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ბრძოლა სასტიკი რ~ლი ემსგავსებოდა სასტიკებასა რ~ მტვერი ფერჵისა მათისა ვ~ა
ღრუბელი.
სქელი ელვა აბჯრისა მათისა ვ~ა ელვა-ცისა ჵმა პირისა მათისა ვ~ა ჵმა ქუხილისა
სიმრავლე
ისართა და ტყორცნა ქვისა მათისა ვ~ა სეტყვა ხშირი. და დათხევა სისხლისა მათისა,
ვითარცა ღვარი სეტყვათა. განგრძელდა ბრძოლა მათშორის. და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი
ხალხი:ხ~ ჰაოს უდგა ზურგად გმირთა ძალსცემდა. მისთა და ნუგეშინისცემდა ჵმითა
საზარელითა რ~ლი მსგავსიყო მეხის ტეხისა. მაშინ სძლიეს თარგამოსიანთა, და მოსრნეს სამეოცნი იგი გმირნი
ნებროთისნი
და სპანი მათნი:- ხ~ შვიდნი ესე გმირნი თარგამოსიანნი, ქართლოს, ბარდოს, მოვაკან,
და ჲეროს,
ლეკან კავკასიან. და ეგროს; ესენი დარჩეს ცოცხლებით თჴნიერ წყლულებისა. და
ძლევა შემოსილნი
მადლობდეს ღ~თსა:- ხ~ ვ~ა ესმა ნებროთს განწყრა და წარმოემართა მათ კერძო
ყოვლითა ძალითა
მისითა. ხ~ ჰაოსს არა ჰყვეს სპანი ნებროთის სპათა-ოდენი. გამაგრდა იგი ღირღალთა
შ~ა მასისთა მიუდგა ქვეშე კერძო ნებროთ და იყო იგი ჭურვილი რკინითა და რვალითა
ტერფითგან ვიდრე
თხემადმდე აჰჵდა ერთსა გორსა ზ~ა ზრახვად ჰაოსისა და ეტყოდა დამორჩილებასავე
მისსა რ~თა სთნდეს მიქცევა მისადვე:- ხ~ ჰაოს ჰრქა ჵმითა მისთა განმიმაგრეთ ზურგით კერძი ჩემი
დამივეახლო ნებროთს. და წარვიდა და მივიდა პირის პირ მახლობლად ნებროთისა.
სტყორცა ისარი და[ჰკრა] მკერდსა ნებროთისასა ფიცრისა ზედა რვალისასა და განავლო ზურგით. მაშინ
დაეცა ნებროთ
[..] იოტა ბანაკი მისი, და მაშინ ჰაოს ჰყოო თავი თჴსი მეფედ ძმათა თჴსთა ზ~ა, და
სხათაცა
[.]ათესავთა ზ~ა მახლობელთა საზღვართა მისთასა: ხ~ შვიდნივე ესე ძმანი წარვიდეს
თჴს-თჴსად
[...]ყნად. და იყვნეს მორჩილ ჰაოსისა. ხ~ აქამომდე დავსწერეთ ამბავი ესე რვათავე
ძმათა:
ხ~ აქათგან ვიწყოთ და წარმოვსთქვათ ამბავი ქართ[…………………………..]

ცხოვრება მათი. ვ~რე დღეთა ჩვენთამდე. და ვ~რ იგი
[......................................................................................]
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და მისცა ქართლოსს ქვეყანა რ~ლი ზემო აღვწერეთ. და ესე ქართლოს მოვიდა. პ~დ
ადგილისა მას სადაცა შეერთვის არაგვი მტკვარსა, და განვიდა მთასა მას ზ~ა რ~ლსა ეწოდების არმაზ. და პ~დ
შექმნა სიმაგრენი მას ზედა
და იშენა მუნ ზ~ა სახლი. და უწოდა მთასა მას სახელი თავისა თჴსისა ქართლი. და
ვ~რე აღმართებადმდე მუნ ზ~ა
კერპისა არმაზისა ერქვა მთასა მას ქართლი და მის გამო ეწოდა ყ~სა ქართლსა
ქართლი ხუნანიდგან ვ~რე
ზღვადმდე სპერსისა; შ~დ ამისსა ამანვე ქართლოს აღაშენა ციხე ორბისა რ~ლსა აწ
ჰქვიან სამშვილდე; დაკ~დ აღაშენა მტუვერის ციხე რ~ლსა აწ ჰქვიან ხუნანი; ცხონდა იგი მრავალთა წელთა
და განმრვლდა
ნათესავი მისი; ხ~ შვილთა შ~ს მისთა გამოუჩნდეს ხუთნი გმირნი რ~ლთა სახელები
ესე არს, პირველსა მცხეთოს
მეორესა გარდაბოზ მესამესა კახოზ მეოთხეს. კუხოს მეხუთეს. გაჩიოს ესე ხუთნივე
იყვნეს გმირნი
ა~დ მცხეთოს უგმირე იყო ხუთ-თავე მათ; მოკვდა ქართლოს და დაფლეს იგი თავსა
ზ~ა ქართლის~სა
რ~ლსა აწ ეწოდების არმაზი; და შ~დ ამისსა ცოლმან მისმან აღაშენა
დედა ქალაქი [....]. და ბოსტან
ქალაქი რ~ლსა აწ ჰქვიან რუსთავი და განყვნა ცალკცალკე გმირნი შვილნი მისნი,
მისცა გარადბოზს
ხუნანი, ხ~ საზღვარი აღმოსავალით მდინარე ბერდუჯისი დასავალით ქალაქი
გაჩიანი. და დასამხრით მთა პ~ლ
ჵსენებული. და ჩრდილოთ მტკვარი, ხ~ გაჩიოსს მისცა ორბის ციხე და სკვირეთის
მდინარითგან
ვ~რე თავადმდე აბოცისა და ამან გაჩიოს აღაშენა გაჩიოსმა. ქალაქი გაჩიანი, რ~ლსა
მაშინ ერქუა სანადირო
ქალაქი; და კუხოს მისსცა ბოსტან ქალაქი რ~ლ არს ყართა, და აწ ჰქვიან რუსთავი.
მისცა არაგვ[..]გან
ვ~რე რეთამდე თავადმდე მთასა კახეთის~სა და მტკარსა შუა: ხ~ კახოსს მისცა
კავკასისა და კახე..]ისა მთასა შორის არაგვიდგან ვ~რე ტყეტბადმდე, რ~ლ არს საზღარი ჲერეთისა და
ამან კახოს

აღაშენა ჩელთი და კუხოს შეეწია შენებასა ჩელეთის~სა რ~ დედა ციხე კახოსი ხვტრი
იყო. და მი[.]ცა
ნის-თ~ს და შეეწია შენებასა ჩელეთისასა რ~ლსა ბერ ერქუა პ~ლ შენნებულსა
კახეთის~სა ხ~
მცხეთოს რ~ლი უგმირე იყო ძმათამისთა. ესე დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა
ქართლოსისათა
რლსა აწ ჰქჴან არმაზი; და მანვე აღაშენა ქალაქი შესაკრებელსა შ~ს მტკვრისა და
არაგვისასა. დაუწოდა=
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სახელი თჴსი მცხეთა და დაიპყრა ქუჲყანა ტფილისითგან და არაგვითგან, დასავლით
ვ~რე ზღვადმდე სპერისა; და ესე იყო განმგე და უფალ მათ ოთხთავე ძმათა ზ~ა; ხ~ ოთხნივე
იყვნეს მორჩილ მის~სა
ესე არიან განყოფანი ქართლოსის ძეთანი რ~ნი განყნა დედამან მათმან შ~დ
სიკვდილისა ქართლოსისა: ხ~ მრავალთა წელთა. და მრავალთა ჟამთა ცხონდა ძე ქართლოსისი და
განმრავლდა ნათესავი მისი
და მათ ყ~თა განმრავლდა ნათესავი მათი:- ხ~ შვილთა შ~ს მცხეთოსისათა გამოჩნდეს
სამნი გმირნი სახელოვანნი რ~ლთა სახელები ესე არს პ~ლსა უფლოს მეორესა. ოძრჵოს მესამესა.
ჯავახოს. განუყო ამათ ქ~ყანა და ნათესავი მათი ყ~ი; ოძრჵოს მისცა ტასის კარითგან ვ~რე ზღვამდე
სპერისა კლდოვანი
ამან ოძროჵოს აღაშენა ორნი ციხენი და ქალაქნი, ოძრჵე და თუხარისი: ხ~ ჯავახოს
მისცა ფანავ
არითგან ვ~რე თავადმდე მტკვრისა, ამან ჯავახოს აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი. წუნდა
და არტანი
რ~ლსა მაშინ ერქუა ქაჯთა ქალაქი, ხ~ აწ ჰქვიან ჰური:- ხ~ უფლოს დარჩა საყოფელთა
მამისა მა
თისა მცხეთოსისასა მცხეთას, დაიპყრა ქ~ყანა არაგვითგან და ტფილისითგან ვ~რე
ტასის კარადმდე და ფანავარამდე. და მან აღაშენა უფლის ციხე (1.), ურბნისი (2.). კასპი (3.),
არაგვითგან და არმაზითგნ
ვ~რე ტასის კარამდე უწოდა ამას ქ~ყანასა ზენას სოფლისა, რ~ლსა აწ ჰქვიან შიდა
ქართლი; ხ~ ვ~რე სიკვდილამდე მცხეთოსისა ესე ყ~ნი ნათესავნი თარგამოსისნი იყვნეს სიყვარულსა ზ~ა
ერთმანერთი
სასა; და შიში აქვნდათ ნებროთიანთაგან, და ჰგონებდენ იგინი ნებროთიანთაგან
ძებნასა სისხლი-

სა ნებროთისასა და ისწრაფდეს იგინი განმაგრებასა ციხე ქალაქისასა შიშისა-თ~ს
ნებროთიანთასა:ხ~ ვ~ა მოკვდა, მცხეთოს ძე ქართლოსისა, შთავარდა შური შ~ს შჴლთა ქართლოსისთა.
იწყეს ბრძოლად და ჵდომად ურთიერთას ზ~ა რ~ უფლოს ძესა მცხეთოსისსა არა ერჩდეს, არცა
ხადოდეს უფლად
რ~ლი და ერჩდეს ქართლოსს ძმანი ბრძანებასა ზ~ა ქართლოსისათა; რ~ მამისა
მისისისაგან მიცემულ იყო
უფლობა ქართლოსისაგან მცხეთოსისათა, და მცხეთოსისაგ~ნ უფლოსისათა ოძრაჵოს
და ჯავახოსსა ზ~ა, არა ერჩდეს ურთიერთად, და ჰქონდათ დაუცხრომელი ბრძოლა, და
განგრძელდა მათ=
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შ~ს ღვრა სისხლისა, რლ არა იყვნენ ურთიერთსა ზ~ა შემწედ ნათესავნი, ხ~ სხანი
შეეწეოდეს რ~ლნივე მას.
და რ~ლნიმე კ~დ სხვანი აღდგენიან ერთმანეთსა ზ~ა და სხუანი შე~წეოდიან და
რ~ლსამე. ჟამსა იქნის,
იქმნის მშვიდობა და მათ შ~ს და შეიშალნიან და ებრძოლიან; ა~დ ადგილითი
ადგილად თავადნი იჩინიან
ხ~ რ~ლიცა იყვის მცხეთას რეცა თავადი იგი იყვის ყ~თა მათ სხათა ზ~ა. და არცა
სახელ ედებოდათ, მეფედ. არცა ერის თავად, ა~დ მამასახლისი ეწოდებოდათ. და იგი იყვის მაზავებელ. და
ბჭე სხათა ქართ
ლოსიანთა, რ~ ქალაქი მცხეთა გადიდებულ იყო უმეტეს ყ~თასა და უწოდდეს დედა
ქალაქად; და მას
ჟამსა დაივიწყეს ღი~ი. დამბადებელი მათი და იქმნეს მსახურ მზისა, დამთოვარისა,
და ვარსკვლთა
ხუთთა დამტკიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო საფლავი ქართლოსისა
{ხაზარეთი}
{რუსეთია}
გამოსვლა ხაზართა;
მას ჟამსა შ~ა განძლიერდეს ხაზარნი დაუწყეს ბრძოლა ნათესავსა ლეკისათა და კავკასიათა ესე თარგამოსიანთა ყ~ნი მას ჟ~სა იყნეს
მშვიდობით სიყვარულით ურთიერთისასა. ხ~ შვილთა ზ~ა კავკასისათა იყო უფალ დურძუკ
ძე ტირიეთისა ეზრახნეს ესე ექვსთავე ნათესავთა თარგამოსიანთა და ითხოვეს შველა
ხა
ზართა ზ~ა. ხ~ შეკრბეს ყ~ნი ნათესავნი თარგამოსიანნი და გარდავლეს მთა კავკასია
და მოტ-

ყუჲნნეს ყ~ნი საზღვარნი ხაზარეთისანი, და აღაშნნეს ქალაქნი პირსა ხაზარეთისასა
დაწარმოვიდეს, ამისსა შ~დ ხაზართა იჩინეს მეფე და დაემორჩილნეს ყ~ნი ხაზარნი
მეფესა მას
ჩინებულსა მათსა და წარმოიძღვანეს იგი და გამოვლეს ზღვის კარი რ~ლსა აწ ჰქვიან
დარუბანდი. ვერ წინა აღუდგეს თარგამოსიანნი რ~ იყო სიმრავლე ურიცხვი ხაზართა
წარტყვენეს ქვეყანანი
თარგამოსიანთანი და შემუსრნეს ყ~ნი ქალაქნი არარატისანი და მასისიასნი და
ჩრდილოეთისანი: ხ~ დაურჩეს ციხე ქალაქნი თუხარისისა სამშვილდე და მტვერის ციხე რ~ლ არს ხუნანი შ~ა
ქართლი
და ევრისი. და ისწავეს ხაზართა ორნივე ესე გზანი, რ~ლ არს ზღვის კარი დარუბანდი,
და არაგვის კარი
რ~ლ არს დარიელა. და განამრავლეს ხაზართა გამოსვლა და ტყვენვა მათი, და
ვერღარა წინა=
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აღუდგეს და მიერითგან იქმნეს ესე ყ~ნი თარგამოსიანნი მოხარკე ხაზართა:, ხ~ ოდეს
პ~ლ გამოვიდა
ხაზართა მეფე და მოსტყუჲნნა, ქ~ყანანი რ~ლნი ზემოთ დაგვიწერიან, და გარდავლო
მთა კავკასია და იყო
ძე მისი სახელით უობოს და მისცა ძესა თჴსსა ტყუჲ სომხითისა და ქართლისა
დამისცა ქ~ყნა კავკასისა ნაწილი ლომეკისა მდინარის დასავლით დასავლეთადმდე მთისა. და დაეშენა
უობოს, და მათნი
ნათესავნი არიან ოვსნი. და იგი არს ოვსეთი რ~ლ ნაწილი იყო კავკასისა; ხ~ დურძუკ
რ~ლი უწარჩინებულეს იყო შვილთა შ~ს კავკასიისთა მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შ~ა მთის~სა და
უწოდა სახელი-თ~სი
დურძუკეთი და მისცემდა ხარკსა მეფესა ხაზართასა:- ხ~ მასვე გზობასა მისცა მამის
ძმის წულსა მისსა ხაზართა მეფემან ნაწილი ლეკანისა აღმოსავალით ზღვითგ~ნ დარუბანდისით
მდინარედმდე ლომეკისა და მოსცა ტყვე რანისა და მოვაკნისა და დაეშენა იგი მუნ რ~ლ ნაწილი იყო
ლეკანისაჱ ხ~ ხაზარნი
უწარჩინებულეს იყო ნათესავთა შ~ს ლეკანისათა მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შ~ა
მთის~სა, აღაშენა
ქალაქი და უწოდა სახელი თჴსი ხოვანახეთი, და გარდახდეს ჟამნი, მრავალნი
ნათესავნი იყვნეს

მოხარკე ხახართა:- ხ~ მიერითგან განძლიერდეს სპარსნი მიერ მზისა აღმოსავლითგან
ნათესავნი ნებროთისნი და გამოჩნდა ნათესავთა შ~ს ნებროთისთა კაცი ერთი გმირი რ~ლისა
სახელი აფრიდონ, რ~ლნ შეკრა ჯაჭვითა ბევრასფ გველთა უფალიო და დაბა მთასა ზ~ა რ~ლ არს
კაცთ შეუ ვალიო: ესე ვ~რი წერილარს ცხოვრებასა სპარსთასა, აფრიდონ ეუფლა ყ~სა ქ~ყნასა
სპარსთასა:ხ~ რ~ლთამე ქ~ყანათა შეგზავნნა ერისთავნი ჵელადნი მისნი და რ~ლნიმე ქ~ყანა
მოხარკე ყვნა ხ~
ამან წარმოგზავნა ერისთავი თჴსი სპითა დიდითა, რ~ლსა ერქა არდამ შვილი
ნებროთის, ნა
თესავისათ, მოვიდა ქართლს და შემუსრნა ყ~ნი ქალაქნი და ციხენი ქართლისანი და
მოსრნა
ყ~ლნი რაოდენნი ჰპოვა ხაზარნი ქართლსა შ~ა: ამან არდამ ერისთავმა აღაშენა ქალაქი
ზღვისკარს, და უწოდა სახელი დარუბანდი, რ~ლი ითარგმანების, დახშა-კარი და
მანვე მოზღ
უდა მცხეთა ქალაქი ქვიტკირითა. და აქამომდე არა იყო ქართლსა შ~ა საქმე
ქვითკირისა=
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და ამის გამო დაისწავლეს ქვითკირი ამანვე არდამ მოჰკიდა კირით ზღუდე ციხესა
არმაზისასა და აქათ მტკვრამდი წარმოზღუდავე ცხვირი არმაზისი ვ~რე მტკვრამდე და
ერისთაობდა აგადონ მრავალთა წელთა:- ხ~ ოდეს განუყო აფრიდონ ყ~ი ქ~ყნა სამთა ძეთა მისთა მაშინ რ~ლსაცა ძესა მისცა სახლად სპარსეთი მასვე ხვდა წილად ქართლი რ~ლსა
სახელად ერქა იარედ: ხ~ შ~დ ადარმა ერისთავის გარდაიცვალნეს ერისთავნი
მიერითგ~ნ უცალო იქმნნეს ძენი აფრიდონისნი. რ~ იწყეს ბრძოლად ურთიერთარს და მოკლეს
ორთა ძმათა იარედ ძმა მათი მაშინ, ჰპოვეს ჟამი მარჯვე ქართლოსიანთა ბერძენთასა:- აქა ფურცლები აკლდა დედანსა, და ვერსადა ვჰპოე რომ ჩამეწერა, და ვინცრომანკი ამას სრულად დაიხსომებს წამკითხავი საკმაო არს ისტორიათ, ქართლის ცხოვრება ესე:ხ~ ეგრისის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა. რ~ მკვიდრთა მის ქ~ყნისათა ეზრახნეს
ოვსთა გარდამოიყვანეს ოვსნი და პოვეს ერისთავი სპარსთა ველსა გარე და კნისობად. და მოკლეს
იგი. და რ~ლ პოვ-

ეს სპარსი ყ~ი მოსწყვიდეს ოვსთა და ქართველთა და განთავისუფლდენ [.] ხ~
ქართველნი; - ხ~ რანი დაერეთი დარჩა სპარსთა და შ~დ ამმისა მრავალთა წელიწადთა; კვალად განძლიერდეს
სპარსნი და განდიდნა მეფე
სპარსთა რ~ლსა ერქა ქეკაპოს; იყო კაცი ვინმე მას ჟამსა ლეკეთს მგრძნობელი
ნათესავი ზანიხზსი;
და ამან გრძნებითა თჴსითა დააბრმო ქეკაპოს მეფე და სპა მისი. და ვერ შევიდა
ლეკეთს უკუმოიქცა დამაშინღა განუნათლდა თვალები. ამან კ~დ მოხარკე ყვნა ქართველნი და წარვიდა: კ~დ
ამისსა
რაოდენთამე წელიწადთა მოვიდა ამბავი ვ~დ მოსე განვლო ზღა ისრე~ლთა. და
იზრდებიან იგინი უდაბნოსა მანანათა განკვირდეს ყ~ნი და მათ ყ~თა წარმართთა აქეს ღ~თი ისრელთა;- და
შ~დ ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა უცალო იქმნა ქეკაპოს მეფე სპარსთა. რ~ იყო ბრძოლა
თურქთა. პოვეს ჟ~მი მარჯჲ სომეხთა და ქართველთა და განუდგეს სპარსთა და განამაგრნეს ციხენი და
ქალაქნი მათნი: და შეიერთნეს ყ~ნი ნათესავნი თარგამოსიანნი. შ~დ ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა
გამოგზავნა ქეკაპ=
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როს სპარსთა მეფემან ძე მისი რ~ლსა ერქა ფაორშოროტ სპითა დიდითა სომეხთა და
ქართველთა და ყ~თა თარ
გამოსიანთა ზ~ა:- ხ~ შეკრბეს ესე ყ~ნი თარგამოსიანნი მიეგებნეს და დაეწყვნეს
ადრაბადგანს სძლეს და იოტეს ფარშროტ და მოსპეს სპა მისი. შ~დ ამისა მცირედთა წელიწადთა, კ~დ მოგზავნა ამანვე
ქეკაპოს ძის წული მისი შიოშ ბედნიერისა რ~ლი თურქეთს მოიკლა:- ვ~ა წერილ-არს წიგნთა სპარსთა
ცხოვრებისასა;- არა ყ~ი მართალი ა~დ
უმრავლესი ტყუილი;- ხ~ წარმოემართა ესე ძე შიოშისი სახელით ქაიხოსრო. ვერ წინა
აღუდგეს მას სომეხნი
და ქართველნი რ~ დიდი იყო ძალი მისი. მოვლო ყ~ი სომხითი და ქართლი მოტყვენა
ყ~ნივე და იავარყვნა ყ~ნი
ციხენი და ქალაქნი და დაუტევნა ერისთავნი და აღაშენა ადრაბადაგანს სახლი
სალოცავი სჯულისა მათისა და წარვიდა:- და შ~დ ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა უცალო იქმნა ქე~იხოსრო და დაიწყო
ბრძოლად თურქთა. ეძებდა სის
ხლსა მამისა მათის~სა და იპოვეს ჟ~მი სომეხთა და ქართველთა განუდგეს სპარსთა და
მოსრნეს ერისთავნი სპარს-

თანი და განთავისუფლდნენ, მასვე ჟ~მსა მოვიდეს თურქნი ოტებულნი მისვე
ქაიხოსროსაგან გამოვლეს
ზღა გურგანისი აღმოჰყვეს მტკვარს და მოვიდეს მცხეთას, სახლი ოცდა რვა და
ეზრახნეს მამასახლისსა მცხეთისასა აღუთქვეს შეწევნა სპარსთა ზ~ა; ხ~ მამასახლისმა მცხეთელმან აუწყა
ყ~თა ქართველთა, ინებეს დამეგობრება მათი თურქთა. რ~ აქვნდა შიში სპარსთა. და შემწეობისათ~ს დაემეგობრნეს
თურქნი იგი გამოჰჵმულნი და განიყვანეს ყოველისა ქალაქთა შ~ა:- ხ~ უმრავლესნი
მათგანი მოვიდეს
და პოვეს ადგილი ერთი მცხეთას დასავალით კერძო კლდეთა შ~ს მოკჲთილი ღრმა
და მოითხოვეს
ადგილი იგი მცხეთელ მამასახლისისაგან მისცა და აღაშენეს იგი მოზღუდეს მტკიცედ
და ეწოდა მას
ადგილსა მას სარკინე და იყვნეს ესე თურქნი და ქართველნი ნების მყოფელ
ერთმანერთისა მოელოდეს მოსლვ
ასა სპარსთასა ამაგრებდეს ციხეთა და ქალაქთა, მას ჟამსა შ~ა სადაცა ვინ მოვიდის
ოტებულნი საბერ
ძნეთით გინა ასურით, გინა ხაზარეთით ყ~ვე დაიმეგობრიან ქართველთა შემწეობისათ~ს სპარსთა ზ~ა:- და გამოხდეს ამას შ~ა ჟ~მნი მრავალნი მაშინ ნაბუქოდონოსორ მეფემან
წარმოსტყვენა იერუსალიმი და მუნით ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს ქართლსა მოითხოვეს
მცხეთელთა=
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მამასახლისისაგ~ნ ქ~ყანა ხარკითა მისცა და დასხნა არაგვსა ზ~ა წყაროსა რ~ლსა
ჰრქვიან ზანავი და რ~ლი ქ~ყანა აქვნდა მათ ხარკითა, აწ ჰქვიან ხერკ ხარკისა მისთჴს; აქამომდის
ქართლოსიანთა ენა მხოლო ქართული იყო რომელსა ზრახვიდეს, ხ~ ოდეს შემოკრბეს ესე
ურიცხვნი ნათე
სავნი ქართლსა შ~ა მაშინ ქართველთაცა განრყვნეს ენა თვისი და ამათ ყ~თა
ნათესავთაგან
შეიქმნა ენა მრავალი, დაიპყრეს სჯული უბოროტესი ყ~თა ნათესავთა. რ~
ცოლქმრობისა-თ~ს არა
უჩნდა ნათესავობა და ყ~სა სულიერსა სჭამდეს, საფლავი არა იყო მკვდარსათასა
შესჭამდეს შ~დ
ამისსა რაოდენთა მე წელიწადთა აღმოვიდა ძე სპარსთა მეფისა ვაშტაშაბისა სახელით
სპანდიატ

რვალი გოლიათი იგი და სახელოვანი:- ხ~ ჯერ წინა აღუდგეს სომეხნი და ქართველნი
ა~დ განამაგრეს
ციხენი და ქალაქნი და მოელოდეს მოსლვასა მისსა. ხ~ იგი მოვიდა ადარბადაგანს
ეწია ანბავი სპარსთა
რ~ მოკლეს მამის მამა მისი თურქთა შემოვიდეს თურქნი სპარსეთად, მაშინ დაუტევა
სპანდიატ ბრძოლა სომეხთა და ქართველთა შეიქცა თურქთა ზ~ა ძებნად სისხლისა მამისა
მათის~სა, და განთავისუფლდეს სომეხნი და ქართველნი. შ~დ ამისა რაოდენთა მე წელიწადთა მეფე იქმნა ძე
სპანდიატ რვალისა რ~ლი არს სახელით ბაამან რ~ლი იცნობების არდაშირობით. ესე განდიდნა
უფროს ყ~თა მეფეთა
სპარსთასა, ამან დაიპყრა ბაბილოვანი და ასურეთი მოხარკე ყვნა ბერძენნი და რომნი.
და მაშინ ქართველნი მოხარკე იყვნეს მისდავე და იყვნეს ქართლს ესრეთ აღრეულ ესე ყ~ნი
ნათესავნი და იზრახებოდა ქართლსა შ~ა ე ქვსი ენა; სომხური, ქართული, ხაზარული, რომელ-არს
რუსული,
ასურული, ებრაული, და ბერძული. ესე ენანი იცოდეს ყ~თა სულთა ქართლისათა
მამთა და დედათა:თავი; ბ; შემოსვლა ალექსანდრესი; შ~დ ადამისა; ძეჳ ბ-სა წელში;ესე ალექსანდრე გამოჩნდა ქ~ყნასა საბერძნეთისასა, ქ~ყნასა რ~ლსა ჰქვიან მაკედონ
ძენი კაცნობისი მეგჴპტელისა ვ~ა წერილ-არს ამბავი მისი წიგნსა ბერძენთასა
ამან ალექსანდრემ
დაიპყრნა ყ~ნი კიდენი ქ~ყნისანი ესე გამოვიდა დასავლით, და შევიდა სამხრით,
შემოვიდა ჩრდილოთ=
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გარდამოვლო კავკასიანი და მოვიდა ქართლად და პოვნნა ყ~ნი ქართველნი
უბოროტეს ყ~თა ნათესავთა სჯულითა. რ~ ცოლქმრობისა და სიძვისა-თ~ს არა უჩნდათ ნათესაობა. და ყ~სა
სულიერსა ჭამდეს, მკვდარსა შესჭამდეს. დაუკვირდა ესე ალექსანდრეს, რ~ არა რ~ნი ნათესავნი იქმოდეს მას,
და პოვნა ციხე ქალაქნი
ესე ძლიერნი შუა ქართლი, წუნდა ხერთვისი მტკვრისა ოძრჵე, მოკიდებული კლდესა
ღადოსსა თუხარის მდინარესა ზ~ა სპერისასა, რ~ლსა ჰქვიან ჭოროხი; ურბნის კასპი. და უფლის
ციხე, ქალაქი დედა

მცხეთა და უბანნი მისი სარკინე, და ციხე დიდი, და ზანავი უბანი ურიათა, და
რუსთავი და დედაციხი სამშვილდე, და მტვერის ციხე, რ~ლ არს ხუნანი, და კახეთის ქალაქნი ამათ ყ~თა ციხეთა
და ქალაქთა შ~ა
პოვნა კაცნი სასტიკად მბრძოლნი და განუყო ლაშქარი მისი ყ~თა ამათ ციხე ქალაქთა
გარე მოადგინნა. და თჴთ დადგა მცხეთას. და დაუდგინნა ლაშქარნი იმიერ და ამიერ. ზემოთ და
ქვემოთ და თვით დადგა
ქსანსა ზ~ა ადგილსა რლსა ჰქვიან ნასტაკისი:- მტკვრის ციხე. და თუხარისსა არა
ბრძოდა რ~ ვერ
შეუძლებდა დაპყრობად; ხ~ სხვანი ესე ციხენი და ქალაქნი დაიპყრნა ექვს თვე ხ~
სარკინელთაბუნ თურქთაგანთა აგინეს მეფესა განუწყრა ალექსანდრე და არღარა ინება ზავი და ვედრება მათი
არა შეიწყნარა დარქა მათ ვინათგან მაგინეთ მე ესე არს ნაცვალი თქვენი რ~ა დაგხოცნე ყ~ნი და მოიცვა
ქალაქი სარკინე და ვერა სადეთ განერა ერთიცა კაცი. ხ~ სარკინელთა შესჭირდა რ~ ბრძოდა
თერთმეტ-თვე იწყეს
ფარულად კლდესა კაფა და განხვრიტნეს კლდე იგი რ~ლი ლბილ იყო და ადვილად
სახვრეტელი. და განკრბეს ხვრელსა მას სარკინელნი ღამე და შეივლტოდეს კავკასიად და დაუტევეს
ცალიერად ქალაქი:- დაიპყრნა ალექსანდრე ყნიი ქართლი, და ამან ალექსანდრემ მოსრნა ყ~ლნი იგი ნათესავნი
აღრეულნი ქართლს. სომეხი, ხაზარი, ასური, და ებრაელნი ნათესავნი ამათნი მოსრნა და დაატყვევნა
და დედანი დაყრმანი უცებნი ესე იგი თხუთმეტის წლისაზე უმცირესნი და დაუტევნა ნათესავნი
ქართლოსიანნი. და დაუტევა მათ ზედა პატრიკად აზონ ძე იარედოსისსი ნათესავი მისი ქ~ყანით მაკედონით და მისცა ასი ათასი რ-სა. ჩ-სა. კაცი ქ~ყნით ჰრომით რ~ლსა ჰქვიან
ფროტათოს=
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ესე ფროტათოსელნი იყვნეს კაცნი ძლიერნი და მხნენი ეკირთებოდეს ქ~ყანასა
რომის~სა და მოიყანნა ქართლად მისცა აზონს პატრიკსა. და დაუტევა ქართლს ერისთავად აზონ და მისთანა
სპანი იგი მპყრობელად ქართლისა, და უბრძანა ალექსანდრემ აზონს რ~ა პატივსცემდენ, მზესა და
მთოვარესა, და ვარსკვლ-

ავთა ხუთთა. და მსახურებდენ ღ~თსა უხილავსა დამბადებელსა ყ~ისასა. რ~ მას ჟამსა
არა იყო
წ~წყეელი და მოძღვარი სჯულისა ჭ~ტისა, რ~ლნცა ასწავა და ამხილა. ა~დ თვით
მოიგონა სჯული
ესე ალექსანდრე მეფობასა შ~ა მისსა ყ~სა ქ~ყნასა სჯული ესე დაუდვა. და წარვიდა
ალექსანდრე. ხ~ ამან
აზონმან. მოარღვივნა ზღუდენი ქალაქსა მცხეთას საფუძველითურთ და დაუტევნა
ოთხნი იგი.
ციხენი, რ~ლნი მოსდგმიდეს პირსა ქართლის~სა თავადი ციხე რ~ლ არს არმაზი, და
ერთიცა ციხე დასასრულსა არმაზის ცხვირისასა, და ერთი თავსა ზ~ა მცხეთის~სა. და მეოთხე ციხე
დასავლით მცხეთა მტკვარსა ზ~ა, და ესენი მომტკიცნა, და და განავსნა იგინი ლაშქრითა, და ყ~თა ქართლისა
ქალაქთა და მოარღვივნა ზღუდენი და დაიპყრნა ყ~ნი საზღვარნი ქართლისანი, და ბერდუჯის
მდინარითგ~ნ ვ~რე ზღვამდე
სპერისა. და დაიპყრა ქართლსა ზ~ა ეგრისიცა. და მოხარკე ყვნა, ოსნი. ლეკნი და,
ხაზარნი. და ვ~რ წარვიდა
ალექსანდრე ეგვიპტედ აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია, და თორმეტ წლამდის მოვლო
ყ~ი ქ~ყანა. იბ-სა
წელსა შ~ა დაეპყრნეს ყ~ი კიდენი ქ~ყნისანი. და მეთოთხმეტესა წელსა
ალექსანდრიასა შ~ა მოკვდა იგი უსწოროსა დიდი ჵელმწიფე:- და ვ~რ მოკვდებოდა იგი. მისსავე სიცოცხლესა შ~ა
განუტევნა მთავარნი
იგი რ~ლნი შეპყრობილ და დამონებულ იყვნენ მისგან. და იგინი წარვიდეს თჴს
თჴსად ქალაქად ვ~ა ბრძანებულ იყო, მერმე მაშინ მოიყვანნა ოთხნი დ. კაცნი ტომნი მისნი რ~ლნი იყვნეს
სახელით, ანტიოხოზ, ჰრომოს. და ბიზინტოს, და პლატონ:- და მისცა ანტიოქოზს ასურასტანი და
სომხითი და კერძო აღმოსავლეთისა უჩინა მას და მან აღაშენა ქალაქი ანტიოქია: ხ~ ჰრომოს მისცა
თრიმიკოზი და უჩინა კერძო დასავლეთისა და მან აღაშენა ქალაქი რომი:- და ბიზინტოს
საბერძნეთი და ქართლი და უჩინა კერძო ჩრდილოსა დამოუწერა წიგნი ანდერძი აზონ
პატრიკსა ერისთავსა
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რ~თა მსახურებდეს იგი ბიზინიტიოზს. და მან აღაშენა ბიზინტია რ~ლსა აწ ჰქვიან
კოსტანტინო პოლი:ხ~ პლატონ დაუტევა ალექსანდრიას და მოკვდა ალექსანდრე; ამან აზონ დაუტევა
სჯული ალექსანდრეს
მოცემული იწყო კერპთ მსახურებად და შექმნა ბ, ორნი კერპნი ვერცხლისანი, გაცი და,
გაიმ და მონებდა იგი ბიზინტიოსსა მეფესა საბერძნეთისსა, იყო კაცი ძნელი და მრისხანე. და ესე
დაწესდა ამცნო
სპათა მისთა ვ~დ ყ~თა ქართველთაგანმან რ~ლნ ჰპოვოს საჭურველი მოჰკალთ იგი,
და ჰყოფდეს რომნი იგი ერეთ ქართველთა ზ~ა და ვინცა ვინ გამოჩნდის ქართველთაგანი ქმნილ
კეთილ ჰასაკობა
მოჰკლიან იგი. და იყო ჭირი დიდი
ქართველთა ზ~ა. და ესე აზონ მათ რომთაცა ზედა იყო მესისხლე და მოესრნეს მრავალნი მათგანნი;ა, ცხოვრება ფარნავაზისა. რ~ლი იყო პ~ლი მეფე ქართლისა:მას ჟ~სა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შ~ა რ~ლსა ერქა ფარნავაზ, ესე ფარნავ
აზ იყო მამულად ქართველი ნათესავი, უფლოსი მცხეთოს ძისა და დედულად სპარსი
ასპანელი. და იყო იგი ძმის წული სამარიისა რ~ლი მოსლვასა მას ალექსანდრესსა
მცხეთელ მამასახლისი[.] ყოფილ იყო. ესე სამარ და ძმა მისი მამა ფარნავაზისი მოკლულ იყო
ალექსანდრესგ~ნ. ხ~ დედასა ფარნავაზისასა წარეყვანა ფარნავაზ გ; წლისა ყრმა და
შელტოლვილ
იყო კავკასიად. და მუნ აღზრდილ იყო. და მოსრულ იყო მცხეთას მამულსა თვისსაჱ
ხ~
ესე ფარნავაზ იყო კაცი გონიერი და მჵედარი და შემმართებელი და მონადირე
ხელოვანი და იმალვიდა იგი სიკეთესა თვისსა აზონის შიშისაგან. ხ~ მონადირეობითა მისთა იქმნა
მეცნიერ
აზონისსა. და შეიყვარა იგი აზონმან მონადირობისა-თ~ს. ევედრებოდა ფარნავაზს
დედა მისი.
შვილო ჩემო ეკრძალე აზონს და ნურარას იჩინებ სიკეთესა თავისა შენისასა. ნუ უკ~ჲ
მოგკლან შენ. და იყო შიში და ძრწოლა მას ზ~ა, ჰრქა ფარნავაზს შვილო ჩემო დაუტევე
საყოფელი მამათა შენთა და წარმიყანე მამულსა ჩემსა ასპანს ძმათა ჩემთა თანა და=
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განერე შენ ცოცხალი ჵელისაგან აზონისა. და დაამტკიცეს განზრახა ესე წასვლა
ასპანისა ჭირ
უჩნდა ფარნავაზს დატევება საყოფელის მამათა მისთასა. ა~დ შიშისაგ~ნ დიდისა და
ამტკიცა
წარსვლა, მაშინ იხილა სიზმარი ფარნავაზ რეცა იყო სახლსა შ~ა უკაცურსა
და ეგულებოდა განსვლა და ვერ განვიდა. მაშინ შემოვიდა სარკმელსა მისსა შუქი
მზისა დამოერტყა წელსა მისთა. განიზიდნა და განიყანა სარკმელსა მას. და ვ~რ განვიდა ველად
იხილა
მზე ქჲ მდებარედ. მიჰყო ხელი მისი მოჰჵოცა ცვარი მისი პირისაგნ მისისა. და იცხო
პირსა მისსა:- განიღვიძა ფარნაოზ დაგანკვირდა სიზმარი იგი ესე არს მე წარვალ
ასპანს
და მუნ სიკეთესა მივეცემი. ხ~ მას დღესა შ~ა განვიდა ნადირობად მარტო და დევნა
უყო ირემთა ველსა დიღომის~სა. და ივლტოდეს ირემნი ღირღალთა შ~ა ტფილისისათა მისდევდა ფარნავაზ სტყორცა ისარი. და ჰკრა ირემსა და მცირედ წარვლო ირემმა და
დაეცა
ძირსა კლდის~სა მივიდა ფარნავაზ ირემსა ზ~ა. და დღე იგი იყო მწუხრი გარდახდა
და დაჯდა
ირემსა მისთანა რ~თამცა მუნ ღამე იგი. და დილეულმცა წარვიდა. ხ~ კლდისა მის
ძირსა
იყო ქვაბი. რ~ლისა კარი აღმოქმულ იყო ქვითა ძველად. და სიძველითა შეჰქმნოდა
დარღუჲვა შენებულსა მას, მაშინ დაჰსხა წვიმა მძაფრი ხ~ აღმოიღო ფარნავაზ ჩუგლუგი და
გამოარღვივა კარი ქაბისა მის რ~თმცა მუნ შიგა დაიმშრალა წვიმისა მისგ~ნ. და შევიდა
ქაბსა
მას, და იხილა მუნ შ~ა განძი მიუწდომელი. ოქრო და ვეცხლი. და სამსახურებელი
ოქროსა დადა ვეცხლისა მიუწდომელი მაშინ ფარნავაზ განკვირდა და აღივსო სიხარულითა. და
მოეგონა სი
ზმარი იგი და დაკრძალა ქვაბი აღმოაგო კარი, ეგრეთვე მსწრაფლ წარმოვიდა და
უთხრა დედასა
თვისსა, და ორთა დათა მისთა მასვე ღამესა წარმოვიდეს სამნივე იგი სახედრებითა და
ჭურჭლებითა და იწყეს გამოღებად განძისა მის. და დაფლვად სიმარჯვესა თვისსა ვ~რ
განთენდებოდის

კ~დ ეგრეთვე აღმოქმნიან კარი ქაბისა მის და ესრეთ გამოჰკრიბეს ს~დ ხუთ ღამეს და
დაიგულეს სიმარჯვესა=
მათსა:- მაშინ ფარნავაზ წარგზავნა მონა თვისი ქჯისთანა. და ჰრქა მე ვარ ნათესავი
უფლოს=
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მცხეთოს ძისა და ძმისწული სამარა მამასახლისისა და არს ჩემთან ხვასტაგი დიდძალი აწ ინებო რ~თა მით ხვასტაგითა მოვიდე შენთა და ვიყვნეთ ჩ~ნ ძმა და ვიხმაროთ ჩ~ნ ხვასტაგი იგი
ორთავე, გამოუჩნდეთ ჩ~ნ
მტერად აზონ ერისთავსა. და სვემან ჩვენმან გვცეს ჩ~ნ ძლევა კეთილი:- მაშინ
განიხარა ქუჯი სიხარულითა დიდითა და ჰრქუა აღდეგ და მოვედ ჩემთანა. და ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა.
და ხვასტაგითა შენითა განგიმრავლნე სპანი შენი. ვ~რე გამოვსჩნდეთ მტერად აზონისა, მაშინ განიხარონ ყ~თა
ქართველთა აწყვეტილთა მისგან და მიწყვდეულთა. და ვჰგონებ რ~ლ რომთა მათგნიცა გამოგვერთნენ. რ~
ურიცხვნი აწყვედილ
არ~ნ მათგანიცა აზონისგ~ნ:- მაშინ ფარულად ფარნავაზ წარვიდა სიხარულითა რ~ლი
შესაძლებელ
იყო განძისა მისგ~ნ წარიტანა თანა დედა და დაანი მისნი მისთანა და მივიდა
ქუჯისთანა. და ჰრქა მას
ქუჯი, შენ ხარ შვილი თავთა მათ ქართლისათა, და შენ გმართებს უფლობა ჩემი, აწ ნუ
შურობ ხვასტაგსა შენსა. რ~თა განვამრავლნეთ. სპანი და უკეთუ მოგვეცეს ძძლევა შენხარ
უფალი ჩ~ნი და მე ვარ
მონა შენი:- მაშინ შეიერთნეს და ეზრახნეს ოვსთა და ლეკთა;- ხ~ მათ განიხარეს რ~ არა
სთნდა მიცემა
ხარკისა აზონისა და გამოჰდსევნეს ოვსნი და ლეკნი და განიმრავლეს სპანი ეგრისით
შეკრბეს ურიცხვნი
სპანი და მომართეს აზონს:- ხ~აზონმან მოუწოდა სპათა თვისთა და შემოკრიბნა:მაშინ ათასი მხედარი რჩეული რომთა მათგანი რ~ლთა ბოროტი ჰწაჰკიდებოდა აზონისაგან
განუდგეს აზონს და მოვიდეს წინაშე ფარნავაზისა მაშინ ყ~ნი ქართველნი განუდგეს აზონს. ხ~ სპანი რ~ლ
დარჩომილ იყვნეს ვერღარა მიენდო მათ. რ~ ყ~თა ზ~ა ბოროტის მოქმედ იყო. წარვიდა აზონ და
მივიდა კლარჯეთს. და გამაგრდა იგი სიმაგრეთა შა კლარჯეთისათა:- ხ~ მოვიდა ფარნავაზ მცხეთას
და დაიპყრნა.

ოთხნი იგი ციხენი მცხეთისანი. და მასვე წელსა შ~ა დაიპყრა ყ~ი ქართლი თვინიერ
კლარჯეთისა.
ამან ფარნავაზ წარავლინნა მოციქულნი წინაშე მეფისა ანტიოქს ასურასტანის. და
წარსცა ძღვენი დიდძალი და აღუთქა მას მსახურება. და ითხოვა მისგ~ნ შეწევნა ბერძენთა ზ~ა:
ხ~ ანტიოქოს
შეიწყნარა ძღვენი მისი. და უწოდა შვილად თვისად. და წარმოსცა გვირგვინნი. და
უბრძანა ერისთავთათა სომხითისათა. რ~თა შეეწეოდენ ფარნავაზს:- ხ~ წელსა მეორესა აზონ მოირთნა სპანი
საბერძნეთით, განძლიერდა ფ~დ და მომართა ფარნავაზს:- ხ~ ფარნავაზს განემრავლნეს მხედარნი
ქართლისანი მოუწოდა=
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მათ და უხმო ქუჯის. და ოვსთა და შეკრბეს ესე ყ~ნი და მოერთნეს ანტიოქოზისნი
სომხითით:- და ესე ყ~ნი შეკრიბა ფარნავაზ და მიეგება ნაქალაქევსა თანა არტანისასა. რ~ლსა ერქა მაშინ ქაჯთა
ქალაქი. რ~ლ არს
ჰური. და ეწყვნეს მუნ. და იქმნა ბრძოლა დიდ ძალი და მოსწყვიდეს ორგნითვე
ურიცხვნი, ხ~ იძლივნეს
ბერძენნი ფარნავაზისაგ~ნ. ივლტოდა ბანაკი მათი და მოკლეს აზონ და ურიცხვნი
სპანი მათნი მოსრნეს და ტყვე ქმნეს და წარვიდა ფარნავაზ და მოტყვენა საზღვარი საბერძნეთისა ანძი
ათორისა და ეკლეცით შემოიქცა მოვიდა კლარჯეთს და დაიპყრა კლარჯეთი და წარმოვიდა
მცხეთად სიხ
არულითა დიდითა:- ხ~ სიმდიდრესა ზ~ა მისსა და ერთო ხვასტაგი აზონისცა. და
იქმნა სიმდიდრე გარდარეული:- ხ~ ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა. რ~ მკვიდრთა მის ადგილისათა
არა ინებეს განდგომა ბერძენთა; მაშინ ფარნავაზ მისცა და, მისი ოვსთა მეფესა ცოლად, და მეორე დააჰ
მისი მისცა ქუჯის დედის ძმისთვის ცოლად; და მისცა ქუჯის ეგრის წყალსა და რიონს შუა
ზღვიდგან მთამდე. რ~ლსა შ~ა არს ეგრისი და სვანეთი. და დაამტკიცა იგი ერისთავად მუნ და მან
ქუჯი აღაშენა ციხე
გოჯი; მაშინ ფარნავაზ უშიშ იქმნა ყ~თა მტერთა მისთაგ~ნ. და მეფე იქმნა ყ~თა
ქართლსა და ეგურსა
ზ~ა გაამრავლნა ყ~ნი მჵედარნი ქართლოსიანნი განაწესნა ერისთავნი. რვანი და სპასპეტნი. ა, ერთი

გაგზავნა მარგუის ერისთავად. და მისცა მცირით მათითგან რ~ლ არს ლიხი ვ~რე
ზღვამდე რიონს ზემოთ.
და ამანვე ფარნავაზ აღაშენა ორნი ციხენი, შორაპანი და დიმნა: და გაგზავნა. ბ, მეორე
მცხეთის ერისთავად. და მისცა არაგვითგან ვ~რე ჰერეთამდე რ~ლ არს კახეთი და კუხეთი, გ, მესამე
გაგზავნა ხუნანის
ერისთავად და მისცა ბერდუჯის მდინარითგან ვ~რე ტფილისამდე. და გაჩიანთამდე.
რ~ლ არის გარდაბანი:
დ, მეოთხე გაგზავნა სამშვილდეს ერისთავად. და მისცა სკვირეთის მდინარითგან
ვ~რე მთამდე რ~ლარს
ტაშირი. და აბოცი; ე, მეხუთე გაგზავნა წუნდას ერისთავად და მისცა ფანავარითგ~ნ
ვ~რე თავადმდე მტკვრისა. რ~ლ-არს ჯავახეთი და კოლა და არტანნი; ვ, მეექვსე გაგზავნა ოძრიჵის
ერისთავად. და მისცა ტასისკარითგ~ნ ვ~რე არსიანთამდის ნოსტის თავიდგ~ნ ზღამდის, რ~ლარს სამცხე და აჭარა; ზ,
მეშვიდე გაგზავნეს კლარჯეთს ერისთავად. და მისცა არსიანთითგ~ნ ზღამდე; და ქუჯი იყო ერისთავი
ეგრისისა, და ჲ. მერვე დაადგინა სპა-სპეტად; და მისცა ტფილისითგ~ნ და არაგვითგ~ნ ვ~რე ტასისკარამდე. და
ფანავარამდე, რ~ლ არს=
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შიდა ქართლი; დაეს სპასპეტი იყო წინაშე მეფისა ყ~დვე მთავრობით განაგებდეს ყ~თა
ერისთავთა ზ~ა; ხ~ ამათ
ერისთავთა ქუჲშე. ადგილთა და ადგილთა განნაჩინნა, სპასალარნი და ათასის-თავნი
და მათ ყ~ლთაგან მოვიდოდა ხარკი სამეფო. და საერისთაო; ესრეთ განაწესა ესე ყ~ლი ფარნავაზ მიმსგავსებულად სამეფოსა
სპარსთასა და მოიყანა ცოლი
დურძუკელთა ნათესავი კავკასისი:- ამან ფარნავაზ მოზღუდა ქალაქი მცხეთა
მტკიცედ. და ყ~ნი ქალაქნი და ციხენი
ქართლისანი მოხრებულნი ალექსანდრესაგან, და ამან აღაშენნა იგინი და ვერღარა
იძიეს შური ბერძენთა ფარნავაზსა ზედა,
რ~ უცალო იყვნეს იგინი უფლისაგან რომთასა; დაამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი
დიდი სახელსა ზ~ა თვისსა. ესევეარს არმაზი. და ფარნავაზს სპარსულად არმაზ ერქა ამართა კერპი იგი არმაზი თავსა
ზ~ა ქართლისასა. და მიერითგ~ნ
ეწოდა არმაზი კერპისა მისთვის. და ქმნა სატფურება დიდი კერპისა მის-თ~ს
აღმართებულისა. კზ, ოცდა შვიდი
წლის მეფე იქმნა. ჳე, სამეოცდა ხუთს წელს მეფობდა ნებიერად. დამსახურებდა იგი
ანტიოქს, მეფესა ასურას-

ტანის~სა. და ყ~ნი დღენი მისნი რა დაჯდა მშვიდობით დაყვნა. და აღაშენა და განავსო
ქართლი;- ხ~ თვენი გაზაფხულისა, და სთვლისა არისანი დაყვნის. მცხეთას სამეფოსა ქალაქსა. და თვენი
ზამთრისანი დაჰყვის გაჩიანთა.
ხ~ თვენი ზაფხულისანი წუნდას, და ჟამითი ჟამად მივიდის ეგრისს დაკლარჯეთს და
მოიკითხნის მეგრელნი და კლარჯნი. და განაგის ყ~ი საქმე დაშლილი;- ხ~ იგი რომნი ათასნი მჵედარნი რ~ლნი
აზონისაგან მოერთნვეს ფარნა
ვაზს რ~ლი ზემოთ-ვახსენეთ იგინი განყვნა ხევთა და ქ~ყნათა შ~ა იპყრნა იგინი
კეთილად რ~ ბრძოლასა მას
აზონისსა მჵნედ იყვნეს და უწოდა მათ სახელად აზნაურნი რადგან წარვიდა
ალექსანდრე არღარა ჭამდეს კაცსა თჴნიერ რომელი შესწირიან კერპსა მსხვერპლსაიყო განსვენება და
სიხარული ყ~სა ქართლსა
ზედა მეფობისა-თ~ს ფარნავაზისასა. და იტყოდეს ამას ყ~ნი ვმადლობთ ამას სვესა
ჩ~ნსა რ~ მოგვცა ჩ~ნ მეფე
ნათესავთაგან ჩვენთა დააღგვხადა ხარკი და ჭირი უცხოთა ნათესავთაგან, და ესე ყ~ნი
აღასრულნა
ფარნავაზ სიმჵნითა და სიქველითა სიბრძნითა და სიმდიდრითა; ესვა ძე და უწოდა
სახელი საურმაგ და ესე
ფარნავაზ იყო პ~ლი მეფე ქართლსა შ~ა. ქართლოსის~სა ნათესავთაგანი. ამან
განავრცო ენა ქართული დაარღარა იზრახებოდა სხა ენა ქართლსა შ~ა. თჴნიერ ქართულისა. და ამან შექმნა
მწიგნობრობა ქართული.
და მოკვდა ფარნავაზ და დაფლეს წინაშე კერპისა არმაზისა;- და ამის წილ მეფე იქმნა
ძე მისი საურმაგ:ბ, მეორე მეფე საურმაგ;
მას ჟ~სა შ~ა ზრაჵა ყვეს ერისთავთა ქართლისათა და თქჲს=
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არა კეთილ-არს ჩ~ნდა რ~თამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა ჩ~ნსა ა~დ ვიყოთ ერთად
და მოვკლათ ჩ~ნ საურმაგ. და ვიყვნეთ ჩ~ნ თავის-უფალ ვ~ა ვიყვენით პ~ლ. და მივსცემდეთ ხარკსა ვინცა-ვინ
გამოჩნდეს მძლავრი რ~ ესრეთ ყოფითა უკეთ განვისვენებთ, განამტკიცეს განზრახა და მოკლვა სურმაგისა; ხ~ იგრძნა
საურმაგ და წარვიდა ფარულად და ივლტოდა:- და წარიტანა დედა მისი მივიდა დურძუკთასა დედის
ძმათა მის-თანა.

მაშინ რომთა იგი აზნაურნი წარვიდეს და მივიდეს დურძუკეთსვე:- და ჰრქეს
საურმაგს დიდი კეთილი დგას ჩ~ნ ზ~ა მამისა შენისა. ამისთჴს ვ~რთ ჩ~ნ მტკიცე ერთგულობასა შენსა:- მაშინ
საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა მამის დისწულსა მისსა და ითხოვა შეწევნა. ხ~ იგი სიხარულით წარვიდა
შველად მისსა. და საურმაგ შეიკრიბა დურძუკეთიცა და წარმოემართა ქართველთა ზ~ა:- და ვერ-ვინ წინა
აღუდგა მას. და დაიპყრა
ქართლი, და მოსრნა განდგომილნი მისნი და რ~ლთა მე შეუნდო. ხ~ დაამდაბლნა
ქართლოსიანნი. და წარჩინებულ
ყვნა აზნაურნი. ხ~განმრავლებულ ყვნა დურძუკნი ნათესავნი კავკასისნი; ხ~
ტყვენვვასა მას ხაზართასა ყ~ნივე მშვიდობით დარჩომილ იყვნეს სიმაგრისაგან ქ~ყნისა. და ვერღარა
იტევდა დურძუკეთი
მაშინ ამან საურმაგ წარმოიყანნა იგინი ყ~თა კავკასისა ნათესავთა ნახევარი. და
რ~ლნიმე მათგანნი
წარჩინებულ ყვნა და სხვანი დასხნა მთიულეთს. დიდოეთიდგან ვ~რე ეგრისამდე
რ~ლ-არს სვანეთი. და ესენიდაიპყრნა მისანდობლად თვისად დედეულნი და დაჯდა საურმაგ მცხეთას. მეფედ და
უმატა ყ~თა სიმაგრეთა მცხეთისათა და ქალაქისათა და მან შექმნა. ბ, ორნი კერპნი აინინა, და დანანა[.] დაამართნა
გზასა ზ~ა მცხეთის~სა და მსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანისასა; და მოიყვანა ცოლი სპარსი. ასული
ბარდაველის ერისთავისა დაესხნეს მის-თანა ორნი ასულნი. და არა ესვა ძე. მაშინ მოიყვანა სპარსეთით შვილი
ნებროთისი. ნათესავითგან ცოლისა მისისა დედის დისწული და დაიჭირა იგი შვილად. რ~ლსა სახელი
ერა მირვან და მისცა
ასული მისი ცოლად. ქალაქი გაჩიანი და საერისთო სამშვილდისა:- და მეორე ასული
მისცა ძესა ქუჯისსა
მამის დისწულსა მისსა. მეფობდა საურმაგ ბედნიერად მრავალთა წელთა. და მოკვდა
საურმაგ, და მეფე იქმნა
მის წილ შვილებული მისი მირვან:გ; მესამე მეფე მირვანოს ნებროთიან;
ესე იყო მირვან ტანითა სრული
შვენიერი ძლიერი მჵნე და ქველი. ამისსა მეფობასა დურძუკთა დაიწყეს სიყვარული
ფარნავაზისა=
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და საურმაგისა და გარდამოვიდეს დურძუკეთს მყოფნი და გაერთნეს-თანა
ჭართალეთსა მსხდომნი კავკასიანნი
მოტყვენეს კუხეთი და ბაზალეთი:- მაშინ მირვან მეფემან მოუწოდა ყ~თა ერისთავთა
ქართლისათა და შემოიკრიბნა ყ~ნი მჵედარი და ქვეითნი, და ყ~ნი კავკასიანნი იყვნეს სარწმუნოდ
მორჩილებასა ზ~ა მირვანისასა;
რ~ლნი გარდამოვლინებულ იყვნეს საურმაგ მეფისა თჴნიერ ჭართალთასა.
შემოკრიბნა ესე ყ~ნი. წარემართა
დურძუკეთს, შეკრბეს დურძუკნი დაუდგეს სიმაგრეთა ზ~ა გარდასავალთა გზათსა;მაშინ მირვან გარდაჵდა ცხენისაგან მივიდა ქვევითთა-თანა თჴსთა და წარუძღვა წინა ქვეითთა, ზურგით
შემოადგინნა მჵედარნი და მოვიდა კართა მათ შ~ა ვ~ა ჯიქი სიფიცხითა. ვ~ა ვეფხვი სიმჵნითა, ვ~ა
ლომი ზახილითა. იქმნა
მათ შ~ს ბრძოლა ძლიერი; ხ~ მირვანს ვერ ჰკვეთდა მახვილი დურძუკთა. ვ~ა კლდესა
სიპსა და დადგაუძრავად. ვ~ა კოშკი მტკიცე და გაგრძელდა მათ შ~ს ბრძოლა და მოსწყდა ორგნითვე
ურიცხვი. ხ~ იძლივნეს დურძუკნი და ივლტოდეს. მიუდგეს უკან ქართველნი მოსრნეს და ტყვე ქმნეს. და
შევიდა მირვან დურძუკეთს და მოაოხრა დურძუკეთი და ჭართალი და შეაბნა კარნი ქვიტკირითა და
უწოდა სახელად დარუბალ.
და დაჯდა მირვან. მეფობდა ნებიერად უშიშად. იყო კაცი უხვად მიმნიჭებელი
კეთილისა. შეიყვარეს იგი
ყ~თა მკჴდრთა ქართლისათა. და მსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანელთასა ამისზე
მოიცვალა ანტიოქისა მეფობა ბაბილონს. და მას ჟ~სა შინა მეფე იქმნა სომხითს რ~ლსა ერქა არშაკ.
ეზრახა მირვან არშაკს. და მისცა ასული თჴისი ძესა არშაკის~სა არბაკს. და მოკვდა მირვან. და მეფე იქმნა
მის წილ ძე
მისი ფარნაჯომ:დ; მეოთხე მეფე ფარნაჯომ ნებროთიანი:ამან უმატა ყ~თა ციხე ქალაქთა შენება. და ამან აღაშენა ციხე ზადენი. და შექმნა კერპი სახელით ზადენ. და
ამართა ზადენს და იწყო
შენებად კახეთს ქალაქსა ნელქარისსა. რ~ლ არს ნეკრესი:- ამისა შ~დ შეიყვარა სჯული
სპარსთა. ცეცხლის მსახურება მოიყუანნა სპარსეთით ცეცხლის მსახურნი და მოგვნი და დასხნეს
იგინი მცხეთას ადგილ-

სა მას რ~ლსა აწ ჰქვიან მოგვთა. და იყო ცხადად გმობად კერპთა. ამის-თ~ს მოიძულეს
იგი მკვიდრთა ქართლისათა. რ~ დიდი სასოება აქვნდა კერპთა მ~რთ. მაშინ შეითქვნეს ერისთავნი
ქართლისანი უმრავლესნი
და წარავლინეს წინაშე მოციქული სომეხთა მეფისა. და ჰრქჲს მეფე ჩ~ნი გარდახდა
სჯულსა მამათა ჩ~ნთასა=
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არღარა ჰმსახურებს ღ~თთა მპყრობელთა ქართლისათა. და შემოიღეს სჯული
მამული, და დაუტევა სჯული
დედული აწ აღარღარა ღირს არს იგი მეფედ ჩ~ნდა; მოგვეც ძე შენი არშაკ. რ~ლსა
უზის ცოლად ნათესავი ფარნავაზიანთა მეფეთა ჩ~ნთა. გვაშველი ძალი შენი და ვავოტოთ ფარნაჯომ შემომღებელი
ახლისა სჯულისა.
და იყოს მეფედ ჩ~ნდა. ძე შენი არშაკ. და დედოფლად ჩ~ნდა ცოლი მისი შვილი
მეფეთა ჩ~ნთა:- მაშინ სთნდა სომეხთა მეფესა განზრახა ესე გაგზავნა მოციქული მათი პასუხითა კეთილითა. და
ჰრქა მათ უკეთუ
ჭ~ტდ უბიწოთა გულითა გნებავსთ მეფედ თქ~ნდა ძე ჩემი თქჲნ ყ~თა ერისთავთა
მომეცით მე მძევალი. დამიგცე ძე ჩემი მეფედ თქვენდა. და ყ~თავე ნიჭითა აღგავსნე. მაშინ ერისთავთა
ქართლისათა უმრავლესთა მისცეს მძევლები; განაცხადეს განდგომა ფარნაჯომისი. მაშინ სომეხთა მეფე ყ~თა
ძალითა მისითა წარმოემართა ქართლს; ხ~ ფარნაჯომ მეფემან მოუწოდა სპარსთა და მოიყვანნა
სპარსნი. და რ~ლნიმე
დარჩომოდეს შემოკრიბნა ქართველნიცა. ხ~ ერისთავნი ქართლისანი, განდგომილნი
მიეგებნეს სომეხთა მეფესა ტაშირს, და მუნ შეკრიბბა სიმრავლე სომეხთა და ქართველთა:- ხ~ ფარნაჯომ
მიეგება ტაშირს. იქმნა
მათ შ~ს ბრძოლა ძლიერი. მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი რ~ იძლია ფარნაჯომ
სომეხთა; და ქართველთაგან. და მოიკლა ფარნაჯომ და მოსრეს სპა მისი:- ხ~ ძე ფარნაჯომისი მირვან წელიწდისა, ა,
ერთისა ყრმა მამამძუძემან მისმან და ივლებდა სპარსეთს ხ~ სომეხთა მეფემან მოსცა ძე თჴსი არშაკ.
მეფეთ ქართველთა:ე, მეხუთე მეფე არშაკ ძე სომეხ- მეფისა:და დაიპყრა ყ~ი ქართლი და მეფობდა

ნებიერად; და უმატა ყ~თა სიმაგრეთა ქართლისათა და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდენი
ჯავახეთს ქალაქსა
წუნდას. მოკვდა არშაკ. და მეფე იქმნა ძე მისი არტაგ:ვ, მეექვსე მეფე არტაგ:და ორ წელ ოდენ მეფობდა და მეორესა წელსა მეფობისა მის~სა
მოვიდეს ერისთავნი სპარსთანი სპითა დიდითა ძიებად სისხლისა ფარნაჯომისა და
სპისა მის სპარსთასა
რ~ლნი მოწყვედილ იყვნეს. ფარნაჯომისთანა ვერ წინა-აღუდგეს მათ არტაგ მეფე
ქართველთა. რ~
დიდ-ძალი იყო სპარსთა. ა~დ განამაგრა ციხენი და ქალაქნი. და მოვლეს სპარსთა ყ~ი
ქართლი დამოაოხრნეს ველნი ა~დ ციხე ქალაქნი ვერა რ~ლი წარიღეს და წარვიდეს:- მოკვდა არტაგ და
დაჯდა მისი მისწილ მეფედ ქართველთა ბარტონ:1-23 სტრ., 19
ზ, მეშვიდე მეფე ბარტონ არშაკუნიანი:ამან უმატა ზღუდე მცხეთისა დაყ~თა სიმაგრეთა ქართლისათა:- ხ~აღზარდეს ძე ფარნაჯომისი მირვან. რ~ლი
სიკვდილსა მას ფარნაჯომისსა
წარეყვანა მამა-მძუძესა მისსა. რ~ლი ვახსენეთ პ~ლ. ესე მირვან იყო კაცი ქველი. მჵნე
მჵედარი. და მრავალ
გზის გამოცდილი. ბრძოლასა თურქთა და არაბთასა:- ამან შეკრიბნა სპანი ძლიერნი
სპარსეთს. მოუგზ
ავნა მოციქული ერისთავთა ქართლისათა; და ჰრქა მათ მოიხსენეთ სიყვარული
მამისა მის ჩემისა
მირვანისი. და კეთილი მისი თქ~ნდა მიმართ. დაღაცა-თუ მამამან ჩემმან შემოიღო
სჯული უცხო თ~ქ~ნშ~ს. სამართლად მოიკლა მამა ჩემი. რ~ვერ კეთილად იპყრა სჯული მამათა თქ~ნთა,
რ~ლისგ~ნ გაქვსთ კეთილი. აწ
ნურას შიში და საურავი გულსა თქ~ნსა. სიკვდილისა-თ~ს მამისა ჩემისა. რ~ სჯულისა
დატევებისა-თ~ს მოკლულთა მე ვარ შვილი მეფეთა თ~ქნთა ფარნავაზიანი. დაღაცათუ აღზრდილვარ
სპარსთა-თანა,
ა~დ ვარ მე სჯულსა ზ~ა მამათა თქ~ნთასა. სასოებითა მათითა მოვალ ძიებად
მამულისა ჩემისა. აწმიიღეთ ჩემგ~ნ დიდება და კეთილი:- ხ~ ერისთავთა ქართლისათა არა შეიწყნარეს
ბრძანებული მირვა-

ნისი. ა~დ წინაშე ყ~ნი მივიდეს ბარტონ მეფისა. ხ~ მცირედნი ვინმე ქართველნი არა
წარჩინებულთაგანი
წარვიდეს და მიერთნეს მირვანს; ხ~ მეფემან ბარტომ შემოკრიბნა ყ~ნი სპანი
ქართლისანი მოირთო
ძალი სომხითით და მიეგება იგი ხუნანს იპყრა ზურგად ქალაქი ხუნანი. მოვიდა
მირვან და დადგა მდინარესა ზ~ა ბერდუჯის~სა, და იწყეს ბრძოლად. და ორთაგანვე შ~ს ბუმბერაზნი
იყვნეს თვესა ერთსა ყ~თა დღეთა
ბუნბერაზსა ბრძოლანი, ოდეს მათ სძლიან, და ოდესმე მათ სძლიან:- ხ~ ამა ერთსა
თვესა შ~ა. ამან
მირვან თავის თავითა მოკლა ცამეტი ბუნბერაზი. ქართველთა და სომეხთაგანი; და
არავინ გამოჩნდა
ქართველთა და სომეხთა შ~ს მძლე მირვანისა. და ვერცა თვით ბარტომ მეფე ბრძოდა
მას. რ~ არა იყო
მისთანა ძალი, ძალი გოლიათობისა:- მაშინ ბარტო მეფემან განაწყვნა სპანი მისნი. და
მომართა ყ~თა სპითა. და მუნით მირვან მოეგება სპითა ყ~თა. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ
შ~ს; მოსწყდა
ორთაგანვე ურიცხვი. იძლივნეს სომეხნი. და ქართველნი სპარსთაგ~ნ დამოკლეს
ბარტომ, მეფე ქართველთა:- ხ~ ამას ბარტონ მეფესა არა ესვა ძე. ასული ერთი და სიცოცხლესავე მისსა
მოეყვანა ეგრისით ძმის წული ქუჯისი სახელით ქართამ რ~ლსა შესდგმიდა ფარნავაზიანობა;
ფარნავაზის=
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დისა ქუჯის[.] ცოლისაგან და დედისა მის~სა საურმაგისა ასულისა ქუჯის ძის
ცოლისაგან. და ამის ქართამის
და ეგრისი მიეცა დაასული ცოლად ბარტამ მეფესა. და აღეღო ესე შვილად
ქართველთა სათნოებისათ~ს ექმნა
ფარნავაზიანთ მიმართ, რ~ არა უნდა ქართველთა სხვისა ნათესავისა მეფობა რ~ლსაცა
არა შესდგმიდა ფარნავაზიანობა:- ესე ქართამ ძე შვილებული ბარტამ მეფისა. მასვე წყებასა შ~ა მოიკლა
ბარტომის თანა.
ხ~ ცოლი მისი ასული ბარტამისი. უძლები დარჩა; ივლტოდა და წარვიდა სომხითს.
მუნ შვა ყრმა და უწოდა სახელი ადერკი. და იზარდებოდა იგი მუნ:- ხ~ ვ~ა მოკლა იგი ბარტამ
მეფე. შემოვიდა მირვან ქართლად და იპყრა ყ~ი ქართლი; და რ~ლნი დაშთომილ იყვნეს ერისთავნი
ქართლისანი ციხე-

თა და სიმაგრეთა შ~ა, მისცა მათ ფიცი და აღთქმა და გამოიყვანა ყ~ნი. და
მძლავრებით გამოიყვანა ცოლი ბარტომისი სამშვილდით. და შეირთო ცოლად რ~ლნი შვილი არშაკონიანთავე
დაჯდა მცხეთასა:და ნებიერად მეფობდა მცირედ ჟამ და მოკვდა; და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი არშაკ:ჲ, თ, მერვე მეფე, მირვან; მცირედის ხნისა შ~დ; თ; მეცხრე მეფე არშაკ ძემირვანისა; ნებროთიანი:ხ~ ესე არშაკ მეფე იყო დედით არშაკონიანი. და მამით
ნებროთიანი, ფარნაოზიანი; ამან არშაკ განაშვენა ნენქარ ქალაქი კახეთისა; რ~ლარს
ნეკრესი. დამატა სიმაგრესა უფლის ციხისასა:- და იყო ესე ძლიერი ძალითა დიდი გოლიათი, ხ~
ესე ადერკი ძე ქართამ ძისა საურმაგისა ასულის წული ბარტამ მეფისა რ~ლი ვახსენეთ ზემო
აღზარდეს, სომხითს და იყო კაცი ჰსაკითა შვენიერი. ტანითა დიდი და გოლიათი.
მრავალ გზის გამოცდილ იყო იგი იგი ბრძოლათა მათ სომეხთა და ასურთასა და მას მოეკლნა
მრავალნი
ბუნბერაზნი და სახელოვან ქმნილ იყო, ამან მოითხოვნა სპანი სომეხთა მეფისაგან
მოსცა მან და წარმოემართა არშაკსა ქართველთა მეფესა ზ~ა დედის ძმასა მისსა:- ხ~
არშაკ შემოკრიბნა ყ~ნი ერისთავნი ქართლისანი მოირთო ძალი სპარსეთით. და მიეგება
წინა
შეკრბეს ორნივე სპანი თრიალეთს, და დაიბანაკეს მახლობელად ერთმანერთისა:სთხოვა ბრძოლა თავის თავ არშაკ ადერკის:- ხ~ ადერკი სიხარულითა აღიჭურა შვენიერითა
საჭურველითა. აღჯდა ტაიჭთა და ჰრქა სპათა თჴსთა განმიმაგრეთ ზურგი კერძი ჩემი.=
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და ნუ შესძრწუნდებით. და განვიდა არშაკ ეგრეთვე აღიჭურა და განვიდა
განწყობილთა შ~ს. აღიზახნეს ორთავე გვრემად ოროლითა. და ვერ-ჰკვეთდეს საჭურველთა ერთმანერთისსა. და
ბრძოლისა სიგრძესა შ~ა გაუტყდათ ოროლები. აღმოიღეს ჩუგლუგები. და იწყეს ბრძოლად ჩუგლუგებითა; ოდეს
უხეთქნიან ჩუგლუგები იგი
საჭურველსა მათსა ზ~ა მზგავს იყვის ჵმისა უროსასა რ~ლ იცემის მჭედლისაგ~ნ
გურდემლსა ზ~ა. და ჵმა ზახ-

ილისა მათისა მსგავს იყო ქუხილისა;- მაშინ ვერა სძლიეს ერთ-მანერთსა. დაშვრეს და
უკუდგეს იმიერ და ამიერ. შეღამდა დღე იგი. და განისვენეს ორთავე; და დილეულ კ~დ
გამოვიდეს აღიღეს მშვილდები იწყეს რბევად და სისრად ერთმანერთისა. ჰკრა ისარი ისარი ადერკი მკერდსა
არშაკის~სა, და ვერ უფარა
სიმაგრემან საჭურველისამან. განვიდა ზურგით და ჩამოვარდა არშაკ ცხენისაგან:შეიქცა ადერკი მსწრაფლ და მივიდა სპათა თანა სომხითისათა. და რქა მათ გაფუცებ
ღთ~თა
თქვენთა ნუ გამარტებთ მახვილთა თქვენთა. ქართველთა ზ~ა. რ~ მამულნია ჩ~ნნი. და
აწ მე ვარ მეფე
მათი. ძალითა და შეწევნითა თქ~ნითა. ისმინეს სომეხთა ვედრება მისი. და დადგრეს
ადგილსა ზ~ა. შემოიქცა და მოვიდა მახლობელად ქართველთა სპისა. და ჵმა ყო ჵმითა მაღლითა. მე
ვარშვილი მეფეთა თქ~ნთა. და სვესა ჩემსა მოუცემია მეფობა ჩემდა; აწ მიიღეთ ჩემგან კეთილი და
სიხარული აჰაესერა სპანი სომხითისანი. არა მიუშვენ თქჲნ ზ~ა:- მაშინ მიუგეს ქართველთა. შენგამოსჩნდი უმჯობესი ყ~თა ნათესავთა ფარნავაზისათა; რათგან მოვიდდა მეფე ჩ~ნი.
შენ-ხარ
მეფე ჩ~ნი, და ვმადლობთ სვესა ჩ~ნსა. რ~ მოგვცა საზღვარად მეფისა ჩ~ნისა შვილივე.
მეფეთა.
ჩ~ნთა გოლიათი და სახელოვანი; გარდახდეს ყოველნი ქართველნი. დაჰცვივეს პირსა
ზ~ა თჴსსა.
დათაყვანისცეს ადერკის. და მშვიდობით შეკრბეს ერთად სომეხნი და ქართველნი. და
სპარსნი ერანისანი. და მოიღეს ქართველთა გჴრგჴნი არშაკისი და დაჰდგეს ადერკის და
წარმოიყვანეს დიდებით:ი, მეათე მეფე ადერკი ძე ბარტომისი არშაკუნიანი:ამან ადერკიმ დაიპყრა ყ~ი ქ~ყანა ქართლი ეგრისი. და მოსცა სომეხთა მეფემან ასული
თვისი ცოლად, და დაჯდა მცხეთას. და მეფობდა კეთილად, ლ, ოცდა ათის წლისა მეფე
იქმნა. დანზ, ორმეოცდა ჩვიდმეტ წელ მეფობდა:- ხ~ პირველსა წელსა მეფობისა მისისასა;
იშვა=
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უფალი ჩ~ნი იესო ქ~ე ბეთლემს ურიასტანისასა. მოვიდეს მისსა მოგვნი ძღვნისა
შეწირვად. და მოგვთა შესვლისა იერსალიმისსა მოვიდა ანბავი მცხეთას. ვ~დ სპარსთა იერუსალიმი წარტყვენესო.
და ურიანი რ~ლნი მცხეთას იყვნეს იქმნა მათ შ~ს გლოვა და ტირილი. და შ~დ მეორესა წელსა სხვა მოვიდა
ამბავი; ვ~დ სპარსნი არა
წარტყვენად მოვიდეს იერუსალიმად ა~დ აქნდათ ძღვენი ყრმისა ვისმე შობილისათ~ს; განიხარეს ურიათა მცხეთელთა; შ~დ ამისსა ვ~დ გარდაჵდეს წელნი ლ, ოცდა-ათნი მოვიდა
მოციქულნი ურიათა იერუსალიმით ურიათა-თანა მცხეთელთა ვ~დ რ~ლისათ~ს იგი მოვიდეს მოგვნი. და შეწირეს
ძღვენი, აღზრდილ-არს
იგი:- და იტყვის თავსა თჴსსა ძედ ღვთისა. აწ წარგვივლენიან ჩვენ მოციქულნი ყ~თა
თანა ურიათა რ~თა
მოვიდნენ მეცნიერნი სჯულისანი; და განვიკითხოთ; და განვბრჭოთ მას ზ~ა. აწ
თქვენ-განნიცა წარმოვიდეს მეცნიერნი სჯულისანი მანდეთ; და წარვიდეს ელიოზ მცხეთელი. და ლონგინოზ
კარსნელი. და მუნ დახვდეს ჯვარცმასა უფლისასა. და მუნით მოიღეს კვართი უფლისა ელიოზ. მღვდელმან, ვ~ა
წერილ არს ესე განცხადებულად მოქცევასა ქართლისასა;- :- :- :- ამან ადერკი მეფემან უმატა სიმაგრეთა
ქართლისათა, ქალაქთა დაციხეთა, და უმეტეს მოამტკიცნა. ზღუდენი ქალაქისა მცხეთისანი წყალთა იმიერ
დაამიერ. ამისვე ა[.]დერკის
მეფობასა შ~ა. მოვიდეს ათორმეტთა მოციქულთა წმიდათაგანნი ანდრია სვიმონ
კანანელითურთ აფხაზეთს და ეგრისს. და მუნ აღესრულა წ~და სიმონ კანანელი ქალაქსა ნიკოფის~სა
საზღვართა ბერძენთასა:- ხ~ ანდრია მოაქცივნა მეგრელნი. და წარვიდა გზასა კლარჯეთისას~სა. ხ~ ვ~ა ესმა მეფესა
ადერკის. მეგრელთაგ~ნ სჯულისა დატევება განუწყრა და წარავლინნა ერისთავნი მისნი. იძულებით. კ~დ
მიაქცივნა მეგრელნი. და დამალნეს ხატნი. და ჯვარნი. და შერისხდა მეფე ადერკი; ერისთავსა კლარჯეთისას~სა. რ~
მშვიდობით განუტევა
ანდრია. ამაზედ ადერკის მეფობასა. გამოჩნდა კ~დ ~მეფობა სპარსეთისა. რ~ რათგან
შესრულ-იყო ალექსანდრე. და განერყვნა სპარსეთი აქა ჟამამდე არღარა დაჯდომილ-იყო მეფე სპარსეთისა.
რ~ ადგილთა და ადგილთა იყვნეს ერისთავნი სპარსეთისა;- მაშინ შეკრბეს ერისთავნი სპარსეთისან. და
დასვეს მეფედ აჟღალან

ბრძენი. მაშინ სომეხნი, და ქართველნი. იყვნეს მორჩილ აჟღალანისი[.] სპარსთა
მეფისა. და ვ~რ ადერკისა
მეფობამდე. ერთი დაჯდის ქართველთა მეფედ. რაზომცა მრავალნი იყვნიან. შვილნი
მეფეთანი. ხ~ ამას
ადერკის ესხნეს ორნი ძენი რ~ლთა განუყო ქალაქი მცხეთა და ქ~ყანა მტკვარსა. შიდა
ქართლი მუხნარით=
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კერძო ქალაქი და ყ~ი ქართლი მტკვარსა ჩრდილოეთი ჰერეთითგან ვ~რე თავადმდე
ქართლისა და ეგრისისა ესე მისცა
ბარტოს ძესა თჴსსა:- ხ~ არმაზით კერძი ქალაქი მტკვარისა სამხრით ქართლი
ხუნანითგან ვ~რე თავადმდე
მტკვრისა. და კლარჯეთი. მისცა ქართამს ძესა თვისსა და მოკვდა ადერკი:ია, მეათერთმე მეფენი, ბარტომ, და ქართამ, ადერკის ძენი არშაკუნიანი:და მეფობდეს ძენი მისნი, ხ~ ამათსა მეფობასა ოსპასიანოს ურუმთა კეისარმან
წარმოტყვენა იერუსალიმი. დამუნით ოტებულნი ურიანი მოვიდეს მცხეთას. და დასხნეს ძველადვე მოსრულთა
ურიათა-თანა რ~ლთა თანა ერთნეს
შვილნი ბარაბასნი. რ~ლი ჯვარცმასა უფლის~სა განუტევეს ურიათა. უფლისა ჩ~ნისა
იესო ქ~ეს წილ. დამოკვდეს ადერკის ძენი ბარტომ და ქართამ;- მეფე იქმნეს შვილნი მათნი, არმაზს დაჯდა
ფარსმან. და შიდა ქალაქსა კაოს:იბ, მეათორმეტე მეფენი ფარსმან, და კაოს ძენი ბარტოსი. და ქართამისა, არშაკუნიანნი:- :- :ხ~ ადერკისითგან ესე მეფენი იყვნეს მორჩილებასა შ~ა სომეხთა მეფისასა უმეტეს არმაზელნი მეფენი. შეეწეოდეს სომეხთა ყ~თა მტერთა მათთა ზ~ა.
მაშინ მეფე იქმნა სომხითს დიდი
იგი მეფე იარვანდ. და დაივიწყა მან კეთილი ქართველთა. ემძლავრა ფარსმანს
არმაზელსა. და მოუღო საზღვარი ქართლისა. ქალაქი წუნდა და არტანი მტკვრამდე. ესე იგი თაფარავანის მდინარეს
იქით. და დასხნა წუნდას შ~ა კაცნი
მხეცნი ნათესავნი დევთანი. და უწოდა წუნდას სახელად ქაჯა-ტუნი; რ~ლი
ითარგმანების დევთა სახლი. და ვერ
ინებეს მეფეთა ქართლისათა საზღვარი. და მ~კვდეს ამ მწუხარებასა შ~ა დიდსა,
ფარსმან და კაოს:იგ, მეაცამეტე მეფენი, აზორკ. და არმაზელ ძენი ფარსმანისი, და კაოსისა არშაკუნიანი:-

დასხდეს მეფედ შ~დ ამათისა შვილნი მათნი; არმაზს აზორკ. და შიდა ქალაქსა
არმაზელ.
ესე იყვნეს კაცნი მჵნენი. და შემმართებელნი შეითქვნეს ესენი. და განიძრახნეს
ძიებად; საზღვართა ქართლისათა; მაშინ მოკლა სუმბატ ბივრიტიანმან იარვან მეფე სომეხთა. და დასვა მეფედ ძმა
იარვანდისი არტაშან;
მაშინ ამათ მეფეთა ქართლისათა, აზორკ. და არმაზელ. მოუწოდეს ოვსთა, და ლეკთა.
დაგარდამოიყვანნეს
ოვსთა მეფენი, ძმანი ორნი გოლიათნი; ბაზუკ და აბჰზუკ სპითა ოვსეთისათა: და მათ
გარდა-მოიტანნესთანა პაჭანიკნი და ჯიქნი, და გარდამოვიდა მეფე ლეკთაი, და მან გარდამოიტანნა
დურძუკნი და დიდონი [.]და ამათ მეფეთა ქართლისათა შემოკრიბნეს სპანი თჴსნი. და შეკრბა ესე ყ~ი სიმრავლე
ურიცხვი. და [............]
სიმარჯვითა=
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ფარულად შეკრბეს; ვ~რე შეკრბებოდეს სპანი სომეხთანი; შევიდეს ესენი სომხითს. და
უგრძნულად წარმოტყვენეს შირაკაცნი. და ვანანდი; ბაგრევანამდე; და ბასიანამდე; და შეიქცეს. და ჩატყვენეს
დაშტი ვ~რე ნახჩევანამდე; და აღიღეს ტყვეი და ნატყვენავი ურიცხვი და აღივსნეს ყ~თავე ხვასტაგითა.
და გამოვლეს
გზა ფარისოსისა:- მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმან. მოუწოდა სპათა სომხითისათა. და
შეკრბეს
მსწრაფლ სომეხნი და დევნა უყვეს: ხ~ ესე ყ~ნი ჩრდილონი განსრულ-იყვნეს მტკვარსა
და მისრულ
იყუვნეს კამბეჩოანს, რ~ლ არს ქიზიყი და დაებანაკათ იორსა ზ~ა მდინარესა. და
განიყოფდეს ტყვესა დანატყვენავსა. მაშინ სუმბატ წარავლინა მოციქულნი და რქვა რ~ლნი აღგიღიათ
ნატყვენავი სომხითით. პირუტყვი, ოქრო, ვეცხლი, და ნაქსოვი მიმინიჭებიეს თქვენდა, და რ~ლი
დათხეულარს სისხლი სომეხთა მ~რ იგიცა უძიებელ იყოს თქ~ნ ზ~ა; ა~დ რ~ლნი გყავსთ კაცნი
ტყვედ განუტევეთ. და წარვედით მშვიდობით განმდიდრებულნი და აღსავსენი ყ~ითავე:- ხ~ მათ
პასუხ უგეს
არად სხვად შემოვედით სომხითს ა~დ ძიებად შენდა. და ვერ გპოეთ შენ; და აწ მოვედ
ჩ~ნდა, და მიიღე ნაწ-

ილი შენი, თუვარა მოვიდეთ შენდა სადაცა იყო, და არა განერე ხელთაგან ჩ~ნდა
ცოცხალი; მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმან განვლო მტკვარი და ბაზოკოვსთა მეფემან სთხოვა მუქარა
მიუგზავნა მოციქული და ითხოვა თავის-თავ ბრძოლა; ხ~ სუმბატ აღიჭურა და აღჯდა ვარსამატსა
მისსა. და განვიდა განწყობილთა შ~ს. და მუნით გამოხდა ბაზოკ. და აღიზახნეს ორთავე. და
მიეტევნეს. და სცა სუმბატ ოროლნი სარტყლისა ზედა და განავლო ზურგით წყრთა ერთა; აიღო ცხენისაგან.
და დასცა ქ~ყნასა ზ~ა. მაშინ მიეტევა ანზაბუკ შველად ძმისა თვისისა და მოსწყვადნა სუმბატ
ოროლნი დამიეგება ეგრეთვე მასცა, სცა და განავლო და აღიღო და სცა ქ~ყანასა და თქვა ესე სომეხთა
დედათა და მამათა
ყრმათათჴს, რ~ლ თქ~ნ ასწყვიდენით; მაშინ სპათა მათ ყ~თა ოვსთა დალეკთა და
ქართველთა და ყ~თა მათ
ჩრდილოთა ნათესავთა ვ~რ ერთითა პირითა აღიზახნეს და თქვეს ვინათგან მოკლნეს
ორნი იგი
ძმანი თავნი გოლიათობისა ყ~ისანი. სიკვდილი ჩ~ნი არარად შესარაცხელ-არს
უფროსად განბოროტნეს. და შეკრბეს ყ~ნი სპასალარობასა ქვეშე აზორკ. და არმაზელისასა
ქართველთა მეფეთასა. და ყ~ნი
მიეტევნეს სუმბატს და სპათა მისთა. მაშინ იქმნა ბრძოლა დიდ ძალი მათ შ~ს
სამჟამიდგ~ნ:=
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ვ~რე ცხრა ჟამადმდე. და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი აღჵდა მტვერი. და დღე
ნათელი იქმნა ვ~ა ღამე ბნელი
აღრეულ იყვნეს ერთგ~ნ. და ვერ იცნობდეს ერთმანერთსა მტვერისაგ~ნ. მაშინ იძლია
ბანაკი ჩრდილოსა. სომეხთაგან მეოტ იქმნეს და დაიფანტნეს ყ~ნივე, მიუდგა სუმბატ მრავალთაგ~ნ მოწყლული.
და სდევნა ღამედმდე. და მოსრნა ყ~ნი ოვსნი და ლეკნი მცირედნი დაურჩეს. ხ~ ქართველნი უფრო დარჩეს.
სამეოტოთ გზათა მეცნიერობითა დაშემოიხვეწნეს ორნივე მეფენი ქართლისანი მცხეთას მოწყლულნი:- მაშინ
სუმბატ განმარჯვებული შემოვიდა ქართლად მოჰოჵრა ქართლი რ~ლი პოვა. ციხეთა და ქალაქთა გარე. ა~დ
ციხე ქალაქთა არაბრძოდა რ~ არა მზა იყო მსწრაფლ გამოსვლისაგან. ა~დ აღაშენა ციხე ერთი
ოძრიჵისასა რ~ლსა ეწოდე-

ბის სამცხე, ადგილსა რ~ლსა ჰქვიან დემონი. მოკიდებულად მთასა ღადოსასა. და
დაუტევნა შიგ~ნ ლაშქარნი
შემწედ წუნდელთა. რ~ ბრძოლად ოძრჵელთა წარვიდა ხ~ მეფენი ესე ქართლისანი
არზოკ და არმაზელ სიფიცხლითა გულისა მათისათა არა შეუშინდეს. ა~დ განა-მაგრნეს ციხე ქალაქნი მათნი. და
განწირნეს ყ~ნი ველნი
ქართლისანი და არა დასცხრეს კირთებისაგ~ნ სომეხთა ზ~ა იწყეს ოვსთა სისხლისა
მათისა ძიებად სომეხთა
ზ~ა გარდამოვიდეს ქართლად. და დაემეგობრნეს ქართველთა, და აღერივნეს ერთგან
ოვსნი და ქართველნი. დამარადის ბრძოდეს სომეხთა. და იყო ერისთავი ოძრხეს ქალაქსა შ~ა მეფისა არმაზელისა
აზნაურთაგანი. იგი
დადგრომილ იყო სარწმუნოებით ერთგულობასა არმაზელისასა. და მას შეეწეოდეს
მეგრელნი:- ხ~ წუნდელნი
და დემოთელნი შეეწეოდეს ერთმანერთს. და დაუცხრომელად იბრძოდეს. და
უფროსი ბრძოლა იყვის მდინარესა
ზ~ა რ~ლსა ჰქვიან ნოსტე. და იყო ერისთავი კლარჯეთს არზოკ მეფისა
აზნაურთაგანივე იგი ავნებდის
საზღვართა სომხითისათა. ქ~ყნასა პარხისასა რ~ლ-არს ტაო. და ვერავინ შევიდოდა
მავნე კლარჯეთს. რ~
შეუვალი და მაგარი იყო ტყითა და კლდითა. და მკვიდრნი კლარჯეთისანი იყვნეს
კაცნი მკვირცხლნი.
და მხედარნიცა. ხ~ თვით მეფენი ქართლისანი მცხეთით გაემართოდიან სომხითის
გზასა აბოცისასა.
და მ~რდის ესრეთ კრთებოდეს ქართველნი:- მაშინ წარმოემართა ყ~ითა ძალითა
მისითა. არტაშან სო
მეხთა მეფე და სპასპეტი მისი სუმბატ ბივრიტიანი:- ხ~ ქართველთა გაჰმაგრნეს
ციხენი და ქალაქნი.
და მოირთეს ძალი ოვსეთით. და განავსნეს ციხენი და ქალაქნი, მოვიდეს სომეხნი და
დადგეს მცხეთას.
და ბრძოდეს. ე. ხუთ-თვე. და დღეთა ყ~თა იყვის ბრძოლა ბუმბერაზთა. მაშინ
შესჭირდათ ქართველთა.=
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და ოვსთა ითხოვეს მშვიდობა არა ძებნად სისხლისა და ღვრისა მაშინ ისმინა სომეხთა
მეფემან ვედრება მათი. მაშინ იქმნა საფიცი და აღთქმა, და დაიმონა ქართველნი. და ოვსნი
სომეხთა მეფემა
და წარვიდა:- ხ~ გარდაჵდეს მასშინა წელნი რამდენნი მე. აღშენდა ქართლი
მოოჵრებული სომეხთაგან.

მაშინ უცალო იქმნეს სომეხნი. რ~ იწყეს ბრძოლა სპარსთა და ბერძენთა:- მაშინ პოვეს
ჟამი მარჯვე ქართველთა და ოვსთა იწყეს კირთებად სომეხთა. ხ~ სპანი სომეხთანი ყ~ნი. და
ორნი ძენი მეფისანი. დასუმბატ იყვნეს ბრძოლად სპარსთა. და ვ~რ განამრავლნეს ქართველთა და ოვსთა
ვნნება სომეხთა. მაშინ არტაშან მეფემან შეკრიბნა სპანი რ~ლნი შინა დარჩო მოდეს და მისცნა ძესა თვისსა
ზარენს. და წარმოგზავნა
ქართველთა ზ~ა. ხ~ შეკრბეს ქართველნი და ოვსნი. და მიეგებნენ ქ~ყნასა
ჯავახეთისასა. და ეწყნეს. და სძლიეს ზარენს. და აოტეს ზარენ და მოსრეს სპა მისი ყ~ი. და სდევნეს საზღვრადმდე სომხითისა.
მიეწივნეს ზარენს ძესა მეფისასა. და შეიპყრეს ტბისა-მის-პირს რ~ლსა ჰქვიან ცელი. და უკმო-იყვანეს. ხ~ ოვსთა
ნებვიდა მოკვლა ზარე
ნისი სისხლისა-თ~ს მეფეთა მათთასა. ა~დ ქართველთა დაიცვეს ცოცხლებით
ძიებისა-თ~ს საზღვართა
მათთასა. დასვეს პყრობილად ციხესა დარღალანისასა ვერ ძებნეს სომეხთა რ~ უცალო
იყვნეს სპარსთაგან:- მაშინ წელსა მესამესა მოვიდა სუმბატ ბივრიტიანი. და ორნი ძენი მეფისანი
არტავაზ და ტიგრან:- ყ~ითა სპითა სომხითისათა. მაშინ მეფეთა ქართლისათა უბრძანეს ქ~ყანასა
მათსა შელტოლა
ციხე ქალაქთა: და მთიულეთთა გაამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი:- მოვიდეს სომეხნი და
დადგეს თრიალეთს აღდგეს მათ შ~ს მოციქულნი და დაიზავნეს მისცეს ქართველთა ძე მეფისა შეპყრობილი.
და აღუთქვეს შეწევნა ესრეთ
უკეთუ ვინმე აღდგეს მტერი. და მოღმართ გგბრძოდეს, ჩ~ნ ორნივე მეფენი. თავითა
ჩ~ნითა და სპითა ჩ~ნითა თანა დაგიდგეთ. და გიშველოთ. და თუ ვისმე მოღმართ ბრძოდეთ. ათას ათასითა მჵედრითა
ჭურვილითა შეგეწეოდით:და ესეცა აღუთქვეს ქართველთა ვ~რმედ ქალაქსა ჩ~ნსა დრამა არტაშან; მეფისა
ხატითა დავსცეთო. ხ~ ამისთვის სომეხთა უკმოსცეს საზღვარი ქართლისა ქალაქი წუნდა. და ციხე დემოთისა
ჯავახეთი და არტანი. დამიერითგან იქმნეს მოყვარე სომეხნი და ქართველნი. და ოვსნი: სამნივე. ერთგან
ბრძოდეს მტერთა მათთა აღესრულნეს აზორკ და არმაზელ. ნუგეშინის ცემულნი დიდად. რ~ სიმჵნითა მათითა
უკუმოიხვნეს საზღვარნი ქართლისანი და შ~დ მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი არმაზს. ამზასპ. და შიდა
ქალაქსა დეროკ:-
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იდ, მეათოთხმეტე მეფენი, ამზასპ. და დეროკ ძენი აზორკ. და არმაზელისნი არშაკუნიანნი:- :და შ~დ მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი, არმაზს ფარსმან, ქველი. და შიდა ქალაქს მირდატ:- :იე, მეათხუთმეტე მეფენი, ფარსმან ქველი. და მირდატ; ძენი ამზასპისა. და დეროკისი, არშაკუნიანნი:- :აქამომდე ესე მეფენი ყ~ნი ორნი
იყვნეს. მოყვრობასა ზ~ა ერთგან მოყარენი იყვნეს. და ერთგან მტერნი ვისნი მე: მაშინ
ამან მირდატ
ქართველმან. მოიყვანა ცოლი სპარსი ნათესავი მეფეთა. და წვევითა სპარსთათა მტერ
ექმნეს ფარსმან, ქველსა. არმაზელსა. და განიზრახა მუხთლად სიკვდილი ფარსმან ქველისა და მიუხდა
მირდატ ფარსმან ქველსა საჵლსა თჴს~სა რეცა მიჯლიშად და განცხრომად, იყო რ~ლ ესე უთხრა ვინმე ფარსმანს
და განაკრძალა და არა მივიდა:- მიერითგან იქმნეს მტერ ურთიერთარს. და მირდატს შეეწეოდეს სპარსნი, ხ~ ფარსმანს
სომეხნი; ესე მირდატ იყო კაცი
ურვილი და მოსისხლე. ხ~ ფარსმან ქველი იყო კაცი კეთილი. და უხვად მიმნიჭებელი.
და შემნდობელი. ჰსაკითა შვენიერი, ტანითა დიდი და ძლიერი. მჵნე მჵედარი და შემმართებელი ბრძოლისა:უშიში ვ~ა უხორცო და ყ~თავე უმჯობესი ყ~თა მეფეთა ქართლისათა რ~ნი გარდაცვალებულ იყვნეს უწინარეს მისსა. ესე
უყვარდა მირდატის კერძთაცა ქართველთა და სძულდათ მირდატ მესისხლეობისა და მედგრობისა მისისა-თ~ს.
და გამოერთნეს უმრავლესნი მირდატისაცა კერძნი ემძლავრა ფარსმან ქველისა აოტა და წარვიდა მირდატ სპარსეთად:- ხ~ იყო
მაშინ სპასპეტი ფარსმან
ქველისა ეგრეთვე ქველი და გოლიათი სახელით ფარნავაზ. ესე ფარნავაზ ძუძუს მტე
იყო თარსმანისი, სარწმუნო და
ერთგული და მისანდობელი იგი დაადგინა შიდა ქალაქსა. ადგილსა მირდატისასა და
ყ~დვე იყვის ფარნავაზ სპასპეტი ქალაქსა შ~ა:- ხ~მეფე ფარსმან ქველი, იარებოდის და განაგებდის სამეფოსა მისსა:- მაშინ
მირდატ გამოიყანა სპარსნი სპანი ძლიერნი. მიმართ ფარსმანს; ხ~ ფარსმან შემოკრიბნა სპანი ქართლისანი.
და მოირთო ძალი სომხითით და მიეგება იწროთა რკინისა ხევისათა; იწყეს ბრძოლად, მუნ ბუნბერაზთა
დღეთა მრავალთა. და რ~ლი გამოჩნდის

ბუმბერაზნი სპარსთა შ~ს. რ~ლსა ვერ ებრძოდიან ბუნბერაზნი ქართლისანი და
სომხითისანი მას ზედან განვიდის
თჴთ მეფე ფარსმან, და ანუ სპასპეტი მისი ფარნავაზ. აჯობიან და სძლიან და მას
ბრძოლასა შ~ა მოკლა ფარსმან
იზ, ათ-ჩვიდმეტნი ბუნბერაზნი სპარსნი:- ხ~ სპასპეტმან მისმან ფარნავაზ მოკლა კგ,
ოცდა სამი; მაშინ იყო=
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სპარსთა შ~ს. კაცი ერთი გოლიათი სახელით ჯუანშერ. რ~ლი ლომსა ჵელი
შეიპყრობდა ამან სთხოვა ბრძოლა თავის
თავ მეფესა ფარსმანს:- ხ~ ფარსმან ქველი სიხარულით აღიჭურა და განვიდა.
აღიზახნეს ორთავე ჵმითა სასტიკითა
და მიეტევნეს ურთიერთარს და იწყეს ბრძოლად ჵრმლითა და ჟამი ბრძოლისა მათისა
ემზგავსა ჟამსა ქუხილისასა
და ტეხისასა აჯობა ფარსმან ჩამოაგდო და მოკლა. და მოიქცა სპისა მისისა კერძო. ჵმა
ყო ჵმითა მაღლითა აჰა
ლომნო მძვინვარენო ცხოვარნი დასეტყვილნი. მაშინ მიეტევნეს ქართველნი. და
სომეხნი სპარსთა ზ~ა აოტნეს დამოსწყვიდნეს და ტყჲ ყვნეს ურიცხვნი, და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე:და წელსა მეორესა. კდ მოვიდა მირდატ. სპითა მეტად უძლიერესითა. ხ~ ფარსმან ქველმან შემოკრიბნა მხედარნი და
ქვეითნი. და დადგა მცხეთას ქალაქსა შ~ა. რ~ არა ჰყვეს სპანი მირდატის სპათა ოდენნი. მოვიდა მირდატ დადადგა,
ჯაჭვს. და ყ~თა დღეთა იბრძოდიან ბუმბერეზნი. და ამას ბრძოლასა შ~ა ფარსმან მეფემან მოკლა თავის თავითა, იბ,
თორმეტი ბუნბერაზი. ხ~ სპასპეტმან ფარნავაზ მოკლა, ივ, ათექვსმეტი ბუნბერაზი:- მაშინ ფარსმან, მეფემან სიფიცხითა
გულისა მისისათა.
არღ~არა განაზა სიმრავლე სპარსთა ა~დ განვიდა ჟამსა განთიადისასა. სპითა მისითა.
და დაესხა და მოსცა სვემან
ძლევა, აოტა ბანაკი მათი და მოსწყვიდნა ურიცხვნი და წარვიდა მირდატ მეოტი
სპარსეთადვე. მიერითგან გა
ნითქვა სახელი ფარსმან ქველისა. და სპასპეტისა მისისა ფარნავაზისი. და წინამძღვარ
ექმნა იგი სპათა ქართლისა და სომხითისათა. და უწყო ბრძოლა სპარსთა და შესვლად სპარსეთს. და ვერღარა
ოდეს ვინ წინა აღუდგა ფარსან
ქველსა:- მაშინ სპარსთა გება ჰყვეს სიმარჯვით. მოიყვანეს მზარეული ერთი და
აღუთქვეს მას კეთილი
დიდი. და ჰრქვეს ესრეთ ვ~დ წარვედ და შეეწყნარე ფარსმანს და წარიტანე თანა
წამალი სასიკვდინე. ჩაურთე

საჭმელსა მისსა და შეაჭამე. ხ~ წარმოვიდა მზარეული, და ყო ეგრე ვ~ა უთხრეს
სპარსთა. და მოკლა ფარსმან:მაშინ იქმნა გლოვა და ტირილი. და ტყება ყ~ელთა ზ~ა ქართველთა
წარჩინებულთაგან ვ~რე გლახაკთამდე იტყებდენ
თავთა მათთა ყ~ნი. და ყ~თა ქალაქთა და დაბნებთა. დასხდიან მგოსანნი გლოვისანი.
შეკრბიან. ყ~ნი და ახსენებდიან.
სიმხნესა. და სიქველესა. და სიშვენიერესა. და სახიერებასა ფარსმან ქველისასა; და
იტყოდიან ვაი ჩ~ნდა. რ~ მოგვძინა სვემან ბოროტმან. და მეფე ჩ~ნი რ~ლისაგან ჵსნილ ვიყვენით მონებისაგან
მტერთასა მოიკლა კაცთა მგრძნებელთაგან. და აწ მივეცენით ჩ~ნ წარტყვენვად ნათესავთა უცხოთა. მაშინ
გამოვიდეს სპარსნი და გამოიტანეს თანა მირდატ. და დაიპყრეს ქართლი. და მისცეს მირდატს ნაწილი მისი:- :- ::1-23 სტრ., 29
ხ~ ნაწილი ფარსმანისი თვით დაიჭირეს და დაუტევეს ერისთავი არმაზს: ხ~
სპასპეტმან ფარნავაზ
წარიყვანა ცოლი და ძე ფარსმან ქველისა, და ივლტოდა და მივიდა სომხითს; რ~
სომეხთა მეფისა ასული იყო
ცოლი ფარსმანისი და დაიპყრეს ქართლი მირდატ. და ერისთავმან სპარსთავმან: ხ~
მეგრელნი დადგეს
ერთგულობასა ფარსმანისასა: მას ჟამსა შ~ა მოყვარე იქმნეს სომეხნი. და ბერძენნი.
მაშინ სომეხთა
მეფემან მოირთო ძალი საბერძნეთით. და წარმოემართა ბრძოლად სპარსთა და
ქართველთა. მიერთნეს მეგრელნი
და შეკრბეს სპანი ურიცხვნი, მაშინ მირდატ და ერისთავმან სპარსთამან მოირთეს
ძალი სპარსეთით, ხ~ სომეხნი და ბერძენნი, და მეგრელნი. ჩავიდეს შიდა ქართლსა. და მუნ მოეგებნეს სპარსნი
და ქართველნი. მდინარესა
ზ~ა, რ~ლსა ჰრქვიან ლიახვი. და მუნ იქმნა ბრძოლა მათ შ~ს. ადგილსა რ~ლსა ჰქ~ვია
რეჵი:- მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი. იძლივნეს სპარსნი და ქართველნი მოკლეს მირდატ. და ერისთავი
სპარსეთისა და მაისრნეს სპანი მათნი:- :- და დასვეს ძე ფარსმან ქველისა რ~ლსა ერქვა ადამი:- :- :ივ, მეფე ადამი ძე ფარსმან ქველისა არშაკუნიანი:და. სამწელ მეფობდა და მოკვდა და დარჩა ძე მისი წელიწდისა ერთისა ყრმა. და ვ~რ აღიზრდებოდა.
მეფობდა მამის დედა

მისი ცოლი ფარსმან ქველისა რ~ლსა ერქა ღადანა:- და ვითარ აღიზარდა ძის წული
ფარსმან
ქველისა სახელად ფარსმან-ვე:იზ, მეფე ფარსმან ძე ადამისი არშაკუნიანი:მეფობდა იგი მშვიდობით
ვ~რე ცოცხალღა იყო; ხ~ შ~დ მისა მეფობდა ძე მისი ამზასპ. ესეცა მშვიდობით ეგო, და
შემდგომად ამისსა,
იქმნა მეფედ, ამზასპის მამის ძმა სახელი ამზასპ;
იჲ, მეფე ამაზასპ ძე ფარსმანისი, არშაკუნიანი:- :ესე ამზასპ იყო
კაცი ძლიერი და დიდი გოლიათი დიდი. მსგავსი ფარსმან ქველისა ამისა მეფობასა
გარდამოვიდეს
ოვსნი სპანი დიდნი გზასა დვალეთისასა; ვერ იგრძნა ამზასპ მეფემან მოსვლა ოვსთა
ვ~რე გარდამოვლადმდე მთისა. მოვიდეს ოვსნი დადგეს ლიახვსა ზ~ა. რვა დღე განსვენებად. და
არსად განვიდა მარბიელი, რ~ ქალაქისა მცხეთისა შემუსრვად გარდამოსრულ იყვნეს:- მაშინ ამაზასპ
მოუწოდა ყ~თა
ერისთავთა, მოვიდეს. ერისთავნი აღმოსავალეთისანი; ერისთავი კახეთისა. ერისთავი
ხუნანისა. ერისთავი.=
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სამშვილდისა. და შემოკრიბნეს მჵედარნი სპასპეტისანი. და ვ~რე მოვიდოდეს
ერისთავნი. მოვიდეს ოვსნი ჩრდილოსა
კართა ქალაქისათა რ~ლ არს კერძო მუხრანისა:- მაშინ ამზასპ მეფემან განავსნა ციხენი
და კარნი
ქალაქისანი ლაშქრითა: და იყო სიმრავლე ქვეითთა მცხეთელთა რ~ნი კართა და
ზღუდეთა სცვიდეს. მათგ~ნ
კიდე გარე განმავალი ქვეითი მეომარი იყო, ლ, ოცდა-ათი-ათასი ყ~დვე: და მაშინ
რ~ლ ჰყვანდა მხედარი, ი, ათი-ათასი. და განვიდა მჵედარი და ამზასპ. და განაწესნა ქვეითი იგი,
არაგსა იმიერ და ამიერ. სიმაგრეთა შ~ა კართასა: ხ~ მხედრითა ლაშქრითა განვიდა ადგილსა რ~ლსა
ჰქვიან საფურცლე იპყრა ზურგად ქალაქი. და ქვეითნი იგი რ~ლ დაეყენნეს კართა შ~ა; ხ~ იყო ბუნბერეზთა
ბრძოლად. განვიდაამზასპ მშვილდითა და იწყო სროლად გულითა ფიცხელითა. და მკლავითა
ძლიერითა უზომოდ შორს ისრ-

ოდა რ~ლ დამართებითა ოვსთაგან არა შეეტყვებოდა. არცა ინახვოდა სიშორით თუ
ყ~დ აქვს მშვილდი და მუნ
ჰკრის ისარი რ~ლ არა დაუდგნის სიმაგრემან საჭურველისამან. და მას დღესა შ~ა.
ამზასპ თავის თავითა მოკლა ბუმბერეზი, იე, ათხუთმეტი; და ცხენი მრავალი. სხვათაგან ბუმბერეზთა
ამზასპისათა მოკლნეს
ბუმბერაზნი ოვსთანი და დასდა წყლულება დიდი ოვსთა ზ~ა:- მას დღესა შ~ა
შემოვიდა ამაზასპ
ქალაქად მხედრითა სპითა. ხ~ ქვეითნი იგი დგეს ადგილსავე ზ~ა კართა შ~ა: და
ღამესა მას მოემატნეს მჵედარნი რ~ლნი მოემატნნეს თანა ერისთავთა მათ სისწრაფითა, და ვ~რ
განთენდა განვიდა კ~დ მუნვე
ამზასპ. და აღიხნა ოროლნი და გამოვიდა კაცი ერთი ოვსთაგან, რ~ლსა ერქა სახელი
ხუანხა:- იგი გამოჩინებულ იყო სპათა შ~ს ოვსთასა; აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს
ურთიერთას. და პირველსავე მისვლასა სცა ოროლნი და განავლო ზურგითა და მოკლა იგი და
აღმოიხადა
ხმალი და მიეტევა სხვათაცა ბუმბერეზთა. და მოკლნა, ორნი სხვანიცა. შეიქცა და
შევიდა ქალაქად
მჵედრებითურთ; დადგეს ქვეითნი მუნვე. კართა შ~ა. და მას ღამესა კ~დ მოემატნეს
მხედარნი; ხ~განიზრახეს დასხმა ოვსთა ზ~ა. და განვიდა დადაესხა ჟამსა განთიადის~სა. მხედრითა
და ქვეითითა ყ~თა ძალითა აოტა ბანაკი მათი. და მოკლა მეფე ოვსთა. და მოსრა ყ~ი სიმრავლე
მათი:და წელსა მეორესა მოირთო ძალი სომხითით. და შეკრიბნა სპანი მისნი ყ~ნი. და
გარდავიდა
ოვსეთს. და ვერ-ვინ წინა აღუდგა. და მოტყვენა ოვსეთი. და მოვიდა შ~ა
გამარჯვებული: და შ~დ=
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ამისსა შექმნა სილაღე. და იწყო მესისხლეობად. და მოსწყვიდნა მრავალნი
წარჩინებულნი. და ამის-თ~ს
მოიძულეს იგი. ერმან ქართლისამან. და მტერ ექმნა იგი სომეხთა და შეიყვარნა
სპარსნი:- მაშინ განდგენ
ერისთავნი ხუთნი დასავლეთისანი. ორნი ერისთავნი ეგრისისანი. ერთი ოძრჵისა,
ერთი კლარჯეთისა, ერთი წუნდისა, ეზრახნეს ესენი სომეხთა მეფესა. და ითხოვეს ძე მისი მეფედ; რ~
დისწული იყო

ამზასპისი. მაშინ სომეხთა მეფე, ძალითა მრავლითა წარმოემართა ქართლად. და
მოირთნა ძალი
საბერძნეთითცა. და ეზრახნეს ოვსთაცა. ხ~ ოვსნი სიხარულითა წარმოვიდეს. რ~
მესისხლე იყო
ამზასპ მათი. და გარდა-მოვლეს გზა თაკუერისა. და მოვიდეს ერისთავთა-თანა
მეგრელისათა:- მაშინ ამზასპ მოუწოდა სპარსთა. და მოვიდეს სპარსნი. ძლიერნი. და შეკრიბნა
ქართველნიცა რ~ლნი დარჩომოდეს. მაშინ ოვსთა და მეგრელთა გარდა-მოვლეს მთა მცირე. და შეკრბეს იგინი.
და ერისთავნი
ქართლისანი განდგომილნი, და მოვიდეს ესე ყნი წინაშე სომეხთა მეფისა:- ხ~
წარმოემართა ამზასპ და მოეგება იგი გუთის ხევს და არავინ ჰპოვა ეგეოდენთა მათ სპათა შ~ა.
ბერძენთა და სომეხთა, ოვსთა და მეგრელთა, და ქართველთა შ~ს მარტოდ მბრძოლი ამზასპისი; ა~დ
ეწყვნეს ურთი ერთს სპანი იგი. და იქმნა ბრძოლა მათ შ~ს. იძლია ამზასპ და ივლტოდა სპა
მისი. და დაიპყრეს ქართლი. და მოკლეს ამზასპ. და მოსრეს სპა მისი. და დაუტევა
სომეხთა მეფემან. ძე თჴსი მეფედ ქართლს. დისწული ამზასპისი, სახელით რევ:- :- :ით, მეფე რევ არშაკუნიანი:და ამან რევ მოიყვანა ცოლი. საბერძნეთით
ასული ლოღოთეთისა. სახელით სეფელია. მოიხვნა თანა კერპი სახელით
აფროდიტოს
და აღმართა თავსა ზ~ა მცხეთისასა;- ესე რევ მეფე დაღაცათუ იყო წარმართი. ა~დ იყო
მოწყალე დაშემწე ყ~თა ჭირველთა. რ~ სმენით იყო მისდა. მცირედ რამე სახარება უფლისა ჩ~ნისა
იესო ქ~ესი.
და აქვნდა რამე სიყვარული ქ~ესი. და ამან მეფობასა შ~ა მისსა არღარა-ვის უტევა
ქართლსა შ~ა
ყრმათა კლვა. რ~ლსა იგი ამისსა უწინარეს და პ~ლ კერპთა მიმართ შესწირვიდეს
მსხვერპლად
ყრმათა:- ვ~რე იყო იგი მეფედ არღარავინ კვლიდა ყრმათა კერპთათვის:- ა~დ ცხრისა
და
ძროხისა, შეწირვა განუწესა. და ამის-თ~ს ეწოდა რევ მართალი, და მეფობდა იგი
კეთილად. და მოკვდარევ. მეფე იქმნა ძე მისი ვაჩე:1-23 სტრ., 32

კ, მეფე ვაჩე ძე რევისა არშაკუნიანი:და შ~დ ამისსა მეფე იქმნა ძე ვაჩესი ბაკურ:კა, მეფე ბაკურ ძე ვაჩესი, არშაკუნიანი:და შ~დ ბაკურისა მეფობდა ძე ამისი მირდატ:კბ, მეფე მირდატ ძე ბაკურისა, არშაკუნიანი:და შ~დ მირდატისა მეფობდა ძე მისი ასფაგურ:კგ, მეფე ასფაგურ ძე მირდატისი არშაკუნიანი:და ამან ასფაგურ აღაშენა ციხე
ქალაქი უჯარმა;- ხ~ ალექსანდრეს მეფობითგან. ესე ყ~ნი მეფენი მეფობდეს ქართლს.
და იყვნეს კერპთ
მსახურ. და ესე ასფაგორ იყო უკანასკნელი მეფე ფარნავაზიანთ ნათესავისა. და ამისზე მეფე იქმნა.
სპარსეთს ქასრე ანუ შირვან სასანიანი. რ~ლნ მოსრნა მეფენი აჟღალიანნი რ~ლ
იცნობების არდაშირობით.
ვ~ ა წერილ-არს ცხოვრებასა სპარსთასა:- ხ~ სომხითს მეფე იქმნა კოსაროს. და ამან
კოსაროს სომეხთა მეფემან უწყო ბრძოლად ქასარე მეფესა სპარსთასა. და შეეწეოდა მას ასფაგურ მეფე
ქართველთა. და ამას ასფაგურ განუხვნეს კარნი კავკასიათანი და გამოიყვანეს ოვსნი, ლეკნი, და ხაზარნი, და
მივიდის კუსარუ
ნეფესა-თანა სომეჵთასა ბრძოლად სპარსთა და პ~ლსავე შესვლასავე სპარსეთად ეწყო
ქასრე მეფე სპარსთა და აოტეს იგი და მოსრეს სპა მისი:- და მიერითგან ვერღარა წინა-აღუდგა ამათ მეფე იგი
სპარსთა; და განამრავლეს შესვლა სპარსეთად. და ტყვენვა სპარსეთისა: ხ~ დაესრულნეს მეფენი
ქართლისანი ფარნავაზიანიდა სომეხთ-მეფის ძენი:შემოსვლა სპარსთა ქართლს. და მეფობა მირიანისი:- :ვითარ იოტეს სომეხთა და ქართველთა. და ჩრდილოს ნათესავთა მეფე სპარსთა. და
განამრავლეს
შესვლა სპარსეთს. და ოხრება სპარსეთისა. და ვერღარა ოდეს წინა აღუდგა მეფე
სპარსთა:- მაშინ მეფემან
სპარსთამან. მწუხარებითა შეპყრობილმან მოუწოდა მთავართა სოფლებისათა
პატიახშთა და ერისთავთა

და ყო განზრახა. და ეძებდა ღონესა ბოროტისა მის მოწევნულისასა. და აღუთქმიდა
ნიჭსა დიდსა დაპატივსა. რ~ლნ უძიოს ღონე შურის-შებისა:- ხ~ კრებულსა მას შ~ს იყო წარჩინებული
მთავარი
სახელით ინაკ ნათესავისაგ~ნ კოსაროს სომეხთა მეფისა. აღდგა იგი წარმოდგა და
თქვა. ოტებულ
არს სპა ჩ~ნი კოსაროს სომეხთა მეფისაგ~ნ. აწყვედილ-არიან მჵედარნი ჩ~ნნი. და
დასდებია შიში და ძრწოლა მათი სპარსთა ზ~ა. და განძლიერებულ-არიან იგინი. და ვერ ძალ გვიც წინა
აღდგომა მათდა. აწ=
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ესე არს განზრახვა ჩემი. რ~თა მშვიდობითა და ვედრებითა და ხარკის მიცემითა
დავამშვიდოთ კოსარო მეფე.
ესერა თქვა ანაკი. არა გულითა თქვა. ა~დ სიმრავლესა მას უფარვიდ გულისა მისისა
განზრახვასა:- მიეახლა მეფესა და რქვა თვისაგან უწყოდე არა ესრეთ არს განზრახვა ჩემი რ~ლი ვთქუ:
ა~დ ღირს მყავ მარტოდ
შენ წინაშე ზრახად. და ვაუწყო მეფობასა შენსა გულისა განზრახა ჩემი. მაშინ
წარჩინებულთა მათ,
იზრახეს თჴს-თჴსად წინაშე მეფისა და წარვიდეს:მაშინ ფარულად მოუწოდა მეფემან ანაკს და ჰრქუა,
ანაკს რაი არს განზრახა შენი. მიუგო ანაკ. ცხონდინ მეფე უკეთუ მე გიძიო ღონე
შურის გებისა კოსაროს ზ~ა. ესრეთ რ~ა წარვიდე მე მისთანა დედა წულით ჩემითურთ. და მე
მომენდობის იგი ნათესაობისა-თ~ს
ჩემისა. და სვემან თქვენმან მოაკვდინოს კეთილად. მოვკლა მეფე იგი და დავდვა თავი
ჩემი შენთვის. სთნდა განზრახვა ესე.
მეფესა, და მოკლეთა დღეთა წარმოვიდა ანაკ და ძმა მისი დედა წულითურთ. რეცა
განდგომილად სპარსთა მეფისაგან:და მოვიდა საზღვართა სომხითისათა ქალაქსა რ~ლსა ჰქვიან ხილხალა. საზამთროთა
ადგილთა სომეხთა მეფეთასა:- იხილა-რა მეფემან კოსაროს დიდითა პატივითა შეიწყნარა. რ~ ყ~თავე
სიმარჯვითა მოსვლასა მისსა აჩჲნებდა სარწმუნოდ. და ხედვიდა მეფე რ~ ყ~თა სახლეულთა მისთა
მისდა მოემართა. მაშინ
მისცა მას მეფემან პატივი. მეორედად მისსა საყდარსა აღიყვანა სიხარულითა და
განსვენებითა;
და დაყვნეს დღენი ზამთრისანი. მოიწივნეს დღენი ზაფხულისა ჰაერისანი და
განდიდნეს მდინარენი

წარვიდა მეფე მუნით და მოვიდა არარატსა ქალაქსა:- და განმზადებულ იყო კოსარო
მეფე კ~დ შესვლად სპარსეთს. მაშინ დღესა ერთსა განვიდა მეფე ნადირობად და განჰყვეს თანა. ანაკ და
ძმა მისი. და იპყრეს მახვილნი ლესულნი ფარულად საწვიმარსა ქვეშე სტეოედს. და პოვეს დრო,
მოკლეს მეფე და ივლტოდეს; დევნა უყვეს მთავართა სომხითისათა და მოუსწრეს ვიეთმე ჵიდსა ზ~ა. და
რ~ლთამე ფონსა მოუსწრეს
და ასწყვდიეს იწროსა შ~ა. და ვერღარა წარვიდეს მოკლეს იგინი და მოსრეს ყ~ი
ნათესავი მათი, თვინიერ
დაშთეს ორნი შვილნი მათნი მამა-მძუძეთა თანა. ერთი შეივლტოდა საზღვართა
საბერძნეთისათა.
და მეორე საზღვართა სპარსეთისათა:- ვ~ა ესმა სპარსთა მეფესა ქასრეს სასანიანსა.
აღივსო სიხარულითა და წარმოემართა ყ~თა ძალითა მისითა. მოვიდა პ~დ სომხითს და დაიპყრა
სომხითი. მოსრა დატყვე ყო ყ~ი ნათესავი სომეხთა მეფისა:- ხ~ ერთი ძე კოსაროს მეფისა მცირე ყრმა.
შეივლტოდა=
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საზღვართა საბერძნეთისათა. და მუნ იზარდებოდა რ~ლსა ერქა თრდატ. მაშინ ვ~ა
დაიპყრა სომხითი
სპარსთა მეფემან. და შემოვიდა ქართლად. წარვიდა ასფაგურ ქართველთა მეფე
ოვსეთს რ~თამცა მოიმატნა სპანი ოვსეთით. და განამაგრა ციხე ქალაქნი. ხ~ რაჟამს შევიდა ოვსეთს ეწია
სიკვდილი და მუნ
მოკვდა:- ამა ასფაგურს არა ესვა ძე. ა~დ ასული ერთი, მაშინ შეკრბნეს ყ~ნი ერისთავნი
ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა სპასპეტისა-თანა რ~ლსა ერქა მაიჟან. ზრახვა ყვეს სავსეთა
მწუხარებითა.
და თქვეს არა ვაუფლოთ გულთა ჩ~ნთა ზ~ა მწუხარება რ~თა არა მიგვეღოს გონება.
გარნა ვიძიოთ
ღონე ჭირთა და განსაცდელთა ჩ~ნთა-თ~ს. მაშინ თქვა მაიჟან სპასპეტმან უკუეთესემცა იყო ჩ~ნთანა ძალი ესე ზომი. ჩ~ნ-მცა მეასედთა სპარსთა შევესწორებოდით, და მცა-ვსხენით
თავნი ჩ~ნნი სიკვდილად. და წინა აღუდეგით მათ. და თუმცა დარჩენილიყო მკვიდრი მეფობისა ჩ~ნისა.
ანუ ნათესავი
მეფეთა ჩ~ნთა რ~ლიმცა ღირს იყო მეფობასა, დავდექითმცა ციხე ქალაქთა შ~ა. და
დამცა ვსხ-

ენით თავნი ჩ~ნნი სიკვდილად. და ვსჭამეთმცა ჵორცი კაცისა ვ~ა პ~ლ მამათა ჩ~ნთა:ა~დ ჟამთა მოწევნადსაა ესრეთ მოუვლენია. რ~ მოიკლა სპარსთაგ~ნ დიდი იგი მეფე
სომხითისა. წაღებულ-არს სომხითი. რ~ლსა ეკიდა სამეფო ჩ~ნი. და აღუღია პირი თჴსი სპარსთა
მეფესა. შთანთქმად
ყ~ისა ქ~ყნისა. არავინ-არს ჩ~ნთანა წინა აღმდგომი მისი. და დარჩომილა ერი ჩ~ნი
ობლად ვ~ა ცხოვარნი
უმწყემსონი. აწ ესე არს განზრახვა ჩემი. რათა მივაგებოთ წინა მეფესა სპარსთასა.
მორჩილებაჳ;და ვითხოვოოთ მისგან წყალობა, და ვითხოვოთ მისგან ძე მისი მეფედ ჩ~ნდა. და
ვევედრნეთ რათა შერთოს ცოლად
ძესა მისსა ასული ასფაგურისა მეფისა ჩ~ნისა. ვაუწყოთ ქალაქისა ამის ნათესაობა
ნებროთიანთა. და დიდებულთა არშაკუნიანთა. და მეფეთა ჩ~ნთა ფარნავაზიანთა. და ვითხოვოოთ მისგან
დაჭირვა სჯულსა ზ~ა მამათა ჩ~ნთასა. არა აღრევა ჩვენთანა სპარსთა და წარჩინებულად პყრობა ჩ~ნი. ნუ უკვე
შეიწყნაროს ვედრება ესე
ჩ~ნი. და ყოს ესე ყ~ი ჩ~ნ ზ~ა. და უკეთუ სჯულსა მამათა ჩ~ნთასა მიგვიღებდეს. და ჩ~ნ
ზ~ა სპარსთა წარჩინებულ ჰყოფდეს.
და ნათესავსა მეფეთა ჩვენთასა მოსწყვედდეს სიკვდილი უმჯობეს არს თავთა ჩ~ნთათ~ს. ვ~რე მონახვა ესე ვ~რისა. დავსხნეთ
თავნი ჩ~ნნი ციხეთა და ქალაქთა და მოვსწყდეთ ყ~ნი:- მაშინ დაემოწმნეს ყ~ნი
ერისთავნი. ზრახვასა მაეჟან სპასპეტის~სა. და წარგზავნეს მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა. და მოახსენეს ესე ყ~ი
რ~ლი განეზრახა. ხ~ გამოიკითხა=
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სპარსთა მეფემან. პ~დ ქალაქისა მცხეთისა. და უთხრეს სივრცე და სიგრძე მისი. და
მახლობელობა ხაზართა და ოვსთა. და კ~დ გამოიკითხა გვარი ასფაგურისა ასულისა. და უთხრეს ნათესაობა ნებროთიანთა. და
არშაკუნიანთა. და ფარნავაზიანთა. კეთილად სთნდა
მეფესა სპარსთასა. და შეიწყნარა ვედრება ქართველთა. რ~ თვითცა უკვე გამოარჩია
მცხეთას დასმა ძისა თვისისა მეფედ.
რ~ ყ~თა ქალაქთა სომხითისა და ქართლისა და რანისა. და მის კერძისა უფროსად და
უმაგრეს გამოარჩია. და მახლობელ ჩრდილოთა მტერთა რ~თა ბრძოდის მათ მუნით. და იპყრობდეს ყ~თა კავკასიათა:აღუსრულა ყ~ი იგი სათხოველი ქართველთა. და მისცა ყ~სა ზ~ა ფიცი და აღთქმა. და მოვიდა მცხეთას და მიეგება მაჟანა
სპასპეტი და ყ~ნი ერისთავნი ქართ-

ლისანი:- მაშინ მიიყვანეს ასული ასფაგურ მეფისა რ~ლსა ერქა აბეშურა. და შერთო
სპარსთა მეფემან ძესა
თვისსა რ~ლი მუნ თანა ჰყვა; ზ, შვიდის წლისა. ნაშობი მხევლისა რ~ლსა ერქა
სპარსულად მიჰრან და ქართულად მირიან:- ესე მირიან იგი არს რ~ლნ ჟამსა სიბერისა მისის~სა იცნა ღ~თი.
დამბადებელი შეიწყნარა სახარება მოციქულთა წ~დისა ნინოს მიერ იქმნა, აღმსარებელ სამებისა. და თაყუანისმცემელ ჯ~რისა პატიოსნისა:კდ, მეფე მირიან ძე სპარსთა მეფისა ხოსროიანი:- აწ ვახსენოთ ცხოვრება მირიანისი ძისა ქასრე არდაშირისი სასანელისაჳ:ვ~ა შეიწყნარა მეფემან ქასრე ვედრებაჳ
ქართველთა. შერთო ძესა მისსა მირიანს ასული ქართველთ მეფისა. და მისცა მეფედ
და დასვა მცხეთა. და მისცა ქართლი. სომხითი. რანი. მოვაკანი. და ჲრეთი. და იყო მირიან მაშინ წლისა. ზ. შვიდისა.
და თანა ჰყვა დედა
მირიანისი. და არა დაუტევა იგი მირიანის-თანა. რ~ უყვარდა დედა მირიანისი. ვ~ა
თავი თვისი. ა~დ დაუტევა
მამამძუძედ და განმგებელად. წარჩინებული ერთი რ~ლსა ერქვა მირვანოზ. და
დაუტევა; მ, ორმოცი ათასი
მჵედარი სპარსი რჩეული. და არა დასხნა ქართლისა საზღვართა სპარსნი იგი ფიცისა
მისთვის რ~ლ ფიცებულ
იყო ქართველთად. ა~დ დასხნა ჰრეთს. და მოვაკანს. და სომხითს; ხ~ უბრძანა
მირვანოზს რ~თა სპარსთა მათგანი, ზ, შვიდი ათასი მხედარი რჩეული. ყ~დვე ქალაქსა შ~ა იპყრან მცველად ძისა
მის~სა. და ესრეთ დაეზავა ქართველთა.
რათა კარნი და ციხენი და ქალაქნი ყოველნი იპყრნეს ლაშქრითა სპარსითა. და სხვა
სიმრავლე სპარსთა არა იყოს ქვეყანასა შ~ა ქართლისასა აღრეულად და იყოს შვილი ესე ჩემი. ორსავე სჯულსა ზ~ა.
მამათა ჩ~ნთა ცეცხლის მსახურებასა.
და თქვენთა კერპთასა. რ~ა~დ ამასცა ზ~ა მოეცა ფიცი; და წარვიდა ქასრე მეფე და
წარუხვნა. და დაიმორჩილნა ყ~ნი ხევნი
კავკასიათანი. და დასხნა ყოველგან მთავარნი. და უბრძანა მათ ყ~თა რ~თა იყვნენ
მორჩილ ძისა მისისა=
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მირიანისა. და უბრძანა მირიანს ძესა თვისსა. და მამა-მძუძესა მისსა მირვანოზს რ~თა
ბრძოდიან ხაზართა.
და წარვიდა თვით სპარსეთად. ხ~ ამან მირვანოზ მატა ყ~თა სიმაგრეთა ქართლისათა.
და უმეტეს ყ~თა მოამტკ-

იცნა ზღუდენი ნეკრესისა ქალაქისანი. აღიზარდა მირიან მსახურებასა შვიდთა მათ
კერპთასა და ცეცხლის~სა. ხ~ შეიყვარნა ქართველნი და დაივიწყა ენა სპარსული. და დაისწავლა ენა
ქართული. და მატა შემკობად
კერპთა და ბომონთა. კეთილად იპყრნა ქურუმნი კერპთანი. და ყ~თა მეფეთა
ქართლისათა აღასრულებდა უმეტეს მსახურებასა მათ კერპთასა. და შეამკო, საფლავი ფარნავაზისი. ესე ყ~ი
ქართველთა სათნოვებისათ~ს ქმნა:- კეთილად იპყრნა ქართველნი. ნიჭითა და ყ~თავე დიდებითა. და
შეიყვარეს
იგი ყ~თავე ქართველთა. უმეტეს ყ~თა მეფეთასა. და მეფობდა ესრეთ მირიან. მცხეთას
ქართლს. სომხითს. რანს ჰერეთს. მოვაკანს. და ეგრისს. მირიან, იე. ათხუთმეტისა წლისა ვ~რ
იქმნა. მოუკ
ვდა ცოლი ასული ქართველთა მეფისა. და ამას ზ~ა დაესრულა ქართლს შ~ა მეფობა
და დედოფლობა ფარნავაზიანთა მეფეთა. შეწუხდეს ყ~ნი ქართველნი სიკვდილსა ზ~ა
დედოფლისა მათისასა. ა~დ დაადგრეს ერთგულობასა ზ~ა მირიანის~სა. არცა ძალ ედვა და
არცაღავინ იყო
ფარნავაზიანთა ნათესავი. რ~ლიმცა ღირს ქმნილიყო მეფობასა ქართველთასა და
ესრეთ შეიტკბეს ამის მიზეზისათჴს მეფობა მირიანისი:- ხ~ მირიან მეფემან უმეტეს მატა
კეთილსა ქართველთასა. და ცოლი საბერძნეთით პონტოჳთ ასული ულიოტორისი, სახელით
ნანა.
იწყო ბრძოლად ხაზართა. და მარადის ბრძოდის. ოდესმე გაადგიან მირიანს ლეკნი და
მათ გამოიყვანნიან
ხაზარნი. მიეგების ჰერეთს ანუ მოვაკანს და მუნ ეწყვის:- ოდესმე გამოიყვანიან
დურძუკთა და დიდოთა. მაშინ ეწყვის და ვერა-ოდეს სძლეს ხაზართა. და ყ~დვე მირიან სძლის. და
ესრეთ მრავალ-გზის გარდიხადა წყობა ხაზართა. და უფროსი ლაშქრობა მისი იყვის დარუბანდს. რ~
მოვიდნიან ხაზარნი დამოადგიან დარუბანდს. რ~თამცა წარიღეს და განაღეს კარი ფართო. და მუნითმც იწყეს
განსვლა სპარსთა
ზ~ა. ხ~ ოდეს მივიდიან ხაზარნი დარუბანდს მაშინ წარვიდის მირიან შველად
დარუბანდისა. ოდესმე უომროდ მირიდიან ხაზართა. და ოდესმე ბრძოლით აოტნის:- ხ~ ვ~რ იქმნა მირიან
წლისა, მ, ორმოცისა.

მაშინ მოკვდა მამა მისი სპარსთა მეფე:- და დაჯდა მეფედ სპარსეთს ძმა მირიანისი
უმრწემესი=
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რ~ლსა ერქა ბარტამ. ვ~ა ესმა მირიანს. მოუწოდა ყ~თა სპათა მისთა. შეიკრიბნა და
წარემართა ბაღდადსა
რ~თამცა დაჯდა საყდართა მამისა მისისათა. მაშინ ძმამან მისმან შეიკრიბა სპანი
მისნი ურიცხვნი
და მიეგება ბრძოლად. ჵევსა ზ~ა ნასიბის~სა:- და ვ~ა იხილეს მოხუცებულთა და
მარზაპანთა სპარსეთისათა ვ~დ
მახვილი დაეცემის ურთიერთსა. აღდგეს მათ შ~ს მოციქულად და ბჭედ. და
დასჯერდეს ორნივე მეფენი ბჭობასა მათსა და დასხდეს ბჭედ:- მირიან იტყოდა სარჩლად. პირმშო შვილი ვარ მე მამისა
ჩემისა. და საუფლისწულოდ ებოძნეს ქვეყანანი უცხონი. მკლავითა წახმულნი. და მუნ დღენი ჩემნი ყ~ნი
დამიყოფიან ბრძოლასა
შ~ა ხაზართასა. და მრავალ-გზის სისხლითა ჩემითა დამიცავს სპარსეთი ხაზართაგ~ნ.
ამისთვის ჩემი არს
საყდარი მამისა ჩემისა:- ხ~ ბარტამ იტყოდა ამის-თ~ს. თუმცა პირმშო-არს იგი. ა~დ
ნაშობი არს
მჵევლისაჳ. და ნაშობსა მჵევლისასა ეყოფის სვედ რ~ლ მას მიხვედრია. სამეფონი. ხ~
მე ნაშობი ვარ
ჰინდოთა მეფისა ასულისა. სპარსთა დედოფლისა. და მოგისმენია ანდერძი მამისა
ჩემისა. და მოგინახავს რ~ლ ჵელითა მისითა დამადგა გვირგვინი თავსა ჩემსა:- ხ~ მათ გაბჭეს და მისცეს
მეფობა
სპარსეთისა ბარტამს. ხ~ მირიანს გულის სადებელად მისცეს ბარტამისაგ~ნ.
ჯაზირეთი და შამისა ნახევარი დაადარბადაგანი. ესე ყ~ი ქართლსა. სომხითსა. რანსა. ჰერეთსა და მოვაკანსა ზ~ა
მოურთეს. და წარმოვიდა მირიან;
ხ~ მირიან ვ~რღა ჯერეთ იყო მუნ გარდამოვლეს ოვსთა ფეროშ და კავცია. და
განრყვნეს ქართლი:- :ხ~ მირიან გარეს გარე გარდავიდა ოვსეთს. და მოწვა ხაზარეთამდე. და გარდამოვლო
გზა დვალეთისა. და მოვიდა შ~ა:- და შ~დ ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა. ჩვეულებისაებრ მოვიდეს
ხაზარნი ბრძოლად დარუბანდისა. ხ~ მირიან წარვიდა შველად დარუბანდისა. და ვ~რე იგი მუნ იყო წყობად
ხაზართა.

მაშინ უკ~ჲ მეფე გუთთა. სპითა ურიცხვითა შევიდა საბერძნეთს. ხ~ მეფე ბერძენთა
შეკრბა სპითა
მისითა და წინა აღუდგა. მაშინ მეფემან გუთთამან სთხოვა თავის თავ ბრძოლა
კეისარსა.
ვერ ძალ ედვა კეისარსა ბრძოლა მისი. ხ~ იყო ძე კოსაროს სომეხთა მეფისა სახელით
თრდატ.
რ~ლი ვახსენეთ ზემო. აღზრდილ იყო საბერძნეთს. და იყო იგი გოლიათი. მას ჟ~სა შ~ა
იყო სპასა
თანა ბერძენთასა. იგი გამოარჩიეს ყ~თა სპათა ბერძენთა. და შემოსეს იგი
შესამოსელითა და საჭურველითა კეისრისათა. და კეისრისა სახედ იგი გაუგზავნეს გუთთა მეფესა ბრძოლად.
და გამოვიდა=
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მუნით გუთთა მეფე. და მიეტევნეს ურთი-ერთსა ბრძოლად. სძლო თრდატ და ჵელთა
შეიპყრა და იოტეს ბანაკი გუთთა. ხ~ კეისარმან მისცნა სპანი თრდატს. და გამოგზავნა სომხითს მამულსა მისსა.
გამოვიდეს სომხითს. და გამოასხნეს სპანი ერისთავნი მირიანისნი. მაშინ მირიან შეიქქცა წყობისაგან
ხაზართასა. დამოიყვანა სპარსეთით თვისი მისი ნათესავი მეფეთა. სახელით ფეროზ. მან მოიტანა
თანა სპა დიდი. და მისცა ამას ფეროზს მირიან ასული თჴსი ცოლად. და მისცა ქ~ყანა
ხუნანითგ~ნ ბარდავამდე მტკვარსა ორივე კერძი. და დაადგინა იგი მუნ ერისთავად. და სხვაცა ძალი
მოირთო სპარსეთით. და უწყო ბრძოლად თრდატს:- ხ~ ოდეს მოირთის ძალი თრდატ საბერძნეთით
დამომართის მირიანს.
და მას ვერ ძალ ედვის წინა აღდგომად განამაგრნის ციხენი და ქალაქნი. და მოვლის
თრდატ ქ~ყნა მისი.
და ოდეს განძლიერდის მირიან სპარსეთით. ვერ წინა აღუდგის თრდატ მოვლის
სომხითი. ესრეთ დაუცხრომელად იყვის შფოთი მათ შ~ს წელთა მრავალთა და არავინ იპოვა ოდეს სპარსთა
შ~ს მარტოდ მბრძოლი თრდატისი:- და სახელოვან იქმნა იგი ყ~სა ქ~ყსა. და სძლო ყ~დვე მბრძოლთა
მისთა.
ვ~ა წერილ-არს ამბავი მისი ცხოვრებასა სომეხთასა. შ~დ ამისსა მეფე იქმნა სპარსეთს
ძმის-წული მირიანისი
ძე ბარტამისი. მოუვლინა მირიანს მოციქული და რქა. რ~თა შევკრბეთ და
გარდავლოთ სომხითი. და შევიდეთ

საბერძნეთად:- მაშინ გამოვიდა მეფე სპარსთა და მიეგება მირიან. და შეკრბა
სიმრავლე ურიცხვი. ვ~ა თივანი
ველთანი. და ფურცელნი ხეთანი სიმრავლითა. გარდამოვლეს სომხითი. ვერ წინა
აღუდგა თრდატ. ა~დ
განამაგრნა ციხე ქალაქნი. და წარტყვენეს სომხითი და შევიდეს საბერძნეთად. და ვერ
წინა აღუდგა მათ ბერძენთა მეფე კოსტანტინე. შთავარდა მწუხარებასა დიდსა. იწყეს ტყვენვად საბერძნეთისა:მაშინ არწმუნეს მეფესა კოსტანტინეს. კაცთა ღ~თის მსახურთა და ჰრქჲს. იხილე საკვირველება
ქ~ესი და ძლევა მტერთა მოსავთა მისთაგან. ვ~რ ყ~ნი მოსავნი ქ~ესნი წარძღვანებითა ჯ~რისათა
სძლევენ მტერთა
მათთა:- ხ~ კოსტანტინე მეფემან ირწმუნა მათი. ვ~ა წერილ-არს ესე განცხადებულად
ცხოვრებასა
ბერძენთასა. ნათელიღო კოსტანტინე და წარმოიძღვანა სახე ჯ~რთა. და ძალითა
ქ~ესითა აოტა, ბანაკი მათი და მოსრა სიმრავლე მათი. ივლტოდეს ორნივე იგი ძმანი მცირედითაღა
მჵედრითა.
და მიუდგა უკანა კოსტანტინე. და შევიდა საზღვართა მათთა. სპარსთა მეფე შევიდა
სპარსეთად=
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მეოტი. ხ~ მირიან დადგა ქართლად და განამაგრნა ციხე ქალაქნი. უღონო იქმნა
მირიან, და შეეშინა შ~დ ოტებასა
ქართლით. რ~ აწყვედილიყვნეს წყობასა შ~ა ყ~ნი წარჩინებულნი მისნი სპარსენი და
ქართველნი:- წარგზავნა მოციქული წინაშე კოსტანტინე მეფისა. და ითხოვა მისგან მშვიდობა და
აღუთქვა მას მსახურება და მოწყვედა სპარსთა. სთნდა კოსტანტინეს. რ~ შიში აქვნდა კ~დ სპარსთა
მეფისაგან. და შემწეობისა-თ~ს
დაეზავა მირიანს. აღიღო შვილი მირიანისი მძევლად. რ~ლსა ერქა ბაქარ. და
დამოყვრნა თრდატ
და მირიან დაამძახლნა. მოსცა თრდატ ასული მისი რ~ლსა ერქა სალომე. ძესა
მირიანისსა რ~ლსა

ერქა რევ:- უჩინა საზღვარი ესრეთ. რ~ლსა ქ~ყნათა მდინარენი დიან, საზღვრით
მიერითგან რახსსა. ესე ქ~ყნანი თრდატის კერძად დაყარნა; და შუამდგომელ ექმნა მათ და წარვიდა:მეფობდა მირიან ქართლს. რანს. ჰერეთს. და მოვაკანს. და აქვნდა ეგრისიცა ეგრის
წყლამდე: და მისცა ძესა
მისსა რევს საუფლის წულოდ. კახეთი. და კუხეთი: და დასვა იგი უჯარმოს რევ და
ცოლი მისი სალომე
ასული თრდატისი. და ცხოვნდებოდეს უჯარმოს:- ხ~ ფეროზს სიძესა მირიანისსა.
აქვნდა ქ~ყანა რ~ლი ზემოთ
ვახსენეთ. მიცემულად მირიანისგან. და იყო იგი მუნ ერისთავად:- მას ჟ~სა მოსრულ
იყო წ~და
და ნეტარი დედა და ემბაზი ჩ~ნი ნინო:- დადაეყო მცხეთას შ~ა სამი წელი. და
განაცხადა ქადაგება
ქ~ეს სჯულისა. და იქმოდა კურნებასა თვინიერ წამლისა. და ჵმა მაღლად იწყო
ქადაგებად ქ~ეს სჯულისა ჭ~ტისა ქ~ეს ღ~ისა ჩ~ნისსა:-

მოქცევა. მირიან მეფისაჳ. და ყოვლისა ქართლისაჳ; წმიდისა და ნეტარისა დედისა ჩვენისა ნინო მოციქულისა მ~ერ:-

ამავე წიგნის ბოლოსვე მოგვიტანებიეს, ცხოვრება წ~დისა ნინოსი, და იგი მოგვითხრობს ყოველსავე, ვითარ იქმნა ყოველივე სრულ არს; და შემდგომ ნინოსი, აქავე ვიწყოთ ცხოვრება ქართლისა, და ვითარება ყოველივე, მეფეთა, და ქართველთა:-

კე, მეფე ბაქარ ძე მირიანისი, ესეცა ნინოს ცხოვრებასა შ~ა წერილ არს:-

კვ, მეფე მირდატ ძე ბაქაქარისი, ესეცა მოხსენებ-არს ნინას ცხოვრებასა-შ~ა:-

„ ხ~ ამათ შემდგომნი მეფენი, ამა ქვემორე წერილ არიან:-
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კზ, მეფე ვარაზ-ბაქარ: ძე. მირდატისი, ხოსროიანი:-

დაჯდა. ძე მისი: ვარაზბაქარ. და შეირთო ცოლი. ასული თრდატისი. რევის ძისა
მირიანის ძის=
წულისა; მორწმუნე და მოქმედი. ხ~ ამას. ანგელოზისა ხარებითა მიენიჭა ძე რ~ლსა
უწოდეს. მურვანოს. ესე მურვანოს საშოთგანვე. დედისათა. დიდი წმინდა იქმნა ვ~ა:
წინა: მორბედი: და ყ~ივე საღმრთო წერილი დაისწავლა, და წარემატებოდა. ასაკითა და
მადლითა წინაშე ღ~თისა,
ვ~რ იქმნა, იდ, ათოთხმეტისა წლისა: მაშინ ბერძენთა მეფე თევდოსი, მცირე
შეშინებულ იქმნა.
რ~თა არა მიერთვნენ ქართველნი სპარსთა; ა~დ სთხოვა ვარზაბაქარს: მურვანოს,
მძევლად და წარიყვანა კოსტანტინე პოლედ: და ვ~ა ძესა თვისსა ზრდიდა ფუფუნებითა დიდითა: ხ~
მურვანოს არა
რა ეურვებოდა სოფლისა ამის დიდებისა-თ~ს: ა~დ შესძინა. ლოცვასა. და
მარხულობასა. და სიწმინდით.
ცხოვრებად, და შეიმოსა შ~ა~გან ჵორცთა თჴსთა ზ~ა. ფლასი თხის ბალნისა: და მით
აჭირვებდის ჵორცთა მისთა: და მსწრაფლ ისწავა, ენა ბერძული. და ასურებრივი: და ფილოსოფოსობა,
სრული ვ~რე ყ~თა
უკვირდა: ხ~ მიენიჭნეს მას მადლნი ღ~თისა მ~ერ. სნეულთა კურნებანი. რ~ლ წერილარს სრულსა

ცხოვრებასა მისსა; და ღამესა განცხადებისასა. მდგომარე იყო უძილად: და ჰრქა
მსახურსა მისსა; მოღებად ზეთისა. აღსანთებელად კანდელისა: ხ~ მან შეურაცხ-ყო მურვანოს. და
აყვედრა რ~ მეფის ძე ხარ.
და არა გსურის სამეფოთა-თჴს: და ვ~ა მონოხნი იყოფები მშიერი. კვირიაკით
კვირიაკამდი. ხ~ მურვანოს. აღანთო წყალი კანდელთა შ~ა. თჴნიერ ზეთისა. და ილოცვიდა ეგრე. რ~
შვიდღამე ენთებოდა კანდელი იგი წყალსა მას შ~ა: და ეჩვენა უფალი იესო ქ~ე. და აღუთქვა მისთანა ყოფა
მარადის სასწაული აღასრულა. კანდლისა მის-მ~ერ ცხებითა სნეულთათა: ხ~ საჭურისი ვინმე იყო
მეფისა რ~ლნი
ესე ორნივე შეითქვნეს წარსვლად. სცნა მეფემან თეოდოსი. დაუდგინნა მცველნი: ხ~
წინა მძღრობითა უფლისათა განვლეს ღამე: და წარვიდეს, [.]რ~: სვეტი ნათლისა წინა უძღოდათ
მათ ვ~ა
ისრაილთა. და ჵმა ესმათ სვეტის გამო. რ~ი შემომიდგე მე. არა ვიდოდეს ბნელსა: და
პოვეს ნავი დავლეს რაოდენიმე დღენი: ხ~ ქალაქსა შ~ა შეპყრობილ იქმნეს ვისგანმე. და შეეიყენეს
საპყრობილესა.
ხ~ მას ღამესა იქმნა ძრვა. და მეხის ტეხა. და ელვა ფ~დი: და მთავარსა მას ქალაქის~სა:
დაადგა კაცი=
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ვინმე საშინელებით ეტყოდა განუტევე მონანი ღ~თისანი. უკეთუ არა დაიქცევის
ქალაქი ესე. და ესრეთ შეძრწუნებულმან განუტევნა; ამისსა შ~დ. მოვიდენ იერუსალიმად. და მუნ იყო ვინმე მეფე
ჰრომისა სამთავროთ.

მოსრული სახელით პინინოს. და მეუღლე მისი რ~ლთა დაეტევათ სოფლისა
სიცბილი. და მუნ იყოფოდეს
რ~ მონაზონ იქმნეს. და აღაშენეს ორნი მონასტერნი: რ~ლნო თვითეულნი. მუნ
იყოფოდეს. და ამათ-მ~ერ შეწყნარებულ იქმნეს: შ~დ ამისსა. საფლავსა უფლის~სა. მიიწივნეს. და მუნ აკვეცილ ივქმნეს
მონაზონებად: დაუწოდეს მურვანოსს: პეტე. ხოლო. საჭურისსა: იოვანე. რ~ლთა ღვაწლნი და შრომანი.
გამოუთქმელ არ~ნ: და აღაშენეს მონასტერნი. და ქსენონი: ამისსა შ~დ გამოსცადა ეშმაკმან.
პეტრე და აყვედრა. მამულთა სამეფოთა. დატევება. და მონაზონებათა. არა კეთილად ცხოვრება: ხ~ მან
შერისხა და განაძო. ამისა
შ~დ. გამოეცხადა ხილვითა და აღუთქვა დ~ბა საუკუნო. და ანას-ტასი პატრიაქისამ~ერ იძულებით მღვდელად ჵელ დასხმულ იქმნა: შ~დ განვიდა უდაბნოთა: და აღაშენა მუნცა მონასტერი.
პირსა იოვანეს~სა
მჯდომი მძვინვარე განკურნა: მოვლნა ყ~ნი უდაბნონი ეგჴპტისა და სკიტისანი. და
მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: კ~დ მონასტერსა და ქსენონსა თჴსსა მოიქცა: და სიყმილსა შ~ა.
საფქვილე. საცერცე საზეთე. და საღვინე. ყ~ვე ჭურჭელი ლოცვითა თვისითა აღავსნა: მას ჟ~სა აღესრულა
ებისკოპოსი მოამისა და შეკრბეს კაცნი მის ქალაქისანი. და გამოითხოვეს პეტრე ქართველი: ხ~ მან არა
თავს იდვა. რ~თამცა უსმინა პატრიაქსა: ა~დ ენება თავისა გარდაგდება სიმაღლისაგ~ნ: და ეგრეთ
წარტოლვა
სხვათა ადგილთა: ა~დ კ~დ ქ~ე გამოეცხადა სიმრავლითა თანა ანგელოსითა. და
სიტყვითა უფლისათა.
ებისკოპოსობა თავს იდვა: მრავალ გზის ესმა ჵმაჳ ზეგარდამო. ქალაქსა მას. რ~ლ
ეტყოდა პეტრე ქა-

რთველსა*. და უწვიმრეობასა წვიმიან ყოფდა. უშვილოთა შვილიერ. სნეულთა
განკურნებად. უნაყოფოთა ნაყოფიერ, ჰყოფდა. მეთევზეთა განუ-მარჯვებდა. ხ~ მისცა ღ~ნ მადლი
წ~წყჲლებისა.
და სულსა წ~დთსა ხილვისა. რ~ სული მამისა ესაიასი. და მამისა ზენონ სკვიტელისა:
ჵორცთაგან რაგანვიდეს. იხილნა ზეცად აღმავალნი: ამისსა შ~დ სცნა განსვლა თვისი ხორცთაგ~ნ. და
ყ~თა
აუწყა: ხ~ ძმამან ვინმე ათანასე იხილა ჩვენებასა პეტრესთვის: რ~ წ~დანი ევედრნეს
ღ~თსა: პეტრე
ქართველისა. ბრძანე მოყვანებად ჩ~ნდა: რ~ ფ~დ ტანჯნა ჵორცნი თვისნი: და შ~დ. ი.
ათისა დღისა=
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უბრძანა მოსვლა მისისა: შ~დ ი. ათ დღე ილოცვიდა სენაკსა თვისსა და გამოვიდა. ი
მეათესა დღესა: დაშეწირა წ~და მსხვერპლი დაეზიარა. წ~თა საიდუმლოთა. და სხვანიცა აზიარნა. და
აკურთხნა. და მშვიდობა მისცათ დაშევიდა სენაკად მიწვა და დაიძინა. ძილი თჴსი თვესა დეკემბრისა. ბ. ორსა და იხილეს
წ~თა კაცთა ვიეთმე წ~ჳ.
ს~ლი მისი: რ~ლი შეყვანდათ სიმრავლესა წ~თასა გალობითა. და დიდებითა. რ~ლთა
წანა უპირობდა. მღვდელ მოწამე
პეტრე ალექსანდრიელი. და მრავალნი სნეულნი განიკურნეს: რ~ლნი შეეხნეს წ~დსა
გვამსა მისსა. რ~ლისა ცხოვრებასა შ~ა მისსა წერილ-არს: ხ~ ამის ნეტარისა ფ~დი ქებჳ: აღწერა გრიგოლი
დიოლოღოსს: წ~დასა პატრიაქსა
რომის~სა წიგნსა შ~ა თვისსა ხ~ო პეტრე. მეოხ ეყავნ წ~შე ღ~ისა, ბატონიშვილს
ვახტანგს: მეუღლით. ძით და-

ასული-თურთ. რ~ლნ მოპოვნებულ ყ~ო ცხოვრება ესე შენი. და მცირედი აღაწერინა
წიგნსა ამას შ~ა; ა~დ ს~დ არა აღიწერებოდა. სიდიდითა დასივრცელისა გამო; ხ~ ჩ~ნ: პ~დ სიტყვასა მოვიდეთ ვინათგან
ესე: ვარზაბაქარ დაუძეოდ. და შეიყვარა სოფელი ესე: და მიდრკა კეთილისაგ~ნ და შეირთო სხვა ცოლი:
ძისწული ფეროზისი. მირიანის ასულისა: და უშვა ფეროზის ძისწულმან ძე რ~ლსა ერქვა; ფარსმან: ხ~
რევს ძისწული
პ~ლ ვახსენე ორი ძენი რ~ლთა ერქვა მირდატ და თარდატ. ესე[რა] ვარზაბაქარ. მეფე.
კაცი იყო ურწმუნო და მოძულე
სჯულისა. და ვერ იკადრებდა ერისაგან განცხადებად სჯულისა სიძულილსა. რ~
მოქცეულ იყო ქართლი. დიდსა სარწმუნოებასა ზ~ა იყვნეს აზნაურნი და ყ~ი ერი ქართლისა. და ესე ვარზბაქარ შიშისა
მათისაგან ვერ განაცხადებდა დატევებასა
სჯულისასა. ხ~არა სადა აღაშენა ეკ~ლესია და არცა მატა აღშენებულსა. და ყ~ითავე
იქცეოდა უშჯულოდ, ამისა ზე გამოგზავნა.
სპარსთა მეფემან ერისთავი სპითა დიდითა. სომეხთა და ქართველთა ზ~ა ხარკისა
დადებად. მაშინ სომეხთა მოგზავნეს ვარზაბაქარისსა. მოციქული და ჰრქვეს რ~თა შეკრბეს და მოირთონ ძალი ბერძენთაგ~ნ. და
განუხვნენ კარნი კავკასიათანი გამოიყვანნეს
ოვსნი და ლეკნი. და წინა აღუდგეს სპარსთა. და წარჩინებულნი თვისნიცა ეტყოდეს
წინა აღდგომასა სპარსთასა. არა ისმინა არცა სომეხთა. არცა წარჩინებულთა მისთა. რ~ იყო იგი ჩ~ნი. და მოშიში. უკუჯდა
ჵევსა იგი კახეთისსა. და აღაშენა ციხე ჵიდარს და განამაგრნა ციხე ქალაქნი. და უბრძანა ყ~თა რ~თა დამალნეს
ჯვარნი:- მოვიდეს სპარსნი. პ~დ სომხითს
და მოაოხრეს. და შემოვიდეს ქართლს. აღაშენა ერისთავმა სპარსთამან ტფილის კართა
შ~ს ციხედ მცხეთისა: მაშინ ვარზაბაქარ. ეზრახა შევრდომით. და ითხოვა მშვიდობა: ხ~ ერისთავმან სპარსთამან ჰრქა მას
პ~დ; მომეც რანი. და მოვაკანი.

რ~ სპარსთაგან საზღვართა სპარსეთისაგანი არს. და მათი არს რანი. ს~დ შვილნი არ~ნ
სპარსთა მეფეთანი: და სხენან საყდართა=
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მათთა მამათასა: და თქვენდა კმაარს ქართლი. რ~ნი ნაშობნი ხართ მჵევლისანი.
გაქნდეს უკჲ ქართლი. და ხარკსა მისც
ემდით მეფეთა. ხვასროანთა:- მაშინ ვარზაბაქარ ვერღარა პასუხი მიუგო შიშისაგ~ნ
დიდისა. მისცა რანი, და მოვაკანი.
და განკჲთა ხარკი: ხ~ მან ერისთავმან. მისცა ციხე ტფილისისა. და წარვიდა.
მიერითგან იქმნეს მოჵარკე:- ამისა შ~დ განუდგეს კლარჯნი. ვარზაბაქარს. და მიერთვნეს ბერძენთა. და დაიპყრეს ბერძენთა
თუხარისი და ყ~ი კლარჯეთი ზღვითგ~ნ არსიანთამდე. და დარჩა ვარზაბაქარს ქართლი თჴნიერ კლარჯეთისა. და ჰერეთი, და
ეგრისა: მანვე ერისთავმან სპარსთამან წარიყანა ტყჲდ შვილნი ფეროზისნი ასულის წულნი. მირიანისნი. მორწმუნისა მეფისანი.
და ქვეყანისა მათისა საზღვარნი. ქართლისა მოსცა ვარაზბაქარსავე. და მოკვდა ვარზაბაქარ. და დარჩა ძენი მისნი.
სამნი წვრილნი რ~ლნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა:-

კჲ, მეფე თრდატ სიმამრი ვარზა-ბაქარისი. ხოსროიანი:-

მაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა. ზრახუა ყვეს. და დასვეს მეფედ სიმამრი
ვარზაბაქარისა. ძე რევისა ძის წული
მირიანისა. კაცი მოხუცებული. სახელით თრდატ. და მისცნეს შვილნი
ვარაზბაქარისნი. საზრდოდ. ასულის წულნი მისნი.
და მესამესა შვილსა მეორისა ცოლისასა. ზრდიდა სამშვილდის ერისთავი. რ~ლსა
ერქვა სახელით ფარსმან:- ხ~ მეფობდა ესე

თარდატ მოხუცებული კეთილად. და იყო კაცი მორწმუნე ბრძენი, და გონიერი. ამან
სიბრძნითა თჴსითა. დაამშვიდნა სპარსნი. გამოაჩინა ჯვარნი. და შეკაზმნა ეკკლესიანი: ამის ზე მოკვდა
ეპისკოპოზი იობ. და დასვა მის წილ.
ელია. და ხარკსა მისცემდა სპარსთა მეფესა. და მან გამოითხოვა რუსთავი. და აღაშენა.
ეკლესია და მანვე აღაშენა
ნეკრესი. და მეფობდა უშფოთვლად. და მოკვდა სარწმუნოებასა შ~ა დიდსა:-

კთ, მეფე ფარსმან. ძე. ვარზა-ბაქარისა ხოსროიანი:- დ. მეფე:-

და დაჯდა მეფედ ვარზაბაქარისა. ძის წულის წული ფეროზისი რ~ლსა ერქა
ფარსმან. ხ~. იგი უხუცესი იყო
ძმათა. და მოკდა ელია ეფისკოპოზი. და დასვეს ესე ფარსმან. იყო კაცი მორწმუნე
მჵედარი. შემმართებელი. ეზრაზა.
მეფესა ბერძენთასა. ითხოვა მისგან შეწევნა. აღუსრულა თხოვა მისი კეისარმან: მაშინ
გადგა სპარსთა. აღარ მისცა
ხარკი: და განამრავლნა ჯვარნი: და განაახლნა ე~კლესიანი. ყ~სა ქართლსა შ~ა.
აღაშენა. ეკლესია ბოლნისსა. და მციდედ ჟამს მეფობდა და მოკუდა:ლ:- მეფე მირდატ ძმა ფარსმან მეფისა ხოსროიანი.
დ. მეფე მირდატ:დაჯდა ძმა მისი მირდატ მეფედ. ასულის წული თაერდატისი: ძე ვარზბაქარისი=
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მამულად ბაქარიანი, დედულად რევიანი, ორთავე მირიანის. ძეთა ნათესავი. და იყო
ესე მირდატ კაცი ქველი-

მჵედარი და შემმართებელი. და უშიში ღ~თისა. ლაღი და ამპარტავანი. და
მინდობილი მხედრობასა თვისსა
და არა მსახურა მან ღ~თსა არცა აღაშენა ეკლესია. არცა ჰმატა აღშენებულთა. და
სილაღითა მისითა მტერ ექმნა ბერძენთა და სპარსთა. ბერძენთაგან ეძიებდა კლარჯეთსა საზღვართა
ქართლისათა: ხ~ სპარსთა არა მისცემდა
ხარკსა:- მაშინ სპარსთა მეფემან გამოგზავნა, ერისთავი. რ~ლსა ერქა უბარაბ. სპითა
ძლიერითა მირდატის ზ~ა: მაშინ მირდატ სილაღითა თჴსითა. არა ჰრიდა სიმრავლესა სპარსთასა
მცირედითა სპითა მიეგება
გარდაბანს. ეწყო აოტეს და შეიპყრეს სპარსთა წყობასა შ~ა შემოვიდეს ქართლს. და
დაიპყრეს ქართლი და განრყუნეს
ეკლესიანი: ხ~ ნათესავნი მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა. და სუიმონ ეფისკოპოსი
მათ თანავე: ხ~ მირტატ
წარიყანეს ბაღდადს. და მუნ მოკდა:ცხოვრება. ვახტანგ. გურგასლისა
მშობელთა: და შ~დ თვით მისი, დიდისა მის. და ღ~თის მსახურისა
მეფისა. რ~ლ უმეტესად. კაცთაგან განთქმულად გამოჩნდა.
ყ~თა მეფეთა ქართველთასა:ვითარ იგი შეიპყრეს მეფე მირდატ სპარსთა წყობასა შ~ა. წარიყანეს ბაღდადსა. და მუნ მოკდა. და დაიპყრეს ქართლი
სპარსთა. და განრყუნეს ეკ~ლესიანი. დამალეს ჯარები ქართველთა: და ყ~თა შ~ა ეკლესიათა ქართლისათა. ცეცხლის
მსახურთა სპარსთა.
აღაგზნეს ცეცხლი: ხ~ ნათესავნი ქართლისა მეფეთანი. დარჩეს ჵევსა კახეთის~სა. და
შ~დ სამისა წლისა უცალო იქმნა მეფე სპარსთა. რ~ აღუდგეს მტერნი აღმოსავალით: მაშინ შეითქვნეს
აზნაურნი ქართლ-

ისან მოიყანეს. და დასჲს მეფედ მცხეთას ძე მირდატ მეფისა წარტყჲნილისა
სახელით არჩილ:-

ლა, მეფე არჩილ. ძე მირდატ მეფისა ხოსროიანი:-

ამან. არჩილ. მოიყანა ცოლი საბერძნეთით. ნათესავი იეაბიანოს მეფისა სახელით.
მარიამ.
და განაცხადა მტერობა სპარსთა გამოაჩინა ჯვარნი. და შეამკნა ეკლესიანი: მოსრნა
და განასხნა ყ~ნი
ცეცხლის მსახურნი საზღუართაგან ქართლისათა მოირთო ძალი საბერძნეთით.
წარძღანებითა
ჯარისათა. იწყო ბრძოლად სპარსთა: მაშინ ერისთავი სპარსთა მეფისა რ~ლი
ერისთაობდა. რჰანს. და მოვაკანს. ვ~რე არჩილის მეფობამდე მისივე გასაგებელ იყო ქართლი. ამან შეკრიბა სპა
რჰანისა და მოვაკანისა.=
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და ადარბადაგანისა. და მომართა არჩილს. ხ~ არჩილ სასოებითა და მინდობითა
ღ~თისათა მიეგება საზღვართა ზ~ა ქართლისათა. და რჰანისათა ეწყო მუნ მდინარესა ზ~ა ბედრუჯისასა.
და ძალითა პატიოსნისა ჯარისათა; მოსრნა და ტყჲ ყნა; დაშევიდა, რჰანს და წარმოტყჲნა
დამოვიდა შინა განმარჯვებული, განავლინნა ქადაგნი ყოველსა ქართლსა შ~ა. და ჰრქვა ყ~თა. არა ძალითა
ჩემითა. არცა სიმჵნითა, არცა სიბრძნითა,
არცა სიმრავლითა სპათათა; ვძლეთ მტერთა ა~დ ჯვარითა უფლისა ჩ~ნისა იესო ქ~ეს
ძისა ღ~თისათა. რ~ლნ მოგუ-

ცა წინამძღვრად. და საჭურველად ჯარი მისი პატიოსანი; აწ ყ~თა ქართველთა.
ადიდეთ სამება. ერთ-არსება: ღ~თი
დაუსაბამო. დამბადებელი ყ~ისა: შესწირეთ მადლობა. და მტკიცემცა არ~ნ გულნი
თქვენნი სარწმუნოებასა ზ~ა სამებისა წმიდისასა: და ყ~თა ქართველთა შესწირეს მადლობა. ღ~თისა -მ~რთ. და განა-ახლნეს
ეკლესიანი: მაშინ არჩილ მეფემან აღაშენასტეფან წმიდა. მცხეთას კართა ზ~ა, არაგვისათა. სადა იყვნეს კოშკნი მტკიცენი
საბრძოლნი. რ~ლნი მასვე აღეშენნეს.
ესვა არჩილს ძე. და უწოდა სახელი მირდატ. და დადგა ჰასაკსა მამა-კაცობისასა.
მირდატ იყო, მორწმუნე და ღ~ის-მსახური.
ვ~ა მამა მისი. და იყო იგი ქველი. და შემმართებელი. ამან. უმეტესად. უწყო ბრძოლად
სპარსთა შესვლად და ტყვევნად. რაჰნსა და მოვაკანსა. რ~ მას ჟამსა შ~ა უცალო იყო მეფე სპარსთა: ჰბრძოდა იგი ინდოთა. და
სინდთა. და აბაშთა: და ვერ შემძლებელ იყო სპისა დიდისა გამოგზავნასა. და სპათა რანისა. და მოვაკანისათა.
დაადარბადაგანისათა. ემძლავრებოდეს. ქართველნი წინამძღვარ ექმნის მირდატ სპათა მამისა თვისისათა. და მარადის.
სტყჲვნიდა რანსა. და მოვაკანსა.
მას ჟამსა შ~ა იყო ერისთავად რანსა. ბარზაბოდ. ვერ-ოდეს წინა-აღუდგებოდა იგი;
ა~დ. განამაგრის ციხენი დაქალაქნი.
და შესვლასა ქართველთასა. რანს სადაცა ეწყვნიან. სპარსნი ნაწყედთა; ლაშქრისათა,
მტყვევლთა; ქართველთა.
მ~რ~დის სპარსნი იძლეოდიან; ხ~ ბარზაბუდ ერისთავსა რანისასა ესვა ასული. ქმნულ
კეთილი შვენიერი. რ~ლსა ერქვა
საგდუხტ უთხრეს მირდატს ძესა არჩილისასა. სიშვენიერე მისი; და სმენითა
სიშვენიერისა მისისათა. ტრფიალ
იქმნა მირდატ მის ზ~ა: მოახსენა მამასა თ~ჴსსა. ვევედრები მეფობასა თქჲნსა.
მომგვარე ცოლად ჩემდა საგდუხტ. ასული ბარზაბოდისი. და შევქმნათ ჩ~ნ შ~ს მშვიდობა. დაღათუ ძალითა
ქ~ესითა ჩ~ნ ვართ მძლავრნი. ა~დ ვერ

წავიხამთ ჩ~ნ ციხეთა და ქალაქთა რანისათა. ნუ უკ~ჲ აცალოს მეფემან სპარსთამან:
და იძიოს ჩ~ნ-ზ~ა. შური დამოაოჵრნეს ეკლესიანი. და საზღვარნი ჩ~ნნი. აწ ამითღა განქარდეს მტერობა ჩ~ნი. და
ჩვენთვის რაცა მოახსენოს
მეფესა სპარსთასა უსმენს იგი. და ამით მტკიცედ და შეურყეველად. ვიპყრნეთ
საზღვარნი ქართლისანი. და განამტკიცნეს სჯული ქ~ესი. და არღარა შეიქმნას გულსა ქართველთასა იჭვი და გმობა
სჯულისა ქ~ესისა დამძლა=
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ვრებისათვს. სპარსთასა, ესე ყ~ი მირდატ სიყუარულისათ~ს. მის ქალისა თქვა; მაშინ
არჩილ მეფ
ემან აღუსრულა თხოვა მისი. წარგზავნა მოციქული. ბარზაბუდისა. და ითხოვა
ასული ცოლად ძისა მისისა; ხ~ ბარზაბუდ განიხარა სიხარულითა დიდითა. რ~ მოოჵრებულ
იყო ქ~ყანა მათი და შესჭირდებოდა: ითხოა ფიცი და აღთქმა მშვიდობისათ~ს დამისცეს ფიცი მშვიდობისათ~ს:- და
მოსცა მან ასული თვისი
ზითვითა დიდითა. მოიყანეს მცხეთას. და ქმნეს ქორწილი. შვება დაგანცხრომა.
დღეთა მრავალთა. დამისცა მეფემან. სამშვილდე ძესა თჴსსა საერისთაოთა მისითა. და მუნ დასხნეს მირდატ. და
საგდუხტ. ხ~ ამან საგდუხტ
დედოფალმან გამოკითხა სჯული ქ~ესი. რ~ ქმარმან მისმან. მოჰგარნა კაცნი სჯულის
მეცნიერნი. დაუთარგმნეს სახარება უფლისა. ჩ~ნისა იესო ქ~ესი. და ამჵილეს ვ~დ ჭ~ტი ღ~ი ქ~ე არს
რ~ლ განკაცნა ჵსნისათ~ს ჩ~ნისა: მაშინ საგდუხტ გულის ხმა-ყო და ცნა სჯული ქ~ესი. დაუტევა ცეცხლის
მსახურება; და ნათელიღო.

და იქმნა, მორწმუნე. და მან აღაშენა. სიონი სამშვილდისა:- ამის არჩილის ზ~ე
გარდაიცვალნეს სა
მნი ეფისკოპოსნი: იოანე; გრიგოლი; და ბასილი. და ბასილის შ~დ. ამანვე არჩილ
დასა ებ
ისკოპოზი. რ~ლსა ერქვა. მობიდან. ესე იყო ნათესავად სპარსი. აჩჲნებდა იგი,
მართლ-მადიდებლობასა: ხ~ იყო ვინმე მოგი უსჯულო შემშლელი. წესთა. და ვერ უგრძნა. არჩილ
მეფემან. და ძემან მისმან
უსჯულოება მობიდანისი. ა~დ ჰგონებდეს სარწმუნოდ და ვერც განაცხადებდა მაშინ
ქადაგებასა სჯულისა მისისა შიშაგან მეფისა და ერისა. ა~დ ფარულად წერდა წიგნებსა ყ~ისა საცთურებისასა, რ~ლ
შ~დ დაწვა წიგნები ყ~ი წერილი მისი.
ჭ~ტმან ებისკოპოსმან:- მიქელ, რ~ლ განიკეთ კადრებისა-თ~ს ვახტანგ მეფისა: ხ~ ამან
არჩილ მეფემან ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი აღასრულნა სარწმუნოებასა შ~ა სამებისა წ~დისასა. ეკლესიათა
შენებასა. და ყ~სა ქართლსა შ~ა განამრავლნა მღდელნი და დიაკონნი მსახურნი ეკლესიათანი. და მოკდა. და მეფე იქმნა
მის-წილ ძე მისი მირდატ:-

ლბ, მეფე მირდატ: ძე არჩილ. მეფისა ხოსროიანი: ე: მირდატ:-

და მეფობდა იგი ვ~ა მამა მისი. დიდსა სარწმუნოებასა შ~ა მიუდგა დედოფალი,
საგდუხტ. და შვა ასული და
უწოდეს სახელად. ხურანძე კ~დ ევედრებოდეს ღ~თსა. მეფე მირდატ. და დედოფალი
საგდუხტ. რ~თა მისცეს ძე
შ~დ თხოვისა წლისა. მიუდგა საგდუხტ. და შვა ძე. და უწოდა სახელი. სპარსულად.
ვარან-ხუას-როთაგან. ხ~.
ქართულად ეწოდა. ვახტანგ. აღივსნეს სიხარულითა. მშობელნი მისნი: შობასა ყრმის
ვახტანგისასა.

და განავლნნეს. მახარობელნი. ყ~თა თანა ერისთავთა და გამოიღეს. ხუასტაგი. დიდძალი ოქრო. და ვეცხლი. და განუყვეს-
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გლახაკთა და შეწირეს მადლობა ღ~თისა. მ~რთ: ლოცვითა და ღამისთევითა. და
დღეთა მრავალთა. და შ~დ ამისსა მოხადნა მეფემან ყ~ნი წარჩინებულნი ქალაქად. და დღეთა მრავალთა. ყო პურობა და
განცხრომა. და ევედრებოდეს ყ~ნი
ღ~თსა აღზრდისათვის ყრმისა ვახტანგისსა. მოითხოვა მეფისაგან საზრდელად.
საურმაგ და სპასპეტმან ვახტანგ დიდითა
ვედრებითა. ხ~ მიანიჭა მეფემან. და მისცა ძე მისი ვახტანგ საურმაგ სპასპეტსა.
საზრდელად. რ~ წესი იყო რ~თა რ~თა, შვილნი
მეფეთანი. წარჩინებულთა. სახლსა აღიზარდნენ. შ~დ ამისსა ვ მეექვსესა წელსა შვა
საგდუხტ. ასული სხვა და უწოდა
სახელი მიჰრანდუხტ. და მოითხოვა იგი საზრდოდ სპასალარმან კასპისამან: და მისცა
იგი მეფემან. და წარიყვანა ქალაქსა კასპისასა. და იზარდებოდა მუნ: შ~დ ამისსა. წელსა მეორესა მოკდა მეფე.
მირდატ. დარჩა ვახტანგ. ზ შვიდის
წლისა ყრმა:

ლგ, მეფე ვახტანგ. ძე. მირდატისი: ხოსროიანი:-

მაშინ საგდუხტ დედოფალი შეძრწუნდა: მამისა მისისა. ბარზაბუდისგ~ნ: ნუ უკ~ჲ
შური იძიოს მამამან
ჩემმან ქრმისათვის: მამამთილისა და ქრმისა ჩემისა. რ~ლ ეგოდენნი ბოროტნი
მოაწივნეს მას ზ~ა. ნუ შური იგოს.
ჩემ-ზ~ა. დატევებისათ~ს სჯულისა. და წარწყმიდოს შვილი ჩემი. განრყვნას ქართლი.
და სჯული ქ~ესი. წარწყმიდოს ესე ყ~ი.

მოიგონა და შთავარდა მწუხარებასა შ~ა დიდსა. ევედრებოდა ღ~თსა. და განიზრახა
წარსლვა: წინაშე მამისსსა მისისასა.
და შევრდომა მისი. მოიყანნა ყ~ნი ერისთავნი სპასპეტისა-თანა. და ცრემლითა
სიმწარისათა: შევედრა ძე მისი.
სპასპეტსა. და ერისთავთა. ყ~თა და წარვიდა. ბარდავს მამისა თვისისა-თანა განიღო
თავი და გამოუყარნა. ძუძუნი მისნი. დავარდა პირსა ზ~ა. დასდვა პირი თვისი ფერჵთა მისთა ზ~ა. დადალტობდა.
ფერხთა მამისა თვსისათა ცრემლითა. და ითხოვდა მისგან შეწყალებასა. და არა ჵსენებასა ნაქმართა ქრმისა მისისათა.
და შენდობასა დატევებისათვის
სჯულისა. და ევედრებოდა. რ~თა არა აიძულოს დატევებად ქ~ეს სჯულისა. რ~ იგი
არს ღ~თი ჭ~ტი და ევედრებოდა. რ~თა იპყრას შვილი [.]მისა მამულსა შ~ა თვსსა. და მოურავ ექმნეს იგი. სპარსთა მეფისა
წინაშე:-

მაშინ ბარზაბუდ. განმზადებულმან. ბოროტისა ყოფად. ქართლისა თვის. შეიწყალა
ასული თვისი. და არა აიძულა
დატევება სჯულისა და აღასრულა ყ~ი თხოვა მისი. ხ~ სჯულისათვის ესე თქვა
იძულებით. არცა ვის სხვასა. ქართველსა დაგატეობინებ სჯულსა ქ~ესსა. ა~დ გავგზავნნე ცეცხლისა მსახურნი. ქალაქსა
თქვენსა და იყვნენ მუნ მათ
ზ~ა ებისკოპოსი სჯულისა ჩ~ნისსა. და ვინცა ქართველი ნებითა თვისითა
აღირჩევდეს სჯულსა ჩ~ნსა ნუ აყენებთ:-

მაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა თვისსა: შიშისაგან დიდისა. და აღუთქვა მინდობითა
ღ~თისათა. და წარმოვიდა.=
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ქართლად. მაშინ ბარზაბუდ. წარმოგზავნა ცეცხლის მსახურნი მცხეთას. და მათ ზ~ა
ებისკოპოსად ბინქარ.
და დასხდეს. მოგუთას. ხ~ საგდუხტ დედოფალი განაგებდა მეფობასა. ძალითა და
შეწევნითა მამისა თვისისათა დამოკვდა. ბარზაბუდ მამა საგდუხტისი. დამის-წილ. დაადგინა სპარსთა მეფემან ადგილსა
მისსა ძევე მისი. ვარაზბაკურ
ძმაჳ. საგდუხტ დედოფლისა:- მოკვდა საურმაგ სპასპეტი. მამა მძუძე ვახტანგისი:
მაშინ მეფემან დაადგინა სხუა სპასპეტი რ~ლსა ერქა ჯუანშერ. ხ~ ბინქარიან. ებისკოპოსი მცხეთელთა.
რ~ლი იყო სპარსი ცეცხლის მსახური ასწავებდა ქართველთა; სჯულსა თვისსა. ა~დ არავინ ერჩდა
წარჩინებულთაგანნი: გარნა წრილსა
ერისაგანი მიაქცია მრავალი. ცეცხლის მსახურებასა. და შეერია ქართლს შ~ა. წვრილსა
ერსა ზ~ა ცეცხლის მსახურება. ამისთვის მწუხარე იყო დიდად საგდუხტ დედოფალი. ა~დ მძლავრებისაგან
სპარსთასა ვერა რას იკადრებდა. მაშინ მოიყვანა მღვდელი ჭ~ტი საბერძნეთით. სახელით მიქელ და მიქელ
ეფისკოპოსი:ებისკოპოსად. ზემოსა ეკლესიასა. რ~ მობიდან ებისკოპოზი. გარდაცვლილიყო. და ესე
მიქელ ებისკობოზი. წინა აღუდგა. ბინქარს მაცთურსა. რ~ ასწავებდა. ყ~თა სჯულსა ჭ~ტსა. ამან
იპყრნა სარწმუნოებასა ზ~ა. ყ~ნი წარჩინებულნი. ქართლისანი. და ერიცა უმრავლესი. ა~დ
მცირედი. ვინმე წურილისა. ერისაგანი. მიიქცეს ცეცხლის. მსახურებასა: მაშინ ვი~რ. იქმნა. ვახტანგ: წლისა
ი. ათისა
გარდა-მოვიდეს ოვსნი: სპანი ურიცხვნი: და მოტყჲნეს ქართლი. თავითგან
მტკურისად: ვ~რე ხუნანამდე: და მოაოჵრნეს ველნი. ა~დ ციხე ქალაქნი: დაურჩნეს: თჴნიერ კასპისა: ხ~ კასპის:
ქალაქნი. შემუსრნეს: და ტყჲ

ყნეს: და წარიყვანეს ვახტანგის დაჳ. მირანდუხტ: გ. სამისა წლისა ქალი: რ~ლ
დაურჩნეს: წარუტყვენელად:
ჵევნი ქართლისანი. კახეთი: და კლარჯეთი: და ეგრისი. ჩავლეს: რანსა. და მოვაკანს.
და მოტყვენეს იგიცა: და განვლეს კარი დარუბანდისა: რ~ თვით. გზა-სცეს. დარუბანდელთა: და შევიდეს ოვსეთს.
გამარჯვებულნი: მასვე ჟამსა გამოვიდეს ბერძენნი: აფხაზეთით: რ~ ბერძენთა. ჰქონდა. ეგრის. წყალ ქვემოთ. კერძი
ყ~ი: დაიპყრეს ქვემოთ: ეგრის.
წყლითგან ვ~რე ციხე. გოჯამდე: მაშინ იქმნა. გლოვა. და წუხილი. ყ~თა ზ~ა
ქართველთა: და იტყოდეს განვამრავლეთ: ცოდვა. წინაშე ღ~ისა. დაარცა კეთილად. ვიპყართ სჯული ქ~ესი: და წესი. იოვანეს
მცნებისა: და სამართლად: მოაწია ღ~ნ ჩ~ნ ზ~ა. ესე რისხვა. რ~ მიგუცნა ჩ~ნ. წარტყენვად უცხოთა
ნათესავთა: მიგეღო ჩ~ნ საზღვარი: ბერძენთაგან: ვ~ა მიეღო ვარზა-ბაქარ მეფესა, ბერძენთაგან: კლარჯეთი იგი:
ცოდვითა ვარზა-ბაქარისათა:
მოიწია: რ~ ვერა კეთილად: ეპყრა. სჯული ქ~ესი: ხ~ ესე. არა მეფეთა ჩ~ნთა.
ცოდვისაგან იქმნა. ა~დ ჩ~ნ ერისა=
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ცოდვათაგან: აწ მეფე ჩ~ნი. ყრმა არს: და არა გვივის ჩ~ნ წინა-მძღვარი: რ~ლმცა
სასოებითა ქ~ესითა:
და წინამძღვრებითა. ჯარისათა: წარგვიძღვა ჩ~ნ: და ვიძიეთ ჩ~ნ: შური პ~ლ. ოვსთა
ზ~ა: და შ~დმცა. ვძებნეთ საზღვარნი: ქართლისა ბერძენთაგან: ამას იტყოდეს ყ~ნი ქართველნი. და იყვნეს
მწუხარებასა შ~ა დიდსა: მაშინ ვახტანგ იზარდებოდა: და ისწავლიდა: მიქელ ეფისკოპოზისაგან: ყ~სა მცნებასა.
უფლის~სა: და სიყრმისავე, ჰასაკსა:

შეიყარა: შეიყუარა სჯული ქ~ესი: უფროს ყ~თა მეფეთა: და მწუხარე იყო იგი.
ამისთვის. რ~ შემოჰრეოდა ქართლს ცეცხლის მსახურება. ტყეებისა. და საზღვართ. მიხუმისაგან. და უმეტეს იურვოდა
სჯულისათ~ს გონებასა შ~ა: ა~დ ძლიერებისაგან სპარსთასა. ვერ იკადრებდა გამოცხადებად: მაშინ იქმნა წელსა. იე:
თხუთმეტისა მოუწოდა ყ~თა წარჩინებულთა ქართლისათა: და შემოკრიბნა ყ~ნი ქალაქნი. და
განმზადა: მეფემან. სახლი ერთი დადაჯდა საყდართა ზ~ა მაღალთა: ხ~ ჯანშერ სპასპეტი: და ორნივე ებისკოპოსნი:
დასხდეს საყდართავე: და სხანი
ყ~ნი. ერისთავნი დასხდეს. სელებითა. და ათასის თავნი: და ასის-თავნი. და ყ~ნი ერი
წარმოდგეს-ზე: მაშინ მეფემან. ვ~ა
მოხუცებულმან. და ბრძენმან: და ვ~ა აღზრდილმან. ფილასოფოსთა. თანა: იწყო
ზრახად. ჵმითა მაღლითა: და თქვა. მეფეთა: და ერთა ზ~ა. მოიწევის განსაცდელი: და ჭირი ღ~ისა-მ~ერ: ცოდვათა
მათთაგან: ოდეს მორწმუნეთა. აკლონ მსახურება. ღ~ისა: დაგარდაჰჵდენ მცნებათა. მოაწევს ჭირთა: ესე ვითართა ზ~ა:
რ~ლ აწ. ესერა მოიწია ჩ~ნ ზ~ა: ვ~ა რა
მამა კეთილი. წურთინ. შვილსა კეთილად. საქმეთა ზ~ა კეთილთა: და უკეთუ. არა
კეთილად აღასრულებდეს. სწავლასა
მამისა თჴსის~სა: გემს მამა იგი. გემითა და სწავლითა: რ~თა ისწაოს ყ~ი კეთილი: და
იქმნას სახმარ კეთილისა:
ეგრეთ გუწუართნა. ჩ~ნ ღ~ნ: დამბადებელმან. ცისა. და ქ~ყნისამან: ამის-თსცა. გვიჵმს
ჩ~ნ: რ~თა ვმადლობდეთ მოწყალებათა მისთა: მაშინ ამათ ყ~თა, მისცეს ღ~თსა. მადლობა ტირილითა: კ~დ. იწყო
ზრახუად: მეფემან ვახტანგ. და თქუა ყ~თა წარჩინებულთა: ისმინეთ ჵმისა ჩემისა: დაღაცათუ ყრმა ვარ. და არა
გინახავსთ. ჩემგან კეთილი:

მამათა. კულა ჩ~ნთაგან გინახავან დიდნი კეთილნი: და დიდებანი. რ~ნი
დადგინებულ ხართ. მთავრობასა ზ~ა: აწ
უკეთუ. გაცოცხლებს ღ~ი: მოგხვდენ. ჩემგ~ნ კეთილნი და დიდებანი: რ~ლნი არა
გეხილნენ მამათა ჩ~ნთაგან: აწ რ~ლსა
გეტყუი თქჲ დაღაცა თუ ჩემ-ზ~ა: და თქვენ-ზ~ა: სწორეთ მოწევნულ-არს.
განსაცდელი ესე: ა~დ ესრეთ იპყართ:
თავით თქვენით. ვიარმცა არა მოწევნულ-არს თქვენ-ზ~ა: ა~დ ჩემზ~ა, ოდენ: და არა
იყოს გულსა ჩემსა სიტყა. თუ რ~ლ მოიწინეს მათ ზ~ა. განსაცდელნი: თვისისა შურის გებისა-თ~ს. ჰყოფენ
ამას: ა~დ ყ~ი ჩემდა სამსახურად. დავითვალო
ყ~ისა-თ~ს. კეთილი მომაგო. არა დავითმინო: კიცხევა ოვსთა. ა~დ სასოებითა
სამებისა, ერთარსებისა. დამბადებელისა ღისა=
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დაუსაბამოსათა. და წარძღვანებითა ჯვრისა მის პატიოსნისათა: რ~ლ მოცემულ-არს
წინამძღვრად: და საჭურველად გულთა მოსავთა მისთა: და ვიძიოთ შური მათ-ზ~ა. უკეთუმცა წაგვხდებოდა. ესე
სპარსთა მეფისაგან: ანუ ბერძენთა მეფისაგან: მომცა-ვითმინეთ. ა~დ რა მოწევნულ-არს ჩ~ნ ზ~ა. ოვსთა კიცხევთაგან.
არა ჵამს მისი დათმენა.
და სიკვდილი სჯობს თავთა ჩ~ნთა-თჴს: მაშინ აღდგა ჯუმბერ. სპასპეტი დასთქუა
ცხონდინ. მეფეო: უკ~ედიდებით. და მტერთა შენთა ზ~ა. ნებაჰაღსრულებით ჭ~ტი. ჰბრძანე: ცოდვათა ჩ~ნთა
მ~ერ მოიწია. ესა განსაცდელი ჩ~ნ-ზ~ა: და სამართლად გუსაჯნა ღ~ნ: რ~ განვამრავლეთ ცოდვა წინაშე
მისსა. და გვიღირს მადლობა ღ~სა: რ~ დიდსა პატიჯსა ღირს ვიყვენით და არა ეზომსა. რ~ლ მოიწია ჩ~ნ-ზ~ა: ა~დ
მრავალ მოწყალემან

ღ~ნ. არცა შეცოდებათა ჩ~ნთა ოდენი პატიჯი. მოგუაგო: და ამით კნინითა. პაჯითა
გუწუართნა: და ჩ~ნ მკჴდრთა ქართლისათა. ამის-თ~ს დიდი მადლობა გჴღირს ღ~ისა მ~რთ: რ~ შენ უმჯობესი
ყ~თა. მეფეთა ქართლისათა.
და მამათა შენთა უფროსი ყ~ვლთა სრული: მსგავსი ნებროთ გმირისა. გამოგაჩინა ღ~ნ.
წინამძღვრად ჩ~ნდა. მოცემულ-ხარ შენ ღ~ისა მ~ერ განმაქარვებელი ჭირთა ჩ~ნთა; ძველთა და ახალთასა: და
უკეთუ ცოდვანი ჩ~ნნი
არა დასდვენ. შენ მ~ერ მოველით განქარვებასა. ყ~თა ჭირთა ჩ~ნთასა. უმეტეს
წარმატებასა საზღვართა ჩ~ნთასა
ყ~ისა ჟამისასა. რ~თა არა ვინ. მამათა. შეთაგანი. ყოფილ-არს. მსგავს შენდა: ცხოვნდინ
მეფეო უ~კე: რათგან მოწევნულ-არს. ოვსთაგან. ე. ხუთსა. ამას წელსა შ~ა. ვყოფილვართ ჩ~ნ.
მწუხარებასა შ~ა დიდსა:
რ~ ყრმა იყავ. და არა ძალ-გედა მხედრობა: და წყობით. წინა-მძღრობა. დაარცა შ~ა
მეფობისა განგება:აწ მეფეო: დაღაცთუ სრულ ხარ სიბრძნითა. და ძალითა სიმჵნითა. და ჰასაკითა: ა~დ
გაკლს სისრულე დღეთა. მჵედრობისა-თ~ს: ხ~ ვხედავ სიბრძნესა შენსა. დაღაცათუ ყრმა ხარ. ა~დ ძალგიძც
მეფობისა. ხ~
მჵედრობისა დაწყობათა წინა-განწყობისა შენისა. არა არს ჟამი: ესე არს განზრახა
ჩემი. რ~თა
სიბრძნითა შენითა. და კითხვითა. დედისა შენისათა გამოარჩიე ერთი ვინ. ჩ~ნგანი
წინა-მძღვრად
სპისა შენისა: და მიგცენ ჩ~ნ. ყ~ნი მას. და ვიყნეთ მორჩილ. ვ~ა მამისა შენისა. და
ძალითა სამებისა
ღ~ისათა ერთარსებისა: წარვიდეთ და ვიძიოთ შური: ხ~ შენ იყავ შინა. და განაგებდი
მეფობასა.უკეთუ ცოდათა ჩ~ნთაგან. ვიძლივნეთ ოვსთაგან, მეფობა შენი უვნებელად დარჩეს.
უკეთუ კუ-

ლა თავითა შენითა. ცოდვათა ჩ~ნთაგან. იძლიო: ს~დ წარწყმდეს. ქ~ყნა ჩნი. რ~
ნაცვალი შენი არა
არს ქ~ყნასა ზ~ა, ესე თქა ჯუანშერ. სპასპეტმან: და დაემოწმნეს ყ~ნი. წარჩინებულნი.
და ერისთავნი.=
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ზრახვასა მისსა: მაშინ ჰსთქა მეფემან: ვ~რ ხდების სრულსა სიბრძნესა: და
ერთგულობასა შენსა ეგრეთ.
წარმოსთქვი ყ~ი: ჯუანშერ. ხ~ მე არა ვარ მორჩილ ზრახვისა. მაგის შენისა: რ~ რადგან
მოწევნულ-არს განსაცდელი
იგი-ჩ~ნ-ზ~ა. ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა ჩ~ნისანი. მწუხარებასა შ~ა დამიყოფიან: ვ~ა
მყოფსა ბნელისასა.
და სიწყალული დისა ჩემისა: განლევს გულსა ჩემსა: ვ~ა მახვილი ცეცხლისა. და
სიკდილი მირჩევია. თავისა
ჩემისა ვიდრეღა სიცოცხლე: მინდობითა ღ~თისათა. და წინა-მძღრობითა. ჯარისა
მის. პატიოსნისათა.
თავით ჩემით წარვალ. და ვესავ მრავალ მოწყალებათა მისთა. რ~თა არა განმწიროს.
და მომცეს ძლევა: მაშინ ვ~რ ვერღარა დაუშლიდეს. მიემოწმნეს ყ~ნი იგი წარჩინებულნი: და თქჲს
ცხოვნდინ მეფენო უკ~ე. იქმნეს
განზრახვა შენი ღთ~ნ დამბადებელმან: მოავლინენ ანგელოზნი მისნი ძალად შენდა:
და დასცენ. ყნი მტერნი
შენნი: დაამტკიცეს ლაშქრობა. ოვსეთისა: და განიყანეს ყ~ნი. სახლად თჴ~სად
კაზმვად: ხ~ ვახტანგ წარავლინა მოციქული. წინაშე. დედის ძმისა მისისა; ვარაზ-ბაკურისა. რანისა ერისთავისა:
აუწყა ლაშქრობა.
ოვსეთისა: და ითხოვა მისგან შეწევნა: ხ~ მან. სიხარულითა აღუთქვა: რ~ ქყ~ნა-მისიცა.
ტყჲ ქმნილიყო.

ოვსთაგან: ხ~ ვახტანგ. მოუწოდა ყ~თა სპათა. ქართლისათა: და შემოკრბეს ყ~ნი. და
დაიბანაკეს. მოხნარს. დახერაკს. ამიერ და იმიერ. არაგსა. და იყო. რ. ჩ. ასი ათასი მხედარი: და ჳ. ჩ. სამოცი
ათასი. ქვეითი.
და მოგზავნა. ვარაზ-ბაკურ: სპანი თჴ~სნი. იბ. ჩ. თორმეტი ათასი. მჵედარი: და
ვახტანგ მეფე განვიდა
ქალაქით. მცხეთით. და განასხნა სპანი. მისნი: მოეწონნეს. სიმრავლითა: ცხენ:
კეთილობითა: და მოკაზმულებითა:
და იხილნა ყ~ნი იგი, მხიარულად: და აღძრვით: რ~ სავსე იყ~ნეს. შურითა ოვსთათა;
აღივსო სიხარულითა.
და ჰმადლობდა ღ~თსა: შემოვიდა ქალაქად. და დაიწყო ვედრებად ღ~თსა. ერთი.
ლოცვითა. და მარხვითა. და ღამის თევითა: და განუყო ხუასტანგი ყ~თა ერთა: და დაუტევ. განმგებელად. სამეფოსა
მისისა: დედა მისი. სადუხტ: და დაწერა ანდერძი ესრეთ. უკეთუ. არღარა შემოვიქცე ცოცხალი: ასე ვგონებ
მირიანს ხვდეს მეფობა. (აქა დედანსა აკლდა სიტყუანი. ფურცელი მოხეული იყო.) ამა ანდერძითა მირიან რ~ლი ეყოდა ვახტანგს. მამის
ძმისწულად: ნათესავისაგან რევისა. მირიანისა ძისა: რ~ლი სიძე იყო თრდატ სომეხთა მეფისა: მან
შეირთოს დაჳ ჩემი. და მან დაიპყრას მეფობა: და ესე დაწერილი. დედასა მისსა მისცა: და სხვასა არა-ვის აუწყა: და
იგი მირიან მამის ძმისწული მისი: დაუტევა მცხეთას: წარვიდა ვახტანგ. და დადგა თიანეთს: და მიერთნეს
ყ~ნი მეფენი კავკასიანნი
მ.ი.ჩ. ორმეოცდა ათი ათასი მხედარი. და წარემართა. სახელსა ზ~ა ღ~თისათა: განვლო
კარი: დარღანისა=
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შესლვასა მისსა. ოვსეთს იყო ვახტანგ. ივ. თექვსმეტი წლისა. მაშინ მეფეთა
ოვსეთისათა. შეკრიბნეს
სპანი მათნი: და მოირთეს ძალი ხაზარეთით: დამოეგებნეს მდინარესა მას ზ~ა რ~ლი
განვლის დარიელასა დაჩავლის. ველსა ოვსეთისასა: დამასცა მდინარესა არაგვი ჰქვიან: რ~ ერთისა მთისაგან
გამოვალს თავი
ორთავე: ქართლისა არაგვისა, და ოვსეთისა. არაგვისა: და დაიბანაკეს ორთავე სპათა.
ამიერ: რ~ მდინარისა
მის პირსა: ორგნითვე ქარაფნი იყვნეს. კლდისანი: ჭალაკნი და ველოვანნი: პირთა
მდინარისათა: და განჰკრძალეს ერთმანერთისაგან; და დაიცნეს გზანი ქარაფთანი: დადგეს ეგრე შვიდ დღე:
ამას შვიდსა დღესა ბრძოლა იყო. ბუნბერაზთა მდინარესა მას ზ~ა: ხ~ რ~ლ ჰყვეს ნიჯადნი. ხაზართანი.
ოვსთა მათთანა. ერთო კაცი ერთი გოლიათი. სახელით თარხან: გამოვიდა ესე თარხან: ხაზარი.
ჵმა ყო
ჵმითა მაღლითა: და თქვა გეტყვი თქუჲნ. ყ~თა სპათა ვახტანგისთა: ვინცა არს თქვენ
შ~ს
უძლიერესი გამოვიდეს ჩემზედა: ხ~ ვახტანგ მეფესა: რ~ლ ჰყვა სპანი. სპარსთა
ნიჯადნი: მათ თანა
ერთო კაცი ერთი. რ~ლსა ერქვა. ფარზმან-ფარუხ: ამისდა ვერავის. დაედგნეს
ბრძოლასა შ~ა: მრავალი
ლომი ჵელითა შეეპყრა: ესე განვიდა ბრძოლად თარჵანისა: და აღიზახნეს ორთავე. და
მიეტევნეს ურთიერთსა
და პირველსავე შეკრებასა. უხეთქნა ჵრმლითა: ფარზმან-ფარუხს. ჩაბალახსა ზ~ა. და
განუპო თავი ბეჭთამდე: მაშინ დაჭმუნდა ვახტანგ: და სპანი მისნი: რ~ არავინ დარჩა მათ შ~ს: მსგავსი
ფარსმან-ფარუხისი: შეძრწუნდეს. ყ~ნი იგი სპანი: და აღივსნეს მწუხარებითა: და დაღამდა დღე
იგი. და მიმართეს კარ-

ავად თვისად: და დადგა ლოცვად. და ცრემლითა ევედრებოდა ღ~თსა: და ცხოველს
მყოფელსა პატიოსანსა
ჯარსა ქ~ესსა. და დაჯდა. ქვე ლოცვისაგან. ითხოვდა ღ~თისაგან შეწევნასა. და
მინდობითა. ჯუარისათა
გაბედა ბრძოლა. თარჵანისი. რ~ უშიში იყო. ვ~ა უხორცო: დაიმედ ჰქონდა. ღ~თისაგან.
ძლევა თარხნისა:
გათენდა. კ~დ შთამოვიდა. თარხან კიდესა: მდინარისასა: აყვედრებდა. და კ~დ
ითხოვდა მუქარასა: და არავინ.
იპოვა სპათა შ~ს. ვახტანგისათა მბრძოლი მისი: მაშინ ვახტანგ. ჰრქა სპათა თვისთა.
არა მინდობილ-ვარ ძალსა ჩემისა: და სიმხნისად: ა~დ მინდობილ ვარ. ღ~ისა დაუსაბამოსა
სამებისა ერთარსებისა
უფლისა დამბადებელისა: განვალ თვით ბრძოლად. თარხნისასა: მაშინ განკვირდეს
წარჩინებულნი იგი.
აყვედრებდეს. ვახტანგს: და მრავალ ღონედ ზრახვიდეს. რათამცა დააყენეს.
ბრძოლისაგან. რ~ ყრმა იყოვახტანგ. და არა იცოდეს გამოცდილება მისი: არა ერჩდა ვახტანგ: ა~დ დამტკიცა
ბრძოლა მისი: გარდახდა:=
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ცხენისაგან: და დავარდა ქ~ყანასა ზ~ა. თაყვანისცა ღ~თსა: აღიპყრნა ჵელნი თჴსნი. და
თქვა: ჲე უფალო
დამბადებელო ყ~ისაო: და შემოქმედო. ცისა და ქ~ყნისაო. და შემმატებელო.
კეთილთაო: აღმამაღლებელო. მოსავთა.
შენთაო: შენ იყავ მწე ჩემდა: და მოავლინე ანგელოზი. ძალად ჩემდა. დაეც უშჯულო
ისი: და არცხვინე მგმობართა. შენთა: რ~ არა ძალისად ჩემისად. მინდობილვარ: ა~დ: მოწყალებისა.
შენისად: მოიქცა

ვახტანგ: და აღჯდა: ტაიჭსა. თვისსა: და რქა სპათა თვისთა ევედრებოდეთ ღ~თსა: და
ნუ შეძრწუნდებით: წარვიდა ვახტანგ: და დადგეს სპანი მისნი: ზურგით მისსა: შეძრწუნებულნი: და
სავსენი მწუხარებითა: თვის თვისსა. სჯულსა ზ~ა ევედრებოდეს ღ~თსა:
ა~: აქა ვახტანგისი: ომი: და მოკლვა:
თარჵანისი: ვახტანგისაგან:
მაშინ: ჩავლო. ვახტანგ: გვერდი. და ჩავიდა. მდინარისა. პირსა. აქვნდეს. ჰო ოროლნი: მოხედა. თარხან: და თქვა მე: გოლიათთა: და. გმირთა.
გამოცდილთა. მბრძოლი. ვარ: არა
ყმაწვილთა: განა: შენზედა. დავიმდაბლო; თავი. ჩემი: აღიზახნეს: და მიეტევნეს.
ურთიერთას. და პ~ლსავე. შეკრებასა. სცა. ჰოოროლნი. ვახტანგ. ჰოროლნი. სარტყელსა. ზ~ა. და ვერა. უფარა.
სიმაგრემან. საჭურველისამან. და განვლო. ზურგით: და მოკლა. თარხან. გოლიათი: ხ~. ქართველთა. ნუგეშინის.
ცემულთა. და სავსეთა. სიხარულითა: აღიზახნეს. ჵმითა. საშინელითა: დაშესწირეს. ღ~თისა.-მ~რთ მადლობა:
ხ~. ვახტანგ. მასვე. ადგილსა.
გარდახდა. ცხენისაგ~ნ. და დავარდა. მიწასა ზ~ა. თაყვანისცა. ღ~თსა: და თქვა.
კურთხეულ-ხარ. შენ. უფალო.
რ~ლნ. მოავლინე. ანგელოზი. შენი: და დაეც. მტერი. ჩემი: შენ. ხარ. აღმმართებელი.
მოსავთა. შენთა: შენ. ხარ. რ~ლნ.
აღადგინე. ქ~ყანისაგან. გლახაკი: და სკორეთაგან. აღამაღლე. დავრდომილი:
მოჰკუეთა. თავი. თარხანს. აღჯდა.
და. წარვიდა. ლაშქართა. თჴსთა. თანა: და. ყ~თა. მათ. სპათა. ჵმითა. აღწევნითა.
შეასხეს. ქება: ვახტანგს. დამადლობდეს. ღ~თსა:
ბ~: აქა: ვახტანგისი: და ბაყათარ: ოვსის: ომი: და მოკვლა:

ბაყათარისი: ვახტანგისაგან:
და მეორესა. დღესა. სხა. გამოვიდა: ბუმბერაზი. ოვსთაგან. რ~ლსა
ერქა. ბაჰყათარ. იგი. იყო. გოლიათი: და. რათგან. დაეწყო. მჵედრობად. ვერვის.
დაედგნეს. მისდა. და მოესრა.
ყ~ი. მებრძოლი. მისი: რ~. იყო, სიგრძე. მშვილდისა. მისისა. იბ. თორმეტი. მტკაველი.
და ისარი. მისი. ვ.
ექვსი. მტკაველი: მოდგა. ესე. ბაყათარ. პირსა. მდინარისასა: და ჵმა. ყო. ჵმითა.
დიდითა. და თ
ქვა. ვახტანგ მეფეო. ნუ. განლაღნები. შენ: მოკვლისა-თ~ს. თარჵნისა: არა ერთო
გოლიათთა:
და ამისთვის. მოიკლა. იგი. ყმარწვილისაგ~ნ: აწ. უკეთუ. შენვე. გამოხვიდე.
მბრძოლად. ჩემდა:=
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მოგხდენ: ჩემგან. ბრძოლანი. ფიცხელნი. რ~ლთაგან. ვერღარა. განერე[.], თუ არა.
ვინცა. სპათა. შენთაგან. გამოვიდეს. მისთვისცა. მზა. ვარ: მაშინ. პასუხი უგო ვახტანგ. ბაყათარს: და. ჰრქა. არა.
ძალითა. ჩემითა.
ვსძლე. თარხანს: ა~დ. ძალითა. დამბადებელისა. ჩემისათა: და არა. მეშინის. შენგან.
ვ~ა ძაღლისა ერთისაგან:
რ~ ძალი ქ~ესი. ჩემთანა-არს: და. ჯუარი მისი პატიოსანი. საჭურველ ჩემდა: და
განაწესნა. ვახტანგ.
სპანი: და დადგინა განმზადებად. და აღჯდა. ტაიჭსა შეჭურვილსა. ჯავშნითა: და.
აღიღო ფარი მისი.
ვიგრის ტყავისა: რ~ლსა ვერ. ჰკჲთდა. მახვილი: და. ჩავლო. გვერდი. მიდგა.
მახლობელად. მდინარისა.
ჵმა. უყო. ბაყათარს: და. ჰრქა. და არა გამოვალ. მეე: მდინარესა: რ~ მეფე ვარ. არა.
მივეახლები. სპასა.

ოვსეთისასა: რ~ წარჩინებული ვარ. რ~ სიკუდილითა. ჩემითა. წარწყმდების. ყ~ი. სპა.
ხ~ შენ. მონა. ხარ.
და წარწყმედითა. შენითა. არა. ევნების. სპასა. ოვსეთისასა: ვ~ა ძაღლისა. ერთისა:
გამოვედ. მდინარესა.
ჩემ კერძო: მაშინ. ბაყათარ. ოვსმან. აღასრულა. სიტყა. მისი: მე. მომკვლელმან. შენმან.
გამოვლო.
მდინარე: ა~დ პირისაგან მდინარისა. უკუდეგ. სამ უტევან: მაშინ. ვახტანგ. უკურიდა.
და გამოვლო.
მდინარე. ბაყათარ: და უწყო. სროლად. ისრითა: მაშინ. ვახტანგ: სიფრთხილითა.
თვალთა. მისთათა:
და სიმახვილითა. გონებისა. თჴსისასათა. და სიკისკასითა. ტაიჭისა. მისისათა.
ჰრიდებდა. ისარსა. რ~ შორსვე. იხილის. ისარი: მომავალი. და. და უხლდებოდის. იგი: სიმარჯვითა. და ვერ
მიახვედრებდა: ამიერ. დაიმიერ. იყო. სპათაგან. ცემა. ბუკებისა. და დაბდაბთა: და. იზახდეს. ჵმითა.
აღწევნულითა: სპანი. ორნივე: ოვსნი: და. ქართველნი: რ~ლითა იძროდეს. მთანი. და. ბორცვნი: და. ვერ შეჰკრა.
ისარი. ორისმეტი. ბაყათარ:
ფარსა. ვახტანგისასა: და ვერა ჰკჲთა. ყ~დ: და კ~დ. ჰკრა. სხა. ისარი ცხენსა.
ვახტანგისასა: განაგდო. შიგან.
და ვ~რე დაეცემოდა. ცხენი ვახტანგისი. მიუხდა. ზ~ა: და უხეთქნა. ჵრმლითა. მხარსა.
ბაყათარისასა: დაჩაკჲთა. ვ~რე. გულამდე. მაშინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი: სწრაფით. მიჰყო. ჵელი.
და შეიპყრა. ცხენი.
ბაყათარისი: და დავარდა. ქ~ყანასა. ზ~ა: დათაყვანისცა. ღ~სა: დაშეწირა. მადლი:
უზესთაეს. პ~ლისა: და აღჯდა ცხენსა. ბაყათარისასა: დამოდგა. მახლობელად. სპათა. თჴსთა: და ჰრქა ჵმითა
მაღლითა. მჵნე.
იყვენით. და განძლიერდით: რ~ ღ~თი. ჩვენ კერძო არს: ხ~ სპანი იგი. წარმოემართნეს.
განმზადებულნი. ცხენ

თორნოსანნი. და ჯაჭუ. ჩაბალახოსანნი: წინათ კერძო მათსა: ხ~ უკანით კერძო.
ქვეითნი: და. ქუდთა. უკანით. სიმრავლე. მჵედართა. და ესრეთ. მიმართეს: ხ~ ოვსნი წარმოდგეს. ქარაფსა ზ~ა:
და დასხეს. ისარი. ვ~ა=
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წვიმა მძლაფრი: მაშინ ვახტანგ. მეფე; მოქცეულ იყო. სპასა მისსა ზურგით:
რჩეულითა. მჵედრითა. უზახებდა. და განაძლიერებდა. და ნუგეშინისცემდა. სპათა მისთა: მაშინ. წინათ. ცხენ.
თოროსანთა. აღვიდეს. გზა. ქარაფისა. აღვიდეს. ვაკესა: და აღუდგეს. უკან ქვეითნი: და შ~დ. სიმრავლე. მჵედართა
მისთა: და იქმნა ბრძოლა.
ძლიერი. მათ შ~ს: ხ~ ვახტანგ. უკეთუ. მარჯენით კერძო. იბრძოდის: მარცხენით
კერძო. ძრწოდის: და თუ.
მარცხენით. კერძო. იბრძოდის: მარჯჲნით კერძო. ძრწოდიან: და ეგე ოდენსა. მას შ~ა.
ჵმასა სპათასა. იცნობებოდა: ჵმა ვახტანგისი: ვ~ა ჵმა ლომისა: და თანა. ყვებოდეს მას ორნი. მჵედარნი.
არტვაზ. ძუძუსმტე.
ძე. საურმაგისი. სპასპეტისა: და ბივრიტიან. სეფე წული: და იგინიცა. იბრძოდეს.
მჵნედ: მაშინ. იძლივნეს.
ოვსნი. და ივლტოდა. ბანაკი. მათი: მოისრნეს. და ტყჲ. იქმნეს: ხ~უმრავლესი. მეოტი
ოვსთაგანნი. ცოცხალი.
შეიპყრეს: უკმოჵსნისათჴს. ტყჲთასა: რ~ლნი. წარტყჲნილ იყნეს. პ~ლ ოვსთაგან.
ქართველნი: ვ~რ უკე
მოიქცეს დევნისაგან: და დაიბანაკეს. ბანაკსავე თჴსსა: სამ დღე. განისვენეს: და
შესწირეს. მადლობა. ღ~ისა. მ~რთ:
და მერმე. განიბნივნეს. ტყევნად. ოვსეთისა. შემუსრნეს ქალაქნი. მათნი: და აღიღეს
ტყჲ და ნატყენავი.

ურიცხვი: და განვიდეს. პაჭა-ნიგეთს: რ~ მაშინ. მუნ იყო. პაჭანიგეთ. მოსაზღვრედ.
ოვსეთისა: მდინარესა მას ოვსეთისასა. წიაღ. და ჯიგეთი: მუნვე იყო. შ~დ ჟამთა მრავალთა იოტნეს.
პაჭანიგნი. და ჯიქნი. თურქთაგან: და წარვიდეს. პაჭანიგნი. დასავლით კერძო: ხ~ ჯიქნი. დაემკვიდრნეს.
ბოლოსა. აფხაზეთისასა, დამოტყჲნა. ვახტანგ. პაჭანიგეთი. და ჯიქეთი. და შეიქცა: და გამოდგა. ოვსეთსვე. და
მეფენი ოვსთანი. შელტოლვილ. იყნეს. სიმაგრეთა კავკასისათა: აღდგეს მათ შ~ს. მოციქულნი. და
დაიზავნეს. და ითხოვეს ვახტანგისგან. ოვსთა. ნაცვლად დისა მისისა: ლ: ჩ ოცდა, ათი, ათასი. ტყვე. ოვსეთისა. ყ~ი.
უკეთესი: რ~ლი სახელ-დებით თქვეს ოვსთა: და მისცა. ვახტანგ: ლ: ჩ: ოცდა. ათი. ათასი.
ტყვე.
დისა მისისა-თ~ს: და ესრეთ მოიყვან: ხ~ ტყვენი. ქართველნი. რ~ლნი. ჰყჲს. ოვსთა. ვ:
ექვსსა წელსა.
იგი. ყ~ნი. უკმოიხსნნა: თჴითო. თჴთოსა-თ~ს: და აიღო მძევალი. ოვსთაგან: და.
მძევლისათჴს.
მისცა. სხუა. ტყე: ლ ჲ: ჩ: ოცდა-ათვრთმეტი. ათასი: და რ~ლი. უკმოიჵსნა ტყე
ქართლისა:
რიცხვით: ტ: ნ: ჩ: სამას. ორმოცდა. ათი. ათასი: და რ~ლ. დარჩა. ტყე. ოვსეთისა. ამათ.
გატეობილთაგან: კიდე თალავით: ქ: ნ: ჩ: ექუსას. ორმოცდა. ათი. ათასი: თვინიერ.
პაჭანიგთა:
და ჯიქთასა: და ეს ყ~ი აღესრულა: დ: ოთხს. თვე: მაშინ ვახტანგ მეფემან. განუტევნა
ნიჯადნი:=
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იგი. სპარსთანი. და მეფენი. კავკასიანთანი. ნიჭითა. დიდითა: წარმოგზავნა. დაჳ.
მისი. მირანდუხტ:
და ტყე. იგი. ყ~ი. გზასა. დარიელისასა: და თვით. სპითა. ქართლისათა: წარმოვიდა.
გზასა. აფხაზეთისასა: და მოვიდა. სახლსა. მისსა. ქალაქსა. სამეფოსა. მცხეთას: და გაეგება. დედა. და
დანი. მისნი:
და სიმრავლე. ქალაქისა. მამათა. და დედათა: მიუფენდეს, სახელთა. და სამოსელთა.
მათთა: ფერხთა.
ქვეშე. მისთა: და აყრიდეს. თავსა. დრამასა: და დრაკანსა: და. აღწევნულითა. ჵმითა.
შეასხმიდეს. ქებასა;
რ~ არა რლსა მეფესა. ექმნა ეგე ვ~რი. ძლიერი. წყობა: მაშინ. ვახტანგ. მეფემან. შესწირა.
მადლობა.
ღ~თისა. მ~რთ. მრავლითა. ლოცვითა. და ღამისთევითა: და გლახაკთა. მიცემითა: და
გასცა. ნიჭი. ერსა
მისსა. ზ~ა: და წარჩინებულ ქმნნა. მჵნედ მსახურნი: და გამოცდილნი. წყობასა მას შ~ა
ოვსთასა; დაწარსცა: ძღვენი ნატყენავისა. მისგან: დედის. ძმასა. მისსა. ვარზაბაკურს: თანა მონა
ათასი:
ცხენი. სახედარი. ათასი: ჵრდალი. ცხენი. ათასი: და კულად. წარსცა: წინაშე. სპარსთა.
მეფისა: მონა
ათი ათასი. ცხენი. სახედარი. ათი ათასი. ცხენი. ჵრდალი. ათი ათასა: ესე ყ~ი.
მიუძღვანე. სპარსთა. მეფესა. ჵელითა. ბუნქარ. ებისკოპოსისათა: და ითხოვა. სპარსთა. მეფისაგან.
ასული ცოლად. ხ~ სპარსთა. მეფემან. მოსცა. ასული ცოლად. რ~ლსა ერქა. ბალენდუხტ. და
მოსცა სომხითი:
და ყ~ნი. მეფენი. კავკასიანთანი. ზითვად: მისწერა. მის-თანა. წიგნი: პატრუცაგსა.
წერილ იყო.
ესრეთ. ჰურმიზ. დისაგან. ყ~თა მეფეთა. მეფისა. ვახტანგის-მ~რთ: ვარან. ხუასრო.
თანგისა. ათთა. მეფე-

თა. ახოვნისა. და მოუწერა. მან ბრძოლა. კეისრისა: რ~ კეისარი განსრულ იყო.
ბრძოლად სპარსთა:მაშინ. ვახტანგ. აუწყა ყ~თა სპათა მისთა: და ყ~თა მეფეთა. კავკასისათა. შემოკრბეს. და
დადგეს. მტკუარსა. იმიერ. და ამიერ. ვ~რ: ს: ჩ: ორას. ათასი: და მოერთო. ვარაზ-ბაკურ. დედის. ძმა. მისი:
ერისთავი. რანისა. ბრძანებითა. სპარსთა. მეფისათა. სპითა. ადარბადაგანისათა. რანისა. და მოვაკანისათა.
ვ~რ. ს: ჩ: ორას-ათასითა. მხედრითა: მას ჟამსა. იყო ვახტანგ. წლისა. კბ: ოცდა-ორისა. იყო იგი უმაღლეს
კაცთა. მის
ჟამისათა: და უშვენიერეს. სახითა: და ძლიერი. ძალითა: რ~ლ ჭურვილ. ქვეითი.
ირემს. მიეწიის: უპყრის. რქა.
და დაიჭირის. და ცხენი. ჭურვილი. აღიღის. მხართა. ზედა: და მცხეთით. აღვიდის.
ციხესა. არმაზისასა: და მარტო. იყო. ძე მამისა მისისა: და ერთი დაა მისი. ხუარანძეცა იყო ძლიერი. და
შენიერი: და ნათესავისაგან. მირიან. მეფისა. მორწმუნისა. ვახტანგ: და დანი მისნი. დარჩომილ იყვნეს. იგინი იყვნეს
ნათესავისაგან=
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ბაჰქარ მირიანის ძისა: ხ~ მირიან. და გრიგოლ. იყუნეს ნათესავისაგან. რევისა.
მირიანისვე ძისა: და აქუნდა. მას.
კუხეთი: და ცხოვნდებოდეს. რუს. თავსა. ციხე ქალაქსა. რ~ შემცირებულ-იყნეს.
ურთიერთას. ჵილვითა. მირიან მეფისაგან. ვ~რე ვახტანგ მეფესამდე. გარდაცვალებულ-იყო. ნათესავი: ი: ათი.
დამეფენი. ჲ: რვა. და წელიწადი. რნზ: ასორმოცდა-ათჩვიდმეტი: ხ~ ეფისკოპოსნი. წესსა. ზ~ა. ჭეშმარიტსა.
გარდაცვალებულნი: ჲ: რვანი: ხ~ სხვანი შემძლები წესისანი:

აქა ვახტანგ: გორგასლისაგან: საბერძნეთს; წარსლვა. საომრად:-

წარემართა. ვახტანგ. შესვლად. საბერძნეთად: და მიიწივნეს. სომხითს. და მოერთნეს.
პეროჟ. კაფარს. სადა. იგი. ციხე. აეგო. პ~ლ. ხსენებულსა. მას ფეროხს: ერისთავნი სომხითისანი. სივნელნი. არევასფორაგნელნი: ჯუანშერ.
ტაროვნელი. ამაზასპ: გრიგოლის შენებულისა. ქალაქისაგან: თრდატ. ნათესავისაგან.
დიდისა: თრდატისა: და მოადგეს. ციხე ქალაქთა. რ~ლსა ერქა: კარაზპოლ: და აწ ეწოდების. კარნე ქალაქ: და
ბრძოდეს მას. ხ~ ვერ შეუძლეს. დაპყრობად: რ~ იყო იგი. ზღუდითა. მაღლითა. სამითა: და დაუტევნეს. ორნი ერისთავნი:
მხედრითა: იბ: თორმეტი: ჩ: ათასითა. ბრძოლად. ქალაქსა მას: წარვიდა ვახტანგ. პონტოს: და მოაოჵრნა
გზასა ქალაქნი. გ: სამნი. ანძი-აძორი. ეკლეცი. და სტერი: და მოადგეს. ლაშქარნი. პონტოსა ქალაქსა
დიდსა. ზღვის. კიდესა:
და ბრძოდეს. სამ-თვეე: და მიუწია. ლაშქარმან: ვ~რე. ქალაქისა მის. კოსტანტინისა: ხ~
სპარსნი. რ~ლთა. ჰპოებდეს
ეკლესიისა. მსახურთა. და კვლიდეს: ა~დ. ვახტანგ. მეფემან. ამცნო. სპათა.
სომხითისათა. და ყ~თა. სპარსთა. რ~თა.
არავის კვლიდენ. მოწესეთაგანსა: ა~დ. ტყე. ყოფდენ: და რქა. მათ: მამის. მამა. ჩემი.
მირიან: ოდეს. შემოყა.
მეფესა. სპარსთასა: ძმის-წულსა მისსა: ბრძოლად. ბერძენთა ზ~ა: ესე ვითარსა:
უყოფდეს მოწესეთა: და ეკლესისა. მსახურთა. და იძლივნეს. ძლევითა ბოროტითა: ურიცხვნი სპანი: მცირედათა
ლაშქართაგან: მიერითგ~ნ. მიიღეს. საზღვარი. ესე ბერძენთა: ჩ~ნ ქართველთაგ~ნ. აღმოსავალით. ზღვისა. ამის: ხ~
წყ[.]ობა. პ~ლთა. მეფეთა.

იყო. ანძიანძორს: სადა უკე აწ არს: საფლავი. დიდისა მოძღვრისა. გრიგოლისისი. და
მუნით იოტნეს.
მეფენი. ჩნნი: ხ~ ჩ~ნ. ი: ათის დღისა სავალი. ჩამოგვივლია. ჩრდილოთ. მოქცეულ
ვართ. და ჩ~ნცა. ვართ სჯულსა ზ~ა. ბერძენთასა. აღმსარებელ. ქ~ესი. რ~ლ არს ჭ~ტი. ღ~თი. ყ~თა: ანუარა. გასმიან. სასწაულნი.
რ~ლი. ქმნა: კოსტანტინესზე. მეფისა: წარძღანებისა ჯარისათა: ანუ. ქ~ყნასა. შ~ა.
სპარსთასა: იქმნეს. ივლიანესზე. მეკერპისა: მეფისა. ვ~რ. იგი. ისარმან. ზეცისამან: მოკლა. იგი: და შეკრბეს.
სპანი. ბერძენთანი. ივბი=

1-24 სტრ., 58
მიანოს: მორწმუნე. აჩინეს. მეფედ: ხ~ მან არა თავს. იდვა. ვ~რემდის. არა. დამუსრნეს.
კერპნი: და აღმართნეს. ჯარნი: და მას ზ~ა: დაარქეს. გჴრგჴნი. მეფისა: ხ~ ანგელოზმან. უფლისამან.
აღიღო. გჴრგვინი.
და დადგა. თავსა. ივბიმიანოსისსა: ჭ~ტსა. მეფესა. და ჵმა იყო. ზეცით: რ~ლი. ეტყოდა.
სპარსთა. მეფესა. ხუასროთანგსა: დაეცადენით. ბრძოლად: ივბიმიანოსისსა: რ~ ძალი ჯარისა უძლეველარს. და ამიერითგან.
იქმნნეს მეგობარ: მეფე ივბიმიანოს. და ხუასრო. ვიდრემდის: ორნივე იგი.
მიიცალნეს. ანუ. თქენ. მკვიდრთა მაგათა. სომხითისათა: არშაკონიანთა. პატიახშთა. ბივრიტიანთა. არა.
გახსოვნანა. საქმენი. გრიგოლი. პართეველისანი. და წინა აღმდგომთა. მისთათა. თრდატ მეფისა:
არშაკონიანისა. ვ~რ. დასცა. ზაობისაგან: და იქმნა იგი ეშად: ა~დ. გრიგოლიმ. მოაქცია. იგი: და მიერითგ~ნ. იქმნა
იგი: მუშაკ ეკლესია-

თა: და ეკლესია დიდი აღაშენა: თრდატ. ზურგითა. თჴსითა. რ~. იყო. იგი. გმირი: ხ~.
თქვენ. მკვიდრნო.
ქართლისანო: ნათესავნო მეფეთა ქართლისათანო: რ~ლნი. დადგინებულ ხართ დღეს:
მთავრობასა. ზ~ა.
ჩ~ნ. მეფეთაგან. რ~ლნი. ესე. ჩ~ნ. ვ~რთ. ნათესავნი. ნებროთ. გმირისანი: რ~ ესრეთ
წერილ-არს. წიგნთა შ~ა მათთა. რ~ლ
უწინარეს. ყ~თა. მეფეთა. გამოჩნდა. ქ~ყნასა. ზ~ა: რ~ლი. ლომსა. ძალითა. ვ~ა თიკანსა.
მიიყანებდა:
კანჯართა. და ქურციკთა. ქვეითი იპყრობდა: რ~ ეზომ განდიდნა. ძალი მისი: რ~ლ
დაემორჩილნეს ყ~ნი.
ნათესავნი. ნოესნი: ვ~დის. შეუძლო. ქმნად. ქალაქი: რ~ლისა. ქად. შექმნა. ქა. ოქრო:
და ხარისხად. ვეცხლი: და გარემოს. მისსა. მოიქმოდა. აგურითა და კირითა: ხ~ ქუდნი. კართა. და
სარკმელთანი. იაკინთისა: დაზუმმუხტისანი. შექმნა: რ~ მათისა ნათესავისაგ~ნ. ვერ შეუძლებდა. დაბნელებად
ღამე: და ქმნა მას შ~ა. ტაძრები და კოშკები: რ~ლი ვერ შესაძლებელ-არს: გაგონებად. თქვენდა: მოუგონებელ-არს:
თვითეული სიბრძნე.
მისი: რ~ლი მიეცა მას: ვ~რ~დის. აჰმართა. სამისა დღისა სავალსა: რ~ლი ექმნა
აღსავალად: ხარისხად. ზღუდეთა ზ~ა: და ნებვიდა. რ~თა. აღვიდეს. და იხილნეს. მყოფნი. ცისანი: ხ~ ვ~ა
განვლო. საზღარი.
ჰაერისა. და შევიდა. საზღვარსა. ვარსკლავთასა: ვერღარა. უძლებდეს. საქმედ.
მოქმედნი. იგი: რ~. დადნებოდა. ოქრო. და ვერცხლი: რ~ მუნითგან-ვე-არს. ჵელმწიფება: ცეცხლისა. ეთერისა. მის:
რ~ლი. ეგზების. მძლაფრიად. სამყაროსა. ქცევისაგან: და ესმა. მუნით. საზღვარი. შვიდთა.
გუნდჰთა. ზეცისათა. რ~ლისაგან. შესლბეს. ადა-

მიანნი: და იქმნა კაცი ყ~ი. თვითო ნათესავითურთ მეტყელ. თვითო ენასა.
დაარ~ღარა. ერჩდეს. ურთიერთას. პირსა. მოყსისა თვისის~სა. და წარვიდეს: ხ~ ნებროთს. ენითა სპარსულითა: ჰრქა. მე
ვარ. მიქელ. ანგელოზი.=
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რ~ლი. დადგინებულ. ვარ. ღ~ისა მ~ერ. მთავრობასა ზ~ა აღმოსავალისასა. განვედ
ქალაქით: მაგით: რ~ ღ~ი დაფარავს. მაგას: ვ~რე, გამოჩინებამდე. სამოთხისა: რ~ლ ესე დგას. მახლობლად. ნაშენებსა
მაგას შენსა: რ~ლსა. შ~ს არს.
მთა ესე; რ~ლისაგან. აღმოვალს. მზე: და გამოვლენ. მისგან. ორნი. მდინარენი:
ნილოსი. და გეონი: რ~ გეონსა გამოაქუს: სამოთხით ხე. სულნელი. და თივა: რ~ლი. შეეზავების. მუშკსა. აწ წარვედ შენ: და
დაჯედ. ორთავე. მდინარეთა: შ~ს. ევფრათასა. და ჯილასა: და განუტევენ ნათესავი ესე: ვ~ა ვინ ინებოს: რ~
წარუვლენიან. უფ~ლსა: ხ~.
მეფობა შენი. მეფობდეს. ყ~თა ზ~ა. მეფეთა: ა~დ ჟამთა უკანასკნელთა: მოვიდეს
მეუფე. ცისა: რ~ლ შენ გნებავს. ხილვა მისი: ერსა შ~ს შეურაცხსა შიშმან მისმან. განაქარვნეს: გემონი სოფლისანი:
მეფენი
დაუტეობდეს. მეფობასა: და ეძიებდენ. გლახაკობასა: მან გიხილოს შენ: ჭირსა შ~ა
დაგიხსნეს: და დაუტევეს ყ~თა ქალაქი: და დაუტევნა. ინდურად. მზრახველნი, ჰინდოეთს: სინდნი
სინდეთს: ჰრომნი რომს: ბერძენნი საბერძნეთს: აბდამაგუგ მაგუგეთს: სპარსნი სპარსეთს: ხ~ პ~ლი ენა ასურებრი
იყო: და ესე არ~ნ:
შვიდნი. ენანი: რ~ლნი. ნებროთისამდე. ზრახვიდეს: ამისთჴს. მოგითხარ: რ~ლ მამათა
ჩ~ნთა: დაფარუ-

ლად ეპყრა წიგნი: ესე: ხ~ მე შურმან. საღთომან. მაიძულა. თქმად. ამისსა: ამის. მ~ერ.
შეიწყნარა.
მამამან. ჩ~ნ-მან. მირიან. სახარება, იგი. ნინოსი: ანუ არა ქ~ეს. მოსვლამდე. მიიღებდეს.
მამანი. ჩ~ნნი.
ხარკსა: და მუნითგან მოუძლურდით: ესერა. ბერძენნი. მიღმართ ჰბრძვანან: მაშინ.
იხილა ნებროთ. ჯოჯოხეთსა შ~ა: და იხსნა. იგი: არს პ~ლი მეფე. ყ~თა. მეფეთა: და დანიელცა.
ეწამების. ვ~დ. მიქელ. დადგინებულ-არს: ძალად. სპარსთა. და თქვენ. ქართველმან. არა. ვიხილენით.
სასწაულნი: რ~ლ ქმნნა ნინო: ანუ.
გონებთ. ვ~დ ბერძენნი. განწირნა ღ~ნ: არა უმეტესნი. ქ~ყნანი. სპარსეთისანი: მათ.
შემოურთვანა: და დღეს. მექვსე. თვე-არს: რადგან. ასმიეს. ჵმა. ლაშქრობისა. ჩ~ნისა: ქცეულ-არს. კეისარი: რ~
ასმიეს. შემოსვლა. ჩ~ნი: დააწ. მოახლებულ-არს. ბრძოლად. ჩ~ნდა: აწ. უკჲ. ყ~ნი. ნათესავნი: უფალსა, ღ~თსა.
მსახურებდით: და დასცხერით.
ვნებათაგან. ეკ~ლესიისათა: და ვ~ა ესე ყ~ი. წარმოთქა. განავლინა. ქადაგი. რ~თა.
ყ~ნი. მოწესენი: გამოვიდენ. სამალავთაგან. მათთა: და ტყენი განუტევენ. სადათ. უნდეს. წარვიდენ: და. გამოვიდა.
სიმრავლე. მღუდელთა. დადიაკონთა. და მოწესეთა: მონაზონთა. და ენკრატისთა. ქვაბებით. და მთათაგან: და
უმრავლესნი. პონტო. ქალაქით:
რ~. შეიწრებულ. იყო. ქალაქი. იგი: ოთხ-თვე-ოდენ: და მათ-თანა. იყვნეს: ორნი. კაცნი.
პეტრე. მღვდელი.მოწაფეთაგან. გრიგოლ. ღ~ის-მეტყელისა: რ~ საფლავსა. მისსა. ზ~ა. მღუდელობდა:
და სამოელ. მონაზონი.=
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წარდგეს. წინაშე. ვახტანგისსა: მადლის. მიცემად: განტეობისათვის. ტყეთასა: და
განთავისუფლებისათვის. ეკ~ლესიათასა. და მღუდელთასა. და ვ~რ. წარმოთქვეს. სთნდა. მეფესა. და
მოიახლნა. იგინი. და უბრძანა.
შემოსად. ყ~თა. ტყეთა. და მოწესეთა. განტეობილთა. მისგან. უძლურთა: რ~ ყ~ნი.
უძლურნი. ქალაქით. გამოსრულ.
იყნეს: უძლურთა. მისცა. სახედრები: და ჭაბუკთა. სამსამი. დრაკანი: და განუტევნა:
ხ~ პეტრე. მღდელი. დასამოელ. მონაზონი: დაიყენნა. და ვ~რ. წარვიდეს. სპანი. იგი. კარავად. თვისად. და
მეფე. შევიდა. სერობად: ჰრქუა.
მეფემან. პეტრეს: სთნდამცა. ღ~თსა. საქმე. ესე. ჩემი: რ~. დავიცენ. ეკლესიანი. და
განუტევენ. ტყენი: თქვა.
პეტრე. იტყოდის. მონა. შენი. წინაშე. შენსა. კადნიერად: ანუ. მიგცემდე. ქებასა.
სიცრუვისასა. რქა. მას. მეფემან. იტყოდე: რ~ არას. ვეძიებ. გარნა. მხილებასა. რ~თა განვერნეთ. სიცრუვისაგან:
ჰრქა. პეტრე. ეკ~ლესიანი. ჵორცთანი. უფროს. არიან. წ~შე. ღ~თისა. ვ~რე ეკლესიანი. ქვათანი. ეკლესია.
ქვათა. ოდესმე. დაირღვეს.
და აღაშენიან მითვე ქვითა: ხ~ ეკლესიანი. ჵორცთანი. ოდეს დაირღენ: ვერ-ვინ
შემძლებელ-არს: განკურნებად:
ვერცა. მკურნალ. ვერცა. მეფე: აწ. რაოდენნი. გამნი. კაცთა. მართალთანი: დაიცემიან.
რ~ლსა იტყვის. სისხლისათჴს. აბელისა. ყ~ი სისხლი ნოეს. რღვნითა. განიწმიდა: და სისხლისა. მისთვის.
ზაქარიასა. ბაროქისა. ძისა;
მიაგო ყ~ი. შეურაცხება. ჰურიათა: ვ~ა. იტყჴს. ესაია. აღიღე. და წარწყმდე. ყ~ი წული
მათი. ტიტოს. დასპასიანოსის-მ~ერ: ანუ არა აღმოგიკითხავსთა: წიგნთაგან. მოსესთა: რაჟამს
ისრაიტელმან: ისიძვა უცხო-

თესლთაგან; რაოდენნი სული: მოკდა ერთისა მის სიძვისათვის: აწ უკუე სპათა
შენთაგან: რაოდენნი ქალწულნი. განხრწნილ:-არიან: ტაძარნი. ღ~თისანი: და ჰრქა. მეფემან. არა. უწყი. ვ~რ.
იგი ივბიმიანოს დაცვისათვის. ეკ~ლესიათასა იყო ივლიანეს. თანა. უკეთურისა: და თუდაბრკოლდეს.
კაცი უმჯობეს-არს. დაცემა.
ს~დ: რქა. პეტრე. არა დაბრკოლებულსა. დამცემ: ა~დ დაცემულისა აღმადგინებელ:
ვ~ა. დავით. სისხლისაგან.
ურიისა. საცთურისაგან. ჰრათაგან: და არა. მნებავს შენი. რ~თა იყო: ვ~ა კაცი: რ~ლი.
მარჯენითა იქმნ:
და მარცხენითა. არღევენ: და არცა რ~ლნი. პირითა. მათითა. აკურთხევდენ: და
გულითა. მათითა. სწყევდენ: და გონებდენ: ა~დ. ვ~ა მეფენი. კეთილად. ხსენებულნი: რ~ლთა. დაიპყრეს.
სოფელი ესე: და სასუფეველსა.
არა. განეშორნეს: დავით. სოლომონ. კოსტანტინე, ივბიმიანოს, და ყ~ნი. მსგავსნი.
მათნი; ხ~ არა. არს.
მსგავსება. შენი. ივბიმიანოსისა: და ვინ არს შენ ზ~ა. უფალ: რ~ლმჰნცა ჵრმალი. მისი
იყო: კისერსა შენსაზ~ა: ვ~ა იგი: ივბიმიანოსისსა: ივლიანესი: ანუ სადა გევნოს. გევნოს შენ. ვ~ა
ივბიმიანოსს:=
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ივლიანესაგან. ანუ ვის ხედავს ღ~ი: რ~ლი. შენ ზ~ა. უფალ-იყოს; და ჰქუნდამცა.
პასუხი. შენ ზ~ა.
სიმართლესა. წინაშე. ღ~ისა: არა შენ. უფალ გყო: ამათ ყ~თა ზ~ა: და შენ შეგიდგენ ყ~ნი:
ამიერითგან ითხოოს ღ~ნ: ყ~ი ჵელთაგან. შენდა: საქმე ბოროტისა. და შენ მიგაგოს. არა
თუ შეინანო: ჰრქა. მეფემან. მენება. განმართლება. თავისა. ჩემისა: ხ~ სიმართლით. შენ
დამსაჯე. უმსჯავრო-

ებასა. ჩემსა: ჰრქა. პეტრე. ვინათგან. გზა. ეც. შეწამებად, ცოდვა შენი. განგეშორა
შენგან: ხ~ აწ. გითხრა. გულის სიტყუა. შენი: არა. უმეცრებამან. აღგძრა. ბრძოლად: ძეთა. ზ~ა. ღ~ისათა. ა~დ
შველისა-თ~ს. ნათესავისა.
შენისა. სპარსთასა: და არა უწყია: რ~ ბერძენნი. ნათესავნი. ღ~ისანი. არ~ნ: აღთქმისა.
მისთვის. რაჟამს.
უწოდა. მათ. შვილად. ღ~ისა: და მოსცა. მათ. ბეჭედი: რ~ლითა. შემუსრა. ჯოჯოხეთი:
და არს. იგი. ჯარი:
ჰრქა. მეფემან: აწ რა გნებავს შენ: ჰრქა. მას. ტეტრე, მნებავს. რ~თა. შენ. მ~ერ.
აღგზებული. ესე. ცეცხლი. შენვე. დაშრიტო: და მეგობარ იყო. კეისრისა: ვ~ა დღესამომდე. იყავი სპარსთა:
მიუგო. მეფემან.
ესე. მნებავს. რ~თა. მიჩვენოთ. ლოცვითა. თქვენითა. ამას. ღამესა. კეისარი: და მე
შეკრებულნი. და რ~ლი. ზრახად არს ჩ~ნ შ~ს. სიყვარულისა. ყოფა: და ვიცნა. მე. ვ~დ. სთნავს ქ~ესა: ზრახა. ესე. შენი
ჩემდა: მ~რთ. ჰრქა. პეტრე. დამძიმდა. თხოვა. ესე. შენი. ჩემ-ზ~ა: რ~ ესე არს. კაცთა რჩეულთა. რ~ლნი.
არიან. ვ~ა ანგელოზნი: სრუ
ლითა. საქმითა: და. არ~ნ. ამათ. კედელთა შ~ს. ესე ვ~რი. მათ. განგებისა. საქმედ:
რ~ლსა შენ ითხოვ: მეც მე დრო.
რ~თა. წარვიდა. ვევედრო მათ. და უთხრა. ბრძანება. შენი: და. ლოცვითა. მათითა.
აღესრულოს. განზრახუა.
შენი: ა~დ შეურაცხ გჴჩანს. თავი ჩ~ნ: რ~ კაცნი ვართ ცოდვილნი: ნუ უკუე. სილაღედ.
იხილოს. ღ~ნ:
შერისხნა. მას სამოელ. მონაზონი. და რქუა: მღდელო, საქმესა. ღ~ისასა: ვ~ა. საქმესა.
კაცისასა. ჰზრახავ: ანუ არა. აღმოგიკითხავსა. ვ~რ. ეტყჴს. ღ ~ი: პალეკარტოს. უკეთუმცა. არა.
დაბრკოლდებოდეს. ანგ-

ელოზნი, კაცთა სათნოებისა-თჴს: ყ~თა-მცა. ქალაქთა. შ~ა. ჯარს ვეცვი: რ~თა. ყ~ნი.
ვაცხოვნენ: ანუ.
მე უფროს არსა: აქაზ მეფე. ისრაილისა: მეფესა ქრისტიანეთასა: რ~ლსა. ეტყვის. ესაია
ითხოე. სასწაული.
სიმაღლედ: ანუ სიღრმედ: და მისთჴს. თქა. მიუდგეს. ქალწული: ანუ ვინ. რქუა.
ისრაიტელსა: რაცა. ითხოო. სახელითა. ჩემითა. მოგეცეს: ი~სო რქუა სამყაროსა. ცისასა. მოიქეც: და. სამსა.
ჭდესა. მოიქცა. იგი:
აწ. სიტყა. სიმდაბლისა. შენისა. კეთილ-არს. პეტრე: ა~დ. საბრკოლებელ-არს.
მცირედ. მორწმუნეთა. კაცთა:
ხ~ შენ მეფეო. მცირედ. შევეწიენ ჩ~ნ. სარწმუნოებითა: რ~ ლოცვამან. ჭირვეულისა. მის
ქალაქისამან. ყოს.
ბრძანება. შენი; და წარვიდეს. წ~დნი. იგი. სადგურად. თვისად: ხ~ მეფემან. მყოვარ.
ჟამ. ილოცა. და დაწუა: და მირულებასა შ~ა მისსა. აჰა უკე. მოვიდოდა. დედაკაცი. იგი: რ~ლი. იყო. წ~და. ნინო:
და ჰრქუა. აღდეგ:=

1-26 სტრ., 62
მეფეო. და განკრძალულად. მიეგებოდე: რ~ ორნი. მეფენი: ზეცისა. და ქ~ყნისანი.
მოვლენ შენდა. და რეცა:
მიხედნა: და იხილნა. პ~ლი სახე ქალისა. ვ~რ არს კოსტანტინეს. და. და მიიწია. იგი
სწრაფით. და იხილნა. ორნი. საყდარნი. ერთსა. ზ~ა. ჭაბუკი: მჯდომარე. საჭურველითა.
გვირგჴნოსანი: და მეორეთა საყდართა. მოხუცებული. მჯდომარე. ზეწრით სპეტაკითა და თავსა. ზ~ა. გვირგვინი.
ნათლისა: არა ოქროსა. და ფერთა-თანა: დაჯდა. ნინაო, და ხელი ვახტანგისი. მარჯვენა: ეპყრა. პეტრეს.
მღვდელსა. და-

მარცხენა. სამოელ. მონაზონსა: და რქა. სამოელ. შეუვრდი. დიდსა იმას მთავარსა.
ზეცისასა. გრიგოლილს. მივიდა. და თაყვანი-სცა: და რქა. გრიგორი. რაჳ. ესე. ჰქმენ. ბოროტო კაცო: რ~
მოაოხრე. ბანაკი ჩემი.
და მხეცთა. შეაჭამენ: ცხოვარი ჩემნი: უკეთუმცა ორნი ეგე: არა. რ~ლნი. გვერდით
გიდგან. და დედა
კაცისა. ამის-თვის; სათნოსა. რ~ლი. მ~რ~დის. იღვწის. მამისა-თანა. თქვენთჴს: შურ
ვიგემცა. შენგან: ვ~ა მამათა. შენთაგან: რ~ლნი ესვიდენ ცეცხლსა. შემწველსა: და არა ბრწყინვალებისა.
განმანათლებელსა. ყ~თასა: და მისცა.
ხელი. და ამბორს უყო: რეცა მიყო ჵელი. გვირგვინსა ნათლისასა: რეცა. ეგე. ვ~რივე:
გვირგჴნი. მისცა. ვახტანგს: და რქუა; და არქ ეგე პეტრეს: და, აღიღო პეტრე: მისვე. გვირგვინისაგან. რეცა
უდარესი: და. რქა. სამოელ. მონაზონსა. და რქა ნინო. ვახტანგს. აწ უკე: მივედ. მეფისა. და მიიღე. ნიჭი: შენი. მივიდა
მეფისა. დაამბორს. უყვეს. ურთიერთას: და ადგილ-სცა. საყდართა თვისთასა: დაისვა იგი-თანა: და მისცა. ბეჭედი:
ჵელისა მისისაგან: რ~ლისა. იყო.
თვალი ფ~დ ნათელი: და თქა კეისარმან. უკეთუ გნებავს: რ~თა მოგცე გვირგვინი.
აღუთქვა: ვ~რ ესე დგას ჩ~ნ ზ~ა:
რ~თა ბრძოდე. მტერთა მისთა: და მიიღე მისგან. გვირგვინი: მოიხილა ვახტანგ. და
იხილა ჯუარი: რ~ლსა. ფრთეთა.
მისთა ზ~ა. აქნდა გვირგვინი: და უმეტესად. ხილვამან. ჯუარისამან: დასცა.
შეძრწუნება: და რ~ უსაშინელეს იყო.
ზარი. მისი. და დადუმნა: ხ~ აღდგა ნინო: და მიხედნა. პეტრეს. კერძო. და სამოელს:
და ერთითა პირითა. თქვეს. ჩ~ნვართ. თავს დებნი. ვ~რმედ. უმეტეს. ყ~თასა. წარემატოს. ჶ~ი ჯარო. უძლეველო. და
მიყო. ჵელი. კეისარმან: და მოი-

ღო. გვირგვინი. ჯრისაგან. და დაადგა. კეისარმან. გვირგვინი იგი. ვახტანგს. თავსა:
და იწყეს. გამოსვლად: რეცა.
ჵმა ყო. ებისკოპოსმან. სამგზის. და თქა: ვახტანგ. ვახტანგ. ვახტანგ: უმეტეს
მორწმუნე:
იყო შენ. ყ~თა. შ~ს, ნათესავთა. სპარსთა: მეორედ. შენგან. აღეშენენ ეკლესიანი: და
განეწესნენ. ეფისკოპოსნი: და ეფისკოპოსთა მთავარნი. მესამედ გვირგვინიცა, წამებისა. მიიღო: და
გამოვიდა. რეცა. მოუწოდა:
ძილსავე. შ~ა. პეტრეს: და სამოელს. და უთხრობდა. ძილსავე შ~ა. ჩვენებასა. და იგინი
უხსნიდეს: რ~ლიცა:
იგი. იხილეს. საყდართა. გვირგვინოსანი. ნათლითა: იგი არს დიდი. მოძღვარი.
გრიგორი: და მან. რ~ლ.
მომცა. გვირგვინისა. ჩემისაგან: მოყუასსა. ჩემსა: ჩემ მ~ერ. ყოფად-არს. ებისკოპოზად:
და რ~ლ ნახე=
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გვირგვინითა. ოქროსათა: ჭურვილ იგი არს: კეისარი. და რ~ლ მოგცა შენ: ბეჭედი. და
მოგცეს შენ. ასული
ცოლად: და ყ~ი საზღვარი ქართლისა. მისგან უკმოღებული: უკმოგცეს: ხ~ გვირგვინი
ჯუარისაგ~ნ.
რ~ლი მოგცა. ვრცელნი ღვაწლნი: გარდა-იხადე. შეწევნითა. ჯარისათა: ხ~.
მოძღარმან. ჩ~ნ-მან. რ~ლ. სამგზის. გიხმო. სამნი. ნიჭნი: გითხოვნა. ღ~ისაგან: რ~თა. შენ მ~ერ. ჭ~ტება. დაემტკიცოს.
ქართლისა: კათალიკოსთაგან. და ეფისკოპოზთა: და სძლევდე მტერთა. ვ~რე დღედმდე. აღსრულებისა
შენისა: გვირგვინი. წამებისა. მიიღო:
ბრძოლასა. შ~ა. ჵელთა. მტერთასა: არა შევარდეს ესე. ყ~ი. აღესრულოს. ვ~რე
მოუძლურებამდე: შენდა. სიბერემდე:

ვ~ა განიღვიძა მეფემან: ჰმადლობდა ღ~თსა: რ~. ყ~ივე. გამოუცხადა. და მოუწოდა.
მსწრაფლ. პეტრეს. და სამოელს: და რქუა რა იხილეთ. ხ~ მათ რქეს. იტყოდიან. მეფე. ერთი. მარჯენით. და ერთი
მარცხენით. ვიდექით. რა-ჟამს. შენ საყდართა. მსხდომარეთა. წინაშე კეისრისა. ღ~თივ.
გამომეტყელისა. დიდისა:
გრიგორისა. და კ~დ. იგივე. დედოფალი. დაამშვიდებდა. მოძღუარსა-მას,
განრისხებულსა. შენ-ზ~ა: და მიგცემდა შენ. ჵელთა მისთა: და რქა. მათ. მეფემან: დუმენით. წმიდანო: რ~ ყ~ივე
ჩემთანა გიხილავს.
აწ ვ~რ გნებავს. თქენ: ქალაქისა. ამის საქმე: რ~ლი. შემუსრვად. მიწევნულ-არს: ანუ
არა. ვყოთ. ტყვისა ამის-თვის: რ~ლი უმეტეს არს. ბევრისა. ათასისა: რ~ლ არს ჵელთა ჩემთა:- აწ უკე.
სწრაფით. განვიდეს. ქადაგი აქათ. ვ~რ-მედ. სპარსთა მეფე. წარმომართებულ-არს. ქ~ყნად. ჯაზირეთად. და
გამოვლეს. ფილისტიმი. კალსა
მეფისა. კეისრისასა: რ~. მან. მოაოხრა. ქ~ყნა. სპარსთა: და სპარსთა. მეფემან. ვერ
შეუძლო. ბრძოლად. და კეისარმან:
ვ~ა ცნა ვ~რ-მედ. ჩ~ნ მოვედით. ქ~ყნასა. მათსა: მოისწრაფის. ბრძოლად. ჩ~ნდა: და
ვხედავთ: სპარსთა. მეფე მოვალს. ძალად. ჩ~ნდა. და ვიცით: ვ~რ-მედ. სპანი. სპარსთანი. სომხითისა. და ქართლისა.
სპათა. უმრავლეს არ~ნ:და არა-ვინ-არს ჩ~ნ შ~ს. ჭ~ტი. მორწმუნე. რ~ლნი დანერგნა მამამან ჩ~ნმან: მირიან.
გონა. თრდატ. დედით. ნათესავმან. ჩემან: აქა ამათ. ყ~თა. სარწმუნოება. ვიცით: რ~ სავსე არს. საცთურითა. ნუ
უკე: გამოცხადებასა, საქმისა. ჩემისასა: განწყრეს დედის ძმა ესე ჩემი: და ვეწყვნეთ. ურთიერთას: და
ვიქმნეთ. საცინელ. ყ~თა:

ზ~ა. მტერთა ჩ~ნთა: ა~დ. ესე: ჩემი. და ვეწყებით რ~ ვყო რეცა მოვიდენ. სპანი ჩ~ნნი
მაუწყონ ჩ~ნ. მოსვლა. კეისრისა: მას ზ~ა უკუვრიდოთ. ჩ~ნ: პ~ლ საქმე ესე. ვაუწყოთ: ოდეს მოვიდეს. და
დაგვეახლოს ჩ~ნ კეისარი: მაშინ.
ვ~ა. იზრახოს. სიწმიდემან. შენმან: ეგრეთ ვყოთ: და არცა. ერთი. ტყეთა: მისთაგანი
დარჩეს ჩ~ნ თანა:და წარვიდა პეტრე კეისრისა; ხ~ სამოელ. დადგა წინაშე. მეფისა: ხ~ ხვალისა. მოვიდა.
რეცა: დიასპანი. დაუქადაგა მეფეს. ვ~დ სპანი ბერძენთანი. შემოვიდეს. კოსტანტინე პოლეს: ხ~ მოუწოდა.
მეფემან დედის ძმასა მისსა:
და ყ~თა მეფეთა: და ჰრქა რასა. იტყვით: რ~ უწყით. სიმრავლე. სპათა ბერძენთა: და
ვერაგობა. წყობისა:=
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მათისა: და სიმარჯე ზღვათა. ნავებითა: ესერა შევიდეს იგინი. სპარსეთს. ქ~ყნასა:
გმირთა და
გოლიათთასა: და ვერ უძლეს წყობად: აწ მეშინის. ნუ უკე: სპანი ნავებითა. მოვიდენ.
შეიპყრან.
გზა. ჩ~ნი: და მოგვწყვიდნენ ჩ~ნ: ვ~ა ბაკსა. შ~ა: ა~დ აღვდგეთ. აქათ. და დავიბანაკოთ.
ზღვასა სომხითით კერძო: რ~თა გაქვნდეს. ჩ~ნ: გზა. ჭირისა. და ლხინისა: აღიყარა ლაშქარი. იგი:
გარემოს. ქალაქისა: და ვლეს. ხუთისა დღისა: სავალი. სომხითით. კერძო: და დადგეს. სპერის.
კერძო: და განვიდეს. მყოფნი. ქალაქისანი: მიწევნულნი: სიკვდილად: და მისცეს. მადლი. ვახტანგს: და მისცეს.
ძღენი. ათასი. ლიტრა: ოქრო: და ხუთასი. თავი. სტავრა: და განვიდა. ერი მშვიდობით. სავაჭროსა-თვის:
და საჵმრისა: ხ~. ვ~ა:

მივიდა. პეტრე. წინაშე. კეისრისა: და უთხრა. ყ~ი იგი: ხ~ კეისარმან. განიხარა. ფ~დ.
და. ყ~ი. რ~ლი. ეხილვა. ჩ~ნებასა. შ~ა: მისცა. მას. ზ~ა. ნება: ვახტანგს: და წარმოავლინა. პეტრე. მღდელი. და
მიუმცნო: აღთქმითა. და საფიცრითა. ძლიერითა: რ~თა. სწორ იყოს: მეფობისა. მისისა: ა~დ. ორთავე.
სპათა. დასცნენ. სპარსნი. რ~ლნი. იგი. არიან. ვახტანგის თანა. არა. აღვიდენ: საბრძანებელთა.
მათთაგან: ოდეს.
შეკრბენ. ვახტანგ. და იგი. ხ~ ვ~რე. პეტრე. მოციქულნი. მოვიდოდეს. ვახტანგისასა:
კეისარი შემოვიდა. კოსტანტინედ: და წარმოავლინა. ხუთასი. დრომონი. რ~ლსა შ~ა იყო. ხუთას.
ხუთასი. კაცი.
და უბრძანა. რ~თა მიეახლნენ. ვახტანგს. და დადგენ. თვინიერ. ბრძოლისა: და
წარემართა. კეისარი. გზასა.
პონტოსაა. რვა-ას. ათასითა. მხედრითა: და ვ~რ. მოეახლნეს. სპანი. იგი. ზღვისანი:
უნდა. სპარსთა
წყობა. მათი: ხ~ მეფე აყენებდა. და არა. მიუშვებდა. ბრძოლად: ხ~ ვ~ა შეართვეს.
ძღვენი. მოციქულმან.
კეისრისამან: და პეტრე. ჰქონდა: სიტყა საიდუმლო: და ჰქონდა. სიტყა. საერო: და
თქა ცხადად: ვ~რმედ. ნუ ივლტი: დადეგ. ჩემდა მოსვლამდე: რ~თა რ~ლნი ეგე. შენთანა.
არიან: სპარსნი: რ~ლნი დაგურჩეს. შესლვასა. ამას. სპარსეთს: მოუწყედელად. მოვსწყვიდნეთ. ეგენიცა: ხ~.
საიდუმლოდ. მოართვეს: მას: ჯარი. და გვირგჴნი: შუამდგომელად: და შესამოსელი. ტანისა. მისისა: და
თქვა. რა. შევკრბეთ: მიგცე. ციხე. თუხარისისა: და. საზღვარნი. ქართლისანი: ხ~. მისცა. მეფემან.
ვახტანგ. პას-

უხი. საეროდ. ვ~რ-მედ. არა. რ~ლისა. მიზეზისა-თჴს. მოვედით აქა. გარნა. წყობისა.
შენისა-თ~ს: აწ მოვედ აქა: თუ არა. ჩ~ნ მოვიდეთ: კოსტანტინე. პოლედ: და დაფარულად. ამცნო: და
რქუა. რ~ლ. არა:
შენის. შენსა. ღ~ის-მოყარებასა: რ~ლ. შენ არა ყოფ. სხუასა. ნუ. აწევ. რ~ღადრომა.
არა. ჵელიარს, კაცთა პატიოსანთა: და ღაცათუ: აწ. შენ მიგცნე. სპარსთა. არა. უკე. განცრუვდესა
სახელი. ჩემი: და უმეტეს. ჩ~ნსა. აქვს. მრავალთა. მათგანთა. სიყვარული. ქ~ესი: ა~დ.
შიშისაგან:=
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მათისა. ვერ გამოაცხადებენ: აწ ბრძანე. რ~თა. საქე. ესე. ჩ~ნი. მშვიდობით ვყოთ: ვ~ა
ივბიმიანოს:
და ყ~თა. სპარსთა: ხ~ შ~დ ამისსა: რაჟამს. გაწმდენ. საქმენი ჩ~ნნი. უმარჯვეს-ადრე.
შევყარნეთ. იგინი.
ჵელსა. შენსა: და ნუმცა-რა. იქმნების საქმე უშვერი: და ნუცა. საქმე შფოთისა: თქვენმ~ერ: რ~თა არა დაეცნენ:
პირითა. მახვილისათა. ერნი. თქ~ნნი: რ~ ერნი თქ~ნნი. განლაღებულ არიან: ჯობნასა.
ზ~ა სპარსთასა: ხ~ სპა
რსნი. არავე. შეშინებით არიან: ა~დ შურითა თქვენითა. წადიერ არიან: წყობასა.
ანუმცა. შური იძიეს. სისხლ
ისა. მათისა: ხ~. სპანი. ესე შენნი. თუ მიღმა ჰბრძოდიან. მემცა უბრალო. ვარ:- და
წარვიდა მისთანა. მოციქულად. ვარაზ-მიჰრ. მამამძუძისა. მისისა. ძმა. დასამოელ. მონაზონი: ხ~. კეისარი. მოწევნულ.
იყო. პონტოდ ქალაქად: და პონტ
ოელნი. გამოსრულ ყუნენ მიგებებად: და შეასხმიდეს ქებასა: და ვახტანგ. მეფისა.
მადლობასა. რ~. უკვირიდა მათ:
და არა. მისცნა. იგინი. სიკვდილსა: ვ~ა. მიიწივნეს. მოციქულნი: ვახტანგ. მეფისანი:
ქალაქად. მიართვეს

ძღვენი: ათასი მუტკალი. მუშკი. ხუთასი. ამბარი: და ათასი. ლიტრა. ალა: და
განსრულიყო. გუნდი.
ვახტანგ. მეფისა, ალაფობად. მიეტევნეს. მათ. მკერხლნი. ბერძენთანი: და მათ-თანა.
შეკრებულნი. ჵევთთა:
და ქალაქთანი, მხედარი. სამას. ათასი: ხ~ მეფე ვახტანგ. აყენებდა. მიძულებად: სპათა.
მათ. მეალაფეთა:
ვ~რ. არა. მივიდა. დედის ძმა. მისი: ერისთავი. სპარსთა: და რისხვით. რქა. ვახტანგს:
ჶ~ი. გველო.
და ნათესაო. ასპიტისაო: არა. უწყია: რ~ არა უწყია. დედა. მამისა. შენისა. ბერძენი. იყო.
ნათესავ.
ივბმიანოსისი. და გძლო. შენ. ბუნებამან, მამისა; დედისა. შენისამან: და სიყარული.
ჯარცმულისა. მის.
კაცისა. მომკუდრისა. გიპყრიეს: და გნებავს: და გნებავს. შეყენება ჩ~ნი. ჵელსა.
ბერძენთასა: ხ~ ვახტანგ ჰრქუა აჰა შენდა: ბერძენნი. იჵილო. ძალი. კაცისა. მის. მომკვდარისა: და ცოცხლისა. მის.
სასოსა. შენისა: დასცეს.
საყირსა: და განვიდეს ყ~ნი. სომხითი. და სპარსნი: და მეფე დარუბანდისა: ხ~ მეფე.
ვახტანგ. და ყ~ნი ქართველნი.
განვიდეს. ხედუად. და დადგეს: და აღჯდა. მეფე. სპილოსა. ზ~ა. თეთრსა: და ეწყვნეს.
იგინი. ზღვის. კიდესა. მას:
რ~ლ არს. ჭალაკი. რიყე. ჵერთვისისა: მისულამდე. სპარსთა. ლაშქრისა. მოეკლა.
ბერძენთა. ერისა. მისგან: ოცდა.
შვიდი. ათასი: და განძლიერდა. ბრძოლა. და მოკლეს. დედის. ძმა. ვახტანგისი:
ერისთავი: და მოკლეს. იპაჯაჯ. მეფე.
ლეკთა: და მრავალნი. ერის-მთავარნი: და იძლია. ბანაკი. აღმოსავალისა: იყო.
ბერძენთა. სპასალარი. ალეკარტოს:
ლოღოთელი: დისწული. მეფისა: და იყო. იგი. ძლიერ: და მას. მოეკლნეს. ძლიერად.
ბუნბერზნი. სპარსთანი:

და ესეცა. ერისთავი. მანვე მოკლა: მაშინ. გარდამოჵდა. მეფე. ვახტანგ: ეტლთაგან. არა.
რ~ლი. ჩ~ნ. გჴნდა:
გარნა. რ~ლიღა. სთნდა: რ~. ჩ~ნ. ვიტყოდით. მშვიდობასა: ა~დ სილაღემან.
სპარსთამან. აგინა. ღ~თსა:
და ღ~ნ. შურიგო. და მოკლეს. ერისთავი. რანისა. რ~ლისა-თ~ს. ყ~ი. სპარსეთი: ვ~ა.
მოოჵრებასა. სპარსთასა:=
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იგლოვს: აწ დამდაბლდა. სილაღე. სპარსთა: მოიყანეთ. ჯვარი. და წარვიძღვანოთ:
რ~თა. რ~ლით. გვძ
ლევდენ: მითვე იძლივნენ, და ჰქმენით: ძედ ძლიერებისად: და ნუ ვინ. ვბრძავთ;
ურთიერთსა: სხვისა .
მიერ: და ნუ. ეძიებთ. ძლევასა. მტერთასა: ა~დ. იყვნენ. ჵელნი. თქ~ნნი. ვ~ა ჵელნი
ჩემნი: რ~თა. არა. ვიძლინო
ეთ. ს~დ. არა: ხ~. აქა. ვიდევნნეთ: ა~დ. ადარბადაგამდე: ვ~ა. იდევნიან. ყორანნი:
მართვეთაგან-თ~სთა: დამიყუანა. პეტრე მღდელმან ჯარი: და რქუა: მეფემან. დადეგ. წინაშე. პირსა. მტერისასა:
და ერისა ჩ~ნისსა.
და არქუთ. ყ~თა: თაყვანის-ეცით. ჯარსა. და ვსძლოთ: და უბრძანა. დემეტრეს.
ერისთავსა. თჴსსა;
და. ჯუანშერს. სპასპეტსა: რ~თა. მიჰყვენ. ჯარსა-თანა. ქადაგი: ჵმობდა. ძლიერად:
რ~ლნ არა თაყვანისცეს. ჯარსა. მოკედინ: და მივიდოდეს. ყ~ნი. ერნი: და თაყუანისი სცემდეს. და
დგებოდეს. წინაშე. ჯარ
ისა: ხ~. ბორზო. მოვაკნელმან. მეფემან. ჰრქუა, არა. დაუტეობ. ნათელსა: შემწელსა:
და არა თაყ
ვანი ვცემ. ძელსა. მაშმელსა: რ~ლი. განშვენებულ-არს. ოქროთა. დაანთრაკითა: და სცა
მას ლა-

ჵვარი. ჯუანშერ. სპასპეტმან: და დაეცა. მძორი. მისი:- მიერითგან. არღარავინ. იკადრა.
გმობად. ჯუარისა: და აღთქმითა. ეტყოდა. ერი იგი, მეფესა. ვახტანგს: უკეთუ. შეწიოს.
ჩ~ნ. ჯარი, არღარა. იყოს. ჩ~ნდა. სხა. ღ~ი. გარნა. ჯარცმული, და. გარდახდა. მეფე.
თაყანისცა: და. ყ~ი. ერი. მისთანა: და თქვა. მეფემან. აჩენე, ძალი, შენი. ერსა. ამას.
შენსა. ურწმუნოსა: რ~თა. მოიყანე: სარწმუნოებად, უფალო. ღ~ო: მორწმუნენი. შენნი.
და ღაცათუ, მოკუდენ. ცოცხალ. არ~ნ: და ცხოველნი, შენნი, შენ. ცხოველისაგან:
ძლიერ. არიან.
და სპანი. იგი. ბერძენთანი. გამოვიდეს. ვ~ა. ველად. ხ~. პალეკარტოს. ვ~ა. მგელი.
სისხლითა. აღმოსრვილი: და ვ~ა ლომი. განძვინებული: მოიზახდა: და შეურაცხყოფდა: სპათა. მათ: ხ~
მეფემან. თქვა. ვ~რ. თქ~ნ. შორის. არს. კაცი. რ~ლ ეწყოს. ამას: და სწორ იყოს მეფობისა
ჩემისა: და წარვლო. ქადაგმან. ორგზის: და ვერვინ. იკადრა. ყ~დ. სიტყუად:-

გ 3. აქა: ვახტანგ: გორგასლისა: და. პალეკარტოს: ბერძ=
ენთ: სპასპეტისა: ომი: და: მოკლა: პალეკარტოსი:
ვახტანგისაგან:
მაშინ. თქვა. ვახტანგ. არა. ძალითა. განძლიერდების. კაცი: ა~დ
ღ~ნ მოსცეს. ძალი: და მე. ვესავ. ძალსა. შენსა: და ვ~ა. დავით: განვალ. ნიშითა.
ჯარისა. შენისათა: მომეც. მე. ძალი. ვ~ა. დავით. გოლიათსა. ზ~ა: რ~. ესეცა. მაყვედრებელად:
შეურაცხებით: მოუხდა. ჯ~რსა: შენსა: რ~ რა. ჟამს. იხილა. ჯარი. აღმართებული: ძალად.
ჩ~ნდა:=
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არა. ივლტოდა. მისგან: ა~დ. სასოებითა. ძალისა. მისისათა: განვიდეს. ბრძოლად:- და.
თქვა. იჵილე:
ღ~ო. ამპარტავანი. და დამდაბლე: კ~დ. იხილე. ჭირვეული. და იხსენ: ხ~. ისი.
შეურაცჵად: მიჩნს. და არა:
მეშინის: რ~. ძალი. შ~ნ. მ~ერ. დიდ. არს: რ~ლითა. ვსძლოთ: ა~დ მეშინის: შენგან: რ~.
მდაბალთა. ჵმიანი. ისმიან: და შენ გხადი.
შემწედ. ჩ~ნდა: აღმოიჵადა. ჵრმალი. და შეამთჵვია. ჯარა: და განვიდა. შ~ს.
განწყობილთა. მათ: და თქვა. არა.
ბრძავნ. ლომი. ჵარსა: რ~. მე მეფე. ვარ. და შენ. მონა: ა~დ. დავდევ. თავი. ჩემი. ერთსა:
ამის-თ~ს. რ~თა. რწმენეს. ძალი. ჯუარისა: მოუტევა. პალეკარტოს: ხ~. ვახტანგ. საომრად. ნებასა. მიახლებოდა: და.
აღიზახნეს. ორთავე. მით. განწყობილთა. ჵმითა: საშინელითა. და. იყო. ჵმა. იგი: ვ~ა. ქუხილისა: რ~ლითა. შეიძრა.
ქ~ყნა: და დასცა. ლახუარი. პალეკარტოს. ფარსა. ვახტანგისასა: რ~ლ. იყო. ვიგრის. ტყავისა. და. განვლო.
ფარსა: ვ~ა. წყრთა. ერთი:
რ~ლი. იყო. სიმსხო. ლახვრისა: ვ~ა. მკლავი: კაცისა: და მისცა. ფარი. იგი. მეფემან.
ლახარსა. მისსა: და მიეტევა. პირის. პირ. და სცა. ჵრმლითა: ჩაბალახსა. ზ~ა: და განაპო. თავი. მისი. ვ~რე.
ბეჭთამდე: დამიყო. ჵელი. დაუპყრა. თავისა. მისისა. ნახევარი: და მიიღო. წინაშე. ჯარისა. და თქვა. ყ~ისა.
განდგომისა. შენისა. ესე. იყავნ:
ნაწილი: და მიეტევნეს. სპანი. ვახტანგისნი. სპათა. ბერძენთასა; და აოტნეს. იგინი: და
აღიჭრნეს. გუნდგუნდად: დამიაწყდიეს. ზღვის. პირსა. და არავინ. განერა. მათგანი: გარნა. რ~ლნი. შეესწრა. ზღად.
და. ივლტოდეს. ნავითა:-

მას. დღესა. შ~ა: მოსწყდა. სპათაგან. ვახტანგისათა: მ: გ: ჩ: ორმოცდა. სამი. ათასი: ხ~.
სპათაგან. ბერძენთასა: მოსწყდა. ჳ: იბ: ჩ: სამოცდა. თორმეტი. ათასა: ხ~. დაშეიპყრეს. ტყედ.
მათგანი. რ:კე:
ჩ: ას. ოცდა. ხუთი. ათასი: და. მოიქცეს. სპანი. იგი: გამსა. ზ~ა. ვარაზბაკურ.
ვახტანგის. დედის. ძმისა: იგლოვეს. და შემურეს. იგი. შარითა. და მურითა: და წარსცეს. ბარდავად: ხ~.
მეფემან. ვახტანგ. მოუწოდა. ყ~თა. სპათა. და უბრძანა. მოყუანება. ყ~თა. ტყეთა. და მოიყანეს: და იყო. ერთ. რიცხად:
ყ~ი. მამა. კაცი: და დედაკაცი: ღ. ჟ:
ჩ: შვიდას. ოთხმოცდა. ათი. ათასი: და წარსცა. იგი. ყ~ი. წინაშე. კეისრისა: ჵელითა.
ნასარისითა: და ადარ. ნერსესითა:
ერისთავთა. მისთათა:- და მიწერა. წიგნი: ვ~დ. სიბრძნე ღ~თისა. მიუწდომელ-არს: და
სიბრძნესა. კაცთასა: და ნებასა. სძლევს. ნება. ღ~ისა: მე. უწყი. რ~. არა. არს. ნება. შენი; საქმესა. ამას: რ~ლ. ესე.
იქმნა. პალეკარტოსისაგან:
არცა. თუ. ერთო. ნება. ჩემი: რ~ლ. ესე. ქმნა. დედის. ძმამან. ჩემმან: დაორნივე. ესე.
ძჴრის. მოქმედნი. ძჴრმან.
მოინადირნა: ამისთვის. ყო. ესე. ღ~ნ: რ~. ახალ. ნერგნი. ესე. ხ~. იყნეს. სარწმუნოებად:
შიშსა. მისსა. ქვეშე:
ვ~ა. იგი. უძღებისა-თ~ს. შვილისა: ყო. საქმე. განსაცხრომელი: ხ~. თქვენ. პ~ლნი.
შვილნი. ხართ. ღ~ისანი: დამ~რდის. მისნივე. ხართ: აწ. მწუხარება. ესე. დედის. ძმისა. ჩემისა: და დისწულისა.
თქვენისა. მ~ერ, ნუგეშინის.
ვეც. რაჟამს. ვიძიე. შური. მკვლელთა. მისთა: ხ~. თქვენ. ნუგეშინის. გეცით. ერისა.
ამისთვის.=
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რ~ლ. იხსნა. ღ~ნ. ღ: ჟ: ჩ: შვიდას. ოთხმოცდა. თათი ათასი. და უკეთუ. ბრძანებდე.
მიმთხვევად. ჩემდა.
გამოისწრაფე. და. უკეთუ. არა. მოციქულითა. განაგე: საქმე ჩ~ნი: რ~. დამძიმდა.
დგომა. ჩ~ნი. ქ~ყანისა. ამის-თ~ს: მოოხრებულისა: ხ~. ვ~რე. მოსვლამდე. მოციქულთა. ფ~დ. მწუხარე. იყო.
კეისარი: ა~დ. რაჟ~ს. უთხრეს.
ვ~დ. ტყე. პ~ლ. შეპყრობილი. და. ტყე. ერისაგან. მეოტისა: ყ~ი. დაუკლებელად:
განუტეობია: მაშინ. განიხარა. ფ~დ. და. ყ~თა. დაუტევეს. მწუხარება: და შეჯდა. მეფე. ნავსა: ძ: სამ-ათასითა:
დრომონითა: სუბუქად. ზღვისა. კიდესა: და მოუწოდა. ვახტანგს: და ყვეს. ურთიერთას. აღთქმა. და ფიცი: და
განაგეს. საქმე. წინდობისა:
და უკუნსცა. კეისარმან. საზღარი. ქართლისა: ციხე. თუხარისი. და კლარჯეთი: ყ~ი.
ზღვითგან: ვ~რე. არსიანთამდე: და ჵევნი. რ~ლნი, მოსდგმანან: ღადოთა: და. გამოიკითხა. კეისარმან:
საზღარი. საბერძნეთისა. ქ~ყნა: ზღვის. პირსა: რ~ლ. არს. აფხაზეთი. და ჰრქა. ესე: ეგრის. წყლითგან. ვ~რე.
მდინარემდე. მცირისა. ხაზარეთისა: ესე. საზღვარი. არს. საბერძნეთისა: ალექსანდრომითგან. რ~ლი. აწ. შენ.
მოგიღია. მკლავითა. ჩვენგან: აწ. იგი. უკუმოგეც: და ოდეს. წარიყანებდე: ცოლსა. შენსა. ასულსა. ჩემსა: მაშინ.
მოგცე. მისგან. ქ~ყნა. დაუწერა: ეგრის, წყალსა. და. კლისურასა. შა. ქ~ყნა. ზითვად: და სცა. აფხაზეთი.
უკუსცა. ვახტანგ. ბერძენთა:
და წარმოვიდა. ვახტანგ: გზასა. კლარჯეთისასა: და სპანი. მისნი. განუტევნა; გზასა.
სომხითისასა: და ვ~რ. მოიწია. თუხარისად. მიხედნა: და შეუყუარდა. ციხე: და თქვა: ჭ~ტდ. თუ. ხარ. შენ. ციხე:
და. ვ~ა. წარმოვიდა. იჵილა.

კლდე. შუა. კლარჯეთსა: რ~ლსა. სოფელსა. ერქა. არტანუჯი. და მოუწოდა: არტავაზ.
ძუძუს. მტესა. მისსა: და დადგინა.
იგი. ერისთავად. და უბრძანა. რ~თა. ააგოს. ციხე. ართანუჯისა: და უბრძანა. რ~თა.
გამონახოს: ჵევსა. მას. შინა. სამონასტრე: და აღაშენოს. ეკ~ლესია: და ქმნეს. მონასტრად: ვ~ა. ეხილვნეს. მონასტერნი.
საბერძნეთისანი: და. რქა.
არტავაზს. უკეთუ. განძლიერდენ. სპარსნი. ჩ~ნ. ზ~ა: საყუდელი. ჩ~ნი. აქა. ყოფად.
არს:- ხ~. არტავაზ.
აღაშენა. ციხე. არტანუჯისა: და. მონასტერი. და სამნი ეკ~ლესიანი: დაბა. მერისა.
შინდობისა: და ახიზისა: და. განაახლა. ციხე. ახიზისა: და ქმნა. იგი. ქვაბად: და ვ~რ. წარმოვიდა. ვახტანგ: ქალაქად.
თვისად: მცხეთად: იყო. სიხარული. დიდი: დამადლის. მიცემა. ღ~ისა: და. შეიქცა. იგი. მშვიდობით: და. მისცა.
ნიჭი. ერსა. თჴსსა:ხ~. მეფემან. სპარსთამან. ვ~ა. ცნა. ვ~დ. მიიქცა. ვახტანგ. ბერძენთა. კერძო: შეიქცა.
სპარსეთად: და მოკვდა:
და. დაჯდა. მეფედ. ძე. მისი: და ვ~რე. მოიწიფებოდა. იგი. წარმოჵდა. ამას. შ~ა. სამი.
წელიწადი: ხ~. ვახტანგ:
მეფესა: უშვა. ცოლმან. ძე. და ასული: მარჩბივად: და. მოკუდა. შობასა. შინა:
ბალედუხტ: დედოფალი:
ასული. სპარსთა. მეფისა: ხ~. ვახტანგ. უწოდა. ძესა. თვისა. ხახელი: სპარსულად:
დარჩილ. და ქართულად: დაჩი: მაშინ. ვახტანგ. მეფემან: ვერ. მოიცალა. მოყანებად. ცოლისა. ბერძენთა.
მეფისა. ასულისა:=
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და ვერცა. კათალიკოზისა: და ებისკოპოსთა: რ~ მოელოდა. იგი. სპარსთა. მეფესა.
მოსულასა. და-

ამაგრებდა: ციხეთა. და ქალაქთა. და კაზმივდა. მხედართა. და განმზადებდა.
ბრძოლად. სპარსთა: მაშინ.
გეაგდო. საპყრობილესა. შ~ა: ბინაქარ. მაცთური. ეპისკოპოსი: ცეცხლის. მსახურთა:
და. მოსრნა.
და. განასხნი. ყ~ნი. ცეცხლის. მსახურნი: საზღვართაგან: ქართლისათა: ხ~: სპარსთა.
მეფე. შ~დ. სამისა. წლისა. წარმოემართა. ბრძოლად. ვახტანგისა: და. მოიწია. ინდაბრიანთა. და
დაიბანაკა: ხ~ ვახტანგ. წარავლინა. ბერძენთა. თანა: და მოუმცნო. ვ~დ: აჰა. დღე. იგი: რ~ლ. აღმითქვამს.
ვ~დ.
სპარსნი. შემოვაწყუდინე, ჵელსა. შენსა: აჰა. ესერა. მომიყუანებიან: შუა. საზღვართა:
ქართლისათა: და ყ~ი. კაცი. მათ. თანა. ვ~რ. სამასი. ათასი. ტ: ჩ: რ~. ჰგონებდა. იგი.
განმრავლებასა: სპათა. მისთასა. სომხითით: და მეფეთაგან. კავკასიანთასა: ხ~. მათ. ვერ.
იკადრეს: განრთვად. მისა: რ~. რ~ლთამე. მათგანთა. აქუნდა. სასოება. ჯარცმულისა: ხ~
რ~ლ. იძლინეს:
ეშმაკისაგან. მეფენი. დარუბანდისანი. გაერთნეს: აწ. აღმისრულებიეს. აღთქმა. ჩემი.
რ~ლ. აღმითქუამს: სადაცა. მიპოვნიეს. სახელი. ცეცჵლისა: დამივსია. ფსლითა: და მოგნი: და
გზირნი. მიმიცემიან. სატაჯელსა: ბოროტსა, და. მაცთურისა. ბინქარიანი. მივეც. საპყრობილესა:
და. სიკვდილისაგან. გარდაიხვენა: მან. უკე. მოიყუანნა. სპარსნი. ქართლად. და დავს.
ეპფისკოპოსად: დამიქელ: კაცი. სარწმუნო: ხ~. ბინქარ. ვ~ა. მოიწია. საზღვართა. ქართლისათა. მოკდა:
აწ. სწრაფით. წარმოემართნენ. სპანი. შენნი: რ~ლ. აქა. შ~ა: დაეცნენ. ყ~ნი. მტერნი. ჯარისანი.
და. მოიცა-

ლო, შენ: ყ~თა. მტერთა. შენთაგ~ნ. ხ~. ჩ~ნ. თუ. გუძლოს. და. განძლიერდეს. იგი: და.
შემოვიდეს. გზასა:
შიმშატისასა: ხ~. ვ~რე. მიეწეოდეს. მოციქულნი. ვახტანგ. მეფისანი: წარსრულ. იყო.
კეისარი. ქვეყანით. ხაზარეთით. კერძო: რ~ლისაგან. ვერ. მოიცალებდა. მოსვლად. ქართლად: ხ~.
ვახტანგ:
განაძლიერნა. ციხენი. ქალაქისანი: მებრძოლი. ერისა. მისისა: ვ~რ. რ: ჩ: ასი. ათასი.
მჵედარი. და. რ: ჩ: ასი. ათასი. ქვეითი: იპყრა. მის. თანა: და დაუბანაკა. მათ. დიღმით: ვ~რე.
ქართლისა: კართამდე: და. სპარსთა. დაიბანაკეს. ეხენის-ტერფითგან. ჩაღმართ:-

აქა. სპარსთ. მოსულა: ქართლს: ვახტანგ. გორგასლის:
საომრად: და ვახტანგისაგან: გამარჯვება: მათ-ზედა:-

ხ~. ვახტანგ. განფართა. ჵიდი. მოგუთს. ვ~რე. სამოც. მჵარ. ქცევისა-თ~ს. მათ. ზ~ა.
სპათასა:
ხ~. მეფე. და სპასპეტი. ჯუანშერ. დადგეს. მცხეთას: ხ~. ნასრი. და. მირდატ, დაუტევნა.
სპათა: ზ~ა. სომხ-
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ითისათა: და. ქართლისათა: რ~ლნი. დგეს. არმაზის. კერძო: და რა. ჰბრძოდიან.
სპარსნი. არმაზით. კერძო: მცხეთით. განვიდიან: და რა. განვიდის. ლაშქარი. იგი: იმიერ. კერძო. მცხეთით. ეწყვნიან:
არაგვსა. ზ~ა: და ოდესმე. განვლიან. ფონი: მტკვრისა. დაშეიბნიან. ფონსა. ზ~ა. ტფილისისასა: და რ~ლსამე. დღესა.
მათ. სძლიან: დარ~ლსამე. მათ;

ხ~. ვახტანგ. მეფესა. შექმნა. ჩაბალახი. ოქროსა: და გამოესა. წინათ. მგელი. და
უკანათ. ლომი: რ~ლსა. კერძოსა.
იძლეოდიან. ქართველნი: მუნითცა. მიჰმართის: და მოსრის. სპისა. მისგან.
სპარსეთისა: ვ~ა. ლომმან. კანჯარნი:
მიერითგან. ვერღარა. შეუძლებდეს. სპარსნი. წყობად: მისა: და ისწავლეს. იგი: რ~ლსა.
ეწერა. მგელი. და ლომი:
და ვ~ა. იხილა. ვახტანგ: და თქვიან: დრაზ. გორგასალ: რ~ლ-არს. ესე: მიჰრიდეთ.
თავსა. მგლისასა: და მის-მ~ერ:
სახელ. ედა. ვახტანგ. მეფესა. გურგასალ:- განძლიერდა. მათ. შ~ს. ბრძოლა: ოთხ. თვე.
ოდენ: და მოიწია: მოციქული. კეისრისაგან: და მოართა. ძღვენი: ვახტანგს: და მოგარა. სპათაგან.
ბერძენთასა. პ: ჩ:
ოთხმოცი. ათასი. მჵედარი: და მოუწერა. ვახტანგს: ვ~დ. შევექეც. წყობასა. ხაყანისასა.
და მომივლენია. შენდა:
პ: ჩ: ოთხმოცი. ათასი. მჵედარი: და მომიწერია. ლეონისდა: უკეთუ. გიჵმდეს. შენ:
ლაშქარი. წინაშე. შენსა:
არს. მელიტენითგან. ვ~რე. ლამდემდე: და აღმომართ: ვ~რე. კარნუ. ქალაქამდე: და
მიბრძანებია: ლეონისდა: და წინაშე. შენსა: იყოს: და მოწევნულიყო: ლაშქარი. ბერძენთა. ჯავახეთს: ხ~. ვ~ა. სცნა.
სპარსთა. მეფემან. ბერძენთა. მოსულა. შველად: მათდა: იწყო. ზრახად. ვახტანგისსა: მიუმცნო. მოციქულსა. და
ჰრქა. რასათვის. მოვსწყდებით: ურთიერთას. ძმანი: კაცნი. და. შვილნი. ნებროთისნი: ხ~.
უკეთუ. ცეც. არს. ღ~ი:
შეუკემწიენ. იგი. თავსა: ხ~. თვითეული. ჩ~ნგანი. სათნოსა. სულისა. თვისისა:
ჰმსახურებდეს. ვ~ა.
მივიდა. მოციქული: და უთხრა. სთნდა. ვახტანგს. და. ლ ყოველსა, ერსა. მისსა. და
მისცა. ნიჭი. ვახტანგ. მეფემან.

მიუვლინა. მოციქული: და. ჰრქა. გიხილავს. ძალი. ჯარისა: და ყ~თა. მეფეთა.
მოგუაქუნდა. ხარკი: ვ~რე. გამოჩინებამდე. ჯარცმულისა: რაჟ~ს. გამოჩნდა. იგი: მძლე. ექმნნეს. ყ~ნი.
თაყანისმცემელნი. მისნი. წინაშე. მისსა:
და მოხარკენი. შენნი. ბერძენნი: მოღმართ. გბრძვანან: და მოაოჵრნეს:
სამსახურებელნი. ცეცხლისანი: აწ. უკეთუ. გუბრძოდი. ჩ~ნ. დატეობისათვის. სჯულისა: მოვკდებით. ჩ~ნ. მისთვის. ვ~ა. მოკდა.
ჩ~ნ-თ~ს: და მან. აღმადგინნეს.
ჩ~ნნ: ხ~. უკეთუ. აღასრულო. სიტყა. შენი: და არა. იყოს. ცეცხლი. ღ~თად: შენდა: და
იყოს. ღ~თად. შენდა. ქ~ე:
მამად. და უფლად. გხადო. შენ: დაღაცა. თუ. ჩ~ნ. პირმშონი. ვართ: ა~დ. თქვენ. სხდეთ.
საყდართა. ზ~ა. მამისა. ჩ~ნისათა: ვ~ა. უთხრეს. სიტყა. ვახტანგისი: შეიწყნარა. და წარსცა. ძღენი. გორგასალსა.
ძლიერად: და მის. თანა. გჴრგჴნი. ანთრაკოანი: და ჟამი. დადვეს. შეკრებისა. აჰყარა. მეფე. სპარსთა:
განთიად. და დადგეს. ველსა:
კალისასა: ხ~. ტფილისი. სოფელი. და კალაცა. მოოხრებული-იყო. მაშინ: ხ~. მეფე.
ვახტანგ. დადგა.=
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ჯაჭუს. და შეკრბეს. მასვე. ველსა. ორნივე. მეფენი: და მოიკითხეს. ურთიერთს. და
უყვეს. აღთქმა. თავისს. თვისსა. სჯულსა. ზ~ა: გარდაუვალ: და მოჰხადა. მას. დღესა. სპარსთა. მეფე. გორგასალმან:
ლაშქრით. თვისით. ტფილისად: და. უძღვნა. გორგასალმან. მჵევალი: ჩ: ათასი: მონა: ჭ: ხუთასი: სტავრასკარმანგი: ჭ: ხუთასი: ბიზიონი: ზუზმა: ჭ: ხუთასი: ჵდალი. ცხენი: ჶ: ათი-ათასი: შარგისა: ჭ: ხუთასი:
ჯორი. ტ:

სამასი: ძროხა: : ოთხასი: ცხუარი: ჶ: ათი-ათასი: და დღესა. მესამესა. მივიდა.
გორგასალი: მისთანა: და თანა. წარიტანა. ლეონ. ანთპატრიკ: კეისრისა: და ყვეს. განზრახა: და აზრახა.
ანთიპატრიკმან. გორგასალსა: რ~თა. ყოს. მშვიდობა. შ~ს. კეისრისა: და ხუასროსა: ხ~. ეშინოდა. ბერძენთა.
ნუ უკვე. შევიდნენ. საბერძნეთად: სპარსნი. დამოაოხრონ. იგი: რ~. სპანი. საბერძნეთისანი, ყ~ნი. იყუნეს.
ხაზარეთს: და ჰრქა. ხუასრო.
გორგასლსა: ითხოე. ჩემგან. თუ. რაცა. გნებავს. თავისა. შენისათჴს: და სხვისა.
ვისთვისცა. გნებავს: ხ~.
გორგასალმან. ჰრქა. მნებავს. რ~თა. იყოს. მშვიდობა: შენ. შ~ს. დაკეისრისა: ჰრქა.
ხოსრო: და მძიმე. თხოა.
შენი. ჩ~მ-ზ~ა. არა. ჰყვიან. წყობა. ამის-თვის. ჰყავ. სიყვარული. შენზედა: რ~თა.
შევიდე. საბერძნეთად: და შური.
ვიძიო. მათგან. და ჰაჰა. მოციქული. ხაზართა. მეფისა. მეათე. დღე. არი. რათგან.
მოსრულ-არს: და. შენ.
არა. უწყი. მიზეზი: მტერობისა. ჩ~ნისა: ხ~. აწ. მიგითხრა. სილაღე. მათი. ჩ~ნ. ზ~ა: და
მერმე. ვყო. ნება.
შენი: ვინათგან. აღგითქ. ფიცითა: ძლიერითა: ვ~დ. არა. ვყო. უვნებელი. შენი: და
თქა. ვ~დ. შენ. უწყი.
რ~. ზღასა. მოღმა. ჩ~ნი. არს. საზღარი: განყოფილ. ნოესითგან: და აწ. იგი. ბრძავს.
ჩ~ნ: ჯაზირსა. დაშამსა: და მოჵრებულ. არ~ნ. ქალაქნი. იგი: ხ~. მაშა. სამეფო. ჩ~ნი. არს: ა~დ. ჯაზირისა.
ნახევარი. განწვალებულ-არს. მამათა. ჩ~ნთა: შენი. არს. ხვედრად: და მიუღებიეს. იგი. ბერძენთა: და
მე. ესერა. შევიდოდე. უჵმოღებად. მისსა: აწ. რ~ლ. ნაწილი. მამათა. შენთა. არს: შენ. განყავ. შენ. იცი. და
ბერძენთა:- ხ~. სხა. ჯაზა-

ირისა. მომცენ. მე. ბერძენთა: და რ~ლ. ვითხოვე. მე შენგან, ხ~. ვ~ა. ესმა. ესე. ლეონ.
ანთიპატრიკსა:
განიხარა. ფ~დ. და თაყვანისცა. ორთავე. მეფეთა: და. თქვა. ხუთნი. ქალაქნი.
ჯაზირისანი. შენდავე.
იყვნენ. შენნი. კერძნი: რ~. ნახევარი. სიკილიისა: რ~ლი. მოგუეღო. შენგან: უკუგცეთ.
და დღეთა. ჩ~ნთა,
იყავნ, მშვიდობა. შ~ს. შენსა. და მისსა: და თქვა, მეფემან. ვინა. უწყის. თუ. დასჯერდეს.
ბერძენთა. მეფე: ქმნულსა. ჩ~ნსა: და თქვა. ლეონ. რაჟამს. წარმომავლენდა. მე ძალად. ამის. მეფისა. ჰრქა.
მეფესა. ჩ~ნსა. მონოზანმან. ვინმე. ღ~ის. მეცნიერმან: ვ~დ. სთნავს. ღ~თსა: მშვიდობა. სამთავე: ამათ.
მეფეთა. დაიქმნაცა. ეგრე:
ხ~. კეისარმან. უბრძანა. მწიგნობარსა. დადასწერა. წიგნი. ზავისა: აჰა. აქა. არს.
აღწერილი. წიგნი. მისი: ვ~ა.
ესე. თქა. წარიკითხეს. წიგნი. იგი, და წერილ. იყო. ფიცით: თვინიერ. მისა, რ~ლი.
მოსცა. სპარსთა. მეფემან:=
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ივბიმიანოზს. არა. ვძებნო. თქვენ-ზ~ა: და მოუწოდა. მეფემან. სპარსთამან: ხაზართა.
მეფისა. მოციქულსა.
და. უთხრა. მან. აღზრზენა. სპარსთა: ბერძენთა. ზ~ა: მაშინ. მოიღო. სპარსთა. მეფემან.
ქარტა: და დასწერა. ჵელითა. თვისითა. წიგნი. ბერძენთა. მეფისა: სიყვარულისა: და ჩინება. საზღვართა: და
სიკილიისა. უკუნცემისათვის: მისცა. ფილისტიმი: საზღვრითა. ილურსალიმისათა: და თქვა. ვ~დ. ქალაქი.
სჯულისა. თქვენისა. არს:
იერუსალიმი: და მისცა. გორგასალსა. ნიჭი. ალვა. ლიტრა. გ: ჩ ძ: სამათასი: ამბარი:
ლიტრა: ჭ: ხუ

თასი: მუშკი. ლიტრა: ჭ: ხუთასი. სამოსელი. ხუასროანი: ჩ: ათასი. და ხაზდი. ძ: სამი.
ათასი: და წარ
ვიდა, ვახტანგ. მეფე. შ~ა. ხვალისა. დღე. მიავლინნა. ვახტანგისა: ბარზაბან. საკუთარი:
და მობიდან: და რქვა. ესრეთ, გორგასლასა: რ~ლ. გინდა. ჩემგ~ნ. მე. ვიქმენ: აწ. იგი: და განაგენ.
საბრძანებელი. შენნი: ვ~ა. გნებავს.
მიავლინენ. დასტურნი. დაითალე. ქალაქი. შენი: რ~ლი. მიგცენ. შენ: ხ~. ბარზა.
ბანდისა: მიბრძანებია: მისვლა: კეისრისა. მითვალვად. ქ~ყნათა. და ქალაქთა. ჩ~ნთა: ხ~. შენ. უწყი: რ~. საქმესა.
ამას. ჩემსა. ზ~ა. განრისხნენ. სპარსნი. მოხუცებულნი: რ~. მათ. ებრძანა. ჩემ. მ~ერ. შემუსრვა. საბერძნეთისა:
ხ~. მე დღეს. საზღვრით. ჩემით. ორი. სამეფო. მივანიჭე: აწ. ესე. არს. სათხოველი. ჩემი: რ~თა. დაჳ. შენი.
მომცე. მე ცოლად:
და შენ. წარმოხვიდე. ჩემთანა. ქ~ყნასა. მამისა. ჩემისა: რ~თა. ნახე. ნათესავი. შენნი: და
შენ. შემწე. მეყომე: თავთა. შენითა. მტერთა. ჩემთა. ზ~ა: აბაშთა. დაელამთა. ჰინდოთა. და სინდთა: რ~. უძვირესი.
ბოროტი: და დამდაბლება. მეფობისა.
ჩემისა: მათ. ყვეს. აწ. ოდეს. მოხვიდე. ჩემთანა. ესრეთ: ვრქა. მოხუცებულთა. და
მარზაპანთა. ჩემთა: რ~. სიყვარული. ვყავ. ჩემი: და მოყარეთა. ჩემთა:- რ~. ესრეთ. ინება. ძმამან. ჩემმან. ვახტანგ.
მეფემან: რ~ლნი. ქ~ყანაანი. მივსცენით. მათითვე. შემწეობითა. მოჵარკე. ვყუნეთ. მტერნი. ჩ~ნნი: და ამითა.
დავაცხროთ. გულის. წყრომა. მათი. ბერძენთა. ზ~ა: ხ~. შენ. თავითა. შენითა. მინებ. ძალად. ჩემდა: ა~დ.
სპანი. შენნი. ადგილსავე. იყუნენ: მაშინ. ვახტანგ. მოუწოდა. თანა. მზრახველთა. თვისთა: და ეზრახა. ლეონ.
ანთიპატრიკსა. ესრეთ: ვ~დ. დიდარს. კეთილი. შენი. ბერძენთა. ზ~ა: უფროს. მეფეთა. მათ. რ~ლნი.
სხენან. საყდართა. მათთა: რ~. შენ.

დასცევ. ქალაქი. პონტოსა. შემუსრვისაგან. და შენ. მიანიჭე. ღ: პე ჩ: შვიდას. ოთხმოცი.
ათასი.
სული: და დღეს. შენ. მ~ერ. მიეცემის. ჯაზირა, და ფილისტიმი, რ~ლი. მშვიდობით.
არა. რ~ლსა. მეფესა:
ბერძენთასა. შეუპყრია: და მართალ. არს: ხასრო, უკეთუ. არა. ჰყო. მისთანა.
სათნოებაჳ: უხმარად. შეურაცხყოს. იგი: ერმან. მისმან. დაღაცათუმცა. მან. არა: გვითხრა. მიღმართ.
ვაძლიოთ: რ~. ესე.
არს: სრული. სიყარული: მიგცე. ლაშქრისა. ჩემისაგან. ჶ: ათი-ათასი. ჭურვილი: და
მე. წარვყვე. მოციქულთა. შენთა. თანა. წინაშე. კეისრისა: და მუნით. გამოგერთო. ჯაზირას. სპითა.
ძლიერითა: ესე:=
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განზრახა. ლეონ. ანთიპატმან: და სთნდა. მეფესაცა. ვახტანგს: და ყ~თა.
წარჩინებულთა. მისთა: განზრახუა.
მისი: და. მისცა, სპარსთა. მეფესა. ვახტანგ: დაჳ. მისი. ცოლად: რ~ლსა. ერქა.
მიჰრანდუხტ. რ~ლი. წარტყუენილ-იყო. ოვსთაგან: და გამოეხსნა. ვახტანგს. ხუარანძე. ამისთვის. არა. მისცა.
რ~. დაწინდებულიყო:
იგი. სომეხთა. პატიახშისა: და მოიყანა. ვახტანგ. ძე. მისი: რ~ლსა. ერქა. სპარსულად.
დარჩილ. ხ~. ქართულად. დარჩი: მაშინ. იყო. ხუთისა. წლისა. და დაადგა. გვირგჴნი: და დაუტევა;
მეფედ: და დაუტევნა.
მისთანა. შვიდნი. წარჩინებულნი. მისნი: პ~დ. ჯუანშერ. სპასპეტი. მპყრობელი. შიდა.
ქართლისა. და მფლობელი. ყ~თა. ერისთავთა: და დემეტრე. ერისთავი: კახეთისა, და კუხეთისა: გრიგოლი.
ერისთავი, ჰრეთისა: ნერსარან.

ერისთავი, ხუნანგისა: და ადარნასე. ერისთავი. სამშვილდისა. და სამნაღირ.
ერისთავი. შიდა. ეგრისისა: და სუანეთისა:
და ბაკურ. ერისთავი. ბარბუისა: და თაკუერისა: და ამათ. შევედრა. ძე. თვისი. დარჩი:
და უბრძანა. აღშენება: უჯარმოსა: დამუნ. შ~ა. ზრდა: დარჩი. მეფისა: რ~. სიმარჯვედ. გამონახა. იგი. ნადირთა. და
საცხოართა, თვის: და წარიტანნა. თანა. ოთხნი. წარჩინებულნი. მისნი. არტვაზ. ერისთავი. კლარჯეთისა: და ნასარ. ერისთავი.
წუნდისა: და ბივრიტიანი. ერისთავი, ოძროხისა: და საურმაგ. ეჯიბი. მისი. დიდი: და მათ. თანა. ჶ: ათი-ათასი.
მხედარი: ლაშქრისა. მისისა. დარჩეული: და. ლეონ. ანთიპატრიკმან: ლაშქრისა. მისისაგ~ნ. დაუტევა: ჶ: ათი-ათასი.
ბერძენი. და თვით. წარვიდა. წინაშე. კეისრისა: და ვახტანგ. მეფემან: წარატანა. თანა. დესპად. არტავაზ. ერისთავი.
კლარჯეთისა: თავი: და წარსცა:
ყ~ი. ნიჭი. წინაშე. კეისრისა: რ~ლი. მიენიჭა: მეფესა. ხუასროს: გარნა. სტავრები. და
ტაიჭები. დაიჭირა. თავისა.
თვისისა-თ~ს: და. სხა. ყ~ი. წარსცა: და უბრძანა. არტვაზს. რ~თა. ჯაზირს. მოერთოს:
ლეონ. ანთიპატრისა. თანა:-

ხ~. ვახტანგს. ევედრნეს. დედა. და დაჳ. მისი. ხუარანძე. რათა. წარიტანნეს. თანა: და
ილოცონ. ირუსალიმს: წარიტანნა: და წარვიდეს. ვახტანგ. მეფე: და ხასრო: გზასა. ადარბადაგანისასა: და
მუნით: წარვიდეს. ვახტანგ. დადედა. და დაჳ: მისი. იერუსალიმს: და ხუასრო. ელოდა. ანტიოქს: შევიდეს. და
ილოცეს: წ~დასა. აღდგომასა: და მოილოცნეს. ყ~ნი. ადგილნი. წ~დნი: შეევედრნეს. წ~დასა. აღდგომასა: და შეწირეს.
შესაწირავი. დიდი: და წარმოვიდეს.
ანტიოქს: ხ~. ლეონ. ანთიპატრიკი: კეისრისა: და არტავაზ. ერისთავი. ვახტანგისი:
მოვიდეს: კ: ჶ: ოცი.

ათასითა. მხედრითა: დარჩეულითა: და მოართვეს. ხასროს. კეისრისაგან: ძღვენი.
მიუწდომელი: და ვახტანგს. ნიჭი: მიუწდომელი: და მოემცნო. კეისარსა. მოციქულთა: და სიხარული: და
მადლისა. მიცემა. ღ~ისა:
და ვახტანგის. ქება: და მადლი: მიუწდომელი: და მოემცნო. ვახტანგისად: და
მიბრძანებია. ლეონისდა: ესრეთ:
რ~თა. იყოს, შიშსა. და ბრძანებასა. შენსა. ქვეშე. ვ~ა. ჩემსა. და შეკრბა, ვახტანგის.
საბრძანებელსა. ქვეშე.
ბერძენნი. და ქართველნი: და სომეხნი: ნ: ჶ: ორმოცდა. ათი-ათასი. მხედარი. რჩეული:
მაშინ. უბრძანა.=
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სპარსთა. მეფემან. ვახტანგს: ოდეს. დედა. და დაჳ. შენი: აქა. მომდის. დამაშრალ.
არიან: მოვიდენ. მოვიდენ. იგინიცა. სამეუფოდ. ჩემდა: რ~თა. ერთობით. აღვასრულოთ. სიხარული. ჩვენი: მერმე. თუ. ინებონ.
წარსულა. ქართლს. წარვიდენ.
იგინი. გზასა. რანისასა: ხ~. თუ. ინებონ. ლოდინება. შენი: გელოდიან. ურას. ქალაქსა.
შ~ა: სთნდა. უკუე. ვახტანგს: ბრძანება. ხუასროსი: და. წარიტანეს. თანა: და წარემართნეს: და წარგზავნა.
სპარსთა. მეფემან. მოციქული:
წინაშე. ყ~თა. წარჩინებულთა: სპარსეთისათა: და მიუთხრა. ესრეთ. ყ~ი: ხ~. მათ.
განიხარეს. სიხარულითა. დიდითა; რ~. ცეცხლებრ. ეგზებოდეს. ბრძოლისა-თ~ს: ინდოთა: სინდელთა: და აბაშთა: და
ჯორჯანთათვის: და მივიდეს. ბაღდადს: და მოეგებნეს. ყ~ნი. წარჩინებულნი: სპარსთანი: სიხარულითა. დიდითა: და
აღასრულეს. ქორწილი: სამეუფო: ექვს-თთვე. განცხრომითა. და განსვენებითა: მიუწდომელითა: და შ~დ:
ქორწილისა. მისცა. ნიჭი.

დიდი. ძალი. დედასა. და დაასა. ვახტანგისასა; და წარმოვიდეს. ურაჰას.
პატივსცემდა. ვახტანგს. ყ~ი. ერი.
სპარსთა: ვ~ა. ხუასროს, მეფესა. მათსა: და მერმე. წარემართნეს: მტერთა. ზედა:-

აქა: ვახტანგ: გორგასლისაგან: სპარსთა: მეფისა: შველა: ჰინდოთა: სინდელთა: აბაშთა: და- ჯორჯანთა: ზ~ა: და ყ~თა. ზე: გამარჯუჲბაჳ:
ვახტანგისაგან:პ~დ. მივიდეს. ჯორჯანეთს: და წარმოტყვენეს. ჯორჯანეთი. ყ~დ. უმკვიდრო.
ყვეს: და დასხნეს. ადგილსა. მათსა. ნათესავნი. სპარსთანი: და ელამნი: და. მიერითგან.
იქმნნეს. ჯორჯანნი:
გლეხად. რ~ლნი. აწ. არიან. მებეგრენი. სპარსთანი:-

4, შესვლა: ჰინდოეთს: ვახტანგ: გორგასლისაგან: ვახტანგისა: გამარჯვებაჳ: მათ: ზ~ა:
და მუნით. შევიდეს. ჰინდოეთად: და მუნ. იქმნეს. წყობანი. ძლიერნი. ბუმბერაზთანი. თითოს. თითონი. და იყო. მუნ. წესად. რ~ლმანცა. მათგანმან. სძლის:
ბუნბერაზთა: ივლტინ. მის. წინაშე. ბანაკი. მისი: ხ~. ვახტანგ. მეფემან. მოკლა. ბუმბერეზი. იე: თხუთმეტი. მუნ. შ~ა.
რომელთა. დაეცნეს. მრავალნი: გოლიათნი. სპარსთანი. და. ყვეს. ბრძოლასა. შ~ა: ჰინდოეთისასა: გ: სამი. წელი: და
წარმოტყვენეს. უმრავლესნი. ქყანანი: ჰინდოეთისანი: ა~დ. მტკიცენი. ციხე. ქალაქნი. ვერ. გატეხნეს: რ~. ზღვათა. შ~ა.
იყვნეს: და წარმოიღეს.
ხარკი. ჰინდოთა. მეფისაგან. მუშკი. ლიტრა. ჩ: ათასი-ამბარი. ეგზომივე. ალა. ნავი. ი.
ათი. თვლები.
იაკინთი. და ზურმუხტი. ნავი. ა, ერთი. და მასთანა. საფირონი. თითო. სახე. ოქრო. ბ:
აქლემი. და-

ველცხლი: ფ: ხუთასი. აქლემი:-

აქა. შესვლვა: სინდეთს: ვახტანგ: გორგასლისა: და გამარჯვება: ვახტანგისგან:და, მუნით. შევიდეს. სინდეთს: მაშინ. სინდთა. მეფემან.=
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განყო. ერისთავი. ციხეთა. და ქალაქთა, შ~ა: და რ~ლსაცა. კერძსა. განვიდიან. სპარსნი:
მტყენავნი, გამოუხდიან. ლაშქარნი: სინდელნი. ციხეთა. და ქალაქთაგან. და დასდვიან. ვნება. დიდი. სპარსთა.
ზ~ა: და მოსწყდა. ურიცხვი. ერი.
სპარსთაგან: ხ~. ძალითა. ქ~ესითა: არა. სადა. იძლივნეს: ვახტანგის. სპანნი: და ყ~დვე.
მძლედ. გამოჩნდეს:
მტერთა. ზ~ა: და მჵნედ. ბრძოლად. გამოჩნდეს. ოთხნი. იგი. წარჩინებულნი.
ვახტანგისნი: და ლეონ. ბერძენი, რ~.
მათ. დასცნეს. მრავალნი; მებრძოლნი. სინდელნი. ბუნბერეზნი: ხ~. სინდთა. მეფე.
იყო. ქალაქსა. შ~ა: სინდას: მაშინ. ყ~ითა. ძალითა. მათითა. მივიდეს. სინდას: და მუნ. მიხდეს. ბრძოლანი.
ძლიერნი: და დღეთა. ყ~თა:
გამოვიდის. თვით. სინდთა. მეფე: რ~. იყო. იგი. მჵნე. გოლიათი. და შემმართებელი:
და გამოიტანის. მჵედარნი.
სინდეთისანი. და იყვის. ბრძოლა. ბუმბერაზთა: რ~ლსამე. დღესა. მათ. სძლიან. და
რ~ლსამე. მათ. და სინდთა. მეფემან.
სძლო. თავის. თავითა: ყ~თა. ბუმბერეზთა. მბრძოლთა. მისთა: და არა. მიხდეს. იგი.
და ვახტანგ. ბრძოლასა:
შ~ა: დღეთა. მრავალთა:- მაშინ. სინდთა. მეფემან. ველსა. მას. ზ~ა: კართა. ქალაქისათა:
ღამე. თხარა. მთხ-

რებლი. დიდი: და სამალავები. შიგან. მთხრებლსა. მხედართა. და სიმარჯითა:
დაუტევნა. გზანი. გამოსავალნი: და ჩაადგინის. მუნ. შიგან. მხედარნი: ათნი. რჩეულნი: და დილას. ადრე.
გამოგზავნა: ბუმბერეზი. ერთი:
მას. დღესა. ხედრი. იყო. ვახტანგისი: კართა. ცვისათვის: და მიდგა. ესე. ბმბერაზი:
და სთხოვა. ბრძოლა. ვახტანგს. თავის. თავ: რ~თამცა. წარიტყუა. და შეჰჵადა: მხედართა. მათ. ზ~ა:
მაშინ. საურმაგ. ეჯიბი:
ვახტანგისი. განვიდა. და ჰრქა: არა, ხარ. შენ: კადნიერ. ბრძოლად. მეფისა: ა~დ. მე.
გებრძოლო. მონა. მონასა:
და მიეტევა: ხ~. სინდელი. იგი. გაიქცა. და მისდევდა. საურმაგ. ჩვეულებისა. ებრ: რ~.
მრავალგზის. ბრძოლ. იყო. ველსა. მას, ზ~ა: და ვ~რ. წარხდა. დამალულთა. მათ. მხედართა.
გამოუხდეს. ზურგით. მისსა. დაიგი.
მეოტი. შემოიქცა: ხ~. საურმაგ. სცა. ჰოროლნი. წინასა. მას. და მოკლა. ხ~. ათთა. მათ.
მოკლეს. საურმაგ:
მაშინ. მიეტევა. თვით. მეფე. ვახტანგ: და მისთანა. სამნი. იგი. წარჩინებულნი. მისნი:
არტავაზ. ბივრიტიან: და ნაზარ: და მათ-თანა. ლეონ. ბერძენი: ხ~. სინდელნი: იგი. ივლტოდეს:
დამისდევდა. ვახტანგ. მოყვსითურთ. ვ~რე. კართამდე. ქალაქისათა: და სინდნი. იგი. შეივლტოდეს. ქალაქსა. შ~ა:
მაშინ. ვახტანგ. მწუხარებითა.
შეიქცა. და იგლოვდა. გამსა. ზ~ა. საურმაგისასა: ვ~ა. ძმისა. საყარელისასა: რ~. თანა.
ზრდილ. იყო. მისი.
ძმისწული. მამა. მძუძისა. მისისა: არტავაზის. მამისა. ერთგული. მინდობილი: და
ქველი:
არაკი:-:-

5, მაშინ. სინდთა. მეფე. გამოდგა. კართა. ქალაქისათა: და ჵმა. ყო. ჵმითა. მაღლითა: და
თქა. ვახტანგ.
მეფეო: მსგავსი. ხარ. შენ. ხ~. ყვავისა. მის. უგუნურისა. რ~ლნ. ჰპოვა. ქორი.
მოწყლული: და გაგლეჯილი:
არწივისაგან: რ~ლსა. ვერ. ეძლო. აფრენა. და მიახლებულ. იყო. სიკდილსა: და არა.
ქმნა. ყუავმან. მან. ვ~ა:
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წესი. არს. ყვავისა: რ~. სხვამან. ყვავმან. ოდეს. იხილის. ქორი. იწყის. ჵმა. მაღლად.
ყივილი. და ასმინის.
სხვათაცა: და დაესხის. სიმრავლე. ყვავთა. ქორსა. რ~თამცა. განიოტეს: საყოფელთაგან.
მისთა: და უშიშადმცა:
დაყნეს. დღენი. მათნი: რ~. პირუტყთაცა. იციან. სარგებელი. თავისა: არა. ქმნა.
ყვავმან. მან. ესე. ვ~რი. ა~დ:
შეიწყალა. ქორი. იგი: ვ~ა. კეთილის. მყოფელი. მისი: და უწყო. ზრდა: მართვეთა.
თვისთა. თანა: მ~დის. უკრებნ.
მკალსა. და გველსა: რ~. სხვისა. შეპყრობა. არა. რასა. ძალუც. ყვავსა: და მით. ზრდიდა.
ქორსა: ვ~ა. მოეზარდნეს.
ქორსა. მას. ფრთენი. თქვა. გონებასა. თვისსა: ესე. რა. დღეთა. მრავალთა. გაზრდილ.
ვარ. მკალითა: ვერ. განვძლიერდები: თუმცა. ძალ. მედუა. მიწევნა. მფრინველთა. და მით. გამოზრდა.
თავისა. ჩემისა: ა~დ. შევიპყრა. ყვავი. ესე. მზრდელი. ჩემი: და შევჭამო. და განვისუენო. ორ. დღე: მომეცეს. ძალი.
და ვიწყო. წესისაებრ:
ნადირობად. მამათა. ჩემთა. ებრ: რ~ლისა. თვისცა. აღასრულა. ესე: შეიპყრა. ყვავი.
იგი: და შეჭამა: მიერითგ~ნ:

იწყო. ნადირობად. დიდთა. და მალეთა. მფრინველთა: არა. მიეცა. ყვავსა. მას. ქება:
მოწყალებისა: ა~დ. უგუ-

ნურად. და თავის. მკულელად. ითქმის: არცა. მიეცა. ქორსა. მას. ყედრება.
უწყალოობისა. და კეთილის. უხსენებლობისა. და იგი. არს. გარი. და წესი. ქორისა: განილეოდა. და მოკუდებოდა.
მკალითა. და ქმნა. წესისაებრ: და განერა.
სიკუდილისაგან: ხ~. ყვავმან. მან. არა. წესისაებრ. თვისისა. ქმნა. და მითცა. მოკდა:-

აწ. სპარსნი. პ~ლითგან. მოაქამომდე. და წაღმართ. მი. უკე. მტერნია. ჯარის.
მსახურგან. ჟამსა. შ~ა. უღონოობითა. ლიქნით. ყუიან. სიყვარული. და ოდეს. ეცის. ჟამი: არა. ყვიან. წყალობა: და კეთილის.
ჵსენება. ესე. ბევრის. ბევრეულ-ჯერ, ქმნილარს. რ~ლი. გასმია. წიგნთაგან: და ოდეს. იხილენ. სპარსნი. ჩემ-მიერ.
შეკნინებულნი. არა. ჰყავ. იგი. რ~ლი. ჯერ. იყო. შენდა.
საქმედ. სიხარული. და მადლისა. მე. შეწირა. ღ~თისა. შენისა: და ზრახება. სხათაცა.
ნათესავთა. და მტერად. აღზრზენა.
სპარსთა. ზ~ა: და შეწევნა. მტერთა. სპარსეთისათა; არა. ჰყავ. ესე. ვითარი: ა~დ.
დაგიტეობია. საყოფელი. მამათა. შენთა. და წინა-მძღარ. ქმნილხარ. სპასა. დიდსა. საქრისტიანოსა. საბერძნეთის~სა: და
მოგივლია. ორისა. წელიწადისა. გზა.
დამოსრულ-ხარ. ძალად. სპარსთა: რ~თა. განძლიერდენ: და მოიწყვეს. და
წარგწყმიდებს. შენ. და. ქ~ყნა. შენი. და დაიპყრეს. წარსაწყმედელად: ყ~ი. ჯარის. მსახურნი. ჭტ~დ. ამას. იმზადებ. თავისა. შენისათვის: და
ყ~თა. ჯარის. მსახურთათვის;
და ანკი. რად. ვთქ. მე. შენთანა. ყვავისა. იგავი. ესე; რ~. მეფე. ხარ. თვით. მპყრობელი.
ახოვანი. და ნებითა. შენითა.
მიგიცემია. თავი. შენი. მონად. მტერთა. შენთა: ვ~რ. არა. უგუნურად. ვთქა. თავი.
შენა:არაკი. რ~ლ არს. იგავი:-

მაშინ. ვახტანგ. ჰრქა. გეგონა. შენ. ვ~დ. სიბრძნითა. გამონახულოდ. იზრახე: ა~დ.
ცრუ. არიან. სიტყანი. ეგე.
შენნი: ხ~ მე. გითხრა. და გაუწყო. ჭ~ტი. უგუნურო. მსგავს. ხარ. შენ. თაგვისა. მის.
მთხუნველისა. რ~ლსა. არა.
ასხენ. თვალნი. და საყოფელი. მისი. არს. მიწასა. ქჲშე. და არა. უწყიან.
ბრწყინვალება. მზისა. და შვენიერება. ველთა:=
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და დაჯერებულარს. იგი. ცხოვრებასა. თვისსა. რ~. ეგეოდენ. ჰგონიეს. მას. ცხორება.
ყ~თა. იძრვისთა.
ვითარსა. ცხორებასა. თვისსა. არს. დაარა. სურვიელარს. ხილვად. ნათლისა: და
შვენიერებასა. ცისა. დაქ~ყანისასა: ეგრეთვე. შენ. ბრმა. ხარ. გონებისა. თვალითა. და ყრუ. ხარ. გონებისა.
ყურითა. დაარა. ხედავ: და არცა. გესმის: და არცა. უწყი. ცხოვრება. სრული: და არცა. სურვიელ. ხარ. შენ.
მისვლად. ცხოვრებასა. მას. საუკუნოსა. ნათელსა. მას. დაუსრულებელსა: არა. იცნობ. შენ: ღ~თსა.
შემოქმედსა. ყ~ისასა; რლ~ისამ~ერ. შეიქმნა. ყ~ივე; არა. მიქმნია, მოსლვა. ამას. ქ~ყნასა. დიდებისა-თ~ს. სოფლისა:
არცა. მსახურებისათვის. სპარსთა. მეფისა: ა~დ. ღ~თისა. დაუსაბამოსა. სამებისა. ერთარსებისა.
დამბადებელისა. ყ~თასა. და დიდებისა-თ~ს. მერმისა. საუკუნოსა. დაუსრულებელისა: რ~. ჩემითა.
აქა. მოსვლითა. პ~დ. გამომიხსნია. იერუსალიმი. წ~და. ქალაქი: სადა. დადგეს. ფერჵნი. უფლისა. ჩ~ნისა.
იესო. ქ~ესნი: და მუნ. აღასრულა. ყ~ივე: ჵსნისათვის. სულთა. ჩ~ნთასა: და შ~დ. ყ~ი. საქრისტიანო: დამიჵსნია.
მოოჵრებისაგ~ნ. რ~. მისცემდა.

ჟამი. სპარსთა. მეფესა: მოტყენვად. ყ~ისა. საქრისტიანოსა: დაღაცა. თუმცა. ქ~ყანა.
ჩემი. დაცულ. იყოუენ: ესე. ბერძენნი: და ვერ. წინა. აღუდგებოდეს: და ესრე. ჯერა-რს. ჩ~ნდა. ქ~ეს.
მოსვლითაგან: რ~თა. ერთისა. მოყუსისა. ჩ~ნისათვის. დავსდუათ. სული. ჩ~ნი: ხ~. ბევრისა. ბევრეული. სული. დაჵსნილ.
არს: ჩემისა. აქა. მოსულითა:
და ამის-თ~ს. მიქმნიეს. ესე: რ~თა. ღ~ნ. დამბადებელმან. ჩვე~ნმან: შეიწიროს.
მსახურება. ესე. ჩემი: და აღმისუბუქნეს:
ცოდვანნი. ჩემნი: და რ~ლ. სთქ. შენ: თუ. მოიწყონ. რა. სპარსთა. მტერ. ექმნებიან.
ქ~ეანეთა: მე. ძალითა. და შეწევნითა. ქ~ესითა: ჟამსა. ამას. დამიხსნიან. ქ~ეანენი. ჭირისაგ~ნ. დიდისა: და უწყნის. ღ~ნ.
დამბადებელმან. წყობა.
ყოს: კ~დ. მოსავთა. მისთა. ზ~ა: დაღაცა. თუმცა. არა. იყოს. მიზეზი: ქ~ეანეთა. ჵსნისათ~ს. ძალად. სპარსთა.
მოსრულვიყავ: აქა. ჯერ. იყო. ესეცა. პ~დ. ნათესაობისა-თ~ს: და შ~დ. ამის-თ~ს.
დაღაცათუ. არა. ჭ~ტსა. სჯულსა.
ზ~ა. არიან. სპარსნი: ა~დ. მეცნიერნი. არ~ნ. ღ~თისა. დამბადებელისანი: და ჰრწამს.
ცხოვრება. სულიერი: ხ~. თქვენ. ს~დ. უმეცარნი. ხართ. ღ~თისანი: და უგულისჵმო. ვ~ა. ცხენი. და ჯორი: ვითარ.
უკე. არამცა. მსახურებად. შეიწირა. ღ~ნ. დამბადებელმან. ყ~ისამან. და საწუთოსაცა: ამის. საქმეთაგან.
საძაგელ-არს. გონება. შენი. რ~. ქორმან. ღადარმან. რ~ლნ. შეჭამა. ყავი. იგი. მზრდელი. მისი: აქებ. ნაქმარსა. მისსა: ხ~.
ბუნება. ჩ~ნი. ესე. არს. რ~თა:
კეთილის. მყოფელისა. ჩ~ნისათჴს: დავდათ. სული. ჩ~ნი. და მოვიგოთ. მადლი.
ღ~თისაგან. და ვპოოთ. ცხოვრება. საუკუნო: და სოფელსა. ამას. მოვიგოთ. ქება. კაცთაგან: და სახელსა. ზ~ა. ღ~ისასა.
და მცნებათა. მისთა-თ~ს:=
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თუ. მოვკვდეთ. უკუდავვე. ვართ. და სიკვდილისაგან. ცხოვრებად. მივიცვალებით:-

მაშინ. ჰრქა. სინდთა. მეფემან. ცუდ. არს. სიგრძე. ზრახვისა. ჩ~ნ. შ~ს: ა~დ. რ~ლი.
სთქუ.
შენ. თუ. სახელისა-თ~ს. ღ~ისა-ჩემისა. მოვკუდე: სიკვდილისაგან. ცხოვრებად.
მიიცვალები: მაშინ.
უკეთუ. კაცმან. უწყოდის. მისზედა. მომავალი. დიდება. და კეთილი: ჯერ-არს. ესრეთ.
რ~თა. ისწრაფოს. მიმთხვევად. სუფევისა. მის:- აწ. უკე. ჭ~ტდ. უწყი. სუფევად. მისლვა. შენი:
გამოვედ.
ბრძოლად. ჩემდა. რ~თა. ჩემ. მ~რ. მიიცალო. დღეს. სიკვდილისაგან. ცხოვრებად. რ~.
წარჩინებულიცა: შენითა. წარმივლენია. წინა. მორბედად. შენდა: რ~თა. განგიმზადოს. სადგური.
შენი:-

ჰრქა. ვახტანგ. მე. აწინდელი. არა. მიჩნს. სიხარულად: რ~. ცოდვილი. ვარ. და არა.
ს~დ. აღმისრულებია. მცნება. ღ~ისა: და არა. ს~დ. აღმიჵოცნიან. ცოდვანი. ჩემნნი.
სინანულითა. ა~დ. ძალითა. ქ~ესითა: არა. მეშინიან. შენგან. სიკვდილისა: რ~. იგი. არს. მფარველი. ჩემი.
რ~ლისა. მ~ერ. დაცულ-ვარ. ყ~დვე: და მრავალ. მოწყალემან. ღ~ნ: მრავლითა. მის. მ~ერითა. ძალითა: ჩემ.
მონისა. მისისაგან. მოგკლას. მგმობარი. მისი: და სული. შენი. წარვიდეს. ბნელსა. მას.
გარესკნელსა. ცეცხლსა. უშრეტსა:- 5, მაშინ: განვიდა. სინდთა. მეფე: და ვახტანგ. ჰრქა. მოყასთა. თვისთა: ღ~თსა.
ევე-

დრენ. ით. და ზურგით. კერძი[.]. ჩემი. განმიმაგრეთ: და განვიდა. ვახტანგ: და
ორთავე. აქუნდათ. ჰოროლები: მაშინ. იწყეს. რბენა. ირგვლივ. ნავარდსა. ვ~ა. მოჭიდავენი: და ღონეს. ეძებდეს.
ორნივე: რ~თმცა. შეჰყუეს. წერსა. ჰოროლისასა. მაშინ. დაიჟამა. სინდთა. მეფემან: შეყოლა. ვახტანგის.
ჰოროლის. წერისა: და შეუტივნა. რ~თამცა. სცნა. ჰოროლნი. ხ~. სიმჵნითა. და სიკისკასით. ტანისა.
მისისათა. წარიჵადნა. და მიუდრკა. ჰოროლსა: და შემოუმრგულა: ვ~ა. გრიგალმან: და სცა. ჰოროლნი.
სინდთა. მეფესა:
ბეჭსა. მარცხენესა. ვერ. უფარა. სიმაგრემან. საჭურველისამან: და წყლა. წყლულებითა.
დიდითა. რ~.
წინათ. ვლო. წყრთა: და ჩამოიჭრა. სინდთა. მეფე; და მივიდა. ზ~ა. ვახტანგ. ჩაყო.
ჵელი. და უპყრაფერჵი. მისი, და თრევით. მოიღო. წინაშე. სპარსთა. მეფისა:- მაშინ. ყ~ნ. სპამან. ჵმითა.
მაღლითა.
შეასჵა. ქება. ვახტანგს. და აღივსო. სიხარულითა. სპარსთა. მეფე. და ყ~ი. ბანაკი. მისი.
და მოვიდოდეს. ყ~ნი.
წარჩინებულნი. წინაშე. ვახტანგ. მეფისა; ძღვნითა. და შესწირვიდეს. ძღვენსა: მაშინ.
სპარსთა. მეფემან.
მოიყვანა. მკურნალი. ჵელოვანი. და დაადგინა. ზ~ა. სინდთა. მეფესა. რ~თა.
განკურნოს. წყლულებისაგან:=
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და. მის. მიერ. წარიღოს. ყ~ი. სინდეთი: ხ~. სინდთა. დაიჭირეს. ნაცვლად. მეფისა.
მათისა. ძე. მისი:
მაშინ. მეფემან. ვახტანგ. აზრახა. სპარსთა. მეფესა. განტევება. სინდთა. მეფისა. აღება.
ჵა-

რკისა. და მძევალთა: რ~. ვერ. წაიღებდეს. სინდეს: ა~დ. სთნდა. მეფესა. სპარსთასა.
განზრახა. ვახტანგისი:
განუტევა. მეფე. სინდთა: აიღო. მისგან. ჵარკი: ორი. ეგზომი. რ~ლი. ჰინდოთაგან: და
ორნი. შვილნი. მძევლად:
და ესე. ჵარკი. სინდთა: მაშინ. სპარსთა. მეფემან. ყ~ივე. მიანიჭა. ვახტანგს: მაშინ. მეფე.
იგი. სინდთა.
დაემოყრა. ვახტანგს. სიყვარულითა. დიდითა. პ~დ. ამისთვის. რ~ლ. ოდეს. შევარდა.
ჵელსა. ვახტანგისასა;
არა. მოკლა. და ცოცხლებით. მოიყანა: წინაშე. სპარსთა. მეფისა: და შ~დ. ამისთვის:
რ~. ვახტანგისვე. მ~ერ.
განთავისუფლდა. ტყვეობისაგან. და უძღვნა. ვახტანგს. ძღვენი. მიუწდომელად. დიდ.
ძალი: დაწარმოვიდეს. სინდეთით: წელსა. დ: მეოთხესა: სინდეთს. შესლვისასა. და
დარჩომოდეს. ქალაქნი. სინდეთისანი. მოუოხრებელად: სინდა: თოფორი. და კირმა:-

აქა: სპარსთა: მეფის: და ვახტანგ: გორგასლისაგ~ნ:
აბაშეთს: შესვლა: და დაჭერა. აბაშეთისა: მათგან:-

და მოვიდეს. მუნით. აბაშეთს. ხ~. აბაშნი. მსხდომარე. იყვნეს. ქ~ყნასა. რ~ლსა.
მოსდგმიდა. წყალი. და ლერწმოვანი: რ~ლსა. ვერ. იარებოდა. ნავი. და ვერცა. ოთხფერჵი: ა~დ. საზღარსა. ზ~ა. არს.
სპარსთასა: და სულგძელად. ჰბრძოდეს.
რ~. წყალი. იგი. რ~ლი. შესდიოდა. გარდაუგდეს: და ლელწმოანი. იგი. დაწვეს.
ცეცხლითა: და წარმოტყენეს. აბაშეთი.
ყ~ი. და განუყნა. მეფემან. სპარსთამან. აბაში. ორად: და ნახევარნი. დაუტევნა.
ადგილსავე. ზ~ა: და ნახევარი. წარმო-

იყანნა. ვ~რ. სახლი: ჩ: ათასი. და განყნა. იგინი. ადგილითი. ადგილად: და ესე.
არიან. ქურდნი. ნათესავნი.
იგი. რ~ლ. წარმოტყენნა. აბაშთაგან: და ვ~რ. მოვიდა. ვახტანგ. წელსა. ჲ: მერვესა.
შესვლით. მისითგან.
სპარსეთადვე. ანტიოქიამდე. და მოვიდა. ურაჰად: ხ~. სპარსთა. მეფე. აძლევდა.
ვახტანგს. ცოლად. თვისთაგან. მეფეთასა: ხ~. ვახტანგ. ჰრქა. არა. ჯერარს. ჩემგან: ორთა. ცოლთა. პყრობა: რ~. მივის.
ცოლი. ასული. კეისრისა: ხ~ დაუმძიმდა. ესე. მეფესა. ხასროს. ა~დ. ვერა. რაჰ. ჰრქუა:- ხ~. ვახტანგ.
მშვიდობით. პოვნა. დედა.
და დაჳ. მისი: და წარმოვიდეს. ვ~რე. განსაყოფელსა. ბერძენთასა. და წარვიდა. ლეონ.
ბერძენი. და სპა. მისი. შიმშატად. ხ~.
ვახტანგ. წარავლინა. მოციქული. წარმოყანებად. ცოლისა. მისისა: და პეტრესთვის.
კათალიკოზისა. და სამოელ. ეფისკოპოსისა: წარვიდა. ვახტანგ. ქართლად. და მიეგება. ძე. მისი. დარჩი.
დაყ~ნი. სპასალარნი. დამათ. თანა:=
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ეფისკოპოსნი: და ვა. ცნა. ეფისკოპოსმან. ვ~დ. წარავლინა. მეფემან. მოყანებად: კათალიკოზისა. და ეფისკოპოსთა. დაუმძიმდა. მას. ზ~ა. იწყო. რეცა. ამბოხებად. და
მიზეზობდა. და მიუვლინა. მეფესა. ვ~დ. შენ. დაგიტეობია. ქ~ე. და ცეცხლსა. ესავ, ხ~. ვახტანგ. მიუვლინა.
ვ~დ. ძალითა. ქ~ესითა. შევედ. დასიმრთელით. გამოვედ. ძალითა. ქ~ესითა; უბრალო. ვარ. იცის. ღ~ნ:- მაგრამ.
წარმივლენიეს. მოყანებად. კათალიკოზისა. და ეფისკოპოსთა; და ვ~ა. ესმა. ეფისკოპოზსა, დაიდასტურა.
დაჰგონებდა. რ~ლ. შფოთითა. დააცადოს. საქმე. იგი.

დამოსლა. მათი; და კრულ. ყო. მეფე. დაყ~ნი. სპანი. მისნი; ხ~. მეფემან. თქვა.
დაღაცათუ. უბრალო. ვარ. სიმდაბლე. ჯერარს. ჩემდა. და გარდახდა. საჵედარსა: რათამცა. შეემთხვია. ფერჵთა. ეფისკოპოსისათა.
და განხარა. მან. ფერჵი. და მიამთხვია. პირსა. მეფისასა. ფანდაკითა. შემუსრა. კბილი. მისი. ხ~. მეფემან. თქვა. სილაღე.
ესე. ამპარტავანებისა. არს.
და საცთური. ეშმაკისა; უკეთუ. სიმრავლემან. ცოდვათა. ჩემთამან. აღგძრა. არა. გაქს.
ჵელმწიფება. ბოროტისა; ა~დ. შენდობისა. ვ~ა. იტყჴს. სახარება. არა. დაშრიტო. პატრუკი. მბდვინვარე. არცა.
განსტეხო. ლერწამი. დაჩეჩქვილი; ხ~. შენ. ჰგონებ. ვ~დ. შენითა. სივერაგითა. ჩ~ნ. დაგვაცადენ. სიყვარულსა.
ქ~ესსა:- მაშინ. გამოგაჩნდა. ცხადად: რაჟამს. გესმა. უმთავრესისა. შენისა. ქართლად. მოყანება: და აღეგზენ, შურითა.
ბოროტად: ვ~ა. იუდა. პეტრესითა; რ~. შენ. ხარ. ვ~ა. იუდა: ხ~. ეკკლესია. ვ~ა. პეტრე; ვეცხლის. მოყარე. ხარ: შენ.
რ~. შენცა. მეგვადრუცე. ხარ.
ქ~ესი; აწ. მიგავლინო. შენ. პატრიაქსა. კოსტანტინე. პოლედ: და ვ~ა. ჯერ-იყოს.
განგიკითხოს: და წარსცა. იგი.
დიასპანთა. და მისთანა. კბილი. მისი; და შეუთვალა. რ~თა. კათალიკოზი. და
თორმეტნი. ეფისკოპოსნი. სწრაფით.
წარმოავლინენ: მათ. შორისმცა. არს. პეტრე. კათალიკოზი: და სამოელ. ეფისკოპოსად.
და სხვანი. ვინცა. სთნდენ: და ვ~რ. მიაწიეს. მიქელ. ეფისკოპოზი: რქუა. მას. პატრიაქმან, ვინათგან.
დაითხია. სისხლი. შენ. მიერ. ქ~ყანასა. ზ~ა, არღარა. ხარ. შენ. ღირს. ეფისკოპოსად: და კადრებისა-თ~ს. მეფისა. თანა.
გაც. შენ. სიკვდილი. ვ~ა.
იტყვის. სიტყა. ღ~ისა. დაემორჩილენით. თქვენ. მეფეთა. რ~. არა. ცუდად. ჵრმალ,
აბიეს; რ~. ღ~ისა-მ~ერ. მთავრობს: ვ~ა. ლომი.

შ~ს. ცხოვართა; და ექსორია. ყვეს. მიქელ. ეფისკოპოზი: მონასტერსა. მღვიძარეთასა:
და წარავლინეს. პეტრე. მღვრდელი. და სამოელ. მონაზონი. ანტიოქიაზ: და მიუწერეს. ანტიოქიასა. პატრიაქსა:
მეფემან. და პატრიაქმან. კოსტანტინე. პოლელმან; პ~დ. დასაბამსა. ქართლისა. მოქცევისასა, დედაკაცისა. რ~ლსა. ნინოს.მ~ერ. განევლინა. აქა. ებისკოპოსი; რ~. შ~ს. სპარსთა: და ბერძენთა. შფოთი. იყო. და მით. ვერ, მოაწიეს. საქმე. ესე.
ჯერისაებრ. სჯულისა: რ~. ჩ~ნ.
უწყით: ვ~დ. ქართლი. აღმოსავლეთი. და ჩრდილო: მაგის. წ~დისა. საყდრისანი.
არიან; ვ~ა. განაწესეს. მოციქულთა:=
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სახარებასა. შ~ა. რ~ლ-არს. უწინარესობა: და მიუწერეს. ყ~ი. საქმე. დიდისა. ვახტანგ.
მეფისა, ვ~რ. ეფისკოპოსი.
იგი: რ~ლი. მათ. მ~ერ. დადგინებულ-იყო. უკუ-ვადგინეთ: და დღეს. იცოდეთ: ახალნერგად. ჭ~ტდ. ქართლი.

აწ. ესე. ორნი. მათგანნი. თხოილნი. აკურთხენ. და ათერთმეტნი. ვინ. შენ. გნებავნ.
აკურთხენ; ხ~. ჩ~ნდა. მოვიდენ. რათა. ჩ~ნ. ნიჭითა. და. სახმრითა. ყ~ითა. განუტევნეთ; ხ~. ანტიოქელმან. პატრიაქმან.
ყო. ეგრე. ვ~ა. მიუმცნეს.
პატრიაქმან. და კეისარმან; აკურთხნა. ათორმეტნი. ეფისკოპოსნი; და პეტრე.
კათალიკოზად: და მოვიდეს. კოსტანტინე. პოლედ: და მეფემან. მისცა. ნიჭი. დიდ, ძალი. და მისცა. ასული, თვისი. სახელით.
ელენე: მეფესა.
ვახტანგს. ცოლად. და გამოავლინა. იგი. სპითა. დიდითა; ვ~რე. საზღვართამდე.
სომხითისათა: დამოეგება.
ვახტანგ. მეფე: და შეიქცეს. სპანი. ბერძენთანი: და წარმოვიდეს. მცხეთად: ხ~.
მცხეთას. მეფემან. ვახტანგ: აღაშენა.

ეკ~ლესია. მოციქულთა; სვეტი-ცხოველი: და ეპყრა. სეტსა. შ~ა. სამხრით. ადგილსა.
მას. სადა. იგი.
დაცემულიყო. ეკლესია. რ~ლ.-არს; სიონი: დიდი, მუნ. შ~ა. დასვეს. პეტრე:
კათალიკოზად. და სამოელ:
ეფისკოპოზად. მცხეთისავე. საეფისკოპოსოსა: და დასვა. ერთი. ეფისკოპოზად.
კლარჯეთს. ეკ~ლესიასა. შ~ა,აზიზისასა: ერთი; არტანსა: ერუშეთს; მესამე. ჯავახეთს. წუნდას; მეოთხე: მანგლისს;
მეხუუთე: ბოლნისს; მეექვსე: რუსთავს; მეშვიდე: ნინო-წმიდას. უჯარმის. კარს. რ~ლი.
გურგასლასა.
აღეშენა; მერვე: ჭერამს. მისსავე. აღშენებულსა. და მუნ. ქალაქი. ერთი. შ~ს. ორთავე.
ეკ~ლესიათა. რ~ლ.
იგი. მანვე. აღაშენა; მეცხრე: ჩელეთს, რ~ლი. სოფელსა. შა. აღაშენა; მეათე:
ხორნაბუჯს;
მეათერთმეტე: აგარაკსა. რ~ლ-არს. ხუნანს. გამართებით; შ~დ. მისსა. აღაშენა.
ეკ~ლესია. ნიქოზისა:
საგზებელსა. თანა. ცეცხლისასა: და დასა. ეფისკოპოზ: სადა. იგი. ეფლა. გუამი.
წ~დისა: რაჟდენისი:
რ~ლი. იწამა. სპარსთა. მ~ერ. წყობასა. ვახტანგისასა:- ესე. იყო. რაზდენ. მამა-მძუძე.
ვახტანგის. ცოლისა. რ~ლი. იგი. პირველ. მოიყანა. სპარსთა. მეფისა. ასული. და მოიქცა. იგი.
ქ~ეანედ. და იქმნა. დიდად. მორწმუნედ. და იყო. ბრძოლასა. მას. შ~ა. ძლიერ: და შეიპყრეს. იგი. სპარსთა; და
აიძულებდეს. რ~თამცა. უარყოს. ქ~ე. ხ~.
მან. წ~დამან. აღირჩია. წარუვალი. იგი. დიდება. და იწამა. ქ~ესთვის. და ესხნეს.
ვახტანგს. ბერძნისა. ცოლისაგან. გ: სამ. ძე. და ბ: ორი. ასული: ხ~. ძესა. მისსა. პ~ლსა. პირმშოსა. პ~ლის.
ცოლისასა. დარჩის:
მისცა. ქალაქი. ჭერემისა: და ნეკრესისა: და ქალაქი. კამბეჩისა; რ~ლ-არს. ხორნაბუჯი.
და ყ~ი. ქ~ყანა. მტკ-

უარს. აღმოსავალით: და თვით. ვახტანგ. დაჯდა. უჯარმოს. და აღაშენა. იგი.
ნაშენებითა. უზომოთა:=
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და დაჳ. მისი. ხურანძე. მისცა. ბაკურს. პატიახშსა. სომხითისასა, ცოლად. და. ვ~ა.
წარვიდეს. ამას.
შ~ა. ჟამნი. რაოდენნიმე. მოკდა. ხუასრო. მეფე: და დაჯდა. მის. წილ. ძე. მისი.
ხუასრო. დაგანძლიერებულიყვნეს. სპარსნი; რ~. ყ~ნი. მტერნი. მისნი. დაემორჩილნეს. შესვლითა.
ვახტანგისათა:- და წარმოემართა. იგი. ბრძოლად: ბერძენთა: და მოუვლინა. გორგასალსა. მოციქულის. და ჰრქა.
მოკდა. მამა. ჩემი: და მეფე. მყო. მე. ერმან. მისმან. საყდართა. მისთა. ზ~ა: და ესრეთ. მიბრძანეს. მოხუცებულთა.
ჩემთა. რ~თა. მოვიდე. წინაშე. შენსა. დავერჩდე. ბრძანებათა. შენთა: შენ. წარმიძღე. ჩვენ. მეფეო.
წინამძღვრად. ჩ~ნდა: შესლასა. ამას.
ჩ~ნსა. საბერძნეთს: და მომეც. ასული. შენი. ცოლად: რ~ა. ვიყო. მე. ერთი. შვილთა.
შენთაგანი: და ვ~ა. მოვიდა.
მოციქული. ვახტანგ. მეფისა: მაშინ. ვახტანგ. აშენებდა. ქალაქს. ტფილისისასა: და
საფუძველი. ოდენ. დაედვა. და. ვ~ა. უთხრა. მოციქულმან. შეთვალულობა. ხუასრო. მეფისა: ჰრქა. მეფემან.
ამისი. თქვიან. მჭედელო. განმახე. მახვილი. შენი: რ~თა. მსწრაფლ. განეწონოს. ასოთა. შენთა;
დღეთა. მიწევნულიყო: ვ~რ. ჳ: სამეოცის. წლისა; და თქვა. ესრეთ. უთხართ. მეფესა. ხასროს. პ~დ.
განემზადე. ბრძოლად. ჩემდა.
დაეგრე. შევედ. საბერძნეთად; რ~. ძალნი. რ~ლნი. იქმნნეს. ძალითა. ჯარისათა.
იქმნ~ეს. აწ. ცხოვრება. ჩ~ნი:

იყავ. სასოებითა. ჯარცმულისათა; და წარავლინა. ქადაგი. რ~თა. დაუტეონ.
სოფლები. დაქალაქები. რ~ლი.
იყო. არა. ძლიერი. და. შეივლტოდიან. კავკასიანთა: და კახეთად: რ~. კახეთი. ტყე. იყო.
შეალი. მტრისა.მ~ერ. ხ~. დაჩი. მეფე. დისწული. სპარსთა. მეფისა. ძე ვახტანგისა. გარდავიდეს.
კახეთად. და შევიდეს. ჵევსა. ლოპოტისასა: ქ~ყნასა. მას. კლდითა. მოზღდილსა. დაიყვნეს. სოფლისა. მის.
კაცნი: ცეცხლისა. დაწყლისა. მსახურნი; და სავსე. იყო. ჵევი. იგი. სიმრავლითა. კაცთათა; ვ~რე.
ნოსორადმდე: ხ~. გორგასალი. ცოლი. და შვილნი. მისნი. უჯარმის. ჵევსა. და წინა, ციხესა. თვით. შედგა. და
მისთანა.
ჯანშერ. და ადარნასე; ხ~. მცხეთად. დემეტრე. და ნერსე. ბივრიტიანი. დაუტევნა: და
წარავლინა, მოციქული. და მიამცნო. კეისარსა;

6, აქა: სპარსთა: მოსლა: ქართლს: ვახტანგ: გორგასალზე: საომრად: და ვაჵტანგისაგან: სპარსთა: მეფის: შვ=
ილის: ბარტამის: მოკულა:
და. მოვიდა. ხასრო. მეფეს. და შემუსრნა.
კამბეჩისანი: და ჭერემის. ციხე: და ველისა. ციხე. და ვ~ა. მოიწივნეს. კახეთად.
დაიბანაკეს:=
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იორსა. ზ~ა: ხ~. სპანი. ვახტანგისნი. დადგეს. ველსა. ზ~ა. გარემოს. ციხესა. ქალაქსა.
ზ~ა. სადა. ჰქვიან.

დარფავა: და შეიბნეს. იორსა. ზ~ა. და გ: სამ. დღე. ყ~თა. დღეთა. იბრძოდეს: და
დაეცემოდა. ორთავე. სპათაგან.
ურიცხვი. და ვახტანგ. მოუწოდა. პეტრეს. კათალიკოზსა: დაჰრქა. უწყოდე. რ~. არა.
ხარკისა. მიღებისათჴს. გუბრძვანან; ა~დ. ქ~ეს. დატეობისათვის: აწ. მე. ესე. განმიზრახავს; რ~. ეს. ცხოვრებასა.
ჩემნსა. სიკვდილი. უმჯობეს. არს. სახელსა. ზ~ა. ქ~ესსა; რ~თა. სასუფეველი. გაქნდეს. აღთქმული. მათ. თანა:
რ~ლთა. ეტყჴს. რ~ლნ. წარიწყმიდოს. თავი. თვისი. სოფელსა. ამის. ჩემთვის. მან. პოოს. იგი; ჰრქა. მას. პეტრე.
კათალიკოზმან. გიხილვან. საქმენი. რ~ლნი. არავინ. ნათესავთა. შენთაგანმან; იხილნა. შეწევნანი.
ქ~ესმ~ერნი; რ~. უწყის. სიბრძნემან.
შენმან. ვ~დ. მტერი. იგი. გამომცდელი. ჩ~ნ. აცილობს. ჩ~ნ-თვის. ღ~თსა. ვ~ა.
იობისთვის; რ~. ღ~თი. მიუშვებს. მაიძულებულთა. მათ. თვისთა. წარწყმედად: ხ~. შეყარებულთა: თჴსთა. განღთობად;
იყავ. შენ. ვ~ა. გაზრახოს. ღ~ნ;
დაღაცათუ. არა. მოჰკდეთ. და ამით. სიტყითა. ამჵილა. ვ~დ; წყობასა. მას. არა.
დარჩეს; დაჰრქა. არა. ხ~. თუქართლი. მიეცეს. განსარყნელად; ა~დ. იერუსალიმიცა. რ~ლ-არს. მშობელი. ყ~თა.
შვილთა. ნათლისათა; და ჰრქა.
მეფემან; დადეგ. ეკ~ლესიასა. შ~ა. რაჟდენ. წ~დისასა; რ~ლ. პალატსა. შ~ა. უჯარმოსასა.
აღმიშენებიეს; და ვეჭ. ვ~დ. ყ~ი.
ქალაქი. გარემოს. უჯარმოსა. იძლივნენ. რ~. მტკიცენი. ზღუდენი: და ძლიერნი; აქა.
დავსხენით; და ყო. ეგრეთ. კათალიკოზმან; ხ~. ეფისკოპოზნი. ყ~ნი. წ~დნი. მას. შ~ა. შეკრბეს. და იყო. ლაშქარი.
ვახტანგისი; რ: მ: ჩ: ასსორმოცი, ათასი; ხ~. სპარსთა. მეფისა. იყო: ღ: მ: ჩ: შვიდასს. ორმოცი. ათასი; და განყო.
ვახტ-

ანგ. ლაშქარი. მისი. სამად. და კლდით. კერძო. მიავლინა. ქვეითი. და მეორე. კერძო.
მიავლინნა. პატიახშნი.
და სპასპეტნი; და სადათ. სპარსთა. მეფე. იყო. მუნით. თვით. მივიდა. ვახტანგ; ვ~რ.
ასი. ათასითა. კაცითა.
ღამესა. ნისლსა. განცისკრებულ ოდენ; დაესხა. ვახტანგ. სპარსთა. ზ~ა; და ჰრქა. ყ~სა.
ერსა. მისსა; ყ~ი. კაცი. რ~ლი.
დარჩეს. სიკვდილისაგან; და მტერთა. ჩ~ნთაგანისა. თავი. ანუ. ჵელი. არა.
გამოიტანოს; სიკვდილითა. მოკდეს.
იგი. ჩ~ნ. მ~ერ; . და ცისკარი. რა. აეღებოდა. დაესხა. და შევლო. ვ~რე. პალატამდე.
მეფისა; შევიდა. კარავსა.
შ~ა. მეფისასა; და მეფე. შეესწრა. ცხენსა. ზ~ა; და ძე. მისი. ბარტამ. მოკლა. და
მოჰკეთა. თავი. მისი; და მუნ.
შ~ა. სპარსმან. ვინმე. სცა. ისარი. მკერდსა. ვახტანგისასა; და იყო. კ~დ. მჵნედ. ვ~ა. არა.
მოხვედრილი. იყო. ბრძო.
ლა. შა. დღემდე. სძლო. ვახტანგ. სპარსთა, მათ. და მოკლა. მათგან. ვ~რ: რ: ლ: ჩ:
ასოცდა. ათი. ათასი;
ხ~. სპათაგან. ვახტანგისათა. მოკდა. ვ~რ: კჲ: ჩ: ოცდა. რვა. ათასი. და წარმოიღეს.
ნატყუენავი:=
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ცხენი. ვ~რ. რ: ჩ: ასი. ათასი. დასრულად. ვერ. იოტნეს. სიმრავლისაგან; და აიყარა.
მუნით. სპარსთა. მეფე; და ჩადგა. რუსთავს; და დამძიმდა. წყლულება. ვახტანგისი; რ~. შეწეულ.
იყო. ისარი.
ფირტვად. და წარვიდა. უჯარმოს. და უბრძანა. სპასალართა. ქართლისათა. რ~თა.
ადგილსავე. თვისსა. დადგენ:სცნეს. სპარსთა. ვ~დ. დამძიმდა. ვახტანგ. წყლულებისაგან. მოაოჵრეს. ტფილისა. და
არმაზი. ქალაქი; ხ~. მცხე-

თა. ვერ. დაიპყრეს. გარნა. რ~ლი. ზღუდესა. გარეგნით. იყო. მოაოხრეს. რ~ლი. იგი.
მუხნარით. და არაგუსა.
ხერთვისსა. იყო; ხ~. ბერძენთა. მეფე. სიმამრი. ვახტანგისი. მოკუდა. და დაჯდა.
ზვინონ. ძე. მისი. მეფედ. და გამოვიდა. სპერად. გამოსულად. ქართლად. და ვ~რ. ცნეს. სიმძიმე.
გორგასლისა. დაადგრა. კარნუ. ქალაქსა. და მივიდა. მუნ. სუასრო; და შეიბნეს. ხუასრო. და კეისარი. კარნი. ფორს. და
დაიხოცა. ორთაგანვე. სპათა. რ~ლ. იქმნა. ორთაგანვე. სისხლისა. მდინარე. და ამის. მ~ერ. ეწოდა.
კარნიფორას:
რეცა. სისხლისა. ცხენი. მუცლით. აპობდა. სისხლსა. და ვერ. სძლო. ერთმანცა. რ~.
სპანი. ორთანივე. დაიხოცნეს. და შეიქცა. ხუასრო; გზასა. ქართლისასა; ხ~. ვახტანგ. შეიტო. სიკუდილი. თავისა.
თვისისა. მოუწოდა. კათალიკოზს. პეტრეს: და ცოლსა. თვისსა. ელენესა: და ძეთა. და ყ~თა.
წარჩინებულთა; და თქვა. მე. ესერა. წარვალ. წ~ე. ღ~ისა. ჩემისა. და ვჰმადლობ. სახელსა. მისსა. რ~ლნ. არა.
დამაკლო. გამორჩეულთა. მისთა. წმინდათა; აწ. გამცნებ. თქენ. რ~თა. მტკიცედ. სარწმუნოებაზედ.
სდგეთ. და ეძიებდეთ.
ქ~ესთვის. სიკდილსა. სახელსა. მისსა. ზ~ა: რ~თა. წარუვალი. დიდება. მოიგოთ. და
ჰრქა. ყ~თა. წარჩინებულთა.
თქუენ. მკვიდრნო. ქართლისანო; მოიჵსენენით. კეთილნი. ჩემნი; რ~. პ~დ. სახლისა.
ჩ~ნისა. მ~ერ. მოიღეთ.
ნათელი. საუკუნო. და მე. ჵორციერებრითა. გადიდე. თქენ. ნათესავთა. ჩემთა; და
სახლსა. ჩემსა. ნუ. შეურაცხჰყოფთ. თქენ. და სიყარულსა. ბერძენთასა. ნუ. დაუტეობთ:- და. ჰრქა. ძესა.
თვისსა. დარჩის. შენ.

ხარ. პირმშო. შვილი. ჩემი. შენდა. მომიცემია; გვირგჴნი. მეფობისა. ჩემისა. და
ნაწილად. ძმათა. შენთა.
და მიმიცემია. ტასის-კარითგან; და წუნდითგან. ვ~რე. სომხითადმდე. და
საბერძნეთადმდე. საზღვარი. აფხაზეთისა. რ~ლი. მოცემულ-არს; ეგრის. წყალსა. და კლისურასა. შუა; იგი. თვით.
ძმათა. შენთა. დადედისა.
მათისა. არს: იგი. აქნდეს. მათ: და იყვნენ. შენდა. ერისთავად. მორჩილებასა. ქეშე.
ნათესავისა. შენისასა; და მოუწოდა. ნასარს-ერისთავსა, წუნდისასა: და არტავაზ-ერისთავსა,
კლარჯეთისასა. დაბივრიტიან-ერისთავსა. ოძრჵისასა; და მათ. მიუთვალა. ცოლი. თვისი. ელენე: და
შვილნი. მისნი:=
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რ~ლთა ერქა; ლეონ; და მირდატ: და შევედრნა. მათ. სამთა. ერისთავთა; ცრემლითა.
და შეხედებითა. ვედრებითა. ღვთისათა; მაშინ. წარჩინებულთა. და ყ~თა. ერსა. ზ~ა: დღე. იყო.
სასჯელისა. დაიტყებდენ. ყ~ნი. თავთა. თვისთა; ისხმიდეს. ყ~ნი. ნაცარსა; და ყ~ნი. ინატრიდეს.
სიკდილსა. თავისა. თვისისასა; და ჵმისაგან. გოდებისა. იძრვოდა. ქყ~ნა; და მორწმუნე. ერი. ჰნატრიდა.
მეფესა. რ~.
ქ~ესთვის. მოიკლა; და მოკუდა: ვაჵტანგ: დაეფლა. მცხეთას. საკათალიკოზოსა. სუეტსა. თანა. რ~ლსა. შ~ა. არს. ღ~თივ; აღმართებულისაგან. სეტისა; და. ზ~ა. საფლავსა.
მისსა. წერილ-არს. ხატი. მისი. სწორი:-

34, ლმ; მეფე: დაჩი. ძე: ვახტანგ: გორგასლისა. ხო-

სროიანი;
დაპყრობით. დაჯდა. საყდარსა. მისსა. ძე. მისი: დაჩი: ხ~. ცოლი: და ორი. შვილი:
ვახტანგისნი; წარმოიყანეს. სამთა. მათ. ერისთავთა: და დაიპყრეს. დასავლით.
ქართლისა; რ~ლი. მისცა. ვახტანგ. და დასხდეს. წუნდას. ქალაქსა. ზაფხულისა: და ზამთრით. იყვიან. ოძრხეს; და არა.
ეწოდა. მათ. მეფედ: ა~დ. ერისთავთა:
მთავრად. და იყნეს. მორჩილებასა. ძმისა. მათისა. დაჩი. მეფისასა; ხ~. ამან. დაჩი.
მეფემან. შ~დ. სიკდილისა. ვახტანგ. მეფისა. იწყო. შენებად. ქართლისა; რ~. მოოჵრებულ-იყნეს. ყ~ნი. ქართლისანი:
თჴნიერ. კახეთისა. და კლარჯეთისა. და ეგრისისა: და განასრულნა. ზღუდენი. ტფილისისანი: და ვ~რ. ებრძანა.
ვახტანგს. იგი. შექმნა. სახლად. სამეუფოდ: და. მოკუდა: პეტრე: ა: კათალიკოზი. და. დაჯდა: ბ: კათალიკოზი. სამოელ: და
მეფემან. მას. მიუთვალა. მცხეთა: რ~. ეგრე. ებრძანა. მეფესა. ვახტანგს: ამანვე. მეფემან. დაჩი.
დაიპატიჯა. მთეულთა. კახეთისათა. რ~თა. აღიარონ. ქ~ე: ხ~. მათ. არა. ინებეს. და. გადგეს. ყ~ნი. ნოპაპატელნი. ხ~.
ორთავე. მათგან.
ძეთა. ვახტანგისათა. ნაშობთა. ბერძნისა. ცოლისათა. მოკდა. რ~ლსა. ერქა. ლეონ:
და. დარჩა. მირდატ.
ოდენ. ამას. მირდატს: დაევაჭრა. ძმა. მისი. დაჩი. მეფე; გაუცვალა. ქყ~ნა. და აიღო.
მირდატისაგან; ეგრის.
წყალსა. და კლისურსა. შუა: მირდატის. დედული. საზღვარი. საბერძნეთისა. და
მისცა. ჯავახეთი. ფანავრითგან. მტკრამდე. და დაიპყრა. მირდატ. ძემან. ვახტანგისამან. ფარავნით. და ტასისკარითგან. ვ~რე. ზღამდე.
სპერისა. და ერისთაობდა. მუნ. დაიყო. მორჩილ. დაჩი. მეფისა. ძმისა. თვისისა. ამან.
აღაშენა. ჯავახეთისა.

ეკლესია. წყაროს. თავისა; იმეფა. დაჩი. იბ: თორმეტ. წელ. და მოკდა. დაჩი. მეფე:-

35, ლე: მეფე: ბაკურ: ბ: ძე. დაჩი. მეფისა. ხოსროიანი.
დაჯდა. მეფედ. ძე. მისი. ბაკურ.და. იმეფა. იგ-ცამეტ. წელ. და შ~დ. მოკდა. მშვიდობით:-
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36, ღვ: მეფე. ფარსმან: ბე: ბაკურ მეფის. ძე ხოსროიანი:
დაჯდა. ძე. მისი. მეფედ. ფარსმან: მოკუდა. კათალიკოზი. სამოელ: და. დაჯდა. კათალიკოზად. თავფეჩაგ: გ:
კათალიკოზი. და მოკუდა.
ესეცა. და დაჯდა კათალიკოზად. დ: ჩირმაგ; და ვახტანგისაგან. მოაქამომდე; ესე.
მეფენი. მშვიდობით. იყვნეს. და შვილნი. მირდატისნი: ჰმონებდეს. შჴლთა. დაჩისთა: ამის. ფარსმანის.
მეფობასა.
მოვიდეს. სპარსნი. და მოაოჵრეს. ქართლი; ხ~. ფარსმან. მეფემან. ქართველთამან.
ითხოვა. სპარსთა. მეფისაგან; რ~თა. არა. მოაოხრნეს. ეკლესიანი; დაიპყრას. ქართლი. ჰსჯულსა. ზ~ა. ქ~ესსა; რ~.
მას. ჟამსა. ბერძენნი. უცალო. იყვნეს. დასავლით. მტერნი. აღდგომილ. იყვნენ; და ვერ-შემძლებელ. იყვნეს.
შველად. ქართლად: წინააღდგომად. სპარსთა; მაშინ. სპარსთა. მეფემან. ისმინა. ვედრება. მისი; და. დაიცნა.
ეკლესიანი; ფარსმან, დაუწერა. მას. მორჩილება. და მსახურება; და წარვიდა. სპარსთა. მეფე. მიერითგან.
განიყვნეს. ნათესავნი. ვახტანგ. მეფისანი; რ~. შვილნი. დაჩისნი. მორჩილებდეს. სპარსთა; ხ~. შვილნი.
მირდატისნი. დაადგრეს. მო-

რჩილებასა. ბერძენთასა; იმეფა. ფარსმან: იდ: თოთხმეტ. წელ. და მოკდა. ფარსმან.
და დაჯდა. ძმისწული.
მისი. მეფედ. რ~ლსა. ერქა. ფარსმანვე:-

37, ლზ. მეფე. ფარსმან. ძმისწული, ფარსმან მეფისა; ვ; ფარსმან ხოსროიანი:-

და, იყო. იგი. მორწმუნე. ვ~ა. მამის. ძმა. მისი; და ჰმატა. ყ~თა. ეკლესიათა. შემკობა.
დამოკუდა. კათალიკოზი. ჩირმაგ. და. მანვე. მეფემ. დასა. კათალიკოზად. საბა: ე:
კათალიკოზი
აქათგან. არღარა. მოიყვანებდეს. კათალიკოზსა. საბერძნეთით: ა~დ. ქართველნი.
დასხდებოდეს. წარჩინებულთა. ნათესავნი. და მოკდა. კათალიკოზი. საბა. და მანვე. მეფემან. დასა.
კათალიკოზი; ევლაიოს: ვ: კათალიკოზი: და ამისვე. ფარსმანის-ზე; მოვიდა იოანე. შამდინარელი.
რ~ლსა. ეწოდა. ზედა. ზადნელი. განმანათლებელი. ქართლისა. და განმწმედელი. სჯულისა;
მაშვენებელი. ეკლესიათა.
რ~ლნ. ჰქმნა. სასწაულები. და ნიშები. მრავალი. მან. დამოწაფეთა. მისთა; რ~ლთა.
განაკჴრვნეს. ყ~ნი. ქართველნი.
და იწერა. ცხოვრება. და. სასწაულნი. მათნი. და დაისხნეს. ეკლესიათა. შ~ა.
ქართლისათა. რ~ლთა. სახელები. ესეარს.
1. იოანე. ზედა. ზადნელი. 2. დავით. გარესჯელი. 3. სტეფანე. ქხარძეელი. 4. იოსებ.
ალავერდელი.
5. ზენონ. იყალთოელი. 6, ანტონი. მარტო. მყოფელი. 7. ისე. წილკნელი. 8. თათე. სტეფან. წმიდელი: 9. შიო. მღვიმელი. 10. ისიდორე. სამთავნელი. 11. აბიბოს. ნეკრესელი:=
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12, მიქელ. ულუმბელი. 13. პიროს. ბრეთელი. და 14. ელია. დიაკონი; ხ~; იოანე. იყო.
ქ~ყნი. შუამდინარით.
რლ~ისა. მშობელნი. არა. უწყით: ა~დ. მხოლო. მამა. ზეცისა. მშობელად. მისა.
აღიზარდა. დასრულ. იქმნა. ყთა.
სწავლითა. და შეიმკო. სრულითა. სათნოებითა. ამისთვის. მიენიჭნეს. მას. ღ~თისამ~ერ. სენთა, კურნება. დაეშმაკთა. ოტება.
რლ~ისა, მ~ერ. მრავალნი. სასწაულნი. აღესრულებოდეს. ვინათგ~ნ. მრავალი. წყინება.
ჰქმნა. ამის-თვის. მეოტ. იქმნა. უდაბნოდ. დამუნ. დაადგრა; ხ~. მუნ, ბრძანება. მოიღო. ანგელოზისა-მიერ, რ~თა.
ათორმეტით. მოწაფითურთ.
თვისით. წარვიდეს. ქართლად. და მოვიდა. მცხეთას. და ბრძანებითა. მეფისათა. და
კურთხევითა. კათალიკოზისათა.
აღვიდა. მთასა. ზ~ა. ზადენსა. და მუნ. დაემკჴდრა, დაყუდებით. მუნ. მთასა ზ~ა.
პირველითგან: კერპნი. აღმართებულ.
იყუნეს. დამით. დამკვიდრებულ-იყო. მუნ. ეშმაკთა. სიმრავლე: ხ~. ლოცვითა. წ~დისა.
მამისა. იოანესითა. ყ~ივე.
განიდევნა. მთისა. მისგან: ხ~. მოწაფენი. მისნი. წარგზავნა. წინა. ძღომითა. სულისა.
წ~დისათა; რ~ლიმე. ქართლს.
და. რ~ლიმე. კახეთს. და რ~ლმე. უდაბნოს. გარესჯად. მაშინ. მუნ. დაადგრა; იოანე.
ღირსი. მამა. ჩ~ნი. ერთისა. ოდენ.
მოწაფითა. და მრავალნი. წინა. აღმდგომობა; და. განსაცდელნი. მოითმინეს. ეშმაკისამ~ერ; და მძლედ. გამოჩნდეს;
მათ. ყ~თა. ზ~ა; ამისა. შ~დ. მთასა. მას. ურწყულსა: წყარო. გემრიელი. გამოადინა.
ღ~თნ. ლოცვითა. მისითა.
რ~ლისა. სმითა. და ცხებითა. მდაბიურთაგან; მრავალნი. სნეულნი. განიკურნებოდეს;
ამისა შ~დ. დათვი. წყაროსა. მას. ზ~ა. მდგომელი. მშვიდითა. მოძღარებითა; განიოტა: და მიერითგან.
არღარა. ვის. ავნებენ. დათვნი.

მის. მთისანი; კაცთა. ვისმე. ვ~რე. დღეინდელად. დღედმდე; ესრეთ. განისწავლნეს.
დათვნი. უმწყსნი; მოგვარეს.
მას. განრღეული; მრავალ. ჟამეული. დალოცვითა. მისითა. მყის. განიკურნა; სჵა.
მოიყანეს. კაცი. რ~ლისა.
თანა. იყო. ეშმაკი. უტყვებისა; და ილოცა. მისთვის. და. მყის. დაუტევა. ეშმაკმან. და
ივლტოდა. და განიკურნა.
კაცი. იგი. და ადიდებდა. ღ~თსა; მრავალთა. მისთა. სასწაულთაგან; მცირედნი. ესე.
წარმოთქენი; ოდეს. მოიწია.
განსვლა. მისი. ჵორცთაგან. მოუწოდა: ელია. დიაკონსა; და სჵათა. ვიეთთა.
მოწაფეთა. თჴსთა. ასწავა. და განამტკიცა. და იხილა. ზეცისა. მჵედრობანი. მოსრულნი. მის. ზ~ა; და შევედრა. სული. მისი.
ჵელთა. შინა. მათთა; და დაიძინა.
მშვიდობით; შემურეს. წ~და. გამი. მისი. და მიიღეს. საყოფელსავე. მას; თჴსსა: სადა.
იღვაწა. მთასა. მასვე.
მუნ: ხ~. შ~დ. მიცვალებისა; მრავალნი. სასწაულნი. აღესრულნეს: რ~ლთა. სრული.
ცხოვრება. იოანესი. მოგვით
ხრობს:- წმიდა. მამა. დავით; იყო. ქ~ყნით. შუამდინარით. რ~ლისა. მშობელთა. არა.
მეცნიერ. ვართ: ესე. დამოწაფებული: იოანეს-თანა. მოვიდა; და განვიდა. გარესჯასა.
უდაბნოსა. ერთისა. ოდენ:=
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მოწაფითა. რ~ლისა. სახელი. ლუკიანე. რ~ლთა. სიცხენი. მზისანი. და ნეფხუანი.
ზამთართანი. ფ~დ. მრავალნი. მოითმინნეს; ამისა. შ~დ. ვ~ა. მამა. დიდისა. ბასილისა. ირემთა. მ~ერ. გამოიზარდნეს: რ~.
სამნი. ირემნი. ნუკროსანნი.
მოვიდიან. დამოწველიან. და ხაჭოსა. მისსა. ჭამიდიან; გარნა. ოთ-ხშაბათს. და.
პარასკევს. არ. მოვიდიან.

შ~დ. მცირედისა. ჟამისა. ერთი. ნუკრთაგანი. შთანთქა. ვეშაპმან. მძვინვარემან. რ~ლი.
მკვიდრ. იყო. ღელესა. რ~ლისამე. ნაპრალთა. კლდისათა. რ~ლი. სიტყვითა. დავითისითა. განიდევნა.
და ველსა. ყარაისასა.
მეხის. ტეხითა. შეიწა: და ბუბაქარ. დიდებული. კაკაბთა. ნადირობასა. შ~ა.
შეემთხვია. წ~დასა. დაენება.
მახვილითა. მოკლვა. რ~ლსა. ჵელი. განმარტებული. შეაჵმო. დავედრებითა.
წ~დისათა; კ~დ. ეგო. ვ~ა. უვნებელი.
და ძენი. ბუბაქარისნი. საპყარნი. წამსა. შ~ა. ლოცვითა. განჰკურნა. ამის. გამო. განისმა.
ჵმა. დაფ~დ. მრავალნი. ერნი. დაემოწაფნეს. დამრავალნი. ჯურღმულნი. აღმოკეთეს. დამოვიდა.
ღირსი; დოდოცა: დადადგრა. მისთანა. ამისა. შ~დ. წ~დამან. წყალნი. მწარენი. დაატკბნა. რ~ლნი. დიან.
ვ~რე. დღეინდელად. დღედმდე. გარემოს. ბერთუბნის. მონასტრისა. და მრავალნი. სასწაულნი. აღასრულნა. და შ~დ.
წარვიდა. წ~და. ქალაქად.
იერუსალიმად. ქვეითად. და სადა. იხილვების. ბორცებთაგან. არა. თავს-იდვა.
შთასვლა. მუნ; ა~დ. მუნით.
მოდრკა. და თაყანისცა. დააღიღო. სამნი. ლოდნი. დაშთაისხნა. ჩაჵვთა. რასამე.
დაწარმოემართა. ამისთჴს. პატრიაქმა. იხილა. ჩვენება. დამალე. მსრბოლნი. კაცნი. მოსწივეს. დაორნი. იგი.
ლოდნი. მიუხვნეს. დაერთი.
მიანიჭეს. რომელ. მოვიდა. და. მოიღო. ლოდი. იგი. რ~ლისა. სასწაულნი. ითქა.
ანგელოსისა. მიერ. პატრიაქისა.
მ~რთ. არა. მიცემად. სამთა. ქათა; ა~დ. მესამედისა. მადლისა. წ~დისა. ქალაქისა:
მოღებად. აქა. უდაბნოდ. ვინათგან. სამგზის. აქა. ლოცა. მიესწორების. ერთგზის. იერუსალიმს. მისულასა. ამისა.
შ~დ. სული. თვისი.

ღ~თსა. შეევედრა[..]. და დაისხნა. წ~და. გვამი. სამყოფელსა. თვისსა. გარესჯის.
მონასტერსა:- შიო მღვიმელი

წ~და. მამა. შიო; იყო. ქალაქით. ანტიოქიით. სიჩჩოთგან. დამოწაფებული. მამისა.
იოანესი. ვინათგან. წარმოვიდა. ქართლად. წ~და. იოანე. წინა. ძღომითა. სამღთოთა.
სულისათა. არა. უგულებელს. ყო. სულიერი. მამა. თვისი. და მისთანავე. წარმოვიდა. ღირსი. შიო. მოსრულმა.
ქართლს. ქალაქსა. მცხეთისასა. მყუდროობისა. დამარტო. მყოფობისა. მოსურნე. იყო. ითხოა. შენდობა.
კათალიკოზისა. დამამისა. იოანესაგან. წარვიდა. წ~და. შიო. დასავლით; კერძო. მცხეთისა. მარჯენით.
მდინარესა. მტკართასა. რ~ლსა. ჰქვიან. მღვიმე. ღრმათა. ხევთა; და ფრიადთა. მზის. სიცხეთა. და
ზამთრისა. ყინვათა:=
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განიბრძოდეს. ჵორცნი. მისნი. პოვა. ქვაბი. კლდისა. გამოკვეთილი. სიცივისა. და
სიცხისა. ნუგეშინის. იცა.
ვინათგან. სახიერმან. ღ~თნ. არა. უგულებელს. ყო. მრავალი. ღვაწლი. ა~დ. ვ~ა. ელია.
ყორნისა. მ~ერ. გამოზარდნა. ეგრეთვე. აქა. დღითი. დღე. ტრედისა. მ~ერ. საზრდელი. მოეღებოდა; ამისა.
შ~დ. დღესა. ერთსა. ფრინვლითა. ნადირობდა. გამოვიდა. კაცი. მდიდარი. დასაჩინო. სახელითა. ევაგრე.
მჵოლოდ. მდგომი. კლდისა. თავსა. ზ~ა. ნახა. ტრედი. მიმქონი. საზრდელისა. თვალ. აგნა. დაგანეცვიფრნა.
მონებასა. კ~დ.
დღესა. მეორესა. ეგრეთვე. ნახა. ვ~ა. პირველ. შეუდგა. კალსა. ტრედისასა. ნახა. ბერი.
მოღვაწე. შეიშურა.

მოთმინება. ბერისა. არა. უგულებელსყო. განშორება. მისი. ჰრ~ქა. მამაო. ღირს. მყავ.
შენთანა. დამკვიდრება.
რ~თა. მყუდროებასა. შ~ა. აღვასრულო. დღენი. ჩემნი. ჰრქა. მას. წ~დამან. შიო. აღიღე.
კერთხი. ესე.
ჩემი. უკეთუ. იმიერ. დაამიერ. მდინარემან. გზა. გცეს. განიპოს. წყალი. იგი. ნება.
უფლისა. არს. და.
მოვედ. აქა. დაუკეთუ. არა. გზა. გექმნეს. იყავ. სახლად. დასარწმუნოდ. მნებებელად.
წარვიდა. განმგებ. სახლისაგ~ნ.
მოსეს. მსგავსად. ორგზის. მტკარი. განაპო. კერთხმან. იმან. აღვიდა. მამისა. შიოსსა.
ევაგრე. არა. უკუნ.
მჵედველი. ვ~ა. ლოთ. ლოთსოდომისა. შიშითა. არა. იქმნეს. ძეგლ. მარილის. ასწავა.
მოთმინება. ლოცვა.
უძილობა. და ღვაწლი. მონაზონებისა:- ამისა. შ~დ. ჰრქა. წ~დამან. შიომ. შვილო.
ევაგრე. გვიღირს. ეკლესია.
სადაცა. უფალსა. უნდეს. მვედრებელი. ღ~თისა: აღვიდნენ. თავისა. კლდისა.
წვერისასა. მარცხენასა. ჵელსა.
საკმეველი. დაცეცხლი. დაიყარა. მარჯვენითა. ჯვარი. გამოსახა. საკმლისა. კვამლით.
წვერ. ჩამობრუნვით.
იპოვა. ადგილი. სადაცა. ეკლესია. უნებს. უფალსა. აღაშენა. საყდარი. ყ~დ. წ~დისა.
ღ~თისა. დედისა. იქმნა.
მონაზონ. ევაგრე. განითქა. ამბავი. ყ~სა. გარემოს. სოფლებსა. მოვიდნენ. სხვანი.
ურიცხვნი. სულნი. მონაზონებად. ყ~ი. საზრდო. წყალიცა. საზიდი. იყო. სატვირთავად. ჰყანდათ. კარაულნი.
უბრძანა. მგელთა. დამწყემსად. იდგნენ. მგელნი. ვ~ა. ერთსა. დღესა, ბერისა. კონონის. კარაული. კლდესა.
გარდაჭრილი. მიუსვლელი. იქმნა. სადგომსა; ჰრქა. ბერმან. მან. წ~დასა. შიოს. რა. ესე. ყავ. ვ~რ. მგელი. მყემსად.
კარაულთა. განაჩინე.

ამას. შეუჭამიეს. ჩვეულ. იყო. მგელი: რა. კარაულთა. მიიყანის: ბერთა. პური.
დაუნეცვიან. ჭამის. დაან. დატუქსვილი. თრთის. და ეჭიდების. ზიდად. კალთასა. ბერისასა. წაყოლილმა.
ნახა. თავსა. კლდისასა. ნაპრალთა. დაგორებული. კარაული. უსულოთა. მგდებარე. პოვა. თავისუფალ.
ყო. მგელი. უბრძანა; ნუღარა. იყოფები. სავნებელად. ადგილსა. ამას; სასწაული. ესე. დღეინდელად.
დღემდე. ჰგიან. რ~:=
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ვერას. ავნის. პირუტყუთა. ნადირნი. ველისანი; სხუაცა. მრავალნი. სასწაულნი.
აღასრულნა: შ~დ. ამისა.
მამად. ბერთა. ევაგრე. განაჩინა. თვით. ჩავიდა. ლაკასა. მღვიმესა. ბნელსა. კაცთა.
მიუვალსა. ვ~რ. გამოთქეს. სიმჵნე. და. მოთმინება. მისი. ლოცა. ეშმაკთაგან. განსაცდელთა. შეწყნარება.
ცრემლი. და ვედრება. უფლისა. მას. შ~ა. კეთილად. აღასრულა. ცხოვრება. მისი. ითხოვა. მღრდლისა. მ~ერი.
სიწმიდე. და წარვიდა. უფლისა. წინაშე; და მუნვე. მიმღებელ. იქმნა. სადა. ღვაწლი. აღასრულა. და ჩანან. საფლავი.
დღეისით. სასო.
ქართველთა. წლითი. წლად. ნაწილნი. აღმოეცენებიან. მორწმუნეთა.
განმამჵნობელად, და ურწმუნოთა. განმაკვირებელად: ვ~რე. სულიერღა. იყო. მრავალი. სასწაული. აღასრულა: დიდსაცა.
არაგვთა. მდინარე. განაპო. მკელობელი. ავლინა. განრისხებული. მეფე. მშვიდ. ყო: ვნებული. არა.
წმინდათაგან. განკურნა. უშვილოთა. მიანიჭა. და ძე. იგი. კათალიკოზ. ყო. დაიდვა. წ~ნდა. გამი. მისი. სამყოფსა. და
საღვაწოსა. შ~ა:

მღვიმისასა:- მამა. წ~და. ისე. წილკნელი: ისე. მოწაფე. წ~დისა. მამისა. იოანესი.
რ~ლისა.
არა. უწყით. მშობელი. არცა. ალაგი. სადაურობისა. თვინიერ. ესე ვიცით. თანა. მოჰყა.
იოანესა. დამრავლითა. იძულებითა. ქართლისა. კათალიკოზმან. აკურთხა. მღვდელ-მთავრად.
საყდარსა. წმიდასა. ღ~თის=
მშობლისასა; ქ~ყნასა. მუხრანისასა: და სოფელსა. წილკნისასა: ფ~დ-ნი. ურწმუნონი.
სწავლითა. მოაქცივნა; მოძღვრება. და ქადაგება. გაჰნფინა. სამწყოსა. თვისსა. დაბასა. მას. უწყლობისა.
სასო. წარკუეთილ.
იყუნეს. ამისთ~ს. რ~. შორს. იყო. მდინარე. ქსანი; შა. ტყე. დამაღალი. გორა. ჰქონდა.
აღიღო. კერთხი. თვისი. დღესა. ერთსა. შესრულმა. ვედრებისა. წარმთქმელმა, წინაშე. ხატსა.
დედისა. ღ~თისსა; მიიწია.
ქსნის. პირსა. უბრძანა. წყალსა. მას. ძლიერებითა. უ~სა. ჩ~ნისა. იესო. ქ~ესითა: და.
ღ~ის-მშობელისა. მარიამისათა. გიბრძანებ. მდინარეო. გამოვედ. და შემოუდეგ. კალსა. ჩემსა. დამოსდევდი.
წერსა. კერთხისასა.
უვალსა. და უგზაურსა. ალაგს. შემოუდგა. ჰყვებოდა. ვ~ა. მონა. წარმოიღო. ვ~რე.
წილკნის. ჩაღმა. რ~ლი.
დღეინდელად. მდინარეობს. წყალი. იგი: ამისა. შ~დ. ღვაწლი. მრავალი. განფინა.
უ~ისა-მიერ. წარ-

ვიდა. სიხარულითა. მღდელთ. მოძღრობისა. პატივი. აღასრულა. ღირსი. სლი.
წ~და. სული.
შევედრა. ღ~თსა. დამიიღო. ყ~დ. პატიოსანი. გამი. მისი. მონასტერსა. მასვე.
წილკნისასა. რ~ლი.
აწამომდე. ჩანს. სასოდ. და შესავედრებელად. ქართველთა:- ხ~. მამა. ანტონი. შუა.
მდი-

ნარელი, რ~ლი. იყო. მოწაფე. იოანესი: იყო. წ~და. ესე. განშორებულთა. შ~ს. ფ~დ.
სათნო. და წარჩ=
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ინებული. ამან. ყ~დ. სანატრელმან. წ~და. იგი. ხატი. უ~ისა. ჩ~ნისა. იესო. ქ~ესი. რ~ლ.
სახედ. პირსა. თვისსა. ტილოსა. ზ~ა. გამოსახა. და ავგაროზს. სასოება. აღუსრულა. და. შ~დ. ამაღლებისა.
თადეოზის. მ~ერითა. ჵელითა. მიუვლინა. და განკურნა. კეთრისა. მისგან: ქე-მდებარისა. და ყ~ით. სახლეულით. მისით.
ნათელ. იღო. თადეოზის. მ~ერითა. ჵელითა. და შ~დ. მისსა. ძე. კაცისა. ავგაროზის: და კ~დ. შვილის.
შვილისა. ძისა. მისისა. ენაცვალნეს. მათ. მეფობათა. ოდენ. დაარა. ღ~თის-მსახურებითა. რ~. განდგომილ. ექმნეს.
ღ~ის-მსახურებასა. დადამონებულ. ეშმაკთა. სასოებასა; რ~. რა. იგი. ავგაროზს. ეყო. ეშმაკთა. და ვ~რ. შემუსრნა. და
განუდგა. მისი. ენება.
შურის. გება. რ~თა. მიუზღოს. ეშმაკთა. სახე. ძველისა. საზორელსა. დამხობისა.
დამხობათა. ხატისა. მის. საუფლოსათა. რ~ლი. აღმართა. ავგაროზ. ბჭეთა. ზ~ა. ქალაქისათა. სადა. იგი. ემართა.
კერპი. ბილწი; რ~. მუნ.
დაუსვენა. ხატი. იგი. ტილოსა. ფიცარსა. ზ~ან. გარდართხმული. რ~თა. ყ~ნი.
შემავალნი. მუნ. შინა. ხილვით.
თაყვანისცემდენ. მაშინ. ბილწმან. შვილის. წულმან. ავგაროზისამან. აღირჩია. დღე.
კეთილობისა. წილ.
უსახურობა. და ხატი. იგი. უარყო. დაეშმაკთა. შეუდგა. დაიგონა. ხატისა. მის. ქ~ესისა.
რ~თა. წარწყმიდოს. იგი.
მაშინ. ეპისკოპოსმან. მის. ქალაქისამან. გულის. ჵმაყო. განზრახა. ბოროტისა. მის.
დაყო. განგება.

ღირსი. და შემსგავსებული. მის. ჟამისა. რ~. სადა. იგი. ჵატი. ესვენა. კამარედად.
ქმნილიყო. და წმინდა. ეპისკოპოსმან: დადგა. კანდელი. აღნთებული. საფარველად. ტაძრისა. მის. აღმართა. კეცი.
წინა. პირსა. ჵატისასა.
დააღმოყარა. კარი. იგი. კამარისა. დაშეაფარილა. რ~ლ. ყ~დ. არა. ეტყობოდა. თუ.
ერთი. რ~ლ. უახლეს. არს. და. შ~დ.
უკანასკნელთა. ჟამთა. ხასრო. სპარსთა. მეფე. მოადგა. ედესია. ქალაქსა. და იწყო.
თხრა. ქვეშე. ზღუდესა. დაეგრეთ. შევიდენ. რ~ლ. ვერა. აგრძნან. თუ. ბრძავსო: მაშინ. ღ~თნ. არა. დაიდუმა.
უტყელი. აღთქმა. ვ~დ. ზღუდე.
ვარ. მე. ედესიისა. დამშობელისა. თვისისა. მეოხებითა. ევლავიოზის. ეფისკოპოზისა.
მის. ქალაქისასა. გამოეცხადა. დედა.
ღ~თისა. და რქუა. ვ~დ. მას. რ~ლსამე. ბჭესა. ზ~ა. არს. ხატი. იგი. ჵელით. უქმნელი. და
დაფარული. და ვ~ა. განიღვიძა.
ეპისკოპოზმან. გულის. ჵმაყო. ჭ~ტებით. ძილს. ჩვენებულსა. მის. და განთიად.
წარვიდა. ლიტანიით. ადგილსა. მას.
და პოვა. წ~და. ხატი. იგი. ყ~დ. განურყუვნელი. და კანდელი. იგი. წინაშე. მისსა.
ანთებული. ეგოდენსა. ჟამთა.
სიმრავლესა. შინა. დაგარდააწვეთეს. ზეთი. მის. კანდელსთა. ბრძოლათა. მათსა. ზ~ან.
მის. ქალაქისათა. დამეყუსეულად. ვ~ა. მიეახლდა. მიედვა. დადაიწვნეს. და ვ~ა. მტვერი. განიბნივნეს. და უჩინო.
იქმნეს: ხ~. რ~ლი. იგი. კეცი. საფარველად. მის. ხატისა. აღმართებულ. იყო. მას. ზ~ან. გამოსრულიყო. სხა. ხატი: და
მსგავსება. წ~დისა. მის:=

1-24 სტრ., 92
საუფლოსა. ხატისა. რ~ლი. იგი. სწორებით. პატივ-იცემებოდეს. და ნისტორიანთა.
ეკლესიასა. შ~ა. დაესვენნეს. მაშინ. წ~დამ-

ან. ამან: ანტონიმ. იძია. მოძღვრისა. თვსისა. გზა. და ისწავა. ჭ~ტი. და ცნა. რ~.
წარვიდა. სომხითსა. ჩრდილოეთით. კერძო. სხვათა. თანა. მოწაფეთა. რ~ლთა: აწ. მოვიხსენნეთ. დავით.
დადოდო. დაშიო. ანტიოქელნი.
და რვანი. სხანი. მოწაფენი. იოანესნი. ერთისა. საზღვრისნი. ესე. სცნა. წ~დმნ.
ანტონი. აღიძრა. ტრფიალებითა. მოძღვრისა. თვისისათა. დაესეცა. ეძვინებოდა. გულსა. თვისსა. რ~ლ.
ნისტორიანთა. ეკლესიასა. შ~ა. იყუნეს. საუფლონი. იგი. ხატნი. დააღიყანნა. კეცი. რ~ლ. საფარველად. მის. ხატისა.
ყოფილიყო. დახატი. ქმნულ. იყო. ესე. უჩინარად. წარმოიყანა. წინაძღომითა. ანგელოზისათა.
დაუწყებითა. ზეციერითა. ჩრდილოეთს. და მიიწია. მტკვარს. ზედან. განვლო. იგი. დადაემკვიდრა.
აღმოსავალით. ვითარ. ოთხ.
მილიონ. ნაპრალსა. კლდისასა. შინაგან. მთათა. აკრიანთა. იოანეს. ახილვიდა. ვ~რ.
ხუთ. მილიონ. და შიოს. ცხრა.
მილიონ. დავითს. დოდოს. ათ-ცამეტ. მილიონ: ხ~. მუნ. თქვესვე. რ~ლ. წ~დასა. ამას.
ანტონის. ედნეს. სახელად. გვამისა. თვისისა. ირემნი. და იყო. მთა. უღაღი. და სერი. ტყიანი. და იყო. ქალაქი. ვ~რ.
ერთს. მილიონ. მცირე. და ესე. ირემნი. წარვიდიან. ველსა. და ვ~რ. ჟამი. მოვიდის. შინა. მოვიდიან. წველას. და. ვ~რ.
მწყემსნი. მოვიდოდეს. ჟამეულად. ხ~. ერთსა. ოდენ. ჟამსა. მიიწივნეს. უჟამოდ. და ფრთხინ. და უკან. ნუკრი. მოსდევდა. ხორც.
შეკვეთილი. დაესე. დაუკვირდა.
წ~დასა. მას. დათქუა. გულსა. შ~ა. თვისსა. თუ. სადა. ვინ. შეემთხვია. რ~. არა. უწყოდა.
სიახლე. მის. ქალაქისა.
და მყის. ვ~ა. კაცთა. თვალ. მმრომედ. ხედვასა. თანა: ჰრქა. რა. არს. ეგე: და მათ. ვ~ა.
პირმეტყელთა. თავ. მიზვი-

დით. რქეს. შემომიდეგ. და გიჩვენოთ. და შეუდგა. კვალსა. მათსა. და მიიწია. მას.
ადგილსა. სადა. იგი. შემთხვეულიყო. მათდა. და აჰა. მთავარი. მის. დაბისა. მოვიდოდა. ნადირობად. და წინა.
შეემთხვია. და ჰრქა. ვინ. ხარ. ხ~. წ~და.
იგი. ჵელითა. უჩვენებდა, სადა. იყოფოდა. და ყ~სავე. საქმესა. რ~. ენა. არა. ესმოდა.
მაშინ. მთავარმან. ჰრქა. მე. ენა. შენი.
არა. მესმის. და რ~ლ. ეგე. ჵელითა. მეუბნები. ეგეცა. მოგკეთო. და ჰრქა. წარიყანეთ.
მჭედლისა. თანა. და ვ~ა. მიიყანეს, მჭედელმა. შანთი. განა. ხურვა. და გამოიღო. რ~თა. ჵელი. მოკეთოს. და დავარდა.
ქვე. და ჵელნი. ვ~ა. შეშანი. შეექმნეს.
მაშინ. წ~დამან. მიყო. ჵელი. და ვ~ა. ნაკვერცხალი. ჵელითა. აღებული. მიუპყრა. და
ჰრქუა. ყავ. ადრე. ბრძანება; შენდა.
და იგი. განჰკრთა. საშინელსა. მას. ზ~ა. ხილვასა. დამსწრაფლ. მიუმცნეს. მთავარსა.
დაჰრქეს. ყ~ი. ჵილული. დამან.
ბრძანა. რ~თა. წინაშე. მისსა. მიიყანონ. და ვ~ა. მიიყანეს. ჰრქა. მას. რა. გნებავს.
სთქუ, და ყ~ი. მიგცე. ხ~. მან.
მცირედი. ჰრქა. უჩვენა. ვ~რ. სამეულ. და ილოკდა. დაცნეს. რ~. მარილი. უნდა.
დამოართვეს. ორი ოდენი. ქვა. მთელი:=
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და მან. მოხლიჩა. ერთი. ლიტრა. და წარვიდა. და ალოკა. ფურთა. მისთა. დაიყოფოდა.
ხატსა. მას. წინაშე. ვიდრე. აღსასრულამდე, ცხოვრებისა. მისისა: და. წ~და. იგი. წ~და. შ~ა.
წ~დათასა. მიიცვალა.
და ჩ~ნ. დამიტევა. ხატი. იგი. საუფლო. დაარს. ვ~რე. დღეინდელად. დღედმდე.
უჩინარად. დასასწაულთ. მოქმედებს. განცხადებულად. რ~ლ. უადვილეს. არს. აღრიცხვა. ზღვითა. ქვიშათა. ვ~რე.
საკვირველებათა.

საუფლოსა. მის. ხატისათა. გარნა. ვინათგან. ღ~ი. მჵოლო. არს. მოქმედი. სასწაულთა.
მანვე. მხოლმან. უწყის. სიმრავლე. სასწაულთა. მისთა; და უკეთუ. სოლომონცა. ვერცა. მან.
შეუძლოს. აღრიცხვად.
თვინიერ. ღ~ისა. მხოლოსა:- და მეფობითგან. მირიან. მეფისათა. ვ~რე მეორისა.
ფარსმანისა. გარდაჵდეს. წელნი: ს: ორასნი: და მეფენი. გარდაიცვლანეს. იდ: თოთხმეტნი: და ვახტანგისითგან. კათალიკოზნი. გარდაიცვალნეს. ვ: ექვსნი: დამოკვდა. ფარსმან. და დაჯდა. მეფედ. ძე. მისი. ბაკურ:

38, ლჲ: მეფე. ბაკურ. ძე. ფარსმან. მეფისა. ხოსროიანი: გ: ბაკურ. მეფე:

ესე. ბაკურ. იყო. მორწმუნე. და მაშენებელი. ეკლესიათა: ამან. განამრავლნა.
ეკლესიანი: დამღვდელნი. სამეფოსა. შ~ა. მისსა: და განწმიდა. ქართლი. ყ~ისა. უსჯულოებისაგან: და მოკუდა.
კათალიკოზი. ევლაიოზ: დაამანვე. მეფემან. დასა. კათალიკოზად: მაკარი: ზ: კ~ზი: მაკარი: ამისვე. ჟამსა.
მეფობდა. სპარსეთს. რ~ლსა.
ერქა. ურმიზდ. და მასვე. ჟამსა. იყო. სომხითს. კაცი. ერთი. შვილი. მთავართა.
სახელით. ვასქენ. დაესა
მას. ცოლი. მთავართა. შვილი. სახელით. შუშანიკ. ასული. ვარდანისი. ხ~: ამას.
ვასქენს. ეუფლა. ეშმაკი:
და განიზრახა. მიქცევა. ცეცხლის. მსახურებად. წარვიდა. წინაშე. სპარსთა. მეფისა. და
დაუტევა. სჯული. ქ~ესი. და. იქმნა. ცეცხლის. მსახრ ხ~. სპარსთა. მეფემან. წარმოგზავნა. იგი. ნიჭითა. დიდითა.
ერისთავად. რანისა. ვ~რ. მოვიდა. და სცნა.
ცოლმან. მისმან. შუშანიკ. ქრმისა. მისისაგან. დატევება. სჯულისა. ქ~ესი. არღარა.
ერჩდა. იგი. ცოლად: დადაივიწყა.

სიყვარული. ქრმისა. თვისისა. და ყ~ითა. გულითა. შეუდგა. იგი. ქ~ესა. აღსრულებად.
მცნებათა. მისთა:-

მაშინ. ვასქენ. შეუდგა. მრავალ. ღონედ. პ~ლ. ლიქნითა. დავედრებითა. დანიჭისა.
მიცემითა. შ~დ. შეაგდო. სატანჯელსა. დიდსა. რ~ლ.
სიგრძისაგან. ვერ. დავსწერენ. ღვაწლნი. წ~დისა. შუშანიკასი. დამოკლა. იგი. ქმარმან.
მისმან. ვასქენ. ერისთავმან. რანისამან:-
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მაშინ. ბაკურ. მეფემან. ქართველთამან. მოუწოდა. ყ~თა. ერისთავთა. ქართლისათა.
დაშემოკრიბნა.
ლაშქარნი. ფარულად. და წარემართა. ვასქენს. ზ~ა. პარვით. რ~. ვასქენ. ველსა. გარე.
დგა. კიდესა. მტკვრისასა.
სადა. შეერთვის. მდინარე. ანაკერტისა. მტკარსა. დაესხა. და შეიპყრა. ვასქენ. და
დაჭრეს. წვრილად. ასონი. მისნი.
და მოჰკიდეს. ხესა. ხ~. გამი. წ~დისა. შუშანიკისი. წარმოიღეს. დიდითა. პატივითა.
და დაფლეს. ცორტავს: ამან.
ბაკურ. მეფემან. წარგზავნა. მოციქული. წინაშე. სპარსთა. მეფისა. აუწყა. ესე. ყ~ი. და
ითხოვა. მისგან. შენდობა.
მაშინ. მეფემან. განიზრახა. გონებასა. თ~ჴსსა. და თქა. უკეთუ. შევრისხდეთ.
ქართველთა. განერთუნენ. იგინი.
ბერძენთა: შენდობა. აღირჩია. გამოგზავნა. მოციქული. ბაკრისსა, პასუხითა.
კეთილითა. და ყ~ი. გმობა. და ბრალობა. ვასქენ. მოკლულისა. უბრძანა: და ამართლა. ბაკურ. სიკვდილისა. მისისა. და
წარმოგზავნა: რანსა. და მოვაკანს. სხა. ერისთავი. რ~ლსა. ერქა. დარიელ: და უბრძანა. რ~თა. კეთილად.
მეგობრობდეს. ქართველთა: და მოკუდა.
კათალიკოზი. მაკარი; და მანვე. მეფემან. დასუა. ჲ: კათალიკოზი. სვიმონ: დამოკდა.

ბაკურ. მეფე. და დარჩნეს. შვილნი. მისნი. წვრილნი. რ~ლნი. ვერ. იპყრობდეს.
მეფობასა:- მაშინ. მეფემან.
სპარსთამან. ურმიზდ. მისცა. ძესა. თვისსა. რანი. და. მოვაკანი. რ~ლსა. ერქა. ქასრე.
ამბარიეზ. და მოვიდა. და დაჯდა.
ბარდავს. და უწყო. ზრახუად. ერისთავთა. ქართლისათა. აღუთქა. კეთილი. დიდი.
და დაუწერა. საერისთაოთა. მათთა. მამულები. შვილითი. შვილამდე: დაესრეთ. წარიბირნა. ლიქნითა.
დაგანდგეს. ერისთავნი. თვის.
თვისად. ჵარკსა. მისცემდეს. ქასრეს. აბარევაზს: და შვილნი. ბაკურისნი. დარჩეს.
მთიულეთს. კახეთისასა. დანათესავნი. მირდატისნი. ვახტანგის. ძისანი. რ~ლნი. მთავრობდეს. კლარჯეთს.
დაჯავახეთს: იგინი. დარჩ[ნ]ეს.
კლდეთა. შ~ა. კლარჯეთისათა. სხა. ყ~ი. ქართლი. სომხითი. და ასფურაგანი.
დაიპყრეს. სპარსთა. და ბრძოდეს.
ბერძენთა. შ~დ. ამისსა. მცირედთა. წელთა. იქმნეს. შფოთნი. დიდნი. სპარსთა. შ~ა.
შემოვიდა. თურქთა. მეფე. სპარსეთს.
შ~ა: მოვიდეს. ბერძენნი. ეწყნეს. სპარსთა: შუა. მდინარესა. იოტნეს. შევიდეს.
სპარსეთს. და იწყეს. ტყვენვად. სპარსეთისა. მაშინ. ქასრე. ამბარვეზმან. და უტევა. რანი. და ქართლი. წარვიდა. შველად.
მამისა. თვისისა: ესრეთ. რაჳ.
უცალო. იქმნეს. სპარსნი: მაშინ. შეითქვნეს. ყ~ნი. ერისთავნი. ქართლისანი. ზემონი.
და ქვემონი. და წარგზავნეს.
მოციქულნი. წინაშე. ბერძენთა. მეფისა. და ითხოვეს: რ~თა. უჩინოს. მეფე.
ნათესავთაგან. მეფეთა. ქართლი=
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სათა. რ~თა. იყვნენ. ერისთავნი. იგინი. თვის. თვისსა. საერისთოსა. შეუცვალებელად;
მაშინ. კეისარმან.

აღასრულა. თხოვა. მათი: და მოსცა. მეფედ. დისწული. მირდატისი. ვახტანგის. ძისა.
ბერძნის. ცოლისა. რ~ლსა.
ერქა. გურამ. რ~ლი. ჰმთავრობდა. კლარჯეთს. და ჯავახეთს:-

39, ლთ: ქართლისა. კურატპალატი. გურამ. ბაგრატოანი; ხ~. ესე. გურამ. იყო.
დედით.
ხოსროიანი: და მამით-ბაგრატოანი: და ესე. ბაგრატოანნი. შვილის. შვილნი. და
ნათესავნი. არიან.
ამა. გვრამისნი: და ვიწყოთ. ყ~ივე. ამბავი. ბაგრატიონთა. თუ. ვითარ. არიან.
ნათესავნი. დავით.
წ~წყლისანი: და სოლომონისნი. ანუ. ვითარ. მოიწივნეს. ქ~ყნასა. ჩ~ნსა. ვიწყოთ.
ადამითგან. და წარმოვსთქუათ. ყ~ი. ნათესაობა. მათი:ადამ. შვა. სეით. სეით. შვა. ენოს. ენოს. შვა. კაინან. კაინან.
შვა, მალელაელ. მალელაელ. შვა. იარედ. იარედ. შვა. ენუქ. ენუქ. შვა. მათუსალა.
მათუსალა. შვა. ლამექ. ლამექ.
შვა. ნოე. ნოე. შვა. სემ. სემ. შვა. არფაქსად. არფაქსად. შვა. კაინან. კაინან. შვა. სალა.
სალა. შვა. ებერ.
ებერ. შვა. ფალეგ. ფალეგ. შვა. რაგავ. რაგავ. შვა. სერუქ. სერუქ. შვა. ნაქორ. ნაქორ. შვა.
თარა. თარა.
შვა. აბრაჰამ. აბრაჰამ. შვა. ისაკ. ისაკ. შვა. იაკობ. იაკობ. შვა. იუდა. იუდა. შვა. ფარეზ.
ფარეზ.
შვა. ესრომ. ესრომ. შვა. არამ. არამ. შვა. ამინადაბ. ამინადაბ. შვა. ნასონ. ნასონ. შვა.
სალმონ. სალმონ. შვა. ბოოს. ბოოს. შვა. იობედ. იობედ. შვა. იესე. იესე. შვა. დავით. მეფე. დავით.
მეფემ. შვა.
სოლომონ. სოლომონ. შვა. რობუამ. რობუამ. შვა. აბია. აბია. შვა. ასა. ასა. შვა. იოსაფატ.
იოსაფ-

ატ. შვა. იორამ. იორამ. შვა. ოზია. ოზია. შვა. იოათამ. იოათამ. შვა. აქაზ. აქაზ. შვა.
ეზეკია. ეზეკია.
ეზეკია. შვა. მანასე. მანასე. შვა. ამონ. ამონ. შვა. იოსია. იოსია. შვა. იექონია. იექონია.
შვა.
სალათიელ. სალათიელ. შვა. ზორაბაბელ. ზორაბაბელ. შვა. აბიუდ. აბიუდ. შვა.
ელიაკიმ. ელიაკიმ. შვა. აზორ. აზორ. შვა. სადუკ. სადუკ. შვა. აქიმ. აქიმ. შვა. ელიუდ. ელიუდ. შვა.
ელიაზარ.
ელიაზარ. შვა; მატათან. მატათან. შვა. იაკობ. იაკობ. შვა. იოსებ; ქმარი. მარიამისი. და
ძმა.
კლეოპასი; კლეოპა. შვა. ნაომ. ნაომ. შვა. სალა. სალა. შვა. რობუამ. რობუამ. შვა.
მუხთარ.
მუხთარ. შვა. ელიაკიმ. ელიაკიმ. შვა. ბენიამენ. ბენიამენ. შვა. იერობემ. იერობემ. შვა.
მოსე. მოსე. შვა.=
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იუდა. იუდა. შვა. ელიაზარ. ელიაზარ. შვა. ლევი. ლევი. შვა. იორამ. იორამ. შვა. მანასე.
მანასე.
შვა. იაკობ. იაკობ. შვა. მიქია. მიქია. შვა. იოაკიმ. იოაკიმ. შვა. იურობემ. იურობემ. შვა.
აბრჰამ. აბრჰამ. შვა. იობ. იობ. შვა. აქაბ. აქაბ. შვა. სვიმონ. სვიმონ. შვა. იზაქარ. იზაქარ.
შვა.
აბია. აბია. შვა. გად. გად. შვა. ასერ. ასერ. შვა. ისაკ. ისაკ. შვა. დან. დან. შვა. სოლომონ.
სოლომონ.
შვა. შვიდნი: ზ; ძმანი. რ~ლნი. იგი. მოსცა. ღ~ნ. ტყვეობასა. შინა:- და ესე შვიდნი:
ზ. ძმანი. ძენი. სოლომონისნი. წარმოვიდეს. ქყ~ნით. ფილისტიმით. ტყვეობით.
წარმოსულნი, ჰურიანი. და მოიწივნეს; ეკლეცს. წინაშე. რაქაელ. დედოფლისა: და ნათელ. იღეს.
ჵელითა. რაქაელ. დედო-

ფლისათა; ერთი. მათგანი. შემოიყვანა. სიძედ. და ორნი. მათგანი. ამზახნა. სომეხთ.
მეფეთა. ხ~.
ოთხნი; დ. ესე. ძმანი; გუარამ. საჰაკ; ასამ; და ვარზავარად; წარმოემართნეს. ქართლსა; მაშინ. ვინათგან. მოაკლდა. მეფობა. შვილთა. გორგასლისათა: მით. ჟამითგან.
ეპყრა. უფლება. ქართლისა; აზნაურთა; ვ~რე. ამათადმდე; ა~დ. დაესრულა. უფლება.
ქართლისა. აზნაურთა; ბოროტთა. საქმეთა. მათთაგან. მას. ჟამსა; მცხეთა. აღთხელდებოდა; და ტფილისი.
აღშენდებოდა; არმაზი.
შემცირდებოდა. და კალა. განდიდებოდა: და. სპარსთა. დაეპყრა. სომხითი. ქართლი.
და. ასფურაგანი; ხ~. მაშინ. ვ~რ. უცალო. იქმნეს, სპარსნი: ითხოვეს. ქართველთა. ბერძენთა. მეფისაგან: მეფე.
ქართლისად:-

მაშინ. კეისარმან. მოსცა. ესე. გურამ. კურატპალატი: რ~. მანვე. კეისარმან. მოსცა.
პატივად. კურატპალატობა: და წარმოგზავნა. მცჵეთად. ხ~. სამნი. იგი. ძმანი. ამის. გუარამისნი.
წარვიდეს.
კახეთს, და საჰაკ. დაემზახა. ბაკურს. ძესა. ნერსესისა; ხ~. ასამ. და ვარზავარდ.
წარვიდეს. კამბეჩანს; და გარდაუქციეს. ერი. ვეზანს. ერისთავსა. სპარსთასა. და მოკლეს. ვეზან: და დაიპყრეს. მათ.
კამბეჩინი. დასხდეს. მუნ. ცხოვნდებოდეს. ხორნაბუჯს; და ამა. ჟამამდე. შვილნი. მათნი.
მთავრობენ. მას. შ~ა:-

ხ~; ამის. გურამის. ზე. მოკუდა. კათალიკოზი. სვიმონ: და დაჯდა. თ: კ~ზო. სამოელ.
და შვილნი.
ბაკურ. მეფისანი; ნათესავნი. დაჩისნი. ვახტანგის. ძისანი. რ~ლისა-თ~ს. მიეცა.
მეფობა. ვახტანგ. მე-

ფესა. იგინი. დარჩეს. კახეთს. და დაიპყრეს. კახეთი: და ჲრეთი. იორითგან. და
დასხდეს. უჯარმოს. და იყვ=

1-22 სტრ., 97
ნეს. მორჩილებასა. გუარამ. კურატპალატისასა:- მაშინ. კეისარმან. წარმოსცა. განძი.
დიდ.
ძალი. გუარამ. კურატპალატისთანა. და უბრძანა. რ~თა. მით. განძითა. გამოიყუანნეს.
ჩრდილოს. ლაშქარნი.
და შეაერთნეს. მათ. თანა. სპანი. ქართლისანი. და. შეგზავნეს. სპარსეთს; ხ~. გუარამ.
ყო. ეგრე. გამოიყანნა.
ოვსნი. დურძუკნი. და დიდონი. და წარუძღვანნა. წინა. ერისთავნი. ქართლისანი;
შევიდეს. ადარბადაგანს. დადაუწყეს. ტყუევნა. და ესე. ვითარნი. ჭირნი. და უცალოებანი. მოიწივნეს. სპარსთა.
ზ~ა; მაშინ. გამოჩნდა.
კაცი. ერთი. სპარსეთს. რ~ლსა. ერქა. ბარამ. ჩუბინი. ესე. ეწყო. თურქთა. სპარსეთს.
შესრულთა. ვ~ა. წერილ.
არს. განცხადებულად. ცხოვრებასა. სპარსთასა; მოკლა. თურქთა. მეფე. და აოტა.
ბანაკი. მათი; ხ~. სპანი.
იგი. ბერძენთანი. რ~ლნი. შესრულ-იყუნეს. სპარსეთს. შეიქცეს. და წარვიდეს. შ~ა. და
დარჩომილნი. იგი. გუარამ. კურატპალატისა. შეგზავნილნი. წარმოვიდეს. იგინიცა. შ~ა; რ~. ვინათგან.
მოიცუალეს. სპარსთა.
თურქთაგან; შეშინდეს. და დაეცა. შიში. და ძრწოლა. ქართველთა. სპარსთაგან; მაშინ.
იწყო. გუარამ. კურატპალატმან. ციხეთა. და ქალაქთა. მაგრებად; და. კ~დ. წყალობა. ყო. ღ~ნ. ქ~ეანეთა.
ზ~ა; და სხვა. შუღლი. დავარდა. სპარსეთს; რ~. იგივე. ბარამ. ჩუბინი. გაჰდგა. სპარსთა. მეფესა. და
დასწვეს. თვალნი. ურ-

მიზდს. მეფესა: და. ცოლის. ძმათა. მისთა. და იწყეს. ბრძოლად; ჩუბინმან. და ქასრე.
ამბარვეზმან; იოტა. ქასრე, ჩუბინისაგან; და წარვიდა. საბერძნეთს; მაშინ. კეისარმან. მავრიკ. მისცა.
ასული. თ~ჴსი.
ცოლად. ქასრე. ამბარვეზსა; და მისცა. სპა. თვისი. და წარმოგზავნა. ჩუბინსა. ზ~ა;
იოტა. ჩუბინი. სპარსეთით. და ქასრე. ამბარვეზმან. დაიპყრა. ყ~ი. სპარსეთი:- მაშინ. მავრიკ. კეისარმან.
იურვა. ქართველთა-თ~ს. ქასრეს. თანა. და ჰრქა. ვინათგან. დაუტეობიათ. ქართველთა. კერპთ.
მსახურება. მუნითგ~ნ.
მორჩილნი. არიან. ბერძენთა. ჟამსა. შ~ა. მძლავრებისაგან. თქვენისა. იქმნეს.
განრყუნილ. ქართლი:
თუ. არა. სხა. სამართალი. თქვენი. არა. რა. არს. ქართლსა. ზ~ა: აწ. ბრძანებითა.
ღ~ისათა.
ვინათგან. სრულსა. სიყვარულსა. ზ~ა. ვართ. მე. და შენ: იყოს. ქართლი. ჩ~ნ. შ~ს.
თავის. უფალ. მშვიდობით.
რ~. მე. ვარ. მოურავი. და მწე. ყ~თა. ქართველთა. და ყ~თა. ქ~ეანეთა; მაშინ. ერჩდა.
სპარსთა. მეფე. კეისარსა.
და განთავისუფლდეს. ქართველნი. და ესე. გუარამ. კურატპალატი. დაადგრა.
ბერძენთა. მორჩილებასა. ზ~ა. იყო. ესე.=
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გუარამ. კაცი. მორწმუნე. და მაშენებელი. ეკლესიათა. ამან. იწყო. ეკლესია. ჯარისა.
პატიოსნისა: და აქამომდე. ჯარი. ველსა. ზ~ა. იყო; და უქმნა. ეკლესია. წელთამდის.
ოდენ. და კ~დ: ამანვე.
კურატპალატმან. განაახლა. საფუძველი. ტფილისის, სიონისა, რ~ლი. შ~დ. ამის.
გუარამისა. განასრულეს. აღშენება. ტფილისის. სიონისა, ნახევარი. ერთმან. ვინმე. ქრივმან.
დედაკაცმან. დანახევა-

რი. ყ~ნ. ერმან; ჟამსა. პლ~ის. ადარნასე. მთავრისასა; და იგი. ადარნასეცა. შეეწია.
აღშენებასა. მისსა:
რ~. ნათესავნი. მორწმუნისა. მირიან. მეფისანი. ყ~ნივე. ეკლესიათა. მაშვენებელნი.
იყნეს; და მეფობდა.
ესე. გარამ. კულატპალატი. კეთილად. და უშფოთველად; ა~დ. ქართლისა.
ერისთავნი. ვერ. სცვალნა. საერისთაოვთაგან. მათთა. რ~. სპარსთა. მეფისაგ~ნ. და ბერძენთა. მეფისაგან. ჰქონდათ.
სიგელი. მკვიდრობისანი. საერისთოთა. მათთა; ა~დ. იყნეს. მორჩილებასა. გარამ. კურატპალატისსა. ხ~.
ამა. გარამ. კურატპალატსა. ესხნეს. ძენი. რ~ლთა. ეწოდებოდა. სახელად. ერთსა. სტეფანიოზ; და.
მეორესა. დემეტრე: და მისვე.
ზე. მოკდა. კათალიკოზი. სამოელ; და. ამანვე. კურატპალატმან. დასა.
კათალიკოზად. ი. კ~ზი. სამოელივე:
და. ამისა. შ~დ. მოკუდა. გუარამ. კურატპალატი; და მის. წილ. მეფე. იქმნა. ძევე. მისი.
სტეფანოზ:-

40; მ: ერისთავთა. მთავარი. ქართლისა. სტეფანოზ. ძე. გარამ. კურატპალატისა; ბაგრატოანი:ხ~. ამან. სტეფანოზ. მეფობისა. სახელი. ვერ. იკადრა. სპარსთა.
და ბერძენთა. შიშისაგ~ნ; ა~დ. ერისთავთა. მთავრად. ხადოდეს; და მისზე. მოკდა.
კათალიკოზი. სამოელ. და ამან.
სტეფანოზ. დასა. კათალიკოზად. ბართლომე. ია: კ~ზი: ხ~. ესე. სტეფანოზ. იყო.
ურწმუნო. და უშიში.
ღ~ისა; არა. ჰმსახურა. ღთსა. არცა. ჰმატა. სჯულსა. დაეკლესიათა. და ამისზე. იქმნა.
შფოთი. დიდი.
საბერძნეთს. რ~. მავრიკ. კეისარსა. განუდგა. ფოკას. მჵედარი. დამოკლა. მავრიკ.
კეისარი; დაშვილნი. მისნი;

დაიპყრნა. საბერძნეთით. ფოკას. მჵედარმან; მაშინ. სიძემან. კეისრისამან. ქასრე.
სპარსთა. მეფემან; იწყო. ძებნა. სისხლთა. სიმამრისა. დაცოლის. ძმათა. მისთა. შესვლად. დატყევნად.
საბერძნეთს. განძლიერდა. ბერძენთა. ზ~ა; და ვერ. წინა. აღუდგა. ფოკას. კეისარი: ხ~. სტეფანოზ.
მთავარი. ქართლისა.
შეუშინდა. მეფესა. სპარსთასა. განუდგა. ბერძენთა. და მიექცა. სპარსთა. მას. ჟ~სა.
მანვე. ქასრე. მეფემან:=

1-22 სტრ., 99
წარმოსტყენა. იერუსალიმი; და წარმოიღო. ძელი. ცხოვრებისა; და შ~დ. ამისსა.
აღიღო.
ღ~ნ. ჵელი. წყალობისა. ქასრესგ~ნ. შეიპყრა. ძემან. მისმან. შესა. იგი. საპყრობილესა.
ძნელსა. დამოკუდა.
სენითა. ბოროტითა: ხ~. ამის. სტეფანოზის. ძმა. დემეტრე. აშენებდა. ეკლესიასა.
ჯარისა. პატიოსნისასა; რ~. სენიცა. იყო. მისთანა. ბოროტი. და ვერ. შემძლებელ. იყო. განშორებად. კარსა.
ეკლესისასა. დასტეფანოზ. მთავრობდა. ყ~სა. ქართლსა. და დაჯდა. ტფილისს. და ჰმორჩილობდა.
იგი. სპარსთა; ხ~. შ~დ. ამისა. რაოდენთამე. წელიწადთა. გამოჩნდა. საბერძნეთს. კაცი. ერთი. თვისი. მავრიკ.
კეისრისა. სახელით. ერაკლე; ამან. მოკლა. ფოკა. კეისარი; და დაიპყრა. საბერძნეთი. განძლიერდა. იგი; და.
მიიყანნა. დასავლეთით. თურქნი. დაშეკრიბნა. სპანი. ურიცხვნი. და წარმოემართა. სპარსეთად. ძებნად.
ძელის. ცხოვრებისასა;
და მოვიდა. პ~დ. ქართლს; მაშინ. ამან. სტეფანოზ. არა. ინება. განდგომა. სპარსთა;
განამაგრნა. ციხე-

ნი. დაქალაქნი. დადადგა. ტფილისსა. შ~ა; მოვიდა. ერაკლე. კეისარი; და მოადგა.
ტფილისსა: ხ~. სტეფანოზ. იყო. ქველი. მხედარი. და შემმართებელი. დღეთა. ყ~თა. გამოვიდის. კართა.
ქალაქისათა. და ებრძოლის.
ბერძენთა; მაშინ. უკჲ. მას. წყობასა. შ~ა. ჩამოაგდეს. სტეფანოზ. დამოკლეს. და
დაიპყრა. კეისარმა. ტფილისი; ხ~. ციხესა. კალისასა. დარჩნეს. კაცნი. და არა. მოერთნეს. მეფესა. და ციხის.
გამოღმართ. ციხის.
თავმან. ჵმა. ჰყო. დაჰრქა. მეფესა. ესრეთ. ვაცისა. წვერნი. გასხენ. და ვაცბოტისა.
კისერი. გაქვს.
მაშინ. ვ~ა. ესმა. სიტყა. ესე. კეისარსა; ბრძანა; და ღაცათუ. კაცმან. იმან. ბასრობით.
მრქა.
მე. ვაც-ბოტობა. ა~დ. არა. არს. სიტყა. მისი. ცუდ; და მოიღო. წიგნი. დანიელ.
წ~წყლისა. დაპოვა.
მას. შ~ა. წერილი. ესრეთ. გამოვიდეს. ვაცი. დასავლისა. და შემუსრნეს. რქანი. ვერძისა.
აღმოსავლისანი; მაშინ. განიხარნა. კეისარმან. და. დაიდასტურა. რ~. ყ~ვე. განემარჯვებოდა; მაშინ.
კეისარმან. მოუწოდა. ძესა. ბაკურისასა. ქართველთა. მეფისასა. ნათესავსა. დაჩისასა. ვახტანგის.
ძისასა. რ~ლი.
ერისთაობდა. კახეთს. რ~ლსა. ეწოდებოდა. სახელად; ადარნასე; და მისცა. მას.
ტფილისი. დამთავრობა. ქართლისა. და დაუტევა. მას. თანა. ერისთავი. რ~ლსა. ერქუა. მას. ჯიბღა.
ბრძოლადკალისა. ციხისასა:-
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41, მა; მთავარი. ქართლისა. ადარნასე. ძე. მესამე. ბაკურ. მეფისა;

ხოსროიანი: ხ~. ამან. ადარნასე. მთავარმან. ქართლისამან. და ერისთავმან. ჯიბღუმ.
უწყეს. ბრძოლა. ციხესა. კალისასა: და კეისარა. წარემართა. ბაღდადს. პ~დ. მივიდა.
გარდაბანს. ვარაზ.
გაგელისასა; და დაილაშქრა. ადგილსა. მას. რ~ლსა. ჰრქიან. ხუზაშენი. და ნათელსცა.
ერაკლემ. ერისთავსა. ვარაზ. გაბელსა: და ყ~სა. ერსა. მისსა: და იწყო. შენებად. ეკლესიასა. რ~ლ. იგი.
უბრწყინვალეს. არს. ყ~თა.
ეკლესიათა; და მუნით. წარვიდა. ბერდუჯს. და დადგა. გულსა. სოფლისასა. და.
აღმართა. ჯარი. ქვისა.
და დადა. საფუძველი. წ~დისა. ღ~ის-მშობლისა. ეკლესიად. და აღასრულა. გუმბათი.
მისი; დამუნით.
მივიდა. ლალს. და უწოდა. მეწეკევნელთა. მთავარს. და ნათელსცა: და წარვიდა.
მუნით. ბაღდადს; ხ~. მან.
ერისთავმან. ჯიბღუმ. და ადარნასე. ქართლისა. მთავარმან; გამოიღეს. ციხე. კალისა.
და შეიპყრეს.
ციხის. თავი. იგი; ხ~. ამან. ერისთავმან. ჯიბღუმ. პ~დ. პირი. დაჰრაკნით. აღუვსო.
რ~ლ. სიტყჴითა. მისითა. კეისარმან. განიხარა. და შ~დ. მისსა. ტყავი. გაჰჵადა. და კეისარს. უკან.
მისწია.
გარდაბანს. კადრებისათვის. უყო. ესე:- ყ~ი. მას. დაესე. ვ~რითა. სიკდილითა.
წარეგნეს. სტეფანოზ. დამისნი. მსახურნი. ამისთვის. უყო. ღ~ნ; მთავარსა. მას. სტეფანოზს: რ~. არა.
მინდობითა. ღ~ისათა.
ცხოვნდებოდა; ა~დ. მორწმუნეთა. ემტერებოდა. და ურწმუნოთა. ჰმოყრობდა; ხ~.
მაშინ. კ~დ. წარიღეს. ბერძენთა. საზღვარი. ქართლისა: სპერი. და ბოლო. კლარჯეთისა. ზღვის. პირი. და
შვილნი. სტეფანოზისნი:
დარჩეს. კლდეთა. შ~ა. კლარჯეთისათა. და სხუა. ყ~ი. ქართლი. დაიპყრა: ადარნასე.
ბაკურის. ძემან. მთავრო-

ბით; და მეფობისა. სახელი. ვერცა. მან. იკადრა, და ერისთავნი. იყნეს. თვის. თვისსა.
საერისთაოსა. შ~ა.
მკვიდრობდეს. დამორჩილობდეს. მთავარსა; და მოკუდა. კათალიკოზი. ბართლომე.
დაამან.
ადარნასემ. და სა. კათალიკოზად. იოანე: იბ: კ~ზი: და. შ~დ. რაოდენისა. ჟამისა.
მოკუდა. კ~დ.
კათალიკოზი. იოანე. და ამანვე. ადარნასემ. დასა. კათალიკოზად: ბაბილა. იგ: კ~ზი:
ხ~. ერაკლე.
კეისარი. შევიდა. ბაღდადს; შეიპყრა. ხასრო; და მოაღებინა. ძელი. ცხოვრებისა: და
მოკლა. ხუასრო:
და იწყო. შენებად. იერუსალიმისა. და დასა. ბოტისტროს. პატრიაქად. და წარუღო.
ბაღდადი. და უკმო=
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იარა. გზა. ქართლისავე: ზ. წელსა. მეშვიდესა. რათგან. ჩაევლო. და ეკლესია: ჯარისა;
პატიოსნისა. დასიონი. ტფილისისა. განესრულნეს. ადარნასე. ქართლის. მთავარსა; მაშინ. ერაკლე.
მეფემან. ტფილისს.
მცხეთას. და უჯარმოს. ქადაგნი. განავლინნა. რ~თა. ყ~ნი. ქ~ეანენი; ეკლესიას.
შევიდნენ. და ყ~ნი. მოგნი.
და ცეცხლის. მსახურნი. რ~ლნიცა. არა. მოინათლნენ. მოისრნენ: ხ~. მათ.
ნათლისღება. არა. ინებეს. ა~დ.
ზაკვით. აღერივნნეს. ქ~ეანეთა. თანა: და მიაწიეს. ყ~თა. მათ. ზ~ა. მახვილი: და
ეკლესიათა. შ~ა. მდინარენი. სისხლთანი. დიოდეს. და განწმიდა. სჯული. ქ~ეს. ღ~ისა. ჩ~ნისა. წარვიდა. და წარიტანა.
თანა. მანგლისით. და.ერუშეთით. ფერჵთა. ფიცარნი. და სამსჭალნი. უ~ისა. ჩ~ნისა. იესო. ქ~ესი. რ~ლნი.
მოცემულ. იყუნეს. კოსტ-

ანტინესგან. მირიან. მეფისდა: მაშინ. შეწუხდა. ადარნასე. ქართლისა. მთავარი.
ევედრებოდა. რ~თა. არა.
წარიხნას. კეისარმან. ნიჭნი. იგი. ღ~ისა. მიერნი. ა~დ. არა. ისმინა. კეისარმან.
ვედრება. მისი: და წარიხნა. თანა: ხ~. ამა. ადარნასესზე. გარდაიცუალა. ქაალიკოზი; ბაბილა. და მანვე.
ადარნასემ. დასა.
კათალიკოზად: ათაბორ. იდ: კ~ზი: და შ~დ. მისა. მოკუდა; ადარნასე; მთავარი. და
მის. წილ. დაჯდა. ძე. მისი. სტეფანოზ:-

42. მბ; მთავარი. ქართლისა. სტეფანოზ. ძე. ადარნაზე. მთავრისა: ბ; სტეფანოზ. ხოსროიანი:
ხ~. ესე. სტეფანოზ. იყო. უმეტეს. ყ~თა.
ქართლის. მეფეთა. და მთავართა. მორწმუნე: და განმწმედელი. სჯულისა.
მაშენებელი. ეკლესიათა.
და მან. მოადგნა. ზღუდენი. ეკლესიასა. ჯარის. პატიოსნისასა. და აღაშენნა.
დარბაზნი: და დაუწერა. კრება. ყ~თა. პარასკევთა: და მუნ. შეკრიბნა. ყ~ნი. ეპისკოპოსნი. და მღუდელნი.
მის. არისანი.
კათალიკოზსა. თანა. წინაშე. პატიოსნისა. ჯუარისა. დაადიდიან. პარასკევი, ვ~ა.
დიდი. პარასკევი:
ხ~. საკათალიკოზოსა. არ~ნ. კრება. ყ~თა. ხუთშაბათთა: და ადიდიან. წ~და. სიონი: ვ~ა.
დიდსა. ხუთშაბათსა. საიდუმლოსა. თანა. ჵორცითა. და სისხლითა. ქ~ესითა; ხ~. მცხეთას.
საეფისკოპოზოსა.
არ~ნ. კრება. ყ~თა. შაბათთა. და ხსენება. პ~ლ. მოწამისა. სტეფანესი. და ყ~თა.
მოწამეთა: და დიდისა.

მისგ~ნ. ძლიერებისა. სპარსთასა. რ~ლი. წამებულიყო. აბიბოს. ნეკრესელი.
ეპისკოპოზი. რ~ლნ.=
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მოაქცივნა. უმრავლესნი. მთეულნი. არაგსა. აღმოსავლით: ხ~. პატიოსანი. გვამი.
მისი.
დადვეს. მცხეთას. საეპისკოპოზოსა. სამარხოსა. ეპისკოპოსთასა. დადღესასწაულსა.
მისსა. უფროს. ყ~თა.
დღესასწაულთა. შეკრიბიან. დაადიდიან. ღ~თი; მათ. ჟამთა. უკე. გამოჩინებულიყო;
მოჰმედ. ნათესავი. ისმაილისი: მოძღვარი. სარკინოზთა. სჯულისა. და ყ~ლი არაბია. და იამანეთი.
დაიპყრა; დამოკუდა.
იგი: და დადგა. მისწილ. აბუბექირ. და შევიდა. სპარსეთს: რ~. ვინათგან. შესრულიყო.
ერაკლე. მეფე. სპარსეთს. განერყნა. სპარსეთი. და არა. ვინ. იყო. წინა-აღმდგომი. მისი. სპარსეთს. შ~ა:
ამან. აბუბექირ. დაიპყრა. სპარსეთი. შევიდა. ბაღდადს. და უმრავლესთა. მძლავრებით. დაატეობინა.
ცეცხლის. მსახურება.
და მოაქცივნა. ცეცხლის. მსახურნი. იგი. სარკინოზად: და მოკდა. იგი. და დადგა.
მის. წილ. ომარ.
და უმეტეს. განძლიერდა. იგი: მაშინ. უთხრეს. მეფესა. ერაკლეს; ვ~დ. შემოვლენ.
აგარიანნი. შამად. და ჯაზირეთად: რ~ლ. არს. შა. მდინარე. და გამოვიდა. ერაკლე. ფილისტიმედ. რ~თამცა.
ეწყო. მუნ: ხ~. იყო. მუნ.
მონაზონი. კაცი. ღ~ისა. და მან. ჰრქა. მეფესა. ესრეთ. ვ~დ. ივლტოდეთ. სარას.
განძებულთა. ანუთუ. განკერძოებულთა: რ~. უ~ნ. მისცა. აღმოსავლეთი. და სამხრეთი. სარკინოზთა. რ~ლ-არს.
თარგმანი. სარას. ძაღ-

ლი: და მონაზონისა. მის. სიტყითა: ესე. უთხრეს. ერაკლე. მეფესა. ვარსკლავთ.
მრიცხელთა. და სრულთა. მისანთა. აღაშენა. ერაკლე. მეფემან. სეტი. და დაწერა. მას. ზ~ა. მშვიდობით. შამდინარეო: და ფილისტიმო. ვ~რე.-მდის. წარჵდეს. შვიდნი. შვიდეულნი. შვიდეულისა[.]თვის. ესრეთ.
პოვეს. ჟამი. განსაზღვრებული.
ფილოსოფოსთა. ჰრიმის-ტროსმან. იჯინტონის. წიგნთა. შ~ა. რ~ლ-არს.
სარკინოზთათვის. რ~ლ-არს. სნ: ორასორმეოცდა. ათი. წელი: ხ~ მოჰმედის. გამოჩინებამდე. ალექსანდრესითგან. გარდასრულიყნეს. წელნი.
შკზ: ცხრაას. ოცდა. შვიდ: მაშინ. ყ~ნი. ნათესავნი. ბერძენთა. წარჩინებულნი.
ჰფლვიდეს. ქ~ყანათა. შ~ა.
განძთა. მათთა. რ~თა. რაჟამს. გამოვიდენ. პოვონ. განძი. იგი. დაარღარა. ნახონჭირი.
იგი. წაღებისა. დაკ~დ. გამოღებისა; და აღმოვლო. მუნით. ერაკლე. კეისარმან. გზა. რანისა. და მეორედ.
შემოვიდა. ქართლად, დაჰრქა. ნათესავთა. სპარსთასა. რ~ლნი. შემოლტოლვილ. იყნეს. სარკინოზთაგან.
უკეთუ. უწყით. ვ~რმედ. დასრულდა. მეფობა. თქენი. დაუტევეთ. ჩრდილო. და შემოვედით. ჩ~ნ. თანა.
და მათ. დაუტევეს. ქ~ყნა.=
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ესე. და დაფლნეს. განძი. იგი. მათნი. და რ~ლნიმე. წარყუეს. და რ~ლნიმე. დადგეს. და
შეიტანნეს. ყ~ისა. საგანძურისა. გუჯარნი:
და რა. გუჯარნი. დაწერნეს. აღწერეს. ნათესავი. თჴსი. და ქ~ყანა. დადვეს. რ~თა. ოდეს.
მოვიდნენ. ბერძენნი: მით. გუჯრითა.
მოიძიონ. ნათესავნი. მათნი. და თვითველად. განუყო. განძი. და ქ~ყანა; ხ~.
სტეფანოზს. ესხნეს. ორნი. ძენნი. უ-

ხუცესსა. ეწოდებოდა. სახელად. მირ: და შედეგსა. არჩილ: და განუყო. ყ~ი. ხვასტანგი.
სამეფოსა. მისსა. საგანძური. ოქროსა. დავეცხლისა: დათვალთა. პატიოსანთა: რ~. ნახევარი. საქონლისა.
მისისა. წარიღო. ქყ~ნასა. ეგრისს. და წარიტანა. თანა. ძე. თვისი. პირმშო. მირ. დანახევარისა. ხ~. საქონლისა.
მისისა. მისცა. არჩილს. უმრწემესა.
ძესა. თვისსა: ხ~ არჩილ. დაფლა. საგანძური. მისი. უფროსი. ჵევსა. კახეთისასა: ხ~.
სამსახურებელნი. ოქროსა.
და ვეცხლისანი. ჵევსა. უჯარმოსასა: და საგანძურნი. ქართლისა. დაჯავახეთისანი.
დასხნა. მახლობლად. გორსა.
რ~ლი. მანვე. ერაკლემ. განაჩინა. განძთა. სამალავად. მათთვის. რ~ლნი. თანა. ვერ.
წაქონდეს: ხ~. სახელი. გორისა. მის. არს. ტონთიო. რ~ლ-არს. თარგმანებით. მთა. ოქროსა: და დასა. მას. ზ~ა.
ტილისმი. რ~თა. ვერა. ვინ. უძლოს. გამოღებად: ხ~. საგანძურნი. ყ~თა. ქართლისა. ეკლესიათანი. დაფლნა. აჩრდილსა.
დიდსა. სიონისა. მცხეთისასა: და შ~დ. მცირედთა. დღეთა. შევიდა. არჩილცა. ეგრისადვე. და მუნ. ყოფასა. შ~ა.
მოკუდა: სტეფანოზ: მთავარი. ქართლისა. და მის. წილ. მეფე. იქმნა. ძე. მისი. მირ. და არჩილ:-

43, მგ; მეფე. მირ. და ძმა. მისი. არჩილ: ძენი. სტეფანოზის. მთავრისანი;
ხოსროიანი:-

ხ~. მუნ. ეგრისს. ყოფნასა. შ~ა. ამის. მეფისა. მირისა: და ძმისა. მისისა. არჩილისა.
მოვიდა. ამირა.
აგარიანი. ქართლს. რ~ლსა. ერქა. მურვან. ყრუ. დისწული. მოჰმედისი. რ~ლი.
წარმოევლინა. ეშიმს. ამირ. მუმლასა. ბაღდადელსა. ძესა. აბდალ. მელიქის~სა. ნათესავისაგან. ამათისა. და მისთვის.
ეწოდა. ყრუი. რ~ლ. მეორედ, არა.

მიითულიდა. სიტყასა. განმზრახთასა. და ყ~ნი. მთავარნი. და პიტიახშნი. ნათესავნი.
ერისთავთა. და წარჩინებულთანი. შევიდოდეს. კავკასიად. და დაიმალნეს. კლდეთა. და ღრეთა. და
მოვლო. ყრუმან. ყ~ი. კავკასია. და დაიპყრა. კარი. დარიელასი. და დარუბანდისი. და შემუსრნა. ყ~ნი. ქალაქნი. და
უმრავლესნი. ციხენი. ყ~თა. საზღართა.
ქართლისათა: და ვ~ა. ცნა: რ~. მეფენი. ქართლისანი. და ყ~ნი. ნათესავნი. მათნი.
წარვიდეს. ეგრისად. და მუნით.
მიიცვალნეს. აფხაზეთად. შეუდგა. კალსა. მათსა. და შემუსრნა. ყ~ნი. ქალაქნი. და
სიმაგრენი. ეგრისის. ქყ~ნისანი.=
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და ციხე. იგი. სამზღუდე. შემუსრა. რომელ-არს. ციხე. გოჯი. შემუსრა: და. შევლო.
ზღუდე. იგი. საზღვარი. ეკლისურისა.
და. მოსლასა. მისსა. იყო. კათალიკოზი. თაბორვე; ხ~. იყუნეს. მაშინ. მეფე. მირ.
დაძმა. მისი. არჩილ. ციხესა.
მას. შ~ა. ანაკოფის~სა. რ~ლსა. შ~ა. იყო. ხატი. ყ~დ. წ~ისა. ღ~ის-მშობელისა; არა.
კაცობრივითა. ჵელითა. დაწერილი.
ა~დ. ზეგარდამო: რ~ლისათვის. არავინ. უწყის. თუ. ვინა. იგი. მოსრულ. იპოვა. თავსა.
ზ~ა. მის. გორის~სა. რ~ლსა.
მოსდგმიდა. სამხრით. ზღა. და ჩრდილოთ. ჭალაკი. მწყრნები. და ერისთავი.
კეისრისა. ლეონ. შესრულიყო. ციხესა. სობღისასა: რ~ლარს. გარდასავალსა. ოვსეთის~სა: და ვერვინ.
შემძლებელ. იყნეს. წყობად. ყრუსა. მის; რ~. იყუნეს. სპანი. მისნი. უფროს. და უმრავლეს. ჭალაკთა. ეგრისისათა: ხ~.
ამანვე. ყრუმ. შეიპყრა.
და აწამა. წ~და: დავით. და. კოსტანტინე: რ~ლთა. წამებასა. ვრცელად. მოგვითხრობს.
ცხოვრება. მა-

თი: და. ჩ~ნ. პ~ლვე. სიტყა. ვიწყოთ, მაშინ. ვ~რ. იყნეს. ციხესა. მას. შ~ა. ანაკოფისასა.
მუნ. მივიდა. მურვან. ყრი. და დაუწყო. ბრძოლა. მეფეთა. მათ: მაშინ. ჰრქა. არჩილ. ძმასა. თვის~სა.
მირს. მიწყუდეულარს.
ციხე. ქალაქი. ესე. შემუსრად: და უკეთუ. შეგვიპყრნეს. ჵელად. და გამოიკითხნეს.
ყ~ნი. საგანძურნი: ნამალევნი.რ~ლნი. იგი. დავეფლენით. ქყ~ნასა. ჩ~ნსა. მონაგებნი. მირიან. ღ~თივ.
განბრწყინვებულისანი: და. კ~დ. ვახტანგ.
ღ~თივ. განძლიერებულისანი: და ყ~თა. შვილთა. მათ. თანი. რ~ლთა. გშნეს. ჩ~ნ; და.
იგიცა. ითხოვეს. ჵელთაგ~ნ. ჩ~ნთანი. რ~ლი. დამალა. ერაკლე. მეფემან; რ~ლისა. აღწერილი. ყ~ი. დავდევით: ორთა.
მათა. თანა. გვირგჴნთა: ზურმუხტისა.
და იაგუნდისა. ძოწეულისათა; რ~ლნი. იგი. გამოიტანნა. მამამან. ჩ~ნ-მან. დიდმან.
ვახტანგ. მეფემან. ინდოეთით.
და სინდეთ. დავფლენით. იგი. უჯარმოს. მახლობლად. შ~ს. ორთა. მათ. კოშკთა:
უმცუელოთა. და ყ~ი. იგი. აღწერილ არს. გონებასა. ჩ~ნსა: და შენ. წარიხვენ. ორნი. იგი. გვირგჴნნი: მისვე.
ვახტანგისანი: ოქროსა. და ანთრაკისანი; ერთი. მირიან. მეფისა; და ერთი. ვახტანგისანი. რ~ლნი. მოუძღვანა. სპარსთა.
მეფემან. ყ~ელსა. თანა.
ოქროსა. და ვეცხლსა; რ~ლი. აჰკიდა. სატვირთავსა. ხუთასსა: და. მკვირცხლსა.
ორიათასსა; შენ. და. მამამან. ჩემმან.
დასდევით. იგი. ქუთათის, და. ციხე. გოჯს: ხ~. მე. გვირგჴნნი. იგი. ჩემნი. და.
გუჯარნი. ტყარვისანი. მარტოდ.
დავსხენ; და აწ. უკეთუ. მოვსწყდეთ. განძი. იგი. უცნაურად. დარჩეს. ყ~ივე.
გამოსვლასა. ბერძენთასა. ძიება. ყოს.
კეისარმან; ნათესავისა. ჩ~ნისათვის. და მოსცეს. განძიცა. იგი; და მეფობა. აწ. უკე. არა.
ვიქმნეთ. ჩ~ნ. მიზეზ.=
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ოჵრებისა. ქართლისა. და საბერძნეთისა; ა~დ. განვიდეთ. და. ვეწყნეთ. ზღვით.
კერძოსა. ამას. გუერდსა. შ~ა. და თუ. ენებოს.ღ~თსა: ერთითა. იოტოს. ათასი; და ორითა. ბევრი: და მივიდეს. წინაშე. ხატისა. მის.
ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისასა. დაშევრდომით. იტყოდეს; განვალთ. სასოებითა. ძისა. შენისა; და. ღ~თისა. ჩ~ნისათა.
რ~ლი. იშვა. შენგან; მისა. შეწირე. ოხა. ჩ~ნ-თჴს; და თანა. მავალ. მეყავნ. ჩ~ნ. წყალობა, შენი; და იყო. მათ. თანა.
სიმრავლე. მცირედ. ტაძრეულისა. მათისა; და, ნათესავი. ერისთავთა. დაპატიახშთა: ჩ: ათასი. ოდენ: ხ~. სპათაგან.
აფხაზთა; ც; ორიათა
სი. მებრძოლი. და. ვ~რე. განთენებამდე. მოავლინა. უ~ნ. სარკინოზთა. ზ~ა. ხორშაკი.
ბღარისა. და გუემნა. იგინი.
სატლითა. სისხლისათა. და ეჩენა. ღამესა. მას. ანგელოზი. არჩილს. რ~ლნ. ჰრქა. მას.
წარვედით. და ეწყენით.
აგარიანთა. მათ; რ~. მოგვივლენია. მათ. ზ~ა. გვემანი. სასტიკად. მომსრველი. კაცთგ~ნ.
მიპირუტყთამდე;
და ოდეს. განხვიდეთ. გესმასთ. ბანაკსა. შ~ა. მათსა. ჵმა. ვაებისა; და ტირილისა; ხ~.
თქვენ. მჵნე. იყენით. დაგანძლიერდით. სასოებითა. ღ~ისათა; და ვ~ა. განთენდებოდა. ისმა. ბანაკით. მათით.
ჵმა. ტირილისა. და გოდებისა; მაშინ.
უკე. განვიდეს. სასოებითა: ღ~ისათა. წყობად. მათდა. და ეწყნეს. და მოსცა. უ~ნ.
ძლევა. მცირეთა. ერთა. ქ~ეანეთა. დამოსწყდა. სატლითა. სარკინოზთაგან: ლდ.ჩ: ოცდა-თოთხმეტი. ათასი; დამახვილითა. ძ:
სამიათასი: და იწყლა.
მირ. მარზაკითა. ფერდსა; ხ~. ქ~სეანეთაგანი. მას. დღესა. შ~ა. მოკლეს. კაცი. ჳ: სამოცი.
და სარკინოზთა. ცხენი. დაეცა. ვ~ა. ჭალაკი: და ჩაჰყრიდეს. ყ~სა. მას. ზღვად. მაშინ. იხილა. ვინმე. ჩვენება.
აგარიანმან;

რ~ლსა. ეტყოდა. რეცა. მოციქული. მათი: მოუცემია. ღ~თსა. ძლევა. ჩ~ნდა. ვ~რე.
აღსრულებამდე. ათთა.
მეფეთა; ვ~ა. ჰრქა. აბრაჰამს. და აგარს. ღ~ნ. ა~დ. ეკლესიათა. ღ~ისათა. და კაცთა.
ღ~ის-მსახურთა. ეკრძალებოდეთ; ვ~ა. იგი. გამცენ. კურანსა. შ~ა. ჩემსა; და მსწრაფლ. აღიყარნეს. და უკუნ. იქცეს.
კალსავე. თვისსა.
და ვ~ა. აღვლეს. ციხე. გოჯი. დაიბანაკეს. წყალთა. მათ. ზ~ა. ორთა. მსგეფსის~სა.
ერთსა. და გარდამოჵდა.
წყალი. წვიმისა. ფიცხელი. და ადგეს. მდინარენი. სასტიკად. და მიმართა. უმცროსმან.
წყალმან. მან.
სპასა. აბაშთასა. და წარიღო. მათგან. მკვირცხლი. კგ. ჩ: ოცდა. სამი. ათასი: და
მიმართა. უფროსმან. წყალმან. მან. მჵედართა. რ~ლთა. იგი. ბანაკი. იყო. უჭალაკეს. რ~ლნი.
მიივლტოდეს. ადგილთა.
რ~ლთამე. და რ~ლნიმე. ხეთა. ზ~ა. განჵდებოდნენ. და წარიღო. ცხენი; ლე. ჩ: ოცდა.
თოთყმეტი. ათასი.=
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და მიერითგ~ნ. სახელ. ედვა. ორთა. მათ. მდინარეთა; ერთსა. ცხენის. წყალი. და
მეორესა. აბაშა; და აღიყარა.
მუნით. და შევლეს. მუნ. გზა. გურისა. და განვლეს. სპერი. და სიმრავლისაგ~ნ. არა.
შეჩენილ. იყო. დაკლება. ხ~. უწინვე.
დასჭრეს. კუდები. ცხენთა. მათთა; რ~. თიხისაგან. ვერ. ითრევდიან: ხ~. იქმნა. მას.
ჟამსა. განრყნილ. ქყ~ნა.
ქართლისა. სომხითისა. და რანისა; რ~. არა. რა. იპოებოდა. არცა. ნაშენები. არცა.
საჭმელი. კაცთა. და პირუტყუთა. ყ~დვე. და წარავლინეს. მოციქული. წ~შე. კეისრისა; მირ. და არჩილ. და
ერისთავმან. აფხაზეთისამან.

და აუწყეს. ესე. ყ~ი. რაცა. იქმნა. ღ~ისა-მ~ერ. ჵელითა. მათითა; მაშინ. კეისარმან.
წარმოსცა. ორი. გვირგჴნი. და გუჯარი. მირსა. და არჩილს; და. მოსწერა. მათ. თანა. ესრეთ; ვ~დ. თქუჲნი.
იყო. მეფობა, სიმხნე. და სიბრძნე. ქართლსა. შ~ა. აწ. დაღაცათუ: იდევნებით. ჩნ. - თ~ა. მსახურებისათ~ვის. ჯარისა; ა~დ.
მოქცევასა. ჩ~ნსა; ვ~ა. აღმითქა. ჩ~ნ. ღ~ნ. ჩ~ნთანავე. ადიდნეთ; ხ~. თქენ.
დაადგერით. სიმაგრეთა. შ~ა.
თქენთა. ვ~რემდის. წარჵდენ. წელიწადნი. მათნი; ტ: სამასნი. რ~. სნ: ორას. და.
მე~რგასესა. წელსა. განევლთოს. მეფობა. მათი. და განსრულებასა: მესამასისა. წელიწდის~სა, მოეცეს. ძალი.
მეფობასა. ჩ~ნსა. დაშევ~მუსრნეთ. აგარიანნი. და ყ~ნი. მათნი. ამაღლებულნი, დამდაბლდენ. და. ჩ~ნ-თ~ა.
მადიდებელნი. ამაღლდენ;
და მოსწერა. ლეონისა. ესრე. სახედ; რ~. ყ~დ-ვე. საზღართა. ქართლისათა. ჩენგან.
ქმნილარს. ვნება. დამეფეთა. მათთაგან. ჩ~ნდა. მომართ. გრება. დადვეს. საყდარსა. ამას. სამეუფოსა, რ~.
პ~დ. ნათელი. მიიღეს.
ჵელსა. ქეშე. ჩ~ნსა; და. კ~დ. შემუსრვისაგ~ნ. დაარჩინეს. დიდი. იგი. ქალაქი.
პონტოსი. და. შ~ს. სპარსთა. ყეს. მშვიდობა, რ~. იგივე. დიდი. ვახტანგ. გორგასლან. შა. მდგომელ. იქმნა. და ჵრმლითა.
თვისითა. უკმოუღო,
სამეფოსა. ამის. პალესტინე. და ორი. ნაწილი. ჯაზირეთისა:- და. აწ. თუმცა. ღ~თსა.
არა. მაგათ. მ~ერ. დაებრკოლა. ბოროტი. ეგე. მტერი. შემომცა. სრულიყო. ვ~რე. კოსტანტინე. პოლემდე; რ~.
შვილთა. შ~ს. ნებროთისათა. ეგენი. მხოლო. ადიდნა. ღ~ნ. რ~. არა. მოაკლდეს. ნათესავსა. მაგათსა. ბრძენი.
გულის. ჵმის. მ-

ყოფელი. და მბრძოლი: ვ~ა. მოგვითხრობს. ჩ~ნ. ესე. აღწერილი. გუჯარი. რ~ლსა. შინა.
აღწერილა. არ~ნ. მეფენი.
და. წარჩინებულნი. ტომებით. და სოფლებით. მათით. ხ~. შენდა, მიბრძანებიეს.
ერისთაობა. აფხაზეთისა. შენდა. და შვილთა. შენთა. და მომავალთა. სახლისა. შენისათა. მიუკუნისამდე.
ა~დ. კეთილად.=
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პატიობდი. მეფეთა. და ერთა. მათდა. ქართლისათა. და ამიერითგ~ნ. ნუღარმცა. ჵელგეწიფება. ვნებად. მათდა.
საზღვართაგ~ნ. მათთა. ეგრისთა. ვ~რემდის. იყვნენ. მანდა. ანუ. განვიდენ. მანდეთ;
მაშინ. მეფე. მირ. დამძიმდა. წყლულებისაგ~ნ. მოსიკვდიდ; და ჰრქა. ძმასა. თვისსა. არჩილს, ესრეთ. რ~. მე. ესერა.
წარვალ. ძმაო. ჩემო. მამათა. ჩ~ნთა.
თანა; ა~დ. წარმეც. და დამფალ. საფლავსა. მას; მამათა. ჩ~ნთა-თ~ა: ხ~. შენ. გაუწყო.
ადგილი. საგანძურთა. მათ. ჩ~ნთა.
ნამალევთა, თუ. სადა. არს; რ~. არა. მივის. ჩ~ნ. შვილი. წული. მკიდრად: ა~დ. მისხენ,
შვიდნი. ქალნი: და აწ. შენ.
ჵარ. მკჴვიდრი. სახლისაგ~ნ. მეფობისა. ჩ~ნისა. მირიან. მეფი~სა. და შენ. თვით. უწყი;
ვ~დ. ქალ. შვილი. ჩ~ნ. არა. მივსცით. ერისთავთა. ჩ~ნთა. ცოლად. ანუ. მივსცით. მეფესა. ანუ. მოვინმევიდის.
სპარსეთით. ნათესავი. მეფეთა;
ვ~ა. ფეროხ. რ~ლსა. მისცა. მირიან. მეფემან; ასული. თვისი. ცოლად; და ჩ~ნ.
შემცირებულ. ვართ: რ~. შენ. ხარ. უცოლო; და მე. ვარ. უძეო; და. აწ. რათგან. მოიყანიან. მამათა. ჩ~ნთა. ცოლნი. ასულნი.
ერისთავთა. ჩ~ნთანი.
და მისციან. ასულნი. თვისნი. მათ. და ქყ~ნანიცა. ქართლისანი. მისციან. მათ; და.
შენცა. მიეც. მათ. ასულნი.

ჩემნი; და განუყავ. მათ. ქყ~ნანი. ქართლისანი. ნახევარი. შენ; და ნახევარი. მათ; ხ~.
საუხუცესოდ. რ~ლ. მაქუნდა.
მე. ყ~ივე. მომიცემია. შენდა. და გაქუნდეს. საუხუცესოდ. ეგრისი. სვანეთი. თაკუერი.
არგეთი; და. გურია: ხ~. კლარჯეთი. და. შუა. მთიულეთი. მიეც. ასულთა. ჩემთა: რ~თა. მუნ. შინა. იყუნენ. ჟამთა.
ამათ. ბოროტთა. და რ~.
მამაცა. ჩ~ნი. მოკდა. შფოთსა. ამას. შ~ა; რ~ლი. დამარხულარს, ეგრისსა. შ~ა. და ვერ.
წარვეცით. იგი. მცხეთას, წარსცენ. ძალნი. მისნი. დადაჰფლენ. საყდარსა. ქუთათისსა; რ~თა. იყოს. იგი.
საწამებელად. სამკვიდროსა. ჩ~ნისა. დაშენ.
დაადგერ. აქა. დაემოყრებოდი. ბერძენთა. ვ~დრემდის. განქარდეს. ბნელი. ესე. და.
შ~დ. ამისსა. მოკუდა. მეფე. მირო:და. წარმოსცეს. მცხეთას. და დაფლეს. ზემოსა. ეკლესიასა. შესავალსა. კარის~სა.
დადაჯდა. მის. წილ. მეფე. ძმა. მისი. არჩილ:-

44, მდ: მეფე. არჩილ. ძე. სტეფანოზ, მეფისა, და ძმა. მეფისა. მირისი; ბ. არჩილ;
ხოსროიანი:-

მაშინ. ამან. მეფემან. არჩილ. მოუწოდა. ყ~თა. ერისთავთა. ქართლისათა. და მისცნა.
ძმისწულნი. მისნი. ა, ერთი. მისცა. მამის. ძმისწულისშვილსა. გურამ. კურატპალატის~სა, რ~ლსა.
ჰქონდა. კლარჯეთი:
და ჯავახეთი; ბ; და მეორე. მისცა. პატიახშსა. ნათესავსა. ფეროზისსა. რ~ლი.
მთავრობდა. თრიალეთს. ტაშირს. დააბოცს; გ: მესამე. მისცა. ნერსეს, ნერსიანსა. რ~ლი. იყო. წარჩინებული. ვახტანგ.
მეფისა:-=
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დ: მეოთხე. მისცა. ადარნასეს. ადარნასიანსა; და. ორთა. ამათ. განუყო. ზენა. სოფელი.
რ~ლ. არს. ქართლი;ე: მეხუთე[.]. მისცა. ვარაზმანს. და. მისცა. კოტმანითგ~ნ. ქურდის. ჵევამდე; იყო. ესე.
ვარაზმან. ნათესავი.
სპარსთა. ერისთავისა. ბარდაველისა; რ~ლი. იყო. დედისძმა. ვახტანგ. მეფისა:- ვ:
მეექვსე. მისცა. ჯანშერს. ჯუანშერიანსა. რ~ლი. იყო. ნათესავი. მირიან. მეფისა. შვილთაგან. რევის. ძეთასა; და.
მისცა. ჯარი. და ხერკი. და. ყ~ი.
მთიულეთი; მანგლისის. ჵევი. და ტფილისი; ხ~. ნაწილი. არჩილისი. იყო.
განზოგებით. ყ~თა. ამათ. ჵევთაგან.
და ვ~რ. იხილეს: რ~. ჯუანშერს. უმეტესი. ნაწილი. მისცა. დაუმძიმდათ. მცირედ. რამ.
სხვათა. მათ. და განუტევნა. მთავარნი. ესე. ცოლებითურთ. თვის. თვისად. ადგილად. ხ~. არჩილ.
მოუწოდა. ლეონს. დაჰრქა. ესრეთ.
კურთხეულ-იყავნ. შენ. უ~სა. მ~ერ. რ~. კეთილად. იღაწე. სტუმრობა. ჩ~ნი. და
დაიცვენ. ჩ~ნ. ადგილთა. შ~ა. შენთა. მშვიდობით, გარნა. აწ. უწყი. ესე. შენება. ადგილთა. ჩ~ნთა. ეკლისურითგ~ნ. აღმართ. წარვალ.
და დავეშენები. ციხე.
გოჯს. და ქუთათის. დააწ. ითხო~ე. თავისა. შენისა-თ~ს. რა. გნებავს. ჩემგან. ნაცლად.
კეთილის. მსახურებისა.
შენისა: ხ~. ლეონ. ჰრქა. მომცა. მე. კეისარმან. ქ~ყანა. ესე. მკიდრობით. კეთილად.
სიმჵნითა. თქენითა.
ხ~. ამიერითგან. არს. ესე. მამულობით. სამკვიდრებელ. ჩემდა. კლისურითგ~ნ. ვ~რე.
მდინარემდე. დიდად. ხაზარეთად. სადა. დასწყდების. წვერი. კავკასისა. ამის. შემრთე. მეცა. მონათა. შენთა-თ~ა.
რ~ლ. ესე. დღეს. ღირს. მყენ. შვილად. და ძმად. შენდა. არა. რა. მინდა. ნაწილი. შენგან; ა~დ. ჩემიცა. ესე.
შენდავე. იყოს, ყ~ი-

ვე; მაშინ. მისცა. ლეონს. ცოლად. ძმისწული. მის: ზ; მეშვიდე. ასული. მირ. მეფის.
გურანდუხტ:დაგვირგინი. იგი. რ~ლი. ბერძენთა. მეფეს. წარმოეცა. მირიანისა-თ~ს. დაყეს.
აღთქმა. და ფიცი. შაშინელი;
ვ~დ. არა. იყოს. მტერობა. შ~ს. მათსა; ა~დ. ერჩდეს. ლეონ. არჩილს. ყ~თა. დღეთა.
მისთა; წარმოვიდა. არჩილ.
და დაემკვიდრა. ეგრის. ვ~რე. შორაპნამდე. და ყ~ნი. ციხენი. და ქალაქნი. აღაშენა.
საზღვარსა. ზ~ა. გურიისა.
და. საბერძნეთის~სა. ციხე; და წარხდა. ამათ. შ~ა. წელიწადნი: იბ: ტორმეტნი; და იწყო.
შენებადი. ქართლმა. რ~.
განრყუნილ-იყო. საყოფლად. მცხეთა; გარდამოვიდა. არჩილ. ეგრისით; და. დაჯდა.
ნაციხარსა. ჵიდრისასა. მაშინ. მოვიდა. მისსა, ერთი. მთავარი. ვინმე. რ~ლი. იყო. ნათესავთაგან. დავით.
წ~წყლისა. სახელით.
ადარნასე: ძმისწული. ადარნასე. ბრძნისა. რ~ლისავე. მამა. მისი. მზარეულ-იყო.
ბაგრატონიანთადვე=
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და ბერძენთა. მ~ერ. დადგინებულ-იყო. ერისთავად. არეთა. სომხითისათა. და
ტყუეობასა. მას. ყრუს~სა. შთასრულ-იყო. იგი; შვილთა. თანა. გურამ. კურატპალატის~სა. კლარჯეთს; და მუნ.
დარჩენილ-იყო; ხ~. ამან. ადარნასემ.
ითხოვა. არჩილისაგან; და. ჰრქუა. უკეთუ. ინებო. დამყო. ძე. ვ~ა. მკვიდრი. შენი;
მომეც. მე. ქ~ყნა; და მისცა. შოლავაერი. და. არტანი; ამისა. შ~დ. მოვიდა. არჩილ. კახეთად. და ყ~თა. ტაძრეულთა. მისთა. მიუბოძა.
კახეთი. და აზნაურ. ყნა. იგინი. აღაშენა. ეკლესია; საძმორს: და შეირთო. ასული. გურამ. კურატპალატისა; რ~ლი. იყო.
შვილთაგან. ვახტანგ.

მეფისათა. ბერძნისა. ცოლისა. ნაშობთა. და დაჯდა. წუქეთს. და აღაშენა. კასრი; და
ჵევსა. ლაკუტის~სა. აღაშენა. ციხე.
და პოვნა. წუქეთს. მთავარნი; რ~ლთა. მიებოძა. ვახტანგ. მეფესა. წუქეთი; და იყო.
მაშინ. რ~ლი. ერისთაობდა;
თუშთა. და ხუნზთა. ზ~ა; და ყ~თა. წარმართთა. მის. მთისათა. სახელით; აბუხუასრო;
და არა. ინება. მისგან. წაღება. წუქეთისა; და აღაშენა. ციხე. ქალაქი. ერთი. ნუხპატის, ორთა. წყალთა. შა; ხ~.
ნუხპატელნი. იყვნეს,
უწინარეს. კაცნი. წარმართნი; და მჵეცის. ბუნებისანი; ა~დ. ყრუსა. მოესრა. სიმრავლე.
იგი. მათი. და იძულებით. მონათლნა. არჩილ. იგინი; ხ~. განძლიერებულ-იყნენ. სარკინოზნი, ქყ~ნასა.
რანის~სა. დაეპყრათ. გაზირი. და სომხითი; და ჰბრძოდა, მასლამა. ბერძენთა; ხ~. ძმისწულნი. ადარნასე.
ბრმისანი; რ~ლთა. დასწუნეს. მამის.
ძმის. თვალნი. წარმოვიდეს. ტარონით. შაკიზად; სამნი. ძმანი; და დაემკვიდრნეს. მუნ.
ბრძანებითა. არჩილისათა; რ~. ყ~ი. პირი. კავკასიისა; რანით. კერძო. უმკიდრო. ქმნილიყო: ხ~. ჲრეთი. და
კახეთი. ჭალაკთა. დატყეთაგან. უკეთუ. დარჩომილ.-იყო. დადაემკვიდრნეს. სამნივე. იგი. ძმანი. ვ~რე.
გულგულამდის; მასვე.
ჟამსა. პატიახშნი. ვინმე. არა. შეეშნეს. კლარჯეთს. სხად; და. წარვიდეს. ნახევარნი.
მათგანნი. და შეიპყრეს. კლდე.
ერთი. ტაოს. რ~ლსა. ერქუა. კალმახი. და აღაშენა. ციხე; ხ~. რ~ლნი. იგი. მოვიდეს.
კახეთს. არჩილის. თანა; მისცა.
ერთსა. მათგანსა, ცოლად. ნათესავისა. აბუხუასროსაგ~ნ; რ~. დაქრივებულიყო. იგი;
და არა. ესვა. ქმარი. დამიუბოძა. წუქეთი. ციხით. და კარითურთ; და ჟამთა. მათ. დაეცადნეს. სარკინოზნი.
შემოსვლად. ქართლად.

ყრუსა. წარსლვითგან. წელიწადსა; ნ; ორმოცდა. ათსა. აქა. ჟამადმდე. არღარა.
შემოვიდოდეს; ა~დ. მიიღებდეს.
ჵარკსა. ერისთავთაგან; ხ~. ესხნეს. არჩილს. ძენი. ორნი. რ~ლთა. ეწოდებოდათ.
სახელად; იოანე, და. ჯუანშერ:და ასულნი: ოთხნი; გუარანდუხტ. მარიამ. მირანდუხტ. და. შუშან:- :- :- :-

|| წამება. წ~დისა. და დიდებულისა. მოწამისა. არჩილ. მეფისა. ქართლისა.
ხოსროიანი. ძე. სტეფანოზ. მეფისა. ბ; სტეფანოზისა:
და ვ~რ. გარდახდეს. ამას. შ~ა. წელნი, ნ: ორმეოცდა=
ათნი. კ~დ. მოვიდა. ჭიჭუმ. ნათესავი, მოჰმედისი. მოაოხრა. და. შემუსრნა. ყ~ი.
შენებული. ქართლისა. და. მიმა-=
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რთა. შესვლად. კახეთად. რ~თამცა. მოაოხრა. და ყოვლითურთ. უმკიდრო. იყო. შიში.
დიდი. მეფეთა.
და მთავართა. და ყ~ისა. ერისა; და არა შემძლებელ. იყნეს. წინა. აღდგომად. რ~.
რადგან. განერყნა. ქყ~ნა.
ესე. ყრუსა. დაღაცათუ. გარდავლნა. ჟამნი. მრავალნი. მშვიდობით; ა~დ. არღარა.
მოგებულიყო. კალსავე. თვისსა:-

მაშინ. წ~დამან. არჩილ. განიზრახა. გონებასა. თვისსა. სიმჵნითა, გულისა. მისისათა.
რ~თა. მივიდეს. და ნახოს. დაითხოვოს. მისგან. მშვიდობა. ქყ~ნისა. თვისისა. დადაცა. შეურყეველად.
ეკლესიათა: და არა. დაპატიჯება. დატევებისა-თ~ს, სჯულისა. მინდობითა. ღ~ისათა. აღირჩია. თავისა. თვისისა. და სულისა.
დადება. საჵსრად. ქ~ტია-

ნეთა, დააღდგა. და მივიდა. ჭიჭუმის.-თ~ა. რ~ლსა. ეწოდა. ასიმ. მაშინ. ვ~ა. სცნა.
მისლა. მისი; მიეგება. წინა. სიხარულით, და. მოიკითხა. დიდითა. დიდებითა: და დაჰყეს. დღე. იგი. ერთ[.]~ბით; და
აქო. სიკეთე. მისი. და შეურყეველად. სიკეთე. ასაკისა. მისისა. და. უმეტესად. შენიერება. პირისა. მისისა; და შ~დ. მცირედთა.
დღეთა. იწყო. სიტყუად. ლიქნითა. დააღუთქმიდა. ნიჭთა. დიდთა. და აწევდა. დატევებასა. ქ~ეს. სჯულის~სა. და
მიქცევად. სარკინოზად; ხ~. წ~დამან. არჩილ. ყ~დვე. არა.
თავს. იდვა. სიცბილი. მისი; და მტკიცითა. გონებითა. მიუგო: და ჰრქა. ესრეთ, ნუიყოფინ, თუმცა. სიტყითა. შენითა.
ვისმინე: ანუმცა. დაუტევე; ქ~ე. ღ~ი. ცხოველი, რ~ლი. იგი. არს. ღ~ი. ჭ~ტი. რ~ლნ.
ჵსნისათვის. ჩ~ისა. ჵორცითა. სიკვდილი. თავს. იდა; და უკუეთუ. ვისმინო. შენი, უწყოდე. რ~ლ. მოვკდე. სიკდილითა.
რ~ლითა. ვიტანჯებოდე. საუკუნოდ. გარნა. უკეთუ. შენ. მომკლა. აღვდგე. ვ~ა. ღ~ი. ჩემი. და მისთანაცა. ვიდიდო; ესმა. რა.
ესე. უსჯულოსა. მას, და. იხილა. სიმტკიცე. მისი; უქცეველი. და უკვირდა. ფ~დ, და. უბრძანა. შეპყრობა. მისი, და შეყენება.
საპყრობილესა; რ~თა. ღონის. ძიებითა. მიაქციოს, იგი. რ~. არა. სთნდა. სიკდილი. მისი; სიშენიერისა-თ~ს. ხატისა.
მისისა; და. სიმაღლისა-თ~ს.
ასაკისა. მისისა; და. ვ~რ. შეყანეს. საპყრობილესა; აკურთხევდა. ღ~თსა. და ითხოვდა.
მის-მ~ერ. შეწევნასა. რ~თა.
მოწყალებითა. მისითა. ღირს. ყოს. თავი. თვისი. მიმთხევად. მკვიდრყოფად.
ნათელსა. დაუსრულებელსა. ყ~თა.-თ~ა,
წ~დათა. რ~ლთა. ღ~ისათჴ~ს. სიკდილითა. უკუდავება. მოიგეს; მაშინ. უკ.
წარმოდგა. წინაშე. ასიმისა. მთავარი. ერთი. გარდაბანელი. მიქცეული. სარკინოზად. რ~ლისა. მამის. ძმა. მოეკლა.
წანართა. და მკულელნი. მისნი. განერინნეს.

მშვიდობით. პაპასა. არჩილისასა. ადარნასე. მეფესა. ამისთვის. უკე. შური. იგო.
გარდაბანელმან. დაჰრქა. ასიმს. ესრეთ;
რ~. არა. უწყი. თუ. ვინ. არს. ესე. არჩილ; ესე. არს. ძე. სტეფანოზისა. ნათესავი. დიდის.
მეფის. ვახტანგისა. რ~ლ. იყო.
ნათესავისაგან. მირიანის. ძისა. ქასრესა. და ესე. იყო. მამისა. თვსისა. თანა. რაჟამს. იგი.
დაფლვიდეს. საგანძურთა. სამეფოსა. ქართლისასა; და იგიცა. იცის. რ~ლი. ერაკლე. მეფემან. დაფლა.
საგანძური. თვისი. რ~. ერაკლეცა. უჩვენებდა. სადა. იგი. ჰფლვიდეს; ესმა. რა. ესე. ყ~ი. ასიმს. მოუწოდა. კ~დ. არჩილს. და
ჰრქა. ესრეთ. უწინ. თვალ გახენ.=
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გახენ. ქმნილ. კეთილობისა. შენისა-თ~ს; რ~. ფ~დ. ქმნულ. კეთილ. ხარ. შენ; ხ~. აწ.
მითხრეს. შენთის. რ~. შვილი
ხარ. დიდთა. მეფეთა. ხოსროიანთა; ა~დ. აწ. უფროსად. განსდიდნე. წინაშე. ჩემსა.
უკეთუ. ისმინო. ჩემი.
და. იყოს. სამეფო. შენი. შენდავე. და საგანძურნიცა. მამათა. შენთანი. მიგანიჭე. შენვე.
პ~დ. მიჩენენ. საგანძურნი.
მეფეთა. ბერძენთანი. დამოიქეც. სჯულსა. ჩ~ნსა. ზ~ა. და იქმენ. სარკინოზ, და
სპასალარ. გყო. შენ. ქყ~ნასა. ზ~ა. ქართლისასა, და მეფე. და უფალ. ერსავე. შენსა. ზ~ა; მაშინ. მიუგო. წ~დამან. არჩილ. და
ჰრქა. ესრეთ. უწყოდე. მტკიცედ. რ~. მცირე. ვიყავ. ასაკითა. ოდეს. იგი. განვლო. ქყ~ნა. ესე. ერაკლე. მეფემან; ხ~.
მამამან. ჩემმან, და ძმამან.
ჩემმან. და სხნეს. ყ~ნი. საგანძურნი. მათნი. ციხესა. მას; სადათ. იგი. შეიქცა. ყრი.
ამირა; და აწ. აქსთ. იგი. ბერძენთა; ხ~. მე. არა. დაუტეო. უ~ი. ღ~ი. ჩემი; და არცა. განვყიდო. წარალი. იგი.
დიდება; მსწრაფლ. წარმავალ-

ისა. ამის-თ~ს. მიუგო. და ჰრქა. ასიმ. შენ. უკე. იყავ. დაცემასა. მას. აფხაზეთს. შ~ა.
სარკინოზთასა; ჰრქა.
წ~დნ. არჩილ. მე. ვიყავ; მაშინ. რაჟამს. დასცნა. იგინი. ღ~ნ. ჰრქა. ასიმ. რ~ლნ. ღ~ნ.
დასცნა. სარკინოზნი;
მიუგო. არჩილ. და ჰრქა. ზეცით. ქყ~ნად. ჵსნისათის. ნათესავისა. კაცთასა.
სიკდილითა. თვისითა. აღგადგინნა. და უკდავება. მოგანიჭა; მან. უკე. დასცა. და დაამდაბლნა. იგინი; მაშინ.
ჰრქა. არჩილს. მთავარმან. მან. ასიმ. რ~ლისა. უკე. ღ~ი. მოკდავ. არს. და სასოება. ცხოვრებისა.
მოკდავისა. მ~რთ. აქს. ჯერარს. მისიცა, სიკვდილი. და უბრძანა. თავისა. მოკეთითა. აღსრულება. წ~დისა.
არჩილისა; დაარა, ჰრიდა.
სიკეთესა. მისსა; და არცა. შეიკდიმა. დიდებისაგ~ნ. წარჩინებულეობისა. მისისა;მაშინ. განიყანეს. გარე. მტალვართა. მათ. წ~და. იგი. მოწამე, არჩილ: და მოჰკეთეს. თავი. მისი.
მაჵვილითა. თვესა. მირკინისასა. რ~ლ. არს. მარტი, კ, ოცსა. მის. თჴს~სა, დაშევედრა. სული. თვისი. ჵელთა. შ~ა.
დამბადებელისათა. აღირჩია. სიკდილი. იგი. უკდავებისა. მომატყებელი. დაშეცალა. მცირედ. ჟამისა, ესე.
მეფობა. საწუთოსა.
სიხარულად. საუკუნოდ. ღირს. იქმნა. განწყობილთა. შ~ს. წდ~თასა. და ახოვანთა.
მოწამეთასა. წარდგომად.
წინაშე. ღ~ისა: და. მათ-თ~ა. გვირგინოსანი. იხარებს. წინაშე. სამებისა. წ~დისა. ხ~.
ვ~ა. აღესრულა. წ~და. მოწამე. არჩილ. მოვიდეს. ღამესა. მას. გოდერძიანნი. ტბელნი. და მათ-თ~ა. სხუანიცა.
მამეანნი, და მოიპარეს. გამი. წ~დისა. მოწამისა. არჩილისი. წარმოიღეს, და. შემრეს. დიდითა. პატივითა. და დამარხეს;
ნოტეკროას; მის. მ~ერ.

აღშენებულსა. ეკლესიასა, ხ~. ცოლმან. მისმან. მიუბოძა. სოფლები; მათ. რ~ლთა.
მოიღეს. გამი. წ~დისა. არჩილისი. კახეთს. შ~ა. სამკვიდრებელად. მათდა; ხ~. წიგნი. ესე. წამებისა. მისისა:
იპოვა. ესრეთ. სულმცირედ.
აღწერილი; რ~ლ. ჟამთა. შლილობითა. ჯერისაებრ. ვერა. ვის. აღეწერა. ხ~. წიგნი. ესე.
ქართველთა.=
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ცხოვრებისა. ვ~რე. ვახტანგისამდე. აღიწერებოდა. ჟამითი. ჟამად. ხ~. ვახტანგ.
მეფითგ~ნ. ვ~რე.
აქამომდე. აღწერა. ჯუანშერ. ჯუანშერიანმან; ძმისწულის. ქმარმან; წ~დისა.
არჩილისამან.
ნათესავმან. რევისამან, მირიანის. ძისამან. და, ამიერითგან. შემდგომთა. ნათესავთა.
აღწერონ. ვ~ა. იხილონ. და წინა. მდებარემან; ჟამმან. უწყებად. მოსცეს. გონებასა. მათსა.
ღ~თივ. გ~ნბრძნობილსა:
45, მე; მთავარნი. ქართლისანი: იოანე: და. ძმა. მისი. ჯუანშერ: ძენი.
წ~დისა. მოწამისა. არჩილ. მეფისანი. ხოსროიანნი:შ~დ. ამისსა. რა. ჟამს. იგი. აღესრულა. წ~და. მოწამე. არჩილ. მეფე. დარჩნეს. შვილნი. მისნი; ბ: ორნი. იოანე. და
ჯუანშერ; წარვიდა. იოანე. ეგრისად. და წარიტანა. თანა. დედა. და ორნი. დანი. თვისნი; ხ~. ჯუანშერ; და
ორნი. დანი. თვისნი. დარჩნეს.
ქ~ყნასა. ქართლისასა; და. კახეთისასა. და. უმრწემესი. დაჳ. მისი. იყო. სახითა.
შენიერ; და. მიესმა. ქება. მისი. ხაზართა. მეფესა. ხაკანს. მოუგზავნა. მოციქული. ჯუანშერისად. და სთხოვა. დაჳ. თჴსი.
ცოლად; რ~ლსა. ერქა. სახელად.

შუშან; და უქადა. შელა. სარკინოზთა. ზ~ა. რ~ჟს. მოიწია. მოციქული. ხაკანისა;
მიუმცნო. ესე. ყ~ი. ჯუანშერ. ძმასა.
თვისსა. იოანეს. და დედასა. თვისსა. ხ~. მათ. არა. ინებეს. მიცემა. მისი; ა~დ. მიუმცნეს.
ესრეთ. უკეთუ. უღონო.
იქმნეს. ყოფა. ჩ~ნი. უმჯობეს. არს. რათა. შევიდეთ. საბერძნეთად. და მივმართოთ.
ქ~ეანეთა. ვ~რეღარა. შეიგინოს. შვილი. ჩ~ნი. წარმართთა. მ~ერ. და შუშანაცა. აგინა. ხაზართა. მეფესა. შ~დ. ამისა.
წლისა; მოგზავნა, ხაკანმან. სპასალარი. თვისი. ბღუჩან. გამოვლო. გზა. ლეკეთისა; და. შემოვიდა.
კახეთად: და. მოადგა. ციხესა. მას.
რ~ლსა. შ~ა. იყუნეს. ჯუანშერ. და. დაჳ, მისი. შუშან; დამცირედთა. დღეთა. წარიღო.
ციხე. იგი, და ტყე. ყუნა. იგინი; და შემუსრა. ქალაქი. ტფილისისა. წარტყენა. ქართლი. და ყ~ი. ესე. ქ~ყნა;
და. ვ~ა. წარემართა. გზასა.
დარიელისასა. დღესა. ერთსა. ჰრქა. ძმასა. თვისსა. შუშან; უმჯობეს. არს. ჩემთვის.
სიკვდილი. რ~თა. ღირს. მყოს. მე. უ~ნ. ნაწილსა. წ~დათა. დედათასა. ვ~რე-ღარა. შევიგინო. წარმართთა.
მ~ერ; და. ჰქონდა. მას. ბეჭედი, აღმოუგდო. მას. თვალი. და მოაწოა. იგი. რ~. იყო. თვალსა. მას. ქეშე.
სასიკვდინე. წამალი; დამუნ.
თქესვე; მოკდა; და წარვიდა. ბლუჩან. და მიგარა. ჯანშერ. ხაკანსა. და მიუთხრა.
სიკუდილი. დისა. მისისა. შუშანისა; ხ~. განწყრა. მეფე. ხაკან. არა. მოტანისათვის. გამისა. შუშანისსა;
რ~ლისა. წადიერ. იყო.
ხილვად; მაშინ. შეიპყრეს. ბლუჩან. და მოაბეს. ყელსა. საბელი. და განზიდად. ჰსცეს.
ორთა. ცხენოსანთა. იმიერ.
და ამიერ. და მოსწყვიდეს. თავი. მისი. ბოროტად:- და. ვ~რ. დაყო. ჯუანშერ; მუნ.
წელიწადი. ზ. შვიდი. მეშ-

ვიდესა. წელსა. წარმოგზავნა. ხაკანმან. ნიჭითა. დიდითა. ქ~ყნად. თვისად; ხ~.
ამიერითგან. იწყო. შემცირებად.=
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მეფობამან. დიდთა. მათ. მეფეთა. ხოსროიანთამან. პ~დ. უფლება. სარკინოზთა.
განდიდნა. და მათგან.
მიეცა. ყ~ი. ესე. ქ~ყანა. ჟამითი. ჟამად. რბევასა. და ოჵრებასა; მეორედ. იქმნა.
სიმრავლე. ქ~ყნასა. ქართლის~სა.
და შეერიათ. ბრძოლა. დაიქმნეს. მტერ. ურთიერთას. და უკეთუ. ვინმე. გამოჩნდის;
რ~ლიმცა. ღირს. იყო. მეფედ. შვილთა. შ~ს.
ვახანგისათა. იქმნის. შემცირებულ. სარკინოზთაგან; რ~. დაიპყრეს. ქალაქი.
ტფილისი. აგარიანთა. და შექმნეს. სახლად. სამყოფლად. თვისად. და მიიღებდენ. ხარკსა. ქ~ყანისა. ამისგან. რ~ლსა. ჰრქჴან.
ხარაჯა. რ~. განგებითა. ღ~ისათა. სიმრავლისა-თ~ს. ცოდათა. ჩ~ნთა-თ~ს. განადიდნა. ნათესავი. აგარიანთა, ხ~.
ამან. ჯუანშერ. შეირთო. ცოლი.
ნათესავი. ბაგრატოანთა. ასული. ადარნასესი. სახელით; ლატავრი: და აბრალა
დედამან
მისმ~ნ. მოყანება. მისი. ცოლად. არა. თურე. კეთილად. მეცნიერი. იყო. არიან. იგინი.
ნათესავნი. დავით.
წ~წყელისანი. რ~ლი. იგი. ჵორციელად. მამად. ღ~ისად. იწოდა; და ვ~რ. იჵილა. ძის.
ცოლი. შეუყვარდა.
იგი. აკურთხა; დადალოცა, დავ~რ. გარდახდა. ამას. შ~ა. წელიწადნი. მრავალნი.
მოვიდა. ამირა. აგარიანი. რ~ლი. მთავრობდა. სომხითს. ქართლს. ჲრეთს. სახელით. ხუასრო. ოდეს. ამან.
აღაშენა. ტფილისი. ქალაქი. მოოჵრებული. ხაზართაგან. ხ~. რაჟამს. მოუძლურდენ.[გაადგა]
ბერძენნი. მათგან. გჰა

ადგა. ერისთავი. აფხაზთა. სახელით. ლეონ, ძმისწული. ლეონ. ერისთავისა; რ~ლისათ~ს. მიეცა. სამკვიდროდ. აფხაზეთი; ესე. მეორე. ლეონ. ასულის. წული. იყო. ხაზართა. მეფისა; და ძალითა.
მათითა. გჰაადგა. ბერძენნთა. დააიპყრა. აფხაზეთი. და ეგრისი; ვი~რე. ლიხამდე: და სახელ-იდვა. მეფე. აფხაზთა. რ~.
მიცალებულ-იყო. იოანე:
ერისთავი. და დაბერებულ.-იყო. ჯუანშერ; და შ~დ. ამისსა. ჯუანშერცა. მიცალა; ა~დ.
სიცოცხლესავე. ჯუანშერისასა, ადარნასე. ბაგრატოანმან. იცალა; ნასამალი. კლარჯეთისა; შავშეთისა.
აჭარისა. ნიგალისა.
ასის-ფორისა. არტანისა; და ქვემო. ტაოსა; და ციხეთაგან. რ~ლნი. ჰქონდეს. შვილის.
შვილთა. ვახტანგ. მეფისათა.
და შ~დ. მისა. წარვიდა. კლარჯეთად. და მუნ. მოკუდა. ადარნასე: რ~. მამა. მისი.
ნერსე. ძე. ვარაზბაკურ. ანთიპატრიაკისა; და ამის, ვარაზ-ბაკურის. მამა. სახელით. გუარამ. კურატპალატი. ძე.
პირველისა. სტეფანოზისი. და ძმა. დემეტრესი; ესენი. გარდაცუალებულ-იყუნეს; და ძმანი. ამის.
ადარნასესნი. სახელით.
ფილიპე: და სტეფანოზ: იგინიცა. მომკუდარ. იყუნეს, და შ~დ. სიკუდილისა.
ადარნასესა; განადიდა.
უ~ნ. მეფობა. აშოტ: კურატპალატისა; რ~ლი. იყო. შვილი. ადარნასესი. და ძმა. გურგენ.
ერისთვისა:-

46, მვ; კურატპალატი. ქართლისა. აშოტ. ა, ძე. ადარნასესი. ბაგრატოანი.

ხ~. ესე. აშოტ. კურატპალატი. მთავრობდა. ქ~ყანასა. მას. შ~ა. და სახლად. მისა. იყო.
ბარდავი და ტფილისი.=
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და. ჰქონდა. მას. ქ~ყნა. რ~ლ-არს. გარემოს. მისსა; რ~. მათვე. ჟამთა. შესრულ-იყო.
მასლამა. საბერძნეთად; და შეიქცა.
მოუძლურებული და განწბილებული; მაშინ. მეფემან. მიუბოძა. აშოტს.
კურატპალატობა; და მოუძლურებულ-იყუნეს. სარკინოზნი; დაგანდიდნა. აშოტ. კურატპალატი. ხ~. ტფილის. არღარავინ.
დარჩა. სარკინოზთაგან, თჴნიერ.
ალი. შუაბის. ძისასა. და გრიგოლი. მთავრობდა. კახეთს. და ესხნეს. ძენი. აშოტს.
ადარნასე. და. ბაგრატ; მას.
ჟამსა, მეორესა. წელსა. გამოილაშქრა: აშოტ. კურაპალატმან; და უშველა. თევდოსი.
აფხაზთა. მეფემან. ძემან.
მეორისა. ლეონისმან. რ~ლი. იგი. სიძე. იყო, აშოტ, კურატპალატისა: მოვიდა.
გრიგოლ. კახეთით. და გრიგოლს. უშველეს. მთიულთა. და წნართა; და ამირამან, ტფილისისამან, შეიბნეს. ქსანსა. ზ~ა. აშოტ.
და გრიგოლი. გაიქცა. გრიგოლ.
მთავარი: და დაიპყრეს. ქ~ყნა: რ~ლი. ჰქონდეს. ქართლისაგან. დაიპყრა. აშოტ. კურატპალატმან. კლარჯეთითგან. ვ~რე.
კსნადმდე. და შ~დ. მისსა. ხალილ. იზიდის. ძე. არაბიით. და დაიპყრა. სომხითი.
ქართლი. და ჲრეთი. და იწყეს. ძიება. აშოტ.
კურატ-პალატისა, და ვერ. უძლო. წინა. აღდგომად, მათდა, აშოტ, და ივლტოდა.
მათგან. და წარემართა. იგი. რ~თა. წარვიდეს. საბერძნეთად: და თანა. ჰყეს. მას. დედა. და ცოლი, და. ორნი, ძენი. მისნი.
უხუცესი; ადარნასე: და შ~დეგი.
ბაგრატ: ხ~. უმრწემესი. ძე. სახელით. გუარამ. არტანუჯსა. შ~ა, დაებადა; და ერი.
თვისი. მცირედ. ჰყა. თანა.
მკვიდრნი. მისნი. დედაწულინურთ. და შვილითურთ. მათით. და მოიწივნეს. მთასა.
ჯავახეთისასა. კიდესა. დიდისა. მის.
ტბისა; ფარავნის~სა; და მაშვრალნი. სვლისაგან. და გარდახდეს. განსენებად. კიდესა.
მის. ტბისასა; ჭამეს. რა. პუ-

რი; მცირეთ. მიერულათ. და მძინარეთა. ეწივნეს. დიდნი. ლაშქარნი. სარკინოზთანი;
მაშინ. შეეწია. ღ~ი. აშოტს.
კურატ-პალატსა; და კნინსა. ლაშქარსა. მისსა. მოსცა. ძლევა. მათ. ზ~ა; და მოსრნეს.
სიმრავლენი. ურიცხვნი; წარმოვიდეს. მუნით. და მოიწივნეს. ჵევსა. შავშეთისასა; ხ~. ჵევი. შავშეთისა. უშენებელი.
იყო; მაშინ. გარეშე. მცირედთა.
სოფლებთასა; რ~. ჟამთა. სპარსთა, უფლებისასა; აოჵრდა. ოდეს. იგი. ყრუმან.
ბაღდადელმან. შემუსრნა. ყ~ნი. ციხენი. და მოვლო. შავშეთიცა. და ღადონი, და. კ~დ. შ~დ. მისა. სრამან. სატლობისამან.
მოაოჵრა. შავშეთი. კლარჯეთი. დამცირედღა. დაშთეს. კაცნი. ადგილ. ადგილ; ხ~. დაშთომილთა. მათ. მკიდრთა.
შავშეთისათა. შეიწყნარეს. იგი. სიხარულითა.
და. სიყარულითა; და დაემკვიდრა. მუნ. და მისცა. ღ~ნ. გამარჯუება. დაახელმწიფა;
იგი. შავშეთს. კლარჯეთსა. ზ~ა. და რ~ლნიმე. სოფელნი. მის. ქ~ყნისანი. მოიყიდნა. საფასოთი. და ზოგნი. ოხერნი. აღაღენა, და
განამრავლა. სოფლები. აშოტ.
კურატპალატმან. ქ~ყნათა. მათ. შ~ა. და განამტკიცნა. ღ~ნ. ჵელმწიფება. მისი. ნებითა.
ბერძენთა. ნეფისათა. ხ~. ამან.
აშოტ. კურატპალატმან. პოვა. კლარჯეთისა. ტყეთა. შ~ა. კლდე. ერთი. რ~ი. პ~ლ.
ვახტანგ. გორგასალს. ციხედ. აღეშენა. საჵელით. არტანუჯი. აოხრებულიყო. ბაღდადელისა. მის. ყრუობითგან; იგი. განა.ახლა. აშოტ. დააღაშენა.=
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ეგრეთვე. ციხედ, და წინა. კერძო. მისა, ქვეშეთ. აღაშენა. ქალაქი; და აღაშენა. ციხესა.
მას. შ~ა; ეკლესია: წ~დთა. მოციქულთა. პეტრესი. და პავლესი; და შექმნა. მას. შ~ა, საფლავი. თვისი. და დაემკვიდრა,
ციხესა. მას. შ~ა. ცხოვრებად. და-

მერმე. კ~დ. ეუფლა. ქ~ყნათა. ვ~რე. კარადმდე. ბარდავისა. ქალაქისა. და მრავალ.
გზის. მოსცა. ღ~ნ. აშოტ. კურატპალატსა; ძლევა. და. დიდი. დიდება, ბრძოლათა. შ~ა. და იყო. ერთსა. შ~ა. ჟ~სა. განვიდა.
აშოტ. რ~თა-მცა. შეიკრიბა. ლაშქარი. ბრძოლისა-თ~ს. სარკინოზთასა. მოვიდა. იგი. ადგილსა. რ~ლსამე. და განავლინნა.
ლაშქრისა. მაწვეველნი. და ვ~რე.
არღარა. შეკრებულ-იყო. ლაშქარი. იგი. მისი. მისთანა; დაესხნეს. მას. სარკინოზნი.
უცნაურად. და აოტეს. იგი.
და წარმოემართა. და მოიწია. ჵევსა. ნიგალის~სა. და იწყო. ძებნად. ერისა. რ~თამცა.
ვითა. განიმრავლა. ლაშქარი. თვისი. და წარმოემართნეს. მის. წინაშე. იგინი. რ~ლთა. მან. უბრძანა. ხ~. იგინი.
მოვიდოდეს. კლვად. მისსა;
მაშინ. ვ~რე. მოწევნადმდე. მათდა. კარად. მისსა. არა. უწყოდა. აშოტ. ზაკა. მათი. და
რაჟამს. მოიწივნეს.
იგინი. კარად. მისსა; მაშინღა. აგრძნა. რაჳ. იგი. ეგულებოდა, მათ. და არა. ჰყა. მას.
ერი. თჴსი; თჴნიერ. მცირედთასა. რ~ლითა. ვერ. წინა. აღუდგებოდა. მათ. იგი, ამისთვის. შეივლტოდა. აშოტ.
კურატ-პალატი. ეკლესიად. დამოწყლეს.
იგი. მახვილითა. საკურთხეველსა. ზ~ა. და შეისვარა. სკურთხეველი. იგი. სისხლითა.
მისითა; რ~. დაკლეს. იგი. ვ~ა. ცხოვარი; აღსავალსა. საკურთხეველის~სა; და სისხლი. იგი. მისი. დათხეული. დღეს~ცა.
საჩინოდ. სახილველ-არს; ხ~. ესე.
ამბავი. ესმათ. ერსა. მისსა. რ~ლნი. იგი. იყუნეს. დოლის. ყანასა. ვ~დ. მოიკლა. უ~ი.
იგი. მათი. აშოტ. ჵელითა. ოროზ.
მოროზის, ძეთათა; წარვიდეს. დოლის. ყანით, და დევნა. უყეს. მკლველთა. მათ.
უ~ისა. თვისისათა. და ეწივნეს. მათ. სავანესა. ზ~ა. ჭოროხისასა. მოსრნეს. იგინი. ბოროტად. ვიდრემდის. არა. დაუშთათ.
არცა. ერთი. მათგანი. და. წარმოიღეს. აშოტ. მკუდარი. და დაფლეს. მისსა. მას. საფლავსა. შინა. ციხესა. არტანუჯისასა,
ეკლესიასა. წ~დთა. მოცი-

ქულთა. პეტრესი. დაპავლეს~სა. რ~. მოიკლა. ესე. აშოტ, კურატპალატი.
დასაბამითგ~ნ. წელთა; ხულ. ქ~კსა.
მეათცამეტედ. მოქცეულსა. შ~ა. მვ. თვესა. იანვარსა, კთ. და შ~დ. აშოტის.
სიკუდილისა. რ~ლ. გარეთ. ქ~ყნა. ჰქონდათ. ძეთა. აშოტისათა. წარუღეს. სარკინოზთა; რ~. იყნეს. იგინი. უსრულ. ასაკითა.
ხ~. რჟ~ს. სრულ. აჰსაკ.
იქმნეს. იგინი. კ~დ-ცა. მოსცა. ღ~ნ. მათვე. ყ~ივე. იგი. ნაქონები. მამისა. მათისა, რ~.
იზარდებოდენ. სამნივე. იგიძმანი. ძენი. ამის. აშოტ. კურატპალატისანი; ციხესა. შ~ა. არტანუჯის~სა; და. იყნეს.
ხარკისა. მიმცემელ. სარკინოზთა. ყ~ნივე. ჵევნი. შავშეთ. კლარჯეთ. ნიგალისანი; რ~. აბირობდა. ტფილისსა. შ~ა.
ალი. შუაბის. ძე. რლი. დაედგინა. ხალილს:- ხ~. მას. ჟ~სა. შ~ა, შეითქნეს. გარდაბანელნი. და განაჩინეს. ქორეფისკოპოზად. დაჩი. ძე. იოანე. დაშ~დ. მისსა. დასუეს. ქორ-ეფისკოპოზად, სამოელ. დონაური. და კ~დ. მეორედ.
მოვიდა. იგივე. ხალილა. არაბი. შეებნეს. გარდა=
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ბანელნი. გავაზს. დაგააქცივეს. ხალილ. დამოსწყდა. სიმრავლე. ფ~დი. დაკ~დ.
დაჯდა. ამირად. ტფილისს. საჰაკ. ისმაილის. ძე. ხ~. ხალილ. მოკუდა. მესამედ. და მოკლეს. ჯავახეთს, და ძე. მისი. მომედ. მოვიდა.
ქართლს. მოერთო, მას. ბაგრატ. ძე. აშოტ. კურატ--პალატისა.
და მისცა. მას. ქართლი:-

47, მზ; კურატპალატი, ბაგრატ, ძე; აშოტ. კურატპალატისა; და ძმა. ადარნასესი: და. გურამისი: ბაგრატოანი;ხ~. ამან. ბაგრატ. და ძმათა. მისთა. დაიპყრეს. არტა-

ნუჯით: გამოღმართ. მათი. ნაქონები. იგი. მამული; მამისა. მათისა. და მორჩილობდეს.
სარკინოზთა; ხ~. ვ~რ.
მოვიდა. მომედ. ქართლს. და მიერთო. მას. ბაგრატ. კურატპალატი. მაშინ. გამოვიდა.
საჰაკ. ამირა. ტფილელი. ლაშქრითა. და დადგა. რეჵს; ხ~. მუმედ. და ბაგრატ. წარიღეს. უ~ის. ციხე. და მოვიდეს. კახნი.
გარდაბანელნი. შველად. საჰაკისა.
შეიბნეს; რეჵს. დაიბრძოლეს. და იყო. ბრძოლა, ძლიერი; მათ შ~ს, დაარცა. იგინი.
გაიქცეს; დაარცა. იგინი. ვ~რემდის. გაიყარნეს. და აიყარა; მომედ. და წარვიდა. ბარდავს; ხ~ აქა. ჟამამდის; გარდასრულიყუნეს. წელნი. მოჰმედის. გამოჩინებითგ~ნ. რ~ლნ. სჯული. სარკინოზთა. დაუდვა; სით; ორას. დაათცხრამეტნი. მაშინ.
მოვიდა. ბუღა. თურქი.
მონა. ბაღდადით. რ~ლი. გამოეგზავნა; ამირ. მუმლსა. სპითა. დიდითა. შემუსრნა.
ყ~ლნი. სომხითი. და ტყე. ყუნა. ყ~ნი. მთავარნი. მათნი. დამოვიდეს. მუნით. დამოადგა. ტფილისს; რ~. არა.
მორჩილობდეს, დამოკლა. ამირა. ტფილისისა. საჰაკ. და შემუსრა; და დაწა. ცეცხლითა. და მოაოხრნა. ყ~ნი. არენი. მისნი;
მაშინ. გამოვიდა. თევდოსი.
მეფე. აფხაზთა. წინა. აღდგომად. მისსა; და დადგა. კუერცხობსა; ხ~. ბუღა. ვ~ა. ცნა.
წარავლინა. ზირაქ. სპასალარი.
თვისი. და ბაგრატ. კურატპალატი. და შეებნეს. და გააქციეს. აფხაზნი. და მოსწყდა.
სიმრავლე. ურიცხვი. და თევდოსი.
მეფე. წარვიდა. მეოტი. გზასა. დვალეთისასა, კ~დ. უკუე. მოქცეულთა. დაუდგეს. წინა.
გარდაბანელნი. ჯუარის. გვიერდსა. და ავნეს. დიდად. ლაშქართა; ხ~. ვ~რ. ცნა. ბუღა. აღიყარა. მუნით. და მოვიდა.
ჭართალეთს: და დადგა. მუნ. შა,
და ლამოდა. შესვლასა. ოვსეთად. და შევიდა. ცხაოტამდის;- ხ~. აბულბაზ. სომეხთა.
ერისთავმან. და გუარამ. მამფალიმ. ძმამან. ბაგრატ. კურატპალატისამან; მიუთხრეს. მთეულთა. რ~თა. არა. შეუშვან;
ხ~. მათ. განიხარეს.

და განწირეს. მძევალნი, მათნი. უშველა. ღ~თნ. რ~. მოვიდა. თოვლი. დაუდგეს. წინა.
და შეებნეს. და მოსცა. ღ~ნ. ძლევა.
და მოკდა. სარკინოზთაგ~ნ. ურიცხვი. და ცხენმან. მათმან. მოძოა. იელი. და
დაიხოცა. ფ~დი. ხ~. სიმრავლისაგან.
ლაშქრისა: არა. ჩნდა. რ~. იყო. სიმრავლე. მისი. ვ~თარ. რ. კ. ჩ: ასოცი. ათასი, შეიქცა.
გარე: და დაიზამთრა.
ბარდავს, და შეიპყრა. ხუცისა. ვინმე. ძე. რ~ლი, გამთავრებულ-იყო, და შემუსრა.
გარდაბანი. განაღო. კარი. დარუბანდისა. და გამოიყანნა. ხაზარნი. სახლი. ტ. სამასი. და დაასხნა. იგინი. შაჰნქორს; და
დარიელით. გამოიყუ=
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ანნა. ოვსნი. ვ~რ. სახლი. ძ; სამი ათასი. და დასხნნა. დმანის. დაენება. ზაფხულის.
შესვლა. ოვსეთად; ხ~. ამირ.
მუმლმან. ვ~რ. ცნა. ვ~დ. ხაზართა. ტომთა. მისთა, ზრახავს. მოუვლინა. ბუღას. რ~თა.
დაუტეოს. ქართლი.
მომედს; ხალილის. ძესა. წარვიდა. ბუღა. და. ამირობდა, მომედ. ხალილის. ძე.
დაგარდაადგინა. ამირ. მუმლმან, მომედ.
და დაადგინა. ისე. შიხის. ძე. ნათესავი. მომედისივე: და. ქორ-ეფისკოპოზი. იყო.
გაბრიელ. დონაური. ძმა. სამოელ. ქორ-ეფისკოპოზისა. და წარვიდა. ისე. და მოვიდა. სხა. ამირა. რ~ლსა. ერქა.
სახელად. აბრამ. და კ~დ. მოვიდა.
ამირად. ხალილისძე. მომედ. და უფროს. ნებიერად. დაიპყრა. ყ~ი. ესე. ქ~ყნა.
სომხითი. ქართლი. და რანი, და წარვიდა. ხალილის. ძე; და დადგა. ამირად. კაცი. საჰაკის. მონათაგან. სახელით. გაბლუც. ხ~.
გარამ. ძემან. აშოტ.
კურატპალატისამან. და ძმამან. ბაგრატ. კურატპალატმან. შეიპყრა. გაბლუც. და
წარსცა. საბერძნეთად; რ~. გადი-

დებულ-იყო. გაბულუც: დადაემორჩილნეს. გარდაბანელნი: და ჰბრძოდა. აშოტ. მამის.
ძმისწულსა. მისსა. ძესა. სუმბატ.
სომეხთ. მეფის~სა. ძმასა. გარამის~სა. ხ~. გარამს. დაეპყრა. ჯავახეთი. თრიალეთი.
ტაშირი. აბოცი. და არტანი; დაჰბრძოდა. სარკინოზთა; ზოგჯერ. სძლიის. გარამ. და. ზოგჯერ. სარკინოზთა; ხ~.
გარამ. განუყო. ქ~ყნანი. ძმათა.
თვისთა. ადარნასეს, და ბაგრატს: და აბოცი. განუყო. ცოლის. ძმასა. თვისსა: სომეხთა.
მეფესა. და. შ~დ. ამისსა. გარდაიცუალა; ადარნასე. ძმა. ამის. გრამისი. და ძე. აშოტ. კურატპალატისი. და გარდაიცალა;
ბაგრატ. კურატპალატი. ძმა. ამის. ადარნასესი; ქ~კსა: ჟ~ვ, და დაუტევნა. სამნი. ძენი: დავით. აშოტ. და.
ადარნასე:
გარდაიცალა. ესე. ადარნასე. ქ~კსა: ჟ~დ: გარდაიცალა. აშოტ. ძმა. ამის. ადარნასესი.
და ძე. ბაგრატ. კურატპალატისა, ქ~კსა: რ~ე: მას. ჟამსა. გამოვიდა. აფხაზთა. მეფე. გიორგი. ძმა.
თევდოსესი: და დემეტრესი; ძე. ლეონისი. დაიპყრა. ქართლი. და დაუტევა. ერისთავად. ჩიხას. ძე. დემეტრესი.
და ვ~რ. გარდაიცალა. გიორგი.
აფხაზთა. მეფე. დარჩა. ძე. დემეტრესი. მცირე. რ~ლსა. ერქა. ბაგრატ, რ~ლ.
იცნობების. ექსორია. ქმნილობით.
და ცოლმან. გიორგი. მეფისამან. მოკლა. ტინინე. ძე. დემეტრესი. ერისთავი. ჩიხისა;
და ეცრა. იგი. ივანე.
მთავარსა, შავლალიანსა. და შთაგდეს. ბაგრატ. ზღასა; ხ~. ღ~თნ. განარინა. იგი. და
მიიწია. კოსტანტინეპოლედ. მოგუარა. მეფემან. იოანემ. ძესა. თვისსა. ადარნასეს. ცოლი. ასული. გარამ.
აშოტის. ძისა. დამოკუდა. იოანე. მეფე. აფხაზთა; და მეფობდა. მისწილ. ძე. მისი, ადარნასე; მაშინ. ეპყრა.
ლიპარიტს, ქ~ყნანი.

თრიალეთისანი. აღაგო. ციხე. კლდე. კართა. და იპატრონა. დავით. ძე. ბაგრატ,
კურატპალატისა:-

48, მჲო კურატპალატისა. ბაგრატის. ძე. მეფე დავით. ბაგრატოანი:ხ~. ამას. დავით.
კურატპალატს. აღუდგა. მტრად. ნასრა. ძე. გარამ. მამფალისა. რ~ლი. იყო. მამის. ძმა.
ამის. დავითისი.=
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ხ~. ესე. ნასრ. ბიძის. ძე. ამა. დავით. კურატპალატისა. და გურგენ. იყუნენ. აფხაზთა.
კერძ. და დავით. და ლიპარიტ. უშველიდეს. სომეხთა. და იბრძოდეს. სომეხნი. და აფხაზნი. ქართლსა. ზ~ა; მას. ჟამსა.
მონაზონ. იქმნა. გუარამ. ხ~. ამან. დავით.
კურატპალატმან. აღაშენა; ეკ~ლესია. ხახულისა. და ვ~რ. მოკუდა. კახთა.
ქორეპისკოპოზი. გაბრიელ. დონაური. დაჯდა. ქორეპისკოპოზად. ფადლა.-არევ.-მანელი; კაცი. ბრძენი. და საქმის-მეცნიერი; მას.
ჟამსა. მოიტყა. ნასრ. ძემან. გარამ. მამფალისამან. დავით. კურატპალატი; და მოკლა. იგი; ქ~კსა: რა: და
დაუტევა. ძე. სახელით.
ადარნასე; რ~ლი. მეფე. იქმნა. შ~დ. მამისა. თჴსისა. გარდაიცუალა. აშოტ. კეკელა. ძე.
ადარნასესი. ძისა. აშოტ. დიდისა. ქ~კსა: პზ, გარდაიცუალა. სუმბატ. მამფალი. არტანუჯელი. ძმა. აშოტ.
კეკელასი. და. ძე.
ადარნასესი. ძისა. აშოტ. დიდისა. ქ~კსა. რთ: გარდაიცალა. ძე. ამის. სუმბატისა,
დავით: მამფალი. მონაზონ. ქმნილი; ქ~კსა: რჳგ: გარდაიცუალა. სუმბატ: ერისთავთ. ერისთავი. ძე. მის. დავით.
მამფალ. მონაზო-

ნისა. ქ~კსა; სჲ. და დაუტევა. ძენი. ორნი. დავით. და. ბაგრატ. გარდაიცუალა, ესე.
ბაგრატ. ძე. სუმბატისი. და ძმა. დავითისი. ქ~კსა. სჲ; მასვე. წელსა. რ~ლსა. წელსა; მოკუდა. მამა. მისი.
სუმბატ. და დაუტევა. ძენი.
ორნი; გურგენ. და. სუმბატ: ხ~. გურგენ. დაუტევა. ძე. ერთი. სახელით. დემეტრე: და
სუმბატ. დაუტევა. ძე. ერთი.
სახელით. ბაგრატ: გარდაიცუალა. გურგენ. კურატპალატი. ძმა. სუმბატ. მამფალი.
არტანუჯელისა; და ძე.
ადარნასესი. ძისა. აშოტ. დიდისა. ქ~კსა: რია: გარდაიცალა. აშოტ, კუხი. რ~ლნ.
აღაშენა. ტბეთი, საეფისკოპოზო. ძემისი. გურგენ. კურატპალატისა. ქ~კსა; რლჲ; გარდაიცალა.
ადარნასე; ერისთავთ. ერისთავი. ძე. გურგენ. კურატპალატისა. ძმა, აშოტ. კუხისა, ქ~კსა. რივ, და დაუტევა. ორნი.
ძენი. დავით. ერისთავთ. ერისთავი, და. გურგენ; ერისთავთ. ერისთავი. გარდაიცალა. ესე. გურგენ.
ერისთავთ. ერისთავი. ძმა. დავით. ერისთავთ. ერისთავისა. ქ~კსა; რჳა; გარდაიცუალა. ბაგრატ; მამფალ. არტანუჯელი. ძე.
სუმბატ. მამფალ. ანთიპატი. არტანუჯელისა. ძისა. ადარნასესი, და. ძმა. მამფალ. მონაზონ. ქმნილისა. ქ~კსა.
რკთ. გარდაიცალა.
ადარნასე; ყოფილი. და მონაზონ. ქმნული. ბასილი. ძე. მისი. ბაგრატ. მამფალ.
არტანუჯელისა. ქ~კსა. რჳე: გარდაიცუალა, აშოტ; ძმა. ადარნასე. მონაზონ, ქმნილისა. და ძე. ბაგრატ. მამფალ.
არტანუჯელისა. ქ~კსა; რნთ: გარდაიცუალა. დავით. ერისთავთ. ერისთავი. ძე. ბაგრატ. მამფალ. არტანუჯელისა. და ძმა.
ადარნასე. ყოფილ. ბასილისა.
ქ~კსა; რკჲ; გარდაიცუალა. გურგენ: ერისთავი. ძმაა. ამის. დავით. ერისთავთ.
ერისთავისა; და ძე. ბაგრატ. მამფალ.
არტანუჯელისა. ქ~კსა; რმგ. გარდაიცუალა; გურგენ; ძე. მისი. გურგენ. ერისთავისა.
ძისა. ბაგრატ. მამფალ. არ-

ტანუჯელისა. ქ~კსა; რპჲ; ხ~, ვიწყოთ, ჩ~ნ. პ~ლ-ვე. ამბავი. იგი. დავით.
კურატპალატისა. რ~ლი. მოკლა. ნასრიმ.=
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მამის. ძმის. წულმან. მისმან. ძემან. გურამ. მამფალისამან, ამისთვის. შეუკრბეს.
ნასრის. მტრად. სომეხნი. დალიპარიტ.
და. ქართველნი, დააშოტ. ძმა. დავითისი. და მათ. თანა. სარკინოზნი. და შეებნეს.
ნასრის. და გააქცივეს. და მუხვნეს. ციხენი.
და წარვიდა. ნასრი. მეოტი. კოსტანტინე. პოლედ. წინაშე. ბერძენთა. მეფისა.
დაიყოფოდა. მუნ. მრავალ. ჟამ; დადასეს.
ქართელთა. მეფედ. ადარნასე. ძე. დავით. კურატპალატისა:-

49, მთ: მეფე: ბ; ადარნასე. ძე. დავით. მეფე. კურატპალატისა. ბაგრატოანი:

ხ~. ამან. ადარნასემ. მეფობასა. შ~ა. მისსა, აღაშენა; ბანა: ჵელითა. კვირიკე.
ბანელისათა. რ~ლ. იგი.
ქმნა. პ~ლ. ეპისკოპოზ. ბანელ; ხ~. მასვე. ჟ~მსა. შესრულ-იყო. ბაგრატ. ძე. დემეტრე.
აფხაზთა. მეფისა. საბერძნეთად. კოსტანტიპოლედ. და. მოსცა. ბერძენთა. მეფემან. ლაშქარი. დაგამოგზავნა. ზღვით. და
ნავით. შემოვიდა. აფხაზეთად. დამოკლა.
ადარნასე. ძე. იოანესი. და დაიპყრა. აფხაზეთი; ხ~. ამან. ბაგრატ. მეფემან. შეირთო.
ცოლი. ადარნასესი. ცოლად. ასული. გარამ. მამფალისა. და გამოიყანა. ბაგრატ. აფხაზთა. მეფემან. ნასრ. ცოლის. ძმა.
მისი. საბერძნეთით. დამისცა. ლაშქარი. დამუნით. გარდამოვიდა. ნასრ. სამცხეს. დაშეიპყრა. სამნი. ციხენი.
ოძროხე. ჯუარისციხე. დალოსიანთა: გუარამისივე. აღშენებული; და მუნცა. შეიკრიბნა. სხანი. ლაშქარნი.
ურიცხვნი. და მომართა. ადარნასეს.

ქართლისა. მეფესა. ძესა. დავით. კურატპალატის~სა; ხ~. ადარნსასე. მეფე. ძე. დავით.
მოკლულისა. განვიდა. ბრძოლად. მისსა.
დამიჰყა. მისთანა. შეწევნად. გურგენ. კურატპალატი. რ~ლი. უწინარეს. ამის.
ადარნასე. მეფისა. კურატპალატი. იყო. დაშვილნი. მისნი. და მათ. თ~ა. სომეხნი; და ჰყეს. ბრძოლა; და ომი. დიდ. ძალი. მტკარსა;
ზ~ა; და შეეწია. ღ~ი. მცირეთა. ამათ. ადარნასეს. კერძთა. დაიძლივნეს. ნასრ; და აფხაზნი. და ბაყათარ. მთავარი. ოვსი. და
მეოტ. იქმნეს. და შეიპყრეს. ნასრ: დამოკლეს.
ჵევსა. შ~ა. სამცხისასა. სოფელსა. რ~ლსა. ეწოდების. ასპინძა; ქ~კსა: რჲ: დაარა.
დაუშთა. შვილი. დააღიხოცა. სახსენებელი. მისი. გარდაიცუალა. გუარამ: მამფალი. მამა. ნასრესი. და ძე. აშოტ.
დიდისა. ქ~კსა: რბ: გარდაიცუალა; აშოტ: ძე. გარამ. მამფალისა; ძისა. აშორტ. დიდისა; და ძმა. ნასრასი; ქ~კსა.
პთ: ხ~. ოდეს.
არა. მომკუდარ. იყო. გურგენ. კურატპალატი. ძე. ადარნასესი. ძისა. აშოტ. დიდისა.
წარმოვიდა. ესე. გურგენ. ტაოთ.
კალმახით. მამულით. თვისით. ცხოვრებად. შავშეთს. და არტანს; და მისსა. შ~დ.
შეიმტერნეს. ურთიერთას. და შეკრბეს. ლაშქარი. ერთმანეთსა. ზ~ა. ერთ-კერძო. გურგენ. კურატპალატმან; დაერთა. მისთა;
მეორე. კერძოსა. ადარნასე. მეფემან; დაბაგრატ. არტანუჯელმან. მოვიდეს. ესენი. ჵევსა. არტანის~სა. სოფელსა. მგლინავს. და
ბრძოდეს. ერთ-მანეთს. და მეოტ. იქმნა. გურგენ. წყლეს. და შეიპყრეს. და მოკდა. წყლულებისა. მისგან. გურგენ.
კურატპალატი. ქ~კსა. რია. რ~ლისა. სიკუდილი. ზემორცა. აღგვიწერია:- და. ამისა. შ~დ. განძლიერდა. ფადლა; ქორ-ეპისკოპოზი; და
დაიმორჩილნა. გარდაბანელნი.=
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და შ~დ. მისსა. დაჯდა. კვირიკე. ქორეპისკოპოზად. დაიპყრობდეს. ქართლს.
აზნაურნი, მას. ჟამს. გამოვიდა. კოსტანტინე.
აფხაზთა. ზა. მეფე. და დაიპყრა. ქართლი. და დაემტერა. სომეხთა. მეფე. სუმბატ.
ტეზერაკლი. და გამოილაშქრა. სპითა. დიდითა.
და მოადგა. უ~ის-ციხესა. და მოიღეს. პალანკურდანი. აღმოაგეს. ზემო კერძო. და
წარიღეს. ციხე. ხერხითა. ხ~. კ~დ. იმზახნეს. სუმბატ. და კოსტანტინე. და უკმოსცა. უფლის. ციხე. და ყ~ი. ქართლი:- ხ~. ამისა. შ~დ.
მოვიდა. ამირა. აგარიანი. სახელით.
აბულკასიმ. ძე. აბუსაჯისი. არაბელი. რ~ლი. გამოეგზავნა. ამირ. მუმლსა. სპითა.
დიდითა. და ურიცხვითა. რ~ლთა. არა. იტევდა. ქ~ყნა. და მოვიდა. პ~დ. სომხითად. და მოსრა. ყ~ი. სომხითი. სივნეეთი. გაეძორი.
და ასფურაგანი. მაშინ. სუმბატ.
სომეხთა, მეფემან. ვერ. დაუდგნა. ზარისა. მისგან. და წარმოვიდა. მუნით. მეოტებით,
და მიმართა. მთათა. აფხაზეთისათა.
და მუნ. იყოფოდა. მოვიდა. აბუსაჯის. ძე. ტფილისის. და მას. ჟამსა, ამირა, იყო.
ჯაფარიძელისი. მოვიდა. დამოადგა.
უჯარმოს. დაშიგან. დგეს. სამასი. ოდენ. კაცნი. დაჰბრძოდეს. მრავალთა. დღეთა. და
ვ~რ. იხილეს. რ~ლ. ვერ. დაუდგმიდეს.
ამისთვის. აღგდეს. ღამით. დაგარდაიხვეწნეს; რ~ლნიმე. წარვიდეს. და რ~ლთამე.
ეწყნეს. და დახოცნეს; ვ~ა. ცნეს. ბოჭორმელთა.
ციხოვანთა. წაღება. უჯარმოსა, დააგდეს. ციხე. და გარდამოიხვეწნეს; ხ~. რაჟამს.
მოვიდეს. მუნ. პოვეს. იგი. უკაცური. და. თქუეს. რ~ლი. ბაკი. იყო. მას. შ~ა, ფიცხლად. შეგვებნეს. რ~ლი. ციხეა. იგი.
უკაცურად. დაუგდიათ. დაიჭირეს.
ბოჭორმაცა, და. დაიჭირეს. ციხედვე. და უჯარმის. ზღუდენი. დაარღვივნეს; ხ~.
კვირიკე. ქორეფისკოპოზმან. ვ~რ. იჵილა.
რ~ლ. არა. იყო. ღონენი. მისი. ამის-თ~ს. მიენდო. ფიცითა. მივიდა. და ნახა. და ჰკითხა.
მან. ვინ. გაწვია. აქა. მოსვლა. დაუთხრა. მაწვია. დედამან. ჩემმან. და თქა. არა. ვატკივნო. გული. ერთისა. შემჵედვარს;
და შეუყვარდა. სიკეთისა. მი-

სისა-თ~ს; და. განუტევა; გარნა. ბოჭორმა. თვით. დაიჭირა; შ~დ. ამისსა. შემოვიდა.
ქართლად. და მოაოჵრა. ქართლი;
და ვ~რე. იგი. შემოვიდოდა. მოარღვივნეს. ზღუდენი. უ~ის. ციხისანი. რ~ლ. არა.
დაიმჭირონ. შევიდა. მუნით. სამცხეს. და მოაოჵრა. სამცხე. დაჯავახეთი. და მოადგა. ციხესა. თმოგვის~სა. დავითარ.
იხილა. სიმაგრე. მისი. და სიმტკიცე. აღიყარა. მუნით. დამოვიდა. ყველსა. დამოადგა. გარე. და უწყო. ბრძოლად;- ხ~. იყო.
მუნ. ჭაბუკი. ერთი.
სახელით. გობრონ. ებრძოდა. შიგნით. გამოღმართ. დღეთა. ყ~თა. მოყუასთა. თვისთა.თ~ა. და ვ~რ. წარიღეს.
ციხე. იგი. შეიპყრეს. ესე. წ~და. გობრონ: დააწამეს. რ~ლისა. წამება. მისი. აღეწერა.
ვრცელად. წ~დამან. მამამან. ჩ~ნმან. სტეფანე. მტბევარმან. ეფისკოპოზმან. და. ვ~რ. აიღეს. ციხე. იგი. აღიყარა.
მუნით. და წარვიდა. დვინად. ქალაქად; ხ~. მუნ. მოვიდეს. და უთხრეს. ვ~დ. სუმბატ. მეფე. შევიდა.
ციხესა. კაპოეტის~სა; დამსწრაფლ. აღიყარა; და მიმართა. ციხესა. მას. რ~ლსა. შ~ა. იყო. სუმბატ. მეფე. სომეხთა. დაამცნო.
ლაშქარსა. თვისსა. რ~თა.
ყ~ი. კაცი. რ~ლი. პოვონ. ცოცხალი. მოიყუანონ. წინაშე. მისსა. დამოვიდა. დამოადგა.
ციხესა. კაპოეტის~სა.=
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და ციხოვანთა. დედაწული. რ~ლი. პოვეს. გარეგნითა. დაიპყრეს. ჵელთა. დაამის-თ~ს.
გამოსცეს. ციხე. იგი. და შეიპყრეს. სუმბატ. მეფე.
და. წარიყუანეს. დვინს. ჩამოჰკიდეს. ძელსა. და მოკვდა; შ~დ. ამისსა. ვ~რ.
გარდავიდეს. წელნი. რაოდენნიმე. და. მოეშენა. ქართლი. მაშინ. უჵმო. კვირიკე. ქორეპისკოპოზმან. კოსტანტინე. აფხაზთა. მეფესა. და ჩავიდეს.
ჲრეთად. და მოადგეს. ციხესა. ვეჟი-

ნის~სა. აფხაზთა. მეფე. მოადგა. ზ~ა. კერძო. და კვირიკე. ქვემოთ. და ვ~რ. მისწურეს.
წაღებად. მაშინ. ადარნასე. პატრიკი. მოვიდა.
და პარასკევს. ჯარსა. მიუპყრეს. ზავის. პირი. მოსცა. აფხაზთა. მეფესა. არიში.
გავაზინი. და კვირიკეს; ორჭობი; დაესრეთ. დაიზავნეს. და. შეიქცეს; მაშინ. მოვიდა. კოსტანტინე. აფხაზთა. მეფე;
დაილოცა. ალავერდს; წ~დის. გიორგის.
წინაშე; და შემოსა. ხატი. მისი. ოქროთა: ხ~. ლაშქარი. მისი. უფროსი. წარავლიანა.
გზასა. გარესა. და ფ~დ. პატივი. სცა. კვიკე[.] ქორეფისკოპოზმან. და წარვიდა. ქ~ყნად. თვისად. შ~დ. მცირედთა. დღეთა.
გარდაიცვალა. კოსტანტინე. აფხაზთა. მეფე. და იშლებოდა. ქ~ყნა. აფხაზეთისა; ჟამ. რაოდენმე; რ~. ესხნეს. ძენი. ორნი.
კოსტანტინე. მეფესა; ერთი. უხუცესი; დამეორე. რ~ლი. უშვა. ცოლმან. უმრწემესი. უხუცესსა. ერქა; გიორგი. და
უმრწამესსა. ბაგრატ: და იყო.
მათ. შ~ს. ბრძოლა. ფიცხელი; რ~ლი. თვითეულად. ჰპოო; ცხოვრებასა. მათსა:- ხ~. ესე.
ბაგრატ. სიძე. იყო. გურგენ.
ერისთავთ. ერისთავისა; ძისა. ადარნასე. ერისთავთ. ერისთავისა; რ~ლი. იყო. ტომად.
ბაგრატოანი. რ~ლისა. სიკვდილი.
ზემორე. აღგვიწერია; ხ~. ესე. გურგენ. უშველიდა. ბაგრატს; ყ~თა. ძალითა. მისითა;
ვ~რე. არა. მიიცალა. ბაგრატ.
არა. იყო. მშვიდობა. შორის. მათსა. და შ~დ. სიკვდილისა. მისისა. მიიღო. სრულობით.
მეფობა. აფხაზა. გიორგიმ.
იყო. ესე. გიორგი. მეფე. სრულითა. ყ~ითა; სიკეთითა. და ცხოვრებითა. ღ~თის.
მოყუარე. იყო. უმეტეს. ყ~თა. მაშენებელი. ეკლესიათა. მოწყალე. გლახაკთა. უხვი. და მდაბალი. და ყ~თა. კეთილითა. და
სათნოებითა. სრული; ამან. განაგნა. დაგანაწყუნა. ყ~ნი. საქმენი. კეთილნი. მამულისა. სამეფოსა. თჴსისა. ამან. აღაშენა;
ჭყონდიდის: ეკლესია. დაშექმნა. საეფისკოპოსოდ. და განაშენა. იგი. ნაწილითა. მრავლითა. წ~დითა.
მარტვილთათა. მას. ჟამსა. გარდაი-

ცუალა. კვირიკე. ქორეფისკოპოზი: დადაჯდა. მის. წილ. ფადლა. ძე. კვირიკესი.
დაამან. აღაგო. ციხე. ლოწობანთა;

ამასვე. ჟამსა. მოვიდეს. სარკინოზნი. რ~ლთა. უხმობენ. საჯობით. და, მოტყენეს.
კახეთი. და დაწვეს. ჯარი. მცხეთა.
დაშეიქცეს. და წარვიდეს. და წარიტანეს. თანა. ჯვარი. პატიოსანი. დაჭრილი. და შ~დ.
მისსა. შეედვათ. სნება. მუცლისა. და გულისჵმა. ყეს; რ~ლ. ჯვარისაგან. ევნოთ; და ამისთვის. შეკრიბნეს. ნაწილნი. და
წარმოსცნეს. ქართლსავე; ხ~. მათ. ჩაკრიბნეს.
ნაწილნი. იგი. ბუდესა. შ~ა. და აღმართეს. ადგილსავე. თვისსა. დაჲრეთსავე.
მეფობამდე. იშხანიკისასა. პ~ლნი. ყ~ნივე.
იყნეს. მწალებელნი. ხ~. იშხანიკ. დისწული. წული. იყო. გურგენ. ერისთავთ.
ერისთავისა. და დედამან. მისმან. დინარ.
დედოფალმან. მოაქცივნა. მართლ-მადიდებელად. დასალართა. დაეპყრა: მაშინ.
ბარდავი, და. ადარბადაგან: ხ~. გიორგი.=
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აფხაზთა. მეფემან, მისცა. ქართლი. ძესათჴსსა. უხუცესსა. კოსტანტინეს. რ~. მაშინ.
გარდაცალებულ-იყო.
მეფე. ადარნასე. ქ~კსა. რმგ. და. გარდაიცალა. ძე. ამის. ადარნასე. მეფისა; აშოტ,
კურატპალატი. ქ~კსა.
როდ: გარდაიცალა. ძმა. ამისი. აშოტ. კურატპალატისა. მეფე: დავით; ქ~კსა; რნზ:
გარდაიცალა. ძმა.
ამათი. და ძე. ადარნასე. მეფისა; ბაგრატ: მაგისტროსი. კურატპალატი. ქ~კსა. რჳე:
გარდაიცალა. ძე. ამის. ბაგრატისა. ადარნასე. კურატპალატი. ქ~კსა. რპაჱ: გარდაიცალა. ძე. ამის.
ადარნასე. კურატპალატისა; ბაგრატ; ქ~კსა; რპთ: გარდაიცვალა. დავით. ერისთავთ. ერისთავი. ძმა. ამის.
ბაგრატისი. ქ~კსა.

რპ~ვ: გარდაიცალა. სუმბატ. მეფე. კურატპალატი. ძე. ადარნასე. მეფისა. და ძმა.
დავით. მეფისა. ქ~კსა. როჲ:
და. დაუტევნა. ძენი. ორნი; ბაგრატ. რეგუნი. რ~ლი. შ~დ. მამისა. თვისისა. მეფე. იქმნა.
და. ადარნასე. კურატპალატი, გარდაიცალა: ესე. ადარნასე. კურატპალატი. ქ~კსა. სგ; ძე. ამისი. ადარნასესი.
დავით. დიდი. კურატპალატი. აღსავსე. სიკეთითა. რ~ლისა. ჰამბავი. ქვემორე. სიტყამან.
საცნაურ-ყოს: სკა; გარდაიცალა. მამის. ძმა. ამის. დავით. კურატპალატისა. და ძე. სუმბატ. მეფე.
კურატპალატისი. ბაგრატ.
მეფე. რეგუნი. ქ~კსა. სიდ: გარდაიცალა. ძე. ამის. ბაგრატ. მეფე. რეგუნისი. სუმბატ.
ქ~კს. სიბ. დაარა. დაუშთა. ძე:-

50, ნ, მეფე. ქართლისა. კოსტანტინე. ძე. გიორგი აფხაზთა. მეფისა:

ხ~, ამან. მეფემან. კოსტანტინემ. ძემან. გიორგი. აფხაზთ, მეფისამან; ვ~რ. დაყო.
მეფობასა. შ~ა. წელიწადი. სამი. იწყო. მტერობად. მამისა. თვისისა. და ეძიებდა. მეფობასა. აფხაზთაცა. და. ვ~რ.
გამოეცხადნა. საქმენი. მისნი. შედგა.
იგი. უფლის. ციხეს; და შეუდგეს. თანა. ტბელნი, და. სხუანი, მრავალი. აზნაურნი; ხ~.
გიორგი. მეფემ. ვ~რ. დაადასტურა.
განდგომა. ძისა. თვისისა: მაშინ. გამოილაშქრა. ყ~თა. ძალითა. თვისითა: და
მოიყანნა. ტაოელნი, მეფენი. რ~ლთა. გარდაცუალებანი. ზემორე, აღგვიწერია: რ~ლნი. მეფობდეს. ქ~ყნასა. მას. შ~ა; და მოჴდა.
ფადლა. ქორეფისკოპოზიცა. კახეთით. შველად. გიორგი. მეფისა. და მოადგეს. უფლის. ციხესა; და ჰბრძოდეს. მრავალთა.
დღეთა, და ვერა. რას. ავნებდეს. ციხესა.
რ~ლ. მრავლად. დგეს. შიგნით. ზოგსა. დღესა. შეიბნიან. ცხენითა, და ზოგსა. დღესა.
ქვეითნი; მაშინ. მეფემან. გიორგიმ,

აბირნა. აზნაურნი. საზვერელნი. ესრეთ, სახედ. გამოვედ. ჩ~ნ. წარგიყანოთ.
აფხაზეთად: და. შენ. დაჯდე. მუნ. მეფედ. და მამა,
შენი. დარჩეს. გარეგნით: ხ~. მან. დაიჯერა. და მოენდო. გარნა, აზნაურნი. იგი. რ~ლნი.
უდგეს, თანა. უშლიდეს. საქმესა, ამას. დამან. არა. ისმინა. მათი: და გამოვიდა. ღამე. ტივითა. მტკვარსა: და ვ~რ. განეწურა.
პირსა. მტკვრის~სა. ვერღარა. დაითმინეს. და მიეტევნეს. შეპყრობად. მაშინ. ვ~რ. იგრძნა. ზაკულება. მათი, შეაქცივნა.
ტივნი. გარე. და ჩაჰჵდეს. ადგილსა. სადა. ტივნი. გადგებოდეს, შეიქმნა. ჵმა. გამოვიდა. მეფე. და ყ~ი. ლაშქარი, და
დაცეს. ციხის. გარეშემო. და რაჟამს.=
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გათენდა. იწყეს. ძიება: ხ~. იგი. გამოსრულ-იყო. წყლით, და შესრულ-იყო. ნაპრალსა.
კლდისასა. და მუნ. დამალულ-იყო.
პოვა. იგი. კაცმან. ვინმე, უნდომან, შეიპყრეს. და მოგარეს. მეფესა. გიორგის. და მან.
გააპატიჯა. ბოროტად: რ~. პ~დ. დასწუნეს. თვალნი, და მერმე. გამოყერეს. და, მოკდა. კოსტანტინე. მეფე. ხ~.
აზნაურნი. რ~ნი. დგეს. ციხესა. შინა.
მინდობით, გამოიყანნეს. და ტბელნი. განუტევნა. მშვიდობით. და წარვიდეს. იგინი.
ასფურაგანს; გარდაიცალა.
კახთა. ქორეფისკოპოზი. ფადლა. და დაჯდა. ქორეფისკოპოზად. კვირიკე, და ამისა.
შ~დ. გადგეს. აზნაურნი. გარდაბანელნი. და იწყეს. ზრახად. გიორგი. მეფისად, მაშინ. გამოილაშქრა. გიორგი. მეფემან.
ჩავიდა, კახეთად, მოწა. დაასწყუიდნა. და წარვიდა. თვისადვე. ქ~ყნად. და, კ~დ. მოვიდა. და დადგა. ატენს; და
აუწყა. ყ~სა. ლაშქარსა, თვისსა. კ~დ. შთასულა, კახეთად: რ~. იყო. მაშინ. ძე. მისი; ლეონ. ერისთავად. ქართლისა. ხ~. ვ~რ. ცნა,
კვირიკე. რ~ლ. ვერ. დაუდგმიდა. წი-

ნა. აღდგომად. ამისთვის. მოვიდა. წინაშე. მათსა, დაკ~დ. ენება. გაპარვა. ზაკჴით:
მაშინ. შეიპყრა. ჵელთა. და წარვიდა. კახეთად. რ~თა-მცა. დედაწული. მისი: აკრიბა. ჵელთა: და აცნობეს. აზნაურთა.
ქართლისათა. დაგარდა-ეხვეწნეს. დამოერთო.
შურტა. ძმა. კვირიკე. ქორეფისკოპოზისა. გიორგი. მეფესა, და მოუტანა. თანა. ციხე.
მისი. უჯარმო. დაეუფლნეს. სხათაცა. ციხეთა. კახეთისათა. თვინიერ. სამთა. ციხეთა: ნახჭევანისა, ბოჭორმისა, და
ლოწობანთასა: ლოწობანი. ჰქონდეს.
ივანე. არისის. ძესა: და გამაგრდა. შიგან. გაწირა, პატრონი. აუგეს. შურის. ციხე,
დადაუყენეს. შიგან. ლაშქარნი. დაციხე. მარნისა. ჰქონდა. მაშინ. საზუას. არსის. ძესა. ძმასავე. ივანესსა. ლამოდა.
მსგავსადა. ძმისა. თვისისა. მკლავითა. დაჭირვასა; მაშინ. მივიდა. მეფე, მუნ. და უბრძანა, შებმა, ლაშქართა: ხ~. მათ.
წარიღეს. ციხე. იგი. ჵერჵითა. და სუზა. შეპყრობილი. მოიყანეს. წინაშე. მეფისა; დამეფემან. წარსცა.
პყრობილად. ჯიქეთს. და ციხე. ნახჭევანისა. ჰქნდა. ფადლას. ძესა. კვირიკესა. და იგიცა. გამაგრ. შიგან. ხ~. ვ~რ. იჵილა.
კვირიკე. ქორეფისკოპოზმან: რ~. არღარა. იყო. ღონე, მისი. ამისთვის. ითხოვა. სიმტკიცე. ცოცხლებით. გაგზავნისა: და
დაულოცა. კახეთი. გიორგი.
მეფესა; ხ~. ლეონ. ძე. მეფისა. არა. ლამოდა. განტევებასა. კვირიკეს~სა; რ~. არცა. პ~ლ.
შეპყრობასა. იყო. ნება. მისი. გარნა.
არა. უსმინა. მამამან. მისმან. დაკვირიკემ. ესე. პირი. ითხოვა. რ~თა. მას. ზამთარსა.
არა. აღიღონ. ციხე. ბოჭორმისა. და. შ~დ. აღვსებისა. წარვიდეს, და ნება. სცეს. ამისთვის. აღიღეს. მისგან. ციხე,
ნახჭევანისა: და შვილი. ერთი. უმრწემესი. სახელით, დავით. მძევლად. და განუტევეს. დღესა. ლამპრობასა: და წარვიდა.
მეფე. აფხაზეთად: დაკვირიკე.
შევიდა ბოჭორმას; ეკაზმოდა. და ლამოდა. შ~დ. აღსებისა. წარსულასა; მაშინ.
შეეზრახნეს. აზნაურნი. ქართველნი:

და მათ, თანა. კახნი. გოდერძი. მგდეორი, მამა. ყანჩიელი, დაჩი. კორინთელი, იოანე.
და დაჩი. ძმან. სხვილოსელნი. გრიგოლი. და სარა. ძმანი. ფხვენელნი; და მათ. თანა. ორმეოცდა. ათი.
აზნაურნი. სხანი, და მიერთნეს,=
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კვირიკეს. და უწყეს. ბრძოლად. ციხეთა. და მცირედთა. დღეთა. წარიხუნეს. და
დარღვივნნეს. ყ~ნი. ციხენი; შურისციხე. ლოწობანთა; და კ~დ. ეუფლა. კ~კე. მამულსავე. თჴსსა. მაშინ. უთხრეს. გიორგი. მეფესა. წაღება.
კახეთისა. და დაუმძიმდა. დიდად. და აბრალა. ყ~თა. ვინცავინ. აწვია. გაშვება. კვირიკე. ქორეფისკოპოზისა; და ვ~რ.
გარდახდა. ამას. შ~ა. ზამთარი. იგი.
კ~დ. გაგზავნა. ლაშქარი. თვისი. გიორგი. მეფემან. და ძე. მისი. ლეონ. უჩინა.
წინამძღვრად. დამოვიდა. დამოწა. კახეთი.
და მასვე. ლაშქრობასა. შ~ა. მოართვეს. ამბავი. მიცალებისა. დიდისა. და ღ~თის.
მოყარისა. გიორგი. მეფისა; მაშინ. მოუწოდა. ლეონ. კვირიკე. ქორეფისკოპოზსა. და შეკრბეს. ბაზალეთს. ტბისა.
პირსა. თვითო. ცხენოსნითა. და იუბნეს.
დღე. ერთი. ვ~რე-მდის. განუცხადა. მიცალება. მამისა. თვისისა; და აჰკიდა.
სიყარული: და უქადა. ძისა. თვის~სა.
სიძეობა. და ვ~ა. ესმა. ესე. კვირიკეს. გარდახდა. ცხენისაგან: და თაყანის-ცემით,
მოიკითხა: და მისცა. მადლი. განიხარა. ზავი. და სიყვარული: და უფროსად. პირი. მზახობისა; შეიქცა. ლეონ. და ეუფლა.
მამულსა. და სამეფოსა. თვის~სა;
რ~. მაშინვე. შთავიდა. აფხაზეთად, და განადიდა. ღ~ნ. მეფობა. მისი; მზგავსად.
მამისა. თვისისა. რ~. იყო. იგიცა.
ღ~ის-მოყარე, და სავსე. ყ~თა. კეთილითა, ამან. აღაშენა. ეკ~ლესია; მოქვისა.
დაშექმნა. საყდრად. საეპისკოპ-

ოსოდ. აკურთხა. დაგანასრულა. ყ~თა. განგებითა. და ვ~რ. ეუფლა. მამულსა. თვისსა.
აღუსრულა. აღთქმა. თვისი.
კვირიკეს. და მისცა. ასული. მისა. ცოლად. ძესა. მისსა; და შ~დ. მცირედისა, მოკდა.
ასული. ლეონისა; დაკ~დ. იწყო.
მტერობად. კვირიკე. ქორეფისკოპოზისა. და ძებნად. კახეთისა. გაილაშქრა. სპითა.
დიდითა. ჩადგა. არაგვის. პირსა.
ასწყვიდა. მუხრანი. ხერკი. და ბაზალეთი; და მასვე. ლაშქრობასა. შ~ა, დასნეულდა.
და შეიქცა. გარე. და მოკუდა. და შ~დ.
მისსა. დაჯდა. დემეტრე. მეფედ. ძმა. ლეონისი. და ეუფლა. ესე. დემეტრე. მეფე.
ქართლსა, და ვ~რ. მოიწყო. სამეფო.
თვისი, გარდახდეს. ამას. შ~ა. ჟამნი. რაოდენნიმე; და იყო. ძმა. ამისი. დემეტრესი.
თევდოსი. საბერძნეთს. უხმეს. კაცთა. ვიეთმე. ამის. სამეფოსათა. რ~თა. გარდამოვიდეს. ძმისა. თვისისა. ზ~ა; რ~.
სიცოცხლესავე. დიდისა. გიორგი.
აფხაზთა. მეფისასა, გაეგზავნეს. ორნი. შვილნი. საბერძნეთს. თევდოსი. და ბაგრატ.
რ~თა. მუნ. იზრდებოდიან. ამის-თ~ს:
რ~თა. შ~დ. სიკვდილისა. მისისა. არა. იყოს. მათ, შ~ს. ბრძოლა. და ხდომა; მაშინ.
მოვიდა, თევდოსი. საბერძნეთით.
მოვიდა. სამცხეს. და დადგა. მარგის. და უხმობდა. მესხთა. აზნაურთა. იკრებდა.
ლაშქართა. დალამოდა. მკლავითა.
აღებასა. მამულსა. თვისსა, ხ~. დემეტრე. მეფემან. წარავლინა. ლაშქარი. თვისი. და
დაესხნეს. უგრძნეულად. და გააქციეს. თევდოსი. და წარვიდა, ქართლს. და მიმართა. ადარნასეს. ძელელს. მთავარსა. და
შეიყანეს. იგი. ძამის. ციხესა.
და მუნით. გამოღმართ. ეძიებდა. საქმესა. თვისსა; მაშინ. დემეტრე. მეფემან. მიგზავნა.
ლაშქარი. თვისი. და მოადგეს. ციხესა, ძამისასა. და ბრძოდეს. სამთე. ოდენ. და ციხით. გამოღმართ.
ევნებოდათ, ფ~დ. და ვ~ა.=
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მისჭირდა. ციხოვანთა. ითხოვეს. ზავი. და ფიცი. და სიმტკიცე, რათა. განუტეონ.
თევდოსი.
და წარვიდეს. მშვიდობით, და მათ. მიინდვეს, იგი. და გარმოზავნეს. მშვიდობით. და
წარვიდა, წინაშე. დავით. კურატპალატისა. და დაყო. მუნ. წელიწადი. ერთი. ოდენ; ხ~. ესე. დავით. კურატპალატი.
იგი. არს. რ~ლისა. სიკდილი. ზემორე. აღგვიწერია, ორას. ოცდა. ერთსა; ს~კა: ქ~კსა. რ~ლი. იყო. ძე.
ადარნასე. კურატპალატისა.
რ~ლი, იყო. ბაგრატოანი: და შ~დ. წელიწდისა. ერთისა. წარმოვიდა, ესე. თევდოსი:
ტაოთ. და, მოვიდა. კახეთად; მაშინ. მოუგზავნა. მოციქული. დემეტრე. მეფემან: კ~კე. ქორეპისკოპოზსა: და ჰრქა. ესრეთ: რ~.
ე რადგან. გამოვიდა. ძმა. ჩემი.
საბერძნეთით; არა. დაილევის. ჩ~ნ. შ~ს. ბრძოლა. სიტყვითა. კაცთათა: და აწ.
შუამდგომელობითა. შენითა. მომანდევ. ძმა. ჩემი.
და ვიყნეთ. ორნივე. სწორად. უფალ. მამულისა. ჩ~ნისა. ვ~ა. ვიყენით. უწინარეს. მე.
და ლეონ, და აღიღე. ჩემგან. სიმტკიცე. და შუამდგომელნი: და შენგან. დიდად, დავიმადლო. საქმე. ესე: ხ~. ვ~რ, ცნა.
კვირიკე. ქორეფისკოპოზმან. საქმე. ესე.
და სიტყა. მეფისა. დემეტრესი: მაშინ. მოიყანა. თევდოსი. დააწვია. მინდობა. მისი.
და ეტყოდა. მე ვიყო. მეძიებელი, სისხლისა, შენისა, და, თევდოსი. მიანდო. ძმასა. თვისსა. და გაგზავნა; მაშინ. წარიყანეს.
თევდოსი, ფიცითა, და სიმტკიცითა. დიდითა. რ~ლითა. ეფუცნეს. წინაშე. სეტსა. ცხოველს. კათალიკოზი:
მღვდელთ. მოძღარნი. დაყ~ნი. დიდებულნი. და ვ~რ. მოვიდა. თევდოსი. ძმისა. თვისისა. წინაშე: და დაყნა.
დღენი. მცირედნი. და შ~დ. მცირედისა. ხანისა. დაემტერა. თევდოსის. ძმა. მისი. დემეტრე: და დაივიწყა. შუამდგომელობა.
ღ~ისა. დაშემრთა: ფიცთა. გატეხ-

ასა. და შეიპყრა. თევდოსი. და დასწნა. თვალნი. და ვ~რ, იხილეს. ესე. მყოფთა.
მამულისა. მისისათა: ძიება. ყეს.
ძმისა. მათისა; რ~ლსა. ერქა. ჩალა. მეფე, ა~დ. ვერ. შეუძლეს. ამის, ქმნა: რ~. დემეტრე.
მეფე. იყო. მხნე. და ახოვანი.
და რაჟამს. აღესრულა, დემეტრე. მეფე. იხილეს. ყ~თა. მკვიდრთა, რ~ლ. არღარა.
დარჩა. მკვიდრი. აფხაზეთისა. და, ქართლისა. და გამოიყუანეს. თევდოსი. ძმა. დემეტრე. მეფისა. და დასუეს. მეფედ,
მოვიდეს. კახნი, და მოადგეს. უფლის. ციხესა. დაიყო. მას. ჟამთა. ერისთავი. ქართლისა. იოანე. მარუშის. ძე. კაცი. ძლიერი. და
ერ. მრავალი. ამან. წარავლინა. მოციქული. წინაშე. დავით. კურატპალატისა. ტაოს. დააწვიეს. რ~თა.
გამოილაშქროს. ძალითა. მისითა.
დააღიღოს. ქართლი: ანუ. დაიმჭიროს. თვით. და ანუ, უბოძოს; ბაგრატს. ძესა.
გურგენ. მეფეთა,
მეფისასა. ასულის. წულსა, გიორგი. აფხაზთა. მეფისასა. რ~ლსა. ეყოდა. დედულად.
აფხაზეთი, და ქართლი. ესე.
იოანე. მარუშის. ძე. ეძიებდა. მეფედ. ბაგრატს; და ვ~ა. მოისმინა. დავით.
კურატპალატმან. სიტყა. იოანე. მარუშის. ძისა. წარმოემართა. ძალითა. თვისითა. და მოვიდა. ქართლად. და რაჟამს, ცნეს.
მოსლა. მისი. კახთა. წარვიდეს.=
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ვ~ა. მეოტნი, და დაუტევეს. ქართლი. მოვიდა. დავით. კურატპალატი; ჩამოდგა.
ქაჵრელთა, მოეგება. წინა.
ქართლის. ერისთავი. იოანე. მარუშის. ძე. აღიღო. მისგან, უ~ის. ციხე. და მიუბოძა.
ბაგრატს. და მამასა. მისსა.
გურგენ. მეფეთ. მეფესა, ამისთვის, ეწოდა. გურგენს. მეფეთ. მეფე; რ~უწინარეს. მისსა.
ძე. მისი. ბგრატ. მეფე. იქმნა.

აფხაზეთს; ხ~. ამას. დავით. კურატპალატსა; არა. ესა. შვილი. და ესე. ბაგრატ. ძე.
გურგენ. მეფეთ. მეფისა. რ~ლ. ეყოდა.
მამის. ძმისწულის. წულად. გაეზარდა, შვილად. თვისად. და განდიდნა. ესე. დავით.
კურატპალატი. უმეტეს. ყ~თა. მეფეთა. ტაოსთა; რ~. იყო. პ~დ. ღ~ის-მოყუარე. გლახაკთ. მოწყალე. დავრდომილთ.
შემბრალე; მდაბალი. მშვიდი. და. ძვირ.
უჵსენებელი; ეკლესიათა. მაშვენებელი; ტკბილი. უხვი. კაცთ, მოყარე. და
ფიჩვოსანთ. მოყარე; ყ~თა-თ~ს. კეთილის.
მყოფელი, და სავსე. ყ~თა. კეთილითა; ამან. აღაშენა. მონასტერი, და საყდარი, ღ~თისა.
და წ~დისა. ეკ~ლესია. ხახულისა.
და ვ~რ. შეიქცა. მუნითგან. გარე. დაუტევა, ბაგრატ. უ~ის. ციხესა: და მის-თანა.
გამგებელად. დაუტევა. მამა. მისი.
გურგენ. მეფეთ. მეფე: რ~. იყო. მას. ჟამსა. ბაგრატ. ჯერეთ. ჰსაკსა. თვისსა, ზედან.
უსრულ; მაშინ. ამან. დიდმან.
დავით. კურატპალატმან. შემოკრიბნა. ყ~ნი. ქართველნი. აზნაურნი. და უბრძანა. ესე.
არს. მკჴიდრი, ტაოსა, ქართლისა.
და, აფხაზეთისა: შვილი. და გაზრდილი. ჩემი. და მე. ვარ. მოურავი, მისი. და თანაშემწე. ამას. დაემორჩილენით. ყ~ნი.
დადაყნა. დღენი, მცირედნი. დავით. კურატპალატმან; და წარვიდა, მამულსა.
თვისსა. ტაოს:-

51, ნა; მეფე. ბაგრატ, ძე. გურგენ. მეფე. მეფისა: ბ; ბაგრატ. ბაგრატოანი.
ხ~. ვ~რ. დაჯდა. მეფედ. ბაგრატ: და წარჵდა. ამას. შ~ა. ჟამნი. რაოდენნიმე: კ~დ. იწყეს.
მედგრობით. ზაკულება: ვ~ა. არს, ჩეულება. ქართლისა. აზნაურთა. შეეუბნეს.
ნაქურდეველთა. და საბოტარელთა. და, მოიყანნეს. ლაშქარნი. კახეთით. და გასცეს. უ~ის-ციხე. და შეიპყრეს. გურგენ: და ძე. მისი.
ბაგრატ; და დედოფალი. გუარანდუხტ

და წარიყანეს. კახეთით: ხ~. რაჟამს. სცნა. ესე. დავით. კურატპალატმან. დაუმძიმდა.
ფ~დ. და გამოილაშქრა. ყ~თა. ძალითა. მისითა. მოვიდა. თრიალეთს. შთასლვად. კხეთად: და რაჟამს. სცნეს. კახთა;
მოუგზავნეს. მოციქული. და მოუპყრეს. პირი. ზავისა. განუტევნეს. გურგენ. და, ბაგრატ. და, დედოფალი. გურანდუხტ:
და შეუქციეს. ქართლი, და, უ~ის-ციხე: ხ~. წირქალის. ციხე. და გრუი. თვით. დაიჭირეს. მას. ჟ~სა. შ~ა. ეპყრა. ქართლი.
და უ~ის. ციხე. გარანდუხტ.
დედოფალსა: ესე. გუარანდუხტ, დედოფალი. იყო. ასული, გიორგი. აფხაზთა. მეფისა;
და დედა. ბაგრატისა. და ვ~რ,
გარდახდა. ამას. შ~ა. წელიწადი. სამი. და მეფობდა. აფხაზეთს. თევდოსი. მწუხარე.
განირყუნა. ქ~ყნა. და შეიცალა. ყ~ი. წესი. მისი. და, განგება. პლ~თა. მეფეთა, განწესებული. და იყუნეს, ყ~ნი.
წარჩინებულნი. მის. ქ~ყნისანი.=
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მწუხარებასა. შ~ა. დიდსა. მაშინ. ამანვე. იოანე. მარუშის. ძემან. ინება. რ~თა.
მოიყანოს. ბაგრატ. მეფედ.
აფხაზეთისა. და მისთანა. ყ~თა. დიდებულთა. ერისთავთა. და აზნაურთა.
აფხაზეთისა. და ქართლისათა. გამოითხოვეს. ბაგრატ. მეფედ. დავით. კურატპალატისაგან: ხ~. მან. დიდისა, იძულებითა. ძნელად.
აღუსრულა. სათხოველი. მათი. დავ~ა. პ~დ. ვთქუ. უშვილო. იყო. დავით. კურატპალატი. და ბაგრატ. გაეზარდა.
შვილად. მპყრობლად. ორისავე. კერძისა. ტაოს. გარნა. რაჟ~ს. უმკვიდრო. ქმნილ-იყო. ქ~ყანა. აფხაზეთისა. მოსცა. მათ.
სიმტკიცითა. და მძევლითა. შთაიყანეს. იგი. აფხაზეთს. დალოცეს. მეფედ. და დაემორჩილნეს. ყ~ნი.
ბრძანებასა. მისისა; რ~. განსრულე-

ბულ-იყო. აჰსაკითა: და ვ~რ. გარდახდეს. ამას. შ~ა. წელიწადი. ორი; იწყო. განგებად.
და საურავად. და განმართებად. დაყ~სა. საქმესა. მსგავსად. პაპისა. მისისა. დიდისა. გიორგი. მეფისა. გინათუ. უმეტეს.
ადრე. ვსთქვა; რ~. ყოვლითურთ. მიემსგავსებოდა. ქცევასა. გამზრდელისა. თვის~სა. დიდისა. დავით. მეფისა.
კურატპალატის~სა: და იხილვებოდა. მისთანა. ყ~ი. საქმე. კეთილისა: გამოგზავნა. თევდოსი. მეფე, დედის. ძმა. მისი. ტაოს.
წინაშე. დავით. კურატპალატისა;
რ~. ესე. საქმე. გამონახა. უმჯობესად. რ~თა. ყ~თა. კაცთა; დიდთა. და მცირეთა:
სასოება. კეთილი. გინათუ. შიში. უწესოებისა-თჴს. მისა. მ~რთ. ოდენ. აქნდეს; შ~დ. მისსა. გარდამოვიდა. ქართლს. მეფე.
ბაგრატ. რ~თა. განაგნეს. საქმენი. დაშლილნი. ქართლისანი, მოვიდა. და დადგა: თიღვას: ხ~. მას. ჟ~სა. აზნაურთა.
ქართლისათა. რ~ლთამე. არა.
ენება. გარდამოსულა. მისი: რ~. თვითეულად. გააგებდეს. საქმეთა. ქართლისათა:
დაღაცათუ. იყნეს. მორჩილებასა.
ზ~ა. გარანდუხტ. დედოფლისასა: იწინა-მძღვრეს. ქავთარ. ტბელი. მოეგებნეს,
ბრძოლად. და დაუდგეს. თავსა. ზ~ა.
მოღრისისა; იხილა. რა. ბაგრატ. აფხაზთა. მეფემან. აღუზახნა, სპათა. თვისთა;
მოვიდეს. და შეებნეს, იოტნეს. ქართველნი; რ~ლნიმე. დაჵოცეს, რ~ლნიმე. დაიპყრნეს. და სხნი. კეთილად. მეოტნი.
გარდაიხვეწნეს. და დაიფანჩნეს. მოვიდა, უ~ის. ციხეს; აღიღო. ციხე: დედისაგ~ნ. თვისისა. დაყნა. დღენი. მცირედნი:
განაგნა. საქმენი. ქართლისანი. წარიყანა. დედა. თვისი. და წარვიდა. ქ~ყნად. აფხაზეთად. და ვ~რ. ჵელოვანმან.
მენავეთ. მოძღვარმან. გააგო.
ყ~ი. საქმე. აფხაზეთისა; რ~. მცირედ. ამხილის. ყ~თა. ვინ. უკე. პოვის. ურჩი. და
მისსა. ადგილსა. განადიდის, ერ-

თგული. და მისანდობელი. თვისი; და შ~დ. ამისსა. გარდახდეს. წელნი. რაოდენნიმე.
იყო. კლდეკართა. ერისთავი. რატი. დაჰქონდა. ციხე. ათენისა. და ქართლისაგან; მტკარსა. სამხრით. კერძო. ყ~ივე.
თრიალეთი. მანგლის. ჵევისა. და საკუირეთი. და არა. მორჩილობდა. ბაგრატს; მაშინ. შეიკრიბა. ბაგრატ. მეფემან. სპა.
თვისი. და გარდამოვიდა. ქართლად; ენება. მოდგომა. და შერევა. რატი. ერისთავთ. ერისთავსა: მაშინ. უკე, აუწყეს.
დავით. კურატპალატსა.=
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და უთხრეს. ესრეთ. სახედ. არა. სადა. წარვალს. სხვაგან. თვინიერ. განმზადებულ.
არს. სიკდილად. შენდა. და შეკაზმულ. იყო. გურგენ. მამა, ბაგრატისი. მისლად. შვილისა. თვისისა-თა. ხ~. დავით.
კურატპალატი. წარმოემართა
მსწრაფლ. და მიუწოდა. ლაშქარსა. თვისსა. და უხმო. ყ~თა. მეფეთა. სომხითისათა. ხ~.
მაშინ. ჯერეთ. ცოცხალ.
იყო. პაპა. ბაგრატ. მეფისა. ბაგრატ. რეგუნი. რ~ლისა. სიკვდილი. ზემორე. აღვსწერეთ.
იგიცა. მოვიდა. დავით. კურატპალატთან; რ~. ეშინოდა. ძისა. თვისისა. გურგენისგან. წაღებასა. მეფობისასა.
მოვიდეს. და დადგეს. დლივს. სპითა. დიდითა. რ~ლთა. არა. იყო. რიცხვი. და გაგზავნა. ლაშქარი. გურგენს. ზ~ა.
მიეგებნეს. წინა. გურგენს. და შეიბნეს.
გარდათხრილსა. თავსა. შავშეთის~სა. გააქციეს, გურგენ. და შთაიხვეწა. მეოტი. და
შევიდა. ციხესა. წეფთის~სა. მას.
ჟ~სა. მოსრულიყო, ბაგრატ. მეფე. თრიალეთს. და დადგა. კარუშეთს. გაგზავნა.
მოციქული. განიცადა. ლაშქარი. დაიხილა. რ~. ძალითა. არა. ეგებოდა. წინა. აღდგომა. დავით. კურატპალატისა, მაშინ.
დაუტევნა. სპანი. თვისნი. ად-

გილსა. ზ~ა. და თვით, მარტო. მივიდა, წინაშე. მისსა. ითხოვა. შენდობა. და აუწყა.
ვ~დ. სხვისა. არა. ვისთვის. მოვედ. გარნა. მორჩილებისა-თ~ს. რატისა, ხ~. მან. უბრძანა. ესრეთ. მითხრეს. რ~ლ.
სიკუდილად. ჩემდა. მოსრულიყავ. გარნა.
აწ. ვსცან. დასტური. რ~ლ. უბრალო. ჵარ, ა~დ. მითავის-უფლებიხარ. რატის. ზ~ა.
დაიმორჩილე. ვითაც. სახედ. გწადიან: მაშინ. წარმოვიდა. სიხარულითა. სავსე. და წარვიდა. მას. ჟამსა, აფხაზეთადვე.
რ~თა. ვერა. უგრძნას. რატიმ:
და უგრძნეულად. მივიდეს; ოდეს. არა. ჰგონებდეს. ვ~რ. მოიწია. ჟამი. ზამთრისა.
მოვიდა. ყ~თა. ძალითა. თვისითა. მეფე. ბაგრატ. და მოადგა. კლდეკართა. იხილა. რა. ესე. რატიმ. გამოვიდა, გარე.
და გამოიტანა. შვილი. მისი. ლიპარიტ. თანა. შევედრა. ბაგრატ. მეფესა. და, მისცა. ციხე. თვისი. მეფესა. ბაგრატს. და
თვით. დაჯდა, მამულსა. თვისსა.
არგეთს; ხ~. ამას. ჟ~სა. შ~ა, გარდაცვალებულ. იყო. დავით. დიდი. კურატპალატი.
ვ~ა. ვთქუთ. ზემორ. და ვ~რ. მოკუდა. ესე. დავით. არა. დაშთა. ძე. და აოჵრდა. იმიერ. ტაო; და გამოვიდა ბასილი.
ბერძენთა. მეფე, და მისცნეს. მას.
ციხენი. აზნაურთა. ამა. დავითისთა. და დაიპყრა. ბასილი. მეფემან, მამული. დავით.
კურატპალატისა; და მივიდეს.
მის. წინაშე. ბაგრატ. აფხაზთა. მეფე: და მამა. მისი. გურგენ. და მოსცა. მათ. ბასილი.
მეფემან. პატივად.
გურგენს. მაგისტროსობა. და ბაგრატს. კურატპალატობა. რათამცა. ვითა, მტერყუნა.
ერთმანეთისა. მ~რთ.
მამა. ძენი. ესე. და, ამით, ღონითა. იძმაცვა: ხ~. გურგენ. ჭ~ტი. და წრფელი. იყო. და
ვერა, აღძრა. გული. მისი,
ზაკვითა. ამით. მიზეზითა. და ვერ. უძლო. ვერას. ღონის, ძიებითა: და შ~დ. ამისა.
რაოდენთამე. წელთა. გარდაიცუალა. ესე: გურგენ. მეფეთ. მეფე. მამა. ამის, ბაგრატ. მეფისა, და ძე. ბაგრატ, მეფე.
რეგუნისა; ქ~კსა:=
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სკჲ. და. შ~დ. ვ~რ. წარჵდეს, ამას. შ~ა. ჟამნი. რაოდენნიმე. და ვ~რ. ვთქუ. პ~ლ,
მოიწყუნა. და განაგნა.
ყ~ნი. საქმენი. აფხაზეთისანი, ურჩნი. თვისნი. შეცვალნა. დიდებისაგან. და ადგილთა.
მათთა. დაადგინნა.
ერთგულნი. და მოსწრაფედ. მორჩილნი. ბრძანებათა. მისთა. და წარემატა. ყ~თა.
მეფეთა. აფხაზეთისათა.
ყ~თა. განგებითა. და განიმრავლა. ლაშქარი, თვისი. უმეტეს. ყ~ისა. ჟ~სა. გამოილაშქრა.
ყ~თა, სპითა. თვისითა.
და გარდამოვიდა. ქართლს, წარგზავნა. მოციქული. კახეთს. ითხოვა, ციხენი.
ქართლისანი. რ~ლნი. მათ. ჰქონდეს, მას. ჟ~სა. იყო. კახეთს. ქორეფისკოპოზი. დავით. ხ~. ამან. არა. ინება. მოცემა.
ციხეთა, ა~დ. მიუმცნო. ესრეთ. უკეთუ.
ძიებ, ციხეთა. იყოს. ჩ~ნ. შ~ს. დამჯერებელ. მკლავი. და ომი, ხ~. მე. წინა. მოგეგებო.
კსანსა. ზ~ა. ვ~ა. ესმა. რა. ესე. ბაგრატ. მეფესა. ქართველთა. და აფხაზთასა. განუწყრა. ფ~დ, რ~. კურატპალატი. იყო. მას. ჟ~სა. დლივს;
და განაგებდა. საქმესა. ტაოსა. და ქართლისათა. რ~ლ. მაშინვე. თვითვე. ეპყრა. ტაო, მიცვალებასა. ზ~ა. მამისა. მათისა.
გურგენ. მეფეთ. მეფისა: მაშინ. წარმოგზავნა. მეფემან. ბაგრატ. კაცი. მოსწრაფედ. და, აუწყა. სპათა. აფხაზეთისა. და. ქართლისათა, და
თვით. წარემართა. ზემოთა. ლაშქრითა, გაიარა. თრიალეთი. გავლო. ჵიდი. მცხეთისა. და მოერთნეს. თანა. აფხაზნი. და
ქართველნი, დადგა. თიანეთს. და იწყო.
შემუსრვად. კახეთისა. და, ვერ. წინა. აღუდგა. დავით. რ~. იყო. ძალი. ბაგრატ.
მეფფისა. ურიცხვი. და იწყო. ბრძოლა. ციხეთა.
რ~. მას. ჟ~სა, აღიღო. ქ~ყნა. ჲრეთისა. და, განაჩინნა. მთავრად. აბულალ. და
წარმოვიდა. შ~ა, და ამათვე, ჟამთა. რა.-ჟ~ს. წა-

რმოვიდა, ბაგრატ. აფხაზთა. მეფე. კ~დ. მიიქცნეს. კაცნი. ჲრეთისანი. და მიერთნეს.
დავითს. აღიღო. დავით. ჲრეთი. და. შ~დ. მცირედისა. ჟამისა. მიიცვალა. დავით. კ~დ. გამოვიდეს. ყ~თა. სპითა. თვისითა, ბაგრატ.
მეფე, და აღიღო. ჲრეთი. მეორედ. დაიჭირა; დინარ; დედოფალი. თვისად. იწყო. ძებნად. კახეთისა. და ძალითა. მისითა.
მიუწდომელითა. წარიხნა. ორსა.
წელიწადსა, შ~ა. ყ~ნი. ციხენი. კახეთისანი. შეაწყუდია, კვირიკე. ბოჭორმას, და
დაუყენა. ციხესა. გარეშემო. მცელნი. წლითი. წლამდის. და, წარიღო. ბოჭორმაცა. და, დაიპყრა. ს~დ. ჲრეთი. და. კახეთი.
წარმოიყანა. კ~კე. და დაიმჭირა.
თვისსა. კარსა. ზ~ა; მას. ჟ~სა. გადიდნა. ამირა. ფადლონ. განძისა. იწყო. კირთებად.
ჲრეთისა. და კახეთისა. ერისთავთა,
ჟამითა. ჟამად. მეკობრობით. და პარვით. რბევად. და ტყენვად. ადგილითი.
ადგილად. ხ~, იხილა. რა. ესე. დიდმან. მეფემან. ბაგრატ. კადნიერება. მისი. აღივსო. შურითა. და დიდად. შეუძნდა. კადნიერება.
მისი. განემზადა. ყ~თა. სპითა. თვისითა.
წარსულად. განძას. და წარგზავნა. მოციქული, წინაშე. გაგიკ. შაჰანშა. სომეხთ. მეფისა,
წინაშე. რ~თა. იძიოს. შური. ფადლონისაგან. ხ~. მან. განიხარა. სიხარულითა. დიდითა, და მოსწრაფედ. მოუწოდა. ყ~თა.
სპათა. თვისთა. წარმოემართა.
და მოვიდა. წინაშე. ბაგრატ. აფხაზთა. მეფისა. შეკრბეს. ორნივე. ზორაკერტს. და
მიმართეს. ფადლონს. დიდად. განლაღებლსა.=
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მოძულესა. ქ~ეანეთასა, რ~ლი. იგი. ყოვლითურთ. ეძიებდა. წარწყმედასა, ყ~თა.
ჯარის. მსახურთა. და ვ~რ. იხილა. ძალი.
მათი. უძლეველი. შეუშინდა. წარვიდა. და. მიმართა. სიმაგრეთა. შესულად: მაშინ.
ამან. დიდმან. და ყოვლითურთ. ძლე-

ვა. შემოსილმან. მეფემან. ბაგრატ. წარმოტყენა. ქ~ყნა. რანისა. მოადგა. ქალაქსა.
შანქორს. დაუდგნა. ფილაკავანი. და მცირედთა. დღეთა. დალეწნეს. ზღუდენი. შანქორისანი: და, ხვალისა-დღე.
ეგულებოდა. შემუსრვად. ქალაქისა.
მის; მას. ღამესა. მოუვლინა. მოციქული. ფადლონმან. ითხოვა. შენდობა. აღუთქა.
დღეთა, შ~ა. სიცოცხლისა.
თჴსისათა. მსახურება. გაუკეთა. ხარაჯა, და დაუწერა. თავის. თავით. ლაშქრობა.
ყ~თა. მტერთა. მისთა. ზ~ა. მაშინ, შემოკრიბნა. ყ~ნი. დიდებულნი. მისნი. წინაშე. მისსა. და უბრძანა. მათ. რ~თა.
დაიჭირონ. ქალაქი. იგი. ძალითა.
მათითა: ხ~. მათ. იხილეს. და განიცადეს. რ~ლ. ვ~ერა. ვის. ძალედუა. ამისთჴს.
მოახსენეს. დააუწყეს. და, უფროსღა. ამისთვის. რ~ლ. სხათა, ყ~თა. სალაშქროთა. საქმეთაგან. უცალო. იქმნებოდეს. კ~დ.
უბრძანა. და განიზრახა. დაზავება, ფადლონისი, და მათ. ყ~თა. სიბრძნითა. მათითა. გამოარჩიეს, დაუმჯობესად. აწვიეს. ზავი.
უბრძანა. და, გაგზავნა. მოციქული.
და მისგან, აუწყა. ზავი. დასტური; მაშინ. ფადლონ. განიხარა. სიხარულითა. დიდითა.
აღუსრულა. ყ~ი. იგი, სიტყჴითა. აღთქმული, საქმით. უძღნა. ძღენი. დიდად. მიუწდომელი. აღავსნა. ყ~ნი.
დიდებულნი. ნიჭითა.
მიუწდომელითა. და წარვიდა. მეფე, ბაგრატ. შ~ა. გამარჯვებული. ამის. მეფობისა. ზე.
იყო. წ~და. მამა. ეფთვიმე.
ქართველი. მთარგმნელი. წიგნთა. ჩ~ნ. ქართველთანი: შკ: ცხრა-ას ოცი. ხ~. ამან.
მეფემან. ბაგრატ. აღაშენა.
საყდარი. ბედიისა. და შექმნა. საეფისკოპოზოდ. მოცვალა. მუნ, გუდაყურისა.
საეფისკოპოზო. დაშეწირნა. სოფელნი. მრავალნი. ყ~თა. ჵევთა. და ადგილთა. და განასრულა. ყ~თა. განგებითა. დაშეამკო.
ყ~თა. სამკაულითა. აკურთხა. და-

დასვა. ეფისკოპოზი. მუნ. შ~ა: ხ~. უკეთუ. ვისმე. ენებოს. განცდად. და გულის. ჵმის.
ყოფად. სიმაღლისა-თ~ს. და, დიდებისა. მეფობისა. მის~სა. პ~დ. განიცადოს. სამკაული. ბედიის. ეკ~ლესისა. და მისგან.
გულის. ჵმა. ყოს. და. ცნას. რ~ლ, არავინ. ყოფილ-არს. სხაჰ. მეფე. მსგავსი, მისი. ქ~ყნასა. ქართლისასა, და აფხაზეთისასა:
და ამანვე. მეფემან. ბაგრატ.
აკურთხა. ეკ~ლესია. ქუთათისა: განგებითა. დიდითა. და, მიუწდომელითა: რ~.
შემოკრიბნა, მახლობელნი. ყ~ნი. ჵელმწიფენი; და. კათალიკოზნი: მღვდელთ. მოძღვარნი. და ყ~თა. მონასტერთა.
წინამძღარნი. და. ყ~ნი. დიდებულნი. ზემონი. და, ქვემონი. მამულისა. და, სამეფოსა. მისისა. მყოფნი. და სხათა.
ყ~თა. სახელმწიფოთანი:
ხ~. ამან. ბაგრატ. მეფემან. კურატპალატმან. დაიპყრა. ყ~ი. კავკასია. თვით.
მპყრობელობითა. ჯიქეთითგან. ვ~რე.
გურგენადმდე. და, ადარბადაგანი. და, შარვანი. მოხარკე. ყო. სომხითისა.
ჵელმწიფობით. მეფე. სპარსთა:=
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მეგობარ. და ერთგულ. ყო. სიბრძნითა, და ძლიერებითა. თვისითა, უფროს.
სახლეულთა. თვისთასა. და, ბერძენთა. მეფესაცა.
შიში, აქნდა. ამისი. ყ~დვე: რ~. წარემატა. ყ~თავე. ჵელმწიფეთა. ყ~ლთა. განგებითა.
ამისად. მოაჯედ. და. შემპოვნედ. შეიქმნეს. ყ~ნი. ჵელმწიფენი. მახლობელნი. და. მოთაულნი. და მამულისა. და. სამეფოსა.
მისისანი. მოლაშქრედ. ვ~ა. თვისნი.
დიდებულნი. და მისანდობელნი. დაუმორჩილნა. ღ~ნ, ყ~ნი. მტერნი. და წინა.
აღმდგომნი. მისნი. დამომადლა. დღეთა.
მისთა. მშვიდობა, და დიდი. დაწყნარება. ქ~ყნისა. მისისა. და უკეთუ. ვინმე. ინებოს.
თითოეულად. წარმოთქმად. და-

იწყოს. ყ~თა. განგებულებათა. მისთა, მოუძლურდეს. ენა. მისი. რ~ლთაგან. მცირედი.
წარმოვთქვი. ჟ~თა. სიგრძისაგან.
არა. დავიწყებისა-თ~ს. და ეთქვა. ესეცა. რ~ლ. შ~დ. დიდისა. მის. მეფისა. ვახტანგ.
გორგასლისა. არავინ. გამოჩენილ-არს.
სხვუა. მსგავსი. მისი. დიდებითა. და ძალითა. და ყ~თა. განგებითა: ეკ~ლესიათა.
მაშენებელი. იყო. გლაჵაკთა, და დავრდომილთა, მოწყალე. და, სიმართლის. მართლად. მოქმედი. ყ~თა. კაცთა. თვის. და
ქრივთა, და ობოლთა. შემწყნარებელ.
ხ~. ესეცა. წარმოვთქუათ. ჩ~ნ. რ~. რაოდენნი. ბაგრატოანნი. მეფედ. და
კურატპალატად. ზემორ. აღგვიწერია. რ~ლნიმე. მეფობდეს. ქართლსა. და, რ~ლნიმე. სამცხე, ტაოსა. შ~ა. ვ~რე. ამა. ბაგრატის.
გამეფებადმდე. და ოდეს. მეფე. იქმნა. ესე.
ბაგრატ. რ~ლნიმე. გარდაცალებულ-იყუნეს. და. რ~ლნიმე. ამის. ჟამში.
გარდაიცალნეს. და არღარავინ, იყო. ამის. ჟამში. სხა. ბაგრატოანი. თჴნიერ. სუმბატისა, და ძისა. მისისა. გურგენისა. რ~ლნი,
მეფობდეს. კლარჯეთს. ძენი. ბაგრატ.
არტანუჯელისანი. რ~ლთა. სიკვდილნი. ზემორე. აღვწერეთ. სუმბატის. სიკუდილი.
სლა: ორას. ოცდა-ათერთმეტს.
ქ~კოზე. და ძმისა. მისისა. გურგენისა. სიკვდილი. სლბ. ორას. ოცდა-ათორმეტ.
ქ~კსზე. ხ~. ესრეთ. იყო. გარდაცალება. მათი: რ~. მაშინ. ოდესმე. ამან. ბაგრატ. მეფემან. კურატპალატმან, მოიყანნა.
ესე. ორნი. ძმანი. კლარჯთა. ჵელმწიფენი. სუმბატ. და გურგენ. ძენი. ბაგრატ, არტანუჯელისანი.
დარბაზობად. მის. წინაშე. ციხესა, შ~ა. ფანასკერტისასა. და მუნ. შ~ა. შეიპყრნა. იგინი. და აღიხნა. ციხენი. და
ქალაქნი. მათნი.
რ~. იგინი. პატიმარ. ყნა. ციხესა. შ~ა. თმოგვისასა, და მუნ. ციხესა. შ~ა.
გარდაიცალნეს, სუმბატ. და-

გურგენ: ხ~. შვილნი. ამათნი. წარვიდეს, კოსტანტინე-პოლედ. ძე, გურგენისი.
დემეტრე. და. ძე. სუმბატისი. ბაგრატ, ბასილი. მეფის. წინა.-შე. და მათნივე, შვილნი. კლარჯთა. მეფეთანი. რ~ლ.
დაშთნეს. ამა. ქ~ყნასა. მოისრნეს. ყ~ნი. სიკუდილითა. პატიჯრობასა. შ~ა. ამისა. შ~დ. ბაგრატ. მეფემან. მოვლო. ყ~ი.
სამეფო. თვისი. აფხაზეთი. ჲრეთი. და, კახეთი. მოვიდა. და. დაიზამთრა. ჵევთა. ტაოსთა. და მორაიწია.
ზაფხული. მოვიდა. მასვე.
ციხესა, ფანასკერტისასა. წელსა. მესამესა. და მუნ. შ~ა. გარდაიცალა. ესე. ბაგრატ:
მეფე.=
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თვესა. მაისსა. ზ. დღესა. პარასკევსა. ქ~კს. სლდ; ორას. ოცდა-თოთხმეტსა, და,
წარმოიღო. გამი. მისი. ზვიადმან. ერისთავთ. ერისთავმან. და დამარხა. ბედიას. და მეფე. იქმნა. ძე.
მისი; გიორგი. ი~ჲ. წლისა:-

52, ნბ; მეფე. გიორგი. ძე. ბაგრატ. აფხაზთა. დაქართველთ. მეფის. ბაგრატოანი. ა: გიორგი:ხ~. დაჯდა. რა. ესე. გიორგი. მეფედ. ყ~სა. სამეფოსა. დამამულსა. თვისსა. ჟ~სა. ოდენ,
სიყრმისასა. და სიჭაბუკისა. მისის~სა: რ~. იყო. რაჟ~ს. მეფე. იქმნა. წლისა; ი~ჲ;
ათვრამეტისა. ოდენ. მას. ჟ~სა. განადგა. ამას. ქ~ყნასა. ჲრეთ. კახეთისა. და ღადრობითა. აზნაურთათა. შეპყრობილ-იქმნნეს,
ერისთავნი, მათ,
ქ~ყნად. და კ~დვე. ეუფლნეს. მათნი. უფალნი. რ~ლთა. პ~ლ. აქნდა, იგი: ხ~.
მეშვიდესა. წელსა. მეფობისა. მისის~სა.
გამოვიდა. ბასილი. მეფე. ბერძენთა, ამა. გიორგი. მეფესა. ზ~ა. ყ~ითა. სპითა.
საბერძნეთით. უცხო. თესლითა.

ურიცხვითა. ხ~. გიორგი. მეფე. განვიდა, სპითა. დიდითა. წინა. აღდგომად. მისსა. და,
დაიბანაკეს, ორთავე. ქ~ყნასა. ბასიანისსა. მრავალ. დღე: და არა. მივიდეს. ბრძოლად. ერთმანერთსა. ზ~ა. და,
მორიდა, გიორგი. მეფემან. დამოვიდა. და. დაწა. ქალაქი. ოლთისი. გამოუდგა. კალსა. და მოუდგა. უკანა. მეფე.
ბერძენთა, და, შეკრბეს. რა, უკანა,
მავალნი. გიორგისანი. და წინა. მავალნი. ბასილის. ლაშქრისანი. იქმნა. ბრძოლა.
დიდი. სოფელსა. მას.
რ~ლსა. ეწოდების. შირმთა. და მრავლად. მოისრნეს. ორკერძოვე. და მოკლნეს. მუნ.
დიდნი, ერისთავნი. გიორგი, მეფისანი: რატი. ძე. ლიპარიტისი. და, ხურასი. და ვ~ა. მოესმა. ჵმა. ომისა.
გიორგი. მეფესა. აღბორგნეს. განვიდეს. და მივიდეს, ადგილსა. მას. სადა. იყნეს. ბრძოლად. და მოვიდა. მუნ,
ბასილიცა. მეფე. სპითა.
დიდითა. და შეკრბეს. იგინი: იმიერ. და ამიერ. და იქმნა. მუნ. ბრძოლა. დიდი. და,
მოისრნეს. მუნ. ბერძენნი, დიდნი, და ფ~დნი. და. წარმოიღეს, გიორგისთა. ავარი: და, ეზომ. განდიდნა. ბრძოლა.
იგი. რ~ლ. სივლტოლა, ეგულებოდა. ბასილი. მეფესა, გარნა. გიორგისანივე. სულმოკლე. იქმნეს: რ~.
მორიდეს. და წარმოვიდეს, ხ~. ბასილი. მეფე. წარმოუდგა. უკანა. და მოვიდა. არტანს. და. დაწა. იგი. და
რ~ლ. პოვა. ტყე.
ყო. ყ~ნივე: ხ~. გიორგი. მეფე. წარვიდა. ნაგალით. კერძო. სამცხედ. და მიუდგა. მას.
უკანა. ბასილი. ჯავახეთით. კერძო, და, მოაოჵრა. ყ~ივე. და, მუნით. გარდავიდა. გიორგი. მეფე.
თრიალეთად. და მოადგა, ბასილიცა. თრიალეთადვე. და რა. ეახლნეს. ერთმანერთსა. კ~დ. განძლიერდა. გიორგი.
მეფე. ლაშქრითა: რ~. მოი-

ყანნა. წანარნი. და შაქნი: ხ~. იხილა. რა. ესე. ბასილი, მეფემან. შეიქცა. თრიალეთით,
და უკმოვლო. ჯავახეთი. და არტანი. დღეთა. შ~ა. ზამთრისათა: დაკ~დ. უბოროტესადრე, მოაოჵრა. და
წარვიდა. და დაიზამთრა.=

1-24 სტრ., 133
ქ~ყნასა. ხალდასა. მახლობელად. ქალაქსა. ტრაპიზონთასა. დავიდოდეს. მათ. შ~ს.
მოციქულნი. ზავისა. და. სიყუარულისა-თ~ს: ხ~. იქმნა. მას. ჟ~სა. შ~ა. განდგომილება. დიდი, საბერძნეთს: რ~.
შეიერთნეს. ბასილის. მეფისა. სპასპეტი. და წარვიზიძე. ფოკას. განდგომილისა, და მეფე. იქმნა. ქსიფენ. და და.
მიიდგნეს. მათ. ყ~ი. აღმოსავლეთის. კერძი. ქ~ყნა: ხ~ღ~ნ. ბასილის. დიდად. შეშინებულსავე. პატივსცა, რ~
განუდგა. ქსიფენს. წარვიზი. და ყ~ივე. ერნი. მისად. მიმდგომელნი: და მოკლეს. ქსიფენ: ხ~. წარვიზს.
მიეგო. ცრება. ქსიფენისა. რ~.
შეიტყეს. ციხესა: და, ლასანოთა. სისხლისა-თ~ს: ფოკას. ძისა, შეიპყრეს. და მოგარეს.
ბასილი. მეფესა. დამან. ექსორია. ყო. იგი. კუნძულსა, რასმე. და მისთანათა, მრავალთა. მოჰკეთა. თავი.
მაჵვილითა, რ~ლთათანა. იყო. ფერიზ. ძე. ჯოჯიკისა. ნათესავი. ტაოელი. და სხანი. იყნეს. ბერძენნი. და
კ~დ. შემოიქცა. ბასილი.
მეფე, და მოვიდა, ბასიანსა. და ითხოვდა. ქ~ყნათა. და ციხეთა. და აღუთქმიდა, ზავსა.
დამშვიდობასა. სცნა. რა. ესე. გიორგი. მეფემან. წარავლინა. ზვიადი, ერისთავი. სპითა. მისითა. და უბრძანა. რ~თა.
ზავისა, მიპყრობითა. მცირედ.
ხან. დამჭირვად. ადგილსა. და თვით. გიორგი. მეფე, წარუდგა. უკანით. სპითა.
ძლიერითა. და განიზრახვიდა. ესრეთ,

უკეთუ: ინებოს. ზავი. ბასილი. მეფემან. იქმნას. ესრეთ. და უკეთუ. ინებოს. ომი.
განვემზადნეთ. მისთვის. ხ~. რ~ლთა.
არა. უნდა. ყოფად. მშვიდობისა: იწყეს. განმზადებად. ბრძოლისა: რ~. არა. უნდოდა.
მშვიდობა. ა~დ. აზრახეს. მეფესა. გიორგის. ბრძოლა. და იწიეს. იგი. ბასილი. მეფესა. ზ~ა. რ~ლი. იგი. ზავად. და
მშვიდობად. ჰგონებდეს. მისულასა. მათსა, და მოელოდა: ხ~. გიორგისთა. იწყეს. ბრძოლად. და. აოტეს. ზოგი.
ბასილის. ლაშქრისა. მაშინ. უბრძანა. ბასილი. მეფემან. დამოკიდება. წუერსა. ჰოროლისასა. წერილი. მათი. რ~ლი.
მისად. დაეწერნეს, გიორგი.
მეფესა. სიმტკიცისა. და ზავისანი. დაესრეთ, ბასილი. მეფემან, ჰოროლისა, წუერითა.
ამართნა, იგი, დამიუპყრა,
ღ~თსა. და, ჰრქა. იხილე. მეუფეო. წერილი. ესე. მათი; და საქმე. რ~ლ. აწ. იქმნა, და
კ~დ, მოიღო. ბასილი. მეფემან. ძელი.
ცხოვრებისა. მანდილითა. წ~დითა. და დასცა. იგი. ქ~ყნასა. ზ~ა. და თქვა. ესრეთ. ვ~დ.
უკეთუ. მიმცე. მე. ჵელთა. მტერთასა, არღარა, თაყანის-გცე. შენ. უკ~ე, და. ვ~რ. ესე. ყო. და თქა. მყის. მასვე.
ჟ~სა. იძლივნეს. და მეოტ. იქმნეს. სპანი. გიორგი. მეფისანი. რ~ლნი. იგი. პ~ლ. მივიდეს, და მოისრნეს.
ურიცხვნი, პირითა. მახვილისათა. და რ~ლნიმე. ტყე. იქმნეს: რ~. თვით. მეფე. გიორგი, და უძლიერესი.
ლაშქარი. მისი. არღარა, მისრულიყნეს. ჯერეთ. ყ~დვე. და იგინიცა, მოისრნეს. მას, დღესა. შ~ა. რ~ლთაცა.
მშვიდობისა. ყოფა. არა. ენებათ,
და წარიღეს. ბერძენთა. ავარი, დიდძალი. და განძი. სამეფო. ყ~ი. ს~დ. რაოდენნი.
აქნდათ. ქართელთა. მათ.=
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და წარმოიძრა. მცირედ. ბასილი. მეფე. ბერძენთა. და მოუდგა. უკანა. მეფესა.
გიორგის. და კ~დ. იწყო. ზავი. და მშვიდობა. პ~ლისა.
ებრვე: რ~. შიში. აქუნდა, ბერძენთა. განდგომისა. და ყეს. მაშინ. მშვიდობა. და
დაიზავნეს. და მისცა. გიორგი. მეფემან.
მძევლად. ძე. თვისი: ბაგრატ: წლისა. სამისა. და ციხენი, რ~ლნიმე. პ~ლ. გაეცნეს.
აზნაურთა. დაულოცნა. დამისცნა. სხანიცა. ციხენი. პ~ლ. მიცემულნი. და უკანის. ვ~რ. ათორმეტნი. და ქ~ყნა. რ~ლ.
ჰქონდა. დავით. კურატპალატსა. ტაოს. ბასიანს. ჯავახეთს. და შავშეთს: ხ~. რ~ლნიმე. ამათ. ქ~ყნათაგან.
ეკლესიანი. სოფელნი. და ადგილნი. დაულოცნა. გიორგი. მეფესა. და ესრეთ. წარვიდა. და წაიყანა: ბაგრატ.
უფლისწული, მძევლად. ძე. გიორგი.
მეფისა. ჩ~ნისა. აღუთქვა. ფიცითა. აღთქმა. ვ~დ. წელსა. მესამესა. გამოგიგზავნო. ძე.
შენი, და იყო. სამწელ. ქალაქსა. სამეფოსა. კოსტანტი-პოლესა. და წელსა. მესამესა. გაგზავნა. ვ~ა, აღუთქვა: ხ~.
რაჟ~ს. მოიწივნეს. მამულსა. და
სამეფოსა, თვისსა, მოჰყა. თანა. ვატაბანი. აღმოსავალისა. ვ~რე. საზღვართადმდე.
მამულისა. თვისისა. დავ~რ, შეიქცა. გარე. მოეწია, მოსწრაფებით. მანდატური, და მოართვა. ვატაბანსა. წიგნი.
კოსტანტინე. მეფისა.
რ~ლსა. წერილ. იყო. ესრეთ. სახედ. ვ~დ. განგებითა. ღ~ისათა. მიიცალა. სანატრელი.
ბასილი. მეფე. ძმა, ჩემი.
და ნაცლად. მისსა. ვიქმენ. მეფედ. ყ~სა. საბერძნეთსა, კოსტანტინე. კეისარი; ძმა.
ბასილი. მეფისა: აწ. უკე.
სადაცა. მიწევნულ-იყოს. განსაგებელსა. ჩემსა. ბაგრატ. ძე. გიორგი. აფხაზთა.
ჵელმწიფისა. შეაქციეთ. სწრაფითა. დიდითა: რ~ლ. მოაწიოს. წინაშე. ჩ~ნსა: ხ~. მან. ვ~ა. წარიკითხა. ბრძანება. მეფისა. ენება.
რ~თამცა. შეაქციეს. გარე. ბრძა-

ნებისაებრ. მეფისა. შეიქცა. სწრაფით. დევნა. უყო. უკანა: რაჟ~ს. მიეახლა; იხილა. რ~ლ.
სიმრავლე. დიდძალი.
მიგებებული. წინა. დიდებულნი. ერისთავნი. და აზნაურნი. ტაოელნი. მესხნი. და
ქართველნი. რ~ლთა. არა. იყო.
რიცხვი. სიმრავლისა. მათისა. შეიქცა. გარე. და უთხრა. მას. მანდატურსა. რ~ლ,
მიწეულ-იყო. დასტი. დარითა. ეკეთუ. ძალგიც. შენ, აქციე. ჩემგან: კულა. ესე. არა. ეგების: ჶ~ი. დიდი. და
საკვირველება. და. მოწყალება.
ღ~ისა. ვ~რ. მყის. განერა. მართალი. ჵელთაგან. მათთა. რ~ლთა. ენება, ზაკჴთ. შექცევა.
მისი: და თუ. ვისმე. გენებოს. განცდად. ესე. ვ~რითა. შეწევნითა. ღ~ის-მიერითა. იხილეთ. და განიცადენით.
ურიცხვ~ნი. ჵელის,-აპყრობანი: ამის. დიდის. ბაგრატის. აფხაზთა. მეფისა. რ~ლ. არა. ვის. ზ~ა, მოწევნულიყნეს.
სხვისა. მეფისა, რ~ლისათვის. ჟ~სა. და, ჟ~სა. გაუწყოს. წინა. მდებარემან. სიტყუამან: ხ~. ვ~რ. უკე. მოიწია.
წინაშე. მისსა. თვისისა.
გიორგი. მეფისა, სახლად. მათდა. ქუთათის; იხილეს. მშობელთა. მისთა. შვილი. მათი.
მსგავსი. განუცდელისა,
და მიუთხრობელისა. სიკეთისა. მისისათვის. შეუძლებელ-არს. კაცთაგან. მითხრობა.
იხილეს. რა. განიხარეს.=
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სიხარულითა. მიუთხრობელითა: შეწირეს. მადლობა. ღ~ისა-მ~რთ. იყო. ქ~კონი: მას.
ჟ~სა. სმე: ორას. ორმოცდახუთი, შ~დ. ორისა. წლისა. გარდაიცალა. გიორგი: მეფე. სავსე, ყ~თა. სიკეთილითა.
ჟ~სა. ოდენ. სიყმისასა. რ~ლ. არა.
ვინ. გამოჩინებულ-იყო. მსგავსი, მისი. მამათა. შ~ს, მისთა. ახოვნებითა. ჭაბუკობითა.
და სიქველითა. ტანითა.

და სახითა. ცნობითა. და ყოვლითურთ. სრული. განგებითა. სახელმწიფოთა. ქ~კსა.
სმზ: ორას. ორმოცდა. შვიდსა. თვესა. აგვისტოსსა: ივ. თექვსმეტსა. ქ~ყნასა. თრიალეთისასა. ადგილსა. რ~ლსა.
ეწოდების. მყინვარნი, გინა. იწრონი.
და დაუტევა. გლოვა. და, მწუხარება. ყ~თა. მჵედართა. მამულისა. და სამეფოსა.
მისისათა. იგლოვდეს. ყ~ნი. სიკეთისა. დასიჭაბუკისა. და ახოვნებისა. მისისათა. წარიღეს. და დამარხეს. საყდარსა: ქუთათისასა:
ესხნეს. შვილნი. ოთხნი. ძენი. ბაგრატ: და, დემეტრე: და ასულნი: გურანდუხტ: და, კატაჳ: მეხუთე. შვილი. მათი: მართა:
მიცალებულ-იყო: შ~დ.
მიცალებისა. დიდისა. მის. მეფისა. მასვე. ჟ~სა. მეფე. იქმნა. ბაგრატ. ყ~სა. მამულსა.
და სამეფოსა, მისსა. ზ~ა. ზემოსა. და ქვემოსა. წელიწადსა. ცხრასა:53; ნგ. მეფე, ქართლისა, და აფხაზეთისა: ბაგრატ. ძე. გიორგი.
მეფისა: გ, ბაგრატოანი:- ხ~: რაჟ~ს. დაჯდა. მეფედ, ბაგრატ; მასვე. ჟ~სა, წარვიდეს, აზნაურნი. ტაოელნი. საბერძნეთს. ვაჩე. კარიჭის. ძე. და, ბანელი. ეპისკოპოსი. იოანე. და
მათ. თანა. სიმრავლე. აზნაურთა.
ტაოელთა: ხ~. კოსტანტინე. მეფემან. მოქცევ~სა. ოდენ. წელიწდის~სა. გამოგზავნა.
პარკიმანოზი. ლაშქრითა. ურიცხვითა. მოვიდა.
და ჩამოდგა. და ააჰოჵრა. იგივე. ქ~ყნები. რ~ლი. ბასილი. მეფესა. მოეოხრნეს. მოვიდა.
თრიალეთს, ციხესა. ქეშე. კლდეკართა,
მას, ჟ~სა. ჰქონდეს. ლიპარიტ. ერისთავთ. ერისთავსა. ძესა. ლიპარიტის~სა.
შემოკრიბნა. სხანიცა. აზნაურნი. და უდგეს.
განძათა. და, შეებნეს. ციხესა. ქეშე. რაჟ~ს, იხილა. პარკიმანოზმან. რ~ლ. ვერას.
ავნებდა, შეიქცა. გარე. მასვე. ჟ~სა. წარვიდა. ჩანჩუხიფალელი. საბერძნეთს. მისცა. ციხე. გარყლობისა. მიერთო. ბერძენთა: და.
არჯევან. ჰოლოლის. ძემან, განსცა. ბერძენთავე.
ციხი, წეფთისა: ხ~. რაჟ~ს. იხილა. საბა. მტბევარმან. ეპისკოპოსმან. რ~ლ. შავშეთს.
არღარა. იყო. სხა. ღონე. ააგო.

ციხე. თავსა. ზ~ა. ტბეთისასა. და იჭირა. ქ~ყნა. შავშეთისა. ქმნა. დიდი. ერთგულობა.
ბაგრატ. აფხაზთა. მეფისა-თ~ს.
პატივსცა. ღ~თნ. და ვერ. წარუღეს. ქ~ყნა. მტერთა; რ~. მას. ჟ~სა. გაგზავნა, პარკიმანოზ.
ჰროედ.-როზი. ერისთავმან.
იოანე. ბანელი. ხალტულარი. წარიყანა. თანა. ვითანგი. ლაშქრითა. დიდითა. და,
მისცა. თანა. დემეტრე. კლარჯი. ძე.
სუმბატისი. რეცა. შესატყენველად. ქ~ყნისა. კაცთათვის. დაამით. მიზეზითა.
მიიქცნეს. მრავალნი. კაცნი. მის. ქ~ყნისანი. წვრილისა, ერისაგან. შემოვიდა, მასუე. ციხესა, შ~ა, ეზრახა. ანჩელი. და რ~ლნი.
აზნაურნი. გამოჩნდეს. ერთგულად. შეუდგეს.
მასვე. ციხესა. შ~ა. და გამაგრდეს: ხ~. ციხე. არტანუჯისა. ჰქონდა. იოანეს. ერისთავსა.
აბუსერსა. და. მას. ჟამთა.=
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ქ~ყნათა. ამათ. შ~ა. იქმნეს. ბრძოლანი. შურნი. და მიდამონი. მრავალნი, დავ~რ.
დიდად. იღელვებოდა. ქ~ყნა. ესე. კ~დცა.
პატივსცა. ღ~ნ. ბაგრატს. აფხაზთა. და ქართველთა. მეფესა. ეწია. სენი. სასიკდინე.
კოსტანტინე. მეფესა.
მოუწერა. პარკიმანოზს. ჰროედროსსა. უხმო. შეღმართ: ხ~. იგი. წარემართა. მსწრაფლ.
და ვ~რე. მივიდოდა. მიიცუალა. კოსტანტინე. მეფე. და რაჟ~ს. მიიცალებოდა. დასა. სხა. მეფედ. სახელით.
რომანოზ. კ~სარი: და, შერთო.
ცოლად. ასული. თვისი: ზოია: შ~დ. წელსა. მესამესა. წარვიდა დედოფალი: მარიამ:
დედა. ბაგრატ. აფხახთა. დაქართველთა. მეფისა. საბერძნეთად. ძიებად. მშვიდობისა. და ერთობისა. და. კ~დ. ძიებად.
პატივისა. კურატპალატობისასა. ძისა.
თვისისა-თ~ს: ვ~ა. არს. ჩვეულება, და წესი. სახლისა. მათისა. და მოყანებისა-თ~ს.
ძის. ცოლისა:-

ამის. ჟამში. იყო, გიორგი. მთაწმიდელი. მთარგმნელი, თან-ახლდა.
დედოფალსა. მარიამს.
წელსა. ქ~ეს. აქათ; ჩჳჲ-სა ათას-სამოცდა. რვასა; ხ~. ჩ~ნ. პ~ლსავე. სიტყუას. მოვიდეთ.
და. ვ~ა. მიიწია. დედოფალი. მარიამ. წინაშე. ბერძენთა. მეფისა, აღუსრულა. ყ~ი. სათხოველი.
სიხარულით, მისცნა. ფიცი.
და სიმტკიცენი, ერთობისა. სიყარულისა-თ~ს. დაუწერა. ოქრობეჭედნი, მოსცა.
პატივი. კურატპალატობისა.
და მოსცა, ცოლად. ბაგრატისა-თ~ს. ელენე. დედოფალი. ხ~მორაიწია. მარიამ.
დედოფალი. მამულსა. ძისა. თვისისასა. ქ~ყნასა. ტაოს. მოართვა. პატივი. აღუსრულა. ქორწილი. უკურთხეს. გჴრგვინი.
ბაგრატს. და მიიცუალა: ელენე: დედოფალი. ქუთათის. შ~ა; და შეირთო. ბაგრატ. მეფემან. ბორენა:
დედოფალი. ოვსთა. მეფეთა.
ასული. დაჳ. დურღულელისა. და, ამისსა, შ~დ. სხაცა. ძე. დარჩა. გიორგი, მეფესა,
ანაკოფიას. შ~ა. ოვსთა. მეფეთა, ასულსა. მეორესა. ცოლსა-თ~ა, გიორგი. მეფისასა. და აზნაურთაგან. იყო,
მათ. შუა. მიდამო.
საუბარი. და ყრმა. მცირე. იყო. სახელით. დემეტრე: ვერცა. გაამეფეს. თუმცა. ვის.
გულსა. ედა, და ვერცაღა.
გამოინდვეს; ბაგრატ. მეფემან. და დედამან. მისმან. და არცაღა. თავადთა.
დიდებულთა. ამის. სამეფოსათა. დავერღარა. დაიდგნა. და წარვიდა. სამეფოსა. მისგან. და მიმართა, ბერძენთა. მეფესა. და
წარუტანა, თანა. ანაკოფია.
და მიერითგან. წარუხდა. ანაკოფია. მოაქაჟამადმდე. აფხაზთა. მეფესა; და, შ~დ.
ამისსა. მოირჭნა, და ეუფლა.
ზემოსა. და ქვემოსა. თავის. მამულსა. ზ~ა. ბაგრატ. მეფე. და. დიდი. ფადლონ. ავად.
იქცეოდა. და, სწუნობდა.

ყ~თა. მოთაულთა. ამის. სამეფოსათა. და ვ~რე. ყრმაღა. იყო. ბაგრატ. შეკრბნეს.
ლაშქარნი. ამის. სამეფოსანი.
იპირნეს. ლიპარიტ. და ივანე. აბაზაძე. და მოვიდა, დიდი. კვირიკე. რანთა. და კახთა.
მეფე; დავით. სომეხთა, მეფე. დაჯაფარ. ამირ. ტფილელი: ესე. ყ~ნი. პირობითა. კვირიკესითა. შეკრებულიყნეს:
მიუჵდეს. ესე. ყ~ნი. ეკლეცს.=
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ფადლონს. ზ~ა, გააქციეს. ფადლონ. და აუწყვიდეს. ლაშქარნი. აიღეს. ავარი. და განძი,
ურიცხვი. ამიერითგან. ვ~რე. სიკდილამდე. შეჰავიდა. ფადლონ. და. სიმცირესავე. შ~ა, ბაგრატ. მეფისასა. ლიპარიტ.
ლიპარიტის, ძემ. და, ივანე. აბაზაძემ.
ქართლის. ერისთავმან, მუხათ. გვერდს. გამოიტყეს. თბილელი. ამირა. ჯაფარ. და
შეიპყრეს. და დიდი. ხანი. დააყენეს. პატიმრობასა. შ~ა. და წარუღეს. ბირთვისი. შეიწყალა. აფხაზთა. მეფემან. და.
განუტევა. ტფილისსა. ზ~ა. ამირათ. და მიერითგ~ნ. დარჩა, მტერობა. ლიპარიტეთ. და. ამირას. შუა; და შ~დ.
მცირედისა. ჟამისა. აზრახა. ლიპარიტ.
ბაგრატს. წაღება. ტფილისისა. მოადგეს. ტფილისსა. მტკარსა. იმიერით. ზემოთ. და
ქვემოთ. აფხაზთა.
მეფისა. ლაშქარნი. და წყალსა. იმერით. კერძო. მოადგინნა. ლაშქარნი. კახნი. და
ჰრ~ნი. მას. ჟ~სა. მოკლულ-იყო. დიდი.
კახთა. მეფე. კვირიკე. ოვსისა. ვისმე. მონისაგან. რ~. წყობასა. შ~ა. ოვსთა. მეფე.
ურდურე, მოეკლა. კვირიკე. კახთამეფე: მოკლა. ოვსმან: კვირიკე, მეფესა. მესისხლობით. მოეკლა. კვირიკე. მეფე.
ნადირობასა. შ~ა. ფიდარაზის. გორთან. ოვსისა. მონისა. მ~ერ. მას, ჟამსა. იყო. მეფე. კახეთს, გაგიკ: ძე. დავით.
სომეხთ. მეფისა. სამშვილდარისა.

და. ზოლაკერტელისა, დისწული. კვირიკესი. და ბრძოდენ. ორწელ. ტფილისს. დამას.
ჟამსა. იყო. ამირად, ჯაფარ. ძე. ალისი.
და ესე. შეაჭირვეს. ტფილელთა. რ~ლ. ლიტრა. ვირის. ჵორცი, ხუთას. ჭ. დრამათ.
იყიდეს. და ვერღარა. დაუდგმიდეს, შიმშილთა.
და ბრძოლათა. ძლიერთა. ტფილელთა. გაიზრახეს. მოცემა. ტფილისისა. და. ამის.
ქალაქისა. ბრძოლასა. შ~ა. წარტყენეს,
ციხენი. ორბეთი. და ფარცხისი: აფხაზთა. მეფისა, ლაშქარმან, და ამირა. შეეკაზმა.
თავისა. ლაშქრითა. შემზადა. ტივები. დანავები. ღამით. წასულად. განძას. ლაშქარსა. თანა. ფადლონის. შვილისასა. და რ~ლთამე. დიდებულთა. აფხაზთა. მეფისათა. ლიპარიტისაგ~ნ. ფარულად. განზრახეს. მეფესა. არა. განძება. ამირასი. და ფარულად.
ლიპარიტისაგან. დაჰკიდეს. ზავი. ამირსა.
გამოაცხადეს. და დაამკვიდრეს, ამირა. ტფილისსავე. ზ~ა. და, იბირნა. აფხაზთა.
მეფემან. კახნი. აშოტ. მთავარი. მარილელი. დასიძე. კვირიკე. მეფისა. და. სახულა, გურთა. ჯარის. ციხითა. და ემოუყრა. აფხაზთა.
მეფე. ქალაქს. და. ემტერა. კახთა. და. მიერითგან. შეიქმმნა. ლიპარიტ. ქვე-გამხედვარად. თავის. პატრონისაგან. გაილაშქრა.
აფხაზთა. მეფემან. კახეთს. შეება. დაშეუხდა. მთასა. ზ~ა. მიქელ. გაბრიელთასა. წყობათა. შ~ა. შეიპყრეს. სტეფანოზ.
ვარჯანისძე. პანკისისა. ერისთავი. და ვაჩე.
ძე. გურგენ. ბერისა. ხორნაბუჯისა. ერისთავი. დაჯე. დისწული. გოდერძისა. შტორის.
ერისთავი. დამაჭელისა. და გარდადგა. თიანეთს. და დაწა. დარბაზი. ბოდოჯისა. სახლი. სახელოვანი. დიდისა. კვირიკე.
მეფისა. აგებული. და. ესე. ერისთავნი. ქ~ენებით,
აძლევდეს. ციხეთა, მათთა. და ვერღარა. ჩადვეს. კახეთს: და შემოიქცა. რ~. ლიპარიტ.
იწყო. საურავთა. გვერდქცეულთა. შ~დ. მცირედისა. ჟამსა. გამოიყანა. ლიპარიტ. დემეტრე. ძმა. ბაგრატისი.
სამეფოდ. ბერძენთა. მეფისა. ლა=
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შქრითა. და მიერთნეს. სხანიცა. ვინმე. დიდებულნი. აზნაურნი. მოვლეს. ზემო.
ქ~ყნა. და ჩამოვიდეს. ქართლს. მოადგეს. ატენს. არე. არე. მოწვეს. ქართლი. და ჰყეს, ლიპარიტს. კახნი, და ბერძენნი. და ვერა.
წაიღეს. ატენი: რ~. ციხეთა. უფალნი.
კაცნი. მტკიცე. იყნეს. ერთგულობასა. ზ~ა. ბაგრატისასა. თვინიერ. ფარსმან.
თმოგელისა. და ბეშქენ. ჯაყელისა. თუხარისა. ერისთვისა. გავიდა. მეფე. ჯავახეთს. და. იწყეს. ახალქალაქისა.
ზღუდეთა. შენებად. რ~. მას. ჟ~სა. უზღუდო. იყო. და. არე. ზამთრისა. მოწევნულ. იყო: ბერძენთა. ენება. შეღმართ. წასულა.
დაეზავა. ლიპარიტ, აფხაზთა.
მეფესა. უბოძა. ქართლისა. ერისთაობა. წარვიდეს. ბერძენნი. საბერძნეთად. და.
წარიტანეს. დემეტრე. თანა, და კ~დ. განძლიერდა. მოირჭნა. ბაგრატ. მეფე. თავის. მამულსა, ზ~ა. და დააგო. სემან.
ბაგრატისმან. ჟამი. მოერთო. ვესტი.
ცხრითა. ციხითა. ანისისათა. თვინიერ. ამბერდისათა. და, მოსცეს. ანელთა. ანისი.
ბაგრატის. დედასა. რ~. მამულად. ეყოდეს.
სომეხნი. სენაქერემ. სომეხთა. მეფისა. ასული. იყო. მარიამ. დედოფალი. ბაგრატის.
დედა: იყო. ჟ~ი. გაზაფხულისა,
ბაგრატ. აფხაზეთს. იყო. მოადგა. ანაკოფიას. და. მისწურა, წასაღებელად. და.
მოვიდეს. ტფილელნი. ბერნი. რ~. მის.
ჟამისა. პ~ლ. მომკუდარ. იყო. ტფილელი. ამირა. ჯაფარ: უქადეს. ქალაქი. და უხმეს.
სასწრაფოდ. დააგდო. და. მოაყენა. ანაკოფიას. გარე. ქუაბულელ. ჭაჭას. ძე. ოთაღო. აფხაზეთისა. ლაშქრითა.
ამოიარა, დამოვიდა. ქუთათის. და მოაყენა. ქუთათისსა. სამოქალაქოსა. ლაშქარი. და. გურიელნი. აზნაურნი,
და ლომისიანნი. მოიყუანნა. სოფათის. და დაუდგეს. ფილაკავანი. და. ჰბრძოდეს. და ამოიარა. მეფემან. და
მოვიდა, ქართლს. და, მოვიდეს. სხუანი.

მჵმობელნი. ბერნი. ტფილელნი. წარემართა. ტფილისად. და მოეგებნეს. ქალაქის.
ბერნი. დარბაზის. ყმანი. ცხენოსანნი.
დიღმის. ველსა. და ყ~ი. ერი. ქვევითი. და. კაზმული. დედათა. და მამათა. სიმრავლე.
იყო. მოედანს. და იყო. ჵმობა. ბუკთა.
და. დუმბულთა. ორკერძოვე. საშინელი. რ~ლისა. ჵმითა. იძვროდა. ქ~ყნა. და იყო.
სიხარული. ორკერძოვე. განსაკვირვებელი. მოავლეს. ქალაქი. ასხმიდეს. დრამასა. და დრაჰკანსა. და. მოართნეს. კლიტენი.
ქალაქისანი. და შეიყანეს.
საამირაოსა. დარბაზსა. და დაჯდა. მეფე. ბაგრატ, საურავად. აღიხნა. კოშკნი. თავის.
კაცითა. და. აღიღო. ციხე.
ქალაქისა. დარიჯელელი. და. ორნივე. კოშკნი. წყალყინისანი. და თაბორი. და
დაადგინნა. შიგან. ერისთავნი. თვისნი.
ხ~. ისნელთა. ჩააგდეს. ჵიდი. და არა. მოსცნეს. ისინი. დაუდგეს, ფილაკავანი. და
ჰბრძოდეს. ისანსა. და ესროდეს. ისართა. და ისნისა. ველსა. მოვიდეს. კახთა. მეფე. გაგიკ. და ერისთავთ. ერისთავი.
გოდერძი. და ყ~ნი. დიდებულნი. კახეთისანი, დარბაზობად, ბაგრატ. მეფისა. წინაშე. დამშვიდობისა. ძებნად, მაშინ. ბრძანა.
და განვიდა. მეფე.
ბაგრატ. ველსა. ისინისასა, მოიყანნა. კახნი. და ითაყანნა. და. მისცა. მშვიდობა. და
განუტევნა.=
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იყო, სიხარული. და. საურავი. დღითი დღე, შემატებისა. და ვ~რ. გარდაჵდეს. ამას. შ~ა.
დღენი. ზაფხულისანი.
და კ~დ. იწყო. ლიპარიტ, მათვე. ფიცხელთა. საურავთა. და გამოიტყუვნა. ანისით.
დედოფლისაგან. აბუსერი. ერისთავი. არტანუჯისა. და. ხიზათა. და ციხის. ჯვარისა. და აწყერისა. ციხისა. პატრონი.
და, იოანე. ერისთავი. ივანე.

დადიანი. და გვარამ. გოდერძის, ძე, ბეჭისციხისა და პატრონი. და შეიპყრნა. იგინი,
ანისის. კარსა. და დააგდო. ტფილისი. მეფემან. და გავიდა. ჯავახეთს; ამისა. შ~დ, გამოიყანნა. მაწყუერელმან. მესხნი. განძითა.
ბაგრატისთვის. შუელად. და მეფე, დგას. ხრტილასა. ხ~. ლიპარიტ. შეკრიბნა. კახნი. და მოადგა. ფოკათა.
გამოექცა, მაწყერელი. ბაგრატს.
მეფესა. და შეეზრახა. ლიპარიტს. ცნა. ესე, მეფემან. ბაგრატ: ზამთრისა. ბუქთა,
საშინელთა. გარდაიარა. შავშეთი. და ჩავიდა. ქართლს, და ლიპარიტ. გამოიყანა. ახლად. საბერძნეთით. დემეტრე. ძმა.
ბაგრატ. მეფისა. ბერძენთა. მეფის.
განძი. და ლაშქარი. შემწე. იყო. და განხეთქნა. ამის. სამეფოსა. კაცნი. რ~ლნიმე.
წარუდგინნა. დემეტრეს. და რ~ლნიმე. დარჩეს. ბაგრატის. ერთგულობასა. შინა. და ძე. ლიპარიტისი. ივანე. მძევლად. დარჩა.
ბაგრატის. ჵელთა. შ~ა. დაითხოვა. იგი, ბაგრატისაგან. და ნაცლად. გაუშვა. აბუსერი. თავისა. ციხითა.
მშვიდობით. და იყუნეს. თ~ა,
ლიპარიტისა. კახნი, ძალითა. მათითა. და დავით. სომეხთ. მეფე. ძალითა. მისითა. და
განძლიერდებოდეს. იგინი. ძალითა, მათითა. ამას. კერძოსა. ქართლისასა, და. იყო. მიდამო. საურავი. და,
მოვიდეს. ვარანგნი. სამი.
ათასი. კაცი. და. დააყენნა. ბაშს. გარდამოიტანა, თანა. შვიდასი. კაცი. და მოვიდა.
ბაგრატ. შიდათ. ლაშქრითა.
და ამით, ვარანგითა, მესხნი. ვერღარა. მოილოდინეს. მოვიდეს. და. შეიბნეს. თავსა.
სასირეთის. ჭალისასა, გაიქცა,
შიდა, ლაშქარი: და ომსა. ამასვე. კულა. შეიპყრეს. აბუსერი. და სხანიცა.
დიდებულნი. მის-თ~ა. ვერღარა. უძლეს,
ბრძოლა. ვარანგთა. და. მისცნა. ლიპარიტ. ჵაშტნი. და წინა. მათსა, პურსა. უკაზმიდეს.
და ეგრეთ. ლხინი.

გარდავლეს. და ამისსა. პირველ. მომკდარ-იყო. ძმა. ბაგრატისი: დემეტრე. და. შ~დ.
გაქცევისა. შეშინდა. ბაგრატ.
სამეფოსა. და. მამულისა. მისისა. განხეთქილობასა. და უქმნა. მუდარა. ლიპარიტს. და
მცირედისა. ცხენოსნითა. მივიდა. ლიპარიტის-თ~ა. ხოვლესა. და. რა. ცნა. ლიპარიტ. მოსვლა. მისი. არა. ნახა.
გარიდა. მუნით. შეიქცა. ბაგრატ.
და წარვიდა. აფხაზეთს: და შ~დ. მცირედისა. ჟამისა. სულა, ერისთავმან.
კალმახისამან. გრიგოლი. ერისთავმან.
არტანუჯისამან. შეაერთნეს. სიტყა. და შეიწყნეს. მათ-თ~ა. სხანიცა. აზნარნი.
მესხნი: და უჵმეს. მეფესა.
ბაგრატს. და წარმოემართა. ლაშქრითა. გარდმოვლო. გზა, რკინის. ჯარისა. და
შეკრბეს. არყის. ციხესა. ცნა. ესე.
ლიპარიტ. შეკრიბა. თავისა. ლაშქარი. და მოირთნა. კახნი, და სომეხნი. და ბერძენნი.
თანავე. ჰყეს. და მიუხდა.=
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არყის. ციხესა. უგრძნულად, შეიბნეს. სძლია. ლიპარიტვე, და გააქცია. მეფე, შეიპყრეს.
სულა. კალმახისა. ერისთავი. და მრავლითა. ტანჯვითა. და ძელსა. გასუმითა, სთხოვეს. კალმახი. დაარა. მისცა: მასვე. ომსა.
შეიპყრეს, გრიგოლის. ძე. აბუსერისი. სთხოეს. არტანუჯი. სიკუდილისა. ქადებითა. და მისცა: მოირჭუნა. ლიპარიტ.
და. აიხუნა. ზემონი, ციხენი.
და მიირთნა. თავადნი. კაცნი, და გარეს. გარე. წარვიდა. ლიპარიტ, მითვე. ლაშქრითა.
დვინად. და ულაშქრა. ბერძენთა. მეფესა. დვინელსა. ზ~ა. და შემოიქცა. თვისსა. ქ~ყნასა: და შ~დ. წელიწდისა. მოქცევასა.
გამოჩნდეს. თურქნი. სულტნისანი, ბაჰრამ, ლამიანი. ქ~ყნასა. ბასიანისასა. გამოვიდა. ბერძენთა. მეფისა. ლაშქარი. და
უჵმეს. ლიპარიტს. და წარვიდა. ლი-

პარიტ. შველად. ბერძენთა. ყ~თა. ლაშქრითა. ამისა. ზემოსა. კერძისათა, შეიბნეს.
ორდროსა. და უკმიასა.
ქვემოთ. და გააქციეს. ყ~ი. სპა. საბერძნეთისა. და ლიპარიტისა. თურქთა. იქმნა.
მოსრვა. დიდი. და შეიპყრეს. ლიპარიტ.
და წარიყანეს. ხუარასანს. სულტანსა-თ~ა, დიდებულთა. ამის. სამეფოსათა. და
შვილთა. ლიპარიტისათა. ივანე. დანიანია. იძებნეს. უშიშოება. და გამოიყანეს. მეფე. მეფედ: და კ~დ. მოირჭუნა. და
შეიპყრნა. შვილნი. ლიპარიტისნი.
აიღო. უ~ის. ციხე, და გამოუშვა. ივანე. და დადგომილ-იყუნეს, განძისა. ქ~ყანას,
თურქნი, და წასაღებლად.
მიეწურათ. განძა. გამოგზავნა. თავის. ნაცლად. ბერძენთა. მეფემან. ლიხტური, ყ~თა.
ლაშქრითა. დიდითა. დააწვიეს. ბაგრატ. ლაშქრითა. მისითა. და წარიყანა. თანა. და ემართნეს. თურქთა. და
მივიდეს. განძას. კარსა. და მორიდეს. თურქთა. და დაირჩინეს. განძის. ქ~ყნა. და შემოიქცეს. მშვიდობით: და ამისა. შ~დ.
კ~დ. უჵმეს. ტფილელთა. და მოსცეს.
ტფილისი. ბაგრატს. და შეიყუანეს. შ~ა. და იყო. სიხარული. და მშვიდობა. დიდი: და
ამისა. შ~დ. და-ეჵსნა. ლიპარიტ.
თურქთა, და შემოვიდა. ანის. დააგდო. ბაგრატ. ტფილისი, ლიპარიტის. გზით,
აღმოვლო. ქართლი. და მივიდა. ჯავახეთს. განძლიერდა. ლიპარიტ. რ~. მსახურებისა. მისთვის. ტყე. ქმნილიყო. წარვიდა. საბერძნეთს. და. ნახა. ბერძენთა. მეფე. და მოირთო. ბერძენთა. მეფისაგ~ნ. ძალი. და ვერღარა.
დაუდგა. ბაგრატ. და ამისა. პ~ლ.
სუმოდა. ძე. მისი. გიორგი. ბაგრატს. დაუტევა. ქუთათის. მეფედ. სამეფოსა. ზ~ა.
აფხაზეთისასა. და. წარვიდა. თვი
თ. საბერძნეთს. მას. ჟ~სა. იყო. მეფე. ბერძენთა. მიხაილ. მონამოხი. და ლიპარიტის.
სათნოთა. სწრაფით. ვერღა.

რა. შეაქცია. თავის, მამულსა. ზ~ა. ბაგრატ, დაყო. მუნ. სამი. წელიწადი. დიდსა.
დიდებასა. და პატივსა. შ~ა. ბერძენთასა.
ვ~რე. იყო, ბაგრატ. საბერძნეთს. ითხოვა. ლიპარიტ. ძე. ბაგრატისი. გიორგი. მეფედ.
დამაზედ. მოსცეს. იგი. დედამან, მისმან. და დიდებულთა. მის. ქ~ყნისათა, მოიყუანეს. საყდარსა. რუისისასა,
აკურთხეს. მეფედ. და მოიყუანეს. მზრდელად. მისსა, ლიპარიტ. და პატრონად. დაჳ. ბაგრატისი. გუარანდუხტ.
დედოფალი. კაცი. სრული.=

1-24 სტრ., 141
და უნაცვლო. სახითა. სიბრძნითა. სიუხვითა. და, ღ~თს-მსახურებითა. ყ~თა.
კეთილითა, და შ~დ. მცირედისა.
ჟ~მისა. მოითხოვა. გარადუხტ. ბაგრატ. ბერძენთა, მეფისაგან. და გამოგზავნა.
ბერძენთა. მეფემან. დიდითა. დიდებითა. ნიჭითა. და განძითა. მიუწდომელითა. მიეგება. ყ~ი. ლაშქარი. აფხაზეთისა, ზღვის. პირსა.
ხუფითას. და. იყო. სიხარული.
ღ~ისა, მადლობა. დიდი. ბრძანა. და შემოვიდა. სახლად. თვისად. ქუთათის. და
ლიპარიტ. მოირჭუნა. ზემოსა. კერძოსა, და უკლებლად. და იყო. მოყურედ. მისსა, ხორასანს. დუღლუბეგ. სულტანი. და
საბერძნეთს. მეფე. ბერძენთა. და ზრდიდა, ბაგრატის. ძესა. გიორგის. მცირესა. სახელითა. ხ~. ბაგრატს. აქუნდა. ლიხსა.
ქვემოთ. კერძი. მიწყობით:
და, მცირედისა. ჟ~მისა. შ~დ. ამის. სამეფოსა. დიდებულთა. მოეწყინა. პატრონობა.
ლიპარიტისი. სულა. კალმახელნი.
და ყ~ნი, მესხნი, გამოექცეს. ლიპარიტს. და შეიპყრეს. დლივს. ლიპარიტ. და ძე. მისი.
ივანე. ხ~. ნიანია, გარდაეხვეწა,
და მიმართა. კლდეკართა. დაარა. შეუშვეს, მამისა. მისისა, ციხოვანთა, და წარვიდა.
ანის. ბერძენთა-თ~ა; ლიპარიტ. და-

ივანე. პყრობილი. სულა. წარიყანნა. კალმახს. გაგზავნა. სულა. მეფესა. წინაშე.
სულთა. ზ~ა. მჵმობელნი. ხ~. გურანდუხტ. და ძე. ბაგრატისი, გიორგი, დგეს, ხრტილსა. და რა. ცნეს. შეპყრობა.
ლიპარიტისი. შეიყუანეს. ახალქალაქს, და მუნ, მოილოდინეს. ბაგრატ. სულთა. ზ~ა. მოვიდა. ბაგრატ. მეფე. და ამის.
მსახურებისა. ნაცლად.
მეფემან. უბოძა. მამულობით, ციხის. ჯარი. ოძრხე. ბოდოკლდითა, და სხაცა.
მრავალი. საქონელი.
და. სამღდელთ-მოძღრონი. და, რაცა. უნდოდა. მოვიდა. მეფეს. წინაშე. სულა.
ჯავახეთს. და მოგვარა. ლიპარიტ.
და ივანე. პყრობილნი. და მოახსენა. ჵელთა. აიხნა. ლიპარიტეთაგან, ციხენი.
არტანუჯი. და ყ~ველი. უ~ისციხე. და, ბირთვისი, ხ~. კლდეკარნი. მტკიცედ. ეპყრნეს. ციხოვანთა. რ~. მუნ. შიგან,
დგა. ანამორი. მწიგნობართ, უხუცესი. ლიპარიტისი, მიიყანეს. თრიალეთს. ამოთა. თხოვითა, არა.
მოსცნეს. ციხოვანთა,
კლდეკარნი. აღმართნეს, ძელნი, და გაასხნეს. მას. ზ~ა, ლიპარიტ. და ივანე. განწირნეს.
სიკდილად. და შ~დ. დღეთა. მრავალთა, მოიმტკიცეს. მეფე. და დ~ებ~ნი. ამის, სამეფოსანი. ციხოანთა.
ლიპარიტისთა. მშვიდობით. გაშვებისა-თ~ს. ლიპარიტისა. და ივანეს-თ~ს. მოსცნა. კლდეკარნი, გამოიღო, თავის,
ხვაასტანგი. და ჩაიცნა. ჩოხანი. ლიპარიტ. და შევედრა. ძე. მისი, ივანე. მეფესა, და დარჩა. არგეთის. მამული.
ივანეს, ეფიცა. ლიპარიტ.
მეფესა. შეუცოდებლობისა-თ~ს. გაუშვეს. და წარვიდა. სამეფოსა. შ~დ. მცირედისა.
ჟ~მსა. გაიპარა, და წარვიდა, ივანე.
საბერძნეთს. და დაყნა. წელნნი. რაოდენნიმე. და, ნიანია. მოკდა. ანის. ბერძენთა.
ჵმობასა. შ~ა, დაივანეს. უურვა. თავის.

მამამან, ბაგრატს, თანა. და თვით. ბაგრატცა, გამოიზიდნა. და გამოიყანა. ამას.
სამეფოსა. და, უბოძა. მამული.=
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არგეთისა. და ქართლისა. და ჰმონებდა, ერთგულობით, და. იყო. თავადთა, თანა,
ამის. სამეფოსათა. და, სპასალარ. სიკეთითა, მისითა, ხ~. ლიპარიტ. მიიცალა. საბერძნეთს. სამეფოსა. ქალაქს.
კოსტანტინე. პოლეს. და წამოიღეს.
დიდითა. დ~ებ~თა. ერთგულთა. და გაზრდილთა. მისთა. მოიტანეს. და დამარხეს.
კაცხს. სამარხოსა. მამათა. მათთასა.
და მოირჭნა. ბაგრატ. და განძლიერდა. უფროს. ყ~თა. მეფეთა. ამის. სამეფოსათა. და
ამან. წარუხვნა. ყ~ნი.
ციხენი. ჰრეთისა. და კახეთისანი. თვინიერ. კეტარისა და ნახჭევანისა; და. შ~დ.
ამისსა. იქმნეს. დიდნი. საქმენნი. და აღძრანი. დიდთა. მეფეთანი. ამისსა. მეფობასა. შ~ა. გამოვიდა. სურტანი.
არფასარან. მეფე. სპარსთა:
დასხმის. გარად. უგრძნეულოდ. მოვიდეს. და შემუსრეს. ვანგარი. და თრიალეთი.
დადღესა. ერთსა. მარბიელმან. მისმან.
მიუწია. ყველის, ყურსა. გარდავიდა. შავშეთს, კლარჯეთს, ტაოს. ვ~რე.
ფანასკერტამდე. და მასვე. დღესა. ჩამოუწივა.
თორს. და, ღვივისჵევს. და. თვით. დადგა. თრიალეთს. სამ. დღე. მას. ჟ~ა. მომავალი.
იყო. მეფე. ტაოთ. და-თ~ა. ყუანდეს.
დედაჳ. და დაჳ, და ძე. მისი. გიორგი. დადგრომილ-იყნეს, ხეკრებულთა. და აყრისა.
მისისა. ჟ~თა. მოუხდა. ლაშქარი. სულტანისა. წამოვიდეს. და წარმოდგეს. ქედსა, ზ~ა, ხ~. იგინი, ჩამოესწრნეს. ქართლს.
წავიდა. ჯავახეთს. და. მოადგა. ახალ- ქალაქსა: რ~. მესხნი. აზნაურნი, დაზემოსა. კერძისანი. ძლიერად. დგეს. ახალქალაქს.
დაბრძოდეს. სამ. დღეს, რ~. არა. ზღუდითა,

მტკიცითა. განსრულებულ-იყო. ახალქალაქი: ვერღარა. დაუდგმიდეს. ბრძოლათა.
ძლიერთა. აღიჭურნეს. მყოფნი. ქალაქისანი. და განახუნეს, კარნი. და შეიბნეს. ძლიერად. მოსრეს. პირითა.
მახვილისათა. შევიდეს. თურქნი. ქალაქად. და ტყე. ყეს.
ურიცხვი. ერი. ქრისტიანეთა. აღიღეს. განძი. და ტყე. ძლიერი. შეიღება. წყალი.
ახალქალაქისა. სისხლითა. დამოუვლინა. ახალქალაქით. მოციქული. სულტანმან. დაჰკიდა. მზახობა. სთხოვა. დისწული.
ცოლად. ბაგრატ. მეფესა. დამიიქცა. სულტანი. ანისად. შემუსრა. და წაუღო, ანისი, მოსრნა. და ტყე. ყვნა.
ურიცხვნი, სულნი. დაწარვიდა. ქვეყანად. თვისად. სპარსეთად. და ანისი. წარუღო. ბერძენთა. დამისცა. მანუჩიას. ძესა,
აბულასვარისასა. ხ~. დისწული. ბაკრატისი. რ~ლსა. ითხოვდა. სულტანი. იყო. ძმისწული. სომეხთა. მეფისა, კვირიკესი.
სთხოვა. ბაგრატ. მოციქულად.
დიდ. ძალად. ერისთავი. ვარაზბაკურ. გამრეკელი. იბირნა. კაცნი. სომეხთა.
მეფისანიცა. და სამშვილდეს. შემოსავალი. სომეხთა. მეფე, კვირიკე. და ძმა. მისი. სუმბატ. შეიპყრეს. ქვეშის. ჭალასა. და, აცნობეს.
ბაგრატს. და წარვიდა. ქა-ხურელთა,
მსწრაფლ. და მოგარნეს. პყრობილნი. კლდე-კართა. ქეშე. სთხოვა. სამშვილდე.
დაარა. მოსცეს. და ერთი. ძმა. მათი. შესრულ-იყო. სამშვილდეს. ადარნასე. ხ~. მიიყანეს. სამშვილდეს. დაამართეს. ძელი. და
გასეს. სომეხთ. მეფე, კვირიკე.
სამდღე. ითხოვეს. მშვიდობა. და. მოსცეს. სამშვილდე, ხ~. მოსრულ-იყნეს. ორნი,
ერისთავნი. სომეხთა, მეფისანი.=
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ლუკის. ერისთავი. და. კაკვაქარისა. იძლევდეს. და. მოსცემდეს. სამთა, ციხეთა.
სუმბატ. ძმა, კვირიკესი. ოფრეთს.

და, კოშკსა. და, ვარზაქარს. ხ~. შეეწყალნეს. ბაგრატ. მეფესა, და, მისცნა. და.
უთავისუფლნა. ყ~ნი. ციხენი. თვინიერ, სამშვილდისა. და არცა. სხანი. ციხეთა. უფალნი. დიდებულნი. მათნი.
შემოუშვნა. ა~დ. სამშვილდე. ოდენ. იპყრა, სახლად. თვისად. და, ეგრეთვე. ჰმონებდენ. სომეხნი. ხ~. დიდმან. ბაგრატ. მეფემან.
გაათხოვა. ასული. მისი; მართა. და შერთო.
ბერძენთა. მეფესა. ხ~. შ~დ, ამისსა. გაათხოა. დისწული. მისი. და შერთო. სპარსთა.
მეფესა, სულტანსა. და შ~დ. სამისა. წლისა,
გამოვიდა. სულტანი. შემოვლო. რანი. და უგრძნეულად. შევიდა. ჰრეთად. და მის.
ქ~ყნისა. დ~ებ~ნი. იყნეს. მორთულ. და ერთგულ.
ბაგრატისა, და მას. ჟ~სა. იყო. მცირედითა. საქონლითა. მეფე. კახეთისა. აღსართან. ძე.
გაგიკისა. და ყ~თა. დაყარნეს.
ციხენი. მათნი, და ივლტოდეს, კავკასიად. და. იყო. ბაგრატ. გალაშქრებული,
კახეთისა. აღებად. და. ლაშქარი. მისი.
წინა. გაგზანილ. იყო. ვეჟნის. ერისთავსა, თ~ა. წირქუალელსა. შემოიქცეს.
მშვიდობით. და, უამბეს. შემოსვლა. სულტანისა. დაყრა. ციხეთა. შემოიქცა, სწრაფით, და მოვიდა. ქ~ყნად. თვისად. ქართლად. ხ~.
აღსართან. მიერთო, სულტანს,
მიუძღვნა. ძღენი. დიდი. და დაუტევა. სჯული. დაიცვითა. წინა. აღუთქა. ხარაჯა.
და მისცნა. ყ~ნი. ციხენი.
და ყრილნი. სულტანმან. მასვე. და. რ~ლნი. აფხაზთა. მეფისა. კაცთა. დაეყარნეს. და
რ~ლნი. თვით. აღსართანისათა.
მისცა. ყ~ი. აღსართანს. და. შ~დ. სამისა. კვირისა. წარმოემართა. აფხაზთა. მეფესა. ზ~ა.
და მიერთნეს. სომეხთა. მეფე.
კვირიკე. და ტფილელი. ამირა. და აღსართან. შემოჰყეს. ქართლს. თ~ა, ჯაჭვით.
გაუშვეს, მარბიელი. ცისკრად. დასამწუხროდ. აღივსო. ყ~ი. ქართლი, თვესა. დეკემბერსა. ი. ათსა. დღესა. სამშაბათსა.
ქ~კნი. იყო. სპჲ:
ორას. ოთხმოცდა. რვა: და იყო. ქართლს. შ~ა. პური. და ღვინო. ფ~დი. და დაყო. ექვსი.
კვირა. და იწყო. ოჵრებად.

და ჵოცად. კაცისა. და გარდავიდა. მარბიელი. მისი. არგეთს. მიუწიეს. დაარბიეს.
ვ~რე. სერის. ციჵემდე. და. მოისრა.
ურიცხვი, სული. ქ~ეანეთა. და ტყე. იქმნა. და იქმნა. საძაგელ. ქ~ყნა. ქართლისა.
სახილველ. კაცთა. მოოჵრდეს.
ყ~ნი. ეკ~ლესიანი. სიმრავლითა. მძორისათა: არა. დაედგმოდეს. ქ~ყნასა. თვალნი. და
ცოდათა. ჩ~ნთა. მოსაგებელსა. რისხუასა.
ღ~ისასა. ზეცით. წამებდა. ცაჳ. სისხლისა, მწვიმელი. ღრუბელი. აღმოსავალით,
მოეფინა. ქართლსა. ზ~ა. და იქმნა.
ღამე. უკუნი. ვ~ა. ნათელი. დღისა. და იყო. ხილვა. მისი. საშინელი. და
შესაძრწუნებელი. და არე. არე. სისხლი. წვიმული.
ეხილა. კაცთა. და, იქმნა. ზამთარი. სასტიკი. რ~ლი. გარდაეხეწა. ზამთარს. და
მიმართა. მთათა. მოსწყვიდნა.
იგინიცა. სიფიცხემან. ზამთრისამან. ხ~. ყ~სა. ქართლსა, შ~ა. დადგა. ლაშქარი. და
თვით. თავადი. სულტანი. დადგა.
კარბს. და. მერმე. ჩამოდგა. შერთულთა. დააჭირა. სიძნელემან, ზამთრისამან. და
ბუქთა. ძლიერთა. და, მიგზავნა. მოც.=
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იქულად. ივანე. ძე. ლიპარიტისი. მეფემან. ბაგრატ. ძიებად. მშვიდობისა. ხ~.
სულტანმან. შეაქცია. იგი. აფხაზეთად. და ბაგრატს. სთხოვა. ხარაჯა. და უქადა. მშვიდობა. ხ~. სიფიცხლისაგან.
ზამთრისა, ვეღარა. მოილოდინა. დაწარვიდა. ქართლით, და ჩამავალმან. წარუღო. ტფილისი. და რუსთავი. დამისცა.
ფადლონს. განძისა. პატრონსა. არათუ.
მეფეთა. ჩ~ნთა. მტერობისა-თ~ს. ოდენ. ამოსწყვიტა. ტფილისი. და რუსთავი. ამას.
სამეფოსა. არცა. ამის-თ~ს. ქმნა. თუ.
მცა. იგი. ამირან. ორგულად. დგომილ-იყნეს. მისსა. კარსა. ზ~ა. ა~დ. კეთილისა.
დამსახურებისა. ნაცლად. ბოროტ-

სა. ყოფდიან. ყ~სა. კაცსა. რ~. მინდობილ-იყნეს. იგინი. ძალსა. უღთოებისა. მათის~სა.
და იყნეს. იგინი. ყ~ით.
კერძო. მცბიერ. დაამის. ქართლისა. ოჵრებასა. შ~ა. იყო. ლაშქრისა. მისისა: ფ. ჩ;
ხუთასი. ათასი, და წარვიდა. სულტანი. ქ~ყნად. თვისად. დამოიწია. არე. გაზაფხულისა. შეიქმნა. სიმდიდრე. წყალთა.
ძლიერი. და მტკარი. ვერღარა.
ეტივა. ნადინებსა. თვისსა. მოეფინა. ველთა. და წარიღო. მრავალი. სული, რ~ლი.
დარჩომილ-იყო. სულტნისაგან.
და ამისსა. შ~დ. იწყო. ფადლონ. ამპარტავანებასა. დაუსჯულოებასა. და სიახლესა.
ტფილისისა. სადამე. გამოყანებასა. ჵელოსანთასა. და ვ~რ. იქმნა. გაზაფხული. გარდამოვიდა. მეფე, ქართლად,
და, ჩადგა. დიდგორთა. და ცნა.
დადგომა. მეფისა. რ~. საზაფხულო. მეფეთა. სადგომი. არს. ადგილი. იგი. ხ~.
ფადლონ. არად. შერაცხა. დიდგორთა. დგომა. მეფისა. წარმოემართა. ლაშქრითა. ოცდა. ცამეტითა. ათასითა, ლგ. ჩ: კაცითა. მოვიდა.
ტფილისს, და დაიბანაკა. ველსა.
ისნისასა. ხ~. მუნ. დაუტევნა. კარავნი. და ამოვლო. ღამე. ხოლ. მუხნარისა. დაარბივნა.
ქართლისა. ნაპირნი. ხ~. ცნა.
ტფილისით. გაღმართ. აფხაზთა. მეფემან. ქართლისა. ვნება. წარმოსლა. ფადლონისი.
გამოგზავნა. ხილვად. ივანე.
ძე. ლიპარიტისი. ერისთავი. და ნიანია. ძე. ქუაბულისი. დამურვან. ჯაყელი.
ერისთავი. ყველისა. და თ~ა, სხანიცა. აზნაურნი. მცირედნი. რჩეულითა. ლაშქრითა, ხ~. ქართლს. ვერღარა. ჩამოეწივნეს.
შექცეულთა. გაუსწრეს. მუხრანს, წინა. წილკნის. გორთა. თანა. უკანა. კერძსა, შეებნეს, და პ~ლსავე. ჵრმლისა. მოკიდებასა.
გააქციეს. ფადლონი. და მოადგა.
ფადლონის. ლაშქარი. გაქცეული. ტრამასა. ნარეკავისასა. მიჰჵოცდეს. და
იპყრობდეს. აფხაზთა. მეფისა. ლაშქარნი.

და აღმოეგო. ხრამი. იგი. ცხენითა. და კაცითა. და ზ~ა. ლაშქარმან. მეოტმან. გასულა.
იწყო. მობოს. ტყით. და ყ~თა. ტყეთაგან. და ძეძნართაგან, ვითა. ჭივჭისა. მართეთა. გამოჰკრეფდეს, დამალულსა.
ლაშქარსა. ფადლონის~სა. ბაგრატის. ლაშქარნი, და შემოუსწრნეს. წინა, იწროსა. ღართისასა. და მცირედნი. ვინმე. გაესწრნეს.
და სდევნა. ლაშქარმან, ბაგრატისამან,
ვ~რე. მთამდე. ხერკისა. მოსრეს. და ტყე. ყეს. ლაშქარი. ფადლონისი. და დახოცეს,
ხ~. ფადლონ. იე. თხუთმეტითა.
ოდენ. ცხენოსნითა. წარვლო. გზა. წილკნისა. და მიეხვია. პირსა. არაგვისასა, და
გაჰჵდა. ნარღვევითა. გზითა. ერწოს.=
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და თქვა. თავი თვისი. მოციქულად. ვ~დ. ფადლონის. მოციქული. ვარ. და
მახარობლად. მივალ. აღსართანისთანა. აფხაზთა.
მეფისა, ლაშქარი. გავაქცივეთ. დაზღვიდა. კაცი. ვინმე. მეცნიერი. რ~ლი. იცნობდა.
ფადლონს. და ჰრქა. არა. ხარ. შენ. მოციქული. ა~დ. ხარ. შენ. ამირა. ფადლონ, ჰრქა. კაცსა. მას. ფადლონ. მიიღე. ჩემგან.
ოქრო. და ვეცხლი. დიდძალი. და საკარგავნი. მრავალნი. და, ნუ. შემიწამებ. გარდამიყანე. მინდორად. და. წამომყევ. თ~ა.
ჰრქა. კაცმა. ვერ. ვიქმ. საქმესა. მაგას. რ~. მკვიდრი. ვარ, მე. ამის. სოფლისა. აწ. ისმინე. ჩემი. და მომყევ. თ~ა. და.
მე. მიგიყანო. აღსართანისთან. და მან. გაგზავნოს. ქ~ყნასა. შენსა. ნეფსით. არა, უნდა. ესე. ფადლონს. ა~დ.
ერწოდ. ვერღარა. შემძლებელ-იყო. წარსლვად. წარუძღვა. კაცი. იგი. და მიგუარა. ჟალეთს. ისაკს. ტოლობელის. ძესა. აზნაურსა.
მესხსა. ხ~. რა. ცნა. ფადლონის. კარად. მისულა. გაძარცა. ერი. ფადლონისა. გარდაყარნა, ცხენისაგან. და.
დაიჭირნა. ჵელთა. და შესა. ჯორსა.

ზ~ა. ფადლონ. და. არა. იხსენა. ისაკ. მკიდრობა. აფხაზთა. მეფისა. რ~ლმაცა,
აფხაზთა. მეფისაგან. გაქცეული. ფადლონ. შეიპყრა. და შეგარა. ბოჭორმას. ბაგრატისა-თ~ს:- ამან. მსწრაფლ. წარიყანა,
და მიგარა. აღსართანს.
თელავს, ხ~. აღსართან. მსწრაფ. წარიყანა. ხორნა-ბუჯს, ხ~. აფხაზთა. მეფისაგან.
ეშინოდა. უკანა. ჩამოდგომისა. მიუპყრეს, ხორნა-ბუჯს. ფადლონ, და, მისცა. ხორნა-ბუჯი. წარიყანეს.
არადეთად. და. მისცა. არადეთი.
აღსართანსვე. ხ~. ბაგრატ. შეშინდა. გაშებასა. ფადლონისასა. მისცა. ბოჭორმა. და
უჯარმო. კახთა. და წამოიყანა. ფადლონ. გასეს. ძელსა. ტფილისი. დაიღეს. ჭირვეულად. ტფილისი. რ~. მუნ.
შიგა. მდგომი. კაცი. გაამირებასა. ლამოდა. და. არა. დაიჭირა. ბაგრატ. თვისად. ტფილისი. ა~დ. დმანის.
დატევებული. სითლარაბა. ძებნა. შემოიყუანა. ტფილისად. და. მისცა. მას. ტფილისი, ხ~. თავისად. აიხნა. ციხენი, რუსთავი.
ფარცხისი. აგარანი. გრიგოლ. წმიდანი. და გავაზანი. და მდ. ორმოცხა. ოთხი. ჩ. ათასი. დრაკანი. დამძევალნი.
ძმისწული. მისი. ძე. მანუჩასი. და სამთა. თავადთა. განძისათა; და, შ~დ. ამისსა. მოგზავნა. სულტანმან. სარანგი.
ალხაზი. და. მისითა. შუამდგომელობითა. და სიტყჴთა. დაეზავა. ბაგრატ. და განუტევა. ფადლონ. და გაგზავნა.
სახელმწიფოსა. თვისსა. განძას. და. წარჰყა. სარანგი. თ~ა. და მოართვეს. გაგიკეთი. და. აღიღო. აფხაზთა.
მეფემან. გაგი. შ~დ. ამისსა. ფადლონმა. გატეხა. ფიცნი. და. შუა, მდგომელობანი. დიდისა. სულტანისანი. და. მოიპარა.
ქავაზინი, და. შ~დ. მისსა.
მეფე. აფხაზეთს. იყო. მოვიდა. ფადლონ. და მოადგა. აგარათა. და განსცნა. ციხის.
თავმან. აგარანი. და მსწრაფლ.

აღმოვიდა. მეფე. დამოვიდა. დამოადგა. აგარათა. და. წარიხნა. აგარანი: და
გამოიყუანა. დორღოლელი. ოვსთა. მეფე. მჲ. ჩ: ორმოცდა. რვა. ათასითა. ოვსითა. და. წარუძღანა. ძე. მისი. გიორგი,
კურატპალატი.=

1-24 სტრ., 146
და მოაოჵრა. განძა. და აღიღო, ტყე. და ნატყენავი. ურიცხვი. და გაგზავნა. თავის.
სამეფოდ. ამისად. შ~დ. აღისურვილა. დიდმან. ოვსთა. მეფემან. დურღულელმან. დის. სძისა, მათისა. ბაგრატის.
სევასტოსის-.თ~ს, და ითხოვა. დარბაზობა. ბაგრატისაგ~ნ: ხ~. ბაგრატ. ნება. სცა. და მხიარულად. წარმოემართა. ოვსთა. მეფე.
ყ~თა. თავადითა. ოვსეთისათა. დაამოვლო. გზა. აფხაზეთისა. და მოვიდა. ქუთათის. და ნახა. დაჳ, მათი. დედოფალი.
დედა. გიორგი. კურატპალატისა. რ~. გიორგი. კურატპალატი. გებულ. იყო. უწინა. და მოიყუანეს. ქართლს. და მეფე.
იდგა. ტინის. ჵიდს. ჭალას. ნადარბაზევს. და მოეგება. წინა. დიდითა. სიამითა. პატივითა. შეკრბეს. ერთად. კეხთა. ზ~ა.
და. იყო. სიხარული. და. ჵმა. ბუკთა.
და დუმბულათა. საშინელი. და მიუწდომელი. და დაყუეს. ერთგან, დღე. ათორმეტი.
და განისენეს, ყ~თა. განსენებითა. და სიხარულითა. და, შ~დ. ზამთრისა, მიზეზითა. გაისწრაფეს, და. მისცა, ნიჭი. საბოძვარი.
მეფესა, და ყ~სა. დ~ბ~ლსა. ოვსეთის~სა. გაგზავნა, და. წარვიდეს. სიხარულითა. დიდითა: და შ~დ. ამისსა, აროინებდა.
სულტანი. მოციქულთა. და, უკრებდა. ძღენთა, ბაგრატ. მეფესა. ამოთა. ენითა. სთხოვდა. ხარაჯასა, და. არა. დაიდა.
ბაგრატ. მეფემან. ხარაჯა. ა~დ.
ავლენდა. იგიცა. მოციქულთა. და უკრებდა. იგიცა, ძღენსა. და. იყო. მათ. შ~ს. სიტყა.
სიყარელი: და შ~დმთა

მცირედთა. წელიწადთა, სამშვილდისა. ბართა. მდგომსა. ბაგრატს. მეფესა, დაეცა.
სალმობა. მუცლისა. და. ჩადგა. მარაბდათა, და გაუძნელდა. სალმობა. და ტახტითა. წარმოიყანეს. და, თანა. ყა. გიორგი.
კურატპალატი. გაგებულ-იყო.
წინა. და, მოიყანეს. ქართლს. მეფე. და. ყ~ნი. დ~ბ~ლნი. მისნი. მუნ. მოვიდეს. და.
მოვიდა. დედა. მისი. მარიამ. დედობალი. და ცოლი. მისი. ბორენა. და ასული. მისი; მარიამ. და. შ~დ. მცირედთა. დღეთა.
მიუთვალა. ძე. მათი, გიორგი. კურატპალატი. მეფედ. დ~ბ~ლთა. ამის. სამეფოსათა. და. ყ~ნი, შევედრნა, მას. და,
ჰრქა. დედასა. თვისსა. დედაო. მეწყალვი. შენ. რ~. ყ~ნი. შობილნი. შენნი. წარგვიქციენ. წინა. და. ეგრეთღა.
შენმოჰკდები. და. შ~დ. ამისსა. გარდაიცალა; მეფე. ბაგრატ; თვესა. ნოემბერსა. კდ. ოცდა. ოთხსა. ქ~კნი. იყო: ს~ჟბ. ორას.
ოთხმოცდა. თორმეტი. და ამისვე. ბაგრატის. სიკუდილისა. ჟ~თა. შ~ა. მოიკლა. სულტანი.
კაცისა. ვისგანმე. ბერისა.
თურქისაგან. თავისა. ლაშქართა. ხარგასა. შ~ა. გაევლო. ჯეონი. ღ. ჩ: შვიდასი.
ათასითა. კაცითა.
გაელაშქრა. თურქთა. მეფესა. ზ~ა. სამარყანდისა. სიახლეს, ციხესა. მოადგა. და
მოიკლა. მის. ციხისა. პატრონისა. თურქისა. მ~ერ. და. ვერღარა. შე~სწრა. თურქი. იგი. ციხესა. და დასჭრეს. უწყალოდ.
მახვილითა:- და ვერღარა.
ცნეს. და სულტანმან. ერთმანეთისა. სიკუდილი. შემდგომად. ამისსა, დაჯდა. ძე.
ბაგრატისი. გიორგი. კურატპალატი. მეფედ:-
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45. ნე: მეფე. ქართლისა. და აფხაზეთისა: გიორგი: ძე. ბაგრატისი. ბაგრა-

ტოანი:- ბ: გიორგი. მეფე:- ქ~კსა: სჟ~გ; ორას. ოთხმოცდა. ცამეტსა:

ხ~. ამის, ბაგრატის. მეფობისა. ზე, არა. აფრინდა. ყ~სა. შ~ა. მამულსა. მისსა. ერთიცა.
ქათამი.
და დიდითა დ~ბითა. და პატივითა. წარიყანეს. და დამარხეს. ჭყონდიდს ესე, მეფე.
ბაგრატ. წელიწდისა. ცხრისა.
მეფე. იქმნა. და აღესრულა, წლისა, ნვ: ორმეოცდა. თექვსმეტისა. ესე. ბაგრატ. პ~ლი.
იყო. კურატპალატი. ქათალიკოზი იყო. ამ. ჟამსა. ქართლისა. გაბრიელ. საბარკული. ნოველი. მოსისა: შ~დ. მერმე.
იქმნა. სევასტოს. იყო.
კაცი. უშვენიერესი. ყ~თასა, სრული, სიბრძნითა. ფილოსოფოსი, ენითა. სვიანი.
ბედითა, უმდიდრესი. ყ~თა. აფხაზთა. მეფეთასა. მოწყალე. შეცოდებულთა-თ~ს. უხვი. ალაგთა. ზ~ა. ხ~. ჟ~თა. მისთა.
ქ~ყნასა, დაწყნარება. არა. ჰქონდა. ეკ~ლესიანი, გლახაკნი. აზნაურნი. ვერ. იკითხვებოდეს: ხ~. გიორი. მეფე: იყო.
მოწყალე. დაგანმკითხველი.
გლახაკთა. და დავრდომილთა. კაცი. საშიში. და. უხვი. ყ~თა, მეფეთა. აფხაზეთისათა.
პურად. უკეთესი. ყ~თა. კაცთასა. ცხენოსან. მშვილდოსანი. რჩეული: და შ~დ. მამისა. მისისა. დაყო. ზამთარი,
ერთი, მშვიდობით. და. ზაფხულის. ნახევარი. ხ~. შ~დ. თავადთა. ამის. სამეფოსათა. ნიანია. ქუაბულის. ძემან. და,
ივანე. ლიპარიტის, ძემან,
და, ვარდან. სვანთა. ერისთავმან. რეცათუ. იკლეს. რამე. სიყმითა. გიორგი. მეფისათა,
და აუშალეს. ქ~ყნა. ივნე. მოირთნა. კახნი. და. დადგა. ქსნისა. პირსა. და. ნიანია. წარიღო. ქუთათისისა.
საჭურჭლე. და. შედგა. ქუთათის. შიგა, და ვარდან, გაადგინნა. სვანნი. ავისა. მოხარულნი. დაარბიეს. და
აწყვიტეს. საეგრო. ხ~.

გიორგი. მეფემან. სძლო. სიკეთითა, სიბრძნითა. და. ძვირუხსენებელ, იქმნა. უბოძა.
ივანეს. სამშვილდე. და ძესა.
ივანესსა. ლიპარიტს. მისცა. ლოწობანი. ნაცლად. რუსთავისა. რ~ლ. მიეცა. კახთა. და.
ნიანიას. თმოგვი. დასხანი. საქონელნი, რჩეულნი. ვარდანს. უბოძა. ასკალანა. და. უთაღოუბა. ჯაყელთა.
ივანეს. სიტყვით,
უბოძა, ყ~ივე. ერთგული. და ორგული. და. ფარა. წყალობითა. და. დაიწყნარა, მეფობა.
თვისი. გიორგი. მეფემან:,, კ~დ. გადგა. ივანე. ლიპარიტის. ძე. და. ცნა. გიორგი. მეფემან. ქუთათისით. გარდა.
მოვიდა. სამცხეს. მოირთნა. მესხნი. გარდმოიარა. და მივიდა. სამშვილდის. კარს, მუნ. მოიყანა. კახთა. მეფე.
აღსართან. ვერ. დადგა.
ივანე. ციხე. შიგან. მირიდა. მთათა. სამხითისათა. და. მასვე. შვილობასა. შ~ა. წაიხნა.
ლოწობანნი.
ლიპარიტისაგან, აღსართან. მოეყარა. მეფე. სამშვილდესა. გარდადგა. ჯავახეთს. და
მოიყანა. მეფეთ, მეფემან. გიორგი. მათ, წინაშე. დაიფიცნეს. ეკრანთას. და. დაიმტკიცა. ივანე.
კლდეკართა. და=
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სამშვილდესა. ზ~ა. კ~დცა. გაადგა. ივანე. გამოსტყა. გაგი. ციხოანთა. გიორგი.
მეფისათა. და მიჰყიდაფადლონს. განძის. პატრონსა:მორბევა. ქართლისა. მეორედ:
და. შ~დ. ამისსა. მოვიდა. სულტანი. ქალიქშა. მტერად. ყ~თა. ქ~ეანეთა. მიაგება. ივანემ. ძე. თვისი. ლიპარიტ. წინა.
შეიწყნარა. სულტანსა.

და დაყო. მის-თ~ა. ხანი. მცირედი. და. გამოეპარა, და. მოვიდა. სულტანი. და. მოადგა.
სამშვილდეს. წარუღო. სამშვილდე. და. ტყე. იქმნა. ივანე. თავითა. ცოლითა. და. შვილის. შვილითა. და.
ყ~თა. აზნაურთა.
დედაწულითა. და დაიჭირა. სამშვილდე. სულტანმან. და. მუნ. დგომასა. მოარბია.
ქართლი. წაიღეს. ტყე. და. ნატყენავი. ურიცხვი. და. შეიქცა. გარე. და. აღიღო. განძა. და. დააგდო. სარანგი.
თავადად. განძას. და. ბრძოლად. ამის.
ქ~ყნისა. ყ~ისა: მჲ: ჩ: ორმოცდა. რვა. ათასითა. კაცითა. შედგა. ფადლონ. ციხეთა,
მაგართა. და. ვერ. დაუდგნა. გამოიყანეს. და. დააპატიმრეს. იგიცა: შ~დ. მცირედისა. ხანისა. შეკრბა.
სარანგი. ყ~თა. ლაშქრითა,
მისითა. განძისათა. დვინისა. და დმანისისა. ამირათა-თ~ა. დგომითა. და. მომართა.
გიორგი. მეფესა, შეკრბა.
გიორგი. მეფეთ. მეფე. ყ~თა. სპითა. მისითა, ზემოთა. და, ქვემოთა. და მოიყანა. მათ.
წინაშე, აღსართან.
კახთა. მეფე. დაჰმართეს. ერთმანერთს. განაძლიერა. ღ~ნ. გიორგი. მეფე.
წარძღანებითა. პატიოსნისა. ჯარისათა. მიუხდა. ზ~ა. ფარცხის. ქვემოთ, და. იოტა. ბანაკი. სარანგისი.
გაქცია. და ასწყვიდა. იყო. ჟ~მი. მწუხრისა. და სიღამემან. დაარჩინა. ნეშტი. სარანგის. ლაშქრისა. და
შემოიქცა. უკლებლად, მშვიდობით. მეფეთ. მეფე. გიორგი. თავის. სამეფოსა: და. შ~დ. ამისსა.
მომადლა. ღ~ნ. მძლავრებისაგან. ბერძენთასა. წახმულნი. ციხენი. წაუხვნა, ბერძენთა. ანაკოფა. თავადი. ციხეთა.
აფხაზეთისათა. და. მრავალნი. ციხენი. კლარჯეთისა, შავშეთისა. ჯავახეთისა. და. არტანისა.
და. შ~დ.

ამისსა. ესეცა. მოჰმადლა. ღ~თნ. აღიღო. ქალაქი. კარის. ციხე, ქ~ყანა, და სიმაგრენი.
ვანადისა.
და. კარნიფორისანი. და. იოტნა. თურქნი. მის. ქვეყანისაგან:- :- :- :- :-

56, 46, ნვ, მვ:- ცხოვრება, მეფეთ. მეფისა: დავითისი. გიორგის. ძისა. რ~ლი. იყო: ოა; სამეოცდა. მეათერთმეტე. შვილიშვილთაგანი; დავით. წ~წყუელთასა. რ~ლსა. ეწოდა. დავით. აღმაშენებელიჱ მეფე. ქართლისა. და. აფხაზეთისა. მვ: მეორმეოცდა. ექვსე:-

ამისა. შ~დ. მოვიდა. სულტანი. მალიქშა. მოადგა. სამშვილდესა. და. წაი=
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ღო. და. ივანე. ძე. ლიპარიტისა. ტყე. ყო. და. მოაოხრა. სომხითი. და. წარვიდა. ხ~.
მასვე.
წელსა. მოვიდა. სარანგი. ძალითა. სულტნისათა. ჩამოდგა. სამშვილდის. ბარას. და.
მივიდეს. ლ
აშქარნი. გიორგი. მეფისანი. და. შეიბნეს. ფარცხის. სძლიეს. სპათა. გიორგისათა. და.
იოტნეს. სპარსნი. და. რ~.
დიდი. ძლევა. მოსცა. ღ~თნ. გიორგის. წარვიდა. მეფე. გიორგი. მამულსა. თვისსა.
ტაოს. და. მოვიდა.
ბანას. ხ~. მუნ, მოვიდა, წინაშე. მათსა. ზორვარი. აღმოსავლისა. გრიგოლ. ბაკურიანის.
ძე. რ~ლსა. ჰქონდეს. ოლთისნი. და. კარნუ, ქალაქი. და. კარი, და. დიდათ. განიხარნეს. და
განისენეს. და მოსცა. გიორგი.
მეფესა. კარის. ციხი. ქალაქი. და. მისი. მიმდგომი, ქ~ყნა. და. განიყარნეს, ხ~. მეფემან.
გიორგიმ, დაუტე-

ვნა, კარსა. აზნაურნი, შავშნი. და. წარმოვიდა. შინა. ხ~. განძლიერებასა. თურქთასა.
დაუტევნეს. ბერძენთა, ქ~ყნანი. მათნი. ციხენი. და ქალაქნი. რ~ლი. აღმოსავლეთს. ჰქონდეს. და
წარვიდეს. რ~ლნიცა.
აიხუნეს. თურქთა, და, დაემკვიდრნეს. მას. შ~ა. და. ვინათგან. მეზობლობით.
მოეახლნეს. საზღართა, ჩვენთა. განმრავლდა. შიში, და. ჭირი. მათი, ჩ~ნ. ზ~ა. რ~. იწყეს, მიერითგან. რბევად.
ტყევნად. და. მოოჵრებად. წვად. სრვად. და. ტყეჰნად. ქ~ეანეთა. რ~. მათ. ჟ~თა. გიორგი. მეფესა. ყველას.
გარე. მდგომსა.
დაესხნეს. უგრძნეულოდ. თურქნი. დიდნი. რ~ლთა, თავადი. იყო. აჰამად. ამირა.
ძლიერი. და. მაგრად. მოისარი. რ~ლსა. მას. ოდენ. ჟ~სა. აღეღო. კარი, მოვიდეს. ესენი, შინა. განცემითა.
ქ~ეანეთთა. აოტეს, გიორგი. მეფე.
და. სპა. მისი. ურიცხვი. ხ~. საჭურჭლენი, დიდნი, და. სამსახურებელნი. სამეფოთა,
ტაბლათანი. ოქროსა. დავეცხლისანი. ბაგრატეულნი. და. სასმურნი. სამწდეონნი. პატიოსანნი. კარავნი.
სამეფოთა. ყ~თა. დ~ბულთანი.
აიხუნეს. იავარად. და. წარვიდეს. ხ~. გიორგი. მეფე. წარვიდა. მეოტი. აჭარათ.
აფხაზეთად. მათ. უკე.
ლაშქართა. ესე. ვ~რითა. ალაფითა. სავსეთა. მიმავალთა. წინა. დაემთხვივნეს.
ამირანი. დიდნი. იასი. ვინმე. და. ბუჟღობ. და. მათ. თ~ა. სიმრავლე. ურიცხვი. თურქთა. საბერძნეთს.
მიმავალნი. რ~ლთა. იხილეს. რა. ესე. ოდენი. სიმრავლე. ოქროსა. და სიმდიდრისა. რ~ლ. აქნდა. და. ცნეს.
მეოტობა. გიორგისი, და. ესმაცა. მათგან. ვ~დ. რად. წარხვალთ. საბერძნეთს. აჰა. ქ~ყნა. საქართველო.
უკაცური.

და. სავსე. ესე. ვ~რითა. სიმდიდრითა. და, მათ, მყის. მოაქცივნეს. გზანი. მათნი. და.
მოეფინესს. პირსა.ყ~ისა. ქ~ყნისასა. ვ~ა. მკალნი. და დღესა. ივანობისა. კარნის ფორნი. კლარჯეთი.
ზღვის. პირამდეს.
შავშეთი. აჭარა. სამცხე. ქართლი. არგეთი. სამოქალაქო. და. ჭყონდიდი. აღივსო.
თურქითა.=
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მოისრა. და. ტყე იქმნა. ამათ. ქ~ყნათა. მკვიდრი. ყ~ი. მასვე. ერთსა, დღესა. დაწეს.
ქუთათისი. და. არტანუჯი,
და, უდაბნონი. კლარჯეთისანი. და. დაყეს. ამათ, ქ~ყნათა. შ~ა. თურქთა. ვ~რე,
მოსვლამდე. თოვლისა. მოჭამეს.
ქ~ყნა. და. მოსწყვიდეს. თუ. სადამე. ვინ. დარჩომილ-იყო, ტყეთა. კლდეთა. ქაბთა.
და. ჵრელთა. ქ~ყნისათა. და. ესე.
იყო, პ~ლი, და. დიდი. თურქობა. რ~. ქკ~ნი. იყო. ტ: სამასი. ხ~. თუ. ვინმე. მთიულეთს.
ანუ. სიმაგრეთა. სადაღა. ვინ. დაშთა. კაცი. ზამთრისა. სიფიცხითა. უსახლობითა. და. შიმშილითა, ეგრეცა.
მოისრა. და. განგრძელდა.
ესე. ვ~რი. ჭირი. ქ~ენეთა. ზ~ა. რ~. არესა-თ~ა. გაზაფხულის~სა. მოვიდიან. თურქნი.
და. მათვე. პ~ლთა. საქმეთა-ებრ. იქმოდიან. და. ზამთრის. წარვიდიან. და. არა. იყო. მათ. ჟ~თა. შ~ა. თესვა. და. მკა. და.
მოოჵრდა. ქ~ყნა. და. ტყედ. გარდაიქცა.
ნაცლად. კაცთა, მჵეცნი. და. ნადირნი. დაემკვიდრნეს, მათ. შ~ა. იყო. ჭირი.
მოუთმენელი. ყ~თა, ზ~ა. მკვიდრთა.
ქართლისათა. და. შეუსწორებელნი. და. აღმატებული, ოდესმე. ყოფილთა. სმენილთა.
და. გარდასრულთა, ოჵრებათასა.
ხ~. წ~დანი. ეკ~ლესიანი. შექმნეს. სახლად. ჰუნეთა. მათთა. ხ~. საკურთხეველნი.
ღ~ისანი. ადგილად. არა. წმინდებ-

ისა. მათისა. და. მღრდელნი, რ~ლნიმე. თვით, შესაწირავსავე. შ~ა, სამღთოსა.
მსხერპლისასა, მუნვე. მახვილითა,
შეწირულ-იქმნეს, და. სისხლნი. მათნი. აღრინეს. მეუფისა-თ~ა. და, რ~ლნიმე, მწარესა.
ტყეობასა. მიცემულიქმნეს. მოხუცებულნი. არა. შეწყალებულ-იქმნეს. ხ~. ქალწულნი. გინებულ, ჭაბუკნი.
და. კეთებულ. ხ~, ჩვილნი. მიმო. დატაცებულ. ცეცხლი. უცხო. და. ბრძოლი. რ~ლითა. მოიწა. შენებული.
ყ~ნი, მდინარენი, სისხლთანი. ნაცულად. წყლისა. ნაკადულთა. მრწყელნი. ქ~ყნისანი. და რ~თა. თვით.
მათ. იერემიასათა.
ვიტყოდე: რ~. მან. ოდენ. კეთილად, უწყოდა, ჟამისა. ამის. ჯეროვანი. გოდება. ვ~დ.
ძენი, სიონისანი,
პატიოსანნი. და. ბოროტისა. გამოუცდელნი. უცხოთა, ტყეობისათა. მოგზაურობენ.
ხ~. გზანი. სიონისანი. იგლოენ. არა. ყოფისა-თ~ს. მათ. ზ~ა. მედღესესწაულეთასა. და. ჵელნი. დედათა,
მოწყალეთანი, არა, საზრდელითა. მიცემადა. შვილთა. მიცემად. მოქმედებენ: ა~დ. საზრდელ. თვისსა. ჰყოფენ.
თვით. თვისთა. მათ, საყარელთა. და, ესენი. ესრეთ, ფ~დცა, უძვირეს. ამათ, რა, საქმეთა. ესრეთ, რა. ხედვიდა.
მეფე. გიორგი. და. რ~. არა, სადათ.
იყო. ღონე. ჵსნისა. და. შეწევნისა. არცარა. დამჵსნელი. ამათ. ძვირთა. რ~ლ. მოეცა.
პირი. ყ~ისა. ქ~ყნისა. რ~. ძალი.
ბერძენთაცა, შემცირებულ-იყო. და. რ~ლნი. ქ~ყნანი. მათ. აღმოსავლეთს. ჰქონდეს.
ზღვასა, გარეთ. ყ~ი. თურქთა. დაეპყრა. ყ~ო. განზრახა. დ~ბ~ლთა, თვისთა, თ~ა. და. დაამტკიცეს. წარსლვა.
მაღალსა. სულტანსა.
მალიქშას. წინაშე. და. ესრეთ. დადვა. სული. თვისი. და, სისხლნი. ქ~ეანეთა. ჵსნისათ~ს. და. მინდობითა. ღ~ი=
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სათა. და წარძღანებითა. ძელისა. ცხოვრებისათა. წარვიდა. ასპანს, ნახა. სულტანი.
და. შეწყნარებულ-იქმნა. მისგან. ვ~ა. შვილი. საყვარელი. რ~. იყო. კაცი. იგი. მალიქშა. ვ~ა. სიდიდითა. კიდეთა.
მპყრობელობისა. შეუსწორებელ. ეგრეთვე. სახითა.
სიტკბოებისათა, აღმატებული. ყ~თა. კაცთასა. რ~ლისანი. მრავალ. არიან. და,
სხანიცა. ურიცხვნი. საცნაურებანი.
მართლ. მსაჯულობანი. მოწყალებანი. ქ~ეანეთა. სიყარულნი. და. რა. არა.
განვაგრძოთ. სიტყა. ყ~დ. უბოროტო.
რაიმე. გონება. ყ~ით, კერძო, აქუნდა. ამის-თვისცა. ყ~ი. სათხოველი. აღუსრულა.
მეფესა, გიორგის. უმეტესცა. სასოებისა. და. სამეფო. მისითავე. უფალ-ყო. ზ~ა. მარბიელთაგან. და. მოსცა, კახეთიცა, და.
ჲერეთი. გარნა. ხარაჯა. ითხოა.
სამეფოსა, მისისა. რ~ლსა. აიღებდეს. ჟამთა. მრავალთა. და. ესრეთ. განდიდებითა.
მრავლითა. დ~ბითა. გამოგზავნა. სამეფოდ.
თვისად. და. წარმოაყოლნა. სპანი. დიდნი. რათა. წარვლონ. გზა. მშვიდობისა. და.
რ~თა, აართვან. კახეთი. და. ჟ~სა. სთვლის~სა,
მოვიდეს. კახეთს. და. მოადგეს. ციხესა, ვეჟინის~სა. ვ~რე. ბრძოდესღა. მოვიდა.
თოვლი: ხ~. მეფეს. გიორგის. მოეხსენა. ნადირობა. აჯამეთისა. არღარა. ზრუნვიდეს. სხასა. არცა. ელოდა. აღებასა. ვეჟინისა.
და. კახეთისასა. ა~დ. ლაშქართა. თურქთა. რ~ლნი. ჰყეს, მისცა. ნიჭად. სუჯეთი. და. ყ~ი. ქ~ყნა. იორის. პირისა.
კუხეთი. რ~ლი. მოოჵრდა. მუნ. დღეინდელად-დღედმდე. ხ~. თვით. გარდავლო. მთა. ლიხთა. და. შთავიდა. აფხაზეთად.
მათ. ჟამთა. კახთა. მეფე. აღსართან: წარვიდა. მალიქშას. წინაშე. დაუტევა. ქ~ეანობა. და შეეძინა. სარკინოზთა. სჯულსა. და.
ამით. ღონითა. აღიღო. სულტანისაგან, კახეთი. ამათ. ესე. ვ~რთა. ჟამთა. არავე. დამშვიდნა. ქ~ყანა. არცარა. იქმნა.
ლხინება. კაცთა. უკეთურები-

სათვის. მკვიდრთა, მისთა-თ~ს. რ~ყ~მან. ჰასაკმან. და. ყ~მან. პატივმან. ყ~ითურთ.
შესცოდეს. ღ~სა. მიიქცეს, გზათაგან. წრფელთა, ყ~ისა. მ~რთ. უკეთურებისა. ბუნებით. მოწყალე. და. სახიერი. ღ~ი. ესე.
ოდენ. განარისხეს. ვიდრემდის. თვით, მოიხადეს. განჩინება. რისხვისა. ქადებული. უსჯულოთა-თ~ს. ესაიას,
მ~რთ. მეტყელისა. ესრეთ.
ვ~ა, ნათესავსა. ცოდვილსა. ერი. რ~ლი. სავსე, არს. უსჯულოებითა. კალითგან.
ფერჵთათ, ვ~რე. თავადმდე.არა. არს. მას. შ~ა. სიცოცხლე. არცა. ბრძვილი. არცა. შესახევი. და. შემდგომნი. ამისთ~ს. ქ~ყანა. თქენი. ოხერ.
ქალაქნი. ცეცხლითა. მომწარ. სოფელთა. თქ~ნთა. უცხო. თესლნი. მოსჭამდენ.
მოოჵრებულ. და. დაქცეულ-არს. ერისაგან.
უცხო. ტომთასა. ესე. ყ~ი, მოიწია. და. თვალითა. ჩ~ნითა. ვიხილეთ. და. ფ~დ. უფროს.
ამათ. წარმოთქმულთასა.
რ~. ვ~რმცა. ვინ. წარმოთქა. თვითეულად. რ~თა. დღეთა. ჩ~ნთა. მოიწია. ჭირი; ამას.
ყ~სა. ზ~ა, არავე. დასცხრა.
გულის. წყრომა. უ~ისა. ჩ~ნ. ზ~ა. რ~. არა. შევინანეთ. არცა. გულის. ჵმა. ვყავით. არცა.
ჯეროვანთ. მოვიქც
იეთ. გზათა. მ~რთ. უ~ისა. ბრძანებათასა, ამისთვისცა, ქ~ყნისა. მავალთა. ბოროტთა.
ზ~ა. სხანიცა=
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საშინელებანი, ზეგარდამონი. ღ~თვ. მოვლენილნი. გემანი, მოიწივნეს. ქ~ყნასა. ჩ~ნსა.
ზ~ა. რ~თა. არა. თქან. მცოდველთა. ვ~დ. ესე. აღძვრანი. წარმართთანი. არა. ცოდათა. ჩ~ნთა-თ~ს. იქმნეს.
არცა. ღ~ისა. მ~ერ. მოიწივნესო. ა~დ, შეცვალებითა, რამე. ჟამთათა. და. დამთხვევითა. აღძრვისა. საქმეთათა. ამისთვისცა. დღესა. აღვსებ-

ასა. თვით, მას. აღდგომასა. მეუფისასა. რ~ლსა. შ~ა. სიხარული. დაგანსენება. ჯერ.
იყო. მოჵედნა. რისხვით. უ~ნ.
ქ~ყნასა. და. შეძრა. ქ~ყნა. საფუძველითურთ. ესე. ოდენ. სასტიკად. ვ~რე-მდის. მთანი.
მაღალნი. და. კლდენი. სასტიკნი. მყარნი. სახედ. მტერისა: და. იგალნეს. ქალაქნი. და, სოფელნი. დაირღეს.
ეკლესიანი. დაეცნეს. სახლნი.
დაინთქნეს. დაზულეს. და. იქმნნეს. საფლავ, მას. შ~ა. მკვიდრთა. რ~ლთა. თანა.
თმოგვიცა. დაიქცა. და. დაიპყრა.
ქვეშე. კახაბერი. ძე. ნიანიასი. ცოლითურთ. და. განგრძელდა. ესე. ვ~რი, იგი. რყევა.
ქ~ყნისა. საშინელი. განსრულებადი. ვ~რე. წელიწამდის. რ~ლსა. შ~ა. მოსწყდა. სიმრავლე. ურიცხვი. მას.
რისხვასა. შ~ა. მოიხსენა. წყალობა. მან. რ~ლ. სწავლს. ყ~სა. შვილსა. რ~ლი. უყარს. მოაკდინებს. და. აცხოვნებს. რ~ლ.
მზა. არს. უფროს. მამისა. მოწყალისა. წყალობად. რ~. წერილისა.-ებრ. არათუმცა. უ~ნ. დამიტევა. ჩ~ნ.
თესლი. ვ~ა. სოდომომცა.
შევიქმნენით, დაგომორელთა. მივე-მსგავსენით. რ~. ამიერითგან. იწყეს. ნიავთა.
ცხოვრებისათა. მობერვად.
და. ღრუბელთა. მაცხოვარებისათა. აღმოჭურობად, ვინათგ~ნ. ათორმეტ. წელ. ამათ.
თვითო. სახეთა.
ჭირთა. განგრძობითა. ბნელსა. უკუნსა. შ~ა. იწყო. აღმოცისკრებად. მზემან. ყ~თა.
მეფობათამან. დიდმან. სახელითა. უდიდესმან. საქმითა. სახელ. მდგომმან: დავით: ღ~ისა. მამისამან.
და. თვით.
ოჲ: სამეოცდა. მეათვრამეტემან. შვილმან. ამის: დავითისამან. დავით: მას. ჟ~სა. რ~ლიყო. ჰასაკითა. ივ: ათექვსმეტის. წლისა. ხ~. ქკ~ნი ტთ: სამას. ცხრა. ამის. მარტოდ. შობილსა. გიორგისგ~ნ. თვით. მამამან. დაადგა. გვირგჴნი. მეფობისა. და.
უჭეშმარიტე-

სი. ითქვინ. თვით. მამამან. ზეცათამან. პოვა, დავით. მონა. თვისი. საცხებელი. მისი.
წ~და. სცხო.
და. რ~. ჵელი. მისი. წმიდა. შეეწია. და. მკლავმან. წ~დამან. მისმან. განაძლიერა. იგი.
წყალობა. და. ჭეშმარიტება. შემოსა. და. უაღრეს. ყო. უფროს. ყ~თა. მეფეთა. ქ~ყნისათა. ვ~რე-მდის.
დადვა. ზღვათა. ზ~ა.
ჵელი. მისი, და. მდინარეთა. ზ~ა. მარჯენა. მისი. გარნა. შრომითა. ფ~დ-ითა. და,
ღაწლითა. ძლიერითა. და. მრავალთა. დღეთა. შ~დ-ცა. იქმნა. ესე. ვ~ა. წინა. მდებარემან. სიტყამან. ცხად.
ყოს. რ~. მეფე.
იქმნა. რა. დავით. მოოჵრებულისა. ქართლი. და. თვინიერ. ციხეთასა. სადამე. არა.
სადა. იყო. სოფე=
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ლსა. შ~ა. კაცი. არცარა. შენებულობა. მათ. ჟ~სა. შ~ა. ჰქონდეს. თრიალეთი. და.
კლდეკარნი. და. მიმდგომი. ქ~ყნა. მათი. ლიპარიტ[.]ს. და. მეფესა. დავითს. წინაშე. იყვის. რეცა. ერთგულად. ეგრეთვე. ნიანია.
კახაბერისა. ძეცა. და. სხანიცა. აზნაურნი. მცირედ, მცირედ, შემოკრიბნა. დაშთომილნი. სადავე. და, სოფლებთაცა,
დაიწყეს. შთამოსლად. და. დასხდომად. და. იყო. მაშინ. საზღარი. სამეფოსა. მთა. მცირე, ლიხთა. დასადგომი. სამეფო.
წარუღის. თავი. და. ოდესცა. ნადირობა, უნდის. ქართლისა. ჭალაკთა, ანუ. ნაჭარმაგევს. რ~ლ. ყ~დ. აღსავსე.
იყო. ირემთა. და. ეშთა.
მ~ერ. არა. პ~ლ. შთავიდიან. ვ~რე-მდის. ცხენ. კეთილითა. მჵედართა.-მერ. მონახიან.
და, მაშინღა. ჩამოვიდიან. ნადირობად. ხ~. ვ~რებასა. შ~ა. გარდახდა. წელიწადი: დ: ოთხი. მოკუდა, სულტანი. მელიქშა.
და. ლიპარიტ. ამირ-

ამან. იწყო. მათვე. მამულ, პაპურთა. კალთა. სლვა. რ~. ზაკვიდა. წინაშე. მისსა.
მოპოვნებად. უსჯულოებისა. და. ღათუ. ქ~ეანე. იყო. სახითა, გარნა. ორგულებითა. და. სიძულილი. პატრონთა.
გარისაგ~ნ. მოაქნდა.
გონებითა. და. ვინათგ~ნ. გულის. ჵმის. ყოფა, არა. ინება. კეთილისა. დგა. ყ~სა. გზასა.
არა. კეთილსა. ამას. რა. ესე.
ვ~რებასა. ხედვითა. მეფე. დავით. ინება. გაწვრთა, მისი. ამის-თვისცა. პყრობილყო.
ჟამ. რაოდენმე. რ~ლ. კმა. იყო. განსასწავლელად. გონიერისა. ვისსამე. და. ესრეთ. მომტკიცებელი, მრავალთა. და. მტკიცეთა.
ფიცთა. მ~ერ. და. ერთობისა-თ~ს. ღ~ისა. შუამდგომელად. მომცემი. განუტევა. იგი. და. მითვე. დ~ბითა. ამყოფა. და. არა. შეუცალა:
რ~. კეთილმან. არათუ. მართალსა. ა~დ.
არცათუ. ბოროტსა. ადვილად. აბრალის. ვინათგ~ნ. სიბოროტედ. არა. განსწავლულ.
არს. არცა, მეჭველ-იყო. ხ~. იგი. ვ~ა.
ძაღლი. მიექცა. ნათხევარსა, და. ვ~ა. ღორი. ინწუნპა. სანგროელსა. მწვირის~სა.
განაცხადა. მტერობა. და. უკეთურებასა. იწრთიდა. საწოლსა. ზ~ა. თვისსა. იხილა. რა. მშვიდმან. და. ღ~თივ.
განბრძნობილმან. მეფემან. დავით. რ~. კუდი.
ძაღლისა. არა. განემართების. არცა. კირჩხიბი. მართლად. ვალს. მეორესა. წელსა. კ~დ.
შეიპყრა. ორწელ. პყრობილ,ყო, და. საბერძნეთს. გაგზავნა. მუნ. განუხდა. ცხოვრებასა: ამას. ჟ~სა. გამოვიდეს.
ფრანგნი. აღიღეს. იერუსალიმი. და. ანტიოქია. შეწევნითა. ღ~თისათა. მოეშენა. ქ~ყნა. ქართლისა.
განძლიერდა. დავით. და. განამრავლნა. სპანი. და. არღარა. მისცა. სულტანსა. ხარაჯა. და. თურქნი. ვერღარა.
დაიზამთრებდეს. ქართლს, რ~. მოაქამომდე. ზამთრისა. მიწევნისა. ფალანგებითა. მათითა. ჩამოდგიან. ჰავჭალას. და.
დიღომს, ჩაღმართ. მტკვრისა. და. იორის. პირთა. რ~. მათი. იყო. სადგომი; კახეთს. მეფობდა. კვირიკე: კაცი.
მეფობისავე. თანა. მეფე.

ქმნული. ვნებათა. ზ~ა. ჭ~ტი. ქ~ეანე. მოსცა. ჟ~მი. ღ~ნ. დავითს. წარუღო. კვირიკეს.
ციხე. ზედა-ზადენი.
და. იყო. ქ~კნი. ტკა: სამას. ოცდა. ერთი. წარემატებოდა. დ~ბითა. და.
გამარჯებულებითა., რ~ლთა, თანა,=
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ესეცა. იქმნა: მოკუდა. რატი. ძე. ლიპარიტისი. კაცი. ორგული. და. ნამდვილვე. ნაშობი.
იქედნესი.
და. ესრეთ. დასრულდა. სახლი. ბაღვი, ვაშთა. სახლი. განმამწარებელთა: რ~. სუა.
უკანასკნელი.
თხლე. რისხვისა. სასმელი. ცოდვილთა. ქ~ყნისათა. დაარღარავინ. დარჩა.
საყოფელთა. მათთა. მკვიდრი: რ~. აღ[.]იხსენა. უსჯულოება. მამათა. მათთა. წინაშე. უ~ისა. და. მამული. მათი.
აღიღო.
მეფემან. შ~დ. წელიწდისა. ერთისა. მიიცვალა. კვირიკე. მეფე: დადასვეს. კახთა.
მეფედ. ძმისწული. კვირიკესი. აღსართან. და. რ~ლსა. არა. რა. ჰქუნდეს. ნიშანი. მეფობისა: ა~დ. იყო,
ცუნდრუკი. რამე.უსჯულო. უმეცრად. უსამართლო. და. ყ~დ, წინა. უკმო. მამის. ძმისა. მისისა. მას. ჟ~სა.
განიცადა. მეფემან.
გონებისა. თვალითა, და. კეთილად. გულის. ჵმა. ყო. საქმე. რ~ლითა. მოიმადლებოდა.
ღ~ი. და. სარგებელ, დიდი. იქმნებოდა. რ~. წ~დანი. ეკ~ლესიანი. სახლნი. ღ~ისანი. ქაბ-ვაზაკთა. ქმნი-ლიყნეს. და.
უღირსთა. და. უწესოთა. მამულობითა. უფროს. ვ~რე. ღირსებით. დაეპყრნეს. უფროსნი. საეფისკოპოზონი.
არა. კართა, მწყემსებრ.
შესრულნი. ა~დ. ავაზაკებრ. ერდოთ. შესრულნი, და. მათნივე. მსგავსნი, ხუცესნი. და.
ქორეპისკოპოზნი. დაე-

დგინნეს. რ~ლნი. ნაცვლად. სჯულთა. ღ~ისათა. პყრობისა. უსჯულოებასა,
აწვრთიდეს. მათ. ქეშეთა. ყ~თა.
და თვით. სახელითა. უ~ისათა. და. მღდელთაგ~ნ. გამოვიდოდა. ყ~ი. უსჯულოება.
და. ცოდვა. რ~ლითა. ღ~ისა. თვალი.
მხედველი. ყ~თა, ესოდენ. რისხვად. აღძრულიყო. ვ~ა. ზემორე. სიტყუამან.
გამოაცხადა. რ~. არა. სწო
რარს. ცოდვა. მღვდლისა. და. მხედრისა. არცა. ერისა. და. მღრდელთ. მთავრისა. არცა.
მწყემსისა. და სამწყსოსა. ვ~ა. წერილ-არს. მონამან. რ~ლნ. იცოდის. ნება. უ~ისა. თჴსისა. და. არა.
განეკრძალოს. იგვემოს.
დიდად: ამათ. უკუე. ესე. ვ~რთა. დიდთა. წყლულებათა. კურნებად. შემოკრბა. კრება.
ერი. მრავალი. რ~. სამეფოსა. თვისისა. კათალიკოზნი. მღვდელთ. მთავარნი. მეუდაბნოენი. მოღძარნი. და.
მეცნიერნი. შემოკრიბნა. წინაშე. მათსა. ჟამსა. და. ადგილსა. ჯეროვანსა. და. მრავალდღე. გამოწულილვითა. და.
ფ~დითა. კეთილად. გამოიძიეს, და. ყ~ი. ცთომილი. განმართეს. და. კეთილ. წესიერება. ყოვლითურთ.
დაამტკიცეს, უღირსად. გამოჩინებულნი, გარდამოსთხივნეს. საყდართაგ~ნ. და. შეაჩუენეს, და. ღათუ. არა. ადვილ. იყო.
ესე, რ~. იყნეს. კაცნი.
მთავართა. და. წარჩინებულთა. შვილნი. რ~. რ~ლთა. უწესოდ. დაეპყრნეს. საყდრები.
დამათ. წილ, ჭეშმარიტნი. მწყემსნი. და. სათნონი. ღ~თისანი. დაადგინნეს. და. ძეგლი. შჲნიერი. ჭ~ტი.
სარწმუნოებისა. აღწერეს, მიმდგომი.
და. მოწამე. წ~დთა. ათორმეტთა. კრებათა. და. ესრეთ. ყ~ნი. ნიჭითა. სამეუფოთა.
განგზავნნეს. თვითეული.=

1-24 სტრ., 155

სახიდ. თვისად. და. ესეცა. მიმსგავსებულად. დიდის. კოსტანტინესსა. აღასრულა.
მეფემან. დავით. რ~ლისა. სანაცვლოდ. იხილეთ. თუ. რა. განაგო. ღ~ნ. გულთ-მეცნიერმან. უძილმან. მცელმან.
ისრაელისამან. რ~ ესე. აღსართან. კახთა. მეფედ. ჵსენებული. შეიპყრეს, ჲერთა. დიდებულთა. არიშიანმან. და.
ბარამ. და. დედის. ძმამან. მათმან. ქავთარ. ბარამის. ძემან. და. მოსცეს. მეფესა. და. აიხვნა. მეფემან. ჰერეთი. და.
კახეთი. და. ერწუხას. ქმნნა.
წყობანი. დიდნი. და. ჵმა. გასმენილნი. იგი. და. დიდი. ძლევა. რ~ლ. მცირედითა.
ლაშქრითა. და. განწირულითა. ერითა. დახოცნა. სულტანისა. იგი. სპანი. ურიცხნი. ათაბაგი. განძისა. და. უმრავლესი.
კახთა, და. ქ~ყნისა.
ერი, მტერთავე. თ~ა. გარე, მოდგომილი, ჩ~ნთ~ა. ესე. ოდენ. ადვილად. და.
მოსწრაფედ. ჵელთ. უსხნა. ღ~ნ. საკვირველებათამან, რ~ლ. ერთი. ათასთა. არათუ. სდევდა. ა~დ. ჵელითა. იპყრობდა. და. ორთა. თუ.
წარექცივნეს. ბევრნი. ა~დ.
სანთლითა. თვით. მათვე. ტყეთათ. და. მთხრებლთათ. ტყედ. მოყანდეს. იგინი.
ყ~ნი. ქ~ეანენი. ხ~. თვით. მეფე.
არათუ. ვ~ა. სხა. ვინმე. ზურგით. უდგა. ოდენ. სპათა. თვისთა. ანუ. შორით.
უზახებდა. ვ~ა. ერთი, მრავალთაგანი. ვინმე. ა~დ. უპირატეს. ყ~თა. თვით. წინა. უვიდოდა. და. ვ~ა. ლომი.
შეუზახებდა. ჵმითა. მაღლითა. და. ვითა.
გრიგალი. მიდამო. იქცეოდა. თვით. გოლიათებრ. მიმართებდა. თვით. მკლავითა,
მტკიცითა. და. ჵმობდა. ახოვანთა. სრვიდა. და დასცემდა. წინა. დამთხეულთა. ყ~თა. ვ~რემდის. ფ~დისა.
ცემისაგან. არათუ. ვ~ა. ძლევასა. დავითს. ელიაზარის. ჵელი. ჵრმლისა. ვადასა. ოდენ. დაეწება. ა~დ. ჵრმლითა.
მისითა. უკმო. მდინ-

არითა. სისხლითა. წელნი. აღსავსედ. ეტვირთნეს. რაჟ~ს. შ~დ. ომისა. გარდახდისა.
და. სარტყლისა. განხსნისა. საცნაურიქმნა. ქ~ყნად. რა. დაითხია. ესე. ოდენისა: მტკნარისა. სისხლისა.
შეყინებულისა. რ~ლსა.
პ~ლ. განხილვისა. თვით. მისგან. ვიგონებდით. გამოსრულად. და. მას. დღესა. სამნი.
ციხენი. გამოუკლნეს, და. მეოთხესაღა. ზ~ა. მჯდომმან. სრულყო. მის. დღისა. ომი. და. ესე. მრავლისაგ~ნ. ყ~დ.
მცირედი. და. კნინი. წარმოვსთქვით. ესრეთ. რა. თვით. მპყრობელობით. დაიპყრა. ჰერეთი, და. კახეთი. და.
ნებიერად. აიხნა. ციხენი. და. სიმაგრენი. მათნი. მზებრ. მიჰფინა. წყობა. ყ~თა. ზ~ა. მკვიდრთა. ქ~ყნისათა. და. ვინათგან.
ღ~ი. ესრეთ. განაგებდა.
საქმეთა. დავითისთა, და, წარუმართებდა. ყ~თა. გზათა. მისთა. და. მოსცემდა.
ჟ~მითი. ჟ~მად. ძლევათა.
საკვირველებათა. და. უძღოდა. ძალითი. ძალად. არცა. იგი. უდებებდა.
განმრავლებად. საქმეთა. კეთილთა. და. სათნოთა. ღ~ისათა. ა~დ. სრულითა. გულითა. ჰმსახურებდა. და მათ. იქმოდა. რ~ლნი.
ნებისა. ღ~ისად. დაამტკიცნის. და.
სათნო. ყოფილად. მისდა. აღუჩნდის. ვ~ა. აწ. ითქას. რ~. მოიგონა. აღშენება.
მონასტრისა. და. დაამტ=

1-24 სტრ., 156
კიცა. რ~ლიცა. გამოირჩია. მადლმან. სამღ~თომან. ადგილსა. ყ~დ. შენიერსა. და.
ყ~ითურთ. უნაკლულოსა. რ~ლსა.
შ~ა. ვ~ა. მეორეცა. გარდა-ართხა. ტაძარი. ყ~დ. წ~დისა. და. უფროსად. კურთხეულისა.
ღ~ის-მშობელისა. რაბამ. რაჳმე.
აღმატებულ-ყ~თა. წინანდელთა. ქმნულობისა. რ~ლი. ზესთა, ჰმატს. შენიერებასა.
ყ~თასა. სივრცით. და. ნივ-

თით. სიკეთითა. და. სიმრავლითა. და. მოქმნულობისა. შეუსწორებლობითა. რ~ლსა.
აწ. თანა. მოწამედ. ჰქონან. თვალნი. ყ~თა. ჵორციელთა. მხედველთანი. და. აღავსო. სიწმიდეთა.-მ~ერ. პატიოსანთა.
ნაწილსა. წ~დთასა. წ~დათა. ხატთა. და. სიწმიდისა. სამსახურებელთა. ყ~დ. დიდებულთა. და. სხათა,
ნივთთა. ძვირად, საპოვნელთა. ამათ. თ~ა,
დასხნა. მუნვე. დიდთა. და. ხასროვანთა, მეფეთა. ტახტნი. და. საყდარნი.
სასანთლეები. და. საკიდელნი. ფერად, ფერად. იავარად. მოხმული. და. კ~დ. გვირგჴნნი. მანიაკნი. და. ფიალანი. და.
სასმელნი, რ~ლნი. მოუხნა.
მეფეთა. არაბეთისათა. რაჟ~ს, თვით. იგინიცა. ტყედ. მოიყანნა. და. მისვე. ტაძარსა.
შ~ა. შეწირნა. ღ~ისა.
სახსენოდ. და. სამადლობელად. ძლევისა. მის. საკვირველისა. და. მუნვე. შემოკრიბნა.
კაცნი. პატიოსანნი. ცხოვრებითა. და. შემკულნი. ყ~თა. სათნოებითა. არა. თვისთა. სამეფოთა. ოდენ. შ~ა,
პოვნილნი, ა~დ. ქ~ყნისა. კიდეთა. სადათცა. ესმა. ვიეთმე. სიკეთე. და. სისრულე. სულიერითა. და. ჵორციელითა.
სათნოებითა, აღსავსეობა.
იძია. და, კ~დ. გამოიძია. მოიყანნა. და. დაამკვიდრნა. მას. შ~ა. მამული.
ლიპარიტეთი. უმკვიდროდ. დაშთომილიყო. ს~დ. სხათა. მრავალთა. და. სამართლიანთა. უსარჩლელ. მიუხეჭელთა,
სოფლებთა-თ~ა. მისცნა.
დედასა. ღ~ისასა. სამსახურებელად. მისსა. წ~ე. მდგომთა. თ~ს. და. უზრუნველი,
ტრაპეზი. გაუჩინა.
რ~ლიცა. აწ. წინა. მდებარე. არს. ყ~ისა. აღმოსავალისა. მეორედ. იერუსალიმად.
სასწაულად. ყ~ისა. კეთილისა,
მოძღრად. სწავლულებისად. სახლად. ათინად. ფ~დ. უადრეს. მისსა. საღთოთა. შ~ა.
წესად. კანონად. ყ~სა. საეკლეს.

იოსა. შუენიერებისად. და. კ~დ. სხა. მოიგონა. საქმე. შემსგავსებულად. მოწყალისა.
და. ტკბილისა, ღ~ისა. სახიერისა. კაცთ. მოყარებისა-თ~ს. აღაშენა. ქსენონი. ადგილსა. შემსგავსებულსა. და.
შენიერსა. რ~ლსა. შინა. შეკრიბნა.
ძმანი. თვითო. სახითა. სენითა. განცდილნი. და. მოუმზადა. ყ~ი. სახმარი. მათ.
უნაკლულოდ. და. უხებით. გაუჩინნა. შესავალნი. და. საღაწნი. მათნი, ყ~დვე. ხ~. თვით. მივიდის. და. მოიხილნის.
მოიკითხნის. და. ამბორს.
უყვის. თვითეულსა. ჰაფუფუნებდის. მამებრ. სწყალობდის. და. ჰნატრიდის.
განამჵნობდის. მოთმინებისა, მ~რთ.
მონახის. თვისითა. ჵელითა. ცხედრები. სამოსლები. და. საგებელი. მათი. პინაკი. და.
ყ~ი. სახმარი. მათი. მისცის.
თვით~ეულსა, ოქრო. კმა. საყოფ[.]ნი. და. განაკრძალნის. ზ~ა. მდგომელნი, მათნი.
განაგის. ყ~ი. საქმე. მათი.=
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დიდად. შენიერად. და. ღ~ის-მსახურებით. ხ~. ვ~რე. ამა. ჟამადმდე. ქალაქი.
ტფილისი. რუსთავი.
სომხითი. და. ყ~ი. სამშვილდე. და. აგარანი. თურქთა. აქუნდეს. ხ~. თრიალეთნი. და.
კლდეკარნი. ჰქუნდეს. თევდორეს. ჭყოინდლისა. დისწულსა. კაცსა. გონიერსა. და. დიდათ. მყოფსა. რ~. მეფე. რა.
გარდავიდის. აფხაზეთად.
უმცრორე. ეშინოდის. თურქთა. და. მათთა. ციხოვანთა. მას. ჟ~სა. მეფე. გარდავიდა.
იმერეთს, და. შეკრბეს. გიორგის.
ჭყოინდელსა. მწიგნობართ, უხუცესსა. წინაშე. თევდორე. აბულეთი. და. ივანე.
ორბელი. და. სიმარჯვით, მოიპარეს,
სამშვილდე. მაშინ. იქმნა. დიდი. სიხარული. რ~. დღითი. დღე. შეემატებოდა.
საზღართა. სამეფოთა. ცნეს. რა. თურქთა.

აღება. სამშვილდისა. უმრავლესნი. ციხენი. სომხითისანი. დაუტევნეს. და. ღამე.
ივლტოდეს. და. ჩ~ნ.-თ~ა. მოითუალნეს. იგინი. რ~. ვ~რე. მოაქამომდე. სთელთა. ჩამოიარიან. თურქთა. სომხითი. ყ~თა.
ფალანგებითა. მათითა. ჩამოდგიან. გაჩიანთა. და. პირსა. მტკვრის~სა. ტფილისითგან. ვ~რე. ბარდავამდე. და.
იორის. პირთა. და. ყ~თა. ამათ.
შვენიერთა, ადგილთა. საზამთროთა. რ~ლთა. შ~ა. ზამთრის. ვ~ა. არესა.
გაზაფხულისასა. ითიბების. თივა. დააქვს. შეშა. და. წყალი, უხებით. და. მუნ. არს. სიმრავლე. ნადირთა. თვითო. ფერი. და.
საშებელი. ყ~ი, ამათ. ადგილთა. შ~ა, დადგიან. ხარგაებითა. ცხენისა, ცხვრისა. ჯორისა. და. აქლემისა. მათისა,
არა. იყო. რიცხვი, და. აქუნდათ, ცხოვრება. სანატრელი. ნადირობდიან. განისვენებდიან. და. იხარებდიან. და.
არა. იყო. ნაკლულევანება.
მათ. თ~ა. თვისთა. ქალაქთა. ვაჭრობდიან. ხ~. ჩ~ნ-თ~ა. ნაპირთა. არბევდიან. ტყვითა.
და. ალაფ~თა. სავსეთა. გაზაფხულსა-თ~ა, იწყიან. აღმართა. სლვად, მთათა. სომხითისათა. და. არარატისათა, ეგრეთვე.
ზაფხულისაცა. ჰქონდისთ. შვება. და. განსენება. თავთა. და. ველთა. შვენიერთა. წყაროთა. და.
ადგილთა. მწანვილოვანთა. და. ესოდენ. დიდ. იყო. ძალი. მათი, და, სიმრავლე. რ~ლი, თქამცა. თუ. ყ~ი. თურქობა. ყ~ისა.
ქ~ყნისა. იქი. არსო. და. არა.
ვისგან. მოსაგონელ-იყო, ოდესცა. მათი, გასხმა. ანუ, ვნება. არცა. თუ. თვით.
სულტნისაგან, ოდეს.
სამშვილდე. და. ძერნა. აღიღეს: ქ~კნი. იყო: ტ~ლ. სამას. ოცდა-ათი. მას. წელსა.
მოვიდა. ძალი. სულტანისა, და. ყ~ი. თურქობა. კაცი. ვ~რ. ს: ჩ: ორასი. ათასი: უგრძნეულად. სიმარჯვითა. ხ~.
მეფე. დგა.

ნაჭარმაგევს. ტაძრეულით. ცნა. რა. მოსულა. მათი. მიმწუხრი. თრიალეთს. ღამე. ყ~ლ.
წარვიდა. მასლათა. კაცითა. ათას. ხუთასითა. რ~. ესეოდენნი. დახუდეს. მას. წინაშე. ცისკარს.
მოვიდეს. თურქნი. იქმნა. ბრძოლა. ფიცხელი. მას, დღესა. და. შეწევნითა. ღ~ისათა. იძლია, ბანაკი. მათი. და.
მიდრეკასა.
დღისასა. მიდრკეს. სივლტოლად. ესეოდენ. ზარგანჵდილნი. და. მოსწრაფენი.
ვ~რემდის. არცა. თუ. კარავთა. მათთა. და. ჭურჭელთა. მიხედნეს. ყ~დ. ა~დ. მოსწრაფებასა, პატივსცეს, ფერხთა.
მათთა.=
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უფროს. საქონლისა. მათისა. და. ესრეთ. განიბნივნენ. თვისთა. ქ~ყნათა. ხ~, ესე. ვ~რსა.
საკვირველსა.
სივლტოლასა. მათსა. თვით. მეფე. და, სპანი. მისნი, ესოდენ. ურწმუნო. იქმნნეს.
ვ~დრემდის. არავინ.
სდევნა. ყ~დ. რ~. ხვალისა. ომი. ეგონა. წარიღო. გიორგი. ჭყოინდელმან. რუსთავიცა,
მეფის. მუხნარს. ყოფნასა:- ქ~კნი. იყო:- ტლე: და. ე~, რ~ლისა-თ~სცა. დიდად. წყენა. შეექმნა.
თურქთა.
და. რიდობა. საზამთროთა. ადგილთა. დგომისა. რ~. მოიმსტარნის. მეფემან. რ~ლთა,
მოსრვდ. ეგებოდის.
რ~. უგრძნეულად. დაესხის. და. მოსწყვიდნის, და. ესე. არა. ერთ, გინა. ორ. ანუ. სამ.
ა~დ. მრავალგზის. ვ~ა.
აწ. ერთი. ითქას. რ~. ტაოს. ჩამოდგეს. დიდნი. თურქნი. ხარგებითა. ვინათგან,
ზამთრისა. სიფიცხესა. და. მთათა. სიმაგრეთა. მიენდვნეს. ხ~, მეფემან. მოიჵელოვნა. ესრეთ. რ~. სპატა.
ქართლისათა.

მზაობა. უბძანა. და. თვით. ქუთათისს, გარდვიდა, რ~ლითა. უეჭელ-ყნა. იგინი. და.
თთვესა. ფებერვალსა. აცნობა. ქართველთა. და, მესხთა. რ~თა. კლარჯეთს. დახდენ. პაემანსა. და.
თვით. შიდითა. სპითა. ხუფთით. ჭოროხის. პირი. წარვლო. შეკრბეს, ერთად. და. უგრძნეულად.
დაესხნეს. მათ. ზ~ა. უშიშად.
გულდებითა. მსხდომარეთა. მასიანამდე. და. მთად. კარმიფორისა. რ~. ქ~კნი. იყო.
ტ~ლ: და. ვ~:მოსრეს. სიმრავლე: (ამისა. ჟამსა, შევიდნენ, მთარგმნელნი. წიგნთანი. ეფრემ. მცირე.
და. თეოფილე. და. არსენ. იყალთოელი. და. იოანე. ტაიჭის. ძე. ქ~ეს. აქათ. ქკსა:
ჩროდ,- ათას
ას. სამოცდა. ოთხი:) მათი. ურიცხვი. და. აღიღეს. დედა. წული. მათი. ცხენები.
აქლემები. ცხოვარი. და. ყ~ი, ნაქონები. მათი. რ~ლითა. აღივსო. ყ~ი. სამეფო. მისი. ყ~თა. კეთილითა.
და. მასვე. წელსა.
ასული. თვისი; კატაჳ: გაგზავნა. საბერძნეთს. სძლად. ბერძენთა. მეფისა: რ~. პ~ლ.
ამისსა. პირმშო. ასული.
თვისი. თამარი: გაგზავნა. დედოფლად. შარვანისა. რ~თა. ვ~ა. ორნი. მნათობნი. ერთი.
აღმოსავლეთს. და. ერთი, დასავლეთს. ცისკროვან. ჰყოფდენ. სფერასა. მამისაგან. მიმღებელნი.
მზეებრთა, შარავანდედთანი. და, მეორესა. წელსა. დაიპყრნა. გრიგოლის. ძენი. ასამ. და. შოთა. და
აღიღო. ციხე. გიში. და. გაგზავნა. ძე. თვისი; დიმიტრი: შარვანს. სპითა. ძლიერითა, ლაშქრად. ხ~. მუნ. ქმნნა.
ომნი. საკვირველნი.
რ~ლითა. განაკვირვნა. მხილველნი. და. მსმენელნი. გამოიღო. ციხე. ქალაძორი. და.
ძლევა. შემოსილი. მოვიდა.
წინაშე. მამისა. თვისისა. სავსე. ალაფთა. და. ტყვითა. ურიცხვითა. ხ~. მეორესა. წელსა.
ბზობად.

წარმოემართა. მეფე. ღანუხით. წარსულად. რაყსის. პირს. და. ზატიკი. გარდაიხადა.
ნახიდურს. მუნ.
მოართვეს. ამბავი. ბეშქენ. ჯაყელისა. ჯავახეთს, თურქთაგან. მოკლვისა. და. ამის-თ~ს.
უშლიდეს.=
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დ~ბულნი. მას. ჟამსა. წარსლად. და. ყ~დ. არა. მოისმინა. ა~დ. დასხა. თურქთა.
რაყსის. პირს. მდგომთა.
და. მოსრა. სიმრავლე. მათი. ურიცხვი. წარმოიღო. ტყე. და. ალაფი. ურიცხვი:- ამასვე.
წელსა.
აიღო, სომხითის. ციხე. ქალაქი. ლორე. და. მასვე. წელსა. აღიხნა. აგარანი. მეორესა,
დღესა, ცისკარსარ~. პირველიცა. ესევე. ციხე. აეღო, ბაგრატს. პაპასა. მისსა. გარნა. სამთვე. ბრძოლითა.
ამასვე. აგვისტოსსა.
მოკდა. სულტანი, მალიქი, მალიქშას. ძე. და. ალექსი. ბერძენთა. მეფე. და. ვერა.
სცნეს. ერთმან, მეორისა. სიკუდილი. ქ~კნი. იყო; ტლ~ჲ; ხედვიდა. რა. დავით. მეფე. ესეოდენთა. ზეგარდამოთა.
ღ~ისა-მ~რთ. წყალობათა.
შეწევნათა. ძლევათა. და. განმარჯვებათა. თვისთა. და. რ~ლთა. ღ~ი. მოსცემდა.
სამეფოთა. ქ~ყნათა. ქალაქთა, და. ციხეთა.
რ~. არა, იყო. ესეოდენი. სიმრავლე. ლაშქართა. სამეფოსა. შ~ა. მისსა. რ~თამცა.
ქალაქთა. და. ციხეთა. შ~ა. მდგომად.
და. დამჭირველად. და. კ~დ. თ~სთა-თ~ა. მყოფელად. და. მოლაშქრედცა. კმა. იყნეს.
დაუცხრომელად. და. სამარადისოსა.
მისსა. მიმოსლასა. ზამთარ. და. ზაფხულ; განაღა. სადამე. ლაშქრობასა; ამის-თ~ს,
შემოიკრიბა. გონება. კეთილად. და. გონიერად. გამგონე: ვ~ა. დავით, სულისა. მიერ. წ~დისა: აღიღო. მაღლად.
თავი. თვისი. და. მიმ~ვლო. თვალი.

გონებისა. მის. თვისისა, განიცადა, კეთილად. და, განიზრახა. სამეფოთა. ცნობითა.
რ~ლი. არა. კმა. იყნეს,
სამეფოსა. მისისანი. თ~ა. მიყოლად. კრთომითა. და. წადიერებათა. სულისა.
თვისისათა. და. მგზავსად. ალექსანდრესსა[.]. ჰქმნა. ამანცა. სულთითქნა: რ~. ითქმის. მისთვის. ვ~დ. ფილოსოფოსმან.
ვინმე. ჰრქა. მას. არიანო.
მრავალნი. და. ურიცხვნი. სოფელნი. რ~ლთა. არცათუ. სახელი. გასმიეს. შენ. და. მან.
სულთ. ითქნა. და. თქა.
უკეთუ. დამიშთეს. ესენი. რა. იყოს. მპყრობელობა. ჩემი. ამის-თ~სცა. ამან. მეორე.
ალექსანდრე. განიზრახა. სივრცითა. გონებისათა. რ~. სხებრ. არა. იყო. ღონე. უწყოდა. კეთილად. ყივჩაყთა.
ნათესავისა. სიმრავლე. დასიმჵნე. წყობათა. შ~ა. სისბქე. მიმოსვლისა, სიფიცხე. მიმართებისა. ადვილად.
დასამჭირვლობა. და. ყოვლითურთ, მომზავებლობა. ნებისა. თვისისა, და. ამათ. თ~ა. უადვილეს. იყუნეს,
მოსლად. მახლობელობითცა.
და. უპოვარებითა, და. რ~. პ~ლ. მრავალთა. წელთასა. მ~ერ. მოიყანა. სანატრელი. და.
ყ~დ. განთქმული. სიკეთითა: გუარანდუხტ. დედოფალი. შვილი. ყივჩაყთა. უმთავრესისა. ათრაქა. შარაღანის.
ძისა. სჯულიერად.
მეუღლედ. თვისსა. და. დედოფლად. ყ~ისა. საქართველოსა. ამის. თვისცა.
წარავლინნა. კაცნი. სარწმუნონი. დამოუწოდა. ყივჩაყთა. და. სიმამრსა. თვისსა. ხ~. მათ. სიხარულით. მიითალეს. გარნა.
ითხოვეს. გზა. მშვიდობისა. ოვსთაგან. ამისთჴსცა. აიძულა. მეფემან. და. ბრძანა. წარსვლად. ოვსეთს.
და. სიტყასავე. თ~ა. წარემართა. და. თანა. წარიტანა. გიორგი. ჭყონდიდელი. მწიგნობართ. უხუცესი. თვისი.
კაცი. სრული. ყ~თა. სიკეთ-=
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ითა. სულისა. და. ჵორცთასა, სავსე. სიბრძნითა. და. გონიერებითა. განმზრახი. სვიანი.
ფრთხილი. თ~ა.
აღზრდილი. პატრონთა. და. თ~ა. განკაფული. ყ~თა. გზათა. და. საქმეთა. ღვაწლთა.
მისთა. შევიდეს. ოვსეთს. და. მოეგებნეს. მეფენი. ოვსეთისანი. და. ყ~ნი. მთავარნი. მათნი. და. ვ~ა. მონანი. დადგეს.
წინაშე. მისსა. აიხნეს. მძევალნი. ორთაგანვე. ოვსთა. და. ყივჩაყთა. და. ესრეთ. ადვილად. შეაერთნა. ორნივე.
ნათესავნი. და. ყო~. შ~ს. მათსა.
მშვიდობა. და. სიყარული. ვ~ა. ძმათა. აიხუნა. ციხენი. დარიელისა. და. ყ~თა. კართა.
ოვსეთისა. და. კავკასისა.
მთისათანი. და. შეექმნა. გზა. მშვიდობისა. ყივჩაყთა-თ~ს. და. გამოიყანა. სიმრავლე.
ფ~დ. დიდი. სიმამრი. და. ცოლის. ძმანი. თვისნი. და. არცა. ცუდად. დაშრა. არცა. უსაქმოდ. მათი. გამოყანება.
ა~დ. მათითა. ჵელითა.
მოსრა, ს~დ. სპარსეთისა. ძალი. და. დასცა. შიში. და. ზარი. ყ~თა. მეფეთა. ქ~ყნისათა.
და, მათითა. თ~ა. ყ~ითა. ქმნნა. საქმენი. და. ურწმუნებელნი. ვ~ა. ითქას. წაღმართ. ხ~. მაშინ. ოვსეთს. ყოფასა.
მიიცალა. გიორგი.
ჭყოინდელი. და, თავ. ადგა. სიყრმით, განთა. პატრონი. მსახურებათა.-თ~ს, და.
პატივითა. დიდითა. წარმოგზავნა, მონასტერს, ახალსა. და. მუნ, დაემარხა. რ~ლი. იგლოვა, ყ~მან. სამეფომან. და.
თვით. მეფემან. ვითა. მამა. შემოსითა. შავისათა. ორმოც. დღე, ვ~დრემდის, იშა: ვახტანგ: რ~ლ. ხარებითა.
დაჵსნა. გლოვა. ხ~.
ყივჩაყნი. დადგინნა. ადგილთა. მათთა. მარჯეთა. დედა. წულითა. მათითა. რ~ლთა.თ~ა. იყო. წყობად.
განმავალი. რჩეული:- მ, ჩ: ორმოცი. ათასი. ესენი. განასრულნა. ცხენებითა. და.
საჭურჭლითა. და. კ~დ.

მონანი. რ~ლ. ჰყეს. რჩეულნი. და. განსწავლულნი. ღვაწლსა. ვ~რ: ე. ჩ: ხუთ-ათასი.
კაცი. ყ~ნი. ქ~ეანე. ქმნულნი. მისანდონი. და. გამოცდილნი. სიმხნითა. და. თვით. ყივჩაყნიცა. ქ~ეანე.
იქმნებოდეს. დღითი.
დღე. და. სიმრავლე. ურიცხვი, შეეძინებოდა. ქ~ესა. ესენი. რა. ესრეთ. შემოიკრიბნა.
და. დააწყნა. გარად. გარად.
და. დაუდგინნა. სპასალარნი. და. მმართებელნი, და. ეგრეთვე. თვისისა. სამეფოსა.
სპანი. რჩეულნი. და. მოკაზმულნი.
ცხენ. კეთილნი. და. პირშეუქცეველნი. და. საშუალ. მათსა. თვით. იგი. უმსგავსო.
სპასპეტი. და. წინა. მბრძოლი. მიმსგავსებული. ძველისა. ქაიხოსროს-თ~ს. მოთხრობილთა. წინა. უძღოდა. და.
იწყო. რბევად. სპარსეთისა, შარვანისა. და, სომხითისა. დიდისა. რ~. არა. დაშრებოდა. არცა. მოეწყინებოდა.
ა~დ. ჟამიერად, დაწესიერად. ალაშქრებდა. მათ. მართებდა. და. განაგებდა. მსგავსად. მისსა. დიდ.
გონებითა. და. ვინღამცა. იყო.
წინა. აღმდგომი. მისი. ანუ, მიმართი. ომისა. მის. წინაშე. რ~. დაღათუ, წერილმან.
ფრთოვანსა. ვეფხსა.
მიამსგავსა. მაკედონელი. იგი. სიფიცხითა. მიმმართველობისა-თ~ს, და. მსწრაფლ.
მიმოვლისა. ქყ~ნათა.
შ~ა. და. ჭრელად. მრავალ. ფერობისა-თ~ს. ქცევათა. და. განზრახათა. მისთასა. ა~დ,
ჩ~ნი. ესე. გვირგჴნოსანი.=
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და. ახალ. ალექსანდრე. დაღათუ. იყო. ჟამითა, შ~დ. ა~დ. არა. საქმითაცა. არცა.
განზრახვითა, არცა. სიმჵნითა. უმცირედ. და. თვით. მათ. საქმეთა. შ~ა. რ~ლთა. მძლედ. ითქმის.
ალექსანდრე. არა. უმდაბლე. ა~დ. მრა-

ვლითა. უმაღლეს. მგონეს. ესე. და. რაოდენ. საწუთოთა. და. ჵორციელთა. შ~ა. იგი.
მისთა. სწორთა. და. მისგან.
მის. ჟამისათა. ყ~თა. უმაღლეს. და. უზეშთაეს. იყო. ეგოდენ. ესე, საღ~თოთა. და. ქ~ეს.
მცნებათა. შ~ა. ჵორციელთავე, თ~ა. მისთა. პირველთა. ყ~თა. ჰმატა. რ~. არა. სცა. ძილი. თვალთა. არცა. ჰრული.
წამთა. არცა.
განსენება. ჵორცთა.-თ~სთა. არა, მიდრკა. გემოვნებათა.-მ~რთ. არცა, ნებასა.
ჵორცთასა. არა. სასმელ.
საჭმელთა. არცა, სიმღერა. სილოდათა. და. რათურთ. არა. რა. შემკრველთა. ჵორცთა.
და, გონებისათა. გარნა. საღ~თოთა. და. სასულიეროთა. ყ~თა. დასრულებად. და. უდებებად.
მაზიდველთა, ნებისათა. და. განიცადეთღა. ოთხთა. ამათ. წელთა. ქმნულნი. მისნი. რ~ლთა, მრავალგზის. მცირედი.
მეგულების. თქმად.
რ~. აქუნდეს. ჩეულებად. ესე. მეფესა. რ~. განგებულებითა. გარდავიდის.
აფხაზეთად. და. ჩამოიტყუვნნის,
თურქნნი. საზამთროთა. ადგილთა, მტკვრის. პირთა. რ~. მათნიცა. მსტოვარნი. ზ~ა.
ადგიან. მეფესა.
და. იკულევდიან. გზათა. მისთა. გარდავიდა. მეფე. გეგუთს. და. მ~ერ. ხუფთას, და,
ამით. გულ-პყრობილ-ყუნა. იგინი;
ქ~კნი. იყო. ტმ: სამას. ორმოცი. ხ~. მათ. ცნეს. რა. სიშორე. მისი, ჩამოდგეს. ბოტორის.
დიდნი. ფ~დ, და. დაიზამთრეს. და. არა. ჰრულოდა. მეფესა. ა~დ. გარდამოიფრინა. ფებერვალსა; იბ:
ათხუთმეტსა. და. უცნაურად. დაესხა. მათ. ზ~ა. და. ძლით. ვინმე. შეესწრა. ცხენზედა. და, გარდაიხეწნეს. აღიღეს.
ტყე. და. ალაფი. ურიცხვი. მოვიდეს. ღანუხს. და. მასვე. შვიდეულსა. პირმარხვასა. დღესა, აღიღო. შარვანისა.
ქალაქი. ყაბალა. დააღავსო. სამეფო. თვისი. ოქროთა. და, ვეცხლითა. და. ყ~ითა. სიმდიდრითა. და.
წარმოვიდა. ქართლს, და, მყ-

ის. შეიკრიბა. სპა. და, ჩავიდა. შარვანს, მაისსა: ზ, შვიდსა. არაბიალაით. ჟაჳთ. ვ~რე.
ქურდევნამდი. და, ხიშტლანთამდე. და. სავსენი. ალაფ~თა. მოვიდეს. ქართლს; მათვე. დღეთა.
შეიბნეს. შარვანელი.
და. დარუბანდელი, მოკლეს. აფრიდონ. და, მოსწყვიდნეს. შარვანელნი. თვესა.
ნოემბერსა: წარვიდა. მეფე. აშორნას. და. დაესხნეს. თურქმანთა. მოსრნა. და. იავარ. ყნა. წარმოიღო. ურიცხვი.
ჩამოვლო. მგზავრად. დადაესხა. სევგელამეჯს. თურქმანთავე. და. არა. დაუტევა. მოტირალი. კარავთა, მათთა.
ესე. ერთისა. წლისად,
მასვე. ზამთარსა. ჩავიდა. აფხაზეთს. ბიჭვინტამდე. და. გააგნა. საქმენი. მანდაურნი.
ღირსნი. წყალობისანი. შეიწყალნა. შემცოდენი. დაიპყრნა. და. სწუართნა. რ~. იყო. ზამთარი. ძნელი.
და. თოვლი. ფ~დი. ესე, რა.ცნეს. თურქთა. ვ~დ. შორს. არს. მეფე. გულდებით. ჩამოდგეს, პირსა. მტკვრისასა.
გარნა. ჰომსა. არა:=
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ჰრცხვენოდა. არცა. დამწველთაგან, რაჳ. დაიმჭირვიდა. არცა. ჰრულოდა. ომისათვის.
წარმოვიდა. მსწრაფლ. აფხაზეთით. თოვლთა. საშინელთა. გარდა-ათხრევინა. მთა. ლიხისა.
სადა. გარდანაკეთსა.
თოვლისასა. აქუნდა. სიმაღლე. მჵარი. გ. სამი. დახუდა. მზად. სპა. მისი. პ~ლ.
ამბავისა. ქართლისა. ცნობამდე. დაესხა. ხუნანს. და. აღავსო. ლაშქარმან. მთით. მტკვრამდე. და. გაგთათ.
ბერდუჟამდე. და. მოსრეს. პირითა, მახვილისათა. და. რ~ლ. არა. დაუშთათ. მთხრობი. ჰანბავისა: ქ~კნი. იყო. ტმა. სამას.
ორმოცდა. ერთი. და-

თვე. იყო. მარტი: ხ~. ვ~ა, მოიწია. გაზაფხული. გადიდნა. მტკარი. ფ~დ. რ~ლ.
ნადინები. მისი. ვერღარა.
იტევდა. ამისითა. მინდობითა. ჩადგეს. თურქმანნი, ბარდავს. გულდებით. მაშინ.
მონახნა. მეფემან. იგინიცა, და. ალონს. მტკარსა. გაცურდა. ყივჩაყთა. და. ჰუზრავსა. მას. წყალსა. და. მოსრნა.
თურქნი. არბაბარდავი. და. დაყო. ორი. დღე. და. ნებიერად. მოვიდა. შ~ა. სავსე. ალაფითა. თვე. იყო.
ივნისი. ამათ. ესე. ვ~რთა.
ჭირთაგან. შეიწრებულნი. თურქმანნი. და. კ~დ. ვაჭარნი. განძელ. ტფილელ. და.
დმანელნი. წარვიდეს. სულტანსა. წინაშე, და. ყ~სა, სპარსეთსა. შეიღებნეს, შავად. რ~ლთამე. პირნი. და. რ~ლთამე. ჵელები.
და. რ~ლნიმე. ს~დ. და. ესრეთ. მიუთხრნეს. ყ~ნი. ჭირნი, მოწევნულნი. მათ, ზ~ა. რ~ლთა. აღძრნეს. წყალობად. თვისსა. და.
იქმნა. გლოვა. ფ~დი, შ~ს. მათსა.
მაშინ. სულტანმან. მოუწოდა. არაბეთისა. მეფესა. დურბეზს. სადაყის, ძესა. და. მოსცა.
ძე. თვისი. მალიქი. და. ყ~ი.
ძალი. მისი. და. აჩინა. სპასალარად. ელღაზი. ძე. არდუხისი. კაცნი. დაჰმანი. და.
მრავალ. ღონე. და. უბრძანა.
თურქმანობასა. სადაღაცა. ვინ. იყო. დამასკოთ. და. ჰალაბითგან. ამოღმართ. ყ~სა.
მჵედრობად. შემძლებელსა.
ამათ. თ~ა. ათაბაგისა. განძისასა. მისითა. ძალითა. და. ყ~თა. სომხითისათა. ამირათა,
ქ~კნი. იყო: ტმა: სამას.
ორმოცდა. ერთი. და. შეკრბეს. ესე. ყ~ნი. შეითქნეს. შეიმტკიცნეს. სიმრავლითა. ვ~ა.
ქვიშა. ზღვისა. რომლითა. აღივსო. ქ~ყნა. და. აგვისტოს: იჲ: თრამეტსა. მოვიდა. თრიალეთს. მანგლის. და. დიდგორთა.
რ~ლი. თვით. ფერხთა. ზ~ა. ვერა.ეტეოდეს. ამათ. ადგილთა. ხ~. მეფემან. დავით. უშიშმან. და, ყ~დ. უძრავმან. გულითა.
და. თუ. ვ~რ, განაწყო. სპა.
მისი. და. თუ. ვ~რ, ყ~ი. საქმე. შვენიერად. და. ღონიერად. ყო. რაბამ. რამე. წყნარად.
უშფოთველად. და. გამოცდილებ-

ით. და. ყ~დ. ბრძნად. განაგო. და. თუ. ვ~რ. თვისნი. სპანი. დაიცნა. უვნებელად. ამათ.
ყ~თა. თ~ს, ვგონებ. რ~ლ. ყ~თა.
ბრძენთა. სოფლისათა. ვერ. შემძლებელ-არს. მითხრობად. ზ~ა. მიწევნით, ყ~სავე. რ~.
პ~ლსა. ჰომსა. იოტა. ბანაკი. მათი.
და. ივლტოდა. რ~. ჵელი. მაღლისა. შეეწეოდა, და, ძალი. ზეგარდამო. ფარვიდა. მას.
და. წ~და. მოწამე: გიორგი: განცხადებულად. და. ყ~თა, სახილველად. წინა. უძღოდა. მას. და. მკლავითა, თ~სითა.
მოსრვიდა. ზ~ა. მოწევნულთა. უსჯულოთა. მათ. წარმართთა. რ~ლ. თვით. იგი. უსჯულონი. და. უმეცარნი. მოღმართ.
აღიარებდეს. და. მოგვითხრობდეს.=
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სასწაულასა. ამას. მთავარ-მოწამისა. გიორგისასა. და. ვ~რითა, ღონითა, მოსრნა.
სახელოვანნი. იგი,
მბრძოლნი. არაბეთისანი. და. ანუ. მეოტთა. ვ~რ, სიმარჯვით. და. განკრძალულად.
სდევნა. და. მოსრნა. რ~ითა. აღივსნეს. ყ~ნი. მათნი. და. ღელენი. მძორებითა, ხ~. სპანი. ჩ~ნნი. და. უფროსად, ყ~ი. სამეფო.
აღივსო. ოქროთა. და. ვეცხლითა. არაბულითა. ცხენებითა. და. ასურულითა. ჯორებითა. კარვებითა. სრა.
ფარდაგებითა. სხვითა. უცხოთა. ჭურჭლებითა. საბრძოლელთა, თვითო. სახეთა. ქოსთა. და ფილაკავანთათა.
სასმურთა. ტურფათა. და. სანადიმოთათა. საბანელთა. და. სამზარეულოთათა. რაოდენმან. ქარტამან. და.
მელანმან. დაიტიოს. აღწერად.
და. რ~. გლეხთა. იხილემცა. ოდეს. არაბთა. მეფენი. მოყანდეს. ტყედ. და. სხათა.
გოლიათთა.-თ~ს. რადღა.
რაჳმე. გვინდოდა. თქმა: ხ~. ამად. რა. თხრობად. მოვიწიე. ვაებისა. ღირსად.
შევრაცხენ. დიდნი. იგი. სახელო-

ვანნი. გამომეტყელნი. ვიტყვი. უკე. უმიროზს. არისტოტელის. ელენთა. ხ~.
იოსიპოსს. ებრაელსა. რ~ლთაგანმან. ერთმან. ტროადელთა. აქილეველთამან. შეამკვნა. თხრობანი. თუ. ვ~რ. აღამენონ.
და. პირჟამოან. უაქიველი. და. ეკტონ; მერმეცა. უდისეოს, და. ფირესტე. ეკეთნეს. და. ვინ. ვის. მძლე.
ექმნა. და. მეორემან. ალექსანდრესნი. წარმოთქნა. მძლეობანი. და. სიმჵნენი. და. ძლევა. შემოსილობანი. ხ~. მესამემან.
ნეტიტოჳს. მ~ერნი.
მეტომეთა, თვისთა. ზარნი. ჭირნი. მისცნა. აღწერასა. და, ვინათგან. ამათ. ნივთნი.
საქმეთანი. არა.
აქუნდეს. კმად. მისათხრობლად. ამისთვისცა. მის. ჵელოვნობისა. რიტორებისათაცა.
განავრცელნეს. ვ~ა.
იტყჴის. დავით. სადამე. ალექსანდრელი. არა. დიდ. იყავ. აქიველი. ა~დ. დიდთა.
მიემთხვია. მაქებელსა.
უმიროზ. რ~. კჲ. ოცდა. რვა. წელ. განგრძობასა. ტროადელთა. ბრძოლის~სა. ვერა. რა.
ღირსი. ქებისა. იქმნა. ხ~. მეფისა. დავითისი, ესე. ოდენთა. მ~რთ, წინა, განწყობა. სამ. ჟამად. იყო. და.
ვერცა. პ~ლსა. ომსა.
შეუძლეს. წინა. დადგომად. ჰქონებოდესმცა. ამათ, ბრძენთა. თხრობათა. ნივთად.
საქმენი. დავითისნი, დამათმცა. აღწერნეს. ჯეროვნად. მათისაებრ. რიტორებისა. მსგავსად. და. მაშინღამცა.
ღირს. ქმნილ.
იყუნეს. ჯეროვანსა. ქებასა. და. ესენი. ესეოდენ. ხ~. მეორესა. წელსა. აღიღო. მეფემან;
ქალაქი. ტფილისი.
პ~ლსავე. ომსა: წ: ოთხას. წელ. ქონებული. სპარსთა. და. დაუმკვიდრა. შვილთა.
თვისთა. საჭურჭლედ. დასახლად. თვისად. საუკუნოდ, ქ~კნი. იყო. ტმბ; სამას. ორმოცდა. ორი. და. მეორესა.
წელსა. მოვიდა.
სულტანი. შარვანს. შეიპყრა. შარვანშა. აიღო. შამახია. და. მოგზავნა. მოციქული.
მეფესა. წინაშე.

და. მოუწერა. წიგნი. და. მოჰრქა. ვ~დ. შენ. ტყეთა. მეფეთა. ხარ, და. ვერაოდეს.
გამოხველ. ველთა. მე. ესერა. შარვანშა. შევიპყარ. ჵელთა. და. ხარაჯასა. ვსთხოვ. შენთუ. გენებოს. ძღვენი. ჯეროვანი.
გამოგზავნე. და. თუ,=
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უნდა. სამალავდათ. გამოვედ. და. მნახე: ხ~. ესმა. რა. ესე. მეფესა. მსწრაფლ. ჵმა. უყო.
ყ~თა. სპათა. მისთა. დაბრძანებასავე. მისსა. თ~ა. მოვიდეს. წ~ე. მისსა. ყ~ნი, სამეფოსა. მისისანი. და.
წარემართა. სულტანსა. ზ~ა. და.ყივჩაყნი. ოდენ. აღთალულ. იქმნნეს. მაშინ. და. იყო. შემძლებელი, კაცი; მ. და ი. ,, ჩ,
ორმოცდა. ათი. ათასი.
და. ეუწყა. რა. სულტანსა. ზ~ა. მისვლა. და. ძალი. და. სიმრავლე. სპათა. მისთა. და.
გჰანკრთა. აიყარა. ველთათ. სადა. დგა. და. მსწრაფლ. შევიდა. ქალაქად. და. გარე. მოიზღუდა. ერთ. კერძო.
სხრტითა. და. კანდაკებითა. და. სხვითა. კერძო. ზღუდითა. შამახიისათა. ხ~. ცნა. რა. ესე. მეფემან. არღარა. ჯერ. უჩნდა.
ზ~ა. მისლა. მლტოლვარისა. ა~დ. დავარდა. მიწასა. ზ~ა. და. მადლობა. შე~წირა. ღ~თისა. სახიერისა. და.
კაცთ. მოყარისა, და. ადგილობასა. დადგა; მაშინ. სულტანმან. მრავალთა. მ~ერ. ვედრებათა. და. ძღვენთა. და.
მუდარითა. შეთულილობათა. ვ~ა. მონაზონმან. ჭირვეულმან. არღარა. ძღენი. ანუ. ჰომნი. ითხოვნა. ა~დ. გზა.
სალტოლვარო. ფ~დ. რამე. სიმდაბლით.
და. არა. სულტანურად. შეიწრებულმან. შიმშილითა. და. წყურილითა, მრავალ. დღე.
მასე. დღესა. სულტნისა, წ~ე. მიმავალი. ათაბეგი. რანისა. აღსუნღული. ძალითა. მრავლითა. მოსრეს. მონათა.
მეფისათა. ვ~რ. წ: ოთხი. ათასი. კა-

ცი. და. იგი. ოდენ, მარტო. მეოტი. ძლით. მივიდა. სულტანსა. წინაშე. იხილა. რა. ესე.
სულტანმან, მასვე. ღამესა.
გაიპარა. და. სასდნით. მეოტი. სხვით, გზით. წარვიდა. სოფლად. თვისად. და. ესრეთ.
ძლევა. შემოსილი. დამმადლობელი.
ღ~ისა. შემოიქცა. მეფე[.] და. მცირედთა. დღეთა. განისენა. და. ამთესა. და. მეორესა.
თესა. ივნისსა: კ~დ. წარვიდა.
შარვანს. აიღო. გულისტანი. სახლი. თავადი. შარვანისა. სიცხეთა. მათ. საშინელთა.
მოირთო. შარვანი,
და. აღავსნა. კეთილითა. ყ~ნი. მორჩილნი. ბრძანებათა. მისთანი. წარმოვიდა.
ქართლად. ხ~. სთელთა, გარდავიდა.
გეგუთს. ინადირა. განისენა. განაგო. მანდაური. ყ~ი. და მარტსა. გარდავიდა.
ქართლად. და. აღიღო. ქალაქი: დმანისი. და. აპრილსა: დაესხნეს: ბაბურანს. დრუბანდელსა. და, მოსწყვიდნეს.
ქურდნი. ლეკნი. და. ყივჩაყნი.
დარუბანდელისანი. და. აღიხნეს. ციხენი. ღარანნი, და. ხოზაონდი. და. მიმდგომი.
მათი. ქ~ყნა. და. მყის. აღიმსრბოლა. ვ~ა. არწივმან. და. მაისსა; აღიხნეს. ციხენი. სომხითისანი. გაგნი. ტერონაკალი.
ქავაზინნი. ნორბედი. მონას.-გომნი. და. ტალინჯაქარი; და. ივნისსა: წარემართა. ლაშქრითა. განვლო. ჯავახეთი.
კოლაკარნი. ფოლა.
ბაისანნი. სპერამდინ. და. რაცა. პოვა. თურქმანი. მოსრა. და. ტყე. ყო. ჩამოვლო.
ბუიათა. ყური. და. დაწნა. ოლთისნი. და. მოვიდა. თრიალეთს. დიდითა. განმარჯვებითა. და. მცირედნი.
დღენი. შა. გამოჰჵდეს.
და. განიყარა. ლაშქარი. თვის.-თვისად. და. აგვისტოსა; კ: ოცსა. მოვიდეს.
მწიგნობარნი. ანელთა. თავადთანი. და. მოახსენნეს. მოცემა. ქალაქისა. და. ციხეთა. ბოჟანს. წყაროთა. ზ~ა.
მდგომსა. და. მსწრაფლ.=
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წიგნები. წევისა. წარსცა. ყ~თა. და. მესამესა დღესა; ჳ. ჩ: სამოცი. ათასი. მჵედარი.
წინაშე. უდგა. წარემართა. და. ვ~ა.
მიიწია. მესამესა. დღესა. აღიღო. ქალაქი, ანისი. და. ციხენი. მისნი. უჭირველად. და.
სოფელნი. და. ქ~ყნანი. ანისისნი. და. წარმოიყანა. ბულასავარ. რვათა. ძეთა. მისთა. თ~ა. და. მჵევალთა. და.
სძალთა. და. ჩაგზავნა. აფხაზეთს. და. ანისისა. მცველად. დაუტევნა. აზნაურნი. მესხნი. და. წარმოვიდა.
ქართლად. და. მცირედთა. დღეთა,
მოუსვენა. სპათა. თვისთა. და. მერმე. წარემართა; შარვანს; და. აღიღო. ქალაქი.
შამახია. და. ციხე. ბივრიტი.
სრულად. ყ~ი. შარვანი. და. დაუტევნა. ციხეთა. და. ქალაქთა. შ~ა. ლაშქარნი. დიდნი.
ჰერნი. და. კახნი. და. განმგებელად. და. ზ~ა. მხედველად. ყ~თა. საქმეთა. მანდაურთა. აჩინა. მწიგნობართ.
უხუცესი. თვისი. სვიმონ. ჭყონდიდელი. მთავარეფისკოპოზი. მაშინ. ბედიელ. ალავერდელი. მიმსგავსებული.
გიორგი. დედის. ძმისა. თვის~სა.
კაცი. ყოვლითურთ. სრული. და. ბრძენი; და. განაგო. მეფემან. ყოველი. საქმე.
შარვანისა. აღავსნა. კეთილითა.
და. საბოძვრითა. ქურდნი. ლეკნი. და. თარასნი. მოვიდა. ქართლად. და. ყივჩაყთა.
თვისთა. უჩინა. საზამთროდ. სადგური, და. საზრდელი. კაცნი. ზ~ა. მდგომნი. მათნი. და. განაგო. ყ~ი. საქმე.
ქართლისა. სომხითისა. დაანისა. და. ეგულებოდა. გაზაფხულ. ქმნა. დიდთა. საქმეთა. და. უფროსთა.
ლაშქრობათა. ვინათგან. არავინ. წინა.
აღუდგა. და. რ~. თვით. სულტანი. მუნ. სადა. იყო. ძრწოდა. შიშისაგან. მისისა. და.
არცაღა. თვით,
ძველად. ქონებულთა. ქალაქთა. და. ქ~ყნათა. ჰგონებდა. თვისად. ქონებად. ა~დ.
რაოდენცა. შ~რს. იყო. ეგრეცა. ეოც-

ნებოდა. მძინარესა. შ~ა. და. მღვიძარესა. სიკვდილი. ამისთვისცა. ზ~ა. ზ~ა.
წარმოავლენდის. მოციქულთა.
ძღნითა. დამშვიდებად. პირსა. მისსა. და. რ~. წარმოსცნის. საჭურჭლენი. მძიმენი.
ტურფანი. მრავალ-ფერნი. მფრინველნი. და. ნადირნი. უცხონი, და. ძვირად. საპოვნელნი. და. ეძიებენ.
მშვიდობასა. და. სიყარულსა. და. ყივჩაყთაგან. არა. რბევასა. ამისთვისცა. არა. რას. მიხედვიდეს.
წარსაგებელთა. სიმრავლესა.
ოდენმცა. მნ. თვით. სადა. იყვის. იპოვის. მშვიდობა. და. სიცოცხლე. თავისა.
თვისისა. და. ვგონებ. ვ~დ. მამათა. დაპაპათაგან. წარღებულნი. ქ~ყნანი. ტყენი. და. სიმდიდრენი. მრავალწილად.
უკუმოიზღნა. ამან. მხნემან. დაამშვიდნა. ქ~ყნა. აღივსო. და. გარდაეცა. ყ~ითა. კეთილითა, განავსო. და. აღაშენა. ყ~ი.
ოხერ. ქმნილი. დაგარდაემატა. ყ~თა. ჟამთა. მშვიდობითა. და. სიმდიდრითა. სამეფო. ჩ~ნი, ნაცლად.
გარდასრულთა. ოჵრებათასა. ესე. ვ~რნი. უკე. არიან. მეფობრივთა. და. მიმოსლათა. მისთა. წყობათა. და.
ღაწლთა. ძლევათა. და. წარმართებულებათა. და. პყრობათა. და. ახუმათა. დიდთა. მათ. და.
მრავალთა. სამეფოთა. და. სამთავროთა. მოთხრობანი. და. საქმენი. რ~ლნი. მან. ქმნნა. და. აღასრულნა. რ~ლნი. ჩ~ნ.
მცირედითა. და. ყ~დ.=
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კნინითა. სიტყვითა. წარმოგვიჩენიან. დიდთა. მათ. და. მითხრობად. შეუძლებელთა.
საქმეთა, მისთაგან, და. ბრჭალთაგან. ლომსა. და. ფესუსა. მცირისა. ყ~ისა. ქსოვილისა, ვითარებასა. საცნაურ. ყოფად.
ვიმეცადინობთ. ვ~ა.

აჩრდილისაგან. კაცსა, რ~ლნი. ესე. შეუძლებელ-არიან. ყოფად. რ~. ჵორციელთა.
საქმეთა. ესრეთ. მოქმედისაგან.
უკეთუ. ვიეთმე, ჰგონონ. ვ~დ. რადღამცა. მოეცალა. საღ~თოთა. და, სულიერთა.
სათნოებათა. მ~ერ. მიხედვადცა.
და. გონებად. არა. თუ. ქმნად. ვინათგან. ფ~დცა. კმა. არ~ნ. ესენი, ერთისა, ჵორცთა. შ~ა.
მყოფისა. კაცისა. ქმნადცა. და. წარმართებად. და. თუ. სადა. პოვა. სამეფო. თვისი. სიმდაბლედ.
შთასრული. და. თუ. სადა. სიმაღლედ. აღიყანა. და. თუ. სადა. დასხნა. საზღარნი. და. ძლეულნი. ვითა. მძლედ, გამოაჩინნა.
ამათნი. მგონებელნი, ნუ. უკე. არა. იბრალნენ. ა~დ. ეწყუნენ. მათ. ვ~დ. უკეთუ. ამათ. პირთა-თ~ს, ვინმე.
გამოიძიოს. და. ზ~ა. მიწევნით. ვინ. ცნობა. ინებოს. კნინღა, და. ესე. ჵორციელნი. საქმენი. წარმოთქმულნი, ფ~დ.
უნდო. და. არა. რად. პოვნეს. ვ~ა. ნამდვილვე. მცირედი. და. სასაწუთონი, დადგრომადთა. მათ. თ~ა. მტკიცეთა.
და. საუკუნოდ. ღ~თ. მყოფელთა, მისთა. საქმეთა. რ~ლთა. იგი, უმეტეს. ამათსა. მათ, მოქმედებ. და.
დაუსასწრაფოეს. აქნდა. რ~ლთაგანნი.
მცირედნი. მრავლისაგან. ვ~ა. სასმელი. ერთი. მტკრისაგან. ჩ~ნცა. მივსცეთ.
თხრობასა; იტყჴს. სოლომონ.
დასაბამად. სიბრძნისა. მოიგი. სიბრძნეო. ხ~. დავით. მამა. ღ~ისა. დასაბამად.
სიბრძნისა. შიში. უ~ისა, ესე. შიში. უ~ისა. მოიგო. სიყრმითგ~ნ. თვისით. დავით. და. ჰასაკსა. მისსა. თ~ა.
აღაორძინდა. და. ჟ~სა. თვისსა. ესე. ვ~რნი.
ნაყოფნი. გამოიხუნა. რ~ლითა. ორკერძო. ცხოვრება. თვისი. განაშენა. რ~ლითა,
შეამკნა. საქმენი. თვისნი. რ~ლითა. განაგნა. ყ~ნი. და, წარმართნა. სულიერნი. ხ~. თუ. ვ~რ. ისმენდი, გონიერად. დედად.
სიბრძნისა. რა. პოვა, შიში, უ~ისა.

შიშისაად. ღ~ისად. სამღთონი. წერილნი. და. ესენი. მდიდრად. შეიტკბნა. რაოდენნი.
პოვნა. გარდა-მოღებულად. ენასა. ზ~ა.
ქართულსა. სხათა. ენათაგ~ნ. ძელნი. და. ახალნი. ვ~ა. სხამან. პტოლემეორ. ამას.
ზ~ა. ოდენ. სასოვან. ქმნილმან.
და. ესე. ოდენ. შეიყარნა. და. შეითვისნა. რ~ლ. სთქამცა, თუ. მათ. შ~ა. ცხოველარს.
და. მათ. შ~ა. იძრვის. იგინი.
იყნეს. მისსა. საზრდელ, ყ~თა. გემოვან. და. სასმელ. ტკბილ. და. საწადელ. იგინი.
შვებად. განცხრომა. საწურთელ. და. სარგებელ. დღე. და. ღამე. მიმოსვლათა. შ~ა. მიმდემთა. ლაშქრობათა,
მოუწყენელთა. შრომათა. განუსვენებელთა. წიგნები. ეტვირთა. სიმრავლესა. ჯორთა. და. აქლემთასა. და. სადა.
გარდახდის. ჰუნესა. პ~ლ. ყ~ისა. წიგნი. მოაქნდიან. ჵელითა, და. არა. დააცადის. კითხა. ვ~რე. არა. დაშრის. ხ~. შ~დ.
სერობისა. ნაცლად. ძილისა, ანუ. სხისა. რაისმე. საქმისა, კ~დ. კითხა. წიგნთა. და. რაჟ~ს. თვალნი. დაშრიან.
სმენილნი. ანაცალნის. სადა. არა. გარეწარად. ა~დ. ფ~დცა. ფრთხილად. ისმენნ. წინაშე. თვისსა,
მკითხველისასა. გამოეძიებენ.=
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ჰკითხავნ. და. უფროღა. თვით, განმარტებენ. ძალსა. და. სიღრმესა. მათსა, და.
უსაკვირველეს. ესე. არს. უწყით. ყ~თა. თუ. სასწრაფო. არს, ყ~თა. და. საქმე. ნადირობისა. და. თუ. ვ~რ. დაიმონებს. შედგომილსა.
თ~სსა. და. წარტყუენილ, ჰყოფს. და. ნადირობასა. შ~ა. არა. რასა, სხასა. გარნა. განხილვასა. და. დევნასა. ნადირისასა. და. თუ. ვ~რ.
ჵელთ. იგდოს. მიმხედველ.
ჰყოფს. გარნა. მისი. გულს-მოდგინება. ამასცა. სძლევდა. რ~. თვით, ნადირობასა. შ~ა.
წიგნნი. აქუნდიან. ჵელთა. და.

რჟ~ს. ჟამი. იყვის. მისცის. ვისმე. მსახურსა. და. ესრეთ. დევნა. უყვის. და. ნუ. უკე,
ჰგონო. ვ~დ. ჵელითა. ცარიელითა. მოიქცის. ანუ. ცუდად. დაშრის. რ~. ვინ. გავნ. ჵორციელნი. ანუ. ვინ. იხილა. ესე.
ოდენ. განმარჯებულ.
ნადირობასა. შ~ა. მოსამახოს. ვინმე. ითქმის, ებრაელ. მოისრობის. და. კეთილ,
მართებლობისა. თ~ს. ალექსანდრეს,
სპათა. მჯდომად. და. ასილევ. კენტავროსგან. განსწავლულად. მოისრობისა. ელენთა.
შ~ს. ხ~. ბარაჰმჯრი.
სპარსთა. შ~ს. მოქმედად. უცხოთა. და. საკვირველთა. გარნა. ჭ~ტდ. ვერცა. ერთი.
ამათგანი. შეუსწორებოდა. ამას. ვ~ა. გვიხილავს. დავთქა. სხაცა. საქმე. საცნაურ.-მყოფელი. წიგნთა. სიყარულისა. რ~ლსა. შ~ა.
არა. რა. იყოს. ტყუილი.
ვინათგან. წარსწყმედს. უ~ი, ყ~ნი. რ~ლნი. იტყვიან. სუცრუესა. წინა. დაიდვა. ოდესმე.
წიგნი. სამოციქულო. წარკითხად. და. რაჟ~ს, დაასრულის. ნიშანი. დასდვის. დასვის. ბოლოსა. წიგნისასა. ხ~.
მოქცევასა. წელიწდისასა. მით. ნიშნითა.
აღვთვალეთ. კ~დ: ოცდა. ოთხჯერ. წარეკითხა. არიან. უკე. სხანიცა. საცნაურებანი.
ამის, პირისანი. გარნა. მე. ერთღა. შევსძინო. სიტყად. სხა. ამათთა. ქალაქი. ტფილისი; იყო,
ოდეს. ერთ. ჯერ. არა.
ს~დ. შემოყანებულ. იყო. უღელსა. ქეშე. მორჩილებისსა, ვ~ა. აწ. ა~დ. სავსე. იყო.
სისხლითა. ქ~ეანეთათა, ოდესვე. ყვიან. ღავღავი. და. თვინიერ. მიზეზისაცა. მოსრნიან. რაოდენნი. პოვიან. ქ~ეანენი. ხ~.
ოდესმე. ქარავანსა. თ~ა, შთამოყოლილთა. თურქთა. ზ~ა. განსცნიან. შემომავალ. გამომავალი, ქ~ეანენი. და. ტყეობად.
და. სიკვდილსა. მისცნიან.
და. ესრეთ. ისრვოდა. ქ~ყნა. მრავალ. ჟამ. რ~ლი. ესე. ეძვინებოდა. სულსა.
დავითისასა, შემოვიდა. ოდესმე. ქარავანი. დიდი. გა-

ნძით. და. თანა, შემოყნეს. თურქნი, დიდნი, ცნა. მეფემან. და. გაგზავნა. მონათაგანნი.
იე: ათხუთმეტნი. კაცნი.
რჩეულნი. რ~თა. ლოჭინით, კერძო. ნახირი, მძოვარი. ქალაქისა. წარმოიტაცონ. ნუ.
უკე. იგი, თურქნი. გამოვიდენ. დევნად. და. მოსწყვიდნეს. ამით. ღონით. ხ~. თვით. სამასითა. ოდენ. კაცითა.
დაიმალა. ღელეთა. ავჭალისათა.
და. არა. ვის. მიენდო, მჵედველსა. სხასა. ა~დ. თვით. მარტო. წარვიდა. ყ~დ.
უსაჭრველო, ჵრმლითა, ოდენ. და. თ~ა. წარიტანა. წიგნი. ღ~ის. მეტყელი. და. ამცნო. სპათა. არა. შეძვრად. ყ~დვე. მისულადმდე.
მისსა. მათ. თ~ა. ხ~. მონათა.
ყეს. ბრძანებული. მათდა. და. წარმოიღეს. ნახირი. და. მოეწივნეს. თურქნი. ვ~რ. რ. [.]
ასი. კაცი. და. შ~დ.
დიდისა. ომისა. ჩამოყარნეს. მონანი. და. დაუხოცნეს. ცხენნი. გარნა. ქვევითიცა,
იბრძოდეს. ფიცხლად.=
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ხ~. მეფე. ცხენსა. რა. გარდახდა. არა, ჰგონებდა. ჯერეთ, მოსლასა. შეექცა. ჰკითხასა.
და. ესე. ოდენ. წარიტყენ. მისგ~ნ.
გონებითა. რ~ლ. სრულად. დაავიწყდა. წინა. მდებარე. საქმე. ვიდრემდის. ჵმა, რამე.
კლვისა. შემოესმა. ყურთა. მყის. დაუტე
ვა. წიგნი. მუნვე. და. ამჵედრებული. მიჰყვა. მას. ჵმასა. და. ვ~ა. ზ~ა. წარადგა. მონათა.
თვისთა. ესე. ვ~რსა, ღვაწლსა. შ~ა. მყოფთასა. და. რ~. აშორვიდა. თვისთა. სპათა. და. უკეთუმცა. მათდა. ცნობად.
წარსრულიყო. მონათა. დაუჵოცდეს. მსწრაფლ. შთაბრიალდა. ვ~ა. არწივი. და. დააბნინა. ვ~ა. კაკაბნი, და. მსწრაფლ. ესე.
ოდენნი. მოსწყიდნა. რ~ლ. მათნი. ცხენნი. კმა. ეყნეს. მონათა. მათ. და. აღმჵედრებულთა. ესე. ოდენნი. მოსრნეს.
რ~ლ. მცირედ, შეესწრნეს. ქალ-

აქსა. ხ~. გზანი. სავსენი. იყნეს. მძორითა. მათითა. და. ფ~დისა. ცემისაგ~ნ.
ჵრმალმანცა. დაღუვალარჭნილმან.
უვარყო. ქარქაში. თვისი. მაშინღა. მაშინღა. მოვიდა. მოვიდა. სპათა. თვისთა. თ~ა.
რ~ლნი. ფ~დ, აბრალებდეს.
მას, განიცადეთღა. ჩემდად. რ~ლ. ესე. ვ~რსა. საქმესა. შ~ა. და. ესე. ოდენ. უცალოსა.
წიგნი. აქვნდეს, უსასწრაფოესად. საქმედ. ესეოდენ. ხ~. ვსთქა. ესეცა. ვ~დ. უკეთუმცა. არა. წერილთა.
მეცნიერებანი. და. გარდასრულთა. საქმეთა, შემეცნებანი. პ~ლ. მეფეთა. ყოფილთა. კეთილ. ძღვანებულთა. ანუ. ვერარა.
წარმართებულთა. შემთხვეულნი. წინა. განსაკრძალებლად. და. სახედ. არა. შემოეხნეს. და. არა. მოეჵმარნეს. ვ~ა.
იტყვის. სოლომონ, ვ~დ.
იცნის. ქცეულებანი. ჟამთანი. აჵსნანი. იგავთანი. და. გარდასრულთა. შეამზგავსნის,
მომავალნი, არათუმცა. ესენი. ესრეთ. კერთხი, მეფობისა, ესოდენ. დამდაბლებული. ძნელი. და.
ნანდვილი. დიდად. განსაგებელი. რათა. იპყრა. ესრეთ. მაღლად. და. ვ~რ. ვერავინ. სხამან. რ~. განბრძნდა. უფროს.
გაბასაელისა. და. უფროს. ეთაბისრაიტელისა. წერილისაებრ. და. ვ~რ. ვინ. აღრაცხნეს. რაოდენნი. საქმენი. ეთხოებიან.
მეფობასა. რაოდენნი, მართებანი.
და. განსაგებელნი. კიდეთა. პყრობანი. ნაპირთა. მჭირვანი. განხეთქილობათა.
კრძალვანი. სამეფოსა. წყნარობისა, ღონენი. ლაშქრობათა, მეცადინობანი. მთავართა. ზაკვისა. ცნობანი. მჵედართა.
განწესებანი
საერონი. შიშნი. საჵელოთა. და. საბჭოთა. სჯანი, საჭურჭლეთა, შემოსვლანი.
მოციქულთა. შემთხვევანი.
და. პასუხნი. მეძღვნეთა. ჯეროვანნი. მისაგებელნი. შემცოდეთა, წყალობითნი.
წურთანი. მსახურებულთა.

ნიჭ. მრავლობან. მოჩივართა. მართალნი, გამოძიებანი. მოსაკითხავთა, შესატყისნი,
მოკითხუანი,
სპათა. და. წყობანი. და. ღონიერნი. მიმართებანი. და. რაოდენი. ვინ. აღმოწყნეს,
სიტყითა. უფსკრულისგ~ნ.
სამეფოთა. საქმეთასა. რ~ლსა. შ~ა, ვერვინ. ძელთა. და. ახალთა. მეფეთაგანი.
ემსგავსა. ვ~ა. წამებენ. საქმენი, წამებენ. მახისა. შარავანდედთა, უბრწყინვალესნი. და. ცხადნი. რ~ლნი. სიბრძნითა. თვისითა.
ქმნნა. რ~. სულტანი.
დასა. მოხარკედ, თვისსა. ხ~. მეფე. ბერძენთა. ვ~ა. სახლეული. თვისი. დასცნა.
წარმართნი, მოსრნა. ბარ=
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ბაროზნი. მრწემად. მოიყანნა. მეფენი: ხ~. მონად. ჵელმწიფენი. მეოტად. წარაქცივნა.
არაბნი. იავარად. ისმაიტელნი. მტერად. დასხნა. სპარსნი. ხ~. გლეხად. მთავარნი. მათნი. და. რ~თა,
მოკლედ, ვსთქა. პირველ, ყოფილნი. მეფენი, მსაჯულნი. გოლიათნი, და. გმირნი. კაცნი. იგი. საუკუნითგან. სახელოვანნი.
მჵნენი. და. ძლიერნი. და. რ~აცთა.
საქმეთა. ზ~ა. სახელოვანნი. ყ~ნივე. ესრეთ. დასხნა. ვ~ა. პირუტყნი. ყ~სა. საქმესა. შ~ა.
ხ~. კ~დ. საღ~თოთა. სათნოებათა, და. სულიერთა, საქმეთა. მისთა. ვიეთი. გონება. მისწუდეს, ანუ. მოგონებულსა.
ვისმან. ენამან. შეუძლოს. თხრობად. რ~. ვ~ა. ღ~თი. მართალ, სჯიდა. სამეფოთა. თვისთა. თვალ. უხამთა, მით.
ბჭობითა. თვისითა. და. არა. სადათ. მიდრკებოდა. წამი. მისისა. სასწორისა, ვ~ა. სოლომონის-თ~ს. გესმის. საბჭოთა.
შ~ა. და. თვით. მოსეს. მ~ერნი.
გაუწყებენ. ბჭობანი. და. თხრობანი. ხ~. თავი. სათნოებათა. სიწმიდე. ესეოდენი.
მოიგო. ვ~ა. დიდმან. ანტონი.

ნუ. მეტყვი, მისთა. სიჭაბუკისათა. რათამე. რ~ლ. არცა. ღ~ნ; მოიხსენნეს. უწყი.
ჭეშმარიტებით. რ~. ყ~თა. ათისა. წლისა. ჟამთა. სამარადისოდ. წ~დითა. პირითა. და. განწმედილითა. მონებითა.
უხრწნელთა. ქ~ეს. საიდუმლოთა. თ~ა. მოწამებითა. სვინდისისათა. და. არა. მხილებითა. გონებისათა. და.
რ~ლისა. მოწამე-არს. სარწმუნო. ცათა. შ~ა. კ~დ. ლოცვისა. და. მარხვისა-თ~ს. რადღა. საუბარ-არს. თქმა. რ~ლსა.
იგი. საქმარ. ოდენ. იყო.
და. კ~დ. მონასტერნი. და. საეპისკოპოზ~ნი. ეკ~ლესიანი. წესსა. და. რიგსა. ლოცვისასა.
და. ყ~სა. საეკ~ლესიოსა. განგებისასა. დარბაზის. კარით, მიიღებდიან. ვ~ა. კანონსა. უცთომელსა. ყ~დ. შენიერსა.
და. დაწყობილსა. [....]
კეთილ. წესიერებასა. ლოცვისა. და. მარხვისასა. რ~. საეშმაკონი. სიმღერანი.
სახიობანი. და. განცხრომანი. და. გინება. ღ~ისა. განმარისხებელი. და. ყ~ი. უწესოება. მოსპობილ-იყო.
ლაშქართა. შ~ა. მისთა. და. ურიცხსა. მას.
შ~ა. სიმრავლესა. ენათა. ნათესავთა. ვ~ა. ცათა. შ~ა. მყოფთა. შ~ს. კ~დ, წყალობა.
გლაკათა. ესეოდენი. აქნდა.
ვ~დრემდის. აღავსო. ზღა. და. ჵმელი. ქველის. საქმემან, მისმან. რ~. ლავრანი. და.
საკრებულონი. და. მონასტერნი. არა. თვისითა. ოდენ. სამეფოთა. ა~დ. საბერძნეთისანიცა. მთა. წ~დისა. და.
ბორღალეთისნი. მერმეცა.
ასურეთისა. და. კვიპრიისა. და. შავისა. მთისა. პალესტინისანი. აღავსნა. კეთილითა.
უფროსღა. საფლავი. უ~ისა. ჩ~ნისა. იესო. ქ~სი. და. მყოფნი. იერუსალიმისანი. თვითო. ფერთა.
მ~ერ. შესაწირავითა,
განამდიდრნა. კ~დ. უშორესცა. ამათსა. რ~. მთასა. სინასა. სადა. იხილეს. ღ~თი. მოსე.
და. ელია. აღაშენა.

მონასტერი. და. წარსცა. ოქრო. მრავალი. ათასეული, და. მოსაკიდელნი, ოქსინონი.
და. წიგნები. საეკლესიო. სრულებით. და. სამსახურებელი. სიწმიდეთა, ოქროსა. რჩეულისა; და. კ~დ.
დღითი. დღე. წარსაგებელთა.
რ~ლთა. თვისთა. ჵელთა. მისცემდა. ფარულად. ვინ. აღრიცხოს, თვინიერ. მამისა.
ზეცათასა. რ~ლ. მიაგებს.=
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ცხადად. რ~. იყო. მისა. კისაკი. მცირე. აღავსის. დრაკნითა. რა. დღე. სარწმუნოთა.
თვისთა. ჵელითა. და. სამწუხროდ. ცალიერი. მიაქვნდის. იგი. მხიარულსა. სულითა. და. პირითა. და. ოდესმე.
ნახევარი. წარაგის. მისი. და. ოდესმე.
არავინ. ეპოვნის. და. ეგრე. სავსე. მისცის. დამარხად. ხვალისა. და. სულთქმით.
თქვის, დღეს. ვერა. მივეც.
ქ~ესა. მიზეზებითა. ჩემთა. ცოდათათა. და. ამას. არათუ. ჵელოსანთაგან.
მორთმეულისა. იქმოდის. ანუ. საჭურჭლითა. ა~დ. ჵელთა. თვისთა. ნადირებულითა. რ~ლთაგანი. თვისსა. მოძღარსა.
იოანეს. მისცა. ოდესმე.
დრაკანი. ვ~რ. ოცდა. ოთხი. ათასი. რ~თა. განუყოს. გლახაკთა. და. ესეცა. მცირედი.
მრავლისაგან. თქმულად.
შეუძლებელ. ხ~. განათავისუფლნა. არა. მონასტერნი. ოდენ. და. ლავრანი.
მოსაკარგველთა. მაჭირვებელთაგან. ა~დ. ხუცესნიცა. სამეფოსა. შ~ა. მისსა. ყ~ისა. ჭირისა. და. ბეგრისაგან. რ~თა. თავის. უფალთა.
სამღთო. მსახურება.
მიუპყრან. ღ~თსა; ხ~. ამათ. თ~ა. რაოდენნი. ეკ~ლესიანი. აღაშენნა. რაოდენნი. ჵიდნი.
მდინარეთა. სასტიკთა. ზ~ა.
რაოდენნი. გზანი. საწყინოდ. სავალნი. ქა-ფენილ. ყვნა. რაოდენნი. ეკ~ლესიანი.
წარმართთაგან. შეგინებულნი, გა-

ნწმიდნა. სახლად. ღ~თისად. რაოდენნი. ნათესავნი. წარმართთანი. შვილად. წ~დისა.
ემბაზისად. და. შეაწყნარნა.
ქ~ესა. და. დასდა. მისთვის. უმეტესი. მოსწრაფება. რ~თამცა. ყ~ი. სოფელი. მოსტაცა.
ეშმაკსა. და. შეასაკუთრა. ღ~თსა.
რ~ლითა. მიიღო. მადლი. მოციქულობისა. ვ~ა. პავლე. და. ვ~ა. დიდმან. კოსტანტინე,
სხათავე. კეთილთა. თ~ა. აქნდა.
ესეცა. რ~. სლვათა. შ~ა, თვისთა. სამეფოსა. სიმრავლითა. სპათათა. და. სიმაღლითა.
სლვისათა. ვერ. ადვილად. მიემთხვეოდიან. მოჩივარნი, და. დაჭირვებულნი. და. მიმძლავრებულნი. განაღა.
ვიეთგანმე. რ~ლთა. საჭიროდ. უჵმნდის.
განკითხა. და. შეწევნა. მეფობრივი. ნუ. უკე. და. ვინმე. აღვიდეს. ბორცსა. ზ~ა.
რასმე. გზისა. მახლობელსა. ანუ. კლდესა.
გინა. ხესა. ვ~ა. ზაქე. უკეთუ. ოდენ. ეპოვის. ესე. ვ~რი. რამე. და. მუნით. საცნაურ. ყვის.
ჭრტინვა. ამის-თ~ს. დაედგინნეს. კაცნი. მართლად. მცნობელნი. და. განმკითხვარნი. მოჩივართანი. რ~ლთა. მ~ერ.
მიიღებდეს. კურნებასა. მრავალ.
გზის. გვიხილავს. იგი. დამლტობელად. ღაწთა. თვისთა. ცრემლითა. ხილასა. ზ~ა.
თითო. სახეთა, სენთა. მ~ერ.
განცდილთასა. და. ხილვად. საძნაურთა. რ~ლნი. შეუმთხვევიან. მიუნდობელთა.
ამათ. და. უბადრუკთა. ჵორცთა.
რ~ლთა. სხათა. უმეტეს, ზრდის. ქ~ყნა. ქუთათისი. ვინ. აღრიცხნეს. ტყენი. რ~ლნი.
მან. განათავისუფლნა. რ~ლნი. უკუმოიჵსნნა. ყივჩაყთაგან. ფასითა. ვინ. ჯეროვნად, წარმოთქნეს,
პატივის, პყრობანი.
მონაზონთანი. და. სიყარულით. შეწყნარებანი. მათნი. თვითუეულისა. ნიჭნი. და.
სახმარნი. რ~ლთა, უზრუნველყვნის. ყ~თა. საჭიროთაგან. ხ~, აქნდა. ამას. ყ~დ, ბრძენსა. მეფესა. საქმედ. ესეცა.
რ~ლთა. უმეტეს, ყ~თა. საშიშად.

საზარელ. იყო. ყ~თა. რ~. ღ~ისა. მ~ერ. იყო. მის. ზ~ა. ნიჭი. ესე. და. საქმე. ყ~დ.
საკუვირველი, არა. რა. შორიელი.=
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არცა. სამეფოთა. შ~ა. მისთა. არცა. ლაშქართა. შ~ა. მისთა, მყოფთა. კაცთა. და. დიდთა.
და. მცირეთა. საქმე. ქმნილი,
კეთილი. გინა. სიტყა. ბოროტი. სიტყა. თქმული. არა. რა. დაეფარვოდა. ყ~დვე. ა~დ,
რაოდენცა. ვის. ფარულად. ექმნის. ანუ. თუ. ეთქვის. ყ~ივე. ცხად. იყო. წინაშე. მისსა. ვიდრემდის.
გულის. სიტყანიცა. მოგონებანი. ვიეთნიმე. მიუთხრნის. მათ. რ~ლთა. ზარ. განჵდილ. ყნის. და. მონაზონთა.
განშორებულთა. სენაკთა. შ~ა.
მათთა. ქმნილი. ღვაწლნი. და. სათნოებანი. უწყოდნის, ცხადად. და. სიშორე. გზისა.
ვ~რე. ეკ~ლესიამდე. ზომით.
იცოდის. და. მოთმინებისა-თ~ს. აქებდის. და. ნატრიდის. ნუ. ამას. ეძიებ, მკითხველო.
თუ. ვ~რ. იქმნებოდა. ესე. ა~დ.
ამას. ცნობდი. თუ. რა. სარგებელ. პოვის. ამათ. რ~. არა. თუ. ცუდად. რადმე. და.
განსაკითხავად. საგიობელთა.
საქმედ. ანუ. საკიცხელად. ვიეთ. ვისმე, იქმოდის. ნუ. იყოფინ. ესე. წარვედ; ა~დ.
დიდნი. საქმენი. და. ფ~დ. სასწრაფონი. წარმართნა. ამით. და, მრავალითა. კეთილითა. მიზეზ. ექმნა. ესე. პ~დ,
ორგულებასა. და. ზაკასა.
და. ღალატსა. რასაცა, ვერვინ. დიდთა. ანუ, მცირეთაგანი. იკადრებდა. მოგონებადცა.
არა. თუ, თქმად. ვისდა.
არცათუ. უმაღლესა. ვინ. თვისსა. თ~ა. ანუ, მოყასსა. თვისსა, გინა. ყრმათა. თვისთა.
ვინათგან. მტკიცედ. უწყოდა. ყ~ნ. კაცმან. პირით, აღმოსვლასავე. თ~ა. სიტყისასა. საცნაურ. ქმნილარს. უეჭელად.

წინაშე. მეფისა. და. მრავალნი. განპატიჯებულცა. იყნეს. და. მახლობელ. ესე. ვ~რთა.
თვის, ამის-თ~სცა. ვერცა. ოდეს, ვინ. განიზრახა. ღალატი. რათურთით. დღეთა. მისთა. ა~დ. იყო. ყ~თაგან.
საკრძალავ. დასარიდო. და. კ~დ. მღდელთ. მოძღართა. მღდელთა. და. დიაკონთა. მონაზონთა,
და. ყ~თა. კაცთა. ესევე. საქმე. ექმნა. წესიერება, გზა. ყ~თა. სათნოებათა. მ~რთ. რ~. შიშითა. მისითა. ვერ.
იკადრებდიან. უწესოდ. სვლად. ვინათგან. უწყოდიან. არა, რას. დაფარულობა. წინაშე. მისსა. და. მის. მ~ერ. ქება.
სათნოებისა. და.
ძაგება. არა. წ~დათა. და. უწესოთა. საქმეთა. რ~. ვერცა. მსოფლიო, ვინმე. და. ვერცა.
მოქალაქე. ვერ. მჵედარი.
ვერ, რ~ლ. პატივი, და. ასაკი. იკადრებდა. განდრეკილად. სლად. რ~. ყ~თა, კაცთა.
იყო. წესიერება. ყ~თა. კანონ. ყ~თა
პატიოსნება, და. თვით. მათ. მეძავთაცა. ყ~თა. კრძალულება. ყ~თა. შიშ. და.
მმართებელ, გზათა. საღ~თოთა.
და. მშვიდობისათა. ესე. დიდნი. საქმენი. და. ღ~ისაგან. ოდენ, შესაძლებელნი. ესრეთ,
ადვილად. წარმართნა.
ამით. ვ~ა. ვერვინ, ადვილ. წარმართის. ეგრეთ, ამისთვისცა. შიში. დიდი. და. ზარი.
მისი. განითქა. კიდეთა. ქ~ყნისათა. და. განჰკრთეს. ყ~ნი. მკვიდრნი. ქ~ყნისანი. ხ~. შემოკრბა. ოდესმე.
წინაშე. მეფისა. ნათესავი. გლარძნილი. ყ~დ. ბოროტთა. სომეხთა. ებისკოპოსები: და. მონასტერთა. მათთა.
წინამძღვრები.
მრავალი. ფ~დ. რ~ლნი. აზმობდეს. თავთა. თ~ვისთა. მიწევნად. თავსა. ყ~ისა. და,
მეცნიერებისასა. და,=
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მოახსენეს. რ~თამცა. ყო. ბრძანებითა. მისითა. კრება. და. ყვესმცა. სიტყვის. გება. და.
გამოძიება. სჯულისა. და. უკეთუ.
იძლივნენ. და. იქმნენ. თ~ა. ერთ. ჵმა. სჯულისა, და. თვისი. სჯული. შეაჩენონ. ხ~.
უკეთუ. სძლო. ესეოდენ. მიემადლოს.
რ~თა. არღარა. გვიწოდდეთ, მწვალებელად. და. არცა. შეგაჩვენებდეთ. ხ~. მაშინ.
მოუწოდა. იოანე: კათალიკოზსა. ქართლისასა. და, მის. ქვეშეთა. ეფისკოპოზთა. და. მეუდაბნოეთა. და. არსენის.
იყალთოელსა. თარგმანსა, და. მეცნიერსა. ბრძენთა. და. ქართველთა. ენათასა. და. განმანათლებელსა. ყ~თა.
ეკ~ლესიათასა. და. სხათა. მეცნიერთა. დაბრძენთა. კაცთა. ყეს. უკე. სიტყვის. გება. ურთიერთას. ცისკრით. ვ~რე. ცხრა.
ჟამამდე. და. ვერასა. უძლეს. დაბოლოებად. რ~. იყო. ორკერძოვე. ძლევის. მოყარება. ოდენ. და. სიტყათა. პაექრობა.
რ~. შევიდიან. შეუვალთა. საქმეთა.
და. ძნიად. გამოსავალთ. შეეწყინა. ესე. მეფესა. და. ჰრქა. მათ. თქენ. მამანო.
სიღრმეთა. სადმე. შესრულხართ. და. უცნაურთა. ხედვათა. ვ~ა. ფილოსოფოსნი. და. ჩ~ნ. ვერა. რასა. უძლებთ.
ცნობად. ვ~ა. უსწავლელნი. დაყ~დ, მსოფლიონი. და. ესე. საცნაურ. არს. თქენდა. რ~. მე. შორს. ვარ, სწავლულებისა.
და. მეცნიერებისაგან. ვ~ა.
მჵედრობათა. შ~ა, აღზრდილი. ამისთვისცა. უსწავლელთა. და, ლიტონთა. და.
მარტივთა. მ~ერ. სიტყათა.
გეზრახო. თქენ. ესე. რა. თქა. იწყო. მათდა. მიმართ. სიტყითა. თქმად. რ~ლთა.
ღ~თი. მოსცემდა, უეეჭელად. პირსა. მისსა. ესეოდენთა. იგავთა. და, სახეთა. წინა. დაუდებდა. აჵსნათა.
საკვირველთა. მ~ერ. წინა.
დაუდგრომელთა. და. უცილობელთა. რ~ლითა. დაანთქნა. ვ~ა. მეგვიპტელნი. და.
დაუყო. პირი. მათი, და. უპასუხო. ჰყუ-

ნნა. და. ყ~დ. უსიტყელ. ვ~ა. ოდესმე. დიდმან. ვასილი. ათინას. შ~ა. ესე.
მწალებელნი: და. ესეოდენ. ზარგახდილ-ყნა. და. ყ~დ. უღონო. რ~ლთა. აღიარეს. ცხადად. ძლეულება. თვისი. ამისთა.
ოდენ. მეტყელთა. ვ~დ. ჩ~ნ. მეფე.
მოწაფე. გვეგონე. ამათ. მოძღვართა. თქენთა. გარნა. ვ~რ. ვხედავთ. შენ. სამე. ხარ.
მოძღვარი. მოძღვართა.
რ~ლისა. ბრჭალსა. ვერ. მიმწდარ. არიან. ეგე. მოძღვარ. საგონებელნი. თქენნი. და.
ესრეთ. ფ~დ. მაბრალებელნი.
თავისნი. მიიქცეს. სირცხვილეულნი. არღარა, ოდეს. მკადრებელნი. ამისნი. ოდესცა.
ხ~. არიან. ვინმე. მაბრალებელნი. მეფისანი. ჯერეთცა. ესეოდენ. მჭირსედ. და. მოლაშქრეობისა-თ~ს. და.
მჵედრობათა. მისთა. განუსენებელისა. მიმოსვლისა. და. დაჭირვებისა-თ~ს. და. ვ~დ. არცა. მშვილდი. თავს. იდებსო.
მ~რ~დის. განსხიპულობასა.
რ~. ჟამსა. ჵმარებისა. მათისასა. თითეული. მათი. უჵმარ. იპოის. და, ესე. ვ~რთა.
უგიობელთა. მათ, თ~ს.
და. უმიზეზოსა. და. ყ~დ. იტყჴიან. გარნა. ისმინეთ. ესე. ვ~რთა. მათ. პ~დ, ესე. რ~.
სამეფო. აფხაზეთისა. მცირე.
ჰქონდა. მოკლებული. და. მცირედ. იყო. და. ტყეობათა. და. ზემო. ჵსენებულთა.
ჭირთაგან. მცირე. გუნდი. მხედრობისა. და. იგინიცა. დაჯაბნებულნი, მრავალ. გზის. მტერთაგან. სივლტოლად.
უცხენოდ. უსაჭურველონი.=
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და. თურქთა. წყობისა. მ~რთ. ყ~დ, უმეცარნი. და. ფ~დ. მოშიშნი. უკეთუმცა. ესეოდენ.
უწყინოთა. ლაშქრობითა.
და. მცირედ. მცირედ. ბრძოლითა, და. სწავლითა, გუარიანად. და. ღონიერად. წინა.
ძღომითა. და. მრავალთა.

ძლევათა, მ~ერ. მოგარებითა. არა. განეწართნეს. წყობათა. მ~ერ. მჵნეთა. ქებითა. და.
ნიჭითა. მიცემითა. ხ~. ჯაბანთა. სადედოთა. შთაცმითა. და. კიცხევითა, ძაგებითა. არამცა. მოეღონნა. ვ~დრემდის.
სპათა. შ~ს. მისთა. ყ~დ. არა. იპოებოდა. ჯაბანად, ზრახული. რ~თმცა. ექმნნეს. ესეოდენნი. ძლევანი. ანუ. რ~თამცა.
ექმნნეს. და. აღეხუნეს. ესეოდენნი. სამეფონი. ნუ. უკე. ძალითა. და. ადგილთა, მწვანვილოვანთა. ზ~ა.
მოსმურობითა, განცხრომითა. და. მაჩვენებელთა. საქმეთა. შედგომითა. არა. ესრეთ. არა. ა~დ, არცა. ალექსანდრე. ქმნნა.
ესრეთ. რ~. პ~დ. მამულისა.
თვისისა. შეკრიბნა: და. მით. დაიპყრნა. დასავლისანი. ევტროპი. იტალია. ჰრომ. და
აფრიკეთი, დამათითა. წარტანებითა. დაჰაიპყრა. ეგვიპტე. შესრულმან. კარქედონით; და. მ~ერ.
ეგვიპტით. პალესტინე. და. ფინიკე. და. კილკასა. თვისად. შემქმნელი. წინა. განეწყო. დარიოზ~ს. და. რაჟ~ს. სპარსეთი, მოირთო.
მაშინღა. სძლო. პიროს. ჰინდოსა. და.ეგრეთღა, ამით. ყოვლითა. მოვლო. ყ~ი, ქ~ყნა. და. ქმნა. რა. იგი. ქმნა. და. თუ. არა,
ქართველთა. სპითა. ვერცარა. ალექსანდრე. იქმოდა, კარგსა. და. თუმცა. დავითს, სპარსთა. მეფობა. ჰქონებოდა. ანუ.
ბერძენთა, და. ჰრომთა. ძალი. ანუ. სხუათა. დიდთა, სამეფოთა. მაშინმცა. გენახნეს. ნაქმარნი. მისნი. და, სხათა. ქებულთანი.
ხ~. ვთქა. მეორეცა. მიზეზი. ამისვე. პირისა, ვინათგან, ნათესავი. ქართველთა. ორგულ. ბუნება. არს.
პირველითგანვე. თვისთა. უფალთა. რ~. რაჟ~ს. განდიდნენ, განსუქნენ. და. დ~ბა. პოონ. და. განსენება, იწყებენ.
განზრახდ. ბოროტისა. ვ~ა. მოგვითხრობს. ძველი. მატიანე, ქართლისა. და. საქმენი. აწ. ხილულნი. და. ესე. მან.
უბრძნესმან. ყ~თა. კაცთამან. კეთილად. სად-

ამე. უწყოდა. ამისთვისცა. არა. ოდეს. მოაცალა. ამისად. განზრახად. ანუ.
განსენებად. ანუ. შეკრებად. და. ქმნად. რასამე.
ესე. ვ~რისა. ა~დ. საქმეთა. რ~ლთა. იწყო. ქმნად. გაასრულნამცა. მაღლად. და.
შენიერად. ნუ. უკე. და. ლომსაცა. აბრალონ.
ეგე. ვ~რთა. რ~. არა. ციდა. მტკავილურიდ. იხედავს. არცა. კერნურად. ჰკრთების;
კ~დ. სხასა. ბრალობასა, შემოიღებენ.
მეტყელნი. შეიყარნის. ვინმე. და. განადიდნის. ვინმეო. და. კ~დ. მოიძულნის.
ვინმეო. და. დაამცირნისო. ესე. აღამაღლნის.
და. ესე. დამდაბლის, ეჰა. უსამართლოებასა: ჶ~ი. უგუნურებასა. ამისთვის. აბრალებაა.
რ~.
კაცი. მიწისაგანი. ღ~თსა. ემსგავსა. რაჳთაცა. საქმითა: ვინ. იხილა. ესე. საუკუნითგან.
ჶ~ი. კაცო. ამის.
თ~ს. რად. არა. ღ~თსა. აბრალებ. უგუნურო. ამასვე. ესრეთ. მოქმედსა. ანუ. არა.
ხუთთა. ქანქართა. ათ. მყოფელსა.
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მისცნაა. ათნი. ქალაქნი. ანუ. არა. ერთისა. დამფლველსა. მოუღო. იგიცა. და. მისცა.
ათთა. ზ~ა. მეათერთმეტედ; ანუ. რასათ~ს. ქადაგებულ. არიან. სამოთხისა. შვებანი. და. სასუფეველისა.
ნეტარებანი. ღ~ისა. ნებისა. მყოფელთა.-თჴს. ჭ~ტდ. ხ~. საშინელებანი. ურჩთა. და. უღირსთა-თჴს. და. უკეთუ.
მეფემან. ერთგულნი. ფრთხილნი. და.ახოვანნი. ნაცულად. ორგულთა. და. ჯაბანთა. და. უღირსთა. ადიდნეს. რა.
უსამართლო, ქმნა. ნუ. უკუე. დუხჭირმანცა. აბრალოს. სარკესა. რ~. სახე. მისი. ცხადად. უჩვენის: უჵმარნი. და. უღირსნი. ნუ.
მას. ა~დ. თავთა. თვისითა. აბრალებდინ. უკეთუ. არავინ. იყო. ესეოდენ. მართლად. აღმწონელ. საქმეთა. და.
მცნობელ. ვ~რებასა. კაცისასა.

რ~ლისა. აჩრდილსა. შეკრებულ. იყნეს. ერნი. ტომნი. და. ენანი. მეფენი. და.
ჵელმწიფენი. ოვსეთისა. და. ყივჩაყეთისანი.
სომხეთისა. და. საფრანგეთისანი. შარვანისა. და. სპარსეთისანი. ხილვისა.-ებრ.
ნაბუქოდონოს[რი]სა. ვხედევდ. იტყვის. ხესა. შ~ს. ქ~ყნისა. სიმაღლედ. ცისა. მიწდომასა. და. რტოთა. მისთა. კიდემდე.
ქ~ყნისა. ფურცელნი. მისნი. შენიერ. და. ნაყოფი. მისი. ფ~დ. და. საზრდელი. მისი, შ~ს. ქვე. კერძო. მისსა.
დაიმკვიდრეს. მჵეცთა. ქ~ყნისათა. და. შ~ს,
რტოთა. მისთა. მკვიდრობაჳ. ყუეს. მფრინველთა. ცისათა. და. მისგან. იზრდებოდა.
ყ~ი. ჵორციელი;
აჰა. სახე. არა. უმსგავსო. ა~დ. ფ~დცა. თ~ა. შეტყებული. ჩ~ნისა. თვით. მპყრობელისა.
და. ყ~დ. გამომსახველნი.
სიტყჴთ. საქმეთა, თალთა. ჩ~ნთა. ახილულთა. რ~. სიტკბოებისა. და. სახიერებისა.
და. სიბრძნისა. მისისა.
ხილად. წყურიელნი. კიდით. ქყანისათ. შემოკრბებოდეს. წინაშე. მისსა. ვინ. იყო.
ეზომ. ტკბილ. შემთხევათა, შ~ა. ვინ. სატრფიალო. ზრახვითა. და. სასურველ. დუმილითა. უძლიერეს.
სიმახვილითა. საწადელ. ღიმილითა.* უსაწადელეს. მჭმუნვარებითა. მადლიერ. ხედვითა. საზარელ. ლომებრ.
მკრთომელობითა. ბრძენ. ცნობითა. უბრძნეს. გამორჩევითა. მარტივი. სახითა. მრავალ. სახე. მართებითა.
შემრისხელ. მყუდროებითა. მაქებელ. განსწავლულობითა. და. არცა. ერთსა. კეთილთაგანსა. შემაშთობელ.
უზომოებითა. მაღალ.
უმაღლესთა-თვის. მდაბალთა-თ~ს. და. თვის. მათ. მტერთაგანცა. თვით. საწადელ.
და. საყარელ. სათნოებათა. მისთაგან. შეკდიმებულთა. ვინა. ესრეთ. მიიღო. ერთიცა.
სათნოებათაგანი. ვ~რ. ვინ.

ყ~თაგანმან. შეიკრიბა, ყ~ი. სრულებით. თჴთეული. რ~ლთა. ყ~თა. თ~ს. შეუძლებელ.
არს. და. კვირვება. ოდენ. არათუ. მიბაძვება. რ~ლითა. სრულ. იქმნა. იგი. ყ~სა. შ~ა. ესრეთ. რა. აღსავსე. იყო. ნავი.
უფასოთაგან.
ტვირთითა. სათნოებისათა. და. არღარა. შემძლებელ. წარსულად. ღადირთა. და.
აქნდა. ყოვლით. კერძო.
მშვიდობა. და. დაწყნარება. სამეფოთა. მისთა. მაშინ. დიდმან. მან. წინა. განმგებელმან.
ცხო-

1-24 სტრ., 175
ვრებისა. ჩ~ნისამან. და. ყ~ისავე. უმჯობესისა. შემცალებელმან. განგებითა. მით.
რ~ლნი. მან. უწყის. და. განაწესებს. ჟ~მთა. წელთა. ჩ~ნთა. ესრეთ. განაგო. ვ~ა, მუშაკმან. კეთილმან. რაჟ~ს.
იხილნის. ჵუვილნი. აღსავსედ.
ნაყოფითა. და, ქ~ყნად. დადრეკილნი. ისწრაფის. დაუნჯება. მათი. და. ვ~ა. მენავემან.
ბრძენმან. განიცადის.
რა. ნავი. თვისი. აღსავსედ. მრავალ. ფერითა. ტვირთითა. მიისწრაფის.
ნავთსადგურად. რათა. არა. რა.
ევნოს. სოფლისა. ამის. მღელვარისა. ზღვისაგან. რ~. ჟ~სა. ზამთრისასა. მშვიდობასა.
და. დაწყნარებასა. ყ~ისა. სამეფოსასა. არა. გარეგნად. მენაკიდურესა. ა~დ. საშუალ. თვისთა.
სამეფოთა. ადგილთა.
თვით. მის. მ~რვე. წინა. განჩინებულსა. განსასენებელად. და. მისაძინელად. ვ~ა.
ჰრულითა. რათამე,
შენიერითა. და. იძინა. მამათა. თვისთა. თ~ა. და. თვით. მებრ, ესე. კმა არს. საცნაურ.
მყოფელად. საკუთრებისა. თვისისა. ღ~თისა. მ~რთ. რ~. მრავალ. გზის. მრავალთა. მიზეზთა. და.
განსაცდელთა. სიკდილისა-

თა. შთავარდა. იგი. რ~ლთაგანი. მცირედ. მივსცეთ. თხრობასა. რ~. ნადირთა. დევნასა.
შ~ა. ოდესმე. მუხნარს, წაექცა. ცხენი. და. ესეოდენ. შეიმუსრა. რ~ლ. სამ. დღე. ყ~დ. უსულო. მდებარე.
იყო. უძრავად.
სამშვინველისაგ~ნ. ოდენ. საცნაური. ცოცხლად. და. შ~დ, სამდღე. ნამეტსა.
სისხლისასა. აღმომყრელსა.
მოექცა. სული, და. სიტყა. და. ძლითღა. აღდგა. ცოცხალი. და. ესე. ვ~რი. მრავალ.
გზის. შეემთხვია. დაღ~ნ. იხსნა. სიკვდილისგან. კ~დ. ციხესა: რ~ლსამე. ჰბრძოდეს. ქართლს. და. მეფე.
კარსა. კარვისა. თვისისა. დგა. პერანგითა. მოსილი. ოდენ. შუადღე. და. ციხით. ვინმე, შესტყორცა.
ისარი. და. ჰკრა.
ხატსა. მთავარ. ანგელოზისასა. რ~ლი. ეკიდა. ყელსა. ოქროისა. მცირე. და. ძალმან.
საღთომან. განარინა. მშვიდობით. რაოდენ. გზის. ყივჩაყთა. თვისთა. განიზრახეს. ღალატი. და.
განაჩინნეს. კაცნი. მჵნენი. რ~ლნი. ჵრმლითა. რ~ლნიმე. შუბითა. სხანი. ისრითა. და, ესე. არა. ერთ,
და. ორ. გინა. სამ.
ა~დ. მრავალგზის. და. არაოდეს. მიუშვა. ღ~ნ. კერთხი. ცოდვილთა. მართალსა. მას.
ზ~ა. არცა. ოდეს. მისცა. იგი. ჵელთა. მეძიებელთა. მისთასა. და. ღათუ. მრავალგზის. დევნასა.
თურქთასა, მარტო. დაეპყრის. ანუ, უსაჭურველო. გარნა. ყ~სა. შ~ა. ჵელი. იგი. ზეგარდამო.
ფარვიდა. მდევართა.
მისთაგ~ნ. ა~დ. ყ~დვე. და. ყ~სა. შ~ა. იყო. ბედნიერ. და, სვიან. მადლითა. აღსავსე.
ეგრეთვე. ჟ~სა.
შ~ა. შენიერსა. და. ჯეროანსა. მოუწოდა. ღ~ნ. შემყარებელსა. თვისსა, და. მარადის.
მოსურნესა. სამარადისოდ. მეფობად. წინაშე. მისსა. და. არღარა. მიუშვა. მრავალ. ჟამ. და. ჭირვად:=
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სამსხემოსა. ამას. კედარსა. შ~ა. მკვიდრობითა. და. ჵორცთა. ამათ. ქვე. დამზიდველთა.
მ~ერ. შეკრვად. სულსა.
გონება. ქმნულსა, არცა. განხრწნადითა. გვირგვინითა. და. პორფირითა. ვ~ა.
სიზმრითა. და. ნაოცნითა.
უმრავლესად. მღერად. ა~დ. ნამდვილ. ჭეშმარიტითა. და. მტკიცითა.
წარუდინებელთა. და. სამარადისოთა. სადა. თვით.
იგი. ბუნებით. ღ~თი. მეუფებს. მადლით. ღ~თ. ქმნილთა. ზ~ა. მუნ. აღიყანა. მის-თ~ა.
მეფობად. უხრწნელითა.
და. ბრწყინვალითა. გჴრგვინითა. და. პორფირითა. შემკული. სადა. იგი. აწ. მკვიდრარს, და. იქცევის. ნათელსა. შ~ა.
ღვთაებისასა. რ~. იყო. მაშინ. თვე. იანვარი: კდ. ოცდა-ოთხი. დღე. შაბათი. ოდეს.
ქ~კნი. იყო.
ტკე: სამას. ოცდა. ხუთი. ხ~. წელიწადნი. მისნი. შობითგანნი; ნგ; ორმოცდა. ათსამეტ.
ხ~. მეფობდა. ლდ; ოცდა. ათოთხმეტ. წელ. და. ვ~ა. პ~ლ-მან. ვავით, სოლომონიამნცა.
თვისითა. ჵელითა. დასუა.
საყდართა. თვისთა. ძე. თ~სი. დიმიტრი; სახელით. სახელ-დებული. მარადღე.
გარდამონასახი. ყოვლითურთ. მსგავსი. მამულთა. და. დაადგა. თავსა. გჴრგვინი. შენიერი. ქვათაგან.
პატიოსანთა. ვიტყჴი.
უკე. სათნოებათა. მამულთა. და. შეარტყა. წელთა. ძლიერთა. მაჵვილი. ვ~ა. რაბამ.
სვიანად. ხმარებული. და. შემოსა.
პორფირი. მკლავითა. ლომებრითა. და, ტანსა. ახოვანსა. და. ულოცა. ცხოვრება.
წარმართებული. და. განგრძობა.
დღეთა. ბედნიერობით. თაყანის. ცემად. მისსა. მეფეთა. ქ~ყანისათა. და. ყ~თა.
წარმართთა. მონებად. მისსა. გამო-

ბრწყინვებად. დღეთა. მისთა. სიმართლე. და. მრავალი. მშვიდობა. და. ესრეთ.
განცალა. ქენა. მოქალაქობაჳ. ზენად. სუფევად. რ~ლისა. მკვიდრნი. განჵსნილნი. არიან. შრომათაგ~ნ. და. ოფლთა. და.
ზრუნვათა. და. მუნ. მეფობს. სიმდიდრეთა. მათ. ზ~ა.
რ~ლნი. წინა. წარგზავნნა. საუნჯეთა. მათ. უშიშთა. რ~. მუნ. არს. შება. და.
სიხარული. რ~ლსა. არა. აქს. მწუხარება. და. სიმდიდრე. რ~ლსა. არა. შეუდგს. სიგლახაკე. და. მხიარულება. რ~ლსა. არა.
განჰკეთს. ურვა. და. მეფობა. რ~ლსა. არა.
აქს. აღსასრული. და. მუნ. არს. ცხოვრება. რ~ლსა. არა. შეამღევს. სიკდილი:-

47, მზ: მეფე. დიმიტრი. დავითის. ძიე. ბაგრატოანი. ა. დიმიტრი. მეფე. ქართლისა:სრულ, ყო. დავით. სრბა. მეფობისა. ქ~კოსა. ტკე: სამას. ოცდა. ხუთსა.
და. მოვიდა. დაუსრულებელისა. სუფევისა. სიცოცხლესავე. შ~ა. თვისსა. დასა.
მეფედ. ძე. თვისი. დიმიტრი. და. დაადგა.
გჴრგვინი. თვით. მისითა. ჵელითა: დაიპყრა. სამეფო. ტახტი. და. საჯდომი.
მკლავითა. ლმობიერითა. მისათხრობლად.
ბრძენთა. და. ქების. მოყარეთა. თ~ს. იტყვის. სოლომონცა. მეფე. ჟამნი. არ~ნ.
მშვიდობისანი. სარწმუნოება. მეფეთა. პ~დ.
მოშიში. იყო. ღ~ისა. სვიანი. და. გამარჯებული. და. სიმაღლესა. და. სიმდიდრესა.
შ~ა. მდაბალი. და. გლახაკთ. მოწყალე.=
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ობოლთა. და. ქვრივთა. განმკითხველი. საყდართა. და. ეკ~ლესიათა. მღდელთა. და.
მონაზონთა. კეთილის. მყოფელი. შემწირველი. სოფელთა. და. აგარაკთა. დ~ბლთა. სამეფოსა. მათისათა. და.
კარსა. ზ~ა. მყოფთა. ტკბილად. მოუბნ-

არი. უხვი. და. მბოძებელი. და. ვ~რ. გაავრცელა. და. ააშენა. სამეფო. მისი. ოდეს.
დიდმა. დავით. ტფილისი. აიღო. ჲრეთი.
და. კახეთი. მოირთო. ციხეთა. და ქალაქთაგ~ნ. კიდე. კაცი. არსადა. იყო. 1. ჲერეთი. 2.
სომხითი. 3. ტაშირი. 4. ჯავახეთი.
5. ქვენა. არტანი. და. არტანი. ამათსა. მეფობასა. შ~ა. აშენდა. ტაოს. ნაპირნი. ოდეს.
ჯერეთ. არა. მეფე. იყო. დიდმან. დავით. შარვანს. გაგზავნა. ქმნა. ჰომი, და. ბრძოლანი. რ~ლ. ყ~ნი. მხედველნი. მისნი.
განაკჴირვნა. და. აღიღო. ციხე.
ქელაგორი. და, აღივსო. ალაფითა. და. ტყჴითა. ურიცხვითა. გააქცივნნა. სუქმენეთნი.
თავი. ყ~ისა. სპარსეთობისა.
დაჵოცნა. და. ამოსწყვიტნა. აავსნა. საჭურჭლენი. და. ლაშქარნი. მისნი. ერთგულთა.
შემწყნარებელი. იყო. და. შეცოდებულთა, სამართლიანად. მწურთელი. ვინათგან. არა. სწორ. არს. ცოდა. მღდლისა. და.
მჵედრისა. არცა. ერისა. და. მღვდელთ. მთავრისა. რ~ლნ. იცოდის. ნება. უ~ისა. თვისისა. და. არა. ყოს. იგემოს. ფ~დ.
ყოვლითურთ. ემსგავსა, ძირსა.
კეთილსა. დავითიანსა. ხესა. ღ~თივ. დანერგულსა. და. ცხებულიანსა. წარვლო.
ცხოვრება. და. მიიწია. სრულ. ქმნილი. სიბერესა. და. ესხნეს. ძენი. ორნი; დავით. და. გიორგი; ასული. ერთი. სახელით.
რუსუდან; შეიმოსა. ჩოხა. და. აკურთხა. სქემითა. და. ყო. წელიწადი. ერთი. და. ღესრულა. და. დასა. ძე.
მისი, მეფედ. დავით:-

48, მჲ; მეფე. დავით. ძე. დიმიტრი. მეფისა. ბაგრატოანი. ბ, დავით: მეფე:-

ხ~. ამან. დავით. იმეფა. ექვსი. თვე. და. მოკუდა. და. დაუტევა. ძე. ერთი. სახელით.
დიმიტრი. და. შ~დ. მისსა. დაჯდა.
მეფედ. გიორგი. ძმა. მისივე, და. ძე. დიმიტრი. მეფისა. ტოე: სამას. სამოცდა.
თხუთმეტსა. ამავე. წე-

ლსა. მიიცალა. მეფე. დიმიტრი, წლისა. ერთისა. ჩოხოსანი. და. დაჳ. დიმიტრისი;
თამარ. თიღვის. აღმაშენებელი. იგიცა. შემონაზუნებული. გარდაიცალა. და. დაჳ, მისი; კატა; საბერძნეთს,
გათხოვილ. იყო:- :-

49, მთ; მეფე. გიორგი. ძე. დიმიტრი. მეფისა. და. ძმა. დავით. მეფისა. ბაგრატოანი: გ: გიორგი. მეფე:
ხ~: მეფე ესე. გიორგი. ვ~ა. დაჯდა. ტახტსა. ზ~ა. საჵელმწიფოსა. და. დაიპყრნა. ყ~ნი. სამეფონი. მამა. პაპათა. მისთანი. აღმოსავლეთით. გურგენის. ზღვით.
ვ~რე, ზღადმედ. სპერისა. რ~ლნ.
ენამან. შეუძლოს. სიკეთისა. და. სიქველისა. მისისა. ახოვნებისა. და. გულოვნობისა.
მისისა. მოყუარებისა. და. მოწყალებისა. მისისა. სიუხვისა. და. სვიანობისა. მისისა. სიბრძნისა. და. გონიერებისა.
გამოთქმად. რ~. იყო.
უმაღლესი. ყ~თა. მეფეთასა. მძლე. და. შემუსრველი. ყ~თა. მტერთა. მისთა.
მორჭმული. და. სვედოლათითა.=
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გამდიდრებული, კეთილად. მსახური. ღ~ისა. ეკ~ლესიათა. და. საყდართა,
მაშენებელი. ეპისკოპოზთა. და. მეუდაბნოეთა. და. მღვდელთა-თ~ს. კეთილის. მყოფელი. დიდთა. და. ცოტათაგან. შეცოდებისა. უკადრი.
გლახაკთა. და. ქვრივთა-თ~ს. მოწყალე. და. უკეთუ.
ვინმე. იპოვის. ორგულ. და. შემცოდე, ადრე. მიმტევებელ. ექმნის. და. შემნდობელ.
ერთგულთა-თ~ს. უხვი. და. მბოძებელ. სპარსეთისა. სუ
ლტანნი. შორს. მყოფნი. და. ახლოს. მყოფნი. მეძღვნედ. და. მოხარკედ. მისდა. იყნეს.
და. ყ~ნი. სანაპირონი. უშიშად. ჰქონდეს,
ამას. მამამან. ამისმან. კეთილად. მოხსენებულმან. დიმიტრი. მეფემან. სიცოცხლესავე.
თვისსა. მოგვარა. ცოლი. ასული. ოვ-

სთა. მეფისა. ხუდდანისი. სახელით; ბურდუხან: რ~ლი. მატდა. სიკეთითა. ყ~თა.
დედათასა. მისებრი. სძალი. არა. ეხილვა.
ქართლისა. თემსა. ესე. თვით. შესატყჴსი. ქმრისა. პირ. მზისა. ტან. ლომისა. თვით.
მზე. მზეთა. შენებითა. და. მომფენობითაცა. ვ~რ. ითქმის. ცოდვილთა. და. მართალთა. ზ~ა. რ~ლ. ყარობდა, მართალთა.
და. სწყალობდა. ბრალეულთა. ამასთჴს.
არა, ვიტყვი. სახეთა. გარეშეთა. გინათუ. ვიეთმე. სატრფიალოთა, რ~ლი. ამათგანცა.
არა. უნაწილო. ყ~ო, ა~დ. ყ~ი. შვენიერება. და. ყ~ი. სიტურფე. გარდამატებულად. იხილვებოდა. მის. შორის. და. თვით.
მის. ქ~ეს. შემოსილობით. ვთქა.
რ~ლი. ემსგავსებოდა. ეკატირინას. ანუ. პელენოპის. წილ. ირინედ. წოდებულსა. ნუ.
უკე. ზესთა. გარდამეტებითა. მოუძლურდეს. სიტყუა. ანუ. მაბრალებდეს. ვინ. მარჯულ. ანუ. მარცხლ. გარდაქცევისათ~ს, ა~დ. ყ~ი. ძალისაებრ, შესაწყნარებელ. არს. ა~დ. ესე. ხ~. კმა. ვყო. ქებად. რ~. დედა. იქმნა. შვილისა. ნათელ.
შემოსილისა. თვით. გორგასლისა. ვახტანგისა. აღმავსებელი. ადგილისა. და. წ~წყ~ლესა. დავითისა. მამად. თვისად.
ღ~თისაგან. ქენებით. აღთქმულისა. აღდგინებად. ტომთაგან. მისთა. მისებრ. მპყრობელი. აღმოსავლეთისა. და.
დასავლეთისა: თამარს:
ვიტყვი. მეფედ. ცხებულსა, რ~ლ. მვემორე. სიტყამან. საცნაურყოს. ხ~. ჩ~ნ.
პირველსავე. სიტყასა. მოვიდეთ. ამან. გიორგიმ. იპყრნა. რა, მეფობისა. შარავანდედი. შვიდ. სამეფოდ.
განწესებული. შემკულმან. ზეგარდამოთა. პორფირითა. და. გჴრგვინთა. აღიჭურნა. მკლავნიცა. მოსრვად. და. მოწყვედად.
წინა. აღმდგომთა. ქ~ეს. სჯულისათა. აგარიანთა. ისმაიტელთა. და. მოჰმედიანთა. პ~დ. წყალობისა. მიმფენმან.
იმერთა, და. ამერთა. ზემოთა. და ქ-

ვემოთა. დიდებულთა. და. აზნაურთა. სპასალართა. და. სპასპეტთა. შინაურთა. და.
გარეშეთა. მერმე. ჵელყო. შეყრად. და. გამართვად. ქალაქსა. ზ~ა. კათირევანსა; და, წარმოსტყენა. ყ~ი. ჵევნები.
კლდოვანი. და. ქალაქები. აშორნისა. სომეხთა. მეფედ. წოდებულისა. შაჰერმანისა. და. შ~დ. ამისა. კ~დ;
შემყრელმან. სპათა. მისთამან.
მიჰმართა. დიდად. ქალაქად. და. სახელ. განთქმულად. აწ. რ~ლ. არს. არარატისა.
ძირსა. საზღვარი. სომხითისა. დაადრაბედაჯანისა. მამული. თარდატ. გოლიათისა. რ~ლ. ოდესმე, ღორ, იქმნა,
მიზეზითა. გრიგოლ. პართისათა.=
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თვით. წინა. მდგომელ, და. წყობად. განმზადებულ, ექმნა. სპათა. თვისთა, და.
ახოვნად. წინა. მსრბოლებითა. ეკეთა.
რლ~ნიცა. დახდეს. ქალაქსა. გარეთ. და. კ~დ, თვით. სპითა. თვისითა. გამოიღო.
ქალაქი. რ~ლისა. სიმრავლემან. ტყეთა. და. საუნჯეთამან. დაფარა, პირი. ველთა. და. მთათა. და. თვით. ქალაქიცა. სამეფო. ტფილისი.
აღივსო. ნატყენავთა. მიერ. რ~ლ, ტყესა. თვითო. დრამად. გინა. ფუკად, მომსყიდველი. გამსყიდველობდეს: შ~დ. ამისსა.
განისვენებდეს, და. ნადირობდეს. მთათა.
და. ბართა. და. მოვლიდის. და. მოინადირის. რ~ლისა. მოისრობასა. ვერა. რ~ლი.
სახელგანთქმული. მოისარი, ანუ. მის. ჟამისა.
ესწორებოდეს. კ~დ. ინება: შეყრა. და. გამოლაშქრება. დიდად. ქალაქად. ანისად. რ~ლ.
ძველ. ოდესმე. ბერძენთა, მეფეთა.
სახლი. და. საჯდომი. იყო. რ~ლსა. შ~ა. მოდღესამდე. არს: ჩ.ა. ათას, და, ერთი.
ეკლესია. და. მირიდებითა. ბერძენთათა. და.
მიმოცვალებითა. ჟამთათა. დიდად, გვარიანთა. ვიეთმე. შანშე. დადიანთა. თ~ა.
განდგომილ. ქმნილიყო. ამას. ზ~ა. მყის.

მიმჵდომმან. სამდღე. ყო. ომთა. სიმრავლე. და. ძგერა. ჰუნეთა. სიტყჴთ. და. საქმით.
ბოლოდ. დასტეხნეს. მსგავსად.
მეხის. ტეხისა. და. ელვის. სახედ. გარდახვეწასა. შ~ა. შანშე. დადიანისასა. ჵელთ,
იგდო. ქალაქი. ნებისაებრ. თვისისა. დაარა. წარვიდა. მიერ. ვ~რე. არა. განაგო. კეთილად. და. დაიმჭირა. სიმტკიცედ.
ტახტისა. თვისისა. შესანახავად. და, განსამაგრებელად. და. დაუტევა. ივანე. ორბელიანი. მანდატურთა. უხუცესი. თ~ა.
შემწეობითა. ამირ. სპასალარისა. სარგის. მჵარგრძელისათა. და. სხათა, თემისა. დ~ბულთა. აზნაურთა. და. ამიერ.
უზრუნველ. ქმნილმან. მოჰმართა. თვისთავე. სანადიროთა. და. შესაქცევართა. და. სასიხარულოთა. რ~ლისა. ჯვარისაგან.
აღძრა. სიბოროტე. და. ქედმაღლობა. აგარიანთა. და. ისმაიტელთა. და. შარიარმან. სულტნად. მწოდებელმან. თავისა.
თვისისამან. მაწვეველ.
ექმნა. ყ~სა. შამსა. ჯაზირსა. და. დიარბეგისა. თურქთა, თ~ა. გარდმონისათა. არდოხის.
ძე. რ~ლ. პაპისა. მისისაგან. დიდ, გვართა. კუხის. ძე. რ~ლისა. მამამან. ლაშქრობათა. შ~ა. პამარიელად.
სახელ. განთქმულად. გამოჩენილი. ივანე, აბულეთის. ძე. ლტოლვილყო. სალდუხა. სალაჩუკიანი. რ~ლი.
სულტანთა. გარტომობდა. ს~დ.
მრავალთა. დიდთა. ამპარიათა. და. ფათაბაშთა. სპარსეთისათა. თ~ა. მსგავსად.
მჵეცთა. აღილესნა. კბილნი,
და. დიდითა. და. მიუწდომელითა, ძალითა. და. უამრავითა. ლაშქრითა. მოვიდა. და.
მოადგა. ანისსა. ხ~. ცნა.
ესე. მეფემან. მეფეთამან. გიორგი. ნაჭარმაგევს. სახლსა. სალხინოსა. მდგომმან. კაცმან.
მჵნემან.
და. გულოვანმან. და. ზეშთა. შემმართებელმან. წყობათა. შ~ა. იჵმნა. დასნი. ზემონი.
და. ქვემონი. და. ვ~რ. ითქმის. გმირი. სრბად. გზასა. ეგრეთ. მსწრაფლ. შეირტყა. და. წარემართა. და.
სუფევდა. არღა. დამხედველი. მც-

ირეთა. და. არღარა. მომლოდინე. ექმნა. სახელ. განთქმულთა. ჭაბუკთა. ლიხთ,
იმერელთა. და. ვიეთმე. ამიერთაცა.=
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მინდობილი. წყობათა. შემძლისა. და. ხადა. სახელსა. ზეცათა. მეუფისასა. რ~ლი.
აღრაცხა. სიმრავლესა. გარემოდგომილთა. მტერთასა. გარდამვლელი. მთათა. შთავიდა. შირაკად. რ~ლსა. იახლა.
თანა. განმზრახად. ივანე. მწიგნობართა. უხუცესი. და. სუმბატ. სვიმონ. ქმნილი. რ~ლი. სხათა.
საჭურველთა. თ~ა. საქმითაცა. აღჭურვილიყო. და. ესენი. დამშლელ. ექმნეს. მეფესა. სიმცროსათვის. სპათასა: ხ~. არა.
დამორჩილდა. მჵნე. მჵნეთა.
და. გოლიათი. გოლიათთა. ჭ~ტდ. მიმღები. მოწამეთა. ღვაწლთა. და. გვირგვინთა.
თვით, სეხნაობითაცა.
მიმსგავსებული. გიორგი. ღაწლისა. მძლისათა. მან. თუ. ერთი. ვეშაპი, მოკლა. ამან.
ბევრის. ბევრთა.
ასპიტთა. და. იქედნეთა. მსგავსად. სძლივნა. უძლეველმან. ხ~. იხილნა. რა. სპანი.
ურიცხნი. სარკინოზთანი. გარდახდა. ჰუნისაგან. და. მლოცველი. ევედრებოდა. ღ~თსა. მჵურვალედ.
ცრემლთა. ნაკადითა, თვალთა. ზეცად. აღხილვიდა. და. აღიღო. საჭურველი. და. მისცა. იოანეს. ძელი.
ცხოვრებისა. წინა.
წარძღვანვად. დააღმჵედრდეს. გულითა. განმახულითა. ურთიერთას. განამჵნობდეს.
და. შვილნი. ცხოვრებისანი. თავსა. თვისსა. სიკვდილსა. არა. რიდებდეს. ხ~. მეფემან. მტკიცედ.
აღმჵედრებულმან. ჰუნესა.
ზ~ა. ჵმითა. მით. ხოსროვანითა. განსცა. ღაღადი. და. სწავ~დი. გულსა. ახოვანთა. და.
გულოვანსა. სპათა.

თვისთასა. ვ~დ. კაცნო. ძმანო. ერთ. სულნო. და. ერთ. რჯულნო. თუ. რაზომ. კეთილ.
არს. საღთოთა. სჯულთა. და. ქ~ეს. სახარებისა-თ~ს. სიკვდილი. რ~ლთა. სამარადისოდ.
ვნატრით. ქ~ეს, კალთა.
შედგომითა. და. მომკუდართა. თვით. ბუნებით. მოკვდავთა. სხეულთაგან. და.
ხედვათა. თუ. რაოდენ.
უფრო. სახელოვან. არს. მჵნებრივ. სიკდილი, ვიდრეღა. სენითა. განდნობით.
განლეულობასა. შ~ა.
რ~. სახე. და. სახელი. საუკუნოდ. გზად. გვყვების. გვასმიეს. ძველთა.
მომთხრობელთაგან. თუ.
რაოდენნი. ღვაწლნი. თავს. ისხნეს. საღთოთა. სჯულთა. თვის. ტომმან. ებრაელთამან.
და. ახალსა.
ამას. შ~ა. აღთქმასა. გუნდმან. და. მწყობრმან. მოწამეთა. მან; ა~დ. ფრთოვანნო.
ლომნო. ჩემნო.
ჩვენთვის. ლახვარ. განწონილისა. ქ~ესთვის, აღვიხვნეთ. ლახუარნი. და. ოროლნი. და.
უგმირნეთ
ურწმუნოთა. ღ~თაებისა. მისისათა. და. წარმომთქმელმან. უკანასკნელთა.
ლოცვათამან. მოუწოდა.
ამილახორსა. მისსა. სუმბატის. ძესა, ლიპარიტს. და, ბეგსა. სურამელსა. ქირქიშს.
აბულეთის. ძესა. და. სამ.
ათასთა. თანა, მბრძანებელმან. მუნცა. ღიმილით. მლაღობელმან. მოყმენო. იგიცა,
ვსჯობთ.
რ~ლმანცა. უმოსწრაფეს. უხეთქნეთ. დროშის. მქონესა, დაცემითა. მისითა. დავსცეთ.
ბანაკი.=
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უცხო, თესლთა. ამათ. ესრეთ. სასოებით. მოქადულმან. განვლნა. რაზმნი. და.
სუმპერაზმნი. და. განაწონა.

კინენი. და. ვ~რ. იხილეს. დროშა. დაცემული. მკლავითა. აქილიანითა. იქცეს. მკეთრ.
და. იხმიეს. სივლტოლა. ძალისაებრ. ჰუნეთასა. რ~ლსა. შ~ა. აღესრულა. სიტყა. წ~წყლთა. ვ~რმედ.
ერთმან. წარიქციოს. ასი.
და. ასმან. თქვენგანმან. ბევრეული. ამირ. სპასალარი. დ~ბულნი. და. ლაშქარნი. ამათ.
აქეთ. და. ამათ. მუნით. ადინეს, ღვარი. სისხლისა. და. თვით. მეფე. ალექსანდრეს. სეთა. და. სიაოშის.
მოყმეობითა. სდევდა.
მრავალგზის. მცლელი. რაზმთა. სცემდა. და. იცემებოდა. სვრიდა. და. ისროლებოდა.
და. ბუმბერაზნი, მისნი. თანა. შემწეობდეს. და. ესრეთ. დევნასა. შ~ა. და. ზ~ა. გარდამატებულსა, ძლევასა.
ზ~ა, შთაეწურა. მზე. და. კ~დ.
შეიქცეს. სადგომად. და. იხილეს. სიმრავლე. ჵელმწიფეთა. და. დ~ბლთა. აზნაურთა.
და. მონათა. სიმრავლე. კარავთა. და. სარაფარდათა, სიმდიდრე. თვალთა. და. მარგალიტთა. ურიცხთა. ოქროთა,
ჭედილთა, და. უჭედელთა. აქლემთა. ცხენთა. და. ჯორთა. და. ყ~თა. განძთა. სოფლისა. სიმდიდრეთა.
და. მონაგებთა. აღრიცხად. შეუძლებელთა. ესრეთ. მმადლობელნი. ღ~თისანი. იშვებდეს. და.
იხარებდეს. ვ~რ. მპყრობელნი.
მამა. ძისა. და. ძე. მამისა. ძმა. ძმისა. და. თვისი. ნათესავისა. პატრონი. ყმისა. და. ყმა.
პატრონისა;
გამარჯვებულნი. და. აღვსილნი. ყოვლითურთ. სიხარულითა. იღიმოდეს. და. ამბორს
უყოფდეს.
ურთიერთას. და. ესე. ვ~რსა. განცხრომასა. და. სახარულსა. შ~ა. თვით. მეფე. მისით.
სპითურთ. გარდამოჵდა. და. თაყანისცა. ზენასა. განგებასა. არა. ესვიდა. მკლავთა. სიმაგრესა. არცა.
სხვილბარკალთა.

მამაკაცისათა. ა~დ. ზეგარდამოსა. შეწევნასა. და. მოხედასა. წმინდისა. მარჯენისა.
საუფლოსასა.
უგალობდა. დამხედ. სიმდაბლით. დავარდა. წინაშე. უფლისა. ღ~ისა. საბაოთისა. და.
ცრემლთა. მ~ერ. ადგილი.
იგი. დაასუელა. და. მერმეღა. დაჯდა. განსუენებად. და. აღებად. ბევრის.
ბევრეულთაგან. ნიჭთა, მცირედ. მცირედისა. და. ეგრეთცა. აღვსებულმან. საჭურველთა. და. საჭურველთა. მ~ერ.
აღმსხმელმან. ჵელმწიფეთა. და. დიდებულთამან. აზნაურთა. და. მონათამდის. სამდღე. დამყოფელმან.
კართა. ანისათა. დამაურვებელმან. ქალაქისამან. და. მას. შ~ა. დამყენებელმან. ამირისა. და. ლაშქართამან;

მუნით. აღიყარა. და. წარემართა. პირითა. მხიარულითა. წარმოავლინა. მახარებელნი.
წინაშე. ფილოსოფოსთა. და. პატრიარქისა. რ~ლისა. ლოცა. თანა. შემწედ. ქონდა. და.
თვით. განათლებულითა.
პირითა. პ~დ. მივიდა. გამზრდელისა. თვისისა. და. მამადისა. წინაშე. თამარ.
დედოფლისა. დედო-
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ფალთასა. რ~ნ. დაალტო. პ~დ. ცრემლითა. და. მერმე. სიხარულითა. გარდარეულითა.
და. კ~დ. შეეყარა.
ცოლსა. თვისსა. ურცხვენელითა. პირითა. და. ახოვანითა. სახითა. ამას. ესე. ვითარსა.
მისსა.
მორჭმულობასა. და. გაზავებასა. და. აღმატებულობასა. რ~ლნ. აღვლნა. ყოვლითურთ.
საზღვარნი, პაპთა. და. მამათანი. ხ~. განისმა, რა. ამბავი. ესე. საკვირველი. ამოწყედა,
შამისა.

და. ჯაზირასი. სომხითისა. და. აზრუმისა. ლაშქართა. ჵელმწიფეთა. და. დ~ბულთა.
მიესმა. სულტანსაცა. ხვარასნისა. და. ერაყისასა. და. ხალიფას. მპყრობელსა. დიდისა.
ბაბილოვნისსა.
და. ცრუ. სჯულის. მდებელსა. სარკინოზობისასა. და. ვარაზგ. ათაბაგსა.
სპარსეთისასა. მოაწვიეს.
და. შემოკრიბეს. ყ~ი. ისლემობა. და. შეიყ[..]არნეს. რანს. და. მომართეს. ქვემო.
კერძოსა. ქ~ყნასა.
სომხითისასა. და. მოადგეს. ციხესა. გაგისა. აღიღეს. იგი. და. მოაოხრეს. ყ~ი.
საზღვარნი მისნი: ხ~. ცნა. ესე. სახელ. განთქმულმან: და. უძლეველმან. მჵედარმან. და. უებრომან.
ჭაბუკმან.
გიორგი. მეფემან. მსწრაფლ. შეიყარა. შვიდნივე. სამეფონი. მისნი. იმერნი. და, ამერნი.
ზემონი.
და. ქვემონი. და, გამოასხნა. ოვსნი. და. ქ~ყნანი. დიდ-ძალნი, და. მომართა. სულტანსა.
რ~ლნი. მოსრულიყო. აურაცხელითა. და. უძრავითა. ლაშქრითა, რ~. იყუნეს. აქათაც. სიკეთე. და.
სიდიდე. დაუსრულებელი.
მიმართეს. და. განვიდეს. მთასა. ბუბაქართასა. და. ვ~რ. ცნა. ესე. სულტანმან. და.
ათაბაგმან. და. ყ~თა.
ფალავანდთა. და. დიდებულთა. მათთა. და. თქეს. ვ~რმედ, არა. არს. დღესა. კაცი.
ქ~ყნასა. ზ~ა. პირისა. მ~ერ. შემბმელი. გიორგის. და. მისთა. ლაშქართა, მივრიდოთ, და. დავეფარნეთ.
პირისა. მათისაგან.
და. დამყრელთა. ყ~ისა. სანოვაგისათა. და. უფროსღა. მაგას. შ~ა. მყოფთა.
ლაშქართამან. აღიძრნეს. და. წარვიდეს. და. ვ~ა. გავლეს. წყალი. ეკლეცისა. რ~ლსა. შ~ა. მსწრაფლ.
მსრბოლომან. და. ჯარმან.
დაეწივნეს. ლაშქართა. დაუწყეს, ჩამოყრა. და. ჵოცა, ხ~. ესერა. ცნარა. ჵელმწიფემან.
და. სე. განმდიდ-

რებულმან. მკლავმან. აქილეველმან. და. გულმან. მაღნიტოვანმან. მიეტევა, სახედ.
მჵეცისა.
გარნა. უქმ. იქმნა. ესე. ვიეთგანმე; რ~. ძლევად. განმზადებულსა. წინა. აღმდგომ. და.
დამხრწეველ. ექმნეს. დიდებულთაგანნი. ვინმე. ვ~რე. სადვეთა. და. ჭედებადმდე. ხ~.
უფროსღა. ვარდან. კოლონკელის. ძე, რ~ლსა. მას. ჟ~სა. ერისთაობაცა. ეპყრა. ჰრეთისა. კაცი.
დღითა. მომწყესებული. და. ბრძოლასა. შ~ა. ძლიერი, და. გამოცდილი. ნუ. უკე. შურმან. და.
მტერობამან. ყო.=
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ერთი. ერთისაგან. და. არღარა. მიუშვეს. მეტყელთა. ესრეთ. ვინათგან. გაქცეულა,
სულტანი. ყოვლითა.
სპითა. მისითა, ნუღარა. აღზვავებული. მკადრებლობ. ღ~თისაგან. ესრეთ.
ამაღლებული. ა~დ. იყო. სიტყა. მათი. უსიტუ. საქმე. უსაქმო. და. მიზეზი. უმიზეზო. გარნა. ვინათგან. მეფე.
ცნობითა. ბრძენი.
და. მომსმენი. იყო. დამორჩილდა; და. კ~დ. ეგო. განმყრელი. ლაშქართა. თვისსავე.
შვებასა, და. სიხარულსა.
და. ნადირობასა, შ~ა. შ~დ. ამისსა. სულტანი. და. ათაბაგი. ყოვლითა. სპითა. და.
ძალითა, მათითა. აღვიდეს. გელაქუნად. და. მიერ. მოირთეს. ძალი. და. მოვიდეს. კართა. ანისისათა. და.
ზემოთ. შაჰერმანი. და. ყ~ი.
ჵელმწიფე. არაბეთითგან. მას. ჟ~სა. შ~ა. განამტკიცებდა. თორელი. დიდი. და. სახელ.
განთქმული. მოლაშქრე. და. განმზადნა. საბრძოლელნი. და. მანქანანი. მარღვეველმან. და.
მარბეველმან. და. ამა-

ოჵრებელმან. ქ~ყნათამან. ესე. ამბავი. ვ~რ. მოისმა. ქ~ყნასა. ამას. და. მოიწია. წინაშე.
მეფისა. რ~ლ. მცირედითა. ლაშქრითა, დგა. შ~ს. მთათა. ლორისა. და. დმანისისათა. ნადირობდა. და.
იშვებდა. რ~ლისა. წინაშე.
მოსრულცა. იყო. მოციქული. სულტანისა. კაცი. მოგვი. და. ტრელი, მეცნიერი, საქმისა.
ამხილველი. და, განმხილველი. ლაშქართა. დგომისა. ვითარ. ითქმის. ინდოთა. აღწერილსა.
ქილილა. დამანასა. შ~ა. იგავიბულთა. და. ყავისა. ეგრეთვე. ამან. სახედ. ყავისა. გამომცდელმან.
ლაშქართამან.
მოისხნა, ფრთენი. და. აღფრინდა. და. მივიდა. წ~შე. სულტანისა. და. ათაბაგისა. და.
მეტყელმან. ესრეთ,
აჰა. ჟ~ი, კ~დ. გებისა. ჩ~ნისა. უკეთუ, აწ. არა. მიხვიდეთ. სხა. ჟ~ი. ვერღარა. პოოთ.
ვინათგან. იხილნა. მცირედითა. მდგომი. ამის-თ~ს. განლაღნა. სე. ამაღლებულსა. და. ძალითა. და.
ახოვნებითა. შემმართებელსა. მეფესა. ზ~ა. ხ~. ესმა. რა. მათ. ესე. ფ~დ. მხიარულითა, აღისწრაფეს. და.
ღამე. იგი. ყ~ი. აღსწრაფებული. წარმომემართნეს. და. ჟ~სა. განთიადისასა. მძინარეთა. ზ~ა. დაესხნეს.
ესრეთ. უგრძნულად. რ~ლ.
ძლით. უსწრო. შეჭურვა. და. ამჵედრება. ჰუნესა. ზ~ა. ამას. ზ~ა. ივანე.
ამირსპასალარმან. და. სხათა. დიდებულთა, კნინღა. და. შეპყრობისა. სახედ. იძულებით. წარმოიყანეს. და.
გამოემართნეს. ესრეთ. მეტყელთა
ნუ. მეფე. ჟამი. არს. ომისა. და. ჟ~ი. არს. სივლტოლისა. ვინათგან. ყ~სავე. საქმესა. ჟ~ი.
მიაჩნს. რ~.
ოდესმე. ალექსანდრეცა. უძლეველი. იძლივა. დედაკაცისაგან. და. ეგრეთვე. სამბსონ.
დალილასაგან. და-

სოლომონ. სიბილასაგან. და. სხანი. სახენი. ჵელმწიფეთა. ძლეულებისაგან. წ~შე.
უყუნეს. და. ნუ. უკე. რ~ლთამე. განვარისხეთ. ზეცათა. მეუფე. მომცემი. შარავანდედობისა. შენისა. და.
სწორად. ძისა.=
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ინება. განსწავლნა. შენი. ვ~ა. მამამან. შვილთ. მოყუარემან. ამაღლებულსა. ძესა.
დავითიანსა, ზ~ა. ვინათგან. იგიცა. იდევნებოდა. საულის. მ~ერ. მეფე. და. წწ~ყლი. უფროსღა.
ძმად. ძისა.
ღ~თისა, განჩინებული. აწ. ჩ~ნცა. თავს. მდებელთა. ვიხმიოთ. სივლტოლა. და. კ~დ,
შემძლებელმან.
ყოვლისამან. და. მომნიჭებელმან. ძლევისამან. ჩვეულებისაებრ. მოწყალებისა. მისისა.
მოგვაგოს.
უძლეველობა. და. ესრეთ. იძულებით. წარმომყანებელნი. და. გამომართულნი.
მრავალგზის. იგი.
და. მისნი. მოყმენი. რაზმსავე. შ~ა. იპოვნნეს. გარე. უკუნ. მქცეველნი. და.
მიმბრუნველნი. ჵოცდეს.
და. ჩამოყრიდეს. სპათა. მათთა. რ~ლთა. სიმჵნითა; ესე. ვ~რი. უცხო. და.
განსაკრთომელი. საქმე. იჵილვა. რ~. არა. დ~ბული. არა. აზნაური. არა. ვარგი. და. საცნაური. კაცი. აზნაურის.
ყმაცა.
დაკლებულ. იქმნა. მათ. ლაშქართა. შ~ა. თჴინიერ. ერთისა. ჯარის. მტვირთველისა.
და. ერთის.
ბედითის. კაცის. აზნაურის. კიდე. გარნა. ჯარი. წარმოყანებულ-იქმნა. მშვიდობით.
დაუვნებელად; ჶ~ი. განსაკრთომელი. სიმჵნე. და. სიქელე. და. უფროსღა. ჵელი. საუფლო.
თანა. შე-

მწე. ვ~რ. რ~ლთა. წყობათა. შ~ა. გინა. ძველთა, გინა. ახალთა. სმენილარს. ესრეთ.
უვნებელობა.
უგრძნეულად. დამსხმელობასა. შ~ა. ესეოდენთა. სპათათა. ვინაცა. ესერა. იხილეს.
ისლემთა. შ~დ. ამისსა. განიფრთხეს. და. თქეს. ვ~რმედ. უკეთუ. ესრეთ. უგრძნეულად. დამსხმელთა.
ვერ. ხელვიგდევით. და. ვერ. რ~ლი. ვნება. შევამთხვივეთ. აწ. დევნა. გრძნობილისა.
აჩრდილთა. უკე.არს. დევნა. მათი. და. წიაღითა. შეპყრობა. ქარისა. მაშინ. შეიქცეს. და. წარვიდეს.
სირცხვილეულნი; აწ. უკე. წამკითხველნი. ამისნი. და. მცნობელნი, განიცდიდით. საკჴრველებათა.
ღ~თისათა. ვ~რ. წერილარს. ფსალმუნთა. შ~ა. საზღვარი. დასდევ. რ~თა. არა.
გარდახდეს. ვ~რ. ითქმის. ზღვისა-თ~ს. და. კ~დ. კესარიელთა. მნათობისა. დიდისა. ბასილის. მიერ.
აღწერილი. ბუნებათა. მეტყველებისათვის. ექვსთა. დღეთა-თ~ს. ვ~რ. ჩიტი. ალკუნი, ბაგვასა. ზ~ა.
ზღვის~სა. დამსხმელ. იქმნების. კერცხთა. ხ~. ოხრანი. და. ღელვა. ტეხილებანი. ზღვისანი. ვერ.
შეარყევენ, და. ვერცა. გარდახდებიან. ბრძანებასა. ღ~ისასა. და. დამცელ. ექმნების.
მართვეთაცა.
ალკუნისათა. ეგრეთვე. უკეთუმცა. მიეშვა. ზენასა. განგებასა. და. არა. უკუნ. ექცივნეს.
სიმჵნესა. და. სიქველესა, მეფისასა. და. შიშსა. სპათა. მისთასა. წარტყენილ. და.
მოოჵრებულმცა.=
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ქმნილიყო. ყ~ნი. არენი. და. ადგილნი. უმანკონი. სამეფოსა. მისისანი. შ~დ. ამის.
უბოძა. ანისი. თვისსავე.

მემამულესა, და. ითაყვანა. თავისა. თვისისა, ყმად. და. თვით, შემოეხვეწა. ელდაგუზა.
ათაბაგი. და. ჩამოდგა.
შუა. სულტნისა. და. ქართველთა. და. ითხოვა. ზავი; აქეთ. დედოფალი. რუსუდან;
დაჳ. მეფისა. სულტნის. ცოლყოფილი. ჩამოდგა. შუა. და. შეიქმნა. მშვიდობა. და. ზავი. ჟამ.
რაოდენმე. ხ~. თვით.
მეფე. დაჯდა. სიხარულად. და. განსენებად. და. ნადირობად. ოდესმე. ჟ~სა.
ზამთრისასა. გარდავიდის. ლიხით. იმერთას. და. მიუწიის. ზღად. პონტოსა, მოვლის. და. მოინადირის. ალანთა.
ქ~ყ~ნა. რ~ლ-არს. აფხაზეთი. და. ოდესმე. ზღუადმდე. გურგანისა. და. ამას. შ~ა. სუფევდა. და. იხარებდა.
ვინათგან. უღონო. იქმნებოდეს. ლაშქარნი. და. დიდებულნი. ამის. სამეუფოსანი. მკადრებელთა. მოახსენეს.
ესრე. სახედ. არა. არს. ღონე.
დარჩომისა. ჩ~ნისა. თვინიერ. ლაშქრობისა. და. რბევისა. ხ~. ისმინა, მეფემან. და.
წარსცა. ფიცი. და. ზავი.
შინაურთა. და. ესრთსა. დღესა. შ~ა. დაასკნეს. პაემანი. ლაშქრობისა. უბრძანა.
ტაოელთა. კლარჯთა.
და. შავშთა. მორბევა. ოლთისისა. და. ბანისა. ხ~. მესხთა. და. თორელთა. კარისა. და.
აშორნისა. და. ამირ. სპასალარსა; და. სომხითართა. მტკარს. აქეთ. ვ~რე. განძამდის, თვით. ხასგიანით. ლიხთ,
იმერთა. და. ქართველთა. განძისა. დამართებით, მტკრის. პირი. იმიერ. და. ამიერ. ხოლთამდის. და.
ერთა. და. კახთა.
ალაზნის. შეშართავით. ვ~რე. შარვანამდის. იქმნა. ესე. ვ~რი. უცხო. ლაშქრობა. რ~ლ.
არა. ოდეს. ეხილვა, ესე. არა. უდარეს. მიჩნს. ამბაკომის. აღტაცებასა. და. დანიელის. მიმართ.
მსწრაფლ. მი-

ყანებასა. არცა. ელიას. ცეცხლისა. ეტლთა. მ~ერ. მსწრაფლ. აღტაცებასა; რ~ლ. ესე,
იქმნა.
დღეთა. ამათ. ჩ~ნთა. ღ~ისა. არს. საკვირველება, ესე. და. არა. კაცობრივისა. ძალისა.
ესრეთ.
წამსა. შ~ა. მლაშქვრელმან. და. აღვსებულმან. ურიცხთა. საუნჯეთა. მიერ.
გარდავლო.
მთა. და. იპოვა. მუნვე. გეგუთს. რ~ლ. მუნ. მყოფთა. ძლით. სადამე. ირწმუნეს. ყოფა.
ამისი. აწ. რ~ლნ. ენამან. ანუ. რ~ლნ. გონებამან. შეუძლოს. აღწერად. ანუ. გამოთქმად.
და. უკეთუ.
ჵელყოს. თითოეულად. აღწერად. საწყენმცა. იქმნა. სიმრავლითა. აღწერილთათა. და.
საკვირველ. და.
დაუჯერებელ. სასმენელად, ვინათგან. დავითიანობა, და. სოლომონიანობა. ამას.
თანა. ცხადად. იხილვებოდა. ცხებულისა-თ~ა. ღ~ისასა. ამასცა. სოლომონისებრ. მონებდეს. ყ~ნი.
მეფენი. ქ~ყნისანი.
და. ძღვნის. მრთმელობდეს. წ~შე. მისსა. რ~. მოვიდა. ოდესმე. წ~შე. ამისსა.
ანდრონიკე. კომნიანოსი.=
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ცოლითა. სახე. შენიერითა. და. ბრწყინვალითა. თანა. შვილებითა. და. დისწულითა.
მამისძმისწული. და. დიდისა. მანოელ. კეისრისა. ყ~ისა. დასავლეთისა. და. საბერძნეთისა.
მეფისა. და. ვ~რ.
ჰმართებდა. ეგრეთ. მმადლობელმან. ღ~ისამან. შეიწყნარა. და. მისცა. პატივი.
შესატყვისი. სახლის. შვილობისა. მისისა, და. მისცნა. ქალაქნი. და. ციხენი. კმა. საყოფელნი. მისნი. და.
დაუდგნა. საჯდომნი. სიახლესა. საყდრისა. თვისისასა. პირისპირ. მამის. დისწულისა.
თვისისა. აღ-

სართანისა. რ~ლი. მეფე. იყო. მოვაკანისა. და. შარვანისა. და. ზღვის. პირისა.
დარუბანდით. ხილხილამდის. რ~ლ. მეფესა. უჩნდა. ვ~ა. შვილი. რ~. მამიდისა. მისისა, თამარის, ძე.
იყო. რ~ლ. პ~ლ. განეთხოვა. მუნ. მეფესა. დიდსა. დავითს. ესე. შარვანსა. შემოხვეწილ, იყო. ოდესმე.
დაჭირებულ. დარუბანდელთა. ხაზართაგან; მაშინ. შეიყარნა. ლაშქარნი. იმერნი. და. ამერნი, და. თვით.
ძმაცა. ბერძენთა. მეფისა. ანდრონიკე. თ~ა. წარიყანა. და. მივიდა. ვ~რე. კართამდე.
დარუბანდისათა. და. მოაოჵრა, ქ~ყნა. მუსკურისა. და. შარაბამისა. და. აღიღო. ქალაქი. შაბურჩა. რ~ლსა. კართა.
თვით. მჭრეტელობასა. შ~ა. მეფისასა. დიდად. მოსაწონებელი. იქმნა. ანდრონიკე. თვით.
მისგან. და. ყ~თა. სპათა. მისთაგან. და. უბოძა. ქალაქი. მამის. დისწულსა. მისსა. შარვანშესა, და.
მუნიდაღმან. მომრბეველი. ბასიანისა. რ~ლი. ესე. უცხო. იყო. კაცობრივისა. ძალისაგან. შემოიქცა.
მუნით. გამარჯვებული. იშვებდა. და. იმოთხვი. და. საყოფელთა. შ~ა. თვისთა. ოდესმე.
გაგზავნიდის. სპათა. თვისთა. და. სპასალართა, და. მიუწევდის. ვ~რე. ნახჭევნის, კართამდის. და.
ოდესმე.
მასისამდის. და. ღაღამდის. ოდესმე. ბარდავამდის. და. ბელყანამდის. ამას. ესე.
ვ~რსა.
განმარჯებასა, და. გაზეევებასა. შ~ა. განამრავლნა. საჭურჭლენიცა. და. დადვა. თვით.
მისით.
მონაგებით, და. მისთა. ნამეტნავთაგან. მოგონებულ. ციხესა. შ~ა. უჯარმოსასა, რ~ლ.
აგებულ.
იყო. ვახტანგ. გორგასლისაგან. რ~ლსა. შ~ა. აღესრულა. ლომი. იგი. ლომთა. და.
გოლიათი. გო-

ლიათთა. ვახტანგ, ხ~. სანადიროთა, ქორთა. და. ძაღლთა. სიმრავლე. და. სიტურფე.
და. მოკაზმულობა. არა. ოდეს. ვისგან. ქმნილ. არს. არცა. წიაღ. მომართ. ყოფად-არს; ამას.
ესე. ვ~რსა. სრულ-ყოფასა. სოფლისასა. და. საწუთოთა. გემოთა. შ~ა. ქცევასა, მიიწიფა.
ძმისწული. მისი. დიმიტრი. ძე. დავითისი. შვილი. ძმისა. მისისა. უხუცესისა.=
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დავითისი. სახე. კეთილი. და. ყ~თა. ჵელოვნებითა. მარჯე. და. განსწავლული. ზნე.
კეთილობითა. მსგავსი. სახლის. შვილობისა. მათისა. გარნა. რ~ლი. ცუდ. იქმს. ამათ. ყ~თა.
სიკეთეთა. და. სწავლულებათა. სახე. უკლებობათა. და. ჭაბუკობათა. იგი. ექმნა.
მკულელ.
და. განმამწარებელ, ჟამთა. ცხოვრებისა. მისისათა. უშიშოება. ღ~ისა. და.
გარდამავლობა.
სჯულისა. ქ~ეს. მცნებათასა. ვ~რ. თ~ა. შთამამავლობა. და. გვართა. უბედობა. ამის.
სამეფოსა. კაცთა. ვინათგან. დავითცა. მამამან. მისმან. ღალატსა. და. განდგომილებასა. შ~ა.
მამისა. თვისისა. დიდისა. დიმიტრი. მეფისასა, ამოსწყიტნა. ამის. სამეფოსა. დიდებულნი. რ~ლნიმე. ექსორია. ქმნით. და. რ~ლნიმე. სიკუდილით. და. რ~ლნიმე.
განპატიჟებით.
აქაცა. მსგავსად. მისსა. შევიდა. ეშმაკი. გულსა. და. გონებასა. მისსა. და, მის-მერ. შერისხდა. ღ~ი. ორბელიანთა. და. ყ~თა. ტომთა. და. მიმდგომთა. მათთა. ჰერელთა.
კახთა. და.
სადაცა. ვინ. ნათესავი. და. ნატამალი. მოსმენარ. მათდა. იყო. იქმნა. განდგომანი.
ბრძოლ-

ანი. კულანი. სისხლნი. და, რბევანი, ხ~, მოქმედმან. სამართალთა-მან. ღ~ნ. არა.
მიუშვა. ვ~ა.
დავითს. ზე. აბესალომს. არცა. ამას, სცა. უფლება, ვ~ა. ითქმის. წ~დასა. სახარებასა.
შ~ა.
უკეთუ. ჰრქას, შვილმან. მამასა. გინა. დედასა. კორბან. რ~ლ. არს. ნიჭი, რ~ლ. ჩემგან.
სარგებელ. გეყოს. სიკუდილითა. მოკედინო. ამისთვისცა. არა. წარემართა. ძესა.
მამისა.
წინა. აღმდეგისასა. და. თვით, ამასცა. წინა. აღმდეგსა. და. განდგომილსა. მეფისა.
ღ~ისმოყუარისასა. და. მიეცა. ძლევა. გიორგისავე. მძლეთა. მძლესა; მაშინ. შეიყარა. ლაშქარი. ქალაქით. ტფილისით, და, მიმართა. და. სომხითისა. მთასა. შ~ა. მყოფსა. და.
დაეკეთა.
ძლიერად. იოტნა. და, განაქცივნა. დიმიტრი. და. მიმდგომნი. მისნი. და. შეიხეწნეს.
ქალაქსა.
და. ციხესა. შ~ა. ლორისასა. და. მოუხვნა. ყ~ნი. სიმაგრენი, და. ციხენი. რაოდენნი. მას.
მძლავრებით. დაეპყრნეს. მაშინ. წამოუვიდეს. დიმიტრის. სარგის. მჵარგრძელი. შვილითა. და.
ძმისწულითა. მისითა. ძმა. და. საყარელი. ორბელთა. ესე. შეიტკბო. და. შეიყუარა, მეფემან.
და. მისცა.
მისანდობლობა. მსგავსად. გვარის-შვილობისა. მისისა. და. მომრბეველმან. ტაშირისა,
და. ლორისა. ვ~რე. კართამდე. დაიბანაკა. აგარათა; მაშინ. დიმიტრი. მყოფმან. ციხესა. შ~ა.
ლორის~სა.=
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წარგზავნა. ლაშქარნი. რ~ლნიცა. დარჩომოდეს. ერთგულობასა. შ~ა. მისსა. და, სხანი.
თემისა. და-

თემის. მესხნი. თორელნი. ქართველნი. სომხითარნი. და. თვით. გამზრდელი. მისი.
მეჯინიბეთ. უხუცესი.
ჭიაბერი. და. მივიდეს. ქ~ყნასა, ჰერეთისასა. და. მუნით. მოიხმეს. ჰერეთის. ერისთავი.
და. ყ~ნი. ჰერნი. სრულითა.
ლეკითა. და. კავკასიათა. და. შეიქმნეს. ომნი. ფიცხელნი. და. მკეთრ. კეთებანი. რ~.
იყნესცა. ორკერძოვე. გამოცდილნი. და. ლომნი. ჭაბუკნი. ამას. შ~ა. სძლო. მსჯავრმან.
სიმართლისამან. და. გააქცივნეს, ჰერნი. დიდებულნი. აზნაურნი. და. ლეკნი. ხ~. შეიპყრნეს. გრიგოლ. ასათის. ძე.
ფიცხელი. და. კარგი. მეომარი. თვით. ჵელ-დაკოდილობითა. და. გამოკლვითა. ცხენისათა. შეიპყრეს.
ივანე. ვარდანის. ძე. რ~ლი. ითქმოდა. პირველითგან. ორგულად. და. მთხრელად. მთხრებლისა. და.
მისთანა. შოთაცა. ძე.
ართავაჩოს. ძისა. ესენი. ვ~ა. შინათ. გამოცემულნი. განზრახ. განგებითა. ჵელთ.
იპყრნეს. წამოემართნეს, და. მოვიდეს. წინაშე. მეფისა. ღ~თივ. დაცულისა. ხ~. განიხარეს.
სიხარულითა. დიდითა. ფ~დ. ვინათგან. ხედვიდა. ღ~ისა-თ~ა. შემწედ. თვისსა. ჵელის. ამპყრობელად. და. მარადღე.
მარჯებისა. მომცემსა, მრავალსა. მადლსა. აღარებდა; მაშინ. მეფე. აგარას. მყოფი. აღიძრა. აღვიდა. და.
მოადგა.
ქალაქსა. და, ციხესა. ლორისასა. ხ. მას. ჟ~სა. წარეგზავნეს. სპარსეთს. დიმიტრის,
ქართლის. ერისთავი. სუმბატის. ძე. ლიპარიტ. და. მეჯინიბეთ, უხუცესი. ქავთარ. ივანეს. ძე. რ~ლნი.
ესე. გიორგისაგანვე. იყნეს. ჵელის-უფალნი; და. ანანია. დვინელი. ზოგნი, შაერმანის, თ~ა. და.
ზოგნი. ელდაგუზ-

ის. ძეთა. თ~ა. რ~თმცა, მოხადეს. თ~ა. შემწედ. თვისსა. ხ~. მათ. დაღაცათუ. ინებეს.
თ~ა. შემწეობა. დიმიტრისი. და. თ~ა. მოყესცა. ა~დ. უქმადვე. უკუნ. აქცია. მართლ-მსაჯულებამან.
ღ~ისამან. ამას. შ~ა.
დაუღონოვდეს. ციხესა. შ~ა. ლორისასა. მყოფნი. იხილა. რა. დიმიტრი. თავი. თვისი.
ყოვლითურთ. შეუწევნელ. მოიბა. საბელი. და. გარდამოჵდა. ციხით. და. მოჰმართა, თვისსავე. ბიძასა.
და. ამირ. სპასალარი.
და. სხანი. რ~ლნიცა. დარჩეს. ციხესა. შ~ა. უნებლებით. გამოასხეს. ციხით. და.
გამოყანდეს, წ~შე. მეფისა.
სე. სრულისა. და. ამაღლებულისა. აღიღო, ლორე. და, დაიმჭირა. თავისა.
თვისისათვის, ხ~. მას. ჟ~სა. მუნით. წარმოვიდა. მორჭმული. და. ზე. ამაღლებული. და. ურჩთა, და. მტერთა, თვის.
არა. მიაგო, მსგავსად. მისაგებელისა, მათისა. ა~დ. შენდობით, და. წყალობით. წართნა. და. რ~ლნიმე.
ექსორიაყნა. უცხოთა. ქ~ყნათა. და. თვით. მოვიდა. ნაჭარმაგევს. იშებდა. და, იხარებდა. და.
მადლობდა. ღ~თსა.=
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აწ. დაიწყო. ცხოვრება. თამარისა. შ~დ, ამისა. მეორესა. წელსა. შეიყარა. ყ~ით. სამეფოთ. თჴსით. შემოიქცა. იანუჵით. ნაჭარმაგევადვე. და. შემკრებელმან. შვიდთავე.
სამეფოთა. თვისთამან. აწ. მოუწოდა. ცოლსა. თვისსა. დედოფალთ. დედოფალს, ბურდუხანს. რ~ლ.
იყო. ასული. ოვსთა, მეფისა, რ~ლი. მატდა. სიკეთითა, ყ~თა. დედათა. სიბრძნითა. და. გონიერებითა.
და. სიტურფითა. და-

შენიერებითა. რ~. მისებრი. სძალი. არა. უხილავს. ქ~ყნასა. ქართლისასა. და. ვ~რ.
იგი. მატდა. ყ~თა.
სიკეთითა. ეგრეთვე. დედობითაცა. თამარისითა. უმეტესიყო. ყოველთა. და. თ~ა.
განიზრახვიდა. გამორჩევითა. მისითა. და. უფროსად. განგებითა. ზენისა, მის, ყ~თა.
მხედისათა. შარავანდედთა. მინიჭებითა. შვილი. მათი. თამარ, ნათელი. და. ბრწინვალება, თალთა. მათთა.
და. გჴრგვინი.
და. მანიაკი. ყ~თა. მეფეთა. და. ჵელმწიფეთა. მეფე. ყო. თ~ა. დგომი. ომითა.
პატრიაქთა. და. ყ~თა. ეფისკოპოსთათა. დ~ბულთა. იმერთა. და. ამერთა. ვაზირთა. სპასპეტთა. და. სპასალართათა. და.
დაისა. მარჯენით. თვისსა.
მეფე. და. დედოფალი. შემკული. და. შემოსილი. პირად. პირადად. ფესედითა.
ოქროვანითა. ბისონითა. და. ზეზითა.
რ~ლსა. ხადა. მთად. ღ~ისად. მთად. პოხილად. და. მთად. შეპოხილად. და. დაადგა.
გჴრგვინი. ოქროსა. თავსა.მისსა. ოქროსა. მის. ოფაზისა. აღმკული. იაკინთითა. და. სამარაგდოთა-მ~ერ. და.
მდიდარნი. ერისთავნი. ლიტანიობდეს. წ~შე. პირსა. მისსა. და. თვით. მეფემან. მფიცებელმან. ერთგულობისა. და.
ერთსულობისა. მისისა-თ~ს.
და. ცრემლით. მლტოლარემან. შევედრა. იგი. ღ~თსა. და. აკურთხა. იგი.
კურთხევითა. აბრამიანითა. რ~ლ. ჩანს.
ვ~ა. მზე. ვ~რე. მოდღენდელად. დღედმდე. მამისა. კურთხევა. შვილსა. ზ~ა.
საყარელსა, ნარნარსა. და. მშვიდსა. მსგავსად,
დავითისა. და. ლოდის. მის. ებრ. დანიელისა. მ~ერ. ხილულისა. რ~ლ. გამოეკეთა.
მთისაგან. იმატა. და. მატოს. დამერმეცა. იმატა. ვიდრემდის. იქმნა. მთა. დიდ. და. ლოდ. საკიდურ. არა. ლოდ.
შებრკოლებისა; და. შემუსრნა. ყ~ნი. ხატ-

ნი. და. კერპოვნება. ოქროსა. ვეცხლისა. რკინისა. და. რვალისა. და. კეცისა. რ~ლნიმე.
უხილავთა. ძალთა. ძეგლები. და. ანდრიანტები. და. რ~ლიმე. ხილულთა. ემბრძოლთა. და. წინა. აღმდგომთა.
ძლიერებანი. და. სილაღენი. რ~ლნიცა. შემდგომმან. სიტყამან. საცნაურყოს. რ~ლნი. გეგულების. აღწერად. ხ~. ჩ~ნ.
პ~ლსავე, სიტყას. მოვიდეთ. და. ვ~ა. ესრეთ. განცხრებოდეს. და. იშებდეს. და. არა. სადათ. იყო. მავნებელი.
გინა. ვნებული. ა~დ. ყოვლითურთ.
მოხარულნი. და. გაზეებულნი. იმოთხვიდეს. და. იხარებდეს: მაშინ. მოიწია. თ~ა.
ნადები. იგი. ბუნებისა. ჩ~ნისა. დასაწუთოსა. ამის. პირ. უჭეშმარიტობა. და. სიმუხთლე. მიიცალა. დედა. თამარისა.
ყოვლითურთ. სიკეთე. აღმატებული, დედოფალი. ბურდუხან. და. თუ. ვ~რნი. ვაებანი. და. ტყებანი.
იქმნეს. ჟ~სა. მას. შემსგავსე=
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ბულნი. მსგავსებულნი. მოსაწევარისა. მათისა. სიტყჴთ. გამოთქმა. შეუძლებელ. არს.
და. აღწერად. შეუკადრებელ.
და. საწყინო. მსმსენელთა-თ~ს. ხ~. მეფესა. გეგუთს. მყოფსა. უთხრეს. ესეოდენი.
ამბავნი. ზარის. სახდელნი. ამფხრელმან. თმათა. და. წერისამან. აღისწრაფა. შეყრა. საყარელისა. თ~სისა. ესე.
ვითარისა. დედისაგან. უსამშობლო. ქმნილისა. ტკბილისა. შვილისა. თვისისა. თამარისა. რ~ლსა. ნათელ.
ცისკროვნება. ჰაერისა. მისისა.
სიმრუმედ. გარდაქცეოდა. ხ~. ნაკადულნი. ცრემლთა. მათთანი. ურთიერთას.
ხევნასა. შ~ა. ოთხთავე.
თალთაგან. სახედ. სამოთხისად. მდინარეთა. გეონისებრ. მცენარეობდეს. და. ვ~ა.
წესისა. ებრ. იგლოვეს. ყო-

ველთა. ქართუელთა; კ~დ. იმედის. მდებელ, ექმნა. შვილსა. საყარელსა. და.
სატურფოსა. არა, უმეტეს. ზომისა. გლოვად. ვ~ა. არცა. იყო. თამარ. გარდამსვლელი. წესსა. ზ~ა. და. საზღარსა.
საღთოთა. სჯულთასა. მორჩილ. ექმნა. მამასა. თვისსა. და. მიმყოლელ. ყ~სა. ბრძანებასა. მისსა. და. შ~დ.
გლოვისა. მის. გარდახდისა. და. მოქცევასა. წელიწადთასა: კ~დ. იშვებდა. და. ნადირობდა. მომვლელი.
მთათა. და. ბართა. ბრძანებათა. მპყრობელი. აღმოსავლეთისა. და, დასავლეთისა. ჩრდილოეთისა. და.
სამხრისა. რ~. ამას. სძლონობდეს. და. ძმობდეს. მეფენი. ბერძენთანი, და. ჰრომთანი. იჰნდოთა. და. არაბთანი,
ეგრეთვე. სულტანნი. ხვარასანისა. და. ბაბილონისა. და. შამისა. ეგვიპტისა. და. იკონიისანი. და. შემდგომნი. ამათნი.
სკჴთნი. ხაზარნი. და. ალმანნი. ხვარასნი. და. ხვარაზმშა. აბაშნი. არაბნი. მიდნი. ელამიტელნი. და.
შუა-მდინარელნი. დაყ~ნი. ერნი. ენანი. და. ნათესავნი. მაღრიბით. მაშიყამდის; ამას. ესე. ვ~რსა. გაზეებასა.
და. ამაღლებასა.
სუე-სრულობასა. და. სოფლისა. მონაგებთა. და. დიდებათასა; აჰა. მოიწია. ჟ~ი. ევას.
წყევისა. და. ადამის.
ცთომათაგან. დანასაჯი. და. ყ~თა. ტომთა. მათთა. ზ~ა. თ~ა. წარუუვალი. ვალი;
სიკდილი. ყ~თა. შემჭამელი. და. მიწადვე. მიმაქცეველი, რ~. ვინათგან. თვით. ღ~ნ. და. ძემან. ღ~ისამან,
ჩ~ნდა. მომართ. მოსრულმან. ჵორცითა. მით, ადამიანითა. მიიღოს. სიკვდილი. რა. საკვირველ-არს. უკეთუ.
მიწით.
მოღებულნი. მიწადვე. მიიქცენ. ეგრეთვე. ამან. დიდმან. და. სე. სრულმან. და. ყ~თა.
ღ~ისა. სათნოთა. ქცევათა. და. კაცობრივთაცა. შ~ა. უზეშთაესმან. და. უახოვნესმან. ყ~თა. მას.
ჟამისა. კაცთამან.

დიდმან. მეფემან. გიორგი. მიიღო. სიკდილი; მოკვდა. მეფე. გიორგი. ქ~კსა. ტჟდ.
სამას. ოთხმოცდა. ოთხსა. მასვე. მსგეფსსა. ქ~ეს. ვნებისასა; ესე. ვ~რი. საგოდებელი.
და. საღაღადო,
მოსაწევარი. მოიწია. რ~ლ, ითქმოდაცა. თუმცა. განსახეთქელი. კლდეთა, და.
შემძრველი, იატაკთა. და.
დამაბნელებელი. მნათობთა. ესმა. ესე. მეფეთ. მეფისაგან, თვით, მეფე. ქმნულსა.
თამარს. ქალაქსა.=
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შ~ა. ტფილისისასა. მჯდომსა. ციხესა. შ~ა. ისანს. მაშინ. ყოვლითურთ. სამოთხისა.
მსგავსი. სამყოფი. იქმნა, მსგავს. ჯოჯოხეთისა. და. შებათა. წილ. და. მუსიკობათა. აღჵდეს,
ჵმანი. ვაებისა. დატყებისანი. თამარ. პირი. იგი. ეთეროვანი, და. უკიმარო. ჰაერი, დაუბრმო. ნათელი.
შეიზღუდა. ბნელითა.
და. დამფხურელი. თმათა. იხოკდის. ღაწთა. ჵელითა. მულღაზაროვანთა. და. წყარო.
სისხლისა. უსწრობდა. ნაკადულსა. ცრემლთასა: ხ~. დაჳ. მეფისა. რუსუდან. გამზრდელი. თამარისი.
იყოფოდა. სამშვილდეს. წარვიდა. პატრიაქი. და, დ~ბულნი. და. წარმოიყუანეს. მუნით, შერავიდეს. ტაძართა.
სამეუფოთა. და. აღმხილველთა. თვალთასა. იხილნეს. ამაღლებული. და. სე. სრულობით. გაზეებული. ტახტი.
დასასენებელი.
დაცლილი, და, ოხერ-ქმნილი; და. კ~დ. იხილა. გაზრდილი. თვისი. თამარ. ესრეთ.
მყოფი. გარდამხუეველნი. ურთიერთასა. სისხლ. რეულითა. ცრემლითა. ჵმასა. აღუტევებდეს. ვაებისასა.
მიმოიხილეს.
გარემოს. და. იხილეს; მიქაილ, პატრიაქი. ყ~თა. ეპისკოპოზთა. თ~ა. მდგომი. და.
ვაზირი. ანტონი.

და. ამირ. სპასალარი. ყუბასრა. და. სხანი. კეთილის. უფალნი. მეჭურჭლეთ.
უხუცესი. ვარდან. და. დივანი. ჩურჩურახი. ჭიაბერი. მეჯინიბეთ. უხუცესი. აფრიდონ. მსახურთ. უხუცესი.
იოვანე. დად~ბულნი. აზნაურნი. მონანი. და. მოყმენი. თ~ა. პორფირითა. და. გჴრგვინით.
სკიპტრა-თურთ. და. საჭურჭლეთა. სვიანად. ჵმარებულთა. კ~დ; მხილველთა. იხილესცა. სრაჳ. სავსე. მეომართა.
რაზმები, და. რაზმები. სპები.
და. მონა. სპები. და. კ~დ. ქალაქები. და. ციხეები. აწყვედილი. და. ოჵერ-ქმნილი. და.
თვით. იხილვებოდა. ტანითა. გორგასლიანითა. და. პირითა. მნათობიერითა. უსულოდ. და. უძრავად. მდებარე.
რ~ლმანცა. ენამან. გამოთქას. ანუ,
რ~ლიმცა. სახე, მოიღებოდა. უსახოსა. მის. დღისა. რაოდენნი. გლოვანი. რაოდენნი.
ტყებანი. რაოდენნი. ვაებანი: და. რაოდენნი. სისხლ. რეულთა. ცრემლთა. ნაკადნი. ათასკეცნი, რ~ლნიმე.
მოთქმანი. და. მოხსენებანი.
ადამისნი. აბელისა-დმი. და. დავითისნი. იონათამის. დამი. და. იაკობისნი.
იოსებისადმი; ამას. ესე. ვი~რსა,
გლოვასა. და. ბნელთა. სახლთა. შ~ა. შეწყუდევასა. შთაცმასა. და. დაფენასა. ძაძისასა.
და. კიდე. ქმნასა, ყ~ისა,
სანოვაგისასა. მიმყოვრდა. ჟ~ი. გლოვისა. ვერღარა. ეძლოთ, ქართველთა. უმეფოდ.
და. უპატრონოდ. ყოფნა,
ამის-თ~ს. შემოკრბა. შვიდთავე. სამეფოთა. დ~ბულნი. რ~ლნიცა. ღირს. იყუნეს.
განზრახად. და. გამორჩევად.
ჰკადრეს. და. მოახსენეს. დედოფალსა. რუსუდანს. გამზრდელსა. თამარისასა. დღეს.
შენ. სჩან. მშობლად. ამისა.
და. ვინათგან. ვხედავთ. ყრმასა, თამარს. გონებითა. არა. ყრმებრითა. ა~დ.
გონიერებითა. და. ცნობიერებითა.
სრულსა. და. ჯეროვნადა, და. კეთილად. მორჩილსა. და, მსმენელსა. შენდა, და, შენ.
გხედავს. სახედ. მშობელთა. არქუ.=
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მბრძანებელმან. და. მომხსენებელმან. შეცალება. ამის. ესე. ვ~რისა. გლოვასა. და.
სადა. ძმასა. თქენსა. და. მამასა.
მათსა. დაუსამს, მუნჵელ-ყოს. განბრწყინვება. მათი. და. უკეთუმცა, არა.
შემეცნებულიყო. სისრულესა. დადა. ზეშთა. პყრობად. და. აღმატებად. მთავრებრივსა. პატივსა. გჴრგვინი. იგი. და.
მანიაკი. მეფობისა. არამცა.
ერწმუნნეს. საყდარი. დავითისი. და. საბრჭო. სოლომონისი. აწ. ჵელყოს. ჵელითა.
მეფობასა. და. კურთხევით. გვირგვინოსან. ყოფად. აღვიდეს. და. ამაღლდეს. და. დაჯდეს. საყდარსა. მამათა.
თვისთასა. აღპყრობითა. და. აღიძღუანებითა. ძელისა. ცხოველისათა. მან. დაიპყრნეს. კიდდენი. ქ~ყნისანი. და.
მეფობდეს. იგი. ზღვითი.
ზღამდე. და. მდინარიდგან. კიდემადე. სოფლისათ. ამისმან, მსმენელმან.
დედოფალმან. რუსუდან. მიითუალნა. განზრახანი. მათნი. და. ეკეთნეს. სიტყანი. იგი. შევიდა. წ~შე.
თამარისა. უბრძანა. დამოახსენა. მეფესა. და. დედოფალსა. თამარს. და. ძლით. მორჩილე. ქმნა. ბრძანებასა.
გამზრდელისა. თვისისასა. და. შვიდთავე. სამეფოთა. თვისთა. განზრახვითა. და. გამორჩევითა. ძლით. და.
არწმუნეს. აღსულად. დაამაღლებად. საყდართა. და. საჯდომთა. მამაპაპურთა:- :- :- :- :- :- :-

50, ნ; მეფე. თამარ: დაჯდა. ნებითა. ღ~ისათა. და. დასაბამითგან. წელთა.
ხქპვ-სა ქ~ეს, აქათ, ჩნვ-სა. იყო. მეფე. თამარ. ქართლისა; ა, თამარ:-

ხ~. აწ. ამიერითგან. ვიწყო. და. მიგითხრა. და. დაფარული. იგი. ცეცხლი. ვ~ა.
საღრტილსა. შ~ს. კუეთებითა. რკინისათა. გამოკრთის. ეგრეთვე. აღმობრწყინვებად. ამბავთა. თამარისთა.
და. სიტყვით. ოდენ. მცირედი. რამე. ნაბერწყალი. დიდისა. მის. საჵმილისა, აღმოვაჭჴრთო, და. მიგითხრა.
მიუთხრობელი. და. სიტყჴთ. გამოუთქმელნი. ცხოვრებანი. და. ქცევანი. თამარ. ბრძნისანი. მაშინ. ვ~ა.
შემოკრბეს. შვიდთავე. სამეფოთა. მთავარნი. და. დ~ბულნი, პატრიაქით. თ~ა. ყ~ით. ეპისკოპოზით.
და. სამღვდელო. კრებულით. აღსვეს. და, აღამაღლეს. საყდართა. ზ~ა. სამეუფოთა. მზე. იგი. მზეთა. და.
ნათელი. ნათელთა.
ელვარება, და. მზეებრ. მაშქებელი. სხივ. კამკამებათა. მიიღეს. გჴრგვინი. და.
აღიმაღლეს. ჵმა. მგალობელთა, ძლევით, გვიგვინოსნობისა, და, მძლედ. მფლობელობისა. და.
მოახსენებდეს, მთასა. ზეთის. ხილთასა.
გამოჩინებულსა. ჯარსა. კოსტანტინეს. ზე. მეფისა. და. ამას. ესე. ვ~რსა. შესხმასა, და.
გალობასა, შ~ა. ვინათგან. ლიხთ. იმერთაგან, იყო. დადგმმად. გვირგვინსა. თავსა. სამეუფოსა. აწვიეს.
მონაზონი. ღირსი. მადლით. შემოსილი. მთავარეფისკოპოზი. ქუთათელი. ანტონი. საღირის. ძე. მიღებად.
გვირგვინისა. და. სრულყეს. რა. კურთხევა. დალოცეს. მაშინ. კახაბერი. კვირიკეს. ძე. ერისთავი. რაჭისა. და.
ლეჩხუმისა. და. თავკუერისა.=
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და. სრულყვეს. მოჵელეთა. სვიანითა. და. დ~ბულთა. ვარდანის. ძეთა, საღირის. ძეთა.
და. მანელის. აღებად. და-

დადებად. ჵრმლისა. ამას, შ~ა. ჰკრეს. სპი[.]ლენძ, ჭურთა. ბუკთა. ქოსთა. (ქოსი.
ჩხირებით. სამღერალია.)
ქოსთა. და. წინწილთა. და. იყო. ზარი. და. ზიემი. ქალაქსა. შ~ა. სიხარული. და.
მხიარულება. შება. და. გამოსვენება. და. იმედი. უიმედო, ქმნილთა. და. სასოება. უსასო. ქმნილთა. თაყანისცეს,
დალოცეს. და. ადიდეს. სპათა. შვიდთავე. სამეფოსათა. და. დაიპყრა. ჟამისად. თვითეულმან. თვისი. ადგილი.
რ~. რ~ლნ. ადიდნის, მადიდებელნი. თვისნი. ღ~ნ. თვით. მისგან. იდიდა. თამარ. შვიდ. მნათობიერი. რ~ლნ.
ექვსთა. დღეთა. შ~ა. წარმოაჩინა. ყ~ნი. არსნი. და. განსენება. სცა. მეშვიდესა. ესე. თამარ. არს. რ~ლისა-თ~ს.
თქა. განსუენებად. სულსა. შ~ა. მშვიდსა. და. მყუდროსა. აწ. მხილველმან. იხილა. და. იყო.
ნათელი. უმეტეს, ნათლისა. მის. ხილულისა. და. იყო. კეთილ. და. უწოდა. ნათელსა. მას. დღე; ამას. უწოდა.
ნათლად. ულუმპიანად. დიდ. სუეობისა. და. დიდ. ბრწყინვალებისა. ამან. განმზადებულმან,
სიბრძნისა, შვიდთა. სეტთამან. აღაშენა. მას. ზ~ა. ტაძარი. შეუმწიკვლებელად, შვიდთა. მადლთა.
სულისათა. და. შვიდგზის. დღესა. შ~ა. მადიდებელმან. ღ~ისამან. შვიდწილ. განწმედილ ყნა. სიტყანი.
თვისნი. მსახურებად.
უფლისა. ვ~რ. აღწერენ. რ~ლსამე. ესაია. და. რ~ლსამე. დავით. და. პატივის. მცემელი.
შვიდთა. უფროსღა. ნაწილის. მიმცემი. მერვისა. სიტყჴისაებრ. სოლომონისა. კ~დ. შვიდცა. და. სამეოცდა. ათ.
შვიდგზის. შვიდეულთა. შ~ა.
თვითეულსა. დღესა. შემნდობელმან. ბრალეულთამან. ჵმისაებრ. სამეუფოსა. და.
შვიდთა. მათ. სარტყელთა. ცისა-

თა. მნათობთა. სფეროსათა. რ~ლ-არიან; კრონოს. ზევს. აფროდიტე. აპოლონ. ერმი.
ირაკლი. და. რეა. ამათ. შეასახა.
სფერო. მიწიერი. ხუთთა. მათ, საგრძნობელთა. სულისათა. შვიდ. მყოფელად. თ~ა.
დართვითა. სულისა. დაგონებისათა. განწმედად. განათლებად. და, განბწყინვებად. და ესრეთ. აღებაძა. ზენასა.
მნათსა. ქვენა. ესე.
მნათი. გინათუ. შენებითა. უცხოთა. და. უსახოთა. გინათუ, სიბრძნითა. და.
მეცნიერებით. მპყრობელობითა.
ანუთუ. მზეებრ. უხუებით. მიფენად. სწორებით. მართალთა. და. ცოდვილთა. და.
ესრეთ. განსწავლნა. ხუთნივე.
საგრძნობელნი. და. შეიზღუდა. შიშითა. ღ~ისათა. ხედვა. ყნოსა, სმენა. გემოსხილვა.
და. შეხება. და. ულიქნავად. სატანას, და. გელისა. მ~ერ. და. ესრეთ. მარად. წარმდინარე, ესე. საწუთრო. და. ქვე.
დამზიდველი. მსგავსად. სოლინართა.
შეუხებელმან. ბიწისამან. უვნებელად. წარიჵადნა. და. ესე. ოდენთა. დ~ბათა. და,
სიმდიდრეთა. გარდარეულთა. და. სიმაღლესა. შ~ა. ესრეთ, იყო, ვითარმცა. ყ~დ. არა. რა. ჰქონებოდა. და. უდარეს. და.
უგლახაკეს. ყ~თა. კაცთასა. შეერაცხა. თავი. თვისი. მომჵსენებელი. ჵმისა. მის, შიშველი. გამოვედ. დედის. მუცლით.
ჩემითგან. და. შიშველსა.=
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მეგულების. წარსვლად. და. ესოდენსა. ამას. ღ~ის-მსახურებასა. და. კრძალულებასა.
შ~ა. ნუ. უკუე. ქ~ყნიერი. ესე. მეფობა. უდიდებელად. და. განუგებელად. დაუტევა. ნუ. იყოფინ. ა~დ.
უზეშთაეს. ყ~თა. მეფეთა. და. ბრძენთა.
და, ფილოსოფოსთა. კეთილად. განაგო. და, შეამკო. და. წარმართა. რ~ლ. ესე.
შეუძლებელ-არს. სხათა. კაცთა. მ~ერ. ჵმ-

ისაებრ. სამეუფოსა. ვ~დ. ორთა. უფალთა. მონება. შეუძლებელ-არს. ა~დ. ამან. პ~დ.
მეძიებელმან. სასუფეველისამან. და. ზენასა. სუფევისა. მოსურნემან. ქვენაცა. ესე. დ~ბაჳ. და. სიმდიდრე. უხვებით.
და. სავსებით. მიიღო.
აღთქმისაებრ. უტყუელისა. პ~დ. ეძიებდით. სასუფეველსა, ღ~ისასა. და. სიმართლესა.
მისსა. და. ესე. ყ~ლი. შეგეძინოს. რ~. აღიმაღლა, მაღლად. გონება. და, მდაბლითა. სულითა. განიცადა, სიდიდე.
საქმისა. მისდა.
ხუედრებისა. ხუედრებულისა. მიაყუნა. მყუანებელსა. თვისსა. ხედა. და. ვ~ა.
ორბმან. ფრთე, მალემან. აღიფრინვა. ზედა. მიმოავლნა. გუგანი. სახედველთანი. და. სივრცითა. გონებისა.
ვისისათა. შემოიკრიბა. ყ~ივე.
საღთონი. და. საერონი. წესნი. და. განგებანი. და. იწყო. მოგებად. ვ~რ. იგი.
მობერვიდა. სული. მიმო-იხილა.
სიმახვილითა. ცნობისათა. გარემოს. ყ~ი. და. მყისსა. შ~ა, შეემეცნა. ხილვითა. ოდენ,
წრფელთა. და, დრკუთა.
გულარძნილთა. და. უმანკოთა. ერთგულთა. და. ორგულთა. და. სიბრძნითგან.
განგებითა. თვისითა. პ~დ,
ყ~თა, ზ~ა. დაასხა. წყალობა. უხებით. რ~თა. ჟ~სა. საქმეთასა. ერთგულნი,
ერთგულობით. მადლიერობდენ. ხ~. დრკუნი. და. განდრეკილნი. გულითა, უსიტყელ. იყნენ. მიგებისა-თ~ს,
უშურველად. წყალობათასა; განახნა. საუნჯენი. მამა. პაპათანი. და. განფინნა. ყ~თა. ზ~ა. მოწყალებანი. და.
შეწყნარებანი. პ~დ, ყ~ისა. პირველისა. მისთვის. იღაწა. სადა. იგი. დაიუნჯების. სიმდიდრე.
წარუაპარველი. რ~ლსა. მპარავი. არა. მიეხების. და. მღილთა. მიერ. არა. განირყუნების. მუნ. წარგზავნა.
უხუებით. ჵელითა. გლახაკთა.

და. მოქენეთათა. რ~ლისა. რიცხვი. ურიცხვ-არს. და. ჰამრი. უამრავ. და. დაიჵსნნა.
მოვალენი. ვალთაგან. დამისცა, ობოლთა. და. ქრივთა. კმა. საყოფელი. მათ. და. ჵელმწიფება, განქორწინებად,
ობოლთა. მათთა.
ღონიერყნა. გლახაკნი. და. ღონიერნი. მდიდარ. ამა. ესე. ვ~რსა. შ~ა, დაწყებასა.
წყალობისასა. იმერთა.
და. ამერთა. ზემოთა. და, ქვემოთა, შვიდთავე. თემთასა. არა. დაუტევა. მოქენე,
რ~ლსაცა. ზ~ა. არა, უხვებით, მიფინა. წყალობა. და. სამართალი, ხ~. სჯულთა-თ~ს. საღთოთა. მეორე. კოსტანტინე.
იქმნებოდა. და. მისებრვე.
მოსწრაფე. იყო. დაწყებასა. საღთოსა. საქმეთასა, რ~. იწყო. აღლესვად. ორპირსა.
მახვილსა. სამჵილებელად. უღთოთა. და. მოსასრელად. თესლთა. ბოროტთა. და. ინება. რ~თა.
იქმნეს. შეყრა. და. გამორჩევა.
დიდთა. მათ. და. მსოფლიოთა. კრებათა, პ~დ. აღმოუწოდა. წ~დით. ქალაქით.
იერუსალიმით. ნიკ~ზს.=
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გულაბრის. ძესა. რ~ლსა. სიმდაბლისა. ძლით. ეჯმნა. ქართლისა.
კათალიკოზობისაგან. ესერა.
მოიყანა. შემოკრიბნა. ყ~ნი. სამეფოსა. თვისისა. მღვდელთ-მთავარნი. მონაზონნი.
და. მეუდაბნოენი. კაცნი. მეცნიერნი. სჯულისა. საღ~თოსანი. და. მოსწრაფე. იყო, რ~თა. მართლ.
მადიდებლობასა. ზ~ა. შემოთესილნი. ბოროტნი. თესლნი, აღმოფხრნეს. სამეფოსაგან.
თჴს~სა.
რ~ლ. ესე, განემარჯა. ადრე. სასოებითა. კეთილის. მქონებელითა. ხ~. შემოკრბეს.
ყოვლით. კერძო.

სამეფოსა. მისისა. ეპისკოპოზნი. რ~ლთა. პ~დ. აქნდა. ზემო. ჵსენებული. იგი.
ნიკ~ოზ. მსგავსი.
სეხნისა. თვისისა. წ~დის. ნიკოლოზისი, და. ანტონი. ქუთათელი. საღირის. ძე.
დიდად. განთქმული. სათნოებათა. შ~ა. და. ძლიერი. სიტყვით. და. საქმით; მიეგებოდა. მათ. თამარ,
დიდითა. სიმდაბლითა. ვ~ა. ერთი. კაცი, შეურაცხი. და. არა. ვ~ა. მეფე, ვ~რ. ანგელოსთა.
და. არა. კაცთა, შეკრიბნა. ყ~ნი. ერთსა. სადგურსა. და. დასხნა. საყდრებითა. ხ~. თვით. დაჯდა.
შ~ს. მათსა.
მარტოდ. და. არა. მეფობით. და. ესრეთ. ეუბნებოდა. ჶ~ი. წმინდანო. მამანო. თქენ.
ღ~ისა.
მიერ. განჩინებულ-ხართ. მოძღრად. ჩ~ნდა. და. მმართებელად. წ~დათა. ეკ~ლესიათა.
და. თ~ა. გაძთ.
სიტყვის. მიცემა. სულთა-თ~ს, ჩ~ნთა, გამოიძიეთ. ყ~ი. კეთილად. და. დაამტკიცეთ.
მართალი. და. განჵადეთ. ყ~ი. გულარძნილი, იწყეთ. პ~დ. ჩემზ~ა. რ~. შარავანდედი. ესე. მეფობისა-არს.
და. არა. ღ~ის-მბრძოლობისა. ნუ. თვალ. ახამთ. სიდიდისა. თს. ნუცა. გლახაკთა. უდებ. ყოფთ. სიმცირისა.
თ~ს.
თქენ. სიტყჴთ. ხ~. მე. განსწავლით, თქენ. წურთით. ხ~, მე. განწურთით. ზოგად.
ჵელ. მივსცეთ.
დაცვად. სჯულთა, საღ~თოთა. შეუგინებელად. რ~თა. არა. ზოგად. ვიზღვივნეთ.
თქენ. ვ~ა. მღვდელნი. ხ~. მე. ვ~ა. თქენ. ვ~ა. მნენი. ხ~. მე. ვ~ა. ებგურ. ესმნეს. რა. სიტყანი. ესე. ყ~სა.
მას. კრებასა.
მამათასა. მადლობდეს. ღ~თსა. და. თანად. მეფესა, ღ~თივ. განბრძნობილსა. ჯდა.
უკე. თამარ.

მცირედ. ჟამ. შ~ს. მათსა. მერმე. მოიღო. კურთხევა. მათგან. და. წარვიდა. პალატად.
თვისად.
ხ~. წინამძღართა. კრებისათა. ნიკოლოზ. და. ანტონი. რ~ნი. ვ~ა. პირმეტყელნი,
მთიებნი. უძღოდეს, მომრგულებასა. ცაებრისა. მის. ვარსკვლავთა. ვარსკვლავისასა, ხ~. არა. ინება.
მაშინდელმან. მან. მიქაელ. კათალიკოსმან. შ~ს. მათსა. ყოფა. რ~. წინა. უკმო. რამე. იყო.
წესთაგან. საეკლესიოთა. და. ჭყონდიდელ. მაწყერელობა. და. მწიგნობართ.
უხუცესობაცა.
მას. მიეხუეჭა. ჟამისაგან. ა~დ. ვერ. განაყენეს. და. ღაცა. თუ. ფ~დ. იღაწეს. ა~დ.
თვით.=
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განაყენა. ადრე. სასჯელმან. ღ~ისამან. ხ~. სხუანი. ვინმე. ეპისკოპოსნი. შესცვალნეს.
და. მათ. წილ.
სამღ~თონი. კაცნი. და. მეცნიერნი. სჯულისანი. დასხნეს. და. სხანი. საეკლესიონი.
წესნი. განმართნეს, უდებთა. მ~ერ. დახსნილნი. ხ~. აღივსებოდა. რა. კრება. და. აღდგეს. წ~დანი.
მამანი. და. კ~დ. მეფე. თამარ.
მიექცა. საურავთა. და. გ განსაგებელთა. სამეფოსა. თვისისათა; მაშინ. იწყეს.
ძველითგან. ჩვეულებისა. ებრ. კაცთა. დაუდგრომელობისა. საქმე. დ~ბულთა. ვიეთმე. ჵელის. უფალთა. და.
განმგებელთა. საქმისათა. ფარმანსა. ქეშე. მყოფნი. ვინათგან. მათგან. და. ძურცილნი. და. უპატიოდ.
დასულნი. ვართ.
და გარიანნი. და. თვით. მსახურლნი. სახლნი. უპატიოდ. და. უსახოდ. გასულ.
ვართ. უგაროთა. და-

უჵამთაგან. და. ღაცათუ. ერთგული. და. კარგი. მოყმე. და. ჭაბუკი. იყო. ყუბასარ.
გაზრდილი. პატრონთაგან, და. იყოცა. ამირ. სპასალარი. და. მანდატურთ. უხუცესი. გარნა. სენისა.
მ~ერ. ფილენჯად. წოდებულისა. მიჰღებოდა. ენა. ჵელი. და. ფერხი. და. აწვიეს. მეფესა. თამარს. მოღებად.
ყ~ისა. ნაქონებისა. გარნა. უქმ. იქმნა. განზრახა. მათი. ვინათგან. თამარ. სახიერი. იყო. და.
მოწყალე. მოიხსენა. სიყვარული, და. სამსახური. და. ზრდილობა. მისი. თვინიერ. ჵელის.
უფლობისა. და. ლორისაგან. კიდე. არა-რა. დააკლო. და. ეგრეთვე. სიყვარულითა. და. დიდითა. პატივითა. დაიჭირა.
დღედმე, მიცალებისა. მისისა: კ~დ. აფრიდონ. აზნაურის. ყმობისაგან. ღ~ის. მობაძავის. მოწყალებით.
ამაღლებული. და. დადგინებული. ვ~რე. მსახურთ. უხუცესობამდი. და. თმოგვისა. და.
სხუათა. ციხეთა. პატრონობით. აღზვებული. მოიშალა. და. დაიმჵო. ნებითა. და. განზრახვითა.
ლაშქართათა. და. ბრძოლაყეს. ურთიერთას. ჵელის. უფლებისა-თ~ს. ერთი. ესეცა. უცხო. მოსაგონებელი. და.
დიდად. განსაკვირვებელი. ყუთლუარსღან. ჯორის. სახედ. ორგუნებამან. და. დაუდგრომელმან.
წესსა. ზ~ა. თვისსა. ვ~რ.
ჩეულება. აქს. ყრმათა. ადრე. აღზავებად. სიდიდისა. მ~ერ. და. უფროსღა.
გუარითა. უზანოთა.
აღამაღლებს. სიმდიდრე. მომღებ. იქმნა. წესსა. რასმე. სპარსთა. მონება. მაღლობისასა.
და. სილაღით. ქცევისასა, ითხოვა. დადგმად. კარავი. ველსა. ისანისასა. სანახებსა.
საგოდებელისასა.
მუნ, შიგან. თავის. უფლებით. მსხდომარენი. რათა. მივსცემდეთ. და. მოვიღებდეთ.
რ~ლთამე. ვსწყალო-

ბდეთ. ამას. ესრეთ, ვკადრებდეთ. და. ვაცნობებდეთ. თამარს. მეფესა. და.
დედოფალსა. და. მუნღა. სრულიქმნებოდის. გაგებული. ჩ]ნი. ესე. ვ~რ. საწყენცა. იყო. და. ვ~ა. შვენოდა. მისსა.
ჵელმწიფობასა.
და. სიბრძნესა. და. მეცნიერებასა. ეგრე. იწყინა. და. გაიკჴრვა. და. ვ~ა. გულის. ჵმა. ყო.
მათი. სივერ-
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აგე. და. უკეთურება. უკლებმან. გონებითა. და. სულგრძელმან. და. გვიანმან.
რისხვისათ~ს. და. საუნჯემან. სიბრძნისამან. იძია. ღონე. შემსგავსებული. სიბრძნისა. მისისა. რათამცა. ჵელთ. იგდო.
მოქმედნი, ამისსაქმისანი. განეზრახა. ერთგულთა. და. საკუთართა. თვისთა, და. შეიპყრა.
ყუთლუარსაღან. მეჭურჭლეთა. უხუცესი. ხ~. აწ. თავით. თვისით, ამირსპასალარად. და. სომეხთ. მეფისა.
ადგილსა. ლორეს. დაჯდომად. განმზადებული. და. ვ~ა. ცნეს. ესე. ლაშქართა. მისთანა. შემწეთა. და. თ~ა.
შეფიცულთა. მისისა. მის.
უკეთურობისა. და. უგზოდ. განზრახულობისათა. შეეყარნეს. დაუკადგეს. თამარს.
სახიერსა. და. ბრძენსა. და. ყეს. ახალი. სიმტკიცე. და. ფიცი. რ~თა. ყუთლუარსაღან. გააშვებინონ. და.
არა. მიუშუან. ვნებად. მისსა. და. განემზადნეს. ისანისაცა. შ~დ. და. ჵელყეს, საქმესა. შეუკადრებელსა.
დაბრძოლად. უბრძოლელსა. რ~ლსა. ჰფარვიდა. ძალი. მაღლისა. და. მკლავი. საუფლო. იყო. მარადის.
განმზადებულ. თ~ა. შემწედ. მისსა. მის. წილ. ამღებელ. ჭურისა. და. ფარისა. და. განჰფინის. მახვილი. წ~შე.
მაჭირვებელთა. მის-

თა. და. წინა. აღმდგომთა. მისთა. ამისთვის. ცუდ. იქმნა. განზრახა, მათი. ვ~რ.
განზრახა,
აბიათარ. მღვდლისა. და. იოაბ. სპასპეტისა. რ~ლნი. თ~ა. შემწედ. ეყოფოდეს. ორნიას.
ძმასა. სოლომონისასა. მაშინ. თამარ. მშვიდმან. და. მშვიდობის. მეძიებელმან. წარავლინნა.
ორნი. საპატიონი. დიოფალნი. რ~ლ, იყო. ერთი; ხუაშაქი. ცოქელ. დედა. ქართლისა. ერისთავთ.
ერისთავისა. რატისი. მეორე. კარავ. ჯაყელი. დედა. აწ. მყოფთა. სამძივართა. უბრძანა. ფიცით.
მინდობა. და. სხვისა. აღარავისი. ბრალობა. ხ~. იხილეს. რა. ესე. განდგომილთა. მათ.
მაშინვე. მოჰყეს. დიდებულნი. ბრძანებასა. პატრონისასა. მოვიდეს. წ~შე. თამარისა. და.
დავრდომით. თაყუანისცეს. აღიღეს. ფიცი. პატრონისაგან. და. მისცეს. პირი. ერთგულობისა. დანების.
ყოფისა. მისისა; კ~დ. დაჯდა. ცხებული. ღ~ისა. საყდართა. ზ~ა. ზე. ამაღლებულთა.
შენებითა.
მით, აფროდიტიანითა. და. სიუხვითა. მით. მზეებრ. აპოლონიანითა. სატურფო.
საჭრეტი.
ვ~რე, დაბნედამდის. და. გაჭრა. გახელებამდის. ყ~თა. მისთა. მამცდელ. მხედთა. და.
შეიპყრობდის. წყალიჯავარითა. მით. უმსგავსოთა. და. სახითა. მით. ღ~თივ. ქმნულითა. იურვის. და.
იურვოდა. ყ~თა.
შეურვებულთა. თ~ს. პ~დ. გარდაცვალებასა. და. გამოჩენასა, შ~ა, ორთა. ვაზირთა. და.
სპასპეტთათა. თ~ა. დგომითა. და. ერთ. ნებაობითა. შვიდთავე. სამეფოთა. დ~ბულთათა. გააჩინა.
ამირ.

სპასალარი. სარგის. მჵარგრძელი. კაცი, გვარიანი. და. აღზრდილი. ლაშქრობათა. შ~ა.
და. ჭაბუკო=
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ბათა. და, უბოძა. ლორე. სათავადო. და. სამთავრო. სომხითს. შ~ა. და. წყალობა. ყო.
ძისა. მისისა. ზაქარიასა.
ესე. ზაქარია. და. ივანე, მხარგრძელის-ძენი. და. ღაცათუ. მეფეთა. თ~ს. ერთგულნი.
იყვნეს. და. დიდად. გამოცდილნი. ლაშქრობათა. შა. კაცნი. სახელოვანნი. ა~დ. სჯულითა. სომეხნი. იყუნეს.
ესე. იოანე. წერილთა.
ზ~ა. მიწევნით. მეცნიერი. იყო. რ~ლისა. თვისცა. გულის. ჵმა. ყო. სიმრუდე. სჯულისა.
თვისისა. ნათელ. იღო. დაიქმნა. ჭ~ტი. ქ~ეანე. რ~ლ. ქვემორე. სიტყამან. საცნაურუყოს. და. ლოცვითა. და.
ითაყანა. დარბაზისა. ყმად. უმცროსი. შვილი. მისი. ივანე. და. გაჩინა. და. უბოძა. ჭიაბერს. მანდატურთ.
უხუცესობა, და. მისცა. არგანი.
ოქროსა. ჵელთა. მისთა. და. შთაცვეს. საკრმანგი. ტანსა. მისსა. და. დასეს. სელებითა.
ოქროჭედილებითა.
რ~ლნიმე. მარჯენით. მისა. და. რ~ლნიმე, მარცხენით, კ~დ. უბოძა. მეჭურჭლეთა,
უხუცესობა. დიდ. გვარიანსა. კაცსა. კახაბერს. ვარდანის. ძესა. დამსახურთ. უხუცესობა. ვარდანს. დადიანსა.
და. ჩურჩურაზობა.
მარუშეანსა. ძესა. ჩურჩურაზისასა. ვინაცა. მათ. ორთავე. მამა. მოხუცებულ. იყო. და.
დასდვა. პატივი. მამისა. მათისა. და. დასხნა. სასთაულითა. და. მისცა. ამირახორობა. გამრეკელსა.
თორელსა. რ~ლი. შ~დ. სარგის. მხარგრძელისა, ამირ. სპასალარცა. იქმნა. ამირახორი. და. ერისთავნი. მას. ჟამისანი.
ესენი. იყნეს.

ბარამ. ვარდანის. ძე. სვანთა. ერითავი. კახაბერი. კახაბერის. ძე. რაჭის. ერისთავი. ხ~.
აფხაზთა. ერისთავი.
დოთალოდ. შარვაშის. ძე. ცხუიმის. ერისთავად. ამუნელის. ძე. და. ოდიშის.
ერისთავად. ბედიანი, და. ლიხთ. ამერით.
ქართლისა. ერისთავად. რატი. სურამელი, და. კახეთის. ერისთავად. ბაკურ. ყრმა.
ძაგნის. ძე. და. ჰერეთის. ერისთავად, გრიგოლის. ძე. ასათ. რ~ლნ. მისტაცა. მძლავრებით. და. მორევით. საღირს,
კოლონიკელის. ძესა. და. მცირედ. ჟამ. ქონებასა. შ~ა. იაჯა. არშიანს. ადგილსა. დაჯდომა. სასთაულითა. და. ჵელ.
თუდვა. შვილსა. მისსა.
გრიგოლს. ჰერეთის. ერისთავობა. და. სამცხის. ერისთავად. და. სპასალარად. აჩინეს.
ბოცო. ჯაყელი. და. სხანი. ჵელის. უფალნი. ტაძრისა. და. საყდრისა. წ~შე. მდგომელნი. განაჩინეს,
წესისაებრ. და. სიახლისა; ამათ.
თანა. აღავსნა. ეპისკოპოზნი. და. საყდარნი, შესაწირავთა. თავის. უფალ. ყნა.
ეკლესიანი. ხარჯისა.
და. ბეგრისაგან. გაზნაურდეს, ქ~ყნის, მოქმედნი. და. გადიდებულდეს. აზნაურნი. და.
გახელმწიფდეს. დ~ბულნი.
მეფობასა. შ~ა. ამისსა, რ~ლ. აწ. ჩანს. დაწერასა, შ~ა. ამისსა. ათერთმეტთა. მოქცევთა.
ჟამთა. თამარ.
სამგზის. სანატრელისათა. რ~ლნ. სიმშვიდითა. დავითიანითა. და. სიბრძნითა.
სოლომონიანითა. სიმხნითა. და, სარავის. დღეისისა. ხვალისა. არ. მიგდებითა. ალექსანდრიანითა, იპყრნა,
ზღვით. პონტოსით. ზღუადმდე. გურგანისა. და. სპერითგან, დარუბანდამდის. და. ყ~ნი. კავკასიისა.
იმერნი. და. ამერნი.=
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ხაზარეთამდი. და. სკუითამდი. დამმარხველ, იქმნა. ცხრათა, ნეტარებათა. და
აღმასრულებელ. ათთა. მცნებათა.
რ~ნ. ესე. ვ~რი. იჵმია. სიბრძნე. და. მეცნიერება. და. სიმშვიდე. გონებისა. ვ~რემდის.
ამისსა. განგებასა. შ~ა.
და. ცხოვრებასა. ამისსა. არცათუ. ტაჯგანაგი. უბრძანა. ვისდამე. დაკრვად. რ~. შორს.
იყო. ყ~ისა. მესისხლეობისა. თვალთა. დაბნელებისა. და. ასოთა. ამოღებისა, ა~დ. აქუნდა, ნება, შიშისა. და.
ზარისა. დამდებელი. რ~ლითა.
უძრწოდა. შიშნეულად. ყ~ი. საბრძანებელი. მისი. მშვიდ. იყო. და. მყუდრო. და.
მშვიდობის. მყოფელი. ამის-თ~ს.
იშუებს. მშვიდობით. სიტყჴსა-ებრ. საწ~წყლოსა, მშვიდთა. დაიმკვიდრონ. ქ~ყანა. და.
სუფევს. შვიდობით.
სამეფოთა. და. სამფლობელობათა. შ~ა. თვისთა. რ~ლი. არა. სადა. ვისა. უხილავს.
თვინიერ. ამისა. ესე. ვ~რსა. უვნებელობასა. და. ურისხველობასა, შ~ა. უვნებელად. და. მშვიდობით. და. პყრობა.
საზღუართა. მამაპაპურთა, და. დაჭირვა. და. მოწურთა. კაცთა. ქედფიცხელთა. და. გონება. ურჩთა. ხ~. სხანი. ზნენი. და.
ქცევანი. გამარჯებანი. დააღმატებანი. საზღართა. მამაპაპათანი. და. ყ~ისა. მამცნობისა. მიმართ. სიმარჯენი.
ოდესმე. რაინდობანი.
და. მხედართ. სიჵელოვნენი. და. მკვირცხლ. მოქმედებანი. ოდესმე. ნარნარად. მშვიდ.
და. წყნარ, მეტყელებანი. და. სიბრძნით. მეპასუხობანი. ესე. ყ~ნი. ნინა. მდებარისა. სიტყჴსაგან. გეუწყნენ. ყ~თა;
პ~ლი. ქმარი. თამარისი.

მაშინ. შეკრბეს. ყ~ნი. ამის. სამეფოსა. დ~ბულნი. სპასალარნი. და. ერისთავნი. წ~შე.
პატრიაქისა. და. ეპიკოპოზთა.
და. მოახსენებდეს. მამათა. რათა. ზოგად. იღვაწონ. ყ~თა. შემოყანებად. სიძისა.
თამარისა-თ~ს. რ~ლი-

სა-თ~ს. ჵამდა. თუმცა. ყოფილ. იყო. ჟამი. გმირთა. და. გოლიათთა, ყოფისა. ანუთუ.
გარეშედ. წოდებულთა. ელინთა. სისხლთა. დათხევისა. ანუ. გაჭრანი. მიჯნურთა. ხელქმნილთანი, ვ~რ.
იქმნაცა. ამის. თამარისა-თ~ს, მრავალთა, მ~ერ, რ~ლ, ქვემორე, სიტყამან. გაუწყოს, რ~. შვენოდა.
საჵამსოდ. თუმცა. გამოჩენილ, იყნეს. ანუ. გმირნი. სახენი, გმირთანი. ანუ. მამანი, სახენი. მამათ. მთავართა.
შენიერთა
და. კეთ~ლად. მბრძოლთანი. ანუ, მსგავსნი. გარეშეთანი, სისხლ, დამთხეველნი.
შეყარებულთა-თ~ს. ანუ,
მიჯნურნი, ლომნი, და. მზენი. მჵეცებრ. გაჭრილნი. ამის. მზისა. და. უმეტეს, მზისა.
თვით, მათ. მოთხრობილთა. მზედ. მნათობად. საგონებელთა. უბრწყინვალისა. და. უნათლესისა-თ~ს. ვ~რ.
თაჰმთა. თანიმანის-თ~ს
ვ~რ. ამირან. ხვარაშანის-თ~ს. ვ~რ. ხვასრო. შანშა. ბანუშის-თ~სა. ვ~რ. მზე. ჭაბუკი.
მზისა-თ~ს. ვ~რ. პოლემპი.
მჵნედ. მბრძოლი. ეპოდამის-თ~ს. ონომაოს. ასულისა. ვ~რ. პლატონ. პერსეფონის-თ~ს.
ვ~რ. რამინ. ვისისთვის.
ვ~რ. შარიაროს. ოსნაოზის-თ~ს. ვ~რ. ბადბერ. ანალათისთვის. და, უმეტეს. ვ~რ. იაკობ.
რაქაელის-თ~ს. და. იოსებ.
ასანათეს-თ~ს. და. დავით. ბერსაბეს-თ~ს. და. აბ. ისაკისთვის; გარნა. ვინათგან. ცუდ.
საგონებელ. იქმნა,=
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და. არა. სადა. დაებადა. ღ~თსა. სწორი. ამისი. არცაღა. მგონიეს. თუ. დაბადებად. არს;
მაშინ. წარმოდგა.
კაცი, ვინმე. ტფილისისა. მკვიდრთაგანი. თავადი. და. მეფედ. მეფისაგან. წყალობა.
ჵელდასხმული. ამირად, ქართლისა.

და. ტფილისისა. სახელით. აბულასანმან. თქვა. მე. ვიცი. შვილი. რუსთა. ჵელმწიფისა.
ანდრია. დიდისა. მეფისა. რ~ლსა. მონებენ. სამასნი, მეფენი. მის. კერძოსანი. და. იგი. მცირე.
დარჩომილი. მამისაგან. და. ბიძისაგან. სავალთად. წოდებულსა. ექსორია. ქმნით. დევნილი. გარდმოიხვეწა. და,
არს. იგი. ყივჩაყთა. მეფისა. სვინჯის. ქალაქსა. შ~ა. მაშინ. განზრახვითა. ყ~თათა. წარავლინეს. კაცი, ერთი.
მკვიდრთაგან. ტფილისისათა. დიდ. ვაჭარი, სახელით. ზანქან. ზორაბაბელ. რ~თა. მსწრაფლ. წარვიდეს.
ცვალებითა. ჰუნეთათა. და. წარმოიყანოს. იგი. რ~. იყნეს. მაშინ. რუსნი. ქ~ეანენი. და.
მართლმადიდებელნი. ამისთვის.
უფრო. მოიყანებდეს. მას. ა~დ. ესე. ვერ. განიზრახეს. კეთილად. რ~. არცა. იგი. კაცი.
ღირსი, საქმისა. წარავლინეს. და. არცა. რ~ლსა. მოიყანებდეს. მისსა. მეცნიერ. იყნეს. შ~დ. მცირედისა.
ჟამისა. მოიწია. კაცი, იგი. წარვლინებული. და. მოიყანა. კაცი, იგი. დიდად. გვარიანი. და. უდიდესი.
ყ~თა. მათ. მეფეთა,
მის. კერძოჳსათა. და. სხვითაცა. არა. უმარჯვი, ა~დ. პირითა. შვენიერი. სრული.
ანაგებითა. და. მჭრეტთაგან. დიდად. საჩენი. რ~ლიცა. იხილეს. რა. ყ~თა. სთნდა, ხილვა. მისი, ა~დ. შინაგანსა.
მისსა, არა, რას, მეცნიერ.
იყუნეს. არცა. ჩუეულებასა. მისსა. წ~ე. რუსუდან. დედოფლისა, პატრიაქი. და.
დ~ბულნი. სპასპეტი. და. ერისთავნი. და. მოახსენებდეს. თამარს. და. აწევდეს. ქორწინებასა. და. ასწრაფობდეს. ამის.
პირისათვის. ა~დ. იგი. მიუგებდა. ვ~დ, კაცნო, ვ~რ. ღირს. შეუტყობლად. ესე. ვ~რისა. საქმისა. ქმნად. არა. ვიცით.
კაცისა, ამის-თვის.

უცხოსა. არცა. ქცევა. არცა. საქმე. არცა. ბუნებისა. და. ჩეულებისა, არცა. მჵედრობისა.
და. სიქველისა.
მაცადეთ. ვიდრემდის. განიცადოთ. ყ~თა. სიკეთე. გინა. სიდრკუე. მისი. ხ~. იგინი.
წინა. აღუდგებოდეს, და. უშვილოებასა. მოახსენებდეს. და, სახლისა. მისისა. უნაყოფოებასა. დრტჴნვიდეს. და.
წინამძღარსა. სპათასა.
ითხოვდეს. და. ყოვლითურთ. შეაიწრებდეს. სულსა. მისსა. ირემთა. ემსგავსებოდეს.
სახისა. ოდენ. მიხედვითა. დაპილოთა. ებრ. არა. განიხილვიდეს. მისაყრდნობელთა. ესე, ოდენსა. მძიმესა. საქმესა.
სუბუქად. შეეხებოდეს. ხ~.
სხანი. ვიეთნიმე, უღონოებით. აწევდეს. ალექსის. მოყუანასა. ქრმად, რ~ლი. ახლოს.
თვისობდა, დამამულად. მამისა. ძმის. წული. იყო. ბერძენთა. მეფისა. ესე. მას. ჟ~სა. აქა. მყოფ. იყო.
და. შიშითა. ამისისა.
ქმნისათა. ყ~დ, უწადინელმან. ქრმისამან. იაჯა. ჟამად. დაჵსნა. ქორწინებისა. ხ~.
დედოფალმან. და, სპათა.
არა. მიუშვეს. ამისა. ქმნად. ა~დ. ფ~დ. აიძულეს, და. განმზადეს. ქორწილი. ვ~რ. იყო.
ხედრი. და. რიგი,=
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ულუმპიანობისა. და. შარავანდედობისა. მათისა, ეგრეთ. ქმნეს. ქორწილი. სახე.
დაუდებელი. და. იგავი. მიუწდომელი. სიმრავლენი. სახიობათანი, ძღუნობანი. და. ნიჭებანი. თუალთა. და,
მარგალიტთანი. ოქროთა.
ჭედილთანი. და უჭედელთანი სიმდიდრეთა. და. ლართა. კერულთა. და,
უკერულთანი. ესრეთ. მსგეფსამდი. იყო.
სიხარული. შვება. ძღნობანი. და. გაცემანი, ხ~. მე. ესეცა. გაუწყო. საბრალო, და.
საძნაური. საქმე. რ~.

მოსრულიყნეს. ოვსთა. მეფეთა. შვილნი. შვენიერნი. და. სახე, კეთილნი. მოყმენი.
მოჰაჯენი. და. მთხოველნი. ღ~თისანი. თამარისთვის. მინდობილნი. ჭაბუკობისანი. ვ~რ. რომელიმცა.
ღირსვიყვენით.
მოწონებად. თამარისად. და. მიხდომად. ბედსა. ამას. საზესთაოსა. ვინაცა. უქმ. იქმნა.
განზრახა. მათი. და. წარსრულთა. თვისად. მამულად. ერთსა. მათგანსა. შემთხვია.
მოუთმენელი.
სურვილი. და. სიყვარული. თამარისი. რ~ლისა-თ~ს. ვერღარა. შემძლებელ. მივარდა,
საგებელად. და. ბნედასა. შ~ა. მიიწია. აღსასრულად. ნიქოზს. საყდარსა. შ~ა. წ~დისა. რაჟდენისასა.
რ~ლიცა. მუნ.
დაფლეს. და. სხუანი. რავადენნი. ჵელმწიფეთა. ძენი. ამის-თ~ს. გაჭრით,
გამიჯნურებულნი. და. ხელქმნილნი. ვერღარა. სთმობდეს. სურვილსა, მისსა, ქვემორე. სიტყამან. საცნაურ. ყოს.
შ~დ. ამისსა. ჵელყეს. გალაშქრებად. და, განვიდეს. ტფილისით. მეფე. რუსთა. და, უფროსღა.
აფხაზთა. დაააბეს. დროშა. სჴიან. ად. ჵმარებული. და. წარიძღანეს. ძელი. ცხოვრებისა. მცელი.
და. მფარველი. მეფეთა. და. ზღუდე. ქ~ეანობისა. პ~დ. ილაშქრეს. ქ~ყნასა. კარისა. და.
კარნიფოლასისა. და. მოარბიეს. ვ~რე. ბასიანამდის. და. გამარჯებულნი. და. აღვსებულნი. შემოიქცეს. და.
მოვიდეს. წ~შე. პატრონისა. ღ~თივ. განათლებულისა. და. იხარებდეს. და. იშვებდეს. და. მადლობდეს.
ღ~თსა; ამისსა. უწინარეს. მოვიდეს. ლაშქარნი. რანისა. და. გელაქუნისა. თურქთანი. და. მოარბიეს.
ქ~ყნა. პალაკციოსი. ძაღლის. ჵევად, წოდებული. მაშინ. მოუხდა. მათ. ზ~ა. გამრეკელი. კახას. ძე.
სჴსაგან. თამ-

არ. უძლეველისა. და, მცირედთაგან. დიდნი. იძლივნეს. გააქცივნეს. ამოსწყჴდნეს. და,
მოიღეს. არმაღანი. წ~შე. თვით. მპყრობელისა. და. მასვე. ჟ~სა. შ~ა. მოვიდეს. კარნუ. ქალაქელნი.
შამელნი. და. თურქნი. გარმიანელნი. ცხენოსანნი. და. ქვეითნი. და. აღივსო. შავშეთისა. და.
კლარჯეთისა. ქ~ყნა. აქეთ. შეიყარნეს. გუზან. აბულასანისძე. ტაოელნი. და. მის. ქ~ყანისა. ლაშქარნი. და. ბოცო. და.
ვინცაღა. იახლა. და. მიესწრნეს, მესხნიცა. და. მარბიელ. გაშვებულთა. შეებნეს. მანვე. ბედმან. და. სემან.
თამარისმან. სძლია. გააქცივნეს. და. დაჵოცნეს. და. მუნითცა. მოიღეს. ურიცხვი. კაცი. და. ცხენი. წ~შე.
მეფისა. ღ~თივ. გვირგვინო-
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სნისა. დღითი. დღე. აღმატებულისა. და. წარმართებულისა. ამას. შინა. იხარებდეს.
იშვებდეს. და. მადლობდეს. ღ~თსა; ამისა. შ~დ. წარვიდეს. მჵარგრძელის-ძენი. სარგისისა. და. ვარამისნი.
მოყმენი. კეთილნი. დაგამოცდილნი. ლაშქრობათა. შ~ა. უხუცესი. ზაქარია. და. ზაქარია, დალოცვილნი.
ივანე. და. სარგის, დაულოცავნი. დაილაშქრეს. ქ~ყნასა. დვინისასა. და. გამარჯვებულთა. და. ალაფი. აღებულთა.
მოეწივნეს. უკანა. ლაშქარნი.
დვინელნი. და. სურამელნი. მიექცეს. ესენიცა. და. შეექმნათ. ომი. ფიცხელნი. ვინაცა.
ბოლოდ. მათვე. მჵარგრძელთა. გაემარჯვა. და. გააქცივნეს, და. აღვსებულნი. და. სახელოვანნი. მოვიდეს.
წ~შე. მეფისა. ხ~, მათ. წყალობა. მიანიჭეს. და. გარდაიხადეს. მადლი. უსაზომო; შ~დ. ამისა. ჟამ. რაოდენმე. ლაშქრობდეს.
ქვემონი. ქვემოთ. და. ზემო-

ნი. ზემოთ, და. შუანი. შუათ. და. ყოვლგნით. ძლევა. შემოსილნი. და.
გამარჯვებულნი. მადლობდეს. ღ~თსა. და. არა. სადათ. ჩანდა. წინა. აღმდეგი. და. ურჩი. ნებისა. მათისა; კ~დ. მეფემან. შემოიკრიბა. სპა.
თვისი. ბრძანებითა. თამარისათა. მიჰმართა. დვინად. და. მოაოჵრა. ქ~ყნა. პართთა. წარუხუნესა. ქალაქნი. და.
გამოიღეს. მას. შ~ა, მყოფი.
საუნჯე. დიდძალი. და. ტყეთა, სიმრავლე. და. მოვიდეს. თამარისავე. სე. სრულისა,
და. ნათელ. ბწყინვალისა.
წ~შე. რ~ლისა. თვალი. უღამო. და. დღე. უუკუნო. და. საწადელ. და. საშუებელ.
სულისა. და. ჵორცთა. ამას. შ~ა. ოდესმე. მოისენიან. ლაშქრობათაგან. და. გარდავიდიან. იმერთა. ქ~ყნთა. წესისაებრ. და.
ჟამისა. და. ოდესმე. ჩავიდიან.
შარვანისა. მზღურადმდე. და. მოვიდის. შარვანშე. დიდითა. ნიჭითა. და. ძღვნითა. და.
ერთად. მოინადირიან. მინდორნი,
და. მჵიარულნი. კ~დ. გაიყარნიან. და. უბოძის. საბოძვართა. სიმრავლე, და.
წარგზავნის. პატივითა. ძმებრივითა. და. იგი.
მსახურებდა. იგი. მონებდა. მონებითა. ყრმებრითა; შ~დ. ამისა. შეიყარა. დიდძალითა.
ლაშქრითა. და. მიჰმართა. გელაქუნად. რ~ლი. ძნელიყო. შესამართებალად. ზღვის. ქვიშის. სახედ. სიმრავლითა,
თურქმანისათა. დაესხნეს. ამოსწყვიტეს. და. აღიღეს. დიდ. ძალი. ნატყენავი. და. იავარი. და. ვ~ა. გამოემართნეს,
გამარჯვებულნი. მოეწია. უკანა.
ყ~ი. თურქმანობა. გელაქუნს. წინა. ძღომითა. შამელთა. დ~ბულთა. როსტომ. და.
იალღუზ. ალფესთა. და. ვ~რ. წყობა.
და. რაზმი. ურთიერთას. განეწყუნეს. განმჵდეს. სპანი. თამარისნი. და, უსწრობდა.
ბერი. ყრმასა, და. ყრმა. ბერსა.
პატრონი. ყმასა. და. ყმა. პატრონსა. გაქცივნეს. ამოსწყვიტნეს. და. დაჵოცნეს. და.
მოვიდეს. თვისადე. სამეფოდ.
წ~შე. მეფისა. და. დედოფლისა; შ~დ. ამისსა. წევითა. ასათ, გრიგოლის. ძისათა,
დიდი, და. სახელოვანი. ლაშქრობა.

გარდაიხადეს. განძას. ქვემოთ. ბალყუნამდის; კ~დ. ზემოთ. კერძო. რაჵსის. პირი.
მასისამდის. მუნცა. დიდთა.
ლაშქართა. მოწევასა. შ~ა. ისახელეს. თავი. სპათა. ამის, სამეფოსათა. და. თვით. მეფის.
მჭრეტელობასა. შ~ა. ვარდან. დადიანმან. მსახურთ. უხუცესმან. და. ოთხთავე. მჵარგრძელთა, და. სხუათა.
დ~ბულთა. და. აზნაურთა. დიდი.=
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და. დაჭირებული. ომი. გარდაიხადეს. და. გაქცივნეს. და შემოიქცეს. მუნითცა.
გამარჯვებულნი. და. აღვსებულნი.
სიხარულითა, არა. მრავლისა. ჟ~ისა. შ~დ, მიიღეს. აღსასრული. თამარის. სიტყათა.
რ~. შემოჵდა. რამე. დაუმსგავსი. საქმე. შეუმსგავსებელი. და. დაუჯერებელი. კაცთა. გონებისაგან. შევიდა.
სატანა. გულსა. სე. უბედურისა.
რუსისასა. სჵჴით. რამე. სახელ. დებულისა. ბარბაროზებრივითა. გონებათა. და.
გულის. სიტყათა. უწესობა. რ~.
სიმთვრალეთა. შ~ა. იწყო. მრავალთ. საძაგელთა. და, უშერთა, საქმეთა, ქმნად.
რ~ლთა. ნამეტნავი. არს.
აღწერად. აღიძრა. წყენად. თამარისა. ჵელმწიფეთა. მზისა. და. მეფეთა. ელვა.
ცისკროვანებისა. იუდა. მყოფელმან. თავისა. მისისამან. არღარა. იცოდა. რამცა. ექმნა. ძლეული. და. ტაძარ. ქმნილ.
შვიდთა. მათ.
სულთა. უბოროტესთა. პირველისა. სოდომურიცა. ქცევა. მოიპოვა, დაქცევით,
დაქცეულმან. და. წარწყმედით. წარწყმედილმან, ამის. ესე. ვ~რისა. უცხოსა. და. უიგოსა. საქმისა.
შემოსვლასა. შ~ა. ითმენდა. თამარ. მჵნე. და. წყნარი. ნარნარი. ცნობიერი. და. გონიერ. ორისა. წლისა. და. ნახევრისა.
ჟამთასა. უკეთურებათა.

რუსისათა. რ~ლსა. სხა. ვერავინ. მოითმენდა. განსაცდელსა. ამას. უცხოსა. ჩენასა.
შ~ა. და. ვ~ა. უგრძნეს. ესე,
ვაზირთა. და. დ~ბულთა. ამის, სამეფოსათა. განკვირვებულთა, და,
განცვიფრებულთა, ერთ. ჵმა, ყვეს. მცნობელთა, ამისთა, ვ~დ, ესე. მისვე. ძველისა. მტერისა. არს. რ~ლნ. მოაკვლევინა. ძმასა.
ძმა. და. მამათა. შვილნი. და. ექსორია, ქმნა. პ~ლი. იგი. კაცი. სამოთხით. ვ~რ. ესე. აწ. ხილულისა. ამის,
სამოთხისა, დაუმეტეს, სამოთხისა. და. უბრწყინვალეს. ედემისა, შეუმზადებია, ექსორია. ქმნა, რ~.
მისვე. ძველისა,
ხაღან. სკუითისა. შემსგავსებულად. მოსდგომია. აქაცა. მუნ. თუ. იგი. მოადგა.
დედოფალსა. ქალაქთასა. აქა. ესე. დედოფალსა. დედოფალთასა. და. მეფესა. მეფეთასა, ბოლოდ. რაღა,
თვინიერ. ამისსა. ვერღარა. მიმნდობელთა. ორღანო. ქმნილისა, მის. ეშმაკთა. ბომონისა. ჵელ. ყეს. დიდად.
ცრემლ. მდინარეობასა. შ~ა. იწყეს. დრტვინვად. ცილობათათვის, მათ. პირველთასა. რ~ლითა.
აიძულებდეს, შერთვასა.
მისსა. ჰრცხენოდა. ყ~თა. თამარისაგან, ჯერცა, მოწყალისა. და. გაურისხებელისა. ხ~.
ბრძენმან.
თამარ. იძია. მრავალი. ღონე. განკურნებისა. მისისა. გარნა, ვერა. რას. სარგებელ. ეყო.
უბრძანა. სარწმუნოთა.
მონაზონთა. პირითა. მრავალგზის. და. ყ~დვე. არა. რას. სარგებელ. ეყო. რუსსა. მას.
ამისთვისცა. თვით. პირის-პირ. იწყო. მხილებად. მისსა. ა~დ. უფროს. განძვინდებოდა. რუსი. ვ~ა. ღ~ისაგან.
საფარველ. მოძრცვილი. ვ~ა. იტყჴს. წერილი. ვკურნებდით. ბაბილოვანსა, და. არა. იყო. კურნება.
არა. თუ. ოდენ. არა. შეიგონა. ა~დ. უძვირესთა. მიმართ. იწყო. და. შერაცხილნიცა. კაცნი. უბრალოდ. გემნა.
და. ასოთა. ამოგდებითა.=
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ტანჯნა. შეუძნდა. ესე. ყ~ი. თამარს, და. წ~შე. ყ~თასა. ესე. თქა. დაღათუ. საღ~თოსა,
სჯულისა. მიერ. სწავლულვარ. არა. განშორებად. პ~ლსა. საწოლსა. ა~დ. რ~ლნ. არა. დაიცვას. საწოლი. თვისი.
წმინდად. არა. ჯერარს, მისთანა. დათმენა. რ~. შემაგინებელ-არს. ტაძარსა. ღ~ისასა. და. მე. არა. მიძლავს.
აჩრდილსა. მრუდსა. ხისასა. გამართვად. და. უბრალოდ. განვიყრი. მტერსაცა. რ~ლ. აღეკრა, შენ. მ~ერ. ესე. თქა. და.
აღდგა. და. დაუტევა. იგი.
ხ~რუსუდან. დედოფალმან. და. ყ~თა. მთავართა. საწყალობელად. განაძეს. იგი. და.
არა. ეგოდენ. უბადრუკ. იქმნა.
და. მჵობით. მეფობისათა. რაოდენ. შვენიერებისაგან. თამარისა. დაკლებითა.
გამოეჵვა. ცხოვრებისაგან. დაესრეთ. ექსორია. ქმნით, შთასვეს, ნავსა. შ~ა. აურაცხელთა. ლართა. და. სიმდიდრეთა.
მ~ერ. განსაგზლებული.
დაღაცათუ. სიკვდილისა. ღირს. იყო. ა~დ. ფრიადითა. მოწყალებითა. და.
სიტკბოებითა. თამარისათა. არავის.
აუფლა, სიკვდილი. მისი. არცაღა. განძარცა. მისი. ა~დ. ექსორია. ქმნით, შთასვეს.
ნავსა. და. მიიწია. კოსტანტინე. პოლედ. და. ჟამ. რაოდენმე. იყოფოდა. მუნ. შ~დ. ამისა. უმეტეს. და.
უმეტეს, უკეთ. და. უკეთ. წარემატებოდეს. საქმენი. თამარისნი. და. სუფევდა. დაჰფარვიდა. ძლიერი. ჵელი. საუფლო.
და მკლავი. მაღალი. თ~ა. შემწედა. თ~ა. მბრძოლ. ბრძოლათა. შ~ა. ამას. ძღნობდენ. ყ~ნი. მეფენი. აღმოსავლეთისა. და.
დასავლეთისანი. ამის-თ~ს. ხლდებიან. ყ~ნი. მსმენელნი. ესრე, სახე, ბრწყინვალებისა. მისისანი. რ~.
ბერძენთა, მეფის. მანოელის. უხუ-

ცესი. შვილი. ამისთვის. იყო. გაჭრით, და, გახელებით. გამიჯნურებული. სახელით.
პოლიკარპოს. არათუმცა.
ანდრონიკეს. ჟამსა. მისისა. მეფობისასა. და. მისგან. ბერძენთა, ამოწყედისასა.
შეეპყრა, და. განეპატიჟა. კ~დ. ასურასტანისა. და. შუა. მდინარის. ანტიოქელისა. მეფისა. შვილი, იყო. უკეთუმცა.
ჰქონებოდა. გზა. მრავალ.
გართა. ბარბაროზთა. შუა. ყოფისაგან. წამსაცა. შ~ა. აქა. პოვნილიყო. კ~დ. სულტანის.
ყირზარსლანის.
შვილი. ერთი. ამისისა. ბრწყინვალებისა. სმენითა. ჵელ. ქმნილი. ძლითღა. სამე.
დაიმჭირა. მამამან. სჯულისა. გაშვებისა. შიშითა. ხ~. ახლოს. მყოფთა. ესე. ვ~რი. აქნდა. ტრფიალება. და.
სურვილი. რ~ლ. არცაღა.
უღირსთა. უღირსობისა. აქნდა. კდემა. და. სირცხვილი. არცაღა. თვისთა, თვისობისა.
გავლენა. ვინაცა.
სახედ. შარავანდნიცა. მზისანი. მისცემენ. ნათელსა. ხედვად. და. განცდად, მზისა.
ეგრეთვე. შარავანდნიცა.
თამარის. ნათელთა. ბრწყინვალებისანი. ეფინებოდეს. იატაკსა. ამას, მიწისასა, და.
ყ~თა. აღძრვიდა. სურვილად.
მისსა. მცნობელმან. ამისმან, სალდუხის. ძის. ძემან. სახელით. მუტაფრადინ, არღარა.
დახედნა. ურჩებასა.
მშობელთასა, ა~დ. დააგდო. გემოვანი. სჯული, მოჰამედისი. რ~ლნ. მოზიდვითა.
კაცთათა, უმოძღვრნა. კაცთა.
ნებასა. ზ~ა. თვისსა. საწუთო. ესე. სურვილითა, და. სმენა. სატურფოთა. სახეთაგან.
ძლეული. მოვიდა. წინაშე.=
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თვით. მფლობელისა. და. ყ~თა. მეფეთა. უზეშთაესისა. ამის. თამარისა. სამეუფოთა,
თვისითა. ლაშქრითა. აკაზ-

მულობითა. და. მრავალთა. დ~ბულთა. ხოჯაებითა. საჭურისებითა. და მონებითა. და.
მჵევლებითა. ბარგითა. და. სიმდიდრითა. საჵელმწიფოთა. ძღვნითა. კმა. საყოფელითა. თალთა. და. მარგალიტთა.
და. საჭურჭლეთა. და. ლართა.
ურიცხებითა. ავაზებისა. და. ტაიჭებისა. სიმრავლითა. ხ~. წესისაებრ. სახლისა.
საჵელმწიფოსა. მიეგებნეს. დ~ბულნი. და. პატივითა. და. სიყარულითა. მოიყანეს. სრად. სამეუფოდ.
რ~ლისა. პირი. ამისი. სალდუხ. ეზდინი. პაპასა. ამისსა. დიდსა. დიმიტრი. მეფესა. ძალითა. და. მკლავითა. სიმაგრითა.
ჵელთეგდო. და. მოეყუანა.
აწ. ამან. სიტყჴითა. და. ნუ. უკე. და. არცა, სიტყჴსა. ღირსებითა. მოიყანა. ვ~ა. მონა.
მოჵარკე. ნელიად.
და. წყნარად. და. მიმყოვრებითრე. უდარბაზა. რ~ლნ. ნახვასავე. თ~ა. რამინისებრი.
აჩენა. ცრემლთა. ნაკადთ. მრავლობა. და. დასა. პატივითა, ტახტსა. თ~ა. სელითა. და. იქმნა. სიხარული,
გამოუთქმელი. ვითა. მართებს,
ნადიმსა. და. წყლიანობასა. სახლისა. ამის. დ~ბულთა. მოყმეთა. უკლებლობასა.
მრავალ. გვართა. სახიობათა.
და. მუტრიბთა. და. მუშაითთა. განწყობილობასა. ვინაცა. ნიჭთა. და. საბოძვართა. და.
შემოსათა. იქმნა. რიცხვი. ურიცხუ; ამა. ესე. ვ~რსა. სიყარულსა. პატივსა. და. ბოძებასა. შ~ა. დაყო. ჟამი.
ზამთრისა. სომხითს.
და. ტფილის. და. მოეწონნეს. და. ეკეთნეს. სანადირონი. და. ქ~ყნანი. და. მოყმენი.
თამარისნი. და. უმეტეს. ზეშთა. ყ~სა.
ქებისა. და. მოგონებისა. სიტურფე. და. ბრწყინვალება. თამარისი. რ~ლისა. სიკეთისა.
მითხრობა. კაცთაგან.
შეუძლებელარს. და. ჟ~სა. ღანუყობისასა. თ~ა. წარიტანეს. და. აჩენნეს, საყოფნი.
სანადირონი. მინდორნი. მოედა-

ნნი. და. ქვემონი. კახეთისანი. და. რანისანი. და. რანისა. დ~ბულნი. მოყმენი. და.
ლაშქარნი, განაღამცა. მოეწონნეს. და. ეკეთნეს. ამას. შიგან. იშუებდეს. და. იხარებდეს, და. მოელოდა. უკუდავ.
ქმნასა. თამარის. მ~ერ. რ~თამცა. ღირს.
ქმნილიყო. ზეშთა. ღირსებისა. მისისა. გარნა. ვინათგან. თამარ. შორს. ქმნილ.
უჯეროსა. რასამე. შესატყვისობისა. თვისისა. ზეშთა. აღემაღლა. გონება. და. ფრთოვან. იშვებდა. საოებითა.
კეთილითა, და. ვ~ა.
შემოვიდეს. ესე, ქალაქად. სამეუფოდ. დაამჵეს. ქედ. მაღლობა. ტრფილისა. მისისა.
და. წინა. უკმო. საულისა. შეემთხვია, სალჩუკანსა. რ~. საულ. ძებნასა. შ~ა. კარაულისასა. პოვა. მეფობა. და. ამან.
მძებნელმან. მეფობისამან. და. ზეშთა.
ყ~თა. მეფობისაგან. პოვა. ნაცულად. რ~ლი. ჵმადა. მერაინდედ. კარაულებსა.
საულისასა. იყო. ვინმე. ერთი. ხარჭთაგანისა. ნაშობი. რეცა. სახელ. დებული. შვილად. მეფისა. ვინაცა. მთქმელთა.
ამისთა. და. სკნეს. ქორწილი; შერთეს. და. გარდაიხადეს. ქორწილი. სახელოვანი. და. გასცეს. საბოძვარი.
აურაცხელი. ლართა. თ~ა.=
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და. სიმდიდრეთა. უსახომოთა. და, მრავლითა. ზითვითა. წარგზავნეს. იგი. თვისად.
სამყოფად.
არზრუმად. გარნა. თუ. ვ~რითა. ცრემლითა. და. ვ~რითა. გულითა. გამოუთქმელარს.
კაცთა. ენისაგან.
ხ~. შ~დ, ამისა. რეცა. დარბაზობის, სახედ. მოვიდა. შარვანშა, აღსართან. რ~ლი.
მიჵდიდ. იყო. ცნობასა.
სიყარულისაგან. და. ტრფიალებისა. თამარისა. სჯულისაებრ, ძველისა. ისლიმთასა.
და. თვით. დღესაცა.

რ~ლსა. იქმან. ტრფიალებითა. რ~. არცა. დახედვენ, თვისობასა. და. არცა. სიდიდესა.
საქმისასა. რათამცა. ეწივნენ. გულის. თქმისა. მათისასა. რ~. თვისად. ეყვოდა. ესე. აღსართან. თამარს.
რამეთუ. მამის. დედა, ამისი. დიმიტრი. მეფის. დაჳ. იყო. დიდის. დავით. მეფის. ასული. რ~ლ. უკანასკნელ. მოიქცა.
სამშობლოდვე. თვისად. და. მონაზონ. იქმნა. და. აღაშენა. თიღვისა. მონასტერი. სახელსა. ზ~ა. პატიოსნისა.
ჯარისასა; ესე. ახსართან. მოვიდა. სჯულისა. დაგდებად. განმზადებული. მოქენე. იქმნა, ყოველთა.
წ~შე. საქმის. მოქმედთა.
და. მოძღვარსა. და. კათალიკოსსა. მიუწდომელითა. ქრთამითა. ევედრებოდა. გარნა.
უქმ. იქმნა. ზაკუანი. და. მანქანებანი. ეშმაკისანი. ვინათგან. თამარს. გონება. ზე. აქუნდა. დიდისა. მის.
გონებისა. მ~რთ.
და. აღემსჭალა. საცნობელნი. თვისნი. ზენასა. მის. ხვედრისა. მ~რთ. და. ყ~თა.
მამონისაგან. ძლეულთა. და.
ამისა. ქმნად. მაწვეველთა. ჰრცხვენოდა. და. არა. მსმენელი. ამისი. სირცხვილეულ.
ჰყოფდა, მათ. რ~ლ.
სატანას. მზაკვარებითა. აწვევდა. ამას. ვინაცა. წესისაებრ. პატივითა. და.
სიყარულითა. და. მრავლითა. ნიჭითა. წარავლინეს. და. ამცნეს. რ~თა. არღარა. შესძინოს. ამისა. თქმად. ანუ.
კადრებად. თამარ.
სე. სვიანისა. ჵელმწიფისა. და, მზეებრ. შუქთა. მფენისა, ამიერითგან. გონება. უხმს.
ვრცელი. და. ენა.
ბრძნად. მეტყელი. რ~ლნცა. შეუძლოს. ღირსებით, აღწერისა. მიცემად.
წარმართებანი. თამარის. საქმეთანი, რ~. ვ~რ. თმანი. თვისნი. თვითეულად. ვერ. ვინ. აღრაცხნეს. ეგრეთვე.
ვერცავინ. ესენი, აღრაცხნეს.

ანუ. თუ. აღწერნეს. და. რ~ლთაცა. ოდენ. შეუძლონ. საეჭ. მიჩნს, მომავალთაგან. არა.
დარწმუნებად. გარნა. ლომი. ბრჭალთაგან. საცნაურ. არს. და. თამარ. საქმეთაგან. ვის. უნდეს. ცნობად.
იხილნეს, ქალაქნი.
ციხენი. და. თემნი. სულტანთა. სასხდომნი. მისგან. ახმულნი. ზღვარნი. რ~ლნი. მას.
დახდეს. მას.
გარეთ, მისა, სამეფოსა, ორად. განფართებულნი. და, მისგან. სცნას. მეძებელმან.
საქმეთამან. მერმე. სცნას.
ერაყამდის. ქვემოდ. მისგან. დადებული. ხარაჯა. და. ბაღდადის. კერძ. მარაღამდის.
და. თვით. იგი. ხალიფა, შეშინებული. კმა, არს. ქუვე. ჯდომით. მოქმედისაგან. აწ. ითქმოდენ. წერილისა.
მოაკლდეს. ძალი.=
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ბაბილოვნისა. და. აღეშენა. მთა. ერმონისა. განქარდა. კამლი. სუბაკთა. და.
განძლიერდა. ბჭენი. სელიმისანი. ესე. ვ~რითა. წყალობათა. შ~ა. ღ~ისათა. იშვებდა. ერი. ქ~ეანეთა.
{მეორისა. ქრმისა. ამბავი.}
გარნა. წუხდეს. და. იურვოდეს. შემჭირნენი. საქმეთანი. უნაყოფოებისა-თ~ს. და. შვილის.
უსმელობისა-თ~ს. თამარისა, და. ვ~რ.
მოეცვა. შვიდივე. ესე. სამეფო. შეჭირვებასა. ამას. საქმისასა. რ~. ჵედვიდეს.
უშვილოდ. და. მარტოდ. მკჴიდრად. სახლისა. თვისისა. პოეს. ღონე. განგებითა. და. ნებითა. ღ~ისათა. რ~ლი. აღამაღლებს.
მდაბალთა. და. შემუსრავს, ლა.
ღთა, რ~ლი. ბრძანებს. წ~დასა. სახარებასა. არა. რ~ლთამე. გამომირჩიონ. ა~დ.
რ~ლნიმე. გამოვირჩინე. და. ვ~რ. იტყვის.

დავით. რ~ლსა. ესე. აწ. სათნო. იყო. გამოჩინებად. უმცირეს. ვიყავ. მე. ძმათა. ჩემთა.
შორის, და. უმრწემეს. სახლსა.
მამისა. ჩემისასა. ხ~. თავადმან. უ~ნ. აღმოიღოდა. და. მცხო. ზეთითა. ცხებულისა.
მისისათა. და. შ~დგომი. იყო. სახლსა. შ~ა. რუსუდან. დედოფლისასა. მოყმე. ეფრემის. ძეთა. შორისთაგანი. რომელ.
არიან. ოვსნი. კაცნი. მძლენი. და.
ძლიერნი. ბრძოლასა. შ~ა. ვინათგან. დედოფალსა. რუსუდანს. თვის. ეყვოდა. მამის.
დისა. მისისა. დავითის. ასულისა. ოვსეთს. გათხოვილობისა. მიზედითა. რ~. ოვსთა. მეფისა. შვილი. იყო.
და. გვარადცა. ბაგრატოანი.
რ~. დიმიტრი. ძე. გიორგი. მეფისა. რ~ლი. დაშთა, ოვსთა. მეფისა. ქალისაგან. მის.
დიმიტრის. მექვსე. ნათესავი.
იყო. ძეთაგან. მისთა. და. რუსუდან. უშვილო. იყო. და. იგი. მოეყანა. აღსაზრდელად.
სახლსა. შ~ა. მისსა. ყრმა.
ფ~დ. შვენიერი. ვ~ა. შვენის. მეფეთა, შვილსა. და. იხილეს. მუნ. მიმავალი. რ~. მოყმე.
იყო. ნაკუთად. კარგი,
ბეჭ, ბრტყელი, პირად. ტურფა. და. ტანად. ზომიერი. და. ორთავე. კერძთა. გვართაგან,
საჵელმწიფო. სხვით.
კულა. ზრდილობით. კეთილად. ზრდილი. და. წურთილი. მჵნე. და. ძლიერი. რა.
ინადობითა. და. მშვილდოსნო.
ბითა. უსწორო. ტანითა. ახოვანი. და. ყოვლითურთ. სრული. სიკეთითა. ამისი.
ინებეს. ყ~თა, შერთება. თამარისა. და. საქმე. ღ~თისა. მიანდვეს. ჲკადრეს. და, მოახსენეს. დედოფალსა.
რუსუდანს. მკვიდრთა. ამის. სამეფოსათასა. იგი. განაღამცა. ნების. და. მრთველი. ვაზირთა. და, დ~ბულთა. თ~ა.
შეწევნითა. მომჵსენებელნი. მოაჯე. ექმნნეს,
თამარს. და, ეტყოდეს. უკუთუმცა. არა. იყო. ზენა. განგება. ამისა. მოქმედებასა. შ~ა.
ხედავს. შარავანდედობა.
თქუენი. თუ. ვიეთნი. და. რაოდენნი. რაოდენგზის. მოყმენი. შევენიერნი. და,
დ~ბულნი. შვილნი, ჵელმწიფეთანი. ბერძე-

ნთა. და. რომთანი, სულტანთა. და. სკჴითთნი. სპარსთა. და. ოვსთანი, მცდელნი.
სამართალთაებრ. უკუნ. არღვივნა.
ბრძანებამან. ღ~თისამან. რ~. თვინიერ. ნებისა, მისისასა. ვერა. რა. სრულ. იქმნების;
მაშინ, თამარ. მინდობილმან. მამის. დისა, მისისაგან. რ~. მშობლისა. სახედ, მორჩილობდის. ბრძანებასა. მისსა.
და. დიდებულთა. დარბაისელთა.=
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და. ეფისკოპოსთა. განზრახვითა. ესრეთ. თქა. მბრძანებელმან. მოწამე. არს. ჩემდა.
ღ~თი. არა. ოდეს. ყოფილა. გულსა. ჩემსა. წადილი. ქორწინებისა. და. ქორწინებისა. არცა, პ~ლ. და. არცა. აწე. თუმცა. იყო.
ვინმე. მკჴიდრი, საყდრისა.
ამის. ჩემისა. რ~ლი. მერწმუნა, პ~ლ. ღ~თისაგან, და. მერმე. მშობელთა. ჩემთაგან. და.
აწცა. ამისი. ვარ. მოაჯე;

მაშინ. არ. მიშვებელთა. ამისთა. ჰკადრეს. დედოფალსა. რუსუდანს. და. წარვიდეს.
დ~ბულნი. ამიერნი. და. იმიერნი,
და. წა. რმოიჵნეს. დედოფალი. და. გაზრდილი. მისი. რჩეული. ღ~თისა. დავით. და.
სრასა. დ~დბისასა. სანახებსა. ტფილისისა. და. მუნ. ქმნეს. ქორწილი. შესატყჴსი. და. შემსგავსებული.
ჵელმწიფობისა. და. შარავანდედობისა. მათისა, ვინათგან. დედოფალი. რუსუდან. ყ~ითა, სიბრძნითა, აღსავსე.
მოქმედებდა. და, აქეთ. ბაგრატუნიანთა. გვარზეობითა. იწყობდა. რიგთა. სახლისათა. და. ქვემოთ. ხვარასნისა. და.
ერაყისა. სულტანთა. სძლობითა, გამეცნიერებული. მუნებრივითა, სახიობითა. და. შვებითა.
მოქმედებდა, მშვებელნი, იშვებდეს.
და. გლახაკნი. განმდიდრდებოდეს. მოვალნი. ვალთაგან. განთავისუფლდებოდეს.
ობოლნი. და. ქვრივნი. ღონიერ.

იქმნებოდეს. და. ეკ~ლესიანი. აღყავდებოდეს. იყო. ჵმა. მგოსანთა. და. მუშაითთა.
და. სახიობათა. მჭვრეტელნი, იყო. რაზმთა. სიმრავლე. ჯაალათი; შ~დ. ამისა. შემოვიდეს. ტფილისად. და.
დასხდენ. ტახტ. ბედნიერნი, ორნი. მნათობნი. ორნი. მზენი. განმანათლებელნი. ყ~თანი. და, განიხარეს. ყ~თა.
დიდთაგან. მცირემდე. ყ~ნ.
ერმან. და. ცხოვრებისა. ნიშანნი. მაშინვე. იხილვებოდეს. მათზედა, იყნეს.
ლაშქრობანი. გამარჯვებულნი. ზემოთ. და, ქვემოთ, და. არა. სადავინ. ჩნდა. წინა. აღმდგომი, ესე. დავით.
წელიწდისა. მოქცევამდის.
ესრეთ. წაეჯობინა. ყ~სა. მშვილდოსანსა. ცხენოსანსა. და. მკჴრცხლსა. მოასპარეზესა.
მწიგნობართა. და. ყთა.
ნასწავლთა. ჵელითა. სიკეთითა. ვითა. დღეს. ჩანს. რ~ლ, შინათ. ვინ. ყოფილა. ამისი.
მსწავლელი. და. თანა.
მოსწავლე. და. თუ. გარეთთა. ქ~ყნათა. მოსრულა. ვერავინ. სადა. გამოჩენილა.
მისებრი; მაშინ. მოკდა. ქართლისა. კათალიკოსი. ჭყოინდელ. მწიგნობართა. უხუცესი. ქართველი. მირიანის. ძე.
კ~ზი. მიქაელ.
რ~ლსა. აქნდა. სამთავისიცა. და. არავინ. შეწუხნა. მისთვის. არცა. დიდი. და. არცა.
მცირე. რ~. ყ~ნი. სძულობდეს.
მას. ხ~. თამარ. ევედრებოდა. ღ~თსა. და. იგონებდა. თუ. ვის. მიანდოს. დავით. და.
სპა. თვისი. და. განსაგებელი. სახლისა. თვისისა, რ~ლისა. თვისცა. არა. ჰრცხვენა. ღ~თნ. ა~დ. აღავსო. სიბრძნითა. და.
მეცნიერებითა. და. მიმოიხილა. ყ~თა. ზ~ა. სამეფოსა. თვისისათა. მთავართა, და, განიცადნა. გონებისა.
თვალითა. და. მიანდო.
ღ~თსა. საქმე. მოიყანა. ანტონი. გნოლის, თავის ძე. გარესჯით. რ~ლი. პ~ლ.
ჭყონდიდელი. იყო. და. მიქაელ.=
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კ~ოზმან-მას. მისტაცა. მოძმაცვით, ვიეთმე. მეფისა. განმზრახთათა. ესე. მოიყვანეს.
ნამდვილვე. კაცი. ღირსი. ქებისა. მართალი. წრფელი. უმანკო, სახიერი. მდაბალი. მოწყალე. ყ~თა. ტკბილი.
პატრონის. ერთგული.
და. შემეცნებული, საურავთა. ეკლესიათა. მონასტერთა-თ~ს. რადღა. სახმარ,-არს.
თქმად. თვით. წამებენ. ქმნილნი.
მისნი. ყ~თაგან. ვ~ა. მღვიმესა. და. კლარჯეთს. მის. მიერ. ქმნილსა. მონასტერსა. და.
ყ~თა. ადგილთა. შვიდთავე.
სამეფოთა. დ~ბულთა. განზრახვითა. ესე. დასვეს. ვაზირად. მისცეს. ჭყონდიდი.
სამთავისი. კისის, ჵევი. და. მწიგნობართ. უხუცესობა. რ~. მართალსა. უკეთუ, უბრკმეს, არავე. დაეცეს. ამიერითგან.
იწყეს. განზრახუათა. კეთილთა.
სამეფოსათვის. და. ერისა. უმჯობესთა; შ~დ. ამისა. მოესმა. ვ~რმედ. რუსი. იგი. ძნელ.
ბედი. და. სე. უსვეო. წარმოსრულარს. კოსტანტიპოლით. და. მოსრულა, ქ~ყნასა, ეზინკისასა, და. კარნუ. ქალაქისასა.
პ~დ. მიერითო. გუზან. პატრონი.
კლარჯეთისა. და, შავშეთისა. რ~ლ. ძველთა. მეფეთა. და. ტაოელთა. დ~ბულთა.
ადგილსა. შეეწყალა, მეფესა. და. დაედგინა.
აქეთ. ბოცო. სამეხისა. სპასალარი. დიდად. შეწყალებული. პატრონთაგან. სხვითა,
მესხითა. დ~ბულნი. აზნაურითურთ. თვინიერ, ივანე, ციხის. ჯვარელისა. რ~ლსა. ყუარყუარეცა. ეწოდების. ესე. და.
ამაგრდა, თვისით.
მოკიდულითურთ. ვ~რ, გვარულადცა. ითქმოდა. ერთგულობა. ამისი. რ~ლ.
ბაღუაშსა. ზ~ა, უერთგულა. პანკრატს.
ვარდან. დადიანი. მსახურთ. უხუცესი. აქათ. პატრონი; ორბეთისა. და, კაენისა. და.
ლიხთ. იქით. ნიკოფსამდის.
უცილებელად, ქონებისა. მას. შეეყარა. ყ~ი. სვანეთი. აფხაზეთი. საეგრო. გურია.
სამოქალაქო. რაჭა. თაკუერი.

და. არგვეთი. და. მომრთველმან. სანიგთა. და. ჯაშმათაგანმან. იფიცეს. რუსისა.
გამეფებისა. და. მისისა. მეფე. ყოფისათვის. დ~ბულთა. და. ლაშქართა. მის. ქ~ყანისათა. ამისთვის. განკუირდების.
დავით. და. იტყვის. მე. ვთქუ. განკვირვებასა. ჩემსა. რ~. ყ~ივე. კაცი. ცრუ. არსო. რ~. რ~ლიცა. უფრო. შეწყალებულნი. და.
უმეტესად. განდიდებულნი. იყნეს.
პატრონთაგან. და. თვით. თამარისაგან. მათ. ქმნეს. უმეტესი. განდგომილება. და.
იგინი. მიერთნენ. რუსსა. ვერ, გულისჵმაყეს. რ~. არცა. ძველთა. ჟამთა. შ~ა. და. არცა. ახალთა. სადმე, სმენილ-არს.
უკეთუ. სადმე. ქმნილიყოს.
ნებსით. ანუ. უნებლიეთი. განდგომილება. მეფეთა. და. წყებითგან. სოფლისათ. არა,
სადავის. უხილავს. თუმცა.
წარმართებოდეს, ანუ. გამარჯვებოდეს. პატრონთა. ზ~ა. გარნა. თუ. სადმე. ქმნილარს.
განდგომილება. ეგრეთცა.
სახლისა. მის. თვისთა. და. ნატამალთა. მიზეზითა. ქმნილ. არს. გაუგზავნეს.
ლაშქარნი. გუზანს, და. მუნით.
წარმოვიდეს. რუსი. და. მისი. ლაშქარნი. და. შეყრილთა. მიმართეს. სამცხეს. და.
მიეგება. ბოცო. და. ვინცა. მისნი. იყუნეს. მიმდგომნი. გარდავლეს. მთა. და. მივიდეს. გეგუთს, და. დასვეს. ტახტსა.
ზ~ა. სამეფოსა.=
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ჶ~ი. ღაღადი, დიდი. და, განსაკრთომელი, კაცთა. ცნობისა. და. გონებისა. ვინა. ანუ.
ვისთანაღა. მოსაყდრე. საყდარსა. დავითიანსა: მაშინ. თამარ, მყოფ. ქალაქსა. ტფილისასა. ამა. უაზროსა, და.
უცხოსა. საქმისა. განკვირდა.
და. პ~დ. მოხადა. ჩვეულებისაებრ. ზენასა. შეწევნასა. და. მოწყალებასა. მერმე.
უბრძანა. ყ~თა. ერთგულთა. ვინაცა. შემოკრბეს,

სპასალარნი. და. დ~ბულნი. ერეთით. კახეთით. ქართლით. სომხითით. და.
განკვირვებულთა. ამა. საქმისათა. ჰკადრეს. დამოახსენეს. მათგან. არა. ნებისა. დართულობა, და. ვ~ა. შეაჯერეს. უმათოდ. ქმნილობა.
ამა. საქმისა. მჵეცებრ. განჵდა. გული. მათი. ერთგულობისა-თ~ს. და. თავისა. საწამებელად. დადებისა.
პატრონთა. თ~ს. თამარ. ჵელითა. საუფლოთა. და. სიტყჴითა. ოქრო. ნეკტარითა. მართლიად. იკითხევდა. მიზეზსა. მკჴიდრთა.
მისთაგან, ოდესმე. თევდორე. პატრიაქსა, და. ანტონი. ქუთათელსა. რ~ლი. იგი, ოდენ. დაშთა. მას. ჟ~სა. ერთგულად,
ლიხთ. იმერით. ვ~რე. სისხლთა.
დათხევამდე. და. სხათა, ეპისკოზთა. გზავნიდის. ოდესმე. შინაურთა. ვაზირთა.
ეჯიფთა. და. მესტუმრეთა. დამათგან. ვერას. პირის. მპოვნელი; კ~დ. შეკრბა. კრებული. ღ~ის.-მბრძოლთა. და.
იზრახეს. ზრახა. ბოროტისა. დააღიღეს, მახვილები. და. პატრონსა. ქ~ეს. შემოსილსა, ზ~ა. ნახევარნი. თვით. მეფე.
საგონებელითურთ. და. გარდამოვიდეს. მთათა. ლიხთისათა. ამოსწყვიტეს. და. ააოჵრეს. არენი. ქართლისანი, მოვიდეს.
ნაჭარმაგევამდისა, და. გორამდის. და, ნახევართა. დადიანთა. და, ბედიანთა, წინა. წაძღომითა. გარდაიარეს,
რკინის. ჯვარი. და. ჩავიდეს. ციხის.
ჯვარს, და. დაწვეს. ქალაქი. ოძრჵე. და. მუნ. შეიყარნეს. ბოცო. და. მესხნი. ვინცაღა.
იყნეს. მიმდგომნი. მისნი. დაგანმგებელთა. ესე. ვ~რისა. ღ~ისა. უკითხავად. არა. შეიშინეს. სასჯელისაგან. ღ~ისათა.
არცა. პატრონისა. ღ~თივ. დაცულისაგან. რ~ლსა. ჰფარვიდა. ჵელი. საუფლო. და. უძღოდა. მკლავი. მაღალი.
რ~. გააგეს. აღება. ჯავახეთისა. თმოგვისა. და. ახალ ქალაქისა; კ~დ. თრიალეთისა. და. სომხითისა. და ვინათგან.
ქურდვაჭარს. იქით. განსდგომოდავე. ყ~ი. სომხითი. ივანე. ვარდანის. ძე. პატრონი. გაგისა. ბააყ. პატრონი.
კაიწონისა. კაენი. თვით,

ვარდანისი. სხანი. მის. ქ~ყნისა. აზნაურნი. და. აზნაურ.-შვილნი, თვინიერ. ზაქარია.
ვარდანის. ძისა. იგი.
კაცი. ერთგული. იყო. და. ჭაბუკი. გამოცდილი. ამათ. ყ~თავე. აგარათა. შეყრა. გააგეს.
და. მუნიდაღმა. მათდა. ზემო. ქართლისათა. მყოფთა. კართა. ქალაქისათა. ერთად. შეყრა. ინებეს. სადა.
იგი. იყო. მ[.]ზე. მზეთა.
და. ნათელი. ნათელთა. ტარიგი. უმანკო. მსგავსი. ძალისაებრ. მისისა. ქ~ესი, მშვიდი.
დავითისაებრ, გონებითა. მინდობილი. ზენასა. მის. განგებისა. და. სასოებისა. მქონებელი. მაშინ.
უბრძანა. ამირ, სპასალარსა. გამრეკელსა. ოთხთავე. მხარგრძელთა. და. სხათა, თორელთა. ზემოთა, და.
ქვემოთა. წასლვა. და=
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მიგებება. წინა. ქ~ყნასა. ჯავახეთისასა. და. მუნვე. ცნობა. ძალსა. მათსა. და. მივიდეს.
მტკარსა. ზ~ა. იგინიცა.
მუნვე. მოსრულიყვნეს. და. მიერთნეს. მესხნიცა. ერთგულად. და, დარჩომილნი, და.
აქათ. ესენი. მისრულნი. მტკუარსა. ზ~ან. და. იგინი. მუნით. ჵიდსა. ზ~ა. შეიბნეს. და. შეიქმნა, ომი. და. სროლა. მას.
დღესა. სიღამემან. და. წყლის. შუა.
ყოფამან. გაჰყარნა. და. ვ~რ. შეღამდა. შეიყარნეს. და. ზრახუა. ჰყეს. ვ~დ. ვჵედავთ.
მჵეცქმნილობასა. ამათ.
ლაშქართასა, და. რ~. არა. გვაქს. ძალი. და. ღონე. შებმისა. აწ. მივრიდოთ. სიმაგრისა.
კერძ. და. მუნით. და. ღონით. რითმე. ვეცადნეთ. ღალატსა. და. ძლევასა; გარნა. რ~ლი. ძლევასა. და, სიმჵნესა.
მისცემდა. თამარის.
კერძ. და. იღვწიდა. ღ~თი. მისთვის. მან. ამცნო. გულსა. თამარის. რ~თა.
დაუყოვნელად. შებმა. უყონ. და. დევნა.

წინა. აღმდგომთა. მისთა. განვლეს. მტკვრის. ჵიდი. და. მიმართეს. მთასა. რაგად.
წოდებულსა. ღონედ. სიმაგრისა. საძებნელად. და, ვერცაღა. მუნ. დაადგრეს. გარიდეს. და. მიიწივნეს. ველსა.
ნაღოსასა. და. წყალსა. ხინგრისასა. თმოგვსა. და. ერუშეთს. შუა. მუნ. შეიქმნა. ომი. ვითა. ხდებოდა. რჩეულებასა. იმერთა.
და. ამერთა, მოყმეთასა. რ~ლი. კმა.
იყო. ძველთაგანცა. გოლიათთა. და. ჭაბუკთა. ომად. რ~ლთა. ზ~ა. მოვიდოდის.
სიმწავენ. და, მკუეთელნი.
ისართანი. მფეთებელნი. ჵრმალთანი. და. მჵეთქებელნი. ოროლთანი. და,
განგრძობასა. შ~ა. ომთასა. მიეცა. ძლევა.
მოყმეთა, თამარისათა. და. გაქცეულნი. რ~ლნიმე. დაიპყრნეს. და. დახოცნეს. და.
დატყევეს. და. ამათ, არა. არა. ევნო.
არცა. სიკვდილითა. არცა. დაკოდითა. ესე. იგი. დაჭრითა. თვინიერ. ივანე. სარგისისძე. დაკოდეს, ესე. იგი. დასჭრეს,
და. შემოიქცეს, მხიარულითა, პირითა, და. განათლებულითა. გულითა.
თავისუფლად. უდევნელ, ყუნეს. იგინი. რ~ლნიცა. გარდაიხვეწნეს. შეძინებისა. და. პატრონისა. არდაკლებისა-თ~ს. და. მოვიდეს.
წ~შე. ღ~თივ. გჴირგვინოსნისა. და. ჭ~დ,
მეფეთ, მეფისა, და. მიმცემელმან. ჯეროვნისა. მადლობისამან. ნახნა. თვისნი. მოყმენი.
პირითა. ბრწყინვალითა. და. გულითა. სახიერითა. და. თვალითა. ტკბილითა. ვინაცა. ცნეს. ესე. პ~ლ.
მახარობლისა. მოსლითა. ზრახვა. ყეს. რ~ლნი. მყოფი. იყნეს. ჭიაბერა. მანდატურთ. უხუცესი. ჰერნი. და. კახნი.
დ~ბულნი. თ~ა. დართვითა.
ყივჩაყთათა. შეყრილთა, ქართლისა. ერისთვისა, და. ქართველთა. დ~ბულთა. წინა.
ძღომითა, და. თვით. მეფისა. სვიანისათა. დასხმა, ქართლს. მდგომთა. რ~ლთა. თ~ა. მირთულიყნეს. ვიეთნიმე.
ქართველნიცა, და. სიმრავლე, ყ~ისა. კა-

ვკასიისა. და. მთიულებისა: და. ვ~რ. აგრძნეს. ამათ. ამოწყედა. და გაქცევა მათ.
კერძოთა. ზემოთა. ლაშქართა.
მსწრაფლ. იჵმიეს. ამათაც. გაქცევა. და, გარდავლა. ლიხთა. შემოიქცეს. და, მოვიდეს.
წ~შე. თამარისა. ჰკადრეს. გასვლა. სომჵითით. და. მიმართება. ურჩთა, და. განდგომილთა. მეფობისა. მისისათა.
და. დამორჩილდა. ქ~ეს. შემოსილი.=
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ჵელმწიფე. შემცნებული. ღ~თისა. წყალობა. აურაცხელობათა. ვინა. უწყოდეთ. ესეცა,
რ~ლ, წყალობათა. და. მოხედა
თა. ღ~თისათა. სივრცე. აურაცხელ. არს. და. დიდ. ფ~დ. რ~. კეთილთა. და. სახიერთა.
ნიშთა. სიმრავლითა. და, ძლევათა
მინიჭებითა. განამდიდრებს. ვ~ა, იტყვის. ბრძენთა. შ~ს. პლატონ. ვ~დ. კეთილი.
კეთილთა. თ~ს. არს. კეთილი. ვინა. იგივე. კეთილი; ბოროტთა. თ~ს, ბოროტ. ხ~, აწ. ჵამს. და. უფროსღა. მარადის, გაგონება
ნათქამთა, ამათ. და. უწყებად. და. ხედვად. ზენათა. წყალობათა. მინიჭებათა, რ~თა. მარადის. მოუკლებელად.
იყოს. ჩ~ნ. ზ~ა. ესე. ვ~რნი. წყალობანი. და. მოხედვანი. ღ~ისანი. ხ~. ვინაცა. ცნეს. განდგომილთა. შერისხა. ღ~ისა. მათ.
ზ~ა. თვით. რ~ლნიმე. დამგდებელ.
იქმნეს. ციხეთა. და. სიმაგრეთა. და. უწინარეს. სჯულისანიცა. ვინათგან. თამარს, ზ~ა.
ესე. ვ~რნი. საქმე. იკადრეს. რ~ლნიმე.
მოვიდეს ყელ-საბელ. მობმულნი. რ~ლნიმე. მკლელ. ექმნეს. თავისა. ბიძასა. და.
მუნცა. იქმნა. ჩვეულებრივ. გამარჯება. და, შემოქცეულნი. დადგეს. ჭალასა, აგარათასა. შეიწყალა. ზაქარია.
ვარდანის. ძე. და. უბოძა. გაგი.
ქურდვაჭრითა. განძამდის. მრავლითა. საკუთარითა. და. მრავლითა. სანახევროთა.
ქალაქებითა. ციხეებ-

ითა. და. სოფლებითა. შეიწყალა. და. უბოძა. სარგის. ძესა. ივანეს. პირველობა.
მსახურთ. უხუცესობა. ჵელშინაური, და, საპატიო. კაცნი. და. კაიწონი. გელაქუნით. და. სხვითა. მრავლითა.
სახარჯოთა. და ქალაქთა ციხითა. და. ქვეყანითა. შეიწყალნეს. და. დალოცნეს. სხანიცა. მრავალნი. დ~ბულნი.
შეიქცეს. და. მიმართეს. სახლად. მათდა, ნაჭარმაგევს. და. ლიხთ. იმერთა. დ~ბულთა. შეცოდებისა, მათისა.
შენდობისა. მოაჯეთა. ითხოვნეს. ცხოველნი. ხატნი. და. თვით. დედოფალი. რუსუდან. მათ. შუა. საყოფლად. და.
კოზი. მანდატურთ. უხუცესი. და. სხანი. ეპისკოპოზნი, შინაურითურთ. სახელდებულით.
ვინაცა, გარდამოვიდეს. სუანნი, დ~ბულნი. და. გარდამოიტანეს, რუსი. მეფე. ყოფილ. და. მისცა.
დედოფალმან. სიმტკიცე. ყ~თა.
მუნ. მყოფთა. პ~დ. რუსის. უვნებელად, გაშვებისა-თ~ს, მერმე. მის. ჟამისა,
შეცოდებისა-თ~ს. არცა. შენანებისა. და. გარდაჵდისა. და. წარმოძღანვითა. დედოფლისათა. მოვიდეს,
ნაჭარმაგევად, ვინაცა. რუსმა. ითხოვა. ივანე. მისანდობელად. და. წარვიდა. მასვე. მისსა. სუე. უბედურსა. გზასა.
და. შეიქნა. მშვიდობა. და. სიხარული. და. ერთობა. რ~ლ. არაოდეს. ვის. უხილავს. და. სიტყვისაებრ.
საწინასწარმეტყელოსა. ერთბამად, ძოვდეს. ლომი. და. ჵარი. და. იხარებდეს. ვეფხვი. თიკანთა. თ~ა, და. მგელი.
ცხოვართა. თ~ა. და. განდიდნა. სახელი. თამარისი. ყ~სა. ზ~ა. პირსა. ქ~ყნისასა. და. ლაშქრობდა. დავით.
ბრძანებითა. და. გამორჩევითა. თამარ. სუე, ალექსანდრიანითა. და. ემარჯებოდა. ყ~ი. შეწევნითა.
ზეგარდამოთა. და. ამას. შ~ა. მიი=
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ცუალა. გამრეკელი. ამირ. სპასალარი. ესე. ყ~თა. იგლოვეს. და. დიდად. დაუმძიმდათ.
და. თმოგვისაგან. კლდე. არა.
რა. დააკლეს. შვილთა. მისთა; მაშინ. უბოძეს. ამირსპასალარობა. ზაქარიას.
მხარგრძელსა. ძესა. სარგისისა. ამირსპასალარისასა. მჯდომსა. სომეხთა. მეფისა. ადგილსა. პატრონსა. ლორისასა.
მოუმატეს. ქალაქიცა. რუსთავი. მოყმესა. ღირსსა. სპასპეტობისასა. და. ჭიაბერსა. მანდატურთ.
უხუცესსა. მოუმატეს. და. უბოძეს. ჟინვანი. ქალაქი. და. ციხე. მრავლითა. მთეულეთითა. და.
შეიწყალეს. და. დალოცეს. ვარამის. ძე. და. უბოძეს. თმოგვი. და. ქვემოთ. წირქალელნი. ზარტაიჭის. ძენი. და.
მახატლის. ძენი. და. თავნი.
კახეთისანი. თორღაის. ძენი. და. შეიწყალნეს. თჴითოეულნი. თჴისითა. წესითა.
რ~ლნიმე. ახლად. დალოცვითა. და. რ~ლნიმე. მომატებითა. და. ეგრეთვე. ქართველნი. სომხითარნი.
თორელნი. მესხნი. და.
ტაოელნი. ვინაცა. გუზან. პ~ლვე. წარმწყმედელი. თავისა. თვისისა. აწცა. განდგა. და.
გაიტანა. ტაოსკარი. ვაშლოვანი. და. სხანი. ციხენი. მრავალნი. და. წარვიდა. ქ~ყნასა. შაერმანისასა;
მაშინ. წარავლინნეს. სარგის, თმოგველი. და. კახა. სამძივარი. სხვითა. აზნაურის, შვილებითა,
რ~ლთა-თ~ა. იყო. მეღვინეთ. უხუცესიცა. სეფე. შვილად. კლარჯეთისა. და. შავშეთისა; ხ~. გავიდეს. რა. მთასა.
კოლისასა. მოეგებნეს.
წინა. ფანასკენტელი. ზაქარია. და. ძინელნი. კალმახლელნი. ყრმანი. კარგნი.
პატრონისაგან. შეწყალებულნი. შეყრასავე. თ~ა. ცნეს. გუზანის. შვილისა. და. შაერმანისა. ლაშქართა. მოსვლა.
გუზანის. ცოლშვილისა. წასა-

სხმელად. და. ციხეთა. შ~ა. თურქთა. შეყენება. დაღაცათუ. ლაშქარნი. დიდნი. იყუნეს.
და. თორმეტისა. დროშისა.
პატრონნი. და. ესენი. მცირენი: ა~დ. სასოებითა. ქ~ესითა. და. სიმართლითა. და. სე.
უძლეველითა. თამარ. ღ~თივ. დაცულისათა. შებმა. უყუეს. და. არა. დარიდნეს. სიდიდესა. და. სიმრავლესა.
მათსა. სიმხნითა. და. სიქველითა. მათითა. და. დიდი. და. ძლიერი. ომი. გარდაიხადეს. და. ბოლოდ. გაქცივნეს.
იგინი. და. ამოსწყვიდნეს. და. გუზანის. დედა. წულნი. ჵელთ. იპყრნეს. და. შემოიქცეს. მშვიდობით.
აღიღეს. ციხენი.
და. სიმაგრენი: და. კ~დ. აგნეს. ამავე. სამეფოსა. და. მოიწივნეს. წ~შე. თამარისა. რ~ლნ.
მიჰფინა. ნათელი.
წყალობისა. და. გარდაიხადა. მადლი. კეთილად. მოჭირვებისა. და. სიმჵნისა. მათისათ~ს. ესე. ვ~რსა. წყალობასა. შინა. ღ~ისასა. იშვებდა. ერთი. ქ~ეანეთა. გარნა. წუხდეს. და. იურვოდეს,
უნაყოფოებისა. თ~ს.
თამარისა; ა~დ. ღ~ნ, რომელმან. მოხედნა. პ~ლ. მანოეს. და. აბრაჰამს. და. მდედრთაცა.
ანნას. და. ელისაბედს. არა.
ყოვნა. არცა. აქა. რ~. შ~დ. მცირედისა. ჟამისა. დაორსულდა. თამარ. და. ცნეს. რა. ესე.
ყ~თა. იწყეს.=

1-24 სტრ., 214
ლიტანიობით. ვედრებად. ღ~ისა. მარხვითა. ლოცვითა. და. ცრემლითა. რ~თა. მისცეს.
ღ~ნ. შვილი. წული. რ~ლ.
ესე. იქმნაცა. და. იყნეს. რა. დავანებულ. ტაბაჵმელას. მუნ. შა. ძე. პირმშო.
ყოვლითურთ, მსგავსი. პაპისა. და. უწოდა. სახელი. ახოვნისა. მამისა. მისისა; გიორგი. ძე. თამარისი.
რ~ლისა-

თვისცა. ყავილი. უკუდავთა. ნაწილთა. აღმოგეცენა. ამას. ესე. ვ~რსა. მოჵედვასა.
შ~ა. ღ~ისასა. დაპ~ლსა. დარჩომასა. თამარისასა. და. აღმოშობასა. ძისასა. რამცა. თქმად. ეგებოდა. სახე.
სიხარულისა. ანუ. მადლობისა. ღ~ისა. ყ~თა. მ~ერ. ესე. თქმად. შეუძლებელ-არს. იხარებდეს.
იშვებდეს. და. იმოთხვიდეს. სამოთხესა. შ~ა. ამისა. წუთოსასა. განმათავისუფლებელნი. ტყეთანი.
შემწირველნი. ეკ~ლესიათანი. მწირვებელნი. მღდელთანი. და. მიმცემელნი. მონაზონთანი. მოღვაწენი.
გლახაკთანი. ერთბამად.
ადიდებდეს. ღ~თსა. მწყობრნი. ეპისკოპოზთანი. და. სამღუდელოთა. კრებულთანი.
და. დასნი. შვიდთავე. სამეფოთა.
სპათანი. და. თვით. დედოფალმან. რუსუდან. და. გაზრდილმან. მისმან. მეფემან.
დავით; და. დამან. თამარისმან. და. ყ~თა. მყოფთა. ამის. სამეფოსათა. მსგავსად. მოგვთასა. იწყეს. ძღნობად. და.
მინიჭებად. ნიჭთა.
ურიცხუთა. ხ~ცნეს. რა. ესე. ბერძენთა. მეფეთა. და. სულტანთა. ათაბაგთა. და.
ამირათა. სპარსეთისათა. წარმოავლინეს. ნიჭნი. და. განძნი. კმა. საყოფელნი. და. შ~დ. წელიწდისა. კ~დ.
დაორსულდა. და. შვა. ასული. შემსგავსებული. თვისი. და. უწოდეს: რუსუდან. ძე. თამარისა. რ~ლისა. თვისცა. კ~დ.
უფროსი. სიხარული. შეიქმნა. ყ~თა. ზ~ა. და. უმეტეს. გარდაემატა. ქ~ყნა. ბედნიერობითა. და.
ყოვლითა. კეთილითა. და. გამარჯვებითა. ლაშქართათა. რ~ლ. არა. ოდეს. ქმნილ. იყო. ბაგრატოვანისა. პ~დ.
შემყრელთა, ბედსა. და. სესა. ზ~ა.
ლაშასა. რ~ლ. განმანათლებელად. სოფლისა. ითარგმანების. აფსართა. ენითა.
მიჰმართეს. ბარდავად.
დიდად. და. ძველად. ქალაქად. და. მოსწყვიტეს. ჰრანი. და. გამოიღეს. დიდ. ძალითა.
ომითა. პირველ. ნებრ-

ოთისა. ძისა. ჰაოს, შვილისა. ბარტოსის. მამული. და. აღივსნეს. ტყჴითა. და.
საუნჯითა. აურაცხელითა. და. ათავისუფლნეს. სამი. ბევრი. ტყე. დღეგრძელობისა-თ~ს. თამარისა. და.
ძისა. მათისათვის, და. მუნით. რა. წარმოვიდეს. არღარა. შეისენეს. არცაღა. თუ. თვე. ერთ.
მსწრაფლ. წარვიდეს.
და. ილაშქრეს. აზრუმს, კარსა, კარნუ. ქალაქისა, და. მუნ. იყო. სიმრავლე. ომთა. და.
წყობა.
ძლიერი. და. ხეთქება. აბჯართა. რ~ლისა. მეშველად. იყნეს. სურმანელი. კარული.
სპერული. და. შიგანით. სალდუხის. ძე. ნასრადინ. და. ორნი. ძენი, მისნი. ლაშქართა. სიმრავლითა.
ქვეითითა. და. ცხე-

1-24 სტრ., 215
ნოსნითა. და. ცისკრის. ბინდსა. მისრულთა. დაიწყეს. ომი. და. ღამის. ბინდმან.
გაჰყარა, და. ვ~რ. გარდახდა. ღამე. იგი. მოვიდეს. ლაშქარნი. და. უთვალავითა. და, მიუწდომელითა. ალაფითა.
შიგნით, მყოფნი. ვ~ა.
მჵეცნი. იღრჭენდეს. კბილთა. მათთა. და. წერთა. იფხრიდეს. ხედვიდეს. რა.
ცოლთა. და. შვილთა. მათთა.
ტყე. ქმნილთა. და. ჯოგისა. და. რემაებისა. მათისა. იავარ. ქმნილთა. ესრეთ.
ცრემლოდეს. და. გოდებდეს. იტყებდეს. და. იტყოდეს. ვინა. იქმნა. ჩ~ნ. ზ~ა. ესეოდენი. შერისხა, რ~. არაოდეს.
გვიხილავს, ჩვენთა. სანახებთა.
ტომი. ქ~ეანეთა. და. ვ~ა. განთენდა. შეიქნა. ცემა, ბუკთა. და. დაბდაბთა. და. ზეიმი.
ქალაქსა. შ~ა. დაასკნეს. დათხევა. სისხლისა. მათისა. და. გაწირნეს. თავნი. მათნი. გამოვიდეს. ბჭეთა.
ქალაქისათა. და. გააწყვეს. რა-

ზმი. ქვეითთა. და. ცხენოსნისა. და. წარმოდგეს. ბანთა. და. შუკათა. ზ~ა. ისრის.
მსროლელნი. და. ქვის. მტყორცებელნი, და. ვ~რ. იხილნა. მეფემან. დავით. სპათა. მათთა. გულმყრალად.
გამოსლა. მათი. ითხოვეს. საჭურველნი. და. აღსხდეს. ჰუნეთა. ზ~ა. და. აღიხნეს. ოროლნი. და. აჰა.
პირველსავე. მისლასა. დასტეხნეს. სახედ. მეხის. ტეხისა. და. აღიხნეს. კარნი. ქალაქისანი. და. ასწყჴიდეს. პ~ლ.
გამჵეცებულნი. იგი.
და. წარიქციეს. წინა. და. ურთიერთას. მოსრვიდეს. სიმრავლისაგან. და. ტენებისა. და.
სირცხვილუელნი. ცოლითა. და. ხადუმთა. მათთაგან. საკიცხელ. და. სანერწყუელ. იქმნეს. მათ. მ~ერ.
აგინებდეს, და. ბასრობდეს. მოჰმედს.
მოციქულსა. მათსა. და. სჯულის. სდებასა. მისსა. მაშინ. შემოიქცა. მეფე. დავით. და.
ლაშქარნი.
მისნი. მოვიდეს. მოხარულნი. ქ~ყანადვე. თვისად. მუნით. ძლევა. შემოსილნი, წინაშე.
თამარისა.
ნათელ. ბრწყინვალისა. და. ძისა. მისისა. საშოთ, მთიებისა. აღმობრწყინვებულისა. ხ~.
მე, მორიდმან. განგრძობასა. წყინობისამან. მცონის. დაგდებად. ღაწლთა. და. წყობათა. და.
მარჯებათა. უკანასკნელთა. უმჯობესთა. პირველითგან. აღიძრვის. ენა. ჩემი. სიტყად. და.
მოთხრობად. ესე.
ვითართა. ოდესმე. ჟ~სა. ერთსა. განვიდეს. შეყრილნი. გელაქუნად. და. ჩაიარეს.
ხაჩიანი. და. ჩავიდეს. ქ~ყანასა.
ყარყრისასა. და. მიუწიეს. ბალყუნამდის. და. მოარბეს. ყ~ი. არანი. და. შემოიარეს.
კარი. განძისა. და. შეიქმნა. კართა. ზ~ა. დიდი. შუღლი. განაღამცა. გააქცივნეს. და, შეიხეწნეს. ქალაქად. და.
ყარყრით.

შანქარამდის. ექვსი. დღე. იარეს. და. არა. რ~~ლი. დღე. გარდასრულა. თუმცა. არა
მოსწეოდეს. ლაშქარნი.
და. არა. შემობმოდეს. და. ყოველგან. ძლევა. ბრწყინვალე. აჩენეს. და. შემოიქცეს.
ესრეთ. სიხარულით. და. მოვიდეს. წინაშე. სიხარულსა. ყოვლისა. სოფლისასა; კ~დ. ლორიდაღმან.
წარვიდეს. ორნი.=
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ძმანი. სარგისის. ძენი. ზაქარია. ამირსპასალარი. და. მსახურთ. უხუცესი. ივანე.
მორბევად.
რაყისის. პირისა. და. მუნით. წამოსრულ. იყუნეს. ლაშქარნი. დვინელნი. ბიჯნელნი.
და. ამბერდელნი. მეკოპრობად. და. მზერად. ქარავნისა. და. ვ~რ. ცნეს. ამათ. და. შეიპყრნეს.
საშუალობასა.
გზისასა. და. ეკეთნეს. ურთი. ერთას. და. უფროს. ომისა. და. მხნედ. ბრძოლისა.
საქებელ. იყო.
წამღებელ. სულისა. სიფიცხედ. ქველობისა, მათისაგან. აღვსებული. და. სახელოვანნი.
მოვიდეს. წინაშე. დავით. სე. ამაღლებულისა. და. თამარ, ღ~თივ. დამყარებულისა: ამისსა.
შ~დ.
ჰკადრა. კაენისა. პატრონმან. ივანე. მსახურთ. უხუცესმან. დავითს. და. აწვია.
ლაშქრობად.
ძლით. შესამართებელსა. სახელოვანისა. და. დიდისა. გელაქუნისა. მოსარბეველად.
და. სპარსი. ბაზირისა. და. გორალაუქისა; მაშინ. გაჰყა. მოყმე. დღითი. დღე. აღმატებული. და. წარმართებული. ომთა. და. ლაშქრობათა. შ~ა. და. ვ~ა. მიიწივნეს. და.
დაესხნეს.
აღიღეს. ტყჴისა. ჯოგისა. აქლემის. ზროხისა. და. ცხარისა. სიმრავლე.
შემსგავსებული. ზღვისა.

ქვიშისა. და. სადაცა. ვინ. ლაშქარნი. და. მეშელნი. თავ. თავის. დედაწულისანი.
გარდკიდნეს. გააქცივნეს. ამოსწყვიდნეს. და. დაჵოცნეს. ვინაცა. სპარსი. ბაზირისა. არა. რად.
შემრაცხუელთა. სულტნისა. მოედანსა. შ~ა. იწყეს. სიხარულად. და. ასპარეზობად. რ~ლ. ესეცა. აროდეს.
ვისგან.
ქმნილარს, არცა. სმენილარს. ხ~. კ~დ. არა. მრავლისა. ჟამისა. ოდესმე. იგივე. სე.
უბედური.
რუსი. ამის. სამოთხისაგან. ექსორია. ქმნილი. კაენისაებრ. მკლელი. არა, ძმისა. ა~დ.
თავისა.
თვისისა. ვერცაღა. ნაიდსა. ღირს. იქმნა. ყოფად. რ~. მოიშალა. სამეუფოსა. ქალაქისაგანცა. კოსტანტინეპოლისა. ყოფისაგან. და. მუნითცა. ექსორია. ქმნეს. მივიდა. ათაბაგისა. და. მისგან. აიღო. არანისა. ქ~ყანისა. სამყოფი, შემსგავსებული.
უბედობისათვისისა. მუნიდაღმა. შეიყარა. ლაშქარი. განძისა. და. არანისა. და. მოვიდა. ქ~ყანასა.
კამბეჩიისასა. და. შიგნით. მინდორი. მოარბიეს. და. აღიღო. სიმრავლე. ტყჴისა. და. ნატყვენავისა: მაშინ. ხორნაბუჯისა. ბატონმან. საღირ. მახატელის. ძემან. ცნა. ესე, და. შეიყარა.
მცირედითა. ლაშქრითა. და. სამითა. შვილითა. წამებად. და. დადებად. თავისა.
თვისისა. განემზადა. და. მიეწია. და. არათუ. ორნი. ერთისათვის. ლაშქრობდეს, და. ოცნი. ორთათვის.
გარნა.=
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მანვე. სიმართლემან. თამარისმან. დასცა. რისხა. ღ~ისა. უხილავი. და. ვ~ა. გედეონისაგან. გასმიეს. მცირედითა. მრავალთა. ეწივნეს. და. გააქცივნეს. ჩამოყარნეს. და.
დაჵოცნ-

ეს. ვინა. სე. უბედო. რუსი. ძლით. სამე. განრომილი. გარდაიხვეწა, ორითა. მონითა.
ხ~. ესეცა. უწყებულ-იყავით. თქენ. ყ~თა. მსმენელთაგან. დაღაცათუ. სამისოდ.
გაჭრით.
მჵეც. ქმნილთა. მჵეცებრ. აჩვენეს. ულმობელობა. გარნა. იხილეთ. თუ. ვ~რ. სატურფო.
და. ანდამატეებრივ. მომზიდველობა. აქუნდა. მჵეცთა. გულებისა. ოდესმე. შარვაშეს. ლომის.
ბოკვერი. გამოეგზავნა. მით. მ~ერ. გაზრდილი. და. ესეოდენ. დიდი. და. საზარელი. შეიქმნა. რ~ლ. არცა.
ველური. და. არცა. შინაური. არაკადაც. არავის. ესმიეს. ესე. რაჟამს. დარბაზს. მოიყანიან. ესეთი. აქნდის.
სურვილი. და. ტრფიალება: თამარ. ღ~თვ. განათლებულისა. რ~ლ. მრჩობლითა. ჯაჭვითა. მიმო.
დაქცეულებამან.
კაცთა. კიდებისამან. ვერ. დაიმჭირის. ვიდრე, თავი. უბეთა. არა. შთაუდვის. და.
ლოშნიდის; ვ~ა.
ძველოდესმე. მოწაფეთა. მეტაფრასები. მოგვითხრობს. და. ოდესმე. ძლით,
დაიმჭირიან. და. ძლით. დამაგრდიან: მაშინ. წყაროს. მსგავსნი. ცრემლნი, გარდამოსთხინის. თვალთაგან. რ~ლნი.
დაალტობდეს, მიწასა. ამა. ესე. ვ~რსა. მძლეველობასა. მტერთასა. დამჵობასა. ურჩთასა.
დამჵეცთა.
მომდოვრებასა. ხედვიდეს-რა. ყ~ნი. განისმა. ზარი. და. შიში. ყ~თა. კიდეთა.
აღმოსავლით. და. დასავლით. ჩრდილოთ. და. სამჵრით. და. ყ~ნი. მორჩილობდეს. და. ძღვნითა.
მრავლითა, მოიკითხიან; ამას. ჟ~სა. მოიკლა. ყიზარსლან. ათაბაგი. აწ. გასულტნებული. მოლიდთა. მ~ერ.
და. დარჩეს.
სამნი. შვილნი. ფალავანდისნი. მპყრობელად. ყ~ისა. სპარსეთისა. რ~ლსა. მამისა. და.
ბიძისა-

გან. გაჰყოფოდეს. ქ~ყნანი; ესრეთ. უხუცესსა. ხუტლუ. ინანჩის. ერაყით.
ხვარასნამდის. დაბაბილოფანამდის. და. შედეგსა. ამირ. ბუბაქარ. ადარბადაგანი. სომხითამდის. და.
უმცროსსა. ამირ. მირმან. არანი. გურგნის. ზღვით. ვ~რე. გელაქუნისა. ზღუადმდე. ამას. შ~ა. ვ~ა.
არს. წესი.
მრავალ. მთავრობისა. შეიქმნა. შური. და. ყიდობა. მათ. შ~ს. სძლია. უშუალესმან.
ამირ. ბუბაქარ. და. იოტა. უფროსი. ძმა. და. დაჯდა. ათაბაგად. და. უმცროსი. ძმა. ამირ-მირმან.
არანიდაღმან. შარვაშეს. შეესიძა. და. თვით. შარვაშეს. და. მას. ბალუჵანს. კართა. ზ~ა. დაესხა.
და. გააქცივნეს. და. თვით. დარჩა. გადიდებული. და. განლაღებული. ჟამადმდე. ხ~. ვინათგან.
უღონო.=
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იქმნნეს. შარვანშიანნი. და. ამირ-მირან. რ~. მას. ჟ~სა. შერისხვაცა. მოიწია. სახლსა.
ზ~ა. შარვანისასა. რ~ლი. შეაძრწუნებს. ქ~ყანასა. და. შეხებით. აკმოლვებს. მთათა. შერყევით.
შეარყივნა. დადასცნა.
ზღუდენი. და. ციხენი. შამახისანი. და. უჩინო. იქმნეს. ყ~ნი. მას. შ~ა. მყოფნი. რ~ლსა.
შ~ა. წარწყმიდეს. შარვაშეს. ცოლი. და. შვილნი. და. ესერა. ესმა. და. იხილეს. მოიწია. გლოვა.
უზომო. და. მწუხარება. მათ. ზ~ა. რ~. იტყებდეს. თავსა. და. ისხმიდეს. ნაცარსა. რ~. არასადათ. იყო.
სასოება. ჵსნისა. მათისა. გარნა. მხოლო. ოდენ. ღ~ი. და. მისგანვე. პატივცემული. და.
გადიდებული. და-

ვით. და. თამარ. და. წარმოავლინნეს. მოციქულნი. შემოსახვეწლად. ძღნითა.
ურიცხვითა.
თვალითა. და. მარგალიტითა. ფას. დაუდებელითა. და. იაჯნეს. შველასა, და.
მოახსენებდეს. ამას.
ვინათგან. ძალი. აქუს. ჵელმწიფობასა. თქენსა. და. სიბრძნით. განგებასა. თქენსა.
მორჩილებს. ყ~ი. სესა. ალექსანდრიანსა. თქენ. თამარ. ღ~თივ. განბრძნობილისასა. და.
სიმხნესა. დასიქველესა. თქენ. დავით. დავითიანსა. და. უებრობასა. ლაშქართა. თქენთასა. აღება.
ყ~ისა. სპარსეთისა. მაშა. მოგეცით. ასული. ნათელი. და. ბრწყინვალება. შარავანდედობისა.
თქენისა.
და. დასვით. დედოფლად. და. პატრონად. ყ~ისა. სპარსეთისა; მაშინ. არა.
მაღირსობელმან. სიძობისა.
მათისამან. უბრძანეს. იმედი. შველისა. და. ჵელის. შეწევნისა. მასვე. ჟ~სა. გასცეს.
ბრძანება. და. წარავლინეს. შიკრიკნი. და. მალე. მსრბოლნი. წევად. და. ჵმობად. სპათა. იმერთა. და.
ამერთა. რ~. მას. ჟ~სა. ძმაცა. ყივჩაყთა. მეფისა. სევინჯი. სავალათი. აქა. იყო. სამსახურად. დიდითა. ლაშქრითა.
შეიყარნეს.
და. დადგეს. სასოთა. შ~ა. რ~ლისა. სიმრავლითა. აღივსნეს. მტკვრის. პირი. ალგეთის.
პირი. ქციის. პირი. და. ქურდვაჭრის. პირი. {ქურდვაჭარი. არჯაყალს. ჰქვიან} ესე. ოთხნივე. მდინარენი. ტფილისით. ყარაღაჯამდის. მაშინ. მოვიდა. ამირ. მირან.
ფალავანდის. შვილი, და. აღსართან. შარვაშე. ყ~ისა. რანისა. დ~ბულითა. და. ჰალმითა. დადგეს.
ჵელმწიფენი. სე. სრულნი. და. ღ~თვ. აღმობრწყინვებულნი. ჭალასა. აგარათასა. პატივ, სცეს.
და-

აღუთქეს. აღსრულება. ნებისა. მათისა. აწივეს. და. მოიყანეს. დიდითა. პატივითა.
ზარითა. დადედოფალიცა. რუსუდან. აქა. რამცა. სახე. შემოიღებოდა. ანუ. ვისმანცა. გონებამან.
და. ენამან. აღმოთქა. ქებანი. ზართა. და. დიდებისანი. კარავთა. და. სარაფარდაგთა. კოშკთა. და.
ფილოპოტთანი.=
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მოკაზმულობანი. და. შემკობილობანი. ბესელიელებრი. ანუ. სოლომანიენებრი.
ტაძრისა. ღ~ისა. რ~ლსა.
შ~ა. იხილვებოდა. აქაცა. მსგავსი. სოლომონისი. და. უმეტეს, სოლომონისი,
სიბრძნითა. და. ღ~ის. მსახურებითა. და. შვენიერებითა. უმსგავსოთა. რ~ლსა. მოესთლო. სურნელება. და.
შვება. სამოთხისა. დამოეფუტკრა. ვარდბუტკობა. ყუავილ-მცენარეობა. ესფოდელტონ. ნარგისოვნება.
ივლიოს. ველისა. ნამორჩები. ანუ. ვისნიმცა. ქება. მიხდომოდა. დავითის. მოყმისა. პირველთა.
გოლიათთა.
მსგავსისა. ბაღათარისა. და. თარყანისი. მსგავსი. ეფრემიანისი. და. დ~ბულთა.
ბუმბერეზთა. მოყმეთა. ამის. სამეფოსათა. და. შეიყარნეს. ზარითა. გონებისა. ზარგანსახდელითა. და.
შეიქმნა. დარბაზობა. და. დასხდეს. ტახტსა. ზ~ა. ოქროჭედილთა. თვით. თამარ. და. დავით. და. ძე.
მათი. გიორგი. მადიდებელნი. და. მასახელებელნი. ყ~თა. შარავანდედთა. მპყრობელობისანი. პ~დ. რა.
გამოვიდეს. ტფილისის.
ქალაქით. მიეგებნეს. წინა. ოვსნი. და. ყივჩაყნი. ძუელნი. და. ახალნი. შ~დ. ამისა.
ჰერნი. და. კახნი.

და. შ~დ. ქართველნი. და. კ~დ. მესხნი. თორელნი. შავშ. კლარჯ. ტაოელითურთ. შ~დ.
სომხითარნი. და. კ~დ.
აფხაზნი. და. სან. მეგრელ. გურიელნი. თანა. რაჭა. თაკერ. მარგელითურთ, და.
თვით. კარვის,
კარსა. ჵელისუფალნი. და. შინაურნი. ხ~. ვინათგან. შინაური. და. თვისი. იყო.
შარვანშა. პ~დ. შემოვიდა. იგი. და. თაყვანისცა. და. მოიკითხეს. წესისაებრ. და. დასუეს. თვისსა.
ადგილსა. და. შ~დ. ამისსა.
მოვიდა. ამირ, მირან. მამულად. ძმისწული. სულტანისა. და. შვილი. ფალავანდისი.
და. დედა. მისი.
იყო. ასული. ინანჯანისი. ხუარასნის. პატრონისა. და. აწ. ცოლი. იყო. ტუღრილ.
სულტანისა. და. მოიყუანეს. პატივითა. და. შეიტკბეს. ვ~ა. შვილი. მოყმე. კარგი. და.
შესახედავი. საყარელი. მოასხნეს. დ~ბულნი. ზოგნი. სულტათა. დაზრდილნი. ზოგნი. ელდგუზისნი. და.
ზოგნი. შვილთა.
მათთანი. ათაყანნეს. და. მოიკითხნეს. შესატყჴისითა. პატივითა. და. შეექნა.
სიხარული. გულსა.
მათსა. მიუთხრობელი. და. ფიცით. დაამტკიცეს. და. იტყოდეს. ვ~დ. არაოდეს.
ნახულა. კაცთა. თვალისაგან. და. არცა. წაგვიკითხავს. ძველთა. წერილთა. შ~ა. გინა. ახალთა. სახე.
თამარისი. დამსგავსი. ქცევა. ყოფისა. მისისა. და. მოეწონა. თვით. მეფე. დავით. და. დბულნი. და.
მოყმენი. მათნი.
და. იტყოდეს. სიხარულით. და. გულ-დაჯერებით. გავიმაგრნეთ. გულნი. და.
აღვიძარცოთ. მწუხარება. რ~. ჭეშმარიტად. ძალ. ც. ჵსნა. ჩ~ნი. და. კ~დ. გება. მამულადვე. ჩ~ნდა: მაშინ. ითხოვეს.
პური. და. შ~დ. პურ=
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ობისა. დაიდვეს. ნადიმი. სიკეთე. და. სიტურფე. გამოუთქმელი. იყო. სიხარული. და.
ზმა. მგოსანთა.
და. მუშაითთა. განა-ღამცა. და. გოსნა. ძვირფასითა. შემოსილებითა. ორნივე. იგი. და.
ლაშქარნი. მათნი. და. დაყეს. მუნ. მსგეფსი. ერთი. და. ჰქონდათ. დღე. ყოველ. სიხარული. და,
მათგან. ძღნობა. და. ამათგან. ბოძება. ნადირობა. და. ბურთობა. რ~ლისა-თ~სცა. ითქმოდა. ქება. ამირმირანისი. და. დიდებულთა. და. ულამთა. მისთა. ვითა. ერაყსა. და. ადარბადაგანს. და. ერანს. ამათებრ.
მობურთალნი. არ.
დარჩომილ. არ~ნ. მაშინ. უბრძანა. მეფემან. ამირ. სპასალარსა. მისა. ზაქარიას. და,
მსახურთ.
უხუცეს. იოვანეს. და. ერისთავს. ერეთისასა. გრიგოლს. და. სხათა. მოყმეთა. და.
ჩავიდეს. მოედანსა. და. მუნით. ჩამოვიდა. ამირ, მირან. მისითა. დ~ბულითა. და. მონითა. და. თვით.
თამარ. საჭრეტლად. პირითა. მით. ბრწყინვალითა. ნათელ, მფენითა. და. ისლემნი.
დაჯერებულნი. მეცადინობისანი. და. მძლე. მგონებელნი. თავისანი. მსწრაფლ. იძლივნეს. დავით. მეფისა.
და. მისთა.
მოყმეთაგან. და. შეიქცეს. ძლეულნი, და. დაჭმუნებულნი. ამა. სიხარულსა. და.
შვებასა, შ~ა.
ეკაზმოდეს. და. ემზადებოდეს. დამსკნელნი. შველისანი. მოვიდეს. და. აცნობეს.
ათაბაგისა
ნახჭვნიდაღმა. შეყრა. და. არანს. მოსლა. რ~. ყოვლით. კერძო. შეიწრდეს. სპარსნი.
დაუღონოებამან. მოიცნა. მხოლოდ. ერთიღა. სასოება. ცხოვრებისა. მოიპოვეს.

ესე. იგი. არს. სიკუდილითაღა. ჵსნა. თავისა. თვისისა. ამისთჴს. შეკრბეს. ყ~ით.
კერძო.
შეთქმულობითა. შეიღებნეს. სამოსელნი. და. პირნი. და. მივიდეს. წინაშე. ხალიფასა.
აუწყეს. თვისი. ჭირი. და. აწევდეს. რ~თა. უბრძანოს. ყ~ლსა. სპარსეთსა. შეწევნად. მათდა.
რ~ლ. ესე.
ყო. ხალიფა. განახნა. ძველნი, საგანძურნი. და. იდუმალ. წარავლინნა. კაცნი. ყ~სა.
შ~ა.
სპარსეთსა. მისცა. ოქრო. აურაცხელი. რ~თა. შეკრიბონ. ყოვლით. კერძო. ლაშქარი.
ურიცხვი. და. მისცა. ბრძანება. რ~თა. რ~ლისაცა. სამთავროსაგან. სპარსთასა. არა.
წარმოვიდენ. თვით. მას. ზ~ა. მისვლით. იავარ. ყონ. ხ~. ესე. ესრეთმცა. იქმნა. იწყეს. ამომართ.
რომ. გჴიაროს. და. ინდოეთისა. და. ქვემოთ, სამარყანამდის. და. დარუბანდამდის.
შეკრება. ესოდენ. ვ~რ. არცა. რიცხვი. იცოდეს. და. ვერცა. ერთსა. თემსა. დაეტეოდეს. შეკრბეს.
ადარბადაგანს. და. მაშინღა. გაამჟღავნეს. წაკიდება. თვისი. რ~. დრომცა. თვისი. წარმოემცა.=
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ხალიფას. რ~ლისა. თავსა. ზ~ა. იყო. ოქრო. ათასისა. ხალიფაურისა. ესმა. ესე. ყ~ი.
თამარს. და. მოუწოდა. ყ~თა. ვაზირთა. თვისთა. და. შეიქმნა. გამორჩევა. უბრძანა.
ჭყონდიდელსა.
ანტონის. არა. ავითა. გულითა. არცა. დედაკაცურითა. სიტყჴითა, ა~დ. ესრეთ.
უბრძანა. ისწრაფეთ. დაწერად. და. მამაცურითა. სიტყჴითა. მიმო. დასდევით. ბრძანება. რ~თა.
მსწრაფლ.

შემოკრბენ. მჵედროობა. და. კ~დ. მიუმცენით. ყ~თა. ეკ~ლესიათა. და, მონასტერთა,
რ~თა. დაუცადებელნი.
ღამისთევანი, და. ლიტანიობანი. აღესრულებოდინ. ყ~თა. ადგილთა. და. წარგზავნა.
ფრიადი.
საფასე. საჵმარ. ეკ~ლესიათა. და. გლახაკთა-თ~ს. რ~თა. მოიცალონ. ლოცად. და.
მოწყალე. ყონ. ღ~ი.
ნუ. სადა, თქუან. წარმართთა. სადა-არს. ღ~ი. იგი. მათი. ესე, უბრძანა. და. ბრძანება.
საქმე. იქმნა. და. ათს. დღესა. შ~ა. ვ~ა. გროი. შავარდენთა. მოფრინდა. ვ~ა. პ~ლ. ვსთქუ.
ყ~ი. მჵედრობა. ყ~ით. კერძო. სავსენი. სიხარულითა. და. აღივსო. სპითა. თამარისათა. მტკვრის.
პირი,
ტფილისით. ყარაღაჯამდის. ალგეთის. პირი, ქციის. პირი. და. ბერდუჯის. პირი. ესე.
ოთხნივე. მდინარენი. რ~ლნი. ძლით. იპყრობდეს. თავთა. შ~ა. თ~სთა. ესე. ყ~ი. შეკრბეს.
სომხითს.
და. მივიდა. თამარ. და. იხილნა. მუნ. იყო. თჴთ. შარვაშე. და. ამირ. მირან. და. ძმაცა.
ყივჩაყთა. მეფისა. დიდითა. ლაშქრითა. მუნ. დაყჰნეს. მცირედნი. დღენი, ლოცვისათვის:-

მერმე. ჰრქა. მათ. თამარ. ღ~ვთივ. განბრძნობილმან, ძმანო. ჩემნო. ყ~დ. ნუ. შეძრწუნდებიან. გულნი. თქენნი. სიმრავლისათვის. მათისა; და. სიმცირისათვის. თქენისა. რ~. ღ~ი. ჩ~ნ. თ~ა. არს. გასმია. გედეონისთვის. სამასნი. და. სიმრავლე.
ურიცხვი. მადიამელთა. მათ. მიერ. მოწყლული: კ~დ. ასურასტანელთა. ბანაკი. ლოცვითა.
ეზეკიასითა. წამსა. შ~ა. ანგელოზისა. მიერ. დაცემული. მხოლოდ. ღ~სა. მიენდვენით. და. გულნი.
თქ~ნნი

სიმართლით. იპყრენით. წ~შე. მისსა. და. სასოება. თქ~ნი. ყ~ი. ჯარისა. მ~ერ. ქ~ესისა.
იყავნ. შეისწრაფედ, ქ~ყნად. მათდა. შეწევნითა. ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისათა. და.
ძალითა.
უძლეველისა. ჯარისათა. წარემართენით. ულოცა. მათ. და. შე~ვედრნა. იგინი. ღ~სა.
წარუძღვანა. ძელი. ცხოვრებისა. და. თანა. წარატანა. ანტონი. ჭყოინდელი, ხ~, თვით.=

1-23 სტრ., 222
წარიჵადნა. სამოსელნი. ფერჵთანი. და, შიშვლივ. ფერჵითა. მიიწია. ტაძარსა. ღ~ისმშობელისასა.
მეტეჵთა. და. წ~შე. ხატსა. მას, მდებარე. არა. დასცხრებოდა. ცრემლით. ვედრებად.
ვიდრემდის.
სრულყო. ღ~თნ. სათხოველნი. მისი. და. ვ~ა. წარემართნეს. დაიბანაკეს. წყალსა. ზ~ა.
ელკეცისასა. და. მუნით. აყრილნი. მივიდეს. ძაგამს. სიახლესა. შაჰნქორისასა. თვესა. ივნისა. დღესა. ხუთშაბათსა. რ~ლ. განთენდებოდა. პარასკევად. რ~ლსა. შ~ა. ქ~ემან. ღ~ნ.
ჩ~ნმან.
შეჰმუსრა. ძალი. მჵდომისა. და. დათრგუნა. ორთავი. იგი. ვეშაპი. რ~ლისა, იხილეთ.
აქაცა. ძალი. და. ძლიერება. ძელისა. მის. ცხოვრებისა. და. პატივის-ცემა. პარასკევისა. და. ვ~ა.
გათენდა. მოვიდეს. კაცნი. წინა. მავალნი. აეშაგთაგანნი. და. თქჲს. ვ~დ. ჩ~ნ. თუალითა. ჩ~ნითა.
გვიხილავნ.
ათასნი. ათასთანი. და. ბევრნი. ბევრთანი. უმრავლესნი. რიცხვისანი. ვ~ა. მკალნი. და.
ვ~ა. ქჴიშა. ზღვისა. შამქორიტითგან. ვ~რე. მთად. შოთისა. და. ვარდანაშტისა. განძის.
კარამდი. ვერ. მისა-

წთომელ. არ~ნ. თვალნი. განცდად. და. გარდა-წდომად. ვ~ა. ცნა. ესე. მეფემან. და.
სპათა. მისთა. შარვანშა. და. ამირ-მირან. და. ლაშქართა. მისთა. პ~დ. განიხარნეს. და. მადლობა. შეწირეს.
უ~ისა. მ~ერ. ახლოს. პოვნისა-თ~ს. მტერთა. მათთასა. და. განკვირდეს. თუ. ვ~რ. დააგდეს. განძისა.
და. რანისა. ჭალა. და. მთანი. მაგარნი. და. შეუმართებია. ომი. და. წინა. მოგებება. ჩ~ნი. გარნა.
განზრახვით. და. გამორჩევით. ექმნათ. ესე. პ~დ. იმედითა. სიმრავლე. აურაცხველობისათა. და. მერმე.
ჵევისა. და. სიმაგრისა, შეზღდვილობითა; მაშინ. აღიჭურა. მეფე. და. შეჯდა. ზერდაგსა. რ~ლი.
სახელ. განთქმულობისათჴს. ეყიდა. ვახტანგ. ხაჩინელისაგან. ფასად. ებოძა. ციხე. და. სოფელი.
რ~ლ.
არ~ნ. ჭარმანანი. ვინათგან. მას, ჟ~სა. ჭიაბერი. და. ჭიაბერი. და. მწიგნობართ.
უხუცესი. ანტონცა.
მის. წინავე. იყო. კაცი. შესახედავად. ჭაბუკი. და. გვარტომობით. არა. უაზნო. მას.
უბრძანა,
წარძღანვა. ძელისა. ცხოვრებისა. რ~ლ. არს. სკიპტრა. და. ჯაჭუ. ჭური. მეფეთა.
განამჵნობდეს.
ურთი.-ერთას. სპანი. და. სპასპეტნი. და. მჵედრობა. ქ~ეს. მოსახელე. და.
მოახსენებდეს. ქ~ეს. ვნებათა. ერთი.
ერთსა. აღიხილვიდეს. თალთა, ზეცად. და. შევრდომით. თაყანის.-ცემდეს. ძელსა.
ცხოველსა.
და. მოიჵსენებდეს. სიმჵნესა. მოწამეთასა. თუ. ვ~რ. ფერად. ფერადნი. სატანჯელები.
დაითმინნეს.=
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ქ~ეს. სჯულისა-თ~ს. და. არა. დაჰრიდეს. ცეცხლსა. და. მაჵვილსა. ეგრეთვე, მამა.
პაპათა. მათთა. სიმჵნესა. და. განმარჯვებულობათა. და. აღმახვიდეს. თავთა. თჴსთა. ანუ. ვ~რ. ძველ.
ოდესმე. წ~შე. დავითისა,
ოცდა. ათ-შვიდმეტნი. ლზ: გმირნი. მბრძოლობდეს. და. სძლევდეს. უცხო. თესლთა.
და. ვ~რ. ვახტანგის.
სპანი. წ~შე. ვახტანგისა. აწ. ახლისა. დავითის-თ~ს. და. და. გიორგის. ძისა. თამარისთ~ს. რ~ლი,
დავით. წწ~ყლთგან. პა; ოთხმეოცდა. ერთად. აღირაცხვის. შვილად. ცხებულად. აჰა.
ჩ~ნცა. ჵელნი. ჵრმალსა. და. სულნი. ღ~თსა. და. ნუ. ვრიდებთ. თავთა. ჩ~ნთა: მაშინ. ჰკრეს.
სპერმურთა. და. ბუკთა. საომართა.
დასცეს. ზარი, და. შეიქნა. ზეიმი. განაწყეს. რაზმი. წესისაებრ. ვ~ა. განჩენილ-არს.
თემთა. და. თემთა.
მიუწია. წერმან. მარჯენით. რაზმისამან. მთად. და. მარცხენეთმან. მტკრად.
წარემართნეს. დამივიდეს, შანქორისა. სიახლესა. და. გარდაეცნეს. ზ~ა. რეცათუ. დარწყმულსა.
მომაზურთაგან. და. განყო.
რაზმი. მიახლებამან. ქალაქისამან. და. მუნვე. დაწყებამამან. ომისამან. და. თვით.
მეფემან, რაზმითა,
მისითა. დააგდო. მარჯენით, შანჰქორი. და. მოსწრაფე, იყო. განსულად. წყალსა.
შანქორისასა. კერძოსა.
და. უმცირესისა. რაზმის. კართა. ზ~ა. და. ჵიდთა. და. ბაღთა. შიგან. შეიქმნა. ომი. და.
სროლა. და. დია. ძნელსა
და. საჭიროსა. გზასა. სიმხნით. ჵელყეს. განსულად. და, განვიდეს. პირსა. ისლემთა.
რაზმისასა. რ~ლისა.
ჰაზრი. უაზრო, ჰამრი. უამრო. და. რიცხჴი. ურიცხელ. კაცთა. გულისა. გაგონებისა.
და. თალთა.

მხედველობისაგან, შეიქმნა, განსვლასავე. ომი. და. კვეთება. არა. თუ. სრულობით.
წარმოღრითა. რაზმისათა, გარნა. წინა. მსრბოლთაგან. ყივჩაყთა. ენითა. ჩალხად. და. ჩანჩახად. ეწოდების.
და. განგრძელდა.
ომი. გზისა. სიგრძისაგან. ვინათგან. მეფე. და. რაზმნი, მისნი. მიზეზითა. ბაღთა. და.
კაპანთათა. დაყოვნებულ-იყუნეს. და, მოუკლნეს. ცხენი. ზაქარიას. ვარამის. ძესა. და. და. უკოდნეს.
სხათაცა. მრავალთა. დ~ბულთა. მაშინ. ცნეს. მჵარ-გრძელთა. ძეთა. სარგისისათა. ზაქარია. ამირ.სპასალარმან. დაივანე. მსახურთ. უხუცესმან. წარმოიმალეს. ვ~ა. ვეფხთა. ფრთე. მალეთა. და.
მოესწრნეს. კნინღა. დაჭირვებისაგან. უკურიდებულთა. მოიხედეს. რა. იხილეს. მეფე. და. რაზმი. მისი.
მახლობელად. და. დროშა. იგი.
გორგასლიანი. რ~ლი. იგი. სინდეთს. შესვლითგან, მოსპეტაკობდა, რეცა. სიბერის.
სახედ. და. ამათ. პირველთ. მისრულთა. წახეთქნეს. ნახევარნი. ლაშქართა. და. რაზმთანი, და. ვ~რე. მეფისა.
მოსულადმდე.=
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განმაგრდა. რაზმი. ათაბაგისა. და, სპარსთა. და. რაჟამსცა. იხილეს. მეფე. დაეცა.
რისხა. ღ~ისა, უხილავი. მათ. ზ~ა. აჰა. მისლვასავე. იოტნეს. და, გააქცივნეს, და. დაათრვნეს. ისარნი.
მათნი. სისხლითა. დაჵრმალნი. მათნი, სჭამდეს. ჵორცთა. მტერთა. მათთასა, და. მიუწია. მდევარმან.
ერთკერძომან. განძით. ბაღდამდინ. და. ერთკერძომან. მთად. გელაქუნისა. და. შესდვეს. მახვილი. და. ძალი.
ღ~ისა: მტერთა. მათთა.

და. ათ. კეცი. რაზმი. მათი. დახსნეს. და. ვ~ა. თაგთა. მოსვრიდეს. და. ვ~ა. ქათამთა.
იპყრობდეს. დიდთა.
მათ. ამირათა. მათთა. ბაღდადელთა. და. მუსულიელთა. ავრიელთა. და. ერაყელთა.
და. ადარბადაგანელთა.
და. ერანელთა. და. სხვათა. მრავალთა. ადგილთასა. რ~ლნი. ნიჯადად. ჰყეს. ვ~ა.
ვთქ. ინდოეთითგან.
ვ~რ. მზარეულნი. წერთა. ზიდვითა. მოიყანებოდეს. წ~შე. დავით. მეფისა. გარნა.
ათაბაგი. მხოლო. განერა. ერთითა. მონითა. და. დაიონავრეს. ქალაქნი. სამნი. ვ~ა. არს. წესი. სარკინოზთა.
ლაშქართა. შიგან.
ქონება. ქალაქთა. და. სიმდიდრეთა. მათთა. ერთი. ათაბაგისა. ერთი. ათაბაგის. ძისა.
ბეშქენ. ქელისა.
და. ერთი. თამაზ. ეზდინის. ძისა. რ~ლისა. მამისა. სიუხვისა. სახელი. სპართა. შ~ს,
დიდად. განთქმულიყო. და. იხილვებოდა. დიდი. საკჴირველი, და. გარდამეტებული. შეწევნა. ღ~ისა. რ~.
თვით. მოიღებდეს. ნაქონებთა.
მათთა. და. თვით. მოასხმიდეს, აქლემთა. და. ჯორთა. კიდებულთა. და. თვით.
იყნენ. მსახურ. იავარისა. მათისა. და. ნატყენავისა. ხ~. ათაბაგმან. ბუბაქარ, აქო. თვისი. ღონე. და. ღონიერობა. რ~.
მიწევნულმან. სადმე. ჵნარცსა. მცირესა. მიწასა. შ~ა. დაფლა. თავი. თვისი. და. წარუღეს.
დროშაცა. ხალიფასაგან.
ღაზოდ. წარმოგზავნილი, და. მიმყოვრებისაგან. დევნისა. შემოიქცა. მეფე. და.
მიეგებნეს. წინა. ვაზირი. ანტონი. ჵელგანპყრობით. მმადლობელი. ღ~ისა. თვით. აღვსილი. ლართა, და.
საჭურჭლეთა, მ~ერ. ათაბაგისათა. რ~ლნ. რიდობითა, მონაზონებისათა. არა. იჵადა. მახვილი. და. მისრულმან,
სამითა. ჵმითა. შემოი-

ქცია. ტ. სამასი. ჯორი. და. აქლემი. კიდებული. მაშინ. მოვიდეს. დ~ბულნი.
სპასალარნი. და. სპასპეტნი. შარვანშე. და, ამირ-მირან. მხიარულნი. გარდახდეს. და. თაყანისცეს. და. ლოცეს. და.
ქება. შეასხეს. მეფესა. და. ბუმბერაზთა. მისთა. და. მას. ღამესა. დაიბანაკეს. სადგომსა. მათსა. რ~ლი. გუშინ.
მნახველთაგან. არღარა. იცნობებოდა. რ~. დღეს. ბადრასათა. წილ. აღმართნეს. ეკ~ლესიანი. და, მყივანთა. წილ.
ჰრეკეს. ძელსა. და. ნაცლად. მუყრთა. ღაღადება. მღდელთა. და. ვ~ა. გათენდა. მოვიდეს. შანქორელნი.
მოართვნეს. კლიტენნი.=
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აღიღო. ქალაქი. და. ყ~ი. მისი. მიმდგომნი. ქალაქნი. და. ციხენი. ითაყანა. ამირმირან. და. უბოძა. მას.
შანქორი. და. ყ~ი. მისი. შესავალი. და. თვით. გაემართა. განძას, და. მივიდა. სიახლესა.
ქალაქისათა. გამოეგებნეს. დ~ბულნი. და. დიდ. ვაჭარნი. ყადი. და. მუსალიმნი, დავრდომით. მიწასა. ზ~ა.
თაყანისცეს. და. შეასხეს.
ქება. დავით. მეფესა; და. ცრემლით. მოქენეთა. შევედრნეს. თავნი. და. შვილნი. და.
მშვიდობა. ითხოვეს. განახუნეს. კარნი. ქალაქისანი. და, მიუფენდეს. სტავრასა. კართამდის. სრასა,
სასულტანოსა. გარდაასხმიდეს. თავსა. ოქროსა. და. ვეცხლსა. დრამასა. და. დაჰრკანსა. და. ვ~ა. შევიდა. სრასა.
სასულტნოსა. აღვიდა. და. დაჯდა. ტახტსა. სულტნისასა. და. შეიქნა. დარბაზობა. და. დასხნეს. ამირ-მირან. და.
შარვაშე. თვითეული.
თვისსა. ადგილსა. ეგრეთვე. ვაზირ. მანდატურთ. უხუცესი. და. ამირ. სპასალარი. და.
შემდგომი. რ~ლთაცა.

აქუნდა. წესი. ჯდომისა. და. დგომისა. დასეს; მაშინდელი, ზიემი. და. ზარი.
ვისმანცა. ენამან. გამოთქა. ანუმცა. ვისი. გონება. მისწთა. მეფობისა. და. სულტნობისა. ერთად.
მქონებელობასა. ათაბაგის.
ძისა. და. შარვაშეს. ყმად. ყოლასა. მუსულმანობისა. ტყე. ქმნასა. შ~ა. შეიქმნა.
პურობა. ნადიბობა. შესატყჴისი. მის. ჟამისა. რ~. ხორცითა. ღორისათა, ქმნეს, პურობა. იგი. ხ~. განძელთა.
დიდ. ძალი. ძღენი. და. ხარაჯა,
შეწირეს. განხსნეს. საჭურჭლენი, და. მრავალი. ტურფა. ფიალჯამები, და. ფეშხუმები.
სხვისა. თ~ა. განძისა. წარმოიღეს. დაგარეგან. ქალაქისა. დაიბანაკეს, მცირეთა. დღეთა. რ~, ეძიებდეს. ათაბაგსა. და. ვერ.
პოვებდეს; მაშინ. წარმოგზავნეს. მახარობლად. მანდატურთ. უხუცესი. ჭიაბერი. და. მოვიდა. ტაბა. ჵმელას, და. ჰკადრა,
თამარს. საქმე. აღსავსე. სიხარულითა. გამოუთქმელითა. ხ~. მან. აღუზუავებელითა. გულითა. და. მდაბლითა. და. შემუსრჴლითა.
სულითა. ცრემლითა. ვედრება. შეწირა.
ღ~ისა. და. მარადის. მადლობასა. აღარებდა. და. ვ~ა. მცირედნი. დღენი. დაყუნეს.
მუნ. მერმე. წარმოემართნეს. ლაშქარნი, დიდად. მოჵარულნი. ულუმპიანსა. ამას. ზ~ა. ძლევასა, და. ფ~დ. უაღრესსა.
საქებელისა. მისგან. ძლევისა. რ~ლი. ყო.
ალექსანდრეს, და. რიოს. ზ~ა, ვ~ა. მოეახლნეს. მოეგებოდა. მათ. თამარცა. იხარებდა.
და. მადლობდა. ღ~სა. მოიკითხვიდა. თვითოეულად. ვ~ა. შვილთა, და. იგინი, იშებდეს. ხილვითა. მისითა.
მოვიდეს. ქალაქს. სრასა. სამეუფოსა. აღივსნეს. ყ~ნი. ველნი. გარემოს. ტფილისისანი. და. ვერღარა. იტევდა. კაცსა. ცხენსა.
ჯორსა. და. აქლემსა, და, ესოდენ.
მოსაწყინელცა. იყო. სიმრავლე. იგი, ტყვეთა. ვიდრემდის. შეიყანიან. ქალაქად. და,
ერთად. კუტლად. ფუკისად. გან-

ყიდიან. და. ამისი. მოწამე. თვით. იგი. უტყელი. ღ~ი, არს. და. რ~თა. არა. ტყუილი.
ვისმე. ეგონოს, და. ზღაპრად.=
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გიჩნდესთ. თქმული. ესე. მომავალთა. ჟამთა. ნანდვილვე, ერმიონთასა.
უსახელოვნესთასა. მათ. კაცთა. ზაქარია.
და. იოვანე. აღიღეს. ფანჯიაქი. სამეფოდ. და. განაწყეს, ველსა. დიდუბისასა.
ავჭალამდის. აქლემი. ყ~ი. ტვირთითა, ცხენი. ყ~ი. აკაზმულობითა. ეგრეთვე. ყ~ი. იგი. ამირანი. თვისითა. დროშითა.
პ~დ. ხალიფას. დროშა. მერმე,
ათაბაგისა. შემდგომითი. შემდგომად. გააწყეს. კარითგან. ქალაქისათ. ვ~რე.
ჵევადმდე. გლდანისა. ტყე. ყ~ი. კაცი. ჵელმწიფე. აზნაურთა. მონამდის. იბ. ჩ. თორმეტი. ათასი. ავაზა. მ. ჩ. ორმოცი.
ათასი. ცხენი. კ. ჩ.
ოცი. ათასი. ჯორი. ზ. ჩ. შვიდი. თასი. აქლემი. იე. ჩ. თხუთმეტი. ათასი. ყ~ი.
კიდებული. სხათა. სიმდიდრეთა. და. საჭურჭლეთა. ოქროთა. და. ლართა. ვინმცა, უძლო. აღრიცხა.
განიყანეს. თამარ. და. შეწირნეს, დაათაყუანნეს. ყ~ნი. იგი. თავნი, სპარსეთისანი, თვითცა. თაყანისცეს, და. მიულოცეს.
მეფობა. ბედნიერი. ღ~ისამ~ერ; ამისა. შ~დ. შევიდეს. ქალაქად. და. თვითეულმან. იწყო. ნიჭად. არიმაღნად.
ძღვენთა. მოღებად. ოქროსა. დასამკაულსა. და. ჭურჭელთა. მრავალ. სახეთა, თვალთა. პატიოსანთა. და.
მარგალიტთა. უსასყიდლოთა. ჯაჭთა.
მუზარადთა. ყირმალთა. გამოცდილთა. ნაქსოვთა. ფერად. ფერადთა. ოქრო.
ქსოვილთა. და. შესამოსელთა. მრავალ. სასყიდლინათა. ცხენთა. და. ჯორთა. მანიაკთა. ოქროსათა. უსასყიდლოთა. თუალიან.
მარგალიტიანთა. სუნელთა.

მრავალფერთა. და, ალვისა. ხეთა. სპილენძებითა. ტჴირთულად. იწყეს. ანაკოფის.
ციხით. ვ~რე. ციხედმდე. გულისტანისა. სეფენი. აზნაურთანი. აღივსნეს. ტყჴითა. რჩეულითა. და. ყ~ი. საგანძური,
ოქროთა. ვ~ა. მიწათა. და. ინდოურითა. ქჴითა. და. პატიოსანთა. მარგალიტთა. მ~ერ. ურიცხვთა. ხ~. დროშა. იგი.
ხალიფასი. რ~ლი. მოიღო.
შალვა. ახალციხელმან. წარგზავნა. ესე. მონასტერსა. დიდსა. წ~შე. ხახულისა. ღ~ისმშობელისასა. მსგავსად.
მამა. პაპათა. მისთა. ვ~ა. მაშინ. დიდსა. დავითს. წარეგზავნა. მოძრცვილი. ქედისაგან.
დორბეზეს. და. ყაისის.
ძისა. დიდგვართა. მანიაკი. ოქროსა. შემკული. თვალებითა. ძვირფასისათა. მიზეზად.
ძღნისა. შეწირვისასა. დამვედრებლობისა. ამანცა. ესე. ვითარად. ესე. იამბიკო. ხუთეული. ოცდა. ხუთ.
ლექსად. აღწერა:- :- :-

ცასა. ცათასა. დამწყები, ღ~თ. მთავრობა; ძე, საუკუნობს. პ~ლ. დაკულადი; სულმან.
ღ~ისამან. სრულყო. არ. მოქმედებადი; სამებით. სულმან. ერთ. ღ~თაებითა; მიწით. პირველისა.
პირმშოსა. კაცისა; შენ. მ~ერ.
მისთვის, დრკუსა. მის. განმგები; დრკუ. მიდრკა. უვნები. ვნებისადმი; ივნო. და. ვნება.
პ~ლი. უვნებელყო;
შენგან. შობილმან. ჩ~ნ. ღირს, გვყნა. აღმოშობად; ბნელით. ნათელსა. ნათლითა.
მხედველობად;=
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შენგან. ქალწულო. რ~ლსა, შენთვის. დავით; როკვიდა. ძისა. ღ~ისა. ძედ. შენდა.
ყოფად; მე. თამარ. მიწა. შენი.
და. მიერვე. ცხებულებასა. ღირს. მყავ. და. თვისობასა; ედემს. ღადირად. სამხრით. და.
ჩრდილოეთით;

შა. მფლობელი. იავარსა. შენდა. ვრთმელობ; ხალიფას. დროშას. თ~ანავე. მანიაკსა;
შევირთე. ცრუ.
სჯულთა. მოძღვრისა. ღაზოდ. მძღანი; ვიინ. დავით. ეფრემის. ძეებრ. მოისარმან;
მოირთხნა. მოსრნა. სულტანთა. ათაბაგი; ირანს. ებრძოლ[.]ნეს. ჩემ. მიერ. მისთა. სპათა; მოსწყლნეს.
მოსწყჴიდნეს.
აგარის. ნათესავნი; მუნით, მოხმულთა. ნიჭთაგან. ერთის. ამის; შენდა, შევსწირავ.
მიოხე.
ძეებრ. ღ~ო; ვინათგან, თამარ. მზეებრ. უხუ. და. უნიჭ. დიდ. ნიჭთა. ამღებელ.
იქმნებოდა;

ამისგან. თვითოსა. დამჯერებელმან. აღიღო. საპატრონო. პატრონმან. ჵმელთა. და.
ზღვისაგან.
და. მადლისა. გარდამჵდელმან. და. წყალობისა. მიმნიჭებელმან. გაჵარა. ლაშქარნი. ხ~.
მწყემსნი. ოდენ. ეკმარებოდეს. ტყეთა. და. ნატყენავთა. და. თვით. იშებდეს. და. იხარებდეს. ნადირობდეს.
და. სუფევდეს. თამარ.
და. დავით, ორთა. შვილთა. ნათელ. მოსილთა. თ~ა. ამის-თვისცა. უდიდესად. ჵელყო.
უდიდესთა. საქმეთა. საღთოთა. რ~ლთა. მით. სრობა, შეუძლებელ-არს; არა. ჩ~ნ. მ~ერ. ა~დ. უკეთუმცა.
შეკრბეს. ბრძენნი. ყ~ისა. სოფლისანი.
ჯეროვნად. ჵელყოფენ. დუმილსა. ვერ. მიწდომისათჴს. სიტყჴით. გამოთქმადა.
საქმეთა. თამარისთა.
ა~დ. მცირედი. რამე. ჵელ-ვყო. კ~დ. აღწერად. ძლისაებრ. ჩემისა. რ~. ს~დ. დუმილი.
დავიწყებასა. შეიქმს. მისთა. და. აღწერა. ვერ. შეძლებითი. დააკნინებს. სიდიდეთა. ბრწყინვალებასა. საქმეთა.
მისთასა. ხ~. ვინა. უტ.
ყუელი. პირი. იტყვის. პ~დ. ეძიებდი. სასუფეველსა. ღ~თისასა. და. სიმართლესა.
მისსა. და. ესე. ყოველივე.

შეგეძინოს, თქუენო. ამისმან. მსმენელმან. კეთილად. გულის. ჵმა. ყო. აღიხილნა.
თუალნი. მაღლისა.
მიმართ. და. აღიმაღლა. გონება. ყ~დ. რაიმე. ბრძნად. და. კეთილად. და. შეიჭურა.
ცნობა. გონიერი. რ~. ყოვლითურთ. შეეყო. მაღალსა, მას. ყ~თა. ზ~ა. მჵედელსა. და. შემსჭალა, თალი.
უმრემოდ. მჵედველი. რ~თა.
მეცნიერყოს. და. მხოლოსა. ხედვიდეს. და. ვერ. შეიტყას. საშვებელმან. ამის,
სოფლისამან. არცა. მეფობამან.
და. გვირგვინ. სკიპტრამან, არცა, ქათა. პატიოსანთა. უხად. ქონებამან. არცა, სპატა.
სიმრავლემან.
და. ესე. ოდენ. სიმხნემან. რ~ლი. სიტყამან. ცხად. ყო. არა. მიდრკა. ვერცა. წარიპარა.
სიმდიდრემან. ვ~რ. ძელ.
ოდესმე. მეფენი. მრავალნი. და. უმეტეს. ამის. სანატრელისა. მამა. და. ყ~თა. ბრძენთა.
უპირატესი. და უმეტესი.=
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სოლომონ. ესრეთ. უბრძნეს. იქმნა. ბრძნისა. რ~ლ. ესეოდენ. შეიყარა. ღ~ი. და. უცხო.
ექმნა. საცთურთა. სოფლისათა. ამან. ისმინა. ჵმა. იგი. უტყელისა. და. შეიტკბო. იგი. რ~. ღამე. ყოველ.
მღვიძარებად. ლოცამუხლთ. დრეკა. და. ცრემლით. ვედრება. ღ~ისა. ზე. მდგომარეობითა.
განსაკვირვებელითა. აქუნდა. ღამე. ყოჵელთ. საქმარი. რ~ლი. გლახაკთა. მიეცემოდა. ერთი. ოდენ. ვახსენოთ. რ~. ლოცვისა.
და. ჵელთ. საქმრისა. მ~ერ.
მაშრალმან, მცირედ. მიიძინის. ბუნებითისა. წესისაებრ. ამას. მცირედ. მირულებასა,
შ~ა. იხილა. ჩვენებით. საყოფელი. რამე. სახილველად. ტურფა. და. სიკეთე. აღმატებულთა. ყავილთა.
მწვანვილთა. და. ნერგ-

თა. მიერ. განშვენებული. რ~ლი, საწადელ. იყო. მხილველთათჴს. და. სიკეთესა. და.
შენიერებასა. მისსა. სამოთხისა. მითხრობა. ეუწყებოდა; ამას. შ~ა. იყო. შეუსწორებელ, საყდრები. და. ტაბლები.
და. სარკმლები. პატიოსნად. შემკული. ოქროთა. და. რ~ლნიმე. ვეცხლითა. თვით. ფერად. განშენებული.
საჯდომი. თვითეულისა. კაცისა. არ. ძანგისაებრ. კაცად. კაცადისა. საქმეთა. მათთასა. ხ~. ზენა. კერძო. იყო.
ტახტი. უპატიოსნესი.
ყ~თა. უპატიოსნეს. დასაჯდომელი. ოქროთა. შემკული. თვალითა. მ~ერ. და.
მარგალიტითა. პატიოსანთა. ამას. სამოთხესა. შ~ა, შეიყანეს. ჭ~ტდ. ღირსი. მას. შ~ა. ყოფისა. მეფე. თამარ. და. იხილა.
საჯდომები. იგი. და. განიზრახა. გულსა. შ~ა. თვისსა. ვ~დ. მეფე. ვარ, მპყრობელი. ყ~თა. და.
ჩემი. არს. უზენაეს. ესე.
და. უპატიოსნესი. საჯდომი. ისი. და. მყის. მიმართა. მუნ. დაჯდომად. ხ~. მყის.
წარმოუდგა. კაცი, ვინმე, ნათლითა. შემოსილი. და. უპყრა. ჵელი. და. ჰრქა. არა. არს. შენი. საჯდომი. ეგე. რ~.
შენ. ვ~რ. შემძლებელ. ხარ. დაპყრობად. ამისა. და. მეფე. ეტყოდა. ვინ. უპატიოსნეს. არს. ჩემსა. რ~ლნ. დაიპყრას.
უპატიოსნესი. საჯდომი. ხ~.
მან, ჰრქა, საყდარი. ისი. შენისა. დიასახლისისა. არს; ამისთვის. რ~ლ. ათორმეტთა.
მღვდელთა. მისთა.
ჵელითა. შერთული. ჰმოსიეს. რაჟამს. წარდგენ. წინაშე. საშინელსა. და.
შესაძრწუნებელსა. ტრაპეზს. შეწირვად. უსისხლოსა. და. პატიოსნისა. მსხერპლისა. ამისთვის. იგი. უზესთაეს. არს, იგი. შენსა.
და. ღაცათუ. საყოფელი.
შენი. აქავე. არს. და. უჩენა. უდარესი. და. უუნდოესი. საჯდომი. და. ვ~რ. განიღვიძა.
წ~შე. მოყანნებად. ბძანა.

დიასახლისი. იგი. ხ~. მან. აღიარა. თორმეტისა. მღვრდლისათვის. უფროსად.
სრულისა. კართ. ფილონისა.
შესთვა. და. მღვრდელთა. მიძღვანვა. ამიერითგან. იწყო. ამანცა, ალექსანდრიით.
ვაჭართაგან. მოღებულისა. მატყლისაგან. რთვლად. და. ქმნად. შესამოსლისა. ვიდრემდის. ათორმეტად.
სრულყო. თქმულ. არს. ესეცა.=
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დაღათუ. მოუწყობელ, არს. სიტყა. ვ~დ, თვისითა. ჵელითა. ამასცა. შრებოდა. რ~ლ.
მის. დღისა. საჭამადი.
მისი. და. ფას. რაოდენ. ღირდის. რაოდენიცა. შეჭამის. დღითიდღე. ჵელთ. საქმარი.
მისი. განყიდის. და. ეგოდენი.
ფასი. გლახაკთა. მისცის. და. არა. სამეფოსა. შემოსავალთაგან. საეკ~ლესიო. ლოცა.
და. წესი. ლოცვისა. დაუკლებელად.
აღსრულებოდის. ვ~ა. ტიბიკონი. განწესება. პალესტინისა. მონასტრისა.
მოგვითხრობს. ყ~ი. ს~დ. აღესრულებოდის,
ხ~. დარბაზისა. კარსა. მყოფი. ლოცვად. ვერვინ. დააკლდებოდის. მწუხრი. დილეულ.
და. სამჵრის. ვ~ა. თქმულ. არს. გარნა. სამართალთათვის. რადღა. მიჵმს. თქმა. რ~. ჟ~თა. მისთა. არა. იყო.
მიმძლავრებული. და. მძლავრებული. არცა. მტაცებელი. არცა. მეკობრე. და. მპარავი. იტყოდა. ვ~დ. მე. ვარ. მამა. ობოლთა, და.
ქვრივთა. მსაჯული. და. მოწყალებისა.
თვის. კმა. გეყავნ, დადიანი. ვარდან. გუზ. რ~ლი. თვალ. მრუმეოდენ. ყეს. ბოცოს. ძე.
ბოცო. და. ამათნი. მიმდგომნი.
დ~ბულნი. და. აზნაურნი, რ~ლნი. ჩანს. დღეს. შეწყალებული. აწ. ვინათგან. უდიდესი.
საქმენი, წინა. მდებარე. არიან.
სათქმელად. რადღა. ჵამს. ყოვნება. რ~ლი, იქმნა. სასწაული. განსაკრთომელი. წ~შე.
თამარ. მეფისა. ღ~ისა.

მოყუარისა. ყ~თა. ქართველთა. და. მართალთ. მადიდებელთა. აღმატებული.
სიხარული. და. აღმამაღლებელი. ეკ~ლესიათა. რ~. მოვიდეს. ორნი. ძმანი. ძენი. ამირ. სპასალარისანი. წ~შე. მეფისა.
მსახურებად. რ~ლნი. მას. ჟ~სა.
დიდად. განდიდებულ. იყნეს. მეფისა. მ~ერ. ზაქარია. ამირ. სპასალარი. და. ივანე.
მსახურთა. უხუცესი. და. ყ~ნი.
წარჩინებულნი. საქართველოსანი. მეფის. წ~შე. იყნეს. და. კათალიკოზი. იოანე. კაცი.
ანგელოზთა. სწორი.
და. სულითა. საღთოთა. აღსავსე. და. სხანიცა. ეპისკოპოსნი. მცირედნი. შეკრებულ.
იყნეს. წ~შე. მეფისა.
დღესა. ერთსა. მღვდელ. მოქმედებდა. საუფლოსა. მსხვერპლსა. კათალიკოსი. იოანე.
და. ვ~რ. სრულ. იქმნა. საიდუმლო. იგი. მოიღეს. სეფისკვერი, და. ღირსნი. მოუჵდეს. ჭამად,
სეფისკვერისა. მის. ინება.
ზაქარიაცა. ამირ, სპასალარმან, შეხებად. სეფისკვერისა. ხ~. მღვდელთა. არა. მისცეს.
რ~. იყო. სარწმუნოებითა. სომეხი. შეჩვენებულთაგანი. და. სირცხვილითა. ინება. აღტაცებად. და.
შეჭმად. სეფისკვერისა.
მის, ხ~. ამისთვის. ცეცხლებრ. აღტყინებული. ძლიერად. ამხილებდა. და. ეტყოდა.
ვ~დ. არავინ. მართლმადიდებელთაგანი. იკადრებს. მღრდელ. მოქმედებად. სეფისკვერისა, თქვენ.
შვიდგზის. დაწყეულთა. სომეხთა. ვ~რ. იკადროთ. აღებად. რ~, ძალიცა. თუ, იპოვოს. არა. იკადრებს. მოტაცებად.
რ~ლისა. თჴსცა. სირცხვილეული. წარვიდა. ზაქარია. კარვად. თვისად. და. ოდეს. მოხადეს. დარბაზს.
სერობად. ამირ. სპასალარსა.=
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ზაქარიას. მცირეს. რასმე, სიტყას. ჰყოფდა. ურწმუნოთა. რ~. სიტყჴითა. ჰგმობდა.
სარწმუნოებასა. ჩ~ნსა. მაშინ, სულითა. წ~დითა. აღვსებული. კ~ოზი. მიუგებდა. და. აღუჵსნიდა. ხ~. ზაქარია,
წინა. აღდგომად. ვერ, შემძლებელ. ეტყოდა. მე. ლაშქრობათა. შ~ა. აღზრდილი, ვერ, კეთილად. მეცნიერ. ვარ,
შენდა. სიტყჴის. გებად. შენდა. ა~დ.
მოუწოდა. მოძღართა. სარწმუნოვებისა. ჩ~ნისათა. და. მათ. ჩემ. წილ. პასუხ. გიგონ.
ხ~. კ~ოზი. იოანე. მიუგებდა. იყავნ. ნება. ქ~ესი. და. მარადის. ქალწულისა. ღ~ის-მშობელისა. რ~ლნ.
სირცხვილეულ. ყნეს. უარის,
მყოფელნი. თვისნი. ამისმან. მსმენელმან. ზაქარია. წარალინნა. კაცნი. კა~ზისა. მ~რთ.
მათისა,
და. ებისკოპოზთა. და. ვარდაპეტთა. მ~რთ. და. მეცნიერთა. ხ~, იოანე.
წინააღუდგებოდა. და. ეტყოდა. განეყენე.
მაგისა. ქმნად, რ~. უწყით. ვ~დ, ჭ~ტი. სარწმუნოება. ესე. არს. გარნა. ხ~. არა. ისმინა.
ზაქარია:

მაშინ. მოვიდა. კ~ოზი. ვანისა. და. ყ~ნი. ეპისკოპოზნი. და. ვარდაპეტნი. და. დაიდგა.
სამჯავრო. და. დაჯდა,
დედოფალი. მოსავი. წ~დისა. დედოფლისა. და. მეფე. დავით. და. ყ~ნი.
წარჩინებულნი. საქართველოსანი, და. ერთკერძო, მჵარგრძელნი. ზაქარია. და. ივანე. ერთ. კერძო. მოუწოდეს. კ~ოზსა. იოანეს.
შევიდა. და. იტყოდა. ფსალმუნსა, ამას. ღ~თო, საჯე. სჯა. შენი. მოიხსენე. ყედრება. შენი. რ~ლ. არს.
უგუნურთაგან. და. ვ~რ. შევიდა.
რა. აღდგეს. მეფენი, და. პატივით. დაისეს. ეგრეთვე. მოძღართა. და. ვართაპეტთა.
სომეხთა. მათცა. პატივი.
უყეს. წესისაებრ. ვ~რ. მოკითხვამან. ჟამი. მოიღო. დადუმნეს. ყ~ნივე. დაიწყეს.
სომეხთა. სარწმუნოებისა. მა-

თისა. თქმად. სიტყა. მჭევრად. და. ვრცელ. სიტყუად. ვინცა. კეთილად.
მოხსენებული. კ~ოზი. ზეგარდამოთა. ნიჭითა. და. მობერვითა. საღ~თოთა. გონიერებით, აღუხსნიდა. და. ბრძნად. მიუგებდა.
უკურღეველად. თქმულთა.
მათთა. ხ~, იგინი. თვისსავე. დამამტკიცებდეს. ცილობასა. და. განგრძელდა. სიტყჴის.
გება. მიმწუხრადმდე. და.
მოშიშმან. ღამისა. განგრძელებისამან. კმა. იყო. სიტყჴის. გება. ვ~რ. უწყით. სომეხთა.
ცილობა. ძლიერი.
ღაღადისი. აღუტევეს. და. ცილობისა. სწორი. ძლევა. იქმნებოდა. ხ~. ამისი. მსმენელი.
კ~ოზი. იოანე. მოსახელეღ~ის-მეტყელისა, იოანესი. ნუ. უკუე. ზენათ, სულისა. წ~დისა-მ~ერ, აღვსებულმან.
ანუ. თუ. მართლისა.
სარწმუნოებისა, მინდობილმან. არა. უწყი. აღაღო. პირი. ბრძნად. მეტყელი. და, იწყო.
შეუალთა. სიტყათა.
და. ვ~ა, ოდესმე. დიდი. ელია. მსხერპლთა. ზ~ა. მოხედვა. ცეცხლითა. ღ~ისა-მ~ერ.
მლოცელი. იხილეთ.
თუ. ვ~რ. უაღრეს. არს. ჵორცი. და. სისხლი. ღ~ისა. განკაცებულისა. მსხერპლსა.
ზროხისასა. რ~ლ. აჩრდილის.=
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სახედ. მოსწავება. იყო. ეგრეთვე. უბრწყინვალეს. და. უზენაეს. რომელ. აწ. იქმნა. და.
ითქვა. სულისა. მ~ერ. წმიდისა. მსახურისა. თვისისა. კ~ზისათა. რ~. თქა. სახელით. თარგამოსანნო. რ~ლნი.
შეკრებულხართ. ძვირად. და. მტერად. მართლისა. სარწმუნოებისა. უწყით. რ~. ნათესავსა. კაცთასა. ეუფლა. ეშმაკი. და. დაყუნა.
თალნი. გონებისანი.
და. შეასაკუთრნა, ხრიზმოსთა. და. უმეცრებითა. დაატევებინა. ღ~თი. და.
უზორვიდეს. კერპთა. ხახვსა. და. ნიორსა. და-

ჭინჭარსა. ხ~. ღ~თნ. არა. უგულებელს. ყნა. დაბადებულნი, თვისნი. პ~დ. ეზრახა.
აბრაჰმს. მერმე. ნათესავსა. მისსა. კ~დ. მოსეს. მოსცა. სჯული. და. სამართალი. უკანასკნელ. უმეტესითა,
წყალობითა. აღძრული. ზეცით. ქ~ყნად,
გარდამოჵდა. ერთი, სამებისაგანი. ძე. და. სიტყა. ქალწულისა. მარიამისგან. და.
ჵორჩნი. შეისხნა. და, მსგავს.
კაცთა. იქმნა. რ~. სისხლთაგან. ქალწულისათა. მიიხნა. ჵორცნი. კაცობრივნი. და,
სული, სიტყვიერი. იქცეოდა. კაცთა. თ~ა. და. ყ~ივე. განგებულება. აღასრულა. ჵსნისა-თ~ს. ჩ~ნ. კაცთა. ხ~,
რა. ჟ~ს. შესაძრწუნებელ, ნებსითი. ჯვარცმა. ეგულვებოდა. ათორმეტთა. მოწაფეთა. თ~ა. ისერა. და. სრულყო.
პასექი. და. ვ~ა. სრულიქმნა.
ძველი. იგი. პასექი. იწყო. ახალსა. ამას. ღმერთ. მყოფელსა. საიდუმლოსა. მოიღო.
პური. განტეხა. დამისცა. მოწაფეთა, და. თქა. მიიღეთ. და. ჭამეთ. ესე. არს. ჵორცი. ჩემი.
მისატევებელად. ცოდვათა. ეგრეთვე. სასმელიცა. სუთ. ამისგან. ესე. სისხლი. ჩემი. არს. პ~ლ, იტყოდა. უკეთუ. არა.
სჭამოთ. ჵორცი.
ძისა. კაცისა. არა. გაქნდეს. ნაწილი. ჩემთანა. და, კ~დ. იტყოდა. ჵორცი. ჩემი. ჭ~ტი.
საჭმელი. არს, და. სისხლი. ჩემი. ჭ~ტი. სასმელ, არს. და. მრავალნი. არიან. ესე, ვ~რნი. სიტყანი:- აწ. უკეთუ.
მომიგეთ.
მგრწამსთა. ესე. ვ~რნი. ჵმანი. მახარობელთანი. ხ~. მათ. ჰრქეს. უცილობელ. არს. ეგე.
სიტყანი. რ~. მოგცა. ჵორცი. და. სისხლი. მისი. რ~ლთა. უკდავებად, ვსჭამდეთ. და. ვსმიდეთ. და.
მისთანა. ვეგნეთ. უკუნისამდე. ესე.
არს. ნიჭი. დიდი. ჩ~ნდა. მომართ. რ~თა. ქ~ეს. ღ~თად. აღმსარებელნი. ვსჭამდეთ.
ჵორცსა. მისსა. და, ვსმიდეთ. სისხლ-

სა. მისსა. ხ~. კ~ოზმან. ჵმა. ყო. ბრწყინვალედ. კეთილ. შვილნო. ვინათგან. აღიარეთ.
აწ. უკე. ესეცა. გრწამსა. ვ~დ.
ახალი. სჯული. და. ახალი. პასექი. იყო. სერობა. იგი. და. ყ~ნი. ქ~ეს. ღ~თად. და.
კაცად. აღმსარებელნი, მღრდელ. ვამოქმედებთ. ქ~ეს. ვნებათა. მომხსენებელნი. ვსჭამთ. ჵორცსა. მისსა, და. ვსვამთ.
სისხლსა. მისსა. იგი. არს. სჯული.
ჩ~ნი. და. მცნება. ახალი, ხ~. სომეხთა. მიუგეს. ეგრეთ. არს. ამას. არავინ. იოანე.
კ~ოზმან. თქა. აწ. უწყოდეთ.
უკეთუ. სარწმუნოება. თქენი. უმჯობეს. სადმე. არს. თქენ. მ~ერ. შეიცვლების. პური,
ჵორცად. უფლისა. და.=
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თუ. ჩ~ნი. უმჯობეს. არს, სარწმუნოება. ჩ~ნ. მიერ. მღრდელ. მოქმედებული.
შეიცალების. ჵორცად. უფლისა. ხ~.
სომეხთა. მათ. ჰრქეს. ეგრეთ. არს; მაშინ. კ~ოზმან. თქა. საშინელი. სიტყა.
სასმენელად. რ~თა. საქმით. გამოვაჩინოთ. და, არა. სიტყვითა. მათ. თქეს. რ~ლსაცა. ჰყოფ. ჰყავ. კ~ოზი.
ეტყოდა. მოგცემ. ძაღლსა. ერთსა. და. დრო. გიყოფ. სამთა. დღეთა. რ~თა. ღამე. განვათიოთ. ლიტანიითა.
და. ღ~ის. ვედრებითა. და. სამ.
დღე. ძაღლი. უჭმელად. დამარხეთ. და. ერთი. ძაღლი. მე. მომეცით. და. სამდღე,
უჭმელად. დავმარხო.
და. ღამე. განვათიოთ, ლიტანიითა. და, ღ~ის. ვედრებითა. და. გამოჩნდეს. მართალი.
სარწმუნოება. მესამესა. დღესა. აღვასრულებ. უსისხლოსა. მსხერპლსა. და. მოვიღებ. ჵელითა. ჩემითა.
სეფისკვერსა. და. ღათუ. არა. საკადრებელ. არს. და. დაუგებ. ძაღლსა. წინაშე. ძაღლსა. რ~ლი. თქენ. გყავს.
და. ეგრეთვე. თქენი. სეფისკვ-

ერი. მოიღეთ. და. დაუგეთ. ძაღლსა. მას. რ~ლი. მე. მყავს; და. რომელცა. შეჭამოს. მისი.
სარწმუნოება. ცუდ. არს. თქენი. შეჭამოს. თქენ. გრცხენეს. და. თუ. ჩ~ნი. შეჭამოს. ჩენ.
გურცხენეს, ხ~. ესმა, რა.
ესე. მეფეთა. და. ერსა. განკვირდეს. და. უღონოებანი. მოიცნა. და. ვ~რ. გონებად.
მოვიდეს. რქეს. კ~ოზსა. რა. ესე,
სთქუ. რ~. სასმენელადცა. საზარელ-არს. ხ~. კ~ოზი. უმეტეს. დაამტკიცებდა. გარნა.
სომეხთა. და. ღათუ. არა. ენება. ა~დ. მისცნეს. ძაღლნი. ურთიერთას. და. წარვიდეს. თვის. თვისად. კარავთა.
მათთა. ხ~. მეფე. ძლიერად. მბრძოლი. ეტყოდა. კ~ოზსა, რა. სთქუ. ვინ. შემძლებელ. არს. ამისად. ქმნად. მოგონებად.
და. სმენად, რ~. განსაკრთომელარს. და. კ~ოზი. წყნარითა. გონებითა. მიუგებდა. საქმე. ესე. არა. მინდობითა.
თავისა. ჩემისათა. ვყავ,
ა~დ. ვყოფ, სასოებითა. ქ~ეს. ღ~ისათა. რათა. აჩენოს. თვისთა. მორწმუნეთა.
მართალი. სარწმუნოება.
თუ, ვისიარს. მართლ, მორწმუნოება. და. ვინ. არიან. მართალ. აღმსარებელნი. და.
ვისითა. მღრდელ. მოქმედებითა.
შეიწირავს. უსისხლოსა. მსხერპლსა. და. ვისთა. ჵელთა, მისცემს. ტარიგი. ღ~თისა.
დაკულად. თავსა. თვისსა. ანუ. ვინ. ვსჭამთ. ჵორცსა. მისსა. და. ვსამთ. სისხლსა. მისსა. მინდობითა.
მართლ. მადიდებლობისათა. ცხად. ვყოფ. ჭეშმარიტებასა. მეფეო. შემეწიე. შენ, და. ყ~ნი. ქართველნი.
დიდი. და. მცირე;

მაშინ. განკვირდა. მეფე. და. ყ~ი. ერი. ისმინეს. რა, ბრძანება. კ~ოზისა. და. წარვიდეს.
თვის. თვისად. იყო. დღე.
იგი. პარასკევი. იწყეს. ლიტანიობად. ერთკერძო. მეფემან. და. კ~ოზმან. და. ყოველმან.
სამღრდელომან. კრებუ-

ლმან. რ~. მცირედნი. იყუნენ. მუნ. ებისკოპოზნი. რ~. არა. კრება. ეყო. მეფესა. და.
ერთკერძო. სომეხნი. და. მხარგძელნი.=
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ზაქარია. და. ივანე. და. ღამე. იგი. ორთავე. განათენეს. და. შაბათსა. კ~დ. იწყეს.
ლიტანიობად. და. მწუხრი. ერთ.
შაბათათ. გაათენეს. და. აღმოხდა. მზე. და. ყ~ნი. წარემართნეს. ეკლესიად. ცრემლითა.
მვედრებელნი. ღისანი. განმზადეს. წ~და. ტრაპეზი. ორგნითვე. იყო. ტირილი. ორისავე. კრებულისაგან.
სრულიქმნა. რა.
უსისხლოსა. მსხერპლისა. შეწირვა; მაშინ. აღიქა. კ~ოზმან. ფეშხუმითა.
შესაძრწუნებელი. იგი. ჵორცი. ჩვენთვის. კაც. ქმნილისა. ქ~ეს. ღ~ისა. წარმოვიდა, კრებულისა.
მ~რთ. მგზავრ. მეტყელი. წ~ა. არს, წ~ა. არს, წ~ა. არს, უ~ი, საბაოთ. სავსე. არიან. ცანი. და. ქ~ყანა.
დ~ბითა. მისითა; მაშინ. მოუწოდა. ებისკოპოზთა. და. მჵარგრძელთა. ყ~თავე. და. სარწმუნოებისა.
მათისა. ზიართა.
ეტყოდა. ისმინეთ. აწ. სახლო. თარგამოსნო. უწყით. რ~. ღ~ნ. ჩ~ნთვის. კაც. ქმნილმან.
მომცა. საჭმლად. მეტყელმან. უკეთუ, არა. სჭამოთ. ჵორცი. ჩემი. არა. გაქნდეს. ცხოვრება. ამას.
ჰყოფდით.
მოსახსენებელად. ჩემდა. და, მოციქულიცა. იტყვის. პურსა. ამას. რ~ლსა. განსტეხთ.
არამე. ზიარება. ჵორცთა. ქ~ესთა. არსა. აწ. უკუე. უკეთუ. სარწმუნოება. თქენი. ჭ~ტ. არს. პური. ესე. წ~და.
ჵორც. ქ~ესა
იქმნების. და. უკეთუ. ჩ~ნი. სარწმუნოება. სთნავს. ღ~თსა. ჩ~ნ. მ~ერ. კურთხეული.
იქმნების. ჵორცად.

უ~ისა. ხ~. დაღაცათუ. არა. საკადრებელ. არს. აწ. მოიყანეთ. ძაღლი. იგი. რ~ლი. მე.
მოგეც. და. წინა. დაუგებ. პურსა. ამას. წ~დასა, უკეთუ. შეეხოს. ძაღლი. იგი. და. იკადროს. მიახლება. არა.
სადამე. არს. სარწმუნოება. ჩ~ნი. და. თქვენ. მ~ერ. მოცემული. ძაღლი. მოყუანებად. ვსცეთ. და. დაუდვათ.
პური. თქუენ. მ~ერ. კურთხეული. იხილეთ. რა. ძი. იქმნას, და. მას. ზ~ა. გამოჩნდეს. ვისი. სარწმუნოება.
სთნავს. ქ~ესა. ხ~. სომეხთა. დაღაცათუ. არა. ენება. გარნა. არა. იყო. პასუხი. სამართალისა. ძლით.
ეტყოდეს. კ~ოზსა.
შენ. მ~ერ. განჩინებულსა. ამა. საქმესა. შენ. გიღირს. ქმნად. ხ~. იყო. ერსა. ზ~ა.
შემოსრულად. ჯარი. რაძიიქმნას. და. ამისმან. მსმენელმან. კ~ოზმან. თქა. მე. ვყო. ძალითა. და. შეწევნითა. ქ~ეს.
ჩემისათა. და. მინდობითა. სარწმუნოებისა. ჩემისათა. და. ბრძანა. ერისა. შორად. განყენება. და.
მრგულივ. გარე. მოდგომა.
რ~თა. ყ~თა. მ~ერ. სახილველ. იქმნეს. დიდებულება. ღ~ისა. და. განდგა. ერი.
შორადრე. და. წარმოდგა. კ~ოზი.
იოანე. შემოსილი. და. ჵელთ. ეტვირთა. ზარისაჵდელი. იგი. საიდუმლო. ჵორცი.
ქ~ესი. მღვდელ. მოქმედებული. ხ~. მეფე. და. ყ~ი. ერი. ხედვიდეს. განცვიფრებულნი. და.
შეძრწუნებულნი. და. კ~ოზი. დგა. ვ~ა.=
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გოდოლი. შეურყეველი. პირითა. განშვენებული. მაშინ. მოყუანებად. სცა. სამდღე.
უჭმელისა. ძაღლისა. და. მოიყანეს. ძაღლი. იგი. შიმშილითა. განლიგებული. და. წარდგა. იოანე.
კ~ოზი. და. აღმო-

უტევა. ჵმა. ბრწყინვალა. ქ~ე. მეუფეო. ხსნისა. თ~ს. კაცთასა. განკაცებულო.
ჯვარცმულო. ჩ~ნთვის. დაფლულო. და. აღდგომილო. და. ზეცად. მამისა. ამაღლებულო. რ~ლნ. მოგეც. ჵორცი.
შენი. რათა. მოსახსენებელად.
შენდა. ვყოფდეთ. უკეთუ. გთნავს. სარწმუნოება. ქართველთა. და. გთნავს.
სარწმუნოება. ესე. ჩ~ნი. შეუხებელად. დამიუახლებელად. დაიცევ. ზარის. აღსაჵდელი. ესე. ჵორცი. შენი. ჩ~ნ. მ~ერ. მღრდელ.
მოქმედებული. და. აჩენე.
ერსა. ამას. შენსა. გზა. ჭ~ტი. და. მოხედენ. მსხუერპლსა. ამას. და. სირცხვილეულყენ.
წინა. აღმდგომნი.
ესე. ჩ~ნნი. და. დაგო. შესაძრწუნებელი. იგი. უსისხლოსა. მსხერპლისა. აღმონაკეთი.
მომყმარსა. მას.
ძაღლსა. წინაშე. და. იხილა. რა. პურად. მიეტევა. და. მიიახლა. მიუახლებელსა. მას.
მყის. ძლიერად. იყჴირნა. და. ვერ. შეეხო. წ~დასა. მას. წ~დათასა. და. იხილეს. განსაკრთომელი. ესე.
სასწაული. განკრთეს. მეფე. და. ყ~ი. ერი. მაღლითა. ჵმითა. ჵმა. ყო. კ~ზომან. და. სიმრავლემან. ერისამან.
დიდხარ. შენ. უ~ო. დასაკჴირველ. არ~ნ. საქმენი. შენნი. დაუტევეს. ჵმა. სიხარულისა. მადიდებელად. ღ~ისა.
ცრემლითა. სიხარულისათა; ხ~. სომეხნი. უღონოებასა. მიცემულნი. განლიგებულნი. და. განკჴირვებულ:-

მაშინ. ევედრა. კ~ოზი. მეფესა. რათა. დაადუმოს. ერი. იგი. და. ვ~ა. დაწყნარდეს. ჵმანი.
იგი. ნათელ. მოფენილითა. პირითა. მარღასნთა. სომჵითისათა. და. მჵარგრძელთა, ისმინეთ.
და. უწყოდეთ. ღ~ი.
უხილავი. მიუახლებელი. და. შეუხებელი. ბოროტისა. რ~ლისაგანვე, უბოროტომან.
თავადმან. ბძანა. პურ-

ისა. ამის. ჵორც. ქმნა. ნუ. გიკვირს. რ~. მანვე. თქა. იყავნ. ნათელი. და. კ~დ. გამოჩნდა.
ნათელი, და.
მანვე. თავადმან. სიტყამან. არა. რასაგან. ქმნა. ჵმელი. არა. თუ. სახის. მეტყელებრ.
ა~დ. ჭ~ტდ. ჵორცი. მისი. არს. ამისთვის. არა. რა. შეეხებოდა. ანუ. ორივე. ერთ. არს. ანუ. უმჯობეს.
რ~ლიმე. და. არა. თუ.
ენება. ა~დ. უნებლიედ. თანა. ედვა. ამისი. ქმნა. ვ~რ. მღრდელნი. დგეს. და. მოიყანეს.
ძაღლი. იგი. რ~ლიჰყა. კ~ზს. და. მიუგდეს. მსხვერპლი. მათი. მყის. აღიტაცა. შთანსთქა. მაშინ.
ქართველთა. იწყეს. მადლობად. ღ~ისა, ჵმითა. სიხარულისათა. იქით, და. აქეთ. ხლდომითა. მასვე.
იტყოდეს. დიდ. ხარ.
შენ. უ~ო. და. საკჴირველ. არ~ნ. საქმენი. შენნი. და. კ~ოზი. შემოსილი. შესვეს. ჰნესა.
და. ჵელთა.=
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ეტვირთა. ფეშხუმითა. სეფისკვერი. და. თ~ა. ყუებოდეს. ყ~ნი. წარჩინებულნი. და.
ლაშქართა. შ~ა. ვიდოდეს. მეტყუელნი. ესრეთ. ფსალმუნსა. ამას. მრავალგზის; მე. მტერნი. ჩემნი. სიყრმით. ჩემითგან.
მრავალგზის.
მბრძოდეს. მე. და. მე. ვერა. მერეოდეს. ბეჭთა. ჩემთა. მცემდეს. მე. ცოდვილნი. და.
განაგრძვეს. უსჯულოება.
მათი. უ~ნ. შემუსრნა. ქედნი. ცოდვილთანი. ჰრცხენოდენ. და. მართლ. უკუნ, იქცენ.
ყ~ნი. მოძულენი. სიონისანი. უ~სა. უგალობდით. რ~. დიდებით. დიდებულარს, უ~ნ. შემუსრნა. მბრძოლნი.
უფალარს. სახელი.
მისი; ესრეთ. მხიარულითა. პირითა. მოვლეს. ყ~ი. ბანაკი. მათი. ხ~. სომეხნი. ვ~ა.
მყარნი. უტბო-

ნი. ეგრეთ. დგეს. უჵმოდ. ქ~ყნად. მხედველნი. ვ~ა. ძელოდესმე. მღრდელნი.
ასტრატესნი. ხ~. თუ. ვ~რი. სიხარული. სასოება. და. მადლობა. ღ~ისა. მოიწია. ქართველთა. ზ~ა. თხრობა.
შეუძლებელარს. და. შერავიდეს.
დიდი. სერი, შემზადეს. მეფემან. და. კ~ოზმან. ხ~. სომეხნი. სირცხვილეულნი.
წარვიდეს. მხარგრძელთა. კარავად. ივანე. მსახურთ. უხუცესი. ეტყოდა. ძმასა. თვისსა. ზაქარიას. ამირ. სპასალარსა.
ვ~რ. არა. მენება.
მე. ცილობა. ქართველთა. რ~. მართალი. სარწმუნოება. უპყრიეს. აწ. რაღა. არს.
მაყენებელ. ჩ~ნდა. რათა.
მართალი, სარწმუნოება. არა. შევიწყნაროთ. და. არ. ნათელ. ვიღოთ. ქართველთა.
კ~ზისა. მერ. ხ~. იგი. მიუგებდა. უწყი. ძმაო. რ~. მართალი. სჯული. არს. ქართველთა. ა~დ, მას. ჰკითხონ.
დღესა. მას. განიკითხვისასა. რ~ლთა, პ~დ. ინებეს. განწალება. მე. არა. შევერთვი. ქართველთა. და. ესმა. იოანეს.
თქმული. ესე. მიუგო.
და. ჰრქა. მიკვირს. სიბრძნისა. შენისაგან. რ~ლ. უწყი. და. უმჯობესა. არა. აღირჩევ, აწ.
მე. არა. ვერჩი. განზრახასა. შენსა. ა~დ. ნათელ. ვიღებ. სარწმუნოებასა. ზ~ა. ქართველთასა. და. მყის.
მოვიდა. და. ნათელ. იღო. სარწმუნოებასა. ზ~ა. ჩ~ნსა. იოანეს. მ~ერ. კ~ოზისა. და. მრავალი. სიმრავლე.
სომეხთა. მოვიდა. ნათლის. ღებად. და. იქმნა. სიხარული. და. მხიარულება. ხ~. ზაქარია. ეგო.
ურწმნოებასავე. ზ~ა. ესე. ვ~რი. ნიჭი, და. პატივი. მიმადლა. მის. მ~ერ. შეყარებულმან. ღ~ნ. თამარს. გარნა. არცა. ესე.
უდებ. იქმნა. მოქმედებად. საქმეთა. სათნოთა. ღ~ისათა. ამისთჴს. ჵელყო. აღშენებად. საყოფელსა.
განმარჯებელსა.

თჴსსა. ზეშთა. კურთხეულისა. ვარძიისა. ღ~ის-მშობელისასა. ზემო. ვარძიით. ქვემო.
ვარძიით. მიცვალებითა. რ~ლიცა. კლდისაგან. გამოეკეთა. თვით, პატიოსანი. ეკლესია. და.
მონაზონთა. საყოფელი.
სენაკები. რ~ლი. მტერთაგანცა. შეალ. და. უბრძოლელ, იყო. ესე. ვარძია. პ~დ. დაეწყო.
სანატრელსა. მამასა.=
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მისსა. გიორგის. გარნა. ვერ. სრულ. ექმნა. და. დაეტევა. რ~ლ. დიდმან. ამან.
აღასრულა. და. შეამკო. ყოვლითურთ, და. შესწირნა, მრავალნი. და. დიდროანნი. სოფლები. და. შეუმზადა.
ტრაპეზისა. შემოსავალნი. და. სხუანი. შემკობილებანი. რ~ლი. ყოვლისაგანვე. მოთხრობა. ძნელარს. თ. ვისმე, ნებავს.
იხილენ. ვარძია.
და. საქმენი. მისნი. ნაშენებნი. და. ქაბნი. გამოკეთილნი. თუ. ვ~რ. მეფემან. თამარ.
გულს. იდგინა. მსახურებად. უბიწოსა. და. განსაკრთომელისა. სასწაულთა. მოქმედებისა. ვარძიისა. ღ~ისმშობელისა, ამისათვის.
უმეტეს. იდიდა. მეფობა. მისი, ხ~. სხანი. საქმენი, მისნი, აღშენებანი. და. შეწირვანი.
მონასტერთანი.
ისმინენით. არა. ხ~. თუ. ოდენ. საქართველოსა. მონასტერნი. აშენნა. და. შეამკო. ა~დ.
პალესტინეს. და. იერუსალიმს. აღაშენნა. პ~დ. მონასტერნი. კ~დ, კჴიპრეს. და. ღალიას. შეამკო. და. უყიდნა.
შესავალნი. და. აღაშენა. მონასტერი. და. შეამკო. ყოვლითა. წესითა. პატიოსნისა. მონასტრისათა. და. კ~დ.
კოსტანტინე. პოლის. აღუშენნა.
მეტოქნი. მათნი. გრძელ. სადამე. არს. ყ~ისა, მოთხრობილობა. რ~ლნი. საბერძნეთს.
და. ყ~სა. ელადას. ში-

ნანი. მონასტერნი. უხვად. წყალობა. მიფენილ. ყნა. და. საქართველოსანი.
მცირითგან. მონასტერით.
საყდარ. ეკ~ლესიანი. არა. დაუტევა. რ~ლარა. წყალობითა. აღავსო. ესრეთ. კეთილად.
აღეპყრა. გონება. საუკუნეთა. მიმართ. კეთილთა. ხ~. მომნიჭებელი. წყალობათა. წარუმართებდა.
საქმესა. დღე.
კეთილობასა. შ~ა. და. ყ~ნი. გარემოს. მყოფნი. ქალაქნი. და. ამირანი. ძღენითა. და.
ხარკის. მოღებითა.
მოამშვიდებდეს, პირსა. მჵნეთა, სპათა. მისთასა. და. არბევდიან. ყ~თა. ურჩთა. მათთა.
ხ~. აქამომდე. კარი. თურქთა. ჰქონდა. წარავლინნა. ლაშქარნი. გარე. მოდგომად. და. სცნეს. რა.
თურქთა. დააგდეს.
კარი. და. ივლტოდეს. ხ~. მეფემან. აღიღო. კარი, და. დაუტევა, კარის. მცელად.
ახალციხელი. ივანე. და. აჩინა. მონაპირედ. და. უბოძა. ათაბაგობა. და. ამირთ. ამირაობა. რ~ლისა. თჴსცა. დიდი.
წყენა. შეექმნა.
თურქთა. რ~. დიდად. ივნებდა. და. წარუღო. თურქთა. გარეშემონი. ქ~ყანანი.
აღიხუნა. და, მიითალნა.
და. წარმოგზავნა. მახარობელი. მეფეს. წ~შე. და. დიდად. დაიმადლა. დაივანესვე.
უბოძა. კარაული. და. მისი. მიმდგომი. ქ~ყანანი. და. წარემართებოდა. სამეფო. თამარისი. და. დღითი. დღე.
შეემატებოდა.
და. შიში. და. ზარი, დიდი. იყო, ყ~თა. სულტანთა. ზ~ა. აღივსებოდა. ნილოსი. და.
იეფობდა.ეგვიპტე. მოაკლდებოდა. ისმაელს. განიქიტნებოდა. აგარ. იკურთხოდა. ისაკ. ესე.
სხუ=
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ამან. ვინმე. სხვისათჴს. თქა. და. მე. აქა. წინა. სიტყა. ვყოფ, რ~. მოაკლდებოდა.
ძალსა.
მოჰმადიანთასა. და. მცემელიც. ებანსა. რ~. ქ~ეანეთა. ორღანონი. ჵმოვანობდეს.
კიდით. კიდემდე. დაშრტა.
სასოება. მუსულმანთა. და. ყოვლითურთ. უღონონი. ღონე. ყოფდეს. რათა. წყალობად.
მოიზიდონ. წყალობის. მოყუარე. თამარ, ამისთჴს. კ~დ. წარვიდეს. ხალიფასა. არღარა.
პირველებრ.
ა~დ. ფ~დ. შეცალებით. და. შესახვეწელთა. სიტყათა, მოახსენებდეს. რათა.
ევედროს. თამარს. აღებად. ხარკისა. ოდენ. მაჵვილი. მსრველი. დააყენონ. და. ჯაჭვი. შემკრელი. რ~ლი. ესე.
ყო. ხალიფამან. და. წარმოავლინა, მოციქული, ორგზის. ამის. პირისათვის. და. დიდნი.
მრავალფერნი. სამეფონი. ძღენნი. უცხონი. წარმოგზავნნა. და. დიდითა. სიმდაბლითა. შემოეხვეწა.
თამარს. რ~თა.
აღიღოს. ხარკი. და. დააცადოს. რბევა. ისმინა. თამარ. ამისი. ვედრება. და. ესრეთ.
მისცა.
პასუხი. აღმისრულებიეს. თხოვა. შენი, და. რ~ლთაცა. ინებონ. მშვიდობა. თავთა.
თვისთა. და.
მოიღონ. ხარკი. წ~შე. ჩემსა. ამათდა. მიმინიჭებიეს. მეცა. ცხოვრება. ვედრებისათჴს,
შენისა.
რ~ლი. ესე. ესრეთ. იქ. მნა. ესერა. ელმოდა. საბერძნეთის. სულტანსა. ჩარასლანის.
ძესა. სახელით.
ნუქარადინს. რ~ლი. უმაღლეს. და. უდიდეს. იყო. სხათა. ყ~თა. სულტანთა. რ~ლი.
მთავრობდა. დიდსა. საბერძნეთსა. ასიასა. და. კაბადუკიასა. ვ~რე. პონტოდ. ზღადმდე. ესე. იჩემებდა.
ზაკვით. სი-

ყარულსა. და. გზავნიდა. მოციქულთა. მშვიდობისათჴს. მრავალ. ჟამ. და. ძღვენთა.
შვენიერთა. მრავალთა. ეგრეთვე. თამარ. ჰყოფდა. ნაცალსა, სახედ. მოციქულთა.
წარავლენდა. ძღუნითა. გარნა. იგი. ზაკას. ფარვიდა. და. ფიცთა. მ~ერ. განმსტრობად. მოსწრაფე, იყო. ამის.
სამეფოსა. ამან.
მოუწოდა, ყ~სა. სიმრავლესა. სპათა. მისთასა. და. შეკრიბა. კაცი. ოთხმეოცი. ბევრი.
რ~ლ. არს. ჟ. ჩ:
ოთხასი. ათასი. განახნა. პაპა. მამურნი. საუნჯენი. და. გამოყარნა. ოქრო.
აურაცხელნი. და. წარგზავნიდა. ოქროთა. შეკრებისათჴს. მჵედრობისა. და. ამცნებდა. რათა, ორსა. კეცსა.
მისცემდენ. გაჩენილისასა. და. წარავლინნა. ყ~თა. საზღართა. მისთა. და. იწყო. მესოპოტამს. და.
კალონერათ. გალატიასა. ღანგრას. ანკჴრიას. ისავრიას. კაბადუკიას. დიდსა. სომხითს. ბითჴინიას. და.
საზღართა. ფებლაღონისათა. და. არა. დაუტევა. თვინიერ. დედაკაცისა. სოფელთა. შ~ა. მათთა. ა~დ.
ყ~ნი. აამჵედრნა.
ხ~. თვით, ამოისწრაფნა; მიიწია. უჯად. სახელ. დებულთა. მათ. თურქთა. თ~ა. რ~ლ.
არ~ნ. მჵნე.=
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ბრძოლასა. შ~ა. და. არიან. სიმრავლითა. ვ~ა. მკალნი. გინა. ჯინჭველნი. ამათ. მისცნა.
ოქრო. მრავალნი. და. კ~დ. ნიჭნი. დიდნი. ესოდენ. ვ~რე. ასი. ათასი. მჵედარი. შეკაზმული.
გამოიყანა. მათგან. და. კ~დ.
მიირთნა. თვინიერ. ნებისა. მათისა. შიშით. ეზინკელნი, ხალფერდელნი. და. კარნუ.
ქალაქელნი. სალდუ-

ხის. ძე, რ~ლსა. ნაცულად. მსახურებისა. მოუღო. კარნუ. ქალაქი. და. თვისი. ძმა.
დასა. მუნ. ვ~ა. იტყჴიან. გძღარბისა-თ~ს. ჵმელისასა. შვილ. მრავალ. არს. ცხოველი. ესე. და. და. რაჟამს.
იხილნეს. ნაშობნი. თჴსნი. მრავალად. გამოვალს. ბუდით. თჴსით. მართეებით. და. განაწყობს. და.
გოდლოის. მათ. ზ~ა. ეგრეთვე. ყო. ნუქარდინცა. იხილნა. რა. ფრიადი. იგი. სიმრავლე. შეკრებულად. რ~ლი.
ზეშთა. იყო. რიცხჴისა. აღზუავნა. გულითა. მსგავსად. სენაქერუმისა. და. ამაღლდა. ღ~თისა. ზ~ა. არა. შეიშინა.
პირველთა. მათ.
მზაკუართა. ფიცთაგან. და. სიყუარულისა. აღთქუმათა. ა~დ. ფ~დ. წინა. უკმო.
განმზადა. თავი.
და. მოიწია. ქალაქად. სევასტიად. და. იწყო. მუნ. განმზადებად. საომართა, მანქანათა.
მაშინ.
წარმოავლინნა. მოციქული. წინაშე, თამარისა. ესე, ვ~რითა. წიგნითა. რ~ლსა.
წერილიყო. სახე.
ესე. ვ~რიმე. ნუქარდინ. სულტანი. ყოვლისა. ცასა. ქეშისა. უმაღლესი.
მიმსგავსებული. ანგელოზთასა. თანა. მდგომი. ღ~ისა. მოვლინებული. დიდისა. მოჰმედისაგან. მოგიმცნობ.
მეფესა.
ქართველთასა. თამარს. ყ~ი. დიაცი. რეგვენია. შენ, გიბრძანებია. ქართველთად.
აღებად. ჵრმლისა.
და. ღ~ისაგან. საყარელისა. ისლემთა. ერისა. დაჵოცად. მუსულმანთა. და. კ~დ.
ნათესავსა. ზ~ა.
თავის. უფალსა. დადებად. ჵარკი. ყმებური. აწ. მე. მოვალ. რ~თა. უსაჯო. სამართალი.
სახლსა.
სპარსთასა. და. განგწართო. შენდა. ერი. ეგე. შენი. არაოდეს. აღებად, კადრებად.
ჵრმლისა. რ~ლ. ღმერთსა. ჩ~ნ-

და. უბოძებია. ხ~. ცხოვნებით, იგი. ოდენ. ვაცხოვნო. რ~ლნ. უწინარეს. მოსულისა.
ჩემისა. [...] თაყვანისმცეს. წ~შე. კარვისა. ჩემისა. და. აღიაროს. ქადაგება. მოჰმად. მოციქულისა. და.
უარყოს. სჯული. შენი.
და. ჵელითა. თვისითა. იწყოს. წ~შე. ჩემსა. ლეწად. ჯვარისა. რ~ლთა. მიმართ. დაგიცთ.
ცუდი. სასოება. აწ.
მოელოდი. ნაცვალსა. ჩემსა. რ~ლი. შეამთხვე. სპარსთა. და. ვ~რ. მოვიდა. მოციქული.
და. შეიყანეს,
თამარს. წ~შე, და. წიგნი. მისცა. წარდგა. და. იწყო. რა. უკადრებელთა. სიტყუათა.
თქმად. უკეთუ.
მეფემან. თქვენმან. დაუტეოს. სჯული. იპყრას. სულტანმან. ცოლად. და. უკეთუ. არა.
დაუტეოს.
სჯული. იყოს. ხარჭად. სულტნისა. ხ~. ვ~რ, ამპარტავანად. იტყოდა. სიტყათა. ამათ.=
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წარმოდგა. ზაქარია. ამირ. სპასალარი. და. უხეთქნა. ჵელითა. პირსა. დაეცა. და. ვ~ა.
მკვდარი. დაედვა.
ვ~რ. აღზიდნეს. და. აღმართნეს. და. ცნობად. მოვიდა. ჰრქა. ზაქარია. თუ.
მოციქული. არა. იყავ. პ~დ. ენისა. აღმოკეთა. იყო. სამართალი. შენი. და. მერმეღა. თავისა. კადნიერად.
კადრებისათჴს. აწ. რა. არს. სიტყა. ესე. წიგნი. ვ~ა. მიართვეს. და. იხილა. თამარ. ყ~დ. არა. აჩქარდა. ა~დ. სხა.
ეზეკია. იქმნებოდა. სიმდაბლითა. და. განმარტა. წიგნი. იგი. წ~ე. ღ~ისა. სულთ. ითქნა. სიღრმითა.
გულისათ. და. ცხელთა. ცრემლითა. დამოდინებითა. და. ღ~ისა. მ~რთ. სასოებისა. დამდებელმან. მერმე.
მოუწოდა. მაშინ. რ~ლნიცა. დახვდეს. და. ეზრახა. მათ. ამის. პირისათჴს. არცა, ჩუკნად. არცა. მდედრად.
არცა. განუბრძ-

ნობელად. მაშინ. მოუწოდეს. სპათა. იმერთა. და. ამერთა. ნიკოფსით. ვ~რე.
დარუბანდამდის. და. ბრძანება. და, წიგნები, ჰქროდა. და. მალე. მსრბოლთა. ცოტათა. შ~ა. დღეთა. შემოკრიბეს. ვ~ა.
ვეფხნი. სიკისკასითა. და. ვ~ა. ლომნი. გულითა. ქ~ესა. ღ~თსა. ესვიდეს. და. შეკრბეს. ჯავახეთს. და.
არღარა. ყოვნეს. ა~დ. მსწრაფლ. მიმართეს. ტაძარსა. ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისასა. ვარძიას. და. ვარძიის.
ღ~ის-მშობელისსა
წინაშე. ცრემლითა. შევედრნა. სოსლან. დავით. და. სპა. მისი. და. დროშა. ბედნიერად.
ხმარებული. და. წარგზავნა. ვარძიით. ლაშქარნი. რლ~თა. თვით. თამარ. უძღოდა. წინა. შიშვლითა.
ფერჵითა. და. ცრემლით. ასოვლებდა. ღაწუთა. თვისთა, და. წარუძღა. ბასიანის. კერძოთა. და.
მიიწივნეს. მახლობელად. კარისა. და. დადგეს. დღისა. ერთისა. სავალსა. და. მაშინღა. წარგზავნნა.
მოციქულნი. სულტნისსა. და. წარატანნა. თ~ა. მოციქულიცა. თვისი. და. მიუწერა. ნაცვალი. წიგნისა.
ესრეთ. ძალსა.
ღ~ისასა. ყ~ისა. მპყრობელისასა. მინდობილმან. და. მარადის. ქალწულისა. მარიამის.
მვედრებელმან. და. პატიოსნისა. ჯუარისა. სასოებით. მოსავმან. წარვიკითხე. ღ~ისა.
განსარისხებელი. წიგნი. შენი; ჶ~ი. ნუქარდინ, და. ვცან. სიცრუენი. შენნი. რთა. ბჭე. ღ~თი. იყოს.
არა.
გასმიესა. რ~. ყ~ლი. ცრუდ. მფიცავი. სახელსა. ღ~ისასა. მის. მ~ერ. აღიხოცოს. შენ.
ოქროსა. შეკრებულთა. სიმრავლისა. მევირეთა. მინდობილ.-ხარ. უმეცარნი. მსჯავრსა.
ღისასა. ხ~. მე. არცა. სიმდიდრეთა, არცა. სპათა. ჩემთა. სიმრავლისა. არცარას. სხასა. მინ-

დობილ-ვარ. ა~დ. ძალსა. ღ~ისასა. ღ~ისასა. ყ~ისა. მპყრობელისასა. და. შეწევნასა.
ქ~ეს. ჯარისასა. რ~ლსა. შენ. გმობ. ესე. რა. ვ~რი. შემოგეთვალა. წარმომივლენია. მხედრობა.
ქ~ეს.=
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მოსახელე. არა. შენდა. თაყანისცემად. ა~დ. დამხობად. შენდა. ზვავისა. მაგის, და.
ამპარტავანისა.
გულისა, შენისა, რ~თა. განისწავლო. ღ~ისა. მიერ. არღარა. გმობად. სახელსა. მისსა.
იყავნ. ნება.
ღ~ისა. და. ნუ. შენი. სამართალი. მისი. და. ნუ. შენი, ხ~. მე. უწყი. დაჵსნილობა.
მსახურთა. შენთა.
ამისთვის. წარმომივლენიეს. მსახური. ჩემი. რ~თა. წიგნისა. შენისა, პასუხი. ადრე.
მოგართვას. და. განგაკრძალოს. რ~. ჩემ. მ~ერ. წარმოვლენილთა. სპათა. ფერხნი. ესერა. კართა.
შენთა. ზ~ა. დგანან. მისცა. ესე. ვ~რი. წიგნი. და. მერმე. შემოსეს. და. უბოძეს. ნიჭი. და. წარავლინა.
მოციქული.
სულტნისა. ხ~. თვით. უბძანა. თვისთა. სპათა. ყ~თა. შესხდომა. და. თვით. განვიდა.
უმაღლესსა.
ადგილსა. სადათ. ყ~თა. ხედვიდა. და. დავარდა. მუჵლთა. თვისთა. ზ~ა. დიდხან. და.
ტიროდა. წ~შე. ღისა.
მერმე. აღდგა. რა. იხილვებოდა. ადგილი. იგი. ყ~დ. დალტობილად. ცრემლთაგან.
მისთა. მერმე. მოიყუანნა.
წ~შე. თვისსა. ყ~ნი. წარჩინებულნი. და. უბრძანნა. ერისთავთა. რ~თა. თვითეული.
მათი. მოვიდოდეს. წ~შე. წ~დისა, ჯარისა. და. თაყანის. ცემდენ. და. შეემთხვეოდიან. და, იწყეს. მოსვლად, ყ~თა.
ტირილით. ვედრე-

ბად. და, თაყანისცემად, პატიოსნისა. ჯარისა. და. ამბორის. ყოფად. და. ეგრეთვე.
შემთხევად.
ჵელთა, თამარისა. და. ანდერძ. ყოფდეს. ყ~ნი. სახლთა. შვილთა. და. ასულთა. წ~შე.
მისსა. რ~. ერთითა. ჵელითა. თვით. მას. ეპყრა. ძელი. ჯარისა, ხ~. ერთითა. ეზოს. მოძღუარსა. ბასილის. და.
ჯარის. მტვირთველსა. სრულიქმნა. რა. ყ~თაგან. ესრე. სახედ. თაყანის-ცემა. ჯარისა, მერმე.
თვით. მიიქა. პატიოსანი. იგი. ჯარი. ჵელითა. თვისითა. და. ამჵედრებულთა. ზ~ა. ყ~სა. მჵარსა, ნიში.
ჯ~უარისა. გამოსახა. სამგზის. და. ულოცა. და. ეგრეთ. წარემართნეს. მინდობილნი. ღ~ისანი. და.
თამარის, ცრემლთანი. ხ~.
წინა. მბრძოლად. იყო. ზაქარია. მჵარგრძელი. ამირ. სპასალარი. და. ორნიცა. იგი,
ძმანი. ახალციხელნი. შალვა. და, ივანე. დაღათუ. შალვა. მანდატურთ. უხუცესი. იყო. ჭიაბერი. და.
სხანი. თორელნი. და. წარემართნეს. ბასიანის. კერძოსა. და. მეფე. თამარ. მოიქცა. სამცხესა. და.
მოვიდა. ოძრხეს.
და. მოიცალა. ლოცად. და. მარხად. მუნ, იყო. წ~შე. მისსა. თეოდორე. ქართლისა.
კ~ოზი. კაცი. წ~და.
და. სახიერი. და. მასთანა. მრავალნი. ეფისკოპოსნი. და. მონაზონნი. ღ~ისა. სათნონი.
რ~ლთა. თ~ა.
იყო. იოანე. შავთელი. კაცი. ყ~დ. განთქმული. და. საკჴირველი. მოღვაწებათა. შ~ა. და.
ლექსთა. გამომთქმელი. და. ევლოგი; ქ~ესთვის. სულელი. რ~ლსა. მიეღო. მადლი. წინასწარ.
მცნობელობისა.=
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იყნეს. მიმდენი. ღამის. თევანი. დალიტანიობანი. ამათ. თ~ა. იყჴის. მეფე. თამარ.
დღისი. და. ღამე. ყოველ, ლოცათა. და. ფსალმუნებითა. დაუძინებლად. განათიის. და. ყოველგან.
საყდართა. მონასტერთა. და.
სოფელთა. უბრძანა. ლიტანიობა. და. ვედრება. ღ~ისა. აწ. ჯერ-არს. მოხსენებად. ვ~რ.
იგი. წყალობა. ყო. ღ~ნ. ერსა. თვისსა. ზ~ა. მეოხებითა. ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისა. და.
შეწევნითა. ცხოველს.
მყოფელისა. ჯვარისათა. ხ~. ვ~რ. მიიწივნეს. ქ~ყნად. ბასიანისა. მუნ. იყო. სულტანი.
დაბანაკებული.
ადგილსა. ბოლორიტეკად. წოდებულსა. და. იხილეს. რა. ბანაკსა. სულტნისასა. არა.
რიცხვი. ცხენისა,
ჯორისა. და. აქლემისა. მათისა. კარვებისა. და, სარაფადაგებისა. მათისა; მინდორი.
იგი. ძლივ. იტევდა.
კარვებსა. მათსა. ესრეთ. ნებიერად. მდგომარე. იყუნეს, და. არა. უდგა. დარაჯანი.
სულტანსა; მუნ. დააწყუეს,
რაზმი. ქართველთა. და. მუნ. წინა. მბრძოლად. იყო. ზაქარია. მჵარგრძელი.
ამირსპასალარი. და. ახალციხელი. შალვა. და. ივანე. და, სხანი. თორელნი. და. ერთკერძო. აფხაზნი. და.
იმერნი. და. ერთკერძო. ამერნი.
და. ჲერ. კახნი. და. ვ~რ. იხილნეს. სულტანი. ცოტად. ცხენი. ააჩქარეს. და. მიმართეს.
ხ~. ვ~რ. იჵილნეს.
სპარსთა. რ~. უხილავად. მიდიოდეს. დააგდეს. სადგომი. მათი. და. სიმაგრეთა.
მიმართეს. რ~. მიავლინნა. მათ.
ზ~ა. ღ~ნ. შიში. დიდი. ხ~. ქ~ეანეთა. იხილნეს. რა, მათ, წ~შე. გაქცეულნი. მიეტევნეს.
და. არა. უტევნეს. წარსუვლად. ა~დ, გარე, მოიცუნეს. და. იქმნა. ომი. ფიცხელი. და. ძლიერი. და.
განგრძელდა. მყოვარ. ჟამ. დამოსწყდეს. ორგნითვე. ურიცხვნი. ხ~. უმეტეს. სულტნისა. სპანი. მოისროდეს, და.
ესოდენ. განგრძელდა. ომი.

რ~ლ. ცხენი. მოუკლეს. ივანეს. მსახურთ. უხუცესსა, ზაქარიას. გრიგოლს. და.
ახალციხელთა. შალვას. დაივანეს. და. სხათა. მრავალთა. თავადთა. და. კნინღა. სივლტოლად. მიდრკეს.
ქართველნი. და. ქვეითათ. დარჩნეს. რაზმსა, შ~ა. მჵნენი. იგი. ქართველნი. მაშინ. ვ~ა. იხილნეს. ლაშქართა. თვის.
თვისნი. პატრონნი.
ქვეითნი. გაწირნეს. თავნი. სიკვდილად. ჩამოხდეს. ცხენისაგან. და. პატრონთა.
მათთა. გვერდსა. დაუდგეს.
ქვევითნი. ქვეითთა. და. ეგრეთ. ძლიერი. ომი. შეიქნა. და. ვ~რ. იხილნა. დავით.
მჵნემან. მორიდა. ერთ. კერძო. და. მარჯენესა. მჵარსა, მორიდა. ზაქარია. მჵარგრძელმან. და. ვ~რ. ქართველთა.
განეშორნეს. რ~თა. არა.
ცხენთა. მათთაგან. დაითრგუნოს. ქვეითნი. ქართველნი. და. მიმართეს. სპარსთა.
კერძო. მსწრაფლ. მიეტევნეს. ერთკერძო. სოსლან. დავით. და. ერთკერძო. ზაქარია. და. ვ~რ. მგელნი.
ცხოვართა. ეგრეთ. შეცვივდეს.
ურიცხვთა. მათ. სპათა. სულტნისათა. და, პირველსა, მოკიდებასა. და. ხეთქებასა.
ჵრმალთასა. მოხედნა.=
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წყალობა. აურაცხელმან. ღ~ნ. მოსავთა. ჯარისათა. და. განადიდა. დ~ბა. დავითისი,
და. თამარისი.
ვარძიისა. ღ~ის-მშობელმან. და. ანაზდად. ეგეოდენნი. იგი. სიმრავლე. განსქდა.
იძლია. და. დაიფანტა. და. ამას.
განდა. თალ. გადუწდომელი. მაღნარი. მიწითურთ. მოგლეჯილიყო. და. განქცეულ.
და. სადეთცა. თალი.
მისწდებოდა. ყოველგან. ტყეთა. მსგავსი. ლაშქარი. იხილვებოდა. ლტოლვილად. ხ~.
ჯერარს. ამისიცა. მოჵ-

სენება. რ~ლ. მეფისა. თამარისა, ოძრჵეს. ყოფასა. შ~ა. იყნეს, მიმდემნი. ლოცვანი. და.
ღამის. თევანი. დღესა.
ერთსა. აღესრულა. რა. საღ~თო. ჟამის. წირვა. ზემო. ჵსენებულისა. ევლოგის. მიერ.
განკვირვება. დაეცა.
ევლოგის. დაიწყო. ღაღადებად. სულელისა. მსგავსად. და. იწყო. აღმართ. ხედვად. და.
ვ~რ. ხედვიდა. ევლოგი.
და. ვ~რ. აღმა. ხედვიდა. ჵმა. ყო. ევლოგი. ჭმუნვის. სახედ. და. სამგზის. დაეცა. და.
მეყსეულად. ახედნა. და. აღიტყელნა. ჵელნი. აჰა. დ~ბაჳ. ღ~თსა. ქ~ე. ძლიერ. არს. ჵელო. ევლოგის. სპარსთაგან.
არა. გეშინის. განუტევეთ. რ~თა. ვიდოდის. მშვიდობით. ცნეს. ყ~თა. რ~. წ~წყლებით. იყო. სიტყა.
მისი. ა~დ. ევლოგი. არავისრა, გამოუცხადა. საიდუმლო. თვისი. თვინიერ. იოანე. შავთელსა. რ~. მას. ოდენ.
აუწყა. ვ~დ. ჟ~სა. ამას.
მოსცნა. ღ~ნ. ბარბაროზნი. საძლეველად. ჵელთა. ქ~ეანეთასა. და. მყის. წარვიდა.
ევლოგი. პირისაგან. მათისა. და, დაიმალა. ხ~. ქართველთა. იხილნეს. რა. გაქცეულნი. წ~შე. მათსა. მტერნი.
თვისნი. აღსხდეს. ჰუნეთა.
ზ~ა. მათთა. და. დევნა. უყვეს. ჵოცდეს. ჩამოყრიდეს. და. იპყრობდეს. და,
სიმრავლისაგან. ვერ. ივლტოდეს. ა~დ,
ურთიერთას. დასთრგნვიდეს, ხ~. ერი. ქართველთა. უვნებელად. დაიცნა. რ~ლ.
არცა. ერთი. კარგი. მეფისაგან. შესწავებული. კაცი. მოკდა. ა~დ. ეგოდენი. სიმრავლე. სპისა. მათისა.
ივლტოდა. და. სპანი. თამარისნი. უვნებელად. დაიცნა. მოწყალებამან. ღ~ისამან. რ~, მისცნა. ღ~ნ. ჵელთა.
მათთა. და. იხილვებოდა.
საქმე. საკვირველი. რ~. თვით. იყნეს. მსახურ. თვისისა. შეკრისა. რ~ლნი. განერნეს.
პირსა. მაჵვილის~სა.

უდიდესი. მათი. შეიკვროდა. უმცროსისა. მ~ერ, თვისისა. და. უწარჩინებულესი. მათი.
მოიყანებოდა. გამობმული. ძუასა. ცხენისასა. და. ერთითა. საბლითა. ერთისა. მ~ერ. კაცისა.
შეიკვროდა. ოცი. და. თმითა.
გამოებმოდა. ერთი, ერთსა. ყრმისა. მ~ერ. მცირისა, უმჯობესნი. მბრძოლთანი.
მოიყუანებოდეს. ვ~ა. თიკანნი. გამოიძივნნეს. ყ~ნი. ადგილნი. და. გაქცეულთა. ჵოცდეს. ხ~. ნეშტთა. ვ~ა.
მართვეთა. ქათამთასა. მოკრეფდეს. და. გაუშვებდეს. აურაცხელსა. სიმრავლესა. რ~. ასსა. სპარსსა. ერთი. ქ~ეანე.
ძლით. მიხვდებოდა. წარმომყანელად. ესრეთ. აღესრულა. წ~წყ~ლება. ევლოგისი. მასვე. ჟ~სა. შ~ა, ქმნითა.
რ~ლსა. შ~ა. იხილა. ჩვე=
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ნება, ესოდენი. დიდებული. ძლევა. მიმადლა. ღ~ნ, ცრემლთა. და. სასოებისა.
სიმტკიცეთა. თამარისათა.
რ~ლ. ესე, იქმნა. ხ~. ესე. ყ~ი. რა. ესრეთ. იქმნა. მერმე, მოუხდეს. ბარგსა. მათსა. და.
არა. იყო. განცდა. მისი. სიდიდიდა. ოქროსა. და. ვეცხლისა. ჭურჭელთა. ნაქსოვთა. სიმრავლე. აურაცხელნი.
სასმურნი. ოქროსანი.
თუალ. მარგალიტოვანი. ლანკნები. პინაკები, ლაგჴინებისა. და. ქვაბებისა. თ~ა.
ყოვლითურთ. სავსეთა.
მიუწდომელითა. ალაფითა. ხ~. ცხენ. ჯორისა. და. აქლემებისა. სიმრავლე. და.
კარავთა. და. საფენელთა. ურიცხუება. რ~ლ. დაყარეს. ვინმე. აღრაცხნეს. რ~. სავსე. იყო. ყ~ი. საბანაკო. მათი. და. ესრეთ.
ძლევა. შემოსილნი. მადიდებელნი. ღვთისანი. შემოიქცეს. და. დადგეს. კარავთა. შ~ა. მათთა. და. ამისა. შ~დ. შეეკაზმა.
მოქალაქეთა. ტფილისა.

და. შევიდა. თამარ. და. დავით. ვ~ა. მზისა. შარავანდედი. მიფენითა. და. შეიღეს.
დროშა. ნუქარდინისა. შეიყანეს, პ~დ, ეზინკელი. მერმე. სხანი. იგი. წარჩინებულნი. მოიყანნა. რ~ლნი.
სთნდეს, წ~შე, თვისსა.
თამარ. ყ~თა. ნუგეშინის.-ცეს. და. დიდად. სახელოვნად. სერითა. ისტუმრნა. და.
უბოძა. ყ~თა. შესატყჴისად.
და. წარგზავნა. ციხეთა. შ~ა. ყ~სა. ადგილსა. თვინიერ. ეზინკელისა. ა~დ. იგი.
დაიმჭირა. ტფილისს. პატიმრად. პ~ლისა. პატივისა. და. სიყარულისა. წილ. ხ~. უკანასკნელ. ეგეოდენის.
სახელოვანი. კაცი. და. დ~ბული
განყიდა. ნალად. ცხენთა. რ~ლ. ესე. ყო. თამარ. პატივად. სახლისა. თვისისა. და,
დ~ბად. რ~ლი. ესე. არაოდეს. ვისგან.
ქმნილ. იყო. და. საბამითგან. ესე. დ~ბად. და. სახსენებლად. თავისა. ყო. ა~დ. კ~დ.
აღივსნეს. ყ~ნი. საგანძურნი. სამეფონი. ოქროთა. და. ჭურჭლითა. ოქროსათა. რ~. მიწისა. მსგავსად.
შეასხმიდეს. ოქროსა. ხ~. თუალსა.
და. მარგარიტსა. წყვით. დასდებდეს. ხ~. ოქრო. ქსოვილთა. ბერძულთა. და. სხათა.
ძვირად. საპოვნელთა.
ვ~ა. ცუდთა. სამოსელთა. ურეცხელთა. დაყრიდეს. ხ~. ვეცხლისა. ჭურჭელთა. არღარა.
აქნდა. პატივი.
პალატსა. შ~ა. მეფისასა. რ~. ყ~ი. ოქროსა. და, ბროლისა. წინა. გებული. იყო.
ინდოურთა. ქვათაგან.
შემკობილი. რ~ლითა. აღავსნა. ყ~ნი. ეკლესიანი. რ~ლთა. მიანიჭა. სამსახურებელად.
სიწმიდეთა. საიდუმლ~თასა. და. აღავსნა. ყ~ნი. მთხოველთანი. და. განაძღნა. ყ~ნი. გლახაკნი. და.
აღუვსო. წიაღნი.
მათნი. ესრეთ. ადიდებს. ღ~თი. მადიდებელთა. თვისთა. ესრეთ. აღამაღლებს. წინაშე.
თვისსა. მდაბალთა.
ესრეთ. შემწე. არს. მოსავთა. მისთა. ესე. ვითართა. ნიჭთა. მიანიჭებს. მინდობილთა.
თვისთა. რ~. არა. რა.

სხა. დაიდა. თამარ. გულსა. თვისსა. ვ~რ. დასაბამი. იგი. სიბრძნისა. შიში. ღ~ისა. და.
სამართალი. და. წყალობა. სწორად. ყ~თა. ზ~ა. იყო. დღეთა. მისთა. სიმრავლე. და. მრავალი.
მშვიდობა.=
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განეფინა. მადლი. ბაგეთა. მისთა. ამისთვის. აკურთხა. იგი. ღ~ნ. უკ~ე. და. დაადგრა.
თავსა. მისსა.
გჴირგვინი. პატიოსნებისა. და. დასდვა, წელთა. მისთა. მახვილი. ძლიერებისა. და.
წარემართა. სუფევად.
უკ~ე. ჭეშმარიტებისა-თ~ს. სიმშვიდისა. და. სიმართლისა. ჯერარს. ამის. თ~სცა.
თქმად. ვ~დ. ქმნნეს. მრავალთა.
დედათა. ძლიერება. ა~დ. არა. ესრეთ. ვითარმან. არა. ვერაგობისა. ღონითა.
აცხოვნებდა. ერსა. თვისსა. ა~დ. სიბრძნისა. წინა. ძღომითა. და. სიმართლითა. და. უმანკოებითა.
დავითიანითა. სიმშვიდითა. იაკობისა. მსგავსითა. სიუხვითა. აბრამისებრითა. მოწყალებითა. იესო. ღ~ისამსგავსითა. და. სამართალითა. მისისა. მობაძავითა. დღეთა. შ~ა. თამარისთა. არავინ.
გამოჩნდა. მიმძლავრებული. მეცნიერებითა. მისითა. სამდივნო. არცავინ. დასჯილი. თვინიერ. ძველისა.
სჯულისა. რ~ლი. ძეს. ავაზაკთა. ზ~ა. ძელსა. ზ~ა. ჩამორჩობა. თვით. არცა. ვის. ღირსსა. სიკდილისასა. და. არცა.
პატიჟისასა.
მიეჵადა. თანა. ნადები, არცავინ. ბრძანებითა, მისითა. ასო. მოკეთილ. იქმნა. არცა.
სიბრძნითა. დაისაჯა. თვინიერ. გუზან. ღირსი, სიკვდილისა. რ~ლი. ორგულებით. განდგა. და.
კოლას. სადმე.

მთათა. შ~ა. ავაზაკობდა. მალვით. ესე. შეიპყრეს. მთიბავთა. თივისათა. და. დავით.
მეფისა. წინაშე. მოიყანეს. ხ~, მან. უწყოდა. დიდი. მოწყალება. თამარისი. ამისთვის. მისსა.
შეკითხვამდის. თალნი. დასწნა. ნაცულად. მრავალთა. სისხლთა. ქ~ეანეთასა. ხ~. არა. ოდეს.
თვისსა.
სამეფოსა. შ~ა. იყო. კეთილიანობა. ა~დ. ყ~თა. ქ~ეანეთა.-თ~ს. და. რ~ლნი.
მძლავრებდეს. ქ~ეანეთა. ყ~თა.
მიუმცნო. რ~თა. ანაზდად. იყუნენ. და. ფიცხლად. დამორჩილდენ. შიშითა. და.
სიყარულითა. მისითა. წარავლენდის. სარწმუნოთა. თვისთა. და. დაავედრის. ესრეთ. ალექსანდრიით.
ყ~ისა. თ~ა. ლუბიისა. სონისა. მთისა. და. მათ. კერძოთა. ეკლესიათა. მონასტერთა. და. ერთა. ქ~ეანეთა.
მოიკითხვიდეს. ხ~. ირუსალიმისთვის. რადღა. სახმარ. არს. თქმად. რ~. წარგზავნიდის. ამათ. ყ~თა.
შ~ა. ეკლესიათა. ბარძიმ. ფეშხუმებსა. და. სიწმინდეთა. საბურველებსა. და. მონაზონთა. და.
გლახაკთა.-თ~ს. ოქროთა. აურაცხელთა. ტყენი. განათავისუფლნა. და. ხარკი. ერისა. თვით. უკუნსცის. და. ყ~ი.
ჭირი. და. ჭირებული. აღიღის. მათგან. კ~დ. კერძოთა. ელადისათა. და. მთა. წმინდისა. ეგრეთვე.
მაკედონიისათა.
პიტრიღონოს. კერძოთა. თრაკისათა, და. კოსტანტინე. პოლის. მონასტრებათა.
რომანას. და. ყოველგან. და. კ~დ. ისავრიას. კურუსეთს. და. ყ~თა. მათ. სანახებთა. შავისა. მთისათა. და.
კჴპრისათა. ესე.=
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ყ~ნი. აღავსნა. ქველის. საქმითა. რ~ლისა. თ~ს. ისმინეთ. თუ. ვ~რ. მოჵედვიდა. ღ~ი.
საქმეთა. მისთა. მიიწივნეს, ოდესმე. ჩვეულებისაებრ. ქუელის. მოქმედებათა. თ~ს. ამისთა. მონაზონნი.
შავისა. მთისა. ანტიოქიით. და. კჴიპრისა. ჭალაკით. ეგრეთვე. მთა. წმიდით. და. მრავალთა.
ადგილთათ. შეიწყნარნა. თამარ. ვ~რ. ანგელოზნი. და. მრავალ. დღე. არა. გაუშვნა. მერმე. მისცნა. ყ~თა. დიდი. და.
აღავსნა. ყ~თა. საჵმარითა, უკანასკნელ, მათგან. უფრო. შორიელთა. მისცა. დიდძალი. ოქრო. თვით,
მათთვის. და. ყ~თა. მონასტერთა. განსაყოფელად. წარვიდეს. მონაზონნი. იგი. და. მიიწივნეს. რა.
კოსტანტინე. პოლედ. ესმა. მეფესა. ბერძენთასა. ალექსის. ანგარსა. რ~ლნ. ძმასა. თვისსა. ისაკს. თალნი. დასწნა.
და. მეფობა. წარუღო. ესე. ყოვლითურთ. ბოროტი. კაცი. იყო. და. შეუტყუებელი. მეფობისა. გარნა,
უმეტეს. ანგარებისათვის. საძაგელ. იყო. ყ~თა. მ~ერ. იხილა. სიდიდე. იგი. ოქროსა, რ~ლი. მიეცა.
თამარს. და. წარუღო. მათ.
მონაზონთა. ხ~. სცნა. რა. ესე. მეფემან. თამარ. ნაცვლად. სხა. უფროსი. წარგზავნა;
მათ. წ~დათა.
მიმართ. და. ამით. უმეტეს. არცხვინა. ეშმაკსა. ხ~. განრისხნა. მეფესა. ზ~ა. ბერძენთასა.
და. წარგზავნნა. მცირედნი. ვინმე. ლიხთ. იქითნი. და. წარუღეს. ლაზია, ტრაპიზონი, ლიმონი, სამისიანი,
სინოპი. კერსენდი.
კიტორა, ამასტრია, არაკლია, და. ყ~ნი. ადგილნი. ფებლაღონისა. და. პონტოსანი. და.
მისცნა. ნათესავსა. თვისსა. ალექსის. კომონიანოსსა. ანდრონიკეს. შვილსა. რ~ლი. იყო. მაშინ. თვით.
წ~შე. თამარისა. შემოხვეწილ. ესმა. ესე. ფრანგთა. რ~. მოეღო. ბერძენთა. შეწევნა. აღმოსავლეთით.
გამოვიდეს.

ვენეტიკნი. და. წარუღეს. სამეფო. ქალაქი. მეფობისა. თ~ა. და. შეიხვეწა. უბადრუკი.
იგი. ალექსი. ბორღალეთს. თვისისა. სიძისა. თ~ა. ხ~. იხილა. რა. ბორღალელთა. მეფემან. სიძემან.
მისმან. შეიყანა.
ციხესა. ერთსა. და. დაუფინა. წ~შე. მისსა. ოქრო. დიადი. და. ესრეთ. ჰრქა. აჰა.
ალექსი. გულის. სათქმელი. იგი. შენი. ოქრო. ესე. მიიღე. თვინიერ. სხვისა. რ~ლისა.-მე. საზრდელისა. და.
წყლისა. წილ. რ~. ამისთვის. წარსწყმიდე. სახლი. სამეუფო. ქ~ეანეთა. და. დაჵსენ. თვით. მპყრობელობა.
ბერძენთა. და. ესრეთ.
მოკდა. საწყალობელი. იგი. სიყმილითა. დაკლებული. შეწევნისაგან. ღ~თისა. ესრეთ.
საზარელ. იყო.
თამარ. მტერთა. ზ~ა. და. კ~დ. ესე. ოდენ. ტკბილ. და. ძვირ. უხსენებელ. ვიდრემდის.
ესმა, რა. ესე. ყ~ი. დიდითა. ტკივილითა. იგლოვა. და. ღათუ. არა. ღირს. იყო. მისთვის. ტკივილი. რ~. რაცა,
ვის. არა. ჭეშმარიტებით, აქუნდეს. არა. იპყრობს. დიდხან. გარნა. თამარ. უცხოსა. ზ~ა. და.
დავრდომილთა,=
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ლმობიერ. იყო. ტკივნეულობად. და. წყალობად. ვ~რ, აწ, ამასცა. ზ~ა. ესრეთ. დღითი.
დღე. წარმატებათა. და. განდიდებათა. შ~ა. იყო. სკიპტრის. მპყრობელთა. ყ~თა, უბრწყინვალესი.
თამარ. უმეტეს. ღ~ის-მსახურებისა. ეკლესიათა, და. მონასტერთა. კაზმასა. და. შენებასა. ობოლთა. და.
ქვრივთა. შეწყალებასა.
და. სამართლის. მიფენასა. ამას. შ~ა. იშებდეს. და. იხარებდეს. სამეფონი. მისნი. ჟამ.
გარდვიდიან.

და. განაგიან. საქმენი. მანდაურნი. და, მოინადირიან. კეთილი. იგი. სანადირო.
გეგუთი. და. აჯამეთი. მერმე. გარდმოვიდიან. ქართლს. სომხითს. და. მერმე. დადგიან. დონს. მოვიდიან.
ხარაჯითა. განძელნი. და. აღმართ. ქალაქნი. გაზაფხულ. აღმოვლიან. სომხითი. მოიღიან. ხარაჯა. ნახჭევნელთა. და.
წარვიდიან. კოლას. თავსა. არტანისასა. და. მუნით. მოიღიან. ხარაჯა. კარნუ. ქალაქით, და. ეზინკით.
და. სხათა. გარემოსთა. ქალაქთა. ოცდა. მესამედ. გინათუ. მეოთხედ. აღმავლობასა. მეფობისა.
მისისასა. წელიწადსა. იკითხა. საქმე. კარისა. რ~. მრავლითა. ჟამითგან. ჰრ ჰბრძოდეს. სარგიზ. თმოგველი. შალვა.
თორელი. დამესხნი, გარნა. ვერა. ღონე. ქმნეს. აღებისა. რ~. ზამთრის. მკსინვარებისაგან. და.
სიცივისა. უღონო.
იყნეს. მოდგომად. ხ~. ჟ~სა. ყინვისასა. წყლისაგან. გაყინულისა. ვერ. შეუძლებდეს.
ბრძოლად. გარე. შემოუხნეს. ყ~ნი. ციხენი. და. სოფელნი. და. იგი. ხ~. მარტო. ჰქონდა. სპარსთა. მაშინ.
განიზრახა. და.
წარავლინა; დავით. ზემოთ. ლაშქრითა. წაიტანა. ზაქარია, და. ივანე. და. უბრძანა.
რ~თა. დადგენ. მუნ.
და. ძლიერად. ეომონ. და. ხანგრძლად. იქმნა. ესე. და. თვით. თამარ. დადგა.
ჯავახეთს. და. მუნ. მოელოდა. ამბავსა. მათსა. ებრძოლეს. უკე. შეკრულსა. მას. ღონესა. წყლისა-თ~ს. და. მრავალთა.
შ~ა. დღეთა. განტეხეს. ადგილი. იგი. და. გამოიცალა. წყალი. და, მისთანა. უმრავლესნი. მოქალაქენიცა.
ხ~. დაშთომილთა. მათ. ითხოვეს. დავითისაგან. რ~თა. თვით. თამარ. მივიდეს. და. მას.
მიენდვნენ. რ~. ეშინოდათ.

სიტყათა. მათთა. თვის. გინებისათა. რ~ლთა. ციხით. გამო. იტყოდეს. პირველ; მაშინ.
მოახსენეს. ესე. თამარს. და. მივიდა. თვით. და. მოიხნეს. კლიტენი. წინაშე. ძისა. გიორგისა.
და. მერმე. თამარს.
წინაშე. და. ითხოვდეს. თავთა. მშვიდობასა. და. ფიცსა. რ~თა. არა. განსცეს. კარი. ვ~რ.
ანისი. და. დვინი.
ა~დ. სამეფოდ. დაიჭიროს. მისცა. ამის-თ~ს. სიტყა. მტკიცე. და. უბრძანა. ძესა.
თვისსა. გიორგის.
რ~თა. შევიდეს. და. თვით. მოითვალოს. ქალაქი. და. ციხე. რ~ლი. ესე. ესრეთ. იქმნა.
და. ესე. ერთი. ქალაქი. დაციხე. თვისად. დაიჭირა, მათ. ყ~თაგან. რ~ლნი. აიხნა. ზერაკერტით. რაყსამდის.
გაგით.=
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განძამდის. და. ჯავახეთით. სპერამდის. და. ვისცა. ათჩვიდმეტსა. წელსა. შ~ა. საქმენი.
თამარისგან.
გემცნებიან. და. მისთა. ლაშქართაგან. წელიწდისა. ერთისა. დღეთა. თუ. ვ~რ.
შეუძლო. ყ~თა. მათ. გარეთა. აღმართი-ოდენ. შეხედა. რ~ლნი. ჰქონან. ციხენი. მჵარგრძელთა. ოდენ.
სახლთა. ზემოთ.
და. ქემოთ. ხ~. ამა. სიხარულსა. და. შებასა. შეუდგა. მწუხარება. რ~. მიიცალა.
სოსლან. დავით:
კაცი, აღსავსე. ყ~ითა. კეთილითა. საღთოთა. და. საკაცობოთა. შესახედავითა.
განშენებული. ხ~.
წყობათა. ომსა. შ~ა. მჵნე. უხვი. და. მდაბალი. და. სხჴითა. ყ~ითა. სიკეთე.
აღმატებული. და. დაუტევნა. ორნი. ძენი. ყრმა. ვიდრემე, ლაშა. გიორგი. ხ~. ასული. რუსუდან. და. იტირეს.
და. იტყე-

ბდეს. და. დაუტევეს. მწუხარება. ყოველსა. მუნ. მკვიდროვანსა. და. მათ. უკე. ჟამთა.
არა. მცირედსა. ჟამსა.
მშვიდობა. იყო. ყოველგან. და. მეფე. იყო. გეგუთს. რ~. იყო. წ~დანი. მარხანი. და.
მჵარგძელნი. ორნივე. მეფეს. წ~შე. იყნეს. და. ვ~რ. ცნა. ესე. არდაველისა. სულტანმან. აღძრა. მტერობაჳ.
ქ~ეანეთა. ზ~ა. მოუწოდა. სპათა.
თვისთა. და. წარმოემართა. უწყოდა. მჵარგრძელთა. შინა. უყოფელობა. წარმოვიდა.
და. აღმოვლო. რაყსის. პირი. გზაგზა. არა. ვის. ავნო. და. უგრძნობლად. მოვიდა. და. მოიწია. ანისის.
ქალაქის. სიახლესა.
და. დიდსა. შაბათსა. მწუხრი. მორაეახლა. ქალაქსა. და. ვ~რ. ცისკარი. მოეახლა. და.
ჰკრეს. ძელსა.
და. განახნეს. კარნი. ქალაქისანი. მყის. მიეტევნეს. კარსა. ქალქისასა, შეუტივნეს.
ცხენით. დავერღარა. მოასწრეს. კარნი. და. შევიდეს. ქალაქად. იწყეს, ჵოცად. დაკლვად. და.
ტყეობად. უმრავლესი. ერი. იყო. ეკ~ლესიათა. შ~ა. ვ~რ. შეჰგავს. ქ~ეანეთა. სჯულსა. ხ~. რ~ლიმე,
შეივლტოდიან. დარბაზოვანთა. შ~ა. და. მუნ. გამაგრდიან. და. რ~ლნიმე. ქვაბოვანთა. შ~ა.
რ~ლსა. ქარტუნობით, უწოდენ. არა. განერა. ანუ. ციხესა. ანუ. ქარტუნსა. შ~ა. რ~ლსა. შ~ა. არა.
შევიდა. რ~. გარეშემო. სამგნით. ქარაფი. იყო. კლდოვანი. და. ქვაბოვანი. ესრეთ.
ჵელთ. იგდეს. რა. ქალაქი. ყ~ი. ერთი. ბევრი. და. ორი. ათასი. კაცი. ეკლესიათა. შ~ა. ვ~ა. ცხოვარი. დაკლეს. თვინიერ. მისსა. რ~ლი, უბანთა. და. ფოლორცთა. შ~ა. მოიკლა, ესე. ოდენ.
მძვინვარედ. მოაოხრეს. ანისი. და. სავსენი. ტვირთითა. და. ალაფითა. ურიცხჴითა,
წარვიდეს.

და. მიიწივნეს. შ~ა. ხ~. ესე. ანისის. მოოჵრების, ამბავი, ახალკვირიაკედ. დღესა,
აცნობეს.
მეფეს, თამარს. სცნეს, რა. ამირ. სპასალარმან, ზაქრია. და. მსახურთ. უხუცესმან. ივ=
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ანემ. დიდად. დამძიმდენ. და. მწუხარებამან. მოიცნა. და. გულნი. მათნი. ცეცხლებრ.
ენთებოდა. და. რამცა. ყეს. არა. უწყოდეს. ხ~. მეფე. და. ყ~ნი. სპანი. მისნი. მწუხარებითა. და.
გულისწყრომითა. მოცულნი. სპარსთა. მიმართ. ბრძოლისა. ყოფად. აღეგზნეს. მაშინ.
მჵარგრძელთა.
ჰრქეს, მეფესა. მოიწია. ბოროტი. ჩ~ნ. ზ~ა. გარდასვლითა. მცნებათა. ღ~თისათა. რ~ლ.
ესეოდენი. სული. ქ~ეანე. მოისრა. ცუდ. რჯულთა. სარკინოზთა, მ~ერ. ცოდათა.
ჩ~ნთათვის. ა~დ. ვესავ. წყალობასა. ღ~ისასა. და. პატიოსანსა. ჯარსა. რ~თა. არა. მისცნეს.
მოსავნი. ჯარისანი. სრულიადსა. წარწყმედასა. ა~დ. ჩ~ნცა. შური. ვაგოთ. და. ნაცვლისა.
ქმნად. განვემზადნეთ. და. სიცრუე. მათი. მათდავე. მიექცეს. შენ. მეფეო, ამცენ. სპათა.
შენთა. რ~თა. მზა. იყნენ. არდაველის. სულტანსა. ზ~ა. წარსლად. პ~დ. წარვიდეთ.
ანის.
და. ვინ. სადა. ვიპოვოთ. სპარსთაგან. მოვინადიროთ. და. რ~თა. არა. ცნან.
მცირედითა. ლაშქრითა. წარვიდეთ. უკეთუ. დიდნი. წარვალთ. სცნობენ. და. სიმაგრეთა. შევლენ. ა~დ.
მცირითა.
ლაშქრითა. შემეწიე, და. რაჟამს. შეგინებული. მარხა. მოვიდეს. მზამცა, არიან, რაჟამს,
ჩ~ნ. მოგახსენოთ. სთნდა. მეფესა. თქმული. მათი, და. უბრძანა, მეფემან. რ~თა. მზა.

იყუნენ. სპანი. მისნი. და, მჵარგრძელნი. წარმოვიდეს. ანის. და. იწყეს. კაზმად. და.
მოიხილა. ბილწისა. სჯულისა. მათისა. მარხა. წარმოავლინეს. წინაშე, მეფისა. კაცი. ლაშქრისა.
მთხოველად. არდაველისა. სულტანსა. ზ~ა. მაშინ. უბრძანა, მესხთა. თორელთა.
თმოგველთა. ჲრ. კახთა. სომხითართა. ხ~. ქართველნი. არა. წარატანა, რ~თა. არა. აგრძნან.
არდაველს. მყოფთა. შეკრბეს, ანის, და. წარემართნეს. არდაველს. გარდავლეს. გელაქუნი.
და. ჩავლეს. ისპიანი. გავიდეს. ხუაფრის. ჵიდსა. და. მიმართეს. არდაველს, ხ~. ესრეთ.
მოუწონეს.
ჟამი. რ~ლ. აიდი. განთენდებოდა. რ~ლ. არს. აღვსება. მათი, და. მას. ღამესა. გარე.
მოადგეს.
არდაველს. და. ვ~რ. ჵმა. ყო. ქადაგმან. ბილწისა. ქადაგებისა. მათისამან. და.
გაჵშირდა.
მუყრთა. ყივილი. ყოვლგნით. ცხენი. შემოუტივეს. მჵარგრძელთა. და. უომროდ.
ჵელთ. იგდეს.
სრულობით. ქალაქი. იგი. სულტანი. ცოლნი. და, შვილნი. მისნი. და. ყ~ი. სიმდიდრე.
სულტნისა. და, ქალაქისა. მის. ესრეთ. აღივსნეს. სიმდიდრითა. აურაცხელითა. თვალითა.=
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მარგალიტითა. ოქროთა. და. ვეცხლითა. ჭურჭლითა. ოქროსა. და. ვეცხლისათა.
შესამოსლითა. და. საფენლითა. და. ყ~ითა. სიმდიდრითა. ეგოდენ. გამდიდრებულისა. ქალაქისა. რ~ლ.
მოთხრობა. შეუძლებელარს.
აღივსნეს. ცხენითა. ჯორითა. და. აქლემითა. და. საქონელი. მათი. თვით. მათთავე,
სახედართა. აღკი-

დეს. და. ესრეთ, გამარჯვებულნი. წარმოემართნეს. ხ~, სულტანი, არდაველისა. და.
ცოლნი. და. შვილნი.
მისნი, ტყედ. წამოიყანნეს. და. ათორმეტი. ათასი. კაცი. რჩეული. მიიზგითთა. შ~ა.
მათთა. მოკლეს. ვ~რ. იგი. ყეს. ანისის, ეკ~ლესიასა. შ~ა. სხა. უმრავლესი. ერი.
მოკლეს. და. სხა. ტყუე. ყეს. აღმოიარეს. იგივე. გზა. და. ესეთი. ძლევა, შემოსილნი. მოიწივნეს. ანისსა.
და. დიდად, ნუგეშინისსცეს. და. ესრეთ. მოიწივნეს. წინაშე, მეფეთ. მეფისა. და. დედოფალთ.
დედოფლისა, თამარის. წინაშე. მოიღეს. ძღვენი. და. არმაღანი. აღავსნეს. მეფე. და. ყ~ნი. წ~შე. მისსა. მყოფნი.
ჟ~სა, მას.
კოლას. დგა, მეფე. აღივსო. ყ~ი. სამეფონი, ამისნი. სიმდიდრითა. აურაცხელითა.
ოქროთა.
ვეცხლითა. და. სხჴითა. ყ~ითა. სიმდიდრითა. რ~ლიცა. მოიღეს. ზაქარია. და. ივანე.
რ~ლისა. თვისცა.
დიდად. მადრიელმან. მეფემან. უბოძა. მრავალნი. ციხენი. და. ქალაქნი. და. ქ~ყანანი.
და. ესრეთ. მადიდებელნი. ღ~ისანი. იშებდეს. და. იხარებდეს. და. ნებიერად. იყოფებოდეს. და.
მოუდიოდა. გარეშემოთა. მყოფთაგან. ხარაჯა. ძღვენი. ურიცხვი. ხ~. სხუასა. ჟ~სა. მოვიდეს. მეფეს. წ~შე.
მჵარგრძელი. ზაქარია. სპასალარი. და. მსახურთ. უხუცესი. იოანე. და. ვარამ. გაგელი. და.
მოახსენეს. ძლიერო. ჵელმწიფეო. და. შარავანდედთა. შ~ს. უმეტეს. აღმობრწყინვებულო. იხილე. და.
განიცადე.
სამეფო. თქენი. და. სცან. სიმჵნე. და. სიქელი. სპათა. შენთა. გულის. ჵმა. ყავ, რ~.
მრავალნი. ახოვანნი. მჵნენი. და. ქელნი. იპოვებიან. სპათა. შენთა. შორის. რ~. არავინ. არის. წინა.
აღმდგომი.

მათი. აწ. ბძანოს. მეფობამან, თქვენმან. რ~თა, არა. ცუდად. ვაუქმოთ. სპანი, თქენნი.
და. დავიწყებასა. მიეცეს. სიმჵნე. მათი. ა~დ. აღვამჵედროთ. ერაყს. რომგარსა. ზ~ა. რ~ლ. არს.
ხარასანი. რ~თა. სცნან. ყ~თა. სპათა. აღმოსავალისათა. ძალი. და. სიმჵნე. ჩვენი. აწ.
უბრძანეთ. სპათა. საქართველოსათა. რ~თა. მზა. იყუნენ. ლაშქრობად. ხარასანს. დაღათუ. არავინ.
ქართველთა. განი. მიწევნულარს. მუნ. ხვარასანს. და. ერაყს. ა~დ. ბრძანე. რ~თა. ნიკოფსით,
დარუბანდამდის. აღიჭურნენ. და. მზა. იყნენ, საომრად. და. ვ~რ. ესმნეს. თქმულნი. ესე.
მჵარგრძელთანი.=
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მეფესა. მოუწოდა. ყ~თა. წარჩინებულთა. ამის. სამეფოსათა. ამერთა. და. იმერთა.
აუწყა. თქმული. მათი. ხ~. ვითარ. ესმა. ლაშქრად. წვევა. მჵარგძელთაგან. სთნდა. ყ~თა. მათი. და.
დაასკნეს. ლაშქრობა. და. იწყეს. კაზმად. და. ვ~ა. მოიწია. არე. სოფლისა. მოვიდეს. ტფილის. წ~შე.
მეფისა. და. განიხილნა. რა. სპანი. თჴსნი. და. მოეწონა. აბჯართ. განწყობილობა. და. ცხენ.
კეთილობა. მათი. სიდიდე. და. სიმჵნე. სპათა. მისთა. და. შურითა. სპარსთათა. აღსავსეობა. და.
მოიღო. დროშა.
სვიანად. ჵმარებული. გორგასლიანი. და. დავითიანი. და. შევედრა. მასვე. ვარძიისა.
ღ~ის-მშობელსა. დროშა. და. ლაშკარი. და. ულოცა. და. წარავლინა. სპარსეთს. მისცა. დროშა. ამირ.
სპასალარსა.

ზაქარიას. და. წარემართნეს. სპარსეთად. ჩავლეს. პირი. ნახჭევნისა. და. გავიდეს.
ჯუღას. და. რაყსისა. პირსა. და. შევლეს. იწრო. იგი. ჵევი. დარადუზისა. და. აღვიდეს. მარანდს. ხ~.
მარანდელნი. ამისნი. მცნობელნი. შეივლტოდეს. კლდეთა. შ~ა. და. ესენი. მარანდს, ხ~ რა. მივიდეს.
არა. პოვეს. კაცი. ეგონათ. მთასა. მარანდისასა. ყოფა. სპათა. ადარბადაგანისათა. ამისთვის. დაარჩიეს.
ხუთასი. რჩეული. მჵედარი. დიდებული. და. აზნაური. და. აჩინეს. მჵედართ. მთავრად. თაყიადინ.
თმოგველი.
წარემართნეს. და. აღვლეს. აღმართნი. მარანდისანი. და. აღვიდეს. ვაკესა. თავსა. მას.
მარანდისასა. და. დადგეს. მთასა, მას. ზ~ა. რ~. ესრეთ. ემცნო. ზაქარიას. რ~თა. არავის.
ებრძოლონ. მიღმართ.
ვიდრემდის. არა. მივიდეს. იგი. და. თუ. ლაშქარი. ნახონ. აცნობონ. ზაქარიას. და.
რაცა. რქას. მათ. ყონ. იგი. და. დადგა. ხუთასი. კაცი. წარჩინებული. ხ~. ვ~ა. იხილეს. მთით.
მარანდელთა. რ~ლნი. შელტოლვილიყნეს. ღირღალთა. და. კლდეთა. შ~ა. მაღალთა.
რ~ლ. არს, ზენა. კერძო.
მთასა. მარანდისასა. უმაღლესი. სხუათა. მთათა. სავსე. ქჴითა. და. კლდითა. იხილეს.
მცირე.
ლაშქარი. და. აღიჭურნეს, მოუხდეს. ზარითა. და. ამბოჵებითა. მარანდელნი. იგი. რ~,
საწუნელ. უჩნდეს, ქართველნი. სიმცროსათვის. ხ~. ესენი. მიეტევნეს. ესოდენ. ძლიერად. და.
აოტნეს. რ~ლ. მცირედნი.
განერნეს. და. უმრავლესი. და. სხათა. დევნა. უყვეს. გრძლად. მაშინ. აღვიდეს.
უმრავლესიცა.
იგი. ლაშქარი, ქართველთა. და. იხილნეს. ნაომარი. ადგილი. მკვდრითა. კაცითა. და.
ცხენ-

ითა. სავსე. და. ქართველი. კაცი. არცა. ერთი. იპოებოდა. და. ესე. ოდენი. ძლევა.
მისცემოდათ.
ღ~ისა-გან. რ~ლ. ხუთასი. შუბი. ხუთასსა. კაცსა. და. ცხენსა. ზ~ა. ესვა. ესერა. იხილეს.=
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განკვირდეს. და. ქართველისა. კაცისა. ვერ. პოვნა. უკვირდათ. ამისთვის. უღონო.
ქმნილნი.
და. მწუხარე. ზაქარია. იგონებდა. და. არა. უწყოდა. თუ. რამცა. ყო. ვ~ა. მცირედი. ხანი.
დაეყოვნათ. გამოჩნდეს. დევნისაგან. შემოქცეულნი, ლაშქარნი. იხილა. ზაქარია. დიდად.
გამხიარულდა.
და. მადლობა. შეწირა. ღ~ისა-მიმართ. რ~ლ. არცა. ერთი. კაცი. ქართველი. მომკდარ.
იყო. და. ესრეთ. ძლევა. მისცემოდათ. ღ~თისაგან. რ~ლ. ხუთასსა. კაცსა. ხუთასი. შუბი. ხუთასისა. კაცისა.
და. ცხენისათვის. დაესვათ. და. ესრეთ. იხილეს. და. ღაცათუ. ესრეთ. გამარჯვებოდათ. გარნა.
ყ~დვე. აბრალებდეს.
თაყიადინს. და. უმეტეს. ზაქარია. მქისედ. ეტყოდა. ამბის. უცნობელად. შებმისათვის.
ხ~. ესრეთ. განმხიარულებულნი. და. მმადლობელნი. ღ~ისანი. გამარჯვებისათვის. წარმოემართნეს. და.
მომართეს. ქალაქსა. თავრეჟისასა. გარდავლეს. მთა. დევსოფნად. წოდებული. და. ვ~რ. ესმათ. თავრეჟს.
მყოფთა. მისვლა. ქართველთ. ლაშქართა. განჰკრთეს. და. ძრწოლამან. შეიპყრნა. ყ~ნი. მკჴიდრნი.
თავრეჟისანი.
ხოჯანი. და. ყ~ნი. წარჩინებულნი. და. მიმდგომნი. თავრეჟის. ქალაქისანი. მაშინ.
განიზრახეს. რ~თა. ხარკის. მიცემითა. და. ძღნითა. და. შევრდომითა. და. ზენარისა. თხოვნითა. დაამშვიდონ.
ქართველთა.

სპათანი. წარმოავლინნეს. მოციქულნი. და, ითხოვეს. მშვიდობა. არა. მოოხრება.
ქალაქისა. მათისა.
აღუთქეს. ძღვენი. ურიცხჴი, ოქრო. ვეცხლი. თვალნი. პატიოსანი, და. მარგალიტნი,
ძვირფასისანი, განკვირდენ. ყ~ლნი. წარჩინებულნი. ქართველთანი. ზაქარია. და. ივანე.
მჵარგრძელნი. აღუთქვეს.
მშვიდობა. და. უვნებელად. განვლა. ქ~ყანისა. მოიმტკიცეს. ფიცისა. მ~ერ. და.
მოვიდეს. ყადნი. ხოჯანი. და. ყოველნი. თავადნი. თავრეზისანი. და. მოიღეს. ოქრო. ვეცხლი. ლარი. თვალი.
მარგალიტი. შესამოსელნი. ცხენი. ჯორი. და. აქლემი. და. საზრდელნი. კმა. საყოფელნი.
ლაშქართათვის. აღავსნეს. დიდნი. და. მცირენი. და. დაუდგინნეს. მცელნი. და, წარვიდეს. განვლეს.
ადარბადაგანი. და. მიმართეს.
მანას. და. ცნა. მელიქმან. მანისამან. მისვლა. ქართველთა. და. ვ~ა. თავრეზელთა.
ქმნეს. მანცა.
ითხოვა. მშვიდობა. და. აღუთქვეს. მოცემად. ურიცვი. საქონელი. უსმინა. ზაქარიამ.
და. მოიყანეს. მშვიდობის. ყოფად. და. მოიღო. მანცა. ოქრო. და ვერცხლი. და. ქანი. ძვირ.
ფასისანი.
და. აღივსნეს. მუნცა. ყ~ითა. სიმდიდრითა. და. დაუტევნეს. მუნცა. მცელნი.
ქალაქისა. მის. და. წარვიდეს. მშვიდობით. და. მუნ. წარმავალთა. მიიწივნეს. მცირესა. ქალაქსა. ზანგანს.
და. იყო.=
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ალიზის. ზღუდით. გამაგრებული. ხ~. ქალაქი. ძლიერად. განამაგრეს. და. იწყეს.
ფიცხლად. ბრძოლა, და.

ვ~რ. განგრძელდა. ომი. განყეს. თემთა. და. თემთა. ზღუდე. ქალაქისა. რ~თა.
შესთხარონ. მაშინ. იწყეს. თხრად. ზღუდეთა. პ~დ. მარჯენესა, მხარსა. მესხთა. შეჵვრიტეს. და. უწინ.
შევიდეს, ქალაქსა. შ~ა.
და. რ~ლნიცა. დახდეს. შიგნით. მეომარნი. იწყეს. ჵოცად. და. სრულად. აღივსნეს.
მესხნი. ურიცხვითა. საქონელითა. და. მერმე. შემოჵრიტეს. ყოვლგნით. და. წარმოტყენეს. და. აღივსნეს.
საქონლითა. და. მცირედ. განისენეს. მუნ. და. მერმე. ამჵდერდეს. და. წარემართნეს. ხვარასნით, და. მწუხრი.
მივიდეს. მცირესა. სოფელსა. ქალაქსა. მუსულმანსა. იგიცა. მოატყენეს. და. მცირედ. განისენეს. და. მერმე.
წარვიდეს. ხოროსნისასა. ქალაქსა. და. ყაზმინს, რა. მიიწივნეს. აიყარნეს. და. ვერ. წინა. აღუდგეს.
ყაზმინელნი. და. ივლტოდეს.
მთად. მოარბიეს. იგიცა. და. აღივსნეს. საქონლითა. და. აღკიდეს. საქონელი. მათი.
მათსავე. საჵედარსა. კაცთა. არა. ავნებდეს. ა~დ. ტყედ. წარმოიყანდეს. კაცთა. და. მცირეთა. ვაჟთა. და.
წარემართნეს.
მთად. ლტოლვილთა. მიმართ. და. მიესწრნეს. და. მიეწივნეს. აღივსნეს. მუნცა.
ოქროთა. და. ვეცხლითა.
და. ცოლთა. მათთა. სამკაულითა. და. უშინაგანეს. რომგუარისა. მიმართ. მიიწიეს,
რ~ლ. არს. ხოროსანი. და. რაღა. გრძელ. სიტყა. ვ~რ. მიიწივნეს. ვ~რე. ქალაქად. გურგნისად. და.
მოაოჵრეს. ქ~ყნა. იგი.
და. ვერღარა. ძალედა. წიაღ. სვლა. ალაფისაგან. შემოიქცეს. გამარჯებულნი. და.
შემოსილნი.
სიმდიდრითა. ქართველნი. რ~. აქამომდე. არავინ. ქართველთა. ნათესავნი. მიწევნულ.
იყო. ლაშქრად.

არა. მეფე. არცა. მთავარი. და. ვერვინ. წინა. აღუდგა. სპარსეთს. შესვლასა. მათსა. ვერ.
ხვარასნის. სულტანი. ვერცა. ერაყისა. და. ვერ. რ~ლი. თემი. და. ესრეთ. უზომოთა. და. ურიცხვითა.
სიმდიდრითა.
აღვსებულნი. და. განმდიდრებულნი. შემოიქცეს. და. მოვიდეს. კერძოთა. ერაყისათა.
და. ვ~რ. გურგანის. ქვეყანისა. ამბავი. ქართველთა. მ~ერ. ქმნილი. უცნაურ. ქმნილ. იყო. ყ~თა. მ~ერ. და.
ერაყის. სულტნის. მოსრა. კაცი. ვინმე. მისრულიყო, მანას. სულტანსა. თ~ა. და. ესე. ვ~რ. ტყილ.
ეთქუა.
ვ~დ, მოვიდა. თვით. დიდი. სულტანი. და. გილანელი. სულტანი. ხვარასნისა. და.
ერაყის. სულტანი. და. გილანელთა. ყოველგნით. გზა. შეუკრეს. ქართველთა. და. მოსრნეს. რ~ლ.
არცა. ერთი. კაცი. ქართველთაგანი. განერა. ეგოდენისა. სიმრავლისაგან. არცა. მთხრობელი, მივა.
საქართველოსა. ხ~. ესერა. ესმა. მელიქს. მანისისასა. და. მანელთა. დიდათ. განიხარნეს. და.
ქართველთაგან.=
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დატევებულნი. მცელნი, ქალაქისანი, დაჵოცნეს. და. ძელსა. ზედა. ჩამოკიდნეს.
გარნა. ერთი. კაცი. ქართველი. დაიმალა, მცველთა. მათგანი. ქალაქსა. შ~ა. და. ვ~ა. მოვიდნეს.
ქართველნი.
ძლევა. შემოსილნი. და. განმდიდრებულნი. მანას. წინა. გაეგება. სულტანი. მანისა.
დიდითა. ძღნითა. და. ეგონა. დაფარვა. ნაქმრისა. მათისა. იხილნა. რა. ზაქარია. იკითხა. მცელნი.
მათგან.

დატევებულნი. ხ~. მათ. ჰრქეს. ვ~დ. თავრეჟს. წარვიდენ. მუნ. დატევებულთა,
მცელთა. თ~ა. მაშინ.
მოვიდა. დამალული. იგი. კაცი. და. აუწყა. ნაქმარი. მანელთა. მცელთა. მოწყედა.
ტყავისა. გაჰჵდა.
და. ძელსა. ზ~ა. დაჰკიდება. და. შესწამა. პირის. პირ. მელიქს. და. იგინი. იდგეს.
უსიტყელნი. და. ვ~რ. ესმა.
ესე. ზაქარიას, და. ივანეს. დიდად. გამწარდეს, და. ძლევად. აღუჩნდეს. ეს. შეიპყრეს.
მელიქი. და. ყ~ნი.
სახლეულნი, და. თვისნი, მისნი. და. ყ~ნი. სიკვდიდ. დასაჯნეს. თვით. იგი. და.
შვილნი. მისნი. ტყავები.
დაჵადეს. და. ძელსა. ზ~ა. ჩამოკიდეს. და. ქალაქი. მოაოჵრეს. მოწვეს. და. ტყე. ყეს.
ხ~. სიმდიდრე. რ~ლ.
წარმოიღეს. შეუძლებელარს. აღრიცხა. მათი. და, ესრეთ, მომართეს. გზასა. მას.
რომელ. აღმოევლოთ.
ადარბადაგანით, მოვიდეს. და. მოეგებნეს. პ~დ. უჟანით. და. მერმე. თავრეზელნი.
მითვე. ძღნითა.
და. მოართვეს. სიმდიდრე. აურაცხელნი. რ~ლითა. აღივსნეს. ს~დ. კ~დ. სამეფონი, და.
თვით. მეფეთა.
მეფისა. თამარისთჴს. წარმოგზავნეს. თვალნი. დიდ. ფასისანი. ძვირად. საპოვნელნი.
და. ჭურჭელნი. უცხონი. და. დაუტევეს. მშვიდობით. მყოფნი. ადარბადაგანისანი. და. გამოვლეს. რაყსი.
და. შემოვლეს. პირი.
ნახჭევნისა. და. მოვიდეს. ტფილის. წინაშე. მეფისა. მხიარულ-იქმნა. მეფეთა. მეფე.
მმადლობელი. ღ~თისა.
და. მხიარულითა. პირითა. გაეგება. ზეიმითა. და. დიდებითა. იყო. ჵმა. ბუკთა. და.
დუმბულთა. რ~ლი. არცა. ძუელოდესმე. ქმნილიყო. და. ესე. ვ~რი. განმარჯება. არცა. მეფეთაგან. არცა.
მთავართაგან.

ქმნილ. იყო. შევლეს. ისანთა. და. დაჯდა. მეფე. ტახტსა. ზ~ა. სამეუფოსა. შეუძღა.
ამირ. სპასალარი. და. შევიდეს, თავადნი. და. დასხდეს. წესისაებრ. და. მოიღეს. არმაღანი.
ურიცხვი. და. დადვეს.
წინაშე. მეფისა. განკვირდა. მეფე. რ~ლ, არავის. ქართველთაგანსა. ესხნეს. ეზომნი.
სიმდიდრენი.
აურაცხელნი, თვალნი. და. მარგალიტნი. ხ~. მეფე. თამარ, არა. უმადლო. იპოვა.
ღ~თისა. მიმართ. აღასრულებდა. ლიტანიობასა. და. ღამის. თევათა. მრავალი. განსცა. ობოლთა.
და. ქვრივთა. ზ~ა. და. ეკ~ლესიანი, აღავსნო, სიმდიდრითა. და. ლაშქართა. ზ~ა. განყო.
საჭურჭლე. დიდი. იყო.=

1-24 სტრ., 254
მადლობა. ღ~თისა. მ~რთ. დაუცადებელი. ესე. ვ~რისა. გამარჯვებისათჴს. მაშინ.
მოიწია. მწუხარება. დიდი. რ~. მიიცუალა. ზაქარია. ამირ. სპასალარი. ძე, სარგიზ, ამირ. სპასალარისავე. კაცი.
დიდად. გადიდებული. და. ყ~ითა. სათნოებითა. აღსავსე. რ~ლიცა. იგლოვა. მეფემან. და. ყ~ნ.
კაცმან. საქართველოსამან. რ~. არავინ. მჵნედ, გამოჩენილ. იყო. მთავართა. შ~ს. ჟამთა. ამათ. რ~.
გუარისაგანცა. მოვეაქუნდა. რ~ლი. იყო. ნათესავით, არტაქსესი, ჵელგრძელისა. და. იყო. სარწმუნოებით.
სომეხი. ა~დ. ყ~ნი.
სათნოებანი. ღ~თისანი. და. საკაცობონი. აქნდეს. დაუტევა. შვილი. ერთი. მაშინ,
მეფემან. მოუწოდა. ივანეს. მსახურთ. უხუცესსა. ძმასა. ამის. ზაქარიასა. და. ინება. აღყანება.
პატივსა. ძმი-

სა. მისისასა. და. უბოძა. ამირ. სპასალარობა. ხ~. ივანე. საქმისა, ამისთვის.
განკვირვებული.
ეტყოდა. მეფესა, პატივი. ესე. რ~ლითა. პატივი. გიცემიეს. ჩემდა. დიდად. დიდებულ.
არს. და. მე. უღირს. ვარ. ა~დ. ამას. გევედრები. რ~თა. ძმისა. ჩემისა. სახელსა. არა. აჵსენებდეს. ჩემ.
ზ~ა. რ~თა. არა, მრცხენეს. ნაცლად. მისა. დგომად. ა~დ. ათაბაგობითა. პატივ. მეც. რ~. საქართველოსა.
შ~ა. არა.
არს. ესე. წესად. თქენ. მეფეთა. წ~შე, ათაბაგობა. ამით. განადიდე. წყალობა. შენი. ჩემ.
ზ~ა. რ~თა. ახალსა. უაღრესსა. პატივსა. ღირს. მყო. და. ათაბაგობა. მიბოძო. ვ~ა. წესი. სულტანთა.
რ~ლ. მეფეთა.
გამზრდელთა. და. სულტანთა. ათაბაგობით. უხმობენ. ამით. განადიდე. წყალობა.
შენი. ჩემ. ზ~ა. უსმინა. ესე. მეფემან. და. უბოძა. ათაბაგობა. რ~ლ. არა. ყოფილ. იყო. ქართველთა. მეფისა.
წინაშე.
და. არცა. ვის. ბოძებოდა. და. მსახურთ. უხუცესობა. უბოძა, ვარამს. გაგელსა.
ზაქარიას. ძესა. კაცსა. საპატიოსა. და. ლაშქრობათა. შ~ა. განმარჯვებულსა. და. ესრეთ. იყნიან. მარადის.
წ~შე. მეფისა.
თამარისა. ხ~. მეფე. თამარ. ზამთრ. დჴინს. იყვის. და. ზაფხულ. კოლას. და.
ცელისტბას. ზოგჯერ. გარდავიდის. აფხაზეთს. გეგუთს. და. ცხუმს. მათ. უკე. ჟამთა. იწყეს. კაცთა.
მთეულთა.
განდგომად. ფხოელთა. და. დიდოთა. დიდონი. უკე. მშთვარსა. და. უხარშავსა. ჭამენ.
და. მრავალნი. ძმანი. ერთსა. დედაკაცსა. მიიყანებენ. ცოლად. და. რ~ლნიმე. უჩინარსა. რასამე.
ეშმაკსა. თაყ-

ანის. ცემენ. და. ზოგნი, უნიშნოსა. შავსა. ძაღლსა. და. ამას. ესე. ვ~რსა. ჰყოფენ. ხ~.
ფხოელნი.
ჯარის. მსახურნი. არიან. და. ქ~ეანობასა. იჩემებენ. ამათ. იწყეს. რბევად. ჵოცად. და.
ტყეობად.
ცხადად. და. ღამით, მაშინ. მოუწოდა. მეფემან, თამარ. ათაბაგსა. ივანეს. და. ყ~თა.
მთეულთა.=
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დვალთა. ცხრაზმელთა. მჵეველთა. ჵადელთა. ცხავატელთა. ჭართალთა. და. ერწო.
თიანელთა. მისცნა. ივანე.
ათაბაგსა. და. წარავლინა. მათ, ზ~ა. ხ~. იოანემ. გონიერად. ყო. აღვიდა. მთასა.
ჵადისასა. და. წარვლო. წერი.
მთისა. და. გარდგა. მთასა. ფხოელთა. და. დიდოთასა. რ~ლი. ესე. არავის. ექმნა. არცა.
პ~ლ. და. არცა. შ~დ. ერთკერძო. დიდოეთი. და. ფხოელი. ცნეს. რა. მისლა. ათაბაგისა. მოვიდეს. ძღვნითა. მეფენი.
დურძუკთანი.
მოსცეს. ლაშქარი. და. დაუდგეს. გერდსა. და. იწყეს. ზეიდგან. ბრძოლა. დაკლა.
დატყეობა. და. დაწვა.
და, მოსწყვიტეს. ურიცხვი. კაცი. დიდო. და. ფხოელი. და. დაყვნეს. სამნი. თენი.
ივნისი. ივლისი.
და. აგვისტოსი. მაშინ. შეიწრებულთა. ათაბაგისაგან. მოსცეს. მძევლები. და.
აღუთქვეს, მსახურება.
და. ხარაჯა. და. მოსცეს. პირი. სიმტკიცისა. ქმნეს. ზავნი. და. წარმოასხნა, მძევლები.
და. ესრეთ. გამარჯვებულნი. მოვიდეს. წ~შე. მეფისა. და. ჰრქა. ივანე. ათაბაგმან. მეფესა. თამარს,
ჶ~ი. ძლიერო. მეფეო, იქმნა. ბრძანება. შენი, და. მოვაოჵრენ. ურჩნი. მეფობისა. შენისანი.
დიდოეთი. და. ფხ-

ოელი. ხ~, მეფემან. დიდად. დაუმადლა. და. უაღრესა. პატივსა. აღიყანა. და. იყო.
ყოველგან.
მშვიდობა. და. წარმატება. და, დღითი, დღე. შემატება. სამეფოსა. ღ~თივ. დაცულისა.
მეფისა.
თამარისთა. ხ~, სპანი. მისნი. განისენებდენ. ნადირობითა. და. ბურთობითა. და.
თვით. თავადნი. და. წარჩინებულნი. მარადის. მეფეს. წინაშე. იყნიან. იხარებდეს. და.
აღივსებოდეს. ნიჭითა. და. საბოძვრითა. მეფისა. მ~ერ. თამარისა. რ~. ვ~რ. დიდისა. მხიარულად.
ამბისაგ~ნ.
მეტყუელი. პირი. აწ. მწუხარებისა. მიმართ. მიიქცევის. რ~, მეგულების. აწ. წარმოთქმა. ყ~ისა. სოფლისა. საგლოველისა. ამბისა. კოსტანტინეს. ძმის. წულისა. ივბიმიანოსისა-თ~ს. წერილ-არს. რ~ლ, ჰრქა. ანგელოზმან. მონაზონსა. ვისმე. რ~ლ.
იგლოვდა. სიკდილისა-თ~ს. ივბიმიანოსისა-თ~ს. ვ~დ. რასა. დააკლო. ღ~ნ. ქ~ეანეთა. ესე.
ვ~რი.
მეფე. რ~ლსა. ანგელოზმან. დაადგა. გვირგვინი. სახილველად. ყ~თა. და. ეტყოდა.
ანგელოზი.
რა. არს. ბერო. რასა. გამოეძიებ. შენ, მჯავრთა. ღ~ისათ. აწ. გიბრძანებს. დასცხერ, გამოძიებისაგან. მაგის. ბოროტისა. არა. უწყი. რ~ლ. აღმოსავლეთით. ვ~რე.
დასავლეთამდე.
უკეთუ. მართალ. მადიდებელი. იყოს. არცა. იგი. ღირს. იყო. მეფობასა. ივბიმიანოსისა. არა. თუმცა. საბერძნეთი. ოდენ. ეგრეთვე. აწცა. იქმნა. ამის. დიდისა. მეფისა.=
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საქმე, არა. თუ. ოდენ. საქართველო. ა~დ, არცა. თუ. ოდენ. ყ~ი. ქ~ყანა. ღირს. იყო.
მეფობასა. თამა-

რისასა. ნაჭარმაგევს. გარდმოდგა. მეფე. თამარ. და. მის. წინაშე. იყნეს. ყ~ნი.
დ~ბულნი. და. წარჩინებულნი, და. იურვნა. და. განაგნა. საქმენი. სამეფოსა. თვისისანი. და. უფროსღა.
ეკლესიათა. დამონასტერთანი. და. მუნ. დგომასა. შ~ა. გამოაჩნდა. სენი. რ~. მომაოხრებელი. ჩ~ნი.
რ~ლი. დღითი. დღე,
დამძიმდებოდა. მის. ზ~ა. და. დიდხან. ფარვიდა. რ~თა. არავინ. შეაწუხოს. გარნა.
ურგებელ. იქმნა. რა. ჭირი. არა.
მიმთუალველი. კურნებისა. მაშინღა. განაცხადა. რ~. დედობრივმან. უძლურებამან.
განგრძნობილთა. შ~ა.
მჵედრობათა. არა. თავს. იდვა. შეუმთხეველად. მიშება. აგებულებისა. და. აქა.
საბრალობელ. მიჩნს.
დიდად. ერთგულნი. იგი. კაცნი. თუ. ვ~რ. უგულებელს. ყეს. ეგოდენი.
ტკივნეულება. რ~. წარმოიყანეს. კუბოთა. ტფილის. და. შ~დ. მცირედთა. დღეთა. ენებათ. და. ისწრაფდეს. ჩვეულებისა.
ებრ. რ~თა. დასოს. განვიდენ. და. მუნ. წარიყანეს. კუბოთავე. და. დიდად. გაძნლედა. სენი. იგი, უწყალო. და.
კ~დ. წარმოიყანეს. აგარათა.
ციხესა. და. უქმ. იქმნა. მის. ზ~ა. ყ~ი. ბუნებათა. გამომეძიებელობა. მკურნალთა.
ჵელოვნებისა. ამისთვისცა. იყნეს. თვით. მუნ. და. ყ~სა. ადგილსა. ლიტანიობანი. და. ღამის. თევანი.
მიმდებანი. და. ცრემლთა. დინებანი. იხილვებოდეს. მდიდართა. და. გლახაკთანი. სწორებით. გარნა.
განჩინებანი. წინა.
აღუდგომელიყო. და. დღემან. იწყო, მიდრეკად. და. მზემან. დასვლად. და. ჰაერმან.
სხად. ფერად. უფერულობა. და. ცისკარსა, დღისასა. ზ~ა. იწყეს. შემოსად. ბნელთა. ღრუბელთა.
ღაწუთა.

მათ. ვარდოვანთა. იწყეს. დაჭნობად. და. თალთა. მათ. ტბაებრ, მზისა.
შემცხრომელთა.
სიმრუმედ. სიმართეს. ჵელთა. მათ. მსახურებისაგან. გლახაკთასა. არაოდეს.
დაცხრომილთა.
იწყეს, მოუძლურებად. და. ფერხთა. მათ. მარადის. ღ~ისათვის. მაშურალთა. იწყეს.
შედრეკად. და. ყ~ნი.
ნიშნი, ცხოვრებისანი. სხად. და. სხად. ფერად. იხილვებოდეს. ზოგადმან.
უღნოებამან.
მოიცნა. ყ~ნი. და. არა. უწყოდეს, თუ. რამცა. ყეს. მთავარნი. იცემდეს, პირთა.
გლახაკნი.
იტყებდეს. თავთა, და. ყ~ნი. ნაცულად. მიუპყრობდეს. თავთა. თვისთა. და. შვილთა.
თვისთა. ღ~თსა.
და. ითხოვდეს. მის. ზ~ა. მომავალსა. სიკდილსა. რ~თა. მარტო. ესე. დარჩეს. და. ჩ~ნ.
ყ~ნი. მოგვსრენ.
ამას. ჵმობდეს. და. მოეცვათ. სასუენებელი. პალატისა. რ~ლსა. აქნდა. ცხედარი.
უბადრუკებისა.
ჩ~ნისა. და. ღონე. თუმცა. იყო. ეცდებოდეს. რ~თა. არა. აუფლონ. სიკდილსა.
შემოსვლად.=
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რა. იყო. რ~ლი. არა. იხილვებოდა. მუნ. ანუ. სავედრებელთაგანი. გინა. მწუხარებათა.
გარნა. მწოდებელი. კართა. ზ~ა. დგა. და. მბრძანებელისა, წინა. აღდგომა. შეუძლებელ. იყო.
ბრძენმან. ბრძნისა. ნეტარებაჳ, არცა. მოიღო. თამარ. რ~. შემოუწოდა. ყ~თა. სამეფოსა. თვისისათა. წინაშე.
მისსა. განიმტკიცა. თავი. თვისი. და. მჵნედ. მჯდომარე. ესრეთ. ეტყოდა. ძმანო. ჩემნო. და.
შვილნო. მე. ესერა.

მივიწოდები. მსაჯულისაგან. საშინელისა. უსაშინელეს. უფროს, მეფეთა. ქ~ყანისათა.
რ~ლნ.
მიუხუნის, სულნი. მთავართანი. თქენ. ყ~ნი, თვით, მოწამე. ხართ. რ~. თავისა.
ჩემისა. თანა.
მაქნდა. სიყარული. თქვენი. და. სარგებელსა. და. სათნოსა, თქენსა. არა. დავაკლე.
თვითოეულისაებრ. არზანგისაებრ. ვიდრემდის. განგებითა. ღ~თისათა. ვიყავი. თქენ. ზ~ა.
მეფედ. აწ. მეცა.
წარვალ. მამათა. ჩემთა. თ~ა. გზასა. ჩემგან. უცხოსა. ბრძანებითა. საშინელითა. და.
განყოფითა.
საკჴირველითა. გევედრები. ყ~თა. რ~თა. მარადის. კეთილსა. შ~ა. იყუნეთ.
მახსენებელ. ჩემდა. აჰა. ესერა. მკჴიდრად. სახლისა. ჩემისა. დაგიტევებ. რ~ლნი. მომცნა. ღ~ნ. შვილნი. ჩემნი, გიორგი. და,
რუსუდან. ეგენი.
მიიხენით. ჩემ. წილ. და. მაგათ. აღმოგივსონ. დაკლებული. ჩემი. შევედრნა. ყ~თა.
და. მიუთვალნ. წინაშე. ხატსა. ქ~ესსა. და. ჯარსა. ცხოველს. მყოფელსა. და. მერმე. უკანასკნელი.
ჵმა. აღმოუტევა. და. ყ~თა. მშვიდობა. მისცა. ესრეთ. მეტყელმან. ქ~ე. ღ~ო. ჩემო. მხოლოო.
დაუსრულებელო. მეუფეო. ცათა. და. ქ~ყანისაო. შენ. შეივედრებ. სამეფოსა. ამას, რ~ლი. შენ.
მ~ერ. მერწმუნა. და, ერსა. ამას. პატიოსნითა. სისხლითა. შენითა. მოსყიდულსა, და. შვილთა. ამათ.
ჩემთა.
რ~ლნი. შენ. მომცენ. და. მერმე. სულსა. ჩემსა. მაშინ. განვიდეს. ყ~ნი. მწარედ.
მტირალნი. დადაიძინა: თამარ: ძილი. იგი. მართალთა. თესა. იანვარსა; იჲ; ქ~კოსა. ია,
და, აღივსო. მზე., ქართლისა. და. საფლავმან. სადიდებელად. თვისად. დაგვაჭირვა.
ცხოვრება.

მსოფლიო. ყ~თა. ქ~ეანეთა. აქა. რაღა. ჯერ-არს. თქმა. გარნა. ბავთის. ღაღადი. ბნელი.
უნათლო. და. გლოვა. უნუგეშინისცემო. რ~, ვინ, იყო. ნუგეშინისმცემელი. ოდეს.
მწუხარება. ზოგადი.
იყოს. ყ~თა.-თ~ს. სატუხელ. იქმნა. პირი. ქ~ყანისა. აღეპარსა. ყ~თა. თავისა. დიდებისა.
თანა. მხოლოდ. სახელისა. ოდენ. მქონებელთა. ჵმასა, თანა. ვაებისასა. ქვესკნელნიცა. შეიძრნეს.
ყ~ნი. ფლასითა. ესრეთ. ჰგანდა. დაღათუ. ჩ~ნ. თანა. იგლოვს. ცა. და. ყ~ი. სოფელი. მაშინ. უკე.
აღმოიყ=
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ანეს. და. მცირეთა. შ~ა. დღეთა. მცხეთად. დადვჰეს. და. მერმე. უკანასკნელ. თვით.
მუნვე. გელათს.
დაამკვირეს. თვისსა. შ~ა. სამარხოსა. დიდებად. მუნ. შ~ა. დამკვირებულთა. პაპათა.
და. მამათა.
მისთა. სახელოვანთა. დიდთა. მეფეთა. თა. იცვალა. ფერი. ქართველთა.
მხიარულებისა. რ~. განბიცნეს, ბაგენი. მათნი. რ~ლთა. პირსა. შ~ა. პ~ლ. სხა. არა. რა. მოაქნდა. ვ~რ. თამარ.
რ~.
სახლთა. ზ~ა. აკროსტიხორად. თამარის. შესხმათა. ასწერდეს. ბეჭედთა. ზ~ა. და.
დანათა. და. არგანთა. შეამკობდეს. და. ზ~ა. თამარის. ქებათა. დასწერდეს. და. ყ~თა. პირნი. ერთბამად.
მზა. იყნეს. რ~თა. ღირსი. რამე. თამარის. საქებლობისა. სიტყა. აღმოთქან. ყრმანი.
მემროწლენი. განპებასა. შ~ა. ორნატთასა. თამარის. ქებათა. მელექსეობდიან. ერის. მყოფნი.
მეებნენი.

გინა. მეჩანგენი. თამარის. შესხმათა. მუსიკელობდიან. ფრანგი. და. ბერძენნი. ზღასა.
შ~ა. მენავენი. ნიავ. კეთილობათა. შ~ა. თამარის. ქებათა. იტყოდიან. ესრეთ. ყ~ი. სოფელი.
სავსე. იყო. მის.
მ~ერითა. ქებითა. და. ყ~ი. ენა. ადიდებდა. რ~ლსაცა. ოდენ. სახელი. მისი. ისმოდა. ხ~.
საქმეთა. მისთათვის.
რადღა. საჵმარ. არს. თქმად. რ~. კიდით. კიდემდე. განისმნეს, ვ~ა. თვით. მოწამე. არს.
ყ~ი. ჩ~ნ. მიერ. ხილული. სიტყჴისაებრ, ბრძნისა. არა. უცთომელობა. მგონიეს. ძალისა. უზეშთაესსა.
მეცადინობა.
რ~. დაწყება. და. აღსასრული. ამის. ჵელყოფისა. სრულებით. ესრეთ. ჩანს. ვ~ა.
სიმძიმესა. და. პატიოსნებასა. თ~ა. ოქროსასა. ქარქვეტისა. ნამუსრევი. რ~. ვინ. რა. წარმოთქუას. ღირსი.
ამისთვის.
გინა. რა. ვინ. პირველ. აქოს. ანუ. რ~ლი. უკანასკნელ. სიმდაბლე. უზომო. სიმაღლე.
შეუსწორებელი. სიმშვიდე. საქებელი. სიმჭირე. ჯეროვანი. ლმობიერება. მოწლე, მოწყალება. თ~ა.
ლმობილი. უმანკოება.
უზაკელი. სიწრფოება. უსიცრუო. სახარება. ზოგადი. სიუხვე. აღუზვავებელი. და.
თავი. ყ~ისა.
კეთილისა. შიში. ღ~ისა. და. მსახურება. მისი. შეუორგულებელი. რ~ლი. ესე. ყ~ი. ამან.
ესრეთ. მოიგო. ვ~რ.
ვერცა. ერთი. სხამან. ვერავინ. და. წამებს, ამას. ყ~ი. მახლობელი, სამეფო. გარეშემო.
ქართლისა. თუ. რაოდენნი. დაგლახაკებულნი. მეფენი. განამდიდრნა. რაოდენთა.
მიმძლავრებულთა. უკუნსცა. სამეფო. თვისი. რაოდენნი. განდევნილნი. სამეფოდვე. თვისად. კ~დ. აგნა. და.
რაოდენნი. სიკდილად.
დასჯილნი. განათავისუფლნა. და. ამისი. მოწამე. არს. სახლი. შარვანშეთი. და.
დარუბანდელთა.

ღუნძთა. ოვსთა. ქაშაგთა. კარნუქალაქელთა. და. ტრაპიზონელთა. რ~ლნი.
თავისუფლებითსა. ცხოვ-
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რებასა. ამის. მ~ერ. იყუნეს. და. მტერთაგან. უზრუნველობასა. ხ~. სჯულთა. მიმართ.
საღთოთა. ვინ. იყო.
ესრეთ. მოშუნე. გინა. სიმდაბლით. თავისა. მომდრეკელ, რ~. თევდოსი. დიდისაცა.
აღემატებოდა. ლოცვანი,
და. ღამის. თევანი, რ~ლნი. პალატსა. შ~ა. ამისსა. აღესრულებოდეს, საეჭელ. მიჩნს.
მეუდაბნოეთაგანცა.
ხ~. მარხვისათვის. რაღა. ვსთქვა. რ~. წესი. იყო. მონაზონთა. და, მამხილებელ.
უდებთა. ერი. პალატისა. ეგრეთვე, სიყარულისათ~ს. ხუცესთა. და, მონაზონთასა. ნამეტნავ-არს. თქმად. რ~.
წესიერად. ცხოვრებულნი. კაცნი. მარადღე. იყნიან. წინაშე. მისსა. და. მახლობელად. სასენებელისა. მისცის. მათ.
საყოფელი. და. თვით. ზრდიდის. საზრდელითა. და. ყ~ითა. საჵმრითა. რაცა. უნებნ. და. უკეთუ,
მათგანი. ვინმე. იყნეს, უძლურ.
თვით. მივალნ. მოხილვად. და. ნუგეშინისცემად. და. თვით. განუმზადებნ. ცხედარსა.
ხ~. გლახაკთა. თ~ს. განეჩინნეს. სარწმუნონი. ზ~ა. მდგომელნი. და. ყ~სა. სამეფოსა. მისისა. შემოსავალნი.
რაცა. იყო. შინათ.
და. გარეთ. ყ~ისა. ნაათალი. გლახაკთ. მიეცემოდა. და. უკლებელად. ერთისა.
ქრთილისა. მარცვლაიმ.
დაეცა. და. ამას. ყ~დვე. არა. ჰგონებდა. ქველის. საქმედ. მითვალულად. წ~შე. ღ~ისა.
რ~. რაჟამს. მოიცალის. მარტოებით. ყოფად. მყის. აღიღის. სასთუელი. გინა. საკერავი. და. ნაშრომსა.
მას.

თვისთა. ჵელთასა. ხუცესთა. და. გლახაკთა. განუყოფნ. თვისითა. ჵელითა. ესრეთ.
წესითა. განმტკიცებულითა, ღ~ისა, სახიერისა. სათნოებისათა. არა. დაწყებისასა. მიხედვიდა. ა~დ.
აღსასრულისათა. და. ვ~ა. მზე. პატიობით. ყ~თა. ზ~ა. განუტეობდა. ნათელსა. თვისთა.
შარავანდედთასა. ესრეთ. წყალობითა. ყოველთათა. მოიზიდვიდა. წყალობად. ღ~ისა.
ესრეთ. გამოიფრდიდა.
ჟამთაგან; ესრეთ. განაძლიერებდა. მეგობართა. და. ღათუ. არა. რათ. სიცრუით.
მოგებულითა. და. უსამართლოთა. არაოდეს. მომედგრდა. ჟამისაგან. არცა. უდებ. იქმნა. ოდესცა.
განგებისათვ~ს. არაოდეს. აუქმა.
გონება. მისდა. რწმუნებულთა. საქმეთა-თ~ს, არა. დაუმძიმა. კრთომასა. გონებისასა.
და. მზიდელი. რამე. ჩუკენებრივი. არცა. სიმდაბლესა. მირიდა. არცა. სიმაღლესა. განეყენა. არცა.
სიტკბოება.
ჟამიერი. უმოთნო. ყო. არცა. საშინელება. შეურაცხყო. ყ~ი. განზრახვა, ყ~ითა. რ~თა,
სრულებით.
სრულისაგან. წარმოაჩინოს. თავსა. შ~ს. თვისსა. უღაფარი. მაარსებელისა.
განუგმობელად. დაიცვა.
რ~თა. მოქცევსა. შ~ა. სიმგურგულისასა. არა. რად. ელმად. და. უცხოდ. მიდრკეს. არცა.
გარდაყუეს. სავსებელისა. დუღილსა. შ~ა. არცა. მოაკლდა. შთაზიდვასა. შ~ა. საბლისასა. ა~დ, მეტად.
დამდაბლებულმან.=

1-24 სტრ., 260
გონიერისა. გონიერებისაგან. იყოვლისფერა. გარემოდ. რ~თა. მოქცევი. თვისი.
მარტიობით. იხილ-

ოს. გარსა. შ~ა. ანაგისასა. შეუყოფელად. ვნებათა. ისურვებდა. და. სასურველ. იყო.
იწადებდა. დასაწადელ. იყო. იქებოდა. და. საქებელ. იყო. ნატრიდეს. და. სანატრელ. იყო. და. არა,
რა, იყო, სხა, კეთილი. რაცა. იგი. არა. მას. შ~ს. ურჩნი. თვისნი. დაამდაბლნა. და. მოყარენი.
აღამაღლნა.
არა. იღვწიდა. უმეზობლობასა. არცა, შერთვიდა. სახლსა. სახლსა. ზ~ა. არცა. აგარაკსა.
აგარაკსა. ზ~ა. უცხოსა. ა~დ. თვისი. მამული. ძული. კმა. იყო. რ~თა. არა. უსამართლოდ.
ჰგონონ. დამიმხეჭელად. ვინათგან. სამართალ. მანცა. ზენამან. უბჭო, მართალსა. არა. შინებით.
უთქმიდა. მეზობელთა. ა~დ. უფროსღა. სცვიდა. მაშინებელთაგან. და. მათ. საშინელ.
ყოფდა. მტერთა.
ზ~ა. შ~ს. განიოტა. წურბლის. მსგავსი. ვერ, მაძღრისობა. ვინ. არა. გესლოვან. ნაყოფი.
დაარცა. ბუგრიან. ნაშრომი. ბჭედ. ჯდა. შ~ს. თავისა. თვისისა. და. მეზობელთა. მეფეთა.
არა.
მიშვებად. ბრძოლისა. არცა. გადადებად. უღელსა. მძლავრებისასა. ურთიერთას. და.
სახედ, თავსა. თვისსა. მისცემდა. და. ამისთვის. მათ. ზ~ა. მეორედ. სოლომონ. იქმნა. მეფეთა. შ~ს. და. არა.
ერთი. საბელი. აღძრა. სურვილად. ა~დ. ყ~ნი. რ~ლთა. ესმა. სახელი. მისი. ვინა. დიდთა. მეფეთა. ცუდად.
შერაცხნეს. თვისი. ბედ. კეთილობა.
ვერ. ხილვისა.-თვის. მისისა. კნინღა. და. ყ~სა. ზღვასა. აღმოიწრედდა. თვისად. ვ~ა.
ღრუბელი. ყ~თა. ზ~ა.
მსახურებელი. ტკბილთა. წვიმათა. განიგემნენ. ყ~ნი. მატიანენი. ძელთა. გინა.
ახალთა. მეფეთა. მაქებელნი.

რ~. გარდაემატა. თამარის. საქმეთა. ჭ~ტებით. საქებელობა. პ~ლთასა, სახარულიყო.
თხრობათა. შ~ა. და. კდემულ.
განმსწავლელობათა. შემხებელ, ლბილობით. და. განმწრთნელ. სიტკბოებით.
მგემელ. მოწყალებით, და. შემრისხველ. თ~ა. ლმობით. რ~თა. ყ~დ. ყოვლითურთ. განუგმობელ. აჩვენოს, თვისება.
ღ~თისა; სანთელიიყო. გონიერთა, და. უგუნურთა. პ~ლ. განმანათლებელ, და. მეორეთა. დამწველ. აღვირი. იყო.
უწესოდ. მკრთომელთა.
და. დეზ. უდებთა. თვის. კანონი. სირცხვილისა. მოხუცებულთა. და. კვერთხი,
რკინისა. ჭაბუკთა-თ~ს. კეთილ. მავალთა. სიბრძნით. მცველ, ხ~. მბორგალეთა. თვალ. უხვად. მგვემელ.
მღვრდელთ, მოძღვართა. შეიმოსეს. შიში. მღვდელთა. დაიცვეს, წესი. თვისი; მონაზონთა. მოიგეს.
წესიერი. მოქალაქობა. მთავარნი. განისწავლნეს. სიწმიდით. სბვალად. ერნი, განემტკიცნეს. შიშით. მონებად.
ღ~ისა. და. ერთგულებით. უფალთა, თვისთა. ყრმანი. განიწართნეს. მოძაგებად. უჯეროსა. უსჯულოებისა.
რ~. ბილწებამან.=
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უწესომან. და. ყრმებრივმან. მბორგალებითმან. ბორგნეულობამ. ვერცა. თუ. კალი.
პოვა. დღეთა. თამარისთა. ვინა,
და. თვით. გინებადცა. შორს. იყნეს. რ~ლნიცა. პალატსა. შ~ა. ღირს, იყნეს. გინა.
კარსა. ზ~ა. მსახურებად.
და. ესრეთ. ყ~სა. შ~ა. დაცვითა. ღ~თისა. მცნებათათა. მოიგო. წყალობა. ღ~თისა. და.
აკურთხა. ღ~ნ. ცხოვრება. მისი. და. განამრავლა. ნაყოფი. მისი. და. თავ. წარსხმულყო. მსგავსად.
წერილისა. ნათელი. აღმო-

უბრწყინდა. მართალსა. განთიადისა. თ~ა. და. მეუღლე. მისი. სიხარული, შუადღე.
და. მწუხრი. მშვიდობით.
დაიძინა. სარეცელსა. ზ~ა. თვისსა. შემკნა. ღ~ნ. დღენი. მისნი. პატიოსნებით. და.
ჟამნი. მისნი. მშვიდობით. და. მეფობასა. შ~ა. მისსა. არა. შეიჭურა. პირი. მისი. ამისთ~ს. რ~. არაოდეს.
გარე. მიაქცია. ჵელი,
სათხოველისაგან. ქრივთა. ობოლთა. და. მიმძლავრებულთასა. წარავლნა. დღენი.
მისნი, სიხარულსა. შ~ა,
ამისთვის, რ~. მარადღე. ახარებდა. ყ~თა. გლახაკთა, და. დავრდომილთა. და.
უკანასკნელ, წარვიდა. მამათა. თვისთა. თ~ა, და. შეეძინა. და. დაუტევნა. ორნი. ძენი. გიორგი. და. რუსუდან. შვენიერნი.
საწადელნი. სასურველნი. და. საქებელნი. შექმნით. სეფის. პირნი, გონიერებით. აღსავსენი. სიბრძნით. შემკობილნი. და.
ყოვლითა. სიკეთითა. სრულნი. თამარ. ოცდა. სამთა, შ~ა. წელიწადთა. შეაწყდია. ყ~ი. გუარი. კეთილ,
მეფობისა; აქადავჵში. სიტყჴისა. წყობა. მომავალთა. თვის. ყოველთაგან. აწინდელთა. სხათა,
ძლევისა. მიცემითა,
ყ~თა. და. უმჯობესად. შესატყვის. შესაძლებელად. სახის. მეტყელებასა. უაღრესისა.
სიტყჴისასა. პოვნით.
და. ამისთ~ს. ჩვენ. მ~ერ. დუმილით. პატივ. ცემით. დავდუმოთ; :- :- :- :-

60,, ჳ; მესამეოცე. მეფე. ლაშა. გიორგი, რ~ლი. ითარგმანებისი. აფსართა. ენითა. ქ~ყნის. მანათობელად. ძე. თამარ.
მეფეთ. მეფისა. ბაგრატოვანი; დ; გიორგი. მეფე:-

ამას. სანატრელსა. სიცოცხლესა. შ~ა. თვისსა. დაედგა, გჴირგვინი. ძისა. მისისა. გი-

ორგისდა. რ~ლსა. ლაშობითცა. უწოდა. იყო. წლისა. ათცამეტისა. რ~ჟს. დაიდგა.
გვირგვინი.
მეფობისა. ხ~. რ~ჟს. მიიცუალა. თამარ. იყო. ლაშა. ათთვრამეტისა. წლისა. დაუტევა.
მეფობა. ძესა. თვისსა. ხ~. ქართველთა. ნათესავსა. თავცემა. მწუხარება. ვაება. და. გლოვა.
რ~. ცოცხლივ.
ჯოჯოხეთად. შთასრულიყნეს. მკვიდრნი. სამეფოსანი. და. ეგრეთცა. ჯერ-იყო. შ~დ.
მისსა. დაიპყრა, მეფობა. ძემან. თამარისმან. ლაშა. გიორგი. რ~. იყო. ტანითა. ძლიერი. მჵნედ, მოისარი.
ნადირობათა. შ~ა.=
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მოსწრაფე. ლაღი. და. თვითბუნება. და. უმეტეს. ამისთ~ს. განლაღებულ. იქმნა. რ~.
დაემორჩილნეს. ყ~ნი. წინა. აღმდგომნი.
მისნი. კეთილად. მოხსენებულსა. და. ღ~ის-მოყარესა, დედასა: მისსა, და.
უშფოთველად. დაწყნარებით. დაეტევა. სამეფო. თ~სი. და. ყ~ნი. მახლობელნი. მათნი. მოხარაჯე. შეექმნეს. ვ~რ. განძელნი.
და. მიმდგომნი, ნახჭევნელნი. და. კარნუ. ქალაქელნი. და. სხვანი. მრავალნი. ძღვნითა, და. ხარჯითა, მოვიდიან.
მისსა. მას. ჟ~სა. იშვებდა.
იხარებდა. და. ყოველგნით. იყო. შვება. და. მხიარულება, მაშინ. იწყეს. განძით.
განდგომა. და, არღარა. მოსცეს.
მეფესა. ხარკი. ხ~. ამისმან. მსმენელმან. მეფემან. ლაშა. მოუწოდა. ყ~თა. სპათა.
საქართველოსათა. იმერთა. დაამერთა. მჵარგძელსა. ივანეს. რ~ლსა. მაშინ. პატივი. ათაბაგობისა. მინიჭებოდა.
დედისა. მათისა. თამარისაგან. რ~. იყო. ათაბაგობა. უმეტეს. სხათა. ერისთავთასა. განდიდებული. ესე.
იყო. ვაზირი. კარსა. მე-

ფისასა. მაშინ. თქვა. მეფემან. კ~დ. ვითარმედ. ვინათგან. მეფეთა. შ~ს. ბრწყინვალემან.
და. სანატრელმან. დედამან.
ჩემმან. დამიტევა. მეფობა. ყ~ნი. წინა. აღმდგომნი. პაპთა. და. მამათა. ჩემთანი.
მოხარაკედ. შექმნა. დღესამომდე.
და. მორჩილნი. ბრძანებისა. ჩემისანი. არიან. აწ. განძისა. ათაბაგსა. საწუნელ. უქმნიე.
და. ხარკისა. არღარა. ჰნებავს. მოცემა. მე. ესრეთ. განმიზრახავს. რ~თა. შური. ვიგო. განძასა. ზ~ა. და. თქვენ,
შრომასა. შეგამთხვიო. რ~. ძალითა. და. თ~ა. დგომითა. თქვენითა. დაუცემია. სანატრელთა. პაპათა. და. მამათა.
ჩ~ნთა. დიდთა. სულტანთა. ძლიერებანი. ყოვლითურთ, და. აწ. მიიღეთ. ჩემგან. პატივი. და. ნიჭი. და. აღვიმხედროთ.
განძასა. ზ~ა. სხათა. მტერთაგან.
არღარა. საწუნელ. ვიქმნეთ. შეწევნითა. ღ~ისათა. და. წარძღანებითა. ჯვარისა.
პატიოსნისათა. და. სიქველითა. თქენითა. ვსძლოთ. მტერთა. და. ყ~თა. წინა. აღმდგომთა. ჩ~ნთა. ვ~ა. ესმათ.
ყ~თა. წარჩინებულთა. სამეფოსა. მისისათა. განიხარეს. და. დაუმტკიცეს. და. ჰრქვეს. ვ~დ. დიდი. ნუგეშინისცემი. მოგვემატა. ღ~ისამ~ერ. რ~. გპოვეთ. ახოვანი. და. გოლიათი. გორგასლიანი. და. დავითიანი. მსგავსი.
მათი. მინდობითა. ღ~ისათა. და. ძალითა. თქენითა. დავიმორჩილნეთ. ურჩნი. მეფობისა. თქენისანი. და.
შევანანოთ. ყ~თა. ურჩება.
თქენი. მაშინ. დაამტკიცეს. ლაშქრობა. და, განძის. დარბევასა. წარემართნეს. თვით.
მეფე. სპითა. თვისითა. ხ~. ვერ, წინა. აღუდგეს. განძელნი. და. მოაოჵრეს. ქ~ყნა. განძისა. აღიღეს. ტყვე. და.
ნატყენავი.
ურიცხვი. და. მოადგეს, ქალაქსა. განძისასა. მოადგეს. გარე. და. მრავალ. დღე.
ებრძოდეს. და. ყ~თა. დღეთა.

გამოვიდიან. ქალაქსა. კარსა. ბრძოლად. აქათცა. და, მუნითცა. ურჩეულესნი.
ებრძოდიან; მაშინ. ინება. მეფემან. გარე. შემოვლად. ქალაქისა. მცირედითა. ლაშქრითა. და. ვ~რ. მოვლიდა.
მტკრისაკენ. ქუემოთ.=
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ცნეს. ესე. განძისა. მყოფთა. ყ~ნივე. აღიჭურნეს. კაცი. ჭურვილნი. ვ~რ. ათი-ათასი. ხ~.
მეფესა. ჰყა. ოთხი.
ათასი. ოდენ. ამათ. შ~ა, უმეტეს. მესხნი. იყნეს, რ~. ერთკერძო. მჵარგძელნი. დგეს.
და. ერთკერძო. ჲერ. კახნი. დასომხითარნი. ქართველნი. და. თორელნი. ერთკერძო. აფხაზნი. დადიან. ბედიანნი,
და. ლიხთ. იქით. ზედ. მოკიდებით. ურთიერთას. ხ~. მაშინ. ვ~რ. მივლიდა. მეფე, იცნეს. იგი. და. მსწრაფლ.
განახნეს. კარნი. ქალაქისანი.
და. ვ~რ. მჵეცნი. ზ~ა. მიეტევნეს. და. იხილა. მეფემან. სიმრავლე. მათი. უშიშითა.
გულითა. განმჵნობითა.
სპათა. მათთათა. ეგრეთვე. სპანი. მეფისანი. სიკდილად. განმწირველნი. თავთა.
მათთანი. ეტყოდეს.
სიკუდილამდის. ვიღვაწოთ. და. დავდვათ. თავი, სასიკდინოდ. და. არა.
ვარცხვინოთ. პ~ლსა. ომსა. მეფობისა. შენისასა, და. მყის. მიეტევნნეს. ურთიერთას, და. იქმნა. ბრძოლა, ძლიერი. და.
ფ~დ. სასტიკი. და. მიენეს.
პირსა. მახვილისასა. უმრავლესნი. რჩეულნი. განძისანი. თვით. მეფე. ლაშა. წინა.
მიეტევა. მჵნედ. დაძლიერად. რ~ლისა. თ~ა. წინა. მბრძოლობდეს. ყუარყუარ. ჯაყელისა. შვილი. პირმშო.
ბიბლა. გურკელი. ბოცო.
ბოცოს. ძე. მემნის. რ~. ესენი. წინა. განეწესნეს. ხ~. ვ~რ. იხილეს. სიმხნე. მათი.
განძელთა. მსწრაფლ. ივლტოდეს.

პირისაგან. მათისა. და. სდევნეს. ვ~რე. კართამდე. ქალაქისა. და. მცირედნიღა.
შეესწრნეს. ქალაქად. და. უმრავლესნი. ტყე. ყუეს. და. ზოგნი. მოსრნეს. ხ~. ამისნი. მხილველნი. დედანი. ძლიერად.
იცემდეს. მკერდსა.
მათსა. და. საყელოსა. თმითურთ. იფხრიდეს. და. განაძლიერეს. ყივილი. და.
ზრიალი. ყოვლგნით. ესმა. რა.
ესე. ყოვლგნით. გარე. მდგომილთა. ლაშქართა. მეფესა. მომართეს. მსწრაფლ. ხ~. მეფე.
ღ~ისა. მ~ერ. უვნებელად. დაცული. იგი. და,მისნი. წინა. მბრძოლნი. თავადნი. სახელოვანნი. მოეგებნეს. რ~ლისა-თ~ს. დ~ბულნი.
მებრძოლნი. და. ლაშქარნი. დაამტკიცებდეს.
არღარა. ყოფად. მოლაშქრედ. და. არცა, ყოფად. კარსა. მეფისასა. ხ~. მეფე. ჰუნისაგან.
ჩამოჵდა. და. ევედრა. უმეცრებით.
ქმნილისა-თ~ს. შენდობა. ითხოვა. და. ესრეთღა. მივიდეს. კარვად. მეფისა.
სიხარულითა. და. მგაზეფსამდის. მჵიარულება.
და. გაცემა. იყო. ლაშქართა. ზ~ა. ესრეთ. შესჭირდა. ათაბაგი. განძისა. და. ევედრა.
რ~თა. განუჩინონ. ხარკი. პ~ლივე. ხ~. ესე,
ისმინა. მეფემან. და. უკუნსცა. ტყენი. ფასითა. და. მრავლითა. ძღვენითა. თვალითა.
და. მარგალიტითა. ოქროთა.
და. ვეცხლითა. და. მ~ერ. წარმოემართნეს. და. მოვიდეს. ტფი. ლის. და. აღავსო.
საქართველო. საბოძვრითა. რ~. იყო. ყ~თა. მეფეთა. უმეტეს. უხვი. და. არავისთვის. მოშურნე. მლოცველ. მმარხველ. და.
განმკითხველ. და. მოწყალე. ა~დ. უკანასკნელ.
მიდრკა. სიბოროტედ. თ~ა. მიყოლითა. უწესოთა. კაცთათა. ვ~ა. სოლომონისთ~ს.
წერილარს. რ~ლი. შეაცთუნეს.
დედათა. ეგრეთვე. ესე. უწესოთა. კაცთა. ვ~ა. ქვემორე. სიტყამან. საცნაურყოს. ხ~.
ვ~რ. განისენებდა. ნადირ=

1-24 სტრ., 264

ობითა. და. სიხარულითა. მოსმურთა. თ~ა. მიდრკა. სიბოროტედმი. ვ~ა. წერილ. არს.
ისრაელთა. თ~ს. დასხდა. ერი.
იგი. ჭამად. და. სმად. და. აღდგეს. სიმღერად. ხ~. სმამან. მღერისა. და. სილოდასა. და.
ნაყროვნებამან. სიბილწესა. უმეტეს. გარდარია. განიშორნა. ვაზირნი. სანატრელისა. დედოფლისა. და. დედისა.
წესთა. მასწავლელნი. შეიყარნა. თ~ა.
მოასაკენი. მოსმურო. ბათა. და. დედათა. უწესოთა. თ~ა. აღრევითა. რ~ლ. ესეოდენ,
უსახურებდა. ოდესმე. მსმელი.
ფ~დისა. ღვინისა. ტფილის. მყოფი. წარიყანეს. რაინდთა. თ~ა. რ~თა. მუნ. განიძღონ.
სიბილწე. თვისი. ხ~. რაინდნი. მეფისა. მისლასა. არ. მგონებელნი. და. ღვინით. უცნობო. ქმნილნი. ზ~ა.
მიეტევნეს. და. ძლიერად. გემეს.
ვიდრემდი. ერთი. თალი. მარჯუენე. ხედვისაგან. დააკლეს. ამისნი. მცნობელნი.
თავადნი. საქართველოსანი.
ფ~დ. მწუხარენი, და. უმეტეს. ივანე. ათაბაგი, და. ვარამ. გაგელი. ზაქარიას. ძე.
განეყენებოდა. დარბაზს. ყოფისაგან. არა. თავს. ვიდებთო. ეტყოდეს. შენსა. მეფედ. ყოფასა. უკეთუ, არა. განეყენო.
ბოროტთა. კაცთა.
სიახლესა. და, უწესოებასა. რ~ლსა. ჰყოფ. ხ~. მეფემან. შეინანა. და. აღუთქვა.
სიმტკიცეთა. მ~ერ. არა,
რასა. ქმნა. თვინიერ. მათისა. განზრახვისა. ა~დ. ცოლისა. სმა. ვერ. ირწმუნეს. ვ~ა. არს.
გულის. თქმისა, მ~ერ. შემწველობა. დედათა. მიმართ. მისრულმან. კახეთსა. სოფელსა. ერთსა.
ველის. ციხეს. იხილა. ქალი, ფ~დ. ქმნულ. კეთილი. და. მყის. აღტაცებულ-იქმნა. გულის. თქმათა. მ~ერ.
და. დამავიწყებელმან. დავითის. და. ურიის. ცოლისა. მიმართისა, საქმისამან. მსწრაფლ.
თვისად. მიიყუ-

ანა, და. შეიყვარა. ქალი. იგი. ფ~დ. და. მუცლად. იღო. დედაკაცმან. მან. და. შვა. ყრმა.
რ~ლსა. უწოდეს. სახელად. დავით: ესე. დავით. იგი. არს. რ~ლ. შ~დ. დიდთა. განსაცდელთა. მეფე.
იქმნა. რ~ლი. ქვემორე.
სიტყამან. საცნაურყოს. ხ~. ესე. ყრმა, აღსაზრდელად. მისცა. დასა. თვისსა.
რუსუდანს. რ~ლთა
დაა. ძმებრივსა. სიყარული. ფ~დი. აქნდათ. ურთიერთას. უმეტეს. ყ~თა. დაძმათასა.
ამათ.
დაწყნარებულობათა. და. წარმართებულებათა. შ~ა. იყო. მეფე. და. ყოველგნით. ნიჭი.
და. ძღვენი.
მიუვიდოდის. მოხარკეთა. მ~ერ. კარვად, მეფისა. მხიარულითა. პირითა. მოვლიდის.
სამეფოსა. თვისსა.
განსაგებელთა. საქმეთა. თვის. გარდავიდის. აჯამეთს. ნადირობდის. ცხუმს. და.
აფხაზეთს. და. განაგნის. საქმენი. მანდაურნი. და. სთველთა. შთავიდის. ტფილისის. ხ~. საზამთროდ.
დადგის. დჴინს. სომხითისასა. და. მუნით. ბრძოდის. განძელთა. ზაფხულით. აღვიდის. თავად.
მტკვრისა.
და. დადგის. კოლას. და. მოვიდოდიან. წ~შე. მისსა. მოხარკენი. ძღნითა. ხლათით.
და. საბერძნეთით.=
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ამათ. განსუენებასა. შ~ა. მყოფმან. არა. ინება. ქორწინება. სჯულიერსა. მეუღლესა. თ~ა.
ამისთვის. შეკრბეს.
კ~ოზნი. ეპისკოპოსნი. და. ვაზირნი. მოახსენებდეს. არა. ჯერ-არს. რ~თამცა. მჵევალი.
გესვას. და. არა. ცოლი. ვ~ა, დასწერეს. მოციქული. პავლე. პირი. ქ~ესი. ქორწილი. წმიდა-არს, და.
საწოლი. შეუგინებელ. ხ~. მე-

ძავნი. და, მემრუშენი. საჯნეს. ღ~ნ. ხ~. მეფესა. არა. ენება. არცა. უსმინა. ამისთვის.
წარგვარეს. ქალი.
იგი. დედა. დავითისი. და. ქმარსავე. მისსა. მისცეს. იგი. ხ~. არცა. ექორწინა.
მეუღლესა. ა~დ. ეგო. უქორწინებელად. რ~. იყო. ესე. ლაშა. გიორი. მხნე. ახოვანი. ძლიერი. ლაღი. ამპარტავანი.
თავხედი. თვით. ბუნება. ვ~ა.
გვითქვამს. უხვი. სახიობის. მოყვარე. ღვინის. მოყვარე. და. გემოთ. მოყვარე. მას. ჟ~სა.
იყო. მშვიდობა. სამეფოსა. შ~ა. მისსა. და. შექცეულ-იყუნეს. სმასა. და. ჭამასა. რ~ლისა-თ~ს. დასწერენ. მამანი.
ვ~დ. სამნი. არიან. მიზეზნი. ვნებათანი. რ~ლთაგან. იშვებიან. ყ~ნი. ბოროტნი. გემოთ. მოყვარებანი.
ვეცხლის. მოყვარება.
და. დიდების. მოყარება. ამათნი. პირმშონი. ნაშობნი, არიან. სიძვანი. მრუშებანი.
რისხა. მწუხარება. ამპარტავნება. ამათ. ბოროტთაგან. გამოვლენ. ჵორცთ. მოყუარებანი. უწესოდ.
ნების. მიდევნებანი. რ~ლისა. თვითეულად. არა. არს. ჟამი. აღწერად. ვ~ა. წ~წყ~ლიცა. იტყვის. ჭამა.
იაკობ. განძღა.
განსხა. განსუქნა. და. დაუტევა. ღ~თი. შემოქმედი. თვისი. და. განუდგა. ღ~თსა.
მაცხოვარსა. თვისსა.
ეგრეთვე. იქმნა. ნათესავსაცა. ამას. შ~ს. ქართველთასა. რ~. განძღეს. და. იშვებდეს. და.
მიდრკეს. უწესოებად. სიძვათა. შ~ა. და. მთვრალობათა. და. უგუნურნი. და. უწესონი. კაცნი. მეფისა.
კარსა. ზ~ა. არა. ყოფისა, ღირსნი. და. აწ. კარსა. ზ~ა. მყოფნი. და. ღაცათუ. კ~ოზთა. ორთავე. და.
თავადთა. ამის. სამეფოსათა. და. უმეტს. იოანე. ათაბაგსა. უმძიმდათ. საქმე. ესე. არღარა. ინებეს. მას.
თ~ა. სამარადის.
ყოფნა. ა~დ. განეშორნეს. და. თვის. თვისად. იყოფოდეს. ამისთჴს. აღმოსცენდეს.
სიმრავლენი. მიზე-

ზნი. საქართველოსა. მოოხრებისანი. რ~ლი. ქვემორე. სიტყვამან. ცხად. ყოს:-

ამბავი. ჩინგიზ. ყაენისა. თუ. ვ~რ. გამოჩნდეს. ქ~ყანასა. აღმოსავლეთისასა:-

ქ~ყანასა. მზისა. აღმოსავლეთისა. კერძოსა. რ~ლსა. ეწოდების. ჩინ-მაჩინი. გამოჩნდეს.
კაცნი.
ვინმე. საკვირველნი. ადგილსა. ყარყურუმად. წოდებულსა. უცხო. და. უცხო. სახითა.
წესითა. ქცევითა.
და. შესახედავითა. რ~. არცა. ძველთა. წიგნთა. შ~ა. სადამე. იპოების. ამბავი. მათი. რ~.
არიან. უცხო.
ენა, უცხო. სახე. უცხო. ცხოვრება. პურის. გემო. არა. იცოდიან. ჵორცითა. და.
პირუტყთა.=
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სძითა. იზრდებოდეს. ხ~. იყუნენ. ტანითა. სრულ. გვამითა. ახოვან. და. ძლიერ.
ფერჵითა. შვენიერ. და. სპეტაკ. ჵორცითა. თუალითა. მცირე. ჭვრიტ. და. გარემან. განზიდულ. და. საჩინო.
თავითა. დიდ. თმითა. შავ.
და. ჵშირ, შუბლ, ბრტყელ. ცხვირითა. მდაბალ. ესოდენ. რ~ლ. ღაწნი. უმაღლეს.
იყუნიან. ცხვირთა. და. მცირედნი. ოდენ. ნესტნი. ჩანდიან. ცხვირთა. ესე. ვ~რი. აქნდა. უმსგავსო. სახე, და.
ნუ, ვის, გიკვირს. რ~. აღმატებული, რამე. შვენიერება. აქნდათ. ამათ. ყ~თა. მამათა. და. დედათა. ხ~. ამას. თ~ა.
მოეგოთ. სიმჵნე. და. მოისარნი. იყნეს. რჩეულნი. მაგრითა. მშვილდითა. უცდომრად.
მსროლელნი. რ~ლთა, ნაკრავსა. ვერა, რამან. საჭურველმან. დაუდგნის. უფროს. ცხენსა. ზ~ა. იყნეს. მჵნე. რ~.
აღზრდა. მათი.

ცხენსა. ზ~ა. იყჴის. საჭურველისა, არა, რასა. მქონებელნი. მშვილდისა. და. ისრისა.
კიდე. ესე. იყნეს.
კაცნი. განსაკვირვებელნი. რ~. იხილნი. რა. სულელ. საგონებელ. იყვნიან. ხ~. ყ~ი,
სიბრძნე. იპოებოდა.
მათ. შ~ს. და. ყ~ი. გონიერება. მოეგოთ. მცირე. მეტყელება. და. ტყუილი, სიტყა.
ყოვლადვე. არა. იყო.
მათ, შ~ს. არა, თვალ. ახვნიან. პირსა. კაცისასა. არცა-დიდსა. და. არცა. მცირესა.
უმეტეს. საბჭოთა. შ~ა. რ~. კეთილნი. წესნი. ეპყრნეს. ჩინგიზ. ყაენისაგან. განჩენილნი. რ~ლთა.
თვთეულად. წარმოთქმა. გრძელ. არს, ამათ. აქუნდათ. სჯულად. ერთისა[..]. ღ~ისა. უკვდავისა.
თაყანისცემა.
პირი. მზის. აღმოსავლეთით. ქნიან. და. სამისა. ჩოქისა. და. სამჯერ. თაყუანის. ცემა.
და. შუა. თითის. წერისა. ნებსა. ზ~ა. დადება. და. დატკაცუნება. და, სხა. მეტი. არა. რა. ხ~,
მოიპოეს. წერილიცა.
ამა. მცირედითა. ასოთა. რ~. ათექსმეტითა. ასოთა. დასწერენ. წიგნსა. რ~ლ. ადვილ.
სასწავლოცა. არს, და. ადვილ. გულის. ჵმის. საყოფელ. ამათვე. შექმნეს. ქორონიკონის. სახე.
ათორმეტი. წელიწადი. ათორმეტთა, პირუტყთა. ცხოველთა. სახელსა. ზ~ა. და. თითოს.
პირუტყუსა. და. ცხოველსა. თითოსა, წლის. მთავრობა. განუჩინეს. ვ~რ. ძველოდესმე.
ელინთა. ბრძენთა. ათორმეტთა. ზომთა, რ~ლ. არიან. ეტლნი. მზისა, და. მთოვარისანი. ამათ. ეტლთა.
თითოეულთა. მისცეს.
მზისა. საჯდომად. ოცდაათ. ოცდაათი. დღე. არა. თუ. ცხოველნი. არ~ნ. ა~დ. ზოგნი.
ეგრეთვე. ამათ. თი-

თოსა. წელიწადსა. მთავრობა. განუჩინეს. თითოსა. პირუტყვისა. რ~ლითა.
თორმეტივე. გათავდებისა.
და. თავსავე. დაიწყებს. ვ~რ. ათცხრამეტული. ათცამეტეული. ზედ. ნადები. და. ზედ.
ექვსეული. რ~. ცხრამეტ. წლად. გააწევს. და. მერმე, თავსავე. დაიწყებს, და. ეგრეთვე. ესე. თორმეტ. წლად.
გააწევს. და. მერმე.=

1-24 სტრ., 267
თავადვე. დაიწყებს. რ~ლსა. უწოდენ. სახელად. ყალღუნჯილ-უქურ. ჯილ.
ფარსინჯილ. თავლაინჯილ. ლუილჯილ. მოღილჯილ. მორილ-ჯილ. ყონ-იჯილ. მეჩინ-ჯილ, თაღან-ჯილ. ნოხინ-ჯილ. ყაყინჯილ. ესე. არს.
სახელი. ათორმეტთა. ცხოველთა. რ~ლთა. მისცეს. მთავრობა. თითოსა. წლისა.
თითოს. პირუტყუსა. რ~ლისა. პ~დ. თავ-ყუეს. ყალღუნ. რ~ლ. არს. თაგვი. მერმე. ზროხა. ავაზა.
ყურდგელი. ვეშაპი. გველი. ცხენი. ცხოვარი. ყაპუზუნა. ქათამი. ძაღლი. და. ღორი. ესენი. აქუნდეს.
წელიწდის. სათვალავად. ვ~რ. ჩვენ. ქართველთ. ქორონიკონი. ხ~. აქუნდათ. წესად. ერთისა. ღ~ისა.
თაყუანისცემა. რ~ლსა. თენგრი. უწოდდეს. ენითა. მათითა. და. წიგნისა. თავსა. ესრეთ. დასწერდეს; მანგუ.
თენგრი. ქუჩუნდურ. ესეარს. უკუდავისა. ღ~ისა. ძალითა. ხ~. ესენი. მცირედთა. საზრდელთა. განეშორებოდეს.
რ~. ყ~სა. სულიერსა.
ჭამდეს. ჵორცსა. კატისა. ძაღლისა. და. ყ~სავე. ამათნი. ნათესავნი. მრავალ. გარად.
განყოფილ. იყნეს. და. არიანცა. ჯერეთ. ხ~. ათორმეტთა. ოდენ. მოვიჵსენოთ. სახელი. რ~. პ~ლი.
გარი. არს. საყირთა. ჰინდნი. ყა-

თნი. ჯალირი. ოირდი. სულდუსი. ნიმჰნი. ყონღარდი. მანღუთი. თანღუთი. ჵიათი.
და. უღურნი. ხ~. უღურნი. კერპის-მსახურნი. არიან. რ~ლსა. უწოდენ. ქუნჯითად. ესენი. ენითა. მათითა.
უწოდენ. თავთა. მათთა.
მანღულ. ხ~. ქართველნი. თათრად. ხ~. ამათთა. ნათესავთა. ყითთა. გარისათა.
გამოჩნდა. კაცი. ერთი, სახელით. თემურჩი. რ~ლ. არს. ჩინგიზ. ყაენი. ესე. იყო. ჰაეროვანი. და. შვენიერი,
ტანითა. ახოვანი. თმითა. მომწითრო. ძლიერი. მჵნე. შემმართებელი, მოისარი, ჵელოვანი. ღრმად.
გამგონე. განმზრახი. კეთილი. ესე. წარვიდა. ნიჭისა. და. პატივის. მოღებად.
უმთავრესისა. მათისა. რ~ლსა. ხანობით. უჵმობდეს. ჵელმწიფესა, მათსა, რ~ლსა. ერქა. ონხანდ. ხ~.
ვ~რ. იხილა.
შეიყარა. სიკეთისა. მისისა-თ~ს. და. დიდსა. პატივსა. აღიყანა. უწარჩინებულეს.
ყ~თა, სწორთა. მისთა. და. მჵედართ. მთავრობა. ჵელთ. უდვა. ლაშქართა. მისთა. და. ყოველგნით.
მოსწყედდიან. ურჩთა. და. განდგომილთა. მისთა. ვინაცა. ყოველგნით. გამარჯებული.
მივიდის. პატრონსა. მისსა. ონხანს. ჵელმწიფესა. წინაშე. ხ~. მან. უაღრესსა. პატივსა. აღიყანის.
ესე, შეიშურვა. ძმამან. ონხანისმან. სახელით. უთქინ. და. ძემანვე. მისმან. ქლაქ. და.
შეასმინეს. ონხანს, ვ~დ. ნებავს. და. პყრობად. მეფობისა. შენისა. რ~ლსა. ხანობით. გინა.
ყაენობით, უჵმობენ. და, მან, განიზრახა. მოკვლვა. მისი. გარნა. აგრძნა. განზრახა. ესე. რ~.
უთხრეს.=
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ორთა. ვიეთმე. კაცთა. ვ~დ. ნებავს. სიკვდილი. შენი. ონხანსო. ხ~. იგი. ივლტოდა. და.
ორნიცა. იგი. კაცნი.
მისთანა. და. მივიდა. სახლსა. შ~ა. თვისსა. აიყარა. დედა. წულითურთ. და. იარა. ერთ.
დღე. და. ერთ. ღამე. დამერმე. დაჰყარა. დედა. წული. და. ბარგი. და. ხვასტაგი. და. მივიდა. წყლისა. მის.
პირსა. რ~ლსა. ჰქვიან.
ბლაჯუნი. და. განაშორა. ლაშქარი. მცირედ, და. უკუდგა. ჵევსა. რასმე. და. ცნა. ონხან.
სივლტოლა. თემურჩისა. მსწრაფლ. დევნა. უყო. და. მოეწია. დედა. წულსა. დაბარგსა. მისსა. აღიღეს. ტყე.
ურიცხვი.
და. დამძიმდეს. ალაფითა. ლაშქარი. მისი. მაშინ. ზ~ა, მოუხდა. თემურჩი. ყ~თა.
ლაშქართა. ონხანისთა. იქმნა. ბრძოლა. სასტიკი. და. ძლიერი. მოსწყდა. ორგნითვე, ურიცხვი. და. იძლია.
ონხან. ხ~.
მათ. დევნა. უყვეს. მოეწივნეს. და. შეიპყრეს. და, მოკლეს. ონხან. და. მერმე. მსწრაფლ.
დაესხა. დედაწულსა.
ონხანისასა. და. ჵელთ. იგდო, ცოლი. და. შვილნი. და. ყ~ი. სიმდიდრე. მისი. თვინიერ.
ქულაქ. უხუცესისა. შვილისა, მისისა. და. დაჯდა. ტახტსა. ზ~ა. ონხანისასა. და. უწოდეს. თემურჩის.
სახელად,
ჩინგიზ. ყაენი.
და, შ~დ. მისსა. ბრძოლა. უყო. ყონღარდთ, ჵელმწიფესა. ალთუხანს. სძლო. და. მოაკდინა. იგიცა, და. დაიპყრა. მეფობა. მისი. და, მერმე. ქულაქ, შვილი. ონხანისი.
მივიდა. გორზანსა. ვისმე. თანა. რ~თამცა. თ~ა. შემწე. ეყო. და. ბრძოდა. ჩინგიზ. ყაენს. ხ~. მან.
ბრძოლა. უყო.
გორზანსაცა. და. სძლო. მასცა. და. მოკლა. გორაზან. და. დაიმორჩილნა. ლაშქარნი.
გორზანის-

ნი. ამისა. შ~დ. უიღურთა. ზ~ა. წარემართა. რ~. უიღურნი. ჵელმწიფესა. მათსა.
ედუთობით.
უხმობდეს. ხ~. მას. ჟ~სა. სარჩუყ. ვინმე. იყო. მთავარი. უღიურთა. რ~ლთა. გვარისა.
საქმენი.
განსაკვირვებელ. არიან. ვითა. ზღაპარნი. და. არიანცა. ზღაპარ. და. ცუდ. ამის-თ~ს.
უჯეროარს. აწ. თქმა. ხ~. ჩინგიზ. ყაენს. შეეწყალა. და. პატივითა. დაიჭირა. აღიხნა. მრავალ.
გუარ. ნი. თათარნი. და. დაიმორჩილნა. და. ყარყითიცა. დაიმორჩილა. და. ვ~რ.
მოიწყო. თათარნი. გამოჩნდა. კაცი. ვინმე. საკვირველი. რ~ლსა. თეგთუნ. გვარობით. უხმობენ. ესე.
მოვიდა.
ყაენის. წინაშე. და. ეტყოდა. ვ~დ. მე. მას. მთასა. რ~ლსა. უწოდენ. ბალიყ. წარვალ.
ღ~თისა. სიტყა. მესმის, ამას. ბრძანებ. ღ~თი. ყ~ი. ქ~ყანა. თემურჩის. და. მისთა. ლაშქართა-თ~ს.
მი.
მიცია. და. სახელადცა. ჩინგიზ, ყაენი. ერქასო, ხ~. ითქა. ესეცა. ვ~დ. ჩინგიზ. ყაენი.
აღვიდა. მთასა. მაღალსა. და. გამოუჩნდა. უფალი. იესო. ქ~ე. ღ~თი. ყ~თა. და. მან. ასწავა.=
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სამართალი: სჯული. სიწმიდნე. და. სიმართლე. ტყუილისა. პარვისა. და. ყ~ისა.
ბოროტისაგან. განშორება.
და. ჰრქა, თუ. მცნებანი. ესე. დაიმარხნე. ყ~ი. ქ~ყანა. შენთვის. და. ნათესავისა.
შენისათვის. მიმიცემიეს. წარვედ. დააღიღო. ყ~ი. ქ~ყნა. რაოდენი. გეძლოს. ხ~. იქმნა. რა. ყაენად. და. მივიდა. ხატაეთს, და.
შევიდა. ხილვად. ქ~ეანეთა. ეკლესიასა. იხილა. მუნ, ხატი. მაცხოვრისა. იესო. ქ~ესი. მეყსეულად. თაყვანისცა. და.
თქა. აჰა. კაცი. იგი.

რ~ლი. მთასა. ჩინეთისასა. ვიხილე. ამ. სახითა. იყო. ამან. მასწავა. ყ~ი. ესე. წესი;
შეიყარა. ჩინგიზ.
ყაენმან. და. მას. აკურთხევდის. და. ამისი. მცნება. რაოდენიცა. ამცნო. ყ~ივე. მტკიცედ.
დაიცვა. მერმე.
ებრძოლა. ხატაეთის. ჵელმწიფესა. ასლან. ხანსა. ზ~ა. და. სძლო. ესრეთ. ჵელთ. იგდო.
რ~ლ, ორას. ათასი.
კაცი. მოაკდინა, არსლან, ხანისა. ამისმან. მცნობელმან. არსლან. ხან. სახლსა. შ~ა.
შესრულმან. ცოლით. და. შვილითურთ, ცეცხლისა. მოდება. უბრძანა. მსახურთა. თვისთა. რ~ლთა. ყეს.
ეგრეთ. და. დაიწუა.
არსლან. ხან. დედაწულითურთ. ცეცხლსა, მას. შ~ა. და. შევიდა. ჩინგიზ. ყაენი. და.
დაჯდა. ტახტსა. ზ~ა. და. დაიპყრა, ხატაეთი. ესე. აქამომდე. იყავნ:აწ. ვახსენოთ. შვილთა, თვისცა. ჩინგიზ. ყაენისათა. მცირედ. რამე.
ხ~. ამა. ჩინგიზ. ყაენს. ცოლნიცა. მრავალნი. ესხნეს, და. შვილნიცა. უხუცესის. ცოლისა. სევინჯისაგან. ესვა. შვილი, რ~ლსა. ერქა. თუბის. რ~ლსა. ქართველნი.
ჯოჩიდ. უწოდდეს.
მეორე, ჯაღათა, მესამე. ოქროფა. მეოთხე. თული. ესე. ოთხნი. ყაენად. განაჩინა.
ხატაეთს. მყოფმან.
უხუცესსა. შვილსა. თუბის. მისცა. ლაშქრისა, ნახევარი. და, წარავლინა. დიდსა.
საყივჩაყეთსა. ზ~ა.
ოვსეთს. ხაზარეთს, და. რუსეთს. ვ~რე. ბნელეთადმდე. და. ესე. ყ~ი. ამას. მისცა. ხ~.
ამათ. სხვათა. უკანასკნელ. ვახსენოთ. ხ~. ესე. ცნარა. მაღალმან. და. ყ~თა. ჵელმწიფეთა. უდიდესმან.
ხუარაზმშა. რ~ლი. მაშინ. დღეთა. სიმრავლითა. მიმჵცოვანებულ. იყო. შვილისა. თვისისა. ჯალალდინისადა.
ჵელთ. ედვა. სულტ-

ნობა. თვისი. და. ქ~ყნანი. რ~ლნი. მას. ეპყრნა. ჯიონს. აქეთ. ხუარასნისა. და. ერანისა.
ცნა. რა. მოახლოება. თათართა. მოუწოდა. სპათა. მისთა. ვ~რ. ექსასი. ათასთა. კაცთა. და. წარემართა.
ჩინგიზ. ყაენსა.
ზ~ა. ხ~. იგი. ხვარაზმმას. წინა. დაემთხვა. იქმნა. ძლიერი. და. ფიცხელი. ომი. რომელ.
ორგნითვე. მოსწყდა. სიმრავლე, ურიცხვი. და. იძლივნეს. ხვარასნელნი. ხ~. ბერი. ხუარაზმშა. დაშთა.
რაზმთა. შ~ა. მცირედითა. ლაშქრითა. და. თათარნი. გარე. მოადგეს. მას. ცნა. ესე. შვილმან. მისმან.
სულტანმან. ჯალალდინ. რ~ლი. იყო. კაცი. მჵნე. და. ქველი. შემმართებელი. უშიში. ვ~რ. უჵორცო. მივიდა.
მცირედითა, კაცითა.=
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შელად. მამისა. და. მყის. განარინა. მამა. თვისი. წარმოიყანა. და. ივლტოდეს.
ხვარასნად. ამისა. შ~დ.
ებრძოლა. კ~დცა. სულტანი. ჯალალდინ. მრავალჯერ. რ~. სამჯერ. ჯინოს. იქით.
შეება. და. ოთხჯერ, ხუარასანს.
ჯინოს. აქეთ. ხ~, ვინათგან. ღ~თსა. ცოდვათა. ჩ~ნთა. თვის. მიეცა. ყ~ი. ქ~ყნა. ს~დ.
იძლია. და. ივლტოდა. ცნა. რა. სივლტოლა. მისი. და. სიმაგრეთა. შ~ა. შევილტოლაჳ. ჩინგიზ. წაენმან.
წარავლინნა. ორნი. თავადნი. ზემო, ხსენებულნი. იღმა. და. სალპიანი. რ~ლთა. ქართველნი. სებაჯებობით.
უწოდდეს. რ~თა. მოვლონ. ქყანა. ხვარასნისა. და. ერაყისა. სადამდის. ეძლოსთ. სლვად. და. განიხილონ. ხ~. ესენი.
წარმოვიდეს. ათორმეტითა. ათასითა. მჵედრითა. თვინიერ. საჭურველისა. და. საზრდელისა. ქონებითა.
ა~დ. მშვილდი. ოდენ. უჵრ-

მლოდ. განვლეს. თურანი. ჯიონი. ხვარასანი. ერაყი. ადარბადაგანი. და. მოიწივნეს.
განძას. და. ვერავინ.
წინა. აღუდგა. და. თუ. ვინ. სადა. გამოჩნდის. ყ~თა. სძლიან. და. მოიწივნნეს.
საზღვართა. საქართველოსათა. იწყეს. დარბევად. ქ~ყნა. გაგისა. ცნა. ესე. ვარამ. გაგელმან. და. ივანე, ათაბაგმან.
და. აცნობეს.
მეფესა. ლაშას. უცხოსა. ნათესავისა. მოსულა. უცხოთა. ენითა. ოხრებად. სომხითისა,
ხ~. მეფემან.
მოუწოდა, სპათა. თვისთა. იმერთა. და. ამერთა. და. შეკრიბა, ოთხმოცდა. ათი. ათასი.
მჵედარი.
და. წარემართნეს. თათართა. კერძ. გაგისა. ბოლოს. მდგომთა. იქით. ივანე. ათაბაგი.
და. ძმისწული. მისი.
ზაქარიას. ძე. ამირ. სპასალარისა. შანშე. და. ვარამ. გაგელი. მსახურთ. უხუცესი,
მოერთნეს, დიდითა. ლაშქრითა. და. წარემართნეს. ხ~. იგინი. დაბანაკებულნი. წყალსა. ზ~ა. ბერდუჯსა. და. აწ.
სგიმად. წოდებულსა.
მყის. ამჵედრდეს. და. ეწყნეს, ურთიერთას, და. იქმნა. ძლიერი. ბრძოლა. ნახევარნი.
ივლტოდეს. თათარნი. და. ნახევართა. მზირი. ეყო. და. უკანით. მოუხდეს. მაშინ. მოიწია. რისხვა.
ზეგარდამო. უსჯულოებათა. და. ცოდვათა. ჩვენთა. თვის. და. ივლტოდეს. ქართველნი. და. თვით. მეფე. ლაშა.
და. ურიცხვი. სული. ქ~ეანე.
მოკუდა. სადა. იგი, დიდიცა, ივანე. ათაბაგი. სამცხისა. სპასალარი. ძლით, ცოცხალი.
განერა. და. მეჭურჭლეთა. უხუცესის. ყუარყუარეს. შვილი. ბექა. მოიკლა. ძლიერად. ბრძოლილი. და.
აქა. იქმნა. მოწევნა.
სრულიადისა. ღ~ისა, რისხვისა. და. განწირვა, ქართველთა. ნათესავისა.
სიმრავლისათ~ს. უსჯულოებათა.
ჩ~ნთათ~ს. და. იქმნა. უკუნ. ქცევა. სვე. სვიანისა. სრულისა. და, მაღლისა. და.
საჩინოსა. დავითიანისა.

და. დროშისა. გამარჯვებულისა. რ~. ვინათგან. მიეცა. ღ~თსა. დიდისა, დავითისდა.
განმარჯვება. აქა.
ჟამადმდე. დროშა. იგი. სვიანი. დავითისა. განმარჯვებული. არა. სადა. ძლეულ. იყო.
ხ~. აქა. ამ-
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იერითგან. ვ~რ. იქმნა. ცვალება. სვიანობისა. ქართველთა. ნათესავსა. რ~. არღარა.
მიეცა. ძლევა. თათართა.
ზ~ა. ვ~რე. ჟამთამდე. ჩ~ნთა. ესრეთ. ლტოლვილნი. მოიწივნეს. ქალაქსა. ძლიერნი.
იგი. და. სახელოვანნი. რ~ლნი. სულთქმითა. და. მწუხარებითა. შეიწვებოდეს. რ~, ვინათგან. ჩ~ნ. შევაწუხეთ. ღ~თი.
საქმითა. ბოროტითა. ეგრეთვე. ღ~ნ. აღავსო. გული. ჩ~ნი. მწუხარებითა. და. წინაშე, მტერთა. ჩ~ნთა.
სირცხვილეულ. გვყო. ხ~.
თათარნი. მოიწივნეს. ვ~რე. სამშვილდედმდე, და. მ~ერ. უკუნ. იქცეს. რ~ლთა. ქმნნეს.
საკვირველნი. ესე. საქმენი. წარვიდეს. გზასა. დარუბანდისასა. რ~. ვერცა. შარვანშა. წინა. აღუდგა. და, ვერცა.
დარუბანდელნი.
განვლეს. კარი. დარუბანდისა. და. შევიდეს. ყივჩაყეთს, რ~ლთა. ბრძოლა. აჰკიდეს.
და. მრავალგან. შემოებნეს.
ყივჩაყნი. და. ყოველგან. თათარნი. მძლე. ექმნნეს. და. წარვიდეს. ესრეთ. ომითა. ხ~.
ვ~ა. მითქვამს. უსაჭურველონი. დაუჭედელითა. ცხენითა. ესეოდენთა. გზათა. მავალნი. განვლეს.
ყივჩაყეთი. და. შემოუარეს. ამა. დარუბანდისა. ზღვასა. გარეშემო. და. მიიწივნეს. ჵელმწიფესა. ჩინგიზ, ყაენის.
წინაშე. ყარაყურუმს, და. ქმნეს. საკვირველი. ესე. საქმე. მოუსვენებელად. სლვა. ამა. ყ~თა.
გზათა, უჭედელითა. ცხ-

ენითა. ყარაყურუმით. წარმოსრულნი. მუნვე, მიიწივნეს, ხ~. ესე. რა. ცნა, ჩინგიზ.
ყაენმა. რ~ლ. ყოველგან. სძლიეს. თათართა. წარმოავლინნა. შვილნი. მისნი. ხორასნის. სულტანსა.
ჯალალდინის. ძიებად.
ცნა. ესე. სულტანმან. ჯალალდინ. შეიყარა. ლაშქრითა. და. მრავალჯერ. ბრძოლა. ქნა.
ვ~ა. ვთქუთ.
და. იგრძნარა. რა. სრულიადი. ძლეულება. თვისი. აიყარა. დედა. წულითურთ.
თვისით. და. ლაშქარნი,
თანა. ჰყა. დედაწულით. კაცი. ასორმოცი. ათასი. და. ივლტოდეს. პირისაგან.
თათართასა. და. წარმოემართნეს. ჩ~ნ. კერძ. ვ~ა. ქვემორე. სიტყამან. ცხად. ყოს. ხ~. მეფე. გიორგი. იყო. რა.
ტფილის.
იშვებდა. და, განსცხრებოდა. დაჳ. მათი. რუსუდან. ითხოვეს. ხლათის. დასასმელად.
დიდმან. სულტანმან. მელიქმან. რ~ლსა. ეგვიპტით. ვ~რე. ხლათამდე. სპარსეთი. ჰქონდა. და. დაყენა.
მოწყალებამან.
ღ~თისამან. და. არა. ყო. ესე. შ~დ, ამისა. დიდისა. შემოხვეწილთა, სთხოვა. შარვაშე.
უქადეს. დაუბრძანეს. მიცემის. პირი. გაგზავნეს. შარვანს, ქართლისა. ერისთავი. და. თვით,
გიორგი. მეფე.
ბაგავანს. მივიდა. გაკაზმად. და. მიცემად. დისა. მისისა. და. ათ. დღე. დრო. იყო.
წარსლვისა. მისისა. ხ~. ღ~ნ. აქაცა. დააყენა. რ~. არა. დასცხრა, გულის. წყრომა. უ~ისა. რ~ლითა.
განვარისხეთ. მრავალ.
მოწყალე. იგი. და. სახიერი, რ~. აღესრულა. გიორგი. მეფე. მუნ. ყოფასა. შ~ა. მაშინ, ვ~ა.
ცნა.=
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აღსასრული, თვისი, მეფემან. ლაშა. ბაგავანს. მყოფმან. მოუწოდა. წარჩინებულთა.
სამეფოსა.
თვისისათა, შეევედრა. დაჳ. თვისი. რუსუდან. ცრემლთა. მომდინარემან, და. თქვა.
უწყი. უმანკოება. და. ერთგულობა. მეფეთა. ნათესავისაგან. თქვენ. მკვიდრთა. საქართველოსათა.
შეხედვებითა. ღ~თისათა. მიგათუალავ. დასა. ჩემსა. რუსუდანს. რთა. შ~დ. ჩემსა. მეფე. ჰყოთ.
ვ~რ. არს. ჩვეულება. ნათესავისა. თქენისა, ერთგულობით, მონებდით, და. სიმჵნითა. თქენითა.
დაიცევით. ტახტი. მეფობისა. მტერთაგან, უვნებელად. და. ღათუ. არა. მამაკაცი. არს. ა~დ. დედაკაცი.
არა. აკლია.
სიბრძნესა. და. სამეფოთა. საქმისა. ცნობასა. თქვენ. წარჩინებულთა. ამის. სამეფოსათა.
იცით. და. გახსოვსთ. წყალობა. და. ნიჭი. და. პატივი. სანატრელისა. და. კეთილად.
მოხსენებულისა. მეფეთა. შ~ს. ბრწყინვალისა. დედისა. ჩემისა. ეგრეთვე. თუ. ღ~თსა. უნდეს, დამანცა. [.] ჩემმან. იცის.
პატივი. თქვენი. და. აწ. შეგვედრებ. წინაშე. ღ~თისა. რ~თა. მეფე. ჰყოთ. დაჳ. ჩემი. რუსუდან. შ~დ.
ჩემსა. ხ~. დასა.
ჩემსა. რუსუდანს. ვამცნებ. წ~შე. ღთისა. სასმენელად. თქენ. ყ~თა. რ~თა. ა~ზარდოს.
შვილი. ჩემი. დავით.
ხ~. რაჟ~ს. ეძლოს. მეფობა. და. მხედრობა. შვილი. ჩემი. დავით. მეფე. ყოს. და. იგი.
დაადგინეთ. მეფედ.
მემკვიდრედ. მეფობისა. ჩემისა. ხ~. დაღათუ. ყრმა. არს. აწ. ა~დ. ინებოს. თუ. ღ~ნ.
აღზრდა. მისი. ვგონებ. რ~ლ. შემძლებელ. იყოს. პყრობად. მეფობისა. ჩემისა. რ~. კეთილითა. ჰსაკითა.
არს. და. ჰაეროვან.
და. ვ~რ. დაასრულა. ბრძანებაჳ. ესე. შეისენა. მეფემან. ლაშა. გიორგი. ბაგავანს.
მყოფმან. თვე-

სა. იანვარსა. ი~ჲ. ქკ~ოსა. კზ. დღესა. ოთხშაბათსა. მაშინ. მოიწია. გლოვა. და.
მწუხარება.
უნუგეშინისცემო. და. საშინელნი. ტკივილნი. ცრემლთა. წილ. გულითა. სისხლთა.
დენანი, წარწირვანი. დარჩომისა. და. სიცოცხლისანი. თანა. ზრდილთა. და. მომჵსენებელთა.
კეთილთა. და. სიამოვნეთა. მისთანი. ტკივილნი. და. ნაცართა. თავსა. სხმანი, ვაზირთა. და. დიდებულთა.
და. ყ~ისა.
სამეფოსაგან. და. თვით. მისისა. გამზრდელისა. ივანე. ათაბაგისაგან. ანუ. დამან.
მისმან.
რუსუდან. რავდენი. გლოვანი. აღასრულნა. მრავალ. დღე. ვინ. შემძლებელ-არს.
გამოთქმად,
ხ~. მეფე. წარიყუანეს. სამკვიდროსა. მათსა. გელათს. და. დამარხეს. სამარხოსა.
პაპათა. მისთასა:-

61,, ჳა,, მეფე. რუსუდან. ძე. თამარ. მეფეთ. მეფისა. და. დაჳ. ლაშა. გიორგი. მეფისა. ბაგრატოანი:მაშინ. შეკრბეს. ყ~ნი, წარჩინებულნი, ამის. სამეფოს=
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ანი. იმერნი. და. ა. მერნი. კ~ოზნი. ორნივე. და. ებისკოპოზნი. ნიკოფსით. ვ~რე.
დარუბანდამდე. ყ~ნი. მორჩილებასა. ქვეშე. მათსა. მყოფნი. და. მეფე. ყეს. რუსუდან. და. დასეს. საყდართა,
სამეფოთა, და. მიულოცეს.
მეფობა. წესისაებრ. ხ~. იყო. რუსუდან. ხილვითა, შვენიერი. ვითა. სანატრელი, დედა.
მისი. მდაბალი. უხვი. პატივის, მცემელი, პატიოსანთა, კაცთა. მოყარე. ამან, მოიწყო. ყ~ი. საბრძანებელი,
თვისი. და. მეფობა.

მშვიდობით. და. აღივსო. ყ~ი. სამეფო. რუსუდანისა. ყ~ითა. კეთილითა. იწყეს.
უძღებება, და. განცხრომა. ყოველმან. აჰსაკმან. და. მიიქცეს. ყ~ნი. სიბოროტედ. და. ვ~რ. არა. გამოიცადეს. ღ~ი.
ამის-თ~ს. მისცნა. იგინი.
ღ~ნ. უჯეროდ. გინებად. და. ხოცად, წარმართთა. მ~ერ. რ~. მეფეცა. რუსუდან,
ჩვეულებითა. წესსა. ძმისა, თვისისასა. ვიდოდა. განცხრომითა, და. სიმღერითა, ამის-თ~ს. აღდგეს. ბოროტნი.
უდიდესნი. რ~. ზემო, ჵსენებული. სულტანი. ჯალალდინ. უღონო. იქმნა, რა. ბრძოლილი. თათართაგან. მოუწოდა.
სპათა. თვისთა,
ვ~ა. ზემო, ვთქუ. და. ჰრქუა. მათ. იცით. და. გახსოვსთ. ყ~თა. მარზაპანთა. და.
ერისთავთა. ჩ~ნთა. კეთილ. და. წყობა. პაპათა. და. მამათა. ჩემთა. და, აწ, იცით. თუ. რა. მოიწია. ჩემზედა. და.
თქვენ. ზედა.
უცხოთა. ნათესავთა. თათართაგან. მრავალგზის. ბრძოლა. ვყავთ. და. მრავალი,
ღვაწლი. დავითმინეთ. ა~დ. განგებითა. ზეგარდამოთა. ყოველგან. ვიძლიენით. აწცა. მოახლებულ. არ~ნ. მდინარესა.
ჯიონსა. და, წინა. მბრძოლად.
წარმოუვლენია. ძე. მისი. უხუცესი. და. აწ. ესე. არს. განზრახა. ჩემი. ვინათგან. მისცა.
ღ~ნ. ძლევა. უკეთუ. გთნავსთ. დაუტეოთ. ქყანა, ესე. აღვიღოთ. დედა. წული. სიმდიდრე. და, ჯოგი. და.
წარვიდეთ. საბერძნეთს, და. მუნ. დავემკვიდრნეთ. დაღათუ. ჩვენ. თათარნი. გუძლევენ. გარნა. ყ~თა. ნათესავთა. ჩ~ნ. ვსძლოთ.
უკეთუ. ვის. ენებოს. წარმოვიდეს. ჩ~ნ. თ~ა. და. თუ. სთნავსთ. ვისმე. იყავნ. შ~ა. რ~. ნება. იყავნ. ყ~თა.
სათნოდ: მაშინ. თქმული, ესე. ყ~თა.
ეკეთა. და. აღიღეს. დედა. წული. და. ყ~ი. სიმდიდრე, მათი. და. წარმოვიდეს, და.
მოიწივნეს. ადარბადაგანს. კაცი. ვ~რ.
ას. ორმეოცი. ათასი. და. მოიწივნეს. ქ~ყანად. მჵარგძელთა, რ~, ივანე. ათაბაგსა. ეპყრა.
დვინი. და. ანისი. მიე-

ცა. ძმისწულისა. მისისა. შანშესდა. მანდატურთა. უხუცესისა-თ~ს. ესე. ხვარაზმელნი,
მოვიდეს, წელსა, მესამესა. ლაშა. გიორგის. მიცვალებითგან. ტყენვად. და. მოოჵრებად, ქ~ყანათა. დვინისა.
და. მიმდგომთა. მისთათა, ცნეს, რა. ივანე, ათაბაგმან. და. ვარამ, გაგელმან. მივიდენ, მეფეს. წ~შე.
რუსუდანს. მოახსენეს. მოსლა. ხვარაზმელთა. და. თვით. დიდისა. სულტნისა. ჯალალდინის. ჵოცად. და.
მოსრვად. ქ~ეანეთა. ესრეთ,
უწყალოდ. მოსრვიდეს. რ~ლ. არცა, თუ. დედათა. და. ჩჩვილთა, ყრმათა. რიდებდეს,
ხ~. ვ~რ. ცნა, რუსუდან. შემოს=
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ულა. ხვარასნელთა. სამეფოსა. შ~ა. მისსა. მოუწოდა. ყრმათა. იმერთა. და. ამერთა. და.
მოიღო. დროშა, სეფე.
და. მოუწოდა. ივანე. ათაბაგსა. რ~ლი. მას. ჟამსა. მიმჵცოვნებულიყო. არა.
განცხადებულად. ა~დ. ფარულად.
მონაზონ. ქმნილ იყო. განაჩინა. მეფემან. რუსუდან. სპათა. მისთა. თავად. და. უბოძა.
დროშა. ივანე. ათაბაგსა.
და, წარავლინა. ბრძოლად. სულტნისა. მის. ჯალალდინისა. ხ~. მიიწივნეს. დვინსა.
და. ამობერდეს. და. დაებანაკა.
ხარაზმელთა. სოფელსა. რ~ლსა. ჰრქჴიან. გარნისი. და. მირავიდეს. სპანი. მეფისანი.
წინა. განეწყო. სულტანი.
ჯალალდინი. აქათ. ივანე. ათაბაგმან. განაწყო. სპანი. მეფისანი. იმიერ. და. ამიერ. და,
აჩინა. წინა. მბრძოლად. თორელნი. და. ძმანიცა. იგი. ორნი. ახალციხელნი. შალვა. და. ივანე.
სახელოვანი, იგი. მბრძოლნი. ვ~რ. წესად. არს. სახლისა. მათისად. წინა. მბრძოლობა. ხ~. ვ~რ. დაეახლნეს. წინა.
მბრძოლნი. და. სულ-

ტანი. აქა, დაიპყრა. ფერჵი. ივანე. ათაბაგმან; იტყჴიან. ვ~დ. შურითა. ყო.
ახალციხელთა. შალვა.
და. ივანესითა; ჶ~ი. შური. ყ~თა. ბოროტთა, დასაბამი. და, ძვირ. მომწყედელი. კაცთა.
ნათესავისა.
და. ყ~თა. ნათესავთა. მწყლველი. ვ~რ. ურიათა. ღ~თის. მკულელობა. არწმუნა. და.
კ~დ. აქაცა. უგბილი. და. ულმობელი. და. საქართველოსი. სრულიადი. მოსპოლვა. ვ~რ. ქვემორე, სიტყამან. ცხად.
ყოს. რ~ლი. ათაბაგსა.
ივანეს. არწმუნა. რ~ლ. ჟამსა. წყობისა. და. ჟ~სა. ომისასა, უკუნდგა. და. არღარა.
ვიდოდა. მბრძოლთა. კერძ. ხ~, წინა. მბრძოლთა. ყ~თა. მოუვლინეს. კაცი. და. ჰრქეს. დაახლოებულ. ვართ.
სულტანსა. და. სპათა. მისთა, და. ჩ~ნ. დიდათ. უმცირეს. ვართ. და. ომი. ძლიერი, წინა. გვიც. წარმოიმალონ.
მჵნეთა. სპათა. მეფისათა.
და. სიმჵნემან. შენმან. ესე. ორგზის. და. სამგზის. მოუვლინეს. ხ~. იგი. არა. რასა.
მიუგებდა, ხ~. ვინათგან.
წინა, მბრძოლნი. თორელნი. და. უმეტეს. ახალციხელნი. შალვა. და. ივანე. ახოვან.
იყნეს. და. წყობათა. შ~ა. სახელოვანნი. არღარა. რიდეს. სიმრავლესა. სულტნისა. სპათასა. ვითა. მჵეცნი. ზ~ა.
მიეტევნეს. და. იქმნეს. ძლიერნი. ომნი. მოსწყდა. ორგნითვე. ურიცხვი. რ~. ძლიერად. მბრძოლობდეს. შალვა.
და. ივანე. ახოვანთა.
და. ძლიერთა. სრვიდეს. და. განგრძელდა. ომი. სასტიკი. ხ~. ივანე. ათაბაგი. და. სპანი.
ქართველთანი. ხედვიდეს. ძლიერსა, ომსა. და. არა. შეიწყალებდეს. თ~ა. მონათესავეთა, და. ერთ. სჯულთა.
ქ~ეს. აღმსაარებელთა. თორელთა. და. მათ. თ~ა. მრავალთა. სახელოვანთა. ა~დ. დგეს. შორით. და, არა. ინებეს.
შველა. ივანე. ათაბაგმან.
რ~ლსა. შურითა. იტყვიან. ამას. ყოფად. და. არა. თუ. შიშითა. და. ვ~რ. განგრძელდა.
ომი. ორთავე. ძმათა.

ახალციხელთა. დაუხოცეს. ცხენნი, და. ქვეითნი. მჵნედ. იბრძოდეს. და. მოისრნეს.
ორგნითვე. ურიც=
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ხვნი. და. უმეტეს. თორელნი. და. ვ~რ. შენივთდა. ძლიერად. ომი. ჵრმალნიცა.
ახალციხელთანი. განტყდეს.
ჩაბალახსა. ზ~ა. მაშინ. ივლტოდეს, ქართველნი. ხ~. შალვა. მუნვე. შეპყრობილ. იქმნა.
სიმრავლისა.
ფრიადისა. მ~ერ, და. ივანე. გარნისისა. კლდეთა. შ~ა. შელტოლვილი, ზენა. კერძო.
მოტევებულითა. ქვითა. მოიკლა. მუნ. ხ~. შალვა. წარიდგინა. სულტან. ჯალალდინის. წ~შე. რ~ლ. იცნეს.
ნახჭევნელთა. და. ადარბადაგანელთა. და, მოახსენეს. სულტანსა. ახოვნება. და. წყობათა. შ~ა, სიქუელე. მისი, ხ~.
მან. არა. მოკლა. ა~დ.
თვისთა. თ~ა. იპყრა. დიდითა. პატივითა. და. მიანიჭნა. ქალაქნი. ადარბადაგანისანი.
და. თავადთა. თვისთა,
თ~ა. პატივსცა. ხ~. შ~დ. წელიწდისა. ერთისა, აიძულებდა. დატევებასა. რჯულისასა.
და. უქადებდა. ნიჭთა.
და. პატივთა. უმეტესთა. ხ~. მან. არა. უსმინა. არცა. აღირჩია. წუთ. ჟამისა. ამის.
პატივი. არცა.
უარყო. სახელი. ქ~ესი. კ~დ. სულტანი. ლიქნიდა. და. ეტყოდა. უარყოფასა. ქ~ესსა.
ა~დ. იგი. გარე. მიაქცევდა. სიტყათა. მისთა. კ~დ. სულტანი. ექადოდა. მრავალ-ფერითა, სატნჯელითა.
და. აშინებდა, ა~დ. იგი. მტკიცედ, ეგო. სარწმუნოებასა. ზ~ა. ხ~. შ~დ. მრავალთა. ტანჯვათა.
მწარითა. სიკუდილითა. განიყანა. საწუთოსაგან. წმიდა. შალვა. და. მოწამობისა. გვირგვინითა.
შემკული. აღვი-

და. წინაშე. ქ~ესსა: ესე. აქამომდე. სულმცირედ. აღიწერა. ჩ~ნ-მ~ერ. ხ~. ივანე. ათაბაგი.
უკუნ. იქცა.
ბიჯნისად. და, სულტანი. მიიქცა. ადარბადაგანს. და. ნახჭევანს. და. მ~ერ. აოხრებდეს.
საქართველოსა.
არბევდეს. და. ტყვე. ყოფდეს. და. ს~დ. უწყალოდ. ჵოცდეს. და. არავინ. იყო.
ნუგეშინის-მცემელი. მათი, და. შ~დ.
ორისა. წლისა. მიიცალა. ივანე. ათაბაგი. და. მთავარყეს. ძე. მისი. ავაქ. და უბოძეს.
მას. ამირსპასალარობა:- აქაც. კ~დ. იხილეთ. ნაყოფი. ცოდვისა. და მოვიქცეთ:-

ამისა. შ~დ. უდიდესნი. ბოროტნი. შეიცვიდეს. ნათესავსა. ქართველთასა. რ~.
მოახლებულიყო. სრულიადი. მოსპოლვა. სიმრავლისა-თ~ს. უსამართლოებათა. ჩ~ნთასა. რ~. აღიმჵედრა,
სულტანმან. საქართველოსა. შემოსვლად. და. მეფე. ყოფად. თავისა. თვისისა. მივიდა. და. მოაოხრა. ყ~ი. ქ~ყნა.
დვინისა. ანისი.
და. ყ~ი. ქ~ყანა. ანისისა. სომხითი. გაგი. ვ~რე. განძამდე. რ~. უწინარეს. ამისსა. ვარამ,
გაგელსა. კაცსა. გონიერსა, და, ლაშქრობათა. შ~ა. წარჩინებულსა. ამას. აქნდა. შანქორი. და.
მიმდგომი. მისი. ქ~ყნა.
ესე. ვითარნი. ესე. ჭირნი. და. ბოროტნი. და. შფოთნი. იძროდეს. ამათ. ჟამთა. შ~ა.
მოეყანა. მეფესა.
რუსუდანს, ორტულის. შვილი. მძევლად. ერთგულობისა. მისისა-თ~ს. რ~ლი. იყო.
ქმნულ. კეთილ. და.=
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სრული. ჰასაკითა. შენიერი. გამითა. მჵნე. და. ძლიერი. ძალითა. ხ~. ვ~რ. განიცადა.
სთნდა. მეფესა. რუსუდანს. და. ინე-

ბა. ქრმად. მიყანება. მისი. რ~ლი. აღასრულაცა. და. იქორწილა. ორტულის. შვილი.
რ~ლთაგან. იშვა. ასული. სიტურფე. აღმატებული. და. უწოდა. სახელი. სანატრელისა. დედისა. მათისა. თამარ. და.
კ~დ. მიუდგა. და. შვა. ძე. დაუწოდა. სახელი. დავით. და. კ~დ. ზრდიდა. ძმისწულსა. მისსა. ძესა, ლაშა.
გიორგისასა. დავითს. ხ~. ვ~რ. აღიზარდა. ასული. მათი. თამარ. ესმა. საბერძნეთისა. სულტანს. ძესა. ნუქარდინისასა.
ყიასდინს. ქმნულ. კეთილობა. მეფის. ასულისა. ევედრა. მრავალთა. ნიჭთა. და, ძღვენთა. მ~ერ. რ~თა. მისცეს.
ცოლად. ასული. მისი. თამარ, და. გაუგზავნა. ძღვენი. დიდ. ფასისა. და. სთხოვა, ცოლად. და, აღუთქა. ფიცით.
არა. დატევება. სჯულსა. ქ~ეანეთასა. რ~ლ. ისმინა, მეფემან. რუსუდან. და. მისცა. ასული. მისი, სულტანს.
ჵასდინს. რ~ლ. ესე. უჯერო.
იყო. ქ~ეანეთა. მ~ერ. ხ~. დიდითა. დიდებითა. და. დიდითა. საქორწილოთა. მისცა.
იგი. და. აწყერი. ზითვად. მისცა. გარნა. პირველ. ჵსენებულნი. იგი. სპარსნი. ხუარაზმელნი. მცირედ.
მოახლოებოდეს. საქართველოსა. და. განრყნიდეს. ქ~ყანათა.მაშინ. ცნა. სულტანმან. ჯალალდინ. ავაქ, ათაბაგისა. და. ამირ.
სპასალარისა. ბიჯნისყოფა. ინება. ნახვა. მისი. მიუვლინა. მოციქული. და. რქა. შენხარ. ვაზირთ.
უხუცესი. მეფისა. დასაქართველოსა, უთავადესი. დაითალავ, საქართველოსა. თითოთა. კაცითა.
შევკრბეთ, რ~. მნებავს. სიტყად. შენთანა. ხ~. სთნდა. ავაქსცა. და. ნება. სცა. ხილვად. და. წარვიდა. ჭურვილი. და.
იქით. ერთითა.
კაცითა. სულტანი. ხრამსა. ზ~ა. ბიჯნისასა. ჭურვილი. იგიცა. და. შეკრბეს.
მახლობელად. ერთი. ერთისა.

მაშინ. იწყო. სულტანმან. სიტყვისა. თქმად. არა. მოვედ. რბევად. საქართველოსა. ა~დ.
ზავისა.
და. მშვიდობისა-თ~ს. გარნა. თქენ. მსწრაფლ. საომრად. აღიჭურენით. და. ფიცხლა.
შემებენით. დაარა. იქმნა. მშვიდობა. აწ. ვინათგან. წარჩინებულხარ. ქართველთა. შ~ს. და. ვაზირი.
კარსა.
მეფისასა. ისმინე. ჩემი. გასმია. გარი. და. ნათესავი. ჩემი. სიდიდე. სამეფოსა. ჩემისა.
და. სიმრავლე. რ~ლ.
არავის. ჵელმწიფესა. ძალედვა. სწორება. ჩემი. მე. მაღლისა. და. დიდისა. ჵელმწიფისა.
ხვარაზმშას. ძე. და. ფარმანსა. ჩემსა. ქვეშე. იყო. ყ~ი. სპარსეთი. ადარბადაგანით. ვ~რე.
ჯიონამდე. და. ჯიონით. ვ~რე. ინდოეთადმდე, თურანი. ხატაეთი. ჩინმაჩინი. და. ყ~ი.
აღმოსავლეთი. ხ~. განგებითა, ზენითა. გამოჩნდეს, ქყანასა. ჩინეთისასა. ადგილსა. შეურაცხსა.
ყარყურუმად. წოდებულსა. კაცნი. ვინმე. საკვირველნი. უცხონი. უცხოთა. ენითა.
დაუცხოთა.=
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ცხოვრებითა. მყოფნი. რ~ლთა. ყ~ი. აღმოსავლეთი. დაიმორჩილნეს. და. მრავალნი.
ჵელმწიფენი. მოსრნეს. ხ~. ჵელმწიფედ. ჰყვასთ, კაცი. ვინმე. საკვირველი. ღრმად. გამგონე. საქმისა.
მჵნე. და. მეცნიერი. ბრძოლასა. შ~ა. და. ჰრქჴიან, სახელად. ჩინგიზ. ყაენი. ამან. რა. ჵელთ. იგდო.
ხატაეთი.
წარვემართე. ლაშქრითა. ერანითა. თურანითა. სპარსითა. თურქმანითა. და.
მრავალჯერ.

შევებენით. და. ბრძოლა. ვყავით. ჯიონს. იქით. და. უკანასკნელ. ჯიონს. აქათცა. გარნა.
იქმნა. ცალება. სიმხნე. ქველობისა. ხვარაზმშას. სახლისა. და. ყოველგან. ვიძლიენით.
და. ვ~რ.
უმეტესად. და. ვცან. არღარა. იყო. ღონე. დაუტევე. ქყანა. და, სამეფო. ჩემი. და.
სიმდიდრე. აურაცხელი. და. წარმოვედ. საქართველოსა. მშვიდობისა. და. ზავისა. ყოფად. მესმა. სიმაგრე.
საქართველოსა. და. ქართველთა. ნათესავისა. სიმჵნე. წყობათა, შ~ა. აწ, მნებავს. რ~თა. შევიერთნეთ. და.
შევითქვნეთ. მტკიცითა. ფიცითა. და. ვებრძოლნეთ. მტერთა. მათ. ჩ~ნთა. მასმიეს, რ~ლ. მეფე. თქენი.
დედაკაცი. არს. და. მყოთ.
ქმარ. მისსა. და. იგი. ცოლად. ჩემდა. და. მე. მეფედ. თქენზედა. და. თუ. ესე.
იქმნების. ვსძლოთ. ყ~თა. მტერთა.
ჩ~ნთა. და. უკეთუ. ესე. არა. ჰყოთ. მოოჵრდეს. სამეფო. თქენი. და. თუ. მეცა.
წარვიდე. თათარნი. ეგრეცა.
მოსრულ. არ~ნ. თქენ. ვერ. წინა. აღუდგები. და. ვერცა. შემძლებელ. ხართ. ბრძოლად.
მათდა. აწ. ფიცხლად. გაგზავნე. კაცი. მეფესა. თქენსა. წინაშე. და. აუწყე. თქმული. ესე. ჩემი. რ~. არა,
მნებავს. ოჵრება. საქართველოსა. ა~დ. დაცა. მტერთაგან. და. თქენ. მ~ერ. მე. განვძლიერდე. და.
ვიყნეთ. მშვიდობით.
ხ~. ესე. რა. ესმა. სულტანისაგან. ავაქს. არა. პასუხ. უგო. ა~დ. ჰრქა. ვაუწყებ. საქმესა.
მაგას. მეფესა.
და. ვაზირთა. მისთა. მყის. დაწერა. წიგნი. და. წარმოავლინა. და. წარმოგზავნა. წ~შე.
მეფისა. და. აუწყა. ყ~ი. თქმული. ესე. რ~ლი. აუწყა, სულტანმან. მან. და. ვ~რ. მოიწია. ამბავი. ესე. და. წიგნი. იხილეს. განკვირდა,
მეფე. რუსუდან. და. უცხო.

უჩნდა. საქმე. ესე. და. მიუმცნეს. ავაქს. არცა-თუ. სმენად. საქმისა. მაგის. ა~დ. ს~დ.
განყენებად. და. ავაქ.
ფიცხლა. სულტანსა. აცნობა, ხ~, მან. რა. მოისმინა, აიყარა. სრულითა. ლაშქრითა. და.
წარმოემართა.
ტფილის, ქალაქსა. რ~თა. ბრძოდეს. მას. მაშინ. ვ~რ. ცნა. მეფემან. მოსულა. სულტნისა.
აიყარა. და. წარვიდა. ქუთათის. ხ~. ტფილისის. მცელად. დაუტევა. ლაშქარი. და. თავადნი. ორნი.
ბოცოს. ძენი. მემნა. და, ბოცო. მოიწია. სულტანი. სომხითად. და. მოაოჵრა. ყ~ი. სომხითი. და. დასცნა. მკჴიდრნი.
მისნი. პირითა. მახვილისათა. ესრეთ. რ~ლ. არღარა. დარჩა. მამა. კაცი. მაშინ. მოიწივნეს. ტფილისად.
და. მცელნი. ქალაქ=
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ისანი. აღიჭურნეს. და. იქმნა. ძლიერი. ბრძოლა. და. ბრწყინვალე. ბრძოლა. აჩენეს.
ქართველთა. მერმე. მას.
ღამესა. მიუვლინეს. კაცი. სულტანსა. ჯალალდინს. შიგნიდაღმა, მიცემა. ქალაქისა.
სპარსნი, რ~ლ. კარსა. სცვიდეს. აქიდაღმან. შემოშვება. რა. გათენდა. და. კაზმნეს. და. მოვიდა.
სულტანიცა. მონდობილი. სპარსთა. იმედითა. შიგნით. მცველნი. ქალაქისანი. ამისნი. უმეცარნი. იყუნეს. და.
მიმართნეს. სულტნისა. სპათა. და. გაუჵდეს. განძის. კართავე. მემნა. ბოცოს. ძე. და. მისი. ძმა. ბოცო.
მუზარადები. არა. დაეხურათ. დალამოდეს. კართა. გასვლასა. ანასდათ. სპარსმან. ვინმე. უმუზარადოს. თავსა,
შიგნიდაღმან. აფთი. დაჰკრა. და. ძლიერად. გაუხეთქა. დაეცა. და. მოკდა. მემნა. და. შეიქმნა. შიგნით. ომი.
და. ღალატი. და. ტფილელთა.

სპათაგან. განახვნეს. კარნი. სპათა. ტფილელთა. ესრეთ. რა. შინა. განცემა. იყო.
ქალაქისა. ივლტოდეს.
მცელნი. ქალაქისანი. და. შედგეს. ისანთა. ბოცოს. ძემან, ბოცო. გაამაგრა. ისანი. და.
ქმნა. ძლიერი. ომი.
(აქცა. კ~დ. იხილეთ. ნაყაფი. ცოდვისა. და. მოვიქცეთ. ჶ~ი. კაცნო. ქ~ესნო.)
ხ~. არა. შემინდობს. ტკივილი. გულისა. მოჵსენებად. თუ. ვ~რ. იქმნნეს. ხვარაზმელნი.
შინაგან. ქალაქისა. ვინმე. უძლოს. მაშინდელთა. მოსაწევართა. და. განსაცდელთა. რ~ლი. მოიწია.
ქ~ეანეთა. ზ~ა. აქა. მეგულებოდა.
დადუმებად. რ~ლ, სალმობიერსა. მიუთხრობ. ტკივილითა. გულისათა. და. ცრემლთა.
მ~ერ, აღვივსები. რ~. ვინ. შემძლებელ-არს. მითხრობად. რავდენნი. მოსაწევარნი. იქმნეს. რ~. ესე. ოდენ. მძვინვარედ.
ჵოცდეს. რ~ლ. ჩჩვილნიცა. ძუძუთაგან. დედისათა. აღიტაცნიან. და. წინაშე. დედისა. დაანარცხიან. და.
რ~ლსამე. თალნი.
წარსცვივდიან. და. რ~ლსამე. ტვინი. დაეთხიის. და. მერმე. დედანი. მოიკლოდიან.
ბერბერნი. უწყალოდ. ფოლორცთა. შ~ა. ცხენთა. მ~ერ. დაითრგუნოდეს. და. ჭაბუკნი. დაეკეთებოდეს. სისხლისა.
მდინარენი, დიოდეს.
თავი. ტანისაგან. განშორებული. და. თმა. ნაწევართა. შიგან. აღრეულნი. და.
დედაკაცი. და. მამაკაცი. ურთიერთას. აღრეული. მტერსა. შიგან. ცხენის, ტერფითა. იზილებოდეს. არა.
ჰყოფდეს. წყალობასა. რ~. რ~ლიმე. დანითა. იღლიასა. დასობილი, სხანი. მკერდსა. და. ცემენითა. დაცემითა. და.
სხანი. მუცელსა. და. ზურგსა. ზედან. განიპებოდეს: ჶ~ი. ჶ~ი. სალმობიერი. იგი. ღაღადი. რ~ლი. მუნ. მიიწია.
ტირილი. კივილი.
და. ზახილი. და. უზენარო. ვაება. და. საზარელთა. ჵმათაგან. იძროდა. ქალაქი. ყ~ი.
რ~. უმრავლესი. ერი, ვითა.

ცხოვარნი. შეკრიბიან. და. ჵოცდიან. და. ხედვიდეს. ზოგნი. საყარელთა. შვილთა. და.
ზოგნი. ძმათა. და. მამათა.
და. ქმარნი. ცოლთა. უპატიოდ. მკდრად. მდებარეთა. ცხენთა. მ~ერ.
დათრგუნვილთა. და. ფოლოცთა. შინა.=
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ძაღლთა. მ~ერ. ზიდულთა. და. არათუ. დაფლვასა. მიწასა. შ~ა. ღირს. ჰყოფდეს.
ეკლესიანი. და. ყოველნი. პატიოსანნი. სამსხვერპლონი. შეურაცხ. იქმნებოდეს. და. პატიოსანნი. მღვდელნი. და.
დიაკონნი. და. მონაზონნი.
ეკლესიათა. შ~ა, თვით. ხატთა. და. ჯვართა. თანა. შეიმუსროდეს. და. დაიკლვოდეს.
და. ესე. ვ~რნი. ჭირნი. მოიწივნეს. რ~ლ. არაოდეს. ძუელთა. სადამე. წიგნთა. მ~ერ, სმენილ. არს. უკ~ე. რ~ლნი.
თ~ა, შეესწორებიან. ქ~ეს.
ჯარისა. მცემელთა. იუდიანთა. ზ~ა. ქმნულთა. მ~ერ. იერუსალიმისა, ს~დსა.
მოსპოლვასა. ტიტესა.
და. უესპასიანეს. მ~ერ. ვ~ა. ჟამთა. აღმწერელ. და. მრავალ. მომთხრობელი. იოსიპოს.
წარმოიტყჴის. ესე.
ოდენსა. ძნელ. ბედობასა. იუდიანთასა. ვ~რეღა. სამასისა. ბევრისა, აღრიცხასა.
მამაკაცისასა. ოდენ, სიყმილისა. და. მაჵვილისა. მ~ერ. აღსრულებულსა. რ~ლისა. მსგავს.
იქმნა. ჟამსაცა. ამას. სარკინოზთა. მ~ერ. ქალაქსა. ამას. ტფილისსა. ხ~. არღარა. იყო. ღონე. და.
ლხინება. ქალაქისა. მაშინ. წარმოუვლინა. კაცი. მეფემან. რუსუდან. ბოცოს, და. სხათა.
მცელთა. ქალაქისათა. რ~თა. დაუტეონ. ისანი. და. წარვიდენ. და. ვ~რ. მრავალგზის.
მიუვლინა.
დასტური, მეფემან. დატევებად. ქალაქისა. ძლით. დაარწმუნა, ბოცოს. დაგდება. და.
წასვლა.

ვ~ა. დასწერს. ბერი. ვინმე. მღვიმელი. და. ესრეთ. რა. ძლიერად. ჵელთ. იგდო. ქალაქი.
იგი. სულტანმან. კ~დ. იწყო. უბოროტესთა. საქმეთა. ქმნად. ქ~ეანეთა. ზ~ა. ესოდენ.
მძვინვარედ. მოსრვიდა. რ~ლ. სავსე. იყუნეს. ფოლორცნი. ხრამნი. და. ჵნარცვნი. მკვლელთა. მ~ერ. და.
უმრავლესთა.
მკვდართა. მტკუარსა. შთაუტეობდეს. ამას-თ~ა. არავე. დამშვიდნა. ცუდ. რჯული.
იგი. და. ბილწი.
მოიგონა. სხაცა. სიბოროტე. რ~ლისა. ჵსენება. სირცხჴილ. მიჩნს. (იხილე. ჶ~ი.
ქრისტიანევ
კ~დ. და. კ~დ. ნაყოფი. ცოდვისა. და უყოვნელად. მოიქეც. მსწრაფლ. უმეტეს.
მთვრალობისა.
გან. რ~ლ ქარს. ყ~ისა. ცოდვისა. მიზეზი.) რ~. გლოვათა. და. ცრემლთა. მ~ერ.
შევიცვები. თუ. ვ~რ.
განვარისხეთ, მოწყალე, და. შემწყნარებელი. ღ~ი. არა. შეწყალებად. ჩ~ნდა. იწყო.
რღვევად. ეკლესიათა, ვ~რე, საფუძველადმდე. რ~ლისა-თ~ს. იკადრა. და. ხელყო. სიონისა. გუმბათისა. შემუსრვად.
და. ზ~ა. ბილწისა. საჯმდომისა.
მისისა. აღშენებად. რ~ლი. იგი, ჵიდითა. მაღლითა. და. გრძელითა. განჵიდა.
აღსვლად. მას. ზ~ა, და. ესეცა, შესძინა: რ~. ხატი. უ~ისა. ჩ~ნისა. იესო. ქ~ესი. და. ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისა. რ~ლი.
სიონს. მკჴიდრ. იყო,
ბრძანა. მოყუანებად. და. ჵიდისა. საშუალსა. დადებად. პირ, აღმართ. და. ბრძანა.
ყ~თა. მათ. პყრობილთა.=
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ქ~ეანეთა. მამათა. და. დედათა. იძულებით. დათრგუნვა. პატიოსანთა. ხატთა. და.
დატევება. რჯულისა. და. უკეთუ.

[...] ესე. არა. ყონ. წარკეთა. თავთა. მათთა. და. ვ~რ. აღასრულებდეს. ბრძანებულსა,
ამას. მოყანდეს. მამაკაცი. დედათა. თ~ა. და. აიძულებდეს. ესრეთ. ყოფად. და. მრავალთა.
უკე. ბრწყინვალე.
ძლევა. აჩენეს, და. არა. თავს. იდვეს. შეურაცხება. წმიდათა. ხატთა, და. დატევება.
ქ~ეანობისა.
სჯულისა. მათისა; მაშინ. მრავალი. სიმრავლე, მამათა. და. დედათა. იპოვნეს.
ახოვანად. რ~ლთა. მიიღეს. გჴირგვინი. წამებისა, რ~ლისა. აღრიცხა. შეუძლებელ. არს. სიმრავლისა. თ~ს;
რ~. ვგონებ.
ვ~დ. ათ. ბევრად. აღიწია. რიცხვი. მოკლულთა; ესრეთ. რა. მოაოჵრეს. ტფილისი,
იწყეს. რბევად,
ტყუენვად. ჵოცად. დაკლად. სომხითისა. და. კამბეჩანისა. და. იორის, პირთა.
ქართლს, და. თრიალეთს. ჯავახეთს. და. არტანს. ზოგნი. სამცხეს. და. ტაოს. კარნიფორას. და. ანისის.
მიმდგომთა. ქ~ყნათა.
და. განგრძელდა. ესე. ვ~რი. ჭირი. და. ზეგარდა-მომავალი. რისხა. და. მოსაწევარი.
ხუთისა. წლისა. ჟამთა:-

(იხილე. აქაც. კ~დ. და. ისაგონებლე:) რ~. ორწელ. პირველ. აღაოხრეს. ქ~ყნა. და. ხუთი.
წელი. ქალაქსა. დაყეს. და. აორებდეს. ქ~ყანათა. ამათ. ზემო. ჵსენებულთა. და. არღარა. იყო.
შენებულება. თვინიერ. ციხეთა. და. სიმაგრეთა. რ~. ქ~ყანა. საქართველოსა. მიეცა. განსარყნელად. ამის-თ~ს. რ~.
დაუტევეს. მეფეთა.
და. მთავართა, სამართალი. მოწყალება. სიყარული. სიწრფოება. სიმშვიდე, და.
სიმართლე; და. ამის. წილ. მოიპოეს. ამპარტავანება. ზაკა. შური, ჵდომა. სიძულილი. ანგარება. მიმძლავრება.
კლვანი. პა-

რვანი. სიძვანი. უწესოებანი; ვ~ა. იტყვის. წწ~ყლი. ვააი. მათდა. რ~ლნი. კუალსა.
ბალამისასა.
შეუდგეს. და. საქმესა. სოდომელთასა. იქმან: რ~. ყოველმან. ჰასაკმან. ბერთა. და.
ჭაბუკთამან. მცირითგან. ვ~რე. დიდადმდე. მიაქციეს. სიბოროტედ: რ~. სენი. იგი. რ~ლი. სოდომელთა,
და. სალმობა. იგი.
გომორელთა. მოიწია. და. ამის, ძლით, მისცნა. იგინი. ღ~ნ. წარწყმედად. ბოროტად.
რ~. განვიწირენით.
ღ~თისა. მ~ერ. რ~. დავივიწყეთ. ღ~ი. და. ღმერთმანცა. სამართლად. დაგვივიწყა. და.
მოოჵრდა. ქ~ყნა.
საქართველოსა. ლიხთ. აქათ. ვ~ა. ჵმობს. წწ~ყლი. ესაია. ვააი. ნათესავსა. ცოდვილსა.
ერი. რ~ლი.
სავსე. არს. უსჯულოებითა. ნათესავნი. ბოროტნი. ძენი. უსჯულოებისანი. დაუტევეთ.
უფალი.
და. განარისხეთ. წმიდა. იგი. ისრაელისა. რასაღა. იწყლვით. და. შესძინებთ.
უსჯულოებასა. ყ~ი.
თავი. სალმობად. და. გული. მწუხარებად. კალითგან, ფერჵთათ. ვ~რე. თავადმდე.
არა. არს. მას. შ~ა.=
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სიცოცხლე. არა. არს. წყლული. არცა. ნაგემი. არცა. ბრძვილი. განსივებული. არა. არს.
სალბუნი. დასადებელი. არცა. ზეთი. არცა. შესახვეველი. ქ~ყანა. თქენი. ოჵერ. არს. და.
ქალაქნი. თქ~ნი. ცეცხლითა. მომწარ. სოფელსა. თქ~ნსა. წ~შე. თქ~ნსა. უცხო. თესლნი. მოსჭამდენ. და.
მოოჵრებულ. არს. და.
და. ქცეულ. ერისაგან. უცხო. თესლთასა. და. დაშთეს. ასული. სიონისა. ვ~ა. კრავი.
ვენაჵსა. შ~ა. და. ვ~ა.

ხილის, საცავი. შ~ს. ნესოვანსა. და. ვ~ა. ქალაქი. მოცული. უკეთუმცა. არა. უ~ნ.
საბაოდ. დამიტევნა.
ჩ~ნ. თესლი. ვ~ა. სოდომა. შევიქმნენით. და. გომორელთამცა. მივემსგავსენით; (იხილე.
ჶ~ი. ქრისტიანეო. ესეცა. კეთილად. და. ისავნებული. ნაყოფი. ყ~დ. ცოდვისა:) ხ~. ამათ. ულხ-

ინებელთა. რა. ჭირთა, შ~ა. იყო. ქ~ყნა. საქართველოსა. სხუანიცა. უდიდესნი. ძნელ.
ჟამობანი.
აღმოჩნდებოდეს. რ~. ზემო. დატევებული. ამბავი. აწ. კ~დ. ვიწყოთ. ამა.
ულხინებელთა. ჭირთაგან.
შეიწრებული. მეფე. რუსუდან. იყო. რა. ქუთათის. და. ყ~სა. აფხაზეთსა, იქმნა. ძე. მისი.
დავით. ვ~რ.
წლისა. ექუსისა. ინება. მეფე. ყოფა. ძისა. მისისა, ვ~რ. არს. წესი. სოფლისა. მოყარეთა.
შეიყარა. წარმავალი. ესე. საწუთო. და. დაივიწყა. შიში. ღ~ისა. და. სიყარული. ძმისა.
თვისისა. და. მოიგონა, საქმე. ყ~თა. მ~ერ. განსაკრთომელი, რ~. ზემო. ჵსენებული, ძმისწული, მისი,
დავით. რ~ლი. ძმისა.
მისისა. გიორგისაგან. ანდერძობით, შევედრებულყო. და. მას. აღეზარდა. წარავლინა.
ფარულად.
ასულსა. მისსა. და. სიძესა. მისსა. სულტანს. ჵასდინს. თ~ა. საბერძნეთს. რ~თა.
წარსწყმიდონ. იგი. და. იყოს.
უშფოთველად. ძისა. მისისა. დავითისთვის. არა, განმყოფად. მეფობისა. და. ვ~რ,
მიიწია. დავით. წ~შე.
სულტნისა, და. ცოლისა. მისისა. რუსუდანის. ასულისა. თამარს-თ~ა. რ~ლსა.
სულტანი, უწოდდა. სახელად.
გურჯი. ხათუნ. და. ვ~ა. იხილეს. იგი. და. ეკეთა. შეიყარეს. იგი. თვისთა. თ~ა. და.
იპყრეს. პატივითა. და. გურჯიხათუნ. დედოფალი. კეთილსა. უყოფდა. ყრმასა, მას. დავითს. ბიძის. ძესა. მისსა.
და. არა. ისმინეს.

ბრძანება. მკულელებრი. მეფისა. რუსუდანისი. რ~ლი. და. ევედრა. რა. ჟამს,
წარეგზავნა. იგი. ა~დ. ფ~დ. პატივსცემდეს. დავითს. ხ~. ვ~ა. წარგზავნა. ძმის. წული. საბერძნეთს. მოუწოდა. ყ~თა. სპათა.
მისთა, აფხაზთა. დადიან. ბედიანთა. რაჭის. ერისთავსა, და. კ~ოზსა. აფსაზეთისასა. დასვეს. მეფედ. დავით. ძე.
რუსუდანისა. აკურთხეს.
ქუთათის. და. დაადგეს. თავსა. მისსა. გჴირგვინი. და. დასეს. ტახტსა. ზ~ა. სამეფოსა.
და. მიულოცეს. მეფობა.
წესისა. ებრ. და. სრულყო. კ~ოზმან. წესი. კურთხევისა, ხ~. ამერი. ესე. სამეფო. უცალო.
იყო. ხვარაზმელთაგან.=
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ამისთვის. რომე. მანდატურთა-უხუცესი. შანშე. ანის. იყო. და. ავაქ. ამირ. სპასალარი.
ბიჯნის. და. აეგრეთვე.
ვარამ. გაგელი. ჲრნი. კახნი. სომხითარნი. ქართველნი. თორელნი. შავშ. კლარჯნი. და.
ტაოელნი. თავის. თავის, სიმაგრესა. შ~ა. იყუნეს. მორჩილებასა. ზ~ა. რუსუდან. მეფისასა. დაუცალოებისა.
ძლით. ვერ. დახვდეს. დალოცვასა. ზ~ა. რუსუდანის, ძის. დავით. მეფისასა. ხ~. აწ. პ~დ. ზემო, ხსენებული. იგი.
ჩინგიზ. ყაენი. ვახსენოთ.
ვ~ა. მოიწივნეს. თათარნი. ქ~ყნასა. ჩ~ნსა. მათგან. მეოტი, სულტანი. ჯალალდინ.
წარვიდა. რა. საბერძნეთად. სამეფო.
მისი. ადვილად. ჵელთ. იგდეს. თურანი, სათურქეთი. და. ყ~ი. ხვარასანი: მაშინ.
განყო. ლაშქარი. მისი. ორად. და. აჩინნა. შვილნი. მისნი. ყაენად. პირველსა. გაუჩინა. და, მისცა. ლაშქრის.
ნახევარი. და. წარგზავნა.
დიდსა. ყივჩაყეთს. ვ~რე. ბნელეთამდის. ხაზარეთს. ოვსეთს. რუსეთს. ვ~რე.
ბორღალეთადმდე. სერბთა. და. კავკა-

სთა. და. ჩრდილოთა. ყ~თა. მკვიდროვანთა. ვ~ა. მითქუამს. და. მეორესა. შვილსა.
ჩაღათას. მისცა. ლაშქარი. და. უღურთა. ქ~ყანა. სამარყანი. ბუხარა. და. ვ~რე. ალმუთისა. ქ~ყანამდის: ამას. ვგონებ. ესე.
იყო. თურანი. დამესამესა. შვილსა. ოქროფას. მისცა. თვით. მისი. ტახტი. ყარყუმი. და. ჩინმაჩინი.
ემეთისა. ყაყვისა. ქ~ყნა. და. ხატაეთი. და. მეოთხესა. შვილსა. თულის. მისცა. ლაშქარი. და. უქუთის,
ზ~ა. მოკიდებით, ქ~ყნა.
აღმოსავლეთისა: ესე. ოთხნი. განაჩინნა. ყაენად. და. ამცნო. რ~თა. წელიწადსა. შ~ა.
ერთგზის. ოქროფასა. მიმართ. მივიდოდენ. უხუცესნი. ძმანი. მისი. ყურნუთოს. საქნელად. ამის-თ~ს. რ~.
ტახტი. მისი.
ოქროფას. მისცა: ესრეთ. რა. დააწყნა. შვილნი. მისნი, მოვიდა. თურანად. და.
გამოგზავნა. შვილი.
მისი. უმრწამესი. მოსათუალავად. ხუარასნისა. გამოვლო. ჯიონი. და. მოიწია.
ნიშბურას. და. ნიშბურელნი. დაეკაზმნეს. და, შეებნეს. თულის. და. პირველსავე. ომსა. აღიღო. ქალაქი,
და. მოკლა. სამასი. ტ.
ჩ. ათასი. კაცი. თავისა. მოკვეთითა. და. მეორესა. ომსა. რ. ჩ. ასი. ათასი. და. მესამესა.
ომსა.
ლ ბ. ჩ. ოცდა. თორმეტი. ათასი. და. უკეთუ. არა, ჯერხარ. ამით. დაირწმუნეთ.
დიდისა, სიბდივნისა. ხოჯა. შამშადინის. ძმა. თანა. დამხუდარიყო. და. იგი. იტყოდა. ამას. ყ~სა.
ნიშბურისა,
მოოჵრებასა. წარმოვიდა. ესე, თული. გამოვლო. მაზანდარა. და. მოეაჵლა. ერაყის.
ქ~ყნასა. ცნა. ესე.
სულტანმან. ჯალალდინ. აიყარა. დედა. წულითა. და. ბარგითა, ტფილისით. და.
გაემართა. ბრძოლად.
თათართა. და. მოვიდა. ადარბადაგანს. და. მიუგზავნა. მოციქული. ხლათის.
სულტანსა. და. ხალიფ-

ას. ბაღდადის. მპყრობელსა. რ~თა. შეეწივნენ. რ~. მათთვისცა. სარგებელ, არს.
ეგრეთვე. ერაყისა.=
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სულტანსა. მიუწერა. უკეთუ, თვით. ვერა. წარმოხვალთ. ლაშქარი. ბარე. გვაშველეთო.
და. მე. ვებრძოლო, თათართა. ამათ. რ~. მე. უწყი. კეთილად. წესი. ბრძოლისა. მათისა. და. წყობათა.
და. უკეთუ.
არა. ისმინეთ. ჩემსა, მე. მარტო. ვერ. წინა. აღუდგები. ა~დ. მივრიდებ. და. ვერცაღა.
თქ~ნ. შემძლებელხართ. წინა. აღდგომად. მათდა: ხ~. მივიდა. რა. მოციქული. სულტნისა. მათ.
უქმად,
წარმოავლინეს. და. არა. ისმინეს. მცნობელმან. მისმან. სულტანმან. და. უიმედო.
ქმნილმან.
სპათა. მისთა. და. ადარბადაგანისა. ვერ. წინა. აღდგომისამან. დააგდო. ადარბადაგანი.
და. გამოემართა. მეორედ. ტფილისადვე. ხ~. ესერა, ესმა. რუსუდანს. უბრძანა. ყ~თა. სპათა.
მისთა. იმერთა. და. ამერთა. შანშეს. მანდატურთ. უხუცესსა. და. ავაქს. ამირ. სპასალარსა. და.
ვარამ. გაგელსა. მსახურთ. უხუცესსა. ჲრთა. კახთა. მესხთა. ტაოელთა. და. დადიანსა. ცოტნეს.
კაცსა.
წარჩინებულსა. და. სათნოებიანსა. აფხაზთა. ჯიქთა. და. ყ~სა. სამეფოსა. რ~თა.
თვითეულად. არა.
არს. ჟამი. თქმისა. და. განახნა. კარნი. დარიალისნი. და. გამოიყანა. ოვსნი. და,
დურძუკნი.
და. შეკრიბნა. ყ~ნი. მთეულნი. და. შეკრბეს. ნაჭარმაგევს. ურიცხვნი. ერნი. და.
გაგზავნა. მეფემან.

რუსუდან. ხუარაზმელთა. თ~ს. წინა. განწყობად. ხ~. სეფე. დროშა. არღარა. გაგზავნეს.
ივანე. ათაბაგისა. მ~ერ. ქმნულისა. საქმისა. თ~ს. წარმოემართნეს. და. განვლეს. ტფილისი. და.
სულტანი. დაბანაკებულიყო. სომხითს. ჵევსა. ბოლნისისასა. და. ვ~ა. იხილეს. დარაჯთა.
სულტნისათა.
ფიცხლად. აცნობეს. სულტანსა. ჯალალდინს. ხ~. მან. აღისწრაფა. რ~. იყო. მჵნე. და.
უშიში.
ბრძოლასა. შ~ა, წინა. განეწყო. და. იქმნა. ბრძოლა. სასტიკი. და. პ~დ. შეკრებამდის.
სძლიეს. ქართველთა, და. გაგრძელდა. რა. ომი. მოსწყდეს. ორგნითვე. ურიცხვი. კ~დ. მოხედნა.
რისხვით.
ღ~ნ, ქართველთა. ნათესავსა. და. არა. დასცხრა. გულისწყრომა. უ~ისა. ჩ~ნ. ზ~ა. და,
არა. დაივიწყა. უსჯულოება. ჩ~ნი. იძლივნეს. სპანი. მეფისანი. ხვარაზმელთაგან. და, გაიქცეს.
ქართველნი. კ~დვე. მოვიდა. სულტანი. ტფილისად. და. იწყო. პირველთავე. საქმეთა.
ქმნად. რ~. რისხვით. ჰჵოცდა. რასაც. ვით. პოებდა. ქართველთა. და. არბევდა. ქ~ყანათა. ამათ. ზემო.
ჵსენებულთა.

ხ~. ამას. უკანის. მოვიდა. თათართა. უმთავრესი. თული. ჩინგიზ. ყაენის. შვილი.
შემოვიდა. ერაყს.
ვ~რე. ყაზმინამდის. ამოსწყვიტა. ქ~ყნანი. და. ურჩნი. მისნი. წარვიდა. და. განვლო,
ჯიონი. და.=
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მივიდა. მამასა. მისსა. ჩინგიზ. ყაენს. წ~შე. და, ძმათა. მისთანა. და. ვ~რ. ცნეს. ს~დ.
გაქცევა. სულტან.

ჯალალდინისი. უთხრა. ოთხთა. ერისთავთა, მთავართა. რ~ლსა. ქართველნი.
ნოინობით. უჵმობენ.
პირველისა. სახელი. ქარმაღან. მეორისა, ჩაღატარ, მესამისა. იოსერ. და. მეოთხისა.
ბიჩუის. დაამათ. ათი. ათას. ათი. ათასი. კაცი. მოსცა. დედაწულით. მათითურთ. და. გამოგზავნა.
ჯალალდინის. ძებნად. ესე. ოთხნივე. ნოინნი. ყაენის. შვილები. იყნეს. და. ესრეთ.
დავედრა. ვ~დ. სადაცა. მივიდოდენ, და. ზენარსა. სთხოვდნენ. შეუნდობდენ. და. შეიწყალებდენ. და.
მათთა, ურჩთა.
მოსრვიდენ. და. ხარაჯასა. მის. ქყ~ნისასა. ოთხად. გაყოფდენ. და. მათ. ყაენთა.
გაუგზავნიდენ. ხარაჯასა. მას; წარმოვიდეს. ესე. ოთხნი. ნოინნი. გამოვლეს. ჯიონი. და.
ხვარასანი. ორმოცი. ათასითა. კაცითა, დედა. წულიანითა. და. მოვიდეს. ქ~ყნასა.
აღმოსავლეთის~სა.
სადა. მოლიდნი. მკვიდრობდეს. შემოებნეს. მოლიდნი. ძლიერად. და. დიდად. ავნეს.
მოვიდეს. ერაყს. და. მოაოხრეს. ქ~ყნა. და. რ~ლნიცა, მიენდვნიან. შეიწყალნიან. და. მერმე. მოვიდეს.
ადარბადაგანს. რ~ლსა. ჰქვიან. თავრეზი. და. წინა, მიეგებნეს. ადარბადაგანელნი, ძღვნითა.
ური. ცხვითა. და. მივიდეს. ქ~ყნასა. არდაველის~სა. და. იგინიცა. წინა. მოეგებნეს.
ძღვნითა, და. გამოვლეს. რაყსი. და. მოვიდეს. განძად. რ~ლ. იგი. მტკიცედ. ზღუდითა,
განმაგრებულ-იყო. და. სამთა. დღეთა. შ~ა. რა. ბრძოლა. უყეს. თათართა. მყის, ჵელად. იგდეს,
და. შიგან. ქალაქთა. შევიდეს. მოაოჵრეს. განძა. და. ურიცხვი. სული. მოსწყვიდეს. რ~.
საძა-

გელ. უჩნდათ. თათართა. მათ. სჯული. და. წესი. მოჰმედის. მ~ერ. ქადაგებული. ხ~.
მცნობელი. ამისი. სულტანი. ჯალალდინ. მსწრაფლ. აიყარა. დედაწულითა. და. წარვიდა.
საბერძნეთად. და. თათართა. დევნა. უყეს, და. მიეწივნეს. ბასიანს. იხილნეს. რა. მსწრაფლ. განიბნინნეს. ესოდენ. დაიფანტნეს, რომე. სულტანი. ჯალალდინ. მარტო. დაშთა.
სადა. იგი. მიიწია. სოფელსა. რასამე. შეურაცხსა. და. დაიძინა. ხეთა. ძირსა. იხილა. იგი. კაცმან.
ვინმე. შეურაცხმან,
და. მოაკდინა. რ~ლისა. სარტყელი. და. უნაგირი. და. კაპარჭი. უფასოთა. თალთა.
მ~ერ. და. მარგალიტთა.
შემკობილ, იყო. და. მის. ძლით. მოიკლა. კაცი. იგი. მაღალი. და. სახელოვანი.
ჵელმწიფე. ვინა. დაუდგრომელ. არს. მინდობა, სოფლისა. ამის. ამაოსა. ვ~ა. იტყვის. ბრძენი. ეკლესიასტე.
ამაოება. ამაოსა.=

1-25 სტრ., 285
და. ყ~ივე. ამაო. არს. ამის-თ~ს. ამაო. იქმნეს. სპანი, მისნი. და. სიმტკიცე. იგი. ქედისა.
მათისა.
და. წყობათა, შ~ა. მძლეობა. და. გარდარეული. სიმდიდრე. მათი. ამის, თ~ს. ამაოარს.
გარნა, საუკუნო. იგი.
დაულევნელი. და. უკვდავი. ცხოვრება. ესერა. ხვარაზმელნი, იგი. განიბნინეს. და.
უმრავლესნი. მათნი.
გარმიანს. ივლტოდეს. და. სულტანი. ჯალალდინ. მოიკლა. აქა. შ~ა. დასრულდა. ს~დ.
ჵელმწიფობა. იგი.
მაღლისა. სულტნისა. ხვარაზმელისა; ცნა. რა. სიკუდილი. სულტნისა. ხვარაზმელისა.
ძისა. სულტანმან. ჵასდინ. მოაყანინა. კაცი. იგი. მკვლელი. სულტნისა, და. მოაღებინა.
სარტყელი. იგი.

და, უნაგირი. კაპარჭი. ძჴირფასისა. განკჴირდენ. მნახავნი. მისნი. რ~ლ. არავის.
ენახნეს. ეგეთნი. პატიოსანნი. თუალნი. და. მარგალიტნი. და. კაცი. იგი, მკლელი. სულტან.
ჯალალდნისა. ცეცხლითა.
დააწევინა, სულტნმან. ჵასდინ. ხ~. მორაიქცეს. თათარნი. ხვარაზმელთა. დევნისაგან.
მერ. წარვიდეს. და, მოაოჵრეს. ქ~ყნა. ხლათისა. და. ვალაშკერტისა. და. ვერ. წინა. აღუდგა.
სულტანი. ხლათისა. ა~დ.
გამაგრდა. ქალაქთა. შ~ა. და. თათარნი. წარვიდეს. თავრეჟას. და. ზავი. ქმნეს. მათ. შ~ს,
და. დაიპყრეს. თავრეზი.
და. მისი. მიმდგომი. ქ~ყანა. ყ~ი. და. მეორესა. წელსა. წარვიდეს. ბარდავს. განძას. და.
მუღანს. და. მ~ერ. იწყეს. რბევად. და. ოხრებად. საქართველოსა. დარუბანდს. აღმომართ. ქ~ყნასა, მას. შარვანისასა.
ყაბალას. ჲერეთს. კახეთს. სომხითს. და. ქყ~ნასა. მას. არშაკუნიანთასა. დვინსა. და. ანისს. და. ვინათგან.
მეზობლობით. მოახლოებულიყუნეს. ქყ~ნასა. საქართველოსასა; (აქაცა. იხილე. ნაყოფი. ცოდვისა. კმა. არს.) ხ~.
უდიდესნი.
და. უბოროტესნი. განსაცდელნი. მოაწივნეს. პ~ლთასა. აღიძრნეს. მძვინვარენი.
განსაცდელნი. საზღართა. შ~ა. საქართველოსათა. უკეთურებისა. თ~ს. მკჴიდრთა. ქართლისათა. რ~. ყ~ი.
ჰსაკი. ბერთა, და. ჭაბუკთა.
მეფეთა. და. მთავართა. დიდთა. და. მცირეთა. მიდრკა. სიბოროტეთა. მიმართ. რ~.
დაუტევეს. სამართალი.
და. წყალობა. ვინათგან. თვით. მღრდელთა. მ~ერ. იხილვებოდა. არა. წმინდება.
ვინათგან. ყ~ი. ერი. იქმოდა. სიბილწესა. ვ~რ. ოდეს. მე. ძენი. ბენიამენისნი. ვ~რ. იგინი. მიეცნეს.
მოსასრელად. ეგრეთვე. ესენი.

აქა. შ~ა. მისცნა. ღ~ნ. ნათესავნი. ქართველთანი. მოსასრელად. ვ~რ. ძენი.
ბენიამენისნი. ვ~ა. იტყვის. წწ~ყლი. ოსე. უ~ი. საბაოთ. უბრძანებს. ნათესავსა. ჭურვილსა, მოსლად, ქყ~ნით,
შორით. კიდითგან. ცისათ. ჭურვილნი. მბრძოლნი. მისნი. გარყნად. ყ~ისა, სოფლისა. და.
ცოდვათა. მოსპოლვად. მისგან. ღაღადებისა. რ~. ახლოს, არს. დღე. უ~ისა. და. შემუსრა. უ~ისა. მ~ერ.
მოიწიოს: კ~დ. იტყჴს,
დღე. უ~ისა. მოვალს. უკურნებელი. რისხვითა. და. გულის. წყრომითა. დადებად. ყ~ი,
სოფელი. ოჵრად.=
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და. ცოდვილნი. წარწყმედად. ვ~ა. იქმნა. ყ~ი, სოფელი. ქართლისა, ოჵრად. ხ~. ვ~ა. ცნა.
მეფემან.
რუსუდან. მოახლება. თათართა. დაუტევა. ტფილისი. და. წარვიდა. ქუთათის. და.
ტფილისს. მუხას. ძე. გოჭი. დაუტევა. და. ამცნო. უკეთუ. მოვიდენ. თათარნი. მოწუას. ტფილისი.
თვინიერ, პალატისა. და. ისანთა. ამისთ~ს. რ~თა. სადგომად, არღარა. იპყრან. ვ~რ.
ხვარაზმელთა.
რაჟამს. ცნა. მუხას. ძემან, მოახლება. თათართა. მოწა. ს~დ. ქალაქი. და. თვით.
პალატი. და.
ისანნი. და. ესრეთ. მოოჵრდა. ქალაქი. ტფილისისა. ხ~. ნოინნი. ესე. ზემოჵსენებულნი.
შემოვიდეს. ქართლს. თრიალეთს. სომხითს. ჯავახეთს. სამცხეს. შავშეთს. კლარჯეთს. კოლას. არტანს.
ანისს.
და, დვინს. და, მოეფინნეს. ქ~ყნასა. მსგავსად. მკალთა. საოჵრებელად. და. ჵოცად. და.
არა. სადა. იყო. ლხინება. შეწევნა. და. ნუგეშინისცემა. ესრეთ, უწყალოდ. მოისრვოდა. ყ~ი. ესე. ქ~ყანა.
მანდატურთა. უხ-

უცესი, შანშე, შეივლტოდა. ქ~ყნასა. აჭარისასა. და. ამირ. სპასალარი. ავაქ. შევიდა.
ციხესა. კაენისასა. და. ვარამ. გაგელი. წარვიდა. ქუთათის. ეგრეთვე. ჲერნი. კახნი. სომხითარნი.
ქართველნი.
მესხნი. ტაოელნი. თორელ. არტან. კოლაელნი. ყ~ნი. შეიხიზნეს. ციხეთა. მთათა. და.
ტყეთა. და. ყ~თა.
სიმაგრეთა. კავკასიანთასა. და, მთიულეთს. და. გაგრძელდა. ესე. ვ~რი. ოჵრება. და.
მოსპოლვა. ქ~ყნისა.
ამის. ჩ~ნისა. სიმრავლისაებრ. უსჯულოებათა. ჩ~ნთასა. ამის. თ~ს. რ~. განრყნა.
ყ~მან. კაცმან. გზა.
თვისი. სიმრავლითა. ბოროტთათა. ამის-თ~ს. განირყნა. ყ~ი. ქ~ყნა. არა. თუ. ოდენ.
საქართველო.
ა~დ. სპარსეთი. ბაბილოვანი. და. საბერძნეთი. მიეცემოდა. მწარესა. ტყვეობასა. და.
უწყალოთა. სიკვდილთა. რ~. არა. იყო. წყალობა. რ~. სავსე. იყნეს. მოკლულთა. მ~ერ. ყ~ნი. ალაგნი.
ქალაქნი. სოფელნი. ველნი, ტყენი. მთანი. და. ჵევნი. თვინიერ. სიმაგრეთა. თუღა. სადმე.
დარჩომილიყო. სავსე.
იყო. ტყებითა. და. გოდებითა. და. ყ~ნი. მკვიდრნი. საქართველოსანი. ამერნი.
ხედვიდეს. მამა. დედანი,
შვილთა. მოკლულთა. და. შვილნი. მამა. დედათა. მკდართა. მდებარეთა. სხანი.
ძმათა. და. ნათესავთა.
და. დათა. თვისთა. იავარად. წარსხმულთა. ცოლთა. და. შვილთა. მათთა. და. ყ~სა.
სიმდიდრესა.
მათსა. წ~შე. მათსა. განბნეულსა. ესე. ოდენნი. ზარნი. იქმნნეს. თათართაგან. რ~ლ.
უმრავლესნი.
ქართველნი. ციხეთა. და. მაგართა, ადგილთა. დაუტეობდეს. და. შეივლტოდეს.
ყ~ნივე. კავკასიად.
ხ~. ამ-

ათ. ულხინებელთა, რა. მოეცვა. ქ~ყნა. ესე. ძლიერნი. ერისთავვთ. ერისთავნი. და.
ვაზირნი. განდგეს. ურთიერთას. თავთა. მათთა. ოდენ. შემწყნარებელნი. და. მეფე. რუსუდან. ყ~დვე.
დაემკვიდრა.=

1-25 სტრ., 287
ლიხთ. იქით, და. ვერღარა, გარდამოვიდის. ლიხთ. აქეთ, და. ვერღარა. ამერნი,
ვაზირნი, მივიდიან. მის. წ~შე. უცალოებისა. ძლით. თუ. არა. განქცეულნი. მიივლტოდეს. ხიზნად.
ესრეთ. შეუთქმელნი. მოშორდეს. ერთი. ერთსა. და, ირყნებოდა. ქ~ყნა. მათი. და. ძლიერნი, იგი.
მბრძოლნი.
და. სახელოვანნი. უღონო. იქმნნეს. და. ვერღარა. ეძლოსთ. წყობისა. ყოფად.
თათართა. რ~ლნი.
ტყეთა, შ~ა. ძლიერად. იცვებოდეს. მაშინ. მკვიდრნი. საქართველოსანი. სახელოვანნი.
და. წყობათა.
შ~ა. მხნენი. ერისთავთ. ერისთავნი. სრულიადსა. მოოჵრებასა. მიეცნეს. აგრევე.
აღმომართ. მკუიდროვანნი,
ყ~ნი, ამათ. რა, ბოროტთა. ხედვიდა. ამირ. სპასალარი. ავაგ. ძე. ივანე. ათაბაგისა.
წარმოავლინა. მოციქული. ბარდავს. სადა. დაებანაკათ. ზემოჵსენებულთა. მათ. მთავართა. რ~ლთა.
ზამთრის. აქუნდა. საყოფელად. ბარდავი. და, საზაფხულოდ. გელაქუნის. მთანი. და. არარატისნი. რ~. მაშინ.
აეღო. ანისი. ჩაღატარს. ამათ. წარმოუვლინა, ავაგ. მოციქული. ზავისა. თხოვნად. და. დაჰპირდა. მუნ.
მისვლასა. სამსახურსა. და. მისთა. ქ~ყნათა. შ~ა. ხარაჯასა. და. ითხოვა. ფიცი. და. სიმტკიცე.
ხ~. ამათ.

გაეხარნეს. და. სიხარულით. შეიწყნარნეს. მოციქულნი. ავაგისნი. და. მტკიცითა.
ფიცთა. გულსავსე.
იყუნეს. მათ. აქნდა. სჯულად. ერთისა. ღ~თისა. თაყანისცემა. და. დილეულ.
აღმოსვლასა. მზისასა. აღმოსავალით. სამსა. ჩოქსა. ყოფდიან. და. მეტი. არა. რა. ხ~. ფიცის. სიმტკიცე.
ესე. იყო.
განბრძმედილი. ოქრო. სამჯერ. წყალსა. შთაყჴიან. და. შესვიან. და. მინდობილი. მათი.
შეიწყნარიან.
და. ამა. ფიცსა. არა. ეცრუვნიან. და. სიტყა. ტყუილი. არა. გამოვიდოდა. პირით.
მათით. და. მეკობრე. და, მამათ. მბორგელი. კაცი. გაუკითხავად. მოკლიან. და. სხანი. მრავალნი.
კეთილნი. წესნი.
იცოდეს. და. განეჩინნეს. ჵელმწიფესა. მათსა. ჩინგიზ. ყაენსა. ამით. ოქროთა.
საფიცრითა. დაუმტიცეს. მოციქულთა. ავაგისთა. ფიცი. რ~ლითა. დაჯერებულ. იქმნას. ამის-თ~ს.
რომე. არა.
იცოდეს. ტყუილი. არცა. სიცრუე. ფიცთა. მოვიდეს. რა. მოციქულნი. ავაგისნი. და.
უამბეს. ესე.
ყ~ნი. მაშინ. წარვიდა. ავაგ. დამდები. სულისა. თვისისა. ქ~ყნისა. მისისათ~ს. და.
მივიდა. ქარმაღანს. ჩაღატარს. ბიჩუის. და. იოსერს. წ~შე. რ~ლთა. იხილეს. და. პატივსცეს. და.
შეიყარეს.
და. მცველნი. დაუდგინნეს. ქალაქთა. და. ქ~ყნათა. მისთა. რ~ლთა. შანად. უწოდდეს.
სიტყჴითა. მათითა. ვ~რ. დამშვიდდა. ქ~ყნა. ავაგისი. და. ცნა. შანშე. მანდატურთ. უხუცესმან. ზავი.
თათართა.
და. ავაგისი. და. ქ~ყნათა. უვნებელად. დაცა. ინება. მანცა, და. გაუგზავნა.
მოციქული. და.=

1-25 სტრ., 288
ავაგსაცა. მიუმცნო. უკეთუ. მანცა. მიუმცნოს. მივიდეს. იგიცა. ხილვად. თათართა.
ამისნი.
მცნობელნი. თათარნი. სიხარულით. შეიწყნარებდეს. და. მისცეს. მითვე. ოქროსა.
საფიცრითა. მტკიცე. ფიცი. უვნებელობისა. რა. მოვიდა. კაცი. შანშესი. წარვიდა. დანახნა. თათარნი. და.
მათ. ფრიადი.
პატივი. უყეს. და. მათგან. წაღებული, ანისი. და. მისი. მიმდგომი. ქ~ყანა. ყ~ივე.
მისცეს. დამცელნი. დაუდგინნეს. ქ~ყნასა. შ~ა. და. ვინცა, მოვიდეს. ქართველთა.
მთავართაგანნი. პატივით.
შეიწყნარნიან. ხ~. ურჩთა. ქ~ყანა. მოისროდა. ამისი. მცნობელი. ვარამ. გაგელი.
ზაქარიას. ძე.
მიენდო. და. შეეზავა, და. ამისიცა. ქ~ყნა. დამშვიდდა. ხ~. ერეთი. და, კახეთი.
სომხითი, ქართლი. და. ამ
ოღმართ. კარნუ. ქალაქამდის. ტყეობასა. და. მწარესა. ოჵრებასა. შ~ა. იყნეს.
არბევდეს. ჵოცდეს. მამათა. დედათა. და. უტურფესთა. ვაჟთა. და. ქალთა. ტყედ. წარმოასხმიდეს.
და. ქალაქი.
ტფილისი. მათვე. დაიჭირეს. და. აშენებდიან. და. ზამთრის. დაიბანაკეს. ბარდავს.
მტკურის.
პირთა. და. აღმომართ. გაგამდის. არბევდიან. და. ჵოცდიან. ქართლს. სამცხეს.
ჯავახეთს. და. აღმართ. საბერძნეთამდის. და. ერეთს. და. კახეთს. დარუბანდამდის. და. ამა. ულხინებელთა. ჭირთაგან.
შეიწრებულნი. მთავარნი, საქართველოსანი. მიენდვნეს. თათართა. ჲერ. კახნი, და. ქართველნი, თორელი.
გამრეკელი. თმოგველი.
სარგიზ. კაცი. სწავლული. და. ფილოსოფოსი. და. მრავალ. ღონე. ხ~, მესხნი.
სათნოებისა-თ~ს. მეფისა.

რუსუდანისა. არა. მიენდვნეს. ამის-თ~ს. განრისხებულმან. ჩაღატარ. ნოინმან.
აღიმხედრა. სამცხესა. ზ~ა. ა~დ. მესხნი. შეიწრებულნი. შიშისაგან. შეივლტოდეს, სიმაგრეთა. შ~ა. ესრეთ.
მოისრა. და. ტყე.
იქმნა. სულნი. მრავალნი. სამცხეს. დახოცილთა. რიცხვი. ერთბევრად. აღვიდა. ხ~.
ოდეს. არღარა. იყო. ღონე. მოახსენეს. მეფეს. რუსუდანს. ივანე. ციხის. ჯვარელის. ძემან. რ~ლსა.
ყარყარეცა. ეწოდებოდა. უკეთუ. ენებოს. იგიცა. მიენდოს. თათართა. რ~თა. იჵსნნეს. ქ~ყნა.
სამცხისა. ოჵრებისაგან. რ~. პატივითა. იყო. მეჭურჭლეთა. უხუცესი. და. მთავარი. ქ~ყნისა.
სამცხისასა. ინება.
მეფემან. და. წარმოგზავნა. მაშინ. წარვიდა, ივანე. და. ნახა. ჩაღატარ. ხ~, მან. პატივით,
შეიწყნარა.
და. დაუდგინნა. მცელნი, ქ~ნისა. მისისანი. და. დაიცა. ქ~ყნა. მისი. ნახვითა.
მისითა. ესრეთ, რა.
ჵელთ. იგდეს. ყ~ი. ქ~ყნა. განიყეს. მათ. ოთხთა. მთავართა. ოთხად. და. ეგრეთვე.
ერისთავნი.
ამა. ქ~ყნისანი. თვითეულმან. მიითუალა. და, ამათგან. რასაცა. ხარაჯას. აღიღებდიან.
მათ.
ყაენთა. გაუგზავნიდიან. და. ესრეთ. მცირედ. მცირედ. იწყო. ქ~ყნამან. და წყნარება.
ესერა. დაიმტკიცა.=
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მეფემან. რუსუდან. რ~, წარუღეს. ამერი. ქ~ყნა. თათართა. განიზრახა. რ~თა.
წარმოავლინოს. ძე. თვისი. დავით,
და. მოანდოს. თათართა. და. აღიღოს. ფიცი. მტკიცე. უვნებელად. დაცვისა-თ~ს. მაშინ.
მოციქულად. წარმო-

გზავნა. შანშე. და. ავაგ. და. ვარამ. და. ჲერეთის. ერისთავი. შოთა, რ~ლსა. სიშაჴისთ~ს. კუპრობით. უჵმობდეს.
და. ვ~რე. დავით. მივიდოდა. ინება. ამჵედრება. დიდსა. სულტანსა. ჵასდინს. ზ~ა.
ნათესავით. სალჩუკანსა.
რ~თა. დაიმორჩილონ. რ~ლსა. აქნდა. საბერძნეთი. და. წარავლინეს. ბიჩჴის. ნოინი.
და. თ~ა. წარიტანნა.
დიდნიცა. იგი. მთავარნი. საქართველოსანი. და. ვ~რ. მიიწივნეს. ქ~ყნასა. ეზინკისასა.
და, სევასტიას.
დაუწყეს. ოჵრება. მაშინ. სულტანმან. ჵასდინ. მოუწოდა. ყ~თა, სპათა. და. შემოიკრიბა,
მჵედრობა.-თ~სი.
კაცი. ორმეოცი. ბევრი. რ~ლ. არს. უ. ჩ. ოთხასი. ათასი, და. უჩინა. მჵედართ, მთავრად.
შარვაშის. ძე. აფხაზი. სახელით. დარდანი. რ~ლ. სიმჵნისა. მისისა-თ~ს. პ~ლ-ვე, დიდსა.
დ~ბასა. აღეყანა.
და. მტკიცედ. ეპყრა. სჯული. ქ~ესი. ამას. თ~ა. ფარადავლა. თორელის, ახალციხელის. შალვას.
ძე. რ~ლ. იგი. ლტოლვილი. წარსრულიყო. სულტანს. წ~შე. კაცი. მჵნე. და. რაზმთა.
შ~ა. სახელოვანი. ესენი. მჵედართ, მთავარ. ყნა. და. ლაშქართა. წინა. მბრძოლად. განაჩინნა. წარმოვიდა.
მათისა. სიახლესა. და. დაებანაკა. ესმა. რა. ესე. თათართა. მოსვლა. სულტნისა. წყობად. მათდა.
ესრეზომ. განლაღებულიყნეს. რომე. განიხარეს. ამისი. მსმენელი. ბიჩუის. ნოინი. მივიდა. თხრობად.
ქართელთა. მუნ.
მყოფთა. მოსულა. სულტნისა. ჵასდინისი. და. იხილა. ძისწული. ყუარყუარე.
ჯაყელისა. სახელით, სარგიზ. კაცი. მჵნე. და, შემმართებელი, და. ჵელოვანი. ომსა. შ~ა. ჵმა. უყო.
ბიჩუის. და. ჰრქა.

მახარობელად. მე. მოვალ. ვ~რ. რა. იყოს. ნიჭი. ჩემი. რ~. დიდსა. სულტანსა. ასმიეს.
მოსლა. ჩვენი. დაიგიცა. მოახლებულარს. და. დაუბანაკებიეს. ახლოს. ჩ~ნსა. დიდითა. და.
უამრავლითა. ლაშქრითა.
და. ხუალე. ეგულვების. წყობად. და. ბრძოლისა. ყოფად. ჩ~ნდა. ესმა. რა. ესე.
სარგიზს. განკვირვებულმან. ჰრქა. უწყი. წყობათა. შ~ა. სიმჵნე. და. გამარჯება. თქ~ნი. ჶ~ი. ნოინო. გარნა,
სიმრავლისა-თ~ს. მათისა. არას. ვეჭობ. სახარულევანსა. ხ~. ბიჩუის. განიღიმნა. და. ჰრქა.
არა.
თურე. კეთილად. მეცნიერხარ. ნათესავსა. ჩ~ნ. მოლიდთასა. რათგან. ღ~ნ. მოგვცა. ჩ~ნ.
ძლევა.
არად. შეგვირაცხია. სიმრავლე. სპათა, რ~, უმრავლესთა. უმჯობესად. ვ~რე. მე.
ვსძლევთ. და. უმრავლესითა. აღვივსებით, ალაფითა. აწ. დაემზადენით. ხვალისა. ბრძოლად. და.
ვიხილოთ.
ვ~რ. ვებრძვით. მტერთა. ესეზომ. განლაღებულ. იყნეს. ყ~თა. ნათესავთა. ზ~ა. ვ~რ,
განთენა.=
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და. მოვიდა. სულტანი. სპითა. საზარელითა. რ~. იყო. . ჩ. ოთხასი. ათასი. მჵედარი.
და. განაწყვეს, რაზმი. აქათ. თათართა, განაწყეს, რაზმი, და. ურჩეულესნი. მათნი. მარცხენესა. მჵარსა. დააწესნეს. ესრეთ. აქუნდათ. წესად. უმჯობესთა, ვ~რემე.
მარცხენასა. მჵარსა. დააწესებდიან. ამის, ძლით. რ~ლ. სხუანი. ყ~ნი. ნათესავნი. უმჯობესთა, და.
უმჵნესთა. მარჯნით. აქნდა. დაწესება. რ~თა. ურჩეულესნი. ურჩეულესსა.
შეემთხვივნენ.

ხ~. დროშათა. მათთა. სიმეწამულე. მოასწავებდა. სისხლისა. დამღვრელობასა.
მტერთასა.
და. მიმართეს. ძლიერად. და. რა. მიიეახლნეს. ურთიერთას. იწყეს. თათართა. ჵმითა.
მაღლითა.
ძლიერად. ზახილი. აჰლა, აჰლა, აჰლა, რ~ლი. ძნელად. სათარგმანებელ. არს. და.
უცნაურ. დასამჯერ. იტყოდიან. ამას. აჰლა, აჰლა, აჰლა. და. მყის. მიეტევნიან. ხ~. ქართველნი.
უპირატეს. და. უმჵნეს. ძლიერად. ეწყნეს. და. იქმნა. ომი. სასტიკი. და. მოსწყდა.
ურიცხვი. სიმრავლე. სპათაგან. სულტნისათა. სადა. სახელოვანიცა. შარვაშის. ძე. დარდანი. აფხაზი. მჵედართ. მთავარი. მათი. მოიკლა. და. ივლტოდეს. სპანი. სულტნისანი.
და. დევნა. უყუეს. რა. თათართა. და. ქართველთა. ურიცხვი. სული. მოსრეს. და.
შეიპყრეს. მრავალნი. ხ~. ახალციხელი. სულტნისა. მ~ერ. მოიკლა. შურითა. ქართველთათა. ესე. ზომ. ეწყნეს.
ქართველნი. ვითა. განკვირდეს. ყ~ნი. თათარნი. ამის-თ~ს. სიყარულსა. და. პატივსა. და. ნიჭსა. წინა.
უყოფდეს, და. ქებასა. შეასხმიდეს. ხ~. აღივსნეს, თათარნი, და, ქართველნი. ყ~თა. სიმდიდრითა. ოქროთა. და.
ვეცხლითა. სასმურითა, და, სამზარეულოთა. ოქროსა. და. ვეცხლისათა. უცხოთა. ლარითა. და.
სამოსლითა. ცხენისა. და. ჯორისა. და. აქლემისა. არა. იყო. რიცხვი. რაზომი. აღიღეს. ესრეთ. სავსენი. მივიდეს.
საბერძნეთს. დევნად.
სულტნისა. და. მიჰყეს. ვ~რე. იკონიადმდე. რ~ლ. არს, ქალაქი. ფ~დ. დიდი. და.
ზღუდითა. მ~ერ, მტკიცითა, განმაგრებული. რ~ლსა, შ~ა. შელტოლვილ. იყო. სულტანი. და, კ~დ. კართა.
ქალაქისათა. იქმნა. ომი.
ძლიერი. რ~ლთა. თითოეულად. არა. არს, ჟამი. მოთხრობად. რ~. უმრავლესთა.
დღეთა. გამოვიდიან. ჩალისად.

და. იბრძოდიან. სადა. იგიცა, ძლიერი. და. სახელოვანი. ჩალისობა. გარდაიხადეს.
მრავალთა. დღეთა. მათ.
სახელოვანთა. ქართველთა. ხ~. სულტანმან. შეიწრებულმან. ბრძოლისამან. ითხოვა.
ზავი. და. აღუთქვა. ხარაჯა. დიდი. და. მძიმე. და. მრავლითა. ძღვნითა. და. უფასოთა. თვალ.
მარგალიტითა. ძღნად.
მიმცემითა. მოამშვიდნა. და. ითხოვნა. მცველნი. და. ესრეთ. ჟამ, რაოდენმე. არა.
იხილონ. სულტანი.=
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ვ~რემდის. გამოარჩიონ. უმჯობესი. ამისნი. დამჯერებელნი. თათარნი. წარმოვიდეს.
და. მოვიდეს. ხლათს. ხ~. სულტანმან. ხლათისამან. ითხოვა. ზავი. და. წინა. მოეგება. ძღვნითა. დიდითა.
ხ~. მათ.
კეთილად. შეიწყნარეს. და. მცელნი, დაუდგინნეს. რ~ლ. არიან. შანანი. და. წარვიდეს.
საზაფხულოსა. სადგომსა. გელაქუნს. და. არარატისა. მთასა. და. გამოგზავნეს. მოციქული. მეფეს,
რუსუდანს. წინა, რ~თა.
ზავი. იქმნას. მათ. შ~ს. და. მოსცეს. ძე. მისი. დავით. და. მისცენ. მეფობა. ტფილისი.
და. ყ~ი. საქართველო. და. ვ~რ. ესმა. ესე. რუსუდანს. სთნდა. სიტყა. ესე. და. გულსავსე. იყო. ამისთ~ს. რ~. ფიცსა.
მტკიცედ. იპყრობდეს. და. მინდობილსა. შეიწყნარებდეს. და, გარდმოვიდა. თვით.
მეფე. და. წარმოგზავნა.
ძე. თვისი. დავით. რ~ლთა. წინა. მიეგებნეს. შანშე. და, ავაგ. რ~ლი. თათართა. დიდათ.
პატივითა. შეეწყნარათ. შოთა. კუპარი. თორელი. ვარამ. ქართლის. ერისთავი. სურამელი, გრიგოლ,
სამცხ-

ის. სპასალარი. და, მეჭურჭლეთ. უხუცესი. ციხის. ჯუარელი. თმოგველი. შავშ.
კლარჯნი. და. ტაოელნი. და. წარიყანეს. მეფე. ძე, რუსუდანისი. დავით. ხ~. რუსუდან. თ~ა. წარიტანნა.
ყ~ნი. მთავარნი.
ლიხთ. იმერელნი. დადიანი. ცოტნე. კაცი. პატიოსანი. და, სათნოებიანინი, და.
ბრძოლათა. შ~ა.
სახელოვანი. ბედიანი. რაჭის. ერისთავი. გურიელი. და. ყ~ნი. წარჩინებულნი.
წარემართნეს. და. შევიდეს, ტფილისს. და. წარვიდეს, მუნით. ბარდავს. სადა. დაებანაკათ. ნოინთა.
მიიყუანეს. დავით. დიდითა. პატივითა. და. ლაშქრითა. ვ~რ. იხილეს. ქარმაღან. ჩაღატარ. იოსურ. და. ბიჩუის.
განიხარეს. პატივიუყეს. მეფესა. და. მთავართა. საქართველოსათა. და. მოსცეს. ყ~ი. საქართველო.
ტფილისი. და. სამშვილდე.
რ~ლი. პ~ლ. ომითა. აეღო. იოსურ. ნოინსა. და. ანგურგას. თ~ა. დახდომითა. ავაგისათა.
და. ესრეთ. კეთილად.
შეიწყნარეს. დავით. მეფე. რ~ლსა. ნარინ. დავითობით. უწოდეს. ესე. იგი. არს. მეფის.
პირი. დავით. მაშინ.
წარავლინეს. მოციქული. წ~შე. დიდისა. ყაინისა. რ~ლ. ყარაყურუმს. იჯდა. ტახტსა.
ზ~ა. ჩინგიზ. ყაინისასა. რ~. ჩინგიზ. ყაინი. გარდაცვალებულიყო. და. ჵელთ. იგდო. ძემან. მისმან.
სახელით. ოქროფა. ყაინობა. რ~ლ. იყო. კაცი. კეთილი. დიდად. უხვი. და. მოსამართლე. და. იგიცა.
გარდაიცალა. და. დასვეს. ძე. ოქროფასი. ყაენად, სახელით. ქუქ. და. იგიცა. მოკდა. და. ჵელთ. იგდო. ყაენობა. მანგუ.
ამას. მოუგზავნეს.
მოციქული. და. აუწყეს. აღება, სპარსეთისა. საქართველოსა. და. დიდისა.
საბერძნეთისა. და. ყ~თა. თემთა. და. გაუგზავნეს, დიადი. მოკაზმული. ქუდი. აბჯარი. ტანისამისი. და. მიუწერეს. წესი. და.
სჯული. ვ~დ. ქართველნი.

ს~დ. მოვიდეს. მეფე. და, ერთობილნი. ქართველნი. რ~ლსა. აქსთ. სჯული. კეთილი.
და. ტყუილსა. ევლტიან.=
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და. მწამლველი. და. მხიბლავი. კაცი. არცა. თუ. სახელ. იდების. მათ. შ~ს. ხ~. სპარსნი.
არიან. ცრუ. მოღალატენი.
ფიცისა. არა. შემნახავნი. და. მულიდნი. და. მწამლველნი. მრავალნი. იპოებიან. მათ.
შ~ს. და. ურცხვინოდ. მამათ.
მავალნი. მიიწია. რაჳ. ელჩი. ბათოსა. რ~ლი. იყო. შვილი. თუბისი. პირმშოსა. ჩინგიზ.
ყაენის. შვილისა. რ~. მაშინ. ყაინთა. უპირატესობა. ბათოს. ყაენს. ეპყრა. რ~ლსა. ჰქონდა. ოვსეთი.
და. დიდი. ყივჩაყეთი. ხაზარეთი. და. რუსეთი. ვ~რე. ბნელთამდის, და. ზღვამდე. დარუბანდისა. და.
ამან. წარავლინა. წ~შე. მანგუ. ყაენისა. და, ვ~რ. იხილა. მოციქული. განიხარა. და. ჩაბალახისა. ხილვასა. ზ~ა.
განკჴირდა. და. ესრეთ.
მიუმცნო. ნოინთა. მანგუ. ყაენ. ვინათგან. ქართველნი. წყობათა. შ~ა. კეთილად.
გიხილავნ. და. ტყუილი. არა, არს. მათ. შ~ს. და. მინდობა. იციან. და. მჵნენი. არიან. ბრძლათა. შ~ა.
თქენ. გვერდით. იპყრენით. მტერთა. თქენთა, ზ~ა. ბრძოლად. ხ~, სპარსნი. მოსწყვიდენით. და. მის.
ქ~ყნისა. თავადნი.
აქა. წარმოგზავნენით. ესე. მოციქულნი. რა, მოვიდეს. ავაგ. რ~ლი. ამირ,
სპასალარობისაგან. ათაბაგ. იქმნა. მეფის. რუსუდანის. მ~ერ. იგი. წარავლინა. ჩაღატარ. ნოინის. წ~შე. დიდისა.
ყაენისა. ბათოსა. და. ხლათისა. სულტანი. წარვიდეს. უცნაურსა, და. ყ~დვე. ქართველთა.
ნათესავისაგან.

უვალსა. გზასა. და. ვ~რ. მიივწინეს. წ~შე. ბათოსა. რ~ლი. იყო. მას. ჟ~სა. უმთავრესი.
ყ~თა. და. უზეშთაესი. და. აღმატებული. შვენიერებითა. და. მუნ. თ~ა. წარეტანა. ათაბაგსა. ავაგს.
ივანე. ახალციხელის. ძე. სახელით. დავით. ეჯიბი. ავაგისი. და. მან. ჰრქა. ავაგს, ვინათგან.
უცხოთა.
ნათესავთა. მომართ. მოვიწიენით. და. არა. უწყით. თუ. რა, ყოფად, არს. ჩ~ნდა. ესრეთ.
განგაზრახებ. რ~თა.
ვიქმნე. მე. ვ~ა. პატრონი. და. მთავარ. შენდა. და. შენ. იქმნე. ვ~ა. მონა. უკეთუ, ენებოს.
მოკდინება. შენი.
მე. მოვიკლა. და. არა. შენ. და. არღარა. ვეჭუ. უკეთუ. ბატონი. მოიკლას. ყმათაცა.
დაჵოცჰდ. და. ესრეთ.
მრავლითა. ვედრებითა. და. იძულებითა. დაარწმუნეს. ავაგს. ამისდა. ყოფად. ვ~რ.
შევიდეს, წ~შე. ბათოსა.
წინა. წარიძღანა. დავით. ვ~ა. უმთავრესი. და. ესეოდენი. სათნოება. ქმნა. დავით.
განმწირველმან.
თავისა. თვისისმან. სიკუდილად. პატრონისათჴს. ხ~. იხილა. რა. ყაენმან. ბათო.
განიხარა. ბათო. და. დიდად. პატივსცა. მრავალთა. დღეთა. და. ვ~რ. ცნეს. კეთილისა. ყოფა. ბათოსგან. და.
უშიშ. იქმნნეს. სიკუდილისაგან. ერთსა. დღესა. მოუწოდა. ბათო. და. ავაგ. წინა. წარუძღა. ესერა.
იხილა. ყაენმან.
განკვირვებით. შემჵედველი. ეტყოდა. ავაგს. არა. სადამე. მეცნიერ. ხარა. ვ~დ.
პატრონი. არს. შენი. რ~ლი.
უკანის. შენსა. დგას. და. შენ, წინა. წარმოსძღომლიხარ. ხ~. დავით. ღიმილით.
ეტყოდა. დიდო. და. გამ=
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არჯვებულო. ჵელმწიფეო. ეგე. არს. პატრონი. და. მე. მონა. მისი. და. განკვირვებული.
ყაენი. კითხვიდა.
მიზეზსა. მისსა. რ~ლისათ~ს. დავით. თქა. მის. ძლით, ვყავთ. დიდო. ყაენო. რ~ლ.
არა. მეცნიერ. ვართ. სიკდილისა. შენისა. და. რასა. შეგვამთხევდით. არა. უწყოდით. უკეთუ. გენება.
მოკდინება. ჩ~ნი.
მემცა. მოგეკალ. უწინარეს. და, არა. პატრონი. ჩემი. რ~ლისათ~ს. დიდად. განკჴირდა.
და. აქო. დავით. და. თქა. ყაენმა. უკეთუ. ნათესავი. ქართველთა. ეგე. ვითარ. არს. ვბრძანებ. რ~თა.
რაოდენნიცა. ნათესავნი. არიან. მორჩილებასა. ქეშე. ჩ~ნ. ყაენთასა. ყ~თა. უმაღლესად. და.
უწარჩინებულესად. დაგიჭირნე. და. ყ~თა. უპატიოსნესად. აღგრაცხნე. და. მამული. და. საქონელი. თქენთა.
ჵელთა. იყოს. დაყ~სა. საქმესა. შ~ა. მისანდონი. იყნეთ. ჩვენგან. და. ესრეთ. ესე. ბრძანება. დააწერინა.
და. განაჩინა.
და. მოსწერა. დიდსა. მანგუ. ყაენსა. და. წარგზავნა. მის. წ~შე. ხატაეთს. და.
ყარაყურუმს, ესენი, აქამოდინ.
იყავნ. ხ~. ჩ~ნ. დაშთომილისა. სიტყჴისა. მიმართ, აღვიდეთ. გარდამოვიდა. რა. მეფე.
რუსუდან. ლიხთ.
და. მივიდა. ტფილისად. მიეგებნეს. ყ~ნი. წარჩინებულნი. სამეფოსა. მისისანი. და.
წარავლინა. ძე. თვისი.
დავით. ნოინთა. წ~შე. რ~ლთა. პატივით. შეიწყნარეს. იგი. და. მოსცეს. ყ~ი. სამეფო.
წარჩინებულნი. დაყ~ნი. მთავარნი. საქართველოსანი. და. ესრეთ. კ~დ. ეგო. სრული. სამეფო. ბრძანებასა.
ქეშე. რუსუდან.
დედოფლისასა. კ~დ. აქაცა. ვინებე. დუმილი. ვინათგან. მეგულების. საქმისა.
განსაკრთომელისა. მი-

თხრობად. და, ღათუ. არა. საკადრებელ. არს. თხრობად. მეფეთა. თვის. უშერსა.
რასამე. რ~. იტყჴის.
მოსე. მხილველი. ღ~ისა. ვ~დ. მთავარსა. ერისა. შენისასა. არა. რქა. ბოროტი. გარნა.
ვინათგან. წიგნი, ესე. შუა, მდება. რე. არს. კეთილის. მოქმედთა. და. ბოროტის. მოქმედთა. თ~ს.
შენდობილ. იყავნ.
სიტყანი. ჩემნი. რ~. ჟამთა. აღმწერელობა. ჭეშმარიტის. მეტყელება. არს. და. არათუ.
თალახმა. ვისთვისმე. რ~. ამათ. ჟამთა. დაივიწყა. შიში. ღ~თისა. და. ანდერძი. ძმისა. თვისისა.
და. ფიცი. იგი.
რ~ლი. აფიცა. ძმამან. მისმან. რუსუდან. მეფესა. და. განიზრახა. ზრახვა. უცხო. რ~თა.
დაუმკიცდეს. მეფობა. ძესა. მისსა. დავითს. და. წარავლინა. კაცი. საბერძნეთს. სულტანსა.
ჵასდინს. და. ასულსა.
მისსა. თამარს. წ~შე. რ~თა. ძმისწული. მისი. დავით. ყრმა. რ~ლ. პირველ. წარევლინა.
მათდა. რ~თა. ბოროტი.
რამე. უყონ. მას. და. მათ. არა. რა. ბოროტი. ეყო. და. შეუთვალა. აწ. რ~თა. ბოროტი.
უყონ. წარწყმიდონ.
და. მოკლან. და. მიერითგან. უზრუნველად. ეპყრას. მეფობა. მას. და. ძესა. მისსა.
დავითს. ხ~. მათ. არა. ისმინეს. ესე. და. კ~დ. სხა. წარავლინა. მოციქული. ამავე. პირისა-თ~ს. ხ~. იგინი. არა.
ერჩდეს. და. მესამედ. სხა.=
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სავედრებელი. წიგნი. წარგზავნა. შვილისა. და. ძმისა. მკულელობითა, სავსე. და.
იგინი. არცა. მაშინ. ერჩდეს.
და. ამისგან. განცვიფრებულმან, და. გულისწყრომით. აღვსებულმან. დაივიწყა.
დედობრივ. ლმობა. და. ნათ-

ესაობა. და. სჯული. ბუნებითი. და. თვით. შვილისა. სიყვარული. ვ~ა. იტყჴის, ბრძენი.
სოლომონ. ვ~დ. გულის.
წყრომამან. კაცისამან. სიმართლე. ღ~ისა. არა. ყვის. ვ~ა. ამანცა. კეთილთა. ძირთა.
მორჩმან. არა. ყო.
სიმართლე. და. წყალობა. (იხილეთ. აქაცა. უშჯულოება. დიდი.) დაწერა. წიგნი.
სიძესა. თვისსა.
სულტანსა. ჵასდინს. თ~ა. ესრეთ. ვ~დ. ამის-თ~ს. მენება. მოკულვა, ძმისწულისა.
ჩემისა. დავითისია. რ~.
ასულსა. ჩემსა. და. ცოლსა. შენსა. ძმისწული. ჩემი. დავით. თ~ა. ეყოფის. სიბილწედ.
ამის-თ~ს. არა. უნდა.
ასულსა. ჩემსა. მის-თ~ს. ბოროტ. ჶ~ი. გინება. მჵეცთა. უმძვინვარესი. ჶ~ი.
მკულელობა. ოდესმე. სმენილთა. და, გარდარეულთა. მკვლელობათა. უბოროტესი. რ~ლი. აღასრულა, შვილსა.
და. ძმასა. თვისსა. ზ~ა. დამვიწყებელმან. დედობრივთა. და. ძმებრივთა. ლმობათამან. ხ~. მიიწია. რა. წიგნა. ესე.
სულტანს. წ~შე, მყის. აღშფოთდა. და. შევიდა. სახლსა. სადედოფლოსა. და. უპატიოდ. განითრია. ცოლი.
თვისი. მოფხურითა.
თმათათა, და. ფერჵითა, ძლიერად. უხეთქნა. პირსა. მას. შენიერსა. და. ტანი. იგი.
ზარიფი. ფ~დისა. ცემისაგან.
სისხლის. ფერ. ყო. და. ხატნი. იგი, რ~ლნი. სამარადისოდ. აქუნდის. სავედრებელად.
მის. წ~შე. შეაგინნა. და. დამუსრნა. და. ყ~ნი. მის. წ~შე. მყოფნი. მსახურნი. და. მჵევალნი. ექსორია. ყუნა, და.
რ~ლნიმე. მოსწყვიდნა. და. ცოლსა. მისსა. შინებით. უთქმიდა. უწყალოდ. სიკუდილსა. უკეთუ. არა. დაუტეოს.
სჯული. ქ~ესი, და. მუსულმან. იქმნეს. და, მრავალნიცა. ტანჯანი. შეამთხჴინა. რ~ლისა. შ~დ. მრავალთა.
ტანჯათა. მ~ერ, მომედგრებულმან. უარყო. სჯული. ქ~ესი. რ~. აქამომდე. მტკიცედ. ეპყრა, სჯული, ქ~ესი. ჭეშმარიტი.
რ~. ხუცესნი. და. ხატნი.

და. ჯარნი. წ~შე. მისსა, აქნდეს. არა. ფარულად. ა~დ. განცხადებულად. ხ~, ყრმა.
იგი. დავით. შეიპყრეს.
და. მრავალნი. ტანჯანი. შეამთხჴინეს. რ~თა. ჭ~ტი. აღიაროს. ხ~. იგი. იტყოდა.
უბრალო. ვარ. მოწამე. არს. ღ~თი. დაღათუ, აწ. ესე. ცილი. დამწამა. მამიდამან. ჩემმან. დასაჯერებელ.
არს. თქუენს. წ~შე. გარნა. საქართველოსა. ბრალისა. და. შეცოდებისა-თ~ს. ექსორია. მყო. და.
სიკვდილი. ჩემი. გამცნოთ. აწ. იხილე. მოწყალეო. და. მაღალო. სულტანო. რ~. ადრითგანვე. ენება. ჩემი.
მოკდინება. და. მკლელობისა. ჩემისა. გული. აქნდა. ესე. ვ~ა. ესმა. სულტანსა. მცირედ. ლმობიერ.
იქმნა. და. მაშინ. სიკუდილი. არღარა. ინება. მისი, განგებითა. ზეგარდამოთა. რ~, მსჯავრნი. და.
განგებულებანი, ღ~თისანი. გამოუკულეველ. არ~ნ. ვ~ა. წერილ. არს. ვინ. ცნა. გონება. უ~ისა. ანუ. ვინ. თ~ა, მზრახველ.
ეყო. მას. გარნა. არავე.=
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ს~დ, დამშვიდნა. გულის. წყრომა. სულტნისა. რ~. ვ~ა. ალითა. მძაფრითა.
ეტყინებოდა. გული. მისი. ამის-თ~ს. მოუწოდა.
მენავეთ. მოძღვარსა. და. მისცა. დავით. ჵელთა. მათთა. და. ამცნო, რ~თა. წარიყანონ.
ზღად. და. შთაგდონ. სიღრმესა.
ზღვისასა. ხ~. უკეთუ. არაყონ. ესე. იავარ. იქმნენ. იგინი. სახლითა. და. დედა.
წულითა. მათითა. და. იგინი. ბოროტად.
მოისრნენ. ხ~. მენავეთა. მათ. წარიყანეს. და. შთასვეს. ნავსა. და. მიმართეს.
პელაგონად. და. მიიწივნეს. სიღრმედ. დიდად.
განშორებულად. ქ~ყანისაგან. და. ენებათ. შთაგდება. დავითისი. მაშინ. ევედრა.
მენავეთა. რ~თა. ილოცოს. მცირედ. ხ~. მათ.

დრო. სცეს. ვ~რ. აღდგა, და. აღმოიღო. უბეთგან. ხატი. ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისა.
რ~ლი, ვედრების. სახედ. დახატულიყო, და. მარადის. თ~ა. აქნდის. და. მის. მიმართ. აქნდის. სასოება. ესე.
დაიდა. პირსა. და. თალთა. და.ცრემლნი. სიმწარისანი. გარდმოსთხივნა. და. თქა. ყ~დ. წ~დაო. დედოფალო. დედაო.
მჵსნელისაო. ჩ~ნისა. იესოქ~ესო. ცოდვილთა. შესავედრებელო. და. ნუგეშინის. მცემელო. შენ. შეივედრე. სული.
ჩემი. რ~. შენ. ხარ. ნუგეშინის, მცემელი.
მწარისა. ამის. სიობლისა. ჩემისა. და. უმსჯავროდ. სიკდილისა. რ~. სამარესა. და.
მიწასა. შინაცა. დაფლვად. არა.
ვინ. ღირს. მყო. რ~. საჭმლად. თევზთა. მივეცი. და. საფლავი. ჩემი. არა. საცნაურ.
იქმნების. ა~დ. მოწყალებათა. შენთა. მინდობილი. ვითხოვ. უკანასკნელსა. ამას. ოჵჭანსა. შ~ა. რ~თა. მიხსნა.
ჰაერის. მცველთა. ჵელთაგან. და. საშინელთა. მათ. სატანჯელთაგან. რ~ლსა. მოელიან. ჩემებრ. ცოდვილნი. და.
ბრალეულნი. ამას. და, ამისსა. უმრავლესსა. ილოცვიდა. ლმობიერად. და. ცრემლთა. მწარეთა. მომდინებელი.
მაშინ. აჵადეს. შესამოსელი. და. ხატი.
წარუღეს. რ~ლისა-თ~ს. ევედრა, ლმობიერად. რ~თა. მისცენ. ჵატი. იგი. ყ~დ. წ~დისა.
და. რ~თა-თ~ა. აქუნდეს. ისმინეს. მენავეთა. და. მისცეს. ხატი. იგი. და. დაიკიდა. ყელსა. ხ~. ვ~რ. ეგულებოდათ. შთაგდება.
ერთმან. მენავეთაგანმან. ყო. წყალობა. განგებითა. ღ~ისათა. და. ვედრებისა. ღ~ის-მშობელისა, მცირე. რამე, ფიცარი.
მისცა. ჵელთა, მისთა. და. ესრეთ. შთაგდეს. ზღად. ხ~. დავით. მოეხვია. ფიცარსა. მას. და. მობერა. ქარმან. ძლიერმან. და.
მყის. უჩინო. იქმნა. თალთაგან. მათთა. და. მიმოაქნდა. ფიცარი. იგი. ყრმითურთ. ღელვათა. ვ~რ. კიდობანი. ნოესი. და.
მყის. განაგდო. ჵმელად. იხილა.

იგი. ვაჭარმან. ვინმე. მგზავრ. მომავალმან. და. მიავლინა. მცურავი. რ~. ჯერეთ,
შორსღა. იყო. ქ~ყნისაგან. ვ~რ,
უტევან. ერთ. და. მოიყუანა. ვაჭარსა. მას, თ~ა. მყის. შემოსეს. და. საზრდელი.
მოართვეს. და. ნუგეშინის. სცეს. და. განძლიერდა. რა. შიმშილისა. და. წყურილისაგან. შეიწრებული. რ~ლი. თალთაცა.
კამკამებად. ძლით. ეძლო, მაშინ. იწყო. კითხად. ვაჭარმან. მან. მიზეზი, შთაგდებისა. მისისა. ზღად, ხ~. მან. ყ~ივე. ზემო.
წერილი. საქმე. აუწყა. რ~ლისა-თ~ს. განიხარა. ვაჭარმან, მან. და. სახლად. თვისად. წარიყანა. და, იწყო. პატივის.
ცემა. ვ~ა, საყარელსა, შვილსა. ესრეთ. ფუფუნებდა. დაყო. მას. ვაჭარსა. თ~ა. ექუსი. თვე. ოდენ. და. განცხადნა.
საქმე. ესე. ყ~თა. შ~ს. ვ~დ. ვაჭარსა.=
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ვისმე. ზღასა. შთაგდებული. ქართველთა. მეფის. ძე. უპოვნიეს. და. მიიწია. სიტყა.
ესე.
სულტანსა. ჵასდინსთანა. მაშინ. აღივსო. გულის. წყრომითა. მყის. წარავლინა. მჵედარნი. და. მოაყვანინა. ყრმა. იგი. დავით. და. მენავენი. იგი. პყრობილ-ყუნა. და.
სიკუდილსა.
აქადებდა, ბრძანებასა. ჩემსა. რად. ურჩ. ექმნენითო. ხ~. ისწავეს. რა. ვაჭრისა. მისგან.
ზ~ა. მიწევნით. ზღვით. გამოყანება. და. შორს. ყოფა. ადგილსა. მის. სადა. შთაეგდოთ. და. რ~ლსა. ნაპირსა. გამოიყანა. ყრმა. იგი. მენავენი, იგი. განუტყვნა. ხ~. დავითისა-თ~ს. არავე. დასცხრა. გულის. წყრომად. ა~დ. ვ~რცა. ჰეროდე, შესძინა, ძვირი.
ძჴირსა.
ზ~ა. და. კაცის. კლა. კაცის. კლასა. ზ~ა. და. უბოროტესი. სატანჯელი. განაჩინა. რ~.
იყო.
ჯურღმული. ღრმა, რ~ლსა. შ~ა. წყალი. არა. იყო. ამას. შ~ა. იყუნეს. გელნი.
შთაყრილნი.

ასპიტნი. წამლიანნი. სავსენი. გესლითა. მაკვდინებელითა. და. ლოდი. დიდი. ზ~ა.
ედა. დაიყო. ყ~დ. უნათლო. მღვიმე. იგი. და. მწარისა. სიკუდილისა. ღირსსა. მას. შ~ა.
შთააგდებდიან.
მას. შ~ა. ბრძანა. ჵასდინ. შთაგდება. ყრმისა. მის. დავითისი, და. ვ~რ. წარიყანეს.
დავით.
თანავე. აქნდა. ხატი. იგი. აღიღეს. ორმოსა. მისგან, ქა. იგი. და. მას. შ~ა. შთაგდეს.
დალოდი. იგი. ზ~ა. მიაგორვეს. ხ~დაიცა. ღ~ნ. ვ~ა. დანიელ. პირისაგან. ლომთასა.
ეგრეთვე. ესე. მჵეცთა. მათგან. გესლიანთა. ამა. დავითის. ერთი. ყრმა. პირველვე. თ~ა.
წარტანებული. მამისა. მათისა. ლაშა. გიორგისაგან. ეახლა. ნათესავით. როვითი. სახელით. სოსნა. რ~ლ. იგი. ფ~დ. უყუარდა. ესე. შეუდგა. რაჟამს. შთაგდებდენ. ჯურღმულსა. მას.
და. ისწავა. ადგილი. იგი. და. რაჟამს. დაუტევეს. კაცთა. მათ. სულტანისათა. მივიდა.
სოსნა.
შესთხარნა. პირის. კერძ. და. წარვიდა. ქალაქად. მიმოვიდოდეს. და. ითხოვდის.
პურსა. წარიღის. და. იდუმალ. შთაუგდის. პური. და. ესრეთ. ზრდინ. ხუთ. წელ. ორი. გუდა. ჰქონდის. სოსნას.
ერთითა.
პურსა. და. ერთითა. წყალსა. შთაუკიდებდის. საბლითა. ყრმასა. მას.
ხ~. მიწვისრა. ძილად. ყრმა.
იგი, დავით. გუელნი. იგი, რ~ლნი. მე. ყელსა. მოეხვეოდეს. რ~ლნიმე. ფერხსა. სხანი.
უბესა. სხანი. გვერდსა. უწვიან. და. ვ~რ. ეძინა. დღესა. ერთსა. გვერდის. ქცევასა. შ~ა. მჵრითა.
დააჭირა. გველსა.
ერთსა. და. ატკივნა. რ~ლნ. სასტიკად. უკბინა. მჵარსა. ზ~ა. დავითს. და. სიმწარისაგან.
ძლიერად. ჵმაყო,

დავით. სხანი. იგი. გველნი. მოუხდეს. და. დაჭრეს, გელი. იგი. მკბენელი.
დავითისი. და. იწყეს.=
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ლოშნად, წყლულთა. მათ. ყრმისათა. და. მყის. განკურნეს. და. გველი. იგი. შეჭამეს.
გველთა. მათ. ესრეთ. საკვირველებით. განარინა. ღ~ნ. ყ~ისაგან. წარსაწყმედელისა. რ~ლნი. მოიწივნეს. მას. ზ~ა. ხ~.
ესრეთ. განიზრაჵა. მეფემან. რუსუდან. თავით. თვისით, დამტკიცება. მეფობა. ძისა. თვისისა. თ~ს. არა.
მომხსენებელმან. სიტყუასა. წ~წყ~ლისა. ესაიასი. რ~ლსა. იტყჴის. და. მოხედნეს. უ~ნ. გონებასა. მას.
ზ~ა. დიდსა. მთავარსა. ასურასტანისასა. და. სიმაღლესა. მას. ზ~ა. დიდისა. მთავრობისა.
მისისასა. და. სიმდიდრესა. თვალთა. მისთასა. რ~. თქვა. ძალითა. ჵელთა. ჩემთათა. ვყო. და.
სიბრძნითა. გულის. ჵმის.
ყოფისა. ჩემისათა. მოვიპყრნე. საზღვარნი. თესლებისანი. და. ძალი. მათი.
წარმოვიღო. და. შევსძრნე. დამკვირებულნი. და. სოფელი. ყ~ი. დავიპყრა. ვ~ა. მართვენი. და. ვ~ა. კერცხი.
დაშთო. მილი. აღვიხნე. დაარა. ვინ. იყოს. რ~ლი. განმერეს. მე. ანუ. სიტყა. მიგოს. აწ. უკეთე.
იდიდოს. მეა. ცული. თვინიერ. მკეთელისა. ვითარმცა. თავით. თვისით. კეთდა. ანუ. ამაღლდეს. ხერხი.
თვინიერ. მზიდველისა. მისისა. ეგრეთვე. ვინ. აღიღოს. შეშა. გინა. კვერთხი. არა. ეგრეთ. ა~დ.
მოავლინოს. უ~ნ,
საბაოთ. შენსა. მაგას. პატიოსნებასა. ზ~ა. უპატიოება. და. დიდებასა. შენსა. ზ~ა.
ცეცხლი. აგზებული.

აღატყდებოდის. ვ~რ. აღესრულა. პატიოსნისა. მეფისა. რუსუდანისა. ზ~ა. რ~.
სირცხვილ. მიჩნს. კადრებად. და. კ~დ. დუმილად. ვერ. მიძლავს. რ~. უპატიო. ყ~ო. თავი. მისი.
ბოროტითა. ამით. ჵელყოფითა. ა~დ. განაქარვა. ღ~ნ. განზრახა. მისი. ვ~რ. ზრახა. აქიტობელისი.
დავითისზე, არა.
გულის. ჵმა. ყნა. თქმულნი. იგი, წ~წყ~ლისა. უ~ნ. განაქარვნის. ზრახანი. კაცთანი.
ზრახუამან. საღმრთომან. ვ~ა. მოსესზე. ფარაოსი, და. განერა. ჵელთაგან. მისთა. და. კ~დ. ვ~რ.
განერა*. დავით.
საულისაგან, და. ცუდ. იქმნა. განზრახა. მათი. ეგრეთვე. შენი. ჶ~ი. კეთილთა. ძირთა.
მორჩო.
დედოფალთ. დედოფალო. და. მეფეო. რუსუდან. რა. ჰყავ. ანუ. რა. მოივაჭრე. იხილე.
რ~. ხუთისა. წლისა. ჟამნი. დაყნა. ულხინებელთა. ამათ. ჭირთა. შ~ა. ჯურღმულსა, ღრმასა.
გველთა.
თანა. იგი. განერა. ზეგარდამოთა. განგებითა. ხ~. შენ. განსუენებასა. და. სუფევასა. შ~ა.
მყოფი. და. ტახტსა. ზედან. მჯდომი. მრჩობლ. განეჵვი. ცხოვრებისაგან. ვ~რ. ქვემორე. სიტყუამან.
საცნაურყოს.
ხ~. ჩ~ნ. პ~ლსა. სიტყუასა. აღვიდეთ. მოიწიარა. რა. მეფე. რუსუდან. ტფილის. და. ძე.
მისი. დავით. ნოინთა.
წინა. წარავლინა. ხ~. მათ. ინებეს. დავითისა. დიდსა. ყაენს. ბითოს. წინ. წარვლინება.
და. მ~ერ. ყარაყურუმს. მანგუ. ყაენის. წინა. და. ვ~რ. ცნა. რუსუდან. წარვლინება. ძისა. თვისისა. უცხოთა.
ნათესავთა.=
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შორის. უცნაურთა. და. შორთა. ქ~ყანათა. ტკივილით. და. უზომოთა. მწუხარებითა.
შეიცებოდა. და. დაუწყვედელთა. ცრემლთა. მოადინებდა. და. მოიჵსენებდა. რა. იგი. ყო. ძმის. წულსა.
თვისსა. დავითის. ზ~ა. ვ~რ. ექსორია. ყო. ეგრეთვე. თათართა. წარავლინეს. ძე. მისი. ვ~ა. ექსორიად. წინამო. ბითოსა.
ვ~რ. არღარა. იყო. ღონე. წარვიდა. ნარინ. დავით. და, წარჰყეს. ცოტანი. ვინმე. თ~ა.
შეზრდილნი. ქართლის.
ერის-თ~ს. გრიგოლის. სურამელის. შვილი. ბეგაჳ. გურკელელი. მახუნჯაგის. ძე.
ამირეჯიბი. ბეშქენ. დათუალნიცა. ორნი. თ~ა. წარეტანებინნეს. იდუმალ. ძჴირ, საფასონი. და. წარვიდეს, შ~დ.
კალსა. ავაგისასა. და. ხლათის. სულტნისასა. რ~. პ~დ. იგინი, გაეგზავნეს. თათართა. და.
მიიწივნეს. წინაშე,
ზემო. ჵსენებულისა. ბითოსა. რ~ლნ. კეთილად. ისტუმრნა. და. ორის. წლისა. თვის.
თ~ა. იპყრა.
ნარინ. დავით. და. მერმე. წარავლინა. ჩინ. მაჩინს. და. ყარაყურუმს. მანგუ. ყაენს. წ~შე.
რ~ლი.
მიიწია. რაჳ. კეთილად. შეიწყნარა. და. ავაგს. შეეყარა. რ~ლი. პ~ლ. მისულიყო. მუნ.
და. მის.
თანა. იყოფოდა. და. ყაენი. კეთილსა. უყოფდა. მას. აწ. ოთხთა. ამათ. ნოინთა.
მოიგონეს.
ბოროტის. ყოფნა. ალმუთელთა. რ~ლი. შეამთხვივნეს. პ~დ. აღიმჵედრეს. მათ.
ალმუთელთა. ზ~ა.
თანა. წარიტანნეს. ქართველნი. და. მათ. თ~ა. აბრძოლებდეს, მტერთა. მათთა. ზ~ა. და.
წარმოუვლინეს. მოციქული. მეფესა. რუსუდანს. რ~თა. მისცეს. საქართველოდამ. ლაშქარი. კმა.
საყოფელი. ალმუთსა. ზ~ა. ამას. ჟამსა. მეფე. რუსუდან. შვილისა. თვისისა. ნაღვლითა.

და. ტკივილითა. მწარედ. ილეოდა. და. დასნეულებული; გარდაიცუალა. ტფილის:ქ~კსა. ნა. და. წარიყუანეს. მთავართა. დიდითა. პატივითა. და. გლოვითა. და.
დამარხეს.
სამარხოსა. მამათა. მათთასა. მონასტერსა. გელათს, და, გახდეს. ქართველნი,
უნუგეშინისცემოდ. და.
უმეფოდ. და. არღარავინ, იპოვებოდა. ნათესავი. მეფეთა, რ~. ერთი. დავით.
საბერძნეთს. წარევლინა.
ჵასდინს. თ~ა. რ~თა. წარწყმიდოს. და. მეორე. დავით. რ~ლსა. ნარინ. დავითობით,
უჵმობდეს. ყარაყურუმს. წარეგზავნა. და. არა. უწყოდეს. თუ. რა. შეემთხვია. ამისთვის. თვითეული.
თავადი. თავისა.
თვისისა-თ~ს. გააგებდა. და. ზრუნვიდა. რ~. თვითეული. ერის. მთავარი. მათსა,
ხედრსა. ნოინს.
შეუდგა. რ~. პ~ლვე. განყოფილიყუნეს. ნოინთა. მ~ერ. და. განაჩინეს. თათართა.
ბევრის. მთავარი. რ~ლსა.
დუმნის. მთავრად. უწოდდეს. და. გამოარჩივეს. პ~დ. ეგარსლან. ბაკურციხელი. კაცი.
ღრმად. მოუბნარი. მჵნედ. მეომარი. და. არას. საქონლისა. პატრონი. ამას. მიათვალეს. ლაშქარი. ჲრეთ.
კახეთისა. კამბეჩიანისა.=
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ტფილისითგან. აღმართ. ვ~რე. მთადმდე, შამახისა. და. შანშეს. ჵელთ. უდვეს.
მამული. მისი.
და. ავაგისი. ვარამ. გაგელსა. ჵელთ. უდვეს. ყ~ი. სომჵითი. გრიგოლ. სურამელსა.
ქართლი. და. თორელსა.
გამრეკელსა. მსგავსადვე. ეგარსლანისასა. საჭაბუკოთ. შ~ა. ჵელთ. უდვა. ჯავახეთი.
სამცხე. და. აღმართ. ვრე. კარნუ. ქალაქამდე. ხ~. ცოტნე. დადიანსა. და. რაჭის. ერისთავსა. ყ~ი. იმერი,
სამეფო. და. ესრეთ.

განაჩინეს. თათართა. და. განიყეს. ყ~ი. საქართველო. და. წარვიდეს. ალამუთს.
ბრძოლად. და. ქართველნი. თ~ა. წარიტანეს. და. განიყეს. ორად. ნახევარი. ერთსა. წელსა. და. ნახევარი.
ერთსა. წელსა. იყუნიან. ალმუთს. ხ~. შვიდს. წელ. განგრძელდა. ბრძოლა. ალმუთისი. რ~ლნი. არ~ნ.
მიპარვით. კაცის. მკულელნი. რ~ლთა. მულიდად. უჵმობენ. ამათ. ებრძოდენ. მრავალ. ჟამ. ესე. ზემო.
ჵსენებულნი. ნოინნი.
ქარმაღან. ჩაღატარ. იოსურ. და. ბიჩუის. მოუწყინებელად. ზამთარ. და. ზაფხულ. და,
მათგან.
განყოფილნი. ქართველნი. თვითეული. ხუედრსა. მისსა. იახლნიან. ნახევარნი.
ერთსა. წელიწადსა. ადგიან. და. ნახევარნი. მეორესა. და. ამ. წესითა. იბრძოდიან. დღესა. ერთსა.
წარმოგზავნეს. ალმუთელთა. მულიდი. ერთი. ჵელოვანი, მოვიდა. ღამით. და. მოეპარა.
მცუელთა, ჩაღატარ. ნოინისათა. შევიდა. კარავსა. მისსა. და. მძინარესა. განაწონა. გულსა. მახვილი.
ერთი. და. მო
მოკლა. იგი. რ~ლ. ვერავინ. აგრძნა. და. ვ~რ. განთენდა. იხილეს. კარვის. მცელთა,
ჩაღატარ. ნიონი. მოკლული. იწყეს. ტირილად, და. ტყებად. და. ვაებად. და. ვ~რ. ესმა. სპათა.
ჩაღატარ. ნოინისათა, მირბიოდეს. და. იხილეს, რა, მათცა. მოკლული. იწყეს. ვაება. და. ტირილი. და.
არა. უწყოდეს.
თუ. ვ~რ. ანუ. ვის. მ~ერ. მოკლულიყო. მაშინ. თქვეს. ყ~თა. ვ~დ. ვინათგან.
ქართველნი. დიდსა. ჭირსა. და. სასჯელსა. შ~ა. არ~ნ. ჩ~ნ. მ~ერ. ამისთვის. მოკლეს. ქართველთა, ამას. ყ~ნი.
უცილობით. დაამტკიცებდეს, თვინიერ. ქარმაღან. ნოინისა. კიდე. რ~. იგი. იტყოდა. დასწყნარდით. კაცნო. რ~. არა. არ~ნ.
ნათესავნი. ქართველთა-

ნი. კაცის. მკულელნი. და. არცა. სჯულ. უცთ. ესე. ვითარისა, საქმისა. ქმნად. ხ~. იგინი.
აღშფოთებულნი. სიკვდილისა-თ~ს. პატრონისა. განძვინებულნი. წარმოემართნეს. ბანაკისა. მიმართ.
ქართველთასა. რ~. მახლობელად. ჩაღატარ. ნოინისათა. დაბანაკებულ. იყნეს. და. ვ~რ. მომართეს. განკრთეს.
ქართველნი. და. უღონოებასა.
მოეცვნეს. და. არა. უწყოდეს. რამცა. ყეს. ხ~. ზოგნი. ომისა. მიმართ.
განემზადებოდეს. და. ზოგნი. აყენებდეს. რ~. უმცირეს. იყუნეს. მათსა: მაშინ. გრიგოლ. სურამელი. ქართლის. ერისთავი. იტყოდა. არა.
არს. ძმანო. ჟამი.
ომისა. რ~. ჩ~ნ. მცირენი. ვართ. და. ესენი. უმრავლესნი. არ~ნ. და. უკეთუ. ბრძოლა.
ვყოთ. ყ~თა. მოგუწყე=
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დენ. დიდით. მცირემდის, და. უკეთუ. არა. ვებრძვით, მე. ვგონებ. ჩ~ნ. უთავადესთა.
მოგვწყედენ. და. ამა. ლაშქართა. არღარა, და. უმჯობესცა. არს. რ~თა. ჩ~ნ. ოდენ. მთავარნი. მოგვწყვიდნენ. და.
არა. ყ~ი. ესე. სიმრავლე.
მოისრნენ. გარნა. შევრდომა. ღ~თისა. ჯერ. არს. რ~, არავინ. არს. მჵსნელი. ჩ~ნი.
თვინიერ. იესო. ქ~ე. ძე.
ღ~თისა, და. ყ~დ. წ~და, მშობელი. მისი. მარადის. ქალწული. მარიამ, რ~ლ. იგი.
მარადის. მცელი. არს.
მოსავთა. ძისა, მისისათა. და. უმეტეს. ჩ~ნ. ქართველთა. ნათესავისასა, აწ. ყ~თა. სამ.
სამი. მუჵლი. მოვიდრიკოთ. შევრდომით. ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისა. მიმართ. და. რ~ლთა, უწყით.
ვთქუათ. შესხმა. ესე. მისი. მოწყალებისა. კარი. განგვიღე. კურთხეულო. ღ~ის-მშობელო. და. შემდგომი. და.
აღასრულეს. ლოც-

ა. ესე. სავედრებელი. ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისა. მახლობელ. იყნეს. თათარნი.
იგი. უწყალოდ.
დასახოცად. ქართველთა; მაშინ. გამოვიდა. კაცი. ერთი. ლერწმოანით. რ~ლსა.
აქუნდა. ლახუარი.
წუდილი. ჵელთა. შებღალული. სისხლითა. ლახვარი. იგი. აღიპყრა. ზე. და. ძლიერად.
ჵმობდა. მან.
ქუშტემ. ჩაღატარ. მან. ქუშტემ. ჩაღატარ. რ~ლ. არს. სპარსულითა. ენითა. მე. მოვკალ.
ჩაღატარო.
ვითარ. იხილეს. თათართა. მყის, მიეტევნეს. ხ~. იგი. ივლტოდა. ლერწმოვანთა.
მიმართ. ხ~. მათ.
შეუდვეს. ცეცხლი. ლერწამსა. და. გამოიყანეს. კაცი. იგი. ლელწმით. და. იგი.
მოიყუანეს. წ~შე. ქარმაღან. იოსურ. და. ბიჩუის. წ~შე. ხ~. იგინი. კითხვიდეს. ვ~რ. მოაკვდინე. ჩაღატარ.
ნოინი. ხ~.
მან. უთხრა. მე. ვარ. მულიდი. მულიდთა. შ~ს, საჩინო. მათ. მულიდთა. თავადთა.
მომცეს. ოქრო. ფ~დი
წარმომგზავნეს. თქენ. ოთხთაგან. ერთისა. რ~ლისამე. მოკვდინებად. წარმოვედ. და.
მოვედ. ღამით.
მოვკალ. ჩაღატარ. ნოინი. და. დავიმალე. ლელწმოვანთა. შიგა. და. იგინი. ეტყოდეს.
რა. იყო. მიზეზი. გამოსლისა. შენისა. და. ყივილი. მაღლად. სიკუდილი. დიდისა. ნოინისა.
ვინათგან. დამალულიყავ. და. კ~დ. მულიდი. მიუგებდა. მე. ლერწმოანთა. მათ. შ~ა. უჵშირესთა. რა.
დამალულ. ვიყავ.
მყის, მოვიდა. ვინმე. სახითა. დედაკაცისათა. სიტურფე. აღმატებული. და. მრქა. მე.
რა. ესე. ჰქმენ. კაცო. შენ. მოკალ. კაცი. იგი. და. აწ. მრავალნი. უბრალონი. სულნი. შენ. ძლით.
მოისრვიან.

და. მე. მიუგე. შიშით. რა. ვყო. დედოფალო. ხ~. მან. მრქა. აღდეგ. და. შემომიდეგ. მე.
და. მივედ. დაესრეთ. თქუ. ვ~დ. მე. მოვკალ. კაცი. იგი. და. განარინე. ურიცხვი. სული.
სიკდილისაგან. ხ~. მე.
მსწრაფლ. აღვსდეგ. და. შეუდეგ. მას. და. მან. მო. მიყანა. თქენსა. წ~შე. და. მე. ვ~რ.
ჵმა. ვყავ. დათქენცა. მიჵილეთ. უჩინო. იქმნა. დედაკაცი. იგი. და. არა. უწყი. ვინა. მოსრულიყო.=
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და. აჰა. მე. ესერა. ვარ. წ~შე. თქენსა. ხ~. ვ~რ. ესმა. სიტყა. ესე. თათართა. კაცისა,
მისგან.
ფრიად. განკვირდეს. და. კაცი. იგი. მულიდი. ჵრმლითა. ორად. განკეთეს. ესრეთ.
იჵსნა. ერი. თვისი.
ყ~დ. წ~დამან. ღ~ის-მშობელმან. უმსჯავროსა. მისგან. სიკუდილისა. ვ~რ. ოდესმე.
იხსნა. ქალაქი.
იგი. კოსტანტინო. პოლი. რაჟამს. იგი. ბარბაროზთა. მძვინვარედ. გარე. მოეცა.
მჵედართ.
მთავრობასა. სარკინოსსა. და. მძვინვარედ. აღდგომასა. ხაღან. სკჴითთა. მთავრისასა.
ვ~რ. დაანთქა. მბრძოლნი. მისნი. ზღად. ქალაქისა. მისდა. მინდობილნი. რ~. აღდუღნა. ზღა.
და. განდნა. ძივთი. ნავისა. და. დაინთქნეს. მძჴინვარედ. შეწევნითა. ყ~დ. წ~დისა,
ღ~ის-მშობელისათა. და. ჵმელეთსა. ზ~ა. მყოფთა. აწვიმა. ცეცხლი. ვ~რ. ძველოდესმე, სოდომელთა,
ზ~ა. ამათ.
საკვირველებათა. არა, უდარეს. ვგონებ. ვ~რ. აწ. იქმნა. მსწრაფლი. და. ანასდათი. ჵსნა.
ქართველთა. ყ~დ. წ~დისა. ღ~თის-მშობელისა. მ~ერ. გარნა. ვინმე. შეუძლოს. დიდების[.]
მეტყელებისა. მ~ერ.

სამადლობელი. შესხმა. საკუვირველებისა. ამისთვის. რ~ლ. დაიცვა. ურიცხვი. სული.
ქართველთა. ნათესავისა. ყ~დ. უბიწომან. სიტყჴისა. ღ~ისა. მშობელმან. ღ~თაებისა. და.
კაცებისა. ერთ.
გამად. შემაერთებელმან. ორთა. შ~ა. ბუნებათა. ღ~თად. სრულად. და. კაცად.
სრულად. ორითა.
ბუნებითა. და, ორითა. ნებითა. შეურევნელად. ხ~. ამის. უბიწოსაგან. დაცულნი.
ქართველნი.
დიდსა. ჭირსა. შ~ა. იყუნეს. თათართაგან. რ~. მიმდემი. და. მოუწყინებელი. ბრძოლა.
აქუნდათ,
ალმუთელთა. მიმართ. და. ქართველნიცა. თანა. ახლდიან. და. ორად. განყოფილნი.
იყუნიან.
ვ~ა. ზემორე. ვთქუ. თითოეული. ერის. მთავარი. თითოსა. ნოინსა. განესაკუთრიან.
დამუდამ. გვერდსა. იახლნიან. მაშინ. ზემო. ჵსენებული. ეგარსლან. კაცი. საკვირველი.
და. მჵედრობისა. ცოდნითა. აღსავსე. ასრე. განდიდნა. კნინღა. და. მეფობისა. სახელს.
დებადმდე.
და. ყ~ი. ქართველთა. ნათესავი. ბრძანებასა. მისსა. მორჩილებდეს. ვ~ა. მეფესა. და.
თვით. დიდი.
და. პატიოსანი. შანშე. მანდატურთუხუცესი. და. ვარამ. გაგელი. და. სხუანი. ყ~ნი.
მთავარნი. მათ. ჟამთა. შ~ა. სხანიცა. ბოროტნი. აღმოსცენდეს. ვ~ა. ცნეს. თუ. რქთა. შამს. მყოფთა. უმეფობა. ქართველთა. და. ლაშქართა. საქართველოსათა, ალმუთს. ყოფა. და.
უცალობა.=
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ქართველთა. შეკრბა. სიმრავლე, ფ~დი. ვ~რ. სამოცი. ათასი. კაცი. რ~ლთა. მთავრად.
და. პატიოსნად. ჰყუათ.

კაცი. ვინმე. სახელოანი. სახელით. ყარაზან. და. გამოემართნეს. საქართველოსა.
მოსაჵრებელად. და. მოიწივნეს.
ქ~ყნასა. ვალაშკერტისასა. რ~ლი. მას. ჟამსა. ოდენ. აეღო. შანშეს. და. იწყეს. ოჵრებად.
ვალაშკერტისა. და. რაყს. იქით. ქ~ყნათა. ვ~რე. სურმანადმდე. რ~ლი. იგიცა. ოდენ. დაეჭირა. შანშეს.
მანდატურთა. უხუცესსა. ამან.
ვ~რ. იხილა. ოჵრება. ქყანათა. მათ. უბრძანა. სპათა. თვისთა. და. ავაგ. ათაბაგისთა. და.
შეკრბა. მეომარი. ოცდა.
ათი. ათასი. რჩეული. მჵედარი. განვლეს. რაჵსი. და. მივიდეს. ვალაშკერტს. სადა. იგი.
დაებანაკა. ყარახანს. ხ~. ვ~რ. მიეახლნეს. დაწყეს. რაზმი. და. მიეტევნეს. ერთმანერთსა. ხ~. შანშე.
უპირატეს. მათ. ყ~თასა. მიეტევა. რ~ლნ. ოროლითა. განგმირა. თურქი. ერთი. სახელოვანი. იქმნა. ომი. ძლიერი.
და. მოსწყდა. სიმრავლე. ურიცხვი. სპათაგან. თურქთასა. ხ~. სპათაგან. შანშესთა. კეთილად. დაცულ.
იქმნეს. შეწევნითა. ღვთისათა. და. ძელისა. ცხოვრებისათა. რ~ლისა. მ~რთ. მინდობილ. იყო. და. ვ~რ.
შენივთდა. ომი. იძლია. ყარაჵან. და. სპანი. მისნი. და. ივლტოდეს. შეუქვეველად. მაშინ. დევნა. უყეს. ვ~რე.
ხლათამდე. მოსრეს. და. ტყე. ყეს. სიმრავლე. ურიცხვი. და. აღივსნეს. ცხენითა. ჯორითა. და. აქლემითა.
კარვითა. და. ურიცხვითა.
ალაფითა. ესრეთ. სახელოვანნი. და. გამარჯებულნი. მივიდეს, ანისს. სახლსა. და.
ტახტსა. თვისსა. გარნა. ვინათგან. განითქმოდა, ყოველგან. უმეფობა. საქართველოსა. აღიძროდეს. ყ~ნი.
ნათესავნი. ოჵრებად. ქართველთა, მაშინ. აღიძრნეს. საბერძნეთს. მყოფნი. თურქმანნი. და. სულტანი.
ეზინკისა.
და. სხუათა. ქალაქთა. შ~ა. მყოფნი. ამირანი. და. შეკრბა. სიმრავლე. ურიცხვი. და.
წარმოემართნეს. საქართვ-

ელოსა. ხ~. ვ~რ. ცნეს. ტაოელთა. შავშ. კლარჯ. კოლა. არტან. კარნიფოლელთა.
განკრთეს. და. წარმოავლინეს. კაცი. სამცხეს. ყვარყუარე, ციხის. ჯარელ. ჯაყელს. თ~ა. რ~თა. შეეწიოს. ხ~.
მან. მოუწოდა.
ყ~თა. მესხთა. ერისთავთა. და. ყ~თა. სპათა. მისთა. და. შეკრბა. მჵედარი. ვ~რ. ათი.
ათასი, და. წარმოემართნეს. ხ~. იგინი. მოსრულ. იყუნეს. ბანას, და. გარე. მოსდგომოდეს. რ~. ოლთისნი. და.
ბუღათა. ყურნი. მას. აქუნდეს, და. აოჵრებდეს. ტაოს. მაშინ. წინამძღარ. ექმნა. სპათა. მესხთა. ყუარყუარე. და.
მოვიდეს. თავსა. კალმახისასა. ვ~რ. ესმა. თურქმანთა. მისვლა. მესხთა. აღიჭურნეს. იგინიცა. რ~ლთა.
თავად. ყუეს.
ალთუხან. და. ონხან. აქათ. მესხნი, ჩავიდეს, მინდორსა. მას. რ~ლსა. ეწოდების. ავნის,
ვაკე. და. შეკრბეს.=
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ურთიერთსა. და. იქმნა. ომი. ძლიერი. და. სასტიკი. და. ბერძენნი. და. თურქმანნი. არა.
გარე. უკუნ. იქცეოდეს.
მინდობილნი. სიმრავლისა-თ~ს. და. ეგრეთვე. მესხნი. მინდობილნი. სიმჵნისანი. არა,
გარე. უკუნ. იქცეეს. რ~. ძლიერად. ბრძოდეს. რ~, კაცმან. ვინმე. აზნაურმან. ერთსა. კაცსა. თურქმანსა. მუზარადიანსა.
თავი. ორად. გაუპო. და. მოკლა. და. მეორესა. ონხანის. მჵნეთაგანსა. ზურგსა. უხეთქნა. თუცა. ჯაჭვი.
ვერ. გაუკეთა. ა~დ.
ზურგის. მძივი. დაამტვრია. და. ქე. დააკეთა. მკდარი. და. ესრეთ. განგრძელდა.
ომი. და, ორგნითვე, მოსწყდა.
ურიცხვი. იძლივნეს. ბერძენნი. და. თურქმანნი. და. იწყეს. სივლტოლად. მაშინ.
ქართველთა. დევნა. უყ-

ეს. და. აღიღეს. ნატყუენავი. ურიცხვი. და. სიმდიდრე. აურაცხელი. და. ესრეთ.
განმარჯვებული. და. სავსენი. მოვიდეს. სამცხეს. და. ესეოდენ. განემარჯათ. რ~ლ. ესე, ვ~რთა. სპათა. შ~ს.
არავინ. მოიკლა. სახელ.
დებული. კაცი. მესხი. რ~. ამას. ომსა. უწოდდეს. ბანის. ჯვარად. რ~ლ. სიმრავლისა.
მათისა-თვის.
ძლით. დაეტივნეს. ბანს. ავნის. ვაკესა. და. ვ~რ. იქმნა. ესე. ამან. სამცხისა.
სპასალარმან. ყუარყუარე. წარავლინნა. ძისწულნი. თვისნი. ივანე. რ~ლსა. ეწოდა. პაპა. და. უმრწემესი.
მისი. სარგის.
რ~ლნი. იყუნეს. ძმანი. ძლიერნი. და. მჵნენი. უმეტეს. ყ~თა. წყობათა. შ~ა. უშიშნი. და.
შემმართებელნი. ებრძოლნეს. ოლთისთა. და. აღიღეს. ოლთისნი. და. ბუღათა. ყურმის. ციხე.
ძლიერად. განმარჯვებულნი, და. ნაომარნი. ომთა. დიდთა. შ~ა. მოიქცეს. მშვიდობით. რ~ლთა. არა. არს.
ჟამი.
მითხრობისა. ხ~. ამა. შფოთთა. რა. შ~ა. იყო. ქ~ყნა. საქართველოსა. შეკრბეს. ყ~ნი.
მთავარნი. საქართველოსანი. თავსა. კოხტისასა. იმერნი. და. ამერნი. შანშე. ეგარსლან.
დადიანი. ცოტნე. ვარამ. გაგელი. ყუარყუარე. კუპრო. შოთა. და. ყ~ნი. ჲერ. კახნი.
ქართველნი.
თორელი. გამრეკელი. სარგის. თმოგველი. მესხნი. და. ტაოელნი. ყ~ნი. იტყოდეს.
რამე. ვყოთ.
რ~. არღარა. არს. ნათესავი, მეფეთა. რ~თა. წინა. მძღვარ. გვექმნას. და. ვბრძოდით.
თათართა.
ჩ~ნ. ერთი. ერთისაგან. განდგომილ. ვართ. და. ვერ. ძალგვიც. წინა. აღმდგომად.
თათართა. და.იგინი. ბოროტად. გვაჭირვებენ. ჩ~ნ. და. ყ~თა. წელთა. ალმუთს. წარგვასხმენ. ყ~თა.
ჭირთა. და. ბო-

როტთა. შესამთხუეველად. და. არა. არს. ღონე. ჩ~ნი. და. ჩ~ნ. უმეფონი. ვართ. აწ.
შევკრბეთ.
ყ~ნი. და. ვებრძოლნეთ. თათართა. და. დააპირეს. ომი. და. დადვეს. პაემანი. ქართლს.
შეყრისა.=
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ამას. ზ~ა. განიყარნეს. უშორეს, მყოფნი. აფხაზნი. დადიანი. ცოტნე. ბედიანი. კაცი.
კეთილი. და. სრული. ყოვლითა. სათნო~თა. და, საკაცობოთა. და. რაჭის, ერისთავი. ესენი. ყ~ნი.
წარვიდეს. კაზმად. ესმა.
რა. ესე. თათართა. ერთად. შეკრბა. ქართველთა. წარმოვიდეს. ბიჩუის. და. ანგურგ. და.
მოვიდეს. კოხტას.
თავს. და. ესე. ყ~ნი. მთავარნი. და. თავადნი. საქართველოსანი. მუნვე. იყუნეს.
გაუყრელნი. და. ჯერეთ. ლაშქარნი. არა. შეეყარათ. და. ამის-თ~ს. ვერღარა. წინა. აღუდგეს. სიმცროსა.
ბედითა. მოუხდეს. და. დაიპყრნეს. და. წარასხნეს. ანისის. ქ~ყანასა. ადგილსა. რ~ლსა. ჰქვიან.
შირაკავანი, ხ~. ვ~რ.
მიიწივნეს. ქარმაღან. ნოინს, წ~შე. ჰრქა. მათ. რა. არს, მიზეზი. შეკრებისა. თქენისა.
უკეთუ. არა. განდგომილება. ჩვენი. გნებავსთ. ხ~. მთავარნი. მიუგებდეს. არა.
განდგომად.
თქენდა. შევკრბით. ა~დ. რ~თა. განვაგოთ. საქმე. თქუენი. და. ხარკი. გაგიჩინოთ.
რ~ლსა.
იგინი. უწოდდეს. ხარაჯად. ესმა. რა. ესე. ნოინთა. არა. ს~დ. ირწმუნეს. და. ბრძანა.
განძრცა. ყ~თა. და. მჵართ. დაკრვა, და. შიშველთა. მჵარ. დაკრულთა. სიცხეთა. შ~ა.
დასხდომა.
და. ყ~თა. დღეთა. ჰკითხვიდის. მიზეზსა. შეკრებისასა. და. უკეთუ. არა. აღიარონ.
სიკუდი-

ლსა. მისცენ. ყ~ნი. ესე. ზემო. ჵსენებულნი. მთავარნი. ხ~. იგინი. დაამტკიცებდეს.
რ~თა. განუჩინონ. ხარაჯა. და. ამას. უყოფდეს. მრავალ. დღე. და. ამა. ჭირსა. და. სატანჯველსა.
შ~ა.
იყუნეს. არცა. ირწმუნებდეს. სიტყასა. მათსა. და. არცა. განუტევებდეს. ხ~. ვ~რ.
მოეახლა. პაემანი. მოვიდა. დადიანიცა. ცოტნე. ლაშქრითა. მათდა. ადგილსა. რომელ.
არს.
რკინის. ჯუარი. სამცხისა. და. ღადოსა. და. ვ~რ. აუწყეს. წარსხმა. ყ~თა. მთავართა. საქართველოსათა. ანისად. და. ყ~თავე, ყოფა. ბოროტთა. სატანჯელთა. შ~ა. მწუხარე.
იქმნა, უზომოდ. და. თვისად. სიკდილად. შერაცხა. საქმე. იგი. და. წარავლინა.
ლაშქარი.
თვისი. და, ორითა. კაცითა. წა. რვიდა. ანისად. დამდები. თავისა. თვისისა.
მეგობართა. თვისთა. თ~ს. მცნებისა. თ~ს. უ~ისა. ვა. იტყჴის. უ~ი. წ~დასა. შ~ა. სახარებასა. ამისა.
უფროსი. სიყარული. არა. არს. რ~თა. დადვას. კაცმან. სული, თვისი. მეგობართა.
თვისთა. თვის. რ~ლ. ყო. პატიოსანმაცა. ამან. კაცმან. სათნოება. მაღალი. და. საკჴირ=
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ველი. და. ყ~ისა. ქებისა. ღირსი, განვლო. სამცხე. ჯავახეთი. და. მივიდა. ანის. მაშინ.
ზემო. ჵსენებულნი. ესე. ნოინნი. ქალაქად. შესრულ. იყუნეს. და. ესე. მთავარნი. ტყენი.
მჵარ.
დაკრულნი. შიშველნი. მოედანს. შ~ა. მსხდომარე. იყნეს. ვ~რ. იხილნა. ესე. ცოტნე.
წარჩინებულნი. ესრეთ. უპატიოდ. მსხდომარენი. და. სიკდილად. განწირულნი.
გარდახდა.

ჰუნისაგან. და. დააბნია. სამოსელი. თვისი. განშიშულდა. და. შეიკრნა. მჵარნი. და.
დაჯდა.
წარჩინებულთა. თ~ა. მწუხარედ. და. ვ~რ. იხილეს. თათართა. განკჴირდეს. და.
მსწრაფლ. აუწყეს. ნოინთა. ვ~დ. ცოტნე. დადიანი. მოვიდა. ორითა. კაცითა. და. განიძარცუა. სამოსელი. და,
შეკრული.
დაჯდა. ქართველთა, თ~ა. რ~. კეთილად. მეცნიერნი. იყუნეს. ცოტნესი. რ~ლისა. თ~ს.
განკვირდეს. თათარნი. და. წ~შე. მათსა. მიუწოდეს. და. ჰკითხვიდეს, მიზეზსა. მუნ. მისვლისა,
მისისასა. და. ამის.
საქმის. ქმნასა. რ~ლ. მან. ყო. ხ~. იგი. ეტყოდა. ვ~დ. ჩ~ნ. ყ~ნი, ამად. შევკრბით. რ~თა.
განვაგოთ. ხარაჯა. თქენი. და. ბრძანება. თქენი. აღვასრულოთ. ესე. იყო. მიზეზი.
შეკრებისა.
ჩ~ნისა. აწ. თქენ. ძვირის. მოქმედად. შეგვრაცხენით. და. მე. ამის. ძლით. მოვედ. წ~შე.
თქენსა.
რ~თა. გამოიკითხოთ. და. უკეთუ. ღირსი. რამე. სიკუდილისა. გჴიქმნიეს. მეცა. მათ.
თ~ა. მოვკუდე. და, უკეთუ. უბრალონი. იყუნენ. მეცა. უბრალოდ. შევირაცხო. და. მართალ.
თქენს. წ~შე. რ~.
თვინიერ. ჩემსა. არა. რა. უქმნიესთ. და. ვ~რ. ესმა. ესე. ცოტნესაგან. ნოინთა. მათ.
განკჴირდეს.
სათნოებისაგან. მისისა. და. თქეს. ვინათგან. ნათესავნი. ქართველთანი. ესეოდენ.
კეთილ.
არ~ნ. და. არა. ეცრუებიან. ერთი. ერთსა. რომე. აფხაზეთით. მოვიდა. კაცი. ესე.
დიდებული. რ~თა
დადას. სული. თვისი. მოყასთა. თვისთა. თ~ს. და. განწირა. სული. თვისი.
სიკუდიდ. არა.

არს. სიცრე. მათ. შ~ს. და. ამის. ძლით. უბრალოდ. ვპოებთ. ამისთ~ს. განუტეოთ. ყ~ნი.
დანურღარა. ვსჯით. ჰრქეს. ცოტნეს. განდგომილება. ვგონეთ. თქვენ. ქართველთა, და.
აწ.
ვინათგან. ყავ. სათნოება. კეთილი. ყ~თა. ქართველთა. შენ, მოგანიჭებთ. და. შენდა.
მონდობილ. ვართ. და. განუშვნეს. ყ~ლნი. ესე. წარჩინებულნი, და. წავიდეს. თვის. თვისად.
და. წინა.
აღმდგომ. იქმნეს. ურთი. ერთას. მაშინ. შეკრბეს. დიდებულნი. ამის. სამეფოსანი. რ~.=
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ჰრცხვენოდათ. მთავარყოფად. მათ. ზ~ა. ეგარსლანისი. არა. მათგან. უგვარიანესისა.
კაცისა. ამის. თ~ს. შეკრბეს. შანშე. ვარამ. გაგელი. ყუარყუარე. ჯაყელი. სარგის.
თმოგველი. კაცი. მეცნიერი. და. ფილასოფოსი. სურამელი. გრიგოლ. ქართლისა. ერისთავი.
თორელი, გამრეკელი. ორბელიანი. და. მრავალნი. ერის. მთავარნი. და. ძიება. ყეს. ლაშას. ძისა.
დავითის-თ~ს. რ~, ეუწყათ. ვიეთგანმე. ვაჭართა. ვ~დ. ჯერეთ. ცოცხალ. არს. გარნა. პყრობილი. ჯურღმულსა, შ~ა. ღრმასა.
გელთა. თ~ა. და. ვ~რ.
ჭეშმარიტებით. ეუწყათ. ესე. მთავართა. საქართველოსათა. წარვიდეს. ქარმაღან.
იოსურს, ბიჩუის. დაანგურაგს. წ~შე. რ~. ჯერეთ. ყაენი. არა. რ~ლი. მოსრულიყო. ამა. ქ~ყნასა. ა~დ. ესე.
ზემო. ჵსენებულნი. ნოინნი. გააგებდეს. ამა. ქ~ყნათა. და. მოახსენნეს. ვინათგან. მეფე. ჩ~ნი. ნარინ. დავით.
წარავლინეთ. ყაენს. წ~შე. არა.
უწყით. თუ. რა. შეემთხვა. დედა. მათი. რუსუდან. გარდაიცალა. და. არღარა. არს.
ნათესავი. მეფეთა.

ჩ~ნთა. და. ჩ~ნ. ურთიერთას. დაუმორჩილებელ. ვართ. და. არა. ეგების. თუმცა.
დავემორჩილენით. ვისმე.
უკეთუ. არა. იყოს. ნათესავი. მეფეთა. აწ. გვასმიეს. თუ. არს. შვილი. მეფისა. ჩ~ნისა.
ლაშასი.
სახელით. დავით, რ~ლი. დაუტევა. ძმამან. დასა. თვისსა. რუსუდანს. რ~თა. იგი.
დაადგინოს. მეფედ. ხ~. რუსუდან. მეფემან. წარავლინა. სულტანს. თ~ა. საბერძნეთს. რთა.
წარწყმიდოს. აწ. გვასმიეს. ვ~დ.
ცოცხალ. არს. და. გელთა. თ~ა. პატიმრად. ჰყავს. და. აწ, გევედრებით. რ~თა.
წარავლინოთ. ერთი. ვინმე. სახელოვანი. კაცი. და. ჩ~ნცა-თ~ა. წარვყეთ. და. მოვიყანოთ. იგი. აქა. და. ყოთ. ჩ~ნ.
ზ~ა. მეფედ. და. ვ~რ. ესმათ. ესე, ნოინთა. განკვირდეს. საქმისა. ამის-თ~ს. რ~ლ. ექმნა. რუსუდან. მეფესა.
მსწრაფლ. წარავლინეს. ანგურაგ. ელჩად. და. თ~ა. წარყუეს. ვარამ. გაგელი. და. სარგის. თმოგველი. და.
მცირედთა. დღეთა. მიიწივნეს. სულტანსა. წინაშე. და. აუწყეს. ვ~დ, დავითის. ძიებად. მოსრულ. ვართ. რ~თა.
მოგუცე. და. წარვიყანოთ, იგი. ხ~. იგი. არღარა. ჰგონებდა. სიცოცხლესა. მისსა. და. ეტყოდა. ვ~დ, ყრმა.
დავით. წარმოევლინა. მეფესა. ქართველთასა. რ~თა. მოვაკლევინო. და, მე. მაშინვე.
სიკუდილად. მივეც, მღვიმესა. შ~ა. გელთა. თ~ა. აწ. არს. მიერითგან. შვიდი. წელი. ვ~რღა, ეგების. ცოცხალ.
ყოფა. მისი.
ხ~. მათ, აუწყე. ვ~დ. ჩ~ნ, უწყით, სიცოცხლე. მისი, ჯურღმულსა. შ~ა. მყოფი, გუელთა.
თ~ა. რ~.
მას. ოდენ. ჟ~სა. სოსნა. მოსრულიყო. და. მას. ეამბო. ვარამ. გაგელისა. და. მის-თა.
მყოფთა.=
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თავადთა-თ~ს. სიცოცხლე. დავითისი. ხ~. ვ~რ. ცნა. სულტანმან. წარავლინა. კაცი. და.
გამოიყანეს, დავით.
კნინღა. სულიერ. მყოფი. რ~. საგონებელ. იყო. უსულოდ. რადმე. განყინულად. ანუ.
მკუდრად. უძრავად. მხილველთა. მ~ერ. ესრეთ. უცხო. იყო. სახილველად. რ~. ფერი. პირისა. მისისა.
დაყვითლებულ. იყო. და. თმანი. ვ~რე.
კოჭამდე. შთასრულ. და. ფრჩხილნი. გრძლად. წაზრდილ. იხილეს. რა. ესე.
განკჴირდეს. სიცოცხლესა. მისსა.
თუ. ვ~რღა. იყო. სულიერ. ცრემლეოდეს. დიდად. ვარამ. გაგელი. და. სარგის. და,
სულტანიცა. ლმობიერიქმნა. მყის. წარიყანეს. აბანოდ. განბანეს. და. შემოსეს. საპატიოდ. სამეუფოთა.
სამოსლითა. და. მოიყანეს. და. სხაცა. ფ~დნი. ნიჭნი. და. სიმდიდრენი. მიანიჭნეს. და. ევედრებოდა.
სულტანი. შენდობასა. რ~თა. არა.
იხსენოს. ძვირი. მისთვის. და. ესრეთ. წარმოავლინა. და. ვ~რ. მოიწივნეს.
საქართველოს. მიეგებნეს. ყ~ნი. წარჩინებულნი. საქართველოსანი. შანშე. და. ძე. მისი. ზაქარია. ამირ. სპასალარი. კაცი.
სიკეთითა. აღმატებული. ყუარყუარე. ჯაყელი. სურამელი. გრიგოლ. ქართლისა. ერისთავი.
ორბელიანი. გამრეკელი. შოთა.
კუპრაი. და. ყ~ნი. მთავარნი. თვინიერ. ეგარსლანისა. და. წარვიდეს, ნოინთა. წ~შე. ხ~.
მათ. იხილნეს. და. განიხარნეს. ა~დ. მათ. მეფობა. ვერ. დაუმტკიცეს. და. წარავლინეს. დიდსა. ყაენს. ბითოს.
წ~შე. და. წარყეს. შანშეს.
ძე. ზაქარია. ვარამის. ძე. აღბუღა. და. სარგის. თმოგველი. და. წარვიდეს. ბითოს. წ~შე.
და, ვ~რ. მიიწივნეს. კეთილად. შეიწყნარნა. იგინი. ბითო. ხ~. მან. შანშეს. ძე. ზაქარია. და. ვარამის. ძე. აღბუღა,
თვისად. დაიმჭირნა. და-

მეფე. დავით, მანგუ. ყაენს. წინ. წარავლინა. ყარაყურუმს. და. წარყეს. თანა. სარგის.
თმოგველი. და. სხუანი, მცირედნი. ვინმე. ქართელნი. და, მიიწინეს. მანგუ. ყაენს. წ~შე. რ~ლისად.
მიემცნო. რ~თა. განიხილოს.
და, განბჭოს. და. ორთაგან. რ~ლსაცა. ხდებოდეს. და. ვ~რ. დავითს. და. დავითს.
მეფობა. მას. დაუმტკიცოს. ხ~. მირაიწინეს.
დახუდეს. მანგუ, ყაენს. თ~ა. ნარინ. დავით. მეფე. ათაბაგი. ავაგ. სურამელი.
გამრეკელი. ამირეჯიბი. ბეშქენ.
და. ესრეთ. მრავალ. ჟამ. იყოფოდეს. ხატაეთს. და. ყარაყურუმს. მაშინ. ინებეს,
თათართა. ნოინთა. რ~ლი. საქართველოს. იყნეს. რ~თა. მათ. წ~შე. მიიყანონ. სულტანი. ჵასდინ. და. მოუწოდეს.
ელჩთა. და. მსწრაფლ. წარავლინეს. მაშინ. ვერღარა, ურჩ. ექმნა. ჵასდინ. ა~დ. წარმოემართა. დიდითა.
სიმდიდრითა. თვისითა. და. მოიწია. წ~შე, ნოინთა. ვ~რ. იხილეს. ნოინთა. სულტანი. სიმდიდრითა. უზომოთა. და.
განსაკრთომელითა. ინებეს.
მისიცა. წარვლენა. ყაენს. ბათოს-თ~ა. და. წარავლინეს. იგიცა. და, თუ. სადა. ვინ. იყო.
ჵელმწიფე.=
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დამორჩილებული. მათი. ბათოს. თ~ა. წარვლენდიან. და. ბითო. მანგუ. ყაენთ~ა.
წარავლენდის. ვ~რ. ესე. სულტანიცა. ჵასდინ. წარავლინა. მანგუ. ყაენს-თ~ა. და. იყოფოდეს. ორნი. ესე. ულუ, დავით.
და. ნარინ. დავით, და. მივიდა.
საბერძნეთისა. სულტანი. ჵასდინცა. და. ჵლათის. სულტანი. მუნ. იყო. და. ავაგ.
ათაბაგი. და. იყნეს. მანგუ, ყაენს, წ~შე. ხატაეთს. და. ყარაყურუმს. ხუთისა. წლისა. ჟამნი. და. ამათ. ჟამთა. შ~ა. იქმნა.
საქმე. ესე. რ~. მანგუ. ყაენს.

ორნი. ძენი. ესხნეს. უხუცესისა. სახელი. ყუბულ. ყაენ. და, უმრწემესისა. ულო. და.
ეჰჯნობითაც. უჵმობდეს. ამან.
ყაენმან. მანგუ. განაჩინა. ყაენად. პირმშო. ძე. თვისი. ყუბულ. ყაენ. და. უბრძანა.
ლაშქრობა. დასავლეთით. კერძო. ბაბილოვნისა. რ~ლ. არს. ბაღდადი. და. ეგვიპტისა. და. ყ~ისა. დასავლეთისა.
კერძოთა. ხ~. ულოს. უბრძანა. წარსლა. ინდოეთს. დიდითა. ლაშქრითა. გარნა. ორთავე. ძნელად. აღუჩნდათ.
ყუბულს. დასავლეთის. კერძ. დაულოს. ინდოეთის. კერძ. მაშინ. ევედრა. ულო. ძმასა. თვისსა. ყუბულს. რ~თა.
ინდოეთის. კერძ. იგი. წარვიდეს.
და. დასავლეთის. კერძო. თვით. წარავლინოს. და. ესრეთ. განცვალონ. ლაშქრობა. და.
მოახსენეს. მანგუს. მამასა.
მათსა. სალაშქროსა. განცვალება. რ~ლსა. ნება. სცა. მანცა. და. მოუწოდა. ძესა. თვისსა.
ულოს. და. მისცა. ლაშქარი. ექვსი. ბევრ. მჵედარი. დედაწულითა. მათითა. ბარგითა. და. ხუასტაგითა. და.
განაჩინნა. მჵედართ. მთავრად. რ~ლსა. იგინი. ნოინობით. უჵმობდეს. და. აწ. ბეგლარბეგ. ეწოდების. სახელით.
ელგა. ნოინი. ნათესავით. ჯალარი. კაცი. პატიოსანი. და. სათნოებიანი. და. სამართლისა. მოქმედი. ამას. მოსცა.
მხედარი. ათი. ათასი.
სახლითა. და. დედა. წულითა; და. წარვიდა. ულო. და. მჵედართ. მთავარი. მის. ელგა.
ნოინი. გამოვლეს. ერანი.
თურანი. და. ჯიონი. მოვიდეს. ხარასანს. ერაყს. და, მოიწივნეს. ალმუთს. და. ვ~რ.
მოადგეს. ბრძოლად. ალმუთს.
მოკდა. ყაენი. მანგუ. და. დასეს. მამისა. მისისასა. ტახტსა. ზ~ა. შვილი. მისი.
ყუბულ. ყაენად. რ~. თვით. მამასა. მისსა. მის-თ~ს. დაეგდო. ყაენობა. და. დარჩეს. ესე, ზემო. ჵსენებულნი.
ჵელმწიფენი. დავით. და. დავით. ყარაყურუმს. უცალოებისაგან. თათართასა. და. ულო. მოვიდა. ადარბადაგანს. ლაშქრითა.
სამოცი. ათასითა. და. ვ~ა.

ცნეს. ნოინთა. ქარმაღან. იოსურ. ბიჩვის. და. ანგურაგ. წარემართნეს. მიგებებად.
ულოსა. და. თ~ა. წარიწანეს. ყ~ნი. წარჩინებულნი. საქართველოსანი. და. უმეტეს. ეგარსლან. რ~ლს. უმეტეს.
მეფისა. მორჩილობდეს. ყ~ნი. წარჩინებულნი. საქართველოსანი. და, მიეგებნეს. თავრეზს. და,
წარჩინებულნიცა. საქართველოსანი. მოვიდეს. ულოს, წ~შე. იხილნა. და. კეთილად. შეიწყნარნა.=
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პატივითა. და. აამჵერნა. მათ. თანავე. ბრძოლად. და. უბრძანა. რ~ლსამე. ელდაჩად.
რ~ლარს. მეჵრმლე. და.
რლსა. არტყია. ჵრმალი. და. კარსა. ზ~ა. დგას. ედვაჩად. და. რ~ლსამე. სუქურჩად,
რ~ლსა, საგრილობელი.
აქს. შესაკეცელი. და. გასაშლელი. მრგალი, მაღალსა. ხესა. ზ~ა. ვ~ა. ბუნსა.
დროშისასა. განრთხმულიყჴის. და. მით. ყაენის. თავსა. ზ~ა. უგრილობდიან. და. თუ. არ. ყაენისა.
ნათესავი.
სხვა. არავინ. ღირსიყო. სექურითა. დაჩრდილებად. და. სხუანი. ყაფჩაჩად. რ~ლთა.
აქუნდა. ტანისამოსი. და. ბაშმაყანი. და. ზოგნი. კარის. მეკრედ. და. ევიჩად. და. ზოგნი. ყორჩად.
რ~ლთა. ქონდა.
მშვილდნი. და. ქარქაშნი. ესე. ვითარითა. უშვერითა. პატივითა. პატივჰსცა. ყაენმან.
დიდთა.
ამათ. მთავართა. საქართველოსათა. და. წარმოვიდეს. და, მოვიდეს. ადგილსა. მას.
რ~ლსა. ეწოდების. ალტაღი. და. მოვიდეს. ყ~ნი. მორჩილნი. მათნი. ყაენს. წინაშე. და, დაჯდა.
ტახტსა. ზედან. საჵელმწიფოსა. და. დალოცეს. წესისა. ებრ. მათისა. აქა. იწყო. ყაენობა. ულო. რ~. პ~ლ. მათ.
ოთხ-

თა. ნოინთა. მ~ერ. განეგებოდა. ქ~ყნა, საბრძანებელისა. მათისა. პ~დ. რომგარი. რ~ლ.
არს. ხორასონი. ერაყი. ადარბადაგანი. მოვაკანი. ბარდავი, შარვანი. საქართველო. ყ~ი. ხლათი.
დასაბერძნეთი. დიდი. ვ~რე. ასიადმდე. ამა. ოთხთა. ნოინთა. მ~ერ. განეგებოდა. და.
მათი. საურავ.
იყჴის. რ~ლთა. თუმოჩიანობით. უხმობდეს. ვ~ა. ძველ. ოდესმე. იონთა. ქ~ყნასა. და.
რომს. გააგებდეს. ოთხნი. იპატორნი. და. ვინათგან. მოიწია. ულაო. და. უწყო. საურავად. ქ~ყნათა.
და. განაგებდა. წესთა. ყაენობისათა. აღსრულებად. მათვე. ჟამთა. წარმოვლინნეს. სხათაცა.
ყაენთა. შვილნი. მათნი. რ~ლთა. ქოუნ. უწოდიან. ბითო. ვ~რე. მე. ტუთარ. და. ჩაღათ.
ნოინის. შვილმან.
უშინ. ყული. და. თულის. ნათესავისაგან. ბოლღართა. ქ~ყნა. მათი. წილ. ხდომითა.
ყაენის. შვილთა. დაიპყრან. და. ხარაჯასა. იგინი. აიღებდეს. და. უქუთ. ყაენის. შვილის. შვილი.
ყუბულ. ყაენის. ძმა. ულო. აქა. დაჯდა. პ~ლ. მოსრული. და. ვ~რ. იხილნა. ულო. სამნი. ესე. ზემო.
ჵსენებულნი.
ქოუნნი, შეიწყნარნა. და. მისცნა. ქ~ყნა. ხედრი. მათი. და. ესრეთ. მშვიდობით.
იყოფოდა. ქ~ყნა.
ესე. და, საყდრისა. შესავალნი. მცხეთა. და. სხუანი. მონასტერნი. და. მისი. მიმდგომი.
სოფელნი. დაქ~ყნანი, არავისგან. იცვებოდეს. რ~. წარჩინებულნი. ამის. სამეფოსანი, თვისისა.
ქყ~ნისა-თ~ს. ზრუნვიდეს.=
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ამისთვის. წარვიდა. ულოს. წინაშე. კ~ოზი. ნიკოლოზ. კაცი. სულითა, მხილველი.
მობაძავი. ანგელოზთა. და. მრავალთა. მოღვაწებათა. შ~ა. საკვირველი. მართლ.
მადიდებელი. ძლიერი. დათალ. უხად. მამჵილებელი. მეფეთა. და. მთავართა. რ~. იყომცა. უმანკო. და. არავის.
თალახუნის.
იხილა. რა. ყაენმა. განკვირდა. წესსა. და. ხილვასა. შესახედავისა. მისისასა. რ~. არა.
მეცნიერ. იყო. ნათესავსა. ქ~ეანეთასა. თვინიერ, არქუანთა. და. პატივსცა. პატივითა. დიდითა. და.
დაუწერეს. იერლაყი. რ~ლ. არს. წიგნი. შეწყალებისა. და. მოსცეს. შანა. და. შეუქმნეს. ჯვარნი.
ოქროსანი. და. შეუმკნა. თვალთა. მ~ერ. და. მარგალიტთა. და. უბოძა. ერთი. თვით. კ~ოზსა. ერთი.
მოძღვარსა. ვარძიისასა. რ~ლ. თანა. ჰყა. კ~ოზსა. და. არგანიცა. იგი. ოქროთა. შეკაზმული. მოანიჭა.
კ~ოზსა.
ოდენ. ჯვარიანი. იგიცა. და. ესრეთ. პატივითა. წარმოავლინეს. და. დაიცვნა. ყ~ნი,
ეკლესიანი. და. მონასტერნი. მოწყალებითა. ღ~თისათა. ხ~. იყნეს. ორნივე. დავით. და. დავით. ყუბულ.
ყაენს. წ~შე. ყარაყურუმს. და, იურვოდეს. ორნივე. მეფობასა. ა~დ. სარგის. თმოგელი.
ძლიერად. წინა.
აღუდგებოდა. თვით. ნარინ. დავითს. და. რ~ლნი. მის. წ~შე. მყოფ. იყუნეს. თ~ა.
ზრდილნი. მისნი. რ~.
ეტყოდეს. არა. ჯერარს. რ~თამცა. ნაშობმან. დედაკაცისამან. დაიპყრას. მეფობა. და.
არა. ძემან.
თვით. მპყრობელისა. მეფისა. მამაკაცისამან. ხ~. იგინი. მიუგებდეს. ვ~დ. ნარინ.
დავით. დაღათუ.

დედაკაცისა. ნაშობი. იყო. ა~დ. მეფევე. იყო. რუსუდან. გვირგჴინოსანი. ძმისა. მისისა.
გიორგისაგან. დატევებული. და. მეფისავე. ძე. არს, ნარინ. დავით. და. განგრძელდა. მათ.
შ~ს. ცილობა.
მაშინ. ავაგ. ათაბაგი. წარმოავლინეს. და. მისცეს. იერლაყი. შეწყალებისა. და. ქალი.
ქმნულ. კეთილი. ნათესავი. მეფეთა. სახელით. ესლომ, და. ელჩი. ულო. ყაენს. თ~ა. რ~თა. კეთილად.
შეიწყნაროს. ავაგ. და. ესრეთ. მოიწია. ულოს. ყაენს. წ~შე. ხ~. მან. პატივით. შეიტკბო. და. წარმოავლინა. საქართველოსა.
მამულსა. თვისსა.
და. ვ~რ. ცნეს. ქართველთა. მოსულა. ავაგ. ამირ. სპასალარისა. წინა. მიეგებნეს. ყ~ნი.
მთავარნი. დაწარჩინებულნი. თვით. შანშე. და. ეგარსლან. რლსა. კნინღა. სახელი. მეფობისა. ეპყრა.
და. ვ~ა. მიიახლა. ავაგ. ჰგონებდა. ჰუნისაგან. გარდაჵდომასა. ეგარსლანისაგან. და. ეგრე. ხილვად.
ხ~. იგი.
დიდად. განლაღებული, იყო. და. არა. ინება. პატივითა. ხილვა. და. ამბორის. ყოფად.
ავაგისა. და=
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ვითარ. იხილა. ავაგ. განძვინდა. და. თავსა. მათრახითა. უხეთქნა. და. უბრძანა.
მისქვეშე. დაწესებულთა. რ~თა.
ცხენისაგან. უპატიოდ. დაამხუან. ქ~ყნად. რ~ლიცა, ყეს. ეგრეთ. და. პატივისაგან.
უპატიო. ყეს. და. განძრცვილი. განაძეს. და. მ~ერითგან. უპატიო. იქმნა. და. საცინელ. და. ესრეთ.
განაგდეს. შანშე. და. ავაგ. დათავადთა. საქართველოსათა. ხ~. ჩ~ნ. პ~ლივე, სიტყა. მოვიხსენოთ. და. ვ~რ. ცილობა.
იყო. მეფეთა. შ~ს.

და. არა. რ~ლსა. გაუჩინა. მეფობა. ყუბულ. ყაენ. თუ. რ~ლისა. იყოს. მეფობა. ამის-თ~ს.
დაშთეს. მრავალთა. წელთა. ყარაყურუმს. ხ~. სულტანი, ჵასდინ. და. ხლათელი. წარმოავლინეს.
ავაგსავე. თ~ა.
და. მივიდეს. სახლად. სამეუფოდ. მათდა. და. ვ~რ, განგრძელდა. ყოფა. მათი. ყარა.ყურუმს. და. ჵატაეთს.
ორთავე. მეფეთა. მაშინ. ინება, ყუბულ. ყაენმან. და. წარმოავლინნა, ორნივე. მეფენი.
ძმასა. მისსა.
ულოს. ყაენს. თ~ა. და. მიუმცნო, ესრეთ. რ~თა. უკეთუ. სთნდეს. ორთავე. მისცეს.
მეფობა. რ~ლ.
ყოცა. ულო. უკანასკნელ. და. ესრეთ. მოიწივნეს. ულოს. წ~შე. რ~ლნი. იხილნა. რა.
კეთილად. შეიწყნარნა. და. ვ~რ. დაყეს. მცირედი. ჟამი. ულოს. ყაენს. წ~შე. ორთავე. მეფობა.
დაუმტკიცა.
და. მისცა. ყ~ი. სამეფო. მათი. და. წარმოავლინნა. ქართლს. და. ვ~რ. ესმა. ქართველთა.
მოსულა.
მეფეთა. მათთა. უზომოთა, სიხარულითა. აღვსებულნი. წინა. მიეგებნეს. ალატაღს,
იმერნი. და. ამერნი. წარჩინებულნი. და. იყო. სიხარული. და. მადლობა. ღ~თისა,
მიუთხრობელი. დაშემოვიდეს. ტფილისს. სიხარული. დიდითა, და. შეკრბეს, კათალიკოზისა. თ~ა. ყ~ნი.
ეპისკოპოსნი.
და. ყ~ნი. მთავარნი. და. ერისთავნი. და. დასხდეს. ტახტსა. მამათა. მათთასა. ტფილის.
დავით.
და. დავით. ორნივე:-

62; ჳბ; მეფენი. დავით. ძე. ლაშა. გიორგი. მეფისა. და დავით. დ. დავით; ძე. მეფის. რუსუდანისა. ბაგრატოანნი:-

ხ~. დასჵდეს. ორნივე. რა. მეფედ. დავით. და. დავით. იყუნეს. მოყარულ.
ერთმანეთისა. ესრეთ,
რ~. მრავალი. სიგელი. იპოების. და. მეცა. მინახავს. რ~ლი. სიგლის. თავსა. სწერიან.
მეფენი. ბაგრატოანნი. ნებითა. ღ~თისათა. დავით. და. დავით. და. ჵელიცა. ორთავესი. რა. თავს. ჩემ.
დავითისგან. მტკიცეა. და. ჩემ. დავითისგანცა. მტკიცეა: ხ~. დასხდეს. ორნივე. მტკიცედ. მეფედ. ვ~რ.
ვთქუ. რლისა-თ~ს. საეჭელ.=

1-23 სტრ., 312
იქმნა. შანშესაგან. ლაშას. ძისა. დავითის. სიყარული, და. ავაგისგან. რუსუდანის.
ძისა. დავითის. მიმდგომობა. გარნა. ვერ. განაცხადებდეს. რ~. ორნივე. დავით. და. დავით. ურთიერთას.
სიყუარულსა. ზ~ა. ეგნეს.
და. არა. რას. წინა. აღუდგებოდეს. ერთმანერთსა. და. ესრეთ. მსახურებდეს. ულო.
ყაენსა. და. ხარკსა. მისცემდეს. და. მონებდეს. ხ~. უპირატესი. პატივი. და. ზემო. ჯდომა. ლაშას. ძესა. დავითს,
ეპყრა. ლაშას. ძეობისათ~ს. და. უხუცესცა. იყო. გარნა. ვინათგან. თათარნი. არა. დამშვიდნებოდეს. ყ~თა.
ნათესავთა. სრვად. და. ოჵრებად. და. თ~ა. მბრძოლად. აქუნდეს. ქართველნი. წყობათა. შ~ა. სიმჵნისა.
მათისა-თ~ს. ამისთჴს. დიდსა. ჭირსა. შ~ა, იყუნეს. მეფენი. და, ყ~ნი. მთავარნი. დაუცხრომელად.
ბრძოდეს. ურჩთა. დაუმეტეს. ალმუთს. მყოფთა. რ~. შვიდისა. წლისა. ჟამთა. განგრძელდა. ბრძოლისა.
ყოფა. მათი.
ამის-თ~ს. წარავლინა, ულოცა. ნოინი. და. მათ. თ~ა. ძე. გიორგისი. დავით.
ქართველთა. სპითა, რ~თა. ბრ-

ძოდეს. ალმუთს. ხ~. იგინი. ამისნი. მცნობელნი. და. მრავალთა. ომთა. მ~ერ.
შეიწრებულნი. ყ~ისა. ღონის. ძიებისაგან, უღონო. ქმნილნი, ივლტოდეს. ეგვიპტედ, რ~ლარს. მისრი. რ~.
აღიღეს. დედაწული.
ხვასტაგი. და. ყ~ი. სიმდიდრე. მათი. და. მუნ. დაამკვიდრნა. სულტანმან. მისირისამან.
და. აწ. რ~ლ.
მულიდნი. მისრეთით. გამოვლენ. იგივე. ალმუთელნი. არ~ნ. მუნ. და. მკჴირებულნი,
და. ესრეთ. რა. ჵელთ.
იგდო. ულო. ალმუთი. და. ყ~ი. ხორასანი. ინება. ამხედრება. ყ~თა. ნათესავთა. ურჩთა,
თვისთა, დამოსრვიდა, კაცთა. ესეოდენ. რ~ლ. ათორმეტი. დღე, ოდენ. ერთსა. სადგურსა. ზ~ა. ვერ.
დაყჴიან. ამისთვი, რ~ლ. მოკლულითა. კაცი[..]თა, აღყროლდის. ადგილი. იგი. რ~ლსაცა. ზ~ა. დგას.
ხ~. უმეტეს. სპათა.
მოსწყედდის. რ~. საძაგელ. უჩნდისთ, სჯული. ყ~თა. მათ. მუსურმანთა. ხ~. ამას. თ~ა.
აქნდა. სამართალი. განმკითხველობისა. და. ამას. ულოს. ყაენს. თ~ა. იყნიან. მარადის. მეფენი.
ორნივე. დავით.
და. დავით. ხ~. იყო. ესე. ლაშას. ძე. დავით. ტანითა. დიდ. და. ახოვან. და. სხვილ. და.
მოისარი. მაგრითა. მშვილდითა. უმანკო. წრფელი. და. მალ. მრწმუნებელი. და. შემდობელ. ბოროტის.
მყოფთა. და. რუსუდნის. ძე.
დავით. იყო. ტანითა. ზომიერ. და. თხელ. ფერითა, ჰაეროვან. და. შენიერ. და. თმით.
თხელ. ფერხით.
მალე. მონადირე. რჩეული. და. კეთილად. მსროლელი. ნადირთა. ენა. ტკბილ. და.
სიტყჴიერ. უჵვი. და. მდაბალი. ცხენსა. ზ~ა. მჵნე. და. ლაშქრობათა. შ~ა. გამგონე. და. სამართლის. მოქმედი.
და. უმეტესობის.=
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მოღაწე. ესენი. უმეტესსა. ჟ~სა. ულოს. ყაენს. წ~შე, იყნიან. ხ~. ულო. ლაშას. ძისა.
დავითის. უმეტეს. მოყარულ იყო. და. რუსუდანის. ძის. დავითის. მოძულე. ხ~. ვ~რ. იყო.
რუსუდანის. ძე. დავით. ალტაღს. ულოს. წ~შე. შეიპყრეს. და. წარმოავლინეს. საზამთროსა. ადგილსა.
მათსა.
ბარდავს. და. ვ~რ. მოიწივნეს. ნახჭევანს. მ~ერ, წარივლტოდა. დავით. რუსუდანის. ძე.
ორითა.
ოდენ. კაცითა. რ~ლ. იყო. გურკლელი. ამირეჯიბი. და. სურამელი. ბეგა. რ~ლსა.
თათარნი. სალინბეგობით. უჵმობდეს. ესე. იგი. არს. კარგი. ბეგა, და. წარვიდა. აფხაზეთს. და. მას. ჟ~სა.
ლაშას. ძე. მეფე. დავით. ტფილის. იყოფოდა. და. ვ~რ. მოიწია. ნარინ. დავით. ქ~ყნად. ავაგ.
ათაბაგისა. შეურაცხითა, შესამოსლითა. იხილა. იგი. მომავალი. ნადირობასა. მყოფმან. სუმბატ.
ორბელმან. რ~ლ.
მოწყედასა. მას. ორბელთასა. მეფისა. მ~ერ. ლტოლვილი. წარსრულ-იყო. ნახჭევანს.
სახელით. ლიპარიტ. ესე. მიიწია. ქ~ყნად. ელიგუმისად. ხ~. ელიგუმ. რა. იხილა. ლიპარიტ.
ორბელი. სიძედ. შეიყუანა. და. ასული. თვისი. აქორწინა. რ~ლნ. უშვნა. ორნი. ძენი. რ~ლსა. უწოდეს. ერთსა.
ელიგუმ. და. ერთსა.
სუმბატ. და. შვილად. მიიყანა. ელიგუმ. სუმბატ. ამის. სუმბატის. შვილის. შვილი.
სუმბატ.
შეემთხვია. დავითს. და. წარიყანა, სახლად. თვისად. ხ~. დავით. ევედრებოდა.
სუმბატს. რ~თა. არა. განაცხადოს. და. წარავლინოს. აფხაზეთს. და. თვალიცა. იგი. სახელოვანი. მისცნა. რ~ლი.
წარეტა-

ნებინა. დედასა. მათსა. რესუდანს. და. მან. წარმოავლინა. უნდოთავე. შესამოსლითა.
შიშისა-თ~ს.
თათართასა. და. მოიწია. თორას. ლიპარიტ, თორელისასა. რ~ლსა. დევის. ყურცა.
ეწოდებოდა.
და. მან. უძღვნა. ცხენნი. და. შესამოსელნი. და. წარყა. ქუთათის. ხ~. ვ~რ. ცნეს.
აფხაზთა.
სანთა. დადიანთა. ბედიანმან. რაჭის. ერისთავმან. და. სრულად. ლიხთ. იმერთა.
შემოკრბეს. სიხარულითა. დიდითა. და. მეფე. ყეს. დავით. რუსუდანის. ძე. აფხაზთა. ვ~რე.
ლიხთამდე.
აქა. შ~ა. შეიქმნა. სამეფო. ესე. ორ. სამთავროდ. გარნა. ეგრეთცა. იყუნეს. სიყუარულსა.
ზ~ა. ერთმანერთისასა. დავით. და. დავით, და. ლიხთ. იმერი. რუსუდანის. ძესა. და.
მოიწყო, ყ~ი.
ქ~ყანა. და. მოიგო. სიმდიდრე. უზომო. ლაშას. ძემან. და. წარმართა. სახლი. თვისი.
სამეფო.
კეთილად. და. მონებდა. ულო. ყაენსა. მაშინ. წარმოავლინა. ელჩი. დიდმან. ყაენმან.=
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ბითო. რ~ლსა. ეპყრა. ყივჩაყეთი. და. ო~სეთი. ხაზარეთი. რუსეთი. და. ბორღალეთი.
ვ~რე. სერფთამდე. დარუბანდამდე. და. ხატაეთამდე. და. მოუწოდა, მეფესა. დავითს. მაშინ. წარვიდა. წ~შე.
ბითოსა, მეფე. დავით,
ნიჭითა. უზომოთა. და. დაუტევა. განმგებელად. სახლისა. სამეფოსა. დედოფალი.
ჯიგდახათუნ. დამესტუმრე. ჯიქური. რ~. იყო. ესე. ჯიქური. იყო. ერთგული. მეფეთა. უმეტეს. ყ~თა.
კაცთა. რ~. ჟ~სა. შ~ა.
ამისსა. ს~დ. სამეფოსა. შ~ა. მპარავი. და. ავაზაკი. არა. იპოებოდა. და. თუ. სადა.
გამოჩნდის. ძელსა. ჩა-

მოჰკიდიან. და. სხვისა. არა. რასა. ნიჭისა. მქონებელი, ხ~. ესე. განდიდნა. მეფისა.
დავითის. მ~ერ. დიდად.
ერთგულობისა.-თ~ს. და. ჵელთ. უდვა. სამეფოსა. და. [....] სახლისა. თვისისა. განგება.
დაუტევა. ტფილის. დედოფალს. წ~შე, რ~ლნ. აღაშენა. ისანთა. პალატი. განგებითა. დიდითა. და.
ფხოელნი. მოჵარკე. და. მეჯორე. ყნა. კაცნი. იგი. მჵეცის. ბუნებანი. და. წარვიდა. მეფე. წინაშე.
ბითოსა. ხ~. მან. პატივითა, შეიწყნარა. და. ყოველი. სათხოველი. აღუსრულა. და. იყოფოდა. მეფე, წ~შე.
ბითოსსა. ჟ~თა.
მრავალთა. და. თვითეული. თემის. თემისა. ადგილი. თითოეულსა. კაცსა. შეევედრის.
რ~ლისა-თ~ს. კახეთიცა.
პანკელსა. თორღუას. შევედრა. და. ამცნო. რ~თა. ბრძანებასა. დედოფლისასა. ერჩდეს.
ხ~. ჰგონა. თორელმან.
არღარა. მოსლა. მეფისა. უკუდგა. პანკის. ციხესა. და. თვისად. დაიჭირა. კახეთი. და.
არღარა. მორჩილებდა. დედოფალსა. და. არცა. მესტუმრესა, ჯიქურსა. მაშინ. შეიწყალა. ყაენმან.
ბითო. დავით. მეფე.
და. მოსცა. სუქური. საჩრდილობელი. რ~ლ. სხვასა. არავის. აქნდის. თვინიერ.
ყაენთა. და. ნათესავთა. მათსა. და. მოუმცნო. ულოს. რ~თა. თვინიერ. ულოსისა. ნოინისაგან. კიდე. ურდოსა.
შესულასა. მეფის. ზედათ.
არავინ. დადგებოდის. რ~. ესე. იყო. წესი. თათართა. რ~ლ. ყაენს. წინ. ვერვინ.
დაჯდებოდის. არცა. პურისა. ჭამასა. შ~ა, ესრეთ. პატივსცა. მეფესა. და. წარმოავლინა. ქართლად. სამეფოდ. და. ვ~რ.
მოიწია. ჲრეთს. მეეგებნეს. ყ~ნი. წარჩინებულნი. სამეფოსა. მისისანი. ხ~. თორღა. შეშინებული. უკუდგა.
პანკის, ხ~. დავით.
მეფე, მოიწია. ტფილისს. და. იყო. სიხარული. ყ~თა. მკვიდრთა, ამის. სამეფოსათა. ხ~.
თორღუას. მოუ-

წოდა. მეფემან. და. არა. მოვიდა. კარად. მეფისა. ა~დ. უკუდგა. შიშსათვის. მრავალ.
გზის. მოუწოდა. ა~დ.
ვერ. ეძლო. გულპყრობაჳ. მოსლად. მაშინ. განზრახვითა. ჯიქურისათა. წარვიდა.
ხორნაბუჯელი. და. მივიდა. თორღუას. სახლსა, რ~თა. მას. მიენდოს. ფიცითა. მტკიცითა. ხ~. თურღუამან.
ჰრქუა. ესრეთ. წარვალ.=
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ალავერდს. წ~დის. გიორგის. წ~შე. მუნ. შემომფიცე. და. მიმინდევ. მის. წინაშე. და.
წარვიდეს. ორნივე. ხ~. თურღა. გამოება. ფესვსა. სამოსლისა. ალავერდის. მთავარ. მოწამისასა. და. მივიდა.
ხორნა. ბუჯელი.
შეჰფიცა. და. გამოჵსნა. ფესუსა. სამოსლისასა. ხ~. თორღუამან. ჰრქა. რა. იგი. ჰყო. ჩემ.
ზ~ა. ამან.
წ~დამან. გიორგიმ. გიყო. შენ. რ~. მარტო. ვარ. და. სიკუდილითა. ჩემითა. უმკვიდრო.
იქმნების. მამული. ჩემი.
ეგრეთვე. უმკვიდრო. ყოს. წმიდამან. ამან. მთავარ-მოწამემან. სახლი. შენი. და.
წარმოიყუანა. ხორნაბუჯელმან. ფიცთა. მტკიცეთა. მ~ერ. შეკრულმან. და. მოიყანა. ტაბა. ჵმელსა. და.
შეურაცხ. ყო. აღთქმა. იგი. ფიცი. იგი. დიდი. და. შეიპყრა. ჯიქურმან. განზრახვითა. დედოფლისათა.
თვინიერ. მეფის. ცნობისა. და. წარიყანეს. კლდე. კართა. და. მუნით. გარდამოაგდეს. ხ~. ვ~რ. მიეგო.
ბოროტი. ხორნაბუჯელსა. ალავერდისა. მთავარ-მოწამისა. აღთქმისა. და. ფიცისა. დავიწყებისა-თ~ს. იხილეთ. რ~. ესვა.
შვილი.
ხორნაბუჯელსა. სახელით. შალვა. სიკეთე. აღმატებული. ამას. შალვასა. ესხნეს.
შვილნი. მრავალნი.

და. მყის. დაიხოცნეს. და. ამოსწყდეს. და. ეგრეთ. ბერი. ხორნაბუჯელი. მოკდა.
მწუხარებითა. რ~. ვ~ა.
თორღას. ეგრეთ. ხედავთ. უმკვიდრობასა. სახლისა. მისისასა. და. დარჩა. შვილი.
ერთი. სახელით.
შალვა. რ~ლი. უკანასკნელ. თათართა. მ~ერ. მოიკლა. და. უმკვიდრო. იქმნა. სახლი.
მისი. და. ესრეთ. შურ.
იგო. ალავერდისა. მთავარ-მოწამემან. და. ვ~რ. მოიღო. დავით, მეფემან. სამეფო.
თვისი. წარვიდა. ულოს. ყაენს. წ~შე. ძღვნითა. და. ნიჭითა. დიდითა. რ~ლი. იხილა. რა. ულო. ყაენმან.
პატივით. შეიწყნარნა. და. ნოინთა. თ~ა. დააწესა. დგომად. და. ჯდომად. და. იარაღუჩად. რ~ლ. არს.
განმკითხველობა.
და. ბჭობა. ამათ. ჟამთა. ინება. ულო. ყაენმა. ამჵედრება. ბაბილოვანს. ზ~ა. რ~ლ. არს.
ბაღდადი.
და. ხელმწიფესა. ბაბილოვნელთასა. ხალიფას. ზ~ა, და, მოუწოდა. ყ~თა. სპათა. მისთა.
და. წარემართა,
ბაღდადს. ბრძოლისა. ყოფად. ხალიფასა. და. ვ~ა. მივიდა. ქ~ყნასა. ბაბილოვანელთასა.
ვერ. წინა.
აღუდგა. ხალიფა. ა~დ. შეივლტოდა. ბაღდადს. ხ~. ყაენი. გარე. მოადგა. და. მოიცვა.
იგი. ერთ. კერძო. ერთ. კერძო. თვით. ყაენი. მოადგა. წყალს. აქათ. და. წყალს. იქით. ელგან. ნოინი.
და. ერთ. კერძო.
დავით. მეფე, რ~, მის. წინაშე. იყნიან. ყ~ნი. წარჩინებულნი. საქართველოსანი. და.
ვ~რ. ბრძოდეს.
ძლიერად. არა. მრავალ. დღე. ა~დ. ათორმეტ. დღე. აღიღეს. ბაღდადი. რ~. მეფემან.
დავით. უბრძანა.=
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ლაშქართა. მისთა. რ~თა. ზღუდე. შეთსთხარონ, ქვე. კერძო. რ~ლთაცა. ყეს. ეგრეთ.
შეთხარეს. და. შიგნით. შევიდეს. ქართველნი. და. იქმნა. ბრძოლა. ძლიერი. და. მოსრვიდეს. სპათა.
ბაღდადელთა. რ~. შიში. ფ~დი.
აქნდათ. სპარსთა. ქართველთაგან. ესრეთ. განუხვნეს. კარნი. ქართველთა. და.
შეიყანნეს. თათარნი. ქალაქად. ხ~. ამისი. მცნობელი. ხალიფა. ივლტოდა. ნავითა. წყალსა. მას. ზ~ა.
რ~ლი. ქალაქსა.
შა. დიის. და. ვ~ა. იხილა. ელგონ. ნოინმან. რ~ლი. იყო. წყალსა. იმ~ერ. კერძო.
მოუჵდა. წინ. და. ვერღარა. ეძლო. სივლტოლად. ა~დ. უკუნ. იქცა. პალატად. თვისად. და. ესრეთ.
ადვილად. რა. ჵელთ.
იგდეს. სახელ. განთქმული. იგი. ქალაქი. ბაბილოვანი. ვინმე. მიუთხრნეს.
განსაცდელნი. დაჭირნი, რ~ლ. მოიწინეს. ბაღდადს. ზ~ა. რ~. მოსრნეს. პირითა. მახვილისათა. ესოდენ.
რ~ლ. არა. იყო. რიცხვი. და. სავსე. იყო, ფოლორცი. უბანი. და. სახლი. მოკლულითა. კაცითა. ხ~,
სიმდიდრისა. დაალაფისა. მაშინ. პოვნილთა. ვინმე, მიუთხრნეს, რ~, აღივსნეს. თათარნი. და.
ქართველნი. ოქროთა. ვეცხლითა. თალითა. მარგალიტითა. ლარითა. და. შესამოსლითა. პატიოსნითა.
სამსახურებელითა. ჭურჭლისა. ოქროსა. და. ვეცხლისათა, რ~ლ. არავინ. აიღებდა. თვინიერ.
ოქროსა.
და. ვეცხლისა, თალთა. და, მარგალიტთა. ლართა. და. შესამოსელთგან, კიდე. და.
სხანი. ჭურჭელნი. ჩინით. და. ქაშნით. მოხმულნი. და. მუნ. შექმნილნი. სპილენძი. და. რკინა.
უპატიოდ. მიმო. დაიბნე-

ოდა. და. ილეწებოდა. რ~. ესრეთ. აღივსნეს. ლაშქარნი. რ~ლ, უნაგირი. და. ყ~ი.
შეურაცხი. სამსახურებელნი, თუალითა. მარგალიტითა. და. წითლითა. ოქროთა. განტენიან. და.
ზოგთა. ჵრმალი,
ვადის. პირსა. მოსტეხიან. და. ქარქაში. ოქროთა, განტენიან. და. ზ~ა. ვადა. ჩააგიან.
ზოგთა. მკუდარი. კაცი. ბაღდადელი. გამოწლიან. და, ოქროთა. თუალითა. და. მარგარიტითა.
განტენიან. დავ~ა. თვისი. მკუდარი. განიყანიან. გარეშე. ქალაქისა. და. ესრეთ. რა. აოჵრებდეს.
ჰჵოცდეს. და. ტყე. ჰყოფდეს, მიიწინეს, პალატად. ხალიფასა, და. ძენი. მისნი. ცოლნი. ყ~ნი.
სიმდიდრე. მისი.
განსაკირვებელი, და. მოიყანეს. ხალიფა. წ~შე, ულოსა. და. ვ~ა. წარადგინეს. წ~შე,
მისსა. ეტყოდეს. რ~თა. თაყანისცეს. ყაენსა. ხ~. მან. არა. თავს. იდვა. ა~დ. დადგა. და. ეტყოდა.
ჵელმწიფე.
ვარ. თვით. მპყრობელი. და. მონებასა. ქეშე. არა. ვისა. მყოფი. და. უკეთუ. განმიტეო.
დაგემორჩილები.=
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და. უკეთუ. არა. განმიტეო. არა. ვისსსა. მონებასა. ქვეშე. მოვკდები. ხ~. იგინი.
აიძულებდეს. თაყანისცემად. გამოუჵნიან. ფერჵნი. და. იგი. პირაღმართ. დაეცის. და. ვითარ. არა. თავს.
იდვა. ბრძანა. განყანება, გარე. და. წარავლინა. ელგა. ნოინი. რ~თა. მოკლან. ხალიფა. და.
შვილნი. მისნი.
და. ჰრქა. ხალიფას. ყაენმან. შეგიწყალა. და. იგი. მხიარულ. ქმნილი. ეტყოდა.
პირითა. ვ~რ. შემიწყალებს.

განმიტეობსა. და. ბაბილოვანსავე. მომცემს. ხ~. ელგონ. ჰრქა. არა. ა~დ. ყაენი. თვით.
მისითა. ჵრმლითა. და, ჵელითა. მოგაკდინებს. და. ყაენის. შვილი. აბაღა. შენთა. შვილთა.
მოჰკლავს. ხ~. ხალიფა. განკვირვებული. ეტყოდა. უკეთუ. მომკლავთ. გენებოს. ძაღლმან. და. გენებოს. თუ.
კაცმან. მომკლას. და. ესრეთ.
მოიკლა. ხალიფა. ყოვლით. სახლეულით, მისითურთ. და. შეიწყალნეს, სხანი.
დაშთომილნი. ბაღდადელნი. და. კ~დ. აღშენება. ინება. და. დაყარნა. შანანი. და. ესრეთ. სავსენი. ტყვითა.
და. ალაფითა. მივიდეს.
სადგურად. მათდა. მიუთხრობელითა. სიმდიდრითა. ამათ. ჟამთა. შ~ა. იქმნა. ესეცა.
რ~. ყაენმან. ბითო.
რ~ლი. უდიდეს. იყო. ყ~თა. ყაენთა. ინება. განსწორება. და. აღთალვა. ყ~ისა. ქ~ყანისა.
და. ჰპოვა. ვინმე.
კაცი. ნათესავით. ოირიდი. სახელით. არღუნ. სამართლის. მოქმედი. და. ფ~დ.
მართლის. მეტყუელი. ღრმად. გამგონი. და. განმზრახი. რჩეული. ესე. წარავლინა. ყ~სა. საბრძანებელსა.
მას. მისა. რუსეთს. ხაზარეთს. ოვსეთს. ყივჩაყეთს. ვ~რე. ბნელეთამდე. და. აღმოსავლეთს. ვ~რე.
ჩრდილოეთამდე. და. ხატაეთამდე. რ~თა. აღუთვალოს. და. განაჩინოს. მჵედარი. და. მეომარი.
ლაშქრად. განმავალი. ნოინთა. თ~ა. დიდთა. და. მცირეთა. ღირსებისაებრ. მათისა. ულუფა. რ~ლ. არს.
ძღვენი. მიმავალთა. გზად. და. ქირა. ცხენისა. და. საპალნისა. და. ვ~რ. განაჩინა. და. განაგო.
არღუნმან. საბრძანებელსა. ბითო. ყაენისასა. მიერ. წარავლინა. ყარაყურუმს. ყუბულ. ყაენს. წ~შე. რ~თა.
მანცა. ესრეთ. განაჩინოს, ჵელსა. ქვეშე. არღუნისასა. და. მირაიწია. ყუბულ. ყაენს. წ~შე. ინება,
მანცა.

ესრეთ. ქმნად. და. წარავლინა. იგივე. არღუნ. განგებად. საბრძანებელისა. მათისა. და.
განუწესა. იგივე.
წესი. და. მივიდა. ტახტსა. ჩაღათასსსა. და. უშანს. წ~შე. თურანს. და. განაწესა. და.
განაგო. მანდაური.
ყ~ი. და. გამოვლო. ჯიონი. და. მოვიდა. ხარასანს. ერაყს. და. ყ~სა. რომგარსა. და.
განაგო. ესრეთვე. და. მოიწია. ყაენს. ულოს. წ~შე. და. მანცა. პატივით. შეიწყნარა. და. წარავლინა.
საქართველოსა. მეფესა. დავითს. წ~შე.
და. საბერძნეთად. და. ყ~სა. საბრძანებელსა. მისსა. ზ~ა. განაჩინნა. აღწერად. და.
განგებად. და. ვ~ა. მოიწია.=
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საქართველოსა. დიდსა. ჭირსა. მიეცნეს. ყ~ნი. მკჴიდრნი. ამის, სამეფოსანი. და. იწყეს.
აღწერად.
კაცთაგან. და. პირუტყუთამდე. ყანით. ვენაჵთამდე. წალკოტით. ბოსტნამდე. და.
ცხრასა.
გლეხსა. სრულისა. მიწისა. მქონებელსა. ერთი. ლაშქარს, წარმავალი. კაცი. შეაგდიან.
და. გამოჵდა. სამეფოსაგან. დავითისა. ცხრა. დუმანი. მჵედარი. თათართა, თ~ა. წარმავალი.
რ~ლ.
არს. ცხრა. ბევრი. და, განაწესეს. ძღენი. სოფლისაგან. ათასისა. მჵედრისა. მთავარსა.
კრავი. ერთი. და.დრაჰკანი. ერთი. ხ~. ბევრის. მთავარსა. ცხოვარი. ერთი. და. დრაჰკანი.
ეორი. დამიზდი. ცხენისა. თეთრი. სამი. დღისა. ერთისა. და. ესრეთ. განუწესა. და, წარვიდა.
საბერძნეთს. და. ბაღდადს. და. ყოველგან. ხ~. ამან. არღუნ. განაწესა. რა. იგი. ჯერიყო. ოთხსავე.
საყაენოსა. შ~ა. რ~. იყო. კაცი. ესე. სამართლის. მოქმედი. ხ~. ხუცესთა. და. მონაზო-

ნთა. და. საეკლესიოთა. განწესებათა, არა. შეაგდო, საზღავი. დ. არცა. ყალანი.
ეგრეთვე.
შისთა. დარიშმანთა. და. ყ~ისა. სჯულისა. კაცნი. საღთოდ. განჩენილნი. ათავისუფლნა. მას. ჟამსა. ინება. ყაენმან. ულო. ამჵედრება. ეგვიპტეს. ზ~ა. და. მოუწოდა. მეფესა. დავითს. ყ~ითა. სპითა. მისითა. და. წარვიდა. ბრძოლად. სულტნისა. და. მიიწია.
შუა.
მდინარედ. და. იწყო. ოჵრებად. ყ~ისა. შუა. მდინარისა. და. შამისა. და. ვ~რ. ესმა.
სულტანსა. ეგვიპტის~სა.
ამჵედრდა. იგიცა. წინა. განწყობად. თათართა. და. მოიწია. მდინარესა. ზ~ა. ევფრატსა.
ყ~ით. მჵედრებით. მისით. და. მოვიდეს, თათარნი. და. განვლეს. მდინარე. რ~, არა. მოახლებულ.-იყო.
სულტანი. პირსა. მდინარისასა. დაწინა. მიეგებნეს. მაშინ. სულტანი. წინა. განეწყო. და. იქმნა. ომი. ძლიერი. სადა. იგი.
დავით. მეფე. და. სპანი.
მისნი. წინა, მბრძოლობდეს. ძლიერად. და. მოსწყდეს. ორგნითვე. და. ივლტოდეს.
მეგვიპტელნი. ხ~. უმრავლესი.
ერი. მოსწყდა. სულტნისა. და. ესრეთ. ყაენმან. დაიბანაკა. მრავალ. დღე. პირსა.
ევფრატისასა. სადა. იგი.
იყო. ქალაქი. მცირე. მდინარესა. ევფრატისასა. ძლიერად. განმაგრებული, რ~ლ. ერთ.
კერძო. კლდე. იყო. დაერთ. კერძო. მდინარისა. კერძ. ევფრატისა. მ~ერ. შეცული. რ~ლი. იხილა, რა.
სულტანმან. სიმაგრე. ქალაქისა. უღონო. იქმნა. ბრძოლად. გარნა. მოიგონა. საქმე. საკირველი. რ~. ეტყოდა. მის.
ქვეშე. და. წესებულთა.
არა. არს. ღონისა. ძიება. ბრძოლისა. ყოფად. ქალაქისა. ამის. მნებავს. რ~თა.
აღვმხედროთ. და. გარე. მოვიცუათ. ქალაქი. ესე. და. ვითა. ძაღლთა. ვიწყოთ. ყავილი. და. ყჴირილი. და. ვ~რ. ესმათ.
ესე. განკვირდენ.=
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და. მყის. ამჵედრდენ. და. ვ~რ. ძაღლთა. იყივლეს. და. ვ~რ. მიიწია. ჵმა, ესე. ქალაქად.
იქმნა. საქმე. საკჴირველი. რ~. განსქდა. ქალაქი. ორგან. ნახევარი. წარიქცა. კლდითურთ. წყლისაკენ. და.
მოისპო. სული. ურიცხვი.
ესრეთ. ჵელთ. იგდო. და. წარვიდა. შამად. შუა. მდინარედ. და. მოეგებნეს. ყ~ნი.
მკვიდრნი. შუა. მდინარისანი.
და. შამისანი. სავსენი. ურიცხვითა. ძღნითა. ხ~. მეფე. დავით. და. ქართველნი.
იაჯნეს. ყაენისაგან. წარმოსულასა. რ~. მრავლით. ჟამითგან. იყუნეს. ლაშქრობათა. შ~ა. მაშინ. ყაენმან. ულო.
მისცა. თავისუფლება. და. წარმოემართნეს. და. ესრეთ. სავსენი. ურიცხვითა. ნიჭითა. და. ალაფითა.
გამდიდრებულნი. მეფე.
დავით. და. ქართველნი. მოიწივნეს. ადარბადაგანს. და. მუნით. მოვიდეს. ტფილის.
სავსენი. სიხარულითა.
ამათ. ჟ~თა. შ~ა. მწუხარე. იყუნეს. წარჩინებულნი. მეფისანი. რ~. ჯიგდახათუნ. არა.
უშვა. შვილი. ამისთვის. ინება. მეფემან. მოყანებად. შვილიერებისა. ძლით. ქალი. ქმნულ, კეთილი.
სახელით. ალთუნ.
მეუღლედ. თვისად. აღმთქმელმან. უკეთუ. მიეცეს. ყრმა. წული. არღარა. შეიწყნაროს.
ა~დ. განუტეოს.
და. ვ~რ. წარჵდა. მცირედი. ჟამი. მუცლად, იღო. ალთუნ. ძე. და. შვა. და. უწოდეს.
სახელად. გიორგი.
რ~ლ. აღიქა. და. შეიყანა. შვილად. დედოფალმან. ჯიგდახათუნ. და. შ~დ.
მცირედისა. კ~დ. მიუდგა.
და. შვა. ასული. სახელით. თამარ. აქა. შ~ა. განიშორა. სიყარელი. თვისი. ალთუნ.
ნათესავით.
ოვსი. რ~ლ. ფ~დ. ქმნულ. კეთილ. იყო. და. შ~დ. მცირედისა. ჟამისა. გარდაიცალა.
დედოფალი. ჯიგდა-

ხათუნ. და. წარიღეს. სამარხოსა. მეფეთასა. მცხეთას. და. დაკრძალეს. მას. ჟ~სა.
წარვიდა. მეფე. დავით,
ულო. ყაენს. წ~შე. მუღანს. რ~. იგი. აქუნდა. სადგურად. საზამთროდ. და, მ~ერ.
წარმოყა. სადგურსა. საზაზხულოსა. და. მუნით. წარმოავლინა. მეფე. ქართლად. რ~თა. მზა. იყოს. ლაშქრად. ეგვიპტესა.
რ~ლ. არს. მისირი. და. შემოიარა.
ქ~ყნა. ავაგ. ათაბაგისა. ივანე. ათაბაგის. ძისა. რ~. მას. ჟ~სა. გარდაცვალებულიყო. ავაგ.
და, არა. დაშთა. ყრმა. წული. ა~დ. ქალი. ერთი. სახელით. ხუაშაქ. და. მივიდა. მეფე. ბიჯნის. ტირილად.
და. იხილა. ცოლი.
ავაგისი. კახაბერის. ძეთა. რაჭის. ერისთავთა. სახელით. გვანცა. ქმნულ. კეთილი.
ეტრფიალა. და. შ~დ. მცირედისა. მიიყანა. იგი. ცოლად. და. დედოფლად. და. წარმოიყანა. სამეფოდ.
თვისად. ხ~. ქალი. იგი. ავაგისი. ხუაშაქ. დაუტევა. მამულსა. თვისსა. ზ~ა. და. შევედრა. მან. კაბერდელსა. სადუნსა.
რ~ლი. იყო. კაცი.
ბრძენი. და. გონიერი. და. კეთილ. განმზრახი. სჴიანი. დიდად. დიდი. ტანითა. და.
ჰაეროანი. ძალითა. ფ~დ.
ძლიერი. მორკინალი. ფ~დ. რჩეულ. საჩინო. მოისარი. ჵელოვანი. რ~ლი. წარდგა. წ~შე.
ულო. ყაენისა. და.=
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მუჵლმოყრილმან. ჰრქა. ვინათგან. მოგცა. თქენ. ღ~ნ. ძლევა. და. ყ~თა. უკაცთა.
უმჯობესად. გამოგიჩინათ. და. აწ. აქა. არს. მჵედარი. ასი. ათასი. ვინცა. მერკინების. ანუ. მედგინების. გინა.
არა. რასა. განვასრევთ. მზა. ვარ. და. არა. ვინ. იპოვა. მსგავსი. მორკინალი. მისი. და. ვინცა. იპოვა.
ყ~თა. სძლო.

ესე, შეყარებულიქმნა. ულო. ყაენისაგან. შეიწყნარა. და. იწყო. განდიდებად. მისა. და.
გონიერებითა. მისითა. მეფემანცა. პატივსცა. და. შეევედრა. სახლი. ავაგისი. ხ~. დედოფალი. გვანცა.
მიუდგა. და. შვა. ყრმა.
და. უწოდა. სახელად. დიმიტრი. რ~ლ. შ~დ. დავითისა. მეფე. იქმნა. რ~ლ. ქვემორე.
სიტყამან. ცხად. ყოს.
ამის. გვანცას. დედოფლობა. მძიმედ. უჩნდა. მესტუმრესა. ჯიქურს. რ~. მტერ. იყნეს.
ამისთვის. განზრახვითა. სუმბატ. ორბელისათა. შესმენილ. იქმნა. ვ~დ. ჯიქურ. წარავლენს. კაცთა.
არღუნს. წინაშე. რ~თა.
აუწყოს. ყაენს. ულოს. სიმდიდრე. მეფისა. და. ეგულვების. განდგომა. ხ~. ვინადგან.
დავით. მეფე. უმანკოიყო.
რ~ლისათ~ს. უმანკოსა. ყ~ი. რწამნ. წარავლინნა. მსწრაფლ, წ~შე. მდგომელნი. და,
ბრძანა. მოყანება. წ~შე.
მისსა. და. სახლისა. მისისა, იავარ. ყოფად. და. ვ~რ. აღასრულეს. მსახურთა, მეფისათა.
წარადგინეს. ჯიქური. წიშე. მეფისა. ღამით. რ~. მეფე. ჯდა, ისანთა. მჵედელი. მტკვრისა. არღარა. სიტყუა. ჰყო.
მისთ~ა. ა~დ.
განუკითხავად. ბრძანა. შთაგდებად. მტკარსა. ხ~. ვ~რ. განთენდა. იხილეს. ჯიქური.
რიყესა. ზ~ა. განგდებული.
წყლისაგან. და. განკვირდეს, ყ~ნი, მხილველნი. ანაზდითისა, სიკვდილისათვის. და.
არავინ. იპოვა. დამფლველი. მისი. რ~. არა. ესა. შვილი. და, შეკრბეს. ყ~ნი, გლახაკნი. და. ობოლ, ქვრივნი. და,
ევედრნეს. მეფესა. რ~თა. მიანიჭოს. გამი, ჯიქურისი, ამად. რომე. მრავალი. კეთილი. ექმნა. მათ. ზ~ა. ისმინა.
დავით, და. მისცა. გუამი. მისი. და. მრავლითა, გოდებითა. წარიღეს. ეკ~ლესიასა. წ~დისა. ქალწულისა.
ქრისტინასასა. რ~ლი. ხვა-

რაზმელთაგან. დარღვეული. ახლად. აღშენებულიყო. და. მუნ. დაფლეს. დიდითა.
პატივითა. რაცა. ოდენ.
გლახაკთა. ძალედა. ხ~. შ~დ, ამისა. ინება. ყაენმან. ამჵედრება. სულტანსა. ზ~ა.
მისრეთისასა. და, შეკრიბნა.
ყ~ნი. მთავარნი. და. სპანი. მისნი. და. მოუწოდა. მეფესაცა. დავითს. და. სპასა. მისსა.
წარსულად, ეგვიპტედ. ხ~.
შეიწრებულიყო. მეფე. და. ყ~ი. საბრძანებელი. მისი. აღთვალისაგან. არღუნისა. და.
რ~ლი. იგი. განეწესა.
რაცა. განიჵდებოდეს. ტფილისსის~სა. თეთრსა. ზ~ა. სამი. თეთრი. საყეენოდ.
აიღებოდეს. და. ამას, ზ~ა. ხოჯა. აზის. ვინმე. ნათესავით. და, სჯულითაცა. სპარსი. განეჩინა. და. დაეტევა.
ტფილის. რ~ლ. ესოდენ.
უწესოდ. მიიწია. რ~ლ. სამზარეულოსა. მეფისასა. ცხარი. გინა. კრავი. ისყიდებოდა.
მას. ზედაცა. ხარა=
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ჯა. წაუღიან. რ~ლსა. იგი. ტაღმად. უწოდდეს. ამის. მ~ერ. შეიწრებული. მეფე.
იგონებდა. უკეთუ. წარვიდე.
ეგვიპტედ. ანუ. თუ. განუდგე. ყაენსა. გარნა. ვერას. დაამტკიცებდა. ეგრეცა.
წარემართა. ლაშქრად. მისრას.
და, ვ~რ. მიიწია. ქ~ყნად. ჯავახეთად. დაამტკიცა, განდგომად. და, მოუწოდა. თ~ა.
განმზრახთა. მისთა. და. ჰრქა. უკეთუ. ვისმე. ნებავნ. დაუტევენ. დამული. და, წარმოვედინ. ჩემთანა. და. უკეთუ,
არა. ჰნებავს. წარვეტინ. მსახურებად. ყაენისა. მისრას. რ~თა. დაიცვას. ქ~ყნა. მისი. რ~. ნება. კაცად.
კაცადისა. ზ~ა. იყუნედ. და. მე. არღარა. მნებავს. მონება. თათართა. მძლავრებისა-თ~ს. ხოჯა. აზიზისა.
რ~ლი. დაადგინა.

ჩემ. ზ~ა. არღუნ. რ~. ვერ. თავს. ვიდებ. ესოდენსა. შეურაცხებასა. ხ~. წარჩინებულნი.
ამის. სამეფოსანი. რ~ლნიმე. და. უმტკიცებდეს. რ~ლნიმე. არა. გარნა. ეგრეთცა. დაამტკიცა.
განდგომილება. და. უმრავლესნი. წარვიდეს. ყაენს. წ~შე. შანშეს. ძე. ივანე. და. გრიგოლ. სურამელი. ორბელი.
და, თორელი. და. კახა. ერისთავი. ახალ. ქალაქისა. თავნი. და. პირნი. ქ~ყნანი. წარვიდეს. ყაენს. ულოს. წ~შე. და.
უმრავლესნი. ჲერ.
კახ. ნი. ვ~რ. სცნა. მეფემან. წარსლა. დიდებულთა. მანცა. ნება. სცა. და. წარვიდა.
განდგომად. დამოუწოდა. სარგის. ჯაყელსა. ციხის-ჯარელსა. რ~ლსა. აქუნდა. პატივი. სამცხის.
სპასალარობისა.
და. ეზრახა. რ~თა. განუდგენ. ყაენსა. ერჩდა. სარგის. და. წარმოიყანა. სამცხეს.
სახლსა. მისსა. დაფრიადითა, პატივითა. განსენა. უმეტეს. წესისა. მეფეთასა. და. აძლევდა, ყ~თა. ციხე.
ქალაქთა. და. ქ~ყანათა. გამოსაზრდელად. მეფისა. და. ლაშქრისა, მისისა-თ~ს. ხ~. მეფემან. არა. ინება,
და. დაყო. ზაფხული. იგი. მცირე. ერთგულითა. რ~ლნი. დაადგრეს, ერთგულობასა. მისსა. ზ~ა. და.
ესრეთ. იყოფოდეს.
სამცხეს. ხ~. დედოფალი. გვანცა. და. ძე. მცირე. მისი. დიმიტრი. დაუტევა. სახლსა.
ავაგისსა. ბიჯნის.
მას. ჟ~სა, შ~ა. მოვიდა. ყაენი. ულო. განმარჯვებული. ბრძოლისა. სულტანისა.
მეგვიპტელისა. რ~.
სძლო. მათ. და. აოტნა. სადა. იგი. მუნ. დამხვდართა. ქართველთა. ძლიერი. ბრძოლა.
ყეს. ხ~.
ვ~რ. მოიწია. საზაფხულოსა. სადგურსა. თვისსა. ალტაღას. და. მ~ერ. საქოსა. და.
მერმე. წარვიდა. საზ-

ამთროსა. ადგილსა. რ~ლსა. აწ. ყარაბაღობით. და. მუღანობითცა. უჵმობენ, იკითხა.
საქმე. დავითისი. და. სცნა. განდგომილება. მისი, მოუწოდა. არღუნს. და, ოვსთ. მთავართა, და.
აჩინა.
მჵედართ. მთავრად. და. მისცა. მხედარი. ოცი. ათასი. და. უბრძანა. ქართველთა. მათ.
რ~ლნი.
ერჩდეს. მას, რ~თა. წარყენ. არღუნ. ორიდისა. და. მივიდენ. მეფესა. ზ~ა. სამცხეს. და.
ბრძოლა.=
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უყონ. წარმოვიდა. არღუნ. მჵედრითა. ოცი. ათასითა. შემოვლო. განძა. და. სომხითი.
და. მოიწია. ტფილისს. და. მუნ. მოერთნეს. ყ~ნი. ესე. ზემო. ჵსენებულნი. მთავარნი. საქართველოსანი.
და. წარმოემართნეს.
სამცხეს. ბრძოლისა. ყოფად. მეფისა, და. ვ~ა. ესმა. მეფესა, დავითს. მოსულა.
არღუნისი. და. ყ~თა. მთავართა. ქართველისათა. მოუწოდა. მესხთა. შავშ. კლარჯთა. და, ვინცა.
დადგრომილიყო. ერთგულობასა. ზ~ა.
მისსა. შეკრიბნა. მცირედნი. კაცნი. მჵედარი. რვა. ათასი, და. აჩინა. მჵედარათ.
მთავრად, სარგის. ჯაყელი. კაცი. მჵნე. და. შემმართებელი. და. მრავალჯერ. გამოცდილი. და. სახელოვან.
ქმნული. წყობათა. შ~ა.
ტანითა. აჵოანი. ჵელოვნად. მბრძოლი. ცხენსა. ზ~ა. მჵნე, მოისარი. საჩინოდ.
ნადირთა. უცთომლად. მსროლელი. და. მისა. მინდობილ. იყო. მეფე. დავით. რ~. ერთგულობაცა. დიდი.
აქუნდა. მეფისა.
და. წარავლინა. წინა. მიგებებად. და. წყობად. არღუნისა. და. წარემართნეს. და.
დადგეს. ჵევთა. შ~ა, მტკ-

ვრისათა. ხ~. არღუნ. შემოვლო. ქართლი. და. დადგა. სურამს. და. წარმოავლინნა. წინა.
მბრძოლნი.
მჵედარი. ექვსი. ათასი. და. არღუნ. დადგა. შინდარას. და. წინა. მბრძოლნი. მივიდეს.
ტასის. კარს.
და. დადგეს, სამდინაროსა. მას. ზ~ა. რ~ლ. არს. შოლა. ხ~. აიყარა. სარგის. ჵევთათ. და.
წარავლინნა. წინა. მბრძოლად. კაცნი. რჩეულნი. და. გამოცდილნი. წყობათა. შ~ა. ათას. ხუთასი.
მჵედარი. არა, უწყოდეს. მოახლება. არღუნისი. და. წარემართნეს. და. განვლეს. ჵიდი. ახალდაბისა. იყო.
ყინელი. დაზამთარი. ვ~რ. წესიარს. თვისა. დეკემბრისასა. და. განვიდეს, სივიწრისაგან. წინა.
მავალნი.
იხილნეს. რაზმი. თათართა. და. წინა. განეწყნეს. ქართველნიცა. და. მყის, ზ~ა.
მიეტევნეს. მესხნი. დაპ~ლსა. შეკრებასა. აოტნეს. თათარნი. და. მოსწყჴიდნეს. მრავალნი. სახელოვანნი. და.
ესრეთ. ძლიერად. ბრძოდეს. თათართა. მათ. მესხნი. რ~ლ. მცირედნიღა. განერნეს. და. შეიხვეწნეს. რაზმთა.
შ~ა. არღუნისასა.
შინდარას. გორისასა. და. სდევნეს. და. მოსწყვიდეს. პირითა. მახვილისათა. რ~.
მჵედართ. მთავარნი. სარგის. და, სპა. მეფისა. ვერღარა. მოილოდინეს. ამის-თ~ს. რ~ლ. თათართა. რაზმი.
მახლობელად. მდგომარე. იყო.
და. ესრეთ. ძლევითა. საჩინოთა. შემოქცეულნი. მრავალნთა. სახელოვანთა. თათართა.
თავისა. მქონებელნი,
მოეგებნეს, სარგისს. და, ლაშქართა. ხ~. ვ~რ. იხილა. სარგის. განმხიარულება. და.
უვნებელად. დაცა.
განიხარა. გარნა. მძიმედ. აღუჩნდა. რ~. ვერ. მიესწრა. ომსა. რ~. იყო. კაცი. მძლე. და.
შემმართებელი, კ~დ. სურვიელ. იყო. განწყობისა. მესხთა. წარემართა. არღუნსა. ზ~ა. გულითა.
ქელითა.=
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ხ~. არღუნ. მოუწოდა. სპათა. თვისთა. და. კ~დ. ქართველნი. სპანი. ზ~ა. მისრულნი.
იხილნა. რა. ივლტოდა. გარნა. აყენებდეს. ქართველნი. წარჩინებულნი. ხ~. არა. უტევებდეს.
სივლტოლად. რ~ლთა. უპირობდა. თორელი. კახა. და. ეტყოდა. ვ~დ. ქართველნი, მეცნიერნი. ვართ. ომისა.
მათისანი. ჩვენ. ვბრძოდით. თქვენ. წილ. და. ესრეთ. ძლით. არწმუნეს. და. დადგა. ადგილსა. მას.
ზ~ა. რ~ლსა. დაებანაკა. და. განაწყო. მჵედარნი. თვისნი. და. ვ~რ, დაეახლნეს. ურთიერთარს. ზ~ა.
მიეტევნეს. მესხნი.
განლაღებულნი. ხ~. სარგის. ჯაყელი. უპირველეს. ყ~თასა. მიუჵდა. რაზმსა. და.
უმჵნესი. მათი. ჩვენდა. ბაადური. ოროლითა. ცხენისაგან. ქ~ყნად. დასცა. და. იქმნა. ძლიერი. ომი. და.
მრავალნი. მოისროდეს. არღუნის. სპისაგან. და. სივლტოლად. მიდრკეს. პ~ლსავე.
მიჯრასა.
სძლევდეს. სპანი. მეფისანი. და. ვ~რ. არს. ჩვეულება, თათართა. ლტოლვა. და. გარე.
უკუნ.
ქცევანი. ანასდ. გარე, უკუნ. იქცეს. მაშინ. სულმოკლე. ქმნული. სპანი. მეფისანი.
ივლტოდეს. მსწრაფლ. ესრეთ. განწირულნი. და. მიმო. დაბნეულნი. თათართა. მ~ერ.
მოისროდეს. ცოდვათა. ჩ~ნთა. სიმრავლითა. განწირნა. ღ~ნ. და. მისცნა. ჵელთა. წარმართთასა. ხ~. უწყალოდ. ჵოცდენ. და. მრავალნი. სახელოვანნი, მოსრნეს. თათართა.
რ~ლ. მცირედნიღა. ძლით. განერნეს. და. სდევნეს. ახალ. დაბის. ჵიდამდე. გინა. უმეტესცა. ხ~.
ზო-

გნი. ტყედ. წარყანებულ. იქმნნეს. გურკელელი. მურვან. და. სხანი. მრავალნი.
და. ესრეთ. შეიქცა. არღუნ. ყაენს. ულის. წ~შე, გამარჯვებული. ხ~. სარგის. და. მესხნი.
მივიდეს. მეფის. წ~შე. აწყერს. მეყჴისთა. თვისთა.-თ~ს. მტირალნი. რ~. უმრავლესნი.
მოესრნეს. და. მცირედნი. დაშთომილ. იყნეს. და. დაჰყო. მეფემან. ზამთარი.
ნახევარი.
სამცხეს. და. გარდვიდა. შავშეთს. და. კლარჯეთს. და. წარვიდა. ადგილს. ჵევს. და.
ვ~რ. მოიწია.
თვე. მაისი. და. აღმოსცენდა. მდელო. ყაენმან. იგივე. არღუნ. დევნად. და. ძებნად. წარმოავლინა. რ~ლთა.-თ~ა. იყუნეს. ქართველნიცა. მიმდგომნი. ყაენისნი. და. თვესსა.
ივნისსა. მოვიდა. სამცხეს. ხ~, მესხნი. რ~ლნიმე. მიეგებნეს. არღუნს. და. რ~ლნიმე.
წარყეს. მეფესა. და. ესრეთ. იწყო. ოჵრებად. და. ტყევნად. სამცხესა. და. მოადგა. ციხის.
ჯარსა. და. უწყო. ბრძოლა. ძლიერად. რ~. არა. ზღუდითა. მტკიცითა. განსრულებულ.
იყო.=
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ხ~. ციხეს. მყოფნი. ძლიერად. ბრძოდეს. და. მრავალი. კაცი. მოკლეს. და. დიდად.
ავნებდეს. გარეთ. მყოფთა. დღისით. და. ღამით. განვიდიან. და. ადგილ. ადგილად.
მოსწყუედიან.
და. ვ~რ. იხილა. სიმტკიცე. ციხის. ჯვარისა. რ~ლ. არს. ჯვარის. ციხე. აიყარა. და.
წარვიდა. და. წიგნიცა.
მოუვიდა. ყაენის. მსწრაფლებელი. წარსულად. ვინათგან. ყაენი. თურანისა. ქ~ყნასა.
მყოფი. ბრძოლად. მოსრულს. ხუარასანს. და. ესრეთ. იხსნა. ღ~ნ. ჭირთა. მათგან. ქ~ყნა. სამცხისა. რ~ლ, ოც
დღე. ძლით. იყო.

არღუნ. სამცხეს. და. ხ~. მეფე. დავით, კ~დ. მოვიდა. სამცხეს. და. შავშეთს. და. ვ~რ.
იხილა. სამცხე. მოოჵრებული. მოუწოდა. თ~ა. მზრახველთა. მისთა. ჰკითხა. თუ, რა. ყონ. რ~. ომი.
თათართა. არღარა. ეგებოდა. მაშინ, სარგის. ჯაყელი. ციხის. ჯვარელმან. მოახსენა. ვ~დ. სამცხე. მცირე. არს.
და. არა. კეთილი.
სადგომი. მეფეთა. აწ, განგაზრახებ. რ~თა. წარხვიდე. ლიხთ. იმერად. რუსუდანის.
ძისა. დავითის. თ~ა.
რ~. სწორად. ორთავე. არს. სამეფო. იგი. და. ესეცა. და. მე. დავსდებ. თავსა. ჩემსა. და.
საქონელსა. ყ~სა, დალაშქარსა. ჩემსა. შენთჴს. და. ვ~რ. გენებოს, იჵმარე. და. უკეთუ. კეთილად.
გისტუმროს. დავით. კეთილ.
და. უკეთუ. არა. აჰა. სიმდიდრე. ჩემი. მზა. არს. თქენ-თჴს. და. ნუცა. შენ. სწყალობ.
საჭურჭლესა. შენსა. და. ვეზრახნეთ. თავადთა. იმერთა. და. განვსცეთ. საჭურჭლე. და. ჩენ.
კერძო. დავიყენოთ. სთნდათ. ყ~თა. განზრახა. ესე. და. წარავლინეს. მოციქული. წინაშე. რუსუდანის. ძისა.
რ~თა. შეიწყნაროს. თათართაგან. მირიდებული. ხ~. მან. აღუთქა. შეწყნარება. და. წარვიდეს. და. მივიდეს.
ქუთათის. სადა. იგი.
წინა. მიეგება. რუსუდანის. ძე. მეფე. დავით. და. კეთილად, ისტუმრა. და. დაჰყეს.
წელიწადი. ერთი. გარნა.
კეთილად. ლაშას. ძესა. დავითს. ა~დ. ვ~ა, უცხო. ვიდოდა. მათ. თ~ა. მაშინ. ეზრახნეს.
კახაბერის. ძესა. რაჭისერისთავსა. კახაბერსა. ქოუაბულის. ძეთა. ფარჯანიანთა. სარგის. რ~თა. ლაშას. ძე,
დავით. ყონ. მეფედ. რ~ლნი.
ერჩდესცა. და. იქმნა. განდგომილება. ლიხთ. იმერითს, და. რ~ლნიმე. წარმოუდგეს.
ლაშას. ძესა. დავითს. და. რ~ლ-

ნიმე. რუსუდანის. ძესა. ნარინ. დავითს. ეგრეთვე. დადიანი. ბედიანი. ჯუანშერის. ძე.
დაჰადგრენ. ერთგულობასა, ზ~ა. რუსუდანის, ძისასა. რ~. იყო. ესე. ბედიანი. კაცი. წარმატებული. ყ~ითა.
ზნითა. უხჴი. უმეტეს.
ყ~თა. კაცთა. სრული. გონიერებითა. ამან. დააწყნა. ოდიში. რ~ლ. მპარავნი. და.
ძვირის. მოქმედნი. არა. იპოებოდა. და. სანნი. განიყუნნეს. ორად. გარნა. არას. ავნებდეს. ურთიერთას. ორნივე.
დავით. და. დავით.
და. ღაცათუ. ლაშქართა. არა. ენებათ. ამის-თ~ს. რ~ლ, არა. გასცემდეს. ორნივე. მეფენი.
საჭურჭლესა.=
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ლაშქართა. ზ~ა. ესრეთ. იყო. აშლილობა. და. შფოთი. მრავალნი. იმერ~თს. მაშინ.
არღარა. იყო. ღონე. დაამტკიცეს. რ~თა. განყონ. სამეფო. და. საჭურჭლე. ორად. და. აჩინეს. თავადნი.
სამეფოსანი. და, განყეს.
ორად. ტფილისი. და, ქუთათისი. ორად. და. თავადნი. და. ერისთავნი. ურთიერთ.
შეასწორეს. ნიკოფსით.
დარუბანდამდე. და. განყეს. სამეფო. და. საჭურჭლენი. ორად. გარნა. ხამლისა.
ქაბსა. რ~ლი. იდვა. მცირე. რამ. გამოიღეს. და. განყეს. და. უფროსი. ქაბსავე. დაუტევეს. ხ~. ჯაჭჴი. იგი.
სახელ. დებული. სალმასური. და. თალი. იგი. პატივ. ცემული. გურდემლი. და. მარგალიტი. იგი. დიდი.
რ~ლისა. სწორი.
არავის. სადა. უხილავს. ესე. სამივე. რუსუდანის. ძესა. დავითს. მიხუდა. და. აქა.
იქმნა. განყოფა. სამეფოსა. და. მიერითგან. შეიქმნა. ორ. სამეფოდ. მაშინ. უმეფო. იყო. ამიერი.
საქართველო. სამეფო.

და. დაიშალა. ლაშქარი. და. მსახურება. თათართა. ინება. კ~დ. ყაენმა. ზავი. მეფისა.
მოუწოდა. არღუნს.
რ~თა. წარავლინოს. მოციქული. მეფის. წ~შე. ზავისა. ყოფად. და. ფიცსა.
დაუმტკიცებდა. უვნებელობისათა.
რ~. დედოფალი. გვანცა. ავაგის. ცოლყოფილი. და. ძე. თვისი. ყურმა. მცირე. დარჩეს.
ჵელთა. ულოსთა.
რ~ლნი. ტყუედ. წარისხნეს. ურდოს. ვ~რ. ეგულებოდა. ბოროტის. ყოფა. ყრმისა.
ნოინის. ვისმე, ცოლმან.
აღიყანა. და. შვილად. მიიყანა. რ~. იყო. უშვილო. ხ~. თქმულარს. ესეცა. ვ~დ. მიიქა.
რა. ყრმა.
დიმიტრი. წიაღთა. მეყსეულად. საშო. განეღო. დედაკაცსა. და. მუცლად. იღო. და.
შვა. ყრმა. წული. და. ამის. ძლით. კეთილსა. უყოფდა. ნოინის. ცოლი. განცას. და. ყრმასა. მას.
რ~თა. მან. წარავლინოს. კაცი. წ~შე. მეფისა. ზავისა, ყოფად. და. წარმოავლინეს. მოციქული. ზავისა-თ~ს,
რ~თა, მისცნეს. სამეფო. მისი. ყ~ი. და. კ~დ. ეგოს. პ~ლსავე. პატივსა. დედოფლობისასა. ხ~. მივიდეს. რა.
მეფეს. წ~შე. მოციქულნი. ყაენისნი. და. აუწყეს. ესრეთ, მიუმცნო. მეფემან. ესრეთ. ვ~დ. ხოჯა. აზიზ. იქმნა.
მიზეზი
ჩემისა. წამოსულისა. და. სამეფოსა. დატევებისა. უკეთუ. ნებავს. ყაენსა. შეწყნარება.
ჩემი. პირმშოსა. ძესა. ჩემსა. გიორგის. წარმოვავლენ. წ~შე. მათსა. და. უბოძოს. სამეფო.
და. დედოფალი. განცა. და. ძე. ჩემი. დიმიტრი. წარმოავლინნეს. ჩემდა. და. ხოჯა. აზიზ. მომცეს.
რ~თა. სიკვდილითა. მისითა. შური. ვიგო. ნაქმართა. მისთა. რ~ლნი. ყნა. ჩემზედა. ხ~. ვ~რ.
მიიწინეს.

ყაინს. წ~შე. სთნდა. სიტყა. მეფისა. და. ითხოვეს. ძე. მისი. გიორგი. და. დაუმტკიცეს.
ფიცთა.
მ~ერ. შესმითა. ოქროსა. საფიცრისათა. რ~თა. უვნებელად. დაიცუას. ძე. მეფისა. და.
მისცეს. სამეფო.=
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მისი. უკეთუ. დავით. მეფემან. იხილოს. ყაინ. ულო, რ~ლსა. ეჯობითცა. უწოდდეს.
ხოჯა. აზიზცა.
მისცეს. ჵელთა. მეფისათა. თუ. ენებოს. მოკლას. ანუ. თუ. ენებოს. განუტეოს. ამის. შა.
შემოიყანა.
ენუქ. არქუნ. კაცი. მართალი. და. პატიოსანი. სჯულითა. ქ~ეს. ჯარისა. თაყუანისმცემელი. მან.
უთავსმდება. ყაინს. რ~თა. არა. ევნოს. დავითს. და. ძესა. მისსა. გიორგის. თვით.
მივიდა. ენუქ. დავითს.
წ~შე. შეფიცა. და. წარიყანა. ძე. მისი. გიორგი. შევიდეს. ტფილის. და. მუნ. მოეგებნეს.
ყ~ნი. მთავარნი. და. ერისთავნი, საქართველოსანი, და. ბადინი. ვინმე. ნათესავად. სომეხი. რ~ლისა.
შეევედრა. ტფილისი. და. თვით.
მეფობაცა. არღუნ. მოიღო. ძღენი. ურიცხვი. გიორგის. წ~შე. და. დაჰყეს. მცირედი.
ჟამი. ქალაქსა.
და. მერმე. წარვიდეს. ეჯნს. წ~შე. და. მიიყანეს. ურდოსა. პ~დ. მოუვლინა. ეჯინის.
ცოლსა. ტონღულ. ხათუნს. რ~. იყო. იგი. მაღლისა. ჵელმწიფისა. კოსტანტინე. პოლისა. ასული. სჯულითა.
ქრისტიანე. და. მართლ.-მადიდებელი. ამისთვის. პატივსა. უყოფდა. ტონღულ. ხათუნი. ენუქარქუნს.
რ~ლი. იგიცა. ქრისტიანე.
იყო. ვ~რ. იხილა. ყრმა. იგი. შეიყარა. სიკეთისა. მისისა-თ~ს. და. თვითცა. ქმნილ.
კეთილ. იყო. და. მერმე.

წარიყანეს. ყაინს. წ~შე. და. მანცა. კეთილად. შეიწყნარა. და. პატივი. დიდი. უყო. და.
ესრეთ. პატივცემულმან. დაყო. წელიწადი. ერთი. რ~ლსა. მიანიჭა. ყ~ი. სამეფო. მისი. ყაინმან. და.
წარავლინა. მოციქული.
რ~თა. მივიდეს. მეფე. დავით. ეჯნს. წ~შე. ხ~. მეფე. მიზეზობდა. ხოჯა. აზიზის. არ.
მიცემასა. უკეთუ. არა. მომცეთ, მოსიკდიდ. არა. მოვალ. ურდოსა. ამისა მცნობელი. ყაინი. სიტყჴითა.
არღუნისათა. განწყრა. რ~. მძიმედ. აღუჩნდებოდა. სიკვდილი. ხოჯა. აზიზისი. ამისთვის. ეტყოდა.
ყაინს. არღუნ. ვ~დ.
მეფე, არა. მოვალს. მსახურებად. შენდა. ა~დ. კ~დ. ტყუილითა. გაშორებს. აწ. ამას.
განგაზრახებ. წარსწყმიდე. ძე. მეფისა. და. მე. წარმგზავნე. ლაშქრად. მეფესა. ზ~ა. და. შეკრულსა. მოვიყუან.
წ~შე. თქენსა. ყაინმან. დაიჯერა. და. განაჩინნა. კაცნი. რ~თა. წარსწყმიდონ. ძე. მეფისა. და. ყ~ნი. რ~ლნი.
წარმოევლინეს. მეფესა.
ძისა. მისისა. თ~ა. ცნა. ესე, ენუქარქუნ. აღდგა. და. მსწრაფლ, მივიდა. ტონღულ.ხათუნს. წ~შე. და. აუწყა. სიტყა. ესე. ხ~. იგი. მსწრაფლ. მივიდა. ყაინს. წ~შე. და. ენუქარქუნ. მოახსენა.
დიდო. მაღალო. ყაენო. რასა. უსამართლოებისა. იგი. ბრძანება. განგიჩენია. სიკდილი. მეფის. ძისათვის.
და. მსახურთა. მისთა. არა, უწყია. შენ. რ~ლ. წ~წყ~ლთა. რ~ლთა. ეზრახებოდა. ღ~თი. ბრწყინვალთა. და.
საჩინოთა. გართაგან. შთა. მომავალთა. არს. კ~დ. იხილე. რ~ლ. ფიცითა. მოიყანე. იგი. და. მე, და. ენუქ.
არქუნ. სიკვდილსა. აღვი-
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რჩევთ. და. აჰა. თავნი. ჩენნი. იყუნენ. მეფის. ძისათვის. და. ესეცა, უწყოდე, რ~ლ. ძმა.
შენი. დიდისა.
ყაენისაგან. ბათოს. შვილი. მრავალსა. მოციქულსა. უგზავნის. და. დიდთა. ნიჭთა.
აძლევს. რ~თა. მისცეს.
გზა. დარიალამნისა. და. დასავლეთისა. რ~. ორივე. ჵელთა. შ~ა. მისთა. არს. და. ამასაც.
განგზრახებ. ერთისა. ბერისა. სპარსისა. აჭრისათვის. ა~დ. დიდსა. ჵელმწიფესა. გააძებ. შენთა. მტერთა.
ზ~ა. რ~. უკეთუ. ბათოს. ულოსი. და. მეფე. შეაერთნენ, დიდნი. შფოთნი. აღდგებიან. ვ~ა. ესმა.
ულოს. განკვირდა, და. მსწრაფლ. მოიყანა. გიორგი. შეიყანა. და. პატივი. უყო. და. შემოსა.
შესამოსლითა.
ბრწყინვალითა. და. მისცა. ტონღულ. ხათუნს. და. ენუქარქუნს, და. ჰრქა. აჰა. ძე.
მეფისა. ჩემგან.
მტკიცე. ფიცითა. არას. ვავნებ. დავითს. თვინიერ. პატივისა. და. შენ. წარვედ. ენუქ. და.
ორნივე. ძენი. მეფისანი. დიმიტრი. და. დედოფალი. განცა. ვ~ა. ტონღულ. ხათუნს. და. შენ. გნებავს.
ეგრეთ. ყავთ, და. მოიყანეთ. დავით. ვ~ა, ესმათ. განიხარეს. და. თაყანისცეს. და. მოახსენეს.
თავნი. ჩვენნი. იყნენ. ნაცლად. უკეთუ. მოგგცე. ხოჯა. აზიზ. და. არ. მოიყანოთ. დავით.
უკეთუ. არა.
მოგცემ. ხოჯა. აზიზს. არ. მოვა. ხ~დაღაცათუ. მძიმედ. აღუჩნდა. არღუნს. მისცა.
ხოჯა. აზიზ.
და. წარმოიყანა. ენუქ. და. მოუწერა. წიგნი. ფიცისა. ტონღულ. ხათუნ. მეფესა. არა.
ევნოს. ყაინისაგან. უკეთუ. მოვიდეს. ურდოსა. პატივითა. დიდითა. პატივსცეს. და. სამეფო.
დაუკლებელად. მის-

ცეს. წარმოვიდა. ენუქარქუნ. და. მოვიდა. ტფილისს. და. ორნი. ძენი. მეფისანი.
წარმოუვლინა. მოციქული. მეფესა. და. აუწყა. ყ~ი, ხ~. წარმოვიდა. მეფე. და. მოვიდა. ქვიშხეთის. ბოლოს.
და. სურამის. შუა. დადგა. და. მოუწოდა. ენუქარქუნს. მოვიდა. და. მოუსხნა. შვილნი. ორნივე. და.
მოართვა. წიგნი. ფიცისა. და. მოჰგარა. ხოჯა. აზიზ. ვ~რცა. იხილა. ხოჯა. აზიზ. მეფემან. ბრძანა. თავისა.
მისისა. მოკეთა. და. მოკეთეს. და. წარგზავნეს. თავი. ტფილისს. და. აღმართეს. ძელი. და.
მოკიდეს. თავი. ხოჯა.
აზიზისა. და. ესრეთ, წარყა, მეფე. ენუქს. და. მოეგებნეს. ყ~ნი. სამეფოსა. მისისანი.
და. წარემართნეს. ურდოს. ხ~. თანა. წარყა. სარგის. ციხის. ჯვარელი. ჯაყელი. დიდად. ნამსახური. რ~ლნ.
ქმნა. ესეცა.
სათნოება. რ~. ტფილის. ყოფნასა. მეფისასა, მოვიდა. ელჩი. ყაინისა. ვ~დ. მეფესა.
მოვინდობ. ხ~. პაპა.
სარგისს. არა. მივინდობ, და. არა. სათნო. უჩნდა. ბრძანება. ესე. სარგიზს. და. ეტყოდა.
მეფე, გარე. უკუნ. ქცევასა. ხ~. იგი. არა. ერჩდა. და. ეტყოდა. ნუ. იყოფინ, ქმნად. ეგე, ჩემდა. რ~თამცა. მე. შევიქცე,=
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შ~ა. უკეთუ. ცოდვათა. ჩემთაგან. გევნოს. რაჳმე. თათართაგან. ყ~ნი. კაცნი. იტყჴიან.
განზრახვითა. სარგისისით. განუდგა. მეფე. თათართა. აწ. იგი. წარვიდა. შ~ა. მეფე.
წარავლინა.
მოკლვად. ყაინს. წ~შე. ნუ. ყოს. ეგე, ღ~ნ, რ~. ამით. წარჵდების. გარი. ჩემი. ა~დ,
მოთუმკლ-

ან. ნაცლად. თქენდა. ვიყო. და. თუ. დავრჩე. თქენ. თ~ა. დავრჩე, დაიმადლა. ესე.
მეფემან.
ეზომ. რ~ლ. ქაბულიანი. თემი. ერთი. სამცხეს. და. საყდარი. ტბეთისა. შავშეთს.
სიგლითა,
სამამულოდ. მიუბოძა. და, წარემართნეს, ურდოსა. და. მივიდეს. ყაინს. წ~შე. ბარდავს.
რ~. იგი. იყო.
საზამთრო. სადგური, და. არა. უწყოდეს. რა. ეგულების. ყოფად. მათ. თვის. და.
მცირედთა. დღეთა.
მოუწოდა. ყაენმან. ხილვად. მეფისა. და. მთავართა. და. იკითხვიდა. რ~ლისა.
მიზეზისა-თ~ს. განდგა. და. ყ~ნი. ჰგონებდეს. მეფისა. და, წარჩინებულთა. მისთა. სიკუდილსა. და.
ევედრებოდეს. ღ~თსა,
და. ყ~დ. წ~დასა. მეტეხთასა. და. ვედრები. სა. ღ~ის-მშობელსა. რ~ლისა. მინდობილ.
იყნეს. და. შევიდეს.
ყაინს. წ~შე. ხ~. მან. მოსცა, თვისითა. ჵელითა. ღვინო. რ~. ესე. იყო. წესი. ყაინთა.
თასითა, დიდითა. ოქროსათა. და. ვ~რ. ჯდა. მეფე. მუხლ. მოყრილი. და. მისთანა. ყ~ნი. მთავარნი.
ჰკითხა. ყაინმან.
ვ~დ. რად. ჰქმენ. განდგომა. ჩემი. და. ბრძანებასა. ჩემსა. რად, ურჩ. ექმენ. და. არღუნს.
შემოები. არა. დიდნი. კეთილნი. ვქმენ. შენ. ზ~ა. დაკარგული. და. სიკუდილად. განწირული.
გელთაგან. აღმოგიყუანე. ჯურღმულით. და. მეფედ. დაგადგინე. მაშინ. ვ~რ. არღარა. აქუნდა. პასუხი.
მიგებად. მეფესა. მოიხედნა, უკანით. კერძო. სარგის. ჯაყელისა. ვითარმცა. იგი. ქმნულ. იყო. მიზეზი.
არღუნის.
შემობმისა. და. თათართ. მოსრვისა. და. იხილა. სარგიზ. ბრდღვინვისა. ლომისა.
მსგავსად. მეფემან. მისზ~ა. მიუტევა. საქმე, იგი. მაგრა. იგი. არა. შეშინდა. ა~დ. უშიშად. აღდგა. და. წარსდგა.
ყაინს. წ~შე. განმწირველი.

თავისა. თვისისა. მეფისა--თ~ს. რ~თა. იგი. მოკლას. მეფისა. წილ. და. მუჵლ-მოყრილი.
ეტყოდა. მე. ვარ. დიდო. ყაენო. რ~ლ. შემოვები. არღუნს. ხ~. მან. კითხა. პაპა. სარგის. შენა. ხარ. რ~. პაპა.
სარგისს.
უწოდდეს. თათარნი. და. მან. ჰრქა. იგი. ვარ. ჰრქა. მას. და. რასათვის. განაყენე.
მეფე. ჩემგან. და. არღუნს. შემოები. ხ~. სარგის. არა. მეცნიერიყო. ენასა. მათსა. წარმოიყანეს. სადუნი.
თარგმანად.
რ~ლი. ფ~დ. უყარდა. ულოს. და. დიდად. პატივეცა. რ~. იყო. კაცი. იგი. გონიერი. და.
ენა. კეთილ.
სიტყჴითა. მარჯე. ყაინს. წ~შე. მეტყელებად.
მაშინ. სარგიზ. მიუგო. დიდო. ყაინო. არა.=
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იყო. სხა. მიზეზი. რ~. მან. მიიღო. მეფობა. დავითის. ქალაქი. და. სოფელი. მან.
დაიჭირა. ეკ~ლესიანი, და. ციხენი, ყ~ნი. დაარღვივნა. ბედნიერო. ყაინო. არღარავინ. გაუგონებდა.
უსამართლოებასა. ამას. შეკრა. კარი. თქენი. ქრთამითა. ამის. მიზეზისა-თ~ს. მე. წარვიყანე. მეფე.
რ~თა. ბედნიერმან. ყაინმან. გაიგონოს. და. იკითხოს. საქმე. ესე. ვ~ა. აწ. კითხასა. ღირს. მყო. ესეცა.
უწყოდი. ყაინო. რ~ლ. სპარსნი. ძველთაგან. მტერნი. არიან. ჩ~ნ. ქართველთანი.
ამისთვის. არღუნს.
თანა. ვიყავ. ბრძოლად. და. ომი. რ~. საქმე. და. უსამართლოება. მეფისა. მიმართ. ხოჯა.
აზისისაგან.
ვერღარა. დავსთმეთ. აწ. ყაინო. მეფე. უბრალო. არის. მე. ვარ. რ~ლნ. განვაყენე. მეფე.
კარისაგან. თ-

ქენისა. და. განმრავლდა. სიტყა. მათ. შ~ს. და. მრავალ. გარად. უბნობა. რ~ლთა.
არა. არს.
ჟამი. თქმად. და, დაწერად. და. მეფეცა. მრავალსა. რასმე. იტყოდა. და. ენუქარქუნ. და.
დიდი. იგი.
ნოინი. სხდეს. შუა, და. სადუნი. იგი. კეთილად. თარგმნიდა. და. ჰკაზმევდა.
თქმულთა. მეფისათა. რ~. მეფე. ენა. მძიმე. იყო. მცირედ. მანკაბერდელი. სადუნი. კეთილ.
მეტყუელებდა. და. ყ~ნი.
მოელოდეს. ბოროტის, ყოფასა. მეფისათვის, და. სიკდილსა. სარგისისასა. მაშინ.
მოუვლინა. ღ~ნ.
წყალობა. მოსავთა. მისთა. და. აწცა. დაიცა, ვ~ა. მარადის. ფარავს. და. ვ~რ. სიტყასა.
უგებდეს.
ყაინი. და. მეფე. ურთიერთას. და. მოვიდა. კაცი. დარუბანდით. გზის, მცელთა.
ყაინისათა. რ~ლთა. ყაფულობით. უწოდდეს. რ~. არღარა. განსრულებულიყო. სიტყა. შევიდა.
ყაინისა. კაცი. იგი.
ურდოსა, ყაინის, წ~შე. და. მოახსენა. არა. არს. ჟამი. მეტყუელებად, რ~. შეიძრა.
ულუსი. დიდი, დიდისა. ყაინის. ბათოსი. და. შვილი. მისი. ყაინი. დიდი. ბერქა. მოკლეს. გზასა. და.
რუბანდისასა. უმრავთა. დიდად, დიდითა. ლაშქრითა. ესრეთ. ესმა. ყაინს. მსწრაფლ. აწვია. სპა. თვისი.
და. მყის. შემოკრბეს. მის. წინაშე. მას. ჟამსა. წარმოემართნეს. წინა. განწყობად. და. ვ~რ. დაეახლნეს.
ორნივეს. სპანი. ურთიერთს. მაშინ. ევედრა. მეფე, ყაინს. რ~თა. წინა. მბრძოლად. აჩინოს. მეფე.
და. სპა.
მისი. და. წესადცა. არს. ქართველთა. წინა. მბრძოლობაჳ. ისმინა. და. აჩინა. წინა.
მბრძოლად.

მეფე. მახლობელად. მისსა. დგომად. ხ~. სარგის. ჯაყელი. თვით. წინა. დაიყენა. და.
განაჩინა. მარჯენე, და. მარცხენე. და. მწყობელმან. რაზმთამან. მიმართეს. ხ~. იქმნა. ესეცა. რ~ლ.
რაზმთა. შინა.
გახლტა. შელი. სადა. იგი. სარგის. ჯაყელმან. აბჯარცმულმან. მოკლა. და. მცირედ,
წარვლეს.=
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და. მელი. მოკლა. იგიცა. სარგის. ისრითა. და. წაიარეს. და. ყურდგელი. მოკლა. და.
ამას. სამსავე. ჰხედვიდა. ულო. ყაენი. და. დიდად. აქო, სარგის. და. კეთილად. უთქმიდა.
მრავალსა. მაშინ. დაეახლნეს. სპანი. ორნივე. ურთიერთარს. და. გამოჩნდა. კაცი. ერთი. მათ. შ~ს.
რ~ლი. წარმოევლინა. დიდსა. ყაინს. ბერქას. რ~. ყაენი. არა. წარმოსრულიყო. ესე. მოეახლა.
დავითს. და. ვ~რ.
რ~ლისათვის. დიდად. შეწუხდეს. სპანი. მეფისანი. რ~. იყო. კაცი. ესე. დიდი. და.
მაგრიად. დადაუც[.]თომლად. მოისარი. ხ~. მეფემან. აღმოიღო. მშვილდი. დაჰკრა. ცხენსა. მისსა.
მკერდსა. და. დაასო. და. გულსა. განავლო. ხ~. ქართველთა. გამხიარულებულთა. აღიზახნეს. და.
მიეტევნეს.
იქმნა. ძლიერი. და. ფიცხელი. ომი. ველსა. ზ~ა. შარაბამისასა. ძლიერად. ბრძოდა.
მეფე. და. სპანი. მისნი, სადა. იგი. სარგის. ჯაყელმან. სახელოვანი. ომი. ყო. წ~შე, ულოსა. რ~ლ.
განკჴირდა. ყაენი. და. განგრძელდა. ყოველგან. ომი. და. მოსწყდა. ორგნითვე. ურიცხვი.
ივლ-

ტოდა. სპა. ბერქასი. და. დევნა. უყეს. ძლიერად. ხ~. იქმნა. ესეცა. დევნასა. მას.
ლაშქართასა.
დაშთა. ყაინი. ულო. ოთხითა. ოდენ. კაცითა. მცირესა. რასამე. ბორცსა. ზ~ა. და. ვ~რ.
იხილეს. ლტოლვილთა. შვიდნი, რჩეულნი. კაცნი. ზ~ა. მოეტევნეს. ყაინსა. იხილა. ესე.
მიმავალმან. სამითა. კაცითა. სარგის. შეუტივა. შვიდთა. მათ. კაცთა. და. სამითა. კაცითა, შეება, და. ოთხნი. ვ~რემე. დაჵოცნეს. სარგის. და. აზნაურთა. მისთა. და. სამნი.
იგი. ივლტოდეს. მაშინ. იხილა. თალითა. მისითა. სიმჵნე. სარგისისი. და. ჵმათა. მისთა. განიხარა, და. დევნა. უყო. კ~დცა. სპასა. ბერქასსა. დარუბანდის. კარამდის. და. განვლეს.
დარუბანდიცა. და. სამსა. დღესა. სხასა. დევნა. უყეს. ესრეთ. გამარჯებულნი. და.
სახელოვანნი. მოვიდეს. სადგურსა. მათსა. ბარდავს. ხ~. მეფესა. დავითს. და. სპათა. მისთა.
ფრიადითა.
პატივითა. პატივსცა. და. მრავალი. ნიჭი. მიანიჭა. ესე. ზომ. რ~ლ. სარგის. ჯაყელსა.
კარნუ. ქალაქი. და. მიმდგომი. მისი. ქ~ყნა. უბოძა. ერაყითა. მაშინ. შეიშურვეს. სხათა
ვიეთმე. მტერთა. და. მოახსენეს. მეფესა. აწ. მეფობაცა. სარგისს. მიეცა. ყაინმან. ეზომ.
განადიდა. არღარა. იქმნების. მორჩილი. მეფობისა. თქენისა. მაშინ. დაიჯერა. მეფემან.
რ~. იყო. მალე. მრწმენი. სიტყათა. კეთილთა. და. ბოროტთა. ორთავე. და. წარვიდა.
ღამე.=
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ელგონ. ნოინის. წ~შე. და. მოახსენა. უკეთუ. ყაინი. სარგისს. კარნუ. ქალაქს. მისცემს. მეფობაცა. მისცეს. განკვირდა. ელგონ. ნოინი. და. ჰრქა. ყაინმან.

შენის. მოდგომისა-თ~ს. მისცა. და. თუ. შენ. გიმძიმს. არღარა. მისცემს. თქენ.
ქართელნი. არა. კეთილს. უყოფთ. მჵნედ. მბრძოლთა. წყობათა. შ~ა. არა. უწყი. ყაინი. სარგიზ. დაარ-ჩინა. მტერთაგან. ძლიერი. და. სახელოვანი. ომი. ყ~ო. წარვიდა.
ნოინი. და. მოახსენა. ყაინს. ყ~ი. იგი. თქმული. და. არღარა. მოსცეს. კარნუ. ქალაქი. სცნა. ესე.
სარგის. და. შეიქნა.
გულკლებით. და. ქვეგანმხედვრად. პატრონისაგან. ხ~. მას. ზამთარსა. დაიმჭირა.
მეფე. ბარდავს. თავისა. თვისისა,-თ~ა. და. სარგის. წარვიდა. გულკლებული. სამცხეს. მას. ჟ~ა. გაადგა.
ულოს. ყაინს. შანშეს. ძე. ზაქარია. ამირ. სპასალარი. კაცი. ყ~ითა. სათნოებითა. სრული. და, საჩინო. და.
ივლტოდა. ქუთათის, ნარინ. დავითისასა. რ~. ბერქას. ლაშქართა. გამოსულა. მასმია. ჩემზედა, ხ~.
მეფემან. დავით. კეთილად. შეიწყნარა. და. ჰყო. მცირე. ჟ~მი. და. მერმე. ფიცით. მოიყანა. ყაინმან. გარნა.
არცა. ეგრეთ. დამშვიდდა. გული, ულოსი. და. მოკლა. ზაქარია. ამირ, სპასალარი. კაცი. პატიოსანი. და.
სახელოვანი. და. სცნა.
დიდმან. შანშე. მამამან. მისმან. მწუხარებითა, შეწუხებული. იგიცა. აღსრულდა. ხ~.
განცა. დედოფალი. ავაგის. ცოლ. ყოფილი. მოკლულიქმნა. თათარბა. შ~ა. მყოფი. რ~ლსა. იტყჴიან.
ვითა. ასულსა. მისსა. ხაშაგის. რ~ლი. იყო. ცოლი. სევიფარდავისი. ხოჯა. სამშადინისა.
მისითა. განზრახვითა. მოიკლაო. და. ვ~რ. უცოლო. იყო. მეფე. იქორწინა. ცოლი. სახელით. ესუქან.
დიდისა. ჭორმალო. ნოინისა. და. დიდისა. სირმა. ნოინისა. და. წარვიდა. ტფილისს. და. ქმნა,
ქორწილი. პატიოსა-

ნი. ამა. ჟ~მთა. გარდა. მოვიდეს. ბერქას. ყაინისგან. ლტოლვილნი. ორნი. დედაკაცნი.
საკჴირველნი.
სახელით. ლიმაჩავ. და. მან. მოიტანნა. შვილნი. მცირენი. ნათესავითა. ახასარფა.
კაიანნი. პირმშო. ფარეჯნ. და. უმრწამესსა. ბაყათარ. და. სხანი. თავადნი. მრავალნი. გამოვლეს.
კარი, დარუბანდისა. და. მოვიდეს. მეფეს. წ~შე. ხ~. მან. პატივითა. ისტუმრნა. და. წარავლინა.
ყაინს. ულოს. წ~შე. დაყაინმან. შეიწყნარნა. ფ~დ. და. უბოძა. ხარაჯა. და. მოლაშქრედ. და. თ~ა.
მბრძოლვლად. განაჩინნა. ესრეთ. მეფისთანავე. წარმოავლინა. ხ~. მეფემან. დასხნა. რ~ლნიმე. ქალაქსა. რ~ლნიმე.
დმანისსა. და. სხუანი.=
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ჟინვანს, და. ვ~რ. მოიწია. სთელი. წარვიდა. ყაინი. ქ~ყნად. შარვანს. საზღუართა.
საქართველოსათა.
ადგილსა. რ~ლსა. უწოდიან. ჩალანუსური. ესე. იგი. არს. თეთრ, წყალი. და. შეკრეს,
ობითა. წყლის. პირი. რლსა. სიბა. უწოდეს. რ~. ჰგონებდა. გამოსულასა. ბერქა. ყაინისასა. და. ამა. ჟამთაგან.
იწყეს. სიბასა. ზ~ა. დგომად. თათართა. და. ქართუელთა. და. სთულითგან. გაზაფხულადმდე.
და. გაზაფხულ, წარვიდიან.
საზაფხულოთა. ადგილთა. ხ~. იქმნა. ესეცა. რ~ლ. ყაინთა. შვილნი. ზემო.
ჵსენებულნი. ულოსთან. წარგზავნილნი. ტუთრყული. და. ბალალი, დაიპყრნა. ყაინმან. ულო. და, მოკლნა.
სამნივე. და. დაიპყრა.
ქ~ყანა. მათი. და. ყ~ი. სიმდიდრე. მათი. და. სცნეს. სიკუდილი. პატრონთა. მათთა,
საბერძნეთს. მდგომთა.

დედაწულთა. რ~ლთა. თავადი. იყო. ალათემურ. ვინმე. კაცი. სახელოვანი. აიყარა.
ბარგითა. და. დედაწულითა, და. ივლტოდა. და. მომართა. სამცხის. კერძო. ცნეს. თათართა. ულო.
ყაინისთა. სივლტოლა.
ალა. თემურისი. დევნა. უყეს. და. მოეწივნეს. და. იგინი. დაბრუნდეს. და. შეებნეს.
და. მრავალი. კაცი.
მოკლეს. ულოს. ლაშქრისა. და. რ~თა. არა. განგრძელდეს. სიტყა. ვ~რე. კოლის.
მთათა. მოსვლადმდე. ათორმეტჯერ. მოეწივნეს. და. ათორმეტჯერ. შეებნეს. და. ათორმეტჯერ. ალათემურ.
მოერია. და. გააქცივნა. და. ესრეთ. მოიწივნეს. ქვენა. არტანს. სოფელსა. რ~ლსა. ჰქჴიან. გლინავი. და.
მუნ. დახდა.
მურვან. გურკელელი. მახუჯაგის. ძე. წინა. შეემთხვია. ნადირობას. მიმავალი. რ~ლი.
შეიპყრეთ. თათართა. და. კნინღა. მოაკვდინეს. ხ~. იგი. ევედრა. და. აღუთქუა. ლიხთ. იმერით.
წარყანება. მათი.
დაეგრეთ. ბერქას. ყაინს. წ~შე. წარსხმა. ხ~. იგინი, მიენდვნეს. და. წარმოიყანა. და.
მოასხნა. სამცხეს. და. მოასხნა. გურკლის. ჭალას. და. ესრეთ. განსცნა. წარავლინა. კაცი. და. ამცნო.
სარგის.
თმოგელსა. და. შალვას. ბოცოს. ძესა. და. ყ~თა. მესხთა, და, სარგის. ჯაყელის.
ლაშქართა. რ~თა. შეკრბენ. ერთად. და. შეიპყრან. ალათემურ. და. მიგარონ. ულო. ყაინსა. და.
წარმოემართნეს. და. ცნა. ესე. ალათემურ. აიყარა. ბარგითა. და. დედაწულითა. გამოვლო. მტკვარი. და. მომართა. ხ
ჯავახეთით. კერძო. შემოიარა. ელსის. შემოღმართი. და. მივიდა. ოშორას. ქვეშეთ. ადგილსა. რლსა.
ჰქვიან. ლერძავნი.

რ~. თმოგველი. მუნ. დაუდგა. წინა. რ~ლნი, იხილნა. რა. მორიდნა. სარგის. და, ბოცოს.
ძემ. და. ლაშქარნი. ერთკერძო, მოსდევდეს. და. გულკლებული. მურვან. მართლ. კვალსა.
შედგომილი. მოსდევდა. და. მოეწია. გურკელელი. მცირითა. ლაშქრითა. რ~. ბოცოს. ძე. და. სარგისის. ლაშქარნი, არა.
მოვიდეს. არცა.=
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შველად. გურკელელისა. შეიბნეს. ძლიერად. სძლეს. თათართა. და. მრავალი.
ტაძრეული. აზნაური.
მოკლეს. და. ივლტოდა. გურკელელი. ხ~. თათართა. განვლეს. ჯავახეთი. და.
თრიალეთი. და. რუსთავს. მ
მტკუარს. გავიდეს. და. მრავალმან. მიეწივნეს. თათარნი. და. სომჵითარნი. ლაშქარნი.
რ~ლთა. თვითეულად. არა. არს. ჟამი. მოთხრობად. ყოველგან. ალათემურ. მძლე. ექმნა. და.
განვლეს. კამბეჩიანი. კახეთი. ჰერეთი. ყოველგან. ომითა. და. წარვიდეს. გზასა. ბელაქნისასა.
შევიდეს. ღუნძეთს. რ~.
წინა. განეწეო. მეფე. ღუნძთა. და. სძლეს. თათართავე. და. განმარჯებულნი. მივიდეს.
ყაინის. წ~შე. და. ესრეთ.
საკჴირველი. საქმე. ქმნეს. და. ამათ. თანანი. თათარნი. სადაცა. დარჩეს.
აღნარღომობით.
უხმობდეს. ესე. იგი. არს. უფროსთანი. გინა. უხუცესთა. და. ამისთვის. განძვინებული.
ბერქა. განემზადა. გამოსულად. და. ამან. თეთრსა. წყალსა. ზ~ა. ღობეს. შეკრეს. და. მუნ.
იზამთრიან. ვ~ა. მითქამს. ხ~. ვ~რ. ამათ. საქმეთაგან. უბრალო. არს. მეფე. განდიდნა.
ჭყოინდელი. ბასილი. და. უჯარმელი. და. იწყო. საურავთაცა. ქმნად. თვინიერ. მეფისა. კითხვი-

სა. და. მეფისა. იმერით. ყოფნასა. შ~ა. დიადი. აწყინა. სეფეთა. ქ~ყნათა. რ~. ვ~რ.
თვისთა. ჵედვიდა. და. სიტყაცა. ესრეთ. იყო. ვ~დ. ესუქანს. თ~ა. ეყო. ამისთვის. შესმენილ. იქმნა.
ბასილი. წ~შე. მეფისა. რ~ლნ. მსწრაფლ. მოიყანა. და. ბრძანა. ძელზე. დამოკიდება. და.
მოჰკიდეს. ძელსა. შა. ქალაქსა. რ~. იყო. მეფე. მალე. მორწმუნე. და. ლიტონიცა. და. ვ~რ. მოიწია.
სთუელი. კ~დ. წარვიდა. ყაინი. სიბასა. ზ~ა. და. მეფეცა. მისთანა. მოიწია. რა. გაზაფხული. წარმოვიდა.
ყაინი.
საქოსა. და. ძე. მისი. თანგუშ. წარმოვიდა. გელაქუნსა. რ~. მას. აქუნდა. საზაფხულოდ.
სადგურად. გელაქუნი. და. მეფე. თანა. წარმოიტანა. და. მუნ. იყო. მაშინ. ევედრა. მეფე.
თანქუშს. რა. უაჯოს. მამასა. მისსა. ყაინს. ულოს. წ~შე. რ~თა. განუტეოს, სამეფოდ. თვისად.
ხ~. მან. ისმინა. და. წარავლინა. კაცი. და. ვ~რ. მიიყუანეს. საქოდ. ყაინი, ულო.
აღსრულებულიყო. მაშინ. ხათუნთა. და. ნოინთა. მიუმცნეს. თანქუშს. რ~თა. განუტეონ. მეფე.
სამეფოსა. გამოუშეს. და. მოვიდა. ტფილისსა. და. ყ~სა. ქართლსა. და. სომხითსა.
განაგნა. საქმენი. მანდაურნი, ხ~. ნოინთა. დასუეს. ტახტსა. ზ~ა. ულოს, ძე, უხუცესი. სახელით. აბაღა. კაცი. კეთილი. უხვი. მოწყალე. ტკბილი. მდაბალი. გამკითხველი. სამართლისა. მოქმედი. გლახაკთ. მოწყალე. და. შემნდობელი. ესე. ზომ. რ~ლ.
და.=
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ღათუ. დიდისა. ბოროტისა. მოქმედი. კაცი. იყვის. არავე. მოკლევდის. რ~. ესრეთ. იტყ-

ოდა. ყ~ისა. ქ~ყნის. მპყრობელად. დაუდგენივარა. ღ~თსა. და. რასაცა. ვერ. მივსცემ.
არცათ. წაუღებ. და. მრავალ. გზის. საჭურჭლენი. მისნი. წარიტაცნეს. მპარავთა. და.
არა. მოაკვდინის. ა~დ. იტყოდის, რად. მაკლს. მე. საჭურჭლე. ისი. წარიღონ. გლახაკთა. რ. ნაკლულევან. არიან. და. მისთვის. იპარვენ. კ~დ. უბოროტო. და. კეთილი.
გონება.
აქუნდა. მაშინ. აბაღამ. განაჩინა. მხედართ. მთავრად. კაცი. საჩინო. წყობათა. შ~ა. დაურდოსა. და. სახლისა. თვისისა. მოურავად. დაადგინა. ზემო. ხსენებულისა. ჭორმაღონის, შვილი. სირმონ. კაცი. განმარჯვებული. და. საჩინო. ბრძოლათა. შ~ა. ვინათგან. ქრთამსა. მძიმესა. მიიღებდიან. მის. წ~შე. მდგომნი. ყ~ლნი.
გამოარჩია.
კაცი. ერთი. მოწყალე. და. სამართლის. მოქმედი. და. მმარხავი. და. მლოცუელი. ქრისტიანთა. და. ეკ~ლესიათა. ღ~ისათა, მოსავთა. მოყარე. სახელით. აღუბაღა, ესე. განაჩინა. უღონოთა. და. გლახაკთა, გამკითხელად. არა. თუ. ულოს. ყაინის. პატივ. ცემულნი. ნოინნი. გამოცუალნა. ა~დ. უმრავლესნი. აღსრულებულ. ყნეს. ვ~რ.
ელგან. ნოინი. და. სხანი. მრავალნი. ამას. აბაღას. წ~შე. წარვიდა. მეფე. დავით. და. ფ~დ.
პატივითა. შეიწყნარნა. და. პატივსცა. და. დაემორჩილნეს. აბაღას. ყ~ნი. თათარნი.
საბრძანებელი. მამისა. მისისა. ულოსი. მას. ჟ~სა. გამოვიდა. დიდი. ყაინი. ბერქა. გზასა.
დარუბანდისასა, აურაცხელითა. ლაშქრითა. შურის. გებად. ხუთარეს. ბალღასდაყულის.
საქმისათვის.
ცნა. ესე. აბაღა. ყაინმან. და. მოუწოდა. სპათა. თვისთა. და. მეფესა. დავითს. და.
წარემა-

რთა. ხ~, ვ~რ. აგრძნა. ძლიერება. და. სიდიდე. სპათა. ბერქასთა. არღარა. განვიდა.
მტკვარსა, ა~დ. შეიარა. ნაპირი. და. განსავალი, ყ~ი. და. აღიღო. ზომი. ყოველგან. და. დააყენა.
ლაშქარი. სადა. შეკრბებიან. მტკუარი. და. რაყისი. და. მუნითგან. ვ~რე. მცხეთამდე. ხ~.
ბერქამან.
მოაოჵრა. ქ~ყანა. შირვანისა. ჲრეთი. კახეთი. და. ყ~ი. იორის. პირი. და. მოვიდა.
ლაშქარი.
ტფილისამდე. და. მრავალი. სული. ქ~ეანე. მოსწყჴიდეს. ხ~. ბერქა. ყაინი. დადგა.
მთათა. შ~ა. გარესჯისასა. მაშინ. მოხედნა. ღ~ნ. წყალობით. ქ~ყნასა. ამას. და. ყაი=
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ნსა; აბაღას; შეედა. სალმობა. რამე. ბექას. და. მოკდა. ვ~ა. იხილეს. სპათა. მისთა. სიკუდილი. ყაინისა. მათისა. წარიღეს. მკდარი. და. განვლეს. კარი. დარუბანდისა.
ესრეთ. და მშვიდდა. ქ~ყნა. ესე. ხ~. თათართა. გულად, აქუნდის. შიში, მეფისა. ბერქას.
ლაშქრის, გამოსულვისა. და. ყ~თა. სთელთა. წარვიდიან, სიბასა. ზ~ა. ვ~რ. მოეახლის. ჟამი. სიბას. წასულისა. მოუწოდა. მეფემან. სპათა. მისთა. და. სარგის. ჯაყელ. ციხის.
ჯვარელსა. ვ~რ. მივიდა. სარგის. დავით. მეფისა. წ~შე. ტფილისს. ჰგონა. სარგისის.
განდგომილება. ყაინს. წ~შე. და. დაივიწყა. ნამსახურება. განზრახვითა. უკეთურთა. კაცთა-თ~ს. მოუწოდა.
პალატად. და. შეიპყრა. შ~ა. და. ტყე. ყო. საჭურჭლესა. შ~ა. ცნეს. ესე. აზნაურთა. თ~ა.
მყოლთა. სარგისისთა. ივლტოდეს, და. წარვიდეს. ყაინის. წ~შე. და. მოახსენეს. აბათა.
ნოინსა. რ~თა.

მან. განაჩინოს. მეფისაგან. დაჭირვა. სარგისისი. და. მოახსენეს. ყაინს. აბაღას. და.
სთხოვეს. სარგის. ისმინა. მსწრაფლ. ვედრება. აბათან. ნოინისა. და. მოსცა. ელჩი. და.
წარმოავლინეს. და. მოიწია. ტფილისს. და. წარიყანა. სარგის. და. მიგუარეს. აბათან. ნოინსა.
და. მიერითგან. იქმნნეს. ჯაყელნი. მორჩილნი. ულოსისანი. ვ~რე. ჟამთამდე. მეფეთა. შ~ს.
ბრწყინვალისა. და. საჩინოსა. დიდისა. გიორგისათა. ხ~. მეფე. ჯერეთ. არა, წარსრულიყო.
სიბასა.
შეედა. სალმობა. მუცლისა. ძესა. მისსა. პირმშოსა. გიორგის. რ~ლი. სიკეთე.
აღმატებულებითა. სავსე. იყო. განგრძელდა. სალმობა. ესე. ზომ. რ~ლ. კნინღა. მკდარ.
საგონებელიყო.
და. იდა. უჵმრად. უძრავად. სულთა. აღმომფშვინველი. და. მითცა. ძლით. ამას.
მწუხარებასა. და. უღონოებასა. რა. მოეცა. მეფე. და. ყ~ნი. მკვიდრნი. საქართველოსანი.
მოეჵსენა. მეფესა. დმანისის. ღ~ის-მშობელი. და. წარვიდა. წ~შე. მისსა. და. თვით. წარმოაჩინა. ვ~რ.
უჵამურითა. ფერხითა, მოყებოდეს. და. მოეგებოდეს. მჵურვალითა. ცრემლითა.
წყალობად.
მათდა. აღსძრვიდეს. მაშინ. შეისმინა. ვედრება. მათი. წმიდათა. უწმიდესისა. ღვთის-მშობელმან. და. მყის. შეხებასავე. თ~ა. და. პირსა. ზ~ა. შეხებასა. თვალნი. აჰხუნა.
და
მსწრაფლ. და. ვ~ა. უვნებელი. წარმოჯდა. იხილეს, ესე. მეფემან. და. ყ~თა. მკჴიდრთა.
საქართველოსათა. განკვირდეს. ანასდათსა. ამას. საკვირველებასა. ზ~ა. ყ~დ. წმიდისასა.
და.=
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ადიდებდეს. ყ~ნი, ღ~თსა. და. კ~დ. წარვიდა. მეფე, სიბას. ზ~ა. და. მუნ. ყოფასა. მისსა.
ჟამსა. წარმოსულისასა. და. სნეულდა. მეფე. დავით. სალმობითა. მუცლისათა. და. ვერ.
განკურნეს. მკურნალთა. და. წარვიდა. ცხედრითა. და. ვ~რ. მოეახლა. მარტომყოფსა. მივიდა.
ხატსა.
მას. ხელით. უქმნელსა. რ~ლი. თვით. გამოისახა. ტილოსა. ხატისა. მ~ერ. კეცსა. ზ~ა.
მოყუანება.
ბრძანა. მარტო. ყოფისა. ხატისა. და. ევედრა. ცრემლითა. და. შეუვრდა. და. განკურნა.
ვითარუფლისა. მერ. განკურნებული. მცხედარსა. ზ~ა. მდებარე. და. ესრეთ. მრთელი.
მოვიდა. პალატად.
ტფილისისა. და. იყო. განსენებასა. შ~ა. თვინიერ. ამისსა. რ~. მთავარნი. და.
ერისთავნი. ვერ.
სცალნის. შიშისათვის. ყაინისა. ხ~. თქმულარს. ესეცა. ვ~რ. ბრძენისა.
სოლომონისათვის.
წერილ. არს. ჟ~სა. სიბერისა. მისისასა. არა. მართლად. ვიდოდა. წ~შე. ღ~ისა. და.
მძლავრებისაგან. თათართასა. უცალო. ქმნილმან. იწყო. შლად. საყდართა. საეფისკოპოსოთა. რ~ლი.
სანატრელთა. მეფეთა. შესავალნი. სოფელნი, მიენიჭნეს. განსცემდა. ეგრეთვე.
მონასტერთა. ამას.
თანა. სხუანიცა. ბოროტნი. აღძრნა. მტერმან. რ~ლნი. არა. სახმარ. არიან. თქმად. და. მძლავრ. სიბერესა. შ~ა. ვ~რ. სოლომონს. ამის-თ~ს. სწვრთიდა. ღ~ი. არა. ჩვენებითა.
ა~დ. შვენიერებითა. ძისა. მისისათა. სიკუდილისა. გლოვითა. ვინათგან. უგუნურებასა. შ~ა. ვართ.
ნათესა-

ვნი. ადამისნი. და. გულს. მოდგინედ. მიდრეკილ. არს. გული. კაცისა. ბოროტისა. მ
მიმართ.
ვ~ა. წერილარს. არა. ინებეს. შეგონებად. ა~დ. გარდავჵედით. ცხოვრებასა. ჩ~ნსა. და.
ყ~ნი. ვართ.
ამაოებასა. შ~ა. ვართ. იტყვის. ბრძენი. ეკ~ლესიასტე. ამ ამაოება, ამაოებათა. და. ყ~ივე.
ამაოარს. და. მზესა. ამას. ქვეშე. ხილულსა. ყ~სა. ამაოებასა. მისცემს. ხ~. ჩ~ნ. გზასა.
მცირედ. გარდამაბიჯებელნი. კ~დ. მოგზაურ, ვიქმნეთ. და. ვ~რ. მოიწია. მსგეფსი. საბას. წარსვლისა.
წარვიდა. მეფე.
კ~დ. ხ~. მუნ. ყოფასა. შ~ა. მისსა. დასნეულდა. ძე. მისი. გ გიორგი. რ~. დიდი.
ნუგეშინის.
ცემა. აქუნდა. მეფესა. საბრძანებელსა. მისსა. და. მისივე. სისხლის. მდინარებისაგან.
აღსრულდა. და. დაუტევა. მსწუხარება. მიუთხრობელი. ყ~თა. მკვიდრთა. სამეფოსათა.
დიდითგან. მცირეთამდე. ხ~. გამი. ყრმისა. გიორგისი. დაას~ენეს. საყდარსა. სიონისასა. რ~თა.
მოიცადონ.
მეფე. და. ვ~რ. მოეახლა. ჟამი. მოსვლისა. და. ვ~რ. წარჵდა. ჟამი. მცირედი. მოვიდა.
მეფე. ტფი=
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ლისს. ვითარ. არავინ. გაეგება. წინა. თვინიერ. მცირეთა. მოქალაქეთასა. ზარ. განჵდილი. მიისწრაფდა. პალატად. სადა. დახუდეს. სპანი. და. ვაზირნი. დამალულნი.
და. შავითა. მოსილნი. და. ვ~ა. აუწყეს. სიკუდილი. ძისა. მისისა. გიორგისი. მყის.
სმენასავე. თ~ა. დაეცა. და. კნინღა. მკუდარ. იქმნა. და. ესრეთ. შეიღეს. პალატად.
ჵელთა. ზ~ა. მქონებელი. და. ძლით. მოვიდა. ცნობად. რ~. უკეთუ. მოისპოს. სული. მყის. მოისპობის. ცნობა. და. უკეთუ. მოისპოს. ცნობა, არა. თ~ა. მოისპობის.

სული. სიტყჴის. მოქმედი. იტყვის. ვინათგან. ტკივილთა. მ~ერ. უზომოთა. მოცვულიყო. და. შვილობისა. სიყარული. და. კ~დ. სიტურფე. აღმატებულობა. ათვრამეტისა. წლისა. მყოფისა. სიმჵნე. სამჵედროთა. ზენათაგან. განსრულებულობისა.
ტკივილნი. მრჩობლ. ზ~ა. დაერთოდეს. სალმობიერითა, გოდებითა. გოდებდა. და.
სიკუდილსა. აღირჩევდა: თავისა. თვისისა, რაჟამს. იხილა. აღყუავებული. შვენიერი. გუამი. ძისა, მისისა, გიორგისი. მკუდრად. უფერულად. მდებარე. რ~ლსა. იგლოვდა.
ერი.
და. ვაებით. წარიყანეს. მცხეთას. და. მუნ. დაკრძალეს. და. უკმოიქცეს. მწუხარებითა. სავსენი, ხ~. ესოდენ. განუმრავლდეს. ტკივილნი. შვილისა. საყარელისანი.
მიერითგან. არღარა. აქუნდა. ლხინება. და. სენთაცა. მრავალთა. მოიცეს. და. გუამითა.
უძლურებდა. უმრავლესთა. ჟამთა. გარნა. მონებდავე. ყაინსა. აბაღას. არა. იყო. სხა. ღონე.
აქა. შ~ა. იწყო. მანკაბერდელმან. სადუნმან, განდიდებად. რ~ლი. პირველ. ულოს.
შეეწყალა.
რკინობისა. ძლით. და. ყაინმა, აბაღაცა. პატივ. უყო. და. დიდი. საბდივანი. კეთილის. ყოფად. მით. რ~ლ. ცოლისა. მისისა. ავაგის. ასულისა. ხვაშაქისა. ეჯიბობა. აქუნდა. და. მეფესა. დავითს. მიუბოძნეს. მრავალნი. ქ~ყნანი, ამათ. ჟ~თა.
იქმნა. განდგომილება. თათართა. ურთი. ერთარს. რ~. განუდგა. ყაინსა. აბაღას.
თაგუდარ. ყაინი. ბარახას. ძმა. უმრწემესი. რ~ლ. იყო. ზემო, ჵსენებულისა. ჩინგიზ, ყაინის. შვილისა. ჩაღატა. ყაინის. ნათესავი, რ~ლსა. ეპყრა. ქყანა. თრანისა. და. დიდი. თურქეთი. ესე. მარახა. ყაინი. იყო. თურანსა. და. წარმოავლინა.=
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ძმა. თვისი. თეგუთარ. რ~თა. ხარაჯა. ქვეყნისა. რომელ, მას. წარხდომოდა. ვ~რ. ზემო,
თქმულარს. თეგუთარს. მიხუდებოდის. ესე. მივიდა. ორის. ბევრისა. ლაშქრისა. მქონებელი. შეიწყნარა. აბაღა. და. უჩინა. ზაფხულის. სადგურად. ვ~რემე, მთანი. არარატისანი. და. საზამთროდ. რახსისა. პირი. და. ნახჭევანი. ესრეთ. იყოფოდა. თაგუთარ.
შეშურდა. ყაინობა. აბაღასი. და. მიუმცნო. ძმასა. თვისსა. ყაინსა. ბარახას. ჯეონს. იქით. მყოფსა. ვ~დ. რად. მივცემთ. ყაინობასა. და. ქ~ყნასა. დიდსა. აბაღას. აწ.
წარმოემართე. მანდით. შენ. და. აქეთ. მე. და. ორთავე. შევმუსროთ. აბაღა. და. ჩ~ნ.
დავიპყრათ, ქ~ყანა, მისი. ხ~. მოივერაგა. ესრეთ. თავი. შეშისა. ისრისა. აღმოთხარა.
და. ძულითა. პილოსათა. შეაწვებდა. სამნი. ისარნი. და. მათ. შ~ა. შთადვა. წიგნი. ამად. რ~ლ. ყოველგან. გზისა. მცელნი. განჩენილ. იყუნეს. თათართაგან. ძველითგან. და. განიკითხიან. მგზავრი. და. მოციქული. და. ვ~რ. მივიდა.
თეგუთარისა. მოციქული. ძმასა, მისსა. ბარახა. ყაენის. წ~შე. სთნდა. სიტყა. და. განზრახა. თეგუთარისი. და. მიუმცნო. მუნცა. ეგრეთ. რ~თა. პაემანს. შეკრბენ. ერთადა. და. დაამხან. აბაღა. ყაინი. და. დაიპყრან. ჵელმწიფეობა. და. მოუწერა. განჩინებული. დრო. პაემანისა. რ~ლ. მას. ჟ~სა.
უკუადგეს. თეგუთარ. რ~ლსა. ჟამსა. გამოვიდეს. ჯეონსა. ბარხა. სპითა. მისითა, ხ~.
განგებამან. ზენამან. განაქარვა. განზრახა. მათი. და. დაიცა. აბაღა. უმანკოებისათვის. და. სიწრფოებისა. და. სიმართლისა-თ~ს. და. შესცდა. მწიგნობარი.
მისი.
და. ორითა. მთვარითა. დაწერა, განდგომა, თეგუთარისა. რ~. თვენი. მათნი. მთოვარითა. აღრაცხილ. არიან. და. შთადა. მანცა. თავსა. შ~ა. ისრისასა. წიგნი. ესე.

და. წარმოვიდა. მოციქული. და. მოიწია. თეგუთარს. წ~შე. და. მოსცნა. ისარნი. და.
განაღო. თავი. ისრისა. და. პოვა. დაწერილი. ძმისა. მისისა. ბარახასი. და. ჟამიცა. იგი. პაემანისა. მოახლებული. პოვა. წერილსა. მას. შ~ა. და. მყის. აღეკაზმა. ბარგითა. დადედაწულითა. კაცი. მებრძოლი. ვ~რ. ბევრი. ერთი. და. ხუთასი. რ~. სხა. იგი.
ლაშქარი.=
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ვერ. ესწრა. სისწრაფისაგან. ნუ. უკუე. განცხადნეს. საქმე. მისი. და, ბოროტი. ეყოს. აბაღას. მ~ერ. აიყარა. და. მომართა. მმთათა. ღადოსათა. კარცხალთა. და. კარისათა.
რ~ლარს. შ~ს. შავშეთისა. და. აჭარასა. და. დადგა. თავსა. შავშეთისასა. ფიჭუთას. და.
ეზრახა.
სარგის. ჯაყელსა. რ~თა. მისცეს. გზა. უკეთუ. უნდეს. წარსულა. აფხაზეთისა. მეფესა. დავითს, წ~შე. რ~თა. იგი. იყოს. შუამდგომელ. მეფისა. და. თეგუდარისა. და.
უკეთუ. განუბრჯუდეს. დიდად. განადიდის. სარგის. და. ვ~რ. ამას. ზრახასა. შ~ა. იყნეს. სთნდა.
სარგისს. სიტყუა. თეგუთარისი. მოუწოდა. სპათა. მისთა, და, დიდსა, შანშეს. შვილსა. ივანეს.
მანდატურთ. უხუცესსა. წარმოავლინა. დივნად. თეგუთარისსა. და. აჩინა. მჵედართ. მთავრად. სირმონ. ნოინის. შვილი. ჩორმაღონისი. კაცი. წყობათა. შ~ა. სახელოვანი. დაშემმართებელი, და. მრავალნი. ნოინნი. სხუანი. და. მოიწინეს. მთათა. არტანისათა.
და. დაიბანაკეს. მუნ. ხ~. იქმნა, ესეცა. საკვირველი. ყ~თა, ნაშობთა. დედათა, უმეტესისა.
რ~ლნ, ღ~თ-

ისა. სიტყასა. ქალწულისაგან. შობილსა. ქ~ესა. ღ~თსა. ჩ~ნსა. თვისითა. ჵელითა.
ნათელსცა. და. ჵმა. მამისა. ზეცით. ესმა. და. სული, წ~და. სახითა. ტრედისათა. იხილა. და,
სამებისა.
წ~დისა. ერთი. არსება. ცხად. ყო. და. გვასწავა. იოვანე. ნათლის-მცემელმან. ამისი.
უდაბნო. შენ. არს. და. არა. უცნაურ. მთათა. შ~ა. ღადოსთა. ოპიზა. უპირველესი.
ათორმეტითა.
უდაბნოთა. ამას, შ~ა. არს. უპირატესი. ყ~თა. წ~წყ~ლთა. და, მოწამეთა. ყ~თა.
უაღრესისა. ნათლის-მცემლისა. იოანეს (ბ). ჵორჵი (ა), იგი. რ~ლი, არა. დადუმდებოდა. ქებად.
ღ~თისა. მოსრულისა.
და. მამჵილებელი. ჰეროდეს. უსჯულოებისა. და. ესრეთ. პატიოსნითა. საუნჯითა.
განშვენებული. და,
საღ~თოთა. კრებულითა. აღსავსე. იგი. სამყოფი. ნათლის.-მცემლისა. და. ჭ~ტი, თვით.
თავადისა. სამყოფი, ვ~რ. სიტყა. ცხად. ჰყოფს. ესმა. რა, სიდიდე. უდაბნოსა. ოპიზისა. და.
შემკობა. მისი. პატიოსნითა. ხატითა. და. კანდელთა. მ~ერ. აღსავსეობა. ინება. წარმოღება.
მისი. და. წარმოავლინა. ვითარ. ათასი. მჵედარი. რ~თა. მოაოჵრონ. ხ~. წარვიდეს. მთისა. გზასა. რ~ლი. მივალს. კარჩხალთა. კერძო. გარნა. არა. დაიდუმა. მსჯავრმან.
ზენამან. რ~.
ეგოდენნი. წმიდანი. მამანი. რ~ლ. მას. ჟ~სა. ბრწყინვიდეს. ოპიზას. სასწაულთა. ნიშთა.
მ~ერ.=
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გაბრწყინვებულნი. და. მინდობილნი. წინა. მორბედისა. იოვანესნი. წარმართთა. მ~ერ.
მოწყ-

უედილნი. და. ჵორჵი. იგი. დაუდუმებელი. ღ~ისა, ქადაგი. არა. უპატიო. ყო. ღ~თნ.
ამის-თ~ს,
და. იცა. საყოფი. თვისი. და. მოუვლინა. ნისლი. და. სიბნელე. და. ვერღარა.
ვიდოდეს. ფერჵითა. საძაგელითა. რ~, მიახლებულიყუნეს. უდაბნოსა. და. დადგეს. მთისა. მის, ძირსა. რ~ლსა.
ეწოდების.
ძეგლი. რ~ლსა. ზ~ა. შენ-არს. ეკლესია. წ~დისა. გიორგისი. რ~ლ-არს. ოპიზასა. და.
მიმნა-ძორასა. მაშინ. მოხედნა. წყალობით. სამკვიდრებელსა. თვისსა. იოანე. ნათლის-მცემელმან.
მსგავსად. ყ~დ. უბიწოსა. ვლაქერნისა. ღ~ის-მშობელისა. და. მოავლინა. ქარი. სასტიკი.
მთისა. ღადოსა. და. ხოშაკი, სეტყა. და. წვიმა. მძაფრი. და. აღდგეს. ღელვანი. ვ~რცა.
შა.
ზღვისა. და. წარმოეცა. წყალი, მძაფრი. და. იქმნა. მდინარე. დიდი, რ~ლი. განსწორდა.
ვ~რე. წერადმდე. ძეგლისა. რ~ლი. აწცა. იხილვების. დიდი. იგი. ნაღვარევი. რ~ლი, შთავალს.
მართლ.
ზ~ა. წყალსა. შავშურსა. ზ~ა. მოეტევა. წყალი. და. წარიხუნა. თათარნი. ს~დ. კაცი. და.
ცხენი, არა. დაშთა. თვინიერ. კიდე. ერთისა. კაცისა. და. წარვიდა. თხრობად.
თეგუთარისა. ვ~ა. იობისა. ზ~ა. ღაღადისი. ვ~დ. სახლი. ღ~ისა-არს. ადგილი. იგი. სამყოფი. მონათა.
ღ~ისათა. ერიდენით. მუნ. მისვლად. ადგილსა, მაღალსა. არსიანის. თავსა. და. მოვიდეს. და.
ჰრქვეს. ვ~დ. მოვიდა. ლაშქარი. დიდი. აბაღასი. და. დადგეს. მთასა. არტანისასა. და. ხალე.
მოსულად. არ~ნ.
აქა. ესმა. თეგუთარს. და. რა. გათენდა. აღყარა. ბარგი. და. დედაწული. თვისი. და.
უკუაყენა. მთ-

ასა. მაგარსა. კარისათა. რ~ლისა. ერთ. კერძო. შევალს. გზა. და. თვით. ლაშქრითა. და,
მეომრითა. გარდმოიარა, არსიანი. აქეთ. სირმონ, ჩამოვლო. მთა. ყველისა. და. მოვიდეს.
ორნივე. თავსა. ყველისასა. სირმონ. წინა. დაუდგა. რ~ლი. იყო. ბრძოლათა. შ~ა. სახელოვანი. ეგრეთვე. ძლიერნი. მებრძოლნი. თეგუთარისნი. სეგზი. ჯოლაქი. აბიბხანოხი. თელქადემურ. რ~ლთა. დიდად. ძლიერი. ომი. გარდაიხადეს. და. მოსწყდა.
ორგნითვე.
ურიცხვი. და. განგრძელდა. ორგნითვე. ომი. იძლია. თეგუთარ. და. ივლტოდა. დედაწულისა. კერძო. მთასა. ღადოსასა. ჯანალის. თავსა. და. მიუდგა. უკანა. სირმონ.
ხ~. თეგუთარ, დაუდგა. სიმაგრესა. მთისა. მინდობილი. და. კ~დ. იქმნა. ომი. ძლიერი.=
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ომი. ორ. დღე. და. ვ~რ. მისჭირდა. თეგუთარს. ივლტოდა, უცნაურად. რ~ლიმე.
აჭარით. და. რ~ლიმე. ნიგალის. ჵევით. რ~ლი. ყ~დ. უვალიყო. კაცთაგან. და. არა. დასაჯერებელ. არს.
კაცთაგან. უკეთუ. ვისმე. ეხილნეს. მთანი. იგი. რ~ლსა-მცა. წარვლ~ნეს. რ~. ყ~დ. შეუძლებელ. არს.
სლვა. კაცისა. არა. თუ. ცხენისა. პ~ლ. სიმყოფრითა. და. მერმე. ტყისა. სიხშირითა. და. შქერთა.
და. ეკალთა. რ~ლისა. ბურწუმელი. ეწოდების. განთხრძული, ბრწამლითა. რ~ლი.
ნადირთაგანცა. უვალ.
იყო. ადგილი. რ~ლი. შთავლეს, და. იქმნა. ესეცა. რ~ლ. განვლეს. ტყესა. ერთსა. ქვეშეთ.
კლდიანსა.
და. ზედათ. მიწისა. მცირისა. მქონებელსა. და. ზ~ა, მოშენებულიყო. ტყე. გაღმართ.
განმავალთა.

წარუსქდა. მთა. იგი. ვ~ა. ზვავი. თოვლისა. კაცსა. ვ~რ. ათასსა. დედაწულის.
მქონებელსა. და. შთავიდა. ჵევსა. აჭარისასა. და. დაიპყრა. ცხენი. და. კაცი. და. ყ~დ. უჩინო. ყო. და. ესრეთ.
საწყალობელად. მოისრვოდეს. და. ჯერეთცა. ადგილსა. მას. სთხრიან, აჭარელნი. და.
ჰპოებენ. სამკაულთა. დედათასა. ოქროსა. და. ვეცხლისასა. ჩაიარეს. აჭარა. და. ნიგალის. ჵევი.
და. მერმე. შეიარეს. გურია, და. მივიდეს. ქუთათის. მეფესა. დავითს. წ~შე. ხ~. იგი.
სიხარულით. მოეგება. და. სერი. დიდი. განუმზადა. ხუთასი. ძროხა. მოხარშული. დაუდვა.
თვინიერ,
ღორისა. და. ცხვრისა. კიდე. და. ლაშქრისა. გამოსაზრდელად. მასვე. დღესა. ცხენი.
ექვსასი.
ძროხა. ათას. ხუთასი, ცხარი. ორი. ათასი. ღორი. ორი. ათასი. ესე. მას. დღესა.
მოიღო. თეგუთარს. წ~შე. და. მან. განუყო. ლაშქართა. რ~ლისათვის. დიდად.
განკვირდენ.
თეგუთარ. და. სპანი. მისნი. რ~. ღვინის. ჰამარი. არა. იყო. მოიღეს. ურმითა. და. ჭურითა. და. აღმოასხმიდეს. ესრეთ. კ~დ. ისტუმრნა. მეფემან. დავით. რ~ლი. იყო. უხვი.
დამდაბალი. და. მეცნიერი. ყ~ისა. საქმისა. და. სახელისა. მომხვეჭელი. ესე. ვ~ა. მონა.
დაუდგა. წ~შე. სამსახუროდ. თეგუთარს. ეგრეთვე. დედოფალმან. ასულმან. მაღლისა. ჵელმწიფისამან. პალიალოღოს. კოსტანტინე. პოლის. მეფის. ასულმან. ამანცა. ეგრეთ. პატივსცა. ცოლსა. თეგუთარისასა. და. გაუშინაურდეს. ურთიერთარს. და. მიენდვნეს.
და. ზედას. ზ~ა. მივიდის. დავით. მეფე. თეგუთარის. წ~შე. და. განუჩინის. ესრეთ.
იყოფოდა. და. ვ~რ. შეიქცა. სირმონ. გამარჯვებული. ყაინის. აბაღას. წ~შე. მოუვიდა. კაცი.
მახათა.=
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მცველთა. ხარასნით. ვ~რ. შეიძრა. ულუსი. დიდი. ულუსი. თურანისა. და. ყაინი.
დიდი. ბარახა. გამოვიდა. ჯოენსა. უმრავითა. ლაშქრითა. რ~. ბარახა. ჰამანს. გამოსულიყო. და.
თეგუთარის.
გარდა. ხვეწა. აუწყეს. ვ~ა. ესმა. აბაღას. განკვირდა. მოუწოდა. ყრმათა. მისთა. და.
ყ~თა. ქართველთა. რ~. მეფე. დავით. შვილის. სიკვდილითა. და. უძლურდა. ა~დ. ეგრეთვე,
წარვიდა. ყოვლითა. ძალითა. მისითა. წარვიდეს. ხვარასნით. კერძო. და. მივიდეს, ჰერსა. და. მ~რ.
მ~ერ, მინდორსა. ამოსისასა. და. ეახლნეს. ურთიერთარს. წარავლინნეს. მეფე. და. სპანი. მისნი.
წინათ. რ~თა. დაიცვნენ. ლაშქარნი. მისნი. დასხმისაგან. ბარახასა. და. ულოსი. და. სპა.
მისი. განიცადოს. და. სხუანიცა. ნოინნი. წარგზავნნა. წინა. წარსულად. ვ~რ. ოთხსა. გინა. ხუთსა. მილიონსა, ამცნო. რ~თა. იხილონ. სპა. ბარახასი. რ~ლი. მათცა. შემოეყენა. და. გარეუკუნ. იქცეს. ამათ. წინა. შორს. მდგომთა. ყარაულად. უწოდიან. ენითა. მათითა, და. წარვიდა. მეფე. და. ყარაულნი, თათარნი. აბაღასნი. ვ~რ. ვლეს. ორი.
დღე, და. დგეს, და. ცისკარი. მოეახლა. იხილეს. მტერი. დიდი. შ~ს. მინდორსა.
ამაღლებული. ვ~რ. ღრუბელი. ცნეს. ვ~დ. ბარახასი. და. სპისა. მისისა. არს. ეკაზმნეს. მეფე. და.
სიქადურ. და. ენება. სიქადურს. გარე. უკუნ. ქცევად. შიშისაებრ. აბათასა. და. ჰრქუამეფესა. ჩ~ნ. ყარაულნი. ვართ. და. ლაშქართაგან. მცირედნი. და. აჰა. განგვიცდიან.
ლაშქა-

რნი. და, წარვიდეთ. ყაინს. წ~შე. და. ვაცნობოთ. მოსულა. მათი. ხ~. მეფემან. არა. არს.
წესი. ჩ~ნ.
ქართველთა. უკუე. რა. ვიხილოთ, მტერი. ჩ~ნ. კერძო. მომავალი. შეუბმელად. ზურგი.
შემოვაქციოთ. დაღათუ. იყოს. სიკუდილი, ვ~ა. ესმა. თათართა. განკვირდეს. და. განწყრეს. და. ზ~ა. მოუჵდეს. მეფესა. და. ეტყოდეს. არა. იცი. რასა. იქმ. არა. გაქუს.
ბრძანებაჳ. აბაღასი. უმისოდ. შებმა. დიდისა. ყაინისა. თქენ. ქართველნი. უცნობონი. ხართ.
და. არა. იცით. საქმე. და. მრავალსა. ევედრებოდეს. მეფესა. და. ყ~თა. სპათა. მისთა.
და. ბოროტისყოფასაცა. აქადებდეს. აბაღას. მიერ. გარნა. ვერ. არწმუნეს. უკუნ. ქცევა. მაშინ.
წარავლინეს. მსწრაფლ. კაცი. ყაინს. წ~შე. და. აცნობეს. აჰა. მოვიდა. ბარხა. დიდითა.
ლაშქრითა. და. ჩ~ნ. ვხედავთ. მტერსა. დიდსა. ამოსისა. მინდორსა. ს~დ. მტერითა.=
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დაბნელებულსა, და. ჩ~ნ. ბრძანებისა. ებრ. თქენისა. გვნებავს. გარე. შექცევა. და.
წინაშე. შენსა. მოსლა. გარნა. ქართველნი, უცნობო. ქმნილნი. არა, მოვლენ. ჩ~ნ, თ~ა. ამას. იტყვიან. ვ~დ.
არა. გვაქს. ჩვეულება. რ~თამცა. მტერი, თვალითა. ვნახოთ. და. გარე, შევიქცეთ. აწ. არა. თუ.
შენ. ყაინი. მოხალ. და. შენ, განაგებ. ჩ~ნ. განგვიწირავს. თავნი, ჩ~ნნი. სიკდილად.
და. ისწრაფე.
შეწევნად. ჩ~ნდა. ვ~რ. მოიწია. მოციქული. და. ესმა. მოსლა. ბარახასი. და.
ყარაულთაგან. არა. მოვიდეს. განკჴირდა. და. მსწრაფლ. ამჵედრდა. სპითა. მისითა, და. წარისწრაფა. და.
მიესწრა. რაზმ.
წყობილთა. და. მოიყანა. და. რქა. მეფესა. ვიცი. სიმჵნე. თქვენი. ბრძოლათა. შ~ა.
თქენ. ქართ-

ველნი. ურჩნი. ხართ, და. შმაგნი. უკეთუმცა. ნოინს, რ~ლსამცა. ექმნა. მომცავკალ.
ამისთვის, არა. ბრალეულ. გყო. რ~, უმეცარნი. ხართ. წესისა. ჩ~ნისანი. აწ. დადეგ. წინათ.
ლაშქრითა. შენითა. ხ~. მეფე. გარდახდა. ცხენისაგან. თაყანისცა. და. ჰრქა. დიდო. ყაინო.
არა. არს.
ჩვეულება. ქართველისა. რ~თა. მტერი. იხილოს. და. ზურგი. შემოაქციოს. აწე.
ბედნიერმან, თვალმან. ყაინისამან. გვიხილოს. რ~ლ. დავდვათ. თავი. ჩ~ნი, სიკვდილად. და. წარვიდა.
მეფე. და. დაეწესა. წინა. კერძო. ხ~. დიდი. იგი. და. მჵნე. აბათან. ნოინი. რ~ლი. იყო. მჵედართ.
მთავარი. რ~ლარს.
ამირ. სპასალარი. მარცხენესა. მჵარსა. სირმონცა. დიდი. იგი. მარცხენითვე. სიქადურ.
ტონღა.ბუღა.-ჯინილის. აღაუნაღას. და. იასბუღა. მარჯენით. და. სხანი. ნოინები. გააყენეს.
მარჯენით. და. მარცხენით. ეგრეთვე. რაზმ. წყობილი. ბარახა. მაშინ. გამოჩნდა. კაცი.
ერთი. სახელით. ალინაყ. ასისა. კაცისა. თავადი. და. არა. საჩინოსა. გვარისა. ა~დ. ტანითა. დიდი.
დაახოვანი. ძლიერი. ძალითა. და. უშიში. მჵნედ. და. აღმატებული. სიტურფითა.
ჰაეროანი. და. შვენიერი. ამან. ითხოვა. აბათა. ნოინისაგან. რ~თა, ფარმანი. მისცეს. წინა. მბრძოლობისა.
ოდესცა. სთნდეს. და. მისცა. სათხოველი. ესე. აბათან. ნოინმან. და. ამას. შ~ა.
მოეახლნეს. ორნივე. სპანი. ურთიერთას. და. იქმნა. ომი. დიდი. და. საშინელი. ამან. ზემო.
ჵსენებულმან. ალინაყ. წინა. შეუტივა. რაზმსა. მათსა. და. განაპო. და. განვიდა. რაზმსა. მათსა. ყ~ითა.
მოყუ-

სითა. მისითა. შეკრბა. დაიწყო. თქმად. ალა. ალასა. და. მოიქცა. და. კ~დ, განჵეთქა.
რაზმი. მათი. და. გამოვიდა. აქათ. და. მეორედ. კ~დ. მიმართა. დაფრიწა. და ფრიწა. რაზმი. და.
განვიდა.=
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იქით. და, იწყო. თქმად. ალა. ალასა. ვ~რე. ხ~. ქართველთა. ძლიერად. იბრძოლეს. რ~.
თვით. ხედვიდა. ყაინი. რ~ლ. წინა. მდგომთასა. მეფემან. და. სპამან. მისმან. ძლიერად. იღვაწა.
ესოდენ.
რ~ლ. ოხჭანსა. შ~ა. ომისასა. ს~დ. შეჭურვილი. კაცი. აღიღო. უნაგირისაგან. და.
ტახტასა.
თვისსა. შემოიდვა. და. აქვნდა. სრულსა. ომსა. შ~ა. ჵელითა. ვ~ა. არწივსა. კაკაბი. იყო.
ქ~კო-სა
ჳვ. ეგრეთვე. სირმონ. იღვაწა. ძლიერად. და. ყ~ნი. მათ. კერძონი. სივლტოლად.
მიდრკეს, ხ~.
ბარხა. ყაინი. შეემთხვია. მარჯენით. აბაღასთა. სიქადურს. ტონღა-ბუღას. ჯინლის.
და. არღუნაღას. ესენი, მსწრაფლ. სივლტოლად. მიდრიკნა. ბარხამ. ვ~რე. მეორე. დღე, ამათ.
სდევნიდა.
ხ~. აბაღა. ორ. დღე. მათ. სდევნიდა. და. ვერ, სცნეს. რაზმისა, სიგრძისაგან. თუ. რა.
შეემთხვია. ხ~. ვ~რ.
სცნა. ბარახა. გაქცევა. და. ამოწყუეტა. სპათა. მისთა. დაბრუნდა. ხ~. ეგრეთვე. აბაღაცა.
და. შეიმთხვივნეს. კ~დ. ურთიერთას. და. განეწყვნეს. ხ~. ვ~რ. იხილა. აბათა. ნოინმა, ბარახა,
აღიღო. შუბი.
და. მარტომან. მიმართა. რაზმსა. მათსა. და. ვ~რ. მიახლდა. სპა. მისი. სდევნეს. და.
მოწყუიდნნეს.

ურიცხვი. სული, და. ტყე. ყეს. და. ესრეთ. განმარჯვებულნი. მოვიდეს. ურდოთა.
მათთა. შინა.
ხ~. ვ~რ. იყო. ყაინი. აბაღა. ხარასანს. ბრძოლად. ბარხა. ყაინისაგან. მაშინ. ზემო.
ხსენებულმან. თეგუთარ, წარმოავლინნა. სამნი. მჵედართ. მთავარნი. მისნი. დედაწულითა. და.
ბარგითა, მათი.
თა. სახელით. სეგზიბადურ. და. აბიმახა. და. თოლაქდემურ. და. მეოთხე. ჯოლაქა.
წარმოვიდეს. და. მოვიდეს. და. დადგეს. მთასა. ზ~ა. რ~ლი. აღმოვლის. შტოდ. კავკასიისა. რ~ლ. არს, ლიხი.
და. ვ~რ, წარვლეს. დასავლით. კერძო. რ~ლსა. უწოდენ, ღადოდ. და. ამათსა. შესაყარსა. დემოთირასა.
დადგეს. თათარნი. ადგილსა. რ~ლსა. ეწოდების, ლომისთავი. და. მიერ. არბევდეს, ჯავახეთსა. ვ~რე.
ფანავარამდე.
მაშინ. მდგომთა. თათართა. ჩამოვლეს. ეკერის. ჵევი. და. განვლეს. აწყარს. ზ~ა. ფონი.
მტკრისა. და. განვიდეს. ჯავახეთს. დახუდა. ჯოგი. კახა. თორელისა. რ~ლსა. აქნდა.
პატივად. მეჭურჭლეთა. უხუცესობა. და. ყურუმჩის. ვისმე. ჯოგი. თავ ათასისა. თავადისა. მჵედრისა.
არალიყანისა. შვილისა. ყურუმჩისი. და. წარმოიღეს. და. მომართეს. სადგურსა. მათსა.
ლომის. თავსა. ესმა. ყურუმჩი. ბადურსა. და. მოუწოდა. კახს, თორელსა. და. დევნა. უყეს.
ხ~.
თეგთუარანნი. განსრულიყუნეს. მტკარსა. სადა. მოერთვის. წყალი. გურკლისა. და.
ესენი.=
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მივიდეს. პირსა. მტკჴრისასა. რ~. იყო. სიმრავლე. თათართა. და. ქართველთა. სპისა.
რ~,
მცირედნი. იყნეს. იძიეს. ღონე. თოლაქდემურ. განვლო. მტკარი. ოცდა. ათითა,
კაცითა. უგრძნულად. და. სხანი. დაუდგეს. პირსა. მტკრისასა. თოლაქ. დემურ. აღვლო. ჵევი. და. აღვიდა. ქედსა. და. აღაბა. ალამი. რამე. სხა, დროშისა. დამოეტევა.
ჵმითა.
მაღლითა. და. ვ~რ. იხილა. ყურუმჩი. ბადურ. წინათ. და. უკანა. კერძო. ლაშქარი.
ჰგონა.
და. შეშინებულიქმნა. და. ივლტოდა, მსწრაფლ. შეშფოთებული. სადა. იგი. სიმრავლე.
მოიკლა. კაცთა. კეთილთა. და. ორთა. კოხტელთა. მიიღეს. აღსასრული. და. სამძიმარი. ცხენ.
მოკლული. ცურვით. ივლტოდა. და. აწყვერს. შევიდა. მხედართ. მთავართა. თათართა.
ყურუმჩი.
ბადურ. მოკლა. და. უწესოდ. დაბნეულნი. გზისა. მეოტისა. ვერ. დამპყრობელნი.
შეივლტოდეს.
მთად. რუგეთისა. აღმართსა. ძნელ. სავალსა. სოფელსა. რ~ლსა. ჰქვიან. კვირიკე.
წმიდა. დარუბანდეს. და. გამარჯვებულნი. მივიდეს. ყაინის. ძმისა. თებუთარისა. თ~ა. და.
ალაღებული. თეგბუთარ. გარდმოვიდა. ქართლს. და, მოაოჵრებდა. ყ~სა. ქართლსა. მაშინ. ევედრა.
ყაინი. აბაღა. მე
მეფესა. დავითს. რუსუდანის. ძესა. რ~თა. არღარა. შეეწიოს. დავით. [..] რუსუდანის.
ძე.და. არცა. შეუშვას. თეგუთარ. და. ნიჭთა, დიდთა. აღუთქმიდა. რ~. იჭისა. მქონებელი. ღალატსა.
თეგუთარის. ყმათაგან. განცხადებულად. მცნობელი. თვინიერ. თეგუთარის. კითხვისა. ერჩდა.
აბაღას.

დავით. მეფე, და. შეკრა. გზანი. რ~ლ. არღარა. შეისულებოდა. ცხენითა. ხ~. თეგუთარ.
არა. უწყოდა.
ვ~ა. ცნა. აბაღა. რ~. არღარა. შეეწევის, მეფე. დავით. წარმოავლინა. მჵედართ. მთავარი.
მისი.
სირმონ. ბადური. და. სხუანი. მთავარნი. ნოინნი. და. სპისა. სიმრავლე. და. მოვიდეს.
თრიალეთს. და. მოუწოდეს. მეფესა. დავითს. და. სპათა. მისთა, რ~. მეფე. სნეულებდა. მას.
ჟამად. და. წარმოავლინნა. ყ~ნი. მთავარნი. მისნი. სრმონს. თ~ა. და. შთავიდა. სირმონ. ქართლად.
და. ცნა.
თეგუთარ. მოსულა. სირმონისი, წინა. განაწყო. სპა. მისი. და. იქმნა. ბრძოლა. ძლიერი.
და. მოსწყდა. ორგნითვე. ურიცხვი. და. ესწრა. ღამე. და. გაიყარნეს. რა. გათენდა. განემზადნეს,
და. განეწყნეს. ურთიერთას. პირის. პირ. იქმნა. ბრძოლა. ძლიერი. და. სპა. მეფისა. წინა.
მბრძოლობდა.
და. ვ~რ. აღერივნეს. ურთიერთას. ივლტოდა. სპა. თეგუთარისი. მიმო. დაიბნივნეს.
მოისრნეს. და. უჩ=

1-24 სტრ., 346
ინო. იქმნეს. დარჩა. თეგუთარ. და. ძე. მისი. მცირე. უღონო. იქმნა. მივიდა.
სირმონსთანა.
და. ევედრა. რ~თა. ყაინი. აბაღა. იხილოს. მან. და. ძემან. მისმან. ისმინა. სირმონ. გარნა.
დააპატიმრნა. და. აღიღო. ტყედ. დედაწული. მისი. და. ყ~ი. სიმდიდრე. და. ბარგი. და.
საქონელი.
და. ჯოგი. და. მივიდა. აბაღას. წ~შე. და. მიიყუანა. თეგუთარ. და. ძე. მისი. ხ~. აბაღა.
არა. ავნორა. რ~.

იყო. კაცი. მოწყალე, და. შემნდობელი. ვ~რ. ზემორ. ვთქვი. და. წარგზავნა. ქ~ყნასა.
ერაყისასა. და. მისცა, ათორმეტი. კაცი. მას. და. ძესა. მისსა. საზრდელი. და. შესამოსელი. უხად.
ქორშავარდენი. დაავაზა. და. განუჩინა. სარჩომი. რ~ლ. არა. აკლდეს. და. მცელნი. დაუდგინნა. რ~თა.
არღარა. გაუშვას. მამულსა. მისსა. და, ესრეთ. განსენებით. იყოფოდა. და. აღსრულდა. და. ყაინმა.
აბაღა. მრავალნი. ნიჭნი. და. ძღვენი, წარავლინნა. მეფეს. დავითს, წ~შე. და, ქართლს, მრავალნი.
სოფელნი.
და. ატენი, და. შემდგომნი. სოფელნი. მისცნა. მაშინ. წარვიდა. ყაინი. საბას. და. თ~ა.
წარიტანა, მეფე. დავით, და. ჰყო. ჟამი. ზამთრისა. და. რა. ზაფხული. მოიწია. წარმოვიდეს.
და. მგზავრ. მომავალსა. მეფესა. შეედვა. სალმობა. მუცლისა. და. ვ~რ. მკურნალთა. ვერ.
უძლეს. კურნებად.
მაშინ. ევედრა. ხატსა, მარტო. მყოფისასა. და. მივიდა. მის. წ~შე. ვ~რ. ჩვეულიყო. რ~.
პ~ლ.
ამისსა. მუცლისა. სნეულებითა. შეპყრობილიყო. და. ვ~რ. მკუდარი. იდვა. უსიტყოდ,
და. აღედგინა. ხატსა. ჵორცშესხმულისა. ღ~თისასა. ხ~. აწ. არღარა. პოვა. ლხინება. ამისთვის. რ~,
მოაკლო. ღ~თის. მსახურება. დაიწყო. რღვევად. საყდართა. მდაბლებად, ამისთვის.
აღიღო.
ღ~ნ. ჵელი. წყალობისა. და. პ~ლ, წელთა. მოუკვდა. ძე, მისი. პირმშო. გიორგი. სიკეთე.
აღმატებული. და. აქა. მიიცვალა. მეფე. დავით. მწუხარებითა. ძისა. თვისისათა. და. ესა.
სხაცა. ძე. კეთილ. მოხსენებული. მჵნე. და. ქველი. რ~ლ. შ~დ. მეფე. იქმნა. ხ~. ამან.
დავით.

რა. დაასრულა. ცხოვრება. დამარხეს. სამარხოსა. მეფეთასა. მცხეთას. ხ~. თქმულარს.
ესეცა. ვ~დ. წამლისა. მ~ერ. აღსრულდა. ცოლისა. მისისა. ესუქანის. მ~ერ. მიცემითა.
წამლისათა. შურისა-თ~ს. ბასილი. უჯარმელისა. რ~ლი. მოაკდინა. მეფემან.
უწესოებისათვის. თანა. ეყო. ბასილი. ესუქანს. და. არა. ჰრიდა. საწოლსა. პატიოსანსა. მეფისასა.
და. ჩოჵანიცა. აღიჵადა. და. მთავრობა. მიიტაცა. ამის. უწესოებისა-თ~ს. მოიკლა. ბასილი.=
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ვინათგან. მოიწია. მწუხარება. უნუგეშინისცემო. ყ~თა. მკჴიდრთა. საქართველოსათა.
რ~. მიიცუალა. მეფე. დავით. იგლოვეს. წესისაებრ. და. მრავალი. ნიჭი. მოსცეს. ეკლესიათა,
საყდართა.
გლახაკთა. სახსენებლად. მისა. გარნა. მწუხარე. იყუნეს. მთავარნი. რ~, მეფე. დიმიტრი
მცირე. იყო, და. არა, ძალედვა. მეფობა. ამისთვის. უმრავლესნი, წარვიდეს, და.
მსახურებდეს. ყაინსა. რ~. ვერცა. დავით. მეფემან, სწართნა. ერისთავნი. შიშისა-თ~ს. ყაინისა. მაშინ.
ზემო.
ჵსენებული. აღალარ. და. რაჭის. ერისთავი. კახაბერი. შეიზრახნეს. ურთიერთას.
რ~თა. განუდგეს.
დავითს. რუსუდანის. ძესა. და. წარვიდენ. ყაინს. აბაღას, წ~შე. და. ეზრახნეს. ალიყანს.
ბადურს. რ~ლი. იდგის.
მთათა. ჯავახეთისათა. და. მან. აცნობა. ყაინს. ხ~. მან. ნიჭნი. დიდნი. აღუთქნა. და.
წარვიდა. აღალარ.
და. კახაბერის. ძე. კახაბერი. რ~ლ. იყო. თესლით. ბოროტი. ვ~რ. გვაწყებს. წიგნი.
მეფეთა. ბაღუშისთა, და. ნათესავთა. მისთასა. რ~. მოიწივნეს. ყაინს. შეიწყნარნა. და. მოუწოდა. სირმონ. ნოინსა. და.
ჰრქა. მეფე. დავით.

ესოდენთა. განდგომილებათა. იქმს. მისსა. არა. კმა. იყოფ~ს. და. ყ~თა. განდგომილთა.
ჩ~ნთა. თ~ა. შეეწევის.
ვ~რ. თეგუთარს. და. აწ. იალხურს. ხ~. მე. ნიჭნი. დიდნი. და. პატივნი. წინა. უყენ.
თეგუთარისა-თ~ს. და. კ~დ. იალხურ. შეიწყნარნა. აწ. მნებავს. რ~თა. შური. ვიგგოთ. მის. ზ~ა. და. ესმა. კახაბერსა.
წარდგა. და. თქა.
უკეთუ. ჰნებავს, ყაინსა. შურისგებად. დავითს. მეფეს. ზ~ა. მე. მისთვის. მოვსრულვარ.
ვიცნი. გზანი.
შესავალნი. და. წარვასხამ. ლაშქართა. და. ვგონებ. რ~ლ. მეფე. ჵელთ. ვიგდო. და.
აღალარცა. იცის. გზა. და. ძალი. ქ~ყნისა. მათისა. მაშინ. უბრძანა. ყაინმან. აბაღა. სირმონ. ნოინის. ალიყას. და.
თაიჩოს. და. აბჩირ. რ~თა. ილაშქრონ. მეფეს. დავითს. ზ~ა. და. შეკრბეს. სიმრავლე. ლაშქრისა. სამი.
ბევრი. და. გამოვლეს.
თრიალეთი. და. გარდავლეს. მთა. ლიხისა. და. ზ~ა. დაესხნეს. ქუთათის. აბანოსა. შ~ა.
მყოფსა. მეფესა. და. ს ძლით. შეესწრა. ცხენსა. ერთითა. კაბითა. მარტო. ივლტოდა. ხ~. თათართა.
მოაოხრეს.
ეკ~ლესიანი. და. მრავალი. სული. ქ~ეანე. მოიკლა. და. ტყვე. იქმნა. და. უვნებელად.
მივიდეს. ყაინს,
წინაშე. ხ~. მეფე. საკვირველებით. დაცული. ღ~თისა, მ~ერ. განერა. და. ვერ. ესწრა.
მეფე, ომსა. მათსა.
რ~. მსწრაფლ. უკუნიქცეს. თათარნი. წელსა. მესამესა. კ~დ. წარმოვიდეს, სირმონ. და.
ალიყან. ბრძანებითა. აბაღასთა. შეპყრობად. მეფისა. რ~. დაემსტურა. კახაბერსა. და. არაღარა.
ჰგონებდა. მისულასა.
თათართასა. და. ესხნეს. კ~დ. და. მეფემან. მირიდნა. და. მოაოჵრეს. ქ~ყნანი. და. ვ~რ.
ცნეს. შეყრა. და. ზ~ა.=
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მოსულა. მეფისა. ივლტოდეს. თათარნი. მსწრაფლ. მასვე. დღესა. ტყჴითა. და.
ალაფითა. ამათ. ჟამთა. სადუნი. მანკაბერდელი. განდიდებულიყო. უმეტეს. ყ~თა. მთავართა. მის.
ჟამისათა. რ~. შეიპყრა. ყაინმა. აბაღამ. და. იწყო. ურვად. საქმეთა. საქართველოსათა. რ~. ასული.
პატრონისა. მისისა. ავაგ. ათაბაგისა. შეევედრა. სადუნსა. და. ხუაშაგმან. ეჯიბობაცა. მისცა.
მაშინ.
შეკრბეს. თავადნი. ქართველნი. დიდებულნი. და. წარიყანეს, მეფის. ძე. დიმიტრი.
ურდოსა. და. მივიდეს. შანშას. ძისა. იოვანეს. თ~ა, და. მანდატურთა.-უხუცესსა. თ~ა. და.
წარყუა. იგიცა. ურდოს. და. მიიყანეს. ყაინს. წ~შე. ურდოს. და. დაურვეს. მეფობა. და. ვ~რ.
იხილა. ყაინმა. დიმიტრი. შეიწყალა. და. შეიყარა. რ~. იყო. ქმნულ. კეთილი. და. შენიერი.
ხილვად. და,
მოსცა. ყ~ი. სამეფო. თვინიერ. სარგის. ჯაყელისა. და. წარმოატანა. თ~ა. სადუნი.
რ~ლსა. უბოძა. მეფემან. დიმიტრიმ. ათაბაგობა. და. მოვიდეს. ტფილისსა. და. დასეს. ტახტსა.
ზ~ა. მამათა. მისთასა. და. აღასრულეს. წესი. კურთხევისა. კათალიკოზმან. და. ეფისკოპოზთა.
და. ყ~თა. მთავართა. საქართველოსათა. ერეთით. კახეთით. სომხითიდ. ქართლით.
ჯავახეთით. ლიონის. და. ტაოთ. რ~ლნი. შეკრებულიყუნეს. და. იყო. მადლობა. ღ~თისა. და.
სიხარული. დიდი. გაცემა. გლახაკთა. და. ობოლთა. და. დავრდომილთა. ზ~ა. რ~თა. წარემართოს.
მეფობა. დიმიტრისი. და. კეთილად. განგება. საქართველოსა. სამეფოსა. თვისისა:- :- :-

,, 63:- ჳგ:- მესამეოცდა. სამე. მეფე. ქართლისა. დიმიტრი. ძე. დავით. მეფისა. ბაგრატოანი: ბ. დიმიტრი:-

მათ. ჟამთა. იწყო. ყაინმა. აბაღამ. ბრძოლად. მეგვიპტელთა. მთავარსა. და.
სულტანსა. მისრისასა. ფუნდუყადარს. და. წარავლინა. სპა. ძლიერი. და. მათ. თ~ა. სპა.
ქართველთა. და. აჩინა. მჵედართ, მთავრად. თონდა. ვინმე. ნათესავით. სალდუხი.
ბადურთა.
მთავარი. გარცთათ. და. წარგზავნეს. გზასა. საბერძნეთით. მიმავალსა. შამად.
მიუმცნო. სულტანსა. საბერძნეთისასა. სახელით. ფარმანასა. რ~. უწინარეს. ამის. ჟამისა.
აღსრულებულიყო.
სულტანი. დიდი. სალ-ჩუქიანი. ჵასდინ. და. მონასა. მისსა. ფარმანს. მიეტაცა.
სულტნობა. და.
ცოლიცა. მისი. ასული. რუსუდანისა. გურჯი. ხათუნ. მოიყუანა. ცოლად. და. მას.
აქუნდა. ყ~ი.=
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პონტო. ასია. და, კაბადუკია. ამას. მიუმცნო. ყაინმან. რ~თა. თ~ა. შეეწიოს. სპათა.
მისთა. დაწარვიდეს. სპანი. აბაღასნი. და. მივიდეს, ფარვანს. თ~ა. და. დაიბანაკეს. ევხაიტს. რ~ლ.
არს. ასურასტანი. და. ვ~ა. ესმა. სულტანს, ფუნდუყადარს. მისულა. თათართა. მოუხდა. სპითა.
ეგვიპტისათა.
და. ზ~ა. დაესხა. ჟამსა. განთიადისასა. და. იქმნა. ძლიერი. ბრძოლა. სადა. იგი. მჵნედ.
ბრძოლა. უყეს.
ქართველთა, რ~ლ. თათარნი. განკვირდეს. მაშინ. თათარი, ვინმე. არა. სახელოვანი,
სახელით. მორ-

ღულ. მიეტევა. მარტო, რაზმსა. არაბთასა, და. განვლო, შიგან. და. მერმე. გამოვლო.
რაზმისა. და,
მომავალსა. ცხენსა. მისსა. უკანა. ფერხი. მარჯენა. მოკეთა, ვინმე. ქვე. მდებარემან.
კაცმან. საოლავსა. ქაჩაჩსა. ზ~ა. იქმნა. საქმე. საკვირველი. ივლტოდა. სპა. აბაღასი. და.
თ~ა. მოკლულ.
იქმნა. წარმოვიდა. ესე. მორღული. უფეხოთა. ცხენითა. სამი. დღე. და. სამი. ღამე.
ვლო. ეგრეთ.
მოკუდა. ცხენი. ხ~. ვ~რ. ცნა. აბაღამ. ამოწყეტა. ლაშქართა. და. უმეტეს, ქართველთა,
დაუმძიმდა.
დიდად, და. შეასმინეს. სულტანი. საბერძნეთისა. ფარვანა. ვ~დ. განზრახვითა.
მისითა. იქმნა. მოსულა.
სულტნისა. ფუნდუყადარისა. ამისთვის, შეიპყრეს. ფარვანა. და. ღათუ. არა. ენება.
ყაინსა. აბაღას. მოკლა. მისი. ა~დ. ნოინთა. მოაკვდინეს. ფარვანა. და. აღიღეს. ყ~ი. სიმდიდრე.
მისი. დააჩინეს. საბერძნეთსა. ნოინი. დიდი. და. კეთილი. ნათესავით. პ~ლთა. ყაინთა. ონახნისა.
გუარისა. სახელით. ერინჯნი, ამას. ჵელთა. უდვეს. მთავრობა. საბერძნეთისა. და. წარუღეს. აწყერი. სამცხეს. რ~ლ. ჰქონდა. ფარმანს. ცოლეულთაგან, და. უბოძეს,
სარგის. ჯაყელსა. და. ძესა. მისსა. ბერქას, ხ~. ვ~ა, აღიზარდა. მეფე. დიმიტრი. და. იწყო. საურავთა.
საქმეთა, კეთილ. განგებად, რ~. იყო. ესე. დიმიტრი. ტანითა. აჵოვანი, ფერითა. ჰაეროვანი.
შესახედავად. ტურფა. თმითა. და. წერითა. მწყაზარა, და. შვენიერ. თვალითა. გრემა. ბეჭ. პრტყელი.
და. შეწყობილ. სამჵედროთა. წესითა. სრული. ცხენოსანი, და. მშვილდოსანი. რჩეული. უხვი.
მოწყალე. და. მდ-

აბალი. გლახაკთა. ქვრივთა. და. დავრდომილთა. მოწყალე. რ~ლ. არა. სმენილ. არს.
ნათესავი. მეფეთა.
გინა. სხათა. კაცთა. რ~. აქუნდა. ჩვეულობა. აღიღის. საფასე. და. აღდგის. ღამე. და.
მოვლის.
ქალაქი. და. მოიხილნის. გლახაკნი. და. დავრდომილნი. და. ობოლნი. და. თვისითა.
ჵელითა. მისცემდის. ყ~თა.=
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უწყოდეს. მოწყალება. მეფისა. და. გლახაკნი. ღამით. ფოლორცთა. შ~ა. ვიდოდიან.
რ~თა. შეემთხვივნენ.
მეფესა. ამას-თ~ა. მოეგო. მარხველობაჳ. ღამით. ლოცა. და. მუხლთ. ყრა. ფ~დი. ათას.
ხუთასი. ჩ. ფ.
მუჵლი. მოაგდის. მდაბლად. მიწასა. ზ~ა. ესრეთ. ყოვლითურთ. განშოებული. იყო.
გარნა. ესრეთ.
ჵელთა, შ~ა. სადუნისთა. იყო. რ~. ფ~დ. განადიდა. სადუნი. ყაინმან. და. იურვა.
მეფისა. დიმიტრისგან. თელავი. და. ბელაქანი. და. მრავალნი. ქ~ყნანი. და, სადუნი. კეთილად.
განაგებდა. საქმეთა. საქართველოსათა. რ~, დღეთა. მისთა. არა. იქმნებოდა. თათართაგან. ძალი. და.
უსამართლო.
არცა. დიდთა. ნოინთაგან. არცა. ელჩთაგან. ესრეთ, აღშენდა. საქართველო. და.
მოირჭნა. მეფემან.
დაიწყო. სიმას. წარსულად. და. აღაშენნა. ქ~ყნანი. მოოხრებულნი. ამანვე. აღაშენა.
პალატსა.
შ~ა. მონასტერი. ისანთა. საყოფლად. მეტეხთა. ღ~ის-მშობელისა. და. შეამკო.
განგებითა.
დიდითა. და. შესწირნა. სოფელნი. და. ზვარნი, და. განუჩინა. მონაზონთა. საზრდელი.
დასამოსელი. და, განაგო. განგებითა. კეთილითა. და. წარვიდა. ურდოსა. და. მას. შ~ა. ყო-

ფასა. მეფისასა. სთხოვეს. საფასე. ურიცხვი. მეფესა. განზრახვითა. სადუნისითა.
ჰრქა. მეფესა. სადუნმან. უკეთუ. მომცე. დმანისი. მე. მივსცე. საფასე. ყაინსა. ისმინა. მეფემან.
და. უნებელად. მისცა. დმანისი. და. მიმდგომი. მისი, და. უმეტეს, განდიდნა. სადუნი.
ხ~. ქმნა. კეთილიცა. საქმე. მონასტერთა. და. გლახაკთა. მ~რთ. რ~ლ. დღეთა. ცხოვრებისა.
მისისათა. მან. მისცა. ყალანი. და. ბაღი. ათორმეტთა. უდაბნოთა. გარესჯისათა. და.
განათავისუფლა. ქ~ყნა. გარესჯისა. და. მსახურებდა. მეფესა. დიმიტრის. განდიდნა.
დიდად.
ლაშქრითა. და. სიმდიდრითა. ოქროსა. და. ვეცხლისა. და. ჯოგისა. და. ხუასტაგისა.
არა.
იყო. რიცხვი. რ~. იყო. კაცი. ესე. მშვებელი. კეთილად. გამგონე. და. ბრძენი. რ~. ყაინი.
აბაღა. ისმენდა. სიტყათა. მისთა. და. დიდი, სიბდივანი. ავაგ. ათაბაგისა. ამას. აქუნდა. და.
ასული.
მისი. ხვაშაქ. მოეყუანა. ცოლად. ესე. განდიდებულ. იყო. და. ყ~ი. საბრძანებელი.
ყაინისა. მისთა.
ჵელთა. შ~ა. იყო. და. ბრძანებასა. მისსა. მორჩილებდეს. და. იყიდნა. მრავალნი.
ქ~ყნანი. და, უბოძეს.
მეფეთა. კარი. და. დაჯდა. კარსა. და. მისი. მიმდგომი. ქ~ყნა. მოივერაგა.
ახალციხელთაგან.=
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და. ასული. ახალციხელისა. ცოლად. მოიყანა. და. საქართველოსა. ლაშქართა. საქმე.
და. განგება. ყაინმა. ჵელთ. უდვა. და. დარბაისელნი. ქართველნი. და. სომხითარნი. და. ერ. კახნი. მე
მეფის. წ~შე. იყ-

ნეს. ამათ. ჟამთა. შ~ა. განდიდნა. სამცხის. სპასალარი. და. მეჭურჭლეთა, უხუცესი.
სარგის.
ჯაყელი. და. ძე. მისი. ბექა. რ~ლნი. მთავრობდეს. სამცხესა. ხ~. საქმენი. სარგისისნი.
ზემო. აღგვიწერიან. და. აწ,
ვახსენოთ. ძე. მისი. ბექა. ხ~. იყო. ესე. ბექა. ტანითა. ახოვან. ფერითა. ჰაეროვან.
თმითა. და. თვალითა. გრემა. და. შენიერ. ბეჭ. მკერდითა. სრულ. და. ძალითა. ძლიერ. ომსა. შ~ა, მჵნედ.
მბრძოლ. ცხენსა. ზ~ა. მჵნედ. მოისარი. ნადირთა. ჵელოვანი. გონებითა. ფრთხილ. მაშენებელი. ქ~ყნათა.
ეკ~ლესიათა. და. მონასტერთა. ღ~ის. მოსავთა. კაცთა. პატივის. მცემელ. მლოცავი. რ~ლ. არა. დააკლდის.
ცისკრის. ლოცათა.
სამხრად. და. მწუხრად. ვ~რ. ტიბიკონი. მოსცემდა. წესსა. ლოცვისასა. ამისთვის.
პატივსცა. ღ~ნ, და. მეუღლეცა. შემსგავსებული. მოანიჭა. ლოცვისა. მარხჴისა. და. გლახაკთ. მოწყალებისა.
მონასტერთა. და. ხატთა. პატივის. მოყარე. ობოლთა. და. უღონოთა. კარნუ. ქალაქი. აზრუმა. აღმზრდელი.
მაშინ. ბექამან. დაიპყრა. ქ~ყნა. ტასის. კარითგან. კარნუ. ქალაქამდის. სამცხე. აჭარა. შავშეთი. კლარჯეთი. და.
უმრავლესი. ტაო.
ვაშლოვანი. ნიგალის. ჵევი. არტანუჯი. თორმეტი. უდაბნონი. კოლაკარნი. ფოლა. და.
ორნივე. არტანნი.
და. მრავალნი. სოფელნი. ჯავახეთს. ესრეთ. დღითი. დღე. განდიდნებოდეს. და.
მსახურებდეს. ყაინსა. აბაღს.
და, მორჩილებდეს. მეფესა. დიმიტრის. ხ~. მეფე. დიმიტრი. წარემატებოდა. ღ~ის.
მსახურებითა. და. კაცთ.
მოყარებითა. და. ყაინი. უმეტეს. უმატებდა. პატივსა. მისსა. და. ღათუ. ჯერეთ. ყრმა.
იყო. ა~დ. ინებეს.

და. წარავლინეს. კაცი. პონტოდ. მეფისა. ბერძენთასა. კომნიანოსისა. რ~ლი. იყო.
ნათესავად. დიდისა. კოსტანტინეს. და. მოიყანეს. ასული. კომნიანოსის. მეფისა. ტრაპიზონელისა.
დიდებითა. და. საჭურჭლითა. დიდითა. და. ქმნეს. ქორწილი. სამეფოსა. წესისაებრ. და. შ~დ. მცირედისა.
ჟამისა. მუცლად. იღო.
დედოფალმან. და. შა. ძე. და. უწოდეს. სახელად. დავით. რ~ლი. უკანასკნელ. მეფე.
იქმნა. ქართლს.
ამათ. ჟამთა. კ~დ. მოვიდა. იგივე. არღუნ. რ~ლსა. აღერიცხუნეს. ყ~ნი. საბრძანებელნი.
ყ~თა. ყაინთანი. რ~თა. აღთვალოს. ქ~ყნა. და. ცნას. ვ~რ. ძი. ქ~ყნა. აღშენდა. გინა. აოჵრდა.
ათალა. ახლად.
და. ცნა. რ~. უმრავლესი. მოოჵრებულიყო. და. უმეტეს. ჰერეთი. და. კახეთი. რ~.
კამბეჩის. ვაკენი. მოოჵრებულ=
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იყო. გამოსულასა. მას. თათართასა. ოდეს. გამოვიდა. ყაინი. დიდი. ბერქა. მაშინ.
ტფილის. ყოფასა.
არღუნ. არდისასა. ეზრახა. მეფესა. და. სთხოვა. თამარ. დაჳ. მისი. რ~ლ. იგი. მჵოლო.
ესა. და. ჰრქა. ვ~დ. კეთილად. მოხსენებულმან. მეფემან. მამამან. შენმან. მომცა.
ასული. მისი.
დაჳ. შენი. სძლად. და. ცოლად. შვილისა. ჩემისა. გარნა, იგი. ვერ. ესწრა. აწ. ვითხოვ.
რ~თა. არა. უღირს.
იჩინო. ვედრება. ჩემი. და, მომცე. დაჳ. შენი. შვილისა-თ~ს. ჩემისა. ვ~რ. ესმა. მეფესა.
დაუმძიმდა. და. დიდსა.
ჭმუნვასა. შთავარდა. და. სულითა. ტკივნეულითა. ეძიებდა. ღონესა. და. სძაგდა,
წარმართისა. ქორწინებად. დაჳ. მისი. ქ~ეს. აღმსარებელი. გარნა. არა. იყო. ღონე. რ~. მამასა. მისსა, მიეცა. და.
მისცეს. ცო-

ლად. შვილსა. არღუნისასა. და. აღასრულეს. წესი. ქორწილისა. და. წარვიდა. არღუნ.
ურდოსა. ხ~. შვილი.
მისი. დაუტევა. წ~შე. მეფისა. მათ. ჟ~თა. კ~დ. მიუდგა. დედოფალი. და. შა. ყრმა. და.
უწოდეს. სახელი.
ვახტანგ. და. კ~დ. ამათ. ჟ~თა. დამშვიდდა. ქ~ყნა. ლიხთ. იმერი. და. მოიწყო. მეფემან.
დავით. რ~ლ
იყო. კაცი. პ~ლ. და. გონიერ. უხვი. მდაბალი, და. პურად. უმჯობეს. უწინარესთა.
მეფეთა. და. იყო. მრავალსა. მშვიდობასა. შ~ა. ხ~. რაჭის. ერისთავი. კახაბერი. იყო. ქართლს. და.
აქნდა. ქ~ყანა.
ატენისა. და, არა, პატივ. ეპყრა. არცა. ყაინისა. და. არცა. დიმიტრი. მეფისაგან.
ორგულობისათვის.
მეფეთასა. ამისთვის. შეიწრებული. ევედრა. მეფესა. რ~თა. შეიწყალოს. და. უბოძოს.
მამული. მისი. ხ~. ტკბილმან, და, მოწყალემან. მეფემან. შეიწყალა. და. შეუნდო. ფიცითა. მტკიცეთა. მ~ერ.
რ~თა. არა. აბრალოს.
პ~ლი. შეცოდება. და. ეგოს. ერთგულობასა, ზ~ა. მისსა. და. მიუბოძა. მამული. მისი.
ყ~ი. და, კ~დ. ეგო. მამულსა. მისსა. რაჭასა. ხ~. ვ~რ. დაყო. მცირედი. ჟამი. იწყო. მათვე. მამურ. პაპურთა.
კვალთა. სულად.
და. ვ~რ. ისწრაფიდა. ღორი. მწვირეთა. მ~რთ. და. სკორეთა. მ~რთ. და. ვ~რ. იქედნე.
გესლისა. დათხევად. გარისაგან. მოაქუნდა. ორგულობა. დამვიწყებელმან. ფიცთა. საშინელთამან. იწყო. ღალატად.
მეფეთა. წარაავლინა. კაცი. და. წიგნი. იალიყას. თ~ა. ათასის. თავსა. რ~ლი. დადგის. მთათა.
ჯავახეთისა. და. კალისათა. რ~თა. პირველისა. ებრ. დაესხას. მეფესა. და. ადვილად. ჵელთ. უგდოს. მეფე.
გარნა. უქმ. ყო. ღ~ნ. საკვირველებათამან. ზრახა. მისი. ვ~რ. აქიტოფელის. დავითის. მიმართ. და. საცნაურ.
იქმნა. წიგნი. ამ-

ისთვის. მიეგო, მისაგებელი. ბოროტი. და. სიცრუე. მისი. თხემსა. მისსა. ზ~ა. დაუჵდა.
შეიპყრა. მეფემან. და.=
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პ~ლ. თვალნი. დარწუნა. მერმე, ერთი. ჵელი. და. ერთი. ფერხი. მოჰკეთა. და. ორნი.
შვილნი. მისნი. მისცნა. ექსორიობად. კოსტანტინე. პოლედ. ხ~. კახა.-ბერი. მცირე. ცხოვრებული.
განვიდა. ცხოვრებისაგან. და. მოკუდა. და. მოისპო. ყ~ი. ნათესავი. მისი. და. აღიხოცა. სახსენებელი. მისი. ამასვე. ამსა.
ჟ~სა. ინება. ყაინმან. ამჵედრება. ქყნასა. ზ~ა. გილანისასა. რ~. იგი. დაშთომილ-იყო. ჵელთუგდებლად. და. არა.
მორჩილობდეს. და. არცა.
ჵარაჯასა. მისცემდეს. წარავლინა. სპა. თათართა. და. ქართველთა. და. მეფე. არა.
წარგზავნა. და. აჩინა. სპათა. უხუცესად. სირმონ. ბადური. წარვიდეს. და. შევიდეს. გილანსა. და. შეკრბეს.
გილანელნი. და. წინა. დაუდგეს. სიმაგრეთა. შ~ა. ხ~. ქ~ყნა. მათი. განმაგრებულ-იყო. არს. ერთ. კერძო. კლდითა. და.
ტყითა. და. გზანი. იწრონი. და. ერთ. კერძო. ზღვითა. ამათ. სიმაგრეთა. შ~ა. წინა. განეწყნეს. და. იქმნა.
ბრძოლა. ძლიერი. გილანელთა. დაასხე. ისარი. ვ~რ. წვიმა. გარდახდა. სირმონ. ცხენისაგან. და. დაჯდა. და.
ზურგი. შეაქცია. მბრძოლათა. მისთა. და. ყ~ნი. სპანი. დაქოვითდეს. და. შეუმცირდათ. ისარი. ახლტა.
სირმონ. და. მიეტევა. ვითა.
ვეფხი. და. მისთანა. ქართველნი. მიეტევნეს. მხნედ. და. აოტეს. გილანელნი. და. ორნი.
თითნი. მარჯუენისა. ჵელისანი. დასჭრნეს. სირმონს. და. დარჩეს. სპანი. თათარნი. და. ქართველნი.
უვნებელად. და-

ვ~რ. იხილნეს. სიმაგრენი. ქ~ყნისა. რ~ლ. უბრძოლველ-იყო. და. არა. ეგო. დაპყრობა.
წარვიდეს. ყაინს.
აბაღას. წ~შე. ესრეთ. დამშვიდდა. ქ~ყნა. და. ყოვლით. კერძო. იწყო. მშვიდობა.
მოხედნა. ღ~ნ. წყალობით.
მოსავთა. მისთა. და. იყო. უხება. პურისა. და. ღვინისა. და. მეფე. დიმიტრი.
განაგებდა. სამეფოთა. საქმეთა. ვ~რ, მოიცალეს. მცირედ. ჭირთაგან. და. განისენებდეს. მიდრკეს. გზისაგან.
საღ~თოსა. იწყეს. განდგომად. ეჰა. იხილე. აქაცა. ცოდა. და. შ~დ. ნაყოფიცა. რ~. მეფემან. მოიყუანნა. სამნი. ცოლნი. ეგრეთვე. სადუნმან. მოიყანნა. სამნი. ცოლნი. მთავართა. იწყეს. ჵელის.
შეჵებად. საყდართა. და. მონასტერთა. მიტაცებად. სოფელთა. და. აგარაკითა, უმეტეს.
მესხთა. საყდარსა. ზ~ა.
დიდებულსა. აწყერისასა. და. ღათუ. ამათ. უწესოებათა. დიდად. ამხილებდა.
ნიკოლოზ. კათალიკოსი, და. ნიკოლოზ. მაწყერელი. ჯუანშერის, ძე. არავინ. ყურად. იღებდა.
სიტყათა. ამათსა.
და. კ~დ. სხანიცა. აღმოსცენდებოდეს. ბოროტნი, რ~. იწყეს. ურთიერთას.
მძლავრებად. და, მიხუეჭად. დაარავინ. იპოებოდა. სამართლის. მყოფელი. რ~. იყო. მღდელთ. მთავარი. და.
მღდელი. ლაღ.
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ამპარტავანი. ანგარი. ბოროტის. მყოფელ. უწესო. ვ~რ. განვამრავლოთ. სიტყა. რ~.
იყუნენ. ყოვლით. კერძო. ბოროტ: მაშინ. მოიწია. სამართალი. სასჯელი. ცოდათა. ჩ~ნთა.-თ~ს. რ~.
ზემო. ჵსნებული.

იგივე. არღუნ. წარმოემართა. სამცხეს. ხილვად. სარგის. ჯაყელისა. რ~ლ. დაბერებულიყო, და. სენთაგან.
სიბერისათა. დაჵსნილიყო. ყ~ითა. სიბერითა. და. ასოთა. მოღებითა. მიწყუედჴილიყო. შემოვლო. სომხითი.
ტფილისი. და. ქართლი. მჵედრითა. ორითა. ბევრითა. და. დიდად. ავნებდა. ქ~ყანათა.
დაღათუ. არა. ბოროტის.
მყოფელი. ა~დ. საზრდელისა. ძალითა. უზომოთა, დიდად. დასჭირდა. ქ~ყანა. და.
უგრძნეულად. მივიდა. სამცხესა. და. დადგა. აწყერს; ეჰა. კდ. იხილე. რისხუაჳ. ღ~ისა. და. მოიქეც. ჶ~ი. უგუნურო. ქრისტიანეო. და. ცნა. სარგის. მოსლა. არღუნისი. და. მოვიდა. მის. წ~შე. და.
ძე. მისი.
ბექა. გაჰნკვირდა. არღუნ. ორთავე. მოსლასა. ხ~. სარგის. წარიტანა. ურდოს. და. ბექა.
დაუტევა. სამცხეს. რ~. იყო. მეხუთე. კვრიაკე. წ~დათა. მარხათა. და. რა. წარმოვიდეს. სამცხით.
მოიწინვეს. სომჵითს. და. მოიწია. ვნების. კვირიაკე. და. დიდსა. ოთხშაბათსა. შეიძრა, მძაფრიად. ქ~ყანა.
სამჵილებელად.
უსჯულოებათა-თ~ს. და. კ~დ. ხუთშაბათს. მცირედ. შეიძრა. და. არავინ. გულის.ჵმაყო. რ~თამცა. წყალობად.
აღეძრათ. ღ~თი. მოწყალე. და. შემნდობელი. და. ვ~რ. მოიწია. პარასკევი. ვნებისა.
უფლისა. კ~დ-ცა. შეიძრა.
ქ~ყანა. დაყუდდა. და. არღარა. იქმნა. და. ვ~ა. მოიწია. შაბათი. და. იქმნა. სამ. ჟამად.
დღე. და. ხვალისა. დღე.
ჯერიყო. სიხარული. აღდგომისა.-თ~ს. უფლისა. და. ყ~ნი. მოელოდეს. სიხარულსა.
ესოდენ. რისხვით, მოჵედნა. ღ~თნ. ქ~ყანასა. სიმრავლისა-თ~ს. უსამართლოებ[..]ათა. ჩ~ნთა.-თ~ს. რ~.
საფუძელითურთ.
შეარყია. და. შეიძრა. ქ~ყანა. და. შეაძრწუნვა. რ~ლ. დაიქცეს. საყდარნი. და.
მონასტერნი. და. ეკლესიანი. ციხენი.

სახლნი. ნაშენებნი. მოოჵრდეს. მთანი. და. ბორცუნი. მაღალნი. დაზულეს. და.
კლდენი. სახედ, მტერისა. დაიშალნეს. და. მიწა. განიპო. და. შავი. წყალი. მსგავსი. კუპრისა. აღმოიჭრა. ხენი.
მაღალნი. დაეცნიან. და. ირყეოდიან. ძრვასა. ქ~ყანისასა. რ~ლისა-თ~ს, საყდარი, აწყერისა. დაიქცა.
რ~. ყ~დ.
წმიდა, აწყერის. ღ~ის-მშობელი. ლიტანიობით. შესენებული. საშუალ. საყდრისა.
ესენა. გუმბათი. ჩამოიჭრა. და. ვ~რ. ქუდი. კაცისა. ესრეთ. თავსა. დაერქა. და. დარჩა. უვნებელად.
ძლიერებითავე. მისითა. ესე.
რისხა. ზეგარდამო. სამცხესა. ოდენ. მოიწია. ვ~რე. თვისა. ერთისა. ჟამთამდე. გარნა.
სხაგან. არა. სადა. ევნო.=
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მცხეთის. საყდარიც. დაიქცა. სამცხეს. ურიცხვი. სული. მოსწყდა. და. ყ~დ. საყდარი.
ეკ~ლესია. და. ციხე. არსად. დარჩა. დაურღეველი. იქმნა. გლოვა. და. ტირილი. უზომო. ხ~. ზემო. ჵსენებული. იგი.
არღუნ. აღა. იყო.
ყაინს. წ~შე. და. შეედა. სენი. რ~ლისა. მ~ერ. მოკდა. და. ვ~რ. ცნა. შვილმან.
არღუნისამან. წარმოვიდა. სახლად. დიდად. მეფისა. და. ცოლი. მისი. დაუტევა. ტფილის. ხ~. იხმია. დამან.
მეფისამან. თამარ.
სივლტოლად. მთიულეთს. რ~. სძაგდა. ვ~რ. უსჯულო. და. წარმართი; მაშინ.
სადუნმან. ცნა. ვ~რ.
არღარა. ჰნებავს. დასა. მეფისასა. ქმარი. შვილი. არღუნისი. დაევაჭრა. რ~თა.
მოჰყიდოს. დაჳ. მეფისა. და. ევედრა. ყაინს. აბაღას. ხ~. იგი. ერჩდა. და. მოჰყიდა. ხ~. მეფემან. მისცა. დაჳ.
თვისი. სადუნს.

ესე. უწესო. ქმნა. რ~ლ. სამნი. ცოლნი. მოიყანნა. სადუნმან. თვისად. ამისთვის.
განწყრა. კათალიკოზი. ნიკოლოზ. კაცი. მოხუცებული. და. მართლ. მკეთელი. გარნა.
მძლავრებისაგან. სადუნისა. ვერ. უძლო. განყენებად. ა~დ. ფ~დ. შეაჩენებდა; მათ. ჟამთა. შ~ა. საქმისა.
რასათვისმე. განუდგეს. თათართა. სარგიზ. და. ძე. მისი. ბექა. რ~. სარგიზ. დაბერებულ. იყო. სენითა.
ფერჵის. ტკივილისათა. და. ბუღა. ნოინის. მ~ერ. თვალად. წოდებულისა. მ~ერ. ძმა. არხა. წარმოგზავნა.
მოოჵრებად.
სამცხისა. და. მოვიდა. არუხა. სპითა. კ. ჩ. ოცი. ათასითა. ხ~. ბექამან. მიჰრიდა. მთათა.
რ~ლ. არ~ნ.
შუა. გურიასა. და. აჭარასა. და. მესხნი. შევიდეს, ციხეთა. ქაბთა. და. ტყეთა. და.
მოვლო. ლაშქარმან.
სამცხე. და. ვერღარა. ავნო. დაჰყნეს. ოცი. დღე. და. წარვიდეს. და. დარჩა. ქ~ყანა.
მშვიდობით. და. ვ~რ.
გარჵდა. წელიწადი. ინება. ყაინმა. აბაღამ. წარსულა. ეგვიპტედ. ანუ. დაიპყრას. ანუ.
მოჵარკე. ყოს. მოუწოდა. ყ~თა. სპათა. მისთა. და. მეფესა. დიმიტრის. და. ყ~თა. სპათა.
მისთა. წარსულად.
და. ბრძოლად. ეგვიპტისა. სულტნისა. რ~. მაშინ. ფუნდუ. ყადარ. მიცალებულ. იყო.
და. სხა. დაეყენა. რ~ლსა. ეწოდებოდა. ნასირ.-მელიქ. და. მოუწოდა. ძმასა. თვისსა. უმრწემესსა.
და. აჩინნა. მჵედართ. მთავრად. და. ჵელთ. უგდო. ყ~ი. სპა. მისი. და. უბრძანა. ბრძოლა. სულტნისა.
მაშინ.
მანგუდემურ. მოუწოდა. მთავარსა. სამცხისასა, ბექასა. რ~თა. წარყეს. თ~ა, ხ~. მან.
ჰრქა. მტერთა. ჩემთა, სიტყითა. განწყრა. ჩემთვის. ძმა. შენი. ყაინი. აბაღა. და. არუხა. წარმო-

ავლინა. და. მოაოჵრა. ქ~ყანა. ჩემი. ხ~. მე. მოვრიდენ. არას. შეცოდებისათ~ს. და. აწ.
მეშინის.=
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ყაინისაგან. და. თუ. შენ. ფიცითა. მიმინდობ. არა. მაბრალოს. და. ქ~ყანა. ჩემი. და.
მამული. მშვიდობით. დაიცუას. მოვალ. წ~შე. შენსა. ლაშქრითა. ვ~ა, ესმა. მანგუდემურს. განიხარა. და.
ოქროსა. წყლისა. შესმითა. შეჰფიცა. და. ყ~ი. სიმტკიცე. აღუთქა. და. მოსცა. ბეჭედი. რ~ლი. ეცა.
თითსა. მისსა.
რ~. ესე. იყო. მტკიცე. საფიცარი. და. აუწყეს. მოციქულთა. ყ~ი. ბექას. მყის. მოუწოდა.
ყ~თა. მესხთა. დაწარემართა. მანგუდემურს-თ~ა. და. მივიდა. მის. წ~შე. და. განიხარა. ფ~დ. და.
პატივნი. და. ნიჭნი. დიდნი, უყუნა.
და. უჩუენა. ყაინი. აბაღა, რ~ლნ. ფ~დ. პატივსცა. და. შეიყარა. სიკეთისა. მისისათვის.
და. ესრეთ. წარვიდეს. მისრეთს. და. ვლეს. მრავალი. დღე. ვლეს. მიიწივნეს. ერთსა. ქალაქსა. რ~ლსა. ერქა.
დარბუზაკ. გამოვიდეს. მოქალაქენი, კარით. და. იქმნა. ომი. სადა. იგი. ბექამან. და. მისთა. მყოლთა. მესხთა.
ძლიერად. იღაწეს. უფროს. სხათა. თათართა. და, ქართველთა. შიგან. ქალაქსა. შესთხინეს. და. მესხნი.
უპირატეს. მიეტევნეს. და. დასცხრა, ღუაწლი. ბრძოლისა. მაშინ. პატივი. დიდი. უყო, ბექასა.
შესამოსელთა. და. ცხენთა.
და. საკვირველთა. მინიჭებითა. ეგრეთვე, დიდებულთა. და. აზნაურთა. ბექასთა,
აიყარნეს. მ~ერ. და. წარვიდეს. ეგვიპტის. კერძო. და. მივიდეს. ქალაქსა, რ~ლსა. ეწოდების. ამასია. და. ამო. და.
დაიბანაკეს. მახლო-

ბელად. ქალაქთა. და. ეცნა. სულტანს. ნასირმელიქს. მოსულა. თათართა.
წარმოსრულიყო. ყო~თა.
ძალითა. მისითა: და. მოვიდა. იგიცა. და. ვ~რ. იხილა. მანგუდემურ. სულტანი. და.
სპა. მისი. ამხედრდა. და. წინა. განეწყო. ხ~. მეფე. დიმიტრი. დაღათუ. ჯერეთ. არა. სრულიყო. დღითა.
ბრძოლათა-თ~ს.
ევედრა. მანგუ. დემურს. რთა. წინა. მბრძოლად. განაჩინოს. იგი. და. სპა. მისი.
რ~ლისა. თვისცა, ისმინა. და. იქმნა. ბრძოლა. სასტიკი. და. ძლიერი. ოდესვე. ყოფილთა. და.
გარდასრულთა. ბრძოლათა.
უდიდესი. ხ~. ვინათგან. უწყოდა. სულტანმან. წყობათა. შ~ა. მჵნედ. წინა.
დაუდგრომლობა. მეფისა.
და. სპათა. მისთა. ამისთვის. რჩეული. მჵედარი, იბ. ჩ. თორმეტი. ათასი. წინაშე,
დააყენა. ორთა. თ~ა. მთავართა. მჵნეთა. რ~თა. განძლიერებასა. და. შენივთებასა, ბრძოლისასა.
უკანასკნელ. მიმტევებელთა. სძლონ. და. აოტნენ. ქართველნი. ხ~. განძლიერდა. ომი. და. მოსწყდა.
ორგნითვე. ურიცხვი. მაშინ. მსწრაფლ. ზ~ა. მოეტევნეს. მეფესა. ყარსუნღულ. და. იაყუბ. თორმეტი.
ათასითა.
რჩეულითა. მჵედრითა. და. კ~დ. იქმნა. სასტიკობა. ესე. ვ~რი. რ~ლ. ორასი. მჵედარი.
წინა. მბრძოლ=
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ად. განეწესნეს. მეფესა. ს~დ. მოისრნეს. თვინიერ. მეფისა. და. სამთა. კაცთა. და. სამთა.
ცხენთასა. ეგრეთვე. ჰუნე. მეფისა. მოიკლა.
ყარასუნღულისა. მ~ერ. შუბითა. ხ~. მხილველთა. ქართველთა. იწყეს. ბრძოლა.
ძლიერად. და. უმრავლესნი. მეგ-

ვიპტელნი. მოისრნეს. და. მეფესა. ცხენ. მოკლული. ძლიერად. იბრძოდა. ხ~. ვ~რ.
იხილა. მეფე. სიქალნის. ძემან. აბაშმან. მყის. აღსუა. მეფე. ჰუნესა. თვისსა. ვ~ა. იხილეს. მეფე. ამჵედრებული.
ქართველთა. მაშინ. ყ~ნი.
ამჵედრდეს. და. მეოტ. იქმნეს. ყარა. სუნღულ. და. იაყუბ. ათორმეტი. ათასთა.
თვისთა. თანა. ხ~. ლტოლვილ. იქმნეს. აქათ. პ~ლ. ნოინნი. და. თათარნი. და. თვით. მანგუდემურ. უკმოიქცა.
ლტოლვით. ყ~თა. თ~ა.
სპათა. მისთა. მაშინ. უღონო. ქმნულთა. ქართველთა. სივლტოლა. იჵუმიეს.
განგებითა. ზეგარდამოთა. მეფე. დაცულ. იქმნა. და. ღაცათუ. უმრავლესნი. ქართველნი. მოისრნეს.
მოვიდეს. მანგუდემურ. და. მეფე. წინაშე. აბაღასა. ხ~. ნადირობისა. და. ლაშქართა. ყოფისა. ამბვისა.
მომლოდეობისა. აბაღა. იხილა. თათარი. ვინმე. ლტოლვილი. ხ~. მან. კითხულმან. ყ~ივე. ლექსთა.
მ~ერ. შეწყობით. წარმოუთხრა. ენითა. მათითა. თვითოეულისა, მთავრისა. ვედრება.
ალიჵანისთვის. თქა. ვ~ა. მაღლით. მომავალი. შავარდენი. მოუხდა. და. მანგუდემურ. ვერძსა.
მიამგზავსა. სირმონის. შვილი. ებაგან. მხტომელსა. ვეფხსა. და. იასბუღა. მოზვერსა. ბუღა. კამბეჩსა, ხ~.
ქართველთა.
მეფისა. თ~ს. ესრეთ. თქა. ენითა. მათითა. თენგარი. მეთუქუა რაქუბა. ბუღარმეთუ.
ბუირლაჯი. ესეიგიარს. ვ~დ. ვითა. ღ~თი. გრგვინვიდეს. ვითა. აქლემი. ბუღრაობდეს. ქართველნი. ვ~რ.
მოვიდეს. ყაინს. წინაშე.
მეფესა. პატივსცა. და. წარმოავლინა. სახიდ. თვისად. და. კ~დ. ეგულებოდა. აბაღას.
წარსულად. და. შურისგებად. სულტანსა. ზ~ა. მოკუდა. ძმა. მისი. მანგუდემურ. და. მცირედისა. შ~დ.
მოკუდა. სადუნი. ათა-

ბაგი. და. მიუბოძა. ძესა. მისსა. ხუტლუგას. მეფემან. მამული. თვისი. და.
სპასპეტობისა. პატივსა. აღიყანა. ხ~. შ~დ. მცირედისა. ჟამისა. მოკდა. აბაღაცა. და. დასეს. ნოინთა.
ყაინად.
ძმა. აბაღასი. აჰმადა. არა. რა. ნიჭთა. საჵელმწიფოთა. მქონებელი. მაშინ. წარვიდა.
მეფე. ურდოსა. ამჰჰდას. წ~შე. ხ~. მან. პატივსცა. და. შეიწყნარა. მაშინ. მუნ. ყოფასა. მეფისასა.
მისცა. ასული. თვისი. რუსუდანის. შვილსა. დიდსა. ბუღას. რ~ლისათ~ს. დიდად.
განრისხებული. ნიკოლოზ.
კ~ზო. ფ~დ. აბრალებდა, და. ღ~თისა. სასჯელთა. თვალუხობისა. აქადებდა. რ~. მუნ.
ყოფასა.=
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დიმიტრისსა. ქმნა. ბოროტი. აჰმადამ. ყაინმა. და. მომყუანებელმან. ძმისა, მისისა.
ყონღარდასმან.
საბერძნეთით. ორნი. ძმანი. აბულეთის. ძენი, სადუნისგან. ლტოლვილნი. და.
ყონღარ.-დასთანა. მოაკუდინნა.
ხუტლუშა. ძემან. სადუნისმან. მოაკუდინა. აქამომდე. მეფე. დიმიტრი. კეთილად.
მმართებელი. სკიპტრათა.
სამეფოთა, შემკობილი. და. მოწყალების. და. მოსამართლობისა. მონაზონთა. და.
ეკლესიათა. ყ~თა. წესთა.
საღ~თოთა. და. კაცობრივთა. კეთილად. ზ~ა. მოწევნით. მმართებელი. სისრულისაგან.
მცირედ. მისდრკა. და. აღერია. წარმართთა. და. ისწავნა. საქმენი. მათნი. უძღებებისა. და, სიძვისა.
გულის. სიტყჴისა. უკანა. შედგომილმან. მოიყუანნა. ცოლნი. სამნი. ერთი. ბექას. ასული. და. სხა.
რ~ლი. დედა-

თა. შეაცთუნეს. სოლომონისებრ. და. ურიცხუთა. კეთილთა. მ~ერ. აღუსებული.
მცირედ. სიბოროტედ.
მიდრკა. რ~ლისა-თ~ს. ნიკოლოზ. კ~ზი. განრისხებული. უთქმიდავე. და. ამხილებდა.
მრავლად. და. ვერ. დარწმუნა. და. უტევა. კათალიკოზობა. და. ჵელითა. თვისითა. აკურთხა. ჯვარის.
მტვირთველი. მეფისა.
აბრაჰამ. კათალიკოზად. და. თვით. წარვიდა. მამულად. თვისად. მოხუცებული. და.
მუნ. იყოფებოდა.
მრავლითა. მოღუაწებითა. მარხვითა. მღვიძარებითა. და. გლახაკთ. მოწყალებითა. და.
სავსე. სათნოებითა. ტვირთითა. უ~ისა. მ~ერ. მიიცალა. მათ. ჟ~თა. მოიწია. ბასილი. მონაზონი. ბიძა.
ევფემიოს.
კათალიკოზისა. საღთოთა. წესითა. აღსავსე. და. წინასწარ. ცნობისა. მადლითა.
განბრწყინვებული. მოიწია. წ~შე. დიმიტრი. მეფისა. გამოცხადებითა. ყ~დ. წ~მიდისა. ღ~ისმშობელისათა. ვ~ა. მოციქული. ძლიერად. ამხილებდა. და. წინა. აღუდგებოდა. მეფესა. უწესოსა. მისთვის,
ქორწინებისა. და. ასწავებდა. სიწმიდესა. და. მოახსენებდა. ტაძარ. ღ~თისა. ყოფასა. ჩვენსა. და. სხეულთა.
განუხრწნელობისათა. ტაძრისა. ღ~თისა. განუხრწნელისა. სიძვათა. შ~ა. სასუფეველისა. ღ~ისა.
დამკვიდრებასა. კეთილთა. მათ. დამკვიდრებასა. ლოცასა. მარხასა. და. ცრემლთა. გლახაკთ.
მოწყალებასა.
და. ლმობიერებასა. და. უხუებასა. მდინარეთა. თ~ა. მწვირიანთა, და. უჵანთა.
ლიამპალთა. არა. თ~ა. შერთად. ამას. ესე. ვ~რთა. სწავლათა. ეტყოდა. უკეთუ. დაუტევნეს. უწესონი.
ქორწინებანი. მე. თავსმდებ. გექმნა. რ~თა. კეთილად. წარგემართოს. მეფობა. შენი. და. მთავართაცა.
ამხილებდა. უწესო-

ებათა. და. უმრავლესთა. დაფარულნი. გულისანი. მიუთხრნის. ესე. ვ~რთა.
სათნოებითა. განუ=
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შენებულიყო. სანატრელი. იგი. მონაზონი. და. ვ~რ. ვერ. არწმუნა. მეფესა. და.
შეურაცხყო. სიტყუა, მისი. კ~დ. წარმოუდგა. მეფესა. და. მთავართა. მისთა. უკეთუ. მე. ჩემებით, რასმე.
ვიტყჴი. ვ~ა. ცრუ. წ~წყლი
შემაცთუნებელი. კაცისა. ღ~თისა. რ~ლი. მიივლინა. რობოამისა. ძისა. ნაბოტიანისასა.
და. არა. ყდ. წ~დისა.
ღ~თის-მშობელისა. მ~ერ. წარმოვლინებულვარ. ვ~რ. ცრუდ. სჯულისა. გარდამავალი.
შემრაცხეთ. და. უკეთუ.
ყ~დ. წ~დისა. ღ~ის-მშობელისა. მ~ერ. მოვლინებულ. ვარ. სწავლად. შენდა. არა. ცუდ.
იქმნენ. პირველნი.
საქმენი. შენნი. ლოცვა. და. ცრემლნი. შენნი. და. უკეთუ. არა. განეყენო. უწესოთა.
ქორწილ. შეყოფათა.
და. შეურაცხყენ, სიტყანი. ჩემნი. ბოროტად. და. უპატიოდ. მოიკლა. მძლავრთა.
მ~ერ. და. ოჵერ. იქმნე. სამეფოსაგან, შენისა. და. შვილნი. შენნი. მიმო. დაიბნინნენ. და. სხამან. დაიპყრას.
მეფობა, შენი. და. იავარყონ. სიმდიდრე, შენი. აჰა. ესერა. შენდა. მთავართა. გეტყჴი. და. ვესავ. ყ~დ. წ~დასა,
ღ~ის-მშობელსა.
რ~ლ. სრულ. იქმნეს. და. აღესრულოს. სიტყა. ჩემი. უკეთუ. ეგო. უწესოებასა. მაგას.
ზ~ა. მე. აჰა.
ესერა. წარვალ. ხ~. მეფემან. განკჴირვებულმან. არა. მიუგო. სიტყა. რ~. იყო. წ~დათა.
კაცთა.
პატივის. მცემელი. ხ~. ამათვე. ჟამთა. ბრწყინვიდა. პატიოსანი, პიმენ. სალოსი. რ~ლი.
გარეს-

ჯით. წარმოვიდა, და. დაემკვიდრა. ბელაქანს. ქაბსა. რასმე. რ~ლნ. ნათესავი. ლეკთა.
წარმართობისაგან. მოაქცივნა. რ~ლი. ჰგიან. სარწმუნოებასა. ზ~ა. ქ~ესა. ამასთან. ჰბრწყინვიდა.
დიაცი. იგი. ( ) მოღვაწე. ანტონი. ნაოჵრუბელის. ძე. ნათესავით. მესხი.
ხ~. ჩ~ნ. ზემო. ხსენებულსა. აჰმადის. მიმართ. აღვიდეთ. ვინათგან. მოაკვდინა. აჰამადმა. ძმა. თვისი. ყუნღადარ, იხილეს. უწესოება. აჰმადასი. ნოინთა. ხვარასანს.
მდგომთა, განდგეს. და. დასეს. ყაინად. ძე. აბაღა. ყაინისა, სახელით. არღუნ. ვ~რ. ცნა.
ესე. აჰამადა. ყაინმან. შეკრიბა, სპა. მისი. და. მოუწოდა. მეფესა. და. სპასა. მისსა. რ~თა.
წარყუეს. ხვარასანს. ბრძოლად. არღუნ. ყაინისა. და. წარვიდა. მეფე. და. თ~ა. წარიტანა.
ყ~ი. ძალი. მისი. და. მანდატურთუხუცესი. დიდისა. შანშეს. ძე. იოვანე. და. სადუნის. ძე.
ხუტლუშა.
ამირ. სპასალარი. წარემართნეს. და. განვლე. ერაყი. და. მივიდეს. საზღუარსა.
არღუნისასა.
ხ~. ვ~რ. იხილა. არღუნ. სიმრავლე. ლაშქრისა. ვერ. წინა. აღუდგა. ა~დ. ივლტოდა.=

1-23 სტრ., 360
და. შევიდა. ციხესა. ქალსად, წოდებულსა. რ~ლსა. უკანა. მიუდგა. ყაინი. აჰამად. და.
მოიცა. ციხე. ქალსა. ხ~. ვ~რ. უღონო. იქმნა. არღუნ. შეევედრა, რ~თა. არა. აბრალოს. და. შეუნდოს. და.
მისცეს. ფიცი. უვნებელობისა. რ~. სპარსთა. სჯული. აეღო. აჰმადას. და. გამოვიდა. არღუნ. ციხით. და. მოვიდა.
ბიძასა. მისსა. წიშე. და. ესრეთ. წარემართნეს. ხ~. ვ~რ. ვიდოდეს. ხუარასანს. შეკრბეს, სპანი. ვინმე.
უწესონი. და. ცუდნი. კაც-

ნი. და. მტერნი. ქ~ეანეთანი. რ~ლთა. ქ~ეანეს. კაცის. სიკუდილი. დიდად. ღაწლად.
უჩნდეს. რ~. უღთოსა.
მის. მოჰამედის. მოძღრობა. ესრეთ. იყო. რ~ლი. დაეწერა. ცუდი. სიტყა. ყურანსა,
მისსა. შ~ა. ვ~დ. უკეთუმოკლა. ქ~ეანე. სამოთხეს. შ~ა. შესულად. ხართ. და. უკეთუ. მათგან. მოიკლათ.
მაშინაც. შესულად.
ხართ. ამისთ~ს. უღთო. იგი. კრებული. შეკრბა. და. სადაცა. ჰპოებდეს. ქართველსა.
ერთსა. გინა. ორსა. მოჰკვლიდიან. ცნა. ესე. სურამელის. ბეგას. შვილმან. რატიმ. რ~. ყრმა. იყო.
წარვიდა. სამოცითა. კაცითა. და. პოვნა. მთასა. რასამე. მაგარსა. შ~ა. მყოფნი. კაცი. სამასი, ოდენ. ზ~ა.
მიეტევა. და. იქმნა. ომი. ფიცხელი. და. პირველსავე. შეკრებასა. მეოტ. იქმნეს. და.
უმრავლესი. მათგანი.
მოსრნეს, და. სხანი. მოიყანნა. წინაშე. მეფისა. რ~ლისა. თვისცა. დიდად. პატივსცა.
მეფემან. და. მრავალი. ნიჭი. უბოძა. და. მ~ერ. წარმოვიდეს, და. მოიწივნეს. ჰერესა. და.
ყაზმინსა. და. ყაინმან. დიდად. დაუმადლა. მეფესა. თ~ა. ხლება, ხუარასანს. და. პატივიცა. უყო. დიდი.
და. ყ~ნი. მთავარნი, საქართველოსანი. მოსცნა. და. ყაინი. წარვიდა. შ~ა. რ~თა. მივიდეს. ცოლთა. თ~ა.
გამარჯვებული. მეფე. თ~ა. წარმოიტანა, ხ~. ძმისწული. მისი. არღუნ. დაუტევა. ჰერეს. და. ნოინი. ყ~ი, დაუტევა.
არღუნს. თ~ა. დავედრა. ალიყანს. და. სხუათა. ნოინთა. რ~თა. მცირედნი, დღენი. დააყუნან. და. მერმე.
მოაკუდინონ. არღუნ. და. იყუნეს.
ნოინნი. არღუნს. თ~ა. და. ქმნეს. განზრახა. დიდმან. ბუღამ. და. იასბუღამ.
ნათესავად. ოირიდთა. მთავარმან. რ~თა. აბაღას. შვილი. არღუნ. ყაინად. დასუან. და. აჰმადა. მოაკვდინონ. რ~ლ.
ყუესცა. მსწრაფლ. მი-

ვიდეს. ღამით. და. გამოიყანეს. ალიყან. კარავსა. შ~ა, მწოლი. და. მოაკუდინეს. და.
ვ~რ. გათენდა. არღუნ. ყაინად. ქადაგეს. და. წარმოვიდეს. დევნად. აჰმადისა. ხ~. იგი. მოვიდა. ურდოსა. შ~ა.
მისთა. უჟანსა. და. მოეწივნეს. და. საბლითა. მოაშთვეს, აჰამადა. ყაინი, ხ~. მეფესა, დიმიტრის. პირველვე.
მიუმცნეს. რ~თა. განეყენოს. აჰმადას. და. ყოცა. მეფემან. და. მობრუნდა. და. მოვიდა. ყაინს. არღუნს. წ~შე.
ხ~. მან. კეთილად.=
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შეიწყნარა. და. მოსცა. ყ~ი. სამეფო, თჴსი. და. სახლი. ავაგ. ათაბაგისა. რ~ლი. აქუნდა.
სიფდივანს. რ~. ყაინი. ჵელთა. შ~ა. ბუღასათა. იყო. და. ბუღა. მოყუარეცა. იყო. და. მზახალი. მეფისა. და.
წარვიდა. შ~ა.
მშვიდობით. განმარჯვებული. და. წარავლინა. ძე. მისი. დავით. მცირე. სახლსა, ზ~ა.
ათაბაგისასა. რ~თა.
მუნ. იზრდებოდეს. და. აქნდეს. საუფლისწულოდ. და. ესრეთ. დღითი. დღე.
წარემატებოდეს. მეფობასა.
მისსა. და. კ~ზი. აბრაჰამ. კეთილად. მართებდა. საქმეთა. კათოლიკე. ეკ~ლესიისათა.
რ~. იყო. კაცი.
ესე. მართლმოქმედი. კეთილთა. საქმეთა. და. საურავითა. სამეფოთა. გამგე. კეთილი,
ხ~. მეფესა. დიმიტრის.
ესხნეს. შვილნი. დედოფლისა. ტრაპიზონელისა. ასულსა. თ~ა. პირმშო. დავით.
ვახტანგ. ლაშა. დამანველ. და. ასული. რუსუდან. ხ~. თათრის. ასულსა. თ~ა. ძენი. ორნი. ბადურ. და.
იადგარ. ასული.
ჯიგდახათუნ. ხ~, ასულმან. ბექთასამან. ნათელ. უშვა. ძე. მხოლო. გიორგი. რ~ლი.
უკანასკნელ.

ძმათა. მისთა. მეფე. იქმნა. და. განდიდნა, უმეტეს. შემდგომთა. მეფეთა. რ~. მარტო.
იყო. ძე. დედისა. მარტო. შვა. დედამან. ვ~ა. მარგარიტისათვის. თქმულარს. მარტოება. უმჯობესისა-თ~ს.
ეგრეთვე. გიორგი. იპოვა. უმჯობესი. ყ~თა. კაცთა. მის. ჟამისათა. არა. ოდენ. ჵელეწიფეთა. ა~დ. ყ~თა.
კაცთა.
ხ~. ამან. დიმიტრი. მეფემან. მოიგო. სიმდიდრე. დიდად, დიდი. სიმდიდრესავე. ზ~ა.
რ~ლ. დაშთომოდა.
მამისა. მისისაგან. და. მსახურებდა. ყაინსა. არღუნს. რ~ლთა. თ~ა. შეეწეოდა. ნოინი.
დიდი. ბუღა.
რ~ლსა. პატივად. ჩინგი. ყაინობა. მისცა. ყაინმან. ყ~თა. უმეტეს. არს. მაშინ. განუდგეს.
ყაინსა. დარუბანდელი. და. წარვიდა. ყაინი. დარუბანდს. მოუწოდა. მეფესა. დიმიტრის,
და. წარყა, დაშევიდეს. დარუბანდს. და. ვერ. წინა. აღუდგეს. დარუბანდელნი. და. ივლტოდეს.
სიმაგრესა. ციხისასა. რ~ლსა.
ანიყად. უწოდეს. და. გარე. მოადგეს. და. ვერა. ავნესრა. მაშინ. ყაინმან. არღუნ.
უბრძანა. მეფესა. რ~თა. ებრძოლოს. რ~. იყო. ფ~დ. მაგარი. აღიჭურა. მეფე. და. სპანი. მისნი. გარე, შეეხვვნეს. და.
მოუხდეს. ციხესა,
რ~. ბეგაშვილი. რატი. უპირველეს. გავიდა. და. წარუღეს. ციხე. და. თავადნი. მათნი.
დაჵოცეს. და. წარმოიღეს. ტყვე. და. განძი. და. დედაწული. ურიცხვი. და. ციხე. დაწუეს. ყ~ლსა. ხედვიდა.
ყაინი. თვით. მეფისა.
აქნდა. მტერობა. სთხოვა. ჯაჭჴი. სახელოვანი. და. მსწრაფლ. მიანიჭა. მეფემან. და.
წარმოვიდეს.
შ~ა. და. ვ~ა. გარდახდეს. ჟამნი. მრავალნი. და. რაჟამს. მოიწია. წლის. ჟამი. გინა. თავი.
რ~ლსა. ურდსინგად.=
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უწოდდეს. რ~ლ. არს. ენითა. მათითა. რ~ლი. იქმნების. მარტსა. მეთხუთმეტესა.
მიავლინა. ყაინმან. ნოინი. და. დაესხნეს. ბუღას. და. შეიპყრეს. და. აღიღეს. ყ~ი. სიმდიდრე. მისი.
და. მოიყანეს.
წინაშე. ყაინისა. და. მან. მსწრაფლ. ბრძანა. განუკითხავად. მოკულა. მისი. და. ძისა.
მისისა. და.
მოაკვდინეს. ბუღა. და. ყ~ნი. ნათესავნი. მისნი. წარავლინეს. ყ~ლგან. კაცი.
საბერძნეთს. შამს.
და, ხარასანს. და. მრავალნი. დიდნი. ნოინნი. მოსწყვიდნეს. და. ესრეთ. შეიქმნა.
კლვა. და. მოსრვა, ნოინთა, დაწარმოავლინა. ელჩი. მეფისა. მჵმობელმან. ყაინმან. და. აწვია. ურდოსა. მეფე. ხ~. ვ~რ.
ცნა. სიკვდილი.
ბუღასი. მეფემან. დაუმძიმდა. დიდად. მოუწოდა. მეფემან. კ~ზს. აბრაჰამს. და.
ეფისკოპოზთა. მონასტერთა. და. უდაბნოთა. გარესჯისა. მღდელთ მონაზონთა. და. ყ~თა. მთავართა.
სამეფოსა. მისისათა.
შემოკრბეს. მის. წინაშე. და. დაჯდა. ტახტსა. ზ~ა. და. დასხდეს. ყ~ნი. და. აღაღო. პირი.
თვისი. მეფემან.
და. ბრძანა. ისმინეთ. ჩემი. ყ~თა. კ~ზთა. და. ეფისკოპოზთა. და. წარჩინებულთა.
სამეფოსა. ჩემისათა. ვ~დ. შეისენა. მამამან. ჩემმან. დავშთი. ყრმა. მცირე. მძლავრებასა. შ~ა.
თათართასა. და.
ღ~თნ. ყ~ისა. მპყრობელმან. და. უ~ნ. ჩ~ნმან. იესო. ქ~ემან. და. ყ~დ. წ~დმან. ღ~ისმშობელმან. რ~ლისა.
ნაწილადცა. ვართ. და. ჯარმან. პატიოსანმან. რ~ლი. მოგენიჭა. ჩ~ნ. მეფეთა. მ~ერ.
დამიცა.
და. მიმაწია. ასაკად. სისრულისა. და. მომმადლა. მეფობა. სკიპტრა. და. პორფირი.
მეფობისა. და. თ~ა. დგო-

მითა. წარვმართე. მეფობა. და. აქამომდე. მშვიდობით. ჰგიეს. მეფობა. ჩემი. აწ.
განრისხებულარს.
ყაინი. და. ყ~ი. მთავარი. მისი. მოუწყვედიან. და. აწ. მე, მიწოდს. წ~შე. მისსა. ვჰგონებ.
ბოროტის.
ყოფასა. თუ. არა, წარვიდე, ურდოსა. და. წარვიდე. მთიულეთს. სიმაგრეთა. შ~ა. და.
დავიცვა. თავი.
ჩემი. და. აჰა. ყ~ი. სამეფო. წ~შე. მათსა. ძეს. იხილეთ. რავდენი. სული. ქ~ეანე.
სიკვდილსა. მიეცემის.
და. ტყვე. იქმნების. და. ეკ~ლესიანი. შეიგინებიან, და. მოოჵრდებიან. ხატნი. და.
ჯარნი. დაიმუსრვიან. და. უკეთუ. წარვიდე. ყაინს. წ~შე. დასტურობით. უწყი. მომკლავს. და. აწ.
სიბრძნითა. თქენითა. განაგეთ. მე. ესრეთ. ვგონებ. მრავალ. მღელვარე. არს. საწუთო. ესე.
დაუდგრომელ. და. წარმავალ. დღენნი. ჩვენნი. სიზმრებრ. და. აჩრდილებრ. წარვლენ. და. უნებე. და. მსწრაფლ.
თ~ა. გვაც. წარსულა. სოფლისა. ამისგან. რა. სარგებელარს. ცხოვრება. ჩემი. უკეთუ. ჩემთვის.
მრავალი.=
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სული. მოკუდეს. და. მე. ტვირთ. მძიმე. ცოდვით. განვიდე. სოფლისა. ამისგან. აწ.
მნებავს. რ~თა. წარვიდე. ყაინს. წ~შე. და, იყოს. ნება. ღ~თისა. უკეთუ. მე. მომკლან. ვგონებ. ქ~ყნა.
უვნებლად. დარჩეს. ხ~. ვ~რ.
ესმათ. კ~ზსა. და. ეფისკოპოზთა. და. მოძღართა. და. მთავართა. განკვირდეს. თუ.
ვ~რ. დადა. მეფემან, სული. თვისი. ერისა. მისისა-თ~ს. და, ესრეთ. პასუხი. უგეს, არა. არს. ნაცალი. შენი.
მეფეო. გაშოროს.

ღ~ნ, მოკლა. თათართაგან. მოოჵრდეს. ქ~ყნა. და. შვილნი. შენნი. მიმო. დაიბნევიან.
თუ. ქ~ყნაცა. დაშთების. რა. არს. ნაცალი. შენი. აწ. გეზრახებით. რ~თა. წარხვიდეთ. სიმაგრეთა.
მთიულეთისათა. ანუ. აფხაზთასა. ვ~რ. ქმნა. მამამან. შენმან. და. არა. საჭირო. არს. განწირვა. სულისა. შენგან.
ჩ~ნ. ყ~ნი. მტკიცეთ. ვგიეთ. ერთგულობასა. ვ~ა. ესმა. მეფესა. ესრეთ. თქა, თქენ. ერთგულობისა.
და, სიყარულისა. ჩემისა-თ~ს. იტყჴით. გარნა. მეწყალვის. უბრალო. ერი. ვ~ა. ცხოვარი. კვლად. უღონო.
არიან. და. არა. სადა.
აქუნ. ნუგეშინის-ცემა. მე, დავსდებ. სულსა. ჩემსა. ერისა-თ~ს. ჩემისა. და. არ.
დავიშლი. ურდოს. წასულასა.
მაშინ. განკვირვებულნი. ყ~ნი. აღდგეს. და. ჰრქა. აბრაჰმ. კ~ზნ. არა. არს. საქმე. მეფეო.
განსწირავ. სულსა. შენსა. რ~. მრავალთა. მეფეთა. მიურიდნია. და. დაუცავს. სული. თვისი. აწ. თუ.
შენ, დასდებ. სულსა. შენსა. ერისა-თ~ს. ჩ~ნ. ყ~ნი. ეფისკოპოზნი. ვიტვირთავთ. ცოდათა. შენთა. ა~დ. წ~შე.
ღ~თისა. ვწამებთ.
მოწამეთა. თ~ა. შერაცხილ. იქმნე. ვ~ა. უფალი. სახარებასა. შ~ა. ბრძანებს. უფროს.
ამისა. სიყარული.
არა. არს. რ~თა. დადას. კაცმან. სული. თვისი. მოყურისა-თ~ს, და. უკეთუ. ერთისა.
მოყუსისა. სულისა. დადება. კეთილ. არს. რავდენ. ურიცხვთა. სულთა, ცხოვნება. ეგოდენ. სარგებელარს. ხ~.
ვ~ა. ესმნეს. მეფესა. კ~ზგან.
განიხარა. და. დაასკნა. წარსულა. ურდოსა. დიდითა. დ~ბითა. და. საჭურჭლითა. და.
თ~ა. წარყუა. კ~ზი. აბრაჰამ. და. განუჩინა. შვილთა. საყოფელი. ყ~თა. მთავართა. რ~ლნი. არა. თ~ა. წარყა.
შევედრნა. შვილნი. მისნი.

და. წარგზავნნა. რ~ლნიმე. მთიულეთს. და, რ~ლნიმე. კახეთს. ხ~. ყრმა, მცირე,
გიორგი. წარგზავნა. ტაოს, იშხნის. ციხესა. ისპარაბენს. და. თვით. წარვიდა. ურდოსა. და. ვ~რ. მოვიდა. ქ~ყნასა.
ავაგის. ასულის. ხვაშაქის~სა.
მუნ. დახუდა. ძე. მისი. დავით, რ~ლ. იგიცა. წარიტანა. ამის-თ~ს. რ~ლ. უეჭუელ.
იქმნეს, ყაინი. და. ჰგონოს. ერთგულობა. მისი. ვ~რ. ვლეს, მცირედ. და. მიეახლნეს. ურდოსა. ჰგონა. ყაინმა. მეფისა.
არ. მისულა. წარმოავლინა. ნოინი. ერთი. სახელით. სიუქოლ. ძე. ზემო. ჵსენებულისა. იასბუღასი. რ~თა.
მოიყანოს. მეფე.=
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მიმავალსა. მეფესა. წინა. დაემთხვია, რ~ლნ. მყის. აღიღო. ყ~ი. ბარგი. და. სიმდიდრე.
მისი. და. მეფე. პყრობილყო. და. მიიყანა. ყაინს. არღუნს. წ~შე. ხ~. მანცა. პყრობილყო. და.
განიზრახვიდა. ყაინი. უკეთუ, ბოროტი. უყოს, მეფესა. არღარავინ, არს. ღირსი. მეფობისა. და. თუ. არა.
ბოროტი. შეამთხვიოს. ვ~რ.
განუტიოს. მიმდგომი. და. მზრახავი. ბუღასი. ხ~. ჰრქა. ხუტლუბუღა, ყაინსა. ნუ.
იურვი. მაგას.
რ~. მოვიყანო. შვილი. აფხაზთა. მეფის. დავითისი. სახელით. ვახტანგ. და. მას.
მიუბოძე. მეფობა. რ~ლ.
ორივე. სამეფო. ბრძანებასა. შენსა, მორჩილებდეს. სთნდა. ყაინსა, სიტყუა. ესე. და.
წარავლინა. ხუტლუბუღა. იმერეთს. დავით. მეფის, წ~შე. უქადა. ძესა. მისსა. მეფობა. და. დაჳ. მისი.
ოლჯათ. ცოლად.
და. ვ~რ. წარვიდა. ხუტლუბუღა. ჰკითხეს. მეფესა. დიმიტრის. რ~თა. აღწეროს. ყ~ი.
სიმდიდრე. მისი. საჭურჭლე.

ზროხა. და. ცხოვარი. და, ყ~ი. საქონელი. მისი. რ~. პყრობილ. იყო. თვით. მეფე. და.
მთავარნი. მისნი. თჴინიერ.
აბარაჰამ. კათალიკოზისაგან. კ~დვე. და. არღარა. იყო. ღონე. აღწერა. რაცა. აქუნდა.
სიმდიდრე. ფ~დი. წარმოგზავნეს. კაცი. და. წარიღეს. ყ~ი. არა. რა. დაშთა. რ~. მოქალაქეთაცა. უწყოდეს.
საგანძურნი. მეფისანი, და.
შ~ა. გამცემელ. იქმნეს. ხ~. იტყვიან. ამასცა. ხოჯა. აზიზის. შვილი. რ~ლისა. მამა.
მოეკლა. მეფესა. დავითს.
ხუტლუბუღა. და. იგი. ორნივე. მტერობად. შეითქუნეს. მეფისა. და. მივიდა.
საჭურჭლე. მეფისა. ყაინს. წ~შე, განკვირდა. სიმრავლისა-თ~ს. და. მცირედ, დასცხრა. გულის. წყრომისაგან. და. არღა.
ეგრე. ჰგონებდა. ბოროტის.
ყოფად. და. ვ~რ. იხილეს, ვაზირთა. მეფისათა. ფლობილთა. ჰრქეს. აჰა. თავი, შენი.
ჵელთა. შენთა. შ~ა. არს. ღამით. მოიდგინენ. ცხენი, მორბედნი. და. წარვედ. და. განვერე. ჵელთაგან, მათთა. არა.
არს, ნაცუალი, სულისა. შენისა.
ჰრქა. მეფემან. ისმინეთ. ჩემი. პირველვე. უწყოდე. სიკდილი. ჩემი. გარნა. დავდევ,
თავი. ჩემი. და. სული.
ერისათვის. ჩემისა. ხ~. აწ. თუ. წარვიდე. უბრალო. ერი. მოისრას. რა. სარგებელ-არს.
უკეთუ. ყ~ი. სოფელი. შევიძინო. და. სული. წარვიწყმიდო. არა. ისმინა. განზრახა. მთავართა. მისთა. ხ~. მოიწია.
ხუტლბუღა. ლიხთ. იმერეთით. და. მოახსენა. ყაინსა. ვ~დ. დავით, მეფე, წარმოვლენს. ძესა. თვისსა.
მსახურებად. შენდა, და. სპათა. აფხაზთასა. რ~თა. გმსახურებდენ, ხ~. ვ~რ. ცნა. ყაინმან. კ~დ. დაპატიმრეს. მეფე.
დიმიტრი. და. ვ~რ,
გარდახდა. ორი. დღე. კ~დ, შეიპყრეს. მეფე. და. ძე. მისი. მცირე. ყრმა. დავით. ცალკე.
ცალკეჳ. და. წარყუა. თ~ა.
მღვდელ.-მონაზონი. გაზრდილი. მისი. მოსე, და. არგნითა. სცეს. მეფესა. და. ეგონა.
ყ~თა. არღარა. მოკულა,=
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მეფისა. რ~. წესად. აქუნდათ. რ~თა. არგნითა. სციან. არღარა. მოაკუდინიან. გარნა. არა.
დამშვიდდა. გულის. წყრომა. მისი. წარიყუანეს. სამსჯავროსა, სახლსა. რ~ლსა. დივახანად. უწოდდეს.
და. კითხვიდეს.
უკეთუ, თ~ა. ეწამა. განზრახასა. ჩინქიშნბუღასსა. და. ვერა. ბრალი, პოეს. და.
წარვიდა. ტოღნა. ვინმე.
ნოინი. ყაინს. წ~შე. რ~ა. არა. მოაკუდინოს, მეფე, და, ვერ, აღასრულა. საწადელი, მისი,
და. მოიწივნეს.
ათორმეტნი. მჵედარნი. ყაინისანი. რ~თა. წარიყანონ. და. სიკდილსა. მისცენ. ხ~.
ვ~რ. ცნა. მეფემან.
სიკუდილი. თავისა. თვისისა, მხიარულითა. პირითა. მოიკითხვიდა. მთავართა.
საქართველოსათა, რ~. ყ~ნი.
მუნ. მოსრულიყუნეს. ნუგეშინის. ცემად. მეფისა. და. ხუტლუბუღაცა. მდგომარე. იყო.
მუნ. ჰრქა. მეფემან. უკეთუ. ძალგიც. ყაინს. წ~შე. შემეწიე. სიკდილსა. ამას. შ~ა. და. თუ. არა. გნებავს.
ძე. ჩემი. მცირე. დავით. იღაწე. რ~თა. არა. მოიკლას. გულის. წყრომითა. აღსავსითა. ყაინისაგან.
ხ~. მან. და. ყ~თა.
მთავართა. იიწყეს. ტირილად. და. განვიდეს. გარე. ილოცა. და. ეზიარა. სისხლსა. და.
ჵორცსა. მეუფისა. ჩ~ნისა.
ქ~ეს. ღ~თისასა. ეგრეთ. აღსეს. ცხენსა. და. წარიყანეს. ვ~რ. მილიონ. ერთ. და.
ევედრა. მტარვალთა.
რ~თა. ილოცოს. მცირედ. და. ილოცვიდა. ცრემლთა. მოდინებითა. ქ~ყნასა. ზ~ა. მერმე,
წარუპყრა. ქედი. აჰა.
დღე. საშინელი. ზარის. აღსადელი. რ~ლ. იკადრეს. ბილწთა. ცხებულსა. ზ~ა.
ღ~თისასა. და. წარკეთეს.

მეფეს. დიმიტრის. თავი. ხ~. გამოჩნდა. მასვე. ჟამსა, პატივი. ღ~ისა. მ~ერ. ცხებულსა.
მისსა. რ~.
მზემან, შარავან. დედი. თვისი. უჩინო. ყო. ს~დ. სიბნელე. დიდი. და. ყ~ნი.
წარმართნი. განკვირდეს. იყო. ჟამი. მეათე, და. მწუხრამდე. შეიმოსა. ბნელი. ვ~რ. იგი. ყ~ისა. სოფლისა. ცხოვრებისა.
ვნებასა. მეუფისასა.
ეგრეთვე. ამის. ნეტარისა, და. საქართველოს. წამებულისა. მეფისასა. რ~თა. საცნაურ.
იქმნენ. რ~. პატიოსან. არიან. ცხებულნი. ღ~თისანი, ხ~. იყო. მესამე. შაბათი. წ~დათა. მარხათა, და.
მეათორმეტე.
თვისა. ებრაელთა. მ~ერ, ნისანად. წოდებული. და. ჩ~ნ. მ~ერ. მარტად, და.
აღასრულეს. გულის. წყრომა, და. არავე.
დასცხრა. გულის. წყრომა. მათი, რ~. შეიპყრეს. ყრმაცა. დავით. და. ნოინსა. ტაჩარას.
მიგარეს. რ~ლსა.
მჵედართ. მთავრობა. აქნდა. მას. ღამესა. მწუხარებასა. გულისასა. მოიცეს. ყრმაცა.
დავით. კარავსა.
შ~ა. მოსიკდიდ. და. ვ~რ, განთენდა. განიპარა. მოსე. მღვდელი. რ~ლი. არაოდეს,
განეშორებოდა. დავითს. და. შევიდა. ტაჩარას. წ~შე, და. აუწყა. მოკლა. დავითისი. ხ~. იგი. აღდგა. და. მსწრაფლ.
წარვიდა. ყაინს. წ~შე, და. ჰრქა. ყრმისა. დავითს. უბრალოება. რად. გიჵმს. მომკდრისა. ყრმისა. მოკლა. მე.
მომადლე. ისმინა. და.=
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მოსცა. და. წარიყანა. სახლსა. თვისსა. და. შეევედრა, ხოჯას. თვისსა. რ~ლი,
უკანასკნელ. სიბდივან. იქმნა. ხ~. გამი. იგი. პატიოსანი. დიმიტრი. მეფისა. დაცეს. მრავალ. დღე. რ~ა. არა.
წარიღ-

ონ. ქართველთა. და. ესრეთ. სრულ. იქმნა. წინასწარ. თქმული. ბასილი, მთ
მთაწმიდელისა.
ხ~. იყნეს. მრავალნი. წარჩინებულნი. საქართველოსანი. და. ვერვინ. იკადრა.
გამოთხოვად. გამი. მეფისა. მაშინ. კ~ზმან. და. მოსე. იყიდნეს. კაცნი. და. მოსეც. თან. წარყა. და,
მოიპარეს. ღამით. გამი. დიმიტრი. მეფისა. მაშინ. განგებითა. ზეგარდამოთა. გამოჩნდეს. კაცნი.
ტფილისელნი. რ~ლთა. აქნდა. თევზი. წარსაღებელად. და. თევზთა-თ~ა. იტჴირთეს. და.
მოიღეს. მცხეთას,
და. დამარხეს. სამარხოსა. მამათა. მათთასა. ვ~ა. იქმნა. ესე. ყოველი. დავით, ძე.
დიმიტრისი. შეინახა. კეთილად. ტარქარ. ნოინმან. ხ~. დედოფალი. და. სხანი. ცოლნი. მეფისანი.
დამალნეს;
სორღალა. წარვიდა. სახლსა. მამისა. მისისა. თათარში. ხ~. ასული. ბექასი. წარვიდა.
მამისა. მისისა თ~ა. სამცხეს. და. ვახტანგ. იყო. მთიულეთს. ხ~. ყრმამან. მისცა. დედოფალსა.
სარჩოდ. სკორეთის. ჵევი. და. ეახლნეს. ორნი. მცირედნი. ძენი. მანოელ. და. ლაშა. და. სორღალს.
წარყეს. ორნი.
შვილნი. ბადურ. და. იედგარ. სახლსა. მამისა. მისისასა. და. დარჩა. ქ~ყნა. ესე.
უმეფოდ. ხ~. მოუწოდა.
ყაინმან. ხუტლუბუღას. და. ჰრქა. აჰა. მოვსრენ. ყ~ნი. მტერნი. ჩემნი. და. მტერიცა.
შენი. მეფე,
დიმიტრი. და. აწ. მეფე. არღარა. აღმისრულე. რ~ლი. აღმითქვი. მოიყანე. ძე. აფხაზთ.
მეფისა.
და. იყოს. იგი. მეფედ. მაშინ. მოგითალო. საქართველო. ყ~ი. და. განაგებდი. ვ~რ.
გნებავს. და. წარვ-

ედ. აფხაზეთს. და. წარვიდა. ხუტლუბუღა. მეფისა. დავითის. წ~შე. და. ვ~რ. იხილა.
ხუტლუბუღა.
მეფემან. დავით. მოუწოდა. სპათა. თვისთა. წარმოემართა. და. თ~ა. წარმოიტანა. ძე.
მისი. ვახტანგ. გარდამოვიდეს. და. დადგეს. ტასის. კარს. ქეშეთის ქვიშხეთის. მინდორსა. აქათ.
მოვიდეს. სირმონ. ნოინის. შვილი. ყონჩიბა. ალიყანის. შვილი. ყურუმჩი. რ~ლი. დგის. მთათა.
ჯავახეთისათა. რ~ლ.
არიან, არტანსა. და. სამცხეს. შუა. და. ყ~ნი. დიდებულნი. საქართველოსანი.
შემოკრბეს. და. ყეს.
ფიცი. და. სიმტკიცე. ერთგულობისა. და. მოსცა. ძე. მისი. მეფემან. და. მრავალნი.
თავადნი. მისნი. თანა. წარმოატანნა. და. წარმოვიდეს. მსწრაფლ. და. მეფე. დავით. შეიქცა.
ქუთათის, ხო-
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ლო. მოიწინეს. რა. ყაინს. არღუნს. წ~შე. იხილა. ყაინმან. ვახტანგ. შეიყარა. სიკეთისა.
მისისათვის, რ~. იყო. ტანითა. სრულ. პირითა. აჰეროვან. ტკბილი. მოწყალე. სიმართლის.
მოქმედ. უხვი.
მდაბალი. ენა. ტკბილი, განმზრახი, კეთილი. ყ~ის. საქმისა. მცოდნე, ამას. ვახტანგს.
მოსცა.
მეფობა. ყ~ისა. საქართველოსი. და. დაჳ. თვისი. ოლჯათ. ცოლად. და. წარმოგზავნა.
და. მოვიდა. ტფილისს:-

,, 64: ჳდ; მესამეოცდა. ოთხე. მეფე. ქართლისა. ვახტანგ. ძე. დავით. იმერელ. მეფისა. ბაგრატოვანი. 2. ბ. ვახტანგ:-

ხ~. ვ~რ. მოვიდა. მეფე. ვახტანგ. ქართლს, შემოკრბეს. კათალიკოზი. და, ეფისკოპოზნი.
და. მთავარნი. და. დაადგეს. გჴრგჴინი. მეფობისა. თავსა. მისსა. და. დასეს. ტახტსა. სამეფოსა.
და. აღასრულეს. წესი. კურთხევისა. და. დაიპყრა. ყ~ი. საქართველო. ნიკოფსით. დარუბანდამდე,
თვინიერ. ჯაყელ. ციხის. ჯარელის, ბექასა. და. განიხარეს. ყ~თა. მკვიდრთა, საქართველოსათა,
რ~ლ, მოეცა. ნათესავი. მეფეთა. ჩ~ნთა. პატიოსანი. ღ~თის. მოყარე. ტკბილი. და. მოსამართლე.
ახოვანი.
და. მჵნე. და. სამხედროთა. ზნითა, აღვსავსე. ამან. აღიყანა. პატივსა. ათაბაგობისასა.
და. ამირ-სპასალარობისასა. ხუტლუბუღა. და. მიუბოძა. ორივე. ჵელი. და. განგება.
სამეფოთა. ხ~.
დავით. დაშთა. ტარაქარ. ნოინისთანა. თათართა. შ~ა. ჭირთა. და. იწროებათა. და.
დედოფალი. დედა, მათი.
დაშთა. სკორეთს. და. სხანი. ძმანი. მისნი. მიმოიბნივნეს. ხ~. უმრწემესი. ძმა. მისი.
გიორგი. რ~ლი. უშვა, ასულმან. ბექასამან. წარიყანა. პაპამან. მისმან. ბექამ. და. აღზარდა. იგი. სახლსა.
შ~ა. თვისსა. რ~. იყო. იგი. უმჯობესი, ყ~თა. კაცთა. ვ~რ. ქვემორე. სიტყამან. ცხადყოს. ხ~.
ვ~რ. გარდახდა. წელიწადი. ერთი. შეედა. სალმობა. ბოროდი. ყაინს. არღუნს, რ~. განჵმეს.
ყ~ნი. ასონი.
მისნი. და, ჵორცნი. და. ძალნი. დასცვივდეს. და. განიყარა. ყ~ი. გუამი. მისი. და. იყო.
სანახავად.
უშვერ. და. საზარელ. და. კნინღა. მიმსგავსებულიყო, მკუდარსა. ვ~რ. სნეულებდა.
არღუნ. ენება. ხუ-

ტლუბუღას. რ~თა. დავით. მეფე. ყოს. და. მოდგომი. მის. კერძო. და. ეცადა. ნოინსა.
წინა. რ~თა. წარუღონ. მეფობა. ვახტანგს. ტაქარ. თ~ა. შეეწეოდა. და. ვ~რ. დავითს. და. ოვსთა, მეფის. ძე.
სახელით.
ბარეჯან. იგიცა. ძლიერად. შეეწეოდა. დავითს, ამისთვის, საბრჭოდცა. წარდგეს, თუ,
რ~ლსა. მართებს.=
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მეფობა. ხ~. სხუათა. მთავართა. ქართველთა. არა. სთნდა. მეფობა, დავითისი. რ~.
მტკიცედ. დგეს. ერთგულობასა.
ზ~ა. ვახტანგისასა. ამის-თ~ს. არა. მოსცეს, მეფობა. დავითს. და. ადგილ. ადგილ,
სოფელნი. და. ქყანა.
მოსცეს. დავითს, და. ვ~რ. განგრძელდა. ზეგარდამო. რისხა. არღუნს. ზ~ა. და. სენი.
იგი. განგრძელდებოდა.
ოთხისა. თვისა. ჟამთა. განრღვეული, თავით. ფერხამდე. მოეწყინათ. ნოინთა. შეკრბეს.
და. ზ~ა. მიეტევნეს. და. კარავსა. შ~ა. მოშთობისა. მ~ერ. სიკვდილსა. მისცეს; მასვე. დღესა. და. ჟამსა.
რიცხსა. თვისასა. მეათორმეტესა. მარტსა. რ~ლსა. შ~ა. პატიოსანი. და. სანატრელი. ცხებული.
ღ~ისა, მოწამე.
ბრწყინვალე. დიმიტრი, მეფეთ. მეფე. მოკლა. საცნაურ. იქმნა. ვ~დ. ამისთვის. მოიწია.
სენი.
ბოროტი. არღუნს. ზ~ა. რ~ლ. დასთხია. სისხლი. უბრალო. მრავალი; მოკდა. არღუნ.
და. ყ~ნი. განმზრახნი. მისნი. რ~ლნი. მეფისა. სიკუდილსა, თ~ა. შემწე. ყოფილ. იყნეს. ყ~ნი.
მოისრნეს. და. მიერითგან. მიეცა, ფლობაჳ. დავითს. და. ნოინნი. დავითისკენ. კერძო. იყუნეს. ეგრეთცა.
მტკიცედ. ეპყრა. მეფობა.

ვახტანგს. წარავლინეს. ნოინთა. კაცი. და. მოიყანეს. ყაინად. ქეღთუქონ. ძმა,
არღუნისი.
და. დასეს. ტახტსა. და. ჵელთ. უდვეს, ყ~ი. საყაინო. ამან. შეიყარა. კეთილად,
ვახტანგ. რ~.
ამისთვის. ჰგონა. არღუნს. ზ~ა. მიწევნად. რისხა. იგი. სასტიკი. და. ვ~ა. ესე. ესრეთ.
იქმნებოდა. მაშინ. შეედა. მცირე. რამე. სენი, ვახტანგ. მეფესა. რ~ლისა, მ~ერ. შეისენაცა. და.
მოკდა. მეფე.
ვახტანგ. სამწელ. ყოფილი. საღ~თოთა. და, საკაცობოთა. შ~ა. სრული, და. შემკობილი.
რ~. აღმზრდელიცა. კეთილი. და. მეცნიერი. ესა. ფარსმანის. შვილი, ვ~ა. ცნა. დავით.
დიმიტრი. მეფის. ძემან. სიკვდილი. ვახტანგისი. განმწარდა. სიკეთისა. და. სიჭაბუკისა.
მისისათვის. და. იგლოვა. წესისაებრ. და. ფ~დ, პატივსცა. და. წარგზავნა. გელათს.
სამარჵოსა. მეფეთასა. ვ~ა. ესმა. მამასა. მისსა. მეფეს. დავითს. სიკდილი. სასურველისა. და. ყ~თა.
მ~ერ. შეყარებულისა. ძისა. მისისა. ვახტანგისა, უზომოთა. ტკივილთა. და. მწუხარებათა. მოიცუეს.
რ~. შეუძლებელარს. მითხრობა. თვითოეულისა. გარნა. ესოდენ. მოიცა. მწუხარებამან. რ~ლ.
ვერღარა. პოვა. ლხინება. და. შ~დ. მცირედთა. წელთა. მანცა. შეისენა. პატიოსნითა.
სიბერითა.
აღსავსე. დაუტევა. სამნი. ძენი. პირმშო. ვიდრე. მე. კოსტანტინე, და. მეორე. მიქაელ.
და. უმრწემესა. ალექსანდრე. რ~ლი. უშვა. დედოფალმან. დიდისა. პალიალოღის. ასულმან.
კოსტან=
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ტი-პოლისამან. და. საბერძნეთისა. მპყრობელმან. ხ~. მიიღო. მეფობა. კოსტანტინემ.
პირმშობისა.
ძლით. რლისა. მეფობასა. წინა. აღუდგა. ძმა. მისი. მიქელ. და. დაიპყრა. ქ~ყანა. რაჭისა.
და. არგეთი.
და. დღეთა. მათთა. იშლებოდა. ქ~ყანა. იგი. რ~ლთა. საქმენი. არღარა. მოხსენებულ.
არიან. და. არა. ყეს.
მშვიდობა. ვ~რე. არა, მიიცალნეს. რ~. რ~ლსა. ჟამსა. დაიზავნიან. მყის. შეიშალნიან.
ხ~. ჩ~ნ. პირველივე. გზა. აღვიღოთ. მცირედ. კერძო. გარდა-მბიჯებელთა. დაჯდა. რა. ქედითუქონ.
ტახტსა. ზ~ა.
განდგა. ქალაქი. საბერძნეთისა. ტუნღუზალო. რ~ლი. საბერძნეთით. მოსრულ. იყო.
ქეღათო. ჰგონეს. უცალოება. ყაინისი. და. განდგეს. მაშინ. მოუწოდა. ყ~თა. სპათა. მისთა. და. მეფის.
დიმიტრის. ძესა.
დავითს. და. მთავართა. ქართლისათა. ხ~. შევედრა. ტახტი. და. ცოლი. მისი. და.
ხათუნნი. ნოინსა.
ელგოზს. ხუტლუბუღა. და. სხანი. საქართველოსა. მთავარნი. და. უტევნა. მუღნს. რ~.
ეშინოდა.
გამოსვლისათვის. ბერქალნთასა. თვით. წარვიდა. და. დავით. ძე. დიმიტრისი. თ~ა.
წარიტანა. და. ვ~რ.
მიიწივნეს. ზუნღუზალო. ქალაქსა. გარე. მოადგეს. ოთხთვე. და. ვერა. რა. ავნეს. და.
ვ~რ. მისჭირდათ.
მეხუთესა. თვესა. იწყეს. ძლიერად. ბრძოლად. რ~. დავით. და. მცირედნი.
ქართველნი. ჰბრძოდეს. დაწარუღეს. ქალაქი. და. შინაგან. შევიდეს. სადა. იგი. ქ~ეანენი. ერთისა. ყურესა.
შეკრებულ. იყუნეს.
და. ევედრნეს. დავითს. რ~თა. შეიწყალნეს, და. ყაინმან. არა. ბოროტი. უყოს. უსმინა.
და. მცელნი.

დაუდგინნ. და. დაიცუნა. და. აღიღო. ხარაჯა. და. საჭურჭლე. ურიცხვი. და. მ~ერ.
წარმოვიდეს. ხ~.
მუნ. ყოფასა. ფარუჯან. ოვსთა. მეფისა. ძისასა. იწყეს. ოვსთა. ოხრებად. ჵოცად, და.
რბევად.
და. ტყუენვად. ქართლისა, და. ქალაქი. გორი. წარტყუენეს. და. თვისად. დაიჭირეს.
ოვსთა. მაშინ. შეკრბეს, ქართლისა. ერისთავისა. ბეგას. წ~შე. ძისა. ამადასი. ყ~ნი. ქართველნი.
და. მოადგეს.
გორს. მრავალ. გზის. შეებნეს. და. ქალაქსა. შ~ა. მრავალი. კაცი. მოკუდა. ოსიცა. და.
ქართველიცა. და. დაწუეს. გორი. ს~დ. და. ვ~რ. მისჭირდა. ოვსთა. ციხიდამან.
გარდმოუშვეს. კაცი. საბლით. და. წარავლინეს. მუხნარს. მდგომთა. თათართა. თ~ა. რ~თა. შეეწივნენ.
ვ~ა. ესმათ.
ჩამოდგეს. შუა. შელა. ქმნეს. და, ზავი. და. მიერითგან. შეიქმნა. მტერობა. შ~ს.
ქართველთა.
და. ოვსთა, ვიდრემდის, მეფეთა. შ~ს. ბრწყინვალემან. დიდმან. სახელ. განთქმულმან.
გიორგიმ. განასხნა. და. აღფხრნა. ხ~. ვ~რ. მოიწია. ყაინი: შ~ა. მოუწოდა. დავითს. და.
ჰრქა,=
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ვინათგან. დასდევ. თავი. შენი. მსახურებად. ჩემთვის. და, სდგახარ. ერთგულობასა.
ზ~ა. ჩემსა. მომიცემია. მეფობა. და. სამეფო, შენი. ყ~ი. და. წარმოგზავნა. ტფილის. და. დასა. ტახტსა.
მამისა.
მისისასა. და. თ~ა. წარმოატანა. სპანი. საქართველოსანი. შანშე. და. ხუტლუბუღა. და.
ყ~ნი. დი-

დებულნი. და. მოუწოდეს. სამცხით. ბექასა. და. მან. არა. ინება. მოსულად. რ~. ფ~დ.
განდიდებულიყო. თვით. არღარა. წარვიდის. არცა. ყაინს. წ~შე. და. არცა. მეფეს. თ~ა. წარმოუვლინა.
ძე. თვისი.
პირმშო. სამცხის. სპასალარი. სარგის. და. ყ~ი. ნამარხევი, რ~ლ. აქუნდა. მეფისა.
დიმიტრისაგან. შევედრებული. და. სარტყელიცა. იგი. დიდ. ფასისა. მოვიდა. სარგის. და. მოიღო. ყ~ივე.
დაუკლებელად.
მეფის. დავითის. წ~შე. და. დასეს. მეფე. ტახტსა. ზ~ა. და. აკურთხეს. კ~ზმან. აბრაამ.
და. ეფისკოპოსთა:-

65; ჳე; მესამეოცდა. ხუთე. მეფე. ქართლისა. დავით. ძე. დიმიტრი. მეფისა.
ბაგრატოანი:- 4. დ. დავით:-

ხ~. მოსცა. ყაინმა. მეფესა. დავითს. ცოლად. დაჳ. თვისი. რ~ლსა. ეწოდებოდა.
სახელად.
ოღჯათ. რ~ლი. ვახტანგ. მეფესა. ცოლად. ესა, ხ~. დაიპყრა. ამან. დავით. ყ~ი. სამეფო.
მამისა. მისისა. დიმიტრისი. თვინიერ. ბექას. სამცხის. მპყრობელისა. ა~დ. იგი. პატივსემდა. მეფესა. დავითს. მრავალთა. ნიჭთა. და. ძღენთა. წარმოუვლენდის. ხ~.
დავით. უმეტესთა.
ჟამთა. იყჴის, წ~შე. ყაინისა. და. ღათუ. ფარეჯან, ოვსთა. მთავარი. მსახურებდა.
კეთილად. მეფესა.
ა~დ. აქნდა. მტერობა. ქართველთა. ესოდენ. გარდაეკიდნიან. ერთმანეთსა. რ~ლიცა.
მძლე. ექმნის.
მოკლის. მაშინ. წარვიდეს. ქალაქსა. ოვსნი. ვაჭრობად. და. მოიქცეს. და. იხილეს,
გლახაკი. და. მი-

სცეს. ქველის. საქმე. ოვსთა. ვაჭრობად. და. მოიქცეს. და. იხილეს. კ~დ. გლახაკი. და.
მისცეს. ქველის. საქმე. ოვსთა. რ~ლსა. უპირველესსა. ეწოდა. სათხისა. და. მეორესა. უზურაბეგ. და.
დარქეს. გლახაკო. ევედრე. ღ~თსა. რ~თა. დღეს. ჩ~ნი. და. სურამელის. ბეგას. შვილის. ჵრმალი.
ერთგან. შეიყარნენ. ვ~რ. წარვლეს. მცირედ. დახუდა. ნადირობასა. შ~ა. მყოფი. რატი. მცირითა.
კაცითა.
უსაჭურლო. მყის. ზ~ა. მოეტევნეს. აღიღო, ფარი. და. დაუდგა. სივიწრესა. წყლის.
გასავალსა. პირველ. სათხეს. უხეთქნა. მუზარადსა. განუპო. და. ჩამოაგდო. და. მოკუდა.
მერმე. უზურაბეგ. მოუხდა. ჰკრა. მასცა. მჵარსა. ჯაჭვიანსა. განუკვეთა. მჵარი. და ჩამოაგდო. და.
ყმათა.=
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რატისთა. მოაკვდინეს. იხილეს. სხათა. ოვსთა. და. ივლტოდეს. ამისთვის. იტყვის.
წწ~ყლი. უფალი. ამპარტავანთა. შემუსრავს. და. კ~დ. სხა. ჵმობს. აჵოცენინ. უ~ნ. ყ~ნი. ბაგენი.
მზაკარნი. და.
და. ენა. დიდად. მეტყელი. ხ~. მოვიდა. მწოდებელი. ყაინ. თუქალისი. წ~შე. დავით.
მეფისა. და. წარვიდა. დავით. რ~ლ. იდგა. მთათა. არარატისათა. ვ~რ. იხილა. თუქალ. მეფე. დავით.
პატივითა. შეიყუარა.
ინება. რ~ლ. ფიცთა. მ~ერ. ქმნათ. ერთობა. სიყარულისა. დაამტკიცეს. ერთობა. და.
წარმოვიდა.
მეფე. შ~ა. და. მოსცა. დმანისი, რ~ლ. აქუნდა. ხუტლუბუღას. ძმასა. მანგასარისსა. და,
ვ~რ. გარდაჵდა.

მცირედი. ჟამი. წარვიდეს. ნოინნი. რ~ლნი. თუქალის. ლტოლვილიყნეს. ვ~რ.
ნავროზ. დიდის. არღუნის. შვილი. რ~ლი. იყო. კაცი. მჵნე. ძლიერი. ახოვანი. მანქანი. შემმართებელი. უმეტესობისა. ალიყანის. შვილი. ყურუმში. რ~ლისა. ძმა. ბუღა. მოეკლა. თუქალს. ესენი.
მივიდეს. ხარასანს. არღუნის. შვილის. ყაინის-თ~ა. რ~ლსა. აქნდა. მამისაგან.
საუფლისწულოდ. ხარასანი. შეიყარნეს. და. ინებეს. რ~თა. ყაზან. ყონ. უფლად. და. ყაინად.
შეკრბეს.
ესე. ყ~ნი. და. წარმოემართნეს. ბრძოლად. ბაიდოსსა. და. ვ~რ. ცნა. მოსლა. ყაზანისა.
მოუწოდა. მანცა. ლაშქართა. და. წარვიდა. თუქალცა. სისწრაფითა. ვეღარა. მოიცადეს.
მეფე.
აქაცა. დაიცა. ღ~ნ. რომე. არა. დახდა. მიეგებნეს. მცირესა. ქალაქსა. ზანგანს.
შეკრბეს.
ურთიერთას. და. სწორი. ძლევა. იქმნა. უკუდგეს. ორნივე. და. გაიყარნეს. რ~.
ყაზანმუნ. არა. იყო.
ენავროზ. და. ხუტლუბუღა. წარმოავლინა. ნავროზ. ჵელთ. იგდეს. და. ძლიერი.
ბრძოლა. ყო. ჯალირმან. და. წარვიდა. ყაზან. ხარასნით. ხ~. ევედრა. ნავროზ. თუქალის. რ~თა.
განუტეოს. და. ფიცით. დაუმტკიცებდა. რ~თა. ყაზან. შეკრული. მოსცეს. ირწმუნა. და. განუტევა. და. ვ~რ.
მოვიდა. ყაზანს-თ~ა. შეკრა. ქაბი. სპილენძისა. და. წარმოგზავნა. თუქალს. წინა. რ~. ენითა.
თურქულითა. ქაბსა. ყაზან. ეწოდების. მოვიდა. ქაბი. შეკრული. საბლითა. გაუკვირდა. და.
დაუმძიმდა. თუქალს. რ~. მოსრულიყო. არარატისა. მთასა. მაშინ, კ~დ, წარმოემართა. ყაზან.
უმრავლ-

ესითა. სპითა. უგრძნეულად. და. უჟანს. დაესხა. ბაიდოს. შეიპყრეს. და. მოაშთეს. და.
მისთანა. მრავალნი. ნოინნი. ხ~. აქაცა. დაიცა. ღ~ნ. მეფე. ხ~. ვ~რ. ცნა. სიკუდილი.
ბაიდო. ყაინისა. თუქალ. ივლტოდა. და. მივიდა. სამცხეს. ბექასას. რ~ლი.
მთავრობდა.=
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ტასის. კარითგან. ვ~რე. კარნუ. ქალაქამდე. და. შვილი. წარგზავნა. მეფეს. დავითს.
წ~შე. და. მას. შევედრა. და. ვ~რ. მოვიდა. ყაზან. ადარბადაგანს. რ~ლ. არს. თავრეჟი. წარმოუვლინა.
მოციქული. მეფესა. დაბექას. რ~თა. მისცენ. თუქალი. და. შვილი. მისი. ერთგზის. და. ორგზის. და. არა.
მისცეს, ა~დ. იურვეს. რათა. შეუნდოს. და. მოსცა. პირი. და. ბეჭედი. უვნებლობისა. და. მისცეს. თუქალი. ვ~რ.
ცნა. ყურუმჩიმ. წარყანა. თუქალის. ურდოსა. მიეგება. ელჩსა. ყაინ. ყაზანისასა. ნაზიდურს, და.
წარგარა. თუქალი. და. მოკლა. სიკუდილისათვის. ბაიდოსა. და. მეფემან. დავით. მოსცა.
შვილი. მისი. დაყ~ი. საჭურჭლე. და. სიმდიდრე. ყ~ი. რ~ლი. შევედრა. ოვსთა. მთავრის. ფარეჯანისა.
რ~ლი. იდვა.
ციხესა. ატენისასა. რ~. ესე. დაიმადლა. ყაინმან. გარნა. მეფემან. ვერ. გულს. იდგინა.
წარსულა. ურდოსა. შიშისათვის. რ~ლ. აქუნდა. სიყარული. თუქალისი. კ~დ. სხაცა. იყო.
შიში.
ურდოს, წარსულისა. რ~. ზემო, ჵსენებული. იგი. ნავროზ. არღუნ. აღას. შვილი.
მტერი. იყო.
ყ~თა. ქ~ეანეთა. ვისცა. ჰგონებდა. სჯულისა. დატეობასა. და. პატიჟის. და.
მუსულმანად. მია-

ქცევდის. თვინიერ. ცნობისა. ყაზან. ყაისნისა. კ~დ. რამე. აქუნდა. ბოროტი.
ამისთვისცაბოროტად. მოკდა. ვ~რ. ქვემორე. სიტყამან. ცხად. ყოს, ხ~. ესე. ნავროზ. განდიდნა.
თვინიერ. ყაინისა. განაგებდა. საქმეთა. საურავთა. და. აქნდა, მტერობა. ქ~ეანეთა. და.
განემზადა. ს~დ. დაქცევად. ეკ~ლესიათა. თავრეჟსა. და. ყ~თა. ქალაქთა. შ~ა. და. მოიყანა.
ეპისკოპოზი. ბრაღა. ქალაქისა. ნათესავით. და. დ სარწმუნოებით. ნასრანი. რ~ლი. იყო. კაცი.
მოწყალე. და. სახიერი. ფ~დ. სათნოებიანი. პირველთა. ყაინთაგან. პატივცემული. და. მამად. ყაინთაგან. სახელ-დებული. ესე. პყრობილ. ყო. და. მრავალი. გუემანი. და.
ბასრობანი. შეამთხვივნა. დატევებისათვის, სჯულისა. ხ~. იგი. ახოვნად. წინა. აღუდგებოდა.
და. მოითმენდა. შეურაცხყოფად. სჯულისა. მოამედის. მ~ერ. ქადაგებულსა. ამისთვის.
ექსორიობად. დაისაჯა. რ~. იყო. ფ~დ. მოხუცებული. ამას. ზ~ა. ესეცა. შესძინა. ბოროტი.
ნავროზ.
წარმოავლინა. კაცი. ერთი. უკეთური. ნათესავი. მისი. რ~თა. მოაოჵრნეს. ეკ~ლესიანი.
ყოველსა. საქართველოსა. პ~დ. მოაოჵროს. საყოფელი. ყ~დ. უბიწოსა. ვარძიისა. ღ~თისმშობელისა. საყდარი. და. ყ~სა. საქართველოსა. რაცა. პოოს. და. წარმოიღოს. რაცა. რა.
ჰპ=
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ოოს. მას. შ~ა. სიმდიდრე. ჰგონებდა. უზომოსა. სიმდიდრესა. და. ვეცხლსა. თვალთა.
და. მარგა-

ლიტთა. პატიოსანთა. მრავალთა. პ~დ. უკუე. წარმოვიდა. და. მოიწია. ნახჭევანს. იწყო.
რღევად. ეკლესიათა. მოიწია. რისხა. ყ~დ. წ~დისა. ვარძიისა. ღ~ის-მშობელისა. მას. ზ~ა. რ~ლი.
მოვიდოდა. ასაოჵრებლად, ვარძიის, ღ~ის-მშობელისა. და. პატიოსნისა. ჯარისა. დასამჵობლად.
ამისთვის.
მეხტეხილიქმნა. და. განგალა. მეხმან. ს~დ. და. დაიწა. ძვალითურთ. ესრეთ.
საკვირველებითა.
და. დაიცა. სამყოფი. თვისი. ვარძიის. ღ~ის-მშობელმან.
ხ~. ნავროზს. ზედაცა. მოიწია. რისხა. ღ~ისა, რ~. განურისხდა. ყაინი. ყაზან. უსამართლოებისათვის. და. ბოროტთა.
საქმეთა. მისთათვის. იყო. ყაზან. ფ~დ. რამე. კეთილი. და. უბოროტო. გონება. და. სამართლის.
მოქმედ.
უფროს. ყ~თა. უწინარეს. ყაინთა. ესოდენ. რ~ლ. ჭ ჯაჭვი. განება. ორთა. ხეთა. ზ~ა. და.
ეჟვნები. მოება. მრავლად. რ~თა. გლახაკნი. უღონონი. და. უქონელნი. ყაინს. და.
ნოინთა. წინა. მისულისა. უღირსნი. და. მოჩივარნი. მივიდოდნენ. და. შეარყევდენ. ხესა. და.
ჯაჭსა. და. ესმოდის. ყაინსა. ჵმა. ეჟანთა. და. ცნის. რ~ლ. სასჯელი. უცთ. გლახაკთა. და.
შეურაცხთა. კაცთა. რ~ლი. თვით. განიკითხის. პირის. პირ. ესოდენ. უყარდა.
სამართალი.
რ~ლ. დღეთა. მისთა. არა. იქმნებოდა. ძალი. და. უსამართლოება. არცა. დიდთა. და.
არცა. მცირეთაგან. ამისთვის. რისხვეული. ნავროზ. ივლტოდა. ხარასანს. რ~ლ. დევნა. უყო.
ზემო.

ხსენებულმა. ხუტლუშა. ნოინმა. მიეწია. და. მოაკვდინა. იგი. და. შვილი. მისი. და.
ყ~ი. ნათესავი. მისი. მოისპო. ქ~ყანით. სახსენებელი. მისი. ვ~ა. წერილარს. მოისპენ. უღთო.
რ~თა. არა. იხილოს. დ~ბა. ღ~თისა. და. კ~დ. წარწყმდა. სახსენებელი, მისი. და.
ესრეთ. დამშვიდდეს. თათარნი. იწყო. ყაზან. ყაინმან. განგება. ქ~ყანისა. სიმართლითა. და. მსჯავრთა. კეთილთა, ამათ. ჟამთა. წარავლინა. მოციქული. ყაზან. ყაინმან. და. იჵმო.
მის. წ~შე. დავით. მეფე. ხ~. იგი. მსწრაფლ. განემზადა. და. მოიწია. კახეთს. და. ერეთს. მივიდეს. ერი. კახნი. დიდებულნი. და. აზნაურნი. დავით. მეფის. წ~შე. ერისთავი.
სამადავლა. კაცი. ყოვლითა. ყოვლითა. სამჵედროთა. ზნითა. შემკობილი. და. მოისარი. რჩეული. მსგავსი. მოსომხოსა. ებრაელი. დაყო. მცირედ. ჟამი. ერეთს. და.=
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განეზრახა. განეზრახა. ვაზირთა. უკეთუ. წარვიდე. ურდოსა. მეშინის. ყაინისგან. ა~დ.
დაუმტკიცებდეს. ვაზირნი. წარსულასა. ხ~. მეფემან. არა. ისმინა. მათი. და. შეიქცა.
გარე. რ~. აქუნდა. შიში. თათართაგან. და. ყაინის. ხილვისა. და. მოვიდა. მთიულეთს. უკუდგა.
ჟინვანს. შეკრა. სიბა. და. მცელნი. დაუდგინნა. ხ~. მეფე. დავით. მთიულეთს. დგა. და.
წარავლინა.
ძმა. თვისი. ურწემესი. ვახტანგ. ელჩად. დიდის. ბათოს. შვილის. შვილისა. ყაინისა.
დაუქადა. გზა. გამოსლად. ყაინს. ზ~ა. და. მან. კეთილად. შეიწყნარა. და. უქადა. ქყანა.
დასაჭურჭლე. მრავალი. ვ~რ. ცნა. დავითის. უკუდგომა. ყაზან. წარმოგზავნა. ხუტლუშა, მჵედართ. მთავარი. რ~ლსა. იგინი. ბეგლარ-ბეგობით. უჵმობდეს. სპითა. დიდითა.
მო-

ვიდეს. და. დადგეს. ტფილისს. გაგზავნეს. მოციქული. მეფესა. დავითს-თა. და.
ითხოვეს. კაცნი. სარწმუნონი. მისანდობელად. და. აძლევდეს. ზავსა. და. სთხოვდეს.
ერთგულობასა.
ყაზანისასა. და. არა. მიქცევასა. მტერთა. კერძო. და. მან. წარმოგზავნა. კ~ზი. აბრაჰამ.
ბურსელი.
იოვანე. და. ტფილისის. ყადი. და. ითხოვნა. მძევალნი. და. ფიცად. მიპირდა, ხ~. მათ.
ფიცეს.
სჯულისაებრ. მათისა. და. მისცეს. მძევლად. ხუტლუშას. შვილი. სიბუჩი. ყურუმშის.
ძმა.
არფა. და. სხუათა. ნოინთა. შვილნი. და. მისცეს. ბეჭედი. ყაინისი. და. სიმტკიცე.
უვნებელობისა.
და. იგი. მოვიდა. ნახად. მათდა. და. აღუთქა. წარსულად. ურდოსა. ხ~.
ხუტლუშამან. შეიწყნარა. პატივითა. და. განუტევა, ხ~. დავით. იქცა. თვისადვე. და, მძევალთა. მისცა. ნიჭი.
დიდი.
და. განუტევნა. ხ~. ვ~რ. მოიწია. არე. გაზაფხულისა. აწვიეს. კ~დ. მეფე. დავით.
ურდოსა. და. არა. ინება. წარსლად. რ~. აქუნდა. შიში. ამისთვის. წარავლინა. ძმა. თვისი. ბადურ. დიდისა.
ყაინისა. ოთახას. წ~შე, ვ~რ. ცნა. ყაზან. ყაინმან. კ~დ. წარმოავლინა. მჵედართ. მთავარი.
ხუტლუშა. სპითა. ურიცხვითა. მოვიდეს, სომხითს. და. კ~დცა. აწჴიეს. მეფე.
მისულად. და. აღუთქმიდეს. ნიჭთა. დიდთა. და. კ~დცა. წარავლინა. კ~ზი. აბრაჰამ. [.] ყადი. ტფილისისა.
დაიოვანე, ბურსელი. და. აღუთქა. მისულად. ცნეს. თათართა. რ~, მიზეზობდა.
მომართეს.
შესულად. მთიულეთს. მოაოჵრეს. სომხითი. ქართლი. თიანეთი. ერწო. და. დადგეს.
მუხნ-

არს. ხერკ. ბაზალეთს. ერწოს. და. თიანეთს. და. ვერ. ეტეოდეს. სადგომად. და.
არბევდეს. ქარ=
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თლსა. და. ზემო. ჵსენებულთა. ქ~ყნათა. ტყუე. ყუეს. რ~ლისა. არა. იყო. რიცხვი. და.
მოსრეს. პირითა. მახვილისათა. რაოდენი. პოვეს. და. მიეცა. ქ~ყანა. განსარყუნელად. ცოდათა. ჩ~ნთა-თვის.
რ~. მას. წელსა.
გამოჩნდა. ვარსკულავი. კოვმატი. ლახვრისა. სახე. ჩრდილოთ. კერძო. და. დადგა.
ვ~რე. ოთხ. თვემდე. და. ყ~თა. ღამეთა. იხილვებოდა. ვარსკლავი. იგი. ლახვრის. სახე. და. იტყოდეს.
ლახვრითა.
მოწყედასა. მოასწავებს. კ~დცა. ინებეს. თათართა. ზავის. ყოფა. მეფესა. და.
გაუგზავნეს. მოციქული. რ~თა. მეფემან. მეფიცოს. ერთგულობასა. ზ~ა. ყაზანისსა. და. არა. მისცეს. გზა.
ბათოს. შვილიშვილსა.
დიდსა. ყაინსა. ოთხას. და. ესრეთ. ჟამად. შ~ა. იყოს. მისცეს. სამეფო. მისი. და. ყეს.
ფიცი. და. აღთქუმა. ურთიერთას. და. წარმოგზავნა. დედა. თვისი. დედოფალი. და. ძმა. მისი.
უმრწემესი. მანოელ. და. კ~ზი. აბრაჰამ. და. დედოფალი. ცოლი. მეფისა. ოლჯათ. წარმოავლინა. რ~თა. წარვიდეს.
ურდოსა. და. იურვოს. საქმე.
მისი. და, მიიწინეს. ურდოსა. იხილნა. ხუტლუშამან. და. პატივითა. შეიწყნარნა.
მსწრაფლ. უკურიდნა. დამოსცა. ტფილისი. და. სამეფო. მისი. და. წარვიდა, ურდოსა. და. წარიტანა.
დედოფალი. ოლჯათ. და. კ~დ, დამშვიდდა. მოოჵრებული. ქ~ყნა. და. ვ~რ. გარდახდა. ზამთარი. იგი. მოეწურა. არე.
ზაფხულისა. წარმოავლინეს.

მოციქული. მეფეს. დავითს. წინაშე, რ~თა. ცნას. უკეთუ. არს, ერთგულობასა. ზ~ა.
ყაინისასა. ანუ. არა.
და. ცნა. კაცმან. მან. რ~ლ. ბადურ. წარავლინა. დავითს. ყაინ. ოთხას-თ~ა. და. გზა.
ექადა. გამოსულად. აცნობა. ყაზანს. ხ~. იგი, განწყრა. და. წარმოავლინა. ყურუმშა. და. აღინჯი. ვინმე.
შინაური. მისი.
და. შანშე. მჵარგრძელი. და. მოუწოდეს. ძმასა. დავითისასა. მცირესა. გიორგის. რ~ლი,
ეშა. ასულსა. ბექასასა.
და. მას, აღეზარდა. რ~ლი. მარტო. ეშა. დედასა, ვ~ა. მარტო. რქა. რ~. ვერ. შემძლებელ.
იყო. ბუნება, დედათა. სხათასა. ეგე. ვითარსა. მრავალსა. შობად. ვარ. ქვემორე. სიტყამან. ცხად, ყოს. ხ~, ესე.
გიორგი. იყო. სახლსა. ბექასსა. რ~. ესე. ბექა. განდიდებულ-იყო, და. აქნდა. ტასის. კარითგან. ვ~რე,
სპერამდე. და. ვ~რე. ზღამდე. სამცხე. აჭარა. შავშეთი. კლარჯეთი. ნიგალისჵევი, ს~დ. მოსცა. ბერძენმან, მეფემან.
ეომნინოსმან. კირია. მიხაილ. დაჳ.
ასული, ბექასი. ცოლად. მოიყანა. ამისთვის, აქუნდა. უმრავლესი. ტაო. არტანი.
კოლა. კარიფორა. და. კარი.
და. ამათ. შ~ს. ქყანანი. ციხენი, არტანუჯი. და. უდაბნონი. კლარჯეთისანი. და.
დ~ბულნი. აზნაურნი. და, მონასტერნი, ყ~ნი. მას. აქნდეს. და. ხარაჯას. მისცემდა. ყაზანსა. და. ლაშქრითა. შეეწეოდა.
ამას. სთხოეს. ყრმა. გიორგი.
რ~თა. მისცეს. და. მეფე. ყონ. ქართლსა. დავითის. წილ. ძმისა. მისისა. რ~ლ.
აღასრულა. და, მისცა. და. თ~ა. წარატანა.=
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ლაშქარი. დიდი. ხ~. წარიყანეს. ესე. გიორგი. და. დასეს. მეფედ. და. ღათუ, მცირე.
იყო. ა~დ, წინა. დაუსახვიდეს.

უძლეველობასა. მეფობისასა. და, წინა, მოასწავებდეს:-

66; ჳვ; მესამეოცდა. მექუსე. მეფე, ქართლისა. გიორგი. ძე. დიმიტრისა. მეფისა.
და. ძმა. დავით. მეფისა. ბაგრატოანი:- 4. დ. გიორგი:-

ხ~. ხ~. იყო. ყრმა. მცირე. გიორგი: მეფედ. ტფილისისა. და. ვ~რ. მოიწია. გაზაფხული.
კ~დ.
წარმოავლინა. ყაზან. ყაინმან. იგივე. ხუტლუშა. სპითა. ძლიერითა. და. მრავალნი.
ნოინნი. სხუანი.
და. დადგეს. ზემო, ჵსენებულთა. ადგილთა. მოაოჵრეს. ქართლი. უბოროტესად. ხ~.
მეფე. დავით. დადგა. ყოდასა. მაშინ.
ქვენაფლაველი. შალვა. გამოექცა. მეფესა, აღსავსე. ნიჭითა. მ~ერ. მისითა. რ~ლნი. მას.
ჟ~სა. მიენიჭნეს, არა.
მოიხსენა. წყალობა. ეგეოდენი. ა~დ, მივიდა. ნოინთანა. ხ~, მან. განიხარა. და.
პატივითა. შეინახა. და. წინა. მძღრად.
გზისა. აჩინა. და. შევიდეს. გზასა. ხუარაზმის. ჵევისასა. და. განვიდეს. მთასა. შ~ს.
ცხავატსა. და. ცხრა. ზმის. ჵევსა.
რ~ლ-არს. ლომისა. და. ვ~რ. ცნა. დავით. ორგულობა. შალვა. ქენა. ფლაველისა.
შედგა. ციკარეს. რ~. ციკარე. მტერთაგან. უბრძოლველ-არს. ჩავლო, ხუტლუშამან. და. გავიდეს. ჵადას. და. გარდა.ვიდეს. ჵევსა. და. მიმართეს. გველეთასა. რ~. მუნ. შ~ა. ჰგონებდეს. მეფესა. დავითს. და. გარე. მოადგეს. სტეფან.
წმიდასა. სოფელსა. და. განგებითა.
ღ~თისათა. განმაგრდეს. რ~. წინა. მავალნი. თათარნი. იყუნეს. ქვენა. ფლაველნი.
შალვა. და. ოვსთა. მთავარი.
ბაყათარ. და. მუხნარს. მდგომი. თათარი. მანთანაღუთ. ხ~. ვ~რ. ცნეს. რ~. სტეფან.
წმიდელთ. ვერას, ავნებდეს.

და. ვ~ა. ცნეს, მეფე. მუნ. არა. იყო. ითხოვეს. საზრდელი. მცირე. სტეფან.
წმინდელთაგან. მოსცეს. და. აიყარნეს.
და. გარდამოადგეს. ჵადას. ხ~, მეფე. ციკარეთს. იყო. დაამტკიცეს. და. დადგეს.
ერთგულობასა. მეფისასა. სურამელი,
ჰამადა. და. ამირეჯიბი. აბახას. ძე. ჭილა. და. აზნაურნი. და. სომხითარნი. და. დიდი.
ერთგულობა. აჩენეს. ხ~.
ვ~რ. ცნა. ხუტლუშამან. მეფისა. ციკარეს. დგომა. განყო. ლაშქარი. და. რ~ლიმე.
წარავლინა. ცხაოტით. გზასა.
რ~თა. ეგრეთ, შეილოს. ციკერას. რ~ლი. ესე. შეუძლებელ. იყო. მაშინ. ქვემო.
შესრულთა. ლაშქართა. შევლეს. გზა,
ცხაოტისა. და. განვიდეს. ცხაოტს. ვ~რ. ცნა, მეფემან. წარავლინნა. მცირედნი.
ლაშქარნი. და. იქმნა. ომი.
ძლიერი. და, მოსწყდა. თათარი. ურიცხვი. რ~. შემოსრულიყუნეს. იწროსა. გზასა. კაცი.
მეომე. ვ~რ. ხუთასი.
რ~ლნი. ვერღარა. გამოესწრნეს. გზისა. სივიწროსაგან. შეიპყრეს. ხუთასივე. რ~ლნიმე.
მოკლეს. და. რ~ლიმე. დარჩეს,
მოგარეს. მეფესა. ხ~. სხანი. ილტოდეს. და, სპანი. მეფისანი, გამოვიდეს. ჵადის.
თავსა. გორას. რასმე. რ~ლარს.=
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ციკარეს. პირის. პირ. და. იქმნა. ომი. ძლიერი. რ~. კეთილად. ბრძოდეს. შინაურნი.
მეფისანი. ჵადელნი. და. ზოგნი. ჵევით. მოსრულნი. რჩეულნი. და. უმეტეს. მოისროდეს. თათარნი. რ~. დიდად.
ავნებდეს, მთიულნი. იყუნეს. ფერჵითა. მალე. ცხენოსანი. ვერ. შეუვიდოდა. საომრად. და. ქვეითად. იბრძოდეს.
თათარნი. რ~ლთა. შემწედ. ჰყა. ივანეს, ძე. შანშე. და. ორნი. რ~ლ. სხდეს. გორას. მესხნი. ლაშქარნი. რ~ლნი.
წარმოევლინნეს. სამცხისა. მთავარსა. ბექას.

თორელნი. თმოგელნი. და. ტაოელნი. და. განგრძელდა. ომი. ვ~რე. მიმწუხრადმდე.
გზათა. სივიწრითა. არა. აღერინეს, ურთიერთას. გაიყარნეს. და. უკუდგეს. ჵადას, თათარნი. და. უშველა. ღ~ნ.
მეფესა. რ~. ცხაოტით. შესრული.
ლაშქარი. ივლტოდა. და, ვ~რ. ხუთასი. ოდენ. კაცი. შეიყარა. და. ხუტლუშასცა. დიდი.
ენებოდა. იხილა, სიმაგრე.
ქ~ყანისა. ხუტლუშამან. და, ცნა. რ~ლ. არა. ეგების. შესლა. ციკარეს. აიყარა. ღამით.
გზასა. ლომის. თავისასა.
დაესხა. ქართლსა. და. ღათუ. ვინმე. დარჩომილიყო. მოსრა. და. ტყე. ყო. და.
მოაოჵრეს. ქართლი. და. წარვიდა. ყაზანს. წ~შე. ხ~. მოიწია. რა. არე. გაზაფხულისა. წარმოემართა. იგივე. ხუტლუშა.
სიტყვითა. ყაინისათა. სპითა.
უძლიერესითა. და. მოიწია. ტფილისს. დაეგულვებოდა. შესულად. მთიულეთს. და,
ვ~რ. ცნეს. დ~ბულთა. ამის. სამეფოსათა. განკრთეს. და. ეძიებდეს. ღონესა. რ~თამცა. განერნენ. პირისაგან. თათართასა.
ქ~ყანა. თუღა. სადმე. დაშთომილიყო. შეკრბეს. მეფესა. დავითს. წ~შე. და. მოაჵსენებდეს, რ~თა. წარვიდეს. ყაზანს.
წ~შე. ფიცი. და. სიმტკიცე. აღიღოს. უვნებელობისა. ისმინა. მეფემან. და. დაამტკიცა. წასლა. ურდოსა. სთხოვა.
ზავი. და. ფიცი. ხ~. მან.
დიდად. განიჵარა. და. აღუთქა. უვნებელ. ყოფა. მეფესა. და. დაცა. ქ~ყანისა, უკეთუ.
ოდეს. იხილოს. ყაინი, მ~ერ. წარმოგზავნონ. დაცული. მშვიდობით. ამას. პირსა. შ~ა. იყო. ბურსელი.
იოვანე. აღიღო. პირი.
მტკიცე. და, მოვიდა. მეფის. წ~შე. იხილა. პირი. სიმტკიცისა. განეხარნეს. ქართელთა.
ჰერა. კახთა. და. აწუევდეს.
წარსლად. და. მძევალთაცა. აძლევდეს. ხუტლუბუშა, სარწმუნო. კაცი. არს. და. არა.
ეცრების. აღთქმასა.

ვგონებ. კეთილად. შეწყობასა. გარნა. მეფემან. არა. ირწმნა. ისმინა. ა~დ. შიში. აქნდა.
თათართა. და. დადგეს. გველეთს. ხ~. ვ~რ. იხილეს. დ~ბულთა. მოოჵრება. უმრავლესნი. წარვიდეს.
კითხვითა. მეფისათა. დაცჴისათვის. ქ~ყანისა. ხ~. ხუტლუშა. კეთილად. შეიწყნარებდა. ვინაცა. მოვიდოდა. კ~დ. მოაოჵრეს.
ქ~ყანა. ქართლისა. ზემო. ჵსენებულნი. თვინიერ, მთიულეთისა. და. წარვიდეს. ურდოსა. ხ~. მოიწია. სთუელი.
ჩამოდგა. ცხრაზმის. ჵევსა. მეფე.
დავით. და. აოჵრებდა. მამულსა. შალვა. ქვენა. ფლაველისასა. ორგულობისათვის.
მაშინ. უღონო. იქმნა. ქვენა. ფლაველი. ევედრა. სურამელსა. მსახურთ. უხუცესსა. ქართლისა. ერისთავს.
აჰამადას. რ~თა. აუროს.=
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მეფეს. წ~შე. მოახსენა. მეფესა. და. არა. ინება. მისთვის. დაჭირა. ა~დ. მიუბოძა.
აჰმადას. გარდაიყარა. თავსა. ნაცარი. შალვამ. და. თქა. ესემც. არს. მისაგებელი. ორგულთა. მეფეთასა. და. შეუნდო.
მეფემან. შალვას. ამათ. ჟამთა, წარმოვიდა. ძმა. მეფისა. ვახტანგ. რ~. იკლო. რამე. სიყარული. და. სიკეთე. ძმისა.
თვისისა. დავითისაგან. რ~.
შეპყრობილცა. ჰყა. და. პატიმრებული. ციხესა. ჟაინვანისასა. გამოიპარა. და. მოვიდა.
ივანე. ბურსელისასა.
და. ჰქა. არღარა, ბოროტი. იქმნების. და, შეურაცხება. წ~შე. ძმისა. ჩემისა. აწე. არა.
წარვალ. ურდოსა. მტერთა.
მისთა. თ~ა. აწ. წარავლინე. კაცი. წინაშე, მეფისა. ძმისა. ჩემისა, და. აუწყე. ჩემი. შენსა.
მოსლა. თუ. ნებავს. დაფიცით, შემიჯერებს, რ~ლ. არა. ავი. მიყოს. და. არღარა. შემიპყრას. მის. წ~შე. მივალ.
მცირე. სარჩომიცა. მომცეს.

ხ~. მან. წარავლინა. კაცი. მეფისა. დავითის. წ~შე. და. მოახსენა. ესე. ყ~ი, ხ~. მეფემან.
განიხარა. და. ფიცითა. მოიმტკიცა. და, წარიყანა. ძმა. თვისი. და. კეთილად. ხედვიდა. ა~დ, კ~დ. ჰგონებდა.
განდგომასა. ამის. ძლით. რ~. შაბურის. ძმის. ასული. შეირთო. ვახტანგ. ცოლად. და, ვერღარა. თავს. იდვა. ვახტანგ.
უპატიოდ. ყოფნა.
და. წარვიდა. ურდოსა. ყაზანის. წ~შე. ხ~, მან. პატივითა. შეიწყნარა. და. მოსცა.
მეფობა. და. წარმოატანა. ხუტლუშა. ნოინი. სპითა. უძლიერესითა. და. მოვიდა. ტფილისს. და. მუნ. შემოიპირნეს.
ყ~ნი. თათარნი. და, ქართველნი. და. სამცხის. ბატონის. ბექას. შვილი. სარგის. სპასალრი. ტაოლნი. თორელნი.
თმოგველნი. და. სომხითარნი. რ~. შანშე. პირველვე. იყო. მუნ:-

67; ჳზ; მესამეოცდა. შვიდე. მეფე. ქართლისა. ვახტანგ. ძე. დიმიტრი. მეფისა. და. ძმა. დავით. მეფისა. და. გიორგი. მეფისა. ბაგრატოანი:3 გ. ვახტანგ.
ხ~. ვ~რ. მეფემან. დავით. რ~ლ. ვახტანგს. მეფედ. ჰყოფენ. წარმოავლინა. იგივე. ბურსელი. ზავისათვის. და. აღუთქა. ურდოს, წარსლა.
რ~ათა
ფიცით. შეაჯერონ. და. მოსცენ. მძევალი. ხ~. ხუტლუშამან. შეფიცა, და. ყ~ი.
სათხოველი.
აღუსრულა. და. წარვიდა. ბურსელი. და. მოვიდა. მეფის. წ~შე, ხ~. მან. განიხარა.
წარმოავლინა.
დედოფალი. ოლჯათ. და. კ~ზი. აბრაჰამ. და. ბურსელი. მოვიდეს. მუხნარს.
ხუტლუშა. და. სხუანი. ნოინნი. ბაზალეთს. წინა. მოეგებნეს. დედოფალსა. ოლჯათს. და. ვ~რ. ყაინს.
ეგრე-

თ. პატივსცეს. და. მოსცეს. ფიცისა. სიმტკიცე. და. ბეჭედი. ყაინისა. და. ჵელის.
მანდილი.
რ~. ესე. აქუნდა. სიმტკიცე. ფიცის. მიცემისა. და. მინდობისა. და. აძლიეს.
ხუტლუშას.=
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შვილი. სიბუჩი. მძევლად. გარნა. ოლჯათ. დაიმჭირეს. და. არღარა. წარავლინეს. ა~დ.
კ~ზი. და. ყადი. და. ბურსელი. წარგზავნა. რ~თა. მოიყუანონ. მეფე. ვ~რ. მივიდეს. მეფის. წ~შე.
ცნა. ოლჯათის. არღარა. მოსლა. მიზეზყო. და. არღარა. ინება. ნახა. თათართა. დიდი. რამე.
რიდი.
და. შიში. აქუნდა. წარა. ვლინა, იგივე. კ~ზი. და. ყადი. და. ბურსელი. ითხოვა.
ოლჯათ. და.
აღუთქა. ხილად. და, ვ~რ. მივიდეს. ხუტლუშას. თ~ა. ცნა. რა. მოსლა. მეფისა.
ჰრქა.
ბურსელსა. კაცი. სტყუარი. რა. არს. მე. მტიცითა. ფიცითა. შემიფიცავს. და. არა.
მოვიდა.
აწ. მიიღე. ტყუილისა. ნაცალი. პატივი. და. განრისხებულმან. მოაკვდინა. ბურსელა,
რ~ლისა.
გამი. აღიღო. შანშემ. და. წარგზავნა. სამარხოსა. მისსა. ხ~. ვახტანგს. დაუმტკიცეს.
მეფობა.
ოლჯათ. წარავლინეს. ურდოსა. და, თათარნი. კ~დ. წარვიდეს, მთიულეთს. და,
გარდავიდეს. გველეთს,
რ~. მეფე. შედგომილ. იყო. და. დიდათ. ავნებდა. სიმაგრეთა. შესრულთა. თათართა.
გარნა. სიდიდითა,
არა. აკლდებოდა. ხ~. ვ~რ. იხილეს. სიმტკიცე. და. უბრძოლველობა. გველეთისა.
აიყარნეს. და. წარმოვი-

დეს. რ~, ქართაცა. მობერეს. და. იწყო. თითოელმან. მოსულა, და. მოესწრეს.
მთიულნი, და. მრავალნი. მოკლეს. ეგრეთვე, ზანდუკის. ჵევს. შესრულნი. თათარნი. მრავალნი. მოისრნეს.
და. შთამოვიდეს.
ქართლს. და. წარვიდეს. ყაზანს. წ~შე, და. მიგარეს. ოლჯათი. და, არღარა. მოსცეს.
მეფესა. დედოფალი.
ოლჯათ. ხ~. ვ~რ. ცნა. მეფემან. არღარა, მოცემა. ცოლისა. თვისისა; ოლჯათისი:
იქორწინა.
ქართლის. ერისთავს. აჰამადას. ასული. ფ~დ. ქმნულ. კეთილი, ამათ. შფოთთა. რა. შ~ა.
იყო. ქყანა. ქართლისა; რ~. არა. იყო. მათ. ჟ~თა. შ~ა. თესა. არცა. შენობა. ყ~დვე. ვითართა.
დღეთა.
აქაბ. მეფისათა. ელიას, მ~ერ, სამ. წელ. და, ექს. თე. გარნა. აქა. ხუთ. წელთა. იყო.
ოხრება. რ~.
ესოდენთა. ბოროტთათვის. და. სიბილწეთა. სოდომურთა. ცოდვათა. შემოსრულთა.
თვის. განრისხნა.
ღ~თი. და, ვიქმნენით. მიცემულ. პ~დ. მცირესა. ტყეობასა. და, მეორედ. ბარბაროზთა.
მ~ერ, სრვასა.
და. ჵოცასა. და, მესამედ. იქმნა. პურის. მოკლება. რ~, ყ~დ. არა. იპოებოდა.
სასყიდლად. არცა. დიდითა.
ფასითა. ესოდენ. განძვინდა. შიმშილი. რ~ლ, მძორსა, არა, წმიდისასა. ურიდად.
ჭამდეს. სავსე.
იყუნეს. უბანნი. და. ფოლოცნი. გზანნი. მინდორნი. და. ქალაქნი. და. სოფელნი.
მკდრებითა. ყრმანი.
მკერდთა. დედათა. ძუძუთა. ლეშკითა. სწოვდიან. და. უმრავლესი. ერი. ქართლისა.
წარვიდეს. სამცხეს.=
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ქ~ყანად. ბექასსა. სადა. იგი. იპოებოდა. პური. სასყიდლად. ფ~დსა. და. უზომოსა.
მოწყალებასა. შ~ა. იყო.
მეუღლე. ბექასი. ვახახი. რ~ლ. იყო. ყოვლითურთ. შემკობილი. და. ვ~ა. დამტკიცდა.
მეფობა. ვახტანგისი. რ~. ყაზანმან. ჵელთ. უდა. მეფობა. და. დაიპყრა. ტფილისი. და. ყ~ი. სომჵითი.
დმანისი. და. სამშვილდე. ხ~. არა. წინა. აღუდებოდა. ძმასა. თვისსა. დავითს. რ~. იყო. ვახტანგ.
ყოვლითურთ. სრულ. სარწმუნოებითა. მტკიცე. ეკ~ლესიათა. პატივის. მცემელ, მშვიდ. და. მდაბალ. არა.
მოშურნე, მყუდრო. და. უშფოთველი. ხ~. ამათ. ჟ~თა. უმეტეს. განდიდნა. მთავარი, სამცხისა. ბექა. ამათ. ჟ~თა.
გამოჩნდეს.
თურქნი. საბერძნეთსა. მყოფნი. რ~ლნი, დაემკვიდრნეს, ზაფხულის. მთათა.
პარაზლისათა. და. ზამთრის. მახლობლად. პონტოსა. და. შეკრბეს. ვ~რ. ჳ. ჩ. სამოცი. ათასი. რ~ლისა. თავად. იყო.
აზატ.
მოსე. კაცი, მჵნე. და. ძლიერი. ესე. აზატმოსე. წარმოვიდა, ყ~ითა. ძალითა. მისითა.
მოოჵრებად.
ყ~ისა. საქართველოსი. და. ვ~რ. მოიწია. ბასიანს. და. ტაოს. იწყო. მძვინვარედ, ოჵრება.
ჵოცა
და. კლა. რ~ლ. ესოდენი. სული. მოისრა. და. ტყე. იქმნა. ვ~დ. შეუძლებელ. არს.
მოთხრობა. ვ~რ. ბერნი.
ყრმანი. და. ჭაბუკნი. უწყალოდ. მოისროდეს. და. ჩჩვილთა. ყრმათა. დედის. ძუძუთა,
შ~ა. მოკლვიდიან. რ~, არა. ჰგონებდეს. თურქთა. გამოჩენასა, ამისთვის. ყ~ი. სოფელი. ტაოს.
შეუძრველად. დახდათ, და. ვერსადა. ვინ. ივლტოდა. ამისთვის. ურიცხვნი. მოისრნეს. და, ესეზომ.
მოოჵრდა. ტაო.
რ~ლ, ვაშლოვნით. წარსრულნი, თურქნი. შთავიდეს. მუძღულს. და. ნიგალის. ჵევთა.
უვალთა. ად-

გილთა. რ~ლნი. მოისრნეს, ჵერჵემლის, ძეთა. აზნაურთაგან. მაშინ. ერისთავი. ტაოსა.
თაყა, ფანას-კერტელი. უღონო. იყო. სიმცროსათვის. ლაშქრისა. გარნა. ეგრეცა. მცირე. წყობა. ყო.
თორთომის.
ციხესა. გორსა. და. დიდად. ავნო. გარნა. სიდიდისათვის, თურქთასა. ქვეყანით.
მისით. ვერ. განასხა. ა~დ, თურქნი. უმეტეს. განძვინდეს. და, მოაოჵრებდეს. ტაოსა. ხ~. მოიწია. ამბავი.
მთავარსა. თ~ა. ბექასა. რ~ლისა-თვისცა. დიდად. ტკივნეულიქმნა. ვ~რ. ხუდებოდა. ჰგონიერებასა. და,
სიბრძნესა, მისსა. დამოუწოდა. ყ~თა, მის. ქვეშე, დაწესებულთა. და, წარემართა. წყობად, თურქთა. და. ვ~რ.
მიიწია. და, ბასიანად. ესმა. ვ~დ. თურქნი. წარვიდეს. საზამთროსა, სადგურსა. მათსა. და. ვერ. ესწრა.
შეწუხდა. ბექა. მოოჵრებისათვის. ტაოსა. გარნა. შეიქცა. სახლად, თვისად, ეძვინებოდა. სულსა. მისსა.
მოსლა. ტაოდ. ვ~რ.
ატაკრად. ეტყინებოდა. სული. მისი. წყობად. თურქთა. მოუწოდა. ყ~თა.
წარჩინებულთა. სამცხისათა.=
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შავშ, კლარჯთა, შემოკრიბნა. ყ~ნი. და. ჰრქა. ისმინეთ. მთავარნო. საქართველოსანო.
ძმანო.
და. თანა. მონათესავენო. ჩემნო. სიტყა. ჩემი. რ~. დიდმან. და, სახელოვანმან.
სკიპტრისა.
და. პორფირისა. მქონებელთა. შორის. უმეტეს. განთქმულმან. მეფემან. დავით. დასცა.
და. დაამჵა. ძლიერება. თურქთა. ნათესავისა. და. იოტნა, სამეფოსაგან. მისისა. მ~ერ,
ჟამითგან.

აქამომდე. არღარა. ჩენილ. არიან. თურქნი. და. აწ. ცოდათა. ჩ~ნთა. თვის. კ~დ.
აღიძრნეს. მძვინვარედ. და. მოაოჵრეს. ტაო. და. ურიცხვი. სული. ტყე. ყეს. და. მოსწყჴიდეს.
პირითა. მაჵვილისათა. ეკ~ლესიანი. დასცეს. და, სიწმიდენი. შეაგინეს. და. კ~დ. განმზადებულ,
არიან. ბოროტის. ყოფად. ქ~ეანეთათვის. და. მოოჵრებად. ვინათგან. მეფე. შემცირებულ. არს.
მძლავრობისაგან. თათართასა. და. კ~დ, პირნი. და. თავნი. საქართველოსანი. განდგომილან. და.
არავინ, არს.
წინა, აღმდგომ. თურქთა. და. აწ. ისმინეთ. ჩემი. ტომნო. და. ერთნებანო. შევკრბეთ.
ყოვლითა. ძალითა. ჩ~ნითა. და. მივმართოთ. თურქთა. და. არა. მივსცნეთ. თავნი. და.
შვილნი. ჩ~ნნი.
და. არა. განვგწირნეს. ღ~თნ. მოსავნი. მისნი. და. აღმსარებელნი. მისნი. და. მოგცეს.
ძლევა.
მათ. ზ~ა. ვ~რ. მისცა. მამათა. ჩ~ნთა. ძლევა. მათ. ზ~ა. დავდათ. თავი. ჩ~ნი. სჯულისა.
შეუგინებლობისათვის. და, ძმათა. ჩ~ნთათვის. უეჭელად. ღ~თი. მოგანიჭებს.
ცხოვრებასა,
ხ~. ვ~რ. ესმათ. მთავართა. და. სპათა. ბექასთა. სიხარულით. მიემოწმნეს. და.
დააპირეს. ლაშქრობა. თურქთა. ზ~ა. მაშინ. მცირედ. ჟამ. განიყარნეს. და, მოიწია. არე. ზაფხულისა. კ~დ.
იწყეს.
თურქთა. აღმომართ, სულა. და. შეკრბეს. სიმრავლე. ვ~რ. ექუსი. ბევრი. რ~. ყ~თა.
ქალაქთაგან. გამოყა. კაცი. სჯულითა. სარკინოზი. ჵოცად. ქ~ეანეთა. და, არა, თურქნი. ოდენ,
იყუნეს,

ა~დ. სპარსნიცა. და. ვ~რ. ცნა. ბექამან, მოსლა. თურქთა. მოუწოდა, ყ~თა, მის. ქუეშე.
დაწესებულთა. ტასის. კარითგან. ვ~რე. ბასიანადმდე. მესხთა, შავიშთა. კლარჯთა. კოლა.
არტან.
კარნიფორელთა. და. უმრავლესთა. ტაოელთა. რ~. ამას. აქუნდა. ქ~ყნა. ესე. ამათ. თ~ა.
თმოგელთა. და. თორელთა. და. შეკრბა. სიმავლე. ერთი. ბევრი. და. ორი. ათასი. და. მიმართეს.
თურქთა. ზ~ა.=
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იგინი. აღმოსრულიყნეს. მთათა. პარხლისათა. დაებანაკათ. და. წარევლინათ.
მხედრობა. ტყევნად.
ვაშლოვნისა. და. თვით. ეგულებოდა. მოსლა. ქ~ყანად. ბექასა. სამცხეს. ქართლსა.
და. სომჵითსა. ხ~.
ვ~რ. მივიდეს. თურქნი. ვაშლოვანს. კაცი. ვ~რ. ათი. ათასი. წინა. განეწყნეს. სბანი.
ბექასნი. ხუთასი. კაცი. რ~ლნი. წარევლინნეს. მცუელად. და. დაუდგეს. სიმაგრეთა. შ~ა. იქმნა.
ომი. ძლიერი. და. ივლტოდეს. თურქნი. და, მოსწყდეს. სიმრავლე. ფ~დი. ადგილთა. სიმაგრითა. და.
ესრეთ. წინა. დაუსახვიდა.
ღ~თი, ძლევას. ბექას. თურქთა. ზ~ა. ხ~. ვ~რ. ესმა. ბექას. ვიძლიენით. გაქცევა.
თურქთა. განიხარა. ფ~დ.
და. წარისწრაფა. და. მიმართა. სპერას. სადა. იყნეს. თურქნი. მდგომარე. ვ~ა. იხილეს.
თურქთა. მოწყედა. სპათა. მათთა. მცირეთა. ლაშქართაგან. განძვინდეს. ფ~დ. და. იღრჭენდეს.
კბილთა. მათთა.
მოუწოდა. მთავარმან. მათმან. აზატმოსემ. სპათა. თურქთასა. და. გამოიარჩია. კაცცი.
ოცდა-

ათი. ათასი. და. წარემართა. ვაშლოვანს. ძებნად. სისხლთა. სპათა. მისთასა. რ~.
მისულა. და. დაახლოება. ბექასი. არა. უწყოდა. ოცდა. ათი. ათასი. სხა. წარმოავლინა. ტაოს. და. ჰრქა.
მე. წარვალ. ვაშლოვანს. მოვაოჵრებ. და. აღვიზღამ, სისხლსა. ჩემსა. და. თქენ. მიდით. ტაოს.
და, მოსწყჴიდეთ. თუღა. სადმე, დარჩომილიყოს, და. დადეგით. ბანას. და, მე.
გამარჯუებული. შემოვიქცევი. დამოვალ. ბანს. შევკრბეთ, და. მივმართოთ, სამცხესა. საქართველოსა, და. ესრეთ.
წარემართა. კერძო. მაშინ. აღიჭურა. მანდატურთა. უხუცესი. ბექა. და. ყ~ი. სპა. მისი. და. მიმართეს.
თურქთაკენ. რ~. არა. უწყოდა. წარსლა. თურქთა. ვაშლოვანს. ხ~ვ~რ. წარვლო. მცირე. ადგილი. ოთხნი.
თურქნი. მიმავალნი.
დაიპყრეს. და. მოუსხეს. ბექასა. ხ~. მან. ჰკითხა. ამბავი. თურქთა. თუ. სადა. არიან. და.
ოთხნივე. ცალცალკე. განყნა. და. ოთხნივე. ერთს. იტყოდეს. წარსულასა. თურქთასა. ვაშლოვანს.
ვ~დ. აზატმოსე.
ოცდა. ათი. ათასითა. მჵედრითა. წარვიდაო. ვაშლოვანს. და. ორმოცი. ათასი.
დაუტევა. და. წარმოავლინა. ტაოს. ხუალე. ანუ. ზეგე. მოვალსო. ირწმუნა. სიტყა. მათი. და. ორათ. განყო.
ლაშქარი. თვისი. რჩეული. და. უმრავლესი, ლაშქრისა. მისისა. მისცა. შვილსა. მისსა.
პირმშოსა. სარგისს.
რ~ლი. ოდენ. აღზრდილ. იყო. აბჯრის. მტვირთველად. და. წარავლინა. ვაშლოვანს.
აზატმოსეს. ზ~ა.=
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ხ~. წარისწრაფა. სარგის. და. მიეწია. ვაშლოვანს. მთათა. ზ~ა. მიმავალსა. თურქსა. და.
ვ~რ. იხილეს.
უკანა. კერძო. ლაშქარი. განკვირდეს. და, მოაქცინეს. ჰუნენი. სარგისისა. კერძო.
იხილეს. რა. სიმცრო.
ლაშქრისა. რ~, იყუნეს. მესხნი, ხუთასი. ხ~, თურქნი. ოცდა. ათი. ათასნი. და. ჰგონეს.
ყ~თა. მოწყედა.
მაშინ. მჵედარნი. სარგისისნი. ზედა. მიეტევნეს, უშიშად. ხ~. თვით. სარგის:-
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Mოქცევა მირიან მეფისა. და მის თა
ყ~ისა ერისა ქართლისა. წ~დისა და ნეტარისა დედისა. ჩ~ნისა ნინა მოციქულისა მიერ:-

´~დ უკ~ჲ ვახსენოთ ცხოვრება წ~დისა და ნეტარისა დედისა ჩ~ნისა და ყ~ისა
ქართლისა განმანათლებელისა ნინა მოციქულისა რ~ლი ესე თჴთ მანვე ნეტარმან მოგჴთხრა ჟამსა აღსრულებისა მისისასა რ~ლი აღწერა მორწმუნემან დედოფალმან სალომე უჯარმელმან. ძის ცოლმან მირიან მეფისამან. და ასულმან თრდრდატ სომეხთა
მეფისამან. (რ~ლი ესე იკითხების იანვარსა) იდ: გვაკურთხენ მამაო:-

Dა იყო მათ ჟამთა შ~ა ოდეს წ~დაჰ გიორგი კაბადუკიელი იწამა ქ~ესთ~ს. კაკაბადუკიათ ქალაქით კაცი ვინმე მთავ~რთა შესაბამი მონა ღ~ისა სახელით ზაბულონ:
და ესე წარვიდა ჰრომედ წ~ე მეფისა მსახურებად და ნიჭისა მოღებად. მისგან: და
მათვე დღეთა
შ~ა კაცი ვინმე იყო კოლასტრას შ~ა. და ესხნეს მას ორ შვილ, ძე და ასული. და სახელი
ძისა

მის იობენალი. ხ~ ასულისა სოსანა. და აღესრულნეს მეუღლენი იგი და დარჩეს, დაჰ
ძმანი.
იგი ობლად: აღდგეს და წარვიდეს იგინი ქალაქად წ~დაჰდ ი~ჲლმად. და იმედ ყჲს
იმედი იგი ყ~თა
ქ~ეანეთა წ~და აღდგომაჳ. და მიევედრნეს ესენი მუნ. ვინაცა ძმა ესე იობენალი
მიემთხჴია
დევტალარობასა. ხ~ დაჳ იგი მისი სოსანა ჰმსახურებდა ნიამფორსა სარა
ბეთლემელსა, ხ~ ესე
ჭაბუკი კაბადუკელი სახელით ზაბულონ. რ~ლი ვახსენეთ შესავალსავე. მიიწია
ჰრომედ წ~ე მეფისა.
და აღდგომილ იყ~ნეს მა~ს ზ~ა ჟ~სა მას ბრანჯნი ჰბრძოლად ჰრომთა ველსა ზ~ა
პიტალანისასა.
და მოსცა უ~ნ ძალი ზაბულონს ჭაბუკსა მას კაბადუკიელსა უძლეველ. და ქმნა უზომო
წინა=
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აღდგომაჳ მტერთა მათ მ~რთ. და იოტნა ბრანჯნი იგი. და შეიპყრა მეფე ბრანჯთაჳ და
ყ~ნი იგი მთავარნი მათნი. და მიიყანნაჰ იგინი წ~ე მეფისა. ხ~ მეფემან განაჩინა სიკ~დილი მათ ყ~თვე.
მაშინ იწყეს ტირილად ბრანჯთა მათ. ევედრებოდეს ზაბულონს და ეტყოდეს. ვ~დ პ~დ უკ~ჲ
მოგჲც სჯული თ~ქნი
და შეგჴყვანე ჩ~ნ ტაძარსა შ~ა ღ~ჳ თ~ქნის~სა. და მაშინღა იყავნ სიკ~დილი ჩ~ნი. რ~
მეცა შენ გჴპყრენ. და შენვე ჰყავ ესე ჩ~ნ ზ~ა. და უბრალო იქმენ სისხლისაგან ჩ~ნისა ახოვანო.

X~ ზაბულონს ვ~ა ესმა ესე. მსწრაფლ აუწყა მეფესა და პატრიაქსა. სიტყა მათი. და
მოსცეს

ნათელი ჵელსა ქჲშე ზაბილონისსა. და შეიყანეს ტაძარსა ღ~ჳსსა და აზიარნეს
საიდუმლოსა ჵორცსა
და სისხლსა ქ~ესა. და უჩჲნნეს მათ დ~ბანი იგი წ~დთა მოციქულთანი. და შ~დ
ამისსა აღიმსთვეს.
განთიად ბრანჯთა მათ და შეიმოსეს სამოსელი სამკჴდრო და განვიდეს ადგილსა მას
კაცის სამკლელოსა. და სისხლისა დასათხეველსა. ილოცვიდეს და მადლობდეს ღ~სა
ნათლისღებისათჴს. და ზია
რებისა რ~ლი მიიღეს მათ. და იტყოდეს ესრეთი ვ~დ ჩ~ნ სიკვდილსა ამას შ~ა
უკვდავ~ართ რ~ ღირს გყვნა
ღ~ნ ესე ვ~რსა დ~ბასა ხილვად და მიღებად საგძალსა მას დაულევნელსა. ჵორცსა და
სისხლსა ქ~ესა უკვდავისასა. რ~ლი უმაღლეს-არს ყ~თა მაღალთა და უქჲსკნელეს ყ~თა უფსკრულთა
და ქჲსკნელთა.
რ~ლ იგი არს კაცთა უ~კე. ხ~ ვაჳ ნაშობთა ჩ~ნთა ნაყოფთა სიმწარისათა და მკჴდრთად
ბნელისათა და ჵმობდეს მაშინ მეჵლმე და აღიხჲნ თავ~ნი ჩ~ნნი ჩ~ნგან. ხ~ ამას რ~ჳ ხედვიდა
ზაბილონ აღიძრა გონებითა და ტიროდა მწარედ რ~ ვ~ა ცხოვართა თავნი მათნი წარკჲთად და
მისიკვდიდ მიეპყრნეს და ვ~ა კრავთა შვილთა მათთა საწყალობლად იგლოვდეს: მაშინ მოწყალე
ქმნილი მათ-თ~ს შევიდა ზაბილონ წ~ე მეფისა და გამოითხოვნა იგინი მეფისაგან და ნიჭითა განუტევნა. ხ~
იგინი ევედრებოდეს ზაბილონს. რ~თა წარყჲს იგინი ქ~ყნასა მათსა და მისცეს სჯული ქ~ესი
ნათლისღებაჰ=
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წყლითა ყ~სა ერსა მათსა ხ~ მან ისმინა ვედრება მათი. და მოითხოვა მღდელი
პატრიაქისაგან. დაბრძანება მოიღეს მეფისაგან და წარვიდეს სიხარულითა:- Dა ვ~რ მიეახლნეს დღესა
ერთისა სავალსა.
მოვიდა წინა ამბავი მათი. ვ~დ მეფე ცოცხალი მოვალს. და ყ~ნი მთავარნი მისთანა.
მაშინ შეიძრნეს ათნი საერისთონო. ხოლამა და ხოზაბა. ხალაჭაჰ და ხენეშაგი. ტიმგარაგი. ზაქა. ზაგა.
ზარგაჰ. ზარდა.
ზამრაჰ. და თმონიგონი სამეფო. და მოეგებოდეს მდინარესა ზ~ა დიდსა დაღამარსა.
და განყო მეფემან ერი იგი
ყ~ი დადაადგინა წყალსა მას იმიერ და ამიერ და აკურთხეს მღუდელთა მათ მდინარე
იგი. და შთახდა
ყ~ი იგი ერი წყალსა მას. განიბანებოდეს და აღმოვიდოდეს აღმოსავალსა ერთსა. და
დასდებდა ზაბილონ. ჵელსა თ~სსა მას ერსა. ათდღე მუნ ყოფასა მას მისსა მდინარესა მას ზ~ა. და
აღმართნა კარავნი.
და შეწირნეს მღდელთა უსისხლო იგი მსხჲრპლი და აზიარნეს ერი იგი ყ~ნი ქ~ეს
საიდუმლოთა.
და უტევნა მღ~დელნი და განუწესა ყ~ი წესი ქონებისა. და ამის შ~დ იჯმნა მათგან
დაუტევა მშვიდობით
და წარვიდა ნიჭითა დიდითა ჰრომედვე. და განიზრახა გონებასა თ~სსა წარვიდე
ი~ჲლმად წარსლვა. და ვ~რ მოიწია ი~ჲლმად განუყო მონაგები თ~სი გლახაკთა მცნებისა-თ~ს ღ~ჳ. და იხილა პ~ლ
ჵსენებული იგი დევიტალალჰრჴ პა~ტირ~იქ ქმნილ იყო. და ფ~დ დაემეგობრნეს ურთი ერთას ზაბილონ და
პატრიაქი იგი. მაშინ ჰრქა სარა ნ~ამფორმ~ნ პატრიაქსა ესრეთ ვ~დ ესე ზაბილონ-მმა და ებაზი
ბრანჯთა. კაცი სრული
სიბრძნითა და ღ~თის მოშიშებითა არს ყ~დვე. და მიეც უკჲ დაჰ ესე შენი სოსანა
ცოლად მისდა ვი-

ნაცა სთნდა წ~დსა პატრიაქსა განზრახვა ესე სარა-ნიამფორისა და მისცა სუსანა
ცოლად ზაბილონს. და წარვიდა თჴსად ქალაქად კოლასტრად:-

Dა ესე წ~ჳ ნინა მოძღუარი ქართლისა. მათგან იშვა იგი-ოდენ მხოლო თჴნიერ
სხჴსა შჴლისა და აღზარდა დედამან მისმან სუსანა მსახურებასა მას შ~ა გლახაკთასა.
ხ~ იქმნა ნინა-

1-19 სტრ., 399
წლისა ათორმეტისა. მაშინ განყიდეს მშობელთა მათ მისთა ყ~ი რაჳცა აქნდა და
წარვიდეს ი~ჲლმად
ხ~ მირაჰიწივნეს ი~ჲლმად მას ჟ~სა ჯარი დაიწერა ზაბილონ პატრი~ქისაგ~ნ და
იჯმნა ცოლისაგან
თჴსისა. და შეიტკბო მკერდსა თჴსსა ასული-თ~სი წ~ჳ ნინა. და ალტო პირი ნინასი
ნაკადულითა
ცრემლთათა რ~ლნი იგი გარდამოსთხივნა თვალთაგ~ნ მისთა. და ჰრქა შენ მხოლო
ასულო ჩემო
ესერა დაგიტევებ ობლად ჩემგან. და მიგითვალავ მამასა ზეცათასა და ყ~თა
მზრდელსა ღ~სა.
რ~ იგი არს მამაჰ ობოლთა დამსაჯული ქვრივთა. და ნუ გეშინის შენ შვილო ჩემო. ხ~
შენ მარიამ მაგდან~ელისა შური აღიღე ქ~ესა სიყვარულისა-თ~ს და დაჰთა მათ.
ლაზარესთა. და უკეთუ
ეგრეთ შეიყარო იგი ვ~ა მათ შეიყარეს. მან ეგრეთვე მოგცეს შენ ყ~ვე რაცა ითხოვო
მისგან:-

X~ ესე რაჳ თქ~ა დაუტევა ანბორის ყოფა საუკუნოჰ და წარვიდა წიაღ იორდან-

ესა კაცთა მათ-თ~ა ღ~ჳ-თ~ს ველურ ქმნილთა და კაცთაგ~ნ განშორებულთა, რ~ლისა
იგი სადა
ყოფაჰ უწყის ღ~ნ ყ~ისა მეცნიერმან და დამბადებელმან: X~ დედა იგი ნინასი მისცა
პატრიაქმან მსახურად გლახაკთა დედათა და უძლურთა. და წ~ჳ ნინა ჰმსახურებდა
ნამფორსა სომეხსა
დვინელსა ორ წელ. და ჰკითხჴდა ყ~დვე ვნებათა მათ ქ~ესთა. ჯარცმისა და
დაფლვისა და აღდგომისა
მისისასა. და სამოსლისა და ტილოთა და სუდარისა. და ჯართასა და სხჰსა ყ~სავე
შემდგომითი შ~დ გამოეძიებდა.
რ~ არავინ ყოფილ იყო. და არცა იყო შ~ს ი~ჲლიმსა სწორ მისსა მეცნიერებითა სჯულისა ძველისა და ახლისათა ყ~სავე ზ~ა მიწევნით. ხ~ იწყო უწყებად მისსა- და ჰრქა.
ვხედავ შვილო ჩემო ძალსა შენსა ვ~ა ძალსა ლომისა მდედრისასა. რ~ლი იზახებენ ყ~თა ზ~ა
ოთხფერჵთა. გინა ვ~ა ორბი დედალი რ~ლი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უფროს
მამლისა
და ყ~ი ქ~ყანა. გუგასა შ~ა თვალისა მისისასა მცირისა მარგალიტისა სწორად
შეიყენის=
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და განიხილის და განიცადის საჭმელი მისი ცეცხლ~ბრ. ხ~ იხილის რაჳ მიუტევნის
ფრთენი და მიიწიის
მასაზ~ა ეგრეთვე სახედ ამისსა იყოს ცხოვრება შენი წინა-მძღრობითა სულისა
წ~დისათა:-

X~ აწ ვიწყო და მიგითხრა შენ ყ~ივე. რ~ ოდეს იგი იხილეს ღ~ი უკ~დავი კაცთა
მოკ~დავთა ქ~ყ-

ანასა ზ~ა. რ~ლი მოსრულ იყო მოწოდებად წარმ~რთთა ვ~ა თჴთ ინება ჵსნა ს~ფლისა.
იწყო კეთილის
ყ~ფად ურიათა მკვდართა აღდგინებად. ბრმათა ახილვად. სნეულთა განკურნებად
რ~ლი ესე შეიშურვეს. დაშეიზრახნეს და წარავლინნეს სტრატიონი ყ~სა ქ~ყნასა. სწრაფით მოსლვად ურიათა
და თქჲს. რ~ აჰა
ესერა წარვწყმდებითო. მ~დით და შემოკერბით ყ~ნი. მაშინ მოიწივნეს ყ~ით ქ~ყანით
და სოფლით კაცნი. რიცხჴთ სწავლულნი და მეცნიერნი სჯულსა მოსესა. რ~ლნი იგი ანტრაკად წინა
აღუდგებოდს სულსა წ~დასა.
და რაჳ იგი ჯერ-იყო ყოფად ქ~ესა. მათ აღასრულეს. რ ჯ~რს-აცვეს. და სამოსელსა
მისსა ზ~ა წილ იგდეს.
და მიეცა დახუდა წილითა მით ჩრდილოელთა მცხეთელთა მოქალაქეთა. ხ~ დაფლეს
ურიათა ქ~ე დადაკრძალეს დადაბეჭდეს საფლავი იგი მისი. ა~დ იგი აღდგა ვ~ა თ~ქა პ~დ. და ტილონი იგი
პოვნეს განთიად საფლავსა მას შ~ა ქ~ესა. და მოვიდა პილატეცა და ცოლი პილატესი საფლავად. და
ტილონი იგი ვ~რ იპოვნეს.
მოითხოვნა ცოლმან პილატესმან. და წარვიდა მსწრაფლ პონტოდ სახლად თ~ჴსად და
იქმნა მორწმუნე
ქ~ესა. ხ~ შ~დ ჟ~თა რაოდენთამე მივიდეს ჵელთა ლუკაჰ მახარებლისათა ტილონი
იგი და დასხნა იგინი.
მან სადაცა თჴთ იგი უწყის:-

X~ სუდარი არა იპოვა. და ღაცათუ ვიეთმე თქჲს პ~ეს-თ~ს. ვ~დ ჵელეწიფა ახმადო
და ა~ქსთ მასო. ა~დ განცხადებულ~დ არა მიუთხრეს ვ~რ ს~ხ~ჰ იგი; ხ~ ჯარნი ამასვე
ქალაქსა შ~ა ი~ჲლიმსა და მარხულ არ~ნ. გარნა ადგილი მათი არავინ უწყის და ოდეს ინებოს ღ~ნ
გამოჩნდენ იგინი:

ხ~ ვ~ა ესმა ესე ყ~ი წ~დასა ნინას სარა ნიამფორისაგან; მაშინ შეწირა ღ~თსა მადლობა.
და კურთხევა.
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და კ~დ ჰკითხა მას ნუ სადა-არს ჩრდოლოსა იგი ქყ~ნა. სადათ იგი მოსრულთა მათ
ურიათა წილ
ხუდა. და წარიღეს სამოსელი იგი უ~ისა ჩ~ნისა ქ~ესი. მიუგო და ჰრქა სარა
ნიაფორმან. ვ~დ არს
აღმოსავლეთით კერძო ქალაქი სახელით მცხეთა. და ქ~ყანა ქართლისა და სომხითისა.
მთიულეთი
არს საწარმართო. და არს იგი აწ ჟ~სა ამას სახელმწიფო ბერძენთა და უჟიკთა: ხ~ მათ
დღეთა შ~ა მოვიდა დედაკაცი ვინმე ეფესოთ თაყ~ნისცემად წ~დისა აღდგომისა. და ჰკითხვიდა
დედაკაცსა მას სარანამფორი. ვ~დ ელენე დ~ფალი ჯერეთაც ეგე ვ~რ-სავე ცთომილებასა დაბნელებულსა
შ~ა არსა. ხ~ მან
ჰრქა ესრეთ. ვ~დ ვარმე მჵევალი მათი და მახლობელი განზრახვასა მათსა ყ~სა
ცხადსა და დაფარულსა.
და უწყი მე მისი რ~ ა~ქს მას დიდი წადიერება ქ~ეს სჯულისა და ნათლის-ღებისათ~ს:-

X~ ესმა რაჳ ესე დედაკაცისა მისგან წ~დასა ნინას. ჰრქა ნიამფორსა ესრეთ ვ~დ
წარმგზავნე მე
და მივი-დე წ~ე ელენე დ~ფალისა. ნუ უკ~ჲ მივეახლო სიტყჴს გებად ქ~ეს-თ~ს წ~ე
მისსა ხ~ ნიამფორმან აუწყა პატრიაქსა წადიერება ესე და საქმე ნინასი. ხ~ პატრიაქმან ამან ძმამან ნინას
დედისამან მოუწოდა
წ~დასა ამას ნინას დისწულსა თჴსსა. და დაადგინა იგი აღსავალსა წ~დისა
საკურთხევლისასა:- და დაასხ-

ნა ჵელნი მისნი წ~დანი მჵართა ზ~ა მისთა სულთ ითქნა ცად მ~რთ სიღრმით
გულისა მისისათ
და თქა. უ~ო ღ~ო საუკუნეთაო ჵელთა შენთა შევ~ვედრებ ობოლსა ამას შჴლსა დისა
ჩემის~სა.
და წარვავლინებ ქადაგებად ღ~თაებისა შენისა. ახაროს აღდგომა შენი სადაცა სათნო
იყოს სრბა ამისი.
ექმენ ქ~ე ღ~ო ამას მოგზაურ. ნავთ სადგურ. მოძღარ ენა მეცნიერ. ვ~ა უწინარეს
ამისთა
მოშიშთა სახელისა შენისათა:-

Dა უჯმნა დედისაგან თ~სისა ამბორის ყოფითა განშორებისათა. და გამოსახა მის ზ~ა
სასწაული ჯ~რი. და ესრეთ ლოცვითა ღ~ჳ მ~რთ და კ~ხევით განუტევნა. და წარემართა
წ~დაჰ ნინა დედაკაცისა-
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მის-თ~ა ეფესოთ მოსრულისა. და ვ~რ მიიწივნეს სამეუფოსა ჰრომთასა. სახედ
დედაკაცისა-მის რ~ლსა იგი-თ~ა მოგზაურ იქმნა
იხილეს მუნ დ~ფალი ვინმე ნათესავი და ტომი მეფეთა სახელით რიფსიმე. და დედა
მძუძე მისი გაიანე. რ~ლნი ესე იყოფებოდეს მონასტერსა შ~ა ქალწულთასა და სუროდა ქ~ეს აღსარებისა-თ~ს და
მომლოდე იყ~ნეს ი~ჲელიმით ნათლის-ღებასა.
მაშინ დედაკაც-მან წარუდგინა წ~ჳ ნინა და აუწყა საქმე მისი დ~ფალსა რიფსიმეს.
რ~ლი იგი იხილა რ~ჳ ქ~ეს
მოყარემან რიფსიმე სიხარულით შეიტკბო და შეიწყნარა სახედ თჴსსა წ~ე მისსა წ~ჳ
ნინა ჵელთაგან მის დედაკაცისათ~ა მოგზაურისათა. და ესრეთ იყოფებოდა რ~ჳ მის-თანა წ~ჳ ნინა მასვე შ~ა
წელიწადსა. ნათელ იღო რიფსიმე

რ~ლისა-თ~ს იგი სურვიელ იყო და მის-თ~ა გაიანეცა დედა-მძუძემან-მისმან და
სხათა-მათ სახლეულთა მისთა
რიცხვითა ორმეოცდა ათთა სულთა ჵელსა ქჲშე წ~დისა ნინასსა და იყოფოდეს
მონასტერსა შ~ა თ~ჴსსა და მათთანა წ~ჳ ნინა ორ-წელ:-

Mათ დღეთა შ~ა წარავლინნა კეისარმან ძიებად ქალისა ქმნილ კეთილისა და
შჲნიერისა რ~თა უპოვეს ღირსი
ცოლად მისსა. და ვ~რ მოიწივნეს მეძიებელნი მონასტერსა მას ქალწულთასა და
იხილეს და განიცადეს რიფსიმე და ცნეს
მეფეთა ნათესაობა მისი, ფ~დ სთნდა შჲნიერება მისი რ~ლისა ვერ სადა ეხილვა
მსგავსი ხილვითა დაშუჲნიერებითა. და გამოსახეს სახე ვ~რებისა და ხატისა მისისა ფიცარსა ზ~ა და
წარგზავნეს წ~ე კეისრისა. რ~ლი
იხილა რაჳ კეისარმან ფ~დ სთნდა და სიხარულითა აღივსო და განაწესა აღსრულება
ქორწილისა განცხრომითა და კეთილთა სიმრავლითა რ~ლისა თ~ჴსცა მსწრაფლ წარავლინა მოციქულნი
და განგებელნი ყ~თა შ~ა საბრძანებელთა მისთა რ~თა ყ~ნივე ძღვნითა შემოკრებენ და დიდითა სიხარულითა
მოვიდენ ბრძანებასა ამას.
და ქორწილსა სამეუფოსა:-

X~ იხილეს რ~ჳ ყ~დ წ~თა მათ დაფარული იგი მანქანება მტერისა და ისარნი მისნი
განჵურვებულნი რ~ლითა იგი ისწრაფდა სისრად წ~თა ქ~ესთა. იურვიდეს რ~ ჭური რისხვისა
იპოვა მეფე.=
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ვ~ა იგი გველი სამოთხესა მფე შ~ა მზრახველ ექმნა ეგრეთვე აქა მსგავსად მისსა
უსჯულო
ესე რ~ლსა აქნდა შეგინებული თაყვანისცემა ბილწთა და საძაგელთა კერპთა:-

X~ იხილეს რაჳ ნეტარმან რიფსიმე გაიანე და სხათა მათ მოწამეთა დედათა
განსაცდელი
ესე მათ ზ~ა მოწევნად. მაშინ მოიხსენეს მათ უბიწო იგი აღთქმა. და ღირსი ქებისა მარტოებითი ცხოვრება რ~ლსა იგი იყნეს განსწავლულ და გოდებით ტიროდეს
შესწავებისა
მისთ~ს წ~ე მეფისა უსჯულოსა შჲნიერებასა წ~ისა რიფსიმესსა რ~ლი იგი გამოხატჴთ
წარგზავნეს. და მისცეს თავნი თჴსნი ფიცხელსა მოღვაწებისა კანონსა. ლოცვითა დავედრებითა ღ~ჳსათა და უცადებელითა და მხურვალითა. და ერთობით განზრახჴთა
ურთიერთას ყ~თავე მათ დაუტევეს ფარულად ქ~ყანა იგი ორმეოცდა ათ-სამეტმან სულმან. დამოიწივნეს ლტოლვილნი არეთა და სანახებთა სომხითისათა ადგილსა მას რ~ლ
ჰრქჴან ახალქალაქ უაღრეს შენებულსა რ~ლარს დვინი საყოფელი სომეხთა მეფისა. და შევიდეს
მუნ ტალავართა მათ შ~ა საწნეხელთასა რ~ლნი იყ~ნეს შეშინებლ იგი იყნეს შენებულ
ჩრდილოთ კერძ
და ამოსავალით და იზრდებოდნენ მუნ შ~ა ჵელთ საქმრისა თჴსისა განვაჭრებითა:-

X~ იხილა რაჳ კეისარმა რ~განერნეს ჵელთაგან მისთა და ტრფიალებისაგან მისისა
ბოროტისა წ~ჳ რიფსიმე და სხანი იგი მის თანი. აღივსო უნუგეშინისცემოთა
მწუხარებითა

და წარავლინნა ყ~თა ადგილთა კაცნი მოძიებად მათდა. მაშინ მოიწივნეს მოციქულნი
კეისრისანი წ~ე თრდატ სომეხთა. და მოართვეს წიგნი კეისრისა რ~ლსა წერილ იყო ესრეთ.
თ~ჴთ მპყრობელი კეისარი საყვარელსა ძმასა და მეგობარსა და თანა მოსაყდრესა
ჩემსა თრდატს
გიკითხავ. უწყებულ იყავნ შენი ძმობა. და ჩემთანა შემწეობა. რ~ლისა-თ~ს იგი
ყოვლადვე=
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გჲვნების შეცთომილისა მის-თ~ს ქ~ენეთა ნათესავისა რ~ ყ~დვე შეურაცხ იქმნების
ჩ~ნი უფლება მათისა
კრებულისაგ~ნ დასაწუნელ-არს ჩ~ნი ჵელმწიფება მ~თგ~ნ რ~ იგინი ჯ~რცმულსა ვისმე
მომკ~დარსა ჰმსახურებენ
და ძელსა თაყ~ნის-სცემენ. და თავისა მათისა სიკვდილსა უ~სა მათისა-თ~ს. დ~ბად
შეირაცხებენ. და არა ეშინის
ურიათაგ~ნ. და მოკლულისა მისგ~ნ ურიათასა და ჯ~რცმულისა ეშინის და
შეცთომილ არ~ნ. და მეფეთა აგინებენ ღ~თთა
შეურაცხყოფენ. და ძალსაცა მზისა მთოვარისა და ვარსკულავთა ნ~თლისასა არად
შერაცხჲნ. ა~დ შექმნულად
იტყჴ~ნ მ~თ ჯ~რცმულისა მის, მის-მ~ერ. და ესრეთ მიაქციეს ქყ~ნა ვ~ედის მამანი
დედათაგან. და დედანი მამათაგ~ნ. ცოცხლივე გ~ნაშორნეს. და ღაცათუ ქ~დგებით და ფ~დითა სატანჯჲლითა.
მოვსწყჴდენით. ა~დ კ~დცა
უფროსად გ~ნმრავლდეს. ხ~ აწ შემემთხჴა მე ხილვა ნათესავისა მათისაგანისა ქალისა
ერთისა ჭაბუკისა,
და განვიზრახე მოყანება მისი ცოლად ჩემდა. ხ~ ამას არცაღა-თუ მეფისა უთქა
გულმან მისმან სურვილად ჩემდა. ა~დ საძულველად და არა წ~დად შემრაცხეს მე. რ~ლითაცა მეოტ იქმნნეს
ფარულად ჩ~ნგ~ნ. და კერძოთა ქყ~ნისა

შენისათა წარმოსრულ არ~ნ, უწყებულ იყავნ შენდა. ძმაო ჩემო მოიძიენ იგინი. და
პოვნე რ~ჳ მისთანი
იგი სიკვდილითა მოაკვდინენ. ხ~ რ~ლი იგი მათ შეაცთუნეს ჲე შჲნიერი ხატითა
და სახელით რიფსიმე
ჩ~ნდავე წარმოავლინე. და უკეთუ შენ გთნდეს იგი თავისა შენისა -თ~ს იგულვე რ~
არა იპოვა სხა მსგავსი მისი იონთა სოფელსა შ~ა. და ცოცხლებითმცა იყოფები შენ. და მსახურებასა შ~ა
ღთ~თასა:-

X~ აღმოიკითხა რაჳ თრდატ ბრძანება ესე კეისრისა მყის იწყო მოსწრაფებით ძიება
მათი. დაპოვნა რაჳ საწნეხელთა მათ შ~ა პ~ლ ჵსენებულთა. და იხილა რიფსიმე. ტრფიალებისა
გულის თქმითა და სიხარულითა დიდითა. და დაამტკიცა მიყანება მისი ცოლად თჴისად. ხ~ ურჩ ექმნა რაჳ
თრდატს მეფისა ამის-თ~ს
წ~და რიფსიმე. მაშინ იწამა მის-მერ წამებისა ღ~წლითა. და მის-თ~ა გაიანეცა დედამძუძე იგი მისი. და სხანი
მრავალნი მათ თანი. ვ~ა წერილ არს წიგნსა მას წამებისა მათისასა. და გჲუწყებიან
სასწაულნი იგი=
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რ~ლნი იქმნეს ჟ~სა წამებისა მათისასა. მოქცევასა სომეხთასა. რ~ განგებითა ღ~ჰთა
თრდატ მეფე ეშუად შეიცვალა. ხ~ რ~ლნიმე წ~დთაგანი დაიმალნეს და ივლტოდეს. რ~ლთა თა~ვე მაშინ
ესეცა წ~ჳ ნინა დამალულ
იქმნა. ეკალთა შ~ა ვარდისათაჳ რ~ლი იგი ჯერეთ არღა გამომღებელ ქმნილ იყო
ყვავილისა ჟ~სა მას.
და ესრეთ დამალულ რაჳ იქმნა წ~დაჳ ნინა. იხილა მან მუნით გამო სახითა მთავარ
დიაკონობისათა შთა-

მომავალი ზეცით ნათლისაჳ ოლარითა მოსილი. და მპყრობელი სასაკმევლისა ჵელთა
მისთა რ~ლსა კვამლის სახე სლ~ნელება დაფარვიდა ცათა და კ~დ იყო მის-თ~ა სიმრავლე ერთა
ზეცისათა. რ~ მას ჟ~ა გ~ნეყოფოდეს ჵორცთაგ~ნ სულნი წ~თა მათ მოწამეთანი. რ~ლი იგი შეიერთნეს ბრწყინვალეთა
მათ ძალთა ზეცისათა.
და ესრეთ ცად მ~რთ აღიწეოდეს რ~ლი ესე იხილა რაჳ წ~ნ ნინა. ღაღადყო ესრეთ. უ~ო
უ~ო რად დამიტეობ
მე შ~ს ასპიტთა და იქედნეთა. მაშინ ჵ~ჳ ესმა ზეგარდამო რ~ლი ეტყოდა ვ~დ ესრეთვე
იყოს შენიცა წარყუანებაჳ
სასუფეველად წ~ე ღ~ჳ ჟ~ა მას ოდეს ეგე ეკალი რ~ლ არს გარემოს შენსა ყ~ივე იქმნეს
ვარდის ფურცელ
სულ~ნელ. ა~დ აღდეგ და ვიდოდე ჩრდილოთ კერძ სადა იგი ფ~დ არს სამკალი. ხ~
მუშაკი ყ~დ არა:-

Aმისა შ~დ წარვიდა მუნით წ~დაჳ ნინა. და მოიწია ორბანითად. საზღართა
სომხითისათა. და თვესა მეოთხესა რ~ლ-არს მარტითგან ივნისი: წარმოემართა და მოიწია მთათა
ჯავახეთისათა. სადა იგი მიემთხჴა ტბასა მას დიდსა გარდამომდინარესა რ~ლსა ეწოდების
ფანავრა. ხ~ მიხედნა
რაჳ მუნით და იხილნა მთანი ჩრდილოსანი დღეთა მათ ზ~ა ფხულისათა სავსენი
თოვლითა
და ჰაერითა სასტიკითა შეძრწუნდა წ~ჳ ნინა და თქა ესრეთ. უ~ო უ~ო მიიღე სული
ჩემი ჩემგან.
და დაყო მუნ ორდღე. და ითხოვა საზრდელი მეთევზურთაგ~ნ ტბასა მას შ~ა
მონადირეთასა. რ~
მწყემსნიცა იყ~ნეს ადგილსა მასვე და ჵმილვიდეს რაჳ საჵმილავსა ღამისასა. სამწყსოსა
ზ~ა მათ-

სა. ხადოდეს იგი შემწედ და მფარველად თჴსად ღ~თთა მ~თთა არმაზს და ზადენს და
აღუთქმიდა=
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შესაწირავსა ოდეს მოვიდეთ წ~ე თქ~ნსა მშვიდობითო. და ამას იტყოდეს იგინი ენითა
სომხურითა. რ~ლი
ესე მცირედ რაჳმე ესწავლა ნინასცა პავლე ნიამფორისა მისგან. და ჰკითხა ერთსა
მწყემსთა მათგანს. დაჰრქა
ენითა სომხურითა. ვ~დ რ~ლისა სოფლისანი ხართ ხ~ მან მიუგო და ჰრქა
ქინძარელინ რაბატელნი. და დიდისა
მცხეთისანი. სადა იგი ღ~თნი ხედვენ და მეფენი მეფობენ. და კ~დ ჰკითხა წ~ნ ნინა
ვ~დ სადა არ~ნ ქალაქი იგი მცხეთა.
ხ~ მან მიუგო ვ~დ გარდამდინარე ესე ტბისაჳთა წარავლის ქალაქსა მას მცხეთასა. ხ~
წ~ჳ ნინას შეუძნდა
სიგრძე გზისა მის. და სიბოროტე მთათა მათ რ~ლი იხილა. და ამის თ~ს
შეძრწუნებულმან სულთ ითქნა. და დაიდვა ლოდი ერთი სასთუნალ და ესრეთ მიიძინა გარდასამდინელსა მის ტბისასა. და ვ~რ
იგი ეძინა მას. მოვიდა
კაცი ერთი ჩჲნებით. ჰასაკითა ზომიერ. ხ~ თმითა ნახევარ თმოსან. და მისცა მან
წიგნი დაბეჭდული წ~ა
ნინას და ჰრქა. და მიართჴ ესე მსწრაფლ ქალაქსა შ~ა მცხეთას მეფესა მას
წარმართთასა. ხ~ წ~ნ ნინა იწყო
ტირილად. და ჰრქა მას ვედრებით. ვ~დ მე უ~ო დედაკაცი ვარ უცხო და უმეცარი. და
არცა ენის მეტყუჲლად
მეცნიერ ვარ. და ვ~რ მივიდე უცხოსა ქ~ყნასა. და კაცთა მათ თანა უცხო თესლთა.
მაშინ კაცმან მან განჵსნა
წიგნი იგი რ~ლსა იყო ბეჭედი იესო ქ~ესი. და წერილ იყვნეს მუნ შ~ა ენითა
რომაელებრითა ათნი სი-

ტყანი მსგავსადვე ფიცართა მათ ქჴსათა მოსეს-ზე. და მისცა წ~ა ნინას კითხვად. და
იყო დასაბამ
სიტყათა ამათ ესრეთ:- Sადაცა იქადაგოს სახარება ესე მუნცა ითქმოდის დედაკაცი
ესე:Aრცა მამაკაცება არს, არცადედაკაცება ა~დ თქ~ნ ყ~ნი ერთ ხართ:- Âარვედით და
მოიმოწაფენით ყ~ნი
წარმართნი და ნათელსცემდით მათ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა
წ~დისათა:- Nათელი გამობრწყინვებად წარმართთა ზ~ა და დ~ბაჳ ერისა შენისა ი~ჲლისა:- Sადაცა იქადაგოს
სახარება ესე სასუფევლისა მუნცა ითქმოდეს ყოველსა ს~ფელსა:- R~ნ თქჲნ შეგიწყნარნეს, მან მე
შემიწყნარა.
და რ~ლნ მე შემიწყნაროს. შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი:- R~ ფ~დ უყარდა.
მარიამ უ~სა. მარადის ისმენდა=
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მისსა სიბრძნესა ჭ~ტსა:- Nუგეშინინ მათგ~ნ რ~ლთა მოსწყჴდნენ ჵორცნი თქ~ნნი. ხ~
სულისა ვერ შემძლებელ
არ~ნ მოწყჲდად:- Hრქა მარიამს მაგდალინელსა იესო. წარვედ დედაკაცო და ახარე
ძმათა ჩემთა:Sადაცა ქადაგებდეთ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წ~დისათა:-

V~ა წარიკითხნა სიტყანი ესე წ~ნ ნინა. იწყო ვ~დრებად ღ~ჳ-მ~ერ და გულის ჵმა ყო
ვ~დ ზეცით
იყო ჩჲნება ესე; და აღიხილნა თვალნი ზეცად და ითხოვა მაღალთა შ~ა
დამკჴდრებულისა და ყ~სა გარე
შემცჲლისა ღ~ისაგან შეწევნა მისი. და წარემართა და მიიჰყა წყალსა წიაღ კერძო
მდინარისა მასგან ტბისა

მის გარდამომდინარისა რ~ლი იგი წარმდინარეობს დასავალით მერმე კ~დ იწყებს
აღმოსავალით. სადა იგი შეემთხვია გზათა სიძნელე გზათა და ფიცხე. შიშნი მჵეცთაგ~ნ და ფ~დნი ჭირნი ვ~დრემე
მიწევნადმდე ადგილსა რ~ლსა
იწყებს წყალი იგი აღმოსავალით კერძო დინებასა. და მიერითგან იქმნა ლხინება მისი
თანა რ~ პოვნა მუნ მოგზაურნი რ~ლთა თანა მიიწია სანახებსა ქართლისასა. ქალაქსა-მას რ~ლსა ეწოდების
ურბნისი. სადა იგი
იხილა ერი უცხო და უცხოთა ღ~თთა მსახური. რ~ თაყანისცემდეს იგი ღ~თადმათდა. ცეცხლსა ქვათა და ძელთა. რ~ლისა თ~სცა შე~ურვა სულსა ამის წ~ისასა. და შევიდა შ~აგანსა შ~ა. ურიათასაჳ რ~თამცა ზრახჴდაჰ მათ თანა ენითა ებრაულითა რ~ლსა იგიცა მეცნიერ იყო.
და დაყუნა
მუნ თჴსა ერთისა დღენი: და განიცდიდა საქმესა და ძალსა მის ქ~ყნისასა: ხ~ აღიძრნეს
დღესა შ~ა
ერთსა ერნი დიდნი სიმრავლითა. მით ქალაქით წარმავალნი დიდათ ქალაქად
სამეუფოდ მცხეთად.
მოვაჭრებად სახმართა რ~თამე წ~ე არმაზ ღ~ჳ მათისა. და წარჰყუა წ~აჳ ნინაჰ მათ
თანავე. ხ~ ვ~რ მიიწივნეს ქალაქად მცხეთად. და დაისადგურეს მათ წიაღ მოქუთასა ჵიდსა მას ზ~ა.
იხილა მუნ მოგჲბა ცეცხლის მსახურთა მათ ერთა და საცთური წ~ნ ნინაჰ. და ტიროდა წარწყმედასა
მას ზ~ა
მათსა. და იგლოვდა უცხოებასა თჴსსა: Dა აჰა ხვალისა დღე იყო ჵ~ჳ ოხრისა და
საყჴრისა.=
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და ზარი საშინელი. და გამოსლვა ერისა ურიცხჴსა. ვ~ა ყვავილთა უწინარესვე
შეძრვასა და გამოსლვასა მის
მეფისასა. და ვ~რ იგი მოიწია რ~ა ჟამი იყო სივლტოლა და მიმო დაბნევა ყ~ისა კაცისა.
და შიშისა მისგან შეივლტოდეს და მიივლტოდეს საფარველსა შ~ა თ~სსა. და აჰა მყის გამოვიდა ნანა
დედოფალი. და შ~დ მისსა გამოვიდა
სიმრავლე ერისა ნელიად რ~ლთა შეამკუნეს ყ~ნი გზანი იგი და ფოლორცნი და
სამოსელთა-მ~ერ თჴთო ფერთა. და ფურცელთაგ~ნ ხეთასა და ყვავილთა და იწყო ყ~მან-მან ერმან ქებად მეფისა. მაშინ
გამოვიდა მირიან მეფე. თვალთ შეუდგამითა ხილვითა. და ჰკითხა წ~ნ ნინა დედაკაცსა ვისმე ურიასა ვ~დ რაჳ არს ესე.
ხ~ მან ჰრქა მას ღ~ი
ღ~თთა მათთა არმაზ უწესს მათ წ~ე მისსა აღსლვად. რ~ლისა მსგავს არა არს სხუა
კერპი. და ეუწყა რაჳ
ესე წ~ა ნინას. აღვიდა ხილვად არმაზი კერპისა ერისა მის თანა რ~ლითა აღივსნეს
მთანი იგი და განაშჲნებდეს დროებათა-მ~ერ და სამკაულთა ვ~ა ყვავილნი ველისანი. და შეუსწრო წ~ნ
ნინამ ციხედ არმაზად დადგაჰ მახლობელად კერპისა მის ნაპრალსა ზღუდისასა. და ხედვიდა საკჴრველებასა მიუწდომელსა
ენითა გამოუთქმელსა; ვ~დ
იგი იყო და ზარისა ასაჵდელი შიში ძრწოლა მეფეთა მათ. და ყ~ისა ერისა. წ~ე კერპთა
მათ წარდგომილთა რ~ლი
იხილა მუნ წ~ნ ნინამ მდგომად კაცი სახედ ერთი სპილენძისა. რ~ლსა ეცა ტანსა
მისსა [.] ჯაჭჴი ოქროსა
და თავსა მისსა ჩაფხუტი ოქროსა და სამჵარნი. და თვალნი მისნი იყვნეს ზურმუხტისა
და ბივრიტისანი. და ეპყრა ჵრმალი ჵელთა მისთა ელვარე და ბრწყინვალე რ~ლი იგ~ქცეოდა ჵელსა შ~ა მისსა.
და შიშითა მისისა მიმთხჲვასა და სიკ~დილისა მის მიერისათა არავინ განუკრძალველად შეეხებოდის
კერპსა მას. და ესრეთ

განიკითხის თჴსაგან თავი თჴსი და თქვის:- ჶ~ ჩემდა უკეთუ და სამე ვაკლე დ~ბასა
დიდისა ამის ღ~აჳ
არმაზის~სა. ანუ შესამე ვსცეთ სიტყუ~ჰდ ებრ~ელთა-თანა გინა მოგთა-თ~ა სმენასა
ოდენ დათხჲულ
ვყო მზისა მსახურთასა. და მათცა რ~ლნი იგი იტყჴან უმეცრებით დიდსა ვისმე ღ~თსა
და ძესა ღ~აჳ ზეცათასა. და იპოოს რაჳმე ჩემ შ~ს ესე ვ~რი ბიწი. და მცესმე მახჴლი იგი მისი. რ~ლისაგან
ეშინის ყ~სა ქ~ყნასა.
და ესე წ~წრვე გ~ნკითხჴთა თავთა თ~სთათა შიშით და ძრწოლითა თ~ყუნისციან მას.
და კ~დ იყო მარჯვნით მისსა
სხა კერპი ოქროსა სახითა კაცისათა მდგომარე და სახელი მისი გაწი. და ეგრეთვე
მარცხენითა მისსა=
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იყო კერპი ვეცხლისა სახითა კაცისათა მდგომარე. და სახელი მისი გაიმ, რ~ლნი იგი
ღ~თად უჩნდეს ერსა მას
ქართლისასა:- Mაშინ ვ~თარ ესე იხილა ნეტარმან ნინა იწყო სულთქმით და ცრემლით
ტირილად
ღ~ჳ მ~რთ ცთომათა მათ-თ~ს ქ~ყნისა ჩრდილოსათა. და მიფარვისა მის-თ~ს მათგან
ნათლისა და უფლებისა
მათ ზ~ა ბნელისა. რ~ მიჵედნა მეფეთა მათ დიდ ძალთა. და ყ~თა მთავართა რ~ლნი
იგი ცოცხლივე შთაენთქნეს
ჯოჯოხეთსა: დამბადებელი. და ქვათა ძელთა სპილენძსა და რვალსა. ღვთად
თაყუ~ნისცემდეს. და შემოქმედად იგინი უწყოდნეს ყ~ისა და მოეჵსენა წ~სა ნინას. მაშინ სიტყ~ა იგი რ~ლი ამცნო დედის ძმამან
მისმან. იობენალ პატრიაქმან ღ~ისამან და წ~ნ. ესრეთ ვ~დ მამაკაცსა სრულსა წარგავლინებ. და მიწევნად ხარ
ქ~ყნასა უცხოსა და ნათესა-

ვთა. და რაგეველ ზეველი ბარკადულ. რ~ლ-არს ბრანჯ-ლჰდ. კაცთა ღ~ის მბრძოლთა
და მჵდომელთა. და აღიხილნა ზეცად მ~რთ და თქა უ~ო მრავლითა ძალითა შენითა გეცრუვნეს მტერნი ესე
შენნი დამრავლითა სულგრძელებითა შენითა იქმენ გონებ~დ მოსრულსა მათსა ყ~სა მტჲრებრ და ნაცრებრ
განქარვებადნი ესე
ქ~ყანასა. ა~დ ნუ უგულებელს ყოფ კაცსა რ~ლი შექმნეს ხატად შენდა. და რ~ლისა-თ~ს
ერთი სამებისაგ~ნი განკაცენ და აცხოვნე ყ~ი სოფელი. და მოხედენ წყალობით ამათ ზ~აცა ნათესავთა და
შერისხენ სულთა მათ
ბოროტთა. და უჩინოთა სოფლის მპყრობელთა მთავართა ბნელისათა. და შთახადენ
ადგილთა ძნელთა.
და მიჩჲნე მე უ~ო ღ~ო მამისა და დედისა ჩემისაო მჵევალსა ამას შენსა. და ნაშობსა
მონათა შენთასა. და რ~თა იხილონ ყ~თა კიდეთა ქ~ყანისათა მაცხოარება შენი. და რ~თა
ჩრდილო ბღვარსა-თ~ა
იხარებდეს. და ყ~ნ ერმან მხოლოსა ღ~სა თ~ყუანის-გცეს. ქ~ეს იესოს მ~ერ ძისა შენისა,
რ~ლსა შ~ნის
მადლობით დ~ბის მიცემა უკ~ე:- Dა ვ~ა და ასრულა ლოცაჳ ესე ვედრება წ~ნ ნინა,
და წამის ყოფითა ღ~ჰთა აღდგეს დასავალით ქარნი და ჰაერნი ღრუბელთა-თანა ხილვითა საშინელითა და ჵმითა ზარისა საჵდელისა ქუხილისათა. და მობერა მზისა
დასავალისამან სული ჯერკუალი სიმწარის სიმყრალისა რ~ლი ესე იხილა რაჳ სიმრავლემან
მან ერისამან მათ ზ~ა მომავალად მაშინ იწყე მსწრაფლ სირბილა და შელტოლვად=
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ქალაქთა და სოფლებთასა და რ~ მცირედ დროსცა ღ~ნცა ვ~ე განრინებადმდე თავთა
მათთა და ყოფად ამისსა

რ~თამცა შეესწრნეს იგინი მომსვრელსა მას საყოფელთა შ~ა თჴსთა და ვ~რ
განიბნივნეს იგი ყოველნი.
მეყსეულად მოიწია რისხჴსა იგი ღრუბელი მწარედ სასტიკი და მოიღო სეტყუა სწორი
ქჴსა მათ
ჵელთა მძლედ და ძალით სატყორცელისა ადგილსა მას ოდენ ზ~ა საყოფელსა
კერპთასა და შემუსრვით და აწულილნა იგინი. და დაირღვეს ზღუდენი იგი ქარისა მ~ერ სასტიკისა და
შთაიბნინეს კლდეთა
მათ შ~ა: ხ~ წ~ჳ ნინა ეგო უვნებელად დაცული ადგილსა მასვე სადა იგი პ~რველვე
შესრულად მდგომარე იყო: ხ~ დღესა მეორესა გამოვიდა მირიან მეფე და ყ~ი იგი ერი ძიებად ღ~თთა
მათთა და არა
პოებდეს რ~ლისა იგი დაეცა მათ შიში და ძრწოლა და განკჴრვებამან შეიპყრნა და
უმრავლესნი იგი ერნი
იტყოდეს გულ-ფიცხელნი და მიუდრეკელნი ესრეთ ვ~დ ქალდეველთა ღ~თი
ითრუჯან. და ჩ~ნ ესე ღ~თი არმაზ ყ~დვე ურთიერთარს მტერ არიან. რ~ ამან არმაზ ოდესმე მას ზ~ა ზღა მოაქცია და
აწ მან შური
იძია და მოაწია ესე ამას ზ~ა. ხ~ რ~ლნიმე ესრეთ იტყოდეს. ვ~დ რ~ლისა ღ~საჳ
ძალითა თრდატ სომეხთა
მეფე ეშად შეიცვალა. და კ~დ ეშობისაგან კაცადვე მოაქცია. მან უკჲ ღ~ნ ყო და მოაწია
ესე რ~
სხა ღ~თი ვერ შემძლებელ-არს ყოფად ამისსა. და ამას ესე ვ~რსა იტყოდეს მაშინ
ამისთ~ს. რ~
ვინათგან მეფე თრდატ ქ~ეს ძალითა ეშად გარდა ქცეულ იყო და ძალითვე ქ~ესითა
კ~დ-ცა კაცადვე შეცალებულ იყო. მიერითგან ქება და დ~ბა ქ~ესი არღარა ფ~დ ითქმოდა
ქართლსა შ~ა: რ~ მა-

დლსა ღ~ისსა ეწყო მოფენად აღმოსავლეთს: X~ მასვე დღესა რისხჴსა და კერპთა მათ
შემუსრვისასა და სცხრა რ~ჳ სეტყა იგი დაქარი სასტიკი. მაშინ გამოვიდა წ~ა ნინა კლდისა
მისგან ნაპრალისა და პოვა თვალი იგი ბივრიტი აღიღო და წარმოვიდა წინა კერძო დასასრულსა
მის კლდისა
ცხჴრისასა. სადა იგი ყოფილ იყო ძველადვე ციხე და ქალაქი. და იხილა მუნ
მდგომარე რ~ლთა ბრანჯ
უწოდიან მთანი მშჲნიერნი და რტო მრავალნი რ~ლთაცა იგი საგრილსა ქჲშე
გამოსახა სასწაული ჯ~ისა. და აღასრულნა მუნ დღენი ექვსნი. მადლობით და ვედრებით ღ~ისა
მიმართ=
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წყალობით მოხედჴსა-თ~ს ერისა მის ეშმაკთა მ~ერ შეცთომილისა. ხ~ ოდეს იქმნა
შემუსრვა ესე
კერპთა იყო თჲ მარტითგან მეექვსე აგჴსტოსი. დადღე მეექუსე რ~ლსა შ~ა ფერი
იცალა ქ~ენ წ~ე თავთა
მათ წ~წყლთა და მოწაფეთა თჴსთა. და ვ~რ იგი ვთქუ იყოფებოდა რ~ა წ~ა ნინა
საფარველსა მას ქჲშე
ხეთასა. მაშინ მოვიდა მისსა სეფე ქალი ერთი სახელით შროშანა და იხილა-მან წ~ა
ნინა მუნ ესრეთ
მყოფი განკჴრდა და ჰკითხა მას სხჴსა მიერ ბერძულ მეტჲლისა დედაკაცისა. ვინაობა
მისი სხვისა ყ~ისავე თანა საქმისა მისისა. რ~ლი იგი ეუწყა რაჳ ყ~ვე ნინას მ~ერ თჴნიერ მხოლო
უწყებისა მშობელთა
თჴსთასა. და იჩემა ტყჲობა თავისა თჴსისა. მაშინ შროშანა თანაა ლმობილ და
მოწყალე ქმნი-

ლი უცხოებისა-თ~ს მისისა. ცრემლით აიძულებდა წ~სა ნინას წარსლვად მისთანა
სახედ სამეუფოდ.
რ~ლი ესე არა ინება წ~ნ ნინა. ა~დ განეშორა რაჳ და წარვიდა მისგან შროშან. შ~დ
სამთა დღეთასა აღდგა მუნით განვლო მტკარი და მიიწია სამოთხესა მას მეფ~ისსა. სადა იგი აწ არს
სჲტი იგი ღ~თივ აღმართებული და ეკკლესია საქათალიკოზო. და იხილა მუნ სახლი მცირე
სამოთხისა მის მცჲლისა. და შერავიდა მას შ~ა მოეგება დედაკაცი ცოლი სამოთხის მცჲლისა მის
სახელით ანასტასოს. და მოწლედ ამბორის ყოფითა შეიტკბო-მან. ვ~ა მრავალით ჟამითგან მეცნიერმან
და მეგობარმან.
და ბანნა ფერხნი და განუსჲნა ცხებითა ზეთისათაჰ. და დაუგო პური და ღვინო და
და ყნა მისთანა
წ~ნ ნინა დღენი ჟამნი ცხრათა თჲთანი. ხ~ იყნეს ესე ანასტოს და ქმარი მისი
უშვილო
რ~ლისა-თ~ს ფრიად მწუხარე იყვნეს იგინი. მაშინ იხილა წ~ნ ნინა ჩვენებასა შ~ა
ძილისასა კაცი
ნათლითა შემოსილი. რ~ლი ეტყოდა ვ~დ შევედ სამოთხესა მაგას და პოვო ქვეშე
კერძო ნაძუთასა
მცირე ბაბილო შემზადებული გამომღებელად ყვავილთა სუნელთა და მრავალ
ფერად შჲნიერითა.
და აღიღე მიწა ადგილისა მისგან და ეც ჭამად მეუღლეთა მაგათ და ესვას შჴლი ხ~ წ~ნ
ნინა ულოცა
და სცა ჭამად ცოლ ქმართა მათ ჩჲნებით უწყებისა მისებრ და შჲს მათ ძე და
ასულები მრავალ.
რ~ლისა-თ~სცა ჰრწმენა მათ ქ~ე ნინას მიერ და დაემოწაფნეს მას ფარულად:-
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X~ წ~ნ ნინა შ~დ ცხრათა მათ თჲთასა რ~ლნი დაეყნეს სამოთხისა მცჲლთა-თანა
პოვა გარეგან ზღუდეთა მათ ქალაქისათა სახედ ტალავარისა მცირისა მაყაჰლთა-მერ შემზადებული
განგებითა ღ~ისათა. ადგილსა მას სადა იგი აწ არს საკურთხეველი ზემოსა ეკლესიისა სამთავრ
ეპისკოპოზისა. და ყო იგი საყობელ
და განსასჲნებელ თჴსად. და აღმართა მუნ შ~ა ჯ~რი თჴთ მის მ~ერ შემზადებული
ნასხლევთაგან ვაზთასა.
რ~ლისა წ~ე განთევენ იგი ღამეთა მ~რდის მღჴძარებითა და ეგრეთვე შეღამებენ
დღეთა დაუცხრომელად ლოცვათა მარხჴთა და ვედრებითა ღ~ისათა და განკჴრვებულნი სიმრავლესა ზ~ა ამას
ღ~წლთა მისთასა მასახურებდეს
მას მეუღლენი იგი მცჲლნი სამოთხისა მის მეფისანი:- Dა ესრეთ მუნ მყოფი იგი წ~აჳ
ნინა მრავალ გზის
მივალნ უბანსა მას ურიათასა. ენისა-თ~ს ებრაულისა და გამოძიებისა-თ~ს კვართისა
მის უ~სა რ~ლისა-თ~ს იგი ესმინა იერუსალიმს ნიამფორისა მისგან. ვ~დ წარუღია იგი მცხეთელთა მათ ურიათა
რ~თამცა ყ~ით კერძოვე
ცნა და ეუწყა მას კუართისა მის საქმისა ვ~რბაჰ. მაშინ პოვა მან ურია ერთი სახელით
აბიათარ მღვდელი.
და ასული მისი სიდონია. და უქადაგა სახარებაჳ უ~ისა ჩ~ნისა იესო ქ~ესა რ~ლთაცა
იგი ჰრწმენა და დაემოწაფნეს მას. და მათ-თ~ანა სხანიცა დედანი დაემოწაფნეს ურიანი რიცხვით ექსნი
სწავლასა მას წ~იდისა ნინასასა თჴნიერ ნათლისღებისა. რ~ ყ~დ არა იყო მას ჟ~სა მღდელი რათამცა
ნათელსცა მათ.
და იყუნეს იგი ფარულად მოწაფე მისი. და აღასრულებდა ღ~თი ჵელითა წ~ისა
ნინასითა საკჴრველებათა

და კურნებათა მრავალთა რ~ რეცა თუ მიზეზითა წამალთა ჵმარებისათა მრავალნი
განუკურნებელთა სენთაგან შეპყრობილნი განათავისუფლნა უძლურებათაგან მათთა:-

Dა ესრეთ იქცეოდა რაჳ ქალაქსა მას შ~ა მცხეთასა წ~აჳ ნინა ჟამთა სამისა წლისათა. მათ დღეთა შ~ა იქმნა შესლვა მათ მირიან მეფისა და ძმისწულისა მისისა სპარსთა მეფისა საბერძნეთათ იოტნა ძალითა ქ~ესითა და ჯ~რისა მისისასა წინა
წარმოძღუანებითა და ყ~ით სპითურთ მათით:- ქართლად მოსულითგან მისითმე (ლდ) წელსა:-

Âიგნი რ~ლი მოუწერა პატრიაქმან რომისამან. და ბრანჯთა მეფემან=
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ნინასსა და მეფესა და ყოველთა ერთა ქართლისათა-თანა:-

Mათ დღეთა შ~ა მოიწია წიგნი ჰრომით წ~დისა პატრიაქისა ნინას და მეფესა და ყ~სა
ერსა ქართლისასა-თ~ა. და მოუვლინა ბრანჯი დიაკ~ნი ქებისა შესხმად და კურთხევისა
მიცემად. და ამის ნეტარისა ნინასაგ~ნ ლოცვისა წარღებად და მადლისა ზიარებად. აქნდა წიგნი ბრანჯთა
მეფისა. ნინასცათანა. და ამის მამისაგ~ნ ნათელ-ეღო ბრანჯეთსა ყ~სა. ესე ყ~ი მსმენელ იყო
ი~ჲლიმით. და კოსტანტინე
პოლით ვ~დ ქ~ყნასა მას ქართლისასა მიეფინა მზე სიმართლისა. ამის-თ~ს სანატრელი
წიგნი მოეწერა რ~თამცა ეუწყნეს აქანი იგი სასწაულნი. სჲტისა მის მაყულოვანისა. და ძალი იგი
კურნებისა. ესე

ყ~ი იხილა და მოისმინეს სასწაულნი იგი ყ~ნი რ~ლნი ქმნილ იყ~ნეს მცხეთას
დიაკ~ნმან ბრანჯთამ~ნ.
და განკჴრვებული ადიდებდა ღ~თსა. წარიღო წიგნები და წარვიდა:-

Mაშინ მეფემან ჰრქა წ~დასა ნინას. და ეპისკოპოსსა. მნებავს ესრეთ რ~თა იძულებით
მახჴლითა
მოვაქცინეთ მთიულნი. და სიძე ჩემი ფეროზ. და დავამონნე ძესა ღ~ისასა. და
ვათაყუვანნე პატიოსანსა
ჯ~სა. მაშინ ჰრქა მათ არა ბრძანებულ-არს უ~ისაგ~ნ მახჴლისა აღება. ა~დ სახარებითა
და პატიოსნითა ჯ~რითა უჩჲნოთ გზა ჭ~ტი. მიმყანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ. და მადლმან
ღ~ისამან განანათლოს და მოსძარცოს ბნელი იგი გულთა მათთა:-

Dა წარვიდეს წ~დაჳ ნინა და ეპისკოპოზი ი~ე. და მათ-თა წარიყანა მეფემან ერისთავი
ერთი. დამოვიდეს დადგეს წუნებს. და მოუწოდეს მთიულთა პირუტყჴსა სახეთა მათ კაცთა.
ჭართლელთა ფხოელთა და გუდა-მაყრელთა. და უქადაგეს-მათ სჯული ქ~ეანეთა ჭ~ტი მიმყუანებელი
ცხოვრებ~დ საკ~ნოდ.
ხ~ მათ არა ინებეს ნათლისღება. მაშინ ერისთავმან მეფისამან მცირედ წარმართა
მახჴლი მათ ზ~ა.
და ძლევით შემუსრნეს კერპნი მათნი. გარდამოვიდეს მუნით და დადგეს ჟააეთს. და
უქადაგეს ერწო თიანელთა ხ~ მათ შეიწყნარეს და ნათელ-იღეს. ხ~ ფხოველთა მათ დაუტევეს ქ~ყანა მათი
და გარდავიდესთუშეთს. და სხ~ანიცა მთეულნი უმრავლესნი. არა მოიქცეს. ა~დ დაუმძიმა მათ
მეფემან ხარკი.=

1-21 სტრ., 415
ოდეს არა ინებეს ნათლის-ღება. ამის-თ~ს წაკრბეს იგინიცა და შესცთეს. და რ~ლნიმე
უკანასკნელ მოაქცივნა
აბიბოს. ნეკრესელ ეპისკოპოსმან. და რ~ლნიმე მათგანნი დარჩეს წარმართობასავე
დღეს აქამომდე:-

X~ წ~აჰ ნინა ჩავიდა კახეთს და დადგა კაწარეთს. და მოაქცივნა იგინიცა. მერმე
გარდავიდა ქჲით დაბასა. და მოუწოდა მთავართა კახეთისათა. ხ~ მათ პ~ლვე უწყებულ იყო
სარწმუნოება ქ~ესი. და ნათლისღება მეფისა. და სიხარულით შეიწყნარეს სწავლა მისი. და მოიქცეს და
ნათელიღეს ჵელითა იაკობ
მღდლისათა. და მუნით მივიდა ბუდის და მოვიდა მისსა დედოფალი კახეთისა
სუჯი. და მის-თ~ა მთავარნი და მხედრები და მონა მჵევალთა სიმრავლე. და წარმოუთხრნა მას ქ~ეს
საიდუმლოსა განგებულებანიდა ასწავა სიტყჴთა ტკბილითა სარწმუნოება ჭ~ტი. და სასწაულნიცა იგი აუწყნა
რ~ლნი იქმნებოდეს
სჲტისაგ~ნ ცხოველისა. მათდა წინა-სწარ-უწყებულ იყო ყოველი:-

X~ მათ სიხარულით შეიწყნარეს სწავლა ნეტარისა ნინასი. და ნათელ-იღო
დედოფალმან. დაყ~თა მთავართა და მჵევალთა მისთა. და ვ~ა ესრეთ სრულ ყო ქადაგება მისი ნეტარმან
ნინა. და სრულ
ყო ღვაწლი-თ~სი. ეუწყა სულისა-მ~ერ წ~დისა. განსლვა მისი ჵორცთაგ~ნ. და მიწერა
წიგნი მეფისა დამის-

ცა დედოფალსა კახეთისასა სუჯის. რ~ლსა წერილ იყო ესრეთ:- I~ჴს ქ~ეს მონასა
ერთგულსა დააღმსარებელსა წ~დისა სამებისასა. და თანა შეერთებულსა წ~დათა მეფეთასა. მეფესა
მირიანს. გარდამოგივლინოს ცუარი წყალობისა ზეცით. და ყ~სა პალატ ბანაკსა ერისა შენის~სა და იყავ
მფარველ თქჲნდა
ჯ~რი ქ~ესი. და მეოხება ყ~დ წ~დისა დედისა მისისა. რ~ აჰა მე ესერა მოვლე ზოგი
რ~ჳმე არს ქ~ყნისა და შეიწყნარეს ქადაგება ქ~ესი. და მოიქცეს და ნათელ-იღეს. და თაყ~ნისცეს დამბადებელსა
ღ~სა. და შენდა ჯერ-არს
სიხარული. რ~ დღეთა შ~ა შენთა მოხედნა ღ~ნ თჴსთა დაბადებულთა. და
აღმოებრწყინვა ნათელი თჴსისა მეცნიერებისა. აწ დაიცევით მართალი სარწმუნოება ქ~ესი. რ~თა მის-თ~ა
სუფევდეთ საუკუნოდ.
სასუფეველსა ცათასა. რ~ მე აჰა ესერა ვ~ა ერთი სოფლად შემოსრული განვალ
ცხოვრებისგ~ნ და წარვალ გზასა მამათა ჩ~ნთასა. ჵსენებულმცა არს საუკუნოდ კეთილთა შ~ა ღ~ისათა
დედოფალი სუჯი.=
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რ~ მოვიდა ჭ~ტსა ქ~ეს სარწმუნოებასა. და დამუსრნა კერპნი. და მოაქცინა ერნი ღ~ისმსახურებად. და მოუწოდა ძმასა და ასულსა მისსა. და კ~დ არტერეონ მთავარსა ასწავა მართალი სარწმუნოება და
ყ~თა ბუდეს შ~ა ნათელიღეს სახელითა მამისათა და ძისათა და წ~დისა სულისათა:- Aწ წარმოგზავნეთ ჩემდა
წ~და მამათ
მთავარი რ~თა მომცეს საგზალი სულისა საუკუნო. რ~ მოახლებულ-არს აღსასრული
ჩემი. და მიიღო წიგნი იგი

ნინასა დედოფალმა სუჯი სურვილითა აღძრული თაყ~ნის-ცემისა-თ~ს სჲტისა
ცხოველისა თჴთ მოსწრაფედ წარემართა. რ~თა იხილოს და თაყ~ნისცეს ცხოველსა სჲტსა. და ჯ~სა
ცხოველსა. და ყ~სა მას სიშორესა გზისასა ფრჵივ ვიდოდა უხამური და ცრემლითა დაალტობდა ქ~ყნასა და ვ~ა
მოიწივნეს პირის პირ სჲტისა ცხოელისა. იხილეს რ~ წყალი იგი არაგჴ უმეტეს ზომისა დიოდა რ~ლი ვერვინ
მჵედართაგანმან განვლო ა~დ რ~ლნიცა შთავიდიან გარევე უკუნ იქციან და ყენებულნი სიმძაფრისაგ~ნ
წყლისა მისგ~ნ დიდისა: ხ~
ვ~ა იგი პ~ე მომავალი უ~სა წყალთა ზ~ა ვიდოდა ეგრეთვე ამან დედაკაცმან სავსემან
სარწმუნოებითა ქ~ესითა.
და სურვილითა სჲტისა ცხოველისათა. და მინდობილმან სარწმუნოებასა ზ~ა
მარცულისა მდოგჴსასა. აღბეჭდა თავი თჴსი ჯ~რითა ქ~ესითა. და აჰჵდა ჰუნესა. ხ~ხედჴდეს იმიერ
კერძო მთავარ ეპისკოპოზი ი~ე და ყ~ივე ერი. და ვ~ა შევიდა წყალთა მას შ~ა მართლ უკუნ იქცა
მდინარე იგი. ხ~ იგი
განვიდა ჵმელად, მაშინ მოეგება მეფე და მთავარ ეპისკოპოზი შეპყრობილნი შიშითა.
და საკჴრველებითა და შევიდეს ეკლესიად წ~ე სჲტისა ცხოელისა. და ილოცა ცრემლითა
მჵურვალითა. და შეწირა
თავი თჴსი შჴლითურთ და ყ~ი მონაგები თჴსი და ქალაქიცა იგი მცირე შართიანი
დადაბა დიდიბოდისა. და იხარებდა სულითა:- Mაშინ გამოიღო წიგნი იგი ნეტარისა ნინასი. და
მისცა მეფესა და წარიკითხა რჳ იგი აღივსო ცრემლითა. ხ~ მათ მიავლინეს ეპისკოპოზი ი~ე.
წარყ-

უანებად. ა~დ წ~ა ნინა არა ერჩდა. ხ~ წარვიდა თჴთ მეფე და დედოფალი ნანა და
სიმრავლე ერისა და მივიდეს მისსა და შეკრბა სიმრავლე ერთა ძლიერთა. და ხედვიდეს ყ~ი იგი ერი
პირსა ნინასსა.
და მოსწყჲდდიან ფესუსა სამოსლისა მისისასა. მიიღებდეს და ემთხჲოდეს
სარწმუნოებითა.=
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და იძულებით ევედრებოდეს ყ~ნი დედოფალნი გარემოს მსხდომარენი რ~ლთა
გარდამოსდიოდეს ცრემლნი თვალთაგან მათთა განშორებისა-თ~ს მოძღ~რვისა მისდა მოღვაწისა. და სნეულთა მკურნალისა
ჵელოვანისა. და ეტყოდა სალომე უჯარმელი პერო ჟავრი სივნელი. და მათ-თ~ა ერისთავნი და მთავარნი.
ჰკითხჴდეს. თუ ვინა. ანუ სადათ
ანუ ვ~რ მოხჲდ. ქ~ყნასა ამას მცხ~რად ჩ~ნდა. ანუ სადათმე იყო აღზრდა შენი
დედოფალო მაუწყე ჩ~ნ საქმე შენი. რასა იტყჴ ტყჲობასა ტყჲთა მჵსნეო სანატრელო. რ~ ესერა გვისწავიეს შენმ~ერ. ვ~დ ყოფილ არ~ნ წ~წყ~ლნი პ~ლ ძისა ღ~ისა და შ~დ მოციქულნი ათორმეტნი და ჩნდა არავინ
მიავლინა ღ~ნ სხა
გარნა შენ-და-შენ ვ~რ იტყჴ ვ~დ ტყჲ ვარ. ანუ ვ~რ უცხო. ხ~ მაშინ იწყო სიტყად წ~ნ
ნინა და თქა
ასულნო სარწმუნოებისანო მახლობელნო დედოფალნო ჩემნო. გხედავ თქ~ნ პ~ლთა
მათ დედათა ყთა
სარწმუნოებასა და სიყ~რულსა ქ~ესა. და გნებავს გზათა ჩემთა ცნობა გლახაკისა
მჵევლისათა და გაუწყოცა
რ~ ესერა მოსრულ-არს სული ჩემი ჵორცად ჩემდა. და მეძინებიან მე ძილითა დედისა
ჩემისათა საუკუნოდ. ა~დ

მოიხჲნით საწერელნი და დაწერეთ გლახაკი და უდები ცხოვრება. რ~თა უწყოდიან
შჴლთაცა თქნთა. სარწმუნოება თქჲნი. და შეწყნარება ჩემი. და სასწაულნი ღ~ისანი რ~ლნი გიხილავთ:-

Mაშინ მსწრაფლ მოიხუნეს. საწერელნი სალომე უჯარმელმან. და პეროჟავრი
სივნელმან. იწყო სიტყად და იგინე წერდეს. და წარმოუთხრა ყ~ი რ~ლი ზემო ზემო წერილ-არს ცხოვრება
მისი წ~ისა და ნეტარისა.
და შევედრა მეფესა იაკობ მღვდელი რ~თა. შ~დ ი~ე-სა იგი იყოს ქე ეპისკოპოზე:-

Mაშინ იოანე ეპისკოპოზმან შეწირა მსხერპლი უ~სა და აზიარა წ~ა ნინა ჵორცსა
და სისხლსა ქ~ესსა. რ~ლი იგი წარიძღანა-მან საგზლად საუკუნოდ. და შევედრა
სული თჴსი ჵელთა
შ~ა ღ~ისათა. და წარვიდა საუკუნეთა მათ კეთილთა. და ბრწყინვალე ქალწულებითა.
და განშჲნებული სიმრავლით. წ ღ~წლთ~თა. და აღტჴრთული ტალანტთა სიმრავლითა
წარმოუდგა წ~ა
სამებასა დამიართნა ძღნად. სიმრავლენი ერთანი და ღვაწლთა-მ~ერ განკაფული
სოფლისა
ამისგ~ნ სუფევად საუკუნოდ აღვიდა ოცდა მეათოთხმეტესა წელსა. ქართლს
შემოსლვისა=
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მისის~სა. და ქ~ეს ამაღლებითგან (ტლჲ.) სამას ოცდამეათრამეტესა წელსა. და
დასაბამითგან წელთა.
(ჭყვჲ). ხუთათას შჴდას ოცდა მეათურამეტესა. მაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი
მცხეთა და უჯარმა. და ყ~ი ქართლი მიცალებასა (მიცუალებასა) მისსა. მუნ მივიდეს
და ურთ-

იერთას და სთრგუნვიდეს რ~თა შეხნენ ფესუსა სამოსლისა მისის~სა. ხ~ მეფემან
ძლით დააცხრო
შფოთი იგი ერისა. და განიზრახა რ~თა გამი მისი აღყუანოს და დაკრძალოს.
მახლობლად სჲტიისა ცხოელისა. და ვ~ა ხელ ყვიან აღებად გამისა მის წ~ისა ხელნი მათნი უქმ იქმნიან
და ყ~დ
ვერ უძლიან შეძრვად. მაშინ გულის ჵ~ჳ ყჲს და დაკრძალეს მასვე ადგილსავე ზ~ა
კუხეთს დაბასა ბუდისასსა. რ~ მუნ ითხოვა დაფლვა თჴთ მეფისაგან. შეხედვებითა ღ~ისათა. და
სიდაბლისაგან თჴს ქმნა ესე წ~ნ. რ~ ადგილი იგი შეურაცხ იყო. და მწუხარე იყო მეფე. და
ყ~ნი წარჩინებულნი მუნ დაფლვასა მისსა ა~დ მცნებისა და ანდერძისა მის~სა აღსრულებისა-თ~ს
და ფლეს მუნ და
ეკლესია აღაშუშენეს და ეპისკოპოზი განაჩინეს მას ზ~ა. ესრეთ პატივით და
კრძალულებით პატივსცეს წ~სა და ნეტარსა. და განმანათლებელსა ქართლისა კახეთისა და ჰერეთისსა.
სამგზის სამგზის სანატრელსა ნინას ღვთივ დიდებულსა:- dა ვ~რ აღესრულა ესე ყ~ი ღ~ვთივ
განბრძნობილმან მირიან მეფემან განამტკიცა სარწმუნოებასა ზ~ა ჰერეთი. სამებისა
ერთარსებისა ღ~ა
დაუსაბამოსა დამბადებელისა ყ~ისა. და განამტკიცნეს სრულსა სარწმუნოებასა ზ~ა.
მაშინ კეისარსა
კოსტანტინეს რ~თა ჰყვა მძევალი ძე მირიანისი რ~ლსა ერქა ბაქარ. გამოგზავნა იგი
მეფემან
კოსტანტინე ნიჭითა დიდითა. და მოუწერა. მე კოსტანტინე მეფე თჴთ მპყრობელი.
ახალი მონა ცათა მე~ჲფისა. პ~ლ ეშმაკისა წარტყჲნილი. და გამოხსნილი დამბადებელისა-მ~ერ.
მოვსწერ შენდა ღ~თვ
განბრძნობილისა. ჩემთავე ახალ ნერგისა მორწმუნისა. მეფისა მირიანისსა იყავნ
შენთანა მშჴდობა და სიხარული ვ~ნათგ~ნ იცან შენ სამება ერთ არსება. ღ~თი, ღმერთი დაუსაბამო
და დამბადებელი ყ~ისა. არღარა მიჵმს მე შენგან მძევალი ა~დ კმა-არს ჩ~ნ-შ~ს შამდგომელად
ქ~ე. ძე. ღ~ისა=
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პ~ლ შობილი ყ~თა რ~ლი განკაცნა ჵსნისა-თს ჩ~ნისა. და ჯ~რი მისი პატიოსანი რ~ლი
მოცემულ-არს ჩ~ნდა
წინამძღრად. ჩ~ნდა გულითა მოსავთა მისთა დაშუამდგომელობითა ღ~ისა
დამბადებელისათა ვიყუნეთ ჩ~ნ სიყარულსა ზ~ა ძმებრსა. შჴლი შენი შენდავე მიმინიჭებია. იხილე და
განიხარე. და ღ~ისაგან
მოვლინებული ანგელოზი მშჴდობისა იყავნ შენ-თ~ა მ~დის გა~ნდევნენ ღ~ნ
დამბადებელმან. ეშმაკი მაცთური საზღართაგან შენთა:- Mოვიდა ბაქარ ძე მეფისა და მოციქული კოსტანტინე
მეფისა კეისრისა
მცხეთას. აღივსნეს სიხარულითა. მირიან მეფე და ნანა დედოფალი. და მადლობდეს
ღ~სა ნიჭითა სრულთა
მომცემელსა. მაშინ მირიან, მეფემან განასრულა ეკლესია საებისკოპოზო. და
აღასრულა სატფურება მისა
მრავლითა დიდებითა. და მოქცევითაგან მირიან მეფისათ. მეოცდა მეხუთესა წელსა
მოკვდა ძე მისი რევ.
სიძე თრდატ სომეხთა მეფისა. რ~ლი-სადა მიეცა მოფობა სიცოცხლესავე მისსა. და
დაფლეს აკლდამასავე მას რ~ლი თჴთ მასვე აღეშენა და მასვე წელიწადსა დასნეულდა მირიან მეფე
რ~ლიცა აღესრულა:-

Dა მოიყანა ძე მისი ბაქარ და ცოლი მისი ნანა. და ჰრქა ნანას. აჰა ესერა მე წარვალ
ვინაცა მოვედ. და ვმადლობ მრავალ მოწყალესა ღ~სა. დამბადებელსა ცათა და ქყნის~სა
რ~ლნ წარტყჲნილი
ეშმაკისაგან მიჵსნა მე პირისაგან ჯ~ხეთისა და ღ~ირს მყო მე მარჯჲნით მის-თანა:-

¸ენ ნანა უკეთუ გეცესღა მოცალება ცხოვრებისა ჩემსა შ~დ. განყავ სამეფე განძი ჩ~ნი

ორად ორად და მიღე. სამარხავსა ნინასასსა. განმანათლებელისა ჩ~ნის~სა. ჟამთა
შეცვალებისა-თ~ს. რ~თა არა
შეირყიოს უკ~ე იგი ადგილი. რ~ მეფეთა საჯდომი არს. ა~დ მწირ-არს. დაეგრეთვე და
ჰევედრა ეპისკოპოზსა რ~თა ადიდონ
დაბა მისი ადგილისა. რ~ ღირს-არს პატივისცემასა: ხ~ ძესა თჴსსა ჰრქა შჴლო ჩემო
შეიცვალა. ბნელი ჩ~ნი ნათლად. და სიკვდილი ცხოვრებად. შენდა მომიცემია გჴრგჴნი მეფობისა ჩემისა. ღ~ნ
დამბადებელმან ცისა და ქყანისამან და გამტკიცენ შენ სრულსა სარწმუნოებასა ზ~ა იწრთვიდი ყ~დ მცნებათა ძისა
ღ~ისათა. და დაადგერ ს~დ მათ ზ~ა.
და სახელსა ქ~ესა სიკვდილი ცხოვრებად გიჩნდინ რ~ლითა წარალი ცხოვრება
მოიგო. და სადა პოვნე ვნებანი იგი ცეცხლისანი კერპნი ცეცხლითა და წჲნ. და ნაცარი შეასუ. რ~ლი მათ ესვიდენ.
და ესე შვილთაცა=
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შენთა. ამცენ. რ~ მე ვიცი იგი რ~ლ კავკასანთაცა შ~ა ვ~დრე დაილევიან. ხ~ შენ ამას
შეუდეგ გულითა შენითა. და თავი
შენი შევედრე ძესა ღ~ისასა. პ~ლ ჟ~თა შობილისა. და განკაცებულსა და ვნებულსა
ჵსნისა-თ~ს ჩ~ნისა. და წარძღანებითა პატიოსნისა ჯ~ისათა სძლო ვ~ა მტერთა აქს ჩჲულება გულითა მოსავთა მისთა.
და პატივს-ცემდი სჲტსა მას ღ~ვთივ აღმართებულსა. და იყავნ სასოება შენი ყ~ითურთ მისსა-მ~რთ. და
იყავნ მისვლა შენი ძილად
საუკუნოდ სარწმუნოებასა ზ~ა წ~ისა სამების~სა. და მოაყუანებინა ჯ~რი იგი წ~ისა
ნინასი. რ~ლი პ~ლდგან აქნდა და
ჩამოჰკიდა გვირგვინი სამეფო ჯ~რსა მას. და მიიყანა ძე თჴსი ბაქარ. და თავსა მისსა
გამოსახა ჯ~რის სახე. დააღიღო

გჴრგვინი ჯ~რისაგან. და დაადგა ძესა თჴსსა. და აღესრულა მირიან მეფე. დადაეფლა
ზემოსა ეკლესიასა საშუალსა სუჲტსა
სამხრით ჩრდილოთ კერძო. და მას სჲტსა შ~ა არს ნაწილი ღ~თივ აღმართებულისა
სჲტისა. და მეორესა წელსა
მოკდა დედოფალი ნანა. და დაეფლა მასჲ სჲტსა დასავალით. სადა მირიან მეფე
დამარხულ იყო. და დაჯდა
მეფედ ძე მისი ბაქარ. და იყო მორწმუნე ვ~ა მამა მისი. ამან მოაქცივნა უმრავლესნი
კავკასიანნი რ~ლნი ვერ
მოექცივნეს მამასა მისსა. და შთავარდა შ~ს მისსა და სომეხთა მტერობა. რ~ სომეხნი
ბაქარის ძმის წულისა.
რევის ძისა თრდატ მეფისა ასულის წულისა მეფობასა ლამობდეს ქართლს:- X~ ესე
ბაქარ ეზრახა სპარსთ მეფესა მამის წულსა მისსა. და დაემოყრა და გაუცალა ქ~ყანა. და სიძესა მიისსა ფეროზს რ~ლსა აქუნდა რანი ბარდავამდის მიცემულად მირიანისაგან. და მისცა მის წილ სამშჴლდითგან
მიღმართ
ქ~ყნა თავამდე აბოცისა. მაშინღა ნათელ იღო ფეროზ. და ერმან მისმან. და მოირთეს
ძალი ხასროსაგან და ეწყნეს სომეხთა ჯავახეთს. სძლეს აოტნეს სომეხნი. მაშინ მეფემან ბაქარ
შამდგომელობითა ბერძენთა მეფისა. და სპარსთა მეფისათა. და წერა ჵელით წერილი ძმისწულთა
მისთა და დედისა
მათისა სალომესაგან. ვ~დის იყოს ნათესავი ბაქარისი. რ~ლი ეძლოს პყრობა მეფობისა
მათი
იყოს მეფობა. არა ოდეს ძებნონ მეფობა ნათესავთა რევისთა. მაშინღა მოიყანა ძმის
წულნი მისნი და მისცა კჲრთხი. და დასხნა რუას თავს ერისთავად. ამან ბაქარ
ყ~ლნი დღენნი ცხოვრებისა მისისანი დიდ სარწმუნოებასა შ~ა აღსრულნა. და გან~მრავლნა
მღდელნი და დიაკონნი=
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ყ~სა ქართლსა. დარანსა შ~ა ეკლესიათა მსახურ. და ამან აღაშენა ეკლესია წილკნისა.
მოკდა დადაეფლა ძმასავე თჴსსა-თ~ა. და დაჯდა მეფედ ძე მისი მირდატ. და მეფობდა დიდსა სარწმუნოებასა
ზ~ა. და მან აღაშენა ეკლესიანი თუხარისი საციხესა შ~ა. რ~ ჵევსა კლარჯეთის~სა არა იყო ეკლესია. და მუნ შ~ა
დაადგინნა მღდელნნი
მოძღრად კლარჯთა. და ჰმატა შენობა და შენება ერუშეთისა და წნდისა ეკლესიათა.
მაშინ ამის მირდატის მეფობასა. იწყეს ქალთველთა სჲტისა ცხოელისაგ~ნ ნაწილისა განღებად. და ქმნად
ჯ~რად. რ~ დიდნი სასწაულნი დაკურნებანი იქმნებოდეს სადაცა იყვის ნაწილი სჲტისა ცხოელისა და არა აყენებდა
მირდატ მეფენი ნაწილსა
განღებად. რ~ ეპისკოპოზმან ჭ~ტმან იაკობ ეგრეთ ჯერ იჩინა და თქა მინიჭებულ-არს
უ~საგან. და ჯერ-არს სჲტისა მის ღ~თივ აღმართებულისა. ქმნა სახედ ჯ~რისა. დაგ~ნეფინა ყ~თა ადგილთა
ქართლისათა ნაწილი სჲტისა ცხოველისა:- Mაშინ ამან მეფემან მირდატ. მისჲ სჲტისაგან შექმნა ჯ~რი. და
რ~ლი დაჰრჩა
სჲტისა მისგან ცხოველისა მას გარე მოაქნადა ქჴითკირითა. და აღმართა ქვითკირი.
პ~ლ სჲტისა ოდნად
და თავსა ზ~ა მის სჲტისასა აღმართა ჯ~რი იგი. ძელი განმაცხოველებელი. და ყ~ნი
დღენი ცხორებისა მისისანი უშფოთველად აღასრულნა სარწმუნოებასა შ~ა დიდსა. და იგიცა წარვიდა კლა
მამათა მისთასა შემკობილი ღ~ისა სათნოებითა. ხ~ რაჟ~ს მოხჲდვა ყო ღ~ნ ქართველთა ზ~ა. და ინება წ~ნ
ღ~ის-მშობელმან რ~ლისა

ნაწილნი ვართ. და ნათელს გჴღებიეს სახელსა ძისა და ღ~ისა მისისა ქ~ეს უ~სა ჩ~ნისა
მადლითა დაშეწევნითა სასოსა მის ჩ~ნისა წ~ისა ღ~ის-მშობელისა დედოფლისა მ~დის ქალწულისა
მარიამისათა. არა ოდეს
მიდრეკილ-არს გ~ლი ჩ~ნი. ურწმუნოებად. სამებისაგან წ~ისა ერთ ღ~თაებისა:- X~
ბერძენნი მიიქცენ
კერპთ მსახურებად. და კ~დ წვალებისა ღვარძლი შემოიღეს და კნინღა წარწყმდეს
დადა-ეცნეს ხ~ ჩ~ნი ესე
კეთილი სარწმუნოება რ~ლი მოგცა ღ~ნ ნებითა ჯერ ჩინებითა დედისა მისისათა
მტკიცედ გჴპყრიეს
მეოხებითა წ~ისა ღ~ის-მშობელისათა და ზ~ა მდგომელობითა განმანათლებელისა
ჩ~ნისა წ~ისა ნინა მოციქ~სათა:-

X~ შ~დ მირიანნისა მეათე მეფე იქმნა ვახტანგ გორგასალი. და ვ~რეღა ყრმა იყო.
იძულებით
სპარსეთად წარვიდა და ქ~ეს სარწმუნოება კეთილად დაიცუა. და შ~დ რაოდენისამე
ჟამისა მოიქცა.=
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დამაშინ ჟ~სა მას იყო მიქელ მთავარეპისკობოზად. და დააჯერეს ვ~დ ვახტანგ
ქ~ანობა დაუტევაო. ხ~ მან ირწმუნა და მირავიდოდა ვახტანგ მოკითხად მისსა. ფერჵი შეხარჰა დაკბილნი შელეწნა.
ხ~ო მეფემან ვახტანგ სიმშვიდით ღ~ისათ~ს დაითმინა იგი. დაარა რჳ ბოროტი შეამთხჴა. გარნა გაგაზავნნა
მოციქულნი საბერძნეთს. და ითხოვა მეფისაგან და პატრიაქისა კათალიკოზი. დამათ წარმოავლინეს პ~ე კ~ს~დ. ხ~
ვახტანგ აღაშენა ქჲმო ესე დიდი
ეკლესია დადასვა მას შ~ა პ~დ კ~თლიკზად პეტრე ღირსი და მდაბალი. და
დაამდაბლა პატივი სამთავროსა:-

Aმან ვახტანგ აღაშენა ტფილისი დამცხეთა ქალაქი მუნ მიიცალა. ამანვე
დაიმორჩილნა ოვსნი და ყივჩაყნი და შექმნა კარნი ოვსეთისანი. და აღაშენა მას ზ~ა გოდოლი. და
დააყენნა მას ზ~ა მცჲლნი.
მახლობელნი მის ადგილისანი. და უწოდა მათ კარად. დარიალასა. და აწ თჴნიერ
ბრძანებისა, მეფისა ვერ ჵელეწიფების
გამოსვლად ოვსთა დაყივჩაყთა:- Aმანვე ვახტანგ სძლო სპარსთა და დაიმორჩილნა.
რ~ იყო საზარელ. დაგოლიათ,
და განთქმულ ყ~სა ქ~ყნასა. რ~ იყო სიგრძე მისი თორმეტი-მტკაველი. და აწცა
საცნაურ არს იგი სამოსლისა დააბჯრისა მისისაგან. ხ~ იყო ფ~დ შემკულ ღ~ის-მსაჵურებითა დიდი ვახტანგ:- X~ მოიკლა
იგი სპარსთა
ბრძოლასა შ~ა. მონა ყოფილისაგან მისისა. რ~ იცოდა განახევი ჯაჭჴსა იღლიასა ქჲშე.
და აღიპყრა რ~ჳ
ჵრმალი თ~სი. რ~თა სცეს კაცსა სპარსთაგანსა. მონამან მან ბოროტმან ჰკრა ისარი.
იღლიასა ქჲშე. და მით მოიკლა, და ქ~ეს~ს იწამა ქ~ეს მოყარე იგი მეფე. და არს საფლავი წ~ე სჲტისა
ცხოელისა:- ხ~ შ~დ მისსა მიიწივნეს სპარსთაგან ქართველთა ზ~ა დიდნი ჭირნი. და ფ~დ-ნი სულნი მოსწყჴდნეს. და
ქ~ყნანი დაიპყრნეს. და მრავალნი. იწამნეს ქ~ეს სახელისა-თ~ს, რ~ლთანი წიგნნი აღწერნეს დარ~ლთანიმე დაშთეს
აღუწერელად. გარნა ყ~ლნი აღწერილ. არ~ნ წიგნსა ცხოველთასა, ამისსა შ~დ გამოვიდა ჰრეკლე მეფე. და შეერთნეს
ქართველნიცა. და შევიდა სპარსეთს.
და შეწევნითა ღ~ისათა შემუსრა სპარსეთი. და ტაძარნი და ბომონნი მათნი. და
ხუასრო მეფე. და ძელი ცხოვრებისა.
რ~ლი წარეტყჲნა სპარსთა. წარმოიყუანნა. და ძლევა შემოსილი შემოვიდა
სამეფოდვე.
ა~დ შ~დ განეფინა ქადაგება
მოჰმედ უსჯულოსა. დამრავალი ერი შეუდგა მას. გამოვიდეს შ~დ მისსა სპარსნი და
პონტოდმდე მოიწივნეს. და ყ~ლი
კაბადუკია და იპყრეს. და ვ~რ იგი იყო კრთხევა კათალიკოზისა ანტიოქიით
ვერღარა ვის ჵელ ეწიფებოდა=
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სლად გზასა ანტიოქისასა. ამის-თ~ს დიდი ზრუნვა აქუნდა ქართველთა. ხ~ დღეთა
თეოფილე ანტიოქელ
პატრიაქისათა წარავლინნეს მოციქულნი. და მიუთხრეს ამის პირისა-თ~ს.
ხ~თეოფილე ყო კრება საზოგადო.
და განაწესეს რ~თა შეკრბებოდიან ეპისკოპოზნი სამრევლოსა მისისანი. და
აკურთხევდენ კათალიკოზსა. რ~ლნიცაჰ
სთნდე[.]ს მეფესა და ერსა. და ამის პირისათ~ს დაწერა წიგნი დადაჭედულად
წარმოგზავნა:-

X~ ვ~რ იგი პ~ლ იყნეს ასნი სოფელნი სასყიდლად მირონისა. ამის წილ გაუწესა ასი
დრაკანი. ხ~
შ~დ ამისსა. კ~დ ესე ოდენ განაჩინეს. რ~თა სახელით ოდენ მოიხსენებოდეს პატრიაქი
ანტიოქელი ქართლს. ესრეთ
განაგეს ქარტლისა ეკლესიათა წესი დაქცევა. დაესრეთცა-არს ვიდრე დღეინდელად
დღედმდე. სადიდებელად მამისა. დაძისა და წ~ისა სულისა, აწდამარადის, და უკუნითი, უკ~ე. ამინ:-

Tქმული აბიათარ მღ~დელისაჰ. რ~ლი დაემოწაფა და მოწაფე იყო წ~დისა. და სანატრელისაჰ ნინასი:-

Mე აბიათარ მღდელი ვიყავ; წლითა ხუჲდრებული მის წელი წდისა. ოდეს წ~დჳ .
ესე და ნეტარი დედა ნინო მოიწია მცხეთად და მასვე უკჲ ჟ~სა მოწევნულ იქმნა
ჩ~ნდა წიგნი
ანტიოქიით ურიათაგან მღუდელთა. რ~ლსა წერილ იყო ესრეთ. ვ~დ განხეთქა ღ~თნ
სამ ნაწილად
მეფობაჳ ისრაილისა. რ~ აჰა ესერაჳ წწ~ყლნი ჩ~ნნი დასცხრეს. და რ~ლსა სული ღ~თსა
აწჲვდა მათ

და თქჲს აღესრულა ყ~ვე, და განვიბნიენით ჩ~ნ ყ~სა ქჲყანასა. და ჰრომთა დაიპყრეს
ქ~ყანა ჩ~ნი
ვტიროდით ჩ~ნ ყ~ითურთ. რ~ დღეს განვარისხეთ შემოქმედი ღ~თი. აწ განიხილეთა
შენნ წიგნნი
იგი მოსესნი და სიტყაჰ იგი რ~ლი მან დამიწერა ესრეთ, ვ~დ რ~ლი იტყოდის ქ~ყნასა
ზ~ა თავსა თჴსსა
ძედ ღ~ისა მოაკჲდინ, ანუ შემე უკჲ-ვსცეთით ნაზერევლისა-მის-თჴს სიკ~დილისა;
რ~ ვხედავთ ოდეს
პ~ლ მამათა ჩ~ნთა შესცოდიან რ~ჳ ღ~სა და ყ~დ დაივიწყიან იგი; მაშინ მისცნის იგი
ჵელმწიფებასა
ბოროტსა ხ~ მოიქციან რ~ჳ და ღაღადყვიან ღ~სა-მ~რთ სწრაფით განარინის იგი
ჭირისა მისგან.
და ესე ესრეთ ყოფილად და აღსრულებად შვიდ-გზის უწყით წერილისაგან ხ~ აწ
ვინათგან=
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ჵელნი შეასხნნეს მამათა მათ ჩ~ნთა ძესა მას მწირისა დედაკაცისასა და მოკლეს იგი.
აღიღო
ღ~ნ ჵელი ჩ~ნ ზ~ა. და განხეთქა მეფობა ჩ~ნი. განგვაშორნა ტაძარსა თჴსსა და
უგულებელს
ყ~ო ნათესავი ჩ~ნი ს~დ. დაარს მით ჟამითგან სამასი წელი და უმეტესიცა. რ~ლ არა
ისმინა
ვედრება ჩ~ნი. და არცაღა ყო ლხინება ჩ~ნი. რ~ლისა-თ~ჴს საგონებელ გჴჩნს ჩ~ნ ვ~დ
ნუ უკჲ
და ზეცით იყო კაცი იგი. და განამრავლეს ესე მათ ვ~რისა პირისა-თჴს მოწერა ჩ~ნდა;
ხ~ მე ვ~ა
მესმა ესე ვიწყე კითხვად დედაკაცისა მის ნინოსაგან ქ~ესთჴს თუ ვინაჰ იყო იგი. ანუ
ვ~რისა მიზეზისა-თ~ს იქმნა. კაც[.] ძე ღ~სა; მაშინ აღაღო პირი თჴსი წ~დმან ნინა. ვ~ა
რ~ჳ

ჯურღმულმან აღმომდინარემან. და იწყო სიტყად დასაბამითგან ჩ~ნთა წიგნთა
ზეპირით წარმოთქმად და განმარტებად ძალსა მათსა. რ~ლითა ვ~ა მძინარესა განმაღჴძებდა მე და
ვ~ა დასულებ~ლსა
განმანათლებდა. და აღმიჩენდა საწყ~ლბ~ლდ მამათა ჩ~ნთა: დადა-მარწმუნებდა
ცვალებასა შჯულისასა.
ვ~დრ~ის მრწმენა მე სიტყჴთა მისითა იესო ქ~ე ძე ღ~ჳ ვნებულად დააღდგომილად,
და კ~დ მომავალად
მეორედ დიდებით. და ვ~დ ჭ~ტდ იგი იყო და არს მოლოდება წარმართთა. და ღირს
ვიქმნენით მე და შჴლი
ესე ჩემი სიდონია მოღებად საპკურებელსა მას განსაწმედელსა ცოდვათაგან წყალსა
ემბაზისასა რ~ლსა
ინატრიდა წწ~ყლი დავით და ვერ ეწიფა; დამესმა მე ჵ~ჳ ახლისა შჯულისა ერთა და
მგალობელთა რ~ლსა
იგივე დ~თ ინატრიდა. და ღირს ვიქმენ ზიარებად ჭ~ტსა ჵორცსა და სისხლსა. ქ~ეს
ძისა ღ~ისასა.
და კრავსა ცოდვათა-თჴს სოფლისათა შეწირულსა. რ~ლისა ტკბილ-არს გემოს ხილვა
მისი. დაამას
ზ~ა სარწმუნოებასა ყავ უ~ო განსლვა ჩ~ნი ჵორცთაგან ჩ~ნთა; და კ~დ სხვანიცა
მრავალნი სასწაულნი ვიხილნეთ თვალითა ჩ~ნითა მცხეთას შინა ნინოს მიერ აღსრულებული:- :-

Mეორე თქმული მისივე აბიათარ მღ~დლისა კუართისათჴს უ~სა ჩ~ნისა იესოს ქ~ესა:-

Mე აბიათარ მიგითხრობ თქჲნ თხრობასა მას რ~ლი მეუწყა და ყურითა ჩემითა
ვისმინე=
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დედის მამისა. და მამის დედისაჰ ჩემისაგან, და რ~ლი წიგნთაგანცა უწყი, და რ~
მათცა პაპათა დამშობელთაგან თჴსთა მოთხრობით სმენოდა და უწყოდეს ესრეთ; ვ~დ ოდეს იგი
ჲროდე მეფობდა
ი~ჲლიმს, მაშინ ჟ~სა მას გჲსმა ესრეთ ვ~დ იერუსალიმი სპარსთა დაიპყრესო რ~ლისა
თჴს
იგი იქმნა გლოვა და წუხილი ურიათა ზ~ა ქართველთა, მცხეთელთა მკჴდრთა.
ბუდელთა.
მღდელთა. კოდის წყაროელთა მწიგნობართა. და სობის კანნლთა თარგმანთა,
რ~ლისა თჴსცა.
ესე ყ~ნი აღიძრნეს წარსულად და შეწევნად იჲ~ლმელთა. ხ~ შ~დ მცირეთასა, კ~დ
მოიწია სხა
ღაღადისი ნუგეშინის ცემისა, ვ~დ სპარსნი იგი არა დაპყრობად იერუსალიმისაჰ მოვიდესო. ა~დ საჭურველთა წილ იქმნა ოქრო სამეუფო. და მური მსწრაფლ მკურნალი
წყლისა. დაგუნდრუკი სურნელი, და ეძიებდეს ყრმასა ვისმე შობილსა თესლისაგან დავითისსა,
რ~ლი რეცა პოვეს, მწირი ერთი მწირისა დედაკაცისა შობილი უჟამოდ უადგილოსა ადგილსა, ვ~ა არს
ჩჲულებაჰ გარეგან დაბისა მდგომარეთა კაცთა, და ესე მის ყრმისა. მოვიდეს
თაყ~ნისცეს მას დაშეწირეს მისსა ძღჲნი იგი პ~ლ თქმული და წარვიდეს იგი მშვიდობით. და იქმნა
სიხარული დიდი სმენითა ამის ამბავისათა. ურიათა ზედა ქართველთა:-

X~ შ~დ ამისსა გარდახდეს რ~ჳ წელნი ოცდა ათნი, მაშინ მოწერა ანა მღ~დელმან
ი~ჲრ~ლმით.

მამის მამისა ჩ~ნისა ელიოზისათა ესრეთ. ვ~დ იგივე რ~ლისა სპარსნი მეფენი ძღჲნითა მოვიდეს აღზრდილარს და ჰსაკსა ზომისსა მიწევნულ არს იგი, და თავსა თჴსსა
ძედ ღ~სა
ჰხადის. აწ მოვედით ყ~ნი სიკვდილსა მისსა რ~თა აღვასრულოთ მცნება ღ~სა და
მოსესი:-

Dა წარვიდა აქათ ელიოზ მამის მამა ჩემი კაცი მოხუცებული. და ესვა მას დედა
ტომისაგან ელი მღდლისა, და ამას ელიოზს ესაჰ დაჰ ერთი. ხ~ ევედრებოდა
ელიოზს დედაჰ
მისი ესრეთ, ვ~დ წარვედ შჴლო წოდებასაჰ მაგას მეფისასა, და წესსა შჯულისასა,
გარნა რ~ლსა
იგი განიზრახჲნ ნუ შეერთვინ ცნობა შენი. ნუ შვილო ჩემო რ~ იგი არს სიტყუა=
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წ~წყველთა და იგავი ბრძენთა და საიდუმლო დაფარული ურიათგან. და წარმართა
ნათელ დაცხოვრებაჰ საუკუნო. და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოზ კარსნელი. და
მუნ დახუდეს ჯუარცმასა უ~ისასა;- X~ რაჟამს იგი დამსჭვალვიდეს უ~სა ჯუარსა მას ზ~ა.
და პასანიგმან კჲრითა მით რკინისათა სცაჰ სამსჭალთა მათ ზ~ა უ~სათა იჲრუსალიმს. მაშინ ესმა ჵ~ჳ სამსჭუალთა მათგან გამოსრული დედასა ელიოზისასა
მყოფთა მცხეთას შ~ა. და მეყსეულად იკრჩხიალნა და თქაჰ მშვიდობით მეფობაო
ურიათაო. რ~ მოჰკალით თავისა თქჲნისა და მხსნელი და მაცხოვარი და იქმნენით
ამიერითგან მტერ
და მკლველ შემოქმედისაჰ; ვაჳ თავსა ჩემსა რ~ლ არა მეუფლა მე უწინარეს ამისსა
სიკვდი-

ლი რათამცა არღარა სმენილ იყო ესე ყურთა ჩემთა. და არცაღა შ~დ ამისსაჰ ღირს
ვიქმენ
მე ხილვად ნათლისა წარმართთა ზ~ა. და მშვიდობა ისრაილისა. და მყის შეისჲნა მან
სრულ ყო რ~ჳ სიტყუაჰ ესე: X~ კართი იგი უ~ა ხდაჰ წილითა მცხეთელთა მათ
ურიათა. და მოიღო იგი მცხეთად ელიოზ, და მიეგება დაჰ მისი ცრემლთა მ~ერ
შესარული
და მოეხვია ყელსა ძმისა თჴსისასა ელიოზისასა. და მოუღო მას სამოსელი იგი იესოსი.
შეიტკბო მკერდსა თჴსსა და მყის მასვე ჟ~სა სულნი წარხდეს მას, სამთა ამათ ტკივილთაჰ სიმწარითა. ქ~ეს სიკვდილითა-თჴს, და დედისა თჴსისა და ზიარებისა-თჴს
უარის მყოფელთა თანა ქ~ესთა ძმისა თჴსისა. მაშინ იყო საკჴრველი დიდი მცხეთას შ~ა და შეშფოთება . რ~ განკჴრდა თჴთ მეფე ადერკ და ყ~ი სიმრავლე ერისა და მთავართა. და
სთნდა მეფესა ადერკს სამოსელი იგი, გარნა საკჴრველებისა მისგან ზარ განჵდილ და შეშინებულ
იქმნა იგი და ვერღარა იკადრა გამოღებად ჵელთაგან მის მკვდრისათა რ~ლსა იგი
მაგრად
და სურვილით შემოემკრ~დლა, და ესრეთ ჵელთა მქონებელი სამოსლისა მის,
დამარხა ძმამან
მისმან ელიოზ დაჰ იგი თჴსი ადგილსა მას რ~ლი უწყის ღ~ნ მხოლომან და არავინ=
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სხამან; თჴნიერ ამისსა. რ~ლ ესე უწყიან. ვ~დ არს ადგილი იგი მახლობელ ნაძვისა
მის
ლიბანი წარმოღებულისა, და მცხეთას დანერგულისაჰ და აღორძინებულისა:-

Dა ე სეცა მეუწყა მამისაგან ჩემისაჰ, ვ~დ არს სხჴთა ძალითა შემოსილი მრჩობლი

იგი ხალენი ელიასი ამას ქალაქსა შ~ა და ხელთა ჩ~ნთა საკურთხეველისა სიმტკიცესა
ქჲშე ქუათა
უპოვნელად ვ~რე ჟამადმდე მისსაჰ:- R~ მრავალ გზის მაბირა წ~დამან ნინო მამისა
მ~რთ
ჩემისა რ~თამცა გამოვიწულილე მისგან გულითა მჵურვალედ ადგილი იგი
სამოსლისა მის. ხ~ მან
ესე ოდენ მრქჴს ვ~დ აქა არს ადგილი სამარხავი მისიო, რ~ლსა ზ~ა ენანი კაცთანი არა
დადუ
მნენ გალობად ღ~ა მ~რთ, და არს ადგილი იგი ვ~ა ადგილი იაკობისი კიბედ ხილული
და ზეცად აღწევნ~ლი:-

Dა შ~დ წელთა მრავალთასა ძის წულმან შვილმან ადერკი მეფისამან მეფემან ამზაელ
ძიება ჰყო. სამოსლისა მის ურიათა თანა და ვერ უძლო პოვნად და ცნობად მისსაჰ.
გარნა რ~ლ
მასცაჰ ესრეთვე მიეთხრა რ~ლთაგან გამოიკითხჴდა ვ~ა ესე რ~ჳ ზემოთ ითქჰ ნაძჴსა
მის
მახლობლად ყოფა ადგილისა მას რ~ლსა დამარხულ იქმნა:-

X~ საცნაურ იყავნ ესეცაჰ ვ~დ სახლი ელიოზისი რ~ლნ კართი უ~სა მოიღო და
დამარხა მითურთ დაჰ თჴსი, იყო ქალაქსა დასავალით წიაღ მოგთას ხიდსა ზედა:- Mათ დღეთა
შ~ა
იხილაჰ წმიდამან ნინო სამგზის და ოთხგზისცა ძილსა შ~ა ჩჲნებით. რ~ლი იგი
მუჵლთა თჴსთა
ზ~ა მიყრდნობილამან მცირედ რაჳმე მიირულის. რ~ ჰჵედვიდა იგი ესრეთ, ვ~დ რეცა
თუ მოვიდიან ფრინველნი ცისანი ფრთითა შავნი, და შთავიდიან მდინარესა მას შ~ა, და
განიბანიან და-

განსპეტაკნიან. და აღვიდიან იგი სამოთხესა მას შ~ა პ~ლ ჵსენებულსა ბაბილოანსა, და
მუნ შ~ა
მისთლობდიან ნაყოფსაჰ მისსა. და ყვავილთა მათ იჵუმევდიან და ესრეთ მოწლედ
და სურვილით
წ~დისა ნინოსდა მივლნედ, რეცაჰ მისი არს სამოთხე იგი და გარემო მისსა მოკრბიან
იგი
შჲნიერად ჟივილისაჰ ჵმითა:- X~ესე ესრეთ რ~ჳ წ~ნ ნინო აუწყა მოწაფესა-თ~სსა=
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სიდონიას ასულსა აბიათარისასაჰ, რ~ლისა-თ~ს იგი მიუგო მან და რქა წ~დსა ნინოს,
უცხოო
და აქა შობილო ტყჲო სიტყჴსა ებრ შენისა და ჩ~ნ ტყჲთა მჵსნელო: უწყი რ~ შენზე
მოიწია ახალი ესე ჟამი, და შენ ძლით ისმეს ამბავი იგი მამათა ჩ~ნთა ნაქმარი ზეცისა:
უბრალოსა სისხლისა დათხევაჰ, რ~ლითა იქმნა ურიათა სირცხჴლი, და კიდეთა
ქ~ყანისათა განბნევა მეფობისაგან დაცემა, და ტაძრისა მის წ~ისა მიღებაჳ მათგან: ერისაჳ უცხოსა
წოდებაჳ და მიცემა მათდა დ~ბისა მათისა: ი~ჲლმ ი~ჲლმ ვ~რ განგიმარტეან ფრთენი
შენნი
და შეიკრებ. ყ~თა ცისკიდეთა ნათესავთა ფრთეთა ქჲშე შენთა. რ~ აჰა აქაცა მოსრულ
არს
დედაკაცი ესე რ~ლნცა შეცალოს ყ~ი წესი ამის ქ~ყანისაჳ; და კ~დცა მიექცა წ~დსა
ნინოს
და რქუჳ ესრეთ. ვ~დ ჩუჲნებაჳ ეგე შენი მოასწავებს დაცხად ჰყოფს ადგილსა ამას
შენმ~ერ
ს~დ სამოთხედ შეცვალებასა, და სამღთოთა ნაყოფთა გამომღებელობასა მისსა უ~კე:-

X~ ვ~რ მოვიდა მირიან მეფე საბერძნეთით ოტებული კოსტანტინე მეფისაგან, და ვ~რე

მოსლვადმდე მისსა განეცხადა წ~დისაჳ ნინოს ქადაგებაჳ ქ~ეს სჯულისა. რ~ ეტყოდა
ჵ~ჳ
მაღლად ვ~დ გპოვენ მკჴდრნი ეგე ჩრდილოსანი ცთომასა შ~ა, და გამოეჩინა ჯარი
იგი ნასხლევისა და იქმოდა მის მ~ერ საკჴრველებათა მათ დიდთა. რ~ განჰკურნის
განუკურნებელი თჴნიერ
წამალთას შეხებითა მით ჯ~ისათა, და კ~დ ქადაგებდეს მისთანავე მოწაფენიცა იგი
მისნი. რ~ლნი
პ~ლ ფარულად იყნეს მოწაფე მისდა: რიცხჴთ შვიდნი დედანი ნათესავნი ურიათანი.
სიდონია ასული აბიათარ მღუდელისა. და სხანი იგი ექსნი. და სამოთხის მცჲლნი იგი
ურთიერთარს მეუღლენი. და აბიათარ მ~ღი ახალი იგი პავლე. რ~ლი უშიშად
დაუცხრომელად ქადაგებდა
შჯულსა ქ~ესსა: რ~ლი ფ~დ მეცნიერ იყო ძჲლისა შჯულისა, და ახალი ესე სჯული
ესწავა მის წ~დისა ნინოსაგან. და უმეტეს ნინოსსა ამხილებდა ყ~სა კაცსა და ასწავებდა სჯულსა
ჭ~ტსა:

Mაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზ~ა რ~თამცა ქუაჰ დაკრიბეს მას. ხ~ მირიან
მეფემან=
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მიავლინნა მსახურნი დაგანარინა აბიათარ მოკლვისაგან ურიათასა. რ~ აქუნდა
მირიან მეფესა სურვილი ქ~ეს სჯულისა ამის-თ~ს რ~ლ ასმიოდეს მრავალნი ქ~ეს მიერნი საბერძნეთით
და სომხითით.
და არა დააბრკოლებდა იგი ქადაგებად ნინოს, და მოწაფეთა მისთა, ა~დ ჰბრძოდა მას
მტერი

იგი ყ~თა მართლ მორწმუნეთა ეშმაკი. და ვერ დაამტკიცებდა აღსარებასა ქ~ესსა: და
ეგრეთვე ნანა
დედოფალიცა უმეტეს მისსა იყო გულ ფიცხელ და შეურაცხ მყოფელ იყო ქადაგებასა
მას ქ~ეს სჯულისასა ჭ~ტსა: X~ წ~ჳ ნინო იყო. ესრეთ და ილოცვიდა დაუცხრომელად საყუდელსა
მას
მისსა მაყუალსა ქჲშე, და დაკჴრვებულ იყვნეს წარმართნი იგი ლოცასა მისსა. და
მღჴძარებასა, და უცხო უჩნდა საქმე იგი. იწყეს გამოკითხად მისა. ხ~ იგი აუწყებდა
ძჲლთა
და ახალთა წიგნთა. და განაბრძნობდა უგულის ჵმოთა მათ. და შთაუგდებდა გულსა
მათსა სიყვაურულსა ქ~ესსა:- Dა იყო ესრეთ სამ წელ ვინაცა განაცხადა ქადაგება. და
დაიმოწაფნა.
მაშინ იყო ვინმე ყრმაჰ წული უ~ი მძიმისა სენისაჰ და მიმოაქნდა იგი დედასა მისსა
კარითი კარად, რ~თამცა ვინმე პოვა მეცნიერი კურნებისა. და ყომცა სარგებელი მისი,
და შეისწავეს იგი ყ~თა, და არა ოდეს პოვეს სარგებელი. კურნებისა ყრმისა მისთჴს. და
მკურნალთა ჰრქჲს
დედაკაცსა მას ვ~დ არა სარგებელ ეყოფვის ყრმასა მაგას. და დედაკაცი იგი იყო
გულფიცხელი
წარმართი. და მარადის სძაგან შჯულსა ქ~ეანეთასა. და აყენებდის სხათაცა მისლად
და კითხად ნინოსსა:-

X~ ვ~ა სასო წარკვეთილ იქმნა მკუდართა მ~ერ მოვიდა და დავარდა წ~ე მისსა,
ევედრებოდა
კურნებასა ყრმის~სა, მაშინ ჰრქა წ~ნ ნინო. კურნება რ~ლი კაცთაგან არს მე არა რ~ჳ
ვყო.

ხ~ ღ~ნ ჩემმან ქმნას რ~ლსა მე ვმსახურებ ქ~ემან მისცეს ყრმასა ამას კურნება. რ~ლი
ყ~თაგან
განწირულ-არს. და რ~ლსა კილიკსა ზ~ა მ~რდის ილოცავნ წ~ჳ ნინო, მას ზ~ა დადებად
სცა სნეული
იგი და იწყო ვ~დრებად უ~სა, და მასვე ჟ~სა განიკურნა ყრმა იგი განცოცხლებული და
მხიარული
მისცა დედასა-თ~სცა, ხ~ დედამან ყრმისამან აღიარა ქ~ე. და თქაჰ არა არს სხვა
თჴნიერ ქ~ესა რ~ლსა
ქადაგებს ნინო, და დაემოწაფა წ~დსა ნინოს და შეუდგა კუალსა მისსა და ად~ბდა
ღ~თსა:-
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Mაშინ დედოფალი ნანა შევარდა სენსა დიდსა და მწარესა რ~ლსაჰ კურნება ვერ-ვინ
შეუძლოს. რ~ ყ~თა ჵელოვანთა მკურნალთა წარმოცალიერნეს წამალნი მათნი და ვერ შეუძლეს კურნება
უღონო იქმნნეს და სასოწარკეთილ. ხ~ აუწყეს ვიეთმე. დედოფალსა ვ~დ დედაკაცისა მის ჰრომისა ტყჴსა
მ~ერ რ~ლსა ჰრქჴან
ნინო. ლოცვითა მისითა მრავალნი სენნი განკურნებულ არიან: მაშინ უბრძანა
მსახურთა მისთა
რ~თა მოიყანონ ნინო. და მივიდეს მსახურნი დედოფლისანი და პოვეს ნინო ქოჩსა
მას ქჲშე მაყუალთასა ილოცვიდა ჟ~სა მე~ქსესა და მიუთხრეს ბრძანებ~ჰ დ~ფლისა: ხ~ წ~ნ ნინო
ჰრქჰ არა ბრძანებულ
არს ჩემდა სადა ბუნაური ბუნებაჰ ჩ~ნი არს არა განვიდეთ მ~ერ, ა~დ დედოფალი
აქამოვედინ ჩემდა საყოფელსა ამას ჩემსა, ჭ~ტდ განიკურნოს ძალითა ქ~ესითა. ხ~ მსახურთა მათ მიუთხრეს
დ~ფალსა სა-

თქმელი იგი ნინოსი, მაშინ დ~ფალი გულს მოდგინედ ეტყოდა მათ. შემიმზადეთ მე
მცხედარი და მიმიყუანეთ მისსა: მაშინ წარიყანეს ცხედრითა მსახურთაჰ მათ, და ძე მისი რევ და
სიმრავლე ერისა მის-თანა:-

Vითარ მივიდეს საყოფელსა მას წ~ისა ნინოსასა, და დვეს დ~ფალი კკლინსა მის ზ~ა,
იწყო წ~ნ ნინო
ლოცად და ვედრებად ღ~ჳ მყოვარ ჟამ. და მოიღო ჯ~რი იგი რ~ლი აქნდა. და შეახო
თავსა ფერხთა
და მჵართა სახედ ჯ~რისა და მეყსეულად განიკურნა: და აღდგა განცოცხლებული,
და ჰრწმენა ქ~ე. დათქაჰ არა არს სხუა ღ~ი თჴნიერ ქ~ესა რ~ლსა ქადაგებს ტყჲ ესე დედაკაცი. და
მიერითგან შეექმნნა იგი მეგობრად თჴსად შინაურად და მარადის ჰკითხავნ და გამოიწულილავნ
შჯულსა ქ~ესსა, დაასწავებ~ნ წ~ჳ ნინო. და აბიათარ ახალი პავლე, და ასული მისი სიდონია. და იქმნა
დ~ფალი მორწმუნე.
და იცნა ღ~ი ჭ~ტი. ჰკითხვიდა დ~ფალსა მეფე ვ~რ იგი მეყსეულად განიკურნა, და
სიმრავლე იგი რ~ლთა
ეხილვა დაამტკიცებდეს სიტყუასა მის დ~ფლისასა:- Mაშინ მირიან მეფე განკჴრდა. და
იწყო გამოძიებად შჯულისაჰ ქ~ესსა და მრავალ-გზის ჰკითხაჰვნ ურიათა ყოფილსა
აბიათარს ძჲლთა
და ახალთა წიგნთასა, და იგი აუწყებდა ყ~სა:- Dა წიგნიცა რ~ლი ჰქონდა მირიან
მეფესა ნებროთისი.
მასცა წიგნსა შ~ა პოვა წერილი ესრეთ. აღშენებასა მის გოდოლისასა ჵ~ჳ ზეცით
ნებროთის მ~რთ=
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რ~ლი ეტყოდა. მე ვარ მიქელ რ~ლი დადგინებულ ვარ ღ~ჳ მ~ერ მთავრობასა ზ~ა
აღმოსავლისასა. განვედ ქალაქით მაგით, რ~ ღ~ი დაჰფარავს. ხ~ უკანასკნელთა ჟამთა მოვიდეს მეფე იგი
ცისა რ~ლისა შენ გნებ~ჰვს ხილვა შეურაცხი ერსა შ~ს შეურაცხსა. შიშმან მისმან განქრ~ვნეს გემონი
სოფლისანი, მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა, და ეძიებდენ სიგლახაკესა, მან გიხილოს ჭირსა შ~ა და გიხსნას
შენ:-

Mაშინ გულის ჵ~ჳ ჰყოფდა მეფე იგი მირიან, რ~ ძჲლნი წიგნნი და ახალნი
ეწამებოდეს, და ნებროთის წიგნნიცა დაამტკიცებდა და შეექმნა სურვილი ქ~ეს სჯულისა; ა~დ ჰბრძოდა
მტერი იგი უჩინო. აყენებდა აღსარებასა ქ~ესა, გულსა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასაჰ და
ცეცხლისასა. ა~დ მ~დის
ევედრებიან დ~ფალი აღსარებასა ქ~ესა: და იყო მეფე დ~ფლისა მოქცევიდგან
წელიწადსა ერთსა ორგულებასა შ~ა ხ~ ასწავებდა ერსა დაუცხრომელად წ~ჳ ნინო, და არა-ვის აუწყებდა თუ
ვინ ვარ ანუ
სადათ მოვედ. ა~დ ტყჲდ იტყოდა თავსა-თჴსსა, შ~დ ამისსა მოგჴ-იგი მთავარი,
სპარსი სახელით
ხუარა სნეულ იყო სულითა უკეთურითა, და ფიცხელად იგჲმებოდა. და სიკვდილსა
მიახლებულ იყო.
და იყო მთავარი იგი ნათესავთაგან მირიან მეფისა, მაშინ ევედრა წ~ჳ ნინოს დ~ფალი,
და მეფე იხილვიდა საქმესა მისსა მცირედ ორგულებით, ეტყჴნ წ~ჳ ნინოს, რ~ლისა ღ~ჳ ძალითა
იქმნ
კურნებასა ამას, ანუ ხარ შენ ასული არმაზისი, ანუ შჴლი ზადენისი, უცხოებით
მოხჲდ და-

შეუვრდი, და ზ~ა აც მათ წყალობა შენი, და მიგანიჭოს ძალი კურნებათა. რ~თა მით
ცხონდებოდე
უცხოსა ქ~ყნასა. და დიდებულცა არიან უკ~ე, ხ~ შენ წ~ე ჩ~ნსა იყავნ, ვ~ა ერთი
მაწოვნებელი შჴლთა
ჩ~ნთანი, და პატივ ცემულ ქალაქსა ამას შ~ა ა~დ უცხოსა სიტყუასა, ნუ იტყჴ, ჰრომთა
მათ შეცთომილთა შჯულსა ნუ გ~ნებავს ყ~დვე თქმად:-

R~ აჰა ესერაჰ ღ~ნი დიდნი სოფლის მპყრობელნი, მზის მომფენელნი და წვიმის
მომცემელნი
ქ~ყნით ნაყოფთა გამომზრდელნი ქართლისანი, არმაზ და ზადენ ყ~ისა დაფარულისა
გამომეძიებელნი. ძჲლნი ღ~თნი მამათა ჩ~ნთანი. გაცი და გაიმ. იგი იყვნენ დასარწმუნებელად
კაცთა=
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მ~რთ. და უკეთუ განჰკურნო მთავარი ესე განგამდიდრო და გყო შენ მკჴდრ მცხეთას
შ~ა მსახურად არმაზისა, და ღაცა-თუ ჰაერითა და სეტყჴთა მით მოიწია მას ზ~ა შემუსრვა მისი, ა~დ იგი ადგილი უძრავი-არს და ეგე არმაზ და ქალდეველთა ღ~თი
ითრუჯან.
ყ~დვე მტერ არიან. ამან ზღუა შემოადგინის ზ~ა. და მან ამას ზ~ა ესევ~რი ურვა მოაწივის ვ~რ აქს ჩუჲულება სოფლის მპყრობელთა და კმა გეყავნ ჩჲნგ~ნ ბრძანება ესე:-

Mიუგო წ~ნ ნინო. შენ მეფე სახელითა ქ~ესითა და ვედრებითა დედისა მისისათა, და
მისთანა ყ~თა
წ~თათა მოავლინენ შენ ზ~ა ღ~ნ ცისა და ქ~ყანისა შემოქმედმან. დამბადებელმან ყ~ისა
დაბადებ-

ულისამან, დიდისა და დიდებულისა თჴსისა დააურაცხელისა მრავალ.
მოწყალებისაგან მოგივლინენ შენ ვ~ა ნაბერწყალი ერთი მადლისა მის~სა, და სცნა და გულის ჵ~ჳ ყო სიმაღლე.
ცისა და ნათელი. მზისა სიღრმე ზღჴსა საძირკჲლისა. და სივრცე ქ~ყანისა
საფუძველი მისი,
და უწყებულ იყო მეფე ვინ შემოსნის ცანი ღრუბლითა, და ქუხნ ჵმითაჰ ჰაერისათა. და
იძრვინ
ქჲყანა სიმძაფრითა მისითა, და რბინ მეხის ტეხანი. და ყ~სა მთასა ეგზების ცეცხლი
გულის წყრომითა მათითა; Aნუ ოდეს შეიძრის ვეშაპი იგი დიდი ზღუათა შ~ა და შეიძრის ქ~ყანა
ყ~ი. ვ~დრემდის დაირღვიან მთანი და მყარნი კლდენი და ქუანი, და მეცნიერ გყვენ შენ, ამას ყ~სა
მიწევნად. რ~ ღ~ი
არს ცათა შ~ა, უხილავარს თავადი იგი ყ~თა დაბადებულთაგ~ნ, თჴნიერ ძისა მისისა
რ~ლი მისგან
გამოვიდა ქ~ყნასა ზ~ა, გამოჩნდა ვ~ა კაცი, რ~ლნ აღასრულაჰ ყ~ი რ~ლისა-თ~ს
მოსრულ იყო. და აღვიდა
მათვე სიმაღლეთა მამისათა და იხილა დაუსაბამო იგი. მხოლო მაღალ-არს და
მდაბალთა ხედავს.
და მაღალნი იგი შორით იცნის; მეფეო ახლოს-არს მიახლება შენი ღ~ჳ მიხედვად
რ~ლი არს ქალაქსა ამას შ~ა სასწაული ერთი. სამოსელი ძისა ღ~ჳ აქა-არს. და ხალენისა მის ელიასი
თქჲს
აქავე ყოფა და მრავალნი სასწაულნი არიან რ~ლნი ღ~ნ გამოაჩინნეს თუ არა მე კლა
თავადი ესე
შენი გან-ჰკურნო სახელითა ქ~ეს ჩემისათა. და ჯ~ითა ვნებისა მისისათა, ვ~ა იგი
დ~ფალი ნანაჰ=

1-21 სტრ., 433

განიკურნა სენისა დიდისა. და რ~ჳ იგი ვაუწყე მას ჰყოფს იგი, და მოვიდა ნანა
დ~ფალიცა სამოთხესა მას შ~ა ნაძუთა მათ ქჲშე დაადგინაჰ იგი აღმოსავალით და პყრობად სცნა
ჵელნი. დაჰრქუა მას სამგზის ვიჯმნი შენგან ეშმაკო. შეუდგები ქ~ესა ძესაჰ ღ~ჳსასა, და ტიროდა
ნინო
სულთქმითა სულისა თჴსისათა. და ითხოვდა ღ~ჳსაგან შეწევნასა კაცსა მას ზ~ა. და
იყვნეს მოწაფენი მისნი მუნვე ერთ-დღე და ორ-ღამე და მსწრაფლ განვიდა მისგან სული იგი
ბოროტი და დაემოწაფა ნინოს სახლეულითა და ერითურთ მისით დაადიდებდეს მამასა და ძესა და წ~ასა
სულსა აწდა მ~დის და უკ~ი

Tქმული სიდონია დედაკაცისა რ~ლი იყო მოწაფე
წ~ისა ნინოსი რ~ი ესე იხილა და დაწერაჰ მოქცევა სასწაულითა მირიან მეფისათა და შევრდომა ნინოსი აღსარებისა-თ~ს ქ~ეს~სა. და ჯ~ისა აღმართებისა-თ~ს ეკკლესიათა აღშენებისა-თ~ს და მას შ~ა სასწაულთა მისთა -თჴს

თავი:- z: Gვაკურთხენ მამაო

Dა იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა, თვესა ივლისსა: ±: დღესა შაბათსა, განვიდა მეფე ნადირობად მუხრანით კერძო. და მოუხდა უჩინო იგი ბოროტი მბრძოლი ეშმაკი, და შთაუგდო სიყარული კერპთა და ცეცხლისა, დაიგონებდა ყ~სა
მსახურებასა მათსა. მახჴლითა მოწყუჲდასა ქ~ეანეთსა, და ჰრქუა მეფემან ოთხთა-თანა მზრახჲლთა

მისთა. ღირს ვართ ჩ~ნ ღ~თთა ჩვენთაგან ბოროტის ყოფასა, რ~ უდებ ვიქმნენით
მსახურებისა მათისაგან. და მიუშჴთ ჩ~ნ ქ~ენეთა გრძნეულთა ქადაგებადა შჯულსა მათსაჰ
ქ~ყნასა
ჩ~ნსა. რ~ გრძნებითა ჰყოფენ საკჴრველებათა მათ. აწ ესე არს განზრახვა ჩ~ნ. რ~თა
ბოროტად
მოვსრნეთ ყ~ნი მოსავნი ჯვარცმულისანი. უმეტესად შეუდგეთ მსახურებასა ღ~თთასა
მათ
მპყრობელთა ქართლისათა. ვამხილო ნანას ცოლსა ჩემსა შენანება და დატევება
შჯულსაჰ
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ჯვარცმულისასა, და თუ არა მერჩდეს დავივიწყო სიყვარული მისი, და სხვათა თანა
წარვსწყმიდო
იგიცა; დაუმტკიცეს განზრახა იგი თანა მზრახჲლთა მათ, რ~ მჵურვალედ იყვნეს
იგინი საქმესა მას. და ჰნებვიდა პ~ლითგან და ვერ იკადრებდეს განცხადებულად; ხ~ მეფემან
მოვლო ყ~ი სანახები
მუხრანისა, და აღვიდა მთასა თოხათისასა მაღალსა რ~თა-მცა მოიხილა კასპად და
უ~ის ციხედ, და განვიდა თხემსა მთისასა; შუა სამხრის ოდენ დაბნელდა მათ ზ~ა მზე, და
იქმნა ვ~ა ღამე
ბნელი და უკუნი. და დაიპყრა ბნელმან არენი არენი დაადგილნი, და განიბნივნეს
ურთიერთას, ჭირისაგან და ურვისა. და დაშთა მეფე მარტო. და იარებოდა მთათა მაღნართა.
შეშინებული და შეძრწუნებული დადგა ერთსა ადგილსა, და წარეწირა სასოება ცხოვრებისა მისისა, დამოეგო
თავისა ცნობასა.

განიზრახვიდა ესრეთ გულსა შ~ა თჴსსა. აჰა ესერაჰ ვხჰდი ღ~თთა ჩემთა. და არა ვპოე
ჩემ ზ~ა ლხინებაჰ. აწ რ~ლსა გქადაგებს ნინო. ჯ~რსა და ჯარცმულსა. და ჰყოფს კურნებასა მისითა
სასოებითა.
არა-მცა ძალედვა ხსნა ჩემი ჭირისაგან. რ~ ვარ მე ცოცხლივ ჯოჯოხეთს შ~ა. და ვერ
უწყი თუ
ყ~ისა ქ~ყანისა-თ~ს იქმნა დაქცევა ესე. და ნათელი ბნელად გარდა იქცა, და თუ ჩემთ~ს ოდენ:-

Aწ თუ ჩემ-თ~ს ოდენ არს ჭირი ესე ღმერთო ნინოსო განმინათლე ღამე ესე და მიჩვენე
საყოფელი
ჩემი, და აღვიარო სახელი შენი, აღვმართო ძელი ჯვარისა და თაყვანის-ვცე მას, და
აღვაშენო
სახლი სალოცველად ჩემდა, და ვიყო მორჩილ ნინოსსა. შჯულსა ზ~ა ჰრომთასა; ესერა
ყ~ი წარმოთქუა განთენა და გამობრწყინდა მზე. და გარდამოვიდა მეფე ცხენისაგან. და დადგა
მას ადგილსა. და განიპყრნა მჵარნი აღმოსავალით ცად მ~რთ და თქუა. შენ ხარ ღ~ი ყ~თა ზ~ა ღ~თთა, და
უ~ი ყ~თა
ზ~ა უფალთა, ღ~ი რ~ლსა ნინო იტყჴს და საქებელ-არს სახელი შენი ყ~ისა
დაბადებულისაგან.
ცასა ქვეშე და ქ~ყანასა ზ~ა, რ~ შენ მიჵსენ მე ჭირისაგან, და განმინათლე ბნელი ჩემი,
აჰა ესერა
მიცნობიეს რ~ გინდა ჵსნა ჩემი. და ლხინება. მიახლება შენდაო კურთხეულო. ამას
ადგილსა
აღვმართო ძელი ჯ~ისა, რ~ლითა იდიდებოდეს სახელი შენი. და იჵსენებოდის საქმე
ესე და სასწაული უკ~ე, და ისწავლაჰ ადგილი იგი და წარმოემართა, და იხილა ერმან მან=
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ნათელი და გამოერთო ერი განბნეული. ხ~ მეფე ღაღადებდა მიეცით დიდება
ღმერთსა ნინოსსა ყ~ლმან
ერმან. რ~ იგი არს ღ~ი საუკუნეთაჰ. და მას მხოლოსა შჲნის დიდება უკ~ე:-

X~ ნანა დ~ფალი და ყ~ი ერი განვიდა მიგებებად მეფისა. რ~ ესმაჰ პ~ლ წარწყმედა
დაკ~დ მოსლვა მშვიდობით და მიეგებოდეს ქინძარას და ღართას. ხ~ ნეტარი ნინო დადგრომილ იყო
ლოცასა მწუხრისასა მაყლოვანსაჰ მას შ~ა, ჩჲულებისა-ებრ მისისა ჟ~სა თ~სსა. და ჩ~ნ მის თანა
ორმეოცდა ნ. სლი

Dა იყო ვ~ა გამოვიდა მეფე იძროდა ქალაქი და ჵმითა მაღლითა ღაღადებდა მეფე
სადა-არს დედაკაცი იგი უცხო რ~ლ არს დედა ჩ~ნი. და ღ~ი მისი მჵსნელი ჩ~ნი ვ~ა
ესმა თუ აქა
მაყლოვანსა-არს და ილოცავს მოდრკა მეფე და ყ~ი იგი ლაშქარი მოვიდა და
გარდაიჭრაჰ საჵედრისაგ~ნ.
და ეტყოდა ნინოს. აწ ღირს ვარ სახელის დებად, სახელსა ღ~ჳ შენისასა. და მჵსნელისა
ჩემისასა. ხ~
წ~ჳ ნინო. აწ ასწავლიდა და ასწავიდა და აწჲვდა. მსწრაფლ თაყუანისცემად
აღმოსავალით დააღსარებად ქეს ძისა ღ~ჳ:-

Mაშინ იქმნა გრგჴნვა და ტირილი ყ~ისა კაცისა. ოდეს ხედვიდეს მეფესა და დ~ფალსა
ცრემლოსანთა. და ჵვალისა დღე წარავლინნა მოციქულნი საბერძნეთად მირიან მეფემან
წ~ე კოსტანტინე მეფისა და წიგნი ნინოსი ელენე დ~ფლისა წ~ე, და აუწყეს ესე ყ~ი ესე
სასწაული ქ~ეს მიერი

რ~ლი იქმნა მცხეთას შ~ა. მირიან მეფისა-ზე. და ითხოვნეს მოსწრაფებით. მღდელნი
ნათლის ღებისა-თ~ს. ხ~ წ~ჳ ნინო და მოწაფენი მისნი ქადაგებდეს ერსა მას ზედა. დღე და
ღამე
დაუცხრომელად. და უჩვენებდეს გზასა ჭ~ტსა სასუფეველისასა;

Tქმული მისივე აღშენებისა-თ~ს; ეკ~ლესიათასა:- Mამაო გვაკურთხენ:-

Oდეს წარემართა ყ~ი ერი ქრისტიანობასა მოსწრაფებით ვ~რე მღუდელთა
მოსვლამდე, რქუა მეფემან წ~ა ნინოს. მესწრაფების მე აღშენებად, სახლსა ღ~ისსა;
სადა უშენოთ. ჰრქუა ნინო სადაცა მთავართა გონება მტკიცე-არს. ჰქუა მას მეფემან=
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მიყვარან მე მაყვალნი ესე შენნი. და მუნ მნებავს გონებითა, გარნა არა ესრე. ა~დ არა
ვრიდო
სამოთხესა ამას სამეფოსა. და ნაძუთა ამათ სიმაღლესა. და ბაბილოთა ამათ
ნაყოფიერებასა, და ყუავილთაჰ სურნელებასა. რ~ ჩუჲნება რ~ლი იხილა მფრინველთა მათ
ფრთითა
უშჲრთა განბანაჰ წყალთა და განსპეტაკება ბრწყინვალედ, დასხდომა მათი ხეთა მათ
ზ~ა სამოთხისათა. და ჵმობა მათი ჵმითა ტკბილითა; ჭ~ტდ სამოთხე ესე ჵორციელი
და წარმავალი, შეგჲცვალოს ცხოვრებად საუკუნოდ. და მუნ აღვაშენოთ სახლი ღ~ისა
სალოცვ-

ელად ჩ~ნდა. ვ~რე მოსლვადმდე მღდლთა საბერძნეთით; და მეყსეულად მოიღო
ძელი და ასწავებდა ხუროთა და მოჰკჲთა ნაძვი იგი. და ნაძჴსა მისგან შემზადა შჴდნი სჲტნი
ეკკლესიისანი, და ვ~რ აღაშენეს კედელი იგი ძელითა. და აჰმართნეს ექვსნი იგი სჲტნი თვის
თვისად, ხ~სჲტი იგი უდიდესი, რ~ლ საკჴრველ იყო ხილვითა საშუალ ეკკლესიისა
შესაგდებელად განმზადებული, ვერ შეუძლეს აღმართებად მისსა, და აუწყეს მეფესა საკჴრველი იგი. ყ~დ ვერ
შეძრვა ადგილითცა სვეტისა მის:- Mაშინ მოვიდა მეფე სიმრავლითა ერისათა. და მოიხნეს მრავალნი
ღონენი
მანქანანი და სიმარჯჲთა და ერისა სიმრავლისა ძალითა ეცადნეს აღმართებად და
ვერ შეუძლეს. და იყო
დაკჴრვებულ მეფე და სიმრავლე ერისა. და იტყოდეს რ~ჳმე არს ესე, და ვ~რ იყო
მწუხრი. წარვიდა მეფე
სახლად თჴსად შეწუხებული დიდად. ხ~ წ~ჳ ნინო და ათორმეტნი მოწაფენი მისნი;
დედანი დაადგრეს
სჲტსა მას თანა, ხ~ სანატრელი იგი გოდებდა სჲტსა მას ზ~ა და დაადინებდა
ცრემლთაჰ:-

V~ა შუაღამე ოდენ იყო. წარმოიქცეს ორნივე ესე მთანი, არმაზი. და ზადენი. რეცა თუ
ჩამოირღჲს. და დააყენეს წყალნი ორთავე. და მტკარმან გარდამოხეთქა და წარმოაქნდა
ქალაქი, და შეიქმნნეს ჵმანი საზარელნი ტყეებისა და გოდებისანი. ეგრეთვე არაგვი გარდამოჵდა
ციხესა ზა. და იქმნებოდეს საზარელნი გრგვინვანი. შეშინდეს დედანი და ივლტოდეს. ხ~ ნეტარი იგი
ღაღადებდა. ნუ გეშ-

ინინ დანო ჩემნო. მთანი მუნვე დგან, და ერსა ყოველსა სძინავს:-
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X~ ესე რ~ლ რეცა მთანი დაირღჲს, სამართლად გეჩჲნების. რ~ ურწმუნოებისა მთანი
დაირღჲს ქართლსა შ~ა, და წყალნი რ~ლ დაეყენნეს. სისხლი იგი ყრმათა კერპთა მრთ
შეწირვისა დაეყენოს.
ხ~ ჵმა ესე ტყებისაჰ-არს ეშმაკთა სიმრავლისა, ეგლოვენ იგი თავთა თჴსთა. რ~ლ არიან
მეოტ, ამით. ადგილით ძალითა მაღლისათა და ჯ~თა ქ~ესითა. მოიქეცით და ილოცევდით ღ~ჳ
მ~რთ. მეყსეულად დასცხრეს ჵმანი იგი და იყო არა რ~ჳ:- Dადგა და განიპყრნეს ჵელნი და ილოცვიდა ღ~ჳ
მ~რთ. და იტყოდა. რ~თა არა დაებრკოლო საქმე ესე რ~ლსა წარმართებულ-არს მეფე. კ~დ არა
ეყივლა ქათამსა სამთა კართა ქალაქისათა დასცა ზარსა ლაშქარმან ძლიერმან. დალეწნეს კარნი და აღივსო
ქალაქი სპარსითა ლაშქრითა და შეიქმნა ზარის სახდელი ზრზინვაჰ. და ყივილი. დაკლვაჳ და სისხლი
დიოდა. და აღივსო
ყ~ი ადგილი და მოვიდა მათდა სიმრავლე ზახილთა და მახჴლითა და სხვათა მათ
შიშისაგან დასდნებოდეს
ჵორცნი. და განილია სული მათი. ტიროდეს ნათესავთა-მათ თვის:- Dა მსწრაფლ
ისმოდა ჵმობდეს რ~ჳ ძლიერად. მეფეთა სპარსთაჰ ხურაჳ ბრძანებს. და მეფეთ მეფე ხურჳნ. ყ~ი
ურიაჳ განარინეთ
პირისაგან მახჴლისა. ესერჳ მესმა და მოვეგე ცნობასა. და შეორგულდით მე და ათნი
იგი ჩემთანი, და მოახლებულ იყვნეს მახჴლოსანნი გარემოს ჩ~ნსა სცემდეს და კლევდეს:- Dა ისმა ჵ~ჳ
ძლიერი

მირიან მეფე შეიპყრეს, გარე მოიხილა მჵნემან მოღვაწემან და თქვაჳ. ესე რ~ლი ყივის,
რ~ლ აწ
სადმე დიდად სჭირს, და მადლობდით ღ~თსა. ესე ნიშანი მათისა წარწყმედისაჰ-არს.
და ქართლისა ცხოვრებისა, და ამის ადგილისა დიდებისა. ნუგეშინის-გუცემდა ვ~ა მოძღარი ჵელოვანი.
ჭ~ტდ მოძღუარი და მოციქული:-

Mიექცა სანატრელი ნინო ერსა მას მომსრელსა და ჰრქაჳ, სადა არიან მეფენი
სპარსთანი. ხუარა
და ხუარაჳ და ხუარჳ. საბ~ჰსტანით გუშინ წამოხჲდით. მალე სადმე მოხჲდით.
დიდისადმე ლაშქარი ხართ და ძლიერი რაჰდ დალეწეთ ქალაქი ესე და მახვილი დაეცით ქართაჰ და
ნიავთა წარგუალეთ
ბნელი ჩრდილოთ კერძო მთათა და კედართა. ა~ჰა მოვიდა რ~ლსა თქჲნ ევლტით:-

DA განიძრა ჵელი ჯვარის სახედ. და მეყსეულად უჩინო იქმნნეს ყ~ნი იგი და იქმნა
დაყუდებაჰ=
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დიდ, და დედანი იგი ჰნატრიდეს მას და ადიდებდეს ღ~თსა, ხ~ ვ~ა ცისკარი
აეღებოდა. მიერულა დედათამათ. ხ~ მე სიდონია მჴძარე ვიყავ. და იგი დგ~ჰ ჵელ განპყრობით. აჰა ესერა ჭაბუკი
ერთი ნეტარსა მას ყ~დ ნათლითა შემკობილი შებლარდნილი ცეცხლისა ზეც~ერითა და ჰქნდა
რჳმე სამნი
სიტყუანი. ხ~ იგი დაეცა პირსა ზ~ა თჴსსაი და ჭ~ბუკმან მიყო ჵელი სვეტსა მას და
აღამაღლა

და წარიღო სიმაღლესა შ~ა და განკჴრვებული მივივეახლე მე სიდონია და ვარქ
ესრეთ დედოფალო რ~ჳ არს. ხ~ მან მრქაჰ. მოიდრიკე თავი ქ~ყნად, და ტირილად იწყო ზარისა
მისგან, და მცირედისა ჟამისა შ~დ, აღდგა და აღმადგინა, და განვეშორენით მას ადგილსა. ხ~
დედანი ვ~რ იყვნეს
კიდე აღრა-იხილეს მათცა სჲტი იგი ცეცხლის სახედ ჩამოვიდოდა და მოეახლაჰ
ხარისჵსა
მას. და დადგა აღშორებულად ქ~ყნით. ვ~რ ათორმეტ წყრთა, და ნელიად ნელიად
ჩამოიცალებდა ხარისხად თჴსად მონაკჲთსა ზ~ა ძირსა მისვე ნაძვისასა: V~ა რიჟუ რ~ჰჟუოდენ იყო.
აღდგაჰ მეფე გულდებული ურვათაგან. მიხედნა სამოთხესა. და დაწყებულსა მას
ეკ~ლესიასა სადა იგი
მტკიცე. იყო გონებაჰ მისი. იხილაჰ ნათელი ვ~ა ელვა აღწევნული ც~ჰდ სამოთხით
მისით, იწყო სრბად და მკჴრცხლ მოვიდოდა და ყ~ი სიმრავლე სახლისა მისისა. და ყ~ი ერი
ქალაქისა მივიდა.
ვ~ა იხილეს საკჴრველი იგი. ნათელი ნათლითა ბრწყინვალე სჲტი. ჩამოვიდოდა
ადგილად
თჴსად. რეც~აჰ ვ~ა ზეცით. დადგაჰ ხარისხსა მას ზ~ა და დაემყარა ჵელით
შეუხებელად კაცთაგ~ნ.
და ნეტარ იყო მას ჟ~სა შ~ა. რ~ რ~ჳ იგი იქმნებოდა შიშითა და სიხარულითა აღივსო
მცხეთა
ქალაქი. და დიოდეს მდინარენი ცრემლთანი. მეფეთა და მთავართა და ყ~სა ერსა და
სულთქმითა სულისა მათისათა ადიდებდეს ღ~თსა და ნატრიდეს წ~დსა ნინოს, და იქმნნეს
სასწაულნი დიდნი მას დღესა შ~ა:-

´~დ მოვიდა ურიაჰ ბრმაჰ. შობითგან, მიეახლაჰ სვეტსა მას ღ~თივ აღმართებულსა და
იქმნა
მხედჲლ მუნ თქჲსვე ადიდებდეს ღ~თსა, და მეორედ სეფეწული ყრმა, ამაზას-პინი
ედვა რვის წლისა. მოიღო დედამან მისმან სარწმუნოებით და დადვა ცხედრითა წ~ე სუჲტსა მას
ნათლისასა=
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ევედრებოდა ნინოს, მოხედე დ~ფალო ძესა ამას ჩემსა სიკვდილად მიახლებულსა; რ~
ვიცი ღ~ი ღ~თთა იგი არს
რ~ლსა შენ ჰმსახურებ[.] და ჩ~ნ გჴიქადაგებ. მაშინ ნინო შეახო ჵელი სჲტსა მას და
დაჰსდაჰ ყრმასა
მას და ჰრქაჰ გრწამ იესო ქ~ე ღ~ჳ ცხოვრებისა-თ~ს ყ~ისა სოფლისა ჵორცითა
მოსრული. განიკურნე ამიერითგან. და ადიდებდი მას. ვისმან ძალმან განკურნა და მსწრაფლ აღსდგა
ყრმა იგი ვ~ა მრთელი და დაეცა შიში დიდი მეფესა და ყ~სა ერსაჰ:- Dა თითო სახენი სნეულნი
მოვიდოდეს და განიკურნებოდეს, ვ~რემდის მეფემან შეუქმნა საბურველი ძელისა გარემოის სჲტსა მას.
და დაფარა ხედვისაგან. დაეგრეთვე შეეხებოდეს ერნი სართულსა მას და განიკურნებოდეს მსწრაფლ. იწყო
მეფემან და განასრულა ეკკლესია სამოთხესა შ~ა
და ვ~ა მიიწივნეს მოციქულნი, მირიან მეფისანი, წ~ე კოსტანტინე მეფისა. და
მიუთხრეს რ~ჳცა იქმნა. მაშინ აღივსო სიხარულითა მეფე. და დედა მისი ელენე დ~ფალი ვ~რმედ ამის-თ~ს. რ~ მადლი
ღ~ჳ მოეფინებოდა ყ~თა ადგილთა.
და ჵელსა მათსა ქჲშე ნათელს იღებდეს ყ~ი ქართლი. და შ~დ ამის-თ~ს
განმხიარულდეს. რ~ და იდასტურეს მირიან მეფ-

ისაგან ს~დ მოწყჲდა სპარსთა და მტკიცედ მიღებაჰ სიყვარულისა მათისა, და
ადიდებდეს და მადლობდეს ღ~სა:
და წარმოგზავნეს მღდელი ჭ~ტი იოანე ებისკოპოსად. და მის-თანა მღდელნი ორნი
და დიაკონნი სამნი.
მოუწერა მეფემან კოსტანტინე, მირიანს წიგნი ლოცვისა და კურთხევისაჰ. და ღ~ჳ
მადლობისა; და წარმოსცა
ჯარი, და ხატი მაცხოვრისაჳ და მის-თანა ნიჭი დიდი. და ელენე დედოფალმან.
მოუწერა წიგნი ქებისა დანუგეშინის-ცემისა მიიწია ებისკოპოსი მღდელნი და მოციქულნი მცხეთად. აღივსნეს
სიხარულითა მეფე
და ყ~ი ერი მათი. რ~ სურვიელ იყნეს ყ~ნი-ვე ნათლის-ღებისა-თ~ს, მაშინ მსწრაფლ
გაგზავნა. ბრძანებაჰ
მირიან ყ~თა ერისთავთა-თანა. სპას~ლართა და ყ~თა პირთაჰ სამეფოსათა მოწოდებად
წ~ე მისსა მსწრაფლ
მოიწინეს იგინი ყ~ნი ქალაქად მცხეთად:- Mაშინ ნათელს-იღეს მეფემან ჵელსაჰ ქჲშე
წ~ისა ნინოს~სა.
და შ~დ დ~ფალმან და შჴილთა მათთაჰ ჵელსა ქ~შე მათ მღდელთასა და დიაკონთასა.
და შ~დ მისსა აკურთხეს
მდინარე მტკარი და ებისკოპოსმან შემზადა ადგილი ერთი მიწურვილი ჵიდსა კარსა
მოგუთისასა. სადა
ყოფილ იყო სახლი ელიოზ მღდელისა. და მუნ ნათელს-ცემდა წარჩინებულთა
ერთასა. და ეწოდა
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X~ ქჲმოთ მისსა მდინარესავე პირსა ორგან ორნი იგი მღდელნი და დიაკონნი
ნათელს-ცემდეს
ერსა. და მიატყდებოდეს ერი იგი ურთი-ერთას. მოსწრაფებით ევედრებოდიან
მღდლთა რ~თა პ~დ მას

ვისმე ნათელს-ცემდეს ერსა. და ესრეთ სურვიელ იყო ერი იგი ნათლისღებისა-თ~ს. რ~
ესმინა ქადაგება წ~ისა
ნინოსი, რ~ლსა იტყჴიან, ყ~ნ რ~ლნ არა ნათელსიღოს არა პოოსმან ნათელი საუკუნო.
და ამის-თ~ს
მოსწრაფე იყვნეს ნათლისღებად ყ~ნი იგი. და ესრეთ სახედ ნათელს-იღეს ყ~ნ ერმან
და სიმრავლემან ქართლისამან, თჴნიერ ხ~ არა ნათელსიღეს მთიულთა კავკასიანთა მიფენასა მას ნათლისასა.
ა~დ დაადგრეს ბნელსა შ~ა ჟამ რჳოდენ მე. და ურიათაჰ მცხეთელთა არა-ვე ნათელს-იღეს:-

Gარნა კაბრაშიანთა ნათელს-იღეს ორმოცდა ათმ~ნ სულმან. და იქმნეს ქრისტიანე
ჭ~ტ. ამის-თ~სცა დიდ
იქმნეს იგინი წ~ე მეფესა და მიუბოძა დაბ~ჳ რ~ლსა ჰრქჴნ ციხე დიდი. ა~დ არა
ნათელსიღო ფეროზ სიძემან
მირიან მეფისამან. არცა ერმან მისმან ნათელსიღეს, ა~დ ჵორციელად ოდენ
მორჩილებდენ მირიან მეფე:-

Mაშინ წარავლინა მირიან მეფემან ებისკოპოსი იოანე. და მის-თანა წარჩინებული
ერთი წ~ე კოსტანდინე მეფისა და ითხოვა ნაწილი ძელისა ცხოვრებისაჳ რ~ლი მას ოდენ ჟ~სა
გამოეჩინა ღ~ის-მსახურსა და ღ~ის მოყარესა დფალსა ელენეს. და ითხოვნა მღდლნი მრავალნი რ~თა
განავლინნეს ყ~თა ქალაქთა და ადგილთა. და ნათელს-ცემდენ ერსა. რ~თა მსწრაფლ ნათელსიღოს ყ~ნ სულმან
ქართლისამან. და ითხოვნა ქვით ხუროსა მოძღარნი აღსაშენებელად ეკკლესიათა:- V~ა მიიწივნეს წ~ე
კოსტანტინე
კეისრისა სიხარულითა მიანიჭა ნაწილი ძელისა ცხოვრებისა. და ფიცარნი იგი რ~ლსა
ზ~ა ფერხნი

დაუმსჭვალნეს უ~სა. და სამსჭუალნი ჵელთანი. წარმოგზავნნეს მღდელნი და
ხურონი ფ~დ მრავალნი:-

X~ კოსტანტინე მეფემან მეფობასა შ~ა მისსა აღაშენა წ~ჳ ეკ~ლესია ტაძარი წ~ჳ და
მოსცა განძი დიდძალი ებისკოპოსსა იოანეს და უბრძანა სადაცა ჯერ-იყოს ადგილთა ქართლისათა
მუნცა აღაშენენ
ეკლესიანი სახელსა ჩემსა ზ~ა. და ნიჭი-ესე. დაამკჴდრე საზღვართა ქართლისათა:-

Dა წარმოვიდა ებისკოპოსი და მის-თანა მოციქული. და ვ~რ მოიწივნეს ადგილსა
რ~ლსა ჰრქჴან=
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ერუშეთი. დაუტევნა მუნ ხურონი საქმედ ეკკლესიისაჰ დაუტევნა განძი და
სამსჭალნი უ~სანი.
და წარმოვიდა და მოვიდა მანგლის. და იწყო ეკ~ლესიასა და დაუტევნა ფიცარნი იგი
უ~ისანი, მაშინ შეწუხდა მირიან მეფე. რ~ პ~ლ არა სამეუფოსა ქალაქსა მოვიდეს. ა~დ სხათა ქალაქთა და
ადგილთა იწყეს შენებად ეკლესიათა. და დაუტევეს ნაწილნი. ხ~ მოვიდა მისსა წ~ჳ ნინო და ჰრქა. ნუ
სწუხ მეფეო რ~ ესრეთ
ჯერ-არს სადაცა მივიდოდიან და სთესვიდენ სახლსა ღ~ისასა. ხ~ არს ქალაქსა ამას შ~ა
დიდებული ან დებლი იგი
სამოსელი უფლისა:- Mაშინ მოიყანა მეფემან აბიათარ და მისთანა ურიანი მრავალნი.
და გამოიკითხა მათგან კუართისა მისთჴს. და მათ მიუთხრეს ყ~ი რ~ლი ზემო
წერილარს და აღიპყრნა ჵელნი თჴსნი მირიან მეფემან და თქაჰ:- Öურთხეულ ჵარ შენ უ~ო იესო ქ~ე ძეო
ღ~სა

ცხოველისაო. რ~ პ~ლითგანვე გინდა ჵსნა ჩ~ნი ეშმაკისაგან და ადგილისაგან ბნელისა
ამისთ~ს სამოსელი იგი შენი წ~ჳ წარმოეც წმინდით ქალაქით შენით იერუსალმით, ებრაელთა მათ
ღ~თაებისა შენისათა უცხო ქმნილთა. და ჩ~ნგან უცხოთაჰ ნათესავთაჰ:- Dა წარემართა
მეფე
და ყ~ი ქალაქი მტკიცედ ქონებასა. იწყეს ხუროთა შენებად ეკკლესისა გარე უბანსა
მაყუალთა
მათ ზ~ა. საყოფელთა წ~ისა ნინოსთა სადა აწ არს ეკკლესია საებისკოპოსო:-

Mაშინ ჰრქაჰ წ~ნ ნინო კურთხეულ-არს უ~ი იესო ქ~ე. და მამა უ~სა ჩ~ნისა რ~ლნ
მოავლინა
სიტყა მისი წ~დისაჰ ცათაგან მაღალთა თჴთ რ~ლისაგან საყდრისა გარდამოსრული
ქ~ყნად მდაბლად შობილი ჲჭჲლად თესლისაგან დავითისსა. დედაკაცისაგან მარტოდ
შობილისა
წ~ისა და უბიწოჳსა. რ~ლი სათნო ეყო მას მიზეზთა მიზეზი ცხოვრებისა ჩ~ნისა რ~ლნ
ცასა ქჲშე ყ~ივე განნანათლა. და მორწმუნენი აცხოვნნა. რ~ლი იშუა ვ~ა კაცი ნათელი ყ~თა
ხატი ღ~სა.
და ვ~ა მსახურმან ვინმე შჯულისამან. ნათელს იღო წყლისაგან და სულისა. ჯარს
ეცუა დადაეფლა და აღდგა მესამესა დღესა. ამაღლდა სიმაღლესა მამისა თანა. და კ~დ მოვალს
დიდებით, რ~ლსა
შჲნის ყ~ივე დ~ბაჳ თანა მამით და სულით წ~იდითთურთ აწდა მარადის და უკ~ი
უკ~ე ა~ნ:-
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Aღმართებისა-თჴს პატიოსნისა ჯუარისა:-

V~ა ნათელს-იღეს მეფემან და დ~ფალმან. შჴლთა მათთა და ყ~ნ ერმან მათმან, მაშინ
დგაჰ
ხე ერთი ადგილსა ერთსა კლდესა ზ~ა შეუალსა და იყო ხე იგი შჲნიერი ფ~დ, და
სურნელ. და ესე
საკჴრველებაჰ იყო ხისაჰ მისგან, რ~ ისარ ცემული ნადირი რ~ლი მივიდის და ჭამის
ფურცელი მისი. გინა თესლი ჩამოცჴვნებული, განერის სიკუდილისაგან. და ღაცათუ
ს~კლავსა ადგილსა
დიდად წყლულ იყვის:- Eსე დიდად საკჴრველ უჩნდის პირველთა მათ წარმართთა.
და აუწყეს
ებისკოპოსსა იოანეს ხისა მის-თ~ს. ხ~ ებისკოპოსმან თქაჰ. აჰა ჭ~ტდ. პ~ლითგანვე
დამარხულარს ქ~ყნა ესე ღ~ისაგან მსახურად თჴსად, და ღ~ჳ მ~ერ აღმოცენებულ-არს ხე იგი.
დამარხული ჟამისა
მის-თ~ს, რ~ აწღა მოეფინა მადლი ღ~ისა ქართლსა და მის ხისაგან ჯერ-არს შექმნად
ჯარი პატიოსანი, რ~ლსა თაყანი-ცეს ყ~ნ სიმრავლემან ქართლისამან: Dა წარვიდეს რევ ძე
მეფისა
და ებისკოპოსი და სიმრავლე ერისა, და მოჰკჲთეს ხე იგი და წარმოიღეს რტოთურთ
მისით, და მოაქუნდა
იგი ათასეულსა კაცსა. ზეზე რტოთურთ და ფურცლითურთ შემოაქვნდა ქალაქად და
შემოკრბა ერი ხილვად მწანისა ფერობასა მას ჟამსა ზაფხულის პირისსა. ოდეს სხაჰ ყ~ი ხე ჵმელ იყო.
ხ~ ესე ფურცელ
დაუცჴვნებელ და სნ ჰამო. და სახილველად შჲნიერი, და ძირსა ზ~ა აღმართეს ხე
იგი კარსა ეკკლეს-

იისასა სამხრით სადა ჰბერვიდა ნიავი ჰამო ნელი. და შლიდა ფურცელთა ხისა მისთა,
და იყო
ხილვა მისი შჲნიერ. ვ~ა სმენით ვიცით ხისა მის ალვისა:- Eსე მოჰკჲთეს მარტსა
ოცდახუთსა. დღესა პარასკევსა, და დადგრა ხე იგი დღესაჰ ოცდა ჩჴდმეტსა ეგრეთვე. და
არა შეცვალა ფერი
ფურცელმან მისმან ვ~რ-მცა დგაჰ ძირსავე ზ~ა მისსა თავსა ზ~ა წყაროსასა ვ~რემდის
ყ~ნ ხემან მაღნარისამან შეიმოსნეს ფურცლითა. და ხენი ნაყოფის გამომღებელნი. შეიმოსნეს
ყუავილითაჰ:-

Mაშინ თჲსა მაისსა ერთსა, შეიქმნეს ჯარნი ესე, და შვიდსა ამის თჴსასა აღემართნეს
დადებითა მეფეთათა, სიხარულით და წადიერებით ყ~ისა ერისაჰ ქართლისათაჰ და
იყნეს ეკ~ლესიასა შ~ა:-
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Iხილაჰ ყ~ნ ერმან ქალაქისამან ყ~თა მათ დღეთა, აჰა ჩამოვიდეს ჯ~ი ცეცხლისა ზეცით
მის ზ~ა
გარემოს მსგავსად გჴრგჴნისა ვარსკლავითა, და დაადგრის ზ~ა ეკ~ლესიასა ვ~რე
განთიადმდე: და რიჟურაჟუ ოდენ
გამოვიდიან მისგან ორნი ვარსკლავნი. ერთი წარვიდის აღმოსავალით. და ერთი
დასავალით. და იგი თავადი ეგრეთ ბრწყინვალედ ნელიად ნელიად განვიდის მ~ერ კერძო ახლოს წყაროსა მას
ზემო კერძო არაგჴსა.
და დადგის ბორცვსა მას კლდისასა, წყაროსა მას ზ~ა რ~ლი აღმოაცენებს ცრემლითა
წ~ისა ნინოსთა. დამუნით აღიმაღლის ზეცაჰდ:- Dა ესრეთ მრავალ გზის იხილაჰ ყ~ნ ერმან მაცხოარება
ღ~ჳ ჩ~ნისა.

მაშინ იწყეს კითხად ნეტარისა ნინოსსა თუ რაჳ არს რ~ლი გამოვალს ბრწყინვალე
ვარსკლავნი.
და ერთი წავალს აღმოსავლით ვ~რე კახეთის მთამდე. და მეორე დასავალით, ვ~რე
სანახებ~ჰთმდე ამის
ქალაქისა: დაოდეს გამობრწყინდნენ მთიებნი იგი და ნახონ თუ სადა დადგენ მუნცა
აღემართნენ ორნი იგი ჯ~რნი ქ~ესნი:-

Mაშინ ყო მეფემან ეგრე. და შეცუნა თავნი მთათანი. მიწყებით. ხ~ დღე ესე იყო
პარასკევი. და შაბათი გათ
ენდებოდა. იყო იგივე სასწაული და იქმნა ეგრეთვე ვ~ა ყ~დვე იქმნის. ხვალისა დღე
მოვიდეს დასავალისანი.
რ~ლნი დგეს მთათა ზ~ა ქუაბთა თავისათა და მიუთხრეს მეფესა. ვ~ა, გამოვიდა
ვარსკულავი იგი, ამაღლდა.
და მიიწია მთასა ზ~ა თხოთისასა გარდასავალსაჰ კასპისასა და დაადგრა ადგილსა
ერთსა და ყ~დ უჩინო იქმნაჰ:-

Dა ეგრეთ მოვიდეს მთით კახეთისათ. და თქჲს ვიხილეთ ვარსკლავი აქათ
მომავალი დადაადგრა და
ბასა, ბუდს კუხეთის ქჲყანასა:- Mაშინ უბრძანა ნეტარმან ნინო, წარიხჲნით ორნივე
ესე ჯარნი და აღმართენით ერთი თოხათს სადა იგი ღ~ნ განმხილა ძალი მისი, და
ერთი მიეც სალომეს. მჵევალსა ქ~ესსა, და აღმართოს უჯარმოს ქალაქსა, რ~ ბოდი დაბაჰ კუხეთისა არა
წინა აღუდგეს ქალაქსა მეფეთასა, რ~ ერისა, სიმრავლე არს. მუნ ბოდისა კლაჰ დიდებაჰ თჴთ იხილოთ
სათნო იგი ადგილი ღ~თისა:-

DA ყვეს ეგრე ვ~ა უბრძანა დ~ფალმან. ხ~ ესე სასწაული ზეცისა ჩჲნებითა ჯ~ი
პატიოსანი მცხეთ-

ასა იპყრეს ჵელითა კაცობრივითაჰ. და მივედით ბორცსა მას ქჲშე. წყაროსა მას ზ~ა
ათიეს
ღამე, და ილოცეს ღ~ჳ მ~რთ: და ნეტარი ნინო ცრემლით შეაზავებდა წყაროსა მას, და
იქმნებოდეს კურნებანი და სასწაულნი დიდნი:-
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Xვალისა დღე აღვიდეს კლდესა მას ჟ ზ~ა. და მივიდა ნეტარი იგი ბორცუსა მას ზ~ა.
დადავარდა ქვათა მათ ზ~ა. და ტიროდა თჴთ იგი. და მის-თანა მეფენი და მთავარნი და ყ~ი
სიმრავე
ერისა, ვ~რემდის მთანი ჵ~ჳ სცემდეს: და დასდავა ჵელი ერთსა ქუასა და ჰრქაჰ
ებისკოპოსსა. ოდეს
რ~ შენდა. ჯერარს და დასწერე ჯ~ი ქვასა ამას და მან ჰყო ეგრე. და მუ აღემართა ჯ~ი
იგი დ~ბითა
მეფეთაგან. და მოდრკა ერი იგი ურიცხჴ დათაყვანის-ცეს ჯ~სა. და აღიარეს
ჯვარცმული ჭ~ტდ. ძე
ღ~ჳ ცხოველისა. და რწმენა სამებით დიდებული ღ~ი: X~ დიდნი იგი მთავარნი
რ~ლნი
არა განეშორებოდეს, ეკლესიასა წ~თა წ~დსა და სჲტსა ნათლისასა. და ჯ~სა მას
ცხოველსა.
რ~ ხედვიდეს სასწაულთა მათ უზომოთა და კურნებათა მათ მიუთხრობელთა. და
დღესა კვირიაკესაჰ
აღვსებისასა ზატიკსა, ყო მირიან მეფემან. და ყ~ნ მცხეთამან შესაწირავი დღე იგი
განაწესეს
ზატიკი. ყ~ნ ქართველმან დღეინდელად დღედმდე:- Dა რავდენისამე დღის შ~დ
მარტჴლისა უკუნის იხილეს სასწაულნი დიდად სასწაული საშინელი დღესა ოთხშაბათსა. აჰა ესერჳ
სჲტი

ერთი ნათლისა სახედ ჯ~რისა დგაჰ მას ზედა. და თორმეტნი ვარსკულავნი სახედ
გჴრგჴნისა გარემოს
მისსა, ხ~ ბორცჴ იგი ჯუარსა კუმოდა სახედ სულნელად. და ჰჵედვიდეს სასწაულსა
ამას ყ~ნი. და მრავალნი უღთოთაგანნი მოიქცეს და ნათელს-იღეს მას დღესაშა ქ~ეანენი უფრო
მორწმუნე იქმნებოდეს და ადიდებდეს ღ~სა:- Mერმე კ~დ იხილეს სხა სასწაული ჯ~რისა ვ~ა ცეცხლი
დგაჰ თავსა
ზ~ა მისსა შჴდ წილად მზისა უბრწყინვალესი, ზ~ა დაადგრაჰ მას ვ~ა საჵმილისა
ნაბერწყალი
აღვალნ ეგრე სახედ ანგელოზნი ღ~ისანი აღვიდოდეს და გარდა-მოვიდოდეს მას ზ~ა.
ხ~ ბორცჴ
იგი ჯ~ისა იძროდა ძლიერად, და ვ~ა სასწაული იგი დასცხრებოდა ეგრეთვე ძრვა იგი
დასცხრებოდა. ვ~ა იხილეს ს~სწაული იგი და უკჴრდა ყ~თა და უფროსად და უმეტესად
ადიდებდეს ღ~სა: დავ~ა იქმნებოდეს წლითი წლად სასწაულნი იგი, და ყ~ი იგი ერი ხედვიდეს შიშით და
ძრწოლით
მოვიდოდეს თაყვანისცემად გულს მოდგინედ:- Mას ჟ~სა რევსა ძესა მეფისასა. ესვა
ყრმა=
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წული, მცირე, და იყო სნეულ და მიწევნულ იყო სიკვდილად. რ~ იგი ოდენ მხოლო
ესუაჰ მათ. მოიღო
იგი და დადვა წ~ე ჯ~რსა წმინდისა, და ცრემლით ითხოვდა, უკეთუ მიბოძო ყრმა ესე
ცოცხალი, აღვაშენო კუბო საყუდელად შენდა, და მუნ თქჲსვე განიკურნა ყრმა იგი,
დაგ~ნკურნებული დაგ~ნცოცხლებ-

ული, წარიყვანა:- Mერმე მოვიდა აღნათქამისა აღსრულებად. და ყო მადლისა
მიცემაჰ დიდითა
სიხარულითა, და გულს მოდგინებითა აღაშენაჰ კუბო ჯ~რისა მცხეთისა რევ ძემან
მეფისამან და წლითი
წლად მოვიდის და აღასრულის აღნათქუამი იგი მსხჲრპლისა: და მიერითგან უფრო
მოვიდოდეს
ყ~ნი უძლურნი და სნეულნი განიკურნებოდეს და სიხარულით ადიდებდეს ჯ~რსა
წ~დასა ქ~ესსა:-

Iყო ვინმე მამა კაცი ჭაბუკი და ორნივე თვალნი დადგომილ იყვნეს, ჯდა იგი წ~ე
ჯ~რსა ქ~ესსა. დაშ~დ შვიდისა დღისა აღეხილნეს თვალნი. ხედვიდა და ადიდებდაჰ პატიოსანსა
ჯვარსაჰ ქ~ესსაჰ:-

Mერმე დედაკაცი ერთი იყო. მარადის გჲმული სულთაგან უკეთურთა. ეგოდენ რ~ლ
ძალი
და გონებაჰ მისი მიეღო რვასა წელსა. და სამოსელსა მისსა და იპებდა. და ვ~რ
მოიყვანეს და პატიოსანსა ჯ~რსა შეამთხჴეს. შ~დ ათორმეტისა დღისაჰ განიკურნაჰ და თჴსითა ფერხითა
წარვიდა.
და ადიდებდა ღ~თსა და თაყვანისცემდა პატიოსანსა ჯ~რსა ქ~ესსაჰ:- Mერმე კ~დ იყო
ყრმა მცირე. და მეეყსეულად დაეცაჰდა და მოკვდა. აღიღო დედამან მისმან და დააგდო იგი
წ~ე ჯ~რსა ყრმა იგი
მომკდარი. დილეულითგან მიმწუხრამდე. ხ~ დედა მისი ტირილით ილოცვიდა წ~ე
ჯ~რსა. სხვანი ეტყოდეს
წარიღე დედაკაცო და დამარხე რ~ მომკდარი არს. და ნუღარა აწყინებ. ხ~ მან არა
წარიკჲთა სასოება.

ა~დ უფროს და უმეტეს საწყალობელად ტიროდა და ილოცჴიდა. მწუხრი ოდენ ჟ~ისა
სრულ იქმნა და თვალნი
აღიხილნა, და შ~დ შჴდისა დღისა განკურნებული და განცოცხლებული. წარიყუანა
ყრმაჳ იგი დედამან მისმან
და ადიდებდა ღ~თსა: Iხილა რ~ჳ სასწაული და კურნებაჳ ყ~დ წ~ისა ჯ~ისა. მრავალნი
უშვილონი მოვიდოდეს და ითხოვდეს შჴლიერებასა. და შჴლ მრავალ იქმნებოდეს. და შესაწირავთა და
მადლთა ჰყოფდეს; არა
ხ~ თუ რ~ლნი მოვლენან მათ ოდენ მიანიჭის კურნებაჳ. ა~დ რ~ლნი იგი შორით
ითხოვდიან შეწევნასა.
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წ~ისა ჯ~ისა მცხეთისაგან. მუნ თქჲსვე შეწევნითა მისითა მიიღიან მადლი. მძლე
ექმნიან მტერთა დამოსწრაფედ მოვიდიან შეწირვად მადლისაჰ:- Mრავალნი უკჲ უღთონი ჭირსა
შთაცჴვიან. რაჟ~ს
ხადოდიან წ~დასა ჯ~რსა მუნ თქჲსვე განერიან ჭირისაგან, და მოვიდიან
შემთხჲვად პატიოსნისა ჯ~რისა
და მრავალთა ნათელ-იღეს და სიხარულით ადიდებდეს ღ~თსა, მრავალნი უკჲ
მრავალსა ჭირსა შთაცჴვეს ძალითა პატიოსნისა ჯ~რისათა განიკურნეს. მრავალნი პირად პირადთაგან
სატანჯველთა მოივლტიედ.
ვედრებად და მყის განიკურნებიან. მუნ დღენდელად დღედმდე. და ადიდებდეს
მამასა, და ძესა, და წ~დსა სულსა,
რ~ლისა არს დიდებაჳ, აწდა მარადის, და უკ~ი უკ~ე; ამინ;

