱ მოწუაჱ დაჱ ასწყუიდნაჱ დაჱ წარვიდაჱ თუისადვეჱ ქუეყანადჱ
კუალადჱ დადგაჱ ატენსჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ ლეონჱ იყოჱ ერისთავადჱ
ქართლისაჱ დაჱ აწუიაჱ ყოელსაჱ ლაშქარსაჱ თუისსაჱ კუალ
ადჱ შთასლვადჱ კახეთადჱ ვითარჱ ცნაჱ კუირიკეჱ რამეთუჱ ვერჱ
დაუდგებოდაჱ წინაჱ მოვიდაჱ მათჱ წ~შეჱ დაჱ კუალადჱ ენებაჱ
გაპარვაჱ ზაკვითჱ შეიპყრაჱ ჴელთაჱ დაჱ წარვიდაჱ კახეთადჱ რა
თამცაჱ დედაწულიჱ მისიჱ დაიპყრაჱ დაჱ იგინიჱ გარდაეხუეწნ
ესჱ რამეთუჱ აცნობესჱ აზნაურთაჱ ქართველთაჱ მოერთოჱ შუ
1-17 სტრ., 184v
რტაჱ ძმაჱ კუირიკეჱ ქორაფისკოვსისაჱ გიორგიჱ მეფესაჱ დაჱ მო
უტანაჱ თანაჱ ციხეჱ მისიჱ უჯარმოჱ დაჱ ეუფლნესჱ სხუათაცაჱ
ციხეთაჱ კახეთისათაჱ თუინიერჱ სამთაჱ ციხეთაჱ ნახჭევანისაჱ ბო
ჭორმისაჱ დაჱ ლოწობანთაჱ ლოწობანნიჱ ჰქონდესჱ ივანეჱ არს
ისძესაჱ დაჱ გამაგრდაჱ შიგანჱ აუგესჱ შურისჱ ციხეჱ დაუყენნ
ესჱ შიგანჱ ლაშქარნიჱ დაჱ ციხეჱ მარანისაჱ ჰქონდაჱ მაშინჱ ხახ
უასაჱ არსისძესავეჱ ძმასაჱ ივანესსაჱ ლამოდაჱ მსგავსადჱ ძმისაჱ
თუისისაჱ მკლავითაჱ დაჭირვასაჱ მივიდაჱ მეფეჱ უბრძანაჱ
შებმაჱ ლაშქართაჱ ხოლოჱ მათჱ წარიღესჱ ჴერჴითაჱ დაჱ ხახ
უაჱ მოიყვანესჱ შეპყრობილიჱ წი~შეჱ მეფისაჱ დაჱ მეფემანჱ წა
რსცაჱ პყრობილადჱ ჯიქნეთსჱ ციხეჱ ნახჭევანისაჱ ჰქონდაჱ ფად
ლასჱ ძესაჱ კუირიკესსაჱ დაჱ იგიცაჱ გამაგრდაჱ შიგანჱ ვითარჱ იხი
ლაჱ კუირიკეჱ ქორაფისკოვსმანჱ რამეთუჱ არღარაჱ იყოჱ
ღონეჱ მისიჱ ითხოაჱ სიმტკიცეჱ ცოცხლებითჱ გაშუებისაჱ დაჱ და
ულოცაჱ კახეთიჱ იგიჱ მეფესაჱ ხოლოჱ ლეონჱ ძეჱ მეფისაჱ არაჱ
ლამოდაჱ კუირიკესჱ განტევებასაჱ რამეთუჱ არცაჱ პირველჱ
შეპყრობასაჱ იყოჱ ნებაჱ მისიჱ გარნაჱ არაჱ უსმინაჱ მამამანჱ
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მისმანჱ დაჱ კუირიკეჱ ესეჱ პირიჱ ითხოაჱ რათაჱ მასჱ ზამთარსაჱ ა
რაჱ აღიღონჱ ციხეჱ ბოჭორმისაჱ დაჱ შემდგომადჱ აღვსებისაჱ წარ
ვიდესჱ ნებასცაჱ ამისთუისჱ აღიღესჱ მისგან ციხეჱ ნახჭევნისაჱ
დაჱ შვილიჱ ერთიჱ უმრწამესიჱ დავითჱ მძევლადჱ დაჱ განუტევესჱ
დღესაჱ ლამპრობასაჱ წარვიდაჱ მეფეჱ აფხაზეთადჱ დაჱ შევიდაჱ კუი
რიკეჱ ბოჭორმასჱ ეკაზმოდაჱ დაჱ ლამოდაჱ შემდგომადჱ აღვსებ
ისაჱ წარსლვასაჱ მაშინჱ შეეზრახნესჱ აზნაურნიჱ ქართველნიჱ
დაჱ მათთანაჱ კახნიჱ გოდერძიჱ მგდეურიჱ მამაჱ ყანჩაელიჱ დაჩიჱ

კორინთელიჱ დაჱ ივანეჱ ძმანიჱ სხუილოსელნიჱ სარაჱ დაჱ გაბრი
ელჱ ძმანიჱ ფხუენელნიჱ დაჱ მათთანაჱ ორმოცდაათიჱ აზნაუ
რიჱ სხუაჱ დაჱ მიერთნესჱ კუირიკესჱ დაუწყესჱ ბრძოლადჱ
ციხეთაჱ კახეთისათაჱ დაჱ მცირეთაჱ დღეთაჱ წარიხუნესჱ ყოელ
ნიჱ ციხენიჱ კახეთისანიჱ დაარღუიესჱ შურისჱ ციხეჱ ლოწობ
ანთაჱ დაჱ კუალადჱ ეუფლაჱ მამულსაჱ თუისსაჱ კუირიკეჱ მოვი
დესჱ დაჱ უთხრესჱ გიორგიჱ მეფესაჱ წაღებაჱ კახეთისაჱ დაუმძ
იმდაჱ დიდადჱ დაჱ აბრალაჱ ყოელთაჱ ვინცავინჱ აწუიაჱ გაშუ
ებაჱ კუირიკეჱ ქორაფისჱ კოვზისაჱ ამაშიგანჱ გარდაჴდაჱ ზამთ
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არიჱ იგიჱ კუალადჱ გაგზავნაჱ ლაშქარიჱ მისიჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ
ლეონჱ უჩინაჱ წინამძღურადჱ მივიდაჱ დაჱ მოწუაჱ კახეთიჱ დაჱ
ამასვეჱ ლაშქრობასაჱ შინაჱ მოართუესჱ ამბავიჱ მიცვალებაჱ
დიდისაჱ დაჱ ღ~თისჱ მოყუარისაჱ გიორგიჱ მეფისაჱ მაშინჱ მო
უწოდაჱ ლეონჱ კუირიკეჱ ქორაფისკოვსსაჱ დაჱ შეკრბესჱ
ბაზალეთსჱ ტბისჱ პირსაჱ თუითოთაჱ ცხენოსნითაჱ დაჱ იუბნესჱ დ
ღეჱ ერთჱ ვიდრემდისჱ განუცხადაჱ მიცვალებაჱ მამისაჱ თუის
ისაჱ დაჱ აჰკიდაჱ სიყუარულიჱ დაჱ უქადაჱ მზახობაჱ ვითარცაჱ ესმაჱ
ესეჱ კუირიკესჱ გარდაჴდაჱ ცხენისაგანჱ დაჱ თაყუანისცემითაჱ მ
ისცაჱ მადლიჱ დაჱ განიხარაჱ ზავიჱ დაჱ სიყუარულიჱ დაჱ უფ
როსჱ პირიჱ მზახობისადჱ შეიქცაჱ ლეონჱ დაჱ ეუფლაჱ მამ
ულსაჱ დაჱ სამეფოსაჱ თუისსაჱ რამეთუჱ მაშინვეჱ შთავიდაჱ აფ
ხაზეთადჱ დაჱ განადიდაჱ უფალმანჱ ღ~თნჱ მეფობაჱ მისიჱ მსგა
ვსადჱ მამისაჱ მისისაჱ დაჱ იყოჱ იგიცაჱ ღ~თისჱ მოყუარეჱ დაჱ
სავსეჱ ყოვლითაჱ კეთილითაჱ ამანჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ მო
ქუისაჱ დაჱ შექმნაჱ საყდარადჱ საებისკოპოსოდჱ აკურთხაჱ დაჱ
განასრულაჱ ყოვლითაჱ განგებითაჱ დაჱ აღუსრულაჱ აღთქ
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უმაჱ თუისიჱ კუირიკეჱ ქორაფისკოვსსაჱ დაჱ მისცაჱ ას
ულიჱ მისიჱ ცოლადჱ ძესაჱ კუირიკესსაჱ დაჱ შემდგომადჱ მ
ცირედთაჱ ჟამთაჱ მოკუდაჱ ასულიჱ ლეონისიჱ კუალადჱ იწ
ყოჱ მტერობაჱ კუირიკესსაჱ დაჱ ძებნადჱ კახეთისაჱ გა
ილაშქრაჱ სპითაჱ დიდითაჱ ჩადგაჱ არაგუისჱ პირსაჱ ას
წყუიტაჱ მუხნარიჱ ხერკიჱ დაჱ ბაზალეთიჱ დაჱ მასვეჱ ლა
შქრობასაჱ დასნეულდაჱ შეიქცაჱ გარეჱ დაჱ მოკუდაჱ შემ
დგომადჱ ამისსაჱ დაჯდაჱ დემეტრეჱ ძმაჱ ლეონისიჱ
დაჱ ეუფლაჱ ქართლსაჱ დაჱ ვითარჱ მოიწყოჱ სამეფოჱ
თუისიჱ გარდაჰჴდესჱ ამაშიგანჱ ჟამნიჱ იყოჱ ძმაჱ მისიჱ
თევდოსჱ საბერძნეთსჱ უჴმესჱ კაცთაჱ ვიეთმეჱ ამისჱ ქ
უეყანისათაჱ რათაჱ გამოვიდესჱ ძმასაჱ თუისსაჱ ზედაჱ რამე
თუჱ სიცოცხლესავეჱ დიდისაჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ გიორგი
სსაჱ გაეგზავნესჱ ორნიჱ შვილნიჱ საბერძნეთსჱ თევდო
სჱ დაჱ ბაგრატჱ რათაჱ მუნჱ იზრდებოდიანჱ ამისთუი

სჱ რომელჱ შემდგომადჱ სიკუდილისაჱ მისისაჱ არაჱ იყოჱ
ბრძოლაჱ მათჱ შორისჱ დაჱ ჴდომაჱ გამოვიდაჱ თეოდო
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სიჱ საბერძნეთითჱ მოვიდაჱ სამცხესჱ დაჱ დადგაჱ მარგისველსჱ
უჴმობდაჱ მესხთაჱ აზნაურთაჱ იკრებდაჱ ლაშქართაჱ დაჱ
ლამოდაჱ მკლავითაჱ აღებასაჱ მამულისაჱ თუისისასაჱ ხოლოჱ
დემეტრეჱ მეფემანჱ წარავლინაჱ ლაშქარიჱ თუისიჱ დაეს
ხნესჱ უგრძნეულადჱ გააქციესჱ თეოდოსიჱ წარვიდაჱ ქა
რთლსჱ დაჱ მიჰმართაჱ ადარნასესჱ ძამელისაჱ მთავარსაჱ
შეიყვანესჱ იგიჱ ძამისჱ ციხესაჱ დაჱ მუნითჱ გამოღმართჱ
ეძიებდაჱ საქმესაჱ თუისსაჱ მაშინჱ დემეტრეჱ მეფემანჱ მიგ
ზავნაჱ ლაშქარიჱ თუისიჱ მოადგესჱ ციხესაჱ ძამისასაჱ
დაჱ ჰბრძოდესჱ სამთუეჱ ოდენჱ დაჱ ციხითჱ გამოღმართჱ ე
ვნებოდესჱ ფრიადჱ დაჱ ვითარცაჱ მოსჭირდაჱ ციხოანთაჱ
ითხოესჱ ფიციჱ დაჱ სიმტკიცეჱ რათაჱ განუტეოსჱ თეო
დოსიჱ დაჱ წარვიდესჱ მშუიდობითჱ დაჱ მათჱ მიინდვესჱ
იგიჱ დაჱ გაგზავნესჱ მშუიდობითჱ წარვიდაჱ წ~შეჱ დავითჱ
კულაპალატისაჱ დაჱ მუნჱ დაყოჱ წელიწადიჱ ერთიჱ დაჱ კუა
ლადჱ წამოვიდაჱ დაჱ მოვიდაჱ კახეთადჱ მაშინჱ მოუგზა
ვნაჱ მოციქულიჱ დემეტრეჱ მეფემანჱ თევდოსისჱ დაჱ კუი
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რიკეჱ ქორაფისკოვსსაჱ დაჱ ჰქუაჱ რათგანჱ მოვიდაჱ ძმაჱ
ჩემიჱ საბერძნეთითჱ არაჱ დაილევისჱ ჩუენშორისჱ ბრძოლაჱ
სიტყუითაჱ კაცთათაჱ აწჱ მომანდევჱ ძმაჱ ჩემიჱ შუამდგო
მელობითაჱ შენითაჱ დაჱ ვიყუნეთჱ მეჱ დაჱ ძმაჱ ჩემიჱ ორნი
ვეჱ სწორადჱ უფალჱ ვითარცაჱ ვიყვენითჱ უწინარესჱ მეჱ
დაჱ ლეონჱ დაჱ აღიღეჱ ჩემგანჱ სიმტკიცეჱ დაჱ შუაჱ მდგო
მელნიჱ დაჱ შენგანჱ დიდადჱ დავიმადლოჱ საქმეჱ ესეჱ ვით
არცაჱ ცნაჱ კუირიკეჱ ქორაფისკოვზმანჱ სიტყუაჱ დე
მეტრეჱ მეფისაჱ მოიყვანაჱ თეოდოსიჱ დაჱ აწუიაჱ მინდ
ობაჱ დაჱ უთხრაჱ მეჱ ვიყოჱ მძებნელიჱ სისხლისაჱ შენისაჱ
დაჱ მიანდოჱ თეოდოსიჱ ძმასაჱ თუისსაჱ დაჱ გაგზავნაჱ მა
შინჱ წარიყვანესჱ ფიცითაჱ დაჱ სიმტკიცითაჱ დიდითაჱ
რომელჱ ეფუცნესჱ სუეტსაჱ ცხოველსაჱ ქათალიკოზ
ნიჱ მღდელთჱ მოძღუარნიჱ დაჱ დიდებულნიჱ ყოელ
ნიჱ დაჱ ვითარჱ მივიდაჱ თეოდოსიჱ წ~შეჱ ძმისაჱ თ
უისისაჱ დაყვნაჱ დღენიჱ მცირედნიჱ ხოლოჱ დემეტრეჱ
მეფემანჱ დაივიწყაჱ შუამდგომლობაჱ ღ~თისაჱ დაჱ კა
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ცთაჱ დაჱ შეჰმართაჱ დაჱ შეიპყრაჱ ძმაჱ თუისიჱ თევდო
სიჱ დაჱ დასწუნაჱ თუალნიჱ დაჱ ვითარჱ იხილესჱ ესეჱ მყო
ფთაჱ მამულისაჱ მისისათაჱ ძიებაჱ ყვესჱ ძმისაჱ მათისაჱ

რომელსაჱ ერქუაჱ ჩალაჱ მეფეჱ დაჱ ვერჱ შეუძლ
ესჱ ამისიჱ ქმნაჱ რამეთუჱ დემეტრეჱ მეფეჱ იყოჱ მჴნეჱ
დაჱ ახოანიჱ დაჱ რაჟამსჱ აღესრულაჱ დემეტრეჱ მეფეჱ
იხილესჱ ყოელთაჱ მკუიდრთაჱ ქუეყანისათაჱ რომელიჱ
არაჱ დარჩაჱ მკუიდრიჱ აფხაზეთისაჱ დაჱ ქართლისაჱ გა
მოიყვანესჱ თეოდოსიჱ დაჱ დასუესჱ მეფედჱ მაშინჱ მო
ვიდესჱ კახნიჱ დაჱ მოადგესჱ უფლისციხესჱ დაჱ იყოჱ მათჱ
ჟამთაჱ ერისთავიჱ ქართლისაჱ ივანეჱ მარუშისძეჱ კაციჱ ძრ
იელიჱ დაჱ ერჱ მრავალიჱ ამანჱ წარავლინაჱ მოციქულიჱ
წ~შეჱ დავითჱ კულაპალატისაჱ აუწყაჱ რათაჱ გამოილაშ
ქროსჱ ძალითაჱ მისითაჱ აიღოსჱ ქართლიჱ ანუჱ თუი
თჱ დაიჭიროსჱ ანუჱ უბოძოსჱ ბაგრატჱ ძესაჱ გურგ
ენისსაჱ ასულისჱ წულსაჱ გიორგიჱ აფხაზთაჱ მეფისასაჱ რო
მელსაჱ ჰმართებდაჱ დედულადჱ აფხაზეთიჱ დაჱ ქართლიჱ
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ესევეჱ ივანეჱ მარუშისძეჱ ეძებდაჱ ბაგრატსჱ მეფედჱ ვითა
რცაჱ მოისმინაჱ დავითჱ კულაპალატმანჱ სიტყუაჱ ივანეჱ
მარუშისძისაჱ წარმოემართაჱ ძალითაჱ მისითაჱ ყოვლი
თაჱ მოვიდაჱ ქართლადჱ რაჟამსჱ ცნესჱ მოსულაჱ მისიჱ კა
ხთაჱ წარმოვიდესჱ ვითარცაჱ მეოტნიჱ დაჱ დაუტევესჱ ქართ
ლიჱ მოვიდაჱ დავითჱ კულაპალატიჱ ჩამოდგაჱ ქვაჴურელთაჱ
მიეგებაჱ წინაჱ ქართლისჱ ერისთავიჱ ივანეჱ მარუშისძეჱ
აიღოჱ მისგანჱ ციხეჱ დაჱ მიუბოძაჱ ბაგრატსჱ დაჱ მამასაჱ მი
სსაჱ გურგენსჱ რამეთუჱ არაჱ ესუაჱ შვილიჱ დავითჱ კულაჱ პა
ლატსაჱ დაჱ ბაგრატჱ ძეჱ გურგენისიჱ გაეზარდაჱ შვილადჱ
თუისადჱ ესეჱ დავითჱ კულაპალატიჱ უმეტესჱ გადიდნაჱ ყო
ელთაჱ მეფეთაჱ ტაოსთაჱ რამეთუჱ იყო პირველად ღ~თ
ისჱ მოყუარეჱ დაჱ გლახაკთჱ მოწყალეჱ მდაბალიჱ მშუიდიჱ
ძუირუჴსენებელიჱ ეკლესიათაჱ მაშენებელიჱ ტკბილიჱ
უხუიჱ კაცთჱ მოყუარეჱ დაჱ ფიჩოსანთჱ მოყუარეჱ ყოელ
თათუისჱ კეთილისჱ მყოფელიჱ დაჱ სავსეჱ ყოვლითაჱ კე
თილითაჱ ამანჱ აღაშენაჱ მონასტერიჱ საყდარიჱ ღ~თისაჱ
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წმიდაჱ ეკლესიაჱ ხახულისაჱ დაჱ ვითარჱ შეიქცაჱ ქართლითჱ
გარეჱ დაუტევნაჱ უფლისჱ ციხესჱ გურგენჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ ბაგ
რატჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ ბაგრატჱ ჯერთჱ ასაკითაჱ თუისითაჱ უსრულჱ
ამისთუისჱ თანაჱ განმგებელადჱ დაუტევაჱ მამაჱ მისიჱ გურგ
ენჱ შემოკრიბნაჱ ქართველნიჱ აზნაურნიჱ დაჱ უბრძანაჱ ესე
არსჱ მკუიდრიჱ ტაოსაჱ ქართლისაჱ დაჱ აფხაზეთისაჱ შვილიჱ დაჱ
გაზრდილიჱ ჩემიჱ დაჱ მევარჱ მოურავიჱ ამისიჱ დაჱ თანაჱ
შემწეჱ ამასჱ დაემორჩილენითჱ ყოელნიჱ დაყვნაჱ დღენიჱ
მცირედნიჱ დაჱ წარვიდაჱ ტაოსჱ ვითარჱ წარჴდესჱ ამა
სჱ შიგანჱ ჟამნიჱ რაოდენნიჱ მეჱ იწყესჱ კუალადჱ მედგ

რობადჱ ზაკულებითჱ ვითარცაჱ არსჱ ჩუეულებაჱ ქარ
თველთაჱ აზნაურთაჱ შეეზრახნესჱ ნაქურდეველთაჱ დაჱ საბუ
ტრელთაჱ მოიყვანნესჱ კახნიჱ ლაშქარნიჱ დაჱ გასცესჱ
უფლისციხესჱ დაჱ შეიპყრესჱ გურგენჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ ბაგ
რატჱ დაჱ დედოფალიჱ გუარანდუხტჱ წარიყვანესჱ კახეთადჱ
რაჟამსჱ ცნაჱ ესეჱ დავითჱ კულაპალატმანჱ დაუმძიმდაჱ ფრ
იადჱ გამოილაშქრაჱ ყოვლითაჱ ძალითაჱ მისითაჱ მოვიდაჱ
1-17 სტრ., 189r
თრიალეთსჱ შთასლვადჱ კახეთადჱ რაჟამსჱ ცნესჱ კახთაჱ მო
უგზავნესჱ მოციქულიჱ დაჱ მოუპყრესჱ პირიჱ ზავისაჱ გა
ნუტევნესჱ გურგენჱ დაჱ ბაგრატჱ დაჱ დედოფალიჱ გუარა
ნდუხტჱ შეუქციესჱ ქართლიჱ დაჱ უფლისციხეჱ ხოლოჱ წირქუა
ლისჱ ციხეჱ დაჱ გრუიჱ თუითჱ დაიჭირესჱ მისჱ ჟამსაჱ ეპყრაჱ
უფლისციხეჱ დაჱ ქართლიჱ გუარანდუხტჱ დედოფალსაჱ ესეჱ
გუარანდუხტჱ დედოფალიჱ დედაჱ ბაგრატისიჱ ასულიჱ იყოჱ გი
ორგიჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ დაჱ ვითარჱ გარდაჴდაჱ ამაშიგანჱ წელ
იწადიჱ სამიჱ დაჱ მეფობდაჱ აფხაზეთსჱ თევდოსიჱ მწუხარეჱ
რამეთუჱ განირყუნაჱ ქუეყანაჱ იგიჱ დაჱ შეიცვალაჱ ყოელიჱ
წესიჱ დაჱ განგებაჱ პირველთაჱ მეფეთაგანჱ განწესებულიჱ იხი
ლესჱ რაჱ წარჩინებულთაჱ მისთაჱ ქუეყანისათაჱ იყუნესჱ ყოელ
ნიჱ ერთობითჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ ამანვეჱ ივანეჱ მარუში
სძემანჱ ინებაჱ რაიჱ მოიყვანესჱ ბაგრატჱ მეფედჱ აფხაზეთი
სადჱ დაჱ მისთანაჱ ყოელთაჱ დიდებულთაჱ ერისთავთაჱ დაჱ აზ
ნაურთაჱ აფხაზეთისაჱ დაჱ ქართლისათაჱ გამოითხოესჱ ბაგრატჱ
მეფეჱ დავითჱ კულაპალატისგანჱ ხოლოჱ დიდითაჱ იძულებითაჱ აღა
1-17 სტრ., 189v
სრულაჱ სათხოელიჱ მათიჱ ვითარცაჱ ვთქუიჱ პირველადჱ უშვი
ლოჱ იყოჱ დავითჱ კულაპალატიჱ დაჱ ბაგრატჱ გაეზარდაჱ შვილადჱ
მპყრობელადჱ ორისავეჱ ტაოსაჱ გარნაჱ რაჟამსჱ უმკუიდროჱ
ქმნილჱ იყოჱ ქუეყანაჱ ქართლისაჱ დაჱ აფხაზეთისაჱ მოსცაჱ მა
თჱ სიმტკიცითაჱ დაჱ მძევლითაჱ შთაიყვანესჱ აფხაზეთსჱ დალო
ცესჱ მეფედჱ დაემორჩილნესჱ ყოელნიჱ ბ~ბასაჱ მისსაჱ რამეთუჱ
განსრულებულჱ იყოჱ ასაკითაჱ დაჱ ვითარჱ გარდაჴდესჱ ამაშიგანჱ წე
ლიწადნიჱ ორიჱ იწყოჱ გაგებადჱ დაჱ საურავადჱ დაჱ გამართებაჱ
ყოელსაჱ საქმესაჱ მსგავსადჱ პაპისადჱ დიდისაჱ მეფისაჱ გიორგისსაჱ გი
ნათუჱ უმეტესჱ ვთქუაჱ რამეთუჱ ყოვლითურთჱ მიემსგავსე
ბოდაჱ ქცევასაჱ გამზრდელისაჱ თუისისასაჱ დავითისსაჱ დაჱ იხილ
ვებოდაჱ მისთანაჱ ყოელიჱ საქმეჱ კეთილისაჱ გამოგზავნაჱ
თეოდოსიჱ მეფეჱ დედისძმაჱ მისიჱ ტაოსჱ წშეჱ დავითჱ კულა
პალატისაჱ რამეთუჱ ესეჱ საქმეჱ უმჯობესადჱ გამონახაჱ რათაჱ
ყოელთაჱ კაცთაჱ დიდთაჱ დაჱ მცირეთაჱ სასოებაჱ კეთილისაჱ
გინაჱ შიშიჱ უწესოებისათუისჱ მისისაჱ მიმართჱ აქუნდესჱ შემდგომადჱ
ამისსაჱ გარდამოვიდაჱ ქართლსჱ რათაჱ განაგნესჱ საქმენიჱ დაშლ

1-17 სტრ., 190r
ილნიჱ ქართლისანიჱ მოვიდაჱ დაჱ დადგაჱ თიღუასჱ ხოლოჱ მასჱ ჟამსაჱ
აზნაურთაჱ ქართლისათაჱ რომელთაჱ მეჱ არაჱ უნდაჱ გარდამოსლ
ვაჱ მისიჱ რამეთუჱ თითოეულადჱ განაგებდესჱ საქმეთაჱ ქართლისა
თაჱ დაღაცათუჱ იყვნესჱ მორჩილებასაჱ შინაჱ გუარანდუხტჱ დედ
ოფლისასაჱ იწინამძღურესჱ ქავთარჱ ტბელიჱ მოეგებნესჱ ბრძო
ლადჱ დაჱ დაუდგესჱ თავსაჱ მოღრისასაჱ იხილაჱ რაჱ ბაგრატჱ აფ
ხაზთაჱ მეფემანჱ აღუზახნაჱ სპათაჱ თუისთაჱ მივიდესჱ დაჱ შე
იბნესჱ იოტნესჱ ქართველნიჱ რომელნიჱ მეჱ დაჴოცნესჱ რომელ
ნიჱ მეჱ დაიპყრნესჱ დაჱ დაიფანჩნესჱ მივიდაჱ უფლისციხესჱ აღი
ღოჱ ციხეჱ დედისაგანჱ თუისისაჱ დაყუნაჱ დღენიჱ რაოდენნიჱ მეჱ დაჱ
განაგნაჱ მცირედჱ საქმენიჱ ქართლისანიჱ წარიყვანაჱ დედაჱ თუისიჱ
დაჱ წარვიდაჱ ქუეყანადჱ აფხაზეთისაჱ დაჱ ვითარცაჱ ჴელოანმანჱ
მენავეთჱ მოძღუარმანჱ განაგოჱ ყოელიჱ საქმეჱ აფხაზეთისაჱ რამე
თუჱ მცირედჱ ამხილისჱ ურჩთაჱ დაჱ განადიდისჱ ერთგულიჱ დაჱ
მისანდობელიჱ თუისიჱ ამაშიგანჱ გარდაჰჴდესჱ წელიწადნიჱ რაოდენნიჱ
მეჱ იყოჱ მასჱ ჟამსაჱ ერისთავადჱ კლდეკართაჱ რატიჱ დაჱ ჰქო
ნდაჱ ციხეჱ ატენისაჱ დაჱ ქართლისაგანჱ მტკუარსაჱ სამხრითჱ ყოელიჱ
1-17 სტრ., 190v
თრიალეთიჱ დაჱ მანგლისჴევიჱ დაჱ სკუირეთიჱ არაჱ ჰმორჩილობდაჱ
კეთილადჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ შეკრიბაჱ უცნაურადჱ სპაჱ თუისიჱ ბა
გრატჱ მეფემანჱ გამოვიდაჱ ქართლსჱ ენებაჱ შეპყრობაჱ რატისჱ ერი
სთავისაჱ მაშინჱ აუწყესჱ მსწრაფლჱ დავითჱ კულაპალა
ტისაჱ ესრეთჱ არაჱ სადაჱ წარვალსჱ სხუაგანჱ არამედჱ განმზადებულჱ
არსჱ სიკუდილადჱ შეკაზმულჱ იყოჱ გურგენჱ მამაჱ ბაგრატისიჱ
მისლვადჱ შვილისაჱ ბაგრატსჱ თანაჱ ხოლოჱ დავითჱ კულაპალატმანჱ
ვითარცაჱ ცნაჱ წარმოვიდაჱ მსწრაფლჱ მოუწოდაჱ ლაშქარსაჱ თ
უისსაჱ დაჱ უჴმოჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ სომხითისათაჱ დაჱ მაშინჱ
ჯერეთჱ ცოცხალჱ იყოჱ პაპიჱ ბაგრატისიჱ ბაგრატჱ ქართველთაჱ
მეფეჱ იგიცაჱ მოვიდაჱ დავითჱ კულაპალატსაჱ წინაშეჱ რამეთუჱ ეშ
ინოდაჱ ძისაჱ თუისისაჱ გურგენისგანჱ წაღებასაჱ მეფობისასაჱ მო
ვიდესჱ დაჱ დადგესჱ დლივსჱ სპითაჱ დიდითაჱ რომელთაჱ არაჱ იყოჱ
რიცხუიჱ დაჱ გაგზავნნაჱ ლაშქარნიჱ გურგენსჱ ზედაჱ მიეგებნესჱ წ
ინაჱ გურგენსჱ შეიბნესჱ გარდათხრილთაჱ თავსაჱ შავარშეთისასაჱ
გააქციესჱ გურგენჱ შთაიხუეწაჱ მეოტიჱ მასჱ ჟამსაჱ მოსრულჱ
იყოჱ ბაგრატჱ თრიალეთსჱ დადგაჱ კარუშეთსჱ გაგზავნაჱ მოციქულიჱ
1-17 სტრ., 191r
განახნაჱ ლაშქარნიჱ დავით კულაპალატისანი დაჱ ცნაჱ რამეთუჱ არაჱ
ეგებოდაჱ წინაჱ აღდგომაჱ მისიჱ მაშინჱ დაუტევნაჱ სპანიჱ თუის
ნიჱ ადგილსაჱ ზედაჱ დაჱ თუითჱ მარტოჱ მივიდაჱ წინაშეჱ მისსაჱ
ითხოაჱ შენდობაჱ დაჱ აუწყაჱ ვითარმედჱ სხუისაჱ არარასათუისჱ
მოვედჱ გარნაჱ მორჩილებისათუისჱ რატისაჱ ხოლოჱ მანჱ გაგზავ

ნაჱ დაჱ უბრძანაჱ ესრეთჱ მითხრესჱ ვითარმედჱ მოვალსჱ სიკუდი
ლადჱ შენდაჱ გარნაჱ ვცანჱ რომელჱ უბრალოჱ ხარჱ არამედჱ მი
თავისუფლებიხარჱ რატისჱ ზედაჱ დაიმორჩილეჱ ვითაცაჱ გნება
ვსჱ მაშინჱ წარმოვიდაჱ სავსეჱ სიხარულითაჱ დაჱ წარვიდაჱ მასჱ ჟა
მსაჱ აფხაზეთადჱ რათაჱ ვერჱ უგრძნასჱ რატიჱ დაჱ უგრძნეულოდჱ
მოვიდესჱ ოდესჱ არამოელოდესჱ ვითარჱ არაჱ მოიწიაჱ ჟამიჱ
ზამთრისაჱ მოვიდაჱ ძალითაჱ თუისითაჱ ყოვლითაჱ მოადგაჱ კლ
დეკართაჱ იხილაჱ რაჱ ესეჱ რატიჱ გამოვიდაჱ გარეჱ დაჱ გამოიტანნაჱ
თანაჱ შვილიჱ მისიჱ ლიპარიტჱ შეჰვედრაჱ ბაგრატჱ აფხაზთაჱ მეფესაჱ
მისცაჱ ციხეჱ კლდეკართაჱ ბაგრატსჱ დაჱ თუითჱ დაჯდაჱ მამულსაჱ თუი
სსაჱ არგუეთსჱ კუალადჱ ვითარცაჱ წარჴდესჱ მასჱ შინაჱ ჟამნიჱ რა
ოდენნიჱ მეჱ მოიწყინაჱ დაჱ განაგნაჱ ყოელნიჱ საქმენიჱ აფხაზეთისა
1-17 სტრ., 191v
ნიჱ ურჩნიჱ თუისნიჱ შეცვალნაჱ დიდებისაგანჱ დაჱ ერთგულნიჱ დაჱ
მორჩილნიჱ ბ~ბისაჱ მისისანიჱ განადიდნაჱ დაჱ წარემატაჱ ყოელთაჱ მეფე
თაჱ აფხაზეთისაჱ დაჱ ქართლისათაჱ ყოვლითაჱ სიკეთითაჱ დაჱ განამრავ
ლაჱ ლაშქარიჱ თუისიჱ უმეტესჱ ყოვლისაჱ ჟამისაჱ გამოილაშქრაჱ ყო
ვლითაჱ სპითაჱ თუისითაჱ გარდამოვიდაჱ ქართლსჱ წარგზავნაჱ მოციქ
ულიჱ კახეთადჱ ითხოვნაჱ ციხენიჱ ქართლისანიჱ რომელნიჱ მათჱ ჰქ
ონდესჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ ქორებისკოვზადჱ დავითჱ ხოლოჱ მანჱ
არაჱ ინებაჱ მოცემაჱ ციხეთაჱ არამედჱ მიუმცნოჱ ესრეთჱ უკუე
თუჱ ეძიებდეჱ ციხეთაჱ იყოსჱ ჩუენჱ შორისჱ დამჯერებელჱ
მკლავითაჱ ომიჱ ხოლოჱ მეჱ წინაჱ მოგეგებოჱ ქსანსაჱ ზედაჱ გა
ნუწყრაჱ ბაგრატჱ აფხაზთაჱ დაჱ ქართველთაჱ მეფეჱ დაჱ კულაპალა
ტიჱ იყოჱ დლივსჱ რამეთუჱ განაგებდაჱ საქმეთაჱ ტაოსაჱ დაჱ ქარ
თლისათაჱ რომელჱ მაშინჱ თუითჱ ვერჱ ეპყრაჱ ტაოჱ მიცვალებ
ისაჱ მამისაჱ მათისაჱ გურგენჱ მეფეთჱ მეფისასაჱ წარგზავნაჱ კაციჱ
მოსწრაფედჱ დაჱ აწუიაჱ სპათაჱ აფხაზთაჱ დაჱ ქართლისათაჱ
დაჱ თუითჱ წარემართაჱ ზემოთაჱ ლაშქრითაჱ ჩაიარაჱ თრიალ
ეთიჱ დაჱ განვლოჱ ჴიდიჱ მცხეთისაჱ მოერთნესჱ თანაჱ აფხაზნიჱ
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დაჱ ქართველნიჱ დაჱ გადგაჱ თიანეთსჱ დაჱ იწყოჱ შემუსრვადჱ კახე
თისაჱ დაჱ ვერჱ წინაჱ აღუდგაჱ დავითჱ რამეთუჱ იყოჱ ძალიჱ მისიჱ
ურიცხუიჱ იწყოჱ ბრძოლადჱ ციხეთაჱ მასჱ ჟამსაჱ აღიღოჱ ქუე
ყანაჱ ჰერეთისაჱ დაჱ განაჩინაჱ მთავრადჱ აბულალაჱ დაჱ წარვიდაჱ
შინაჱ დაჱ მათვეჱ ჟამთაჱ წარმოვიდაჱ რაჟამსჱ ბაგრატჱ აფხა
ზთაჱ მეფეჱ კუალადჱ მიიქცესჱ კაცნიჱ ჰერეთისანიჱ მიერ
თნესჱ დავითსჱ აღიღოჱ დავითჱ ჰერეთიჱ დაჱ შემდგომადჱ
მცირედისაჱ ჟამისაჱ მიიცვალაჱ კუალადჱ გამოვიდაჱ ყოვ
ლითაჱ სპითაჱ მისითაჱ ბაგრატჱ აღიღოჱ მეორედჱ ერეთ
იჱ დაიჭირაჱ დინარჱ დედოფალიჱ თუისადჱ იწყოჱ ძებნადჱ
კახეთისაჱ ძალითაჱ მისითაჱ მიუწდომელითაჱ ორჱ წელჱ წა
რიხუნაჱ ციხენიჱ კახეთისანიჱ შეაწყუდიაჱ კუირიკეჱ ბოჭორმასჱ

დაჱ დაუყენნაჱ ციხესაჱ გარეშემოჱ მცველნიჱ წელიწდითჱ წ
ელიწდამდინჱ წარუღოჱ ბოჭორმაჱ დაჱ დაიპყრაჱ სრულადჱ
ჰერეთიჱ დაჱ კახეთიჱ წარმოიყვანაჱ კუირიკეჱ დაიჭირაჱ თუ
ისსაჱ კარსაჱ ზედაჱ მასჱ ჟამსაჱ განდიდნაჱ ფადლუნჱ ამირაჱ
განძათაჱ იწყოჱ კირთებადჱ ერისთავთაჱ ერთისაჱ დაჱ კა
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ხეთისათაჱ ჟამითიჱ ჟამადჱ მეკობრობითჱ დაჱ პარვითჱ რბევადჱ
დაჱ ტყუენვადჱ ადგილითიჱ ადგილადჱ იხილაჱ რაჱ დიდმანჱ მეფე
მანჱ ბაგრატჱ კადნიერებაჱ მისიჱ დიდადჱ შეძრწუნდაჱ დაჱ აღივსოჱ
შურითაჱ განემზადაჱ ყოვლითაჱ სპითაჱ მისითაჱ გაგზავნაჱ მო
ციქულიჱ წ~შეჱ შანშაჱ სომეხთაჱ მეფესაჱ აწუიაჱ რათაჱ იძიონჱ
შურიჱ ფადლონისგანჱ ხოლოჱ მანჱ განიხარაჱ სიხარულითაჱ დაჱ მო
სწრაფედჱ მოუწოდაჱ ყოელთაჱ სპათაჱ თუისთაჱ წარმოემა
რთაჱ დაჱ მოვიდაჱ სომეხთაჱ მეფეჱ წინაშეჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ
შეკრბესჱ ორნივეჱ ძორაკერტასჱ მიჰმართესჱ ფადლონსჱ დიდადჱ
განლაღებულსაჱ მოძულესაჱ ქრისტიანეთასაჱ რომელიჱ იგიჱ ყო
ვლითურთჱ ეძიებდაჱ წარწყმედასაჱ ყოელთაჱ ჯუარისჱ მსახურ
თასაჱ დაჱ ვითარჱ იხილაჱ ძალიჱ მათიჱ უძლეველიჱ შეშინდაჱ დაჱ
წარვიდაჱ დაჱ მიჰმართაჱ სიმაგრეთაჱ შესლვადჱ ამანჱ დიდმანჱ დაჱ ყო
ვლითურთჱ ძლევაჱ შემოსილმანჱ მეფემანჱ ბაგრატჱ წარმო
ტყუენაჱ ქუეყანაჱ რანისაჱ მოადგაჱ ქალაქსაჱ შანქორსაჱ აუდ
გნაჱ ფელაკონნიჱ დაჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ დალეწნესჱ ზღუდენ
იჱ შანქორისანიჱ ხვალისაჱ დღეჱ ეგულებოდაჱ შემუსრვადჱ დაჱ წა
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რტყუენვადჱ ქალაქსაჱ მასჱ ღამესაჱ მოუვლინაჱ მოციქულიჱ ფად
ლონმანჱ ითხოაჱ შენდობაჱ აღუთქუაჱ დღეთაჱ სიცოცხლი
საჱ მისისათაჱ მსახურებაჱ გაუკუეთაჱ ხარაჯაჱ დაჱ დაუწერაჱ ლაშქ
რობაჱ მტერთაჱ მისთაჱ ზედაჱ მასჱ ჟამსაჱ უბრძანაჱ დაჱ შემო
კრიბნაჱ ყოელნიჱ დიდებულნიჱ წინაშეჱ მისსაჱ უბრძანაჱ პირ
ველადჱ რათაჱ დაიჭირონჱ ქალაქიჱ ძალითაჱ მათითაჱ იხილესჱ
დაჱ განიცადესჱ დაჱ მოაჴსენესჱ რომელჱ ვერჱ ვისჱ ძალედვაჱ
დაჱ უფროსჱ ამისთუისჱ რომელჱ სხუათაჱ ყოელთაჱ სალაშქ
როთაჱ საქმეთაგანჱ უცალოჱ იქმნებოდესჱ კუალადჱ უბრძანაჱ დაჱ
განიზრახესჱ დაზავებაჱ ფადლონისიჱ დაჱ მათჱ ყოვლითაჱ სიბ
რძნითაჱ მათითაჱ გამოარჩიესჱ ზავიჱ მოციქულიჱ გაუგზავნაჱ
დაჱ უბრძანაჱ ზავიჱ მისგანჱ აუწყაჱ მაშინჱ ფადლონჱ განიხარაჱ სიხარულითაჱ დ
იდითაჱ აღასრულაჱ ყოელიჱ იგიჱ სიტყუითჱ აღთქმულიჱ უძღ
უნაჱ ძღუენიჱ დიდიჱ დაჱ მიუწდომელიჱ აღავსნაჱ ყოელნიჱ
დიდებულნიჱ ნიჭითაჱ დაჱ წარმოვიდაჱ შინაჱ გამარჯუებულიჱ
ამანჱ დიდმანჱ მეფემანჱ აღაშენაჱ საყდარიჱ ბედიისაჱ დაჱ შექმ
ნაჱ საყდრადჱ საებისკოპოსოდჱ მოცვალაჱ მუნჱ ყოელიჱ სა
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ეპისკოპოსოჱ შეწირნაჱ სოფელნიჱ მრავალნიჱ ყოელთაჱ ჴე
ვთაჱ დაჱ ადგილთაჱ განასრულაჱ ყოვლითაჱ განგებითაჱ შეა
მკოჱ ეკლესიაჱ ყოვლითაჱ სამკაულითაჱ აკურთხაჱ დაჱ დასუაჱ
ებისკოპოსიჱ უკეთუჱ ვისმეჱ ენებოსჱ განცდადჱ დაჱ გულ
ისჴმისჱ ყოფადჱ სიმაღლისათუისჱ დიდებისაჱ მისისადჱ პირ
ველადჱ განიცადოსჱ სამკაულიჱ ბედიისაჱ ეკლესიისაჱ დაჱ მი
სგანჱ გულისხჴმაყოსჱ რომელჱ არავინჱ ყოფილაჱ სხუაჱ მს
გავსიჱ მისიჱ ქუეყანასაჱ ქართლისაჱ დაჱ აფხაზეთისასაჱ ამანვეჱ
აკურთხაჱ ეკლესიაჱ ქუთათისაჱ განგებითაჱ დიდითაჱ რამეთუჱ
შემოკრიბნაჱ ყოელნიჱ მახლობელნიჱ ჴელმწიფენიჱ კათა
ლიკოზნიჱ მღდელთჱ მოძღუარნიჱ დაჱ ყოელთაჱ მონასტ
ერთაჱ წინამძღუარნიჱ დაჱ ყოელნიჱ დიდებულნიჱ ზემონიჱ
დაჱ ქუემონიჱ მამულსაჱ დაჱ სამეფოსაჱ თუისსაჱ მყოფნიჱ
დაჱ სხუათაჱ ყოელთაჱ საჴელმწიფოთანიჱ ესეჱ ბაგრატჱ აფხა
ზთაჱ დაჱ ქართველთაჱ მეფეჱ წარემატაჱ ყოელთაჱ ჴელმწიფ
ეთაჱ ყოვლითაჱ განგებითაჱ ამისდაჱ შემპოვნედჱ დაჱ ამისდაჱ მო
აჯედჱ შეიქმნესჱ ყოელნიჱ ჴელმწიფენიჱ მახლობელნიჱ
1-17 სტრ., 194r
დაჱ მოთაულნიჱ მამულისაჱ დაჱ სამეფოსაჱ მისისანიჱ ვითარცაჱ
თუისნიჱ დაჱ მისანდობელნიჱ მოლაშქრედჱ დაუმორჩილნაჱ
ყოელნიჱ ღ~თნჱ დაჱ ყოელნიჱ წინაჱ აღმდგომნიჱ
მისნიჱ მოჰმადლაჱ ღ~თნჱ ყოელთაჱ დღეთაჱ მისთაჱ მშუი
დობაჱ დაჱ დაწყნარებაჱ ქუეყანისაჱ დაჱ უკეთუჱ ვინმეჱ ინ
ებოსჱ თუითეულადჱ წარმოთქმადჱ ყოელთაჱ განგებუ
ლებათაჱ მისთაჱ მოუძლურდესჱ ძალიჱ მისიჱ რომელთა
განჱ მცირედიჱ წარმოვთქუიჱ ჟამთაჱ სიგრძისათუისჱ არაჱ
დავიწყებისაჱ დაჱ ვთქუაჱ ესეცაჱ ვითარმედჱ შემდგომადჱ
დიდისაჱ მეფისაჱ ვახტანგჱ გორგასლისაჱ არავინჱ გამოჩე
ნილჱ არსჱ სხუაჱ მსგავსიჱ დიდებითაჱ დაჱ ძალითაჱ დაჱ ყო
ვლითაჱ გონებითაჱ ეკლესიათაჱ მაშენებელიჱ გლახაკთჱ
მოწყალეჱ დაჱ სამართლისჱ მოყუარეჱ მეფობდაჱ ოცდაჱ თექუსმე
ტჱ წელჱ დაჱ გარდაიცვალაჱ შემკობილიჱ სიბერითაჱ შუენიე
რითაჱ ქორანიკონსაჱ ორასჱ ოცდაჱ თოთხმეტსაჱ თუესაჱ მა
ისსაჱ შუიდსაჱ დღესაჱ პარასკევსაჱ დაჱ იყოჱ დღეთაჱ მიცვალ
ებისაჱ მისისათაჱ ტაოსჱ დაჱ წარმოიღოჱ გუამიჱ მისიჱ ზუიად
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მანჱ დაჱ დაჰმარხაჱ ბედიასჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მეფეჱ იქმნაჱ
ძეჱ მისიჱ გიორგიჱ დაჱ იყოჱ იგიცაჱ სავსეჱ ყოვლითაჱ სიკეთ[...]ითაჱ
ესეჱ ეუფლაჱ ყოელსაჱ მამულსაჱ დაჱ სამეფოსაჱ თუისსაჱ ჟამ
საჱ ოდენჱ სიყრმისაჱ დაჱ სიჭაბუკისაჱ მისისასაჱ წლისაჱ ათო
რმეტისაჱ ხოლოჱ მეშუიდესაჱ წელსაჱ მეფობისაჱ მისისასაჱ გამო
ვიდაჱ ბასილიჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ მასჱ ზედაჱ ყოვლითაჱ სპი
თაჱ საბერძნეთისათაჱ დაჱ ურიცხუითაჱ უცხოჱ თესლითაჱ ხოლოჱ

იგიჱ მეფეჱ გიორგიჱ განვიდაჱ სპითაჱ დიდითაჱ წინაჱ აღდგომა
დჱ მისდაჱ დაიბანაკესჱ ორთავეჱ ქუეყანასაჱ ბასიანისასაჱ მრავ
ალჱ დღეჱ დაჱ არაჱ მიმართესჱ ურთიერთასჱ ბრძოლადჱ უ
კუმოჰრიდაჱ გიორგიჱ მეფემანჱ დაჱ დაწუაჱ ქალაქიჱ ოლთისიჱ
დაჱ მოვიდაჱ კოლასჱ დაჱ მოუდგაჱ უკანაჱ ბასილიჱ მეფეჱ
დაჱ შეკრბაჱ ლაშქარიჱ გიორგისიჱ დაჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ მათჱ
შორისჱ დიდიჱ სოფელსაჱ რომელსაჱ ჰქუიანჱ ბირიმანიჱ მო
ისრნესჱ ორკერძოვეჱ მრავლადჱ მოკლნესჱ დიდებულნიჱ
ერისთავიჱ რატიჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ დაჱ ხურსიჱ დაჱ გუიანადჱ
ეწიაჱ ჴმაჱ გიორგიჱ მეფესაჱ ვითარმედჱ ომიჱ არსჱ უკანაჱ
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მავალთაჱ ზედაჱ მაშინჱ უბრძანაჱ სპათაჱ თუისთაჱ დაჱ აღიჭურ
ნესჱ მსწრაფლჱ განვიდაჱ თუითჱ გიორგიჱ მეფეჱ რამეთუჱ ახოანჱ
იყოჱ დაჱ უშიშიჱ ყოვლითურთჱ ვითარცაჱ უჴორცოჱ დაჱ
მისთანაჱ სიმრავლეჱ სპისაჱ მისისაჱ დაჱ მოვიდაჱ მუნითჱ ბასი
ლიჱ მეფეჱ ყოვლითაჱ სპითაჱ მისითაჱ შეკრბესჱ იმიერჱ
ამიერჱ დაჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ სასტიკიჱ დაჱ მოისრნესჱ ბერძენ
ნიჱ ფრიადჱ ეზომჱ გაგრძელდაჱ ბრძოლაჱ მათჱ შორისჱ რო
მელსაჱ სივლტოლდაჱ დაჱ განემზადაჱ ბასილიჱ მეფეჱ ხოლოჱ ვითა
რჱ სულმოკლეჱ იქმნნესჱ ქართველნიჱ წარმოვიდესჱ წარმო
უდგესჱ უკანაჱ ბერძენნიჱ დაჱ დაჴოცესჱ ურიცხუნიჱ მახუი
ლითაჱ მოუწიაჱ ლაშქარმანჱ არტანსჱ ტყუეჱ ყვნესჱ დაჱ
მოაოჴრესჱ არტანიჱ დაჱ რაჟამსჱ წარვიდაჱ გიორგიჱ მეფეჱ
თრიალეთსჱ წარმოუდგაჱ უკანაჱ ასწყუიტესჱ ქუეყანაჱ ჯა
ვახეთისაჱ დაჱ გარდავიდესჱ თრიალეთსჱ კუალადცაჱ დაეახლნესჱ უ
რთიერთასჱ რამეთუჱ განძლიერდაჱ გიორგიჱ მეფეჱ დაჱ მოირ
თოჱ ძალიჱ ერეთითჱ დაჱ კახეთითჱ გარნაჱ დაუშალესჱ შებმაჱ
მეორედჱ შეიქცაჱ ბასილიჱ მეფეჱ თრიალეთითჱ უკუმოიარაჱ
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ჯავახეთიჱ დაჱ არტანიჱ დაჱ კუალადჱ უბოროტესადრეჱ შურისგ
ებითჱ მოაოჴრნაჱ ქუეყანანიჱ იგიჱ წარვიდაჱ დაჱ დაიზამთრაჱ ქ
უეყანასაჱ ტალდისასაჱ მახლობელადჱ ქალაქსაჱ ტრაპიზონთა
საჱ დაჱ ვიდოდესჱ მათჱ შორისჱ მოციქულნიჱ ზავისაჱ დაჱ სი
ყუარულისათუისჱ მასჱ ჟამსაჱ იქმნაჱ განდგომილებაჱ დიდიჱ
საბერძნეთსჱ შეიერთნესჱ სპასპეტიჱ დაჱ წარვეზიჱ დაჱ წა
რიდგინნესჱ ქუეყანითჱ აღმოსავლეთისაჱ დაჱ დიდადჱ შეძ
რწუნდაჱ ამისთუისჱ ბასილიჱ მეფეჱ გარნაჱ პატივსცაჱ ღ~თ
მანჱ მასვეჱ დაჱ მოკლაჱ წარვეზიჱ დაჱ ქსიფეჱ დაჱ განადგესჱ
რომელნიჱ მირთვოდესჱ ხოლოჱ ქსიფესჱ მიეგოჱ ცრუ
ობაჱ წარვეზესაჱ რამეთუჱ შეიტყუესჱ ციხესაჱ დალალოსან
თაჱ სისხლისათუისჱ ფოკასჱ ძისაჱ შეიპყრესჱ დაჱ მოჰგ
უარესჱ ბასილიჱ მეფესაჱ დაჱ მანჱ ექსორიაყოჱ კუნძულსაჱ
რომელსამეჱ დაჱ მისთანათაჱ მრავალთაჱ მოჰკუეთაჱ თავიჱ

რომელთაჱ თანაჱ იყოჱ ფერისძეჱ ჯოჯოკისიჱ ნათესა
ვითჱ ტაოელიჱ დაჱ სხუანიჱ იყუნესჱ ბერძენნიჱ კუალადჱ
შემოიქცაჱ ბასილიჱ მოვიდაჱ ბასიანსჱ სთხოვდაჱ ციხე
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თაჱ დაჱ აღუთქმიდაჱ ზავსაჱ დაჱ მშუიდობასაჱ ცნარაჱ გიო
რგიჱ მეფემანჱ წარავლინჱ ზუიადიჱ ერისთავიჱ სპითაჱ მისითაჱ
დაჱ უბრძანაჱ რათაჱ ზავისჱ მიპყრობითაჱ მცირედჱ ხანჱ დააყოვნოსჱ
დაჱ თუითჱ წარუდგაჱ უკანაჱ სპითაჱ ძლიერითაჱ დაჱ განიზრახ
ესჱ ესრეთჱ უკეთუჱ ინებოსჱ ზავიჱ ბასილიჱ მეფემანჱ იქმნესჱ
ეგრეთჱ დაჱ უკეთუჱ ენებოსჱ ომიჱ განვემზადნეთჱ მისთუი
სცაჱ ხოლოჱ რომელთაჱ არაჱ უნდაჱ ყოფადჱ მშუიდობისაჱ
იწყესჱ განმზადებადჱ ბრძოლადჱ დაჱ მივიდესჱ ბასილიჱ მე
ფესაჱ ზედაჱ დაბანაკებულსაჱ რომელსაჱ უწოდიანჱ სუინდაქ
სადჱ იწყესჱ ბრძოლადჱ დაჱ აოტესჱ ზოგიჱ ლაშქრისაჱ
მისისაჱ განუწერაჱ ბასილიჱ მეფეჱ უბრძანაჱ მოყვანებადჱ ძე
ლიჱ ცხორებისაჱ დაჱ მანდილიჱ წმიდაჱ დადვაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ
დაჱ თქუაჱ უკეთუჱ მიმეციჱ ჴელთაჱ მტრისათაჱ არღარაჱ
ვიყოჱ თაყუანისმცემელჱ თქუენდამიჱ უკუნისამდეჱ დაჱ ვითა
რჱ გაგრძელდაჱ მათჱ შორისჱ ბრძოლაჱ კუალადცაჱ მე
ოტჱ იქმნნესჱ სპანიჱ ქართლისანიჱ წარმოვიდესჱ მეო
ტადჱ დაჱ მოისრნესჱ ურიცხუნიჱ პირითაჱ მახუილისათაჱ
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დაჱ რომელნიჱ მეჱ ტყუეჱ იქმნნესჱ დაჱ წარიღესჱ იავარიჱ
დიდალიჱ დაჱ განძიჱ სამეფოჱ რომელიჱ ჰქონდაჱ თანაჱ დაჱ
წარმოუდგაჱ უკანაჱ ბასილიჱ მეფეჱ დაჱ კუალადცაჱ იწყესჱ
ზავადჱ ვითარცაჱ პირველჱ რამეთუჱ შიშიჱ დიდიჱ აქუნდაჱ
საბერძნეთითჱ განდგომისაჱ დაჱ ყვესჱ მშუიდობაჱ დაჱ დაიზა
ვნესჱ დაჱ მისცაჱ გიორგიჱ მეფემანჱ ძეჱ თუისიჱ ბაგრატჱ მ
ძევლადჱ წელიწდისაჱ სამისაჱ დაჱ ციხენიჱ რომელჱ პირველჱ გა
ეცნესჱ აზნაურთაჱ დაუცალნაჱ დაჱ მისცნაჱ სხუანიცაჱ ვითარჱ
ციხენიჱ პირველჱ მიცემულნიჱ დაჱ უკანისჱ თოთხმეტნიჱ დაჱ
ქუეყანაჱ რომელიჱ ჰქონდაჱ დავითჱ კულაპალატსაჱ ტაოსთაჱ დაჱ
კოლარტანთაჱ დაჱ ჯავახეთსჱ ხოლოჱ რომელნიჱ მეჱ ამათჱ
ქუეყანათაგანჱ ეკლესიანიჱ სოფელნიჱ დაჱ ადგილნიჱ დაულო
ცნაჱ გიორგიჱ მეფესაჱ დაჱ წარვიდაჱ ბასილიჱ მეფეჱ დაჱ
წარიყვანაჱ ბაგრატჱ უფლისწულიჱ მძევლადჱ ძეჱ მეფისაჱ
ჩუენისაჱ გიორგისიჱ აღუთქუაჱ ფიცითაჱ აღთქუმაჱ ესრეთჱ
ვითარმედჱ წელსაჱ მესამესაჱ გამოგიგზავნოჱ ძეჱ შენიჱ დაჱ იყოჱ
სამწელჱ ქალაქსაჱ სამეფოსაჱ კოსტანტინეჱ პოლესჱ დაჱ წე
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ლსაჱ მესამესაჱ გამოგზავნაჱ ვითარცაჱ აღუთქუაჱ რაჟადაჱ წარმოა
ტანესჱ თანაჱ კატაბანიჱ აღმოსავლისაჱ დაჱ მოჰყვაჱ ვიდრეჱ

საზღვართამდეჱ მამულისაჱ მისისათაჱ დაჱ ვითარჱ შეიქცაჱ გარეჱ
მოეწიაჱ სწრაფითჱ მანდატურიჱ დაჱ მოართუაჱ წიგნიჱ კა
ტაბანსაჱ რომელსაჱ წერილიყოჱ ესრეთჱ ვითარმედჱ განგები
თაჱ ღ~თისათაჱ მიიცვალაჱ სანატრელიჱ ბასილიჱ მეფეჱ ძმაჱ
ჩემიჱ დაჱ ნაცვლადჱ მისსაჱ ვიქმენჱ მეჱ მეფედჱ ყოელსაჱ
საბერძნეთსაჱ აწჱ უკუეჱ სადაცაჱ მიწევნულიყოსჱ განსაგებე
ლსაჱ ჩემსაჱ ბაგრატჱ ძეჱ გიორგიჱ აფხაზთაჱ ჴელმწიფისაჱ
შემოაქციეჱ სწრაფითჱ რომელჱ მოიწიოსჱ წინაშეჱ ჩემსაჱ
ხოლოჱ მანჱ ვითარცაჱ წარიკითხაჱ წიგნიჱ იგიჱ ბ~ბაჱ მეფისაჱ
ენებაჱ რათამცაჱ შეაქციაჱ გარეჱ ბ~ბისაჱ ებრჱ მისისაჱ დევნაჱ
უყოჱ რაჟამსჱ მიეახლაჱ იხილაჱ რომელჱ სიმრავლეჱ დი
დძალიჱ მიგებებულიყოჱ წინაჱ დიდებულნიჱ ერისთავთჱ ე
რისთავნიჱ დაჱ აზნაურნიჱ ტაოელნიჱ მესხნიჱ დაჱ ქართველნიჱ
რომელჱ არაჱ იყოჱ რიცხუიჱ სიმრავლისაჱ მათისაჱ შეიქ
ცაჱ გარეჱ დაჱ უთხრაჱ მანდატურსაჱ რომელიჱ მიეწიაჱ უკე
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თუჱ ძალგიცჱ შენჱ დააბრუნვეჱ ჩემგანჱ აღარაჱ ეგებისჱ ჵ~იჱ
დიდიჱ საკუირველიჱ დაჱ მოწყალებაჱ ღ~თისაჱ ვითარჱ მყისჱ
განარინაჱ მართალიჱ ჴელთაგანჱ მათთაჱ რომელთაჱ ენებაჱ
ზაკუვითჱ შექცევაჱ მისიჱ დაჱ თუჱ ვისმეჱ გენებოსჱ გან
ცდადჱ ესეჱ ვითართაჱ შეწევნათაჱ ღ~თისაჱ მსახურთაჱ მისჱ
ზედაჱ განიცადენითჱ ურიცხუნიჱ ჴელისჱ აპყრობანიჱ ღ~თი
სანიჱ ამასჱ დიდსაჱ ბაგრატსჱ აფხაზთაჱ მეფესაჱ ზედაჱ რომელნიჱ
არავისჱ ზედაჱ მოწევნულიყუნესჱ სხუისაჱ მეფისაჱ რომელ
თათუისჱ ჟამითიჱ ჟამადიჱ გაუწყოსჱ წინაჱ მდებარემანჱ
სიტყუამანჱ ვითარჱ უკუეჱ მოიწიაჱ წინაშეჱ მამისაჱ თუის
ისაჱ გიორგიჱ მეფისაჱ ქუთათისჱ იხილესჱ მშობელთაჱ მის
თაჱ შვილიჱ მათიჱ მსგავსიჱ განუცდელისაჱ დაჱ მიუთხრ
ობელისაჱ სიკეთისაჱ მათისაჱ ყოვლითურთჱ შუენიერიჱ
რომლისაჱ სიკეთისაჱ მისისათუისჱ შეუძლებელჱ არსჱ კაცთა
განჱ მითხრობაჱ იხილესჱ რაჱ განიხარესჱ სიხარულითაჱ მი
უთხრობელითაჱ შეწირესჱ მადლობაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ
ქრონიკონიჱ იყოჱ მასჱ ჟამსაჱ ორასჱ ორმოცდაჱ ხუთიჱ
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შემდგომადჱ ორისაჱ წლისაჱ გარდაიცვალაჱ გ~გიჱ მეფეჱ სავსეჱ
ყოვლითაჱ სიკეთითაჱ ჟამსაჱ ოდენჱ სიყრმისასაჱ რომელჱ არა
ვინჱ გამოჩენილჱ იყოჱ მსგავსიჱ მისიჱ მამათაჱ შორისჱ მი
სთაჱ ახოვნობითაჱ ჭაბუკობითაჱ სიქველითაჱ ტანითაჱ დაჱ სახითაჱ
ცნობითაჱ დაჱ სავსეჱ ყოვლითაჱ განგებითაჱ საჴელმწიფოთაჱ
ქრონიკონსაჱ ორასჱ ორმოცდაჱ შუიდსაჱ თუესაჱ აგუისტო
საჱ ათექუსმეტსაჱ ქუეყანასაჱ თრიალეთისასაჱ ადგილსაჱ რომელ
საჱ ეწოდებისჱ მყინვარნიჱ გინაჱ იწრონიჱ დაჱ დაუტევაჱ გლოაჱ
დაჱ მწუხარებაჱ ყოელთაჱ მკუიდრთაჱ მამულისაჱ დაჱ სამეფოსაჱ

მისისათაჱ იგლოვდესჱ ყოელნიჱ სიკეთესაჱ სიჭაბუკისაჱ დაჱ
ახოვნებისაჱ მისისათუისჱ წარიყვანესჱ დაჱ დამარხესჱ საყდარსაჱ
ქუთათისისასაჱ ესხნესჱ შვილნიჱ ოთხნიჱ ძენიჱ ბაგრატჱ დაჱ
დემეტრეჱ დაჱ ასულნიჱ გუარანდუხტჱ დაჱ კა მეხუთეჱ შვი
ლიჱ მათიჱ დედოფალიჱ მართაჱ მიცვალებულჱ იყოჱ შემ
დგომადჱ მიცვალებისაჱ დიდისაჱ მისჱ მეფისაჱ გიორგისასაჱ მა
სვეჱ ჟამსაჱ მეფეჱ იქმნაჱ ბაგრატჱ ყოელსაჱ მამულსაჱ დაჱ სა
მეფოსაჱ მისსაჱ ზედაჱ ზემოსაჱ დაჱ ქუემოსაჱ წელიწდისაჱ ცხრ
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ისასაჱ მასვეჱ ჟამსაჱ წარვიდესჱ აზნაურნიჱ ტაოელნიჱ საბერძნე
თსჱ ვაჩეჱ კარიჭისძეჱ დაჱ ბანელიჱ ებისკოპოსიჱ იოვანეჱ დაჱ
მათთანაჱ სიმრავლეჱ აზნაურთაჱ ტაოელთაჱ ხოლოჱ კოსტანტ
ინეჱ ბერძენთაჱ მეფემანჱ გამოგზავნაჱ პარკიმანოსჱ მლაშქრ
ითაჱ ურიცხუითაჱ მოვიდაჱ დაჱ მოაოჴრნაჱ იგივეჱ ქუეყა
ნანიჱ რომელნიჱ ბასილიჱ მეფესაჱ მოეოჴრნესჱ მოვიდაჱ
თრიალეთსჱ ციხესაჱ ქუეშეჱ კლდეკართასაჱ მასჱ ჟამსაჱ ჰქონდესჱ
ძესაჱ ლიპარიტსსაჱ შემოკრიბნაჱ სხუანიცაჱ აზნაურნიჱ დაუდგჱ
განძათაჱ დაჱ შეებნესჱ ციხეთაჱ ქუეშეჱ რაჟამსჱ იხილაჱ პარ
კიმანოზმანჱ რომელჱ ვერასჱ ავნებდაჱ შეიქცაჱ გარეჱ მასვეჱ
ჟამსაჱ წარვიდაჱ ჩანჩახიჱ საბერძნეთსჱ მისცაჱ ციხეჱ გარყილო
ბისაჱ მიერთოჱ ბერძენთაჱ დაჱ არჯევანჱ ჰოლოლასძემანჱ
გასცაჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ ციხეჱ წერფთისაჱ რაჟამსჱ იხილაჱ საბაჱ
მტბევარმანჱ ებისკოპოსმანჱ რომელჱ შავშეთსჱ არღარაჱ
იყოჱ სხუაჱ ღონეჱ აღაგოჱ ციხეჱ თავსაჱ ზედაჱ ტბეთი
სასაჱ დაჱ დაიჭირაჱ ქუეყანაჱ შავშეთისაჱ ქმნაჱ დიდიჱ ერთ
გულობაჱ ბაგრატჱ აფხაზთაჱ მეფისათუისჱ პატივსცაჱ ღ~თნჱ
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დაჱ ვერჱ წარუღესჱ ქუეყანაჱ მტერთაჱ რამეთუჱ მასჱ ჟამსაჱ გამო
გზავნაჱ პარკიმანოზმანჱ დაჱ პროედოროსმანჱ ინებაჱ ელიხარ
ტულარიჱ წარიყვანაჱ თანაჱ ვალანჭიჱ ლაშქრითაჱ დიდითაჱ
დაჱ მისცნაჱ თანაჱ დემეტრეჱ კლარჯიხძეჱ სუნბატისიჱ რეცაჱ შე
სატყუევნელადჱ ქუეყანისაჱ კაცთათუისჱ დაჱ ამითჱ მიზეზითაჱ მი
იქცესჱ მრავალნიჱ კაცნიჱ მისჱ ქუეყანისანიჱ წერილისაჱ ერისა
განჱ შემოვიდაჱ მასვეჱ ციხესაჱ შინაჱ ეზრახაჱ ანჩელიჱ დაჱ რო
მელნიჱ აზნაურნიჱ გამოჩნდესჱ ერთგულადჱ შედგესჱ მასვეჱ
ციხესაჱ შინაჱ დაჱ გამაგრდესჱ ფრიადჱ ხოლოჱ ციხეჱ არტან
უჯისაჱ ჰქონდაჱ ერისთავსაჱ აბუსერსაჱ დაჱ მასჱ ჟამსაჱ შინაჱ
ქუეყანასაჱ ამასჱ ბრძოლანიჱ დაჱ შუღლნიჱ იყუნესჱ დაჱ ვით
არჱ დიდადჱ იღელვებოდაჱ ქუეყანაჱ ესეჱ კუალადცაჱ პატივს
ცაჱ ღ~თნჱ ბაგრატსჱ აფხაზთაჱ დაჱ ქართველთაჱ მეფესაჱ ეწიაჱ
სენიჱ სასიკუდინეჱ კოსტანტინეჱ მეფესაჱ მოუწერაჱ პარკიმანო
ზსჱ პროედოსსაჱ უჴმოჱ შეღმართჱ ხოლოჱ იგიჱ წარემარ
თაჱ მსწრაფლჱ დაჱ ვიდრეჱ იგიჱ მივიდოდაჱ მიიცვალაჱ კო

სტანტინეჱ მეფეჱ დაჱ რაჟამსჱ მიიცვალებოდაჱ დასუაჱ სხუაჱ მე
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ფეჱ სახელითჱ რომანოზჱ შერთოჱ ცოლადჱ ასულიჱ თუისიჱ ზო
იაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ წელიწადსაჱ მესამესაჱ წარვიდაჱ დედოფ
ალიჱ მარიამჱ დაიჱ ბაგრატჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ საბერძნეთადჱ
ძიებადჱ მშუიდობისაჱ დაჱ ერთობისაჱ დაჱ კუალადჱ პატივსაჱ
კულაპალატობისასაჱ ძისათუისჱ თუისისაჱ ვითარცაჱ არსჱ ჩუეულე
ბაჱ დაჱ წესიჱ სახლისაჱ მათისაჱ დაჱ მოყვანებისათუისჱ ცოლისაჱ
დაჱ ვითარცაჱ მიიწიაჱ წინაშეჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ აღუსრულაჱ
ყოელიჱ სათხოელიჱ სიხარულითჱ მოსცნაჱ ფიცნიჱ დაჱ სი
მტკიცენიჱ ერთობისათუისჱ დაჱ სიყუარულისაჱ დაუწერნაჱ ოქროჱ
ბეჭედნიჱ მოსცაჱ პატივიჱ კულაპალატობისაჱ მოსცაჱ ცოლადჱ
ბაგრატისთუისჱ ელენეჱ დედოფალიჱ მორაიწიაჱ მარიამჱ დედო
ფალიჱ მამულსაჱ ძისაჱ თუისისასაჱ ქუეყანასაჱ ტაოსჱ მოართუაჱ
პატივიჱ კულაპალატობისაჱ აღასრულესჱ ქორწილიჱ უკურთ
ხესჱ გუირგუინნიჱ ბანასჱ დაჱ შემდგომადჱ მცირედისაჱ ჟამი
საჱ მიიცვალაჱ ელენეჱ დედოფალიჱ ქუთათისსჱ შინაჱ დაჱ შეი
რთოჱ ბაგრატჱ მეფემანჱ ბორენაჱ დედოფალიჱ ოსთაჱ მე
ფისაჱ ასულიჱ დაიჱ დორღოლელისაჱ დაჱ სხუაცაჱ ძეჱ დარჩაჱ
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გიორგიჱ მეფისაჱ ანაკოფიოსჱ შინაჱ ოვსთაჱ მეფისაჱ ასულისაჱ
თანაჱ მეორესაჱ ცოლსაჱ გიორგიჱ მეფისასაჱ დაჱ აზნაურთაგანჱ
იყოჱ მიდამოჱ საუბარიჱ მათჱ შუაჱ დაჱ ყრმაჱ მცირეჱ იყოჱ
სახელითჱ დემეტრეჱ თუცაჱ გულსაჱ ვისჱ ედვაჱ ვერცაჱ გაამე
ფესჱ დაჱ ვერცაღაჱ გამოინდვესჱ ბაგრატჱ მეფემანჱ დაჱ დედა
მანჱ მისმანჱ ვერცაჱ თავადთაჱ დიდებულთაჱ ამისჱ სამეფოსათაჱ
დაჱ წარვიდაჱ წინაშეჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ დაჱ წარუტანაჱ თანაჱ
ანაკოფიოჱ მიერითგანჱ წარუჴდაჱ ანაკოფიოჱ აფხაზთაჱ მე
ფესაჱ მოაქაჱ ჟამამდეჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მოირჭუნაჱ დ
ედოფალმანჱ ზემოსაჱ დაჱ ქუემოსაჱ თავსაჱ მამულსაჱ ზედაჱ ბაგ
რატჱ დაჱ დიდიჱ ფადლონჱ ჰავდაჱ იქცეოდაჱ იქცეოდაჱ დაჱ სწუ
ნობდაჱ ყოელთაჱ მოთაულთასჱ დაჱ ვიდრეჱ ყრმაღაჱ იყოჱ
ბაგრატჱ შეკრბესჱ ლაშქარნიჱ ამისჱ სამეფოსანიჱ იპირნესჱ
ლიპარიტჱ დაჱ ივანეჱ აბასაზძეჱ მოვიდაჱ დიდიჱ კუირიკეჱ რა
ნთაჱ დაჱ კახთაჱ მეფეჱ დაჱ დავითჱ სომეხთაჱ მეფეჱ დაჱ ჯაფა
რჱ ამირაჱ ტფილელიჱ რამეთუჱ ესეჱ ყოელნიჱ პირობითაჱ
კუირიკესითაჱ შეკრბესჱ მიუჴდესჱ ეკელუცს ფადლონსჱ გაა
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ქციესჱ ფადლონჱ აუწყუიდესჱ ლაშქარიჱ აიღესჱ ავარიჱ დაჱ გა
ნძიჱ ურიცხუიჱ ამიერითგანჱ ვიდრეჱ სიკუდილამდეჱ შეჰავდაჱ ფად
ლონჱ დაჱ სიმცირესავეჱ შინაჱ ბაგრატჱ მეფისასაჱ ლიპარიტჱ ლიპარ
იტისძემანჱ დაჱ ივანეჱ აბაზასძემანჱ ქართლისჱ ერისთავმანჱ მუხა

თაჱ გუერდსაჱ გამოიტყუესჱ ტფილელიჱ ამირაჱ ჯაფარჱ დაჱ შეიპყ
რესჱ დაჱ დიდიჱ ხანიჱ დაყვესჱ პატიმრობასაჱ შინაჱ დაჱ წაუღესჱ
ბირთუისიჱ შეიწყალაჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ დაჱ განუტევაჱ ტ
ფილისსაჱ ზედაჱ ამირადჱ დაჱ ამიერითგანჱ დარჩაჱ მტერობაჱ
ლიპარიტსჱ დაჱ ამირასაჱ შუაჱ დაჱ შემდგომადჱ მცირედსაჱ ჟამ
ისაჱ აზრახაჱ ლიპარიტჱ ბაგრატსჱ წაღებაჱ ტფილისისაჱ მოა
დგესჱ ტფილისსაჱ მტკუარსაჱ ამიერითჱ ზემოთჱ დაჱ ქუემოთჱ
აფხაზთაჱ მეფისაჱ ლაშქარნიჱ დაჱ წყალსაჱ იმიერითჱ ესნისჱ
კერძოჱ მოაყენნესჱ ლაშქარნიჱ კახნიჱ დაჱ ჰერნიჱ მასჱ ჟამსაჱ
მოკლულჱ იყოჱ დიდიჱ კუირიკეჱ კახთაჱ მეფეჱ ოვსისაჱ ვისმეჱ
მონისაჱ მიერჱ რამეთუჱ წყობასაჱ შინაჱ ოვსთაჱ მეფეჱ ურ
დურეჱ მოეკლაჱ კუირიკესჱ მეფესაჱ დაჱ მესისხლეობითჱ მოიკლაჱ
კუირიკეცაჱ ნადირობასაჱ შინაჱ ფიდრაზისჱ გომთაჱ მასჱ ჟამსაჱ
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იყოჱ მეფეჱ კახეთსჱ გაგიკჱ ძეჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ დავითჱ სამშ
უილდარისაჱ დაჱ ზულაჱ კერტელისაჱ დისწულიჱ კუირიკესიჱ დაჱ
ჰბრძოდესჱ ორწელჱ ტფილისსაჱ დაჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ ამირადჱ ჯა
ფარჱ ძეჱ ალისიჱ დაჱ ესრეჱ შეაჭირვესჱ ტფილელთაჱ რომეჱ
ლიტრაჱ ვირისჱ ჴორციჱ ხუთასჱ დრამადჱ ასყიდიესჱ დაჱ ვე
რღარაჱ დაუდგმიდესჱ შიმშილსაჱ დაჱ ბრძოლათაჱ ფიცხელთაჱ გა
იზრახესჱ ტფილელთაჱ მოცემაჱ ტფილისისაჱ დაჱ ამისჱ ქალ
აქისაჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ წაუხუნესჱ ციხენიჱ ორბეთიჱ დაჱ
ფარცხისაჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ ლაშქართაჱ დაჱ ამირაჱ შეეკა
ზმაჱ თავისაჱ ლაშქრითაჱ შემზადაჱ ტივებიჱ დაჱ ნავებიჱ ღამი
თჱ წარსლვადჱ განძასჱ ლაშქარიასჱ თანაჱ ფადლონისჱ შვი
ლისაჱ დაჱ რომელთაჱ მეჱ დიდებულთაჱ აფხაზთჱ მეფისათაჱ
ლიპარიტისგანჱ ფარულადჱ გააზრახესჱ მეფესაჱ არაჱ გაძებაჱ
ამირასიჱ დაჱ ფარულადჱ ლიპარიტისაგანჱ დაჰკიდესჱ ზავიჱ გა
გამოუცხადესჱ დაჱ დაამკუიდრესჱ ამირაჱ ტფილისვეჱ დაჱ იბირნაჱ
აფხაზთაჱ მეფემანჱ კახნიჱ აშოტჱ მთავარიჱ მარილელიჱ დაჱ
სიძეჱ კუირიკეჱ მეფისაჱ დაჱ ხახუელაჱ გუარნიჱ ჯუარისაჱ ციხი
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თაჱ დაჱ მოეყარაჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ ქალაქსაჱ მიერითგანჱ
შეიქმნაჱ ლიპარიტჱ ქუეგამხედვარადჱ თავისჱ პატრონისაგანჱ გაი
ლაშქრაჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ კახეთსჱ შეებაჱ დაჱ შეუჴდაჱ
მთასაჱ ზედაჱ მიქიელჱ გაბრიელთასაჱ დაჱ წყობასაჱ შინაჱ შეიპყრ
ნაჱ სტეფანოზჱ ვარჯანისძეჱ პანკისისაჱ ერისთავიჱ დაჱ ვაჩეჱ ძეჱ გ
ურგენჱ ერისთავისაჱ ხორნაბუჯისჱ ერისთავიჱ დაჱ ჯედიჱ დის
წულიჱ გოდერძისაჱ ტორისჱ ერისთავიჱ დაჱ მაჭელისაჱ გარდა
დგაჱ თიანეთსჱ დაჱ დაწუაჱ დარბაზიჱ ბოდოჯისაჱ სახლიჱ სახელო
ანიჱ დიდისაჱ კუირიკეჱ მეფისაჱ აგებულნიჱ დაჱ ესეჱ ერისთავნიჱ
ქენებითჱ აძლევდესჱ ციხეთაჱ მათთაჱ დაჱ ვერღარაჱ ჩავიდაჱ
კახეთსჱ დაჱ შემოიქცაჱ რამეთუჱ ლიპარიტჱ იწყოჱ საურავთაჱ

გარდაქცეულთაჱ რამეთუჱ მცირედისაჱ შემდგომადჱ ჟამისაჱ გა
მოიყვანაჱ ლიპარიტჱ დემეტრეჱ ძმაჱ ბაგრატისიჱ საბერძნეთი
თჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ ლაშქრითაჱ დაჱ მიერთნესჱ სხუანიცაჱ
დიდებულნიჱ დაჱ აზნაურნიჱ მოვლესჱ ზემოჱ ქუეყანაჱ ჩამო
ვიდესჱ ქართლსჱ მოადგესჱ ატენსჱ არეჱ არეჱ მოწუესჱ ქ
ართლიჱ დაჱ ჰყვესჱ ლიპარიტსჱ კახნიჱ დაჱ ბერძენნიჱ ვერჱ წა
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იღესჱ ატენიჱ რამეთუჱ ციხეთაჱ უფალნიჱ კაცნიჱ მტკიცეჱ იყუნ
ესჱ ერთგულობასაჱ ზედაჱ ბაგრატისსაჱ თუინიერჱ ფარსმანჱ თმო
გუელისაჱ დაჱ ბეშქენჱ ჯაყელისაჱ თუხარისისაჱ ერისთავისაჱ გავ
იდესჱ ჯავახეთსჱ დაჱ იწყესჱ ახალქალაქისაჱ ზღუდეთაჱ შენებადჱ მასჱ
ჟამსაჱ უზღუდოჱ იყოჱ არეჱ ზამთრისაჱ მოწევნულიყოჱ დაჱ ბ
ერძენთაჱ ენებაჱ შეღმართჱ წარსლვაჱ დაეზავაჱ ლიპარიტჱ ა
ფხაზთაჱ მეფესაჱ უბოძაჱ მეფემანჱ ქართლისჱ ერისთავობაჱ
წავიდესჱ ბერძენნიჱ საბერძნეთადჱ დაჱ წარიტანესჱ თანაჱ დემეტრეჱ
დაჱ კუალადჱ განძლიერდაჱ დაჱ მოირჭუნაჱ თავისჱ მამულისაჱ
ზედაჱ ბაგრატჱ მეფემანჱ დაჱ მოერთოჱ ვესტიჱ ცხრითაჱ ციხ
ითაჱ ანისისათაჱ თუინიერჱ ამბერდისაჱ დაჱ მოსცესჱ ანელთაჱ
ანისიჱ ბაგრატისჱ დედასაჱ რამეთუჱ მამულადჱ ეყვოდესჱ ს
ომეხნიჱ სენაქერემჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ ასულიჱ იყოჱ მარ
იამჱ დედოფალიჱ დედაჱ ბაგრატისიჱ იყოჱ ჟამიჱ გაზაფხულისაჱ
ბაგრატჱ აფხაზეთსჱ მოადგაჱ ანაკოფოსჱ დაჱ მისწურაჱ წა
რსაღებლადჱ მოვიდესჱ ტფილელნიჱ ბერნიჱ რამეთუჱ მი
სჱ ჟამისაჱ პირველჱ მომკუდარიყოჱ ჯაფარჱ ამირაჱ ტფილელიჱ
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უქადესჱ ტფილისიჱ დაჱ უჴმესჱ სასწრაფოდჱ წამოვიდაჱ დაჱ მო
აყენაჱ ანაკოფიასჱ გარეჱ ქობულოთაჱ აღოიჱ სამჭაჭასეჱ აფ
ხაზეთისაჱ ლაშქრითაჱ აღმოიარაჱ დაჱ მოვიდაჱ ქუთათისჱ დაჱ
მოიყენაჱ ქუთათისისაჱ ლაშქარიჱ სამოქალაქოსაჱ დაჱ გურ
იელნიჱ აზნაურნიჱ დაჱ ლომსიანნიჱ ხუფათსაჱ დაუდგნესჱ ფ
ილაკევანნიჱ დაჱ ჰბრძოდესჱ დაჱ აღმოიარაჱ მეფემანჱ დაჱ მო
ვიდაჱ ქართლსჱ დაჱ მოვიდესჱ სხუანიჱ მჴმობელნიჱ ბერნიჱ
ტფილელნიჱ წარემართაჱ ტფილისადჱ მოეგებნესჱ ქალაქისჱ
ბერნიჱ დარბაზისჱ ყმანიჱ ცხენოსანნიჱ დიღუმისჱ ველსაჱ დაჱ ყო
ელიჱ ქუეითიჱ დაკაზმულიჱ დედათაჱ დაჱ მამათაჱ სიმრავლეჱ
იყოჱ მაედანსჱ დაჱ იყოჱ ჴმაჱ ბუკთაჱ დაჱ დუმბულთაჱ ორ
კერძოვეჱ საშინელიჱ დაჱ იყოჱ სიხარულიჱ ორკერძოვეჱ გა
ნსაკუირვებელიჱ შეიყვანესჱ დაჱ მოავლესჱ ქალაქიჱ ასხმი
დესჱ დრამასაჱ დაჱ დრაჰკანსაჱ დაჱ მოართუნესჱ კლიტენიჱ
ქალაქისანიჱ დაჱ შეიყვანესჱ საამიროსაჱ დარბაზსაჱ დაჯდაჱ მე
ფეჱ ბაგრატჱ საურავადჱ აღიხუნაჱ კოშკნიჱ კართანიჱ
თავისჱ კაცითაჱ დაჱ აღიღოჱ ციხეჱ ქალაქისაჱ დარიჯელლიჱ
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დაჱ ორნივეჱ კოშკნიჱ წყალყენისანიჱ დაჱ თაბორიჱ დაადგინნაჱ
შიგანჱ ლაშქარნიჱ თუისნიჱ დაჱ ერისთავნიჱ ხოლოჱ ისნელთაჱ
ჩააგდესჱ ჴიდიჱ დაჱ არჱ მოსცესჱ ისნიჱ დაუდგნესჱ ფე
ლაკონნიჱ დაჱ ჰბრძოდესჱ ისნსაჱ დაჱ ისნისაჱ ველსაჱ მოვ
იდესჱ კახთაჱ მეფეჱ გაგიკჱ დაჱ ერისთავთჱ ერისთავიჱ გოდ
ერძიჱ დაჱ ყოელნიჱ დიდებულნიჱ კახეთისანიჱ დარბაზობ
ასაჱ ბაგრატჱ მეფისაჱ წინაშეჱ დაჱ მშუიდობისაჱ ძიებადჱ
მაშინჱ განვიდაჱ ბაგრატჱ მეფეჱ ველსაჱ ისნისასაჱ მოიყვა
ნნაჱ კახნიჱ დაჱ ითაყუანნაჱ მისცაჱ მშუიდობაჱ დაჱ განუტ
ევნაჱ დაჱ იყოჱ სიხარულიჱ დაჱ მშუიდობაჱ დაჱ საურავიჱ დ
ღითიჱ დღეჱ შემატებისაჱ დაჱ ვითარჱ ამაშიანჱ გარდაჴდესჱ
დღენიჱ ზაფხულისანიჱ კუალადჱ იწყოჱ ლიპარიტჱ მათვეჱ ფიცხ
ელთაჱ საურავთაჱ დაჱ გამოიტყუვნაჱ ანისითჱ დედოფლისა
განჱ აბუსერიჱ ერისთავიჱ არტანუჯისაჱ დაჱ ხიხათაჱ დაჱ ციხი
სჯურისაჱ დაჱ წეურისჱ ციხისაჱ პატრონიჱ დაჱ გურამჱ გოდერძ
ისძეჱ ბეჭისჱ ციხისაჱ პატრონიჱ დაჱ ერისთავიჱ ივანეჱ დადიანიჱ
დაჱ შეიპყრნაჱ იგინიჱ ანისისკარსჱ მაშინჱ დააგდოჱ ტფილისიჱ
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მეფემანჱ დაჱ გავიდაჱ ჯავახეთსჱ ამისადჱ შემდგომადჱ გამოიყვანნაჱ მა
წყუერელმანჱ განძითაჱ ბაგრატისითაჱ შუელადჱ მეფისაჱ მაწყუერ
ელნი მეფეჱ დგაჱ ღრტილასჱ ხოლოჱ ლიპარიტჱ შეკრიბნაჱ კა
ხნიჱ დაჱ მოვიდაჱ ფოკათაჱ გამოექცაჱ მაწყუერელიჱ მეფესაჱ ბაგრა
ტსჱ დაჱ შეეზრახაჱ ლიპარიტსჱ ვითარცაჱ ცნაჱ მეფემანჱ ზამთრ
ისაჱ ბუქთაჱ საშინელთაჱ გარდაიარაჱ შავარშეთიჱ დაჱ შთავიდაჱ ქა
რთლსჱ ამაშიანჱ ლიპარიტჱ გამოიყვანაჱ დემეტრეჱ ძმაჱ ბაგრატ
ისიჱ მეორედ საბერძნეთითჱ მეფისაგანჱ ბერძენთასაჱ განძიჱ დაჱ ლა
შქარიჱ შემწეჱ იყოჱ დაჱ განხეთქნაჱ ამისჱ სამეფოსაჱ კაცნიჱ რო
მელნიმეჱ წარუდგინნაჱ დემეტრესჱ დაჱ რომელნიმეჱ დარჩ
ესჱ ბაგრატისჱ ერთგულობასაჱ შინაჱ დაჱ ძეჱ ლიპარიტისძეჱ ივანეჱ
მძედჱ დარჩაჱ ბაგრატისჱ ჴელთაჱ მაშინჱ დაითხოაჱ იგიჱ ბაგ
რატისგანჱ დაჱ ნაცულადჱ გაუშუაჱ აბუსერიჱ თავისჱ ციხითაჱ მ
შუიდობითჱ დაჱ იყუნესჱ თანაჱ მდგომჱ ლიპარიტისსაჱ კახნიჱ
ძალითაჱ მათითაჱ დაჱ დავითჱ სომეხთაჱ მეფეჱ ძალითაჱ მის
ითაჱ დაჱ განძლიერდაჱ იგიჱ ძალითაჱ მათითაჱ ამასჱ კერძოსაჱ
ქართლისასაჱ დაჱ იყოჱ მიდამოჱ საურავიჱ ჴელოვნებისაჱ დაჱ მოვ
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იდესჱ ვარანგნიჱ სამიათასიჱ კაციჱ დაჱ დააყენაჱ ბაშასჱ გარდამო
იტანაჱ თანაჱ შუიდასიჱ კაციჱ დაჱ მოვიდაჱ ბაგრატჱ შიდათაჱ ლა
შქრითაჱ დაჱ ვარანგნიჱ იხილნესჱ მესხნიჱ ვეღარაჱ მოილოდინნესჱ
მოვიდესჱ დაჱ შეიბნესჱ თავსაჱ სასირეთისაჱ ჭალისასაჱ გააქციაჱ
შიდაჱ ლაშქარიჱ დაჱ ომსაჱ მასჱ კულაჱ შეიპყრესჱ აბუსერიჱ დაჱ
სხუანიცაჱ დიდებულნიჱ მისთანაჱ დაჱ ვერღარაჱ უძლესჱ ბრძოლაჱ

ვარანგთაჱ მისცნაჱ ლიპარიტჱ პაშატნიჱ დაჱ წინაჱ მათსაჱ პურსაჱ
უკაზმიდესჱ დაჱ ეგრეთჱ ლიხიჱ გარდავლესჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ
მამკუდარიყოჱ ძმაჱ ბაგრატისიჱ დაჱ შემდგომადჱ გაქც
ევისაჱ შეშინდაჱ ბაგრატჱ სამეფოსაჱ დაჱ მამულისაჱ განხეთქილობასაჱ
დაჱ უქმნაჱ მუდარაჱ ლიპარიტსჱ დაჱ მცირედითაჱ ცხენოსნითაჱ მი
ვიდაჱ ხოვლესჱ ლიპარიტისთანაჱ დაჱ რაჱ ცნაჱ ლიპარიტჱ მოს
ულაჱ მისიჱ არაჱ ნახაჱ გაჰრიდაჱ მუნითჱ შეიქცაჱ მეფეცაჱ
დაჱ წარვიდაჱ აფხაზეთსჱ შემდგომადჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ სულაჱ
ერისთავმანჱ კალმახისამანჱ გრიგოლჱ ერისთავმანჱ არტანუჯისა
მანჱ შეაერთესჱ სიტყუაჱ დაჱ შეიწუივნესჱ მათთანაჱ სხუანიცაჱ
აზნაურნიჱ მესხნიჱ დაჱ უჴმესჱ მეფესაჱ ბაგრატსჱ დაჱ ლაშქრითაჱ
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წარმოემართაჱ გარდამოვლოჱ გზაჱ რკინისჯუარისაჱ შეკრბესჱ არყი
სჱ ციხესჱ ცნაჱ ესეჱ ლიპარიტჱ დაჱ შეკრიბაჱ თავისაჱ ლაშქარიჱ
დაჱ მოირთნაჱ კახნიჱ დაჱ ლაშქრნიჱ სომეხთანიჱ დაჱ ჰყვესჱ ბერ
ძენნიცაჱ დაჱ მოუჴდაჱ უგრძნეულოდჱ არყისჱ ციხესჱ შეიბნესჱ დაჱ ს
ძლოჱ ლიპარიტვეჱ გააქციაჱ მეფეჱ შეიპყრაჱ სულაჱ კალმახელიჱ
კალმახისაჱ ერისთავიჱ დაჱ მრავლითაჱ ტანჯვითაჱ ძელსაჱ გას
უმითაჱ სთხოესჱ კალმახიჱ დაჱ არაჱ მისცაჱ მასვეჱ ჰომსაჱ შეიპ
ყრესჱ გრიგოლჱ ძეჱ აბუსერისიჱ დაჱ სთხოესჱ არტანუჯიჱ
სიკუდილისაჱ ქადებითაჱ დაჱ მისცაჱ მოირჭუნაჱ ლიპარიტჱ ზემო
საჱ ქუეყანასაჱ დაჱ აღიხუნაჱ ციხენიჱ დაჱ მოიერთნაჱ თავადნიჱ კა
ცნიჱ დაჱ გარესგარევეჱ წარვიდაჱ ლიპარიტჱ მითვეჱ ლაშქრითაჱ
დვინადჱ ულაშქრაჱ ბერძენთაჱ მეფესაჱ დვინსაჱ ზედაჱ დაჱ შემოიქ
ცაჱ თავისაჱ ქუეყანადჱ დაჱ შემდგომადჱ წელიწდისაჱ მოქცევი
საჱ გამოჩნდესჱ თურქნიჱ სურტნისანიჱ ბარაიმჱ ილამიანიჱ ქუე
ყანასაჱ ბასიანისასაჱ გამოვიდაჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ ლაშქარიჱ დაჱ უჴმ
ესჱ ლიპარიტსჱ დაჱ წარვიდაჱ ლიპარიტჱ შუელადჱ ბერძენთაჱ
დაჱ ყოვლითაჱ ლაშქრითაჱ ამისჱ ზენასაჱ კერძისათაჱ შეიბნ
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ესჱ ორდროსჱ დაჱ უკამსჱ ქუემოთაჱ დაჱ გააქციესჱ ყოელიჱ
სპაჱ საბერძნეთისაჱ დაჱ ლიპარიტისიჱ დაჱ იქმნაჱ მოსრვაჱ დიდიჱ
შეიპყრესჱ ლიპარიტჱ დაჱ წარიყვანესჱ ხუარასანსჱ სულტა
ნსაჱ თანაჱ დიდებულთაჱ ამისჱ სამეფოსათაჱ დაჱ შვილთაჱ
ლიპარიტისთაჱ ივანეჱ დაჱ ნიანიაჱ იძებნესჱ უშიშოებაჱ დაჱ გამოი
ყვანესჱ მეფეჱ მეფედჱ დაჱ კუალადჱ მოირჭუნაჱ შეიპ
ყრნაჱ შვილნიჱ ლიპარიტისნიჱ აიღოჱ უფლისციხეჱ დაჱ გა
უშუაჱ ივანეჱ დაჱ დადგომილიყუნესჱ განძასჱ თურქნიჱ დაჱ
ქუეყანასაჱ განძისასაჱ დაჱ წასაღებლადჱ მისწურაჱ განძაჱ გამოგ
ზავნაჱ თავისაჱ ნაცულადჱ მეფემანჱ ბერძენთამანჱ ლიხტორ
იჱ ლაშქრითაჱ დიდითაჱ დაჱ აწუიესჱ ბაგრატჱ ყოვლითაჱ ძა
ლითაჱ მისითაჱ დაჱ წარჰყვაჱ თანაჱ ლაშქრითაჱ დიდითაჱ დაე
მართნესჱ თურქთაჱ დაჱ მივიდესჱ განძასჱ კარსაჱ დაჱ მიჰრიდესჱ

თურქთაჱ დაჱ დაარჩინესჱ განძასაჱ ქუეყანაჱ დაჱ შემოიქცესჱ მშ
უიდობითჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ კუალადჱ უჴმესჱ ტფილელთაჱ დაჱ
მოსცესჱ ტფილისიჱ ბაგრატსჱ შეიყვანესჱ შინაჱ დაჱ იყოჱ სიხ
არულიჱ დაჱ მშუიდობაჱ დიდიჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ დაეჴსნაჱ
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ლიპარიტჱ თურქთაჱ დაჱ შემოვიდაჱ ანისჱ დააგდოჱ მეფემანჱ ტ
ფილისიჱ ლიპარიტისჱ გზითაჱ აღმოვლოჱ ქართლიჱ დაჱ მივიდაჱ
ჯავახეთსჱ დაჱ განძლიერდაჱ ლიპარიტჱ რამეთუჱ მსახურებისათუისჱ ბერძ
ენთაჱ მეფისაჱ წარვიდაჱ საბერძნეთსჱ დაჱ ნახაჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ
დაჱ მოირთოჱ ბერძენთაჱ მეფისაგანჱ ძალიჱ დაჱ ვერღარაჱ დაუდგ
ნაჱ ბაგრატჱ სუმოდაჱ გიორგიჱ ძეჱ მისიჱ ბაგრატსჱ დაუტევაჱ
ქუთათისჱ სამეფოსაჱ ზედაჱ აფხაზეთისასაჱ დაჱ წარვიდაჱ საბერძ
ნეთსჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ მიხაელჱ მონაჱ მეო
ხიჱ დაჱ ლიპარიტისჱ სათნოთაჱ სწრაფითჱ არღარაჱ შეიქცაჱ თა
ვისჱ მამულსაჱ ზედაჱ დაყოჱ მუნჱ წელიწადიჱ სამიჱ დიდსაჱ დარბ
აზსაჱ ბერძენთასაჱ პატივსაჱ შინაჱ ვიდრეღაჱ იყოჱ ბაგრატჱ საბ
ერძნეთსჱ ითხოაჱ ლიპარიტჱ ძეჱ ბაგრატისიჱ გიორგიჱ მეფედჱ რა
თაჱ მოსცესჱ იგიჱ დედამანჱ მისმანჱ დაჱ დიდებულთაჱ მისჱ ქუე
ყანისათაჱ მოიყვანესჱ საყდარსაჱ რუისისასაჱ აკურთხესჱ მეფედჱ მო
იყვანესჱ მზრდელადჱ მისაჱ დაჱ პატრონადჱ დაჱ ბაგრატისიჱ გ
უარანდუხტჱ დედოფალიჱ კარისაჱ იყოჱ კაციჱ სრულიჱ დაჱ უნა
ცვალოჱ სახითაჱ სიბრძნითაჱ სიუხუითაჱ დაჱ ღ~თისჱ მსახურებ
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ითაჱ დაჱ ყოვლითაჱ სიკეთითაჱ დაჱ შემდგომადჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ მო
ითხოაჱ გუარანდუხტჱ ბაგრატჱ ბერძენთაჱ მეფისაგანჱ დაჱ გამოგზავნაჱ
ბერძენთაჱ მეფემანჱ დიდითაჱ დიდებითაჱ ნიჭითაჱ დაჱ განძითაჱ მიუწ
დომელითაჱ მიეგებაჱ ყოელიჱ ლაშქარიჱ აფხაზეთისაჱ ზღუისჱ პირსაჱ
ხუფათსჱ დაჱ იყოჱ სიხარულიჱ დაჱ ღ~თისჱ მადლობაჱ დიდიჱ ბრძანაჱ
დაჱ შემოვიდაჱ სახლადჱ თუისადჱ ქუთათისჱ დაჱ ლიპარიტჱ მოირ
ჭუნაჱ ზემოსაჱ კერძსაჱ დაჱ უკლებელადჱ დაჱ იყოჱ მოყუარედჱ მი
სდაჱ ხუარასანსჱ დოლუბაგჱ სულტანიჱ დაჱ საბერძნეთსჱ ბერძენთაჱ
მეფეჱ დაჱ ზრდიდაჱ ბაგრატისსაჱ გიორგისჱ მცირესაჱ სახელითაჱ მეფობი
სათაჱ ხოლოჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ აქუნდაჱ ლიხსაჱ ქუემოთიჱ კერძიჱ
დაჱ წყობითჱ დაჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ შემდგომადჱ ამისჱ სამეფოსაჱ დიდ
ებულთაჱ მოეწყინაჱ პატრონობაჱ ლიპარიტისიჱ სულაჱ კალმახელიჱ
დაჱ ყოელნიჱ მესხნიჱ გამოექცესჱ ლიპარიტსჱ დაჱ შეიპყრესჱ დლ
ივსჱ ლიპარიტჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ ივანეჱ ხოლოჱ ნიანიაჱ გარდაეხუ
ეწაჱ მიჰმართაჱ კლდეკართაჱ დაჱ არაჱ შეუშუესჱ მამისაჱ მისისაჱ
ციხოანთაჱ დაჱ წარვიდაჱ ანისსჱ ბერძენთაჱ თანაჱ ხოლოჱ ლიპარიტჱ
დაჱ ივანეჱ დაპყრობილნიჱ სულაჱ წარიყვანნაჱ კალმახსჱ დაჱ მსწრაფლჱ
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გაგზავნაჱ სულაჱ მეფისაჱ წ~შეჱ მჴმობელნიჱ ხოლოჱ გუარანდუხტჱ

დაჱ გიორგიჱ ძეჱ ბაგრატისიჱ დგესჱ ღრტილასჱ დაჱ რაიჱ ცნესჱ შეპ
ყრობაჱ ლიპარიტისიჱ შეიყვანესჱ ახალჱ ქალაქსაჱ დაჱ მუნჱ მოი
ლოდინესჱ ბაგრატჱ მოვიდაჱ მეფეჱ დაჱ ამისჱ მსახურებისაჱ ნა
ცულადჱ უბოძაჱ სულასჱ მამულობითჱ ციხისჯუარიჱ დაჱ ოძრჴეჱ
ბოდოკლდითაჱ დაჱ სხუაცაჱ მრავალიჱ საქონელიჱ დაჱ სამღდელთჱ
მოძღურონიჱ დაჱ რაცაჱ უნდაჱ მოვიდაჱ სულაჱ მეფესაჱ წინა
შეჱ ჯავახეთითჱ დაჱ მოჰგუარნაჱ ლიპარიტჱ დაჱ ივანეჱ დაპყრ
ობილნიჱ აღიხუნაჱ ლიპარიტეთგანჱ ციხენიჱ არტანუჯიჱ დაჱ
ყველიჱ უფლისციხეჱ დაჱ ბირთუისიჱ ხოლოჱ კლდეკარნიჱ მტ
კიცედჱ იპყრნესჱ ციხოანთაჱ რამეთუჱ მუნჱ შიგანჱ დგაჱ ნამო
რიჱ მწიგნობართჱ უხუცესიჱ ლიპარიტისიჱ დაჱ მიიყვანესჱ
თრიალეთსჱ დაჱ ჰამოთაჱ არაჱ მოსცესჱ ციხოანთაჱ მერმეჱ
აჰმართესჱ ძელნიჱ დაჱ გაასხესჱ მასჱ ზედაჱ ლიპარიტჱ დაჱ ივანეჱ
განწირნესჱ სიკუდილადჱ დაჱ შემდგომადჱ დღეთაჱ რაოდენთაჱ მეჱ
მოიმტკიცესჱ მეფეჱ დაჱ დიდებულნიჱ ამისჱ სამეფოსანიჱ ციხოა
ნთაჱ ლიპარიტისთაჱ მშუიდობითჱ გაშუებისაჱ თუისჱ ლიპა
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რიტისაჱ დაჱ ივანესაჱ დაჱ მოსცესჱ კლდეკარნიჱ გამოიღოჱ თავისაჱ ხუას
ტაგიჱ დაჱ ჩაიცუნაჱ ჩოჴანიჱ შეჰვედრაჱ ძეჱ მისიჱ ივანეჱ მეფეისაჱ და
რჩაჱ არგუეთისაჱ მამულიჱ ივანესჱ ეფიცაჱ ლიპარიტჱ მეფესაჱ შეუცოდებ
რობისათუისჱ დაჱ გაუშუესჱ დაჱ წარვიდაჱ სამეფოსაჱ დაჱ შემდგომადჱ მცი
რედისაჱ გაიპარაჱ დაჱ წარვიდაჱ საბერძნეთადჱ ივანეცაჱ დაჱ დაყვნაჱ მუნჱ წ
ელნიჱ რაოდენნიჱ მეჱ დაჱ ნიანიაჱ მოკუდაჱ ანისსჱ ბერძენთაჱ ყმობასაჱ
შინაჱ დაჱ ივანესჱ ურვაჱ თავისჱ მამამანჱ ბაგრატსჱ თანაჱ დაჱ თუი
თცაჱ გამოიზიდნაჱ დაჱ გამოიყვანაჱ ამასჱ სამეფოსაჱ დაჱ უბოძაჱ მა
მულიჱ არგუეთისაჱ დაჱ ქართლისაჱ დაჱ ჰმონებდაჱ ერთგულადჱ დაჱ
იყოჱ თავადთავეჱ თანაჱ ამისჱ სამეფოსათაჱ დაჱ სპასალარჱ სიკეთითაჱ
მისითაჱ ხოლოჱ ლიპარიტჱ მიიცვალაჱ საბერძნეთსჱ სამეფოსაჱ ქალაქ
საჱ კოსტანტინეჱ პოლესჱ დაჱ წარმოიყვანესჱ დიდითაჱ დიდებითაჱ
ერთგულთაჱ დაჱ გაზრდილთაჱ მისთაჱ მოიყვანესჱ დაჱ დამარხესჱ კაცხსჱ
სამარხავსაჱ მამათაჱ მათთასაჱ დაჱ მოირჭუნაჱ ბაგრატჱ დაჱ განძლიერ
დაჱ უფროსჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ მისჱ ქუეყანისათაჱ დაჱ ამანჱ წარიხუნაჱ
ყოელნიჱ ციხენიჱ ერეთისაჱ დაჱ კახეთისანიჱ თუინიერჱ კუეტარისაჱ დაჱ
ნახჭევანისაჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ იქნესჱ დიდნიჱ საქმენიჱ დაჱ აღძრ
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ვანიჱ დიდთაჱ მეფეთანიჱ ამისსაჱ მეფობისაჱ ჟამთაჱ შინაჱ გამოვიდაჱ სუ
ლტანიჱ არფასარანჱ მეფეჱ სპარსეთისაჱ უგრძნეულოდჱ მოვიდაჱ შემუ
სრაჱ კანგარიჱ დაჱ თრიალეთიჱ დაჱ დღესაჱ ერთსაჱ მარბიელმანჱ მისმა
ნჱ [.............] მიუწიაჱ ყველისჱ ყურისაჱ გარდავიდაჱ შავშეთსჱ კლარჯეთსჱ
დაჱ ტაოსჱ ვიდრეჱ ფანასკერტამდისჱ დაჱ მასვეჱ დღესაჱ ჩამოუწიაჱ თო
რსჱ ღუივისჴევსჱ დაჱ თუითჱ დადგაჱ თრიალეთსჱ სამდღეჱ რამეთუჱ
მასჱ ჟამსაჱ მომავალიჱ იყოჱ ტაოთჱ მეფეჱ დაჱ თანაჱ ჰყვესჱ დედაჱ
დაჱ დაიჱ მისიჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ გიორგიჱ და გადგრომილჱ იყუნესჱ ხეკრ

ებულთაჱ დაჱ აყრისაჱ მისისაჱ ჟამსაჱ მოუჴდაჱ ლაშქარიჱ სულტნისაჱ
მოვიდესჱ დაჱ წამოადგესჱ ქედსაჱ ზედაჱ ხოლოჱ იგინიჱ ჩამოესწ
რნესჱ ქართლსჱ წარვიდესჱ ჯავახეთსჱ დაჱ მოადგესჱ ახალქალაქსაჱ
რამეთუჱ მესხნიჱ აზნაურნიჱ დაჱ ზემოსაჱ კერძისანიჱ ძრიელადჱ დ
გესჱ შიგანჱ დაჱ ჰბრძოდესჱ სამდღეჱ რამეთუჱ არაჱ ზღუდითაჱ მ
ტკიცითაჱ განსრულებულჱ იყოჱ ახალჱ ქალაქიჱ ვერღარაჱ დაუდგმიდ
ესჱ ბრძოლათაჱ ძლიერთაჱ აღიჭურნესჱ მყოფნიჱ ქალაქისანიჱ
დაჱ განახუნესჱ კარნიჱ დაჱ შეებნესჱ ძლიერადჱ მოსრნესჱ პირითაჱ
მახუილისათაჱ დაჱ შევიდესჱ ქალაქადჱ თურქნიჱ დაჱ ტყუეჱ ყვნ
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ესჱ ურიცხუნიჱ სულიჱ ქრისტიანეთაჱ აღიღესჱ განძიჱ დაჱ ტყუეჱ ძლი
ერადჱ დაჱ შეიღებაჱ წყალიჱ ახალქალაქისაჱ სისხლითაჱ მოუვლინაჱ
ახალჱ ქალაქითჱ მოციქულიჱ სულტანმანჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ აჰკიდაჱ
მზახობაჱ დაჱ სთხოაჱ ასულიჱ ცოლადჱ დაჱ მიიქცაჱ სულტანიჱ ანისადჱ
შემუსრაჱ დაჱ წაიღოჱ ანისიჱ მოსრნაჱ დაჱ ტყუეჱ ყვნაჱ ურიცხუნიჱ
სულნიჱ დაჱ წარვიდაჱ ქუეყანადჱ თუისადჱ სპარსეთადჱ დაჱ ანისიჱ წა
უღოჱ ბერძენთაჱ დაჱ მისცაჱ მანუჩასჱ ძესაჱ აბულასვარისსაჱ ხოლოჱ
დისწულიჱ ბაგრატისიჱ რომელჱ ითხოვდაჱ სულტანიჱ იყოჱ ძმისწულიჱ
იყო სომეხთაჱ მეფისაჱ კუირიკესიჱ სთხოაჱ ბაგრატჱ დაჱ არაჱ მო
სცაჱ სომეხთაჱ მეფემანჱ მიგზავნაჱ მოციქულადჱ დიდძალადჱ ერისთა
ვიჱ ვარაზჱ ბაკურჱ გამრეკელიჱ იბირნაჱ კაცნიჱ სომეხთაჱ მეფისანიცაჱ
დაჱ სამშუილდესჱ შემომავალიჱ სომეხთაჱ მეფეჱ კუირიკეჱ ძმაჱ მისიჱ დაჱ სუმბა
ტჱ შეიპყრესჱ ქუეშისჱ ჭალასაჱ აცნობესჱ ბაგრატსჱ დაჱ წარვიდაჱ ქვაჴუე
რელთათჱ მსწრაფლჱ დაჱ მოჰგუარნესჱ დაპყრობილნიჱ კლდეკართაჱ
ქუეშეჱ სთხოაჱ სამშუილდეჱ დაჱ რამეთუჱ ერთიჱ ძმაჱ მათიჱ ადე
რნასეჱ შესულიყოჱ სამშუილდესჱ დაჱ აჰმართესჱ ძელიჱ დაჱ გასუესჱ
სომეხთაჱ მეფეჱ კუირიკეჱ სამდღეჱ ითხოესჱ მშუიდობაჱ დაჱ მისცესჱ
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სამშუილდეჱ ხოლოჱ მოსრულიყუნესჱ ორნიჱ ერისთავნიჱ სომეხთაჱ
მეფისანიჱ ლუკიასჱ ერისთავიჱ დაჱ კაქვაქრისაჱ აძლევდაჱ დაჱ მოს
ცემდაჱ სამთაჱ ციხეთაჱ სუმბატჱ ძმაჱ კუირიკესიჱ ოფარეთსჱ დაჱ ვა
რზაქარსაჱ ხოლოჱ შეეწყალნესჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ მისცნაჱ დაჱ უთ
ავისუფლნაჱ ყოელნიჱ ციხენიჱ თუინიერჱ სამშუილდისაჱ დაჱ არცაჱ
სხუანიჱ ციხეთაჱ უფალნიჱ დიდებულნიჱ მათნიჱ შემოუშუნაჱ არა
მედჱ სამშუილდეჱ ოდენჱ აიღოჱ სახლადჱ თუისადჱ დაჱ ეგრეთვეჱ ჰმო
ნებდესჱ სომეხნიჱ ხოლოჱ გაათხოაჱ ასულიჱ თუისიჱ ბაგრატჱ მარ
თაჱ დაჱ შერთოჱ ბერძენთაჱ მეფესაჱ ხოლოჱ დისწულიჱ მისიჱ სპა
რსთაჱ მეფესაჱ სულტანსაჱ დაჱ შემდგომადჱ სამისაჱ წლისაჱ გამო
ვიდაჱ სულტანიჱ შემოვლოჱ რანისაჱ დაჱ უგრძნეულადჱ შემოვ
იდაჱ ერეთადჱ დაჱ მისჱ ქუეყანასაჱ დიდებულნიჱ იყუნესჱ მორთუ
ლჱ დაჱ ერთგულჱ ბაგრატისაჱ დაჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ მცირედითაჱ საქ
ონლითაჱ მეფედჱ კახეთისაჱ აღსართანჱ ძეჱ გაგიკისიჱ დაჱ ყოელ
თაჱ დაყარნესჱ ციხენიჱ მათნიჱ დაჱ ივლტოდესჱ კავკასიადჱ დაჱ

იყოჱ ბაგრატჱ გალაშქრებულიჱ აღებადჱ კახეთისაჱ დაჱ ლაშქარიჱ
მისიჱ წინათჱ გაგზავნილიჱ ვეჟინისაჱ ერისთავსაჱ თანაჱ წირქუა
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ლელსაჱ შემოიქცესჱ მშუიდობითჱ დაჱ უამბესჱ შემოსულაჱ სულ
ტანისაჱ დაჱ დაყრაჱ ციხეთაჱ შემოიქცაჱ სწრაფითჱ დაჱ მოვიდაჱ ქარ
თლადჱ ხოლოჱ აღსართანჱ მიერთოჱ სულტანსაჱ და უძღუანაჱ ძ
ღუენიჱ დიდიჱ დაუტევაჱ სჯულიჱ დაჱ დაიცუითაჱ წინაჱ აღუთქუაჱ
ხარაჯაჱ დაჱ მსახურებაჱ ხოლოჱ სულტანმანჱ უთავისუფლაჱ ყოელ
ნიჱ ციხენიჱ თუითჱ მისნიჱ დაჱ რომელნიჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ კაცთაჱ
დაეყარნესჱ იგინიცაჱ დაჱ შემდგომადჱ სამისაჱ კუირისაჱ წარმოემ
ართაჱ აფხაზთაჱ მეფესაჱ ზედაჱ დაჱ მიერთნესჱ სომეხთაჱ მეფეჱ
კუირიკეჱ კახთაჱ მეფეჱ აღსართანჱ დაჱ ტფილისისაჱ ამირაჱ შემო
ჰყვესჱ ქართლსჱ თანაჱ გაუშუესჱ მარბიელიჱ ცისკრადჱ დაჱ სამ
წუხროდჱ აღივსოჱ ყოელიჱ ქართლიჱ თუესაჱ დეკენბერსაჱ ა
თსაჱ დღესაჱ ორშაბათსაჱ ქორანიკონიჱ იყოჱ ორასჱ ოთხმო
ცდაჱ რვაჱ დაჱ იყოჱ ქართლსჱ შინაჱ პურიჱ დაჱ ღუინოჱ დიადიჱ
დაჱ დაყოჱ ექუსიჱ კუირაჱ სულტანმანჱ ქართლსჱ იწყოჱ ოჴრებადჱ
დაჱ ჴოცადჱ კაცისაჱ დაჱ გარდავიდაჱ მარბიელიჱ მისიჱ არგუეთსჱ
მიუწიესჱ დაჱ არბიესჱ ვიდრეჱ სუირისჱ ციხამდეჱ მოისრაჱ დაჱ
ტყუეჱ იქმნაჱ ურიცხუიჱ სულიჱ ქრისტიანეთაჱ დაჱ იქმნაჱ სახილ
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ველადჱ საძაგელჱ ქუეყანაჱ ქართლისაჱ სიმრავლითაჱ მძორისათაჱ მო
ოჴრდესჱ ყოელნიჱ ეკლესიანიჱ არღარადჱ დაედგმოდესჱ ქუეყან
ასაჱ თუალნიჱ დაჱ ცოდვათაჱ ჩუენთაჱ მოსაგებელსაჱ რისხვასაჱ
ღთისასაჱ ზეცითჱ ცაჱ წამებდაჱ დაჱ სისხლისჱ მწუიმელიჱ ღრუბ
ელიჱ აღმოსავლეთითჱ მოეფინისჱ ქართლსაჱ ზედაჱ დაჱ იქმნაჱ
ღამეჱ უკუნიჱ ვითარცაჱ ნათელიჱ დღისაჱ დაჱ იყოჱ ხილვაჱ მის
ისიჱ საშინელიჱ დაჱ შესაძრწუნებელიჱ დაჱ არე არიჱ სისხლიჱ წ
უიმულიჱ ეხილვაჱ კაცთაჱ დაჱ იქმნაჱ ზამთარიჱ სასტიკიჱ რომელიჱ
გარდაეხუეწაჱ დაჱ მიჰმართაჱ მთათაჱ მოსწყდაჱ იგიჱ სივრცისაგანჱ
ზამთრისაჱ ხოლოჱ ყოელსაჱ ქართლსაჱ შინაჱ დადგაჱ ლაშქარიჱ
დაჱ თუითჱ თავადიჱ სულტანიჱ დადგაჱ კარაბასჱ დაჱ მერმეჱ ჩამო
დგაჱ შერთულთაჱ დააჭირაჱ სიძნელემანჱ ზამთრისამანჱ დაჱ ბუ
ქთაჱ ძლიერთაჱ მაშინჱ მიგზავნაჱ ბაგზაცვნაჱ ბაგრატჱ მეფემა
ნჱ მოციქულადჱ ივანეჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ ძიებადჱ მშუიდობ
ისაჱ ხოლოჱ სულტანმანჱ შეაქციაჱ იგიჱ აფხაზეთადჱ ბაგრა
ტისაჱ სთხოაჱ ხარაჯაჱ დაჱ უქადაჱ მშუიდობაჱ ხოლოჱ სიფ
იცხლისაგანჱ ზამთრისაჱ ვერღარაჱ მოილოდინაჱ დაჱ წარვიდაჱ
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ქართლითჱ დაჱ ჩამავალმანჱ წაიღოჱ ტფილისიჱ დაჱ რუსთავ
იჱ დაჱ მისცაჱ ფადლონსჱ განძისაჱ პატრონსაჱ არათუჱ მეფეთ
აჱ ჩუენთაჱ მტერობისათუისჱ ოდენჱ გამოსწყუიდაჱ ტფილ

ისიჱ დაჱ რუსთავიჱ ამასჱ სამეფოსაჱ დაჱ არცაჱ ამისთუისჱ
ქმნაჱ თუმცაჱ იგიჱ ამირანიჱ ორგულადჱ დადგომილიყუნესჱ კა
რსაჱ მისსაჱ ზედაჱ არამედჱ კეთილისაჱ დაჱ მსახურებისაჱ ნაცულ
ადჱ ბოროტსაჱ უყოფდიანჱ ყოელსაჱ კაცსაჱ რამეთუჱ მინდო
ბილჱ იყუნესჱ იგინიჱ ძალსაჱ უღმრთოებისაჱ მათისასაჱ დაჱ იყოჱ
იგინიჱ ყოვლითჱ კერძოჱ მცბიერჱ დაჱ ამისჱ ქართლისაჱ ოჴრე
ბასაჱ შინაჱ იყოჱ ლაშქრისაჱ მისისაჱ სიმრავლეჱ ხუთასიათასიჱ
დაჱ წარვიდაჱ სულტანიჱ ქუეყანადჱ თუისადჱ დაჱ ვითარცაჱ მო
იწიაჱ არეჱ გაზაფხულისაჱ იქმნაჱ სიმდიდრეჱ წყალთაჱ ძლიერ
იჱ დაჱ მტკუარიჱ ვერღარაჱ ეტიაჱ ნადინებსაჱ თუისსაჱ მოეფი
ნაჱ ველთაჱ დაჱ წარიღოჱ მრავალიჱ სულიჱ რომელიჱ დარ
ჩომოდაჱ სულტანსაჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ იწყოჱ ფადლონჱ
ამპარტავანებასაჱ დაჱ სიახლესაჱ ტფილისისასაჱ სადამჱ სადმეჱ გა
მოყვანებასაჱ ჴელოსანთასაჱ დაჱ ვითარცაჱ იქმნაჱ გაზაფხული:1-17 სტრ., 210v
გარდამოვიდაჱ მეფეჱ ქართლადჱ დაჱ ჩადგაჱ დიდგორთაჱ რამეთუჱ
საზაფხულოჱ მეფეთაჱ სადგომიჱ არსჱ ადგილიჱ იგიჱ ხოლოჱ ფადლო
ნჱ არადჱ შეჰრაცხაჱ დიდგორთაჱ დგომაჱ მეფისაჱ წარმოემართაჱ
ლაშქრითაჱ ოცდაჱ ცამეტიათასითაჱ კაცითაჱ მოვიდაჱ ტფილისჱ
დაჱ დაიბანაკაჱ ველსაჱ ისნისასაჱ ხოლოჱ მუნჱ დაუტევნაჱ კარავნიჱ
დაჱ აღმოვლოჱ ღამეყუელჱ მუხნარისაჱ დაარბივნაჱ ქართლისაჱ ნ
აპირნიჱ ხოლოჱ ცნაჱ ტფილისითდაღმაჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ ქარ
თლისაჱ ვნებადჱ წარმოსულაჱ ფადლონისიჱ გამოგზავნაჱ თავადჱ
ივანეჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ დაჱ ნიანიაჱ ძეჱ ქუაბულისაჱ დაჱ
მურვანჱ ჯაყელიჱ ერისთავიჱ ყველისაჱ დაჱ თანაჱ სხუანიცაჱ აზ
ნაურნიჱ მცირედნიჱ რჩეულითაჱ ლაშქრითაჱ ხოლოჱ ქართლსჱ ვე
ღარაჱ ჩამოესწრნესჱ შექცეულთაჱ გაუსწრესჱ მუხნარსჱ წილკნისაჱ
გორთაჱ თანაჱ უკანასაჱ კერძსაჱ შეიბნესჱ დაჱ პირველსავეჱ ჴრმლ
ისაჱ მოქნევასაჱ გააქციესჱ ფადლონჱ დაჱ მიადგაჱ ფადლონისჱ ლაშქარიჱ
საშინელსაჱ ხრამსაჱ მიჰჴოცდესჱ დაჱ იპყრობდესჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ
ლაშქარნიჱ დაჱ აღმოიგოჱ ხრამიჱ იგიჱ ცხენითაჱ დაჱ კაცითაჱ დაჱ
ზედაჱ გადენაჱ დაიწყესჱ გაქცეულთაჱ შაშუასტყითჱ დაჱ ყოელთაჱ ტ
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ყეთაჱ დაჱ ძეძუნართაგანჱ გამოჰკრებდესჱ დამალულსაჱ ლაშქარსაჱ ფა
დლონისასაჱ ბაგრატისჱ ლაშქარნიჱ დაჱ შემოუსწრესჱ წინაჱ იწრო
საჱ ღართისასაჱ დაჱ მცირედნიჱ გაესწრნესჱ ვინმეჱ დაჱ სდევნესჱ ლაშ
ქარმანჱ ბაგრატისმანჱ ვიდრეჱ მთამდეჱ ხერკისაჱ დაჱ ტყუეჱ ყვესჱ
ლაშქარიჱ ფადლონისიჱ ხოლოჱ ფადლონჱ თხუთმეტითაჱ ცხენოსნი
თაჱ წავლოჱ გზაჱ წილკნისაჱ დაჱ მიეხუიაჱ პირსაჱ არაგუისასაჱ დაჱ გარ
დაჴდაჱ ნარღუევთაჱ გზითჱ იწროდჱ დაჱ თქუაჱ თავიჱ თუისიჱ მო
ციქულადჱ ვითარმედჱ ფადლონისჱ მოციქულიჱ ვარჱ მახარობლადჱ
მივალჱ აღსართანისჱ თანაჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ ლაშქარიჱ გავაქციეთჱ
დახუდაჱ კაციჱ ვინმეჱ რომელიჱ იცნობდაჱ ფადლონსჱ დაჱ ჰქუაჱ არაჱ ხა

რჱ მოციქულიჱ გარნაჱ ხარჱ ამირათჱ ამირაჱ ფადლონჱ ჰქუაჱ კაცსაჱ
მასჱ ფადლონჱ მიიღეჱ ჩუენგანჱ ოქროჱ დაჱ ვეცხლიჱ დიდძალიჱ
დაჱ საკარგავიჱ მრავალიჱ დაჱ ნუჱ გამამჟღავნებჱ დაჱ ნუჱ გამამჟღავნებჱ
დაჱ გარდამიყვანეჱ მინდორადჱ დაჱ წამომყევჱ თანაჱ ჰქუაჱ მანჱ კაც
მანჱ ვერავიქჱ მაგასჱ რამეთუჱ მკუიდრიჱ ვარჱ ამისჱ ქუეყანისაჱ აწჱ
ისმინეჱ ჩემიჱ დაჱ მომყევჱ თანაჱ დაჱ მიგიყვანოჱ აღსართანისსაჱ თანაჱ დაჱ მა
ნჱ გაგგზავნოსჱ ქუეყანასაჱ შენსაჱ ნებსითჱ არაჱ უნდაჱ ესეჱ ფადლო
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ნსჱ არამედჱ ერწოთჱ ვერღარაჱ შემძლებელჱ იყოჱ წარსლვადჱ წარ
უძღუაჱ კაციჱ იგიჱ ჟალეთსჱ ისაკჱ ხლობელისძესაჱ აზნაურსაჱ მეს
ხსაჱ თანაჱ ხოლოჱ რაჱ ცნაჱ ფადლონისჱ კარადჱ მისულაჱ გაძარც
უაჱ ერიჱ ფადლონისიჱ დაჱ გარდაყარნაჱ ცხენსაგანჱ დაჱ დაიჭირნაჱ ჴელ
თაჱ დაჱ გასუაჱ ჯორსაჱ ფადლონჱ დაჱ არაჱ იჴსენაჱ ისაკჱ მკუიდ
რობაჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ რომემცაჱ აფხაზთაჱ მეფისაგანჱ გაქცეულიჱ
ფადლონჱ მიეგუარაჱ ბაგრატისგანჱ არამედჱ წარიყვანაჱ დაჱ მიჰგუა
რაჱ აღსართანსჱ თელავსჱ ხოლოჱ ახსართანჱ მსწრაფლჱ წარიყვა
ნაჱ ხორნაბუჯსჱ რამეთუჱ აფხაზთაჱ მეფისაგანჱ ეშინოდაჱ უკანაჱ ჩა
დგომასაჱ მიუპყრესჱ ხორნაბუჯსაჱ ფადლონიჱ დაჱ მოსცესჱ ხო
რნაბუჯიჱ წარიყვანესჱ არადეთადჱ დაჱ მისაჱ არადეთიჱ აღსართან
სვეჱ ხოლოჱ ბაგრატჱ შეშინდაჱ გაშუებასაჱ ფადლონისასაჱ მისცაჱ
ბოჭორმაჱ დაჱ უჯარმოჱ კახთაჱ დაჱ წამოიყვანაჱ ფადლონჱ გას
უესჱ ძელსაჱ დაჱ მიუპყრესჱ ტფილისსაჱ დაჱ აიღესჱ ტფილისიჱ
ძლივჱ რამეთუჱ მუნჱ შიაჱ მდგომიჱ კაციჱ თუითჱ ლამოდაჱ გამა
გრებასაჱ არაჱ დაიჭირაჱ ბაგრატჱ თავისადჱ თბილისიჱ არამედჱ დმა
ნისჱ დატევებულიჱ სითლარაბაჱ ძებნაჱ მოიყვანაჱ დაჱ მასჱ მისცაჱ
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ტფილისიჱ ხოლოჱ თავისადჱ აღიხუნაჱ ციხენიჱ რუს
თავიჱ დაჱ ფარცხისიჱ აგარანიჱ გრიგოლჱ წმიდანიჱ ქავაზინიჱ დაჱ ორ
მოცდაჱ ოთხიათასიჱ დრაჰკანიჱ დაჱ მძევალადჱ ძმისწულიჱ მისიჱ დაჱ სა
მთაჱ თავადთაჱ განძისათაჱ დაჱ მოგზავნაჱ სულტანმანჱ სარანგიჱ ალ
ხაზიჱ დაჱ მისითაჱ შუამდგომლობითაჱ დაჱ სიტყუითაჱ სულტანისათაჱ და
ეზავაჱ ბაგრატჱ დაჱ განუტევაჱ ფადლონჱ დაჱ გაგზავნაჱ საჴელმწიფოსაჱ
თუისსაჱ განძასჱ დაჱ წარჰყვაჱ სარაჰანგიჱ თანაჱ დაჱ მოართუნესჱ გა
გითჱ კლიტენიჱ დაჱ დასჭირნაჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ გაგიჱ დაჱ ამისსაჱ შე
მდგომადჱ ფადლონჱ გატეხაჱ ფიციჱ დაჱ შუამდგომლობაჱ დიდისაჱ ს
ულტანისაჱ მოიპარაჱ ქავაზინიჱ დაჱ მეფეჱ აფხაზეთსჱ იყოჱ მოვი
დაჱ ფადლონჱ დაჱ მოადგაჱ აგარათაჱ დაჱ მისცნაჱ ციხისთავმანჱ აგარა
ნიჱ დაჱ მსწრაფლჱ მოვიდაჱ მეფეჱ მოადგაჱ აგარათაჱ დაჱ აღიხუნაჱ
დაჱ გამოიყვანაჱ დორღოლელიჱ ოვსთაჱ მეფეჱ ორმოციათასითაჱ კა
ცითაჱ ოვსითაჱ დაჱ წარუძღუაჱ ძეჱ მისიჱ გიორგიჱ კულაპალატიჱ დაჱ
მოაოჴრაჱ განძაჱ დაჱ აიღოჱ ტყუეჱ დაჱ ნატყუენავიჱ ურიცხუიჱ დაჱ გაგზავ
ნაჱ თავისაჱ სამეფოდჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ აღისურვაჱ დიდმანჱ მეფემანჱ
დორღოლელმანჱ დისჱ სიძისაჱ მათისაჱ ბაგრატჱ სევასტოსისათუისჱ დაჱ

1-17 სტრ., 212v
ითხოაჱ დარბაზობაჱ ბაგრატისგანჱ ხოლოჱ ბაგრატჱ ნებაჱ სცაჱ წარმო
ემართაჱ მეფეჱ თავადითაჱ ოვსეთისათაჱ დაჱ ამოვლოჱ გზაჱ აფხაზეთი
საჱ დაჱ დედოფალიჱ დაჱ მათიჱ დედაჱ გ~იჱ კულაპალატისაჱ გიორგიჱ
კურაპალატიჱ გებულიყოჱ წი
ნაჱ დაჱ მოიყვანესჱ ქართლსჱ დაჱ მეფეჱ დგაჱ ტინისჱჴიდსაჱ ჭალასჱ
ნადარბაზევსჱ დაჱ გამოეგებაჱ წინაჱ დიდითაჱ ზიემითაჱ დაჱ პატივითაჱ
შეკრბესჱ ერთგანჱ დაჱ იყოჱ სიხარულიჱ დაჱ ჴმობაჱ ბუკთაჱ დაჱ დუმბ
ულთაჱ საშინელიჱ დაჱ მიუწდომელიჱ დაყვესჱ დღეჱ თორმეტიჱ ერ
თგანჱ გაისუენესჱ ყოვლითაჱ განსუენებითაჱ დაჱ სიხარულითაჱ დაჱ მიზე
ზითაჱ ზამთრისათაჱ გაისწრაფესჱ დაჱ მისცაჱ ნიჭიჱ დაჱ საბოძვარიჱ მეფ
ესაჱ დაჱ ყოელსაჱ დიდებულსაჱ ოვსეთისასაჱ გაგზავნაჱ დაჱ წარვიდაჱ ს
იხარულითჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ არებდაჱ სულტანიჱ მოციქულთაჱ
დაჱ უგზავნიდაჱ ძღუენსაჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ ამოთაჱ ენითაჱ სთხოვდაჱ
ხარაჯასაჱ ხოლოჱ არაჱ დაიდვაჱ ბაგრატჱ ხარაჯაჱ არამედჱ ავლე
ნდაჱ იგიცაჱ მოციქულთაჱ დაჱ ძღუენთაჱ დაჱ იყოჱ მათჱ
შორისჱ სიტყუითჱ სიყუარულიჱ შემდგომადჱ მცირედთაჱ წელიწადთაჱ
სამშუილდისჱ ტბაზედაჱ ეცაჱ სალმობაჱ მეფესაჱ მუცლისაჱ დაჱ ჩადგაჱ
მარაბდათაჱ გაუძნელდაჱ სალმობაჱ დაჱ ტახტითაჱ წარმოიყვანესჱ დაჱ
1-17 სტრ., 213r
თანაჱ ჰყვაჱ გიორგიჱ კულაპალატიჱ დაჱ ყოელნიჱ დიდებულნიჱ მისნიჱ დაჱ მ
უნჱ მოვიდაჱ დედაჱ მისიჱ მარიამჱ დედოფალიჱ დაჱ ცოლიჱ მისიჱ ბორ
ენაჱ დაჱ ასულიჱ მისიჱ დაჱ შემდგომადჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ მიათუალაჱ
ძეჱ მისიჱ გიორგიჱ კულაპალატიჱ მეფედჱ დიდებულთაჱ ამისჱ სამეფოსათაჱ
დაჱ ყოელნიჱ შეჰვედრნაჱ მასჱ დაჱ ჰქუაჱ დედასაჱ მისსაჱ დედაოჱ მეწყალიჱ
შენჱ რამეთუჱ ყოელნიჱ შობილნიჱ შენგანჱ წარგუიქციენჱ წინაჱ დაჱ
ეგრეღაჱ შენჱ მოჰკუდებიჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მიიცვალაჱ თუესაჱ
ნოემბერსაჱ ქორანიკონიჱ იყოჱ ორასჱ ოთხმოცდაჱ ორიჱ დაჱ მისვეჱ
ბაგრატისჱ სიკუდილისაჱ ჟამსაჱ შინაჱ მოიკლაჱ სულტანიჱ კაცისაჱ ვის
მეჱ თურქისაგანჱ თავისჱ ლაშქარსაჱ დაჱ ხარგასაჱ შინაჱ გაევლოჱ ჯეო
ნიჱ შუიდასიათასითაჱ კაცითაჱ გაელაშქრაჱ თურქთაჱ მეფესაჱ ზედაჱ
სამარყანისაჱ სიახლესაჱ ციხესაჱ მოადგაჱ დაჱ მუნჱ მოიკლაჱ მისჱ თუ
რქისაჱ პატრონისაჱ მიერჱ დაჱ ვერღარაჱ შეესწრაჱ თურქიჱ იგიჱ ციხესაჱ
დაჱ დაჭრე მახუილითაჱ დაჱ ვერღარაჱ ცნესჱ ბაგრატჱ დაჱ
სულტან ერთისაჱ სიკუდილიჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ დაჯდაჱ მე
ფედ გიორგიჱ ძეჱ ბაგრატისიჱ დაჱ არაჱ აფრინდაჱ ერთიცაჱ ქათამიჱ მამ
ულსაჱ შინაჱ დაჱ დიდითაჱ დიდებითაჱ დაჱ პატივითაჱ წარიყვანესჱ დაჱ დაჰ
1-17 სტრ., 213v
მარხესჱ ჭყონდიდსჱ ესეჱ მეფეჱ ბაგრატჱ წელიწდისაჱ ცხრისაჱ მეფეჱ იქმ
ნაჱ დაჱ აღესრულაჱ წლისაჱ ორმოცდაჱ ათისაჱ ესეჱ ბაგრატჱ იყოჱ
პირველჱ კულაპალატიჱ დაჱ შემდგომადჱ ნოველისიმოსიჱ დაჱ მერმეჱ იქ
მნაჱ სევასტოსჱ იყოჱ კაციჱ სახითაჱ უშუენიერესიჱ ყოელთაჱ კაცთასაჱ

სრულიჱ სიბრძნითაჱ ფილასოფოსიჱ ენითაჱ სუიანიჱ ბედითაჱ უმდი
დრესიჱ ყოლთაჱ აფხაზთაჱ მეფეთაგანჱ მოწყალეჱ შეცოდებულთა
თუისჱ უხუიჱ ხოლოჱ ჟამთაჱ მისთაჱ ქუეყანასაჱ დაწყნარებაჱ არაჱ ჰქონ
დაჱ ეკლესიანიჱ გლახაკნიჱ დაჱ აზნაურნიჱ ვერჱ მოიცლიდესჱ ხოლოჱ
გიორგიჱ მეფეჱ იყოჱ მოწყალეჱ დაჱ გამკითხველიჱ გლახაკთაჱ კაციჱ დიაჱ
საშიშიჱ დაჱ უუხუესიჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ აფხაზეთისათაჱ დაჱ პურადჱ
უკეთესიჱ ყოელთაჱ კაცთაგანჱ ცხენოსანჱ მშუილდოსანიჱ რჩეულიჱ
დაჱ შემდგომადჱ მისისაჱ დაყოჱ მშუიდობითჱ ზამთარიჱ ერთიჱ
დაჱ ზაფხულისჱ ნახევარიჱ ხოლოჱ შემდგომადჱ თავადთაჱ ამისჱ სამეფო
სათაჱ ნიანიაჱ ქუაბულისძემანჱ ივანეჱ ლიპარიტისძემანჱ დაჱ ვარდანჱ სუა
ნთჱ ერისთავმანჱ რეცაჱ თუჱ იკლესჱ რამეჱ სიყრმითჱ გიორგიჱ მეფისათჱ
დაჱ აუშალესჱ ქუეყანაჱ ივანეჱ მოირთნაჱ კახნიჱ დაჱ დადგაჱ ქსნისჱ
პირსაჱ დაჱ ნიანიაჱ წარუღოჱ ქუთათისისაჱ საჭურჭლეჱ დაჱ შედგაჱ ქუთა
1-18 სტრ., 214r
თისს შიგან და ვარდან გაადგინნა სუანნი არ
ბიეს: ქუ[ეყანა] ამოსწყუიტნეს ხ~ გიორგი მეფემან ს
ძლო სიკეთითა სიბრძნითა და ძვირუჴსენებელ
იქმნა: უბოძა სამშუილდე ივანეს დაძესა ივა
ნესსა ლიპარიტს მისცნა ლოწობანნი ნაც
ვლად რუსთავისა რომელ მიეცა კახთა დანია
ნიას თმოგვი და სხვანი საქონელნი რჩეულნი ა
სკალანა და ოთაღობა ჯაყელთა ივანეს სიტყუითა
უბოძა ყოველი და ერთგულნი და ორგული და
დაფარნა: წყალობითა და დაიწყნარა მეფობა თუ
ისი კ~დ გადგა ივანე ლიპარიტისძე დაცნა გ
იორგი მეფემან ქუთათისით გარდამოვიდა სამცხნ
ეს მოირთნა მესხნი დამივიდეს სამშუილდის კარ
სა მუნ მოიყუანა კახთაცა მეფე აღსართან, ვერ: და
უდგა ივანე ციხესა შიგან მიჰრიდა მთათა ს
ომხითისათა და მას ვერ ეწყო შლილობასა შინა
წაიხუნა ლოწობანნი ლიპარიტისაგან ახსართა
ნ მოეყარა სამშუილდეს გარდადგა ჯავახეთს
1-18 სტრ., 214v
და მოიყუანა მეფემა გიორგი მათ წინაშე დაიფიც
ნეს ეკრანეთას დადაამტკიცა ივანე კლდეკ
ართა და სამშუილდესა ზედა კუალადცა გადგა
ივანე გამოსტყუა გაგი ციხოვანთა აღუ
თქუა მეფისა დამიჰყიდა ფადლუნს განძსა პატ
რონსა და მოვიდა სულტანი მალიქშა მტერად ყოვე
ლთა ქრისტიანეთა მიეგება ივანე წინა დაძე მ
ისი ლიპარიტ შეაწყნარა სულტანსა დაყო მისთანა
მცირედი ხანი დაგამოეპარა და მოვიდა სულტან
ი დამოადგა სამშვილდესა დაწაიღო სამშვილდე და ტყუე

იქმნა ივანე თავითა ცოლითა შვილითა დაშვილიშ
ვილითა ყოვლითა აზნაურითა მისისა დედა წულ
ითა და დაიჭირა სამშვილდე სულტანმან დამუნ
დგომასა მოარბია ქართლი დაწაიღო ტყუე დან
ატყუენავი ურიცხვი დაშეიქცა გარე დააიღო განძა
და დააგდო სარანგი თავადად განძასა დაბრძოლად
ამის ქუეყანისა ყოვლითა კაცითა ორმოცი ა
თასითა შეუდგა ფადლონ ციხეთა მაგართა დავერ
1-18 სტრ., 215r
დაუდგნა გამოიყუანეს დადააპატიმრეს იგიცა შ~დ
მცირედისა ჟამისა შეკრბა სარანგი ყოვლითა
ლაშქრითა მისითა დაგანძას დვინისა და ანისისათა
და მოჰმართა გიორგი მეფესა შეკრბა გიორგი მე
ფეთ მეფე ყოვლითა სპითა მისითა ზემოთა და ქუემ
ოთა დამოიყვანა მას წინაშე აღსართან კახთ მეფე
და დამართეს ერთმანერთსა განაძლიერა ღ~თნ მეფეთ
მეფე გიორგი წარძღვა ძალითა პატიოსნისა ჯვა
რისათა მიუჴდა ზედა ფარცხისს ქუეით დაიოტა ბა
ნაკი სარანგისა გაქცია და ასწყუიტა დაიყო ჟამი მწ
უხრისა და სიღამემან დარჩინა ნეშტი სარანგის ლა
შქრისა დაშემოიქცა უკლებად დამშვიდობით მეფე გიო
რგი თავისა სამეფოსა შ~დ ამისსა მოჰმადლა ღ~თნ მძ
ლავრებისაგან ბერძენთასა წაუხუნა ციხენი წაუხუნა წ
ახმულნი ბერძენთა ანაკოფიო თავადი ციხეთა აფხაზე
თისათა დამრავალნი ციხენი შავშეთისა კლარჯეთისა ჯა
ვახეთისა და არტანისანი და შ~დ ამისსა ესეცა მო
მადლა ღ~თნ აიღო ქალაქი კარისა ციხე და ქუეყანა და
1-18 სტრ., 215v
სიმაგრენი ვანანდისა კარნიფორისანი დაიოტნა თურ
ქნი მის ქუეყანისანი ამინ:- აქა დიდი დაღთივ განბრძნობი
ლი დავით დაიბადა მსგავსი ალექსანდრესი დავახტანგისებრივე
სუიანი დაგამარჯვებული ამისა შ~დ მოვიდა სულტანი
მალიქშა მოადგა სამშვილდესა წაიღო და ივანე ძე ლიპა
რიტისი ტყუეყო მოჰთჴარა სომხითი დაწარვიდა მასვე წელ
სა მოვიდა სარანგი ძალითა სულტანისათა ჩამოდგა სამშვილ
დის ბარს მოვიდეს ლაშქარნი გიორგი მეფისანი შეიბ
ეს ფარცხის სძლიეს დაიოტეს წავიდა მეფე გიორგი მ
ამულსა თვისსა ტაოს მივიდა ბანას და მუნ მივიდა წ~შე
მთასა ზორვარი აღმოსავლისა: გრიგოლ ბაკურიანი
სძე რომელსა ჰქონდეს ოლთისნი დაკარნუ ქალაქნი
დაკარი დიდად იამხანაგნეს დაგანისუენეს დამოსცა გიო
რგი მეფესა კარი ციხე ქალაქი დამისი მიმდგო
მი ქუეყანა ხ~ მეფემან დაუტეუნა კარს აზნაურნი შ

ავშნი დაწარმოვიდა შინა ხ~ განძლიერებასა თუ
რქთასა დაუტეუნეს ბერძენთა ქუეყანანი ციხენი და
ქალაქნი მათნი რომელ აღმოსავლით ჰქონდეს დაწ
1-15 სტრ., 216r
წარვიდეს რომელნიცა აეხვნეს თურქთა: დადა
ემკუიდრნეს მას შინა ვინათგან მეზობლობ
ით მოეახლნეს საზღვართა ჩვენთა განმრავლდა
შიში და ჭირი მათი ჩუენზედა რ~ იწყეს მიერი
თგან რბეუად ტყუენვად და ოჴრებად წუად სრვა
დ და ტყუეობად ქრისტიანეთა რ~ მათ ჟამთა
გიორგი მეფესა ყუელს გარე მდგომსა დაესხნეს უ
გრძნეულად თურქნი დიდნი რომელთა თავა
დი იყო აჰმად ამირ ძლიერი და მაგრიად
მოისარი რომელსა მას ჟამსა ოდენ აეღო
კარი მოვიდეს ესენი შინაგანცემითა ქრისტი
ანეთათა აოტეს გიორგი მეფე და სპა
მისი ურიცხვნი ხოლო საჭურჭლენი
დიდნი და სამსახურებელნი სამეფოთა ტ
აბლათანი ოქროსადა ვეცხლისა:1-17 სტრ., 217r
ისანიჱ ბაგრატეულნიჱ დაჱ სასმურნიჱ დაჱ სამწდეონიჱ პატიოსანნიჱ კარა
ვნიჱ პატიოსანნიჱ სამეფონიჱ დაჱ ყოელთაჱ დიდებულთჱ საჭუ
რჭლენიჱ აიხუნესჱ იავარადჱ დაჱ წარვიდესჱ ხოლოჱ გიორგიჱ მეფეჱ წარ
ვიდაჱ აჭარითჱ აფხაზეთადჱ მათჱ უკუეჱ ლაშქართაჱ ესეჱ ვითარითაჱ ალა
ფითაჱ სავსეთაჱ მიმავალთაჱ წინაჱ დაემთხუინესჱ ამირანიჱ დიდნიჱ იასიჱ
ვინმეჱ დაჱ ბუჟღუჟჱ დაჱ მათთანაჱ სიმრავლეჱ ურიცხუიჱ თურქთაჱ
საბერძნეთსჱ მიმავალნიჱ რომელთაჱ იხილესჱ რაჱ ესოდენიჱ სიმრავ
ლეჱ ოქროსაჱ დაჱ სიმდიდრისაჱ რომელიჱ ჰქონდაჱ დაჱ ცნესჱ მეოტობაჱ გი
ორგისიჱ დაჱ უთხრესჱ მათჱ ვითარმედჱ რადჱ წარხუალთჱ საბერძნეთსჱ ა
ჰაჱ ქუეყანაჱ საქართველოჱ უკაცურიჱ სავსეჱ ესეჱ ვითარითაჱ ალაფითაჱ
დაჱ მყისჱ მოაქციესჱ მათჱ გზანიჱ მათნიჱ დაჱ მოეფინნესჱ პირსაჱ ყო
ვლისაჱ ქუეყანისასაჱ ვითარცაჱ მკალნიჱ დაჱ დღესაჱ ივანობასაჱ ასისფო
რიჱ დაჱ კლარჯეთიჱ ზღუისჱ პირამდინჱ ტყუეჱ იქმნაჱ შავშეთიჱ აჭა
რაჱ სამცხეჱ ქართლიჱ არგუეთიჱ სამოქალაქოჱ დაჱ ჭყონდიდიჱ აღი
ვსოჱ თურქითაჱ მოისრაჱ დაჱ ტყუეჱ იქმნაჱ ამათჱ ქუეყანათაჱ მკუი
დრიჱ ყოელიჱ დაჱ მასვეჱ დღესაჱ დაწუესჱ ქუთათისიჱ არტანუჯიჱ
დაჱ უდაბნონიჱ კლარჯეთისანიჱ დაჱ დაყვესჱ ამათჱ ქუეყანათაჱ შინაჱ თ
1-17 სტრ., 217v
ურქთაჱ მოსულამდეჱ ქართოვლისაჱ მოჭამესჱ ქუეყანაჱ დაჱ მოსწყუიდესჱ
თუღაჱ სადავინჱ დაშთომილიყოჱ ტყეთაჱ კლდეთაჱ ქუაბთაჱ დაჱ ჴურელ
თაჱ ქუეყანისათაჱ დაჱ ესეჱ იყოჱ პირველიჱ დაჱ დიდიჱ თურქობაჱ ქორა
ნიკონიჱ იყოჱ სამასიჱ ხოლოჱ თუჱ ვინმეჱ მთიულეთსჱ ანუჱ სიმაგრეთაჱ

სადაღავინჱ დაშთაჱ კაციჱ ზამთრისაჱ სიფიცხლითაჱ უსახლობითაჱ დაჱ ში
მშილითაჱ ეგრეცაჱ მოისრაჱ დაჱ განგრძელდაჱ ესეჱ ვითარიჱ ჭირიჱ
ქრისტიანეთაჱ ზედაჱ რამეთუჱ არესაჱ თანაჱ გაზაფხულისასაჱ მოვი
დიანჱ თურქნიჱ დაჱ მათვეჱ პირველთაჱ საქმეთაჱ ებრჱ იქმოდიანჱ
დაჱ ზამთრისჱ წავიდიანჱ დაჱ არაჱ იყოჱ მათჱ ჟამთაჱ თესვაჱ დაჱ მკაჱ
დაჱ მოოჴრდაჱ ქუეყანაჱ დაჱ ტყუედჱ გარდაიქცაჱ დაჱ ნაცვლადჱ კაც
თაჱ მჴეცნიჱ დაჱ ნადირნიჱ ველისანიჱ დაემკუიდრნესჱ მასჱ შინაჱ
დაჱ იყოჱ ჭირიჱ მოუთმენელიჱ ყოელთაჱ ზედაჱ მკუიდრთაჱ ქუეყანისათაჱ
შეუსწორებელიჱ დაჱ აღმატებულიჱ ოდესვეჱ ყოფილთაჱ სმენილთაჱ
დაჱ გარდასრულთაჱ ოჴრებათასაჱ რამეთუჱ წმიდანიჱ ეკლესიანიჱ შეი
ქმნნესჱ სახლადჱ ჰონეთაჱ მათთაჱ რამეთუჱ საკურთხეველნიჱ ღ~თ
ისანიჱ ადგილადჱ არაწმიდებისაჱ მათისაჱ დაჱ მღდელნიჱ რომელნიჱ
მეჱ თუითჱ შეწირვასაჱ შინაჱ საღმრთოსაჱ მსხუერპლისასაჱ მუნვეჱ
1-17 სტრ., 218r
მახუილითაჱ შეწირულჱ იქმნესჱ დაჱ სისხლნიჱ თუისნიჱ აღრივნესჱ
მეუფისაჱ თანაჱ დაჱ რომელნიმეჱ მწარესაჱ ტყუეობასაჱ მიცემულჱ ქმ
ნნესჱ მოხუცებულნიჱ არაჱ შეწყანარებულჱ იქმნნესჱ ხოლოჱ ქალწ
ულნიჱ გინებულჱ ჭაბუკნიჱ დაკუეთებულჱ ხოლოჱ ჩუილნიჱ მიმოდა
ტაცებულჱ ცეცხლიჱ უცხოჱ დაჱ მბრძოლიჱ რომელიჱ მოიწუაჱ შენ
ებულიჱ ყოელიჱ მდინარენიჱ სისხლთანიჱ ნაცვლადჱ წყლისაჱ ნაკად
ულითაჱ მრწყველნიჱ ქუეყანისანიჱ დაჱ რათაჱ თუითჱ მათჱ იერე
მიასთაჱ ვიტყოდიჱ რამეთუჱ თუითჱ ამანჱ ოდენჱ კეთილადჱ უწ
ყოდაჱ ჟამისაჱ ამისჱ ჯეროანიჱ გოდებაჱ ვითარმედჱ ძენიჱ სიონისაჱ
პატიოსანნიყოსჱ დაჱ ბოროტისჱ გამოუცდელნიჱ უცხოთაჱ გზათაჱ ტ
ყუეობისათაჱ მოგზაურობენჱ ხოლოჱ გზანიჱ სიონისანიჱ იგლოენჱ
არაყოფისათუისჱ მათჱ ზედაჱ მედღესესწაულეთასაჱ დაჱ ჴელნიჱ დ
იდთაჱ მოწყალეთანიჱ არაჱ საზრდელისაჱ შვილთაჱ მოქმედებენჱ
არამედჱ საზრდელჱ თუისსაჱ ჰყოფენჱ თუითჱ მათჱ საყუარელთაჱ
თუისთაჱ დაჱ ესენიჱ ესრეთჱ დაჱ ფრიადცაჱ უძუირესჱ ამათჱ
რაჱ საქმეთაჱ ესრეთჱ ხედვიდაჱ მეფეჱ გიორგიჱ დაჱ რამეთუჱ
არაჱ სადათჱ ღონეჱ იყოჱ ჴსნისაჱ დაჱ შეწევნისაჱ არცარაჱ დამ
1-17 სტრ., 218v
ჴსნელიჱ ამათჱ ძუირთაჱ რომელიჱ მოეცვაჱ პირიჱ ქუეყანისაჱ
რამეთუჱ ძალიჱ ბერძენთაცაჱ შემცირებულჱ იყოჱ რომელნიჱ
ქუეყანანიჱ აღმოსავლეთსჱ ჰქონდესჱ ზღუასაჱ გარეთჱ ყოელიჱ
თურქთაჱ დაეპყრაჱ ჰყოჱ განზრახვაჱ დიდებულთაჱ თუისთაჱ თანაჱ
დაჱ დაამტკიცესჱ წარსლვაჱ მაღალსაჱ სულტანსაჱ მალიქშასჱ
წინაშეჱ დაჱ ესრეთჱ დადვაჱ თავიჱ თუისიჱ დაჱ სისხლნიჱ ქრი
სტიანეთაჱ ჴსნისათუისჱ დაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ წარძღუა
ნებითაჱ ძელისაჱ ცხორებისათაჱ წარვიდაჱ ასფაანსჱ ნახაჱ სულტა
ნიჱ დაჱ შეწყნარებულჱ იქმნაჱ მისგანჱ ვითარცაჱ შვილიჱ საყუა
რელიჱ დაჱ იყოჱ კაციჱ იგიჱ ვითარცაჱ სიდიდითაჱ კიდეთაჱ
მპყრობელობისათაჱ შეუსწორებელიჱ ეგრეთვეჱ სახითაჱ სიტ

კბოებისათაჱ დაჱ სახიერებითაჱ აღმატებულჱ ყოელთაჱ კაც
თასაჱ რომლისანიჱ მრავალჱ არიანჱ სხუანიცაჱ ურიცხუნიჱ სა
ცნაურებანიჱ მრავალჱ მსაჯულობანიჱ მოწყალებანიჱ ქრისტია
ნეთაჱ სიყუარულნიჱ დაჱ რათაჱ არაჱ განვაგრძოთჱ სიტყუაჱ
ყოლადჱ უბოროტოჱ რამეთუჱ გონებაჱ ყოვლითაჱ კერძოჱ
აქუნდაჱ ამისთუისცაჱ ყოელიჱ სათხოელიჱ აღუსრულაჱ მეფესაჱ
1-17 სტრ., 219r
გიორგისჱ უმეტესცაჱ სასოებისაჱ დაჱ სამეფოჱ მისიჱ თავისუფალყოჱ
მარბეველთაგანჱ დაჱ მოსცაჱ კახეთიცაჱ დაჱ ჰერეთიცაჱ გარნაჱ ხარაჯაჱ
ითხოაჱ სამეფოსაჱ მისისაჱ რომელსაჱ აიღებდესჱ ჟამთაჱ მრავ
ალთაჱ დაჱ ესრეთჱ დიდებითაჱ დიდითაჱ გამოგზავნაჱ სამეფოდჱ თუ
ისადჱ დაჱ წარმოაყოლნაჱ სპანიჱ დიდნიჱ რათაჱ წარვლონჱ გზაჱ
მშუიდობითჱ დაჱ აართუანჱ კახეთიჱ დაჱ ჟამსაჱ სთულისასაჱ მოვ
იდესჱ კახეთსჱ დაჱ მოადგესჱ ციხესაჱ ვეჟინისასაჱ დაჱ ვიდრეჱ ჰბრ
ძოდესღაჱ მოვიდაჱ თოვლიჱ ხოლოჱ მეფესაჱ გიორგისჱ მო
ეჴსენაჱ ნადირობაჱ აჯამეთისაჱ არღარასჱ ზრუნვიდაჱ სხუასაჱ ა
რცაჱ ელოდდაჱ აღებასაჱ ვეჟინისასაჱ დაჱ კახეთისასაჱ არამედჱ ლაშქარ
თაჱ თურქთაჱ რომელნიჱ ჰყვესჱ მისცაჱ ნიჭადჱ სუჯეთიჱ დაჱ ქ
უეყანაჱ იორისპირისაჱ კუხეთიჱ რომელიჱ მოოჴრდაჱ მოდღე
ნდელადჱ დღედმდეჱ ხოლოჱ თუითჱ გარდავლოჱ მთაჱ ლიხთაჱ
დაჱ შთავიდაჱ აფხაზეთადჱ მათჱ ჟამთაჱ ახსართანცაჱ კახთაჱ მეფეჱ
წარვიდაჱ მალიქშასჱ წინაშეჱ დაუტევაჱ ქრისტიანობაჱ დაჱ შეეძ
ინაჱ სარკინოზთაჱ სჯულსაჱ დაჱ მითჱ ღონითაჱ აიღოჱ სარ
კინოზთაგანჱ კახეთიჱ ამათჱ ესეჱ ვითართაჱ ჟამთაჱ არავეჱ დამშუ
1-17 სტრ., 219v
უიდნაჱ ქუეყანაჱ არცარაჱ იქმნაჱ ლხინებაჱ კაცთაჱ უკეთურებ
ისათუისჱ მკუიდრთაჱ მისთასაჱ რამეთუჱ ყოელმანჱ ასაკმანჱ დაჱ ყო
ელმანჱ პატივმანჱ ყოვლითურთჱ შესცოდესჱ ღ~თსაჱ დაჱ მიიქცესჱ
გზათაგანჱ წრფელთაჱ ყოვლისაჱ მიმართჱ უკეთურებისაჱ დაჱ ბუნებ
ითჱ მოწყალეჱ დაჱ სახიერიჱ ღ~თიჱ ესეჱ ვითარითაჱ განარისხესჱ ვ
იდრემდისჱ თუითჱ მოიცადესჱ განჩინებაჱ რისხვისაჱ ქადებულიჱ
უსჯულოთათუისჱ ესაიასჱ მიმართჱ მეტყუელისაჱ ესრეთჱ ვაიჱ ნა
თესავსაჱ ცოდვილსაჱ ერიჱ რომელიჱ სავსეჱ არსჱ უსჯულოებითაჱ
კუალითგანჱ ფერჴთათჱ ვიდრეჱ თავადმდეჱ არაჱ არსჱ მასჱ შინაჱ სი
ცოცხლეჱ არცაჱ ბრძუილჱ არცაჱ შესახუეველჱ შემდგომნიჱ ამისთუისჱ
ქუეყანაჱ თქუენიჱ ოჴერჱ ქალაქნიჱ ცეცხლითაჱ მომწუარჱ სოფელსაჱ
თქუენსაჱ უცხოთესლნიჱ მოსჭამენჱ დაჱ მოოჴრებულჱ დაჱ დაქცეულჱ არ
სჱ ერისაგანჱ უცხოჱ თესლთათაჱ ესეჱ ყოელიჱ მოიწიაჱ დაჱ თუალითაჱ
რომლითაჱ ვიხილეთჱ დაჱ ფრიადჱ უფროსიჱ ამათჱ წარმოთქმულთა
საჱ რამეთუჱ ვერამცაჱ ვინჱ მისწუთაჱ თხრობასაჱ ყოელიჱ რომელიჱ იქ
მნაჱ დღეთაჱ ჩუენთაჱ ამასჱ ყოელსაჱ ზედაჱ არავეჱ დასცხრაჱ გულისჱ წ
ყრომაჱ უფლისაჱ ჩუენზედაჱ რამეთუჱ არაჱ შევინანეთჱ არცაჱ გულ

1-17 სტრ., 220r
ისჴმავყავთჱ არცაჱ ჯეროვნადჱ მოვიქციეთჱ გზათაჱ მიმართჱ უფლისაჱ
ბ~ბათასაჱ ამისთუისცაჱ ქუეყანითჱ მომავალთაჱ ბოროტთაჱ ზედაჱ სხუა
ნიცაჱ საშინელებანიჱ ზეგარდამონიჱ დაჱ ღ~თივჱ მოვლენილნიჱ გუემა
ნიჱ მოიწინესჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ რათაჱ არაჱ თქუენჱ მცოდველთაჱ ვითა
რმედჱ ესეჱ აღძრვანიჱ წარმართთანიჱ არცაჱ ცოდვათაჱ ჩუენთათუისჱ იქ
მნნესჱ არცაჱ ღ~თისაჱ მიერჱ არამედჱ შეცვალებისათუისჱ რასმეჱ ჟამთა
თაჱ დამთხუევითთაჱ აღძრვათაჱ საქმეთათაჱ ამისთუისცაჱ დღესაჱ აღვსე
ბასაჱ თუითჱ მასჱ აღდგომასაჱ მეფისასაჱ რომელსაჱ შინაჱ სიხარულიჱ
დაჱ განსუენებაჱ საგონებელჱ იყოჱ მოხედნაჱ უფალმანჱ რისხვითაჱ ქუეყა
ნასაჱ დაჱ შეძრაჱ საფუძველითურთჱ ესეოდენჱ სასტიკადჱ ვიდრემდისჱ
მთანიჱ მაღალნიჱ დაჱ კლდენიჱ მყარნიჱ სახედჱ მტუერისაჱ დაიგალნესჱ
ქალაქნიჱ დაჱ სოფელნიჱ დაირღუესჱ ეკლესიანიჱ დაეცნესჱ დაჱ სახ
ლნიჱ დაინთქნესჱ დაჱ დაძულესჱ დაჱ იქმნესჱ მასჱ შინაჱ საფლავჱ
რომელთაჱ თანაჱ თმოგუიცაჱ დაიქცაჱ დაჱ დაიპყრნაჱ ქუეშეჱ კახაბ
ერიჱ ძეჱ ნიანიასიჱ ცოლითურთჱ განგრძელდაჱ ესეჱ ვითარიჱ იგიჱ
რყევაჱ საშინელიჱ ქუეყანისაჱ განსრულებამდეჱ წელიწდისაჱ რომე
ლსაჱ შინაჱ მოსწყდაჱ სიმრავლეჱ მძლეჱრიცხუისაჱ მაშინჱ რისხვა
1-17 სტრ., 220v
საჱ შინაჱ მოიჴსენაჱ წყალობაჱ მანჱ რომელიჱ სწავლისჱ ყოელსაჱ
შვილსაჱ რომელიჱ უყუარსჱ მოაკუდინებსჱ დაჱ აცხოვნებსჱ რომელიჱ მ
ზაჱ არსჱ წყალობადჱ უფროსჱ მამისაჱ მოწყალისაჱ რამეთუჱ წერ
ილისაებრჱ არათუმცაჱ უფალმანჱ დამიტევაჱ ჩუენჱ თესლიჱ ვითარ
ცაჱ სოდომადმცაჱ შევიქმნენითჱ დაჱ გომორელთაჱ მივემსგავსენითჱ
რამეთუჱ ამიერითგანჱ იწყესჱ ნავითაჱ ცხორებისათაჱ მობერვადჱ დაჱ
ღრუბელთაჱ მაცხოარებისათაჱ აღმოჭუირობადჱ ვინათგანჱ ათორმე
ტჱ წელჱ ამათჱ თუითოჱ სახეთაჱ ჭირთაგანჱ განგრძობილსაჱ ბნელსაჱ
უკუნსაჱ შინაჱ იწყოჱ აღმოცისკრებადჱ მზემანჱ ყოელთაჱ მეფობათამანჱ
დიდმანჱ სახელითაჱ დაჱ უდიდესმანჱ საქმითაჱ სახელჱ მოდგამმანჱ დავითჱ
ღ~თისაჱ მამამანჱ დაჱ თუითჱ სამეოცდაჱ მეათორმეტემანჱ შვილმანჱ
ამისჱ დავითისმანჱ დავითჱ მასჱ ჟამსაჱ რომელსაჱ იყოჱ ასაკითაჱ ათექ
უსმეტისჱ წლისაჱ ხოლოჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ დაჱ ცხრაჱ ა
მასჱ მარტოდჱ შობილსაჱ გიორგისგანჱ თუითჱ მამამანჱ დაადგაჱ გ
უირგუინიჱ მეფობისაჱ უჭეშმარიტესიჱ თუითჱ მამამანჱ ზეცათამანჱ
პოაჱ დავითჱ მონაჱ თუისიჱ დაჱ საცხებელიჱ წმიდაჱ მისიჱ სცხოჱ დაჱ რა
მეთუჱ ჴელიჱ მისიჱ შეეწიაჱ დაჱ მკლავმანჱ მისმანჱ განაძლიერაჱ
1-17 სტრ., 221r
იგიჱ წყალობაჱ დაჱ ჭეშმარიტებაჱ შეჰმოსაჱ დაჱ უღრესყოჱ უფროსჱ ყო
ელთაჱ მეფეთაჱ ქუეყანისათაჱ ვიდრემდისჱ დადვაჱ ზღუასაჱ ზედაჱ ჴელიჱ
მისიჱ დაჱ მდინარეთაჱ ზედაჱ მარჯუენეჱ მისიჱ გარნაჱ შრომითაჱ ფრიად
ითაჱ დაჱ ღუაწლითაჱ ძლიერითაჱ მრავალთაჱ დღეთაჱ შემდგომა
დღაჱ იქმნაჱ ესეჱ ვითარცაჱ წინამდებარემანჱ სიტყუაჱ მანჱ ცხადყოსჱ ე
სეჱ რამეთუჱ მეფეჱ იქმნაჱ დავითჱ მოოჴრებულჱ იყოჱ ქართლიჱ

დაჱ თუინიერჱ ციხეთასაჱ არაჱ იყოჱ სოფელსაჱ შინაჱ კაციჱ არცა
რაჱ შენებულებაჱ მათჱ ჟამთაჱ შინაჱ ჰქონდესჱ თრიალეთიჱ დაჱ
კლდეკარნიჱ დაჱ მიმდგომიჱ მისიჱ ქუეყანაჱ ლიპარიტსჱ დაჱ მეფესაჱ
დავითსჱ წინაშეჱ იყვისჱ რეცაჱ ერთგულადჱ ეგრეთვეჱ ნიანიაჱ
კახაბერისძეცაჱ დაჱ სხუანიჱ აზნაურნიცაჱ მცირედჱ მცირედჱ შემოკრ
ბიანჱ დაშთომილნიჱ სადავეჱ დაჱ სოფლებთაცაჱ შინაჱ დაიწყესჱ შთა
მოსლვადჱ დაჱ დასხდომადჱ დაჱ იყოჱ მაშინჱ საზღვარიჱ სამეფო
საჱ მთაჱ მცირეჱ ლიხთაჱ დაჱ სადგომიჱ სამეფოჱ წაღულისჱ თავიჱ
დაჱ ოდესცაჱ ნადირობაჱ უნდისჱ ქართლისაჱ ჭალაკთაჱ ანუჱ
ნაჭარმაგევსჱ რომელიჱ ყოლადჱ აღსავსეჱ იყოჱ ირემთაჱ
დაჱ ეშუთაჱ მიერჱ არცაჱ პირველჱ შთავიდიანჱ ვიდრემდისჱ
1-17 სტრ., 221v
ცხენჱ კეთილთაჱ მჴედართაჱ მიერჱ მოინახიანჱ დაჱ მაშინღაჱ ჩავიდიანჱ
ვაკესაჱ ამაშინაჱ გარდაჰჴდაჱ წელიწადიჱ ოთხიჱ მოკუდაჱ სულტანიჱ
მალიქშაჱ დაჱ ამირამანჱ ლიარიტჱ იწყოჱ მათვეჱ მამულისაჱ უგზოთაჱ
კუალთაჱ სლვაჱ რამეთუჱ ზაკუიდაჱ წინაშეჱ მისსაჱ მოპოვნებადჱ უს
ჯულოებისაჱ დაღათუჱ ქრისტიანეჱ იყოჱ სახითაჱ გარნაჱ ორგულ
ებითჱ დაჱ სიძულილიჱ პატრონთაჱ გუარისაგანჱ მოაქუნდაჱ გონები
თაჱ დაჱ ვინათგანჱ გულისჴმისყოფაჱ არაჱ ინებაჱ კეთილისაჱ დადგაჱ
იგიჱ ყოელსაჱ გზასაჱ არაჱ კეთილსაჱ ამასრაჱ ხედვითაჱ მეფეჱ დაჱ ინ
ებაჱ განწურთაჱ მისიჱ ამისთუისცაჱ პყრობილიყოჱ იგიჱ ჟამჱ რაო
დენჱ მეჱ რომელიჱ კმაჱ იყოჱ განსასწავლელადჱ გონიერისაჱ ვისსაჱ
მეჱ დაჱ ესრეთჱ მომტკიცებულიჱ მრავალთაჱ დაჱ მტკიცეთაჱ ფიცთაჱ
მიერჱ დაჱ ერთგულებისაჱ თუისჱ ღ~თისაჱ შუაჱ მდგომელიჱ განუ
ტევაჱ დაჱ მითჱ დიდებითავეჱ ადიდაჱ დაჱ არაჱ შეუცვალაჱ რამეთუჱ
კეთილმანჱ არათუჱ მართალსაჱ არცათუჱ ბოროტსაჱ ადვილადჱ
აბრალისჱ ვინათგანჱ სიბოროტედჱ არაჱ განსწავლულჱ არსჱ არც
აჱ მეჭუელჱ ხოლოჱ იგიჱ ვითარცაჱ ძაღლიჱ მიექცაჱ ნათხევარსაჱ
დაჱ ვითარცაჱ ღორიჱ იწუნბაჱ სანგორელსაჱ მწუირისასაჱ განა
1-17 სტრ., 222r
ცხადაჱ მტერობაჱ დაჱ უკეთურებასაჱ იწურთიდაჱ საწოლსაჱ თუისსაჱ
ზედაჱ იხილარაჱ მშუიდმანჱ დაჱ ღ~თივჱ განბრძნობილმანჱ მეფემანჱ
რამეთუჱ კუდიჱ ძაღლისაჱ არაჱ განემართებისჱ არცაჱ კირჩხიბიჱ მართ
ლადჱ ვალსჱ მეორესაჱ წელსაჱ კუალადჱ შეიპყრაჱ ორწელჱ პყრ
ობილყოჱ დაჱ საბერძნეთსჱ გაგზავნაჱ დაჱ განეჴუაჱ ცხორებასაჱ ა
მასჱ ჟამსაჱ გამოვიდესჱ ფრანგნიჱ აღიღესჱ იელუსალემიჱ დაჱ
ანტიოქიაჱ დაჱ შეწევნითაჱ ღ~თისათაჱ მოეშენაჱ ქუეყანაჱ ქართლ
ისაჱ განძლიერდაჱ დავითჱ დაჱ განამრავლნაჱ სპანიჱ დაჱ არღარაჱ
მისცაჱ სულტანსაჱ ხარაჯაჱ დაჱ თურქნიჱ ვერღარაჱ დაიზამთრებდესჱ
ქართლსჱ რამეთუჱ აქანამდიჱ ზამთრისავეჱ მოწევნასაჱ თანაჱ ჩამო
დგიანჱ ფალანგითაჱ მათითაჱ ჰავჭალასჱ დაჱ დიღუამსჱ დაჱ ჩაღ
მართჱ მტკურისაჱ დაჱ იორისჱ პირთაჱ რამეთუჱ მათიჱ იყოჱ სად
გურიჱკახეთსჱ მეფობდაჱ კუირიკეჱ კაციჱ მეფობისავეჱ თანაჱ

ქმნილიჱ ვნებათაჱ ზედაჱ დაჱ ჭეშმარიტიჱ ქრისტიანეჱ მოსცაჱ ღ~თნჱ
ჟამიჱ მეფესაჱ დავითსჱ დაჱ წაუღოჱ კუირიკესჱ ციხეჱ ზედაძენიჱ დაჱ წა
რემატებოდაჱ დიდებითაჱ დაჱ გამარჯუებითაჱ რომელთაჱ თანაჱ იქმნაჱ
მოკუდაჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ რატიჱ კაციჱ ორგულიჱ დაჱ ნანდუილ
1-17 სტრ., 222v
ვე. ნაშობი. იქედნესი. და. ესრეთ. დასრულდა. სახლი. ბაღუაშთა. სახლი. გა
ნმამწარებელთა. რამეთუ. არღრვინ: დაშთა. საყოფელთა. მათთა. მკ
ვიდრი. რამეთუ. აიხსნა. უსჯულოება. მამათა. მათთა. წინაშე. უფ
ლისაჱ დაჱ მამულიჱ მათიჱ აღიღოჱ მეფემანჱ დაჱ შემდგომადჱ წელიწდისაჱ
ერთისაჱ მიიცვალაჱ მეფეჱ კუირიკეჱ დაჱ დასუესჱ მეფედჱ კახთაჱ ძმისჱ
წულიჱ კუირიკესიჱ აღსართანჱ არარათჱ მქონებელიჱ ნიჭთაჱ მე
ფობისათაჱ არამედჱ ცუნდრუკიჱ რამეჱ დაჱ ყოვლადჱ წინაჱ უკმოჱ
მამისჱ ძმისაჱ მისისაჱ მასჱ ჟამსაჱ განიცადაჱ მეფემანჱ გონებისაჱ თუა
ლითაჱ დაჱ კეთილადჱ გულისჴმაყოჱ საქმეჱ რომლითაჱ მოიმ
ადლებდაჱ ღ~თიჱ დაჱ სარგებელიჱ დიდიჱ იქმნებოდაჱ რამეთუჱ წმიდანიჱ
ეკლესიანიჱ სახლნიჱ ღ~თისანიჱ ქუაბჱ ავაზაკთაჱ ქმნილჱ იყუნესჱ დაჱ
უღირსთაჱ მამულობითჱ უფროსვეჱ ღირსებითჱ დაიპყრნესჱ უმ
რავლესსნიჱ საებისკოპოზოდჱ არაჱ კარითჱ მწყემსებჱ შესრულნიჱ არ
ამედჱ ავაზაკთთაჱ ებრჱ ერდოთჱ დაჱ მათნივეჱ მსგავსნიჱ ხუცესნიჱ დაჱ ქო
რეფისკოვსნიჱ დაედგინნესჱ რომელნიჱ ნაცვლადჱ სჯულთაჱ პყრო
ბისაჱ ღ~თისაჱ უსჯულოებასაჱ აწურთიდესჱ მათჱ ქუეშეთაჱ დაჱ თუი
თჱ სახლითჱ უფლისათჱ დაჱ მღდელთაგანჱ გამოვიდოდაჱ უსჯულოებაჱ
1-17 სტრ., 223r
რომლითაჱ თუალიჱ ღ~თისაჱ ზედაჱ მხედველიჱ ყოელთაჱ ესოდ
ენადჱ რისხვადჱ აღძრულჱ იყოჱ ვითარცაჱ ზემოთრეჱ სიტყუამანჱ გა
ნაცხადაჱ მღდელისაჱ დაჱ მჴედრისაჱ არცაჱ ერისაჱ დაჱ არცაჱ მღდელთჱ
მთავრისაჱ დაჱ არცაჱ მწყემსისაჱ დაჱ სამწყსოსაჱ ვითარცაჱ წერილჱ
არსჱ მონამანჱ რომელმანჱ იცოდისჱ ნებაჱ უფლისაჱ თუისისაჱ დაჱ
არაჱ განეკრძალოსჱ იგუემოსჱ დიდადჱ ამათჱ უკუეჱ დიდთაჱ წყლ
ულებათაჱ კურნებადჱ შემოკრფაჱ კრებაჱ ერიჱ მრავალიჱ რამეთ
უჱ სამეფოსაჱ თუისისაჱ კათალიკოზნიჱ მღდელთჱ მთავარნიჱ
მეუდაბნოენიჱ მოღძუარნიჱ დაჱ მეცნიერნიჱ შემოკრიბნაჱ წინაშეჱ
თუისსაჱ ადგილსაჱ ჯეროანსაჱ დაჱ მრავალდღეჱ გამოწულილ
ვითაჱ კეთილადჱ გამოიძიესჱ დაჱ ყოელიჱ ცთომილიჱ განჰმართესჱ
დაჱ კეთილჱ წესიერებაჱ ყოვლითურთჱ დაამტკიცესჱ უღირსადჱ გა
მოჩინებულნიჱ გარდამოსთხინესჱ საყდართაგანჱ დაღათუჱ არაჱ ა
დვილიყოჱ ესეჱ ნათესავთაჱ მათთაჱ ძლიერებითაჱ დაჱ მათჱ წილჱ
ჭეშმარიტნიჱ მწყემსნიჱ დაადგინნესჱ დაჱ ძეგლიჱ შუენიერიჱ
აღწერესჱ მიმდგომიჱ დაჱ მოწამეჱ წმიდათაჱ ათორმეტთაჱ კრებ
ათაჱ დაჱ ესრეთჱ ყოელნიჱ ნიჭითაჱ სამეფოთაჱ განიმგზავრნესჱ
1-17 სტრ., 223v
თუითეულიჱ სახედჱ თუისადჱ დაჱ ესეცაჱ მიმსგავსებულიჱ დიდისაჱ კო

სტანტინესიჱ აღესრულაჱ დავითჱ მეფისაგანჱ რომლისაჱ სანაცვლოდჱ
იხილეთჱ თურაიჱ განაგოჱ ღ~თნჱ უძილმანჱ მცველმანჱ ისრაელისამანჱ
რამეთუჱ ესეჱ აღსართანჱ კახთაჱ მეფედჱ ჴსენებულიჱ შეიპყრესჱ ჰერ
თაჱ დიდებულთაჱ არიშიანმანჱ დაჱ ბაჰრამჱ დაჱ დედისძმამანჱ მათმანჱ
ბარამჱ ქავთარისძემანჱ მოსცესჱ მეფესაჱ დაჱ აიხუნაჱ მეფემანჱ ერე
თიჱ დაჱ კახეთიჱ დაჱ ერტუხსჱ ქმნნაჱ წყობანიჱ დიდნიჱ დაჱ ჴმაჱ გან
სმენილიჱ იგიჱ დიდიჱ ძლევაჱ რომელჱ მცირედითაჱ ლაშქრითაჱ
დაჱ განწირულითაჱ ერითაჱ დაჴოცნაჱ სულტნისაჱ იგიჱ ურიცხუნიჱ
სპანიჱ დაჱ ათაბაგიჱ განძასაჱ დაჱ უმრავლესიჱ კახთაჱ დაჱ ქუეყან
ისაჱ ერიჱ მტერთავეჱ თანაჱ ჩუენთაჱ გარეჱ მოდგომილჱ ესო
დენჱ ადვილადჱ დაჱ მოსწრაფედჱ ჴელთუსხნაჱ ღ~თნჱ საკუირვე
ლებათამანჱ რომელჱ ერთიჱ ათასთაჱ არაჱ სდევდაჱ არამედჱ იპ
ყრობდაჱ დაჱ ორთაჱ არაჱ წარიქცივნესჱ თუარაჱ ბევრნიჱ არ
ამედჱ სანთლითაჱ თუითჱ მათითავეჱ ტყეთაჱ დაჱ მთხრებლთათჱ
ტყუედჱ მოჰყვანდესჱ იგინიჱ ხოლოჱ თუითჱ მეფეჱ არაჱ ვითა
რცაჱ სხუაჱ ვინმეჱ ზურგითჱ უდგაჱ ოდენჱ სპათაჱ თუისთაჱ
1-17 სტრ., 224r
ანუჱ შორითჱ უზახებდაჱ ვითარცაჱ ერთიჱ მრავალთაჱ განიჱ არა
მედჱ უპირატესჱ ყოელთაჱ თუითჱ წინაჱ უვიდოდაჱ თუითჱ გოლი
ათიჱ ვითაჱ მიმართებდაჱ თუითჱ მკლავითაჱ მტკიცითაჱ დაამჴობდაჱ
ახოანთაჱ სრვიდაჱ დაჱ დასცემდაჱ წინაჱ დამთხუეულთაჱ ვიდრემ
დისჱ ფრიადისაჱ ცემისაგანჱ არათუჱ ვითარცაჱ ძუელსაჱ დავითსჱ
ელიაზარჱ ჴელიჱ ჴრმლისაჱ ვადასაჱ ოდენჱ დაეწებაჱ არამედჱ ჴრ
მლითჱ უკმომდინარითაჱ სისხლითაჱ წიაღნიჱ აღსავსედჱ ეტუი
რთნესჱ რომელიჱ შემდგომადჱ მუცლისაჱ დაჱ სარტყლისაჱ
განჴსნისაჱ საცნაურჱ იქმნაჱ ქუეყნადჱ რაიჱ დაითხიაჱ ესეოდენიჱ
მტკნარიჱ სისხლისაჱ შეყენებულისაჱ რომელჱ პირველჱ განხილვი
საჱ თუითჱ მისგანჱ ვგჰონებდითჱ გამოსრულადჱ დაჱ მასჱ დღესაჱ
სამნიჱ ცხენნიჱ გამოუკლნესჱ დაჱ მეოთხესაღაჱ ზედაჱ მჯდომმანჱ ს
რულყოჱ მისჱ დღისაჱ ომიჱ დაჱ ესეჱ მრავლისაგანჱ ყოლადჱ მცი
რედიჱ დაჱ კნინიჱ წარმოვთქუითჱ ესრეთჱ რაჱ თუითჱ მპყრობე
ლობითჱ დაიპყრაჱ ერეთიჱ დაჱ კახეთიჱ დაჱ ნებიერადჱ აღიხუნაჱ
ციხენიჱ დაჱ სიმაგრენიჱ მათნიჱ მზეებრჱ მიჰფინაჱ წყალობაჱ ყო
ელთაჱ ზედაჱ მკუიდრთაჱ ქუეყანისათაჱ დაჱ ვინათგანჱ ღ~თიჱ ესრეთჱ
1-17 სტრ., 224v
საქმეთაჱ დავითისთაჱ დაჱ წარმართებდაჱ ყოლთაჱ გზათაჱ მისთაჱ დაჱ მოს
ცემდაჱ ჟამადჱ ჟამადჱ ძლევათაჱ საკუირველთაჱ დაჱ უძღოდაჱ ძალითიჱ
ძალადჱ არცაჱ იგიჱ უდებებდაჱ განმრავლებადჱ ტალანტთაჱ არამედჱ
სრულითაჱ გულითაჱ ჰმსახურებდაჱ დაჱ მათჱ იქმოდაჱ რომელნიჱ ნ
ებისადჱ ღ~თისადჱ დაამტკიცნისჱ დაჱ სათნოყოფილადჱ მისადჱ აღუ
ჩნდისჱ ვითარცაჱ აწჱ ითქუასჱ რამეთუჱ მოიგონაჱ აღშენებაჱ მო
ნასტრისაჱ დაჱ დაამტკიცაჱ რომელიცაჱ გამოირჩიაჱ მღდლმანჱ საღ
მრთომანჱ ადგილსაჱ ყოვლადჱ შუენიერსაჱ დაჱ ყოვლითურთჱ

უნაკლულოსაჱ რომელსაჱ შინაჱ ვითარცაჱ მეორეჱ ცაჳგარდაირთხაჱ ტა
ძარიჱ ყოვლადჱ წმიდისაჱ ღ~თისაჱ დედისაჱ რაბამჱ რაიმეჱ აღმატებულიჱ
ყოელთაჱ წინანდელთაჱ ქმნილობისაჱ რომელიჱ ზეშთაჱ ჰმატსჱ შუე
ნიერებასაჱ ყოელთასაჱ სივრცითაჱ დაჱ ნივთითაჱ სიკეთითაჱ დაჱ სიმ
რავლითაჱ დაჱ მოქმნულობისაჱ შეუსწორებლობითაჱ რომელსაჱ თანაჱ
მოწამედჱ ჰქონანჱ თუალნიჱ მხედველთანიჱ დაჱ აღავსოჱ სი
წმიდეთაჱ მიერჱ პატიოსანთაჱ ნაწილთაჱ წმიდათასაჱ დაჱ წმი
დათაჱ ხატთაჱ მიერჱ დაჱ სიწმიდისაჱ სამსახურებელთაჱ ყოვლადჱ დ
იდებულთაჱ დაჱ სხუათაჱ ნივთთაჱ ძუირადჱ საპოვნელთაჱ ამათჱ
1-17 სტრ., 225r
თანაჱ დასხნაჱ მუნვეჱ დიდთაჱ დაჱ ხუასროანთაჱ მეფეთაჱ ტახ
ტნიჱ დაჱ საყდარნიჱ სასანთლებნიჱ დაჱ კიდელნიჱ ფერადჱ ფე
რადნიჱ იავარადჱ მოხუმულნიჱ თუისნიჱ დაჱ კუალადჱ გუი
რგუინნიჱ დაჱ მანიაკნიჱ ფიალანიჱ დაჱ სასუმელნიჱ რომელნიჱ მო
უხუნაჱ მეფეთაჱ არაბეთისათაჱ რაჟამსჱ თუითჱ იგინიცჱ ტყუედჱ
მოიყვანნაჱ დაჱ მასვეჱ ტაძარსაჱ შინაჱ შეწირნაჱ ღ~თისაჱ საჴსენოდჱ დაჱ
სამადლობელადჱ ძლევისაჱ მისჱ საკუირველისაჱ დაჱ მუნვეჱ შემოკრ
იბნაჱ კაცნიჱ პატიოსანნიჱ ცხორებითაჱ დაჱ შემკობილნიჱ ყოვლი
თაჱ სათნოებითაჱ არაოდენჱ სამეფოთაჱ თუისთაჱ შინაჱ პოვნილნიჱ
არამედჱ ქუეყნისჱ კიდეთათჱ სადათცაჱ ესმაჱ ვიეთმეჱ სიკეთეცაჱ სისრუ
ლეჱ სულიერითაჱ დაჱ ჴორციელთაჱ სათნოებათაჱ აღსავსეობაჱ იძივნაჱ
დაჱ კეთილადჱ გამოიძივნაჱ მოიყვანნაჱ დაჱ დაამკუიდრნაჱ მასჱ შინაჱ დაჱ
მამულიჱ ლიპარიტეთიჱ უმკუიდროდჱ დაშთომილიჱ სრულიადჱ სხ
უათაჱ მრავალთაჱ დაჱ სამართლიანთაჱ უსარჩლელჱ მიუხუეჭელთაჱ
სოფლებთაჱ თანაჱ მისცნაჱ დედასაჱ ღ~თისასაჱ სამსახურებელადჱ წინაშეჱ
მისსაჱ მდგომთაჱ თუისჱ დაჱ უზრუნველიჱ ტრაპეზიჱ განუჩინაჱ რო
მელიცაჱ აწჱ წინაჱ მდებარეარსჱ ყოვლისაჱ აღმოსავლისაჱ მეორედჱ
1-17 სტრ., 225v
იერუსალემადჱ სასწავლოდჱ ყოვლისაჱ კეთილისადჱ მოძღურადჱ სწავლ
ულებისადჱ სახადჱ ფრიადჱ უაღრესჱ მისსაჱ სა~თოთაჱ შინაჱ წესადჱ
დაჱ დიაკონადჱ დაჱ ყოვლისაჱ საეკლესიოსაჱ შუენიერებისადჱ ხოლოჱ სახე
ლიჱ მისიჱ გელათიჱ დაჱ კუალადჱ სხუაჱ მოიგონაჱ საქმეჱ შემსგავსებულიჱ
მოწყალისაჱ დაჱ ტკბილისაჱ ღ~თისაჱ სახიერისაჱ დაჱ კაცთჱ მოყუარისაჱ თუი
სისაჱ აღაშენაჱ ქსენონიჱ ადგილსაჱ შემსგავსებულსაჱ დაჱ შუენიერსაჱ რო
მელსაჱ შინაჱ შეკრიბნაჱ ძმანიჱ თუითოჱ სახითაჱ სენითაჱ განცდილნიჱ
დაჱ მოუმზადაჱ ყოელიჱ საჴმარიჱ მათიჱ უნაკლულოდჱ დაჱ უხუებითჱ დაჱ
განუჩინნაჱ შესავალნიჱ საღუაწნიჱ მათნიჱ დაჱ ყოვლადვეჱ თუითჱ მივი
დისჱ დაჱ მოიხილნისჱ დაჱ მოიკითხნისჱ ამბორსჱ უყვისჱ თუითეულსაჱ
ჰფუფუნებდისჱ მამებრჱ სწყალობდისჱ დაჱ ჰნატრიდისჱ განამჴნობდისჱ მოთ
მინებისაჱ მიმართჱ მონახისჱ თუისითაჱ ჴელითაჱ ცხედრებიჱ სამოსელიჱ საგ
ებელიჱ პინაკიჱ დაჱ ყოელიჱ საჴმარიჱ მათიჱ მისცისჱ თუითეულსაჱ ოქრო
კმაჱ დაჱ განაკრძალნისჱ ზედაჱ მდგომელნიჱ განაგისჱ ყოელიჱ საქმეჱ მათიჱ
დიდადჱ შუენიერადჱ დაჱ ღ~თისჱ მსახურებითჱ ხოლოჱ ამადჱ ჟამადმდეჱ ქალაქიჱ

ტფილისიჱ რუსთავიჱ სომხითიჱ ყოველიჱ სამშუილდეჱ აგარანიჱ თუ
რქთაჱ ჰქონდესჱ ხოლოჱ თრიალეთიჱ დაჱ კლდეკარნიჱ ჰქონდესჱ თე
1-17 სტრ., 226r
ვდორეჱ ჭყონდიდელისაჱ დისწულსაჱ კაცსაჱ გონიერსაჱ დაჱ დიდადჱ მყო
ფსაჱ რამეთუჱ მეფეჱ გარდავიდისჱ აფხაზეთითჱ უმცრორეჱ ეშინოდ
ისჱ თურქთაჱ დაჱ მათთაჱ ციხოანთაჱ მასჱ ჟამსაჱ გარდავიდაჱ მეფეჱ იმე
რითჱ შეკრბესჱ გიორგიჱ ჭყონდიდელსაჱ დაჱ მწიგნობართჱ უხუ
ცესსაჱ წინაშეჱ თევდორეჱ აბულეთიჱ დაჱ ივანეჱ ორბელიჱ დაჱ სი
მარჯუითჱ მოიპარესჱ სამშუილდეჱ მაშინჱ იქმნაჱ დიდიჱ სიხარულიჱ
რამეთუჱ დღითიჱ დღეჱ შეემატებოდაჱ საზღვართაჱ სამეფოსათაჱ ცნესჱ
რაჱ თურქთაჱ აღებაჱ სამშუილდისაჱ უმრავლესნიჱ ციხენიჱ სომხითისა
ნიჱ დაუტევნესჱ დაჱ ღამეჱ ივლტოდესჱ ხოლოჱ ჩუენთაჱ მოითუალნესჱ
იგინიჱ რამეთუჱ მოაქამდეჱ სთუელთაჱ ჩამოიარიანჱ თურქთაჱ სომხი
თიჱ ყოვლითაჱ ფალანგებითაჱ მათითაჱ ჩამოდგიანჱ გაჩიანთაჱ დაჱ
პირსაჱ მტკუარისასაჱ ტფილისითგანჱ ბარდავამდეჱ დაჱ იორისჱ პირსაჱ
დაჱ ყოელთაჱ ამათჱ საზამთროთაჱ შუენიერთაჱ ადგილთაჱ რომელთაჱ
შინაჱ ზამთრისჱ ვითარცაჱ არესაჱ გაზაფხულისასაჱ ითიბებისჱ თივაჱ
დაჱ აქუსჱ შეშაჱ დაჱ წყალიჱ უხუებითჱ დაჱ მუნჱ არსჱ სიმრავლეჱ ნა
დირთაჱ თუითოჱ ფერიჱ დაჱ საშუებელიჱ ყოელიჱ ამათჱ ადგილთაჱ შინაჱ
დადგიანჱ ხარგებითაჱ ცხურისაჱ დაჱ აქლემისაჱ მათისაჱ არაჱ იყოჱ რიცხუიჱ
1-17 სტრ., 226v
დაჱ ჰქონდაჱ ცხორებაჱ სანატრელიჱ ნადირობდიანჱ განისუენებდიანჱ იხა
რებდიანჱ დაჱ არარაჱ იყოჱ ნაკლულევანებაჱ მათთანაჱ თუისთაჱ ქალ
აქთაჱ ვაჭრობდიანჱ ხოლოჱ ჩუენთაჱ ნაპირთაჱ არბევდიანჱ დაჱ ტყ
უითაჱ დაჱ ალაფითაჱ სავსეთაჱ გაზაფხულსაჱ თანაჱ იწყიანჱ აღმართჱ სლ
ვადჱ მთათაჱ სომხითისაჱ დაჱ არარატისათაჱ ეგრეთვეჱ ზაფხულისცაჱ ჰქო
ნდისჱ შუებაჱ დაჱ განსუენებაჱ თივათაჱ დაჱ ველთაჱ შუენიერთაჱ
წყაროთაჱ დაჱ ყუავილოანთაჱ ადგილთაჱ ყოფითაჱ დაჱ ესოდენჱ დიდჱ
იყოჱ ძალიჱ დაჱ სიმრავლეჱ მათიჱ რომელჱ სთქუმცაჱ თუჱ ყოელიჱ თ
ურქმანებაჱ ყოვლისაჱ ქუეყანისაჱ იქიჱ არსოჱ დაჱ არავისგანჱ მოსაგონე
ლჱ იყოჱ ოდესცაჱ გასხმაჱ მათიჱ ანუჱ ვნებაჱ არცაჱ თუითჱ სულტნისაგანჱ
ქრონიკონსაჱ სამასჱ ოცდაჱ ათსაჱ ოდესჱ სამშუილდეჱ აიღეს მას წე
ლსაჱ მოვიდაჱ ძალიჱ სულტნისაჱ დაჱ ყოელიჱ თურქმანობაჱ კაციჱ ვითარჱ
ასიათასიჱ უგრძნეულოდჱ სიმარჯუითჱ ხოლოჱ მეფეჱ დგაჱ ნაჭარმაგევსჱ
ტაძრეულთაჱ ცნარაჱ მიმწუხრიჱ მოსულაჱ მათიჱ თრიალეთსჱ ღამე
ყოელჱ წარვიდაჱ კაცითაჱ ათასჱ ხუთასითაჱ რამეთუჱ ესოდენნიჱ დახ
უდესჱ მასჱ წინაშეჱ მოვიდესჱ ცისკრად თურქნიჱ დაჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ
ძლიერიჱ დაჱ ფიცხელიჱ მასჱ დღესაჱ შინაჱ დაჱ შეწევნითაჱ ღ~თისათაჱ
1-17 სტრ., 227r
იძლიაჱ ბანაკიჱ მათიჱ დაჱ მიდრეკასაჱ დღისასაჱ მიდრკესჱ სივლტოლადჱ ესეო
დენჱ ზარჱ განჴდილნიჱ დაჱ მოსწრაფენიჱ ვიდრემდისჱ არცაჱ თუჱ კარავთაჱ
მათთაჱ დაჱ ჭურჭელთაჱ მიხედნესჱ ყოლადჱ არამედჱ მოსწრაფებასაჱ

პატივსცესჱ ფერჴთასაჱ უფროსჱ მათსაჱ დაჱ ესრეთჱ განიბნინესჱ თ
უისთაჱ ქუეყანათაჱ ხოლოჱ ესეჱ ვითარსაჱ საკუირველსაჱ სივლტოლასაჱ
მათსაჱ თუითჱ მეფეჱ დაჱ სპანიჱ მისნიჱ ესოდენჱ ურწმუნოჱ იყვნესჱ ვი
დრემდისჱ არავინჱ სდევნაჱ ყოლადჱ რამეთუჱ ხვალისაჱ ჰომიჱ ეგონაჱ
ქარონიკონსაჱ სამასჱ ოცდაჱ თხუთმეტსაჱ წაიღოჱ გიორგიჱ ჭყონდიდელმანჱ
რუსთავიცაჱ მეფისაჱ მუხნარსჱ ყოფასაჱ რომლისათუისჱ დიდადჱ წყენაჱ
შეექნაჱ თურქთაჱ დაჱ რიდობაჱ საზამთროთაჱ ადგილთაჱ დგომისაჱ რა
მეთუჱ მოიმსტურისჱ მეფემანჱ რომელთაჱ მოხრვაჱ ეგებოდისჱ
დაჱ უგრძნეულოდჱ დაესხისჱ დაჱ მოსწყუიდნისჱ დაჱ ესეჱ არათუჱ ერთ
ხელჱ არამედჱ მრავალგზისჱ ვითარცაჱ აწჱ ერთიჱ ითქუასჱ ქრონიკო
ნსაჱ სამასჱ ოცდაჱ თექუსმეტსაჱ ტაოსჱ ჩამოდგესჱ დიდნიჱ თურქნიჱ
ხარგებითაჱ ვინათგანჱ ზამთრისჱ სიფიცხლესაჱ დაჱ მთისაჱ სიმაგრესაჱ მი
ენდვნესჱ ხოლოჱ მეფემანჱ მოიჴელოვნაჱ ესრეთჱ რამეთუჱ სპათაჱ ქა
რთლისათაჱ მზაობაჱ უბრძანაჱ დაჱ თუითჱ ქუთათისჱ გარდავიდაჱ რომ
1-17 სტრ., 227v
ლითაჱ უეჭუელჱ ყვნაჱ იგინიჱ დაჱ თუესაჱ ფებერვალსაჱ აცნობაჱ ქართველ
თაჱ დაჱ მესხთაჱ რათაჱ კლარჯეთსჱ დახუდენჱ პაემანსაჱ დაჱ თუითჱ შიდათაჱ სპი
თაჱ ხუფთითჱ ჭოროხისჱ პირიჱ წავლოჱ დაჱ შეკრბესჱ ერთადჱ დაჱ უ
გრძნეულოდჱ დაესხნესჱ მათზედაჱ სასოებითჱ მსხდომარეთაჱ ბასიანადმდეჱ მ
თადჱ კარნიფორისაჱ მოსრესჱ სიმრავლეჱ მათიჱ დაატყუევესჱ დედაწულიჱ
მათიჱ ცხენებიჱ ცხუარიჱ აქლემიჱ დაჱ ყოელიჱ ნაქონებიჱ მათიჱ რომლითაჱ
აღივსოჱ ყოელიჱ სამეფოჱ ყოვლითაჱ კეთილითაჱ დაჱ მასვეჱ წელსაჱ
განგზავნა ასულიჱ თუისიჱ კატაჱ საბერძნეთსჱ სძლადჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ
რამეთუჱ
პირველჱ ამისსაჱ პირმშოჱ ასულთაჱ თუისთაჱ თამარჱ გაზავნაჱ დედო
ფლადჱ შარვანისაჱ რათაჱ ვითარცაჱ ორნიჱ მნათობნიჱ ერთიჱ აღმოსავა
ლსჱ ხოლოჱ მეორეჱ დასავალსჱ ცისკროვანჱ ჰყოფდენჱ მამისაგანჱ მიმღებელნიჱ
მზეებრთაჱ შარავანდედთანიჱ დაჱ მეორესაჱ წელსაჱ დაიპყრნაჱ გრიგოლისძენიჱ
ასათჱ დაჱ შოთაჱ დაჱ აიღოჱ ციხეჱ გიშიჱ გაგზავნაჱ ძეჱ თუისიჱ დიმიტრიჱ
შარვანსჱ სპითაჱ ძრიელითაჱ ლაშქრადჱ ხოლოჱ მანჱ ქმნნაჱ ომნიჱ საკუი
რველნიჱ რომლითაჱ განაკუირვნაჱ მხილველნიჱ დაჱ მსმენელნიჱ დაჱ გამოი
ღოჱ ციხეჱ ქალაძორიჱ დაჱ ძლევაჱ შემოსილიჱ მოვიდაჱ წინაშეჱ მამ
ისაჱ თუისისაჱ სავსეჱ ალაფითაჱ დაჱ ტყუითაჱ ურიცხუითაჱ მეორესაჱ
1-17 სტრ., 228r
ბზობასაჱ წარმოემართაჱ მეფეჱ წარსლვადჱ რაჴსისსჱ დაჱ ზატიკიჱ გარდაიჴადაჱ
ნაჴიდ
ურსჱ მუნჱ მოართუესჱ ამბავიჱ ბეშქენჱ ჯაყელისაჱ ჯავახეთსჱ თურქთაგანჱ მო
კლვისაჱ დაჱ ამისთუისჱ უშლიდესჱ დიდებულნიჱ მასჱ ჟამსაჱ წარსლვადჱ დაჱ
ყოლადჱ არაჱ მოისმინაჱ არამედჱ დაესხაჱ თურქთაჱ რასხისჱ პირსაჱ მდგომარე
თაჱ მოსრაჱ სიმრავლეჱ წარმოიღოჱ ტყუეჱ დაჱ ალაფიჱ
ურიცხუიჱ ამასვეჱ დღესაჱ აიღოჱ სომხითისაჱ ციხეჱ ლორეჱ
დაჱ მასვეჱ წელსაჱ აიხუნაჱ აგარანიჱ მეორესაჱ დღესაჱ ცისკარსჱ
რამეთუჱ პირველცაჱ ესეჱ ციხეჱ აეღოჱ ბაგრატსჱ პაპასაჱ მისსაჱ გარნაჱ

სამთუეჱ ბრძოლითაჱ ქრონიკონსაჱ სამასჱ ოცდაჱ თურამეტსაჱ თ
უესაჱ აგუისტოსსაჱ მოკუდაჱ სულტანიჱ მარიქიჱ მალიქშასჱ ძეჱ დაჱ
ალექსიჱ ბერძენთაჱ მეფეჱ დაჱ ვერაჱ ცნესჱ ერთმანერთისაჱ სიკუდი
ლიჱ ხედვიდაჱ რაჱ მეფეჱ დავითჱ ესოდენთაჱ ზეგარდამოთაჱ შეწევნა
თაჱ ძლევათაჱ დაჱ გამარჯუებათაჱ თუისთაჱ დაჱ რომელთაჱ ღ~თიჱ
მოსცემდაჱ სამეფოთაჱ ქუეყანათაჱ ქალაქთაჱ დაჱ ციხეთაჱ რამეთ
უჱ არაჱ იყოჱ ესოდენიჱ სიმრავლეჱ ლაშქართაჱ სამეფოსაჱ შინაჱ
მისსაჱ რათამცაჱ ქალაქთაჱ დაჱ ციხეთაჱ შინაჱ მდგომადჱ დაჱ მჭირველა
დჱ დაჱ კუალადჱ თუითთანაჱ მყოფადჱ დაჱ მოლაშქრედმცაჱ კმაჱ იყუნესჱ
1-17 სტრ., 228v
დაუცხრომელადჱ დაჱ სამარადისოსაჱ მისსაჱ მიმოსლვასაჱ დაჱ ზამთარჱ დაჱ
ზაფხულჱ განაღსამეჱ ლაშქრობასაჱ ამისთუისცაჱ შემოიკრიბაჱ გონ
ებაჱ აღიღოჱ მაღლადჱ თავიჱ თუისიჱ დაჱ მიმოავლოჱ თუალიჱ გონ
ებისაჱ დაჱ განიცადაჱ კეთილადჱ დაჱ განიზრახაჱ სამეფოთაჱ ცნობითაჱ
რომელჱ არაჱ კმაჱ იყვნესჱ სამეფოსაჱ მისისანიჱ თანაჱ მიყოლადჱ
კრთომათაჱ დაჱ წადიერებათაჱ სულისაჱ მისისათაჱ დაჱ მსგავსადჱ ალ
ექსანდრესსაჱ ამანცაჱ სულთჱ ითქუნაჱ რამეთუჱ ითქუმისჱ მისთუისჱ
ვითარმედჱ ფილოსოფოსმანჱ ვინმეჱ ჰქუაჱ მასჱ არიანოჱ მრავა
ლნიჱ დაჱ ურიცხუნიჱ სოფელნიჱ რომელთაჱ არცაჱ სახელიჱ შენიჱ ას
მიესჱ დაჱ მანჱ სულთითქუნაჱ დაჱ თქუაჱ უკეთუჱ დამიშთესჱ ესენიჱ
რაჱ იყოსჱ მპყრობლობაჱ ჩემიჱ ამისთუისცაჱ ამანჱ მეორემანჱ
ალექსანდრეჱ განიზრახაჱ სივრცითაჱ გონებისათაჱ რამეთუჱ სხუა
ებრჱ არაჱ იყოჱ ღონეჱ უწყოდაჱ კეთილადჱ ყივჩაყთაჱ ნათესა
ვისაჱ სიმრავლეჱ დაჱ სიმჴნეჱ წყობათაჱ შინაჱ სისუბუქეჱ მიმოსლ
ვაჱ სიფიცხეჱ მიმართებისაჱ ადვილადჱ დასამჭირველობაჱ დაჱ ყოვლით
ურთჱ მომზავებელობაჱ ნებისაჱ თუისისაჱ დაჱ ამათჱ თანაჱ დაჱ უადვილეჱ
იყუნესჱ მოსლვადჱ მახლობლობითაცაჱ დაჱ უპუარებითაჱ რამეთუჱ
1-17 სტრ., 229r
პირველჱ მრავალთაჱ წელთასაჱ მიერჱ მოეყვანაჱ სანატრელიჱ დაჱ ყოვლადჱ
განთქმულიჱ სიკეთითაჱ გუარანდუხტჱ დედოფალიჱ შვილიჱ ყივჩაყთაჱ
უმთავრესისაჱ ათარაქშასაჱ ღანისძისაჱ სჯულიერადჱ მეუღლედჱ თუისადჱ დაჱ
დედოფლადჱ ყოვლისაჱ საქართველოსაჱ ამისთუისცაჱ იძულაჱ მეფეჱ წარ
სლვადჱ ოვსეთსჱ დაჱ თანაჱ თანაწარიტანაჱ ოვსეთსჱ გიორგიჱ ჭყონდიდ
ელიჱ დაჱ მწიგნობართჱ უხუცესიჱ თუისიჱ კაციჱ სრულიჱ ყოვლითაჱ
სიკეთითაჱ სულისაჱ დაჱ ჴორცთათაჱ სავსეჱ სიბრძნითაჱ დაჱ გონიერები
თაჱ განმზრახიჱ სუიანიჱ დაჱ ფრთხილიჱ თანაჱ აღზრდილიჱ აღმზრდ
ელიჱ პატრონისაჱ დაჱ თანაჱ განმკაფელიჱ ყოელთაჱ გზათაჱ დაჱ საქმეთაჱ დაჱ
ღუაწლთაჱ მისთაჱ შევიდესჱ ოვსეთსჱ დაჱ მოეგებნესჱ მეფენიჱ ოვ
სეთისანიჱ დაჱ ყოელნიჱ მთავარნიჱ მათნიჱ დაჱ მონანივითაჱ დადგესჱ წ~შეჱ
აიხუნაჱ მძევალნიჱ ორთაგანვეჱ ოვსთაჱ დაჱ ყივჩაყთაჱ დაჱ ესრეთჱ ა
დვილადჱ შეაერთნაჱ ორნივეჱ ნათესავნიჱ დაჱ ყოჱ შორისჱ მათსაჱ მშუიდ
ობაჱ და სიყუარულიჱ ვითარცაჱ ძმათაჱ დაჱ აიხუნაჱ ციხენიჱ დარიალასაჱ დაჱ
ყოელთაჱ კართაჱ ოვსეთისაჱ დაჱ კავკასიისაჱ მთისანიჱ დაჱ შექმნაჱ გზაჱ მშ

უიდობისაჱ ყივჩაყთათუისჱ დაჱ გამოიყვანაჱ სიმრავლეჱ ფრიადჱ დიდიჱ
ლაშქარიჱ
დაჱ სიმამრიჱ დაჱ ცოლისჱ ძმანიჱ თუისნიჱ დაჱ არაჱ ცუდადჱ დაშურაჱ არცაჱ
1-17 სტრ., 229v
უსაქმოდჱ მათიჱ გამოყვანაჱ არამედჱ მათითაჱ ჴელითაჱ მოსრნაჱ სპა
რსეთისაჱ ძალნიჱ დაჱ დასცაჱ შიშიჱ დაჱ ზარიჱ ყოელთაჱ მეფეთაჱ ქუეყან
ისათაჱ დაჱ მათითაჱ თანაჱ ყოლითაჱ ქმნაჱ საქმენიჱ დაურწმუნებელნიჱ
რომელიჱ აწჱ ითქუასჱ წაღმართჱ მაშინჱ ოვსეთსჱ ყოფასაჱ მიიცვალაჱ
გიორგიჱ ჭყონდიდელიჱ დაჱ თავითჱ დგაჱ სიყრმითგანთაჱ პატრონისაჱ მს
ახურებათაჱ დიდითაჱ წარმოგზავნაჱ მონასტერსაჱ ახალსაჱ დაჱ მუნჱ
დაემარხაჱ რომელიჱ იგლო[...]ჱ ყოელმანჱ სოფელმანჱ სამეფომანჱ დაჱ თუი
თჱ მეფემანჱ უმეტესცაჱ მამისაჱ შემოსითაჱ შავისათაჱ ორმეოცჱ დ
ღეჱ ვიდრემდისჱ იშვაჱ ვახტანგჱ რომლისაჱ ხარებითაჱ დაიჴსნაჱ გლოაჱ
ხოლოჱ ყივჩაყნიჱ დააყენნაჱ ადგილთაჱ სამათოჱ დაჱ მარჯუეთაჱ დედა
წულითაჱ მათითაჱ რომელთაჱ თანაჱ იყოჱ წყობადჱ განმავალიჱ
რჩეულიჱ ორმოციათასიჱ ესენიჱ განასრულნაჱ ცხენებითაჱ დაჱ საჭუ
რველითაჱ დაჱ კუალადჱ მონანიჱ რომელნიჱ ჰყვესჱ რჩეულნიჱ დაჱ
განსწავლულნიჱ ღუაწლსაჱ ვითარჱ ხუთიათასიჱ კაციჱ ყოელნიჱ ქ
რისტიანეჱ ქმნილნიჱ დაჱ მისანდონიჱ დაჱ გამოცდილნიჱ სიმჴნითაჱ დაჱ
თუითჱ ყივჩაყნიცაჱ უმრავლესნიჱ ქრისტიანეჱ იქმნებოდესჱ დღითიჱ
დღეჱ დაჱ სიმრავლეჱ რიცხუისაჱ მძლეჱ შეეძინებოდესჱ ქრისტესაჱ ე
1-17 სტრ., 230r
სენიჱ რაჱ ესრეთჱ შემოიკრიბნაჱ დაჱ დააწყვნაჱ გუარადჱ დაუდგინნაჱ სპ
ასალარნიჱ დაჱ მმართებელნიჱ დაჱ ეგრეთვეჱ თუისისაჱ სამეფოსაჱ სპანიჱ
რჩეულნიჱ დაჱ მოკაზმულნიჱ ცხენჱ კეთილნიჱ დაჱ პირჱ შეუქცეველნიჱ დაჱ
საშუალჱ მათსაჱ თუითჱ იგიჱ უმსგავსოჱ სპაჱ სპეტიჱ დაჱ წინაჱ მბრძოლიჱ
მიმსგავსებულიჱ ძუელისაჱ ქაიხოსროსთუისჱ მოთხრობილთაჱ წი
ნაჱ უძღოდაჱ დაუწყოჱ რბევადჱ სპარსეთისაჱ შარვანისაჱ დაჱ სომხითისაჱ დ
იდისაჱ რამეთუჱ არაჱ დაშურებოდაჱ არცაჱ მოეწყინებოდაჱ არამედჱ ჟამი
ერადჱ დაჱ წესიერადჱ ალაშქრებდაჱ მათჱ ჰმართებდაჱ დაჱ განაგებდაჱ მსგავსადჱ
მისსაჱ დიდჱ გონეობითაჱ დაჱ ვინღამცაჱ იყოჱ წინაჱ დამდგომიჱ ანუჱ ამ
ღებელჱ საჭურველისაჱ წინაშეჱ მისსაჱ რამეთუჱ დაღათუჱ წერილმანჱ ფ
რთოვანსაჱ ვეფხსაჱ მიამსგავსაჱ მაკედონელიჱ იგიჱ სიფიცხითაჱ მიმმართე
ბლობისათუისჱ დაჱ მსწრაფლჱ მიმოვლისაჱ ქუეყანათაჱ შინაჱ დაჱ
ჭრელადჱ მრავალჱ ფერობისათუისჱ ქცევათაჱ დაჱ განზრახვათაჱ მისთასაჱ
არამედჱ ჩუენიჱ ესეჱ გუირგუინოსანიჱ დაჱ ახალიჱ ალექსანდრეჱ დაღათუჱ
ჟამითაჱ შემდგომიჱ არამედჱ არაჱ საქმითაჱ დაჱ განზრახვითაჱ დაჱ საქმითაჱ
სიმჴნითაჱ უმცირეჱ დაჱ თუითჱ მათჱ საქმეთაჱ შინაჱ რომელთაჱ მ
ძლედჱ ითქუმისჱ ალექსანდრეჱ არცაჱ უმდაბლეჱ არამედჱ მრავლითაჱ
1-17 სტრ., 230v
მოეგონიესჱ ესეჱ უმაღლეს მისსა დაჱ რაოდენთაჱ საწუთოთაჱ დაჱ ჴო
რციელთაჱ შინაჱ იგიჱ მისთაჱ სწორთაჱ დაჱ მოჟამეთაჱ ეგეოდენჱ ესეჱ

საღმრთოთაჱ დაჱ ქრისტესჱ მცნებათაჱ შინაჱ ჴორციელთავეჱ თანაჱ
მისთაჱ პირველთაჱ ყოველთაჱ ჰმატდაჱ რამეთუჱ არაჱ სცაჱ ძილიჱ თუალთაჱ მის
თაჱ არცაჱ ჰრულიჱ წამთაჱ არცაჱ განსუენებაჱ ჴორცთაჱ თუისთაჱ არაჱ
არაჱ მიდრკაჱ გემოვნებითაჱ მიმართჱ არცაჱ ჴსენებასაჱ ჴორცთასაჱ
არაჱ სასუმელჱ საჭმელთაჱ არცაჱ სიმღერათაჱ დაჱ რაითურთითჱ
დაჱ არარათჱ შემკრველთაჱ ჴორცთაჱ დაჱ გონებისათაჱ დაჱ დასულ
ებადჱ დაჱ უდებებადჱ დაჱ მზიდველთაჱ ნიჭისათაჱ დაჱ განიცადეთღაჱ
ოთხთაჱ ამათჱ წელთაჱ ქმნილნიჱ მისნიჱ რომელთაჱ მრავლისაგანჱ
მცირედთაჱ მეგულებისჱ თქუმაჱ აქუნდისჱ ჩუეულებადჱ ესეჱ მეფესაჱ რამე
თუჱ განგებულებითჱ გარდავიდისჱ აფხაზეთითჱ დაჱ ჩამოიტყუენნისჱ თურ
ქნიჱ საზამთროთაჱ ადგილთაჱ მტკურისჱ პირისათაჱ რამეთუჱ მთა
ნიცაჱ მსტუარნიჱ ზედაჱ ადგიანჱ მეფესაჱ დაჱ იკვლევდიანჱ გზათაჱ მისთაჱ
გარდავიდაჱ მეფეჱ გეგუთსჱ დაჱ მიერჱ ხუფათსჱ დაჱ მითჱ გულჱ პყრობ
ილყვნაჱ იგინიჱ ხოლოჱ მათჱ ცნესჱ რაჱ სიშორეჱ მისიჱ ჩამოდგესჱ
ბოტორიასჱ თურქნიჱ დიდნიჱ ფრიადჱ დაჱ დაიზამთრესჱ დაჱ ქორონიკო
1-16 სტრ., 231r
ნიჱ იყოჱ არაჱ რულოდაჱ არცაჱ მეფესაჱ არამე
დჱ გარდამოიფრინვაჱ ფებერვალსაჱ ათოთხმეტსაჱ დაჱ უ
ცნაურადჱ დაესხაჱ მათჱ ზედაჱ დაჱ ძლივათჱ ვინმეჱ შეესწ
რაჱ ცხენსაჱ დაჱ გარდაიხუეწაჱ აღიღესჱ ტყუეჱ დაჱ ალაფიჱ
ურიცხუიჱ დაჱ მოვიდაჱ ღანუჴსჱ დაჱ მასვეჱ შუიდეულ
საჱ პირჱ მარხვასაჱ დღესაჱ აიღოჱ შარვანისაჱ ქალაქიჱ ყა
ბალაჱ დაჱ აღივსოჱ სამეფოჱ თუისიჱ ოქროთაჱ დაჱ ვე
ცხლითაჱ დაჱ ყოვლითაჱ სიმდიდრითაჱ დაჱ წარმოვი
დაჱ ქართლსჱ დაჱ მყისჱ შეკრიბაჱ სპაჱ დაჱ ჩავიდაჱ შა
რვანსჱ მაისსაჱ შუიდსაჱ დაარბივაჱ ლიჟთათჱ ვიდრეჱ ქურდევა
ნამდისჱ დაჱ ახიშტალანთამდისჱ დაჱ სავსენიჱ ალაფითაჱ
მოვიდესჱ ქართლსჱ მათვეჱ დღეთაჱ შეიბნესჱ შარვანელიჱ
დაჱ დარუბანდელიჱ მოკლესჱ აფრიდონჱ დაჱ მოსწყუი
დესჱ შარვანელნიჱ თუესაჱ ნოემბერსაჱ წარვიდაჱ მე
ფეჱ აშორნიასჱ დაჱ დაესხაჱ თურქმანთაჱ მოსრნაჱ დაჱ
იავარჱ ჰყუნაჱ დაჱ წარმოიღოჱ ურიცხუიჱ ჩამოვლოჱ
1-16 სტრ., 231v
მგზავრჱ დაესხაჱ თურქმანთაჱ სევგელმაჯსჱ დაჱ არაჱ დაუ
ტევაჱ მოტირალიჱ კარავთაჱ მათთაჱ ესეჱ ერთისაჱ წლ
ისაჱ ქნაჱ მასვეჱ ზამთარსაჱ ჩავიდაჱ აფხაზეთსჱ ბიჭუინტ
ამდიჱ დაჱ განაგნაჱ საქმენიჱ მანდაურნიჱ ღირსნიჱ წყალ
ობისაგნიჱ შეიწყალნაჱ დაჱ შემცოდენიჱ დაიპყრნაჱ დაჱ
წუართნაჱ იყოჱ ზამთარიჱ ძნელიჱ დაჱ თოვლიჱ დიდიჱ
ესერაჱ ცნესჱ თურქთაჱ ვითარმედჱ შორსჱ არსჱ მეფეჱ
გულდებითჱ ჩამოდგესჱ პირსაჱ მტკურისასაჱ გარნაჱ მომ
ჴელოვნებელსაჱ არაჱ სცონოდაჱ არცაჱ დამხრწეველთაჱ
თანაჱ რომელიჱ იჭირვიდაჱ წარმოვიდაჱ მსწრაფლჱ აფხ

აზეთსითჱ თოვლთაჱ საშინელთაჱ გარდაათხრევინაჱ ლი
ხნიჱ სადაჱ გარდანაკუეთსაჱ თოვლისასაჱ აქუნდაჱ სიმაღლ
ეჱ სამიჱ მჴარიჱ დაჱ დახუდაჱ მზადჱ სპაჱ მისიჱ დაჱ პირვე
ლჱ ამბვისაჱ ქართლისაჱ ცნობამდიჱ დაესხაჱ ხუნანსჱ დაჱ
აღავსოჱ ლაშქარმანჱ მთითჱ მტკურამდინჱ დაჱ გაგთა
თჱ ბერდუჯამდისჱ დაჱ მოსრესჱ პირითაჱ მახუილისათაჱ და
1-16 სტრ., 232r
არაჱ დაუტევესჱ მოციქულიჱ კლდეთაჱ თუეჱ მარტიჱ
გაზაფხულჱ განდიდაჱ მტკუარიჱ რომელჱ ნადინებსაჱ ვერჱ და
ეტიაჱ ამისითაჱ მინდობითაჱ ჩადგესჱ თურქმანნიჱ ბარ
დავსჱ გულდებითჱ მაშინჱ მონახნაჱ მეფემანჱ იგინიცაჱ დაჱ ალონსჱ
მტკუარსჱ გაცურდაჱ დაჱ ყივჩაყნიცაჱ დაჱ უზრავსაჱ მასჱ
წყალსაჱ დაჱ მოსრნაჱ თურქნიჱ დაჱ ბარდავიჱ დაყოჱ დ
ღეჱ ორიჱ დაჱ ნებიერადჱ მოვიდაჱ შინაჱ სავსეჱ ალაფი
თაჱ თუეჱ იყოჱ ივნისიჱ ამათჱ ესეჱ ვითართაჱ ჭირთა
განჱ შეიწრებულნიჱ თურქნიჱ დაჱ კუალადჱ ვაჭარნიჱ
განძელჱ ტფილელჱ დმანელნიჱ წარვიდესჱ სულტანსაჱ
წინაშეჱ დაჱ ყოელსაჱ სპარსეთსაჱ შეიღებნესჱ შავადჱ
რომელთამეჱ პირიჱ რომელთამეჱ ჴელებიჱ რომელნიჱ
მეჱ სრულიადჱ დაჱ ესრეთჱ მიუთხრნესჱ ყოელნიჱ ჭ
ირნიჱ მოწევნულნიჱ მათჱ ზედაჱ მაშინჱ სულტანმანჱ
მოუწოდაჱ არაბეთისაჱ მეფესაჱ დურბეზსჱ სადაყასჱ ძე
საჱ დაჱ მოსცაჱ ძეჱ თუისიჱ მალიქიჱ დაჱ ძალიჱ მისიჱ
1-16 სტრ., 232v
დაჱ აჩინაჱ სპასალარადჱ ელიაზიჱ ძეჱ არდუხისიჱ კაციჱ ამა
ნიჱ დაჱ მრავალჱ ღონეჱ დაჱ უბრძანაჱ თურქმანობასაჱ სად
აღაცაჱ ვინჱ იყოჱ დამასკოთჱ დაჱ ალაბითგანჱ აღმართჱ
ყოველნიჱ მჴედრობადჱ შემოკრებულსაჱ ამათთანაჱ ათაბ
აგსაჱ განძისასაჱ მისითაჱ ძალითაჱ დაჱ ყოველთაჱ სომხითი
საჱ ამირათაჱ შეკრბესჱ ესეჱ ყოელნიჱ შეითქუნესჱ დაჱ შე
იმტკიცდესჱ სიმრავლითაჱ ვითარცაჱ ქვიშაჱ ზღუისაჱ რომელ
თაჱ ვერჱ იტევდაჱ ქუეყანაჱ დაჱ აგუისტოსსაჱ თურამეტ
საჱ მოვიდესჱ თრიალეთსჱ მანგლისჱ დაჱ დიდგორთაჱ
დაჱ თუითჱ ფერჴთაჱ ზედაჱ ვერჱ ეტეოდესჱ ამათჱ ადგილ
თაჱ ხოლოჱ მეფემანჱ დავითჱ უშიშმანჱ დაჱ ყოვლადჱ
უძრავმანჱ გულითაჱ თუჱ ვითარჱ წინაჱ განაწყოჱ სიმ
რავლეჱ სპათაჱ განკრთაჱ დაჱ აიყარაჱ მინდორი
თჱ სადაჱ იდგაჱ დაჱ შევიდაჱ ქალაქადჱ დაჱ გარეჱ
მოიზღუდნაჱ ერთიჱ მჴარიჱ სხრტითაჱ დაჱ ხანდაკებ
ითაჱ დაჱ სხუითჱ კერძოჱ ზღუდითაჱ ქალაქისაჱ შამახ
1-16 სტრ., 233r
ისათაჱ ესერაჱ ცნაჱ მეფემანჱ არღარაჱ ჯერჱ უჩნდაჱ

ზედაჱ მისლვაჱ გაქცეულისაჱ არამედჱ თაყუანისჱ ცემითაჱ მი
წასაჱ ზედაჱ მადლობაჱ შეწირაჱ ღ~თისაჱ საკუირველთჱ მო
ქმედისაჱ დაჱ მასვეჱ ადგილსაჱ ზედაჱ დადგაჱ მაშინჱ სულ
ტანმანჱ მრავალთაჱ მიერჱ შემოხუეწათაჱ დაჱ ძღუე
ნთაჱ დაჱ შემოხუეწითჱ მოციქულობასაჱ ვითარცაჱ
ყმამანჱ დაღონებულმანჱ არაჱ ძღუენნიჱ არცაჱ ო
მნიჱ ითხოვნაჱ არამედჱ გზაჱ წასასულელიჱ თავჱ ჩამო
ღებითჱ არაჱ სასურტნოთაჱ წესითაჱ შეწუხებულმანჱ ში
მშილითაჱ დაჱ წყურვილითაჱ მრავალჱ დღეჱ მათვეჱ
დღესაჱ სულტანსაჱ თანაჱ მიმავალიჱ ათაბაგიჱ რანისაჱ
აღსუნღულჱ ძალითაჱ მრავლითაჱ მოსრესჱ მონათაჱ მე
ფისათაჱ ვითარჱ ოთხიათასიჱ კაციჱ დაჱ იგიჱ ოდენჱ მა
რტოჱ ძლითჱ მივიდაჱ სულტანსაჱ წინაშეჱ იხილაჱ
რაჱ ესეჱ სულტანმანჱ მასვეჱ ღამესაჱ გაიპარაჱ სასდუნითჱ
გაქცეულიჱ სხუითჱ გზითჱ წარვიდაჱ სოფლადჱ თუისადჱ
1-16 სტრ., 233v
დაჱ ესრეთჱ ძლევაჱ შემოსილიჱ დაჱ მმადლობელიჱ ღ~თ
ისაჱ შემოიქცაჱ მეფეჱ დაჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ განისუ
ენაჱ ამათენსჱ დაჱ მეორესაჱ თუესაჱ ესეჱ იყოჱ ივნისიჱ
კუალადჱ წარვიდაჱ შარვანსჱ დაჱ აიღოჱ გულისტანიჱ
სახლიჱ თავადიჱ შარვანისაჱ და ციხეთაჱ მათჱ საშინე
ლთაჱ და მოირთოჱ შარვანიჱ დაჱ აღავსნაჱ კეთილი
თაჱ ყოელნიჱ მორჩილნიჱ ბრძანებათაჱ მისთანიჱ წარ
მოვიდაჱ სთუელთაჱ გადავიდაჱ გეგუთსჱ ინადირაჱ გაი
სუენაჱ განაგოჱ მანდაურიჱ ყოველიჱ დაჱ მარტსაჱ გარ
დამოვიდაჱ ქართლადჱ აღიღოჱ ქალაქიჱ დმანისიჱ დაჱ
აპრილსაჱ დაესხნესჱ შაბურანსჱ დარუბანდელსაჱ დაჱ მო
სწყუიტნესჱ ქურდნიჱ ლეკნიჱ ყივჩაყნიჱ დარუბანდ
ელისანიჱ დაჱ აიხუნესჱ შარვანისაჱ ციხენიჱ ღასანნიჱ დაჱ
ხოზარადიჱ დამიმდგომიჱ მათიჱ ქუეყანაჱ ,, დაჱ ფიცხლ
ადჱ აღმორბინაჱ ვითარცაჱ არწივმანჱ თუესაჱ მაისსაჱ
დაჱ აიხუნაჱ ციხენიჱ სომხითისანიჱ გაგანიჱ ტერუნკალიჱ
1-16 სტრ., 234r
ქავაზინნიჱ ნორბედიჱ მანასჱ გომნიჱ დაჱ ხალინჯარიჱ
დაჱ ივნისსაჱ წარემართაჱ ლაშქრითაჱ განვლოჱ ჯავახეთიჱ
კოლაკარნიჱ ფორაჱ ბასიანნიჱ სპერამდინჱ დაჱ რა
ცაჱ პოვაჱ თურქმანიჱ მოსრაჱ ტყუეჱ ყოჱ ჩამოვლოჱ
ბუღთაჱ ყურიჱ დაწუნაჱ ოლთისნიჱ დაჱ მოვიდაჱ თრიალე
თსნიჱ დიდითაჱ გამარჯუებითაჱ დაჱ ცოტაჱ ხანიჱ დაყოჱ დაჱ
ლაშქარიჱ გაიპარაჱ თუისთუისადჱ აგუისტოსსაჱ ოცსაჱ მო
ვიდესჱ მეწიგნენიჱ ანელთაჱ თავადთანიჱ მოაჴსენესჱ
მოცემაჱ ქალაქისაჱ დაჱ ციხეთაჱ ბოჟანასჱ წყაროთაჱ ზედაჱ
მდგომსაჱ დაჱ ფიცხლაჱ წიგნებიჱ გაგზავნაჱ წუევისაჱ დაჱ

მესამესაჱ დღესაჱ აიღოჱ ქალაქიჱ ანისიჱ ციხენიჱ მისნიჱ უ
ჭირველადჱ სოფელნიჱ დაჱ ქუეყანანიჱ მიმდგომნიჱ ანისისა
ნიჱ წარმოიყვანაჱ ბულასავჱ რვათაჱ ძეთაჱ თანაჱ
დაჱ მჴევალთაჱ დაჱ სძალთაჱ დაჱ ჩაგზავნაჱ აფხაზეთსჱ
დაჱ ანისისჱ მცველადჱ დაყარნაჱ აზნაურნიჱ მესხნიჱ დაჱ
წარმოვიდაჱ ქართლადჱ დაჱ ცოტათაჱ დღეთაჱ მოუ
1-16 სტრ., 234v
სუენაჱ სპათაჱ თუისთაჱ მერმეჱ წარემართაჱ შარვა
ნსჱ დაჱ აიღოჱ ქალაქიჱ შამახიაჱ დაჱ ციხეჱ ბიკირტიჱ დაჱ
სრულიადჱ ყოველიჱ შარვანიჱ დაყარნაჱ ციხეთაჱ დაჱ ქ
ალაქთაჱ შინაჱ ლაშქარნიჱ დიდნიჱ აერნიჱ დაჱ კახნიჱ გა
ნმგებელადჱ დაჱ თანაჱ მხედველადჱ ყოველთაჱ საქმეთაჱ მან
დაურთაჱ აჩინაჱ მწიგნობართაჱ უხუცესიჱ თუისიჱ სუიმო
ნჱ ჭყონდიდელიჱ მთავარებისკოპოსიჱ მაშინჱ ბედიელჱ
ალავერდელიჱ მიმსგავსებულიჱ გიორგიჱ დედისჱ ძმისაჱ თუი
სისაჱ კაციჱ ყოვლითურთჱ სრულიჱ დაჱ ბრძენიჱ დაჱ განა
გოჱ მეფემანჱ ყოველიჱ საქმეჱ შარვანისაჱ დაჱ ამოვლ
ოჱ ქართლიჱ დაჱ ყივჩაყთაჱ თუისთაჱ უჩინაჱ საზამ
თროჱ თუისიჱ სადგურიჱ დაჱ საზრდელიჱ დაჱ კაცნიჱ
ზედაჱ მდგომნიჱ მათნიჱ დაჱ განაგოჱ ყოველიჱ საქმეჱ
ქართლისაჱ სომხითისაჱ დაჱ ანისისაჱ, დაჱ ეგულებოდაჱ
გაზაფხულჱ ქმნაჱ დიდთაჱ საქმეთაჱ დაჱ უფროსთაჱ ლა
შქრობათაჱ ვინათგანჱ არავინჱ იყოჱ წინაჱ დამდგო
1-16 სტრ., 235r
მჱ დაჱ თუითჱ სურტანიჱ მუნჱ სადაჱ იყოჱ ძრწოდაჱ შ
იშითაჱ დაჱ არცაღაჱ თუისთაჱ ძუელჱ მართებულთაჱ ქალ
აქთაჱ დაჱ ქუეყანათაჱ იტყოდაჱ მისადჱ ქონებადჱ არა
მედჱ რაოდენცაჱ შორსჱ არსიყვისჱ ეგრეცაჱ ეოცებო
დაჱ მძინარესაჱ შიშიჱ დაჱ მღუიძარესაჱ სიკუდილიჱ ამის
თუისცაჱ ზედასჱ ზედაჱ წარმოავლენდისჱ მოციქულთაჱ
ძღუენითაჱ მომშუიდებადჱ პირსაჱ მისსაჱ დაჱ წარმოსც
ნისჱ საჭურჭლენიჱ მძიმენიჱ ტურფანიჱ დაჱ მრავალ
ფერნიჱ მფრინველნიჱ დაჱ ნადირნიჱ უცხონიჱ დაჱ ძუი
რადჱ საპოვნებელნიჱ დაჱ ეძიებენჱ მშუიდობასაჱ დაჱ
სიყუარულსაჱ დაჱ ყივჩაყთაგანჱ არაჱ რბევასაჱ ამის
თუისცაჱ არარასჱ მიხედვიდესჱ წარსაგებელთაჱ სიმრა
ვლესაჱ დაჱ ოდენმცაჱ მუნჱ სადაჱ იყვისჱ იპოვისჱ მშუი
დობაჱ დაჱ სიცოცხლეჱ დაჱ ვგონებჱ ვითარმედჱ მამათაჱ
დაჱ პაპათაგანჱ წაღებულნიჱ ქუეყანანიჱ ტყუენიჱ დაჱ სიმდ
იდრენიჱ მრავალჱ წილადჱ უკუმოიზღუნაჱ ამანჱ მჴედარ
1-16 სტრ., 235v
მანჱ დაამშუიდაჱ ქუეყანაჱ აღივსოჱ დაჱ გარდაეცაჱ ყოვე

ლიჱ კეთილიჱ განივსოჱ დაეშენაჱ ყოველიჱ ოჴერჱ ქმნ
ილიჱ დაჱ გარდაემატაჱ ყოველთაჱ ჟამთაჱ მშუიდობითაჱ
დაჱ სიმდიდრითაჱ სამეფოჱ ჩუენიჱ ნაცულთაჱ გარდასრუ
ლთაჱ ოჴრებათასაჱ ესეჱ ვითარნიჱ უკუეჱ არიანჱ მეფო
ბრივთაჱ მიმოსლვათაჱ მისთაჱ წყობათაჱ დაჱ ღუაწლთაჱ
ძლევათაჱ დაჱ წარმართებულებათაჱ დაპყრობათაჱ დაჱ ახუმათაჱ დიდთაჱ
მათჱ დაჱ მრავალთაჱ სამეფოთაჱ დაჱ სამთავროთაჱ მო
თხრობანიჱ დაჱ საქმენიჱ რომელნიჱ მანჱ ქმნნაჱ დაჱ ა
ღასრულნაჱ რომელნიჱ ჩუენჱ მცირედითაჱ დაჱ ყოვლადჱ
კნინითაჱ სიტყუითაჱ წარმოგუიჩენიანჱ დიდთაჱ მათჱ დ
აჱ მითხრობადჱ შეუძლებელთაჱ საქმეთაჱ მისთაგანჱ დაჱ ბ
რჭალთაგანჱ ლომთაჱ დაჱ ფესუისაჱ მცირისაჱ ყოვე
ლისაჱ ქსოვილისაჱ ვითარებასაჱ საცნაურჱ ჰყოფდაჱ
ვმეცადინობთჱ ვითარცაჱ აჩრდილისაგანჱ კაცსაჱ რომელ
ნიჱ ესეჱ შეუძლებელჱ არიანჱ ყოფადჱ ხოლოჱ ჴორც
1-16 სტრ., 236r
იელთაჱ საქმეთაჱ ესრეთჱ მოქმედისაგანჱ უკეთუჱ ვიეთმეჱ ჰგ
ონიანჱ ვითარმედჱ რადმცაჱ მოეცალაჱ საღმრთოთაჱ
დაჱ სულიერთაჱ სათნოებათაჱ მიმართჱ მიხედვადმცაჱ დაჱ მო
გონებადჱ არათუჱ ქმნადჱ ვინათგანჱ ფრიადცაჱ კმაჱ ა
რიანჱ ესენიჱ ერთისაჱ ჴორცთაჱ შინაჱ მყოფისაჱ კა
ცისაგანჱ ქმნილადჱ დაჱ წარმართებადჱ დაჱ თუჱ სადაჱ პო
ვაჱ სამეფოჱ თუისიჱ სიმდაბლედჱ შთასრულიჱ დაჱ თუჱ სადაჱ
სიმაღლედჱ აღიყუანაებჱ დაჱ თუჱ სადაჱ დასხნაჱ საზღვარნიჱ
დალეულნიჱ ვითარჱ მძლედჱ გამოაჩინნაჱ,, ამათნიჱ მგონებ
ელნიჱ უკუეჱ არაჱ იბრალნენჱ არამედჱ ეუწყენჱ მათჱ ვითარმე
დჱ უკეთუჱ ამათჱ პირთაჱ თუისჱ ვინმეჱ გამოიძიოსჱ ზედაჱ
მიწევნითჱ ვინჱ ცნობაჱ ინებოსჱ კნინღაჱ დაჱ ესეჱ ჴორციელნიჱ
საქმენიჱ წარმოთქმულნიჱ ფრიადჱ უნდოდაჱ არარადჱ პო
ვნესჱ ვითარცაჱ ნამდუილვეჱ მცირედნიჱ დაჱ სასაწუთონიჱ დაჱ
დგრომადთაჱ მათჱ თანაჱ მტკიცეთაჱ დაჱ საუკუნოდჱ ღ~თჱ
მყოფელთაჱ მისთაჱ საქმეთაჱ რომელთაჱ იგიჱ უმეტესჱ
1-16 სტრ., 236v
ამათსაჱ მათჱ მოქმედებათაჱ დაჱ უსასწრაფოესჱ აქუნდესჱ რო
მელთაგანნიჱ მცირედნიჱ მრავლისაგანჱ ვითარცაჱ სასმელიჱ
ერთიჱ მტკურისაგანჱ ჩუენცაჱ მივსცნეთჱ თხრობასაჱ იტყუი
სჱ სოლომონჱ დასაბამადჱ სიბრძნისაჱ მოიგეჱ სიბრძნეჱ
ხოლოჱ დავითჱ მამაჱ ღ~თისაჱ დასაბამადჱ სიბრძნისაჱ შიშიჱ
უფლისაჱ ესეჱ შიშიჱ უფლისაჱ მოიგოჱ სიყრმითგანჱ თ
უისითჱ დავითჱ რამეთუჱ ასაკსაჱ მისსაჱ თანაჱ აღორძ
ინდაჱ ჟამსაჱ თუისსაჱ ესეჱ ვითარნიჱ ნაყოფნიჱ გამოი
ხუნაჱ რომლითაჱ ორკერძოჱ ცხორებაჱ თუისიჱ განა
შუენაჱ რომლითაჱ შეამკუნაჱ საქმენიჱ თუისნიჱ რომლითაჱ

განაგნაჱ ჴორციელნიჱ დაჱ წარმართნაჱ სულიერნიჱ ხოლოჱ თუჱ
ვითარჱ ისმენდაჱ დედადჱ სიბრძნისადჱ რაჱ პოვაჱ შიშიჱ უ
ფლისაჱ შიშისაჱ ღ~თისადჱ საღ~თონიჱ წერილნიჱ დაჱ ესენიჱ
მდიდრადჱ შეიკრიბნაჱ რაოდენნიჱ პოვნაჱ გარდამოღებულა
დჱ ენასაჱ ქართველთასაჱ სხუასაჱ ენათასაჱ ძუელჱ დაჱ ახალნიჱ ვით
არცაჱ სხუამანჱ პატელემეოსჱ ამასჱ ზედაჱ იგინიჱ იყუნესჱ მოუწ
1-16 სტრ., 237r
ყენელჱ ლაშქრობათაჱ დაჱ წიგნებიჱ ეკიდისჱ ჯორთაჱ დაჱ ა
ქლემთაჱ სადაჱ ჩამოჴდისჱ ცხენსაჱ პირველჱ ყოვლისაჱ წიგნიჱ
მოიტანისჱ დაჱ არაჱ დააცადისჱ კითხვაჱ ვიდრეჱ არაჱ დაშუ
რისჱ ხოლოჱ სერობისაჱ ნაცულადჱ ძილისაჱ ანუჱ სხუისაჱ რასა
მეჱ საქმისაჱ კუალადჱ კითხუაჱ წიგნთაჱ დაჱ კუალადჱ რაჟამსჱ
თუალნიჱ დაშურიანჱ სასმენელნიჱ ანაცუალნისჱ სადაჱ არაჱ
გარეწარადჱ არამედჱ ფრიადჱ ფრთხილადცაჱ ისმენენჱ წინაშეჱ
თუისსაჱ მკითხველისასაჱ დაჱ უსაკუირველესიჱ ესეჱ უწყითჱ ყო
ველთაჱ თუჱ ვითარჱ სასწრაფოჱ არსჱ ყოველთაჱ საქმეჱ
ნადირობისაჱ დაჱ თუჱ ვითარჱ დაიმონებსჱ შედგომი
ლსაჱ თუისსაჱ დაჱ წარტყუენულჱ ჰყოფსჱ ნადირობასაჱ შ
ინაჱ არარასაჱ სხუასაჱ გარნაჱ ხილვასაჱ დაჱ დევნასაჱ ნადი
რისასაჱ გულსჱ მოდგინებაჱ ამასცაჱ სძლევდაჱ რამეთუჱ თუითჱ
ნადირობასაჱ შინაჱ წიგნიჱ აქუნდიანჱ ჴელთაჱ დაჱ რაჟამსჱ ჟამიჱ
იყვისჱ მისცნისჱ ვისმეჱ მსახურსაჱ დაჱ აგრეჱ დევნაჱ
უყვისჱ დაჱ ნუჱ ყოსჱ ღ~თნჱ არაჱ მოიქცისჱ ცარიელიჱ
1-16 სტრ., 237v
რამეთუჱ ვინჱ ჰგვანდაჱ ჴორციელიჱ მასჱ განმარჯუებულიჱ ნად
ირობასაჱ შინაჱ მოსომახოსჱ ვინმეჱ ითქუმისჱ ებრაელიჱ
მშვილდოსნობისაჱ დაჱ კეთილჱ მმართებლობისაჱ თუისჱ ალექს
ანდრესჱ სპათაჱ შორისჱ მჯობადჱ დაჱ აქილევიჱ კენტავერ
ოსისგანჱ განსწავლილადჱ მშუილდოსნობისაჱ ვერ
ცაჱ ერთიჱ ამათგანიჱ შეუსწორებოდაჱ ამასჱ ვითარცაჱ გუიხილავსჱ
ჩუენჱ ვთქუაჱ სხუაცაჱ საქმეჱ შეუსწორებელიჱ საცნაურჱ მყო
ფელიჱ წიგნთაჱ სიყუარულისაჱ რომელსაჱ შინაჱ არარაჱ იყოჱ
ტყუილიჱ ვინათგანჱ წარსწყმედსჱ უფალიჱ რომელნიჱ იტყ
უიანჱ სიცრუესაჱ წინაჱ დაიდვაჱ ესეჱ ოდესმეჱ წიგნიჱ სამო
ციქულოჱ წარკითხვადჱ დაჱ რაჟამსჱ დაასრულისჱ ნიშანიჱ
დასუისჱ ბოლოსაჱ წიგნისასაჱ ხოლოჱ მოქცევასაჱ წელიწ
დისასაჱ მითჱ ნიშნითაჱ ავთუალითჱ ოცდაჱ ოთხჯერჱ წაეკი
თხაჱ არიანჱ უკუეჱ სხუანიცაჱ მრავალნიჱ საცნაურებანიჱ ამ
ისჱ პირისანიჱ გარნაჱ მეჱ ერთიღაჱ შევსძინოჱ სხუაჱ ამათჱ თანაჱ
ქალაქიჱ ტფილისიჱ იყოჱ ოდესჱ ჯერეთჱ არაჱ სრულ
1-16 სტრ., 238r
იადჱ შემოყენებულჱ იყოჱ უღელსაჱ ქუეშეჱ მორჩილებისასაჱ

ვითარცაჱ აწჱ არამედჱ სავსეჱ იყოჱ სისხლითაჱ ქრისტიანეთათაჱ
რამეთუჱ ოდესმეჱ ყვიანჱ ღავღავიჱ დაჱ თუინიერჱ მიზეზისაცაჱ
მოსრნიანჱ რაოდენნიჱ პოვნიანჱ ქრისტიანენიჱ ხოლოჱ ო
დესმეჱ ქარავანსაჱ თანაჱ შემოყოლილთაჱ თურქმანთაჱ ზე
დაჱ გასცნიანჱ შემომავალჱ გამომავალნიჱ ქრისტიანენიჱ ტყუეო
ბადჱ დაჱ სიკუდილსაჱ მისცნიანჱ დაჱ ესრეთჱ ისროდაჱ ქუეყა
ნაჱ მრავალჟამჱ რამეთუჱ ესეჱ დიდადჱ უმძიმდაჱ სულსაჱ და
ვითისსაჱ შემოვიდაჱ ოდესმეჱ ქარავანიჱ დიდიჱ განძითჱ
დაჱ თანაჱ შემოჰყვესჱ თურქნიჱ დიდნიჱ ცნაჱ რაჱ მეფემანჱ დაჱ
გაგზავნნაჱ მონათაგანნიჱ ათხუთმეტნიჱ ოდენჱ კაცნიჱ რჩ
ეულნიჱ რომელთაჱ ლოჭინითჱ კერძოჱ მძოვარიჱ ნახირ
იჱ ქალაქისაჱ წარმოიტაცონჱ ნუჱ უკუეჱ იგიჱ თურქნიჱ გა
მოვიდენჱ დევნადჱ დაჱ მოსწყუიდნესჱ ამაჱ ღონითაჱ
ხოლოჱ თუითჱ სამასითაჱ ოდენჱ მჴედრითაჱ დაიმალაჱ
ავჭალისაჱ ღელეთაჱ შინაჱ დაჱ არავისჱ მიენდოჱ მჴედ
1-16 სტრ., 238v
არსაჱ სხუასაჱ არამედჱ თუითჱ მარტოჱ წარვიდაჱ უაბჯ
როჱ ჴრმლითაჱ ოდენჱ დაჱ თანაჱ წარიტანაჱ წიგნიჱ ღ~თი
სჱ მეტყუელიჱ დაჱ უბრძანაჱ სპათაჱ ადგილითჱ არაჱ შეძრ
ვაჱ ვიდრეჱ მისადჱ მისულმდისჱ ხოლოჱ მონათაჱ მათჱ
ყვესჱ ბრძანებაჱ დაჱ წარმოიღესჱ ნახირიჱ დაჱ მოეწივნ
ესჱ თურქნიჱ ვითარჱ ასიჱ კაციჱ დაჱ შემდგომადჱ დიდი
საჱ ომისაჱ ჩამოყარნესჱ მონანიჱ დაჱ დაუჴოცნესჱ ცხენნიჱ
გარნაჱ ქუეითნიჱ ჯერეთცაჱ იბრძოდესჱ ფიცხლადჱ ხოლოჱ
მეფეჱ ცხენსაჱ რაჱ გარდაჴდაჱ დაჱ არაჱ ჰგონებდაჱ ჯერეთჱ
მოსლვასაჱ შეექცაჱ წიგნისჱ კითხვასაჱ დაჱ ესეოდენჱ წარ
იტყუენაჱ მისგანჱ გონებითაჱ რომეჱ არღარაჱ მოეგონაჱ
იგიჱ საქმეჱ სადამდიჱ ყივილისაჱ ჴმაჱ არაჱ შემოესმაჱ მა
შინღაჱ დაუტევაჱ წიგნიჱ მუნვეჱ დაჱ აღმჴედრებულიჱ მიჰყვაჱ
მასჱ ჴმასაჱ დაჱ ზედაჱ წაადგაჱ მონათაჱ თუისთაჱ ესეჱ ვი
თარსაჱ ღუაწლსაჱ შინაჱ მყოფთაჱ დაჱ რამეთუჱ შორ
იყოჱ თუისთაჱ სპათაჱ დაჱ უკეთუმცაჱ მათთუისჱ ეცნობაჱ
1-16 სტრ., 239r
მონათაჱ დაუჴოცდესჱ ფიცხლადჱ ჩაშრდიალდაჱ ვი
თარცაჱ არწივიჱ დაჱ დააბნივნაჱ ვითარცაჱ კაკაბნიჱ დაჱ მ
სწრაფლჱ ესეოდენნიჱ მოსწყუიდნაჱ რომელჱ მათნიჱ
ცხენნიჱ კმაჱ ეყუნესჱ მათჱ მონათაჱ დაჱ აღმჴედრებულთ
აჱ ესეჱ ოდენნიჱ მოსრნესჱ რომეჱ მცირედნიღაჱ შეიხუ
ეწნესჱ ქალაქადჱ ხოლოჱ გზანიჱ მათნიჱ სავსენიჱ იყუნე
სჱ სავსენიჱ მძორითაჱ მათითაჱ დაჱ დიდითაჱ ცემითაჱ
ჴრმალნიჱ დაგრხესჱ რომელჱ ქარქაშთაჱ მათთაჱ არღ
არჱ წავიდესჱ მაშინღაჱ მოვიდაჱ თუისთაჱ სპათაჱ თა
ნაჱ რომელნიჱ დიდადჱ აბრალებდესჱ მასჱ განიცადეთ

ღაჱ ჩემდადჱ რომელჱ ესეჱ ვითარსაჱ საქმესაჱ შინაჱ
დაჱ ესეჱ ვითარჱ უცალოსაჱ წიგნნივეჱ აქუნდესჱ უსწრა
ფოსაჱ საქმედჱ დაჱ ესენიჱ ესეოდენჱ ,, ხოლოჱ ვთქუაჱ
ესეცაჱ ვითარმედჱ უკეთუმცაჱ არაჱ წერილთაჱ მეცნიე
რებანიჱ დაჱ გარდასრულთაჱ საქმეთაჱ შემცნებანიჱ
პირველჱ ყოფილთაჱ მეფეთაჱ კეთილჱ ძღუანებულთაჱ
1-16 სტრ., 239v
ანუჱ ვერასჱ წარმართებულთაჱ დამთხუეულჱ და შემ
თხუეულჱ წინაჱ განსაკრძალებელადჱ დაჱ არაჱ შემოეხნ
ესჱ დაჱ არაჱ მოეჴმარნესჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ სოლო
მონჱ ვითარმედჱ იცნისჱ ქცეულებანიჱ ჟამთანიჱ აჴსნან
იჱ იგავთანიჱ დაჱ გარდასრულთაჱ შეამსგავსნიჱ მომავა
ლნიჱ არათუმცაჱ ესენიჱ ესრეთჱ კუერთხიჱ მეფობისაჱ
ესრეთჱ დამდაბლებულიჱ ესეოდენჱ ძნელიჱ დაჱ ნამდუი
ლჱ დიდიჱ განსაგებელიჱ რათაჱ იპყრაჱ ესრეთჱ მაღ
ლადჱ დაჱ ვითარჱ ვერვინჱ სხუამანჱ რამეთუჱ განბ
რძნდაჱ უფროსჱ გაბასელისსაჱ დაჱ უმეტესჱ ეთამისჱ ის
რაიტელისაჱ წერილისაჱ ებრჱ დაჱ ვითარჱ ვინჱ აღ
რაცხნესჱ რაოდენნიჱ საქმენიჱ ეთხოებიანჱ მეფობ
ასაჱ რაოდენნიჱ მართებანიჱ დაჱ განსაგებელნიჱ კიდე
თაჱ პყრობანიჱ ნაპირთაჱ ჭირვანიჱ განხეთქილობათაჱ
კრძალვანიჱ სამეფოსაჱ წყნარებისაჱ ღონენიჱ ლაშ
ქრობათაჱ მეცადინობანიჱ მთავართაჱ ზაკვისაჱ ცნობანიჱ
1-16 სტრ., 240r
მჴედართაჱ განწესებანიჱ საერონიჱ შიშნიჱ საველოთაჱ
დაჱ საბჭოთაჱ სჯანიჱ საჭურჭლეთაჱ შემოსავალნიჱ
მოციქულთაჱ შემთხუევანიჱ დაჱ პასუხნიჱ მეძღუნეთაჱ
ჯეროვანნიჱ მისაგებელნიჱ შემცოდეთაჱ წყალობითნიჱ წ
ურთანიჱ მსახურეულთაჱ ნიჭჱ მრავლობანიჱ მოჩივა
რთაჱ მართალნიჱ გამოძიებანიჱ მოსაკითხავთაჱ შესატ
ყუისნიჱ შემთხუევანიჱ სპათაჱ დაჱ წყობანიჱ დაჱ ღონი
ერნიჱ მიმართებანიჱ დაჱ რაოდენნიჱ ვინჱ აღმოწყ
უნესჱ სიტყუითაჱ უფსკრულისაგანჱ სამეფოთაჱ საქმე
თასაჱ რომელთაჱ შინაჱ ვერავინჱ ძუელთაჱ ანუჱ
ახალთაჱ მეფეთაგანჱ ემსგავსაჱ ვითარცაჱ საქმენიჱ
წამებენჱ მზისაჱ შარავანდედთაჱ უბრწყინვალესნიჱ დაჱ
ცხადნიჱ რომელნიჱ სიბრძნითაჱ თუისითაჱ ქმნნაჱ
რამეთუჱ სურტანიჱ დასუაჱ მოხარკედჱ თუისადჱ ხო
ლოჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ ვითარცაჱ სახლეულიჱ თუისიჱ
დასცნაჱ წარმართნიჱ მოსრნაჱ ბარბაროზნიჱ მრწე
1-16 სტრ., 240v
მადჱ მოიყუანნაჱ მეფენიჱ ხოლოჱ მონადჱ ჴელმწიფენიჱ

მეოტადჱ წარიქცივნაჱ არაბნიჱ იავარადჱ ისმაიტელნიჱ
მტუერადჱ დასხნაჱ სპარსნიჱ ხოლოჱ გლახადჱ მთავარ
ნიჱ მათნიჱ დაჱ რათაჱ მოკლედჱ ვთქუაჱ პირველჱ ყო
ფილნიჱ მეფენიჱ მსაჯულნი გოლიათნიჱ გმირნიჱ კაცნ
იჱ იგიჱ საუკუნითგანნიჱ სახელოვანნიჱ მჴნენიჱ დაჱ ძ
ლიერნიჱ დაჱ რომელთაცაჱ საქმეთაჱ ზედაჱ სახელოვა
ნნიჱ ქმნილნიჱ ყოელნიჱ ესრეთჱ ვითარცაჱ კაცნიჱ იგიჱ
პირუტყუნიჱ ყოელსაჱ საქმესაჱ დაჱ ყოველსაჱ სახლსაჱ
შინაჱ ხოლოჱ კუალადჱ საღმრთოთაჱ სათნოებათაჱ
დაჱ სულიერთაჱ საქმეთაჱ მისთაჱ ვიეთიჱ ბუნებაჱ მისწ
უთესჱ ანუჱ მოგონებულსაჱ ვისმანჱ ენამანჱ მსახ
უროსჱ თხრობილსაჱ დაჱ ვითარცაჱ ღ~თიჱ მართალ
იჱ სჯიდაჱ საყოფელთაჱ თუისთაჱ თუალჱ უხუამითაჱ
მითჱ ბჭობითაჱ თუისითაჱ დაჱ არაჱ სადათჱ მიდ
რკებოდაჱ წამიჱ სასწორისაჱ ვითარცაჱ სოლომონისჱ
1-16 სტრ., 241r
თუისჱ გუესმისჱ საბჭოთაჱ შინაჱ დაჱ თუითჱ
მოსესჱ დაჱ ღ~თისჱ მიერნიჱ გუაუწყებენჱ ბჭო
ბანიჱ თხრობილნიჱ ხოლოჱ თავიჱ სათნოებათაჱ სიწ
მიდეჱ სიწმიდეჱ ესეოდენიჱ მოიგოჱ ვითარცაჱ დი
დმანჱ ანტონიჱ ანუჱ მეტყუიჱ მისთაჱ სიჭაბუკი
სათაჱ რათაჱ რომელნიჱ არცაჱ ღ~თნჱ მოიჴსენნესჱ
უწყიჱ ჭეშმარიტებითჱ რამეთუჱ ყოველთაჱ ათისაჱ
წლისაჱ ჟამთაჱ სამარადისოდჱ წმიდითაჱ პირითაჱ გა
ნწმედილითაჱ გონებითაჱ მიიღებდაჱ უხრწნელთაჱ ქრ
ისტესჱ საიდუმლოთაჱ თანაჱ მოწმებითაჱ სუინდის
ისათაჱ დაჱ არაჱ მხილებითაჱ გონებითაჱ და რომე
ლისაჱ მოწამეჱ არსჱ სარწმუნოებასაჱ იგიჱ ცათაჱ შინაჱ
კუალადჱ ლოცვისაჱ დაჱ მარხვისათუისჱ რადღაჱ სა
ჴმარჱ არსჱ თქუმაჱ რომლისაჱ საქმარჱ იგიჱ ოდენჱ
იყოჱ დაჱ კუალადჱ მონასტერნიჱ დაჱ საებისკოპოსონ
იჱ ყოველნიჱ ეკლესიანიჱ წესსაჱ დაჱ რიგსაჱ ლოც
1-16 სტრ., 241v
ვისასაჱ დაჱ ყოვლისაჱ განგებისასაჱ საეკლესიაოსაჱ დარბა
ზისჱ კარითჱ მიიღებდიანჱ ვითარცაჱ კანონსაჱ უცთო
მელსაჱ დაჱ ყოვლადჱ შუენიერსაჱ დაჱ დაჱ წყობილსაჱ კეთ
ილწესიერებასაჱ ლოცვისაჱ დაჱ მარხვისასაჱ ხოლოჱ
საეშმაკონიჱ სიმღერანიჱ სახიობანიჱ დაჱ განცხრომა
ნიჱ დაჱ გინებაჱ ღ~თისაჱ საძულელიჱ დაჱ ყოელიჱ უწეს
ოებაჱ მოსპობილჱ იყოჱ ლაშქართაჱ შინაჱ მითთაჱ
დაჱ ურიცხუსაჱ მასჱ შინაჱ სიმრავლესაჱ მრავალჱ
ენათაჱ ნათესავთასაჱ ვითარცაჱ ცათაჱ შინაჱ მყოფ
თაჱ შორისჱ კუალადჱ წყალობაჱ გლახაკთაჱ ესეჱ

ოდენიჱ აქუნდაჱ ვიდრემდისჱ აღავსოჱ ზღუაჱ დაჱ
ჴმელიჱ ქველისჱ მოქმედებამანჱ რამეთუჱ ლავრანიჱ
დაჱ საკრებულონიჱ დაჱ მონასტერნიჱ არაჱ თუის
ისაჱ ოდენჱ სამეფოსანიჱ არამედჱ საბერძნეთისან
იჱ მთაწმიდისაჱ დაჱ ბორღალეთისანიჱ მერმეცაჱ
ასურეთისაჱ დაჱ კუიპრისაჱ შავისაჱ მთისაჱ პალეს
1-16 სტრ., 242r
ტინისანიჱ აღავსნაჱ კეთილითაჱ უფროსღაჱ საფ
ლავიჱ მეუფისაჱ დაჱ მყოფნიჱ იერუსალემისანიჱ თ
უითოჱ ფერთაჱ მიერჱ შესაწირავთაჱ განამდიდრნაჱ
კუალადჱ უშორესცაჱ ამათსაჱ რამეთუჱ მთასაჱ სი
ნასაჱ სადაჱ იხილესჱ ღ~თიჱ მოსეჱ დაჱ ელიაჱ აღა
შენაჱ მონასტერიჱ დაჱ წარსცაჱ ძღუენიჱ მრავალჱ
ათასეულიჱ დაჱ მოსაკიდელნიჱ ოქსიონიჱ დაჱ წიგნე
ბიჱ საეკლესიაოჱ სრულებითჱ სამსახურებელიჱ
სიწმიდეთაჱ ოქროსაჱ რჩეულისაჱ დაჱ კუალადჱ დღ
ითიჱ დღეთაჱ წარგებულთაჱ რომელთაჱ თუისითაჱ
ჴელითაჱ მისცემდისჱ ფარულადჱ ვინჱ აღრაცხოსჱ
თუინიერჱ მამისაჱ ზეცათასაჱ რომელიჱ მიაგებსჱ
ცხადადჱ რამეთუჱ იყოჱ მისიჱ კისაჱ მცირეჱ რომელ
საჱ აღავსებდისჱ დრაკნითაჱ რაჱ დღეჱ სარწმუნო
თაჱ თუისთაჱ ჴელითაჱ დაჱ სამწუხროდჱ ცარიე
ლიჱ მოაქუნდისჱ იგიჱ მხიარულსაჱ სულითაჱ
1-16 სტრ., 242v
დაჱ ოდესმეჱ ნახევარიჱ წარეგისჱ მისიჱ დაჱ ოდესჱ
მეჱ არავინჱ ეპოვნისჱ ეგრეთჱ სავსეჱ მისცისჱ იგიჱ შესა
ნახავადჱ ხვალისაჱ დაჱ სულთქმითაჱ რქუისჱ დღესჱ ვერაჱ
მივეცჱ ქრისტესაჱ მარცხებითაჱ ჩემთაჱ ცოდვათათაჱ
დაჱ ამასჱ იქმოდისჱ არათუჱ ჴელოსანთაჱ მორთმული
საგანჱ ანუჱ საჭურჭლითჱ არამედჱ ჴელთაჱ თუისთაჱ
ნადირებულითაჱ რომელთაგანიჱ ოდესმეჱ თუისსაჱ მ
ოძღუარსაჱ იოვანესჱ მისცისჱ დრაკანიჱ ვითარჱ
ოცდაოთხიათასეულიჱ რათაჱ განუყოსჱ გლახაკთაჱ
დაჱ ესეცაჱ მცირედიჱ მრავლისაგანჱ გუითქუამსჱ
ხოლოჱ განათავისუფლნაჱ არაჱ მონასტერნიჱ ოდ
ენჱ დაჱ ლავრანიჱ მისჱ კარგვითაჱ მაჭირვებელთაგა
ნჱ არამედჱ ხუცესნიცაჱ სამეფოსაჱ შინაჱ მისსაჱ ყვლ
ისაჱ ბეგარისაჱ დაჱ ჭირისაგანჱ რათაჱ თავისჱ უფა
ლჱ საღმრთოჱ მსახურებაჱ მიუპყრანჱ ღ~თსაჱ დაჱ
ამათჱ თანაჱ რაოდენნიჱ ეკლესიანიჱ აღაშენნაჱ რაო
1-16 სტრ., 243r
დენნიჱ ჴიდნიჱ მდინარეთაჱ სასტიკთაჱ ზედაჱ რაო

დენნიჱ გზანიჱ საწყინოდჱ სავალნიჱ ქვაჱ ფენილჱ ჰყუნაჱ
რაოდენნიჱ ეკლესიანიჱ წარმართთაჱ მიერჱ შეგინე
ბულნიჱ განწმიდნაჱ სახლადჱ ღ~თისადჱ რაოდენნიჱ
ნათესავნიჱ წარმართთანიჱ მოიყვანნაჱ შვილადჱ
წმიდისაჱ ემბაზისადჱ დაჱ შეაწყნარნაჱ ქრისტესაჱ დაჱ
დადვაჱ ამისთუისჱ უმეტესიჱ მოსწრაფებაჱ რათამცაჱ
ყოელიჱ სოფელიჱ მოსტაცაჱ ეშმაკსაჱ დაჱ შეასაკ
უთრაჱ ღ~თსაჱ რომლითაჱ მიიღოჱ მადლიჱ მოც
იქულობისაჱ ვითარცაჱ პავლეჱ დაჱ ვითარცაჱ დიდმა
ნჱ კოსტანტინეჱ სხუათაჱ კეთილთაჱ თანაჱ აქუნდაჱ ეს
ეცაჱ რამეთუჱ სლვასაჱ შინაჱ თუისთაჱ სამეფოთასაჱ
სიმრავლითაჱ სპათათაჱ დაჱ სიმაღლითაჱ სლვისათაჱ
ვერაჱ ადვილადჱ მიემთხუეოდიანჱ მოჩივარნიჱ დაჱ
დაჭირებულნიჱ დაჱ მიმძლავრებულნიჱ განათღაჱ ვი
ეთღამეჱ რომელთაჱ საჭიროდაჱ უჴმდისჱ განკითხ
1-16 სტრ., 243v
დაჱ შეწევნაჱ მეფობრივიჱ ნუჱ უკუეჱ დავინმეჱ ავი
დისჱ ბორცუსაჱ რასამეჱ გზისაჱ მახლობელსაჱ ანუჱ
კლდესაჱ გინაჱ ხესაჱ ვითარცაჱ ზაქეჱ უკეთუჱ ო
დენჱ ეპოვისჱ ესეჱ ვითარიჱ რაჱ დაჱ მიერჱ
საცნაურჱ ყვისჱ ჭრტინვაჱ თუისიჱ ამისთუისჱ
დაედგინნესჱ კაცნიჱ მართლადჱ მცნობელნიჱ დაჱ განმკით
ხველნიჱ მოჩივართანიჱ რომელთაჱ მიერჱ მიიღებ
დესჱ კურნებასაჱ მრავალგზისჱ გუიხილავსჱ
იგიჱ მალტობელადჱ ღაწუთაჱ მისთაჱ ცრემლი
თაჱ ხილვასაჱ ზედაჱ თუითოჱ სახეთაჱ სენთაჱ მი
ერჱ განცდილთაჱ საძნაურთაჱ რომელნიჱ შეე
მთხუევიანჱ მიუნდობელთაჱ ამათჱ დაჱ უბად
რუკთაჱ ჴორცთაჱ რომელთაჱ ზრდისჱ უმეტ
ესჱ სხუათაჱ ქუეყანაჱ ქუთათისისაჱ ვინჱ აღრაცხნ
ნესჱ ტყუენიჱ რომელნიჱ მანჱ განათავისუფლ
ნაჱ დაჱ რომელნიჱ უკუჱ გამოიჴსნნისჱ ყივჩაყთა
1-16 სტრ., 244r
განჱ ფასითაჱ ვინჱ ჯეროვნადჱ წარმოაჩინნესჱ პა
ტივისჱ პყრობანიჱ მონაზონთანიჱ სიმდაბლითჱ შე
მთხუევანიჱ დაჱ მოკითხვანიჱ დაჱ სიყვარულ
ითჱ შეწყნარებანიჱ მათნიჱ თუითოეულისაჱ
ნიჭნიჱ დაჱ საჴმარნიჱ რომლითაჱ უზრუნველჱ
ყუნისჱ საჭიროთაგანჱ ჰაქუნდაჱ ყოვლადჱ
ბრძენსაჱ ამასჱ მეფესაჱ საქმედჱ ესეცაჱ რომლი
თაჱ უმეტესჱ ყოველისაჱ საშიშიჱ დაჱ საზარელიჱ იყოჱ
ყოველთაჱ რამეთუჱ ღ~თისაჱ მიერჱ იყოჱ მისჱ ზედაჱ ნი
ჭიჱ ესეჱ დაჱ საქმეჱ ყოვლადჱ საკუირველიჱ არარაჱ

შორიელიჱ არცაჱ სამეფოთაჱ შინაჱ მისთაჱ არცაჱ ლ
აშქართაჱ შინაჱ მყოფთაჱ კაცთაჱ დიდთაჱ დაჱ მც
ირეთაჱ საქმეჱ ქმნილიჱ კეთილიჱ გინაჱ ბორო
ტიჱ სიტყუაჱ თქმულიჱ არაჱ რაჱ არსჱ დაეფარო
დაჱ ყოვლადვეჱ არამედჱ რაოდენცაჱ ვისჱ ფარ
ულადჱ ექმნისჱ ანუჱ ეთქუისჱ ყოველივეჱ ცხადა
1-16 სტრ., 244v
დჱ იყოჱ წინაშეჱ მისსაჱ ვიდრემდისჱ გულისჱ სიტყუანიცაჱ
დაჱ მოგონებანიჱ ვიეთნიმეჱ მიუთხრნისჱ მათჱ რომ
ელთაჱ ზარიჱ განჴდისჱ მასჱ დაჱ მონაზონთაჱ განშ
ორებულთაჱ სენაკთაჱ მათთაჱ შინაჱ ქმნილნიჱ ღ
უაწლნიჱ დაჱ სათნოებანიჱ უწყოდნისჱ ცხადადჱ დაჱ
სიშორეჱ ვიდრეჱ ეკლესიამდეჱ ზომითჱ იცოდისჱ
დაჱ მოთმინებისაჱ თუისჱ აქებდისჱ დაჱ ჰნატრიდისჱ
დაჱ ნუჱ ამასჱ ეძიებჱ მკითხველოჱ თუჱ ვითარჱ იქ
მნებოდაჱ ესეჱ არამედჱ ამასჱ სცნობდაჱ თუჱ ვითარიჱ რაჱ
სარგებელიჱ პოვისჱ ამითჱ რამეთუჱ არაჱ ცუდადჱ
რამეჱ განსაკითხავადჱ საგიობელთაჱ საქმეთაჱ ანუჱ
საკიცხელადჱ ვიეთთუისმეჱ იქმოდისჱ წარვედჱ არამედჱ
დიდნიჱ საქმენიჱ დაჱ ფრიადჱ სასწრაფონიჱ წარ
მართნაჱ ამითჱ დაჱ მრავალსაჱ კეთილისაჱ მიზეზჱ ე
ქმნაჱ ესეჱ პირველადჱ ორგულებასაჱ რამეთუჱ დაჱ
ზაკვასაჱ დაჱ ღალატსაჱ რასაცაჱ ვერვინჱ დიდთაჱ
1-16 სტრ., 245r
ანუჱ მცირეთაგანიჱ იკადრებდაჱ მოგონებადცაჱ არ
ათუჱ თქუმადჱ ვისდაჱ არამედჱ არაჱ თუჱ ცხედრეულსაჱ თუისსაჱ
თანაჱ ანუჱ მოყუასსაჱ გინაჱ ყრმათაჱ თუისთაჱ თანაჱ ვინათ
განჱ ესეჱ მტკიცედჱ უწყოდაჱ ყოელმანჱ კაცმანჱ რო
მელჱ პირითჱ აღმოსულასავეჱ სიტყუისასაჱ საცნაურჱ ქ
მნილჱ არსჱ უეჭუელადჱ წინაშეჱ მეფისაჱ დაჱ მრავა
ლნიჱ განპატიჟებულცაჱ იყუნესჱ დაჱ მხილებულჱ
ესეჱ ვითართაჱ თუისჱ ამისთუისჱ ვერცავინჱ შეით
ქუნესჱ ოდესცაჱ ვერცარავინჱ განიზრახაჱ ყვლადჱ
რათურთითჱ ღალატიჱ დღეთაჱ მისთაჱ არამედჱ ი
ყოჱ ყოველთაჱ საკრძალავჱ დაჱ სარიდოჱ დაჱ კუა
ლადჱ მღდელთჱ მოძღუართაჱ დიაკონთაჱ მო
ნაზონთაჱ დაჱ ყოველთაჱ კაცთაჱ ესევეჱ საქმეჱ
ექმნაჱ წესიერებაჱ დაჱ გზადჱ ყოველთაჱ სათნოე
ბათაჱ მიმართჱ რამეთუჱ შიშითაჱ მისითაჱ ვერჱ
იკადრებდიანჱ უწესოდჱ სლვადჱ ვინათგანჱ უწ
1-16 სტრ., 244v
ყოდიანჱ არარასჱ დაფარულობაჱ წინაშეჱ მისსაჱ

დაჱ მისჱ მიერჱ ქებაჱ სათნოებისაჱ დაჱ ძაგებაჱ ეგ
ეჱ ვითართაჱ არაწმიდათაჱ დაჱ რამეთუჱ ვერცაჱ მოქალაქეჱ
ვერცაჱ მჴედარიჱ ვერცაჱ რომელიჱ პატივიჱ დაჱ ასა
კიჱ იკადრებდაჱ განდრეკილადჱ სლვადჱ რამეთუჱ ყო
ველთაჱ კაცთაჱ იყოჱ წესიერებაჱ ყოველთაჱ კანონჱ
ყოველთაჱ პატიოსნებაჱ დაჱ თუითჱ მათჱ მეძავთაცაჱ
ყოველთაჱ კრძალულებაჱ ყოველთაჱ შიშჱ დაჱ მამარ
თებელჱ გზათაჱ საღმრთოთაჱ დაჱ მშუიდობისა
თაჱ ესეჱ დიდნიჱ საქმენიჱ დაჱ ღ~თისაგანჱ ოდენჱ
შესაძლებელნიჱ ესრეთჱ ადვილადჱ წარმართნაჱ
ამითჱ ვითარჱ ვერავინჱ ადვილიჱ ამისთუისცაჱ ში
შიჱ დიდიჱ დაჱ ზარიჱ განითქუაჱ კიდეთაჱ ქუეყანისათაჱ
დაჱ განკრთესჱ ყოველნიჱ კიდენიჱ ქუეყანისანიჱ
შემოკრბაჱ ოდესმეჱ წინაშეჱ მეფისაჱ ნათესავიჱ
გულარძნილიჱ ყოვლადჱ ბოროტთაჱ სომეხთაჱ
1-16 სტრ., 245r
ებისკოპოზნიჱ დაჱ მონასტერთაჱ მათთაჱ წინამძღუა
რნიჱ მრავალიჱ ფრიადჱ რომელნიჱ აზმნობდესჱ თა
ვთაჱ თუისთაჱ მიწევნადჱ თავსაჱ ყოვლისაჱ სწავლ
ულებისასაჱ დაჱ მეცნიერებისასაჱ დაჱ მოახსენესჱ რათა
მცაჱ ყოჱ ბრძანებითაჱ მისითაჱ კრებაჱ დაჱ ყუესმცაჱ სი
ტყუისგებაჱ დაჱ გამოძიებაჱ სჯულისაჱ დაჱ უკეთუჱ იძლ
ივნენჱ სომეხნიჱ იქმენჱ თანაჱ ერთჱ ჴმაჱ სჯული
თაჱ დაჱ თავისაჱ სჯულიჱ შეაჩუენონჱ ხოლოჱ უკე
თუჱ სძლონჱ სომეხთაჱ ესეოდენჱ მიემადლოსჱ რო
მეჱ არღარაჱ უჴმობდენჱ მწვალებლობითჱ არცაჱ
შეაჩუენებდენჱ დაჱ სხუასაჱ ამისსაჱ არარასჱ უმეტესსაჱ
მოუწოდაჱ მეფემანცაჱ იოვანეჱ კათალიკოზსაჱ ქარ
თლისასაჱ დაჱ მისჱ ქუეშეთჱ ებისკოპოსთაჱ დაჱ
მეუდაბნოეთაჱ იყალთოელსაჱ თარგმანსაჱ დაჱ მეცნიე
რთაჱ ბერძენთაჱ დაჱ ქართველთაჱ ენისასაჱ დაჱ განმან
ათლსაჱ ყოველთაჱ ეკლესიათასაჱ დაჱ სხუათაჱ მეც
1-16 სტრ., 245v
ნიერთაჱ დაჱ ბრძენთაჱ კაცთაჱ ყვესჱ უკუეჱ სიტყუისჱ გ
ებაჱ ურთიჱ ერთასჱ ცისკრითგანჱ ცხრაჱ ჟამამდინჱ ვერარ
ასჱ უძლესჱ დაბოლოებადჱ რამეთუჱ იყოჱ ორკერძო
ვეჱ ძლევისჱ მოყუარეობაჱ ოდენჱ დაჱ ცუდიჱ სიტყუათაჱ
პაექრობაჱ რამეთუჱ შევიდიანჱ შეუვალთაჱ საქმეთაჱ დაჱ
ძნიედჱ გამოსავალთაჱ შეეწყინაჱ ესეჱ მეფესაჱ რქუაჱ მათჱ
თქუენჱ მამანოჱ სიღრმეთაჱ სადმეჱ შესრულჱ ხართჱ დაჱ უ
ცნაურთაჱ ხედვათაჱ ვითარცაჱ ფილოსოფოსნიჱ დაჱ ჩუენჱ
ვერარასჱ უძლებთჱ ცნობადჱ ვითარცაჱ უსწავლელნიჱ
დაჱ ყოვლადჱ მსოფლიონიჱ დაჱ ესეჱ საცნაურჱ არსჱ

თქუენდაჱ რამეთუჱ მეჱ შორსჱ ვარჱ სწავლულებასაჱ თქუენ
ისაჱ დაჱ მეცნიერებისაგანჱ ვითარცაჱ მჴედრობათაჱ შინაჱ
აღზრდილიჱ ამისთუისჱ უსწავლელთაჱ ლიტონთაჱ დაჱ მა
რტივთაჱ სიტყუათაჱ მიერჱ გეზრახოჱ თქუენჱ ესერაჱ
თქუაჱ იწყოჱ მათდაჱ მიმართჱ სიტყუათაჱ თქმადჱ რო
მელთაჱ ღ~თიჱ მოსცემდაჱ უეჭუელადჱ პირსაჱ მისსაჱ ესე
1-16 სტრ., 246r
ოდენთაჱ იგავთაჱ დაჱ სხუათაჱ დაჱ წინაჱ დაუდებდაჱ დაჱ
აღჴსნათაჱ საკუირველთაჱ მიერჱ წინაჱ დაუდგრომელთაჱ დაჱ
უცვალებელთაჱ რომლითაჱ დანთქნაჱ ვითარცაჱ მეგუი
ბტელნიჱ დაუყოჱ პირიჱ მათიჱ დაჱ უპასუხოჱ ყუნაჱ დაჱ
ყოვლადჱ უსიტყუელჱ ვითარცაჱ ოდესჱ მაენჱ დიდმანჱ ბას
ილმანჱ ათინასჱ შინაჱ ესენივეჱ ესეოდენჱ ზარჱ გაჴდილჱ
ჰყუნაჱ დაჱ ყოვლადჱ უღონოჱ რომლითაჱ აღიარესჱ ცხა
დადჱ ძლეულებაჱ თუისიჱ ამისთაჱ ოდენჱ მეტყუელთაჱ ვითარმედჱ ჩუე
ნჱ მოწაფეჱ გუეგონეჱ ამათჱ მოძღუართაჱ თქუენთაჱ
გარნაჱ ვითარჱ ვხედავთჱ შენჱ სამეჱ ხარჱ მოძღუართაჱ
მოძღუარიჱ რომლისაჱ ბრჭალსაჱ ვერაჱ მიმწუთარ
ანჱ ეგეჱ მოძღუარჱ საგონებელნიჱ დაჱ ესრეთჱ ფრი
ადჱ მაბრალობელნიჱ თავთანიჱ მიიქცესჱ სირცხუილეულ
ნიჱ არღარაჱ ოდესჱ მკადრებელნიჱ ამისნიჱ ოდესცაოჱ
არიანჱ ამათნივეჱ მაბრალობელნიჱ მეფისანიჱ ჯერეთ
ცაჱ ესეოდენჱ მჭირსედჱ მოლაშქრეობისათუისჱ ვედრე
1-16 სტრ., 246v
ბათაჱ მისთაჱ განუსუენებელისაჱ მიმოსლვისაჱ დაჱ დაჭირვე
ბისათუისჱ დაჱ ვითარმედჱ არცაჱ მშუილდიჱ თავსიდებ
სოჱ მარადისჱ გარდუცმელობასაჱ თავსიდებსჱ დაჱ არ
ცაჱ ძალიჱ ორღანოსაჱ დაჱ მარადისჱ განუსხირპველ
ობასაჱ რამეთუჱ ჟამსაჱ ჴმარებისაჱ მათისასაჱ თითოეულ
იჱ მათიჱ უჴმარიჱ იპოვოსოჱ დაჱ ესეჱ ვითარისაჱ უგი
ობელისაჱ მისთუისჱ ყოვლადჱ უმიზეზოსაჱ იტყუიანჱ
გარნაჱ ისმინედჱ ესეჱ ვითართაჱ ამათჱ პირველადჱ ესეჱ
რამეთუჱ სამეფოჱ აფხაზეთისაჱ მცირეჱ აქუნდაჱ მოკლებ
ულიჱ დაჱ შემცირებულიჱ ტყუეობათაჱ დაჱ ზემოჱ ჴსე
ნებულთაჱ ჭირთაგანჱ მცირეჱ გუნდიჱ მჴედრობისაჱ დაჱ
იგინიცაჱ შეჯაბნებულნიჱ მრავალგზისჱ მტერთაგანჱ
სივლტოლითაჱ უცხენონიჱ უაბჯრონიჱ დაჱ თურქთაჱ მი
ერჱ წყობისაჱ ყოვლადჱ უმეცარნიჱ დაჱ დიდადჱ მოშიშ
ნიჱ დაჱ უკეთუჱ ესეოდენჱ უწყინოთაჱ ლაშქრობითაჱ
დაჱ მცირედჱ მცირედჱ ბრძოლითაჱ დასწავლითაჱ დაჱ გ
1-16 სტრ., 247r
ონიერადჱ დაჱ ღონიერადჱ წინაჱ ძღომითაჱ დაჱ მრავ

ალთაჱ ძლევათაჱ მიერჱ მოგუარებითაჱ არაჱ განეწუარ
თნესჱ სპანიჱ თუისნიჱ დაჱ განეკადნიერნესჱ წყობათაჱ მი
მართჱ მჴნეთაჱ ქებითაჱ დაჱ ნიჭებითაჱ მიცემითაჱ ხო
ლოჱ ჯაბანთაჱ სადედოთაჱ შთაცუმითაჱ კიცხევითჱ რგებ
ითჱ არაჱ მოეღონაჱ ვითარჱ სპათაჱ შორისჱ მისთაჱ
ყოვლადჱ არავინჱ იპოებოდაჱ ჯაბანადჱ ზრახულიჱ რ
ათამცაჱ ექმნნესჱ ესოდენიჱ ძლევანიჱ ანუჱ რათამც
აჱ აღეხუნესჱ ეზომჱ დიდიჱ სამეფონიჱ ნუჱ უკუეჱ ძა
ლითაჱ ანუჱ ადგილთაჱ მწუანვილოანთაჱ ზედაჱ მო
სმურობითაჱ დაჱ განცხრომითაჱ დაჱ მჩუკნელთაჱ საქ
მეთაჱ შედგომითაჱ არაჱ ესრეჱ არაჱ არამედჱ არცაჱ ალ
ექსანდრეჱ ქმნაჱ ესრეთჱ რამეთუჱ პირველჱ მამულისასაჱ
თუისისანიჱ შეკრიბნაჱ დაჱ მითჱ დაიპყრნაჱ დასავლის
ანიჱ ევტროპიჱ იტალიაჱ რომიჱ დაჱ შემდგომიჱ მისიჱ
ქალაქიჱ ციხენიჱ დაჱ სოფელნიჱ რამეთუჱ სიტკბოებისაჱ
1-16 სტრ., 247v
სახიერებისაჱ დაჱ სიბრძნისაჱ მისისაჱ ხილვადჱ წყურიელნიჱ
კიდითაჱ ქუეყანისათაჱ შემოკრბებოდესჱ წინაშეჱ მისსაჱ ვი
ნჱ იყოჱ ესეოდენჱ ნახვათაჱ შინაჱ ვინჱ სატრფიალოჱ ზრ
ახუითაჱ დაჱ სასურველიჱ დუმილითაჱ იგივეჱ შუენიერიჱ
ხატითაჱ უშუენიერესჱ მორთულობითაჱ გუამისათაჱ შეწ
ყობილჱ ანაგებითაჱ დაჱ ახოვანჱ ტანითაჱ ძლიერჱ ძალ
ითაჱ უძლიერესჱ სიმახუილითაჱ საწადელჱ ღიმილითაჱ
უსაწადელესჱ მჭმუნვარებითაჱ მადლიერჱ ხედვითაჱ საზ
არელჱ ლომებრჱ მკრთომელობითაჱ ბრძენჱ ცნობითაჱ უ
ბრძნესჱ გამორჩევითაჱ მარტივჱ სახითაჱ მრავალჱ სახეჱ
მართებითაჱ შემრისხუელჱ მყუდროებითაჱ მაქებელჱ გა
ნსწავლულებითაჱ დაჱ არცაჱ ერთსაჱ კეთილთაგანსაჱ შემა
შთობელჱ უზომოებითჱ მაღალჱ უმაღლესთაჱ თუისჱ მ
დაბალჱ უმდაბლესთაჱ თუისჱ დაჱ თუითჱ მათჱ მტერთა
განცაჱ საწადელჱ დაჱ საყუარელჱ სათნოებათაჱ მისთაგანჱ შე
კდიმებულთაჱ ვინჱ ესრეთჱ მიიღოჱ ერთიცაჱ სათნო
1-16 სტრ., 248r
ებათაგანიჱ ვითარჱ მანჱ შეკრიბაჱ ყოველთაგანმანჱ
ერთიჱ ვითარჱ მანჱ სრულებითჱ თუითეულიჱ რომელ
თაჱ ყოველთათუისჱ შეუძლებელთაჱ დაჱ კუირვებაჱ
ოდენჱ არაჱ თუჱ მიბაძვებაჱ რომლითაჱ სრულჱ იქ
მნაჱ იგიჱ ყოველთაჱ შინაჱ ესრეთჱ რაჱ აღსავსეჱ ი
ყოჱ ნავიჱ უფასოთაგანჱ ტუირთთაჱ სათნოებისათაჱ
დაჱ არღარაჱ შემძლეჱ წარსლვაჱ ღადირთაჱ დაჱ აქ
უნდაჱ ყოვლითურთჱ კერძოჱ მშუიდობაჱ დაჱ დაწ
ყნარებაჱ სამეფოთაჱ მისთაჱ მაშინჱ დიდმანჱ წინაჱ გა
ნმგებელმანჱ ცხორებისაჱ ჩუენისამანჱ დაჱ ყოვლის

ავეჱ უმჯობესადჱ შემცვალებელმანჱ განგებითაჱ მითჱ
რომელიჱ მანჱ უწყისჱ დაჱ განაწესებსჱ ჟამთაჱ დაჱ
წელთაჱ ჩუენთაჱ ესრეთჱ განაგოჱ ვითარცაჱ მუშ
აკმანჱ კეთილმანჱ რაჟამსჱ იხილნისჱ ჴუილნიჱ აღსა
ვსედჱ ნაყოფითაჱ დაჱ ქუეყანადჱ დადრეკილნიჱ ის
წრაფისჱ დაუნჯებაჱ მათიჱ დაჱ ვითარცაჱ მენავემ
1-16 სტრ., 248v
ანჱ ბრძენმანჱ განიცადისჱ რაჱ ნავიჱ თუისიჱ აღსავსედჱ
მრავალჱ ფასითაჱ ტუირთითაჱ მიისწრაფისჱ ნავთჱ
სადგურადჱ რათაჱ არარაჱ ევნოსჱ სოფლისაჱ ამ
ისჱ ზღუასაჱ მრავალჱ მღელვარობისაგანჱ რამეთუჱ
ჟამსაჱ ზამთრისასაჱ მშუიდობასაჱ დაჱ დაწყნარ
ებასაჱ ყოვლისაჱ სამეფოსასაჱ არაჱ გარეგნჱ სად
მეჱ ნაკიდურსაჱ არამედჱ საშუალჱ თუისთაჱ სამეფო
თაჱ ადგილთაჱ თუითჱ მისჱ მიერვეჱ წინათჱ განჩინ
ებულსაჱ განსასუენებელადჱ დაჱ მისაძინელადჱ ვითარ
ცაჱ რულითაჱ რათმეჱ შუენიერითაჱ დაიძინაჱ მამა
თაჱ თუისთაჱ თანაჱ დაჱ თუითჱ მათებრჱ ესეჱ კმაჱ
არსჱ საცნაურჱ მყოფელადჱ საკუთრებისაჱ მისისაჱ
ღ~თისაჱ მიმართჱ რამეთუჱ მრავალჱ გზისჱ მრავალ
თაჱ სიკუდილისაჱ მიზეზთაჱ დაჱ განსაცდელთაჱ მ
თავარჱ დაჱ იგიჱ რომელთაგანიჱ მცირედიჱ მივს
ცეთჱ თხრობასაჱ რამეთუჱ ნადირთაჱ დევნასაჱ
1-16 სტრ., 249r
შინაჱ ოდესჱ მეჱ მუხნასჱ წარექცაჱ ცხენიჱ დაჱ ესეოდენჱ
შეიმუსრაჱ რომეჱ სამდღეჱ ყოვლადავეჱ უსულოდმისცნჱ
მდებარეჱ იყოჱ უძრავადჱ სამშუინველისაგანჱ ოდ
ენჱ საცნაურისაგანჱ ცოცხლადჱ დაჱ შემდგომა
დჱ სამდღეჱ ნამატსაჱ სისხლისასაჱ აღმომყრელსაჱ მო
ექცაჱ სულიჱ დაჱ სიტყუაჱ დაჱ ძლითღაჱ აღდგაჱ ცოცხა
ლიჱ დაჱ ესეჱ ვითარიჱ მრავალგზისჱ შეემთხუიაჱ დაჱ
ღ~თნჱ იჴსნაჱ სიკუდილისაგანჱ კუალადჱ ციხესაჱ რო
მელსამეჱ ებრძოდესჱ ქართლსაჱ დაჱ მეფეჱ კარსაჱ კარ
ვისაჱ თუისისასაჱ დგაჱ პერანგითაჱ მოსილიჱ ოდენჱ
შუადღეჱ დაჱ ციხითჱ ვინმეჱ შემოსტყორცაჱ ისარიჱ
დაჱ ჰკრაჱ ხატსაჱ მთავარანგელოზისასაჱ რომელიჱ ე
კიდაჱ ყელსაჱ მცირეჱ დაჱ ძალმანჱ საღმრთომანჱ
განარინაჱ მშუიდობითჱ რაოდენჱ გზისჱ ყივჩაყთაჱ
თუისთაჱ განიზრახესჱ ღალატიჱ დაჱ განაჩინნესჱ კაც
ნიჱ მჴნენიჱ რომელნიჱ მეჱ ჴრმლითაჱ რომელ
1-16 სტრ., 249v
ნიჱ მეჱ შუბითაჱ სხუანიჱ ისრითაჱ ესეჱ არაჱ ერთხელჱ

ანუჱ ორჯელჱ არამედჱ მრავალჱ გზისჱ დაჱ არაოდესჱ მი
უშუაჱ ღ~თმანჱ კუერთხიჱ ცოდვილთაჱ მართალსაჱ მასჱ ზე
დაჱ არცაოდესჱ მისცაჱ იგიჱ ჴელთაჱ მეძიებელთაჱ მისთასაჱ დ
აღაცათუჱ დევნასაჱ თურქთასაჱ მრავალგზისჱ მარტოჱ
დარჩისჱ ანუჱ უაბჯროჱ გარნაჱ ყოველსაჱ შინაჱ ჴელ
იჱ იგიჱ ზეგარდამოჱ ჰფარვიდისჱ მდევართაჱ მისთაგანჱ
არამედჱ ყოვლადვეჱ დაჱ ყოველსაჱ შინაჱ საქმესაჱ ი
ყოჱ ბედნიერიჱ სუიანიჱ დაჱ მადლითაჱ აღსავსეჱ
ეგრეთვეჱ ჟამსაჱ შუენიერსაჱ დაჱ ჯეროვანსაჱ მოუ
წოდაჱ ღ~თნჱ თუისსაჱ მასჱ სიკუდილსადჱ დაჱ მარა
დისჱ მოსურნესაჱ დაჱ სამარადისოდჱ მეფობადჱ წი
ნაშეჱ თუისსაჱ დაჱ არღარაჱ მიუშუაჱ მრავალჱ ჟამჱ
სჯადჱ დაჱ ჭირვებადჱ სამსხემოსაჱ ამასჱ კედარსაჱ ში
ნაჱ მკუიდრობითაჱ დაჱ ჴორცთაჱ ამათჱ ქუეჱ დამ
ხიდველთაჱ მიერჱ შეკრვადჱ სულსაჱ გონებაჱ ქმნი
1-16 სტრ., 250r
ლსაჱ არცაჱ განხრწნადითაჱ გუირგუინითაჱ დაჱ პო
რფირითაჱ ვითარცაჱ სიზმარითაჱ დაჱ ნაოცნითაჱ უ
მრავლესადჱ მღერადჱ არამედჱ ნანდუილჱ ჭეშმარიტ
ებათაჱ დაჱ მტკიცეთაჱ წარუდინებელთაჱ დაჱ სამარ
ადისოთაჱ სადაჱ იგიჱ თუითჱ ბუნებითჱ ღ~თიჱ მეუფ
ებსჱ მადლითაჱ მისითაჱ ღ~თქმნილთაჱ ზედაჱ მუნჱ აღი
ყვანაჱ მისთანაჱ მეფობადჱ უხრწნელითაჱ დაჱ ბრწყი
ნვალითაჱ გუირგუინითაჱ დაჱ პორფირითაჱ შემკულიჱ
სადაჱ იგიჱ აწჱ მკუიდრარსჱ დაჱ იქცევისჱ ნათელსაჱ
შინაჱ ღმრთაებისასაჱ რამეთუჱ იყოჱ მაშინჱ თუეჱ ია
ნვარიჱ ოცდაოთხიჱ დღეჱ შაბათიჱ ოდესჱ ქორა
ნიკონიჱ იყოჱ სამასჱ ორმოცდაჱ ხუთიჱ ხოლოჱ
წელიწადნიჱ მისნიჱ შობითგანნიჱ ორმოცდაჱ ც
ამეტნიჱ ხოლოჱ მეფობდაჱ ოცდაჱ თოთხმეტჱ
წელჱ დაჱ ვითარცაჱ პირველმანჱ დავითჱ სოლო
მონჱ დასუაჱ ეგრეთვეჱ ამანცაჱ თუისითაჱ ჴელი
1-16 სტრ., 250v
თაჱ დასუაჱ საყდართაჱ თუისთაჱ ძეჱ თუისიჱ დიმიტრიჱ
სახელითჱ ოდენჱ ცვალებულიჱ ძეჱ გარდმონასახიჱ ყო
ვლითურთჱ მსგავსიჱ მამულთაჱ ძირთაჱ დაჱ დადგაჱ[...]
თავსაჱ შუენიერსაჱ გუირგუინიჱ ქვათაგანჱ პატიოსან
თაჱ ვიტყუიჱ უკუეჱ სათნოებათაჱ მამულთაჱ დაჱ შეა
რტყაჱ წელთაჱ ძლიერთაჱ მახუილიჱ ეჰაჱ რაბამჱ ს
უიანადჱ ჴმარებულიჱ დაჱ შემოსაჱ პორფირიჱ მკლა
ვთაჱ ლომებრთაჱ დაჱ ტანსაჱ ახოვანსაჱ დაულოცაჱ
ცხორებაჱ წარმართებულიჱ დაჱ განგრძობაჱ დღეთაჱ
ბედნიერობითჱ თაყუანისცემადჱ მისსაჱ მეფეთაჱ ქუეყა

ნისათაჱ დაჱ ყოველთაჱ წარმართთაჱ მონებადჱ მისსაჱ
გამობრწყინვებადჱ დღეთაჱ მისთაჱ სიმართლეჱ დაჱ
მრავალიჱ მშუიდობაჱ დაჱ ესრეთჱ განცვალაჱ ქუ
ეყანისაჱ მოქალაქობაჱ ზენადჱ სუფევადჱ რომლისაჱ
მკუიდრნიჱ განჴსნილჱ არიანჱ შრომათაგანჱ ოფ
ლთაჱ დაჱ ზრუნვათაჱ დაჱ მუნჱ მეფობასაჱ სიმდიდრე
1-16 სტრ., 251r
თაჱ მათჱ ზედაჱ რომელნიჱ შინაჱ წარგზავნნაჱ საუნჯე
თაჱ მათჱ უშიშთაჱ მაღალთაჱ დაჱ მპარავთაგანჱ უში
შთაჱ დალევნისაჱ დაჱ მოკლებისაგანჱ ქალაქსაჱ მასჱ
რომლისაჱ შუენიერებაჱ არაჱ უხილავსჱ თუალსაჱ
სხეულიანსაჱ დაჱ რომლისაჱ ბრწყინვალებაჱ ვერაჱ აღ
ვალსჱ გულსაჱ ჴორციელსაჱ ვერცაჱ სასმენელიჱ და
იტევსჱ სმენილსაჱ რამეთუჱ ნამდუილჱ მუნჱ არსჱ შუ
ებაჱ რომელსაჱ არაჱ აქუსჱ მწუხარებაჱ დაჱ სიმდ
იდრეჱ რომელსაჱ არაჱ შეუდგსჱ სიგლახაკეჱ დაჱ სიხა
რულიჱ რომელსაჱ არაჱ გაკუეთსჱ ურვაჱ დაჱ მეუფე
ბაჱ რომელსაჱ არაჱ აქუსჱ აღსასრულიჱ დაჱ მუნჱ
არსჱ ცხორებაჱ რომელსაჱ არაჱ შეამღურევსჱ
სიკუდილიჱ
ცხორებაჱ დემეტრეჱ მეფისაჱ სრულჰყოჱ რაჱ დავითჱ სრბაჱ
მეფობრივიჱ ქორანიკონსაჱ
იყოჱ სამასჱ ორმოცდაჱ ხუთიჱ დაჱ მივიდაჱ დაუსრუ
1-16 სტრ., 251v
ლებელსაჱ სუფევასაჱ საუკუნოდჱ სიცოცხლესავეჱ შინაჱ
მისსაჱ დასუაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ დემეტრეჱ დაჱ დადგაჱ
გუირგუინიჱ თუითჱ მისითაჱ ჴელითაჱ დაიპყრაჱ სამე
ფოჱ ხატიჱ დაჱ საჯდომიჱ მკლავითაჱ ლომებრითაჱ
მისათხრობელადჱ ბრძენთაჱ ქებისჱ მოყუარეთაჱ თუისჱ
იტყუისჱ სოლომონცაჱ მეფეჱ ჟამნიჱ არიანჱ მშუ
იდობისანიჱ სარწმუნოებაჱ მეფეთაჱ პირველადჱ მოშ
იშიჱ იყოჱ ღ~თისაჱ სუიანიჱ დაჱ გამარჯუებულიჱ
დაჱ სიმაღლესაჱ დაჱ სიმდიდრესაჱ შინაჱ მდაბალიჱ დაჱ
გლახაკთაჱ მოწყალეჱ ობოლთაჱ დაჱ ქურივთაჱ გან
მკითხველიჱ საყდართაჱ ეკლესიათაჱ მღდელთაჱ დაჱ მო
ნაზონთაჱ კეთილისჱ მყოფელიჱ შემწირველიჱ სოფელ
თაჱ დაჱ აგარაკთაჱ დიდებულთაჱ სამეფოსაჱ მათისათაჱ
დაჱ კარსაჱ ზედაჱ მყოფთაჱ ტკბილადჱ მოუბნარიჱ
უხუიჱ დაჱ მბოძებელიჱ ვითარჱ გაავრცელაჱ დაჱ აღა
შენაჱ სამეფოჱ მისიჱ ოდესჱ დიდმანჱ დავითჱ ტფილ
1-16 სტრ., 252r
ისიჱ აიღოჱ ჰერეთიჱ დაჱ კახეთიჱ მოირთოჱ ციხეთაჱ დაჱ

ქალაქთაგანჱ კიდეჱ კაციჱ არაჱ სადაჱ იყოჱ ერეთიჱ ს
ომხითიჱ ტაშირიჱ ჯავახეთიჱ ქუეყანაჱ არტანიჱ დაჱ
ამათსაჱ მეფობასაჱ შინაჱ აშენდესჱ ტაოსჱ ნაპირნიჱ
ოდესჱ ჯერეთჱ არაჱ იყოჱ მეფეჱ დიდმანჱ დავითჱ შა
რვანსჱ გაგზავნაჱ შვილიჱ დემეტრეჱ დაჱ ქმნაჱ ომნიჱ დაჱ ბრძო
ლანიჱ რომელთაჱ ყოველნიჱ მხედველნიჱ მისნიჱ განა
კუირვნაჱ დაჱ აღიღოჱ ციხეჱ ქელაძორიჱ დაჱ აივსოჱ
ტყუითაჱ დაჱ ალაფითაჱ ურიცხუითაჱ გააქცივნაჱ სუქმ
ანეთნიჱ თავიჱ ყოვლისაჱ სპარსეთობისაჱ დაჴოცნაჱ დაჱ
ამოსწყუიდნაჱ დაჱ აღავსნაჱ საჭურჭლენიჱ დაჱ ლაშქა
რნიჱ მისნიჱ ერთგულთაჱ შემწყნარებელიჱ იყოჱ დაჱ
შეცოდებულთაჱ სამართლიანადჱ მწურთელიჱ ვინათგა
ნჱ არაჱ სწორიჱ არსჱ ცოდვაჱ მღდელისაჱ დაჱ მჴედარ
ისაჱ დაჱ არცაჱ ერისაჱ დაჱ მღდელთჱ მთავრისაჱ
რომელმანჱ იცოდისჱ ნებაჱ უფლისაჱ თუისისაჱ დაჱ არაჱ
1-16 სტრ., 252v
ყოსჱ იგუემოსჱ ფრიადჱ ყოვლითურთჱ ემსგავსაჱ
ძირსაჱ კეთილსაჱ დავითიანსაჱ ხესაჱ ღმრთივჱ დანერგუ
ლსაჱ დაჱ ცხებულისანსაჱ წარვლოჱ ცხორებაჱ დაჱ მიი
წიაჱ სრულჱ ქმნილიჱ სიბერესაჱ შეიმოსაჱ ჩოჴაჱ იკ
ურთხაჱ ცრემლითაჱ დაჱ მასჱ უკანისჱ დაყოჱ წელი
წადიჱ ერთიჱ დაჱ მოკუდაჱ, დაჱ დასუესჱ მეფედჱ ძეჱ მი
სიჱ დავითჱ იმეფაჱ ექუსჱ თუეჱ დაჱ მოკუდაჱ შემდგო
მადჱ მისსაჱ დაჯდაჱ ძეჱ მისივეჱ გიორგიჱ ქრონიკ
ონსაჱ სამასჱ სამოცდაჱ თხუთმეტსაჱ ამასვეჱ წელსაჱ
დემეტრეჱ მეფეჱ მოკუდაჱ დაჱ დააჱ დემეტრესიჱ თამა
რჱ თიღუისაჱ აღმაშენებელიჱ იგიცაჱ შემონაზონებ
ულიჱ გარდაიცვალაჱ დაჱ დააჱ მისიჱ კატაჱ დედოფ
ალიჱ საბერძნეთსჱ გათხოვილჱ იყოჱ ამისჱ დავით
ისჱ შვილიჱ დაჱ გიორგისჱ ძმისჱ წულიჱ დემეტ
რეჱ დარჩაჱ დაჱ ოდესჱ ორბელნიჱ უკუადგესჱ გიო
რგიჱ მეფესაჱ იგიჱ თანაჱ უკუიტანესჱ დაჱ ლო
1-16 სტრ., 253r
რესჱ შედგესჱ მუნითჱ გამოასხნაჱ ორბელნიჱ მეფემანჱ
დაიპყრნაჱ დაჱ დაჴოცნაჱ დაჱ დემეტრეჱ კლდეკართაჱ დას
უესჱ უკანისჱ თუალნიჱ დასწუნესჱ დაჱ მოკუდაჱ დაჱ მცხ
ეთასჱ დამარხესჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ სამოცდაჱ ო
თხიჱ დაჯდაჱ მეფედჱ გიორგიჱ ძე დავითისი დემ
ეტრესჱ შვილისაჱ ქორანიკონსაჱ სამასჱ სამოცდაჱ თხუ
თმეტსაჱ ამანჱ დაყუნაჱ მორჭმასაჱ შინაჱ ყოველნიჱ ჟამნიჱ
დაჱ დღენიჱ მისნიჱ დაჱ იმეფაჱ კეთილითაჱ მეფობითაჱ დაჱ
მატა ყოველთა საყდართა მონასტერთა და ებისკოპო
სთაჱ ამასჱ შვილიჱ არაჱ ესუაჱ დაჱ მითუისჱ მწუხარეჱ

იყოჱ უშვილოებისათუისჱ მერმეჱ ინებაჱ ზეგარდამოჱ
მოწყალებამანჱ ღ~თისამანჱ დაიწყოჱ მობერვადჱ ნიავმა
ნ ამაოომანჱ დაჱ იშვაჱ მათგანჱ ქალიჱ ქმნილიჱ კეთილიჱ
ყოვლითურთჱ უნაკლულოჱ დაჱ შესატყუისიჱ ამასჱ და
არქუაჱ სახელიჱ თამარჱ გარდაჴდესჱ ამასჱ შინაჱ წელნიჱ
რაოდენნიჱ მეჱ დაჱ გარდაიცვალაჱ მეფეჱ გიორგიჱ დაჱ
1-16 სტრ., 253v
იქმნაჱ გლოვაჱ დაჱ მწუხარებაჱ უზომოჱ უფროსღაჱ და
საჱ თუისსაჱ რუსუდანსჱ ესეჱ იყოჱ სძალჱ ყოფილიჱ დიდი
თაჱ სულტანთაჱ შამირამეთიჱ დაჱ დედოფალიჱ ყოვლისაჱ
ხუარასნელთაჱ უფლებისაჱ რომელიჱ სიქურივისათუისჱ
თუისადვეჱ მამულადჱ მოყვანებულიჱ დედოფლადჱ დაჯდაჱ
ქართველთადჱ უფროსღაჱ დაბადჱ სახლისაჱ თუისისადჱ
დაჱ ყოვლისაჱ ამისჱ სამეფოსაჱ ამასჱ წინაშეჱ იყოჱ თა
მარჱ მაშინჱ ვითარცაჱ თუისსაჱ მამიდასაჱ თანაჱ დითურ
თჱ თუისითჱ რომელსაჱ რუსუდანვეჱ მოაქუნდაჱ სახელადჱ
რომლისათუისჱ აწჱ დამაკლებსჱ წინაჱ მდებარეჱ ესეჱ მით
ხრობადჱ თუჱ რაოდენჱ შუენიერებაჱ დაჱ თავჱ დგმულ
ობაჱ ექმნაჱ ყოველთაჱ პირველჱ მისსაჱ ყოფილთაჱ დ
ედოფალთაჱ ვიკადროთჱ რამეჱ რამეთუჱ ოთხმოცისაჱ
წელიწდისაჱ დღეთამანჱ შეიყუარაჱ მტკიცედჱ ქალწულებაჱ
სიწმიდეჱ დაჱ სიკეთეჱ დიდადჱ სრულიჱ დაჱ ჩუენჱ პ
ირველსავეჱ სიტყუასაჱ წარუძღუეთჱ ლოვაჱ იყოჱ
1-16 სტრ., 254r
ნამდუილვეჱ ღირსთაჱ არამედჱ არაჱ თავსიდვესჱ წარჩინ
ებულთაჱ სამეფოსათაჱ მიმხედველთაჱ თამარისთაჱ განიყარ
ესჱ გლოვაჱ დაჱ დასცესჱ საყუირსაჱ ვითარცაჱ ოდესმეჱ ს
ოლომონისთუისჱ თუისჱ დაჱ დადგესჱ სუიანიჱ ტახტიჱ
ვახტანგეთიჱ საყდარიჱ დავითიანიჱ რომელიჱ პირველჱ მთ
ოვარისაჱ განამზადაჱ მეფეთჱ მეფემანჱ საბაოეთელიოჱ სა
მფლობელოდჱ ზღუითიჱ ზღუამდიჱ დაჱ მდინარითგანჱ
კიდემდიჱ სოფლისაჱ აღმართესჱ სკიპტრაჱ დიდებულთაჱ
ძელიჱ ჯუარისაჱ დაჱ მისთანაჱ დროშაჱ დავითისიჱ არაო
დესჱ მობერილიჱ წინაჱ აღმდგომთაგანჱ ნიავთაჱ დაჱ ყო
ველთაჱ ერთაჱ ჴმაჱ ქმნილნიჱ აწუიესჱ თამარსჱ ჴრმალ
იჱ მამულიჱ თანაჱ საყდრითურთჱ მამისაჱ მინიჭებულითჱ
ლიტონადმეჱ მიიღოაჱ დიდმანჱ ამანჱ გონებამანჱ არაჱ ნუჱ
იყოფინჱ უმშუენოდმ[.]ეჱ შეიწყნარაჱ იგიჱ გუირგუინმანჱ
დაჱ მეფობამანჱ ანუჱ არაჱ მაღნანტჱ ექმნაჱ ყოველსაჱ
თუალსაჱ თუისადჱ ვინჱ ძუელიჱ სიტყუაჱ აქაჱ ახლადჱ ვ
1-16 სტრ., 254v
იჴმაროთჱ ბრმაჱ შობილმანჱ ბრმადვეჱ წარვლოჱ უმხე

დველომანჱ თამარისმანჱ ტანსაჱ ზომიერსაჱ გარემანობაჱ
თუალთაჱ დაჱ ღაწუთაჱ სპეტაკთაჱ ზედაჱ ვარდებრივჱ ფე
როვნობაჱ მორცხუივჱ ხედვაჱ ლაღიჱ მიმოხედვაჱ ტკ
ბილიჱ პირიჱ მხიარულიჱ დაჱ ულიზღოჱ სიტყუისჱ სინ
არანეჱ დაჱ ზრახვისაჱ უჩუკნობაჱ არაჱ ცუდადჱ დასდვაჱ
ღმერთმანჱ მადლადჱ თამარსჱ ესრეთჱ შემკულობაჱ რომ
ლისაჱ თუისჱ არაჱ უჯეროჱ მიჩნსჱ თქმადჱ ვითარმე
დჱ პირიჱ ამისიჱ პირველვეჱ იქოჱ დავითისჱ მიერჱ თქ
მითაჱ რათაჱ ლიტონებითჱ თაყუანისჱ სცემდენჱ მეფე
თაჱ მთავარნიჱ დაჱ მეძღუნეობდენჱ ნათესავნიჱ :სრეთჱ იდიდაჱ ღ~თიჱ ყოველთაჱ პირთაგანჱ იხილესჱ
რაჱ ჴელითაჱ მღდელთჱ მოძღუართათაჱ მეფეჱ გუირ
გუინოსანიჱ დაჱ ქებაჱ შეასხესჱ ძალითაჱ საქებელსაჱ
ჴმითაჱ ოხრისათაჱ დაჱ სთქუმცაჱ თუჱ ყოველნიჱ ძა
ლნიცაჱ ზეცისანიჱ თანაჱ შემწეჱ არიანჱ სიხარულსაჱ
1-16 სტრ., 255r
ქუეყანისათაჱ დაჱ ესეჱ უსაკუირველესჱ მიჩნსჱ ყოვლისამეჱ
რომელჱ სხუაჱ მჴედარიჱ არაოდესჱ იხილაჱ მისჱ ჟამისა
თაჱ მამადჱ ებრჱ მეფედჱ დაჱ ყოველნიჱ ვითარჱ გამო
ცდილნიჱ სასოებითაჱ წინაჱ სწრობითაჱ უძღოდაჱ ერ
თიჱ ერთსაჱ დაჱ სიხარულითაჱ სავსენიჱ ღ~თსაჱ ჰმადლ
ობდესჱ მეფესაჱ აქებდესჱ დაჱ თავთაჱ ჰნატრიდესჱ
დაჯდაჱ ნებითაჱ ღ~თისათაჱ თამარჱ მეფედჱ დასაბამით
განთაჱ წელთაჱ
ექუსიათასჱ ექუსასჱ ოთხმოცდაჱ ექუსსაჱ ქო~რონიკონსაჱ
ოთხასჱ დაჱ სამსაჱ შვილიჱ მეფეთჱ მეფისაჱ გიორგისიჱ
დიდისაჱ დავითისჱ ძისაჱ დემეტრესჱ ძისაგანჱ ცოლი
საგანჱ ბურდუხანჱ ოვსთაჱ მეფისაჱ ასულისაჱ რომე
ლიჱ ჰმატდაჱ სიკეთესაჱ დედათასაჱ სხუითაჱ ყოვლითაჱ
გარნაჱ თამარისჱ დედობითაჱ სძალიჱ სხუაჱ მისებრიჱ
მაშინჱ არაჱ ეხილვაჱ ქართლისაჱ თემსაჱ დაჱ შემდ
გომითიჱ შემდგომადჱ აქონჱ ამიერითგანჱ რაჱ ჯერა
1-16 სტრ., 255v
ერსჱ თამარისჱ თქუმადჱ არნაჱ მონაცვალეობაჱ ღ~თისაჱ
სამეფოსაჱ დაჱ ერისათუისჱ რამეთუჱ აღიღონჱ გონებაჱ
მაღლადჱ დაჱ მდაბლითაჱ სულითაჱ დაჱ განიცადაჱ სიდიდეჱ
საქმისაჱ მისდაჱ რწმუნებულისაჱ მიაყუნაჱ მყუანებელსაჱ თ
უისსაჱ ხედვაჱ დაჱ იწყოჱ განგებადჱ ვითარჱ იგიჱ მობე
რვიდაჱ სულიჱ მიმოიხილაჱ სიმახუილითაჱ ცნობისათაჱ
თუისსაჱ გარემოჱ ყოველიჱ დაჱ მყისსაჱ შინაჱ შეემე
ცნაჱ ხილვითაჱ ოდენჱ წრფელთაჱ დრკუთაჱ დაჱ სიბრძნ
ითაჱ განგებითაჱ თუისითაჱ პირველადჱ ყოველთაჱ ზედაჱ დასსაჱ წ
ყალობაჱ რათაჱ ჟამთაჱ საქმეთასაჱ ერთნიჱ ერთგულ

ობითჱ მადლიერობდენჱ ხოლოჱ მეორენიჱ უსიტყ
უელჱ იყუნენჱ მიგებისათუისჱ სამართლისაჱ ხოლოჱ
სჯულთაჱ თუისჱ სულითთაჱ მეორეჱ კოსტანტინეჱ
იქმნებოდაჱ დაჱ მისებრვეჱ ჰგოროვნებდაჱ დაწყებასაჱ
საღმრთოსაჱ რამეთუჱ იწყოჱ აღლესვადჱ ორპირსაჱ
მახუილსაჱ მოსასრველადჱ თესლთაჱ ბოროტთაჱ დაჱ
1-16 სტრ., 256r
ინებაჱ რათაჱ იქნასჱ შეყრაჱ დაჱ გამორჩევაჱ დიდთაჱ
მათჱ დაჱ მსოფლიოთაჱ პირველთაჱ აღმოუწოდაჱ
წმიდითჱ ქალაქითჱ იელუსარემითჱ ნიკოლაოზსჱ გულ
აბერისძესაჱ რომელსაჱ სიმდაბლისაჱ ძალითაჱ ეჯმნაჱ
ქართლისაჱ კათალიკოზობისაგანჱ ესერაჱ მოიყვანაჱ შე
მოკრიბნაჱ ყოელნიჱ სამეფოსაჱ თუისისაჱ მღდელთჱ
მოძღუარნიჱ მონაზონნიჱ დაჱ მეუდაბნოენიჱ კაცნიჱ მე
ცნიერნიჱ სჯულისაჱ საღმრთოსაჱ დაჱ მოსწრაფეჱ
იყოჱ რათაჱ ზედაჱ თესლნიჱ ბოროტნიჱ აღმოფხუ
რნესჱ სამეფოსაგანჱ თუისისაჱ რომელიჱ ესეჱ ადრეჱ
განემარჯუაჱ სასოებისაჱ კეთილისაჱ მქონებელსაჱ
ხოლოჱ შემორაკრბესჱ ორისავეჱ სამთავროსაჱ
ებისკოპოსნიჱ რომელთაჱ პირადჱ აქუნდაჱ ზემოჱ მო
ჴსენებულიჱ ნიკოლაოსჱ მსგავსიჱ სეხნისაჱ თუისისაჱ
დაჱ ანტონიჱ ქუთათელიჱ საღირისძეჱ დიდადჱ განთქმ
ულიჱ სათნოებათაჱ შინაჱ დაჱ ძლიერიჱ საქმითჱ დაჱ
1-16 სტრ., 256v
სიტყუითჱ მიეგებოდაჱ მათჱ თამარჱ დიდითაჱ სიმდაბლ
ითაჱ ვითარცაჱ კაციჱ დაჱ არაჱ მეფეჱ ვითარჱ ანგელო
ზთაჱ დაჱ არაჱ კაცთაჱ შეკრიბნაჱ ყოელნიჱ ერთსაჱ სა
დგურსაჱ დაჱ დასხნაჱ საყდრებითაჱ ხოლოჱ თუითჱ და
ჯდაჱ შორისჱ მათსაჱ მარტოდჱ დაჱ არაჱ მეფობითჱ
დაჱ ესრეთჱ ეუბნებოდაჱ ჵ~იჱ წმიდანოჱ მამანოჱ თქუენჱ
ღ~თისაჱ მიერჱ განჩინებულჱ ხართჱ მოძღურადჱ ჩუენდაჱ
დაჱ მმართებლადჱ წმიდასაჱ ეკლესიასაჱ დაჱ თანაჱ გაცჱ
სიტყუისჱ მიცემაჱ სულთათუისჱ ჩუენთაჱ გამოიძიეთჱ
ყოველიჱ კეთილადჱ დაჱ დაამტკიცეთჱ მართალიჱ ხო
ლოჱ განჴადეთჱ გულარძნილიჱ იწყეთჱ ჩემზედაჱ რა
მეთუჱ შარავანდიჱ ესეჱ მეფობისაჱ არსჱ დაჱ არაჱ
ღ~თისაჱ მბრძოლობისაჱ ნუჱ თუალჱ ახუამთჱ მთავა
რთაჱ სიმდიდრისაჱ თუისჱ ნუცაჱ გლახაკთაჱ უდებჱ ჰყო
ფთჱ სიმცირისაჱ თუისჱ თქუენჱ სიტყუითაჱ ხოლოჱ
მეჱ საქმითჱ თქუენჱ სწავლითჱ ხოლოჱ მეჱ განსწა
1-16 სტრ., 257r
ვლითჱ თქუენჱ წურთითჱ ხოლოჱ მეჱ განწურთითჱ ზოგ

ადჱ ჴელიჱ მივსცეთჱ დაცვადჱ სჯულთაჱ საღმრთოთაჱ
შეუგინებელადჱ რათაჱ არაჱ ზოგადჱ ვიზღუივნეთჱ თქუენჱ ვი
თარცაჱ მღდელნიჱ ხოლოჱ მეჱ ვითარცაჱ მეფეჱ თქუენჱ ვი
თარცაჱ მნენიჱ ხოლოჱ მეჱ ვითარცაჱ ებგურიჱ ესმნესჱ
რაჱ სიტყუანიჱ ესეჱ ყოველსაჱ მასჱ კრებულსაჱ მამათასაჱ მა
დლობდესჱ ღ~თსაჱ დაჱ თანადჱ მეფესაჱ ღ~თივჱ განბრ
ძნობილსაჱ ჯდაჱ უკუეჱ თამარჱ მცირედჱ ჟამჱ შორისჱ მა
თსაჱ მერმეჱ მოიღოჱ კურთხევაჱ მათგანჱ დაჱ წარვიდ
აჱ პალატადჱ თუისადჱ ხოლოჱ წინამძღუართაჱ კრებისათაჱ
ნიკოლაოსჱ დაჱ ანტონიჱ რომელნიჱ ვითარჱ პირმეტყუელნ
იჱ მთიებნიჱ უძღოდესჱ მომრგუალებასაცაჱ ებრისაჱ მისჱ
ვარსკულავთაჱ კრებულისასაჱ არაჱ ინებესჱ შორისჱ მათსაჱ ყო
ფადჱ მაშინდელიჱ იგიჱ ქართლისაჱ ქათალიკოზიჱ რამეთ
უჱ წინაჱ უკმოჱ რამეჱ იწყოჱ წესთაგანჱ ეკლესიისათაჱ
დაჱ ჭყონდიდელჱ მაწყუერელთჱ უხუცესობაჱ მოევერა
1-16 სტრ., 257v
გაჱ ჟამისაგანჱ არამედჱ ვერაჱ განაყენესჱ დაღაცათუჱ ფრია
დ იღუაწესჱ რომელიჱ ადრეჱ თუითჱ განაყენაჱ სჯულმანჱ ღ~თ
ისამანჱ ხოლოჱ სხუანიჱ ვინმეჱ ებისკოპოსნიჱ შეიცვალნე
სჱ მათჱ წილჱ საღმრთონიჱ კაცნიჱ დასხნესჱ დაჱ სხუანიჱ სა
ეკლესიაონიჱ წესნიჱ განმართნესჱ უდებთაჱ მიერჱ დაჴსნილ
ნიჱ ხოლოჱ აღივსებოდაჱ რაჱ კრებაჱ შემოვიდესჱ ყოელ
ნიჱ სპასალარნიჱ დაჱ ერისთავნიჱ სამეფოსანიჱ დაჱ მოა
ჴსენესჱ მამათაჱ რათაჱ ზოგადჱ იღუაწონჱ შემოყუანებ
ადჱ სიძისაჱ თამარისთუისჱ რომელიჱ ყვესცაჱ დაჱ შემო
კრბესჱ წინაშეჱ რუსუდანჱ რუსუდან დედოფლისაჱ დაჱ განზრახვითაჱ
ყოველთათაჱ წარავლინესჱ კაციჱ ვინმეჱ რუსთაჱ სამეფო
დჱ ქრისტიანობისაჱ დაჱ მართლჱ მადიდებლობისაჱ თუისჱ
მათჱ ნათესავთასაჱ დაჱ ესეჱ ვერაჱ კეთილადჱ განაგესჱ რ
ამეთუჱ არცაჱ კაციჱ იგიჱ ღირსიჱ საქმისაჱ წარავლინესჱ
დაჱ არცაჱ მისსაჱ მეცნიერჱ იყუნესჱ რომელსაჱ იგიჱ მო
იყვანებდესჱ შემდგომადჱ ჟამისაჱ მოიწიაჱ კაციჱ იგიჱ
1-16 სტრ., 258r
წარვლინებულიჱ დაჱ მოიყვანაჱ კაციჱ დიდადჱ გუარიანიჱ
უდიდესიჱ ყოველთაჱ მათჱ მეფეთაჱ მისჱ კერძოსათაჱ დაჱ სახი
თაცაჱ არაჱ უმარჯუიჱ რომელიცაჱ იხილესჱ ყოველთაჱ კა
ცთაჱ სთნდაჱ რამეთუჱ არარასჱ მეცნიერჱ იყუნესჱ ჩუე
ულებისათუისჱ მისისაჱ აცნობესჱ თამარსჱ დაჱ აწუევდესჱ
ქორწინებასაჱ დაჱ ასწრაფობდესჱ ამისჱ პირისათუის. არა
მედჱ იგიჱ მიუგებდაჱ ვითარმედჱ კაცნოჱ ვითარჱ ღირსჱ შეუ
ტყუებულიჱ ესეჱ ქმნადჱ არაჱ ვიცითჱ კაცისაჱ ამიყსჱ უცხოსაჱ
ქმნაჱ დაჱ საქმეჱ არცაჱ მჴედრობისაჱ არცაჱ ბუნებისაჱ დაჱ არცაჱ
ქცევისაჱ მაცალეთჱ ვიდრემდისჱ განიცადოთჱ ყოველთაჱ სიკე

თეჱ გინაჱ სიდრკუეჱ მისიჱ ხოლოჱ იგინიჱ წინაჱ აღუდგებო
დესჱ უშვილოებასაჱ მოაჴსენებდესჱ სახლისაჱ მისისაჱ უნ
აყოფოებასაჱ დრტუინვიდესჱ წინამძღუარსაჱ სპათასაჱ ითხ
ოვდესჱ დაჱ ყოვლითურთჱ შეაიწრებდესჱ სულსაჱ მისსაჱ
დაჱ ირემსაჱ ემსგავსებოდესჱ სახისაჱ ოდენჱ მიხედვითაჱ
პილოთაჱ ებრჱ არაჱ განიხილვიდესჱ მისაყრდნობელსაჱ
1-16 სტრ., 258v
დაჱ ყოვლითურთჱ შეაიწრებდესჱ სულსაჱ მისსაჱ დაჱ ესეოდენჱ მ
ძიმესაჱ საქმესაჱ სუბუქადჱ შეეხებოდესჱ რასაღაჱ შემდგო
მადჱ მრავლისაჱ ცილობისაჱ თუინიერჱ ნებისაჱ მისისაჱ ყ
ვესჱ ქორწილიჱ დაჱ მრავალჱ ჟამჱ იყუნესჱ განცხრომასაჱ შ
ინაჱ მსგავსსაჱ საქმისასაჱ არაჱ მრავალთაჱ დღეთაჱ შემდგ
ომადჱ მიიღოჱ აღსასრულიჱ სიტყუამანჱ თამარისმანჱ დაჱ
გამოაჩნდებოდესჱ რუსსაჱ სკუითურნიჱ ვითარჱ ნაღებთაჱ
ბუნებითნიჱ დაჱ სიმთვრალეთაჱ შინაჱ საძაგელთაჱ უწესო
ებადჱ იწყოჱ მრავალთაჱ რომელთაჱ თუისჱ ნამეტნავჱ არ
სჱ წერადჱ დაჱ რათაჱ არაჱ სიგრძედჱ მიიწიოსჱ სიტყუაჱ
ორისაჱ დაჱ ნახევრისაჱ წელთაჱ ვითარჱ გურდემლიჱ მ
ოითმენდაჱ მჴნეჱ თამარჱ უკეთურებათაჱ რუსისათაჱ
გარნაჱ სხუაჱ ვერღარავინჱ მოითმენდაჱ დაიწყესჱ ჭრტ
ინვადჱ არამედჱ ცილობათაჱ მათჱ თუისჱ პირველთაჱ რ
ცხუენოდაჱ ყოველთაჱ თამარისგან. ხოლოჱ ბრძენმანჱ თა
მარჱ იძიაჱ მრავალიჱ ღონეჱ განკურნებისაჱ მისისაჱ დაჱ
1-16 სტრ., 259r
უბრძანაჱ სარწმუნოთაჱ მონაზონთაჱ პირითაჱ მრავალჱ
გზისჱ დაღათუჱ ყოვლადჱ არაჱ სარგებელჱ ეყოჱ რუსსაჱ
ამისთუისცაჱ თუითჱ პირისჱ იწყოჱ მხილებადჱ მისდაჱ
არამედჱ უფროსჱ განძუინდებოდაჱ რუსიჱ ვითარცაჱ ღ~თისა
განჱ საფარველჱ მოძურცილიჱ ვითარჱ იტყუისჱ წერილიჱ
ვკურნებდითჱ ბაბილონსჱ დაჱ არაჱ იკურნებოდაჱ არაჱ
თუჱ ოდენჱ არაჱ შეიგონაჱ არამედჱ უძუირესთაჱ მიმართჱ
იწყოჱ დაჱ შერაცხილნიცაჱ კაცნიჱ უბრალოდჱ გუემნაჱ
დაჱ ასოთაჱ აღმოგდებითაჱ ტანჯნაჱ შეუძნდაჱ ესეჱ ყო
ველიჱ თამარსცაჱ დაჱ წინაშეჱ ყოველთასაჱ ესრეთჱ თქუაჱ
დაღათუჱ საღმრთოსაჱ სჯულისაჱ მიერჱ სწავლულჱ ვარჱ მეჱ
არაჱ განშორებადჱ პირველსაჱ საწოლსაჱ არამედჱ რომ
ელმანჱ არაჱ დაიცვასჱ საწოლიჱ თუისიჱ წმიდადჱ არ
აჱ ჯერარსჱ მისთანაჱ დათმენაჱ რამეთუჱ შემაგინებელჱ
არსჱ ტაძრისაჱ ღ~თისაჱ დაჱ მეჱ არაჱ მიძლავსჱ აჩრდი
ლისაჱ მრუდისაჱ ხისასაჱ განმართვადჱ დაჱ უბრალოდჱ
1-16 სტრ., 259v
განვიყრიჱ მტუერსაცაჱ რომელიჱ აღმეკრაჱ შენჱ მიერჱ

ესეჱ თქუაჱ დაჱ აღდგაჱ დაჱ დაუტევაჱ იგიჱ ხოლოჱ რუ თამ
არ სუდანჱ დედოფალმანჱ დაჱ ყოველთაჱ მთავართაჱ საწყალ
ობელადჱ განაძესჱ იგიჱ დაჱ არაჱ ეგეოდენჱ უბადრუკიჱ
მეფობისაგანჱ დამჴობითაჱ რაოდენჱ შუენიერებისაგანჱ
თამარისსაჱ დაკლებითაჱ კუალადჱ იწყესჱ ურვადჱ
ყოველთაჱ რამეთუჱ თამარსჱ ხედვიდესჱ უშვილოდჱ დაჱ
მარტოსაჱ მკუიდრადჱ სახლისაჱ თუისისაჱ იყოჱ უკუეჱ
შვილიჱ ოვსთაჱ მეფისაჱ გაზრდილიჱ რუსუდანჱ დედ
ოფლისაჱ ყრმაჱ ფრიად[...] [..]შუენიერიჱ ასაკითაჱ ვითარ
ცაჱ შუენისჱ მეფეთაჱ შვილსაჱ სხუითაჱ კულაჱ ზრდილო
ბითაჱ კეთილადჱ წურთილიჱ მჴნეჱ დაჱ მჴედარიჱ
რაინდობითაჱ უსწოროჱ დაჱ მშუილდოსნობითაჱ შემ
მართებელიჱ ტანითაჱ ახოვანიჱ დაჱ ყოვლითურთჱ სრუ
ლიჱ სიკეთითაჱ ამისიჱ ინებესჱ ყოველთაჱ შეერთებაჱ თ
ამარისიჱ დაჱ საქმეჱ ღ~თსაჱ მიანდვესჱ თამარცაჱ მიემორჩ
1-16 სტრ., 260r
ილაჱ ნებასაჱ მათსაჱ მეცნიერებისაჱ თუისჱ ყრმისაჱ არღა
რაჱ ყოვნესჱ არამედჱ შეიყარნესჱ დიდუბესჱ დაჱ შერთესჱ
დავითჱ თამარსჱ შემოვიდესჱ ტფილისადჱ დასხდესჱ ტახ
ტსაჱ ბედნიერსაჱ ორნიჱ მნათობნიჱ ორნიჱ მზენიჱ ორნ
იჱ განმანათლებელნიჱ განიხარაჱ დიდითგანჱ მცირედჱ მდეჱ
ყოველმანჱ ერმანჱ დაჱ ნიშანნიჱ ცხორებისანიჱ მაშინვეჱ
იხილვებოდესჱ მათჱ ზედაჱ იყუნესჱ ლაშქრობანიჱ გამარჯ
უებულნიჱ ზემოთჱ დაჱ ქუემოთჱ დაჱ არაჱ სადათჱ ვინჱ ჩ
ნდაჱ წინაჱ აღმდგომიჱ მოკუდაჱ ქართლისაჱ ქათალიკოზიჱ
ჭყონდიდელჱ მწიგნობართჱ უხუცესიჱ ქართველიჱ მირიან
ისძეჱ მიქაელჱ რომელსაჱ აქუნდაჱ სამთავისიცაჱ დაჱ არა
ვინჱ შეწუხნაჱ მისთუისჱ არცაჱ დიდიჱ დაჱ არცაჱ მცირეჱ
რამეთუჱ ყოველნიჱ სძულობდესჱ მოკუდაჱ ამირსპასალ
არიჱ გამრეკელიჱ დაჱ ესეჱ ყოელთაჱ იგლოესჱ ამასჱ ჟამსაჱ
მცირედჱ რამეჱ აღიძრნესჱ იმერელჱ სუანნიჱ მსგავსადჱ ჩუ
ეულობისაჱ ურჯუკობისაჱ დაჱ რუსიჱ მოიყვანესჱ რეცაჱ
1-16 სტრ., 260v
კუალადჱ განსამეფებლადჱ ეუბნებოდესჱ მესხთაცაჱ მირთვა
საჱ რომელიჱ ვერაჱ უძლესჱ არამედჱ უფროსღაჱ შეი
მტერნესჱ გააქცივესჱ დაჱ წავიდესჱ სირცხუილეულნიჱ რ
ამეთუჱ ღ~თიჱ თამარისთუისჱ მოურნეობდაჱ ხოლოჱ თამა
რჱ ევედრებოდაჱ ღ~თსაჱ დაჱ იგონებდაჱ თუჱ ვისჱ მიანდ
ოსჱ დავითჱ დაჱ სპაჱ თუისიჱ დაჱ განსაგებელიჱ სახლი
საჱ თუისისაჱ რომლისათუისცაჱ არაჱ არცხუინაჱ ღ~თმა
ნჱ არამედჱ აღავსოჱ სიბრძნითაჱ დაჱ მეცნიერებითაჱ დაჱ
მიმოიხილაჱ ყოველთაჱ ზედაჱ სამეფოსაჱ თუისისაჱ მთავარ
თაჱ დაჱ განიცადაჱ თუალითაჱ გონებისათაჱ მიანდოჱ

ღ~თსაჱ საქმეჱ მოიყვანაჱ ანტონიჱ გლონისთავისძეჱ გა
რეჯთჱ რომელჱ პირველჱ ჭყონდიდელჱ იყოჱ დაჱ მიქა
ელჱ ქათალიკოზმანჱ მასჱ მისტაცაჱ მოძმაცვითჱ ვიეთმეჱ
მეფისაჱ განმზრახთათაჱ ესეჱ მოიყვანესჱ ნამდუილვეჱ კა
ციჱ ღირსიჱ ქებისაჱ ჭეშმარიტიჱ ქრისტიანეჱ მართალიჱ
წრფელიჱ უმანკონიჱ სახიერიჱ მოწყალეჱ ყოველთაჱ
1-16 სტრ., 261r
ტკბილიჱ მდაბალიჱ პატრონისაჱ ერთგულიჱ უზომოდჱ ე
კლესიათაჱ დაჱ მონასტერთაჱ თუისჱ რადღაჱ საჴმარჱ არ
სჱ თქუმადჱ თუითჱ წამებენჱ ქმნილნიჱ მისნიჱ ყოველთა
განჱ ვითარცაჱ მღუიმესაჱ დაჱ კლარჯეთსჱ თუითჱ მისმი
ერჱ ქმნილსაჱ მონასტერსაჱ დაჱ ყოველთაჱ ადგილთაჱ ე
სეჱ დასუესჱ ვაზირადჱ მისცესჱ ჭყონდიდიჱ სამთავისიჱ კი
სისჴევიჱ დაჱ მწიგნობართჱ უხუცესობაჱ რამეთუჱ მართ
ალსაჱ უკეთუჱ უბრკუმესჱ არავეჱ დაეცესჱ იწყესჱ გან
ზრახვათაჱ კეთილთაჱ სამეფოსაჱ თუისჱ დაჱ ერისაჱ უმჯ
ობესთაჱ მოიყვანესჱ სარგისჱ ამირსპასალარისაჱ მჴარჱ გრძელ
ისაჱ ორნიჱ ძენიჱ ზაქარიაჱ დაჱ ივანეჱ კაცნიჱ ბრძენნიჱ
მჴნენიჱ ბრძოლათაჱ შინაჱ დიდადჱ გამოცდილნიჱ დაჱ გ
უარეულადცაჱ ერთჱ გულნიჱ მეფეთანიჱ ამისთუისჱ დიდადჱ შე
ყუარებულნიჱ თუითჱ თამარისჱ პაპათაჱ დაჱ მამათაგანცაჱ ამა
თჱ მიხედნაჱ თამარჱ დაჱ ესეცაჱ ღ~თსაჱ მიანდოჱ დაჱ შეიწყა
ლნაჱ დაჱ ზაქარიასჱ უბოძაჱ ამირსპასალარობაჱ დაჱ უმცრ
1-16 სტრ., 261v
ოსსაჱ დღითაჱ ივანესჱ მსახურთაჱ უხუცესობაჱ ესეჱ კაცნიჱ
ღირსნიჱ იყუნესჱ კაცობისანიჱ დაღაცათუჱ სჯულითაჱ სომეხ
ნიჱ იყუნესჱ გარნაჱ ყოვლითურთჱ მართჱ მადიდებლობი
საჱ მოსავნიჱ ესეჱ ივანეჱ წერილთაჱ ზედაჱ მიწევნითაჱ სწა
ვლულიჱ იყოჱ რომლისათუისცაჱ გულისჴმაჱ ჰყოჱ სი
მრუდეჱ სჯულისაჱ სომეხთასაჱ ნათელჱ იღოჱ დაჱ იქმნაჱ ჭ
ეშმარიტჱ ქრისტიანეჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მოიყვანე
სჱ კაციჱ ჭიაბერიჱ კაციჱ ესეცაჱ მართალიჱ დაჱ ერთგულიჱ
დაჱ მისცესჱ მანდატურთჱ უხუცესობაჱ დაჱ დღითიჱ დღეჱ წა
რემატებოდესჱ საქმენიჱ თამარისნიჱ უმჯობესადჱ დაჱ უკეთე
სადჱ ბრძნადჱ დაჱ მართლადჱ განგებისათუისჱ ამიერითგა
ნჱ განგებაჱ ღირსჱ რომელმანჱ შეუძლოსჱ აღწერასაჱ მიცე
მადჱ წარმართებანიჱ თამარისჱ საქმეთანიჱ რამეთუჱ ვითარჱ
თმანიჱ თავისანიჱ თუითეულადჱ ვერავინჱ აღრიცხუნესჱ ე
გრეთვეჱ ვერცავინჱ ესენიჱ აღწერნესჱ დაჱ რომელ
თაცაჱ ოდენჱ შეუძლოსჱ საეჭუელჱ მიჩნსჱ მომავალთა
1-16 სტრ., 262r
განჱ შემდგომადჱ არადჱ რწმუნებადჱ გარნაჱ ლომიჱ ბრჭ

ალთაგანჱ საცნაურჱ არსჱ დაჱ თამარჱ საქმეთაგანჱ ვისჱ
უნდესჱ ცნობადჱ იხილნესჱ ქალაქნიჱ ციხენიჱ დაჱ თემნიჱ
სულტანთაჱ სასხდომნიჱ მისგანჱ ახმულნიჱ მზღუარნიჱ რ
ომელნიჱ მასჱ დახუდესჱ მასჱ გარეთჱ მისსაჱ სამეფოსაჱ ო
რადჱ განფართებულნიჱ დაჱ ამისგანჱ ცნასჱ მეძიებელმანჱ სა
ქმეთამანჱ მერმეჱ ცნასჱ ერაყამდისჱ ქუემოთჱ მისგანჱ დად
ებულიჱ ხარაჯაჱ დაჱ ბაღდადისჱ კერძჱ მარღამდისჱ დაჱ თ
უითჱ იგიჱ ხალიფაჱ შეშინებულიჱ დაჱ მოაჯეჱ კმაჱ არსჱ
ქუეჯდომითჱ მოქმედისაგანჱ ითქუმოდენჱ წერილისაჱ
მოაკლდენჱ ძალიჱ ბაბილოვნისაჱ დაჱ აღაშენაჱ მთაჱ
ემორისაჱ განქარდაჱ კუამლიჱ სუბაკთაჱ დაჱ განძლიერდ
ესჱ ბჭენიჱ სილიმისანიჱ ესეჱ ვითართაჱ წყალობათაჱ ში
ნაჱ ღ~თისათაჱ იშუებაჱ ერიჱ ქრისტიანეთაჱ გარნაჱ წუ
ხდესჱ დაჱ იურვოდესჱ უნაყოფოებისათუისჱ თამარი
სსაჱ არამედჱ ღ~თმანჱ რომელმანჱ მოხედნაჱ პირველჱ მანოესჱ
1-16 სტრ., 262v
დაჱ აბრაამსჱ დაჱ მდედართაცაჱ ანნასჱ დაჱ ელისაბედსჱ არაჱ ყო
ვნაჱ არცაჱ აქაჱ რამეთუჱ შემდგომადჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ
დაორსულდაჱ თამარჱ დაჱ ცნესჱ ყოველთაჱ იწყესჱ ლიტან
იაობითაჱ ღ~თისჱ ვედრებათაჱ მარხვითაჱ ლოცვითაჱ დაჱ ცრე
მლითაჱ რათაჱ მისცესჱ ღ~თმანჱ შვილიჱ წულიჱ რომელი
ესეჱ იქმნაცაჱ დაჱ შვაჱ შვილიჱ ყოვლითურთჱ მსგავსიჱ
პაპისაჱ დაჱ დაარქუესჱ სახელიჱ გიორგიჱ დაჱ განიხარესჱ
ყოველთაჱ სიხარულითაჱ მიუთხრობელითაჱ დაჱ შემ
დგომადჱ წელიწდისაჱ კუალადჱ დაორსულდაჱ დაჱ შ
ვაჱ ასულიჱ თუისიჱ შემსგავსებულიჱ რუსუდანჱ რო
მლისათუისჱ კუალადჱ უფროსიჱ სიხარულიჱ შეიქმნ
აჱ ყოველთაჱ ზედაჱ დაჱ უმეტესჱ გარდაემატაჱ ბედ
ნიერობითჱ ქუეყანაჱ ყოვლითაჱ კეთილითაჱ დაჱ
განმარჯუებითაჱ ლაშქართათაჱ იწყესჱ ყოველგნითჱ
რბევადჱ სპარსეთისაჱ დაჱ იქმნებოდესჱ განმარჯუებ
ანიჱ საკუირველნიჱ ციხეთაჱ მქონებელნიჱ ბრძანები
1-16 სტრ., 263r
თაჱ ოდენჱ დასცლიდესჱ ტყუისაჱ დაჱ ალაფისაგანჱ ა
ღივსოჱ ყოველიჱ კაციჱ ხოლოჱ დაშთომილნიჱ მათნ
იჱ ვითარცაჱ მელნიჱ იმალვოდესჱ დაჱ ვითარცაჱ მთხ
უნველნიჱ ძურებოდესჱ მიწათაჱ შინაჱ შეიწრდესჱ
ყოვლითჱ კერძონიჱ სპარსნიჱ დაჱ უღონოებამანჱ მო
იცუნაჱ დაჱ მხოლოდჱ ერთიღაჱ სასოებაჱ ცხორებისაჱ
მოიპოესჱ ესეჱ იგიჱ არსჱ სიუდილითაჱ ჴსნაჱ თავისაჱ
ამისთუისცაჱ შეკრბესჱ ყოვლითჱ კერძოჱ შეთქმულ
ებითაჱ შეიღებნესჱ სამოსელნიჱ დაჱ პირნიჱ დაჱ მივი
დესჱ წინაშეჱ ხალიფასსაჱ აუწყესჱ თუისიჱ ჭირიჱ დაჱ

აწუევდესჱ რათაჱ უბრძანოსჱ ყოველსაჱ სპარსეთსაჱ
შეწევნადჱ მათდაჱ რომელიჱ ესეჱ ყოჱ ხალიფაჱ გან
ახუნაჱ ძუელნიჱ საგანძურნიჱ დაჱ იდუმალჱ წარავლი
ნაჱ კაციჱ ყოველსაჱ შინაჱ სპარსეთსაჱ მისცაჱ ოქ
როჱ აურაცხელიჱ რათაჱ შეკრიბონჱ ყოვლითჱ კერ
ძოთჱ ლაშქარიჱ ურიცხუიჱ დაჱ მისცაჱ ბრძანებაჱ რ
1-16 სტრ., 263v
ათაჱ რომლისაცაჱ სამთავროსაგანჱ სპარსთასაჱ არაჱ წა
მოვიდენჱ თუითჱ მათჱ ზედაჱ მისლვითაჱ იავარჱ ყუნენჱ
ესეჱ ესრეთცაჱ იქმნაჱ იწყესჱ ამოღმართჱ რომჱ გუირ
ოსჱ დაჱ ინდოეთისაჱ დაჱ ქუემოთჱ სამარყანამდიჱ და
დარუბანდამდიჱ შეკრბაჱ ესეოდენჱ ვიდრემდისჱ არცაჱ რი
ცხუიჱ იცოდესჱ დაჱ ვერცაჱ ერთსაჱ თემსაჱ დაეტეოდესჱ
შეკრბესჱ ადარბადაგანსჱ დაჱ მაშინღაჱ გაამჟღავნესჱ წაკი
დებაჱ თუისიჱ ესმაჱ ესეჱ ყოველიჱ თამარსჱ დაჱ მოუწო
დაჱ ყოველთაჱ ვაზირთაჱ თუისთაჱ დაჱ შეიქნაჱ გამორჩ
ევაჱ უბრძანაჱ ჭყონდიდელსაჱ ანტონისჱ არაჱ ავითაჱ
გულითაჱ არცაჱ დედაკაცურითაჱ სიტყუითაჱ არამედჱ ესრ
ეთჱ ისწრაფეთჱ დაწერადჱ დაჱ მიმოდადევითჱ ბრძანებაჱ
რათაჱ მსწრაფლჱ შემოკრბესჱ მჴედრობაჱ დაჱ კუალადჱ
მიუმცენითჱ ყოველთაჱ ეკლესიათაჱ დაჱ მონასტერთაჱ
რათაჱ დაუცადებელნიჱ ღამისჱ თევანიჱ დაჱ ლიტანიაობა
ნიჱ აღესრულებოდიანჱ ყოველსაჱ ადგილსაჱ დაჱ წარ
1-16 სტრ., 264r
გზავნეთჱ ფრიადიჱ საფასეჱ დაჱ საჴმარიჱ გლახაკთაჱ თუისჱ
რათაჱ მოიცალონჱ ლოცვადჱ დაჱ მოწყალეჱ ყონჱ
ღმერთიჱ ნუჱ სადაჱ თქუანჱ წარმართთაჱ სადაჱ არსჱ ღ~თიჱ
იგიჱ მათიჱ ესეჱ უბრძანაჱ დაჱ ბრძანებაჱ საქმეჱ იყოჱ დაჱ
ათსაჱ შინაჱ დღესაჱ ვითარცაჱ გროიჱ შავარდენთაჱ
მოფრინდაჱ ყოელიჱ მჴედარიჱ ყოვლითჱ კერძოჱ სავ
სენიჱ სიხარულითაჱ რომელნიჱ ძალითჱ იპყრობოდესჱ
თავთაჱ შინაჱ შეკრბესჱ სომხითსჱ შინაჱ დაჱ მივიდაესჱ თა
მარჱ იხილნაჱ დაეყუნესჱ მცირედნიჱ დღენიჱ მათცაჱ ლო
ცვისათუისჱ მერმეჱ რქუაჱ მათჱ ძმანოჱ ჩემნოჱ ყოვლ
ადჱ ნუჱ შეძრწუნდებიანჱ გულნიჱ თქუენნიჱ სიმრავლი
საჱ მათისათუისჱ დაჱ სიმცირისაჱ თქუენისაჱ რამეთუჱ ღ~თიჱ
ჩუენთანაჱ არსჱ გასმიაჱ გედეონისთუისჱ სამასნიჱ დაჱ ს
იმრავლეჱ ურიცხუიჱ მადიამელთაჱ მათჱ მიერჱ მოწ
ყუედილიჱ კუალადჱ ასურასტანელთაჱ ბანაკიჱ ლოცვითაჱ
ეზეკიელისითაჱ წამსაჱ შინაჱ ანგელოზისაჱ მიერჱ დაცემ
1-16 სტრ., 264v
ულნიჱ მხოლოდჱ ღ~თსაჱ ოდენჱ მიენდვენითჱ დაჱ გულ

ნიჱ თქუენნიჱ სიმართლითჱ იპყრენითჱ წინაშეჱ მისსაჱ დაჱ
სასოებაჱ ყოველიჱ ჯუარისაჱ მიმართჱ ქრისტესისაჱ იყა
ვნჱ შეისწრაფეთჱ ქუეყანადჱ მათდაჱ შეწევნითაჱ ყოვლა
დჱ წმიდისაჱ ღ~თისჱ მშობელისათაჱ დაჱ ძალითაჱ უძლ
ეველითაჱ ჯუარისათაჱ წარემართენითჱ ულოცაჱ მათჱ
დაჱ შეავედრნაჱ ღ~თსაჱ წარუძღუანაჱ ძელიჱ ღ~თსა ცხორე
ბისაჱ დაჱ თანაჱ წარატანაჱ ანტონიჱ ჭყონდიდელიჱ
ხოლოჱ თუითჱ წარიჴადნაჱ სამოსელნიჱ ფერჴთანიჱ
დაჱ ფერჴივჱ შიშულითაჱ ფერჴთაჱ მიიწიაჱ ტაძარსაჱ
ღ~თისჱ მშობელისასაჱ მეტეხთაჱ დაჱ წინაშეჱ ხატსაჱ მა
სჱ წმიდასაჱ მდებარეჱ არაჱ დასცხრებოდაჱ ცრემლითაჱ
ვედრებადჱ ვიდრემდისჱ სრულჱ ყოჱ ღ~თმანჱ სათხოელ
იჱ მისიჱ რამეთუჱ შემდგომადჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ მო
იწიაჱ სარგისჱ მჴარგრძელიჱ თმოგუელიჱ დაჱ მოართუაჱ
სახარებაჱ ლაშქართაჱ განმარჯუებისაჱ დაჱ ყოვლითუ
1-16 სტრ., 265r
რთჱ უნაკლულოებაჱ მჴედრებისაჱ არამედჱ აწჱ ჯერარსჱ
მოჴსენებადჱ თუჱ ვითარიჱ შეწევნაჱ მოიღესჱ თამა
რისჱ ცრემლთაგანჱ სპათაჱ ჩუენთაჱ შევიდესჱ უკუეჱ
ქუეყანადჱ მათდაჱ დაჱ იხილნესჱ განძასჱ დაჱ შამქორსჱ
საშუალჱ მდგომნიჱ რომელნიჱ სიმრავლითჱ უმეტესჱ
იყუნესჱ რიცხუსაჱ ვითარცაჱ მკალნიჱ მყისჱ გარდავიდ
ესჱ ცხენითგანჱ ყოველნიჱ თაყუანისსცესჱ ღ~თსაჱ დაჱ წმი
დასაჱ ჯუარსაჱ ევედრნესჱ ცრემლითაჱ დაჱ ვითარჱ არწ
ივთაჱ მიმართესჱ დაჱ ვითარჱ ვეფხნიჱ ეკუეთნესჱ დაჱ
პირველსავეჱ წყობასაჱ ათკეციჱ რაზმიჱ მათიჱ დაჴსეს
ნესჱ დაჱ შესდვესჱ მახუილიჱ მათიჱ დაჱ ძალიჱ ღ~თისაჱ
დაჱ ვითარცაჱ თაგუთაჱ მოსრვიდესჱ დაჱ ვითარცაჱ
ქათამთაჱ იპყრობდესჱ დიდთაჱ მათჱ ამირათაჱ მათთ
აჱ ბაღდადელთაჱ დაჱ მუსულელთაჱ ავრიელთაჱ დაჱ ე
რაყელთაჱ დაჱ ადარბადაგანელთაჱ დაჱ ერანელთაჱ დაჱ
სხუათაჱ მრავალთაჱ ადგილთასაჱ რომელნიჱ ნიჯადადჱ
1-16 სტრ., 265v
ჰყვესჱ ვითარჱ ვთქუაჱ ინდოეთითგანჱ მზარეულნიჱ წუე
რითაჱ ზიდვითჱ მოიყვანებდესჱ წინაშეჱ დავითჱ მეფისაჱ
დაჱ იხილვებოდაჱ დიდიჱ საკუირველიჱ დაჱ გარდამატებუ
ლიჱ შეწევნაჱ ღ~თისაჱ რამეთუჱ თუითჱ მოიღებდესჱ სა
ქონელთაჱ მათთაჱ დაჱ თუითჱ მოსხმიდესჱ აქლემთაჱ დაჱ
ჯორთაჱ კიდებულთაჱ დაჱ თუითჱ იყუნესჱ მსახურჱ ია
ვარისაჱ მათისაჱ დაჱ ნატყუენავისაჱ ხოლოჱ ათაბაგმანჱ
ბუბაქარჱ აქოჱ თუისიჱ ღონეჱ დაჱ ღონიერებაჱ რამეთ
უჱ მიწევნულმანჱ ჴნარცუსაჱ სადმეჱ მცირესაჱ მიწასაჱ
შინაჱ დაფლაჱ თავიჱ თუისიჱ ესრეთჱ მოწყალებათა

განჱ ღ~თისათაჱ აღვსებულნიჱ მიიწივნესჱ განძადჱ დაჱ
გამოეგებნესჱ მოქალაქენიჱ თავთაჱ თუისთაჱ მშუიდ
ობაჱ ითხოესჱ დაჱ ქალაქიჱ ნებსითჱ შესწირესჱ შეიყვა
ნესჱ დავითჱ დარბაზსაჱ შინაჱ ტახტსაჱ სასულტნოსაჱ ზე
დაჱ დასუესჱ ფანჯანობათასაჱ სასულტნოსაჱ უკრესჱ დაჱ ღ
ორისჱ ჴორცითაჱ დიდადჱ ძალიჱ პურობაჱ გარდაიჴადესჱ
1-16 სტრ., 266r
ყოველთაჱ მასჱ წინაშეჱ განძელთაჱ დიდიჱ ძღუენიჱ დაჱ ხა
რაჯაჱ შესწირესჱ გაჴსნესჱ საჭურჭლენიჱ მათნიჱ დაჱ მ
რავალიჱ ტურფაჱ ფიალჱ ჯამიჱ დაჱ ფეშხუნებიჱ სხუისაჱ
თანაჱ განძისაჱ მრავლისაჱ წარმოიღესჱ დაჱ გარეგანჱ ქა
ლაქისაჱ დაიბანაკესჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ რამეთუჱ ეძიებდ
ესჱ ათაბაგსაჱ დაჱ ვერაჱ პოესჱ ეგრეთვეჱ შამქორელთ
აჱ ითხოესჱ მშუიდობაჱ დაჱ მონებაჱ აქაჱ ვერაჱ კეთი
ლადჱ განაგესჱ ზაქარიაჱ დაჱ ივანეჱ დაჱ ესეოდენჱ იქმნაჱ
დაკლებაჱ ამასჱ განმარჯუებასაჱ შინაჱ ყოჱ ვინმეჱ კაც
იჱ სპარსიჱ შარვანშეთჱ სიძეჱ სახელითჱ მირმირანჱ ესეჱ
შემოხუეწითჱ იყოჱ წინაშეჱ თამარისსაჱ სათხოელისაჱ
რომლისათუისმეჱ დაჱ მაშინჱ დავითსჱ წინაშეჱ სამსახუ
რადჱ ამანჱ მირმირანჱ გამოითხოაჱ განძაჱ ცნობადმდეჱ თა
მარისსაჱ დაჱ მისცესჱ შესანახავადჱ რაჟამსჱ ბუბაქარჱ
ცნაჱ ჩუენთაჱ ლაშქართაჱ შინაჱ მოსულაჱ გამოჩნდაჱ
დაჱ განძელთაჱ ქალაქიჱ მასვეჱ მისცესჱ თუცაჱ მირმირანჱ
1-16 სტრ., 266v
შიშითაჱ ცოცხალიჱ გამოუშუესჱ ვითარცაჱ ვთქუჱ მცირენ
იჱ რაჱ დღენიჱ გარდაჴდესჱ წარმოემართნესჱ ლაშქარნიჱ
დიდადჱ მოხარულნიჱ ულუმპიანსაჱ ამასჱ ზედაჱ ძლევასაჱ ფ
რიადჱ უაღრესსაჱ საქებელისაჱ მისგანჱ ძლევისაჱ რომელ
იჱ იყოჱ ალექსანდროსჱ დაჱ რიოსსჱ ზედაჱ ვითარცაჱ
მიეახლნესჱ მოეგებოდაჱ მათჱ თამარცაჱ რამეთუჱ მისრულჱ
იყოჱ სარგისჱ თმოგუელიჱ მახლობელადჱ იხარებდაჱ დაჱ
მადლობდაჱ ღ~თსაჱ მოიკითხვიდაჱ თუითეულსაჱ ვითარც
აჱ შვილთაჱ დაჱ იშუებდესჱ იგინიჱ ხილვითაჱ მისითაჱ
აღივსნესჱ ყოელნიჱ ველნიჱ გარემოჱ ტფილისისაჱ დაჱ
ვერღარაჱ იტევდაჱ კაცსაჱ ცხენსაჱ ჯორსაჱ დაჱ აქლემ
საჱ დაჱ ესეოდენჱ მოსაწყინელიცაჱ იყოჱ სიმრავლეჱ იგიჱ
ტყუეთაჱ ვიდრემდისჱ შეიყვანიანჱ ქალაქადჱ დაჱ ერთადჱ
კუტლადჱ ფუკისადჱ გაყიდიანჱ დაჱ ამისიჱ მოწამეჱ თუი
თჱ იგიჱ ღ~თიჱ უტყუელიჱ არსჱ დაჱ რათაჱ არაჱ ტყუილიჱ
ვისმეჱ დაჱ ზღაპარიჱ გიჩნდესჱ თქმულნიჱ ესეჱ მომავალთაჱ
1-16 სტრ., 267r
ჟამთაჱ ამდუილვეჱ ერმიონთასაჱ უსახელოვნოესთაჱ მათჱ

კაცთაჱ ზაქარიაჱ დაჱ ივანეჱ აიღესჱ ფანჯიაკიჱ სამეფოდჱ დაჱ
განაწყვესჱ ველსაჱ დიდუბისასაჱ ავჭალამდჱ აქლემიჱ ყუალაჱ
ტუირთითაჱ ცხენიჱ ყუალაჱ შეკაზმულიჱ ეგრეთვეჱ ყოვე
ლნიჱ იგიჱ ამირანიჱ თუისთუისითაჱ დროშითაჱ პირვე
ლადჱ ხალიფასჱ დროშაჱ მერმეჱ ათაბაგისაჱ შემდგო
მიჱ შემდგომადჱ გააწყუესჱ კარითგანჱ ქალაქისათაჱ ჴევამდ
ეჱ გლდანისაჱ ტყუეჱ ყოველიჱ განიყვანესჱ თამარჱ დაჱ შეს
წირესჱ დაჱ ათაყუანნესჱ ყოველნიჱ იგიჱ თავნიჱ სპარსეთისა
ნიჱ მერმეჱ თუითცაჱ თაყუანისსცესჱ დაჱ მიულოცესჱ ბედ
ნიერიჱ მეფობაჱ ღ~თისაჱ მიერიჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ შე
ვიდესჱ ქალაქადჱ დაჱ თუითეულმანჱ იწყოჱ ძღუენთაჱ მო
ღებადჱ ოქროსაჱ დაჱ სამკაულისაჱ დაჱ ჭურჭელთაჱ მ
ისთაჱ თუალთაჱ პატიოსანთაჱ დაჱ მარგალიტთაჱ უსასყიდ
ლოთაჱ ჯაჭუთაჱ მუზარადთაჱ ჴრმალთაჱ ამათჱ გამოც
დილთაჱ ნაქსოვთაჱ ფერადჱ ფერადთაჱ ოქროქსოვილთაჱ
1-16 სტრ., 267v
დაჱ შესამოსელთაჱ მრავალჱ სასყიდლოანთაჱ ცხენთაჱ დაჱ ჯო
რთაჱ მანიაკთაჱ ოქროსათაჱ თუალიანჱ მარგალიტიანთაჱ
სულნელთაჱ მრავალჱ ფერთაჱ დაჱ ალვისაჱ ხეთაჱ სპი
ლენძებითაჱ ტუირთულადჱ იწყეთჱ ანაკოფისჱ ციხითჱ
ვიდრეჱ ციხედმდეჱ გულისტანისაჱ სეფენიჱ აზნაურთანიჱ
აღივსნესჱ ტყუითაჱ რჩეულითაჱ დაჱ ყოველნიჱ საგანძუ
რნიჱ ოქროთაჱ ვითარცაჱ მიწათაჱ დაჱ ინდოურითაჱ
ქვითაჱ დაჱ პატიოსანთაჱ მარგალიტთაჱ მიერჱ ური
ცხუთაჱ გარნაჱ ამასჱ ყოველსაჱ ზედაჱ აღზუავნაჱ გულიჱ
თამარისიჱ განლაღნაჱ ერთგზისცაჱ წარბთაჱ აღებითაჱ
არაჱ ნუჱ იყოფინჱ არამედჱ უფროსადჱ დამდაბლდე
ბოდაჱ წინაშეჱ ღ~თისაჱ მმადლობელიჱ დაჱ მოქენეჱ
მისგანჱ წყალობისაჱ აღავსებდაჱ ჴელსაჱ მოქენეთასაჱ დაჱ
წიაღებსაჱ გლახათასაჱ განამდიდრებდაჱ სამზრუნველოთაჱ
ეკლესიათაჱ ქურივთაჱ დაჱ ობოლთაჱ დაჱ დავრდ
ომილთაჱ ზოგადჱ ყოველთაჱ ზედაჱ ღ~თისაჱ ჴელობადჱ
1-16 სტრ., 268r
მიუპყრობდაჱ მასვეჱ ძღუნადჱ რომელმანჱ არწმუნაჱ
განგებადჱ დაჱ მასვეჱ მიუზღვიდაჱ რომელიჱ მისცემდაჱ
მდიდართაგანჱ დაჱ მოუკლებელთაჱ წიაღთაჱ ძუელთაჱ
აუმსგავსოებდაჱ თუისთაჱ საქმეთაჱ ზედაჱ ახალთაჱ წარჴ
დებოდაჱ ვითარცაჱ უახლესთაჱ მოქმედიჱ ვინაჱ ზემოვეჱ
ვთქუაჱ არამედჱ ჩუენჱ ვიტყოდეთჱ წერილისასაჱ იყოჱ
სიმტკიცეჱ ქუეყანასაჱ ჩუენსაჱ დაჱ მშუიდობაჱ თავსაჱ
მთათასა არაოდენჱ ქუეყანაჱ იავარსაჱ განადიდებ
დაჱ თამარჱ არამედჱ სარწმუნოებაჱ განმტკიცნებოდაჱ
წმიდანიჱ ეკლესიანიჱ შეიმკობოდესჱ მრავალჱ ფერ

თაჱ მიერჱ სამკაულთაჱ ლოცვანიჱ დაჱ ღამისჱ თევანიჱ
განმრავლდებოდესჱ უფროსღაჱ თუითჱ პალატსაჱ შ
ინაჱ წმიდათაჱ საიდუმლოთაჱ სრულყოფანიჱ მიმდ
ემნიჱ დაჱ რასაჱ მრავალსაჱ ვიტყოდიჱ წყალობაჱ
ღ~თისაჱ განმრავლდებოდაჱ დაჱ ყოველიჱ სიბორო
ტეჱ ეშმაკისაჱ მოუძლურდებოდაჱ ყოველნიჱ
1-16 სტრ., 268v
თუისჱ თუისჱ იღუწიდესჱ რათამცაჱ თამარჱ მოიმადლ
ესჱ დაჱ ვინაცაჱ გამოაჩინნესჱ საქმეთაჱ შინაჱ საქებელთაჱ
მონაპირენიჱ რომელნიჱ იყუნესჱ ღამეთაჱ დადღეთავეჱ ზედაჱ
დართვიდესჱ შეუსუენებელადჱ დაჱ რომელნიჱ შიგნითჱ ი
ყუნესჱ იგინიჱ სანაპიროთაჱ იაჯდესჱ დაჱ ესეჱ ვითა
რმანჱ გულსჱ მოდგინებამანჱ დაჱ მოსწრაფებამანჱ ყოვე
ლთამანჱ ესეჱ ვითართაჱ მიაწიაჱ სამეფოჱ რამეთუჱ პ
ირველჱ ქუემოთიჱ სანაპიროჱ გაგიჱ იყოჱ რომე
ლნიჱ ჰქონდაჱ ზაქარიასჱ მჴარჱ გრძელსავეჱ ვარამისჱ
მამასაჱ დაჱ ესენიჱ მუნჱ მოინაპირობდესჱ კაცნიჱ მჴნ
ენიჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ მრავალგზისჱ გამოცდილნიჱ
დაჱ განმარჯუებულნიჱ დაჱ შიშითაჱ ღ~თისათაჱ დაჱ პა
ტრონისაჱ ერთგულობითაჱ დიდადჱ საქებელნიჱ ამოღ
მართჱ ძორაკერტიჱ იყოჱ დაჱ ტაშირიჱ სადათჱ ზაქა
რიაჱ დაჱ ივანეჱ დაიწყესჱ პირველადჱ ბრძოლაჱ ლო
მურადჱ ზემოთჱ დაჱ ქუემოთჱ დაჱ ყოველსაჱ ადგი
1-16 სტრ., 269r
ლსაჱ დაჱ ზემოთჱ ჯავახეთიჱ სადაჱ სარგისჱ მჴარგრძელივეჱ
თმოგუელიჱ დაჱ შალვაჱ თორელიჱ მონაპირობდესჱ ზედათჱ
არტანიჱ სადაჱ მესხნიჱ მონაპირობდესჱ რომელთაჱ შო
რისჱ იყოჱ ყუარყუარაჱ სამცხისაჱ სპასალარიჱ კაციჱ ჯაყელიჱ
დიდადჱ გამარჯუებულიჱ დაჱ ერთგულიჱ მეფეთაჱ შავშეთი
თჱ სპერითჱ კერძოჱ ფანასკერტიჱ იყოჱ ამისჱ შავშეთ
ისაჱ ღადოთაჱ შინაჱ გამოჩნდაჱ ვინმეჱ კაციჱ ასპაან
ისძეჱ გუარითაჱ არაჱ უაზნოჱ დაჱ ქცევითაჱ დაჱ არცაჱ
ღმერთოჱ უბედოჱ ამასჱ ზაქარიაჱ ერქუაჱ სახელიჱ არც
აჱ სახელსაჱ არცხუინაჱ არცაჱ პატრონისაჱ წყალობაჱ აუქმაჱ
თუისსაჱ ზედაჱ გარნაჱ საქებელთაჱ ზედაჱ შერთოჱ თავიჱ მა
რტოდჱ იქმოდაჱ მრავალთაჱ დაჱ დიდთაჱ საქმეთაჱ აიღოჱ
ბანაჱ ხახულიჱ დაჱ სხუანიჱ მრავალნიჱ სახელოვანნიჱ ციხე
ნიჱ დაჱ ადგილნიჱ ქუემოთჱ ნაპირისჱ კერძჱ გრიგოლ
ისჱ ძენიჱ დაჱ უფროსღაჱ ტბელიჱ დაჱ მაჴატლისძენიჱ
მონაპირობდესჱ რომელთაჱ შიშითაჱ განძასჱ დაჱ ბარ
1-16 სტრ., 269v
დავსჱ ყრმაჱ მცირეჱ ვერჱ აუტირდებოდაჱ დედასაჱ დაჱ ვერ

ცაჱ თურქნიჱ იორისჱ პირსაჱ დაჱ მტკურისჱ პირსაჱ საძო
ვარსაჱ აწყენდესჱ ესეჱ ყოველიჱ რაჱ გესმოდისჱ ნუჱ ვინჱ
ესრეთჱ ჰგონებთჱ თუმცაჱ თუინიერჱ თამარისსაჱ რამეჱ ქ
მნილიყოჱ ვისგანცაჱ არამედჱ ესრეთჱ განიგონეჱ მონაპირეთაჱ
მონახიანჱ საქმეჱ ანუჱ ციხეჱ ასაღებელიჱ ანუჱ თურქმანიჱ
შემოდგომილიჱ ანუჱ ქალაქიჱ განსატეხელიჱ ანუჱ ქუეყა
ნაჱ მოსარბეველიჱ მოაჴსენიანჱ თამარსჱ დაჱ მანჱ გასინჯი
სჱ საქმეჱ იგიჱ დაჱ გამოიკითხისჱ უკეთუჱ ღირსჱ იყვისჱ
შეყრასაჱ ლაშქართასაჱ უბრძანისჱ ზაქარიასჱ დაჱ ივანესჱ
დაჱ შეყარნიანჱ ლაშქარნიჱ თუითჱ დავითჱ მეფეჱ წავი
დისჱ დაჱ არაჱ სადათჱ შემოქცეულიჱ ცუდადჱ უკეთუჱ უმ
ცირესიჱ რამეჱ იყვისჱ მყისჱ შესხნისჱ დარბაისელნიჱ
თუისნიჱ დაჱ ვითარჱ შავარდენთაჱ მოისაქმიანჱ თუჱ
თუითჱ იყვისჱ ანუჱ მინდორითჱ ნადირობასაჱ შინაჱ
ანუჱ შინაჱ მყოფსაჱ დაჱ ესმისჱ რამეჱ დაჱ შესხნისჱ მ
1-16 სტრ., 270r
უნჱ ღირსნიჱ მისნიჱ ვითარჱ არწივთაჱ კაკაბნიჱ ეგრე
თჱ დანაბნიანჱ ყოველნიჱ წინაჱ აღმდგომნიჱ არცაჱ თუი
თჱ უქმობდაჱ დაჱ არცაჱ თუისთაჱ ყმათაჱ აუქმებდაჱ ვითა
რჱ იგიჱ იტყუისჱ ვინმეჱ ჟამთაჱ აღმწერელიჱ ალექსანდრე
სთუისჱ დაჱ ამანჱ სარწმუნოჱ ყოსჱ სიტყუაჱ ესეჱ რამეთუჱ
დიდადჱ სახელჱ განთქმულისაჱ ქალაქისაჱ ტფილისისაჱ შემო
სავალიჱ წელიწდისაჱ მასვეჱ დაჱ ერთსაჱ წელიწადსაჱ არაჱ
ეყვისჱ გასაცემრადჱ მახარობელთაჱ ზედაჱ მრავალჱ გზისჱ დაჱ
ერთსაჱ მასვეჱ დღესაჱ სამნიჱ დაჱ ოთხნიჱ მოვიდიანჱ მა
ხარობელადჱ დაჱ თუჱ ვითარჱ ისმინეჱ ქმნიანჱ რამეჱ ე
რთიჱ საქმეჱ დაჱ წარმოავლინიანჱ ამბავიჱ გამარჯუები
საჱ დაჱ მასჱ დღეჱ მასჱ არაჱ დასჯერდიანჱ დაჱ კუალა
დჱ სხუაჱ რამეჱ წარუმართისჱ ღმერთმანჱ დაჱ სხუაცაჱ
მახარობელიჱ წარმოგზავნიანჱ დაჱ სხუანიჱ ესეჱ ვითარ
ნიჱ აურაცხელჱ არიანჱ რამეთუჱ ზემონიჱ სხუათაჱ იქმო
დიანჱ ხოლოჱ ქუემონიჱ სხუათაჱ დაჱ ერთსაჱ შინაჱ დ
1-16 სტრ., 270v
ღესაჱ მოიწიისჱ მრავალიჱ ამბავიჱ დაჱ მახარობელიჱ რომელ
თაჱ ნამეტნავჱ არსჱ დაჱ შეუძლებელჱ არსჱ აღწერაჱ ესეჱ ღმე
რთმანჱ უწყისჱ თუითჱ ამასჱ ყოველსაჱ დაუშრომელადჱ
დაჱ მოქმედებდაჱ არაჱ თუისისაჱ ქონებისაჱ მოქენეჱ იყოჱ
დაჱ არცაჱ სამეფოდჱ იმჭირვიდაჱ ესეოდენთაჱ ქალაქთაჱ
დაჱ ციხეთაჱ არამედჱ თუითჱ მათვეჱ მისცემდაჱ რომელთ
აჱ უცალოებდაჱ თუისთაჱ ლაშქართაჱ ვითარჱ წამებსჱ
დიდიჱ დაჱ სახელჱ განთქმულიჱ სახლიჱ სომეხთაჱ მეფეთაჱ
ანისიჱ რომელიჱ წარუღიჱ სპარსთაჱ შანშეობისაჱ თანაჱ
მრავალჱ ჟამჱ მათგანჱ ქონებულიჱ ხოლოჱ სპარსთაჱ სა

ხლიჱ სახელოვანიჱ დვინიჱ დაჱ ამათჱ ორთაჱ პირთაჱ თუი
სჱ იქმოდაჱ პირველადჱ რათაჱ მარადისჱ გულიჱ უთქუმ
იდესჱ დაჱ შურიჱ აიღონჱ ერთმანერთისაჱ წარმართთაჱ
შეძინებისაჱ თუისჱ თუისისაჱ დაჱ მეორედჱ რათაჱ მო
უკუეთოსჱ ყოველიჱ მიზეზიჱ რომელიჱ დაჴსნისჱ ერ
თგულობასაჱ დაჱ კუალადჱ ამისთუისჱ არაჱ უდებებდაჱ
1-16 სტრ., 271r
რათაჱ არაჱ მოცლილთაჱ განსუენებაჱ სიჩუკნედჱ განსცენჱ
თავიჱ დაჱ სხუათაჱ განზრახვათაჱ დამოეკიდნენჱ ვითარცაჱ
სიმდიდრითაჱ ალაღებულთაჱ ანუჱ ერთიჱ ერთისაჱ მტ
ერობადჱ მოიცლიდესჱ დაჱ ბრძოლადჱ ვითარჱ ყვესცაჱ
ვიეთმეჱ დაწყებადასავეჱ ამისსაჱ მეფობისასაჱ მისვეჱ დრკუსაჱ
ძირისაჱ ნაყოფთაჱ ლიპარიტეთთაჱ შვილთაჱ კახაბერთაჱ
რამეთუჱ იწყესჱ ძმაცუადჱ დაჱ ბრძოლადჱ მახლობელთაჱ
თუისთაჱ რომელთაჱ არცაჱ მხილებულთაჱ შეიგონესჱ ა
რცაჱ წყალობათაგანჱ თამარისთაჱ შეიკდიმესჱ არამედჱ ძუე
ლადჱ მათთუისჱ დაწერილიჱ კუალადჱ განახლდესჱ დაჱ
კუდსაჱ ძაღლისაჱ გინაჱ კუთხსაჱ ფლასისასაჱ ემსგავსებო
დესჱ დაჱ ქმნესცაჱ დიდიჱ ბოროტიჱ დაჱ ორნიჱ ძმა
ნიჱ ანტონიჱ ჭყონდიდელისანიჱ დაჴოცნესჱ დაჱ ამი
თჱ შეაწუხესჱ მართალიჱ იგიჱ დაჱ განარისხესჱ თავთაჱ
თუისთაჱ ზედაჱ ღ~თიჱ დაჱ თამარჱ რამეთუჱ ჭალასაჱ მდ
გომმანჱ მოუწოდაჱ ხუთთავეჱ დაჱ სიბრძნითაჱ თუის
1-16 სტრ., 271v
ითაჱ შეიპყრნაჱ დაჱ თუითოჱ თუითოსაჱ ციხესაჱ შესუაჱ რა
თამცაჱ განიწუართნესჱ არამედჱ იგინიჱ იგივეჱ იყუნესჱ ამის
თუისჱ ექსორიაჱ ყუნაჱ მაკედონიასჱ საბერძნეთისასაჱ დაჱ
მუნჱ მოსწყდესჱ ყივჩაყთაჱ მიერჱ კარგნიჱ ჭაბუკნიჱ ბრ
ძოლასაჱ შინაჱ ვიითარცაჱ გუესმაჱ ამისთუისჱ არავისჱ მ
ისცემდაჱ მოცალეობასაჱ ანუჱ იყუნიანჱ წინაშეჱ მისსაჱ ახა
რებდისჱ დაჱ საბოძვართაჱ ღირსებისაჱ ებრჱ სწყალობდისჱ
დაჱ განუსუენებდისჱ ანუჱ თუითჱ წარუძღუისჱ იორისჱ
პირიჱ დაჱ მტკურისჱ პირიჱ მოინადირისჱ მერმეჱ დასო
სჱ შემოდგისჱ დაჱ მუნჱ იხარებდიანჱ ვიდრემდისჱ თოვ
ლმანჱ არაჱ დაამძიმისჱ კარავიჱ მუნითჱ სომხითსჱ შემო
ვიდიანჱ ნადირობდიანჱ ამოთაჱ თამაშითაჱ დაჱ ამასჱ ში
ნაჱ თურამეჱ სადითჱ ესმისჱ ანუჱ ნახიანჱ ყოლადჱ არაჱ
მომედგრდებოდესჱ განსუენებისაჱ ძალითაჱ არცარასჱ და
აცადებდესჱ რომელიცაჱ რაჱ წინაჱ აღმდგომიჱ ცნიანჱ
სამეფოსაჱ დაჱ თამარისიჱ აივსებოდაჱ ნილოსიჱ დაჱ იე
1-16 სტრ., 272r
ხ~ ესე ვითარი ნიჭი და პატივი მიმადლა მის მი

ერ შეყვარებულმან ღ~თნ თამარს და გარნა არცა
ესე უდებ იქმნა მოქმედებად საქმეთა სათნოთ
ღ~თისათა ამისთუის ჴელ ყო აღშენებად საყოფელსა გა
ნმამარჯვებელსა თუისსა ზეშთა კურთხეულისა
ვარძიისა ღ~თის მშობელისასა ზემო ვარძიით ქუემო
ვარძიით მიცვალებითა რომელიცა კლდისაგან გამო
ეკვეთა თუით პატიოსანი ეკლესია და მონაზონთა ს
აყოფელი სენაკები რომელი მტერთაგანცა შეუალ და
უბრძოლველ ყო ხ~ ესე ვარძია პირველად და ეწყო სანატრ
ელსა მამასა მისსა გიორგის გარნა ვერ სრულ ექმნა
და დაეტევა რომელ დიდმან ამან აღასრულა და შემკო
ყოვლითურთ და შესწირნა მრავალნი და დიდროანნი სო
ფლებნი და შეუმზადა ტრაპეზისა შემოსავალნი და სხვანი
შემკობილებანი რომელი ყოვლისა ვე მოთხრობა ძნელ არს
და თუვისმე ნებავს იხილენ ვარძია დასაქმენი მისნი
1-16 სტრ., 272v
ნაშენებნი და ქებანი გამოკუეთილნი ვითარ მეფემან თამარ გულს
იდგინა მსახურებად უბიწოსა და განსაკრთომელისა სასწაულთა
მოქმედისა ვარძიისა ღ~თის მშობელისა ამისთუის უმეტეს ი
დიდა მეფობაჳ მისი:ხ~ სხვანი საქმენი ამის მეფისა თამარისნი აღშენებანი და შეწ
ირვანი მონასტერთანი ისმინენით არა ხ~ თუ ოდენ საქა
რთველოსა მონასტერნი აღაშენნა და შეამკო ა~დ პალესტინეს
და იერუსალიმს აღაშენნა პირველად მონასტერი კ~დ კუიპრეს და
ღალიას შეამკო და უყიდნა შესავლნი და აღაშენა მონასტერი და
შეამკო ყოვლითა წესითა პატიოსნისა მონასტრისათა: და ვ~დ კო
სტანტინეპოლის აღუშენნა მეტოქენი მათნი გრძელ სადმე
არს ყოვლისა მოთხრობილობა რომელნი საბერძნეთს და ყო
ველსა ელადას შინანი მონასტერნი უხუად წყალობა მიფენი
ლ ყუნა და საქართველოსანი მცირითაგან მონასტერით საყდარ
ეკლესიანი არა დაუტევა რომელი არა წყალობითა აღავსო ესრე
თ კეთილად აღეპყრა გონება საუკუნეთა მიმართ კეთილთა
1-16 სტრ., 273r
ხ~: მომნიჭებელი წყალობათა წარუმართებდა საქმესა დღე
კეთილობასა შინა და ყოველნი გარემოს მყოფნი ქალაქნი და
ამირანი ძღუნითა და ხარკის მოღებითა მოამშვიდებდეს პირ
სა მჴნეთა სპათა მისთასა და არბევდიან ყოველთა ურჩთა
მათთასა:ხ~ აქამომდე კარი თურქთა ჰქონდა და წარავლინნა ლა
შქრნი გარე მდგომად ხ~ სცნეს რაჳ თურქთა მყის და
აგდეს კარი და ივლტოდეს ხ~ მეფემან აღიღო კარი და და
უტევა კარის მცველად ახალ ციხელი ივანე და აჩინა მონა
პირედ და უბოძა ათაბაგობა და ამირთ ამირაობა რომლისათ

ვისცა დიდი წყენა შეექმნა თურქთა რ~დიდად ავნებდა და წა
უღო თურქთა გარეშემონი ქუეყანანი აღიხუნა და მიითუა
ლნა და წარმოგზავნა მახარობელი მეფის წინაშე და დიდად დაი
მადლა და ივანეს ვე უბოძა კარული და მისი მიმდგომი ქუეყანა
ნი და წარემართებოდა სამეფო თამარისი და დღითი დღე შეემატებო
და და შიში და ზარი დიდი იყო ყოველთა სულტანთა ზედა:1-16 სტრ., 273v
აღივსებოდა ნილოსი და იეფობდა ეგუიპტე მოაკლდებოდა ისმა
ელს განიქიტნებოდა აგარ იკურთხეოდა ისაკ ესე სხვამან ვინმე
სხვისათუის თქუა და მე აქა ამისთუის წინა სიტყვავყოფ რ~ მოაკლ
დებოდა ძალსა მოჰმადიანთასა და მცემელიცა ებანსა რ~ ქრისტიანე
თა ორღანონი ჴმოვანობდეს კიდით კიდედმდე დაშრტა სასოება
მუსურმანთა და ყოვლითურთ უღონონი ღონე ყოფდეს რათა
წყალობად მოიზიდონ წყალობის მოყუარე თამარ: ამისთუის კ~დ წა
რვიდეს ხალიფასა არღარა პირველებრ ა~დ ფ~დ შეცვალებით და
შესახვეწელთა სიტყუათა მოახსენებდეს რათა ევედროს თამ
არს აღებად ხარკისა ოდენ მახვილი მსრველი დააყენონ და
ჯაჭვი შემკურელი რომელი ესე ყო ხალიფამან და წარმოავლინა
მოციქული ორგზის ამის პირისათუის და დიდნი და მრავალ ფერნი
სამეფონი ძღუენნი უცხონი წარმოგზავნნა და დიდითა სიმდაბლ
ითა შემოეხუეწა თამარს რათა აღიღოს ხარკი და დააცადოს
რბევა ისმინა თამარ ამისი ვედრება და ესრეთ მისცა პასუხი ა
ღმისრულებიეს თხოვა შენი და რომელთაცა ინებონ მშვიდობა
1-16 სტრ., 274r
თავთა თუისთა და მოიღონ ხარკი წინაშე ჩემსა ამათდა მიმი
ნიჭებიეს მეცა ცხოვრება ვედრებისათუის შენისა რომელი
ესე ესრეთ იქმნა:ხ~ ვთქუათ ესეცა რ~ ყოვლისა საბერძნეთისა სულტანსა მაღ
ლის ჩარასლანის ძესა სახელით ნუქარდინს რომელი უმაღ
ლეს და უდიდეს იყო სხვათა ყოველთა სულტანთა რომელი მთავ
რობდა დიდსა საბერძნეთსა ასიასა და კაპადუკიასა ვიდრე პონტო
დ ზღუადმდე. ესე იჩემებდა ზაკუით სიყუარულსა და გზავნიდა მოც
იქულთა მშვიდობისათუის მრავალ ჟამ და ძღუენთა შუენიერთა
მრავალთა ეგრეთვე თამარ ყოფდა ნაცვალ სახედ მოციქულთა
წარავლენდა ძღუნითა გარნა იგი ზაკუასა ფარვიდა და ფიცთა
მიერ განმსტრობად მოსწრაფე იყო ამის სამეფოსა:ხ~ ამან მოუწოდა ყოველს სიმრავლესა სპათა მისთასა და შეკრი
ბა კაცი ოთხმეოცი ბევრი რომელ არს ოთხასი ათასი განა
ხუნა პაპა მამურნი საუნჯენი და გამოყარნა ოქრო აურა
ცხელნი და წარგზავნიდა ოქროთა შეკრებისათუის მჴედრობისა
1-16 სტრ., 274v
და ამცნებდა რათა ორსა კეცსა მისცემდენ გაჩენილისასა და წა

რავლინნა ყოველთა საზღუართა თუისთა და იწყო მესოპოტამს
კალონეროთ გალატიას ღანგრას ანკუირიას ისავრიას კაბადუკიას
დიდსა სომხითს ბითუინიას და საზღვართ ფებლაღონისათა და
არა დაუტევა თუინიერ დედაკაცისა სოფელთა შინა მათთა
ა~დ ყოველნი აამჴედრნა ხ~ თუით ამოისწრაფა და მიიწია უჯად
სახელ დებულთა მათ თურქთა თანა რომელ არიან მჴნე ბრძოლა
სა შინა და არიან სიმრავლითა ვ~ა მკალნი გინა ჯინჭუელნი ამათ
მისცნა ოქრო მრავალნი და კ~დ ნიჭნი დიდნი ესე ოდენ ვიდრე
ასი ათასი მჴედარი შეკაზმული გამოიყუანა მადგან და კ~დ მიირ
თნა თუინიერ ნებისა მათისა შიშით ეზინკელნი ხალფერდელნი
და კარნუ ქალაქელნი სალდუხის ძე რომელსა ნაცვლად მსახურ
ებისა მიუღო კარნუ ქალაქი და თუისი ძმა დასვა მუნ ვ~ა იტყუია
ნ გძღარბისათუის ჴმელისასა შვილ მრავალ არს ცხოველი ესე და
რაჟამს იხილნეს ნაშობნი თუისნი მრავალად გამოვალს ბუდით
თუისით მართუეებით და განაწყობს და გოდლოის მათ ზედა:1-16 სტრ., 275r
ხ~ ეგრეთვე ყო ნუქარდინცა იხილნა რაჳ ფრიადი იგი სიმრავლე
შეკრებულად რომელთა ზეშთა იყო რიცხვისა აღზუავნა გული
თა მსგავსად სენაქერემისა და ამაღლდა ღ~თისა ზედა და არა შეიშინა
პირველთა მათ მზაკვართა ფიცთაგან და სიყუარულისა აღთქუმა
თა ა~დ ფრიად წინა უკუმო განმზადა თავი თუისი და მოიწია ქალა
ქად სევა სტიად და იწყო მუნ განმზადებად საომართა მანქა
ნათა წარმოავლინა მოციქული წინაშე თამარისა ესე ვითა
რითა წიგნითა რომელისა წერილ იყო სახე ესე ვითარი მე
ნუქარდინ სულტანი ყოვლისა ცისა ქუეშისა უმაღლესი
მიმსგავსებული ძლიერებასა ანგელოზთასა თანა მდგომი
ღ~თისა მოვლინებული დიდისა მოჰმედისაგან მოგიმცნობ
მეფესა ქართველთასა თამარს: ყოველიდიაცი რეგვენია შენ გ
იბრძანებია ქართველთად აღებად ჴრმალთა და ღ~თისაგან საყუარ
ელისა ისლემთა ერისა დაჴოცად მუსულმანთა და კ~დ ნათე
სავსა ზედა თავის უფალსა დადებად ხარკი ყმებური და
აწ მე მოვალ რათა უსაჯო სამართალი სახლსა სპარსთასა
1-16 სტრ., 275v
და განგწუართო შენ და ერი ეგე შენი არაოდეს კადრებად აღებად
ჴრმლისა რომელი ღ~თსა ჩუენდა უბოძებია ხ~ ცხოვნებით იგი
ოდენ ვაცხოვნო რომელმან უწინარეს მოსლვისა ჩემისა თა
ყუანის მცეს წინაშე კარვისა ჩემისა და აღიაროს ქადაგება მო
ჰამად მოციქულისა და უარ ყოს სჯული შენი და ჴელითა
თუისითა იწყოს წინაშე ჩემსა ლეწად ჯუარისა რომელთა
მიმართ დაგიცთ ცუდი სასოებაჳ და აწ მოელოდი ნაც
ვალსა ჩემსა რომელი შეამთხვიე სპარსთა:და დ ვითარ მოვიდა მოციქული და შეიყუანნეს თამარს წ
ინაშე და წიგნიცა მისცა წარდგა და იწყო რა უკადრებ

ელთა სიტყვათა და ესრედ თქმად უკეთუ მეფემან თქუენმან დაუტეოს სჯუ
ლი იპყრას სულტანმან ცოლად და უკეთუ არა დაუტე
ოს სჯული იყოს ხარჭად სულტნისაა: ხ~ ვითარ ამპარ
ტავნად იტყოდა სიტყუათა ამათ წარმოდგა ზაქარია ამირ
სპასალარი და უხეთქნა ჴელითა პირსა დაეცა და ვ~ა მკუდარი
დაედვა ვითარ აზიდნეს და აღმართნეს და ცნობად მოვიდა
1-16 სტრ., 276r
ჰრქუა ზაქარია თუ მოციქული არა იყავ პირველად ენისა
აღმოკუეთა იყო სამართალი შენი და მერმეღა თავისა კადნიერად
კადრებისათუის აწ რაჳ არს სიტყუა ესე წიგნი ვ~ა მიართ
ვეს და იხილა თამარ ყოვლად არაჳ აჩქარდა ა~დ სხვა ეზე
კია თ იქმნებოდა სიმდაბლითა და განმარტა წიგნი იგი წ
ინაშე ღ~თისა სულთ ითქუნა სიღრმით გულისაჳთ და
ცხელთა ცრემლთა დამოდინებითა და ღ~თისა მიმართ სასო
ებისა დამდებელმან: მერმე მოუწოდა მაშინ რომელნიცა
დახვდეს და ეზრახა მათ ამის პირისათუის არცა ჩუკნად
არცა მდედრად არცა განუბრძნობელად მაშინ მოუწო
დეს სპათა იმერთა და ამერთა ნიკოფსით ვიდრე დარუბანდამდე
და ბრძანება და წიგნები ქროდა მალე მსრბოლთა და ცოტათა
შინა დღეთა შემოკრბეს ვ~ა ვეფხნი სიკისკასით და ვ~ა ლომნი
გულითა ქრისტესა ღ~თსა ესვიდეს და შეკრბეს ჯავახეთს და
არღარა ყოვნეს ა~დ მსწრაფლ მიმართეს ტაძარსა ყოვლად
წმიდისა ღ~თის მშობელისასა ვარძიას და ვარძიისა ღ~თის მშობელს
1-16 სტრ., 276v
წინაშე ცრემლით შევედრნა სოსლან დავით და სპაჳ მისი და
დროშა ბედნიერად ჴმარებული და წარგზავნა ვარძიით ლაშქარ
ნი რომელთა თუით თამარ უძღოდა წინა შიშულითა ფე
რჴითა და ცრემლითა ასოვლებდა ღაწუთა თუისთა:და მაშინღა წარგზავნნა მოციქულნი სულტნისა და წარატანა თა
ნა მოციქულიცა თუისი და მიუწერა ნაცვალი წიგნისა ესრეთ
ძალსა ღ~თისასა ყოვლისა მპყრობელისასა მინდობილმან და მ
არადის ქალწულის მარიამის მვედრებელმან და პატიოსნისა
ჯვარისა სასოებით მოსავმან წარვიკითხე ღ~თისა განსარისხებ
ელი წიგნი შენი ჵი ნუქარდინ და ვსცან სიცრუენი შენ
ნი რათა ბჭე ღ~თი იყოს არა გასმიესა რ~ ყოველი ცრ
უდ მფუცავი სახელსა ღ~თისასა მის მიერ აღიჴოცოს შენ ოქრ
ოსა შეკრებულთა სიმრავლისა მევირეთა მინდობილხარ უმე
ცარი მსჯავრსა ღ~თისასა ხ~ მე არცა სიმდიდრეთა არცა სპათა
ჩემთა სიმრავლისა არცა არას სხვასა კაცობრივსა საქმესა მი
ნდობილვარ ა~დ ძალსა ღ~თსა ყოვლისა მპყრობელისასა
1-16 სტრ., 277r
და შეწევნასა ქრისტეს ჯვარისასა რომელსა შენ გმობ: ესე რა

შემოგეთუალა წარმომივლენიან მჴედრობა ქრისტეს მოსახელე
არა შენდა თაყუანის ცემად ა~დ დამჴობად ზუავისა მაგის და
ამპარტავანისა გულისა შენისა რათა განისწა
ვლო ღ~თისა მიერ არღა გმობად სახელსა მისსა იყა
ვნ ნება ღ~თისა და ნუ შენი სამართალი მისი და ნუ შენი:ხ~ მე უწყი დაჴსნილობა მსახურთა შენთა ამისთუის
წარმომივლენიეს მსახური ჩემი რათა წიგნისა შენისა
პასუხი ადრე მოგართუას და განგაკრძალოს რ~ ჩემ მ
იერ წარმოვლენილთა სპათა ფერჴნი ესე რა კართა შე
ნთა ზედა დგანან მისცა ესე ვითარი წიგნი და მერმე შემოს
ეს და უბოძეს ნიჭი და წარავლინა მოციქული სულ
ტნისა: ხ~ თუით უბრძანა თუისთა სპათა ყოველთა შესხდომა
და თუით განვიდა უმაღლესსა ადგილსა სადათ ყოველთა
ხედვიდა და დავარდა მუჴლთა თუისთა ზედა დიდხან და ტი
როდა წინაშე ღ~თისა მერმე აღდგა რაჳ იხილვებოდა
1-16 სტრ., 277v
ადგილი იგი ყოვლად დალტობილად ცრემლთაგან მისთა:
მერმე მოიყუანნა წინაშე თუისსა ყოველნი წარჩინებულნი
და უბრძანა ერისთავთა რათ თუითოეული მათი მოვიდოდის
წინაშე წმიდასა ჯუარსა და თაყუანის ცემდენ და შეემთ
ხუეოდიან და იწყეს მოსლვად ყოველთა და ტირილით ვე
დრებად და თაყუანის ცემად პატიოსნისა ჯუარისა და ამბორ
ის ყოფად და ეგრეთვე შემთხუევად ჴელსა თამარისსა და
ანდერძ ყოფდეს ყოველნი ხ სახლთა შვილთა და სულთა წ
ინაშე მისსა რ~ ერთითა ჴელითა თუით მას ეპყრა ძელი
ჯვარისა ხ~ ერთითა ეზოს მოძღვარსა ბასილის და ჯვა
რის მტვირთველსა სრულ იქმნა რაჳ ყოველთაგან ესრე
სახედ თაყვანის ცემა ჯვარისა მერმე თუით მიიქუა პატი
ოსანი იგი ჯვარი ჴელითა თუისითა და ამჴედრებულთა
ზედა ყოველსა მჴარსა ნიში ჯვარისა გამოსახა სამგზის და
ულოცა და ეგრეთ წარემართნეს მინდობილნი ღ~თისანი და
თამარის ცრემლთანი:1-16 სტრ., 278r
ხ~ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჴარგძელი ამირ სპასა
ლარი და ორნიცა იგი ძმანი ახალ ციხელნი შალვა და ივანე დაღ
ათუ შალვა მანდატურთა უხუცესი იყო ჭიაბერი და
სხვანი თორელნი და წარემართნეს ბასიანის კერძოსა: და მე
ფე თამარ მოიქცა სამცხეს და მოვიდა ოძრჴეს და მოიცალა
ლოცვად და მარხვად მუნ იყო წინაშე მისსა თევდორე
ქართლისა კ~ზი კაცი წმიდა და სახიერი და მასთანა მრავალნი
ეპისკოპოზნი და მონაზონნი ღ~თისა სათნონი რომელთა
თანა იყო იოანე შავთელი კაცი ყოვლად განთქმული და
საკუირველი მოღვაწებათა შინა და ლექსთა გამომთქმელი

და ევლოგი ქრისტესთუის სულელი რომელსა მოეღო მადლი
წ~წარ მცნობელობისა: იყუნეს მიმდენი ღამის თევანი და
ლიტანიობანი ამათ თანა იყუის მეფე თამარ დღისი და ღამე
ყოველ ლოცვითა და ფსალმუნებითა დაუძინებლად განათ
იის და ყოველგან საყდართა მონასტერთა და სოფელთა უბ
რძანა ლიტანიობა და ვედრება ღ~თისა:1-17 სტრ., 278v
აწ ჯერარს მოჴსენებად ვითარ იგი წყალობა ყო ღ~თნ ერსა
თუისსა ზედა მეოხებითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა და შე
წევნითა ცხოველს მყოფლისა ჯვარისათა ვითარ მილი ადგილსა
მიიწივნეს ქუეყანად ბასიანისა მუნ იყო სულტანი დაბანაკებული ადგილსა
ბოლოს ტეკად წოდებულსა და იახლნეს რაჳ ბანაკსა სულ
ტნისასა არა იყო რიცხუი ცხენისა ჯორისა და აქლემისა
მათისა კარვებისა და სარა ფარდებისა მათის მინდორი იგი ძლით
იტევდა კარვებსა მათსა ესრეთ ნებიერად მდგომარე იყუნეს
და არაჳ უდგა დარაჯანი სულტანსა მუნ დააწყუეს რა
ზმი ქართუელთა და მუნ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია
მჴარგძელი ამირ სპასალარი და ახალ ციხელი შალვა და ივანე
და სხვანი თორელნი და ერთ კერძო აფხაზნი და იმერნი და
ერთ კერძო ამერნი და ჲრ კახნი და ვითარ იხილნეს სულ
ტანი ცოტად ცხენნი ააჩქარნეს და მიმართეს ვითარ იხილ
ნეს სპარსთა რ~ აუზიდავად მიდიოდეს დააგდეს სადგომი
მათი და სიმაგრეთა მიმართეს რ~ მიავლინა მათ ზედა ღ~თნ
შიში დიდი ხ~ ქრისტიანეთა იხილნეს რაჳ მათ წინაშე
1-16 სტრ., 279r
გაქცეულნი მიეტევნეს და არაჳ უტევნეს წარსვლად ა~დ
გარე მოიცვნეს და იქმნა ომი ფიცხელი და ძლიერი და განგრ
ძელდა მყოვარ ჟამ და მოსწყდეს ორგნითვე ხ~ უმეტეს ს
ულტნისა სპანი მოისროდეს და ესოდენ განგრძელდა ომი
რომელ ცხენი მოუკლდეს ივანეს მსახურთ უხუცესა
ზაქარიას გრიგოლს და ახალ ციხელთ შალვას და ივანეს
და სხვათა მრავალთა თავადთა და კნინღა სივლტოლად
მიდრიკნეს ქართუელნი და ქვეითად დარჩეს რაზმსა შინა
მჴნენი ქართველნი:მაშინ ვ~ა იხილნეს ლაშქართა თუის თუისი პატრონნი ქუეითნი
გაწირნეს თავნი სიკუდილად ჩამოჴდეს ცხენისაგან და პატრო
ნთა მათთა გვერდსა დაუდგეს ქუეითნი ქუეითთა და ეგრეთ
ძლიერი ომი შეიქნა და ვითარ იხილნა დავით მჴნემან მორიდა
ერთ კერძო და მარჯუენისა მჴარსა მორიდა ზაქარია მჴა
რგრძელმან და ვითარ ქართუელთა განეშორნეს რათა არა ცხენ
თა მათთაგან დაითრგუნოს ქვეითნი ქართუელნი და მიმა
1-16 სტრ., 279v

რთნეს სპარსთ კერძო მსწრაფლ მიეტევნეს ერთ კერძო
სოსლან დავით და ერთ კერძო ზაქარია და ვითარ მგელნი ცხ
ოვართა ეგრეთ შეუცვივდეს ურიცხუთა მათ სპათა სულ
ტნისათა და პირველსა მოკიდებასა და ხეთქებასა ჴმალთასა მოხედა
წყალობა აურაცხელმაან ღ~თმან მოსავთა ჯვარისათა და განადიდა
დიდება დავითისი დათამარისი ვარძიისა ღ~თის მშობელმან და ანა
ზდად ეგეოდენი იგი სიმრავლე განსქდა იძლია და დაიფანტა და
ამას გვანდა თუალ გარდუწდომელი იგი ლაშქართა სიმრავლე
ვითა მაღნარი მიწითურთ მოგლეჯილიყო და განქცეულ და ს
ადეცათცა თუალი მისწუთებოდა ყოელგან ტყეთა მსგა
ვსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად:ხ~ ჯერარს ამისიცა მოხსენება რომელ მეფისა თამარისა ოძრ
ჴეს ყოფასა შინა იყუნეს რა მიმდემნი ლოცვანი და ღამის
თევანი დღესა ერთსა აღესრულა რაჳ საღ~თო ჟამის
წირვა ზემოჴსენებულისა ევლოგის მიერ განკუირვება დ
აეცა ევლოგის და იწყო ღაღადებად სულელის მსგავსად
1-16 სტრ., 280r
და იწყო აღმართ ხედვად და ვითარ ხედვიდა ევლოგი ჴმა
ყო ჭმუნვის სახედ და სამგზის დაეცა და მეყსეულად აღ
ხლტნა და აღიტყუელნი ჴელნი აჰა დიდება ღ~თისა ქ
რისტე ძლიერ არს ჴელნო ევლოგისნო სპარსთაგან
არაჳ გეშინის განუტევეთ რათა ვიდოდის მშუიდობით
ცნეს ყოველთა რ~ წ~წყლებით იყო სიტყუა მისი
ა~დ ევლოგი არავისრა გამოუცხადა საიდუმლო თუინიერ
იოანე შავთელსა რ~ მას ოდენ აუწყა ვ~დ ჟამსა ამას მო
სცნა ღ~თნ ბარბაროზნი საძლეველად ჴელთა ქრისტი
ანეთასა და მყის წარვიდა ევლოგი პირისაგან მათისა და
დაიმალა:ხ~ ქართველთა იხილნეს რაჳ განქცეულნი წინაშე მათსა მ
ტერნი თუისნი აღსხდეს ჰუნეთა მათთა და დევნა უტყუეს
ჴოცდეს ჩამოყრიდეს დას იპყრიდეს და იპყრობდეს და
სიმრავლისაგან ვერ ივლტოდეს ა~დ ურთიერთას და
სთრგუნვიდეს ხ~ ერი ქართუელთა უვნებელად დაიცვენ
1-17 სტრ., 280v
ღ~თნ რომელ არცა ერთი ვარგი მეფისაგან შესწავებული
კაცი მოკუდა ა~დ ეგეოდენი სიმრავლე სპისა მათისა ივლტო
და და სპანი თამარისნი უვნებელად დაიცვენ მოწყალებამან
ღთისამან რ~ მისცნა ღ~თნ ჴელთა მათთა და იხილვებოდა
საქმე საკვირველი რ~ თუით იყუნეს მსახურ თუისისა შეკურისა
რომელნი [....] განერნეს პირსა მახვილისასა უდიდესი მათი
შეიკროდა უმცროსისა მიერ თუისისა და უწარჩინებულესი მათი
მოიყუანებოდა გამობმული ძუასა ცხენისასა და ერთითა
საბლითა ერთისა მიერ კაცისა შეიკუროდა ოცი და თმითა

გამოებმოდა ერთი ერთსა ყრმისა მიერ მცირისა უმ
ჯობესნი მბრძოლთანი მოიყუანებოდეს ვ~ა თიკანნი
გამოიძივნეს ყოველნი ადგილნი და გაქცეულთა ჴოცდეს
ხ~ ნეშტთა ვ~ა მართუეთა ქათამთასა მოჰკრეფდეს და გა
უშუებდეს აურაცხელსა სიმრავლესა რ~ ასსა სპარსსა ე
რთი ქრისტიანე ძლით მიხუდებოდა წარმომყუანელად
ესრეთ აღესრულა წწყ~ლობა ევლოგისი მასვე ჟამსა
შინა ქმნითა რომელსა შინა იხილაჩვენება იგი ესე
1-16 სტრ., 281r
ოდენი დიდებული ძლევა მიმადლა ღ~თნ ცრემლთა და სასოებ
ისა სიმტკიცეთა თამარისათა:ხ~ ესე ყოველი რაჳ ესრეთ იქმნა მოუჴდეს ბარგსა მათსა რ
ამეთუ არა იყო განცდა და აღრიცხვა სიდიდეთა ოქროსა და
ვეცხლისა ჭურჭელთა ნაქსოვთა სიმრავლე აურაცხელი
სასმურნი ოქროსანი თუალ მარგალიტოვანი ლანკნები და
პინაკები ლაგვინებისა და ქუაბებისა თანა ყოვლითურთ სავსეთა
მიუწ დომელითა ალაფითა:- ხ~ ცხენ ჯორისა და აქლემებ
ისა სიმრავლე და კარავთა და საფენელთა ურიცხუება რომელ
და ყარეს ვინმე აღრაცხნეს რ~ სავსე იყო ყოველი საბანა
კო მათი ესრეთ ძლევა შემოსილნი მადიდებელნი
ღ~თისანი შემოიქცეს და დადგეს კარავთა შინა მათთა ამ
ისა შემდომად შეეკაზმა მოქალაქეთა დიდითა მოკაზმულო
ბითა ქალაქი ტფილისი და შევიდა თამარ და დავით ვ~ა მზისა
შარავანდედი მიფენითა და შეიღეს დროშა ნუქარდინისი შე
იყუანეს პირველად ეზინკელი და მერმე სხვანი იგი
1-16 სტრ., 281v
წარჩინებულნი მოიყუანნა რომელნი სთნდეს წინაშე თუი
სსა თამარს ყოველთა ნუგეშინისცა და დიდად სახელოვნად ს
ერითა ისტუმრნა და უბოძა ყოველთა შესატყუისად და წა
რგზავნნა ციხეთა შინა ყოველსა ადგილსა თუინიერ ეზინ
კელისა ა~დ იგი დაიმჭირა ტფილის პატიმრად პირველი
სა პატივისა და სიყუარულისა მისისა წილ ხ~ უკანასკნელ ეგე
ოდენი სახელოვანი კაცი და დიდებული განყიდა ნალად ცხენთა
რომელი ესე ყო თამარ პატივად სახლისა თუისისა და დიდებად
რომლი ესე არაოდეს ვისგან ქმნილიყო დასაბამითგან ესე
ყო დიდებად და საჴსენებელად თუისა:აწ კ~დ აღივსნეს ყოველნი საგანძურნი სამეფონი ოქროთა
და ჭურჭლითა ოქროსათა რამეთუ მიწისა მსგავსად შეასხმიდეს
ოქროსა ხ~ თუალს და მარგალიტსა წყუით დასდებდეს ხ~
ოქრო ქსოვილთა ბერძულთა და სხვათა ნაქსოვთა ძუირად
საპოვნელთა ვ~ა ცუდთა სამოსელთა ურიცხუთა დაყ
რიდეს ხ~ ვეცხლისა ჭურჭელთა არღარა აქუნდა პატივი

1-16 სტრ., 282r
პალატსა შინა მეფისასა რ~ ყოველი ოქროსა და ბროლისა წინა
დაგებული იყო ინდოურთა ქუათაგან შემკობილი რომლი
თა აღავსნა ყოველნი ეკლესიანი რომელთა მიანიჭა სამ
სახურებელად სიწმიდეთა საიდუმლოთასა და აღავსნა ყო
ველნი ჴელნი მთხოველთანი და განაძღნა ყოველნი გლახა
კნი და აღუვსო წიაღნი მათნი უხუებით:ესრეთ ადიდებს ღ~თი მადიდებელთა თუისთა ესრეთ აღა
მაღლებს წინაშე თუისსა მდაბალთა ესრეთ შემწე არს მო
სავთა მისთა ესე ვითართა ნიჭთა მიანიჭებს მინდობილ
თა თუისთა რ~ არა რაჳ სხვა დაიდვა თამარ გულსა თუისსა
ვითარ დასაბამი იგი სიბრძნისა შიში ღ~თისა და სამართა
ლი და წყალობა სწორად ყოველთა ზედა:- იყო დღეთა
მისთა სიმართლე და მრავალი მშვიდობა განეფინა მად
ლი ბაგეთა მისთა ამისთუის აკურთხა იგი ღ~თნ უ
კუნისამდე და დაადგრა თავსა მისსა გუირგუინი პატიოსნე
ბისა და დასდვა წელთა მისთა მახვილი ძლიერებისა
1-16 სტრ., 282v
და წარემართა სუფევად უკუნისამდე ჭეშმარიტებისა
თუის სიმშუიდისა დასიმართლისა: ჯერარს ამისთუისცა თქმად
ვ~დ ქმნნეს მრავალთა დედათა ძლიერება ა~დ არა ესრეთ
ვითარ ამან არა ვერაგობისა ღონითა აცხოვნებდა ე
რსა თუისსა ა~დ სიბრძნისა წინა ძღომითა და სიმართ
ლითა და უმანკოებითა დავითიანითა სიმშუიდითა იაკო
ბის მსგავსითა სიუხუითა აბრამისებრითა მოწყალებითა
იესოს ღმრთისა მსგავსითა და სამართალითა მისისა მობაძა
ვითა დღეთა შინა თამარისთა არავინ გამოჩნდა მიმძლა
ვრებული მეცნიერებითა მისითა არცავინ დასჯილი თ
ვინიერ ძუელისა სჯულისა რომელი ძეს ავაზაკთა ზედა
ძელსა ზედა ჩამორჩობა თუით არცავის ღირსსა სიკუდილი
სასა და არცა პატიჟისასა მიეჴადა თანანადები არცავინ ბრ
ძანებითა მისითა ასო მოკუეთილ იქმნა და არცა სიბრმ
ითა და ისაჯა თუინიერ გუზან ღირსი სიკუდილისა რომ
ელი ორგულები[თ] განდგა და კოლას სადმე მთათა შინა
1-16 სტრ., 283r
ავაზაკობდა მალით ესე შეიპყრეს მთიბავთა თივისათა
და დავით მეფისა წინაშე მოიყუანეს ხ~ მან იცოდა დიდი მო
წყალება თამარისა ამისთუის მისსა შეკითხვამდის თუალნი
დასწუნა ნაცვლად მრავალთა სისხლთა ქრისტიანეთასა:არაოდეს თუისსა სამეფოსა შინა იყო კეთილიანობა ა~დ
ყოველთა ქრისტიანეთათუის და რომელნი მძლავრობდეს
ქრისტიანეთა ყოველთა მიუმცნო რათა აზადად იყუნენ
და ფიცხლად დამორჩილდენ შიშითა და სიყუარულითა

მისითა: წარავლენდის სარწმუნოთა თუისთა და დავედრის
ესრეთ იწყეთ ალექსანდრიით ყოვლისა თანა ლუბისა
სინისა მთისა და მათ კერძოთა ეკლესიათა მონასტერ
თა და ერთა ქრისტიანეთა მოიკითხვიდის: ხ~ იერუსალიმისა
თუის რადღა საჴმარ არს თქმად რ~ წარგზავნიდის ამათ
ყოველთა შინა ეკლესიათა ბარძიმ ფეშხუმებსა და სიწმი
დეთა საბურავებსა და მონაზონთა და გლახაკთათუის ოქროთა
აურაცხელთა ტყუენი განათავისუფლნის და ხარკი ერისა
1-16 სტრ., 283v
თუით უკუნსცის და ყოველი ჭირი და ჭირებული აღიღის
მათგან: კ~დ კერძოთა ელადისათა და მთაწმიდას ეგრეთვე მაკ
ედონიისა და პიტრიღოხოს კერძოთა თრაკისათა და კოსტანტინ
ე პოლის მონასტრებთა რომანას და ყოველგან კ~დ ისავრ
იას კურუსეთს და ყოველთა მათ სანახებთა შავისა მთისათა
და კუიპრისათა ესე ყოველნი აღავსნა ქუელის საქმითა რომ
ლისათუის ისმინეთ თუ ვითარ მოხედვიდა ღ~თი საქმეთა მისთა:მოიწინეს ოდესმე ჩუეულებისაებრ ქუელის მოქმედებათა
თუის ამისთა მონაზონნი შავისა მთისა ანტიოქიით და კუიპრისა
ჭალაკით ეგრეთვე მთა წმიდით და მრავალთა ადგილთათ შე
იწყნარნა თამარ ჩუეულებისაებრ ვითარ ანგელოზნი და
მრავალ დღე არა გაუშვნა მერმე მისცნა ყოველთა დ
იადი და აღავსნა ყოვლითა საჴმრითა უკანასკნელ მათ
გან უფრო შორიელთა მისცა დიდ ძალი ოქრო თუით
მათუის და ყოველთა მონასტერთა განსაყოფელად წარვიდის
მონაზონნი იგი და მიიწივნეს რაჳ კონსტანტინე პოლ
1-15 სტრ., 284r
ედ ესმა მეფესა ბერძენთასა ალექსის ანგარსა რომელმან ძმ
ასა თუისსა ისაკს თუალნი დასწუნა და მეფობა წარუღო
ესე ყოვლითურთ ბოროტი კაცი იყო და შეუტყუე
ბელი მეფობისა გარნა უმეტეს ანგარებისათუის სა
ძაგელ იყო ყოველთა მიერ იხილა სიდიდე იგი ოქროსა
რომელი მიეცა თამარს და წარუღო მათ მონაზონთა
ცნა რაჳ ესე თამარ მეფემან ნაცვლად სხვა უფროსი წ
არგზავნა მათ წმიდათა მიმართ და ამით უმეტეს არ
ცხვინა ეშმაკი ხ~ განრისხნა მეფესა ზედა ბერძენთასა წ
არგზავნნა მცირედნი ვინმე ლიხთ იქითნი და წარუღეს
ლაზია ტრაპიზონი ლიმონი სამისონი სინოპი კერსენდი
კიტორა ამასტრია არაკლია და ყოველნი ადგილნი ფებლაღო
ნისა და პონტოსანი და მისცა ნათესავსა თუისსა ალექსის
კომონიანოსა ანდრონიკეს შვილსა რომელი იყო მაშინ
თუით წინაშე თამარ მეფისა შემოხვეწილი:1-15 სტრ., 284v

ხოლო ესმა ესე ფრანგთა რამეთუ მოეღო ბერძენთა შეწევნა აღმოსავლ
ეთით გამოვიდეს ვენეტიკნი და წარუღეს სამეუფო ქალ
აქი მეფობისა თანა და შეიხვეწა უბადრუკი იგი ალექსი
ბორღალეთს თუისისა სიძისა თანა იხილა რაჳ ბორღალ
ელთა მეფემან სიძემან მისმან შეიყუანა ციხესა ერთსა
და დაუფინნა წინაშე მისსა ოქრო დიადი და ჰრქუა ესრეთ
აჰა ალექსი გულის სათქმელი იგი შენი ოქრო ესე მიი
ღე თუინიერ სხვისა რომლისამე საზრდელისა და წყლისა
წილ რ~ ამისთუის წარსწყმიდე სახლი სამეუფო ქრი
სტიანეთა და დაჴსენ თუით მპყრობელობა ბერძენთა და
ესრეთ მოკუდა საწყალობელი იგი სიყმილითა დაკლებ
ული შეწევნისაგან ღ~თისა ესრეთ საზარელ იყო თამარ
მტერთა ზედა და კ~დ ესე ოდენი ტკბილ და ძვირ უჴ
სენებელ ვიდრემდის ესმა რაჳ ესე ყოველი დიდითა
ტკივილითა იგლოვა დაღათუ არა ღირს იყო მისთუის
1-16 სტრ., 285r
ტკივილი რ~ რაცა ვის არა ჭეშმარიტებით [...] აქუნდეს არა
იპყრობს დიდხან გარნა თამარ უცხოსაცა ზედა და დავრ
დომილთა ლმობიერ იყო ტკივნეულობად და წყალო
ბად ვითარ აწ ამასცა ზედა:ესრეთ დღითი დღე წარმატებათა და განდიდებითა შინა
იყო სკიპტრის მპყრობელთა ყოვლითა შორის უბრწ
ყინვალესი თამარ ხ~ უმეტეს შეუმატებდა ღ~თის მსახ
ურებასა ეკლესიათა და მონასტერთა კაზმასა და შენებასა
ობოლთა და ქურივთა შეწყალებასა და სამართლისა მ
იფენასა ამას შინა იშუებდეს და იხარებდეს სამეფონი მისნი
ჟამ გარდვიდიან აფხაზეთს და განაგნიან საქმენი მანდაუ
რნი და მოინადირიან კეთილი იგი სანადირო გეგუთი და
აჯამეთი მერმე გარდამოვიდიან ქრთლს სომხითს მერმე
დადგიან დუინს მოვიდიან ხარაჯითა განძელნი და აღმართ
ქალაქნი გაზაფხულ აღმოვლიან სომხითი მოიღიან ხა
რაჯა ნახჭევნელთა და წარვიდიან კოლას თავსა არტანისასა
1-16 სტრ., 285v
და მუნით მოიღიან ხარაჯა კარნუ ქალაქით და ეზინკით
და სხვათა გარემოსთა ქალაქთა:ხ~ წარმოვთქუათ ესეცა რ~ ოც და მესამედ გინათუ
მეოთხედ აღმავლობასა მეფობისა მისისა წელიწადსა
იკითხა საქმე კარისა რ~ მრავლითა ჟამითგან ჰბრძოდეს
სარგიზ თმოგუელი შალვა თორელი და მესხნი გარნა ვე
რა რაჳ ღონე ქნეს აღებისა რ~ ზამთრის მკსინვარებისა
გან და სიცივისა უღონო იყუნეს მოდგომად ხ~ ჟამსა
ყინვისასა წყლისაგან განყინულისა ვერ შეუძლებდეს ბ
რძოლად გარე შემოუხუნეს ყოველნი ციხენი და სო

ფელნი და იგი მხოლო მარტოჳ ჰქონდათ სპარსთა ამი
სთუის განიზრახა კეთილისა გონებითა და წარავლინა დავით
ზემოთ ლაშქრითა წაატანა ზაქარია და ივანე და უბრ
ძანა რათა დადგენ მუნ და ძლიერად ეომონ და ხან
გრძლად იქმნა ესე და თუით თამარ დადგა ჯავახეთს და
მუნ მოელოდა ამბავსა მათსა ხ~ იგინი მივიდნეს და ებრძ
1-16 სტრ., 286r
ოლეს უკუე შეკრულსა მას ღობესა წყლისათუის და
მრავალთა შინა დღეთა განტეხეს ადგილი იგი და გამოი
ცალა წყალი და მისთანა უმრავლესნი მოქალაქენიცა ხ~
დაშთომილთა მათ ითხოეს დავითისგან რათა თუით თამარ
მივიდეს და მას მიენდვნენ რ~ ეშინოდათ სიტყუათა მათ
თუის გინებისათა რომელთა ციხით გამოიტყოდეს პირველ:მაშინ მოაჴსენეს ესე ყოველი თამარს ხ~ იგი მივიდა და
მოიხუნეს ციხოვანთა მათ კლიტენი წინაშე ძისა მისისა
გიორგისა და მერმე თამარის წინაშე და ითხოვდეს მშუიდობა
სა და ფიცსა რათა არაჳ განსცეს კარი ვითარ ანისი და დვინი
ა~დ სამეფოდ დაიმჭიროს: ამისთუის მისცა სიტყუა მტკიცე
და უბრძანა ძესა თუისსა გიორგის რათა შევიდეს და თუით მო
ითუალოს ქალაქი და ციხე თუისი რომელი ესე ე
სრეთ იქმნა და ესე ვითარი ქალაქი და ციხე თუისად დაი
მჭირა მათ ყოველთაგან რომელნი აიხუნა ზორა
კერტით რახსამდის გაგით განძამდის და ჯავახეთით
1-16 სტრ., 286v
სპერამდის და ვისცა ათ ჩუიდმეტსა წელიწადსა შინა
ესე საქმენი თამარისგან გემცრებიან და მისთა ლაშქართა
გან წელიწდისა ერთისა დღეთა თუ ვითარ შეუძლო
ყოველთა მათ გარეთა აღმართ ოდენ შეხედენ რო
მელნი ჰქონან ციხენი მჴარგრძელთა ოდენ სახლთა ზემოთ
და ქუემოთ:ხ~ამა სიხარულსა შეუდგა მწუხარება რ~ მიიცვალა სო
სლან დავით კაცი აღსავსე ყოვლითა სიკეთითა საღ~თოთა
და საკაცობოთა შესახედავითა განმშუენებული ხ~ წყობათა და
ომსა შინა მჴნე უხუი და მდაბალი და სხვითა ყოვლითა სი
კეთე აღმატებული და დაუტევნა ორნი ძენი ყრმა
ვიდრემე ლაშა გიორგი ხ~ ასული რუსუდან და იტირეს
და იტყებდეს და დაუტევეს მწუხარება ყოველსა მ
კუიდროვანსა:მათ უკუე ჟამთა არა მცირედსა ჟამსა მშვიდობა
იყო ყოველგან და მეფე იყო გეგუთს რ~ იყო წმი
1-16 სტრ., 287r
დანი მარხვანი და მჴარგრძელნი ორნივე მეფეს წინაშე იყუნეს

და ვითარ ცნა არდავეთის სულტანმან აღძრა მტერობა
ქრისტეანეთა ზედა მოუწოდა სპათა თუისთა და წარმოემარ
თა უწყოდა მჴარგრძელთა შინა უყოფლობა წარმოვიდა და
აღმოვლო რაჴსის პირი გზა გზა არვის ავნო და უგრძნობ
ელად მოვიდა და მოიწია ანისის ქალაქის სიახლესა და დიდსა
შაბათსა მწუხრი მორა ეახლა ქალაქსა და ვითარ ცისკარი მო
ეახლა და ჰკრეს ძელსა და განახვნეს კარნი ქალაქისანი მყის
მიეტევნეს კარსა ქალქისასა შეუტევეს ცხენი და ვერღარა
მოასწრეს კარნი და შევიდეს ქალაქად იწყეს ჴოცად და კლ
ვად ტყუეობად უმრავლესი ერი იყო ეკლესიათა შინა ვი
თარ შეჰგავს ქრისტეანეთა სჯულსა რომელნიმე შეივლ
ტოდა დარანოათა და მუნ გამაგრდიან და რომელიმე ქ
ვაბოვანთა შინა რომელსა ქარტუნობით უწოდენ არ
ამედ არა განერა ანუ ციხესა ანუ ქარტუნსა შინა
რომელსა შინა არა შევიდა რ~ გარეშემო სამგნით ქარაფი
1-16 სტრ., 287v
იყო კლდოვანი და ქუაბოვანი ესრეთ ჴელთ იგდეს რა ქალაქი
ყოველი ერთი ბევრი და ორი ათასი კაცი ეკლესიათა შინა
ვ~ა ცხოვარი და კლეს თუინიერ მისსა რომელი უბანთა და
ფოლორცთა შინა მოიკლა ესეოდენ მძუინვარედ მოაოჴრეს
ანისი და სავსენი ტყუითა და ალაფითა ურიცხუითა წ
არვიდეს და მიიწივნეს სახლად თუისად:ხ~ ესე ანისის მოოჴრების ამბავი ახალ კუირიაკესა დღესა ა
ცნობეს მეფესა თამარს გეგუთს სცნეს რა ამირ სპასალა
რმან ზაქრიამ და მსახურთ უხუცესმან ივანემ დიდად
დამძიმდენ და მწუხარებამან მოიცვნა და გულნი მათნი
ცეცხლებრ ენთებოდა და რამცა ყუეს არა უწყოდეს
ხ~ მეფე და ყოველნი სპანი მისნი მწუხარებითა და
გულის წყრომითა მოცულნი სპარსთა მიმართ ბ[.]რ
ძოლისა ყოფად აღეგზვნეს: მაშინ მჴარგძელთა ჰრქუეს
მეფესა მოიწია ბოროტი ჩუენ ზედა გარდასლვითა
მცნებათა ღ~თისათა რომელ ესე ოდენი სული ქრისტ
1-16 სტრ., 288r
იანე მოიკლა ცუდ რჯულთა სარკინოზთა მიერ ცოდვათა ჩ
უენთათუის ა~დ ვესავ წყალობასა ღ~თისასა და პატიო
სანსა ჯვარსა რათა არა მისცნეს მოსავნი ჯვა
რისანი სრულიადსა წარწყმედასა ა~დ ჩუენცა შ
ური ვაგოთ და ნაცვლისა ქმნად განვემზადნეთ და
სიცრუე მათი მათდავე მიექცეს შენ მეფეო ამცენ სპათა
შენთა რაღა მზა იყუნენ არდაველის სულტანსა ზედა
წარსვლად პირველად წარვიდეთ ანის და ვინ სადა
ვპოოთ სპარსთაგანი მოვინადიროთ და რათა არა ცნან მ
ცირედითა ლაშქრითა წარვიდეთ უკეთუ დიდნი წარვა

ლით სცნობენ და სიმაგრეთა შევლენ ა~დ მცირითა ლა
შქრითა შემეწიე რაჟამს შეგინებული მარხვა მოვიდეს
მზამცა არიან რაჟამს ჩუენ მოგახსენოთ
ხ~ სთნდა მეფესა თქმული მათი და უბრძანა სპათა თუისთა რათა
მზა იყუნენ და მჴარგძელნი წარმოვიდეს ანის და იწყეს
კაზმად და მოიახლა ბილწისა სჯულისა მათისა მარხვა
1-16 სტრ., 288v
წარმოავლინეს წინაშე მეფისა კაცი ლაშქრისა მთხოველად
მაშინ უბრძანა მესხთა თორელთა თმოგუელთა ჲრ
კახთა სომხითართა ხ~ ქართველნი არა წარიტანა რათა
არა აგრძნან არდაველს მყოფთა შეკრბეს ანის და წა
რემართნეს არდაველს გარდავლეს გელაქუნი და ჩავლ
ეს ისპიანი გავიდეს ხუაფრინის ჴიდსა და მიმართეს არ
დაველს ესრეთ მოუწონეს ჟამი რომელ აიდი განთე
ნდებოდა რომელ არს აღვსება მათი და მას ღამესა
გარე მოადგეს არდაველს ხ~ ვითარ ჴმა ყო ქადაგმან
ბილწისა ქადაგებისა მათისამან და გაჴშირდა მუყრთა
ყივილი ყოვლგნით ცხენი შემოუტევეს მჴარგრძელთა
და უომრად ჴელთ იგდეს სრულობით ქალაქი იგი და
სულტანი და ცოლნი და შვილნი მისნი და ყოველი სიმდი
დრე სულტნისა ქალაქისა ესრეთ აღივსნეს სიმდი
დრითა აურაცხელითა თუალითა და მარგალიტითა
ოქროთა ვეცხლითა ჭურჭლითა ოქროსა და ვეცხ[ლისათა]
1-16 სტრ., 289r
შესამოსლითა და საფენლითა და ყოვლითა სიმდიდრითა
ეგოდენ გამდიდრებულისა ქალაქისა რომელ მოთხრობა შე
უძლებელ არს აღივსნეს ცხენითა ჯორითა აქლემი
თა საქონელი მათი თუით მათთავე საჴედართა აღ
კიდეს და ესრეთ წარმოემართნეს ხ~ სულტანი ა
რდაველისა მოკლეს და ცოლნი და შვილნი მისნი ტყუედ
წარმოიყუანეს და ათორმეტი ათასი კაცი კაცი რჩეული
მიძგითთა შინა მათათა დაკლეს ვითარ მათ ყუეს
ანისისა ეკლესიასა შინა სხვა უმრავლესი ერი
მოკლეს და სხვა ტყუე ყუეს:აღმოიარეს იგივე გზაჳ და ესეთი ძლევა შემოსილნი
მოიწივნეს ანისს და დიდად ნუგეშინისცეს და ესრეთ
მოიწივნეს მეფეთ მეფისა და დედოფალთ დედოფ
ალისა თამარისა მოიღეს ძღუენი და არმაღანი აღავსნეს
მეფე და ყოველნი წინაშე მისსა მყოფნი რ ჟამსა მას
კოლას დგა მეფე აღივსო ყოველი სამეფონი ამისნი სიმდიდრითა
1-16 სტრ., 289v
აურაცხელითა ოქროთა ვეცხლითა და სხვითა ყოვლითა

სიმდიდრითა რომელიცა მოიღეს ზაქარია და ივანე
რომლისა თუისცა დიდად მადრიელმან მეფემან უბოძა
მრავალნი ციხენი და ქალაქნი და ქუეყანანი ესრე მა
დიდებელნი ღ~თისანი იშუებდეს და მეფე ნებიე
რად იყოფოდეს დამოუდიოდა გარეშემოთა მყოფთა მე
ფეთაგან ხარაჯა და ძღუენი ურიცხვი:ხ~ სხვასა ჟამსა მოვიდეს მეფის წინაშე მჴარგრძელნი ზაქარია
სპასალარი და მსახურთ უხუცესი ივანე და ვარამ გაგელი
და მოახსენეს ძლიერო ჴელმწიფეო ჴელმწიფეო შარავანდედთა
შორის უმეტეს აღმობრწყინვებულო იხილე და განიცა
დე სამეფო თქუენი და სცან სიმჴნე და სიქუელე სპათა შენთა
გულის ხმა ყავ რ~ მრავალნი ახოვანნი მჴნენი და ქუელ
ნი იპოებიან სპათა შენთა შორის რ~ არა ვინ არს წინა აღ
მდგომი მათი აწ ბრძანოს მეფობამა თქუენმან რათა არა
ცუდად ვაუქმოთ სპანი თქუენნი და დავიწყებასა მიეც
1-16 სტრ., 290r
ნეს სიმჴნე მათი ა~დ აღვამჴედრთ ერაყს რომგუარს
ზედა რომელ არს ხვარასანი რათა ცნან ყოველთა სპათა
აღმოსავლეთისათა ძალი და სიმჴნე ჩუენი აწ უბძანე
სპათა საქართველოსათა მზა იყუნენ ლაშქრობად
ხუარასანს დაღათუ არავინ ქართველთაგანი მიწევნულ
არს მუნ ხუარასანს და ერაყს ა~დ ბძანე რათა ნიკოფ
სით დარუბანდამდის აღიჭურონ და მზა იყუნენ:და ვითარ ესმნეს თქმულნი მჴარგძელთანი მეფესა
მოუწოდა ყოველთა წარჩინებულთა ამის სამეფოსათა
ამერთა და იმერთა აუწყა თქმული მათი ხ~ ვითარ
ესმა ლაშქრად წვევა მჴარგრძელთაგან სთნდა ყოველთა მათი
და დასკუნეს ლაშქრობა და იწყეს კაზმადჱ და ვ~ა მოიწია
არე სთვლისა მოვიდეს ტფილის მეფისა წინაშე და. განი
ხილნა რა სპანი თუისნი მეწინა აბჯართა განწყობილ
ება და ცხენ კეთილობა მათი სიდიდე და სიმჴნე სპათა მის
თა და შურითა სპარსთათა აღსავსეობა: და მოიღო დროშა
1-16 სტრ., 290v
სუიანად ჴმარებული გორგასლიანი და დავითიანი და შევე
დრა მასვე ვარძიისა ღ~თის მშობელსა დროშა და ლა
შქარი და ულოცა და წარავლინა სპარსეთს და მისცა დრ
ოშა ამირსპასალარს ზაქარიას და წარემართნეს სპარს
ეთად ჩავლეს პირი ნახჭევნისა და განვიდეს ჯუღას და რა
ჴსისა პირსა და შევლეს იწრო იგი ჴევი დარადუზისა და
აღვიდეს მარანდსა ხ~ მარანდელნი ამისი მცნობელი შეივ
ლტოდეს კლდეთა შინა ხ~ ესენი მარანდს რა მივიდეს
არა პოეს კაცი ეგონა მთასა მარანდისასა ყოფა სპათა ად
არბადაგანისათა ამისთუის დარჩიეს ხუთასი რჩეული მ

ჴედარი დიდებული და აზნაური აჩინეს მჴედართ მთავრ
ად თაყიადინ თმოგველი წარემართნეს და აღვლეს აღმარ
თნი მარანდისანი და აღვიდეს ვაკესა თავსა მარანდისასა
და დადგეს მთასა მას ზედა რ~ ესრეთ ემცნო ზაქარიას რა
თა არავის ებრძოლნა მიღმართ ვიდრემდის არა მივიდეს
იგი და თუ დიდი ლაშქარი ნახონ აცნობონ ზაქარიას და რ
1-16 სტრ., 291r
აცა რქუას ყონ იგი და დადგა ხუთასი კაცი წარჩინებ
ული ხ~ ვ~ა იხილეს მთით მარანდელთა რომელნი შელ
ტოლვილ იყუნეს ღირღალთა და კლდეთა მაღა
ლთა რომელ არს ზენა კერძო მთასა მარანდისასა უ
მაღლესი სხვათა მთათა სავსე ქვითა და კლდითა იხილეს
მცირე ლაშქარი და აღიჭურნეს მოუჴდეს ზარითა და ამ
ბოხებითა მარანდელნი რ~ საწუნელ უჩნდეს ქართველნი სი
მცროთა მათთა თუის:ხ~ ესენი მიეტევნეს ესოდენ ძლიერ და აოტნეს რომელ მცი
რედნი განერნეს და უმრავლესი მოკლეს და სხვათა დე
ვნა უყვეს გრძლად მაშინ აღვიდეს უმრავლესიცა
იგი ლაშქარი ქართველთა და იხილეს ნაომარი ადგილი მ
კუდრითა კაცითა და ცხენითა სავსე და ქართველი კაცი
არცა ერთი იპოებოდა და ესე ოდენი ძლევა მოსც
ემოდათ ღ~თისაგან რომელ ხუთასი შუბი ხუთასს
კაცსა და ცხენსა ზედა ესვა ხ~ ესე რაჳ იხილეს გან
1-16 სტრ., 291v
კუირდეს და ქართველისა კაცისა ვერ პოვნა უკვირდათ
ამისთუის უღონო ქმნილი და მწუხარე ზაქარია იგონებდა
და არაჳ უწყოდა რამცა ყო ვ~ა მცირედი ხანი დაეყოვნათ
გამოჩნდეს დევნისაგან შემოქცეულნი ლაშქარნი იხილა რა
ზაქარია დიდად გამხიარულდა და მადლობაჳ შეწირა ღ~თისა რო
მელ არცა ერთი კაცი ქართველი მომკუდარ იყო და ესეთი ძლ
ევა მისცემოდათ ღ~თისაგან ხ~ დაღათუ ესრეთ გამარჯვებო
დათ გარნა ყოვლადვე აბრალებდეს თაყადინს და უმეტეს
ზაქარია მქისედ ეტყოდა ამბის უცნობელად შებმისა თუის:და ესრეთ გამხიარულებულნი და მადიდობელნი ღ~თისანი
გამარჯვებისათუის წარმოემართნეს და მომართეს ქალაქსა თა
ვრეჟისასა და გარდავლეს მთა დევსოფნად წოდებული და ვი
თარ ესმა თავრეჟს მყოფთა მისვლა ქართველთა ლაშქართა
ამისთუის განკრთეს და ძრწოლამან შეიპყრნა ყოველნი მკუიდ
რნი თავრეჟისანი ხოჯანი და ყოველნი წარჩინებულნი და მი
მდგომნი თავრეჟის ქალაქისანი: მაშინ განიზრახეს რათა ზა
1-16 სტრ., 292r
ვისა მიცემითა და ძღუნითა და შევრდომითა და ზენარი

სა თხოვნითა დაამშვიდონ პირნი ქართველ სპათანი
წარმოავლინნეს მოციქული ითხოვეს მშვიდობა
არა მოოჴრებად ქალაქისა მათისა აღუთქუეს ძღუენი
ურიცხუი ოქრო ვეცხლი თუალი პატიოსანნი და
მარგალიტნი ძუირ ფასისანი განკუირდეს ყოველნი წა
რჩინებულნი ქართველთანი ზაქარია და ივანე მჴარგ
ძელნი აღუთქუეს მშუიდობაჳ და უვნებელად განვლა
ქუეყანისა მათისა მოიმტკიცეს ფიცისა მიერ და მოვიდეს ყა
დნი ხოჯანი და ყოველნი თავადნი თავრეჟისანი და მოიღეს
ოქრო ვეცხლი ლარი თუალი მარგალიტი შესამოსე
ლნი ცხენი ჯორი და აქლემი და საზრდელი კმა საყო
ფელი ლაშქართათუის აღავსნეს დიდნი და მცირენი და დაუ
დგინნეს ქალაქსა მცველნი:და წარვიდეს მუნით და განვლეს ადარბადაგანი და მიმარ
თეს მიანას და ცნა მელიქმან მიანისამან მისვლა ქართველთა
1-16 სტრ., 292v
და ვ~ა თავრეჟელთა ქმნეს მანცა ითხოვა მშუიდობა და აღუთქუეს
მოცემად ურიცხუი საქონელი უსმინა ზაქარიამ და მოიყუანეს
მშუიდობის ყოფად და მოიღო მანცა ოქრო და ვეცხლი და ქუანი ძ
უირ ფასისანი და აღავსნეს მუნცა ყოვლითა სიმდიდრითა და და
უტევნეს მცუელნი და წარვიდეს მშუიდობით: და მიიწივნეს მ
ცირესა ქალაქსა ზანგანს და იყო ალიზის ზღუდით განმაგრებუ
ლი ხ~ ქალაქი ძლიერად განამაგრეს და იწყეს ფიცხლად ბრძო
ლად ვითარ განგრძელდა ომი განყუეს თემთა და თემთა ზღუ
დე ქალაქისა რათა შესთხარონ: მაშინ იწყეს თხრად ზღუ
დეთა პირველად მარჯუენესა მჴარსა მესხთა შეჴურიტეს და
უწინ შევიდეს ქალაქსა შინა და რომელნიცა დახუდეს შიგნით მეო
მარნი იწყეს ჴოცად და სრვად აღივსნეს მესხნი ურიცხ
ვითა საქონლითა და მერმე შემოუჴურიტნეს ყოველგნით
და წარმოტყუენეს და აღივსნეს საქონლითა და მცირედ განის
უენეს:და მერმე აღმჴდერდეს და წარემართნეს ხვარასნით და მწუ
1-16 სტრ., 293r
ხრსა მივიდეს მცირესა სოფელ ქალაქსა მუსულმანსა იგიცა მოტ
ყუენეს და მცირედ განისუენეს და მერმე წარვიდეს ქალაქსა ხო
რასნისასა და ყაზმინს რაჳ მიიწივნეს აიყარნეს და ვერ წინა
აღუდგეს ყაზმინელნი და ივლტოდეს მთა მოარბიეს იგიცა
და აღივსნეს საქონლითა და აღკიდეს საქონელი მათი მა
თსავე საჴედართა კაცთა არჳ ავნებდეს ა~დ ტყუედ წა
რმოიყუანდეს კაცთა და მცირედთა ვაჟთა და წარემართნეს მთად
ლტოლვილთა მიმართ და მიეწივნეს აღივსნეს მუნცა
ოქროთა და ვეცხლითა და ცოლთა მათთა სამკაულითა და
უშინაგანეს რომგუარისა მიმართ მიიწინეს რომელ არს

ხორასანი რაღა გრძელ სიტყუა ვითარ მიიწინეს ვიდრე ქალა
ქად გურგნისად და მოაოჴრეს ქუეყანა იგი და ვერღარა ძალ
ედვა წიაღ სვლა ალაფისაგან შემოიქცეს გამარჯვებულნი
და ძლევა შემოსილნი ქართველნი რ~ აქამომდე არა ვინ ქარ
თველთა ნათესავი მიწევნულ იყო ლაშქრად არა მეფე
არცა მთავარი და ვერვინ წინა აღუდგა სპარსეთს შესვლასა
1-16 სტრ., 293v
მათსა ვერ ხვარასნის სულტანი ვერცა ერაყისა და ვერ
რომელი თემი სხუაჳ:ესრეთ უზომოთა და ურიცხუითა სიმდიდრითა აღვსებულნი
და განმდიდრებულნი შემოიქცეს და მოვიდეს კერძოთა ერ
აყისათა და ვითარ გურგანისა ქუეყანისა ამბავი ქართველთა მიე
რ ქმნილი უცნაურ ქმნილ იყო ყოველთა და ერაყის
სულტნის მოსრვა კაცი ვინმე მოსრულ იყო მიანას სულ
ტანსა თანა ესე ვითარი ტყუილი ეთქუა ვითა ვ~დ მოვიდა თუით
დიდი სულტანი და გილანელი სულტანი ხვარასნისა და ერ[ა]
ყის სულტანი და გილანელი ყოვლგნით გზა შეუკრეს
ქართველთა და მოსრნეს რომელ არცა ერთი კაცი ქართველთა
განი განერა ეგოდენისა სიმრავლისაგან არცა მთხრობილი
მივა საქართველოსაო: ხ~ ესე რაჳ ესმა მელიქსა მიანისსა და
მიანელთა დიდად განიხარნეს და ქართველთაგან დატევებულნი
მცველნი ქალაქისანი დაჴოცნეს და ძელსა ზე ზედა ჩამოჰკიდნეს
გარნა ერთი კაცი ქართუელი დაიმალა მცველთა მადგანი ქალა
1-16 სტრ., 294r
ქსა შინა და ვ~ა მოვიდეს ქართველნი ძლევა შემოსილნი და განმდი
დრებულნი მიანას წინა გაეგება სულტანი მიანისა დიდითა
ძღუნითა ხ~ ეგონა დაფარვა ნაქმრისა მათისა იხილნა რაჳ
ზაქარია იკითხა მცველნი მათგან დატევებულნი ხ~ მათ რ
ქუეს ვ~დ თავრიჟს წარვიდეს მუნ დატევებულთა მცველ
თა თანა:მაშინ მოვიდა დამალული იგი კაცი და აუწყა ნაქმარი
მიანელთა მცველთა მოწყუედა ტყავის გაჴდა და ძელსა
ზედა დაკიდება და შესწამა პირის პირ მელიქსა და იგინი
იდგეს უსიტყუელნი: და ვითარ ესმა ესე ზაქარია
ს და ივანეს დიდად განმწარდეს და ძნელად აღუჩ
ნდეს ესე შეიპყრეს მელიქი და ყოველნი სახლეულნი
და თუისნი მისნი და ყოველნი სიკუდიდ დასაჯნეს თუით იგი
და შვილნი მისნი ტყავები დაჴადეს და ძელსა ზედა ჩამო
კიდნეს და ქალაქი მოაოჴრეს მოწვეს და ტყუე ყუეს
ხ~ სიმდიდრე რომელ წარმოიღეს შეუძლებელ არს
1-16 სტრ., 294v
აღრიცხვა მათი ესრეთ მომართეს გზასა რომელ აღმოევლ

ოთ ადარბადაგნით მოვიდეს და მოეგებნეს პირველად უჟა
ნით და მერმე თავრეჟელნი მითვე ძღუნითა და მოართვეს
სიმდიდრე აურაცხელნი რომლითა აივსნეს სრულიად
სამეფონი და თუით მეფეთ მეფისა თამარისთუის წარმოგზავნეს
თუალნი დიდფასისანი ძუირად საპოვნელნი და ჭურჭელნი
უცხონი და დაუტევეს მშუიდობით მყოფნი ადარბადაგანის
ანი და გამოვლეს რაჴსი და ამოვლეს პირი ნახჭევნისა და
მოვიდეს ტფილისს მეფისა წინაშე მხიარულ იქმნა მე
ფე მმადლობელი ღ~თისა და მხიარულითა პირითა გაეგება
ზიემითა და დიდებითა იყო ჴმა ბუკთა და დუმბულთა რომ
ელ არცა ძუელ ოდესმე ქმნილ: იყო ესე ვითარი გამარ
ჯვება არცა მეფეთაგან არცა მთავართაგან შევიდეს ისანთა
და დაჯდა მეფე ტახტსა ზედა სამეუფოსა შეუძღუა ა
მირ სპასალარი და შევიდეს თავადნი დადასხდეს წესისაებრ
დამოიღეს არმაღანი ურიცხუიი და დადვეს მეფესა წ~ე:1-16 სტრ., 295r
განკუირდა მეფე რომელ არავის ქართველთაგანსა ენახნეს
ეზომი სიმდიდრენი აურაცხელნი თუალნი და მარგალიტნი
ხ~ მეფე თამარ არა უმადლო იპოვა ღ~თისა მიმართ აღასრ
ულებდა ლიტანიობთა და ღამის თევასა მრავალი განსცა
ობოლთა და ქურვთა ზედა და ეკლესიანი აღავსო სიმდიდრითა
და ლაშქართა ზედა განყო საჭურჭლე დიდი იყო მადლობაჳ
ღ~თისა ესე ვითარისა გამარჯვებისათუის ყოველნი ადიდებ
დეს ღ~თსა
მაშინ მოიწია მწუხარება დიდი რ~ მიიცვალა ზაქარია
ამირ სპასალარი ძე სარგიზ ამირ სპასალარისავე კაცი დ
იდად გადიდრებული და ყოვლითა სათნოებითა აღსავსე რო
მელიცა იგლოვა მეფემან და ყოველმან კაცმან საქარ
თველოსამან მყოფმან რ~ არავინ მჴნედ გამოჩენილ იყო მთა
ვართა შორის ჟამთა ამათ რ~ გუარისაგანცა მოვეაქუნდა
რომელი იყო ნათესავით არტაქსესი ჴელგძელისა და იყო
სარწმუნოებით სომეხი ა~დ ყოველნი სათნოებანი
1-11 სტრ., 295v
წარმოავლინეს წინაშე მეფისა კაცი ლაშქრისა მთხოველად: მა
შინ უბრძანა მესხთა თორელთა თმოგველთა ჲერ კახთა
სომხითართა ხ~ ქართუელნი არა წარატანა რათა არა
აგრძნან არდაველს მყოფთა შეკრბეს ანის და წარემართ
ნეს არდაველს გარდავლეს გელაქუნი და ჩავლეს ისპიანი
გავიდეს ხუდაფირინს ჴიდსა და მიმართეს არდაველს ესრე
თ მოუწონეს ჟამი რომელ აიდი განთენდებოდა რო
მელ არს აღვსება მათი და მას ღამესა გარე მოადგეს
არდაველს ხ~ ვითარ ჴმა ყო ქადაგმან ბილწისა ქადაგებისა
მათისამან და გაჴშირდა მუყრთა ყივილი ყოვლგნით ცხენი

შემოუტევეს მჴარგრძელთა და უომროდ ჴელთ
1-16 სტრ., 296r
ღ~თისანი და საკაცობონი აქუნდეს და დაუტევა შვილი ერ
თი მაშინ მოუწოდა მეფემან ივანეს მსახურთ უხუცე
სსა ძმასა ამის ზაქარიასსა და ინება აღყვანება პატივსა
ძმისა მისისასა და უბოძა ამირ სპასალარობაჳ: ხ~ ივანე
საქმისა ამისთუის განკუირვებულ ეტყოდა მეფესა პატივი
ესე რომლითა პატივ გიცემიეს ჩემდა დიდად დიდებ
ულ არს და მე უღირს ვარ ა~დ ამას გევედრები რათა
ძმისა ჩემისა სახელსა არა აჴსენებდეს ჩემ ზედა რათა არა
მრცხუენეს ნაცვლად მისსა დგომად ა~დ ათაბაგობითა
პატივ მეც რ~ საქართველოსა შინა არა არს ესე წესად
თქუენ მეფეთა წინაშე ათაბაგობაჳ: ამით განადიდე წყალობა
შენი ჩემ ზედა რათა ახალსა უაღრესსა პატივსა ღირს მყო
და ათაბაგობაჳ მიბოძო ვ~ა წესი არს სულტანთა რომელი
მეფეთა მზრდელთა და სულტანთა ათაბაგობით უჴმობენ
ამით განადიდე წყალობა შენი ჩემ ზედა:მაშინ მეფემან უსმინა ვედრება მისი და უბოძა ათაბაგობაჳ:
1-16 სტრ., 296v
რომელი არა ყოფილიყო საქართველოს მეფეთა წინაშე და არცა
ვის ბოძებოდა მსახურთ უხუცესობა უბოძა ვარამს
ზაქარიას გაგელის ძესა კაცსა საპატიოსა და ლაშქრობათა
შინა გამარჯუებულსა ესრეთ იყუნიან მარადის მეფისა
წინაშე: ხ~ მეფე თამარ ზამთარ დუნს იყუის და ზაფხულ
კოლას და ცელის ტბას ზოგჯერ გარდვიდის აფხაზეთს
გეგუთსა და ცხუმს:ხ~ მათ უკუე ჟამთა შინა იწყეს კაცთა მთეულთა განდ
გომად ფხოელთა და დიდოთა რ~ დიდონი მშთვარსა და უხა
რშავსა ჭამენ და მრავალნი ძმანი ერთსა დედაკაცსა
მიიყვანებენ ცოლად და რომელნიმე უჩინარსა რასამე
ეშმაკსა თაყუანისცემენ და ზოგნი უნიშნოსა შავსა ძაღლსა
და ამას ესე ვითარსა ყოფენ: ხ~ ფხოელნი ჯვარის მსახ
ურნი არიან და ქრისტიანობასა იჩემებენ ამათ იწყეს
რბევად ჴოცად და ტყვეობად ცხადად და ღამით:მაშინ მეფემან თამარ მოუწოდა ათაბაგსა ივანეს და ყო
1-16 სტრ., 297r
ველთა მთიულთა დვალთა ცხრაზმელთა მოჴევეთა
ჴადელთა ცხავატელთა ჭართალთა და ერწო თია
ნელთა მისცა ივანე ათაბაგსა და წარავლინნა მათ
ზედა: ხ~ ივანემ გონიერად ყო აღვიდა მთასა ჴადისასა და
წარვლო წუერი მთისა და წარადგა მთასა ფხოელთ
ასა და დიდოთასა რომელი ესე არავის ექმნა არცა

პირველ და არცა შემდგომად ერთ კერძო დაურჩა
დურძუკეთი და ფხოელი და ერთ კერძო დიდოეთი ცნეს
რაჳ მისვლა ათაბაგისა მოვიდეს ძღუნითა მეფენი
დურძუკთანი მოსცნეს ლაშქარი და დაუდგეს გუერ
დსა და იწყეს ზეიდამ ბრძოლა რბევა და კლვად ტყუე
ობაჳ და დაწუვა მოსწყუიტეს ურიცხუი კაცი დიდ
ო და ფხოელი და დაყუნეს სამნი თუენი ივნისი ივლისი და
აგვისტოსი:მაშინ შეიწრებულთა ათაბაგისაგან მოსცეს მძევლები
აღუთქუეს მსახურებაჳ და ხარაჯა და მისცეს პირი სი
1-16 სტრ., 297v
მტკიცისა ქმნეს ზავნი და წარმოასხა მძევლები და ესრეთ
გამარჯვებულნი მოვიდეს წინაშე მეფისა: რქუა ძლიერო
მეფეო იქმნა ბრძანება შენი მოვაოჴრენ ურჩნი მეფო
ბისა შენისანი დიდოეთი და ფხოელი: ხ~ მეფემან დიდად და
იმადლა და უაღრესა პატივსა აღიყუანა და იყო ყოველგან
მშვიდობაჳ და წარმატებაჳ და დღითი დღე შემატებაჳ
სამეფოსა ღ~თივ და ცულისა მეფისა თამარისათა. ხ~ სპანი
მისნი განისუენებდენ ნადირობითა და ბურთობითა და თუით თ
თავადნი და წარჩინებულნი მარადის მეფესა წინაშე იყუნიან
იხარებდეს და აღივსებოდეს ნიჭითა და საბოძვარითა მეფისა
მიერ მათისა:მხიარულად ამბისაგან მეტყუელი პირი აწ მწუხარ
ებისა მიმართ მიიქცევის რ~ მეგულვების აწ წარმო
თქმა ყოვლისა სოფლისა საგლოველისა ამბისა რ~ ვითარ
დიდისა კოსტანტინეს ძმის წულის ივბიმიანოსისათუის წ
ერილ არს რომელ რქუა ანგელოზმან მონაზონსა ვისმე რ
1-16 სტრ., 298r
რომელი იგლოვდა სიკუდილისათუის ივბიმაინოსისთუის ვ~დ რასა
დაიკლო ღ~თნ ქრისიანეთა ესე ვითარი მეფე რომელსა ანგ
ელოზმან დაადგა გუირგუინი სახილველად ყოველთა: და ეტ
ყოდა ანგელოზი რაჳ არს ბერო რასა გამოეძიებ შენ მს
ჯავრთა ღ~თისათა აწ გიბრძანებს დასცხერ გამოძიებისა
გან მაგის ბოროტისა არა უწყი რომელ აღმოსავლეთით
ვიდრე დასავლეთამდე უკეთუ მართლმადიდებელი იყოს
არცა იგი ღირს იყო მეფობასა ივბიმიანოსისა არა თუმცა
საბერძნეთი ოდენ: ეგრეთვე აწცა იქმნა ამის დიდისა მეფისა
საქმე არა თუ ოდენ საქართველო ა~დ არცა თუ ოდენ ყო
ველი ქუეყანა ღირს იყო მეფობასა თამარისასა:ნაჭარმაგევს გარდმოდგა მეფე თამარ და მის წინაშე იყუნ
ეს ყოველნი დიდებულნი და წარჩინებულნი დაიურვნა
და განაგნა საქმენი სამეფოსა თუისისანი და უფროსღა ეკლესიათა
და მონასტერთანი და მუნ დგომასა შინა გამოაჩნდა სენი რამე

მომაოჴრებელი ჩუენი რომელი დღითი დღე დამძიმდებოდა
1-16 სტრ., 298v
მის ზედა და დიდხან ფარვიდა რათა არავინ შეაწუხოს გარნა
ურგებელ იქმნა რაჳ ჭირი არა მიმთუალველი კურნებისა
მაშინღა განაცხადა რ~ დედობრივმან უძლურებამან განგრ
ძობილთა შინა მჴედრობათა არა თავს იდვა შეუმთხუეველად
მიშუება აგებულებისა და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდად
ერთგულნი იგი კაცნი თუ ვითარ უგულებელს ყუეს
ეგოდენი ტკივნეულობაჳ მისი: რ~ წარმოიყუანეს კუბოთა
ტფილის და შემდგომად მცირედთა დღეთა ენებათ ჩუეულ
ებისაებრ რათა დასოს განვიდენ ისწრაფდეს და მუნ წარიყ
ვანეს კუბოთავე და დიდად განძნელდა სენი იგი უწყალო
და კ~დ წარმოიყუანეს აგარათა ციხესა და უქმ იქმნა მის ზ
ედა ყოველივე ბუნებათა გამომეძიებლობა მკურნალთა
ჴელოვნებისა ამისთუისცა იყუნეს თუით მუნ და ყოველსა ადგილსა
ლიტანიობანი და ღამის თევანი მიმდემნი და ცრემლთა დი
ნებანი იხილვებოდეს მდიდართა და გლახაკთანი სწორებ
ით გარნა განჩინება წინა აღუდგომელი იყო და დღემან
1-16 სტრ., 299r
იწყო მიდრეკად და მზემან დასლვად და ჰაერმან სხვად ფერად
უფერულობა და ცისკარსა დღისასა ზედა იწყეს შემოსად
ბნელთა ღრუბელთა ღაწუთა მათ ვარდოვანთა იწყეს
დაჭნობად და თუალთა მათ ტბაებრ მზისა შემცხრო
მელთა სიმრუმედ მიმართ ეს ჴელთა მათ მსახურებ
ისაგან გლახაკთასა არაოდეს დაცხრომილია იწყეს მო
უძლურებად და ფერჴთა მათ მარადის ღ~თისა თუის
მაშურალთა იწყეს შედრეკად და ყოველნი ნიშნი ცხო
ვრებისანი სხვად და სხვად ფერად იხილვებოდეს:ზოგადმან უღონოებამან მოიცვნა ყოველნი და არა უ
წყოდეს რამცა ყუეს მთავარნი იცემდეს პირთა გლ
ახაკნი იტყებდეს თავთა და ყოველნი ნაცვლად მიუპ
ყრობდეს თავთა თუისთა და შვილთა თუისთა ღ~თსა და ით
ხოვდეს მის ზედა მომავალსა სიკუდილსა რათა მა
რტო ესე დარჩეს და ჩუენ ყოველნი მოგვსრენ ამ
ას ჴმობდეს და მოეცვათ სასუენებელი პალატისა რომელსა
1-16 სტრ., 299v
აქუნდა ცხედარი უბადრუკებისა ჩუენისა და ღონე თუმცა
იყო ეცდებოდეს რათა არა აუფლონ სიკუდილსა შემო
სვლად რა იყო რომელი არა იხილვებოდა მუნ ანუ
სავედრებელთაგანი გინა მწუხარებათა გარნა მწოდებელი
კართა ზედა დგა და მბრძანებელისა წინა აღდგომა
შეუძლებელ იყო:-

ბრძენმან ბრძნისა ნეტარება აქაცა მოიღო თამარ რ~ შემ
ოუწოდა ყოველთა სამეფოსა თუისისათა წინაშე მისსა გა
ნიმტკიცა თავი თუისი და მჴნედ მჯდომარე ესრეთ ეტყოდა
ძმანო ჩემნო და შვილნო მე ესერა მივიწოდები მსაჯუ
ლისაგან საშინელისა უსაშინელესისა უფროს მეფეთა
ქუეყანისათა რომელმან მიუხუნის სულნი მთავართანი
თქუენ ყოველნი თუით მოწამე ხართ რ~ თავისა ჩემისა თანა
მაქუნდა [......] სიყუარული თქუენი და სარგებელსა და სათ
ნოსა თქუენსა არა დავაკლე თუითოეულისაებრ არზანგისა ვიდ
რემდის განგებითა ღ~თისათა ვიყავ თქუენ ზედა მეფედ აწ
1-16 სტრ., 300r
მეცა წარვალ მამათა ჩუენთა თანა გზასა ჩემგან უც
ხოსა ბრძანებითა საშინელითა და განყოფითა საკუირველითა
გევედრები ყოველთა რათა მარადის კეთილსა შინა იყუ
ნეთ მაჴსენებელ ჩემდა აჰა ესერა მკუიდრად სახლისა ჩე
მისა დაგიტევებ რომელნი მომცნა ღ~თნ შვილნი ჩემნი
გიორგი და რუსუდან ეგენი მიიხუენით ჩემ წილ და მა
გათ აღმოგივსონ დაკლებული ჩემი შევედრნა ყოველთა
და მიუთუალნა წინაშე ხატსა ქრისტესსა და ჯვარსა ცხო
ველს მყოფელსა და მერმე უკანასკნელ ჴმა აღმოუტ
ევა და ყოველთა მშვიდობა მისცა ესრეთ მეტყუელმან
ქრისტე ღ~თო მხოლოო დაუსრულებელო მეუფეო ცათა
და ქუეყანისაო შენ შეგვედრებ სამეფოსა ამას რომელი
შენ მიერ მერწმუნა და ერსა ამას პატიოსნი
თა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა და შვილთა
ამათ ჩემთა რომელნი შენ მომცენ და მე
რმე სულსა ჩემსა:1-16 სტრ., 300v
მაშინ განვიდეს ყოველნი მწარედ მტირალნი და თამარ
დაიძინა ძილი იგი მართალთა თუესა იანვარსა ი~ჲ(18) და
აღივსო მზე ქართლისა და საფლავმან სადიდებელად
თუისად დაგვაჭირვა ცხოვრება მსოფლიო ყოველ
თა ქრისტიანეთა აქა რაღა ჯერარს თქმა გარნა
ბავთის ღაღადი ბნელი უნათლო და გლოვა უნ
უნუგეშინისცემო რ~ ვინ იყო ნუგეშინის მცემელი ოდ
ეს მწუხარება ზოგადი იყო ყოველთათუის სატუხელ
იქმნა პირი ქუეყანისა აღეპარსა ყოველთა თავისა
თმანი მხოლოდ სახელისა ოდენ მქონებელთა ჴმ
ასა თანა ვაებისასა ქუესკნელნიცა შეიძრნეს ყოველ
ნი ფლასითა ესრეთ გვანდა დაღათუ ჩუენ თანა
იგლოვსცა და ყოველი სოფელი:მაშინ უკუ აღმოიყუანეს და მცირეთა შინა დღეთა
მცხეთად დადვეს და მერმე უკანასკნელ თუით მუნვე

გელათს დაამკუიდრეს თუისსა შინა სამარხოსა დიდ
1-16 სტრ., 301r
ებად მუნ შინა დამკუიდრებულთა პაპათა და მამათა მისთა
სახელოვანთა დიდთა მეფეთა თანა: იცვალა ფერი ქა
რთველთა მხიარულებისა რ~ განბიცნეს ბაგენი მათ
ნი რომელთა პირსა შინა პირველ სხვა არა რა მო
აქუნდა ვითარ თამარ რ~ სახლთა ზედა აკროსტიხორად
თამარის შესხმათა დასწერდეს ბეჭედთა ზედა და დან
ათა და არგანთა შეამკობდეს და ზედა თამარის ქებასა
დასწერდეს და ყოველთა პირნი ერთბამად მზა იყუნ
ეს რათა ღირსი რამე თამარის საქებლობისა სიტყუა
აღმოთქუან: ყრმანი მემროწლენი განპებასა შინა ო
რნატთასა თამარის ქებათა მელექსეობდიან ერაყს მყო
ფნი მეებნენი გინა მეჩანგენი თამარის შესხმათა მუსიკე
ლობდიან ფრანგნი და ბერძენნი ზღუასა შინა მენავენი
ნიავ კეთილობათა შინა თამარის ქებათა იტყოდიან ესრეთ
ყოველი სოფელი სავსე იყო მის მიერითა ქებითა და ყოვე
ლი ენა ადიდებდა რომელსაცა ოდენ სახელი მისი ასმიოდეს:1-16 სტრ., 301v
ხოლო საქმეთა მისთა თუის რადღა საჴმარ არს თქმად რ~ კი
დით კიდედმდე განისმნეს ვ~ა თუით მოწამე არს ყოველი ჩ
უენი მიერ ხილული სიტყუისაებრ ბრძნისა არა უც
თომელობა მგონიეს ძალისა უზეშთაესსა მეცადინობა
რ~ დაწყება და აღსასრული ამის ჴელყოფისა სრულებით
ჩანს სიმძიმესა და პატიოსნებასა თანა ოქროსასა ქარქუეტი
სა ნამუსრევი რ~ ვინ რა წარმოთქუას ღირსი ამისთუის გინა
რაჳ ვინ პირველ აქოს ანუ რომელი უკანასკნელ: სიმდა
ბლე უზომო სიმაღლე შეუსწორებელი სიმშვიდე სა
ქებელი სიმქისე ჯეროვანი ლმობიერება მოწლე მო
წყალება თანა ლმობილი უმანკოება უზაკუელი
სიწრფოება უსიცრუო სახიერება ზოგადი სიუხუე აღ
უზუავებელი და თავი ყოვლისა კეთილისა შიში ღ~თისა და
მსახურება მისი შეუორგულებელი რომელი ესე ყოველი
ამან ესრეთ მოიგო ვითარ ვერცა ერთი სხვამან ვერვინ და წამ
ებს ამას ყოველი მახლობელი სამეფო გარეშემო ქართლ
1-16 სტრ., 302r
ისა თუ რაოდენნი დაგლახაკებულნი მეფენი განამდიდრნა
რაოდენთა მიმძლავრებულთა უკუნცა სამეფო თუისი რაოდენნი
განდევნილნი სამეფოდ თუისად კუალად აგნა და რაოდენნი სიკუდი
ლად დასჯილნი განათავისუფლნა: და ამისი მოწამე არს
სახლი შარვანშეთი და დარუბანდელთა ღუნძთა ოვსთა
ქაშაგთა კარნუქალაქელთა და ტრაპიზონელთა რომელნი თა

ვის უფლებითსა ცხოვრებასა ამის მიერ იყუნეს და მტერ
თაგან უზრუნველობასა:ხ~ სჯულთა მიმართ საღ~თოთა ვინ იყო ესრეთ მოშურნე
გინა სიმდაბლით თავისა მომდრეკელ რ~ თევდოსი დიდი
საცა აღემატებოდა ლოცვანი და ღამის თევანი რომელნი პა
ლატსა შინა ამისსა აღესრულებოდეს საეჭუელ მიჩნს
მეუდაბნოეთაგანცა: ხ~ მარხვისათუის რაღა ვთქუა რ~ წესი იყო
მონაზონთა და მამხილებელ უდებთა ერი პალატისა ეგრე
თვე სიყუარულისათუის ხუცესთა და მონაზონთასა ნამე
ტნავ არს თქუმად რ~ წესიერად ცხორებულნი კაცნი
1-16 სტრ., 302v
მარადღე იყუნიან წინაშე მისსა და მახლობელად სასუენებელი
სა მისცის მათ საყოფელი და თუით ზრდიდის საზრდელითა და ყო
ვლითა საჴმრითა რაცა თენებნ და უკეთუ მათგანი ვინმე იყუი
ს უძლურ თუით მივალნ მოხილვად და ნუგეშინის ცემად და
თუით განუმზადებნ ცხედარსა და სარეცელსა: ხ~ გლახაკთათუის
განეჩინნეს სარწმუნონი ზედამდგომელნი და ყოვლისა სამეფოსა
მისისა შემოსავალნი რაცა იყო შინათ და გარეთ ყოვლისა
ნაათალი გლახაკთა მიეცემოდა დაუკლებელად ერთისა ქრ
თილისა მარცვლამდეცა: და ამას ყოვლადვე არაჳ გონებდა
ქველის საქმედ მითუალულად წინაშე ღ~თისა რ~ რაჟამს
მოიცალის მარტოებით ყოფად მყის აღიღის სასთუელი გი
ნა საკერავი და ნაშრომსა მას თუისთა ჴელთასა ხუცესთა
და გლახაკთა განუყოფნ თუისითა ჴელითა:ესრეთ წესითა განმტკიცებულითა ღ~თისა სახიერისა სა
თნოებისათა არა დაწყებისასა მიხედვიდა ა~დ აღსასრუ
ლისათა და ვ~ა მზე სწორპატიობით ყოველთა ზედა განუ
1-16 სტრ., 303r
განუტეობდა ნათელსა თუისთა შარავანდედთასა ესრეთ წყალო
ბითა ყოველთათა მოიზიდვიდა წყალობად ღ~თისა ესრეთ გა
მოიფრდიდა ჟამთაგან ესრეთ განაძლიერებდა მეგობ
ართა დაღათუ არა რათ სიცრუით მოგებულითა და
სამართლოთა არაოდეს მომედგრდა ჟამისაგან არცა
უდებ იქმნა ოდესცა განგებისათუის არაოდეს აუქმა გონება
მისდა რწმუნებულთა საქმეთათუის არა დაუმძიმა კრ
თომას გონებისასა დამზიდველი რამე ჩუკენებრივი
არცა სიმდაბლესა მირიდა არცა სიმაღლესა განეყენა
არცა სიტკბოება ჟამიერი უმოთნო ყო არცა საში
ნელება შეურაცხყო ყოველი განზავა ყოვლითა რათა
სრულებით სრულისაგან წარმოაჩინოს თავსა შორი
ს თვისსა:უღაფრობა მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა
რათა მოქცევსა შინა სიმრგულისასა არა რად ელმად

და უცხოდ მიდრკეს არცა გარდაყუეს სავსებელისა
1-16 სტრ., 303v
დუღილსა შინა არცა მოაკლდა შთაზიდვასა შინა საბლისა
სა ა~დ მეტად დამდაბლებულმან გონიერისა გონებისაგან
იყოვლის ფერა გარემოდ რათა მოქცევი თუისი მარტიობით
იხილვოს გუარსა შინა ანაგისასა შეუყოფელად ვნებათა:
ისურვებდა და სასურველ იყო იწადებოდა და საწადელ იყო
იქებოდა და საქებელ იყო ნატრიდეს და სანატრელ იყო და
არა რაჳ იყო სხვა კეთილი რაცა იგი არა იყო მის შორ
ის ურჩნი თუისნი დაამდაბლნა და მოყუარენი აღამაღ
ლნა არა იღუწიდა უმეზობლობასა არცა შერთვიდა
სახლსა სახლსა ზედა არცა აგარაკსა აგარაკსა ზედა უც
ხოსა ა~დ თუისი მამული ძუელი კმა იყო რათა არა
უსამართლოდ ჰგონონ და მიმხუეჭელად ვინადგან სამართა
ლ მანცა ზენამან უბჭო მართალსა არა შინებით უთ
ქმიდა მეზობელთა ა~დ უფროსღა სცვიდა მაშინებელ
თაგან და მათ საშინელ ყოფდა მტერთა ზედა შორს გა
ნიოტა წურბლის მსგავსი ვერ მაძღრისობა ვინ არა გე
1-16 სტრ., 304r
სლოვან ნაყოფი და არცა ბუგრიან ნაშრომი ბჭედ ჯდა
შორის თავისა თუისისა და მეზობელთა მეფეთა არა მიშუე
ბად ბრძოლისა არცა გარდადებად უღელსა მძლავრო
ბისასა ურთიერთას და სახედ თავსა თუისსა მისცემდა და
ამისთუის მათ ზედა მეორედ სოლომონ იქმნა მეფეთა შორის:და არა ერთისა აღძრა სურვილად ა~დ ყოველნი
რომელთა ესმა სახელი მისი ვინა დიდითა მეფეთა ცუ
დად შერაცხნეს თუისი ბედ კეთილობა ვერ ხილვისათუის
მისისა კნინღა და ყოველსა ზღვასა აღმოიწრედდა თუისად
ვ~ა ღრუბელი ყოველთა ზედა მსხურებელი ტკბილთა
წუიმათა: განიგემნე ყოველნი მატიანენი ძუელთა გინა
ახალთა მეფეთა მაქებელნი რ~ გარდაემატა სამარის სა
ქმეთა ჭეშმარიტებით საქებელობა სიტყუისაებრ პირველ
თასა სახარულ იყო თხრობათა შინა და კდემულ გა
ნმსწავლელობათა: შემხებელ ლბილობით და განმწურ
თელ სიტკბოებით მგუემელ მოწყალეობით და შემრისხუელ
1-16 სტრ., 304v
თანა ლმობით რათა ყოვლად ყოვლითურთ გან
უგმობელ აჩუენოს თუისება ღ~თისა სანთელი იყო გო
ნიერთა და უგუნურთა პირველ განმანათლებელ და
მეორეთა დამწუელ აღვირი იყო უწესოდ მკრთომ
თა და დეზ უდებთათუის კანონი სირცხვილისა მოხუ
ცებულთა და კუერთხი რკინისა ჭაბუკთათუის კეთილ

მავალთა სიბრძნით მცველ ხ~ მბორგალეთა თუალ
უხუად მგუემელ:მღდელთ მოძღუართა შეიმოსეს შიში მღდელთა დაი
ცვეს წესი თუისი მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქა
ლაქობა მთავარნი განისწავლნეს სიწმიდითა ცხოვრებად
და სიმართლით სლვად ერნი განემტკიცნეს შიშით მო
ნებად ღ~თისა და ერთგულებით უფალთა თუისთა ყრმა
ნი განიწუართნეს მოძაგებად უჯეროსა უსჯულოები
სა რ~ ბილწებამან უწესომან და ყრმებრივმან მბო
რგალებითმან ბორგნეულობამან ვერცა თუ კუალი პოვა
1-16 სტრ., 305r
დღეთა თამარისთა ვინა და თუით გინებადცა შორს იყუნეს
რომელნიცა პალატსა შინა ღირს იყუნეს გინა კარსა
ზედა მსახურებად:ესრეთ ყოველსა შინა დაცვითა ღ~თისა მცნებათა მოიგო წყალო
ბა ღ~თისა და აკურთხა ღ~თნ ცხოვრება მისი და განამრა
ვლა ნაყოფი მისი და თავ წარსხმულ ყო მსგავსად წერი
ლისა ნათელი აღმოუბრწყინდა მართალსა განთიადისა
თანა და მეუღლე მისი სიხარული შუადღე და მწუხრი
მშუიდობით დაიძინა სარეცელსა ზედა თუისსა შეამკუნა ღ~თნ
დღენი მისნი პატიოსნებით და ჟამნი მისნი მშვიდობით
და მეფობასა შინა მისსა არა შეიჭუა პირი მისი ამისთუის
რ~ არაოდეს გარე მიაქცია ჴელი სათხოველისაგან ქურივთა
ობოლთა და მიმძლავრებულთასა წარვლნა დღენი მისნი
სიხარულსა შინა ამისთუის რ~ მარადღე ახარებდა ყოველ
თა გლახაკთა და დავრდომილთა:და უკანასკნელ წარვიდა მამათა თუისთა თანა და შეეძინა
1-16 სტრ., 305v
და დაუტევნა ორნი შვილნი გიორგი და რუსუდან შუენიე
რნი საწადელნი სასურველნი და საქებელნი შექმნით სეფის პი
რნი გონიერებით აღსავსენი სიბრძნით შემკობილნი და ყო
ვლითა სიკეთითა სრულნიჱ თამარ ოც და სამთა შინა
წელიწადთა შეაწყუდია ყოველი გვარი კეთილ მეფობისა:აქა დავჴში სიტყუისა წყობა მომავალთათუის ყოველთაგან აწინდე
ლთა სხვათა ძლევისა მიცემითა ყოველთა და უმჯობესად
შესატყუის შესაძლებელად სახის მეტყუელებასა უაღ
რესისა სიტყუისასა პოვნით და ამისთუის ჩუენ მიერ დუმილით
პატივცემით დავიდუმოთ:მესამეოცე მეფე ლაშა გიორგი რომელი ითარგმანების აფსარ
თა ენითა ქუეყანის მანათობელად ძე თამარ მეფეთ მეფისა
ამას სანატრელსა ბაგრატოანი:ამას სანატრელსა სიცოცხლესა შინა თუისსა დაედგა გუირგუინი
ძისა მისისა გიორგისდა რომელსა ლაშობითცა უწოდა იყო

წლისა ათცამეტისა რაჟამს დაიდგა გუირგუინი მეფობისა
1-16 სტრ., 306r
ხ~ რა ჟამს მიიცვალა თამარ იყო ლაშა ათრვამეტისა წლისა
დაუტევა მეფობა ძესა თუისსა ხ~ ქართველთა ნათესავსა თავ
ცემა მწუხარება ვაება და გლოვა რ~ ცოცხლივ ჩასრულ ჯოჯო
ხეთს შთასრულ იყუნეს მკუიდრნი სამეფოსა მისისანი
და ეგრეთცა ჯერ იყო:შემდგომად მისსა დაიპყრა მეფობაჳ ძემან თამარისმან ლაშა
გიორგი რ~ იყო ტანითა ძლიერი მჴნედ მოისარი ნადირო
ბათა შინა მოსწრაფე ლაღი და თუით ბუნება და უმეტეს
ამისთუის განლაღებულ იქმნა რ~ დაემორჩილნეს ყოველნი
წინა აღმდგომნი მისნი კეთილად მოჴსენებულსა და ღ~თის
მოყუარესა დედასა მისსა და უშფოთველად დაწყნარებით
დაეტევა სამეფო თუისი და ყოველნი მახლობელნი მათნი
მოხარაჯე შეექმნნეს ვითარ განძელნი და მიმდგომნი ნახჭ
ევნელნი და კარნუ ქალაქელნი და სხვანი მრავალნი ძღუნითა
და ხარკითა მოვიდოდიან მისა: მას ჟამსა იშუებდა იხარებ
და და ყოველგნით იყო შუება და მხიარულებაჳ:1-16 სტრ., 306v
მაშინ იწყეს განძით განდგომა და არღარა მოსცეს მეფესა ხა
რკი ხ~ ამისმან მცნობელმან მეფემან ლაშა მოუწოდა
ყოველთა სპათა საქართველოსათა იმერთა და ამერთა მჴარ
გრძელსა ივანეს რომელსა მაშინ პატივი ათაბაგობისა მინი
ჭებოდა დედისა მათისა თამარისაგან რ~ იყო ათაბაგობა უმე
ტეს სხვათა ერისთავთასა განდიდებულ ესე იყო ვაზირი
კარსა მეფისასა მაშინ თქუა მეფემან ვ~დ ვინათგან მეფეთა შო
რის ბრწყინვალემან და სანატრელმან დედამან ჩემმან
დამიტევა მეფობა ყოველნი წინა აღმდგომნი პაპათა და მამა
თა ჩემთანი მოხარკედ შექმნა და დღეისმომდე და მორჩილნი
ბრძანებისა ჩემისანი არიან აწ განძისა ათაბაგსა საწუნელ
უქმნიე და ხარკისა არღარაჳ ჰნებავს მოცემა მე ესრეთ
განმიზრახავს რათა შური ვიგო განძასა ზედა და თქუენ შ
რომასა შეგამთხუიო რ~ ძალითა და თანა დგომითა
თქუენითა დაუცემია სანატრელთა პაპათა და მამათა ჩუენთა
დიდთა სულტანთა ძლიერებანი:1-16 სტრ., 307r
და აწ მიიღეთ ჩემგან პატივი და ნიჭი და აღვიმჴედროთ განძას ზედა
რათა სხვათა მტერთაგან არღარა საწუნელ ვიქმნნეთ შეწევნ
ითა ღ~თისათა და წარძღუანებითა ჯვარისა პატიოსნისათა და სი
ქუელითა თქუენითა ვსძლოთ მტერთა და წინა აღმდგომთა
ჩუენთა ვ~ა ესმა ყოველთა წარჩინებულთა სამეფოსა
მისთათა განიხარეს და დაუმტკიცეს და ჰრქუეს ვ~დ დიდი

ნუგეშინისემა მოგუემატა ღ~თისა მიერ რ~ გპოვეთ ახო
ვანი და გოლიათი გორგასლიანი და დავითიანი მსგავსი მათი
მინდობითა ღ~თისათა და ძალითა თქუენითა დავიმორჩილნეთ
ურჩნი მეფობისა თქუენისანი და შევანანოთ ყოველთა ურჩება თქუენი:მაშინ დაამტკიცეს ლაშქრობაჳ და განძის დარბევასა წარემარ
თნეს თუით მეფე სპითა თუისითა ხ~ ვერ წინა აღუდგეს გან
ძელნი და მოაოჴრეს ქუეყანა განძისა აღიღეს ტყუე და ნატ
ყუენავი ურიცხუი და მოადგეს ქალაქსა განძისასა მოადგეს
გარე და მრავალ დღე ებრძოდეს და ყოველთა დღეთა გა
მოვიდიან ქალაქის კარსა ბრძოლად აქათცა და მუნითცა
1-16 სტრ., 307v
ურჩეულესნი ებრძოდიან მაშინ ინება მეფემან გარე შემო
ვლად ქალაქისა მცირედითა ლაშქრითა და ვითარ მოვლიდა
მტკურისაკენ ქუემოთ ცნეს ესე განძის მყოფთა ყოველნივე
აღიჭურნეს კაცი ჭურვილი ვითარ ათი ათასი ხ~ მეფესა ჰყუა
ოთხი ათასი კაცი ოდენ ამათ შინა უმეტეს მესხნი იყუნეს
რ~ ერთ კერძო მჴარგრძელნი დგეს და ერთ კერძო ჲრ კახნი
და სომხითარნი ქართველნი და თორელნი ერთ კერძო აფხაზნი
დადიან ბედიანნი და ლიხთ იქით ზედ მოკიდებით ურთიერთას:ხ~ მაშინ ვითარ მოვლიდა მეფე იცნეს იგი და მსწრაფლ განახვ
ნეს კარნი ქალაქისანი და ვითარ მჴეცნი ზედა მიეტერვნეს და
იხილა მეფემან ლაშა სიმრავლე მათი უშიშითა გულითა
განმჴნობითა სპათა მათთათა ეგრეთვე სპანი მეფისათუის
სიკუდილად განმწირველნი თავთა მათთანი ეტყოდეს სი
კუდილამდის ვიღუაწოთ და დავდოთ და თავი სასიკუდილოდ და
არა ვარცხუინოთ პირველსა ომსა მეფობისა შენისასა: და
მყის მიეტევნეს ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი
1-16 სტრ., 308r
და ფრიად სასტიკი და მიეცნეს პირსა მახვილისასა უმ
რავლესნი რჩეულნი განძისანი თუით მეფე ლაშა წინა
მიეტევა მჴნედ და ძლიერად რომლისა თანა წინა
მბრძოლობდეს ყუარყუარა ჯაყელისა შვილი პირ
მშო ბიბილა გურკელი ბოცო ბოცოს ძემემნის
რ~ ესენი წინა განეწესნეს: ხ~ ვითარ იხილეს სი
მჴნე მათი განძელთა მსწრაფლ ივლტოდეს პირ
ისაგან მათისა და სდევნეს ვიდრე კართამდე ქალაქისა
დ და მცირედნიღა შეესწრნეს ქალაქად და უმრავლესნი
ტყუე ყუეს და ზოგნი მოსრნეს ხ~ ამისნი მხილველნი
დედანი ძლიერად იცემდეს მკერდსა მათსა და საყელოსა
თმითურთ იფხურიდეს და განაძლიერეს ყივილი და ზრიალი
ყოვლგნით ესმა რაჳ ესე ყოვლგნით გარე მოდგომილთა
ლაშქართა მეფესა მომართეს მსწრაფლ:ხ~ მეფე ღ~თისა უვნებელად დაცული იგი და

მისნი წინა მბრძოლნი თავადნი სახელოვანნი: მოე
1-16 სტრ., 308v
გებნეს რომლისა თუის დიდებულნი მებრძოლნი და ლაშქარნი
დაამტკიცებდეს არღარა ყოფად მოლაშქრედ და არცა
ყოფად კარსა მეფისასა: ხ~ მეფე იგი ჰუნისაგან ჩამოჴდა და
ევედრა და უმეცრებით ქმნულისათუის შენდობა ითხო
ვა და ესრეთ მივიდეს კარვად მეფისა სიხარულითა და
მსგეფსამდი მხიარულება და გაცემა იყო ლაშქართა ზედა
ესრეთ შესჭირდა ათაბაგი განძისა და ევედრა რათა გან
უჩინონ ხარკი პირველივე: ხ~ ესე ისმინა მეფემა და უკუნს
ცა ტყუენი ფასითა და მრავლითა ძღუენითა თუალითა
და მარგალიტითა ოქროთა და ვეცხლითა და მიერ წარმოემ
ართნეს და მოვიდეს ტფილის და აღავსო საქართველო საბ
ოძვრითა რ~ იყო ყოველთა მეფეთა უმეტეს უხუი და არა
ვისთუის მოშურნე მლოცველ მმარხველ დაგან მკითხვ
ელ და მოწყალე ა~დ უკანასკნელ მიდრკა სიბორო
ტედ თანა მიყოლითა უწესოთა კაცთათა ვ~ა სოლ
ომონისთუის წერილ არს რომელი შეაცთუნეს დე
1-16 სტრ., 309r
დათა ეგრეთვე ესე უწესოთა კაცთა ვ~ა ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:ხ~ ვითარ განისუენებდა ნადირობითა და სიხარულითა მოსმ
ურთა თანა მიდრკა სიბოროტედმი ვ~ა წერილ არს
ისრაელთათუის დასხდა ერი იგი ჭამად და სმად და აღდგეს
სიმღერად: ხ~ სმამან მღერასა და სიღოდასა და ნაყროვანებ
ამან სიბილწესა უმეტეს გარდარია განიშორნა ვაზ
ირნი სანატრელისა და დედისა წესთა მასწავლელნი
შეიყუარნა თანა მოსაკენი მოსუმურობათა და დედათა
უწესოთა თანა აღრევითა რომელ ესე ოდენ უსახურებ
ად მიიწია ოდესმე მსმელი ფრიადისა ღვინისა ტფილის
მყოფი წარიყუანეს რაინდთა თანა რათა მუნ განიძღონ სი
ბილწე თუისი: ხ~ რაინდნი მეფისა მისლვასა არ მგონებელნი
და ღვინით უცნობო ქმნილნი ზედა მოეტევნეს და ძლ
იერად გუემეს ვიდრემდი ერთი თუალი მარჯუენე
ხედვისაგან დააკლეს: ამისნი მცნობელნი თავადნი საქარ
თველოსანი ფრიად მწუხარენი და უმეტეს ივანე
1-16 სტრ., 309v
ათაბაგი და ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე განეყენებოდეს
დარბაზს ყოფისაგან არა თავს ვიდებთო ეტყოდეს შენსა
მეფედ ყოფასა უკეთუ არა განეყენო ბოროტთა კაცთა
სიახლესა და უწესობასა რომელსა ჰყოფ:ხოლო მეფემან შეინანა და აღუთქუა სიმტკიცეთა მიერ არა რასა
ქმნა თუინიერ მათისა განზრახვისა ა~დ ცოლისა სმა ვერ

არწმუნეს ვ~ა არს გულის თქუმისა მიერ შემწველობა
დედათა მიმართ მისრულმან კახეთსა სოფელსა ერთსა
ველის ციხეს იხილა ქალი ფრიად ქმნულ კეთილი და
მყის აღტაცებულ იქმნა გულის თქმა თქუმათა მიერ
და დამვიწყებელმან დავითის და ურიის ცოლისა მიმართისა
საქმისამან მსწრაფლ თუისად მიიყუანა და შეიყუარა ფრიად:და მუცლად იღო დედაკაცმან მან და შვა ყრმა რომელსა
უწოდეს სახელად დავით ესე დავით იგი არს რომ
ელი შემდგომად დიდთა განსაცდელთა მეფე იქმნა
რომელი ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს: ხ~ესე
1-16 სტრ., 310r
ყრმა აღსაზრდელად მისცა დასა თუისსა რუსუდანს
რომელთა და ძმებრივისა სიყუარული ფრიადი აქუნდათ
ურთიერთას უმეტესად ყოველთა და ძმათასა:ამათ დაწყნარებულებათა და წარმართებულებათა შინა იყო
მეფე და ყოველგნით ნიჭი და ძღუენი მოუვიდოდის მოხარკეთა
მიერ კარვად მეფისა მხიარულითა პირითა მოვლიდის
სამეფოსა თუისსა განსაგებელთა საქმეთა თუის გარდავიდის აჯა
მეთს ნადირობდის ცხუმს და აფხაზეთს და განაგნის საქმენი
მანდაურნი და სთუელთა შთავიდის ტფილისს ხ~ საზამთ
როდ დადგის დუნს სომხითისასა და მუნით ბრძოდის გან
ძელთა ზაფხულის აღვიდის თავად მტკურისა და დადგის
კოლას და მოვიდოდიან წინაშე მისა მოხარკენი ძღუნითა
ხლათით და საბერძნეთით:- ამათ განსუენებასა შინა
მყოფმან არაჳ ინება ქორწინება ცოლისა სჯულიერსა მეუღლესა
თანა ამისთუის შეკრბეს კ~ოზნი ებისკოპოსნი და ვაზირნი და
მოახსენებდეს არა ჯერარს რათამცა მჴევალი გესვას და
1-16 სტრ., 310v
არა ცოლი ვ~ა დასწერს მოციქული პავლე პირი ქრისტესი
ქორწილი წმიდა არს და საწოლი შეუგინებელ ხ~ მეძავნი და
მემრუშენი საჯნეს ღ~თნ ხ~ მეფესა არაჳ ენება არცა უს
მინა ამისთუის წარგვარეს ქალი იგი დედა დავითისი და ქმა
რსავე მისსა მისცეს ხ~ არცა მაშინ ექორწინა მე
უღლესა ა~დ ეგო უქორწინებელად რ~ იყო ესე ლაშა
გიორგი მჴნე ახოვანი ძლიერი ლაღი ამპარტავანი
თავჴედი თუით ბუნება ვ~ა გვითქუამს უხუი სახიობის მოყუარე
ღვინის მოყუარე და გემოთ მოყუარე:მას ჟამსა იყო მშვიდობა სამეფოსა შინა მისსა და შექცეულ
იყუნეს სმასა და ჭამასა რომლისათუის დასწერენ მამანი ვ~დ სამ
ნი არიან მიზეზნი ვნებათანი რომელთაგან იშუებიან ყოველნი
ბოროტნი გემოთ მოყუარება ვეცხლის მოყუარება და
დიდების მოყუარება ამათნი პირმშონი ნაშობნი არიან
სიძვანი მრუშებანი რისხვა მწუხარება ამპარტავნება

ამათ ბოროტთაგან გამოვლენ ჴორცთ ყუარებანი უწ
1-16 სტრ., 311r
ესოდ ნებისა მიდევნებანი რომლისა თუითეულად არა არს
ჟამი აღწერად ვ~ა წწყელიცა იტყუის ჭამა იაკობ განძღა
განსხვა განსუქნა და დაუტევა ღ~თი შემოქმედი თუისი და გან
უდგა ღ~თსა მაცხოვარსა თუისსა ეგრეთვე იქმნა ნათესავ
საცა ამას შორის ქართველთასა რ~ განძღეს და იშუებდეს
და მიდრკეს უწესოებად სიძვათა შინა და მთრვალობათა:
და უგუნურნი და უწესონი კაცნი მეფისა კარსა ზედა არა
ყოფისა ღირსნი და აწ კარსა ზედა მყოფნი დაღაცათუ კ~ოზთა
ორთავე და თავადთა ამის სამეფოსათა და უმეტს ივანე
ათაბაგსა უმძიმდათ საქმე ესე არღარა ინებეს მას თანა
სამარადის ყოფნა ა~დ განეშორეს და თუის თუისად იყოფოდეს
ამისთუის აღმოსცენდეს ცოდვათა სიმრავლენი მიზეზნი
საქართველოსა მოოჴრებისანი რომელ ქუემორე სიტყუამა ცხად ყოს:ამბავი ჩინგიზ ყაენისა თუ ვითარ გამოჩნდეს ქუეყ
ანისა აღმოსავლეთისასა:ქუეყანასა მზისა აღმოსავლეთისა კერძოსა რომელსა
1-16 სტრ., 311v
ეწოდების ჩინ მაჩინი გამოჩნდეს კაცნი ვინმე საკუირველნი
ადგილსა ყარ ყურუმად წოდებულსა უცხო
სახითა წესითა და შესახედავითა:რ არცა ძუელთა წიგნთა შინა სადამე იპოების ამბავი მათი
რ~ არიან უცხო ენა უცხო სახე უცხო ცხორება პურისა
გემო არაჳ იცოდიან ჴორცითა და პირუტყუთა სძითა
იზრდებოდეს: ხ~ იყუნენ ტანითა სრულ გუამითა ახოვან
და ძლიერ ფერჴითა შუენიერ და სპეტაკ ჴორცითა
თუალითა მცირე ჭურიტ და გრემან განზიდულ
და საჩინო თავითა დიდ თმითა შავ და ჴშირ შუბლ
ბრტყელ ცხვირითა მდაბალ ესოდენ რომელ ღა
წუნი უმაღლეს იყუნიან ცხვირთა: და მცირედნი ი[..]
ენ ნესტუნი ჩნდიან ცხვირთა: ესე ვითარი აქუნდა
უმსგავსო სახე და ნუ ვის გიკუირს რ~ აღმატებული
რამე შუენიერებაჳ აქუნდათ ამათ მამათა და დედათა:ხ~ ამას თანა მოეგოთ სიმჴნე და მოისარნი იყუნეს რჩ
1-16 სტრ., 312r
ეულნი მაგრითა მშუილდითა უცთომრად მსროლელნი
რომელთა ნაკრავსა ვერა მან საჭურველმან დაუდგ
ნის უფროს ცხენსა ზედა იყუნეს მჴნე რ~ აღზრდაჳ მათი
ცხენსა ზედა იყუის საჭურველისა არა რასა მქონებელნი
მშუილდისა და ისრისა კიდე ესე იყუნეს კაცნი განსაკუირ
ვებელნი რ~ იხილნი რაჳ სულელ საგონებელ იყუნიან

ხ~ ყოველი სიბრძნე იპოებოდა მათ შორის და ყოველი
გონიერებაჳ: მოეგოთ მცირე მეტყუელებაჳ და ტყუილი
სიტყუა ყოვლადვე არაჳ იყო მათ შორის არა თუალ ახვ
ნიან პირსა კაცისასა არცა დიდსა და არცა მცირესა უმეტ
ეს საბჭოთა შინა რ~ კეთილნი წესნი ეპყრნეს ჩინგიზ
ყაენისაგან განჩენილნი რომელთა თუითოეულად წარმოთ
ქმაჳ გრძელ არს ამათ აქუნდა სჯულად ერთისა ღ~თისა უკუდა
ვისა თაყუანის ცემაჳ პირი მზის აღმოსავლეთით ქნიან და სამისა
ჩოქისა და სამჯერ თაყუანის ცემაჳ და შუა თითის წუერისა ნე
ბსა ზედა დადება და დატკაცუნება და მეტი არა რაჳ:1-16 სტრ., 312v
ხოლო მოიპოეს წერილიცა ამა მცირედითა ასოთა რ~. ათექუსმეტითა
ასოთა დასწერენ წიგნსა რომელ ადვილ სასწავლოცა
არს და ადვილ გულის ჴმის საყოფელ ამათვე შექმნეს
ქორონიკონის სახედ ათორმეტი წელიწადი ათორმეტთა
პირუტყუთა ცხოველთა სახელსა ზედა და თითოსა პირუ
ტყუსა და ცხოველსა თითოსა წლის მთავრობაჳ განუჩინ
ეს ვითარ ძუელ ოდესმე ელინთა ბრძენთა ათორმეტთა
ზომთა რომელ არიან ეტლნი მზისა და მთოვარისანი
ამათ ეტლთა თითოეულთა მისცეს მზისა საჯდომად
ოცდათ ოცდათი დღე არა თუ ცხოველნი არიან ა~დ
ზოდნი ეგრეთვე ამათ თუითოსა წელიწადსა მთავრობა განუ
ჩინეს თითოსა პირუტყუისა რომლითა თორმეტივე გათავდებ
ის და თავსავე დაიწყებს ვითარ ათცხრამეტული ათცა
მეტული ზედნადები და ზედ ექუსეული:რ~ ცხრამეტ წლად გააწევს და მერმე თავსავე დაიწყებს და
ეგრეთვე ესე თორმეტ წლად გააწევს და მერმე თავადვე დაიწ
1-16 სტრ., 313r
ყებს რომელსა უწოდენ სახელად ესრეთ ყალღუნჯილ უქურ
ჯილ ფარსინჯილ თავლაინჯილ ლუილჯილ მორილჯილ ყო
ნიჯილ მე ჩიჯილ თაღანჯილ ნოხინჯილ ყაყაინჯილ
ესე არს სახელი ათორმეტთა ცხოველთა რომელთა მის
ცეს მთავრობაჳ თითოსა წლისა თითოსა პირუტყუსა
რომლისა პირველად თავყუეს ყალღუნ რომელ არს
თაგუი მერმე ზროხა ავაზა კურდგელი ვეშაპი გუელი
ცხენი ცხოვარი ყაპუზუნა ქათამი ძაღლი და ღორი ესენი
აქუნდეს წელიწადის სათუალავად ვითარ ჩუენ ქართველთა
ქო[.]რონიკონი:ხ~ აქუნდათ წესად ერთისა ღ~თის თაყუანისცემა რომელსა თენგრი
უწოდდეს ენითა მათითა და წიგნისა თავსა ესრეთ დასწერდ
ეს მანგუთენგრი ქუჩუნდურ ესე არს უკუდავისა ღ~თისა
ძალითა ხ~ ესენი მცირედთა საზრდელთა განეშორებოდეს
რ~ ყოველსა სულიერსა ჭამდეს ჴორცსა კატისა ძაღლისა და

ყოველსავე ამათნი ნათესავნი მრავალ გუარად განყოფილ იყუნეს
1-16 სტრ., 313v
და არიანცა ჯერეთ: ხ~ ათორმეტთა ოდენ მოვიჴსენოთ
სახელი რ~ პირველი გუარი არს საყირთა ჰინდნი ყათ
ნი ჯალირი ოირდი სულდუსი ნიჰმნი ყონღარდი
მანღუთი თანღუთი ყიათი და უღურნი: ხ~ უღურნი
კერპის მსახურნი არიან რომელსა უწოდენ თავთა მა
თა. ქუნჯითად: ესენი: ენითა: მათითა: უწოდიან: თავთა: მათთა: მანღულ ხ~
ქართველნი თათრად:ხ~ ამათთა ნათესავთა ყიათთა გუარისათა გამოჩნდა კაცი ერთი
სახელით თემურჩი რომელ არს ჩინგიზ ყაენი ესე იყო
ჰაეროვანი და შუენიერი ტანითა ახოვანი თმითა მომწითუ
რო ძლიერი მჴნე შემმართებელი მოისარი ჴმლოვანი
ღრმად გამგონე განმზრახი კეთილი: ესე წარვიდა ნიჭისა და
პატივის მოღებად უმთავრესისა მათისა რომელსა ხანო
ბით უჴმობდეს ჴელმწიფესა მათსა რომელსა ერქუა ონხანდ:ხ~ ვითარ იხილა შეიყუარა სიკეთისა მისისათუის და დიდსა პატი
ვსა აღიყუანა უწარჩინებულეს ყოველთა სწორთა მისთა
და მჴედართ მთავრობა ჴელთ უდვა ლაშქართა მისთა და
1-16 სტრ., 314r
ყოვლგნით მოსწყუედდიან ურჩთა და განდგომილთა მისთა
ვინაცა ყოვლგნით გამარჯუებული მივიდის პატრონსა მისსა
ონხანს ჴელმწიფეს წინაშე ხ~ მან უაღრესსა პატივსა
აღიყუანის ესე შეიშურვა ძმამან ონხანისმან სახელით უ
თქინ და ძემანვე მისმან ქოლაქ და შეასმინეს ონხანს ვ~დ
ნებავს დაპყრობად მეფობისა შენისა რომელსა ხა
ნობით გინა ყაენობით უჴმობენ ხ~ მან განიზრახა მო
კლვა მისი გარნა აგრძნა თემურჩი განზრახვა ესე
რ~ უთხრეს ორთა ვიეთმე კაცთა ვ~დ ნებავს სიკუდილი
შენი ონხანსო:ხ~ იგი ივლტოდა და ორნიცა იგი კაცნი მისთანა და მივიდა
სახლსა შინა თუისსა აიყარა დედა წულითურთ და ა იარა
ერთი დღე და ერთი ღამე და მერმე დაჰყარა დედა წული
და ბარგი და ხვასტაგი და მივიდა წყლისა მის პირსა რომელსა
ჰყუიან ბლაჯუნი და განაშორა ლაშქარი მცირედ და უკუდგა
ჴევსა რასმე და ცნა ონხან სივლტოლა თემურჩისა მსწრაფლ
1-16 სტრ., 314v
დევნა უყო და მოეწია დედა წულსა და ბარგსა მისსა აღიღეს
ტყუე ურიცხუი და დამძიმდეს ალაფითა ლაშქარი მისი მაშინ
ზედა მოუჴდა თემურჩი ყოველთა ლაშქართა ონხანისთა
იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი მოსწყდა ორგნით
ვე ურიცხუი და იძლია ონხან ხ~ დევნა უყუეს მოე

წივნეს და შეიპყრეს და მოკლეს ონხან და მერმე მსწრაფლ
დაესხა დედაწულსა ონხანისსა და ჴელთ იგდო ცოლი
და შვილნი და ყოველი სიმდიდრე მისი თუინიერ ქულაქ
უხუცესისა შვილისა მისისა და დაჯდა ტახტსა ზედა
ონხანისსა და უწოდეს თემურჩის სახელად ჩინგიზ ყაენი:და შემდგომად მისსა ბრძოლა უყო ყონღარდთ ჴელმწიფესა
ალთუხანს სძლო და მოაკუდინა იგიცა და დაიპყრა მეფო
ბაჳ მისი და მერმე ქოლაქ შვილი ონხანისი მივიდა გო
რხანსა ვისმე თანა რათამცა თანა შემწე იყო და ბრძოდა ჩი
ნგიზ ყაენს ხ~ მან ბრძოლა უყო გორხანსცა და სძლო
მასცა და მოკლა გორხან და დაიმორჩილნა ლაშქარნი გო
1-16 სტრ., 315r
რხანისნი ამისა შემდგომად უიღურთა ზედა წარემართა რ~ უი
ღურნი ჴელმწიფესა მათსა ედუთობით უჴმობდეს ხ~ მას ჟამსა
სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი ემურთა უიღურთა რომელთა გვარ
ისა საქმენი განსაკუირვებელ არიან ვითა ზღაპარნი და არია
ნცა ზღაპარ და ცუდ ამისთუის უჯერო არს აწ თქმაჳ:ხ~ ჩინგიზ ყაენს შეეწყალა და პატივითა დაიჭირა აღიხუნა
მრავალ გვარნი თათარნი და დაიმორჩილნა და ყარყითიცა
დაიმორჩილა და ვითარ მოიწყო თათარნი გამოჩნდა კაცი
ვინმე საკუირველი რომელსა თეგთუნ გვარობით უჴმობდ
ეს ესე მივიდა ყაენს წინაშე ეტყოდა ვ~დ მე მას მთასა რომ
ელსა უწოდენ ბალიყ წარვალ ღ~თისა სიტყუა მესმის
ამას ბრძანებს ღ~თი ყოველი ქუეყანა თემურჩის და მისთა
ლაშქართა თუის მიმიცია და სახელადცა ჩინგიზ ყაენი ერქუას:ხოლო ითქუა ესეცა ვ~დ ჩინგიზ ყაენი აღვიდა მთასა მაღალსა და გამო
უჩნდა უფალი იესო ქრისტე ღ~თი ყოველთა და მან ასწა
ვლა სამართალი სჯული სიწმიდე და სიმართლე ტყუილისა
1-16 სტრ., 315v
პარვისა და ყოვლისა ბოროტისაგან განშორება და ჰქუა თუ
მცნებანი ესე დაიმარხნე ყოველი ქუეყანა შენთუის და ნათესავი
სა შენისათუის მიმიცემიეს წარვედ და აღიღე ყოველი ქუეყანა
რაოდენი გეძლოს ხ~ იქმნა რაჳ ყაენად და მივიდა ხატაეთს
და შევიდა ხილვად ეკლესიასა იხილა მუნ ხა
ტი მაცხოვრისა იესოს ქრისტესი მეყსეულად თაყუანისცა
და თქუა აჰა კაცი იგი რომელი მთასა ჩინეთისასა ვიხილე ამ:
სახითა იყო ამან მასწავა ყოველი ესე წესი ესე შეიყუარა
ჩინგიზ ყაენმან და მას აკურთხევდის და ამისი მცნება რაო
დენიცა ამცნო ყოველივე მტკიცედ დაიცვა:მერმე ებრძოლა ხატაეთის ჴელმწიფესა არსლან ხანსა
ზედა და სძლო ესრეთ ჴელთ იგდო რომელ ორასი
ათასი კაცი მოაკუდინა. არსლან ხანისა ამისმან მც
ნობელმან არსლან ხანსახლსა შინა შესრულმან ცო

ლით და შვილითურთ ცეცხლისა მოდება უბრძანა
მსახურთა თუისთა რომელთა ყუეს ეგრეთ და დაიწვა არ
1-16 სტრ., 316r
სლან ხან დედაწულითურთ ცეცხლსა მას შინა
და შევიდა ჩინგიზ ყაენი და დაჯდა ტახტსა ზედა და დაი
პყრა ხატაეთი ესე აქამომდე იყავნ:აწ ვაჴსენოთ შვილთა თუისცა ჩინგიზ ყაენისათა მცირედ რამე:ხ~ ამა ჩინგიზ ყაენს ცოლნიცა მრავალნი ესხნეს და
შვილნიცა უხუცესის ცოლის სევინჯისაგან ესვა შვილი
რომელსა ერქუა თუბის რომელსა ქართველნი ჯოჩიდ
უწოდდეს მეორე ჩაღათა მესამე ოქროფა მეოთხე თუ
ლი ესე ოთხნი ყაენად განაჩინა ხატაეთს მყოფმან: უხ
უცესსა შვილსა თუბის მისცა ლაშქრისა ნახევარი და
წარავლინა დიდსა საყივჩაყეთსა ზედა ოვსეთს ხაზარეთს
და რუსეთს ვიდრე ბნელეთადმდე და ესე ყოველი ამას მი
სცა: ხ~ ამათ სხვათა უკანასკნელ ვახსენოთ:ხ~ ესე რაჳ ცნა მაღალმან და ყოველთა ჴელმწიფეთა უდ
იდესმან ხუარაზმშა რომელი მაშინ დღეთა სიმრავლითა
მიმჴცო ვნებულ იყო შვილისა თუისისა ჯალალდინისდა
1-16 სტრ., 316v
ჴელთ ედვა სულტნობა თუისი და ქუეყანანი რომელნი მას ეპ
ყრა ჯიონს აქეთ ხუარასანისა და ერანისა: ცნა რაჳ მოახლება
თათართა მოუწოდა სპათა მისთა ვითარ ექუსასი ათასთა კაც
თა და წარემართა ჩინგიზ ყაენსა ზედა: ხ~ იგი ხუარაზმშას
წინა დაემთხუია იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი რომელ
ორგნითვე მოსწყდა სიმრავლე ურიცხუი და იძლივნეს ხო
რაზმელნი ხ~ ბერი ხუარაზმშა დაშთა რაზმთა შინა მცირ
ედითა ლაშქრითა და თათარნი გარემოადგეს მას ცნა ესე
შვილმან მისმან სულტანმან ჯალალდინ რომელი იყო კა
ცი მჴნე და ქუელი შემმართებელი უშიში ვითარ უჴორცო
მივიდა მცირედითა კაცითა შველად მამისა და მყის განარინა
მამა თუისი წარმოიყვანა და ივლტოდეს ხვარასნად:ამისა შემდგომად ებრძოლა კუალადცა სულტანი ჯალა
ლდინ მრავალჯერ რ~ სამჯერ ჯეონს იქით შეება და [.]ოთხჯ
ერ ხვარასანს ჯიონს აქეთ: ხ~ ვინათგან ღ~თსა ცოდვათა ჩუენთა
თუის მიეცა ყოველი ქუეყანა სრულიად იძლია და ივლტოდა
1-16 სტრ., 317r
ცნა რაჳ სივლტოლა ამისი და სიმაგრეთა შინა შევლტოლაჳ
ჩინგიზ ყაენმან წარმოავლინნა ორნი თავადნი ზემო [..] ჴსენე
ბულნი იამა და სალპიანი რომელთა ქართველნი სებაჯებობ
ით უწოდდეს რათა მოვლონ ქუეყანაჳ ხვარასნისა და ერაყი
სა სადამდის ეძლოსთ სლვად და განიხილონ: ხ~ ესენი წარ

მოვიდეს ათორმეტითა ათასითა მჴედრითა თუინიერ საჭურველისა
და საზრდელისა ქონებითა ა~დ მშვილდი ოდენ უჴრმლოდ:განვლეს თურანი ჯეონი ხოარასანი ერაყი ადარბადაგანი და მოიწ
ივნეს განძას და ვერვინ წინა აღუდგა და თუ ვინ სადა გამოჩნდის
ყოველთა სძლიან და მოიწივნეს საზღვართა საქართველოსათა იწ
ყეს დარბევად ქუეყანა გაგისა ცნა ესე ვარამ გაგელმან და
ივანე ათაბაგმან და აცნობეს მეფესა ლაშას უცხოსა ნათესა
ვისა მოსლვაჳ უცხოთა ენითა ოჴრებად სომხითისა: ხ~ მე
ფემან მოუწოდა სპათა თუისთა იმერთა და ამერთა და შეკრიბა
ოთხმოცდა ათი ათასი მჴედარი და წარემართნეს თათართა კერძ
გაგისა ბოლოს მდგომთა იქით ივანე ათაბაგი და ძმის წული მისი
1-16 სტრ., 317v
ზაქარიას ძე ამირსპასალარისა შანშე და ვარამ გაგელი მსა
ხურთ უხუცესი მოერთნეს დიდითა ლაშქრითა
და წარემართნეს:ხ~ იგინი დაბანაკებულნი წყალსა ზედა ბერდუჯსა და
აწ სგიმად წოდებულსა მყის ამჴედრდეს და ეწყუნეს ურთი
ერთას და იქმნა ძლიერი ბრძოლა ნახევარნი ივლტოდეს
თათარნი და ნახევართა მზირი ეყო და უკანით მოუჴდეს მაშინ
მოიწია რისხვა ზეგარდმო უშჯულოებათა და ცოდვათა
ჩუენთათუის და ივლტოდეს ქართველნი და თუით მეფე ლაშა
და ურიცხუი სული ქრისტიანე მოკუდა სადა იგი დიდიცა ივა
ნე ათაბაგი სამცხისა სპასალარი ძლით ცოცხალი განერა და
მეჭურჭლეთა უხუცესის ყუარყუარეს შვილი ბექაჳ მოიკლა
ძლიერად ბრძოლილი: და აქა იქმნა მოწევნა სრულიადისა ღ~თისა
რისხვისა და განწირვა ქართველთა ნათესავისა სიმრავლისა თუის
უსჯულოებათა ჩუენთასა: და იქმნა უკუნ ქცევა სუე სუიანისა
სჯულისა და მაღლისა და საჩინოსა დავითიანისა დროშისა გამა
1-16 სტრ., 318r
რჯუებულისა რ~ ვინათგან მიეცა ღ~თსა დიდისა დავითისდა გამარჯუება
აქა ჟამამდე დროშა იგი სვიანი დავითისა გამარჯვებული არაჳ სა
და ძლეულ იყო:ხ~ აქა ამიერითგან ვითარ იქმნა ცვალებაჳ სვიანობისა ქართველთა ნა
თესავისა რ~ არღარა მიეცა ძლევა თათართა ზედა ვიდრე ჟამ
თამდე ჩუენთა: ესრეთ ლტოლვილნი მოიწივნეს ქალაქს ძლი
ერნი იგი და სახელოვანნი რომელნი სულთქმითა და მწუ
ხარებითა შეიწვებოდეს რა~ ვინათგან ჩუენ შევაწუხეთ ღ~თი
საქმითა ბოროტითა ეგრეთვე ღ~თნ აღავსო გული ჩუენი
მწუხარებითა და წინაშე მტერთა ჩუენთა სირცხუილეულ გვყო:
ხ~ თათარნი მოიწივნეს ვიდრე სამშუილდედმდე და მიერ უკუნ იქ
ცეს რომელთა ქმნეს საკუირველნი ესე საქმენი წარვიდეს გზასა და
რუბანდისასა რ~ ვერცა შარვანშა წინა აღუდგა და ვერცა
დარუბანდელნი განვლეს კარი დარუბანდისა და შევიდეს ყივჩა

ყეთს რომელთა ბრძოლა აჰკიდეს და მრავალგან შემოებნეს
ყივჩაყნი და ყოველგან თათარნი მძლე ექმნნეს და წარვიდეს ესრეთ ომითა:1-16 სტრ., 318v
ხ~ ვ~ა მითქუამს უსაჭურველონი და უჭედელითა ცხენითა ესე ოდენთა
გზათა მავალნი განვლეს ყივჩაყეთი და შემოუარეს ამა დარუბა
ნდისა ზღვასა გარეშემო და მიიწივნეს ჴელმწიფესა მათსა ჩინგიზ
ყაენს წინაშე ყარაყურუმს და ქმნეს საკუირველი ესე საქმე მოუს
ვენებელად სლვაჳ ამა ყოველთა გზათა უჭედელითა ცხენითა ყარ
აყურუმით წარმოსრულნი მუნვე მიიწივნეს: ხ~ ესე რაჳ ცნა
ჩინგიზ ყაენმა რომელ ყოველგან სძლიეს თათართა წარმოავლინნა
შვილნი მისნი ხორასანის სულტანსა ჯალალდინს ძიებად ცნა
ესე სულტანმან ჯალალდინ შეიყარა ლაშქრითა და მრავა
ლჯერ ბრძოლა ქნა ვ~ა ვთქუით და იგრძნა რაჳ სრულიადი ძლ
ეულება თუისი აიყარა დედაწულითურთ თუისით და ლაშქარი თანა
ჰყუა დედაწული კაცი ას ორმეოცი ათასი და ივლტოდეს პირისა
გან თათართასა და წარმოემართნეს ჩუენ კერძ ვ~ა ქუემორე
სიტყუამან ცხად ყოს:ხ~ მეფე გიორგი იყო რაჳ ტფილის იშუებდა და განსცხრებოდა დაჳ მათი
რუსუდან ითხოეს ხლათის დასასმელად დიდმან სულტანმან
1-16 სტრ., 319r
მელიქმან რომელსა ეგვიპტით ვიდრე ხლათამდე სპარსეთი ჰქონდა
და დააყენა მოწყალებამან ღ~თისამან და არაჳ ყო ესე შემდგომად
ამის დიდითა შემოხვეწითა სთხოვა შარვაშე უქადეს და უბრძან
ეს მიცემისა პირი გაგზავნეს შარვანს ქართლისა ერისთავი
თუით გიორგი მეფე ბაგავანს მივიდა გაკაზმად და მიცემად დისა
მისისა და ათ დღე დრო იყო წამორსვლისა მისისა ხ~ ღ~თნ
აქაცა დააყენა რ~ არაჳ დასცხრა გულის წყრომა უფლისა
რომლითა განვარისხეთ მრავალ მოწყალე იგი და სახ
იერი რ~ აღესრულა გიორგი მუნ ყოფასა შინა:მაშინ ვ~ა ცნა აღსასრული თუისი მეფემან ლაშა ბაგავანს მყოფმან
მოუწოდა წარჩინებულთა სამეფოსა თუისისათა შევე
დრა დაჳ თუისი რუსუდან ცრემლითა მომდინარემან
და თქუა უწყი უმანკოებაჳ და ერთგულობა მეფეთა
ნათესავისაგან თქუენ მკუიდრთა საქართველოსათა შეხედ
ვებითა ღ~თისათა მიგათუალავდასა ჩემსა რუსუდანს
რათა შემდგომად ჩემსა მეფე ჰყოთ ვითარ არს
1-16 სტრ., 319v
ჩუეულებაჳ ნათესავისა თქუენისა ერთგულობით მონებდით
და სიმჴნით თქუენითა დაიცევით ტახტი მეფობისა მტერთა
გან უვნებლად დაღათუ არა მამა კაცი არს ა~დ დე
დაკაცი არა აკლია სიბრძნესა და სამეფოთა საქმისა ცნ
ობასა თქუენ წარჩინებულთა ამის სამეფოსათა იცით

და გაჴსოვსთ წყალობა და ნიჭი და პატივი სანატრელ
ისა და კეთილად მოჴსენებულის მეფეთა შორის ბრწყინვა
ლისა დედისა ჩემისა ეგრეთვე თუ ღ~თსა უნდეს დამანცა
ჩემმან იცის პატივი თქუენი და აწ შეგვედრებ წინაშე ღ~თისა
რათა მეფე ჰყოთ იგი შემდგომად ჩემსა:ხ~ დასა ჩემსა რუსუდანს ვამცნებ წინაშე ღ~თისა სასმენელად
თქუენ ყოველთა რათა აღზარდოს შვილი ჩემი დავით ხ~ რა
ჟამს ეძლოს მეფობა და მჴედრობა შვილი ჩემი დავით
მეფე ყოს და იგი დაადგინეთ მეფედ მეფედ და მემკუიდრედ მეფო
ბისა ჩემისა: ხ~ დაღა თუ ყრმაჳ არს აწ ა~დ ინებოს თუ
ღ~თნ აღზრდაჳ მისი ვჰგონებ რომელ შემძლებელ იყოს პყ
1-16 სტრ., 320r
რობად მეფობისა ჩემისა რ~ კეთილითა ჰასაკითა არს და ჰაეროვან
ვითარ დაასრულა ბრძანებაჳ ესე შეისუენა მეფემან ლაშა
გიორგი ბაგავანს მყოფმან თუესა იანვარსა ი~ჲ(18). დღესა ოთხშაბათსაჱ მაშინ მოიწია გლოვა და მწუხარება უნუგ
ეშინისცემო და საშინელნი ტკივილნი ცრემლთა წილ გულ
ითა სისხლთა დენანი წარწირვანი დარჩომისა და სიცოცხლ
ისანი თანა ზრდილთა და მომჴსენებელთა კეთილთა და სიამო
ვნეთა მისთანი ტკივილნი და ნაცართა თავსა სხმანი ვაზ
ირთა და დიდებულთა და ყოვლისა სამეფოსაგან და თუით მისისა
გამზრდელისა ივანე ათაბაგისაგან ანუ დამან მისმან რუსუ
დან რავდენი გლოვა აღასრულნა მრავალ დღე და შემძლებელ
არს გამოთქმად: ხ~ მეფე წარიყუანეს სამკუიდროსა მათსა გელათს და
დამარხეს სამარხოსა პაპათა მისთასა:მესამეოცე და ერთე მეფე რუსუდან ძე თამარ მეფისა და დაჳ
ლაშა გიორგი მეფისა ბაგრატოანი:მაშინ შეკრბეს ყოველნი წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი იმერნი
1-16 სტრ., 320v
და ამერნი კოზ~ნი ორნივე და ებისკოპოსნი ნიკოფსით ვიდრე დარ
უბანდამდე ყოველნი მორჩილებასა ქუეშე მათსა მყოფნი
და მეფე ყუეს რუსუდან და დასუეს საყდართა სამეფოთა
და მიულოცეს მეფობაჳ წესისაებრ:ხ~ იყო რუსუდან ხილვითა შუენიერი ვითა სანატრელი დედაჳ
მისი მდაბალი უხუი პატივის მცემელი პატიოსანთა კაცთა
მოყუარე ამან მოიწყო ყოველი საბრძანებელი თუისი და მეფობაჳ
მშვიდობით და აღივსო ყოველი სამეფო რუსუდანისა ყოვლითა
კეთილითა: იწყეს უძღებება და განცხრომა ყოველმა ჰასაკმან
და მიიქცეს ყოველნი სიბოროტედ და ვითარ არა გამოიცადეს ღ~თი
ამისთუის მისცნა იგინი ღ~თნ უჯეროდ გინებად და ჴოცად წა
რმართთა მიერ. რ~ მეფეცა რუსუდან ჩუეულებითა წესსა ძმი
სა თუისისასა ვიდოდა განცხრომითა და სიმღერითა ამისთუის აღ
დგეს ბოროტნი უდიდესნი: რ~ ზემო ჴსენებული სულტანი

ჯალალდინ უღონო იქმნა რა ბრძოლილი თათართაგან მოუ
წოდა სპათა თუისთა ვ~ა ზემო ვთქუ და ჰრქუა მათ იცით და გახსო
1-16 სტრ., 321r
ვსთ ყოველთა მარზაპანთა და ერისთავთა ჩუენთა კეთილი და
წყალობა პაპათა და მამათა ჩემთა და აწ იცით თუ რაჳ მოიწია
ჩემ ზედა და თქუენ ზედა უცხოთა ნათესავთა თათართაგან: მრავალ
გზის ბრძოლა ვყავთ და მრავალი ღუაწლი დავითმინეთ
ა~დ განგებითა ზეგარდამოთა ყოველგან ვიძლიენით აწცა მოახლ
ებულ არიან მდინარესა ჯიონსა და წინა მბრძოლად წარმო
უვლენია ძე მისი უხუცესი: და აწ ესე არს განზრახვაჳ ჩემი
ვინათგან მისცა ღ~თნ ძლევა უკეთუ გთნავსთ დაუტეოთ ქუეყა
ნაჳ ესე აღვიღოთ დედაწული სიმდიდრე და ჯოგი და წარვი
დეთ საბერძნეთს და მუნ დაემკუიდრნეთ დაღა თუ ჩუენ თათა
რნი გუძლევენ გარნა ყოველთა ნათესავთა ჩუენ ვძლოთ უ
კეთუ ვის ენებოს წარმოვიდეს ჩუენ თანა და თუ სთნავს
ვისმე იყავნ შინა რ~ ნება იყავნ ყოველთა სათნოდ:მაშინ თქმული ესე ყოველთა ეკეთა და აღიღეს დედაწული
და ყოველი სიმდიდრე მათი და წარმოვიდეს და მოიწივნეს ადა
რბადაგანსა კაცი ვითარ ას ორმეოცი ათასი. და მოიწივნეს
1-16 სტრ., 321v
ქუეყანად მჴარგრძელთა რ~ ივანე ათაბაგსა ეპყრა დვინი და
ანისი მიეცა ძმისწულისა მისისა შანშესდა მანდატურთა
უხუცესისათუის:ესე ხვარაზმელნი მოვიდეს წელსა მესამესა ლაშა გიორგის მიცვა
ლებითგან ტყუენვად და მოოჴრებად ქუეყანათა დვინისა და მიმ
დგომთა მისთათა: ცნეს რაჳ ივანე ათაბაგმან და ვარამ გაგელმან
მივიდეს რუსუდან მეფეს წინაშე მოახსენეს მოსვლა ხუარა
ზმელთა და თუით დიდისა სულტნისა ჯალალდინისა ჴოცად და
მოსრვად ქრისტიანეთა ესრეთ უწყალოდ მოსრვიდეს რომელ
ელ არცა თუ დედათა და ჩჩვილთა ყრმათა რიდებდეს: ხ~ ვითარ
ცნა რუსუდან შემოსვლა ხვარაზმელთა სამეფოსა შინა
მისსა მოუწოდა ყრმათა იმერთა და ამერთა და მოიღო
დროშა სეფე და მოუწოდა ივანე ათაბაგსა რომელი მას
ჟამსა მიმჴცოვნებულ იყო არა განცხადებულად ა~დ ფარულად
მონაზონ ქმნილიყო: განაჩინა მეფემან რუსუდან სპათა მისთა
თავად და უბოძა დროშა და წარავლინნა ბრძოლად სუ
1-16 სტრ., 322r
ლტნისა მის ჯალალდინისა:ხ~ მიიწივნეს დვინსა და ამობერდს და დაებანაკა ხუარაზ
მელთა სოფელსა რომელსა ჰრქუიან გარნისი და მირავიდეს
სპანი მეფისანი წინა განეწყო სულტანი ჯალალდინი
აქათ ივანე ათაბაგმან განაწყო სპანი მეფისანი იმიერნი და

ამიერნი და აჩინა წინა მბრძოლად თორელნი და ძმანიცა
იგი ორნი ახალციხელნი შალვა და ივანე სახელოვანი
იგი მბრძოლნი ვითარ წესად არს სახლისა მათისა წინა
მბრძოლობა: ხ~ ვითარ დაეახლნეს წინა მბრძოლნი და სულ
ტანიჱ აქა დაიპყრა ფერჴი ივანე ათაბაგმან იტყუიან ვ~დ შუ
რითა ყო ახალციხელთა შალვა და ივანესითა ჵი. შური
ყოველთა ბოროტთა დასაბამი და ძუირ მომწყუედელი კაცთა
ნათესავისა და ყოველთა ნათესავისა მწყლველი ვითარ ურიათა
ღ~თის მკლველობა არწმუნა და კ~დ აქაცა უგბილი და ულმო
ბელი და საქართველოსი სრულიადი მოსპოლვა ვითარ ქუემო
რესიტყუამან ცხად ყოს რომელი ათაბაგსა ივანეს არწმუნა
1-16 სტრ., 322v
რომელ ჟამსა წყობისა და ჟამსა ომისასა უკუნდგა და არღარა ვიდ
ოდა მბრძოლთა კერძ: ხ~ წინა მბრძოლთა ყოველთა მოუვლ
ინეს კაცი და ჰრქუეს დაახლოებულ ვართ სულტანსა და სპათა
მისთა და ჩუენ დიდად უმცირეს ვართ და ჰომი ძლიერი წი
ნა გვიც წარმოიმალონ მჴნეთა სპათა მეფისათა და სიმჴნე
მან შენმან ესე ორგზის და სამგზის მოუვლინეს ხ~
იგი არას რასა მიუგებდა:ხ~ ვინათგან წინა მბრძოლნი თორელნი და უმეტეს ახალც
იხელნი შალვა და ივანე ახოვან იყუნეს და წყობათა შინა
სახელოვანნი არღარა რიდეს სიმრავლესა სულტნისა
სპათასა ვითა მჴეცნი ზედა მიეტევნეს და იქმნეს ძლიერნი
ომნი მოსწყდა ორგნითვე ურიცხუი რ~ ძლიერად მბ
რძოლობდეს შალვა და ივანე ახოვანთა და ძლიერთა
სრვიდეს და განგრძელდა ომი სასტიკი. ხ~ ივანე ათაბაგი დასპ
ანი ქართველთანი ხედვიდეს ძლიერისა ომსა და არა შეიწ
ყალებდეს თანა მონათესავეთა და ერთ სჯულთა ქრისტეს
1-16 სტრ., 323r
აღმსარებელთა თორელთა და მათ თანა მრავალთა სახელოვანთა
ა~დ დგეს შორით და არა ინებეს შველა ივანე ათაბაგმან
რომელსა შურითა იტყუიან ამას ყოფად და
არა თუ შიშითა:და ვითარ განგრძელდა ომი ორთავე ძმათა ახალციხელთა
დაუჴოცეს ცხენნი და ქუეითნი მჴნედ იბრძოდეს და მოისრ
ნეს ორგნითვე ურიცხუნი და უმეტეს თორელნი: და
ვითარ შენი ვთდა ძლიერად ომი ჴრმალნიცა ახალც
იხელთანი განტყდეს ჩაბალახსა ზედა მაშინ ივლტოდეს
ქართველნი ხ~ შალვა მუნვე შეპყრობილ იქმნა სიმრა
ვლისა ფრიადისა მიერ და ივანე გარნისისა კლდეთა შე
ლტოლვილი ზენა კერძო მოტევებულითა ქუითა მოიკლა:ხოლო შალვა წარიდგინა სულტან ჯალალდინის წინაშე
რომელი იცნეს ნახჭევნელთა და ადარბადაგანელთა და

მოახსნეს სულტანსა ახოვნება და წყობათა შინა სიქუელე
მისი: ხ~ მან არა მოკლა ა~დ თუისთა თანა იპყრა დიდითა
1-16 სტრ., 323v
პატივითა და მიანიჭნა ქალაქნი ადარბადაგანისანი და თავადთა
თუისთა თანა პატივსცა: ხ~ შემდგომად წელიწდისა ერთისა
აიძულებდა დატევებასა სჯულისასა და უქადებდა ნიჭთა
და პატივთა უმეტესთა: ხ~ მან არა უსმინა არცა აღირჩია
წუთ ჟამისა ამის პატივი არცა უარ ყო სახელი ქრის
ტესი კ~დ სულტანი ლიქნიდა და ეტყოდა უარყოფასა
ქრისტესა ა~დ იგი გარე მიაქცევდა სიტყუათა მისთა კ~დ ს
ულტანი ექადოდა მრავალ ფერითა სატნჯველთა და
აშინებდა ა~დ იგი მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა ზედა:ხ~ შემდგომად მრავალთა ტანჯვათა მწარითა სიკუდილითა
განიყუანა საწუთოსაგან წმიდა შალვა და მოწამობისა
გუირგუინითა შემკული აღვიდა წინაშე ქრისტესა ესე აქამომდე
სულმცირედ აღიწერა ჩუენ მიერ: ხ~ ივანე ათაბაგი
უკუნ იქცა ბიჯნისად და სულტანი მიიქცა ადარბადაგანს
და ნახჭევანს და მიერ აოჴრებდეს საქართველოსა არბევდეს
და ტყუე ჰყოფდეს და სრულიად უწყალოდ ჴოცდეს და არავინ
1-16 სტრ., 324r
იყო ნუგეშინის მცემელი მათი: და შემდგომად ორისა წლისა
მიიცვალა ივანე ათაბაგი და მთავარ ყუეს ძე მისი ავაქ და
უბოძეს ამირ სპასალარობაჳ:ამისა შემდგომად უდიდესნი ბოროტნი შეიცვიდეს ნათე
სავსა ქართველთასა რ~ მოხლოებულ იყო სრულიადი მო
სპოლვაჳ სიმრავლისათუის უსამართლობათა ჩუენთასა
რ~ აღიმჴედრა სულტანმან საქართველოსა შემოსლვად
და მეფე ყოფად თავისა თუისისა მივიდა და მოაოჴრა ყოველი
ქუეყანა დვინისა ანისი და ყოველი ქუეყანა ანისისა სომხითი
გაგი და განძამდე რ~ უწინარეს ამის ვარამ გაგელსა კაცსა
გონიერსა და ლაშქრობათა შინა წარჩინებულსა ამას
აქუნდა შანქორი და მიმდგომი მისი ქუეყანა ესე ვითარნი
ესე ჭირნი და ბოროტნი და შფოთნი იძროდეს:ამათ ჟამთა შინა მოეყუანა მეფესა რუსუდანს ორ
ტულის შვილი მძევლად ერთგულობისა მისისათუის რო
მელი იყო ქმნულ კეთილ და სრული ჰასაკითა შუენიერი
1-17 სტრ., 324v
გუამითა მჴნე და ძლიერი ძალითა: ხ~ ვითარ განიცადა სთ
ნდა მეფესა რუსუდანს და ინება ქრმად მიყუანება მისი
რომელი აღასრულაცა და იქორწინა ორტულის შვილი
რომელთაგან იშუა ასული სიტურფე აღმატებული
და უწოდა სახელი სანატრელისა დედისა მათისა თამარ

და კ~დ მიუდგა და შვა ძე და უწოდა სახელი დავით: და
კ~დ ზრდიდა ძმის წულსა მისსა ძესა ლაშა გიორგისასა და
ვითს: ხ ვითარ აღიზარდა ასული მათი თამარ ესმა საბერძნ
ეთისა სულტანსა ძესა ნუქარდინისასა ყიასდინს ქმნულ
კეთილობა მეფის ასულისა ევედრა მრავალთა ნიჭთა და
ძღუენთა: მიერ: რათა: მისცეს: ცოლად: ასული: მისი: თამარ: და:
გაუგზავნა ძღუენი დიდფასისა და სთხოვა ცოლად და აღუ
თქუა ფიცით არა დატევება სჯულსა ქრისტიანეთასა რო
მელი ისმინა მეფემან რუსუდან და მისცა ასული
მისი სულტანსა ყიასდინს რომელი ესე უჯერო იყო ქრისტიანეთა
მიერ: ხ~ დიდითა დიდებითა და დიდითა საქორწილოთა მისცა იგი
და აწყუერი ზითვად მისცა გარნა პირველ ჴსენებულნი იგი
1-16 სტრ., 325r
სპარსნი ხუარაზმელნი მცირედ მოახლოებდეს საქართველოსა
და განრყუნიდეს ქუეყანათა:მაშინ ცნა სულტანმან ჯალალდინ ავაგ ათაბაგისა და ამირ
სპასალარისა ბიჯნის ყოფა ინება ნახვა მისი მიუვლინა მოცი
ქული და ჰრქუა შენ ხარ ვაზირთ უხუცესი მეფისა და საქარ
თველოსა უთავადესი და ითუალავ საქართველოსა თითოთა
კაცითა შევკრბეთ რ~ მნებავს სიტყუად შენთანა: ხ~ სთნდა ავა
ქსცა და ნება სცა ხილვად და წარვიდა ჭურვილი და იქით ერ
თითა კაცითა სულტანი ხრამსა ზედა ბიჯნისისასა ჭურვი
ლი იგიცა და შეკრბეს მახლობელად ერთი ერთისა: მაშინ
იწყო სულტანმან სიტყუისა თქმად არა მოვედ მე რბევად საქ
ართველოსა ა~დ ზავისა და მშვიდობისათუის გარნა თქუენ მს
რაფლ საომრად აღიჭურენით: და ფიცხლა შემებენით და
არა იქმნა მშვიდობა აწ ვინათგან წარჩინებულ ხარ ქართვე
ლთა შორის და ვაზირი კარსა მეფისასა ისმინე ჩემი გასმია
გუარი და ნათესავი ჩემი სიდიდე სამეფოსა ჩემისა და სიმრავლე
1-16 სტრ., 325v
რომელ არავის ჴელმწიფესა ძალ ედვა სწორება ჩემი მე ვარ
მაღლისა და დიდისა ჴელმწიფისა ხვარაზმშას ძე და ფარმანსა ჩე
მსა ქუეშე იყო ყოველი სპარსეთი ადარბადაგანითა ვიდრე ჯიო
ნამდე და ჯიონით ვიდრე ინდოეთამდე თურანი ხატაეთი ჩი
ნმაჩინი და ყოველი აღმოსავლეთი:ხ~ განგებითა ზენითა გამოჩნდეს ქუეყანასა ჩინეთისასა
ადგილსა შეურაცხსა ყარყურუმად წოდებულსა კაცნი ვი
ნმე საკუირველნი უცხონი უცხოთა ენითა და უცხოთა ცხ
ორებითა მყოფნი რომელთა ყოველი აღმოსავლეთი დაი
მორჩილნეს და მრავალნი ჴელმწიფენი მოსრნეს: ხ~ ჴელმწი
ფედ ჰყავსთ კაცი ვინმე საკუირველი ღრმად გამგონე საქმისა
მჴნე და მეცნიერი ბრძოლასა შინა და ჰქუიან სახელად
ჩინგიზ ყაენი ამან რა ჴელთ იგდო ხატაეთი წარვემარ

თე ლაშქრითა ერანითა თურანითა სპარსითა თურქმან
ითა და მრავალჯერ შევებენით და ბრძოლა ვყავით ჯიონს
იქით და უკანასკნელ ჯიონს აქათაცა გარნა იქმნა ცვალება
1-16 სტრ., 326r
სიმჴნე ქუელობისა ხვარაზმშას სახლისა და ყოველგან ვიძლიენით
და ვითარ უმეტესად განძლიერდეს და ვცან არღარა იყო
ღონე დაუტევე ქუეყანა და სამეფო ჩემი და სიმდიდრე
აურაცხელი და წარმოვედ საქართველოსა მშვიდობისა და ზავისა
ყოფად მესმა სიმაგრე საქართველოსა და ქართველთა ნათესა
ვისა სიმჴნე წყობათა შინა აწ მნებავს რათა შევერთნ
ეთ და შევითქუნეთ მტკიცითა ფიცითა და ვებრძოლნეთ
მტერთა მათ ჩუენთა:მასმიეს რომელ მეფე თქუენი დედაკაცი არს და მყოფ ქმარ
მისა და იგი ცოლად ჩემდა და მე მეფედ თქუენ ზედა და თუ ესე
იქმნების ვსძლოთ ყოველთა მტერთა ჩუენთა და უკეთუ ესე
არა ჰყოთ მოოჴრდეს სამეფო თქუენი და თუ მეცა წარვიდე
თათარნი ეგრეთცა მოსრულ არიან თქუენ ვერ წინა აღ
უდგებით და ვერცა შემძლებელ ხართ ბრძოლად მათდა
აწ ფიცხლად გაგზავნე კაცი მეფესა თქუენსა წინაშე და
აუწყე თქმული ესე ჩემი რ~ არა მნებავს ოჴრება
1-16 სტრ., 326v
საქართველოსა ა~დ დაცვა მტერთაგან და თქუენ მიერ გან
ვძლიერდე და ვიყუნეთ მშვიდობით: ხ~ ესე რაჳ ესმა სულტ
ნისაგან ავაქს არაჳ პასუხ უგო ა~დ ჰრქუა ვაუწყ
ებ საქმესა მაგას მეფესა და ვაზირთა მისთა მყის და
წერა წიგნი და წარმოავლინა და წარმოგზავნა წინაშე
მეფისა და აუწყა ყოველი თქმული ესე რომელი აუწყა სულტან
მან მან:და ვითარ მოიწია ამბავი ესე და წიგნი იხილეს განჰკუირდა
მეფე რუსუდან და უცხო უჩნდა საქმე ესე და მიუმცნ
ეს ავაქს არცა: თუ: სმენად: საქმისა: მაგისა: ა~დ: სრულიად: განყენებად: და: ავაქ:
ფიცხლა სულტანსა აცნობა: ხ~ მან რა მოისმინა
აიყარა სრულითა ლაშქრითა და წარმოემართა ტფილის ქალა
ქსა რათა ბრძოდეს: მაშინ ვითარ ცნა მეფემან მოსლვა
სულტნისა აიყარა და წარვიდა ქუთათის ხ~ ტფილისის მც
უელად დაუტევა ლაშქარი და თავადნი ორნი ბოცოს
ძენი მემნა და ბოცო. მოიწია სულტანი სომხითად და
მოაოჴრა ყოველი სომხითი და დასცნა მკუიდრნი მისნი
1-16 სტრ., 327r
პირითა მახვილისათა რომელ არღარაჳ დარჩა მამა კაცი:მაშინ მოიწივნეს ტფილისად და მცველნი ქალაქისანი აღიჭუ
რნეს და იქმნა ძლიერი ბრძოლა და ბრწყინვალე ბრძოლა აჩ

უენეს ქართველთა მერმე მას ღამესა მიუვლინეს კაცი სულტანსა
ჯალალდინს შიგნიდაღმა მეცემა ქალაქისა სპარსნი რომე
კარსა სცვიდეს იქიდაღმა შემოშვება: რა გათენდა დაეკაზმნეს
და მოვიდა სულტანიცა მონდობილი სპარსთა იმედისა ში
გნით მცველნი ქალაქისანი ამისნი უმეცარნი იყუნეს და
მიმართნეს სულტნისა სპათა და გაუჴდეს განძის კართაკე.
მემნა ბოცოს ძე და ძმა მისი ბოცო მუზარადები არა და
ეხურა და ლამოდეს კართა გასვლასა ანასდათ სპარსმან ვინ
მე უმუზარადოს თავსა შიგნიდაღმან აფთი დაჰკრა და ძლიე
რად გაუხეთქა დაეცა და მოკუდა მემნა: და შეიქმნა შიგნით
ომი და ღალატი ტფილელთა სპათაგან განახვნეს კარნი სპათა
ტფილელთა ესრეთ რა შინა განცემა იყო ქალაქისა ივლტო
დეს მცუელნი ქალაქისანი და შედგეს ისანთა ბოცოს ძემან
1-16 სტრ., 327v
ბოცო გაამაგრა ისანი და ქმნა ძლიერი ომი:ხოლო არაჳ შემინდობს ტკივილი გულისა მოჴსენებად თუ ვითარ
იქმნნეს ხუარაზმელნი შინაგან ქალაქისა ვინმე უძლოსა მაში
ნდელთა მოსაწევართა და განსაცდელთა რომელი მოიწია
ქრისტიანეთა ზედა: აქა მეგულებოდა დადუმებად რომელ
სალმობიერსა მიუთხრობ ტკივილითა გულისათა და ცრემ
ლთა მიერ აღვივსები რ~ ვინ შემძლებელ არს მითხრო
ბად რავდენი მოსაწევარნი იქმნეს. რ~ ესე ოდენ მძუინვ
არედ ჴოცდეს რომელნი ჩჩვილნიცა ძუძუთაგან დედისათა
აღიტაცნიან და წინაშე დედისა ქვაზედა დაანარცხიან და
რომლსამე თუალნი წარსცუივდიან და რომლისამე ტუინი
დაითხიის და მერმე დედანი მოიკვლოდიან: ბერ ბერნი უწ
უწყალოდ ფოლორცთა შინა ცხენთა მიერ დაითრგუნდეს
და ჭაბუკნი დაეკუეთებოდეს სისხლისა მდინარენი დიოდეს
თავი ტანისაგან განშორებული და თმა ნაწევართა შიგან აღ
რეული და დედაკაცი და მამაკაცი ურთიერთას აღრეული მტ
1-16 სტრ., 328r
უერსა შიგან ცხენისა ტერფთა იზილებოდის არა ჰყო
ფდეს წყალობასა რ~ რომელიმე დანითა ღლიასა დასობილი
სხვანი მკერდსა დაცემითა და სხვანი მუცელსა და ზურგსა
ზედან განიგმირებოდეს:ჵი ჵი სალმობიერი იგი ღაღადი რომელი მუნ მოიწია
ტირილი კივილი და ზახილი და უზენარო ვაება და საზ
არელთა ჴმათაგან იძროდა ქალაქი ყოველი რ~ უმრა
ვლესი ერი ვითა ცხოვარნი შეკრიბიან და ჴოცდიან და
ხედვიდეს ზოგნი საყუარელთა შვილთა ზოგნი ძმათა
და მამათა და ქმარნი ცოლთა უპატიოდ მკუდარად მდე
ბარეთა ცხენთა მიერ დათრგუნვილთა და ფოლოცთა
შინა ძაღლთა მიერ ზიდულთა და არცა თუ დაფლვასა

მიწასა შინა ღირს ჰყოფდეს: ეკლესიანი და ყოველნი პატიო
სანნი სამსხუერპლონი შეურაცხ იქმნებოდეს პატიოსანნი
მღრდელნი და დიაკონნი და მონაზონნი ეკლესიათა შინა თუით ხატთა და
ჯუართა თანა შეიმუსვროდეს დადაიკლვიდეს:1-16 სტრ., 328v
და ესე ვითარნი ჭირნი მოიწივნეს რომელ არაოდეს ძუელთა
სადამე წიგნთა მიერ სმენილ არს უკუნისამდე რომელნი
თანა შეესწორებიან ქრისტეს ჯვარის მცმელთა იუდია
ნთა ზედა ქმნულთა მიერ უსალიმისა სრულიადსა მო
სპოლვასა ტიტეს და უესპასიანეს მიერ ვ~ა ჟამთა
აღმწერელი და მრავალ მომთხრობელი იოსიპოს წა
რმოიტყუის ესე ოდენსა ძნელ ბედობასა იუდიანთასა ვიდრ
ეღა სამასისა ბევრისა აღრიცხვასა მამაკაცისასა ოდენ
სიყმილისა და მახვილისა მიერ აღსრულებულსა რომ
ლისა მსგავს იქმნა ჟამსაცა ამას სარკინოზთა მიერ ქა
ლაქსა ამას ტფილისისასა: ხ~ არღარა იყო ღონე
და ლხინება ქალაქისა:მაშინ წარმოუვლინა კაცი მეფემან რუსუდან ბოცოს
და სხვათა მცველთა ქალაქისა რათა დაუტეონ ისანი
და წარვიდენ და ვითარ მრავალ გზის მოუვლინა დასტური
მეფემან დატევებად ქალაქისა ძლით დაარწმუნა ბოცოს
1-16 სტრ., 329r
დაგდება და წარსლვა ვ~ა დასწერს ბერი ვინმე მღუიმელი
და ესრეთ რა ძლიერად ჴელთ იგდო ქალაქი სულ
ტანმან კ~დ იწყო უბოროტესთა საქმეთა ქმნად
ქრისტიანეთა ზედა ესოდენ მძუინვარედ მოსრვიდა რომელ
სავსე იყუნეს ფოლორცნი ხრამნი და ჴნარცვანი მოკლუ
ლთა მიერ და უმრავლესთა მკუდართა მტკუარსა შთაუ
ტეობდეს: ამას თანა არავე დამშვიდნა ცუდ რჯული
იგი და ბილწი მოიგონა სხვაცა სიბოროტე რომლისა
ჴსენება სირცხუილ მიჩნს რ~ გლოვათა და ცრემლთა მი
ერ შევიცვები თუ ვითარ განვარისხეთ მოწყალე და
შემწყნარებელი ღ~თი არა შეწყალებად ჩუენდა: იწყო
რღუევად ეკლესიათა ვიდრე საფუძველადმდე რომლისათუის
იკადრა და ჴელ ყო სიონისა გუმბადსა შემუსრვად და ზედა
ბილწისა საჯდომისა მისისა აღშენებად რომელი იგი ჴიდ
ითა მაღლითა და გრძელითა განჴიდა აღსვლად მას ზედა:და ესეცა შესძინა რ~ ხატი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი
1-16 სტრ., 329v
და ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელის რომელი სიონს მკუიდ
რ იყო ბრძანა მოყუანებად და ჴიდისა საშუალსა დადებად
პირაღმართ და ბრძანა ყოველთა მათ პყრობილთა ქრ

ისტიანეთა მამათა და დედათა იძულებით დათრგუნვა
პატიოსანთა ხატთა და დატევება სჯულისა და უკეთუ ესე
არა ჰყონ წარკუეთა თავთა და ვითარ აღასრულ
ებდეს ბრძანებულსა ამას მოიყჰუანდეს მამაკაცნი დედ
ათა თანა და აიძულებდეს ესრეთ ყოფად მრავალთა
უკუე ბრწყინვალე ძლევა აჩუენეს არაჳ თავს იდვეს
შეურაცხებაჳ წმიდათა ხატთა და დატევებაჳ ქრისტიანო
ბისა სჯულისა მათისა:მაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა იპოვნეს ახ
ოვნად რომელთა მიიღეს გუირგუინი წამებისა რომლისა
აღრიცხვა შეუძლებელ არს სიმრავლისათუის რ~ ვჰგონებ
ვ~დ ათ ბევრად აღიწია რიცხუი მოკლულთა ესრეთ
რაჳ მოაოჴრეს ტფილისი იწყეს რბევად ტყუენვად
1-16 სტრ., 330r
ჴოცად და კულად სომხითისა და კამბეჩიანისა და იორის პირთა
ქართლს და თრიალეთს ჯავახეთს და არტანს ზოგი სამცხეს
და ტაოს და კარნიფორას და ანისის მიმდგომთა ქუეყანათა და
გაგრძელდა ესე ვითარი ჭირი და ზეგარდამომავალი რისხვა
და მოსაწევარი ხუთისა წლისა ჟამთა რ~ ორწელ პირველ
აღაოჴრეს ქუეყანა და ხუთი წელი ქალაქსა დაყუეს და
აოჴრებდეს ქუეყანათა ამათ ზემო ჴსენებულთა. და არღარა
იყო შენებულება თუინიერ ციხეთა და სიმაგრეთა რ~ ქუე
ყანა საქართველოსა მიეცა განსარყუნელად:ამისთუის რამეთუ დაუტევეს მეფეთა და მთავართა სამართალი
მოწყალება სიყუარული სიწრფოება სიმშუიდე და სიმა
რთლე და ამის წილ მოიპოეს ამპარტავანება ზაკვა შური
ჴდომა სიძულილი ანგარება მიმძლავრება კლვანი პარვანი
სიძვანი უწესოებანი ვ~ა იტყუის წწ~ყლი ვაჳ მათდა რო
მელნი კუალსა ბალამისასა შეუდგეს და საქმესა სოდო
მელთასა იქმან რ~ ყოველმან ჰასაკმან ბერთა და ჭაბუკთამან
1-16 სტრ., 330v
მცირითგან ვიდრე დიდადმდე მიაქციეს სიბოროტედ
რ~ სენი იგი სოდომელთა და სალმობა იგი გომორელთა
მოიწია და ამის ძლით მისცნა იგინი ღ~თნ წარწყმ
ედად ბოროტად რ~ განვიწირენით ღ~თისა მიერ რ~
დავივიწყეთ ღ~თი და ღ~თნცა სამართლად დაგუივიწყა და მოო
ჴრდა ქუეყანა საქართველოსა ლიხთ აქათ: ვ~ა ჴმობს
წწ~ყლი ესაია ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა ერი რომელი
სავსე არს უსჯულოებითა ნათესავნი ბოროტნი ძენი
უსჯულოებისანი დაუტევეთ უფალი და განარისხეთ წმ
იდა იგი ისრაელისა რასღა იწყლვით და შესძინებთ უსჯუ
ლოებასა: ყოველი თავი სალმობად და ყოველი გული მწ
უხარებად კუალთაგან ფერჴთათ ვიდრე თავადმდე არა

არს მას შინა სიცოცხლე არა არს წყლული არცა
ნაგუემი არცა ბრძუილი განსივებული არა არს სალბუ
ნი დასადებელი არცა ზეთი არცა შესახვეველი: ქუეყანა
თქუენი ოჴერ არს და ქალაქი თქუენნი ცეცხლითა მომ
1-16 სტრ., 331r
წუარ სოფელსა თქუენსა წინაშე თქუენსა უცხო
თესლნი მოსჭამენ და მოოჴრებულ არს და დაქცეულ
ერისაგან უცხო თესლთასა და დაშთეს ასული სიონისა
ვ~ა კრავი ვენაჴსა შინა და ვ~ა ხილის საცავი შორის
ნესოვანსა და ვ~ა ქალაქი მოცული უკეთუმცა არა უფა
ლმან საბაოდ დამიტევნა ჩუენ თესლი ვ~ა სოდომა შევი
ქმენით და გომორელთამცა მივემსგავსენით:ხ~ამათ ულხინებელთა რა ჭირთა შინა იყო ქუეყანა სა
ქართველოსა სხვანიცა უდიდესნი ძნელ ჟამობანი აღმოჩნ
დებოდეს რ~ ზემო დატევებული ამბავი აწ კ~დ ვიწყოთ:
ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებული მეფე რუსუდან
იყო რა ქუთათის და ყოველსა აფხაზეთსა იქმნა ძე მისი დავით
ვითარ წლისა ექუსისა ინება მეფე ყოფა ძისა მისისა ვითარ
არს წესი სოფლის მოყუარეთა შეიყუარა წარმავალი
ესე საწუთო და დაივიწყა შიში ღ~თისა სიყუარული ძმისა
თუისისა და მოიგონა საქმე ყოველთა მიერ განსაკრთომელი
1-16 სტრ., 331v
რ~ ზემო ჴსენებული ძმისწული მისი დავით რომელი ძმისა
მისისა გიორგისგან ანდერძობით შევედრებულ იყო და მას
აღეზარდა წარავლინა ფარულად ასულსა მისა და
სიძესა მისსა სულტანს ყიასდინს თანა საბერძნეთს რა
თა წარწყმიდონ იგი და იყოს უშფოთველად ძისა მისისა
დავითისთუის არა განყოფად მეფობისა:და ვითარ მიიწია დავით წინაშე სულტანისა და ცოლის მისისა
რუსუდანის ასულისა თამარს თანა რომელსა სულტანი
სახელად უწოდდა გურჯიხათუნად: და ვ~ა იხილეს იგი
და ეკეთა შეიყუარეს იგი თუისთა თანა და იპყრეს ბატივით
და გურჯიხათუნ დედოფალი კეთილსა უყოფდა ყრმასა მას
დავითის ბიძის ძესა დავითს მისსა. და არა ისმინეს ბრძანება მკულელ
ებრი მეფისა რუსუდანისი რომელ დაევედრა რა ჟამს
წარეგზავნა იგი ა~დ ფ~დ პატივსცემდეს:- დავითს:ხ~ ვ~ა წარგზავნა ძმისწული საბერძნეთს მოუწოდა ყოველთა
სპათა მისთა აფხაზთა დადიან ბედიანთა რაჭის ერისთავსა
1-16 სტრ., 332r
და კ~ოზსა აფხაზეთისასა დასვეს მეფედ დავით ძე რუსუდანისი
აკურთხეს ქუთათის და დაადგეს თავსა მისსა გუირგუინი და დას
უეს ტახტსა ზედა სამეფოსა და მიულოცეს მეფობაჳ წესი

საებრ და სრულ ყო კ~ოზმან წესი კურთხევისა: ხ~ ამერი ესე სა
მეფო უცალო იყო ხვარაზმელთაგან ამისთუის რომე მანდატ
ურთა უხუცესი შანშე ანის იყო ავაქ ამირ სპასალარი
ბიჯნის და ეგრეთვე ვარამ გაგელი ჲრნი კახნი სომხითარნი
ქართველნი თორელნი შავშ კლარჯნი და ტაოელნი თავის თავის
სიმაგრეთა შინა იყუნეს მორჩილებასა ზედა რუსუდან მე
ფისასა და უცალოებისა ძლით ვერ დახვდეს დალოცვასა ზედა
რუსუდანის ძის დავით მეფისასა:ხ~ აწ პირველად ზემო ჴსენებული იგი ჩინგიზ ყაენი ვახსენოთ
ვ~ა მოიწივნეს თათარნი ქუეყანასა ჩუენსა მათგან მეოტი
სულტან ჯალალდინ წარვიდა რა საბერძნეთად სამეფო
მისი ადვილად ჴელთ იგდეს თურანი სათურქეთი და ყოველი
ხვარასანი: მაშინ განყო ლაშქარი მისი ოთხად და აჩინნა შვილნი
1-16 სტრ., 332v
თუისნი ყაენად პირველსა გაუჩინა და მისცა ლაშქრის ნახევარი
და წარგზავნა დიდსა ყივჩაყეთს ვიდრე ბნელეთადმდის ხაზარეთს ოვ
სეთს რუსეთს ვიდრე ბორღალეთამდე სერბთა და კავკასთა
და ჩრდილოთა ყოველთა მკუიდროვანთა ვ~ა მითქუამს: და მეორესა
შვილსა ჩაღათას მისცა ლაშქარი და უიღურთა ქუეყანაჳ სამ
არყანი ბუხარა და ვიდრე ალმუთისა ქუეყანამდის ამას ვგო
ნებ ესე იყო თურანი: და მესამესა შვილსა ოქროფას მისცა
თუით მისი ტახტი ყარყუმი და ჩინმაჩინი ემეთისა ყაყვისა
ქუეყანა და ხატაეთი: და მეოთხესა შვილსა თულის მისცა
ლაშქარი და უქუთის ზედა მოკიდებით ქუეყანა აღმოსავლეთ
ისა ესე ოთხნი განაჩინნა ყაენად და ამცნო რათა წელიწა
დსა შინა ერთგზის ოქროფასა მიმართ მივიდოდენ უხუცეს
ნი ძმანი ყურნუთოს საქნელად ამისთუის რ~ ტახტი
მისი ოქროფას მისცაჱ ესრეთ რაჳ დააწყუნა შვილნი მი
სნი მოვიდა თურანად და გამოგზავნა შვილი მისი უმრ
წემესი მოსათუალავად ხვარასნისა გამოვლო ჯი
1-16 სტრ., 333r
ონი და მოიწია ნიშბურს და ნიშბურელნი დაეკაზმნეს და შეებნეს თ
ულის და პირველსავე ომსა აღიღო ქალაქი ქალაქი და მოკლა სამასი ათ
ასი კაცი თავისა მოკუეთითა და მეორესა ომსა ასი ათასი და
მესამესა ომსა ოცდა თორმეტი ათასი. და უკეთუ არა ჯერ
ხარ ამით დაირწმუნეთ რ~ დიდისა სიბდივნისა ხოჯა შა
მშადინის ძმა თანა დამხვდარ. იყო და იგი. იტყოდა ამას
ყოველსა ნიშბურისა მოოჴრებასა:წარმოვიდა ესე თული გამოვლო მაზანდარა და მოეახლა
ერაყის ქუეყანასა ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ აიყა
რა დედაწულითა და ბარგითა ტბილისით და გაემართა ბრ
ძოლად თათართა და მოვიდა ადარბადაგანს და მოუგზავნა მო
ციქული ხლათის სულტანსა და ხალიფას ბაღდადისა მპყ

რობელსა რათა შეეწივნენ რ~ მათთუისცა სარგებელ არს.
ეგრეთვე ერაყისა სულტანსა მიუწერა უკეთუ თუით ვერა
წამოხვალთ ლაშქარი ბარე გვაშველეთო და მე ვებრძო
ლო თათართა ამათ რ~ მე უწყი ვიცი კეთილად წესი ბრძოლისა
1-16 სტრ., 333v
მათისა და წყობა. და უკეთუ არა ისმენთ ჩემსა მე მარტო
ვერ წინა აღუდგები ა~დ მივრიდებ და ვერცაღა თქუენ შე
მძლებელ ხართ წინა დადგომად:ხ~ მივიდა რა მოციქული სულტანისა მათ უქმად წარმოავლინეს
და არა ისმინეს მცნობელმან ამისმა სულტანმან და უიმედო
ქმნილმან სპათა მისთა და ადარბადაგანისა ვერ წინა აღდგომისა
მან დააგდო ადარბადაგანი და გამოემართა მეორედ ტფილისადვე:ხ~ ესე რა ესმა რუსუდანს უბძანა ყოველთა სპათა მისთა
იმერთა და ამერთა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა და: ავაქს: ამირსპასალარსა:
ვარამს: მსახურთ: უხუცესსაჱ ჲრთა
კახთა სომხითართა ჯავახთა მესხთა ტაოელთა და დადიანს ცო
ტნეს კაცსა წარჩინებულსა და სათნოებიანსა აფხაზთა ჯიქთა
და ყოველსა სამეფოსა რომელთა თვითოეულად არა არს ჟამი
თქმისა: და განახვნა კარნი დარიალისნი და გამოიყუანნა ოსნ
ი და დურძუკნი და შეკრიბნა ყოველნი მთეულნი და შეკრბ
ეს ნაჭარმაგევს ურიცხუი ერნი და გაგზავნა მეფემან რუ
სუდან ხუარაზმელთათუის წინა განწყობად: ხ~ დროშა არ
1-16 სტრ., 334r
ღარა გაგზავნეს ივანე ათაბაგისა მიერ ქმნულისა საქმისა
თუის წარმოემართნეს და განვლეს ტფილისი და სულტანი დაბა
ნაკებულ იყო სომხითს ჴევსა ბოლნისისასა: და ვ~ა იხილნ
ეს დარაჯათა სულტნისათა ფიცხლად აცნობეს სუ
ლტანსა ჯალალდინს:ხ~ მან აღისწრაფა რ~ იყო მჴნე და უშიში ბრძოლასა შინა წ
ინა განეწყო და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და პირველად შე
კრებამდის სძლიეს ქართველთა და გაგრძელდა რა ომი მო
სწყდა ორგნითვე ურიცხუი: კუალად მოხედნა რისხვით
ღ~თნ ქართველთა ნათესავსა და არა დასცხრა გულის წ
ყრომა უფლისა ჩუენ ზედა და არა დაივიწყა უსჯულ
ოება ჩუენი და იძლივნეს სპანი მეფისანი და ხვარაზმელთაგან
და გაიქცეს ქართველნი: და კვალადვე მოვიდა სულტანი ტფი
ლისად და იწყო პირველთავე საქმეთა ქმნად რ~ რისხვით
ჴოცდა რასაცა ვით პოებდა ქართველთა: და არბევადა
ქუეყანათა ამათ ზემო ჴსენებულთა:1-16 სტრ., 334v
ხ~ ამას უკანის მოვიდა თათართა უმთავრესი თული ჩინგ
იზ ყაენის შვილი შემოვიდა ერაყს ვიდრე ყაზმინამდის

მოსწყუიდნა ქუეყანანი და ურჩნი მისნი წარვიდა და
განვლო ჯიონი და მივიდა მამასა მისსა ჩინგიზ ყაენს
წინაშე და ძმათა მისთანა: და ვითარ ცნეს სრულიად გა
ქცევა სულტან ჯალალდინისი უთხრა ოთხთა ერი
სთავთ მავართა რომელსა ქართველნი ნოინობით უჴ
მობენ პირველსა სახელი ქარმაღან მეორისა ჩაღატარ
მესამისა იოსერ და მეოთხისა ბიჩუის და ამათ ათი ათას
ათი ათასი კაცი მოსცა დედაწულითა მათითურთ და
წარმოგზავნა ჯალალდინის ძებნად: ესე ოთხნივე ნოინნი
ყაენის შვილები იყუნეს და ესრეთ დავედრა ვ~დ სადაცა
მივიდოდენ და ზენარსა სთხოვდენ შეუნდობდენ და შეი
წყალებდენ და მათთა ურჩთა მოსრვიდენ და ხარაჯასა
მის ქუეყანისასა ოთხად იყოფდენ და მათ
ყაენთა გაუგზავნიდენ:1-16 სტრ., 335r
წარმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინნი გამოვლეს ჯეონი და ხვარასანი
ორმოცი ათასითა კაცითა და დედაწულითა და მოვიდეს ქუ
ეყანასა აღმოსავლეთისასა სადა მოლიდნი მჴედრობდეს
შემოებნეს მოლიდნი ძლიერად და დიდად ავნეს მოვიდეს
ერაყს და მოაოჴრეს ქუეყანა და რომელიცა მიენდვან
შეიწყალნიან და მერმე მოვიდეს ადარბადაგანს რომელსა
ქუიან თავრეზი და წინა მიეგებნეს ყოველნი ადარბადაგანელნი
ძღუნითა ურიცხვითა და მივიდეს ქუეყანასა არდავლისა
და იგინიცა წინა მოეგებნეს ძღუნითა: და გამოვლეს რა
ჴსი და მოვიდეს განძად რომელი იგი მტკიცედ ზღუდი
თა განმაგრებულ იყო და სამთა დღეთა შინა რა ბრძოლა
უყუეს თათართა მყის ჴელად იგდეს და შიგან ქალაქთა
შევიდეს მოაოჴრეს განძა და ურიცხუი სული მოსწყუიდ
ეს რ~ საძაგელ უჩნდა თათართა მათ სჯუ
ლი მოჰმედის მიერ ქადაგებულიჱ
ხ~ მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ მსწრაფლ
1-16 სტრ., 335v
აიყარა დედაწულითა და წარვიდა საბერძნეთად და თათართა
დევნა უყუეს და მიეწივნეს ბასიანს იხილეს რა მსრაფლ
განიბნინეს ესეოდენ დაიფანტნეს რომე სულტანი
ჯალალდინ მარტო დაშთა სადა იგი მიიწია სო
ფელსა რასამე შეურაცხსა და დაიძინა ხეთა ძირ
სა იხილა იგი კაცმან ვინმე შეურაცხმან და მოაკუ
დინა. რომლისა სარტყელი და უნაგირი და კაპარჭი უ
ფასოთა თვალთა მიერ და მარგალიტთა შემკობილი
იყო და მის ძლით მოიკლა კაცი იგი მაღალი და სახე
ლოვანი ჴელმწიფე ვინა დაუდგრომელ არს მინდობაჳ
სოფლისა ამის ამაოსა: ვ~ა იტეუის ბრძენი ეკლესიასტე

ამოება ამაოსა და ყოველივე ამაო: არს: ამისთუის ამაო
იქმნნეს სპანი მისნი და სიმტკიცე ქედისა მათისა
და წყობათა შინა მძლეობა და გარდარეული სიმდი
დრე მათი ამისთუის ყოველივე ამაო არს გარნა სა
უკუნო იგი დაულევნელი და უკუდავი ცხოვრებაჳ:1-16 სტრ., 336r
ესე რა ხვარაზმელნი იგი განიბნივნეს და უმრავლესნი
მათნი გარმიანს ივლტოდეს და სულტანი ჯალალდინ
მოიკლა: აქა შინა დასრულდა სრულიად ჴელმწიფობა
იგი მაღლის სულტნისა ხვარაზმელისა: ცნა რა სიკუდი
ლი ხვარაზმელის ძისა სულტანმან ყასდინ მოიყუანინა
კაცი იგი მკულელი სულტნისა და მოაღებინა სარტყ
ელი იგი და უნაგირ კაპარჭი ძუირფასისა განკუირდეს
მნახველნი მისნი რომელ არავის ენახნეს ეგეთი პა
ტიოსანნი თუალნი და მრგალიტნი. და კაცი იგი მკულ
ელი სულტან ჯალალდინისი ცეცხლითა დაწუეს:ხოლო მორაიქცეს თათარნი ხვარაზმელთა დევნისაგან მი
ერ წარვიდეს და მოაოჴრეს ქუეყანა ხლათისა და ვალაშ
კერტისა და ვერ წინა აღუდგა სულტანი ხლათისა. ა~დ
გამაგრდა ქალაქთა შინა და თათარნი წარვიდეს თავრეჟს
და ზავნი ქმნეს მათ შორის და დაიპყრეს თავრეჟი და მისი
მიმდგომი ყოველი: და მეორესა წელსა წარვიდეს
1-16 სტრ., 336v
ბარდავს განძას და მუღანს და მიერ იწყეს რბევად და ოჴრე
ბად საქართველოსა. დარუბანდს აღმომართ ქუეყანასა შა
რვაშისასა და ყაბალას ჲრეთს კახეთს სომხითს და ქუეყანასა
არშაკუნიანთასა დვინს და ანის:და ვინათგან მეზობლობით მოახლებულ იყუნეს ქუეყა
ნასა საქართველოსასა უდიდესნი და უბოროტესნი განსა
ცდელნი მოაწივნეს პირველთასა აღიძრნეს მძუინვარე
ნი განსაცდელნი საზღუართა შინა საქართველოთასა
უკეთურებისათუის მკუიდრთა ქართლისათა რ~ ყოველი
ჰასაკი ბერთა და ჭაბუკთა მეფეთა და მთავართა დიდთა
და მცირეთა მიდრკა სიბოროტეთა მიმართ. რ~ დაუტე
ვეს სამართალი და წყალობა ვინათგან თუით მღრდელთა
მიერ იხილვებოდა არა წმიდებაჳ ვინათგან ყოველი ერი
იქმოდა სიბილწეს ვითარ ოდესმე ძენი ბენიამენისნი
ვითარ იგინი მიეცნეს მოსასრველად ეგრეთვე ესენი:
აქა შინა მისცნა ღ~თნ ნათესავნი ქართველთანი მოსას
1-16 სტრ., 337r
რველად მსგავსად ძენი ბენიამენისნი: ვ~ა იტყუის წწ~ყლი
ოსე უფალი უფალი საბაოთ უბრძანებს ნათესავსა ჭურვილსა

მისლვად ქუეყანით შორით კიდით ცისად ჭურვი
ლნი მბრძოლნი მისნი განრყუნად ყოვლისა სოფლისა
და ცოდვათა მოსოლვად მისგან ღაღადებისა რ~ ახლოს
არს დღე უფლისა და შემუსრვა უფლისა მიერ მოიწ
იოს და კ~დ იტყუის დღე უფლისა მოვალს უკურნებე
ლი რისხვითა და გულის წყრომითა დადებად ყოველი
სოფელი ოჴრად და ცოდვილნი წარწყმედად ვ~ა იქმნა
ყოველი სოფელი ქართლისა ოჴრად:ხ~ ვ~ა ცნა მეფემან რუსუდან მოახლებ თათართა დაუტ
ევა ტფილისი და წარვიდა ქუთათის და ტფილის მუხას
ძე გოჭი დაუტევა და ამცნო უკუეთუ მოვიდენ თათარნი
მოწუას ტფილისი თუინიერ პალატისა და ისანთა ამის
თუის რათა არღარა იპყრან ვითარ ხვარაზმე
ლთა: რა ჟამს ცნა მუხას ძემან მოახლება თათართა
1-16 სტრ., 337v
მოწუვა სრულიად ქალაქი და თუით პალატი და ისანნი და
ესრეთ მოოჴრდა ქალაქი ტფილისისა:ხ~ ნოინნი ესე ზემო ჴსენებულნი შემოვიდეს ქართლს
თრიალეთს სომხითს ჯავახეთს სამცხეს შავშეთს კლა
რჯეთს კოლას არტანს ანის და დვინს. და მოეფინნეს ქუე
ყანასა მსგავსად მკალთა საოჴრებლად და ჴოცად და
არა სადა იყო ლხინებაჳ შეწევნა და ნუგეშინისცემა
ესრეთ უწყალოდ მოისრვოდა ყოველი ესე ქუეყანა: და
მანდატურთა უხუცესი შანშე შეივლტოდა ქუეყანასა
აჭარისასა და ამირ სპასალარი ავაქ შევიდა ციხესა კაე
ნისასა და ვარამ გაგელი წარვიდა ქუთათის ეგრეთვე ჲრნი
კახნი სომხითარნი ქართველნი მესხნი ტაოელნი თორელ
არტან კოლაელნი ყოველნი შეიხიზნეს ციხეთა მთათა
ტყეთა და ყოველთა სიმაგრეთა კავკასიანთასა და მთიულეთს:და გაგრძელდა ესე ვითარი ოჴრება და მოსპოლვა ქუეყანისა ამის
ჩუენისა სიმრავლისაებრ უსჯულოებათა ჩუენთასა. ამისთუის რ~ გან
1-16 სტრ., 338r
რყუნა ყოველმან კაცმან გზა თუისი სიმრავლითა
ბოროტთათა ამისთუის განირყუნა ყოველი ქუეყანა არა
თუ ოდენ საქართველო ა~დ სპარსეთი ბაბილოვანი
და საბერძნეთი მიეცემოდა მწარესა ტყუეობასა და უწ
ყალოთა სიკუდილთა რ~ არაჳ იყო წყალობა: რ~ სა
ვსე იყუნეს მოკლულთა მიერ ყოველნი ალაგნი ქალ
აქნი სოფელნი ველნი ტყენი მთანი და ჴევნი თუინიერ
სიმაგრეთა თუღა სადამე დარჩომილ იყო სავსე იყო: ტყებითა
და გოდებითა ყოველნი მკუიდრნი საქართველოსანი ამერნი
ხედვიდეს მამა დედანი შვილთა მოკლულთა და შვილნი მამა
დედათა მკუდართა მდებარეთა სხვანი ძმათა და ნათესავთა

და დათა თუისთა იავარად წარსხმულთა ცოლთა და შვილთა
მათთა და ყოველსა სიმდიდრესა მათსა წინაშე მათსა გან
ბნეულსა: ესე ოდენნი ზარნი იქმნეს თათართაგან
რომელ უმრავლესნი ქართველნი ციხეთა და მაგართა ადგილთა
დაუტეობდეს და შეივლტოდეს კავკასიად:1-16 სტრ., 338v
ხ~ ამათ ულხინებელთა ბოროტთა რაჳ მოეცვა ქუეყანა ესე
ძლიერნი ერისთავთა ერისთავნი და ვაზირნი განდგეს ურ
თიერთას თავთა მათთა შემწყნარებელნი და მეფე
რუსუდან ყოვლადვე დამკუიდრა ლიხთ იქით და ვერღარა
გარდამოვიდის ლიხთ აქეთ და ვერცა ამერნი ვაზირნი მი
ვიდიან მის წინაშე უცალოებისა ძლით თუ არა გან
ქცეულნი მიივლტოდეს ხიზნად: ესრეთ შეუთქუმელნი
მოშორდეს ერთი ერთსა და ირყუნებოდა ქუეყანა მათი
და ძლიერნი იგი მბრძოლნი და სახელოვანნი უღონო
იქმნნეს და ვერღარა ეძლოთ წყობისა ყოფად თათა
რთა რომელნი ტყეთა შინა ძლიერად იცვებოდეს:მაშინ მკუიდრნი საქართველოსანი სახელოვანნი და წყობათა
შინა მჴნენი ერისთავთა ერისთავნი სრულიადსა მოო
ჴრებასა მიეცნეს აგრეთვე აღმომართ მკუიდროვანნი
ყოველნი: ამათ რაჳ ბოროტთა ხედვიდა ამირ სპასალარი
ავაგ ძე ივანე ათაბაგისა წარმოავლინა მოციქული
1-16 სტრ., 339r
ბარდავს სადა დაებანაკათ ზემო ჴსენებულთა მათ
მთავართა რომელთა ზამთრის აქუნდათ საყოფლად
ბარდავი და საზაფხულოდ გელაქუნის მთანი და არა
რატისნი რ~ მაშინ აეღო ანისი ჩაღატარს: ამათ
წარმოუვლინა ავაგ მოციქული ზავისა თხოვნად
და დაჰპირდა მუნ მისვლასა სამსახურსა და მისთა
ქუეყანათა შინა ხარაჯასა და ითხოვა მათგან ფიცი
და სიმტკიცე:ხ~ მათ გაეხარნეს და სიხარულით შეიწყნარეს მოცი
ქულნი ავაგისი და მტკიცითა ფიცითა გულ სავსე
ყუნეს: მათ აქუნდა სჯულად ერთის ღ~თისა თა
ყუანის ცემაჳ და დილეულ აღმოსვლასა მზისასა
აღმოსავლით სამსა ჩოქსა ყოფდიან და მეტი არა რაჳ:
ხ~ ფიცის სიმტკიცე ესე იყო განბძმედილი ოქრო
სამჯერ წყალსა შთაყუიან განავლიან და შეასვიან და
მინდობილნი მათი შეიწნარიან და ამა ფიცსა არაჳ
1-16 სტრ., 339v
ეცრუვნიან და სიტყუა ტყუილი არა გამოვიდოდა
პირით მათით: მეკობრე და მამათ მბორგელი კაცი

გაუკითხავად მოკლიან და სხვანი მრავალნი კეთი
ლნი წესნი იცოდეს და გაეჩინნეს ჴელმწიფესა მა
თსა ჩინგიზ ყაენსა: ამით ოქროთა საფიცრითა და
უმტკიცეს მოციქულთა ავაგისთა ფიცი რომლითა
დაჯერებულ იქმნა ამისთუის რომელ არაჳ იცოდეს
ტყუილი არცა სიცრუე ფიცთა მოვიდეს რაჳ მო
ციქულნი ავაგისნი და უამბეს ესე ყოველი
ხ~ მაშინ წარმოვიდა ავაგ დამდები სულისა თუისისა
ქუეყანისა მისისათუის და მივიდა ქარმაღანს ჩაღა
ტარს ბიჩუს და იოსერს წინა რომელთა იხი
ლეს და პატივსცეს და შეიყუარეს. და მცველნი და
უდგინნეს ქალაქთა და ქუეყანათა მისთა რომელთა
შანად უწოდდეს სიტყუითა მათითა: ხ~ ვითარ დამ
შვიდდა ქუეყანა ავაგისი და ცნა შანშე მანდატუ
1-16 სტრ., 340r
რთა უხუცესმან ზავი თათართა და ავაგისი და
ქუეყანათა უვნებელად დაცვა ინება მანცა და გა
უგზავნა მოციქული და ავაგსაცა მიუმცნო
უკეთუ მანცა მიუმცნოს მივიდეს იგიცა
ხილვად თათართაჱ
ამისნი მცნობელნი თათარნი სიხარულით შეი
წყნარებდეს და მისცეს მითვე ოქროსა საფიცი
თა მტკიცე ფიცი უვნებელობისა. რა მივიდა კაცი
შანშესი წარვიდა და ნახნა თათარნი და მათ ფრიადი
პატივი უყუეს და მათგან წაღებული ანისი და მისი
მიმდგომი ქუეყანა ყოველივე მისცეს და მცველნი
დაუდგინეს ქუეყანასა შინა მისსა: და ვინცა მოვიდის
ქართველთა მთავართაგანნი პატივით შეიწყნარნიან
ხ~ ურჩთა ქუეყანა მოისროდა: ამისი მცნობელი ვა
რამ გაგელი ზაქარიას ძე მიენდო და შეეზავა და
ამისცა ქუეყანა დამშვიდდა მის ძლით:1-16 სტრ., 340v
ხ~ ჲრეთი კახეთი სომხითი ქართლი დაამოღმართ კარნუქალა
ქამდის ტყუეობასა და მწარესა ოჴრებასა შინა იყუნეს
არბევდეს ჴოცდეს მამათა და დედათა და უტურფეს
თა ვაჟთა და ქალთა ტყუედ წარასხმიდეს და ქალაქი
ტფილისი მათვე დაიჭირეს და აშენებდიან: ზამთრის
დაიბანაკიან ბარდავს მტკურისა პირთა და ამოღმართ
გაგამდის არბევდიან და ჴოცდიან ქართლს სამცხეს
ჯავახეთს და აღმართ საბერძნეთამდის ჲრეთს და
კახეთს დარუბანდამდის:და ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებულნი მთა
ვარნი საქართველოსანი ყოველნი მიენდვნეს თათა

რთა ჲრნი კახნი და ქართველნი თორელი გამრეკელი
თმოგველი სარგიზ კაცი სწავლული და ფილასოფოსი
და მრავალ ღონე: ხ~ მესხნი სათნოებისათუის მეფის რუ
სუდანისა არაჳ მიენდვნეს. ამისთუის განრისხებულმან
ჩაღატარ ნოინმან აღიმჴედრა სამცხესა ზედა ა~დ მესხ
1-16 სტრ., 341r
ნი შეიწრებულნი შიშისაგან შეივლტოდეს ციხეთა შინა
ესრეთ მოისრა და ტყუე იქმნა სულნი მრავალნი სამ
ცხეს დახოცილთა რიცხვი ერთ ბევრად აღვიდა: ოდ
ოდეს არღარა იყო ღონე მოახსენეს მეფესა რუსუდანს
ივანე ციხის ჯვარელის ძემან რომელსა ყუარყუარ
ეცა ეწოდებოდა უკეთუ ენებოს იგიცა მიენდოს
თათართა რათა იჴსნნეს ქუეყანა სამცხისა ოჴრებ
ისაგან რ~ პატივითა იყო მეჭურჭლეთა უხუცესი და
მთავარი ქუეყანისა სამცხისასა ინება მეფემან და წარმოგზავნა:მაშინ წარვიდა ივანე და ნახა ჩაღატარ: ხ~ მან პა
ტივით შეიწყნარა და დაუდგინნა მცუელნი ქუეყ
ანისა მისისანი და დაიცვა ქუეყანა მისი ნახვითა მის
ითა: ესრეთ რაჳ ჴელთ იგდეს ყოველი ქუეყანა
განიყუეს მათ ოთხთა მთავართა ოთხად და ეგრეთვე
ერისთავნი ამა ქუეყანისანი თუითეულმან მიითუალა:
და ამათგან რასაცა ხარაჯას აიღებდიან მათ ყაენთა
1-16 სტრ., 341v
და წარგზავნიდიან და ესრეთ მცირედ იწყო ქუეყ
ანამან დაწყნარებაჳ: ესერა დაიმტკიცა მეფემან რუს
უდან რ~ წარუღეს ქუეყანა თათართა განი
ზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თუისი დავით და მოან
დოს თათართა და აღიღოს ფიცი მტკიცე უვნე
ბელად დაცვისათვისჱ
მაშინ წარავლინნა მოციქულად მეფემან რუსუდან
შანშე და ავაგ და ვარამ და ჲრეთის ერისთავი შთა რომ
ელსა სიშავისათვის კუპრობით უჴმობდეს და ვიდრე და
ვით მივიდოდა ინება ამჴედრება დიდსა სულტანსა
ყიასდინს ზედა ნათესავით სალჩუქიანსა რათა დაი
მორჩილონ რომელსა აქუნდა საბერძნეთი და წარ
ავლინეს ბიჩუის ნოინი და თანა წარიტანნა დიდნიცა
იგი მთავარნი საქართველოსანი: და ვითარ მიიწივნეს
ქუეყანასა სევასტიას და უწყეს ოჴრება:
მაშინ სულტანმან ყიასდინ მოუწოდა ყოველთა სპ
1-16 სტრ., 342r
ათა და შემოიკრიბა მჴედრობა თუისი კაცი ორმეოცი ბევრი
რომელ არს ოთხასი ათასი და უჩინნა მჴედართ მთა

ვად შარვაშის ძე აფხაზი სახელით დარდანი რომ
ელი სიმჴნისა მისისათუის პირველვე დიდსა პატივსა
აღეყუანა და მტკიცედ ეპყრა სჯული ქრისტესი ამას
თანა ფარადავლა თორელის ახალციხელის შალვას
ძე რომელი იგი ლტოლვილი წარსრულ იყო სუ
ლტანს წინაშე კაცი მჴნე და რაზმთა შინა სახელოვ
ანი ესენი მჴედართ მთვრად ყუანდა და ლაშქართა
წინა მბრძოლად განაჩინნა წარმოვიდა მთისა
სიახლესა და დაიბანაკაჱ
ესმა რაჳ თათართა მოსვლა სულტნისა წყობად
მათდა ესეზომ განლაღებულ იყუნეს და განიხ
ხარნეს ხ~ ამისი მსმენელი ბიჩუის ნოინი მივიდა
თხრობად ქართველთა მუნ მყოფთა მოსვლა სულ
ტნისა და იხილა ძისწული ყუარყუარე ჯაყელისა
1-16 სტრ., 342v
სახელით სარგის კაცი მჴნე და შემმართებელი და
ჴელოვანად მოისარი ომსა შინა ჴმა უყო ბიჩუ
და ჰრქუა მახარობელად მე მოვალ ვითარ რა იყოს
ნიჭი ჩემი რამეთუ დიდსა სულტანს ასმიეს მო
სვლა ჩუენი და იგიცა მოახლოებულ არს და დაუ
ბანაკებიეს ახლოს ჩუენსა დიდითა და უამრავითა ლა
შქრითა და ხვალე ეგულების წყობად ბრძოლისა ყოფად
ჩუენდა: ესმა რა ესე სარგიზს განკუირვებულმან ჰრქუა უ
უწყი წყობათა შინა სიმჴნე და განმარჯუება თქუენი ჵი
ნოინო გარნა სიმრავლისათუის მათისა არას ვებ
ობ სახარულევანსა:ხ~ ბიჩუის განიღიმნა და ჰრქუა არა თურე კეთილად მე
ცნიერ ხარ ნათესავისა ჩუენ მოლიდთასა ღ ~
თნ მოგუცა ჩუენ ძლევა არად შეგუირაცხია სიმრა
ვლე სპათა რ~ უმრავლესთა უმჯობესად ვიდრემე
ვსძლევთ და უმრავლესითა აღვივსებით ალაფითა აწ
1-16 სტრ., 343r
განემზადენით ხვალისა ბრძოლად და ვიხილოთ თუ ვითარ
ვებრძვით მტერთა ესეზომ განლაღებულ იყუნეს ყოველთა
ნათესავთა ზედა: და ვითარ განთენა მოვიდა სულტანი
სპითა საზარელითა რ~ იყო ოთხასი ათასი მჴედარი და
განაწყუეს რაზმი აქათ თათართა განაწყუეს რაზმი და ურ
ჩეულესნი მათნი მარცხენესა მჴარსა დააწესნეს ესრეთ
აქუნდათ წესად უმჯობესთა ვიდრემე მარცხენესა მჴ
არისა დააწესებდიან ამის ძლით რომელ სხვანი ყო
ველნი ნათესავნი უმჯობესთა და უმჴნესთა მარჯუენ
ით აქუნდა დაწესება რათა ურჩეულესნი ურჩეულესსა
შეემთხვივნენ: ხ~ დროშათა მათთა სიმეწამულე მოასწავ

ებდა სისხლისა დამოღვრელობასა მტერთასა დამიმარ
თეს ძლიერად და რაჳ მიიახლნეს ურთიერთას იწყეს
თათართა ჴმითა მაღლითა ძლიერად ზახილი აჰლა აჰლა
აჰლა რომელი ძნელად სათარგმანებელ არს და უცნაურ და სამჯ
ერ იტყოდიან ამას აჰლა აჰლა აჰლა და მყის მიეტევნიანჱ
1-16 სტრ., 343v
ხ~ ქართველნი უპირატეს და უმჴნეს ძლიერად ეწყუნეს
და იქმნა ომი სასტიკი და მოსწყდა ურიცხვი სიმრავლე
სპათაგან სულტანისათა სადა სახელოვანიცა შარვა
შისძე დარდანი აფხაზი მჴედართ მთავარი მათი
მოიკლა და ივლტოდეს სპანი სულტნისანი დადე
ვნა უყუეს რაჳ თათართა და ქართველთა ურიცხვი
სული მოსრეს და შეიპყრნეს მრავალნი: ხ~ ახალ
ციხელ სულტნისა მიერ მოიკლა შურითა ქარ
თველთათა ესეზომ ეწყუნეს ქართველნი ვითა გან
კუირდეს ყოველნი თათარნი ამისთუის სიყუარულსა და
პატივსა და ნიჭსა წინა უყოფდეს და ქებასა:ხ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ყოვლითა სიმდიდრითა
ოქროსა და ვეცხლითა სასმურითა და საზ სამზარეულოთა
ოქროსა და ვეცხლისათა უცხოთა ლარითა და სამოს
ლითა ცხენისა ჯორისა და აქლემისა არა იყო რი
ცხვი რაზომი აღიღეს ესრეთ სავსენი მივიდეს საბე
1-16 სტრ., 344r
რძნეთს დევნად სულტნისა და მიჰყუეს ვიდრე იკონ
იადმდე რომელ არს ქალაქი ფრიად დიდი და ზღ
უდითა მიერ განმაგრებულ რომელ
სა შინა შელტოლვილ იყო სულტანი: და კ~დ კა
რთა ქალაქისათა იქმნა ომი ძლიერი რომელთა თითო
ეულად არა არს ჟამი მოთხრობად რ~ უმრავლ
ესთა დღეთა გამოვიდიან ჩალისად და იბრძოდიან
სადა იგიცა ძლიერი და სახელოვანი ჩალისობა გა
რდაიჴადეს მრავალთა დღეთა მათ სახელოვანთა
ქართველთა: ხ~ სულტანმან შეიწრებულმან ბრძოლი
საგან ითხოვა ზავი და აღუთქუა ხარაჯა დიდი და მძიმე
და მრავალითა ძღუნითა და უფასოთა თუალ მარგალი
ტთა ძღუნად მიმცემითა მოამშვიდნა და ითხოვნა მც
უელნი და ესრეთ ჟამ რაოდენმე არა იხილონ
სულტანი ვიდრემდის გამოარჩიონ უმჯობესი: ამის
ნი დამჯერებელნი თათარნი წარმოვიდეს და მოვიდეს ხლათს:1-16 სტრ., 344v
ხ~ სულტანმან ხლათისამან ითხოვა ზავი და წინა მოეგება
ძღუნითა დიდითა ხ~ მათ კეთილად შეიწყნარეს და მცუ

ელნი დაუდგინნეს რომელ არიან შანანი და წარვიდეს
საზაფხულოსა სადგომსა გელაქუნს და არარატისა მთისაჱ
და გამოგზავნეს მოციქული მეფესა რუსუდანს წინა რათა
ზავი იქმნას მათ შორის და მოსცეს ძე მისი დავით და
მისცენ მეფობა ტფილისი და ყოველი საქართველო და
ვითარ ესმა ესე რუსუდანს სთნდა სიტყუა ესე და გულ
სავსე იყო ამისთუის. რ~ ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს და
მინდობილსა შეიწყნარებდეს და გარდამოვიდა თუით მეფე და
წარმოგზავნა ძე თუისი დავით რომელთა წინა მიეგებნეს
შანშე და ავაგ რომელი თათართა დიდათ პატივითა შეე
წყნარა შოთა კუპრი თორელი ვარამ ქართლის
ერისთავი სურამელი გრიგოლ სამცხის სპასალარი
და მეჭურჭლეთ უხუცესი ციხის ჯვარელი თმოგველი შავშ
კლარჯნი და წარიყუანეს მეფე დავით ძე რუსუდანისი:1-16 სტრ., 345r
ხ~ რუსუდან თანა წარიტანნა ყოველნი მთავარნი
ლიხთ იმერელნი დადიანი ცოტნე კაცი პატიოს
ანი და სათნოებიანი და ბრძოლათა შინა სახელოვანი
ბედიანი რაჭის ერისთავი გურიელი და ყოველნი
წარჩინებულნი წარემართნეს და შევიდეს ტფილის
და წარვიდეს მუნით ბარდავს სადა დაებანაკათ ნოი
ნთა მიიყუანეს დავით დიდითა პატივითა და ლაშქრ
ითა: ვითარ იხილეს ქარმაღან ჩაღატარ იოსურ
და ბიჩუის განიხარეს და პატივი უყუეს მეფესა და მთა
ვართა მათ საქართველოსათა და მოსცეს ყოველი სა
ქართველო ტფილისი და სამშვილდე რომელი პირველ
ომითა აეღო იოსურ ნოინსა და ანგურნაგას თანა
დახდომითა ავაგისათა და ესრეთ კეთილად შეიწყ
ნარეს დავით მეფე რომელსა ნარინ დავითობით
უწოდდეს ესე იგი არს მეფის პირი დავით:მაშინ წარავლინეს მოციქული წინაშე დიდისა
1-16 სტრ., 345v
ყაენისა რომელი ყარაყურუმს იჯდა ტახტსა ზედა
ჩინგიზ ყაენისასა რ~ ჩინგიზ ყაენი გარდაცვალებულ იყო
და ჴელთ იგდო ძემან მისმან სახელით ოქროფა ყაენო
ბა რომელი იყო კაცი კეთილი დიდად უხუი და მოსა
მართლე. და იგიცა გარდაიცვალა და დასუეს ძე ოქროფასი
ყაენად სახელით ქუქ. და იგიცა მოკუდა და ჴელთ იგდო
ყაენობა მანგუ ამას გაუგზავნეს მოციქული და
აუწყეს აღება სპარსეთისა საქართველოსა და დიდისა
საბერძნეთისა და ყოველთა თემთა და გაუგზავნეს დიადი
მოკაზმული ქუდი აბჯარი ტანისამოსი და მიუწერ
ეს წესი და სჯული ვ~დ ქართველნი სრულიად მო

ვიდეს მეფე და ერთობილნი ქართველნი რომელსა აქუსთ
სჯული კეთილი და ტყუილსა ევლტიან და მწამლველი
და მხიბლავ კაცი არცა თუ სახელ იდების მათ
შორის: ხ~ სპარსნი არიან ცრუ მოღალატენი ფიცისა
არა შემნახავნი და მულიდნი და მწამლველნი მრავალნი
1-16 სტრ., 346r
იპყრებიან მათ შორის და ურცხვინო და მამათ მავალნი:მიიწია რაჳ ელჩი ბათოისა რომელი იყო შვილი თუ
ბისი პირმშოსა ჩინგიზ ყაენის შვილისა რ~ მაშინ
ყაენთა უპირატესობა ბათოს ყაენსა ეპყრა რომ
ელსა ჰქონდა ოვსეთი და დიდი ყივჩაყეთი ხაზარეთი
და რუსეთი ვიდრე ბნელეთამდის და ზღუადმდე დარ
უბანდისა: და ამან წარავლინა წინაშე მანგუ ყაენისა
და ვითარ იხილა მოციქული განიხარა და ჩაბალახისა
ხილვასა ზედა განკუირდა: და ესრეთ მიუმცნო ნოინთა
მანგუ ყაენმა ვინადგან ქართველნი წყობათა შინა
კეთილად გიხილვან და ტყუილი არა არს მათ
შორის და მინდობა იციან და მჴნენი არიან ბრძო
ლათა შინა თქუენ თანა გუერდით იპყრენით მტერთა
თქუენთა ზედა ბრძოლად ხ~ სპარსნი ყოველთავე მოს
წყუიდენით და მის ქუეყანისა თავადნი აქა
წარმოგზავნენითი:1-16 სტრ., 346v
ხ~ ესე მოციქული რაჳ მოვიდეს ავაგ რომელი ამირ
სპასალარობისაგან ათაბაგ იქმნა მეფის რუსუდანის
მიერ იგი წარავლინა ჩაღატარ ნოინ წინაშე დიდი
სა ყაენისა ბათოსა და ხლათისა სულტანი: წარ
ვიდეს ესენი უცნაურსა და ყოვლადვე ქართველთა
ნათესავისაგან უვალსა გზასა და ვითარ მიიწინეს
წინაშე ბათოსასა რომელი იყო მას ჟამსა უმთა
ვრესი ყაენთა და უზეშთაესი და აღმატებული
შუენიერებითა: და მუნ თანა წარეტანა ათაბაგსა
ავაგს ივანე ახალციხელის ძე სახელით დავით
ეჯიბი ავაგისა. და მან რქუა ავაგს ვინათგან უც
ხოთა ნათესავთა მომართ მოიწიენით და არაჳ უწ
ყით თუ რაჳ ყოფად არს ჩუენდა ესრეთ განგაზ
რახებ რათა ვიქმნე მე ვ~ა პატრონი და მთავარ შენდა
და შენ იქმნე მონა უკეთუ ენებოს მოკუდინება
შენი მე მოვიკლა და არა შენ და არღარა ვეჭუ
1-16 სტრ., 347r
უკეთუ ბატონი მოიკლას ყმათაცა დაჴოცად და ესრეთ
მრავლითა ვედრებითა და იძულებითა დაარწმუნეს

ავაგს ამისდა ყოფად: და ვითარ შევიდეს წინაშე ბათოსა
წნა წაიძღვანა დავით ვ~ა უმთავრესი და ესოდენი სა
თნოება ქმნა დავით გამწირველმან თავისა თუისი
სამან სიკუდილად პატრონისათუის:ხ~ იხილა რა ყაენმან ბათო განიხარა და დიდად პატ
ივსცა მრავალთა დღეთა და ვითარ ცნეს კეთილის
ყოფა ბათოსგან და უშიშ იქმნნეს სიკუიდილისაგან ერ
თსა დღესა შეუწოდა ბათო და ავაგ წინა წარუძ
ღუა: ესერა იხილა ყაენმან განკუირვებით შემხე
დველი ეტყოდა ავაგს არა სადამე მეცნიერ ხარა
ვ~დ პატრონი არს შენი რომელი უკანის შენსა
დგას და შენ წინა წარმოძღომიხარა: ხ~ დავით ღიმილ
ით ეტყოდა დიდო და განმარჯვებულო ჴელმწიფეო
ეგე არს პატრონი და მე მონა მისი: და განკუირვებული
1-17 სტრ., 347v
ყაენი ჰკითხვიდა მიზეზსა მისსა რომლისათუის დავით
თქუა მის ძლით ვყავთ დიდო ყაენო რომელ არაჳ
მეცნიერნი ვართ სიკეთისა შენისა და რასა შეგვა
მთხვევდით არა უწყოდით უკეთუ გენება მოკუდი
ნება ჩუენი მემცა მოგეკალ უწინარეს და არაჳ პა
ტრონი ჩემი რომლისათუის დიდად განკუირ
და და აქო დავით:და თქუა ყაენმან უკეთუ ნათესავი ქართველთა ეგე ვითა
რი არს ვბრძანებ რათა რაოდენიცა ნათესავნი არ
იან მორჩილებასა ქუეშა ჩუენ ყაენთა ყოველთა
უმაღლესად და უწარჩინებულესად დაგიჭირნე და
ყოველთა უპატისნესად აღგრაცხნე და მამული და საქ
ონელი თქუენთა ჴელთა იყოს და ყოველსა საქმესა შინა
მისანდონი იყუნეთ და ესრეთ ესე ბრძანება დაწერნა და
განაჩინა: და მისწერა დიდსა მანგუ ყაენსა და წარგზა
ვნა მის წინაშე ხატაეთს და ყარაყურუმს ესენი აქა
მდინ იყავნ:1-16 სტრ., 348r
ხ~ ჩუენ დაშთომილისა სიტყუისა მიმართ აღვიდეთ გარდამო
ვიდა რა მეფე რუსუდან ლიხით და მივიდა ტფილისად
მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი სამეფოსა მისისანი
და წარავლინა ძე თუისი დავით ნოინთა წინაშე რომელთა
პატივით შეიწყნარეს იგი და მოსცეს ყოველი სამეფო
წარჩინებულნი და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი
და ესრეთ კ~დ ეგო სრული სამეფო ბრძანებასა ქუეშე
რუსუდან დედოფლისასაჱ
კ~დ აქაცა ვინებე დუმილი ვინათგან მეგულების გან
საკრთომელისა მოთხრობად დაღათუ არა საკადრებელ

არს თხრობად მეფეთათუის უშუერსა რასმე რ~ იტყუის მოსე
მხილველი ღ~თისა ვ~დ მთავარსა ერისა შენისასა არა
რქვა ბოროტი გარნა ვინათგან წიგნი ესე შუა მდე
ბარე არს კეთილის მოქმედთათუის და ბოროტის მოქმედთა
თუის შენდობილ იყავნ სიტყუანი ჩემნი რ~ ჟამთა აღმ
წერელობა ჭეშმარიტის მეტყუელებაჳ არს და არა თუ
1-16 სტრ., 348v
თუალახმა ვისთუისმე: რ~ ამათ ჟამთა დაივიწყა შიში ღ~თისა
და ანდერძი ძმისა თუისისა და ფიცი იგი რომელი აფიცა ძმა
მან მისმან რუსუდან მეფესა და განიზრახა ზრახვა უცხო
რათა დაუმტკიცდეს მეფობა ძესა თუისსა დავითს და წარა
ვლინა კაცი საბერძნეთს სულტანსა ყიასდინს და ასულსა
მისსა თამარს წინაშე რათა ძმისწული მისი დავით ყრ
მა რომელ პირველ წარევლინა მათდა რათა ბოროტი
რამე უყონ მას და მათ არა რაჳ ბოროტი ეყო. და შეუ
თვალა აწ რათა ბოროტი უყონ წარსწყმიდონ და მო
კლან და მიერითგან უზრუნველად ეპყრას მეფობა მას
და ძესა მისსა დავითს:ხ~ მათ არა ისმინეს ესე და კ~დ სხვა წარავლინა მოციქული
ამავე პირისათუის ხ~ იგინი არა ერჩდეს და მესამედ სხვა
სავედრებელი წიგნი წარგზავნა შვილისა და ძმის მკლელ
ობითა სავსე და იგინი არცა მაშინ ერჩდეს: და ამისგან
განცვიფრებულმან და გულის წყრომით აღვსებულმან
1-16 სტრ., 349r
დაივიწყა დედობრივი ლმობა და ნათესაობა და სჯული ბუ
ნებითა და თუით შვილისა სიყუარული. ვ~ა იტყუის ბრძ
ენი სოლომონ ვ~დ გულის წყრომამან კაცისამან სიმ
ართლე ღ~თისა არა ყუის ვ~ა ამანცა კეთილთა ძირთა მორ
ჩმან არა ყო სიმართლე და წყალობა: დაწერა წიგნი სი
ძეს თუისსა სულტანსა ყიასდინს თანა და ესრეთ ვ~დ ამისთუის
მენება მოკლვა ძმისწულისა ჩემისა დავითისი რ~ ასულსა
ჩემსა და ცოლსა შენსა ძმისწული ჩემი დავით თანა ეყო
ფის სიბილწედ და ამისთუის არაჳ უნდა ასულსა ჩემსა
მისთუის ბოროტი: ჵი გინება მჴეცთა უმძუინვარესი ჵი
მკულელობა ოდესმე სმენილთა და გარდასრულთა მკულ
ელობათა უბოროტესი რომელი აღასრულა შვილსა და ძმასა
თუისსა ზედა დამვიწყებელმან დედობრივთა და ძმებრი
ვთა ლმობათამანჱ
ხ~ მიიწია რაჳ წიგნი ესე სულტანს წინაშე მყის აღშფო
თდა და შევიდა სახლსა სადედოფლოსა და უპატიოდ განითრია
1-16 სტრ., 349v
ცოლი თუისი მოფხურითა თმათათა. ფერჴითა ძლიერად უხეთქნა

პირსა მას შუენიერსა და ტანი იგი ზარიფ ფრიადისა
ცემისაგან სისხლის ფერ ყო: და ხატნი იგი რომელნი
სამარადისოდ აქუნდის სავედრებელად მის წინაშე შეაგი
ნნა და დამუსრნა და ყოველნი მის წინაშე მყოფნი მსახურ
ნი და მხევალენი ექსორია ყუნა და რომელნიმე მოსწყუი
დნა: და ცოლსა მისსა შინებით უთქმიდა უწყალოდ
სიკუდილსა უკეთუ არა დაუტეოს სჯული ქრისტესი
და მუსულმან იქმნეს და მრავალნიცა ტანჯვანი შეა
მთხუინა რომლისა შემდგომად მრავალთა ტანჯვა
თა მიერ მომედგრებულმან უარ ყო სჯული ქრის
ტესი. რ~ აქამომდე მტკიცედ ეპყრა სჯული ჭეშმ
არიტი რ~ ხუცესნი და ხატნი და ჯვარნი წინაშე მი
სსა აქუნდეს არა ფარულად ა~დ განცხადებულადჱ
ხ~ ყრმა იგი დავით შეიპყრეს. და მრავალნი ტანჯვანი
შეამთხუინეს რათა ჭეშმარიტი აღიაროს: ხ~ იგი იტ
1-17 სტრ., 350r
ყოდა უბრალო ვარ მოწამე არს ღ~თი დაღათუ აწ ესე ცილი
დამწამა მამიდამან ჩემმან და დასაჯერებელ არს თქუენს წინა
შე გარნა საქართველოს ბრალისა და შეცოდებისათუის ექსორია
მყო და სიკუდილი ჩემი გამცნოთ აწ იხილე მოწყალეო და
მაღალო სულტანო რ~ ადრიდგანვე ენება ჩემი მოკუდინება
და მკულელობისა ჩემისა გული აქუნდა: ესე ვ~ა ესმა სუ
ლტანსა მცირედ ლმობიერ იქმნა და მაშინ სიკუდილი
არღარა ინება მისი განგებითა ზეგარდამოთა რ~ მსჯა
ვრნი და განგებულებანი ღ~თისანი გამოუკულეველ არიან ვ~ა
წერილ არს ვინ ცნა გონება უფლისა ანუ ვინ თანამზ
რახველ ეყო მას გარნა არავე სრულიად დამშვიდნა გულის
წყრომა სულტნისა რ~ ვ~ა ალითა მძაფრითა ეღტყინებოდა
გული მისი ამისთუის მოუწოდა მენავეთ მოძღუარსა და მისცა
დავით ჴელთა მათთა და ამცნო რათა წარიყუანონ ზღვად
და შთააგდონ სიღრმესა მას ზღვისასა. ხ~ უკეთუ არა ყონ
ესე იავარ იქმნენ იგი სახლით. და დედაწულით მათითა და იგინი ბოროტად
მოისრნენ:1-16 სტრ., 350v
ხ~ მენავეთა მათ წარიყუანეს და შთასუეს ნავსა და მიმართ
ეს პელაგონად და მიიწივნეს სიღრმედ დიდად განშო
რებულად ქუეყანისაგან და ენება შთაგდება ყრმისა
მის დავითისი: მაშინ ევედრა მენავეთა რათა ილოცოს
მცირედ ხ~ მათ დრო სცეს. და ვითარ აღდგა აღმოიღო
უბეთაგან ხატი ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა
რომელი ვედრების სახედ დახატულ იყო და მარადის
თანა აქუნდის და მისა მიმართ აქუნდის სასოებაჳ. ესე
დაიდვა პირსა და თუალთა და ცრემლნი სიმწარისანი

გარდმოსთხივნა და თქუა ყოვლად წმიდაო დედოფალო
დედაო მჴსნელისა ჩუენისა იესოს ქრისტესო ცო
დვილთა შესავედრებელო და ნუგეშინის მცემელო: შენ
შემივედრე სული ჩემ რ~ შენ ხარ ნუგეშინის მცემელი
მწარისა ამის სიობლისა ჩემისა და უმსჯავროდ სიკუ
დილისა რ~ სამარესა და მიწასა შინაცა დაფლვად არა
ვინ ღირს მყო რ~ საჭმლად თევზთა მივეცი და საფლავი
1-16 სტრ., 351r
ჩემი არა საცნაურ იქმნების. ა~დ მოწყალებითა შენითა
მინდობილი ვითხოვ უკანასკნელსა ამას ოხჭანსა შინა
რათა მიჴსნა ჰაერის მცველთა ჴელთაგან და საშინელთა
მათ სატანჯველთაგან რომელსა მოელიან ჩემებრ ცო
დვილნი და ბრალეულნი: ამას და ამისსა უმრავლესსა ილო
ცვიდა ლმობიერად და ცრემლთა მწარეთა მომდინებელი:მაშინ აჴადეს შესამოსელი და ხატი წარუღეს
რომლისა თუის ევედრა ლმობიერად რათა მისცენ
ხატი იგი ყოვლად წმიდისა და რათა თანა აქუნდეს
ისმინეს მენავეთა და მისცეს ხატი იგი და დაიკიდა ყე
ლსა: ხ~ ვითარ ეგულებოდათ შთაგდებად ერთმან მე
ნავეთაგანმან ყო წყალობა განგებითა ღ~თისათა და ვედრ
ებისა ღ~თის მშობელისათა მცირე რამე ფიცარი მისცა
ჴელთა მისთა და ესრეთ შთააგდეს ზღვად: ხ~ დავით მოეხვია
ფიცარსა მას და მობერა [ქ]არმან ძლიერმან და მყის უჩინო
იქმნა თუალთაგან მათთა და მიმოაქუნდა ფიცარი იგი
1-16 სტრ., 351v
ყრმითურთ ღელვათა ვითარ კიდობანი ნოესი და მყის
განაგდო ყრმა იგი დავით ჴმელად:ხ~ იხილა იგი ვაჭარმან ვინმე მგზავრ მომავალმან და
მიავლინა მან მოცურავი რ~ ჯერეთ შორსღა იყო
ქუეყანისაგან ვითარ უტევან ერთ და მოიყუანა ვაჭ
არსა მას თანა მყის შემოსეს და საზრდელი მიართ
უეს და ნუგეშის ცეს: და განძლიერდა რა შიმშილისა
და წყურილისაგან შეიწრებული რომელი თუალ
თაცა კამკამებად ძლით ეძლო: მაშინ იწყო კითხვად ვაჭარ
მან მან მიზეზი შთაგდებისა მისისა ზღვად: ხ~ მან
ყოველივე ესე ზემო წერილი საქმე აუწყა რომლისათუის გა
ნიხარა ვაჭარმან მან და სახლად თუისად წარიყუანა და
იწყო პატივის ცემა ვ~ა საყუარელსა შვილსა ესრეთ
ფუფუნებდა. და იყო მას ვაჭარსა თანა ექუსი თუე ოდენ
და განცხადნა საქმე ესე ყოველთა შორის ვ~დ ვაჭარსა ვისმე ზღვასა
შთაგდებული ქართველთა მეფის ძე უპოვნიეს:1-16 სტრ., 352r

და მიიწია სიტყუა ესე სულტანსა ყიასდინს თანა და აღივსო
გულის წყრომითა და მყის წარავლინნა მჴედარნი და მოაყუა
ნინა ყრმა იგი დავით და მენავენი იგი პყრობილ ყუნა
და სიკუდილსა აქადებდა ამისთუის რ~ ბრძანებასა ჩემსა რად
ურჩ ექმნენით. ხ~ ისწავეს რაჳ ვაჭრისა მისგან ზედა
მიწევნით ზღუით გამოყუანება და შორის ყოფნა ადგილისა
მის სადა შთაუგდოთ და რომელსა ნაპირსა გამოიყუანა ყრ
მა იგი: მენავენი იგი განუტევნა ხ~ დავითისთუის არავე
დასცხრა გულის წყრომად ა~დ ვ~ა ჰეროდე[..] შესძინა
ძუირი ძუირსა ზედა და კაცის კულა კაცის კულასა ზედა და
უბოროტესი სატანჯველი განაჩინა რ~ იყო ჯურღმული ღრმა
რომელსა შინა წყალი არა იყო. ამას შინა იყუნეს გუელნი
შთაყრილნი ასპიტნი წამლიანნი სავსენი გესლითა მაკუდი
ნებელითა და ლოდი დიდი ზედა ედვა და იყო ყოვლად უნათლო
მღვიმე იგი და მწარისა სიკუდილისა ღირსსა მას შინა შთააგდებდიან
და მას შინა ბძანა ყიასდინ შთაგდება ყრმისა დავითისა:1-16 სტრ., 352v
და ვითარ წარიყუანეს დავით თანავე აქუნდა ხატი
იგი აღიღეს ორმოსა მისგან ქვა იგი და მას შინა შთა
აგდეს და ლოდი იგი ზედა მიაგორეს. ხ~ აქაცა დაიცვა ღ~თნ
ვ~ა დანიელ პირისაგან ლომთსა ეგრეთვე ესე მჴეცთა მათგ
ან გესლიანთა: ხ~ ამა დავითის ერთი ყრმა პირველივე თანა
წარტანებული მამისა მათისა ლაშა გიორგისაგან ეახლა
ნათესავით როვთი სახელით სოსნა რომელი იგი ფრიად
უყუარდა ესე შეუდგა რაჟამს შთააგდებდენ ჯურღმულსა
მას და დაისწავა ადგილი იგი. და რაჟამს დაუტევს კაცთა მათ
სულტნისათა მივიდა სოსნა მცირედ შეთხარა პირის კერძ და
წარვიდა ქალაქად მიმოვიდოდის და ითხოვდის პურსა წარიღის და იდუმალ
შთაუგდის პური და ესრეთ ზრდინა ხუთ წელ. ორი გუდა
ჰქონდის სოსნას ერთითა პურსა და ერთითა წყალსა შთაუ
კიდებდის საბლითა ყრმასა მას:ხ~ მიწვის რაჳ ძილად ყრმა იგი დავით გუელნი იგი რომელნიმე
ყელსა მოეხვეოდეს რომელნიმე ფერჴსა და სხვანი უბესა და სხვანი
1-16 სტრ., 353r
გვერდსა უწვიან: და ვითარ ეძინა დღესა ერთსა გურდისა ქცე
ვასა შინა მჴრითა დააჭირა გუელსა ერთსა და ატკივნა
რომელმანცა სასტიკად უკბინა მჴარსა ზედა. დავთს. და ვითარ
სიმწარისაგან ძლიერად ჴმა ყო დავით მაშინ სხვანი იგი
გუელნი მოუჴდეს დაჭრეს გუელი იგი მკბენელი დავითისი
და იწყეს ლოშნად წყლულთა მათ ყრმისათა და მყის
განკურნეს დავით და გუელი იგი შეჭამეს გუელთა მათ: და
ესრეთ საკუირველებით განარინა ღ~თნ ყრმა იგი დავით
ყოვლისაგან წარსაწყმედელისაგან რომელნი მოიწივნეს მას ზედა:-

რ~ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან თავით თუისით დამტ
კიცება მეფობა ძისა თუისისათუის არა მომჴსენებელმან სიტყუასა
წწ~ყლისა ესაიასსა რომელსა იტყუის. და მოხედნეს უფალმან
გონებასა მას ზედა დიდსა მთავარსა ასურასტანისასა და
სიმაღლესა მას ზედა დიდისა მთავრობისა მისისასა და
სიმდიდრესა თუალთა მისთასა. რ~ თქუა ძალითა ჴელთა
ჩემთათა ვყო და სიბრძნითა გულის ჴმის ყოფისა ჩემისათა
1-16 სტრ., 353v
მოვიპყრნე საზღვარნი თესლებისანი და ძალი მათი
წარმოვიღო. და შევძრნე დამკუიდრებულნი და სოფელი
ყოველი დავიპყრა ვ~ა მართუენი და ვ~ა კუერცხი დაშ
თომილი აღვიხუნე და არავინ იყოს რომელი განმერ
ეს მე ანუ სიტყუა მიგოს:- აწ უკუე იდიდოს მეა
ცული თუინიერ მკუეთელისა ვითარმცა თავით თუისით
კუეთდა ანუ ამაღლდეს ხერხი თვინიერ მზიდველისა
მისისა ეგრეთვე ვინ აღიღოს შეშა გინა კუერთხი არა
ეგრეთ ა~დ მოავლინოს უფალმან საბაოთ შენსა მაგას
პატიოსნებასა ზედა უპატიოება და დიდებასა შენსა ზედა
ცეცხლი აღგზებული აღატყდებოდის:ვითარ აღესრულა პატიოსნისა მეფისა რუსუდანის
ზედა რ~ სირცხვილ მიჩნს კადრებად და კ~დ დუმილად
ვერ მიძლავს რ~ უპატიო ყო თავი მისი ბოროტითა
ამით ჴელყოფითა ა~დ განაქარვა ღ~თნ განზრახვა მისი
ვითარ ზრახვა აქიტობელისი დავითის ზე: არა გულის
1-16 სტრ., 354r
ჴმა ყუნა თქმული იგი წინასწარმეტყუელისა უფალმან
განაქარვნის ზრახვანი კაცთანი ზრახვამან საღ~თომან ვ~ა მოს
ეს ზე ფარაოსი და განერა ჴელთაგან მისთა. და კუალად ვითარ
განერა დავით საულისაგან და ცუდ იქმნა განზრახვა მათი:ეგრეთვე შენ ჵი კეთილთა ძირთა მორჩო დედოფალთ დედო
ფალო და მეფეო რუსუდან რა ჰყავ ანუ რაჳ მოივაჭრე იხილე
რ~ ხუთისა წლისა ჟამნი დაყუნა ულხინებელთა ამათ ჭირთა
შინა ჯურღმულსა ღრმასა გუელთა თანა იგი განერა ზეგ
გარდამოთა განგებითა: ხ~ შენ განსუენებასა და სუფევასა შინა
მყოფი და ტახტსა ზედან მჯდომი მრჩობილ განეჴუი ცხოვ
რებისაგან ვ~ა ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:ხ~ ჩუენ პირველსა სიტყუასა აღვიდეთ. მოიწია რა მეფე რუსუდან
ტფილის და ძე მისი დავით ნოინთა წინა წარავლინა: ხ~ მათ
ინებეს დავითისა დიდისა ყაენის ბითოს წინა წარვლინება
და მიერ ყარაყურუმს მანგუ ყაენის: წინა და ვითარ ცნა
რუსუდან წარვლინება ძისა თუისისა უცხოთა ნათესავთა შორის
1-16 სტრ., 354v

უცნაურთა შორთა ქუეყანათა ტკივილითა და უზომოთა მწუხარე
ბითა შეიცვებოდა და დაუწყუედელთა ცრემლთა მოადინებდა და
მოიხსენებდა რა იგი ყო ძმის წულსა თუისსა ზედა. და ვითარ
ექსორია ყო ეგრეთვე თათართა წარავლინეს ძე მისი ვ~ა
ექსორიად წინაშე ბათოსა:ხ~ ვითარ არღარა იყო ღონე წარვიდა ნარინ დავით და წარჰყუეს
ცოტანი ვინმე თანა შეზრდილნი ქართლის ერისთავის გრიგოლის
სურამელის შვილი ბეგაჳ გურკელელი მახუჯაგის ძე ამი
რეჯიბი ბეშქენ და თუალნიცა ორნი თანა წარეტანებიეს
[.] დაუმალნა ძუირ საფასონი და წარვიდეს შემდგომად კუალსა ავაგი
სასა და ხლათის სულტნისასა რ~ პირველად იგინი გაეგზავნეს
თათართა და მიიწივნეს წინაშე ზემო ჴსენებულისა ბათოსა
რომელმან კეთილად ისტუმრნა და ორისა წლისა ჟამთა
თუისთანა იპყრა ნარინ დავით და მერმე წარავლინა ჩი
ნმაჩინს და ყარაყურუმს მანგუ ყაენს წინაშე რომელი
მიიწია რაჳ კეთილად შეიწყნარა და ავაგს შეეყარა რო
1-16 სტრ., 355r
მელი პირველ მისრულ იყო მუნ და მის თანა იყოფოდა
და ყაენი კეთილსა უყოფდა მას:ხ~ აწ ამათ ოთხთა ნოინთა მოიგონეს ბოროტის ყოფა ალმუთ
ელთა რომელი შეამთხუინეს პირველად აღიმჴედრეს
მათ ალმუთელთა ზედა და თანა წარიტანნეს ქართველნი
და მათ თანა აბრძოლებდეს მტერთა მათთა ზედა და წა
რმოუვლინეს მოციქული მეფესა რუსუდანს რათა მის
ცეს საქართველოდამ ლაშქარი კმა საყოფელი ალმუთსა ზედა: მას ჟამსა მეფე რუსუდან შვილისა თუისისა ნაღვლითა და
ტკივილითა მწარედ ილეოდა და დასნეულებული გარდაიცვალა
ტფილისს და წარიყუანეს მთავართა დიდითა პატივითა და გლო
ვითა და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა მონასტერსა გელა
თს: და გახდეს ქართველნი უნუგეშინის ცემოდ და უმეფოდ
და არღარავინ იპოებოდა ნათესავი მეფეთა რ~ ერთი დავით საბ
ერძნეთს წარავლინა ყიასდინს თანა რათა წარწყმიდოს. და მეორე
დავით რომელსა ნარინ დავითობით უჴმობდეს ყარაყურუმს
1-16 სტრ., 355v
წარგზავნა და არა უწყოდეს თუ რაჳ შეემთხუევის. ამისთუის
თუითოეული თავადი თავისა თუისისათუი განაგებდა და ზრუნვიდა: რ~
თუითოეული ერის მთავარი მათსა ხუედრსა ნოინსა შეუ
დგა რ~ პირველვე განყოფილ იყუნეს ნოინთა მიერ: და განაჩინეს
თათართა ბევრის მთავარი რომელსა დუმნის მთავრად
უწოდდეს:- და გამოარჩიეს პირველად ეგარსლან ბაკურ
ციხელი კაცი ღრმად მოუბნარი მჴნედ მეომარი და არას
საქონლისა პატრონი ამას მიათუალეს ლაშქარი ჲრეთ
კახეთისა კამბეჩიანისა ტფილისითგან აღმართ ვიდრე მთამდე

შამახისა: და შანშეს ჴელთ უდვეს მამული მისი და ავა
გისი. ვარამ გაგელს ჴელთ უდვეს ყოველი სომხითი.
გრიგოლს სურამელსა ქართლი. და თორელსა გამრეკელსა
მსგავსადვე ეგარსლანისასა საჭაბუკოდ შინა ჴელთ უდვა
ჯავახეთი სამცხე და აღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქადმდე: ხ~
ცოტნე დადიანსა და რაჭის ერისთავსა ყოველი იმერი
სამეფო და ესრეთ განაჩინეს თათართა და განიყუეს ყო
1-16 სტრ., 356r
ველი საქართველო და წარვიდეს ალმუთს ბრძოლად და ქართველნი
თანა წარიტანეს. და განიყუეს ორად ნახევარი ერთსა წელსა
და ნახევარი ერთსა წელსა იყუნიან ალმუთს ბრძოლად:ხ~ შვიდ წელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისა რომელნი
არიან მიპარვით კაცის მკულელნი რომელთა მულიდად
უჴმობენ ამათ ებრძოდენ მრავალ ჟამ ესე ზემო ჴსენებულ
ნი ნოინნი ქარმაღან ჩაღატარ იოსურ და ბიჩუის მოუ
წყენებლად ზამთარ და ზაფხულ: დამათგან განყოფილნი ქა
რთველნი თუითოეული ხუედრსა მისსა იხილნიან ნახევა
რნი ერთსა წელიწადსა ადგიან და ნახევარნი მეორესა
და ამა წესითა იბრძოლდიან: ხ~ დღესა ერთსა წარმოგზავნ
ეს ალმუთელთა მათ მულითი ერთი ჴელოვანი მოვიდა
ღამით და მოეპარა მცუელთა ჩაღატარ ნოინისათა
შევიდა კარავსა მისსა და მძინარესა განაწნა გულსა
მახუილი ერთი და მოკლა იგი რომელ ვერავინ აგრძნა
და ვითარ განთენდა იხილეს კარვის მცუელთა ჩაღატარ
1-17 სტრ., 356v
ნოინი მოკლული იწყეს ტირილად და ტყებად და ვაებად:
და ვითარ ესმა სპათა ჩაღატარ ნოინისთა მსწრაფლ მირბი
ოდეს და იხილეს რა მათცა მოკლული იწყეს ვაება და
ტირილი და არა უწყოდეს თუ ვითარ ანუ ვის მიერ მოკლულ იყო:მაშინ თქუეს ყოველთა ვ~დ ვინათგან ქართველნი დიდსა
ჭირსა და სასჯელსა შინა არიან ჩუენ მიერ ამისთუის მო
კლეს ქართველთა ამას ყოველნი უცილობით დაამტკიცე
ბდეს თუინიერ ქარმაღან ნოინისა კიდე რ~ იგი იტყოდა
დასწყნარდით კაცნო რ~ არა არიან ნათესავნი ქართველთანი
კაცის მკულელნი და არცა სჯულ უცთ ესე ვითარისა სა
ქმისა ქმნად: ხ~ იგინი აღშფოთებულნი სიკუდილისათუის პა
ტრონისა განძვინებულნი წარმოემართნეს ბანაკისა მიმა
რთ ქართველთასა რ~ მახლობელად ჩაღატარ ნოინისა
თა დაბანაკებულ იყუნეს. და ვითარ მომართეს განკრთეს
ქართველნი და უღონოებასა მოეცვნეს და არა უწყოდეს თუ
რამცა ყუეს. ხ~ ზოგნი ომისა მიმართ განემზადებოდეს და ზოგნი
აყენებდეს ომისაგან რ~ უმცირეს იყუნეს მათსა:-

1-16 სტრ., 357r
მაშინ გრიგოლ სურამელი ქართლისა ერისთავი იტყოდა
არა არს ძმანო ჟამი ბრძოლისა რ~ ჩუენ მცირენი ვართ
და ესენი უმრავლესნი არიან და უკეთუ ბრძოლა ვყოთ ყო
ველთა მოგვწყუედენ დიდით მცირემდის: და უკეთუ არ ვებ
რძვით მე ესრეთ ვგონებ ვ~დ ჩუენ უმთავრესთა მოგვწ
ყუედენ და ამა ლაშქართა არღარა და უმჯობესცა არს რათა
ჩუენ ოდენ მთავარნი მოგვწყუიდნენ და არა ყოველი ესე სი
მრავლე მოისრნენ: გარნა შევრდომა ღ~თისა ჯერარს რ~
არავინ არს მჴსნელი ჩუენი თუინიერ იესო ქრისტე ძე
ღ~თისა და ყოვლად წმიდა მშობელი მისი მარადის ქალწ
ული მარიამ რომელი იგი მარადის მცველი არს მოსავთა
ძისა მისისათა და უმეტეს ჩუენ ქართველთა ნათესავისასა:აწ ყოველთა სამ სამი მუჴლი მოვიდრიკოთ შევრდომით ყოვლად
წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიმართ და რომელთა უწყით
ვთქუათ შესხმა ესე მისი მოწყალებისა კარი განგუიღე
კურთხეულო ღ~თის მშობელო და შემდგომი: და ვითარ
1-16 სტრ., 357v
აღასრულეს ლოცვა ესე სავედრებელი ყოვლად წმიდისა ღ~თის
მშობელისა მოახლებულ იყუნეს თათარნი იგი უწყალოდ
დასახოცლად ქართველთა: მაშინ გამოვიდა კაცი ერთი ლერწმ
ოანით რომელსა აქუნდა ლახვარი წვდილი ჴელთა შებღალული
სისხლითა ლახვარი იგი აღიპყრა ზე და ძლიერად ჴმობდა
მან ქუშტემ ჩაღატარ მან ქუშტემ ჩაღატარ რომელ
არს ენითა სპარსულითა მე მოვკალ ჩაღატარ: ხ~ ვით
არ იხილეს თათართა მყის მიეტევნეს და იგი ივლტოდა
ლერწმოანთავე მიმართ ხ~ მათ შეუდვეს ცეცხლი ლე
რწამსა მას და გამოიყუანეს კაცი იგი ლერწმით და მოიყუა
ნეს ქარმაღანს იოსურს და ბიჩუის წინაშე:ხ~ იგინი ჰკითხვიდეს ვითარ მოაკუდინე ჩაღატარ ნოინი ხ~
მან უთხრა მე ვარ მულიდი მულიდთა შორის საჩინო
მათ მულიდთა თავადთა მომცეს ოქრო ფრიადი წარ
მომგზავნეს თქუენ ერთისა რომლისამე მოვკუდინებად. წა
რმოვედ და მოვედ და მოვკალ ჩაღატარ ნოინი და
1-16 სტრ., 358r
დავიმალე ლერწმოვანთა შიგა: და იგინი კ~დ ეტყოდეს რა იყო
მიზეზი გამოსვლისა შენისა და ყივილი მაღლად სიკუდილი დი
დისა მის ნოინისა ვინათგან დამალულ იყავ. და კ~დ მულიდი
მიუგებდი და ეტყოდა მე ლერწმოანთა მათ შინა უჴშირესთა
რაჳ დამალულ ვიყავ მყის მოვიდა ვინმე სახითა დედაკაცისათა
სიტურფე აღმატებული. და მრქუა მე რაჳ ესე ჰქმენ კაცო
შენ მოკალ კაცი იგი და აწ მრავალნი უბრალონი სულნი
შენ ძლით მოისრვიან და მე მიუგე შიშით რა ვყო დედოფალო:

ხ~ მან მრქუა აღდეგ და შემომიდეგ მე მივედ და ესრეთ
თქუ ვ~დ მე მოვკალ კაცი იგი და განარინე ურიცხვი სული
იგი სიკუდილისაგან. ხ~ მე მსწრაფლ აღვდეგ და შეუდეგ მას
და მან მომიყუანა წინაშე და მე ვითარ ჴმა ვყავ და
თქუენცა მიხილეთ უჩინო იქმნა დედაკაცი იგი და არაჳ
უწყი ვინა მოსრულ იყო და აჰა მე ესერა ვარ წინაშე თქუენსა:ხ~ვითარ ესმა სიტყუა ესე თათართა მათ კაცისა მისგან
ფრიად განკუირდეს და კაცი იგი მულიდი ჴრმლითა ორად
1-16 სტრ., 358v
განკუეთეს: და ესრეთ იჴსნა ერი თუისი ყოვლადწმიდამან
ღ~თის მშობელმან უმსჯავროსა მისგან სიკუდილისაგან ვითარ
ოდესმე იჴსნა ქალაქი იგი კოსტანტინო პოლი რაჟამს იგი
ბარბაროზთა მძუინვარედ გარე მოეცვა მჴედართ მთავრო
ბასა სარვაროსისსა. და მძუინვარედ აღდგომასა ხაღან სკუითთა
მთავრისასა ვითარ დაინთქნა ბრძოლნი მისნი ზღვად ზ ქალაქისა: მის: მისდა
მინდობილისანი: რ~: აღდუღნა: ზღვა: და გა
ნდნა ძივთი ნავისა და დაინთქნეს მძუინვარედ შეწევნითა
ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისათა: და ჴმელეთსა ზედა
მყოფთა აწვიმა ცეცხლი ვითარ ძუელ ოდესმე სო
დომელთა მათ ზედა:ხ~ ამათ საკუირველებათა არა უდარეს ვჰგონებ ვითარ აწ
იქმნა მსწრაფლი და ანაზდათი ჴსნა ქართველთა მათ
ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ გარნა ვინ
მე შეუძლოს დიდების მეტყუელებისა მიერ სამად
ლობელი შესხმა საკუირველებისა ამის თუის რომელ
დაიცვა ურიცხვი სული ქართველთა ნათესავისა
1-16 სტრ., 359r
ყოვლად უბიწომან სიტყუისა ღ~თისა მშობელმან ღ~თაებისა
და კაცებისა ერთ გვამად შემაერთებელმან ორთა შინა
ბუნებითა ღ~თად სრულად და კაცად სრულად ორითა
ბუნებითა და ორითა ნებითა შეურევნელად:ხ~ ამის უბიწოსაგან დაცულნი ქართველნი დიდსა ჭირსა
შინა იყუნეს თათართა მათგან რ~ მიმდები და მოუწყინ
ებელი ბრძოლა აქუნდათ ალმუთელთა მიმართ და
ქართველნიცა თანა ახლდიან და ორად განყოფილნი იყ
ვნიან ვ~ა ზემორე ვთქუ. და თუითოეული ერის მთავარი თი
თოსა ნოინსა განესაკუთრებიან და მუდამ გვერდსა ეახლი
ან: მაშინ ზემო ჴსენებული ეგარსლან კაცი საკუირველი
და მჴედრობისა ცოდნითა აღსავსე ასე განდიდნა კნინღა და
მეფობისა სახელის დებადმდე და ყოველი ქართველთა ნათე
სავი ბრძანებისა მისსა მორჩილობდის ვ~ა მეფესა. და
თვით დიდი და პატიოსანი შანშე მანდატურთა უხუ
ცესი და ვარამ გაგელი და სხვანი ყოველნი მთავარნი:-

1-16 სტრ., 359v
მათ ჟამთა შინა სხვანიცა ბოროტნი აღმოსცენდეს. და ვ~ა
ცნეს თურქთა შამს მყოფთა უმეფობა ქართველთა
და ლაშქართა საქართველოსათა ალმუთს ყოფა და უცალო
ება ქართველთა შეკრბა სიმრავლე ფრიადი ვითარ სამოცი
ათასი კაცი რომელთა მთავრად და პატრონად ჰყუა კაცი
ვინმე სახელოვანი სახელით ყარახან და გამოემართნეს საქ
ართველოსა მოსაოჴრებლად და მოიწივნეს ქუეყანასა
ვალაშკერტისა რომელი მას ჟამთა ოდენ აეღო შანშეს
და იწყეს ოჴრებად ვალაშკერტისა და რაჴსს იქით ქუე
ყანათა ვიდრე სურმანადმდე რომელი იგიცა ოდენ დაეჭი
რა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა: ამან ვითარ
იხილა ოჴრება ქუეყანათა მათ უბძანა სპათა თუისთა
და ავაგ ათაბაგისთა და შეკრბა მეომარი ოცდა ათი ათ
ასი რჩეული მჴედარი განვლეს რაჴსი და მივიდეს ვალ
აშკერტს სადა იგი დაებანაკა ყარახანს:ხ~ ვითარ მიიახლნეს დააწყუეს რაზმი და მიეტევნეს ერთმა
1-16 სტრ., 360r
ნერთსა ხ~ შანშე უპირატეს ყოველთასა მიეტევა
რომელმან ორორითა განგმრიმა ერთი სახელოვა
ნი იქმნა ომი ძლიერი და მოსწყდა სიმრავლე ურიც
ხუი სპათაგან თურქთასა: ხ~ სპანი შანშესნი კეთილად და
ცულ იყმნეს შეწევნითა ღ~თისათა და ძელისა ცხოვრ
ებისათა რომლისა მიმართ მინდობილ იყო: და ვითარ შე
ნივთდა ომი იძლია ყარახან და სპანი მისნი და ივლტოდეს
შეუქცეველად. მაშინ დევნა უყუეს ვიდრე ხლათამდე
მოსრეს და ტყუე ყუეს სიმრავლე ურიცხუი და აღივსნეს
ცხენითა ჯორითა და აქლემითა კარვითა და ურიცხუითა
ალაფითა და ესრეთ სახელოვანნი და გამარჯუებულნი მივიდეს
ანისს სახლსა და ტახტსა თუისსა:გარნა ვინათგან განითქმოდა ყოველგან უმეფობა საქართველოსა აღ
იძრვოდეს ყოველნი ნათესავნი ოჴრებად ქართველთა მაშინ
აღიძრნეს საბერძნეთს მყოფნი თურქმანნი და სულტანი
ეზინკისა და სხვათა ქალაქთა შინა მყოფნი ამირანი და შეკრბა
1-16 სტრ., 360v
სიმრავლე ურიცხუი და წარმოემართნეს საქართველოსა ზედა
და ვითარ ცნეს ტაოელთა შავშ კლარჯთა კოლა არტან
კარნიფორელთა განკრთეს და წარმოავლინეს კაცი სამ
ცხეს ყუარყუარე ციხის ჯუარელ ჯაყელს თანა რათა შეე
წიოს: ხ~ მან მოუწოდა ყოველთა მესხთა ერისთავთა
და ყოველთა სპათა მისთა და შეკრბა მჴედარი ვითარ ათი
ათასი და წარმოემართნეს: ხ~ იგინი მოსრულ იყუნეს ბანას და

გარე მოსდგომოდეს რ~ ოლთისნი და ბუღათა ყურნი მას
აქუნდეს და აოჴრებდეს ტაოსა:მაშინ წინამძღვარ ექმნა სპათა მესხთა ყუარყუარე და მოვი
დეს თავსა კალმახისასა. ხ~ ვითარ ესმა თურქთა მოსვლა
მესხთა აღიჭურნეს იგინიცა რომელთა თავად ყუეს ალ
მუხან და ონხან აქათ მესხნი ჩავიდეს მინდორსა მას რო
მელსა ეწოდების ავნის ვაკე და შეკრბეს ურთიერთას და
იქმნა ომი ძლიერი და სასტიკი ბერძენნი და თურქმანნი
არა გარე უკუნ იქცეოდეს მინდობილნი სიმრავლისათუის
1-16 სტრ., 361r
და ეგრეთვე მინდობილნი სიმჴნისანი არა გარე უკუნ იქცეს
რ~ ძლიერად ბრძოდეს: და კაცმან ვინმე აზნაურმან ერთსა კა
ცსა თურქმანსა მუზარადიანს თავი ორად გაუპო და მოკლა
და მეორესა ონხანის მჴნეთაგანს ზურგსა უხეთქნა თუცა
ჯაჭვი ვერ გაუკუეთა ა~დ ზურგის მძივი დაამტურია და ქუე
დააკუეთა მკუდარი და ესრეთ გაგრძელდა ომი და ორგნითუე
მოსწყდა ურიცხუი იძლივნეს ბერძენნი და თურქმა
ნნი და იწყეს სივლტოლად:მაშინ ქართველთა დევნა უყუეს და აღიღეს ნატყუენავი ურ
იცხუი და სიმდიდრე აურაცხელი და ესრეთ გამარჯვებულნი
და სავსენი მოვიდეს სამცხეს და ესოდენ განემარჯვა რომელ
ესე ვითართა სპათა შორის არავინ მოიკლა სახელ დე
ბული კაცი ხ~. ამას ომსა უწოდდეს ბანის ჯვარად
რომელ სიმრავლისა მათისათუის ძლით დაეტევნეს ბანას
ავნის ვაკეს: და ვითარ იქმნა ესე ამანვე სამცხის სპასალ
არმან ყუარყუარე წარავლინნა ძის წულნი თუისნი ივანე
1-16 სტრ., 361v
რომელსა ეწოდა პაპა უმრწამესი მისი სარგის რომელნი იყუნეს
ძმანი ძლიერნი და მჴნენი უმეტეს ყოველთა წყობათა შინა
უშიშნი და შემმართებელნი ებრძოლნეს ოლთისთა და
აიღეს ოლთისნი და ბუღათა ყურის ციხე და ძლიერად
განმარჯვებულნი და ნაომარნი ომთა დიდთა შინა მოიქცეს
მშვიდობით რომელთა არა არს აწ ჟამი მითხრობისა:ხ~ ამა შფოთთა რა შინა იყო ქუეყანა საქართველოსა შეკრბეს
ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი თავსა კოხტისასა
იმერნი და ამერნი: შანშე ეგარსლან დადიანი ცოტნე ვარამ
გაგელი ყუარყუარე კუპრო შოთა. და ყოველნი ჲრ კახნი
ქართველნი თორელი გამრეკელი სარგის თმოგველი მე
სხნი და ტაოელნი: ყოველნი იტყოდეს რამე ვყოთ რ~. არღა
რა არს ნათესავი მეფეთა რათა წინამძღვარ გვექმ
ნას და ვბრძოდით თათართა ამათ რ~ ჩუენ ერთი ერ
თისაგან განდგომილ ვართ და ვერ ძალ გუიც წინა აღდგო
მად თათართა. და იგინი ბოროტად გვაჭირვებენ ჩუენ და

1-16 სტრ., 362r
ყოველთა წელთა ალმუთს წარგვასხმენ ყოველთა ჭირთა
და ბოროტთა შესამთხუევლად და არა არს ღონე ჩუენი და ჩუენ
უმეფოვართ ვართ და შევკრბეთ ყოველნი და ვებრძოლნეთ
თათართა და დააპირეს ომი და დადვეს პაემანი ქართლს შე
ყრისა: ამას ზედა განიყარნეს უშორეს მყოფნი აფხაზნი
დადიანი ცოტნე ბედიანი კაცი კეთილი და სრული ყოვლითა სა
ღ~თოთა და საკაცობოთა და რაჭის ერისთავი ესენი ყო
ველნი წარვიდეს კაზმად:ხ~ ესმა რაჳ თათართა ერთად შეკრება ქართველთა
წარმოვიდეს ბიჩუს და ანგურგ და მოვიდეს კოხტას თავს
და ესე ყოველნი მთავარნი და თავადნი საქართველოსანი მუნვე
იყუნეს გაუყრელნი და ჯერეთ ლაშქარი არა შეეყარათ
და ამისთუის ვერღარა წინა აღუდგეს სიმცროსა ბედითა: მო
უჴდეს და დაიპყრნეს და წარასხნეს ანისის ქუეყანასა ადგილსა
მას რომლისა ეწოდების შირაკავანი. და ვითარ მიიწივნეს
ქარმაღან ნოინს წინა ჰრქუა რა არს მიზეზი შეკრებისა
1-16 სტრ., 362v
თქუენი უკეთუ არა განდგომილებასა ჩუენი გნებავსთ:ხოლო მთავარნი იგი საქართველოსანი მიუგებდეს არა განდგო
მად თქუენდა შევკრბით ა~დ რათა განვაგოთ საქმე თქუენი
და ხარკი გაგიჩინოთ რომელსა იგინი უწოდდეს ხარაჯად:
ესმა რაჳ ესე ნოინთა მათ არა სრულიად ირწმუნეს
და ბრძანეს განძრცვა ყოველთა და მჴართ დაკვრა და შიშვე
ლთა მჴარ დაკრულთა ციხეთა შინა დასხდომა და
ყოველთა დღეთა ჰკითხვიდის მიზეზსა შეკრებისასა და
უკეთუ არა აღიარონ ჭეშმარიტი სიკუდილსა მისცენ
ყოველნი ესე ზემო ჴსენებულნი მთავარნი: ხ~ იგინი
დაამტკიცებდეს რათა გაუჩინონ ხარაჯა და ამას უყოფდეს
მრავალ დღე და ამა ჭირსა და სატანჯველსა შინა იყუნეს
იგი მთავარნი რ~ არცა ირწმუნებდეს სიტყუასა მა
თსა და არცა განუტევებდეს:და ვითარ მოეახლა პაემანი მივიდა დადიანიცა ცოტნე ლა
შქრითა მათდა ადგილსა რომელ არს რკინის ჯვარი
1-16 სტრ., 363r
შორის სამცხისა და ღადოსა და ვითარ აუწყეს წარსხა ყო
ველთა მთავართა საქართველოსათა ანისად და ყოველ
თავე ყოფა ბოროტთა სატანჯველთა შინა მწუხარე
იქმნა უზომოდ და თუისად სიკუდილად და შერაცხა საქმე
იგი წარავლინა ლაშქარი თუისი და ორითა ოდენ კა
ცითა წარვიდა ანისად დამდები თავისა თუისისა მეგო
ბართა თუისთა თუის მცნებისათუის უფლისასა:[....] ვ~ა

იტყვის უფალი წმიდასა შინა სახარებასა ამისა
უფროსი სიყვარული არა არს რათა დადვას კაც
მან სული თუისი მეგობართა თუის თუის რომელ ყო
პატიოსანმანცა ამან კაცმან სათნობა მაღალი და
საკუირველი და ყოვლისა ქებისა ღირსი განვლო სამც
ხე ჯავახეთი და მივიდა ანის: მაშინ ზემო ჴსენებულნი
ესე ნოინნი ქალაქად შესრულ იყუნეს და ესე მთა
ვარნი ტყუენი მჴარ დაკრულნი შიშველნი მოე
დანს შინა მსხდომარე იყუნეს: და ვითარ იხილნა
1-16 სტრ., 363v
ესე ცოტნე წარჩინებულნი ესრეთ უპატიოდ მსხდო
მარენი და სიკუდილად განწირულნი გარდაჴდა ჰუნისა
გან და დააბნია სამოსელი თუისი განშიშულდა და
შეიკრნა მჴარნი და დაჯდა წარჩინებულთა თანა
მწუხარედ:და ვითარ იხილეს თათართა განკუირდეს და მსწრაფლ
აუწყეს ნოინთა ვ~დ ცოტნე დადიანი მოვიდა ორითა
ოდენ კაცითა და განიძარცვა სამოსელი და შეკრული
დაჯდა ქართველთა თანა. რ~ კეთილად მეცნიერნი იყ
ვნეს ცოტნესნი რომლისათუის განკუირდეს თათარნი
იგი და წინაშე მათსა მიუწოდეს და ჰკითხვიდეს მიზეზსა
მუნ მისლვისა მისისასა და ამის საქმისა ქმნასა: ხ~იგი
ეტყოდა ვ~დ ჩუენ ყოველნი ამად შევკრბით რათა
განვაგოთ ხარაჯა თქუენი და ბრძანება თქუენი აღვასრ
ულოთ ესე იყო შეკრებისა ჩუენისა და აწ:
თქუენ ძუირის მოქმედად თანა შეგურაცხენით და მე ამის ძლით
1-16 სტრ., 364r
მოვედ წინაშე თქუენსა რათა გამოიკითხოთ და უკეთუ ღირსი რამე
სიკუდილისა გუქმნიეს მეცა მათ თანა მოვკუდე და უკეთუ
უბრალონი იყუნენ მეცა უბრალოდ შევირაცხო და მართლა
თქუენს წინაშე რ~ თვინიერ ჩემსა არა რაჳ უქმნიესთ: და ვითარ
ესმათ ესე ცოტნესგან ნოინთა მათ განკუირდეს სათნო
ებისაგან მისისა და თქუეს ვინათგან ნათესავნი ქართველთ
ანი ესე ოდენ კეთილ არიან და არა ეცრუებიან ერთი
ერთსა. რომე აფხაზეთით მოვიდა კაცი ესე დიდებული
რათა დადვას სული თუისი მოყუასთა თუისთა თუის და და გან
წირა თავი თუისი სიკუდიდ არა არს სიცრუე მათ შო
რის და ამის ძლით უბრალოდ ვპოებთ ამისთუის გან
უტეოთ ყოველნი ნურღარა ვრჯით:ხ~ ნოინთა მათ ჰრქუეს ცოტნეს განდგომილება ვგონეთ
თქუენ ქართველთა და აწ ვინათგან ჰყავ სათნოება
კეთილი ყოველთა ქართველთა შენ მოგანიჭებთ ყო
ველთა მათ ქართველთა და შენდა მონდობილ ვართ.

1-16 სტრ., 364v
და განუშვნეს ყოველნი ესე წარჩინებულნი ნა
თესავნი და წარვიდეს თუის თუისად და წინა აღმდგომ ექმნეს
ურთი ერთას:მაშინ შეკრბეს დიდებულნი ამის სამეფოსანი რ~ ჰრცხუ
ენოდათ მთავარ ყოფად მათ ზედა ეგარსლანისი
არა მათგან უგვარიანესისა კაცისა: ამისთუის შეკრბეს
შანშე ვარამ გაგელი ყუარყუარე ჯაყელი სარგის
თმოგველი კაცი მეცნიერი და ფილოსოფოსი სურამელი
გრიგოლ ქართლისა ერისთავი თორელი გამრეკელი
ორბელნი და მრავალნი ერის მთავარნი. და ძიება ყუეს
ლაშას ძისა დავითისთუის რ~ ეუწყა ვიეთგანმე ვაჭართა
ვ~დ ჯერეთ ცოცხალ არს გარნა პყრობილი ჯუ
რღმულსა შინა ღრმასა გუელთა თანა: და ვითარ ჭე
შმარიტებით ეუწყათ ესე მთავართა საქართველოსათა
წარვიდეს ქარმაღანს იოსურსა ბიჩუის და ანგურაგს წინაშე
რ~ ჯერეთ ყაენი არა რომელი მოსრულ იყო ამა
1-16 სტრ., 365r
ქუეყანასა ა~დ ესე ზემო ჴსენებულნი ნოინნი განაგებდეს
ამა ქუეყანათა და მოახსენეს ვინათგან მეფე ჩუენი ნა
რინ დავით წარავლინეთ ყაენს წინა და არა უწყით
თუ რაჳ შეემთხუია და დედა მათი რუსუდან გარდა
იცვალა და არღარა არს ნათესავი მეფეთა ჩუენთა და
ჩუენ ურთი ერთას დაუმორჩილებელ ვართ და არა
ეგების თუმცა დავემორჩილენით ვისმე უკეთუ არა
იყოს ნათესავი მეფეთა:და აწ გვასმიეს თუ არს შვილი მეფისა ჩუენისა ლაშასი
სახელით დავით რომელი დაუტევა ძმამან დასა თუისსა
რუსუდანს რათა იგი დაადგინოს მეფედ: ხ~ რუსუდან
დადოფალმან წარავლინა სულტანს თანა საბერძნეთს
რათა წარწყმიდოს და აწ გვასმიეს ვ~დ ცოცხალ
არს და გუელთა თანა პატიმრად ჰყავს: და აწ გევედრ
ებით რათა წარავლინოთ ერთი ვინმე სახელოვანი
კაცი და ჩუენცა თანა წარვყუეთ და მოიყუანოთ იგი აქა
1-16 სტრ., 365v
წინაშე თქუენსა და ყოთ იგი ჩუენ ზედა მეფედ:და ვითარ ესმა ნოინთა მათ ესე განკუირდეს საქმისა ამისთ
ვის რომელი ექმნა რუსუდან მეფესა მსწრაფლ წარა
ვლინეს ანგურგ ელჩად და თანა წარყუეს ვარამ გა
გელი და სარგის თმოგველი და მცირედთა დღეთა მიიწინეს
სულტანს წინაშე და აუწყეს ვ~დ დავითის ძიებად მოვს
ულვართ რათა მოგვცე და წარვიყუანოთ იგი: ხ~ იგი

არღარა ჰგონებდა სიცოცხლესა მისსა და ეტყოდა ვ~დ ყრმა
დავით წარმოევლინა მეფესა ქართველთასა რათა მოვაკულევი
ნო და მე მაშინვე სიკუდილად მივეც მღუიმესა შინა გუ
ელთა თანა და აწ არს მიერითგან შვიდი წელი ვითარღა
ეგების ცოცხალ ყოფა მისი: ხ~ მათ აუწყეს ვ~დ ჩუენ უწ
ყით სიცოცხლე მისი ჯურღმულსა შინა მყოფი გუელთა
თანა რ~ მას ოდენ ჟამსა სოსნა მოსრულ იყო და მას
ეამბო ვარამ გაგელისა და მის თანა მყოფთა თათართათუის
სიცოცხლე დავითისი:1-16 სტრ., 366r
ხ~ ვითარ ცნა სულტანმან წარავლინა კაცი და გამოიყუანეს და
ვით კნინღა სულიერ მყოფი რ~ საგონებელი იყო უსულოდ
რადმე განყინულად ანუ მკუდრად უძრავად მხილველთა
მიერ და ესრეთ უცხო იყო სახილველად რ~ ფერი პირისა მის
ისა დაყუითლებულ იყო და თმანი ვიდრე კოჭამდე შთასრული
და ფრჩხილნი გრძლად წაზრდილ იხილეს რაჳ ესე განკუი
რდეს სისოცხლესა მისსა და ვითარცა იყო სულიერ
და ცრემლოდეს დიდად ვარამ გაგელი და სარგის თმოგვ
ელი და სულტანიცა ლმობიერ იქმნა: მყის წარყუანეს
აბანოდ განბანეს და შემოსეს საპატიოდ სამეფოთა სამოსლითა და სამკა
ულითა და მოიყუანეს სხვაცა მრავალი ნიჭი და სიმ
დიდრენი ანიჭეს და ევედრებოდა სულტანი შენდობასა
რათა არა იხსენოს ძუირი მისთუის და ესრეთ წარმოავლინა:და ვითარ მოიწინეს საქართველოს მიეგებნეს ყოველნი წა
რჩინებულნი საქართველოსანი: შანშე და ძე მისი ზაქარია
ამირ სპასალარი კაცი სიკეთითა აღმატებული ყუარყუარე
1-16 სტრ., 366v
ჯაყელი სურამელი გრიგოლ ქართლისა ერისთავი ორბელნი გამრეკელი შოთა
კუპარი
და ყოველნი მთავარნი თუინიერ ეგარსლანისა და წარვიდეს ნოინთა
წინაშე: ხ~ მათ იხილნეს და განიხარნეს ა~დ მათ მეფობა
ვერა დაუმტკიცეს და წარავლინეს დიდსა ყაენის ბათოს
წინაშე: და წარჰყუეს თანა შანშეს ძე ზაქარია. ვარამის ძე
აღბუღა. და სარგის თმოგველი და წარვიდეს ბითოს წინაშე:
და ვითარ მიიწინეს კეთილად შეიწყნარნა იგინი ბათო
ხ~ მან შანშეს ძე ზაქარია და ვარამის ძე აღბუღა თუისად
დაიმჭირნა და მეფე დავით მანგუ ყაენს წინ წარავლინა
ყარაყურუმს: და წარჰყუეს თანა სარგის თმოგველი და სხვა
ნი მცირედნი ვინმე ქართველნი და მიიწინეს მანგუ ყაე
ნს წინაშე რომლისად მიემცნო რათა განიხილოს და
განბჭოს და ორთაგან რომელსაცა ხუდებოდეს დავითს და
დავითს მეფობა მას დაუმტკიცოს: ხ~ მირაიწინეს დახვდეს
მანგუ ყაენს თანა ნარინ დავით მეფე ათაბაგი ავაგ სუ

რამელი გამრეკელი ამირეჯიბი ბეშქენ და ესრეთ მრავალ
1-16 სტრ., 367r
ჟამ იყოფოდეს ხატაეთს და ყარაყურუმს:მაშინ ინებეს თათართა მათ ნოინთა რომელნი საქართველოს
იყუნეს რათა მათ წინაშე მიიყუანონ სულტანი ყიასდინ
და მოუწოდეს ელჩთა და მსწრაფლ წარავლინეს: მაშინ ვე
რღარა ურჩ. ექმნა ყიასდინ ა~დ წარმოემართა დიდითა
სიმდიდრითა თუისითა და მოიწია წინაშე ნოინთა და ვითარ იხ
ილეს ნოინთა მათ სულტანი ყიასდინ სიმდიდრითა უზო
მოთა და განსაკრთომელითა ინებეს მისიცა წარვლენა ყაენს ბი
თოს თანა და წარავლინეს იგიცა: და თუ სადა ვინ იყო ჴელმ
წიფე დამორჩილებული მათი ბითოს თანა წარვლენდიან
და ბითო მანგუ ყაენს თანა წარავლენდის ვითარ ესე სულტა
ნიცა ყიასდინ წარავლინა მანგუ ყაენის თანა: და იყოფოდეს
ორნი ესე ულუ დავით და ნარინ დავით და მივიდა საბერძნე
თისა სულტანი ყიასდინცა და ხლათისა სულტანი მუნვე იყო
და ავაგ ათაბაგი და იყუნეს მანგუ ყაენ წინაშე ხატაეთს
და ყარაყურუმს ხუთისა წლისა ჟამნი:1-16 სტრ., 367v
და ამათ ჟამთა შინა იქმნა საქმე ესე რ~ მანგუ ყაენს ორნი ძენი
ესხნეს უხუცესისა სახელი ყუბულ ყაენ და უმრწემ
ესსა ულოეჰჯნობითცა უჴმობდეს: ამან მანგუ ყაენმა
ნ განაჩინა ყაენად პირმშო ძე მისი ყუბულ ყაენ
და უბრძანა ლაშქრობაჳ დასავლეთით კერძო ბაბილო
ვანისა რომელ არს ბაღდადი და ეგვიპტისა და ყოვლისა დასა
ვლეთისა კერძოთა. ხ~ ულოს უბრძანა წარსლვა ინდო
ეთს დიდითა ლაშქრითა გარნა ორთავე ძნელად
აღუჩნდათ ყუბულს დასავლეთის კერძ და ულოს
ინდოეთის კერძ: მაშინ ევედრა ულო ძმასა თუისსა ყუ
ბულს რათა ინდოეთის კერძ იგი წარვიდეს და დასავ
ლეთის კერძო თუით წარავლინოს და ესრეთ განცვა
ლონ ლაშქრობაჳ: ისმინა ყუბულ და სიხარულით შე
იწყნარა სიტყუა ულოსი და განცვალეს ლაშქრ
ობაჳ და მოახსენეს მანგუს მამას მათსა სალაშქროსა განც
ვალება რომელსა ნება სცა მანცა:1-16 სტრ., 368r
და მოუწოდა ძესა თუისსა ულოს და მისცა ლაშქარი ექუსი ბე
ვრი მჴედარი დედაწულითა მათითა ბარგითა და ხუას
ტაგითა და განაჩინა მჴედართ მთავრად რომელსა
იგინი ნოინობით უჴმობდეს და აწ ბეგლარბეგად ეწო
დების სახელით ელგა ნოინი ნათესავი ჯალარი კა
ცი პატიოსანი და სათნოებიანი და სიმართლის მოქმედი

ამას მოსცა მჴედარი ათი ათასი სახლითა და დედაწულითა
და წარვიდა ულო და მჴედართ მთავარი მისი ელგა ნოინი
გამოვლეს ერანი თურანი და ჯეონი და მოვიდეს ხვარასანს
ერაყს და მოიწივნეს ალმუთს: და ვითარ მოადგეს ბრძოლათ
ალმუთს მოკუდა ყაენი მანგუ და დასუეს მამისა მისისა
ტახტსა ზედა ყუბულ ყაენად რ~ თუით მამასა მისსა მის
თუის დაეგდო ყაენობა:და დარჩეს ესე ზემოჴსენებულნი ჴელმწიფენი დავით და დავით
ყრაყურუმს უცალოებისაგან თათართასა და ულო მოვიდა
ადარბადაგანს ლაშქრითა სამოცი ათასითა: და ვ~ა ცნეს ნოინთა
1-16 სტრ., 368v
ქარმაღან იოსურ ბიჩუის და ანგურაგ წარემართნეს მიგებ
ებად ულოსა და თანა წარიტანეს ყოველნი წარჩინებულნი
საქართველოსანი და უმეტეს ეგარსლან რომელსა უმეტეს
მეფისა მორჩილობდეს ყოველნი წარჩინებულნი საქართველ
ოსანი. და მიეგებნეს თავრეზს ორნივე თათარნი პირველ მო
სრულნი რომელთა ძმა შობით უწოდდეს ულო ყაენს თანა
მოსულნი და წარჩინებულნიცა საქართველოსანი მივიდეს
ულოს წინაშე: იხილნა და კეთილად შეიწყნარნა პატივითა
და ამჴედრნა მათ თანავე მბრძოლად:და უბრძანა რომელსამე ულდაჩად რომელ არს მეჴრმლე.
და რომელსა არტყია ჴრმალი და კარსა ზედა დგას ევდაჩდა
და რომელსამე სუქურჩად რომელსა საგრილობელი აქუს
შესაკეცელი და გასაშლელი მრგუალი მაღალსა შეშასა ზედა
ვ~ა ბუნსა დროშისასა განრთხმულ იყუის და მით ყაენის
თავსა ზედა უგრილობდიანჱ და თუ არა ყაენისა ნათესავი
არავინ ღირს იყო სუქურთა დაჩრდილებად: და სხვანი
1-16 სტრ., 369r
ყუბჩაჩად რომელთა აქუნდის ტანისამოსი და ბაშმაყანი: და ზოგნი კარისა
მეკარედ და ევჩად. და ზოგნი ყორჩად რომელთა ჰქონდა მშუილდნი
და ქარქაშნი ესე ვითარითა უშუერითა პატივითა პატივსცა ყაენ
მან დიდთა ამათ მთავართა საქართველოსათა: და წარმოვიდეს და მოვიდეს
ადგილსა მას რომელსა ეწოდების ალატაღი და მოვიდეს ყო
ველნი მორჩილნი მათნი ყაენს წინაშე და დაჯდა ტახტსა ზე
და საჴელმწიფოსა და ილოცეს წესისაებრ მათისა
აქა ეწყო ყაენობა ულოსი რ~ პირველ მათ თაიჩუთთა ოთხთა ნოინთა
მიერ განეგებოდა ქუეყანა საბრძანებელისა მათისა პირ
ველად რომგუარი რომელ არს ხუარასანი. ერაყი ადა
რბადაგანი მოვაკანი ბარდავი შარვანი საქართველო ყოველი
ხლათი და საბერძნეთი დიდი ვიდრე ასიადმდე ამა ოთხთა
ნოინთა მიერ განეგებოდა: და მათი საურავი იყუის რომე
ლთა თუმოჩიანობით უჴმობდეს ვ~ა ძუელ ოდესმე იონთა
ქუეყანასა და რომს გააგებდეს ოთხნი იპატოსნი: და ვინათგან მო

იწია ულო ყაენი დაუწყო საურავად ქუეყანათა და
1-16 სტრ., 369v
განაგებდა წესთა ყაენობისათა აღსრულებად:მათვე ჟამთა წარმოვლინეს სხვათაცა ყაენთა შვილნი მათნი
რომელთა ქოუნ უწოდიან: ბითო ვიდრემე ტუთარ: და ჩაღათ
ნოინის შვილმან უშან: და თულის ნათესავისაგან ბოლღ
ართა ქუეყანა მათი წილხდომილი ყაენის შვილთა დაიპყრან და
ხარაჯასა იგინი აიღებდენ: და უქუთ ყაენის შვილის შვილი ყუ
ბულ ყაენის ძმა ულო აქა დაჯდა პირველ მოსრული: და
ვითარ იხილნა ულო სამნი ესე ზემო ჴსენებულნი ქოუნნი
შეიწყნარნა და მისცნა ქუეყანა ხუედრი მათი და ესრეთ მშვიდ
ობით იყოფოდა ქუეყანა ესე:მაშინ საყდრის შესავალნი მცხეთა და სხვანი მონასტერნი და მი
სი მიმდგომი სოფელნი და ქუეყანა არავისგან იცვებოდეს რ~ წარ
ჩინებულნი ამის სამეფოსანი თუისისა ქუეყანისათუის ზრუნვი
დეს: ამისთუის წარვიდა ულოს წინაშე კ~ზი ნიკოლოზ კაცი
სულითა მხილველი მობაძავი ანგელოზთა და მრავალთა მო
ღვაწებათა შინა საკუირველი მართლ მადიდებელი ძლიერი და
1-16 სტრ., 370r
თუალ უხუავავად მამხილებელ მეფეთა და მთავართა რ~ იყოცა
უმანკო და არავის თუალ ახუვნის: იხილა რა ყაენმან გან
კუირდა წესსა და ხილვასა შესახედავსა მისისასა რ~ არა მეცნიერ
იყო ნათესავისა ქრისტეანეთასა თუინიერ არქუანთა. და პატივ
სცა პატივითა დიდითა და დაუწერეს იერლაყი რომელ არს
წიგნი შეწყალებისა და მოსცეს შანა და შეუქმნეს ჯვარნი
ოქროსნი და შეუმკუნა თუალთა მიერ და მარგალიტითა:
და უბოძა ერთი თუით კოზ~სა და ერთი მოძღვარსა ვარძიისასა
რომელი თანა ჰყუა კოზ~სა და არგანიცა იგი ოქროთა შემკული
მოანიჭა კო~ზსა ოდენ ჯვარიანი იგიცა. და ესრეთ პატივითა წარმოა
ვლინეს და დაიცვნა ყოველნი ეკლესიანი და მონასტერნი მოწყალებითა
ღ~თისათა:ხ~ იყუნეს ესე ორნივე დავით და დავით ყუბულ ყაენს წინაშე
ყარაყურუმს და იურვოდეს ორნივე მეფობასა: ა~დ სარგის
თმოგველი ძლიერად წინა აღუდგებოდა თვით ნარინ დავითს
და რომელნი მის წინაშე მყოფ იყუნეს თანა ზრდილნი მისნი
რ~ ეტყოდა არა ჯერარს რათამცა ნაშობმან დედაკაცისამან
1-16 სტრ., 370v
დაიპყრას მეფობაჳ და არა ძემან თუით მპყრობელისა მეფისა
მამაკაცისამან: ხ~ იგინი მიუგებდეს ვ~დ დავით დაღათუ
დედაკაცისა ნაშობი იყო ა~დ მეფევე იყო რუსუდან გუირგუინოსა
ნი ძმისა მისისა გიორგისაგან დატევებული და მეფისავე ძე არს
ნარინ დავითჱ და ვითარ განგრძელდა მათ შორის ცილობა

მაშინ ავაგ ათაბაგი წარმოავლინეს და მისცეს იერლაყი შე
წყალებისა და ქალი ქმნულ კეთილი ნათესავი მეფეთა სახელით
ესლომ და ელჩი ულო ყაენთანა რათა კეთილად შეიწყნა
როს ავაგ. და ესრეთ მოიწია ულოს ყაენს წინაშე ხ~ მან
პატივით შეიტკბო და წარმოავლინა საქართველოსა მამულსა თუისსა:და ვითარ ცნეს ქართველთა მოსვლა ავაგ ამირ სპასალარისა წი
ნა მიეგებნეს ყოველნი მთავარნი და წარჩინებულნი თუით შანშე
და ეგარსლან რომელსა კნინღა სახელი მეფობისა ეპყრა და
ვ~ა მიიახლა ავაგ ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდაჴდომასა იყო
ეგარსლანისგან და ეგრე ხილვად ხ~ დიდად განლაღებული იყო და
არა ინება პატივით ხილვა და ამბორის ყოფად ავაგისა და ვითარ
1-16 სტრ., 371r
იხილა ავაგ განძუინდა და თავსა მათრახითა უხეთქნა და უბრძანა
მას ქუეშე დაწესებულთა რათა ცხენისაგან უპატიოდ დაამჴუ
ან ქუეყანად. რომელიცა ყუეს ეგრეთ და პატივისაგან უპატ
იო ყუეს და განძრცუილი განაძეს და მიერითგან უპატიო
იქმნა და საცინელ და ესრეთ განაგდეს შანშე და ავაგ და
თავადთა საქართველოსათა:ხ~ ჩუენ პირველივე სიტყუა მოვიხსენოთ და ვითარ ცილობა
იყო მეფეთა შორის და არა რომელთა გაუჩინა მეფობა
ყუბულ ყაენ თუ რომლისა იყოს მეფობაჳ ამისთუის დაშ
თეს მრავალთა წელთა ყარაყურუმს: ხ~ სულტანი ყიასდ
ინ და ხლათელი წარმოავლინეს ავაგსავე თანა და მივიდეს
სახლად სამეფოდ თუისადჱ და ვითარ განგრძელდა ყოფა მა
თი ყარა ყურუმს და ხატაეთს ორთავე მეფეთა. მაშინ
ინება ყუბულ ყაენმან და წარმოავლინნა ორნივე მეფ
ენი ძმასა მისსა ულო ყაენს თანა და მიუმცნო ესრეთ
რათა. უკეთუ სთნდეს ორთავე მისცეს მეფობაჳ რომელ
1-16 სტრ., 371v
ყოცა ულო უკანასკნელ და ესრეთ მოიწივნეს ულოს წინაშე რომელ
ნი იხილნა რაჳ შეიწყნარა: და ვითარ დაყუეს მცი
რედი ჟამი ულო ყაენს წინაშე ორთავე მეფობა დაუმტ
კიცა და მისცა ყოველი სამეფო მათი და წარმოავლინა ქარ
თლს: და ვითარ ესმა ქართველთა მოსვლა მეფეთა მათთა უზო
მოთა სიხარულითა აღვსებულნი წინა მიეგებნეს ალატაღს იმე
რნი და ამერნი წარჩინებულნი და იყო სიხარული და მადლობა
ღ~თისა მიუთხრობელი. და შემოვიდეს ტფილის სიხარულითა
და შეკრბეს კ~ოზისა თანა ყოველნი ებისკოპოსნი და ყოველნი
მთავარნი და ერისთავნი და დასხდეს ტახტსა მამათა მათთასა
ტფილის დავით და დავით ორნივე:მესამეოც და ოორე მეფენი დავით ძე ლაშა გიორგი მეფისა.
და კ~დ დავით ძე რუსუდან მეფისა დისა ლაშა გიორგი მეფისა ბაგრატოანნი:ხ~ დასხდეს რაჳ მეფედ ორნივე ესე დავით და დავით იყუნეს მო

ყუარულ ერთმანერთისა ესრეთ რ~ მრავალი სიგელი იპო
ების და მეცა მინახავს რომელ სიგლისა თავსა სწერიან მეფე
1-16 სტრ., 372r
ნი ბაგრატოანნი ნებითა ღ~თისათა დავით და დავით და ჴელიცა
ორთავესი რთავს: ჩემ დავითისგან მტკიცეა და ჩემ დავითისაგ
ანცა მტკიცეა: ხ~ დასხდეს ორნივე მტკიცედ მეფედ ვითარ
ვთქუ რომლისათუის საეჭუელ იქმნა შანშესგან ლაშას ძისა
დავითის სიყუარული და ავაგისგან რუსუდანის ძისა დავითის
მიმდგომობა გარნა ვერ განაცხადებდეს რ~ ორნივე დავით
და დავით ურთიერთას სიყუარულსა ზედა ეგნეს არარას
წინა აღუდგებოდეს ერთმანერთსა და ესრეთ მსახურებ
დეს ულო ყაენსა და ხარკსა მისცემდეს და მონებდეს:ხ~ უპირატესი პატივი და ზემო ჯდომა ლაშას ძესა დავითს
ეპყრა ლაშას ძეობისათუის და უხუცესცა იყო: გარნა ვინათგან
თათარნი არა დამშვიდნებოდეს ყოველთა ნათესავთა სრვად
და ოჴრებად თანა მბრძოლად აქუნდეს ქართველნი წყობათა
შინა სიმჴნისა მათისათუისსა ამისთუის დიდსა ჭირსა შინა იყუ
ნეს მეფენი და ყოველნი მთავარნი დაუცხრომელად რძოდეს
ურჩთა და უმეტეს ალმუთს მყოფთა რ~ შვიდისა წლისა
1-16 სტრ., 372v
ჟამთა განგრძელდა ბრძოლისა ყოფა მათი: ამისთუის წარავლი
ნა ულოცა ნოინი და მათ თანა ძე გიორგისი დავით ქართველთა
სპითა რათა ბრძოდეს ალმუთს. ხ~ იგინი ამისნი მცნობელნი
და მრავალთა ომთა მიერ შეიწრებულნი ყოვლისა ღონის ძიებ
ისაგან უღონო ქმნილნი ივლტოდეს ეგვიპტედ რომელ არს
მისრი რ~ აღიღეს დედაწული ხუასტაგი და ყოველი სიმდიდრე
მათი და წარვიდეს და მუნ დაამკუიდრნა სულტანმან
მისრეთისამან და აწ რომელ მულიდნი მისრეთით გამოვლენ იგი
ვე ალმუთელნი არიან მუნ დამკუიდრებულნი:და ესრეთ რაჳ ჴელთ იგდო ულო ალმუთი და ყოველი ხუარა
სანი ინება ამჴედრება ყოველთა ნათესავთა ურჩთა თუისთა.
და მოსრვიდა კაცთა ესოდენ რომელ ათორმეტი დღე ოდენ ერ
თსა სადგურსა ზედა ვერ დაყუიან. ამისთუის რომე მოკლულ
ითა კაცითა აღყროლდის ადგილი იგი რომელსაცა ზედა დგის:
ხ~ უმეტეს სპარსთა მოსწყუედდის რ~ საძაგელ უჩნდისთ რჯ
ული მუსულმანთა: ხ~ ამას თანა აქუნდა სამართალი განმკითხ
1-16 სტრ., 373r
ველობისა: და ამას ულოს ყაენსა თანა იყუნიან მარადის მეფენი ორ
ნივე დავით და დავით. ხ~ იყო ესე ლაშას ძე დავით ტანითა დიდ
და ახოვან და სხვილ და მოისარი მაგრითა მშვილდითა უმანკო
წრფელი და მალე მრწმუნებელი და შემნდობელი ბოროტის
მყოფთა: და რუსუდანის ძე დავით იყო ტანითა ზომიერ და თხელ

ფერითა ჰაეროვან და შუენიერ და თმითა თხელ ფერჴითა მალე
მონადირე რჩეული და კეთილად მსროლელი ნადირთა ენა
ტკბილად სიტყუიერი უხუი და მდაბალი ცხენსა ზედა მჴ
ნე და ლაშქრობათა შინა გამგონე და სამართლის მოქმედი
და უმეტესობის მოღვაწე: ესენი უმეტესსა ჟამსა ულო ყაენს
წინაშე იყუნიან ხ~ ულო ლაშას ძისა დავითისა უმეტესი
მოყუარულ იყო და რუსუდანის ძის დავითის მოძულე:და ვითარ იყო რუსუდანის ძე ალატაღას ულოს წინაშე შეიპყრ
ეს და წარმოავლინეს საზამთროსა ადგილსა მათსა ბარდავს.
და ვითარ მოიწივნეს ნახჭევანს მიერ წარვილტოდა რუსუდანის
ძე ორითა ოდენ კაცითა რომელი იყო გურკლელი
1-16 სტრ., 373v
ამირეჯიბი და სურამელი ბეგაჳ რომელსა თათარნი სალინ
ბეგობით უჴმობდეს ესე იგი არს კარგი ბეგაჳ და წარვიდა
აფხაზეთს:მას ჟამსა ლაშას ძე დავით ტფილის იყოფოდა და ვითარ მო
იწია ნარინ დავით ქუეყანად ავაგ ათაბაგისა შეურაცხი
თა შესამოსლითა იხილა იგი მომავალი ნადირობას მყ
ოფმან სუმბატ ორბელმან რომელი მოწყუედასა მას
ორბელთასა მეფისა მიერ ლტოლვილი წარსრულ იყო
ნახჭევანს სახელით ლიპარიტ. ესე მიიწია ქუეყანად ელი
გუნისად ხ~ ელიგუნ იხილა რაჳ ლიპარიტ ორბელი
სიძედ შეიყუანა და ასული თუისი აქორწინა რომელმან უშ
ვნა ორნი ძენი რომელსა უწოდეს სახელად ერთსა ელი
გუმ და ერთსა სუმბატ და შვილად მიიყუანა ელიგუნ
სუმბატ ამის სუმბატის შვილის შვილი სუმბატ შეემთ
ხუია დავითს და წარიყუანა სახლად თუისად: ხ~ დავით ევედრა
სუმბატს რათა არა განაცხადოს და წარავლინოს აფხაზ
1-16 სტრ., 374r
ეთს და თუალიცა იგი სახელოვანი მისცნა რომელნი წარეტ
ანებინა დედასა მათსა რუსუდანს და მან წარმოავლინა
უნდოთავე შესამოსლითა შიშისათუის თათართასა. და მოიწია
თორს ლიპარიტ თორელისასა რომელსა დევის ყურცა
ეწოდებოდა და მან უძღუნა ცხენნი და შესამოსელნი და წარჰყუა ქუთათისს:ხ~ ვითარ ცნეს აფხაზთა სუანთა დადიანთა ბედიანმან რაჭის
ერისთავმან და სრულად ლიხთ იმერთა შემოკრბეს სიხა
რულითა დიდითა და მეფე ყუეს დავით რუსუდანის ძე აფხაზთა
ვიდრე ლიხამდე: და აქა შინა შეიქმნა სამეფო ესე ორ სამთავ
როდ გარნა ეგრეთცა იყუნენ სიყუარულსა ზედა ერთმანერ
თისასა დავით და დავით და დარჩა ლიხთ აქათი ლაშას ძესა
დავითს და ლიხთ იმერი რუსუდანის ძესა: და მოიწყო ყოველი
ქუეყანა და მოიგო სიმდიდრე უზომო ლაშას ძემან და წარმარ
თა სახლი სამეფო კეთილად და მონებდა ყაენსა:-

მაშინ წარმოავლინა ელჩი დიდმან ყაენმან ბითო რომელსა
ეპყრა ყივჩაყეთი და ოვსეთი ხაზარეთი რუსეთი და ბორღალეთი
1-16 სტრ., 374v
ვიდრე სერფთამდე დარუბანდამდე და ხატაეთამდე და მოუ
წოდა მეფესა დავითს: მაშინ წარვიდა წინაშე ბათოსა მეფე
დავით ნიჭითა უზომოთა და დაუტევა განმგებელად სახლი
სა სამეფოსა დედოფალი: ჯიგდახათუნ და მესტუმრე ჯი
ქური. რ~ იყო ესე ჯიქური ერთგული მეფეთა უმეტეს
ყოველთა კაცთა რ~ ჟამსა შინა ამისსა სრულიად სამეფოსა
შინა მპარავი და ავაზაკი არა იპოებოდა და თუ სადა გამოჩნდის
ძელსა ჩამოჰკიდიან და სხვისა არარასა ნიჭისა მქონებელი: ესე
განდიდნა მეფისა დავითის მიერ დიდად ერდგულობისათუის
და ჴელთ უდვა სამეფოსა და სახლისა თუისისა განგებაჳ და
დაუტევა ტფილის დედოფალს წინაშე რომელმან აღაშე
ნა ისანთა პალატი განგებითა დიდითა: და ფხოელნი მო
ხარკე და მეჯორე ყუნა კაცნი იგი მჴეცის ბუნებანი:და წარვიდა მეფე წინაშე ბათოსა ხ~ მან პატივით შეიწ
ყნარა და ყოველი სათხოელი აღუსრულა და იყოფოდა მეფე და
ვით წინაშე ბათოსსა ჟამთა მრავალთა: და თუითოეული
1-16 სტრ., 375r
თემის თემისა ადგილი თუითოეულსა კაცსა შეჰვედრის რომ
ლისათუის კახეთიცა პანკელსა თორღუას შევედრა და ამცნო
რათა ბრძანებასა დედოფლისასა ერჩდეს. ხ~ ჰგონა თორღუ
ამან არღარა მოსვლვა მეფისა უკუდგა პანკის ციხესა და
თუისად დამჭირა კახეთი და არღარა მორჩილდებოდა დედოფალსა
და არცა მესტუმრესა ჯიქურს:მაშინ შეიწყალა ყაენმან ბითო დავით მეფე და მოსცა სუქ
ური საჩრდილობელი რომელი სხუასა არავის აქუნდის
თვინიერ ყაენთა და ნათესავთა მათსა: და მოუმცნო ულოს
რათა თვინიერ ულოსისა ნოინისაგან კიდე ურდოს
შესვლასა მეფის ზედათ არავინ დადგებოდის. რ~ ეს იყო
წესი თათართა რომელ ყაენს წინ ვერვინ დაჯდებო
დის არცა პურისა ჭამასა შინა ესრეთ პატივ სცა
მეფესა და წარმოავლინა ქართლად სამეფოდ. და ვითარ მო
იწია ჲრეთს მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებ
ულნი სამეფოსა მისისანი:1-16 სტრ., 375v
ხ~ თორღუა შეშინებული უკუდგა პანკის: ხ~ დავით მოიწია ტფი
ლის და იყო სიხარული ყოველთა მკუიდრთა ამას სამეფოსათა:
ხ~ თორღუას მოუწოდა მეფემან და არა მოვიდა კარად მე
ფისა ა~დ უკუდგა შიშსათუის. მრავლ გზის მოუწოდა ა~დ.
ვერ ეძლო გულ პყრობაჳ მოსვლად მაშინ განზრა

ხვითა ჯიქურისათა წარვიდა ხორნაბუჯელი და. მივიდა თურ
ღუას სახლსა რათა მას მიენდოს ფიცითა მტკიცითა: ხ~
თურღუამან ჰ~ქუა ესრეთ წარვალ ალავერდს წმიდისა გი
ორგის წინაშე მუნ შემომფიცე და მიმინდევ მის წინა
შე. და წარვიდეს ორნივე და თურღუა გამოება ფესუსა სა
მოსლისა ალავერდის მთავარ მოწამისასა და მივიდა ხორ
ნაბუჯელი შეჰფიცა და გამოჴსნა ფესუსა სამოსლისასა. ხ~ თო
რღუამან ჰრქუა რაჳ იგი ყო ჩემ ზედა ამან წმიდამან გიო
რგი გიყოს შენ რ~ მარტოჳ ვარ და სიკუდილითა ჩემითა
უმკუიდრო იქმნების მამული ჩემი: ეგრეთვე უმკუიდრო ყოს
წმიდამან ამან მთავარ მოწამემან სახლი შენი და წარმო
1-16 სტრ., 376r
იყუანა ხორნაბუჯელმან ფიცთა მტკიცეთა მიერ შეკრულმან
მოიყუანა ტაბა ჴმელას და შეურაცხყო აღთქმა და ფიცი იგი
დიდი და შეიპყრა ჯიქურმან განზრახვითა დედოფლისათა
თვინიერ მეფისა ცნობისა და წარიყუანეს კლდეკართა და მუნ გარდამოაგდეს:ხ~ ვითარ მიეგო ბოროტი ხორნაბუჯელსა ალავერდის მთა
ვარ მოწამისაგან აღთქმისა და ფიცისა დავიწყებისათუის იხილეთ:
რ~ ესვა შვილი ხორნაბუჯელსა სახელით შალვაჳ სიკეთე
აღმატებული ამას შალვას ესხნეს შვილნი მრავალნი და
მყის დაიჴოცნეს და ამოსწყდეს და ეგრეთ ბერი ხორნაბუჯელი
მოკუდა მწუხარებითა: რ~ ვ~ა თორღუას ხედავთ უმკუი
დრობასა სახლისა მისისასა და დაშთა შვილი ერთი სახელ
ით შალვაჳ რომელი უკანასკნელ თათართა მიერ მოიკლა
და უმკუიდრო იქმნა სახლი მისი და ესრეთ შური იგო ალა
ვერდისა მთავარ მოწამემან:და ვითარ მოიწყო დავით სამეფოჳ ესე წარვიდა ულოს ყაენს
წინაშე ძღუნითა და ნიჭითა დიდითა. რომელი იხილა რაჳ
1-16 სტრ., 376v
ულო ყაენმან პატივით შეიწყნარა და ნოინთა თანა დააწესა
დგომად და ჯდომად და იარაღუჩად რომელ არს განმკითხვ
ელობაჳ და ბჭობაჳ:ამათ ჟამთა ინება ულო ყაენმან ამჴედრება ბაბილოვანს
ზედა რომელ არს ბაღდადი და ჴელმწიფესა ბაბილოვნელ
თასა ხალიფას ზედა და მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა
და წარემართა ბაღდადს ბრძოლის ყოფად ხალიფასა: და ვ~ა
მივიდა ქუეყანასა ბაბილოვნელთასა ვერ წინა აღუდგა
ხალიფაჳ ა~დ შეივლტოდა ბაღდადს ხ~ ყაენი გარე მოადგა
და მოიცვა იგი. ერთ კერძო თუით ყაენი მოადგა წყალს აქათ
და წყალს იქით ელგან ნოინი და ერთ კერძო დავით მეფე
რ~ მის წინაშე იყუნიან. ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი:და ვითარ ბრძოდეს ძლიერად არა მრავალ დღე ა~დ ათ
ორმეტ დღე აღიღეს ბაღდადი რ~ მეფემან დავით უბძა

ნა ლაშქართა მისთა რათა ზღუდე შესთხარონ ქუე კერძოჳ
რომელთაცა ყუეს ეგრეთ და შესთხარეს და შიგნით შევიდეს
1-16 სტრ., 377r
ქართველნი და იქმნა ძლიერი და მოსრვიდეს სპარსთა ბაღდად
ელთა: რ~ შიში ფრიადი აქუნდა სპარსთა ქართველთაგან ეს
რეთ განახუნეს კარნი ქართველთა და შეიყუანნეს თათარნი
ქალაქად ამისი მცნობელი ხალიფა ივლტოდა ნავითა წყა
ლსა მას ზედა რომელი ქალაქსა შუა დის. და ვ~ა იხილა
ელგონ ნოინმან რომელი იყო წყალსა: იმიერ: კერძოჳ: მოუჴდა: და: ვერღარა: ძლო:
სივლტოდ სივლტოლად: ა~დ უკუნ იქცა პალატადვე თუისად:და ესრეთ ადვილად რაჳ ჴელთ იგდეს სახელ განთქმული იგი
ქალაქი ბაბილოვანი ვინმე მიუთხრნეს განსაცდელნი და
ჭირნი რომელ მოიწინეს ბაღდადს ზედა. რ~ მოსრნეს
პირითა მახვილითა ესოდენ რომელ არა იყო რიცხვი და
სავსე იყო ფოლორცი უბანი და სახლნი მოკლულითა
კაცითა: ხ~ სიმდიდრისა და ალაფისა მაშინ პოვნილთა
ვინმე მიუთხრნეს რ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ოქ
როთა ვეცხლითა თუალითა მარგალიტითა ლარითა და შე
სამოსლითა პატიოსნითა. სამსახურებელითა ჭურჭლისა
ოქროსა და ვეცხლისათა რომელ არავინ აიღებდა თვინიერ
1-16 სტრ., 377v
ოქროსა და ვეცხლისა თვალთა და მარგალიტთა ლართა
და შესამოსელთაგან კიდე: და სხვანი ჭურჭელნი ჩინით და
ქაშანით მოხმულნი და მუნ შექმნილნი სპილენძი და რკი
ნაჳ უპატიოდ მიმო დაიბნეოდა და ილეწებოდა. რ~ ესრეთ
აღივსნეს ლაშქარნი რ~ უნაგირი კურდანი და ყოველი
შეურაცხი სამსახურებელი თვალითა მარგალიტითა და
წითლითა ოქროთა განტენიან: და ზოგთა ჴრმალი ვადის
პირსა მოსტეხიან და ქარქაში ოქროთა განტენიან და ზედა
ვადა ჩააგიან ზოგთა მკუდარი კაცი ბაღდადელი გამოწლ
იან და ოქროთა თვალითა და მარგალიტითა განტენიან და
ვ~ა თუისი მკუდარი განიყუანიან გარეშე ქალაქისა:და ესრეთ რა აოჴრებდეს ჰჴოცდეს და ტყუე ჰყოფდეს მიიწინეს პალატად
ხალიფასა გამოიყუანეს ხალიფა და ძენი მისნი ცოლნი და ყოველი
სიმდიდრე მისი განსაკუირვებელი და მოიყუანეს ხალიფა წინაშე ულო
ყაენისა: და ვ~ა წარადგინეს მისსა წინაშე მისსა ეტყო
დეს ხალიფას რათა თაყუანის ცეს ყაენსა. ხ~ მან არა თავს იდვა ა~დ
1-16 სტრ., 378r
დადგა და ეტყოდა ჴელმწიფე ვარ თუით მპყრობელი და მონებასა
ქუეშე არა ვის მყოფი და უკეთუ განმიტეო დაგემორჩილები და
უკეთუ არა განმიტეო არავისა მონებასა ქუე მოვკუდები: ხ~ იგინი
აიძულებდეს თაყუანის ცემად გამოუჴუნიან ფერჴნი და იგი

პირ აღმართ დაეცის და ვითარ არა თავს იდვა ბრძანა გა
ნყუანებაჳ გარე: და წარავლინა ელგონ ნოინი რათა მოკლ
ან ხალიფა და შვილნი მისნი და ჰრქუა ხალიფას ყაენმან
შეგიწყალა და იგი მხიარულ ქმნილი ეტყოდა ვითარ შემიწყალ
ებს განმიტეოს და ბაბილოვანივე მომცეს: ხ~ ელგონ ჰრქუა
არა ა~დ ყაენი თვით მისითა ჴრმლითა და ჴელითა მოგაკუდინ
ებს და ყაენის შვილი აბაღა შენსა შვილსა მოჰკლავს. ხ~
ხალიფა განკვირვებული ეტყოდა უკეთუ მომკლავთ გენებოს
ძაღლმან და გენებოს კაცმან მომკლას და ესრეთ მოიკლა
ყოვლითა სახლეულით მისითურთ: და შეიწყალნეს სხვანი
დაშთომილნი ბაღდადელნი და კ~დ აღშენებაჳ ინება და დაყარნა
შანანი და ესრეთ სავსენი ტყუითა და ალაფითა მოვიდეს
1-16 სტრ., 378v
სადგურად მათდა მიუთხრობელითა სიმდიდრითა მით:ამათ ჟამთა შინა იქმნა ესეცა რ~ ყაენმან ბითო რომელი
უდიდეს იყო ყოველთა ყაენთა ინება განსწორებაჳ და აღთუა
ლვა ყოვლისა ქუეყანისაჳ. და პოვა ვინმე კაცი ნათესავით
ოირიდი სახელით არღუნ სამართლის მოქმედი და ფრ
იად მართლის მეტყუელი ღრმად გამგონე და განმზრახი
რჩეული: ესე წარავლინა ყოველსა საბრძანებელსა მას მი
სსა რუსეთს ხაზარეთს ოვსეთს ყივჩაყეთს ვიდრე ბნელე
თამდე და აღმოსავლეთს ვიდრე ჩრდილოეთამდე და ხატაეთამდე.
რათა აღთუალოს და განაჩინოს მჴედარი და მეომარი ლაშ
ქრად განმავალი ნოინთა თანა დიდთა და მცირეთა ღირს
ებისაებრ მათისა ულუფაჳ რომელ არს ძღუენი მიმავ
ალთა გზად და ქირაჳ ცხენისა და საპალნისა:და ვითარ განჩინა და განაგო არღუნმან საბრძანებელსა ბი
თო ყაენისასა მიერ წარავლინა ყარაყურუმს ყუბულ
ყაენს წინაშე რათა მანცა ესრეთ განაჩინოს ჴელსა ქუეშე
1-16 სტრ., 379r
არღუნისათა: და მირაიწია ყუბულ ყაენს წინაშე ინება მა
ნცა ესრეთ ქმნად და წარავლინა იგივე არღუნ განგებად
საბრძანებელისა მათისა და განუწესა იგივე წესი და მივიდა ტა
ხტსა ჩაღატარ ნოინისასა და უშანს წინაშე თურანს და
განაწესა და განაგო მანდაური ყოველი. და გამოვლო ჯიონი
და მოვიდა ხვარასანს ერაყს და ყოვლსა რომგუარსა და
განაგო ესრეთვე და მოიწია ყაენს ულოს წინაშე და
მანცა პატივით შეიწყნარა და წარმოავლინა საქართველოსა
მეფესა დავითს წინაშე და საბერძნეთად და ყოველსა საბრძანე
ბელსა მისსა ზედა განაჩინა აღწერად და განგებად:და ვ~ა მოიწია საქართველოსა დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყოვ
ელნი მკვიდრნი ამის სამეფოსანი და იწყეს აღწერად კაცი
თაგან მიპირუტყუთამდე ყანით ვენაჴთამდე და წალკოტით

ბოსტნამდე: და ცხრასა გლეხსა სრულისა მიწისა მქო
ნებელსა ერთი ლაშქარს წარმავალი გლეხი შეაგდიან და
გამოჴდა სამეფოსაგან დავითისა ცხრა დუმანი მჴედარი
1-16 სტრ., 379v
თათართა თანა წარმავალი რომელ არს ცხრა ბევრი.
და განაწესეს ძღუენი სოფლისაგან. ათასისა მჴედრისა
მთავარსა კრავი ერთი და დრაჰკანი ერთი ხ~ ბევრისა
მთავარსა ცხოვარი ერთი და დრაჰკანი ორი და მიზდი
ცხენისა თეთრი სამი დღისა ერთისა. და ესრეთ განუწ
ესა და წარვიდა საბერძნეთს და ბაღდადს და ყოველგან
ამან არღუნ განაწესა რაჳ იგი ჯერ იყო ოთხსავე
საყაენოსა შინა რ~ იყო კაცი ესე სიმართლის მოქმედი
ხ~ ხუცესთა და მონაზონთა და საეკლესიოთა განწესებათა
არა შეაგდო საზღავი და არცა ყალანი ეგრეთვე შიხთა
და დარიშმანთა და ყოვლისა სჯულისა კაცნი საღ~თოდ
განჩენილნი ათავისუფლნა: მას ჟამსა ინება ყაენმან
ულო ამჴედრება ეგვიპტეს ზედა და მოუწოდა მეფესა
დავითს ყოვლითა სპითა მისითა და წარვიდა ბრძოლად
სულტნისა და მიიწია შუა მდინარედ და იწყო
ოჴრებად ყოველსა შუა მდინარესა და შამსა:1-16 სტრ., 380r
და ვითარ ესმა სულტანსა ეგვიპტისასა ამჴედრდა იგიცა წინა
განწყობად თათართა და მოიწია მდინარესა ზედა ევფრატ
ასა ყოვლით მჴედრებით მისით. და მოვიდეს თათარნი და
განვლეს მდინარე რ~ არა მოახლოებულ იყო სულტა
ნი პირსა: მდინარისასა: და წინა: მიეგებნეს: მაშინ: სულტანი: წინა განეწყო და იქმნა
ომი ძლიერი სადა იგი დავით
მეფე და სპანი მისნი წინა მბრძოლობდენ ძლიერად და მოსწყდეს ორ
გნითვე და ივლტოდეს მეგუიპტელნი: ხ~ უმრავლესი ერი მოსწყდა
სულტნისა და ესრეთ ყაენმან დაიბანაკა მრავალ დღე პირ
სა ევფრატისასა. სადა იგი იყო ქალაქი მცირე მდინარესა
ზედა ევფრატისასა ძლიერად განმაგრებული რომელ ერთ
კერძო კლდე იყო და ერთ კერძო მინდვრისა კერძ ევ
ფრატისა მიერ შეცული:ხ~ იხილა რაჳ სულტანმან სიმაგრე ქალაქისა უღონო იქმნა
ბრძოლად გარნა მოიგონა საქმე საკვირველი რ~ ეტყოდა
მის ქუეშე დაწესებულთა არა არს ღონის ძიება ბრძოლისა
ყოფად ქალაქისა ამის: მნებავს რათა აღვიმჴედროთ და გარე
1-16 სტრ., 380v
მოვიცვათ ქალაქი ესე და ვითარ ძაღლთა ვიწყოთ ყავილი და ყვირილი
და ვითარ ესმათ ესე განკვირდეს და მყის ამჴედრდეს და ვითარ ძაღ
ლთა იყივლეს: და ვითარ მიიწია ჴმა ესე ქალაქად იქმნა საქმე

საკვირველი რ~ განსქდა ქალაქი ორგან ნახევარი წარიქცა
კლდითურთ წყლისაკენ და მოისპო სული ურიცხვი. ესრეთ
ჴელთ იგდო და წარვიდა შამად და შუა მდინარედ და მოეგებნ
ეს ყოველნი მკვიდრნი შუა მდინარისანი და შამისანი სავსე
ნი ურიცხუითა ძღუნითა:ხ~ მეფე დავით და ქართველნი იაჯნეს ყაენისაგან წარმოსვლასა რ~
მრავლით ჟამითგან იყუნეს ლაშქრობათა შინა მაშინ ყაენ
მან ულო მისცა თავის უფლება და წარმოემართნეს და ესრეთ
სავსენი ურიცხუითა ნიჭითა და ალაფითა გამდიდრებულნი
მეფე დავით და ყოველნი ქართველნი მოიწივნეს ადარბადაგანს
და მუნით სამეფოსა თუისსა ტფილის სავსენი სიხარულითა:ამათ ჟამთა შინა მწუხარე იყუნეს წარჩინებულნი მე
ფისანი რ~ ჯიგდახათუნ არა უშვა შვილი: ამისთუის ინება
1-16 სტრ., 381r
მეფემან მოყუანად შვილიერებისა ძლით ქალი ქმნულ კეთილი ნა
თესავით ოვსი სახელით: ალთუნ მეუღლედ თუისად. აღმთქმელ
მან უკეთუ მიეცეს ყრმა წული არღარა შეიწყნაროს ა~დ
განუტეოს: და ვითარ წარჴდა მცირედი ჟამი მუცლად იღო
ალთუნ ძე და შვა და უწოდა სახელად გიორგი რომელი აღიქუა
და შეიყუანა შვილად დედოფალმან ჯიგდახათუნ: და შემდგომად
მცირედისა კუალად მიუდგა და შვა ასული და უწოდა სახე
ლი თამარ: აქა შინა განიშორა საყუარელი თუისი ალთუნ
ნათესავით ოვსი რომელი ფრიად ქმნულ კეთილ იყო:და შემდგომად მცირედისა ჟამისა გარდაიცვალა დედოფალი ჯი
გდახათუნ და წარიღეს სამარხოსა მეფეთასა მცხეთას და
დაკრძალეს მუნ: მას ჟამსა წარვიდა მეფე დავით ულო ყა
ენს წინაშე მუღანს რ~ იგი აქუნდა სადგურად საზამთროდ
და მიერ წარმოჰყუა სადგურსა საზაფხულოსა და მუნით წარმო
ავლინა მეფე ქართლად რათა მზა იყოს ლაშქრად ეგვიპტესა
რომელ არს მისრი. და შემოიარა ქუეყანა ავაგ ათაბაგისა
1-16 სტრ., 381v
ივანე ათაბაგის ძისა რ~ მას ჟამსა გარდაცვალებულ იყო ავაგ
და არადაშთა ყრმა წული ა~დ ქალი ერთი სახელით ხვაშაქ და
მივიდა მეფე ბიჯნის ტირილად და იხილა ცოლი ავაგისი კახა
ბერის ძეთა რაჭის ერისთავთა სახელით გვანცა ქმნულ კეთ
ილი ეტრფიალა და შემდგომად მცირედისა მიიყუანა იგი ცოლად და
დედოფლად და წარმოიყუანა სამეუფოდ თავისად ქალაქად:ხ~ ქალი იგი ავაგისი დაუტევა მამულსა თუისსა ზედა და შე
ვედრა მან კაბერდელსა სადუნსა რომელი იყო კაცი ბრძ
ენი გონიერი და კეთილ განმზრახი სუიანი დიდად: დიდი ტა
ნითა და ჰაეროვანი ძალითა ფრიად ძლიერი და მორკინალი ფრიად
რჩეული საჩინო მოისარი ჴელოვანი რომელი წადგა წი
ნაშე ყაენისა და ულოსა და მუჴლ მოყრილმან ჰრქუა ვინა

თგან მოგცა თქუენ ღ~თნ ძლევა ყოველთა კაცთა უმჯობეს
ად გამოგაჩინა: და აწ აქა არს ასი ათასი მჴედარი ვინცა მე
რკინების გინა მედგინების ანუ ისართა განვასრევთ მზაჳ
ვარ და არავინ იპოვა მსგავსი მორკინალი მისი და ვინცა: იპ
1-16 სტრ., 382r
ოვა ყოველთა სძლო: ესე შეყუარებულ იქმნა ყაენისა ულო
საგან შეიწყალა და იწყო განდიდებად მისა. და გონიერებითა
მისითა მეფემანცა პატივ სცა და შევედრა სახლი ავაგისი:ხ~ დედოფალი გვანცა მიუდგა და შვა ყრმა და უწოდეს სახ
ელად დიმიტრი რომელი შემდგომად დავითისა მეფე იქმნა
რომელი ქუემორე სიტყვამან ცხად ყოს: ამის გვანცას დედო
ფლობა მძიმე უჩნდა მესტუმრესა ჯიქურს რ~ მტერ
იყუნეს. ამისთუის განზრახვითა სუმბატ ორბელისათა
შესმენილ იქმნა ვ~დ ჯიქური წარავლენს კაცსა არღუნს
წინაშე რათა აუწყოს ყაენს ულოსა სიმდიდრე მეფისა
და ეგულვების განდგომა:ხ~ ვინათგან დავით მეფე უმანკო იყო რომლისათუის უმანკოსა ყო
ველი რწამნ წარავლინნა მსწრაფლ წინაშე მდგომელნი და
ბრძანა წინაშე მოყუანებ მისი და სახლისა მისისა იავარ
ყოფად: და ვითარ აღასრულეს მსახურთა მეფისათა წარა
დგინეს ჯიქური წინაშე მეფისა ღამით რ~ მეფე ჯდა ისანთა
1-16 სტრ., 382v
მხედველი მტკურისა. და არღარა სიტყუა ყო მისთანა ა~დ
განუკითხავად ბრძანა შთაგდებად მტკუარსა რომელ ყუეს
წინა მდგომთა მათ მსწრაფლ გარდააგდეს მტკუარსა მას შინა:ხ~ ვითარ განთენდა იხილეს ჯიქური რიყესა ზედა განგდებული
წყლისაგან და განკვირდეს ყოველნი მხილველნი ანაზდათისა სიკუდი
ლისათუის და არავინ იპოვა დამფლველი მისი რ~ არა ესვა შ
ვილი და შეკრბეს ყოველნი გლახაკნი და ობოლ ქურივნი და
ევედრნეს მეფესა რათა მიანიჭოს გუამი ჯიქურისი ამად
რომე მრავალი კეთილი ექმნა მათ ზედა ისმინა მეფემ
ან დავით და მისცა გვამი მისი და მრავლითა გოდებითა
წარიღეს ეკლესიასა წმიდისა ქალწულისა ქრისტინასასა
რომელი ხვარაზმელთაგან დარღვეული ახლად აღშენებულ
იყო. და მუნ დაფლეს დიდითა პატივითა რაცა
ოდენ გლახაკთა ძალ ედვა:ხ~ შემდგომად ამისსა ინება ყაენმან ამჴედრება სულტანსა
ზედა მისრეთისასა და შეკრიბნა ყოველნი მთავარნი და სპანი
1-17 სტრ., 383r
მისნი და მოუწოდა მეფესაცა დავითს და სპასა მისსა წარსლვად ეგ
ვიპტედ: ხ~ შეიწრებულ იყო მეფე და ყოველი საბრძანებელი მისი
აღთვალვისაგან არღუნისა და რომელი იგი განეწესა რაცა

განისყიდებოდეს ტფილისს ასსა თეთრსა ზედა სამი თეთრი სა
ყაენოდ დაიდებოდეს. და ამას ზედა ხოჯა აზიზ ვინმე ნათესა
ვით და სჯულითაცა სპარსი განეჩინა და დაეტევა ტფილის
რომელი ესე უწესოდ მიიწია რომელ სამზარეულოსა მეფი
სასა ცხვარი გინა კრავი ისყიდებოდის მას ზედაცა ხარა
ჯა წაუღიან რომელსა იგინი ტაღმად უწოდდეს:ამის მიერ შეიწრებული მეფე იგონებდა უკეთუ წარვიდე ეგ
ვიპტედ ანუთუ განუდგე ყაენსა გარნა ვერას დაამტკიცებდა
ეგრეთცა წარემართა ლაშქრად: მისრს: და ვითარ მიიწია ქუე
ყანად ჯავახეთად დაამტკიცა განდგომა და მოუწოდა თანა
განმზრახთა მისთა და ჰრქუა უკეთუ ვისმე ჰნებავნ დაუ
ტევენ მამული და წარმოვედინ ჩემ თანა. და უკეთუ არა
ჰნებავს წარვედინ მსახურებად ყაენისა მისრეთს რათა დაიცვას ქუეყანა მისი
რამეთუ ნება კაცადკაცადსა ზედა იყვნედ და მე არა
ჰნებავს წარვედინ მსახურებად ყაენისა მისრს რათა დაიცვას
1-16 სტრ., 383v
ქუეყანა მისი რ~ ნება კაცად კაცადისა ზედა იყუნედ და მე
არღარა მნებავს მონება თათართა მძლავრებისათუის ხოჯა
აზიზისა რომელი დაადგინა ჩემ ზედა არღუნ რ~ ვერ თა
ვს ვიდებ ესოდენსა შეურაცხებასა:ხ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი რომელნიმე დაამტკიცებდეს და
რომელნიმე არა გარნა ეგრეთცა დაამტკიცა განდგომილება:
და უმრავლესნი წარვიდეს ყაენს წინაშე შანშეს ძე ივანე
და გრიგოლ სურამელი ორბელი და თორელი და კახა ერი
სთავი ახალქალაქისა თავნი და პირნი ქუეყანისანი წარვიდეს
ყაენს ულოს წინაშე და უმრავლესნი ჲრ კახნი: და ვითარ
სცნა მეფემან წარსლვა დიდებულთა მანცა ნება სცა დაწა
რვიდა განდგომად და მოუწოდა სარგის ჯაყელს ციხის ჯვ
რელსა რომელსა აქუნდა პატივი სამცხისა სპასალარობისა და
ეზრახა რათა განუდგენ ყაენსა. ერჩდა სარგიზ და წარმოიყუანა
სამცხეს სახლსა მისსა და ფრიადითა პატივითა განუსუენა უმ
ეტეს წესისა მეფეთასა და აძლევდა ყოველთა ციხე ქალაქთა და
1-17 სტრ., 384r
ქუეყანათა მისთა გამოსაზრდელად მეფისა და ლაშქრისა მისისათუის:
ხ~ მეფემან არა ინება და დაყო ზაფხული იგი მცირე ერთ
გულითა რომელნი დადგრეს ერთგულობასა მისსა ზედა
და ესრეთ იპყრობდეს სამცხეს:ხ~ დედოფალი გვანცა და ძე მისი მცირე დიმიტრი დაუტევა
სახლსა ავაგისასა ბიჯნის: ამას ჟამსა შინა მოვიდა ყაენი ულო
განმარჯვებული ბრძოლისაგან სულტნისა მეგვიპტელთასა რ~
სძლო მათ და აოტნა სადა იგი მუნ დამხვდართა ქართველთასა რ~
სძლო მათ და აოტნა სადა იგი მუნ დამხვდართა ქართველთა ძლ
იერი ბრძოლა ყუეს: ხ~ ვითარ მოიწია საზაფხულოსა სადგ

ურსა თუისსა ალატაღს და მიერ საქოსა და მერმე წარვიდა საზა
მთროსა ადგილსა რომელსა აწ ყარაბაღობით და მუღანობით
უჴმობენ. იკითხა საქმე დავითისა და სცნა განდგომილებაჳ მისი
მოუწოდა არღუნს და ორასთ მთავართა და აჩინა მჴედართ მთა
ვრად და მისცა მჴედარი ოცი ათასი და უბრძანა ქართველთა
რომელნი ერჩდეს მას რათა წარჰყუენ არღუნ ოირიდსა და
მივიდენ მეფესა ზედა სამცხეს და ბძოლა უყონ: წარმოვიდა
1-16 სტრ., 384v
არღუნ მჴედრითა ოცი ათასითა შემოვლო განძა და სომხითი და
მოიწია ტფილისს. და მუნ მოერთნეს ყოველნი ესე ზემო ჴსენე
ბულნი მთავარნი საქართველოსანი და წარმოემართნეს სამ
ცხეს ბრძოლისა ყოფად მეფისა:და ვ~ა ესმა მეფესა დავითს მოსულა არღუნისი და ყოველთა მთა
ვართა ქართლისათა: მოუწოდა მესხთა შავშ კლარჯთა და
ვინცა დადგრომილ იყო ერთგულობასა ზედა მისსა შეკრი
ბნა მცირედნი კაცნი მჴედარი რვა ათასი. და აჩინა მჴედა
რთ მთავრად სარგის ჯაყელი კაცი მჴნე და შემმართებელი
და მრავალჯერ გამოცდილი და სახელოან ქმნილი წყობათა
შინა ტანითა ახოვანი ჴელოვნად მბრძოლი ცხენსა ზედა
მჴნე მოისარი საჩინოდ ნადირთა უცთომლად მსვრელი
მისა მინდობილ იყო რ~ ერთგულობაცა დიდი აქუნდა მეფისა
და წარავლინა წინა მიგებებად და წყობად არღუნისა წარემარ
თნეს და დადგეს ჴევთა შინა მტკურისათა:ხ~ არღუნ შემოვლო ქართლი და დადგა სურამს და წარმოა
1-16 სტრ., 385r
ვლინნა წინა მბრძოლნი მჴედარი ექუსი ათასი და არღუნ დადგა
შინდარას: და წინა მბრძოლნი მივიდეს ტასის კარს და დადგეს სამ
დინაროსა მას ზედა რომელ არს შოლა: ხ~ აღიყარა სარგ
ის ჴევთათ და წარარავლინა წინა მბრძოლნი კაცი რჩეუ
ლი და გამოცდილი წყობათა შინა ათას ხუთასი: მჴედარი არა
უწყოდეს მოახლება არღუნისა და წარემართნეს და განვლეს ჴიდი
ახალდაბისა: იყო ყინელი და ზამთარი ვითარ წესარს თუესა დეკენ
ბერისასა და განვიდეს სივიწრისაგან წინა მავალნი იხილნეს
რაზმი თათართა და წინა განეწყუნეს ქართველნიცა და მყის ზედა
მიეტევნეს მესხნი. და პირველსავე შეკრებასა აოტნეს თათარ
ნი და მოსწყუიდნეს მრავალნი სახელოანნი და ესრეთ ძლიერად
ბრძოდეს მესხნი რომელ მცირედნიღა განერნეს და შეიხუე
წნეს რაზმსა შინა არღუნისასა შინდარას გორისასა. და
სდევნეს და მოსწყუიდნეს პირითა მახვილისათა რ~ მჴედართ მთა
ვარი სარგის და სპაჳ მეფისა ვერღარა მოილოდინეს ამისთუის
რომელ თათართა რაზმი მახლობელად მდგომარე იყო. და
1-16 სტრ., 385v

ესრეთ ძლევითა საჩინოთა შემოქცეულნი მრავალთა სახელოა
ნთა თათართა თავისა მქონებელნი მოეგებნეს წინა სა
რგისს და ლაშქართა:ხ~ ვითარ იხილა სარგის განმხიარულებაჳ და უვნებელად დაცუა
განიხარა გარნა მძიმედ აღუჩნდა რ~ ვერ მიესწრა ომსა.
რ~ იყო კაცი მძლე და შემმართებელი: კ~დ სურვიელ იყო გან
წყობისა მესხთა წარემართა არღუნს ზედა გულითა ქუელი
თა ხ~ არღუნ სპათა მისთა მოუწოდა და კ~დ ქართველნი
სპანი ზედა მისრულნი იხილნა რაჳ ივლტოდა გარნა
აყენებდეს ქართველნი წარჩინებულნი და არა უტევდეს სივ
ლტოლად რომელთა უპირობდა თორელი კახა და ეტყოდა
ვ~დ ქართველნი მეცნიერნი ვართ ომისა მათისანი ჩუენ ვბ
რძოდით თქუენ წილ და ესრეთ ძლით არწმუნეს. და დადგა
ადგილსა მას ზედა და ესრეთ ძლით არწმუნეს. და განაწყო მჴედარ
ნი ასნი ვითარჱ და ვითარ დაეახლნეს ურთიერთას ზედა
მიეტევნეს მესხნი განლაღებულნი: ხ~ სარგის ჯაყელი უპი
1-16 სტრ., 386r
რველეს ყოველთასა მიუჴდა რაზმსა და უმჴნეს მათი ჩვენდა
ბაადური ჰოროლითა ცხენისაგან ქუეყანად დასცა და იქმნა
ძლიერი ომი და მრავალნი მოისრვოდეს არღუნის სპის
აგან და სივლტოლად მიდრკეს პირველსავე მიჯრასა სძლევ
დეს სპანი მეფისანი და ვითარ არს ჩვეულებაჳ თათართა ლტო
ლვა და გარე უკუნქცევნა ანაზდა გარე უკუნ იქცეს:მაშინ სულ მოკლე ქმნულნი სპანი მეფისანი ივლტოდეს მსწ
რაფლ ესრეთ განწირულნი და მიმო დაბნეულნი თათართა მი
ერ მოისრვოდეს ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლითა განწირნა ღ~თნ
და მისცა ჴელთა წარმართთასა: ხ~ უწყალოდ ჰჴოცდეს და მრავალნი
სახელოანნი მოსრნეს თათართა რომელ მცირედნიღა ძლით გა
ნერნეს და სდევნეს ახალდაბის ჴიდამდე გინა უმეტესცა. ხ~
ზოგნი ტყუედ წარყუანებულ იქმნეს გურკელელი მურვან
და სხვანი მრავალნი და ესრეთ შეიქცა არღუნ ყაენს ულოს
წინაშე განმარჯუებული:ხ~ სარგის და მესხნი მივიდეს მეფეს წინაშე აწყუერს მეყუისთა თუისთათუის
1-16 სტრ., 386v
მტირალნი რ~ უმრავლესნი მოესრნეს და დაშთომილ იყუნეს მცირ
ედნი: და დაყო მეფემან ზამთარი ნახევარი სამცხეს და გარდვიდა შა
ვშეთს და კლარჯეთს და წარვიდა ნიგალის ჴევს: და ვითარ მოიწია
თუე მაისი და აღმოსცენდა მდელო ყაენმან იგივე არღუნ დე
ვნად და ძებნად წარმოავლინა რომელთა თანა იყუნეს ქართ
ველნიცა მიმდგომნი ყაენისანი. და თუესა ივნისსა მოვიდა სამ
ცხეს ხ~ მესხნი რომელნიმე მიეგებნეს არღუნს და რომელნი
მე წარჰყუეს მეფესა და ესრეთ იწყო ოჴრებად და ტყუენვად
სამცხესა: და მოადგა ციხის ჯვარსა და უწყო ბრძოლა

ძლიერად რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ
იყო. ხ~ ციხეს მყოფნი ძლიერად ბრძოდეს და მრავალი კა
ცი მოკლეს და დიდად ავნებდეს გარეთ მყოფთა. დღისით და
ღამით განვიდიან და ადგილ ადგილად მოსწყუიდიან: და ვითარ
იხილა სიმტკიცე ციხის ჯვარისა რომელ არს ჯვარის
ციხე აიყარა და წარვიდა და წიგნიცა მოუვიდა ყაენისა მსწრა
ფებელი წარსლვად ვინათგან ყაენი თურანისა ქუეყანასა
1-16 სტრ., 387r
მყოფი ბრძოლად მოსრულს ხვარასანს. და ესრეთ იჴსნა ღ~თნ ჭი
რთა ამათგან ქუეყანა სამცხისა რომელ ოც დღე ძლით
იყო არღუნ სამცხეს:ხ~ მეფე დავით კ~დ მოვიდა შავშეთს და სამცხესა და ვითარ იხილა სამ
ცხე მოოჴრებული მოუწოდა თანა მზრახველთა მისთა
და ჰკითხა თუ რაჳ ყონ რ~ ომი თათართა აღარ ეგებოდა:
მაშინ სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარელმან მოახსენა ვ~დ
სამცხე მცირე არს და არა კეთილი სადგომი მეფეთა აწ გან
გაზრახებ რათა წარხვიდე ლიხთ იმერითს რუსუდანის ძის
დავითის თანა რ~ სწორად ორთავე არს სამეფო იგი და ესეცა
და მე დავსდებ თავსა ჩემსა და საქონელსა ყოველსა და ლაშქარსა
ჩემსა შენთუის ვითარ გენებოს იჴმარე და უკეთუ კეთილად გისტ
უმროს დავით კეთილ და უკეთუ არა აჰა სიმდიდრე ჩემი მზა არს
თქუენთუის. და ნურცა შენ სწყალობ საჭურჭლესა შენსა და ვეზრა
ხნეთ თავადთა იმერთა და განვსცეთ საჭურჭლე და ჩვენ კერძო დავიყენოთ:მაშინ სთნდათ ყოველთა განზრახვა ესე და წარავლინეს მოციქული
1-16 სტრ., 387v
წინაშე რუსუდანის ძისა რათა შეიწყნაროს თათართაგან მირი
დებული ხ~ მან აღუთქუა და წარვიდეს და მივიდეს ქუთათის სადა
იგი წინა მიეგება რუსუდანის ძე და კეთილად ისტუმრა და დაყუეს
წელიწადი ერთი. გარნა კეთილად თუ ისტუმრებდა რუსუდა
ნის ძე ეგრეცა კეთილადვე ლაშას ძესა დავითს ა~დ ვ~ა უცხო
ვიდოდა მათ თანაჱ მაშინ ეზრახნეს კახაბერის ძესა რაჭის
ერისთავსას კახაბერსა ქუაბულის ძეთა ფარაჯანიანთა სარგის
რათა ლაშას ძე დავით ყონ მეფედ რომელნი ერჩდესცა: და
იქმნა განდგომილებაჳ ლიხთიმერით და რომელნიმე წარმო
უდგეს ლაშას ძესა და რომელნიმე რუსუდანის ძესა: ეგრეთვე
დადიანი ბედიანი ჯუანშერის ძე დაადგრა ერთგულობასა ზედა
რუსუდანის ძისასა. რ~ იყო ესე ბედიანი კაცი წარმატებული
ყოვლითა ზნითა უხვი უმეტეს ყოველთა კაცთა სრული გონი
ერებითა ამან დააწყო ოდიში რომელ მპარავი და ძვირის მოქმედი
არა იპოებოდა და სუანნი განიყუეს ორად: გარნა არას ავნებდეს
ურთიერთას ორნივე დავით და დავით დაღაცა თუ ლაშქართა არა
1-16 სტრ., 388r

ენება ამისთუის რომელ არა გასცემდეს ორნივე მეფენი საჭურ
ჭლესა ლაშქართა ზედა ესრეთ იყო აშლილობაჳ და შფოთნი
მრავალნი იმერით:მაშინ არღარა იყო ღონე დაამტკიცეს რათა განყონ სამეფო
და საჭურჭლე ორად და აჩინნეს თავადნი სამეფოსანი და გა
ნყუეს ორად ტფილისი ორად ქუთათისი ორად და დავადნი
და ერისთავნი ურთიერთს შეასწორეს ნიკოფსით დარუბა
ნდამდე: და განყუეს სამეფო საჭურჭლენი გარნა ხუამლისა
ქუაბსა რომელი იდვა მცირე გამოიღეს და გაიყუეს და უფროსი
ქუაბსავე დაუტევეს. ხ~ ჯაჭვი იგი სახელ დებული სალმასური
და თვალი იგი პატივცემული გურდემლი და მარგალიტი იგი
დიდი რომლისა სწორი არავის სადა უხილავს ესე სამი რუსუ
დანის ძესა დავითს მიხუდა:და აქა იქმნა განყოფაჳ სამეფოსა და მიერითგან შეიქმნა ორ სამეფოდ:
მაშინ უმეფო იყო ამიერი საქართველო სამეფო და დაიშალა
ლაშქარი და მსახურება თათართა: ინება კ~დ ყაენმან ზავი მეფისა
1-16 სტრ., 388v
მოუწოდა არღუნს რათა წარავლინოს მოციქული მეფის წი
ნაშე ზავის ყოფად და ფიცთა დაუმტკიცებდა უვნებლობისათა:
რ~ დედოფალი გვანცა ავაგის ცოლ ყოფილი და ძე თუისი ყრ
მა მცირე დიმიტრი დარჩეს ჴელთა ულოსთა რომელნი
ტყუედ წარისხნეს ურდოს და ვითარ ეგულებოდა ბოროტის
ყოფა ყრმისა მის ნოინის ვისმე ცოლმან აღიყუანა და შვილად
მიიყუანა რ~ იყო უშვილო: ხ~ თქმულარს ესეცა ვ~დ მიიქუა
რაჳ ყრმა დიმიტრი წიაღთა მეყსეულად საშო განეღო
დედაკაცსა და მუცლად იღო და შვა ყრმა წული და ამის
ძლით კეთილსა უყოფდა ნოინის ცოლი გვანცას და ყრმასა
მას რათა მან წარავლინოს კაცი წინაშე მეფისა ზავისა
ყოფად და წარმოავლინეს მოციქული ზავისათუის და რათა მისც
ეს სამეფო მისი ყოველი და კ~დ ეგოს პირველსა
ვე პატივსა დედოფლობისასა:ხ~ რაჳ მოვიდეს მეფეს წინაშე მოციქულნი ყაენისანი და აუ
წყეს: ესრეთ მიუმცნო მეფემან ვ~დ ხოჯა აზიზ იქმნა
1-16 სტრ., 389r
მიზეზი ჩემისა წარმოსლვისა და სამეფოსა დატევებისა: უკეთუ ჰნება
ვს ყაენსა შეწყნარება ჩემი პირმშოსა ძესა ჩემსა გიორგ
ის წარმოვავლენ წინაშე მისსა და უბოძოს სამეფო ჩემი და
დედოფალი გვანცა და ძე ჩემი დემიტრე წარმოავლინნეს ჩემ
და და ხოჯა აზიზ მომცეს რათა სიკუდილითა მისითა შუ
რი ვიგო ნაქმართა მისთა რომელნი ქმნა ჩემ ზედა: ვითარ
მიიწივნეს მოციქულნი ყაენს წინაშე სთნდა სიტყუა მეფისა
და ითხოვეს ძე მისი გიორგი და დაუმტკიცეს ფიცთა მიერ შეს
უმითა ოქროსა საფიცრისათა რათა უვნებელად დაიცვას ძე

მეფისა და მისცეს სამეფო მისი: უკეთუ დავით მეფემან იხილოს
ყაენი რომელსა ეჯნობითცა უწოდდეს და ხოჯა აზიზცა მის
ცეს ჴელთა მეფისათა და ენებოს მოკლას და თუ ენებოს განუტეოს:ამის შუა შემოიყუანა ენუქ არქუნ კაცი მართალი და
პატიოსანი სჯულითა ქრისტეს ჯვარისა თაყუანის მცემელი
და მან უთავსმდება ყაენს რათა არა ევნოს დავითს
და ძესა მისსა გიორგის: თუით მივიდა ენუქ დავითს წინაშე შეჰფიცა
1-16 სტრ., 389v
და წარიყუანა ძე მისი გიორგი შევიდეს ტფილისს და მუნ მო
ეგებნეს ყოველნი მთავარნი და ერისთავნი საქართველოსანი:
და ბადინი ვინმე ნათესავით სომეხი რომლისა შეევედრა
ტფილისი და თუით მეფობაცა არღუნს ამან მოიღო ძღუენი
ურიცხვი გიორგის წინაშე და დაყუეს მცირედი ჟამი ქალაქსა
და მერმე წარვიდეს ეჯნს წინაშე და მიიწივნეს ურდოსა:
პირველად მოუვლინა ეჯნის ცოლსა ტონღუზ ხათუნს რ~
იყო იგი მაღლისა ჴელმწიფისა კოსტანტინე პოლისა ასუ
ლი სჯულითა ქრისტეანე და მართლ მადიდებელი ამისთუის
პატივსა უყოფდა ტონღუზ ხათუნი ენუქ არქუნს რო
მელი იგიცა ქრისტეანე იყო:ხ~ იხილა რაჳ ყრმა იგი გიორგი ტონღუზ ხათუნმა შეიყუა
რა სიკეთისა მისისათუის და თუითცა ქმნულ კეთილი იყო და
მერმე წარიყუანეს ყაენს წინაშე და მანცა კეთილად შეი
წყნარა და პატივი დიდი უყო: და ესრეთ პატივ ცემულმან
დაყო წელიწადი ერთი რომელსა მიანიჭა ყოველი სამეფო
1-16 სტრ., 390r
მისი ყაენმან და წარმოავლინა მოციქული რათა მივიდეს მეფე
დავით ეჯნს წინაშე. ხ~ მეფე მიზეზობდა ხოჯა აზიზის არ მი
ცემასა უკეთუ არა მომცეთ მოსიკუდიდ არა მოვალ ურდოსა:ამის მცნობელი ყაენი სიტყუითა არღუნისათა განწყრა
რ~ მძიმედ აღუჩნდებოდა სიკუდილი ხოჯა აზიზის: ამისთ
ვის ეტყოდა ყაენსა არღუნ ვ~დ მეფე არა მოვალს მსა
ხურებად შენდა ა~დ კ~დ ტყუილით გუაშრომებს. აწ ამას
განგაზრახებ წარსწყმიდე ძე მეფისა და მე წარმგზავნე
ლაშქრად მეფესა ზედა და შეკრულსა მოვიყუან წინაშე თქუენსა:
ყაენმან დაიჯერა და განაჩინნა კაცნი რათა წარსწყმიდონ
ძე მეფისა და ყოველნი რომელნი წარმოევლინეს მეფე
სა ძისა მისისა თანა:სცნა ესე ენუქ არქუნ აღდგა და მსწრაფლ მივიდა ტო
ნღუზ ხათუნს წინაშე და აუწყა სიტყუა ესე: ხ~ იგი მსწ
რაფლ მივიდა ყაენს წინაშე და ენუქ არქუნ და მოახსენა
დიდო მაღალო ყაენო რასა უსამართლოებისა იგი ბრძანებაჳ
1-16 სტრ., 390v

განგიჩენია სიკუდილი მეფის ძისათუის და მსახურთა მისთა:
არა უწყია შენ რომელ წწ~ყლთა რომელთა ეზრახებ
ოდა ღ~თი ბრწყინვალთა და საჩინოთა გუართაგან შთამო
მავალთა არს. და კ~დ იხილე რომელ ფიცით მოიყუანე იგი
და მედა ენუქ არქუნ სიკუდილსა აღვირჩევთ და აჰა თა
ვნი ჩვენნი იყუნენ მეფის ძისათუის და ესეცა უწყოდე რო
მელ ძმაჳ შენი დიდისა ყაენისაგან ბითოს შვილი მრავალსა
მოციქულსა უგზავნის და დიდთა ნიჭთა აძლევს რათა მი
სცეს გზა დარიელასი და დასავლეთისა რ~ ორივე ჴელთა
შინა მისთა არს: და ამასცა განგაზრახებ ერთისა ბერისა
სპარსისა ვაჭრისათუის რად დიდსა ჴელმწიფესა გააძებ შენთა
მტერთა ზედა რ~ უკეთუ ბითოს ულუსი და მეფე შეიე
რთნენ დიდნი შფოთნი აღდგებიან:ხ~ვა ესმა ულოს განკუირდა და მსწრაფლ მოიყუანა გიორგი შეიყ
ვანა და პატივი უყო და შემოსა შესამოსლითა ბრწყინვალი
თა და მისცა ტონღუზ ხათუნს და ენუქ არქუნს: და
1-17 სტრ., 391r
ჰრქუა აჰა ძე მეფისა ჩემგან მტკიცე ფიცითა არას ვავნებ დავი
თს თვინიერ პატივისა და შენ წარვედ ენუქ და ორნივე ძენი
მეფისანი გიორგი და დიმიტრი და დედოფალი გუანცა ვ~ა ტ
ონღუზ ხათუნს და შენ გნებავს ეგრეთ ყავთ და მოიყვანეთ დავით:და ვ~ა ესმათ განიხარეს და თაყუანის სცეს და მოახსენეს თავნი
ჩუენნი იყუნენ ნაცვლად უკეთუ მოგვცე ხოჯა აზიზ
და არა მოვიყუანოთ მეფე დავით და უკეთუ არ მოგვცემ ხოჯა
აზიზს არ მოვა: დაღათუ მძიმედ აღუჩნდა არღუნს ა~დ
მოსცეს ხოჯა აზიზ და წარმოიყუანა ენუქ და მოუწერა წიგ
ნი ფიცისა ტონღუზ ხათუნ მეფესა არა ევნოს ყაენისაგ
ან უკეთუ მოვიდეს ურდოსა პატივითაცა დიდითა პატ
ივსცეს და სამეფო დაუკლებელად მისცეს: და წარმო
უვლინა მოციქული მეფესა და აუწყა ყოველი. და წარმოვიდა
და მოვიდა ქვიშხეთის ბოლოსა და სურამს შუა დადგა და მო
უწოდა ენუქ. არქუნს მოვიდა და მოუსხნა შვილნი ორნივე
და მოართვა წიგნი ფიცისა და მოჰგუარა ხოჯა აზიზ:1-17 სტრ., 391v
და ვ~ა იხილა მეფემან ბრძანა თავისა მისისა მოკუეთა და მოჰკუე
თეს და წარგზავნეს თავი ტფილისს და აღმართეს ძელი და დამოჰკი
დეს თავი ხოჯა აზიზისა და ესრეთ წარჰყუა მეფე ენუქს
და მოეგებნეს ყოველნი სამეფოსა მისისანი და წარემართნეს
ურდოსა: ხ~ თანა წარჰყუა მეფესა სარგის ციხის ჯვარელი
ჯაყელი დიდად ნამსახური რომელმან ქმნა ესეცა სა
თნოებაჳ რ~ ტფილის ყოფასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაენისი
ვ~დ მეფეს მოვინდობ ხ~ პაპა სარგიზს არა მივინდობ. და არა
სათნო უჩნდა ბრძანებაჳ ესე სარგისს და ეტყოდა მეფე გა

რე უკუნ ქცევას ხ~ იგი არა ერჩდა და ეტყოდა ნუ იყ
ოფინ ქმნად ესე ჩემ მიერ რათამცა მე შევიქცე შინა:
უკეთუ ცოდვათა ჩემთაგან გევნოს რაჳმე თათართაგან
ყოველნი კაცნი იტყუიან განზრახვითა სარგისისითა განუდგა მე
ფე თათართა აწ იგი წარვიდა შინა და მეფე წარავლინა მო
კლვად ყაენს წინაშე. ნუ ყოს ღ~თნ ეგე რ~ ამით წარჴდების
გუარი ჩემი ა~დ მოთუმკლან ნაცულად თქუენდა ვიყო და
თუ დავრჩე თქუენ თანა დავრჩე:1-16 სტრ., 392r
დაიმადლა ესე მეფემან ეზომ რომელ ქუაბულიანი
თემი ერთი სამცხეს და საყდარი ტბეთისა შავშეთს სი
გლითა სამამულოდ მიუბოძა და წარემართნეს ურდოსა და
მივიდეს ყაენს ულოს წინაშე ბარდავს რ~ იგი იყო საზამთრო
სადგური და არა უწყოდეს თუ რაჳ ეგულების ყოფად მათთ
ვის: და მცირედთა დღეთა მოუწოდა ყაენმან ხილვად მეფესა
და მთავართა და იკითხვიდა რომლისა მიზეზისათუის განდგა მე
ფე. და ყოველნი ჰგონებდეს მეფისა და წარჩინებულთა მისთა სიკ
უდილსა და ევედრებოდეს ღ~თსა და ყოვლად წმიდასა მეტეხ
თასა და ვედრებისა ღ~თის მშობელსა რომლისა მინდობილ
იყუნეს: და შევიდეს ყაენს წინაშე ხ~ მან მოსცა თუისითა
ჴელითა ღვინო თასითა დიდითა ოქროსათა რ~ ესე იყო წესი ყაენთა:და ვითარ ჯდა მეფე მუჴლ მოყრილი და მის თანა ყოველნი მთა
ვარნი ჰკითხა ყაენმან ვ~დ რად ჰქმენ განდგომა ჩემი და ბრ
ძანებასა ჩემსა რად ურჩ ექმენ და არღუნს შემოები. არა
დიდნი კეთილნი ვქმენ შენ ზედა დაკარგული და სიკუდილად
1-16 სტრ., 392v
განწირული გუელთაგან აღმოგიყუანეა ჯურღმულით და მეფედ
დაგადგინე: მაშინ ვითარ არღარა აქუნდა პასუხი მიგებად მე
ფესა მოიხედნა უკანით კერძო სარგის ჯაყელი ვითარმცა იგი
ქმნუ იყო მიზეზი არღუნის შემობმისა და თათართ მოსრვისა
და იხილა სარგის ბრდღუინვისა ლომისა მსგავსად მეფემან
მას ზედა მიუტევა საქმე იგიჱ ხ~ სარგის არა შეშინდა ა~დ
უშიშად აღდგა და წარსდგა ყაენს წინაშე განმწირველი თავისა
თუისისა მეფისა თუის რათა იგი მოკლას მეფისა წილ და მუჴლ მოყრი
ლი ეტყოდა მე ვარ დიდო ყაენო რომელი შე
მოვები არღუნს:ხ~ ყაენმან ჰკითხა პაპა სარგის შენ ხარ რ~ პაპა სარგისს უწო
დდეს თათარნი და მან ჰრქუა იგი ვარ ჰრქუა რასათუის განა
ყენე მეფე ჩემგან და არღუნს შემოები: ხ~ სარგის არა მეცნიერ
იყო ენასა მათსა წარმოაყენეს სადუნი თარგმნად რომელი
ფრიად უყუარდა ულოს და დიდად პატივ ეცა რ~ იყო კაცი
იგი გონიერი და ენა კეთილი სიტყუითა მარჯუე ყაენს წინაშე

1-16 სტრ., 393r
მეტყუელებდა: მაშინ სარგის მიუგო დიდო ყაენო არა იყო სხვა
მიზეზი რ~ მან მიიღო მეფობაჳ დავითის ქალაქი და სოფელი მან დაი
ჭირნა ეკლესიანი და ციხენი ყოველნი დარღვივნა ბედნიერო
ყაენო არღარავინ გაგაგონებდა უსამართლოებასა ამას შეკრა
კარი თქუენი ქრთამითა. ამის მიზეზისათუის მე წარვიყუანე მეფე რა
თა ბედნიერმან ყაენმან გაიგონოს და იკითხოს საქმე
ესე ვ~ა აწ კითხვასა ღირს მყო:ესეცა უწყოდი დიდო ყაენო რომელ სპარსნი ძუელადგან მტერნი
არიან ჩუენ ქართველთანი ამისთუის არღუნს თანა ვყავ ბრძოლა
და ომი რ~ საქმე და უსამართლობაჳ მეფისა მიმართ ხოჯა აზისისა
გან ვერღარა დავსთმეთ. აწ ყაენო მეფე უბრალო არს მე.
ვარ რომელმან განვაყენე მეფე კარისაგან თქუენისა და განმრა
ვლდა სიტყუა მათ შორის და მრავალ გვარად უბნობაჳ
რომელთა არა არს ჟამი თქმად და დაწერად და მეფეცა მრავალსა
რასამე იტყოდა: და ენუქ არქუნ და დიდი იგი ნოინი სხდეს შუა
და სადუნი კეთილად თარგმნიდა და ჰკაზმევდა თქმულთა მეფისათა რ~
1-16 სტრ., 393v
მეფე ენა მძიმე იყო: მცირედ მანკაბერდელი სადუნი კეთილ
მეტყუელებდა და ყოველნი მოელოდეს ბოროტის ყოფასა მეფის
ათუის და სიკვდილსა სარგისისსა:მაშინ მოუვლინა ღ~თნ წყალობაჳ მოსავთა მისთა და აწცა დაი
ცვა ვ~ა მარადის ჰფარავს: და ვითარ სიტყუას უგებდეს ყაენი
და მეფე ურთიერთს მოვიდა კაცი დარუბანდით გზათ მცუელთა
ყაენისთა რომელთა ყაქულობით უწოდდეს რ~ არღარა გან
სრულებულ იყო სიტყუა შევიდა ყაენისა კაცი იგი ურდოსა ყა
ენს წინაშე და მოახსენა. არა არს ჟამი მეტყუელებად რ~ შეიძრა
ულუსი დიდი დიდისა ყაენისა ბითოსი და შვილი მისი ყაენი
დიდი ბერქა მოვალს გზასა დარუბანდისასა. უამრავითა
დიდათ დიდითა ლაშქრითა:ხ~ ესმა რაჳ ყაენსა მსწრაფლ აწვია სპაჳ თუისი ყოვლით კერძო
და მყის შემოკრბეს მის წინაშე: მას ჟამსა წარმოემართნეს წინა
განწყობად და ვითარ დაეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთს:
მაშინ ევედრა მეფე ყაენსა წინა მბრძოლად აჩინოს
1-16 სტრ., 394r
მეფე და სპაჳ მისი. და წესადცა არს ქართველთა წინა მბრძო
ლობაჳ. ისმინა ულო და აჩინა წინა მბრძოლად მეფე მახლობლად
მისსა დგომად ხ~ სარგის ჯაყელი თუით წინა დაიყენა და განა
ჩინა მარჯუენე და მარცხენე დამწყობელმან რაზ
მთამან მიჰმართეს:-ხ~ იქმნა ესეცა რომელ რაზმთა შინა გახლტა შუელი სადა
იგი სარგის ჯაყელმან აბჯარ ცმულმან მოკლა და მცირედ
წარვლეს და მელი მოკლა იგიცა სარგის ისრითა და წაი

არეს და ყურდგელი მოკლა და ამას სამსავე ხედვიდა ულო
ყაენი და დიდად აქო სარგის და კეთილად უთქმიდა მრავალსა:
მაშინ დაეახლნეს სპანი ორნივე ურთიერთ არს და გამოჩნდა
კაცი ერთი მათ შორის რომელი წარმოევლინა დიდსა
ყაენსა ბერქას რ~ ყაენი არა წარმოსრულ იყო: ესე: მოახ
ლა მეფესა დავითს რომლისათუის დიდად შეწუხნეს სპანი
მეფისანი რ~ იყო კაცი ესე დიდი და მაგრად და უცთომელად
მოისარი: ხ~ მეფემან აღმოიღო მშვილდი და ჰკრა ცხენსა მისსა მკერდსა
1-16 სტრ., 394v
და დაასო და გულსა განვლო: ხ~ ქართველთა განმხიარულებულთა
აღიზახნეს და მიეტევნეს იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი
ველსა ზედა შარაბამისასა ძლიერად ბრძოდა მეფე და სპა
ნი მისნი. სადა იგი სარგის ჯაყელმან სახელოვანი ომი.
ყო წინაშე ულოსა რომელ განკუირდა ყაენი და განგრძელდა
ყოველგან ომი და ბრძოლაჳ და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხ
ვი ივლტოდა სპაჳ ბერქასი და დევნა უყუეს ძლიერად:ხ~ იქმნა ესეცა დევნასა მას ლაშქართასა დაშთა უ ყაენი ულო
ოთხითა ოდენ კაცითა მცირესა რასამე ბორცუსა ზედა და
ვითარ იხილეს ლტოლვილთა შვიდნი რჩეულნი კაცნი
ზედა მოეტევნეს ყაენსა: იხილა ესე მიმავალმან სარგის სამითა
კაცითა შეუტივა შვიდთა მათ კაცთა და სამითა კაცითა შე
ება და ოთხნი ვიდრემე დახოცნეს სარგის და აზნაურთა
მისთა და სამნი იგი ივლტოდეს:მაშინ იხილა თვალითა მისითა ყაენმან ულო სიმჴნე სა
რგისისი და ყმათა მისთა განიხარა ფრიად და დევნა უყო
1-17 სტრ., 395r
კ~დცა სარგის სპასა ბერქასასა დარუბანდის კარამდე და გა
ნვლეს დარუბანდიცა და სამსა დღესა სხვასა დევნა უყუეს:
და ესრეთ განმარჯვებულნი და სახელოანნი [........]
მოვიდეს სადგურსა მათსა ბარდავს:ხ~ ყაენმან ულო მეფესა დავითს და სპათა მისთა ფრიადითა
პატივითა პატივსცა და მრავალი ნიჭი მიანიჭა ესეზომ
რომელ სარგის ჯაყელსა კარნუ ქალაქი და მიმდგომი
მისი ქუეყანაჳ უბოძა იერლაყითა: მაშინ შეიშურეს
სხვათა ვიეთმე მტერა და მოახსენეს მეფესა აწ მეფობაჳ
ცა სარგის მიეც ვინათგან ყაენმან ეზომ განადიდა არღა
რა იქნების მორჩილი მეფობისა თქუენისა: მაშინ დაიჯერა
მეფემან რ~ იყო უმანკო და მალე მრწმენი სიტყუათაა კეთ
ილთა და ბოროტთა ორთავე და წარვიდა ღამით ელგო
ნოინის წინაშე და მოახსენა უკეთუ ყაენი სარგისს კა
რნუ ქალაქსა მისცემს მეფობაჳცა მისცეს განკუირდა ელგო
ნოინი და ჰრქუა ყაენმან შენის მოდგომისათუის მისცა
და თუ შენ გიმძის არღარა მისცემს:-

1-17 სტრ., 395v
თქუენ ქართველნი არას კეთილს უყოფთ მჴნედ მბრძოლთა
წყობათა შინა არა უწყია ყაენი სარგის დაარჩინა
მტერთაგან ძლიერი და სახელოანი ომი ყო: წარვიდა ნოინი
რა მოახსენა ყაენს ყოველი იგი თქმული და არღარა მოსცეს
კარნუ ქალაქი. ცნა ესე სარგის და შეიქნა გულ კლებით და
ქუე გამხედველად პატრონისაგან. ხ~ მას ზამთარსა დაიმჭირა
მეფე ბარდავს თავისა თუისისა თანა და სარგის წარვიდა გულ
კლებული სამცხეს:მას ჟამსა გაადგა ულო ყაენსა შანშეს ძე ზაქარია ამირ
სპასალარი კაცი ყოვლითა სათნოებითა შემკობილი და საჩი
ნო და ივლტოდა ქუთათის ნარინ დავითისსა რ~ ბერქას ლაშქა
რთა გამოსლვა მასმია ჩემ ზედა: ხ~ მეფემან დავით კეთილად
შეიწყნარა დაყო მცირე ხანი და მერმე ფიცით მოიყუანა
ყაენმან გარნა არცა ეგრეთ დამშვიდდა გული ულოსი და
მოკლა ზაქარია ამირსპასალარი კაცი პატიოსანი და სახელოანი:
და ცნა დიდმან შანშემ მამამან მისმან მწუხარებითა შეწუხებუ
ძისა თუისისა თვის იგიცა აღესრულა:1-17 სტრ., 396r
ხ~ დედოფალი გვანცა ავაგის ცოლ ყოფილი მოკლულ იქმნა
თათართა შინა მყოფი რომელსა იტყუიან ვ~დ ასულისა მისისა
ხვაშაქისა რომელი იყო ცოლი სევიფარდავისი ხოჯა შამშადინ
ისა მისითა განზრახვითა მოიკლაო: და ვითარ უცოლო
იყო მეფე დავით იქორწინა ცოლი სახელით ესუქან დიდ
ისა ჭორმაღო ნოინისა და დიდისა სირმა ნოინისა და წარვიდა
ტფილის და ქმნა ქორწილი პატიოსანი:ამათ ჟამთა გარდამოვიდეს ბერქა ყაენისაგან ლტოლვილნი
დედაკაცი საკვირველი სახელით ლიმაჩავ და მან მოიტანნა
შვილნი მცირენი ნათესავით ახასარფა კაიანნი პირმშო
ფარეჯან და უმრწამესი ბაყათარ და სხვანი თავადნი მრავ
ალნი. გამოვლეს კარი დარუბანდისა და მოვიდეს დავით მე
ფის წინაშე ხ~ მან პატივითა ისტუმრნა და წარავლინა ყა
ენს ულოს წინაშე: და ყაენმან შეიწყნარნა ფრიად და უბო
ძა ხარაჯა და მოლაშქრედ და თანა მბრძოლად განაჩინნა და ესრეთ
მეფესავე წარმოავლინა. ხ~ მეფემან დასხნა რომელნიმე ქალაქსა. რო
მელნიმე დმანისსა და სხვანი ჟინვანსა და ესრეთ განყო ადგილითი ადგილად:1-17 სტრ., 396v
და ვითარ მოიწია სთუელი წარვიდა ყაენი ქუეყანად შარვაშ
ესა საზღვართა საქართველოსათა ადგილსა რომელსა უწოდიან
ჩალანუსური ესე იგი არს თეთრი წყალი. და შეკრეს ობითა
წყლის პირი რომელსა სიბად უწოდეს რ~ ჰგონებდა გამოსლვასა
ბერქა ყაენისასა: და ამათ ჟამთაგან იწყეს სიბასა ზედა დგომად

თათართა და ქართველთა სთულითგან გაზაფხულადმდე და გაზა
ფხულ წარვიდიან საზაფხულოთა სადგურთა მათთა ალტაღს:ხ~ იქმნა ესეცა რომელ ყაენთა შვილნი ზემო ჴსენებულნი ულოს
თანა წარმოგზავნილნი დაიპყრნა ყაენმან ულო და მოკლნა სა
მნივე და დაიპყრა ქუეყანა მათი და ყოველი სიმდიდრე მათი:
და ვითარ ცნეს სიკუდილი პატრონთა მათთა საბერძნეთს
მდგომთა თათართა აიყარეს დედაწულითა და ბარგითა და
ივლტოდეს რომელთა თავადი იყო ალათემურ ვინმე [..]
კაცი სახელოვანი და მომართეს სამცხის კერძო: სცნეს თათა
რთა ულო ყაენისათა სივლტოლა ალათემურისი
დევნა უყუეს და მოეწივნეს და იგინი დაბრუნდეს და შეებნეს
და მრავალი კაცი მოკლეს ულოს ლაშქრისა. და რათა არა
1-16 სტრ., 397r
განგრძელდეს სიტყუაჳ ვიდრე კოლის მთათა მოსულადმდე ათო
რმეტჯერ მოეწივნეს და ათორმეტჯერ შეებნეს და ათორმე
ტჯერვე ალათემურ მოერია და გააქცივნა:და ესრეთ გამარჯუებული ალათემურ მოიწია ქუენა არტანს
სოფელსა რომელსა ჰქუიან გლინავი და მუნ დახვდა მუ
რვან გურკელელი მახუნჯაგის. ძე და წინა შეემთხვია ნადი
რობასა მიმავალი რომელი შეიპყრეს თათართა და კნინღა
მოაკუდინეს: ხ~ იგი ევედრა და აღუთქუა ლიხთ იმერით წარ
ყუანებაჳ მათი და ეგრეთ ბერქას ყაენს წინაშე წარსხმა.
ხ~ იგინი მიენდვნენ და წარმოიყუანნა და მოასხნა სამცხეს გუ
რკლის ჭალასა და ესრეთ განსცნა წარავლინა კაცი
და ამცნო სარგის თმოგველსა და ბოცოს ძესა შალვას და
ყოველთა მესხთა და სარგის ჯაყელისა ლაშქართა რათა
შეკრბენ ერთად და შეიპრყნა შეიპყრან ალათემურ
და მიჰგუარონ ულო ყაენსა და იგინი მსწრაფლ
წარმოემართნეს:1-16 სტრ., 397v
და ცნა ესე ალათემურ აიყარა ბარგითა და დედაწულითა
გამოვლო მტკუარი და მომართა ჯავახეთით კერძო შემო
იარა ელასის შემოღმართი და მივიდა ოშორას ქუეშეთ ად
გილსა რომელსა ჰრქუიან ლერძავნი. რ~ თმოგუელი მუნ და
უდგა წინა რომელნი იხილნა რაჳ მორიდნა სარგის და ბო
ცოს ძე და ლაშქარნი ერთ კერძო მოსდევდეს: და გურკელელი
მურვან მართლ კუალსა შედგომილი მოსდევდა და მოეწია გუ
რკელელი მცირითა ლაშქრითა რ~ ბოცოს ძე და სარგისის
ლაშქარნი არ მოვიდეს არცა შუელად გურკელელისა: შეი
ბნეს ძლიერად სძლეს თათართა და მრავალი ტაძრეული აზ
ნაური მოკლეს და ივლტოდა გურკელელი მურვან:ხ~ თათართა განვლეს ჯავახეთი და თრიალეთი და რუსთავს მტკუ
არსა გავიდეს და მრავალგან მიეწივნეს თათარნი და სომხითარნი

ლაშქარნი რომელთა თვითოეულად არა არს ჟამი მოთხრობად
ყოველგან ალათემურ მძლე ექმნა: და განვლეს კამბეჩიანი კა
ხეთი ჲრეთი ყოველგან ომითა და წარვიდეს გზასა ბელაქნისასა
1-16 სტრ., 398r
და შევიდეს ღუნძეთს რ~ წინა განეწეო მეფე ღუნძთა და სძლეს
მათცა თათართავე და განმარჯუებულნი მივიდეს ბერქა ყა
ენს წინაშე და ესრეთი საკვირველი საქმე ქმნეს: და ამათ თა
ნანი თათარნი სადაცა დარჩეს აღნიარღომობით უჴმო
ბდეს ესე იგი არს უფროსთანი გინა უხუცესთა
ამისთუის განძვინებული ბერქა განემზადა გამოსლვად და ამათ
თეთრსა წყალსა ზედა ღობე შეკრეს და მუნ იზამთრიან
ვ~ა მითქუამს: ხ~ ვითარ ამათ საქმეთაგან უბრალო არს მეფე
განდიდნა ჭყონდიდელი ბასილი და უჯარმელი და იწყო
საურავთაცა ქმნად თვინიერ მეფისა კითხვისა და მეფისა იმერ
ით ყოფასა შინა დიადი აწყინა სეფეთა ქუეყანათა რ~ ვ~რ თუი
სთა ხედვიდა და სიტყუაცა ესრეთ იყო ვ~დ ესუქანს თანა ეყო:
ამისთუის შესმენილ იქმნა ბასილი წინაშე მეფისა რომელმან
მსწრაფლ მოიყუანა და ბრძანა ძელსა დამოკიდება და მოჰ
კიდეს ძელსა შუა ქალაქსა რ~ იყო მეფე მა
ლე მორწმუნე და ლიტონიცა:1-16 სტრ., 398v
და ვითარ მოიწია სთუელი კ~დ წარვიდა ყაენი სიბასა ზედა და მეფეცა
მის თანა: მოიწია რაჳ გაზაფხული წარმოვიდა ყაენი საქოსა
და ძე მისი თანქუშ წარმოვიდა გელაქუნსა რ~ მას აქუნდა სა
ზაფხულოდ. სადგურად გელაქუნი და მეფე თანა წარმოიტანა
და მუნ იყოფოდა: მაშინ ევედრა მეფე თანქუშს რათა უა
ჯოს მამასა მისსა ყაენს ულოს წინაშე რათა განუტ
ეოს სამეფოდ თუისად: ხ~ მან ისმინა და წარავლინა კაცი
და ვითარ მიიწივნეს საქოდ: ყაენი ულო აღსრულებულ იყო:მაშინ ხადუნთა და ნოინთა მიუმცნეს თანქუშს რათა გან
უტეოს მეფე სამეფოსა თუისსა გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისსა
და ყოველსა საქართველოსა და სომხითსა შინა განაგნა საქმენი
მანდაურნი: ხ~ ნოინთა დასუეს ტახტსა ულოს ძე უ
ხუცესი სახელით აბაღა კაცი კეთილი უხვი მოწყალე
ტკბილი მდაბალი განმკითხველი სამართლის მოქმედი გლახაკთ
მოწყალე და შემდობელი ესეზომ რომელ დაღათუ დიდისა ბოროტის. მო
ქმედი კაცი იყუის არავე მოჰკლევდის:1-16 სტრ., 399r
რ~ ესრეთ იტყოდა ყოვლისა ქუეყანისა მპყრობელად დაუდგენ
ივარ. ღ~თსა და რასაცა ვერ მივსცემ არცა თუ წაუღებ
და მრავალ გზის საჭურჭლენი მისნი წარიხუნეს მპარავთა
და არა მოაკუდინის ა~დ იტყოდის რად მაკლს მე საჭურჭლე

ისი წარიღონ გლახაკთა რ~ ნაკლულევან არიან და მით
იპარვენ: კ~დ უბოროტო და კეთილი გონებაჳ აქ
ვნდა ყოველთა თვის:მაშინ ამან აბაღა ყაენმა განაჩინა მჴედართ მთავრად
კაცი საჩინო წყობათა შინა სახელით აბათა და ურდოსა
და სახლისა თუისისა მოურავად დაადგინა ზემო ჴსენებულის
ჭორმაღონის შვილი სირმონ კაცი განმარჯვებული და საჩინო
ბრძოლათა შინა და ვინათგან ქრთამსა მძიმესა მიიღებდიან მის
წინაშე მდგომნი ყოველნი ამისთუის გამოარჩია კაცი ერთი მო
წყალე და სამართლის მოქმედი და მმარხველი და მლოცველი
ქრისტეანეთა და ეკლესიათა ღ~თისათა მოსავთა მოყუარე სახე
ლით აღუბაღა: ესე განაჩინა უღონოთა და გლახაკთა გამკითხველად
1-16 სტრ., 399v
არა თუ ულო ყაენის პატივ ცემულნი ნოინნი გამო
ცვალნა ა~დ უმრავლესნი აღსრულებულ იყუნეს ვითარ ელგონ
ნოინი და სხვანი მრავალნი:ხ~ ამას აბაღას წინაშე წარვიდა მეფე დავით და ფრიად
პატივითა შეიწყნარა და პატივსცა და დაემორჩილნეს აბაღაა
ყაენსა ყოველნი თათარნი საბრძანებელი მამისა მისისა ულო
სიჱ მას ჟამსა გამოვიდა დიდი ყაენი ბერქა გზასა და
რუბანდისასა აურაცხელითა ლაშქრითა შურის გება
დ ხუთარეს ბალაღას და ყულის საქმისათუის: ცნა ესე აბაღა
ყაენმან და მოუწოდა სპათა მისთა და მეფესა დავითს და წარე
მართა. ხ~ ვითარ აგრძნა ძლიერებაჳ და სიდიდე სპათა ბე
რქასთა არღარა განვიდა მტკუარსა ა~დ შეიარა ნაპირი და განსა
ვალი ყოველი და აღიღო ზომი ყოველგან და დააყენა ლა
შქარი სადა შეკრბებიან მტკუარი და რაჴსი და
მუნიითგან ვიდრე მცხეთადმდე:ხ~ ბერქამან მოაოჴრა ქუეყანა შირვანისა ჲრეთი კახეთი
1-17 სტრ., 400r
და ყოველი იორის პირი და მოვიდა ლაშქარი ტფილი
სამდე და მრავალი სული ქრისტიანე მოსწყუიდეს:
ხ~ ბერქა ყაენი დადგა მთათა შინა გარეჯისათა: მა
შინ მოხედნა ღ~თნ წყალობით ქუეყანასა ამას და
ყაენსა აბაღასჱ შეედვა სალმობაჳ რაჳმე ბერქას და
მოკუდა ვ~ა იხილეს სპათა მისთა სიკუდილი ყაენისა
მათისა წარიღეს მკუდარი და განვლეს კარი დარუ
ბანდისა ესრეთ დამშვიდდა ქუეყანაჳ ესე:ხ~ თათართა გულად აქუნდისთ შიში ბერქას ლაშქრის
გამოსლვისა და ყოველთა სთუელთა წარვიდიან სიბასა ზედა
და ვითარ მოეახლა ჟამი სიბას წარსლვისა მოუწოდა მე
ფემან სპათა მისთა და სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარელ
სა: და ვითარ მივიდა სარგის დავით მეფეს წინაშე ტფი

ლის ჰგონა სარგისის განდგომილებაჳ ყაენს წინაშე
და დაივიწყა ნამსახურებაჳ განზრახვითა უკეთურთა კა
ცთათუის მოუწოდა პალატად და შეიპყრა შინა და ტყუე ყო
საჭურჭლესა შინა:1-16 სტრ., 400v
და ვითარ ცნეს ესე აზნაურთა თანამყოლთა სარგისი
სთა ივლტოდეს და წარვიდეს ყაენს წინაშე და მოახს
ენეს აბათა ნოინსა რათა მან განაჩინოს მეფისაგან და
ჭირვა სარგისისი და მოახსენოს ყაენსა აბაღას და სთხ
ოვოს სარგის: ხ~ აბათა ნოინი მივიდა წინაშე ყაენსა და
ვედრებით სთხოვა სარგის რათა იჴსნას ჴელთაგან და
ვით მეფისათა: ისმინა მსწრაფლ ვედრებაჳ აბათა ნოინისა
ყაენმა და მოსცა ელჩი და წარმოავლინეს ქართლად წინ
აშე დავით მეფისა და მოიწია ტფილის. და წარიყუანა სა
რგის და მოჰგუარა აბათა ნოინსა და მიერითგან იქმნნეს: ჯა
ყელნი მორჩილნი აბაღა ყაენისანი ვიდრე ჟამთამდე
მეფეთა შორის ბრწყინვალისა და საჩინოსა დიდისა
გიორგისათა:ხ~ მეფე მეფე დავით ჯერეთ არა წარსრულ იყო სიბასა
შეედვა სალმობაჳ მუცლისა ძესა მისსა პირმშოსა გი
ორგის რომელი სიკეთე აღმატებულებითა სავსე იყო:
1-16 სტრ., 401r
განგრძელდა სალმობა ესეზომ რომელი კნინღა მკუდარ
საგონებელ იყო და იდვა უჴმრად უძრავად სულთა აღმომფშ
ვინველი და მითცა ძლით:ხ~ ამას მწუხარებასა და უღონოებასა რაჳ მოეცვა მეფე და ყოველნი
მკვიდრნი საქართველოსანი მოეჴსენა მეფესა დმან
ისისა ღ~თის მშობელი და წარვიდა წინაშე მისსა: და თუით
წარმოაჩინა ვითარ ყოველი უჴამურითა ფერჴითა მოჰ
ყუებოდეს და მოეგებოდეს მჴურვალითა ცრემლითა წყ
ალობად მათდა აღსძრვიდეს: მაშინ შეისმინა ვედრება მათი წმ
იდათა. უწმიდესისა ღ~თის მშობელმან და მყის შეხებასავე თანა
და პირსა ზედა შეხებასა თვალნი აახუნა მსწრაფლ და ვ~ა უნებელი წარმოჯდა:იხილეს ესე მეფემან და ყოველთა მკვიდრთა საქართველოსათა განკუირდეს
ანაზდათსა ამას საკვირველებასა ზედა ყოვლად წმიდისასა და ადიდებდეს ყო
ველნი ღ~თსა: და კ~დ წარვიდა მეფე: სიბასა: ზედა: და: მუნ: ყოფასა: მისსა: ჟამსა:
წარმოსლვისასა: დასნეულდა: მეფე დავით მით სალმობითა მუცლ
ისათა და ვერ განკურნეს მკურნალთა და წარმოვიდა ცხედრითა: და ვით
არ მოეახლა მარტომყოფსა მივიდა ხატსა მას ჴელით უქმარსა
1-16 სტრ., 401v
რომელი თვით გამოისახა ტილოსა ხატისა მიერ კეცსა ზედა მოყვან
ებაჳ ბრძანა მარტო მყოფისა მის ხატისა და ევედრა ცრემლითა

და შეუვრდა და განკურნა ვითარ უფლისა მიერ განკურნებული
ცხედარსა ზედა მდებარე და ესრეთ მართალი მოვიდა პალატად ტფილისისა
და იყო განსუენებასა შინა თუინიერ ამისსა რ~ მთავარნი და ერისთავნი
ვერ სცვალნის შიშისათუის ყაენისა:ხ~ თქმულარს ესეცა ვითარ ბრძნისა სოლომონისთუის წერილარს
ჟამსა სიბერისა მისისასა არა მართლად ვიდოდა წინაშე ღ~თისა და
მძლავრებისაგან თათართასა უცალო ქმნილმან იწყო შლად საყდარ
თა საეპისკოპოსოთა: და რომელი სანატრელთა მეფეთა შესავალნი სოფელნი
მიენიჭნეს განსცემდა ეგრეთვე მონასტერთა: ამასთანა სხვანიცა
ბოროტნი აღსძრნა მტერმან რომელნი არა საჴმარ არიან თქმად
და მძლავრა სიბერესა შინა ვითარ სოლომონს. ამისთუის სწვრთიდა
ღ~თი არა ჩუენებითა არამედ შვენიერებითა ძისა მისისათა სიკუდ
ილისა გლოვითა: ვინათგან უგუნურებასა შინა ვართ ნათესავნი
ადამისნი და გულს მოდგინედ მიდრეკილ არს გული კაცისა ბოროტისა მი
1-16 სტრ., 402r
მართ: ვ~ა წერილ არს არა ინებეს შეგონებად ა~დ გარდავჴედით ცხორებასა
ჩვენსა და ყოველნი ვართ ამაოებასა შინა. ვითარ იტყუის ბრძენი ეკლესიასტე
ამაოებაჳ ამაოებათა და ყოველივე ამაო არს და მზესა ამას ქუეშე ხილულსა
ყოველსა ამაოებასა მისცემს:ხ~ ჩვენ გზისა მცირდ გარდამაბიჯებელნი კ~დ მოგზაურ ვიქმნეთ: და ვითარ
მოიწია მსგეფსი სიბას წარსლვისა წარვიდა მეფე კ~დ. ხ~ მუნ ყოფასა
მისსა დასნეულდა ძე მისი გიორგი რ~ დიდი ნუგეშინის ცემა
აქუნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა და მისვე სისხლისა მდინარების
აგან აღსულდა და დაუტევა მწუხარება მიუთხრობელი ყოველთა
მკვიდრთა სამეფოსათა დიდითგან მცირეთამდე: ხ~ გუამი ყრმისა მის
გიორგისი დაასუენეს საყდარსა სიონისასა რათა მოიცადონ მეფე:და ვითარ წარჴდა ჟამი მცირედი მოვიდა მეფე ტფილისს და ვითარ
არავინ გაეგება წინა თუინიერ მცირეთა მოქალაქეთასა ზარგანხდილი
მიისწრაფდა პალატად სადა დახუდეს სპანი და ვაზირნი დამალულნი
და შავითა მოსილნი: და ვ~ა აუწყეს სიკუდილი ძისა მისისა გიო
რგისი მყის სმენასავე თანა დაეცა და კნინღა მკუდარ იქმნა დაესრეთ
1-16 სტრ., 402v
შეიღეს პალატად ჴელთა ზედა მქონებელი და ძლით მოვიდა ცნობად. რ~ უკე
თუ მოისპოს სული მყის მოისპობის ცნობაჳ და უკეთუ მოისპოს
ცნობა არა თანა მოისპობის სული სიტყუის მოქმედი იტყუის: ვი
ნათგან ტკივილთა მიერ უზომოთა მოცულ იყო და შვილობისა სი
ყუარული და კ~დ სიტურფე აღმატებულობაჳ ათრვამეტისა
წლისა მყოფისა სიმჴნე სამჴედროთა ზნეთაგან განსრულება ტკ
ივილნი მრჩობლ ზედა დაერთოდეს სალმობიერითა გოდებითა
გოდებდა. და სიკუდილსა აღირჩევდა თავისა თუისისასა რაჟამს იხი
ლა აღყვავებული და შვენიერი გუამი ძისა მისისა გიორგისი მკ
უიდრად უფერულად მდებარე რომელსა იგლოვდა ერი. და ვაებითა
წარიღეს მცხეთას და მუნ დაკრძალეს და უკმოიქცეს მწუ

ხარებითა სავსენი:ხ~ ესოდენ განუმრავლდეს ტკივილნი შვილისა საყუარელისანი რომელ მიერ
ითგან არღარაჳ აქუნდის ლხინებაჳ და სენთაცა მრავალთა მოიც
ვეს და გუამითა უძლურებდა უმრავლესთა ჟამთა. გარნა ჰმონებდა
ვე ყაენსა აბაღას რ~ არა იყო სხვაჳ ღონე გარნა მორჩილო
1-16 სტრ., 403r
და მსახურებისა მისისაჳ: აქა შინა იწყო მანკაბერდელმან სად
უნმან განდიდებად რომელი პირველ ყაენსა ულოს შეეწყნარა რკე
ნობისა ძლით: და ამან აბაღა ყაენმანცა პატივსცა და დიდი სიბ
დივანი კეთილსა უყოფდა მით რომელ ცოლისა მისისა ავაგის ას
ულის ხვაშაქის ეჯიბობა აქუნდა. და მეფესა დავითსაცა მიებოძნ
ეს მისთუის მრავალნი ქუეყანანი:ხ~ამათ ჟამთა იქმნა განდგომილებაჳ თათართა ურთიერთას რ~
განუდგა ყაენსა აბაღას თეგუთარ ყაენი ბარახას ძმაჳ უმრწამე
სი. რომელი იყო ზემო ჴსენებულისა ჩინგიზ ყაენის შვილისა ჩა
ღათა ყაენის ნათესავი რომელსა ეპყრა ქუეყანა თურანისა და დიდი
თურქეთი: ესე ბარახა ყაენი იყო თურანსა და წარმოავლინა ძმა
თუისი. თეგუდარ რათა ხარაჯა ქუეყანისა თუისისა აიღოს რომელ მას
წარჴდომოდა ვითარ ზემო თქმულ არს თეგუთარს მიხვდებოდის: ესე მივიდა
ორისა ბევრისა ლაშქრისა მქონებელი შეიწყნარა აბაღა ყაენმან
და უჩინა ზაფხულის სადგურად ვიდრემე მთანი არარატისანი და საზამთ
როდ რაჴსისა პირი და ნახჭევანი და ესრეთ იყოფოდა თეგუთარ:1-16 სტრ., 403v
ხ~ ამას თეგუთარს შეშურდა ყაენობა აბაღასი და მიუმცნო ძმასა თუის
სა ყაენსა ბარახას ჯეონს იქით მყოფსა ვ~დ რად მივსცემთ ყაენობა
სა და ქუეყანასა დიდსა აბაღას. აწ წარმოემართე მანდეთ შენ და აქათ მე
და ორთავე შევმუსროთ აბაღა და ჩვენ დავიპყრათ ქუეყანა მისი:
ხ~ მოივერაგა ესრეთ თავი შეშის ისრისა აღმოთხარა და ძულითა პილ
ოსათა შეაწებნა სამნი ისარნი და მათ შინა შთადვა წიგნი ამად რო
მელ ყოვლგან გზის მცველნი განჩენილ იყუნეს თათართაგან ძუელითგან
და განიკითხიან მგზავრნი და მოციქულნი მიმავალნი:და ვითარ მივიდა თეგუდარის მოციქული ძმასა მისსა ბარახა ყაენს წი
ნაშე სთნდა სიტყუა და განზრახვაჳ თეგუდარისი და მიუმცნო მანცა
ეგრეთ რათა პაემანსა შეკრბენ ერთად და დაამჴუან აბაღა ყაენი
და დაიპყრან ჴელმწიფობა მისი. და მოუწერა განჩინებული დრო
პაემანისა რომელ მას ჟამსა უკუადგეს თეგუთარ რომელსა ჟამ
სა გამოვიდეს ჯეონს ბარახა სპითა მისითა: ხ~ განგებამან ზენამან
განაქარვა განზრახვა მათი და დაიცვა აბაღა უმანკოებისათუის და სიწრფ
ოებისა და სიმართლისა მისისათუის. და შესცთა მწიგნობარნი მისი და ორითა
1-16 სტრ., 404r
მთავრითა დაწერა განდგომა თეგუთარისა რ~ თუენი მათნი მთოვა
რითა აღრაცხულ არიან და შთადვა მანცა თავსა შინა ისრისასა წიგნი

ესე და წარმოვიდა მოციქული და მოიწია ნახჭევნის ველსა თეგუთ
არის წინა და მოსცნა ისარნი:მაშინ თეგუთარ განაღო თავი ისრისა მის და პოვა დაწერილი ძმისა
მისისა ბარახასი და ჟამიცა იგი პაემანისა მოახლებული პოვა წერ
ილსა მას შინა და მყის აღეკაზმა ბარგითა და დედაწულითა კაცი მბრძოლი
ვითარ ბევრი ერთი და ხუთასი რ~ სხვაჳ იგი ლაშქარი ვერ ეს
წრა სისწრაფისაგან ნუ უკუე განცხადნეს საქმე მისი და ბო
როტი ეყოს აბაღას მიერ: აიყარა და მომართა მთათა ღადოსათა
კარცხალთა და კარისათა რომელ არს შორის შავშეთსა და
აჭარას და დადგა თავსა შავშეთისასა ფიჭუთასა და მუნით ეზრახა სა
რგის ჯაყელსა რათა მისცეს გზაჳ უკეთუ უნდეს წარსლვა აფხ
აზეთისა მეფესა დავითს წინაშე რათა იგი იყოს შუა მდგომელ მეფისა
და თეგუთარისა და უკეთუ განუმარჯვდეს დიდად განადიდოს სარგის:და ვითარ ამას ზრახვასა შინა იყუნეს სთნდა სარგისს სიტყუა
1-16 სტრ., 404v
თეგუთარისი მოუწოდა სპათა მისთა და დიდსა შანშეს შვილსა ივა
ნეს მანდატურთა უხუცესსა და წარმოავლინა დივნად თეგუთარი
სსა: და აჩინა მჴედართ მთავრად სირმონ ჭორმაღონ ნოინის
შვილი კაცი წყობათა შინა სახელოვანი და შემმართებელი. და
მრავალნი ნოინნი სხვანი და მოიწინნეს მთათა არტა
ნისათა და დაიბანაკეს მუნ:ხ~ იქმნა ესეცა საკუირველი ყოველთა ნაშობთა დედათა უმეტესისა რომ
ელმან ღ~თისა სიტყუისა ქალწულისაგან შობილსა ქრისტესა ღ~
თსა ჩვენსა თუისითა ჴელითა ნათელ სცა და ჴმაჳ მამისა ზეცით
ესმა და სული წმიდა სახითა ტრედისათა იხილა და სამებისა წმიდი
სათა ერთი არსება ცხად ყო და გვასწავა იოანე ნათლის მცემელმან: რ~
ამისი უდაბნო შენ არს და არა უცნაურ მთათა შინა ღადოსათა
ოპიზა უპირველესი ათორმეტთა უდაბნოთა. ამას შინა არს უპირ
ატესი ყოველთა წინასწარმეტყუელთა და მოწამეთა ყოველთა უაღ
რესისა ნათლის მცემელისა იოანეს ჴორჴი იგი რომელი არა დადუ
მდებოდა ქებად ღ~თისა მოსრულისა და მამხილებელი ჲროდეს უსჯულოებისა:1-18 სტრ., 405r
და ესრეთ პატიოსნითა საუნჯითა განშუენებული და სა~თოთა კრ
ებულითა აღსავსე იგი საყოფი ნათლის მცემელისა და ჭეშმა
რიტი თუით თავადისა სამყოფი ვითარ სიტყუა ცხად ჰყოფს ესმა რაჳ
თეგუთარს სიდიდე უდაბნოსა მის ოპიზისა და შემკობაჳ მისი
პატიოსნითა ხატითა კანდლითა მიერ აღსავსეობა: ინება წარმო
ტყუენა მისი და წარმოავლინა ვითარ ათასი მჴედ
არი ოდენ რათა მოაოჴრონ:ხ~ წარვიდეს მთისა გზასა რომელი მივალ კარცხალთა კერძო
გარნა არა დაიდუმა მსჯავრმან ზენამან რ~ ეგოდენნი წმიდა
ნი მამანი რომელ მას ჟამსა ბრწყინვიდეს ოპიზას შინა სასწა
ულთა ნიშთა მიერ განბრწყინვებულნი და მინდობილნი წინა მო

რბედისა იოანესნი წარმართთა მიერ მოწყუედილნი: და ჴორჴი იგი
დაუდუმებელი ღ~თისა ქადაგი არა უპატიო ყო ღ~თნ ამისთუის
დაიცვა სამყოფი თუისი და მოუვლინა ნისლი და სიბნელე და ვერღარაჳ
ვიდოდეს ფერჴითა მით საძაგელითა: რ~ მიახლებულ იყუნეს
უდაბნოსა და დადგეს მთისა მის ძირსა რომელსა ეწოდების
ძეგლი რომელსა ზედა შენ არს ეკლესია წმიდისა გიორგისი რომელ არს ოპიზა
და მიძნაძორსა:1-16 სტრ., 405v
მაშინ მოხედნა წყალობით სამკუიდრებელსა თუისსა იოანე ნათლის
მცემელმან მსგავსად ყოვლად უბიწოსა ვლაქერნიას ღ~თის
მშობელისა: და მოავლინა ქარი სასტიკი მთისა ღადოსა და ხო
შკაკალა სეტყუაჳ და წვიმა მძაფრი და აღდგეს ღელვანი
ვ~ა შუა ზღვისა და წარმოეცა წყალი მძაფრი და იქმნა მდი
ნარე დიდი რომელი განსწორდა ვიდრე წუერადმდე
ძეგლისა რომელი აწცა იხილვების დიდი იგი ნაღუარევი რო
მელი შთავალს მართლ ზედა წყალსა შავშურსა: ზედა მო
ეტევა წყალი და წარიხუნა თათარნი სრულიად კაცი
და ცხენი არა დაშთა თუინიერ კიდე ერთისა კაცისა: და წარვიდა
თხრობად თეგუთარისა ვ~ა იობის ზედა ღაღადისი ვ~დ სახლი
ღ~თისა არს ადგილი იგი საყოფი მონათა ღ~თისათა ერ
იდენით მუნ მისვლად რომელი იდგა მაღალსა არსიანის თავსა:მაშინ: მოვიდეს და ჰრქუეს ვ~დ მოვიდა ლაშქარი დიდი აბაღასი და
დადგეს მთასა არტანისასა და ხვალე მოსვლად არნ აქა: ესმა
თეგუთარს და რა გათენდა აჰყარა ბარგი და დედაწული თუისი
1-16 სტრ., 406r
და უკუაყენა მთასა მაგარსა კარისათა რომელსა ერთ კერძო შევალს
გზა და თუით ლაშქრითა და მეომრითა გარდმოიარა არსიანი: აქეთ სირმონ
ჩამოვლო მთა ყუელისა და მოვიდეს ორნივე თავსა ყუელისასა და სირმონ წინა
დაუდგა რომელი იყო ბრძოლათა შინა სახელოანი:ეგრეთვე ძლიერნი მბრძოლნი თეგუთარისნი სეგზი ჯოლაქი აბიშხა ნოხი
და თელქადემურ რომელთა დიდათ სახელოანი. და ძლიერი ომი გარდაიჴად
ეს. და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი და განგრძელდა ორგნითვე ომი: იძ
ლია თეგუთარ და ივლტოდა დედაწულისა კერძო მთასა ღადოსასა ჯნა
ლის თავსა და მიუდგა უკანა სირმონ ხ~ თეგუთარ დაუდგა სიმაგრ
ესა მთისა მინდობილი და კ~დ იქმნა ომი ძლიერი ორ დღე: და
ვითარ მისჭირდა თეგუთარ ივლტოდა უცნაურად რომელიმე აჭ
არით და რომელიმე ნიგალის ჴევით რომელი ყოვლად უვალი იყო კაც
თაგან და არ არა დასაჯერებელ არს კაცთაგან: უკეთუ ვისმე ეხილნეს
მთანი იგი რომელსამცა წარვლნეს რ~ ყოვლად შეუძლებელ
არს სლვა კაცისა არა თუ ცხენისა. პირველ სიმყაფრითა და მე
რმე ტყისა სიჴშირითა და შქერთა და ეკალთა რომელსა ბურწუმალ
1-16 სტრ., 406v

ეწოდების განრთხმული ბრძღუამლითა რომელი ნადირთაგანცა
უვალ იყო ადგილი რომელი შთავლეს მათ:და იქმნა. ესეცა რომელ განვლეს ტყესა ერთსა ქუეშეთ კლდიანსა და
ზედათ მიწისა მცირისა მქონებელსა და ზედა მოშენებულ იყო ტყე გაღ
მართ განმავალთა წარუსქდა მთა იგი ვ~ა ზვავი თოვლისა კაცსა ვით
არ ათასსა დედაწულისა მქონებელსა და შთავიდა ჴევსა აჭარისასა
და დაიპყრა ცხენი და კაცი და ყოვლად უჩინო ყო და ესრეთ საწყალობ
ლად მოისრვოდეს. და ჯერეთცა ადგილსა მას სთხრიან აჭარელნი და
ჰპოებენ სამკაულთა დედათასა ოქროსა და ვეცხლისასა: ჩაიარეს აჭარა
და ნიგალის ჴევი და მერმე შეიარეს გურია და მივიდეს ქუთათის მეფესა
დავითს წინაშე ხ~ იგი სიხარულით მოეგება და სერი დიდი განუმზადა
ხუთასი ზროხა მოხარშული დაუდვა თუინიერ ღორისა და ცხვრისა კიდე:და ლაშქრისა გამოსაზრდელად მასვე დღესა ცხენი ექუსასი ზროხა
ათას ხუთასი ცხვარი ათასი ღორი ორი ათასი ესე ყოველი მას დღესა მოი
ღო თეგუთარს წინაშე და მან განუყო ლაშქართა რომლისათუის დიდად
გნკვირდეს თეგუთარ და სპანი მისნი: ხ~ [......] ღვინისა ჰამრი არი
1-16 სტრ., 407r
იყომოიღეს ურმითა და ჭურითა და ამოასხმიდეს და ესრეთ კეთილად ისტუმრნა
მე
ფემან დავით რომელი იყო უხვი და მდაბალი მეცნიერი ყოვლისა საქმ
ისა და სახელისა მომხუეჭელი ესე ვ~ა მონა დაუდგა წინაშე სამსახურ
ოდ თეგუთარს:ეგრეთვე დედოფალმან ასულმან მაღლისა ჴელმწიფისამან პალიალოღოს
კოსტანტინე პოლის მეფის ასულმან ამანცა ეგრეთვე პატივ სცა ცო
ლსა თეგუდარისსა და გაუშინაურდეს ურთიერთას და მიენდვნეს:
და ზედასა ზედა მივიდის დავით მეფე თეგუთარის წინა და განუჩინის ყო
ველივე წესი და რიგი მისი და [...] ესრეთ იყოფოდა წინაშე მისსა:და ვითარ შეიქცა სირმონ გამარჯვებული ყაენს აბაღას წინაშე მა
შინ მოვიდა კაცი გზათა მცველთა ხვარასნინ. ვ~დ შეიძრა ულუსი
დიდი თურანისა და ყაენი დიდი ბარახა გამოვიდა ჯეონსა უამრავითა
ლაშქრითა რ~ ბარახა ჰამანსა გამოსულიყო და თეგუდარის გარდახ
უეწა აუწყეს: ვ~ა ესმა აბაღას განკუირდა და მოუწოდა ყმათა მი
სთა და ყოველთა ქართველთა: მაშინ მეფე დავით შვილისა სიკუდილ
ისათუის დაუძლურებულ იყო ა~დ ეგრეთვე წარვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა :1-17 სტრ., 407v
წარვიდეს ხვარასნით კერძო და მივიდეს ჰერს და მიერ მინდორსა ამო
სისასა და დაეახლნეს ურთიერთას: და წარავლინნეს დავით მეფე და სპანი
მისნი წინათ რათა დაიცვნენ ლაშქარნი მისნი დასხმისაგან ბარახ
ასა და ულუსი და სპა მისი განიცადოს: და სხვანიცა ნოინნი წარგზა
ვნნა წინა წარსვლად ვითარ ოთხ გინა ხუთსა მილიონსა. და ამცნონ
რათა იხილონ სპაჳ ბარახასი რომელი მათცა შემოეყენა და
გარე უკუნ იქცეს: და ამათ წინა შორს მდგომთა ყარა
ულად უწოდიან ენითაა მათითა:--

და წარვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი აბაღასნი და ვითარ ვლეს
ორი დღე დადგეს ადგილსა ერთსა მიმწუხრი და ცისკარი რაჳ
მოეახლა იხილეს მტუერი დიდი ამოსის მინდორსა შინა ამა
ღლებული ვითარ ღრუბელი და ცნეს ვ~დ ბარახასი და სპისა
მისისა არსო: მსწრაფლ აეკაზმნეს მეფე და სიქადურ და ენება სი
ქადურს გარე უკუნ ქცევად შიშისაებრ აბაღასა. და ჰრქუა მეფესა
დავითს ვ~დ ჩუენ ყარაულნივართ და ლაშქართაგან მცირედნი და აჰა
განგუიცდიან ლაშქარნი და წარვიდეთ ჩვენ ყაენს აბაღას წინაშე
და ვაცნობოთ მოსვლა მათი:1-16 სტრ., 408r
ხ~ მეფემან თქუა არა არს წესი ჩვენ ქართველთა უკეთუ რაჳ ვიხილოთ
მტერი ჩვენ კერძო მომავალი შეუბმელად ზურგი შემოვაქცივოთ
დაღათუ იყოს სიკუდილი: ვ~ა ესმა თათართა განკუირდეს და განწყრეს
და ზედა მოუჴდეს მეფესა და ეტყოდეს არა იცი რასა იქმ არა გაქუს
ბრძანებაჳ აბაღასი უმისოდ შებმა დიდისა ყაენისა თქუენ ქართველნი
უცნობონი ხართ და არა იცით საქმე: და მრავალსა ევედრებოდეს მე
ფესა და ყოველთა სპათა მისთა და ბოროტის ყოფასაცა ქადებდეს აბაღას მი
ერ გარნა ვერ არწმუნეს უკუნ ქცევაჳ მეფესა დავითს:მაშინ წარავლინეს მსწრაფლ კაცი ყაენს წინაშე და აცნობეს აჰა მოვიდა
ბარახა დიდითა ოდენ ლაშქრითა და ჩვენ ვხედავთ მტუერსა დიდსა
ამოსისა მინდორსა სრულიად მტუერითა დაბნელებულსა: და ჩვენ
ბრძანებისაებრ თქუენისა გუნებავს გარე შექცევა და წინაშე თქუე
ნსა მოსლვა გარნა ქართველნი უცნობო ქმნულნი არა მოვლენ
ჩვენ თანა: ამას იტყუიან ვ~დ არაჳ გუაქუს ჩუენ ჩვეულებაჳ რათა
მცა მტერი თვალითა ვნახოთ და გარე შევიქცეთო აწ არა თუ შენ
ყაენი მოხვალ და შენ განაგებ თვარა ჩვენ განწირულვართ
1-16 სტრ., 408v
სიკუდილად და ისწრაფე შეწევნად ჩვენდა რ~ ესერა მტრთა:
ჴელთ შინა ვართ:-და ვითარ მოიწია მოციქული წინაშე ყაენისა და აუწყა მოსვლა ბარახა
სი და ყარაულთაგან არაჳ მორიდება განკუირდა და მსწრაფლ ამჴე
დრდა სპითა მისითა და წარისწრაფა და მიესწრა რაზმ წყობილთა:
და მოიყუანა მეფე დავით და ჰრქუა ესრეთ რ~ვიცი სიმჴნე თქ
ვენი ბრძოლათა შინა თქუენ ქართველნი ურჩნი ხართ შმაგნი
უკეთუმცა ნოინს რომელსამცა ვისამე ექმნა ესე მომცამეკუდინა იგი: და ამისთუის
არა
ბრალეულ გყო შენ რ~ უმეცარნი ხართ წესისა ჩვენისანი და აწ:
დადეგ შენ წინათ ყოვლითა ლაშქრითა შენითა:მაშინ მეფე გარდაჴდა ცხენისაგან და თაყუანისცა ყაენსა და ჰრქუა
დიდო ყაენო არა. არს ჩვეულება ქართველთა რათა მტერი იხილოს
და ზურგი შემოაქციოს. აწ ბედნიერმან თვალმან ყაენისამან გუიხილოს
თუ ვითარ დავდვათ თავი ჩვენი სიკუდილად და წარვიდა მეფე და და
ეწესა წინა კერძო: ხ~ დიდი იგი და მჴნე აბათა ნოინი რომელი

იყო მჴედართ მთავარი რომელ არს ამირ სპასალარი მარცხე
1-16 სტრ., 409r
ნასა მჴარსა იგი დაეწესა და სირმონ და დიდი იგი ბულა მარცხენასავე
მჴარესა: და ეგრეთვე მარჯვენით სიქადურ ტონღა ბუღა ჯინილის
არღუნ აღას და. იას ბუღა განეწესნეს და სხვანი ნოინნი განაყენნეს
მარჯვენით და მარცხენით: და ეგრეთვე რაზმ წყობილი ბარახა მოიწია:მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ალინაყ ასისა კაცისა დ. თავადი
და არა საჩინოსა გუარისა ა~დ ტანითა დიდი და ახოვანი ძლიერი
ძალითა და უშიში მჴნედ და აღმატებული სიტურფითა ჰაეროვანი
და შუენიერი: ამან ითხოვა აბათა ნოინისაგან რათა ფარმანი მისც
ეს წინა მბრძოლობისა ოდესცა სთნდეს და მისცა სათხოველი ესე აბა
თა ნოინმან: და ამას შინა მოეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთას
და იქმნას ომი დიდი და საშინელი: და ამან ზემო ჴსენებულმან ალი
ნაყ წინათ შეუტია რაზმსა მათსა და განაპო და განვიდა რაზმსა
მათსა ყოვლითა მოყუსითა მისითა შეკრბა და იწყო თქმად ალა ალასა
და მოიქცა და კ~დ განხეთქა რაზმი მათი და გამოვიდა აქათ და მეორედ
კ~დ მიჰმართა დაფრიწა რაზმი და განვიდა იქით და იწყო თქმად ალა ალასა:და ეგრეთვე ქართველთა იწყეს ძლიერად ომი რ~ თვით ხედვიდა ყაენი
1-16 სტრ., 409v
რომელ წინა მდგომთასა მეფემან და სპათა მისთა უწინ შეუტევეს და
სივლტოლად მიდრიკნეს: ეგრეთვე აბათა ნოინმან ძლიერად იღუაწა ეს
ოდენ რომელ ოხჭანსა შინა ომისასა სრულიად შეჭურვილი კაცი
აღიღო უნაგირისაგან და ტახტასა თუისსა შემოიდვა და აქუნდა სრულ
სა ომსა შინა ჴელთა თუისთა ვ~ა არწივსა კაკაბი. ეგრეთვე სირმონ
იღვაწა ძლიერად და ყოველნი მათ კერძონი სივლტოლად მიდრკეს:ხ~ ყაენი ბარახა შეემთხვია მარჯვენით აბაღასთა სიქადურს ტონღა
ბუღასა ჯინილის და არღუნ აღას და ესენი მსწრაფლ სივლტოლად
მიდრიკნა ბარახამან ვიდრე მეორე დღე ამათ სდევნიდა. ხ~ აბაღა ორ
დღე მათ სდევნა და ვერა სცნეს რაზმისა სიგრძისაგან თუ რ
აჳ შეემთხვია. და ვითარ ცნა ბარახა გაქცევნა და ამოწყუედა სპათა მი
სთა დაბრუნდა ეგრეთვე აბაღა და და შეიმთხვივნეს კ~დ ურთი
ერთას და განეწყუნეს:მაშინ ვითარ იხილა აბათა ნოინმან ყაენი ბარახა აღიღო შუბი
თუისი და მარტომან მიმართა რაზმსა მათსა: რ~ იყო ესე აბათა ნოი
ნი კაცი ახოვანი ბეჭითა და მკერდითა მსგავსი ლომისა უშიში
1-15 სტრ., 410r
ძლიერი შემმართებელი და ჰაეროვანი ტკბილი და სახიერი და სიტურ
ფე აღმატებული: და ვითარ მიახდა სპაჳ მისი სდევნეს და მოწყუ
იდეს სული ურიცხვი ბარახა ყაენისანი და ტყუე ყუეს მრავალნი
და ესრეთ განმარჯვებულნი და განლაღებულნი მოვიდნეს ურდო
თავე მათთა შინა:ხ~ ვითარ იყო ყაენი აბაღა ხვარასანს ბრძოლად ბარახა ყაენ

ისაგან: მაშინ ზემო ჴსენებულმან თეგუთარ წარმოავლინნა
სამნი მჴედართ მთავარნი მისნი დედაწულითა და ბარგითა მათითა:
სახელით სეგზიბადურ აბიბახა და თოლაქთემურ და მეოთხე ჯო
ლაქა. წარმოვიდეს ესენი და მოვიდეს და დადგეს მთასა ზედა რომელი
აღმოვალს შტოდ კავკასისა რომელ არს ლიხი: და ვითარ წარვლეს
დასავლით კერძო რომელსა უწოდენ ღადოდ და ამათსა შესაყარსა
დემოთისასა დადგეს თათარნი ადგილსა მას რომელსა ეწო
დების ლომის თავი და მიერ არბევდეს ჯავახეთსა
ვიდრე ფარავანამდე:1-16 სტრ., 410v
მაშინ მუნ მდგომთა თათართა მათ ჩამოვლეს ეკერის ჴევი და გა
ნვლეს აწყუერს ზედა ფონი მტკურისა და გავიდეს ჯავახეთს. და
მუნ დახვდა გ ჯოგი კახა თორელისა რომელსა აქუნდა პატი
ვად მეჭურჭლეთა უხუცესობაჳ და ყურუმჩის ვისმე ჯოგი
ათასისა მჴედრისა თავადისა: არა ალიყანის შვილისა ყურუმჩისი
ა~დ სხვისა ვისმე და წარმოიღეს და მომართეს სადგურსა მათსა ლომის
თავსა: ესმა [.]წაღება ჯოგისა ყურუმჩი ბადურსა მსწრაფლ მო
უწოდა კახს თორელსა და დევნა უყუეს თათართა მათ:ხ~ თეგუდარანნი განსრულ იყუნეს მტკუარსა სადა მოერთუის წყა
ლი გურკლისა და ესენი მივიდნეს პირსა მტკურისასა რ~ იყო სიმ
რავლე ფრიადი თათრისა და ქართველთა სპისა: რ~ ისინი მცირედნი
იყუნეს იძიეს ღონე თოლაქდემურ განვლო მტკუარი ოც და ათითა
კაცითა უგრძნულად და სხვანი დაუდგეს პირსა მტკურისასა. აღ
ვლო ჴევი და აღვიდა თოლაქდემურ და აღვიდა ქედსა ზედა და აბ აღაბა ალამი რა
ჳმე სხვა დროშისა და მოეტევა ჴმითა მაღლითა: და ვითარ იხილა
ყურუმჩი ბადურ წინათ და უკანა კერძო ლაშქარი ჰგონა
1-16 სტრ., 411r
სიმრავლე სპისა მის და შეშინებულ იქმნა და ივლტოდა მსწრაფლ
შეშფოთებული სადა იგი სიმრავლე ლაშქრისა მის მოიკლა სპისა მის
მცირისაგან: და ორთა კოხტელთა მიიღეს აღსასრული და სამძივარი
ცხენ მოკლულნი ცურვით ივლტოდნენ და აწყუერს შევიდნენ და მჴედა
რთ მთავარი ყურუმჩი ბადურ მოკლეს. და უწესოდ დაბნეულნი
გზისა მეოტისა ვერ დამპყრობელნი შეივლტოდეს მთად რუგ
ეთისა აღმართსა ძნელ სავალსა სოფელსა მას რომელსა ჰრქუიან კუირი
კე წმიდა: და მიერ დაბრუნდეს და განმარჯვებულნი მივიდეს ყაენის ძმ
ისა თეგუთარის თანა. და ალაღებული თეგუთარ გარდამოვიდა ქართლს
და მოაოჴრებდა ყოველსა ქართლსა:მაშინ ევედრა ყაენი აბაღა მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა რათა
არღარა შეეწიოს და არცა შეუშვას თეგუთარ და ნიჭთა დიდთა აღ
უთქმიდა რ~ იჭუსა მქონებელი ღალატსა თეგუთარის ყმათაგან
განცხადებულად მცნობელი თუინიერ თეგუდარის კითხვისა: და ერჩდა
აბაღას დავით მეფე და შეკრა გზანი რომელ არღარა შეისვლებო
და ცხენითა ხ~ თეგუთარ არა უწყოდა:---

1-16 სტრ., 411v
და ვითარ ცნა აბაღა რ~ არღარა შეეწევის მეფე დავით წარმო
ავლინა მჴედართ მთავარი მისი სირმონ ბადური და სხვანი მთავარ
ნი ნოინნი და სპისა სიმრავლე და მოვიდეს თრიალეთს და მოუწოდეს მეფესა
დავითს და სპათა მისთა რ~ მეფე სნეულობდა მას ჟამად და წარმოავლინა ყოველნი
მთავარნი მისნი სირმონს თანა და შთავიდა სირმონ ქართლად: და სც
ნა თეგუთარ მოსლვა სირმონისი წინა განაწყო სპა მისი და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი და ესწრა
თ ღამე და განიყარნეს:და რაჳ გათენდა კ~დ განემზადნეს და განეწყუნეს ურთიერთას პი
რის პირ იქმნა ბრძოლა ძლიერი და სპანი მეფისანი წინა მბ
რძოლობდეს: და ვითარ აღერინეს ურთიერთას ივლტოდა სპა
თეგუთარისანი და მიმო დაიბნივნეს მოისრნეს და უჩინო იქმნეს და
დარჩეს თეგუთარ და ძე მისი მცირე უღონო ქმნულნი მივიდეს
სირმონს თანა და ევედრა რათა ყაენი აბაღა იხილოს მან და ძემან მი
სმან: ისმინა სირმონ გარნა დააპატიმრნა და აღიღო ტყუედ დედაწული
მისი და ყოველი სიმდიდრე და ბარგი და საქონელი და ჯოგი და მივიდა
1-16 სტრ., 412r
აბაღა ყაენის წინაშე და მიიყუანა თეგუთარ და ძე მისი:ხ~ აბაღა არა რაჳ ავნო რ~ იყო კაცი მოწყალე და შემნდობელი ვითარ
ზემო ვთქუთ და წარგზავნა ქუეყანასა ერაყისასა და მისცა ათორმეტი
კაცი მას და ძესა მისსა საზრდელი და შესამოსელი უხვად. ქორ შავარ
დენი და ავაზა და განუჩინა სარჩომი რომელ არა აკლდეს და მცველნი
დაუდგინნა რათა არღარა გაუშვან მამულსა მისსა: და ესრეთ განს
უენებით იყოფოდა და მუნ ყოფასა შინა მისსა აღესრულა და
მუნვე დაფლეს:მაშინ ყაენმა აბაღა მრავალნი ნიჭნი და ძღუენნი წარავლინნა მე
ფეს დავითს წინა და ქართლს მრავალნი სოფელნი და ატენი მიანიჭა
და მისცნა: და შემდგომად მისსა წარვიდა ყაენი სიბად და თანა წარიტანა
დავით მეფე და დაყო ჟამი ზამთრისა: და რაჳ ზაფხული მოიწია
წარმოვიდეს მუნით და მგზავრ მომავალსა მეფესა შეედვა სალმობაჳ მუ
ცლისა და ვითარ მკურნალთა ვერ უძლეს კურნებად:მაშინ ევედრა მეფე დავით ხატსა მარტო მყოფისასა და მივიდა მის
წინაშე ვითარ ჩუეულ იყო რ~ პირველ ამისსა მუცლისა სნეულობითა
1-16 სტრ., 412v
შეპყრობილ იყო და ვითარ მკუდარი იდვა უსიტყუად და აღედგინა
ხატსა მას ჴორც შესხმულისა ღ~თისასა: ხ~ აწ არღარაჳ პოვა ლხი
ნებაჳ ამისთუის რ~ მოაკლო ღ~თის მსახურებაჳ და იწყო რღუევად საყდ
ართა და შლად: ამისთუის აღიღო ღ~თნ ჴელი წყალობისა და პირველ წელ
თა: მოუკუდა ძე მისი პირმშო გიორგი სიკეთე აღმატებული:და აქა მიიცვალა დავით მწუხარებითა ძისა თუისისათა და
დაუტევა გლოვა და მწუხარება დიდი ყოველთა ქართველთა ზე

და იგლოვეს ყოველთა დიდად და გუამი დავით მეფისა წარიღეს და
დამარხეს სამარხოსა მეფეთასა მცხეთას და დაუტევა მეფედ ძე თუისი
კეთილ მოჴსენებული მჴნე და ქუელი სახელით დიმიტრი:ხ~ თქმულარს ესეცა ვ~დ წამლისა მიერ აღსრულდა ცოლისა მისისა
ესუქანის მიერ მიცემითა წამლისათა: ვითარ სიტყუის მოქმედი იტყუი
ს მაკედონელისა მის დიდისა მიდოსითა თავ მტკივნეულობა და მყოფსა
და იჭვისა წამლისასა მიდოს და ანთიპატროს მიერ მიცემისა: ეგრეთვე
დავითისა თქმულარს ესუქანის მიერ შურისათვის ბასილ უჯარმე
ლისა რომელი მოაკუდინა მეფემან უწესოებისა მისთუის: რ~თანა ეყო
1-16 სტრ., 413r
ბასილი ესუქანს და არა ჰრიდა საწოლსა პატრონისა მეფისასა და ჩოჴა
ნიცა აღიჴადა და მთავრობაჳ მიიტაცა და ამის უწესოებისათუის მოიკლა ბასილი:ვინათგან მოიწია მწუხარებაჳ უნუგეშინისცემო ყოველთა მკუიდირთა საქა
რთველოსათა რ~ მიიცვალა მეფე დავით იგლოეს წესისაებრ და მრავალი
ნიჭი გასცეს ეკლესიათა საყდართა და გლახაკთა და დავრდომილთა ზედა
საჴსენებლად: გარნა მწუხარე იყუნეს ქართველნი რ~ მეფე დიმიტ
რი მცირე. იყო და არა ძალ ედვა მეფობაჳ: ამისთუის უმრავლესნი წა
რვიდეს და მსახურებდეს ყაენს. რ~ ვერცა დავით მეფემან სწვართნა
ერისთავნი ამის საქართველოსანი შიშისათუის ყაენისა:მაშინ ზემო ჴსენებული აღალურ და რაჭის ერისთავი კახაბერი შე
იზრახნეს ურთიერთას რათა განუდგნენ მეფესა დავითს რუსუდანის
ძესა. და წარვიდენ ყაენს აბაღას წინაშე და ეზრახნეს ალიყანს ბადურს
რომელი დგის მთათა ჯავახეთისათა და მან აცნობა ყაენსა: ხ~ მან ნიჭ
ნი დიდნი აღუთქუა და წარვიდა ალაღურ და კახაბერის ძე კახაბერი რომელი
იყო თესლით ბოროტი ვითარ გვაწყებს წიგნი მეფეთა ბაღუშისთა
და ნათესავთა მისთასა. რ~ მოიწივნეს ყაენს წინაშე შეიწყნარნა და მოუწოდა
1-16 სტრ., 413v
სირმონ ნოინსა და ჰრქუა: მეფე დავით ესეოდენთა განდგომილებათა იქმს რ~ მი
სსა არა კმა იყოფს და ყოველთა განდგომილთა ჩუენთა თანა შეეწევის ვითარ
თეგუთარს და აწ იალხურს: ხ~ მე ნიჭნი დიდნი და პატივნი წინა უყუენ
თეგუდარისთუის და კ~დ აღალურ შეიწყნარა და აწ მნებავს რათა
შური ვიგოთ მათ ზედა:და ესმა რაჳ სიტყუა ესე კახაბერს წარდგა წინაშე ყაენისა და თქუა
უკეთუ ჰნებავს ყაენსა შურის გებად დავით მეფესა ზედა მე
მისთუის მოვსულ ვარ. რ~ ვსცან გზან შესავალნი და წარვასხამ ლა
შქართა და ვჰგონებ რომელ მეფე ჴელთ ვიგდო და აღალღურცა იცის
ძალი ქუეყანისა მათისა: მაშინ უბრძანა ყაენმან აბაღა სირმონ ნ
ნოინს და ალიყანს ალიყანს და თაიჩოს და აბჩის რათა ილ
აშქრონ მეფესა დავითს ზ ზედა:მაშინ შეკრიბეს ლაშქარი ვითარ სამი ბევრი და წარემართნეს მე
ფესა დავითს ზედა და გამოვლეს თრიალეთი და გარდავლეს მთაჳ ლიხ
ისა და ზედა დაესხნეს ქუთათის აბანოსა შინა მყოფსა მეფესა. და ძლ
ით შეესწრა ცხენსა ერთითა ოდენ კაბითა და ივლტოდა მარტო: ხ~

1-16 სტრ., 414r
თათართა მათ მოაოჴრეს ეკლესიანი და მრავალი სული ქრისტიანე
მოიკლა და ტყუე იქმნა და უვნებელად მივიდეს ყაენს წინაშე. ხ~ მეფე სა
კუირველებით დაცული ღ~თისა მიერ განერა და ვერ ესწრა მეფე
ომსა მათსა რ~ მსწრაფლ უკუნ იქცეს თათარნი იგი
კუალსავე თუისსა:ხ~ წელსა მესამესა კ~დ წარმოვიდეს სირმონ და ალიყან ბრძანებითა
აბაღასითა შეპყრობად მეფისა რ~ დაემსტოვარა კახაბერს და არაღ
არაჳ ჰგონებდა მისულასა თათართასა: და დაესხნეს კ~დ და მეფემან მიჰრ
იდნა და მოაოჴრნეს ქუეყანანი. და ვითარ ცნეს შეყრა და ზედა მოსულა
მეფისა ივლტოდეს თათარნი მსწრაფლ მასვე დღესა
ტყუითა და ალაფითა:ამათ ჟამთა შინა სადუნი მანკაბერდელი გადიდებულ იყო უმეტ
ეს: ყოველთა მთავართა მის ჟამისათა. რ~ შეიპყრა ყაენმა აბაღა
და იწყო ურვად საქმეთა საქართველოსათა რ~ ასული პატრონისა მის
ისა ავაგ ათაბაგისა შევედრდა სადუნსა და ხვაშაქმა ეჯიბობაცა მისცა:მაშინ შეკრბეს ყოველნი დიდებულნი საქართველოსანი და წარიყუანეს
1-16 სტრ., 414v
მეფის ძე დიმიტრი ურდოსა: და მივიდნეს შანშეს ძისა ივანეს თანა
მანდატურთა უხუცესისა და წარჰყუა იგიცა ურდოს და მიიყუანეს
ყაენს წინაშე ურდოს და დაუურვეს მეფობაჳ: და ვითარ იხილა
ყაენმან დიმიტრი შეიწყალა და შეიყუარა. რ~ იყო ქმნულ კეთი
ლი და შვენიერი ხილვად. და მოსცა ყოველი სამეფო თუინი
ერ სარგის ჯაყელისა და წარმოატანა თანა სადუნი რომელ
სა უბოძა მეფემან დიმიტრი ათაბაგობაჳ: და მოვიდეს ტფილ
ისსა და დასუეს ტახტსა ზედა მამათა მისთასა და აღასრულეს
წესი. კურთხევისა კათალიკოზმან და ეპისკოპოზთა და ყოველთა მთა
ვართა საქართველოსათა ჲრეთით კახეთით სომხითით ქართ
ლით ჯავახეთით და ტაოთ რომელნი შეკრებულ იყუნეს და
იყო მადლობაჳ ღ~თისა და სიხარული დიდი განცემა გლახაკთა
ობოლთა და დავრდომილთა ზედა რათა წარემართოს მეფობაჳ
დიმიტრისი და კეთილად განგებაჳ საქართველოსა:მესამეოც და სამე მეფე ქართლისა დიმიტრი თავ დადებული ძე
დავით მეფისა ბაგრატოანი:1-17 სტრ., 415r
დაჯდა რაჳ მეფედ დიმიტრი და ვ~ა აღიზარდა იწყო საურავთა
საქმეთა კეთილ განგებად: რ~ იყო ესე მეფე დიმიტრი ტანითა
ახოვან ფერითა ჰაეროვანი შესახედავად ტურფა თმითა და წ
უერითა მწყაზარ შუენიერ თვალითა გრემან ბეჭ ბრტ
ყელ და შეწყობილ სამჴედროთა წესითა სრული ცხენოსანი
და მშვილდოსანი რჩეული უხვი მოწყალე და მდაბალი გლა
ხაკთ მოწყალე რომელ არასმენილ არს ნათესავი

მეფეთა გინა სხუათა კაცთა:რ~ აქუნდა ჩუეულებაჳ აღიღის საფასე და აღდგის ღამით და მოვლ
ქალაქი და მოიხილნის გლახაკნი და დავრდომილნი და ობოლ
ქვრივნი და თუისითა ხ ჴელითა მისცემდის თვითეულთა კმა საყო
ფელსა და ყოველთა უწყოდიან მოწყალება მეფისა და ამისთუის გლა
ხაკნი ღამით ფოლორცთა შინა ვიდო ვიდოდიან რათა მეფე
სა შეემთხვივნენ: ამას თანა მოეგო მარხულობა ღამით
ლოცვა და მუჴლთ: ყრა ფრიადი რ~ ათას ხუთასი მუჴლი
მოაგდის მდაბლად მოაგდის მიწასა ზედა და ესრეთ ყოვლითურთ:
განშუენებული და განათლებული იყო:1-17 სტრ., 415v
გარნა ესრეთ ჴელთა შინა სადუნისათა იყო რ~ ფრიად განადიდა
სადუნი ყაენმან: მაშინ ამან სადუნმან იურვა მეფის დიმი
ტრისგან თელავი და ბელაქანი და მრავალნი ქუეყანანი სხვანი
და სადუნი კეთილად განაგებდა საქმეთა საქართველოსათა რ~
დღეთა მისთა არა იქმნებოდა ძალი და უსამართლობა თათარ
თაგან არცა დიდთა ნოინთაგან არცა ელჩთაგან: და ესრეთ აღ
შენდა და მოირჭუნა ყოველი საქართველო:მათ ჟამთა იწყო ყაენმან აბაღა ბრძოლად მეგვიპტელთა მთავა
რსა და სულტანსა მისრისასა ფუნდუყადარს. და წარავლინა სპა
ძლიერი და მათთანა სპაჳ ქართველთა და აჩინა მჴედარი მთავ
რად თონდა ვინმე ნათესავით სალდუხი და ბადურ მთავარი გა
რთათ და წამოგზავნეს გზასა საბერძნეთით მიმავალსა შამად: და
მიუმცნო სულტანსა საბერძნეთისასა სახელით ფარსმანს რ~ უწი
ნარეს ამის ჟამისა აღსრულებულ იყო სულტანი დიდი სალჩუ
ქიანი ყიასდინ. და მონასა მისსა ფარმანს მიეტაცა სულტნობაჳ და
ცოლიცა მისი ასული რუსუდანისა გურჯიხათუნ მიეყუანა
ცოლად და მას აქუნდა ყოველი პონტოჳ ასია და კაბადუკია:1-16 სტრ., 416r
და ამას მიუმცნო ყაენმან რათა თანა შეეწიოს სპათა მისთა და
წარვიდეს სპანი აბაღასნი და მივიდეს ფარსმანს თანა და დაინბანაკეს
ევხაიტს რომელ არს ასურასტანი: და ვ~ა ესმა სულტანსა
ფუნდუყადარს მისულა თათართა მოუჴდა სპითა ეგვიპტისათა
და ზედა დაესხა ჟამსა განთიადისასა და იქმნა ძლიერი ბრძოლა
სადა იგი მჴნედ ბრძოლა უყუეს ქართველთა რომელ თათარნი განჰკუირდენ:მაშინ თათარი ვინმე არა სახელოვანი სახელით მორღულ მიე
ტევა მარტო რაზმსა არაბთასა და განვლო შიგან და მერმე გამო
ვლო რაზმი. და მომავალსა ცხენსა მისსა უკანა ფერჴი მარჯუ
ენა მოჰკუეთა ვინმე ქუე მდებარემან კაცმან სპოლავსა ქაჩაჩსა ზედა:
და იქმნა საქმე საკუირველი რ~ ივლტოდა სპაჳ აბაღასი და წარმოვიდა
ესე მორული უფერჴოთა ცხენითა სამ დღე და სამი ღამე ვლო
და ეგრეთ მოკუდა ცხენი იგი მორღულისი:და ვითარ ცნა აბღამ ამოწყუეტა ლაშართა და უმეტეს ქართველთა

დაუმძიმდა დიდად. და შეასმინეს სულტანი საბერძნეთისა ფა
რმანა ვ~დ განზრახვითა მისითა იქმნა მოსულა სულტნისა ფუნდ
1-16 სტრ., 416v
უყადარისა და მისთუის შეიპყრეს ფარმანა დაღათუ არაჳ ენ
ება ყაენსა აბაღას მოკლვა მისი ა~დ ნოინთა მათ მოაკუდინეს
ფარმანა და აღიღეს ყოველი სიმდიდრე მისი: და აჩინეს საბერძნე
თს ნოინი დიდი და კეთილი ნათესავი პირველთა ყაენთა ონხანისა
გუარისა სახელით ერინჯი და ამას ჴელთ უდვეს მთავრობაჳ
საბერძნეთისა და წარუღეს აწყუერი სამცხე რომელი ჰქონდა
ფარმანს ცოლეურთაგან და უბოძეს სარგის ჯაყელსა და ძესა მისსა
ბექას: და ესრეთ წარგზავნეს სულტანი ერინჯი საბერძნეთად:და მიერითგან იწყო მეფემან დიმიტრი სიბას წარსლვად და აღაშენნა
ქუეყანანი მოოჴრებულნ: და ამანვე აღაშენა პალატსა შინა მონას
ტერი ისანთა საყოფელად მეტეხთა ღ~თის მშობლისა და შეამკო
განგებითა დიდითა და შესწირნა სოფელნი და ზვარნი. და განუჩინა
მონაზონთა საზრდელი და სამოსელი და განაგო განგებითა კეთილითა და
წარვიდა ურდოსა მეფე დიმიტრი წინაშე აბაღა ყაენისა:ხ~ მუნ შინა ყოფასა მეფისასა სთხოეს საფასე ურიცხვი მეფესა განზ
რახვითა სადუნისითა მაშინ ჰრქუა მეფესა სადუნმან უკეთუ მომცე
1-16 სტრ., 417r
დმანისი მე მივსცე საფასე ყაენსა: ისმინა მეფემან და უნებლიედ
მისცა დმანისი და მიმდგომი მისი და უმეტეს განდიდნა სადუნი:
ხ~ იქმნა კეთილიცა საქმე მონასტერთა და გლახაკთა მიმართ რომ
ელ დღეთა ცხოვრებისათა მისისათა მან მისცა ყალანი და ბეგ
არი ათორმეტთა უდაბნოთა გარესჯისათა და განათავისუფლა ქუ
ეყანა გარესჯისა და მსახურებდა მეფესა დიმიტრის განდიდნა
დიდად ლაშქრითა და სიმდიდრითა ოქროსა და ვეცხლისა და ჯო
გისა და ხვასტაგისა რომლისა არაჳ იყო რიცხვი:რ~ იყო კაცი ესე მშვებელი კეთილად გამგონე და ბრძენი რ~ ყაენი
აბაღა [.]ისმენდა სიტყუათა მისთა: და დიდი სიბდივანი ავაგ ათა
ბაგისა ამას აქუნდა და ასული მისი ხვაშაქ მოეყუანა ცოლად ესე
განდიდებულ იყო ყაენისა ულოსაგან და სადუნიცა მისგან
განდიდებულ იყო და ყოველი საბრძანებელი ყაენისა მისთა ჴელ
თა შინა იყო და ბრძანებასა მისსა მორჩილობდეს: და იყიდნა მრა
ვალნი ქუეყანანი და უბოძეს მეფეთა კარი და დაჯდა კარსა და
მისი მიმდგომი ქუეყანა მოივერაგა ახალციხელთაგან და ასული
1-17 სტრ., 417v
ახალციხელისა ცოლად მოიყუანა. და საქართველოსა ლაშქართა
საქმე და განგებაჳ ჴელთ უდვა და დარბაისელნი ქართვე
ლნი და სომხითარნი და ჲრ კახნი მეფის დიმიტრის წინაშე იყუნენ:ამათვე ჟამთა შინა განდიდნა სამცხის სპასალარი და მეჭურჭლე
თა უხუცესი სარგის ჯაყელი და ძე მისი ბექა რომელნი

მთავრობდეს სამცხესა: ხ~ საქმენი სარგისისნი ზემო აღგვიწერიან
და შემდგომად ვახსენოთ: და იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან ფერითა
ჰაეროვან თმითა და თვალითა გრემან და შუენიერ ბეჭითა და
მკერდითა სრულ ძალითა ძლიერ ომსა შინა მჴნედ მბრძ
ოლ ცხენსა ზედა მჴნე და მოისარი ნადირთა ჴელოვანი. გო
ნებითა ფრთხილ მაშენებელი ქუეყანათა ეკლესიათა და მონა
სტერთა და ღ~თის მოსავთა კაცთა პატივის მცემელ მლოცავი რო
მელ არა დააკლდის ცისკრის ლოცვა სამხრად და მწუხრად ვით
არ ტვიბიკონი მოსცემდის წესსა ლოცვისასა: ამისთვის პატივსცა
ღ~თნ და მეუღლეცა შემსგავსებული მოანიჭა ლოცვისა მარხვისა და
გლახაკთ მოწყალებისა მონასტერთა და ხატთა პატივის მოყუარე ობო
ლთა და უღონოთა აღმზრდელი:1-17 სტრ., 418r
მაშინ ბექამან დაიპყრა ქუეყანა ტასის კარიდამ კარნუ ქალა
ქამდე სამცხე აჭარა შავშეთი კლარჯეთი და უმრავლესი
ტაო ვაშლოვანი ნიგალის ჴევი არტანუჯი თორმეტნი უდა
ბნონი კოლა კარნიფოლა და ორნივე არტანნი და მრავალნი
სოფელნი ჯავახეთს: და ესრეთ დღითი დღე განდიდნებოდეს
და მსახურებდეს ყაენსა აბაღას და მორჩილობდეს მეფესა დი
მიტრის: ხ~ მეფე დიმიტრი წარემატებოდა ღ~თის მსახურე
ბითა და კაცთ მოყუარებითა და ყაენი უმეტეს და უმეტ
ეს უმატებდა პატივსა და წყალობასა მისსა:ხ~ დაღათუ ჯერეთ ყრმა იყო მეფე დიმიტრი ა~დ ინებეს
და წარავლინეს კაცი პონტოდ მეფისა ბერძენთასა კომნიანო
სისა რომელი იყო ნათესავად დიდისა კოსტანტინესა და მოი
ყუანეს ასული კომნიანოსისა მეფისა ტრაპიზონელისა დიდ
ებითა და საჭურჭლებითა დიდითა და ქმნეს ქორწილი სამე
ფოსა წესისაებრ: და შემდგომად მცირედისა ხანისა მუც
ლად იღო დედოფალმან და შვა ძე და უწოდეს სახელად დავით
რომ რომელი უკანასკნელ მეფე იქმნა ქართლს:1-16 სტრ., 418v
და ამათ ჟამთა შინა კ~დ მოვიდა იგივე არღუნ რომელსა აღერიც
ხვნეს ყოველნი საბრძანებელნი ყოველთა ყაენთანი რათა აღთ
უალოს ქუეყანა და ცნას თუ ვითარძი ქუეყანა აღშენდა გინა
აოჴრდა: აღთუალა ახლად და ცნა რ~ უმრავლესი მოოჴრებულ
იყო და უმეტეს ჲრეთი და კახეთი რ~ კამბეჩისა ვაკენი მოოჴრებულ
იყო გამოსვლასა მას თათართასა ოდეს გამოვიდა ყაენი დიდი ბერ
ქა მაშინ ტფილის ყოფასა არღუნ არიდისასა ეზრახა მეფესა
დიმიტრის და სთხოვა დაჳ მისი თამარ რომელიიგი მხოლო ესუა.
და ჰრქუა ვ~დ კეთილად მოხსენებულმან მეფემან მამამან შენმან
მომცა ასული მისი დაჳ შენი სძლად ჩემდა და ცოლად შვილისა
ჩემისა გარნა იგი ვერ ესწრა: და აწ ვითხოვ რათა არა უღირს იჩი
ნო ვედრებაჳ ჩემი და მომცე დაჳ შენი შვილისათუინ ჩემისა:-

ხ~ ვითარ ესმა სიტყუა იგი არღუნისი მეფესა დიმიტრის დაუმძიმდა
და დიდსა ჭმუნვასა შთავარდა და სულითა ტკივნეულითა ეძიებდა
ღონესა რასამე რ~ სძაგდა წარმართისა ქორწინებად დისა მისისა ქრ
ისტეს აღმსარებელისა: გარნა არაჳ იყო ღონე რ~ მამასა მისსა
1-16 სტრ., 419r
მიეცა და მისცეს ცოლად შვილსა არღუნისსა და აღასრულეს
წესი ქორწილისა მათისა: და წარვიდა არღუნ ურდოსა წინაშე
ყაენის: ხ~ შვილი მისი დაუტევა წინაშე მეფისა:მათ ჟამთა შინა კ~დ მიუდგა დედოფალი და შვა ყრმა და უწო
დეს სახელი ვახტანგ: და კ~დ ამათ ჟამთა დამშვიდნა ქუე
ყანა ლიხთ იმერი და მოიწყო მეფემან დავითდიმიტრი: რომელი იყო კაცი
პირველ კეთილი და გონიერი უხვი მდაბალი და პურად უმ
ჯობეს უწინარესთა მეფეთა და იყო მრავალსა მშვიდობასა შინა: ხ~
რაჭის ერისთავი კახაბერი იყო ქართლს და აქუნდა ქუეყანა ატენ
ისა და არა პატივი ეპყრა არცა ყაენისა და არცა დიმიტრი
მეფისაგან. ამისთუის შეიწრებული ევედრა მეფესა რათა
შეიწყალოს და უბოძოს მამული მისი:ხ~ ტკბილმან და მოწყალემან მეფემან შეიწყალა და შეუნდო ფიცითა
მტკიცეთა მიერ რათა არა აბრალოს პირველი შეცოდებაჳ და
ეგოს ერთგულობასა ზედა მისსა და მიუბოძა მამული მისი ყო
ველი და კ~დ ეგო მამულსა მისსა რაჭას: ხ~ ვითარ დაყო მცირედი
1-16 სტრ., 419v
ჟამი იწყო მათვე მამურ პაპურთა კუალთა სლვად და ვითარ
ისწრაფდა ღორი მწვირეთა მიმართ და სკორეთა მიმართ და ვითარ
იქედნე გესლისა დათხევად რ~ გუარისაგან მოაქუნდა ორგულობ
აჳ: და დამვიწყებელმან ფიცთა საშინელთამან იწყო ღალატად მეფეთა
და წარავლინა კაცი და წიგნი ალიყას თანა ათასისა თავსა რომელი
იდგის მთათა ჯავახეთისათა და კოლისათა რათა პირველისაებრ დაე
სხას მეფესა და ადვილად ჴელთ უგდოს მეფე გარნა უქმ ყო ღ~თნ
საკუირველებათამან ზრახვა მისი ვითარ აქიტობელისი დავითის მიმართ:და საცნაურ იქმნა წიგნი მისი და ამისთუის მიეგო მისაგებელი ბოროტი
და სიცრუე მისი თხემსა მისსა ზედა დაუჴდა: შეიპყრა მეფემან
და პირველ თვალნი დასწუნა და მერმე ერთი ჴელი და ერთი ფერ
ჴი მოჰკუეთა. და ორნი შვილნი მისნი მისცნა ექსორიობად კოსტა
ნტინე პოლის წარგზავნა: რ~ დედოფალი ცოლი მისი ასული იყო
დიდისა პალიალოღოს მეფისა: ხ~ კახაბერი მცირე ცხორებული გან
ვიდა და მოკუდა და მოისპო ყოველი ნათესავი მისი ბაღუშთა კახაბერის ძე
თა არა დაშთა და აღიჴოცა ნათესავი მისი და საჴსენებელი მათი:1-16 სტრ., 420r
ამასვე ჟამთა შინა ინება ყაენმა ამჴედრება ქუეყანასა
ზედა გილანისასა რ~ იგი ოდენ დაშთომილ იყო ჴელთ უგდ
ებელად და არა მორჩილობდეს და არცა ხარაჯასა აძლევდ

ეს: წარავლინა სპაჳ თათართა და ქართველთა და მეფე არა
წარგზავნა და აჩინა სპათა უხუცესად სირმონ ბადური
წარვიდეს და შევიდეს გილანსა და შეკრბეს გილანელნი დაწინა
დაუდგეს სიმაგრეთა შინა: ხ~ ქუეყანა მათი განმაგრებულ
არს ერთ კერძო კლდითა და ტყითა და გზანი იწრონი და ერთ
კერძო ზღვითა: ამათ სიგრძეთა შინა წინა განეწყუნეს და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი გილანელთა დაასხეს ისარი ვითა წვიმა:მაშინ სირმონ გარდაჴდა ცხენისაგან და დაჯდა და ზურგი შეა
ქცია მბრძოლთა მისთა და ყოველნი სპანი მისნი დაქოითდეს და
ვითარ შემცირდა ისარი ახლტა სირმონ და მიეტევა ვითა ვეფხი
და მისთანა ქართველნი მიეტევნეს მჴნედ და აოტნეს გილანელნი
და ორნი თითნი მარჯვენისა ჴელისანი დასჭრნეს სირმონს და
დარჩეს სპანი თათარნი და ქართველნი უვნებელად: და ვითარ
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იხილნეს სიმაგრენი ქუეყანისა მისისანი რომელ უბრძოლველ
იყო და არა ეგებოდა დაპყრობა მისი წარვიდეს მიერ ყაენ
ს აბაღას წინაშე:ესრეთ დამშვიდდა ქუეყანა და ყოვლით კერძო იწყო მშვიდობაჳ და
მოხედნა ღ~თნ წყალობითა მოსავთა მისთა და იყო უხობაჳ პურისა
და ღვინისა: და მეფე დიმიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმეთა და ვითარ
მოიცალეს მცირედ ჭირთაგან და განუსუენებდ განისუენებდეს და
მიდრკეს გზისაგან საღ~თოსა იწყეს განდგომად ღ~თისა. რ~ მეფემან
მოიყუანნა სამნი ცოლნი ეგრეთვე სადუნმან მოიყუანა სამნი ცოლნი
: და მთავარნთა იწყეს ჴელის შეხებად საყდართა და მონასტერთა და
იწყეს მიტაცებად სოფელთა და აგარაკთა უმეტეს მესხთა საყდართა
ზედა დიდებულსა აწყუერისასა. და ესრეთ მიდრკეს ყოველნი დიდ
ებულნი მეფითურთ გზისაგან ჭეშმარიტებისა და არა გულის
ხმას ყოფდენ თუ ვითარ ბოროტსა იქმოდეს:დაღათუ ამათ უწესოებათა დიდად ამხილებდა ნიკოლოზ კათალიკოზი
და ნიკოლოზ მაწყუერელი ჯუანშერის ძე გარნა არავინ ყუ
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რად იღებდა სიტყუასა მათსა: და კ~დ სხვანიცა აღმოსცენდებოდა
ბოროტნი რ~ იწყუეს ურთიერთას მძლავრებად და მიხუეჭად
და არავინ იპოებოდა სამართლის მყოფელი რ~ იყო მღდელთ მთა
ვარი და მღრდელი ლაღ ამპარტავან ანგარ ბოროტის მყოფელ
უწესო და ვითარ განვამრავლოთ სიტყუა რ~ ყოვლით კერძო ბოროტ:მაშინ მოიწია სამართალი სასჯელისა ცოდვათა ჩუენთათუის. რ~ ზემო
ჴსენებული იგივე არღუნ წარმოემართა სამცხეს ხილვად სარგის
ჯაყელისა რომელი დაბერებულ იყო და სენთაგან სიბერისათა
დაჴსნილ იყო ყოვლითა სიბერითა და ასოთა მოღებითა: შემოვლო სო
მხითი ტფილისი და ქართლი მჴედრითა ორითა ბევრითა და დიდად
ავნებდა ქუეყანათა. დაღათუ არა ბოროტის მყოფელი ა~დ საზრდ
ელისა ძლით უზომოთა დიდად დასჭირდა ქუეყანასა უგრძნაულად

მივიდა სამცხეს და დადგა აწყუერს: და ცნა სარგის მოსვლა არღუნისი
და მივიდა მის წინაშე იგი და ძე მისი ბექა. განჰკუირდა ორთავეს მოსვლასა
ხ~ სარგის წარიტანა ურდოსა და ბექა დაუტევა სამცხეს:რ~ იყო მეხუთე კვირიაკე წ~თა: მარხვათა და სამცხით რაჳ წარმოვიდეს
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მოიწინეს სომხითს და მოიწია ვნებისა კვირიაკე: და დიდსა ოთხშაბათსა
შეიძრა მძაფრიად ქუეყანა სამხილებელად უსჯულოებათა ჩუენთა
თუის. და კ~დ ხუთშაბათსა მცირედ შეიძრა და არავინ გულის ჴმა
ყო რათამცა წყალობად აღეძრა ღ~თი მოწყალე და შემდგომელი
შემნდობელი. და ვითარ მოიწია პარასკევი ვნებისა უფლისა კ~დცა
შეიძრა ქუეყანა დაყუდდა და არღარა იქმნა: და ვ~ა მოიწია შაბა
თი და იქმნა სამ ჟამად დღე და ხვალისა დღე ჯერ იყო სიხარული
აღდგომისა თუის უფლისა და ყოველნი მოელოდეს სიხარულსა. ეს
ოდენ რისხვით მოხედნა ღ~თნ ქუეყანასა ამას ქართლისასა სიმრა
ვლისათუის უსამართლოებათა ჩუენთასა რ~ საფუძველითურთ
შეირყია და შეიძრა ქუეყანაჳ და შეაძრწუნვა ესოდენ რომელ დაიქ
ცეს საყდარნი და მონასტერნი ეკლესიანი ციხენი სახლნი ნაშე
ნებნი მოოჴრდეს:მთანი და ბორცუნი მაღალნი დაზულეს და კლდენი სახედ მტუ
ერისა დაიშალნეს და მიწა განიპო და შავი წყალი მსგავსი კუ
პრისა აღმოიჭრა ხენი მაღალნი დაეცნიან და ირყეოდიან ძრვასა
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ქუეყანისასა: რომლისათუის საყდარი აწყუერისა დაიქცა რ~ ყოვლად
წმიდა აწყუერისა ღ~თის მშობელი ლიტანიობით შესუენებუ
ლი საშუალსა საყდარსა ესუენა და გუმბათი ჩამოიჭრა და ვით
არ ქუდი კაცისა ესრეთ თავსა დაერქუა და დარჩა უვნებელად
ძლიერებითავე მისითა: ესე რისხვა ზეგარდამო სამცხესა ოდენ
მოიწია ვიდრე თუისა ერთისა ჟამთამდე გარნა სხვაგან არასადა
ევნო ა~დ მცხეთის საყდარიც დაიქცა: და სამცხეს ურიცხვი ს
ული მოსწყდა და ყოვლად საყდარი ეკლესია და ციხე არასა
და დარჩა დაურღვეველი და იქმნა გლოვა და ტირილი უზომო:ხ~ ზემო ჴსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაენს წინაშე და შეედვა
სენი რაჳმე რომლისა მიერ მოკუდა: და ვითარ ცნა შვილმან
არღუნისმან წარმოვიდა სახლად დიდად მეფისა და ცოლი მისი და
უტევა ტფილისს: ხ~ იჴმია დამან მეფისამან თამარ სივლტოლა მთ
იულეთს რ~ სძაგდა სძაგდა ქმარი თუისი ვითარ უსჯულო და წარმართი:მაშინ სადუნმან ცნა ვ~დ არღარა ჰნებავს დასა მეფისასა ქრმად
შვილი არღუნისი ამისთუის დაევაჭრა რათა მოჰყიდოს დაჳ მეფისა
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და ევედრა ყაენს აბაღას ხ~ იგი ერჩდა და მოჰყიდა მეფემან დიმი
ტრიმ მისცა დაჳ თუისი ცოლად სადუნსა. ესე უწესო ქმნა რომე
ლ სამნი ცოლნი მოიყუანნა სადუნ თუისად: ამისთუის განწყრა

კ~ოზი ნიკოლოზ კაცი მოხუცებული და მართლ მკუეთელი გარნა
მძლავრებისაგან სადუნისა ვერ უძლო განყენებად ა~დ
ფრიად შეაჩუენებდა:მათ ჟამთა შინა საქმისა რასათუისმე განუდგეს თათართა სარგის
და ძე მისი ბექა რ~ სარგის დაბერებულ იყო სენითა ფერჴი
ს ტკივილისათა: და ბუღა ნოინის მიერ თვალად წოდებულისა
ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჴრებად სამცხისა და მოვიდა არუხა
სპითა ოცი ათასითა. ხ~ ბექამან მიჰრიდა მთათა რომელ
არიან შუა გურიასა და აჭარასა: და მესხნი შევიდეს ციხესა
ქუაბთასა და ტყეთასა და მოვლო ლაშქარმან სამცხე და ვერარა
ავნეს დაყუეს ოცი დღე და წარვიდეს და დარჩა ქუეყა
ნა [..] მშვიდობით და უვნებელად:და ვითარ გარდახდა წელიწადი ინება კ~დ ყაენმა აბაღა წარსვლა
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ეგვიპტედ ანუ დაიპყრას ანუ მოხარკე ყოს მოუწოდა ყოველთა
სპათა მისთა და მეფესა დიმიტრის და ყოველთა სპათა მისთა წარს
ულად და ბრძოლად ეგვიპტისა სულტნისა რ~ მაშინ ფუნდუ
ყადარ მიცვალებულ იყო და სხვაჳ დადგინებულ იყო რომ
ელსა ეწოდებოდა ნასირ მელიქ: და მოუწოდა ძმასა თუისსა უმრ
წემესსა და აჩინა მჴედართ მთავრად და ჴელთ უგდო ყოველი
სპა მისი და უბრძანა ბრძოლა სულტანისა მისრისასა ნასირ მელიქისასა:მაშინ მანგუ დემურ მოუწოდა მთავარსა სამცხისასა ბექას რა
თა წარყუეს თანა: ხ~ მან ჰრქუა მტერთა ჩემთა სიტყუითა განწყ
რა ჩემთუის ძმა შენი ყაენი აბაღა და არუხა წარმოავლინა
და მოაოჴრა ქუეყანა ჩემი. ხ~ მე მოვრიდენ არას შეცოდებისათუის
და აწ მეშინის ყაენისაგან. და თუ შენ ფიცითა მიმინდობ რა
თა არა მაბრალოს და ქუეყანაჳ ჩემი და მამული მშვიდობით დაი
ცვას მოვალ წინაშე შენსა ლაშქრითა ჩემითა:- და ვ~ა ესმა მა
ნგუ დემურს განიხარა და ოქროსა წყლისა შესმითა შეჰფიცა
და ყოველი სიმტკიცე აღუთქუა: და მოსცა ბეჭედი რომელი ეცვა
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თითსა მისსა რ~ ესე იყო მტკიცე საფიცარი მათი და აუწყეს
მოციქულთა ესე ყოველი ბექასა
მაშინ ბექამან მყის მოუწოდა ყოველთა მესხთა და წარემართა მან
გუ დემურს თანა და მივიდა მის წინაშე და განიხარა ფრიად და
პატივნი და ნიჭნი დიდნი უყუნა და უჩუენა ყაენი აბაღა რო
მელმან ფრიად პატივსცა და შეიყუარა სიკეთისა მისისათუის და ეს
რეთ წარვიდეს მისრეთს: და ვლეს მრავალი დღე და მიიწინეს
ერთსა ქუეყანასა რომელსა ერქუა დარბუზაკი. გამოვიდეს მოქალაქენ
ი: კარით და იქმნა ომი სადა იგი ბექამან და მისთა მყოლთა მესხ
თა ძლიერად იღვაწეს უფროს სხუათა თათართა და ქართველთა:
შიგან ქალაქსა შესთხინეს და მესხნი უპირატეს მიეტევნეს
და დასცხრა ღვაწლი ბრძოლისა:-

მაშინ მანგუ დემურ პატივი დიდი უყო ბექასა შესამოსელთა და
ცხენითა საკუირველთა მინიჭებითა და ეგრეთვე დიდებულთა და აზ
ნაურთა ბექასათა: აიყარნეს მუნით და წარვიდეს ეგვიპტის კერ
ძო და მივიდეს ქალაქსა რომელსა ეწოდების ამასია და ამო და დაიბან
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აკეს მახლობლად ქალაქისა მის და ეცნა სულტანსა ნასირ მე
ლიქს მოსულა თათართა წარმოსრულ იყო ყოვლითა ძა
ლითა მისითა და მოვიდა იგიცა:და ვითარ იხილა მანგუ დემურ სულტანი და სპა მისი ამჴედრდა
და წინა განეწყო: ხ~ მეფე დიმიტრი დაღათუ ჯერეთ არა სრ
ულ იყო დღითა ბრძოლათა თუის ეგრეთვე ევედრა მანგუ დე
მურს რათა წინა მბრძოლად განაჩინოს იგი და სპა მისი რო
მლისათუისცა ისმინა და იქმნა ბრძოლა სასტ სასტიკი და ძლიე
რი ოდესვე ყოფილთა და გარდასრულთა ბრძოლათა უდიდესი:ხ~ ვინათგან უწყოდა სულტანმან წყობათა შინა მჴნედ წინა დაუ
დგრომლობაჳ მეფისა და სპათა მისთა: ამისთუის რჩეული მჴედარი
თორმეტი ათასი თანა იყოლია და წინაშე დაიყენა ორთა თანა
მთავართა მჴნეთა რათა განძლიერებასა და შენივთებასა ბრძო
ლისასა უკანასკნელ მიმტევებელთა სძლონ და აოტნენ ქართველ
ნი: განძლიერდა მათ შორის ბრძოლა და ომი და მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი:1-16 სტრ., 424v
მაშინ მსწრაფლ ზედა მოეტევნეს მეფესა დიმიტრის ყარასონღ
ურ და იაყუბაფრაშ ათორმეტი ათასითა მჴედრითა რჩეულითა
და კ~დ იქმნა სასტიკობაჳ ესე ვითარი: რომელ ორასი მჴედარი წინა
მბრძოლად განეწესნეს მეფესა და სრულიად მოისრნეს თუინიერ სამთა
კაცთასა და ცხენთასა და თუინიერ მეფისა გარნა მოიკლა ყარასუნღურ
ისა მიერ შუბითა ჰუნე მეფისა: ხ~ მხილველთა ქართველთა იწ
ყეს ბრძოლა ძლიერად და უმრავლესნი მეგვიპტელნი მოისრნ
ეს და მეფეცა ცხენ მოკლული ძლიერად იბრძოდა:მაშინ ვითარ იხილა მეფე ქუეითად სიქანალის ძემან აბაშმან მყის აღსუა
მეფე ჰუნესა თუისსა: და ვ~ა იხილეს ქართველთა ამჴედრება მეფისა მაშ
ინ ყოველნი ამჴედრდეს და მეოტ იქმნნეს ყარასონღურ და იაყ
უბ ათორმეტ ათასთა თუისთა თანა: ხ~ ლტოლვილ იქმნნეს აქათათ
ნოინნი და თათარნი და თუით მანგუ დემურ უკმოიქცა ლტოლვი
თ: ყოველთა თანა მისთა სპათასა: მაშინ უღონო ქმნულთა ქარ
თველთაცა [.] სივლტოლა იჴმიეს: ხ~ დაღაცა თუ უმრავლეს
ნი ქართველნი მოისრნეს გარნა განგებითა ზეგარდამოთა მეფე
1-16 სტრ., 425r
დაცულ იქმნა და ეგრეთ. მოვიდეს მანგუ დემურ და მეფე
დიმიტრი და ყოველნი სპანი თათართა და ქართველთა წინაშე აბაღასა:ხ~ ნადირობას და ლაშქართა ყოფასა ამბისა მომლოდეობასა აბაღამ იხი

ლა თათარი ვინმე ლტოლვილი: ხ~ მან კითხულმან ყოველივე: ლე
ქსთა მიერ შეწყობით წარმოუთხრა ენითა მათითა თვითოეულისა
მთავრისა ვედრებაჳ: ალიყანისთუის თქუა ვ~ა მაღლით მომავალი
შავარდენი მოუჴდა. და მანგუ დემურ ვერძსა მიამსგავსა. სი
რმონის შვილი ებაგან მხტომელსა ვეთხსა და იასბუღა მო
ზუერსა ბუღა კამბეჩსა:ქართველთა მეფისათუის ესრეთ თქუა ენითა მათითა თენგრი მეთუ ქაუ
რქურბაჳ ბუღარ მეთუ ბუირლაჯი: ესე იგი არს ვ~დ ვითა ღ~თი გრ
გუინვიდეს და ვითა აქლემი ბუღრაობდეს ქართველნი და ვითარ მოვიდეს
წინაშე ყაენისა მანგუ დემურ და მეფე დიმიტრი. მაშინ აბაღამ
პატივსცა მეფესა პატივითა დიდითა და წარავლინა სახოდ თუისად:ხ~ კ~დ ეგულვებოდა აბაღას წარსვლად და შურის გებად სულტანსა
ზედა მისრისასა: მოკუდა ძმაჳ აბაღასი მანგუ დემურ: და მცირედისა
1-16 სტრ., 425v
შემდგომად მოკუდა სადუნი ათაბაგი და მიუბოძა ძესა მისი
მეფემან ძესა მისსა ხუტლუშას და სპასპეტობისა პატივსა აღიყუანა:
ხ~ შემდგომად მცირედისა მოკუდა აბაღაცა და დასუეს ნოინთა ყაენად ძმაჳ
აბაღასი აჰმადა არა რაჳ ნიჭთა საჴელმწიფოთა მქონებელი:მაშინ წარვიდა მეფე დიმიტრი ურდოსა აჰმადას წინაშე ხ~ მან. პატი
ვსცა და შეიწყნარაჱ მაშინ მუნ ყოფასა მეფისასა მისცა ასული თუისი
რუსუდანის შვილის დიდისა ბუღასა: რომლისათუის დიდად
განრისხებული ნიკოლოზ კათალიკოზი ფრიად აბრალებდა და ღ~თისა სა
სჯელთა თვალ უხობობასა აქადებდა: რ~ მუნ ყოფასა დიმიტრი მეფისასა
ქმნა ბოროტი აჰმადა ყაენმა და მომყუანებელმან ძმისა მისისა ყონღარ
დასმან საბერძნეთით მოაკუდინა ორნი ძმანი აბულეთის ძენი სადუნი
სგან ლტოლვილნი და ყონღარდას თანა მოაკუდინა ხუტლუ
შამ ძემან სადუნისამან:ხ~ აქამომდე მეფე დიმიტრი კეთილად მმართებელი სკიპტრათა სამე
ფოთა შემკობილი და მოწყალებისა და მოსამართლეობისა მონაზონთა
და ეკლესიათა ყოველთა წესთა საღ~თოთა და კაცობრივთა კეთილად
1-16 სტრ., 426r
ზედა მიწევნით მმართებელი სისრულისაგან მცირედ მიდრკა და
აღერია წარმართთა და ისწავლნა საქმენი მათნი უძღებებისა და სი
ძვისა გულის სიტყუისა უკანა შედგომილმან მოიყუანნა ცოლნი
სამნი ერთი ბექას ასული: და სხვათა რომელთა დედათა შეაც
თუნეს სოლომონისებრ და ურიცხვთა კეთილთა მიერ აღრეული
მცირედ სიბოროტედ მიდრკა რომლისათუისცა კ~ოზი ნიკოლოზ გა
ნრისხებული უთქმიდავე და ამხილებდა მრავლად და ვერა დაარ
წმუნა ამისთუის დაუტევა კათალიკოზობაჳ და ჴელითა თვისითა აკ
ურთხა ჯვარის მტვირთველი მეფისა აბრაჰამ კ~ოზად და თუით წარ
ვიდა მამულად თუისად მოხუცებული: და მუნ იყოფოდა მრავლ
ითა მოღვაწებითა მარხვითა მღვი[.]ძარებითა და გლახაკთ მოწყალ
ებითა. და სავსე სათნოებითა ტვირთული უფლისა მიერ მიიცვალა:-

ხ~ მათ ჟამთა მოიწია ბასილი მონაზონი ბიძა ევფემიოზ კ~ოზისა საღ~თოთა
წესითა აღსავსე და წინას წარცნობისა მადლითა განბრწყინვებული
მოიწია წინაშე მეფისა გამოცხადებითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობ
ელისათაჱ და ვ~ა მოციქული ძლიერად ამხილებდა და წინა აღუდგებოდა
1-16 სტრ., 426v
მეფესა დიმიტრის უწესოებისა მისთუის ქორწინებისა. და
ასწავლიდა სიწმიდესა და მოჴსენებდა ტაძარ ღ~თისა ყო
ფასა ჩუენსა და სხეულთა განუხრწნელობისათა: ხ~ ტაძ
რისა ღ~თისა განუხრწნელისა სიძვათა შინა სასუფეველისა
ღ~თისა დამკუიდრებასა. და უპოვართა მათ უსასყიდლო მარგალიტთა
მოპოებასა ლოცვასა მარხვასა გლახაკთ მოწყალებასა ცრემლთა
და ლმობიერებასა და უხუებასა: და მდინარეთა თანა მწვირიანთა და
უყიანთალია მპალთა არა თანა შერთვად ყოფასა:და ამას ესე ვითართა სწავლათა ეტყოდა უკეთუ დაუტევნეს უწესონი
ქორწინებანი მე თავსმდებ გექმნე რათა კეთილად წარგემართოს: მე
ფობაჳ შენი: და მთავართაცა ამხილებდა უწესოებათა და უმრავლ
ესთა დაფარულნი გულის სიტყუანი მიუთხრნის: და ესე ვითარითა
სათნოებითა განბრწყინვებულ იყო სანატრელი იგი მონაზონი ბას
ილი ბიძა ავფემიოზ კათალიკოზისა:და ვითარ ვერა რაჳ არწმუნა მეფესა და შეურაცხყო სიტყუა მისი
კ~დ წარმოუდგა მეფესა და მთავართა მისთა: უკეთუ მე ჩემებით
1-16 სტრ., 427r
რაჳსმე ვიტყუი ვ~ა ცრუ წწყ~ლი შემაცთუნებელი კაცისა ღ~თისა
რომელი მიივლინნა რობოამისსა [.] ძისა ნაბოტიანისსა და არა ყო
ვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ წარმოვლინილ[.] ვარ ვით
არ ცრუდ სჯულისა გარდამავალი შემრაცხეთ: და უკეთუ ყოვლ
ად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ მოვლინებულ ვარ სწ
ავლად შენდა არა ცუდ იქმნან პირველნი საქმენი შენნი
ლოცვა და ცრემლნი შენნი:და უკეთუ არა განეყუენო უწესოთა ქორწილ შეყოფათა და შეურაცხყუენ
სიტყუანი ჩემნი. ბოროტად და უპატიოდ მოიკლა მძლავრთა მიერ და ოჴ
ერ იქმნე სამეფოსაგან შენისა და შვილნი შენნი მიმო დაიბნინენ და სხ
ვამან დაიპყრას მეფობაჳ შენი და იავარ ყონ სიმდიდრე შენი: და
აჰა ესერა შენ და მთავართა გეტყუი რ~ ვესავ ყოვლად წმიდასა
ღ~თის მშობელსა რათა სრულ იქმნეს და აღესრულოს სიტყუა ჩემი
უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას ზედა და მე აჰა ესერა წარვალ: ხ~ მე
ფემან დიმიტრი სიტყუისა მისთუის განკუირვებულმან არა რაჳ სიტყუა
მიუგო. რ~ იყო წმიდათა კაცთა პატივის მცემელი:1-16 სტრ., 427v
ხ~ ამათვე ჟამთა შინა ბრწყინვიდა პიმენ სალოსი რომელი
გარესჯით წარმოვიდა და დაემკუიდრა ბელაქანს ქუაბსა შინა რასამე
რომელმან ნათესავი ლეკთა წარმართობისაგან მოაქცინა რომელნი

ი: ჰგიან სარწმუნოებასა ზედა ქრისტესა: და ამას თანა ბრწყინვიდა
დიდიცა იგი მოღვაწე ანტონი ნაოჴრებელის ძე ნათესავით მესხი
იგიცა ამხილებდა მეფესა და ყოველსა ერსა გარნა არა რაჳ ისმინეს:ხ~ ჩუენ ზემო ჴსენებულისა აჰმადა ყაენის მიმართ აღვიდეთ ვინათგა
ნ მოაკუდინა ძმა თუისი ყონღარდა ილ იხილეს უწესოებაჳ აჰმადასი
ნოინთა ხვარასანს მდგომთა განდგეს და დასუეს ყაენად ძე აბაღა
ყაენისა სახელით არღუნ: და ვითარ ცნა ესე აჰმადა ყაენმან შე
კრიბა სპა მისი და მოუწოდა მეფესა დიმიტრის და სპასა მისსა რა
თა წარჰყუეს ხვარასანს ბრძოლად არღუნ ყაენისა: და წარვიდა
მეფე და თანა წარიტანა ყოველი ძალი მისი. და მანდატურთა უხ
უცესი დიდის შანშეს ძე იოვანე და სადუნის ძე ხუტლუშა ამი
რ სპასალარი:და წარემართნეს და განვლეს ერაყი და მივიდეს საზღვარსა არღუნი
1-17 სტრ., 428r
სსა: და ვითარ იხილა არღუნ სიმრავლე ლაშქრისა ვერ წინა
აღუდგა ა~დ ივლტოდა და შევიდა ციხესა ქალსად წოდებულსა
რომელსა მიუდგა უკანით ყაენი აჰმადა და მოიცვა ციხე ქალ
სა: ხ~ ვითარ უღონო იქმნა არღუნ ამისთუის ევედრა აჰმადის რა
თა არა აბრალოს და შეუნდოს და მოსცეს ფიცი და მივიდეს წინა
შე მისსა: ისმინა აჰმადამ და მისცა ფიცი უვნებლობისა რ~ სპა
რსთა სჯული აეღო აჰმადას: და გამოვიდა არღუნ ციხით და
მოვიდა ბიძასა მისსა აჰმადა ყაენს წინაშე და ესრეთ წარემართნეს:ხ~ ვითარ ვიდოდეს ხვარასანს შეკრბეს სპანი ვინმე უწესონი და
ცუდნი კაცნი და მტერნი ქრისტეანეთანი რომელთა ქრის
ტიანეს კაცის სიკუდილი დიდად ღვაწლად უჩნდეს: რ~
უღ~თოსა მის მოჰმედის მოძღრ მოძღვრებაჳ ესრეთ იყო რო
მელსა დაეწერა ცუდი სიტყუა წიგნსა მისსა ყურანსა ში
ნა: ვ~დ უკეთუ მოჰკლა ქრისტიანე სამოთხეს შესვლად ხა
რთ: და უკეთუ მათგან მოიკლათ მაშინცა შესლვად: ამისთუის
უღ~თო იგი კრებული შეკრბა და სადაცა ჰპოებდეს ქართველსა
ერთსა გინა ორსა ყოველთავე მოჰკლვიდიან:1-16 სტრ., 428v
და ცნა ესე სურამელის ბეგას შვილმან რატიმ რ~ ყრმა იყო და წა
რვიდა სამოცითა ოდენ კაცითა და პოვნა მთასა რასამე მაგარსა შ
ინა მყოფნი კაცი სამასი ოდენ. მაშინ მსწრაფლ ზედა მიეტევა
და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი და პირველსავე შეკრებასა მეოტ
იქმნენ და უმრავლესი მათგანნი მყ მოსწყუიდნეს და სხვანი მოი
ყუანნეს წინაშე დიმიტრი მეფისა რომლისთუისცა დიდად პატივსცა
მეფ მეფემან და მრავალი ნიჭი უბოძა: და მიერ წარმოვიდეს და
მოიწინეს ყაზმინსა და ყაენმან დიდად დაუმადლა მეფესა დიმიტ
რის თანა ხლება ხვარასანს და პატივიცა დიდი უყო და ყოველნი
მთავარნი საქართველოსანი მოსცნა:და წარვიდა ყაენი შინა რათა მივიდეს ცოლთა თანა გამარჯვებ

ული და მეფე თანა წარმოიტანა: ხ~ ძმისწული მისი არღუნ და
უტევა ჲრესა და ნოინი რათა ყოველი დაუტევა არღუნს თა
ნა და დაავედრა ალიყანს და სხვათა ნოინთა რათა მცირედი
დღენი დაყუნენ და მერმე მოაკუდინონ არღუნ: და იყუნეს ნოინნი
არღუნს თანა და ქმნეს განზრახვა დიდმან ბუღა და იას
1-16 სტრ., 429r
ბუღამ ნათესავით ოირიდთა მთავარმან რათა აბაღას შვილ
ი არღუნ ყაენად დასუან და აჰმადა მოაკუდინონ რომელ
ყუესცა. და მსწრაფლ მივიდეს ღამით და გამოიყუანეს ალიყან
კარავსა შინა მწოლი და მოაკუდინეს მასვე ღამესა:და ვითარ განთენა არღუნ ყაენად ქადაგეს და წარმოვიდეს
დევნად აჰმადა ყაენისა ხ~ იგი მოვიდა ურდოთა შინა მი
სთა უჟანს მოეწივნეს და საბლითა მოაშთვეს: ხ~ მე
ფისათუის პირველადვე მიემცნოთ რათა განეყენოს
აჰმადას და ყოცა მეფემან და მობრუნდა და მოვიდა ყაენს
არღუნს წანაშე ხ~ მან კეთილად შეიწყნარა და მოსცა
ყოველი სამეფო მისი და სახლი ავაგ ათაბაგისა რომე
ლი აქუნდა სიბდივანს რ~ ყაენი ჴელთა შინა ბუღა
სათა იყო და ბუღა მოყუარეცა იყო და მზახალი და მეფისა
და წარვიდა მეფე შინა მშვიდობით განმარჯვებული. და წარ
ავლინა ძე მისი დავით მცირე სახლსა ზედა ათაბაგისასა
რათა მუნ იზრდებოდეს და აქვნდეს საუფლისწულოდ და ესრედ:
1-16 სტრ., 429v
დღითი დღე წარემატებოდეს მეფობასა მისსა და კ~ოზი აბრაჰამ
კეთილად მართებდა საჭეთა კათოლიკე ეკლესიისათა რ~ იყო კა
ცი ესე მართლ მოქმედი კეთილთა საქმეთა და საურავთა სამ
ეფოთა კეთილად და უშფოთველად განმგე:ხ~ მეფესა დიმიტრის ესხნეს შვილნი დედოფალისა ტრაპიზონ ელისა
ასულსა თანა პირმშო დავით ვახტანგ ლაშა და მანოველ და
ასული რუსუდან: ხ~ თათრის ასულსა თანა ძენი ორნი:
ბადურ და იადგარ ასული ჯიგდა: ხ~ ასულმან ბექასმა
ნ ნათელ უშვა ძე მხოლო გიორგი რომელი უკანასკნელ
ძმათა მისთა მეფე იქმნა და განდიდნა უმეტეს შემდგომ
თა მეფეთა. რ~ მარტო იყო. ძე დედის და მარტო შვა დედამ
ან ვ~ა მარგალიტისათუის თქმულარს მარტოება უმ
ჯობესისა თუის:ეგრეთვე გიორგი იპოვა უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ყო
ჟამისათა არა ოდენ ჴელმწიფეთა ა~დ ყოველთა კაცთა: ამან
დიმიტრი მეფემან მოიგო სიმდიდრე დიდად დიდი სიმდ
1-16 სტრ., 430r
იდრესავე ზედა რომელ დაშთომოდა მამისა თუისისაგან და მსახუ
რებდა ყაენსა არღუნს: რ~ თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი ბუ

ღა რომელსა პატივად ჩინგი ყაენობაჳ მისცა ყაენმან
არღუნ რ~ ყოველთა პატივთა უმეტეს არს პატივი ესე:მაშინ განუდგეს დარუბანდელნი ყაენსა და წარვიდა
დარუბანდს ყაენი ართუნ ბრძოლად დარუბანდელთა და
მოუწოდა მეფესა დიმიტრის და წარჰყუა თანა სპითა თუისითა და
რუბანდს ბრძოლად და შევიდეს დარუბანდს და ვერ წინა აღ
უდგეს და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა რომელსა ანიყად უ
წოდეს და გარე მოადგეს და ვერარა ავნეს მაშინ ყაენმან არღუნ
უბრძანა მეფესა დიმიტრის რათა ებრძოლოს ციხესა მას რ~
იყო ფრიად მაგარი:მაშინ აღიჭურა მეფე დიმიტრი და ყოველი სპა მისი გარე
შეეხვივნეს და შეუჴდეს ციხესა მას. რ~ ბეგას შვილი რატი
უპირველეს გავიდა და წარუღეს ციხე დარუბანდისა და თავ
ადნი მათნი დაჴოცეს და წარმოიღეს ტყუ და განძი და დედა
1-16 სტრ., 430v
წული ურიცხუი და ციხე დაწვეს ცეცხლითა და ამას
ყოველსა ხედვიდა ყაენი თვალითა თვისითა რ~ აქუნდა გულსა
შინა თუისსა მტერობაჳ მეფისა: ამისთუის სთხოვა ჯაჭვი იგი სა
ხელოვანი მეფესა და მსწრაფლ მიანიჭა მეფემან და წარმოვიდ
ეს მუნით შინა გამარჯვებული:და ვ~ა გარდაჴდეს ჟამნი მრავალნი და რაჟამს წელიწდის თა
ვი მოიწია რომელსა ურდსინგად უწოდდეს რომელ არ
ს ენითა მათითა რომელი იქმნების მარტსა თხუთმე
ტსა: მიავლინა ყაენმან ნოინი და დაესხნეს ბუღას და შეიპ
ყრეს და აღიღეს ყოველი სიმდიდრე მისი და მოიყუანეს წი
ნაშე ყაენისა და მან მსწრაფლ ბძანა განუკითხავად მო
კლვა მისი და ძისა მისისა და მოაკუდინეს და ყოველნი ნათე
სავნი ბუღასანი და წარავლინეს ყოველგან კაცი საბერძნეთს
შამს და ხვარასანს და მრავალნი დიდნი ნოინნი მოსწყუიდ
ნეს და. ესრეთ შეიქმნა კლვა და მოსრვა ნოინთა
მათ არღუნ ყაენისა მიერ:1-16 სტრ., 431r
მაშინ წარმოავლინა ელჩი არღუნ ყაენმან და აწვია ურდოსა
მეფე დიმიტრი: ხ~ ვითარ ცნა მეფემან სიკუდილი ბუღა
სი დაუმძიმდა დიდად და მოუწოდა კ~ოზსა აბრაჰამს და ეპისკო
პოზთა მონასტერთა და მეუდაბნოეთა გარესჯისათა და ყო
ველთა მთავართა სამეფოსა მისისათა: შემოკრბეს ყოველნი
მის წინაშე დაჯდა ტახტსა ზედა და დასხდეს ყოველნი დი
დებულნი თუის თუისად:და აღაღო მეფემან პირი თუისი და ბრძანა: ისმინეთ ჩემი ყოვე
ლთა კათალიკოზთა ეპ ეპისკოპოზთა და წარჩინებულთა:
სამეფოსა ჩემისათა ვ~დ შეისუენა მამამან ჩემმან და დავშთი
მე ყრმა მცირე მძლავრებასა შინა თათართასა და ღ~თნ

ყოვლის მპყრობელმან და უფალმან ჩვენმან იესო ქრის
ტემან და ყოვლად წმიდამან ღ~თის მშობელმან რომლისა
ნაწილადცა ვართ. და ჯვარმან პატიოსანმან რომელი მოგვე
ნიჭა ჩვენ მეფეთა დამიცვა და მიმაწია ასაკად სისრულისა
და მომმადლა მეფობაჳ სკიპტრა და პორფირი მეფობისა და თანა
1-16 სტრ., 431v
დგომითა წარვმართე მეფობაჳ ჩემი და აქამომდე მშვიდობით ჰგ
იეს სამეფო ესე ჩემი:და აწ განრისხებულ არს ყაენი და ყოველი მთავარი მისი მოუწ
ყუედიან. და აწ. მე მიწოდს წინაშე მისსა ვჰგონებ ბოროტის
ყოფასა ჩემთუის: და თუ არა წარვიდე ურდოსა და წარვიდე მთიუ
ლეთს სიმაგრეთა შინა და დავიცვა თავი ჩემი და აჰა ყოველი
სამეფო წინაშე მათსა ძეს: იხილეთ თუ რავდენი სული ქრის
ტიანე სიკუდილსა მიეცემის და ტყუე იქმნების და ეკლესიანი
შეიგინებიან და მოოჴრდებიან და ხატნი და ჯვარნი დაიმუსრვიან:
და უკეთუ წარვიდე ყაენს წინაშე დასტურობით უწყი
ვ~დ მომკლავს მე:და აწ სიბრძნითა თქუენითა განაგეთ საქმე ესე რ~ მე ეს
რეთ ვჰგონებ მრავალ მლელვარე არს საწუთო ესე
დაუდგრომელ და წარმავალ: და დღენი ჩვენნი სიზმრებრ
და აჩრდილებრ წარვლენ და უნებელ და მსწრაფლ თანა
გვაც წარსვლა სოფლისა ამისგან: რაჳ სარგებელ არს
1-16 სტრ., 432r
ცხოვრება ჩემი უკეთუ ჩემთუის მრავალი სული მოკუდეს. და მე
ტვირთ მძიმე ცოდვითა განვიდე სოფლისა ამისგან: აწ მნებავს
რათა წარვიდე ყაენ წინაშე და იყოს ნება ღთისა და უკეთ
უ მე მომკლას ყაენმან ვჰგონებ ესრეთ ვ~დ ქუეყანა
ესე უვნებლად დარჩეს:ხ~ ვითარ ესმათ კ~ოზთა და ეპისკოპოზთა და მოძღვართა და მთავართა
საქართველოსათა განკუირდეს თუ ვითარ დადვა მეფემან სუ
ლი თუისი ერისა მისისა თუის: და ესრეთ პასუხი უგეს არა არს
ნაცვალი შენი მეფეო გაშოროს ღ~თნ მოკლვა თათართაგან
მოოჴრდეს ქუეყანაჳ ესე და შვილნი შენნი მიმო დაიბნევიან
და თუ ქუეყანაცა დაშთების რაჳ არს ნაცვალი შენი: აწ:
გეზრახებით რათა წარხვიდე სიმაგრეთა მთიულეთისათა ან
უ: აფხაზთასა ვითარ ქნა მამამან შენმან და არა საჭირო
არს განწირვა სულისა შენისა შენგან რ~ ჩვენ ყოველნი
ესე ქართველნი მტკიცედ ვჰგიეთ ერთგულობასა შენსა ზედა:და ვ~ა ესმა სიტყუუა ესე მეფესა თქუა თქუენ ერთგულობისა და
1-16 სტრ., 432v
სიყუარულისა ჩემისათუის იტყვით გარნა მეწყალვის
უბრალო ერი ესე: ვ~ა ცხოვარნი კულად უღონო არიან

და არა სადა აქუან ნუგეშინის ცემა. მე დავსდებ სულსა
ჩემსა ერისათუის ჩემისა და არა დავიშლი ურდოს
წარ წასვლასა:მაშინ განკვირვებულნი ყოველნი აღდგეს და ჰრქუა აბრაჰამ
კ~ოზმან არა. არს საქმე მეფეო განსწირავ სულსა შენსა
რ~ მრავალთა მეფეთა მიურიდნია და დაუცავს სული თუი
სი: აწ თუ შენ დაზდებ სულსა შენსა ერისა ამისთუის
ჩვენ ყოველნი ეპისკოპოზნი ვიტვირთავთ ცოდვათა შენთა
ა~დ წინაშე ღ~თისა ვწამებთ რათა მოწამეთა თანა შერა
ცხილ იქმნე: ვ~ა უფალი სახარებასა შინა ბრძანებს უფროს ამ
ისსა სიყუარული არა არს რათა დადვას კაცმან სული თუისი
მოყუსისათუის. და უკეთუ ერთისა მოყუსისა სულისა დადებაჳ კე
თილარს რავდენ ურიცხვთა სულთა ცხოვნებაჳ ეგ
ოდენ სარგებელ არს:1-16 სტრ., 433r
და ვ~ა ესმა კ~ოზისაგან მეფესა სიტყუა ესე განიხარა ფრიად და დაასკუ
ნა წარსლვა ურდოსა დიდითა დიდებითა და საჭურჭლითა და
თანა წარჰყუა კ~ოზი აბრაჰამ: და განუჩინა საზრდო შვილთა თუისთა
და შევედრნა ყოველთა მთავართა რომელნი არა თანა წარჰყუეს
და წარგზავნნა რომელიმე მთიულეთს და რომელნიმე კახეთს:ხოლო ყრმა მცირე გიორგი წარგზავნა ტაოს იშხნის ციხესა ასპ
არაშენს და იგი წარვიდა ურდოსა: და ვითარ მივიდა ქუეყანასა
ხვაშაქისასა ავაგის ასულისა მუნ დახვდა ძე მისი დავით
რომელი იგიცა წარიტანა ამისთუის რომელ უეჭუელ იქმ
ნას ყაენი და ჰგონოს ერთგულობაჳ მისი: და ვითარ ვლეს
მცირედ და მიეახლნეს ურდოსა ჰგონა ყაენმან მეფისა არა
მისლვა მისლვა წარმოავლინა ნოინი ერთი სახელით სიუქოლ
ძე ზემო ჴსენებულისა იას ბუღასი რათა მოიყუანოს მეფე:ხ~ მგზავრ მიმავალსა მეფესა წინა დაემთხვა რომელმან მყის
აღიღო ყოველი ბარგი და სიმდიდრე მისი: და მეფე პყრობილ
ყო და მიიყუანა ყაენს არღუნს წინაშე. ხ~ მანცა პყრობილ ყო
1-18 სტრ., 433v
და განიზრახვიდა ყაენი უკეთუ ბოროტი უყოს მეფესა არ
ღარაჳ ვინარს ღირსი მეფობისა და უკეთუ ბოროტი არა შე
ამთხვიოს ვითარ განუტევოს მიმდგომი და მზრახავი ბუღასი:მაშინ წარდგა წინაშე ყაენისა ხუტლუბუღა და ჰრქუა, ნუ იუ
რვი მაგას რ~ მე მოვიყუანო შვილი დავით აფხაზთა მეფისა სახელით
ვახტანგ და მას მიუბოძე მეფობაჳ რომელ ორივე სამეფო ბრ
ძანებასა შენსა მორჩილობდეს: სთნდა ყაენსა სიტყუა ესე და წარა
ვლინა ხუტლუბუღა იმერეთს დავით მეფესა თანა: უქადა ძესა
მისსა მეფობაჳ და ასული მისი ოლჯათ ცოლად:და ვითარ წარვიდა ხუტლუბუღა ჰკითხეს მეფესა დიმიტრის რათა აღსწეროს
ყოველი სიმდიდრე მისი საჭურჭლე ზროხა და ცხოვარი და ყოველი

საქონელი მისი. რ~ პყრობილ იყო თუით მეფე და ყოველნი მთავა
რნი მისნი თუინიერ აბარაჰამ კ~ზისაგან კიდე და არღარა იყო
ღონე და ეგრეთ აღსწერა რაცა აქვნდა სიმდიდრე ფრიადი: მაშინ
წარმოგზავნეს კაცნი ქართლს და წარიღეს ყოველი სიმდიდრე
მეფისა და არა რაჳ დაშთა: რ~ მოქალაქეთაცა უწყოდეს საგანძუ
რნი მეფისამ და შინა გაცემულცა იქმნეს საგანძურნი იგი მეფი
სანი:1-16 სტრ., 434r
ხ~ იტყუიან ამასაცა ხოჯა აზიზის შვილი რომლისა მამაჳ მოეკლა
მეფესა დავითს იგი და ხუტლუბუღა ორნივე მტრად შეი
თქუნეს მეფისა და მივიდა საჭურჭლე მეფისა წინაშე ყაენისა ხ~ იგი განკუი
რდა სიმდიდრესა მას ზედა და მცირედ დასცხრა გულის: წყრო
მისაგან და არღა ეგრეთ ჰგონებდა ბოროტის ყოფად: და ვითარ
იხილეს ვაზირთა მეფისათა ფლობილად ჰრქუეს მეფესა აჰა თავი
შენი ჴელთა შინა შენთა არს ღამით მოიდგინენ ცხენნი მო
რბედნი წარვედ და განერე ჴელთაგან ამათთა რ~ არაჳ არს ნაც
ვალი სულისა შენისა პირსა ყოვლისა ქუეყანისასა:მაშინ ჰრქუა მეფემან ისმინეთ ჩემი რ~ პირველვე უწყოდი სი
კუდილი თავისა ჩემისა ა~დ დავდევ თავი და სული ჩემი ერ
ისათუის ჩემისა: ხ~ აწ: თუ წარვიდე უბრალო ერი მოისრას
მიზეზისათუის ჩემისა რაჳ: სარგებელარს უკეთუ ყოველი
სოფელი შევიძინო და სული წავიწყმიდო არაჳ ისმინა განზრახ
ვაჳ მთავართა მისთა მეფემან დიმიტრიმ:ხ~ მოიწია ხუტლუბუღა ლიხთ იმერით და მოახსენა ყაენსა ვ~დ დავით
1-16 სტრ., 434v
მეფე წარმოავლენს ძესა თუისსა მსახურებად შენდად. სპასა აფ
ხაზთასა რათა გმსახურებდენ შენ და ცნა რაჳ ყაენმან კ~დ დაა
პატიმრა მეფე დიმიტრი: და ვითარ გარდახდა ორი დღე შეიპყ
რეს კ~დ მეფე და ძე მისი მცირე ყრმა დავით ცალ ცალკე: და
წარყუა თანა მღრდელ მონაზონი გაზრდილი მისი მოსე და
არგნითა სცეს მეფესა: და მიერიდგან ჰგონებდენ ყოველნი არ
ღარა მოკლვასა მეფისასა რ~ წესად აქუნდათ რაჳ არგნითა
სციან არღარა მოაკუდინიან: გარნა არა დამშვიდდა გულის
წყრომა მისი წარიყუანეს სამსჯავროსა სახლსა მას
რომელსა დივანხანად უწოდდეს და ჰკითხვიდეს უკეთუ თანა ეწ
ამა განზრახვასა ჩინქიშან ბუღასასა და ვერარაჳ ბრალი
პოეს მის ზედა:მაშინ წარდგა წინაშე ყაენისა ტოლან ვინმე ნოინი რათა არა
მოკუდინო მეფე დიმიტრი გარნა ვერაჳ აღასრულა
სათხოველი მისი და მოიწინეს ათორმეტნი მჴედარნი ყა
ენისნი რათა წარიყუანონ დიმიტრი და [...] სიკუდი
1-16 სტრ., 435r

ლსა მისცენ: და ვითარ ცნა მეფემან სიკუდილი თუისი მხია
რულითა პირითა მოიკითხვიდა მთავართა საქართველოსათა
რ~ ყოველნი მუნ მოსრულ იყუნეს ნუგეშინის ცემად მეფისა:
და ხუტლუბუღაცა მუნვე მდგომარე იყო რომელი ცრე
მლეოდაცა ფრიად:მაშინ ჰრქუა მეფემან უკეთუ ძალ გიც ყაენს წინაშე შემეწიე სი
კუდილსა ამას შინა: და თუ არა გნებავს ძე ჩემი მცირე დავით
იღვაწე რათა არა მოიკლას გულის წყრომითა აღსავსითა ყაენისა
გან: ხ~ მან და ყოველთა მთავართა იწყეს ტირილად და გან
ვიდეს: გარე: ხ~ მეფემან ილოცა მყოვარ ჟამ და ეზიარა სი
სხლსა და ჴო ჴორცსა მეუფისა ჩვენისა ქრისტეს ღთისასა და
ეგრეთ აღსუეს ცხენსა და წარიყუანეს ვითარ მილიონ ერთ:
და ევედრა მეფე მტარვალთა მათ დაცადებად რათა ილოცოს
მცირედ და ილოცვიდა ცრემლთა მოდინებითა ქუეყანასა
ზედა: და მერმე წარუპყრა ქედი თუისი მტარვალთა მათ: აჰა
დღე იგი საშინელი და ზარისა აღსახდელი რომელი იკადრეს
1-16 სტრ., 435v
ბილწთა მათ ცხებულსა ზედა ღ~თისასა და წარჰკუეთეს
თავი დიმიტრი მეფესა მტარვალთა მათ:ხ~ გამოჩნდა მასვე ჟამსა პატივი ღთისა მიერი ცხებულსა
მისსა ზედა რ~ მზემან შარავანდედი თუისი უჩინო ყო სრუ
ლიად და იქმნა სიბნელე დიდი და ყოველნი წარმართნი განკვი
რდებოდეს ხილვასა მას ზედა: რ~ იყო ჟამი მეათე და მწუხრამდე
შეიმოსა ბნელი ვითარ იგი ყოვლისა სოფლისა ცხოვრებისა
ვნებასა მეუფისასა ეგრეთვე ამის ნეტარისა და საქართველო
სათუის წამებულისა მეფისასა რათა საცნაურ იქმნენ რ~ პატი
ოსან არიან ცხებულნი ღ~თისანი:ხ~ იყო მესამე შაბათი წმიდათა მარხვათა და ათორმეტი თუისა მის
ებრაელთა მიერ ნისნად წოდებული და ჩვენ მიერ მარტად:
და აღასრულეს ყოველი წადიერება მათი რაოდენიცა ენებათ
მეფესა ზედა გარნა არავე და დასცხრა გულის წყრომა მათი
რ~ შეიპყრეს ყრმაცა დავით და ნოინსა ტაჩარს მიჰგუა
რეს რომელსა მჴედართ მთავრობაჳ აქუნდა:1-17 სტრ., 436r
ხ~ქმნეს სიბოროტეცა ესე რ~ მასვე ღამესა მწუხარებასა გულისასა
მოიცვეს ყრმაცა დავით კარავსა შინა მოსიკუდიდ გარნა ვერაჳ
იჴელთეს: და ვითარ განთენდა განიპარა მოსე მღრდელი რომელი
არაოდეს განეშორებოდა დავითს და შევიდა ტაჩარს წინაშე და
აუწყა მოკლვა დავითისი: ხ~ იგი აღდგა მსწრაფლ და წარვიდა
ყაენს წინაშე და ჰრქუა ყრმისა დავითის უბრალოებაჳ. რად
გიჴმს მომკუდრისა ყრმისა მოკლვაჳ გეაჯები რათა მომმ
ადლო მე ისმინა ყაენმან და მოსცა ყრმა მცირე დავით:ხ~ მან წარიყუანა ყრმა იგი სახლსა თუისსა და შევედრა ხოჯასა

თუისსა რომელი უკანასკნელ სიბდივან იქმნა: ხ~ გუამი იგი
პატიოსანი დიმიტრი მეფისა დაცვეს მრავალ დღე რათა
არა წარიღონ ქართველთა: და ესრეთ სრულ იქმნა წინასწარ
თქმული ბასილი მთაწმიდელისა: ხ~ იყუნეს მრავალნი წა
რჩინებულნ საქართველოსანი და ვერვინ იკადრა გამოთხოვად
გუამი მეფისა: მაშინ კათა კ~ოზმან და მოსე იყიდეს კაცნი და მოსეცა
თანა წარჰყუა და მოიპარეს ღამით გუამი დიმიტრი მეფისა და მოიღეს
კარვად თუისად:1-16 სტრ., 436v
მაშინ განგებითა ზეგარდამოთა გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი
რომელთა აქუნდა თევზი წარსაღებელად და თევზთა თანა იტვი
რთეს. და ეგრეთ მოიღეს გუამი დიმიტრი მეფისა ქართლად და
წარიღეს დიდისა პატივითა მცხეთას და მუნ დამარხეს სამარ
ხოსა მამათა მათთასა: და ვ~ა იქმნა. ესე ყოველი დავით ძე დი
მიტრისი მეფისა შეინახა კეთილად ტაჩარ ნოინ ნოინმა:ხოლო დედოფალი და სხვანი ცოლნი მეფისანი დამალნეს სორღალა
წარვიდა სახლსა მამისა მისისასა თათარში და წაიყუანა თანა
ორნი შვილნი მისნი ბაადურ და იადგარ: ხ~ ასული ბექასი
წარვიდა მამისა მისისა თანა სამცხეს: და ვახტანგ იყო მთიუ
ლეთს და მისცა დედოფალსა სარჩოდ სკუირეთის ჴევი და ეახლ
ნეს ორნი მცირედნი ძენი ლაშა და მანოველ: და მიერიდგან
დარჩა ქუეყანა ესე უმეფოდ:მაშინ მოუწოდა ყაენმან ხუტლუბუღას და ჰრქუა აჰა მოვსრენ ყოველ
ნი მტერნი ჩემნი და მტერიცა შენი მეფე დიმიტრი და აწ მეფეჳ
არღარა აღმისრულე რომელი შენ აღმითქუი და აწ მოიყუანე ძე აფხაზთ
1-16 სტრ., 437r
მეფისა და იყოს იგი მეფედ მაშინ მოგითვალო საქართველო
და განაგებდი ვ~ა გენებოს და წარვედ აფხაზეთს: და წარვიდა ხუტლუბ
უღა აფხაზეთს დავით მეფესა თანა: და ვითარ იხილა ხუტლუბუღა
მეფემან დავით მსწრაფლ მოუწოდა სპათა აფხაზეთისათა წარმოემა
რთა და თანა წარმოიტანა ძე მისი ვახტანგ გარდამოვიდეს და დადგეს
ტასისკარს ქუიშხეთის მინდორსა: ხ~ აქათ მივიდეს სირმონ ნოინის
შვილი ყონჩიბაჳ და ალიყანის შვილი ყურუმჩი რომელი
დგის მთათა ჯავახეთისათა რომელ არიან არტანსა და სამცხეს
შუა. და ყოველნი დიდებულნი საქართველოსანი შემოკრბეს
მუნ და ყუეს ფიცი და სიმტკიცე ერთგულობისა: და მოსცა
მეფემან ძე მისი ვახტანგ მეფედ ქართლისა და მრავალნი თა
ვადნი მისნი თანა წარმოატანნა და წარმოვიდეს მსწრაფლ და მე
ფე დავით შეიქცა ქუთათის და იგინი მოიწივნეს რა ყაენს არღუ
ნს წინაშე:ხ~ იხილა რაჳ ყაენმან ვახტანგ შეიყუარა ფრიად სიკეთისა მი
სისათუის რ~ იყო ტანითა სრულ პირითა ჰაეროვან ტკბილ მოწყალე

1-16 სტრ., 437v
სიმართლის მოქმედი უხვი მდაბალი ენა ტკბილი განმზრახი კე
თილი ყოვლისა საქმისა მცოდნე: ხ~ ამას ვახტანგს მოსცა მეფ
ობაჳ ყოვლისა საქართველოსი და მისცა ცოლად დაჳ მისი
სახელით ოლჯათ და წარმოგზავნა ქართლად და მოვიდა
ტფილის: და შემოკრბეს კ~ოზი და ეპისკოპოზნი და ყოველნი მთავარნი
საქართველოსანი და დაადგეს გუირგუინი თავსა მისსა მეფობისა და
დასუეს ტახტსა ზედა სამეფოსა და აღასრულეს წესი
კურთხევისა მისისა:მესამეოცე და ოთხე მეფე ვახტანგ ძე დავით აფხაზთა მეფისა
ძისა რუსუდანისი ბაგრატოანი:ხ~ დაჯდა რაჳ მეფედ ვახტანგ დაიპყრა ყოველი საქართვე
ლო ნიკოფსით ვიდრე დარუბანდამდე თუინიერ ჯაყელ ცი
ხის ჯვარელისა ბექასა: და განიხარეს ყოველთა მკუიდრთა სა
ქართველოსათა რომელ მოგვეცა ნათესავი მეფეთა ჩვენთა:
პატიოსანი ღ~თის მოყუარე ტკბილი და მოსამართლე
ახოვანი და მჴნე და სამჴედროთა ზნითა აღვსავსე:1-16 სტრ., 438r
ამან მეფემან ვახტანგ აღიყუანა პატივსა ათაბაგობისასა
და ამირ სპასალარობისასა ხუტლუბუღა და მიუბოძა ორი
ვე ჴელი და განგებაჳ თუისთა სამეფოსა: ხ~ დავით ძე დიმიტრი მეფისა
დაშთა თათართა შინა ტაჩარ ნოინისასა ჭირთა და იწროებათა
შინა: და დედოფალი დედა მათი დაშთა სკუირეთს. და სხვანი ძმანი
დავითისნი მიმო. იბნივნეს:ხ~ უმრწემესი ძმა მათი გიორგი რომელი უშვა ასულმან ბექასა
მან წარიყუანა პაპამან მისმან ბექამან და აღზარდა სახლსა
შინა თუისსა. რ~ იყო იგი უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა
ვითარ ქუემორე სიტყუამან ცხად ყოს: და ვითარ გარდაჴდა წელიწ
ადი ერთი შეედვა სალმობაჳ ბოროტი არღუნ ყაენსა რ~
განჴმეს ყოველნი ასონი მისნი და ჴორცნი და ძვალნი აღმოსცვივდ
ეს: და განიყარა ყოველი გუამი მისი და იყო სანახავად უშვერ
და საზარელ და კნინღა მიმსგავსებულ იყო მკუდარსა:მაშინ ვითარ სნეულობდა ყაენი არღუნ ენება ხუტლუბუღას
რათა დავით მეფე ყოს და რომელნიცა მის კერძო მიმდგომნ
1-16 სტრ., 438v
იყუნეს ეცადნეს ნოინთა წინა რათა წარუღონ მეფობაჳ ვახტანგს
და დავით ყონ: ტაჩარ ნოინიცა შეეწეოდა დავითს და ოვ
სთა მეფის ძე ფარეჯან იგიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს ამის
თუის საბრჭოდცა წარდგეს თუ რომელსა მართებს მეფობაჳ: ხ~
სხვათა მთავართა ქართველთა არა სთნდა მეფობაჳ დავითისა რ~
მტკიცედ დგეს ერთგულობასა ზედა ვახტანგისასა და ამისთუის არაჳ
მოსცეს მეფობაჳ დავითს და ადგილ ადგილ სოფელნი და
ქუეყანანი მოსცეს თ დავითს:-

და ვითარ განძლიერდა ზეგარდამო რისხვა არღუნსა ზედა რ~ სენი
იგი განგრძელდებოდა ოთხისა თუისა ჟამთა განრღუეული თუით
ფერჴთამდე მოეწყინათ ნოინთა პატრონობა არღუნ განრღვეული
სა ამისთუის შეკრბეს და ზედა მიეტევნეს და კარავსა შინა მოშთ
ობისა მიერ სიკუდილსა მისცეს: მასვე დღესა და ჟამსა რიცხვ
სა თვისასა ათორმეტსა მარტისასა: რომელსა შინა პატიოსანი და
სანატრელი ცხებული ღ~თისა მოწამე ბრწყინვალე დიმიტრი
მეფეთ მეფე მოკლა: საცნაურ იქმნა ვ~დ ამისთუის მოიწია სენი:
1-16 სტრ., 439r
იგი ბოროტი არღუნსა ზედა რომელ დასთხია სისხლი იგი
უბრალო მრავალი და იკადრა ცხებულსა ღ~თისასა ჴელის შეხებად:მოკუდა ყაენი არღუნ და ყოველნი განმზრახნი მისნი რომე
ლნი მეფისა სიკუდილსა თანა. შემწე ყოფილიყუნეს ყოველნივე
მოისრნეს: და მიერითგან მიეცა ფლობაჳ დავითს. დაღათუ
ნოინნი დავითისკენ იყუნეს ა~დ ეგრეთვე მტკიცედ ეპყრა მეფობაჳ
ვახტანგს ყოვლისა საქართველოსი:მაშინ წარავლინეს ნოინთა კაცი და მოიყუანეს ყაენად ქეღთუქონ ძმაჳ არ
ღუნ ყაენისა და დასუეს ტახტსა ზედა და ჴელთ უდვეს ყოველი
საყაენოჱ ამან ყაენმან ქეღთუქონ შეიყუარა კეთილად მეფე ვახ
ტანგ რ~ ამისთუის ჰგონა არღუნს ზედა მოწე მოწევნული რი
სხვა იგი ზეგარდამო სასტიკი და ვ~ა ესე ესრეთ იქმნებოდა: მა
შინ შეედვა მცირე რაჳმე სენი ვახტანგ მეფესა რომლისა
მიერ შეისუენაცა და მოკუდა მეფე ვახტანგ სამ წელ ოდენ
მეფე ყოფილი საღ~თოთა და საკაცობოთა შინა სრული და შემკობილი:
რ~ აღმზრდელიცა კეთილი და მეცნიერი ესუა ფარსმანი შვილი:1-16 სტრ., 439v
და ვ~ა ესმა დავითს ძესა დიმიტრი მეფისასა სიკუდილი ვახტანგ
მეფისა განმწარდა სიკეთისა და სიჭაბუკისა მისისათუის და იგლოვა
წესისაებრ და ფრიად პატივსცა და წარგზავნა გუამი მისი გ
ელათს სამარხოსა მეფეთასა: ვ~ა ესმა მამასა მისსა მეფესა და
ვითს სიკუდილი სასურველისა და ყოველთა მიერ შეყუარებულ
ისა ძისა მისისა ვახტანგისა უზომოთა ტკივილთა და მწუხარებ
ათა მოიცვეს. რ~ შეუძლებელ არს მითხრობაჳ თუითოეულისა
გარნა ესოდენ მოიცვა მწუხარებამან რომელ ვერა რაჳ პოვა
ლხინებაჳ და შემდგომად მის მცირედთა წელთა მანცა შეისუენა
პატიოსნითა სიბერითა აღსავსე და დაუტევნა სამნი ძენი პირმშო
ვიდრემე კოსტანტინე და მეორე მიქელ და უმრწამესი ალექსა
ნდრე რომელი უშვა დედოფალმან დიდისა პალიალაღოსის ასულმან
კოსტანტინე პოლისამან და დიდისა მის საბერძნეთისა მპყრობელმან:ხ~ მიიღო მეფობაჳ კოსტანტინემ პირმშობისა ძლით რომლისა მე
ფობასა წინა აღუდგა ძმაჳ მისი მიქელ და დაიპყრა ქუეყანა რაჭისა
და არგუეთი და დღეთა მათთა იშლებოდა სამეფო იგი რომელთა

1-16 სტრ., 440r
საქმენი არა მოხსენებულ არიან: და არაჳ ყუეს მშვიდობაჳ ვიდრე არაჳ
მიიცვალნეს რ~ რომელსა ჟამსა დაიზავნიან მყის შეიშალნიან ესრეთ
დღითი დღე იშლებოდიანჱ
ხ~ ჩუენ პირველივე გზა აღვლოთ მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა
დაჯდა რაჳ ქეღთუ ტახტსა ზედა განდგა ქალაქი საბერძნეთისა
ტუნღუზალო რა საბერძნეთით მოსრულ იყო ქეღათუ ჰგონეს
უცალოებაჳ ყაენისა და ამისთუის განდგეს: მაშინ ამან ყაენმან ქე
ღთუქონ მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა და დიმიტრი მეფის
ძესა დავითს და მთავართა ქართლისათა: ხ~ ტახტი და ცოლნი მისი
და ხათუნნი შევედრა ელგონ ნოინსა და ხუტლუბულა და სხ
ვანი საქართველოსა მთავარნი დაუტევნა მუღნს რ~ ეშინოდა გა
მოსლვისათუის ბერქალნთასა თუით წარვიდა და დავით ძე დიმიტრისი მე
ფისა თანა წარიტანა: და ვითარ მიიწივნეს ტუნღუზალო ქალაქსა გა
რე მოადგა ოთხ თვე ოდენ და ვერა რაჳ ავნეს. და ვითარ მის
ჭირდათ მეხუთესა თვესა იწყეს ძლიერად ბრძოლად რ~ დავით
და მცირედნი ქართველნი ჰბრძოდეს ძლიერად და წარუღეს ქალაქი
1-16 სტრ., 440v
იგი და შიგან შევიდეს სადა იგი ქრისტიანენი ერთსა ყურესა
შეკრებულ იყუნეს და ევედრნეს დავითს რათა შეიწყალნეს და ყაე
ნმან არა ბოროტი უყოს მათ: უსმინა და მცველნი დაუდგინნა
და დაიცვნა და აღიღო ხარაჯა და საჭურჭლე ურიცხვი და მიერ წა
რმოვიდეს განმარჯვებულნი:ხ~ მუნ ყოფასა ფარეჯანისა ოვსთა მეფისა ძისასა იწყეს ოჴ
რებად ჴოცად და რბევად და ტყუენვად ქართლისა: და ქალაქი გორი
წარტყუენეს და თუისად დაიჭირეს ოვსთა: მაშინ შეკრბეს ქართლისა
ერისთუისა ბეგას წინაშე ძესა აჰმადასა ყოველნი ქართველნი და მო
ადგეს გორსა და მრავალ გზის შეებნეს და ქალაქსა შინა მრავალი
კაცი მოკუდა ოვსი და ქართველი და დაწუეს გორი სრულიად: და
ვითარ მისჭირდათ ოვსთა ციხიდაღმან საბლით გარდამოუ
შვეს და წარავლინეს მუხნარს მდგომთა თათართა თანა რათა შეეწინე
ნ. და ვ~ა ესმათ ჩამოდგნენ შუა შველა ქნეს და ზავი და მიერითგან
შეიქმნა მტერობაჳ შორის ქართველთა და ოვსთა: ვიდრემდის მეფეთა
შორის ბრწყინვალემან დიდმან სახელგანთქმულმან გიორგი განასხნა და
აღფხურნა:1-16 სტრ., 441r
და ვითარ მოიწია ყაენი შინა მოუწოდა დავითს და ჰრქუა ვინა
თგან თავი შენი დასდევ მსახურებად ჩემთუის და სდგეხარ ერთგ
ულობასა ჩემსა ზედა ამისთუის მომიცემია მეფობაჳ და სამეფოჳ
შენი ყოველი და წარმოგზავნა ტფილის და დასუა ტახტსა მამისა მი
სისასა და თანა წარმოატანნა სპანი საქართველოსანი შანშა და ხუტ
ლუბუღა და ყოველნი დიდებულნი საქართველოსანი: მაშინ მოუ
წოდეს სამცხით ბექასა და არა ინება მოსვლად რ~ ფრიად განდ

იდებულ იყო. თუით არღარაჳ წარვიდის არცა ყაენს წინაშე არცა
მეფეს წინაშე: ა~დ წარმოუვლინა მეფესა [.] დავითს ძე თუისი პირმშო
სამცხის სპასალარი სარგის და ყოველი ნამარხევი რომელ აქუნდა მეფის
დიმიტრისაგან შევედრებული და სარტყელიცა იგი დიდ ფასისა:
მოვიდა სარგის და მოიღო ყოველივე დაუკლებლად მეფეს დავითს წინაშე:მაშინ შეკრბეს ყოველნი დიდებულნი საქართველოსანი ზემონი და ქუემო
ნი მეფის დიმიტრის წინაშე. და მოვიდა კ~ზი თ აბრაჰამ და ყოველნი
ეპისკოპოზნი დასუეს. ტახტსა ზედა მამისა მისისასა და აკურთხეს
მეფედ ქართლისა დავით ძე დიმიტრისი:1-16 სტრ., 441v
მესამეოც და ხუთე მეფე დავით. ძე დიმიტრი მეფისა ბაგრატოანი:ხ~ დაჯდა რა მეფედ ქართლისა დავით ძე დიმიტრი მეფისა მოსცა ყა
ენმან ცოლად დაჳ მისი ოლჯათ რომელი ესუა ცოლად ვახ
ტანგ მეფესა: და დაიპყრა ყოველი სამეფო მამისა მისისა დიმი
ტრისი თუინიერ ბექას სამცხის მპყრობელისა მთავრისა: ა~დ იგი
პატივ სცემდა მეფესა დავითს მრავალთა ნიჭთა და ძღუენთა წარმ
ოუვლენდის: ხ~ მეფე დავით უმეტესთა ჟამთა იყუის წინაშე ყაენისა
: დაღათუ ფარეჯან ოვსთა მთავარი მსახურებდა კეთილად მეფ
ესა ა~დ აქუნდა მტერობაჳ ქართველთა ესოდენ გარდაეკიდნიან:
ერთმანეთსა რომელ რომელიცა მძლე ექმნის მოკლის:მაშინ წარვიდეს ქალაქსა ვაჭრობად ოვსნი და ვითარ მოიქცეს იხ
ილეს გლახაკი ვინმე და მისცეს ქველის საქმე ოვსთა რო
მელსა უპირველესსა ეწოდებოდა სახელად უპირველესსა. სათხისა და მეორესა
უზურაბეგ: რქუიის ჰრქუეს გლახაკსა მას გლახაკო ევედრე: ღ~
თსა რათა დღეს ჩვენი და სურამელის ბეგას შვილის ჴრმალი
ერთდგან შეიყარნენ ერდგან შეიყყარნენ: და ვითარ წარვლეს
1-16 სტრ., 442r
მცირედ დახუდა ნადირობასა შინა მყოფი რატი მცირითა კაცითა
ოდენ უსაჭურვლო და მყის ზედა მოეტევნეს. აღიღო ფარი და და
უდგა სივიწრესა წყლის გასავალსა და პირველად სათხის უხეთქნა
მუზარადსა განუპო და ჩამოვარდა ცხენით და მოკუდა. და მერმე
უზურაბეგ მოუჴდა ჰკრა მასცა ჯაჭვიანსა მჴარსა ზედა განუკუეთა
მჴარი და ჩამოაგდო და ყმათა რატისთა მოაკუდინეს იგი და იხილეს სხვა
თ ოვსთა და ივლტოდეს ამისთუის იტყუის წერილი უფალი ამპარტ
ავანთა შემუსრავს. ხ~ მდაბალთა მოსცის მადლი. და კ~დ სხვა ჴმობს
აჴოცენინ უფალმან ყოველნი ბაგენი მზაკვარნი და ენა დიდად მეტყუელი:მაშინ მოვიდა კაცი მწოდებელი ყაენ თუქალისი წინაშე დავით მეფისა
და წარვიდა დავით წინაშე თუქალისა რომელი იდგა მთათა არარატისათა: და
ვითარ იხილა თუქალ დავით მეფე პატივითა შეიწყნარა და ფრიად შეიყ
უარა და ინება რათა ფიცთა მტკიცითა მიერ ქმნან ერთობაჳ სიყუა
რულისა დაამტკიცეს ერთობაჳ და წარმოვიდა მეფე შინა: და მოსცა დმანისი
რომელ აქუნდა ხუტლუბუღას ძმასა მანგასარისსა:და ვითარ გარდაჴდეს მცირედი ხანი წარვიდეს ნოინნი რომელნი თუქალისაგან
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ლტოლვილ იყუნეს. ვითარ ნავროზ დიდისა არღუნის შვილი რომელი
იყო კაცი მჴნე ძლიერი ახოვანი მანქანი შემმართებელი უმეტესო
ბისა ალიყანის შვილი ყურუმში რომლისა ძმაჳ ბუღა მოეკლა თუ
ქალს: ესენი მივიდეს ხვარასანს არღუნის შვილს ყაზანს წინაშე რომელსა
აქუნდა საუფლისწულოდ მამისაგან ხვარასანი: შეიყარნეს და ინებეს რა
თა ყაზან ყონ უფლად და ყაენად ყოვლისა საყაენოსა და თუქალ მოაკუდინონ:და შეკრბეს ესე ყოველნი და წარმოემართნეს ბრძოლად ბაიდოსსა. და ვითარ ცნა
მოსვლა ყაზანისა მოუწოდა მანცა ლაშქართა თუისთა და წარვიდა თუქალცა
სისწრაფით და ვერღარაჳ მიიცადეს მეფე დავით რ~ აქაცა დაიცვა ღ~თნ
მეფე რომელ არაჳ დახვდა ომსა მას: მიეგებნეს მცირესა ქალაქსა მას რო
მელსა ეწოდების ზანგანი შეკრბეს ურთიერთას და სწორი ძლევაჳ იქმნა
. უკუდგეს ორნივე და გაიყარნეს რ~ ყაზან მუნ არა იყო ნავროზ და ხუ
ტლუბუღა წარმოევლინნეს: ხ~ ნავროზ ჴელთ იგდეს და ჯალირმან ძლიერი
ბრძოლა ყო და წარვიდა ყაზან ხვარასანს:მაშინ ევედრა ნავროზ თუქალსა რათა განუტეოს და ფიცითა დაუმტკიცა
რათა ყაზან ჴელ შეკრული მოსცეს ირწმუნა თუქალ და განუტევა: და ვი
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და ვითარ მივიდა ნავროზ ყაზანს თანა შეკრა ქუაბი სპილენძისა და წარ
გზავნა თუქალს თანა: რ~ ენითა თუქ თურქულითა ქუაბსა ყაზან ეწო
დების მოვიდა ქუაბი შეკრული საბლითა: და ვითარ იხილა თუქალ განუკ
ვირდა და დაუმძიმდა ფრიად რ~ მოსრულ იყო მთათათა არარატისასა:მაშინ კ~დ წარმოემართა ყაზან უმრავლესითა სპითა უგრძნეულად და უჟანს
დაესხა ბაიდოს შეიპყრეს შეკრეს და მოაშთვეს. და მისთანა მრავალნი ნოინნი:
და აქაცა დაიცვა ღ~თნ მეფე დავით რომელ არა ესწრა ომსა მას: და ვითარ
ცნა სიკუდილი ბაიდო ყაენისა თუქალ ივლტოდა და. მივიდა სამცხეს
ბექასასა რომელი მთავრობდა ტასისკარიდგან ვიდრე კარნუ ქალაქამდე.
და შვილი მისი წარგზავნა მეფისა დავითს წინაშე და მას შევედრა:და ვითარ მოვიდა ყაზან ადარბადაგანს რომელ არს თავრეჟი წარმოუვლინა მო
ციქული მეფესა დავითს და ბექას რათა მისცენ თუქალი და შვილი მისი:
ერთგზის და ორგზის და არაჳ მისცეს ა~დ იურვეს რათა შეუნდოს. და მოსცა
პირი და ბეჭედი უვნებლობისა და მისცეს თუქალი: და ვითარ ცნა ყურუ
მჩიმ წარყუანა თუქალისა ურდოს მოეგება ელჩსა ყაენ ყაზანისასა ნაჴიდურს და წა
ჰგვარა თუქალი: და იგი მოკლა სიკუდილისათუის ბაიდო ძმისა მისისა:1-16 სტრ., 443v
და მეფემან დავით მისცა ყაზან ყაენსა შვილი თუქალისა და ყო
ველი საჭუეჭლე და სიმდიდრე რომელი შეევედრა ფარეჯან ოვსთა
მთავრისა რომელი იდგვა ციხესა ატენისასა: რ~ ესე დაიმადლა ყაენმა
ყაზან გარნა მეფემან ვერ გულს იდგინა წარსვლა ურდოსა
შიშისათუის რომელ აქუნდა სიყუარული თუქალისი. და კ~დ სხვა
ცა იყო შიში ურდოს წარსლვისა რ~ ზემო ჴსენებული იგი ნავ
როზ არღუნ აღას შვილი მტერი იყო ყოველთა ქრისტიანეთა: რ~ ვის

ცა ჰგონებდა სჯულისა დატეობასა დაჰპატიჯებდა და მუსულმანად
მიაქცევდა თვინიერ ცნობისა ყაზან ყაენისასა: და კდ~ცა რაჳმე ბორო
ტი აქუნდა და ამისთუისცა ბოროტად მოიკლა ვითარ ქუემორე სიტყუამან
ცხად ყოს თუ ვითარითა ბოროტისა სიკუდილითა აღსრულდა:ხ~ ესე ნავროზ განდიდნა თვინიერ ყაენისა განაგებდა საქმეთა საურავ
ვთა და აქუნდა მტერობაჳ ყოველთა ქრისტიანეთა და. განემზადა სრულიად
დახოცასა და დაქცევად ეკლესიათა თავრჟსა და ყოველთა ქალაქებთა
შინა: და მოიყუანა ეპისკოპოზი მარღისა ქალაქისა ნათესავით და სა
რწმუნოებით ნასრანი რომელი იყო კაცი მოწყალე და სახიერი:
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ფრიად სათნოებიანი პირველთა ყაენთაგან პატივ ცემული და
მამად ყაენთაგან მამად სახელ დებული: ესე პყრობილ ყო და მრავა
ლნი გუემანი და ბასრვანი შეამთხვივნა დატევებისათუის სჯულისა:ხ~ იგი ახოვნად წინა აღუდგებოდა და მოითმენდა ყოველსა ჭირსა მის
ზედა მოწევნულსა და შეურაცხყოფად სჯულისა მუაჰმადის მი
ერ ქადაგებულისა: და ამისთუის ექსო ექსორიობად დაისაჯა რ~ იყო იყო ფრიად
მოხუცებულ:და ამას ზედა ესეცა შესძინა ბოროტი ნავროზ წარმოავლინა
კაცი ერთი უკეთური ნათესავი მისი რათა მოაოჴრნეს ეკლესიანი
ყოველსა საქართველოსა: პირველად მოაოჴროს საყოფელი ყოვლად
უბიწოსა ვარძიისა ღ~თის მშობელისა საყდარი. და მერმე ყოველსა სა
ქართველოსა შინა და რაჳცა რა პოოს მათ შინა სიმდიდრე ყო
[.]ველივე წარიღოს. რ~ ჰგონებდა უზომოსა სიმდიდრესა ოქროსა და ვე
ცხლსა თუალთა პატიოსანთა და მარგალიტთა მრავალსა:წარმოვიდა ესე წარმოვლენილი ნავროზისი ვარძიას და მოიწია ნახჭევანს
და იწყო რღვევად ეკლესიათა: მაშინ მოიწია რისხვა ყოვლად წმიდისა
ვარძიისა ღ~თის მშობელისა მას ზედა. რომელ მოვიდოდა ასაოჴრებლად ვარძიისა
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ღ~თის მშობელისა და პატიოსნისა ჯვარისა დასამჴობლად: ამისთუის მეხ
დატეხილ იქმნა და განგალა მეხმან სრულიად და დაიწვა ძუალითურთ:
და ესრეთ საკვირველებით დაიცვა საყოფი თუისი ვარძიისა ღ~თის მშობელმან :ხ~ ნავროზს ზედაცა მოიწია რისხვა ღ~თისა რ~ განრისხდა ყაენი ყაზან მას
ზედა უსამართლოებისათუის და ბოროტთა საქმეთა მისთთუის: რ~ იყო ყაენი
ყაზან ფრიად რაჳმე კეთილ და უბოროტო გონებითა და სიმართლისა
მოქმედ უფროს ყოველთა უწინარესთა ყაენთა. ეს ოდენ რომელ
ჯაჭვი განება ორთა შეშათა ზედა და ეჟვნები მოება მრავლად რათა
გლახაკნი და უღონონი და უქონელნი ყაენისა და ნოინთა წინა მისვლ
ისა უღირსნი მოჩივარნი მივიდოდენ და შეარყევდენ შეშასა და ჯაჭვსა
და ესმოდის ყაენსა ჴმა ეჟვანთა და სცნის რომელ სასჯელი უც
გლახაკთა და შეურაცხთა შეურაცხთა კაცთა რომელი თვით განიკითხის
პირის პირ: რ~ ესოდენ უყუარდა სამართალი რომელ დღეთა მისთა არაჳ
იქმნებოდა ძალი და უსამართლობა. არა დიდთა და არცა მცირეთაგან
და ესე ვითართა ცხოვრებასა შინა იქცეოდა ყაენი ყაზან:-

და ამისთუის რისხვეული ნავროზ ივლტოდა ხვარასანს: რომელ დევნა
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უყო ზემო ჴსენებულმან ხუტლუბუღა ნოინმა მიეწია და მოკლა იგი
და შვილი მისი და ყოველი ნათესავი მისი მოისპო ქუეყანით საჴსენებელი
მისი ვ~ა წერილარს მოისპენ უღ~თო რათა იხ არა იხილოს დიდება
ღ~თისა და კ~დ წარწყმდა საჴსენებელი მისი: და ესრეთ დამშვიდდეს თა
თარნი რ~ იწყო ყაენმან ყაზან განგებაჳ ქუეყანისა სიმართლითა და
მსჯავრთა კეთილთა:ხ~ ამათ ჟამთა წარმოავლინა ყაენმან ყაზან მოციქული და იჴმო
მის წინაშე დავით: ხ~ იგი მსწრაფლ განემზად და მოიწია კახე
თს და ჲრეთს მივიდეს კახნი დიდებულნი და აზნაურნი დავით მე
ფეს წინაშე: ერისთავი სამადავლა კაცი ყოვლითა სამჴედროთა ზნ
ითა შემკობილი და მოისარი ჩ რჩეული მსგავსი მოსომახოსა ებ
რაელისა: დაყო მცირედი ჟამი ჲრეთს და განეზრახა ვაზირთა უკ
ეთუ წარვიდე ურდოსა გინა არა ხ~ დაუმტკიცეს ვაზირთა წარსვლა
ლვა ურდოსა წინაშე ყაზან ყაენისა:ხ~ მეფემან არა ისმინა მათი და შეიქცა გარე რ~ აქუნდა შიში თა
თართა ყაენის ხილვისა და მოვიდა მთიულეთს უკუდგა ჟინვანს შეკრა
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სიბა და მცუელნი დაუდგინნა: ხ~ მეფე დავით მთიულეთს დგა და
წარავლინა ძმა მისი ურწემესი ვახტანგ ელჩად წინაშე დიდისა
ბათო ყაენის შვილის შვილისა და უქადა გზაჳ რათა გამოვიდეს ყა
ზან ყაენსა ზედა: და მან კეთილად შეიწყნარა სიტყუა და უ
ქ ქადა ქუეყანაჳ და საჭურჭლე მრავალი:და ვითარ ცნა ყაენმა დავით მეფის უკუდგომა წარმოგზავნა ხუ
ტლუბუღა მჴედართ მთავარი რომელსა იგინი ბეგლარბეგობი
თ უჴმობენ სპითა დიდითა: მოვიდეს და დადგეს ტფილის გაგზ
ავნეს მოციქული დავით მეფესა თანა და ითხოვეს კაცნი სარწმუ
ნონი მისანდობელად. და აძლევდეს ზავსა და სთხოვდეს ერთგულ
ობასა ყაზან ყაენისასა და არა მიქცევასა მტერთა კერძო: ხ~
მეფემან წარმოგზავნა კ~ოზი აბრაჰამ ბურსელი იოანე და ტფილ
ისის ყადი და ითხოვნა მძევალნი და ფიცად მიჰპირდა: ხ~ მათ ფი
ცეს სჯულისაებრ მათისა და მისცეს მძევლად ხუტლუბუღას შვი
ლი სიბუჩი ყურუმშის ძმა არფა და სხვათა ნოინთა შვილნი და
მისცეს ბეჭედი ყაენისა და სიმტკიცე უვნებელობისა; და იგი მოვიდა
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ნახვად მათდა და აღუთქუა წარსვლა ურდოსა წინაშე ყაზან ყაენისა:ხ~ ხუტლუბუღამან შეიწყნარა პატივითა და განუტევა: ხ~ დავით იქცა
თუისადვე და მძევალთა მისცა ნიჭი დიდი და განუტევნა: და ვითარ მო
იწია არე გაზაფხულისა აწვიეს კ~დ ურდოსა მეფე დავით და არა ინე
ბა წარსლვად რ~ აქუნდა შიში. ამისთუის წარავლინა ძმა მისი ბადურ
დიდისა ყაენისა ოხთას წინაშე: და ვითარ ცნა ყაენმა ყაზან კ~დ წარმო

ავლინა მჴედართ მთავარი ხუტლუბუღა სპითა ურიცხვითა მოვიდეს
სომხითს და კ~დცა აწვიეს მეფე დავით მისლვად ურდოსა და აღუთქმიდეს ნიჭთა
დიდთა:და კდცა წარავლინა მეფემან დავით კ~ოზი აბრაჰამ ყადი ტფილისისა და იოანე
ბურსელი და აღუთქუა მისლვად: და ცნეს თათართა რ~ მიზეზობდა მოჰმართეს:
შესლვად მთიულეთს. მოაოჴრეს სომხითი ქართლი თიანეთი
ერწო: და დადგეს მუხნარს ხერკს ბაზალეთს ერწოს და თიანეთს
და ვერ ეტეოდეს სადგომად და არბევდეს ქართლსა და ზემო ჴსენებუ
ლთა ქუეყანათა ტყუე ყუეს რომლისა არაჳ იყო რიცხვი და მოსრეს
პირითა მახვილისათა რავდენი პოეს: და მიეცა ქუეყანაჳ ესე განს
არყუნელად ცოდვათა ჩვენთათუის. რ~ ამას წელსა გამოჩნდა ვარსსკულავი
კვიმატი ლახურის სახე ჩრდილოთ კერძო და დადგა ვიდრე ოთხ
1-16 სტრ., 446v
თუემდე და ყოველთა ღამეთა იხილვებოდა ვარსკულავი იგი ლახ
ურის სახე და იტყოდეს ლახურითა მოწყუედასა მოასწავებსო:ხ~ კდ~ცა ინებეს თათართა ზავის ყოფა მეფისა და გაუგზავნეს მოციქული
რათა მეფემან შეჰფიცოს ერთგულობასა ზედა ყაზანისსა. და არა
მისცეს გზა ბათოს შვილის შვილსა დიდსა ყაენსა ოთხას და ესრეთ
ჟამად შინა იყოს: მისცეს სამეფო მისი და ყუეს ფიცი და აღთქმა ურ
თიერთას და წარმოგზავნა დედა თუისი დედოფალი და ძმა მისი უმრწამესი
მანოელ და კ~ოზი აბრაჰამ და დედოფალი ცოლი მეფისა ოლჯათ ესენი წა
რმოავლინა რათა წარვიდეს ურდოსა და იურვოს საქმე მისი: და მოიწ
ივნეს ურდოსა და იხილა ხუტლუბუღამან და პატივითა შეიწყნარ
ნა და მსწრაფლ უკურიდა და მოსცა ტფილისი და ყოველი სამეფო მი
სი და წარვიდა ურდოსა და წარიტანა დედოფალი ოლჯათ თანა და
კ~დ დამშვიდდა მოოჴრებული ქუეყანა:და ვითარ გარდაჴდა ზამთარი იგი და მოიწურა არე ზაფხულისა წარ
მოავლინეს მოციქული კ~დ მეფესა დავითს წინაშე რათა ცნან უკე
თუ არს ერთგულობასა ზედა ყაენისასა ანუ არა: და ცნა კაც
1-16 სტრ., 447r
მან მან რომელ ბადურ წარევლინა დავითს ყაენსა ოხთას თანა
და გზა ექადა გამოსულად. აცნობა ესე ყაზანს: ხ~ იგი განწყრა და
წარმოავლინა ყურუმში და აღნეჯი ვინმე შინაური მისი და შანშე
მჴარგრძელი. და მოუწოდეს ძმასა დავითისასა მცირესა გიორგის რომელი
ეშუა ასულსა ბექასასა და მას აღეზარდა. რომელი მარტო ეშვა
დედასა ვ~ა მარტო რქაჳ. რ~ ვერ შემძლებელ იყო ბუნება დედა
თა სხვისა ეგე ვითარისა შობად ვითარ ქუემორე სიტყუამან: ცხად ყოს:ესე. იყო სახლსა ბექასასა რ~ ესე ბექა განდიდებულ იყო და აქუნდა ტასი
სკარითგან ვიდრე სპერამდე და ვიდრე ზღუამდე სამცხე აჭარა შა
ვშეთი კლარჯეთი ნიგალის ჴევი ხ~ ჭანეთი სრულიად მოსცა ბერძ
ენთა მეფემან კომნინოსმან კირიე მიხაილ და ასული ბექასი ცო
ლად მიიყუანა: ამისთუი აქუნდა უმრავლესი ტაო არტანი კოლა კა
რნიფორა და კარი. და ამათ შორის ქუეყანანი და ციხენი არტანუჯი

და უდაბნონი ათორმეტნი კლარჯეთისანი. დიდებულნი აზნაურნი
და მონასტერნი ყოველნი მას აქუნდეს და ხარაჯასა მისცემდა ყაზანსა
და ლაშქრითა შეეწეოდა:1-16 სტრ., 447v
ამას ბექას სთხოვეს ყრმა გიორგი რათა მისცეს და მეფე ყონ ქართლსა
დავითის წილ ძმისა მისისა. რომელი აღასრულა და მისცა და თანა წა
რატან ლაშქარი დიდი: ხ~ იხილა რაჳ ყრმა მცირე გიორგი ყა
ენმან მისცა მეფობაჳ ქართლისა და წარმოგზავნა ტფილისს: მო
იწივნეს რაჳ ქართლს ტფილის:და დასუეს მეფედ ესე მეხუთე გიორგი ძმისა მისისა დავითის წილ:ხ~ დაღათუ მცირე იყო ყრმა ესე გიორგი ა~დ წინა დაუსახვიდეს
უძლეველობასა მეფობისასა და წინა მოასწავებდეს. და იყო ესე ყრმა
მცირე გიორგი მეფედ ტფილისისა: და ვითარ მოიწია გაზაფხული კ~დ
წარმოავლინა ყაზან ყაენმან იგივე ხუტლუბუღა სპითა ძლიერითა
და მრავალნი ნოინნი სხვანი და დადგეს ზემო ჴსენებულთა ადგილ
თა და მოაოჴრეს ქართლი უბოროტესად:ხ~ მეფე დავით დადგა ჴადას მაშინ ქუენაფლაველი შალვა გამოექცა
მეფესა აღსავსე ნიჭთა მიერ მისთა რომელნი მას ჟამსა მიენიჭნეს და
არა მოიხსენა წყალობა ეგოდენი. და მივიდა ხუტლუბუღა ნოინთანა ხ~ მან
განიხარა და პატივითა შეიწყნარა და წინამძღვრად გზისა აჩინა [და]
1-16 სტრ., 448r
შევიდეს გზასა ხვარაზმის ჴევისასა და განვიდეს მთასა შორის ცხავა
ტსა და ცხრაზმის ჴევთა რომელ არს ლომისა: და ვითარ ცნა დავით
ორგულება შალვა ქუენაფლაველისა შედგა ციკარეს რ~ ციკარე
მტერთაგან უბრძოლველ არს: ჩავლო ხუტლუბუღამან და გავიდეს
ჴადას და გარდვიდეს ჴევსა და მიმართეს გელეთს რ~ მუნ შინა
ჰგონებდეს მეფესა დავითს და გარე მოადგეს სტეფან წმიდასა სო
ფელსა. და განგებითა ღ~თისითა განმაგრდეს იგინი რ~ აწინა მავალნი
თათართანი იყუნეს ქუენიფლაველი შალვა და ოვსთა მთავარი ბაყათ
არ. და მუხნარს მდგომი თათარი ბანთანაღუთ:და ვითარ ცნეს რომელ სტეფანიათ ვერას ავნებდეს და ვ~ა ცნეს რ~ მე
ფე მუნ არაჳ არს. ითხოვეს საზრდელი მცირე სტეფანელთაგან
მოსცეს და აიყარნეს და გარდამოდგეს ჴადას: ხ~ მეფე ციკარეს იყო დაა
მტკიცეს და დადგეს ერთგულობასა ზედა მეფისასა სურამელი: აჰმადა და
ამირეჯიბი აბაზას ძე ჭილა და აზნაურნი ქართველნი და სომხითა
რნი და დიდი ერთგულობაჳ აჩვენეს მეფესა დავითს:და ვითარ ც ცნა ხუტლუბუღამან მეფისა ციკარეს დგომა განყო
1-17 სტრ., 448v
ლაშქარი და რომელიმე წარავლინა ცხავატით გზასა რათა ეგრეთ
შევლონ ციკარესა რომელი ესე შეუძლებელ იყო: მაშინ ქუემო შეს
რულთა ლაშქართა შევლეს გზაჳ ცხავატისა და განვიდეს ცხავატსა:
და ვითარ ცნა მეფემან წარავლინა მცირედნი ლაშქარნი და იქმნა ომი

ძლიერი და მოსწყდა თათარი ურიცხვი. რ~ შემოსრულ იყუნეს იწრო
სა გზასა კაცი მეომე ვითარ ხუთასი რომელნი ვერღარა გამოესწრნეს
გზისა სივიწრისაგან: შეიპყრეს ხუთასივე რომელი მოკლეს და რომელიმე
დარჩა მოჰგუარეს მეფესა და სხვანი ივლტოდეს რაოდენიცა გარ[.]
დარჩეს სიკუდილსა და შეპყრობასა:ხ~ სპანი მეფისანი გამოვიდეს ჴადის თავსა გორასა რასმე რომელ არს ცი
კარეს პირის პირ. და იქმნა ომი ძლიერი რ~ კეთილად ბრძოდეს ში
ნაურნი მეფისანი ჴადელნი და ზოგნი ჴევით მოსრულნი ჩ რჩეუ
ლნი და უმეტეს მოისრვოდეს თათარნი. რ~ დიდად ავნებდეს მთი
ულელნი რ~ იყუნეს ფერჴითა მალი ცხენოსანი ვერ შეუვიდოდათ
საომრად და ქუეითად იბრძოდეს თათარნი. რომელთა შემწედ ჰყუათ ივ
ანეს ძე შანშე და მესხნი ლაშქარნი რომელნი წარმოევლინნეს სამ
ცხისა მთავარსა ბექას თორელნი თმოგველნი და ტაოელნი:1-16 სტრ., 449r
და გაგრძელდა ომი ვიდრე მიმწუხრადმდე რ~ გზათა სივიწრითა არა აღ
ერინეს ურთიერთას გაიყარნეს და უკუდგეს ჴადას თათარნი და უშ
ველა ღ~თნ მეფესა რ~ ცხავატით შესრული შა ლაშქარი ივლტო
და და ვითარ ხუთასი ოდენ კაცი შეიყარა: და ხუტლუბუღასაც დიდი
ვნებოდა რ~იხილა რაჳ სიმაგრე ქუეყანისა ხუტლუბუღამან და
ცნა რომელ არა ეგების შესლვა ციკარეს. აიყარა ღამით გზასა
ლომის თავისასა. და დაესხა ქართლს: ხ~ დაღათუ დარჩომილ იყო ვინმე
ეგრეთვე მოსრნა და ტყუე ყო. მოაოჴრეს ქართლი და ეგრეთ წარვიდეს
ყაზან ყაენს: წინაშე:და მოიწია რა არე გაზაფხულისა კ~დ წარმოემართა იგივე ხუტლუ
ბუღა სიტყუითა ყაენისათა სპითა უძლიერესითა და მოიწია ტფილისს და
ეგულებოდა შესლვად მთიულეთს: და ვითარ ცნეს დიდებულთა
ამის სამეფოსათა განკრთეს და ეძიებდეს ღონესა რასამე რათამცა
განერნენ პირისაგან თათართასა ქუეყანაჳ თუღა სადამე დაშთო
მილ იყო: შეკრბეს მეფესა დავითს წინაშე და მოაჴსენებდეს რათა
წარვიდეს წინაშე ყაზანისა ფიცი და სიმტკიცე აღიღოს უვნებლობისა
1-16 სტრ., 449v
ისმინა მეფემან და დაამტკიცა წარსლვაჳ ურდოსა სთხო
ვა ზავი და ფიცი: ხ~ მან დიდად განიხარა და აღუთქუა უვნ
ებლად ყოფა მეფისა და დაცვა ქუეყანისაჳ უკეთუ ოდენ
იხილოს ყაენი მიერ წარმოგზავნონ დაცული მშვიდობით:ხ~ ამის პირსა შინა იყო ბურსელი ივანე აიღო პირი მტ
კიცე და მოვიდა მეფეს წინაშე იხილა რაჳ პირი სიმტ
კიცისა განეხარნეს ქართველთა ჲრ. კახთა და აწვევდეს წა
რსლვად და მძევალთაცა აძლევდეს რ~ ხუტლუბუღა სარ
წმუნო კაცი არს და არა ეცრუვების აღთქმასა და ვჰგონებ
კეთილად შეწყობასა: გარნა მეფემან არავე ისმინა რ~ შიში
აქუნდა თათართაგან და დგა გელეთს:და ვითარ იხილეს დიდებულთა ამის სამეფოსათა რომელ ქუეყანაჳ

მათი მოოჴრებად იყო ხუტლუბუღას მიერ ამისთუის უმ
რავლესნი წარვიდეს კითხვითა მეფისათა დაცვისათუის ქუეყანისა
მათისა: ხ~ ხუტლუბუღა კეთილად შეიწყნარებდა ვინცა მო
ვიდოდა ა~დ კ~დ მოაოჴრა ქუეყანა ქართლისა ზემო ჴსენებულნი
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თვინიერ მთიულეთისა და ეგრეთ წარვიდა ხუტლუბუღა
ურდოსა წინაშე ყაენისა:და ვითარ მოიწია სთუელი ჩამოდგა მეფე დავით ცხრაზმის ჴევსა
და მიერ აოჴრებდა მამულსა შალვა ქუენაფლაველისასა ორგუ
ლებისათუის: მაშინ უღონო იქმნა ქუენაფლაველი და ევედრა სურა
მელსა მსახურთ უხუცესსა ქართლისა ერისთავსა ჰამადას რომ
ელ იურვოს მეფეს წინაშე: მოახსენა მეფესა და არა ინება მისთუის
დაჭირვა ა~დ მიუბოძა აჰმადას მეფემან შალვა ქუენაფლაველი:
მაშინ შალვამ გარდიყარა თავსა ნაცარი და იტყოდა ესემცა
არს მისაგებელი მეფეთ ორგულთა და შეუნდო მეფემან შალვას:ამათ ჟამთა წარმოვიდა ძმა მეფისა ვახტანგ რ~ იკლო რაჳმე სი
ყუარული და სიკეთე ძმისა თუისისა დავითისაგან რ~ შეპყრობი
ლცა ჰყუა დ პატიმრული ციხესა ჟინვანისასა გამოიპარა და
მოვიდა ივანე ბურსელისასა და ჰრქუა არა რაჳ ბოროტი მი
ქმნიეს და შეურაცხებაჳ წინაშე ძმისა ჩემისა: აწე არა წარვალ
ურდოსა მტერთა მისთა თანა. აწ წარავლინე კაცი წინაშე: მეფისა
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ძმისა ჩემისა და აუწყე ჩემი შენსა მოსლვა: თუ ჰნებავს და ფიცითა შე
მიჯერებს რომე არა ავი მიყოს და არღარა შემიპყრას მის წინაშე მი
ვალ: და მცირე სარჩომიცა მომცეს:ხ~ მან წარავლინა კაცი მეფის დავითის წინაშე და მოახსენა ესე ყოველი
ხ~ მეფემან განიხარა და ფიცითა მოიმტკიცა და ეგრეთ წარიყუანა ძმა
თუისი და კეთილად ხედვიდა ა~დ კ~დ ჰგონებდა განდგომასა ამის ძლით: რ~
შაბურის ძმის ასული შეირთო ვახტანგ ცოლად და ვერღარაჳ თავს
იდვა ვახტანგ უპატიოდ ყოფნა და წარვიდა ურდოს ყაზანს წინაშე
: ხოლო მან პატივითა შეიწყნარა და მოსცა მეფობაჳ და წარმოატანა ხუ
ტლუბუღა ნოინი სპითა უძლიერესითა და მოვიდა ტფილის და მუნ
შემოიპირნეს ყოველნი თათარნი და ქართველნი და სამცხის ბატო
ნის ბექას შვილი სარგის სპასალრი ტაოელნი თორელნი თმოგველნი
სომხითარნი რ~ შანშე პირველვე იყო:და ვითარ ცნა მეფემან დავით რომელ ვახტანგს მეფედ ჰყოფენ წარმოავ
ლინა იგივე ბურსელი ზავისათუის. და აღუთქუა ურდოს წარსლვა
რათა ფიცითა შეაჯერონ და მოსცენ მძევალი: ხ~ ხუტლუბუღამან
1-16 სტრ., 451r
შეჰფიცა და აღუსრულა ყოველი სათხოველი და წარვიდა ბურსელი
მეფეს წინაშე: ხ~ მან განიხარა და წარმოავლინა დედოფალი ოლჯათ კ~ოზი

აბრაჰამ და ბურსელი და მოვიდეს მუხნარს ხუტლუბუღა და სხვანი ნო
ინნი და ბაზალეთს წინა მოეგებნეს ოლჯათს. და ვითარ ყაენსა ეგრეთ პა
ტივსცეს და მოსცეს ფიცისა სიმტკიცე და ბეჭედი ყაენისა და ჴე ფიცის მინდობისა
და აძლიეს
და ბეჭედი ყაენისა და ჴელის მანდილი რ~ ესე აქუნდა სიმტკიცე ფიცის
მინდობისა და აძლიეს ხუტლუბუღას შვილი სიბუჩი მძევლად:
გარნა ოლჯათ დაიმჭირა და არღარა წარავლინა ა~დ კ~ოზი და ყადი
და ბურსელი წარგზავნა რათა მოიყუანონ მეფე:ხ~ ვითარ მივიდეს მეფეს წინაშე და სცნა ოლჯათის არღარაჳ მოსლვა ამის
თუის მიზეზ ყო და არაჳ ინება ნახვა თათართა რ~ დიდი რაჳმე შიში
და რიდი აქუნდა: წარავლინა იგივე კ~ოზი ყადი და ბურსელი ითხო
ვა ოლჯათ და აღუთქვა ხილვა: და ვითარ მივიდეს ხუტლუბუღას
თანა და ცნა არაჳ მოსლვა მეფისა: მაშინ ჰრქუა ბურსელსა კაცო
სატყუარი რაჳ არს მე მტიცითა ფიცითა შემიფიცავს და ვერ
მოვიდა. და აწ მიიღე ტყუილისა ნაცვალი პატიჟი და განრისხებულმან
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მოაკუდინა ბურსელი რომლისა გუამი აღიღო შანშემ და წარგ
ზავნა სამარხოსა მისსა: ხ~ ვახტანგს დაუმტკიცეს მეფობაჳ და
ოლჯათ წარიყუანეს და თათარნი კ~დ წარვიდეს მთიულეთს და გარ
ვიდეს გელეთს რ~ მეფე მუნ შედგომილ იყო და დიდად ავ
ნებდა სიმარ სიმაგრეთა შინა შესრულთა თათართა გარნა
სიდიდითა არა აკლდებოდა:და ვითარ იხილეს სიმტკიცე და უბრძოლველობაჳ გელათისა აიყარნ
ეს და წარმოვიდეს რ~ ქართაცა მოჰბერეს. და იწყო თუითოეულმან მოს
ლვა და მოესწრნეს მთიულნი და მრავალნი მოკლეს: ეგრეთვე ზანდუ
კის ჴევს შესრულნი მრავალნი თათარნი მოისრნეს და შთამოვიდეს
ქართლს და წარვიდეს ყაზანს წინაშე. და მიჰგუარეს ოლჯათ და.არ
ღარაჳ მოსცეს მეფესა დავითს:და ვითარ ცნა მეფემან არღა მოცემა ოლჯათისა ცოლისა თუისისა იქ
ორწინა ქართლისა ერისთუისა აჰმადას ასული ფრიად ქმნულ კეთილი:ხ~ ამათ შფოთთა შინა რაჳ იყო ქუეყანა ქართლისა არა იყო მათ
ჟამთა შინა თესვა არცა შენებაჳ ყოვლადვე: ვითარ დღეთა აქაბ
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მეფისათა ელიას მიერ სამ წელ და ექუს თუე: გარნა აქა ხუთ წელთა იყო
ოჴრებაჳ რ~ ესოდენთა სიბილწეთათუის სოდომურთა
ცოდვათა შემოსრულთათუის განრისხდა ღ~თი. და ვიქმნენით მიცემულ
პირველად მწარესა ტყუეობასა და მეორედ ბარბაროზთა მიერ ს
რვასა და ჴოცასა. და მესამედ იქმნა პურისა მოკლებაჳ რ~ ყოვლად
არა იპოებოდა სასყიდლად არცა დიდითა ფასითა:ხ~ ესოდენ განძვინდა შიმშილი რომელ მძორსა არა წმიდასა ურიდად
ჭამდეს. სავსე იყუნეს უბანნი და ფოლორცნი გზანი მინდორნი და
ქალაქნი და სოფელნი მკუდრებითა. ყრმანი მკუდართა დედათა ძუძუთა
ლეშკთა წოვდიან: და უმრავლესი ერი ქართლისა წარვიდა სამცხეს

ქუეყანად ბექასა სადა იგი იპოებოდა პური სასყიდლად. ფრიადსა
და უზომოსა მოწყალებასა შინა იყო მეუღლე ბექასი ვახახი რომელი
იყო ყოვლითურთ შემკობილ:მესამეოც და ექუსი მეფე ქართლისა ვახტანგ ძე დიმიტრი მე
ფისა თავდადებულისა. და ძმაჳ დავით მეფისა ბაგრატოანი:და ვ~ა დამტკიცდა მეფობაჳ ვახტანგისი რ~ ყაზანმან ჴელთ უდვა სამეფო
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დაიპყრა ტფილისი და ყოველი სომხითი დმანისი სამშვილდე: ხ~
არა წინა აღუდებოდა ძმასა თუისსა დავითს რ~ იყო ესე მეფე ვახტა
ნგ ყოვლითურთ სრულ სარწმუნოებითა მტკიცე ეკლესიათა პატი
ვის მდებელ მშვიდ და მდაბალ არა მოშურნე მყუდრო და უშფოთველ:
ამათ ჟამთა უმეტეს განდიდნა მთავარი სამცხისა ბექა:ხ~ ამათ ჟამთა გამოჩნდეს თურქნი საბერძნეთს მყოფნი რომელნი
დაემკვიდრნეს ზაფხულის მთათა პარხლისათა და ზამთრით მახლო
ბლად პონტოსა: და შეკრბა სიმრავლე ვითარ სამოცი ათასი რო
მლისა თავად იყო აზატ მოსე კაცი მჴნე და ძლიერი: ესე აზატ
მოსე წარმოვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა მოოჴრებად ყოვლისა საქართველ
ოსა: და ვითარ მოიწია ბასიანს და ტაოს იწყო მძვინვარედ ოჴრებაჳ
ჴოცა და კლვა რომელ ესოდენი სული მოისრა და ტყუე იქმნა ვითა
რ შეუძლებელ არს მოთხრობაჳ: ვითარ ბერნი ყრმანი და ჭაბუ
კნი უწყალოდ მოისროდეს და ჩვილთა ყრმათა დედისა ძუძუთა შინა
მოჰკლვიდიან: რ~ არა ჰგონებდეს თურქთა გამოჩენასა ამისთუის ყოველი
სოფელი ტაოსა შეუძრავად დახუდა და ვერა სადა ვინ ივლტოდა. და ამისთუის
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ურიცხუნი მოისრნეს და ესე ზომ მოოხრდა ტაო რომელ ვაშლოვნით წა
რსრულნი თურქნი შთავიდეს მურღულს და ნიგალის ჴევს უვალთა
ადგილთა რომელნი მოისრნეს ჴერჴემელის ძეთა აზნაურთაგან:მაშინ ერისთავი ტაოსა თაყა ფანასკერტელი უღონო იყო ს. სიმცრო
სათუის ლაშქრისა. გარნა ეგრეცა მცირე წყობა ყო ციხისა თორთომის
ძირსა და[...........] დიდათაც ავნო გარნა სიდიდისათუის თურქთასა ქუ
ეყანით მისით ვერ განასხა: ა~დ თურქნი უმეტეს განძვინდეს და მოაო
ჴრებდეს ტაოსა: ხ~ მოიწია ამბავი მთავარსა თანა ბექასა რომლისა
თუისცა დიდად ტკივნეულ იქმნა ვითარ ხუდებოდა გონიერებასა
და სიბრძნესა მისსა: და მოუწოდა ყოველთა მის ქუეშე დაწესებულთა და
წარმოემართა წყობად თურქთა. და ვითარ მიიწია ტაოს და ბასიანად
ესმა ვ~დ თურქნი [.] წარვიდეს საზამთროსა სადგურსა მათსა და ვერ ესწრა:ამისთუის შეწუხდა დიდად ბექა მოოჴრებისათუის ტაოსა გარნა
შეიქცა სახლად თუისად: და ეძვინებოდა სულსა მისსა მოსლვა ტაოდ
ვითარ ანტაკრად ეტყინებოდა სული მისი წყობად თურქთა მაშინ
მოუწოდა ყოველთა წარჩინებულთა სამცხისათა შავ შავშ კლარჯთა
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და შემოკრბეს ყოველნი და ჰრქუა: ისმინეთ მთავარნო საქართვე

ლოსანო ძმანო და თანა მონათესავენო ჩემნო სიტყუა ჩემი:
დიდმან და სახელოვანმან სკიპტრისა და პორფირისა მქონებელთა
შორის უმეტეს განთქმულმან მეფემან დავით დასცა და დაამ
ჴუა ძლიერება თურქთა ნათესავისა და აოტნა სამეფოსაგან
მისისა: მიერ ჟამითგან აქამომდე არღარა ჩენილ არიან თურქნი:და აწ ცოდვათა ჩვენთათუის კ~დ აღიძრნეს მძვინვარედ და მოაოჴრეს
ტაო და ურიცხვი სული ტყუე ყუეს და მოსწყუიტეს პირითა
მახვილისათა: ეკლესიანი დასცეს და სიწმიდენი შეაგინეს და კ~დ
განმზადებულ არიან ბოროტის ყოფად[.] და მოოჴრებად ქრი
სტიანეთა: ვინა[.]თგან მეფე შემცირებულ არს მძლავრებ
ისაგან თათართასა და კ~დ პირნი და თავნი საქართველოსანი გან
დგომილან და არა ვინ არს წინა აღმდგომი თურქთა: აწ
ისმინეთ ჩემ ტომნო და ერთ ნებანო შევკრბეთ ყოვლითა ძალ
ითა ჩვენითა და მივმართოთ თურქთა მათ და არა მივსცეთ თა
ვნი და შვილნი ჩვენნი. და არა განგვწირნეს ღ~თნ მოსავნი:
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მისნი და აღმსარებელნი მისნი და მოგუცეს ძლევა მათ ზედა
ვითარ მისცა მამათა ჩვენთა ძლევა მათ ზედა დავდვათ
თავი ჩვენი სჯულისა შეუგინებლობისათუის და ძმათა
ჩუენთა თუის უეჭველად ღ~თი მოგვანიჭებს ჩვენ ყოველ
თა ქრისტიანეთა ცხოვრებასა:და ვითარ ესმა მთავართა და სპათა ბექასათა სიხარულით
მიემოწმნეს და დააპირეს დლაშქრობაჳ თურქთა: ზედა:
მაშინ მცირედ ჟამ განიყარნეს და მოიწია არე ზაფ
ხულისა იწყეს თურქთა აღმომართ სლვა. და შეკრბ
ეს სიმრავლე ვითარ ექუსი ბევრი რ~ ყოველთა ქალაქთა
გან გამოჰყუა კაცი სჯულითა სარკინოზი ჴოცად ქრ
ისტეანეთა: და არა თურქნი ოდენ იყუნეს ა~დ სპარსნიცა:და ვითარ ცნა ბექამან მოსლვა თურქთა მოუწოდა ყოველ
თა მის ქუეშე დაწესებულთა ტასისკარითგან ვიდრე ბა
სიანადმდე. მესხთა შავშთა კლარჯთა კოლა არტან კარ
ნიფორელთა და უმრავლესთა ტაოელთა რ~ ამას აქუნდა
1-17 სტრ., 454v
ესე ყოველი ქუეყანა. ამათ თანა თმოგველთა და თორელთა და შეკრბა ს
იმრავლე ვითარ ერთი ბევრი და ორი ათასი და მიმართეს თურ
[...] ქთა მათ ზედა
ხ~ იგინი აღმოსრულ იყუნეს მთათა პარხლისათა და დაებანაკათ და წა
რავლინა მჴედრობაჳ ტყუევნად ვაშლოვნისა და ეგულებოდათ მოს
ლვა ქუეყანად ბექასა სამცხეს: და ვითარ მივიდეს თურქნი ვაშ
ლოანს კაცი ვითარ ათი ათასი. და წინა განეწყუნეს სპანი ბექასნი ხ
უთასი ოდენ კაცი რომელნ წარევლინნეს მცუელად: და დაუდგეს
სიმაგრეთა შინა იქმნა ომი ძლიერი და ივლტოდეს თურქნი და მო
სწყუიდეს სიმრავლე ფრიადი ადგილთა სიმაგრითა: და ესრეთ წინა დაუ

სახვიდა ღ~თი ძლევასა ბექასა თურქთა მათ ზედა: ვითარ ესმა ბექა
სა ვაშლოვანით გაქცევა თურქთა განიხარა ფრიად და წარისწრაფა
და მიმართა სპერს და შაბერდს სადა იყუნეს თურქნი მდგომარე:და ვ~ა იხილეს თურქთა მოწყუედა სპათა მათთა მცირეთა ლაშქართა
გან განძვინდეს ფრიად და იღრჭენდეს კბილთა მათთა: და მოუწოდა მთა
ვარმან მათმან აზატ მოსე სპათა თურქთასა და გამოარჩია კაცი
ოცდა ათი ათასი და წარემართა ვაშლოანს ძებნად სისხლთა სპათა
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მისთასა. რ~ მისულა და დაახლება ბექასი არაჳ უწყოდა ოცდა ათი ათასი
სხვა წარმოავლინა ტაოს: და ჰრქუა მე წარვალ ვაშლოანს მოაოჴრებ და აღვიზ
ღავ სისხლსა ჩემსა და თქუენ მიდით ტაოს და მოსწყუიდეთ თუღა სადმე
დარჩომილ იყოს და დადეგით ბანას და მეცა განმარჯვებული შემოვიქც
ევი და მოვალ ბანას. და მუნ შევკრბეთ და მივმართოთ ყოველსა საქარ
თველოსა და ესრეთ წარემართა ვაშლოვნით კერძო:მაშინ აღიჭურა მანდატურთა უხუცესი ბექა და ყოველი სპა მისი და
მიმართეს თურქთაკე. რ~ არა უწყოდა წარსლვა თურქთა ვაშლოვანს: ვი
თარ წარვლო მცირე ადგილი ოთხნი თურქნი მიმავალნი დაიპყრეს და
მოუსხეს ბექასა: ხ~ მან ჰკითხა ამბავი თურქთა თუ სადა არიან და ოთხნ
ივე ცალკე გაყუნა და ოთხნივე ერთსა იტყოდეს წარსლვა
სა თურქთასა ვაშლოვანს:ვ~დ აზატ მოსე ოცდა ათი ათასითა მჴედრითა წარვიდა ვაშლოანს და ორმოცი
ათასი დაუტევა და წარმოავლინა ტაოს ხვალე ანუ ზეგე მოვალსო:
ირწმუნა სიტყუა მათი და ორად განყო ლაშქარი თუისი. ჩ რჩეული და
უმრავლესი ლაშქრისა მისისა მისცა შვილსა მისსა პირმშოსა სარგისს
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რომელი ოდენ აღზრდილ იყო აბჯრის მტვირთვლად. და წარავლინა ვაშ
ლოანს აზატ მოსეზედა:ხ~ თუით წარისწრაფა სარგის და მიეწია ვაშლოანის მთათა ზედა მიმავალ
სა თურქთასა: და ვითარ იხილეს უკანა კერძო ლაშქარი განკვირდეს და
მოაქცინეს ჰუნენი სარგისის კერძო იხილეს რაჳ სიმცრო ლაშქრი
სა. რ~ იყუნეს მესხნი ხუთასი ხ~ თურქნი ოც და ათი ათასი განიხარეს.
და ჰგონეს მოწყუედა ყოველთა: მაშინ მჴედარნი სარგისისნი ზედა მოეტევ
ნეს [.] უშიშრად. ხ~ თვით სარგის წინა განეწყო და სპანი მისნი მიეტევნ
ეს მჴნედ და იქმნა ომი სასტიკი. და პირველსავე შეკრებასა მიდრკ
ეს თურქნი სივლტოლად და იოტნეს ძლიერად და ესოდენ მოსრეს.
რომელ შექცეულთა აღრიცხეს რაზმთა შინა მკუდარი მდებარე
თურქი პოეს ხუთას და ცამეტი. თუინიერ მისსა რომელი დევნასა
შინა მოკუდა და დევნეს მზისა დასვლისა ჟამადმდე: ხ~ მოხედნა ღ~თნ
წყალობით მოსავთა ჯვარისათა რ~ განსაკვირვებელ არს სმენად რომე
ლ ეგოდენსა წყობასა შინა არა მოიკლა ბექას ლაშქრისაგან ხუთთა
კაცთაგან კიდე იგინიცა უსახელო ვინმე. რ~ ესრეთ მოსცა ძლევა ღ~თნ
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ბექას ლაშქართა თურქთა მათ ზედა: ხ~ სარგის დაღათუ ყრმა იყო
ა~დ მჴნედ იბრძოდა რ~ გუარისაგან მოაქუნდა სიმჴნე მამურ პაპეულად:ხ~ ბექამან მიმართა თურქთა დედაწულთაკენ და მომავალნი წინა დაემთ
ხვივნეს. და იხილნეს რაჳ თურქთა შორით მთით ბექა და სპანი მი
სნი მსწრაფლ გარე შეიქცეს და ივლტოდეს: ხ~ დედაწულთა მათთა
მიჰმართეს მთათა რ~ არღარაჳ ესვიდეს საფასისა სიმდიდრეთა ა~დ ყო
ველსავე დაჰყრიდეს: ხ~ ბექამან და სპათა მისთა მსწრაფლ დევნა უ
ყუეს იპყრობდეს და ჴოცდეს რომლისა არა იყო რიცხვი და თურქნი
მცირედნი რაჳმე შეივლტოდეს ქალაქსა და ციხესა სპერისასა და
რომელნიმე ნორქალაქს: და მიეწივნეს სპანი ბექასნი შესჯარნეს
გზათა სივიწრითა და დედაწულთა სიმრავლითა არა სადა აქუნდათ
[გ]ზაჳ სივლტოლისა: დაიჯარნეს თურქნი ვითა ცხუარსა და
ჯრილსა და ჯოგსა და ეგრეთ იპყრობდეს და ჰჴოცდეს: გარნა იქმნა
ესეცა რ~ შვილისა მისისა სარგისისაგან ლტოლვილნი კაცნი თუ
რქნი უკანა მოეწივნეს მანდატურთა უხუცესსა ბექასა. სადა იგი
მიჰმართეს მესხთა და კ~დ მოსწყუიდეს და გარე მოადგეს ქალაქსა:
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სპერსა. და პირველსავე ომსა აღიღეს ქალაქი თვინიერ ციხისა: და აღ
ივსნეს საქონლითა ოქროთა ვერცხლითა ლარითა ჯოგითა
ცხენითა აქლემითა:- ქ: აქა: დედნებს ფურცელი აკლდა:
ოთხნი მთავარნი რომელთა სახლში იყო ერქაბაზნ და უბაში რო
სტან და ასან ესე თვით დადგა სიმაგრეთა შინა შეკრა ხარხ
ალი და ერიქაშზნ ყაენს ხარბანდს დაუდგა წინა და შემოება
იქმნა ძლიერი ომი რ~ ვახტანგ წინა მბრძოლობდა. ქუეითნი გზ
ისა სივიწრისაგან და ტყისა სიჴშირისაგან ვერა იარებოდეს და სადა
ცა მცირე ვაკე იყუის იგიცა ლამი იყუის:ხ~ ვითარ გაგრძელდა ომი პირველ ისრითა და მერმე ჴრმლითა
იბრძოდეს თათარნი და ქართველნი: და ხარბად თვით უჭვრეტ
და მცირედნი შეეწეოდეს და ჴმითა განამჴნობდეს ვითარ შენ
ივთდომი: და არა შეაქცევდა მეფე ვახტანგ ზურგსა და არცა სპ
ანი მისი ა~დ სივიწრითა მოისრვოდეს ესოდენ რომელ ათისა
გან ძლივ ორნი ცოცხალ იყუნიან: სომხითარნი ახლდეს
რაოდენიცა იპოებოდეს ცხენსა ზედა მდგომი და ესრეთ მოს
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წყუიდეს რ~ მრავალი აზნაურნი უმკვიდრო გახდეს რ~ მამა
შვილი და ძმაჳ ყოველივე მუნ ახლდეს: გარნა რომელ
ნიმე დარჩეს თუით ვახტანგ არა გარე მიაქცევდა ა~დ მჴნ
ედ და ძლიერად იბრძოდეს: განკვირდეს თათარნი სიმჴნესა
ზედა ქართველთასა რ~ ვახტანგ მჴნე იყო ომსა შინა
და მჴნედ იბრძოდა და მცირედ დაიკოდა ბარკალსა: და მი
დრკა მზე და მოეახლა ღამე და განიყარნეს:ხ~ ვითარ იხილა ყაენმან სიმაგრე ქუეყანისა მისისა ტყითა და კლდითა
ღამე ყოლე წარმოვიდა: ცნეს გილანელთა და დევნა უყუეს და რომე

ლთა ეწივნეს დიდად ავნეს: ხ~ ერთ კერძო ხუტლუბუღას შვი
ლი დაუდგა წინა: ხ~ თავადმა გილანელთა უშიშმა შეკრა ხარ
ხალი და შეაბა კარი ვიწროსა შესავალსა და დაუდგა ხუტლ
უბუღას: ხ~ იგი გარდახდა ცხენისაგან და დაჯდა სკამითა და უბრძა
ნა ბექას ლაშქართა ქუეითად შესვლა და ყუეს შევიდეს ტაძარსა და გა
რდვიდეს და შეიქმნა ომი ძლიერი აქაცა ქართველთა და მესხთა ზედა
არცა ამათ შეაქციეს ზურგი ა~დ მჴნედ ბრძოდეს და უფროსნი
1-16 სტრ., 457v
გილანელნი მოისროდეს მაშინ სტყორცნა ვინმე ისარი და: ეცა შიშ
ველსა თავსა ხუტლუბუღა ნოინსა და მყის მკუდარი შთაიჭრა სკამისაგან:ხ~ ვ~ა იხილა შვილმან მისმან სიბუჩიმ მამისა სიკუდილი მსწრაფლ
ივლტოდა იგი და სპაჳ მისი: ხ~ მესხნი და დარჩეს ხაძრსა შინა მც
ირედნი ივლტოდეს და უმეტესნი მოისრნეს და მოიწია უზომო
რისხვა ღ~თისა თათართა და მესხთა ზედა. რ~ უკანით სადა ბრინჯი:
დგომილიყო ვაკესა შინა ღამით წყალი ჩაეგდოთ და ესრეთ ლა
მი შექნილიყო რომე ვერცა ცხენი და ვერცა ქუეითი ვერ
გაიარდა და იქმნა ამით მოსრვა ძლიერი:ხ~ ჩოფანცა შემოება როსტან მელიქი ვაკესა ადგილსა გარნა
ჩოფან სძლო და იოტა. და სიმაგრესა შინა არღარა შეჰყუა ა~დ
წყნარად დაბრუნდა და აჩინა მჴედარნი მისნი უკანა მავლად:
ჯავახის შვილი გამრეკელი მჴნედ იბრძოდა ომსა მას და გარ
დამოვიდეს მშვიდობით: ეგრეთვე უსენს და ოვსთა შეება და იხსნა
და სწორი ძლევა იქმნა და იგინიცა გამოქცეულნი ივლტოდეს და შე
კრბეს უჟანს ხარბდან ყაენს წინაშე: სულდუსი ჩოფან მჴ
1-16 სტრ., 458r
ედართ მთავრად განაჩინეს მონაცვალედ ხუტლუბუღა ნოინისა
ხ~ მეფე ვახტანგ პატივ ცემულ ყუეს და დიდებულნი მისნი ყოველნი მჴ
ნედ ბრძოლისათუის და ნიჭითა დიდითა წარმოავლინეს შინა: და ვითარ
წარვიდა ვახტანგ მოუჴდეს კაცნი ხოდრისელნი სჯულითა სარკინო
ზნი და მტერნი ქრისტეს აღმსარებელთანი და ყოველთა ქრისტიანე
თა. და ჰრქუეს ხარბდანს უკეთუ არა ყოველთა ქრისტეანეთა დაატეო
ბინო სჯული და ეკლესიანი არა დააქცინე არა განგემარჯოს მტ
ერთა ზედა და არა წარგემართოს მეფობაჳ შენი და ჴელმწიფებაჳ:ხ~ ესე სიბილწე წარმოსთხიეს ცუდ სჯულთა: და ამათ ძლით ისმინა
ყაენმან და იწყო რღვევად ეკლესიათა: და წარმოავლინა ლაშქარი
და ერთი ნოინთა მთავარი რათა მოვიდეს საქართველოსა მეფესა
და ყოველთა ქართველთა დაატეობინოს სჯული და სარკინოოზად შექმნას
და ყოველთა საქართველოსა შინა დაარღვევინოს ეკლესიანი. და ეწია
ნახჭევანს წარმოსვლასა ვახტანგს ესე წარმოვლინებული ნოინი:ხ~ მეფე ვახტანგ არა შეშინდა არამედ განმჴნდა და უმეტეს მო
ახსენებდა სიმჴნეთა და ღვაწლთა ქრისტეს ღ~თისათუის: და ჰრქუა
1-16 სტრ., 458v

სპათა თუისთა კაცნო ძმანო და ერთ რჯულნო და ქრისტეს ღ~თისა ჭე
შმარიტნო აღმსარებელნო უწყით სჯული მამათა მიერ და გას
მიესთ ქადაგება წმიდათა მოციქულთა და უწყით ღვაწლნი და ახო
ვნებანი მოწამეთანი და გიხილვან თვალითა თქუენითა ტაძარსა
შინა მათსა ურიცხვნი სასწაულნი და გასმიესთ სახარებასა ში
ნა წერილი უტყუელისა პირითა ვ~დ რომელმან აღმიაროს მე:
წინაშე კაცთა მეცა აღვიარო იგი წინშე მამისა ჩემისა ზეცა
თასა. და კ~დ მოვედით ჩემდა ყოველნი მაშვრალნი და ტვირთ
მძიმენი და მე განგისუენო თქუენ:და აწ ნუ შესძრწუნდებით და წარვიდეთ ყაენს წინაშე და დავდვა
თ სული ჩვენი მისთუის რომელმან დადვა სული თუისი ჩვენთ
ვის: პირველად ჩვენ მივსცნეთ თავნი ჩვენნი სიკუდილად და მე
რმე იყავნ ნება ღ~თისა და მან დაიცვას სამწყსო თუისი: ხ~ ვი
თარ ესმათ სპათა ვახტანგისთა სიხარულით შეიწყნარეს
ბრძანებული მისი და მყის წარემართნეს ურდოსა და მივიდეს
ყაენს წინაშე: ხ~ ყაენი განკვირდა მისვლასა მეფისასა გარნა
1-17 სტრ., 459r
წარმოემართა ჩოფან ლაშქრითა ურიცხვითა პრველად მოვიდა
კოლა არტანს ვიდრე: ხ~ ყაენი ანუ ჩოფან ნახოს რომელ არა
თავს იდვა ბექამან არსიანამდე აცნობა ბექას რათა ნახოს
ა~დ შვილი მისი უმრწემესი სახელით შალვა წარატანა თანა:
წარვიდა და ჩავლო სომხითი და დარჩა ქუეყანა ბექასი მშვიდობით:აქა დაიწყო აღმოცისკრებად ძემან მეფისამან გიორგი რომელი
აღეზარდა პაპასა მისსა დიდსა ბექასა:- ხ~ ესე გიორგი იგი
არს რომელი ამა მეფის ვახტანგს უწინ მისცა ყაენმა მეფო
ბაჳ: ძე დიმიტრი თავდადებულისა და ძმაჳ: დავით მეფისა. და ვახ
ტანგ მეფისა:- მეფე მესა მეოც და შევიდე ბაგრატოანი:ხ~ ესე გიორგი წარავლინა ბექამან ჩოფანს თანა და მან მიიყუანა ყა
ენს წინაშე: ხ~ მან პატივითა შეიწყნარა და წინათვე დაუსახვიდა ნი
შთა მეფობისათა: ამან ყაენმან წარმოავლინა მოციქული და სთ
ხოვა შვილი რათა მეფე ყოს: მაშინ მცირე იყო გიორგი იგიცა
მოსცეს და წარმოგზავნეს ურდოსა და ყაენმან მოსცა მეფობაჳ და
ტფილისი. და უჩინა საზღვარად და საქმის მოურავად დიდი გიორგი
და მივიდეს ტფილისსა:1-16 სტრ., 459v
და ამას წელსა მიიცვალა მთავარი სამცხისა ბექაჳ: კაცი წარმატ
ებული ყოველსა შინა სიკეთე აღმატებული საღ~თო საკაცობოთა
შინა საქმეთა და უმეტეს სამართლის მოქმედებითა: ეკლესიათა:
და მონასტერთა მაშენებლობითა სოფლისა კეთილად მორწმუნებითა
და გლახაკთა და ქურივ ობოლთა უზომოთი მიცემითა:ხ~ საყუარელი მეუღლე მისი იყო გამცემელ ეპისკოპოზთა მონაზონთა
და ყოვლისა სამღრდელოთა და საეკლესიოსა სოფლისა: ესოდენ რომელ სა
დამე ესმინის კეთილი მოლ მოღვაწე და მეცნიერი ეპისკოპოზი გი

ნა მონაზონი წინაშე მისსა მოუწოდის და მოიყუანის და მრავლითა ნიჭი
თა და პატივითა ამყოფის. და სავსე იყო სახლი მისი მონაზონითა და
ხუცითა: ამას თანა აქუნდა შეწყნარებულობა ობოლ ქურივთა
და დავრდომილთა: ხ~ სახლსა მისსა არა დააკლდებოდა სამსამი
ლოცვა. და ამისთუისცა წარუმართა ღ~თნ დღენი ცხოვრებისა მის
ისანი: მტერთა ძლევასა მშვიდობასა და დაწყნარებასა: მიიცვალა:
ვითარ სამეოც და ექუსისა წლისა და დაუტევა გლოვა და მწუხარებ
აჳ უზომო მკვიდრთა სამცხისათა: და დაიპყრეს სამცხე სამთავე
1-16 სტრ., 460r
ძეთა მისთა უხუცესმან სარგის და შედეგმან ყუარყუარე და უმრწემესმან შალვამ:ხ~ აღესრულა მესამესა წელსა მეფე დავით გარჯილი სენთა მწარეთა
მიერ და დაფლეს სამარხოთა მეფეთასა: და დაუტევეს ნაცვლად მისად
ძეჳ მისი მცირე გიორგი ორ წელ მეფე ქმნული:შემდგომად ამისსა ინება ყაენმან ამჴედრება ქუეყანასა ზედა შამ
ისასა ციხესა რომელსა ეწოდება რაბაშანი რომელი აქუნდა სუ
ლტანსა მისრელსა: წარვიდა ყოვლითა ძალითა თვისითა და თანა
წარიტანა ლაშქარი დიდი და გარე მოადგა რაბაშანს ხუთ თუე
და ვერა ავნორა და ამისთუის აიყარა და წარვიდა: და ჰყუა ექუსი არწივი
დამართული სხვათა თანა ფმფრინველთა თანა და ავაზათა აქეთ ესოდენ
დიდ იყო ძალი მისი: მოვიდა ყაენი შინა და მიერიდგან არღ
ღარა სადა განილაშქრა: დღეთა მისთა იყოფოდა მშვიდობით და
ნებიერად ათ ცამეტ წელ დამპყრობელი ყაენობისა:ხ~ ამან ულჯათ სულტანმან წარმოავლინა მცირე გიორგი მე
ფედ: და ზალ მელიქი ვინმე სპარსი ხვარასნელი და ახრუნჩი
მამის ძმაჳ ჩოფანისა თანა წარმოატანა: რათა ყოველი საქართველო
1-17 სტრ., 460v
ერთად შეკრიბონ მეფობასა შინა გიორგისასა: და აჩინეს ამათ მჴ
არგძელი შანშე და ზაქარია ავაგის ასულის ხვაშაქის ნაშობი: მი
ვიდეს ჯავახეთს მიერ კოხტის თავსა და აწვევდეს სარგის და ყუ
არყუარე გამოსვლად და არაჳ ინებეს განმოსვლა:ხ~ ამათ ჟამთა შინა იქმნა განდგომილებაჳ საბერძნეთს: და განუდგეს:
ულჯათ სულტანსა ფარმანის შვილნი და ქალაქი დიდისა კონისა:
მაშინ წარავლინა ყაენმან ჩოფან სპითა მისითა საბერძნეთს
და თანა წარატანა ქართველნი და წარჰყუა გიორგიცა ჩოფანს: ხ~
გოგაზლა მალუქ შანშე და ზაქარია არა წარჰყუეს თანა და აიყარ
ნეს და ტფილის შევიდეს: და წარიტანეს თანა მეფე გიორგი სა
ბერძნეთს: და ვერ წინა აღუდგეს ფარმანიანნი ლაშქართა მათ
ერთ წელ: და ყოველნი მას შინა მყოფნი ქართველნი მოსცა
მეფესა გიორგის: იახლნეს ჯავახნი და თორელნი რაოდენნ ჰყუეს და
სადაცა. ილაშქრიან და შეიბნიან ციხეთა ზედა მუნ მჴნედ მბ
რძოლად გამოჩნდის მეფე გიორგი და მისთანა ყოვლნი ქართველნი: და
ესრეთ მოიმორჩილნა ყოველნი განდგომილნი და ურჩნი მისნი და მოქც
ევასა წელიწდისასა მივიდა შინა:-

1-20 სტრ., 461r
და სთვლის ჟამსა ვითარ მივიდა: ჩოფან წინაშე ყაენისა: და მც
ირედი დაყო ვითარ თვეცა: ერთ და მოკუდა მოკუდა: ულჯათ
სულტანი. და დაუტევა ძე მცირე ვითარ შვიდისა წლი
სა: სახელით მუსაით: ხ~ იგი მიასუენეს და დაფლეს ქალა
ქსა მას რომელსა ეწოდების: ყორღოლნგი რომელმან: აღ
აშენა და განავრცო უმეტეს: თავრეზისა და უწოდა სახელად: სუღ:ხ~ ესმა რაჳ მეფესა გიორგი: სიკუდილი ყაენისა: და მის წილ: დად
გინება მუსაითისა წარვიდა: ურდოსა და მივიდა რაჳ ურდოსა
მეფე გიორგი განიხარა ჩოფან: და შეიტკბო სიყუარულითა: დიდ
ითა: ვ~ა შვილი და მოსცა ყოველი საქართველო და ყოველნი მთავა
რნი საქართველოსანი და: შვილნი დავით მეფისანი და მესხნი:
შვილნი ბექასნი და დაიწყო მთიებმან აღმოჭვირვობად: ხ~ მე
ენა ვერ მიძრავს: საკუირველისა: და: საშინელისა თქმად:ამის გიორგი მეფის ცხოვრება რაც არ სწერია ამისგან
კიდე ვერა ვპოეთ ესოდენ: გვეუწყა ამის: გიორგი მეფის ჟამში:
ჩინგიზ ყეენთა მტერობა აღუჩნდათ და წახდენ და იმერეთს
ნარინ: დავითის: შვილნიც: ერთმანერთზედ: ად აღდგენ და რა: დრო
დაიცა მეფე: გიორგიმ: ჲერ კახთა და სომხითის: ერისთავნი: რო
მელიც ჩინგიზთ: მიუდგენ: კახეთს ცივზედ: მოაწვივა: და: ამო
სწყუიტა: იმერნი: და ამერნი: გაიერთა: და დაიპყრა: ნებისაებრ: ყოველივე
საქართველ[ო]
1-17 სტრ., 461v
ჟამამდე ღ~თივ გუირგუინოსანისა მეფისა გიორგისამდე ძისა თავდადებუ
ლისა მეფისა დიმიტრისამდე ეწერათ ცხოვრებანი ქართველთანი:
ხ~ ძისა მეფისა გიორგისა ძისა ბაგრატისა არღარა წერებ
ულ იყო ვიდრე მეფისა გიორგისა ძისა ბაგრატისამდე: ხ~ ამის
ბაგრატისა და ძისა მისისა კოსტანტინესი დაეწერათ და ვპოეთთ
ძველთა წიგნთა: შინა და ქუემორე რიგსა მისა ზედა დაგუიწერია: [..]
და ესე: ამბავნი: მის: ზემოთნი: გუჯართა: და: სპარსთა და:
სომეხთა ცხოვრებისაგან გამოვიღეთ და აღვწერეთ: ხ~ მეფისა ალე
ქსანდრესა და ძისა მისისა მეფისა კოსტანტინესი და შემდგომი ძველ
თა კაცთა და სპარსთა ცხოვრებისა ქორანიკონთა და გუჯართაგან აღგ
ვიწერია ვიდრე მეფისა როსტომისადმდე: ხ~ მეფისა როსტომისაქათი:
თუით თვალითა მნახველთა და მისთა ომებთა შინა მყოფთა კაცთაგან
აღგუიწერია: და რაოდენი საეჭველი იყო უჴმარ ვყავით: ხ~ მართა
ლი აღგუიწერია ცხოვრებისა ბაგრატ მეფისითგან:ჟამსა მას ოდეს განაგებდა ღ~თივ გუირგუინოსანი მეფეთ მე
ფე ბაგრატ: ეპყრა ყოველი საქართველო საბრძანებელსა თუისსა:
ქუეშე: მას ჟამსა იჯდა კათალიკოზი ელიოზ კაცი საფერი საქმისა:
1- 16 სტრ., 462r
და ჟამსა მას გამოჩნდა კაცი ერთი თურქეთის ქუეყანასა სახელით

თემურ: ხ~ ეწოდაცა ლანგი: და იყო ესე მკელობელი და სპარსთა
ენათაგან ლანგ: მკელობელსა ეწოდების ამად ეწოდა ლანგ თე
მურ და ესე ლანგ თემურ იყო გვარათ ჩინყიზი: და ამ
ისთუის ეწოდა ჩინყიზი რომე თურქეთისა ქუეყანისა მკუიდროანთა
იყოფებოდა ქალი ერთი: და იყო ქალი ესე მრავლისა ერისა და
ულუსისა უფროსი: და იქმნა მის ზედა საქმე ესე ვითარი:
დაორსულდა დედაკაცი იგი და არა ესვა ქმარი: და შეუძნდა სა
ქმე ესე ერსა და ულუსსა მისსა და შეკრბეს სრასა მის დედა
კაცისასა: და მიუვლინეს მოციქული და ესრეთ ეტყოდეს ვი
ნადგან მთავარ და უფალ ქმნილ ხარ ჩვენ ზედა რასათუის
შეამთხვიე თავსა შენსა საქმე ესე საკიცხელი: ხ~ იგი უარ ჰყ
ოფდა და ესრეთ ეტყოდა უკეთუ ირწმუნებთ სიტყუათა ჩე
მთა უწყოდეთ რ~ ჩემთანა მამაკაცი არა ყოფილა და არცა მი
ვდგომილვარ ჴორციელთა კაცთაგან: და უკეთუ არა სარწმ
უნო ხარ დაადგინეთ ჩემთანა მსტოვარნი კაცნი სარწმუნონი
1-16 სტრ., 462v
თქუენნი და მე ცხადად უჩვენო ვინა მოვალს ჩემთანა: და დაადგი
ნეს ერთმან და ულუსმან მისმან მცველნი და იხილეს მსგა
ვსი ნათლისა და ჴელოვანება ბელიარისა რომელი მივიდა ღა
მე დედაკაცისა მის თანა: და მსგავსმან განისვენა მსგავსისა
თანა: ვ~ა სცნეს საქმე ესე ირწმუნეს ერმან და ულუსმა
ნ მისმან: ღამე ყოელ მოვიდოდეს დედაკაცისა მის თანა და იყო
ფებოდა და იტყოდეს საქმე ესე ჭეშმარიტ არს: და რა ჟამს
მიუდგა დედაკაცი იგი და იშვა მისგან ყრმა წული აღ
იზარდა და უწოდეს ყრმასა მას ძედ ნათლისად და გააჴელ
მწიფეს და ყუეს პატრონად თუისად: და მიერითგან უწოდეს ჩინყი
ზი და სწამს მათ ვიდრე აქამომდე დიდ გვარად: მიერითგან:
მეფობდენ ძენი მისნი და ესეც ლანგ თემურ თესლისაგან:
მათისა იყო და პატრონობდა ულუსსა რომელსამე ზედა და:
პოვა ჟამი რამე ნებისა თუისისა და მოკლა მეფე თურქთა. და
მოსრნა ყოველივე ძენი მისნი: და თუით დაიპყრა სრულიად თუ
რქეთი: და პატრონობდა ყოველთავე ზედა:1-16 სტრ., 463r
და ცხოვრება ამა ლანგ თემურისა ვრცელად წერილარს ცხო
ვრებასა შინა სპარსთასა: და სომეხთაცა სხვებრ რადმე ა
აღუწერიათ: და ჭეშმარტი რომელი არს ღ~თნ უწყის:
და ამიერითგან გაძლიერდა ლან გთემურ და პოვა ჟამი:წარმართებული საქმისა თუისისა: და დაიპყრა რომელიმე ქუე
ყანა და წარემართებოდა საქმე მისი კეთილად ვ~ა არს ჩვ
ეულება საწუთოსა ამის სოფლისა: და იყო რჯულითა
სუნი წარმოემართა და მოიწია სომხითად და მოაოხრა სო
მხითი და ტყუე ყო და ჭირი დიდი მოაწია მათ ზედა რ~ გ
ვრცელად ცხოვრება, მათ ცხოვრებასა მათსა წერილარს: რ~

თუისად მიიმძღვარნა იგინი და ყო საბრძანებელსა ქუეშე თუისსა: და
წარვიდეს მუნითგან და მიიწივნეს კარსა, დაიპყრნა და მოსრნა
ყოველნივე რ~: ვერვის ძალ ედვა წინა აღდგომა მისი სი
მრავლისაგან სპათასა: და დაიბანაკა და დაიზამთრა მუნვე და იყო
ზამთარი ფიცხელი: ამას ჟამსა შინა მიერთო ათაბაგობა
იცა და პატივსცა დიდად ათაბაგსა და შემდგომად ზამთრისა
1-16 სტრ., 463v
წარმოემართა ქართლსა ზედა რ~ ესე იყო წადილი მისი:- გა
რდამოვლო აბო[.]ცი და მოაოხრა და იავარ ყო ყოველივე ქრისტ
ეს: აქათჱ ჩ~ტ ჟგ ჩამოვლო თრიალეთი და ვერა აღუდგ
ენ წინა რომელსა აწ საბარათიანოდ უწოდენ მუნებურნი და
იგინიც: მოსრნა და მკუიდრნი მის ადილისანი: და შემუსრნა სიმა
გრენი და ციხენი მის ადგილისანი: და ვ~ა ესმა მეფესა ბაგრატს
გამაგრდა ციხესა ტფილისისასა: და რა ესმა საქმე ესე ლანგ თე
მურს უფროსად განძვინდა და დაუმძიმდა წინა აღდგომა მე
ფისა ბაგრატისა: წარვიდა და მოადგა ციხესა ტფილისისასა უბ
რძანა სპა სპეტთა სპასალართა და მებრძოლთა მისთა ყოველთავე
ბრძოლა ძლიერი: და მრისხანებით მიეტეუნეს ციხესა ტფი
ლისისასა და გამოვიდა მეფე ბაგრატ სრულიად ქართველ
ნი მიეტეუნეს ურთი ერთას და ბრძოდეს ქართველნი ფი
ცხად: და იქმნა იმიერ და ამიერ ბრძოლა ძლიერი და მო
ისრა ორგნითვე სიმრავლე კაცთა ფრიადი და უფროსად
მოსწყდეს სპანი თემურისანი და ვეღარა აღიღეს ციხე
1-16 სტრ., 464r
ტფილისისა და შემდგომად ამისა მოიპოვა ლანგ თემურ
ღონე ესე ვითარი და ქმნეს ჩელტები რკინისა: და ი
ფარეს სპათა მისთა სიმრავლისაგან ლაშქართასა მიეტე
ვნეს ციხესა და მძლავრებით შემუსრეს და აღიღეს ცი
ხე და შეიპყრა მეფე ბაგრატ და ყოველივე მყოფი ცი
ხესა მას შინა: და თუით დაიპყრა ციხე: და ტყუ
ყო მეფე ბაგრატ: ხ~ დაჰპატიჟა ლანგ თემურ რჯუ
ლი მაჰმადისა: ხ~ მეფემან არა უსმინა და ჰყუა პა
ტიმრად: მაშინ წარვიდა ლანგ თემურ ყარაიაში ნა
დირობად მოინადირეს შეექცეს და დახოცეს მრავალი
: და მიერითგან წარვიდეს ყარაბაღსა და მეფე ბაგრატიც
თანა წარიყუანეს პატიმარი: და ვ~ა ვითა მიიწივა ბარდას
დაყო მუნ ჟამი რაოდენიმე მაშინ ლანგ თემურ ყო
ვინმე სარდლათა ერთი მოყმეთა თუისთაგანი რჩეული: და
მისცა მას ლაშქარი მრავალი და წარგზავნა შიდა ქა
რთლსა ზედა: რ~ თუით ლანგ თემურ არა მოსრულიყო
1-16 სტრ., 464v
შიდა ქართლსა: და უბრძანა შემუსრვა ციხეთა და ქალაქ

თა მოსრვა პირითა მახვილისათა ყოველთავე მუნ მკუი
დრთა მამაკაცისა და დედეკაცისა დედაკაცისა: და ჟამსა მას
იყო ქორანიკონი ქრისტეს აქათ: ჩ~ტ ჟგ(1393): და მოიწი
ვნეს ლაშქარნი მისნი და იავარ ყუნეს და მოაოჴრეს ყ
ოველივე საქართველო შემუსრეს და დაარღვივეს წმინდა
კათოლიკე ეკლესია მცხეთისა და მიიწივნეს მუნით
ქუაბთა ჴეუსა და შეიპყრეს მუნ მყოფნი კაცნი მამა
ნი და დედანი მღვდელნი დიაკონნი და მონაზონნი: და
შეამწყუდიეს ტაძარსა წმიდისა ქვაბთა ჴევისა ღ~თის
მშობელისასა: და შეუგზნ შეუგზნეს ცეცხლი შინაგან
ეკლესიისა და დაწვეს რომელიცა იყოფებოდეს ეკლესია
სა მას შინა: და ვიდრე დღეინდელად დღედმდე იხილვებ
ის შინაგან ია იატაკსა ზედან წმიდისა ეკლეს
იისასა: და დამწვარნი სახენი მათნი დღესაცვე ზე
დან სხენან: და აღიყარნეს მუნითგან და წარვიდენ
1-16 სტრ., 465r
ზედა და სადაცა ვინ იხილეს კაცნი და შენობა მოსრეს და
აღაოხრეს ყოველივე: და მიიწივნეს რუისა და მოიცვეს
იგიცა და იავარ ყუეს: და ეკლესია წმიდისა ღ~თაებისა ძირითუ
რთ აღმოფხურეს და მოაოხრეს ყოველივე ქუეყანა და წარმო
ვიდეს მუნითგან და ჩამოვლეს: კახეთი: და იგიცა აღაოჴრ
ეს და დაწვეს და წარვიდეს და იყო მუნ ჟამ რაოდენმე: ხ~
წარვიდა მუნითგან და მივიდა შაქის და მიერთნეს მიერთნ
ეს ყოველივე მკვიდრნი მის ადგილისანი დიდებულნი და მ
ცირენი კავკასიანი და ლეკნი შირვანელნი და გილან მაზა
ნდარელნი: და თანა ჰყუა მეფე ბაგრატ ტყუედ პ პყრობილი
და კ~დ ღონე ჰყოფდა ლანგ თემურ მიქცევად მეფისა ბაგრატისა
რჯულსა ზედა მაჰმადისასა ლიქნითა და მრავალთა ნიჭთა ქად
ებითა მაშინ გულისხმა ჰყო წინა აღრჩევით მეფემან ბა
გრატ და მოიჴელოვნა განძრახვა ესე ვითარი და მიჰყუა
ნებასა მათსა არა გულითა ჭეშმარიტითა არამედ საქმისა
ამისთუის რომელი წინა მდებარემან სიტყუამან გაუწყოს: და
1-17 სტრ., 465v
მორჩილ ექმნა ლანგ თემურს განიხარა და მიიქცა რჯ
ულსა ზედა მაჰმადისასა:- მაშინ ლანგ თემურ გა
ნიხარა სიხარულითა დიდითა და შეიტკბო მეფე ბაგრ
ატ: და პატივსცა დიდად: და უძღუნა: საბოძვარი და
შესამოსელი საჴელმწიფონი საგებელ სახურავი მსგავ
სი სიდიდისა მათისა: დიდად ითუისა და მრავალ
სა კეთილს უყოფდა: მაშინ მრავალთა ქართველთა
დაუტეუეს რჯული თუისი და მივიდეს რჯულსა ზედა
მაჰმადისასა:- ხ~ მაშინ დიდად მწუხარე იყო მე
ფე: ბაგრატ: და იტყოდა გულსა შინა თუისსა არა

ვსცე ძილი თვალთა არ არცა განსვენება ჴორც
თა ჩემთა ვიდრემდის არა ვიძიო მათ ზედა შური
და საქმე ღ~თს მიანდო და უმეტესადღა ზრუნვიდა
დატეუებისა რჯულისა თუისისათუის და მიდრეკისა ქარ
თველთათუის: მაშინ მოიპოვა ღონე ესე ვითარი:
ვინადგან დიდად სარწმუნო უჩნდა ლანგ თემურს და
დიდი იგი ყაენი რათა უეჭველად და
1-17 სტრ., 466r
მორჩილობდა სიტყუასა მეფის ბაგრატისასა და ჰრქუა ლა
ნგ თემურს ვინათგან ვსცან კეთილად სიმტკიცე
რჯულისა შენისა. აწ მეცა მოქენე ვარ რათამცა
სრულიად მორჩილ მ ვყუნე რჯულისა თქუენისა
მკვიდრნი საქართველოსანი სრულიად უკეთუ გნება.
ვს მოქცეუა მათი სჯულსა თქუენსა ზედა: აწ მომ.
ეც სიმრავლენი სპათა თქუენთანი, და წარვალ თემთა და
სამეფოთა ჩემთა: და მოვხადო კაცთა მყოფთა მთის ადგი
ლისათა მთიულთა ოსთა დვალთა სვანთა აფხაზთა და
ყოველთავე მუნ მყოფთა: და მე დავარწმუნებ რჯუ
ლსა თქუენსა: და ვ~ა ესმა ლანგ თემურს განზრახვა
ესე მეფისა ბაგრატისა განიხარა სიხარულითა დიდ
ითა და მოსცა საბოძვარი ურიცხვი და სპანი ვითარ
თორმეტი ათასი: და სარდალი უჩინა და წარმოავ
ლინა მეფე ბაგრატ საქართველოსა ზედაჱ ვ~ა
მოიწივნეს კერძოთა და არეთა საქართველოსათა მაშინ
გაგზავნა ჩინებული და სარწმუნო აზნაური რუს ეგნატაანთაგანი
1-16 სტრ., 466v
საიდუმლოდ მიუწერა მეფემან ბაგრატ ძესა თუისსა
გიორგის ესრეთ ვ~დ მე მოვალ სპითა ლანგ თე
მურისათა და თქუენცა შეიყარეთ სპანი საქართველ
ოსანი და მზირად წინ შეგვემთხვიენით ერთსა სიმაგ
რესა და ვიწროთა გზათა ზედა და მეცა მოვალ თქუ
ენთანა: და უქმნათ წინა უკანა და მოვსრათ პირითა მახ
ვილისათა და ვიძიოთ შური პირველი რომელ ჰყუე
ს მათ ჩვენ ზედა: და ყო ეგრე ვ~ა მიუწერა მამამ
ან მისმან: და შემოიყარნა სპანი საქართველოსანი:
რჩეულნი და დაუმზირდა გიორგი ერთსა ვიწროთა
გზათა და სიმაგრეთა ზედა რა მიიწივნეს მეფე ბაგრატ
და სპანი ლანგ თემურისანი:მაშინ მივლტოდა მეფე ბაგრატ ძისა თუისისა თანა. და
განეწყუნეს წინა უკმო. და მიეტევნეს ქართველნი ვ~ა
ლომნი და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. მოსრეს და ამო
სწყუიტეს სრულიად თათარნი: და მოკუდა კაცი თორ

1-16 სტრ., 467r
მეტი ათასი თათართაგანი და არარა ეუნო სპათა სა
ქართველოსათა: და იძიეს შური პირველი და წარვიდა
თუისად მეფე ბაგრატ და ძე მისი გიორგი გამარჯვე
ბული: და ვ~ა მიიწია ამბავი ესე ლანგ თემურისა დიდ
ად შეუძნდა და მწუხარე იყო საქმისა ამისთუის: და და
იბანაკა მუნვე ზამთარსა მას და ვითარცა მოიწივა
თვე მარ ტისა შემოიკრიბა სიმრავლე ლანგ თემ
ურ და წარმოემართა კუალად ქართლად განძვინებუ
ლი ფრიად და დაუტეუა შაშაქიშსი და მოიწივა ბა
რდას და მუნ დაუტეუა ბარგი სამძიმარი რომელი
არა ეჴმარებოდა: და დაარჩივა მეომარი სპა და თუით
წარმოემართა სიმრავლითა ურიცხუთა სპათათა და
მოიწია მდინარესა ზედა მტკუარსა: და მტ[.]კუარსა ზედა:
გასდუა ჴიდი ნავებითა და განვლეს მას ზედა: მოვიდა
შირვანშა და შემოეყარა ჯარითა ლანგ თემურს
და წარმოემართა საქართველოსა ზედა მას ჟამსა იყო
1-17 სტრ., 467v
გაზაფხულის პირი და ციოდა დიდათ და მოსწვიმდა
და სთოვდა: და ვ~ა მოიწია ლანგ თემურ:- საქართველ
ოსა შიგან: დახუდენ მეფე ბაგრატ და ქართვე
ლნიცა შეყრილნი და მიეტეუნენ ერთმანერთსა
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და მოისრა იმიერ და ამ
იერ კაცი ურიცხვი და უფროსად თათარნი ორი
ზომა მოისრა ომსა მას შინა: და სპათა სიმ
რავლისაგან თათართასა და მძლე ექმნეს თათარნი
მიიქცეს და ივლტოდეს ქართველნი სიმაგრეთა და
ხიზანთა თუისთა თანა და რომელიმე შეიპყრეს და მოსრეს: პირითა: მახ
აჴოცეს და ამოსწყუიტეს ყოველივე უწყოდენ მოსვლა
მოსრეს: პირითა: მახვილისათა: ხ~ ქართველთა მოსპრეს: პირითა: მახვილისათა: ხ~
ქართველთა: წინავე:
ლანგ თემურისა და ყოველივე შელტოლვილ იყუნეს
მთასა კავკასიისასა: და მოჰყუნენ თათარნი თანა შემ
ოვიდეს საქართველოში: მოითარეშეს მოაოჴრეს და და
წვეს წმინდანი ეკლესიანი და აღაოჴრეს ქუეყნები: და
ხიზანი ვერა დააჴელეს: და შემდგომად ამისა შეიქცა
1-16 სტრ., 468r
ლანგ თემურ თუისადვე და ამისად შემდგომად წარვიდა
კ~დ ყარაბაღსავე დაყო მუნ ხანი რაოდენიმე და ჟამსა
ამასვე მიიცვალა მეფე ბაგრატ და დაჯდა მისწილად
ძე მისი მედ მეფედ გიორგი და იყო კ~ოზი ელიოზ: და
მიიცვალა კ~ოზი ელიოზ: და დაჯდა მისწილ კოზი გიო
რგიჱ და დაიპყრა მეფემ გიორგიმ ყოველი საქართვ

ელო და იმერნი და ამერნი: და რა ესმა ლანგ თე
მურს დაპყრობა საქართველოსი მეფისა გიორგი
საგან იწყინა დიდად ამისთუის რომე მეფემ ბაგრატ
იძია მას ზედა შური მომსრველმან სპათა მისთამან
: ამისთუის დიდად მტერ ექმნა და წარმოგზავნა სარ
დალი თუისი ყარალათი: სპითა მრავლითა მეწინავედ: და
თუითცა უკანა გამოუდგა: და წარმოემართნეს საქართვე
ლოსა ზედა სპითა ურიცხვითა: და გასცა საბოძვარი
მრავალი სპათა თუისთა ზედა და დაიერთგულა: მოვიდა
და დადგა ყარაბაღსა და აღივსო ყარაბაღი სპითა: და
1-16 სტრ., 468v
მოიწია სამძღვარსა ქართლისასა: და მიუწერა მეფესა გი
ორგის წიგნი და მიუმცნო ესრეთ ვითარმედ მე ვარ
მეფე შენი და მოვედ ჩემდა და შემომრიგდი: და მოგ
ცემ საბოძვარსა მრავალსა და დიდად პატივგცემ: და
უკეთუ არა მორჩილ მექმნები უბრძანებ ლაშქართა: ჩ
ემთა და მოვაოჴრებ სრულიად ქუეყანასა შენსა: და ვ~ა:
მიიწია მოციქული მეფისა გიორგისა წინაშე; და ესრეთ
უპასუხა მეფემან გიორგიმ მოციქულსა მას ვითარმედ მე
მეფისა შენისა უმცირესი არა ვარ: და არცა ძალ უც მოო
ჴრება ქუეყანისა ჩემისა: და ვინადგან უთქუამს უკეთუ არა
აღასრულოს საქმე ეგე იყოსმცა დიაცი და არა კაცი წარ
ვიდა მოციქული იგი ლანგ თემურისა და მიართვა ამ
ბავი ესე და მოახსენა ქება დიდი მეფისა გიორგისა სიმჴ
ნე და სიკეთე მისი და სპისა მისის: და არა რა ესმა სიტყუა
ესე ლანგ თემურსა განძვინდა დიდად: და აღიყარა და წარმო
ვიდა ლაშქრითა ურიცხვითა და რა ესმა მეფესა გიორგის:1-16 სტრ., 469r
მაშინ თანა ახლდენ იმერნი და ამერნი და მესხნი და ყოველივე
საქართველო აღიყარა იგიცა წარმოვიდა და ეწყუნენ ურ
თიერთას: და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და იყო ქარი ძლიე
რი და აყრიდა მტვერსა პირსა ლაშქარსა ლანგ თე
მურისასა: და განმჴნდეს ძლიერად ქართველნი და მი
ეტეუნეს ვ~ა ცეცხლი თივასა და მოსრნეს და ამოსწყუიტ
ეს სპანი მრავალნი ლანგ თემურისანი ესრეთ რომე
ამისთანა მარცხი და ზიანი არაოდეს შემთხვევია სპათა
ლანგ თემურისათა: და შეაძრწუნეს დიდად ლანგთემურ
და ლაშქარნი მისნი არამედ სიმრავლისაგან ლაშქართასა ვე
რღარა დაიძრნეს: და იდგნენ მუნვე შეწუხდა ლანგ თე
მურ და გამოიმეტა თავი აღუძახა ლაშქართა თუისთა:მაშინ განმჴნდდენ სპანი ლანგ თემურისანი. და გან
იწირნეს თავნი: და არღარა ძალ ედვათ ქართველთ დი
დის ომისა და სიმაშვრალისაგან განდრკეს ქართველნი

და ივლტოდენ და წარვიდენ მთათა და სიმაგრეთა: ხ~
1-16 სტრ., 469v
ლანგ თემურ მიადგა ციხესა ტფილისისასა და გა
ნამაგრეს ციხე რ~ იდგნენ რაოდენიმე ქართველ
ნლნლ ნი შინაგან ციხესა: და მოადგნენ გარე
აღიღო ციხე და გალავნები ციხისა და გარე მოსიმაგრე
ნი ყოველივე ქართლისანი: და შეაყენა შიგინ სპანი თუი
სნი და თუისად იპყრა: შეაყენა შიგან კაცნი ხორასლე
ნელნი და თუით აღიყარა და წარვიდა და დადგა მუხრანს
და რაოდენნიცა ნახეს სპათა მისთა ეკლესიანი ანუ
შენობანი ყოველნივე მოაოჴრნეს:მაშინ რომელნიმე ქართველთაგანიცა მოუვიდეს აღ
იყარა და მიადგა ადგილსა ჯანიბეგისასა რომელი იყო
მთავარი ქართლისა ჩადგა და დაუწყო მოოჴრება: და
ვეღარა დაუდგა ჯანიბეგ და მოუვიდა იგიცა: და დადგა ხა
ნსა რაონდენსამე ლანგ თემურ და მოაოჴრა სრულ
იად საქართველო და ენება ჴელთგდება მეფისა გიორგ
ისა და ვერ შეუძლო შეპყრობა მისი: და რაჟამს მო
1-16 სტრ., 470r
უვიდა ჯანიბეგ აღიყარა მუნითგან წარვიდა და მივიდა სადა
ჰქონდა ბარგი და სამძიმარი თუისი: მაშინცა არავე დასც
ხრა მოოჴრებისაგან საქართველოსა წარგზავნა ხოჯა: ში
ხალი და წარატანა თანა სპანი მრავალნი და ერთს მჴ
არესა ჯანიბეგის მამულის კერძო გაგზავნა ამირჯ
ანშა და გაატანნა სპა ურიცხვი: და თითო თითოს
მჴარესა გააყენნა სარდლები და სპანი ურიცხვი
და უბრძანა რაოდენიცა ნახონ ურჩი და განდგომ
ილნი თუისნი ყოველივე მოსრან: და მოაოჴრონ ადგი
ლიცა მისი: და უბრძანა ესრეთ რომელნიცა შეიპ
ყრობთ მეფესა გიორგისა და მოიყუანს ჩემთანა მი
ვანიჭებ წყალობასა და საბოძვარსა ურიცხვსა: და წა
რვიდენ სპასალარნი და სპანი მისნი და მოაოჴრეს ყო
ველი ქუეყანა და ვერ შეიპყრეს მეფე გიორგი: და
რომელნიმე შეიპყრნეს ყმანი მეფის: გიორგისანი
და ჰკითხვიდენ თუ სადა არს გიორგი მეფე: ხ~ მათ
1-16 სტრ., 470v
არარა იცოდენ და ვერა გაიგეს რა მეფის გიორგისაჱ
შემოიქცენ და მოვიდნენ ლანგ თემურისა თანა: და მოახ
სენეს ვერ შეპყრობა მეფისა დაჭმუნდა ლანგ თე
მურ და ჭმუნვებითა დიდითა: და აღიყარნეს და წარ
მოვიდეს მუნითგან და მოვიდეს ყარაბაღად:- მაშინ ი
ყო თირ სულთანი ქუეყანისა ჯალაისა სჯულითა

მაჰმადიანი ოდეს მოვიდა ლანგ თემურ ქუეყნასა
მისსა აღუდგა წინა ესე თირ სულტანი და მრავა
ლი ზიანი უყო სპათა ლანგ თემურისათა. და მერ
მე ვერღარა დაუდგა წარმოვიდა და მოვიდა მეფესა
გიორგისათანა:ხ~ მეფემა გიორგიმ მიუპყრო პატივი დიდი და ჰკითხევ
და და უსმენდა თქმულთა მისთა და რაჟამს იხილა
მეფემან გიორგი მძლავრება ესე ვითარი ლანგ თ
ემურისა განიგულა შერიგება და მორჩილება
ლანგ თემურისა წარავლინა კაცი და მოუწოდა
1-16 სტრ., 471r
მოუწოდაჱ კაცსა მას რომელი მოსრულ იყო რჯულითა
მაჰმადიანი სახელით ისმაილ ესე განაგო მო
ციქულად ლანგ თემურისა თანა: ხ~ რაჟამს შე
იგნა საქმე ესე სულთან თაირ ფრიად დაუშა
ლა მისვლა და შერიგება ლანგ თემურისა თანა
ხ~ მეფემან არა უსმინა და წარგზავნა კაცი იგი: და
შესთვალა სიტყუა მორჩილობისა ესრეთ ვითარმედ მო
ვალ შენდა და დაგემონები და მორჩილ ვიქმნები შენი:
ვყოთ მშვიდობა და მოგცემ ხარაჯასა და რა მივიდა:
მოციქული ლანგ თემურისა თანა და ესმა სიტყუანი ესე
ფრიად განიხარა და სათნო უჩნდა გააბრუნა მოციქუ
ლი იგი და შეუთვალა ესრეთ უკეთუ მოხვიდე წინა
შე ჩემსა და შემომრიგდე მეცა მიპატივებია დანაშა
ვები შენიჱ მაშინ განიზრახა თუისგან და თქუა ესრეთ
ვითარმედ მატყუებს მეფე გიორგი და არა მოვალსო ჩე
მთანაო: და მაშინ წარმოემართა ივანე ათაბაგსა ზედა
1-16 სტრ., 471v
ამისთუის რომ მორჩილობდა მეფესა გიორგის მორჩილე
ბითა დიდითა და რაჟამს ეწყო ლანგ თემურს მეფე გი
ორგი მაშინ ივანე ათაბაგი თან ახლდა და ამისთუისჱ
დიდად მტერ იყო მისთუის და წარემართა ზემო ქართლ
სა ზედა ჩადგა და აღაოჴრა ქუეყანა და ამოსწყუიტა მრავალიჱ
სული: დაარღვივნა წმიდანი ეკლესიანი ხატნი და ჯვარ
ნი და რაოდენნიცა შეიპყრნა კაცნი ქრისტიანენი და
დაჰპატიჟნა სჯული მაჰმადისა და რომელიცა მორჩილჱ
ექმნა თანა წარიყუანა და რომელიცა არა მორჩილ ე
ქმნა იქმნეს მოსრნა პირითა მახვილისათა გარდმოვლო
მუნით და ჩამოდგა მანგლისს და დადგა თვესა ორსა
მუნ: და მოვიდნენ კაცნი სჯულითა მაჰმადიანი რო
მელნი ესახლნეს: სამძღვართა ქართლისათა: რ~ რაჟამსჱ
მოიცლიდნიან ქართველნი ლანგ თემურისაგან ჩაუდგ
იან თათართა რომელნი ესახლნეს სამძღვარსა ქართლ

ისასა მაჰმადიანი და მოაოჴრებდიან მათ: შემოსჩივ
1-16 სტრ., 472r
ლეს ქართველთაგან მრავალი ჭირი გამოგუივლიან რო
მელნი არიან მახლობელად ჩვენსა ქართველნი მათგან
შეგვემთხვივა ჭირი დიდი და აოჴრება და აწ ამაზედ
მოგვეჴმარენით: და შეეწყალა ლანგ თემურ და მოიყუა
ნა სარდალი ერთი რომელსა ეწოდა სახელად ამირ
შიხ ნურადინ და უბრძანა სპითა თუისითა წარსვლაჱ
და რაჟამს წარვიდა იგი შემდგომად ორისა დღისა უ
ბრძანა კ~დ სხვასა სპა სპეტსა წარსვლად და მიშველ
ებად მისა: და რა მივიდა იგიცა ადგილთა ქართველთასა:
რომელნი უჴმობდეს თათართა და თემთა მათათა და იბრძო
დენ დღესა ხუთსა და სძლეს სიმრავლისაგან ჯართასა სპ
ათა ლანგ თემურისათა. და აღიღეს ადგილნი და ციხენი
და სიმაგრენი და ტყუე ვერა მოიჴელეს და სხვანი შენობანი
მის ადგილისანი მოაოჴრეს ყოველივე და დაწვეს და წარმო
ვიდეს ლანგ თემურისა თანა: და ამას ჟამსა შინა მოვიდა
ელჩი ფრანგისა რ~ შეეპრ შეეპყრათ შვილი კეისრისა
1-16 სტრ., 472v
და მოართვეს იგიცა ლანგ თემურს ეტრფიალა და შეეწყალა: შ
ვენიერება და სიჭაბუკე მისი და მისცა საბოძვარი და სამე
უფო სამოსელი და განუტეუა თუისსა სამეფოსა და შემდგომად
ორისა თუისა აღიყარა მანგლისიდგან და წარვიდა და მივიდა
ჴევსა არაგუისასა შევიდა მას შინა დაამსხვრია და მოაოჱ
და აღიღო სიმაგრენი ყოველივე არაგვისა და კაცი ვერა მო
აჴელა დაწვა და წარმოვიდა და დაიპყრა ქუეყანა სიასი და
სხვანი ქუეყანანი მრავალნი: მაშინ არავე დააცხრო გ
ულის წყრომა ქრისტიანეთა ზედა: ხ~ მეფემან გიორგიმ
კ~დ დაიპყრა ქართლი: და რაესმა კ~დ: ლანგ თემურს
განიგულა წარმოვლინება ლაშქრისა თუისისა წარმო
ავლინა ძე თუისი სულტან უსეინ ფირ მაჰმად ამირ შ
იხი აბუბექირ და თავადთა მისთაგანი ჯანშა და თემურ
ხაჯა აღბუღა სეიდ ხაჯა შიხ ალისშვილი და სხვანი
მრავალნი თავადნი და სპანი ურიცხვი და წარმოვიდნენ მოვი
დნენ და მოადგნენ ერინჯაგსა რომელარს ციხე რ~ მა
1-16 სტრ., 473r
ს ჟამსა ეპყრა იგი მეფესა ქართლისასა და დადგნენ ხანსა
მრავალსა: და ხანსა რაოდენსამე შეწუხდენ ციხესა
შინა მყოფნი გამოვიდეს და დაანებეს ციხე მოვიდნენ მ
ცველნი იგი ციხისანი და შემოეხვეწნენ და წარმოიყუანეს
ციხისა თავი და უფროსი მეციხოვნე და მოჰგვარეს
ლანგ თემურს: ხ~ ძენი ლანგ თემურისანი წარმოე

მართნეს ქართლად. და მივიდნენ მანგლის. და რა სცნა
ესე მეფემან გიორგიმ წარმოუგზავნა მოციქული
შემოუთუალა ხვეწნა და მშვიდობის ყოფნა და ითხოვა
შერიგება და შუამავლობა მამისა მათისაგან: ხ~ ძეთა
ლანგ თემურისათა უსმინეს და შემოუთუალეს ლანგ
თემურს ხვეწნა ესე მეფისა გიორგისა ხ~ ლანგ თე
მურ უსმინა და ყო მშვიდობა: და შემოუთუალა ძეთა მისთა
და იჴმნო. ძენი მისნი წარმოვიდნენ და მოვიდნენ ლენგ თე
მურისა თანა: და ჩამოესხნენ ქართლსა და კ~დ წარ
ვიდნენ ძენი ლანგ თემურისანი ბაღდადსა ზედა მივიდეს
1-16 სტრ., 473v
და აღიღეს ბაღდადი და დაიპყრეს არაბისტანი მრავალი თემი
და აღივსნეს საშოვრითა და ინება ლანგ თემურ თავ
რიზის მოდგომა და წარმოვიდა სანახავად ციხისა მი
ს რომელი პირველ აღიღეს ალინჯა და წარმოემა
რთა სპითა ურიცხვითა და კარვებითა მრავალ ფერ
ითა მოვიდა და ნახა ციხე ალინჯა დაწარვიდა. და
მივიდა ტბასა გელაქუნსა და სცნა რა მეფემან გიორგიმ:წარმოუგზავნა ძმა თუისი და ძღვენი მრავალი და მოუმცნო ეს
რეთ ვითარმედ სადაცა გუიბრძანებთ გილაშქრებთ და ვიქ
მნებით მორჩილნი თქუენი: და ამიერითგან დააცხრვე გ
ულის წყრომა შენი ჩვენ ზედა და შეეწყალა ლანგ თემ
ურს აღიღო ძღვენი მისი და მიუმცნო ესრეთ ვითარმედჱ
მიპატივებია დანაშავები შენი და ამიერითგან რომელიცა
არიან მაჰმადიანი სამძღვარსა საქართველოსასა ნუღარა იკადრებთ
რბევად და წყინებად მათდა: და იყოს მშვიდობა ჩვენსა და თქუენს შუა: და
მუნითგან აღიყარნენ და მივიდნენ ბარდასა და დადგა მუნ: და რა:
1-16 სტრ., 474r
გამოჴდა წელიწადი ერთი მოივარგა ყოველივე საქმე თუისი ლან გთემურ
და განიზრახა გულსა შინა თუისსა და თქუა შარშან რომ მეფე გიო
რგი დამპირდა ვნახოთ აღმისრულებს ამ პირობასა თუ არაო: და თუ აღმისრულებს
ვსცნა ახლა: წარვიდა და დადგა მანგლისს და იყო თავადი ად
გილსა მას რომელსა ეწოდება მარტიანა: და თავადსა მას ეწოდებო
და სახელად ესაია და მას პირობა დაედვა ლანგ თემურისათუის
მისვლად მის თანა და არღარა მისულ იყო: და რა მივიდა ლანგ
თემურს შეწუხდა თავადი იგი და არღარა ჰქონდა ღონე მისვ
ლაის მეტი: და მოიპოვა ღონე ესე და შეეხვეწა ძესა ლანგ თემურ
ისსა შარუხს: და ჩამოუშვა შუამავლად წარვიდა და წარუღო
ძღვნად ლარნი მრავალნი და მივიდა ძესა თანა ლანგ თემურის
ასა: ხ~ მან მიიყუანა თავადი იგი ლანგ თემურისა თანა: და რა
ნახა ლანგ თემურ უთხრა სიტყუანი წყრომისანი თუ ვითა
რ იკადრე შენ ჩემი ურჩობაო: მაშინ მოეჴმარა ძე მისი
და იპატივა და შეაწყალა მამასა თუისსა და უშოვნა ხალათი: და ჰ

ყვანდა თავადსა მას ასული ერთი და გამოართვა ძემან ლანგ
1-16 სტრ., 474v
თემურისმან აბუბექირ და შეირთო ცოლად: და იყუნენ მიერითგან
მოყუარენი და მიენდო ლანგ თემურცა:მაშინ ათაბაგმან აღბუღას შვილმან ივანემ აღიღო მანცა
ძღვენი ტურფანი დამივიდა ლანგ თემურისა თანა: მაშინჱ
შეიწყალა ლანგ თემურ და მისცა ხალათი და უყო წყა
ლობა და მოუვიდენ გარემონი თავადნი სომხითისა სამცხისა
და კარისა და რა სცნა ესე მეფემან გიორგი წარმოუვლინა ძმა
თუისი კოსტანტინე ძღვნითა მრავლითა და მიუმცნო სიტყუა მდაბა
ლი მორჩილებისა და იამა დიდად ლანგ თემურს და შეიწყალა და
წარვიდა მუნითგან მჴარესა მას ქურთისტანისასა და დაიპყრა
ქურთისტანი: და მაშინცა არავე დააცხრო ბოროტმან ამან გულის
წყრომა თუისი ქართლსა ზედა და სწადოდა ქუეყანა გასათათ
რებელად და იგონებდა ძვირსა და ბოროტსა ქართლისათუის და
უფროსად მეფის გიორგისათუის ჯავრისა მისთუის რომელი უ
ყო მეფემან ბაგრატ: ხ~ წარმოგზავნა პირველად პატრონ
ი შირვანისა სახელად შიხ ბარაიმ: ესე წარმოგზავნა რა
1-16 სტრ., 475r
თა შეიტყოს გამოსავალი საქართველოსა გლეხისა და ბეგარა
და სარგო მეფის გიორგისა და თუითცა წარმოვიდა და მოვიდა
კარს და რა სცნა ესე გიორგი მეფემან წარმოუგზავნა
კაცი იგი სახელად ესაია რომელი იყო თავადი სომხით
ისა და მოუმცნო ესრეთ ვ~დ რომელიცა პირობა მო
გვიცემია ყველა აღგვისრულებია და ურჩობა არა გვიქნ
იარა და რომელსაცა ამიერითგან გვიბრძანებთ არა ურჩ
გექმნებით და აწ ისმინეთ აჯა ჩვენი და შეიწყალეთ ქუეაყანასა
ამას ესე ჩვენი: ნუ მოხვალ და ნუცა წაახდენთ ქუეყანასა
ამას რ~ მოსავლისა პირი არის და თუ ახლა თქუენ მო
ხვალთ წაჴდება სულად ქუეყანა ესე: რ~ თავადი ესე ესაია
იყო ყმა მეფისა გიორგისა წარგზავნა ესე და თეშქაშიცა
გაატანა მეფემან: და რა მიართვა ფეშქაში არა აღიღო
ლანგ თემურ რ~ სწყრებოდა ფრიად და შეუთვალა ეს
რეთ ვ~დ უკეთუ გინდა წაუჴდენლობა ქუეყანისა ამის მო
დი ჩემთანა და გათათრდი და თუ გასთათრდები არცა გთხოვ
1-16 სტრ., 475v
ხარკსა და მოგცემ და მოგცემ ჴელ შეუალად ქუეყანასა მაგას და სხვასა
ცა მრავალსა საბოძვარსა და უკეთუ არა გათათრდები დაიდეუ
ხარკი ჩემი და მოდი ჩემთანა და მოგცემ ქუეყანასა მაგას: და
როგორც განუტეუე შვილი კეისრისა ეგრეთვე შენისცაჱ
არას გავნებ და განგიტეუებ მშვიდობით რ~ იგიცა შენის
სჯულისა იყო და უკეთუ არა მოხვალ დავასრულებ ჯა

რსა ჩემსა შენ ზედა: და ქუეყანასა შენსა ზედა: ანუ დავა
სრულო ცხოვრება შენი და ქუეყანაცა: და უკეთუ მო
ხვიდე მიფიცავს თავსა მაჰმადისასა: რ~ უკეთესი პატივი მოგც
ეჱ შენ კეისრისაგან და მშვიდობით განგიტეუო: და უკეთუ
არა მიეცნენ ძენი და ასულნი შენნი ტყუეობად და რა წა
ვიდა მოციქული: ლანგ თემურ განიზრახა თუისაგან ესე უწყი
აღიღებენ მოსავალსა და განიგულვენ სიმაგრეთა და არ
ღარა მოვლენ ჩემთანა: და ამისთუის არა უსმინა ხუეწნა
მეფისა გიორგისი და წარემართა სპითა მრავლითა: რ~ სწა
დოდა მიზეზით შეპყრობა მეფისა გიორგისა: და რა სცნა
1-16 სტრ., 476r
საქმე ესე მეფემან გიორგი დაიხიზნა ყოველივე ქართველი და მოიმ
კეს მოსავალი და წარიღეს თუისთა თანა: წარვიდა ლანგ თემურ
და ჩადგა შიდა ქართლსა და იდგა ხანსა რაოდენსამე: და ვეღარა
მოახელესრა: მისჭირდა და წარმოვიდა და მოადგა ციხესა ბი
რთუისისასა: და იყო მაშინ ციხის თავად სახელით ნაზალ: და ოც
და ათნი თავადნი ჩინებულნი. და სხვანი მრავალნი აზნაურ
ნი და მსახურნი ქართლისანი: და მაშინ სპანი ლანგ თემუ
რისანი ზარობდენ ციხისა მისგან რ~ მრავალ გზის მრავა
ლი ჭირი ენახათ ქართველთაგან: და ვ~ა კანჯარი ლო
მთაგან ეგრეთ თრთოდენ ქართველთაგან: რ~ ერთი ქართ
ველი ათსა მათგანსა წარიქცეუდა და იცოდნენ ციხისა მის
სიმაგრე და საზრდელთა სიმრავლე:მაშინ განზრახთა თუისთა თანა არჩივა ლანგ თემურ და ც
დილობდენ თურამ ეყო ციხისა მისთუის: ესრეთ ურჩივეს
მათ რ~ იციან სულად ყოველმან კაცმან უკეთუ შემოად
გება ლანგ თემურ ციხესა რომელსამე არა მოეშვების
1-16 სტრ., 476v
რომე არა აღიღოს: და დაასკვნეს შემოდგომა ციხისა მის და აღ
ება. მაშინ მიუდგნენ სპანი ლანგ თემურისანი ციხესა მას
და გამოვიდნენ სპანიცა ციხოსანნი და შემოუტივეს სპათა
ლანგ თემურისათა: ჰყუანდა ლანგ თემურს უკან ჯარი
დამალული და უკმოეცალნენ თათარნი: მაშინ მიეტეუენ
ეს ციხოსანი და მოსწყუიტეს და უყუეს მრავალი ზიანი: მ
აშინ დიდად განძვინდა ლანგ თემურ და ბრძანა ორის
ავე კუთხის ციხის აგება: და თუით მიადგა კარსა ციხისასა
და მუნცა ბძანა აგება ციხისა: და რა გამოვიდა კუირა
ერთი და შეიგნეს დიდად სიმაგრე ციხისა და ვერა
აღება შინაგან ციხისა მის: და უშიშრობა ციხოვანთა
: და იყო მუნ კლდე ერთი და მუნითგან პოვეს მცირე რა
მე აღსავალი მაშინ იყო სპათა ლანგ თემურისათა კა
ცი ერთი სახელად ბეგიჯაგ მისრელი: და მან მოიჴელო
ვნა და აღვიდა ღამე მალ[.]ვით შინაგან ციხისად აღიყუ

ანა თხა ერთი და დაკლა მუნ ამისთუის რომე ესე შ
1-16 სტრ., 477r
ეეტყო ქართველთა ციხოვანთა რომე შემოპარულან ციხესა
იმისი ლაშქარნი ლანგ თემურისანი: და მაშინ იყუნენ ქარ
თველნი უშიშრად: მაშინ უჩვენა კაცმან მან აღსა
ვალი ციხისა: მაშინ განიხარაა ლანგ თემურ და ბრძა
ნა ჴელოვანებით დაწნა კიბისა ბანბისა და აბრეშუმისა
და აგზავნეს კაცი იგი პირველ აღსრული და მან კაც
მან მოაბა წვერი ერთი კიბისა ადგილსა მაგარსა მის
კლდისასა: და ღამე შეუიდა ჯარი ლანგ თემურისა და
აღივსო ციხე იგი ჯარითა: და მაშინ წარვიდა ზოგირა
მე ჯარი და განუღო ციხის კარი ლანგ თემურ და სპა
ითა მისთა და რა სცნეს ქართველთა საქმე ესე მაშინ შ
ეებნენ გულ მესისხლედ: და ბრძოდეს თავ გამომეტებ
ით: და იყო ბრძოლა ძლიერი და მოსწყუიტეს ჯარი ლა
ნგ თემურისანი მრავალნი: და ბოლოს დარჩა გამარჯვე
ბა ლანგ თემურს სიმრავლისაგან ლაშქართასა და ა
ღიღო ციხე იგი: და მოართვეს მრავალნი დიდებულნი
1-16 სტრ., 477v
და დარჩელ. დარჩენილნი ლანგ თემურს: და წა
რკუეთნეს ყოველთავე თავნი: და ციხის თავსა მას რომელ
სა ნაზალ მასცა წარკვეთა თავი და ცოლი მისი მისცა მ
პყრობელსა შირვანისასა: და ციხისა ამის ამღებსა მისცა
წყალობა მრავალი: და შეაყენა ჯარი თუისი ციხესა მას
შინა: და დაუყენა ციხისა მის თავად სახელად მაჰმად: და
უყენა მცველნი მრავალნი და უბრძანა გარეშემოთა წ
წმიდათა ეკლესიათა დარღვევა და მოოჴრება: და რაოდენი
ცა პოვონ მოსვრა და სრულიად ამოსწყუეტა: და წარვიდა მიე
რითგან და არღარა შესძინა ლანგ თემურ მოსულად სა
ქართველოსა შინა: და მოვიდა კ~დ მეფე გიორგი და დაიპყრა
სამკვიდრო თუისიჱ ქართლი და იყო უშიშრად: და დაასრულა ლან
გ თემურ მოოჴრება ქართლისა: და წარვიდა სხვათ ქუეყან
ისა დაპყრობად: და ქმნნა მრავალნი საქმენნი დიდძალნი ლანგ
თემურ რომლისა ცხოვრება მისი ვრცელად წერილ არს ცხ
ოვრებასა შინა სპარსთასა: ხ~ ჩვენ აღვწერეთ ყოველივე
1-16 სტრ., 478r
მოსვლა მისი ქართლად და აოჴრება ქართლისა: რომელი არა
სადა მოწეუნილ არს ქართლსა ზედა ჭირი ესე ვითარი რაო
დენი ამან მოაწივა: ხ~ შემდგომად ლანგთემურისა კ~დ დაი
პყრა ქართლი მეფემან გიორგი და ამა ლანგ თემურ დაი
პყრა ქურთისტანი: ინდოეთი სპარსეთი შირაზის ადრაბაგანი
და დაიჭირა ბურსას მჯდომი ხონთქარი: რომელსა სახელად

ეწოდებოდა ბაიაზით: ესე იყო თესლი ოსმანისა: და შემდგომად
მაჰმადის გამოჩენისა გამოჩნდა კაცი ერთი ოსმან სახელითა
და სჯულითა სუნი ამან იწყო მეკობრობა განიმრავლა მ
რავალი საქონელი მეკობრობითა: და მით შემოიყარა მრავალი კა
ცი: და დაიპყრა არაბისტანი და ტახტად ჰქონდა ბურსა და
დაჯდა მუნ და ვიდრე ბაიაზით ხონთქარადმდე ძეთა მისთა ეპ
ყრათ ბურსა: და ესე ბაიაზით ხონთქარი დაიპყრა ლ ლა
ნგ თემურ და ჩასვა რკინის ყაფაზაში და რკინის ყაფაზით ა
ტარებდა: და თემი მისი ლანგ თემურ დაიპყრა. და კეისარმანც
მოართო ძღვენი და მისცა ხარაჯა ლანგ თემურს: და დაიპყრა
1-16 სტრ., 478v
რუსეთი წარმოვიდა და მოვიდა თურქისტანში და მუნ მოკუდა
და ბოროტი იგი ბოროტად წარწყმდა: და:მაშინ განუყო ძეთა თუისთა თემნი და ქუეყანანი: რომელსამე
მისცა ინდოეთი რომელსამე ხორასანი და რომელსამე ადრა
ბაგანი: და მიერითგან ვერღარა შესძინეს ძეთა მისთა ქართლ
ად მოსვლა: რ~ იყო ურთიერთას შინა შური და ჴდომა: და და
იწყო ქართლმა შენობა: და ხანსა რაოდენსამე უკან მოკვ
და მეფე გიორგი: და დაჯდა მის წილ ძე მისი დავით ქრისტ
ეს აქათ ჩ~ტნე(1355):, მას ჟამსა იჯდა კ~ოზი ბასილი: და იმე
ფა კეთილად ამან დავით მეფემან ხანსა რაოდენსამე შინა მშუიდო
ბით: და მოკუდა და დაჯდა მისწილად ძე მისი ალექსანდრე: ქრისტეს
აქათ: ჩ~ტნიბ(1362):, და ამავე ჟამსა შინა იჯდა კ~ოზი ბასილივე: და მო
კუდა კ~ოზი ბასილი: და დაჯდა დორათეოზ: და იმეფა კეთილად ამანჱ
ალექსანდრემ მშვიდობით: და ხანსა რაოდენსამე უკან მოკუდა: და და
ჯდა მისწილად ძე მისი გიორგი ქრისტეს აქათ: ჩ~ტჟგ(1393):- ამა ჟა
მსა შინა იჯდა კ~ოზი გიორგი: და მოკვდა კ~ოზი გიორგი და დაჯდა კ~ოზი
1-16 სტრ., 479r
ელიოზ და მოკუდა კ~ოზი ელიოზ და დაჯდა მიქელ: და მოკვდა კ~ოზი მიქაელ
და დაჯდა დავით და იმეფა ამან გიორგი მეფემ კეთილად და მშვი
დობით: და ხანსა რაოდენსამე შინა მოკუდა: და დაჯდა მისწი
ლად ძე მისი ალექსანდრე: ქრისტეს აქათ ჩ~უიბ(1412):, და იყო მას
ჟამსა შინა კ~ოზი დავით: და მოკუდა კ~ოზი დავით: და დაჯდა ელიოზ:
მოკვდა ელიოზ კ~ოზი: და დაჯდა თეუოდორე: და მოკვდა კოზი თეოდო
რე და დაჯდა შიო: და ამა ალექსანდრე მეფემან მატა სხვათა
მეფეთა ქართლისათა სიკეთითა: რ~ იყო კაცი მეცნიერი და მო
შიში ღ~თისა და ელმოდა გული მოოჴრებისათუის წმიდისა კათო
ლიკე ეკლესიისა და არა ჰქონდა ღონე აღშენებისა. ამისთუის რომე
ქუეყანა ლანგ თემურისაგან მოოჴრებული იყო: საუნჯე
არღარა ჰქონდა მოიპოვა ღონე ესე ვითარი და დაზდვა იმერთა
და ამერთა ზემო ქართლსა და კახთა კომლზედ ექუსი შაური ყო
ველს წელიწადს ამა მალს გამოართმევდა და ამით იწყო შე
ნებად მცხეთისა: და რუის ღ~თაებისა საყდრისა და დაშვრებოდა

დიდად: და ხანსა რაოდენსამე შინა აღასრულა და შეამკო ყოვლითა
1-16 სტრ., 479v
სამკაულითა და შესწირნა სოფელნი და აგარაკნი: იმერთა
და ამერთა ზემო ქართლსა და კახთა: და იმეფა კეთილად
და მშვიდობით: და ხანსა რაოდენსამე შინა გარდაიცვ
ალა ამიერ სოფლით: და დაჯდა მისწილად ძე მისი
ვახტანგ ქრისტეს აქათ: ჩ~უით:(1419), მას ჟამსა იჯდა
კ~ოზი შიო: და მოკუდა ვახტანგ მშვიდობასა შინა: და
არა ესვა ძე: და დაჯდა მისწილად ძმა მისი გიორგი ქრის
ტეს აქათჱ ჩ~უმე(1445):, და იჯდა ამას [.]ჟამსა შინა კ~ოზი დავით: და
ამას ჟამსა შინა განრისხნა ღ~თი ქრისტიანეთა ზედა: და დაიპ
ყრა კოსტანტი პოლი ოსმალთა: ქრისტეს აქათჱ ჩ~უმე(1445):, ხ~
შემდგომად სიკვდილისა ლანგ თემურისა: კ~დ დაიპყრეს ხვ
ანთქრის ბაიაზითის ძეთა სამკუიდრო მამული თუისი და მიერითგან
გაძლიერდაენ: და იწყეს ბრძოლა კოსტანტინო პოლისა: და დაიპყ
რეს კოსტანტინო პოლი და ცხოვრება მათი ვრცელად წელ
წერილარს ცხოვრებასა მათსა: და ჟამსა ამას ოსმალნი ებრძო
დეს კოსტანტინო პოლის: და სპარსთა შინა იყო ურთიერთას შ
1-15 სტრ., 480r
ური და ჴდომა: და იყო საქართველო მშვიდობით და მოსვენებით: და მოკვდა მეფე
გიორგი: და დაჯდა მისწილად ძე მისი ბაგრატ: და ამა მეფისა ბაგრატისა ჟამსა
შინა წარმოავლინა ყაენმან უზუნ. ასან სპა თუისი: რ~ ესე უზუნ ასან ყეენი
იყო თესლი თურქმანისა: და შემდგომად გარდავლენისა ლანგთემურისა
ძეთასა. ამან დაიპყრა თავრიზი და მრავალნი სხვანი თემნი: და მრავალი
ოჴრება და ჭირი შეამთხვია თემთა სომხითისათა: და ქართლსა ზედაცააჱ
მოაწიეს სპათა მისთაჱ და თურაცა იქმნა ჟამსა მასჱ ანუ რაქმნა მეფემ
ბაგრაც ბაგრატ: ანუ რაცა იქმნა ყოველივე ძველის ქართლის ცხოვრ
ებიდამე აღგვიწერია ვიდრე მეფის ალექსანდრესამდე: ქუემორე დაგუიწერია
ცხოვრება მეფის ალექსანდრესი: და მის. ჟამისა ყოველივე ძველთა ჯ გ
უჯართა და სპარსთა ცხოვრებიდამე გარდმოგუიწერია:ყო მეფობასა შინა მეფეთ მეფისა ბაგრატისასა კ~ოზი დავით: ქრ
ისტეს აქათ:, ჩ~უნე(1455):, და იყო ჟამსა ამას შინა დიდი მოსვენე
ბა ქრისტიანეთა ზედა: და ამისა ჟამსა ჟამსა შინა იყო ყაენი
ასანბეგ მორჭმული ორისავე საყეენოსა მპყრობელი არაო
1-16 სტრ., 480v
დეს დარბეულ იყო ქართლი დიდისა თემურაზის უკანის: შე
ნობა გამოსვენება ამას [.] ჟამსა შინა არა იყო ხარაჯა არცა
მალი ქართლსა შინა: არამედ განთავისუფლდეს ყოველნი სამყ
ოფნი და არენი ქართლისანი: მონებისაგან თურქთასა: ესე მე
ფე ბაგრატ იყო მორჭმული სახელოვანი ამასა ჰქონდა ქართლი
სომხითი: და ჰმონებდენ ლორის პატიახნი კახეთისა შირვანისა
და სამცხისა და ჰყუეს იმერელნი ოდიშარნი გურიელნი აფხაზნი

ჯიქნი სვანნი მთიულნი კავკასიანნი:ამას შინა უკუდგნეს დადიანი. გურიელი: და უკუიტანნეს ოდ
იშიარნი: და აფხაზნი; შეიყარნეს ერთად და არღარა მსახურებდეს
ბაგრატ მეფესა: იწყინა მეფემან და შეიყარა და მივიდა და დადგა ცხე
ნის წყალზედა იქით ისინი მოდგეს რაზმითა და შეიბნეს: იპრიანა
ღ~თნ და გაიქცნენ: დადიანი: ოდიშარნი: დაჴოცეს და დაატყუევეს და
ამოსწყუიტნეს ქართველთა: მიჰყუნეს თანა ჩაუდგნენ შიგა დაწვესჱ
და დააქცივეს ციხენი სიმაგრენი: მობრუნდეს გამარჯვებულნი: და
წარმოიყუანეს თანა ტყუე მძევალი: ამაზედ არღარა ჰქონდა თავი ჴელ
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თა მეფესა: შეიყარა ყაენი უზუნ ასან: მოვიდა სომხითს და მეფე ლ
იხთ იქით იყო. ქართველნი თან იახლნენ: მოადგეს ბარათიანთა და
ორბეთისა ძირსა დიდათ კარგად დახუდეს ბარათიანნი: დამაგრდენ
და ვერა უყუესრა: მოვიდეს ფბ ტფილის და აღიღეს: და თუით ყეენი მ
უხრანს დადგა აღივსო ქართლი ლაშქრითა მოაოჴრეს სრულიად
ქართლისა ადგილი: იჴმნა ყეენმან ბარათიანნი მონდვნა ნახნა და
შეიწყალნა: მოსცნა მრავალნი და აღავსნა პირთამდინ: ამას ზედან
ღ~თნ იპრიანა იწყინა ამოწყუეტა საქრისტიანოსა: შეედვა ყეენსა სე
ნი სასიკუდენე აიყარა და წარვიდა: და გამოუშუნა ბარათიანნი
შეწყალებულნი: და უბოძნა მრავალნი მოსაცემელნი: ამაზედა
კოსტანტინე წარვიდა თათრებშიგან: და სხვამან ვერავინ გაბედნა
ქართველმან დარბაისელმან წარსულა თათრებშიგან და ბატო
ნის ხლება დიდად ერთგულად და კარგად იყუნენ ბარათას შ
ვილნი: იგინივე წარყუნეს თანა და მსახურეს: იპრიანა ღ~თნ და მო
კუდა ყეენი: დააგდეს თათართა ტფილისი ბარათიანნი და სომხითი
: და დაიჭირა მეფემან ბაგრატ: ჩაუჴდეს ბარათიანნი დაიფორაქეს:1-16 სტრ., 481v
ელი: და დაჴოცეს მრავალი თათარი ყეენისაგან შეწყა
ლებულნი: მასა უკანის დაჯდა ყეენად ასანბეგის: შ
ვილი იაღუბეგ: ამას შინა გამოჰჴდა ხანი და სოფელმან
თუისი ბეგარა არდაიკლო: და მიიცვალა მწუხარება სამეფოსა ზედა
მეფე ბაგრატ რაჭას: იყო დიდი გლოვა და მწუხარება სამეფოსა
ზედა: აღიღეს და დამარხეს გელათს მათსა სამარხოსა შიგან: ხ~
შემდგომიად გარდაცვალებისა ბაგრატისა: დაჯდა მისწილად
ძე მისი კოსტანტილე ქრისტეს აქათ:, ჩ~უჳა(1461):- ამას ჟამში იყ
ო კ~ოზი დავით: და მეფობდა მეფობითა კეთილითა: და არღარა იყო წყ
ენა თათართაგან: მოიმორჩილნა იმერელნი ოდიშარნი აფხაზნი
მსახურებდა ათაბაგი და მორჩილებდეს კახნიცა: არა სადა იყო
წყენა ქრისტიანეთა იყო მოსვენება და დაწყნარება: მერმე ვ~ა
წესიარს: და: ჩვეულება ეშმაკისა: აღძრნა ეშმაკმან მოძ
ულემან კეთილისამან თათარნი ქრისტიანეთა ზედან: და
შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი თურქმანთა: და მომართეს:
სამცხეს: მოვიდეს და მოადგეს ტაშირზედა მოუმცნეს:
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მეფესა ქართლისასა რათა: ქუემოთ ქართველნი შეუჴდნენ
სამცხესა: და აახლო ყაენმანცა ერთი თავადი: და მისი
ლაშქარი ჩაუდგეს სამცხეს: და იავარ ყუეს: ქუეყანა
მათი მოადგეს ციხესა ახალციხესა ბრძოდეს დიდხა
ნს: და ვერღარა დაუდგნა სიმაგრემან გატეხეს და დაწვეს
ქალაქი და დაიპყრეს ჴელთაჱ მესხნი დარბაისელნი ციხოვა
ნნი: და მერმე აიყარნეს და მოადგნენ ციხესა და ქალა
ქსა აწყუერისასა: ეზრახნეს ციხოვანთა და უქადეს მშვი
დობა და არა დაქცეუა საყდრისა და ციხისა: ამას ზედა
გამოვიდნენ და მიენდვნენ: ამას შინა ბრძანა ყაენმან
რათა სომხითი მოარბიონ: ბარათას შვილი გაუძახა და მ
ისი უკეთესი ლაშქარი მალვით მივიდეს და დაესხნეს შეუგებრად
დმანისს და ქუეშის ჴეუსა და წარმოიღეს ტყუე ალაფი უამრავი
: დაუარდა ჴმა ბარათიანთა გარდაუდგეს წინა ცოტას ლ
აშქრითა იპრიანა ღ~თნ: და ასრე გაემარჯვათ რომე: ერთისა
ქართველისაგან ასი და ორასი მოიკლა: და[.]ჴოცეს და ამოსწყუიტესჱ
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და დაატყუევეს და ცოტა რამე გარდმოეხვენეს: ცხენ კეთილნი: და თავადჱ
კარგი კარგად იყო: სულხან ბარათას შვილი ერთი ასეთი დარბაისე
ლი მოკლა ყეენის კარზედ მისთანა არა იყო: და სხვის: დანაჴოც
ის: ანგარიში არა იქმნებოდა: და რანიცა გარდაიხვეწნეს მივიდეს
ყეენთანა ერთობ ეწყინა და დაუმძიმდა ლაშქართა ამოწყუეტა
: ამაზედ აიყარა ყეენი წარვიდა და დაატყუეუა აწყუერისა: ღ
~თის მშობელი: მოქალაქენი და რანიცა ციხესა შიგან იყო დ
იადი სული წაასხეს და წავიდა ყეენი საყეენოსა: ამას შიგან
გამოჰჴდა ცოტახანი და გამოგზავნა: ყეენმან ხალიბეგ და და
უწყო შენობა ქაოზიანთა და არჯაყალის ციხესა: იწყინეს
ბარათიანთა და არა დაანებეს: დაუწყეს მისარჩელი წყენა:
და მტერობა: გაგულისდა ყეენი: აშველა ლაშქარი ხალი
ბეგს შეიყარნენ და მოადგნენ: ტფილისს: ებრძოლეს მრავალ
დღე და ვერარა: ავნეს: რ~ სიმტკიცესა ზედა ეგნეს: და იყუის:
ყოველთა დღეთა ომი: და არა იყო ღონე ციხის წაღებისა
მერმე: შეიყარნეს ბარათიანი და შემოუთვალეს მეფესა:
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კოსტანტინეს: და ითხოვეს მისგან შეწეუნა: მეფემან გაგ
ზავნა ციციშვილი ქაიხოსრო და ჯავახის შვილი
ჯავახი ცოტათა აზნაურშვილითა და ლაშქრითა: წაუ
ძღვეს წინა ბარათიანნი მივიდეს და დაესხნეს ჭანდა
რთა მდგომთა მონაპირეთა თათართა: გააქცივნეს და
დაჴოცნეს ასრე რომე თუარ მაცნე წავიდა სადამე
ვერცა ერთი წაუვიდათ: აივსნეს აბჯრითა ალ

აფითა და ბარგითა [.] პირთამდის ხ~ ვ~ა ესმა ესე ქა
ლაქსა მდგომთა თურქმანთა უკუეყარნეს ციხესა ტფილ
ისისასა და წავიდეს ჩაღმა: გარდაუდგენ კუმისისა ბოლოსა
შეებნეს წინა მავალსა ლაშქარსა გაექცნეს ასე რომე
თათრებსა თავსა სჭრიდენ და ვენაჴისა ღობესა და მარ
გილზედა აცვემდეს: მერმე გარისხდა ღ~თი და მოუჴდა
ზემოთ ბუსუნი და შუა შეეყარნეს: და რაც ბარათიანთა
ქაიხოსრომ ქნა და ჯავახმა: არც წინა გმირთა უქნიათ: ასრე
რომე ულუსსა ლაშქარსა ომითა და ჴმლითა წამოვიდეს:1-16 სტრ., 483v
და ცოტა ლაშქარი დაზიანდა და თუით მორჩნენ ნებითა: და შეწეუ
ნითა ღ~თისათა: ამას ზედან თურქმანი ლაშქარი შერცხვენ
ილნი ორბეთისა ძირსა დადგნენ და ეცადნეს თათარნი: და მ
უდამ ბარათიანთა და ორბეთის ძირელთა გაემარჯვის: ამაზედა
ადგა ხალიბეგ და სხვანი ყეენის თავადები მივიდეს და შე
ეხვეწნეს ყეენსა: რ~ გამოჴდა წელიწადი ერთი აშველა ლა
შქარი მოირთო ძალი და წარმოემართა სომხითსა და ორბ
ეთის ძირზედა: მომართა ციხესა კოჟორისასა მოადგა გა
რე დაუწყეს ომი და თოფს სროლა აწყუდინეს შიგან სოლა
ღაშვილნი დიდხან: და იყო ომი დიდხან და შეაწუხნა მეტ
მან თოფის სროლამან და ცოტა ციხეცა დააქცივეს და ვე
ღარ დაუდგნეს: ამისთუის რ~ მეშველი არღარა ჰყუათ ერ
თსა ღამესა თოვმ თოვლმან უკუყარნა და გამოვიდნენ ც
იხით და ციხე დაუგდეს ცარიელი და თუით მიმართეს: მ
თათა და სიმაგრეთა: ხ~ ვ~ა გათენდა ნახეს თათართა ციხე
უკაცური შეუიდეს შიგან და კაცი არა პოვეს მიჰყუეს
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ჴელი: და დააქცივეს: ვ~ა: ესმა მეფესა აღება ციხისა
დაუმძიმდა რ~ შეყრილი ნიჩბისის წყალზედ იდგა
ამას: ზედა ადგეს თათარნი და მოადგეს ტფილისის ციხ
ეს და იყო ყოველთა დღეთა ომი და ესროდეს თოფსა
და არა იყო ღონე წაღებისა ციხისა: რ~ მჴარი ბარათ
იანთაგან ჰქონდა: ეუბნებოდა მეფე კახთა და არა უშველეს
იმერელნი უკუდგომილნი იყუნეს: და არცარა მესხთ უ
შველეს: ამისთუის ომი ვერ გაბედა მეფემან: ადგეს დიდ
სხანსა ქალაქსა: და შეეწყინა ომი თათართა ციხეს ვერა უყუესრა:
მერმე ჰკაზმნეს ლაშქარნი და გამოარჩივეს დარბეუა ორბე
თისა: და ძირსა აარჩივეს ათას ხუთასი კაცი: და სხვა
წურილი კაცი ლაშქრისა მრავალი: და ცისკრისა ჟამსა
შეუგრად ორბეთის ძირსა დაესხნეს დაიფორიაქეს და ამოს
წყუიტეს მთის სოფლები: განძი ტყუე ალაფი ურიცხვი: ა
მას ზედან ესმა ბარათიანთა: და იგინი იყუნეს ენაგეთს:
და მათთანა იყუნეს ქაიხოსრო თურმანის ძე და სხვანი მეფის
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ყმები ცოტაოდენი: დავარდა ჴმა: და მომართეს ასე ვითა ვეფხთა: და
წამოვიდა აქეთ სულხან ბარათას შვილი და მისნი ძმანი: და აქეთ სხვან
ი: ბარათიანნი: მოეწიუნეს უკანა შეიბნეს და გააქცივნეს და მისჯა
რნეს ჴევსა ჴირჴალასა: ასე ჴოცა დაუწყეს ვითა: ქათამთა მართვეთა
ხ~ მოსცა ღ~თნ ძლეუა ქრისტეანეთა: დაჴოცეს ურიცხვი რ~ არა იყო განცდა
მკუდრისა სისხლისა რუ დიოდა: რაცა სიკუდილსა მორჩეს ჴელთა:
დაიპყრეს: ერთი ასეთი თავადი დარჩა ბარათაშვილს მერაბს რომე
ყეენის კარზედ მას ვერავინ სჯობდა: და მეყუისიც იყო ყეენისა
: ასეთი ძლეუა მოსცა ღ~თნ ბარათანთა: რომე ერთი ტყუისა
დედაკაცისაგან სამი და ოთხი მუსულმანი მოიყუანებოდა
ყელ დოლბანდიანი: რ~ პირველსა ომსა ვეღარ მოესწრნეს:
ქაიხოსრო: ჯავახი: ქავთარ. სოლაღაშვილი: და სხვანი დარ
ბაისელნი: მოუჴდეს უკანა მდეუარნი დარჩეულნი ჩა
ღდაულად დიდნი ლაშქარნი აქათ არცა ამათ დაუგ
დეს გზა: შეიბნეს ოცი კაცნი: სამასამდი ისპასა თათარსა
თათარსა ჴმლითა წინა დაუდგა: იპრიანა ღ~თნ და მორ
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ჩეს: და ორჯელ და სამჯერ ცხენები დაუჭრეს ჩამოყრილნი ზ
ედვე შესხდეს: ჩვენი ქართვლთაგანი ერთისა თურმანი ძისმე
ტი არა დაგვაკლდა: იგიცა ჯარმან ფეჴითა გაიტანა: დიდი
სა ულუსისა ჯარისაგან ცოტანი ჩაღთაულნი მაცნედ წ
არვიდეს და სხვა ყუელა ჴელთა დარჩა: რა ესმა ესე ქალაქს მდგომთა: შ
ეშინდეს და ადგეს: და უკუეყარნეს ციხესა: და თუმცა ბარათი
ანთა არ გამარჯვებოდა: ძალად ქალაქსაც წაართმეუდენ: და
ქართლსაც შემოეჭრებოდენ: ამას ზედან: იპრიანა ღ~თნ
წყალობით მოხედნა ბარათიანთა მოჭირვებასა: და მასუ
კანით თათართა ძალი ვეღარა უკადრებია. და არცა რბეუა:
გატყდეს და შეშინდეს შეწეუნითა ღ~თისათა:, ესე მეფე კო
სტანტინე იყო ძე ბაგრატისა და იმეფა ამანცა კეთილად: ვ~ა:
ცხოვრება მისი მოგუითხრობს: და მოკუდა კონსტანტინე მეფე: ქ
რისტეს აქათჱ ჩ~უდ(1404):, და დაჯდა ძმა მისი ალექსანდრე: ქრის
ტეს აქათ:, ჩ~უჳჲ(1468):, და მას ჟამსა იყო კოზი დავით: და მო
კუდა და დაჯდა ნიკოლოზ: და იმეფა კეთილად: რ~ მას: ჟამსა
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თათართა ძალა არა: აქუნდათ: და იმეფა მშვიდობით: და შემდ
გომად ხანსა რაოდენსამე მოკუდა: და დაჯდა მისწილად ძე მ
ისი კოსტანტინე:, ქრისტეს აქათ: ათას ოთხას ოთხმო
ცდა თორმეტსა: ამას ჟამსა შინა იჯდა კოზი აბრამ: ამა
ნცა იმეფა კეთილად: რ~ მაშინ ათაბაგი ყუარყუარე იჯდა
და არა მორჩილებდა მეფესა კოსტანტინეს: ხ~ ამან ყუარყუარე
ათაბაგისა ვაჭარი მივიდა ქუეყანასა არეშისასა სყიდვად აბ

რეშუმისა: და რომელიმე მუნებური ვაჭარი და ესე ყუა
რყუარეს ვაჭარი წაიკიდნენ: და სძლო არეშელმან ვაჭა
რმან და კიდეც გალაჴა და აბრეშუმიც წაართვა: და ესრ
ეთ კადნიერებით ეტყოდა: წარვედ პატრონისა შენისა: და
აუწყე ჭირი შენიო: და ესე არმიყოს ბატონმა შენმაო:
დუქანიარ დამიქციოსო: და ჩემს დუქანზედ [.] ყურითარ მიმა
კრასო: და რა ესე უყუეს ვაჭარსა მას წარმოვიდა მსწრაფლ
და მოვიდა ათაბაგისად: და აუწყა ყუარყუარეს ყოველივე საქმე
მისი ვაჭარმან მან: და რა ესმან ესე ყუარყუარეს წარმოვიდა:
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განრისხებული: ხუთასითა რჩეულითა სპითა: გარდმოვლო ფარავ
ანი: და ჩამოვლო დმანისი უმასპინძლეს ორბელიანთა და წ
არვიდა: ჩამოვლო ხუნანი განვიდა მტკუარსა და მივიდა არეშს
მიძღვანა ვაჭარი სახლსა მის არეშელისა ვაჭრისსა: შ
ეუჴდუნნა კაცნი: გამოიყუანეს კაცი იგი: და მიიყუანეს თა
ვის დუქანზედა და ყურითა მიაჭედეს და წიხლიც უკრა დ
უქანსა: და ეგრეთვე უყო ყოველივე როგორც მას ეთქუა: და
აბრეშუმიც გამოატანინა ვაჭარსა მას: და წარმოვიდა
უშიშრად: და შემოვლო კახეთი: და შემოიარა ყარაიაზეთა: შე
ვლო მცხეთაზედა და მივიდა შიდა ქართლსა: ხ~ შიდა ქარ
თველთა არა ინებეს გზისა დანებება: და მეფემან კოსტანტინ
ემ არა უწყოდა საქმე ესე: და არცა გამოვლა მისი: და ამ
ისთუის არა ინებეს შიდა ქართველთა უდასტუროდ განტე
ვება მისი: შეიყარნეს გაღმართელნი და გამოღმართელნი
ციციშვილები და უფროსად ზაზა ციციშვილი თაობდა:მაშინ დახუდნენ ათაბაგსა და აუწყეს ქართველთა გაუშვებლობა
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მაშინ: რა ესმა ესე ათაბაგსა მოუგზავნა მოციქული: და შემოუ
თვალა ესრეთ: მე თქუენს მამაულში არა წამიჴდენიაო: და თქუენი
არა მიმაქუსრაო: ჩვენსა და თქუენში მტერობა ხომ არა არისრაო ძმო
ბისა და მეზობლობისმეტი თქუენთან საქმე არამაქუსრაო: ჩემ
ს მტერს პასუხი უყავ: და ჩემს გზაზედ მივალო: თქუენ რას
სამართლით მიდგებით წინაო: ხ~ ქართველთა არა უსმინეს და
ეწყუნენ ურთიერთას: ი[მ] იქმნა ბრძოლა ძლიერი: ქრისტეს
აქათ:, ჩ~უპდ(1484):, თვესა აგუისტოსა: ი~ბ(12): არადეთს რომელსა
გორასა მას მიერ დღითგან ეწოდების სისხლის ჯვარი: და
ვიდრე დღეინდელად დღ დღედმდე სისხლის ჯვარად სახელსდებენ
და იქმნა ეგრეთი ომი რომე ყოველივე საჭურველები და სა
ომარი იარაღები დაამტვრივეს და დაშვრენ იმიერ და ამიერ
ომითა: და დაიჴოცნენ ორგნითვე მრავალნი კაცნი: და სძლო
ათაბაგმან: ამისთუის რომ არას ემართლებოდნენ: და სამართალი
იმისი სჯობდა:- :- :- :- :- :- :მაშინ: შალიკაშვილი რომელიმე იჯდა ურასა კვიცსა ზედა
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იგი შალიკასშვილი და მაჩაბელი მიხვდენ ერთმანერთსა: შე
მოსცა შუბი შალიკაშვილმა და გაუხეთქა კუბო ბარისა და
განავლო მხარსა შიგან: და გარდმოაგდო ცხენიდამა შეუძახა ეს
რეთ აწყუერისა ღ~თის მშობლის მადლმა თუ ურას კვიცს არა
ვმჯდარიყავ შიგ გაგაგდებინებდიო:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ წარმოიჩოქა მაჩაბელმა გაიკრა ჴრმალს ჴელი: შემოუკრა ცხე
ნსა: ცხენს თავი გაუგდებინა და ტახტაზედ დაასო და შესძახა მაჩაბელ
მა სპარსმა წმიდა გიორგიმა თუ გადმოგდებული არ ვყოფილიყავ შუა
გაგკვეთდიოჱ მაშინ სძლია ათაბაგმა და შეიქცნენ ქართველნი და მრავალ
ნი იქითაც ამოსწყდნენ:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ წარვიდნენ მესხნი და ჩამოჴდა ათაბაგი ერთსა ადგილსა სიახლოვესა
ნაომრისასა მოსასვენად: მაშინ მესხი ამილახორი მოწყენით იჯდა ათაბ
აგთანა ჰკითხა ათაბაგმან რასათუის მოიწყენიაო: ნუთუ ომში კაცი ვერ
იშოვნეო: მოახსენა ამილახორმა მე ერთსა კაცსა ჴრმალი შემოვკარ და
სამკლავიანი ჴელი გავაგდებინეო: და თუ გინდა წამოდით და გიჩვენებო
წარმოვიდნენ და ნახეს სამკლავიანი ჴელი ძეძვში ეგდოჱ მაშინ დას
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ჯერდა ათაბაგი: და წარვიდა თუისა ადგილსაჱ და ვ~ა ესმა მეფესა კოსტანტინესა
საქმე ესე დაუმძიმდა დიდად მაგრამ ვეღარა გააწყრა: ხანსა რა
ოდენსამე შინა იმეფა კეთილად და მოკუდა და დაჯდა მისწი
ლად ძე მისი დავით:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ქა არღარა იცვალებოდა ერისთავნი და არცა თავადნი ყოველნივე ჴე
ვსა და სანახებსა და თემთა და ადგილთა მკუიდრ ქმნილიყუნენ: და ვისცა
მამულს მისცემდა მისცემდა მკვიდრად მიეცემოდა: და ყოველნივე ძლიერ
იყუნეს მთავარნი: [.] ერისთავნი: და თავადნი: ხ~ ამა ალექსანდრესა
და კოსტანტინესა ჟამში განდგნენ იმერელნი ოდიშარნი და გურიელნი: და
არღარა მორჩილებდა ათაბაგი: და განდგა კახეთი: რ~ თუით ძველად
ნაწერი რომელნიმე ვპოეთ კოსტანტინეს ცხოვრება მაშიგან და
გუიწერია :- არღარა შეეწივნენ მოსლ მოსულასა სპარსეთისა ლა
შქრითა: ხ~ ესე ვერა ვსცანით თუ ბატონი იმერეთისა და კახეთ
ისა რომლისა თესლისაგან არიან და ანუ ვითარ უპყრიესთ ქუეყა
ნანი იგი:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ იმერეთისა რომელთამე თქუეს ოდეს მამა ალექსანდრესი ბაგრატ:1-16 სტრ., 488r
მეფე ჩავიდა იმერეთს: მაშინ თუისნი მისნი დაუტეუა: და მიერითგან ძენი მი
სნი არიან: ამა ბაგრატისა შემდგომად რაოდენნი მამანი გარდაიც
ვალნენ არა უწყი: ხ~ იმერეთისა მპყრობელისა ბაგრატის ამბავი
ქუემორე დავსწერეთ:- ხ~ კახეთისა მებატონეთა მამა იყო დავით
და ამა დავითის მამა არა უწყით თუ ვინ იყო: ესე თ დავით დიდოეთ
იდამე ჩამოიყუანეს და კახთა გაიბატონეს:- მოკუდა დავით და დაჯდა
ძე მისი ლეუან: და შემდგომად ლეუანისა ძემისი ალექსანდრე: ამა

კახთა ბატონთა მას ჟამსა ეპყრა გარდმოღმართი ლეკის მთისა ეპ
ყრა თუშეთი:-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ დიდონი არა მორჩილობდენ ნებისაებრ მისისა: ზემოთფშავი და თიანეთი
სადა შეერთუის ფშავის წყალი არაგვსა: მიერითგან ვიდრე არაგვს გაღმარ
თი ჴეუ ძმორამდის: ჴეუ ძმორიდამე გაყოლილი ლილოს სერამდის
რაოდენი სერსა წყალი გასდის და გაერთუის მარტყოფის წყალსა გაყოლ
ით ამართულამდე გაყოლით ვიდრე აჯი სუმდე: აჯისუს ვიდრე
მტკურის შესართავადმდე მას ქუემოთი მტკუარს გაღმართი ვიდ
რე შაქისის სამძღურამდე:- :- :- :- :- :- :- :- :- :1-16 სტრ., 488v
ხ~ ძესა კოსტანტინესასა მეფესა დავითს ეპყრა აჯისუს ზეით უდ
უდაბნონი და სამგორს ქუემოთი ლილო და: ლილოს ქუემოთი და
ხევ ძმარას ქუემოთი: და არაგუს აქათი: და ფშავის წყალს აქათი
გუდა მაყარი და ჴეუ ხილაკას აქათი: და კასრის ჴევს აქათი და წედისის
მთის გარდმოღმართი და კუდარო: და ჭალის მთას გარდმოღმართი:
ერწო და მშვილდაურსა და პერანგას: გარდმოღმართი: გორას ძირს:
აქათი: ლიჩი ღოდორა: ქეფინის ჴევი: და ჩხერის ციხე: და მას ზემოთი
ისრე გაყოლით მთის აქათი ჴეობა: ვიდრე დვირამდისჱ კოდიანს გარდ
მოღმართი: ნინოს ჴევი რომ ჩამოივლის: გაღმით სამგორისაკენ ცი
ვწყაროს ჴევჴევ გაჰყუება გახშული ბარშიამის მთა ჩამოივლის
ჯანჯლის ციხე სახ. საღამოს თავსა: ბორცვს ზემოთი წაივლის
სერსერ: სათხე ქუნცელის თავსა გარდავლითა ხენჭურის თავსა
პალაკაციოს მთამდე: რომელსა თურქნი იელდოღდის ეძახიან: პ
ალაკაციოდამე სერსერი ჩამოვლის: კარის სოფლის აქათი ერეუნ
ის სამძღვრამდის: ჩამოყოლით ბანბაკი და ლორე ვიდრე ყაზახის
სამძღვრამდე: ეპყრა მეფესა ქართლისსა:- :- :- :- :- :1-16 სტრ., 489r
ხ~ მპყრობელსა იმერეთისასა: წედისის მთის აქათი დიგორის მთის
აქათი ლენტეხი: და თაკუერი რომელსა აწ ქუიან ლეჩხუმი: ც
ხენის წყალსა ჩაყოლით გამოღმართი და საჯავახოს აქათი: გაყოლით
ფერსათის მთას აქათი ვიდრე ქართლის სამძღვრამდის: ხ~ დადიანს
ეპყრა ცხენის წყალს ჩაღმართი ლეჩხუმს ქუემოთი: სავა
ნეთის მთის გ გარდმოღმართი აფხაზეთის ზემოთი:- :- :- :- :- :- :- :და აფხაზეთი ჯიქეთამდის: შარვაშიძეს ეპყრა: და ესე შარვაშიძე მო
რჩილობდა არა ყოველსავე ბრძანებასა დადიანისასა:- კ~დ ეპყრ დადია
ნს ზღვას შემოღმართი და რიონს გაღმართი:- ხოლო გურიელსა ეპ
ყრა რიონს გაღმართი საჯავახო: იმას აქათი გამოსწურივ ღომის
ციხეს გარდმოღმართი ერგე აჭარა და ჭანეთი: რკინის პალოს
აქათი:- ხოლო ათაბაგს ეპყრა გურიელის სამძღვარს ზეითი ფე
რსათის მთის გარდაღმართი: დვირს ზეითი:- აქათ ქართლის სამ
ძღვრამდის: იქით კარის სამძღვრამდის:- აზრუმისაკენ გ
ურჯი ბოღაზს აქეთი:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ ამას გარდა საქართველონი რომელნიმე თავისუფალ შექმნ
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ილიყუნენ რომელნიმე სპარსთ მიეტაცნეს რომელიმე ხონთქარსა და
რომელიმე ხაზართა: ხ~ ამან ძემან ალექსანდრესმა კოსტანტინე
ლემ შვა ხუთნი ძენი სახელები მათ ხუთთა ესეარს: უხ
უცესსა დავით გიორგი: ბაგრატ ალექსანდრე: და მეხუთესა მო
ნაზონი მელქისედეკ რომელი იყო კ~ოზი კათოლიკე მცხეთისა და
მოკუდა კოსტანტინე ქრისტეს აქათ: ჩ~ფდ(1504):- და დაჯდა ძე მისი
დავით მეფედ:- ამჟამში წარმოგზავნა ხონთქარმა სპა სპეტი
თუისი ლაშქრითა თუისითა უამრავითა საქართველოსა ზედა:ქრისტეს აქათჱ ჩ~ფიდ(1514):- და ააოჴრეს სამცხე ჩამოვიდეს იმერე
თს: და დაწვეს ქუთაისიჱ და მივიდეს გელათსა: და დაწვეს გე
ლათი: და აღიღეს ალაფი მრავალი: და ვერღარა დაუდგა ბაგრ
ატ მპყრობელი იმერეთისა: და წარვიდენ და შეიქცენ თუისთავე
ადგილსა: და შემდგომად შექცეუისა მათისა ჩამოვიდა ბაგრ
ატ მპყრობელი იმერეთისა და დაიპყრა კ~დ: იმერეთი: ხ~ ეპყრა
კახეთი ალექსანდრესა: და იყო კაცი კეთილი და ესვა ორი ძე და ძე
მან მისმან უხუცესმან გიორგიმ უღალატა მამასა თუისსა: ალ
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ექსანდრეს ჩაჭალასა შინა საფურცლისასა: და მოკლა მამა თ
ვისი და ძმასა თვალები დასწვა: და ამიერითგან უწოდეს ავ
გიორგი: და იქმნა პატრონი კახეთისა რ~ იყო მეფე ქართლისა
დავით: და ამის ჟამში იყო კ~ოზი ბასილი: და მოკუდა ბასილი: და
დაჯდა კ~ოზი დორათეოს: და იყო ესე დავით კაცი ლმობიერი მშ
ვიდი და მოშიში ღ~თისა: და აღდგა ავგიორგი დავითზედა და ვეღარა
აღუდგა დავით სამძღვრამდის იმერეთისამდე მოარბეუდის
ქართლსა მრავალგზის: და თუით მეფე დავით შეამწყუდია ციხესა
ატენისასა მრავალდღე ბრძოდა და ვერ წაუღო ციხე: და მ
იიქცა თუისდავე ადგილსა: მაშინ რქუეს ძმათა დავით მეფესა ეს
რეთ ვითარმედ მამათა ჩვენთა კახეთი მიუღეს: და აწ ქართლ
ისაცა ჰნებავს მიღება: აწ ჩვენცა აღვდგეთ მისზედა და ვბრძო
დეთ მათ: ხ~ მეფემან დავით არა ინება: მაშინ თქუა ძმამან მისმ
ან უმრწემესმან ბაგრატ მომეც მე მუხრანი საუფლისწულ
ოდ: ჩემდა და დროშა დარაჯად ჩემდა იყოს ერისთავი ქსნისა
და ჴეობა არაგვისა: და შეუიწიო ძალი ქრისტესი: და თემიცა მისიჱ
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იავარ ვყო უსმინა ძმამან მისმან დავით მეფემან: და მისცა ყოველი:
თხოვილი მისი: მოვიდა ბაგრატ: და აღაშენა ციხე მტვერისა რომელ
არს ციხის ძირის თავსა და დადგა მუნჱ :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ რაჟამს სცნა პატრონმა კახეთისამან ავგიორგიმ: იჴმო: სპა თუისი რა
ოდენ ძალედვა ძალითა: თუისითა: წარმოემართა: და მოადგა მტვერის:- ციხესა:
ადგა ვიდრე სამთვემდე მერმე მიუვლინა კაცი
ი: ერთი ავ გიორგიმა და გაუგზავნა ღვინო ერთითა საღვინითა და შ

ეუთვალა ვითარმედ ძეხარ მეფისა ნუ უკუე უღვინობითა მიგ
ჭირდეს: და სვი ესე: და ვ~ა მიართვეს ბაგრატსა სიტყუა ესე: მას
ჰქონდა ორაგული ახალი და ღვინისა წილ თეუზი გამოუგზავნა:
და შემოუთვალა ხანია რომე დგახარ პირსა ქსნისასა და ვერ გიშო
ვნია ორაგული და აწ ესე იჴმიე: და წარვედ ქუეყანასა შენსა: და რა
ჟამს მოართვეს ავგიორგის მაშინ სცნა სიმრავლე საზრდელისა მა
თისა: და შესწუხებოდა ჯარი მრავალ დღე დგომისაგან: მაშინ
წარვიდა თემთა თუისთა: და ხანსა რაოდენსამე უკანა შეიყარა სპა:
თუისი ავ გიორგიმ და წარმოვიდა დარბეუად ზემო ქართლისა მივიდა
და დაარბია ზემო ქართლის და დაბრუნდა გამარჯვებული და წარმო
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ემართა: და რაჟამს ესმა ბაგრატს მპყრობელსა მუხრანისასა
შეიყარა სპა თუისი და დაუმზირდა ჴევსა მას შინა რომელა
რს ძალისა და ჭაპურს შუა: და ლაშქარნი ავ გიორგის
ანი წინა წარმოვიდენ ნაშოვრისა მისთუის: რომელი წარმოეღო
თ: ხ~ ავგიორგი მცირითა კაცითა უკანა მოვიდოდა და მო
ნადირობდა და არავისი ფიქრი ჰქონდა:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :და რაჟამს დაუახლოვდა სადა მდგომარე იყო ბაგრატ: მაშ
ინ შეუტივა გულითა სრულითა და შეიპყრა ავგიორგი: და
სპანიცა რომელნი მისთანა იყუნენ: პატიმარყო ავგიორგი მ
ტვერის ციხესა რომელარს მუხრანს: ქრისტეს აქათ:- ჩ~ფიდ(1514):მაშინ მიუმცნო ძმასა თუისსა მეფესა დავითს საქმე ესე: და რა
ესმა საქმე ესე განიხარა ფრიად: და ხანსა მცირედსა მოკუდა
ავგიორგი: და რომელნი იტყუიან დაარჩვესო: და რომელნიმე
იტყუიან თავისის დღით მოკუდაო: აღაშენა მცხეთას მცირე
ეკლესია მთავარ ანგელოზისა ჩრდილოთ კერძო: და მუნ
დამარხეს: და მიერითგან იტყუიან კახი ბატონნი რომე
1-16 სტრ., 491v
მცხეთა სამარხო არისო ჩვენიო:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ შემდგომად ავგიორგის დაჭერისა: დაიპყრო კახეთი მეფემან და
ვით: და დარჩა ძე გიორგისა რომელსა ეწოდა ლეუან: მცირედ:
და წარმოიყუანა ყრმა იგი დედითურთ: და დამალა პატივითა: ს
ახლსა ჩოლაყაშვილისა გარსეუანისასა: რომელი იყო: სახლით უხ
უცესი: რ~ ეყოდა დედასა მისსა: და რა სცნა მეფემან დავით წარავ
ლინა ძმა თუისი ბაგრატ და ერისთავი ქსნისა და ამილახორი რა
თა დასჩხრიკონ კახეთს მსახლობელნი დიდით ვიდრე მცირემ
დი: რათა იპოვონ ყრმა: იგი:- მაშინ წარვიდენ საძებნელად
დასდვეს შიში და ზარი ყოველთავე კაცთა: ზედა და დააფიცეს
რათა არა უწყოდენ ყრმა იგი თუ სადა არს: და ყოველთავე
შეჰფიცეს რომე არა ვიცითრაო: შემდგომად მოვიდნენ სახლსა
ჩოლაყაშვილის სახლთუხუცესისასა გარსეუანისასა: და მოეპოვ
ა გარსეუანს საქმე ესე: რ~ მოიყუანა ყრმა იგი ლეუან მონ
ისა თუისისა ძია მსგავსად: და მას დღესა მეღვინეთ იმსახურებდ

ა: ყრმასა მას: ვითარცა მონასა: და დღესა მეორესა შეფიცა: ფი
1-16 სტრ., 492r
ცითა საშინელითა ბაგრატს: ვითარმედ რაოდენიცა თქუენ ჩემსა შ
სახლში არ იხილენით: და არც თქუენმა თვალმა არანახა იმის
მეტი არა მყუანდეს: არც დიდი კაციშვილი და არც ცოტასი: შ
ეიჯერა ფიცითა ამით და ესენი რა წამოვიდნენ ბაგრატ და ერ
ისთავნი და ამილახორი:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ ჩოლაყაშვილმან გარსეუან: ვეღარა თავს იდვა სახ
ლსა თუისსა დაფარვა ლევანისა და წარმოიყუანა: და შეიყ
ვანა ციხესა მას ოჩონისასა რომელარს თავსა ივრისასა
: შემოეხვივნენ ზემოურნი და გარემონი კახნი: და მიერთ
ვნენ ლეუანს წარმოემართა და ჩამოვიდა კახეთად: და ესმა:
ესე დავითს მეფესა: შეიყარა სპა თუისი და წარემართა კ
ახეთად: და შემოეყარნენ კახნი: გარდავლო გომ გომ
ბორი და ჩავიდა კახეთად და შამოეყარნენ კახნი ისრეუე
მეფესა დავითს: და ვეღარა აღდგა ლევან წინა ივლტო
და და შეუიდა ციხესა რომელარს თავსა მაღნარისასა:ხ~ მოიცვა მეფემან გარემონი ციხისა: და დაუწყო ბრძოლა:
1-16 სტრ., 492v
ძლიერად: მას ჟამსა მოვიდა ოსმალუ: და მოეოჴრებინა: სა
მცხე: და ვერვინ წინა აღსდგომოდა სამცხესა: და მოვი
დენ შინა ქართლსა: და ვერვინ წინა აღუდგა ქართვე
ლნი: ამისთუის რომე კახეთს იყუნენ ლაშქრად :-:- :- :ხ~ მეფესა დავითს მოართვეს ამბავი ესე კახეთს: და რა ესმა
ესე მასჟამად დაფარა რ~ ციხესა მყოფნი ლეუან და დედა
მისი შეეჭირვებინა საქმისა ამისთუის: მუნ დგომა აღარ
ეძლო და წარუვლინა დედასა მისსა მოციქული ამილა
ხორი და მთავარეფისკოპოზი: და სთხოვა ციხე და რა ესმა:დედასა ლეუანისასა და მეციხოვნეთა მოსულა მოციქულისა
ღონე აღარა ჰქონდათ და შეწუხებულ იყუნენ მიცემისაგან კიდე:
მისულასა მთავარეფისკოპოზისასა აღდგა დედა ლეუანისა შემთხ
ვევად მთავარეფისკოპოზისა: იდუმალ რქუა მთავარ ეფისკოპოზი
ს მა: მაგრადიყავ ამაღამე წავალთ: რაესმა დედასა დ ლე
ვანისასა განიხარა და თუისთა ყოველთავე აუწყა: და ყოველთა:
თქუეს სიმაგრე და მიუცემლობა: და რა ესმნეს მოციქულთა
1-16 სტრ., 493r
ესე წარმოვიდენ: და მოახსენეს მეფესა დავითს: და ესე ვი
თარი ციხის მაგრობა: და ვეღარა დადგა მეფე წარმოვიდა და
მოვიდა ზემო ქართლად: და შეება ოსმალუს ჯარსა მისცა
ძლეუა ღ~თნ მეფესა დავითს და ამოსწყუიტა ოსმალუ და გაემარ
ჯვა: და შეიქცა ოსმალუ თუისსავე ადგილად: ხ~ მცირესა ჟა
მსა უკან გაილაშქრა ხ კახეთად მეფემ დავით: და რაჟამს წა

მოსულ იყო მეფე დავით გამოსულიყო ლეუან და მისლოდენ კახნი
და ექმნა პატრონად მათდა: და იყო ლეუან:- :- :- :- :- :- :- :მაშინ წლისა შვიდისა და რაჟამს მივიდა მეფე დავით საგარ
ეჯოსა: შემოეყარნენ საგარეჯონი და მას აქეთნი კახნი: და
წარვიდა მეფე დავით ქისიყსა და იყო ლეუან მუნ და ახლდა:
მცირე ჯარი: რა მივიდა მეფე დავით ეწყუნენ ურთიერთას:
ქისიყსა დაუმარცხდა მეფესა დავითს დაა წარმოვიდა თუისთა: ხ~
ლეუან დაიპყრა კახეთი: და მოიყუანა ცოლად ასული გუ
რიელისა თინათინ: ამა თინათინისას იტყუიან სიყრმესა:
შინა ნახა ჩვენება ესე შეგირთავს მთავარი ვინმე: და მის
1-16 სტრ., 493v
ვლასა შენსა ადგილსა ერთსა უჩვენა ნიშანი: და რქუა: ეს
რეთ და მუნ იქმნება შინდი თეთრი ერთი: და უშენე მონა
სტერი ერთი დედასა ღ~თისასა: ხ~ რაჟამს მოიყუანეს შუ
ა: მთასა და ჩამოაჴდინეს განსასვენებელად: და რაჟამს იხილა
თინათინ ადგილი იგი იყო ყოველივე ნიშნეული ჩვენებისა
და შინდი თეთრიცა: რაჟამს იქორწინეს შემდგომად აღ
აშენა ეკლესია შუა მთისა: და დაადგინა მოძღვართ მო
ძღვარი: და შვა ორძე ალექსანდრე და ვახტანგ და მიიც
ვალა თინათინ: და დაემარხა ეკლესიასა თუისსა შენებულ
სა ამისთუის არა დაეფლა ქმრისა მისისა თანა: რ~ იყო
ლეუან კაცი მეძავი: და შემდგომად ისვა ლეუან სხვა ცოლი
ყარა მუსალის შამხლის ასული:- მანცა უშვა ძე
სამი: გიორგი: ელიმირზონ: და ქაიხოსრო:- :- :- :- :- :- :- :ხ~ მეფე ქართლისა დავით: იყო თუისთა: ხანსა რაოდენსამე
უკანა იქმნა მონოზან: და ჰყუანდა სამნი ძენი ლუარსაბ დე
დ მეტრე და რამაზ მისცა მეფობა თუისი ძმასა თუისსა უმრ
1-16 სტრ., 494r
წემესსა გიორგის: მეფე დავით ხანსა რაოდენსამე უკანა
მიიცვალა ქალაქსა ტფილისისასაჱ ქრისტეს აქათ:- ჩ~ფკზ(1527):ხანსა რაოდენსამე მეფობდა გიორგი:- და მას ჟამსა ში
ნა იყო კ~ოზი მელქისედეკ ძმა მისი:- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ ამას ჟამში წარმოუგზავნა კაცი ხონთქარმან მეფეს გიორგის:
დამპყრობელსა იმერეთისასა ბაგრატს: და მპყრობელსა კა
ხეთისასა ლეუანს ვითარმედ საფლავი ქრისტესი და ადგილნი
წმიდათანი სჯულისა თქუენისანი დაიპყრეს უსჯულოთა
და შეაბილწეს: მოვედით სპითა თქუენითა და განაძეთ ესენი: და
თქუენდა მიმიცემიაო:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ რა ესმა მეფესა გიორგის და მპყრობელსა იმერეთისასა და კახე
თისასა და ყოველთავე მორჩილთა ბრძანებისა მათისასა განი
ხარეს: და შეიყარეს სპა და გაემართნენ: და რამივიდნენ იე
რუსალიმსა და ესმა მუნამყოფთა მისვლა ამათი წარმოუგ
ზავნა კაცი და ესრეთ შემოუთვალა: უკეთუ სტუმარიხა

რთ მაშ მტერობა რა არისო და სტუმრათ ბეურნი ხართო
1-16 სტრ., 494v
და უკეთუ ბრძოლად მოსრულხართ მცირენი ხართო: ხ~ ამათ:
მიუმცნეს ბრძოლად მისვლა: რა ესმა მათ საქმე ესე გამოვი
დნენ და ეწყუნენ ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა: ძლიერად და
მოსცა ღ~თნ ძლეუა ქართველთა და საფლავმან ქრისტესმა და
გაემარჯვათ და მეოტნი შეუიდნენ ქალაქსა შინა და გაამაგრეს
ხ~ მიჰყუნეს ქართველნი და აართვეს ციხე და ქალაქი: და მოსრნეს: მუნა: მყოფნი
მრავალნიჱ ყოველნივე: და განათავისუ
ფლეს ქრისტეს საფლავი და ყოველნი წმიდანი ადგილნი და მი
უმცნეს ხვანთქარსა საქმე ესე და წარმოუგზავნა ხალათი და წ
ყალობა მრავალი: და მოსცა ქრისტეს საფლავი გოლგოთა:ბეთლემი: ჯვარის მონასტერი და სხვანი მონასტერნი ყოველ
ნივე: ხონთქარმა მთ სიგლითა მტკიცითა:- ხ~ განიხარა მეფე
მან გიორგიმ და ბატონმა ბაგრატ და ლეუან და წარმოვიდნე
ნ თუისსა ადგილსა და მოვიდნენ მშვიდობით გამარჯვებულნ
ი და განიხარეს: და შემდგომად ამისა ათაბაგი ყუარყუარე
მიუდგა ხონთქრ ხონთქარსა: და რა სცნა ესე მპყრობელმან
იმერეთისამან ბაგრატ შეიყარა სპა თუისი იმერელნი და მიუვ
1-16 სტრ., 495r
ლინა კაცი კახაბერსა გურიელსა და მოყუა იგიცა ბაგრა
ტს გარდავლეს მთა და მიუჴდენ ყუარყუარე ათაბაგსა მ
უჯახეთს: და დახვდა ათაბაგიცა და შეიბნეს და ეწყუნესჱ
ურთიერთას: და იოტნეს ბანაკნი ათაბაგისნი: და მერიქიფე
მა კახაბერის გურიელისამა ისაკ: არათუ მელაძემა: ჩამოა
გდო ათაბაგი ყუარყუარე: დაიჭირა და მიარ[.]თვა გურიე
ლსა და გურიელმა მოართვა ბაგრატს მპყრობელსა იმე
რეთისასა: დაიპყრა ბაგრატ საათაბაგო: ქრისტეს: აქათჱ
ჩფ~ლდ(1534):- და გარდაეხვეწა ოთარი შალიკაშვილი: და წარი
ყუანა შვილი ათაბაგის ყუარყუარესი: ქაიხოსრო:- :- :- :- :- :- :მას ჟამსა გამოჩნდა შაჰ ისმაელი ძე შიხისა: და რაჟამს
გამოჩნდა ლანგთემურ: და დაატყუევა შამი მუნით მოვი
და არდაველს მუნ: იყო ერთი ვინმე შიხი მოქმედი გ
რძნებისა: რომელსა მაჰმადიანი ესეუდენ: დიდად უ
ჩნდათ სასწაულად მოქმედად:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ თქუეს ქება მის [.] შიხისა ლანგთემურთანა: და თუით
1-16 სტრ., 495v
მივიდა ხილვად მისდა: და ქმნა გრძნება რამე წინაშე ლანგთემუ
რისათა: ხ~ სათნო უჩნდა ლანგ თემურს საქმე მისი: უბრძანა რაცა
გნებავს მოგცე:- :- :- :- :- :- :-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ ჰყუანდა ლანგთემურს შამელნი დედაწულნი მრავალ
ნი სულნი: და სთხოვა შიხმა სიმრავლენი მათი: სიტყუითა ე

სე ვითარითა: ვითარმედ შამელნი რომელნი ტყუედ გიყოფიეს
ესენი არიან მუსურმანი: არა არს ბრძანებული მაჰმადისა:
ვ~დ: მუსურმანი ტყუეყოს მაჰმადიანმა: ესენი მომეც რათა თა
ვისუფალვყოჱ მაშინ ისმინა ვედრება შიხისა ლანგთემურ: და
მისცა ყოველი დედაწული და ტყუენი იგი: და უბოძა არდაველი:
ქალაქი: და გარემო სანახები არდაველისა ყოველივე მისი: ხ~ შიხ
მა:- განათავისუფლა ტყუენი შამისანი: რომელიმე დადგა თუისთა
თანა და რომელნიმე წარვიდა ქუეყანასა შამისასა: ხ~ გარდაც
ვალებასა ლანგთემურისასა: ქუეყანა ერანისა თუითოეულად
განი[.]ყუნენ: და დაიპყრეს მას ქუეყანისა მთავართა თუითოეულად
და რომელიმე ამბავი მათი ცხოვრებასა სპარსთასა ვრცელად:1-16 სტრ., 496r
წერილარს: ხ~ ესე შიხი იყო არდაველს და იყო ბრძოლა ყო
ველსა სპარსეთსა შინა:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ ამა შიხის შვილისშვილი მპყრობელმან შირვანისამან მოკლა: და
რჩა ძე ერთი: და მან იპყრა არდაველი: და იგიცა უკეთურებისათაჱ
თუისითა მოიკლა: რომელი სპარსთა ცხოვრებასა შინა ვრცელად
წერილარს: დარჩა ძე ყრმა თუისი შვიდისა წლისა შაჰისმაელ: და
დაუწვეს დაუწყუეს დევნა სასიკუდინედ მეფემა თავრიზისამა: ხ~ შაჰ
მლუ რომელიმე იყუნენ: და წარიყუანეს და დამალეს და რაჟამს
მოიწიფა მოიყუანეს: და დაიპყრო სამეფო თუისი არდაველი: და მი
ერითგან დაუწყო ბრძოლა ყოველთავე: და ყოველივე სპარსეთი:
დაიპყრო:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ჟამსა ამას მონაზონ იქმნა მეფე ქართლისა გიორგი: და არა დ
არჩა ძე თუისი და მისცა მეფობა ძმიწულსა თუისსა ლუარსაბს
კაცსა ღ~თის მოყუარესა: მტერთა ურჯულოთა მომსრველსა
და წყობათა შინა უშიშსა: ქრისტეს აქათ:, ჩ~ფმბ(1542):, და ჟამსა ამა
ს მონაზონ იქმნა ბაგრატცა მპყრობელი მუხრანისა: და დარჩა ოთხი:1-16 სტრ., 496v
ძე ვახტანგ ერეკლე არჩილ და აშოთან და დაიპყრა ქუეყანა ქართლისა:ლუარსაბ მას ჟამსა იყო კ~ოზი გერმანე ტფილელი დომეტი მროველი:გედეუან:- რაჟამს დაიპყრა ქუეყანა სპარსისა შაჰისმაელ ეწადა მოსულა:
ქუეყანასა ქართლისასა: და მოვიდა: აღჯაყალას რაჟამს სცნა მეფემან
ლუარსაბ მოსულა შაისმაელისა: შეიყარა სიმრავლე სპითა სპისა:თუისისა და დადგა ტფილის: და გამაგრდა ტფილისი:- და რაჟამს ესმა შაჰი
სმაელისა წყობად მოსულა მეფის ლუარსაბისა: წარმოავლინა სარ
დალი თუისი: ყარაფირი: ლაშქრითა მრავლითა და შემდგომად გან
იზრახა და მიაშველა მისკარბაში ელიასბეგ ლაშქართა მრავლითა
და შემდგომად განიზრახა თუისგან ნუ უკუე დაუმარცხდეს ლაშ
ქართა მისთა: თუითცა აღიძრა და წარმოვიდა: რა სცნა ესე მ
ეფემან ლუარსაბ გამოვიდა ტფილისით სპითა თუისითა: და მოვიდა
ღელესა თელეთისასა და მუნ განაწყო სპა თუისი და რა ჟამს:მოვიდა ყარაფირი ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა

ძლიერი ესე ვითარად ეწყუნენ ქართველნი რომე სიმჴნე მათი
სპარსთა ცხოვრებასა დიდად წერილარს: მოისრა ყიზილბა
1-16 სტრ., 497r
ში ჴელითა ქართველისათა ურიცხვი: და სძლიეს ქართველთა და იო
ტნეს ყიზილბაშნი: და ოტებასა მათსა მოვიდა მისკარბაშიცა
ელიასბეგ: და ოტებულიცა სპა იგი დააბრუნა და თუისითაცა:სპითა კ~დ შეუტივა ქართველთა: და იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი უდიდეს პირველისა და მოსრეს კ~დ ქართველთა. ყიზილბაში ურიც
ხვი და ოტებასა ყიზილბაშთასა აღმოვიდა შაჰისმაილ მთასა თელ
ეთისასა რომელიარს კერძოთა ტაბახმელეთისათა:- გარდმოხედა და
იხილა სპათუისი მოსურილი და ოტებული: და განლაღებულნი
ქართველნი მათზედა ვ~ა ლომნი: შეწუხნა და უბრძანა სპათა
თუისთა ყარა ყოინლუსა ჩამოვიდეს და შემოუტივეს: ყარა ყოინლ
უღა ქართველთა ზურგით კერძოთა და ქართველნი დამაშვრალ
იყუნენ დიდად ომისაგან: და იძლივნეს სპა ქართველთა: და უ
კუნიქცენ: და წარვიდა მეფე ლუარსაბ ზემო ქართლად: და ენება
კ~დ შემოყრა ლაშქრისა: და მოსვლა შაჰისმაილზედა: ხ~ ვერღარა
შეუძლო: რ~ დაფანტულნი იყუნენ ქართველნი: და ჯარი ვეღარ
იშოვნა: მაშინ წარვიდა შაჰისმაელი: და შემოადგა ციხესა ტფი
1-16 სტრ., 497v
ლისისასა: და აღუთქუა ნიჭი დიდი ციხის თავსა ტფილისი
სასა: და მოენდო ციხისთავი და მოსცა ციხე: და შეუიდა ციხესა:შინა და დაიპყრა ტფილისიცა: შაჰისმაელ: და მოაოჴრა და შემუს
რნა ხატნი და ჯვარნი ჴელითა თუისითა: და აღაშენა ყურესა
ჴიდისასა მეჩითი: რჯულისა თუისისა:- შეიქცა და წარვიდა თუისა
და დაუტეუა ციხესა მცველნი:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ უკეთუ არა მიეცა ციხისთავსა ციხე და მცირესა ხანსა გამაგრ
ებულიყო: მოვიდოდა მეფე ლუარსაბ შაჰისმაელზედა: და უკეთუმცა:ღ~თსა: ენება შეამთხუევდა ჭირსა დიდსა: ხ~ შექცეუასა შაჰისმაელისასა:მოვიდა მეფე ლუარსაბ: და კ~დ დაიპყრა ქართლი: და ამა ჟამსა მოკუდა შა
ჰისმაელ: და დაჯდა მისწილად შაჰთამაზ: ხ~ შაისმაელი იყო კაცი ჭ
კუიანი და სავსე ხონჩითა ხონჯითა: ამან გამოაჩინა სჯული შიას
ი და: დაუწყო სჯულთა ოსმანთასა გინება: და აღამაღლა სა
ხელი ალიასი: და თუით თავი თუისი ძედ ალისა თქუა: და მიერიდ
გან ირწმუნეს ყიზილბაშთა ძედ იმამისა არა: ხ~ მეფობისათუის ა
რამედ ძეობისა მისთუის იმამისა სწამთ სალოცავად და პა
1-16 სტრ., 498r
ტივსცემენ მ~ღთაებრ დღეინდელად დღედმდეჱჱჱჱჱჱჱჱ
ხ~ ძეთა მისთა: რაჟამს გამეფდა მისწილ ძე მისი შა
ჰთამაზ: ესე გამდიდრდა ფრიად: უმეტეს დაიპყრა: ქუე
ყანანი რომელი დაუშთა შაისმაელს: და ამა ჟამში ა
ეღო მეფესა ლუარსაბს ციხე ტფილისისა: და გაამაგრა

თუისად: და სმენოდა ყარაბაღს მდგომსა შაჰთამაზსა საქმე:
ესე: და შეეყარა იდუმალ სპა თუისი რჩეული: და წარმოემ
ართა მეფესა ლუარსაბსა ზედაჱჱჱჱჱჱჱჱჱჱჱჱჱ
ხ~ მას ჟამსა მოჰკუდომოდა: მეფესა ლუარსაბს ძე ყრმა მ
ცირე: და წარეღო მცხეთასა დასამარხავად: და სიყუარუ
ლისათუის მეფე: და დედოფალი გაჰყოლოდა: ხ~ მას ღამესა
შემოვიდა შაჰთამაზ ტფილისად: და უკეთუმცა არა დაე
ცუა განგებასა ღ~თისასა მეფე ლუარსაბ: და არა გაჰყოლო
და ძესა თუისსა ჴელთ დარჩებოდა თუით დედოფლითურთ:
ხ~ სცნა მეფემან [.] მოსულა შაჰთამაზისა წარვიდა სი
მაგრესა: და ჯარი ვეღარა შემოიყარა: ამისთუის შაჰთამაზ:
1-16 სტრ., 498v
იყო ტფილისად და ყოველნი ხიზნად განემზადნეს: ხ~ ქალა
ქი ტფილისისა დაიპყრა შაჰთამაზ: მოსრნაჱ ყოველიჱ
დედაწული:- :-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :და რა ჟამსა იხილა ციხისთავმან ტფილისისამან გულბად
სცნა უგრძნობლად შესვლა შაჰთამაზისა: შეშინდა მეფი
სა ლუარსაბისაგანჱ ამისთუის რომე უგრძნობლად მოსვ
ლისათუის არა იავარ მყოს: გარდმოვიდა ზემოციხით: და
მოუვიდა შაჰთამაზს:- რასცნეს ციხის მცველთა საქმე
და წავიდა ციხისთავი მათგანიცა რომელიმე წარვიდაჱ
თუისთუისად: და რომელიმე მივიდეს შაჰთამაზთანა: და შაჰთა
მაზ მისცა ნიჭი დიდი: და დაატეუებინა სჯული ქრის
ტიანობისა: და დაიპყრა ციხე ტფილისისა: და გამაგრდა და
თუით წარვიდა ყარაბაღად: და რა სცნა მეფემან კახეთისამ
ან ლეუან შეურიგდა იგიცა: და წარვიდა შაჰთამაზ ნა
ხჩუანს სომხითისასა: და ურჩნი სომხითისანი დაიმორჩი
ლნა:- და მპყრობელი იმერეთისა ბაგრატ იყო მაშინ
1-16 სტრ., 499r
სამცხესა მოვიდა მასთანა ამა მიზეზისათუის რომე ოთარი
შალიკაშვილი და ძე ყუარყუარესი ქაიხოსრო რომ ხონთქართ
ანა წასულიყუნენ: და ამათგან ძალი და ზურგი მოეცა
თ ესეცა ბაგრატ ამისთუის მოვიდა შაჰთამაზთანა რომე ა
მისთუის ამისგან ზურგი და ძალი მოეცაჱჱჱჱჱჱჱ
ხ~ თუით უცალო იყო შაჰთამაზ და ჯარი ვერ აშველა:
მისცა ნიჭი დიდი და გაისტუმრა და თუით წარვიდა ქუე
ით: და რა მივიდა ბაგრატ სამცხესა ოთარ შალი
კაშვილისა და ყუარყუარესშვილისა ქაიხოსროსათუის ხვანთქ
არს მოეცა ლაშქარი დიდი: სპა სპეტად გამოეგზავ
ნა მუსტაფა ფაშა: და გამოეტანებინა ზარბაზანი დი
დროანნი და მოვიდნენ ზემო ქართლსა: და რა სცნა ბ
აგრატ შემთვალა გურიელსა: და მოვიდა გურიელი
და ეწყუნენ სპასა ხვანთქრისასა: და იქმნა ბრძო

ლა ძლიერი: და იოტნეს ბანაკნი ოსმალთანი: და
მოსრნეს და ივლოდეს ოსმალნი: და მოკლეს მუსტაფა:1-16 სტრ., 499v
ფაშა და დარჩათ საგანძური და თოფები მათი: და შემდგ
ომად ამისა წარვიდნენ ხონთქართანა ოთარი შალიკაშვი
ლი და ქაიხოსრო ყუარყუარესშვილი: და დიდად დაუმძიმ
და ხუანთქარსა დამარცხება ჯარისა თუისისა: და გამ
ოუსია აზრუმისა და დიარ ბექირის ფაშა: და ჯარი
ურიცხვი: და რა ესმა ბაგრატს მპყრობელსა იმერეთისასა
დაჰპატიჟა მეფესა ქართლისასა ლუარსაბს და დადიანსა
და გურიელსა: ხ~ მეფესა ქართლისასა ლუარსაბს დ
აღაცათუ არავინ ეშველებოდა უსჯულოთა ზედა ა
რამედ თუით რაოდენ ძალედვა არა დაზოგის თავი და წა
რვიდის და მიეშველის რ~ ეძვინებოდა საქართველოსათუის
ვ~ა მამასა შვილთათუის და შეიყარა სპა თუისი და წარვიდა
ბაგრატთანა:- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ ბაგრატს არა შემოეყარა დადიანი: და მოსულ
იყო გურიელი ჯარითა თუისითა: და შემოეყარნენ იმე
რელნი და მესხნი: და ხვანთქრის ჯარიც მოსრულიყო
1-16 სტრ., 500r
ბასიანს: და მივიდნენ ესენიცა: მაშინ ქართველთ მოინდომეს
მეწინავეთ მისვლა და მესხთ არა თავსიდვეს საქმე ესე:
ამისთუის რომე პირველადცა ჩუენ ვყოფილვართ და რიგი
გვაქუს მეწინავეობისაო: და აწცა მართებულია რომ ჩ
ვენ ვიყუნეთ
ხ~ ქართველთა არა უსმინეს და მიეტეუნეს: ქრისტეს აქათ
ჩ~ფმე(1545):, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი: და მოისრა ორ
გნითვე: და მესხთა წინა მისვლისათუის ქართველთა ადრიკეს ზურგი
და არა მიჰყუნენ ქართველთა: და მოკლეს ძე გურიელისა
ქაიხოსრო: და შემუსრეს ყოველივე საჭურველი და საომარი
ქართველთა: და არღარა ჰქონდათ საბრძოლველი და დამარ
ცხდა ჯარი საქართველოსი: და ივლტოდენ და წარვიდენ
ყოველნივე თუისთუისად და წარვიდა ბაგრატ იმერეთს და მეფე
ლუარსაბ ქართლისა
და მაშინ ჩამოდგნენ ურუმნი და რომელიცა შეიპყრეს ს
რვიდენ უწყალოდ: და წარვიდა გურიელი თუისად სამყოფად
1-16 სტრ., 500v
და ყოველივე თუისთუისად წარვიდენ: ხ~ ურუმნი დადგნენ სა
მცხეს: და დაიპერეს ციხეები სამცხისა განზრახვითა ოთა
რ შალიკაშვილისათა: ესრეთ ეტყოდა ოთარი უკეთუ
დაიპყრობთ სიმაგრეთა სამცხისათა ესე ქუეყანა მკუიდრად
თქუენდა იქმნებისო: და ჟამსა ამას შიგან მესხთა ათაბა

გ ყუეს ქაიხოსრო: ძე ყუარყუარესი: და დაემძახლა პატრო
ნსა მუხრანისასა: და მოიყუანა ცოლად აშოთან მუხრანისჱ
ბატონისა ასული: და ეწოდა სახელად დედის იმედი: და
იყო ქალი ესე გლისპი და შეუპოვარ და ლაღი და რაჟამს
სცნეს საქმე ესე ათაბაგმან: და ოთარშალიკაშვილმან რომე
დაიპყრეს ოსმალთა სიმაგრენი და ციხეები სამცხისანი: და
ფრიად მძლავრობდენ და უსამართლობენ ქუეყანასა სამც
ხისასა
მაშინ განიზრახნეს ათაბაგმან და ოთარ საქმე რამე სარგებე
ლი ქუეყანისა თუისისა წარავლინეს მოციქული შაჰთამაზთანა
და ესრეთ მიუთხრეს ვითარმედ ძველითგან ქუეყანა ესე სა
1-16 სტრ., 501r
მცხისა მკვიდრად სპარსთა მეფეთა ყოფილარს: და აწ თუცა გნე
ბავსთ გაქუს შეწევნა დ და უფლება საქმისა ამის რათა თქუე
ნდა იყოს მოგვეც შეწეუნა და ნურღარა აუ აუფლებ ჩემ
ზედა ოსმალთა: და თქუენდავე იყოს ქუეყანა ჩვენი და გმო
რჩილობდეთ შენ ვ~ა პირველ
ხ~ ესმა რა ესე შაჰთამაზს განიხარა და წარმოვიდა სამცხედ სი
მრავლითა ჯარისათა: და რაჟამს ესმა ესე სულთანს სუ
ლეიმანს: წარმოვიდა იგიცა ლაშქრითა მრავლითა და ესრეთ
განიზრახა ვინათგან შემიორგულდა ოთარიცა და ათაბაგიცა და
არღარა ნებავს უფლება ჩემი მათზედა: აწ მეცა მუნ წ
არვალ და შეუმუსრავ და იავარ ვყოფ ციხესა მათსა რომელარს
ქაჯეთი: და არამივსცე სპარსთა ქუეყანა იგი: და ვ~ა სცნა შაჰ
თამაზ წარმოსულა ხონთქრისა ვერძალედვა წინა აღდგომა შა
ჰთამაზს სულთან სულეიმანისა: მოიპოვა ღონეესე ვითარი: და
შემოუთვალა ოთარსა ვ~დ ესე უწყოდე არას კეთილისათუის: და
არას საქმითა არას ფერობით მე შენ მოუკლავს არ გაგიშვებო
1-16 სტრ., 501v
და რა ესწიგნი ოთარს მოუვიდა: ოთარმა სულთანს გაუგზავნა
და ესრეთ მიუწერა თქუენცა მიწყრებითო და უფროსად ყეენი მი
წყრებაო: რავქნა აწმეო: მოსამართლე ღ~თი იყოს შუა თქუენსა
და ჩუენშიაო: და იპრიანა ღ~თნ და შეიბრალა სულთანმა და უკ
უნიქცა და არღარა წარვიდა სამცხეს და შეიქცა თუისად: ხ~
მპყრობელი იმერეთისა ბაგრატ
რა ჟამს შეიქცა საბატონოსა თუისსა აწვია დადიანი ლეუან ჭალასა
ხონისასა უღალატა და შეიპყრა დადიანი ლეონ: ამის მიზეზისა
თუის რომ მაშინ ურუმზედ დადიანმა არ ულაშქრა: და ესერა
შეიპყრა გაუგზავნა გურიელსა კაცი და ესრეთ შეუთვალა
დადიანი დავიჭირე და ჴელთ მყავსო: წარვიდეთ ოდიშს ვილაშქ
როთო: ნახეუარი შენი იყოსო და ნახევარი ჩემიო: და რა ესმა ე
სე გურიელსა იფიქრა და თქუა ესრეთ: დადიანი შეუპყრია და ო
დიშს დაიპყრობს და მერმე ჩემს ქუეყანასაც წამართმევსო და

სულ გაიერთებსო: და ეგრეთაცა სწადდა ბაგრატს: და აღარ მ
იუდგა გურიელი და მეფემანც ასე გასინჯა: არამც გურიელი:
1-16 სტრ., 502r
და ოდშარნი გაერთდენო და მერმე ჩემზედ ბოროტნი გაიზ
რახონო დადიანის თვალების დაწვა სწადოდა აღარ და
სწუა და გელათს სამრეკლოში დაატყუეუა: სცნა ესე რა:
ათაბაგმან ქაიხოსრომ დადიანის ტყუეობა: შემოუყენა ჩ
ხეიძე ხოფლანდრო: გააპარა იქითგან და მიიყუანა ა.
თაბაგთანა: მოიმჴრო ათაბაგმან გურიელი და ჩაიყუანა:ოდიშს და გააბატონა
ამას ჟამსა გურიელი გაუწყრა ხონთქარი ამისთუის რომ მაშ
ინ ბასიანს თუშენ ბაგრატს არ მოჰყოლოდი იმდენს ჯ
არსვერ ამომიწყუეტდაო ბაგრატო: გამოუსია ჯარი და მოვიდენ
ბათომს: და დაუწყეს ციხეს შენება კატარღებითა: და ნავ
ებითა: შეიყარა გურიელმა სპა თუისი და წარვიდა ოსმალ
თაზედა მოუმართა ღ~თნ ჴელი და გაემარჯვა ჴმელეთიდამჱ
გააგდო: და ზღვაში შევიდნენ ნავებითა: და აღუდგა ღელვა
და ჭოროხს გაღმა გავიდნენ:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ იყო წყალ დიდობა და ჭოროხს ცხენით ვეღარ გავიდნენ
1-16 სტრ., 502v
და მივიდნენ გონიასა და ციხეს დაუწყეს შენება: დაიწყეს სიმაგრე
ოსმალთა და ჭანეთი ამოსწყუიტეს წაართვეს გურიელსა და თუით
დაიჭირეს
მაშინ ჰპატრონობდა ბაგრატ იმერეთს: და ეპყრა იმერეთი მ
იულინა კაცი გურიელმა დადიანს ლეონსა და როსტომს:უკეთუ ამათმიერ წამაჴდინეს: მასუკან თქუენზედაც მოი
წეუა ამათმიერ დიდი ვნება:- მაშინ დადიანმა შემოიკრიბა:სპანი თუისნი და აფხაზნი: წარმოვიდა რიონის ლიმონში დ
აისადგურეს: სცნა რაესე ბაგრატ ვინათგან დადიანმა გუ
რიელს უშველა უფროსად გაერთებიანო: გაეგზავნა ძმა თუისი
ვახტანგ ხუთასის კაცითა შემწედ გურიელისა ესრეთ და
ვედრა ამას ეცადე რომე დადიანი გურიელს არ მიეშვე
ლოსო: და წარვიდა ვახტანგ და მივიდა საჯავახოს და მაშ
ინ შეუთვალა დადიანს ვ~დ მეხომ შენი ფიცი ვარო ესე
უწყოდე რომე ჩემს ძმას ბაგრატს და გურიელს ერთი პი
რობა აქუსთ: და რაჟამს მოხვალ გურიას დაგესხმიან
1-16 სტრ., 503r
თავსა და მოგკვლენო: სცნეს რა ესე მეგრელთა მოშიშარ
თა არღარა წარმოვიდნენ რიონითგან: და მივიდა ვახტანგ
გურიელთანა ბათომსა როსტომ გურიელი და გური
ულნი იქ დახუდენ: ვინათგან დადიანი ვეღარ მოეშველა
კატარღა და ნავები ვეღარ იშოვნეს და ვერცაღა განვიდენ

გაღმა
მაშინ ოსმალთა სცნეს რაესე აღაშენნეს ციხენი და და
იპყრნეს ჭანეთი: და შემოიქცა ვახტანგ თუისად სამყოფსა
და ამას ჟამსა შინა მიიცვალა ბაგრატ და დამარხეს გელა
თს: და დაჯდა მისწილად ძე მისი გიორგი: და ეპყრა რო
სტომს გურია წელსა:, ი~ბ(12):, და მიიცვალა იგიცა და დ
აეფლა შემოქმედს: და ესვა როსტომს ძე სამი: და უმრწამ
ესსა ეწოდა გიორგი და დასვეს გურიელად: და ერთი დაჳ
მისი დადიანისშვილს ჰყუანდა ცოლად და რა მოკუდა როსტო
მ გურიელი მაშინ განუტეუა ქალი მისი დადიანის შვილ
მან და წაართვა ბიძასა თუისსა ცოლი და თუით შეირთო
1-16 სტრ., 503v
და განრისხა ღ~თი:, და გამოჴდა ხანირამე და კ~დ გაერთდე
ნ გიორგი გურიელი და დადიანი: შეირთო ასული დადია
ნისა გურიელმან: და მცირეთა ჟამთა შინა განუტეუა გ
ურიელმანცა ქალი დადიანისა: ამისთუის რომ პირველ ა
მისი დაჳ იმისმან შვილმან განუტეუა: სცნა რა ესე გი
ორგიმ მპყრობელმან იმერეთისამან: ვინათგან მტერ ექმნეს
ურთიერთას დადიანი და გურიელი: ამგიორგის ჰყუა ერთი
ქურივი რძალი და მისცა გურიელსა თუისის ქალის მ
აგიერად: და ესენიცა
მაშინ იწყეს შურობად და ლაშქრობად დადიანისა და
ვერეძლო წინა აღდგომა მათი დადიანსა: გარდაიხვეწა და
წარვიდა სტამბოლს: მივიდა და შეეხვეწა სულთანსა მ
აშინ შემწე ეყო სულთანი დადიანსა და მისცა ჯარი:
აზრუმისა და ტრაპიზონისა წარმოვიდნენ და მოიწივნეს სა
ტყეპელას ხ~ სცნა რასაქმე ესე გურიელმან ვინათგან
შემწე ეყო სულთანი და გამოგზავნა დადიანი დიდის ჯარი
1-16 სტრ., 504r
ითაჱ მაშინ მოიპოვა ღონერამე და იწყო ხვეწნად დადი
ანისა და წარავლინა მოციქული და მისცა სისხლად ფლური
ათასი დადიანსა: და შერიგდენ
მაშინ გიორგი მპყრობელი იმერეთისა ვინათგან ახალი ბ
ატონი იყო სუსტად ეპყრა საბატონო თუისი მაშინ მოიჴმო
გიორგი ჯავახ ჭილაძე და უღალატა და მოკლა: სცნა ე
სე გურიელმან გიორგიმ დიდად ეწყინა: შერიგდენ დადია
ნი და გურიელი და აღარა დაანებეს: და ნახეუარი გური
ელმა დაიჭირა და ნახეუარი დადიანმა
ხ მას ჟამსა შინა დადიანი მოკვდა ესრეთ რომე ნადირო
ბაში ჯაიანმა ცხენი შეაძგერა და მოაკუდინა დადიანი: მა
შინ დასვეს დადიანად უფროსი ძე მისი გიორგი: სც
ნა რაესე გურიელმა გარდმობირა უმცროსი ძმა მისი
მამია მიიყუანა გურიას და შერთო დაჳ თუისი ცოლად: მაშინ

ულაშქრა გურიელმა და წარვიდა თუითცა და მივიდეს ზუგდიდს შ
ეიბნეს და გაემარჯვა გურიელსა და გარდაგდეს დადიანი გიორგი
1-16 სტრ., 504v
და დასვეს ძმა მისი მამია დადიანად და თუით გურიელი წარვიდა:თუისადვე: მაშინ დადიანმა გიორგიმ იშოვა ლაშქარი აფხაზისა
ჯიქისა და ჩერქეზისა და ათხოვა კდ გურიელმა ჯარი სიძე
სა თუისსა მამიას და შეიბნენ: კ~დ გაემარჯვა მამიას და გაექ
ცეს გიორგი დადიანი
მაშინ დაუწმო ლაპარაკი გიორგის მპყრობელს იმერეთისასაჱ
გიორგი დადიანმა: და პატრონმა იმერეთისამა პირი მისცა შ
ველისა და გიორგიმ დადიანმა ასე შემოუთვალა რადგან ჩ
ერქეზის ქალი ერთი თქუენ გყავსო. და ერთი გურიელ
საო მესამე დაჳ გაუთხოვარი თქუენრომ ზრდით ეგმე მომე
ცითო თვარამ რით გენდოო ბატონმან გიორგიმ გურიელს ჰ
კითხა მივსეცე თუ ნუო გურიელმა ესუთხრა მე იმას ქა
ლი დაუგდე და სისხლი გამომართვაო: იმან მე დაჳ დამიგდო
და სისხლი მომცესო: და ეს სიტყუა შეუთვალეს გიორგი და
დიანსა დადიანი დაჰყუა სისხლის მიცემასა და თეთრი არა:
ჰქონდა გარდავარდნილი იყო და ხოფი რაც გურიელს სისხლი მი
1-16 სტრ., 505r
ეცა იმთონის გირაოდ მისცა: და მისცეს მესამე ჩე
რქეზის ქალი გიორგი დადიანსა: და სამნივ ქუისლნი შე
იქნენ და დამოყურდენ და მამა დადიანმანც ნება დ
ართო: რადგან უფროსი ძმა არის მისი წესია დ
ადიანობა და მანცა დაანება: მამია დადიანს ლომკაცი
ჭილაძისეული: და რეუაზისეული დაანებეს და შეირიგე
ს: და იქმნა მ მიერითგან მშვიდობა სამსა საბატონთა
შუა სცნა რაესე დათულიამ ბიძამან დადიანისამან
შეიყარა საჯავახოელნი და წარმოვიდა საღალატოდ გი
ორგი დადიანისა: აგრძნა საქმე დადიანმან და ვეღარ
უღალატა და წარვიდა თუისად საჯავახოდ დათულია
მაშინ დადიანმა გიორგიმ და ძმამან მისმან მამიამ:და ბატონმა გიორგიმ შეუთვალეს გიორგი გურიელსა
მიუწერეს ესრეთ რადგან დათულიას ღალატი შე
აჩნდაო აწ შენ მაგას უღალატე და მოკალო და ს
აჯავახო შენ დაიპყარო
1-16 სტრ., 505v
მაშინ გიორგი გურიელმა ყო ეგრეთ: დაიჭირა დათ
ულია და დაატყუევეს ოზურგეთს და საჯავახო თუითონ
დაიპყრა კ~დ შეუთუალეს გურიელსა რომე მოკა
ლო და გურიელმა არა მოკლა: და მასუკან ამა
თ გაგზავნეს კაცი და მოაშთვეს დათულია:- :- :-

ჟამსა ამასა შინა მიიცვალა გიორგი დადიანი: და დაიპყრა:
კ~დ დადიანმა მამიამა ოდიში და გადადიანდა: მაშინ და
შთა დადიანს ერთი შვილი ვაჟი და ეწოდა ლეუან და
განარისხა ღ~თი გურიელმა გიორგიმ და წაართვა დედასა
მისსა და წარმოიყუანა ყრმა იგი და შხეფის ციხეში და
ატყუეუა და ვეღარ გასძლო ყრმამან მან ტყუეობა და
გალავნიდან გარდმოვარდა და მოკუდა: და იყო იმერეთი
სა მპყრობელსა და დადიანსა და გურიელსა შუა მშუიდობა:
და ერთობა
და რაჟამს შეიქცა სულთანი სულეიმან მაშინ შაჰთამა
ზ ქუეით იყო უწყუეს ქართველთ მეფე კახმა ბატონმა:1-16 სტრ., 506r
და ათაბაგმან რბეუა ადრაბაგანსა და ოჴრება მაშ
ინ განუდგა შაჰთამაზს მპყრობელი შაქისაძე ასან
ბეგისა სახელით დავრიშ მაჰმად: და რაჟამს გაბრუ
ნდა სულთან სულეიმან შემოიყარა ჯარი ყარაბაღს
შაჰთამაზ რ~ მორჩილებდა ასანბეგ შაჰთამაზსს: ხ~ ძემან
მისმან დავრიშ მაჰმად არღარა მორჩილ ექმნა და
უკუდგა: ამისთუინ შემოიყარა ჯარა შაჰთამაზ ყარა
ბაღს და მოუგზავნა კაცი კახ ბატონს ლეუანს და ითხო
ვა მისგან შეწეუნა: წარმოვიდა და მოვიდა ლეუან და
დაემორჩილა შაჰთამაზს: რ~ ოდეს მორჩილობდა ასა
ნბეგ დეურიშ მამადის მამა შაჰ-ისმაილს მაშინ ეს:ლეუან მიუჴდა ასანბეგს შაქის და მოკლა ასანბეგ და მ
ოარბია შაქი: შემდგომად ამისა მოიყუანეს შაჰქელთა
ძე მისი დეურიშ მაჰმად და დასვეს ბატონად: და მიერ
ჟამითგან მტერ იყუნენ ბატონი ლეუან და დეურიშ მა
ჰმად და რა შეიყარნენ ესენი:- მაშინ წარავლინა შაჰსთამაზ
1-16 სტრ., 506v
ლაშქარი თუისი შირვანს: რასცნა დეურიშ მაჰმად დაეს
ხა თავსა და მოსრა ლაშქარი მრავალი: ხ~ სცნა რა
ესე შასთამაზ დეურიშ მაჰმადისაგან საქმე ესე ქრი
სტეს აქათ:, ჩფმვ(1546):, შეიყარა და წარვიდა შირვანს
რა სცნეს შაქელთა მისვლა შაჰსთამაზისა შეშინდეს
ფრიად
მაშინ მისწერა შაჰსთამაზ წიგნი დეურიშ მაჰმადს:
ვ~დ მოდი ჩემთანა და მიპატივებია დანაშაული შენი
და მან არაისმინა და გაამაგრნა ციხენი და სიმაგრენი
თუისნი და დადგა მტკიცედ რაესმა შაჰსთამაზს საქმე ე
სე მისი წარავლინა ბატონი ლეუან და სხვა ხანნი ო
რი თუისი სარდალი და სპა: და რამივიდნენ შაჰქის მო
აოჴრეს შენი და უშენი: და მოადგნენ ციხესა მას რო
მელსა შინა იყო დეურიშ მაჰმად ვერღარა ეძლო ხ

ანსა რაოდენსამე გამაგრება ციხისა მის და განვიდა ღა
მე და ენება იდუმალ განრინება და რაჟამს განვიდა:1-16 სტრ., 507r
დევრიშ: მაჰმად სცნა ბატონმან ლეუან წარვიდა და მიეწია:შეიბნენ და გაემარჯვა ბატონს ლეუანს: და მოკლეს ლაშქა
რთა ლეუანისათა დეურიშ მაჰმად: და მოართვა თავი მ
ისი ლეუან შაჰსთამაზს: და მისცა მრავალი წყალობა ბ
ატონს ლეუანს შაჰსთამაზ: და წარავლინა ბატონი ლეუან
თუისსა ალაგსა და თუით წარვიდა ყარაბაღს და რაჟამს მივიდა
ყარაბაღად არა დაცხრა მტერობად მეფისა ლუარსაბისა და
მოიქცა კ~დ ტფილისად: და ააოჴრა ტფილისი და გარემონი
ტფილისისანი და აღიღო ციხე ტფილისისა: და შეაყენნა მ
ცველნი თუისნი
ხ~ ლუარსაბ ვერარა უყო და ენება მტერობა ქართლისა ა
მისთუის რ~ მეფემან ლუარსაბ ჟამსა თუისსა არცა მონა
ყეენსა და არცა ხონთქარსა ამისთუის რომე თუცა დამორჩ
ილებოდა სხვანი ყოველნი მონებდენ: და თუმცა ესეცა და
მორჩილებოდა ქუეყანა გათათრდებოდა და სახარკოდ შეიქნე
ბოდა ამისთუის მრავალჯერ ამოსწყუიტა ხვანთქრისა და ყეენის:1-16 სტრ., 507v
ჯარი მეფემ ლა ლუარსაბ:- ხ~ ამას ჟამსა შინა მოიპო
ვა ღონე ესე შაჰსთამაზ ეზრახა ათაბაგს ქაიხოსროს და
სთხოვა ცოლად ტომისაგან თუისისა: ხ~ ათაბაგს თუისი ა
რა ჰყვანდარა: და ენათესავებოდა ოთარი შალიკაშვილი:
ათაბაგსა ამისთუის ნებამყოფლობით გამოართვა ქალი
და ნათესავად თუისად გაუგზავნა ყეენსა და ყაენმა
შეირთო ცოლად
და რაჟამს შეირთო ესეიყო საყუარელ ყეენისა: შეი
ქმნა წყობა შაჰსთამაზსა და ათაბაგს შუა: რა: სცნა
ლუარსაბ მეფემ ათაბაგის შაჰსთამაზის დამორჩილე
ბა ეზრახა ლუარსაბ იჯუსა და შერმაზანს შე
იყარა ესენი და მიუჴდა ათაბაგს ქაიხოსროს და
წაუღო თემი მრავალი და აუოჴრა: ხ~ ქაიხოსრ
ომ მიუწერა შასთამაზს ვითა მოვიდა მეფე:ლუარსაბ და ააოჴრა ქუეყანა ჩემი: და ისკანდარ
ფაშა აზრუმისაც მომავალიარის: რასცნა ესე შასთა
1-16 სტრ., 508r
მაზ შაქისი რომ დაიპყრა ჯარი ისევ ჰყუანდა მოუშ
ლელად წარმოემართა და მოეგება ათაბაგი ქაიხოსრო წი
ნა:- წარუძღვა და მიიყუანა სამცხედ: ხ~ შასთამაზ ძე
მისი მირზაისმაილ გაგზავნა კარსა: და მივიდა ისმაილ
მირზა და დაიპყრნა სიმაგრენი: და ამოსწყუიტა კარი: და

რაოდენნი სპანი ოსმალნი იყუნენ განსდევნა და შეუიდა:სამცხეს შასთამაზ და: დაიპყრა ციხენი და განასხნა:ოსმალნი: და რომელნიმე განდგომილნი ათაბაგისანი ციხე
სა შინა იყუნენ აღიღო ციხე და ტყუეყუნა: და ეკლესია რ
ომელი იყო მას შინა ააოჴრა: ხატნი და ჯვარნი დაამტვ
რივნა
და რა ჟამს სცნეს ომან და შერმაზან შეშინდენ და მივიდნ
ენ შასთამაზისა თანა: ივჯუზაცა მივიდა: და შეაბეზღეს:ივჯუშ და შერმაზან შასთამაზს ვ~დ ესენი არიან უარი
ს მყოფელნი თქუენნი: მოაკულეუინა შასთამაზ ივჯუზ:
და შერმაზან: და მამული მათი მისცა ათაბაგს: ქაიხოსროს
1-16 სტრ., 508v
და რა ჟამს განაგო ყოველი საქმე ზემო ქართლისა წა
რმოემართა მეფესა ლუარსაბზედა ჩამოვლო თრიალე
თი და მოაოჴრა: და წარმოვიდა საბარათაშვილოზედა:და იგიცა ააოჴრა მივიდა და მოადგა ციხესა ბი
რთუისასა: და დადგა ხანსა მცირესა და რა სცნა სიმაგრე
ციხისა: ეზრახა ციხეს მყოფთა ბარათიანთა და აღ
უთქუა ნიჭი და გამოინდო იგინი:- :- :- :- :- :- :- :- :ხ~ არღარა დაინდო: რომელიმე ტყუეყო და რომელნიმე
დაადგინნა თუისსა მამულსა ზედა: ხ~ მეფისა ლუა
რსაბისა ჩვეულება ესრეთ იყუის უკეთუ ჰყუანდის
ჯარი პირდაპირ არ დარიდის რაგინდრომ დიდი ჯ
არი იყუის: და უკეთუ ჯარი არაჰყუანდის დააცალის:და უყურებდის და სადაცრომდააჴელის თარეში: ანუ
მცირე რამე ჯარი შემართის და ეწყუის და ბრძოდაჱ
ძლიერად: და ამოსწყუეტდა მცირითა: კაცითა ფრია
დსა ჯარსა თათართასა მაშინ გარდავიდა შასთამაზ
1-16 სტრ., 509r
და ჩავიდა გორსა და აღიღო ციხე გორისა: და ციხე ვ
ერისა: და გარემონი ციხენი ყოველივე: და მიადგა ციხესა
ატენისასა რომელარს თავსა საცივისასა: რ~ მასშინა დე
და ლუარსაბისა და მრავალნი თავადთა ჯალაბნი და
თავადნი იყუნენ: და ამისთუის იწყო ბრძოლა ძლიერად
და ხანსა რაოდენსამე შინა აღიღო: და ტყვეყო დე
და ლუარსაბისა: ქრისტეს აქათ:, ჩ~ფნვ(1556):, და მრავალნ
ი თავადთა ჯალაბნი: და მრავალნი სხვა ტყუენი ყო
ველნივე ტყუეყუნა და წარვიდა
ხ~ რა სცნა მეფემან ლუარსაბ ტყუეობა დედისა მისისა
და თავადთა მისთა განუდგა კუალსა მისსა დაეწია უ
კანა ჯარსა და მოსრნა მრავალნი ყიზილბაშნი: და წა
რუღო მრავალიბარგნი ხ~ დედა თუისი ვერღარა იჴელ
თა: და რამივიდა ერეუანს შასთამაზ მაშინ სცნა:

დედამან ლუარსაბისამან გაუპატივება თავისა თუისისაჱ
და შესვა წამალი სასიკუდინე და მოიკლა თავი თუისი: და
1-16 სტრ., 509v
და არა შეიმთხვია უპატიობა თავსა თუისსა: მაშინ მოიქცა:
მეფე ლუარსაბ მწუხარედ დატყუეებისა დედისა თუისისა
თუის: და ქუეყნის აოჴრებისათუის ხ~ შასთამაზცა წარვიდაჱ
ადგილსა თუისსა და ციხე ტფილისისა ეპყრა შასთამაზს
და მაშინ დასვა ყაზახის ადგილსა და შამშადილუსა:ხანი თუისი ხ~ პირველად ეწოდა რანი ქუეყანასა ამასჱ
და დასვა სულთანი განძას ბარგუშათს და შაქის და
უთავა სულთანი განძისა: და ამცნომათ უკეთუ ემტე
როს ლუარსაბ ციხესა ტფილისისასა რათა ესენი მწე
ექმნებოდეს ტფილისის ციხესა შინა მყოფთა თათართა:
და შემდგომად ამის ეძვინებოდა ლუარსაბს პყრობა
ციხისა თათართა მიერ: და გარემოს ქუეყნებისა შეიყუა
რა სპა და წარმოემართა მასზედა რაოდენიცა ეპყრათ:
თათართა კერძონი საბარათაშვილოსანი ქუეყანა: და ცი
ხე ყოველივე წაართვა და თუით დაიპყრა თუინიერ ტ
ფილისის ციხისა: და რაესმა ესე სულთანს შავერდისჱ
1-16 სტრ., 510r
განძისასა: შეიყარა სპა ყარაბაღისა და რომელიცაა
ჩინებულიყო შასთამაზისა მიერ ყოველგვე შემოიყარა:
და წარმოემართა მეფესა ლუარსაბსა ზედა და რა დაახლო
ვდენ პირისპირ მეფემან ლუარსაბ პირისპირ მინდვრად
ომი არა ინება: და მივიდა გარის: ხ~ ესხნეს მეფეს ლუ
არასბს სამძე სვიმონ დავით და ვახტანგ გაუდგნენ ყიზილ
ბაშნი კუალსა მისსა: მაშინ ლუარსაბ მოუძლურებულ
იყო დღითა და ძეთუისი სვიმონ თან მოიყენა: მაშინ აახ
ლნა სპანი თუისნი სვიმონს და თუით უკანა დადგა: და ია
ხლნენ თან ეპისკოპოზნი და მოხუცებულნი ერისგანნი:
მოვიდნენ ყიზილბაშნი და რაიხილა ბატონიშვილმა სვიმონ
და ქართველთა შემოუტივა ვ~ა ლომმა ჯოგთა კანჯ
რისათა მიეტეუნენ და ბრძოდენ ფიცხლად ქართველნი და
მოსრეს ყიზილბაში ურიცხვი და იოტეს ბანაკი მათი და
ივლტოდა სულთანი შავერდი და სხვანი სპანი ყიზილ
ბაშისანი და დაიფანტნენ ტყეთა შინა: ხ~ მამად სულთან
1-16 სტრ., 510v
დაიარებოდა შეშინებული ტყეთა შინა მაშინ იხი
ლა მეფე ლუარსაბ მცირედითა კაცითა მდგომარეჱ
და უღონო იქმნა სულთან მამად რ~ არღარა ჰქონდა: გზა
ა წარსლვისა შემოუტივა მეფესა ლუარსაბს: მაშინ
განმჴნდენ ეფისკ~ოზნი და მჴცოვანნი იგი ერის:-

კაცი რომელიცა ახლდეს მეფესა და ვ~ა იქმ
ნენ წლისა ოცდაათისა: და მიეტევნენ ყიზილბაშთა:
და შეიქმნა ომი ძლიერი და იოტნეს: ბანაკნი მა
ჰმად სულთნისა და მოსრნეს: მრავალნი მათგა
ნნი: და იხილა მეფემან ლუარსაბ მაჰმად სუ
ლთანი:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ შუბი გატეხილი ჰქონდა მეფესა ლუარ
საბს და ყოველი საბრძოლო იარაღი და დ
აემტვრია შეუტია ცხენითა და შეაძგერა ცხენი
მაჰმად სულთნისა ცხენსა და ქუე დაახეთქა ცხ
ენ კაცითურთ: შემდგომად ამისა სხვასა:1-16 სტრ., 511r
შეუტივა და გზასა ზედა შეხუდა თხრილი რამე
და ჩაუარდა ცხენის ფეჴი დანახეთქსა მიწისასა და
წაექცა ცხენი მეფესა ლუარსაბს: მოუჴდა ყიზილ
ბაში ერთი რომელსა ერქუა ზაქირ და სცა მ
ახვილი და სწყლა სასიკუდინოდ მეფე ლუარსაბ
და შეჯდა თუით მეფის ლუარსაბის ცხენსა და ივ
ლტოდა: მაშინ ლ დეუნა დაუწყეს ქართველთა:
და მიეწივნენ და მოკლეს იგიცა: და სულთან მაჰმად
ცა: და რაოდენნიცა იხ იხილეს ყიზილბაშნი მოსრნე
ს პირითა მახვილისათა: მაშინ ბ ბატონიშვილი სვი
მონ სდეუდა ყიზილბაშთა და სრ სრვიდა და მიართვ
ეს ანბავი და მოვიდა მამისა თუისისა თანა: ხ~ ყიზილბ
აშნი წარვიდნენ განძას: ხ~ ლუარსაბ იცოცხლა დღენი
რაოდენიმე და მიიცვალა მეფე ლუარსაბ მოწამე მ
სგავსი ვახტანგ გურგასალისა უკეთუმცა მეფესა
ლუარსაბს ესოდენი ბრძოლა არა ექმნა ახალამცა
1-16 სტრ., 511v
საქართველო ქმნილიყო სრულ სარკინოზ: და რაოდენიცა
დღეს სახელნი არიან საქართველოსანი ყოველნივე ჴ
ლმისა მისისაგან არიან: რ~ ესე ლუარსაბ იყო კაცი
ბრძენი და გონიერი მოშიში ღ~თისა და მორწმუნე
სჯულიერად ღვაწლ მრავალი და ბრძოლასა შ
ინა მჴნე და ახოვანი: და მბრძოლი ლომებრ ძლ
იერი და სარდალი კეთილი: და აღიღო პატიოსანი
გვამი მისი და დაფლეს სამარხოსა მისსა მცხეთა
ს ღვთივ აღმართებულსა სვეტსა ცხოველსა და
იქმნა გლოვა დიდი და მწუხარება ქართველთა მიერ
მიიცვალა მეფე ლუარსაბ ქრისტეს აქათ:, ჩ~ფიზ(1517):, და
დაჯდა მეფედ მამისა მისისა წილად მეფე სვიმონ: და
ეკ ეკურთხა მუნვე მცხეთას: და ამასჟამსაშინა იყო
კოზი ნიკოლოზ: და მოკუდა კოზი ნიკოლოზ: და დაჯდაჱ

დომენტი: და მაშინღა დაემძახლა მეფე სვიმონ კახს
ბატონსა ლეუანსა: და მოსცა [ბ] ბატონმა ლეუან ქა
1-16 სტრ., 512r
ლი თუისი ნაშობი შამხლის ქალისაგან: და ყუეს ქორ
წილი სახელოვანი და იყუნენ წელსა ხუთსა განსვენები
თ: და დაიპყრა საქართველო და პატრონობდა კეთილად ა
მისა შემდგომად იწყო ამანცა მტერობა შემოიყარა ს
პათუისი და ჩამოვიდა ციხე დიდს და მიუმცნო ცოლის ძ
მასა თვისსა კახის ბატონიშვილს გიორგის ითხოვა მისგ
ან შეწეუნა: და მოვიდა გიორგი ცოლის ძმა მისი და შ
ემოეყარა ციხედიდს:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ სცნეს სპარსთა და წარმოვიდაეს მსწრაფლ იდ
უმალ რ~ მაშინ ხუნანი და ვაშლოვანი და თელ
ეთები აოჴრებული იყო მოვიდენ და დადგენ იაღ
ლუჯას: მუნითგან წარმოვიდენ იდუმალ რ~ მაშ
ინ ტფილისის ციხე თათართ ეპყრა და მათ არა:
განთქუეს და ღამე წარმოვიდენ და ვერა აგრძნა მეფე
მან სვიმონ ამისთუის რომე ფარეშად გერმანოზის შვილი
ყარაულად იდგა მუხათგვერდს და ის ღამე აღდგომის
1-16 სტრ., 512v
ღამე იყო და ასულიყო სოფელსა მუხათგვერდისასა:ამისთუის რომ ფარეშდ გერმანოზიშვილი იყო ყარაუ
ლადრომ იდგა მუხადგვერდს აღდგომისსასწაულსაჱ
და წირვას გარდიჴდიდა და მერმე წარმოვიდოდა: და
გზის მცველად დადგებოდა: ამასშიგან შემვლოთ:ყიზილბაშთა და ვერა ეგრძნა ფარეშადს და დაესხნ
ეს მეფესა სვიმონს:- :- :- :- :- :- :- :მაშინ იქმნა ბრძოლა ძლიერი: ქრისტეს აქათ
:, ჩფო(1570):, რ~ იბრძოდეს ქართველნი მჴნედ და მე
ფე სვიმონ და მაშინ მოიკლა ძე ბატონის ლე
ვანისა გიორგი: და მოსწყდნა თავადნი და აზნაუ
რნი: და მრავალნი მსახურნი და მოსწყდა ყიზილ
ბაშნი ორი წილი მაგრამე ბოლოს იძლივნეს
ქართველნი: და ივლტოდა მეფე სვიმონ და სპანი
მისნი: ხ~ ყიზილბაშნი შეიქცენ გამარჯვებულნი
და წარვიდენ თუისად: და იქმნა გლოვა დიდი ძისათუის
1-16 სტრ., 513r
ბატონის ლევანისა: და წარიღეს და დამარხეს სამარხოსა
თუისსა ალავერდს: და რა იხილა ძმამან მეფისა სვიმონის
ამან დავით საქმე ესე და ესე დავით იყო კაცი უ~ღთო
მოყუარე სოფლისა მეძავი და მემრუშე: რომლისა გულ
სა არარა იყო ზრუნვა სულისა და ქუეყნისა ამის თქმ

ულარს ვ~დ მამის სიკუდილშიაც [ერე] ერივაო: მეფის ლ
უარსაბისაშიაო და ამან განცა ძმა და ქუეყანა თუისი და
წარვიდა ყაენთან და მივიდა შაჰსთამაზთანა ყაზმინს და გაჰ
ყუნეს რომელნიმე თავადნი აზნაურნი და მსახურნი: გათ
ათრდა და უწოდეს დაუთხან: მუნ დიდად პატივსცა შაჰ
სთამაზ და უწოდა ძმად თუისად და ასწავლა სჯული მაჰ
მადისა და გაგზავნა ტფილისსა და რაოდენი ადგილი ეპყ
რა საქართველოსანი და მოუმცნო სულთანსა განძისასა:
შემწეობა მისი: და მოვიდა დაუთხან ტფილისსა და დაიპ
ყრა ტფილისი ეძვინებოდა მეფესა სვიმონს და ყოველსა
საქართველოსა საქმე ესე შეიყარა ჯარი მეფემან სვიმონ
1-16 სტრ., 513v
და წარვიდა დაუთხანზედა ქრისტეს აქათ:, ჩ~ფჳჲ(1568):, და მოვიდა
მეფესვიმონ დიღვამს: და რა სცნა დაუთხან მოიცა ძალი:ყეენისაგან: და რაოდენიჯარი ჰყუანდა ტფილისსა და გარეშე
მო საქართველოსანი შ შემოიყარა და წარმოვიდა და მოეგ
ება წინა მეფესა სვიმონს დიღვამს და ეწყუნენ ურთიერ
თას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი: და მოისრა დაუთხანის
სპისაგან მრავალი და მისცა ღ~თნ ძლეუა მეფესა სვიმონს: და
ივლტოდა დაუთხან და შევიდა ციხესა თბილისისასა და
მოადგა მეფე სვიმონ გარე და დაიპყრნა ყოველნივე გა
რემონი და დადგა მრავალხან და შეაწუხეს: და ადგნენჱ
ხანსა რაოდენსამე: და რა შეწუხდა დაუთხან გაგზავნა:კაცი სარდალს უსეინბეგთანა ყარამანლუსა და აუწყა
შეწუხება თუისი და ითხოვა მისგან შეწეუნა და რაჟამს ეს
მა უსეინბეგს მსწრაფლ წარვიდა და ვერა სცნა მეფემან სვი
მონ მოსვლა მისი და შემოვიდა ციხესა ტ ტფილისისასა
დაუდვა იმედი დაუთხანს განიხარა და რა სცნა სვიმონჱ
1-16 სტრ., 514r
უკუეცალა და ავიდა ტაბახმელას: და რა სცნა დაუთხან სა
ქმე ესე განლაღდა და განვიდა ბრძოლად: და ეწყუნენ უ
რთიერთას ტაბახმელას: შეიქნა ბრძოლა ძლიერიჱ და
გალომდა მეფე სვიმონ და ქართველნი და მოსრეს სპა
დაუთხანისა ურიცხვი და იოტეს ბანაკი მისი და შემოადგა
ციხესა მეფე სვიმონ და შეაწუხა დაუთხან და უზრახა ს
ვიმონ მეფესა რომელნი მასთანა ჰყუნეს ქართველნი:ხ~ მათ არა ინებეს მოსულა მისთანა: და სცნა მეფემან ს
ვიმონ სიმაგრე ციხისა: და უკუეცალა: და მიუმცნო დაუ
თხან შაჰსთმაზს საქმე ესე მაშინ მოუწერა შაჰსთამაზ
ჩერქეზს შამხალს სულთანსა შაქისასა რათა წარვიდეს
ლაშქრითა შაქელითა და ყარაბაღელისათა და წარმოემართა
შამხალ სულთანი სპითა მრავლითა და მოვიდა ქართლად
რა სცნა სვიმონ მეფემან შეიყარა სპა თუისი და მოვიდა აწ

უფის და ისინი მოვიდეს ფარცხის ხ~ წარვიდა კახაბერი ყორ
ღანაშვილი და მიეგება განჯას: და მიერითგან მოუძღოდა იგი
1-16 სტრ., 514v
და ეტიკობდა: და ეძვინებოდა ყიზილბაშთა მოსვლა ქართლ
ად: და ამან ყორღანაშვილმა გაუადვილა და ესრეთ უ
თხრა სხ სისხლი თქუენი ჩემსა ქედსაო უკეთუ გევნ
ოსთრამეო: და მან წარმოიყუანა: და რა სცნა მეფემან ს
ვიმონ მოსვლა მათი ფარცხის ჩავიდა და ეწყო მუნჱ
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და მოსწყდეს ორგნითვე
მრავალი შეუტივა მეფემან სვიმონ ყიზილბაშსა ე
ერთსა და სცა ოროლი და მოკლა იგი: და შეუტივა:სხვათა და განშორდა სპასა თუისსა: მაშინ უთხრა:კახაბერმან ყორღანაშვილმა ყიზილბაშთა ვ~დ მეფე სვიმონ
განშორდა სპასა თუისსა და აცნობა: და რა სცნეს ყიზილბაშთა
შემოეხვივნენ მეფესა სვიმონს: და შეიპყრეს მეფე სვიმონ: და
ივლტოდეს სპანი ქართველთანი და წარიყუანეს მეფესვი
მონ შაჰსთამაზთანა: და რამივიდა შაჰსთამაზ დიდად პატივ
სცა მეფესა: სვიმონსა და მიანიჭანიჭი მრავალი და ხა
ნსა მრავალსა აიძულა დატეობა სჯულისა ხ~ მეფემანჱ
1-16 სტრ., 515r
სვიმონ არა დაუტეუა სჯული ქრისტესი და ეგო სიმტ
კიცესა ზედა ამისთუი შეიპყრა და ტყუეყო ციხესა ალამ
უთისასა:- ხ~ ჟამსა ამას შინა მიიცვალა ბატონი
ლეუან მპყრობელი კახეთისა წელსა ქრისტეს აქათჱ
ჩფ~ოვ(1576):, და დაჯდა მისწილად კახეთს ძემისი პირმშო
ალექსანდრე ხ~ ნაშობნი შამხლის ქალისანი ელიმიზრონ
ძე ლეუანისა და ხოსრომირზა უწინჱ სვიმონ მეფის მოყურობა
ით გათამამებულნი იყუნენ და განძლიერებულნი არა უ
მდაბლეს ალექსანდრესა და მიერთნენ რომელნიმე კახნი
და რ~ ჩვეულებაცა არს კახთა: და მივიდეს თოღას ელ
იმირზონ და ხოსრო მირზა: და რასცნა ბატონმან ალექ
სანდრემ შეიყარა მანცა სპათუისი: და წარვიდა მათ ზედა
მივიდა და ეწყუნენ ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი: და მოისრა ორგნითვე სპანი მრავალნი და მოიკლნ
ეს ელიმირზონ და ხოსრომირზა ორნივე ძმანი და დაჯ
და ბატონი ალექსანდრე: და ჰყუა ნაშობი დედისა თუისისა გ
1-16 სტრ., 515v
ურიელის ქალთან ძმა ერთი: და მოკუდა სენითა
თუისითა იგიცა და დარჩა ბატონი ალექსანდრე მარ
ტოდ ხ~: დაიპყრა დაუთხან საბარათიანო: და დაჯდა: დ
მანისჴევსა ციხესა ქუეშე: და ცოლი მეფისა სვიმონისა
დედოფალი ნესტანდარეჯან ასული კახის ბატონისა იყო

კავთისჴეუსჱ და ჰყუა ძე მისი მცირე გიორგი და რა ნახეს
ქსნის ერისთავმა: და ამილახორმან: ნესტან დარეჯან დე
დოფლის ქმარი ალამუტის ციხეში დაატყუევეს და ძმანი
მისნი მოსრნა ალექსანდრემ და ალექსანდრეც არ იყო კარგი
იმისთუის ამისთუის რომე არიყო ნაშობი დედისა თუისისა: ა
მაზედ დრო იცეს ამილახორმა და ქსნისერისთავმან და შეე
სივნეს დედოფალს ნესტანდარეჯანს და აიფორაქეს და წა
რიღეს საქონელი ყოველივე რაცა ჰქონდა რ~ დაუთხან
ს საც არ ენაღვლებოდა: და მიერითგან ითქუა ვაი ბ
ატონის სვიმონის საქონელიო რომელსა აწცა იტყვიან ქა
რთველნი: ხ~ საჩინო ბარათაშვილი იყო სპა სპეტიჱ
1-16 სტრ., 516r
კაცი ყოვლის კეთილით შემკული და არა მორჩილ დაუთ
ხანისა: და არცა ყიზილბაშთა სიყუარულისათუის სვიმონისა
ხ~ დღესა ერთსა მოვიდოდა კოჟრისაკენ და რა მოვიდა ჴე
ვისთავსა გელიყარისასა მუნ კახაბერი ყორღანაშვილი შე
მოეყარა წინა რომელმან უწინამძღურა ყიზილბაშთა და დ
აჭერინა მეფესვიმონ: და რაიცნა საჩინომ კახაბერი ყორ
ღანაშვილი შეიპყრა და გაარდააგდო კლდესა მას გელიყა
რისასა და რა მიგორეუდა ჩაღმა იტყოდა თუითვე ლექსსა
ამას:, ყორღან ოღლი ქარაფინდა ჴელი ჰკრეს და გარ
დაფრინდა:, ხ~ კახსა ბატონსა ალექსანდრეს ესვა ცო
ლად ასული ამილახორისა და ესხნეს ხუთ ძე დავითჱ
ერეკლე გიორგი კოსტანტილე როსტომ ასული ერთი:
ნესტანდარეჯან: ხ~ ესე ნესტანდარეჯან მიათხოვა დადი
ანსა მანუჩარს ძესა მამიასასა ზითუითა დიდითა: ხ~ ძე
მისი ერეკლე გაუარშივდა ალექსანდრეს და წარვიდა:სტამბოლს: და რაესმა შასთამაზს წარსვლა მისი სტ
1-16 სტრ., 516v
სტანბოლს: განრისხდა შაჰსთამაზ და ჰგონებდა ბატონი
ის ალექსანდრესაგან საქმესა ამასა: და წარემართა:- შას
თამაზ სპითა ურიცხვითა ალექსანდრესა ზედა: და მოვიდ
ა: შასთამაზ ყარაბაღს: შეწუხდა ბატონი ალექსანდრე
ხ~ იყო სახლთუხუცესი ჩოლაყაშვილი: და მან უთხრა:კახთა და ბატონს ალექსანდრეს რომე რაც ამაზედ ც
ოდვა იქნიას ყუელასი იყოსო და მე მოვარჩენო კახეთს
აოჱ ამოწყუეტისაგანაო: და მაშინ მისცეს ჴელით წერ
ილი ყოველთავე მკვიდრთა კახეთისათა რაც მაშიგ ცოდ
ვა იქმნას ჩვენიიყოსო:- მაშინ განიზრახა ესრეთ: ქაისოსრო
ათაბაგი მომკუდარიყო და ძემისი მანუჩარ მცირე დარჩ
ომილიყო: არა ეძლო პყრობა ზემოქართლისა მანუჩარ
ს და დედის იმედი პატრონობდა:, ესე არჩიაჱ კახმა:
ბატონის: სახლთუხუცესმა: ჩოლოყაშვილმა: რომ: დედის:

იმედი: უ~ღთო ქალიარისო და გლისპიო და მიუმცნოთ
ესრეთ ვარაზას შასთამაზ ყეენი მანდ მოჰყავსო:1-16 სტრ., 517r
ნებავს ამოწყუეტა სამცხისაო: და ძისა შენისაო: მანუჩარისჱ
სიკუდილო და მრავალგზის მოგაყივნა ქუეყანასა ზედაოჱ
და თუითონჱ უნდა ეგ ქუეყანა დაიჭიროსო და მანდ გაბატონდ
ესო: და დაიჭირე ვარაზა მოჰკალ და მერმე შაჰსთამა
ზ ყეენი ვეღარ მოვა და გაბრუნდება და წავა და მო
რჩება ქუეყანაო: და რაესმა დედის იმედსა დაიჯერა ამ
ისთუის რომ იყო უჭკო და უმეცარი გლისპი: და ღთის:
უშიშარი ქალი იყო: და შეიპყრა ვარზა შალიკაშვილიჱ
ღალატითა და მოკლა ესე ვარაზა იყო შვილი ოთარ შა
ლიკაშვილისა: და ცოლისძმა შასთამაზ ყეენისა: და რაესმა:
შასთამაზს: სიკუდილი მისი განწყრა შასთამაზ და წარვიდა
სამცხეს და დაუტეუა კახეთი და შეუიდა სამცხეს და მო
აოჴრა და ამოსწყუიტა სამცხე და მრავალი ბოროტიჱ
შეამთხვია სამცხესა: და შემდგომად ამისსა შემოიქცა და წ
არმოვიდა მაშინ გაუგზავნა კაცი სულტანს ოსმალისასაჱ
და მიუწერაჱ ესრეთ ვყოთ მშვიდობა ურთიერთას რ~
1-16 სტრ., 517v
სჯულითა ვართ მოსავნი მაჰმადისანი: რ~ მაშინ ბრძ
ოლა იყო მათშორის: უსმინა სულტანმა და შერიგდ
ენ:- მაშინ განყუეს ქუეყანანი და დარჩა სულტანს:
იმერეთი ოდიში გურია ზემოქართლის სამძღვრა
მდი ქართლისა და კარის სამძღვრამდე აბოცისა და
ერუნისა სომხითი რომელი აწ ქურთისტანად სახელ
სდებენ ვიდრე ბაღდადამდე: ხ~ შაჰსთამაზს დაუგდო:ქართლი კახეთი ერეუანი და ქურთისტანს აქათი: და
მშვიდობა ჰყუეს ურთიერთას და მიერითგან იყო შასთა
მაზ მოსვენებით აღარავინ უძლო მტერობად მისად
და იყოხანსა რაოდენსამე განსვენებით ხ~ ბატონმა ალე
ქსანდრემ გაუგზავნა ძემისი კოსტანტინე და მრავალი ძღ
ვენი და თავის მართლება შეუთვალა რომე ძე ჩემი ერეკ
ლე ჩემად უნებურად წავიდა სტანბოლსო და შეეხვე
წა და წავიდა ისმინა ვედრება ბატონის ალექსანდრესი შე
სჯერდა და წარვიდა ადგილსა თუისსა: და ხანსა რაოდენსამეჱ
1-16 სტრ., 518r
შინა მოკუდა შასთამაზ: და დაჯდა მის წილ ძე მისი ისმაილ
მირზა: ამან გამოიყუანა მეფესვიმონ ალამუტის ციხიდამე და
მოიყუანა მისთანა: და ესე ისმაელ მირზა იყო კაცი მესისხლე
და მრავალნი კაცნი დაჴოცნა და შეიძულეს ყიზილბაშთაჱ
და რჯულით სუნობასაც ეწამებოდენ: და ექუს თვეს იბ

ატონეს და მოკლეს და დასვეს მისწილად ძმა მისი შახუდ
აბანდა და ესეიყო შახუდან ბანდა კაცი უღონო და თვა
ლითა ბრმა და ვერა იპყრა მეფობა ყიზილბაშთაჱ და წესის
აებრ ამას ჟამსა შინა გამოვიდა ხონთქრის ჯარი და თავრე
ზი ერეუანი განჯა და ყარაბაღი: და ვიდრე სულთანიამდე დ
აიპყრეს ყოველივე ადგილი ადარბაგანისა და ხანსა რაოდენსა
მე უკანა გამოვიდა ლალა ფაშა რომელი იყო გამსდე
ლი ხონთქრისა: ქრისტესაქათ:, [.] ჩფ~ოთ(1579):, მაშინ დახუდა მა
ნუჩარ ათაბაგი ძე ქაიხოსროსი და დედის იმედისა: და ამას ესვა
ცოლად: დაჳ სვიმონ მეფისა და დახუდა ესე მანუჩარ ა
თაბაგი და დაესხა რომელსამე თარეშსა და ნაწყუედსა ჯა
1-16 სტრ., 518v
რისასა და მოსრა რაოდენიმე: და მერე ვეღარა დაუ
დგა და გარდმოვარდა ქართლს თავის სიდედრთანა ხ~ ლ
ალაფაშამ ამოსწყუიტა ყოველი სამცხე: და დაიპყრა ც
იხე და სიმაგრენი: ხ~ მიესმა შაჰხუდაბანდას საქმე ესე
და შაჰხუდაბანის დედამ მოიყუანა ოთარ შალიკაშვილის:
ქალმან მეფესვიმონ: და ვ~ა წესი არის ქართველთა დე
დანი ლეჩაქს მოახვევენ და იგიცა ქართველი იყო მანცა
ეგრეთვეყო: და წარმოუგზავნა ლეჩაქი თუისი და მოუმცნო
ო მეფე სვიმონ გწადდეს ლეჩაქი ესე აიღეო და გ
წადდეს ჴმალიო: ჩვენც მოგვეჴმარე და შენს საბატონოს
აცა და მისცა ნიჭი მრავალი და სამოსელი სამეფო
ო: და წარმოგზავნა თუისსა ქართლად: და წარმოვიდა რაჱ
სცნა დავით უღონო იქმნა რ~ ყიზილბაშთ იგი გაუშვეს
და მეფეს სვიმონს მოეკიდნენ და ქართველნიც არა ჰყუარ
ობდენ და თუით მეფესი სვიმონისა ერჩივნათ: და: ვეღა
რც დადგებოდა ქართლსა: და ვეღარც ენდობოდა ყი
1-16 სტრ., 519r
ზილბაშთა და მიეგზავნა კაცი ლალა ფაშას და მისცა
რაოდენი ციხენი იყუნენ ქართლსა შინა: და შეაყენნა
მცველნი მათნი: და თუითან წარვიდა სტამბოლს ხონთქარ
თანა: ხ~ სვიმონ მოვიდა ქართლსა ქრისტესაქათ:, ჩ~ფოთ(1579),
და აიღო ციხე გორისა და დაიჭირა ქართლი და სომხითი ს
აბარათაიშვილო: და ლორე და ყოველნი სიმაგრენი თუინიერ ც
იხეს გარდა: და შეუშინდა ქსნის ერისთავი და ამილახორიჱ
დედოფლის ურიგოს კადრებისათუის: ხ~ დაუწყეს ხვეწნა
და ქსნის ერისთავმა მიართვა საუპატიოდ მეჯუდისჴევი
და ახალგორი და ამილახორს გამოართვეს კარბი და კასპი:,
ხ~ ყორღანაშვილის კახაბერის ცოლი და შვილი და სახლეუ
ლნი დაიპყრნეს და გარდაყარეს კლდესა გელიყარისასა
და იტყოდენ პირველსავე მას ლექსსა: ხ~ სხვანი ნათესავ
ნი მისნი ივლტოდნენ: და წარვიდეს რომელნიმე ყიზილ

ბაშად და რომელიმე ზემო ქართლადჱ ხ~ დარჩა დაუთხანს
მეუღლესა მისა თანა ძე ერთი სახელით ბაგრატ შემდ
1-16 სტრ., 519v
გომად ამისა ჰქონდა შური კახს ბატონს ალექსანდრეს
ცოლის ძმები რომ დაუჴოცა სვიმონ მეფესა: და ალექსა
ნდრე დავითის ცოლის ნათესავიც იყო ამორის საქმ
ისათუის ემტერებოდა მეფეს სვიმონს და რაჟამს იდგა მ
ეფე სვიმონ დიღვამს დედოფლითა ხუბათა: მოუჴდა
კახი ბატონი ალექსანდრე დაესხა თავსა და თუით მე
ფე სვიმონ თავკაცად ძლივ გარდაესწრა: საქონელი:
და თუ რამე ჰქონდა ყოველივე აუფორაქა: და საფარველ
ი ცოლისა რომელარს სამოსელი წვივისა შუბის წვერ
ზედ მოახვია და ესრეთ წარიღო: და მეფე სვიმონ წარვი
და ლტოლვილი და შემოიყარა სპა ქართლისა და ალე
ქსანდრეს დაებანაკებინა მარტყოფს ზეით ადგილსა ჭო
ტორსა და რაჟამს შეყრილი წარმოვიდა მეფე სვიმონ
მიუგზავნა ალექსანდრეს მოციქული და ესრეთ შეუთ
ვალა შენ რომ შეუტყობრად ქურდულად მოხველ და
თავს დამესხი მეხომ მაგას არავიქ და თუ კაციხარჱ
1-16 სტრ., 520r
დამხვდი ამა და ამდღეს მოვალო: და მივიდა იმავთქმულსა
სიტყუასა ზედა მეფე სვიმონ ქრისტეს აქათ:, ჩ~ფპბ(1582):, შე
იბნეს და იქმნა ბრძოლა ძლიერი: და გაემარჯვა მეფ
ესა სვიმონს და ივლტოდა ალექსანდრე: და კახნი თავად
ნი სულ ერთ ერთპირად ჴელად დარჩა მეფესა სვიმონს:
და წარმოვიდა გამარჯვებული მეფე სვიმონ და მოვიდა მცხ
ეთას და მუნ დააფიცნა კახნი დარბაისელნი ესრეთ ვ~დ ღ
~თნ კახს კაცს მის დღეში ქართველს კაცზედ ნუ გაუმარჯ
ოსო: და მისცა ხალათები და გაისტუმრა შემდგომად ამისა
გამოვიდა სარდალი ხვანთქრისა მაჰმად ფაშა და ჩამოვლო
ზემოქართლი: და აიღო გორისციხე და შეაყენნა მცველნი:
შინა თუით წარმოვიდა და მოვიდა მუხრანს დახუდა მუნ
მეფე სვიმონ შეყრილი სპითა თუისითა ეწყუნენ ურთი
ერთას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და ღ~თით გაემა
რჯვა მეფესა სვიმონს და ფაშა ლტოლვილი წარვიდა
და შეეხვეწა ქალაქს ციხეში ქრისტესაქათ:, ჩ~ფპბ(1582):,
1-16 სტრ., 520v
ჩამოვიდა მეფე სვიმონ დიღვამს: და დადგა მუნ შეჰყ
არნა თავადნი თუისი ჯალაბობრივ და წარვიდა თუით
დედოფალით და დარბაისელნი და დარბაისლის ცოლნ
იც თან წარიყუანნა წარვიდა დადგა ტბასა ლილო
სასა თავსა რომელიარს გორა მაღალი: და თან ახ

ლდა ჯარი და სპა თუისი: და რა ჟამს გამოვიდნენ ქა
ლაქის ციხიდამე მროწეული ურუმთა გაუსია მე
ფემა: სვიმონ მცირე ჯარი და დაატაცებინა მროწეულ
ნი და რა იხილნეს მემროწლეთა ივლტოდენ და ამ
ცნეს ციხისა მყოფთა ურუმთა და გამოვიდა სიმრა
ვლე ჯარი ურუმთა და რა იხილა ესე [.] მეფემან
სვიმონ თუითცა შემოუტივა სპითა თუისითა: და ეწყუნენ
ურთიერთას და მაშინ უყურებდენ დედოფალი და დ
არბაისლის ცოლები და ამოსწყუიტა მეფემან სვიმონ
ურუმნი: და დაჴოცნეს მრავალნი და ციხის კარამდი:
მიჰჴოცდენ ამოსწყუიტეს და ციხე ვერა აიღესჱ
1-16 სტრ., 521r
მაშინ გამობრუნდა მეფე სვიმონ გამარჯვებული და განისვენა
და იხარებდა მცირეთა ჟამთა მაშინ: და კ~დ შეჰყარა სპა
თუისი და წარემართა ლორესა ზედა რა მივიდა გამო
ვიდა ფაშა მუნებური და ეწყუნენ ურთიერთას და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი და ღ~თით გაემარჯვა მეფესა სვიმონ
და მოსწყდა ურუმი მრავალი კაცი ოთხას სამეოცდაცა
მეტი ქრისტეს აქათ:, ჩ~ფპვ(1586):, და აღიღო ქუაბები ლორ
ისა დაიპყრა ლორე და ციხე მათვე ურუმთ ეჭირაჱ
და გამოვიდა ხანი მცირედთა ჟამთა შეისვენა: და კ~დ შეიყა
რა და წარმოვიდა და მოადგა ციხესალორისასა დაუწყო
ბრძოლა და აღიღო ციხელორისა: აპრილსა ერთსა და დ
აიპყრა ლორე და გამობრუნდა მუნითგან დადგა სახლად
თუისსა: და ხანსა რაოდენსამე უკანა გამოვიდა და დადგა ტ
აბახმელასა და რა სცნა ასან ფაშამა რომელი იყო ქა
ლაქის ციხეშიგან შეიყარა და გამოვიდა სწადდა თა
ვს დასხმა მეფისა სვიმოინისა: შეიქცნენ და იქმნა ბრძოლაჱ
1-16 სტრ., 521v
ძლიერი და ღვ~თით გაემარჯვა მეფესა სვიმონს და შეუტ
ივა ერთსა კაცსა მეფემან სვიმონ და გაიქცა კაცი იგი
ძლიერად გამოუდგა მეფე სვიმონ და იგი გაქცეული:
კაცი გარდავარდა ჴევსა მას ტაბახმელისასა და ეგრ
ეთ თქმულარს ვ~დ არა მოკუდა კაცი იგი ცხენ კა
ციანად გარდავარდნილი: და მოისრა მუნ ურუმ
ნი ვითარ ხუთასნი:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ წარმოვიდა მეფე სვიმონ და მოადგა ციხესა ტ
ფილისისასა და აღიღო ციხე ტფილისისა: და ქალაქიჱ
დაიპყრა თუითან და მოსრა ყოველივე რაოდენიცა: ი
ყუნენს ციხესა ტფილისისასა ურუმნი და რა ესმა ე
სე ხონთქ ხონთქარსა წარმოგზვნა ლაშქარი: და სარდ
ალი ერთი წარმოემართა და მოვიდა ლორეს და აღ
იღო ციხე ლორისა და დაიპყრა: მოვიდა და დადგა: ხ

ატი სოფელეს ბოლოს: რა სცნა ესე მეფემან სვიმონ
შეიყარა სპა თუისი მივიდა და დადგა ხრამის: გამოღმა
1-16 სტრ., 522r
მაშინ მოიჴელოვნა და მოირთო ელჩად მეფე სვიმონ და
მივიდა ფაშასთანა სვიმონ მეფის მაგიერად წარმოუთხ
რა სიტყუანი ესრეთ ვ~დ სვიმონ მეფემ მოგახსენათ
მეყოფა ამდენის ჴლმის ქნეუა და ომი ყეენის გულისათუი
სო თუგინდათ თქუენ იყავით ჩემი ბატონი თუენდა ისი
აწ თქუენთუისაც სჯობს და ჩვენთუისაც შეურიგდეთ და მოვისვე
ნოთ ამდონის ლაშქრობისაგან:- :- :- :- :- :- :- :მაშინ რა ესმა ფაშას სიტყუანი ესე:, განიხარა და შემოუთ
ვალა ესრეთ რომე კარგად შემოგითვლია და სჯობს რომ
შეურიგდეთო: და წარმოგზავნა მეფე სვიმონ და მოვიდა თუი
სსა ჯარში მაშინ მეფე სვიმონ გასჩხრიკა ყოველივე ძა
ლი და დგომა და საქმე მათი: და მოუარა ხატის სოფლის გო
რებიდამე ღამე და დაესსა თავსა ურუმთა ამოსწყუიტა და
გაემარჯვა მეფესა სვიმონს და რომელიმე დაჴოცეს რომელ
იმე შეიპყრეს და რომელიმე ლტოლვილი წარვიდეს მოვი
და მეფე სვიმონ გამარჯვებული ტფილის და შეიყარა
1-16 სტრ., 522v
სპა თუისი და მიადგა დმანის რ~ მაშინ დმანისი ეპყრათ ურ
უმთა: და მოსრნა ყოველნივე დმანის მყოფნი ურუმნი და და
იპყრა ყოველნივე გარემონი: და განასხნა ყოველნივე ურუ
მნი საქართველოსაგან: და თუით დაიპყრა თუინიერ ერთი
გორისა და ლორისმეტი და წარვიდა მანუჩარ ათაბაგიცაჱ
თუისსა ადგილსა და დაიჭირა ზემო ქართლი და საათაბაგო
და ვეღარ შესძინეს ურუმთა მოსულად:- :- :- :- :- :რ~ მას ჟამსა ყიზილბაშთ შახუდა ბანდა ყეენი გარდაეგდოთჱ
თავის ჴელმწიფობიდამე თავის ყმათა და მისწილად დაეს
ვათ ძე მისი შაბაზ და ამან შაბაზ დაიპყრა თავრი
ზი და რაოდენი ადრაბაგანი იყო ყოველივე დაიპყრა
თუინიერ ერეუნისა და ბაღდადისა:- :- ;- :- :- :- :- :- :- :და ჟამსა ამას შინა გადიდდა მეფე სვიმონ და მოირჭმო
ძლიერად ყეენი აძლეუდა მრავალსა და სხვაცა მრა
ვალი ეშოვნა ომითა და თავისის ქუეყნებიდამ შესდი
ოდა მრავალი და არღარა სადა ჰყუანდა: რ~ კახბატონსჱ
1-16 სტრ., 523r
მოესწრა ძე თუისი: და ამასაც მოესწრა შვილები ამისი შ
ვილები და კახის ბატონის შვილი თუით ეყოდენ ერთმანე
რთს და ნათესავნი იყუნენ ერთმანერთისა და რადგან ო
რისავე ძენი ერთმანერთს არას ეცილებოდენ და იყუ
ნენ სიყუარულითა: მამებმაც მშვიდობა ყუეს და იყუნეს მო

სვენებით და თავის მამულის მჭირველნი მშვიდობით და
ჟამსა ამას შინა მტერი აღარავინ ჰყუანდა მეფესა სვიმონს
განძლიერდა და იწადა დაპყრობა იმერეთისა შეიყარა ს
პა და გაემართა იმერეთსა ზედა: ამას ჟამსა მომკუდა
რიყო [............] პატრონი იმერეთისა გიორგი და ძე მ
ისი კოსტანტინე გაბატონებულიყო იგიცა მომკუდარიყო
და ძმა მისი ლეონ გაბატონებულიყო: დადიანს მანუ
ჩარსა და იმასშუა მტერობა იყო და ამა მანუჩარს ჰყუანდა
კახიბატონის ალექსანდრეს ქალი ნესტანდარეჯან რომ
ელი მიათხოვა დიდის მზითუითა და დიდებითა ჰყუანდა მა
სთან ძე ერთი რომელსა სახელად ეწოდა ლეონ შე
1-16 სტრ., 523v
მდგომად შობისა ყრმისა ამის მომკუდარიყო ქალი იგი
და შეერთო ათაბაგის ქალი ქურივი ცოლყოფილი ვახტან
გ გურიელისა დედა ქაიხოსროსი რომელი შემდგომად გ
ურიელ იქმნა და ოდისშ ოდიშს იგი ბატონობდა და გ
ურიას გიორგი გურიელი მომკუდარიყო და ვახტანგ ძე
მისი დამჯდარიყო გურიელად: ხ~ არცა ერთი ემწენჱ
მეფესა სვიმონზედა იმერეთის ბატონსა ლეუანს:- შეჰყ
არა რაოდენნი ჰყუანდა და დადგა გოფანთოს და მეფე სვი
მონც წარვიდა: მისზედა შემოიყარა ზემოური იმერლ
ები და მივიდა გოფანთოს შეიბნენ მუნ გოფანთოსაჱ
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი გაემარჯვა მეფესა სვი
მონს ქრისტეს აქათ:, ჩფჟბ(1592):, და გაიქცა ლეუან მპყრო
ბელი იმერეთისა და ივლტოდა: ხ~ სვიმონ მეფემანჱ
დაიპყრა იმერეთი რომელთამე მძეუალი გამოართვა:
რომელიმე ვერა ჩაიგდო ჴელში და ქართლისაც ფიქრი
ჰქონდა გორის ციხეში რომ ურუმნი იდგნენ მისგან
1-16 სტრ., 524r
და წარმოვიდა მეფე სვიმონ ქართლსავე გარდმოვლო
მთა ლიხისა და ჯარიც შემოეცალა დასტური მისცა
და რაგარდმოვიდა მეფე სვიმონ ქართლად: კ~დ ჩამოვიდა პატრო
ნი იმერეთისა ლეუან და დაიპყრა იმერეთი:- მაშინ ლ
ეუან და დადიანი მდურობდენ ამისთუის რომე მეფე სვიმონ
რომ შეება ლეუანს დადიანი არ მოჰჴმარებოდა: და უწ
ინდელი სამდურავიც იყო დაუწყო სამდურავი და მტერობა ჩა
მოვარდა ორთავეს შინა ესრეთ ვითარი რომე აქეთ ეს:
შეიყარა და იქით ისი და შეიბნენ და გაემარჯვა დადიანსა
და ბატონი ლეუან ჴელთ დარჩა წარიყუანა და პატიმრობ
აში მოკუდა ამავე ქ~კოსა:, ჩ~ფჟბ(1592):, რა სცნა მეფემან სვიმონ
კ~დ შეიყარა სპა თუისი და გარდავლო იმერეთი ქრის
ტეს აქათ:, ჩფჟგ(1593) ჩავიდა ქუთაის და ძმისწულსა ი
მერლის ბატონისასა ბაგრატს გაემაგრებინა ციხე და

მიადგა ციხესა და აართვა ციხე და გამოიყუანა თუითცა
დამძეულა იმერეთი და დაიპყრა [..] თუით და წარმოვიდა ხ~
1-16 სტრ., 524v
ლეუან იმერელი ბატონი უძეო დარჩა და ძმისა მისისა
ძე კოსტანტინესი როსტომ დარჩომილიყო და სხვა აღა
რავინ იყუნენ და დაუწყო როსტომ მანუჩარ დადიან
ს ლაპარაკი შეწეუნისა და რე შერიგებისა: და უსმინა
ა დადიანმა და მოვიდა დააპყრობინა იმერეთი: და მო
ადგენ ციხესა ქუთაისისასა იმერელნი შემდგომად ა
მისა აღიღეს იგიცა: და რა ესმა მეფესა სვიმონს სა
ქმე ესე შეიყარა სპა გარდავიდა და აიღო ციხე კუ
არისა კაცხისა და სკანდა და მოვიდა ქუთაის და აღიღო
ციხე ხ~ როსტომ ვერა წინა აღუდგა და ივლტოდა
და წარვიდა დადიან მანუჩართანა და წარვიდა მეფე სვიმონ
ოდიშზედა ჩავიდა და დადგა ოფიშკუიტს დიდებითა დიდითა
ა: და ძალითა მრავლითა: ხოლო მანუჩარ დადიანმა მოუგ
ზავნა კაცი და შემოუთვალა შეარიგე როსტომ და
მეც შენ ყმად ვიქმნები ამას იმერეთი ნა დაანე
ბე და დაგვიმონე და დაგრჩება ქუეყანა: რა მოუსმინა
1-16 სტრ., 525r
მოციქულობა მეფემ სვიმონ გაჯავრდა და ასე შეუთვალა
მოვალ და დამხვდიო და რა ესმა დარდიანს მანუჩარს ს
აქმე ესე შემოიყარა მანცა ჯარი თუისი და რომელნიმე
იმერელნი გარდაჰყოლოდაენ როსტომს თანა იგინიცა თა
ნა წარმოიყუანა მოვიდა დაესხა თავსა გარიჟრაჟზედა მ
ეფეს სვიმონსა: შეჯდა მეფე სვიმონ და სპა თუისი:- :- :ხ~ მეფესა სვიმონს ჰყუა ორი რჩული ცხენი ერთსა ერთსაჱ
ერქუა ფალავანი და მეორესა შურდანი უკეთუ შეჯდ
ის ფალავანსა გაემარჯვის გაემარჯვებოდა იცოდა და იყო
ომში გამოცდილი და მრავალი ომი ენახა და გარდახდ
ოდა და შეატყობდა: და თუ გაემარჯვებოდა ფალავანზედ შე
ჯდებოდა: და უკეთუ შეატყუის ომსა და გამარჯვება მისკენ
არიყუის მაშინ შეჯდებოდა შურდანსა და წამოვიდოდა: ხ~
ესე ყოველივე ზნე და საქციელი მისი უწყოდა ერმან ერ
თმან ვინმე თურქისტანის შვილმა რომელი იყო შეზრდილი
მეფისა სვიმონისი და ესე მან უწყოდა და რაჟამს გაჭირდა
1-16 სტრ., 525v
ომი და შეატყო მეფემან რომე გამარჯვება დადიანს დარჩ
ებოდა:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ მოითხოვა მარქაფა შურდანი მომგვარეთო:მას ჟამსა მოახსენა თურქისტანიშვილმან მეფევ წასვლის
დრო თუ არარისო რასთუის მოითხოვე შურდანიო წ

ადგა თურქისტანისშვილი და თქუა აქედამ შუბ მოუქნეუე
ლი არ წავალო: შეუტივა და ჩამოაგდო კაცი: და იყო გ
ულსრულად დამარცხებულს ომში თურქისტანიშვილი
ხ~ მეფე სვიმონ წარმოვიდა მარტო: მაშინ მეფემ სვიმონ
რომ გარდმოვლო კოლიბაურის მთა მივიდა ერთი დე
დაკაცი კოლბეურელი და მოახსენა მეფესა სვიმონს და შეეხვე
წა რომე ჩემი შვილი იახელითო ხ~ მეფემან ასე უბძანა:
დედაკაცო მე კაცითა მთვრალი ვარო კაცი არ მეჭირ
ებაო და ოდეს დაუმარცხდა მეფეს მ სვიმონს და წარმოვი
და მარტო რომ ერთი კაცი აღარ ახლდა მაშინ დე
დაკაცი იგი სთოჴნიდა ახოსა და განგებით მოჰჴდა რომე
1-16 სტრ., 526r
მეფე სვიმონ იმავ დედაკაცსა შეეყარა და იცნა დედაკაცმან და
სცნა რომ დამარცხებიაო:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :მაშინ მოახსენა მეფეო ვეჭობ მაშინრომ კაცით მთვრალი
იყავ გამოგნელებიაო: და რა ესმა ესე მეფესა მისცა მადლობა ღ
~თსა: და წარმოვიდა მსწრაფლ და გარდმოვლო მთა და მიიწია:ქართლად: ხ~ შეიბა თურქისტანის შვილი და წ წარმოვიდა:
იგიცა და მეფე მოვიდა კავთისხეუს: და მიადგა ერთისა კა
ცისა სახლსა რომელი იყო მდაბალი გლეხი: რ~ მეფე
დამაშრ დამაშვრალ იყო და ითხოვა მისგან განსვენება და
გამოვიდა ქალი ერთი და ვერა იცნა შეუძღვა და დააყენა
კარგად რ~ ქმარი მის ქალისა ლაშქარში იყო და რა ჟამს
მოუმზადა სერი და მიართუა და იჴმია მეფემა შეატყო ა
რღარა ნდომა საჭმლისა მაშინ ჰკითხა ანბავი მეფისაჱ
და სპისა მისისა: თუ მეფე რაიქმნაო ხ~ სვიმონ მეფემ
ესრეთ თქუა არა უწყი მეფისა თუ რაიქნა და რა ჟამსა
ესმა დედაკაცსა მას სიტყუა ესე დიდად იწყინა და
1-16 სტრ., 526v
იმწუხარა და იტირა: და შემდგომად ამისა ჰკითხა ქრ
მისა მისისა ნიშნეულად ანიშნა რომე ამგვარი და ა
მისთანა კაცი იყო და ის რაიქნაო მეფემან მისიცა: უ
თხრა არა უწყიო:- :- :- :- :- :მაშინ დედაკაცმან უთხრა რომე თუ ღ~თნ იპრიანა
და მეფე მორჩაო და ისმშვიდობით არისო ჩემი ქმარი:
ც ის იმისი ჭირის სანაცვლო იყოსო და სხვანი რო
მელიცა მყუანანო იგინიცაო მაშინ დიდად იამა მეფ
ესა სვიმონსა სიტყუა ესე ერთგულობისა დედაკაც
ისა მისგან და შემდგომად ხანსა რაოდენსამე დაუ
წყო წყალობა მეფემან სვიმონ დედაკაცსა მას და ქმარი
ცა მოუვიდა და განა აზნაურიშვილა: და არიან ახლა
ც გაკეთებულნი კაცნი იგი რომელნი არიან ქული
ვიძენი:, და რა ჟამსა სმენოდა ლორეს მყოფთა: უ

რუმთაჱ დამარცხება მეფისა:- :- :- :- :- :- :მას ჟამსა გამოსულიყუნენ ურუმნი ციხიდამე და
1-16 სტრ., 527r
მოერბიათ კერძონი რამე ქართლისანი და დამდგარი
ყუნენ ტაშირზედა და იხარებდენ:- :- :- :- :- :მაშინ მეფემან სვიმონ შემოიყარა ჯარა მცირე სპა თუისი რო
მელიცა დარჩომილიყუნენ ქართლსა შიგან წარვიდა მეფე
და მიუჴდა ლორეს ურუმთა და გაემარჯვა და ამოსწყუიტაჱ
და აღიღო ციხე იგი და გამარჯვებული წარმოვიდა კ~დ დაიპ
ყრა ციხე ლორისა შემოიქცა და მოვიდა თუისად სახლად ხანსა რა
ოდენსამე უკანა წარვიდა ზემოქართლად და რა მიიწია გორ
ისჯვარს და მას ჟამსა ეჭირა გორის ციხე ურუმთა მ
აშინ დაჯდა სვიმონ მეფე გორიჯვარსა და დაუწყო ღვინოს სმაჱ
რ~ რა ჟამს დაეტყუეებინა ყეენსა სვიმონ მეფე ციხესა ალამ
უტისასა მაშინ გასწყობოდა თრიაქის ჭამასა და ღვინის სმ
ასა და მიერითგან ეწეობოდა თრიაქსა და მაშინცა გორისჯვარს
რომ მივიდა ჭამა თრიაქი და გამხიარულდა გახედა გორისაკენ:
და ნახა რომე ახალი მწვანილი ამოსულიყო და გაზაფხულისჱ
პირიც იყო ოდეს გამხიარულდა მოუნდა აფიონი ვ~ა წესია აფიონის:
1-16 სტრ., 527v
მჭამელთაგან მონდომება საჭმლისა რისამე: მაშინ ქა
რთველნიცა თანა ახლდენ და თქუა მეფემან ესე როგორ
გეკადრებათ ქართველთა რომე მე მწვანილი მინდა და თქუენ
გორიდამ მწუანილს არმომიტანთო:- :- :- :- :- :- :- :მაშინ გავიდნენ ქართველნი და ჩავიდენ გორის ბოსტნებში: და
დაგლიჯეს მწვანვილი: და დაუშინეს ციხიდამ ურუმთა:
და ისროლეს მრავალნი და ამოსწყუიტეს ქართველნი მრავალ
ნი დიდი და მცირენი და მაშინ მოკლეს ბატონიშვილი გო
ჩა რომელი იყო პაპის ძმისწულის შვილი მეფისა სვმო
ნისა და სხვანიცა მრავალნი თავადნი ამოსწყუიტეს და მა
შინ დაგმეს მეფე სვიმონ უჭკუობაზედ რომ მწვანილისა
თუის ამდენი კარგი კაცი ამოსწყუიტეს და ამას ურუმ
ნიცა და ყიზილბაშნიცა დელუ სვიმონს ეძახდენ: რომე
ლი ითარგმანებაის ხელი სვიმონ ჴელმწიფე ხ~ რაჱ
ნახა სვიმონ მეფემ საქმე ესე ურუმთაგან ეწყინა და
შეიყარა სპა და მცირესა ხანსა შემოადგა გორსა და აიღო
1-16 სტრ., 528r
ციხე და მოსრა ყოველი ოსმალი რომელი იყო ციხესა გორი
სასა და ესმა რა საქმე ესე ხვანთქარს იწყინა და წარმოავლ
ინა სარდალი ჯაფარ ფაშა და სხვა სპა მრავალი და მოვიდ
ნენ და დადგნე ნაჴიდურის მინდორშია და დაიბანაკეს მუნ: შ
ეიყარა მეფემა სვიმონცა სპა თუისი და მივიდა დადგა თავსა

საღირაშნისასა: და მცირეთა ხანთა შინა წარვიდა თუით მა
რტო დასახედავად ჯარისა ათიოდენის ცხენოსნითა: და წარი
ყუანა თანა ერთი მექანარე და მივიდა და გარდადგა თავსა
ნაჴიდურისასა რომელარს მცირე ეკლესია მუნითგამო უ[.]ჭვ
რეტდა და სჩხრეკდა ჯარსა ოსმალთასა რომელსა იდგა ურ
უმნი რათა დასხმოდა თავსა: და რა დახედა ჰქუა მექანარესა დ
აძახება ქანარისა რათა შეეტყო მეფესა თუ ვითარ უშიშრა
დ არიან: და რაესმა ჴმა ქანარისა ურუმთა უთუოდ მეფე
სვიმონ მოვიდაო და იწყეს კაზმა და შესხდენ ცხენებსა: ხ~: რა
ჟამსა იხილა მეფემ სვიმონ წარმოვიდა თუისისა ჯარისაკენ ო
სმალნიცა მის ქანარის ჴმისაკენ გამოუდგნენ უკანა და მოვიდაჱ
1-16 სტრ., 528v
ფარცხისსა და მომავალსა დახუდა ლია და დაეფლა ცხენი
ლიაშიგან: და ვირემ ცხენსა შეჯდებიდა და ანუ გაარჩე
ვდა საქმესა მისსა ამაზედან ოსმალნიცა მიესწრნენ: და
გაიცნეს რა მეფედ შემოეხვივნეს გარე და მეფე ვითა სიკე
თესა მისსა ჰფერობდა ეგრეთ იყო მაგრამ მარტოობითჱ
ვეღარა გააწყორა: და შეიპყრეს მეფე ქრისტეს აქათ:, ჩ~ქ(1600):,
ხ~ ძე მეფისა სვიმონისა გიორგი ლაშქართა შინა იყო და მ
იერითგან: აღიყარნეს და წარვიდენ და მეფეცა თანა წარი
ყუანეს და წარვიდეს მსწრაფლ: რ~ ეშინოდათ ქართველთ
აგან და ძისა მისისა გიორგისგან რომე ამას არ გაგვატან
ებენო უსიკუდილოდო: ხ~ სცნეს რა ესე ქართველთაჱ
და გიორგიმ გამოუდგა უკანით და სდიეს მოჭირვებ
ით და ვერღარა მიეწივნენ: ხ~ ურუმნი მივიდეს ლო
რეს და აღიღეს ციხე ლორისა და შეაყენეს შიგან ჯა
რი თუისი და წარვიდნენ და წარიყუანეს მეფე სვიმონ და მიი
ყვანეს სტამბოლს: ხ~ ძემისი გიორგი პატრონობდა ქა
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რთლსა ზედან: და წარგზავნა კაცა სტამბოლს და შეუ
კვეთა სახსარი მამისა თუისისა და ესეცა თქმულარს რომე
ხონთქარმა მრავალი წყალობა და დიდება აძლია მეფე
სა სვიმონსა რომე ქართლს ბეგარა დასდეო და მეყმეო მ
აგრამ არაქნა მეფემან: ქართლს ყეენის ბეგარა სვიმონჱ
მეფემ დასდვა კუამლისთავს მარჩილი გლეხსა: და იმთეთრ
ითა იყიდდა შვიდს ტყუესა და გაუგზავნიდა ყეენსა და მიერ
ითგან დადებულარს ტყუე ქართველთა ზედა: და არა დასდვა
ხვანთქრისა და სახსარი შეუკვეთა: და გამოგზავნა ძესა თუი
სსა თანა გიორგისსა კაცი და რაოდენი მათთუის სახსარი ეთქუა ი
გი თეთრი სთხოაჱ :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :და მაშინ გაუგზავნა გიორგიმ საქონელი რაოდენიცა ან მამ
ისა დარჩომოდა და ან თუისი ჰქონდა გიორგის და ან რაოდე
ნიცა ქართველთა დარბაისელთა ჰქონდათ ანუ საყდრისა:

და მონასტრისა იყო საქონელი ყოველივე გაუგზავნეს: და სა
ნამდის საქონელი ესე მივიდოდა მანამდი მეფე სვიმონ მო
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მკუდარიყო პატიმრობაში; და საქონელიც იქ დარჩა: ხ~
მეფე გიორგი მოადგა ციხესა ლორისასა და აღიღო ც
იხე და დაიპყრა ლორე შემდგომად ამისა მოკუდა მ
პყრობელი იმერეთისა როსტომ; ქრისტესაქათ:, ჩქიდ(1614):,
და არა დარჩა ძე ხ~ მჴევლისა ნაშობი ჰყუა ძე ერთი გ
იორგი და დასვეს მისწილად პატრონად იმერეთისა: ხ~ მ
ოკუდა დადიანიცა მანუჩარ: და ჰყუა მას ძე ერთი სახელად
ლეუან ნაშობი კახის ბატონის ქალის ნესტანდარეჯანისაგ
ან და ესე ლეუან წარმოეყუანა კახეთს კახს ბატონს
ალექსანდრეს პაპასა მისსა და გაეზარდა: და რა ჟამს მო
კუდა მანუჩარ დადიანი გამოგზავნეს ოდიშართა კაცი და
სთხოეს იგი და წარიყუანეს მიიყუანეს და მუნ დადიანად
დასვეს და გაძალიანდა: ხ~ კახეთს იჯდა ალექსანდრე:მაშინ მოვიდა ყეენი შაბაზ აღებად ერეუნისა: და იჴმო მან
მეფე გიორგი: და პატრონი კახეთისა ალექსანდრე შველად
და აღებად ერეუნისა და წარვიდენ ორნივე ესენი სპითაჱ
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თუისითა და სამს კუთხეს თუითან თავისის ჯარით ადგა და
ერთს კუთხეს ესენი დააყენა და რაჟამს ბრძანა ყეენმაჱ
იერიში:- მაშინ უმეტესად ყოველთა ქართველთა მო
იჭირვეს და გარდავიდენ გალავნებში და იომეს დიდად და სა
ნამდი ყიზილბაშნი შევიდოდენ ქართველთა აიღეს სი
მაგრენი უჩვენეს ძალი და მოჭირვება ყეენსა და აღიღ
ეს ციხე
მაშინ დაიპყრა ერეუანი:, და მერმე დაუწყო ყაენმან მეფეს
გიორგის ლაპარაკი რადგან ხვანთქარი ჩემი მტერიც იყო
და შენიცაო: და ახლა რადგან მე გავრჯილვარ და აქ მო
ველო ლორე ჩემი იყოსო მაშინ მეფემან გიორგიმ ჯერეთ
შორს დაიჭირა და რადგან მოჭირვებით სთხოვა სხვა
ღონე აღარა ჰქონდა და დაანება მაშინ დაიპყრა ციხე ლორისა
შაბაზ და შეაყენა ჯარი თუისი ციხესა მას შინა: შეიქცა და
წარვიდა თუისსა სამეფოსა და ესე უყო შააბაზ მეფესა გიო
რგის მამისა მისისა სამსახურისა და თუისის სამსახურისა მ
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აგიერად რ~ ესე შააბაზ კაცი მცბიერი და მოყუარ
ე მზაკუარებისა მცთუნებელი კაცთა და მატყუარი:, და
ვ~ა მოვიდენ მეფე გიორგი და კახი ბატონი ალექსანდ
რე სამყოფსა თუისსა:- :მაშინ ინებეს ხილვა და სტუმრობა მეფის გიორგისა

ბატონის ალექსანდრეს ძეთა დავით და გიორგი რ~
მეფის გიორგის ბიძაშვილნი იყუნენ დედით: და რა მ
იიწივნენ მიეგება მეფე ავლაბარში და შემოუძღუვა და დ
ააყენნა დიდათ იამათ შეყრა ერთმანერთისა: და ილხ
ინნეს დღესა როდენსამე: და მერმე კ~დ უჴმო შიგან თ
ისსა სერსა ზედა და წარვიდა დავით: ხ~ გიორგიმ მი
ზეზყო ღვინის უსმელობა და წყენა ღვინისაგან და არა
წარვიდა და წარვიდენ იგინი:, :, :, :, :, :, :, :, :მაშინ გიორგიმ მოუწოდა მისთანა მყოფთა კაცთა ი
დუმალ რ~ წინათვე განეგულვა აღრჩეუით საქმე ბო
როტი შურითა ბელზებულთათა სიკუდილი ძმისა:
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თუისისა უხუცესისა დავითისი რ~ ესე დავით იყო კაცი.
მრისხანე და ამაყი: ხ~ გიორგი იყო კაცი შვენიერი ხილვითადა
და კეკლუცი და ყმათათუის კეთილი და უხვი: და ამისთუი
ს უმეტეს მისდა მიივლტოდენ ვიდრე დავითისა; და
ჰგონებდა გიორგი ვ~დ მთვრალ იქმნების ღვინითა იგი
ცა და მისთანანი კახნიცა და მაშინ აღასრულებს ხე
ნეშთა გულის ნებასა თუისსა: და აუწყა ყოველივე მუ
ნ მყოფთა და შემოიფიცნა კახნი და იმარჯვებდა ჟამსა:
მარჯვესა და უთხრობდა ყმათა მომყევით და მოვკლავ:ძმასა ჩემსა და დავიპყრობ კახეთსა: და რაშეფიცნა ყმა
ნი თუისნი მაშინ იყო ვინმე ჩოლაყაშვილი კაცი ღ~თი
ს მოშიში სახელით ბარამ ესე წარვიდა მსწრაფლ
და აუწყა ყოველივე დავითს და მოახსენა საიდუმლოდ
რაცა განეგო მისთუის გიორგის ძმასა მისსა და რა ესმა ს
აქმე ესე დავითს მყის წარმოდგა სერისაგან და წარმოვიდა
და გამოჰყუნენ ყოველივე კახნი: და ვ~ა მოიწია ძმისა კა
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რავსა შინა: მაშინ იხილა გიორგი რ~ იჭურვოდა ს
აჭურველითა: მაშინ ჰქუა ძმაო რას საქმეზედ იჭურვებიო
და ვერარა სიტყუა უგო მაშინ შეიპყრა ძმა თუისი გიორ
გი და რაოდენიცა იყუნენ კახნი შეფიცულნი მისთანაჱ
:და ვეღარც მეფემან გიორგიმ უსაყუედურა საქმე ესე დავი
თს ამისთუის რომ უმართლე იყო და წარმოიყუანაჱ
ძმა თუისი და თორღას ციხეში პატიმარყო: და თორმე
ტნი ყმანი მისნი შეფიცულნი ჭოეთის ციხიდამე გ
არდმოყარნა და დაჴოცნა სხვანი შეფიცულნი მისნი:
პატიმარყუნა და თუით ბატონობა მისი მიუღო მამასაჱ
თუისსა და თუით გაბატონდა: და თუესა ექუსსა იბატონა და მო
ეულინა რისხვა ღ~თისა მამისა უსამართლობითა და
მოკუდა და კუალად დაიპყრა მეფობა მამამან მისმანჱ
ალექსანდრემ და გამოიყუანა ძე მისი გიორგი ციხიდამე რ~

არღარა ჰყუანდა ძემისმეტი: და ამყოფა თუისთა თანა ხ~ ამა:
დავითს ჰყუანდა ცოლად ასული აშოთან მუხრანის ბატონისა
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ქეთევან და დედის იმედისა რომელი შემდგომად მოწამე ი
ქმნა და ესე ქეთევან იყო გონიერი და მაშინ სცნა ოდეს
მოკუდა ქმარი მისი დავით დარჩა კახეთი გიორგის: და ამა
ს ქეთეუანს ჰყუანდა ძე ერთი დავითთან თეიმურაზ: და შეეშ
ინა ქეთეუანს ახსოვდა ოდეს დაიჭირა დავით ძმა მისი გი
ორგი და დაატყუეუა ციხესა შინა შიგან ეშინოდა ქეთ
ეუანს ძმისა მისა მისთუის და წარგზავნა ყრმა თუისი ყეე
ნთან შიშისათუის გიორგისა: რ~ ეშინოდა გიორგისგან მა
ზლისა თუისისა: და მისთუის გამოგზავნა ყაენთანა და თანა
გამოატანა შერმაზან ჩოლაყაშვილი და მივიდნენ შააბა
ზთან: და შაბაზ ვ~ა ძე ეგრეთ შეიტკბო: ხ~ ამას შააბაზს
სწადოდა დაპყრობა საქართველოსა და მრავალი ღო
ნე და ჴერჴი იჴმარა და ცდილობდა რათამცა დაეპყრა ს
აქართველო და ვერ შეუძლო მოიპოვა ღონე ესე ვითა
რი რომელი მიეცა კახბატონს ალექსანდრეს ძე თუისი კო
სტანტინლეს: ესე გაეზარდა შააბაზს და გაეწვართა სჯულსაჱ
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ზედა მაჰმადისასა: და ამა კოსტანტილეს ჴელით გაუგზავნა
ხალათი მამასა მისსა ალექსანდრეს და გაატანა თანა ჯ
არი და შირვანელ: და ესრეთ დააბარა კოსტანტილეს:
დავითხომ მომკუდარა და სხვა აღარავინ დარჩომილა მა
მისშენისმეტი წადი და მოკალ მამაშენი და ძმაშენი და
კახეთიც შენ დაიჭირე: და წარვიდა დაწარიტანა ჯარ
იცა თანა და რა მიახლოვდა გაუგზავნა კაცი მამასა:
თუისსა და ესრე შეუთვალა ვითარმედ ყეენმა ხალათიჱ
გამოგიგზავნა და მეც დასტური მომცა და გამომგზავნა
შენად სანახავად: და რა მოუვიდა მახარობელი ესრე
თ განიხარა დიდად: რ~ მაშინ იდგა გრემს წარმოვი
და და მოეგება ბაზარს ძესა თუისსა და შეიყარნენ მ
უნა და მუნ ჩააცვა ალექსანდრემ ხალათი და დი
დად განიხარა შეყრა და ნახვა ძისა თუისისა და დღესა
რაოდენსამე იყუნენ ლხინითა და მოსვენებითა დღესა ერ
თსა აწვია თუისსა კარავსა მამაცა და ძმაცა თუისი და
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უთხრა ესრეთ ვითარმედ ყეენის საქმე მაქუს და დაითხოვნა კა
ცნი და წარვიდენ კარვად თუისად და დარჩა მასთანა რ
უსთველი და ძმა მისი და რაჟამს ესრეთ დაახელა მაშინ დაპირ
ებული ჰყუანდა ყიზილბაშის ჯარი და შემოცვივდენ კარავშია:
და უღალატა და დაჴოცეს მაშინ მოკლა მამა და ძმაცა თუისი და

რუსთველი ყორჩიბაშიცა ძმამისი: ქრისტეს აქათ:, ჩ~ქიე(1615):, ხ~
რაჟამს აღასრულა ესე ვითარი უკეთურება და კ~დ შეისძი
ნა უკეთურება უკეთურებასა ზედა: და მაშინ მიუგზავნა
რძალსა თუისსა ქეთეუანს კაცი რომელიიყო ცოლი დავითისა
და დედა თეიმურაზისა: და შეუთვალა ვ~დ შეგირთავ ცოლად
და შენცა მორჩილ მექმენ რ~ ესრეთ არს წესი და ჩვეულო
ბა სჯულად მაჰმადისასა: და რა ესმა საქმე ესე ქეთეუანს:
და შეწუხნა დიდად: და მოუწოდა რაოდენთამე კახთა და უ
თხრა საქმე და შეეხვეწა მოდგომასა საქმესა ამას ზედა:,
მაშინ მისცეს კახთაცა პირობა და შეჰფიცეს რომე შენგ სმეტი
ბატონი ჩვენ არგვინდაო: და შეიყარნენ და წარვიდენ და შეებნენჱ
1-16 სტრ., 533v
და მისცა ღ~თნ ძლეუა ქეთეუანს და განემარჯვა კოსტანტინესა
ზედა და მოკლეს კოსტანტინე კახთა და გამოაქცივეს ჯარი
ყიზილბაშთა და რაგამოაქცივეს ჯარი ყიზილბაშ[.]ისა
მოართვეს ანბავი ესე შააბაზს და რა ესმა საქმე ესე: მაშინ
მოიჴმო შააბაზ თეიმურაზ ძე კახის ბატონისა რომელი
წარეგზავნა დედასა მისსა ქეთეუანს ყრმა მცირე და
აგინა დიდად კოსტანტინეს დაგმო და უთხრა თეიმუ
რაზს კოსტანტინეს დაუჴოცია მამა და ძმა თუისი და აწ
იგიცა მოუკლავთ ახლა შენთუის მომიცემია კახეთ
ი და წადი ჩაფრად და დაიჭირე კახეთი რ~ ამისთუის ქ
მნა საქმე ესე შააბაზ რომე დიდად ეშინოდა ქარ
თველ[.]ის მეფისაგან ნუუკუე კახეთი მან დაიპყრასო
და ამისთუის გამოგზავნა თეიმურაზ ჩაფრად:, მაშინ წარმოვი
და თეიმურაზ ჩაფრად და მოვიდა კახეთს და მივიდა დედისაჱ
თუისისა თანა და იქმნა სიხარული დიდი და მხიარულ ი
ქმნენ კახნი ფრიად: და გაბატონდა თეიმურაზ და მაშინ
1-16 სტრ., 534r
იყო წლისა ცამეტისა: და მასჟამსა მოკუდა მეფე გიორგი:,
და დაჯდა მისწილად ძე მისი ლუარსაბ პატარა: და ამასჟა
მსა შინა იყო ქართლი ფრიად გლახაკი და სახმართაგან
უღონო: ლაშქრობისა და ოჴრებისაგან პირველად იავარ ქ
მნილიყო ურუმთაგან: და უფროსად სვიმონ მეფე რომ ურუ
მთ ტყუედ ჰყუეს მაშინ გამოიღეს სახსარი მრავალი და არ
ღარა დაზოგესრა ქართველთა თავისის ბატონის გამოხსნისათ
ვის: და ამაში მეტად გლახაკ და უპოვარ იყო ქართლი:, ხ~ კა
ხეთი იყო ფრიად მორჭმული და მდიდარი ოდეს მოკუდა
გიორგი მეფე დარჩა ორი ასული შვენიერი და სატრფიალო:
სახელი ერთსა ხორაშან და მეორესა თინათინ:, და რა ჟამს გა
მეფდა პატარა ლუარსაბ მაშინ სთხოა ყეენმა შააბაზ და თუისი
ცოლად და. მისცა და თუისი თინათინ და ესვა ცოლად შააბა
ზს:, და მაშინ კეთილად პატრონობდა ბატონი თეიმურა

ზ კახეთსა და რაიქნა წლისა ათხუთმეტისა მაშინ ითხოვა
ქალი გურიელისა და ქმნა ქორწილი პატიოსანი დიდად
1-16 სტრ., 534v
გამოჩვენებით: და ხანსა რაოდენსამე უკანა მიეცა ძე
ორი სახელი ერთისა მის ალექსანდრე მეორისა ლეუან და
ამისა შემდგომად მიიცვალა ცოლი ბატონის თეიმურა
ზისა ასული გურიელისა: და ყო მწუხარება და გლოვ
ა დიდი ბატონმა თეიმურაზ და სრულიად კახთა და იყუნე
ნ დიდსა ურვასა შინა: მაშინ მიესმა საქმე ესე შა
აბაზს გლოვა და მწუხარება კახის ბატონისა წარმო
გზავნა კაცი და შემოუთუალა ვ~დ მესმა შენი მაგვა
რი მწუხარება და შეჭირვება და წარმოვედ ჩემდა და
მნახე და განიხარე და მოგცემ წყალობასა და საბოძვარსა
მრავალსა წარვიდა ბატონი თეიმურაზ და მივიდა ყეენთა
ნა და დახვდა ყეენი დიდად კარგად და მისცა მრავალი
და გამოიყუანა გლოვისაგან დიდად ლხინობდენ და შეექც
ეოდენ და შემდგომად [...] ხანსა რაოდენსამედ მიიჴმო
ბატონი თეიმურაზ საიდუმლოდ და უთხრა ყეენმა
ესრეთ ვ~დ მეფესა ლუარსაბს სთხოვე და მისი ხორაშან
1-16 სტრ., 535r
და შეირთე ცოლად. რ~ იქმნები ქუისლი ჩემი და მოყუა
რე ლუარსაბისა და არღარა იქმნება თქუენსა და იმას შ
უა მტერობა და შური: ხ~ მეფემან თეიმურაზ უთხ
რა უარი: რ~ ეყოდენ და ნათესავნი იყუნენ პაპიდაშვი
ლი იყო და ამისთუის უთხრა დიდი უარი:- :- :- :- :მაშინ არა უსმინა შააბაზ და უწყინა და რადგან დაუჟი
ნა ნება დართო თეიმურაზ და მორჩილ ექმნა და ჩამო
ჰყუა შერთვასა ხორაშანისასა: და წარმოგზავნა თუისა ად
გილსა და მოვიდა თეიმურაზ კახეთსა ხ~ ყაენმანც მოსწ
ერა ლუარსაბს მოყრობა თეიმურაზისა: და სთხოა ქალი
თეიმურაზ და ყეენის სიტყუას ვერცა ლუარსაბ გარდავიდა
და მისცა და თუისი ხორაშან დაწარიყუანა ქალი და ქმნა ქ
ორწილი პატიოსანი თეიმურაზ: ხ~ ამა ჟამსა შინა ხონ
თქარი სულთან მურად ბაღდადს მიწევნულიყო და ყი
რიმის ჯარი თან ახლდენ: და რა ჟამს ხვანთქარის ს
ულთან მურადს ბაღდადის საქმე გაერიგებინათ მაშინ:
1-16 სტრ., 535v
ყირიმის ჯარისათუის დასტური მიეცა: მაშინ ერთსა ვისმე
თათარხანთათუის ერჩია რომე რადგან წავალთ ქართლის:
გზა დიაღ კარგი არის და ჩვენზედაც მარჯვე არის და იმაზ
ედ გავიაროთ და საშოვარიც მრავალი ვიშოვნოთ და წარვიდ
ეთ უზიანოთ წარმოემართნენ ქართლზედ ვითარ სამოც

ი ათასი კაცი: და მასჟამსა მეფე ლუარსაბ იდგა ქრც
ხილვანს და ამჟამში გამდიდრებულ იყო ქართლს მოუ
რავი სააკაძე გიორგი რომელი იყო მოურავი ტფილისისა
და ესრეთ გამდიდრებულიყო რომე შემდგომად მეფისა იგი
იყო: და ამას უთხრეს ქუეყნის არევის მოყუარეთა და მე
ჩხუბართა კაცთა ვ~დ მეფე სიკუდილს გიპირებს: რ~ ს
ძაგს სიმდიდრე და მორჭმა შენი ხ~ მოურავს რაესმა
საქმე ესე დაიწყო რჩეუა და ლაპარაკი და მაშინ მიუგზავნ
ა მეფემან კაცი და შეუთვალა ვ~დ რა გნებავს ყოფად
რომე დღითი დღე არ დასცხრები ლაპარაკისაგან და
ჩურჩულისაგან. ხ~ მოურავმან მიუგზავნა მროველი
1-16 სტრ., 536r
ავალიშვილი დომეტი და შეუთვალა ესრეთ ვ~დ სიკუდილსა
და ღალატს მიპირებო და რას მემართლები დანაშაული
რა მაქუსო რომ მიწყრებიო: და გნებავს სიკუდილი ჩემიო
ხ~ მეფემან უარყო და ფიცით შეიჯერა ვ~დ არა მწადს ს
იკუდილი შენიო:, და ამა ჟამსა შინა მოუვიდათ ანბავი
რომე თათარხანი თრიალეთზედ მოვიდაო მაშინ გუნება
ვერ დააჯერეს მართლა და გაგზავნეს იარალი რომე წა
დი და მართალი შეიტყევო და გზები შეკარო: და ადრე
გვაცნობეო ანბავი თუ მოსულანო რ~ მაშინ მეფე იყო სუ
ბათ და არავინ ახლდენ დარბაისელნი ქართველნი რ~ ი
ყუნენ თავისა: და წარმოვიდა და დადგა მეფე ცხირეთს მაშ
ინ წარვიდა იარალი და დახერგა გზები და ერთსა მოსა
ვალსა ალაგსა დადგნენ თუითან და თუით უგრძნობლად თავს
წამოადგენ თათარხანი და მძინარენი ამოსწყუიტეს და დაჴო
ცეს და ერთიცა მათგანი არავინ განერა და წარმოვიდნ
ენ თათარნი და მოვიდეს და დაწვეს მანგლისი და ყუელთა
1-16 სტრ., 536v
და მუნ ყუელთას შეიპყრეს მღდელი ერთი სახელით
თეუდორე პატიოსანი და მოშიში ღ~თისა და ერთგული მ
ეფისა თუისისა: და რა მოვიდენ გოსტიბის თავსა და
უწყეს მღდელს თეუადორეს ლახტითა ცემა და ეტყ
ოდენ ვ~დ მიგვიძეღ მეფეზედა და სწადდათ სიკუდილი მ
ეფისა და მღდელმა გულში ასე თქუა ჩემის ორის დღის სიცო
ცხლისათუის ამას რატომ ვიქ აწ მიუძღვე და მეფე მო
ვაკულევინო და ქართლიც გააოჴრონ მე რაღა მეშუელებ
აო და ან ჩემს სულსაო: მაშინ მღდელი წამოუძ
ღვა და ქუენადრისის გზაზედ ჩამოუძღვა ერთა წმიდასა
და ცხირეთზედ დიაღ შორს დარჩნენ და მაშინ სცნეს ყი
რიმთა რომ მეფეზედ შორს იყუნენ: და გააგდებინეს თავი
მღდელს თეუდორეს და შეირაცხა წმიდათა [.] მოწამეთა
თანა და რა მოიცვეს ერთა წმიდა ახალქალაქი მაშინ წ

ამოხედეს ცხირეთიდამ მეფემან და სპათა მისთა: რ~ ქ
რცხილვანიდამ წამოსულიყო მეფე და ცხირეთს მოს
1-16 სტრ., 537r
ულიყო და ნახეს ჯარისა სიმრავლე:- :- :მაშინ თანა ახლდა მოურავი გიორგი და ციციშვილი ზაზა მაშინ
მოახსენა მოურავმან მეფესა ვ~დ ნუ ასჩქარდებითო და ვნახოთ
ღ~თნ რა მოაჴდინოსო: რ~ იყო ესე მოურავი კაცი გულსრულ
ი და კარგი სარდალი ჭკუიანი და გონიერი და წარვიდა მო
ურავი და რომელიმე იყუნენ გარემონი ჯარნი მოვიდა და შემო
ეყარა მეფესა და სხვანიცა ბარათიანნი და რომელნიცა იყუენ
მისკერძონი ქართველნი შეჰყარა ჯარი თუისი რაოდენიცა ჰყუანდა
და ზაზაცა თანა ახლდა და წარვიდა მოურავი ყირიმის ჯარზედ და
ჩავიდა ნიაბთ ბოლოსა სხერტის ჭალაზედა და მუნ დახუდენ ყი
რიმნი: მაშინ შეუტივეს მოურავმან და დაჴოცა ჯარი მრავალი და
ყუეს მრავალი მარცხი და ზიანი: ხ~ ციციშვილმა ზაზამ მოკლა
ერთი დიდი ფაშა და ჩამოჴდა თავსა სჭრიდა ამაზედან წამოა
დგნენ მრავალნი ყირიმნი და რა სცნა ზაზამან მოჭრილი თა
ვი წვერით კბილში დაიჭირა და მოახტა ცხენსა და წარმო
ვიდა და სხვანიცა მრავალნი სახელნი ქმნეს იმდღესა მოვიდენ
1-16 სტრ., 537v
და მოართვეს მეფესა მრავალნი თავნი და ნატყუენავი შემდგო
მად ამისა აიყარნენ თათარხანნი და წავიდენ საციციანოსაკ
ენ: ხ~ მისწერეს მეფემან წიგნი ერისთავებსა და მუხ
რანის ბატონსა და შიდა ქართლელთა ყოველთავე რათა შეი
ყარონ ჯარი თუისი და სურამის ბოლოს დახუდენ ხ~ ყირიმნ
ი წარვიდენ მივიდენ დოეს და რა მივიდოდენ მაშინ ერთი ტ
ერტერა გორელი გორიდამ მოვიდოდა თავისთუის უგრძნობ
ელად და მიმოიხედვიდა იმიერ და ამიერ ტერტერა იგი და იხი
ლა დოესი და ველნი იგი დოესისანი აღვსებულნი ჯარითა და
მაშინ სცნა ტერტერამა რომე არა იყუნენ ქართველთაგანი და
სცნა რომე უსჯულოთაგანნი არიანვინმე და მარბეუელნი ქუეყნისა
ნი: და მსწრაფლ უკუნიქცა ტერტერა იგი და მიივლტოდა გო
რისკერძო განვლო ჴიდი მტკურისა და გარდაყარა ფიცრები ჴიდ
ისა სრულიად და ჩაყარა წყალსა შიგან და აშალა ჴიდი აყ
[...] და მივიდენ ყირიმნიცა ზედა მიწეუნით და დახუდა ჴიდი ა
ყრილი და შეუძნდათ ფრიად და ვეღარა გაიარეს ჴიდზედა: მაშინ
1-16 სტრ., 538r
დაჭმუნებულნი მიიქცენ და წავიდენ გზასა საციციანოსასა და შეუ
ლეს საციციანოსა ზედა დაწვეს და დადაგეს საციციანო და წა
რვიდეს და მივიდეს ბრბონას და დაიბანაკეს მუნ მაშინ დააქც
იეს სახლები გადვეს ჴიდი და გავიდენ მტკუარსა მივიდენ და და
დგნენ ტაშისკარის ბოლოს ნახვეტაში ხ~ მეფე ლუარსაბ და

მოურავი წარმოვიდენ და მოვიდენ ახალდაბას: მაშინ იყო მტკუარი
დიდი რ~ თვე იყო ივნისი და არაიყო ფონი მას ღამესა ათივეს ღა
მე ვედრებითა და ლოცვითა მჴურვალითა: და მიანდვეს საქმე ღ
~თსა და დაასკუნეს შესულა მტკუარშია ფონად და ეგრეთ გან
ვლად მიერ წიაღად: და ვ~ა გათენდა შეუიდეს წყალსა მას
შინა: და იყო მაშინ მტკუარი სავსე და არა ეტეოდა კალაპოტ
ში: და იყო ღ~თისა საფარველი მათზედა და განვიდეს უნებელად
ესრეთ რომე არაფერისთანა არა წამხდარარა არცა კაცი და ა
რც ბარგი და ეგრეთ განვიდეს ვ~ა ძენი ისრაელისანი ზღ
ვასა მას მეწამულსა: და ჩამოვლეს იდუმალ მათ და უგრძ
ნობელად მტკურის პირ პირ ასე ჩამოვლეს რომე მათ ყირიმთაჱ
1-16 სტრ., 538v
ვერა უგრძნესრა გამოიარეს და მოვიდენ და შემოიყარეს
ქართველნი რომელნი იდგეს სურამის ბოლოს: მაშინ ა
რჩივა მოურავმა თხრილის პირს გარეშემო მეთოფები
შემოვახვიოთო და ცხენოსანი მინდვრად მივიდნეთო: და და
უჯერეს მოურავსა და მივიდენ ეგრეთ როგორადაც
არჩივა მაშინ იქმნა ომი დიდი იქით და აქეთ და დიდად
მოჭირვებით და გულსრულად შეიბნენ ძველთა გმირ
თაგანცა ძნელად შესაძლებელად საგონებელიყო რომე
მაშინ მეფე და მოურავი და სრულად ქართველნი იბ
რძოდენ: და მისცა ღ~თნ ძლეუა მეფესა ლუარსაბს: ვ~ა
პირველ აბრაჰამს და გედეონს და აღსრულდა წინასწარმე
ტყუელისა მოსეს მიერ თქმული ლეუეტელთათუის ბრძან
ება უფლისა ვ~დ ხუთმან თქუენგანმანო წარიქციოსო
ასი და ასმან თქუენგანმან ბევრეული და მოციქულისა პავლ
ეს მიერ თქმული ძმანო ღ~თის მოყუარეთა ყოველივე გა
ნემარჯვების კეთილად: [..] ეგრეთვე ამათ სასოებითა ღ~
1-16 სტრ., 539r
თისათა მიეცა ძლეუა დიდი და ესრეთ განემარჯვათ ურჯუ
ლოთა ზედა და მოსრეს სრულიად ბანაკი მათი იავარყუეს
რაცა ოდენი ქართლიდამ ეშოვნათ ტყუეთუსაქონელი იგი
ცა ყოველივეწამოიღეს და მათიცა მრავალი წაართვეს და რაც
ოდენი შეიპყრეს ყირიმნი მოსრნეს პირითა მახვილისათა
კნინღა მცირედი რამე ნეშტი განერნენ: იხმიეს სივლტოლა და
წარვიდნენ მოსაკიდელზედა შეშინებულნი და დანქრეულნი შეუ
იდენ ტყესა და სიმაგრესა მოსაკიდლისასა არა აქუნდათ ღონე
გზის განგებისა და:, მაშინ ჰპოვებდენ დედანი მოსაკიდლის სო
ფლისანი ტყეთა შინა დამალულთა ყირიმთა კაცთა შეიპყრობ
დენ მოჰჴდიდნენ დოლბანდსა და თუ რამე ჰქონდათ წაართმეუდენ
და კაცთა შეიწყალებდენ და განუტეუებდენ ესეთი გამარჯვე
ბა მოსცა ღ~თნ ქართველთა და შემოიქცენ გამარჯვებულ
ნი და აღსავსენი საქონლიითა და ჰქონდათ ლხინი და სიხა

რული. მაშინ არჩივეს რაოდენცა კაცნი დაეჴოცათ ყი
რიმთაგანი დასჭრეს თავები და წარმოუგზავნეს ყეენსა და
1-16 სტრ., 539v
მიულოცეს გამარჯვება და გუძღვნეს წინა გარასპი ფავნელ
ისშვილი და რა მივიდა და მიართვეს ყეენსა თავები იამა
დიდად და დაუმადლა მეფესა გამოუგზავნა მრავალი წ
ყალობა და მოულოცა მანცა გამარჯვება და ამაშინა
უფროსად გამდიდრდა მოურავი: მოიპოვა ღონე ესე
რ~ ცოლი არა ესვა მეფესა ლუარსაბს ყმაწვილიცა
იყო არჩივა მოურავმან დაჰპატიჟა მეფესა და დახუდა
კეთილად და გამოჩვენებით: და სმაშიგან გამხიარულდა დ
იდად მეფე ლუარსაბ მაშინ ჰყუანდა მოურავსა და ერთი
მეტად შვენიერი და კეკლუცი და დააყენა მეღვინეთ
თავს მეფესა: და მოეწონა მეტად დიდად და ეტრფიალა მა
შინ მოურავს წინათვე განეგულა გულსა შინა: რ~ წ
ინათრომ მოურავმა ღალატი დასწამა მეფეს ჰგონებდა არ
დამინდობსო: ესრეთ განიზრახა ვ~დ მოეწონება და ჩემი
დიდად მეფესა და ეტრფიალება და მაშინ მოინდომებსო
დასა ჩემსა და მივცემ ცოლად: და უკეთუ არაინდომ
1-16 სტრ., 540r
ებს ცოლად მაშინ ვინცავინ ჩემნი მოკიდებულნი კაცნი:
არიან უფროსად ყოველნივე მე მომიდგებიან: და მეფეს შეო
რგულდებიან და ამით წავახდენო: და თუ ცოლად შეირთავ
ს მტერნი ჩემნი გაუორგულდებიან და მეფეს ჩემისმეტი ღო
ნე არექნება: და რა ჴელთ ჩამივარდება რასაც მინდა
ვიქო დაასკუნა რჩეუა ესე და იყუნენ ლხინზედა დიდად მ
ხიარულნი და მოეწონა მეფესა ქალი იგი დღესა მეორესა
მიუგზავნა კაცი მეფემან და სთხოვა ცოლად და თუისიჱ
მოურავსა:- მაშინ მოურავმან მოახსენა ხერხით მ
ეფეო მეუარ ერთი მდაბალი ყმაშენი დაღაცათუ ჟამ
სა ამის წყალობითა და თქუენის მრავლის კეთილის ბო
ძებითა განმდიდრებულვარ და დიდარს სახელი ჩემიო
არამედ მტერნი ჩემნი დასა ჩემსა დედოფლად არავინ
მიიჩნეუს და არცავი განდომებს თავსა ჩემსა: დაგიწყებენ
ბეზღობასა და გამიწყრომობენ თქუენს თავსაო და ამისი
რა მოციქული გაუგზავნა მაშინღა კ~დ აცნობა მოურავმა
1-16 სტრ., 540v
დედასაცა მეფისასა კ~დ ჴერჴით და შეეხვეწა რომე თქუენი შვილი
მეფე ლუარსაბ ჩემს დას მთხოვსო ცოლად და მე ჩემის
ნებით არ ვაძლეო და ამაზედ მომეჴმარენით რომ კაის:
საქმით მომარჩინოთო: მაშინ სცნა რა საქმე ესე მე
ფემან არა უსმინა და შეირთო და მოურავისა ხ~ დედა:

მეფისა იყო ქალი ლიპარტიანისა სახელით მარიამ: მა
შინ რა სცნა ქორწილი დაუმძიმდა დიდად მაგრამ ვე
ღარა გააწყო რა და მოიყუანა ქალი ტურფად შვენიერი
და ჰყუანდა თვესა როდენსამე მაშინ თავადთა და დიდებ
ულთა ქართლისათა და რომელიცა არაიყო მოურავის
მოყუარე იწყინეს და დაუწყეს ბეზღობა მოურავსა:
და ეტყოდეს მეფესა მტერნი მოურავისანი ვ~დ მოუ
რავი კაცი დიდად კარგი არისო მაგრამ ჩვენზედ დიდად
უმცირესი არისო და მრწმესი გვარითაო: ჩვენ იმათა:
ცოლნი და შვილნი და თავნი ყმად რად მივცემთო
და უმეტესად სუფრაჯმან შადიმან ბარათაშვილმაჱ
1-16 სტრ., 541r
დაუცადებლად დაუწყო ბეზღობა მოურავსა: დაღაცათუ
არა ენება მეფესა მოურავის გამომეტება არამედ დიდად
იიძულეს სიტყუითა და ჟამ ყოველ განზრახებდეს მეფესა
განტეუებასა სულიერისა მის წმიდასა ქორწინებისაგან და დ
იდად უარის ყოფასა და არა რწმუნებასა წმიდისა სახარებ
ისასა ვ~დ რომელნი ღ~თნ შეაუღლნა კაცნი ნუ განაშორებ
ენ: და ამისთუის დიდად უბრალო იყო მეფე და სწადოდ
ა განტეუება ღ~თისაგან მიცემულისა მეუღლისა: დიდად მ
იაჭირვეს სიტყუითა და დაჰყუა მეფე რჩეუასა მათსა და ებძ
ანა განტეუება: და რა ამაზედ დაიყოლიეს მეფე კ~დ იკადრეს
სრულიად ამოწყუეტა და გათავება მოურავისა: და შეატ
ყუეს მეფესა რომ ყრმა არისო და რასაც მოვახსენებთჱ
ვერ ურჩ გვექმნებაო: კ~დ შესძინეს ბოროტი ბოროტსა
ზედა და მოახსენეს ვინათგან დაუტეობ და დაუგდებ მოურა
ვსა დასა ესეუწყით რომე ამას მოურავი არ დასთმობს
დიდად სახო სახელოვანი კაცი არის გაგიორგულდებაჱ
1-16 სტრ., 541v
და ბეური ავი მოჰჴდებაო: მაშინ ურჩიეს ღალატი და სიკუდილი
მოურავისა: და იდგა მეფე ლუარსაბ მას ჟამსა წავკისის თ
თავსა: და მაშინ იჴმო მოურავი და აწვიეს ვ~დ ყარაიას ვი
ნადირებთო მოდით და შეუექცეთო: მაშინღა მსწრაფლ მო
ვიდა მოურავი უზაროდ და არა უწყოდა საქმე გაგებ
ული მას ზედა: და სწადდა მეფესა ხვალისა დღე სი
კუდილი მოურავისა ღალატითა დაასკუნეს რა საქმე ესე ა
რა დაფარა ღ~თნ საქმე ესე არამედ იჴსნა მეფე ლუა
რსაბ უბრალოს კაცის სიკუდილისაგან და სისხლისა
გან: და მოვიდა მოურავთანა ფარეშთუხუცესი ხერხეულ
იძე ბააკა და გაამჟღავნა მეფე ხ~ სცნა რა ესე მეფ
ემან ფარეშთხუცესისაგან რომელ არაოდეს უყოფი
ეს კაცსა გონიერსა განთქმა საიდუმლო მეფისა თუისისა
შეიპყრა ფარეშთ ხუცესი და დააჭრეს ცხვირპირიჱ

და რაცოდენ ამას ქუემოთ წერილარს მოთხარა სახლისა
მეფისა და აოჴრება საქართველოსი ყოველივე სიტყუითა
1-16 სტრ., 542r
ბააკასითა იქმნა: ხ~ სცნა რა მოურავმან საქმე ესე გა
რდიხვეწა შიშველა სახურავიანის ცხენითა და განვლო გზა გ
ელიყარისა და მივიდა ნოსტევს აჰყარა ცოლშვილი თუისი და მი
ვიდა დიდგორის მთასა გაჰყუნენ ყმანი თუისნი: ხ~ გამოუსია მეფემან
სპა და მოვიდენ ნოსტეუს და მოიცვეს ნოსტევი და შეუკრეს გზები
ყოველგნით: მაშინ მოურავი შეჯდა და წარმოვიდა ცოლშ
ვილიანათ: მთამთა ჩამოვლო უგზოდ მთები უგრძნობელად
ყოველთა მდეუართაგან და ჩამოვიდა მცხეთას და დახუდა საბა
ჟოს გზა შეკრული და ჴიდიცა და მაშინღა განვლო უგრძნობელად
მცველთა და განვიდა არაგვს ზეით ღამით ადიდებულსაჱ
მტკუარსა ცხენის ცურვითა ცოლშვილიანადთა უზიანოდ
რომე არარა წახდენია წყლითა: მაშინ განსრულმან თა
ყუანისცა მჴურვალად სვეტსა ცხოველსა ღ~თივ აღმართ
ებულსა და წარვიდა არაგუის ერისთვის ნუგზარისასა: ხ~ ესე
ანუგზარ არაგუის ერისთუის მამაპაპათა ამოსწყუიტეს პატრ
ონი ჴევისა თექთურმანისძე და დაიჭირეს ჴევი: და მიერითგან
1-16 სტრ., 542v
მისცა მეფემან რომელმანმე ჴადა რომელთამე მთიულ
ეთი და რომელთამე დუშეთი და ანანური: და იქმნეს ჴევი
სა მის ერისთავად: და ამა ნუგზარ ერისთუისა ქალი ედგა
მოურავსა და რასცნა ნუგზარ საქმე მოურავისა და მის
ვლა მისი სახლად მისა მიეგება წინა მისაქციელსა სო
ფელსა მუხრანისასა: და წარუძღვა წინა და წარიყუანა სა
ხლსა თუისსა დუშეთს და ესე მოურავი იყო კაცი მცდელი და
ილათიანი და ურჩია ნუგზარს გაყოლა თუისთა თანა მრავლი
თა რჩეუითა საქმისა ჩვენებითა და დაუჯერა ნუგზარ
ერისთავმანცა და დაასკუნეს წარსულა ყაენთანა: და მუნ მეფი
სა გამაგრება არა შეეძლოთ და გაჰყუა ნუგზარცა და წარვი
დენ მუნით და განვიდენ ლილოსა და მუნით გაჰჴდეს:
ყურყუთას მტკუარს ფონად და განვიდენ და მივიდენ აღჯაყა
ლასა და რა ნახეს მისვლა მათი აღჯაყალას მყოფთა:
თათართა განიხარეს და მიაპყრეს პატივი დიდი: ხანსა:
რაოდენსამე მუნ იყუნენ და მოურავმა ცოლშვილი იქ
1-16 სტრ., 543r
დააგდო და თუით წარვიდა შააბაზ ყეენთანა: და რა ნახა:შააბაზ განიხარა დიდად მრავალი ნიჭი და საბოძვარი
უბოძა:
მასჟამსა წარვიდა შააბაზ აღებად ყანდაარისა მ
უნ იახლენ ბრძოლასა და ციხის აღებაში დიდად კარგ

ად და სახელოვნად იყუნენ და მუნით დაბრუნდა შააბაზ და წ
არვიდა ბაღდადს მუნცა თანა ახლდენ კარგად მჴნედ და მამ
აცად იყუნენ და გულოვნად: და რა გაარიგა შააბაზ მუნებ
ური საქმე წარმოვიდა და მოვიდა ისპაანს: მაშინ მოურ
ავიცა დაჰპირდა ქართლის დაჭერასა და კახეთისასა და თუითა
ნც უნდოდა შააბაზს და დართო ნება შააბაზ წამოსვლისა
და ხანსა რაოდენსამე უკანა და მოვიდა განჯას უგრძნობლად და
უცნაურად მეფისა და კახის ბატონისა და რამოვიდა განჯას მო
უგზავნა კაცი კახბატონს თეიმურაზს და შემოუთვალა ვ~დ
შენი შვილი მომეცო: და რა სცნა საქმე ესე თეიმურაზ ი
ცოდა რომ შააბაზ კაცი ხვანჯიანი და დაუნდობარი და ილათ
იანი იყო: და ესეცა უწყოდა რომ არც მე დამინდობსო იმასთან
1-16 სტრ., 543v
გაზრდილი კაცი. ვარო და არაუნდოდა გაგზავნა შვილ
ისა რ~ უწყოდა რომ არც შვილს დაინდობდა არცამას მა
გრამ დაუჟინეს კახთა და არა დაეხსნენ. რომ მეტად
ძალა უყუეს მაშინ გაუგზავნეს ძე თუისი ალექ
სანდრე ნაშობი გურიელის ქალისაგან და დედაცა
თუისი ქეთეუან თან გაატანა ამისთუის რომე უფრო
პატივ დამდებს და არას აწყენს შვილსა ჩემსაო:და შეეხვეწა გაუწყრომლობასა და რა მივიდა დედოფა
ლი ქეთეუან სცა პატივიდიდი: და რა ნახა შვილ
იშვილი მისი ალექსანდრე უთხრა ძიძა ხომ არავარო
ყაენმა რომ ასე პატარა ყმაწვილი გამოუგზავნიაო
რასთუის უფროსი შვილი არ გამომიგზავნაო: თუჩ
ემი შერიგება უნდაო უფროსი შვილი გამომიგზავნოსო: და
გამოუგზავნა კაცი და სთხოვა უფროსი შვილი: არ უ
ნდოდა კახბატონს თეიმურაზს გაგზავნა უფროსისა შვი
ლისა და დედოფალს ქეთეუანსაც შემოეთვალა ნუგამო
1-16 სტრ., 544r
უგზავნიო და არა სწადდა გაგზავნა თეიმურაზს
მაგრამ არა დაესხნენ კახნი და ეტყოდეს არცშენც
იქიყაო რა დაგიმარცხდაო ქუეყანასა რასთუის წაა
ხდენინებო: რადგან არდაეხსნენ კახნი: მაშინ გაუგ
ზავნა უფროსი შვილიცა ლეუან და რამიუვიდა ესეცა
მაშინღა გამოუგზავნა კიდეუ კაციშააბაზ თეიმურაზს რად
გან ამისთანა ერთგული კაციხარო შენცა მოდი და მნა
ხეო და მრავალს წყალობას გიზამო: და რამოუვიდა ან
ბავი ესე მაშინ ბატონმა თეიმურაზც დააჯერა გული
და კახთაც შეიტყუეს რომ უნდოდა ამოსავარდნელად მა
შინ ეზრახნენ მეფესა ქართლისასა ლუარსაბს რომე
რადგან მოყუარენიცა ვართ და სჯობს ქუეყანისათუის ამ
საქმეზედ გავერთდეთ რ~ შენცა უწყი შააბაზ ყეენი ს

აქართველოსათუის ავი არის: და მოურავიც ხომ მტერი არ
ის შენი და იმას მოჰყავს ყეენი და უნდათ ქუეყანის წ
ახდენა გავერთდეთ და მაშინ გაერთდენ და მისცეს ფიცი
1-16 სტრ., 544v
მტკიცე ერთმანერთსა: და შემოიყარა თეიმურაზ
კახნი და დადგა მაგრა: და რა სცნა საქმე ესე
შააბაზ წარმოვიდა თუით და მოვიდა კახეთს და
შეიყარა თეიმურაზცა ჯარი და შააბაზ ყეენმც:
წარგზავნა სპა თუისი წინა და გარდა უყენა ჟალ
ეთს და თუით შააბაზ მივიდა ბატონს თეიმურაზ
ზედა და ვერღარა დაუდგა თეიმურაზ და წარმო
ვიდა და მოუჴდა წინა გარდაყენებულთა ჟალეთ
ს მდგომთა ყიზილბაშთა: შემოება მჴნედ მისცაჱ
ღ~თნ ძლეუა გაემარჯვა ბატონს თეიმურაზს ამო
სწყუიტა და მოსრა პირითა მახვილისათა ყოველნივე
წარმოვიდა და მოვიდა მუხრანს და შემოეყარა მეფესა
ლუარსაბს: პირველთურმე ერჩივა მოურავს შააბა
ზ ყაენისათუის ესრეთ ვ~დ ქართლში ზამთარ მიდიო
ხიზანი მთაში ვერ შეუაო და რასაც გინდა იქო:- და
თუმცა მთაში შევიდენო თოვლი და სიცივე ამოსწყუეტსო
1-16 სტრ., 545r
და ესმინა შააბაზს სიტყუა მოურავისა და მოვიდა თვესა ია
ნვარსა ხუთსა ქრისტესაქათ ჩ~ქკდ(1624):, და აღიღო ციხე თო
რღისა შააბაზ და გამოიღო ყოველივე საგანძური კახეთ
ისა და შემუსრა ჴელითა თუისითა წმინდა გიორგი ალავერ
დისა: და შემუსრნა პატიოსანნი ხატნი და ჯვარნი და შემო
სძარცუნა პატიოსანნი თვალნი და მარგალიტი: მისცა
მეძავთა ცოლსა და ხარჭათა მისთა და ყო სამკაულად
მათდა: და შეაგინნა წმიდანი ეკლესიანი კახეთისანი: და წ
არმოემართა ქართლსა ზედა: მაშინ ინებეს ქართველთა ო
მი მაგრამე ვეღარა გააწყუესრა და ვერცა დაუდგენ სიმრა
ვლისაგან ჯართასა მაშინ წარვიდა მეფელუარსაბ და კახიბატ
ონი თეიმურაზ იმერეთს და მოეგება მპყრობელი იმერ
ეთისა გიორგი ითვისა კეთილად და მიუჩინა ალაგები და და
აყენა: ხ~ შააბაზ მოვიდა გორსა და დადგა მუნ და წარუგზავნა
მპყრობელსა იმე[.]რეთისასა კაცი შააბაზ და შეუთვალა ეს
რეთ ვ~დ მომეც ეგევე ორნივე მეფენი და აღგავსებ მრა
1-16 სტრ., 545v
ვლითა ნიჭითა და საბოძვრითა: ხ~ მპყრობელსა იმერე
თისასა რაესმა საქმე ესე გაუგზავნა კ~ოზი აფხაზეთისა
მალაქია და აბაშიძე ლეუან მოციქულად და გამოუგზავ
ნა ფეშქაშიცა მრავალი და შემოუთვალა ესრეთ ვ~დ

ამათი მოცემა ჩემგან არიქნებისო: და ჴელმწიფემ ამდე
ნი წყალობა გუიყოს და დაგვდვას პატივი რომე ესენი ის
ეუ შეირიგოს და თუითონ წაბძანდეს და დაანებოს ამათ
ამათი მამული და საბატონო და რა მოვიდა კ~ოზი მა
ლაქია და აბაშიძე ლევან: და თანა ახლდათ ყეენის გ[.]
გზავნილი კაცი და რამივიდა დიდათ პატივსცა ყეენმა
ნ დადახუდა კარგად: და რასცნა მოუცემლობა მეფისა
და თეიმურაზისა იმერეთის ბატონის გიორგისაგან ვეღარა
გააწყორა შააბაზ: და მაშინღა მოიპოვა ჴელონვნება და ღონე
ილათისა რათამცა ჴერჴით მოაგვაროს: და მოიჴმო კ~ოზი
მალაქია და აბაშაძე ლეუან და შეუთვალა ესრეთ მპყრო
ბელსა იმერეთისასა გიორგის რადგან შუა ჩამოსულ
1-16 სტრ., 546r
ხარო მე მეფესლუარსაბთანა არცარა საქმე მაქუსო და არცარას
ვემდურვიო და არც მაგის წასახდენად მოვსულვარო: ბატონი
თეიმურაზ ჩემი მტერი არისო მაგას არც შევირიგებ და
არც მინდა მეფესლუარსაბს კიდეც შეუირიგებ და თუმოვა და
შემომრიგდება წყალობასაც უზამ: და რამათ ესე სიტყ
ვა დააბარა და გაისტუმრა მოიჴმო შადიმან სუფრაჯი რო
მელი იყო გამზრდელილუარსაბისა და დაიწყო ტირილიშააბაზ
ყეენმა და თქუა მემეფესლუარსაბს როგორ წავახდენო მ
ეფის სიმონისშვილისშვილსა და მეფის გიორგის შვილსა: მეავსა
და ურიგოს როდის როდის ვკადრებო მაგრამ ესთეიმურაზ
მიცდინაო და მომიტყუაო: ესეიცოდე თუმეფელუარსაბ მოვაო
და შემომრიგდებაო დიდს წყალობას უზამო და გავამდიდრ
ებო: და მისცაფიცი საშინელი და საფიცარი და იტირა ბეური
და რანახა შადიმან ესე ვითარი ტირილი და საფიცარი შა
აბაზისა მაშინ დააჯერა გული რომ მეფეს ლუარსაბ ყე
ენი დიდს წყალობას უზამსო და კიდეც შეირიგებსოჱ
1-16 სტრ., 546v
ამაზედ დიდად დააჯერა გული: ხ~ ამას ყოველსავე ჴე
რჴითა და ილათითა იქმოდა შააბაზ: მაშინგაუგზავნა შადი
მან სუფრაჯი და გაატანა ერთი გულის სანდო ერთგუ
ლი ხოჯა ყეენმან: და მისწერა წიგნი და საფიცარი
და გაუგზავნა მურასა ჴმალი:,
მაშინღა ჰყუანდა შააბაზს ცოლად და მეფისალუარსაბისა: და
მასცა მიაწერინა წიგნი და იჴმო მეფელუარსაბ რ~ დაატყუა და
აცა მეფისა და მისცა მრავალი საბოძვარი და საჩუქარი:კ~ოზს მალაქიას და აბაშიძესლეუანს და აღავსო პირთამდი რა
მივიდნენ ესენი მეფესალუარსაბსათანა და გიორგის მპყრობელ
სა იმერეთის მპყრობელთანა მოახსენეს ამნბავი ესე: ყეენისა
გან დანაბარები და აუწყეს ყოველივე: და შადიმანც საფიცა
რი აჩვენა და ხოჯამ ჴმალი მიართვა და მიართვეს დისა

მისისაგან მიწერილი წიგნი მაშინღა დააჯერა გული მეფე
მანლუარსაბ და აემზადა წამოსასულელად და პატრონმაჱ
იმერეთისამა გიორგიმ შეატყობინა დადიანს ლეუანს და გუ
1-16 სტრ., 547r
რიელს მამიას რომელიიყო ესე გურიელი მამია ძე ვა
ხტანგ გურიელისა: მაშინ მოვიდენ ისინიცა და შეი
ყარნენ ერთად: ურჩეეს ბატონმან თეიმურაზცა და
სრულიად იმერელთა რომე ყიზილბაშთ მრავალი
ტყუილი იციანო და დაუნდობარნი კაცნიც არიანო არც
შენ დაგინდობენო ნუ წახვალო: ხ~ მან არა უსმინა
და წარმოვიდა გამოჰყუნენ გზასა რაოდენსამე თანა
და გამოესალმნენ და დაბრუნდენ ისინიიქით წავიდენ და
მეფელუარსაბ წარმოვიდა და მოვიდა შააბაზ ყეენთანა გო
რს და ყეენმა არც იჩემა წინა მიგება მიგებება არამედ
სანადიროდ ცხენს შეჯდა და წინ შემოეყარა პატივის
ცა ლუარსაბს და მოიყუანა თუისთათანა და დიდად განეხ
არა ყეენმა შააბაზ და სცა დიდი პატივი: ხ~ ხანსა რა
ოდენსამე იყუნენ შექცეუაშიგან: ხ~ შემდგომად ამისა თქუა
გულსა შინა ყეენმან შააბაზ და ეშინოდა ნუუკუე ქა
რთველთა არავინ გამოუცვალოს გულიო და არა აღადგინოს
1-16 სტრ., 547v
შფოთიო: ხანსა რაოდენსამე უკანა შააბაზ ინება წარს
ულად ტფილისად: და უთხრა მეფესალუარსაბს წარვიდ
ეთ ტფილისაო და ვილხინოთ მუნცაო და შეუექცეთოჱ
შენ მუნდაგაგდებ და მე წავალო და რა ჩავიდენ ტფილის
მუნრქუა წარვიდეთ ყარაიაზედ და ვინადიროთო შევიქც
ეთნადირობითა და ლხინითაო შენ დაგაბრუნებ და მე
წავალო: რამივიდენ ყარაიაში შემოავლეს ჯელგად
იდი და არამიცათანა ახლდენ: მაშინ არმისათუის კარავი
და შუაში შემოავლეს თეჯირი და თუით შააბაზ და ლუა
რსაბ დაკარდენ და მოემზადნენ სასროლად: რ~ ესე მე
ფელუარსაბიყო კაცი შვენიერი და კეკლუცი და სანახა
ვად სატირფიალო და არსად გამოსულა ამისთანა შვენიე
რი და შემკობილი კაცი ყოვლისა სამ~ღთო საკაცობოთ
ზნეობით გათავებული და უკლები: მაშინ მოინადირეს
ყარაია და მოკლა მეფემანლუარსაბ კარზედა ცხრამეტი
და რა ნახა ესე შააბაზ უფროსად აღეგზნა გულსა:
1-16 სტრ., 548r
მისსა შური მისი და გაუმტერდა დაღაცათუ პირისპირ
დიდს ქებას ეუბნებოდა და ეფერებოდა ა~დ გულში დიდად
ემტერებოდა და არჩეუდა ამისთუის ბოროტსა: მაშინ და
მან მეფისამანცა გაუგზავნა საიდუმლოდ წიგნი და ასწ

ავა ამასასე გამოჩვენებით სიკეთით და შვენიერებით ნუ
ეჩვენებით მევიცი ამისი ანბავი რომ შურიანი და ხვანჯია
ნი კაცი არისო და ეწყინებაო შენი სიკეთე გულშიაო პ
ირადკი ვერასგეტყუისო მაგრამ ერიდე და ფრთხილად იყაო
მაშინ მეფემანლუარსაბ უთხრა აწ რავქნა რაგინდრომ ავად
ვეჩვენო და ჴელიშეუწყო ესხომ ვიცი აღარ გამიშვებსო და
რადგანკი აღარ გამიშვებსო ისეუ ისევუ კარგად ვეჩვენებიო
ისისჯობსო: და ქონდა შური დიდი მისთუის იდუმალ: მაშ
ინ უთხრა შააბაზ რადგან ამისთანა მონადირე კაციხარო
და უებრო მშვილდოსანიო ყარაბაღი დიაღ კარგი სანადი
რო და შესაქცეუელი ადგილი არისო და წარვიდეთ იქაცაო
და შეუექცეთო მოვინადიროთ და ვილხინოთო და წარიყუანა
1-16 სტრ., 548v
მუნცა და ხანსა რაოდენსამე უკანა კ~დ უთხრა გილანმ
აზანდარა და მისი გარემონი ქუეყნებიცა კარგი სანადი
რო არისო წარვიდეთ მუნცაო და შეუექცეთო: და
რა მიიყუანა აშრაფს მაშინ დაჰპატიჟა სჯული ხ~
მან არაუსმინა და არცა უარყოსჯულითუისი: მაშინ განრი
სხნა შააბაზ და იგონებდა ბოროტსა მეფისლუარსაბისათუისჱ
და აღუთქმიდა მრავალსა ნიჭსა და სიტყუითა ლიქნისათა
ზაკუით ჰგონებდა ცთუნებად და მიქცეუად სჯულსა
მისსაზედან რეცათუ დაარწმუნოს ვერაგობითა თუისითა და
ვერ მძლე ექმნა ა~დ ამაო იქმნა სიცბილიმისი და ვერ
ეწიფა ნებასა გულისა თუისისასა უმეტესად აღივსო შურ
ითა ვ~ა იტყუის დავით უმზირინ ცოდვილი მართალსა
და იღრჭინის მის ზედა კბილნი მისნი ხ~ უფალი ეც
ინინ მას რ~ წინასწარხედავს მას და შემდგომნი ამისნი:,
მაშინ ესმნეს სიტყუანი ესე მძლავრსა მიერ მეფესალ
უარსაბს არად შერაცხა რიც რისხვა მძლავრისა ად
1-16 სტრ., 549r
ეგო ვ~ა ანდამატი და შეუძვრელ ვ~ა კლდე და უშიშიიყო
ვ~ა ლომი საყოფელსათუისსა: და არა იგონებდა წარმავალსა:
ქუეყნიერსა ზრუნვასა ა~დ ზეცად მიმართ აღაფრენდა გ
ულსა და გონებასა თუისსა: ვ~ა ორბი ზეაღმფრინვალე ეთერი
სა მიმართ ეგრეთ განახლებად ისწრ[.]აფდა და შემოსად სუ
ლიერისა სამოსლისასა: და განგდებად თმისა ამის მოკუდავისა
და შემოსად უკუდავისა მის რომელი მოსიეს წმიდათა მჴნე
თა მოწამეთა: და წარმომთქმელი სიტყუისა მოციქულისა
ვ~დ გული მითქუამსო განსვლად და ყოფად ქრისტესთანა
განიცდიდა სიმჴნესა და ღვაწლსა წმინდათა მოწამეთასა და
გუირგუინსა და მოსაგებელსა მათსა და უფროსად მობაძავ და
სამღ~თოდ მოშურნე ქმნილიყო მეფეთა შორის წარჩინებ
ულისა და მოწამისა მეფისა არჩილისა და ვახტანგისა და იტყო

და მიციქულისა მიერ თქმულსა მას უკეთუ მოვკუდე ქრი
სტესთუის მრწამს რ~: მისთანაცა ვსცხონდეთ და უკეთუ
მან სახიერმან სიკუდილითა თუისითა გუიჴსნა ჯოჯოხეთ
1-16 სტრ., 549v
ისაგან ქუესკნელისა ჩუენცათანა გვაც რათამცა დავსთხი
ვნეთ სისხლი მისთუის და არავრიდოთ თავთა ჩვენთაჱ
მისთუის ნეტარ თუმცა ღირს მყოს სახიერმან მან: რა
თამცა არაერთგზის და ორგზის მივსცე თავი თავი ჩემი
სიკუდილსა ა~დ მრავალგზის: რომელმან მიბრძან ჴმითა:
მით საუფლოთა ნუგეშინინ რომელთა მოგწყუიდნენ
ჴორცნი ხ~ სულისა ვერჴელ ეწიფების მოწყუედად და კ~დ
რომელმან აღმიაროსმე წინაშე კაცთა მეცა აღვიარო
იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა: ვინადგან იგი ეს
რეთ აღმითქუამს გუირგუინსა მას დაუჭნობელსა და მოსაგ
ებელსა რომელი თვალმან არა იხილა და ყურსა არა
ესმა ხ~ გულსა კაცისასა არა მოუჴდა: და ესეცა
უწყი ვითარმედ სიკუდილისა თანა მდებვართ და უვნებელად
თანა მაც განსვლა სულისა და განშორება ჴორცთაგა
ნ მეგულვების გარდაცვალება თიჴოანთა ამათ თბეთა:
და დაჴსნად ნასხამთა ამათ და ანაქუსთა ჩემთა ნანდვილ:
1-16 სტრ., 550r
კეთილარს ჩემდა რათა მოსწრაფედ ვრბიოდე ასპარეზსა მას ზედა
ძლეუისასა და მოვაკუდინო ასონი ქუეყანისანი და შევიმოსო უკუდ
ავი ვინათგან უჭველად ესე ყოფად არს რაღა ყენება არს:
ჩემდა და არა ვისწრაფი შესვლად ქორწილსა სიძისა მის შ
ვენიერისასა. და უკუდავისსა: და მზა არს ჩემდა მოცემად ჴე
ლითა თუისითა გუირგუინსა მას უხრწნელებისასა აჰა ჟამი
ჩემი შეწყნარებული და დღე სათნო უფლისა: და უწყოდა:
წინასწარვე არა შეწყალება და ულმობელობა მძლავრი
სა მის შააბაზისა: მაშინ ეუედრებოდა გულითა მჴურვალითა
და ცრემლითა ნაკადულითა: და ზედასა ზედა მიწეუნითა გარ
დაიხდიდა დღეთა მარხვითა კ~დ აიძულა შააბაზ დატეუება
სჯულისა და არა ისმინა მაშინღა განუჩინა ტყუეობა ცი
ხესა მას რომელსა ჰქუიან გულაბყალა და მუნ გან
ეგულა აღსასრული მისი მაშინ აუწყა ქართველთა რო
მელნიცა ჰყუეს თანა და წარმოუთხრა ყოველივე ანდერძი თუი
სი და უბრძანა ესრეთ: ესერა დაუტეობ საწუთოსა ამას:
1-16 სტრ., 550v
სოფელსა და განგეშორები თქუენგან და წარვალ მეუფისაჱ
ჩემისა ღ~თისა წინაშე რომლისათუისცა მსუროდა გარნა ნ
უდამივიწყებთ და ესე მებრ სიტყუა გეჴსენედ და ცრემლი
თ მგოდებდით რომელნიცა ხართ ჩემთანა აღზრდილნი

და რომელნიმე ხართ გამზრდელნი ჩემნი და ნუ უგულ
ებელს ჰყოფთ ტკბილად პატრონს ყმურებრ მეგო
ბრობასა და სიყუარულსა ჩემსა რ~ მნებავს თქუენ მიე
რ რათა წესისაებრ საქართველოსა აღუტეოთ ზარი და
ჴმა დაფლვისა ჩემისა და ეგრეთ სტიროდეთ ჩემზედა რ~
ამიერითგან არღარა მეგულვების სმენა ჴმისა თქუენისაჱ
ა~დ მეგულვების სმენა ჴმისა მის ანგელოზებრივისა სიხარუ
ლისა და ზატიკობისა: მაშინ აღუტეუეს ქართველთ ჴმა რამ
ათ გოდებისა და ტირილისა ვ~ა რაქაელ სტიროდა:
შვილთა თუისთა და არა უნდა ნუგეშინის ცემისა და ტირო
დენ ზარითა წესსა ზედა [ს]აქართველოსასა: და თუით მწოლ
არე იყო მეფელუარსაბ და მიუტირებდენ ქართველნი:
1-16 სტრ., 551r
ჴმითა საზარელითა და ტირილითა უნუგეშისცემოთა და
ეგრეთვე მეფე ლუარსაბ მიუგებდა და მეტყუელებდა სიტყუა
სა მწარესა განშორებისა მათისათუის და ესრეთ აღასრულ
ეს წესი ცხედრისა და იყო ჴმა ტირილისა და გლოვისა
მაშინ მოუწოდა ეფისკოპოზსა რომელი ჰყუეს თანა მღდე
ლთა და დიაკუანთა და უბძანა მოღება წმინდათა ქრი
სტეს საიდუმლოთა ჴორცსა და სისხლსა ცხოველს მყოფე
ლსა მაშინ აღიპყრნა ჴელნი თუისნი ზეცად მიმართ და
შემჭვალ[.]ნა თვალნი გონებისა მისისანი მგზავსად
მწყურნებითა ნეკტარობდა და მცნებლობდა თვალთაგა
ნ ნაკადულსა ცრემლთასა და ნილოსისაებრ რწყუ
იდა ორნატთა ჯეჯილთა სულისა თუისისათა და მეტყუელ
ებდა ფსალმუნსა ამას შენთუის მოვწყდები ქრისტე
ღ~თო ჩემო ვ~ა ცხოვარი კულადი და აწ ღირს მყავ ზ
იარებად წმიდათა შენთა საიდუმლოთა და მაშინღა ე
ზიარა შიშითა და კრძალულებითა და ოდეს ეზიარა მაშინ
1-16 სტრ., 551v
მადლობდა ღ~თსა დაიტყოდა შენ უწყი უფალო ჩემო იესო
ქრისტე ვითარ არცა ანგარებითა არცა სიმდიდრის მოყუარებითა
დაუტეუე მამულეი და საყოფელი ჩემი და ვერცავინ შემძლებე
ლ იყო შეპყრობად ჩემდა და ვერცა გამოყუანებად ს
იმაგრეთა მათგან რომელსა მე ვიყოფოდი არამედ მან
ქანებითა და ჴელოვნებითა მძლავრისა ამის ბოროტი
სათა და ზაკუითა ეშმაკისა მოყუარეთა და მსახურთა მისთა
ბოროტთა კაცთათა წარმოვედ და მოვედ მძლავრისა ამის:
და უფროსად მწუხარე ვიყავ და მელმოდა გულსა იავარ
ყოფა საქართველოსი შერეუა წმიდათა ხატთა და ჯვართა
და დარღუვევა წმიდათა ეკლესიათა და უკეთუმცა ხ~ მე
განვერი ჴელთაგან მათთა მაშინღა განრყუნილ იყო ჴე
ლთაგან მათთა და მოოჴრებულ ვ~ა ეირუსალიმი ნაბუ

ქოდონოსორის მიერ ეგრეთვე სუროდა საქართველოსა
თუისცა მძლავრ[.]სამას და სწადოდა სრულიად იავარყოფა:
არამედ აღძრულმან და ბრძანებისა შენისა მსმენელმან
1-16 სტრ., 552r
ვყავ წინა აღრჩევით საქმე ესე რომელმან ბრძანე
წმიდასა შინა სახარებასა ვ~დ მწყემსმან კეთილმან დ
ადვის სულითუისი ცხოვართათუისთათუისო და არა ვიქმენ სა
სყ სყიდლით დადგინებულ რათამცა დაუტეუე ცხოვა
რი ჩემი ქუეყანისათუის და განერა თემი და ვივლტო
დი და მხეცთა განსარყუნელად და შესაჭმელიყო სი
წმიდენი და ალაგნი ქართლისანი არამედ მინდობი
ლმა ბრძანებისა შენისამა დავსდევ თავი ჩემი ქ
ვეყანისათუის და განერა თემი ჩემი მოოჴრებისაგან
ესე ყოველივე შენ უწყი რ~ მეცნიერხარ გულის ს
იტყუათა და გონებათა არა მეწყალვის მეფობა და შა
რავანდედობა ჩემი არცა შვენიერობა ჰაეროვნება:
და ახოვნება სიჭაბუკისა ჩემისა არცა უებრობა და
ყუავილი სიორძილისა ჩემისა არცა კისკასად მორბედობა
ასპარეზობისა და ქუელ ყოვილობა ჰასაკობისა ჩემისა არ
ცა ბრძოლასა შინა მჴნეობა და სიმაგრე მკლავისა და
1-16 სტრ., 552v
არცა თეატრონსა შინა მორბედობა ცხენთა და მსწ
რაფლ მავლობა და მარჯვედ სრვა მჴეცთა დაუშრო
მელობა მკლავთა და ყოველთავე მოსავთა ჩემთა უზე
შთაეს ყოფა არცა დიდება პატივი და სანოვაგენი მ
რავალ ფერი ტაბლანი და გამოჩვენებითი ლხინნი და
მხიარულითა გულითა პირითა მეტყუელებანი ზმანი და
მღერანი და მეფობრივი ცხედარი და ტახტ გვირგვინოსნებ
ანი ესე ყოველივე დამიტევებიან სიყუარულისა შენისათუის.
და აწ გევედრები მეუფეო რათა სული გული და გონება
ჩემი შენდა მომართ აღამაღლო რ~ საშვებელნი და გე
მონი სოფლისანი არარად შემირაცხიეს ქუესკნელად შთამჴ
დელნი და ამაონი რ~ შენდა შვენის დიდება პატივი დათ
აყუანისცემა მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა აწდა
მარადის და უკუნითისამდე ამინ:, და ვ~ა დაასრულნა: სი
ტყუანი ესე მაშინ მიავლინა მტარვალნი თუისნი მძლ
ავრმან შაჰაბ და წარგზავნეს იგი ტყუედ ციხესა მას
1-16 სტრ., 553r
გულაბ ყალაბისასა და მუნ ტყუედ ყუეს და შემდგომ
ად მცირედისა ჟამისა კ~დ კ~დ წარავლინა კაცი და მიუ
მცნო ხანსა მუნ მყოფსა რომელსაცა ჰყუა პყრობი
ლად მეფე ლუარსაბ რათამცა მოაშთოს და ვ~ა ეს

მა ხანსა მას სიკუდილი მეფისა ლუარსაბისა დიდად
მწუხარე იქმნა რ~ ეწყალოდა სიჭაბუკე და ახოვნება
მისი და მაშინღა შევიდეს მტარვალნი და აუწყეს ს
იტყუანი მძლავრისა შააბაზისანი მეფესა ლუარსა
ბს და რა ესმა: იტყოდა: ფსალმუნსა: ამას: იყავნ: სა
ხელი: უფლისა: კურთხეულ: ამიერითგან: და: უკუნისა
მდე: და. ევედრებოდა: მრავალ: მოწყალესა: ღ~თსა: შემდგო
მად: ამისა: ჰქუა: მ წმიდამან: ლუარსაბ: მტარვალთა: მათ: აღასრულეთ:
ბრძანებული: თქუენი: და: მოიღეს: საბელი: მშვილდისა: მო
აბეს: ყელსა: და: მით: მოაშთვეს: და: ესრეთ: სრულყო: წამე
ბა: თუისი: თვესა: და: შეირაცხა: წმიდათა: მოწამეთა: კრებ
ულთა: თანა: და: აწ: იხარებს: სიხარულსა: მას: მოუკლებელსა
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და გამოუთქმელსა და აწ სხენან: წმიდანი ნაწილ
ნი მის მეფისა და მოწამის ლუარსაბისანი მუნ ციხესა
გულაბ ყალაბისასა:, ხ~ დედა: ბატონის: თეიმურაზისაჱ
ქეთევან და ორნი ძენი თეიმურაზისნი ალექსანდრე და
ლევან გაგზავნა შირაზს და მუნ ტყუედ ყუეს ხ~ რაჟ
ამს: უკმოიქცა: შააბაზ: ვერცავინ: დასვა: ქართლს: ბ
ატონი: და: ვერცა: კახეთსა: რ~ ამანს: ლუარსაბს: არცა:
ჰყუანდა: შვილი: და: არცა: ძმა: და: მიაბარა: შააბაზ: კახეთი:
ნოდარ: ჯორჯა[.]. ძესა: და: დავით: ასლანის: შვილსა: და ქა
რთლი: იყო: უბატონოდ: რ~. თავადნი: თუისთუისადმჴა
რესა: მთავრობდენ: და: ბატონობდენ: ურთიერთას:
იგინი: ხ~: ნოდარ: და დავით: ქნეს: ერთგულობა და: ჩამო
იყუანეს: ბატონი: თეიმურაზ იმერეთიდამე: და გააბატო
ნეს: კახეთშია: დათანა. მოჰყუნენ: ბატონს: თეიმურა
ზ: არაგვის პირამდი: გიორგი: იმერეთის: მპყრობელიჱ
დადიან: და: გურიელი: და: რა ჩავიდა: ბატონი: თეიმურაზ:
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კახეთშია: ესენი: გამობრუნდენ: და: წარვიდენ: იმერეთს: თუისსა
სამყოფსა: შინა: და დაჯდა: ბატონი: თეიმურაზ: კახეთს: და
ბატონობდა: და: რა: ესმ: შააბაზს: მოსვლა: თეიმურაზისა: გა
ნრისხდა: ვ~ა: ვეშაპი: განძვინებული: და: ალიყულიხან: წარმო
გზავნა: მრავლითა ჯარითა და ესე: დავედრა: რათა: შეუკრას
გზები: ყოველგნით: და: არა: წარუვიდეს: და: თუითსცა: წარმოემა
რთა: რ~ სწადოდა: თუით: მისვლა: იმაზედა: და: წარვიდა: ალ
იყულიხან: და: გაჰკრა არაგუზედა: გზები: და: რა: ესმა: ბატო
ნს: თეიმურაზ: საქმე: ესე: შეიყარა: სპა: მოვიდა: და: დაესხაჱ
თავსა: წიწამურს: ზეით: დაესხა: ჟამსა: შუადღისასა:. და:
იქმნა: ბრძოლა: ძლიერი: და: გაემარჯვა: ბატონს: თეი
მურაზს: დიდად: და: მისცა: ლ ღ~თნ: ძლევა: და: [...]
შუადღითგან: მოკიდებული: ხოცეს: თათარნი: ვიდრე: ბ

ინდამდე: გაემარჯვა: ბატონს: თეიმურაზს: და: კახთა: და
გააქცივეს: და ესმა: ამბავი: ესე: შააბაზსს: და: უმეტე: გა
ნძვინდა: და წარმოემართა: თუით: და მოვიდა: შააბაზ: და: ვე
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რღარა: დაუდგა: თეიმურაზ: და წარვიდა: იმერეთს. და: რომ
ელნიც: კახნი: აიყარნენ: და გაჰყუნენ: ცოლშვილიანად: თეი
მურაზს: ხ~: შემოვლო: კახეთი: შააბაზ: და: მოვიდა: ქარ
თლად: და დასვა: მუნ: ქართლში: ბატონად: ძმისწუ
ლი: მეფის: სვიმონისა: ბაგრატ: მაშინ: ქრისტეს: აქათ:,::,ჩქ~ით(1619):, ნაშობი: კახის: ბატონის: გვარის: ქალისაგან: მ
აშინ: ეზრახა: და: გაუგზავნა: შააბაზ: ლეკთა: კაცი: და: შეუ
თვალა: ესრეთ: ვ~დ: მნებავს: წარმოტყუენვა: და: იავარ ყო
იფა: სრულიად: სანახებისა: ამის: კახეთს: მეავყრი: და: რა
ც: მანდ: ხიზანი: კაცი: და ქალი: შემოვიდეს: დაატყუეთო:
და: წარვიდა: და ჩავლო: კახეთი: და: ამოსწყუიტა: და: წავიდა:
და: მოაოჴრა: და: სხვანი: აჰყარნა: და: თანა: წაასხნა: და: რომ
ელნიმე: ლეკთა: ამოსწყუიტეს: და: დაატყუევეს: და. რომელ
ნიმე: მორჩეს: თუშეთს: ფშავს: და: ჴევსურეთს: და სხვანი: ააოჴრეს: და ამოსწყუიტეს: და [.] რაცოდენნიჱ
შეიპყრეს: ცოლშვილიანად: აჰყარეს: და წაასხეს: და
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რომელიმე: ფერიასა: რომელნიმე: ახლანან: თანა: აწცა: წი
ნამძღოლად: მეთოფედ: და: არიან: დღეინდელად: დ
ღედმდე: მეთოფედ: წინა: უძღვებიან: ყეენსა: მაშინ: შემუ
სრა: და მტ: და: დაამტვრია: რაოდენნი: დაუშთა: პირველ: ხატ
ნი: და: ჯვარნი: და: წარმოიღო: ნაცარცვი: და ნატყუენავი: მისი
და: დასვა: მუნ: პატრონად: ფეიქარხან: და: მოუყენა: რო
მელიმე: ჯარი: და: ელი: დათუით: წარვიდა: განრისხებული
და: მივიდა: ისპაანს: მაშინ: გაუგზავნა კაცი: შირაზის: ხა
ნსა: და: იჴმო: ბატონის: თეიმურაზის: შვილი: ალექსანდრე
და: ლევან: და: რა: მოიყუანა: გამოასაჭურისა: ორნივე: და
ამყოფა: თვისთა: თანა: და: ერთი: ძმა: შეიშალა: ლევან: და
ისრე: იარებოდა: შეშლილი: და: მეორე: ალექსანდრე: მო
კუდა: ხ~ ქეთეუანისთვის: გაგზავნა: კაცი: და: შეუთვალა:
იმამყულიხანს: ვ~დ: ქეთევან: დედოფალი: თუ: გათათრდეს:
ნურას: აწყენო: და: თუარ: გათათრდეს: აწამე: და: სასჯელით:
მოჰკალო: ხ~ იმამყულიხანს: რა: ესე ესმა: გამოუბრუნა.
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მოციქული: და მოახსენა: ესრეთ: ვ~დ: ბერი: დედა
კაცი: არისო: და: ახლა: ეს: არ: გათათრდებისო: გათათრდე
ბისო: და: რას: აქნეუთ: ამის: გათათრებასაო: დაეხსენითო:
თქუენთვის: სირცხვილი: არისოო: ამისი: სიკუდილი: ხ~: შაა

ბაზ: იწყინა: და: გაუგზავნა: კაცი: ვ~დ: არიქნებისო: მაშინ:
იმამყულიხან: დაუწყო: ლაპარაკი: ქეთევანს: დედო:
ფალს: და: აუწყა: ყეენის: შემოთვლილი: და: უთხრა: გ
ათათრდიო: ხ~: ქეთეუან: არა: უსმინა: მაშინ: შეიპყრეს:
და: დაუჭირეს: მხლებლები: და: წინა: გაუთათრეს: და: ახ
ლდა: თან: მღდელი: ვინმე: იმერელი: და: იგიცა: გაუ
თათრეს: ხ~: გაუბეს: ჴელფეჴი: და: გააშიშვლეს: წმინდა:
ქეთეუან დედოფალი: და: განჴურვებულის: გაზებით: და:
გლიჯეს: ძუძუები: და: გაჴურვებული: საჯები: ნაგლე
ჯს: ჴორცზედან: შემოაწყუეს: და დაგლიჯეს: გააჴურვეს
ლურსმები: და: დაუყარეს: ქუეშე: და: ზედ: გაატარეს: დ
ააწვინეს: და: შიშუელაზედ: ზედ: შემოაყარეს: ლურსმა
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ნი: გაჴურვებული: კ~დ: განჴურვებული: შამფურები:
გაავლეს: მუცელსა: და: ძუძუ: მკერდ[.]შიგან
განჴურვებული: ქუაბი: დაარქუეს: თავსა: ზედან: კ~დ: გა
ნჴურვებულს: ქუაბსა: შიგან: შიგ: ჩასვეს: და: თა
თავსაც: დახურეს: და შემოაწყუეს: გაჴურვებული:
ბარები: შუბლსა: ზედა: და: ახეთქა: თავის: კეფა და:
ყუეს: მრავალი: სატანჯველი: და ესრეთ: შეუედრა: წ
მინდა: სული: თვისი: უფალსა: და: შეირაცხა: წმიდა
თა: ქალწულთა: მოწამეთა: კრებულთა: თანაჱ და: მოვი
და: სამხილებელად: ყოველთა: და დაადგა: ნათელი: ხ~: მ
უნ: დაესწრნენ: ფრანგნი: და: აღიღეს: წმიდანი: ნაწი
ლნი: წმიდისა: ქეთევანისნი: ფრანგთა: და წარიღეს: თ
ვისთა: თანა: ნაწილად: ხ~ ჴელი: და: მკლავი: ბატონს: თეი
მურაზს: გამოუგზავნეს: და: ესრეთ: სრულ: ყო: წამება
მისი: და: ღვაწლი: წმიდამან: ქეთევან: რომლისა: ც
ხოვრება: მისი: ვრცელად: წერილ არს: მეტაფრასსა:1-16 სტრ., 556v
მისსა: და: რომელსა: მიწასა: ზედან: აწამეს: ადგილსა: მასჱ
არღარა: მოვა: მწვანე: და: ჩანს: ადგლსა: ადგილი: იგი:
ესრეთ: ვ~დ: უნახველნი: სცნობენ: აქა: ქმნილა: რამეო:
ხ~: დაჯდა: ქართლსა: ბაგრატ: რომელი: გარდაქცეულიყო:
სჯულსა: მაჰმადისასა: და: არცა: იყო: ღირსი: მეფობისაჱ და ზ
ურგად: განჯისხანი: და: მისნი: [შვილ] შემდგომნი: ჰყუეს: და
მაშინ: ამან: ბაგრატ: ვერ: დაუჭირა: თავი: ქართველსა:და: ვერცა: ეუფლა: ქალაქს: ზეით: ზემოქართლსა: და
არცა: ჰყუარობდენ: ქართველნი: და არცარად: ახსენებ
დენ: თათრობისათუის: და: ეძახდენ: საბარათაშვილოს: ბატ
ონსა: და: იყოფებოდა: იყოფებოდა: ეგრეთ: ხ~ რაჟამს: იყო: ბა
ტონი: თეიმურაზ: იმერეთს: მასჟამსა: შეიქმნა: სიყმი
ლი: დიდი: იმერეთს: და მაშინ: გაუგზავნა: ბატონმა: თეიმ

ურაზ: ხონთქარსა: კაცი: შეეხვეწა: და: სთხოვა: სარჩო: ხ~: ხო
ნთქარმა: სხვა: ვეღარა: გააწყორა: და: მისცა: გონიასა: და:
ახალ: ციხესა: და: გარეშემომისსა: მამული: სარჩოდ: და
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სანამდისინ: ხვანთქრის: კაცი: მოუვიდოდა: ბატონს: თ
ეიმურაზს: ვეღარ: გასძლო: იმერეთს: წარვიდა: და: მივიდა:
მამია: გურიელთან: მაშინ: მოვიდა: ხონთქრიდამ: კაცი
და: წარვიდა: მივიდა: ხონთქრიდამ: მოცემულს: მამ
ულში: მაშინ: იჯდა: ათაბაგად: ძე: მანუჩარ: ათაბაგი
სა: სახელით: მანუჩარ: რომელი: იყო: დისწული
სვიმონ: მეფისა: და: დააყენა: ოლთის: ბატონმა: თეი
მურაზ: ცოლშვილი: მუნ: და: მოუყენა: გვერცა
კახი: სალთუხცესი: ნოდარ და თუით: წარვიდა: ხონთ
ქართანა: შვიდასის: კაცითა: და: რაესენი: წარვიდენ: მაშინ
შეეტყო: ყეენს: ბატონის: თეიმურაზისა: ხვანთქართან
წასვლა: და: [.] მისის: ცოლისა: და შვილისა: საათაბაგოს
დაგდება: მაშინ: შემოუთვალა: ერეუნისხანს: ამირგ
უნახანს: და: მოსწერა: წიგნი: ესრეთ: ბატონი: თეი
მურაზ: ხონთქართან: წასულა: და: მისი: ცოლი: დაშ
ვილი: საათაბაგოში: დაუგდია: შიყარე: ჯარი: წადი:
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დაესხი: თავსა: აიფორაქე: მისი: ცოლშვილი: და: საქონე
ლი: და: ცოლშვილი: აქ: გამომიგზავნე: მაშინ: წარვიდა
ამირგუნახან: ზამთარი: იყო: და: დიდი: თოვლი: მთაზედ:
გადასთხარა: მთა: და წარვიდა: ხ~: მას ღამესა: სიზმა
რი: ენახა: ბატონის: თეიმურაზის: ცოლს: ხორაშან
ს: ვითამ: სიზმარში: ყიზილბაშნი: თათავს: დასხმოდენჱ
და: აეფორაქათ: მისი: ხიზანი: და: საქონელი: და: რა: გამოღვიძე
ბოდა: ბატონს: ხორაშანს: ღამესა: მასვე: აყრილიყო: და: შ
ესულიყო: ოლთისის: ქალაქიდამ: ციხეში: რაცრამ: ჰყუანდა
და ჰქონდა: იგიცა: ყუელა[..]: ციხეში: შეხიზნა: რ~ უწინ: ციხ
ეს: დაბლა: იდგნენ: და წარვიდა: ამირ: გუნახან: ღამესა:
მას: მივიდა: სადაც: ბატონის: თეიმურაზის: ცოლი: და
შვილნი: იდგნენ: იმსოფელს: თავს: დაესხნენ: და: მოარბია
სოფელი: იგი: და: იავარყო: და: სხვა: ვერა: მოაჴელარაჱ
გაბრუნდა: და წარვიდა: მაშინ: სცნა: ნოდარ: სახლხ
უცესმა. შემოიყარა: ცოტარამ: საათაბაგოს: კაცნი: დარაც:
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თუითან: ჰყუანდა: იგიცა: და: გამოუდგა: უკანა: მიეწია: ამირ: გუ
ნახანს: მრავალი: კაცი: ამოუწყუიტა: თუით: გამოაქცივა: და
იშოვნა: მრავალი: საშოვარი: გამობრუნდა: და: მოვიდა: გა
მარჯუებული: ბატონის: თეიმურაზის: ცოლშვილთანა: ხ~

რაჟამს: მივიდა: ბატონი: [.] თეიმურაზ: სტამბოლს: მაშინ: ი
ჯდა: ხონთქარი: სულთანიბრაჰიმ: და სცა: დიდი: პატივი:
ბატონს: თეიმურაზს: და: შეეხვეწა: ბატონი: თეიმურაზ: ს
თხოვა: ჯარი: ხ~: მაშინ: ყიზილბაშთა: და: ურუმთ: შუა:
საფიცარი: იყო: და შერიგებულიყუნენ: როდეს: გაეყოთ
ქუეყნები: პირობა: დაედვათ: რომე: არღარა: იყოს: ბრძო
ლა: ერთმანეთრთშია: და: ამისთვის: არაჰყვა: ხონთქარი: და მო
სცა: სარჩოდ: სანჯახები: და მრავალი: წყალობა: უყო: და: გ
ამოისტუმრა: და: წარმოვიდა: ბატონი: თეიმურაზ: მასჟამსა
იყუნენ: ხონთქრის: მამულში: მრავალნი: ჯალალნი: გ
ანდგომილნი: ხონთქრისანი: დახვდენ: ბატონს: თეიმუ
რაზს: წინა: და: ამას: ახლდა: შვიდასი: კაცი: და: იგინი: იყუნენ:
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ურიცხვნი: და მრავალნი: შემოებნენ: ბატონს: თეიმურაზს:
მისცა: ღ~თნ: გამარჯვება: და ბატონს: თეიმურაზს: გაემარჯვა
და: ამოსწყუიტა: მრავალი: ჯალალი. ერთსა: დღესა: შვიდჯ
ერ: შეებნენ: და: შუვიდჯერვე: ამას: გაემარჯვა: ასე: მოუმ
ართა: ღ~თნ: ჴელი: რომე: შვიდასი: კაცი: ახლდა: არცერთი
არ: დაჰკლებია: და: მათი: მრავალი: ამოსწყუიტა: და მოვიდა:
გამარჯვებული: ცოლსა: და: შვილშია: და: მცირესა: ხან
სა: უკანა: წარვიდა: გონიას: და: მუნ: იყოფებოდა: და: ამა:
ჟამსა: შინა: მოკუდა: ბატონი: საბარათიანოსი: ბაგრა
ტ: ძე: დავითისი: ქრისტეს:, და: მიესმა: შააბ
აზს: სიკუდილი: მისი: რ~ არა: ჰქონდა: იმედი: ფეიქარხან
რომელი: იჯდა: კახეთს: რათამცა: მას: კეთილად: გაერი
გებინა: საქმე: კახეთისა: და: საქართველოსი: მაშინ: მო
ურავი: დიდს. ხანს: ახლდა: შააბაზს: გვერდსა: და: მრავა
ლი: ემსახურებინა: მოურავსა: და: დაანდო: გული: და: წყ
ალობაც: მრავალი: ექნა: იცოდა: რომ: მოურავმა: ჩემს:
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იქით: არა: იცისრაო: და: უბრძანა: მოურავს: მნებავს: წა
რსვლა: შენი: საქართველოში: და: თანა: წარგატან: ყარ
ჩიხა ხანს: სპითა: მრავლითა: და: ძესა: ბაგრატისასა: პატარას:
სვიმონხანს: წარვედ: და: მივედ: პირველად: და: მოაოჴრე: სრ
ულიად: კახეთი: და იავარყავ: და: მოსარ: პირითა: მახვილ
ისათა: ქართლი: ჰყარე: და: ჩამომისხი: აქა: აღუთქუა: ნიჭი:
დიდი: და: საბოძვარი: მრავალი: ამას: შინა: გამოჴდა: ხანი: მრა
ვალი: და: იყომოურავი: მუნვე: მას: ჟამსა: იყო: ვინმე: ისპაან
ს: ხოსრო მირზა: სახელით: და: ესე ხოსრო: მირზა: იყო: ხარ
ჭისაგან: ნაშობი: დავით: მეფისა: ძმისა: დიდის: სვიმონმეფი
სა: ოდეს: წარსულიყო: ესე: დავით: შააბაზ: ყეენთანა: მაშ
ინ: წარიყუანა: წავკისიდამე: ქალი: ერთი: და: ეპრ ეპყრა: ხარჭ
ად: და: ვ~ა: მიდგომილ: იქმნა: დედაკაცი: იგი: დავითის: მიერ:

შვა: ძე: და: უწოდა: სახელად: ხოსრომირზა: ხ~: ოდეს: წარმო
გზავნა: ყეენმან: დაუთხან. საქართველოში: მუნ: დაშთა:
ყრმა: იგი: მცირე: ხოსრომირზა: და: დედამისი: და: იყო: ობლად: ესე
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ხოსრო: მირზა: და: არავინ: იყო: მწედ: მისა: თვინიერ: დედისა: მის
ისა: და: შექმნილიყუნენ: ორნივე: დედაშვილნი: სჯულითა: მა
ჰმადიანნი: და: იყოფებოდენ: დიდად: გლახაკად: და: უღონო
დ: ყოვლისავე: საჴმარისაგან:
მაშინ: მოვიდა: ესე: ხორ ხ
ოსრო მირზა: მოურავთანა: და: მცირედი: რამე: მოართვა:
მოურავსა: ხ~: მოურავმან: რაიხილა: ხოსრო: მირზა: წარმო
უდგა: ფერჴზედ: დაუცალა: ადგილი: თვისი: მიიყუანა
და: დასვა: იგი: და პატივსცა: დიდად: ხ~ იყო: მოურავი: მაშინ
ყეენისაგან: დიდად: პატივცემული: და: მორჩილებდე
ნ: სულად: ყიზილბაშნი: და: გვერდს: ახლდენ: მრავალნი:
იხილეს: რა: ყიზილბაშთა: ესე: ვითარი: პატივისცემა: ხოსრო
მირზასი: ჰკითხეს: მოურავსა: ვინარს: კაცი: ესე: რომელსა:
ესრეთ: დიდად: პატივეცო: ხ~: მოურავმან: აუწყა: მათ:
ვ~დ: ესე: არსო: ძე: დაუთხანისა: პატრონისა: ჩემისაო
მაშინ: სცნეს: ყიზილბაშთა: ესე: და: უპყრობდენ: დიდსა:
პატივსა: ხოსრო მირზას: მაშინ: დიდად: კეთილსა: უყოფდა
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ყეენი: ხოსრომირზასა: და: მისცა: მოურაობა: ისპაანისა: და
ჰყუანდათ: ესე: მეტოქად: ქართლის: ბატონისა: და: აემზადა
მოურავი: წარმოვიდა: და გამოატანეს: მეფე: სვიმონ: პარა[.] პა
ტარა: თანა: და მოვიდენ: ქართლსა: ლაშქრითა: მრავლითა: და:
იღუწიდა: მოურავი: საქმესა: მას: რომელ: ჰქონდა უწყებული
ყეენისაგან: და: ოდეს: გამოგზავნა: მეფე: სვიმონ: ყაენმა
მაშინ: მისცა: ყეენმა: ასული: ყორჩიბაშისა: ცოლად: და: წარმო
ატანა: თანა: და იყო: ქალი: ყორჩიბაშისა: შვილისშვილი: ყაე
ნისა: სახელით: ჯანბანუმ: და: ოდეს: მოვიდეს: საქართველო
შია: და შემოეყარნენ: ქართველნი: და რანახეს: ქართველთაჱ
ჯარისა: სიმრავლე: მაშინ: იფიქრეს: და: თქუეს: ესე: საქმე: მიზეზ
ირამე: არის: ამდენის: ურიცხვის: ჯარისა: გამოგზავნა: ხ~ მო
ურავმან: დაუფარა: და: შეიჯერა: ფიცითა: დიდითა: ვ~დ: ამა
ჯარისა: სიმრავლე: საქართველოსათუის: არარის: საზიანო
ნურცარა: ფიქრი: გაქუსთ: თქუენი: საქმე: მე: დამადევითო
მაშინ: დააჯერეს: გული: ქართველთა: წარვიდენ[.] და:
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დადგნენ: მუხრანს: ხ~ გაგზავნესჱ კაცნი: და: იჴმნეს: კახნი: და
შემოეყარნენ: კახნი: ღართის: კარზედა: ქმნა: მოურავმა: ბო
როტი: დიდი: გამოავლო: ყარჩიხახან: თეჯირი: კარავსა: თუი

სსა: და: დაჰპატიჟა: ვ~დ: მოვიდენ: კახნი: და: ხალათებს: მივსც
ემო: და: მიადგნენ: კარსა: კახნი: შეიყუანდენ: კახთა: და: მოსჭრიდე
ნ: თავსა: ხ~ გარეთ: მდგომთა: კახთა: ეგონათ: ხალათის: ძ
ლევა: და: მუნ: დასხდომა: მათი: მრავალთა: მოსვრისა: შემ
დგომად: სცნეს: კახთა: საქმე: ესე: და: გაიკრეს: ჴმალს: ჴე
ლი: და: თათარნიკიდაერიდნენ: და: გამოიქცენ: კახნი: და: კნი
ნღა: და: მცირედნი: განერნენ: ხ~: შემდგომად: ამისსა: ი
ყვნენ ხანსა: რასმე: მუხრანსა: და იყუნენ: მზადებაშია: რ~
სწადდათ: აყრა: ქართლისა: ჰქონდა: მოურავს: ჩვეულე
ბა: წარვიდოდა: და: მოუტევდა: ქორსა: დღესა: ერთსა:
კ~დ განვიდა: ქორის: მოსატევად: ჴევსა: ღომალოჭნისასა: ლოჭინისასა და: ნ
ახა: რომე: ერთი: შათირი: მოვიდოდა: და იცნა: ყეენის:
შათირობაზედ: უჴმო: მოურავმან: შათირსა: მას: მისვ[ლ]
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ად: მისთანა: ხ: შათირმა: არ: უსმინა: და: ვინათგან: არა: მორჩ
ილ: ექმნა: შათირი: იგი: მიეწია: ცხენითა: და: შეიპყრა: იძუ
ლებით: გაჩხრიკა: და უნახა: წიგნი: წაიკითხა: და ესრეთ: ეწ
ერა: ყარჩიხა: ხანთანა: ყეენისაგან: ვ~დ: რაჟამს: მოსრათ: კახ
ნი: აჰყარეთ: ქართლი: და: წამოასხით: ხ~: მოურავს: უღალატე
ტ: მოსჭერ: თავი: და: გამომიგზავნე: და: რა წარიკითხა: მურა
ვმა: ესე: მაშინ: შათირი: იგი: მოკლა: აღუჴდა: სიცრუე: მი
სი: თხემსა: მისსა: ზედა: შეწუხდა: დიდად: და: ეძიებდა:
ღონესა: რასმე: მასჟამსა: იყო: ნუგზარ: ერისთავი: მოყუარე
და: მოყუასი: მოურავისა: და ეპყრა: ძესა: მისსა: ზურაბს: ერი
სთობა: და ცოლი: ზურაბ: ერისთავსა: ისპაანსჱ დარჩო
მოდა: და: შვილი: პაატა: მოურავსა: მუნ: ისპაანს: დარჩომოდ
ათ: მაშინ: მოურავმა: უთხრა: რჩევით: ზურაბს. რომე:
მოდი: ქართლს: ნუამოვსწყუეტთო: თორემ: სულიც:
დაგვეკარგვისო: და: არც: ჩვენ: დაგვინდობენო: მრავ
ლის: ლიქნითა: და: სიტყვის: რჩეუითა: და მრავლის:
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ცდილობით: და: დასთმო: ზურაბ: ცოლი: თვისი: და: მო
ურავმა: შვილი: თუისი: პაატა: და სთმო: მაშინ: ოდეს: შე
იჯერა: ზურაბ: მოურავმან: ურჩია: მოურავმან: ყარჩი
ხახანს: ვ~დ: გავგზავნოთ: ანდუ: ყაფარ: ამილახორი:
და: ზურაბ: ერისთავი: და: დავიბაროთ: სრულიად: ქართ
ველნი: დავიპყრათ: და: გაუგზავნოთ: ყეენსა: მაშინ: დ
აჰყუა: ყარჩიხახან: და: გაგზავნეს: ანდუყაფარ: ამილახორი:
და: ზურაბ: ერისთავი: და: სხვანი: ქართველნი: და: დაიბა
რეს: ქართველნი: და: იჴმნეს: მუნ: ხ~: არავინ: უწყოდა:
თვინიერ: მოურავისა: და: ზურაბ: ერისთავის: მეტმა: და: წა
რმოვიდა: ზურაბ: ერისთავი: და: ამილახორი: ანდუყა:
ფარ: დააყენა: თვისთათანა: მოურავმან: პაატა: ხერხეული

სძე: და: ძე: მისი: ავთანდილ: ელია: დიასამიძე: და პაპუნა:
ვაშაყის: შვილი: ხ~ ზურაბ: და ანდუყაფარ: მოვიდნენ:
და: დადგნენ: პირსა: არაგვისასა: მაშინ: გაგზავნეს: კაცნი:
და: იჴმნეს: სრულიად: ქართველნი: მუნ: და: ვ~ა: მოვიდნენ.
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ქართველნი: მაშინ: ზურაბ: ერისთავმა: იდუმალ: მოიჴმო:
ქართველნი: და: უთხრა: რა: ესრეთ: ვ~დ: ჩვენ: შააბაზ:
ყეენისაგან: ასრე: გვაქუს: დაბარებულობა: რომე: კახნი:
ხომ: დავჴოცეთ: და: ქართველნი: ვინცავინ: ხართ: ა
გყაროთ: და: ყეენს: გაუგზავნოთ: და: აწ: ჩვენ: ამას:
ვარჩეუთ: რომ: ქუეყნის: გაოჴრება: სწადიანთ: ყი
ზილბაშთა: და: მოდი: შევიფიცნეთ: მივიდეთ: და: ამო
ვსწყუიტოთ: ყიზილბაშნი: და: ნუწავაჴდენთ: სა
ქართველოსა: ხ~ ანდუყაფარს: არ ენდობოდნენ: რ~:
ცოლად: ჰყუანდა: დაჳ: სვიმონ: მეფის: ცოლისა:
და: ნათესავი: ყეენისა: და: თუითცა: მაჰმადიანის:
სჯულზედ: მისულიყო: და დიდად: იჭირვოდა:
ყიზილბაშთათუის: და: დიდად: ერთგულიიყოჱ
და: რა ესმა: ესე: ქართველთა: განცვიფრდენ: დი
დად: და: შეწუხდენ: და: მისცეს: ზურაბ: ერ
ისთავსა: პირობა: და: შეჰფიცეს: საშინელად:
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რომ: რასაც: თქუენ: გვიბრძანებთ: იმას: ვიქთო: და: რა: შეიფიც
ნენ: რადგან: არ: ენდობოდნენ: ამილახორს: დაიჭირეს: და:
ცოლშვილით: არშის: ციხეში: გაგზავნეს: და: მუნ: დაატყუე
ვეს: და: მაშინ: შეიყარნენ: ქრთველნი: და: ზურაბ: ერისთავი: აც
ნობეს: დიდს: მოურავსა: და: მოვიდნენ: გათენების: ხანსა: და
ესხნენ: ყიზილბაშთა: ხ~: მოურავი: დიდად: სახელოვნად: ი
ყო: მას: ღამესა: მივიდა: მოურავი: და: მოკლა: თვით: შუბითა:
ყა ყარჩიხახან: და: შვილმან: მისმან: მოკლა: ავთანდილ: ყო
რჩიბაშისშვილი: და: დაუშინეს: ამოსწყუიტეს: ქართველთა: სრულიად: ქარ
თველთა: ყიზილბაშნი: ესრეთ: მისცა: ღ~თნ: ძლევა: ღ~თნ:
ქართველთა: და: გაემარჯვათ: ამოსწყუიტეს: გააქცივეს: და
იქმნა: გამარჯვება: დიდი: და რა: გაიქცნენ: ისინი: მაშინ: გამ
არჯვებულნი: ქართველნი: წარვიდენ: ფეიქარხანზედ: რომ
ელი: იჯდა: კახეთს: რ~ ამას: ფეიქარხანს: ჰყუანდა: ცოლადჱ
ბატონიშვილილელა: და: უნდოდათ: დასხმოდენ: თავსა: ფეი
ქარხანს: და: ისე: მოეკლათ: და: ბატონიშვილილელა: გამოერთმია
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თ: და: ზურაბ: ერისთავისათვის: მიეცათ: და: რა: წარვიდენ: მაშინ: ი
გრძნა: ფეიქარხან: და: წარვიდა: გაქცეული: გამოუდგნენ: და: სდი
ვეს: ბარდამდი: და: ვერღარა: მოეწივნენ: მაშინ: მოარბივეს: ქართ

ველთა: ბარდა: და: განძა: და: იავარყუეს: და: იშოვეს: მრავალიჱ
და: წარმოვიდნენ: და წარმოიღეს: და: გაუგზავნეს: კაცი ბატონს: თ
ეიმურაზს: კაცი: გონიას: და: იჴმეს: თეიმურაზ: მოიყუანეს: და
კახეთს: გააბატონეს: ხ~ მაშინ: განმგედ: ქართლისაჱ დაა
დგინეს: დავით: მეფის: ძმის: შვილის შვილი: ქაიხოსრო: მუხრან
ის: ბატონი: და: არც: განმგეობითა: ემორჩილებოდნენ: მა
თ: არამედ: თვისთვისად: უფლობდენ: ქართლის: თავადნი: და
იყო: მაშინ: თავი: და: უფროსი: კაცი: მოურავი: და: ყოველნივე
ქართველნი: მას: მორჩილობდენ: რ~: თვით: ზურაბ: ერისთა
ვი: და: ვინცავინ: ი დიდი: კაცნი: იყუნენ: ქართლისანი: დიდს: მო
ურავს: ქეშიკში: აუწვებოდნენ: და: ყმურად: მონებდენ: მას: და.
ამის: ჟამსა: შინა: დაემძახა: ზურაბ: ერისთავი: ბატონს: თეიმ
ურაზს: და. მისცა: ასული: თვისი: დარეჯან: ზურაბ: ერისთავსა:
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ცოლად: რ~: ესე: ზურაბ: ერისთავი: გაეზარდა: მოურავსა.
პატარა: ყმაწვილი: დაიყუნენ: ერთმანერთისათვის: დიდად: ერთ
გულნი: და: უწყოდენ: უკეთუ: ესენი: ერთმანეთს: გაეყ
რებოდენ: მაშინ: წაჴდებოდა: საქმე: ამათი: და: ამისთვის:
მორჩილობდენ: ერთმანერთსა: და: რა: მიესმა: საქმე: ესე: შააბ
აზს: დაჭერა: ამილახორისა. ანდუყაფარისაჱ და: ცოლისა:
მისისა: და: ციხეში: შეგზავნა: განრისხდა: ფრიად: და: წარმ
ოავლინა: ისახან: ყორჩიბაში: დიდითა: მძლავრობითა:წარმოვიდენ: მოვიდენ: და: დაიბანაკეს: ალგეთზედა: მაშინ:
შეიყარნენ: ქართველნიცა: და: კახი: ბატონი: თეიმურაზ:
შეყრილი: კახითა: და. მოვიდნენ: და: დადგნენ: ყ კოჟ: კოჟ
ორზედა: და: წარვიდენ: ქართველნი: და. მას: ჟამსა: შინა:
ხვანთქარისა გასწყრომოდა: მანუჩარჱ ათაბაგსა: და: ვე
ღარ: დაუდგა: ურუმსა: მაშინ: გარდმოვიდა: ახალდაბას
სამასის: კაცითა: და: რა: სცნა: საქმე: ესე: მანუჩარ: ათაბა
გმანჱ მაშინ: წარმოვიდა: სამასისა: რჩეული სა: კაცითა:
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და შემოყარა: და: განიხარეს: ქართველთა. და: კახთა: სიხარულ
ითა: დიდითა: წარვიდნენ: და: მივიდნენ: განთიადს: დაესხნენ:
ყორჩიბაშსა: და: შეეტყო: მათცა: და. წინათ: თოფხანა: გამოეყ
ეებებინა: და: რა: მივიდნენ: ქართველნი: დაუშინეს: თოფი: და: ა
სეთი: კუამლი: დადგა: რომ: იმათი: ჯარი: ვეღარ: დაინახესჱ
რა: გარდიყარა: კუამლიმა: შეუტივეს: ქართველთა: და: იქმნაჱ
ბრძოლა: ძლიერი: და: მოისრა: ყიზილბაშნი: თოთხმეტი
ათასი: ქართველნი: და: კახნი: ცხრა: ათასი: და: მოკუდა: ზუ
რაბ: ერისთავს: ცხრა: ასი: თავთაგან: მოკუდა: მაშინ: აღა
თა[.]ნგი: ხერხეულიძე: და: მისი: სახლისკაცნი: შვიდნი: და: ბა
ადურ: ციციშვილი: და: კახი: დავით: ჩოლაყაშვილი: შვიდი
მოკუდია: და: ცხრა: მაჩაბელი: და: სხვა: აზნაურშვილი: და: მ

სახური: და: გლეხი: მრავალი: ამოსწყდა: და: გაემარჯვა
ქართველთა: და: გაიქცნენ: ყიზილბაშნი: და: სდიეს: ვიდრე.
გატეხილ: ჴიდამდე: და: ჴოცეს: ურიცხვი: ხ~: მაშინ: ზურაბ.
ერისთავი: შუბლზედ: დაკოდილი იყო: თოფს: გარდაეკრა:
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და: უსუსტდებოდა: გული: მეფემან: და: მოურავმან: და: სხ
ვათა: თავადთა: ნახეს: იგი: და: მოუცადეს: მაშინ: შაბადახან:
თავისის: ჯარითა: წინწყაროს: მდგარიყო: და: წარმოსრულიყ
ო: და: მოვიდა: ნაომარზედა: დახედა: და ნახა: რომე: ესე
მცირედი: კაცი: ერთს: ადგილს: შეყრილიყუნენ: და: იდგ
ნენ: ქართველთაგანი: და: იცნა: შაბადახან: მაშინ: შე
მოუტია: და: შეექნათ: ბრძოლა: ძლიერი: უმეტესი: პ
ირველისა: და: ბრძოდენ: ქართველნი: ფიცხად: და: მას: დღ
ესა: ბატონმა: თეიმურაზ: დაამტურია: ყოველი: საბრ
ძოლი: იარაღი: და: აღარა: შერჩომოდარა: და: ბეჭდები
ცა: დაემტვრია: კაცზედა: და: იმდღინდელი: მოურავის: ნაქ
მარი: ომი: და: საქმეები: პირველთა: გმირთაგანცა: არა: თქ
მულარს: რაც: იმდღეს: მოურავმა: სახელი: და ომი: ქნა
და: ძლიერად: შეიბნენ: მუ: აღათანგი: ხერხეულიძე:
და: ს კახი: ასლანის შვილი: დავით: და: ორნივე: დაიყ
ჴოცნენ: მუნ: და: შემდგომად: ამისა: ძლიერადჱ შეიბა.
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მუხრანის: ბატონი: თეიმურაზ: ძმა: ქაიხოსროსი: და: მოკლეს:
იგიცა: მუნ: და: რამოკლეს: თეიმურაზ: მუხრანის: ბატო
ნი: დაიძახეს: თეიმურაზ: მოკლესო: და: მაშინ: რა:
ესმა: ესე: ქართველთა: ეგონათ: თუ: ბატონი: თეიმურაზ
მოკლესო: და: მაშინღა: დამშვრალნი: ქართველნი: ივლტო
დენ: და: გაიქცნენ: ხ~. ათაბაგი: და: ყმანი: მისნი: დიდად
მჴნედ: და ძლიერად: ომობდენ: და: ნახა: ათაბაგმან: ამ
ირგუნახან: ერევნისხანი: გამზრდელი: თუისი: შეუტია
და: დაჰკრა: თავსა: თაჯიანსა: ჴრმალი: თაჯი: გაუპო: თა
ვსა: დიდი: შეჰკუეთა: და: ჩამოაგდო: შემოსძახა: ამირგუნ
ხან: ნამაქაფარმო: რასთუის: მომკლაო: ხომ: მე: გამიზრადიხარო:
მაშინ: რა: ესმა: ათაბაგსა: გაუშვა: წარვიდა: და
ივლტოდა: და: რა: ესნახეს: ყიზილბაშთა: მაშინღა: გ
ამობრუნდენ: და: თუით: ყორჩიბაშიცა: გამობრუნდა: და.
მოვიდა: პირველსავე: მას: ნაომარსა:, ხ~: ბატონი: თეიმუ
რაზ: და: ქართველნი: შეიქცენ: თვისთვისადჱ და: რა: მივიდა
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მოურავი: ნოსტევს: მაშინ: შემოიყარა: რაღაც: გარდარ
ჩომოდა: ჯარი: თუისი: და: მას: ჟამსა: გამოსულიყუნე
ნ: ქალაქის: ციხიდამე: მარბეველნი: თარეშნი: თათარნი:

და: ლისი: მოერბიათ: მაშინ: წარვიდა: მოურავი: რ~: ლისი:
იმისი: იყო: ბატონის. წყალობა: მივიდა: მოურავიცა: სა
მოცის: კაცითა: და: შეება: გულ: მესისხლედ: და: ამოს
წყუიტა: ღ~თნ: გამარჯვება: მისცა: და: მოსრა: კაცი: შ
ვისდასი: გააქცია: და: ამოსწყუიტა: და: ცოლშვილს: კაცი:
უჩინ: და: სამცხეს: გაგზავნა: თვით: განვიდა: წიწამუ
რის: გზები: ჩახერგა: და: ღართის: კარიც: შეუკრა: თვით:
და: მუნ: მომავალნი: ყიზილბაშნი: დაჴოცა: და: ამოს
წყუიტნა: და: ამის: ცდაში: იყუნენ: ყიზილბაშნი: რათა:ანდუყაფარ: ამილახორის: ცოლი: რომ: არშას: ციხეშ
ი: იყო: ის: ქალი ყეენის: შვილის: შვილი: იყო: სვიმონ
მეფის: ცოლისდა: იყო: და იმისი: გამოყუანა: უნდოდათ
და: დაუწყეს: ზურაბს: ლაპარაკი: რომ: ისქალი: მოგვეცო
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: რ~: მაშინ: ისქალი: არშას: ჰყუანდათ: რომელარს: ციხე: ჴევი
სა: და: დაუწყო: ყორჩიბაშმა ზურაბ: ერისთავს: ლაპარაკი: გზა
მომეცო: ჯარს: გავგზავნი: და: იმქალს: გამოვიყუან: და: წავ
ალ: ჩემთვინაო: მაშინ: საფიცარი: მისცა: ზურაბ: ერის
თავმაი რომ: გზას: დაგანებებ: და: არას: დაგიმარცხებო
შევლით: ჩემს. მამულზედ: შეიარეთო: და: ჩამოვლით: ქსა
ნზედ: წამოდითო: რომ: ჩემს: მამულს: დიაღ: ძალი: დაემა
რთებაო: მაშინ: ყორჩიბაშმან: უთავა: ჯარს: ხოსრო: მირზა:
რომელი: პირველ: ვახსენეთ: წარვიდენ: შევლეს: და: გამოი
ყუანეს: და: გარდმოვლეს: ლომისა: და: ენება: ქსანზედ
ჩამოვლა: მაშინ: პირობა: მისცეს: ზურაბ: ერისთავმა: იესე: ე
რისთავმა: და: მოურავმა: გიორგიმ: და. ერისთავის: ძმამან: და: შეკრეს:
ქსანზედ: გზები. დაუხუდენ: და: მოსწყუიტეს: ასერომე: იმისთ
ანა: გამარჯვება: არა: თქმულარს: მოსრეს: ესრეთ: რომე: ქსა
ნი: შეიღება: სისხლითა: და: სისხლის: ფერად: დიოდა: და: მაშინ:
კარგად: იყო: ხოსრო: ხ~: ქალი: ვერ: წაართვეს: სხვანი: ჯარნი:
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და: სპანი: ამოსწყუიტეს: და: სულად: წაართვეს: სალარო: და: ბარ
გი: მოვიდა: ხოსრომირზა: და: მოიყუანა: ქალი: ყორჩიბაშთანა:
მაშინ: მოურავი: წავიდა: სამცხეს: ცოლსა: და: შვილს: მიეპატრონა:
წარმოვიდა: ყიზილბაშის: ჯარი: და: მოიცვეს: საბარათაშვილო: და:
სომხითი: მოითარეშეს: და: იყუნენ: ხანსა: რაოდენსამე: უკანა:გაგზავნა: ყორჩიბაშმა: ჯარი: მოურავის: თავს: დასასხმელად:
მაშინ: მოურავი: მთაზედ: იყო: სანადიროდ: და: გარდმოხედა: და:
ნახა: ყიზილბაშის: ჯარი: რ~: ასპინძა. ავსილიყო: ჯარითა: მა
შინ: შემოუტივა: მოურავმან: და: მისცა: ძლევა: ღ~თნ: და:
ამოსწყუიტა: თათრის: ჯარი: მრავალი: იმათიც: დააყრევი
ნა: თვარემ: ამათი: ვერა: წაიღესრა: და: წავიდნენ: გაქცეულ
ნი: მაშინ: ხერთვისის: ციხე: და: სხვანი: რაოდენნიმე: სამც

ხის: ციხენი: ყიზილბაშთ: ეჭირა: მივიდა: მოურავი: და: აღ
იღო: ციხე: ხერთვისისა: და. სხვანი: ციხეები. და. შინა: მ
ყოფნი: ყოველნივე: ამოსწყუიტა: და: მაშინ: გაგზავნა: ქავ
თარის: შვილი: გიორგი: ხვანთქართანა: და: შეეთვალაჱ
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ვ~დ: ესე: ციხეები: ყიზილბაშთ: ეჭირაო: და: აწ: მე: წამირთ
მევიაო: გამოგზავნეთ: ჯარი: თქუენი: და: დააყენეთ: ციხეებსა:
ამას: შინაო: ხ~: ხონთქარმა: დიდად: დაუმადლა: და: მრავალ
ი: წყალობა: გამოუგზავნა: და: გამოგზავნა: ენგიჩრები: და: და
აყენა: ციხეებსა: მას: შინა: ხ~: ყორჩიბაშმან: გაამაგრა: ციხე
ტფილისისა: და: დაგდო: მუნ: სვიმონ: მეფე: ქრისტეს: აქათ::,ჩქ~კჲ(1628) და: თვით: ყორჩიბაში: გაბრუნდა: წარვიდა: და: წ
არიყუანა: ქალი: თანა: და: ვ~ა: წარვიდა: ყორჩიბაში: სვიმონ: მეფე:
ვერ: გამოვიდოდა: ციხიდამე: და: ვერცა: პატრონობდა: ქართ
ლსა: მაშინჱ კ~დ: მოვიდა: მოურავი: და. ზურაბ: ერისთავმა:
კ~დ: დაიპყრეს: ქართლი: და: დასვეს: კ~დ: მუხრანისბატონი
ქაიხოსრო: უფროსად: და: იგინივე: პატრონობდენ: და: უფ
როსობდენ: ქართლსა: და: ამა: ჟამში: მოკუდა: შააბაზ: მაშინ
ქაიხოსრო: ხოსრომირზა: ქართლშირომ: კარგად: ყოფილიყო:და: ბეურს: გარჯილიყო: მისად: მაგიერად: მიეცათ: ყულა
რაღასობა: და: იყო: [.] ყულარაღასი: ხ~ რა: შააბაზ: მოკუდაჱ
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მაშინ: აირივნენ: ყიზილბაშნი: და: კარის: ბეგლარებს
სწადოდათ: ერანის: აშლა: ხ~ამა: ხოსროყულარაღასმან: გაა
მაგრა: კარი: და: გამოიყუანა: შვილი: შააბაზისა: შასეფი: და: დას
ვა: ყეენად: და: მოუდგა: თვით: და: გაუმაგრა: კარი: და: დარჩა: დიდად:
ერთგულად: ყეენზედა: და: იყო: ყეენი: მწყალობელი: მისი: ხ~:
დან: განდიდნა: ზურაბ: ერისთავი: და: არღარა: უდებდა: მოურავსა:
თავსა: და: სიძეცა: იყო: ბატონის: თეიმურაზისა: ამისთვინცა: დიდო
ბდა: იწყინა: მოურავმან: მისი: თავს: დაუდებლობა. და: ამანც: არ
აღარა: ახსენა: და: ამაში: შეექნათ: შური: დიდი: და: მტერობა.
ზურაბ: ბატონს: თეიმურაზს: მიუდგა: და: მოურავი: ქაიხოსროს:
გამგებელსა: ქართლისასა: და: ქართლი: სულად: შემოუყარა:
ქაიხოსროს: მოურავმან: და: არა: მორჩილ: ექმნეს: ესე: ორნი: ერის
თავნი: ზურაბ: და: ამილახორი: იოთამ: და: იყო: განდგომილება
ურთიერთას: შორის: ხ~: წარგზავნა: მოურავმა: კაცი: და: ით
ხოვა: შეწევნა: იმერეთის: პ. მპყრობელის: გიორგისაგან: შე
მწე: ექმნა: და: წარმოსცა: გიორგიმ: სპანი: თუისნი: მაშინ: სა
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ათაბაგოს: საფარფაშა: იჯდა: რ~: მანუჩარ: ათაბაგი: ოდეს.
ქართლად: იყო: მაშინ: წარვიდა: ხონოქართანა: და: შეეწყა
ლებინა.. ხონთქარსა: და: მიეცა: საათაბაგო: თავისის: სჯუ

ლითა: და: ოდეს: გაბრუნებულიყო: მაშინ: წინ: დახდომო
და: საფარფაშა: მანუჩარ: ათაბაგსა: და: იყო: ნათესავიცა: მან
უჩარისა: ხ~: მალვით: მოეწამლა: და: მოეკლა: ათაბაგი: და: თ
ვით: წარსრულიყო: საფარფაშა: და: გათათრებულიყო: და. მოე
ცა. საათაბაგო. საფარფაშისათუის: წარმოვიდა: და: მოვიდა: სა
ათაბაგოში: რომელნიმე: მაშინ: თავადნი: გათათრებული
ყუნენ: ათაბაგისანი: და: რა: ესე: საფარფაშა: მოვიდა: სრ
ულიად: გაათათრა: რანიცა: თავადნი: იყუნენ: ქრისტ[.]
იანენი: მიერითგან: იწყეს: თათრობა: და: ამა: საფარ[..]
ფაშას. [ს] სთხოვა: მოურავმა: ჯარი: და: ათხოვა: მაშინ
ბატონი. თეიმურაზ: და: ზურაბ: ერისთავი: ერთად: იყუნენ.
დუშეთს: სახლსა: ზურაბ: ერისთ[.]ვისასა: და: შემოიყა
რა: მოურავმა: ჯარი: მივიდა: დუშეთს: ბატონს: თეიმუ
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რაზზედ: რ~: იყუნენ: კახნი: სრულიად: მუნ: და: ზურაბ: ე
რისთვის: ლაშქარი: და: საამილახორო: და: შეიბნენ: ბაზ
ალეთს: ფიცხელად: ასრე: რომე: არა: დარჩა: კაცი: რომ: ა
რ: დაიჭრა: და: მრავალი: თავადნი: დაიჴოცნენ: და: თვით: ბ
ატონი: თეიმურაზც: დაიჭრა: მას: დღესა: და: დაუმარცხდა
მას: დღესა: მოურავსა: და: თვით: მოურავიც: დაიჭრა: წარმო
ვიდა: ცოლი. ქაიხოსროს: გამგებელისა: ძმისა: მისისა:
თეიმურაზისა: და: ძე: მათნი: იმერეთს: გადვიდენ: ცოლი:
მოურავისა: და: ძენი: მისნი: სამცხეს: გარდავიდენ: და: თვით: მოუ
რავი: და: ქაიხოსრო: გამგებელი: ხონთქართან: წარვიდენ: და:
უყო: მოურავს: ხონთქარმან: წყალობა: და: მისცა: სანჯ
ახები: და: დააყენა: მოურავმან: ცოლი: და: შვილი: მისი.
იორამ: მუნ: სანჯახშია: ხ~: მოურავმან: გმოსჯული: თვისი
სი: და: იქმნა: მაჰმადიან: და: ხთხოვა: ჯარი: ხონთქარსა:
ხონთქარსა: და: დააპირა: რომ. წავალ: და: დავიჭერ: ქართლ
საო: და: სულ: გავათათრებო: და: დაგამონებ: ყმათაო: ხონთქარი: მა
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შინ: ყეენის: გარიგებული: იყო: და: უთხრა: ხონთქარმან:
ერთი: ქვეყანა: მაქუსო: დამდგარიო: და: იმაზედ: გაგაყენ
ებო: და: თუ: იმაზედ: გაგემარჯვება: და: დაიჭერო: მა
სუკან: მაგასაც: გაგირიგებო: გაგზავნა: და: გაატანა:
აზანვეზირი: თანა: დიდის: ჯარითა: რა: მივიდნენ: მუ
ნცა: დიაღ: კარგად: იყო: მოურავი: შეება: და: გაიმარჯვა: ა
ზან: ვეზირს: ხონთქრის: და: ჰყუანდა: ცოლად: და: რაესე: ა
ნბავი: მიუვიდა: ხონთქარსა: იამა: დიდად: და: დიდი: სახელი:
და: ჴმა: დაუვარდა: მოურავსა: მაშინ: იწყინა: ხონთქრის: დამა: რომე
ლი: ედგა: ვეზირსა: და მისწირა: წიგნი: როგორი: საქ
მე: არის: და: ან: როგორ: გეკადრებაო: სულ: მოუ
რავის: სახელიმოდის: და: შენი: არაო:, მაშინ: უღალატა:

ვეზირმან: დაჰპატიჟა: და: ღალატით: მოკლა: მოურავიცა:
და: შვილებიცა: და: გამგებელი: ქაიხოსრო: და: რაცა: ჰყუანდა:
ყოველივე: ამოუწყუიტა: ერთი: შვილი: ახლდა: თანა:
ავთანდილ: მოუკლეს: იგიცა: მაშინ: მაშინ: თან: ახლდა:
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გორგასალ: და: შვილი: მისი: ბეჟან: და: წააყენეს: ბეჟა
ნ: სასიკუდილოდ: მაშინ: შეეხვეწა: და: ქრთამი: მისცა
იასაულს: რომ: მაგ: ჩემს: შვილსკი: ნუ: მოკლავ: და: მე: მომკალო
ჩემი: თავი: ანგარიშში: გაგეთვლებაო: და: მაგას: ნუ: მო
მიკლავო: მაშინ: ისმინა: მტარვალმან: და: არღარა: მო
უკლა: შვილი: თუით: გორგასალ: მოკლა: თავიმოს
ჭრა: მიიტანა: და: ანგარიშში: გააროინა: ბეჟან: მო
რჩა: და: წარმოვიდა: ხ~: ცოლი: მოურავისა: და:
შვ შვილი: მისი: იორამ: დარჩა: აზრუმს: ქუე
ყანსა: ხ~: ძენი: მუხრანის: ბატონის: თეიმ
ურაზისანი: და: ქაიხოსროსანი: წარმოვიდნენჱ
იმერეთიდამე: და: მოვიდნენ: მუხრანს: რასცნა:
ბატონმა: თეიმურაზ: ამათი: მოსვლა: მუხრანს
დაუწყო: მტერობა: და: არა: დაანებეს: მუხ
რანი: და: იყუნენ: ერთის: გლახაკის: კაცისას
ღარიბად[ა] და: გლახაკობითა: ამა: ჟამსა: შინა:
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უფროჰ: განდი განდიდნა: ზურაბ: ერისთავი: და: არღარა: და
უდვა: ბატონს: თეიმურაზს: თავი: და: ამას: შინა: დაუწ
ყო: საქმობა: სვიმონ: მეფეს: პატარასა: და: იყო: სვიმონ: მეფე
ციხესა: შინ: ტფილისისასა: და: მისცა: ზურაბ: ერისთავმა:
საფიცარი: დიდი: და: გამოიყუანა: ციხიდამე: და: მოუდ
გა: ზურაბ: ერისთავი: და: გააბატონა: და: მოუყენა: ქა
რთლი: და: წამოიყუანა: ზემოქართლს: და: მუნ: იყო
ფებოდა: მაშინ: სვიმონ: მეფე: მამასა: ეძახდა: ზურაბს: და:
იყო: მისი: მორჩილი: და: არას: იქმოდა: მის: გარდაუალ
სა: და: რა: ნახა: ბატონმა: თეიმურაზ: საქმე: და: განდგო
მილება: ერისთვის: ზურაბისა: მოკლებულ: იქმნა: ძა
ლისაგან: და: არა: სადა: ქონდა: მისალტოლველი: მაშინ:
ნი წინა: ააღრჩეუით: განიგულა: წარსულა: ყაენთანა:
განემზადა: და: წარვიდა: და: შთავიდა: უფადარს: მუნით
გან: აღწერა: ქარტასა: ზედა: წარმომთქმელმა: ესრეთ:
არა: ჯერარს: განწირვა: სიძისა: მიერ: სიმამრისა: ვინათგან:
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შვილიხართ: და: სიძე: ჩემი: და: აწ: მე: წარვსრულვარ: ყეე
ნთან: ამიერითგან: ვიხილო: ერთობა: თქუენი: და: მეფის: სვი
მონისა: და: ვ~ა: ესმა: ზურაბ: ერისთავსა: სიტყუა: ესე: და: წარ

სვლა: ბატო[.]ნის: თეიმურაზისა: ყაენთანა: განიზრა
ხა: თვისაგან: რ~: ესრეთ: იყო: წადილი: ზურაბ: ერისთუისა: რა
თამცა: ბატონი: თეიმურაზ: კახეთსა: ზედან: უფლებდ
ეს: და: სვიმონ: მეფე: ქართლსა: ზედა: და: თვითო: ორთავე
ზედა: კადრებდეს: და ვერარას: მოქმედებდენ: თვინიერ: მის
სა: და: მოსწრაფე: იყო: წარმართებასა. საქმისა: თვისისასა: და
უკეთუ: რომელიმე: არაიყოს: ნების. მყოფელი: მისდა:
იგი: მეორე: მეტოქად: ეპყრას: და: რომელიცა: არს: მორჩი
ლ: მისდა: იგიმცა: იყოს: უფალ: მისა: და: არს: საქმე: ე
სე: წინა: აღმდგომი: ბრძანებისა: ღ~თისა: ვ~ა: იტყუის: ვე
რ: ჴელ: ეწიფების: ორთა: უფალთა: მონებად: და: ვ~ა: სა
რწმუნო: იქმნა: წარსვლასა: ბატონის: თეიმურაზი
სასა: მაშინ: იზრახა: ზრახვა: ბოროტი: წარსაწყმედელი:
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თავისა: თუისისა: შურითა: ეშმაკისათა: და: აღდგა: მკულელად:
მეფისა: სვიმონისა: და: მძინარესარეცელსა: ზედა: ღალატ
ად: მოკლა: იგი: წარკუეთა: თავი: და: წარსცა: ბატონს: თე
იმურაზს: და: აქა: დასრულდა: თესლი: დიდის: მეფის: ლუ
არსაბისა: ხ~: ზურაბ: ერისთავმან: რა: წარგზავნა: თავი:
მისი: და: მოიყუანა: ბატონი: თეიმურაზ: და: უფალყო: ქარ
თლსა: ზედა: და: კახეთსა: ზედა: და: ვ~ა: გამოჰჴდა: მცირედი:
ხანი: რამე: მაშინ: მოიჴსენა: ძვირი: იგი: წახეთის: სულ
თნისა: ბატონმა: თეიმურაზ: რ~: მასჟამსა: ოდეს: შააბაზ
ყეენი: მოიწია: იავარყოფად: კახეთისა: და: მოაოჴრა: სრუ
ლიად: კახეთი: მაშინ: თანა: მწე: ეყოსულთანი: იგი: წახე
თისა: და: ქმნა: მრავალი: ბოროტი: მან: კახეთსა: ზედა: ამის:
თუის: იდუმალ: მოუწოდა: სპათა: ქართლისა: და: კახეთისა
თა: ბატონმა: თეიმურაზ: განილაშქრა: და: წარემართა: წახ
ეთსა: ზედა: და: ვ~ა: მიიწია: ალონსა: შინა: უბრკმა: ცე ცხ
ენსა: მას: რომელსა: მჯდომარე: იყო: ბატონი: თეიმურაზ:
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და იქმნა: მომტეხელ: ჴელისა: და: [თ]ვი თვით: ვერრღარა: ეძ
ლო: და: უთავა: ზურაბ: ერისთავი: და: გაატანნა: სპანი: თა
ნა: და: წარვიდენ: და: მიიწივნეს: უგრძნობელად: და: დაესხნენ
თავსა: სულთანსა: წახეთისასა: და: მოსრეს: პირითა: მახვილი
სათა: ყოველივე: მუნ: მყოფნი: მოაოჴრეს: და: იავარყუნეს: ია
ვარყუეს: ყოველივე: სანახები: და: თემნი: სულტანისანი: და
თუით: იგიცა: სულტანი: შეიპყრეს: და: მოკლეს: და: წარმო
იღეს: მრავალი: ნატყუენავი: და: იავარი მათი: შემოიქცეს: გამ
არჯვებულნი: და: მოვიდეს: ბატონს: თეიმურაზსა თანა: და.
იამა: ბატონს: თეიმურაზს: და: დიდად: მხიარულ-იქმნა
და: ამას: შინა: გამოჰჴდა: ჟამირამე: და: მოიჴსენა: პირველი
ძვირი: ზურ[ა]ბ: ერისთუისა: და: ჰქონდა: შური: მისთუის: ფ

რიად: და: იმარჯვებდა: ჟამსა: რათამცა: ბოროტი: რამე: შე
აჩვენა: და: განიგულა: სიკუდილი: მისი: და: არა: რიდა: სიყუა
რულსა: სიძისსა: და: არც: ქურიობასა: ასულისა: თუისისსა:
დარეჯანისასა: მაშინ: [.] ბატონი: თეიმურაზ: მუხრანსა:
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და: მუნ: ლამოდა: ღალატსა: ზურაბ: ერისთუისასა: მაშინ: მოუწო
და: ბატონმა: თეიმურაზ: სარწმუნოთა: მონათა: თუისთა:
და: განუცხადა: საიდუმლო: გულისა: თვისისა: წარმო
მთქმელმან: ესრეთ: ვინათგან: ესრეთ: განდიდნა: ერის:
თავი: ზურაბ: და: არავისი: ნებავს: უფლება: ქართლსა: და:
კახეთსა: ზედა: და: რომელი: უნებს: დააყენებს: და: რომ
ლისაცა: არა: უნებს: რომელსამე: მკულელ: ექმნების: და:
რომელსამე: განაძებს: და: აწ: მნებავს: სიკუდილი: მისი
და: თქუენ: დაიდუმეთ: საიდუმლო: ესე: და: რომელსამე
ჟამსა: გამცნო: სიკულ: სიკუდილი: მისი: თქუენ: ნუ: ურჩ:
მექმნებითო: და: ესრეთ: განამტკიცნა: მონანი: თუისნი: და:
წარავლინა: კაცი: და: უჴმო: ზურაბ: ერისთავსა: და: მო
ვიდა: იგი: იშვებდენ: და: ლხინობდენ: და: ვერა: აგრძნა: ე
რისთავმა: და: დღესა: ერთსა: მსხდომარე: იყუნენ: მო
ნანი: მისნი: მაშინ: წამუყუნა: ბატონმა: თეიმურაზ
ხ~: მათ: აღიღეს: მახვილები: უგრძნობელად: ერისთუისა:
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და: ინაჴით: მჯდომარესა: უღალატეს: და: მოკლეს: და: აღსრულდა
ბრძანება: უფლის: მის: ზედა: ვ~დ: რომელმანნ: აღიღოს:
მახვილი: მახვილითაცა: წარწყმდეს: და: იძია: შური: ბატონმაჱ
თეიმურაზ: წარვიდა: დუშეთს: და: წარმოიყუანა: ასული: თუისი:
დარეჯან: მოვიდა: და: დადგა: მუხრანს: მაშინ: განიზრახა: მ
ზახობა: იმერეთის: მპყრობელისა: გიორგის: ძის: ალექს
ანდრესათუის: რ~: გიორგის: იმერეთის: მპყრობელს: ესსნეს
ს: სამნი: ძენი: ალექსანდრე: მამუკა: და: უმრწამესიიყო
ბერი: და: მისცა: ასული: თუისი: დარეჯან: ცოლყოფილი:
ზურაბ: ერისთუისა: ალექსანდრეს: იმერეთის: მპყრობელ
ის: ძესა: იჴმო: იმერეთიდამე: და: მოიყუანა: მუხრანს:
სოფელსა: ქინძათსა: და: უკურთხა: გვირგვინი: მცირესა:
ეკლესიასა: ქინძათისასა: და: გარდაიხადა: ქორწილი:
რ~: ამა: ალექსანდრესა: პირველად: ედგა: გურიელის:
ასული: ცოლად: მაშინ: დაეწამა: ცილი: რამე: ქალსა:
მას: გულ: გურიელისა: და: მისთუის: იგი: განუტევა: ალექსა[ნდრემ]:
1-16 სტრ., 573r
და: ესე: დარეჯან: ისვა: ცოლად: მისცა: და: წარიყუანა: იმერეთს:
ხ~: ჟამსა: ამას: მპყრობელი: იმერეთისა: გიორგი: და: დადიანი: შუ
რად: ედგნენ: ერთმანერთსა: და: იყო: ჴდომა: და: შური: ურთიერ

თას: აოჴრებდენ: ქუეყანასა: ურთიერთას: მაშინ: ბატონმა:
თეიმურაზას: შემოიყარნა: სპანი: თუისნი: წარვიდა: და: მიუჴდა
ულიკოსორს: ლეკსა: რ~: იგინი: უჴდებოდენ: კახეთს: ავაზ
აკობდენ: და: სრვიდენ: კაცთა: და: ტყუეჰყოფდენ: და: ჰყიდდენ: და: ამ
ისთუის: შური: იძია: ბატონმა: თეიმურაზ: მიუხდა: და: გაემარ
ჯვა: და: მოსრა: პირითა: მახვილისათა: ყოველივე: მუნ: მკუიდ
რნი: და: წარმოვიდნენ: მ[.]უნითგან: მძლეუელნი: მტერთ:
ანი. შემოიქცეს: კახეთს: და: ვინათგან: არღარავინ: ჰყუათ: ქარ
თველთა: მკვიდრი: არცა: მეფე: არცა: ძენი მეფისანი: მც
ირედ: ოდენ: მორჩილ: იყუნენ: კახის: ბატონისა: თეიმურა
ზისა: და: ჭმუნვიდენ: უმკვიდროებისათუის: მეფისა: საქართველო
სათა: ამისთუის: არა: მსასოებელნი: მკვიდრობისა: არამედ: ჟამადმდე
მგებელნი: საქმისა: ერჩდეს: ლაშქარ: ნადირობასა: შინა: და არა:
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რას: მზრუნველნი: მკვიდრობისა: მისისათუის: თვინიერ: მისა: მეტ
ყუელნი: დღესარს: და: ხვალეარაო: და: მას: ჟამად: დ: დაეპყრა: ქა
რთლიცა: კახს: ბატონს: თეიმურაზს: და: ამისთვის: ლაშქრობდა:
ვინათგან: ჰყუა: სპათა: სიმრავლე: მით: მძლავრობდა: ყოველთა:
წინა: აღმდგომთა: თვისთა: და: იძია: შური: პირველი: მტერთა:
გან: მისთა: მაშინ: კ~დ: მოუწოდა: ქართველთა: და: კახთა: შე
მოეყარნეს: ყოველნივე: და: წარვიდა: წარტყუენვად: და: მოოჴ
რებად: ყარაბაღისა: და: უგრძნობელად: თავსა: დამსხმელთა:
იავარყუეს: და: ა. მოაოჴრეს: სრულიად: ყარაბაღი: წარმოსტ:
ყუენვეს: და: წარმოიღეს: მრავალი: ნატყუენავი: და: შემოიქცეს:
ძლევა: შემოსილნი: მოვიდეს: კახეთს: ხ~: ჟამსა: ამას: იყო: გ
უარეულად: უნდილაძე: სახელით. დაუთხან: და: ესე: უფლე
ბდა: განჯას: თვით: აღზრდილი: ყიზილბაშსა: შინა: და: იყუნ
ენ: ძმანი: და: სახლეულნი: მისნი: მრავალ: გვარად. ნამსახუ
რნი: და: ცნობილნი: შააბაზ: ყეენისა: მიერ: და: იყუნენ: თა
ნა: მდგომნი: და: ერთგულნი: ყეენისა: და: უყოფდა: მრავალსა:
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კეთილსა: შააბაზ: ყეენი: მათ: არამედ: კ~დ: სძლია[.] ჩვეულებამან:
მიუნდობელლობისა: მათისამან: და: სიბოროტისამან: ვ~ა: თქმულა
არს: ჩვეულება: სჯულსა: უმტკიცე: არსო: და: არცა: ჭეშმა
რიტად: ჩვეულება: მათი: სჯულსა: მათსა: უმტკიცეა: ამან:
შასეფიმ [.]შეიპყრა: ძმა: დაუთხანისა: და. წარკვეთა: თავი: და: შვილსა
: მისსა: დასთხარა: თუვალები: და: ექუსი: ძმისწული: მოუკლა:
და: რა: ესმა: დაუთხანს: საქმე: წარმოვიდა: განჯიდამე: და: მოვიდა:
ბატონს: თეიმურაზთანა: კახეთს: და: თანა: ჰყუა: ჯარი: ყაჯრისა:
ცოლიან. შვილიანად: და: დაასახლა: იორზედა: და: რა: ესმა: ესე:
შასეფი: ყაენსა. [.] ძესა: შააბაზისასა: საქმე: ესე: იწყინა: დი
დათ:, მაშინ: იყო: ვინმე: სააკაძე: როსტომ: რომელი: აღზრდ
ილიყო: ყეენის: კარზედა: და: იყო: ესე: სააკაძე: როსტომ: კაცი:

გამოჩენილი: და: დიდად: პატივცემული: ყიზილბაშთაგან: და
მისცა: მას: სპასალარობა: და: გამოაყენა: ქართლსა: ზედა: და: წა
რმოატანა: თანა: ბატონად: ქართლისა: ხოსრომირზა: ძე: და
უთხანისა: რომელი: პირველ: ვახსენეთ: რ~ ამა: ხოსრომირზას:
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მისცა: ყაენმა. ქართლი: და. უწოდა: როსტომხან: და. წარმოგზ
ავნეს: ორნივე: ზოგად: როსტომხან: და: როსტომ: სპასალარი:
სააკაძეჱ ხ~ კახეთი: მისცა: სალიმხანს: და. იგიცა: თანა: წარმოატ
ანა: წარმოემართნეს: და: მოვიდეს: ხუნანს: და: დაიბანაკეს: მუნ
ხუნანს: რომელარს: გატეხილი: ჴიდი: მაშინჱ ბატონმა: თეი
მურაზ: სცნა: რა: საქმე: ესე: შემოიყარა. სპანი: თუისნი: მოვიდა:
და: დადგა. საფურცლეს: და. მოუწოდა: ბარათიანთა: ცოლშვი
ლიანადჱ და: მოასხა: მუხრანს: და: იყუნენ: მუნ: და: რა: სცნეს.
ბარათიანთა: მოსულა: როსტომ: მეფისა: ხუნანს: დაუტევეს:
ცოლშვილი: და: წარვიდენ: როსტომ: მეფესთანა: და: რა:
სცნა: ბატონმა: თეიმურაზ: წასულა: ბარათიანთი: განრისხ
ნა: ფრიად: და: ინება: ცხვირპირის: დაჭრა: ბარათიანთ: ც
ოლშვილისა: ხ~: ხორაშან: დედოფალმან: აღარ: დაანება:
და. ვეღარა: დადგა: ბატონი: თეიმურაზ: მყ მუხრანსა: და: არ
ცაღა: ძალედვა: წინა: აღდგომა: როსტომ: მეფისა:
მაშინ: წარვიდა: ცოლშვილით: იმერეთს: და: თან: წარყუ
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ნენ: რომელნიმე: კახნი: და: რა: ესენი: წარვიდენ: მაშინ: ეპყრა:
მუხრანი: ვახტანგს: ძესა: თეიმურაზისასა: წარვიდა: ესე: ვახ
ტანგ: და: მივიდა: როსტომ: მეფესთანა: და: რა: სცნეს: ყიზილბაშთა
წასვლა: ბატონის: თეიმურაზისა: გამოუ: ყენეს: უკანა: თარ
ეში: ბატონმა: თეიმურაზ: და: რომელთამე: კახთა: გარდასწრეს:
იმერეთს: ხ~: რომელთამე: მოეწივნეს: პერანგაზედაჱ რო
მელიმე: მოსრეს: რომელიმე: შეიპყრეს: და: ტყუეყუეს: ხიზ
ანი: წარმოვიდნენ: და: მოვიდნენ: როსტომ: სპასალართანა
: ხოლო: იყუნენ: მრავალნი: და: ური[.]ცხვნი: ყიზილბაშნი: მო
იყუანეს: და: გააბატონეს: როსტომ: მეფე: ქართლში: და: შე
მოეხვივნენ: ქართველნი: ხ~: სალიმხან: ჩაიყუანეს: და: დ
ასვეს: კახეთშია: მაშინ: აღაშენეს: ციხე: გორისა: და შეაყენ
ეს: მცველნი: და: კ~დ: შეაყენნეს: მცველნი: სურამის: ციხე
შიაცა: მაშინ: როსტომ: მეფეს: მოსცეს: მამშველებლად:
ლორისხანი: ყაზახისხანი: და: შამშადილოსხანი: ხ~: სალიმ
ხანს: უჩინნეს: მამშველებლად: განჯისჯარი: და: ყაჯარისა:1-16 სტრ., 575v
და: იყო: მ მეფე: როსტომ: დიდათ: მორჭმული და: საქონლით:
სავსე: ამისთვის: რომე: ყეენი: აძლეუდა: მრავალსა: და: იყო: ყულარა
ღასი: და: ტარუღა: ისპაანისა: და: იყო: დიდად: მწყალობელი: ყეე

ნი: როსტომ: მეფისა: და: უგზავნიდა: მრავალსა: ხ~ როსტომ: მეფე
აძლეუდა: ქართველთა: ლეინის: ხალათებსა: და: მცირესა: მისა
ცემსა: რ~: მაშინ: ქართველთა: არა: იცოდნენ: კაბა: და: არცა: ჰ
ყუარობდნენ: მორთვასა: და: ამა: მცირედითა: მისაცემითა: დაიერ
თგულნა: და: შემოიყარნა: ქართველნი: რ~: მაშინ: იყუნენ: ქარ
თველნი: გულ: წრფელნი: და: გამოუცდელნი: ყიზილბაშ[.]ის:
ხერხისა: და: ტყუილისაგან: და: ესე: როსტომ: მეფე: იყო: კაცი:
ხერხიანი: და: ილათიანი: და: მცდელი: საქმისა: და: მასჟამსა: ვინც
ავინ: ქართველნი: იყუნენ: ყიზილბაშში: დატყუევებული: და: გ
ათათრებულნი: ყოველივე: წარმოიყუანა: ქართლში: და: სწადო
დათ: გათათრება: ქართლისა: და: იყო: წესსა: ზედა: ყიზილბაშის
ასა: და. გაარიგა: რიგი. სახლისა: თვისისა: ყიზილბაშურად: და.
განაწესა: მოჴელენი: და: გამრი[.]გენი: თათარნი: და: არცა: მო
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შალა: ქართველი: მოჴელე: და: იქცეოდა: დიდებულად: და: მაშინ:
მეფეთა: ქართლისათა: სასახლე: იყო: ციხესა: შიგან: სადა: დგას:
საყდარი: წმიდისა: ნიკოლოზისა: და: ამან: როსტომ: დაუტევა: და: მუნ:
დასვა: მიმბაში: ყიზილბაშისა: თვით: გამოვიდა: და: დასახლდა: პირსა:
მტკურისასა: ანჩის: საყდარსა: და: სიონს: შუა: მუნ: ციხეშიაც:აღაშენა: მეჩიტი: აბანოს: პირდაპირ: დაჴხეუს: გამოღმა: და:
თვისსა: სასახლეშიაც: აღაშენა: მეჩიტი: და: კ~დ: აღაშენა: ბაღი: იში
ტურტუქს: ქუემორე და: მუნცა: აღაშენა: მეჩიტი: და: ამა: ჟამსა:
შინა: ი[.] იჯდა: ერისთავად: დათუნა: ერისთავი: არაგვისა: და: არა:
უდებდა: თავსა: როსტომ: მეფესა: და: ესაქმებოდა: ბატონს: თ
ეიმურაზს: და: როსტომ: მეფესაც: ემსახურებოდა: შეუტყო: ჴერჴი
ესე: როსტომ: მეფემა: შემოიყარა: ჯარი: და: მივიდა: მუხრანს:
შეუთვალა: დათუნა: ერისთავსა: პირობა: მომეც: რომ: ყეე
ნთან: წახვიდე: მოგიმართავ: ჴელსა: და: გაგგზავნი: თუარადა:
შემოგიჴდები: და: შენს: ქუეყანას: ავაოჴრებო: და: არა: ძალ
ედვა: წინა: აღდგომა: მეფის: როსტომისა: და: წარმოვიდა: მ
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მეფესთანა: და: მოვიდა: უღალატა: მეფემ: როსტომ. და: მოსჭრა: თა
ვი: და: გაუგზავნა: ყეენსა: შემოთვალა: რომ: ეს: მჩხუბეუდა:
ბატონს: თეიმურაზთანა: და: თვით: საერისთოს: შეუჴდა: მაშინ:
იყო: ძმა: დათუნა: ერისთუისა: ზაალ: შემოიყარა: ამან: ზაალ:
ჯარი: თვისი: და: დაუხუდა: წინა: გაემარჯვა. და: გამოაბრუნვა: მა
შინ: გაუგზავნა: ზაალ: კაცი: ბატონს: თეიმურაზს: და: შეუთ
ვალა: ფიცი: საშ საშინელი: და: გაუგზავნა: მძეუალი: და: საფი
ცარი: მოდი: და: გაგაბატონებო: რა: მიუვიდა: ბატონს: თეიმ
ურაზს: კაცი: მაშინ: ვერ: ძალედვა: ქართლზედ: მოსვლ: და.
წარვიდა: იმერეთიდამე: დვალეთზედ: გარდმოიარა: და: მოვი
და: ანანურს: და: მუნ: დადგა: მაშინ: შემოუჩინეს: კაცები:
და. ემტერებოდენ: როსტომს: იმეფესა: მაგრამე: ვერსად: მოი

ჴელეს: ფრთხილობდა: და: იყო: ქალაქის: ციხეშია: მაშინღა
ერთგულად: მოუდგნენ: რომელნიმე: წვრილნი. კაცნი:
ქართველნი: ციხეში: იჯდა: და: ვერას: უმტერებდენ: სალ
იმხან: რომელი: იჯდა: ქუეყანასა: კახეთისასა: მოსაბრუნს:
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და: მუნ. აშენებდა: სახლსა: და: რა: ნახეს: ესე: რომე: როსტომ:
მეფეს: ვეღარა: უმტერეს: მაშინ. მიუჴდენ: სალიმხანს: დაესხნ
ეს: თავსა: და: თვით: სალიმხანს: გარდაუსწრა: ვერ: დაიჭირეს:
და. სხვანი: რომელნიც: ყმანი: მისნი: თათარნი: მოიჴელნეს:
დაჴოცეს: და: ზოგი: დაიჭირეს: და: წარმოვიდა: ბატონი: თეიმ
ურაზ: და: დაიჭირა: კახეთი: მაშინ: კახეთი: დამცრობილი: იყო:
და: ვერ: დადგა: როსტომ: მეფის: შიშით: მივიდა: და: დადგა:
ანანურთა: და: მუნითგან: ქართლსაცა: ცდილობდა: ამა:
ჟამსა: შინა: ინება: როსტომ: მეფემა: და: დადიანმა: ერ[.]თმა:
ნერთის: მოყურობა: მაშინ: დადიანი: ლევან: და: იმერეთ
ის: მპყრობელი: ერთმანერთს: უჴდებოდენ: და: იყო: შ
ური: დიდი: ერთმანერთშია: და: ამისთვის: მოინდომა: და
დიანმა: როსტომ: მეფის: მოყურობა: და: როსტომ: მეფ
ემაც: ამისთვის: მოინდომა: დადიანის: მოყურობა: რო
მე: ბატონი: თეიმურაზ: ამისი: მტერი: იყო: და: ი
მერეთში: მაგრობდა: და: დადიანს: იმისთვის: ემტერებინა:
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მაშინ: არა: ჰყუანდათრა: რომ: ერთმანერთისათვის: მიეცათ: და
დიანს: ჰყუანდა: და: სახელი: მარიამ: ესე: ესვა: ც ცოლად: სუიმო
ნს: გურიელს: ესე: მარიამ: იყო: ნაშობი: ათა: ბაგის: ქალისა: მაშინ: სვიმო
ნ: გურიელმან: გმო: ღ~თი: შურითა: ეშმაკისა
თა: აღბორგებულმან: მოკლა: [..] მამათვისი: მამია: გურიე
ლი: ს სარეცელსა, ზედა: მწოლარეს: უღალატა: და ვ~ა:
სცნა: საქმე: ესე: ლევან: დადიანმა: მიზეზყო: საქმე: ესე:
შეუთვალა, სვიმონ: გურიელსა: ვინათგან: ჰყავ: საქმე: ეგე:
ბოროტი: მე: ჩემს: დას: შენ: აღარ: მოგცემო: შეიყარა:
დადიანმა: ლევან: ჯარი: და: მიუჴდა: ლანჩხუტს: შეიყა
რა, იქიდამ: სვიმონ: გურიელმა: ჯარი: ესე: სვიმონ: გუ
რიელი: იყო: კაცი: მჴნე: და: გულოვანი: და: მივიდა: ესეც:
ლანჩხუტს: შეიბნენ: და: გაემარჯვა: ლევან: დადიანსა:
[.] შეიპყრა: სვიმონ: გურიელი: და. დასწვა: თვალები: და.
გამოართვა: და: თვისი: მარიამ: და: დასვა: გურიელის:
ადჱ ქაიხოსრო: გურიელის: სახლის: კაცი: და: ესე: ქაიხოსრო:
1-16 სტრ., 578r
გურიელი, იყო: მარიამ: დედოფლის: დედით: ძმა: და: წარ
მოუგზავნა: როსტომ: მეფეს: კაცი. და: აღუთქუეს: ქალის:
მიცემა: იამა: როსტომ: მეფესა: და აემზადა, წარმოსაყვანელად:

ქალისა: შემოიყარნა: ქართველნი: და: წარმოემართა: მაშინ:
იყო: დადიანი: ლევან: დიდად: მდიდარი: საქონლითა: და: სპ
ითა: აქედამ: როსტომ: მეფე, წარვიდა: სპითა: მრავლითა: და:
იქიდამ: დადიანი: წარმოვიდა: შეყრილი: და: თანა: წარმოიყ
ვანა: და: თვისი: მარიამ: რ~: მაშინ: ეშინოდათ: იმერეთის: მ:
პყრობელისა: გიორგისაგან: და. წარმოვიდა: სამიქელაძეოზედა:
გამოიარა: ფოკე: გამოჰჴდა: რიონს: და: ამოვლო: საჩხეიძიო:
და: მოვიდა: კაკას: ჴიდსა: დადიანი: და: წარმოვიდა როსტომ:
მეფეცა სამცხეზედ: და: შეიყარნენ: როსტომ: მეფე: და: და
დიანი: კაკა: სჴიდსა: და: დადგნენ: პირდაპირ: სიახლოესა:
მაშინ: იმერეთის: მპ[რ] მპყრობელი: გიორგი: შეიყარა:
სპითა: მისითა: და: წარვიდა: იგიცა: მათ: ზედა: რ~: გაუბე
და: ჴმალი: და: არა: უტევებდა: მივიდა: იგიცა: სიახლოვესა:1-16 სტრ., 578v
მათსა: და: დადგა: არჩია: გიორგიმ: და: განიზრახა: თვისგა:
წარვალ: სუბად: და: და. ვხედავ, ჯარსა: მათსა: და: წარვიდა:
ურჩიეს: იმერელთ: მარტო: ნუ: წახვალო: და: არა: დაიშ
ალა: და: წარვიდა: ათის: კაცითა: და: დახედა: მაღლიდამე: ჯარ
სა: მას: მათსა: და: შეუტყო. საქმე. ესე: დადიანმა: ლევან:
წარმოგზავნა: სპ სპანი: თვისნი: და. ნახეს: გიორგი: რომ: ს:
უბად იყო: შეუტივეს: და: შეიპყრეს: და: მიყუანეს: და:
დიანთანა: ამჟამს: იყო, ქრისტეს: აქათ: ჩფ~ლბ(1532):, ხ~
დადიანს: იამა: და: გამხიარულდა: დიდად: და: ტყუე: ყო:ხ~: მოსცა: ქალი: როსტომ: მეფესა: და: წარმოვიდა: როსტო
მ: მეფე: და: წარმოიყუანა: მაშინ: გაბრუნდა: დადიანი:
და: წარიყუანა: გიორგითანა: და: დაატყუევა: ციხეშია: და.
ჰყუანდა: ტყუეთა: ხ~: ძემან: გიორგისმან: ალექსანდრემ:
დაიპყრა: მამისაწილ. თვისისა: და. რა წარმოვიდა. როსტო
მ: მ: მეფე, მასვე: გზაზე, რომელსაცა: მისულიყო: მა:
ჟამსა: თათრად: იყო: ათაბაგი: და არღარა: სახელსდებდენ:
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ათაბაგად: არამედ: ოსმალის: ენითა: ფაშად: სახელდებდენ: და: მაშ
ინ: იჯდა: შა ფაშად: საფარფაშისძე: უსუფ ფაშა. ამან. დაანება:
გზა: როსტომ: მეფესა: გარდმოვლო: ოცხე: და: ჩამოვიდა: ქართ
ლსა: და: ქნა: ქორწილი: ჴელმწიფური: და: სახელოვანი: მაშინ
სთხოვა: ალექსანდრე: ძემან: გიორგისამან: დადიანს: მამა:
თვისი: და: შეუკუეთა: სახსარი: [.] ხ~ დადიანმა: სთხოვა. ჩიხორსა:
და: ჩ ჩხარს: სომხები: სახსრად: აჰყარა: და: მისცა: რაც: შემო
უკუეთა: და: გამოიხსნა: მამა: თვისი: და: მოიყუანა: იმერეთს:
და: იცოცხლა: გიორგიმ: ხანსა: რაოდენსამე: შინა: და: მოკუდა:
და: დაჯდა: მისწილად: ძე: მისი: ალექსანდრე: და. მიერითგან:
მძლავრობდა: დიდად: დადიანი: იმერეთზედა: ესრეთ: გაუ
ჭირა: საქმე: ალექსანდრეს: რომე: ქუთაის: გალავანი: შემო

ივლო: და: იჯდა: მას: შინა: და: ვერა: წინა: აღუდგებოდა:
დადიანს: ხ~: დადიანი: მოუჴდებოდა: ყოელს: საუფლოს
დღეს: შობასა: ახალწელიწადსა: ნათლისღებასა: და: ა
ღდგომასა: და: აოჴრებდა: ქუეყანასა: იმერეთისასა: რომელსამე:
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ჴოცდა: და. რომელსამე: ტყუეჰყოფდა: და: ჰყიდდა: და: დაი
რჩენდა: და: თავს: დაახსნევინებდა: და. ამას: ჟამსა: შემოიღო:
ლევან: დადიანმა: ტყუის: სყიდვა: და: თავის: და: ხსნა: რ~: ა
რა: იყო: მამა მანამდი: და: იყო: დადიანი: მდიდარ: ფრიად:
და: მორჩილებდენ: სრულად: აფხაზნი: და: შარვაშიძენი: ყ
მობდენ: და: ულაშქრებდენ: დადიანსა: ხ~ როსტომ: მეფე: გა
ნდიდნა: ფრიად: და: ვერღარა: დააკლესრა: მტრებმან: ამაში
ნა: გარდაჴდა: წელიწადნი. სამნი: მაშინ: უკუდგნენ: არა
გვის: ერისთავი: ზაალ: და: ქსნის: ერისთავი: ბატონს: თეიმურა
ზს: და: აბატონებდენ: კახეთსა: შინა: და: ესენი: ეკერძებო
დენ: მას: და: იყო: მას: ჟამსა: კახეთი: გაოჴრებული: და: ჩავი
დნენ: ლტოლვილნი: კაცნიცა: და: რაც: მუნ: იყუნენ: მ
ცირედ: ოდენ: იწყო: შენობად: და: მოსახლეობად: მაშინ:
ზოგჯერ: გაუგზავნის: ყაენს: ფეშქაში: და: შეურიგდებოდა:
ბატონი: თეიმურაზ: და: ხან: აეშლებოდა: იყო: კახეთშია:
და: ესრეთ: ბატონობდა: მაშინ: ბატონმა: თეიმურაზ:
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იზრახა: და: განიგულა: დაპყრობა: დიდოეთისა: და: სწადდა: იქიდა:
მე: რუსეთის: გზის: შოვნა: და: ზურგის. მობმა: რუსეთის: ჴე
ლმწიფისაგან: და: მუნითგან: რუსის: ჯარის: მო მოსულა: რ~:
ესე: ესე: იყო: წადილი: მისი: შეიყარა: ჯარი: და: წარვიდა: დიდო
ეთზედა: ენება: მოქცევა: დიდოეთისა: და: მიუჴდა: დიდო
ეთს. და: აღიღო: რომელიმე: კოშკები: და: ალაგები: ხ~: დიდოთა:
ითხოვეს: შეწევნა: ლეკთაგან: რ~: მაშინ: დიდათ: ემტერებო
დნენ: ლეკნი: კახთა: რ~: ბატონი: თეიმურაზ: მიჴდომო
და: და: მრავალი: ბოროტი: შეეჩვენებინა: ლეკთათვის: და: პ
ირველითგანცაც: : მტერ: იყუნენ: ამისთუის: მტერობდენ: ლე
კნი: კახთა: მოეშველნენ: დიდოთა: და: შემწე: ეყუნენ: და:
დახვდენ: სიმაგრეშია: ბატონს: თეიმურაზს: დაუშინეს: სა
გორე გორავები: ქუა: და. ისარი: და. ამოსწყუიტეს: მრავალი:
და: გამოაქცივეს: ბატონი: თეიმურაზ: და: რომელნიც: ჰყუან
და: გამოჩენილი: ეფისკოპოზნი: დარბაისელნი: ყოველივე: მ
უნ: ამოსწყუიტეს: და: ჩამოვიდა: კახეთს: და: იტირა: ვაი:1-16 სტრ., 580v
ეფისკოპოზ: დარბაისელ: ამოწყუეტილს: ამაში: გამოჰჴდა: ხანი: რამე:
შეკრეს: პირობა: ერისთავმა: იოთამ: ამილახორმა: ნოდარ: ციც
ის: შვილმან: კ~ოზმა: დიასამიძემა: ეუდემოზ: გოზ გოჩაშვილმა: გ

იორგიმ: და: ზოგმა: რომელმამე: ქართველმაცა: ამათ: ინ
ებეს: განდგომა: როსტომ: მეფისა: და: უფროსღაღა: ცდილო
ბდა: კ~ოზი: ევდემოზ: ამისთვის: რომე: ამისი: ძმის: ასული:
დათუნა: ბატონითეიმურაზის: შვილს: ცოლად: ესვა: ამა
თ: გაუგზავნეს: ბატონს თეიმურაზ: კაცი: და: მისცეს: სა
ფიცრები: და: პირობა: დიდი: და: იჴმეს: კ~დ: მოდი: ქართ
ლში: და: გაგაბატონებთო: ამაში. ნოდარ: შემოიყა
რა: ჯარი: და. წარმოემართა: იგიცა. ნო: და: წარვიდა: რა:
სცნა: საქმე: ესე: როსტომ: მეფემ: შემოიყარა: ჯარი: და. წ
არმოემართა: იგიცა: ნოდარზედა: მოვიდა: და: დადგა: საჯ
ავახოსგან: ვახიანოს: ვ~ა: ესმა: ნოდარსა: წარმოსვლა: როსტო
მ მეფისა: გაიქცა. და. წავიდა: დევნა: უყო: როსტომ: მეფ
ემ: უკანა: მაშინ: ახლდა. ნოდარს: ორნი: ძმანი: ჩხეიძ
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ენი. გარდმოვარდნილნი: და: იყუნენ: ნოდართანა: რა:
მიეწივა: როსტომ: მეფეს ნოდარს: გამოუბრუნდენ. ო
რნივ: ძმანი: ჩხეიძენი: შემოებნენ: იომეს: და: დაჴოცნეს:
იგინიცა: ხ~ ნოდარ: ივლტოდა: და. შევიდა: ციხესა: ატენისასა
მივიდა: როსტომ: მეფე: და: შემოადგა: გარა: და: ვერცაღა: მუნ:
გამაგრდა: ნოდარ: და: წარვიდა: ზემოქართლად. რომელ:
არს: საათაბაგო: ხ~ როსტომ: მეფემ: აღიღოციხე: დაა
მტვრია: და: წარმოვიდა: მუნითგან: და: დადგა: ცხირეთს: და
მუნ: იჴმო: დედოფალი: მარიამ: და: იყოფოდენ: მუნ: ხ~: კ~ოზი.
ეუდემოზ: იყო: მუნვე: როსტომ: მეფესთანა: კ~დ: შეუთვალა: ბა
ტონს: თეიმურაზს: კ~ზმან: ვ~დ: ნოდარ: რომ: წასულიყოს: მა
გისთვის: საქმეს: რატომ: წახდენ: და: ან: რატომ: გაბრუნდი:
: მაშინ: ბატონს: თეიმურაზს: შეეყარა: ზაალერისთავი: მოვიდენ.
და: დადგნენ: მუხრანს: კ~დ: გაუგზავნა: კ~ოზმა: კაცი: ნუღარ
ჰყოვნითო: მოდითო: და: რაც: გინდა: გაქნევინებო: მაშინ: სცნა:.
რა: საქმე: ესე: მუხრანის: ბატონმა: ვახტანგ: წარმოავლინა:
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კაცი: მსწრაფლ: და: ამცნო: საქმე: ესე: როსტომ: მეფესა: მაშინ:
დედოფალი: წარავლინა: გორის: ციხეშია: და: თვითცა: უკან:
ჩამოუდგა: და: მივიდნენ: გორის: ციხეშია: და: მუნ: გამაგრდენ:
ხ~: ბატონი: თეიმურაზ: მივიდა: უფლის. ციხესა: და: ვეღარა: გ
ააწყორა: გამობრუნდა: და: წარმოვიდა: და: ს დახვდა: წინა: ვახტ
ანგ: მუხრანის: ბატონი: და: უყო: მრავალი: ზიანი: და: წარვიდა:
კახეთს: ხ~: შეიპყრა: კ~ოზი: ევდემოზ: როსტომ: მეფემან: და:
წარავლინა: ქალაქის: ციხეშია: და: ტყუეყო: და: ხანსარაოდენსამე
უკანა: მუნვე: ციხეში: მოაშთობინა: ხ~ გაჩაშვილი: გიორგი:
შეიპყრა: და: დასთხარა: თვალები: და: სხვანი: რომელნიცა: ი
ყუნენ: როსტომ: მეფის: ორგულნი: რომელნიმე: გაახეიბრა:
და: რომელიმე: მამამულით: გააღარიბა: და: განაძო: თვისის: ქ

ვეყნიდამე: თვინიერ: ზაალ: ერისთვისა: და: იოთამ: ამილახორისა:
. ხ~: იოთამ: ამილახორი: ხან: მოუდგებოდა: როსტომ: მეფესა:
და: ხან: ბატონს თეიმურაზს: და: სიტკენაც: დრო: დააჴელის:
იქითკენ: იყუის: და: ამისგან: რა: მოიცალა: როსტომ: მეფემა:
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შემოიყარა: ჯარი: ქართველთა: და: რომელიცა: ყიზილბაშნი: იყ
ვნენ: მიჩენილი: ყეენისაგან: იგინიცა: შემოიყარა. და. წარვიდა: კა
ხეთს: ბატონს: თეიმურაზზედა: რ~: მაშინ: ბატონი: თეიმურაზ: მა
ღაროს: იდგა: სუბათა: და: კახნი: [...] თავთავისთვინ: იყუნენ: მიუ
ჴდა: როსტომ: მეფე: და: დაუწყოსროლა: ვიწროებში: ბატონმა
ნ: თეიმურაზ: და: რაც: ოდენ: შეეძლო: იომა: ბატონმა: თეიმურაზ
და: ვეღარა: დაუდგა: როსტომ: მეფე: გაიქცა: და: წარვიდა: ტფილი
სს: და: აღარა: დევნა: უყო: ბატონმა: თეიმურაზ: იშოვა: მრავალი.
ბარგი: მისი: აიკლო: და. წამოიღო: და: წამოვიდა: და: მოვიდა: თვისსა:
სახლსა: და: რა: [....] ნახა: ესე: ზაალ: ერისთავმა: და: იოთამ: ამი
ლახორმა: რომ: ვეღარცარა: ამ: დამარცხებით: დააკლესრა: დაუ
წყუეს: როსტომ: მეფეს: ლაპარაკი: და: ხვეწნა: შეგვირიგე. და: გვიმსახუ
რეო: ხ~ როსტომ: მეფემ: ესე: უპასუხა: ზაალ: ერისთავსა: უ
კეთუ: წაარხვალ: ყეენთან: შეგირიგებ. და. უკეთუ: არა. წარ
ხვალ: ჩემთან: ჴელი: არაგაქუს: მაშინ: დაჰყუა: ზაალერისთავი
მოიყუანა: და: შეირიგა: და: გაგზავნა: ყეენთანა: და: მისწერა: ყეენ
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თანა: კაიწიგნები: და: რამივიდა: ზაალ: ერისთავი: ყეენთანა: სცა: პა
ტივი: დიდი: და: კეთილად: მიიჩნივა: სიტყუითა: როსტომ: მე
ფისათა: და: უყო: წყალობა: მრავალი: [.......] გაუჩინა: წ
ელიწადში: სამასი: თუმანი: ჯამაგირი: გაათათრა: და: გამოისტ
უმრა: ქართლს: და: მოვიდა: როსტომ: მეფესთანა: და. და. მიერი
თგან. იყო: ერთგული: როსტომ: მეფისა: და: მას: ჟამსა: იწყო: [..]
ქართლის: წესმა: და.. რიგმან: გარდაცვალება: და. ყოველთავე: შ
ეიყუარეს: ანგარება. და: სიმდიდრის: მოყუარება: ჯამაგირი: და:
სოფლის: მიცემა: ყეენისაგან: და: განმრავლდა: ტანთ: ცმა: ყიზი
ლბაშურად: და: საქართველოს: დიდებულნი: და: თავადნი: ყა
ენისაგან: განმდიდრდებოდენ: და: რაყმით: იშოვნიდენ: მამულე
ბსა: და. თვით: როსტომ: მეფეს: როსტომის: წადილი: და: ნება:
ესე: იყო: რომ: უყაენოდ: არავისრა: მისცემოდა: და: თუ: ვინმე
გასაკეთებლად: უნდოდა: ყეენს: შეეკითხვოდა: და: იყო: მეფე:
როსტომ: მორჩილი: ყეენისა: და: მოყუარე. სჯულ[..]ისა
მაჰმადისასა: ამან: აღაშენა: სახლი: ყიზილბაშური: კეკლუ
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კეკლუცად. და: ტურფად: ნაგები. მოფენილობა: სმა: ჭამა: გა
მოჩვენება: და: კეკელაობა: და: მიიქცნენ: სრულიად: წესსა: ზ
ედა: ყიზილბაშისასა[.]: და: განმრავლდა: სახლსა: შინა. მისსა:

სიძვა: და: არა: წმინდება: ცოდვა: იგი: სოდომ: გომორული:
და: მეძაობა: და: დედათა: თანა: აღრეუა: კ~დ: ინება: სიმაგრე: ციხ
ისა: და: თავის უფლობა: ციხესა: შინა: მყოფთა: თათართა: გან
ძლიერდენ: თათარნ[.]ი: და: კადნიერებდენ: ქართველთა: ზედა:
და: რომელნიცა: იყუნენ: ქართველნი: მოყუარენი: წესისა: მა
თისა: მეძავნი: და: ბილწების: მოქმედნი: დიდათ: პატივ:
სცემდა: მეფე: როსტომ: და ჰკითხეუდა: და: უსმენდა: მათსა:
: და: რომელნიცა: იყუნენ: სიმართლის: მოქმედნი: და: წრფე
ლნი: გულითა: და: ცოდვის: მორიდალი: მათ: არას: პატივ
სცემდა: და: ცუდს: კაცს: ეძახდენ: და: შეუძლებელსა: და: ი
ყუნენ: დღითი: დღე: სმასა: და: განცხრომასა: შინა: ხ~: სულ
ისათვის: არარას: ზრუნვიდენ: მოიყუანა: მეჩანგენი: და: მ
უტრიბნი: და: აქებდენ: ქართველნი: დარბაისელნი: და:
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მათცა: ეგრეთვე: იყოლიეს: : მუტრიბნი: და: მრავალნი: მჴევა
ლნი: მათცა: ეგრეთვე: იყოლიეს: და: არღარა: იყო: სირცხვილი:
სიძვისა: და. მეძაობისა: და: ქართველთაცა: ისწავეს: სმა: და.
ჭამა: ყიზილიბაშური: და: დიდათ: სირცხვილ: უნდათ
უჩნდათ: სერსა: ზედა: უფლაობა: და: არა: კეკელაობა.
და: რომელსაცა: არა: შეეძლო: ამ: წესისა: : ქმნა: და: უღო
ნო: იყუნენ: მონაგებთაგან: განყიდეს: მამაპაპათაგან:
დაგდებული: მამული: და: აგარაკები: და: იცვემდენ. ტ
ანთა: და: სჭამდენ: და: სმიდენ: და: არარას: ზრუნვიდენ: : შვი
ლისათვის: და: ამიერითგან: შემოვიდა: ზოგზოგან: ტყუის:
სყიდვა: თავადებში: თავადებისაგან: და: რომელნიც: იყუნენ: ო
ბოლნი: და: ქურივნი: გამოიყუანებდენ: და: გაჰყიდდენ: და: განმრავლ
და: ცოდვა: ხ~: სამღვდელონი: ეპისკოპოზნი: ამითი: დაი
ერთგულნა: რომე: ყოველთავე: ჯამაგირი: განუწესა: თავ
დაბლად: და: ტკბილად: ექცეოდა: ამისთუის: არღარას: ზრუ
ნვიდენ: სამღდელონი: კრებულნი: ხ~: აღაშენა: წ
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წმინდა: კათოლიკე: ეკლესია. მცხეთის: გუმბათი: და. სხ
ვანიცა: რომელნიმე: მოოჴრებულნი: ეკლსიანი: ა
ღაშენნა: და: კ~დ: აღაშენა: გატეხილი: ჴიდი: და: იყო: სმ
ისა: და: ჭამისა მოყუარე: და: გასცემდა: მცირედსა: სა
ბოძვარსა: სმასა: ზედა: და: ამისა: ჟამსა: შინა: არა: იყო
ზრუნვა: სულიერი: ერის: კაცთა: შორის: ა~დ: იყუ
ნეს: ფუფნეულ: და. ჴორცთ: მოყუარე: რ~: თვით: სამღვდ
ელონიცა: და: მღდელთ: მთავარნიცა: მიდრკეს: კე
თილისაგან: და: აღერივნეს: ერთა: თანა: გოდებისაებ
რ: იერემიასა: რ~: იყვნენს: მოყუარე: ღვინისა: და: ზმისა:
და: შვებისა: და. განცხრომისა: ემღერდენ: ურთიერთას:
სიძვა: მრუშებასა: და: მეძაობასა: ამასშინა: მოუძლუ

რდა. სჯული: და. განირყუნა: წესი: ეკლესიისა: რ~: არ
ღარა: ეძიებდენ: სულიერსა: საქმესა: არამედ: ჴორცთათ
ვის: ზრუნვიდენ: ყოველნივე: ხ~: რაჟამს: მოკლა: კ~ოზი:
დიასამიძე. ევდემოზ: მაშინ: მისცა: როსტომ: მეფემან:
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წინასწარ: აღრჩევითა: თვისითა: და მოწამებითა: ყოველ
თავე: საქართველოსა: მღვდელთ: მთავართა: და: სამღ
ვდელოთა: დასთა: მიერ: გამორჩევით: მისცეს: კ~ოზ
ობა: ურდუბეგაშვილს: ქრისტეფორეს: ესე: ქრისტეფ
ორე: კოზი: იყოკაცი: მოყუარე: სიმართლისა: მშვიდი: მ
დაბალი: გულ: ტკბილი: ყოველთათუის: მოწყალე:
სიწმიდის: მოყუარე: სახითა: შვენიერ: და: ღირს: ხარისხ:
მპყრობელობისა: თვისისა: კ~დ: აღზდილი: და: გამოცდი
ლი. საეროსა: სამამაცოსა: ლაშქარ: ნადირობასა: შინა
და: არა: ჰქონდა: გამოცდილობა: წერილთა: მცირედ: ოდენ:
წურთილ: იყო: ხ~ განაგებდა: კეთილად: წმიდასა. კათო
ლიკე: ეკლესიასა: და: ამან. როსტომ: მატა: ყოველსა: ფე
შქაშსა: და: მეტადრე. ტყუისასა: რაჟამს: დაიდვა: სვიმონ:
მეფემან: ამწესით: იქმოდა: ანუ: ძესა: ურიისასა: ანუ:
ნასყიდსა: და: ანუ: ოსთასა: გაგზავნიდა: ხ~: ამან: გამოიყუ
ანა: ქართველთა: გლეხთა: აზნაურთა: დიდებულთა: ას
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ასულნი: და: ძენი: და: მას: გაუგზავნიდა: ამიერითგან: დაი
დვა: ესე: და: ყოველნი: მეფენი: საქართველოსანი: ესრე
თ: ჰყოფდენ: ვიდრე: მოდღეინდელად: დღედმდე: მაშინ:
დაიმორჩილა: როსტომ: მეფემ: სრულიად: ქართველ
ნი: და იყუნენ: დიდად. ერთგულნი: შემოიყარნა: სპანი:
თვისნი: მივიდა: და: დადგა: საფურცლე[თ]ს: და: მუნითგან:
მოუწოდა: ყიზილბაშის: ხანებსა: რომელი: იყო: ყეენისა
გან: მიზედა: ჩენილი: მოვიდეს: და. შემოეყარნენ: იგინიცა:
და: წარვიდა: ბატონს: თეიმურაზზედა: რ~: მაშინ: ბატონი:
თეიმურაზ: იდგა: თიანეთს: და: ურჩია: ბიძინა: სუფრაჯ
მან: ბატონს: თეიმურაზს: ვ~დ: წარგზავნე: ძე: შენი: დავით:
და: მეთანა: ვიახლები: და: რომელნიმე: კახნიცა: გამოგვატა
ნე: წარვალთ: ქისიყსა: და: ვემტერებით: როსტომ: მეფე:
ს: იქიდამე: და: უსმინა: ბატო[.]ნმა: თეიმურაზ: და: წარგზ
ავნა: ძე: თვისი: დავით: ხ~: რა: ესმა. როსტომ: მეფესა:
მანცა: წარგზავნა: ყიზილბაშის: ჯარი: იმათზედა: და:
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თვით: წარვიდა: ბატონს: თეიმურაზზედა: და: უთავა: სარ
დლად: ვახტანგ: მუხრანის: ბატონი: და: ზაალ: ერისთავი:
და: გაატანა: სპანი: ქართველთანი: მივიდნენ: ესენი: უ

ღლისს: იქიდამ: ბატონი: თეიმურაზ: მოვიდა: და
შეიქმნა: ომი: და: თოფის: სროლა: ძლიერი. მაშინ: ჰკრეს:
თოფი: რეუაზ: სახლთუხუცესსა, ჩოლაყაშვილსა: რომელი:
იყო: კაცი: კეთილი: და: რჩეული: სარდალი: ესე: იყო: ბა
ტონის: თეიმურაზის: მოწინავე: ამას: ჰკრეს: თოფი: და: და
კოდეს: სასიკუდინედ: და: რა: სცნა: სიკუდილი: თვისი: არა: ა
შალა: ჯარი: და: მუნ: დაუტევა: ძენი: თვისნი: და: თვით:
გაბრუნდა: სახლთუხუცესი: და: მივიდა: ბატონს: თეიმ
ურაზთანა: მაშინ: დალოცა: ბატონი: თეიმურაზ: ესრედ:
ვ~დ: მე: მომკუდარვარ: შენის: სამსახურისა: და: ერთგუ
ლობისათუის. ჩემი: თავი: [.......] თქუენის: ჭირის: სა:
ნაცვლო: იყოს: გამოესალმა: და: აკოცა: ჴელსა: და: იტირ
ეს: ორთავე: მრავალი: წარვიდა: და: მივიდა: სახლთხუცესი:
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მუნვე: ადგილსა: სადაცა: დაიკოდა: და: მუნ. მოკუდა: და: რა [.] ნ
ახეს: სიკუდილი: მისი: კახთა: მოეშალა: თავი: შეშინდენ: და. უ
კუნ: იქცნენ: და: წარვიდნენ: უკუნ. იქცა: ბატონი: თეიმურაზ
ცა: და: წარვიდა: ხ~: მუნცა: შებმულიყუნენ: ყიზილბაშნი:
და. დავით: ძე: ბატონის: თეიმურაზისა: გამარჯვებოდა: ყიზი
ლბაშთა: და. მოეკლათ: დავით: და. ჯარიცა: მისი: ამოეწყუ
იტათ: მაშინ: ბატონი: თეიმურაზ: შეწუხდა: დიდად: არა
სგზით: ღონე: აღარა: ჰქონდა: დადგომისა. და: შემაგრებისა:
წარმოგზავნა: ხორაშან: დედოფალი: რომელი: იყო: მამის: ძმის:
შვილის: შვილი: როსტომ: მეფისა: ესე: მოვიდა: როსტომ: მეფ
ესთანა: და: შემოეხვეწა: ხ~: როსტომ: მეფემ: რა: სცნა: მო
სვლა: მისი: სცა: პატივი: დიდი: და: აღუსრულა: სათხოვარი:
დაანება: გზა: გაუმძღუანა: კ~ოზი: ქრისტეფორე: წინა: და: ბარ
გიცა: ამან: გარდა: უტანა: იმერეთსა: ბატონმა: თეიმუ
რაზ: გაუშვა: კახეთი: და: ჩავიდა: იმერეთს: მოეგება: სიძე
მისი: ალექსანდრე: მპყრობელი: იმერეთისა: ჩაუძღვა:
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და: დააყენა: და ისტუმრა: კეთილად: მაშინ: მ განუმჟღავნე
ს: ბატონს: თეიმურაზს: ძე: მისი: დავით: და: იქმნა: [.] მათშ
ორის: ტირილი: და: გლოვა: დიდი: ხ~: როსტომ: მეფ
ემან: დაიპყრა: სრულიად: კახეთი: და: პატრონობდა: ქა
რთლსა: და: კახეთსა: გაურზავნა: თავი: დათუნასი: ყეენს
ა: და: მიულოცა: გამარჯვება: და: არღარა: ჰქონდა: ფიქრი:
როსტომ: მეფესა: იშვებდა: ლხინობდა:, ხ~: ამა: ჟამსა
შინა: მომკუდარიყო: სამცხეს: უსუფ: ფაშა: და: იჯდა:
მისწილად: ძე: მისი: როსტომ: ფაშა: ნაშობი: მჴევლი
სა: მაშინ: იქმნა: რისხვა: ღ~თისა: საათაბაგოსა: ზედა:
სიმრავლისათვის: ცოდვათა: მათთა: გამოგზავნა: კაცი: ხო
ნთქარმა: და: დაპატიჟეს: სჯული: მაჰმადისა: ცოლსა:

როსტომ: ფაშისასა: ხ~: ქა[.]ლსა: მას. რაესმა: შეძრწუ
ნდა: ფრიად: და: ზარი: დაეცა: და: განიგულა: სიკუდი
ლი: თავისა: თვისისა: და: არა დატევება: სჯულისა:
და: ენება. გარდავარდნა: თავისა: თვისისა: კლდესა: შინა:
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და: არავინ: უტევა: კ~დ: განიზრახა: მოშთობა: თავისა: და: ვერცა:
იგი: აღასრულა: რ~: ჰყუანდათ: შეპყრობილი: და: სულს:
იქით: ღონე: აღარა: ჰქონდა: და: რა: მისჭირდა: ქალსა:
მას: მაშინ: უთხრა: უკეთუ: ყოველსავე: საათაბაგოში: შ
ინამყოფსა: ქალსა: და: კაცსა: ყუელაკას: გაათათრებ: მე
ცა: გავთათრდებიო: და: უკეთუ: არა: თავს: მოვიკლავო:
და: არა: ვიქო: მაშინ. დაათათრეს: ყოველივე: და: იგიცა: გათ
ათრდა: და: ყოველთავე: მუნ: მყოფთა: დაუტევეს: სჯუ
ლი: ქრისტიანობისა: და: იქმნეს: მაჰმადიან: მიერითგან.
იქმნა: რისხვა: ღ~თისა: საათაბაგოსა: ზედა: განირყუნა:
წმიდანი: ეკლესიანი: შეირია: და: იავარ: ყუეს: ყოველივე:
უსჯულოთა: თათართა: დაიპყრეს: და. ყუეს: წმინდანი:
მონასტერნი: სამროწლედ: და: ცხოვართა: სადგურად: და:
დაუტევეს: მნეთა: ეკლესიისათა: და: ს სამღვდელოთა:
კრებულთა: ეფისკოპოზ ეპისკოპოზთა: და: მოწესეთა:
კაცთა: საყოფელი: თვისი: წარიღეს: თანა: წმიდანი:
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ხატნი: და: ჯვარნი: და: ნაწილნი: და წარმოვიდეს: რომელნიმე:
საქართველოსა: შინა: და: რომელიმე: გურიას: და: იმერ
ეთს: და. დაემკვიდრნენ: იგინი: სანახებთა: ქართლისათა: და:
იმერეთისათა: და: რომელიცა: [....] დაშთეს. მუნ: ნე
შტნი: ქრისტიანენი: იგინიცა: მძლავრებით: და: იძულ
ებით: მიიზიდნეს: თუისათ: და: მცირედ: მცირედ: ვიდრე:
აქამომდე: მიდრკეს: ქრისტიანობისაგან: და: აწ: სრულ
იად: არღარა: იპოებიან: მუნ: მორწემუნეთაგანი: თვინ
იერ: [..............] კლარჯეთისა: მსხემთა: რომელარს: ჯა
ვახეთი: ხ~: როსტომ: მეფესა: არაესვა: ძე: ფრიად: მზ
რუნველმან: უძეობისამან: წინა: აღრჩევითა: რომელთა
მე: განმზრახთა: თვისთათა: წარავლინეს: კაცი: ისპაანს: და:
მოიყუანეს: სპარსეთით: ძისა: ვახტანგისა: თეიმურაზის:
ძე: ლუარსაბ: რომელი: დაშთა: სპარსთა: შინა: ესე: ი
ყო: სჯულითა: მაჰმადიანი: და: ესე: ისვა: ძედ: თვისად: მე
ფემან: როსტომ: ხ~ იყო: სულელ: და. ხელ: და: აღტაცებ
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ულ: გონებითა: რომელი: არა: შვენის: ძეთა: მეფისა: საქა
რთველოსათა: და: ზრდიდენ: და: სწურთნიდენ: კეთილად: და.
საყუარელ: იყო: მეფისა: მიერ. ხ~ ბატონი: თეიმურაზ: იყო

ფოდა.; სანახებსა: იმერეთისასა: მას: ჟამსა: იყოდადიანი:
ლევან: მდიდარი: საუნჯითა: აურაცხვითა: და: სპითა: მრა
ვლითა: დიდად: მძლავრობდა: მპყრობელსა: იმერეთ
ისასა: ალექსანდრეს: ესრეთ: იყოფებოდა: ქუთათის:
აღმშენებელი: ზღუდისა: და: მჯდომარე: იყო. მას: შინა
თვით: და. ძმანი: მისნი: და. თავადნი: ჩინებულნი: იმერ
თანი: დედაწულითურთ: ყოველნივე: თანა. ჰყუეს: გა
რე: შეზღუდვილსა: მას: შინა: შიშისათვი: დადიან
ისა: რ~: ფრიად: მძლავრობდა: შურით: მჴდომი: და
იავარ: მყოფელი: სანახებსა: იმერთასა: ზემოთა: და: ქუემო
თა: არასადა: დაშთა: დაბანი: და: შენობანი: და: სიმაგრენი
რომელ: არა: მიემძლავრა: და: არარას: ჟამსა: მოქმედებ
და: თვინიერ: დღესასწაულსა: მას: საუფლოსა: შო
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ბა: ნათლისღებასა: ახალწელიწადსა: ამათშინა: არა: დასცხრ
ებოდა: მოოჴრებად: ქუეყანისა: სრვიდა: და: ტყუეჰყოფდა
მრავალთა: და: ჰყიდდენ: ნაშოვართა: ტყუეთა: და: დარჩენილ:
თა: კაცთა: ე: ეჰა: რისხვა: ღ~თისა: ულხინებელი: მო
ქმედთა: ამის: ბოროტისათა: რ~ მან: განაწესა: ბოროტ
ისა: მის: მტერისა: მიერ: წარმოთხეული: გესლი: იგი: ი
უდაებრივი: რომელმან: განყიდა: ვეცხლად: შემოქმედი:
და: მოძღვარი: თვისი: [....] მიერითგან: განეთესა: განსყიდვ
ა: უსჯულოთაზედა: ტყუეთა: ქრისტეს: ნათლისღებისათა:
და: წინა: აღმდგომთა: ღ~თისათა. კაცთა: მყოფთა: სანახებთა.
იმერთა: ოდიშართა: და: გურიულთასა: რომელი: ნუყოს:
ღ~თნ: საქმე: ქართლსაზედა: ბოროტი: იგი: ხ~: მან: უფ
როსად: და: უმეტესად: : განმრავლდა: და: გარდაემატა: ცო
დვა: იგი: ვიდრე: დღეისამდე: ჵი: ჩემდა: რ~: თვით: მ
უნ: მყოფნი: მღვდელთ: მთავარნიცა: და: სამღდელოთა.
განნი: შეირინნეს: ბოროტითა: მით: სენითა: რ~: არა: იყო:
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პირველ: ლევან: დადიანისა: და: ალექსანდრესა: ამათთა: ჟ
ამთა: შინა: შემოვიდა: წარსაწყმედელად: სულთა: მათთა: რ~
ესე: ესრეთ: [...] იქმნა: და: აწ: მივლტოდეთ: პირველსავე:
სიტყუასა: ზედა: ხ~: მიიმძლავრა: დადია[..]ნმან: ლეუან: სრუ
ლიად: იმერეთი: და: ვერ: ეძლო: წინა: აღდგომა: და: შემთხვე
ვა: ალექსანდრეს: მპყრობელსა: იმერეთისასა: და: ვერცა: გა
მოვიდოდა: ზღუდისა: მისგან: ხ~: მამუკა: უმრწამესი: ძმა:
მისი: იყო: ყრმა: [......] ჰასაკად: მიწევნული: შვენიერი:
და: ახოვანი: მსგზავსი: მამისა: თვისისა: განთქმული: რაინდო
ბასა: შინა: კისკასად: და: უებროდ: მორბედი: რ~: კნინღა: და:
ჟამსა: მას: არა: სადა: აღზ[.]რდილარს: ესე: ვითარი: მოასაკე:
თაგანი: ზნე: სრული: და: გულოვანი: გოლიათებრივი: ესე:

მამუკა. მცირედითა: სპითა: თვისითა: გამოვიდოდა: ზღუდისა:
მისგან: განმსტრობელმან: თარეშთამან: სპათა: მათ: დადია
ნისათა: შეემთხვივის: მზირად: მცირედითა: სპითა: და მრავალი: მოსრის:
და: მრავალი: დარჩენით: შეიპყრის: და: ტყუეყუის: და: შემოიქცის:
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გამარჯვებული: და: მსგავსად: მათსა: ჰყიდდენ: დარჩენილ
თა: კაცთა: თათართა: ზედა: და: ვ~ა: კ~დ: მოუჴდა: დადიანი: და:
მოაოჴრა: ქუეყანა: დღესა: ერთსა: ჩვეულებრივ: გაუჴდა:
მცირითა: სპითა: თარეშსა: დადიანისასა: მიეტეუა: მჴნედ: და: მა:
შინ: წარმოექცა: ცხენი: სისწრაფისაგან: და: დაეცა: ქუე: მაშინ:
შეუტივეს: ოდიშართა: და: შეიპყრეს: და: წარიყუანეს: და: მი
ჰგვარეს: დადიანს: და: დადიანი: : მხიარულ: იქმნა: შეპყ
რობისა: მისისათვის: წარიყვანეს: და: ტყუეყუეს: ოდიშს:
ციხესა: შინა: ხ~: რა: ესმა: ესე: ალექსანდრეს: მპყრობე
ლსა: იმერეთისასა: დაუმძიმდა: ფრიად: მოიპოვა: ღონე.
ესე: ვითარი: და. აწვივა: ბატონი: თეიმურაზ: წარსვლად:
ოდიშად: დადიანსათანა: ხ~: მორჩილ: ექმნა. ბატონი: თ
ეიმურაზ: სიძესა: თვისსა: ალექსანდრეს: და: წარვიდა. და: ვ~ა:
მივიდა: მიეგება: დადიანი: ლევან: წინა: ისტუმრა: კეთილად:
დაუმზადა. სერიდიდი: და: ჴელმწიფური: და: მხიარულ: იქ
მნესჱ ურთიერთას: ხილვითა: რ~: მეყუისნიცა: იყუნეს: ეს:
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რეთ: ძე: იყო: ლევან: თეიმურაზის: მამისდისა: დღესა: რა
ოდენსამე: უკანა: წარმოუთხრა: მიზეზნი: მისვლისა: მის
ისა: და: მოქენე: იყო: გამოჴსნისათვის: მამუკასა: და: გან
ტევებად: მისა: და: არღარა: შურობად: და: ჴმობად: უ
რთიერთას: ხ~: იყო: მუნ: წულუკიძე: პაატა: წუწკი: მკე
ლობელი: მეყუისი: და: თანა: განმზრახი: დადიანის: ლევა
ნისა: და: ესე: პირველვე: განძებული: მეფის: მეფის:
ალექსანდრესაგან: სამყოფთაგან: თვისთა: ლტოლვილი: წა
რვიდა: ოდიშსა: და: მიერთო: დადიანსა: ლევანსა: და: დი
დად: მტერიყო: იმერეთის: მპყრობილსა: ალექსანდრესი:
. რ~. ენება: დადიანს: პატივის: დადება: ბატონის: თეიმურაზ
ისა: და: განტევება: მამუკასი: ხ~: იგი: სავსე: შურითა: არა:
უტევებდა: რ~: ესრეთ: იყო: დამორჩილებულ: დად
იანი: რ~ არა რას: მოქმედებდა: თვინიერ: მისსა: მაშინ
მოიმტკიცა: დადიანი: პაატა: წუწკმა: ენითა: მზაკუარ
ითა: და: უარყო: დადიანმანცა: არა: განტევება: მამუკასი:
1-16 სტრ., 590v
აუწყეს: ბატონს: თეიმურაზსა: მეტყუელთა: ესრეთ: ვერ:
ეგების: ჩვენგან: განტევება: მისი: და: იყო: ხანსა: რაოდენსა
მე: მუნ: ბატონი: თეიმურაზ: და: არც: ბატონმა: თეიმურა:

ზ: დაუჟინა: და: წარმოვიდა: მოვიდა: იმერეთს: სიძესა: თვი
სსა: თანა: მაშინ: არავე: დასხრა: ბოროტისაგან: საქმისა
და: არცა: შეიშინა: რისხვისაგან: ღ~თისა: კ~დ: შესძინა: შ
ურსა: თანა: სიკუდილი: მართლისა: მის: წარავლინა: კა
ცი: და: დასწვაა: თვალები: მამუკას: ციხესა: შინა: და: მო
კუდაჱ ხ~: ჟამსა: მას: მოკუდა: და: იქმნა: დიდად: სალმობიერ:
სენითა: სასიკუდინეთა: გიორგისა: შვილის. შვილი: თეიმ
ურაზისა: რომელსა: ზდიდა: ალექსანდრე: მოკუდა: და:
მიიცვალა: იგიცა: და: ყუეს: გლოვა: დიდი: და: მწუხარება:
და: აღასრულეს: წესი: გლოვისა: და: იყო: მუნ: ბატონიჱ თ.
ეიმურაზ: ვიდრე: : შვიდ: წლამდე: ხ~: როსტომ: მეფე: მე
ფობდა: მშვიდობით: არარას: მზრუნველი: თვინიერ: ლ
ხინისა: და: შვებისა: და: მოსვენებისა: და. გარდაიჴდიდა:
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დღეთა: თვისთა: სიხარულით: ნადირ[.]ობდა: და: შეექცეოდა:
და: მას: ჟამსა: მოვლო: რომელნიმე: სანადირონი: და იყუნენ.
ხუნას: რომელარს: გატეხილ: ჴიდი: და: თანა: ჰყუა: ძედ: მისა
წოდებული: ლუარსაბ. მაშინ: დაეთხოვა როსტომ: მე
ფესა: ყარაიის: სანადიროდ: ხ~: მეფემან: დართო: ნება. და:
წარვიდა: და: გაჰყუნენ: თანა: ყრმანი: მსგავნი: მისნი: ახა
ლ: მოასაკენი: ქართველნი: და: ვ~ა: მიიწივნეს: მუნ:
მოირკეს: ტყე: და: მოვიდა: ჯოგი: ირემთა: და: შეექნათ
სროლა: ძლიერი: და: აღირივნეს: ურთიერთას: და: ისრო
დენ: ურთიერთას: ყოველნივე: დიდნი: და: მცირენი: გა
ნირყუნეს: სანადირონიცა: და: სროლასა: მას: შინა: მოხუ
და: თოფი: ლუარსაბს: და: მოკუდა: მუნ: . ვ~ა: ესმა: როსტო
მ: მეფესა: მწუხარე. იქმნა: და: ყო: გლოა: და. ტირილი
წესისებრ: მაშინ: ბატონი. თეიმურაზ: იყო: მუნვე:
იმერეთს: დიდად: გლახაკად: უღონოდ: საჭურჭლი
თა: და: საზრდელითა: მოუძლურებული: წლისა: სამოცდა: ათისა:
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და: ვერღარა: ძალედვა: წინა: აღდგომად: როსტომ: მე
ფისა: ფრიადისა: უძლურებისაგან: და: დიდათ: მოკლე
ბულ: იქმნა: საზრდელთა: და: საჭიროთა: საჴმართაგან:
:მაშინ: წარგზავნა: შვილის: შვილი: თვისი: ერეკლე: რ
უსეთის: ჴელწიფესთანაჱ და: შეემთხვივნეს: წინა: ავ
აზაკნი: და: მათ: მოსრეს: პირითა: მახვილისათა: ყმანი: ერ
ეკლესნი: და: კნინღა: თვით: განერა: რ~: ერეკლე: ყრმა:
იყო: მათგან: მოუწყულელად: და: დასტაცეს: მჴევა
ლნი: და: ბარგნი: და: წარიყუანეს: თვით: რუსეთს: და
მივიდა: ჴელმწიფესთანა: ამაში: გამოჰჴდა: ხანი: რამე: და
თვით: ბატონი: თეიმურაზცა: წარვიდა: რუსეთს: რ~
წლისა: იყო: სამოცდა: თორმეტისა: მივიდა: და: დიდად: პატივსცა: რუსეთის:

ჴელმწიფემან სთხოვა: შეწევნა: და: ჯარი: ქარ
თლზედა: და: უთხრა: ჴელმწიფემან: მიზეზი: ჯ ჯ
ჯერეთ: მოცლა: არა: გვაქუსო: და: რასცნა: ბატონმა:
თეიმურაზ: რომ: შემწე: არა: ეყო: ხანსა: რაოდენსამე:
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უკანა: დაეთხოვა: და: წარმოვიდა: და. აჩუქა: მრავალი: ჴე
ლმწიფემან: ამა: ჟამსა: შინა: დიდად: მოუძლურებ
ულიყო: ბატონი: თეიმურაზ: წარმოემართა: და. მოვიდა:
ასტარხანს: ხ~. ამა: ჟამსა: მომკუდარიყო: იმერეთს: შ
ვილი: შვილი: მისი: ლუარსაბ: ყრმა: კეთილ: მოასაკ
ე: შვენიერი: და: მჭვრეტელთათვის: სატრფიალო: მო
უვიდა: კაცი: ასტარხანს: და: გაუმჟღავნეს: მუნ. და: ყო
გლოვა: მუნ: დიდი: და: მწუხარება: ხ~: ერეკლე: და
უტეუა: რუსეთის: ჴელმწიფესთანჱ და: ამა: ჟამსა: შინა:
მომკუდარიყო: დადიანი: ლეუან: ხ~ შემოიყარა: ალექ
სანდრემ: მპყრობელმა: იმერეთისამა: ჯარი: ჩავიდა:
ოდიშსა: და: ვერა: წინა: აღუდგნენ: და: დაიპყრა: ოდიში:
და: მრავალი: ბოროტი: მოაწივა: ოდიშსა: და: იძია: შუ
რი: პირველი: რომელი: ყო: დადიანმან: მათზედა: ვ~ა
ბრძანებს: წმიდა: სახარება: რომლითა: საწყაულითა:
მიუწყოთ: მოგეწყოსო: თქუენ: და: ზედა: დაგერთოსო:
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აიკლო: საქონელი: დადიანისა: და: საუნჯენი: მისნი: ყო
ველნივე: თვით: დაიპყრა: და: ტყუედ: ყო: მრავალნი: ოდიშარ
ნი: მრავალნი: იშვნეს: სრულიად: ოდიშიდამ: იმერელ
თა: და: გამოართვა: დიდებულთა: ოდიშთართა: შვილები:
მძეულად: და: თვით: დიდებულნიცა: შეიპყრა: დაახსნევინა: თა
ვი: ხ~: ძენი: მათნი: მძეულად: წამოასხა: და: დასვა: მუნ: დადია
ნად: ვამიყ: ძმისწული: ლეუან: დადიანისა: და: წარმო
ვიდა: ალექსნდრე: ნაშოვნითა: მრავლითა: და. მოვიდა: იმ
ერეთს: ხ~: განუყო: ქუეყანა: დადიანს: დაიპყრა: უნაგი
რას: აქეთი: ალექსანდრე: და: უნაგირას: ჩაღმართი: და
დიანს: მისცა: ხ~: ესე: ვამიყ: დადიანი: იყო: კაცი: შეუფე
რებელი: სიდიდისა: და: შეუგვანი: კ~დ: იყუნენ: დადიანის:
ძმისწულები: მამუკა: და: ლიპარიტ: ესენი: არა: უდებ
დენ: თავსა: დადიანსა: და: არცა: მორჩილებდენ: რ~: არა:
თავს: იდვეს: დადიანობა: მისი: წარვიდენ: და: შეეხვეწნენ:
ათაბაგს: როსტოსმს: ფაშასა: და: კ~დ: როსტომ: მეფესაცა:
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დაუწყეს: ლაპარაკი: და: შემწედ: იჴმიეს: რ~: მარიამ: დედოფა
ლი: ახლოს: ნათესავი: იყო: ამათი: და: სთხოვეს: ჯარა: ხ~
როსტომ: მეფემან: გაატანა: ავალიშვილი: და: ციციშვილები.

და. სხვანი. ჯარნი მრავალნი: და როსტომ: ფაშამანც: გაა
ტანა: საათაბაგოს: ჯარი: წარმოვიდნენ: და: ჩავიდნენ: გუ
რიას. და: წაჰყუა: გურიელი: ქაიხოსრო: თანა: ჯარითა: და.
მივიდნენ: ოდიშსა: და: შემოეყარნეს: ოდიშარნიცა:
და: ვ~ა. სცნა: საქმე: ესე: იმერეთის: მპყრობელმა: ალექ:
სანდრემ: შემოიყარა: სპანი: თვისნი: წარვიდა: და: გა
ნვიდა: ცხენის: წყალსა: ხ~ მიქელაძე: და: ჭილაძე: უ
წინაც: ლევანს: დადიანს: ახლდენ: და: წარვიდნენ: და.
მივიდნენ: მამუკასა: და: ლიპარისათანა: და: მოვიდნენჱ
იგინიცა: და: შეიც: შეიყარნენ: ბანძას: და: შეიბნენ:
მუნ: და: იქმნა: ომი: ძლიერი: და: გაემარჯვა: მპყრობ
ელსა: იმერეთისასა: ალექსანდრეს: და: დაჴოცნა. მ
რავალნი: ოდიშარნი: თავადნი: და: მაშინ: დანირჩინეს:
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ქართლის: თავადები: და: აზნაური: და: მესხნი. და: ყოველთავე:
დახსნევინა: თავები: და: რომელნიც: იყუნენ: ოდიშარნი: განდგო
მილნი: ყოველივე: დაიმორჩილა: და: მოირიგა: და: კ~დ: მტკიცედ: და
იპყრა: ოდიში: და: დასვა: მუნვე: ვამიყ: დადიანად: და: მიადგ
ა: ქაიხოსრო: გურიელსა: და: ვეღარ: დაუდგა: ქაიხოსრო: გურიე
ლი: მოვიდა: და: შემოეხვეწა: იგიცა: ალექსანდრეს: და: შეი
რიგა: გურიელიცა: და: მისცა: შვილის. შვილი: ბატონის:
თეიმურაზის: ქეთევან: ცოლად: გურიელს: ქაიხოსროს:
და: მოიმოყურა: ესე: ქაიხოსრო: გურიელი: იყო კაცი: მჴნე:
და: ახოვანი: და: ბრძოლასა: შინა: გამოცდილი: ამას: შიგან:
მოვიდა: ბატონი: თეიმურაზცა: და: მას: ჟამსა: მიცვლი
ლიყო: ბატონი: დედოფალი: ხორაშან: და: არღარა: ჰყუანდარა: რ~: ერეკლ
ე: რუსეთს: გაეშვა: და: ამა: ჟამსა: მოკუდა: მეფე: როსტო
მცა: და: ამა როსტომ: მეფესა: ლუარსაბის: შვილირომ.
მოუკუდა: მასუკან: მუხრანის: ბატონის: ვახტანგისათ
ვის: მოეკიდნა: ჴელი: და: ეშვილებინა: და: უყუარდა:
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როსტომ: მეფეს: დიდად: და. იყო: საქმის: ჴელ: გამომა
ვალი: მჴნე: და: ახოვანი: და: გამარჯვებული: მასჟამსა:
მოუძლურდა: როსტომ: [ი]მეფეცა: და: არღარა: ეძლო
შემოვლა: ქართლისა: და მაშინ: გაგზავნა: ვახტანგ: მ
უხრანის: ბატონი: ყეენთანა: და: მისწერა: წიგნი: ყეენს: და:
უჯერებდა: ყეენი: დიდად: როსტომ: მეფესა: და: უშოვ
ნა: ჯანიშინობა: ქართლისა: და რაჩავიდა: ყეენთანა: ვა
ხტანგ: სცა: დიდი: პატივი: და: დიდად: მიიჩნივეს: და: შ
ეუკვეთეს. სჯული: მაჰმადისა: და. უთხრა: პირველად:
ბევრი: უარი: და: არღარა: მეშვნენ: და ღონე: ჰქონდა:
მაშინ: მორჩილი: ექმნა: გაათათრეს: და: წარმოგზავნეს:
ჯანიშინად: ქართლისა: და. მოვიდა: ქართლსა: მაშინ: მო

უძლურებულიყო: როსტომ: მეფე: და: არღარა: ეძლო
და. სრულიად: სარეცელზედ: მწოლარე: იყო: ლხინობდა:
და: განისვენებდა: ქართლს: ესე: არიგებდა: ესე: ვახტანგ:
იყო: თესლი: კოსტანტინე: მეფისა: თვით: კოსტანტინედამ:
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თავი: მეოთხე: რ~: კოსტანტინემ: შვა: დავით: მეფე: გიორგი: მ
ეფე: ალეხქსანდრე: ბაგრატ: და: მელქისედეკ, კოზი: ამან: მე
ფემ: დავით: მისცა. მუხრანი: ძმასა: თვისსა: ბაგრატს: და
ამან: ბაგრატ: შეიპყრტ. შეიპყრა: ავ: გიორგი: და. ამან: ბ
აგრატ: შვა: ვახტანგ: აშოთან: მამა: მოწამის: ქეთევანჱ
დედოფლისა: და: დედის: იმედისა. რომელი: იყო: ცოლი:
ათაბაგისა: არჩილ: და: ერეკლე.. ხ~. სამნი: ესე: ძმანი:
უძეო: ეგნენ: და: ვახტანგ: შვა: თეიმურაზ: და: ქაიხოსრო:
გამგებელი: ქართლისა: ხ~ თეიმურაზ: შვა: ვახტანგ
რომელსა: სპარსთა: უწოდეს: შანავაზ: და: კოსტანტინე:
ხ~: როსტომ: მეფემა: განვლო: სოფელი: ესე: დი
დითა: შვებითა: და: განცხრომითა: და: მაშინ: მოუძლ
ურდა: სიბერითა: და სალმობიერ: იქმნა: ხ~ ვახტ
ანგ: ჯანიშინმა: წარავლინა: კაცი: და: ამცნო: ყეენსა
სალმობიერებაჱ და: მოუძლურება: მეფისა: [.] რო
სტომისა: ხ~: მასჟამსა: მომკუდარიყო: შასეფი: ყეე
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ნი: და: დაჯდა: მისწილად: ძე: მისი: შააბაზ: ამან: შააბაზ
წამრმოავლინა: კაცი: და. მოვიდა: ტფილის: და: ნახა: როსტო
მ: მეფე: მოუძლურებული: და: სალმობიერი: და: ამა: ჟამსა:
შინა: მოკუდა: როსტომ: მეფე: წაიღეს: და: დამარხეს: ყუმსა:
ხოლო: დედოფალი: მარიამ: შეიყუანეს: ტფილისის: ციხესა:
ციხეში: ქრისტეს: აქათ: ყეენის: ბრძანებითა: მაშ
ინ: მოვიდა: ზაალ: ერისთავი: შეყრილი: და: და[.]დგა:
ავლაბარში: მასჟამსა: ეპყრა: კახეთი: სალიმხანს: მურთუზლყულიხანს: და:
ზაალ: ერისთავსა: და: სალიმხან: მურთუზალყულიხნ: იმისის: ზურგით: იდგა:
ზაალ: ერისთა ერისთვის: შეუკითხავი. არა: იქნებოდარა: კა:
ხეთში. რ~: ფე როსტომ. მეფეს: დაედგინა. იგი: კახეთის.
გამგებელად: და: ეპყრა. ზაალ. თავისა მამისა
და: პაპისა: [...........].. ერწო. თიანეთი:, ხ~: ქართლსა:
განაგებდა: ვახტანგ: შანავაზ: წოდებული: და: ესე: არ
იგებდა: საქართველოსა: ხ~: თათართა: ეპყრა. მონასტერი
ალავერდი: ციხედ: და: იყუნენ: შიგა: და: სხვა[.]ცა: : მრავალი:1-16 სტრ., 595v
ადგილი: ცახეთისა: .და: ეპყრათ: ბახტრანი: ციხედ: ჰქო
ნდათ: და: მრავალი ელი: ცოლშვილით: ჩამოსახლდენ: კა
ხეთშია. და: მრავალსა: ბოროტსა: უყოფდენ: მკვიდრთა: კა

ხეთისათა: რ~: ენებათ: სრულიად: კახეთი: გასათათრებ
ლად: და: ელის: დასახლება: და: ყარაღაჯში: სალიმხან: ი მურთუზულიხან:
ჯდა: და: მაჟამსა: იდგა: ზაალ: ერისთავი: შეყრილი: ავლა
ბარში: რ~: ესე: ვახტანგ: მოყუარე: იყო. ზაალ: ერისთვისა:
ამა: ვახტანგის: ასული: ზაალ: ერისთუის: ძის: ზურაბი
სათვის: თხოვილი: იყო: არამედ: ვერცა: მოყურობით.
მოიყენა: და: დიდად: შურობდა: და: მტერ: იყო: საქარ
თველოს: გამგების: ვახტანგისა: ზაალ: ერისთავი: ხ~
რაჟ ჟამს: მიიცვალა: როსტომ: მეფე: გაგზავნა: კ
აცი: ვახტანგ. განმგებელმან: საქართველოსამან
ყეენთანა: და: ხ სთხოა: საქართველოს. ბატონობა:
მაშინ: ზაალ: ერისთავმანცა: ძვინად: შურობად: მი
მისა: წარგზავნა: მანცა: კაცი: და: ითხოა: თავის: უფ
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ალყოფა: თვისი: ყაენისაგან: რ~: ჟამსა: მას: ფრიად: მიე
მძლავრა: საქართველო: ყეენსა: და: ვერვის: ძალ: ედვა:
თვით: [....] ფლობით: პყრობა: საქართველოსი: თვინი
ერ: ყეენისა: ხ~: მოსცა: ყეენმა: ვახტანგს: მეფობა: სა
ქართველოსი: ამას: ჟამსა: იყო: ზაალა: ერისთავი: ფრ
იად: განმდიდრებული: და: მორჭმული: საუნჯითა:
ამას. შინა: მოუვიდა: ყეენისაგან: რაყამი: და: ბატო
ნობა: ქართლისა: შანავაზს. ხ~ რა: [.] ესმა: საქმე:
ესე: წარვიდა. ჴევსა: არაგვისასა: განუდგა: და: არა: მო
რჩილ: ექმნა. მეფესა: შანავაზს: ხ~: ამა: შანა
ვაზ: მეფესა: ესვა: ცოლად: ასული: ყაფლანისა
სახელით: როდამ: ქარი: .ფრიად: პატიოსანი:
და: შემკული: ყოვლითავე: საქმითა: კეთილითა: სრ
ული. სწავლითაჱ სამღთოთა: და. საეროთა: შ
ვენიერი: და: პირის: წყალი: დედათა: ხ~: ოდეს:
უბოძა: ყეენმან: ქართლი: მეფეს: შანავაზს:
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მაშინ: მოსწერა: შერთვა: მარიამ: დედოფლისა: და: ვერ
ღარა: ურჩ: ექმნა: ყეენსა: და: არღარა: ღონე: ჰქონდა
შეირთო: მარიამ: დედოფალი: და. ქმნეს: ქორწილ
ი. სახელოვა: და: ესვა: ორივე: ცოლადჱ რ~: ესხნ
ეს: როდამთან: ძენი: და: ასულნი: და: გაბატონდა: შა
ნავაზ: თვით: ესე შანავაზ: მეფე: იყო: კაცი: საკუი
რველი: ძლიერი: საქმითა: და: გამარჯვებული
და: ამას: სჭირდა: ოთხნი: ესე: საქმენი: ბრძენ: ი
ყო: უპოვარი: უპოველი: ბედნიერიყო: საკუირ
ველი: სარდალი: და: მამაცი: უამხანაგო: პირად,
შეუბედავი: და: გულით: მოწყალე: უცხოდ. და:
მისცნა: ღ~თნ: ძენი: და. ასულნი: მსგსვს: მსგავს

ნი: მისნი. არჩილიყო: უხუცესი: ესე: იყო: კისკა
ს: შვენიერ: მობურთალი. მოისარი: ყოველის:
კასცის: ისარზედ: ერთი: ჴელის: დადება: ისარი:
უგრძე. ჰქონდა: და: არა: იყო: მსგავსი: მისი: მეორე
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შვილი: გიორგი. ძლიერი: გოლიათებრ: სამჴედრო
თა: საქმეთა: სრული: და: ჴელ: გამომავალი: და ას
ეთი: სიტყუა. ჰქონდა. მტერნიჱ მოყურად: შეცვ
ალის: და: ალექსანდრე: გაეზარდა: ყეენსა: ეს ესე
თი. იყო: რომ: ყოველნი: ყმანი: ყეენისანი:
ვ~ა: ყეენსა: ეგრეთ: პატივს: სცემდენ: ლევანიყო
ბრძენი: და: მეცნიერი: შორ: დამნახავი: საქმისა
და: განსწავლული: სამეცნიეროთა: წიგნითა: ლუ
არსაბ. იყო: მჴედრობის: რიმის: რიმის: მცოდნე:
და: სულუიმან: კაცი: პატიოსანი: მაგრამ: ძმათ
სიკეთე: ჰფარევდა: ასულთაგან: ანუკა: ყეენმან:
ცოლად: წაიყუანა: და: სულ: ერანში: მისი: სიკე
თე: ასე: განთქმ განფენილიყო: რაც: ქალი: კა
რგს: იქმოდა: რასმე: იტყოდენ: ანუკა: ბატონის:
შვილისაგან: უსწავლიაო: და: შვენიერი: დიდათ: თა
თამარი: იყო: : მსგავსი: დედისა: მოღვაწე: მართალი:
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ღ~თისა: და: კაცთ: მოსაწონი: მაკეთებელი: სამღ
თოსა: და: ეკლესიათი: მაშინ: ვ~ა: ესმა: შანავაზ: მეფი
ს: განძლიერება: და: წყალობა: ყეენისაგან: ზაა
ლ: ერისთავსა: ეწყინა: ფრიად: და: ყეენისაგანც: გ
ულ: კლებულ: იქმნა: და: შანაოზ: მეფესაც: შ
ეუორგულდა: უკუდადგა: და: [.........] იყოფებოდა: დ
უშეთსა: ეპყრა: მტკიცედ: საერისთო: და: განაგ
ებდა: კახეთსაცა: და: გული: [.........]უთქმიდა:
მხოლოდ: თვით: პყრობად: კახეთისა: არა: მრწმუ
ნებული: მეფობასა: შანავაზისასა: ხ~: ჟამსა: ამა
სშინა: მიიცვალა: მპყრობელი: იმერეთისა: ალე
ქსანდრე: და: მოიყუანეს: ძე: მისი: ბაგრატ: ნაშობი
გურიელის: ასულისა: მიერ: რომელი: ცილ: წ
ამებულ: იქმნა: მემრუშედ: ესე ბაგრატ. იყო:
ოდიშს: მოიყუანეს: იმერელთა: და: გააბატონეს:
ხ~: ბატონი: თეიმურაზ: დაშთა: სკანდას: ციხე
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კვდა როსტომ: ფაშა: და: დაჯდა: ძე: მისი: ასლან: ფა
შა: რ~: ხონთქარი: მათ: ჰკითხევდა: და: მათის: შეკითხ
ულობით: იპყრობდა: იმერეთს: და: იგინი: განაგებდენ:

და: არიგებდენ: მაშინ: წარმოემართა: ასლან: ფაშა: ლა
შქრითა: და: ჩამოვიდა: იმერეთს: ვერვინ: წინა: აღუდგა:
წარმოიყუანა: თანა: ჭუჭუნაშვილი: ქეთევან: და: და
რეჯან: მამიდა: და: ძმისწული: ესენი: წარიყუანა: ას
ლან: ფაშამ: და: დააყენა: ოლთის: პატივითა: დიდითა
ხ~: ბაგრატ: თუალდამწუარი: გააბატონა: მუნვე: ი
მერეთს: და: გამოჰჴდა: ხანირამე: მაშინ: იმერლებმა:
დაუწყეს: მეფეს: შანავაზს: ლაპარაკი: და: დადიანმაც
რ~: არა: მორჩილექმნეს: ბაგრატს: იქიდამ: დადიანი: მო
უჴდა: და: დაიპყრა: იმერეთი: ხ~: მეფე: შანავაზ: წარ
ვიდა: და: მივიდა: ფცის: წყალზედა: და: მას: ჟამსა: ზაალ:
ერისთავი: არა: მორჩილებდა: მეფესა: შანავაზს: და: იყო
განდგომილ: ამისთვის: ვერღარა: წარვიდა: იმერეთს:
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ხ~: ძენი: არაგვის: ერისთვის: გიორგისა: ოთარი: ედიშერ:
და: იასონ: იასონ: ახლდენ: მეფეს: შანავაზს: თანა: ხ~
გიორგი: მამა: ამ: ოთარისა: ძმაიყო: ზურაბ: ერისთ
ვისა: ესე: გიორგი: იყო: კაცი: ამაყი: და: უარშიო: და: არა
მორჩილებდა: ძმასა: თუისსა: ხ~: შეიპყრა: ზურაბ:
ერისთავმა: და ბატონმა: თეიმურაზ: და: დაკლებულყო
ორთავე: თვალთაგან: ხ~: ამა: გიორგის: ესვა: ცოლად:
და: შანავაზ: მეფისა: და: ამა: ქალისაგან: ჰყვანდა: გიორგის:
ძენი: ოთარი: ედიშერ: იასონ: პაპუა: და: დათუნა: ამათ:
მოახსენეს: მეფეს: შანავაზს: ვინათგან: ბიძა: ჩვენი: ეს
რეთ: თქუენი: ორგული: დაურჩი: არის: და: ჩუენთუი
საც: მრავლის: ავის: მქნელი: არის: დაგვჩაგრა: და: ჩვე
ნის: სამკვიდროს: მამულის: პური: არ: გვაჭამაო: გვიბო
ძე: დასტური: წავალთ: და: მოვკლავთო: ხ~: მეფემან: შან
ავახ: მისცა: დასტური: და: მივიდნენ: დუშეთს: მაშინ: უ
სჯულოთა: აგარიანთა: მიიმძლავრეს: სრულიად: კახე
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თი: და: მრავალისა: ბოროტსა: უყოფდენ: მკვიდრთა: კახე
თისათა: მოაოჴრეს: და: განრყუნეს: წმიდანი: ეკლესია
ნი: მაშინ: მგზავრნი: ვინმე: ერთი: კახი: ხუცესი: მარტო
მივიდოდა: გზასა: თვისსა: კახეთში: ხ~: დამთხვევით: შ
ეემთხვივნეს: გზაზედა: მღდელსა: მას: თათარნი: რაო
დენნიმე: და: შეიპყრნეს: უსჯულოთა: მათ: ხუცესი: იგი:
მტერთა: მათ: და: მოშურნეთა: ქრისტეს: სჯულისათა
შეკრეს: ხუცესი: იგი: მძლავრებითა: და: შეამთხვიეს:
საქმე: სიბილწისა: რომელ: არს: ცოდვა: სოდომური
და: განუტევეს: ხ~: წარვიდა: ხუცესი: იგი: და: მივიდა: დ
უშეთს: ზოგად: ისხდენ: ზაალ: ერისთავი: და: ცოლი
მისი: დაუჩოქა: ხუცესმან: და: შესჩივლა: შენ: ზაა

ლ: ერისთავიხარო: და: კახეთის: გამგებელიო:
გააოჴრეს: სრულიად: კახეთი: უსჯულოთა: აგარ
იანთა: და: მე: გზაზედ: შემიპყრეს: და: შემამთხვივეს: საქ
მე: უშვერი: და: ჴელჱ შეკრულ: განმხრწნეს: და: ყუეს:
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ჩემ: ზედა: საქმე: სათქმელადაც: უშუერი: და აწ: ამისი: მა
გიერი: პასუხი: ღ~თს: შენ: მიეც: და: შენ: უნდა: გას
ცე: ვინათგან: შენდა: რწმუნებულარს: კახეთი: ხ~
რა: ესმა: საქმე: ესე: ზაალ: ერისთავსა: დიდად: მწუხარ
ე: იქმნა: და: იყო: მას: ჟამად: ზაალ: ერისთავი: ყეენის: მო
მდურავი: მაშინ: შემოიფიცა: ქსნის: ერისთავი: შალვა:
და: ელიზბარ: და: კახი: სუფრაჯი: ბიძინა: ჩოლაყაშვილი: და: შემო
იფიცეს: მთისკაცნი: თუთშ თუშნი: რ~: შალვა: ქსნის:
ერისთავი: სიძე: იყო: მისი: ამათ: გაატანა: თანა: ზურაბ:
ძე: თვისი: და: წარვიდენ: ღამესა: ერთს ერთსა: დაესსნენ: თა
ვსა: სულტანსა: ბახტრიანს: და: [...] ამოსწყუიტეს:
და: მოსრნეს: ბახტრიანის: ციხეში: მდგომნი: ელნი: და:
რაც: იყუნენ: მიჰყუნენ: იქიდამე: ჴოცითა: ჩავიდნენ:
ალავერდს: და: რომელნიცა: მუნ: იყუნენ: თათარნი:
და: ელი: რაც: ესახლა: ყოველი: მოსრეს: პირითა: მახვილ
ისათა: და: ამოსწყუიტეს: დედაწულითურთ: და: აკუანში:
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რომელნიც: ყრმანი: იწუნენ: იგინიცა: დ დაჴოცნეს:
სადაცა: კახეთს: თათარი: და: ელი: ესახლა: ყოველივე: ა
მოსწყუიტეს: და: არა: სადა: დაშთა: რომ: ყოველივე:
არ: მოკლეს: და: რომელნიმე: ივლტოდეს: წარვიდეს:
და: განაძეს: კახეთში: თათარნი: აღარსად: იპოებოდენ:
თვინიერ: ყარაღაჯისა: მაშინ: ყარაღაჯს: იჯდა: მუ
რთუზალიხან: და: გაემარჯვათ: და: იშოვეს: მრავალი:
საშოვარი: და: განათავისუფლეს: კახეთი: თათართაგან:
და: არა: სარა: იპოვებოდა: თათარი: წარმოვიდნენ: და:
მოვიდნენ: გამარჯუებულნი: ზაალ: ერისთავთანა: ხ~: ეს
მა: რა: ესე: ანბავი: შააბაზს: ყაენსა: იწყინა: დიდათ:
მაშინ: ყეენმანცა: მოსწერა: წაჴდენა: და: სიკუდილი: ერ
ისთვისა ზაალისა: და: რომელნიცა: ერივნენ: თათართ:
სისხლსა: შინა: იგინიცა: დაჴოცეთო: მაშ მაშინ: ოთა
რი: და: მისი: ძმები: იმარჯვებდენ: საქმესა: და: ცდი
ლობდენ: ღალატსა: ზაალ: ერისთვისასა: დღესა:
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ერთსა: იყო: ზაალ: ერისთავი: დუშეთს: სუბათ: ფანჩატურ
ში: იიჯდა: არავინ: ახლდა: მოიპოვეს: დრო: და: მივიდნენ: ერ
ისთავი: ნარდს: შეექცეოდა: მაშინ: უღალატეს: თა ოთარმან

და: ძმებმან: მისმან: და: მოკლეს: ზაალ: ერისთავი: ხ~: ძენი:
მისნი: ივლტოდენ: და: წარვიდენ: სა სამცხეს: ხ~: მეფემან:
შანავაზ: გაუყენა: უკანა: კაცები: მოეწივნეს: ტბის: ყ
ურზედა: კაცები: დაუჴოცეს: და: ორნი: ძმანი: ზურაბ: და:
ნაბერალი: შეიპყრეს: და: მოჰგვარეს: მეფესა: და: მან: გა
უგზავნა: ყაენსა: ხ~: შალვა: ერისთავი: და: ელისბ
არ: ძემისი: და: სუფრაჯი: ბიძინა: ჩოლაყას: შვილი:
არა: მივიდეს: მეფესა: შანავაზთანა: არამედ: წარვიდეს: ყა
რაღაჯში: მურთუზალ: ყულიხანთანა: მან: შეიპყ
რა: და: ყეენს: გაუგზავნა: ხ~ ზურაბ: ძემან: ზაალ: ე
რისთავისამან: დაჰყორამე: მცირედი: ხანი: ისპაანს: და: მ
ოკუდა: უმცროსი: ძმა: მისი: გაათათრა: ყაენმან: და
ამყოფა: თვისთა: თანა: მაშინ: ჩოლაყაშვილი: ბიძინა: ს
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სუფრაჯი: შალვა: და: ელისბარ: ესენი: მისცეს:
მკუდრის: პატრონთა: ვ~ა: წესი: და: ჩუეულება: არს: თათარ
თა: რ~: მკულელს: ჴელში: მისცემენ: მოსისხარსა: და: ყუე
ს: სამართალი: ჩუეულებისაებრ: მათისა: ხ~: დაჰპა
ტიჟეს: სჯული: მაჰმადისა: ბიძინა: სუფრაჯს: ჩო
ლაყაშვილსა: და: შალვასა: და: ელისბარს: მაშინ: დიდა
დ: მჴნედ: გამოჩნდეს: სამნივე: ესე: მოწამენი: და: უმე
ტესად: ბიძინა: ჩოლაყაშვილი: სუფრაჯი: წადიერა
დ: იღუწიდა: წამებისათვის: განბასრეს: მათ: და: გინ
ებულ: ჰყუეს: სჯული: მაჰმადის: მაშინ: ბიძინა: ჩო
ლაყაშვილი: განამჴნობდა: შალვასა: და: ელისბარს: და:
ეტყოდა: ნუ: მოვმედგრდებით: და: ნუ: შეუშინდებით:
არამედ: მივსცეთ: თავი: ჩვენი: ქრისტესთვის: სიკუდილ
სა: რ~: სიკუდილი: უნებელად: თანაჱ გვაც: და: ვერვინ:
წინაჱ აღუდგების: სიკუდილსა: აჰა: ჟამი: ესეარს: შე
სვლად: სასუფეველსა: შინა: ერთჱ ჴმობით: სამთავე:
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აღიარეს: ქრისტეს: სარწმუნოება: და: უარჱ ჰყვეს: სჯული:
მაჰმადისა: ხ~: მათ: მახვილებითა: დაჭრეს: იგინი: ას ა
სოეულად: და: დაჴურიტეს: რომელიმე: თოფითა: და: რომე
ლიმე: მახვილებითა: დაჭრნეს: და: აღსასრული: სარბი
ელი: წა წ წამებისა: მიიღეს: და: იქმნეს: ვ~ა: სხვანი:
მოწამენი: პირველნი: მოწამენი: გვირგვინოსან: და: აწ:
იხარებენ: ზეცისა: სასუფეველსა: შინა:, ხ~: რაჟამს:
მოკლეს: ზაალ: ერისთავი: მაშინ: მისცა: ერისთობა:
ოთარსა: მ მ მეფემან: შანავაზ: და: მსაჯულობა:
საქართველოსი: მისცა: ედიშერს: ხ~: ქსნის: ერის.
თობა: მისცეს: იესეს: და: დაიპყრა: მეფემან: შანავა
ზ: მტკიცედ: საქართველო: და: იყუნენ: დიდად: ერ

თგულნი: ოთარ: ერისთავი: ედიშერ: ქართლის: მსა
ჯული: ქსნის: ერისთავი: იესე: და: სრულიად: ქა
რთლის: დიდებულნი: და: დაიერთგულნა: სრულ
იად: ქართველნი: და: მრავალსა: კეთილსა: უყოფდა:
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და: ამათ: ჟამთა: შინა: შერიგდენ: მეფე: შანავაზ: და: ვამიყ:
დადიანი: ამათ: განიყუეს: იმერეთი: და: დაანება: ბუჯას: გა
ღმართი: დადიანს: ვამიყს: და: ბუჯას: გამოღმართი: თუით:
მეფემ: დაიპყრა: და: მეფობდა: მეფე: შანავაზ: სამთავე: ს
ამეფოთა: ქართლსა: კახეთსა: კახეთსა: და: მ იმერეთსა: ზედა:
ესრეთ: განდიდნა: დააღემატა: მეფობა: და: სიმდიდრე: მ
ისი: საქართველოსა: შინა: და: განამდიდრნა: ყოველ
ივე: მკვიდრნი: სამეფოთა: თვისთანი: უკეთუ: ვინმე: იყო:
გლახაკი: და: უპოვარი: მონაგებთაგან: აღივსნეს: უხვად:
წყალობითა: და: საჴმართა: ბოძებითა: მისითა: და: უკეთუ:
იყო: ვინმე: ნაკლულოვან: აგარაკთაგან: ანუ: მონათაგან:
ანუ: საჭურჭლეთაგან: ყოველნივე: განმდიდრდეს: და:
გარდაემატათ: სიმდიდრე: და: მორჭმულობა: მკუ
იდრთა: საქართველოსათა: და: სადაცა: იყო: იატაკი: მთა
თა: შინა: ანუ: ბართა: უქმად: მყოფი: ყოველივე: სა
ჴმარად: კაცთა: შერაცხილ: იქმნა: უშენნი: აღშენდეს: და:
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მრავალნი: დაბანი: და: დიდ დიდნი: თემნი: შესძინნა: სა
მეფოსა: საქართველოსასა: და: სადაცა: იყუნენ: თანამდებნი:
მევახშეთაგან: განათავისუფლნა: და: წმიდანი: ეკლესიანი:
ზეშთა: აღმატებულყო: შესაწირავითა: აგარაკთა: და: ყოველთა:
სამკაულთა: მიერ: განაშვენა: გლახაკთა: და: უღონოთა
თვის: ფ~დ: მოწყალე: და: ქველის: მოქმედი: იყო: ტყუენი:
გამოჴსნილ: იქმნეს: ქურივთა: და: ობოლთა: მოწყალე:
მართლ: მსაჯულ: და: ჴელის ამპყრობელ: და: იყო: ყო
ველთათვის: მოსამართლე: და: მოწყალე: მსჯავრსა: შ
ინა: პირ უთნებელ: უქრთამო: და: სწორის: სამართლი
ს: მოქმედ: უხვი: უშურველ: უტყუარ: ერთგულთა
თვის: უხვად: წყალობის: მიმნიჭებელ: ურჩთა: და: ორ
გულთა: ძლიერად: შემრისხველ: დიდებისა: და: სახელი
ს: მეძიებელ: მტერთა: მიმართ: უძლეველ: და: ახოვნა
დ: წინა განმწყობ: წინა აღმდგომთა: თუისთა: უშიშრად: შ
ემმართველ: რაზმთა: და: წყობათა: შინა: კეთილად: განმზ
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განმზრახი: სარდალი: რაინდობათა: შინა: უებროდ: მორ
ბედი: და: ყოველსავე: სამამაცოსა: ზნეობასა: შინა: უსწორო
და: ესრეთ: კეთილად: მართებდა: სამთავე: სამკვიდროთა: სა

მეფოთა: თვისთა: და: თვით: სვე: სრულობით: მეფობდა:
და: განაგებდა: განსაგებელთა: თვისთა: და: ამაჟამსა: შინა:
მიიცვალა: კ~ზი: ქრისტეფორე: და: დასვა: მისწილად: ბიძა
შვილი: თვისი: დომეტი: კაცი: სრული: საქმითა: რ~ ამან:
მატა: სჯულსა: და: წესსა: : ეკლესისასა: ხ~ ეხსნეს: ფ~დ: პ
ატიოსნისა: და სჯულიერის: მეუღლისა: თვისისა: როდა
მისაგან: ძენი: ექუსნი: და: ასულნი: ორნი: სახლი: ასულ
თა: მათ: ანუკა: და: თამარი: ხ~: ძეთა: მათ: სახელები:
პირმშო: და: საყუარელი: არჩილ: გიორგი: ლუარსაბ: ალე
ქსანდრე: ლევან: და: სულეიმან: ალ აღზარდნა: მეფე
მან: ესენი: დიდად: სახელოვანნი: და: პატიოსანნი:
ძე ძენი: და: ასულნი: თვისნი: მრავლითა: ფუფუნებითა
და: ყოვლითა: ფუფუნებითა: და: საჴელმწიფოსა: სწავლითა:
1-16 სტრ., 603v
და: სიბრძნე მეცნიერებითა: პირველად: განსწავლნა: სა
მღთოთა: წერილთა: სწავლა: თარგმანებათა: და: განმარტებ
ათა: მიერ: ხ~: უმეტესად: საეროთა: და: სავაჟკაცოთა:
მჴედრობითა: გამოცდილობითა: ყოვლითურთ: სამამაკაც
ო: ზნეობითა: ესრედ: სახედ: რომე: არაოდეს: არა:
აღზრდილარს: საქართველოსა: შინა: მათებრივ: არ
ცა: ძენი: მეფეთანი: და: არცა: დიდებულთანი: რ~ ჟა
მთა: შინა: მეფისა: როსტომისასა: ფ~დ: მიდრკა: ქუე
ყანა: ქართლისა: სწავლისაგან: სამღთოთა: წერილთა:
სა: რ~ კნინღა: და: თვით: სამღდელონიცა: კრებულ
ნი: და: დასნი: არღარა: მზრუნველ: და: მეძიებელ: იყუნეს:
სამღთოთა: სწავლათათვის: არამედ: უფროსღად: და:
უმეტეს: აღმრჩეუელთა: საქმეთა: მსოფლიოთა: და:
ჴორციელებრთა: მიერ: უჴმარ: და: უდებ: ყუეს: სრ
ულიად: ღ~თივ: სულიერნი: და: სამღთონი: სწა
ვლანი: რომელ: ესე: ფ~დ: უმეტესად: უმეტეს: ჯერიყო:
1-16 სტრ., 604r
შეწყნარებად: და: არა: დატევებად: რ~ ამათ: ჟამთა: შინა
კ~დ: იწყეს: მოქცევად: ბოროტისაგან: და: ქმნად: კეთილ
ისა: სწავლად: და: გულს: მოდგინედ: წურთად: ღ~თ
ივ: სულიერთა: საქმეთა: მოქმედებად: და: განშვენ
დეს: წმიდანი: ეკლესიანი: და: მონასტერნი: და: ყო
ველნივე: წესნი: ეკლესიათანი: განმრავლდეს საქარ
თველოსა: შინა: მიზეზითა: ძეთა: მეფისა: შანავა
ზისათა: ვ~დ: ესე: სიტყუანი: ძველითგან: თქმულარს:
ჟამნი: მეფენი: არიანო:, და: დედოფალმან: მარიამ:
შეამკო: ეკლესიანი: შესამოსლითა: ხატითა: ჯვარითა: და:
წირვის: იარაღისა: ნაკერითა: მარგალიტითა: და: თვალ
ითა: და: ედვა: ამა: დედოფალსა: პატივი: დიდი: ყეე

ნისაგან: და: ყოველთა: საქართველოსა: კაცთაგან:
და: ქალთაგან: მთავართა: და: დიდებულთაგან: იყო
ყოვლითურთ: შემკული: კეთილითა: რომლისა:
მსგავსი: თამარ: მეფისა: შემდგომად: არღარავინ:
1-16 სტრ., 606r
მეოც და ათჩვიდმეტე მეფე ფარსმან ძმის წული ფა
რსმან მეფისა ხოსროიანი: ხ~ ესე ფარსმან იყო მორწმუნე ვ~ა მამის ძ
მაჳ მისი და ჰმატა ყოველთა ეკლესიათა შემკო
ბაჳ და მოკუდა კათალიკოზი ჩერმაგ და ამანვ
ე მეფემ დასუა კათალიკოზად საბა და აქაჳთ
გან არღარა მოიყუანებდეს კათალიკოზსა ს
აბერძნეთით ა~დ ქართველნი დასხდებოდიან წ
არჩინებულთა ნათესავნი: და შემდგომად ამისსა
მოკუდა კ~დ კათალიკოზი საბა და ამანვე მეფ
ემან ფარსმან დასუა კათალიკოზად ევლაიოს:
და შემდგომად ამისსა მოვიდნეს
ამისვე მეფის ფარსმანის ზე იოანე შუა მდინარე
მოწაფით ურთ თვისით განმანათლებელი ქა
რთლისაჳ და განმწმედელი სჯულისანი და
მაშენებელი ეკლესიათანი რომელთა ქმნეს
1-16 სტრ., 606v
სასწაულები და ნიშები მრავალნი რომელთა
განაკვირვეს ყოველნი ქართველნი ხ~ დაიწერნეს ც
ხოვრებანი და სასწაულნი მათნი და დაისხნეს ეკლ
ესიათა შინა ქართლისათა რომელთა სახელ
ები ესე არს იოანე ზედაძნელი დავით გარეს
ჯელი სტეფანე ხირსელი იოსებ ალავერდე
ლი ზენონ იყალთოელი ანტონი მარტომ
ყოფელი ისე წილკნელი თათე სტეფან წმ
ინდელი შიო მღვიმელი ისიდორე სამთავნე
ლი აბიბოს ნეკრესელი მიქელ ულუმბელი
პიროს ბრეთელი და ელია დიაკონი და აწ:
ვიწყოთ შემოკლებით ცხოვრება მათი:
ხ~იოანე იყო: ქუეყანით შუამდინარით რომლისა
მშობელნი არა უწყით ა~დ მხოლო მამა ზეცი
სა მშობელად მისა აღიზარდა და სრულ ი
ქმნა: ყოვლითა სწავლითა და შეიმკო სრულითა
1-16 სტრ., 607r
სათნოებითა ამისთვის მიენიჭნეს მას ღ~თისა
მიერ სენთა კურნებაჳ და ეშმაკთა ოტებაჳ რ
ომლისა მიერ მრავალნი სასწაულნი აღესრულ

ებოდეს ვინადგან მრავალნი წყინებანი ჰქონდა ა
მისთვის მეოტ იქმნა უდაბნოდ: და მუნ დაადგრა
ხ~ მუნ: ბრძანება მოიღო ანგელოზისა მიერ
რათა ათორმეტით მოწაფითურთ თუისით წა
რვიდეს ქართლად და მოვიდა მცხეთას და ბრ
ძანებითა მეფისათა და კურთხევითა კათალი
კოზისათა აღვიდა მთასა ზედა ზადენსა და
მუნ დაემკუიდრა დაყუდებით მუნ მთასა
ზედა პირველითგან კერპნი აღმართებულ იყუნეს
და მით დამკვიდრებულ იყო მუნ ეშმაკთა ს
იმრავლე: ხ~ ლოცვითა წმიდისა მამისა იოანესითა
ყოველივე განიდევნა მთისა მისგან:ხ~ მოწაფენი თუისნი წარგზავნნა წინა ძღომითა:
1-16 სტრ., 607v
სულისა წმიდისათა: რომელნიმე ქართლს და
რომელიმე კახეთს და რომელიმე უდაბნოდ გა
რესჯად იოანე ღირსი მამა ჩუენი ერთისა ო
დენ. მოწაფითა. დაადგრა მუნ და მრავალნი წ
ინა აღმდგომობა და განსაცდელნი მოითმინეს
ეშმაკთა მიერ და მძლედ გამოჩნდეს მათ ყოვე
ლთა ზედა ამისა შემდგომად მთასა მას უ
რწყულსა წყარო გემრიელი გამოადინა
ღ~თნ ლოცვითა მისითა რომლისა სმითა და
ცხებითა მდაბიურთაგან მრავალნი სნეულ
ნი განიკურნებოდესჱ ამისა შემდგომად დათ
ვი წყაროსა მას ზედა მდგომელი მშვიდითა მ
ოძღვრებითა განიოტა და მიერითგან არღარავის
ავნებს დათვნი მის მთისანი კაცთა ვისმე ვიდრე დღ
ეინდელად დღედმდე ესრეთ განისწავლნეს დათვნი
უმწყსნი მოჰგუარეს მას განრღვეული: მრა
1-16 სტრ., 608r
ვალ ჟამეული და ლოცვითა წმიდისა მამისა
იოანესითა მყის განიკურნა:სხუა მოიყუანეს კაცი რომლისა თანა იყო
ეშმაკი უტყვებისა და ილოცა მისთუის მამამან წ
მიდამან იოანემ და მყის დაუტევა ეშმაკმან და
ივლტოდა მისგან. და განიკურნა კაცი იგი
და ადიდებდეს ღმერთსა მრავალთა მისთა სას
წაულთაგან ხ~ მცირედნი ესე წარმოვქუნი ს
ასწაულნი სრულსა ცხოვრებასა მისსა შინა
წერილ არს:ხ~ ოდეს მოიწია განსვლ მისი ჴორცთაგან მო
უწოდა ელია დიაკონსა და სხვათა ვიეთთა . მო

წაფეთა თუისთა ასწავა და განამტკიცა და იხილნა ზ
ეცისა მჴედრობანი მოსრულნი მის ზედა და
შეჰვედრა სული თუისი ჴელთა შინა მათთა და
დაიძინა მშვიდობით შემურეს წმიდა გულიამი
1-16 სტრ., 608v
მისი და მიიღეს საყოფელსავე მას თუისსა სადა იღვაწა მთასა
მასვე ხ~ შემდგომად მიცვალებისა მრავალნი სასწაულნი
აღესრულნეს:-წმიდა მამა დავით იყო ქუეყანით შუა მდინ
არით რომლისა[.] მშობელთა არა მეცნიერ ვართ
ესე დამოწაფებული იოანესა თანა მოვიდა და
განვიდა გარესჯას უდაბნოსა ერთისა ოდენ მო
წაფითა რომლისა სახელი ლუკიანე რომელთა
სიცხენი მზისანი და ნეფხვანი ზამთართანი ფრიად
მრავალნი მოითმინეს ამისა შემდგომად ვ~ა მ
ამა დიდისა ბასილისი ირემთა მიერ გამოიზარდ
ნეს რ~ სამნი ირემნი ნუკროსანნი მოვიდიან და
მოწველიან და ხაჭოსა მისსა სჭამდიან გარნა
ოთხ შაბათ და პარასკევსა არ მოვიდიან შემდგ
ომად მცირედისა. ჟამისა ერთი ნუკრთაგანი შ
თანთქა ვეშაპმან მძვინვარემან რომელი მკვიდრ
1-16 სტრ., 609r
იყო ღელესა რომელთამე ნაპრალსა კლდისასა რო
მელი სიტყუითა დავითისითა განიდევნა და ველსა
ყარაისასა მეხის ტეხით შეიწუა: და ბუბაქარ
დიდებული კაკაბთა ნადირობასა შინა შეემთხ
ვია წმიდასა დაენება მახვილითა მოკლვა რო
მელსა ჴელი განმარტებულნი შეაჴმო: და ვედ
რებითა მისვე წმიდისათა კ~დ ეგო ვ~ა უვნებ
ელი და ძენი ბუბაქარისნი საპყარნი წამსა შინა
ლოცვითა მისითა განკურნა ხ~ ამის გამო გან
ისმა ჴმაჳ მისი და ფრიადნი დაემოწაფნეს და
მრავალნი ჯურღმულნი აღმოკუეთეს ამისა შემდგო
მად წყალნი მწარენი დაატკბნო რომელნი დიან
ვიდრე დღეინდელად დღედმდე გარემოს ბერთუ
ბნის მონასტრისასა და სხვანი მრავალნი სასწა
ულნი აღასრულნა და შემდგომად წარვიდა
წმიდად ქალაქად იერუსალიმად ქუეითად და
1-16 სტრ., 609v
სადა იხილვების ბორცვებთაგან არა თავს იდვა
შთასლვა ა~დ მუნით თაყუანისცა და აღიღო
სამნი ლოდნი და წარმოიღო ამისთუის პატრიაქმან ი

ხილა ჩუენება და მოსწიეს კაცნი წმიდასა ორნი
იგი ლოდნი მიუხუნეს და ერთი მოანიჭეს რო
მლისა სასწაულნი ითქუა ანგელოზისა მიერ პ
ატრიაქისა მიმართ არა მიცემად სამთა ქუათა ა~დ
მესამედისა მადლისა წმიდისა მის ქალაქისა მო
ღებად აქა უდაბნოდ ვინადგან სამგზის. აქა ლ
ოცვა მიესწორების ერთგზის იერუსალიმსა მის
ვლასა ამისა შემდგომად სული თუისი ღ~თსა შე
ვედრა და დაისხნა წმიდა გუამი მისი სამყოფსავე
თუისსა გარესჯის მონასტერს რომლისა სასწაუ
ლნი და ღვაწლნი მისნი სრულიად სრულ
სა ცხოვრებასა მისსა შინა წერილ არიან:ხ~ ამის წმიდისა დამამისა დავითის სიცოცხლესავე ში
1-16 სტრ., 610r
ნა მოვიდა მამა წმიდა დოდო კახეთით და მისვე მა
მისა წმიდისა დავითისითა განვიდა მიერ უდაბნოდ
დადაემკვიდრა მუნ და აღეშენა მის მიერ მონასტ
ერი ფრიად დიდი რომელ[.]სა შინა მრავალნი ღვაწლ
ნი და შრომანი აღასრულნა რომლისა სასწაულ
სა და ღვაწლსა მოგვითხრობს სრულ ცხოვრ
ება მისი და ამისა შემდგომად სული თუისი: ღ
~თსა შეჰვედრა და დაისხნა წმიდა გუამი მისი
საყოფელსა თუისსავე:--წმიდა მამა შიო იყო ქალაქით ანტიოქით სიჩოდგან
დამტევებული სოფლისად და მოწაფებული მამისა
იოვანესი ვინადგან წარმოვიდა ქართლად წმიდა იოანე
წინა ძღომითა საღ~თოთა სულისათა არა უგ
ულებელს ყო. სულიერი მამა თუისი და მისთანა
ვე წარმოვიდა ღირსი შიო მოსრულმან ქართლ
ს ქალაქსა მცხეთასა მყუდროებისა და მარტო მყოფობისა
1-16 სტრ., 610v
მოსურნე იყო ითხოვა შენდობა კათალიკოზისა
და მამისა იოანესაგან და წარვიდა დასავლით კერძო
მცხეთისა მტკუარსა მარჯუენით რომელსა ჰქუიან
მღვიმე ღრმათა ჴევთა ფრიადთა მზისა სიცხეთა. და
ზამთრისა გამოკვეთილი და სიცივისა მიერ დასიცხ
ისა ნუგეშინის იცა მას შინა ხ~ ვინადგან სახიერმან
ღ~თნ არა უგულებელს ყო მრავალი ღვაწლი მისი
რ~ ვ~ა ელია ყორნისა მიერ გამოზარდა ეგრეთვე ა
ქაცა დღითი დღე ტრედისა მიერ საზრდელი მოეღებოდა:ამისა შემდგომად დღესა ერთსა მონადირე ვინმე მ
დიდარი და საჩინო სახელით ევაგრე გამოვიდა სახლით
თუისით ციხე დიდით და ნადირობდა ფრინვლითა ოდენ

მაშინ მხოლოდ მდგომი კლდისა თავსა ზედან ევაგრე
ნახა ტრედი მიმქონი საზრდლისა. თუალაგნა და განე
ცვიფრა გონებასა თუისსა და კ~დ დღესა მეორესა ეგ
რეთვე. ნახა ვ~ა პირველ და შეუდგა კუალსა ტრედისასა
1-16 სტრ., 611r
ნახა ბერი ვინმე მოღვაწე შეიშურა მოთმინება
დბერისა მის და არა უგულებელს ყო განშორება მისი
მაშინ ჰრქუა ევაგრემ ბერსა მას მამაო ღირს მყავ შე
ნთანა დამკვიდრებად რათა მყუდროებასა შინა აღვასრ
ულო დღენი ჩემნი ჰრქუა მას წმიდამან შიო ა
ღიღე კუერთხი ესე ჩემი და უკეთუ ორგზის გ
ცეს გზაჳ წყალმან მან ნება უფლისაჳ არს და. მო
ვედ ჩემდა და უკეთუ არა განიპოს წყალი იგი ი
ყავ სახლსა შენსა სარწმუნოდ მაშინ წარვიდა გ
მგე სახლისაგან მოსეს მსგავსად ორგზის მტკუარი
განაპო კუერთხმან მან და აღვიდა მამისსა შიოსა თანა
ევაგრე არა უკუნ მხედველი ვ~ა ლოთ სოდომისა შიში
თა ასწავლა - ყოველივე სახე მონაზონებისა:ამისა შემდგომად ჰრქუა წმიდამან შიო შვილო ევაგრე გ
ვიღირს ეკლესია სადაცა უფალსა უნდეს აღვიდნენ თავსა კ
ლდისასა მარცენესა ჴელსა ცეცხლი დაიყარა და მაზე საკ
1-16 სტრ., 611v
მეველი დაიყარა და მარჯვენითა ჴელითა ჯვარი და
სწერა მაშინ საკმლის კუამლით წვერ ჩამობრუნვით
იპოვა ადგილი ეკლესიისა სადაცა ენება უფალსა და აღაშ
ენეს მუნ ეკლესია მაშინ განისმა ამბავი მათი და მოვიდნენ
ურიცხვნი სულნი და იქმნენ მონაზონ ჰყუანდათ კ
არაულები საზიდრად წყლისა და უბძანა მგელსა და იდგა მ
გელნი მწყემსად კარულთა ერთსა დღესა ბერისა ვისმე
კონონისა კარაული კლდით გარდაჭრილი მიუსვლელ. იქმ
ნა ჰრქუა ბერმან მან წმიდასა: შიოს რა ესე ჰყავ მ
გელი მწყემსად. კარაულთა განაჩინე ამას შეუჭამია მ
შინ მგელი ეჭიდებოდა კალთასა ბერისასა წაყოლილმან ნა
ხა ნაპრალსა კლდისასა დაგორებული კარაული
უსულოდ მგდებარე მაშინ თავის უფალ ყო მგელი და
ჰქუა ნუღარა იპოები სავნებლად ადგილსა აქა ხ~ სასწაული
ესე დღეინდელად დღედმდე ჰგიან რ~ ვერას ავნებენ ნა
დირნი პირუტყუთა მუნ და ქმნა სხვანიცა მრავალნი
1-15 სტრ., 612r
სასწაულნი რომელი კნინი ოენ აღიწერა წიგნი
სა ამას შინა რომლისა სრული სასწაული მისი სრუ
ლისა ცხოვრებასა მისსა შინა წერილ არს შემდგომად

მამად ბერთა ევაგრე განაჩინა და თუით ჩავიდა მღვი
მესა შინა ბნელსა კაცთაგან მიუალსა ვითარ ვინ
გამოთქუას სიმჴნე და მოთმინება მისი ლოცვა ცრემლი
მოღვაწება ეშმაკთა ოტებანი მკელობელნი ავლინა
განრისხებული მეფე მშვიდ ყო ვნებულნი არა წმ
იდათაგანნი განკურნა უშვილოთა მიანიჭა და ძე მისი
კათალიკოზ ყო ხ~ ყოველი ცხოვრება მისი კეთილად ა
აღასრულნა და შემდგომად ამისსა მიიღო სიწმიდე და
აღვიდა წინაშე ღ~თისა და მუნვე სამყოფსა და საღვაწლოსა
შინა მიმღებელ იქმნა რომლისა ნაწილი წლითი წლა
დ იხილვების ყოველთა კაცთაგან ანგელოზისა მიერ
მოტანითა:1-16 სტრ., 612v
მამა წმიდა ისე მოწაფე წმიდისა მამის იოანესი რომლისა
არა უწყით მშობელნი და არცა ალაგი სადაურობისა
თუინიერ ესე ვიცით თანა მოჰყუა იოანესა და მრავლისა
იძულებითა ქართლისა კათალიკოზმან აკურთხა მ
ღრდელ მთავრად წილკნისა ეკლესიასა. ფრიადნი
ურწმუნონი სწავლითა მოაქცივნა დაბასა მას შ
ორს ჰქონდა წყალი რომელსა ჰქუიან ქსანი შუა
ტყე და მაღალი გორა ჰქონდა დღესა ერთსა აღიღო
კუერთხი თუისი ვედრებისა წარმთქმელმან წინაშე
ხატსა დედისა ღ~თისასა მიიწია პირსა კსნისასა უ
ბრძანა წყალსა მას ძლიერებითა უფლისა ჩუენი
სა იესოს ქრისტესითა და ღ~თის მშობელისა მ
არიამი[.]სითა გიბძანებ მდინარეო გამოვედ და შემო
უდეგ კუალსა ჩემსა და მოსდევდი წუერსა კუერ
თხისასა უვალსა და უგზაურსა ალაგსა შემო
უდგა წარმოიღო ვიდრე წილკანის ჩაღმა რომელი
1-16 სტრ., 613r
აწცა მდინარეობს წყალი იგი: ამისა შემდგომად
ღვაწლი მრავალი განფინა უფლის მიერ რომლისა
სართულსა ღვაწლსა და სწაულსა მისსა სრული
ცხოვრება მისი მოგვითხრობს და ამისა შემდგომად
თუით მან წინაშე უფლისა აღვიდა და წმიდა გუამი მ
მისი დაიდვა მონასტერსა მასვე წილკნისასა რო
მელი აწმომდე ჩანს საფლავი მისი სასოდ და
შესავედრებელად ყოველთა ქართველთა:ხ~ მამა ანტონი შუა მდინარელი რომელი იყო მო
წაფე მამისა იოანესი იყო წმიდა ესე განშორ
ებულთა შორის ფრიად სათნო და წარჩინებული
ამან ყოვლად სანატრელმან წმიდა იგი ხა
ტი უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესი რომე

ლ სახედ პირსა თუისსა ტილოსა ზედა გა
მოსახა და ავგაროზს სასოება აღუსრულა
და შემდგომად ამაღლებისა თადეოზის მიერთა
1-16 სტრ., 613v
ჴელითა მიუვლინა და განკურნა კთრისა მისგან
ქუე მდებარისა და ყოვლით სახლეულით მისით
ნათელს იღო თადეოზის მიერითა ჴელითა და შ
ემდგომად მისსა ძე კაცისა ავგაროზის და კ~დ შვი
ლის შვილისა ძისა მისისა ენაცვალნეს მათ მ
ეფობათა ოდენ და არა ღ~თის მსახურებითა
რ~ განდგომილ ექმნეს ღ~თის მსახურებასა და
დამონებულ ეშმაკთა საოცრებასა რ~ რა იგი
ავგაროზს ეყო ეშმაკთა და ვითარ შემუსრნა და
განუდგა მისი ენება შურის გება რათა მიუ
ზღოს ეშმაკთა სახე ძველისა მის საზორელსა
დამხობისა. დამხობთა ხატისა მის საუფლო
სათა რომელი აღმართა ავგაროზ ბჭეთა ზ
ედა ქალაქისათა სადა იგი ემართა კერპი ბილწი
რ~ მუნ დაუსუენა ხატი იგი ტილოსი ფიცა
რსა ზედა გარდართხმული რათა ყოველნი
1-16 სტრ., 614r
შემავალი მუნ შინა ხილვით თაყუანის სცემდენ მაშინ
ბილწმან შვილის წულმან ავგაროზისამან აღირჩია დღე
კეთილებისა წილ უსახურობა და ხატი იგი უარ ყო და ეშმა
კთა შეუდგა და იგონა ხატისა მის ქრისტესისა რათა
წარწყმიდოს იგი მაშინ ეპისკოპოსმან მის ქალაქისამან გ
ულის ხმა ყო განზრახვა ბოროტისა მის და ყო განგება
ღირსი და: შემსგავსებული მის ჟამისა რ~ სადა იგი
ხატი ესვენა კამარედად ქმნულ იყო და წმიდამან ეპი
სკოპოზმან დადგა კანდელი აღნთებული საფარველად
ტაძრისა მის აღმართა კეცი წინა პირსა ხატისასა და
აღმოყორა კარი იგი კამარისა და შეაფარილა რომელ
ყოვლად არა ეტყობოდა. თუ ერთი რომელ უახლეს
არს და შემდგომად უკანა სკნელთა ჟამთა ხუასრო ს
პარსთა მეფე მოადგა ედესია ქალაქსა და იწყო თხრა ქუეშე
ზღუდესა და ეგრეთ შევიდენ რომელ ვერ აგრძნან
თუ ბრძავსო:- მაშინ ღ~თნ არა დაიდუმა უტყუელი
1-16 სტრ., 614v
აღთქმა რომელ აღუთქუა ვ~დ ზღუდე ვარ მე ედესისა და მშო
ბლისა თუისისა მეოხებითა ევლავიოზ ეპისკოპოზისა მის
ქალაქისა გამოეცხადა დედა ღ~თისა და ჰრქუა ვ~დ მას რომელისამე
ბჭესა ზედა არს ხატი იგი ჴელით უქნელი და დაფარ

ულიჱ და ვ~დ განიღვიძა ეპისკოპოზმან გულის ხმა ყო
ჭეშმარიტებით ძილს ჩუენებულსა მას და განთიად
წარვიდა ლიტანიით ადგილსა მას და პოვა წმიდა ხატი
იგი ყოვლად განურყუნელი და კანდელი იგი წინაშე მისსა
ანთებული ეგე ოდენსა ჟამსა სიმრავლესა შინა და გა
რდააწვეთეს ზეთი მის კანდელისა ბრძოლთა მათსა ზედან მის
ქალაქისათა და მეყუსეულად ვ~ა მიახლდა მიედვა და დაიწვნ
ეს და ვ~დ მტუერი განიბნივნეს და უჩინო იქმნესჱხ~ რომელი იგი კეცი საფარველად მის ხატისა აღმართებულ
იყო მას ზედან გამოსახულ იყო სხუა ხატი და მსგავსება
წმიდისა მის საუფლოსა ხატისა რომელი იგი სწორები
თ პატივ იცემებოდეს და ნისტორიანთა ეკლესიათა
1-16 სტრ., 615r
შინა დაესვენნესჱ მაშინ წმიდამან ამან ანტონი
მ იძია მოძღვრისა თუისისა გზაჳ და ისწავა ჭეშმარი
ტი და ცნა რ~ წარვიდა სომხითს ჩრდილოეთით კერ
ძო სხვათა თანა მოწაფეთა რომელთა აწ მოვიხსენნეთ
დავით და დოდო და შიო ანტიოქელნი და რვანი სხვანი
მოწაფენი იოანესნი ერთისა საზღვრისანი ესე სცნა
წმიდამან ანტონი აღიძრა ტრფიალებითა მოძღვრ
ისა თუისისათა და ესეცა ეძვინებოდა გულსა თუისსა რო
მელ ნისტორიანთა ეკლესიასა შინა იყვნეს საუფლო
ნი იგი ხატნი და აღიყუანა კეცი რომელი საფარველ
ად მის ხატისა ყოფილ იყო და ხატი ქმნულ იყო
ესე უჩინრად წარმოიყუანა წინა ძღომითა ა
ნგელოზისათა და უწყებითა ზეციერითა ჩრდილოეთ
ს და მიიწია მტკვარსა ზედან განვლო იგი და დაე
მკვიდრა აღმოსავალით ვითარ ოთხ მილიონ
ნაპრალსა კლდისასა შინაგან მთათა აკრიანთა
1-16 სტრ., 615v
იოანეს ახლვიდა ვითარ ხუთ მილიონ და შიოს ვითარ ცხრა მილ
იონ დავითს დოდოს ათ ცამეტ მილიონ ხ~ მუ
ნ ქვესვე რომელ წმიდისა ამას ანტონის ედგნ
ეს საზარდელად გუამისა თუისისა ირემნი და იყო
მთა უღაღი და სერტყიანი და იყო ქალაქი ვითარ
ერთ მილიონ მცირე: და ესე ირემნი წარვიდი
ან ველსა და ვითარ ჟამი მოვიდიან შინა მივიდიან წველს და
ვითარ მწყემსნი მოვიდოდეს ჟამეულად ხ~ ერთსა ოდე
ნ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ დაფრთხინ და უკან ნუ
კრი მოზდევდა ხორც შეკუეთილი და ესე დაუკუირ
და წმიდასა მას და თქუა გულსა შინა თუისსა თუ სადა
ვინ შეემთხუია რ~ არა უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა და [ა]
მყის ვ~ა კაცთა თუალ მმრომედ ხედვასა თანა ჰრქუა რაჳ

არს ეგე და მათ ვ~ა პირ მეტყუელთა თავ მიზიდვით ჰრ
ქუეს შემომიდეგ და გიჩუენოთ და შეუდგა კუალსა მ
ათსა და მიიწია მას ადგილსა სადა იგი შემთხუეულ
1-16 სტრ., 616r
იყო მათდა და აჰა მთავარი მის დაბისა მოვიდოდა ნ
ადირობად და წინა შეემთხვია და ჰრქუა ვინ ხარ ხ~ წმიდა
იგი ჴელითა უჩუენებადა სადა იყოფოდა და ყოველსავე
საქმესა რ~ ენა არა ესმოდაჱ მაშინ მთავარმან ჰრქ
უა მე ენა შენი არა მესმის და რომელ ეგე ჴელითა
მეუბნები ეგეცა მოგკუეთო და ჰრქუა წარიყუანეთ
მჭედლისა თანა და ვ~ა მიიყუანეს მჭედელმან შანთი
გაანხურა და გამოიღო რათა ჴელი მოჰკუეთოს: და
დავარდა ქუე და ჴელნი ვ~დ შეშანი შეექმნეს მაშინ
წმიდამან მიყო ჴელი და ვ~ა ნაკუერცხალი ჴელითა
აღებული მიუპყრა და ჰრქუა ყავ ადრე ბრძა
ნებული შენდა: დაიგი განკრთა საშინელსა მას ზედა
ხილვასა და მსწრაფლ მიუმცნეს მთავარსა და
ჰრქუეს ყოველი ხილული და მან ბრძანა რათა
წინაშე მისსა მიიყუანონ და ვ~ა მიყუანეს ჰრქუა
მას რაჳ გნებავს სთქუ და ყოველი მიგცე:1-16 სტრ., 616v
ხ~ მან მცირედი ქვჳ [..] უჩვენა ვითარ სამეული
და ლოკდა და ცნეს რ~ მარილი უნდა და მოართუე
ს ორი ოდენ ქუა განუტეხელი და მან მოხლიჩა ერ
თი ლიტრა და წარვიდა და ალოკა ფურთა მისთა
და იყოფოდა ხატსა მას წინაშე ვიდრე აღსასრულა
მდე ცხოვრებისა მისისა და წმიდა იგი საუფლო
წმიდათა შინა წმიდათასა მიიცვალა და ჩუენ დაგვიტე
ვა ხატი. იგი საუფლო და არს ვიდრე დღეინდელად
დღემდე უჩინრად და სასწაულთა მოქმედებს გ
ანცხადებულად რომელ უადვილეს არს აღრიცხვა
ზღვათა ქუიშათა ვიდრე საკვირველებათა საუფლოსა.
მის ხატისათა გარნა ვინადგან ღ~თი მხოლო არს
მოქმედი სასწაულთა მანვე მხოლომან უწყის სიმრ
ავლე სასწაულთა მისთა: და უკეთუ სოლომონცა
იყო ვერცა მან შეუძლოს აღრიცხვად თვინიერ
ღ~თისა მხოლოსა:-

