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´ატიოსანნო, და დიდებულნო ქართველნო. ჟამთა ვითარებისაგან ქართ
ლის ცხოვრება განრყვნილიყო. რომელიმე მწერალთაგან. და რომელი
მე ჟამთა ვითარებისაგან არღარა წერებულიყო: ხ~ მეხუთემან Vა
ხტანგ ¾ემან lეონისმან. და ძმის წულმან სახელოანის გიორგისა
მან. შეკრიბნა მეცნიერნი კაცნი. და მოიხვნა საცა რამ ქართლის ცხოვრება
ები ჰპოვნა: და კვალად გუჯარნი Mცხეთისანი. gელათისანი. და მრავალთა
eკლესიათა, და დიდებულთანი. და შეამოწმეს. და რომელიცა განრყვნილიყო
განმართეს. და სხვათა წერილნი მოიხვნეს. რომელიმე სომეხთა, და სპარსთა
ცხოვრებისაგან გამოიხვნეს. და ესრეთ აღაწერინეს:
პირველად ვახსენოთ ესრეთ, რ~ სომეხთა, და ქართველთა, რანთა, და მოვაკანელთა.
ჱერთა, და ლეკთა, მეგრელთა, და კავკასიანთა: aმათ ყ~თა ერთი იყო მამა, სა
ხელით Tარგამოს: ესე Tარგამოს იყო, ძე Tარშისა. aვანანისა. ¾ისა iაფეთისა.
¾ისა nოესა: dა იყო ესე თარგამოს კაცი გმირი. და შ~დ განყოფისა ენათასა. ოდეს ა
ღაშენა nებროთ გოდოლი. და განეყვნეს მუნ ენანი. და განიბნინნეს მუნით ყ~ა ქ~ყა
ნასა: და წარმოვიდა ესე თარგამოს ნათესავითურთ მისით და დაემკვიდრა oრთა მათ
მთათა შ~ს, კაცთა შეუვალსა aრარატსა, და mასისსა: და იყო ნათესავით მისით დიდი
და ურიცხვი: რ~ ესხნეს ცოლ მრავალ: და ძენი, და ასულნი: შვილნი, და
შვილისშვილნი
ძეთა, და ასულთა მისთანი, რ~ ცხონდა იგი ექვსასწელ, და ვერღარა იტევდა ქყ~ანა
არარატისა, და მასისისა: რ~ ქ~ყნა იგი რლ~ი წილით ხდომოდა. ესე არს საზღვარი
ქყ~ანი
სა მისისა: აღმოსავალით ზღვა გურგანისა, რლ~სა აწ გილანის ზღვად სახელსდებენ:
დასავალით ზღვა პონტოსა, რ~ლსა აწ შავ ზღვად სახელსდებენ: სამხრით მთა ორე
თისა, რ~ლარს ქურთთა ქყ~ანასა რ~ლარს პირისპირ მიდიისა: ჩრდილოთ მთა კავკა
სია, რ~ლსა სპარსნი iალბუზს უწოდენ: x~ შვილთაგან თარგამოსისთა გამოჩნდეს
კაცნი რვანი, გმირნი, ძლიერნი, და სახელოანნი რლ~თა სახელები ესე არს:
პირველსა ერქვა, ჰაოს: მეორესა, ქართლოს: მესამესა, ბარდოს: მეოთხესა. მოვა
კან: მეხუთესა. ლეკოს: მეექვსესა. ჱეროს: მეშვიდესა კავკას: მერვესა. ეგროს:
ესე რვანი იყვნეს გმირნი. ხ~ ჰაოს, უმეტეს გმირი იყო ყოველთასა, რ~ეგე ვითარი არაო
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დეს ყოფილიყო, არცა წყლის რღვნის წინათ. და არცა შ~დ, ტანითა, ძალითა, და სი
მჴნითა: ხ~ ვერღარა იტევდა ქყ~ანა არარატისა, და მასისისა: მაშინ განუყო tარგამ
ოს ქყ~ანა, და ნათესავი თვისი, რვათა ამათ გმირთა: ნახევარი ნათესავისა თვისისა,
და ნახევარი, და უმჯობესი ქყ~ანისა მისისა მისცა ჰაოს: ხ~ შვიდთა ამათ მისცა
ხვედრი
მათი: არძანგებისაებრ მათისა, წარმოიყუანნა შვიდნი იგი ჩრდილოთ კერძო, და
განუყვ
ნა ქვეყანა ღირსებისაებრ მათისა: მისცა ქართლოსს, და უჩინა საზღვარი აღმოსავა
ლით ჱერეთი, და მდინარე ბერდუჯისი: დასავალით ზღვა პონტოსა: სამხრით მთა

რომელი მიჰყვების ბერდუჯის მდინარის თავს: და მთა რლ~ი მიჰყვების, დასავალით
კერძო, რ~ლისა წყალი გარდმოდის ჩრდილოთ კერძო, და მიერთვის მტკვარსა, რლ~ი
მიჰყვე
ბის მთა შორის კლარჯეთსა, და ტაოს ვიდრე ზღვამდის, და ჩრდილოთ საზღვარი
ღადო მთა,
რ~ი გამოვლის შტოდ კავკასისაგან, და მოჰკიდავს წვერი დასასრულისა ღადოსა,
რ~ლსა
აწ ჰქვიან ლიხი: და ამათ საზღვართა საშუალ მისცა ყ~ი ქართლოსს: ხ~ ბარდოსს
მისცა, მტკვარსა სამხრით ბერდუჯის მდინარითგან ვ~ე სადა შეკრბებიან მტკვარი, და
რაჴსი: ამან ბარდოს აღაშენა ქალაქი ბარდავი, და დაეშენა მუნ: და მისცა მოვაკანს
მტკვარს ჩრდილოთ, მცირის ალაზნის შესართავითგან ვ~ე ზღვამდე: და ამან აღაშენა
ქა
ლაქი მოვაკნეთი, და დაემკვიდრა მუნ: ხ~ ჱეროსს მისცა ქყ~ანა მტკვრისა, ჩრდილოთ
მცირი
სა ალაზნის შესართავითგან ვ~ე ტყე ტბამდე, რ~ლსა აწ ჰქვიან გულგულა: და ამან
ჱეროს
აღაშენა პირველად ქალაქი შესაკრებელთა შორის ორთავე ალაზანთასა, და უწოდა
სახელი
თვისი ჱერეთი, და მის გამო ჰქვიან ჱერეთი: და აწ მას ადგილს ჰქვიან ხორანთა: მისცა
ეგ
როსსა ქყ~ანა. ზღვის ყურისა: და უჩინა საზღვარი აღმოსავალით მთა მცირე: რომელსა
აწ
ჰქვიან ლიხი: დასავალით ზღვა მდინარე მცირის ხაზარეთისა, სადაც წარსწვდების
წვერი
კავკასისა: ხ~ ამან ეგროს აღაშენა ქალაქი, და უწოდა სახელი თვისი ეგრისი: აწ მას
ადგი
ლსა ჰქვიან ბედაჲ: ხ~ კავკასიათა ჩრდილოთ არა იყო ხვედრი თარგამოსისა: ა~დ არცა
იყო კაცი კავკასიანთა ჩრდილოთ, და უმკვიდრო იყო ქ~ყანა იგი კავკასიითგან, ვ~ე
მდინარედმდე
დიდად რლ~ი შესდის ზღვასა დარუბანდისასა: ამისთვის გამოიყვანნა მრავალთა
გმირთა
გან ორნი გმირნი ლეკან და კავკას: ხ~ მისცა ლეკანს [.....] თგან დარუბანდისათ ვ~ე
მდი
ნარემდე ლომეკისა: ჩრდილოთ ვ~ე მდინარემდე დიდად ხაზარეთისად: მისცა
კავკასის
ლომეკის მდინარითგან ვ~ე დასასრულამდე კავკასიისა დასავალით: x~ ჰაოს
დაემკვიდრა საყო
ფელთა მამისა თვისისა თარგამოსისათა, და დაიპყრა ქყ~ანა ჩრდილოთა, ვითა
დაგვიწერია
სამხრით მთით ორეთისითგან აღმოსავალით ვ~ე ზღვადმდე გურგანისა: და
დასავალით

ვ~ე ზღვამდე პონტოსა: და ამა შვიდთავე ძმათა ზ~ა იყო განმგებელ, და უფალ: და ესე
ყ~ნი
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იყვნეს მორჩილ ჰაოსისა: და ამათ ყ~თა იყო ერთი ენა სომხური: და ესე რვანი
ერთობით
მონებდეს ნებროთ გმირსა, რ~ი იყო პირველი მეფე ყ~ისა ქყ~ანისა: შ~დ ამისსა მცირედ
თა წელიწადთა, მოუწოდა ჰაოს შვიდთა მათ გმირთა: შემოკრიბნა და ჰრქვა მათ,
მოგვცა
ღ~თნ მაღალმან ძალი, და სიმრავლე ნათესავისა ჩვენისა: აწ შეწევნითა ღ~ისა
დამბადებე
ლისათა ვიყვნეთ არავის მონა: და არავის ვმსახუროთ თვინიერ ღ~ისა
დამბადებელისა: ეწა
მნეს შვიდნივე იგი გმირნი, და დაუმტკიცეს. განზრახვა იგი: და განუდგეს ნებროთს,
და არღა
რა მისცეს ხარკი: და ეზრახნეს სხვათა ვიეთმე ნათესავთა, და დაურგულდეს სხვანიცა
ნათე
სავნი: მაშინ განუწყრა ნებროთ და შემოჰკრიბნა გმირნი მისნი, და ყ~ნი რლ~ნი ერჩდეს
სპანი მისნი, და მიმართა თარგამოსიანთა: ხ~ ჰაოს მოუწოდა შვიდთავე გმირთა: და
ყ~თავე ნათ
ესავთა თარგამოსიანთა: და შეეწივნენ სხვანიცა ვინმე ნათესავნი დასავლეთისანი: შეკ
რიბნა ჰაოს ესე ყ~ნი, და დადგა ძირსა მასისისასა: და ვ~რ მოადგა ნებროთ ქყ~ანასა
ადარბა
დაგანისასა, და დადგა მუნ: მაშინ წარმოავლინნა გმირნი მისნი სამეოცნი, და მათთანა
სპა
ნი ურიცხვნი წყობად თარგამოსიანთა: ხ~ ვ~ა მოიწივნეს სპანი ნებროთისანი, მაშინ
მიეგებ
ნეს შვიდნი იგი ძმანი ჰაოსისანი გმირნი, სპითა ძლიერითა: ხ~ სპითა უძლიერესითა
ჰაოს
დაუდგა უკანით ზურგით, და იქმნა მათ შ~ს ბრძოლა სასტიკი, რ~ი ემსგავსებოდა
სასტი
კებასა ჰაერისასა: რ~ მტვერი ფერჴისა მათისა, ვ~ა ღრუბელი სქელი: ელვა აბჯრისა მა
თისა ვ~ა ელვა ცისა: ჴმა პირისა მათისა, ვ~ა ჴმა ქუხილისა: სიმრავლე ისართა, და ტყო
რცნა ქვისა მათისა, ვ~ა სეტყვა ჴშირი: და დათხევა სისხლისა მათისა, ვ~ა ღვარი
სეტყვათა:
და განგრძელდა ბრძოლა მათ შ~ს, და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვნი: ხ~ ჰაოს უდგა
გმირთა მი
სთა ზურგად ძალსცემდა და ნუგეშისცემდა ჴმითა საზარელითა რ~ი მსგავსიყო
მეხისტე
ხისა: მაშინ სძლეს თარგამოსიანთა, და მოსრნეს სამეოცნი იგი გმირნი ნებროთისნი,
და სპა
ნი მათნი: ხ~ შვიდნი ესე გმირნი თარგამოსიანნი, ქართლოს, ბარდოს, მოვაკან, ჱეროს,

ლეკან კავკასიან, და ეგროს: ესენი დარჩეს ცოცხლებით, თვინიერ წყლულებისა: და
ძლე
ვა შემოსილნი მადლობდეს. ღ~თსა: ხ~ ვ~ა ესმა ნებროთს, განწყრა და წარმოემართა
მათ კე
რძოდ ყ~ითა ძალითა მისითა: ხ~ ჰაოსს არა ჰყვეს სპანი ნებროთის სპათა ოდენი: გამა
გრდა იგი ღირღალთა შ~ა მასისისათა: მიუდგა ქვეშე კერძო ნებროთ, და იყო იგი
ჭურვილი რკინითა,
და რვალითა ტერფითგან ვ~ე თხემამდე: აღჴდა ერთსა გორასა ზ~ა ზრახვად ჰაო
სისა, და ეტყოდა დამორჩილებასავე მისსა, რათა მიქცევა სთნდეს მისდავე: ხ~ ჰაოს
ჰრქვა
ძმათა მისთა განმიმაგრეთ ზურგით კერძი ჩემი, და მივეახლო ნებროთს: და წარვიდა
და მი
ვიდა პირისპირ მახლობელად ნებროთისა: ჰსტყორცა ისარი, და ჰკრა მკერდსა
ნებროთისა
სა ფიცარსა ზ~ა რვალისასა, და განავლო ზურგით: მაშინ დაეცა ნებროთ და იოტა
ბანაკი მი
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მისი, და განთავისუფლდეს ნათესავნი თარგამოსისნი: მაშინ ჰაოს ჰყო თავი თვისი
მეფედ
ძმათა თვისთა ზედა, და სხვათაცა ნათესავთა ზ~ა მახლობელთა საზღვართა მისთა
სა: ხ~ შვიდნივე ესე ძმანი წარვიდეს თვის თვისად ქყ~ანად, და იყვნეს მორჩილ
ჰაოსისა:
ხ~ აქამომდე დავსწერეთ ამბავი ესე რვათავე ძმათა:
x~ ამიერითგან ვიწყოთ, და წარმოვსთქვათ ამბავი ქართლისა, და ნათესავისა
მათი
სა, და ცხოვრება მათი ვ~ე დღეთა ჩვენთამდე: და ვითარ იგი განუყო ქყ~ანა თა
რგამოს ნათესავთა მისთა რვათავე შვილთა მისთა:
და მისცა ქყ~ანა ქართლოსს რ~ლი ზემო აღვსწერეთ: და ესე ქართლოს მოვიდა პ~ლდ
ადგილისა მას, სადა შეერთვის არაგვი მტკვარსა, და განვიდა მთასა მას ზ~ა რომელსა
ეწოდების არმაზი: და პირველად შექმნა სიმაგრენი მას ზედა, და იშენა მუნზედა
სახლი, და უწოდა მთასა მას სახელი თავისა თვისისა ქართლი: და ვ~ე აღმართებამდე
მუნზ~ა ±ერპი არმაზისა ერქვა მთასა მას ქართლი, და მისგამო ეწოდა ყ~ა ქართლსა
ქართლი, ხუნანითგან ვ~ე ზღვადმდე სპერისა: შ~დ ამისა ამანვე ქართლოს აღაშენა
ციხე oრბისა, რ~ლსა აწ ჰქვიან სამშვილდე: და კ~დ აღაშენა მტვერის ციხე, რ~ლსა აწ
ჰქვიან ხუნანი: ცხონდა იგი მრავალთა წელთა, და განმრავლდა ნათესავი მისი
¯~ შვილთა შ~ს მისთა გამოჩნდეს ხუთნი გმირნი, რლ~თა სახელები ესე არს: პირ
ველსა, Mცხეთოს: მეორესა, Gარდაბოს: მესამესა, Öახოს: მეოთხესა. Öუხოს:
მეხუთესა. Gაჩიოს: Eსე ხუთნივე იყვნეს გმირნი: ა~დ Mცხეთოს უგმირე იყო

ხუთთავე მათ: მოკვდა ქართლოს. და დაფლეს იგი თავსა ზ~ა ქართლისასა, რ~ლ
სა აწ ეწოდების არმაზი: და შ~დ ამისა ცოლმან მისმან აღაშენა დედა ციხე: და მანვე
აღაშენა ბოსტანქალაქი, რ~ლსა აწ ჰქვიან რუსთავი: და განყვნა ცოლმან ქართლოსი
სამან ხუთნივე იგი გმირნი შვილნი მისნი: მისცა გარდაბოზს ხუნანი, და უჩინა
საზღვარი აღმოსავალით მდინარე ბერდუჯისი: დასავალით ქალაქი გაჩიანი:
და სამხრით მთა პ~ლ ხსენებული: და ჩრდილოთ მტკვარი: ხ~ოლო გაჩიოსს
მისცა, ორბის ციხე, და სკვირეთის მდინარითგან ვ~ე თავამდე აბოცისა: და ამან გაჩი
ოს აღაშენა, ქალაქი გაჩიანი, რლ~სა მაშინ ერქვა სანადიროს ქალაქი: ხ~ კუ
ხოს მისცა, ბოსტან ქალაქი, რ~ლსა აწ ჰქვიან რუსთავი: მისცა არაგვითგან ვ~ე ჱერე
თამდე, თავამდე თავსა კახეთისასა, და მტკვარს შუა: ხოლო კახოსს მისცა
კავკასიისა, და კახეთისა მთასა შ~ს არაგვითგან ვ~ე ტყეტბადმდე, რ~ლარს საზღვარი
ჱერეთისა: და ამან კახოს აღაშენა ჩელეთი, და კუხოს შეეწია შენებასა ჩელეთისა
სა: რ~დედაციხე კახოსი. ხვედრი იყო, და მისცა კახოსს შეწევნისათვის, და შეეწია
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შენებასა კახეთისასა: ¯ოლო Mცხეთოსს, რლ~ი უგმირე იყო ძმათა მისთა: ესე და
რჩა საყოფელთა მამისა მათისა Kართლოსისათა, რ~ლსა აწ ქვიან არმაზი: და მანვე
აღაშენა ქალაქი შესაკრებელსა შ~ს მტკვრისა, და არაგვისასა, და უწოდა სახელი
თვისი Mცხეთა: და დაიპყრა ქყ~ანა ტფილისითგან, და არაგვითგან ვ~ე ზღვადმდე სპე
რისა: და ესე იყო განმგებელ, და უფალ მათ ოთხთავე ძმათა ზ~ა: და ესე ოთხნივე ი
ყვნეს მორჩილ მისსა: Eსე არიან განყოფანი ქართლოსის ძეთანი, რლ~ნი განუ
ყვნა 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 Mცხეთოსისათა გამოჩნდ
ეს სამნი გმირნი სახელოანნი, რლ~თა სახელები ესე არს: პირველსა, უფლოს:
მეორესა: ოძრჴოს: მესამესა. ჯავახოს: განუყო ამათ ქყ~ანა, და ნათესავი
მათი ყ~ი: ოძრჴოს მისცა, ტასისკარითგან, ვ~ე ზღვადმდე სპერისა. ქ~ყანა კლდო
ანი: ამან ოძრჴოს აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი, ოძრჴე და თუხარისი: ხოლო
ჯავახოსს მისცა ფანავარითგან, ვ~ე თავამდე მტკვრისა: და ამან ჯავახოს აღაშენა
ორნი ციხე ქალაქნი, წუნდა: და ქალაქი არტანისა: რ~ლსა მაშინ ერქვა ქაჯთა
ქალაქი: ხ~ აწ ჰქვიან ჰური: ხოლო უფლოსს დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა
Mცხეთოსისა მცხეთას: და დაიპყრა ქ~ყანა არაგვითგან, და ტფილისითგან, ვ~ე ტასის
კარამდე და ფანავარამდე: და მან აღაშენა უფლის ციხე, ურბნისი, კასპი, არაგვით
გან, და არმაზითგან ვ~ე ტასის კარამდე: უწოდა ამას ქყ~ანასა ზენა სოფლისა, რ~ლსა
აწ ჰქვიან შიდა ქართლი: ხ~ ვ~ე სიკვდილამდე Mცხეთოსისა, ესე ყ~ნი ნათესავნი tარ
გამოსისნი, იყვნეს სიყვარულსა ზ~ა ერთმანეთისასა, და შიში აქვნდათ ნებროთია
ნთი: და ჰგონებდენ იგინი, ნებროთიანთაგან ძებნასა სისხლისა ნებროთისისა: და ის
წრაფდეს იგინი მართებასა ციხე ქალაქთასა შიშისათვის ნებროთიანთასა: ხ~ ვ~ა
Mცხეთოს მოკვდა ძე ქართლოსისი, შთავარდა შური შ~ს შვილთა ქართლოსისთა:
იწყეს ბრძოლად, და ჴდომად ურთიერთას: რ~ უფლოსს ძესა Mცხეთოსისსა არა
ერჩდეს, არცა ხადოდეს უფლად, რ~ი დატევებულიყო საყდართა ზ~ა ქართლო
სისათა: რ~ მამისა მისისაგან უფლებულიყო, უფლება ქართლოსიანთა: იწყეს

ბრძოლად ურთიერთარს, და ჴდომად, და განგრძელდეს მათ შ~ს ბრძოლა: მრავ
ალ ჟამ სამდე, აღდგიან ამათგანი ორნი ნათესავნი ერთსა ზ~ა, და სხვანი შეეწეო
დიან რ~ლნიმე მას და რ~ლნიმე კ~დ სხვანი აღდგიან ერთმანერთსა ზ~ა, და სხვანი
შეეწეო
დიან: და რ~ლსამე ჟ~ა იქმნის მშვიდობა მათ შ~ს, და კ~დ შეიშალნიან, და ებრძო
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დიან: და განგრძელდა მათ შ~ს ესე ვითარი საქმე, და არავინ იყო მათ შ~ს უწარჩინებუ
ლეს, და უსახელოვნეს: ა~დ ადგილითი ადგილად თავადნი იჩინიან: ხ~ რ~ლიცა
იყვის მცხეთას რეცა Tავადი, იგი იყვის ყ~თა მათ სხვათა ზ~ა: და არცა სახელედებო
დათ მეფედ: არცა ერისთავად: ა~დ Mამასახლისი ეწოდებოდათ: და იგი იყვის
მაზავებელ, და ბჭე სხვათა ქართლოსიანთა: რ~ ქალაქი Mცხეთა განდიდებული
ყო უმეტეს ყ~თასა, და უწოდდეს Dედა ქალაქად, და მას ჟ~ა დაივიწყეს ღ~თი დამბადე
ბელი მათი, და იქმნეს მსახურ Mზისა და Mთოვარისა, და Vარსკვლავთა ხუთ
თა: და მტკიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო საფლავი ქართლოსისა:
gამოსვლა ხაზართა:
მას ჟამსა შინა. განძლიერდეს ხაზარნი, და დაუწყეს ბრძოლა ნათესავსა lეკისა
თა, და ±ავკასიასთა ესე თარგამოსიანნი ყ~ნი, მას ჟ~ა იყვნეს მშვიდობით, სი
ყვარულსა ერთმანერთისასა: ხ~ შვილთა ზ~ა ±ავკასიისათა იყო უფალ dურძ
უკ, ძე ïირეთისი: ეზრახნეს ესე ექვსთავე ნათესავთა »არგამოსიანთა: და ით
ხოვეს შველა ხაზართა ზ~ა: ხ~ შეკრბეს ყ~ნი ნათესავნი თარგამოსიანნი, და გარდავ
ლეს მთა კავკასია: და მოსტყვენნეს ყ~ნი საზღვარნი ხაზარეთისანი, და აღაშენნეს
ქალაქნი პირსა ხაზარეთისასა, და წარმოვიდეს: ამისსა შ~დ ხაზართა იჩინნეს მეფე
და დაემორჩილნეს ყ~ნი ხაზარნი მეფესა მას ჩინებულსა მათსა, და წარმოიძღვანეს
იგი: და გამოვლეს ზღვისკარი რომელსა აწ ჰქვიან დარუბანდი: ვერ წინა აღუდგეს
თარგამოსიანნი, რ~ იყო სიმრავლე ურიცხვი ხაზართა: წარსტყვენეს ქყ~ანანი თარგამო
სიანთანი, და შემუსრნეს ყ~ნი ქალაქნი არარატისანი, და მასისისანი, და ჩრდილოე
თისანი: ხ~ დაუშთეს ციხე ქალაქნი თუხარისისა, სამშვილდე, და მტვერის ციხე,
რ~ლარს ხუნანი: შიდა ქართლი, და ეგრისი: და ისწავეს ხაზართა ორნივე ესე გზ
ანი, რ~ლარს ზღვისკარი დარუბანდი, და არაბის კარი, რ~ლარს Dარიელა და განამ
რავლეს ხაზართა გამოსლვა, და ტყვენვა მათი: და ვერღარა წინააღუდგეს და მიერი
თგან იქმნნეს ესე ყ~ნი თარგამოსიანნი მოხარკე ხაზართა: ხ~ ოდეს პირველ გამოვიდა
ხაზართა მეფე, და მოსტყვენნა. ქვეყანანი, რნ~ი ზემოთ დაგვიწერია, და გარდავლო
მთა
კავკასია: და იყო ძე მისი სახელით ულბოს: და მისცა ძესა თვისსა ტყვე სომხითისა
და ქართლისა: და მისცა ქყ~ანა კავკასიისა, ნაწილი ლომეკისა მდინარისა, დასავალ
ით, დასავლეთამდე მთისა, და დაეშენა ულბოს, და მათნი ნათესავნი არიან oვსნი: და
იგი არს ოვსეთი რ~ლ ნაწილი იყო კავკასიისა: ხოლო დურძუკ რ~ლი უწარჩინე
ბულესიყო შვილთა შ~ს კავკასიისათა: მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შ~ა მთისასა: და
უ-
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წოდა სახელი თვისი დურძუკეთი, და მისცემდა ხარკსა მეფესა ხაზართასა: ხ~ მასვე
გზობასა, მისცა მამისძმის წულსა მისსა ხაზართა მეფემან, ნაწილი ლეკანისა აღმოსა
ვალით ზღვითგან დარუბანდისა მდინარემდე ლომეკისა: და მისცა ტყვე რანისა, და
მოვაკანისა: და დაეშენა იგი მუნ, რ~ლ ნაწილი იყო ლეკანისა: ხ~ ხოზონიხ რ~ი უწარ
ჩინებულეს იყო ნათესავთა შ~ს ლეკანისათა, მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შ~ა მთისა
სა: აღაშენა ქალაქი, და უწოდა სახელი თვისი ხოზანახეთი: და გარდაჴდეს მას შ~ა
ჟამნი მრავალნი, და ესე ყ~ნი ნათესავნი იყვნეს მოხარკე ხაზართა: ხოლო მიერით
გან განძლიერდეს სპარსნი, მიერ მზისა აღმოსავალითგან ნათესავნი ნებროთისა
ნი: და გამოჩნდა ნათესავთა შ~ს ნებროთისათა კაცი ერთი გმირი სახელით აფრიდონ,
რ~ნ შეკრა ჯაჭვითა Bევრასფ გველთა უფალიო, და დააბა მთასა ზ~ა, რ~ლარს
კაცთ შეუალი: ესე ვითარად წერილარს ცხოვრებასა სპარსთასა: Aფრიდონ ეუ
ფლა ყ~ა ქ~ყანასა სპარსთასა: ხ~ რ~ლთამე ქყ~ანათა შეგზავნნა ერისთავნი ჴელად
ნი მისნი: და რლ~იმე ქ~ყანა მოხარკე ჰყო: ამან წარმოგზავნა ერისთავი თვისი სპითა
დი
დითა რ~ლსა ერქვა Aრდამ, შვილი ნებროთის ნათესავთა: მოვიდა ქართლს, და შემ
უსრნა ყ~ნი ქალაქნი, და ციხენი ქართლისანი, და მოსრნა ყ~ნი რაოდენნი ხაზარნი
ჰპოვნნა ქართლსა შ~ა: ამან არდამ ერისთავმან აღაშენა ქალაქი ზღვისკარს, და უ
წოდა სახელი დარუბანდი, რ~ი ითარგმანების დახშა კარი: და მანვე მოზღუდა მცხე
თა ქალაქი ქვითკირითა: და აქამომდე არა იყო ქართლსა შ~ა საქმე ქვითკირისა: და
ამისგამო
დაისწავლეს ქვითკირი: ამანვე არდამ მოჰკიდა კირით ზღუდე, ციხესა არმაზისასა, და
აქ
ათ მტკვრამდი წარმოზღუდა ცხვირი არმაზისი ვ~ე მტკვრამდე, და ერისთობდა აგადონ მრავალთა წელთა: ხ~ ოდეს განუყო აფრიდონ ყ~ი ქყ~ანა სამთა ძეთა მისთა,
მაშინ რ~ლსაცა ძესა მისცა, სახლად სპარსეთი, და მასვე ხვდა წილად ქართლი, რო
მელსა სახელად ერქვა Iარედ: ხ~ შ~დ არდამ ერისთავისა, გარდაიცვალნეს ერისთავნი,
მიერითგან უცალო იქმნნეს ძენი აფრიდონისანი: რ~ იწყეს ბრძოლად ურთიერთარს,
და მოკლეს ორთა ძმათა iარედ ძმა მათი, მაშინ ჰპოვეს ჟამი მარჯვე ქართლოსიანთა
ბერძენთასა: ხოლო ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა: რ~ მკვიდრთა მის ადგილი
სათა ეზრახნეს ოვსთა: გარდამოიყვანნეს ოვსნი: და პოვეს ერისთავი სპარსთა ველ
სა გარე, დაკნისობად, და მოკლეს იგი, და რომელი ჰპოვეს სპარსი ყ~ი მოსწყვიდეს
ოვს
თა, და ქართველთა, და განთავისუფლდეს ქართველნი: ხ~ რანი, და ჱერეთი, დარჩა
სპარ
სთა, და შ~დ ამისა მრავალთა წელიწადთა, და კ~დ განძლიერდეს სპარსნი, და
განდიდნა მე
ფე სპარსთა, რ~ლსა ერქვა ქეკაპოს: იყო კაცი ვინმე მას ჟ~ა, ლეკეთს მგრძნობელი,
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ვი ზანიხიზისი, და მან გრძნებითა თვისითა, დააბრმო ქეკაპოს მეფე, და სპა მისი, და
ვერ
შევიდა ლეკეთს: უკმოიქცა და მაშინღა განუნათლდა თვალნი. ამან კ~დ მოხარკე ჰყ
ვნა ქართველნი, და წარვიდა: შემდგომად ამისა რაოდენთამე წელიწადთა მოვიდა
ამბა
ვი ვ~დ Mოსემან განავლო ზღვა ისრაილთა, და იზრდებიან იგინი უდაბნოსა მანანა
თა, განჰკვირდეს ყოველნი, და მათ ყ~თა წარმართთა აქეს ღ~ი ისრაილთა: შემდგო
მად ამისა რაოდენთამე წელიწადთა უცალო იქმნა ქეკაპოს მეფე სპარსთა, რ~ იყო
ბრძოლა თურქთა, პოვეს ჟამი მარჯვე სომეხთა, და ქართველთა, და განუდგეს
სპარსთა, და განამაგრეს ციხენი, და ქალაქნი მათნი, და შეიერთნეს ყ~ნი ნათესა
ვნი თარგამოსიანნი: შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელთა, გამოგზავნა ქეკაპოს
სპარსთა მეფემან, ძე მისი, რომელსა ერქვა ფარშოროტ, სპითა დიდითა, სომეხ
თა, და ქართველთა ზ~ა, და ყ~ა თარგამოსიანთა: ხ~ შეკრბეს ყ~ნი თარგამოსიანნი, მი
ეგებნეს, და დაეწყვნეს ადრაბადაგანს, სძლეს და იოტეს ფარშოროტ, და მოსპეს
სპა მისი: შემდგომად ამისსა, მცირედთა წელიწადთა, კ~დ მოგზავნნა ამანვე
ქეკაპოს, ძისწული მისი: შიოშ, ბედნიერისა, რომელი მოიკლა თურქეთს, ვ~ა
წერილარს წიგნთა სპარსთა ცხოვრებისასა, არა ყ~ი მართალი, ა~დ უმრავლე
სი ტყუილი: წარმოემართა ესე ძე შიოშის, სახელით ქაიხოსრო, ვერ წინა აღუ
დგეს მას სომეხნი, და ქართველნი, რ~ დიდ იყო ძალი მისი, მოვლო, ყ~ი სომხითი, და
ქა
რთლი მოტყვენა ყოველივე და იავარ ჰყვნა ყ~ნი ციხენი, და ქალაქნი, და დაუტევნა ე
რისთავნი, და აღაშენა ადრაბადაგანს სახლი სალოცველი სჯულისა მათისა, და
წარვიდა:
და შემდგომად ამისა რაოდენთამე წელიწადთა, უცალო იქმნა ქაიხოსრო და იწყო
ბრძოლად თურქთა, ეძებდა სისხლსა მამისა მათისასა, და იპოვეს ჟამი სომეხთა,
და ქართველთა, განუდგეს სპარსთა, და მოსრნეს ერისთავნი სპარსთანი, და განთავის
უფლდენ: მასვე ჟამსა მოვიდეს თურქნი ოტებულნი მისვე ქაიხოსროსაგან, გამოვლ
ეს ზღვა გურგანისი, აღმოჰყვეს მტკვარსა, და მოვიდეს მცხეთას, სახლი ოცდარვა.
და ეზრახნეს მამასახლისსა მცხეთისასა, აღუთქვეს შეწევა სპარსთა ზ~ა: ხ~ მამა
სახლისმან მცხეთელმან, აუწყა ყ~თა ქართველთა, ინებეს დამეგობრება მათი
თურქთა, რ~ აქვნდა შიში სპარსთა, და შემწეობისათვის დაემეგობრნეს თურქნი ი
გი გამოსხმულნი და განიყვანნეს ყ~ნი ქალაქთა შინა: ხოლო უმრავლესნი
მათგანნი მოვიდეს, და პოვეს ადგილი ერთი Mცხეთას, დასავალით კერძო კლდ
ეთა შ~ს მოკვეთილი ღრმა, და მოითხოეს ადგილი იგი მცხეთელ მამასახლისისაგ~ნ,
მისცა და აღაშენა იგი: მოზღუდეს მტკიცედ, და ეწოდა ადგილსა მას სარკინე: და
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იყვნეს ესე თურქნი და ქართველნი ნებისმყოფელ ერთმანერთისა: მოელოდეს მოსლვა
სა სპარსთასა, ამაგრებდეს ციხეთა, და ქალაქთა: მას შინა სადაცა ვინ მოვიდის
ოტებულ
ნი საბერძნეთით, გინა ასურით ოტებული, გინა ხაზარეთით, ყ~ნივე დაიმეგო
ბრიან ქართველთა შემწეობისათვის სპარსთა ზ~ა: და გამოჴდეს ამას შინა ჟამნი მრა

ვალნი: მაშინ ნაბუქოდონოსორ მეფემან, წარმოსტყვენა იეროსალიმი, და მუნით
ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს ქართლსა, მოითხოვეს მცხეთელთა მამასახლისი
საგან ქ~ყანა ხარკითა: მისცა და დასხნა არაგვსა ზ~ა წყაროსა რომელსა ჰრქვიან ზა
ნავი: რ~ლი ქყ~ანა აქვნდა მათ ხარკთა, აწ ჰქვიან ხერკ, ხარკისა მისთვის: აქამომდის
ქართლოსიანთა ენა მხოლო ქართული იყო რომელსა ზრახვიდეს, ხ~ ოდეს შემოკ
რბეს ესე ურიცხვნი ნათესავნი ქართლსა შინა, მაშინ ქართველთაცა განრყვნეს
ენა თვისი, და ამათ ყ~თა, ნათესავთაგან შეიქნა ენა მრავალი, და იპყრეს სჯული უ
ბოროტესი ყ~თა ნათესავთა, რ~ ცოლქმრობისათვის არა უჩნდა ნათესაობა: და ყ~ა
სული
ერსა სჭამდეს: საფლავი არა იყო, მკვდარსა შესჭამდეს: შემდგომად ამისა რაოდენ
თამე წელიწადთა, აღმოვიდა ძე სპარსთა მეფისა Vაშტაშაბისა, სახელით სპანდიატრვალი გოლიათი იგი და სახელოანი: ხ~ ვერ წინა აღუდგეს სომეხნი, და ქართველ
ნი, ა~დ განამაგრნეს ციხენი, და ქალაქნი, და მოელოდეს მოსლვასა მისსა: ხ~ მოვიდა
იგი ადარბადაგანს, ეწია ამბავი სპარსთა, რ~ მოკლეს მამისმამა მისი თურქთა: შე
მოვიდეს თურქნი სპარსეთად: მაშინ დაუტევა სპანდიატ ბრძოლა სომეხთა, და ქართ
ველთა, შეიქცა თურქთა ზ~ა ძებნად სისხლსა მამისა მათისასა: და განთავისუფლ
დეს სომეხნი, და ქართველნი: შემდგომად ამისა რაოდენთამე წელიწადთა, მეფე
იქმნა სპარსეთს, ძე სპანდიატრვალისა რ~ლი არს სახელით ბაამან, რლ~ი იცნო
ბების არდაშირობით: ესე განდიდნა უფროს ყ~თა მეფეთა სპარსთასა: ამან დაიპყ
რა ბაბილოანი, და ასურეთი, მოხარკე ყვნა ბერძენნი, და ჰრომნი: და მაშინ ქართველ
ნი მოხარკე იყვნეს მისდავე: და იყვნეს ქართლს ესრეთ აღრეულ ესე ყ~ნი ნათე
სავნი, და იზრახებოდა ქართლსა შ~ა ექვსი ენა, სომხური ქართული, ხაზარუ
ლი, ასურული, ებრაული და ბერძნული: ესე ენანი იცოდეს ყ~თა მეფეთა ქარ
თლისათა, მამათა და დედათა:
tავი შემოსლვა ალექსანდრესი:
Eსე ალექსანდრე გამოჩნდა ქ~ყანასა საბერძნეთისასა, ქ~ყანასა რლ~სა ჰრქვიან Mა
კედონ: ძენი კაცნობისი მეგვიპტელისა, ვ~ა წერილარს ამბავი მისი წიგნსა ბერ
ძენთასა: ამან ალექსანდრე დაიპყრნა ყ~ნი კიდენი ქყ~ანისანი, ესე გამოვიდა დასა1-31 სტრ., 5v
ვალით, და შევიდა სამხრით: შემოვიდა ჩრდილოთ კავკასნი, და მოვიდა ქართლად,
და ჰპ
ოვნა ყ~ნი ქართველნი უბოროტეს ყ~თა ნათესავთა სჯულითა, რ~ ცოლქმრობისა, და
სიძვისათვის არა უჩნდა ნათესაობა: ყ~ა სულიერსა სჭამდეს, ვ~ა მჴეცნი და პირუტყ
ვნი რ~ლთა ქცევისა წარმოთქმა უჴმარარს: და იხილნა რა იგი სასტიკნი წარმართ
ნი, რ~ლთა ჩუენ ბუნთურქად, და ყივჩაყად უწოდთ, მსხდომარენი მდინარესა მას
მტკვრისასა მიხვევით: დაუკვირდა ესე ალექსანდრეს, რ~ არა რნ~ი ნათესავნი იქ
მოდეს მას, და ენება რათამცა აღმოფხვრნა იგინი ქალაქებისა მისგან: ა~დ მას ჟ~ა
ვერ უძლო, რ~ ჰპოვნა ციხენი მაგარნი, და ქალაქნი ძლიერნი: კ~დ გამოვიდეს
სხვანი ნათესავნი ქალდეველნი, და დაეშენნეს იგინიცა ქართლს: შემდგომად

ამისსა განძლიერდა Aლექსანდრე, და დაიპყრა ყ~ი ქ~ყანა, და აღმოვიდა ქყ~ანასა
ქართლისასა: და ჰპოვნა ციხე ქალაქნი, ესე ძლიერნი: შუა ქართლი, წუნდა,
ხერთვისი მტკვრისა: ოძრჴე მოკიდული კლდესა ღადოსსა, თუხარის მდინა
რესა ზ~ა სპერისასა, რ~ლსა ჰქვიან ჭოროხი: ურბნის კასპი, და უფლის ციხე: ქა
ლაქი დიდი მცხეთა, და უბანნი მისნი სარკინე და ციხე დიდი: და ზანავი უბანი ჰუ
რიათა: და რუსთავი: და დედაციხე სამშვილდე: და მტ[კ]ვ~რის ციხე, რ~ლარს ხუნა
ნი: და კახეთის ქალაქნი: ამათ ყ~თა ქალაქთა, და ციხეთა შ~ა ჰპოვნა კაცნი სასტი
კად მბრძოლნი: და განუყო ლაშქარი მისი და ყოველთა ამათ ციხე ქალაქთა გარე მო
ადგინნა: და თვით დადგა Mცხეთას: და დაუდგინნა ლაშქარნი იმიერ, და ამიერ:
ზემოთ და ქვემოთ: და თვით დადგა ქსანს ზ~ა, ადგილსა რლს~ა ჰქვიან ნასტაკისი:
მტვერის ციხესა, და თუხარისსა არა ჰბრძოდა, რ~ ვერ შეუძლებდა დაპყრო
ბად: ხ~ სხვანი ესე ციხენი და ქალაქნი დაიპყრნა ექვს თვე: ხ~ სარკინელთა მუნ
თურქთაგანთა აგინეს Mეფესა: განუწყრა ალექსანდრე, და არღარა ინება ზა
ვი და ვედრება მათი არა შეიწყნარა: და ჰრქვა მათ ვინათგან მაგინეთ მე, ესე არს
ნაცვალი თქვენი რათა დაგხოცნე ყ~ნი: და მოიცვა ქალაქი სარკინე, და ვერა სადეთ
განერა ერთიცა კაცი: ხ~ სარკინელთა შესჭირდა, რ~ ბრძოდა ათერთმეტ თვე: ი
წყეს ფარულად კლდესა კაფა, და განჴვრიტეს კლდე იგი რლ~ი ლბილ იყო, და ად
ვილად საჴვრეტელი: და განკრბეს ჴვრელსა მას სარკინელნი ღამე, და შეივლტოდ
ეს კავკასიად, და დაუტევეს ცალიერად ქალაქი: დაიპყრნა Aლექსანდრემან
ყ~ი ქართლი, და ამა ალექსანდრემ მოსრნა ყ~ნი იგი ნათესავნი აღრეულნი ქართ
ლსმყოფნი, და უცხონი იგი ნათესავნი მოსრნა, და დაატყვევნა, და დედანი და ყრმანი
უცებნი ათხუთმეტისა წლისა უმცირესნი: და დაუტევნა ნათესავნი ქართლოსიან
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ნი: და დაუტევა მათ ზ~ა ´ატრიკად სახელით Aზონ, ძე Iარედოსისი: ნათესავი მისი
ქყ~ანით Mაკედონიით: და მისცა ასი ათასი კაცი, ქყ~ანით ჰრომით, რლ~სა ჰქვიან
ფროტათოსი: ესე ფროტათოსელნი იყვნეს კაცნი ძლიერნი, და მჴნენი: ეკირთებოდეს ქყ~ა
ნასა ჰრომისასა: და მოიყვანნა ქართლად, და მისცა Aზონს პატრიკსა, და დაუტევა
ქართლს Eრისთავად აზონ, და მის თანა სპანი მპყრობელად ქართლისა:
და უბრძანა Aლექსანდრემ აზონს, რათა პატივსცემდენ Mზესა და Mთოვარესა.
და Vარსკვლავთა ხუთთა: და მსახურებდენ ღ~ა უხილავსა და მბადებელსა ყ~ისასა:
რ~
მას ჟ~ა არა იყო წ~წრმეტყველი, და მოძღვარი სჯულისა ჭ~ტისა: რნ~ცა ასწავა, და ამხი
ლა: ა~დ თვით მოიგონა სჯული ესე Aლექსანდრე მეფობასა შ~ა მისსა ყ~ა ქყ~ანასა,
სჯული ესე დაუდვა, და წარვიდა ალექსანდრე: x~ ამან აზონმან მოარღვივნნა
ზღუდენი ქალაქსა Mცხეთას საფუძველითურთ, და დაუტევნნა ოთხნი იგი ციხე
ნი რლ~ი მოსდგმიდეს პირსა ქართლისასა: tავადი ციხე, რ~ლარს Aრმაზი: და ერთი
ციხე დასასრულსა არმაზისა ცხვირისასა: და ერთი თავსა ზ~ა მცხეთისასა: მეოთხე ცი
ხე დასავალით მცხეთა მტკვარსა ზ~ა: და ესენი მომტკიცნა, და განავსნა იგინი
ლაშქრითა:

და ყ~თა ქართლისა ქალაქთა: და მოარღვივნნა ზღუდენი, და დაიპყრა ყ~ნი
საზღვარნი ქართ
ლისანი: და ბერდუჯის მდინარითგან ვ~ე ზღვამდე სპერისა: და დაიპყრა ქართლსა
ზ~ა
ეგრისიცა, და მოხარკე ყვნა ოსნი, ლეკნი, და ხაზარნი, და ვითარ წარვიდა
ალექსანდრე
Eგვიპტედ, და ვითარ აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია, და ათორმეტწლამდის მოვლო
ყ~ი ქვეყანა: ათორმეტსა წელსა შინა დაეპყრნეს ყ~ნი ქყ~ანანი: და მეათორმეტესა წე
ლსა Aლექსანდრიასა შინა მოკვდა უსწორო იგი დიდი ჴელმწიფე: და ვითარ
მოკვდებოდა
იგი, მისსავე სიცოცხლესა შინა, განუტევნა მთავარნი იგი, რ~ნი შეპყრობილ და
დამონებ
ულიყვნენ მისაგან, და იგინი წარვიდეს თვის თვისად ქალაქად ვ~ა ბრძანებულიყო:
მერმე მაშინ მოიყვანნა ოთხნი კაცნი ტომნი მისნი: რლ~ნი იყვნეს სახელით
Aნტიოხოს.
hრომოს Vიზინტიოს და ´ლატონ: და მისცა ანტიოხოსს, ასურასტანი, და სომხითი;
და კერძო Aღმოსავლეთისა უჩინა მას: და მან აღაშენა ქალაქი Aნტიოქია: ¯~ ჰრომოსს
მისცა tრიმიკოსი, და უჩინა კერძო დასავლეთისა, და მან აღაშენა ქალაქი hრომი: Vი
ზინტიოსს მისცა საბერძნეთი, და ქართლი, და უჩინა კერძო ¦რდილოსა: და მოუწე
რა წიგნი ანდერძი Aზონ პატრიკსა Eრისთავსა ქართლისასა, რათა მსახურებდეს
იგი Vიზინიტოსს: და მან აღაშენა Vიზინტია, რ~ლსა აწ ჰქვიან ±ოსტანტინუპოლი:
¯~ პლატონ დაუტევა ალექსანდრიას, და მოკვდა ალექსანდრე: ამან აზონ დაუტევა
სჯული ალექსანდრეს მოცემული: იწყო კერპთმსახურებად: და შექმნა ორნი ±ე
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რპნი ვეცხლისანი gაცი, და გაიმ: და მონებდა იგი Vიზინიტოსს მეფესა საბერძნე
თისასა: იყო კაცი, ძნელი, და მრისხანე: ესე დააწესა, და ამცნო სპათა მისთა, ვ~დ ყ~თა
ქართველთაგანმან რ~ნ ჰპოოს საჭურველი მოჰკალთ იგი; და ჰყოფდეს ჰრომნი იგი
ქართ
ველთა ზ~ა: და ვინცავინ გამოჩნდის ქართველთაგანი ქმნილ კეთილ ჰასაკოანი
მოჰკლიან
იგი: და იყო ჭირი დიდი ქართველთა ზ~ა: და ესე აზონ მათ ჰრომთაცა ზ~ა იყო
მესისხლე, დამო
ესრნნეს მრავალნი მათგანნი:
cხოვრება pარნაოზისი რლ~ი იყო პ~ლი Mეფე kართლისა:
Mას ჟ~ა იყო
ჭაბუკი ერთი Mცხეთას ქალაქსა შ~ა რ~ლსა ერქვა Pარნაოზ: ესე ფარნაოზ
იყო მამეულად ქართველი, ნათესავი Uფლოსი მცხეთოს ძისა: დედეულად სპარსი Aს
პანელი: და იყო იგი ძმისწული სამარისი, რ~ი მოსლვასა მას Aლექსანდრესსა Mცხეთ

ელ მამასახლისი ყოფილიყო: ესე სამარ, და ძმა მისი მამა ფარნაოზისი მოკლულ იყო
ალექსანდრესაგან: ხ~ დედასა ფარნაოზისასა წარეყვანა ფარნაოზ სამისა წლისა ყრმა,
და შელტოლვილიყო ±ავკასიად, და მუნ აღზრდილიყო, და მოსრულიყო მცხეთას
მამუ
ლსა თვისსა: ¯~ ესე ფარნაოზ იყო; კაცი გონიერი მჴედარი, და შემმართებელი
და მონადირე ჴელოანი: და იმალვიდა იგი სიკეთესა თვისსა აზონის შიშისაგან: ხ~
მონადი
რეობითა მისითა იქმნა მეცნიერ აზონისა, და შეიყვარა იგი აზონმან მონადირობისათ
ვის: ევედრებოდა ფარნაოზს დედა მისი, შვილო ჩემო ეკრძალე აზონს, და ნურარას ი
ჩინებ სიკეთესა თავისა შენისასა, ნუ უკვე მოგკლან შენ: და იყო შიში და ძრწოლა მას
ზ~ა: და ვითარ განმრავლდა შიში აზონისი მათზ~ა: ჰრქვა ფარნაოზსა, შვილო ჩემო,
დაუტე
ვე საყოფელი მამათა შენთა, და წარმიყვანე მამულსა ჩემსა Aსპანს ძმათა ჩემთათანა,
და განერე შენ ცოცხალი ჴელისაგან აზონისა: დადაამტკიცეს განზრახვა ესე წარსლვა
ასპანად: ჭირ უჩნდა ფარნაოზს დატევება საყოფელსა მამათა მისთასა, ა~დ შიშისაგან
დიდისა დაამტკიცა წარსლვა: მაშინ იხილა სიზმარი ფარნაოზ, რეცა იყო სახლსა შინა
იგი უკაცურსა, და ეგულებოდა განსლვა და ვერ განვიდა: მაშინ შემოვიდა სარკმელ
სა მისსა, შუქი მზისა, და მოერტყა წელთა მისთა, და განზიდნა, და განიყვანა სარკმე
ლსა მას: და ვითარ განვიდა ველად, იხილა მზე ქვემდებარედ, მიჰყო ჴელი მისი, მოჰ
ჴოცა ცვარი პირსა მისსა, და იცხო პირსა მისსა: განიღვიძა ფარნაოზ, და განუკვირდა
სიზმარი იგი: ესე არს, მე წარვალ ასპანს, და მუნ სიკეთესა მივეცემი: ხ~ მას დღესა
შინა განვიდა, და ნადირობდა მარტო: და დევნა უყო ირემთა, ველსა დიღომისასა, და
ივლ
ტოდეს ირემნი ღრიღალთა შ~ა ტფილისისათა: მისდევდა ფარნაოზ, სტყორცა ისარი,
და ჰკრა ირემსა, და მცირედ წარვლო ირემმან, და დაეცა ძირსა კლდისასა: მივიდა ფა
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რნაოზ ირემსა ზედა, და დღე იყო მწუხრი: გარდაჴდა, და დაჯდა ირემსა მასთანა,
რათამცა დაჰყო მუნ ღამე იგი, და დილეულმცა წარვიდა: ხ~ კლდისა მის ძირსა იყო
ქვა
ბი რ~ლსა ძირი აღმოქმნილიყო ქვითა ძველად, და სიძველითა შეჰქნოდა დარღვევა
შენებულსა მას: მაშინ დაასხა წვიმა მძაფრი: ხ~ ფარნაოზ აღმოიღო ჩუგლუგი, და
გამოარღვია კარი ქვაბისა მის, რათამცა მუნ შიგა დაიმშრალა წვიმისა მისგან: და შე
ვიდა ქვაბსა მას, და იხილა მუნ შინა განძი მიუწდომელი, ოქრო და ვეცხლი, და სა
მსახურებელი ოქროსა, და ვეცხლისა მიუწდომელი: მაშინ ფარნაოზ განჰკვირდა, და
აღივსო სიხარულითა, და მოეგონა სიზმარი იგი, და დაკრძალა კარი ქვაბისა ეგრეთვე
მსწრაფლ: წარმოვიდა და უთხრა დედასა თვისსა, და ორთა დათა მისთა: მასვე ღამესა
წარ
მოვიდეს სამნივე საჴედრებითა, და ჭურჭლებითა: და იწყეს გამოღებად განძისა მის,
და დაფლვად სიმარჯვესა თვისსა: ვითარ განთენდებოდის კ~დ ეგრეთვე აღმოქმნიან
კარი ქვაბისა მის, და ესრეთ გამოკრიბეს იგი ხუთ ღამე: და დაიგულეს იგი სიმარჯ
ვესა მათსა: მაშინ ფარნაოზ წარგზავნა მონა თვისი, ქუჯისთანა, და ჰრქვა, მე

ვარ ნათესავი უფლოს მცხეთოს ძისა, და ძმისწული სამარა მამასახლისისა, და
არს ჩემთანა ხვასტაგი დიდძალი: აწ ინებე რათა ხვასტაგითა მით მოვიდე შენ
თანა, და ვიყვნეთ ჩვენ ძმა: და ვიხმაროთ ჩვენ ხვასტაგი იგი ორთავე: გამოუჩნდ
ეთ ჩვენ მტერად აზონ ერისთავსა, და სვემან ჩვენმან გვცეს ძლევა კეთი
ლი: მაშინ განიხარა ქუჯი სიხარულითა დიდითა და ჰრქვა: აღდეგ და მოვედ ჩემ
თანა, და ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა, და ხვასტაგითა შენითა განგიმრავლნე სპანი
შენნი ვ~ე გამოვსჩნდე მტერად აზონისა, მაშინ განიხარონ ყ~თა ქართველთა აწყვე
დილთა მისგან და მიწყვდეულთა, და ვგონებ რ~ლ ჰრომთა მათგანიცა, გამოგვერ
თნენ, რ~ ურიცხვნი აწყვედილარიან მათგანნიცა აზონისაგან: მაშინ ფარნაოზ
ფარულად წარვიდა სიხარულით, და რ~ი შესაძლებელიყო განძისა მისაგან წარიტანა
თანა დედა და დანი მისნი მისთანა, და მივიდა ქუჯისთანა: და ჰრქვა მას ქუჯი, შენ
ხარ
შვილი თავთა მათ ქართლისათა, და შენ გმართებს უფლება ჩემი: აწ ნუ შურობ
ხვასტაგსა შენსა, რათა განვამრავლნეთ სპანი: და უკეთუ მოგვ~ცეს ძლევა, შენ
ხარ უფალი ჩემი, და მე ვარ მონა შენი: მაშინ შეიერთნეს, და ეზრახნეს ოვს
თა, და ლეკთა, ხ~ მათ განიხარეს, რ~ არა სთნდა ხარკისა მიცემა აზონისა, და მოჰყვეს
ოვსნი და ლეკნი, და განიმრავლეს სპანი ეგრისით შეკრბეს ურიცხვნი სპანი: და მო
მართეს აზონს: ხ~ აზონმან მოუწოდა სპათა თვისთა და შემოკრიბნა: მაშინ ათასი
მჴედარი რჩეული ჰრომთა მათგანი რ~ლთა ბოროტი წაჰკიდებოდა აზონისაგან,
განუდგეს
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აზონს: ხ~ სპანი რ~ლ დარჩომილიყვნეს ვერღარა მიენდო მათ, რ~ ყ~თა ზ~ა
ბოროტისმოქმედ
იყო: წარვიდა აზონ, და მივიდა კლარჯეთს, და განმაგრდა იგი სიმაგრეთა შ~ა
კლარჯეთი
სათა: ხ~ მოვიდა ფარნაოზ Mცხეთას, და დაიპყრნა oთხნი იგი ციხენი Mცხეთისანი,
და მასვე წელიწადსა შინა დაიპყრა ყ~ი ქართლი, თვინიერ კლარჯეთისა: ამან ფარ
ნაოზ წარავლინნა მოციქულნი წ~ე მეფისა Aნტიოხოს ასურასტანისასა, და წარსცა
ძღვენი დიდძალი, და აღუთქვა მას მსახურება, და ითხოვა მისგან შეწევნა ბერძენთა
ზ~ა: ხ~ ანტიოხოზ შეიწყნარა ძღვენი მისი: და უწოდა შვილად თვისად, და წარმოს
ცა გვირგვინი: და უბრძანა Eრისთავთა სომხითისათა რათა შეეწეოდენ ფარნავაზს:
ხ~ წელსა მეორესა აზონ მოირთნა სპანი საბერძნეთით, განძლიერდა ფ~დ, და
მომართა
ფარნავაზს: ხ~ ფარნავაზს განემრავლნეს მჴედარნი ქართლისანი: მოუწოდა მათ,
და უჴმო ქუჯის, და ოვსთა, და შეკრბეს ესე ყ~ნი და მოერთნეს Eრისთავნი ანტიოხოზი
სნი სომხითით: და ესე ყ~ნი შეჰკრიბნა ფარნავაზ, და მიეგება ნაქალაქევსათანა არ
ტანისასა, რ~ლსა ერქვა მაშინ ქაჯთა ქალაქი, რომელარს ჰური, და ეწყვნეს მუნ,
და იქმნა ბრძოლა დიდძალი, და მოწყდეს ორგნითვე ურიცხვი: ხ~ იძლივნეს ბერძენ
ნი ფარნაოზისაგან: ივლტოდა ბანაკი მათი, და მოკლეს აზონი, და ურიცხვნი სპანი მა
თნი მოსრნეს, და ტყვე ქმნეს: და წარვიდა ფარნაოზ, და მოსტყვენა საზღვარი საბერძნე
თისა Aნძიანძორისა, და Eკლეცით შემოიქცა, და მოვიდა კლარჯეთს, და დაიპყრა

კლარჯეთი, და წარმოვიდა მცხეთად სიხარულითა დიდითა: ხ~ სიმდიდრესა ზ~ა
მისსა
დაერთო ხვასტაგი აზონისიცა: და ექმნა სიმდიდრე გარდარეული: ¯~ ეგრისს
წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა, რ~ მკვიდრთა მის ადგილისათა არა ინებეს განდგო
მა ბერძენთა: მაშინ ფარნავაზ მისცა დაი მისი ოვსთა მეფესა ცოლად: და მეო
რე დაი მისი მისცა ქუჯის ცოლად: და მისცა ქუჯის ეგრის წყალსა, და რიონს
შუა ზღვითგან მთამდე, რომელსა შ~ა ეგრისი, და სვანეთი, და დაამტკიცა იგი Eრის
თავად მუნ: და მან ქუჯიმ აღაშენა ციხე გოჯი: მაშინ ფარნაოზ უშიშიქმნა
ყ~თა მტერთა მისთაგან, და მეფე იქმნა ყ~ა ქართლსა, და ეგურსა ზ~ა, და განამრავ
ლნა ყ~ნი მჴედარნი ქართლოსიანნი, განაწეს Eრისთავნი რვანი, და სპასპეტი:
Eრთი გაგზავნა მარგვის ერისთავად, და მისცა მცირის მთითგან, რლ~რს ლიხი,
ვ~ე ზღვამდე რიონს ზემოთ: და ამანვე ფარნაოზ აღუშენნა ორნი ციხენი, შორაპ
ანი, და დიმნა: და გაგზავნა მეორე კახეთისა Eრისთავად, და მისცა არაგვითგ
ან ვ~ე ჱერეთამდე, რომელარს კახეთი, და კუხეთი: მესამე გაგზავნა ხუნანისა E
რისთავად, და მისცა ბერდუჯის მდინარითგან, ვ~ე ტფილისამდე, და გაჩიანთამდ
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ის, რ~ლარს გარდაბანი: მეოთხე გაგზავნეს სამშვილდეს Eრისთავად, და მისცა სკვი
რეთისა მდინარითგან ვ~ე მთამდე, რ~ლარს ტაშირი, და აბოცი: მეხუთე გაგზა
ვნა წუნდას Eრისთავად, და მისცა ფანავარითგან ვ~ე თავადმდე მტკვრისა, რო
მელარს ჯავახეთი, და კოლა, და არტანი: მეექვსე გაგზავნა ოძრჴეს Eრის
თავად, და მისცა ტასისკარითგან ვ~ე არსიანთამდის: ნოსტის თავითგან ზღვამდ
ის, რ~ლარს სამცხე, და აჭარა: მეშვიდე გაგზავნა კლარჯეთს Eრისთავად, და
მისცა არსიანითგან ზღვამდე: და ქუჯი იყო Eრისთავი ეგრისისა: მერვე და
ადგინა სპასპეტად, და მისცა ïფილისითგან, და არაგვითგან ვ~ე ტასისკარამდე, და
ფანავარამდე, რ~ლარს შიდა ქართლი: და ესე სპასპეტი იყო ყოვლადვე წინაშე მე
ფისა მთავრობით, განაგებდის ყ~თა ერისთავთა ზ~ა: ხ~ ამათ ერისთავთა ქვეშე ად
გილთა, და ადგილთა განაჩინნა სპასალარნი, და ათასისთავნი: და მათ ყ~თაგან მო
ვიდოდა ხარკი სამეფო, და საერისთაო: ესრეთ განაწესა ესე ყ~ი ფარნაოზ მი
მსგავსებულად სამეფოსა სპარსთასა: და მოიყვანა ცოლი დურძუკელთა, ნათე
სავი კავკასისი: ამან ფარნავაზ მოზღუდა ქალაქი Mცხეთა მტკიცედ, და ყ~ნიქა
ლაქნი, და ციხენი ქართლისანი. მოოჴრებულნი ალექსანდრესგან, და ამან აღა
შენნა იგინი, და ვერღარა იძიეს შური ბერძენთა ფარნაოზსა ზ~ა, რ~ უცალო
იყვნეს იგინი უფლისაგან ჰრომთასა: და ამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დი
დი, სახელსა ზ~ა თვისსა, ესევე არს არმაზი: და ფარნავაზს სპარსულად არმაზ
ერქვა: ამართა კერპი იგი არმაზი, თავსა ზ~ა ქართლისასა, და მიერითგან ე
წოდა Aრმაზი კერპისა მისთვის: და ქმნა სატფურება დიდი, კერპისა მისთვის
აღმართებულისა: ოცდა შვიდისა წლისა Mეფე იქმნა, და სამეოცდა ხუთს
წელსა მეფობდა ნებიერად, და მსახურებდა იგი ანტიოხოს Mეფესა ასურ
ასტანისასა: და ყ~ნი დღენი მისნი რომელ დაჯდა მშვიდობით დაყვნა, და აღაშე
ნა, და განავსო ქართლი: ¯~ თვენი გაზაფხულისა, და სთვლისანი, არისანი,
დაჰყვნის მცხეთას, სამეუფოსა ქალაქსა: და თვენი ზამთრისანი დაჰყვნის გა

ჩიანთა: ხ~ თვენი ზაფხულისანი წუნდას: და ჟამითი ჟამად მივიდის ეგრისს,
და კლარჯეთს, და მოიკითხნის მეგრელნი, და კლარჯნი: და განაგის ყ~ი საქმე და
შლილი: ხ~ იგი ჰრომნი ათასნი მჴედარნი, რ~ლნი აზონისაგან მოერთნეს ფარნა
ვაზს, რ~ნი ზემოთ ვახსენეთ: იგინი განყვნა ჴევთა, და ქ~ყანათა შ~ა, იპყრნა იგინი
კეთილად, რ~ ბრძოლასა მას აზონისასა მჴნედ იყვნეს, და უწოდა მათ სახელად
Aზნაურნი: რადგან წარვიდა ალექსანდრე, არღარა სჭამდეს კაცსა, თვინიერ
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რ~ლ შესწირიან კერპსა მსხვერპლად: იყო განსვენება, და სიხარული ყ~ა ქართლსა
ზ~ა Mეფობისათვის ფარნაოზისა, და იტყოდეს ამას ყ~ნი, ვმადლობთ სვესა ჩვენსა, რ~
მოგ
ვცა ჩვენ Mეფე ნათესავთაგან მამათა ჩვენთასა და აღგვეჴადა ხარკი და ჭირი უცხოთა
ნათესავთაგან: და ესე ყ~ი აღასრულა ფარნაოზ, სიბრძნითა და სიქველითა, სიმჴნითა
და სიმდიდრითა: ამას ესვა ძე, და უწოდა სახელი Sაურმაგ: და ესე ფარნაოზ იყო
პ~ლი Mეფე ქართლსა შ~ა ქართლოსისა ნათესავთაგანი: ამან განავრცო ენა ქარ
თული, და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა შ~ა თვინიერ ქართულისა: და
კ~დ ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული: და მოკვდა ფარნაოზ, და დაფლეს წინა
შე კერპისა არმაზისა:
Mეორე Mეფე Sაურმაგ:
¯~ ამის წილ Mეფე იქმნა ¾ე მისი Sაურმაგ: მას ჟ~ა ზრახვა ყვეს Eრისთავთა ქა
რთლისათა, და თქვეს, არა კეთილარს ჩვენდა, რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავ
სა ჩვენსა: ა~დ ვიყოთ ერთად, და მოვკლათ ჩვენ საურმაგ, და ვიყვნეთ ჩვენ თავისუ
ფალ, ვ~ა ვიყვენით პ~ლ, და მივსცემდეთ ხარკსა, ვინცავინ გამოჩნდეს მძლე, რ~
ესრეთ ყოფითა უფროს განვისვენებთ: განამტკიცეს განზრახვა, და მოკვლა
საურმაგისი;
ხ~ იგრძნა საურმაგ, და წარვლიდა ფარულად და ივლტოდა: წარიტანა თანა დედა
მისი, მივიდა დურძუკთასა, დედისძმათა მისთათანა: მაშინ ჰრომთა იგი აზნაუ
რნი წარვიდეს და მივიდეს დურძუკეთსვე, და ჰრქვეს საურმაგს, დიდი კეთილი დგას
ჩვენზ~ა მამისა შენისა, ამისთვის ვართ ჩვენ მტკიცე ერთგულებასა შენსა: მაშინ
საურმაგ ეზრახა ოვსთა Mეფესა მამის დისწულსა მისსა, და ითხოვა შეწევნა, ხ~
იგი სიხარულით წარვიდა შველად მისა, და საურმაგ შეიკრიბა დურძუკეთიცა, და
წარმოემართა ქართველთა ზ~ა, და ვერვინ წინა აღუდგა მას, და დაიპყრა ქართლი,
და მოსრნა განდგომილნი მისნი, და რ~ლთამე შეუნდო: ხ~ დაამდაბლნა
ქართლოსიანნი
და წარჩინებულ ჰყვნა აზნაურნი: და განმრავლებულ ჰყვნა დურძუკნი, ნათესავ
ნი კავკასისნი: ხ~ ტყვენვასა მას ხაზართასა, ყ~ნივე მშვიდობით დარჩომილიყვნეს სი
მაგრისაგან ქ~ყნისა, და ვერღარა იტევდა დურძუკეთი: მაშინ ამან საურმაგ
წარმოიყვანნა იგინი ყ~თა კავკასისა ნათესავთა ნახევარნი, და რ~ლნიმე მათგანნი წა
რჩინებულ ჰყვნა: და სხვანი მთიულეთს დიდოეთითგან, ვ~ე ეგრისამდე რ~ლარს სვა
ნეთი: და ესენი დაიპყრნა მისანდობელად თვისად დედულნი: და დაჯდა საურმ

აგ მცხეთას Mეფედ, და უმატა ყ~თა სიმაგრეთა მცხეთისათა, და ქართლისათა, და მან
შექმნა ორნი კერპნი: Aღნინა და დანანა და აღმართნა გზასა ზ~ა მცხეთისასა,
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და მსახურებდა იგი Mეფესა ასურასტანისასა, და მოიყვანა ცოლი სპარსი, ასული
ბარდაველის ერისთავისა და ესხნეს მასთანა ორნი ასულნი, და არა ესვა ძე:
მაშინ მოიყვანა სპარსეთით შვილი ნებროთისი, ნათესავითგან ცოლისა მისისა, დე
დის დისწული, და დაიჭირა იგი შვილად, რ~ლსა სახელი ერქვა Mირვან, და მის
ცა ასული თვისი ცოლად, ქალაქი გაჩიანი, და საერისთაო სამშვილდისა: დაერ
თი ასული მისცა ძესა ქუჯისსა მამის დისწულსა მისსა: მეფობდა საურმაგ
ბედნიერად მრავალთა წელთა: და მოკვდა საურმაგ: და მეფე იქმნა მის წილ შვი
ლებული მისი მირვან:
Mესამე Mეფე Mირვანოზ ნებროთიანი:
Eსე იყო Mირვან, ტანითა სრული, შვენიერი, ძლიერი, მჴნე და ქველი: ამისსა
Mეფობასა, დურძუკთა დაივიწყეს სიყვარული ფარნაოზისი, და საურმაგისი
და გარდამოვიდეს დურძუკეთს მყოფნი, და გაერთნეს თანა ჭართალეთსა, მსხდო
მნი კავკასიანნი, მოსტყვენეს კახეთი, და ბაზალეთი: მაშინ მირვან მეფემან მოუ
წოდა ყ~თა ერისთავთა ქართლისათა: და შემოკრიბნა ყ~ნი სპანი მჴედარი და ქვეითი:
და ყ~ნი კავკასიანნი, იყვნეს სარწმუნოდ მორჩილებასა ზ~ა მირვანისასა, რ~ლნი გა
რდამოვლინებულიყვნეს საურმაგ მეფისა, თვინიერ ჭართალთასა: შემოკრიბნა
ესე ყ~ნი, წარემართა დურძუკეთს: შემოკრბეს დურძუკნი, დაუდგეს სიმაგრე
თა ზ~ა გარდასავალთა გზასა: მაშინ მირვან გარდაჴდა ცხენისაგან, მივიდა ქვეით
თა თვისთათანა, და წარუძღვა წინა ქვეითთა, ზურგით შემოადგინნა მჴედარნი, და
მოვიდეს კართა მათშინა ვ~ა ჯიქი, სიფიცხითა: ვ~ა ვეფხი, სიმჴნითა: ვ~ა, ლომი, ზახი
ლითა: იქმნა მათშ~ს ბრძოლა ძლიერი: ხ~ მირვანს ვერა ჰკვეთდა მახვილი დურძუ
კთა ვ~ა კლდესა სიპსა: და დადგა უძრავად 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 დურძ
უკეთს, და მოაოჴრა დურძუკეთი, და ჭართალი: და შეაბნა კარნი ქვითკირითა: და
უწოდა
სახელად დარუბალ: და დაჯდა მირვან Mცხეთას. მეფობდა ნებიერად უშიშ
ად: იყო კაცი უხვად მიმნიჭებელი კეთილისა, შეიყვარეს იგი ყ~თა მკვიდრთა
ქართლისათა: და მსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანელთასა: Aმისზე მიც
ვალა Aნტიოქიისა Mეფობა Bაბილონს: და მას ჟ~ა მეფე იქმნა სომხითს, რ~ლსა
ერქვა არშაკ: ეძრახა მირვან არშაკს, და მისცა ასული თვისი ძესა არშაკისასა,
Aრბაკს და მოკვდა მირვან, და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი ფარნაჯომ:
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Mეოთხე Mეფე Pარნაჯომ nებროთიანი:

Aმან უმატა ყ~თა ციხე ქალაქთა შენობა: და ამან აღაშენა ციხე zადენი: და შექმ
ნა კერპი zადენი, და აღმართა ზადენს: და იწყო შენება კახეთს ქალაქსა,
ნელქარისსა, რ~ლარს nეკრესი: ამისა შ~დ შეიყვარა სჯული სპარსთა ცეცხლი
სა მსახურება: მოიყვანნა სპარსეთით ცეცხლისა მსახურნი და მოგვნი: და დასხნეს
იგი Mცხეთას, ადგილსა მას რ~ლსა ჰქვიან მოგვთა: და იწყო ცხადად გმობად კერპ
თა: ამისთვის მოიძულეს იგი მკვიდრთა ქართლოსისათა, რ~ დიდი სასოება აქვნდათ
კერპთა მ~რთ: მაშინ შეითქვნეს Eრისთავნი ქართლისანი უმრავლესნი, და წა
რავლინნეს მოციქული წ~ე სომეხთა მეფისა, და ჰრქვეს Mეფე ჩვენი გარდაჴდა
სჯულსა მამათა ჩვენთასა: არღარა მსახურებს ღ~თთა მპყრობელთა ქართლი
სათა, და შემოიღეს სჯული მამული, და დაუტევა სჯული დედული: აწ არღა
რა ღირსარს იგი მეფედ ჩვენდა: მოგვეც ძე შენი Aრშაკ რ~ლსა უზის ცო
ლად ნათესავი ფარნავაზიანთა მეფეთა ჩვენთა: გვაშველე ძალი შენი, და ვაო
ტოთ ფარნაჯომ შემომ[ხ]ღებელი ახლისა სჯულისა, და იყოს მეფედ ჩვენდა ძე
შენი არშაკ, და დედოფლად ჩვენდა ცოლი მისი შვილი მეფეთა ჩვენთა: მაშინ
სთნდა სომეხთა მეფესა განზრახვა ესე: გაგზავნა მოციქული მისი პასუხითა კე
თილითა, და ჰრქვა მათ, უკეთუ ჭ~ტდ უბიწოთა გულითა გნებავსთ თქ
ვენდა ძე ჩემი, თქვენ ყ~თა ერისთავთა მომეცით მე Mძევალი, და მიგცე თქვენ
ძე ჩემი მეფედ თქვენდა, და ყ~ითავე ნიჭითა აღგავსნე: მაშინ ერისთავთა ქართ
ლისათა უმრავლესთა მისცეს მძევლები: განაცხადეს განდგომა ფარნაჯომისი: მა
შინ სომეხთა მეფე ყ~ითა ძალითა მისითა წარმოემართა ქართლს: ხ~ ფარნაჯომ მე
ფემან მოუწოდა სპარსთა, და მოიყვანნა სპარსნი ძლიერნი, და რ~ლნიმე დარჩომოდ
ეს შემოკრიბნა ქართველნიცა: ხ~ ერისთავნი ქართლისანი განდგომილნი მიეგ
ებნეს სომეხთა მეფესა ტაშირს: და მუნ შეკრბა სიმრავლე სომეხთა და ქართვე
ლთა: ხ~ ფარნაჯომ მიეგება მუნვე ტაშირს: იქმნა მათ შ~ს ბრძოლა ძლიერი: მოს
წყდა ორგნითვე ურიცხვი; ხ~ იძლია ფარნაჯომ სომეხთა და ქართველთაგან, და
მოიკლა ფარნაჯომ, და მოსრნეს სპა მისი: ხ~ ძე ფანაჯომისი Mირვან წელიწადისა
ერთისა ყრმაი წარიყვანა მამამძუძემან მისმან, და ივლტოდა სპარსეთს: ხ~ სო
მეხთა მეფემან მოსცა ძე მისი Aრშაკ:
Mეხუთე მეფე არშაკ, ძე სომეხთა Mეფისა:
dაიპყრა ყოველი ქართლი, და მეფობდა ნებიერად, და უმატა ყ~თა სიმაგრეთა
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ქართლისათა: და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდენი ჯავახეთს ქალაქსა წუნდას:
მოკვდა არშაკ: და მეფე იქმნა ძე მისი Aრტაგ:
Mეექვსე Mეფე Aრტაგ არშაკუნიანი:
Dა ორ წელ ოდენ მეფობდა: და მეორესა წელსა მეფობისა მისისასა, მოვიდეს ~კჱ
Eრისთავნი სპარსთანი სპითა დიდითა, ძიებად სისხლისა ფარნაჯომისა, და სპისა მის სპარსთასა, რ~ლნი აწყვედილიყვნეს ფარნაჯომისთანა: ვერ წინა აღუდგა მათ

არტაგ მეფე ქართველთა, რ~ დიდ ძალი იყო სპარსთა: ა~დ განამაგრნა ციხენი და ქალა
ქნი: და მოვლეს სპარსთა ყ~ი ქართლი, და მოაოჴრეს ყ~ნი ველნი: ა~დ ციხე ქალაქი
ვერა რ~ლი წარიღეს და წარვიდეს: მოკვდა არტაგ, და დაჯდა მისწილ ძე მისი ბა
რტონ:
Mეშვიდე Mეფე ბარტო[ნ]მ არშაკუნიანი:
Aმან უმატა ზღუდე Mცხეთისა, და ყ~თა სიმაგრეთა ქალაქისათა: ხ~ აღზარდეს სპა
რსთა ძე ფარნაჯომისი Mირვან, რ~ლი სიკვდილსა მას ფარნაჯომისსა წარეყ
ვანა მამა მძუძესა მისსა, რ~ი ვახსენეთ პ~ლ: ესე მირვან იყო კაცი ქველი, მჴნე
მჴედარი და მრავალგზის გამოცდილი ბრძოლასა თურქთა და არაბთასა: ამან შეკრი
ბნა სპანი ძლიერნი სპარსეთს: მოუგზავნა მოციქული ერისთავთა ქართლისათა
და ჰრქვა მათ, მოიხსენეთ სიყვარული მამისა მის ჩემისა მირვანისი, და კეთილი მისი
თქვენდა მიმართ: დაღაცათუ მამამან ჩემმან შემოიღო სჯული უცხო თქვენ შ~ს,
სამართლად მოიკლა მამა ჩემი, რ~ ვერ კეთილად იპყრა სჯული მამათა თქვენთა:
რ~ლისაგან გაქვსთ კეთილი, აწ ნუ არს შიში და საურავი გულსა თქვენსა სიკვდილი
სათჳს მამისა ჩემისა, რ~ სჯულისა დატევებისათვის მოჰკვლენ მამანი შვილთა, და ძ
მანი ძმათა, არა იძიების სისხლი სჯულისა დატევებისათჳს მოკლულთა: მე ვარ
შვილი მეფეთა თქვენთა ფარნაოზიანი, დაღაცათუ აღზრდილვარ სპარსთათანა,
ა~დ ვარ მე სჯულსა ზ~ა მამათა თქვენთასა, და ვესავ მე ღ~ა მამათა თქ~ნთასა, სასო
ებითა მათითა მოვალ ძიებად მამულისა ჩემისა: აწ მიიღეთ ჩემგან დიდება
და კეთილი: ხ~ Eრისთავთა ქართლისათა არა შეიწყნარეს ბრძანებული მირვანისა,
ა~დ წ~ე ყ~ნი მივიდეს ბარტომ მეფისა: ხ~ მცირედნი ვინმე ქართველნი არა წარჩინებ
ულთაგანნი, წარვიდეს და მიერთნეს მირვანს: მაშინ მეფემან ბარტომ შემოკრიბ
ნა ყ~ნი სპანი ქართლისანი: მოირთო ძალი სომხითით, და მიეგება იგი ხუნანს: იპყ
რა ზურგად ქალაქი ხუნანი: მოვიდა მირვან და და დგა მდინარესა ზ~ა ბურდუჯისა
სა, და იწყეს ბრძოლად: და გამოჩნდეს ორთაგანვე შ~ს ბუმბერაზნი: იყვნეს თვესა
ერთსა ყ~ა დღესა ბუმბერაზთა ბრძოლანი: ოდესმე მათ სძლიან: და ოდესმე იგი1-31 სტრ., 10v
ნი იძლიიან: ხ~ ამა თვესა ერთსა შინა ამან მირვან თავის თავითა მოკლა ათსამმეტი
ბუნ
ბერაზი ქართველთა, და სომეხთაგანი: და არავინ გამოჩნდა ქართველთა და სომეხთა
შორის
მძლე მირვანისი: და ვერც თვით ბარტომ ბრძოდა მას, რ~ არა იყო მისთანა ძალი
გოლიათო
ბისა: მაშინ ბარტომ მეფემან განაწყვნა სპანი მისნი, და მომართა ყი~თა სპითა, და მუ
ნით მირვან მოეგება სპითა ყ~ითა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ შ~ს, მოსწყდა
ორთაგ
ანვე ურიცხვი: იძლივნეს სომეხნი, და ქართველნი სპარსთაგან, და მოკლეს ბარტომ
მეფე ქართველთა: X~ ამას ბარტომ მეფესა არა ესვა ძე, ა~დ ასული ერთი, და სიცოც
ხლესა მისსა მოეყვანა ეგრისით ძისწული ქუჯისი, სახელით ქართამ, რლ~სა შეს
დგმიდა ფარნავაზიანობა, ფარნაოზის დისა ქუჯის ცოლისაგან, და დედისა მისისა სა

ურმაგისა ასულისა ქუჯისცოლისაგან: და ამის ქართამის, და ეგრისით მიეცა ასული
ცოლი ბარტამ მეფესა: და აღეღო ესე შვილად ქართველთა სათნოებისათვის ექმნა
ფარნაოზიანთ მიმართ: რ~ არა უნდა ქართველთა სხვისა ნათესავისა მეფობა, რ~ლსამ
ცა არა შესდგმიდა ფარნაოზიანობა: ესე ქართამ ძე შვილობილი ბარტამ მეფისა,
მასვე წყობასა შინა მოიკლა ბარტამისთანა: ხ~ ცოლი მისი ასული ბარტამისი, უძლე
ბი დარჩა, და ივლტოდა, და წარვიდა სომხითს, მუნ შვა ყრმა: და უწოდეს სახელი
Aდერკი: და იზარდებოდა იგი მუნ: ხ~ ვ~ა მოკლა იგი ბარტამ მეფე, შემოვიდა მირვან
ქა
რთლად, და დაიპყრა ქართლი ყოველი, და რლ~ნი დარჩომილიყვნეს Eრისთავნი, ქარ
თლისანი, ციხეთა და სიმაგრეთა შ~ა, მისცა მათ ფიცი, და აღთქმა, და გამოიყვანნა
ყ~ნი,
და მძლავრებით გამოიყვანა ცოლი ბარტომისი სამშვილდით, და შეირთო ცოლად,
რ~ი
შვილი იყო არშაკუნიანთავე: და დაჯდა Mცხეთას მერვე მეფე მირვან, და ნებიერად
მეფობდა მცირედ ჟამ, და მოკვდა: და მეფე იქმნა მისწილ ძე მისი არშაკ:
Mეცხრე Mეფე Aრშაკ, ძე მირვანისი nებროთიანი:
X~ ესე არშაკ მეფე იყო, დედით არშაკუნიანი: და მამით ნებროთიანი ფარნავაზიანი:
ამან არშაკ განაშვენა ნენქარ ქალაქი კახეთისა, რ~ლარს ნეკრესი: და ჰმატა სიმა
გრესა Uფლის ციხისასა: და იყო ესე ძლიერი ძალითა, დიდი გოლიათი: ხოლო
ესე ადერკი, ძე ქართამ ძისა საურმაგისა, ასულისწული ბარტამ მეფისა, რ~ლი
ვახსენეთ ზემო, აღზარდეს სომხითს: იყო კაცი ჰასაკითა შვენიერი, ტანითა დიდი, და
გოლიათი: მრავალგზის გამოცდილიყო იგი ბრძოლასა მას სომეხთა, და ასურთა
სა: და მას მოეკლა მრავალნი ბუმბერაზნი, და სახელოან ქმნილიყო: ამან მოით
ხოვნა სპანი სომეხთა მეფისაგან: მოსცა მან, და წარმოემართა არშაკს ქართველთა მე
ფეთა ზე, დედისძმასა მისსა: ხ~ არშაკ შემოკრიბნა, ყ~ნი Eრისთავნი ქართლისანი,
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მოირთო ძალი სპარსეთით, და მიეგება წინა: შეკრბეს ორნივე სპანი თრიალეთს,
და დაიბანაკეს მახლობელად ერთმანერთისა: ითხოვა ბრძოლად თავის თავ არშაკ
ადერკის: ხ~ ადერკი სიხარულით აღიჭურა საჭურველითა შვენიერითა: აღჯდა ტა
იჭსა, და ჰრქვა სპათა მისთა, განმიმაგრეთ ზურგით კერძი ჩემი, და ნუ შესძრწუნ
დებით, და განვიდა: Eგრეთვე არშაკ აღიჭურა, და განვიდა განწყობილთა შ~ს: ა
ღიზახნეს ორთავე ჴმითა სასტიკითა, და მიეტევნეს ორ[თა]ნივე ურთიერთარს: და
იწყეს ორთავე გვრემად ოროლითა, და ვერ ჰკვეთდეს საჭურველთა ერთმან
ერთისასა: და ბრძოლისა სიგრძესა შ~ა გაუტყდათ ოროლები: აღმოიღეს ჩუ
გლუგები, და იწყეს ბრძოლა ჩუგლუგებითა: ოდეს უხეთქნიან ჩუგლუგი ი
გი საჭურველსა მათსა ზ~ა, მსგავს იყვის ჴმასა უროსასა რ~ლ იცემის მჭედლისაგ
ან გვრდემლსა ზ~ა: და ჴმა ზახილისა მათისა მსგავსიყო ქუხილსა: მაშინ ვერა
სძლიეს ერთმანერთსა, დაშვრეს და უკუდგეს იმიერ, და ამიერ: შეღამდა დღე ი
გი, და განისვენეს ორთავე: და დილეულ კ~დ გამოვიდეს, აღიღეს მშვილდები, იწყეს

რბევად, და სისრად ერთმანერთისა: ჰკრა ისარი ადერკი მკერდსა არშაკისასა: და
ვერა უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან, განავლო ზურგით, და ჩამოვარდა
არშაკ ცხენისაგან: შეიქცა ადერკი, მსწრაფლ მივიდა სპათათანა სომხითისათა
და ჰრქვა მათ, გაფუცებ ღმერთთა თქვენთა, ნუ განმარტებთ მახვილთა თქვენ
თა ქართველთა ზ~ა, რ~ მამეულნია ჩვენნი, და აწ მე ვარ მეფე მათი, ძალითა და
შეწევნითა თქვენითა: ისმინეს სომეხთა ვედრება მისი, და დაადგრეს ადგილსა
ზედა: შემოიქცა დამოვიდა ქართველთა სპისა, და ჴმა ჰყო ჴმითა
მაღლითა, მე ვარ შვილი მეფეთა თქვენთა, და სვესა ჩემსა მოუცემია მეფობა ჩემ
და: აწ მიიღეთ ჩემგან კეთილი, და სიხარული: აჰა ესერა სპანი სომხითისა
ნი, არა მოუშვენ თქვენზედა: მაშინ მიუგეს ქართველთა, შენ გამოსჩნდი უმჯო
ბესი ყ~თაგან ნათესავთა ფარნავაზისთა: ვინათგან მოკვდა მეფე ჩვენი, შენხარ Mე
ფე ჩვენი: და ვმადლობთ სვესა ჩვენსა რ~ მოგვეცა საზღვარად მეფისა ჩვენისა შვი
ლივე მეფეთა ჩვენთა გოლიათი და სახელოანი: გარდაჴდეს ყ~ნი ქართველნი, დაცვივეს პირსა ზ~ა თჳსსა და თაყვანისცეს Aდერკის: და მშვიდობით შეკრბეს ერ
თად სომეხნი და ქართველნი, და სპანი რანისანი: და მოიღეს ქართველთა გვირგ
ვინი არშაკისი, და დაადგეს Aდერკის და წარმოიყვანეს:
Mეათე Mეფე ადერკი, ძე ბარტომისი არშაკუნიანი:
Dა ამან Aდერკიმ დაიპყრა ყ~ი ქ~ყანა ქართლი, და ეგრისი: და მოსცა სომეხთა
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Mეფემან ასული თვისი ცოლად, და დაჯდა Mცხეთას, და მეფობდა კეთილად: ოცდა
ათისა წლისა Mეფე იქმნა და ორმეოცდა ათშვიდმეტწელ Mეფობდა:
X~ ´ირველსა წელსა Mეფობისა მისისასა, იშვა Uფალი ჩვენი Iესო K~ე ბეთლემს
hურიასტანისასა: დასაბამითგან სოფლისათ, ხუთიათას ხუთასსა: მაშინ მო
ვიდეს Mოგვნი ძღვნისა შეწირვად, და მოგვთა შესლვისა Iეროსალიმს, მოვიდა ამბავი
Mცხეთას, ვ~დ სპარსთა იეროსალიმი წარტყვენესო: და ჰურიანი რნ~ი მცხეთას იყვნეს
იქმნა მათ შ~ს გლოვა და ტირილი: და შ~დ მეორესა წელსა სხვა მოვიდა ამბავი, ვ~დ
სპარსნი არა წარტყვენვად მოვიდეს იეროსალიმს: ა~დ აქვნდათ ძღვენი ყრმისა
ვისმე შობილისათჳს: განიხარეს ჰურიათა Mცხეთელთა: შემდგომად ამისსა კ~დ
გარდაჰჴდეს წელნი ოცდა ათნი, მოვიდეს მოციქულნი Aნნა მღვდლისა ჰურიათა
Iეროსალიმით ჰურიათათანა მცხეთელთა, ვ~დ რომლისათვის იგი მოვიდეს Mოგვნი
და შეწირეს ძღვენი, აღზრდილარს იგი: დაიტყვის თავსა თვისსა ¾ედ ღ~ისა: და სხ
ვასა რასმე ახალსა სჯულსა გვიქადაგებს, და აწ წარგვივლენიან ჩვენ მოციქულნი
ყ~თათანა ჰურიათა, რათა მოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი, მოვედით ~კჱ ყ~ნი Mო
სეს სჯულისა თანამდებნი, და განვიკითხოთ და განვბჭოთ მას ზ~ა: აწ თქვენგანნიცა
წარმოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი მანდეთ, რათა სჯული მამათა ჩვენთა შეუცვა
ლებელვყოთ, და დავამტკიცოთ Mცნება მოსესი, აღვასრულოთ რათა ახლითა მით
სჯულითა რ~ლ რასამე გვიქადაგებს არა შეაცთუნნეს უმარტივესნივე ვინმე სჯული
სა ჩვენისანი: ხ~ სიკვდილითაცა მისითა სჯული ჩვენი მტკიცე ვყოთ, და მას ზ~ა შური

ვიძიოთ: მაშინ ~კჱ წარვიდა Eლიოზ კაცი მოხუცებული, ხ~ ესვა მას დედა ტომისა
გან Eლი მღვდელისა: და კ~დ ერთი დაი: ხ~ წარმავალსა მას ევედრებოდა დედა ძე
სა თვისსა, ვ~დ წარვედ ~კჱ შვილო საყუარელო წოდებასა მას Mეფისასა, და წესსა
სჯულისასა, გარნა ესე ხ~ რლ~სა გამცნებ შენ დაიმარხე, ნუ ~კჱ შეერთვინ ცნობაჲ შე
ნი განზრახვასა მას მათსა ბ~რტსა: და ნუცა ვ~ემე ეზიარები დათხევასა სისხლისა მის
მისისასა: ნუ შვილო ჩემო გევედრები ნუ, რ~ უეჭველად უწყოდე, ვ~დ იგი არს სიტყ
ვა წ~წრმეტყ~ლთა, რ~ლსა პირველითგანვე მოასწავებდეს: და წარვიდეს Eლიოზ
მცხეთ
ელი, და Lონგინოს ±არსნელი, და მუნ დახვდეს ჯვარცმასა Uფლისასა: ხოლო
რ~აჟს იგი დამსჭვალვიდეს Uფალსა, ცემასა მას კვერისასა სამსჭვალთა ზედა, მყის
მებრ მასვე ჟ~ა მცხეთას ჴმა ესმა დედასა ელიოზისასა: ხ~ მან საშინელითა კრჩხიალ
ებითა დაიძახა, და თქვა, მშვიდობით Mეფობაო Iსრაილთაო, რ~ უგუნურებით მოჰ
კალთ უბადრუკნო წარწყმედილნო U~ი და Mაცხოვარი ყ~თა: და იქმენით ბოროტად
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მკვლელ ¸ემოქმედისა თქვენისა, ვაი თქ~ნდა უბადრუკნო, ვინმცა ~კჱ იპოვა ეგე
ვითარი გლოვა, რ~ლსა თქვენ ღირსხართ: ხ~ უფროს ვაჲ ჩემდა რ~ლ პ~ლ სიკვდილისა
ჩემისა მსმენელიქმნეს ყურნი ჩემნი ყ~ისა მწუხარებისა სასმენელსა: და მყის
ამას სიტყვასა ზ~ა მეყვსეულად ~კჱ შეისვენა დედაკაცმან მწუხარებასა და გლო
ვასა შინა ფ~დსა და მიუთხრობელსა: ხოლო კვართსა მასზ~ა U~ისასა წილიგდეს
უღ~თოთა ჰურიათა ჯვარცმასა U~ისასა და განგებულებამან ღ~ისამან მიახვედრა
მცხეთელთა ჰურიათა: წარმოვიდა იეროსალიმით Eლიოზ, და Lონგინოზ, და წარმოი
ღო კვართი იგი წმიდა: ვ~ა მოიღო ელიოზ Mცხეთას, მყის წინა ~კჱ მიეგება დაჲ
იგი მისი გოდებითა და ტირილითა საშინელითა: ცრემლით შესვრილი მოეხვია
ყელსა სასურველისა მის ძმისასა: ხ~ ვ~ა იხილა უსასურველესი იგი ყ~თა სასურ
ველთა ±ვართი მხსნელისა ჩვენისა, მყის წადიერებით და სურვილით შეიტკბო
მკერდსა თვისსა, და მეყვსეულად სულნი წარჴდეს ნეტარსა მას დედაკაცსა სამც
ხეთა მათ მიზეზთათვის, პ~ლ ~კჱ უფლისა სიკვდილისა, და ვნებისა მისისათვის:
მეო
რედ რ~ ეზიარა ძმა იგი მისი Sისხლსა უ~ისასა: ხ~ ვინათგან მესამედ მოეხსენა
დედისა
ცა თვისისა იგი მწუხარებით სიკვდილი: ვინათგან ~კჱ ყ~ივე მწუხარება ერთბამ
ად შემოკრიბა, ამისთვისცა ძლეულიქმნა ბუნებისაგან კაცობრივისა, და სიკვდილი
დაესაჯა ლმობილსა მწუხარებათაგან ფ~დთა: მაშინ ~კჱ საკვირველი საქმე ი
გი განისმა ყ~ა მას ქალაქსა შ~ა: და ვ~ა საცნაურ ექმნა Mეფესაცა, და ყ~თა Mთავა
რთა და ერთა, და ყ~თა ერთბამად დაუკვირდა საქმე იგი საშინელი: ხოლო ვ~ა იხილა
Aდერკი მეფემან ±ვართი იგი, სთნდა ~კჱ ფ~დ შვენიერებისა მისთვის მისისა რათამ
ცა სამოსელი იგი შეემოსა: ხ~ საკვირველებისა მისთვის, და მის მიზეზისათვის რ~ი
იგი
იქმნა: არღარა ~კჱ ინება გამოღებად მკერდისაგან მკვდრისა მის: ხ~ ელიოზ დამა
რხა დაი იგი მისი სანატრელითა, დამარხვითა: რ~ ერთბამად ვ~ა აქვნდა მკერდსა
თვის

სა ზედა კვართი იგი, ეგრეთვე დამარხნა: ხ~ წმიდა იგი კვართი წმიდადვე ~კჱ დაშ
თა, და წმიდადვე ჰგიეს ვ~ა პირველვე, ვ~ა წერილარს: და შ~დ ამაღლებისა უფლისა
რაჟამს წილიგდგეს Mოციქულთა ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა, წილად ხვდა მოქცე
ვად ქ~ყნა საქართველოსა: მაშინ ჩვენებით ეჩვენა U~ი ძე მისი, და ჰრქვა ჵი՞ დედაო
ჩემო, არა უგულებელსვყო ერი იგი საზეპურო უფროს ყ~თა ნათესავთა მეოხებითა შე
ნითა მათთვის: ხ~ შენ წარავლინე პ~ლ წოდებული Aნდრია ნაწილსა მას შენდა ხვე
დრებულსა, და თანა წარატანე ხატი შ~ი ვითარიცა პირსა შენსა დიდებითა გამოისა
ხოს: და შენს წილ ხატი იგი შ~ი მკვიდრობდეს მცველად მათდა ~კჱ ჟამთა: მაშინ
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ჰრქვა ყ~დ წ~ნ Mოციქულსა ანდრიას შვილო, ანდრია მოციქულსა დიდად უმძიმს
სულსა
ჩემსა, რ~ლ ქ~ყანასა მას ნაწილსა ჩემსა არა ქადაგებულარს სახელი ძისა ჩემისა:
ოდეს წარვმართე ქადაგებად ძისა ჩემისა ქ~ყანასა მას წილად ჩემდა ხვედრებულსა,
მაშინ გამომეცხადა სახიერი ¾ე ჩემი და ³~ი, და მიბძანა რ~ა შენ წარხვიდე, და
წარასვენო
სახე ჩემი, და სახიერისა ძისა ჩემისა, ჩემდა წილხდომილსა, რ~ა მე ვყო განმგებელ
ცხოვრებისა მათისა: ჴელი აღუპყრა და შევეწიო მათ, და არავინ მტერთაგანი მძლე
ექმნას მას: და ჰრქვა მას Mოციქულმან ყ~დ წმიდასა: ნება სახიერისა ¾ისა შენისა,
და შენი იყავნ ყ~ა ჟ~ა: მაშინ ყ~დ წ~ნ მოითხოა ფიცარი, დაიბანა პირი, და დაიდვა პირ
სა ზ~ა თვისსა, და გამოისახა ხატი ესე ვითარი, რ~ი იგი პ~დ ჩჩვილი წიაღთა თვისთა
ეტვი
რთა ყ~დ სახიერი განჴორციელებული სიტყუა ღ~ისა რ~ლ აწ ყ~თამიერ სახილველ ა
რს Xატი ყ~დ წმიდის Aწყურისა ³~ისმშობელისა: და მისცა იგი მოციქულსა ანდრიას
და ჰრქვა Mადლი და შეწევნა ჩემგან შობილისა U~ისა, თანა შემწე გეყავნ შენ სა
დაცა ხვიდოდე: და მეცა თანა შემწევარ ქადაგებასა მაგას: და დიდად შევეწიო მო
ნაწილესა მას ჩემდა ხვედრებულსა: მაშინ დავარდა მოციქული ქ~ყანად, და მად
ლი შესწირა ყ~დ წმიდასა ცრემლითა, და გამოვიდა მიერ სიხარულით, და წარემა
რთა ქადაგებასა სახარებისასა: ხოლო ამან Aდერკი უმატა სიმაგრეთა ქართ
ლისათა ქალაქთა და ციხეთა, და უმეტეს მომტკიცნა ზღუდენი ქალაქისა Mცხეთი
სანი, წყალსა იმიერ და ამიერ: ამისვე Aდერკის მეფობასა შ~ა მოვიდეს Aთორ
მეტთა წ~თა მოციქულთაგანი ანდრია ქალაქად ºრაპიზონად, რლ~იარს სოფელი
Mეგრელთა, სადა იგი დაჰყო ჟამი მცირედი, და იხილა უგუნურება პირუტყვებრივი
მკვიდრთა შ~ს მის ქალაქისათა: განვიდა მიერ და შევიდა ქყ~ანასა ქართლისასა, რომ
ელსა Dიდ აჭარა ეწოდების, და იწყო ქადაგებად სახარებისა, რ~ კაცნი პირუტყ
თა უუგუნურეს იყვნეს, და არა იცნობდეს ¸ემოქმედსა ³~ა და ყ~ა საძაგელსა, და ა
რაწმიდასა წესსა აღასრულებდეს, რ~ი სათქმელადცა უჯეროარს: და მრავალნი
ჭირნი და განსაცდელნი დაითმინნა ურწმუნოთაგან, და შეწევნითა ღ~ისათა, და წმი
დისა ამის Xატისათა, ყ~ივე მადლობით მოითმინნა, ვ~ემდის ყ~ნივე მოაქცივნა, და მო
იყვანნა სარწმუნოებად: Rამეთუ ადგილსა მას რ~ლსა იგი დაასვენა ხატი ყ~დ
წ~ისა ³~ისმშობელისა, აღმოეცენა წყარო შვენიერი ფ~დ და დიდი, რ~ი იგი ვ~ე
დღესცა

დაუწყვედელად აღმოდის: და შემოკრბეს ყ~ნივე ყ~ით კერძო მკვიდრნი მის ქ~ყანისა
ნი და ნათელსცა ყ~თა Sახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულითა წმიდისათა:
და დაადგინნა მღვდელნი, და დიაკონნი, და დაუდვა წესი და საზღვარი
სარწმუნ~ბისა:
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და აღაშენეს Eკლესია შვენიერი, სახელსა ზ~ა ¶~დ წმიდისა ღ~ისმშობელისასა: და
ვ~ა ენება წ~ა Mოციქულსა მიერ წარსლვა, ევედრებოდეს, და არა უტევებდეს წა
რსლვად, ა~დ ეტყოდეს, უკეთუ შენ წარხვალ Xატი ეგე ყ~დ წის~ა ღ~ისმშობელისა, ა
ქა დაგვისვენე სასოდ და მცველად ჩვენდა: ხოლო წ~ნ მოციქულმან შექმნა ფიცარი
მსგავსი ზომისა, და დასდვა ხატსა მას ზ~ა, და მეყვსეულად გამოისახა სახე უცვალე
ბელი ხატისა მის, და მისცა იგი მათ: ხ~ მათ სიხარულით შეიწყნარეს, და დაასვენ
ეს Eკლესიასა შ~ა მათსა პატივით, რ~ი იგი ვ~ე აქამომდე ჰგიეს: ხ~ წ~ა მოციქულსა
მისცეს მშვიდობა, და მოწლედ მოიკითხეს, და ამბორსუყვეს, და წარმოგზავნეს: და
წარ
მოემართა, და გარდამოვლო მთა, რ~ლსა რკინის ჯვარი ეწოდების: და თქმულარს,
ვ~დ
¿~ი იგი თვით ნეტარისა Aნდრიას მიერ აღმართებულარს, და ვ~ა შთავლო ჴევი oძ
რჴისა, და მოვიდა საზღვართა Sამცხისათა, და ივანა სოფელსა ეწოდების zადენგორა:
მიხედნა მოციქულმან, და იხილნა კაცნი მის ადგილისანი, რ~ უზორვიდეს კერპთა
ყრუ
თა და ილოცა მოციქულმან წმიდისა მის ხატისა მიმართ, და ყ~ნი იგი კერპნი დაემჴვნ
ეს, და შეიმუსრნეს: ხოლო წმიდა მოციქული წარმოემართა, და მოიწია აწყურს, რო
მელსა პ~ლ ეწოდა სოსანგეთი, და პირის პირ საქრისი, და დაივანა ადგილსა ერთსა,
სადა იგი იყო ადგილი საკერპო, რ~ლსა აწ ძველ ეკლესია ეწოდების, რ~ლსა შ~ა იმსახ
ურებოდეს კერპნი მათნი: ხოლო მთავრობდა მაშინ დედაკაცი ვინმე ქვრივი სამძღვა
რი: რ~ლსა ერთი ოდენ ძე ესვა, რ~ლისა ყ~ი სასოება მისი მისა მ~რთ მოძრაობდა: და
მას ოდენ ჟ~ა მომკვდარიყო, და იყო ვაება ტირილისა, და შფოთი ფ~დ მრავალი: და
ღამესა
მას იხილეს ციხიდაღმენ ნათელი დიდი, სადა ესვენა ხატი ყ~დ წ~ისა, განჰკვირდეს
ფ~დ
ვინაობათსა მათსა, და რა განთენდა მსწრაფლ წარმოგზავნნეს კაცნი რათამცა იხილონ
თუ ვინარიან ანუ რა არს: და ვ~ა იხილეს კაცთა მათ წ~ჲ მოციქული, და ხატი ყ~დ
წ~ისა,
მსწრაფლ წარვიდეს, და აუწყეს ქვრივსა მას დედაკაცსა, ვ~დ უცხონი ვინმე კაცნი არი
ან, და უცხოსა ღ~ა ქადაგებენ შემოქმედად, და დამბადებელად, და სიცოცხლესა კა
ცთასა მიმნიჭებელად, და მკვდართა აღმადგინებელად, და ჰყავს მას ხატი შვენიერი,
და მას პატივსცემენ: Vითარცა ესმა სიტყვა ესე დედაკაცსა მას, მკვდართა აღდ
გინებისა სიტყუა, განჰკვირდა, და ცოტადრამე ნუგეშინისეცა გულსა მისსა: წარავლი
ნნა მონანი თვისნი მოწოდებად წმიდისა მის Mოციქულისა: და ვ~ა მივიდა, ჰრქვა
დედა
კაცმან, ვ~დ ვინახართ, ანუ სადა მოხვალთ, ანუ რაჲარს უცხო ეგე მოძღვრება თქ

ვენი, რ~ლსა იტყუით, რ~ არა სადა სმენილარს ეგე ვითარი თხრობა: მიუგო წ~ნ
მოციქუ
ლმან, და ჰრქვა, მოვალ წ~ით ქალაქით იეროსალიმით, სადა დადგეს ფერჴნი
U~ისანი,
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გო U~ისა ჩვენისა იესო ქ~ესი, წამისყოფით აღადგენს მკვდა
რთა, და მას ვქადაგებთ ღ~თად და უფლად და მპყრობელად ყ~თა დაბადებულთა: და
რ~ლსა ჰრ
წმენეს იგი, და ნათელიღოს სახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა წმიდისათა,
ყ~ი რაო
დენი ითხოოს, სარწმუნოებით მიეცემის, და ყ~თა სენთაგან განიკურნების: ხოლო
დედაკაცსამას
ვ~ა ესმა ესე, დავარდა ქყ~ანად ცრემლით, და ჰრქვა Mოციქულსა, შეიწყალე სიქვრივე
ესე ჩემი, და უბადრუკება, ვინათგან მონახარ მკვდართა აღმადგინებელი, ილოცე
ღ~ისა შე
ნისა, და მოანიჭე შვილსა ამას ჩემსა სიცოცხლე, და ყ~ი რაოდენი მიბრძანო გისმინო,
და არა
ურჩგექმნე, უკეთუ ძე ჩემი აღდგომილი ვიხილო, რ~ ესე მხოლო მივის, და არა სხვა:
ხ~
წ~ნ მოციქულმან მიუგო და ჰრქვა, უკეთუ გრწმენინ იესო ქ~ე ძე ღ~ისა ჭ~ტი, რომელი
ცა იქმნების ჩვენმიერ, რაოდენიცა რა ითხოო სარწმუნოებით ყ~ივე მოგეცემის მის
მიერ: ხ~ დედაკაცსა მას, ვ~ა ესმა ესე აღივსო სიხარულითა, და ცრემლით ჰრქვა
მოციქულსა, ჵი მონაო ჭ~ტისა ღ~ისაო, ჭ~ტდ მრწამს და აღვიარებ იესო ქ~ესა რ~ლსა
შენ
ჰქადაგებ: ა~დ შეეწიე ურწმუნოებასა ჩემსა: ხოლო მოციქულმან გამოასხა ყ~ი იგი ერი,
და მგოსნები, და არავინ უტევა მუნ, გარნა ქვრივი იგი, და მცირედნი საკუთარნი მი
სნი: და მიიქვა ჴელთა ხატი ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა, და დაასვენა ცხედარსა მას
ზ~ა,
სადა იდვა ყრმა იგი, და იწყო ლოცვად და ვედრებად ღ~ისა მ~რთ ჴელაღპყრობით
ღ~ისა: და შ~დ ლოცვისა, უპყრა ჴელი ყრმასა მას, და ვ~ა ძილისაგან ეგრეთ აღადგინა
იგი, და მისცა დედასა თვისსა: და ვ~ა იხილეს ყ~თა უცხო ესე სასწაული, გა
ნჰკვირდეს ფ~დ, და თქმად რასამე უღონო იყვნეს: ხ~ დედაკაცმან ვ~ა იხილა ძე თვი
სი განცოცხლებული, სიხარულით აღდგა, და დავარდა ფერჴთათანა მოციქული
სათა, ცრემლით თაყვანისცა, და მადლი შესწირა, და ჰრწმენა U~ი იესო ქ~ე, და
ნათელსიღო დედაკაცმან ძითურთ, და ყ~ით სახლეულით მისით: და მსწრაფლ
წარავლინნა მონანი თვისნი, და წარსცა წიგნები, სამცხისა მთავართა მ~რთ, და მი
სწერა ესრეთ: აჰა ქვრივი გახარებ ძმანო სიხარულსა დიდსა ყ~თა ერთა: მოვინ
მევიდა კაცი ერთი უცხოსა ქყ~ანისაგან, რლ~ი უცხოსა ღ~ა ჰქადაგებს, და ჰყა
ვს მას ხატი zეცისა, რნ~ ძე ჩემი მომკვდარი აღადგინა: აწ ~კჱ მსწრაფლ მოვედით
რათა უმჯობესი წესი, და სჯული გამოვარჩიოთ, და ვსცნათ თუ რა ჯერარს: და
ვ~ა ესმა ესე Mესხთა მათ ამბავი ესე საკვირველი, მსწრაფლ შემოკრბეს ყ~ნივე ყო

ვლით კერძო, და იქმნა სიმრავლე ერისა ფ~დისა, ვ~ემდის აღივსო ველი იგი საქრისი
სა, და განუკვირდა ყ~თა იხილესრა ძე იგი ქვრივისა აღდგომილი მკვდრეთით: ხოლო
იყო ქალაქსა მას შინა ბომონი საკერპო, რ~ლსა შ~ა იმსახურებოდეს ბილწნი ღ~თნი მა
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თნი Aრტემი და Aპოლონ: და ვ~ა იხილეს საქმე ესე მღვდელთა მათ სიცრუისათა, ა
ღივსნეს შურითა, და იწყეს ცილობად, და წინააღდგომად Mოციქულისა: ეგრე
თვე ერი იგი რ~ლნიმე იტყოდეს ჯერარს თაყვანისცემა რ~ნ ესე ვითარი სასწაული ა
ღასრულა: ხ~ რ~ლნიმე იტყოდეს ვ~დ აპოლონ და არტემი არიან დიდნი ღ~თნი, და
იყო ცილობა, და შფოთი მათ შ~ს, ვ~ემდის ესე ვითარი საქმე დაამტკიც
ეს თანამოწამებითა ყ~ისა ერისათა: და ჰრქვა განაღეთ კარი საკერპოსა მაგის მაგის
ტაძრისა, და შევასვენოთ ჩვენ Xატი ესე შუა კერძო კერპთა თქვენთა, და დავბეჭ
დოთ ზოგად ორთა: და უკეთუ სძლოს ღ~ნ თქვენმან მისი ჯერიყოს თაყვანისცემა:
X~ უკეთუ სძლოს ღ~ნ ჩვენმან, მას თაყუანისვცეთ ყ~თა. და დაასკვნეს ესე ესრეთ:
შეასვენეს ხატი ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა შუა კერპთა მათთა, და დაბეჭდეს კარსა ზე
და, და მცველნი დაადგინნეს, და იწყეს მღვდელთა მათ სიცრუისათა ლოცვად: X~
წ~ნ მოციქულმან ილოცა K~ეს მ~რთ ჭ~ტისა ³~ისა ჩვენისა: და ვ~ა განთენა, და განაღეს
კარი საკერპოსა, იხილნეს ყ~ნი კერპნი მათნი ქყ~ანად დათხეულნი, და სახედ მტვე
რისა შემუსრვილნი: X~ Xატი ყ~დ წ~ისა ³~ისმშობელისა ბრწყინვიდა, ვ~ა მზე დიდე
ბითა და პატივითა: მაშინ მღვდელნი იგი კერპთანი აღივსნეს სირცხვილითა, და უ
მეცრებისა მათისათვის შენდობასა ითხოვდეს მოციქულისაგან: დაყ~ნ ერმან
მადლობისა ჴმა აღუტევეს, და თქვეს ვ~დ, დიდარს ღ~ი ქრისტეანეთა, რ~ლსა Mო
ციქული ანდრია ქადაგებს, და ჰრწმენა მათ ყ~თა U~ი ჩვენი იესო ქ~ე და ნათელიღ
ეს ყ~თა სიხარულით, სახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა წმიდისათა: და ი
ქმნა სიხარული დიდი მას დღესა შ~ა ყ~ისა მის ერისა, და ადიდებდეს ³~ა, რ~ნ იჴს
ნნა ჴელთაგან ეშმაკისათა: ხოლო წ~ა მოციქულსა ენება კ~დ წარსლვა სხვათაცა
ქალაქთა, და სოფელთა ქადაგებად სახარება K~ესი: გარნა დედაკაცი იგი, და ყ~ი ე
რი ევედრებოდეს რათა არა განეშოროს მათგან, ა~დ დღითი დღე ასწავებდეს წეს
სა სჯულისასა: ხ~ მოციქული ერჩდა მათ, და ჟამრაოდენმე დაადგრა მათთ~ა, და
ასწავა მათ ყ~ი სჯულისა წესი, და სარწმუნოება: და დაუდგინნა Eპისკოპოსი, და
მღვდელნი, და დიაკონნი: და კ~დ განემზადა ქადაგებად სახარებისა: დაკ~დცა ევე
დრნეს ქვრივი იგი დედაკაცი, და ს~დ მესხნი რათა არა განეშოროს მათგან: და წ~ნ
მოცი
ქულმან ანდრია მიუგო და ჰრქვა, სხვათაცა ქალაქთა და სოფელთა ჯერარს ჩემდა
ქადაგებად სახარება U~ისა: ხოლო მათ ჰრქვეს, უკეთუ წარხვალ Xატი ეგე ¶~დ
წ~ისა აქა დაგვისვენე სასოდ და მცველად ჩვენდა: მიუგო მოციქულმან და ჰრქვა ვ~დ
Xატი ესე თვით ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა პირსა ზ~ა დადებით გამოსახულარს: და
მი1-31 სტრ., 14v
უთხრა ყოველივე შ~დგომითი შ~დ, ვითარ იგი შ~დ ამაღლებისა U~ისა წილიგდეს
წ~თა მოციქ

ულთა ყ~ი ქ~ყანა მოსაქცეველად, და ვ~რ იგი ყ~დ წ~ა ³~ისმშობელსა წილხვდა ქ~ყანა
ესე სა
მცხისა, და მისმიერ წარმოგზავნილარს აქა სასოდ და მცველად წილხდომილთათვის:
და ჯერ
ეთცა ეგრეთ არს, აქა დაესვენოს მკვიდრად ~კე ჟამთა: და ვ~ა ესმა ესე
მოციქულისაგან
ქვრივსა მას, და მესხთა, უმეტესითა სიხარულითა აღივსნეს, სცნესრა წილხდომილო
ბა ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა, მადლი შესწირეს ქ~ესა, და უბიწოდ მშობელსა მისსა:
და უ
მეტესი სიყვარული და სურვილი სურვილსა ზ~ა შესძინეს: წ~ისა ამის ხატისა, და
ცრემლოა
ნისა სიხარულითა ადიდებდეს: და დაასვენეს ყ~დ დიდებული ხატი იგი ¶~დ წ~ისა
Aწყ
ურისა ღ~ისმშობელისა, მცირესა მას ეკვდერსა, რ~ლსა აწ ძველ ეკლესიად სახელსდე
ბენ: X~ წ~ნ მოციქულმან ანდრია, მოიკითხნა ყ~ნივე სიმდაბლით, და სიყვარულით, მი
სცა მშვიდობა, და წარემართა სხვათაცა ადგილთა, ნიგლას, კლარჯეთს, და
არტაპანკოლას
სადა იგი დაჰყო ჟამი მრავალი და განანათლა სიტყვითა მოძღვრებისა მისისათა, და
შეს
წირნა U~ისა, წმიდისა ნათლის ღებისა მიერ წარვლნა გზანი კლარჯეთისანი ქ~ყანანი
პართისანი, რ~ლარს სომხითი, და აღვიდა იეროსალიმად აღსრულებად ´ასექისა: ხო
ლო ვ~ა ესმა Mეფესა Aდერკის, Kართველთა, და მეგრელთაგან სჯულისა დატევება, გა
ნუწყრა და წარავლინნა Eრისთავნი მისნი იძულებით: კ~დ მიაქცივნნა ქართველნი
და მეგრელნი, და დამალნეს ხატნი, და ჯვარნი, და შერისხდა Mეფე ადერკი
ერისთავსა კლა
რჯეთისასა რ~ლ მშვიდობით განუტევა ანდრია: ხოლო ვ~ა აღესრულა დღესასწ~ლი
Mარტ
ვილისა, წარმოვიდა მუნით დიდებული Aნდრია სხვათა მათთანა მოვიდოდეს
ქალაქითი
ქალაქად, და სოფლითი სოფლად ასწავებდეს ერთა, და იქმოდეს სასწაულთა: და
ესრეთ
მიიწივნეს ქყ~ანასა ქართლისასა: და მერმე წარვლეს ტაოს კერძი ქყ~ანა, და ვ~ე
მდინარ
ედ ჭოროხამდე, ყ~ი იგი სოფლები მის კერძისა მოვლეს, და დაუცადებელად
ქადაგებდ
ეს სახელსა ღ~ისასა: და ესრეთ ქადაგებითა მიიწივნნეს სავანეთისა ქყ~ანასა: ხოლო
მას ქყ~ანასა მთავრობდა დღეთა მათ, დედაკაცი ვინმე მთავარი, რ~ლსა რწმენა
ქადაგება
მოციქულთა: და მატათა სხვათა მათთანა მოწაფეთა დაშთა მათ კერძოთა: ხ~ დიდი ან
დრია სიმონითურთ შევიდა ქყ~ანასა oვსეთისასა, და მიიწია ქალაქად რ~ლსა ეწოდე
ბოდა პოსტაფორი, სადა იგი დიდი სასწაული ქმნეს, და მრავალნი ერნი მოაქცივნნეს
და განანათლნეს: მიერ წარვიდეს, და შევიდეს ქყ~ანასა Aფხაზეთისასა, და სევასტია

ქალაქად მივიდეს, რ~ლსა აწ ეწოდების ცხუმი, და უქადაგეს სიტყვა ღ~ისა, და მრა
ვალთა შეიწყნარეს: და მუნ დაუტევა ნეტარმან ანდრია სიმონ კანანელი სხვათათ~ა
მოწაფეთა: და თვით ჯიქეთისა ქ~ყანად აღვიდა: ხოლო კაცნი მის ქყ~ანისანი ჯიქნი
1-31 სტრ., 15r
იყვნეს, კაცნი ფიცხელნი გულითა, და საქმეთა შ~ა განფრდილნი ბოროტებითა,
ურწმუნონი და უძღებნი, რ~ლთა არა შეიწყნარეს ქადაგება მოციქულისა, ა~დ ენება
მოკლვა მისი: ხ~ მადლმან ღ~ისამან დაიცვა: და იხილარა მიუდრეკელობა მათი, და
პირ
უტყვებრივი გონება, დაუტევა, და წარვიდა: ამისთვისცა ვ~ე აქამომდე ურწმ~ნბასა შ~ა
არიან: ხ~ სიმონ კანანელისა საფლავი არს nიკოფს, ქალაქსა შ~ს აფხაზეთისა, და ქაჯე
თისასა: რ~ მუნ აღესრულა წმიდა სვიმონ კანანელი: ამისვე Aდერკის მეფობასა, გა
მოჩნდა კ~დ მეფობა სპარსეთისა, რ~ რათაგან შესრულიყო ალექსანდრე, და განერყუნა
სპარსეთი, აქა ჟამამდე არღა დაჯდომილიყო მეფე სპარსეთს, რ~ ადგილთა, და
ადგილთა
იყვნეს ერისთავნი სპარსეთს: მაშინ შეკრბეს ერისთავნი სპარსეთისანი, და დას
ვეს Mეფედ აჟღალან ბრძენი: მაშინ სომეხნი, და ქართველნი იყვნეს მორჩილ აჟღალანისი, სპარსთა მეფისა: და ვ~ე ადერკისა მეფობამდე, ერთი დაჯდის ქართვე
ლთა მეფედ, რაზომცა მრავალნი შვილნი იყვნიან შვილნი მეფეთანი: ხოლო ამა
ადერკის
ესხნეს ორნი ძენი რ~ლთა განუყო ქალაქი მცხეთა, და ქ~ყანა ქართლისა: მტკვარ
სა შიდა ქართლი მუხნარით კერძი, და ყ~ი ქართლი მტკვარსა, ჩრდილოეთი ჱერ
ეთითგან თავამდე ქართლისა, და ეგრისისა: ესე მისცა Bარტოს ძესა თჳსსა: ხ~ არმ
აზით კერძი ქალაქი, მტკვარსა სამხრით ქართლი ხუნანითგან ვ~ე თავამდე მტკვრისა
და კლარჯეთი, მისცა ქართამს მეორესა ძესა თვისსა: და მოკვდა ადერკი:
Mეათერთმეტე Mეფენი, ბარტომ, და ქართამ, ძენი ადერკის, სომეხთა Mეფი
სა, არშაკუნიანი:
DA მეფობდეს ძენიმისნი: ხ~ ამათსა მეფობასა Uესპასიანოს ურუმთა კეისარმან
წარმოსტყვენა იერუსალიმი: და მუნით ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს Mცხეთას, და
დასხდეს ძველადვე მოსრულთა ჰურიათათანა, რ~ლთათანა ერთნეს შვილნი Bარაბას
ნი, რ~ლთა ჯვარცმასა უ~ისასა განუტევეს ჰურიათა U~ისა ჩვენისა იესო ქ~ეს წილ:
და მოკვდეს ადერკის ძენი, ბარტომ, და ქართამ: დამეფე იქმნნეს შვილნი მათნი, არ
მაზს დაჯდა ფარსმან: და შიდა ქალაქსა კაოს:
Mეათორმეტე მეფენი ფარსმან, და კაოს, ძენი ბარტოსი, და ქართამისა ა
რშაკუნიანი:
X~ ადერკისითგან ესე Mეფენი იყვნეს, მორჩილებასა შ~ა სომეხთა მეფისასა, უმეტ
ეს არმაზელნი Mეფენი შეეწეოდეს სომეხთა ყ~თა მტერთა მათთა ზ~ა: მაშინ მე
ფე იქმნა სომხითს, დიდი იგი მეფე იარვანდ: და დაივიწყა მან კეთილი ქართველთა,

ემძლავრა ფარსმან არმაზელსა, და მოუღო საზღვარი ქართლისა ქალაქი წუნდა,
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და არტანი მტკვრამდე: და დასხნა წუნდას კაცნი მჴეცნი ნათესავნი დევთანი: და უ
წოდა წუნდას სახელად ქაჯატუნი, რ~ი ითარგამნების დევთა სახლი: და ვერ იძებნ
ეს მეფეთა ქართლისათა საზღვარი: და მოკვდეს მწუხარებასა შ~ა დიდსა ფარსმან, და
კაოს: დასხდეს Mეფედ შ~დ მათსა შვილნი მათნი არმაზს აზორკ, და შიდა ქალაქსა
არმაზელ:
Mეათსამეტე მეფენი, აზორკ, და არმაზელ, ძენი ფარსმანისი და კაოსისი, არ
შაკუნიანი:
Eსე იყვნეს კაცნი მჴნენი, და შემმართებელნი: შეითქვნეს ესენი, და განიზრახნეს
ძიებად, საზღვართა ქართლისათა: მაშინ მოკლა სუმბატ ბივრიტიანმა იარვანდ მე
ფე სომეხთა, და დასვა მეფედ ძმაი იარვანდისი არტაშან: მაშინ ამათ მეფეთა ქარ
თლისათა აზორკ, და არმაზელ, მოუწოდეს ოვსთა, და ლეკთა: და გარდამოიყუანნეს
ოვ
სთა მეფენი, ძმანი ორნი გოლიათნი, ბაზუკ, და აბაზუკ: სპითა ოვსეთისათა, და
მათ გარდამოიტანნეს თანა, პაჭანიკნი, და ჯიქნი: და გარდამოვიდა მეფე ლეკთა, და
მან გარდამოიტანნა დურძუკნი, და დიდონი: და ამათ მეფეთა ქართლისათა შე
მოკრიბნეს სპანი თვისნი, და შეკრბა ესე ყ~ი სიმრავლე ურიცხვი, და სიმარჯვით ფარ
ულად შეკრბეს, ვ~ე შეკრბებოდეს სპანი სომეხთანი: შევიდეს ესენი სომხითს,
და უგრძნულად წარმოსტყვენეს შირაკვანი, და ვანანდი ბაგრევანამდე, და
ბასიანამდე:
და შეიქცეს და ჩატყვენეს დაშტი ვ~ე ნახჭევანამდე, და აღიღეს ტყვე, და ნატყვენავი
ურიცხვი, და აღივსნნეს ყ~ითავე ხვასტაგითა, და გამოვლეს გზა ფარისოსისა: მაშინ
სუმბატ ბივრიტიანმა სპათა სომხითისათა მოუწოდა, და შეკრბეს მსწრაფლ სო
მეხნი, და დევნა უყვეს: ხ~ესე ყ~ნი ჩრდილონი განსრულიყუნეს მტკვარსა, და
მისრულ
იყუნეს კამბეჩოანს, დაებანაკათ იორსა ზ~ა, და განიყოფდეს ტყვესა, და ნატყვენავსა:
მაშ
ინ სუმბატ წარავლინნა მოციქული, და ჰრქვა, რ~ლი აღგიღიათ ნატყვენავი
სომხითით,
პირუტყვი, ოქრო, ვეცხლი და ნაქსოვი, ყ~ი მიმინიჭებიეს თქ~ნდა: და რ~ი დათხეულ
არს სისხლი სომეხთა თქ~ნმიერ, იგიცა უძიებელ იყოს თქვენზ~ა, ა~დ რნ~ი გყავსთ კა
ცნი ტყვედ, განუტევეთ, და წარვედით მშვიდობით განმდიდრებულნი, და აღსავსენი
ყო
ვლითავე: ხ~ მათ პასუხუგეს, არად სხვანი შემოვედით სომხითს, ა~დ ძიებად შენდა,
და ვერა გპოვეთ შენ: და აწ მოვედ ჩვენდა, და მიიღეთ ნაწილი შენი: თუარა მოვიდეთ
შენდა სადაცა იყო, და არა განერე ჴელთაგან ჩვენთა ცოცხალი: მაშინ სუმბატ ბივრი
ტიანმა განვლო მტკვარი, და ბაზუკ ოვსთა მეფემან სთხოა მუქარა: მიუგზავნა მო
ციქული, და ითხოვა თავისთავ ბრძოლა: ხ~ სუმბატ აღიჭურა, და აღჯდა ვარსამატ
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სა მისსა, და განვიდა განწყობილთა შ~ს: და მუნით გამოჴდა ბარზუკ, და აღიზახნეს
ორთავე, და მიეტევნეს, დასცა სუმბატ ოროლნი სარტყელსა ზ~ა, და განავლო ზუ
რგით წყრთა ერთ: აღიღო ცხენისაგან, და დასცა ქყ~ანასა ზ~ა: მაშინ მიეტევა ანბაზუკ
შველად ძმისა თჳსისა, და მოსწვად სუმბატ ოროლნი, და მიეგება ეგრეთვე მასცა სცა,
და განავლო, და აღიღო, და დასცა ქყ~ანასა, და თქვა: ესე სომეხთა დედათა და მამათა,
ყრ
მათა, ჩვილთათვის, რ~ლნი თქვენ აღსწყვიდენით: მაშინ სპათა მათ ყ~თა ოვსთა, და
ლეკთა, და ქართველთა, და ყ~თა მათ ჩრდილოთა ნათესავთა ვ~ა ერთითა პირითა
აღი
ზახნეს, და თქვეს, ვინათგან მოკლნეს ორნი იგი ძმანი, თავნი გოლიათობისა მეფი
სანი, სიკვდილი ჩვენი არარად შესარაცხელარს, უფროსად განბოროტნეს, და შეკ
რბეს ყ~ნი სპასალარობასა ქვეშე, აზორკ, და არმაზელისსა ქართველთა მეფეთასა, და
ყ~ნი მიეტევნნეს სუმბატს, და სპათა მისთა: მაშინ იქმნა ბრძოლა დიდძალი მათშ~ს,
სამჟამითგან, ვ~ე ცხრაჟამამდე, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, აღჴდა მტვერი, და
დღე ნათელი, იქმნა ვ~ა ღამე ბნელ: აღრეულიქმნეს ერთგან, და ვერ იცნობდეს
ერთმანერთსა მტვერისაგან; მაშინ იძლია ბანაკი ჩრდილოსა, სომეხთაგან, მე
ოტიქმნნეს, და დაიფანჩნეს ყ~ნივე: მიუდგა სუმბატ მრავალთაგან მოწყლული,
და სდევნა ღამედმდე, და მოსრნა ყ~ნი ოვსნი, და ლეკნი მცირენი დაურჩეს: ხ~ ქარ
თველნი უფრო დარჩეს, სამეოტოთა გზათა მეცნიერებითა: დაშემოიხვეწნეს
ორნივე მეფენი ქართლისანი Mცხეთას მოწყლულნი: მაშინ სუმბატ გამარჯვებუ
ლი შემოვიდა ქართლად, მოაოჴრა ქართლი მოოჴრებითა, რ~ი პოვა ციხეთა და ქალა
ქთა გარე: ა~დ ციხე ქალაქთა არა ბრძოდა, რ~ არა მზა იყო მსწრაფლ გამოსლვისაგან,
ა~დ
აღაშენა ციხე ერთი ოძრჴისისა, რლ~სა ეწოდების სამცხე, ადგილსა რ~ლსა ჰრქვიან
დემოთი, მოკიდებულად მთასა ღადოსასა, და დაუტევნა შიგან ლაშქარნი, შემწედ
წუნდელთა, რ~ ბრძოლად ოძრჴლთა წარვიდა: ხოლო მეფენი ესე ქართლისანი
აზორკ, და არმაზელ, სიფიცხლითა გულისა მათისათა არა შეუშინდეს: ა~დ განამა
გრნეს ციხე ქალაქნი მათნი, და განწირნეს ყ~ნი ველნი ქართლისანი: და არა დასცხრ
ეს კირთებისაგან სომეხთა ზ~ა: იწყეს ოვსთა სისხლისა მათისა ძებნად სომეხთა
ზ~ა, გარდამოვიდეს ქართლად, და დაემეგობრნეს ქართველთა: და აღირივნეს ე
რთად ოვსნი, და ქართველნი, და მ~დის ბრძოდეს სომეხთა: და იყო ერისთავი ოძრჴეს
ქალაქსა შინა, მეფისა არმაზელისი Aზნაურთაგანი: იგი დადგომილიყო სარწმ~ნბით
ერთგულებასა არმაზელისსა, და მას შეეწეოდეს მეგრელნი: ხ~ წუნდელნი, და დე
მოთელნი შეეწეოდეს ერთმანერთსა, და დაუცხრომელად იბრძოდეს: და უფროსი ბრ1-31 სტრ., 16v
ძოლა იყვის მდინარესა ზ~ა, რ~ლსა ჰქვიან ნოსტე: და იყო კლარჯეთს ერისთავი
აზორკ
მეფისა აზნაურთაგანივე, იგი ავნებდის საზღვართა სომხითისათა, ქ~ყანასა
პართისასა,

რ~ლარს ტაო, და ვერავინ შევიდოდა მავნე კლარჯეთს, რ~ შეუვალი, და მაგარი იყო
ტყითა,
და კლდითა, და მკვიდრნი კლარჯეთისანი იყვნეს კაცნი მკვირცხლნი, და
მჴედარნიცა: ხ~ თვით
მეფენი ქართლისანი მცხეთით გაემართოდიან სომხითს გზასა აბოცისასა, და მ~დის
ეს
რეთ ჰკრბებოდეს ქართველნი: მაშინ წარმოემართა ყ~თა ძალითა მისითა, არტაშ
ან სომეხთა მეფე, და სპასპეტი მისი სუმბატ ბივრიტიანი: ხ~ ქართველთა გაამაგრ
ნეს ციხენი, და ქალაქნი, და მოირთეს ძალი ოვსეთით, და განავსნეს ციხენი და ქალა
ქნი: მოვიდეს სომეხნი, და დადგეს მცხეთას, და ბრძოდეს ხუთ თვე, და დღეთა ყ~თა ი
ყვის ბრძოლა ბუმბერაზთა: მაშინ შესჭირდათ ქართველთა, და ოვსთა, ითხოვეს
მშვიდობა, არა ძებნად სისხლისა, და ზღვრისა: მაშინ ისმინა სომეხთა მეფემან ვედ
რება მათი, და იქმნა საფიცი, და აღთქმა: და დაიმონნა ქართველნი და ოვსნი სომეხთა
მეფემან, და წარვიდა: ხოლო გარდაჰჴდეს ამას შ~ა წელნი რაოდენნიმე, აღშენდა
ქართლი მოოჴრებული სომეხთაგან, მაშინ უცალო იქმნეს სომეხნი, რ~ იწყეს
ბრძოლა სპარსთა, და ბერძენთა: მაშინ პოვეს ჟამი მარჯვე ქართველთა, და ოვს
თა, იწყეს კირთებად სომეხთა, რ~ სპანი სომეხთანი ყ~ნი, და ორნი ძენი მეფისანი,
და სუმბატ, იყვნეს ბრძოლად სპარსთა: და ვ~რ განამრავლეს ქართველთა, და ოვ
სთა, ბრძოლა სომეხთა: მაშინ არტაშან მეფემან შეკრიბნა სპანი, რ~ნი შ~ა დარჩო
მოდეს, და მისცა ძესა თვისსა ზარენს: და წარმოგზავნა ქართველთა ზ~ა: ხ~ შეკრბეს
ქართველნი, და ოვსნი, და მიეგებნეს ქ~ყანასა ჯავახეთისასა, და ეწყვნეს, და სძლეს ზა
რენს, და მოსრეს ყ~ი სპა მისი, და სდევნეს საზღვრამდე სომხითისა: მიეწივნეს ზა
რენს ძესა მეფისასა, და შეიპყრეს ტბისა მის პირსა, რ~ლსა ჰრქვიან ცელი, და უკმო
იყვანეს: ხ~ ოვსთა ნებვიდა მოკლვა ზარენისი, სისხლისათვის მეფეთა მათთასა,
ა~დ ქართველთა დაიცვეს ცოცხლებით, ძიებისათვის საზღვართა მათთასა, დასვეს
პყრობილად ციხესა, დარიალანისასა: ვერ ძებნეს სომეხთა, რ~ უცალო იყვნეს სპ
არსთაგან: მაშინ წელსა მესამესა, მოვიდა სუმბატ ბივრიტიანი, და ორნი ძენი მე
ფისანი, არტვაზ, და ტიგრან ყ~ითა სპითა სომხითისათა: მაშინ მეფეთა ქართლისა
თა უბრძანეს ქ~ყანასა მათსა შელტოლვა ციხე ქალაქთა, და მთიულეთთა: გაამაგ
რნეს ციხენი, და ქალაქნი: მოვიდეს სომეხნი, დადგეს თრიალეთს, და აღდგეს მათშ~ს
მოციქულნი, და დაიზავნეს: მისცეს ქართველთა ძე მეფისა შეპყრობილი: და აღუთ
ქვეს შეწევნა ესრეთ, უკეთუ ვინმე აღდგეს მტერი, და მოღმართ გბრძოდეს: ჩვენ ორ
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ნივე Mეფენი თავითა ჩვენითა, და სპითა ჩვენითა თანა დაგიდგეთ, და გიშველოთ: და
თუ
ვისმე მიღმართ ბრძოდეთ, ათასათასითა მჴედრითა ჭურვილითა შეგეწეოდეთ: და
ესეცა აღუთქვეს ქართველთა, ვ~დ ქალაქსა ჩვენსა დრამა Aრტაშან მეფისა ხატითა
დავსცეთო: ხ~ ამისთვის სომეხთა უკმოსცეს საზღვარი ქართლისა წუნდა ქალაქი, და
ციხე დემოთისა, ჯავახეთი, და არტანი, და მიერითგან იქმნეს მოყვარე სომეხნი, და ქა
რთველნი და ოვსნი: სამნივე ერთგან ბრძოდეს მტერთა მათთა: აღესრულნეს
აზორკ, და არმაზელ ნუგეშინისცემულნი დიდად, რ~ სიმჴნითა მათითა უკმოიხვნეს

საზღვარნი ქართლისანი: და შ~დ მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი, არმაზს ამზასპ,
და შიდა ქალაქს დეროკ:
Mეათოთხმეტე მეფენი, ამზასპ, და დეროკ, ძენი აზორკ, არმაზელისანი, არ
შაკუნიანი:
DA შ~დ მათსა Mეფობდეს შვილნი მათნი, არმაზს ფარსმან ქველი: და შიდა ქალა
ქს მირდატ:
Mეათხუთმეტე მეფენი ფარსმან ქველი, და მირდატ ძენი ამზასპისა, და
დეროკისი, არშაკუნიანი:
Aქამომდე ესე Mეფენი ყ~ნი ორნი, იყვნეს მოყვრობასა ზ~ა ერთგან მოყუარენი ვისნიმე,
და ერთგან მტერნი ვისნიმე: მაშინ ამან მირდატ ქართველმან, მოიყვანა ცო
ლი სპარსი, ნათესავი მეფეთა, და წვევითა სპარსთათა, მტერექმნეს ფარსმან ქველსა,
არმაზელსა: და განიზრახა მუხთლად სიკვდილი ფარსმან ქველისა: და მოხადა მირ
დატ ფარსმან ქველსა სახლსა თჳსსა, რეცა მეჯლიშად, და განცხრომად, რ~ი ესე
უთხრა ვინმე ფარსმანს, და განაკრძალა, და არა მივიდა: მიერითგან იქმნნეს
მტერ ურთიერთარს, და მირდატს შეეწეოდეს სპარსნი: ხ~ ფარსმანს სომეხნი:
ესე მირდატ იყო კაცი ურვილი, და მოსისხლე: ხ~ ფარსმან ქველი იყო კაცი კეთი
ლი, და უხვად მიმნიჭებელი, და შემნდობელი: ჰასაკითა შვენიერი, ტანითა დიდი
და ძლიერი, მჴნე მჴედარი და შემმართებელი ბრძოლისა, უშიში ვ~ა უჴორცო, და ყო
ვლითავე უმჯობესი ყ~თა მეფეთა ქართლისათა, რ~ნი გარდაცვალებულიყვნ
ეს უწინარეს მისსა: ესე უყვარდათ მირდატის კერძთაცა ქართველთა, და სძ
ულდათ მირდატ მესისხლეობისა, და მედგრობისა მისისათვის: და გამოერთნეს
უმრავლესნი მირდატისაცა კერძნი, ემძლავრა ფარსმან ქველი, აოტა, და
წარვიდა მირდატ სპარსეთად: ხოლო იყო მაშინ სპასპეტი ფარსმან ქველისა,
ეგრეთვე ქველი, და გოლიათი, სახელით ფარნავაზ, ძუძუსმტე იყო ფარსმა
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ნისი, სარწმუნო, და ერთგული, და მისანდობელი: იგი დაადგინა შიდა ქალაქსა ად
გილსა მირდატისასა: და ყ~დვე ფარნავაზ სპასპეტი ქალაქსა შ~ა: ხ~ მეფე ფარსმან
ქველი, იარებოდის, და განაგებდის სამეფოსა მისსა: მაშინ მირდატ გამოიყუანნა
სპარსნი, სპანი ძლიერნი, და მიმართა ფარსმანს: ხ~ ფარსმან შემოკრიბნა სპანი
ქართლისანი, და მოირთო ძალი სომხითით, და მიეგება იწროთა რკინისა ჴევისათა: იწ
ყეს ბრძოლად ბუმბერაზთა დღეთა მრავალთა, და რლ~ი გამოჩნდის ბუმბერაზნი
სპარსთა შ~ს, რ~ლსა ვერ ებრძოდიან ბუმბერაზნი ქართლისანი, და სომხითისანი,
მას ზ~ა განვიდის თვით მეფე ფარსმან, და ანუ სპასპეტი მისი ფარნავაზ, აჯობიან, და
ს
ძლიან, და მას ბრძოლასა შ~ა მოკლა ფარსმან ათშვიდმეტნი ბუმბერაზნი სპარსნი:
ხ~ სპასპეტმან მისმან ფარნავაზ, მოკლა ოდა სამი: მაშინ იყო სპარსთა შ~ს კაცი ე
რთი გოლიათი, სახელით ჯუნშერ, რ~ლი ლომსა ჴელითა შეიპყრობდა: ამან ს

თხოვა ბრძოლა, თავისთავ მეფესა ფარსმანს: ხოლო ფარსმან ქველი, სიხარულით
აღიჭურა, და განვიდა: აღიზახნეს ორთავე ჴმითა სასტიკითა, და მიეტევნეს ურთიე
რთარს, და იწყეს ბრძოლად ჴრმლითა: და ზაჰმი ბრძოლისა მათისა ემსგავსა ზაჰ
მსა ქუხილისა, და ტეხისასა: აჯობა ფარსმან, ჩამოაგდო და მოკლა: მოიქცა სპისა
მისისა კერძო, ჴმა ჰყო ჴმითა მაღლითა: აჰა ლომნო მძვინარენო ცხოვარნი დას
ეტყვილნი: მაშინ მიეტევნეს ქართველნი და სომეხნი სპარსთა ზ~ა, აოტნეს და მოს
წყვიდნეს, და ტყვეყვნეს ურიცხვნი: და წარვიდა მირდატ სპარსეთადვე: და წელსა მე
ორესა კ~დ მოვიდა მირდატ, სპითა მეტად უძლიერესითა: ხ~ ფარსმან ქველმან,
შემოკრიბნა მჴედარნი, და ქვეითნი, და დადგა მცხეთას ქალაქსა შ~ა, რ~ არა ჰყვეს
სპანი მირდატის სპათა ოდენნი: მოვიდა მირდატ, და დადგა ჯაჭვს, და ყ~თა დღე
თა იბრძოდიან ბუმბერაზნი: და ამას ბრძოლასა შ~ა მოკლა მეფემან ფარსმან თავის
თავითა ათორმეტი ბუმბერაზი: მაშინ ფარსმან მეფემან სიფიცხითა გულისა მი
სისათა, არღარა განახა სიმრავლე სპარსთა: ა~დ განვიდა ჟ~ა განთიადისასა სპითა
მისითა, და დაესხა, და მოსცა სვემან ძლევა, აოტა ბანაკი მისი, და მოსწყვიდა
ურიცხვნი,
და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე: მიერითგან განითქვა სახელი ფარსმან ქვე
ლისა, და სპასპეტისა მისისა ფარნავაზისი, და წინამძღვარ ექმნა იგი სპათა ქართლი
სა და სომხითისათა: დაუწყო ბრძოლა სპარსთა, და შესლვად სპარსეთს, და ვერღა
რა ოდეს ვინ წინააღუდგა ფარსმან ქველსა: მაშინ სპარსთა გება უყვეს სიმარ
ჯვით, მოიყვანეს მზარეული ერთი, და აღუთქვეს მას კეთილი დიდი, და ჰრქვეს ე
სრეთ ვ~დ წარვედ, და შეეწყნარე ფარსმანს, და წარიტანე თანა წამალი სასიკ~დინე,
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ჩაურთე საჭმელსა მისსა და შეაჭამე: ხ~ წარმოვიდა მზარეული იგი, და ჰყო ეგრე,
ვ~ა უთხრეს სპარსთა, და მოკლა ფარსმან: მაშინ იქმნა გლოვა და ტირილი, და
ტყება ყ~თა ზ~ა ქართველთა, წარჩინებულთაგან ვ~ე გლახაკთამდე, იტყებდეს თა
ვთა მათთა ყ~ნი: და ყ~თა ქალაქთა და დაბნებთა დასხდიან მგოსანნი გლოვისანი, შე
კრბიან ყ~ნი და ახსენებდიან სიმჴნესა და სიქველესა, და სიშვენიერესა, და სახიერე
ბასა ფარსმან ქველისასა, და იტყოდიან ვაჲჩვენდა, რ~ მოგვძინა სვემან ბ~როტმან,
და მეფე ჩვენი რ~ლისაგან ჴსნილვიყვენით მონებისაგან მტერთასა. მოიკლა კაცთა
მგრძნებელთაგან, და აწ მივეცენით ჩვენ წარტყვენვად ნათესავთა უცხოთა: მა
შინ გამოვიდეს სპარსნი, და გამოიტანეს თანა მირდატ, და დაიპყრეს ქართლი, და მი
სცეს მირდატს ნაწილი მისი: ხოლო ნაწილი ფარსმანისი თვით დაიჭირეს დადა
უტევეს ერისთავი არმაზს: ხ~ სპასპეტმან ფარნავაზ წარიყვანა ცოლი, და ძე ფა
რსმან ქველისა, და ივლტოდა: და მივიდა სომხითს, რ~ სომეხთა მეფისა ასული იყო
ცოლი ფარსმანისი: და დაიპყრეს ქართლი Mირდატ, და ერისთავმან სპარსთამ
ან: ხ~ მეგრელნი დადგეს ერთგულებასა ფარსმანის ძისასა: მას ჟ~ა მოყუარე
იქმნეს სომეხნი, და ბერძენნი, მაშინ სომეხთა მეფემან, მოირთო ძალი საბერძნ
ეთით, და წარმოემართა ბრძოლად სპარსთა, და ქართველთა: მიერთნეს მეგრელ
ნი, და შეკრბეს სპანი ურიცხვნი: მაშინ მირდატ და ერისთავმან სპარსთამან, მო
ირთნეს ძალი სპარსეთით: ხ~ სომეხნი, და მეგრელნი, და ბერძენნი ჩავიდეს შიდა
ქართლს, და მუნმოეგებნეს სპარსნი და ქართველნი მდინარესა ზ~ა, რ~ლსა ჰრქვიან

ლიახვი, და მუნ იქმნა ბრძოლა მათშორის, ადგილსა რ~ლსა ჰრქვიან რეჴი: მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი, იძლივნეს სპარსნი და ქართველნი, მოკლეს მირდატ, და ერის
თავი სპარსეთისა, და მოსრნეს სპანი მათნი:
Mეათექვსმეტე მეფე Aდამი, ძე ფარსმან ქველისა, არშაკუნიანი:
Dასვეს ძე ფარსმან ქველისა, რ~ლსა ერქვა ადამი, და სამწელ მეფობდა, და მო
კვდა: და დარჩა ძე მისი, წელიწდისა ერთისა ყრმა: და ვ~ე აღიზრდებოდა მეფო
ბდა მამის დედა მისი, ცოლი ფარსმან ქველისა, რ~ლსა ერქვა ღადანა: დავითარ
აღიზარდა ძისწული ფასმან ქველისა, სახელით ფარსმანვე:
Mეათშვიდმეტე მეფე, ფარსმან, ძე ადამისი, არშაკუნიანი:
Mეფობდა იგი, ხ~ შ~დ მისსა მეფობდა ძე მისი ამზასპ:
Mეათრვამეტე მეფე, ძე ფარსმანისი, არშაკუნიანი: Aმზასპ:
Eსე ამზასპ, იყო კაცი, ძლიერი, და დიდი გოლიათი, მსგავსი ფარსმან ქველი1-31 სტრ., 18v
სა: ამისსა Mეფობასა გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი დიდნი, გზასა დვალეთისასა,
ვერ აგრძნა ამზასპ მეფემან მოსლვა ოვსთა, ვ~ე გარდამოვლამდე მთისა: მოვიდეს
ოვსნი, და დადგეს ლიახვსა ზ~ა, რვა დღე განსვენებად, და არსად განვიდა მარბიელი,
რ~ ქალაქისა Mცხეთისა შემუსრვად გარდამოსულიყუნეს: მაშინ ამზასპ მოუწ
ოდა ყ~თა ერისთავთა: მოვიდეს ერისთავნი აღმოსავლისანი: Eრისთავი კახეთისა:
Eრისთავი ხუნანისა: Eრისთავი სამშვილდისა: და შემოკრიბნეს მჴედარნი სპასპეტი
სანი: და ვ~ე მოვიდოდეს ერისთავნი, მოვიდეს ოვსნი ჩრდილოსა კართა ქალაქისა
თა, რ~ლარს Mუხნარი: მაშინ ამზასპ მეფემან, განავსნა ციხენი, და კარნი ქალაქისა
ნი ლაშქრითა, და იყო სიმრავლე ქვეითთა მცხეთელთა, რნ~ი კართა და ზღუდე
თა სცვიდეს მათგან კიდე გარე გამავალი ქველი მეომარი იყო ოცდა ათიათასი ყ~დ
ვე: და მაშინ რ~ლ ჰყვანდა მჴედარი ათიათასი: და განვიდა მჴედარი, და ამზასპ, და
განაწესნა ქვეითნი იგი არაგვსა იმიერ, და ამიერ სიმაგრეთა შ~ა კართასა: ხ~ მჴ
ედრითა ლაშქრითა განვიდა ადგილსა, რ~ლსა ჰრქვიან საფურცლე: იპყრა ზუ
რგად ქალაქი და ქვეითნი იგი რ~ლ დაეყენნეს კართა შ~ა: ხ~ იყო ბუმბერაზთა
ბრძოლა: განვიდა ამზასპ მშვილდითა, და იწყო სროლად გულითა ფიცხელითა, და
მკლავითა ძლიერითა უზომოდ შორს ისროდა რ~ლ დამართებითა ოვსთაგან არა
შეეტყვებოდა, არცა ინახოდა სიშორით თუ ყ~დ აქვს მშვილდი, და მუნ ჰკრის ისარი
რ~ლსა არა დაუდგ[.]ნის სიმაგრემან საჭურველისამან: და მას დღესა შ~ა ამზასპ თავის
თავთა მოკლა ბუნბერაზი ათხუთმეტი, და ცხენი მრავალი: სხვათაგან ბუმბერაზთა
ამზასპისათა მოკლეს ბუნბერაზნი ოვსთანი, და დასდვა წყლულება დიდი ოვს
თა ზ~ა: მას დღესა შინა შემოვიდა ამზასპ ქალაქად მჴედრითა სპითა: ხ~ ქვეი
თნი იგი დგეს ადგილსავე ზ~ა კართა შ~ა: და ღამესა მას მოემატნეს მჴედარნი, რ~ლნი

მოეტანნეს თანა Eრისთავთა მათ სისწრაფითა: დავითარ განთენდა, განვიდა კ~დ
მუნვე ამზასპ, და აღიხვნა ოროლნი, და გამოვიდა ოვსთაგან კაცი ერთი, რ~ლსა ერ
ქვა სახელი ხვანხვა: იგი გამორჩეულიყო სპათა შ~ს ოვსთასა: აღიზახნეს ორთა
ვე, და მიეტევნეს ურთიერთარს: და პირველსავე მისლვასა სცა ოროლნი, და განავ
ლო ზურგით, და მოკლა იგი, და მოიჴადა ჴრმალი, და მიეტევა სხვათაცა ბუმბერა
ზთა, და მოკლნა ორნი სხვანიცა: შეიქცა და შევიდა ქალაქად მჴედრებითურთ:
დადგეს ქველნი მუნვე კართა შ~ა, და მას ღამესა კ~დ მოემატნეს მჴედარნი: ხო
ლო განიზრახეს დასხმა ოვსთა, და განვიდა და დაესხა ჟ~ა განთიადისასა, მჴედრითა
და ქვეითითა ყ~ითა ძალითა აოტა ბანაკი მათი, და მოკლა მეფე ოვსთა, და მოსრა ყ~ი
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სიმრავლე მათი: დაწელსა მეორესა, მოირთო ძალი სომხითით, და შეკრიბნა
სპანი მისნი ყ~ნი, და გარდავიდა ოვსეთს, და ვერვინ წინა აღუდგა: და მოსტყვენა ო
ვსეთი, და მოვიდა შ~ა გამარჯვებული: და შ~დ ამისა შექმნა სილაღე, და იწყო მეს
ისხლეობად, და მოსწყვიდნა მრავალნი წარჩინებულნი: და ამისთვის მოიძულეს იგი
ერმან ქართლისამან, და მტერ ექმნა იგი სომეხთა, და შეიყუარნა სპარსნი: მაშინ
განდგენ ერისთავნი და სავლეთისანი ხუთნი: ორნი ერისთავნი ეგრისისანი: ერ
თი ოძრჴისა: ერთი კლარჯეთისა: ერთი წუნდისა: ეზრახნეს ესე სომეხთა მეფ
ესა, და ითხოვეს ძე მისი Mეფედ, რ~ დისწული იყო ამზასპისი: მაშინ სომეხთა მე
ფე ძალითა მრავლითა წარმოემართა ქართლად, და მოირთნა ძალი საბერძნეთი
თცა, და ეზრახნეს ოვსთაცა: ხ~ ოვსნი სიხარულით წარმოვიდეს, რ~ მესისხლე ი
ყო ამზასპ მათი, და გარდამოვლეს გზა თავკვერისა, და მოვიდეს ერისთავთათანა
მეგრელისათა: მაშინ ამზასპ მოუწოდა სპარსთა, და მოვიდეს სპარსნი ძლიერ
ნი, და შეკრიბნა ქართველნიცა რნ~ი დარჩომოდეს: მაშინ ოვსთა და მეგრელთა
გარდამოვლეს მთა მცირე, და შეკრიბეს იგინი, და ერისთავნი ქართლისანი განდ
გომილნი: და მოვიდეს ესე ყ~ნი წ~ე სომეხთა მეფისა: ხ~ წარმოემართა ამზასპ, და
მოეგება იგი გუთის ჴევს, და არავინ პოვა ეგოდენთა მათ სპათა შ~ა ბერძენთა, და სო
მეხთა, ოვსთა, და მეგრელთა, და ქართველთა შ~ს მარტოდ მბრძოლი ამზასპისი,
ა~დ ეწყვნეს ურთიერთარს სპანი იგი, და იქმნა ბრძოლა მათ შ~ს: იძლია ამზასპ
და ივლტოდა სპა მისი, და დაიპყრეს ქართლი, და მოკლეს ამზასპ, და მოსრეს სპა მი
სი და დაუტევა სომეხთა მეფემან ძე თვისი მეფედ ქართლს, დისწული ამზასპი
სი სახელით რევ:
Mეათცხრამეტე Mეფე რევ: ძე სომეხთა მეფისა არშაკუნიანი:
Dა ამან რევ მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით, ასული ლოღოთეთისა, სახელით
სეფელია: მოიხვნა კერპი, სახელით აფროდიტოს, და აღმართა თავსა ზედა
მცხეთისასა: ესე რევ მეფე, დაღაცათუ იყო წარმართი, ა~დ იყო მოწყალე, და შე
შემწე ყ~თა ჭირვეულთა, რ~ სმენილიყო მისდა მცირედ სახარება უ~ისა ჩ~ნისა იესო
ქ~ესი, და აქვნდა რამე სიყვარული ქ~ესი, და ამან მეფობასა შ~ა მისსა არღარავინ უ
ტევა ქართლსა შ~ა ყრმათა კვლა: რ~ლსა იგი ამისსა უწინარეს, და პ~ლ კერპთა მი
მართ შესწირვიდეს მსხვერპლად ყრმათა, ვ~ე იყო მეფედ არღარავინ ჰკვლიდა ყრმა

თა კერპთათვის: არამედ ცხვრისა, და ზროხისა შეწირვა განუწესა: და ამისთვის
ეწოდა რევ მართალი, და მეფობდა იგი კეთილად: და მოკვდა რევ: Mეფე იქმნა ¾ე
1-31 სტრ., 19v
მისი Vაჩე:
Mეოცე Mეფე Vაჩე, ძე რევისი, არშაკუნიანი:
Dა შემდგომად ამისა, მეფე იქმნა ძე ვაჩესი ბაკურ:
oცდა მეერთე მეფე ბაკურ, ძე ვაჩესი, არშაკუნიანი
Dა შ~დ ბაკურისა მეფობდა ძე ბაკურისი მირდატ:
oცდა მეორე Mეფე მირდატ, ძე ბაკურისი არშაკუნიანი
Dა შ~დ მირდატისა, მეფობდა ძე მისი ასფაგურ:
oცდამესამე Mეფე ასფაგურ ძე მირდატისი, არშაკუნიანი
DA ამან Aსფაგურ აღაშენა ციხე ქალაქი უჯარმა: ხ~ Aლექსანდრეს Mეფობითგ~ნ
ესე ყ~ნი მეფენი მეფობდეს ქართლს, და იყუნეს კერპთმსახურ: და ესე ასფაგურ
იყო, უკანასკნელი Mეფე ფარნაოზიანთა ნათესავისა: და ამისზე მეფე იქმნა სპარსე
თს ქასრე, ანუ შირვან სასანიანი რ~ნ მოსრნა მეფენი აჟღალიანნი, რ~ლ იცნობებ
ის არდაშირობით, ვ~ა წერილარს ცხოვრებასა სპარსთასა: ხ~ სომხითს მეფე იქმ
ნა ±ოსაროს, და ამან კოსაროს სომეხთა Mეფემან, იწყო ბრძოლად ქასრე მეფესა სპა
რსთასა, და შეეწეოდა მას ასფაგურ Mეფე ქართველთა: და ამან ასფაგურ განუხ
ვნის კარნი კავკასიანთანი, და გამოიყუანნის ოვსნი, ლეკნი, და ხაზარნი, და მივიდის
±უსაროს მეფესათანა სომეხთასა ბრძოლად სპარსთა: და პირველსავე შესლვასა
სპარსეთად ეწყო ქასრე Mეფე სპარსთა: და აოტეს იგი, და მოსრეს სპა მისი: და მიე
რითგან ვერღარა წინა აღუდგა ამათ მეფე იგი სპარსთა, და განამრავლეს შესლვა
სპარსეთად, და ტყვენვა სპარსეთისა: ხოლო დაესრულნეს Mეფენი ქართლისა
ნი ფარნავაზიანნი, და სომეხთ მეფის ძენი:
¸ემოსლვა Sპარსთა ქართლს, და Mეფობა Mირიანისი: V~რ იოტეს Sო
მეხთა, და ქართველთა, და ჩრდილოს ნათესავთა Mეფე სპარსთა, და განამრავლეს
შესლვა სპარსეთს, და ოჴრება სპარსეთისა, და ვერღარა ოდეს წინა აღუდგა მეფე
სპარსთა: მაშინ მეფემან სპარსთამან მწუხარებითა შეპყრობილმან, მოუწოდა მთა
ვართა სოფლებისათა, პატიახშთა, და ერისთავთა: ჰყო განზრახვა, და ეძიებდა
ღონესა ბ~რტისა მის მოწევნულისასა, და აღუთქმიდა ნიჭსა დიდსა, და პატივსა, რ~ნ
უძიოს ღონე შურისგებისა: ხ~ კრებულსა მას შ~ს, იყო წარჩინებული მთავარი,
სახელით ანაკ, ნათესავისაგან ±ოსროს სომეხთა მეფისა: აღდგა იგი წარმოდგა და

თქვა, ოტებულარს სპა ჩვენი კოსროს სომეხთა მეფისაგან: აწყვედილარიან მჴედა
რნი ჩვენნი, და დასდებია შიში და ძრწოლა მათი სპარსთა ზ~ა, და განძლიერებულარი
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ან იგინი, და ვერ ძალგვიცს წინააღმდგომად მათდა: აწ ესე არს განზრახვა ჩემი, რა
თა მშვიდობითა და ვედრებითა, და ხარკისა მიცემითა დავამშვიდოთ კესარო მეფე:
ესე რაჲ თქვა Aნაკ, არა გულითა თქვა, ა~დ სიმრავლესა მას უფარვიდა გულისა
მისისა განზრახვასა: Mიიახლა მეფესა, და ჰრქვა თვისაგან, უწყოდე არა ესრეთ ა
რს განზრახვა ჩემი რ~ი ვსთქუ, ა~დ ღირსმყავ მარტოდ შენსწ~ე ზრახვად, და ვა
უწყო მეფობასა შენსა გულისა განზრახვა ჩემი: მაშინ წარჩინებულთა მათ იზრა
ხეს თვის თვისად წ~ე მეფისა, და წარვიდეს: მაშინ ფარულად მოუწოდა Mეფემან
Aნაკს: და ჰრქვა ანაკ, ცხონდი მეფეო უ~კე: მე გიძიო შურისგებისა ღონე კოსარ
ოს ზ~ა ესრეთ, რათა წარვიდე მე მისთანა დედაწულით ჩემითურთ, და მე მომენდო
ბის იგი ნათესაობისათვის, და სვემან შენმან მოავლინოს კეთილად, და მოვკლა მეფე
იგი, და დავსდვა თავი ჩემი შენთჳს, ჰსთნდა განზრახვა ესე მეფესა: და მოკლეთა
დღეთა წარმოვიდა ანაკ, და ძმა მისი დედაწულითურთ, რეცა განდგომილად სპა
რსთა მეფისაგან: და მოვიდა საზღვართა სომხითისათა, ქალაქსა რ~ლსა ჰრქვიან ხილ
ხალა საზამთროთა ადგილთა, სომეხთა მეფეთასა: იხილარა მეფემან კოსაროს
დიდითა პატივითა შეიწყნარა, რ~ ყ~ითავე სიმარჯვითა მოსლვასა მისსა აჩვენებდა სა
რწმუნოდ: და ხედვიდა მეფე რ~ ყ~თა სახლეულთა მისთა მისდა მოემართა: მაშინ მი
სცა მას მეფემან პატივი მეორედად მისსა საყდარსა აღიყვანა, სიხარულით და გან
სვენებით, და დაყვნეს დღენი ზამთრისანი, მოიწივნნეს დღენი ზაფხულისა არისანი
და განდიდნეს მდინარენი: წარვიდა მეფე მუნით, და მოვიდა არარატსა ქალაქსა, და გა
ნმზადებულიყო კოსარო მეფე, კ~დ შესლვად სპარსეთს: მაშინ დღესა ერთსა განვიდა
მეფე ნადირობად, და გაჰყვეს თანა ანაკ, და ძმა მისი: და იპყრნეს მახვილნი ლესულნი
ფა
რულად საწვიმარსა ქვეშე სტეოედსა: და პოვეს დარი: მოკლეს მეფე და ივლტოდეს:
ხ~ დევნა უყვეს მთავართა სომხითისათა, და მოუსწრეს ვიეთმე ჴიდსა ზ~ა, რ~ლთამე
მო
უსწრეს ფონსა, და ასწყვიდნეს იწროსა შ~ა, და ვერღა წარვიდეს, მოკლნეს იგინი, და
მოსრეს ყ~ი ნათესავი მისი: თვინიერ დაშთეს ორნი შვილნი მათნი: აღიხვნეს მამამძ
უძეთა მათთა: ერთი შეივლტოდა საზღვართა საბერძნეთიისათა: და მეორე საზღვარ
თა სპარსეთისათა: ვ~ა ესმა სპარსთა მეფესა ქასრეს სასანიანსა, აღივსო სიხარუ
ლითა, და წარმოემართა ყ~ითა ძალითა მისითა: მოვიდა პ~დ სომხითს, და დაიპყრა
სო
მხითი, მოსრა, და ტყვეჰყო ყ~ი ნათესავი სომეხთა მეფისა: ხ~ ერთი ძე კოსაროს მეფისა
მცირე ყრმა, შეივლტოდა საზღვართა საბერძნეთისათა, და მუნ იზრდებოდა, რ~ლ
სა ეწოდა Tრდატ: მაშინ ვ~ა დაიპყრა სომხითი სპარსთა მეფემან, და შემოვიდა ქა
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რთლად: წარვიდა Aსფაგურ მეფე ქართველთა oვსეთს, რათამცა მოიმატნა სპანი

ოვსეთით, და განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი: ხ~ რ~აჟს შევიდა ოვსეთს, ეწია
სიკვდილი,
და მუნ მოკვდა: ამას ასფაგურს არა ესვა ძე, ა~დ ასული ერთი: მაშინ შეკრბეს
ყ~ნი ერისთავნი ქართლისანი Mცხეთას ქალაქსა სპასპეტისათანა, რლ~სა ერქვა
Mაიჟან: ზრახვა ყვეს სავსეთა მწუხარებითა, და თქვეს არა ვაუფლოთ გულთა ჩვენ
თა ზ~ა მწუხარება, რათა არა მიგვეღოს გონება: გარნა ღონე ვიძიოთ ჭირთა და გან
საცდელთა ჩვენთათჳს: მაშინ თქვა მაიჟან სპასპეტმან: უკეთუმცა იყო ჩვენთანა
ძალი ესეზომი, ჩვენმცა მეასედთა სპარსთა შევესწორებოდით, და დამცა ვსხენით
თავნი ჩვენნი სიკვდილად, და წინააღუდეგით მათ: და თუცა დარჩომილიყო მკვიდრი
მეფისა ჩვენისა: ანუ ნათესავი მეფეთა ჩვენთა, რ~ლიმცა ღირსიყო მეფობასა, დავსდ
ეგითმცა ციხე ქალაქთა შ~ა და დამცა ვსხენით თავნი ჩვენნი სიკვდილად, და ვსჭამ
ემთცა ჴორცი კაცისა, ვ~ა პ~ლ მამათა ჩვენთა: არამედ ჟამთა მოწევნადსა ესრეთ
მოუვლენია, რ~ მოიკლა სპარსთაგან დიდი იგი მეფე სომხითისა, წარღებულარს სო
მხითი, რ~ლსა ეკიდა სამეფო ჩვენი, და აღუღია პირი თჳსი სპარსთა მეფესა შთანთქ
მად ყ~ისა ქყ~ანისა, არავინარს ჩვენთანა წინააღდგომი მისი, და დარჩომილა ერი
ჩვენი ობლად, ვ~ა ცხოვარნი უმწყემსონი: აწ ესე არს განზრახვა ჩვენი, რათა მივ
აგებოთ წინა მეფესა სპარსთასა მორჩილება, და ვითხოოთ მისგან წყალობა: და
ვითხოოთ მისგან ძე მისი Mეფედ ჩ~ნდა, და ვევედრნეთ რათა შერთოს ცოლად ძესა
მის
სა ასული ასფაგურისი მეფისა ჩვენისა: ვაუწყოთ ქალისა ამის ნათესაობა ნებრო
თიანთა, და დიდებულთა არშაკუნიანთა, და მეფეთა ჩვენთა ფარნაოზიანთა: და
ვითხო
ოთ მისგან დამჭირვა სჯულსა ზ~ა მამათა ჩვენთასა: და ვითხოოთ არა აღრევა ჩვენთა
ნა სპარსთა, და წარჩინებულად პყრობა ჩვენი, ნუ ~კჱ შეიწყნაროს ვედრება ესე ჩვე
ნი, და ჰყოს ყ~ი ესე ჩვენზედა: და უკეთუ სჯულსა მამათა ჩვენთასა მიგვიღებდეს, და
ჩვენზედა სპარსთა წარჩინებულჰყოფდეს, და ნათესავთა მეფეთა ჩვენთასა მოსწყვ
ედდეს, სიკვდილი უმჯობესარს თავთა ჩვენთათჳს, ვ~ე მონახვა ესე ვითარისა, და
ვსხნეთ თავნი ჩვენნი ციხეთა და ქალაქთა, და მოვსწყდეთ ყ~ნი: მაშინ დაემოწმნ
ეს ყ~ნი ერისთავნი ზრახვასა Mაიჟან სპასპეტისასა, და წარგზავნეს მოციქული წ~ე სპ
არსთა მეფისა და მოახსენეს ესე ყ~ი რი განეზრახა: ხ~ გამოიკითხა სპარსთა მეფემან,
პ~დ
ქალაქისა მცხეთისა, და უთხრეს სივრცე და სიგრძე მისი, და მახლობელობა ხაზართა,
და ოვსთა: და კ~დ გვარი ასფაგურისი ასულისა: და უთხრეს ნათესაობა ნებროთია
ნთა, და არშაკუნიანთა, და ფარნავაზიანთა: კეთილად სთნდა სპარსთა მეფესა, და შე
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იწყნარა ვედრება ქართველთა, რ~ თვითცა ~კჱ გამოირჩია Mცხეთას ძისა თვისისა Mე
ფედ, რ~ ყ~თა ქალაქთა სომხითისა, და ქართლისა, და რანისა, და მის კერძისა
უმაგრეს
უფროსად გამოარჩია, და მახლობელად ჩრდილოთა მტერთა, რათა ჰბრძოდის მათ
მუნ
ით, და იპყრობდეს ყ~თა ±ავკასიანთა: აღუსრულა ყ~ი იგი სათხოველი ქართველთა,

და მისცა ყ~აზ~ა ფიცი და აღთქმა, და მოვიდა Mცხეთას, და მიეგება მაიჟან სპასპეტი,
და ყ~ნი ერისთავნი ქართლისანი: მაშინ მოიყვანეს ასული ასფაგურ მეფისა, რ~ლ
სა ერქვა აბეშურა, და შერთო სპარსთა მეფემან ძესა თჳსსა, რ~ი მუნ თანა ჰყვა,
შვიდისა წლისა, ნაშობი მჴევლისა, რ~ლსა ერქვა სპარსულად Mიჰრან: და ქართულად
Mირიან: და Eსე Mირიან იგი არს, რ~ნ ჟ~ა სიბერისა მისისასა, იცნა ³~ი დამბადებელი,
შეიწყნარა სახარება მოციქულთა წ~ისა ნინას მიერ: იქმნა აღმსარებელ სამებისა,
და თაყუანისმცემელ ჯ~ისა პატიოსნისა:
oცდა
მეოთხე Mეფე Mირიან, ძე სპარსთა Mეფისა Xოსროიანი:
აწ ვახსენო ცხოვრება Mირიანისი, ძისა ქასრე არდაშირისი სასანელისა:
V~A შეიწყნარა მეფემან ქასრე, ვედრებაჲ ქართველთა, შერთო ძესა მისსა Mი
რიანს ასული ქართველთა მეფისა, და მისცა Mეფედ, და დასვა Mცხეთას: და მის
ცა ქართლი, სომხითი, რანი, მოვაკანი, და ჱერეთი: და იყო მირიან მაშინ წლი
სა შვიდისა: და თანა ჰყვა დედა მირიანისი, და არა დაუტევა იგი მირიანისთანა, რ~ უ
ყვარდა დედა მირიანისი, ვ~ა თავი თვისი: ა~დ დაუტევა მამამძუძედ, და განმგებელ
ად წარჩინებული ერთი, რ~ლსა ერქვა მირვანოზ: და დაუტევა ორმოცი ათასი
სპარსი მჴედარი რჩეული: და არა დასხნა ქართლისა საზღვართა სპარსნი იგი: ფი
ცისა მისთვის, რ~ლ ფიცებულიყო ქართველთად, ა~დ დასხნა ჱერეთს, და მოვაკანს,
და სომხითს: ხ~ უბრძანა მირვანოზს, რათა სპარსთა მათგანი, შვიდიათასი რჩეული
მჴედარი, ყ~დვე ქალაქსა შ~ა იპყრან, მცველად ძისა მისისა, და ესრეთ დაეზავა ქარ
თველთა, რათა კარნი, და ციხენი, და ქალაქნი ყ~ნი იპყრნეს ლაშქრითა სპარსითა,
და სხვა სიმრავლე სპარსთა არა იყოს ქ~ყანასა შ~ა ქართლისასა აღრეულად, და იყოს
შვი
ლი ესე ჩემი ორსავე სჯულსა ზ~ა, მამათა ჩვენთა ცეცხლის მსახურებასა, და თქ~ნ
თა კერპთასა, რ~ პირველვე ამასცა ზ~ა მოეცა ფიცი: და წარვიდა Mეფე ქასრე, და
წარუხვნა, და დაიმორჩილნა ყ~ნი ჴევნი კავკასიანთანი, და დასხნა ყოველგან
მთავარნი,
დაუბრძანა მათ ყ~თა, რათა იყვნენ მორჩილ ძისა მისისა მირიანისა: და უბრძანა მირი
ანს ძესა თჳსსა, და მამაძუძესა მისსა მირვანოზს, რათა ბრძოდიან ხაზართა, და წა
რვიდა თვით სპარსეთად: ხ~ ამან მირვანოზ ჰმატა ყ~თა სიმაგრეთა ქართლისათა, და
1-31 სტრ., 21v
უმეტეს ყოველთა მოამტკიცნა ზღუდენი ნეკრესისა ქალაქისანი: აღიზარდა მირიან
მსახურებასა შვიდთა მათ კერპთასა, და ცეცხლისასა: ხ~ შეიყუარნა ქართველნი, და
დაივიწყა ენა სპარსული: და დაისწავლა ენა ქართული: და ჰმატა შემკობა კერპთა
და ბომონთა: კეთილად იპყრნა ქურუმნი კერპთანი. და ყოველთა მეფეთა
ქართლისათა
უმეტეს აღასრულებდა მსახურებასა მას კერპთასა. და შეამკო საფლავი ფარნავაზისი:
ესე ყოველი ქართველთა სათნოებისათვის ქმნა: ±ეთილად იპყრნა ქართველნი

ნიჭითა და ყოვლითავე დიდებითა და შეიყუარეს იგი ყოველთა ქართველთა უმეტეს
ყ~თა
მეფეთასა: და მეფობდა ესრეთ მირიან, მცხეთითგან ქართლს: სომხითს: რანს:
ჱერეთს: მოვაკანს: და ეგრისს: Vითარ იქმნა მირიან ათხუთმეტისა წლისა: მო
უკვდა ცოლი, ასული ქართველთა მეფისა: და ამას ზედა დაესრლა ქართლს შინა,
მეფობა და
დედოფლობა ფარნავაზიანთა მეფეთა: შეწუხდეს ყოველნი ქართველნი სიკვდილ
სა ზედა დედოფლისა მათისასა: ა~დ დაადგრეს ერთგულებასა ზედა მირიანისსა:
არცა ძალედვა, და არცაღავინ იყო ფარნავაზიანთა ნათესავი, რომელიმცა
ღირსქმნილიყო
მეფობასა ქართველთასა: და ესრეთ შეიტკბეს ამის მიზეზისათვის მეფობა მირიანისი:
Xოლო მირიან მეფემან უმეტეს ჰმატა კეთილსა ქართველთასა, და მოიყუანა ცოლი
საბერ
ძნეთით პონტოთ. ასული Uლიოტორისი, სახელით nანა, იწყო ბრძოლად ხაზარ
თა: და მარადის ბრძოდის: ოდესმე გაადგიან მირიანს ლეკნი. და მათ გამოიყუანიან ხა
ზარნი: მიეგების ჱერეთს, ანუ მოვაკანს, და მუნ ეწყვის: oდესმე გამოიყუანიან დურ
ძუკთა, და დიდოთა, მაშინ ეწყვის: და ვეროდეს სძლეს ხაზართა, და ყოვლადვე
მირიან
სძლის. და ესრეთ მრავალგზის გარდაიჴადა ბრძოლა ხაზართა: და უფროსი ლაშქრობა
მისი იყვის დარუბანდს: რ~ მოვიდიან ხაზარნი, და მოადგიან დარუბანდსა რათამცა
წარი
ღეს, და განაღეს კარი ფართო. და მუნითმცა იწყეს განსლვა სპარსთა ზ~ა: ხ~ ოდეს
მივიდიან ხაზარნი დარუბანდს. მაშინ წარვიდის მირიან შველად დარუბანდისა: ოდ
ესმე უომროდ მიჰრიდიან ხაზართა: და ოდესმე ბრძოლით აოტნის: Xოლო
ვითარ იქმნა მირიან წლისა oრმეოცისა. მაშინ მოუკვდა მამა მისი სპარსთა მეფე,
და დაჯდა მეფედ სპარსეთს, ძმა მირიანისი უმრწემესი, რომელსა ერქვა ბარტამ:
ვ~ა ესმა მირიანს, მოუწოდა ყ~თა სპათა მისთა: შეიკრიბნა და წარემართა ბაღდადს,
რათამცა დაჯდა საყდართა მამისა მისისათა: მაშინ ძმამან მისმან შეიკრიბნა სპა
ნი ურიცხვნი, და მიეგება ბრძოლად ჴევსა ზ~ა ნასიბისასა: Dა ვ~ა იხილეს მო
ხუცებულთა, და მარზაპანთა სპარსეთისათა, ვ~დ მახვილი დაეცემის ურთიერთა
რს: აღდგეს მათშორის მოციქულად, და ბჭედ: და დასჯერდეს ორნივე მეფენი ბჭო
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ბასა მათსა და დასხდეს ბჭედ: Mირიან იტყოდა, სარჩლად, პირმშო შვილი ვარ
მე მამისა ჩემისა, და საუფლისწულოდ ებოძნეს ქვეყანანი უცხონი, მკლავითა
წახმულნი. და მუნ დღენი ჩემნი ყოველნი დამიყოფიან ბრძოლასა შ~ა ხაზართასა. და
მრავალგზის სისხლითა ჩემითა დამიცავს ხაზართაგან. ამისთვის ჩემი არს საყდა
რი მამისა ჩემისა: Xოლო ბარტომ იტყოდა ამისთვის, თუმცა პირმშოდ
არს იგი. ა~დ ნაშობი არს მჴევლისა, და ნაშობსა მჴევლისასა ეყოფის სვედ, რომელნი
მას მიხვედრიან სამეფონი: ხ~ მე ნაშობი ვარ ჰინდოთა მეფისა ასულისა, სპარსთა
დედოფლისა, და მოგისმენია ანდერძი მამისა ჩემისა, და მოგინახავს რომელ ჴელი
თა მისითა დამადგა გვირგვინი თავსა ჩემსა: Xოლო მათ გაბჭეს, და მისცეს მე

ფობა სპარსეთისა ბარტამს: ხ~ მირიანს გულისსადებელად მისცეს ბარტამი
სგან ჯაზირეთი, და შამისა ნახევარი, და ადარბადაგანი: ესე ყოველი ქართლ
სა, სომხითსა, რანსა, ჱერეთსა და მოვაკანსა ზედა მოურთეს: და წარმოვიდა
მირიან: ხ~ მირიან ვიდრეღა ჯერეთ იყო მუნ: გარდამოვლეს ოვსთა, ფეროშ,
და კავცია: და განრყვნეს ქართლი: Xოლო მირიან გარესგარე გარდვიდა
ოვსეთს: მოსტყვევნა ოვსეთი, და მოწვა ხაზარეთამდე, და გარდმოვლო გზა დვა
ლეთისა, და მოვიდა შინა: და შ~დ ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა, ჩვეულებისაე
ბრ, მოვიდეს ხაზარნი ბრძოლად დარუბანდისა: ხ~ მირიან წარვიდა შველად დარუბანდისა. და ვიდრე იგი მუნიყო წყობად ხაზართა, მაშინ ~კჱ გუთთა მეფე სპი
თა ურიცხვითა შევიდა საბერძნეთს: ხ~ მეფე ბერძენთა შეკრბა სპითა მისითა
და წინა აღუდგა: მაშინ მეფემან გუთთამან, სთხოვა თავის თავ ბრძოლა კეისა
რსა: ვერძალედვა კეისარსა ბრძოლა მისი: ხ~ იყო ძე კოსაროს სომეხთა მეფისა სა
ხელით თრდატ, რომელი ვახსენეთ ზემო: აღზრდილიყო საბერძნეთს, და იყო იგი გო
ლიათი: მას ჟამსა იყო იგიცა სპასათანა ბერძენთასა: იგი გამოარჩივეს ყ~თა სპა
თა ბერძენთა. და შემოსეს იგი შესამოსლითა, და საჭურველითა კეისრისათა, და
კეისრის სახედ იგი გაუგზავნეს ბრძოლად გუთთა მეფესა: გამოვიდა მუნით გუ
თთა მეფე, და მიეტევნეს ურთიერთსა ბრძოლად: სძლო თრდატ, და ჴელად
შეიპყრა, და იოტეს ბანაკი გუთთა: ხ~ კეისარმან მისცნა სპანი თრდატს, და გამო
გზავნა სომხითს მამულსა მისსა: გამოვიდეს სომხითს, და გამოასხნეს სპანი, ერი
სთავნი მირიანისნი: მაშინ მირიან შეიქცა წყობისაგან ხაზართასა, და მოიყვანა სპ
არსეთით თვისი მისი, ნათესავი მეფეთა, სახელით ფეროზ: მან მოიტანა თანა სპა
დიდი, და მისცა ამას ფეროზს, მირიან ასული თვისი ცოლად: და მისცა ქვეყანა ხუ
1-31 სტრ., 22v
ნანითგან ბარდავამდე მტკვარსა ორივე კერძი, და დაადგინა იგი მუნ ერისთავად,
და სხვაცა ძალი მოირთო სპარსეთით, და დაუწყო ბრძოლად თრდატს: Xოლო
ოდეს მოირთის ძალი თრდატ საბერძნეთით, და მომართის მირიანს, და მას ვერ
ძალედვის წინა დადგომად, და განამაგრნის ციხენი და ქალაქნი, და მოვლის თრდატ
ქვეყანა მისი, და ოდესმე განძლიერდის მირიან სპარსეთით, ვერ წინა აღუდგ
ის თრდატ, მოვლის სომხითი. ესრეთ დაუცხრომელად იყვის შფოთი მათ შ~ს მა
რტოდ მბრძოლი თრდატისი: Dა სახელოვან იქმნა იგი ყოველსა ქყ~ანასა, და სძ
ლო ყოვლადვე მბრძოლთა მისთა, ვ~ა წერილარს ამბავი მისი ცხორებასა სომ
ეხთასა: შ~დ ამისსა მეფე იქმნა სპარსეთს, ძმისწული მირიანისი, ძე ბარტამისი.
მოუვლინა მირიანს მოციქული, და ჰრქვა რათა შევკრბეთ, და გარდავლოთ სო
მხეთი, და შევიდეთ საბერძნეთად: Mაშინ გამოვიდა სპარსთა მეფე, და მიეგება მი
რიან, და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი, ვ~ა თივანი ველთანი, და ფურცელნი ხეთა
ნი სიმრავლითა: გარდავლეს სომხითი, ვერ წინააღუდგა თრდატ, ა~დ განა
მაგრნა ციხე ქალაქნი, და წარტყვენეს სომხითი, და შევიდეს საბერძნეთად, და
ვერ წინააღუდგა მათ ბერძენთა მეფე კოსტანტინე: შთავარდა მწუხარებასა
დიდსა: იწყეს ტყვენვად საბერძნეთისა: Mაშინ არწმუნეს მეფესა კოსტანტი
ნეს კაცთა ღ~ისმსახურთა, და ჰრქვეს საკვირველება ქრისტესი, და ძლე
ვა მტერთა მოსავთა მისთაგან, ვ~რ ყ~ნი მოსავნი ქრისტესნი წარძღვანებითა ¿~ი

სათა სძლევენ მტერთა მათთა: Xოლო კოსტანტინე მეფემან ირწმუნა მათი
ვ~ა წერილარს ესე განცხადებულად ცხოვრებასა ბერძენთასა: ნათელიღო
კოსტანტინე, და წარმოიძღვანა სახე ჯვარისა. და ეწყო მტერთა სპარსთა მათ უ
რიცხვთა სპითა მცირითა, და ძალითა ქ~ესითა აოტა ბანაკი მათი, და მოსრა სიმ
რავლე მათი: ივლტოდეს ორნი იგი ძმანი მცირედითაღა მჴედრითა. და მიუდგა
უკანა ±ოსტანტინე, და შევიდა საზღვართა მათთა: სპარსთა მეფე შევიდა სპარ
სეთად მეოტი: ხ~ მირიან დადგა ქართლად, და განამაგრნა ციხე ქალაქნი, უ
ღონო იქმნა მირიან და შეეშინა შ~დ ოტებასა ქართლით, რ~ აწყვედილიყვნეს
წყობასა შინა ყ~ნი წარჩინებულნი მისნი, სპარსნი, და ქართველნი:
¦არგზავნა მოციქული წ~ე მეფისა ±ოსტანტინესსა, და ითხოვა მისგან მშვიდობა,
და აღუთქვა მას მსახურება, და მოწყვედა სპარსთა: სთნდა ±ოსტანტინეს, რ~
შიში აქვნდა კვალად სპარსთა მეფისაგან, და შემწეობისათვის დაეზავა მირიანს:
აღიღო შვილი მირიანისი მძევლად, რომელსა ერქვა ბაქარ, და დაამოყვრნა თრ1-31 სტრ., 23r
დატ და მირიან დაამძახნა: მოსცა ასული მისი თრდატ, რომელსა ერქვა სალომე, ძე
სა მირიანისსა ცოლად, რომელსა ერქვა რევ: Uჩინა საზღვარი ესრეთ, რომელთა
ქვეყანათა მდინარენი დიან, სამხრით მიერთვიან რაჴსსა. ესე ქვეყანანი თრდატის
კერძად დაყარნა: და რომლისა ქვეყანისა მდინარენი ჩრდილოთ დიან, და მიერთვიან
მტკვარსა მირიანის კერძად დაყარნა, და შუამდგომელ ექმნა მათ, და წარვიდა:
Mეფობდა მირიან, ქართლს, რანს, ჱერეთს, და მოვაკანს, და აქვნდა ეგრისიცა, ე
გრის წყლამდე: და მისცა ძესა მისსა რევს საუფლისწულოდ, ±ახეთი და ±უხ
ეთი, და დასვა იგი Uჯარმოს, რევ, და ცოლი მისი სალომე, ასული Tრდატისი,
და ცხოვნდებოდეს უჯარმოს: Xოლო ფეროზს სიძესა მირიანისსა, აქვნდა
ქვეყანა რომელი ზემო ვახსენეთ მიცემულად Mირიანისგან. და იყო იგი მუნ Eრისთავად: Mას ჟამსა მოსრულიყო წმიდა და ნეტარი დედა, და Eმბაზი ჩვენი
nინო, და დაეყო Mცხეთას შ~ა სამი წელი, და განაცხადა ქადაგება ქრისტეს სჯული
სა. და იქმოდა კურნებასა თვინიერ წამლისა. და ჴმა მაღლად იწყო ქადაგებად
ქ~ეს სჯულისა, ჭ~ტისა ქ~ეს ღ~ისა ჩვენისა: oდეს ქართლი მოაქცია ¦მიდამან
nინო, ქ~ეს ამაღლებითგან გარდასრულიყვნეს წელნი სამას ოცდა ათერთმეტ
ნი, ხ~ დასაბამითგან სოფლისა, ხუთიათას რვაას, სამოცდა ათერთმეტსა:
Mოქცევა Mირიან Mეფისა, და ყოვლისა ქართლისა, ¦მიდისა, და ნე
ტარისა Dედისა ჩვენისა nინო Mოციქულისა მიერ:
´ირველად ვახსენოთ ცხოვრება წმიდისა, და ნეტარისა დედისა ჩვენისა, და ყოვლი
სა ქართლისა განმანათლებელისა nინო მოციქულისა, რომლისათვის მანვე ნე
ტარმან მოგვითხრა, ჟ~ა აღსრულებისა მისისასა. რ~ი აღწერა მორწმუნემან დედო
ფალმან სალომე უჯარმელმან, ძისცოლმან Mირიან მეფისამან, ასულმან Tრდ
ატ სომეხთ Mეფისამან: და იყო მათ ჟამთა შინა, ოდეს წმიდა Gიორგი ±აბადუ

კელი, იწამა ქრისტესთვის: იყო ±აბადუკიათ ქალაქით კაცი ვინმე მთავარი,
შესაბამი მონა ღ~ისა, სახელით zაბილონ. და ესე წარვიდა ჰრომედ, წ~ე Mეფ
ისა მაქსიმიანესა მსახურებად, და ნიჭისა მოღებად მისგან: Dა მათვე დღეთა
შინა, კაცი ვინმე იყო ±ოლასტრას შ~ა, და ესხნეს მას ორ შვილ, ძე და ასული:
და სახელი ძისა მისისა Iობენალი: ხ~ასულისა მისისა Sოსანა: აღესრულნ
ეს ქმარი, და ცოლი იგი, და დარჩეს და ძმანი ობლად: აღდგეს, და წარვიდეს ქალა
ქად წმიდად Iეროსალიმად. იმედ ჰყვეს იმედი იგი ყ~თა ქრისტეანეთა წმიდა
აღდგომა, და მიევედრნეს მუნ: Eსე ძმა იობენალი მიემთხვია Dევტალარობა1-31 სტრ., 23v
სა. ხ~ და იგი მისი სოსანა, მსახურებდა ნიაფორსა სარაბეთლემელსა: Xოლო
ესე ჭაბუკი ±აბადუკელი სახელით zაბილონ რ~ლი ვახსენეთ, მიიწია ჰრომედ წ~ე Mე
ფისა, და აღდგომილიყვნეს მას ჟ~ა ბრანჯნი ბრძოლად ჰრომთა, ველსა ზ~ა პატალა
ნისსა: მისცა U~ნ ძალი zაბილონს ჭაბუკსა მას კაბადუკელსა, და ქმნა წინა აღდგო
მა მტერთა მათ უზომო, და იოტნა ბრანჯნი, და შეიპყრა მეფე ბრანჯთა, და ყ~ნი იგი
მთა
ვარნი მათნი, და მოიყუანა იგი წ~ე Mეფისა: ხ~ Mეფემან განაწესა სიკვდილი მათი:
მაშინ იწყეს ტირილად ბრანჯთა მათ. და ევედრებოდეს ზაბილონს, მოგვეც პ~დ
სჯული შენი, და შეგვიყუანენ ტაძარსა ღ~ისა შენისასა, მაშინ იყავნ სიკვდილი ჩვე
ნი: შენმიერ შეპყრობილვართ, და შენვე ჰყავ ესე ჩვენზედა, და უბრალო იქმენ
სისხლისა ჩვენისაგან ახოვანო: ხ~ ზაბილონს ვ~ა ესმა ესე, მსწრაფლ მივიდა იდ
უმალ პატრიაქისა, ფარულად, მეფისა აუწყა ყოველი: ხ~ პატრიაქმან მისცა ნათე
ლი ჴელსა ქვეშე ზაბილონისასა, და შეიყუანეს ტაძარსა ღ~ისასა, აზიარნეს საიდუმ
ლოსა ჴორცსა, და სისხლსა ქ~ესსა, და უჩვენნეს დიდებანი იგი მოციქულთანი, და
დილეულ ადრე აღდგეს ბრანჯნი იგი, და შეიმოსეს სამოსელი სამკვდრო. განვიდ
ეს ადგილსა მას კაცის საკლავსა სასისხლესა. ილოცვიდეს და მადლობდეს
ღ~თსა, ნათლისღებისათვის, და იტყოდეს ჩვენ სიკვდილსა შ~ა უკვდავნი ვართ.
რ~ ღირსგვყვნა ღ~ნ ესე ვითარსა დიდებასა, მიღებად, საგზალსა მას დაულევნე
ლსა, ჴორცსა და სისხლსა K~ეს ძისა ღ~ისა უკვდავისასა, რლ~ი უმაღლესარს ყ~თა მთა
თა, და უქვესკნელეს ყ~თა უფსკრულთა, რლ~ი იგი არს კხ~ლ ~კე: ხ~ ვ~ა მშობელ
თა ჩვენთა ნაყოფთა სიმწარისათა, და მკვიდრთა ბნელისათა: და ჴმობდეს მოვედინ
მეჴრ
მლე, და აღიხვენ თავნი ჩვენნი ჩვენგან: ამასრა იტყოდეს იგინი. ხედვიდა ზაბილონ,
აღიძრა გონებითა, და სტიროდა მწარედ, რ~ ვ~ა ცხოვართა თავნი მათნი კლვად წა
რუპყრნეს, და ვ~ა კრავთა შვილთა მათთა სწყალობდეს: მაშინ მოწყალე ქმნილი
ზაბილონ მათზედა შევიდა მეფისა: და გამოთხოვნა მეფისაგან სამკვდროდ შეკაზმუ
ლნი იგი: და მიმადლა მეფემან, და ჰრქვა: მიმინიჭებია იგინი შენდა, და რაჲცა გნე
ბავს უყავ მათ: მაშინ ზაბილონ განუტევნა: ხ~ იგინი ევედრებოდეს ზაბილო
ნს, რათა წარჰყვეს ქ~ყანასა მათსა, და მისცეს სჯული K~ესი, ნათლისღება წყ
ალითა ყ~ა ერსა მათსა: ხ~ მან ისმინა ვედრება მათი, და მოითხოვა Mღვდელი
პატრიაქისაგან, და ბრძანება მოიღეს სხვითა მიზეზითა რაჲთამე მეფისაგან, და
წარვიდეს მათთანა: და ვ~რ მიიახლნეს დღისა ერთისა სავალსა. მოვიდა წინა

ამბავი, ვ~დ მეფე ცოცხალი მოვალს, და ყ~ნი მთავარნი მისთანა: შეიძრნეს ათნი
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საერისთაონი, ხოზამ, ხოზა, გაახლაჯა, ხონებაგა, ხინგირაგა, ზაჯა, ზაგა, ზარდა, ზამარა, და თმონი, და სამეფო: Mიეგებნეს ესე ყ~ნი, მდინარესა ზედა
დიდსა, და ღრმასა: და დააყენნა Mეფემან ერი იგი წყალსა, იმიერ, და ამიერ.
და აკხ~ეს წყალი იგი: შთაჴდა ყ~ი იგი ერი, და განიბანნეს: და აღმოჴდეს აღმოსავა
ლსა ერთსა: და დასდებდა Mღვდელი ყ~ა მას ერსა ჴელსა, და იყო მუნ ათ დღე, და
აზიარნა საიდუმლოსა K~ესსა ერი ყ~ი: Dაუტევნა მღვდელნი, განუწესა წე
სი ყ~ი: და ამისა შ~დ მისცა მშვიდობა ყ~თა, და წარვიდა ნიჭითა დიდითა ჰრომედ,
და განიზრახა გონებასა თვისსა, წარვიდე ი~ჱლიმად, და ვამსახურო ნიჭი ესე ჩე
მი ადგილთა ღ~ისათა: ¦არვიდა ზაბილონ, და განუყო ყ~ი იგი მონაგები გლა
ხაკთა, და პ~ლ ხსენებული იგი დევტალარი ´ატრიაქ ქმნილ იყო, და ფ~დ და
იმეგობრნეს ურთიერთარს ზაბილონ და ´ატრიაქი: ჰრქვა სარანფორმან
´ატრიაქსა: Eსე ზაბილონ მამა, და ემბაზი ბრანჯთა, კაცი სრული ღ~ისმო
შიშებითა, და სიბრძნითა, მიეც ~კჱ დაჲ შ~ი სოსანა ცოლად მისსა, და სთნ
და წ~ა ´ატრიაქსა, და მისცა სოსანა ცოლად, და წარვიდა თვისად ქალაქად ±ო
ლასტრად: Eსე წმიდა nინო მოძღვარი ქართლისა მათგან იშვა ოდენ მხო
ლოდ თვინიერ სხვისა შვილისა, და აღზარდა დედამან მისმან სოსანა, მსახურე
ბასა შ~ა გლახაკთასა. და ვ~რ იქმნა ნინო ათორმეტისა წლისა, მშობელთა მი
სთა განყიდეს ყ~ი მონაგები მათი, და წარვიდეს ი~ჱლიმად: მაშინ ზაბილონ დაიწერა ჯ~ი პატრიაქისაგან, და იჯმნა ცოლისაგან თვისისა, შეიტკბო მკერდსა
თვისსა ასული თვისი წმიდა ნინო, და დაღვარნა ვ~ა წყარონი ცრემლნი თვალ
თაგან პირისა მისისა: Dა თქვა, შენ მხოლო ასულო ჩემო, ესერა დაგიტე
ობ ობლად ჩემგან, და მიგითვალავ შენ Mამასა ზეცათასა ყ~თა მზრდელსა
³~ა, რ~ იგი არს Mამა ობოლთა, და მსაჯული ქვრივთა, და ნუგეშინინ შენ შვი
ლო ჩემო: ¸ენ ხ~ Mარიამ მაგდანელისა, შური აღიღე ქ~ეს სიყუარული
სათვის, და დათა მათ ლაზარესთა, და თუ ეგრეთ შეიყუარო იგი ვ~ა მათ. მან
ეგრეთვე მოგცეს შენ ყ~ივე რაჲცა სთხოო: დაუტევა ამბორისყოფა საუკუნო
და წარვიდა წიაღ იორდანესა, კაცთა მათთანა ველურთა, სადა ყოფა მისი
უწყის დამბადებელმან ღ~ნ: ხ~ დედა მისი მისცა ´ატრიაქმან მსახურებად გლა
ხაკთა დედათა: და წ~ჲ ნინო მსახურებდა ნიაფორსა სომეხსა დვინელსა ორ
წელ, და ჰკითხვიდა ყ~დვე ვნებათა მათ ქ~ესთა ჯ~რცმისა, დაფლვისა, და აღდ
გომისა ძალსა, და სამოსლისა მისისა ტილოთა და სუდარისასა მიწყებით ყ~ა:
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R~ არავინ ყოფილიყო, და არცა იყო შ~ს ი~ჱლიმსა სწორ მისსა მეცნიერებითა,
სჯულისა
ძველთა და ახალთა ყ~ავე ზ~ა მიწევნით: ხ~ იწყო უწყებად მისა, და ჰრქვა ვხედავ
შვილო ჩემო ძალსა შენსა, ვ~ა ძალსა ლომისა ძუსასა, რ~ი იზახებნ ყ~თა ზედა
ოთხ ფერჴთა: გინა ვ~ა არწივი დედა ლი, რ~ი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უ
ფროს მამალთასა, და ყ~ი ჴმელეთი გუგასა თვალისა მისისასა, მცირისა მარგ

ალიტისა სწორად შეიყენის, განიხილის, და განიცადის საჭმელი მისი ცეცხლ
ებრ, და რა ნახის მიუტევნის ფრთენი, და მიეტევის მას ზ~ა: ეგრეთ იყოს ცხო
ვრება შენი: Aწ ვიწყო და გითხრა ყ~ივე, ოდეს იხილეს ³~ი იგი უკვდავი
კაცთა მოკვდავთა ქ~ყანასა ზ~ა, რ~ი მოსრულიყო მოწოდებად წარმართთა, ვ~ა
თვით ინება ჴსნა სოფლისა, იწყო კეთილისყოფად ჰურიათა, მკვდართა აღდ
გინებად, ბრმათა აღხილვად, სნეულთა განკურნებად, ესე შეიშურვეს, და
შეიძრახნეს, და წარავლინნეს სტრატიოტნი ყ~ა ქ~ყანასა სწრაფით მოსლვად ჰუ
რიათა, და თქვეს, ვ~დ ესერა წარვსწყმდებით, მოვედით და შემოვკრბეთ ყო
ველნი: Mაშინ მოიწივნეს ყ~ით ქ~ყანით კაცნი ურიცხვნი სწავლულნი ჰს
ჯულისა Mოსესა, რ~ნი იგი ანტაკრად წინა აღუდგეს სულსა წმიდასა: რა ი
გი ჯერიყო ქ~ყანასა ყოფად, მათ აღასრულეს, ¿~რსაცვეს, და სამოსელსა მის
სა ზ~ა წილ იგდეს: და ხვდა წილითა ªრდილოელთა Mცხეთელთა მოქალაქე
თა ±ვართი იგი უკერველი: ხ~ დაფლეს Iესო, და დაკრძალეს და საფლავი მი
სი, ა~დ იგი აღდგა, ვ~ა თქვა პ~დ, და ტილონი იგი ჰპოვნეს საფლავსა შ~ა:
Dა შ~დ რაოდენთამე ჟამთა მივიდეს ჴელთა ლუკა მახარებელისათა, და დასხ
ნა იგინი, სადაცა თვით იცის: ხ სუდარა არა იპოვა: ა~დ თქვეს ვიეთმე ´ეტრე
სთვის, ვ~დ ჴელეწიფა აღხმადო, და აქვს მასო, ა~დ განცხადებულად არა გვი
თხრეს: X~ ¿ვარნი ამასვე ქალაქსა შ~ა დამარხულარიან, ა~დ ადგილი მათი
არავინ იცის ოდეს ინებოს ღ~ნ გამოჩნდეს იგინიცა: Vითარცა ესმა ესე
ყ~ი წ~ა ნინოს ნიაფორისაგან, მისცა კხ~ევა და მადლი ღ~ა, და კ~დ ჰკითხა, სადა ა
რს ჩრდილოსა იგი ქ~ყანა. ანუ სადა՞ არს სამოსელი იგი U~ისა ჩვენისა: ჰრქ
ვა ნიაფორმან, Kალაქი Mცხეთა, ქ~ყანა ქართლისა, სომხითისა, მთიულეთი
არს საწარმართო, რ~ჟ~ა ამას უჟიკთა საჴელმწიფოდ შექმნილარს იგი:
X~ მათ დღეთა შ~ა მოვიდა დედაკაცი ვინმე Eფესოთ, თაყუანისცემად წ~ისა აღ
დგომისა, და ჰკითხვიდა დედაკაცსა მას ნიაფორი, ვ~დ Eლენე დედოფალი,
ჯერეთცა ეგე ვითარსა ცთომასა და ბნელსა შ~ა არსა՞: ხ~ მან ჰრქვა ესრეთ
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ვ~დ ვარ მჴევალი მათი, და მახლობელი განზრახვისა მათისა, ყ~ა ცხადსა, და და
ფარულსა, და უწყი მე მისი რ~ აქვს მას დიდი წადიერება ქ~ეს სჯულისა, და ნათ
ლის ღებისათვის: X~ ესმარა ესე დედაკაცისა მისგან წ~ა ნინოს, ჰრქვა ნიაფორსა
ესრეთ ვ~დ წარმგზავნე მე და მივიდე დედოფლისა Eლენესსა, ნუ ~კჱ მივიახლო
სიტყვისგებად K~ესთჳს წ~ე მისსა: ხ~ ნიაფორმან აუწყა ´ატრიაქსა წადიე
რება ესე და საქმე ნინოსი: ხ~ დედის ძმამან მოუწოდა წ~ა ამას nინოს, დისწუ
ლსა თჳსსა, და დაადგინა იგი აღსავალსა წ~ისა საკხ~ეველისასა, და დასხნა ჴელნი
მისნი წ~ნი მჴართა ზ~ა მისთა, სულთითქვნა ცად მიმართ სიღრმითა გულისა
მისისათა, და თქვა U~ო ღ~ო საუკუნეთაო, ჴელთა შენთა შევვედრებ ობო
ლსა ამას შვილსა დისა ჩემისასა, და წარვავლინებ ქადაგებად ღ~თაებისა შ~ისა,
რათა ახაროს აღდგომა შ~ი, სადაცა სათნო იყოს სრბა ამისი: ექმენ ქ~ე ღ~თო ამას
მოგზაურ, ნავთსადგურ, მოძღვარ, ენა მეცნიერ, ვ~ა უწინარეს ამისსა მოშიშთა

სახელისა შენისათა: Dა უჯმნა დედისაგან თვისისა ამბორისყოფითა განშო
რებისათა, და გამოსახა მის ზედა სასწაული ჯ~ისა, და ესრეთ ლოცვითა ღ~ისა მი
მართ, და კხ~ევითა. და განუტევა და წარემართა წმიდა ნინო დედაკაცისა მისთანა
ეფესოთ მოსრულისა, და ვითარ მიიწივნეს სამეუფოსა ჰრომსა, სახიდ დედაკაცისა
რომელსა იგი თანა მოგზაურ ექმნა: იხილეს მუნ დედოფალი ვინმე, და ტომი Mე
ფეთა, სახელით Rიფსიმე, დედამძუძე მისი გაიანე, რ~ნი ესე იყოფებოდეს მო
ნასტერსა შ~ა ქალწულთასა, და ჰსუროდა ქ~სთჳს, და მომლოდნე იყუნეს ი~ჱლიმით
ნათლისღებასა: მაშინ დედაკაცმან მან წარუდგინა წმიდა ნინო, და აუწყა საქ
მე მისი დედოფალსა Rიფსიმეს, რ~ი იგი იხილარა ქ~ეს მოყუარემან Rიფსიმე,
სიხარულით შეიტკბო, და შეიწყნარა სახიდ თვისად წ~ე მისსა წ~ჲ nინო ჴელთგან
მის დედაკაცისათანამოგზაურისა: და ესრეთ იყოფოდა რა მისთანა წ~აჲ ნინო, მას
ვე შ~ა წელიწადსა ნათელიღო რიფსიმე, რლ~ისათვის იგი სურვიელიყო: მისთანა
Gაიანეცა დედამძუძემან მისმან, და სხვათა მათ სახლეულთა მისთა, რიცხვითა
ორმეოცდა ათთა სულთა, ჴელსა შ~ა წ~ისა ნინოსსა, და იყოფოდეს მონასტერსა შ~ა
თვისსა, და მათთანა წ~ჲ ნინო ორწელ: Mათ დღეთა შ~ა წარავლინნა ±ეისარ
მან, ძიებად ქალისა ქმნულ კეთილისა, და შვენიერისა, რათამცა უპოვეს ღირ
სი ცოლად მისსა: და ვ~რ მოიწივნეს მეძიებელნი იგი მონასტერსა ქალწულთასა, და
იხილნეს, და განიცადეს Rიფსიმე, და გამოიკითხეს გვარი მისი, სცნეს Mეფეთა ნათ
ესაობა მისი, რ~ლისა სახე ფ~დ სთნდა შვენიერება მისი, რ~ლისა ვერა სადა ეხი1-31 სტრ., 25v
ლვა მსგავსი ხილვითა და შვენიერებითა: და გამოსახეს სახე შვენიერებისა, და ხა
ტისა მისისა ფიცარსა ზ~ა, და წარგზავნეს წ~ე კეისრისა, რ~ლი იხილა ±ეისარმან,
ფ~დ სთნდა, და სიხარულით აღივსო, და განაწესა აღსრულება ქორწილისა
მრავლითა სიხარულითა, რ~ლისთვისცა მსწრაფლ წარავლინნა მოციქულნი, და
განმგებელნი ყ~თა შ~ა საბრძანებელთა მისთა, რათა ყ~ნი დიდითა სიხარულითა
მოვიდენ ბრძანებითა, ქორწილსა ამას სამეუფოსა: X~ იხილესრა ყ~დ წ~თა მათ
დაფარული იგი მანქანებაჲ მტერისა, და ისარნი იგი განჴურვებულნი რომ
ლითა იგი ისწრაფდა სისრად ¦~თა მათ ქ~ესთა: იურვოდეს რ~ ჭური რისხვისა
იპოვა Mეფე, ვ~ა გველი სამოთხესა შ~ა მზრახველ ექმნა, ეგრეთვე აქა მს
გავსად მისსა უუსჯულოეს იპოვა, რ~ლსა აქვნდა შეგინებული თაყვა
ნისცემა ბილწთა, და შეგინებულთა კერპთა: X~ იხილარა ნეტარმან Rი
ფსიმე, და გაიანე, და სხვათა მათ წ~თა დედათა, განსაცდელი ესე მათ ზ~ა მო
წევნულად, მაშინ მოიხსენეს მათ უბიწო იგი აღთქმა, და ღირსი ქებისა, მა
რტოებით ცხოვრება, რ~ლსა იგი იყუნეს განსწავლულ, და გოდებით სტირო
დეს გამოხატვით შვენიერებისა მისთვის წ~ე Mეფისა უსჯულოსა, შვენიერება
სა წმიდისა რიფსიმესსა, რ~ი იგი გამოეხატათ: წარგზავნეს და მისცნეს თა
ვნი თვისნი ფიცხელისა მოღვაწებისა კანონსა, ლოცვითა და ვედრებითა ღ~ისა
თა, დაუცადებელითა და მჴურვალითა, და ერთობით განზრახვითა ურთიერ
თარს ყ~თავე დაუტევეს ქ~ყანა იგი ფარულად ორმეოცდა ათ სამმეტმან სულ
მან, და მოიწივნნეს ლტოლვილნი, არეთა და სანახებთა სომხითისათა, ადგილ
სა მას, რ~ლსა ჰრქვიან ახალ ქალაქ, უაღრეს შენებულსა, რ~ლარს დვინი საყო

ფელი სომეხთა Mეფისა. და შევიდეს მუნ ტალავართა მათ შინა საწნეხელთასა,
რ~ლნი იგი იყუნეს შენებულ ჩრდილოთა კერძ, და აღმოსავალით, და იზრდებო
დეს მუნ შინა ჴელთ საქმრისა თვისისა განვაჭრებით: X~ იხილარა კეისარ
მან, რ~ განერნეს ჴელთაგან მისთა, და ტრფიალებისაგან მისისა ბოროტისა წ~ჲ
რიფსიმე, და სხვანი იგი მისთანანი: აღივსო უნუგეშინისცემოითა მწუხარე
ბითა, და წარავლინნა კაცნი ყ~თა ადგილთა მოძიებად მათდა: მაშინ მოიწივნეს
მოციქულნი ±ეისრისანი წ~ე Tრდატ სომეხთა მეფისა, და მოართვეს წიგნი კეი
სრისა, რ~ლსა წერილიყო ესრეთ: Tვით მპყრობელი კეისარი, საყუარელსა
ძმასა და მეგობარსა, და თანა მოსაყდრესა ჩემსა Tრდატს გიკითხავ: უწყებულ
იყავნ ძმობა შ~ი, და თანა შემწეობა, რ~ლისათვის იგი პ~დ გვევნების შეცთომილი
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სა მის ქ~ეანეთა ნათესავისა, რ~ ყ~დვე შეურაცხიქმნების ჩვენი უფლება მათისა
მის კრებულისა მიერ, და დასაწუნელარს ჩვენი ესე ჴელმწიფება მათგან: რ~
იგინი ჯვარცმულსა ვისმე მომკვდარსა მსახურებენ, და ძელსა თაყუანისცემენ,
და თავისა მათისა სიკვდილსა უფლისა მათისათვის დიდებად შეირაცხებენ, და
არა ეშინის ჰურიათაგან, და მოკლულისა მისგან, ჰურიათაგან და ჯვარცმულისა
ეშინის, და შეცთომილარიან: მეფეთა აგინებენ, ღმერთთა შეურაცხყოფენ,
და ძალსაცა მზისასა, და მთოვარისასა, და ვარსკვლავთა ნათლისასა არარად შე
რაცხიან, ა~დ შექმნილად იტყვიან მათ ჯ~რცმულისა მისმიერ, და ესრეთ მიი
ქციეს ქყ~ანა ვ~ემდის მამანი დედათაგან, და დედანი მამათაგან ცოცხალვე განაშო
რნეს, დაღაცათუ დიდითა ქადებითა, და ფ~დითა სატანჯველითა მოვსწყვიდე
ნით. ა~დ კ~დცა უფროსად განმრავლდეს: ხ~ აწ შემემთხვია მე ხილვა ნათესავი
სა მათისაგანისა ქალისა ერთისა ჭაბუკისა, და განვიზრახე მოყუანება მისი ცო
ლად ჩემდა: ხ~ მას არცაღათუ ვ~ა მეფისა უთქვა გულმან მისმან სურვილად
ჩემად: ა~დ საძულელად და არაწმიდად შემრაცხეს მე: რლ~ითაცა მეოტიქმნ
ნეს ფარულად ჩემგან, და კერძოთა ქყ~ანისა შენისათა წარმოსრულარიან: უ
წყებულიყავნ ესე შენდა ძმაო ჩემო, მოიძიენ იგინი და ჰპოვნერა მისთანანი
იგი სიკ~დილითა მოაკ~დინენ: ხ~ რლ~ი იგი მათ შეაცთუნეს შვენიერი ხატი
თა, და სახელით Rიფსიმე, ჩემდავე წარმოავლინე: და უკეთუ შენ გთნდეს იგი,
თავისა შენისათვის იგულე, რ~ არა იპოვო სხვა მსგავსი მისი Iონთა სოფელ
სა შ~ა და ცოცხლებითმცა იყოფები შენ მსახურებასა შ~ა ღ~თთასა:
X~ აღმოიკითხარა თრდატ ბძანება ესე კეისრისა. მყის იწყო მოსწრაფებით ძიება მა
თი, და ჰპოვნარა საწნახელთა მათშინა პ~ლ ხსენებულთა, და იხილარა რიფსიმე,
აღივსო ტრფიალებითა გულისთქმისათა, და სიხარულითა დიდითა, და დაამტ
კიცა მიყუანება მისი ცოლად მისდა: ხ~ ურჩექმნარა თრდატს საქმისა ამისთვის
წ~ჲ რიფსიმე: მაშინ იწამა იგი მისმიერ წამებისა ღვაწლითა: მისთანა გაიანე
ცა დედამძუძე იგი მისი, და სხვანი მრავალნი მათთანანი, ვ~ა იგი წერილარს
წიგნსა მას წამებისა მათისასა: და გვეუწყებიან სასწაულნი იგი, რლ~ი იქმნ
ეს ჟ~ა წამებისა მათისასა, მოქცევასა შ~ა სომეხთასა: რ~ Tრდატ მეფე განგე
ბითა ღ~ისათა ეშვად შეიცვალა: ხ~ რ~ლნიმე მათგანი წმიდანი დაიმალნეს,

და ივლტოდეს: რომელთათანავე მაშინ ესე წმიდა ნინო დამალულ იქმნა ეკა
ლთა შ~ს ვარდისათა, რლ~ი იგი ჯერეთ არღარა გამომღებელ ქმნილიყო ყვავი
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ლისა ჟ~ა, და ესრეთ დამალულრა იქმნა წ~ჲ ნინო, და იხილა მუნითგამო სახითა
მთავარდიაკონისათა შთამომავალი zეცით ნათლისა ოლარითა მოსილი, და მპყ
რობელი სასაკმეველისა ჴელთა მისთა, რ~ლისა კვამლისა სახე სუნნელება და
ჰფარვიდა ცათა, და კ~დ იყო მისთანა სიმრავლე ერთა ზეცისათა, რ~ მას ჟ~ა განეყო
დეს ჴორცთაგან სულნი წ~თა მათ მოწამეთანი, რ~ნი იგი შეიერთნეს ბრწყინვალ
ეთა მათ ზეცისა ძალთა, და ესრეთ ცად მიმართ აღიწეოდა, რ~ი ესე იხილა რა
ესრეთ წ~ნ ნინო, ღაღადყო ესრეთ, U~ო U~ო რად დამიტეობ მე შ~ს ასპიტ
თა იქედნეთა: მაშინ ჴმა ესმა ზეგარდამო, რ~ი ეტყოდა, ვ~დ ესრეთვე იყოს
შენიცა წარყუანება სასუფე~ლად წ~ე ღ~ისა, ჟ~ა ეგე ეკალი რ~ლარს გარემოს
შენსა, ყ~ივე იქმნეს ვარდისფურცელ სუნნელი: ა~დ აღსდეგ და ვიდოდე
ჩრდილოთ კერძო, სადა იგი ფ~დარს სამკალი: ხ~ მუშაკი ყ~დ არა:
Aმისა შ~დ წარმოვიდა მუნით წმიდა ნინო, და მოიწია oრბანთად, საზღვართავე
სომხითისათა, და მუნ დაიზამთრა ჭირთა შინა მრავალთა, და თვესა მეოთხესა
მარტითგან, რ~ლარს ივნისი, წარმოემართა, და მოიწია მთათა ჯავახეთისათა, სადა
იგი მიემთხვია ტბასა დიდსა გარდამომდინარესა, რომელსა ეწოდების ფარავანი,
ხ~ მიხედნარა მუნით, და იხილნა მთანი ჩრდილოსანი, დღეთა მათ ზაფხულისა
თა, სავსენი თოვლითა, და ჰაერითა სასტიკისათა: შეძრწუნდა წ~ჲ ნინო, და
თქვა: U~ო უ~ო მიიღე სული ჩემი ჩემგან, და დაჰყო მუნ ორი დღე: და ითხოვა
საზრდელი მეთევზურთაგან ტბასა მას შინა მონადირეთასა: და რ~ მწყემსნიცა
იყუნეს ადგილსა მასვე, და ჴმილვიდესრა საჴმილავსა ღამისასა, სამწყსოსა ზ~ა
მათსა: ხადოდეს იგინი შემწედ, და მფარველად მათდა ღმერთთა მათთა, არ
მაზს, და ზადენს, და აღუთქმიდეს მათ შესაწირავთა, ოდეს მოვიდეთ წ~ე თქ~ნსა,
მშვიდობითო: და ამას იტყოდეს იგინი ენითა სომხურითა, რლ~ი ესე ესწავლა
მცირედ რაჲმე ნინოსაცა პირველვე ნიაფორისაგან: და ჰპოვა მწყემსთა მათ
შ~ს მზრახველი სომხურისა ენითა ერთი: და ჰკითხა და ჰრქვა ენითა სომხური
თა, ვ~დ რ~ლისა՞ სოფლისანი ხართ: ხ~ მან მიუგო და ჰრქვა ვ~დ ვართ ჩვენ დაბ
ით ელარბინით, და საფურცლით, და ქინძარელნი რაბატელნი, და დიდისა
ქალაქისა Mცხეთისანი, სადა ღმერთნი ღ~თობენ, და მეფენი მეფობენ: და ჰკით
ხა სადათ՞ არს Mცხეთა: ხ~ მან მიუგო ვ~დ გარდამდინარე ესე ტბისა თანა წარ
ვლის ქალაქსა მას მცხეთისასა: X~ წ~ა ნინოს შეუძნდა სიგრძე გზისა მის, და
სიბრტყე მთათა მათ, რ~ი იხილა. და ამისთვის შეძრწუნებულმან სულთითქვნა.
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და დაიდვა ლოდი ერთი სასთუნალად, და ესრეთ მიიძინა გარდასადინელსა მას ტბი
სასა, და ვ~რ ეძინა მას მოვიდა კაცი ერთი ჩვენებით, ჰასაკითა ზომიერ: ხ~ თმითა
ნახევარ თმოსან, და მისცა მას წიგნი დაბეჭდული წმიდასა ნინოს: და ჰრქვა მიარ
თვი ესე მსწრაფლ ქალაქსა შინა Mცხეთას მეფესა მას წარმართთასა: ხ~ წ~ნ ნი

ნო იწყო ტირილად და ჰრქვა მას ვედრებით, ვ~დ მე უფალო დედაკაცი ვარ უცხო
და უმეცარი, არღა მრავლის მეტყვედ მეცნიერ. ვითარ՞ მივიდე უცხოსა ქ~ყანა
სა, და კაცთა მათ უცხო თესლთა: Mაშინ კაცმან განუჴსნა წიგნი იგი, და იყო
წერილი ჰრომაელებრ, რ~ლსა ზ~ა იყო ბეჭედი იესო ქ~ესი, და წერილიყუნეს
მას შინა ათნი სიტყუანი, მსგავსადვე ფიცართა მათ ქვისათა მოსესზე: მისცა
კითხვად წ~ა ნინოს, და იყო დასაბამი სიტყუათა მათ ესე:
A Sადაცა იქადაგოს სახარება ესე, მუნცა ითქმოდეს დედაკაცი ესე:
B Aრცა მამაკაცება, არცა დედაკაცება, ა~დ თქ~ნ ყ~ნი ერთ ხართ:
G ¦არვედით და მოიმოწაფენით ყ~ნი წარმართნი, და ნათელსცემდით მათ, სა
ხელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა წმიდისათა:
D nათელი გამობრწყინვებად წარმართთა ზ~ა, და დიდება ერისა შ~ისა ი~ჱლისა:
E Sადაცა იქადაგოს სახარება ესე სასუფეველისა, მუნცა ითქმოდეს ყო
ველსა სოფელსა:
V R~ლნ თქვენ შეგიწყნარნეს, მე შემიწყნარა, და რ~ლნ მე შემიწყნაროს, შეი
წყნაროს მომავლინებელი ჩემი:
z R~ ფ~დ უყვარდა მარიამ U~ა, რ~ მ~დის ისმენდა მისსა სიტყუასა ჭ~ტსა:
É nუ გეშინინ მათგან, რ~ლთა მოსწყვიდნენ ჴორცნი თქვენნი, ხ~ სულისა ვერ
შემძლებელარიან მოწყვედად:
T hრქვა მარიამს მაგდანელსა I~W, წარვედ და ახარე ძმათა ჩემთა:
I Sადაცა ჰქადაგებდეთ სახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა წ~ისათა:
V~ა წარიკითხნა სიტყუანი ესე წ~ნ ნინო. იწყო ვედრებად ღ~ისა მ~რთ, და გუ
ლისჴმაჰყო ვ~დ ზეცით იყო ჩვენება ესე. და აღიხილნა თვალნი ზეცად, და ი
თხოვა მაღალთა შ~ა დამკვიდრებულისა, და ყ~ისა გარე შემცველისა ღ~ისაგ
ან შეწევნა მისი: და წარემართა და მიჰყვა მდინარისა მის ტბისაგან გარდა
მომდინარესა, რ~ლი იგი წარმდინარეობს დასავალით: მერმე კ~დ იწყებს აღ
მოსავალით დინებასა: მიუდგა გზათა ძნელთა, და ფიცხელთა, ნახნა ჭირნი
დიდნი გზათაგან, და შიშნი დიდნი მჴეცთაგან, ვ~ე მიწევნადმდე ადგილსა მას,
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რ~ლსა იწყებს წყალი იგი აღმოსავალით დინებასა, და მიერითგან იქმნნა ლხინება
მისი. რ~ ჰპოვნა მუნ მოგზაურნი, რ~ლთათანა მიიწია სანახებსა ქართლისასა, ქა

ლაქსა, რ~ლსა ეწოდების Uრბნისი: სადა იგი იხილა ერი უცხო, და უცხოთა
ღ~თთა მსახურნი. რ~ თაყუანისცემდეს იგინი ღ~თად მათდა, ცეცხლსა, ქვასა,
და ძელთა. რ~ლისათვისცა შეეურვა სულსა ამის წმიდისასა. და შევიდა უბანსა
ჰურიათასა, რ~ლთაცა ზრახვიდა მათთანა ენისათვის ებრაულისა, რ~ლსა იგი
ცა მეცნიერიყო. და დაყვნა მუნ თვისა ერთისა დღენი, და განიცდიდა საქმესა
და ძალსა მის ქ~ყანისასა: X~ აღიძრ[.]ნეს დღესა შ~ა ერთსა, ერნი დიდნი სიმ
რავლითა მით ქალაქით წარმავალნი, დედად ქალაქად სამეუფოდ Mცხეთად,
მოვაჭრებად საჴმართა რათამე, და ზორვად წ~ე არმაზ ღ~ისა მათისა, და წარჰყვა წ~ჲ
ნინო მათთანავე: ხ~ ვ~რ იგი მიიწივნეს ქალაქად Mცხეთად, და დაისადგურეს მათ
წიაღ მოგვთასა ჴიდსა მას, და იხილა მუნ მოგობა ცეცხლისმსახურთა მათ ერთა,
და საცთური: და ტიროდა წ~ჲ ნინო წარწყმედასა მას ზ~ა მათსა, და იგლოვდა უ
ცხოებასა თჳსსა: X~ აჰა ხვალისა დღე, იყო ჴმა ოხვრისა, და საყჳრისა, და ზა
რი საშინელი, და გამოსლვა ერისა ურიცხვისა, ვ~ა ყვავილთა ველისათა, და ზარი
საშინელი გამოვიდოდა ვ~ე გამოსლვამდე Mეფისა: და ვ~რ იგი მოიწია ჟამი, იყო
სივლტოლა და მიმოდაბნევა ყ~ისა კაცისა, და შიშისაგან შეივლტოდეს, და დაიმა
ლვოდეს საფარველსა შ~ა თჳსსა: და აჰა მყის გამოვიდა nანა დედოფალი. და შ~დ
მისა გამოვიდა სიმრავლე ერისა ნელიად, და შეამკვნეს ყ~ნი იგი გზანი, და ფოლო
რცნი, და სამოსელთა მიერ თვითო ფერთა, და ფურცელთაგან ხეთასა: მერმე
ღა გამოვიდა Mეფე მირიან საზარელითა და თვალთ შეუდგამითა ხილვითა, და
იწყო ყ~ნ ერმან ქებად მისა: და ჰკითხა წ~ნ ნინო, დედაკაცსა ვისმე ჰურიასა, ვ~დ
რა არს ესე: ხ~ მან ჰრქვა, ღ~ი ღ~თთა მათთა არმაზ უწესს მათ, წ~ე მისსა აღს
ლვად, რ~ლისა მსგავს არა არს სხვა კერპი: და ეუწყარა წ~ა ნინოს: აღვიდა ხი
ლვად კერპისა მის არმაზისა ერისა მისთანა, რლ~ითა აღივსნეს მთანი იგი
და განშვენდებოდეს დროშათა მიერ, და სამკაულთა ვ~ა ყვავილნი ველისანი
და შეუსწრო წ~ნ ნინო ციხედ არმაზად, და დადგა იგი მახლობელად კერპისა
მის ნაპრალსა ზღუდისასა, და ხედვიდა საკვირველებასა მიუწდომელსა, და ენ
ითა გამოუთქმელსა, ვ~რ იგი იყო შიში და ძრწოლა ზარისა აღსაჴდელი Mე
ფეთა მათ, და ყ~ისა ერისა, წ~ე კერპთა მათ წარდგომილთა, რ~ იხილა წ~ნ ნი
ნო მდგომარე კაცი ერთი სპილენძისა, რ~ლსა ეცვა ტანსა მისსა ჯაჭვი ოქ1-31 სტრ., 28r
როსა, და თავსა მისსა ჩაფხუტი ოქროსა, სამჴრენი და თვალნი მისნი იყუნეს
ზურმუხტისა, და ბივრიტისანი: და ეპყრა ჴრმალი ჴელსა მისსა ელვარე და
ბრწყინვალე, რლ~ი იგი იქცეოდა ჴელსა შ~ა მისსა, და შიშითა მისისა მიმთხვევისა
და სიკვდილისა მის მიერითა, არავინ განუკრძალველად შეემთხვეოდეს კერპსა
მას, ა~დ ესრეთ განიკითხის თავი თვისი და თქვის: ã՞ ჩემდა უკეთუ დასამე ვა
კლდი დიდებასა, დიდისა ამის ღ~ისა არმაზისსა, ანუ შესამევცეთ სიტყუად ე
ბრაელთათანა, გინა მოგვთათანა სმენასა, ოდენ დამთხვეულ იყო მზისა მსახ
ურთასა, და მათსა რნ~ი იგი იტყვიან უმეცრებით, დიდსა ვისმე ღ~თსა, და ძესა
³~ისა ზეცათასა, და იპოვოს რაჲმე ესე ვითარი ბიწი, და მცეს მე მახვილი მისი, რო
მლისაგან ეშინის ყ~ა ქ~ყანასა: Dა ესრეთ წ~წრვე განკითხვითა თავთა თვისთათა,
შიშითა და ძრწოლით თაყუანისციან მას: Dა კ~დ იყო მარჯვენით მისსა, სხვა

კერპი ოქროსა, სახითა კაცისათა მდგომარე, და სახელი მისი Gაცი: და მარცხე
ნით მისა ედგა კაცი ვეცხლისა, და სახელი მისი Gაიმ. რნ~ი იგი ღვთად უჩნდეს
ერთა მათ Kართლისათა: Mაშინ ვ~რ იხილა ნეტარმან ნინო, იწყო სულ
თქმით და ცრემლით ტირილად ღ~ისა მიმართ ცთომათა მათთვის ქვეყანისა
ჩრდილოსათა, და მიფარვასა მისთვის მათგან ნათლისა: და უფლებისა მათ ზ~ა
ბნელისათვის. რ~ მიხედნა Mეფეთა მათ დიდძალთა, და ყ~თა მთავართა რ~ნი იგი
ცოცხლივ შთაენთქნეს ჯ~ხეთს. დაეტევა Dამბადებელი, და ქვათა და ძელთა,
სპილენძსა, და რვალსა განჭედილსა ღ~თად თაყუანისცემდენ, და ესენი იცნო
ბებოდეს ყ~ისა შემოქმედად, და მოეხსენა წმიდასა ნინოს მაშინ სიტყუა იგი
რ~ი ამცნო დედისძმამან მისმან Iობენალ ´ატრიაქმან წ~ნ ღ~ისამან, ესრეთ
ვ~დ ვ~ა მამაკაცსა სრულსა წარგავლინებ, და მიწევნად ხარ ქყ~ანასა უცხოსა, და
ნათესავთა: დარგველ ზეველი ბარკადულ: რ~ლარს ბრანჯულად, კაცთა ღ~ის
მბრძოლთა და მჴდომელთა: Mაშინ აღიხილნა ზეცად მ~რთ და თქვა, U~ო
მრავლითა ძალითა შენითა გეცრუვნეს შენ მტერნი შენნი, და მრავლითა
სულგრძელებითა შენითა იქმენ რასაცა იქმან, და მოიგონებენ ყ~ა მტვერებრ
და ნაცარებრ განქარვებადნი ესე ქყ~ანასა ზ~ა, ა~დ ნუ უგულებელსჰყოფ რ~ი
შექმნეს ჴელთა შენთა კაცი ხატად შენდა: Dარომლისათვის ერთი სამებისა
განი განჰკაცენ, და აცხოვნენ ყ~ნი სოფელნი, და მოხედენ წყალობით ამათცა ზ~ა
ნათესავთა, და შერისხენ სულთა ამათ ბ~რტთა, და უჩინოთა სოფლისა მპყრობელ
თა მთავართა ბნელისათა, და შთაჴედინ ადგილთა ბნელთა, და მიჩვენე მე U~ო ³~ო
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მამისა და დედისა ჩემისაო მჴევალსა ამას შენსა, და ნაშობსა მონათა შ~ნთასა, რ~ლ
იხილონ ყ~თა კიდეთა ქყ~ანისათა მაცხოვარება შენი, და რათა ჩრდილო ბღვარსათ~ა
იხარებდეს, და ყ~ნ ერმან მხოლოსა ღ~ა თაყუანისგცე[ს]ნ K~ე იესოს მიერ ძისა
შენისა რ~ლსა შვენის მადლობა, და დიდებისმიცემა უკე:
Dა ვ~ა დაასრულნა წ~ნ ნინო ლოცვა ესე, და მყის წამისყოფითა საღ~თოთა აღ
დგეს დასავალით ქარნი, და ჰაერნი ღრუბელთათანა ხილვითა და საშინელითა
და ჴმითა ზარის აღსაჴდელითა ქუხილისათა, და მოჰბერნა ნიავმან მზისა
დასავალისამან სული ჯერკვალი სიმწარისა სიმყრალისა: რ~ი ესე იხი
ლა სიმრავლემან ერისამან მათ ზ~ა მომავალად, მაშინ იწყეს მსწრაფლ სი
რბილად შელტოლვად ქალაქთა და სოფელთა თჳსთა, და რ~ მცირედ დრო
სცა ღ~ნ ვ~ე განრინებადმდე თავთა მათთა, და ყოფად ამისსა, რათამცა შეესწრ
ნეს იგინი მომსრველსა მას საყოფელთა შ~ა თჳსთა, და ვ~რ განიბნინნეს იგი
ყ~ნი, მეყვსეულად მოიწია რისხვისა იგი ღრუბელი მწარედ სასტიკი, და მოი
ღო სეტყვა სწორი ქვისა ორთა მიერ ჴელთა მძლედ ძლით სატყორცებელი
ადგილსა მას ოდენ ზედა საყოფელსა კერპთასა, და შემუსრვით დააწვლილ
ნა იგინი, და დაარღვივნა ზღუდენი იგი ქარისა მიერ სასტიკისა, და შთაიბნივნ
ეს იგინი კლდეთა ნაპრალთა მათ შ~ა, ხ~ წ~ჲ ნინო ეგო უვნებელად დაცული
ადგილსა მასვე, სადა იგი პ~ლ შესრულ და მდგომარე იყო:

X~ დღესა მეორესა გამოვიდა Mირიან მეფე, და ყ~ი იგი ერი ძიებად ღ~თთა მათ
თა, და არა ჰპოვებდეს, რ~ლისათვის იგი დაეცა მათ შიში და ძრწოლა, და განკვი
რვებამან შეიპყრნა, და უმრავლესნი იგი ერნი იტყოდეს გულფიცხელნი მო
უდრეკელნი ესრეთ, ვ~დ Kალდეველთ ღ~ი Iთრუჯან. და ჩვენი ესე ღ~ი არ
მაზ, ყ~დვე ურთიერთარს მტერარიან, რ~ ამან ოდესმე მათ ზ~ა ზღვა მოაქც
ია, და აწ მან შური იძია, და მოაწია ესე ამას ზ~ა:
X~ რ~ლნიმე ესრეთ იტყოდეს, ვ~დ რ~ლისა ღ~ისა ძალითა Tრდატ სომეხთა მეფე ე
შვად შეიცვალა. და კ~დ ეშვისაგან კაცადვე მოაქცივნა. მან ~კჱ ღ~ნ ჰყო, და მოიწ
ია ესე რისხვა ღ~ისა მათზედა, და ამას ესე ვითარსა იტყოდეს ამისთვის მაშინ, რ~
ვინათგან მეფე თრდატ, K~ეს ძალითავე ეშვად გარდაქცეულიყო, მიერითგან
ქება დიდება ქ~ესი არღარა ფარულად ითქმოდა ქართლს შ~ა, რ~ მადლსა ღვ
თისასა ეწყო მიფენად აღმოსავლეთს: X~ მასვე დღესა რისხვისა და კერპთა
შემუსრვისასა, დასცხრა სეტყუა იგი და ქარი სასტიკი: მაშინ გამოვიდა წ~ჲ ნინო
კლდი
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სა მისგან ნაპრალისა, და ჰპოვა თვალი იგი ბივრიტი, აღიღო და წარმოვიდა წინა
კერძო დასასრულსა მას კლდისა ცხვირისასა, სადა იგი ყოფილიყო ძველადვე ციხე,
და ქალაქი, და იხილნა მუნ მდგომარედ ხე ერთი, რ~ლსა ბრინჯ უწოდიან, მაღალი
შვენიერი, და რტომრავალი, სადა იგი ყოფილიყო ბარტამ Mეფისა საგრილი და
განსასვე
ნებელი: და მივიდა ხესა მას ქვეშე, გამოსახა სასწაული K~ეს ჯ~ისა, და აღასრულ
ნა მუნ დღენი ექვსნი, მადლობით და ვედრებით ღ~ისა მ~რთ, წყალობით მო
ხედვისათვის, და დახსნისა ერისა მისთვის ეშმაკთა შეცთომილისა:
X~ ოდეს იქმნა კერპთა შემუსრვა, იყო თვე მარტითგან მეექვსე აგვისტოსი, და დღე
მეექვსე რ~ლსა შ~ა ფერი იცვალა ქ~ემან წ~ე თავთა მათ წ~წრმეტყ~ლთა, და მოწაფ
ეთა თვისთა: Dა ვითარ იგი ვსთქუ, იყოფებოდარა წმიდა ნინო საფარველსა
მას ქვეშე ხეთასა: მაშინ მოვიდა მისდა სეფე ქალი ერთი, სახელით შროშანა, და
იხილა მუნ წ~ჲ ნინო ესრეთ მყოფი, განჰკვირდა და ჰკითხა მას, სხვისა მიერ ბერძულ
მეტყ~ლისა დედაკაცისა ვინაობა მისი, სხვისა ყ~ისავე თანა საქმისა მისისა, რ~ი იგი
აუწყარა ყ~ივე ნინო, თვინიერ უწყებასა მშობელთა თჳსთასა, და იჩემა ტყვეო
ბა თავისა თჳსისა: მაშინ შროშანა თანა ლმობილი, და მოწყალე ქმნილი უცხოები
სათვის მისისა, ცრემლით აიძულებდა წ~ა ნინოს წარსლვად მისთანა სახით
სამეფოდ, რლ~ი ესე არა ინება წ~ნ ნინო, ა~დ განეშორა და წარვიდა მისგან შრო
შანა: Dა შ~დ სამთა დღეთა, აღდგა მუნით, განვლო მტკვარი, და მიიწია სა
მოთხესა მას Mეფისასა, სადა იგი არს აწ სვეტი იგი ღ~თივ აღმართებული, და ეკ
ლესია საკათოლიკოსო, და იხილა მუნ სახლი მცირე სამოთხისა მის მცველისა,
და შერავიდა მას შინა, იხილა და მოეგება დედაკაცი ცოლი სამოთხის მცველისა მის
სახელით Aნასტასოს, და მოწლედ ამბორისყოფით შეიტკბო, ვ~ა მრავალ ჟამით
გან მეცნიერმან, და მეგობარმან, და დაბანნა ფერჴნი, და განუსვენა ცხებითა ზეთი

სათა, და დაუგო პური და ღვინო, და დაყვნა მისთანა წ~ნ ნინო, დღენი და ჟამნი ცხ
რათა თვეთანი: ხ~ იყუნეს ესე ანასტასო, და ქმარი მისი უშვილო, რ~ლისათვის ფ~დ
მწუხარე იყვნეს იგინი: მაშინ იხილა წ~ნ ნინო ჩვენებასა შ~ა ძილისასა ±აცი
ნათლით შემოსილი რ~ლი ეტყოდა, ვ~დ შევედ სამოთხესა მაგას, და ჰპოვო ქვე
შე კერძო ნაძვთასა მცირე ბაბილო, შემზადებული გამომღებელად ყვავი
ლთა სუნნელთა, და აღიღე მიწა ადგილისა მისგან, და ეც ჭამად მეუღლეთა
მაგათ, და ესვას შვილი: ხ~ წ~ნ ნინო ულოცა, და სცა ჭამად ცოლ ქმართა მათ ჩვე
ნებით უწყებისა მისებრ, და შვნეს მათ ძე, და ასულები მრავალ, რლ~ისათ~სცა
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ჰრწმენა მათ K~ე ნინოს მიერ, და დაემოწაფნეს მას ფარულად:
X~ შ~დ წ~ნ ნინო ცხრათა მათ თვეთასა, რლ~ნი დაეყვნეს სამოთხის მცველთა
მათთანა, ჰპოვა გარეგნით ზღუდეთა მათ ქალაქისათა ქოჩი ერთი ბრწა
მლი, სახედ ტალავრისა მცირისა მაყუალთა მიერ შემზადებული, განგე
ბითა ღ~ისათა. ადგილსა მას სადა იგი აწ არს საკხ~ეველი ზემოსა Eკლესი
ისა სამთავარეპისკოპოსოსა: და ჰყო იგი საყოფელად განსასვენებელად თვი
სად: და აღმართა მუნ შ~ა ¿~I, თვით მისმიერ შემზადებული, ნასხლევთა
გან ვაზთასა, რ~ლისა წ~ე განათენნ იგი ღამეთა მ~დის მღვიძარებითა: და ეგრეთ
ვე შეაღამებნ დღეთა დაუცხრომელად ლოცვითა, მარხვითა, და ვედრებითა ღ~ისა
თა, და განკვირვებულნი სიმრავლესა ამას ზ~ა ღვაწლთა მისთასა, მსახურებ
დეს მას მეუღლენი მცველნი იგი სამოთხისა მის Mეფისანი:
Dა ესრეთ მუნ მყოფი იგი წმიდა ნინო, მრავალგზის მივალნ უბანსა მას ჰუ
რიათასა ენისათვის ებრაულისა, და გამოძიებისათვის კვართისა მის U~ისა:
რ~ლისათვის იგი ესმინა ი~ჱლიმს ნიაფორისა მისგან, ვ~დ წარმოუღიაო ი
გი Mცხეთელთა მათ ჰურიათა, რათამცა ყ~ით კერძოვე სცნა, და ეუწყა მას
კვართისა მის ვედრება: Mაშინ ჰპოვა მან ჰურია ერთი სახელით Aბიათარ მღვდელი, და ასული მისი სიდონია, და უქადაგა მათ სახარება
U~ისა ჩვენისა Iესო ქ~ესი, რ~ლთაცა იგი ჰრწმენა, და დაემოწაფნეს მას, და მ~თ
თ~ა სხვანიცა დედანი დაემოწაფნეს ჰურიანი, რიცხვით ექვსნი, სწავლასა მ~ს
წ~ისა ნინოსასა, თვინიერ ნათლისღებისა, რ~ არა იყო მას ჟ~ა მღვდელი რათა
მცა ნათელს სცა მათ: და იყუნეს იგინი ფარულად მოწაფე მისი:
Dა აღასრულებდა ³~ი ჴელითა წ~ისა ნინოსითა საკვირველებათა და კურნება
თა მრავალთა, რ~ რეცათუ მიზეზითა წამალთა ჴმარებისათა მრავალნი გა
ნუკურნებელთაგან სენთა შეპყრობილნი განათავისუფლნა უძლურებათა
გან მათთა: Dა ესრეთ იქცეოდარა ქალაქსა მას შ~ა მცხეთას წმიდა
ნინო ჟამთა სამისა წლისათა: მათ დღეთა შ~ა იქმნა შესლვა Mირიანისი,
და ძმის წულისა მისისა, დიდისა სპარსთა მეფისა საბერძნეთად, რნ~ი ესე
±ოსტანტინე მეფემან ბერძენთამან იოტნა ძალითა ქ~ესითა, და ¿~ისა მისისა
წინამძღვრებითა ყ~ით სპითურთ მათით:

Tქმული აბიათარ მღვდელისა, რ~ი დაემოწაფა წ~ა და ნეტარსა nინოს:
Mე Aბიათარ მღვდელი ვიყავ წილით ხვედრებული მის წელიწდისა. ოდეს
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წმიდა ესე და ნეტარი nინო მოიწია Mცხეთად. და მასვე ~კჱ ჟ~ა მოწევნულ იქმ
ნა ჩემდა წიგნი Aნტიოქიით ჰურიათაგან Mღვდელთა, რ~ლსა შ~ა წერილიყო
ესრეთ, ვ~დ განხეთქა ³~ნ სამ ნაწილად მეფობა I~ჱლისა, რ~ აჰა ესერა წი
ნასწარმეტყ~ლნი ჩვენნი დასცხრეს, და რომელსა სული ღ~ისა აწვევდა მათ, და თქ
ვის, აღესრულა ყ~ივე, და განვიბნიენით ჩ~ნ ყ~ა ქ~ყნასა, და ჰრომთა დაიპყრეს ქ~ყა
ნა ჩვენი: ჰურიანი ვსტირთ ჩვენ ერითურთ დღეს, რ~ განვარისხეთ შემოქმე
დი ღ~ი: აწ განიხილენღა შ~ნ წიგნი იგი მოსესნი. და სიტყვა იგი რ~ი მან დამიწ
ერა ესრეთ, ვ~დ რ~ი იტყოდეს თავსა თჳსსა ქ~ყანასა ზ~ა ¾ედ ღ~ისად, მოჰკვედ
ინ, ანუ შეუკ~ჱვსცეთით ნაზარეველისა მისთჳს Iესოს სიკ~დილისა: რ~ ვხე
დავთ ოდეს პ~ლ მამათა ჩვენთა შესცოდიან რა ღ~ა, და ყ~დ დაივიწყიან იგი: მაშინ
მისცნის იგი ჴელმწიფებასა ქვეშე ძნელსა, და ტყვეობასა ბოროტსა, და ოდეს მო
იქციანრა და ღაღადყვიან ღ~ისა მ~რთ, სწრაფით განარინნის იგი ჭირისა მისგან: ესე
ესრეთ ყოფადი, და აღსრულებადი შვიდგზის უწყით წერილისაგან: ხ~ აწ ვინათგ
ან ჴელნი შეასხნეს მამათა მათ ჩვენთა ძესა მას მწირისა დედაკაცისასა, და მოკლ
ეს იგი, აღიღო ³~ნ ჴელი წყალობისა მისისა ჩვენზ~ა, და განხეთქა Mეფობაჲ ჩვე
ნი, განგვაშორა ტაძარსა თჳსსა წ~ა, და უგულებელსჰყო ნათესავი ს~დ, და არს მით
ჟამითგან სამასი წელიწადი, და უმეტესცა რ~ლ არღარა ისმინა ვედრება ჩ~ნი, და ა
რცაღა ჰყო ლხინებაჲ ჩვენი, რ~ლისათჳს საგონებელგვიჩნს ჩ~ნ, ვ~დ ნუ~კჱ ზეცით
იყო კაცი იგიო: Dა განამრავლეს მათ ესე ვითარისათჳს მოწერაჲ ჩვენდა: ხ~
მე ვ~ა მესმა ესე ვიწყე კითხვად დედაკაცისა მის ნინოსაგან K~ესთჳს თუ ვინ იყო იგი,
ანუ რ~ლისა მიზეზისათვის იქმნა კაცად ძე ღ~ისა: მაშინ აღაღო პირი თჳსი წმი
დამან ნინო, ვ~ა რა ჯურღმულმან აღმომდინარემან, და იწყო სიტყუად Dასაბამით
გან წიგნთა ჩვენთა ზეპირით წარმოთქმად, და განმიმარტებდა ძალსა მათსა, რ~ლ
თა იგი ვ~ა მძინარესა განმაღვიძებდა მე, და ვ~ა დასულებულსა გონიერმყოფდა,
და მამათა ჩვენთა შემაწყალებდა, და მარწმუნებდა ცვალებასა სჯულისასა:
Vიდრემდის მრწმენა მე სიტყვითა მისითა იესო ქ~ე ¾ე ღ~ისა, ვნებულად, და აღ
დგომილად, და კ~დ მომავალად დიდებით. და ვ~დ ჭ~ტდ იგი არს მოლოდება წარ
მართთა. და ღირს ვიქმენით მე და შვილი ესე ჩემი სიდონია მოღებად, საპკურებ
ელსა მას განსაწმედელსა ცოდვათაგან წყალსა Eმბაზისასა, რ~ლსა ინატრიდა
წწ~რმეტყ~ლი D~თ, და ვერ ეწიფა: და მესმა მე ჴმა ახლისა სჯულისა ერთად მგა
ლობელთა, რ~ლსა იგი D~თ ინატრიდა: და ღირსვიქმნეთ zიარებად ჭ~ტსა qორ1-31 სტრ., 30v
ცსა, და Sისხლსა K~ეს ¾ისა ³~ისასა, და კრავსა ცოდვათათვის სოფლისათა შეწ
ირულთა, რლ~ისა ტკბილარს გემოსხილვა მისი, და ამას ზ~ა სარწმნ~ბასა ჰყავ

U~ო განსლვა ჩემი ჴორცთაგან ჩემთა: ±~დ სხვანიცა მრავალნი სასწაულნი ვი
ხილენ თვალითა ჩემითა Mცხეთას შ~ა nინოს მიერ აღსრულებული დღ
ეთა ჩემთა:
Mეორე თქმული მისივე Aბიათარ მღვდელისა ±ვართისათვის U~ისა ჩვე
ნისა Iესო K~ესა:
Mე აბიათარ მიგითხრობ თქვენ თხრობასა მას, რ~ი მეუწყა, და ყურითა ჩემითა ვი
სმინე მამისდედისა ჩემისაგან, და რ~ი წიგნთაგანცა უწყი, რ~ მათცა პაპათა და
მშობელთაგან თვისთა მოთხრობით, და სმენით უწყოდეს: oდეს იგი Mეფობდა
Éეროდე ი~ჱლიმს. მას ჟ~ა გვესმა ესრეთ, ვ~დ ი~ჱლიმი სპარსთა დაიპყრესო,
რ~ლისათჳს იგი იქმნა გლოვა, და წუხილი ჰურიათა ზ~ა, ქართველთა Mცხე
თელთა მკვიდრთა, ბოდელთა მღვდელთა, კოდის წყაროელთა, მწიგნობართა,
და სობის კანანელთა მთარგმნელთა, რ~ლისათჳსცა ესე ყ~ნი აღიძრნეს წარსლ
ვად, და შეწევნად ი~ჱლიმელთა: ხ~ შ~დ მცირედთა დღეთა სხვა მოიწია ღაღა
დისი ნუგეშინისცემისა, ვ~დ სპარსნი იგი არა დაპყრობად ი~ჱლიმისა მოვიდესო,
ა~დ საჭურველთა წილ აქვნდათ, ოქრო სამეუფო, და მური მსწრაფლ მკურ
ნალი წყლულებისა: და გუნდრუკი სუნნელი, და ეძიებდეს ყრმასა ვისმე შობილ
სა თესლისაგან დავითისა, რ~ლ რეცა ჰპოვეს მწირი ერთი ყრმა მწირისა დედა
კაცისა შობილი. უჟამოდ უადგილოსა ადგილსა, ვ~ა არს ჩვეულება გარეგან
დაბისა, მდგომარეთა კაცთა: და ესენი მის ყრმასა მოვიდეს თაყუანისცეს მას,
და შეწირეს მას ძღვენი იგი მშვიდობით. და იქმნა სიხარული დიდი სმენითა ამ
ის ამბავისათა ჰურიათა ზ~ა ქართველთა: X~ შ~დ რა გარდაჴდეს წელნი ო
ცდა ათნი, მაშინ მოსწერა Aნნა მღვდელმან ი~ჱლიმით მამისა ჩემისა E
ლიოზისთანა ესრეთ, ვ~დ იგივე რ~ლსათჳს სპარსნი მეფენი ძღვენითა მოვიდ
ეს, აღზრდილარს, და ასაკსა ზომისასა მოწევნულარს იგი, და თავსა თჳსსა
¾ედ ღ~ისად ხადის: აწ მოვედით ყ~ნი სიკ~დილსა მისსა, რათა აღვასრულოთ
მცნება Mოსესი: Dა წარვიდა აქათ ელიოს მამის მამა ჩემი, კაცი მოხუ
ცებული. და ესვა მას დედა ტომისაგან Eლი მღვდელისა: და ესვა მას დაჲ
ერთი. და ევედრებოდა ელიოზს დედა მისი ესრეთ, წარვედ შვილო წოდებ
ასა მას Mეფისასა, და წესსა სჯულისასა, გარნა რ~ლსა იგი განიზრახვენ, ნუ
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შეერთვინ ცნობა შენი შვილო ჩემო, რ~ იგი არს სიტყუა წ~წრმეტყ~ლთა, და იგავი
ბრძენთა, და საიდუმლო დაფარული პირველთაგან, და წარმართთა ნა
თელი, და ცხოვრება ს~კნო: და წარვიდა Eლიოზ მცხეთელი. და Lო
ნგინოზ კარსნელი. და მუნ დახვდეს ჯ~რცმასა U~ისასა:
X~ რ~აჟს იგი დამსჭვალვიდეს U~ა ჯ~ა ზ~ა, და პასანიგმან კვერითა მით
რკინისათა სცა სამსჭვალთა მათ ზედა U~ისათა ი~ჱლიმს. მაშინ ესმა
ჴმა სამსჭვალთა მათგან გამოსრული, დედასა Eლიოზისასა მყოფსა მც

ხეთასა შინა, და მყ~სლად იკრჩხიალნა, და თქვა მშვიდობით Mეფობაო
ჰურიათაო, რ~ მოჰკალთ თავისა თქვენისა მაცხოვარი და მხსნელი, და იქმ
ნენით ამიერითგან მკვლელ და მესისხლე შემოქმედისა. ვაჲ თავსა ჩემ
სა რომელ არა მეუფლა უწინარესვე ამისსა სიკ~დილი, რათამცა არღა
რა სმენილიყო ყურთა ჩემთა, და არცაღა შ~დ ამისსა ღირსვიქმენ მე
ხილვად ნათლისა წარმართთა ზ~ა, და მშვიდობა I~ჱლსა: და მყის შეი
სვენა რა, სრულ ჰყო სიტყუა ესე: X~ ±ვართი იგი U~ისა ხვდა წილითა
Mცხეთელთა მათ ჰურიათა, და მოიღო მცხეთად იგი ელიოს, და მიეგე
ბა დაჲ მისი ცრემლითა შესვარული, და მოეხვია ყელსა ძმასა თვისსა
ელიოზს, და მოუღო მას სამოსელი იგი Iესოსი, შეიტკბო მკერდსა
თვისსა, და მყის მ~ყსლად სულნი წარჴდეს მასვე ჟ~ა, სამთა ამათ ტკივილ
თა სიმწარითა, K~ეს სიკვდილითა, და დედისა თჳსისა, და ზიარებისათვის
უარისმყოფელთა ქ~ესთა ძმისა თვისისა:
Mაშინ იყო საკვირველი დიდი, და შეშფოთება Mცხეთას შ~ა, რ~ განჰკვირდა
თვით დიდი მეფე Aდერკი, და ყ~ი სიმრავლე ერისა და მთავართა: და სთნ
და მეფესა ადერკის სამოსელი იგი, გარნა საკირველებისა მისგან ზარგა
ნჴდილ და შეშინებულიქმნა იგი, და ვერღარა იკადრა გამოღებად ჴელ
თაგან მის მკვდრისათა, რ~ლსა იგი მაგრად, და სურვილით შემოემკერდა,
და ესრეთ ჴელთავე მქონებელი სამოსლისა უ~ისა, დამარხა ძმამან მისმან
ელიოზ დაჲ იგი თვისი ადგილსა მას, რ~ი უწყის ღ~ნ მხოლომან, და არავინ
სხვამან თვინიერ ამისა, რ~ლი ესე უწყიან ვ~დ არს ადგილი იგი მახლობელ
ნაძვისა მის ლიბანით წარმოღებულისა, და Mცხეთას დანერგულისა, და
აღორძინებულისა: Dაესეცა მეუწყა მამისაგან ჩემისა, ვ~დ არს სხ
ვაცა საღ~თოთა ძალითა შემოსილი, მრჩობლი იგი ხალენი Eლიასი,
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ამას ქალაქსა შინა, და ჴელთა ჩვენთა საკ~ხეველისა სიმტკიცესა ქვეშე ქვა
თა უპოვნელად ვ~ე ჟამადმდე მისსა: R~ მრავალგზის მოიბირა წ~ნ ნი
ნო მამისა მ~რთ ჩემისა რათამცა გამოვიწვლილე მისგან მჴურვალედ, ად
გილი იგი სამოსლისა მის: ხ~ მან ესოდენ მრქვა, ვ~დ აქა არს ადგილი
იგი სამარხავი მისიო, რ~ლსა ზ~ა ენანი კაცთანი არა დასდუმნენ გალობად
ღ~ისა მ~რთ, და არს ადგილი იგი ადგილი ვ~ა იაკობისი ±იბედ ხილული,
და ზეცად აღწევნული: და შ~დ წელთა მრავალთასა ძისწულმან შვილმ
ან ადერკი მეფისამან, Aმზაელ, ძიება ჰყო სამოსლისა მისთვის ჰურიათათა
[თ]ნა, და ვერ უძლო პოვნად და ცნობად მისსა. გარნა მასცა ესრეთ მიეთხრა
რ~ლთაგან ესრეთ გამოიკითხვიდა, ვ~ა ესერა ზემოთ ითქვა ნაძვისა მის მახლო
ბელად ყოფა, ადგილსა მას რ~ლსა დამარხულიქმნა:
X~ დამარხულიყავნ ესეცა ვ~დ სახლი ელიოზისი, რ~ნ ±ვართი U~ისა მოიღო
და დამარხა მითურთ დაჲ მისი, იყო ქალაქსა დასავალით წიაღ მოგვთასა
ჴიდსა ზ~ა: Mათ დღეთა შინა იხილა წ~ნ ნინო სამგზის და ოთხგზისცა ძი

ლსა შ~ა ჩვენებით, რლ~ი იგი მუჴლსა ზ~ა თჳსსა მიყრდნობილმან მცირედ
რაჲმე მიირულის, რ~ ხედვიდა იგი ესრეთ, ვ~დ რეცათუ მოვიდიან მფრინ
ველნი ფრთითა შავნი, და შთავიდიან მდინარესა მას შ~ა და განიბანიან, და
განსპეტაკნიან, და აღვიდიან იგინი სამოთხესა მას შ~ა პ~ლ ხსენებულსა ბაბი
ლოსა, და მუნშინა მოისთვლებდიან ნაყოფსა მისსა, და ყუავილთა მათ იჴმე
ვდიან. და ესრეთ მოწლედ და სურვილით წ~ისა ნინოს მ~რთ მოიღებდიან, რე
ცათუ მისი არს სამოთხე იგი, და გარემოს მისსა მოაკრბიან იგი ჟივილითა
შვენიერად: X~ ესე რა ესრეთ იხილა წ~ნ ნინო, აუწყა მოწაფესა თვისსა სი
დონიას, ასულსა აბიათარისსა, რ~ლისათჳს იგი მიუგო მან, და ჰრქვა წ~ა ნი
ნოს: ჵ՞ უცხოო და აქა არა შობილო, ტყვეო სიტყვისაებრ შენისა, და ჩვენ
ტყვეთა მჴსნელო. უწყი რ~ შენზ~ა მოიწია ახალი ესე ჟ~ი, და შენ ჟამით ისმ
ეს ამბავი იგი ძველი მამათა ჩვენთა ნაქმარი, ზეცისა მის კაცისა, უბრალოსა
სისხლისა უსამართლოდ დათხევა, რლ~ითა იქმნა ჰურიათა სირცხვილი, და
კიდეთა ქ~ყანისათა განბნევა მეფობისაგან დაცემა, და ტაძრისა მის წმიდისა
მიღება მათგან, ერისა უცხოსა წოდება, და მიცემა მათდა დ~ბისა მათისა:
I~ჱლიმ I~ჱლიმ ვითარ განგიმარტავნ ფრთენი შენნი, და შეიკრებ ყ~თა ცის
კიდითა ნათესავთა ფრთეთა ქვეშე შენთა: რ~ აჰა აქაცა მოსრულარს დედაკაცი
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ესე, რნ~ცა შესცვალოს ყ~ი წესი ამის ქ~ყანისა: და კ~დცა მიექცა წ~ა ნინოს, და ჰრ
ქვა ესრეთ ვ~დ ჩვენება ეგე შენი მოასწავებს, და ცხადჰყოფს ადგილსა ამას შ~ნ
მ~რ სულიერად სამოთხედ შეცვალებასა, და საღ~თოთა ნაყოფთა გამომღებელო
ბასა მისსა უკე:
X~ ვ~რ მოვიდა Mირიან Mეფე საბერძნეთით ოტებული ±ოსტანტინე მეფისა
გან. და ვ~ე მოსლვამდე მისა განეცხადა წ~ისა ნინოს ქადაგება K~ეს სჯ~ლისა,
რ~ იტყოდა იგი ჴმამაღლად, ვ~დ გპოვენ მკვიდრნი ეგე ªრდილოსანი ცთომასა
შ~ა: და გამოეჩინა ¿~ი იგი ნასხლევისა, და იქმოდა მის მიერ საკვირველებათა დი
დთა, რ~ განჰკურნის განუკურნებელნი თვინიერ წამალთასა, შეხებითა მით
¿~ისათა: და კ~დ ჰქადაგებდეს მისთანავე მოწაფენიცა მისნი, რნ~ი პ~ლ ფარულ
ად იყუნეს მოწაფე მისდა, რიცხვით შვიდნი დედანი, ნათესავნი ჰურიათანი, სიდო
ნია ასული აბიათარ მღვდელისა, და სხვანი იგი ექვსნი, და სამოთხისა მცვე
ლნი იგი ურთიერთარს მეუღლენი, და აბიათარ მღვდელი, ახალი იგი პა
ვლე, რ~ი უშიშად და დაუცხრომელად ქადაგებდა ქ~ს სჯულსა, რ~ი ფ~დ მეცნი
ერიყო ძველისა სჯულისა, და ახალი ესე სჯული ესწავა მას წ~ისა ნინოსაგ
ან: და უმეტეს ნინოსსა, ამხილებდა ყ~ა კაცსა, და ასწავებდა სჯულსა ჭ~ტ
სა ქ~ესსა: Mაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზ~ა, რათამცა ქვა დაჰ
კრიბეს მას: ხ~ Mირიან მეფემან მიავლინნა მსახურნი, და განარინა აბიათარ მო
კლვისაგან ჰურიათასა, რ~ აქვნდა მირიან მეფესა სურვილი ქ~ეს სჯულისა, ამის
თვის რ~ ასმოდეს მრავალნი სასწაულნი ქ~ეს მიერნი საბერძნეთით და სომხი
თით, და არა დააბრკოლებდა ქადაგებასა ნინოსსა, და მოწაფეთა მისთასა, ა~დ
ჰბრძოდა მათ მტერი იგი ყ~თა მიმართ მორწმუნეთა ეშმაკი, და ვერ დაამტკიცებ

და აღსარებასა ქ~ესსა: და ეგრეთვე ნანა დედოფალიცა უმეტეს და გულფი
ცხელ, და შეურაცხისმყოფელიყო ქადაგებასა მას ქ~ეს სჯულისასა ჭ~ტსა:
X~ წმიდა ნინო იყო ესრეთ, და ილოცვიდა დაუცხრომელად საყუდელსა მას მი
სსა მაყვალთა ქვეშე, და დაკვირვებულიყუნეს წარმართნი იგი ლოცვასა მი
სსა, და მღვიძარებასა, უცხო უჩნდა საქმე იგი: იწყეს გამოკითხვად მისსა, ხ~ იგი
აუწყებდა ძველთა და ახალთა წიგნთა, და განაბრძნობდა უგულისჴმოთა მათ
და შთაუგდებდა გულსა მათსა სიყუარულსა ქ~ესსა:
Dა იყო ესრეთ სამწელ, ვინაცა განაცხადა ქადაგება, და დაიმოწაფნა მრავალნი:
მაშინ იყო ვინმე ყრმა წული Uფლისა, მძიმისა სენისა, და მიმოაქვნდა დედასა
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მისსა კარითი კარად, რათამცა ვინმე ჰპოვა მეცნიერი კურნებისა, და ჰყომცა
სარგებელი მისი, და შეისწავეს იგი ყ~თა, და არაოდეს პოვეს სარგებელი
კურნებისა ყრმისა მისთვის: და მკურნალთა ჰრქვეს დედაკაცსა მას, ვ~დ
არა სარგებელეყვის ყრმასა მაგას: დადედაკაცი იგი იყო გულფიცხელი წარ
მართი, და მ~დის სძაგებენ სჯულსა ქ~ეანეთასა, და აყენებდეს სხვათაცა კი
თხვად, და მისლვად ნინოსსა: X~ ვ~ა სასოწარკვეთილიქმნა მკურნალთა
მიერ, მოვიდა და დავარდა წ~ე ნინოსა, და ევედრებოდა კურნებასა ყრმისასა.
მაშინ ჰრქვა წ~ნ ნინო, კურნება რ~ლი კაცთაგან არს, მე არარა ვყო: ხ~ ღ~ნ ჩემმ
ან ქმნას, რლსა მე ვმსახურებ K~ნ მისცეს ყრმასა ამას კურნება, რ~ი ყ~თაგ~ნ
განწირულარს: და რ~ლსა ±ილიკსა ზ~ა მ~დის ილოცავნ წ~ჲ ნინო, მას ზ~ა დადებად
უბრძანა წ~ნნინო სნეული იგი, და იწყო ვედრებად U~ისა, და მასვე ჟ~ა განიკურ
ნა ყრმა იგი, და განცვიფრებული და მხიარული მისცა დედასა თვისსა: ხ~დედამ
ან ყრმისამან აღიარა K~ე, და თქვა არაარს სხვა ღ~ი თვინიერ ქე~სა, რ~ლსა ქადა
გებს ნინო: და დაემოწაფა წ~ა ნინოს, და შეუდგა კვალსა მისსა, და ადიდებდა ³~ა:
Mაშინ დედოფალი ნანა, შევარდა სენსა ფიცხელსა დიდსა, და მწარესა, რი~სა
კურნება ვერვინ შეუძლო, რ~ ყ~თა ჴელოანთა მკურნალთა წარმოაცალიერნეს
წამალნი მათნი, და ვერ შეუძლეს კურნება მისი, უღონო იქმნეს, და სასოწა
რკვეთილ: ხ~ აუწყეს ვიეთმე დედოფალსა, ვ~დ დედაკაცისა მის ჰრომისა ტყვისა მი
ერ, რ~ლსა ჰრქვიან ნინო, ლოცვითა მისითა მრავალნი სენნი განიკურნებიან:
მაშინ უბრძანა მსახურთა თვისთა რათა მოიყუანონ ნინო: და მივიდეს მსახურნი
დედოფლისანი, და პოვეს ნინო ქოჩსა მას ქვეშე მაყვალთასა. ილოცვიდა ჟ~მსა
მეექვსესა: და მიუთხრეს ბრძანება დედოფლისა: ხ~ წ~ნ ნინო ჰრქვა, არა ბრძა
ნებულარს ჩემდა, სადა ბანაკი ჩვენი არს არა განვიდეთ მიერ, ა~დ დედოფალი აქა
მოვიდეს, საყოფელსა ჩემსა ჭ~ტსა, და განიკურნოს ძალითა ქ~ესითა: ხ~ მსახურთა
მიუთხრეს დედოფალსა თქმული იგი ნინოსი: მაშინ დედოფალი გულსმო
დგინედ ეტყოდა მათ, შემიმზადეთ მე ცხედარი, და მიმიყუანეთ მისა: მა
შინ წარიყუანეს ცხედრითა მსახურთა მათ, და ძე მისი Rევ, და სიმრავლე
ერისა მისთანა: Dა მივიდეს საყოფელსა მას წმიდისა ნინოსსა, და დადვ

ეს დედოფალი კილიკსა მისსა ზ~ა. იწყო წ~ნ ნინო ლოცვად, და ვედრებად
ღ~ისა მყოვარ ჟამ, და მოიღო ჯ~ი იგი რ~ი აქვნდა, და შეახო თავსა, ფერ
ჴთა, და მჴართა სახედ ჯ~ისა, და მ~ყს~ლად განიკურნა: და აღდგა განცოცხლ
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ებული. ჰრწმენა K~ე, და თქვა არაარს ³~ი თვინიერ K~ესა, რ~ლსა ჰქადაგებს
ტყვე ესე დედაკაცი, და მიერითგან შექმნა იგი მეგობრად თვისად შინაურად.
და მ~დის ჰკითხავნ, და გამოიწვლილავნ სჯულსა ქ~ესსა, და ასწავებს წმიდა ნინო,
და აბიათარ ახალი პავლე, და ასული მისი სიდონია, და იქმნა დედოფალი მო
რწმუნე, და იცნა ღ~ი ჭ~ტი, და ჰკითხვიდა დედოფალსა მეფე, ვ~რ՞ იგი მეყუს~ლად
განიკურნე, და უთხრობდა დედოფალი ყ~ა მას რ~ი იქმნა მის ზედა, თვინიერ
წამლისა, ლოცვითა ნინოსითა, და შეხებითა ¿~ისათა განიკურნა, სიმრავლე
იგი ერთა, რ~ლთა იგი ეხილვა დაამტკიცებდეს სიტყუასა დედოფლისასა:
Mაშინ Mირიან მეფე განჰკვირდა, და იწყო გამოძიებად სჯულსა ქ~ესსა, და მ~დის
ჰკითხავნ ურიაყოფილსა მას აბიათარს ძველთა და ახალთა წიგნთასა, და იგი აუწ
ყებდა ყ~ა: Dა წიგნიცა რ~ლი ჰქონდა Mირიან მეფესა nებროთისი, მა
სცა წიგნსა შ~ა პოვა წერილი ესრეთ, აღშენებასა მას გოდლისასა ჴმა იყო ზე
ცით ნებროთის მიმართ, რ~ლი ეტყოდა. მე ვარ Mიხაილ, რ~ი დადგინებულ
ვარ ღ~ისა მიერ მთავრობასა ზ~ა აღმოსავალისასა, განვედ ქალაქით მაგით,
რ~ ღ~ი დაჰფარავს: ხ~ უკანასკნელთა ჟამთა მოვიდეს Mეუფე იგი ზეცისა, რო
მლისა შენ გნებავს ხილვა, შეურაცხი ერსა შ~ს შეურაცხსა, შიშმან მი
სმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი. მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა, და
ეძიებდენ სიგლახაკესა. მან გიხილოს ჭირსა შ~ა, და გიჴსნას შენ:
Mაშინ გულისჴმაჰყო მეფემან მირიან, რ~ ძველნი წიგნნი, და ახალნი ემოწმებო
დეს, და ნებროთის წიგნიცა დაამტკიცებდა, და შეექმნა სურვილი ქ~ს სჯული
სა. ა~დ ჰბრძოდა მტერი იგი უჩინო, და აყენებდა აღსარებასა ქ~ესსა: გუ
ლსა შინა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა, და ცეცხლისასა. ა~დ მ~დის ე
ვედრებოდა დედოფალი აღსარებასა ქ~ესსა: და იყო მეფე დედოფალისა მო
ქცევითგან წელიწადსა ერთსა ორგულებასა შინა: ხ~ ასწავებდა ერსა და
უცხრომელად წმიდა ნინო, და არავის აუწყებდა თუ ვინვარ, ანუ სადათ მოვალ,
ა~დ ტყვედ იტყოდა თავსა თჳსსა, შ~დ ამისა მოგვი იგი მთავარი სპარსი
სახელით ხვარასნელი, იყო სულითა უკეთურითა ფიცხელად იგვემებოდა,
და სიკ~დილსა მიახლებულიყო: და იყო მთავარი იგი ნათესავისაგან მირიან მე
ფისა: მაშინ ევედრნეს წ~ა ნინოს nანა დედოფალი, და Mეფე, იხილვიდა სა
ქმესა მისსა მცირედ ორგულებით: ეტყვინ წ~ა ნინოს, რომლისა՞ ღ~ისა ძა
ლითა იქმ კურნებასა ამას, ანუ ხარ ასული არმაზისი, ანუ შვილი ზადე1-31 სტრ., 33v
ნისი, და უცხოობით მოხვედ, და შეუვრდი, და ზ~ა აძს მათ წყალობა შ~ი, და მიგა
ნიჭეს ძალი კურნებათა, რათა მით სცხოვნდებოდი უცხოსა ქ~ყანასა, და დიდებ

ულმცა არიან უკე: ხ~ შენ წ~ე ჩვენსა იყავ, ვ~ა ერთი მაწოვნებელი შვილთა
ჩვენთაგანი, და პატივსცემულ ქალაქსა ამას შ~ა: ა~დ უცხოსა ამას სიტყუასა
ნუ იტყვი ჰრომთა მათ შეცთომილთა სჯულსა ნუ გნებავს ყ~დვე თქმად:
R~ აჰა ესერა ღ~თნი დიდნი, სოფლის მპყრობელნი, მზის მომფენელნი, წვიმ
ის მომყუანებელნი, ქ~ყანით ნაყოფთა აღმომაცენებელნი, გამომზრდელნი
ქართლისანი, არმაზ, და ზადენ, ყ~ისა დაფარულისა გამომეძიებელნი, ძველ
ნი ღ~თნი მამათა ჩვენთანი, გაცი, და გაიმ: იგინი იყუნენ სარწმუნებელად კა
ცთა მ~რთ, უკეთუ განჰკურნო შ~ნ მთავარი ესე, განგამდიდრო და გყო შენ მკვი
დრ მცხეთას შ~ა მსახურად არმაზისი, დაღაცათუ ჰაერითა, და სეტყვითა მო
იწია მას ზ~ა შემუსრვა მისი, ა~დ იგი ადგილი უძრავი არს, და ქალდეველთ
ღ~ი ითრუჯან ყ~დვე მტერარიან: ამან მას ზღვა შემოადგინა ზედა, და მან ამას
ზ~ა ესე ვითარი ურვა მოაწია, ვ~რ აქვს ჩვეულება სოფლისმპყრობელთა, და
კმა გეყავნ ჩემგან ბრძანება ესე:
Mიუგო წ~ნ ნინო, შენ Mეფე სახელითა ქ~ესითა, და ვედრებითა დედისა მი
სისათა, და მისთა ყ~თა წ~თათა, მოავლინენ ღ~ნ შენზედა, ცისა და ქყ~ანისა შე
მოქმედმან, დამბადებელმან ყ~ისა დაბადებულისა დიდისა და დიდებულისა
მისისა, და აურაცხელისა მრავალმოწყალებისაგან მოგივლინენ შენ ვ~ა საჴმი
ლისაგან ნაბერწყალი ერთი მადლისა მისისა: R~ა სცნა, და გულისჴმა ჰყო,
სიმაღლე ცისა, და ნათელი მზისა, სიღრმე ზღვისა საძირკველისა, და სივრცე ქ~ყანი
სა საფუძველი მისი, და უწყებულიყავნ მეფეო, ვინ შემოსნის ცანი ღრუბლითა, და
ქუხნ ჴმითა ჰაერისათა, და იძრვინ ქ~ყანა სიმძაფრითა, და რბინ მეხისტეხანი, და ყ~ა
მთა
სა ეგზებინ ცეცხლი გულის წყრომითა მათითა: Aნუ ოდეს შეიძრის ქყ~ანა ყ~ი
ვ~ემდინ დაირღვენ მთანი, და მყარნი კლდენი და ქვანი, და მეცნიერ იყავნ შ~ნ ამას
ყ~ა მიწევნად, რ~ ³~ი ცათა შ~ა უხილავარს, თავადი იგი ყ~თა დაბადებულთაგან
თვინიერ ძისა მისისა, რ~ ი მისგან გამოვიდა ქ~ყნასა ზ~ა, გამოჩნდა ვ~ა კაცი, რ~ნ აღა
სრულა ყ~ი, რ~ლისათჳს მოსრულიყო, და აღვიდა მათვე სიმაღლეთა მამისათა: და
იხილე დაუსაბამო იგი მხოლო მაღალარს, და დაბადებულებთა ხედავს, და მაღა
ლი იგი შორით იცნის: Mეფეო ახლოსარს მიახლება შ~ი ღ~ისა მიხედვად, რ~ი არს ქა
ლაქსა ამას შ~ა სასწაული ერთი სამოსელი ძისა ღ~ისა აქა არს, და ხალენიცა იგი
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Eლიასი აქავე არს ყოფა, და უმრავლესნი სასწაულნი არიან რ~ლნი ღ~თნ გამოაჩი
ნნეს, თუ არა მე კ~დ მთავარი ესე შ~ი განვკურნო სახელითა K~ეს ჩემისათა, და ¿~ი
თა ვნები[.]სა მისისათა, ვ~ა იგი დედოფალი ნანა განიკურნა სენისაგან დიდისა,
და რა იგი ვაუწყე მას ჰყოფს იგი, რათა სულიცა თვისი განაბრწყინვოს, და ერიცა
მისი მიაახლოს ღ~ა: Dა მიჰგვარეს მას მთავარი იგი, და მოვიდა ნანა დედოფალი
ცა სამოთხესა მას, ნაძვთა მათ ქვეშე, და დაადგინა იგი აღმოსავალით, და აღპყრ
ობად სცა ჴელნი, და ჰრქვა მას სამგზის: ვიჯმნი შენგან ეშმაკო, შეუვრდები ქ~სა
ძესა ღ~ისასა: და ტიროდა ნინო სულთქმითა თჳსითა, და ითხოვდა ღ~ისაგან შეწევ

ნასა კაცსა მას ზ~ა: და იყუნეს მოწაფენიცა მისნი მუნვე ერთ დღე, და ორ ღამე: და
მსწრაფლ განვიდა მისგან სული იგი ბ~რტი: და დაემოწაფა ნინოს სახლეულით
და ერითურთ მისით: და ადიდებდეს მამასა, და ძესა და წ~ა სულსა, აწ და უკ
უნისამდე ამ
ინ:
Tქმული Sიდონია დედაკაცისა, რ~ლი იყო მოწაფე წ~ისა ნინოსი: რ~ი ესე
იხილა, და დაიწერა სასწაულითა მოქცევა Mირიან Mეფისა, და შევრ
დომა წ~ისა ნინოსი აღსარებისათჳს K~ესა, ¿~ის აღმართებისათვის:
და Eკლესიათა აღშენებისათჳს, და მას შ~ა სასწაულთა მისთათჳს: Tა
ვი Mეშვიდე: Mამაო გვაკ~ხნ:
DA იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა: Tვესა Iვლისსა oცსა: Dღესა შაბათსა,
განვიდა Mეფე Mირიან ნადირობად Mუხნარით კერძო, და მოუჴდა უჩინო იგი მტერი
ბოროტი ეშმაკი, და შთაუგდო გულსა სიყუარული კერპთა, და ცეცხლისა, და იგონებ
და ყ~ა მსახურებასა მათსა, მახვილითა მოწყვედასა ყ~თა ქ~ეანეთა: და ჰრქვა Mეფემან
ოთხთა თანამზრახველთა მისთა. ღირსვართ ჩვენ ღ~თთაგან ჩვენთა ყოფად ბო
როტისა, რ~ უდებვიქმნენით ჩ~ნ მსახურებისაგან მათისა, და მიუშვით ჩ~ნ ქ~ეანეთა
გრძნეულთა ქადაგებად სჯულსა მათსა, ქ~ყანასა ჩ~ნსა, რ~ გრძნებითა ჰყოფენ სა
კვირველებათა მათ: აწ ესეარს განზრახვჲ ჩემი, რათა მოვსრნე ყ~ნი მოსავნი
ჯ~რცმულისანი, და უმეტესად შეუდგეთ მსახურებასა ღ~თთასა მპყრობელთა
მათ ქართლისათა: ვამხილოთ ნანას ცოლსა ჩემსა შენანება, და დატევებაჲ
სჯულსა ჯ~რცმულისასა, და თუ არა მერჩდეს დავივიწყო მეცა სიყუარული მი
სი, და სხვათავე თანა წარვსწყმიდო იგიცა: მაშინ დაუმტკიცეს განზრახვაჲ
მისი თანამზრახველთა მათ, რ~ მჴურვალედ იყუნეს იგინი საქმესა ამას, და ჰნე1-31 სტრ., 34v
ბვიდა პ~ლითგან, და ვერ იკადრებდეს განცხადებად: X~ Mეფემან მოვლო ყ~ი სანახე
ბი მუხნარისა, და აღვიდა მთასა ზ~ა თხოთისასა მაღალსა, რათამცა მოიხილა ±ასპად
და უფლის ციხედ. განვიდა თხემსა მთისასა შუა სამხრისა ოდენ: და დაბნელდა
მათზედა მზე, და იქმნა ბნელი ღამე უკუნი, და დაიპყრა ბნელმან არენი და ად
გილნი, და განიბნივნეს ურთიერთარს ჭირისაგან და ურვისა, და დაშთა Mეფე მარ
ტო, და იარებოდა მთათა მაღნართა შეშინებული და შეძრწუნებული, და დად
გა ერთსა ადგილსა, და წარეწირა სასოება ცხოვრებისა მისისა, და ვ~ა მოეგო თა
ვისა ცნობასა, და განიზრახვიდა ესრეთ გულსა შ~ა თჳსსა, აჰა ესერა ვხადე ღ~თ
თა ჩემთა, და არა ვპოვე ჩემზ~ა: აწ რ~ლსა ქადაგებს ნინო ჯ~ა და ჯ~რცმულსა, და
ჰყოფს კურნებასა მისითა სასოებითა, არამცა ძალედვა ჴსნა ჩვენი ჭირისა ამისგ
ან, რ~ ვარ მე ცოცხლივ ჯ~ხეთს შ~ა: ვერა უწყი თუ ყ~ისა ქ~ყანისათვის იქმნა დაქ
ცევა ესე՞, და ნათელი ბნელად გარდაიქცა՞, და თუ ჩემთჳს ოდენ:
Aწ ჩემთჳს ოდენ არს ჭირი ესე, ³~ო nინოსო განმინათლე ღამე ესე, და
მიჩვენე საყოფელი შენი, და აღვიარო სახელი შ~ი, აღვმართო ¾ელი ¿~ისა, და

თაყუანისვსცე მას, და აღვაშენო სახლი სალოცველად ჩემდა, და ვიყო მორჩილ
ნინოსა სჯულსა ზედა ჰრომთასა: ესე ყ~ირა წარსთქვა განთენდა, და გამოუ
ბრწყინვა მზე, და გარდამოჴდა მეფე ცხენისაგან, და დადგა მას ადგილსა, განიპყ
რნა ჴელნი აღმოსავალით და თქვა, შენხარ ღ~ი ყ~თა ზედა ღ~თთა, და უ~ი ყ~თა ზ~ა
უფლებათა. ³~ი რ~ლსა ნინო იტყვის, და საქებელარს სახელი შ~ი, ყ~ისა დაბადე
ბულისაგან, ცასა ქვეშე, და ყ~ა ქ~ყნასა ზ~ა, რ~ შენ მიხსენ მე ჭირისაგან, და განმინ
ათლე ბნელი ჩემი, აჰა ესერა მიცნობიეს, რ~ გნებავს ჴსნაჲ ჩემი, და ლხინ
ება, და მიახლება შ~ნდა: უ~ო კხ~ლო: ამას ადგილსა აღვმართო ძელი ¿~ისა
რ~ლითა იდიდებოდეს სახელი შ~ი, და იჴსენებოდეს საქმე ესე, და სასწაული
~კჱ: და ისწავა ადგილი იგი, და წარმოემართა, და იხილა ერმან მან ნათელი,
და გამოერთნენ ერნი განბნეულნი: X~ მეფე ღაღადებდა, მიეცით ღ~ა ნინო
სსა დიდება ყ~ნ ერმან, რ~ იგი არს ღ~ი ს~კნეთა, და მას მხოლოსა შვენის დ~ბა
უკე: ხ~ ნანა დედოფალი, და ყ~ი ერი განვიდეს მიგებებად Mეფისა, რ~ ესმა პი
ველ წარწყმედა, და კ~დ მოსლვა დიდებით, და მიეგებოდეს ქინძარას, და ღართ
ას: ხ~ ნეტარი ნინო დადგომილიყო ლოცვასა მწუხრისასა მაყვლოანსა მას
შ~ა, ჩვეულებისაებრ მისისა ჟ~ა თჳსსა, და ჩ~ნ მისთანა ორმეოცდა ათი სული:
Dა იყო ვ~რ შემოვიდა Mეფე, და აღიძრვოდა ქალაქი, და ჴმითა მაღლითა ღაღადე
1-31 სტრ., 35r
ბდა მეფე, სადა՞ არს დედაკაცი იგი უცხო, რ~ლარს დედა ჩემი, და ³~ი მისი მხსნელი
ჩემი: ვ~ა ესმა რ~ლ აქა მაყვლოანსა არს და ილოცავს, მოდრკა მეფე და ყ~ი იგი
ლაშქარი, მოვიდა და გარდაიჭრა საჴედრისაგან, და ეტყოდა ნინოს, აწ ღირსვარ სა
ხელისდებად სახელსა ღ~ისა შენისასა, და მჴსნელისა ჩემისასა: ხ~ წ~ჲ ნინო ასწა
ვლიდა და აწვევდა მსწრაფლ თაყუანისცემად აღმოსავალით და აღსარებად K~ეს
¾ისა ³~ისა: Mაშინ იქმნა გრგვინვა და ტირილი ყ~ისა კაცისა: ოდეს ხე
დვიდეს მეფესა, და დედოფალსა ცრემლოანთა, და ხვალისა დღე წარავლინნა
მოციქულნი საბერძნეთად Mირიან მეფემან, წ~ე ±ოსტანტინე მეფისა, და წიგნი
ნინოსი Eლენე დედოფალსა წ~ე, და აუწყეს ესე ყ~ი სასწაული ქ~ესმიერი, რ~ლი
იქმნა მცხეთას შ~ა Mირიან მეფისა ზე, და ითხოვნეს მოსწრაფებით მღვდელნი
nათლისღებისათჳს: ხ~ წ~ჲ ნინო, და მოწაფენი მისნი ქადაგებდეს ერსა მას ზ~ა
დღე და ღამე დაუცხრომელად, და უჩვენებდა გზასა ჭ~ტსა სასუფეველისასა:
Tქმული მისივე აღშენებისათჳს Eკლესიათა: Mამაო გვაკ~ხენ:
oდეს წარემართა Mეფე, და ყ~ი ერი ქ~ეანობასა, მოსწრაფებით ვ~ე Mღვდელ
თა მოსლვადმდე: ჰრქვა მეფემან წ~ა ნინოს, მესწრაფების აღშენებად სახ
ლსა ღ~ისასა, სადათ՞ უშენოთ: ჰრქვა ნინო სადაცა მთავართა განმტკიცე არს:
ჰრქვა მას მეფემან, მიყუარან მე მაყვალნი ესე შენნი, მნებავს მე გონებისაებრ
ჩემისა: გარნა არა ესრე, ა~დ არა ვრიდო სამოთხესა ამას სამეფოსა, და ნაძვთა ა
მათ სიმაღლეთა, და ბაბილოთა ამათ ნაყოფიერებასა და ყუავილთა სუნნელებასა, რ~
ჩვენებასა რა იხილე შ~ნ მფრინველთა მათ ფრთითა უშვერთა განბანა წყალითა,

და განსპეტაკება ბრწყინვალედ, და დასხდომა ხეთა მათზედა სამოთხისათა, და ჴმო
ბა მათი ჴმითა ტკბილითა: ©~ტდ სამოთხე ესე ჴორციელი და წარმავალი
შეგვეცვალოს ცხოვრებად ს~კნოდ, და მუნ აღვაშენოთ სახლი ღ~ისა სალოცველად
ჩვენდა, ვ~ე მოსლვადმე ჩემდა მღვდელთა საბერძნეთით: და მყ~სლად მოიღო
ძელი, და ასწავებდა ხუროთა: და მოჰკვეთა ნაძვი იგი, და ნაძვისა მისგან შემზადნა
შვიდნი სვეტნი ეკლესიისანი: და ვ~რ აღაშენეს კედელი იგი ძელითა, და აღმარ
თნეს ექვსნი იგი სვეტნი თვისთჳსად, ხ~ სვეტი იგი უდიდესი, რ~ი საკვირველიყო
ხილვითა საშუალ ეკლესიისა შესაგდებელად განმზადებული, ვერ შეუძლ
ეს აღმართებად მისსა, და აუწყეს Mეფესა საკვირველი იგი ყ~დვე ვერ ძრვა ად
გილითაცა სვეტისა მის: Mაშინ მოვიდა მეფე სიმრავლითა ერისათა, დამო
იხვნეს მრავალღონენი მანქანანი სიმარჯვითა, ერისა სიმრავლისა ძალითა, ე1-31 სტრ., 35v
ცადნეს აღმართებად, და ვერ შეუძლეს: და იყო დაკვირვებულ Mეფე, და სიმრა
ვლე ერისა, და იტყოდეს რაჲმე არს ესე՞: და ვ~რ იწყო მწუხრი, წარვიდა მეფე სახლ
ად თვისად შეწუხებული დიდად: ხ~ წ~ჲ ნინო, და ათორმეტნი მოწაფენი მისნი
დედანი, დაადგრეს სვეტისა მისთანა: ხ~ იგი სანატრელი გოდებითა სვეტსა
მას ზ~ა დაადინებდა ცრემლთა: V~ა შუაღამე ოდენიყო, წარმოიქცეს
ორნივე მთანი არმაზი და ზადენი, რეცათუ ჩამოირღვეს, და წყალი იგი დაა
ყენეს ორთავე, და მტკვარმან გარდამოხეთქა, და წარჰქონდა ქალაქი, და შეიქმ
ნა ჴმა საზარელი ტყებისა და გოდებისა: ეგრეთვე არაგვი გარდამოჴდა ციხესა
ზედა, და იქმნებოდეს საზარელნი გრგვინვანი: შეშინდეს დედანი და ივლტო
დეს: ხ~ ნეტარი იგი ღაღადებდა, ნუ გეშინისთ დანო ჩემნო, მთანი მუნვე
ჰგიან, და წყალნი მუნვე სდიან, და ერსა ყ~ა სძინავს:
X~ ესე რ~ლ რეცა მთანი დაირღვეს სამართლად გეჩვენების, რ~ ურწმნ~ბისა
მთანი დაირღვეს ქართლსა შ~ა, და წყალნი რ~ლ დაეყენნეს, სისხლნი იგი ყრმათა კერპთა მიმართ შეწირვისა დაეყენოს: X~ ჴმა ესე ტყებისა არს ეშმაკთა
სიმრავლისა, რ~ იგლოვენ იგინი თავთა თვისთა, რ~ლნი არიან იგინი მეოტ ამით
ადგილით, ძალითა მაღლისათა, და ჯ~ითა ქ~ესითა: მოიქეცით, და ილოცევ
დით ღ~ისა მ~რთ, და მყ~სლად დასცხრეს ჴმანი იგი, და იყო არარა: და დადგა წ~ჲ
ნინო, განეპყრნეს ჴელნი, და ილოცვიდა ღ~ისა მ~რთ, და იტყოდა რათა არა დაე
ბრკოლოს საქმე ესე, რ~ლსა წარმართებულარს მეფე: და ვე არა ეყივლა ქათა
მსა, სამთა კერძთა ქალაქისათა, დასცა ზარსა ლაშქარმან ძლიერმან, დალეწ
ნეს კარნი, და აღივსო ქალაქი სპარსითა ლაშქრითა, და შეიქმნა ზარისაჴდელი ზრ
ზინვა და ყივილი, და კლვა და სისხლი დიოდა, და აღივსო ყ~ი ადგილი, და მოვიდა
მათ
და სიმრავლე ზახილითა და მახვილითა, და სხვათა მათ შიშისაგან დადნებოდეს
ჴორცნი, და განილია სული მათი, სტიროდეს ნათესავთა მათთვის: Dა მსწრ
აფლ ისმოდა ჴმობდესრა ძლიერად, მეფე სპარსთა ხვასრა ბრძანებს, და მეფეთა
მეფე ხვარან ხვასრა, ყ~ი ჰურია განარინეთ პირისაგან მახვილისა: ესერა მესმა
და მოვეგე ცნობასა, და შეორგულდით მე და ათნი იგი ჩემთანანი, და მოახლებულ

იყუნეს მახვილოსანნი გარემოს ჩვენსა სცემდეს და ჰკლვიდეს: Dა ისმა ჴმა ძლი
ერი მეფე მირიან შეიპყრესო: მაშინ გარე მოიხილა მჴნემან მოღვაწემან, და თქვა
ესე რ~ლ ყივის, ვიცი რ~ლ აწ სადამე დიდად სჭირს, და მადლობდით ღ~ა, რ~ლ ესე
ნიში მათისა წარწყმედისა არს, და ქართლისა ცხოვრებისა, და ამის ადგილისა დაბი1-31 სტრ., 36r
სა, და ნუგეშინისგვცემდა, ვ~ა მოძღვარი ჴელოვანი, ჭ~ტდ მოძღვარი, და მოციქული
სანატრელი: Mაშინ მიექცა ერსა მას მომსვრელსა, და ჰრქვა მათ, სადა არი
ან მეფენი სპარსთანი ხვარან, და ხვარან ხვასრა, საბასტანით გუშინ წარმოხვედ
ით მალე მოხვედით, დიდი სადამე ლაშქარი ხართ და ძლიერი, რად დალეწეთ ქალაქი
ესე, და მახვილი დაეცით, ქართა და ნიავთა, წარგვალეთ ბნელით ჩრდილოთ კერ
ძო მთათა და კედართა, აჰა მოვიდა, რ~ლსა თქვენ ევლტით: Dა განიძრა ჴელი
ჯ~ის სახედ, და მყ~სელად უჩინო იქმნნეს ყ~ნი იგი, და იქმნა და ყუდება დიდი, და
დედანი იგი ჰნატრიდეს მას, და ადიდებდეს ღ~ა:
X~ ვ~ა ცისკარი აეღებოდა, მიერულა დედათა მათ, ხ~ მე სიდონია მღვიძარე ვიყავ
და იგი დგა ჴელგანპყრობით, აჰა ესერა ზ~ა მოადგა ჭაბუკი ერთი ნეტარსა მას
ყ~დ ნათლითა შემკობილი, შებლარდნილი ცეცხლისა ზეწარითა, და ჰრქვა სა
მნი სიტყუანი რაჲმენი: ხ~ იგი დაეცა პირსა ზ~ა, და ჭაბუკმან მან მიჰყო ჴელი სვ
ეტსა მას და აღამაღლა, და წარიღო სიმაღლესა შ~ა, და განკვირვებული მივეახ
ლე მე სიდონია, და ვარქვ ესრეთ. დედოფალო რაჲ არს ესე: ხ~ მან მრ
ქვა მოიდრიკე თავი ქ~ყანად, და ტირილად იწყო ზარისა მისგან: და მცირედისა
ჟამისა შ~დ აღდგა და აღმადგინა, და განვეშორენით მას ადგილსა: ხ~ დედანი ვ~რ
იყუნეს კიდე, აჰა იხილეს მათცა სვეტი იგი ცეცხლისა სახედ ჩამოვიდა, და მოეახ
ლა ხარისხსა მას, და დადგა აღშორებულად ქ~ყანით, ვითარ ათორმეტ წყრთა, და
ნელიად ნელიად ჩამოიცვალებოდა ხარისხად თვისად მონაკვეთსა და ძირსა მისვე
ნაძვისასა: V~ა რიჟრაჟი ოდენიყო, აღდგა მეფე გულ გოდებული ურვა
თაგან, მიხედა სამოთხესა დაწყებულსა მას ეკლესიასა, და იგი მტკიცე იყო გონ
ებით. იხილა ნათელი, ვ~ა ელვა აღწევნული ცად სამოთხით მისით: იწყო სრბ
ად და მკვირცხლ მოვიდოდა, და ყ~ი სიმრავლე სახლისა მისისა, და ყ~ი ერი ქალაქისა
მი
ვიდა: ვ~ა იხილეს საკვირველი იგი ნათლითა ბრწყინვალე სვეტი, ჩამოვიდოდა ად
გილად თვისად, რეცა ვ~ა ზეცით, და დადგა ხარისხსა მას ზ~ა, და დაემყარა ჴელით
შეუხებელად კაცთაგან, და ნეტარიყო მას ჟ~ა შინა, რ~ რა იგი იქმნებოდა შიშითა
და სიხარულითა აღივსო მცხეთა ქალაქი, და სდიოდეს მდინარენი ცრემლთანი
მეფეთა და მთავართა, და ყ~ა ერსა სულთქმით სულისა მათისათა ადიდებდეს
ღ~ა და ჰნატრიდეს წ~ა ნინოს, და იქმნნეს სასწ~ლნი დიდნი მას დღესა შ~ა:
´~დ მოვიდა ჰურია ბრმა შობითგან, და მიეახლა სვეტსა მას ღ~თივ აღმართებულ
სა, და იქმნა, მხედველ მუნთქვესვე, და ადიდებდა ³~ა:
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Mეორე სეფე ქალი ვინმე ყრმა ამზასპანი იდვა რვისა წლისა, მოიღო დედამან მის
მან სარწმუნოებით, და დასდვა ცხედრითა წ~ე სვეტისა მის ნათლისასა, და ნან
დვილვე ნათლისასა, ევედრებოდა წ~ა ნინოს, მოხედენ დედოფალო ძესა ამას ზ~ა
ჩემსა სიკ~დილად მიახლებულსა, რ~ ვიცი ღ~ი ღ~თთა იგი არს, რ~ლსა შ~ნ მსახურებ,
და ჩვენ გვიქადაგებ: მაშინ ნინო შეახო ჴელი სვეტსა მას, და დასდვა ყრმასა მას
და ჰრქვა გრწმს იესო ძე ღ~ისა ცხოვრებისათჳს ყ~ისა სოფლისა ჴორცითა მოსრ
ული, ამიერითგან განიკურნე და ადიდებდი მას, ვისმან ძალმან მყის განჰკურ
ნა, და მსწრაფლ აღდგა ყრმა იგი ვ~ა მრთელი, და დაეცა შიში დიდი Mეფესა
და ყ~ა ერსა: Dა ეგრეთვე თვითო სახენი სნეულნი მოვიდოდეს, და განი
კურნებოდეს, ვ~ემდის მეფემან შეუქმნა საბურველი ძელისა, გარემოს სვე
ტსა მას, და დაფარა ხედვისაგან, და ეგრეთვე შეეხებოდეს ერნი, და განიკურნებო
დეს მსწრაფლ იწყო მეფემან, და განასრულა ეკლესია სამოთხესა მას შ~ა:
Dა ვ~ა მიიწივნნეს მოციქულნი Mირიან მეფისანი, წ~ე ±ოსტანტინე მეფისა, და მი
უთხრეს ყ~ი რაჲცა იქმნა: მაშინ აღივსო სიხარულითა მეფე, და დედა მისი ელე
ნე დედოფალი. პ~დ ამისთჳს რ~ მადლი ღ~ისა მიეფინებოდა ყ~თა ადგილთა, და ჴე
ლსა მათსა ქვეშე ყ~ი ქართლი, და კ~დ ამისთჳს განხიარულდეს რ~ დაადასტურ
ეს მირიან მეფისაგან ს~დ მოწყვედაჲ სპარსთა, და მტკიცება მიღება სიყუარულისა
მათისა, და მადლობდეს ³~ა: Dა წარმოგზავნეს Mღვდელი ჭ~ტი, I~ნე ეპისკო
პოსი. და მის თანა მღვდელნი ორნი, და დიაკონნი სამნი: და მოუწერა Mეფემან ±ოს
ტანტინე Mირიანს წიგნი ლოცვისა, და კხ~ევა ღ~ისა მადლობისა. და წარმოსცა ჯ~ი,
და ხა
ტი მაცხოვრისა, და მისთანა ნიჭი დიდი, და ელენე დედოფალმან მოუწერა წიგნი ქე
ბისა და ნუგეშინისცემისა: მოიწია Eპისკოპოსი, მღ~დელნი და მოციქულნი Mც
ხეთად: და აღივსნეს სიხარულითა მეფე, და ყ~ი ერი მათი, რ~ სურვიელიყუნეს
ყ~ნივე ნათლისღებისათჳს: მაშინ მსწრაფლ გაგზავნა ბრძანება Mირიან
Mეფემან ყ~თა Eრისთავთათანა, სპასალართა, და ყ~თა პირთა სამეფოსათა მოწო
დებად წ~ე მისსა, და მსწრაფლ მოიწივნეს ყ~ნი ქალაქად: Mაშინ ნათელიღო
Mეფემან ჴელსა ქვეშე წ~ისა ნინოსსა: და შ~დ დედოფალმან, და შვილთა მათთა,
ჴელთა ქვეშე მათ მღვდელთასა, და დიაკონთასა: და შ~დ ამისსა აკ~ხეს მდინარეჲ
მტკვარი. და Eპისკოპოსმან შემზადა ადგილი ერთი მიწურვითა ჴიდის კარსა
მოგვთასსა. სადა ყოფილიყო სახლი ელიოს მღვდელისა, და მუნ ნათელსცემდა
წარჩინებულთა ერთ ერთსა. და ეწოდა ადგილსა მას მთავართა სანათლავი:
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X~ ქვემოთ მისსა მდინარისავე პირსა. ორნი იგი მღვდელნი და დიაკონნი ნათ
ელსცემდეს ერსა, და მიატყდებოდა ერი იგი ურთიერთარს, მოსწრაფებ
ით ეუბნებოდეს ერნი Mღვდელთა მათ, რ~ პ~დ მას ნათელსცეს: და ესრეთ
სურვიელ იყო ერი იგი მღვდელთა ნათლისღებისათჳს, რ~ ესმინა ქადაგება
წ~ისა ნინოსი რ~ლსა ეტყოდა, ვ~დ „ყ~ნ რ~ნ არა ნათელიღოს, არა ჰპოოს
მან ნათელი ს~კნო: და ამისთჳს მოსწრაფე იყუნეს ნათლისღებად ყ~ნი იგი,
და ესრე სახედ ნათელიღეს ყ~ნ ერმან და სიმრავლემან ქართლისამან, თვი

ნიერ ხ~ არა ნათელიღეს მთიულთა კავკასიანთა მიფენასა მას ნათლისასა,
ა~დ დადგეს ბნელსა შ~ა ჟამ რაოდენმე, და ჰურიათა მცხეთელთა არავე
ნათელ იღეს: Gარნა Bარაბიანთა ნათელიღეს ორმოცდა ათმან სახ
ლმან, და იქმნნეს ჭ~ტ, ამისთჳსცა დიდ იქმნნეს წ~ე Mეფისა. და მიუბოძა დაბა
რ~ლსა ჰრქვიან ციხედიდი: კვალად არა ნათელიღო ფეროზ სიძემან Mირი
ან Mეფისამან, რ~ლსა ჰქონდა რანი ბარდავამდის Mირიან მეფისაგან, არცა ე
რმან მისმან ნათელიღეს, ა~დ ჴორციელად ოდენ მორჩილებდეს მირიან მე
ფესა: Mაშინ წარავლინნა Mირიან მეფემან Eპისკოპოსი I~ნე, და მის
თანა წარჩინებული ერთი წ~ე ±ოსტანტინე Mეფისა, და ითხოვა ნაწილი
ძელისა ცხოვრებისა, რ~ლი მას ოდენ ჟ~ა გამოეჩინა ³~ისმსახურსა, და ³~ისმოყუა
რესა Eლენე დედოფალსა. და ითხოვა Mღვდელნი მრავალნი, რ~ განავლინ
ნეს ყ~თა ქალაქთა, და ადგილთა, და ნათელსცემდენ ერსა, რ~ა მსწრაფლ ნათელ
იღოს ყ~ნ სულმან ქართლისამან: და ითხოვნა ქვითა ხუროსა მოძღვარნი აღშ
ენებისათჳს ეკლესიათა: Vითარ მიიწინნეს წ~ე ±ოსტანტინე კეისრისა,
სიხარულით მიანიჭნა ნაწილნი ძელისა ცხოვრებისა, და ფიცარნი იგი, რ~ლსა
ზ~ა ფერჴნი დაუმჭვალნეს U~ა, და სამჭვალნი ჴელთანი, წარმოგზავნნეს
Mღვდელნი და ხურონი ფ~დ მრავალნი: X~ ±ოსტანტინე მეფემან მეფობა
სა შ~ა მისსა, აღაშენა Eკლესია ტაძარი წმიდა, და მოსცა განძი დიდ ძალი
Eპისკოპოზსა I~ნეს, და უბრძანა, სადაცა ჯერიყოს ადგილთა ქართლისათა, მუ
ნცა აღაშენონ Eკლესიანი სახელსა ზ~ა ჩემსა, და ნიჭი ესე დიდძალი დამიმკვი
დრე საზღვართა ქართლისათა: Dა წარმოვიდა Eპისკოპოსი, და მისთანა მო
ციქული, და ვ~რ მოიწივნეს ადგილსა, რ~ლსა ჰრქვიან ერუშეთი. და დაუტევნა
მუნ ხურონი საქმედ ეკლესიისა. დაუტევნა განძი, და სამსჭვალნი უ~ისანი,
და წარმოვიდა მოვიდა Mანგლისს, და იწყო Eკლესიასა. დაუტევნა ფიცარნი იგი
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U~ისანი: მაშინ შეწუხდა Mირიან Mეფე, რ~ პ~ლ არა სამეფოსა ქალაქსა მოვი
დეს, ა~დ სხვათა ქალაქთა, და ადგილთა იწყეს შენებად ეკლესიათა, და და
უტევნეს ნაწილნი: ხ~ მოვიდა წ~ჲ ნინო, და ეტყოდა ნუ სწუხ მეფეო, რ~
ესრეთ ჯერარს, სადაცა მოვიდოდიან, და სთესვიდიან სახლსა ღ~ისასა, რ~
არს ქალაქსა ამას შ~ა Sამოსელი იგი დიდებული U~ისა:
Mაშინ მოიყვანა Mეფემან Aბიათარ და მისთანა ჰურიანი მრავალნი, და
გამოიკითხა მათგან კვართისა მისთჳს. და მათ მიუთხრეს ყ~ი რ~ი ზემო წე
რილარს: და აღიპყრნა ჴელნი თვისნი Mირიან მეფემან და თქვა. ±~ხრ
შენ U~ო იესო ქ~ე ძეო ღ~ისა ცხოველისაო, რ~ პ~ლითგან გენება ჴსნა ჩვე
ნი ეშმაკისაგან, და ადგილისა მისგან ბნელისა. ამისთვის სამოსელი იგი შ~ი
წ~ჲ წარმოეცა წ~ით ქალაქით იჱ~ლიმით ებრაელთა მათ, ღ~თაები
სა შენისაგან უცხო ქმნილთა, და ჩვენ უცხოთა ნათესავთა:
Dა წარემართა მეფე, და ყ~ი ქალაქი ქ~ეანობასა. იწყეს ხუროთა შენებად
Eკლესიისა, გარე უბანსა მაყვალთა მათ ზ~ა საყოფელთა წ~ისა ნინოსთა.

სადა არს აწ ეკლესია საეპისკოპოსოდ: Mაშინ თქვა წ~ნ ნინომ. ±~ხრს
U~ი იესო ქ~ე, და მამა U~ისა ჩ~ნისა, რ~ნ მოავლინა სიტყვა მისი წ~ჲ, ცათაგან
მაღალთა, თვით ძლიერისაგან საყდრისა გარდამოსრული ქ~ყანად, მდაბლად.
შობილი უეჭველად თესლისაგან, Dავითისა. დედაკაცისაგან მარტოდ შობი
ლისა, წ~ისა და უბიწოსა, რ~ლი სათნო ეყო მას მიზეზითა მიზეზი ცხოვრები
სა ჩვენისა, რ~ნ ცასა ქვეშე ყ~ივე განანათლა, და მორწმ~ნნი აცხოვნნა, რ~ლი
იშვა ვ~ა კაცი, ნათელი ყ~თა ხატი ღ~ისა, და ვ~ა მსახურმან ვინმე სჯულისამან
ნათელიღო წყლისაგან და სულისა, ჯ~რსეცვა დაეფლა, და აღდგა მესამესა
დღესა: ამაღლდა სიმაღლესა Mამისათანა, და კ~დ მოვალს დიდებითა, რ~ლ
სა შვენის ყ~ივე დ~ბა. თანა მამით, და სულით წმიდითურთ: აწ და მარ
ადის, და ~უკუნითი
~კე ამი
ნ:
A³მართებისათჳს ´ატიოსნისა ¿~ისა:
V~ა ნათელიღეს Mეფემან,
Dედოფალმან. და შჳლთა მათთა. და ყ~ნ ერმან მათმან: მაშინ დგა ხე ე
რთი ადგილსა ერთსა, კლდესა ზ~ა შეუვალსა. და იყო ხე იგი შვენიერი, ფ~დ
სუნნელება იყო საკვირველად იყო ხისა მისგან. რლ~იცა ისარცემული ნადირი მი
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ვიდის, და ჭამის ფურცელი მისი, გინათესლი ჩამოცვივნებული, განერის სი
კვდილისაგან, დაღაცათუ საკლავსა ადგილსა დიდად წყლულიყვის:
Eსე დიდად საკვირველუჩნდა პ~ლთა მათ წარმართთა, და აუწყეს ეპისკოპოსსა
I~ნეს ხისა მისთჳს: ხ~ ეპისკოპოსმან თქვა. აჰა ჭ~ტდ პ~ლითგანვე დამარხულ
არს ქ~ყნა ესე ღ~ისაგან მსახურად თჳსად, და ღ~ისაგან აღმოცენებულარს ხე ი
გი და დამარხულ ჟ~ისა ამისთჳს, და აწღა მოეფინა მადლი ღ~ისა ქართლს. და მის
ხისაგან ჯერარს შექმნად ¿~ი პატიოსანი: რ~ლსა თაყვანისცენ ყ~ნ სიმრავ
ლემან ქართლისამან: Dა წარვიდეს რევ ძე მეფისა, და ეპისკოპოსი, და
მისთანა სიმრავლე ერისა, და მოჰკვეთეს ხე იგი, და წარმოიღეს რტოთურთ მი
სით, და მოაქვნდა ათსა ათეულსა კაცსა ზეზე რტოთურთ, და ფურცელით
ურთ. შემოაქვნდა ქალაქად, და შემოკრბა ერი ხილვად მწვანის ფერობასა
მას, და ფურცლიანობასა ჟ~ა ზამთრისასა, ოდეს სხვა ყ~ი ხე ჴმელიყო: ხ~ ესე
ფურცელ დაუტევნელი სუნ ამო, და სახილველად შვენიერი: და ძირსა ზ~ა
აღმართეს ხე იგი, კარსა ზ~ა ეკლესიისა, სამხრით მის ხისათა, და ჰბერვიდა
ნელი ნიავი, და შლიდა ფურცელთა მის ხისათა ძრვითა რტოთა მისთათა,
და იყო ხილვა მისი შვენიერ, ვ~ა სმენით ვიცით ხისა მის ალვისა:
Eსე მოჰკვეთეს მარტსა ოცდა ხუთსა, დღესა პარასკევსა, და დაადგრა ხე იგი
ეგრეთ დღესა ოცდა ათშვიდმეტსა, და არა შეცვალა ფერი ფურცელმან მი
სმან, ვითარმცა სდგა ძირსავე ზ~ა თვისსა, თავსა ზ~ა წყაროსასა, ვ~ემდის ყ~ნი მაღ

ნარისანი შეიმოსნეს ფურცლითა, და ხენი ნაყოფის გამომღებელნი შეიმოსნეს
ყვავილითა: Mაშინ თვესა მაისსა ერთსა, შექმნეს ჯვარნი ესე. და შვიდ
სა ამის თვისასა აღემართნეს ჴელისა დადებითა მეფეთათა. სიხარულითა
და წადიერებითა ყ~ისა ერისა ქართლისათა, და იყუნეს ეკლესიასა შინა:
Iხილა ყ~ნ ერმან ქართლისამან ყ~თა მათ დღეთა. აჰა ჩამოვიდეს ¿~ი ცეცხ
ლისა ზეცით მის ზედა, გარემოს მსგავსად გრგვინვით ვარსკვლავისათა, და დაად
გრეს ზ~ა ეკლესიასა ვ~ე განთიადმდე: Dა რიჟრაჟოდენ გამოვიდიან მისგან ო
რნი ვარსკვლავნი: ერთი წარვიდის აღმოსავალით: და ერთი დასავალით, იგი
თავადი ეგრეთ ბრწყინვალედ ნელიად განვიდის მიერ კერძო, ახლოს წყაროსა მას
ზემო კერძო არაგვისა, და დადგის ბორცვსა ზ~ა კლდისასა რ~ი აღმოაცენის ცრე
მლითა წ~ისა ნინოსითა, და მუნით აღიმაღლის ზეცად: Dა ესრეთ მრავ
ალგზის იხილა ყ~ნერმან მაცხოვარება ღ~ისა ჩვენისა: მაშინ იწყეს კითხვად ნეტა
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რისა ნინოსსა, თუ რა არს რ~ლი გამოვალს ბრწყინვალე ვარსკვლავი, და ერთი წარვ
ალს აღმოსავალად, და ერთი დასავალად: ხ~ მან თქვა ესრეთ, განავლინენით
კაცნი მთათა ზ~ა მაღალთა აღმოსავალით ვ~ე კახეთისა მთადმდე, და დასავალ
ით ვ~ე სანახებამდე ამის ქალაქისა, და ოდეს გამობრწყინდეს მთიებნი იგი იხილ
ონ თუ სადა დადგენ, მუნცა აღმართნენ ორნი იგი ჯვარნი ქ~ესნი:
Mაშინ ჰყო მეფემან ეგრეთ, და შეცვნა თავნი მთათანი მიწყებით, ხ~ დღე ესე იყო
პარასკევი, და შაბათი განთენდებოდა, იყო იგივე სასწაული, და იქმნა ეგრეთვე,
ვ~ა პ~ლ იქმნის: ხვალისა დღე მოვიდეს დასავლისანი, რნ~ი დგეს მთათა ზ~ა ქვა
ბთა თავისათა, და მიუთხრეს მეფესა ვითა გამოვიდა ვარსკვლავი იგი, ამაღლდა
და მიიწია მთასა ზ~ა თხოთისასა გარდასავალსა კასპისასა, და დაადგრა ადგილსა
ერთსა, და ყ~დ უჩინო იქმნა: Dა ეგრეთვე მოვიდეს მთით ±ახეთისათ, და
თქვეს ვიხილეთ ვარსკვლავი აქათ მომავალი, და დადგა დაბასა ბუდისსა ±უხე
თისა ქყ~ანასა: Mაშინ უბრძანა ნეტარმან ნინო, წარიხვენით ორნივე ე
სე ჯვარნი, და აღმართენით ერთი თხოთს, სადა იგი ღ~ ნ გამხილა ძალი მისი,
და ერთი მიეც სალომეს მჴევალსა ქ~ესსა, აღმართოს უჯარმოს ქალაქსა, რ~
ბუდი დაბა კუხეთისა არა წინა აღუდგეს ქალაქსა მეფეთასა, რ~ ერისა სიმრა
ვლე არს მუნ, ბუდისა კვლა დაბა თჳთ იხილოს სათნო იგი ადგილი ღ~ისა,
და ჰყვეს ეგრეთ ვ~ა უბრძანა ნინო: X~ ესე სასწაულითა ზეცისა ჩვენებ
ით, ¿~ი პატიოსანი Mცხეთას იპყრეს ჴელითა კაცობრივითა, მივიდეს ბორცვსა
მას ქვეშე, და წყაროსა მას ზედა ათიეს ღამე, და ილოცეს ღ~ისა მ~რთ, და ნეტა
რი ნინო ცრემლითა შეაზავებდა წყაროსა მას, და იქმნებოდეს კურნებანი,
და სასწაულნი დიდნი: X~ ხვალისა დღე აღვიდეს კლდესა მას ზ~ა, და მივიდა
ნეტარი იგი ბორცვსა მას ზ~ა, დავარდა ქვათა მათ ზედა, და ტიროდა, თვით იგი, და
მი
სთანა Mეფენი, და მთავარნი, და ყ~ი სიმრავლე ერისა, ვ~ემდის მთანი ჴმა სცემ
დეს, დადასდვა ჴელი ერთსა ქვასა, და ჰრქვა Eპისკოპოსსა, მოვედ რ~ შენდა ჯერ

არს, და დასწერე ქვასა ამას ჯ~ი: და მანჰყო ეგრეთ: და მუნ აღემართა ჯ~ი იგი დი
დებითა Mეფეთაგან, და მოდრკა ერი იგი ურიცხვი, და თაყუანისცეს ¿~ა, და აღიარ
ეს ჭ~ტდ ¾ე ღ~ისა ცხოველისა, და ჰრწმენა სამებით დიდბ~ლი ღ~ი:
X~ დიდნი იგი მთავარნი, არა განეშორებოდეს ეკლესიასა წ~ა, და სვეტსა ნათლი
სასა, და ჯ~ა მას ცხოველსა, რ~ ხედვიდეს სასწაულთა მათ უზომოთა, და კურნე
ბათა მათ მიუთხრობელთა: ხ~ დღესა ±ჳრიაკესა აღვსებისა zადიკსა. ჰყო მირიან
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Mეფემან, და ყ~ნ Mცხეთამან შესაწირავად დღე იგი განაწესეს ¿~ისა მსახურებად
აღვსებისა zადიკსა ყ~ნ ქართლმან დღენდელად დღედმდე:
Dა იყო რაოდენისამე დღისა, შ~დ მარტვილისა უკანისა, იხილეს სასწაული დიდი სა
შინელი, დღესა ოთხშაბათსა: აჰა ესერა სვეტი ერთი ნათლისა, სახედ ¿~ისა
დგა ჯ~ა მას ზ~ა. და ათორმეტნი ვარსკვლავნი სახედ გვირგვინისა გარემოს მისსა: ხ~
ბორცვი იგი ჯ~ისა კმეოდა სახედ სუნნელად, და ხედვიდეს სასწ~ლსა ამას ყ~ნი, და
მრავალნი უღ~თოთაგანნი მოიქცეს, და ნათელიღეს მას დღესა შ~ა, ქ~ეანენი უფროს
ად მორწმუნე იქმნებოდეს, და ადიდებდეს ღ~ა:
Mერმე კ~დ იხილეს სხვა სასწაული ჯ~ისა, ვ~ა ცეცხლი დგა თავსა ზ~ა მისსა, შვიდწი
ლად მზისა უბრწყინვალესი, ზ~ა დაადგრა მას, ვ~ა საჴმილისა ნაბერწყალნი აღ
ვალნ ეგრეთ სახედ ან~გსნი ღ~ისანი აღვიდოდეს, და გარდამოვიდოდეს მასზ~ა: ხ~
ბორ
ცვი იგი ჯ~ისა იძრვოდა ძლიერად: და ვ~ა სასწ~ლი იგი დასცხრებოდა, ეგრეთვე ძრ
ვაცა იგი დასცხრებოდა: ვ~ა იხილეს სასწ~ლი იგი დაუკჳრდა ყ~თა, უფროსად
და უმეტესად ადიდებდეს ღ~ა, და ვ~ა იქმნებოდეს სასწ~ლნი იგი წლითი წლად,
ყ~ი იგი ერი ხედვიდეს შიშითა და ძრწოლით მოვიდოდეს თაყუანისცემად გულსმო
დგინედ: Mას ჟ~ა რევის ძესა Mეფისასა, ესვა ყრმა მცირე წული, და იყო სნეულ,
და მიწევნულიყო სიკ~დილად, რ~ იგი ოდენ მხოლო ესვა მათ, მოიღო იგი
და დასდვა იგი წ~ე ჯისა წ~ისა, და ცრემლით ითხოვდა, უკეთუ მომიბოძოს ყრმა ე
სე ცოცხალი, აღვაშენო კუბო საყუდელად შ~ნდა, და მუნთქვესვე განიკურნა ყრ
მა იგი, და განკურნებული, და განცოცხლებული წარიყუანა:
Mერმე მოვიდა აღთქმისა აღსრულებად, და ჰყო მადლისა მიცემა დიდითა სიხარ
ულითა, და გულსმოდგინებით აღაშენა კუბო ჯ~ისა მცხეთისა რევ ძემან Mეფი
სამან, და წლითი წლად მოვიდის, და აღასრულის აღნათქვამი იგი მსხვერპლისა,
და მიერითგან უფრო და უმეტეს მოვიდინ ყ~ნი უძლურნი, და სნეულნი განიკუ
რნებოდეს, და სიხარულით ადიდებდეს ჯ~ა წ~ა ქ~ესსა:
Iყო ვინმე მამაკაცი ჭაბუკი, და ორნივე თვალნი დასდგომოდეს, ჯდა იგი წ~ე ჯ~ისა
წ~ისა ქ~ესსა: და შ~დ შვიდისა დღისა აღეხილნეს თვალნი, ხედვიდა და ადიდებდა
პატიოსანსა ჯ~ა: Mერმე დედაკაცი ერთი იყო მ~დის გვემული სულთა

გან უკეთურთა, ეგოდენ რ~ლ ძალი და გონება მისი მიეღო რვასა წელსა, და სა
მოსელსა მისსა დაიპობდა, და ვითარ მოიყუანეს და პატიოსანსა ჯ~ა შეამთხვიეს, შ~დ
ათორმეტისა დღისა განიკურნა, და თჳსითა ფერჴითა წარვიდა, ადიდებდა ³~ა, და
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თაყუანისცემდეს პატიოსანსა ¿~ა:
Mერმე კ~დ იყო ყრმა მცირე, და მყ~სლად დაეცა და მოკუდა, აღიღო იგი დედამან მის
მან, და დააგდო წ~ე ჯ~ისა ყრმა იგი მომკ~დარი, დილეულითგან მიმწუხრადმდე, ხ~
დედა მისი ტირილითა ილოცვიდა წ~ე ჯ~ისა. სხვანი ეტყოდეს წარიღე დედაკაცო, და
დამარხე, რ~ მომკუდარარს, და ნუღარა აწყინებ: ხ~ მან არა წარიკვეთა სასოება, ა~დ
უფ
როს და უმეტეს საწყალობელად ტიროდა, და ილოცვიდა. მწუხრისა ოდენ ჟ~ა სუ
ლიერ იქმნა, და თვალნი აღიხილნა, და შ~დ შვიდისა დღისაგან განკურნებული, და
განცოცხლებული წარიყუანა ყრმა იგი დედამან მისმან, და ადიდებდა ღ~ა:
Iხილესრა სასწ~ლი და კურნება ყ~დ წ~ისა ¿~ისა, მრავალნი უშვილონი მოვიდო
დეს, და ითხოვდეს შვილიერებასა, და შვილმრავალ იქმნებოდეს, და შესაწირა
ვთა და მადლთა ჰყოფდეს: არახოლო თუ რ~ლნი მოვალნ მათოდენ მიანიჭის კურნე
ბა. ა~დ რნ~ი შორით ითხოვდიან შეწევნასა წ~ისა ¿~ისა მცხეთისაგან, მუნ თქვესვე შე
წევნითა მისითა მიიღიან მადლი. მძლე ექმნიან მტერთა, და მოსწრაფედ მოვიდიან
შეწევნად მადლისა: Mრავალნი ~კჱ უღონონი ჭირსა შთაცვივიან, და რა~ჟს ხა
დოდიან წ~ა ¿~ა, მუნ თქვესვე განერნიან ჭირისაგან, და მოვიდიან შემთხვევად ჯ~ისა
პატიოსნისა: და მრავალთა ნათელიღეს, და სიხარულით ადიდებდეს ღ~ა: მრა
ვალნი ~კჱ მრავალთა ჭირთა შთაცვივეს, და ძალითა პატიოსნისა ჯ~ისათა განი
კურნნეს: მრავალნი ~კჱ პირად პირადთაგან განსაცდელთა და სატანჯველთა
მიეცნენ, და მიივლტოდედ რა ვედრებად, მყის განიკურნებოდედ, და მუნ დღენდ
ელად დღედმდე ადიდებდეს, და აქებდეს თაყუანისცემით, მამასა, და ძესა
და წმიდასა სულსა: აწ და მარადის,
და უკუნითი უკუნისამდე,
ამინ:
¦იგნი რომელი მოუწერა ´ატრიახმან ჰრომისამან, და ბრანჯთა Mეფე
მან ნინოსა, და მეფესა, და ყ~თა ერთა ქართლისათა:
Mათ დღეთა შინა მოიწია წიგნი ჰრომით წ~ისა ´ატრიაქისა, ნინოს მომართ, და Mე
ფისა, და ყ~თა ერსა ქართლისათა: და მოუვლინა ბრანჯი დიაკონი ქებისა შესხ
მად, და კხ~ევისა მიცემად, და ამის ნეტარისა ნინოს ლოცვისა წარღებად, და მადლი
სა ზიარებად, აქვნდა წიგნი ბრანჯთ Mეფისა ნინოსცა თანა, და რ~ მამისა მისი
საგან ნათელსეღო ბრანჯეთს ყ~ა ერსა: და ყ~ი ესე მასმენელ იყო ი~ჱლიმით, და

±ოსტანტინუპოლით, ვ~დ ქ~ყანასა მას ქართლისასა მიეფინა მზე სიმართლისა.
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ამისთჳს სანატრელი წიგნი მოეწერა, რათამცა ეუწყნეს აქანი იგი სასწაულ
ნი Sვეტისა მის მაყვლოანისა, და ძალი იგი კურნებისა: ესე ყ~ნი იხილნა, და
მოისმინა სასწაულნი იგი ყ~ნი, რ~ნი ქმნილიყუნეს Mცხეთას Dიაკონმან Bრან
ჯთამან, და განკვირვებული ადიდებდა ³~ა, და წარიღო წიგნები:
Mაშინ მეფემან ჰრქვა წ~ა ნინოს და Eპისკოპოზსა, მნებავს რათა იძულებით
მახვილითა მოვაქციენით მთიულნი, და სიძე ჩემი ფეროზ, და დავამონნე ძესა
ღ~ისასა, და ვათაყუანნე პატიოსანსა ჯ~ა: მაშინ ჰრქვა მათ არა ბრძანებულ არს
U~ისაგან მახვილისა აღება, ა~დ სახარებითა და პატიოსნისა ჯვარითა უჩვენოთ
გზა ჭ~ტი მიმყუანებელი ცხოვრებად ს~კნოდ, და მადლმან ღ~ისამან განანათლ
ოს ბნელი იგი გულთა მათთა: და წარვიდა წმიდა ნინა, და ეპისკოპოსი ი~ნე,
და მათ წარატანა მეფემან ერისთავი ერთი, და მოვიდეს და დადგეს წორბანსა, და
მოუწოდეს მთიულთა პირუტყვისა სახეთა მათ კაცთა, ჭართაელთა, ფხო
ველთა, გუდამაყრელთა, და უქადაგეს ქ~ეანეთა ჯ~ი ჭ~ტი მიმყუანებელი
ცხოვრებად ს~კნოდ: ხ~ მათ არა ინებეს ნათლისღება: მაშინ ერისთავმან
მეფისამან მცირედ წარმართა მახვილი მათ ზ~ა, და ძლევით შემუსრნა კერპ
ნი მათნი: Gარდამოვიდეს მუნით, და დადგეს ჟალეთსა, და უქადა
გეს ერწოთიანელთა: ხ~მათ შეიწყნარეს, და ნათელიღეს: ხ~ ფხოველ
თა დაუტევეს ქ~ყანა მათი, და გარდავიდეს თუშეთს, და სხვანიცა მთიულელ
ნი უმრავლესნი არა მოიქცეს: ა~დ დაუმძიმა მათ მეფემან ხარკი ოდეს არა ინებეს ნათლისღება, ამისთჳსცა შეკრბეს იგინიცა და შესცთეს: და
რ~ლნიმე უკანასკნელ მოაქცივნა Aბიბოს nეკრესელ ეპისკოპოსმან: რო
მელნიმე მათგანნი დარჩეს წარმართობასავე დღესამომდე: X~ წმიდა
nინო წარემართა წარსლვად Rანს მოქცევად ფეროზისა. და ვ~ა მიეახლა
კახეთს დაბასა ბუდისასა. და დაჰყუნა მუნ დღენი. და მოვიდოდეს მისსა კა
ხეთით ჰკითხვიდეს, და აღიღებდეს სწავლასა მისსა:
Mაშინ დასნეულდა წ~ჲ nინო მუნ: და ვ~ა სცნა რევ ძემან Mეფისამან,
და სალომე ცოლმან მისმან, რლ~ი ცხოვნდებოდეს უჯარმოს: მოვიდეს ნინოს
სა, და აცნობეს მეფესა და დედოფალსა, ხ~ მათ მიავლინეს ეპისკოპოსი I
ოანე წარმოყუანებად წ~ისა ნინოსსა: ხ~ წ~ჲ ნინო არა ერჩდა: მაშინ წარვი
და თვით მეფე, და სიმრავლე ერისა ფ~დისა, და მივიდეს მისთანა: და შეკრბ
ეს სიმრავლე ერთა, და ყ~ი იგი ერი ხედვიდეს პირსა ნინოსსა, ვ~ა ზეცისა ან
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გელოზსა, და მოსწყვედდიან ფესვსა სამოსლისა მისისასა, მიიღებდეს და ემთხვეო
დეს სარწმუნოებით. და აიძულებდეს ყ~ნი დედოფალნი და გარემოს მსხდო
მნი ვედრებით, რ~ლთა სდიოდათ ცრემლი თვალთაგან მათთა განშორებისა

თვის მოძღვრისა მის, და მოღვაწისა, და სნეულთა მკურნალისა ჴელოვანისა: და
ეტყოდეს სალომე უჯარმელი, ჱეროჟ ჰავრისნელი, და მათთანა ერისთავ
ნ, და მთავარნი ჰკითხვიდეს, თუ ვინა, ანუ ვითარ მოხვედ ქ~ყანასა ამას მაცხოვა
რებად ჩ~ნდა, ანუ სადათმე იყო აღზრდა შ~ი დედოფალო მაუწყე ჩ~ნ საქმე შ~ი:
რასა იტყვი ტყვეობასა ტყვეთა მხსნელო სანატრელო, რ~ ესერა გვისწავიეს
შენმიერ, ვ~დ ყოფილარიან წწ~რმეტყ~ლნი პ~ლ ძისა ღ~ისა: და შ~დ მოციქულნი ათ
ორმეტნი, და სხვანი სამეოცდა ათნი, და ჩვენდა არავინ მოავლინა ღ~ნ სხვა, გარნა
შენ. და შენ ვ~რ იტყვი ვ~დ, მე ტყვე ვარ. ანუ ვარ უცხო:
X~ მაშინ იწყო სიტყუად წ~ნ ნინო და თქვა, ასულნო სარწმ~ნბისანო, მახლობელნო
დედოფალნო ჩემნო, გხედავ თქ~ნ ვ~ა პ~ლთა მათ დედათა ყ~თა სარწმ~ნბასა, და
სიყუარულსა ქ~ესსა, და გნებავსთ გზათა ჩემთა ცნობა გლახაკისა მჴევლისათა, და
გაუწყოცა, რ~ ესერა მოსრულარს სული ჩემი ჴორჴად ჩემდა, და მეძინებიან მე
ძილითა დედისა ჩემისათა ს~კნოდ. ა~დ მოიხვენით საწერელნი, და დაწერეთ გლახა
კი და უდები ცხოვრება ჩემი, რათა უწყოდენ შვილთაცა თქ~ნთა სარწმ~ნბა თქვენი,
და შეწყნარება ჩემი, და სასწაულნი ღ~ისანი რ~ლ გიხილავნ:
Mაშინ მსწრაფლ მოიხვნეს საწერელნი, სალომე უჯარმელმან, და ჱერუჯ ჰავრისნელმან: იწყო სიტყუად, და იგინი სწერდეს, და წარმოუთხრა ყ~ი რ~ლი ზე
მოთ დავსწერეთ, ცხოვრება მის წი~სა და ნეტარისა: და შევედრა მეფესა I~კბ
მღვდელი, რათა შ~დ I~ნესა, იგი იყოს Eპისკოპოს:
Mაშინ I~ნე ეპისკოპოსმან, შეწირა ჟამი, და აზიარა წ~ჲ ნინო, ჴორცსა და სისხლსა
K~ესსა, და შევედრა სული მეუფესა ცათასა: Kართლად მოსვლითგან მის
ით, მეათოთხმეტესა წელსა: Dა K~ეს ამაღლებითგან: ºLÉ: Dასაბამი
თგან წელთა: ©¸LÉ: ხუთიათას რვას ოცდა ათრვამეტსა:
Mაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი Mცხეთა, და Uჯარმო, და ყ~ი ქართლი,
მიცვალებასა მისსა მივიდეს, და დამარხეს ღვაწლით შემოსილი გვამი მისი,
ადგილსავე ზა ერთსა დაბასა ბუდისასა, რ~ თვით ითხოვა მუნ დაფლვა Mე
ფისაგან შეხედვითა ღ~ისათა, და სიმდაბლისათვის ქმნა ესე წ~ნ, რ~ადგილი იგი
შეურაცხი იყო, და მწუხარე იყო Mეფე, და ყ~ნი წარჩინებულნი მუნ დაფლვასა
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მისსა, ა~დ მცნებისა, და ანდერძისა მისისა აღსრულებისათჳს დაფლეს მუნ:
Dა ვითარ აღასრულა ესე ყ~ი ³~თივ განბრძნობილმან მეფემან Mირიან, განამ
ტკიცნა ყ~ი ქართლი და ჱერეთი, და სარწმ~ნბასა ზ~ა სამებისა ერთარსებასა ღ~ისასა
დაუსაბამოსა დამბადებელისა ყ~ისასა განმტკიცნეს სრულსა სარწმ~ნბასა ზ~ა:
Mაშინ კეისარსა ±ოსტანტინეს რ~ლ ჰყვა მძევალი ძე Mირიანისი, რ~ლსა ერქვა
Bაქარ, გამოეგზავნა მეფემან ±ოსტანტინე ნიჭითა დიდითა, და მოუწერა ესრ~თ:

Mოვსწერ შენდა ღ~თივ განბრძნობილისა, ჩემთანავე ახალ ნერგისა მორწმუ
ნისა Mირიანისსა, იყავნ შენთანა მშვიდობა და სიხარული: ვინათგან იცან შ~ნ
სამება ერთარსება, ღ~ი დაუსაბამო, დამბადებელი ყ~ისა, არღარა მიჴმს მე
შენგან მძევალი, ა~დ კმა არს ჩვენ შ~ს შუამდგომელად K~ე ძე ღ~ისა, პ~ლ ჟამთა
შობილი, რ~ი განჰკაცნა ჴსნისათჳს ჩ~ნისა, და ჯ~ი მისი პატიოსანი, რ~ი მოცემულა
რს ჩვენდა წინამძღვრად, ჩვენდა გულითა მოსავთა მისთა, და შუამდგომელო
ბითა ღ~ისა დამბადებელისათა, ვიყვნეთ ჩ~ნ სიყუარულსა ზ~ა ძმებრივსა: ამის
თჳს შენი (2) შვილი (1) შენდავე მიმინიჭებიეს, იხილე და განიხარე, და ღ~ისაგან
მოვლი
ნებული ა~ნგსი მშვიდობისა იყავნ შენთანა: მ~დის განსდევნენ ღ~ნ დამბადებელ
მან ეშმაკი მაცთური საზღვართაგან შ~ნთა:
Mოვიდა ბაქარ ძე Mეფისა მირიანისი, K~ეს ამაღლებითგან გარდასრულიყვნ
ეს წელნი, º É V: და მოციქული ±ოსტანტინე მეფისა ±ეისრისა Mცხეთას,
აღივსნეს სიხარულითა მირიან მეფე, და ნანა დედოფალი, და მადლობდეს ³~ა
ნიჭითა სრულითა დიდითა მოცემულსა: მაშინ მირიან მეფემან განასრულა
Eკლესია საეპისკოპოსო, და აღასრულა სატფურება მისი, მრავლითა დ~ბითა,
და მოქცევითგან მირიან მეფისათა, ოცდა მეხუთესა წელსა, მოკვდა ძე მისი Rევ,
სიძე Tრდატ სომეხთა მეფისა, რ~ლსა მიეცა Mეფობა სიცოცხლესავე თვისსა, და
დაფლეს აკლდამასავე, რ~ი თჳთ მასვე რევს აღეშენა, და მასვე წელიწადსა დასნე
უდა მირიან მეფე რომელიცა აღესრულა:
Dა მოიყუანა ძე მისი ბაქარ. აჰა ესერა მე წარვალ, ვინაცა მოვედ, და ვმადლობ
მრავალმოწყალესა ღ~ა დამბადებელსა ცათა და ქ~ყანისასა, რ~ლ წარტყვენილი
ეშმაკისაგან მიხსნა მე პირისაგან ჯხ~ეთისა, და ღირსმყო მარჯვენით მისთანა:
¸ენ ნანა, უკეთუ გცესღა მოცალება ცხოვრებისა ჩემისა ³~ნ, შ~დ განჰყავ სამეფო
ჩემი ორად (2) განძი (1), და მიიღე სამარხოსა ნინოსსა, განმანათლებელსა ჩ~ნსა, ჟა
მთა შეცვალებისათჳს, რათა არა შეირყიოს ~კე ადგილი იგი, რ~ Mეფეთა საჯდო
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მი არს, ა~დ აწ მწირარს: და ეგრეთვე დავედრნა ეპისკოპოსნი, რათა ადიდონ დაბა
იგი მის ადგილისა, რ~ ღირსარს პატივისცემასა: ხ~ ძესა თვისსა ჰრქვა, შვილო
ჩემო შეიცვალა ბნელი ჩემი ნათლად, და სიკ~დილი ცხოვრებად, შენდა მომიცემ
ია გვირგვინი Mეფობისა ჩემისა. ღ~ნ დამბადებელმან ცისა და ქ~ყანისამან დაგამტ
კიცნეს შენ სრულსა სარწმუნოებასა ზედა:
Iწვრთიდი ყ~დვე მცნებათა ძისა ღ~ისათა, დაადგერ ს~დ მათზედა, და სახელ
სა ზ~ა ქ~ესსა, სიკ~დილი ცხოვრებად გიჩნდინ, რ~ლითა წარუვალი ცხოვრება
მოიგო: და სადაცა ჰპოვნე ვნებანი იგი ცეცხლის მსახურებისანი კერპნი, ცეცხ
ლითა დასწვენ, და ნაცარი შეასვ რნ~ი მათ ესვიდენ. და ესე შვილთაცა შენთა

ამცენ, რ~ მე ვიცი იგი, რ~ლ კავკასიანთაცა შინავე დაილევიან: ხ~ შენ ამას შე
უდეგ ყ~ითა გულითა შენითა, და თავი შ~ი შევედრე ძესა ღ~ისასა, და პ~ლ ჟ~მთა
შობილსა განკაცებულსა, და ვნებულსა ჴსნისათვის ჩვენისა, და წარძღვანვითა
პატიოსნისა ჯ~ისათა სძლო მტერთა, ვ~ა აქვს ჩვეულება გულითა მოსავთა
მისთა: Dა პატივსცემდე სვეტსა მას ცხოველსა, ღ~ივ აღმართებ~ლ
სა, და იყავნ ყ~ითურთ სასოება შენი მისა მ~რთ, და იყავნ მისლვა შ~ი ძი
ლად ს~კნოდ, სარწმ~ნბასა ზ~ა წ~ისა სამებისასა: და მოასვენებინა ¿~ი იგი
წ~ისა ნინოსი, რ~ლი პ~ლითგან აქ~ნდა: და ჩამოჰკიდა გვირგვინი სამეფო ჯ~ა ზ~ა,
და მოიყუანა ძე თვისი ბაქარ, და თავსა მისსა გამოსახა სახე ჯ~ისა, და აღიღო გვი
რგვინი ჯ~ისაგან, დადაადგა თავსა ზ~ა ძისა თჳსისასა: Dა აღესრულა Mი
რიან მეფე, და დაეფლა ზემოსა ეკლესიასა, საშუალსა სვეტსა სამხრით კერ
ძო: და მას სვეტსა შ~აარს ნაწილი ღ~თივ აღმართებულისა სვეტისა: და
მეორესა წელს მოკვდა nანა დედოფალი: და დაეფლა მასვე სვეტსა დასავალით, სადა მირიან მეფე დამარხულიყო:
Mეოცდა ხუთი Mეფე Bაქარ, ძე მირიანისი, Xოსროიანი:
Dა დაჯდა ძე მისი ბაქარ. და იყო მორწმუნე, ვ~ა მამა მისი. და ამან მოაქცივნნა
უმრავლესნი კავკასიანნი, რ~ლნი ვერ მოექცივნეს მამასა მისსა: Dა შთავ
არდა შ~ს მისსა, და სომეხთა მტერობა: რ~ სომეხნი ბაქარს ძმისწულსა რე
ვის ძისა, თრდატ მეფისა ასულის წულისა მეფობასა ლამოდეს ქართლს:
X~ ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა მეფესა მამის ძმისწულსა მისსა, და დაემოყვ
რა, და გაუცვალა ქ~ყანა, და სიძესა მისსა ფეროზს რ~ლსა ჰქონდა რანი ბარდავა
მდის მოცემულად მირიანისაგან: და მისწილ მისცა სამშვილდითგან მიღმ~რთ
1-31 სტრ., 42r
ქვეყანა ვ~ე თავამდე აბოცისა:
Mაშინღა ნათელიღო ფეროზ, და ერმან მისმან, და მოირთეს ძალი ხვასროთგან,
და ეწყვნეს სომეხთა ჯავახეთს, სძლიეს და აოტნეს სომეხნი: მაშინ Mეფემან
ბაქარ, შუამდგომელობითა ბერძენთა მეფისათა, და სპარსთა მეფისათა, დაწე
რა ჴელით წერილი ძმისწულთა მისთა, და დედისა მათის სალომეს, ვ~ემდის
იყოს ნათესავი ბაქარისი რ~ლ ეძლოს პყრობა მეფობისა, მათი იყოს Mეფობა.
და არაოდეს ძებნონ მეფობა, ნათესავთა რევისათა:
Mაშინღა მოიყუანნა ძმისწულნი მისნი, და მისცა ±უხეთი, და დასხნა რუსთავს
Eრისთავად: ამან ბაქარ ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი დიდსა სარწმუ
ნოებასა შ~ა აღასრულნა, და განამრავლნა მღვდელნი, და დიაკონნი ყ~ა ქართ
ლსა და რანსა შ~ა, ეკლესიათა მსახურად: ამან აღაშენა Eკლესია, ¦ილკა
ნისა: მოკვდა და დაეფლა ძმასავე თჳსსათანა:

Mეოცდა ექვე მეფე Mირდატ, ძე ბაქარისი Xოსროიანი:
Dა დაჯდა Mეფედ ძე მისი Mირდატ, და მეფობდა დიდ სარწმ~ნბასა შ~ა. და
მან აღაშენნა ეკლესიანი Tუხარისსა ციხესა შ~ა, რ~ ჴევსა კლარჯეთისასა ა
რა იყო ეკლესია, და მუნ შ~ა დაადგინნა მღვდელნი მოძღვრად კლარჯთა, და ჰმა
ტა შენება, და შემკობა ერუშეთისა, და წუნდისა ეკლესიათა:
Mაშინ ამის მირდის მეფობასა, იწყეს ქართველთა სვეტისა ცხოველისაგან ნა
წილისა გამოღებად, და შექმნად ¿ვარად, რ~ დიდნი სასწ~ლნი, და კურნებანი
იქმნებოდეს, სადაცა იყვის ნაწილი სვეტისა ცხოველისა, და არა აყენებდა მი
რდატ მეფე ნაწილისა მის გაღებად, რ~ Eპისკოპოსმანცა ჭ~ტმან I~კბ, ეგრეთვე
ჯერიჩინა და თქვა მინიჭებულარს U~ისაგან, და ჯერარს სვეტისა მის ღ~ივ
აღმართებულისა ქმნა სახედ ჯ~ისა, და განეფინა ყ~თა ადგილთა ქართლისათა
ნაწილი სვეტისა მის ცხოველისა:
Mაშინ ამან Mეფემან მირდატ, მისვე სვეტისაგან შექმნა ჯვარნი, და ერთ წა
რგზავნა ერუშეთს, და რ~ი დარჩა სვეტისაგან მის ცხოველისა, მას გარემო ქმნა
ქვითკირითა, პ~ლ სვეტისა ოდნად: და თავსა ზ~ა მის სვეტისასა აღმართა ძელი
იგი განმანათლებელი, და ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი უშფოთველად ა
ღასრულნა სარწმუნოებასა შ~ა დიდსა: და მისსა ზე მოკ~და Iკ~ბ, ეპისკოპო
სი, და დაჯდა Iოვ სომეხი: nერსეს ±ათოლიკოსისა Dიაკონი: და მოკვდა
Mირდატ Mეფე:
1-31 სტრ., 42v
Mეოცდა შვიდე Mეფე ვარზაბაქარ, ძე Mირდატისი, ხოსროიანი:
Dაჯდა ძე მისი ვარზაბაქარ, და შეირთო ცოლი, ასული Tრდატისი, რევის ძისა,
მირიანის ძისწულისა, მორწმუნე და კეთილმოქმედი: ხ~ ამას ანგელოზისა ხარე
ბითა მიენიჭა ძე, რ~ლსა უწოდეს: Mურვანოზ: Eსე მურვანოს საშოთგა
ნვე დედისათ დიდი წმიდა იქმნა, ვ~ა დიდი წინამორბედი, და ყ~ივე საღ~თო წერილი
დაისწავლა, და წარემატებოდა ჰასაკითა, და მადლითა წ~ე ღ~ისა:
Vითარ იქმნა ათორმეტისა წლისა, მაშინ ბერძენთა მეფე თეოდოსი მცირე შე
შინებულიქმნა, რათა არა მიერთნენ ქართველნი სპარსთა, ა~დ სთხოვა ვარ
ზაბაქარს მურვანოს მძევლად, და წარიყუანა კოსტანტინუპოლედ, და ვ~ა ძესა
თჳსსა ზრდიდა ფუფუნებითა დიდითა: X~ მურვანოზს არა რაჲ ეურვებო
და სოფლისა ამის დიდებისათჳს, ა~დ შესძინა ლოცვასა და მარხვასა, და სიწმიდ
ით ცხოვრებად: და შეიმოსა შ~აგან ჴორცთა მისთა ზედა ფლასი თხისა ბალნისა,
და მით აჭირვებდის ჴორცთა მისთა, და მსწრაფლ ისწავა ენა ბერძული, და ასურ
ებრივი, და ფილოსოფოსობა სრული ვ~ე ყ~თა უკჳრდა: ხ~ მიენიჭნეს მას მადლ
ნი ღ~ისა მიერ სნეულთა კურნებანი, რლ~ი წერილარს სრულსა ცხოვრებასა
მისსა: Dა ღამესა განცხადებისასა მდგომარე იყო უძილად, და ჰრქვა

მსახურსა თჳსსა მოღებად ზეთისა აღსანთებელად კანდლისა: ხ~ მან შეურა
ცხჰყო მურვანოს, და აყვედრა რ~ Mეფისა ძე ხარ, და არა გსურის სამეფოთათ~ს, და
ვ~ა მონაზონი იყოფები მშიერი კჳრიაკით კვირაკემდე: ხ~ მურვანოს აღანთო წყალი
კანდელთა შ~ა თვინიერ ზეთისა, და ილოცევდა ეგრეთ: რ~ შვიდღამე ენთებოდა
კანდელი წყალსა მას შ~ა. და ეჩვენა უ~ი იესო ქ~ე, და აღუთქვა მისთანა ყოფა
მ~დის, და მრავალი სასწ~ლი აღასრულა კანდლისა მის მიერ ცხებითა სნეულ
თათა: X~ საჭურისი ვინმე იყო მეფისა, რ~ლნი ესე ორნივე შეითქვნეს წარსლვ
ად. სცნა მეფემან Tეოდოსი, და დაუდგინნა მცველნი, ხ~ წინამძღვრებითა Uფლისათა განვლეს ღამე, და წარვიდეს, რ~ სვეტი ნათლისა წინა უძღოდა მათ,
ვ~ა I~ჱლთა, და ჴმა ესმათ სვეტისგამო, რლ~ი შემომიდგეს მე არა ვიდოდეს ბნ
ელსა, და პოვეს ნავი, და ვლეს რაოდენიმე დღენი, ხ~ქალაქსა ერთსა შინა
შეპყრობილიქმნნეს ვისგანმე, და შეიყენნეს საპყრობილესა, ხ~ მას ღამესა იქმ
ნა ძრვა, და მეხისტეხა და ელვა ფ~დი, და მთავარსა მის ქალაქისასა დაადგა
კაცი ვინმე საშინელებით, და ეტყოდა განუტევენ მონანი ღ~ისანი, უკეთუ არა
დაიქცევის ქალაქი ესე, და ესრეთ შეძრწუნებულმან განუტევნა:
1-31 სტრ., 43r
Aმისა შ~დ მოვიდენ ი~ჱლიმად, და მუნ იყო ვინმე Mეფე ჰრომისა, სამთავროთ მოსრუ
ლი, სახელით ´ინინოს, და მეუღლე მისი. რ~ლთა და ეტევათ სოფლისა სიცბ
ილი, და მუნ იყოფოდეს, რ~ მონაზონ იქმნეს, და აღაშენეს ორნი მონასტერნი, რო
მელნი თჳთოეულნი მუნ იყოფოდეს, და ამათ მიერ შეწყნარებულიქმნნეს: შ~დ
ამისსა, საფლავსა U~ისასა მიიწივნეს, და მუნ აღკვეცილიქმნეს მონაზონებად,
და უწოდეს მურვანოზს, ´ეტრე: ხ~ საჭურისსა, Iოანე:
Rომელთა ღვაწლნი და შრომანი გამოუთქმელარიან, და აღაშენნეს მონასტერნი, და
ქსენონი: ამისა შ~დ გამოსცადა ეშმაკმან ´~ე, და აყვედრა მამულთა სამეფო
თა დატევება, და მონაზონებითა არა კეთილად ცხოვრება: ხ~ მან შერისხნა, და
განაძო: ამისა შ~დ გამოეცხადა კ~დ K~ე, და აჩვენა ცათა შ~ა ეკლესია, და ერგასი
სი კაცნი მგალობელნი შვენიერნი ხილვითა, და აღუთქვა დიდება ს~კნო:
Dა ანასტასი პატრიაქისა მ~რ იძულებით მღვდელად ჴელდასხმულიქმნა. შ~დ
განვიდა უდაბნოთა, და აღაშენა მუნცა მონასტერნი პირსა იორდანესასა, მჯდო
მი მძვინვარე განჰკურნა: Mოვლნო ყ~ნი უდაბნონი ეგვიპტისანი, და სკიტისანი,
და მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: და კ~დ მონასტერსა, და ქსენონსა თჳსსა მო
იქცა, და სიყმილსა შ~ა საფქვილე, საცერცვე, საზეთე, და საღვინე, ყ~ივე ჭურჭე
ლი ლოცვითა თვისითა აღავსნა:
Mას ჟამსა შ~ა აღესრულა ეპისკოპოსი Mაუმაისა, და შეკრბეს კაცნი მის ქალა
ქისანი, და გამოითხოვეს ´~ე ქართველი: ხ~ მან არა თავსიდვა რათამცა უსმინა პა
ტრიაქსა, ა~დ ენება თავისა გარდაგდება სიმაღლისაგან, და ეგრეთ წარტოლვა სხ
ვათა ადგილთა, ა~დ კ~დ ქ~ე გამოეცხადა სიმრავლეთათანა ანგელოსთასა, და სიტ
ყვითა უ~ისათა ეპისკოპოსობა თავსიდვა: Mრავალგზის ესმა ჴმა ზეგარდამო

ქალაქსა მას, რ~ი ეტყოდა ´~ე ქართველსა, და უწვიმრობასა წვიმიან ჰყოფდა,
უშვილო
თა შვილიერ. სნეულთა განჰკურნებდა, უნაყოფოთა ნაყოფიერ ჰყოფდა, მეთევზურ
თა განუმარჯვებდა: ხ~ მისცა ღ~ნ წ~წრმეტყ~ლებისა, და სულსა წ~თასა ხილვისა: რ~
სული მამისა Eსაიასი, და მამისა zენონ სკიტელისა ჴორცთაგანრა განვიდეს, იხილნა
ზეცად აღმავალნი:
Aმისა შ~დ სცნა განსლვა თჳსი ჴორცთაგან, და ყ~თა აუწყა, ხ~ ძმამან ვინმე ათანასი, ი
ხილა ჩვენება პეტრესთჳს, რ~ წ~ნი ევედრნეს ღ~ა, პეტრე ქართველისა ბრძანე
მოყვანებად ჩვენდა, რ~ ფ~დ სტანჯნა ჴორცნი თჳსნი: და შ~დ ათისა დღისა უბრძა
ნა მოსლვა მისსა: Aმისა შ~დ ათ დღე ილოცვიდა სენაკსა თჳსსა, და გამოვიდა მე1-31 სტრ., 43v
ათესა დღესა, და შეწირა წ~ჲ მსხვერპლი, და ეზიარა წ~თა საიდუმლოთა, და
სხვანიცა აზიარნა, და აკ~ხნა, და მშვიდობა მისცა, და შევიდა სენაკად მიწვა, და
დაიძინა ძილი მართალთა, Tვესა დეკემბერსა ორსა, და იხილეს წ~თა კაცთა ვი
ეთმე წმიდა სული მისი, რ~ლ შეჰყვანდათ სიმრავლესა წ~თასა, გალობითა და
დიდებითა, რლ~თა წინა უპირობდა Mღვდელმოწამე ´~ე ალექსანდრიელი, და მრა
ვალნი სნეულნი განიკურნეს, რნ~ი შეეხნეს წ~ა გვამსა მისსა, რლ~იცა ცხოვრე
ბასა შ~ა მისსა წერილარს: ხ~ ამის ნეტარისა ფ~დი ქება აღეწერა Gრიგორი
Dეოლოღოსსა, ვ~ა ´ატრიაქსა ჰრომისასა წიგნსა შ~ა თჳსსა:
X~ ჩვენ პ~ლსავე სიტყუასა მოვიდეთ, ვინათგან ესე ვარზაბაქარ დაშთა უძეოდ, შეი
ყუარა სოფელი ესე, და მიდრკა კეთილისაგან, და შეირთო სხვაცა ცოლი,
ძისწული ფეროზისი, მირიანის ასულისა, და უშვა ფეროზის ძისწულმან,
¾ე რ~ლსა ერქვა, ფარსმან: ხ~ რევის ძისწულმან რლ~ნი პ~ლ ვახსენენ
ორნი ძენი, რლ~თა ერქვა, Mირდატ, და თრდატ:
Eსე ვარზაბაქარ მეფე, კაცი იყო ურწმუნო, და მოძულე სჯულისა, და ვერ ი
კადრებდა ერისაგან განცხადებად სჯულისა სიძულილსა, რ~ მოქცეულ ი
ყო ქართლი, და დიდსა სარწმუნოებასა შ~ა იყუნეს აზნაურნი, და ყ~ი ერი
ქართლისა: Dა ესე ვარზაბაქარ შიშისა მათისაგან ვერ განაცხადებდა
დატევებასა სჯულისა მათისასა: არა სადათ აღაშენა ეკლესია, და არცა
ჰმატა აღშენებულსა, და ყ~ითვე იქცეოდა უსჯულოდ: ამისსავე გამოგზავ
ნა სპარსთა მეფემან Eრისთავი სპითა დიდითა, სომეხთა და ქართველთა ზე
და, ხარკისა დადებად: მაშინ სომეხთა მოგზავნეს ვარზაბაქარისსა მოციქუ
ლი, და ჰრქვეს რათა შეკრბეს, და მოირთონ ძალი ბერძენთაგან, და განუხ
ვნენ კარნი კავკასიანთანი, გამოიყვანნეს ოვსნი, და ლეკნი, და წინა აღუდგ
ეს სპარსთა: და წარჩინებულნიცა თვისნი ეტყოდეს წინა აღდგომასა სპარ
სთასა: Aმან არა ისმინა, არცა სომეხთა, არცა წარჩინებულთა მისთა,
რ~ იყო იგი ჩუკენი, და მოშიში. უკუჯდა იგი ჴევსა კახეთისასა, და აღაშენა
ციხე ჴიდარს, და განამაგრნა ციხე ქალაქნი, და უბრძანა ყ~თა რათა დამალნეს

ჯვარნი: Mაშინ მოვიდეს სპარსნი პ~დ სომხეთს, და მოაოჴრეს, და შე
მოვიდეს ქართლს: აღაშენა ერისთავმან სპარსთამან ტფილისი, კართა შო
რის ციხედ მცხეთისა: მაშინ ვარზაბაქარ ეზრახა შევრდომით, და ითხოვა მშ
ვიდობა: ხ~ ერისთავმან სპარსთამან ჰრქვა მას, პ~დ მომეც რანი, და მოვაკა1-31 სტრ., 44r
ნი, რ~ საზღვართა სპარსეთისაგანი არს, და მათი არს რანი, ს~დ შვილნი ა~რნ სპარსთა
მეფეთანი, და სხედან საყდართა მათთასა, და თქ~ნდა კმა არს ქართლი, რნ~ი ნა
შობნი ხართ მჴევლისანი, გაქ~ნდეს: ~კჱ ქართლი, და ხარკსა მისცემდით Mე
ფეთა ხვასროანთა: Mაშინ ვარზაბაქარ ვერღარა პასუხი მიუგო დიდი
სა შიშისაგან, მისცა რანი და მოვაკანი, და განჰკვეთა ხარკი: ხ~ მან ერისთავმან
მისცა ციხე ტფილისისა, და წარვიდა: მიერითგან იქმნმეს მოხარკე:
Aმისა შ~დ განუდგეს კლარჯნი ვარზაბაქარს, და მიერთნეს ბერძენთა, და დაიპყ
რეს ბერძენთა თუხარისი, და ყ~ი კლარჯეთი, ზღვითგან არსიანთამდე:
Dა დარჩა ვარზაბაქარს ქართლი თვინიერ კლარჯეთისა, და ჱერეთი, და ეგ
რისი: მანვე ერისთავმან სპარსთამან წარიყვანა ტყვედ შვილნი ფეროზისნი,
ასულისწულნი Mირიანისნი მორწმ~ნისა მეფისანი, და ქ~ყანისა მათისა საზღვარი
ქართლისა მოსცა ვარზაბაქარსავე, და მოკვდა ვარზაბაქარ, და დარჩეს ძენი მი
სნი სამნი წვრილნი, რ~ლნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა:
Mეოცდარვა Mეფე Tრდატ სიმამრი ვარზაბაქარისი, Xოსროიანი:
Mაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა, ზრახვა ყვეს, და დასვეს Mეფედ სი
მამრი ვარზაბაქარისი, ძე რევისა, ძისწული Mირიანისა, კაცი მოხუცებული,
სახელით თრდატ, და მისცნეს შვილნი ვარზაბაქარისნი საზრდოდ, ასულის
წულნი მისნი. და მესამესა შვილსა, მეორისა ცოლისასა ზრდიდა სამშვილდისა ე
რისთავი, რ~ლსა ერქვა სახელით ფარსმან: X~ მეფობდა ესე თრდატ მოხუცე
ბული კეთილად, და იყო კაცი მორწმუნე, ბრძენი, და გონიერი: ამან სიბრძნითა თჳ
სითა დაამშვიდნა სპარსნი, გამოაჩინნა ჯვარნი, და შეკაზმნა ეკლესიანი: ამის
ზე მოკვდა ეპისკოპოსი Iოვ, და დასვა მისწილ Eლია: და ხარკსა მისცემდა
სპარსთა მეფესა: და მან გამოითხო[.]ვა რუსთავი, და აღაშენა Eკლესია: და
მანვე აღაშენა nეკრესი: და მეფობდა უშფოთველად, და მოკვდა სარწმუ
ნოებასა შ~ა დიდსა:
Mეოცდა ცხრა მეფე ფარსმან ძე ვარზაბაქარისი: Xოსროიანი:
Dაჯდა Mეფედ ვარზაბაქარისი, ძის წულის წული ფეროზისი, რ~ლსა ერქვა
ფარსმან, რ~ იგი უხუცესი იყო ძმათა: და მოკვდა ელია ეპისკოპოსი, და დასვეს
Sვიმონ: ესე ფარსმან იყო კაცი მორწმუნე, მჴედარი, შემმართებელი. ე
ზრახა მეფესა ბერძენთასა, და ითხოვა მისგან შეწევნა, აღუსრულა თხოვა მი

სი კეისარმან: მაშინ გაადგა სპარსთა, არღარა მისცა ხარკი, და განამრავლ
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ნა ¿ვარნი, და განაახლნა ეკლესიანი ყ~ა ქართლსა შ~ა: აღაშენა Eკლესია,
ბოლნისისა, და მცირედ ჟამ მეფობა, და მოკვდა:
Mეოცდა ათე მეფე მირდატ, ძმა ფარსმან მეფისა, ხოსროიანი:
Dა დაჯდა ძმა მისი Mირდატ მეფედ, ასულისწული თრდატისი, ძე ვარზაბაქა
რისი, მამულად ბაქარიანი, დედეულად რევიანი: ორთავე მირიანის ძეთა ნათე
სავი, და იყო ესე მირდატ, კაცი ქველი, და შემმართებელი მჴედარი. გარნა უ
რწმუნო, და უშიში ღ~ისა, ლაღი, და ამპარტავანი, და მინდობი მჴედრობასა თვი
სსა: რ~ არა მსახურა მან ღ~ა, არცაღა აღაშენა ეკლესია, არცარა მატა აღშენ
ებულთა, და სილაღითა თვისითა მტერ ექმნა ბერძენთა, და სპარსთა: ბერძენთა
გან ეძებდა კლარჯეთისა საზღვართა ქართლისათა: ხ~ სპარსთა არა მისცემ
და ხარკსა: Mაშინ სპარსთა მეფემან გამოგზავნა ერისთავი, რ~ლსა ერქვა
აბრამ, სპითა ძლიერითა მირდის ზ~ა. მაშინ მირდატ სილაღითა თვისითა, არა ჰრი
და სიმრავლითა სპარსისათა, მცირედითა სპითა მიეგება გარდაბანს, ეწყო,
აოტეს და შეიპყრეს სპარსთა წყობასა შ~ა: შემოვიდეს ქართლს, და დაიპყრეს
ქართლი, და განრყვნეს ეკლესიანი: ხ~ ნათესავნი მეფეთანი დარჩეს ჴევსა
კახეთისასა. და სვიმონ ეპისკოპოსი მათთანავე: ხ~ მირდატ წარიყუანეს ბაღდა
დს, და მუნ მოკვდა:
Cხოვრება Vახტანგ Gურგასლანისა მშობელთა. და შ~დ თვით მის დი
დისა მის, და ღ~ისმსახურისა Mეფისა, რ~ლი უმეტეს ყ~თა კაცთასა გა
ნთქმულად გამოჩნდა, ყ~თა Mეფეთა ქართველთასა:
V~რ იგი შეიპყრეს Mეფე ქართველთა მირდატ, სპარსთა წყობასა შ~ა, წარიყ
ვანეს ბაღდადს, და მუნ მოკვდა. და დაიპყრეს ქართლი, სპარსთა. განრყვნეს
ეკლესიანი, დამალეს ჯვარები ქართველთა, და ყ~თა შ~ა ეკლესიათა ქართლისა
თა ცეცხლის მსახურთა სპარსთა აღაგზეს ცეცხლი: ხ~ ნათესავნი ქართლის
მეფეთანი დარჩეს ჴევსა კახეთისასა: და შ~დ სამისა წლისა უცალო იქმნა,
მეფე სპარსთა, რ~ აღუდგეს მტერნი აღმოსავალით: მაშინ შეითქვნეს აზ
ნაურნი ქართლისანი, მოიყუანეს და დასვეს მეფედ მცხეთას, ძე მირდატ
მეფისა წარტყვენილისა, სახელით არჩილ:
Mეოცდა ათერთმეტე, მეფე არჩილ. ძე მირდატ მეფისა, ხოსროიანი:
Aმან არჩილ მოიყუანა ცოლი საბერძნეთით, ნათესავი Iვბიმიანოს მეფისა,
სახელით მარიამ: და განაცხადა მტერობაჲ სპარსთა, გამოაჩინნა ჯვარნი,
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და შეამკვნა ეკლესიანი. მოსრნა და განასხნა ყ~ნი ცეცხლის მსახურნი საზღვართა
გან ქართლისათა, მოირთო ძალი საბერძნეთით წარძღვანებითა ჯ~ისათა,
იწყო ბრძოლად სპარსთა: მაშინ ერისთავი სპარსთა მეფისა, რ~ი ერისთაობდა რა
ნს და მოვაკანს, ვ~ე არჩილის მეფობადმდე, მისივე განსაგებელი იყო ქართლი,
აწ ამან შეჰკრიბნა სპანი, რანისა და მოვაკანისა, და ადარბადაგანისა, და მომართა
არჩილს: ხ~ არჩილ სასოებითა, და მინდობითა ღ~ისათა მიეგება საზღვართა ზ~ა
ქართლისათა და რანისათა, ეწყო მუნ მდინარესა ზ~ა ბერდუჯისასა, და ძალითა
პატიოსნისა ჯვარისათა მოსრნა, და ტყვე ყვნა: და შევიდა რანს და წარმოსტყვე
ნა, და მოვიდა შ~ა გამარჯვებული: განავლინნა ქადაგნი ყ~ა ქართლსა შ~ა, და
ჰრქვა ყ~თა, არა ძალითა ჩვენითა, არცა სიმჴნითა, არცა სიბრძნითა, არცა სი
მრავლითა სპათათა ვსძლეთ მტერთა, ა~დ ძალითა უ~ისა ჩ~ნისა, იესო ქ~ეს
ძისა ღ~ისათა, რ~ნ მოგვცა წინამძღვრად, და საჭურველად ჯ~ი თჳსი პატიოსა
ნი: Aწ ყ~თა ქართველთა ადიდეთ სამება ერთარსება ³~ი დაუსაბამო დამ
ბადებელი ყ~ისა: შეწირეთ მადლობა, და მტკიცემცა არიან გულნი თქვენნი
სარწმუნოებასა ზ~ა სამებისა წმიდისასა: და ყ~თა ქართველთა შესწირეს მა
დლობა ღ~ისა მ~რთ, და განაახლნეს ეკლესიანი:
Mაშინ Aრჩილ Mეფემან, აღაშენა ეკლესიანი, სტეფან წ~ისა Mცხეთას:
კართა ზ~ა არაგვისათა, სადა იყუნეს კუბონი მტკიცენი საბრძოლნი, რ~ნი მასვე აღაშენნეს: Eსვა არჩილს ძე, და უწოდა სახელი მირდატ, და აღიზარდა ესე მი
რდატ, და დადგა ჰასაკსა მამაკაცობისასა. მირდატ. იყო მორწმუნე, და ღ~ისმსახ
ური ვ~ა მამა მისი, და იყო იგი ქველი და შემმართებელი: ამან უმეტესად იწ
ყო ბრძოლად სპარსთა, შესლვად და ტყვენვად, რანსა, და მოვაკანსა: რ~ მას
ჟ~ა შ~ა უცალო იყო მეფე სპარსთა, ჰბრძოდა იგი ჰინდოთა, და სინდთა, და აბ
აშთა, და ვერ შემძლებელიყო სპისა დიდისა გამოგზავნასა, და სპათა რანისა,
და მოვაკანისათა, და ადარბადაგანისათა ემძლავრებოდეს ქართველნი: წინამძ
ღვარ ექმნის მირდატ სპათა მამისა თჳსისათა, და მარადის სტყვენვიდა რანსა,
და მოვაკანსა: მას ჟ~ა შ~ა იყო ერისთავად რანს ბარზაბოდ, ვეროდეს წინა აღუდგებოდა იგი, ა~დ განამაგრნის ციხენი და ქალაქნი. და შესლვისა ქართვე
ლთასა რანსა, სადაცა ეწყვნიან სპარსნი, ნაწყვედთა ლაშქრისათა მტყვენვა
ლთა ქართველთა, მ~დის, სპარსნი იძლეოდიან: ხ~ ბარზაბოდ ერისთავსა რა
ნისასა ესვა ასული ქმნულკეთილი შვენიერი, რ~ლსა ერქვა საგდუხტ:
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უთხრეს ძესა არჩილისასა მირდატს შვენიერებაჲ მისი, და სმენითა შვენიე
რებისა მისისათა, ტრფიალ იქმნა მირდატ მის ზ~ა, მოახსენა მამასა თჳსსა, ვევე
დრები მეფობასა თქვენსა, მომგვარე ცოლად ჩემდა საგდუხტ ასული ბარზაბო
დისი, და შევქმნათ ჩვენ შ~ს მშვიდობა, დაღათუ ძალითა ქ~ესითა ჩვენ ვართ
მძლეველნი, ა~დ ვერ წარვიხვამთ ჩ~ნ ციხეთა, და ქალაქთა რანისათა: ნუ ~კჱ ი
ცალოს მეფემან სპარსთამან, და იძიოს ჩ~ნ ზ~ა შური, და მოაოჴრნეს ეკლესიანი
და საზღვარნი ჩ~ნნი: აწ ამითღა განჰქარდეს მტერობა ჩ~ნი, და ჩვენთვის, რაჲცა
მოახსენოს მეფესა სპარსთასა უსმენს იგი, და ამით მტკიცედ და შეურყეველ

ად ვიპყრნეთ საზღვარნი ქართლისანი, და განმტკიცნეს სჯული ქ~ესი ქარ
თლს: და არღარა შექნას გულსა ქართველთასა იჭვი და გმობა სჯულისა ქ~ესი
სა: და მძლავრებისათვის სპარსთასა ესრეთ არღა იქმნასო:
Eსე ყ~ივე ესრეთ თქვა მირდატ, სიყუარულისათვის მის ქალაქისა: მაშინ
Aრჩილ მეფემან აღუსრულა თხოვა მისი, წარგზავნა მოციქული ბარზაბუდისსა, და ითხოვა ასული მისი ცოლად ძისათჳს თვისისა: ხ~ ბარზაბუდ
განიხარა სიხარულითა დიდითა, რ~ მოოჴრებულ იყო ქ~ყანა მათი, და შეს
ჭირვებოდა: ითხოვა ფიცი და აღთქმა მშვიდობისათვის, და მისცეს ფიცი მშ
ვიდობისათვის: და მოსცა ასული თვისი მზითვითა დიდითა: მოიყვანეს მცხ
ეთას, და ქმნეს ქორწილი, შვება და განცხრომა დღეთა მრავალთა, და მისცა
მეფემან სამშვილდე ძესა თჳსსა, საერისთოთა მისითა, და მუნ დასხდეს მირ
დატ, და საგდუხტ: ხ~ ამან საგდუხტ დედოფალმან, გამოიკითხა სჯული ქ~ესი,
რ~ ქმარმან მისმან მოჰგვარნა კაცნი სჯულის მეცნიერნი, და უთარგმნეს სახარ
ება უ~ისა ჩვენისა იესო ქ~სი, და ასწავეს, ვ~დ ჭ~ტი ღ~თი არს K~ე: რლ~ი განჰკაც
ნა ჴსნისათჳს ჩ~ნისა: Mაშინ საგდუხტ გულისჴმა ჰყო, და სცნა სჯული ჭ~ტი
დაუტევა ცეცხლისა მსახურება, და ნათელიღო, და იქმნა მორწმუნე, და მან
აღაშენა სიონი სამშვილდისა: Aმის, არჩილისაზე გარდაიცვალნეს სამ
ნი დიდნი ეპისკოპოსნი. Vასილი, Gრიგორი, და I~ნე oქროპირი:
Dა ამანვე არჩილ დასვა ბასილისა შ~დ სხვა ეპისკოპოსი, რ~ლსა ერქვა, Mობიდან:
Eსე იყო ნათესავით სპარსი, აჩვენებდა იგი მართლმადიდებელობასა, ხ~ იყო ვინმე
მოგვი, უსჯულო, შემშლელი წესთა, და ვერ უგრძნა არჩილ მეფემან, და ძემან
მისმან უსჯულოება მობიდანისი, ა~დ ჰგონებდეს სარწმუნოდ, და ვერცა განაც
ხადებდა მაშინ ქადაგებასა სჯულისა მისისასა შიშისაგან მეფისა, და ერისა ა~დ
1-31 სტრ., 46r
ფარულად სწერდა წიგნებსა ყ~ისა საცთურებისასა, რ~ლი შ~დ დაწვა ყ~ი წე
რილი მისი, ჭ~ტმან Eპისკოპოსმან, Mიხაილ. რ~ი განიკვეთა კადრებისათვის
Vახტანგ მეფისა:
X~ ამან Aრჩილ მეფემან, ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი აღასრულნა,
სარწმ~ნბასა შ~ა სამებისა წმიდისასა. ეკლესიათა შენებასა, და ყ~ა ქართლ
სა შ~ა განამრავლნა მღვდელნი, და დიაკონნი მსახურნი ეკლესიათანი, და
მოკვდა: და მისწილ დაჯდა Mეფედ ძე მისი Mირდატ:
Mეოცდა ათორმეტე მეფე Mირდატ, ძე არჩილ მეფისა, Xოსროიანი:
Mეფობდა იგი. ვ~ა მამა მისი დიდსა სარწმ~ნბასა შ~ა: მიუდგა Dედოფალი
Sაგდუხტ. და შვა ასული, და უწოდეს სახელად, Xვარანძე: კ~დ ევედრებო
დეს ღ~ა მეფე მირდატ, და დედოფალი საგდუხტ, რათა მისცეს ძე: შ~დ ოთხი

სა წლისა, მიუდგა საგდუხტ. და შვა ძე: და უწოდა სახელი სპარსულად,
ვარან ხვასროთანგ: ხ~ ქართულად ეწოდა. Vახტანგ: აღივსნეს სიხარულ
ითა მშობელნი მისნი, შობასა ყრმისა ვახტანგისასა: და განავლინნეს მახარებე
ლნი ყ~თათანა ერისთავთა, და გამოიღეს ხვასტაგი დიდძალი, ოქრო და ვეცხლი,
და განუყვეს გლახაკთა, და შესწირეს მადლობა ღ~ისა მ~რთ, ლოცვითა, და ღამის
თევითა დღეთა მრავალთა: და შ~დ ამისა მოხადნა მეფემან ყ~ნი წარჩინებულნი
ქალაქად, და დღეთა მრავალთა ჰყო პურობა, და განცხრომა: და ევედრებოდეს ღ~ა
ყ~ნი აღზრდისათჳს ყრმისა Vახტანგისა: მოითხოვა მეფისაგან საზრდელად სა
ურმაგ: სპასპეტმან ვახტანგ: დიდითა ვედრებითა მიანიჭა მეფემან, და მისცა ძე
თჳსი, ვახტანგ საურმაგ სპასპეტსა საზრდელად: რ~ წესი რათა შვილნი მეფე
თანი წარჩინებულთა სახლსა აღიზარდნენ: შემდგომად ამისა მეექვსე
სა წელსა, შვა საგდუხტ ასული სხვა, და უწოდა სახელი, Mირანდუხტ: და
მოითხოვა იგი საზრდოდ სპასალარმან კასპისამან, და მისცა იგი Mეფემან, და
წარიყუანა ქალაქსა კასპისასა, და იზრდებოდა მუნ: შ~დ ამისსა წელსა მეორე
სა, მოკვდა მეფე მირდატ. დარჩა Vახტანგ შვიდისა წლისა ყრმა:
Mეოცდა ათსამმეტე Mეფე Vახტანგ, ძე Mირდატისი: Xოსროიანი:
Mაშინ საგდუხტ დედოფალი შეძრწუნდა მამისა მისისა ბარზაბუდისაგან, ნუ
~კჱ შური იგოსო მამამან ჩემმან, ნაქმრისათჳს მამამთილისა, და ქმრისა ჩემისა
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რ~ლ ეგეოდენნი ბ~რტნი მოაწივნნეს მას ზ~ა. ნუ ~კჱ შური იგოს ჩემზედაცა დატევე
ბად სჯულისათვის პირველისა, და წარწყმიდოს შვილი ჩემი, განრყვნას ქარ
თლი, და სჯული ქ~ესი წარსწყმიდოსო: ესე ყ~ი მოიგონა, და შთავარდა მწუხ
არებასა შ~ა დიდსა, ევედრებოდა ღ~ა, და განიზრახა წარსლვა წ~ე მამისა თვისი
სა, და შევრდომა მისი: მოიყუანნა ყ~ნი ერისთავნი სპასპეტისათანა, და ცრემ
ლითა მწარითა შევედრა ძე თჳსი სპასპეტს, და ერისთავთა ყ~თა, და წარვიდა ბა
რდავს მამისა თვისისათანა: განუღო თავი, და წარმოუყარნა ძუძუნი მისნი,
დავარდა პირსა ზ~ა, და დასდვა პირი თვისი ფერხთა ზ~ა მისთა, და დაალტობდა ფერ
თა მამისა თვისისათა, ცრემლითა: და ითხოვდა მისგან შეწყალებასა, და არა მოხ
სენებასა ნაქმართა ქმრისა თვისისათა, და შენდობასა დატევებისათჳს სჯ~ლისა,
და ევედრებოდა რ~ა არა აიძულოს ქ~ეს სჯულისა, რ~ იგი არს ღ~ი ჭ~ტი, და ევედ
რებოდა, რათა იპყრას შვილი მისი მამულსა შ~ა თჳსსა, და მოურავ ექმნას იგი
სპარსთა მეფისა წ~ე:
Mაშინ ბარზაბუდ. განმზადებულმა ბრ~ტისყოფად ქართლისათვის, შეიწყა
ლა ასული თჳსი, არა აიძულა დატევება სჯულისა, და აღასრულა ყ~ი თხოვა მისი: ხ~ სჯულისათვის ესრეთ თქვა, იძულებით არცავის სხვასა ქართველსა
დაგატევებინებ სჯულსა ქ~ესსა, ა~დ მივუგზავნი ცეცხლის მსახურთა ქალაქ
სა თქვენსა, და იყუნენ მუნ მათზ~ა ეპისკოპოსი სჯულისა ჩ~ნისა, და ვინცა ქართვე

ლი ნებითა თვისითა აღირჩევდეს სჯულსა ჩ~ნსა ნუ აყენებთო:
Mაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა თჳსსა შიშისაგან დიდისა, და აღუთქვა მინდობითა
ღ~თისათა, და წარმოვიდა ქართლად, მაშინ ბარზაბუდ წარმოგზავნნა ცეცხლისმსახ
ურნი Mცხეთას, და მათზედა ეპისკოპოსი ბინაქარ, და დასხდეს მოგვთას. ხ~ საგდუ
ხტ დედოფალი განაგებდა მეფობასა ძალითა და შეწევნითა მამისა თვისისათა,
და მოკვდა ბარზაბუდ მამა საგდუხტისი, და მისწილ დაადგინა სპარსთა მეფემ
ან, ადგილსა მისსა ძევე მისი ვარაზბაკურ, ძმა საგდუხტ დედოფლისა:
Mოკვდა საურმაგ სპასპეტი მამამძუძე Vახტანგისი, მაშინ მეფემან დაადგი
ნა სხვა სპასპეტი, რ~ლსა ერქვა ჯუანშერ: ხ~ ბინაქარ ეპისკოპოსი მცხეთელთა,
რ~ი იყო მსახური ცეცხლის მსახური, ასწავებდა ქართველთა სჯულსა თვისსა, ა~დ
არავინ ერჩდა წარჩინებულთაგანნი, გარნა წვრილისა ერისაგანნი მოაქცია მრავა
ლნი ცეცხლის მსახურებასა, და შეერია ქართლსა შ~ა წვრილსა ერსა ზ~ა ცეცხ
ლის მსახურება: ამისთჳს მწუხარე იყო დიდად საგდუხტ დედოფალი, ა~დ მძლა
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ვრებისაგან სპარსთასა ვერარას იკადრებდა: მაშინ მოიყუანა მღვდელი ჭ~ტი
საბერძნეთით სახელით Mიხაილ, და დაადგინა Mიხაილ ეპისკოპოსი ეპის
კოპოსად ზემოსა Eკლესიასა, რ~ მობიდან ეპისკოპოსი გარდაცვალებულ იყო:
და ესე Mიხაილ ეპისკოპოსი წინააღუდგა ბინაქარს მაცთურსა, რ~ ასწავებდა ყ~თა
სჯულსა ჭ~ტსა, ამან იპყრნა სარწმ~ნბასა ზ~ა ყ~ნი წარჩინებულნი ქართლისანი,
და ერიცა უმრავლესი, ა~დ მცირედი ვინმე წვრილისა ერისაგანნი მიიქცეს ცე
ცხლის მსახურებასა:
Mაშინ ვითარ იქმნა Vახტანგ წლისა ათისა, გარდამოვიდეს oვსნი სპანი ურიც
ხვნი, და მოტყვენეს ქართლი თავითგან მტკვრისათ, ვ~ე ხუნანამდე. და მოაოჴრეს
ველნი, ა~დ ციხე ქალაქნი დაურჩეს თვინიერ კასპისა, რ~ კასპის ქალაქი შემუსრ
ეს, და ტყვეყვეს, და წარიყუანეს Vახტანგის დაჲ მირანდუხტ სამის წლის ქალი, რო
მელ დაუშთეს წარუტყვენელად ჴევნი ქართლისანი კახეთი, კლარჯეთი, და ეგრი
სი: ჩავლეს რანსა და მოვაკანს, და მოსტყვენეს იგიცა, და განვლეს კარი დარუბანდ
ისა, რ~ თვით გზა სცეს დარუბანდელთა, და შევიდეს ოვსეთს გამარჯვებულნი:
Mასვე ჟ~ა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზეთით, რ~ ბერძენთა ჰქონდათ, ეგრისს
წყალს ქვემოთ კერძი ყ~ი დაიპყრეს. ქვემოთ ეგრისის წყლითგან ვ~ე ციხე გოჯამ
დე: მაშინ იქმნა გლოვა და წუხილი ყ~თა ზედა ქართველთა, და იტყოდეს განვამ
რავლეთ ცოდვა წ~ე ღ~ისა, და არცა კეთილად ვიპყართ სჯული ქ~ესი, და წესი I~ნეს
მცნებისა, და სამართლად მოაწია ღ~ნ ჩვენზ~ა რისხვა ესე, რ~ მიგვცნა ჩვენ წარტყვენ
ვად უცხოთა ნათესავთა: მიგვეღო ჩ~ნ საზღვარი ბერძენთაგან, ვ~ა მიეღო ვარზაბა
ქარ მეფესა ბერძენთაგან კლარჯეთი, იგი ცოდვითა ვარზაბაქარისათა მოიწია, რ~
ვერა კეთილად ეპყრა სჯული ქ~ესი, ხ~ ესე არა მეფეთა ჩვენთა ცოდვისაგან იქმ
ნა, ა~დ ჩვენ ერისა ცოდვათაგან:

Aწ მეფე ჩ~ნი ყრმა არს, და არა გვივის ჩ~ნ წინამძღვარი, რ~ლიმცა სასოებითა ქ~ესითა
და წინამძღვრობითა ჯ~ისათა წარგვიძღვა ჩ~ნ, და ვიძიეთ ჩ~ნ შური პ~ლ ოვსთა ზ~ა,
და
შემდგომადცა ვსძებნეთ საზღვარნი ქართლისა ბერძენთაგან: ამას იტყოდეს
ყ~ნი ქართველნი, და იყუნეს მწუხარებასა შინა დიდსა:
Mაშინ Vახტანგ იზარდებოდა: და ისწავლიდა Mიხაილ ეპისკოპოსისაგან
ყ~ა მცნებასა U~ისასა, და სიყრმისავე ჰასაკსა შეიყუარა სჯული ქ~ესი, უფროს
ყ~თა მეფეთა: და მწუხარე იყო იგი ამისთვის, რ~ შემორეოდა ქართლს ცეცხლისმსა
ხურება, ტყვეობისა და საზღვართ მიხმისაგან, და უმეტეს იურვოდა სჯულისა1-31 სტრ., 47v
თვის გონებასა შინა, ა~დ ძლიერებისაგან სპარსთასა ვერ იკადრებდა გამოცხადე
ბად: Mაშინ ვ~რ იქმნა ვახტანგ წლისა ათხუთმეტისა, მოუწოდა ყ~თა წა
რჩინებულთა ქართლისათა, და შემოკრიბნა ყ~ნი ქალაქნი, და განმზადა მეფე
მან სახლი ერთი, და დაჯდა საყდართა მაღალთა: ხ~ ჯუანშერ სპასპეტი,
და ორნივე ეპისკოპოსნი დასხდეს საყდართავე, და სხვანი ყ~ნი ერისთავნი დასხდ
ეს სელებითა, და ათასისთავნი, და ასისთავნი, და ყ~ი ერი წარმოდგეს ზე:
Mაშინ Mეფემან, ვ~ა მოხუცებულმან, და ბრძენმან, და ვ~ა აღზრდილ
მან ჶილოსოჶოსთათანა, იწყო ზრახვად ჴმითა მაღლითა, და თქვა Mეფეთა
და ერთა ზ~ა მოიწევის განსაცდელი, და ჭირი ღ~ისა მ~რ ცოდვათა მათთაგან: ოდეს
მორწმ~ნეთა აკლნ მსახურება ღ~ისა, და გარდაჴდენ მცნებათა, მაშინ მოაწევს ჭი
რთა ესე ვითართა ზ~ა, რ~ლ აწ ესე მოიწია ჩვენ ზ~ა. ვ~ა რა მამა კეთილი სწვრთინ
შვილთა კეთილად, საქმეთა ზ~ა კეთილთა, და უკეთუ არა კეთილად აღასრულებ
დეს სწავლასა მამისა თჳსისასა, სცემს მამა იგი გვემითა და სწავლითა, რათა
ასწაოს ყ~ი კეთილი, და იქმნას საჴმარ კეთილისა, ეგრეთ გვწვართნა ჩვენ ღ~ნ
დამბადებელმან ცისა და ქ~ყანისამან:
Aმისთჳს გვიჴმს ჩ~ნ რათა ვმადლობდეთ მოწყალებათა მისთაო, Mაშინ ამათ ყო
ველთა მისცეს ღ~ა მადლობა:
±ვალად იწყო ზრახვად Mეფემან ვახტანგ. და თქვა, ყ~თა წარჩინებულთა ისმინეთ
ჴმისა ჩემისა, დაღაცათუ ყრმა ვარ, და არა გინახავსთ ჩემგან კეთილი, მამათა
კვლა ჩვენთაგან გინახავნ დიდნი კეთილნი და დიდებანი, რლ~ნი დადგინებულხა
რთ Mთავრობასა ზ~ა: აწ უკეთუ გვაცოცხლებს ღ~ი, მოგვხდენ ჩემგან კეთილნი
და დიდებანი, რნ~ი არა გეხილნენ მამათა ჩვენთაგან:
Aწ რ~ლსა გეტყვი თქვენ. დაღაცათუ ჩემზედა, და თქვენ ზ~ა სწორად
მოწევნულარს განსაცდელი ესე, ა~დ ესრეთ იპყართ თავით თქვენით, ვ~რ
მცა არა მოწევნულიყოს თქვენზედა, ა~დ ჩემზედა ოდენ, და არა იყოს გულსა

ჩემსა სიტყუა თუ რომელ მოიწივნეს მათზედა განსაცდელნი, თჳსისა შურისგები
სათჳს ჰყოფენ ამას, ა~დ ყ~ივე ჩემდა სამსახურად დავითვალო, და ყ~ისათვის კეთი
ლი მოგაგო, არა დავთმინო კიცხევა ოვსთა, ა~დ სასოებითა სამებისა ერთარ
სებისა დამბადებელისა ღ~ისა დაუსაბამოსათა, და წარმძღვანებითა ჯ~ისა მის პა
ტიოსნისათა, რ~ი მოცემულარს წინამძღვრად და საჭურველად გულით მო
სავთა მისთა. და ვიძოთ შური მათზედა: Uკეთუმცა წარგვკიდებოდა
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ესე სპარსთაგან Mეფისა მის. ანუ ბერძენთაგან მეფისა, მომცავითმინეთ, ა~დ ესერა
მოწევნულარს ჩვენზ~ა ოვსთა საკიცხელთაგან, არა ჴამს მისი დათმენა, და სიკ
ვდილი სჯობს თავთა ჩვენთათჳსო:
Mაშინ აღდგა ჯუანშერ სპასპეტი, და თქვა ცხონდინ მეფეო ~კე დიდებით, და
მტერთა შენთა ზ~ა ნება აღსრულებით: ©~ტი ბრძანე ეგე ყ~ი, ცოდვათა ჩ~ნ
თა მიერ მოიწია ესე განსაცდელი ჩ~ნ ზ~ა, და სამართლად გვსაჯნა ღ~ნ, რ~ გან
ვამრავლეთ ცოდვა წ~ე მისსა, და გვიღირს მადლობა ღ~ისა, რ~ დიდსა პატიჟსა
ღირსვიყვენით, და არა ეზომსა, რომელ მოიწია ჩვენ ზ~ა: ა~დ მრავალმოწყალემან
ღ~ნ, არცა შეცოდებათა ჩვენთა ოდენი პატიჟი მოგვაგო, და ამით კნინითა პატი
ჟითა გვწვართნა, და ჩ~ნ მკვიდრთა ქართლისათა, ამისთჳს დიდი მადლობა გვი
ღირს ღ~ისა მ~რთ, რ~ შენ უმჯობესი ყ~თა მეფეთა ქართლისათა, და მამათა შ~ნ
თა უფროსი, ყ~თა სრული მსგავსი ნებროთ გმირისათა გამოგაჩინა ღ~ნ, წინამძ
ღვრად ჩვენდა მოცემულხარ შენ ღ~ისა მიერ, განმაქარვებელი ჭირთა ჩვენთა
ძველთა და ახალთასა: და უკეთუ ცოდვანი ჩვენნი არა დასძლევენ, შენ
მიერ მოველით განქარვებასა ყ~თა ჭირთა ჩვენთასა, უმეტეს წარმატებასა ჭი
რთა გარე მიქცევით საზღვართა ჩვენთასა ყ~ისა ჟამისასა, რ~ არავინ მამათა შენ
თგანი ყოფილარს მსგავს შენდა ცხონდინ მეფეო ~კე: Rადგან მოწევნულარს
ოვსთაგან, ხუთსა ამას წელსა შინა ვყოფილვართ ჩვენ მწუხარებასა შ~ა დიდ
სა, ამისთჳს რ~ლ ყრმაიყავ, და არა ძალგედვა მჴედრობა, და წყობათა წინამძღ
ვრობა, და არცა მეფობასა შინა განგება:
Aწ Mეფეო დაღაცათუ სრულხარ სიბრძნითა, და ძალითა, სიმჴნითა, და
ასაკითა, ა~დ გაკლს სისრულე დღეთა მჴედრობისათჳს: რ~ ვხედავ სიბრძნესა შ~ნ
სა, დაღაცათუ ყრმახარ, ა~დ ძალგიცს მეფობისა განგება: ხ~ მჴედრობასა და
წყობათა შ~ა განწყობისა შ~ისა არა არს ჟ~ი: ესეარს განზრახვა ჩემი რათა
სიბრძნითა შენითა, და კითხვითა დედისა შენისათა, გამოარჩიე ერთი ვინ ჩვენგა
ნი წინამძღვრად სპისა ჩვენისა, და მიგვცენ ჩ~ნ ყ~ნი მას, და ვიყვნეთ ჩ~ნ ყ~ნი
მორჩილ ვ~ა მამისა შ~ისა, და ძალითა სამებისა ღ~ისა ერთარსებისათა წარვი
დეთ, და ვიძოთ შური: ხ~ შენ იყავ შინა, და განაგებდი მეფობასა: უკეთუ ცო
დვათა ჩვენთაგან ვიძლინნეთ ოვსთაგან, მეფობა შ~ი უვნებელად დარჩეს:
და უკეთუ კვლა თავითა შენითა ცოდვათა ჩვენთაგ~ნ იძლიო, ს~დ წარწყმდეს
ქ~ყანაჲ ჩვენი, რ~ ნაცვალი შ~ი არაარს ქყ~ანასა ზ~აო: Eსე თქვა ჯუანშერ
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სპასპეტმან, და დაემოწმნეს ყ~ნი წარჩინებულნი, და ერისთავნი ზრახვასა მისსა:
Mაშინ თქვა Mეფემან. Vითარ ხვდების ესე სრულსა სიბრძნესა, და ერთ
გულებასა თქვენსა ეგრეთ წარმოსთქვი ყ~ი ჯუანშერ, ხ~ არა ვარ მორჩილ ზრა
ხვისა მაგის შენისა, ამისთვის რ~ლ, რადგან მოწევნულარს განსაცდელნი ესე
ჩვენ ზ~ა, ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა ჩვენისანი მწუხარებასა შ~ა დამიყოფიან, ვ~ა მყო
ფსა ბნელისასა, და სიწყალული დისა ჩემისა განლევს გულსა ჩემსა, ვ~ა
მახვილი ცეცხლისა, და სიკ~დილი მირჩევია თავისა ჩემისა, ვ~ეღა სიცოცხლე, მი
ნდობითა ღ~ისათა, და წინამძღვრობითა ჯ~ისათა მის პატიოსნისა. თავით ჩემით
წარვალ, და ვესავ მრავალმოწყალებათა მისთა, რ~ა არა განმწიროს, და მომცეს
ძლევა: Mაშინ ვ~რ ვერღარა დაუშლიდეს, მიემოწმნეს ყ~ნი იგი
წარჩინებულნი, და თქვეს ცხონდი მეფეო ~კე, იქმნას განზრახვაჲ შ~ი: ღ~ნ
დამბადებელმან მოავლინნეს ან~გსნი მისნი, ძალად შ~ნდა, და დასცნეს ყ~ნი
მტერნი შენნი:
ლაშქრობათა გაპირვა ოვსეთზე:
Dაამტკიცეს ლაშქრობა oვსეთისა, და განიყარნეს ყ~ნი სახლად თვისად კაზმად.
ხ~ Vახტანგ წარავლინა მოციქული წ~ე დედის ძმისა თჳსისა ვარზაბაკურისა,
რანის ერისთავისა: აუწყა ლაშქრობა ოვსეთისა, და ითხოვა მისგან შეწევ
ნა: ხ~ მან სიხარულითა აღუთქვა, რ~ ქ~ყანა მისიცა ტყვე ქმნილიყო ოვსთაგან:
ხ~ მოუწოდა Vახტანგ ყ~თა ქართველთა, და შემოკრბეს ყ~ნი, და დაიბანაკეს მუ
ხნარს, და ხერკს, იმიერ და ამიერ არაგვსა: და იყო ასი ათასი მჴედარი, და სამო
ცი ათასი ქვეითი: და მოგზავნა ვარზაბაკურ სპანი თვისნი, ათორმეტი ათასი
მჴედარი: და Mეფე ვახტანგ განვიდა ქალაქით მცხეთით, და განასხნა სპანი თვი
სნი, და მოეწონნეს სიმრავლითა ცხენკეთილებითა, და მოკაზმულებითა, და იხ
ილნა ყ~ნი იგი მხიარულად, და აღძრვით, რ~ სავსე იყვნეს შურითა ოვსთა
თა: აღივსო სიხარულითა, და მადლობდა ღ~ა, შემოვიდა ქალაქად, და აღას
რულა შვიდეული ერთი ლოცვითა და მარხვითა და ღამისთევითა, და განუყო
ხვასტაგი დიდძალი გლახაკთა, დაუტევა განმგებელად სამეფოსა თჳსსა,
დედა მისი საგდუხტ, და დაჲ თჳსი ხვარანძე: და დაწერა ანდერძი ესრეთ,
უკეთუ არღარა შემოვიქცე ცოცხალი, დაჲ ჩემი ხვარანძე შეირთოს Mირი
ან, რ~ი ეყოდა Vახტანგს, მამის ძმის წულად, ნათესავისაგან რევისა, მირიანის
ძისა, რ~ი სიძე იყო Tრდატ სომეხთა მეფისა, მან შეირთოსო დაჲ ჩემი, და მან
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დაიპყრასო Mეფობა: და ესე დაწერილი დედასა თჳსსა მისცა, და სხვასა არავის
აუწყა: და იგი მირიან მამის ძმისწული თჳსი დაუტევა მცხეთას:
¦არვიდა ვახტანგ, და დადგა თიანეთს, და მიერთნეს ყ~ნი მეფენი კავკასიანნი
ორმეოცდა ათიათასი მჴედარი, და წარვიდა წარემართა სახელსა ზ~ა ღ~ისასა,

განვლო კარი დარღანისა: შესლვასა მისსა ოვსეთს იყო Vახტანგ წლისა
ათექვსმეტისა: მაშინ მეფეთა ოვსეთისათა, შეკრიბეს სპანი მათნი, და
მოირთეს ძალი ხაზარეთით, და მოეგებნეს მდინარესა მას ზ~ა, რ~ი განვლ
ის Dარიელასა, და ჩავლის ველსა ოვსეთისასა: და მასცა მდინარესა ა
რაგვი ჰქვიან, რ~ ერთისა მთისაგან გამოვალს თავი ორთავე, ქართლისა, ა
რაგვისა, და ოვსეთისა არაგვისა: და დაიბანაკეს ორთავე სპათა ამიერ, და ი
მიერ, რ~ მდინარისა მის პირსა ორგნითვე ქარაფნი იყვნეს კლდისანი, ჭა
ლაკნი, და ველოანნი, პირთა მდინარისათა, და განკრძალეს ერთმანერთისაგ
ან, და დაიცვნეს გზანი ქარაფთანი, დადგეს ეგრე შვიდ დღე:
Aმა შვიდსა დღესა. ბრძოლა იყო ბუმბერაზთა მდინარესა მას ზ~ა: Xო
ლო რომელ ჰყვეს ნიჯადნი ხაზართანი ოვსთა მათთანა, ერთო კაცი ერთი
გოლიათი სახელით თარჴან: გამოვიდა ესე თარჴან ხაზარი, ჴმაჰყო ჴმითა მა
ღლითა და თქვა, გეტყვი თქვენ ყოველთა სპათა ვახტანგისათა, ვინაცა არს
თქვენ შ~ს უძლიერესი, გამოვიდეს ჩემ ზედა: ხ~ ვახტანგ მეფესა, რომელ ჰყვა
სპანი სპარსთა ნიჯადნი, მათთანა ერთო კაცი ერთი, რ~ლსა ერქვა ფარსმანფარუხ. ამისდა ვერავის დაედგნეს ბრძოლასა შ~ა, მრავალგზის ლომი ჴელი
თა შეეპყრა: ესე განვიდა ბრძოლად თარჴანისა, და აღიზახნეს ორთავე, და
მიეტევნეს ურთიერთსა, და პ~ლსავე შეკრებასა, უხეთქნა ჴრმლითა ფარს
მანფარუხს ჩაბალახსა ზ~ა, და განუპო თავი ბეჭთამდე: მაშინ დაჭმუნდა ვა
ხტანგ, და სპანი მისნი, რ~ არავინ დარჩა მათ შ~ს მსგავსი ფარსმან ფარუხისი,
შეძრწუნდეს ყ~ნი იგი სპანი, და აღივსნეს მწუხარებითა, და დაღამდა დღე იგი:
Dა შევიდა Vახტანგ კარვად თვისად. და დადგა ლოცვად, და ცრემლით
ევედრებოდა ღ~ა, და ვ~ე განთენებამდე არა დაჯდა ქვე ლოცვისაგან: ითხოვ
და ღ~ისაგან შეწევნასა, და მინდობითა ღ~ისათა ეგულებოდა თვით ბრძოლაჲ
თარჴანისა, რ~ უშიშ იყო ვ~ა უჴორცო, და იმედი აქვნდა ღ~ისაგან, და ძალისა თვი
სისაგან: ვითარ განთენდა კ~დ შთამოვიდა თარჴან კიდესა მდინარისასა, აყვე
დრებდა, და კ~დ ითხოვდა მუქარასა, და არავინ იპოვა სპათა შ~ს ვახტანგისათა,
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მებრძოლი მისი:
Mაშინ ვახტანგ ჰრქვა. სპათა თვისთა, არა მინდობილვარ მე ძალსა ჩემსა
და სიმჴნესა, ა~დ მინდობილვარ ღ~ისა დაუსაბამოსა, სამებისა, ერთარსები
სა, უფლისა დამბადებელისათა. განვალ თვით ბრძოლად თარჴანისა:
Mაშინ განჰკვირდეს წარჩინებულნი იგი, და აყვედრებდეს ვახტანგს, და მრა
ვალღონედ ზრახვიდეს, რათამცა და აყენნეს ბრძოლისაგან. რ~ ყრმა იყო
ვახტანგ, და არა იცოდეს გამოცდილებაჲ მისი: A~დ არა ერჩდა ვახტანგ, და
დაამტკიცა ბრძოლა მისი. გარდაჴდა ცხენისაგან, და დავარდა ქ~ყანასა ზედა
თაყუანისცა ღ~ა. აღიპყრნა ჴელნი თვისნი და თქვა, ჱე უ~ო დამბადებელო ყ~ისაო,

და შემმატებელო კეთილთაო, აღმამაღლებელო მოსავთა შენთაო, შენ იყ
ავ მწე ჩემდა, და მოავლინე ან~გსი ძალად ჩემდა, დაეც უსჯულო იგი, და არც
ხვინე მგმობართა შ~ნთა, რ~ არა ძალისა ჩემისად მინდობილ ვარ, ა~დ მოწყალ
ებისა შენისად: Mოიქცა ვახტანგ, და აღჯდა ტაიჭსა თჳსსა, და ჰრქვა
სპათა თჳსთა, ევედრენით, ღ~ა და ნუ შესძრწუნდებით:
¦არვიდა ვახტანგ, და დადგეს სპანი მისნი ზურგით მისსა შეძრწუნებულნი
და სავსენი მწუხარებითა, და თჳს თჳსსა სჯულსა ზ~ა ევედრებოდეს ღ~ა:
A Aქა Vახტანგისა, და Tარჴანის ომი: და მოკვლა თარჴანისი Vა
ხტანგისაგან:
Mაშინ ჩავლო ვახტანგ გვერდი, და ჩავიდა მდინარისა პირსა. აქვნდეს
oროლნი: მოხედნა თარჴან და თქვა: მე გოლიათთა, და გმირთა გამოცდილთა
მბრძოლი ვარ, არა ყრმა წულთა. განა შენზედა დავიმდაბლო თავი ჩემი,
აღიზახნეს და მიეტევნეს ურთიერთსა: და პირველსავე შეკრებასა სცა ვა
ხტანგ ოროლნი სარტყელსა ზედა: და ვერა უფარა სიმაგრემან საჭურველი
სამან, და განვლო ზურგი, და მოკლა: X~ ქართველთა ნუგეშინისცემულთა,
და სავსეთა სიხარულითა აღიზახნეს ჴმითა საშინელითა, და შესწირეს ღ~ისა
მიმართი მადლობა: ხ~ ვახტანგ მასვე ადგილსა გარდაჴდა ცხენისაგან, და დავარ
და მიწასა ზედა, თაყუანისცა ღ~ა, და თქვა ±ურთხეულ ხარ შენ უ~ო, რლ~ნ მოა
ვლინე ან~გსი შ~ი, და დაეც მტერი ჩემი: შენხარ აღმმართებელი მოსავთა შ~ნ
თა: შენხარ რ~ნ აღადგინე ქ~ყანისაგან გლახაკი, და სკორეთაგან აღამაღლე
დავრდომილი: მოჰკვეთა თავი თარჴანს, აღჯდა, და წარვიდა ლაშქართა თვის
თათანა: მაშინ ყ~თა მათ სპათა ჴმითა აღწევნითა ქება შეასხეს Vახტანგს
1-31 სტრ., 50r
და მადლობდეს ღ~ა:
B Aქა Vახტანგისა, და Bაყათარ ოვსის ომი: და მოკვლა ბაყათარისა
Vახტანგისაგან:
Mაშინ მეორესა დღესა, სხვა გამოვიდა ბუმბერაზი oვსთაგან, რ~ლსა ერქვა
Bაყათარ. იგი იყო გოლიათი ესრეთ რომელ, რაჲთგან დაეწყო მჴედრობად.
ვერვის დაედგნეს მის ზედა, და მოესრა ყ~ი მებრძოლი მისი: რ~ იყო სიგრძე
მშვილდისა მისისა ათორმეტი მტკაველი, და ისარი მისი ექვსი მტკაველი:
მოდგა ესე ბაყათარ მდინარისა პირსა, და ჴმა ჰყო ჴმითა დიდითა და თქვა,
Vახტანგ მეფეო, ნუ განლაღნები შენ მოკვლისათჳს Tარჴანისა. არა ერ
თო იგი გოლიათთა, და ამისთვის მოიკლა იგი ყმაწვილისაგან: აწ უკეთუ
შენვე გამოხვიდე ბრძოლად ჩემდა, მოგხვდენ ჩემგან ბრძოლანი ფიცხელნი,
რომელთაგან ვერღარა განერე: თუ არა ვინცა სპათა შენთაგან გამოვიდეს
მისთვისცა მზავარ: Mაშინ პასუხუგო Vახტანგ ბაყათარს და ჰრქვა.

მე არა ძალითა ჩემითა ვსძლე თარჴანს, ა~დ ძალითა დამბადებელისა ჩემ
ისათა, და არა მეშინის მე შენგან, ვ~ა ძაღლისა ერთისაგან, რ~ ძალი ქ~ესი ჩემ
თანა არს, და ჯვარი მისი პატიოსანი საჭურველ ჩემდა: და განაწესა ვახტანგ
სპანი, და დაადგინნა განმზადებულად. და აღჯდა ტაიჭსა შეჭურვილსა ჯა
ვშნითა, და აღიღო ფარი თჳსი ვიგრის ტყავისა, რ~ლსა ვერ ჰკვეთდა მახვილი,
და ჩავლო გვერდი: მიდგა მახლობელად მდინარისა ჴმა უყო ბაყათარს და
ჰრქვა. არა გამოვალ მე მდინარესა რ~ Mეფე ვარ, არა მივეახლები მე სპასა ოვ
სეთისასა, რ~ წარჩინებული ვარ, რ~ სიკვდილითა ჩემითა წარსწყმდების ყო
ველი სპა ჩემი: ხ~ შენ მონახარ, წარწყმედითა შ~ითა არა ევნების სპასა ოვ
სეთისასა ვ~ა ძაღლისა ერთისა: გამოვედ მდინარესა ჩემ კერძო: Mაშინ
ბაყათარ ოვსმან, აღასრულა სიტყუა მისი და თქვა: მე მომკვლელმან შენმ
ან გამოვლო მდინარე: ა~დ მდინარისა პირისაგან უკუდეგ სამ უტევან:
Mაშინ Vახტანგ. უკურიდა. და გამოვლო ბაყათარ მდინარე იგი: დაუწყო
სროლად ისრითა: მაშინ ვახტანგ სიფრთხილითა თვალთა მისთათა, და სიმახვი
ლითა გონებისა თჳსისათა, და სიკისკასითა ტაიჭისა მისისათა, ჰრიდებდა ისა
რსა, რ~ შორსვე იხილის ისარი მომავალი, და დაუხლდნებოდის იგი სიმარჯვითა,
და ვერ მიახვედრებდა: Aმიერ და იმიერ სპატაგან იყო ცემა ბუკებისა,
და დაბდაბთა, და იზახდეს ჴმითა აღწევნულითა სპანი ორნივე ოვსნი, და ქართველ
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ნი, რ~ლითა იძრვოდეს მთანი, და ბორცვნი, და ვერ შეჰკრა ისარი ორისმეტი
ბაყათარ ფარსა Vახტანგისასა, და ვერ კვეთდა ყ~დ: და კ~დ ჰკრა ისარი ცხე
ნსა ვახტანგისასა, განაგდო შიგან. და ვ~ე დაეცემოდა ცხენი ვახტანგისი,
მიუჴდა ზედა, და უხეთქნა მჴარსა ბაყათარისსა ჴრმლითა ძლიერითა,
და ჩაჰკვეთა ვ~ე გულამდე: მაშინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი, სწრაფით
მიჰყო ჴელი, და შეიპყრა ცხენი ბაყათარისი. და დავარდა ქყ~ანასა ზ~ა, და თა
ყუანისცა ღ~ა, და შესწირა მადლი უზესთაეს პ~ლისა. და აღჯდა ცხენსა ბაყა
თარისსა, და მოდგა მახლობელად სპათა თვისთა, და ჰრქვა ჴმითა მაღლითა,
მჴნე იყვენით და განძლიერდით, რ~ ღ~ი ჩვენ კერძო არს: ხ~ სპანი იგი წარმო
ემართნეს განმზადებულნი, ცხენ ოროსანნი, და ჯაჭვ ჩაბალახოსანნი, წინა კე
რძო მთასა: უკანით კერძო ქვეითნი: და ქვეითთა უკანით სიმრავლე მჴედ
ართა. და ესრეთ მიმართეს: ხ~ ოვსნი წარმოდგეს ქარაფსა ზ~ა, და დაასხ
ეს ისარი, ვ~ა წვიმა მძაფრი:
Mაშინ ვახტანგ მეფე. მოქცეულიყო სპასა მისსა ზურგით კერძო, რჩეული
თა მჴედრითა უზახებდა, და განაძლიერებდა, და ნუგეშინისცემდა სპათა თჳსთა,
მაშინ წინათ ცხენთ ოროსანთა აღვლეს გზა ქარაფისა, აღვიდეს ვაკესა, და აღუდ
გეს უკან ქვეითნი, და შ~დ სიმრავლე მჴედართა მისთა. და იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი მათშ~ს: X~ ვახტანგ უკეთუ მარჯვენით კერძო იბრძოდის მარცხენ
ით კერძო სძრწოდინ: და თუ მარცხენით კერძო იბრძოდის, მარჯვენით კერ
ძო სძრწოდიან: და ეგეოდენსა მას შ~ა ჴმასა სპათასა, იცნობებოდა ჴმა ვახ

ტანგისი, ჴმა ვ~ა ლომისა: და თანა ჰყვებოდეს მას ორნი მჴედარნი, Aრტვაზ
ძუძუსმტე, ძე საურმაგისა სპასპეტისა: და Bივრიტიანი სეფეწული, და იგინ
იცა იბრძოდეს მჴნედ: Mაშინ იძლივნეს ოვსნი, და ივლტოდა ბანაკი
მათი, მოისრნეს და ტყვე იქმნნეს: ხ~ უმრავლესი მეოტი ოვსთაგან ცოცხალი
შეიპყრეს, უკმოხსნისათჳს ტყვეთასა, რნ~ი წარტყვენილიყვნეს პ~ლ ოვსთაგან
ქართველნი: ვითარ ~კჱ მოიქცეს დევნისაგან, და დაიბანაკეს ბანაკსავე თჳსსა,
სამდღე განისვენეს, და შესწირეს მადლობა ღ~ისა მ~რთ: და მერმე განიბნივნ
ეს ტყვენვად ოვსეთისა: შემუსრნეს ქალაქნი მათნი, და აღიღეს ტყვე, და
ნატყვენავი ურიცხვი, და განვიდეს პაჭანიგეთს, რ~ მაშინ მუნ იყო პაჭანიგეთი მოსაზ
ღვრედ ოვსეთისა, მდინარესა მას ოვსეთისასა წიაღ: და ჯიქეთი მუნვე იყო:
¸ემდგომად ჟამთა მრავალთა იოტნეს პაჭანიგნი, და ჯიქნი თურქთაგან: და
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წარვიდეს პაჭანიგნი დასავალით კერძსა: ხ~ ჯიქნი დაემკვიდრნეს ბოლოს აფხაზეთი
სასა: და მოსტყვენა Vახტანგ პაჭანიგეთი, და ჯიქეთი, და შეიქცა, და
მოდგა ოვსეთსავე: და მეფენი ოვსთანი შელტოლვილიყუნეს სიმაგრეთა კავკასიი
სათა: აღდგეს მათ შ~ს მოციქულნი, და დაიზავნეს, და ითხოვეს ვახტანგისაგან
ოვსთა ნაცვლად დისა მისისა ოცდა ათიათასი ტყვე ოვსეთისა, ყ~ი უკეთესი.
რ~ლი სახელდებით თქვეს ოვსთა: და მისცა ვახტანგ ოვსთა ოცდა ათიათასი ტყვე დისა მისისათჳს, და ესრეთ მოიყუანა: ხ~ ტყვენი ქართველნი რ~ლნი ჰყვეს
ოვსთა, ექვსსა წელსა, იგი ყ~ნი გამოიხსნნა თვითო თვითოსათვის: და აღიღო მძე
ვალი ოვსთაგან: და მძევლისათჳს მისცა სხვა ტყვე ოდა ათვრამეტი ათასი:
და რლ~ი უკმო იჴსნა ტყვე ქართლისა, რიცხვით სამას ორმოცდა ათიათასი,
და რ~ლ დარჩა ოვსეთისა ამათ გატეობილთაგან, კიდე თვალავით, ექვსას
ორმოცდა ათიათასი, თჳნიერ პაჭანიგთა და ჯიქთაგან: და ესე ყ~ი, აღესრულა
ოთხთვე: და მაშინ ვახტანგ მეფემან განუტევნა ნიჯადნი იგი სპარსთანი: და
Mეფენი კავკასიანთანი ნიჭითა დიდითა:
Dა წარმოგზავნა დაი თვისი მირანდუხტ, და ტყვე იგი ყოველი გზასა დარიელი
სასა: და თვით სპითა ქართლისათა წარმოვიდა გზასა Aფხაზეთისასა, სულგრძე
ლად, და უშიშად, იცხო ბრძოლად ციხეთა აფხაზეთისათა, და მოვიდა სახლსა თჳ
სსა ქალაქსა სამეფოსა Mცხეთას: და გაეგებნეს დედა, და დანი მისნი, და სიმრა
ვლე ქალაქისა მამათა და დედათა: მიუფენდეს სახელთა, და სამოსელთა მათთა
ფერჴთა ქვეშე მისთა: და აყრიდეს თავსა დრამასა, და დრაჰკანსა, და აღწევნილითა
ჴმითა შეასხმიდეს ქებასა: რ~ არა რ~ლსა Mეფესა ექმნა ეგე ვითარი ძლიერი წყო
ბა: Mაშინ Vახტანგ მეფემან შესწირა მადლობა ღ~ისა მ~რთ, მრა
ვლითა ლოცვითა და ღამისთევითა, და გლახაკთა მიცემითა, და გასცა ნიჭი ერსა
მისსა ზ~ა, და წარჩინებულ ქმნნა მჴნედ მსახურნი, და გამოცდილნი წყობასა მ~ს
შ~ა ოვსთასა: და წარსცა ძღვენი ნატყვენავისა მისგან, დედის ძმასა მისსა ვარზაბაკურსათანა, მონა ათასი: ცხენი საჴედარი ათასი: ცხენი ჴრდალი ათიათასი:

Dა კ~დ წარსცა წ~ე სპარსთა მეფისა მონა ათიათასი: ცხენი საჴედარი ათიათასი:
ცხენი ჴრდალი ათიათასი: ესე ყ~ი მიუძღვანა სპარსთა მეფესა ჴელითა ბუ
ნაქარ ეპისკოპოსისათა: და ითხოვა სპარსთა მეფისაგან ასული ცოლად:
X~ სპარსთა მეფემან მოსცა ასული ცოლად, რ~ლსა ერქვა: ბალენდუხტ: და მოს
ცა სომხითი, და ყ~ნი მეფენი კავკასიანთანი მზითვად: Mოსწერა მასთანა
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რ~ლსა პატრუცაგსა წერილიყო ესრეთ: ჰურომისა დისაგან ყ~თა Mეფეთა, Mე
ფის Vახტანგის მ~რთ Vარან Xვასროთანგისა, ათთა მეფეთა ახოვანისა. და მოუწერა
მან ბრძოლა ±ეისრისა. რ~ ±ეისარი ბრძოლად განსრულიყო სპითა:
Mაშინ ვახტანგ აუწყა ყ~თა სპათა მისთა, და ყ~თა მეფეთა ±ავკასიისათა, და შემო
კრბეს, და დადგეს მტკვარსა ვ~რ ორას ათასი იმიერ და ამიერ: და მოერთო ვარზა
ბაკურ, დედისძმა მისი Eრისთავი რანისა, ბრძანებითა სპარსთა მეფისათა, სპითა ად
არბადაგანისათა, რანისა და მოვაკანისათა, ვითარ ორასათასითა მჴედრითა:
Mას ჟ~ა იყო Vახტანგ, წლისა ოცდაორისა, იგი იყო უმაღლეს კაცთა მის ჟამისათა,
და უშვენიერეს სახითა, და ძლიერი ძალითა, რ~ლ ჭურვილი ქვეითი ირემს მიეწიის,
უპყრის რქა, და დაიჭირის: და ცხენი ჭურვილი აღიღის მჴართა ზ~ა, და Mცხეთით
აღვიდის ციხესა არმაზისასა: და მარტო იყო ძე მამისა მისისა: და ერთი დაჲ მისი
ხვარანძეცა იყო ძლიერი, და შვენიერი, და ნათესავი Mირიან მეფისა მორწმუნისა, Vახ
ტანგ, და დანი მისნი დარჩომილიყუნეს: იგინი იყუნეს Mირიანის ძისა ბაქარის ნათე
სავისაგან: ხ~ მირიან და გრიგოლ იყუნეს ნათესავისაგან რევისა, მირიანისვე ძისა:
და აქვნდა მას ±უხეთი, და ცხოვნდებოდეს რუსთავსა ციხე ქალაქსა: რ~ შემც
ირებულიყუნეს ურთიერთარს, კლვითა მირიან მეფისაგან, ვ~ე Vახტანგ მეფისამ
დე გარდაცვალებულიყო ნათესავი ათი, და მეფენი რვა: და წელიწადი ასორმეო
ცდა ათშვიდმეტი: ხ~ ეპისკოპოსნი წესსა ჭ~ტსა ზ~ა რვანი გარდაცვალებულნი: ხ~
სხვანი შემშლელნი წესისანი:
Aქა Vახტანგ გორგასლანისაგან საბერძნეთს წასვლა საომრად:
¦არემართა ვახტანგ შესლვად საბერძნეთად, და მიიწივნეს სომხითს, და
მოერთნეს პერჟ კაფარს: სადა იგი ციხე აღეგო პ~ლ ჴსენებულსა მას ფეროზს,
ერისთავნი სომხითისანი, სივნელნი, არევ ასფორაგნელი. ჯუანშერ ტაროვნე
ლი. ამზასპ გრიგოლის შენებულისა ქალაქისაგან: თრდატ ნათესავისაგან დი
დისა Tრდატისა: და მოადგეს ციხე ქალაქთა, რ~ლსა ერქვა კარახპოლი, და აწ ეწოდ
ების კარნუქალაქი, და ბრძოდეს მას: ხ~ ვერ შეუძლეს დაპყრობად, რ~ იყო იგი
ზღუდითა მაღლითა სამითა, და დაუტევნეს ორნი ერისთავნი, მჴედრითა ათორმ
ეტათას ათორმეტათასითა ბრძოლად ქალაქისა მის: წარვიდა Vახტანგ პონ
ტოს, და მოაოჴრნა გზასა ქალაქნი სამნი, ანძიანძორი, ეკლეცი, და სტერი, და მოადგ
ეს ლაშქარნი პონტოსა ქალაქსა, დიდსა ზღვისა კიდესა, და ბრძოდეს სამ თვე, და

მიუწია ლაშქარმან ვ~ე ქალაქისა მის ±ოსტანტინისა:
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X~ სპარსნი რ~ლთა ჰპოებდეს Eკლესიისა მსახურთა დაჰკლვიდეს: ა~დ Vახტანგ
მეფემან ამცნო სპათა სომხითისათა, და ყ~თა სპათა, რათა არა ჰკლვიდენ მოწესე
თაგანსა ვისმე, ა~დ ტყვე ჰყოფდენ: და ჰრქვა მამისმამა ჩემი Mირიან, ოდეს შემო
ჰყვა მეფესა სპარსთასა ძმისწულსა მისსა, ბრძოლად ბერძენთა ზ~ა, ესე ვი
თარსა უყოფდეს მოწესეთა, და ეკლესიისა მსახურთა, და იძლივნეს ძლევითა ბო
როტითა ურიცხვნი სპანი მცირეთა ლაშქართაგან: მიერითგან მიიღეს საზღვარი
ესე ბერძენთა ჩვენ ქართველთაგან აღმოსავალით ზღვისა ამის:
X~ წყობა პ~ლთა მეფეთა იყო ანძიანძორს, სადა ~კჱ აწ არს საფლავი, დიდისა მო
ძღვრისა Gრიგოლისი. და მუნით იოტნეს მეფენი ჩვენნი: ხ~ ჩ~ნ ათისა დღისა სა
ვალი ჩამოგვივლია, ჩრდილოთ მოქცეულვართ: და ჩვენცა ვართ სჯულსა ზ~ა
ბერძენთასა, აღმსარებელ K~ესი, რ~ლარს ჭ~ტი ღ~ი ყ~თა: ანუ არა გასმიანა՞
სასწ~ლნი, რ~ნიიქმნა კოსტანტინე ზე მეფისა, წარძღვანებითა ჯ~ისათა: ანუ ქ~ყნასა
შ~ა სპარსთასა იქმნნეს ივლიანეს ზე მეფისა მეკერპისა, ვითარ იგი ისარმან ზეც
ისამან მოკლა იგი, და შეკრბეს სპანი ბერძენთანი Iვბიმიანოს მორწმუნე იჩინეს
Mეფედ: ხ~ მან არა თავსიდვა ვ~ემდის არა დამუსრნეს კერპნი, და აღმართნეს
¿ვარნი, და მას ზ~ა დაარქვეს გვირგვინი Mეფისა:
X~ ანგელოსმან U~ისამან, აღიღო გვირგვინი, და დაადგა თავსა ივბიმიანოსისსა,
ჭ~ტსა მეფესა, და ჴმა იყო ზეცით, რ~ლი ეტყოდა სპარსთა მეფესა ხვასროთანგ
სა, დაეცადენით ბრძოლად ივბიმიანოსისსა, რ~ ძალი ჯ~ისა უძლეველი არს,
და მიერითგან იქმნნეს მეგობარ მეფე Iვბიმიანოს, და ხვასრო: ვ~ემდის ორნივე
იგი მიიცვალნეს: ანუ თქ~ნ მკვიდრთა მაგათ სომხითისათა Aრშაკუნიანთა პა
ტიახშთა ბივრიტიანთა, არა გახსოვნან გრიგოლ პართეველისანი, და წი
ნა აღმდგომთა მისთათ Tრდატ მეფისა არშაკუნიანისა, ვ~რ დასცა ზვაობისაგან,
და იქმნა იგი ეშვად: ა~დ გრიგოლიმ მოაქცია იგი, და მიერითგან იქმნა იგი მუშაკ
ეკლესიათა, და ეკლესია დიდი აღაშენა Tრდატ ზურგითა თვისითა, რ~ იყო ი
გი გმირი:
X~ თქვენ მკვიდრნო ქართლისანო, Mეფეთა ქართლისათანო, რ~ნი დადგინებულ
ხართ დღეს მთავრობასა ზ~ა ჩვენ მეფეთაგან, რ~ლ ჩვენ ვართ ნათესავნი nებროთ
გმირისანი, რ~ ესრეთ წერილარს წიგნთა შ~ა მათთა, რ~ი უწინარეს ყ~თა მეფეთა
გამოჩნდა ქყ~ნასა ზ~ა, რლ~ი ლომსა ძალითა, ვ~ა თიკანსა მიიყუანებდა: კანჯართა
და ქურციკთა ქვევითი იპყრობდა: რ~ ეზომ განდიდნა ძალი მისი, რ~ლ დაემორჩილ
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ნეს ყ~ნი ნათესავნი ნოესნი, ვ~ემდის შეუძლო ქმნად ქალაქი, რლ~ისა ქვად შეექმნა
ქვა ოქრო. და ხარისხად ვეცხლი: და ხარისხად და გარემოს მისსა მოიქმოდა აგური

თა და კირითა: ხ~ ქუდნი კართა და სარკმელთანი იაკინთისა, და ზურმუხტისანი
შეექმნა,
რ~ მათისა ნათლისაგან შეექმნა ესე ვითარად რომელ ვერ შეუძლებდა დაბნელებ
ად ღამე: და ქმნა მას შ~ა ტაძრები და კოშკები რომელ ვერ შესაძლებელარს გაგო
ნებად თქვენდა: მოუგონებელარს თვითოეულნი სიბრძნენი მისნი, რლ~ნი მიეცა
მას, ვ~ემდის აღმართა სამისა დღისა სავალსა, რლ~ი ექმნა აღსავალად ხარისხად
ზღუდეთა ზ~ა: და ჰნებვიდა რათა აღვიდეს, და იხილნეს მყოფნი ცისანი: ხ~ ვ~ა გან
ვლო საზღვარი ჰაერისა, და შევიდა საზღვარსა ვარსკლვავთასა, ვერღარა უძლებ
დეს საქმედ მოქმედნი იგი, რ~ დადნებოდა ოქრო და ვეცხლი: რ~ მუნითგან ვინმე
არს ჴელმწიფება ცეცხლისა ეთერისა მის, რლ~ი ეგზების მძლაფრიად სამყარო
სა ქცევისაგან: და ესმა მუნით საზრახავი შვიდთა გუნდთა ზეცისათა, რ~ლისაგან
შესლბეს ადამიანნი: და იქმნა ყ~ი თვითო კაცი ნათესავითურთ მეტყველ თვი
თოსა ენისა, და არღარა ერჩდეს ურთიერთარს პირსა მოყუსისა თვისისასა, და წა
რვიდეს: ხ~ ნებროთს ენითა სპარსულითა ჰრქვა. Mე ვარ Mიხაილ ან~გსი, რო
მელი დადგინებულვარ ღ~ისა მიერ მთავრობასა ზედა Aღმოსავლეთისასა: გა
ნვედით ქალაქით მაგით, რ~ ღ~ი დაჰფარავს მაგას, ვ~ე გამოჩინებადმე სამოთხი
სა: რ~ლ ესე დგას მახლობელად ნაშენებსა მაგას შ~ნსა, რ~ლსა შ~ს არს მთა ესე:
რ~ლისაგან აღმოვალს მზე, და გამოვლენ მისგან ორნი მდინარენი, nილოსი, და Gეო
ნი: რ~ გეონსა გამოაქვს სამოთხით ხე სუნნელი, და თივა რ~ი შეეზავების მუშკ
სა: აწ წარვედ შენ და დასჯედ ორთავე მდინარეთა შ~ს, ევფრატასა, და ჯი
ლასა. და განუტევენ ნათესავნი ესე ვ~ა ვინ ინებოს, რ~წარუვლენიან უფალსა.
ხ~ მეფობა შენი მეფობდეს, ყ~თა ზ~ა Mეფეთა:
Aრამედ ჟამთა უკანასკნელთა მოვიდეს, მეუფე ცისა, რ~ი შ~ნ გნებავს ხილვაჲ
მისი ერსა შ~ს შეურაცხსა: შიშმან მისმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი. მე
ფენი დაუტეობდენ მეფობასა, და ეძიებდენ გლახაკობასა. მან გიხილოს შ~ნ ჭირსა
შ~ა, და გიჴსნას: Dა დაუტევეს ყ~თა ქალაქი, და დაუტევნაინდურად მზრახვე
ლნი ჰინდოეთს: სინდნი სინდს: ჰრომნი ჰრომს: ბერძენნი საბერძნეთს:
აგდამაგუგ მაგუგეთს: სპარსნი სპარსეთს:
X~ პლ~ი ენა ასურებრი იყო, და ესე არიან შვიდნი ენანი, რნ~ი ნებროთისამდე ზრა
ხვიდეს: ამისთვის მოგითხარ რ~ლ მამათა ჩვენთა, დაფარულად ეპყრათ წიგნი
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ესე: ხ~ მე შურმან საღ~თომან მაიძულა თქმად ამისა: Aმის მ~რ შეიწყნარა
მამამან ჩვენმან Mირიან Sახარება იგი ნინოსი: ანუ არა ნინოს ქ~ეს მოსლვა
მდე მიიღებდეს მამანი ჩვენნი ხარკსა, და მუნითგან მოუძლურდით: ესე
რა ბერძენნი მიღმართ ბრძვანან:
Mაშინ იხილა ნებროთ. ჯოჯოხეთს შ~ა. და იჴსნა: იგი არს პ~ი მეფე ყ~თა
Mეფეთა: და დანიელცა ეწამების, ვ~დ მიხაილ დადგინებულარს ძალად
სპარსთა, და თქვენ ქართველმან არა ვიხილენითა სასწაულნი რ~ლ ქმნა

ნინო: ანუ ჰგონებთა, ვ~დ ბერძენნი განწირნა ღ~ნ, არა უმეტესნი ქ~ყანანი
სპარსეთისანი მათ შემოურთავნა: და დღეს მეექვსე თვე არს რადგან ასმიეს
ჴმა ლაშქრობისა ჩვენისა. ქცეულარს კეისარი, რ~ ასმიეს შემოსლვაჲ ჩვენი,
და აწ მოახლებულარს ბრძოლად ჩვენდა: Aწ ~კჱ ყ~ნი ნათესავნი U~ა ³~თსა
მსახურებდით, დადასცხერით ვნებათაგან ეკლესიისათაო:
DA ვ~ა ესე ყ~ნი წარმოთქვა. განავლინნა ქადაგნი, რათა ყ~ნი მოწესენი გამოვიდ
ენ სამალავთაგან მათთა, და ტყვენნი განუტევნენ, სადათ უნდეს წარვიდენ: და
გამოვიდა სიმრავლე Mღვდელთა, და დიაკონთა, და მოწესეთა მონაზონთა, და ენკრა
ტისთა, ქვაბებით, და მთათაგან: და უმრავლესნი ´ონტო ქალაქით, რ~ შეიწ
რებულიყო ქალაქი იგი ოთხთვე ოდენ, და მათთანა იყუნეს ორნი კაცნი.
´~ე Mღვდელი, მოწაფეთაგანი Gრიგორი ³~ისმეტყ~ლისათა, რ~ საფლავსა მის
სა ზ~ა მღვდელობდა: და Sამოელ მონაზონი, წარსდგეს წ~ე Vახტანგისა მადლისა
მიცემად განტევებისათჳს ტყვეთასა: და განთავისუფლებისათჳს ეკლესიათა
და მღვდელთასა: და ვითარ წარმოთქვეს, სთნდა Mეფესა, და მოიახლნა იგინი,
და უბრძანა შემოსად ყ~თა ტყვეთა, და მოწესეთა განტეობილთა მისგან უძლუ
რთა, რ~ ყ~ნი უძლურნი ქალაქით გამოსრულიყუნეს: უძლურთა მისცა საჴე
დრები, და ჭაბუკთა სამსამი დრაჰკანი, და განუტევნა:
X~ ´~ე მღვდელი, და Sამოელ მონაზონი დაიყენა: და ვ~რ წარვიდეს სპანი იგი კა
რავად თჳსად, და Mეფე შევიდა სერობად: ჰრქვა მეფემან პ~ეს, სთნდამცა ³~ა
საქმე ესე ჩემი, რ~ დავიცვენ ეკლესიანი, და განუტევენ ტყვენი: თქვა ´~ე, იტ
ყოდეს მონა შ~ი წ~ე შენსა კადნიერად, ანუ მიგცემდე ქებასა სიცრუვისასა: ჰრ
ქვა მას მეფემან, იტყოდე რ~ არას ვეძიებ, გარნა მხილებასა, რათა განვერნეთ
სიცრუისაგან: ჰრქვა ´~ე ეკლესიანი ჴორცთანი უფროსარიან წ~ე ღ~ისა, ვ~ეღა ეკ
ლესიანი ქვათანი: ეკლესია ქვათა ოდესმე დაირღვეს, და აღაშენიან მითვე
1-31 სტრ., 53v
ქვითა: ხ~ ეკლესიანი ჴორცთანი ოდეს დაირღვენ, ვერვინ შემძლებელარს განკუ
რნებად: ვერცა მკურნალი, ვერცა მეფე:
Aწრაოდენნი გვამნი კაცთა მართალთანი დაგიცემიან, რ~ლსა იტყუის სისხლისათვის
Aბელისა: ყ~ი სისხლი ნოეს რღვნითა განწმიდა, და სისხლისათჳს ზაქარიასსა
ბარუქის ძისა, მიაგო ყ~ი შეურაცხება ჰურიათა: ვ~ა იტყუის ესაია: აღიღე
და წარსწყმიდე ყ~ი წული მათი ტიტოს, და სპასიანოსის მიერ: ანუ არა აღმო
გიკითხავსთა წიგნთაგან მოსესთა, რა~ჟს ისრაიტელმან ისიძვა, უცხო თესლთანი
რაოდენი სული მოკვდა ერთისა მის სიძვისათჳს:
Aწ ~კჱ სპათა შ~ნთაგან, რაოდენნი ქლწ~ლნი განხრწნილარიან ტაძარნი ღ~ისანი; და
ჰრქვა მეფემან, არა უწყი ვ~რ იგი Iვბიმიანოს დაცვისათჳს ეკლესიათასა იყო
Iვლიანესთანა უკეთურისა: და თუ დაბრკოლდეს კაცი, უმჯობესარს დაცემა
ს~დ: ჰრქვა ´~ე არა დაბრკოლებულსა დაგცემ. ა~დ დაცემულსა აღგადგინებ,

ვ~ა დ~თ სისხლისაგან ჰურიასა, საცთურისაგან ჰურიათასა: და არა მნებავს შენი
რათა იყო ვ~ა კაცი, რლ~ი მარჯვენით იქმნ, და მარცხენითა არღვევნ: და არცა რნ~ი
„პირითა მათითა აკ~ხევდენ, და გულითა მათითა სწყევდენ, და აგინებდენ: ა~დ
ვ~ა მეფენი კეთილად ხსენებულნი, რლ~თა დაიპყრეს სოფელი ესე, და სასუფევ
ელსა არა განეშორნეს, D~თ: Sოლომონ: ±ოსტანტინე: Iვბიმიანოს, და ყ~ნი მსგა
ვსნი მათნი: ხ~ არაარს მსგავსებაჲ შ~ი Iვბიმიანოსისა: და ვინარს შ~ნ ზ~ა უფალ
რ~ლნცა ჴრმალი მისი იყო კისერსა შ~ნსა ზ~ა, ვ~ა იგი Iვბიმიანოსისა Iვლიანესი:
Aნუ სადა გევნოს შენ. ვ~ა Iვბიმიანოსსა Iვლიანესგან: ანუ ვის ჰხედავს ღ~ი რ~ი
შენ ზ~ა უფალიყოს, და ჰქონდამცა შ~ნზ~ა პასუხი სიმართლესა წ~ე ღ~ისა, არა შენ უფ
ალ გყოა՞ ამათ ყ~თა ზ~ა, და შ~ნ შეგიდგენ ყ~ნი: ამიერითგან ითხოოს ღ~ნ ყ~ი ჴელთაგ
ან შენთა საქმე ბ~რტისა: და შ~ნ მიგაგოს, არათუ შეინანო: ჰრქვა მეფემან, მენე
ბა განმართლება თავისა ჩემისა, ხ~ სიმართლით შენ დამსაჯე უმსჯავრობასა ჩემ
სა: ჰრქვა ´~ე, ვინათგან გზა ეც შეწამებად, ცოდვა შენი განგეშოროს შ~ნგან: ხ~
აწ გითხრა გულისსიტყუა შ~ი, არა უმეცრებამან აღგძრნა ბრძოლად ძეთა ზ~ა ღ~ისა
თა, ა~დ ძველისათჳს ნათესავისა შენისა, სპარსთასა: და არა უწყი რ~ ბერძენნი ნათე
სავნი ღ~ისანი არიან აღთქმისა მისთჳს რა~ჟს უწოდა მათ შვილად ღ~ისა, და მოსცა
მათ ბეჭედი, რ~ითა შემუსრა ჯ~ხეთი, და არს იგი ¿~I:
Rქვა მეფემან, აწრაჲ გნებავს შ~ნ: მიუგო ´~ე: მნებავს რათა შ~ნ მიერ აღგზე
ბული ესე ცეცხლი შენვე დაშრიტო, და მეგობარ იყო კეისრისა, ვ~ა დღესამომდე ი1-31 სტრ., 54r
ყავ სპარსთა: მიუგო მეფემან. ესე მნებავს რათა მიჩვენოთ ლოცვითა თქვენითა ამას
ღამესა, ±ეისარი და მე შეკრებულნი. და რლ~ი ზრახვადარს ჩვენ შ~ს სიყუარულისა
ყოფა. და ვსნა მე ვ~დ სთნავს ქ~ესა ზრახვა ესე შ~ი ჩემდა მომართ:
hრქვა ´~ე დამძიმდა თხოვა ეგე შ~ი ჩემზ~ა, რ~ ესე არს ±აცთა რჩეულთა, რ~ლარ~ნ
ვ~ა
ან~გსნი სრულითა საქმითა: და არიან ამათ კედელთა შ~ს, ესე ვითარი მათ განგებისა
სა
ქმედ რ~ლსა შ~ნ ითხოვ: მეც დრო რათა წარვიდე ვევედრო მათ, და ვაუწყო ბძანებაჲ
შ~ი, და ლოცვითა მათითა აღესრულოს თხოვაცა შ~ი განზრახვისა შ~ისა, ა~დ
შეურაცხ
გვიჩნს თავი ჩვენი, რ~ კაცნი ცოდვილნი ვართ, ნუ ~კჱ სილაღედ იხილოს ღ~ნ:
Mაშინ შერისხნა მას სამოელ მონაზონმა და ჰრქვა. Mღვდელო საქმესა ღ~ისასა, ვ~ა
საქმესა კაცისასა ზრახავ: ანუ არა აღმოგიკითხავსა՞ ვ~რ ეტყვის ღ~ი პალეკრატოსს:
უკეთუმცა არა დაბრკოლდებოდეს ანგ~სნი კაცთა სათნოებისათჳს, ყ~თამცა ქალა
ქთა შ~ა ჯ~რსვეცვი, რათა ყ~ნი ვაცხოვნნენ, ანუმე უფროსარსა՞ Aქაზ მეფე ი~ჱლისა
მეფესა ქ~ეანეთასა, რ~ლსა ეტყუის Eსაია: „ითხოვე სასწ~ლი სიმაღლედ, ანუ
სიღრმედ: და მისთჳს თქვა „მიუდგეს ქ~წლი: ანუ ვინჰრქვა Iსრაიტელსა, რაჲ

ცა ითხოო სახელითა ჩემითა მოგეცეს: Iსო ჰრქვა სამყაროსა ცისასა მოიქ
ეც. და სამსა ჭდესა მოიქცა იგი:
Aწ სიტყუაჲ სიმდაბლისა შენისა კეთილარს ´~ე՞: ა~დ საბრკოლებელარს მცირ
ედ მორწმ~ნეთა კაცთა: ხ~ შენ მეფეო მცირედ შეგვეწიენ ჩვენ სარწმ~ნბითა, რ~ ლო
ცვამან ჭირვეულისა მის ქალაქისამან ყოს ბრძანება შ~ი: და წარვიდეს წ~ნი იგი სად
გურად თვისად: ხ~ Mეფემან მყოვარ ჟამ ილოცა, და დაწვა: და მირულებასა შ~ა მის
სა, აჰა ~კჱ მოვიდოდა დედაკაცი იგი, რ~ლი იყო წ~ჲ ნინო: და ჰრქვა, აღდეგ მეფეო
და განკრძალულად მიეგებოდე, რ~ორნი მეფენი ზეცისა და ქ~ყანისანი მოვლენ შ~ნ
და: და რეცა მიხედნა, და იხილნა პ~ლ სახე ქალისა ვ~რარს ±ოსტანტინეს: და მიიწია
იგი სწრაფით: და იხილნა ორნი საყდარნი: ერთსა ზ~ა ჭაბუკი მჯდომარე, საჭურვე
ლითა გვირგვინოსანი: და მეორეთა საყდართა მოხუცებული მჯდომარე ზეწრითა
სპეტაკითა, და თავსა ზ~ა გვირგვინი ნათლისა არა ოქროსა: და ფერჴთათანა დაჯდა
ნინო:
და ჴელი მარჯვენა ვახტანგისი ეპყრა ´~ეს მღვდელსა, და მარცხენა სამოელ მონაზო
ნსა: და ჰრქვა სამოელ, შეუვრდი დიდსა იმას მთავარსა ზეცისასა Gრიგორის:
მივიდა და თაყუანისცა, და ჰრქვა Gრიგორი: რაჲ ესე ჰქმენ ბ~რტო კაცო, რ~ მოაოჴრე
ბა
ნაკი ჩემი, და მჴეცთა შეაჭამენ ცხოვარნი ჩემნი. უკეთუმცა ორნი ეგე არა რ~ლნი
გვერდით გიდგან, და დედაკაცისა ამისთჳს სათნოსა, რლ~ი მ~დის იღვწის მამისათანა
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თქვენთვის, შურივიგემცა შენგან, ვ~ა მამათა შ~ნთაგან, რ~ნი ესვიდენ ცეცხლსა შემწ
ველსა, და არა ბრწყინვალებასა განმანათლებელსა ყ~თასა: და მისცა ჴელი, და ამბო
რსუყო: რეცა ჴელი მიჰყო გვირგვინსა ნათლისასა, რეცა ეგე ვითარივე გვირგვინი
მისცა
Vახტანგს, და ჰრქვა: და არქვ ეგე ´ეტრეს: და აღიღო ´~ე მისვე გვირგვინისაგან რეცა
უდარესი, და ჰრქვა სამოელ მონაზონსა: და ჰრქვა ნინო ვახტანგს:
აწ~კჱ მივედ Mეფისა, და მიიღე ნიჭი შ~ი, მივიდა Mეფისა, და ამბორსუყვეს ურთიე
რთარს, და ადგილსაცა საყდართა თვისთასა დაისვა იგი თანა: და მისცა ბეჭედი ჴე
ლისა მისისაგან, რ~ლისა იყო თვალი ფ~დ ნათელი: და თქვა კეისარმან, უკეთუ გნებ
ავსთ რათა მოგცე გვირგვინი, აღუთქუ ვ~რ ესე დგას ჩვენზ~ა, რათა ჰბრძოდე მტერ
თა მისთა, და მიიღე მისგან გვირგვინი: Mიიხილა ვახტანგ, და იხილა ¿~ი რომ
ლისა ფრთეთა მისთა ზ~ა აქვნდა გვირგვინი. და უმეტესად ხილვამან ჯ~ისამან დას
ცა შეძრწუნება, რ~ უსაშინელეს იყო ზარი მისი, და დადუმნა: ხ~ აღდგა პ~ე, და მი
ხედნა პეტრეს კერძო და სამოელს: და ერთითა პირითა თქვეს, ჩვენ ვართ თავსმდებ
ნი, ვ~დ უმეტეს ყ~თასა წარემატოს ჵ՞ ¿~ო უძლეველო: და მიჰყო ჴელი კეისარმან,
და მოიღო გვირგვინი ჯ~ისაგან, და დაადგა კეისარმან გვირგვინი იგი ვახტანგს თავსა,
და იწყეს გამოსლვად რეცა ჴმაჰყო Eპისკოპოსმან სამგზის, და თქვა: Vახტანგ:
Vახტანგ: Vახტანგ: Uმეტეს მორწმუნე იყო შენ ყ~თა შ~ს ნათესავთა სპარს
თასა: Mეორედ შენგან აღეშენნენ ქალაქნი, და განეწესნენ ეპისკოპოსნი, და ეპისკო

პოსთა მთავარნი: Mესამედ გვირგვინიცა წამებისა მიიღო: და გამოვიდა რეცა მო
უწოდა ძილსავე შინა ´~ეს, და სამოელს. და უთხრობდა ძილსავე შ~ა ჩვენებასა: და ი
გინი უხსნიდეს, რლ~იცა იგი იხილეს: საყდართა გვირგვინოსანი ნათლითა, იგი ა
რს დიდი მოძღვარი Gრიგორი. და მან რომელ მომცა მე გვირგვინისა მისგან მომცა
ეპის
კოპოსთ მთავრობა, და მე რლ~ი მივეც გვირგვინისა ჩემისაგან მოყვასსა ჩემსსა ჩემმი
ერ ყოფად არს ეპისკოპოსად: და რ~ლ ნახენ გვირგვინითა ოქროსათა ჭურვილი იგი
არს
კეისარი: და რ~ლ მოგცა შენ ბეჭედი, და მოგცეს შ~ნ ასული ცოლად, და ყ~ი საზღვარი
ქართლის, მისგან უკმოღებული უკმოგცეს: ხ~ გვირგვინი ჯ~ისაგან რ~ლ მოგცა,
ვრცელნი ღვაწლნი გარდაიჴადნე შეწევნითა ჯ~ისათა: ხ~ მოძღვარმან ჩვენმან რო
მელ სამგზის გიჴმო, სამნი ნიჭნი გითხოვნა ღ~ისაგან რათა შ~ნმიერ ჭ~ტბა დაემტ
კიცოს ქართლისა ±ათოლიკოსისაგან, და ეპისკოპოსთა: და სძლევდე მტერთა ვ~ე
დღედმდე აღსრულებისა შენისა: ხ~ აღსრულებასა შენსა გვირგვინი წამებისა
მიიღო ბრძოლასა შ~ა ჴელთა მტერთასა რა შევარდე: ესე ყ~ი აღესრულოს
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ვ~ე მოუძლურებადმდე შენდა სიბერემდე:
V~ა განიღვიძა Mეფემან, მადლობდა ³~ა, რ~ ყ~ივე გამოუცხადა, და მოუწოდა
მსწრაფლ
´~ეს, და სამოელს, და ჰრქვა. რა იხილეთ: ხ~ მათ ჰრქვეს, ვიტყოდეთ მეფე, ერთი
მარჯვენით ვსდეგით, და ერთი მარცხენით, რა~ჟს შ~ნ საყდართა მსხდომარეთა
წ~ე კეისრისა, ღ~თივგამომეტყველისა დიდისა გრიგორისა: და კ~დ იგივე დედოფალი
დაამშვიდებდა მოძღვარსა მას განრისხებულსა შენზ~ა, და მიგცემდა შენ ჴელთა
მისთა: და ჰრქვა მათ მეფემან, დუმენით წმიდანო, რ~ ყ~ივე ჩემთანა გიხილავსთ:
Aწ ვ~რ გნებავს თქ~ნ ქალაქისა ამის საქმე რ~ი შემუსრვად მიწევნულ არს,
ანუ რა ვყოთ ტყვისა ამისთჳს, რ~ლი უმეტესარს ბევრისა ათასისა რლ~ი არს ჴელ
თა ჩემთა: აწ~კჱ სწრაფით განვიდეს აქათ ქადაგი, ვ~დ სპარსთა მეფე წარმომარ
თებულარს ქ~ყანად ჯაზირეთად, და გამოვლეს ფილისტიმი კვალსა მეფისა ±ეისრი
სასა, რ~მანმოაოჴრა ქ~ყანა სპარსთა, და სპარსთა მეფემან ვერ შეუძლო ბრძოლად: და
კეისარმან ვ~ა სცნა, ვ~დ ჩ~ნმოვედით ქ~ყანასა მათსა მოისწრაფის ბრძოლად ჩვენ
და, და ვხედავთ სპარსთა მეფე მოვალს ძალად ჩვენდა, და ვიცით ვ~დ სპანი სპარსთა
ნი სომხითისა და ქართლისა სპათა უმრავლესარიან, და არავინარს ჩ~ნ შ~ს ჭ~ტი მო
რწმუნე, დანერგნა მამამან ჩვენმან Mირიან, გინა Tრდატ დედით ნათესავმან
ჩემმან. აქა ამათ ყ~თა სარწმ~ნბა ვიცით რ~ სავსე არს საცთურითა, ნუ უკ~ჱ გამო
ცხადებასა საქმისა ჩემისასა განწყრეს დედისძმა ესე ჩემი, და ვეწყვნეთ ურ
თიერთარს, და ვიქმნნეთ საცინელ ყ~თა ზ~ა მტერთა ჩვენთა: არამედ ესე ვყო
რეცა მოვიდენ სპანი ჩვენნი, და მაუწყო ჩვენ მოსვლა კეისრისა მისზედა, უკუვრიდოთ
ჩვენ, პ~ლ საქმე ესე ვაუწყოთ ოდეს მოვიდეს, და დაგვეახლოს ჩვენ კეისარი, მაშინ ვ~ა
იზრახოს სიწმიდემან შენმან ეგრეთ ვყოთ, და არცა ერთი ტყვეთა მისთაგანი
დარჩეს ჩვენთანა: და წარვიდა ´~ე კეისრისად:

X~ სამოელ დადგა წ~ე მეფისა. ხ~ ხვალისა მოვიდა რეცა დესპანი, და უქადაგა მეფე
სა, ვ~დ სპანი ბერძენთანი შემოვიდეს ±ოსტანტინუპოლის: ხ~ მოუწოდა მეფ
ემან დედისძმასა თჳსსა, და ყ~თა მთავართა და ჰრქვა, რასა იტყვით რ~ უწყით სიმრა
ვლე სპათა ბერძენთა, და ვერაგობა წყობისა მათისა, და სიმარჯვე ზღვათა ნავები
თა: ესერა მივიდეს იგინი სპარსეთს ქ~ყანასა გმირთა, და გოლიათთასა, და ვერ
უძლეს წყობად: აწ მეშინის ნუ უკ~ჱ სპანი ნავებითა მოვიდენ, შეიპყრან გზა ჩვ
ენი, და მოგვწყვიდონ ჩ~ნ ვ~ა ბაკსა შ~ა:
A~დ აღვსდგეთ აქათ, და დავიბანაკოთ ზღვასა სომხითით კერძო რათა გვაქ~ნდეს
ჩვენ
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გზა ჭირისა, და ლხინისა:
Aღიყარა ლაშქარი იგი გარემოს ქალაქისა, და ვლეს ხუთისა დღისა სავალი
სომხითით კერძო, და დადგეს სპერის კერძო. და დადგეს მყოფნი ქალაქი
სანი მიწევნულნი სიკვდილად, და მისცეს მადლი ვახტანგს. და მისცეს ძღ
ვენი ათასი ლიტრა ოქრო: და ხუთასი თავი სტავრა, და განვიდა ერი მშვიდობით
სავაჭროსა თჳსსა, და საჴმარსა: ხ~ ვ~ა მივიდა ´~ე წ~ე კეისრისა, და უთხრნა ყ~ნი
იგი: ხ~ კეისარმან განიხარა ფ~დ, და ყ~ი რლ~ი ეხილვა ჩვენებასა შ~ა მისცა მას
ზ~ა ნება ვახტანგს, და წარმოავლინა პ~ე მღვდელი, და მიუმცნო აღთქმითა და
საფიცრითა ძლიერითა, რათა სწორიყოს მეფობისა მისისა: ა~დ ორთავე სპა
თა დასცნენ სპარსნი რ~ნი იგი არ~ნ ვახტანგისთანა არა აღვიდენ საბრძანებელ
თა მათთაგან, ოდეს შეკრბენ ვახტანგ და იგი:
X~ ვ~ე ´~ე და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისსა, კეისარი შემოვიდა
კოსტანტინედ
და წარმოავლინა ხუთასი დრომონი, რ~ლსა შ~ა ხუთას ხუთასი იყო კაცი, და
უბრძანა რათა მიეახლნენ ვახტანგს. და დადგნენ თჳნიერ ბრძოლისა: და წა
რემართა გზასა ´ონტოსსა რვა ას ათასითა მჴედრითა: და ვ~რ მოეახლნეს სპა
ნი იგი ზღვისანი, უნდა სპარსთა წყობა მათი. ხ~ Mეფე აყენებდა, და არა მიუშვ
ებდა ბრძოლად: ხ~ ვ~ა შეართვეს ძღვენი მოციქულმან კეისრისამან, და პ~ე:
ჰქონდა საიდუმლო სიტყუა: და ჰქონდა საერო: და თქვა ცხადად ვ~დ ნუ ივლ
ტი, და დადეგ ჩემდა მოსლვამდე, რათა რნ~ი ეგე შ~ნთანა არიან სპარსნი, რ~ლნი
დაგვრჩეს შესლვასა ამას ჩვენსა სპარსეთს მოუწყვედელად მოვსწყვიდნეთ ე
გენიცა: X~ საიდუმლოდ მოართვეს მას ¿~ი, და გვირგვინი შუამდგომელად
და შესამოსელი ტანისა მისისა, და შევკრბეთ რა, მიგცე ციხე თუხარისისა, და
საზღვარნი ქართლისანი: ხ~ მისცა ვახტანგ მეფემან პასუხი საეროდ, ვ~დ არა
რ~ლისა მიზეზისათჳს მოვედით აქა, გარნა წყობისა შენისათჳს: აწ მოვედ აქა თუ
არა ჩვენმოვიდეთ კოსტანტინუპოლედ:

X~ დაფარულად ამცნო და ჰრქვა, რ~ლი არა შ~ნსა შვენის ღ~ისმოყუარებასა, რ~ლი
შენ არა ჰყოფ სხვასა ნუ აწვევ, რ~ ღადრობა არა ჴელი არს კაცთა პატიოსანთა,
დაღაცათუ აწ შენ მიგცნე სპარსნი, არა ~კჱ განცრუვდესა՞ სახელი ჩემი, და
უმეტეს ჩვენსა აქვს მრავალთა მათგანთა სიყუარული ქ~ესი: ა~დ შიშისა მათი
საგან ვერგამოაცხადებენ: აწ ბძანე რათა საქმე ესე ჩვენი მშვიდობით ვყოთ,
ვ~ა ივბიმიანოს, და ყ~თა სპარსთა: X~ შ~დ ამისსა რა~ჟს განწმდენ საქმენი ჩვენ1-31 სტრ., 56r
ნი უმარჯვესადრე შევიყარნეთ იგინი ჴელსა შ~ნსა, და ნუმცარა იქმნების საქ
მე უშვერი, და ნუცა საქმე შფოთისა თქვენ მიერ, რათა არა დაეცნენ პირითა
მახვილისათა ერნი თქვენნი: რ~ ერნი თქვენნი განლაღებულარიან ჯობნასა
ზ~ა სპარსთასა, ხ~ სპარსნი არავე შეშინებით არიან, ა~დ შურითა თქვენითა წადიე
რნი არ~ნ წყობასა. ანუმცა მოკვდეს, ანუმცა შური იძიეს სისხლისა მათისა: ხ~
სპანი ესე შენნი თუ მიღმა ბრძოდიან მემცაუბრალოვარ:
DA წარვიდა მისთანა მოციქულად Vარაზ მიჰრ მამამძუძისა მისისა ძმა, და სამო
ელ მონაზონი: ხ~ კეისარი მოწევნილ იყო ´ონტო ქალაქად. და პონტოელნი გამოს
რულიყუნეს მიგებებად, და შეასხმიდეს ქებასა, და ვახტანგ მეფისა მადლობასა:
რ~ უკურიდნა მათ, და არა მისცნა იგინი სიკვდილად: V~ა მიიწივნეს მოციქუ
ლნი ვახტანგ მეფისანი ქალაქად: მიართვეს ძღვენი ათასი მუტკალი მუშკი:
ხუთასი ამბარი, და ათასი ლიტრა ალვა. და გარდასრულიყო გუნდი
ვახტანგ მეფისა ალაფობად: მიეტევნეს მათ მკვირცხლნი ბერძენთანი, და მათთანა შე
კრებულნი ჴევთა და ქალაქთანი მჴედარი სამასათასი: ხ~ მეფე ვახტანგ აყენე
ბდა მიძვლეობად სპათა მათ მეალაფეთა: ვითარ არა მივიდა დედისძმა მისი ე
რისთავი სპარსთა, და რისხვით ჰრქვა ვახტანგს, ჵ՞ გველო, და ნათესაო ასპიტი
საო არა ვუწყია რ~ დედა მამისა შენისა ბერძენი იყო, ნათესავი Iვბიმიანოზისი, და
გძლო შენ ბუნებამან მამისდედისა შენისამან, და სიყუარული ჯ~რცმულისა მის
კაცისა მომკვდრისა გიპყრიეს, და გნებავს შეყენებაჲ ჩვენი ჴელსა ბერძენთასა:
X~ ვახტანგ ჰრქვა, აჰა შენდა ბერძენნი, და იხილო შ~ნ ძალი კაცისა მის მომკვდრისა,
და ცეცხლისა მის სასოსა შენისა:
Dასცეს საყვირსა, და განვიდეს ყ~ი სომხითი, და სპარსნი, და მეფე დარუბანდისა: ხ~
მეფე ვახტანგ, და ყ~ნი ქართველნი განვიდეს ხედვად და დადგეს: და აღჯდა სპილო
სა ზ~ა თეთრსა, და ეწყვნეს იგინი ზღვის კიდესა მას, რომელარს ჭალაკი რიყე ხერთვისისა: მისვლამდე სპარსთა ლაშქრისა, მოეკლა ბერძენთა ერისა მისგან, ო
ცდა შვიდიათასი, და განძლიერდა ბრძოლა, და მოკლეს დედისძმა ვახტანგისი ე
რისთავი სპარსთა: და მოკლეს იპაჯაჯ მეფე ლეკთა, და მრავალნი ერისმთავარნი,
და იძლია ბანაკი აღმოსავლისა:
Iყო ბერძენთა სპასალარი ´ალეკარპოს ლოღოთელი, დისწული მეფისა, და იყო
იგი ძლიერი, და მას მოეკლნეს მრავლად ბუმბერაზნი სპარსთანი, და ესეცა ერი
სთავი მანვე მოკლა: მაშინ გარდამოჴდა მეფე ვახტანგ ეტლთაგან, არა რ~ი ჩ~ნ გვინ-
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და, გარნა რ~ლი ღ~ა სთნდა. რ~ ჩვენ ვიტყოდით მშვიდობასა, ა~დ სილაღემან სპარს
თამან აგინა ღ~ა, და ³~ნ შურიგო, და მოკლეს ერისთავი რანისა, რ~ლისათჳს ყ~ლი
სპარსეთი, ვ~ა მოოჴრებასა სპარსთასა იგლოვდეს:
Aწ დამდაბლდა სილაღე სპარსთა, მოიყუანეთ ¿~ი და წარვიძღვანოთ, რ~ა რი~თა გვძ
ლევდენ მითვე იძლივნენ, და ჰქმენ ძედ ძლიერებისად. და ნუვინ ვბრძავთ ურთი
ერთსა სხვისა მიერ, და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა, ა~დ იყუნენ ჴელნი თქვენნი
ვ~ა ჴელნი ჩემნი, რათა არა ვიძლინნეთ ს~დ: არა ხ~ აქა ვდევნნეთ, ა~დ ადარბადაგან
ამდე, ვ~ა იდევნიან ყორანნი მართვეთაგან თჳსთა:
DA მოიყუანა ´~ე მღვდელმან ჯ~ი, და ჰრქვა Mეფემან, დადეგ წ~ე პირსა მტერისა
სა, და ერისა ჩვენისასა, და არქვ ყ~თა: თაყუანისეცით ყ~თა და ვსძლოთ ძალითა ჯისა
თა: და უბრძანა დემეტრეს ერისთავსა თჳსსა, და ჯუანშერ სპასპეტსა, რათა
მიჰყვენ ჯ~ათანა: ქადაგი ჴმობდა ძლიერად, რ~ნ არა თაყუანისცეს ჯ~ა მოჰკვედინ:
და მივიდოდეს ყ~ნი ერნი და თაყუანისცემდენ, და დადგებოდენ წ~ე ჯისა: ხ~ ბორზო
მოვაკნელმან მეფემან ჰრქვა, არა დაუტეობ მე ნათელსა შემწველსა, და არა თაყუა
ნისვსცემ ძელსა მააშმელსა, რ~ი განშვენებულარს ოქროთა და ანთრაკითა: მაშინ დას
ცა მას ლახვარი ჯუანშერ სპასპეტმან და მოკლა, და დაეცა მძორი მისი, და მიერითგან
არღარავინ იკადრა გმობად ჯ~ისა, და აღთქმითა ეტყოდა ერი იგი მეფესა Vახტანგს,
უკეთუ შემეწიოს ჩ~ნ ჯ~ი, არღარა იყოს ჩვენდა სხვა ღ~ი, გარნა ჯვარცმული:
Dა გარდაჴდა მეფე თაყუანისცა, და ყ~ნ ერმან მისთანა: და თქვა მეფემან, აჩვენე ძალი
შენი ერსა ამას ურწმუნოსა, რათა მოიყუანნე სარწმუნოებად U~ო ³~ო მორწმ~ნნი
შენნი, დაღაცათუ მოკვდენ ცოცხალარიან, და ცხოველნი შენნი შენ ცხოველისაგან
ძლი
ერარიან: Mაშინ სპანი იგი ბერძენთანი გამოვიდესრა ველად, ხ~ ´ალეკარტოს
ვ~ა მგელი სისხლითა აღმოსრვილი, და ვ~ა ლომი განძვინებული მოიძახდა, და
შეურაცხჰყოფდა სპათა მათ:
X~ Mეფემან თქვა, ვინარს თქ~ნ შ~ს კაცი, რ~ი ეწყოს ამას, და სწორიყოს მეფობისა ჩე
მისა, და წარვლო ქადაგმან ორგზის, და ვერვინ იკადრა ყ~დ სიტყუად:
Aქა ვახტანგ გორგასლისა, და ´ალეკარტოს ბერძენთ სპასპეტისა ომი, და
მოკვლა პალეკარტოსი Vახტანგისაგან:
Mაშინ თქვა ვახტანგ. არა ძალითა განძლიერდების კაცი, ა~დ ³~ნ მოსცეს ძა
ლი, და მე ვესავ ძალსა შენსა. და ვ~ა დავით განვალ ნიშითა ჯ~ისა შენისათა: მო
მეც მე ძალი ვ~ა Dავითს გოლიათსა ზ~ა, რ~ ესეცა მაყვედრებელად შეურა1-31 სტრ., 57r

ცხებით მოუჴდა ჯ~ა შ~ნსა, რ~ რა~ჟს იხილა ¿~ი აღმართებული ძალად ჩვენდა,
არა ივლტოდა მისგან: ა~დ სასოებითა ძალისა მისისათა განვიდე ბრძოლად:
Dა თქვა იხილე ღ~ო ამპარტავანი, და დაამდაბლე: კ~დ იხილე ჭირვეული, და
იჴსენ, ხ~ იგი შეურაცხად მიჩნს, და არა მეშინის, რ~ ძალი შენმიერი დიდ ა
რს, რ~ლითა ვსძლოთ. ა~დ მეშინის შენგან რ~ მდაბალთა ჴმათა ისმენ, და შენ
გხადი შემწედ ჩემდა:
Aღმოიჴადა ჴმალი, და შეამთხვია ¿~ა, და განვიდა შ~ს განწყობილთა მათ, და
თქვა. არა ბრძავნ ლომი ჴარსა, რ~ მეფე ვარ, და შენ მონა, ა~დ დავსდევ თავი
ჩემი ერისა ამისთჳს რათა ჰრწმენეს ძალი ჯ~ისა: მოეტევა პალეკარტოს.
ხ~ მეფე საომრად ნებასა მიახლებოდა. და აღიზახნეს ორთავე მათ განწყო
ბილთა, ჴმითა საშინელითა, და იყო ჴმა იგი ვ~ა ჴმა ქუხილისა, რ~ლითა შეი
ძრვის ქ~ყანა: დასცა ლახვარი პალეკარტოს ფარსა ვახტანგისასა, რ~ი იყო ვიგრ
ის ტყავისა, და განავლო ფარსა ვ~ა მწყრთა ერთი, რ~ იყო სიმსხოი ლახვრი
სა, ვ~ა მკლავი კაცისა: და მისცა ფარი იგი მეფემან ლახვარსა მისსა, და მიეტე
ვა პირისპირ, და სცა ჴრმლითა ჩაბალახსა ზ~ა, და განუპო თავი მისი ვ~ე ბეჭთ
ამდე, და მიჰყო ჴელი, და უპყრა თავისა მისისა ნახევარი, და მიიღო წ~ე ჯ~ჲ,
და თქვა ყ~ისა განდგომილისა შენისა ესრეთ იყავნ ნაწილი: და მიეტევნეს
სპანი ვახტანგისნი სპათა ბერძენთასა, და აოტნეს იგინი, და აღიჭრნეს გუნდ
გუნდად, და მიაწყვდიეს ზღვის პირსა, და არავინ განერა მათგანი, გარნა რ~ლი
შეესწრა ზღვად, და ივლტოდეს ნავითა:
Mას დღესა შინა, მოსწყდა სპათაგან ვახტანგისთა ორმოცდა სამიათასი: ხ~
სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა სამოცდა ათორმეტიათასი, და შეიპყრეს
ტყვედ მათგანი ასოცდა ხუთიათასი: და მოიქცეს სპანი იგი, გვამსა ზ~ა ვა
რაზბაკურ ვახტანგის დედის ძმისასა, იგლოვდეს და შემურეს იგი შარითა
და მურითა, და წარსცეს ბარდავად: ხ~ მეფემან ვახტანგ მოუწოდა ყ~თა სპათა
და უბრძანა მოყვანება ყ~თა ტყვეთა, და მოიყუანეს, და იყო ერთრიცხვად ყ~ი მამა
კაცი, და დედაკაცი, შვიდას ოთხმოცდა ათასი. და წარსცა იგი ყ~ი წ~ე კეისრისა,
ჴელითა nასარისითა, და ადარნასესითა ერისთავთა მისთათა, და მისწერა წი
გნი ვ~დ, სიბრძნე ღ~ისა ყ~ი მიუწდომელარს, და სიბრძნესა კაცთასა, და ნებასა
სძლევს ნება ღ~ისა: მე უწყი რ~ არა არს ნება შ~ი საქმესა ამას შ~ა, რ~ლ ესე ი
ქმნა პალეკარტოსისაგან: არცა თუ ერთო ნება ჩემი რ~ი ესე ჰქმნა დედისძმა
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მან ჩემმან, და ორნივე ესე ძვირისმოქმედნი ძვირმან მოინადირა: ამისთვის ჰყო ე
სე ღ~თნ, ახალ ნერგნი ხ~ იყუნეს ესენი სარწმნ~ბად, შიშსა მისსა ქვეშე, ვ~ა იგი
უძღებისათვის შვილისა, ჰყო საქმე განსაცხრომელი: ხ~ თქ~ნ პ~ლნი შვილნი ხა
რთ ღ~ისანი, და მ~დის მისნივე ხართ: აწ მწუხარება ესე დედისძმისა ჩემისა,
და დისწულისა თქვენისა მიერ ნუგეშინისვეც, რა~ჟს ვიძიე შური მკვლელთა მისთა:
ხ~ თქვენ ნუგეშიგეცით ერისა ამისთჳს რ~ლი იჴსნა ღ~ნ შვიდას ოთხმოციათასი:
და უკეთუ ბძანებდე მიმთხვევად ჩემდა გამოისწრაფე: და უკეთუ არა მოციქულითა

განაგე საქმე ჩვენი, რ~ დამძიმდა დგომა ჩვენი ქ~ყანისა ამისთჳს მოოჴრებულისა:
ხ~ ვ~ე მისვლამდე მოციქულთა ფ~დ მწუხარე იყო კეისარი, ა~დ რა~ჟს უთხრეს ვ~დ
ტყვე პ~ლ შეპყრობილი, და ტყვე ერისაგან მეოტისა ყ~ი დაუკლებელად განუტეო
ბია: მაშინ განიხარა ფ~დ, და ყ~თა დაუტევეს მწუხარება:
DA შეჯდა Mეფე ნავსა სამათასითა დრომონითა, სუბუქად ზღვის კიდესა, და მოუ
წოდა ვახტანგს, და ყვეს ურთიერთარს აღთქმა და ფიცი, და განაგეს საქმე წი
ნდობისა, და უკუნსცა კეისარმან საზღვარი ქართლისა, ციხე თუხარისი, და კლა
რჯეთი ყ~ი ზღვითგან ვ~ე არსიანთამდე: და ჴევნი რ~ლნიცა მოსდგამნ ღადოთა,
და გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისა, ქყა~ნა ზღვისპირსა, რ~ლარს
აფხაზეთი, და ჰრქვა ესე ეგრის წყლითგან ვ~ე მდინარემდე მცირისა ხაზარეთისა,
ესე საზღვარი არს საბერძნეთისა Aლექსანდრობითგან, რლ~ი აწ შ~ნ მიგიღია მკ
ლავითა ჩვენგან: აწ იგი უკმოგვეც, და ოდეს წარიყუანებდე ცოლსა შ~ნსა, ასულსა
ჩემსა, მაშინ მოგცე მისგან ქყ~ანა:
Dაუწერა ეგრის წყალსა, და კლისურსა შუა ქვეყანა მზითვად, და სხვა აფხაზეთი
უკუნსცა ვახტანგ ბერძენთა: და წარმოვიდა ვახტანგ გზასა კლარჯეთისასა, და სპა
ნი მისნი განუტევნა გზასა სომხითისასა: და ვ~რ მოიწია თუხარისად, მიხედნა, და
შეუყუარდა ციხე, და თქვა ჭ~ტდ თუხარ შენ ციხე: და ვ~ა წარმოვიდა იხილა კლდეს
შუა კლარჯეთს, რ~ლსა სოფელსა ერქვა არტანუჯი, და მოუწოდა არტვაზ ძუძ
უსმტესა თჳსსა, და დაადგინა იგი ერისთავად, და უბძანა რათა ააგოს ციხე არტა
ნუჯისა, და უბძანა რათა გამონახოს ჴევსა მას შ~ა სამონასტრე, და აღაშენოს ეკლე
სია, და ქმნას მონასტრად, ვ~ა ეხილვნეს მონასტერნი საბერძნეთისანი:
Dა ჰრქვა არტვაზს, უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩვენზედა, საყუდელი ჩ~ნი აქა ყო
ფადარს: ხ~ არტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა, და მონასტერი, და სამნი ეკლესია
ნი: დაბა Mერისა, ¸ინდობისა, და Aხიზისა: და განაახლა ციხე ახიზისა, და
1-31 სტრ., 58r
ქმნა იგი ქვაბად: და ვ~რ წარმოვიდა ვახტანგ ქალაქად თვისად Mცხეთად, იყო სი
ხარული დიდი, და მადლობისა მიცემაჲ ღ~ისა, და შეიქცა იგი მშვიდობით, და მისცა
ნიჭი ერსა თჳსსა: ხ~ Mეფემან სპარსთამან ვ~ა სცნა ვ~დ მიიქცა ვახტანგ ბერ
ძენთა კერძო, შეიქცა სპარსეთად და მოკვდა: Dა დაჯდა მეფედ ძეჲ მისი, და ვ~ე
მოიწიფებოდა იგი წარმოჴდა ამასშ~ა სამიწელიწადი, ხ~ ვახტანგ მეფესა უშვა ცოლმან
ძე და ასული მარჩბივად, და მოკვდა შობასა შ~ა, ბალენდუხტ დედოფალი: ასუ
ლი სპარსთა მეფისა: ხ~ ვახტანგ უწოდა ძესა თჳსსა სახელი სპარსულად დარ
ჩილ და ქართულად, დაჩი:
[M]აშინ ვახტანგ მეფემან ვერ მოიცალა მოყუანებაჲ ცოლისა ბერძენთა Mეფისა
ასულისა: და ვერცა ±ათოლიკოსისა, და ეპისკოპოსთა, რ~ მოელოდა იგი სპარს
თა მეფესა მოსლვასა, ამაგრებდა იგი ციხეთა, და ქალაქთა, და ჰკმაზევდა მჴედრო
ბათა, და განამზადებდა ბრძოლად სპათა: Mაშინ შეაგდო საპყრობილესა

შ~ა ბინაქარ მაცთური ეპისკოპოსი ცეცხლის მსახურთა, და მოსრნა და განასხნა
ყ~ნი ცეცხლის მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა:
X~ სპარსთა მეფე შ~დ სამისა წლისა წარმოემართა ბრძოლად ვახტანგისსა და მო
იწია ინდაბრიანთა, და დაიბანაკა: ხ~ ვახტანგ წარავლინა ბერძენთათანა, და მი
უმცნო ვ~დ აჰა დღე იგი რ~ლ აღმითქვამს ვ~დ სპარსნი შემოვაწყვდინნენ ჴელსა
შენსა: აჰა ესერა მომიყუანებიან შუა საზღვართა ქართლისათა, და ყ~ი კაცი მათ
თანა ვ~რ სამასიათასი, რ~ ჰგონებდა იგი განმრავლებასა სპათა მისთასა სომხი
თით, და მეფეთაგან კავკასიანთასა: ხ~ მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისსა, რ~ რ~ლთამე მათგანთა აქვნდა სასოება ჯ~რცმულისა: X~ რ~ლნი იძლინნეს ეშმაკისაგან
მეფენი დარუბანდისანი გაერთნეს, აწ აღმისრულებიეს აღთქმაჲ ჩემი რ~ლ აღ
მითქვამს: სადა ცა მიპოვნიეს სახლი ცეცხლისა დამივსია და მოგვნი
და გაზირნი მიმიცემიან სატანჯველსა ბოროტსა: და მაცთური ბინაქარიანი მივეც
საპყრობილესა, და სიკვდილისაგან გარდაიხვეწა, მან ~კჱ მოიყუანნა სპარსნი ქართ
ლად, და დასვა ეპისკოპოსად, მიხაილ, კაცი სარწმუნო: ხ~ ბინაქარ ვ~ა მოიწია
საზღვართა ქართლისათა მოკვდა: აწ სწრაფით წარმოემართნენ სპანი შ~ნნი რომელ
აქა შინავე დაეცნენ ყ~ნი მტერნი ჯ~ისანი, და მოიცალო შენ ყ~თა მტერთა შენთაგან,
ხ~ თუ ჩვენ გვძლოს და განძლიერდეს იგი, და შემოვიდეს გზასა შიმბატისასა:
Xოლო ვიდრე მიიწიოდეს მოციქულნი ვახტანგისანი, წარსრულიყო კეისარი
ქ~ყანით ხაზარეთით კერძო, რ~ლისაგან ვერღა მოიცალებდა მოსვლად ქართლად:
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ხ~ Vახტანგ განაძლიერნა ციხენი ქალაქისანი, და ურჩეულესნი მებრძოლი
ერისა თვისისა ვ~რ ასიათასი მჴედარი, და ასიათასი ქვეითი იპყრა მისთანა,
და დაუბანაკა მათ დიღომით ვ~ე ქართლისა კართამდე, და სპარსთა დაიბანაკ
ეს ცხენისტერფითგან ჩაღმართ:
Aქა სპარსთა მოსვლა ქართლს Vახტანგ გორგასლის საომრად.
და ვახტანგისაგან გამარჯვება მათ ზედა:
X~ ვახტანგ განფართა ჴიდი მოგვთისა, ვ~ე სამოცმჴარ ქცევისათვის მათზ~ა სპა
თასა: ხ~ მეფე და სპასპეტი ჯუანშერ დადგეს Mცხეთას: ხ~ ნასრი, და
მირდატ დაუტევნა სპათა ზედა სომხითისა და ქართლისათა, რ~ლნი დგეს
არმაზით კერძო: და რა ბრძოდიან სპარსნი არმაზით კერძო მცხეთით
განვიდიან: და რა განვიდის ლაშქარი იგი იმიერ კერძო მცხეთით ეწყვიან არ
აგვსა ზ~ა მცხეთისასა: და რომელსამე დღესა განვლიან ფონი მტკვრისა,
და შეიბნიან ფონსა ზ~ა ტფილისისასა, და რომელსამე დღესა მათ სძლიან, და რო
მელსამე მათ: ხ~ ვახტანგ Mეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსა: და გამოესვა
წინათ მგელი, და უკანათ ლომი, და რომელსაცა კერძოსა იძლეოდიან ქართ
ველნი, მუნითცა მიმართის, და მოსრის სპისა მისგან სპარსეთისა, ვ~ა ლომმან
კანჯარნი. მიერითგან ვერღარა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისსა: და

დაისწავლეს იგი რომელსა ეწერა მგელი, და ლომი:
და ვ~ა იხილიან ვახტანგ, და თქვიან Dურაზ გურგ ასლან, რ~ლარს ესე. მირი
დეთო თავსა მგლისასა: და მისმიერ სახელედვა Vახტანგ მეფესა Gურგ
ასლან: განძლიერდა მათ შ~ს ბრძოლა, ოთხ თვე ოდენ: და მოიწია მო
ციქული კეისრისაგან, და მოართვა ძღვენი ვახტანგს, და მოჰგვარა სპათაგან
ბერძენთასა ოთხმოციათასი მჴედარი, და მოუწერა ვახტანგს, ვ~დ შევექეც
წყობასა ხაღანისასა: და მომივლენია შენდა ოთხმოციათასი მჴედარი, და მომიწ
ერია ლეონისდა, უკეთუ გიჴმდეს შენ ლაშქარი წინაშე შენსა არს მელიტენ
ითგან, ვ~ე ლამდემდე, და აღმომართ ვ~ე კარნუ ქალაქამდე, და მიბრძანებია
ლეონისდა, და წ~ე შენსა იყოს: და მოწევნული იყო ლაშქარი ბერძენთა ჯავახ
ეთს: X~ ვ~ა სცნა სპარსთა მეფემან ბერძენთა მოსლვაჲ შველად მათდა:
იწყო ზრახვად ვახტანგისა, მიუმცნო მოციქულსა და ჰრქვა:
Rასათვის მოვსწყდებით ურთიერთას ძმანი, კაცნი, და შვილნი ნებროთისა
ნი: უკეთუ ცეცხლი არს ღ~ი შეუკვეეწიენ იგი თავსა: ხ~ თვითოეული ჩვენგა1-31 სტრ., 59r
ნი სათნოსანი სათნოსა სულისა თვისისასა მსახურებდესო:
Vითარცა მივიდა მოციქული და უთხრა, სთნდა ვახტანგს, და ყ~ა ერსა მისსა,
და მისცა ნიჭი ვახტანგ მეფემან: მიუვლინა მოციქული და ჰრქვა, გიხილავს
ძალი ჯ~ისა, და ყ~თა მეფეთა მოგაქვნდა ხარკი ვ~ე გამოჩინებამდე ჯვარცმულისა: და
რა~ჟს გამოჩნდა იგი მძლე ექმნნეს ყ~ნი თაყუანისმცემელნი მისნი წ~ე მისსა: და
მოხარკენი შენნი ბერძენნი მოღმართ გბრძვანან, და მოაოჴრეს სამსახურებელნი
ცეცხლისანი: აწ უკეთუ გვბრძოდი ჩვენ დატეობისათვის სჯულისა, მოვკვდე
ბით ჩვენ მისთვის ვ~ა იგი მოკვდა ჩვენთვის, და მან აღმადგინნეს ჩ~ნ: ხ~ უკეთუ სიტყ
ვა შენი, და არა იყოს ცეცხლი ღ~თად შენდა, და იყოს ღვთად შენდა K~ე, მამად
და უფლად გხადო შენ, დაღაცათუ ჩ~ნ პირმშონი ვართ, ა~დ თქვენ სხდეთ საყდა
რთა მამისა ჩვენისათა:
V~ა უთხრეს სიტყვა ვახტანგისი, შეიწყნარა და წარსცა ძღვენი გორგასალსა ძლი
ერად, და მისთანა გვირგვინი ანთრაკლანი: და ჟამი დასდვეს შეკრებისა: აიყარა
მეფე სპარსთა განთიად, და დადგეს ველსა კალისასა: ხ~ ტფილისი სოფელი, და
კალაცა მოოჴრებულიყო მაშინ: ხ~ მეფე დადგა ჯაჭვს: და შეკრბეს მასვე ველსა
ორნივე მეფენი, და მოიკითხეს ურთიერთას, და უყვეს აღთქმა თავის თავისა სჯულ
სა ზ~ა გარდაუვალ: და მოხადა მას დღეს სპარსთა მეფეჲ გორგასლანმან ლაშქ
რით თვისით ტფილისად, და უძღვნა გორგასლანმან მჴევალი ათასი, მონა ხუთასი,
სტავრა საკარმანგი ხუთასი, ბიზიონი უზმი ხუთასი, ჴრდალი ცხენი ათიათა
სი, ცხენი ბარგისა ხუთასი, ჯორი სამასი, ზროხა ოთხასი, ცხვარი ათიათასი: და
დღესა მესამესა მოივიდა გორგასალი მისთანა, და თანა წარიტანა Lეონ ანთიპატრიკი
კეი
სრისა, და ჰყვეს განზრახვა, და ანთიპატრიკმან აზრახა გორგასლანსა რათა ჰყოს

მშვიდობა შ~ს კეისრისა, და ხვასროსა: რ~ ეშინოდა ბერძენთა, ნუ ~კჱ შევიდენ საბე
რძნეთად სპარსნი, და მოაოჴრონ იგი: ხ~ სპანი საბერძნეთისანი ყ~ნი იყვნეს ხაზა
რეთს: და ჰრქვა ხვასრო გორგასლანსა, ითხოვე ჩემგან რაჲცა გნებავს თავისა
შენისათვის, და სხვისა ვისთვისცა გნებავს: ხ~ გორგასლანმა ჰრქვა, მნებავს რათა
იყოს მშვიდობა შ~ს შ~ნსა, და კეისრისა:
hრქვა ხოსრო, დაამძიმე თხოვა შენი ჩვენზ~ა, არა ჰქვიან წყალობა: ამისთ~ს ვყ
ავ სიყუარული შენზ~ა რათა შევიდე საბერძნეთად, და შური ვიძიო მათგან: და ა
ჰა მოციქული ხაზართა მეფისა მეათე დღე არსრაჲთგან მოსრულარს, და შენ არა
უწყი მიზეზი მტერობისა ჩვენისა: ხ~ აწ მიგითხრა სილაღე მათი ჩვენზ~ა, და მე
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ვყო ნება შენი ვინათგან აღგითქვ ფიცითა ძლიერითა, ვ~დ არა ვყო უნებელი შ~ი,
და თქვა ვ~დ შენ უწყი რ~ ზღვასა მოღმართ ჩვენი არს საზღვარი განყოფილი ნოეს
ითგან, და აწიგი გვბრძავს ჩვენ ჯაზირსა, და შამსა, და მოოჴრებულარიან ქალაქ
ნი იგი: ხ~ შამი სამეფო ჩვენი არს: ა~დ ჯაზირისა ნახევარი განწვალებულ არს
მამათა ჩვენთა შენი არს ხვედრად, და მიუღებიეს იგი ბერძენთა, და მე ესერა შევი
დოდე უკმოღებად მისა: აწ რლ~ი ნაწილი მამათა შენთა არს, შენ განყავ, შენ
იცი, და ბერძენთა: ხ~ სხვა ჯაზირისა მომცენ მე ბერძენთა, და რ~ი ვითხოვე მე შ~ნ
გან: X~ ვ~ა ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიკსა, განიხარა ფ~დ და თაყუანისცა
ორთავე მეფეთა, და თქვა ხუთნი ქალაქნი ჯაზირისანი შენდავე იყუნენ შენნი
კერძნი, რ~ ნახევარი სიკილიისა, რ~ლი მოგვეღო შენგან უკუნგცეთ, და დღეთა
ჩვენთა იყავნ მშვიდობა შ~ს შენსა, და მისსა:
Dა თქვა მეფემან, ვინა უწყის თუ დასჯერდეს ბერძენთა მეფე ქმნულსა ჩ~ნსა:
და თქვა ლეონ, რაჟამს წარმომავლენდა მე ძალად ამის მეფისა, ჰრქვა მეფესა ჩ~ნ
სა მონაზონმან ვინმე ღ~ისმეცნიერმან, ვ~დ სთნავს ღ~ა მშვიდობა სამთავე მათ მე
ფეთა, და იქმნაცა ეგრე: ხ~ კეისარმან უბრძანა მწიგნობარსა, და დაწერა წი
გნი ზავისა, აჰა აქა არს აღწერილი წიგნი მისი; ვ~ა ესე თქვა, წარიკითხეს
წიგნი იგი, და წერილი იყო ფიცით თვინიერ მისსა, რლ~ი მოსცა სპარსთა მეფე
მან ივბიმიანოსს არა ვსძებნო თქვენზ~ა: და მოუწოდა მეფემან სპარსთამან
ხაზართა მეფისა მოციქულსა, და უთხრა მან აღზრა zენაჲ სპარსთა ბერძენთა
ზედა:
Mაშინ მოიღო სპარსთა მეფემან ქარტა, და დაწერა ჴელითა თვისითა წიგნი ბერ
ძენთა მეფისა სიყუარულისა, და ჩინება საზღვართა, და სიკილიისა უკუცემისა
თვის: მისცა ფილისტიმი საზღვრით ი~ჱლიმისათ, და თქვა ვ~დ ქალაქი სჯუ
ლისა თქვენისა არს ი~ჱლიმი: და მისცა გორგასალსა ნიჭი, ალვა ლიტრა
სამათასი, ამბარი ლიტრა ხუთასი, მუშკი ლიტრა ხუთასი, სამოსელი ხვა
სროანი ათასი, და ხაზდი სამიათასი:
Dა წარვიდა ვახტანგ მეფე შ~ა: ხვალისა დღე მიავლინა ვახტანგისსა ბარზაბან

საკუთარი, და მობიდან, და ჰრქვა ესრეთ გორგასლანსა, რომელი გინდა ჩემგ
ან მე ვქმნე, აწ იგი. და განაგენ საბრძანებელნი შენნი ვ~აგნებავს მიავლი
ნენ დასტური, დაითვალე ქალაქი შ~ი რლ~ი მიგცენ შენ: ხ~ ბარზაბანდისა
მისლვა მიბრძანებია კეისარისა მითვალვად ქყ~ანათა, და ქალაქთა ჩვენთა: ხ~
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შენ უწყი რ~ საქმესა ამას ჩემსა ზ~ა განრისხნენ სპარსნი მოხუცებულნი,
რ~ მათ ებრძანა ჩემმიერ შემუსრვა საბერძნეთისა: ხ~ მე დღეს საზღ
ვრით ჩემით ორი სამეფო მივანიჭენ:
Aწ ესე არს სათხოველი ჩემი, რათა დაჲ შ~ი მომცე მე ცოლად, და შენ წა
რმოხვიდე ჩემთანა მამისა ჩვენისასა, რათა ნახნე ნათესავი შენნი, და შენ შე
მწე მეყო მე თავითა შ~ითა მტერთა ჩემთა ზ~ა, ჰაბაშთა, და ელამთა, ჰინდო
თა, და სინდთა, რ~ უძვირესი ბ~რტი, და დამდაბლება მეფობისა ჩემისა მათ
ჰყვეს: აწ ოდეს მოხვიდე ჩემთანა ესრეთ ვრქვა მოხუცებულთა, და მარ
ზაპანთა ჩემთა, რ~ სიყუარული ვყავ ჩემი, და მოყუარეთა ჩემთა: R~ ეს
რეთ ინება ¾მამან ჩემმან ვახტანგ Mეფემან: რ~ლნიცა ქ~ყანანი მივ
სცენით მათითავე შემწეობითა მოხარკე ვყვნე მტერნი ჩემნი, და ამით
დავაცხროთ გულისწყრომა მათი ბერძენთა ზ~ა: ხ~ შენ თავითა შ~ითა მინ
ებ ძალად ჩემდა, ა~დ სპანი შ~ნნი ადგილსავე იყუნენ:
Mაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანა მზრახველთა თვისთა, და ეზრახა ლეონ ანთიპატრიკსაცა ესრეთ, ვ~დ დიდარს კეთილი შენი ბერძენთა ზ~ა, უფროს
Mეფეთა მათ რნ~ი სხენან საყდართა მათთა. რ~ შენ დასცევ ქალაქი პო
ნტოჲ შემუსრვისაგან. და შენ მიანიჭე შვიდას ოთხმოცი ათასი სული: და
დღეს შენმიერ მიეცემის ჯაზირა, და ფილისტიმი: რ~ი მშვიდობით არა
რ~ლსა მეფესა ბერძენთასა შეუპყრია. და მართალ არს ხვასრო, უკეთუ
არა ჰყო მისთანა სათნოება უჴმარად შეურაცხოს იგი ერმან მისმან. რ~
დაღაცათუმცა მან არა გვითხრა მიღმართ ვაძლიოთ. რ~ ესე არს სრული
სიყვარული, მიგცე ლაშქრისა ჩემისაგან ათიათასი ჭურვილი, და მე წარ
ვყვე მოციქულთა შენთათანა წ~ე კეისრისა, და მუნით გამოგერთო ჯაზირს
სპითა ძლიერითა:
Eსე განზრახვა სთნდა ლეონ ანთიპატსა, და ყ~თა წარჩინებულთა ვახტანგისა
თა: და მისცა სპარსთა მეფესა ვახტანგ Dაჲ მისი ცოლად, რ~ლსა ერქვა, მირანდუხტ. რ~ი წარტყვენულიყო ოვსთაგან, და გამოეხსნა ვახტანგს:
ხვარანძე ამისთვის არა მისცა, რ~ დაწინდებულ იყო იგი სომეხთა პატიახ
შისა, და მოიყუანა ვახტანგ ძე თვისი, რ~ლსა ერქვა სპარსულად, დარჩილ: ხ~
ქართულად, დაჩი: მაშინ იყო ხუთისა წლისა, და დაადგა გვირგვინი, და და
უტევა Mეფედ, და დაუტევნა მისთანა შვიდნი წარჩინებულნი თვისნი: პ~დ
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ჯუანშერ სპასპეტი მპყრობელი შიდაქართლისა, და მფლობელი ყ~თა
ერისთავთა, Dემეტრე ერისთავი კახეთისა, და კუხეთისა: Gრიგოლი
ერისთავი ჱერეთისა: nერსან ერისთავი ხუნანისა: Aდარნასე ერისთა
ვი სამშვილდისა: Sამანღირო ერისთავი შიდა ეგრისისა, და სვანეთისა: და
Bაკურ ერისთავი ბარგუისა, და თავკვერისა: Aმათ შევედრა ¾ე თვისი
Dაჩი: და უბრძანა აღშენებაჲ Uჯარმოსი, და მუნ შინა ზრდა Dაჩი მე
ფისა: რ~ სიმარჯვედ გამონახა იგი ნადირთა და საცხოვართათვის: და წარი
ტანნა თანა ოთხნი წარჩინებულნი მისნი, Aრტვაზ ერისთავი კლარჯე
თისა: და nაზარ ერისთავი წუნდისა. და Bივრიტ ერისთავი ოძრჴისა:
და Sაურმაგ ეჯიბი თვისი დიდი: და მათთანა ათიათასი მჴედარი ლაშ
ქრისა დარჩეული: და ლეონ ანთიპატრიკმან ლაშქრისა მისისაგან დაუტე
ვნა ათიათასი ბერძენი: და თვით წარვიდა წინაშე კეისრისა: და Vახტანგ
მეფემან წარატანა თანა Dესპად Aრტვაზ ერისთავი კლარჯეთისა: და წა
რსცა ყ~ი ნიჭი წ~ე კეისრისა. რ~ი მიენიჭა მეფესა ხვასროს: გარნა სტავრ
ები, და ტაიჭები დაიჭირა თავისა თვისისათვის: და სხვა ყ~ი წარსცა, და უბრ
ძანა არტვაზს, რათა ჯაზირს მოერთოს ლეონ ანთიპატრიკსათანა:
X~ ვახტანგს ევედრნეს. დედა, და დაჲ მისი ხვარანძე, რათა წარატანნ
ეს თანა, და ილოცონ იჱ~ლიმი: წარიტანა, და წარვიდა მეფე ვახტანგ, და
ხვასრო გზასა ადარბადაგანისასა: და მუნით წარვიდეს ვახტანგ, და დედა, და
დაჲ მისი ი~ჱლიმს და ხვასრო ელოდა ანტიოქს:
¸ევიდეს, და ილოცეს წ~აჲ Aღდგომა, და მოილოცნეს ყ~ნი ადგილნი წ~ნი:
შეევედრნეს წ~ა Aღდგომასა, და შესწირეს შესაწირავი დიდი, და წარმოვიდეს
ანტიოქიას: ხ~ ლეონ ანთიპატრიკი კეისრისა, და არტვაზ ერისთავი ვახტანგ
ისი მოვიდეს ოციათასითა მჴედრითა რჩეულითა, და მოართვეს ხვასროს კეი
სრისაგან ძღვენი მიუწდომელი, და ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი: და მოემ
ცნო კეისარსა მოციქულთა მიერ სიხარული, და მადლისა მიცემაჲ ღ~ისა,
და ვახტანგის ქება, და მადლი მიუწდომელი: და მოემცნო ვახტანგისად. და
მიბრძანებია ლეონისდა, ესრეთ რათა იყოს შიშსა, და ბრძანებასა შენსა ქვ
ეშე, ვ~ა ჩემსა: და შეკრბა ვახტანგის საბრძანებელსა ქვეშე ბერძენნი, და ქა
რთველნი, და სომეხნი, ორმოცდა ათიათასი მჴედარი რჩეული:
Mაშინ უბძანა სპარსთა მეფემან ვახტანგს, ოდეს დედა, და დაჲ შ~ი აქამომდე
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დამაშვრალარიან, მოვიდენ იგინიცა სამეფოდ ჩემდა, რათა ერთობით აღვა
სრულოთ სიხარული ჩვენი: მერმე თუ ინებონ წარსლვა ქართლს,
წარვიდენ იგინი გზასა რანისასა: ხ~ თუ ინებონ ლოდინება შენი, გელოდინ
ურას ქალაქსა შ~ა: სთნდა ესე ვახტანგს ბრძანებაჲ ხვასროსი, და წარი
ტანნეს თანა, და წარემართნეს: და წარგზავნნა სპარსთა მეფემან მოციქული
წ~ე ყ~თა წარჩინებულთა სპარსეთისათა, და მიუთხრა ესრეთ ყ~ი:

X~ მათ განიხარეს სიხარულითა დიდითა, რ~ ცეცხლებრ ეგზებოდეს ბრძო
ლისათვის ჰინდოთა, და სინდელთა, და აბაშთა, და ჯორჯანთათჳს: და მივიდეს
ბაღდადს, და მოეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი სპარსთანი სიხარულითა დიდი
თა, და აღასრულეს ქორწილი სამეფო, ექვს თვე განცხრომითა, და განსვე
ნებითა მიუწდომელითა: და შ~დ ქორწილისა მისცა ნიჭი დიდძალი დედასა
და დასა ვახტანგისასა. და წარმოვიდეს ურაჰას: პატივისცემდა ვახტანგს ყო
ველი ერი სპარსთა, ვ~ა ხვასროს მეფესა მათსა: და მერმე წარემართნეს
მტერთა ზ~ა:
Aქა ვახტანგ გურგასლანისაგან სპარსთა Mეფისა შველა, ჰინდო
თა, სინდელთა, აბაშთა, და ჯორჯანთა ზ~ა: და ყ~თა ზ~ა გამარ
ჯვება ვახტანგისაგან:
´~დ მივიდეს ჯორჯანეთს, და წარმოსტყვენეს ჯორჯანეთი ყ~დ და უმკვიდრო
ყვეს: და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი, და ელამნი,
და მიერითგან იქმნნეს ჯორჯანნი გლეხად: რ~ლ აწ არიან მებეგრენი
სპარსთანი:
¸ესლვა ინდოეთს ვახტანგ მეფისაგან გორგასლისა, და გამარჯვება
მათ ზ~ა:
და მუნით შევიდეს ინდოეთს. და მუნით იქმნნეს წყობანი
ძლიერნი ბუმბერაზთანი თვითოს თვითოთანი: და იყო მუნ წესად, რო
მელმანცა მათგანმან სძლის ბუმბერაზთა ივლტინ მის წ~ე ბანაკი მისი,
ხ~ ვახტანგ მეფემან მოკლა ბუმბერაზი ათხუთმეტი მუნ შ~ა: რომელთა
დაეცნეს მრავალნი გოლიათნი სპარსთანი: და ჰყვეს ბრძოლასა შ~ა ინდო
ეთისასა სამი წელი: და წარმოსტყვენნეს უმრავლესნი ქ~ყანანი ჰინდოე
თისანი: ა~დ მტკიცენი ქალაქნი ვერ განტეხნეს, რ~ ზღვათა შ~ა იყუნეს,
და წარმოიღეს ხარკი ინდოთა მეფისაგან, მუშკი ლიტრა ათასი: ამბარი ეგზო
მივე: და ალვა ნავი ათი: თვალნი იაკინთი და ზურმუხტი ნავი ერთი: და
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მასთანა საფირონი, თვითო სახე, ოქრო: აქლემი ასი: ვეცხლი აქლემი ხუთასი:
¸ესლვა სინდეთს ვახტანგ გორგასლისაგან, და გამარჯვება:
Dა მუნით შევიდეს სინდეთს. მაშინ სინდთა Mეფემან განყო ერისთავნი
ციხეთა და ქალაქთა შ~ა, და რ~ლსაცა კერძსა განვიდიან სპარსნი მტყვენავ
ნი, გამოუჴდიან ლაშქარნი მტყვენავთა მათ ციხეთა და ქალაქთაგან, დადა
სდვიან ვნება დიდი სპარსთა ზედა. და მოსწყდა ურიცხვი ერი სპარსთაგ
ან: ხ~ ძალითა ქ~ესითა არასადა იძლივნეს ვახტანგის სპათაგანნი, და ყო
ვლადვე მძლედ გამოჩნდეს მტერთა ზ~ა, და მჴნედ მბრძოლად გამოჩნდეს

ოთხნი იგი და წარჩინებულნი ვახტანგისნი, და ლეონ ბერძენი, რ~ მათ
დასცნეს მრავალნი მებრძოლნი სინდელნი ბუმბერაზნი:
X~ სინდთა Mეფე იყო ქალაქსა შ~ა სინდიას, მაშინ ყ~ითა ძალითა მათითა
მივიდეს სინდას, და მუნ მიხვდეს ბრძოლანი ძლიერნი. და დღეთა ყ~თა გამო
ვიდის თვით სინდთა მეფე. რ~ იყო იგი მჴნე გოლიათი შემმაერთებელი, და გა
მოიტანნის მჴედარნი სინდისანი, და იყვის ბრძოლა ბუმბერაზთა მბრძოლ
თა მისთა, და არა მიხვდეს იგი ვახტანგ ბრძოლასა შინა დღეთა მრავალთა:
Mაშინ სინდთა მეფემან, ველსა მას ზ~ა. კართა ქალაქისათა, ღამე თხარა
მთხრებლი დიდი, და სამალავებიშიგან მთხრებლსა, მჴედართა: და სიმარჯვ
ით დაუტევნა გამოსავალნი გზანი, და ჩაადგინნის მას შიგან მჴედარნი ათნი
რჩეულნი: და დილას ადრე გამოგზავნი ბუმბერაზი ერთი მას დღესა შინა
ხვედრი იყო ვახტანგისი კართა ცვისათვის: და მიდგა ესე ბუმბერაზი, და სთ
ხოვა ბრძოლაჲ ვახტანგს თავის თავ რათამცა წარიტყუა, და შეჰჴადა მჴე
დართა მათზედა:
Mაშინ საურმაგ ეჯიბი ვახტანგისი განვიდა, და ჰრქვა არა ხარ შენ კადნიერ
ბრძოლად მეფისა, ა~დ მე გებრძოლო მონა მონასა, და მიეტევა: ხ~ სინდელი
იგი გაიქცა, და მისდევდა საურმაგ ჩვეულებისაებრ, რ~ მრავალგზის ბრ
ძოლილიყო ველსა მას ზ~ა: და ვ~რ წარჴდა, დამალულთა მათ მჴედართა
გამოუტევნეს ზურგით მისა, და იგი მეოტი შემოიქცა: ხ~ საურმაგ სცა
ოროლნი წინასა მას და მოკლნა: ხ~ ათთა მათ მოკლეს საურმაგ. მაშინ თვით
მეფე მიეტევა, და მისთანა სამნი იგი წარჩინებულნი მისნი არტვაზ, ბივ
რიტიან, და ნასარ, და მათთანა ლეონ ბერძენი: ხ~ სინდელნი იგი ივლტო
დეს, და მისდევდა ვახტანგ მოყვსითურთ, ვ~ე კართამდე ქალაქისათა: და
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სინდნი იგი შეივლტოდეს ქალაქსა შ~ა:
Mაშინ ვახტანგ მწუხარებითა შემოიქცა, და იგლოვდა გვამსა ზ~ა საურმაგი
სასა ვ~ა ძმისა საყუარელისასა, რ~ თანა ზრდილიყო მისი ძმისწული მამამძუ
ძისა მისისა არტვაზის მამისა, ერთგული მინდობილი და ქველი:
Aრაკი:
Mაშინ სინდთა მეფემან კართაგან ქალაქისათა გარდმოსძახა ესრეთ:
და ჴმა უყო ჴმითა მაღლითა და თქვა: Vახტანგ მეფეო მსგავსი ხარ შენ
ყვავისა მის უგუნურისა. რ~ლნ პოვა ქორი მოწყლული, და გაგლეჯილი
არწივისაგან, რ~ლსა ვერ ეძლო აფრენა, და მიახლებულიყო სიკვდილსა,
და არა ქმნა ყვავმან მან ვ~რ წ ესი არს ყვავისა, რ~ სხვამან ყვავმან ოდეს

იხილოს ქორი, იწყის ჴმა მაღლად ყივილი, და ასმინის სხვათაცა, და დაესხ
ის სიმრავლე ყვავთა ქორსა მას, რათამცა განიოტეს საყოფელთაგან მის
თა, და უშიშადმცა და ყვნეს დღენი მათნი: რ~ პირუტყვთაცა იციან სარ
გებელი თავისა: არა ქმნა ყვავმან მან ესე ვითარი, ა~დ შეიწყალა ქორი
იგი ვ~ა კეთილისმყოფელი თჳსი, და დაუწყო ზრდა მართვეთა თვისთათანა:
Mარადის უკრებნ მკალსა, და გველსა, რ~ სხვისა შეპყრობაჲ არარასა ძალ
უძს ყვავსა, და მით ზრდიდა ქორსა მას: V~ა მოეზარდნეს ქორსა მას
ფრთენი მისნი, თქვა გონებასა თვისსა, ესერა დღეთა მრავალთა გამოზ
რდილვარ მკალითა და გველითა, და არა მომცემია მე ძალი მამა დედათა ჩე
მთა, რ~ მკალითა ვერ განვძლიერდები, თუმცა ძალმედვა მიწევნა მფრინ
ველთა, და მით გამოზრდა თავისა ჩემისა: ა~დ შევიპყრა ყვავი ესე მზრდ
ელი ჩემი, და შევსჭამო, და განვისვენო, და ორ დღე მომეცეს ძალი, და ვიწყო
წესისაებრ ნადირობად მამათა ჩემთაებრ. რ~ლისათვისცა აღასრულა ესე:
შეიპყრა ყვავი იგი და შეჭამა, და მიერითგან იწყო ნადირობად დიდთა, და მა
ლეთა მფრინველთა: Aრა მიეცა ყვავსა მას მოწყალებისათვის მისისა
ქება, ა~დ უგუნურად და თავისმკვლელად ითქმის. არცა მიეცა ქორსა მას
ყვედრება უწყალოებისა, და კეთილის უხსენებელობისა, და იგი არს გვა
რი და წესი ქორისა, განილეოდა, და მოკვდებოდა მკალითა, და ქმნა წესის
აებრ, და განერა სიკვდილისაგან: ხ~ყვავმან მან არა წესისაებრ თვისისა
ქმნა და მითცა მოკვდა: აწ სპარსნი პირველით მოაქამომდე, და წაღ
მართ. მი უკუნისამდე,
მტერნი არ~ნ ჯ~ის მსახურთანი. ჟ~ა შ~ა უღონობით
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ლიქნით ჰყვიან სიყუარული, და ოდეს ეცის ჟამი არა ჰყვიან წყალობა, და კეთი
ლის ჴსენება: ესე ბევრის ბევრეულ ჯერ ქმნილარს, რ~ი გვასმიან წიგნ
თაგან: და ოდეს იხილენ სპარსნი ჩემმიერ შეკნინებულნი არა ჰყავ იგი
რლ~ი ჯერიყო შ~ნდა საქმედ, სიხარ~ლისა და მადლისა შეწირვა ღ~ისა შენისა.
და ზრახება სხვათაცა ნათესავთა, და მტერად აღზრზენა სპარსთა ზ~ა, და შე
წევნა მტერთა სპარსეთისათა არა ჰყავ ესე ვითარი, ა~დ დაგიტეობია საყოფე
ლი მამათა შენთა, და წინამძღვარ ქმნილხარ სპასა დიდსა საქრისტეანო
სა საბერძნეთისასა, და გამომოგივლია ორისა წლისა გზა, და მოსრულხარ ძა
ლად სპარსთა, რათა განძლიერდენ, და მოიწყვეს და წარგწყმიდეს შ~ნ, და ქ~ყა
ნა შენი, და დაიპყრეს წარსაწყმედელად ყ~ი ჯ~ისმსახური: ჭ~ტდ ამას იმ
ზადებ თავისა შენისათვის, და ყ~თა ჯ~ის მსახურთათვის: რად ვსთქუ მე შ~ნ
თანა ყვავისა იგავი. რ~ Mეფე ხარ თვით მპყრობელი, ახოვანი. და ნებითა შე
ნითა მიგიცემია თავი შენი მონად მტერთა შენთა. ვითარ՞ არა უგუნურ
ად ვსთქუ თავი შ~ი:
Aრაკი:
Mაშინ ვახტანგ ჰრქვა: გეგონა შენ სიბრძნითა გამონახულად იზრახე.

ა~დ ცრუ არიან სიტყუანი ეგე შენნი: აწ მე გითხრა, და გაუწყო ჭ~ტი. უგუ
ნურო მსგავსხარ შენ თაგვისა მის მთხუნველისა, რ~ლსა არა ასხენ თვალნი,
და საყოფელი მისი არს მიწასა ქვეშე, და არა უწყინ ბრწყინვალება მზისა, და
შვენიერება ველთა, და დაჯერებულარს ცხოვრებასა თვისსა. რ~ ეგეოდენ
ჰგონიეს მას ცხოვრებაჲ ყ~თა იძრვისთა, ვითარსა ცხოვრებასა თჳსსა არს, და
არა სურვიელარს ხილვად ნათლისა, და შვენიერებასა ცისა, და ქ~ყანისასა.
ეგრეთვე შენ ბრმახარ გონებისა თვალითა, და ყრუხარ გონებისა ყური
თა, და არა ხედავ, და არცა გესმის, და არცა უწყი ცხოვრება სრული. და ა
რცა სურვიელხარ შენ მისლვად ცხოვრებასა მას საუკუნოსა, ნათელ
სა მას დაუსრულებელსა. არა იცნობ შ~ნ ღ~ა შემოქმედსა ყ~ისასა, რ~ისა
მ~რ შეიქმნა ყ~ივე: Aრა მიქმნია მოსვლა ამას ქ~ყანასა დიდებისათვის
სოფლისა. არცა მსახურებისათჳს სპარსთა მეფისა: ა~დ მსახურებისათ
ვის ღ~ისა დაუსაბამოსა, სამებისა, ერთარსებისა, დამბადებელისა ყ~თასა,
და დიდებისათვის მერმისა ს~კნოსა დაუსრულებელისა: რ~ ჩემითა აქა
მოსლვითა გამომიხსნია ი~ჱლიმი, წ~ჲ ქალაქნი, სადა დგეს ფერჴნი U~ისა
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ჩვენისა Iესო K~ესნი, და მუნ აღასრულა ყ~ივე ჴსნისათჳს სულთა ჩვენთასა,
და შ~დ ყ~ი საქრისტეანო დამიხსნია მოოჴრებისაგან. რ~ მისცემდა ჟამი სპ
არსთა Mეფესა მოტყვენვად ყ~ისა საქრისტეანოსა: დაღაცათუმცა ქ~ყა
ნა ჩემი დაცვულიყო ძალითა ქ~ესითა, და სიმჴნითა სპათა ჩემთათა. ა~დ
უცალო იყვნეს ბერძენნი, და ვერ წინა აღუდგებოდეს. და ესრეთ ჯე
რარს ჩვენდა K~ეს მოსლვითგან, რათა ერთისა მოყვსისა ჩვენისათვის და
ვსდვათ სული ჩ~ნი: X~ ბევრისბევრეული დაჴსნილარს ჩემისა ა
ქა მოსლვითა. და ამისთვის მიქმნიეს ესე, რათა ღ~ნ დამბადებელმან ჩემმან
შეიწიროს მსახურება ესე ჩემი, და აღმისუბუქნეს ცოდვანი ჩემნი. და რო
მელ სთქუ შენ თუ მოიწყონ რა სპარსთა მტერექმნებიან ქ~ეანეთა. მე ძა
ლითა, და შეწევნითა ქ~ესითა, ჟ~ა ამას დამიხსნიან ქ~ეანენი ჭირისაგან დი
დისა, და უკანის ღ~ნ დამბადებელმან წყალობა ჰყო მოსავთა მისთა ზ~ა:
Dაღაცათუმცა არა იყო მიზეზი ქ~ეანეთა ჴსნისათჳს ძალად სპარსთა მოვსრ
ულვიყავ აქა. ჯერიყო ესეცა პ~დ ნათესაობისათჳს. და შ~დ ამისთვის: დაღა
ცათუ არა ჭ~ტსა სჯულსა ზ~ა არიან სპარსნი, ა~დ მეცნიერნი არიან ღ~ისა და
მბადებელისანი, და სწამთ ცხოვრება სულიერი: X~ თქვენ ს~დ უმეცა
რნი ხართ ღ~ისანი, და უგულისჴმო ვ~ა ცხენი და ჯორი. ვითარ უკ~ჱ არამცა
მსახურებად შეიწირა ღ~ნ დამბადებელმან ყ~ისამან: და საწუთოსა ამის სა
ქმეთაგან საძაგელარს გონება შ~ი: R~ ქორმან ღადარმან რ~ნ შეჭამა ყვა
ვი იგი მზრდელი თჳსი, აქებ ნაქმარსა მისსა, ხ~ ბუნება ჩვენი ესე არს,
რათა კეთილისმყოფელისა ჩვენისათვის დავსდვათმცა სული ჩვენი, და მოვი
გოთ მადლი ღ~ისაგან, და ვპოოთ ცხოვრება ს~კნო, და სოფელსა ამას მოვიგ
ოთ ქება კაცთაგან, და სახელსა ზედა ღ~ისასა, და მცნებათა მისთათჳს თუ
მოვკვდეთ უკვდავნივე ვართ, და სიკვდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალებით,
საუკუნოსა შინა დიდებასა:

Mაშინ ჰრქვა სინდთა მეფემან, ცუდარს სიგრძე ზრახვისა ჩ~ნ შ~ს, ა~დ რ~ი
სთქუ შენ, სახელისათჳს ღ~ისა შენისა სიკ~დილი, და სიკვდილისაგან ცხო
ვრებად მიცვალება: მაშინ უკეთუ კაცმან უწყოდის მის ზ~ა მიმავალნი
დიდება, და კეთილნი, ჯერარს ესრეთ რათა ისწრაფოს მიმთხვევად სუ
ფევისა მის: აწ უკ~ჱ ჭ~ტდ უწყი თუ სუფევად მისლვა შ~ი, გამოვედ ბრძო
ლად ჩემდა, რათა ჩემმიერ მიიცვალო დღეს სიკვდილისაგან ცხოვრებად,
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რ~ წარჩინებულიცა იგი შენი წარმივლენია წინამორბედად შენდა, რ~ა განგი
მზადოს სადგური შ~ი:
hრქვა ვახტანგ. მე აწინდელი არარაჲ მიჩნს სიხარულად, რ~ ცოდვილი ვარ,
და არა ს~დ აღმისრულებია მცნება ღ~ისა, და არა ს~დ აღმიჴოცნიან ცოდვანი ჩემნი
სინანულითა, ა~დ ძალითა ქ~ესითა არა მეშინის მე შენგან სიკვდილისა, რ~ იგი არს მფარველი ჩემი რ~ლისა მიერ დაცულ ვარ ყ~დვე, და მრავალმოწყალე
მან ³~ნ მრავლითა მისმიერითა მით ძალითა ჩემ მონისაგან მისისა მოგკლას
მგმობარი მისი, და სული შენი წარვიდეს ბნელსა მას გარესკნელსა ცეცხლსა უ
შრეტსა:
Mაშინ განვიდა სინდთა მეფე, და Vახტანგ ჰრქვა მოყუასთა თვისთა, ღ~თსა
ევედრენით, და ზურგით კერძი ჩემი განმიმაგრეთ: და განვიდა ვახტანგ,
და ორთავე აქვნდა ოროლები: მაშინ იწყეს რბევად მრგვლივ ნავარდსა,
და ღონესა ეძიებდეს ორნივე რათამცა შეჰყვეს წვვერსა ოროლისასა: მა
შინ დაიჟამა სინდთა მეფემან შეყოლა ვახტანგის ოროლის წვერისა, და შე
უტივნა რათამცა სცნა ოროლნი: ხ~ სიმჴნითა და სიკისკასითა ტანისა მისისა
თა წარიჴადნა, და მიუდრკა ოროლსა, და შემოუმრგვალა ვ~ა გრიგალმან, და
ჰსცა ოროლი სინდთა მეფესა ბეჭსა მარცხენესა. ვერ უფარა სიმაგრემან
საჭურველისამან, და სწყლა წყლულებითა დიდითა, რ~ წინათ განვლო
წყრთა, და ჩამოიჭრა სინდთა მეფე. და მივიდა ზ~ა ვახტანგ, ჩაჰყო ჴელი, და
უპყრა ფერჴი მისი, და თრევით მოიღო წ~ე სპარსთა მეფისა:
Mაშინ ყ~ნ სპამან ჴმითა მაღლითა, ქება შეასხა ვახტანგს, და აღივსო
სიხარულითა სპარსთა მეფე, და ყ~ი ბანაკი მისი, და მოვიდოდეს ყ~ნი წარჩინებ
ულნი წ~ე ვახტანგ მეფისა ძღვნითა, და შესწირვიდეს ძღვენსა: Mაშინ სპარს
თა მეფემან მოიყუანა მკურნალი ჴელოვანი, და დაადგინა ზ~ა სინდთა მეფე
სა რათა განჰკურნოს წყლულებისაგან, და მისმიერ ყ~ი სინდეთი წარიღოს;
X~ სინდთა დაიჭირეს ნაცვლად მეფისა მათისა ძე მისი: მაშინ მეფემან ვახ
ტანგ აზრახა სპარსთა მეფესა განტევება სინდთა მეფისა, და აღება ხარკისა, და
მძევალთა, რ~ ვერ წარიღებდეს სინდეთს: ა~დ სთნდა მეფესა სპარსთასა გან
ზრახვა ვახტანგისი, და განუტევა მეფე სინდთა, და აღიღო მისგან ხარკი ორი ეგ
ზომი, რ~ლი ჰინდოთაგან და ორნი შვილთაგანი მძევლად: და ესე ხარკი სინდთა

მაშინ სპარსთა მეფემან ყ~ივე მიანიჭა ვახტანგს: Mაშინ მეფე იგი სინდთა, დაე
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მოყვრა Vახტანგს სიყუარულითა დიდითა, პ~დ ამისთვის რ~ლ, ოდეს შევარდა ჴელ
სა ვახტანგისასა, არა მოკლა და ცოცხლებით მოიყუანა წ~ე სპარსთა მეფისა: და შ~დ
ამისთვის რ~ლ ვახტანგისა მიერვე განთავისუფლდა ტყვეობისაგან, და უძღვნა ვა
ხტანგს ძღვენი მიუწდომელად დიდძალი, და წარმოვიდეს სინდეთით წელსა
მეოთხესა სინდ~თს შესლვისასა და დარჩომოდეს ქალაქნი სინდეთისანი მოუოჴრებ
ელად სინდთა თოჶორი კიმრა:
Aქა სპარსთა მეფისა, და ვახტანგ გურგასლანისაგან Aბაშეთს შესლ
ვა, და დამჭირვა აბაშეთისა მათგან:
Mოვიდეს მუნით აბაშეთს, ხ~ აბაშნი მსხდომარე იყუნეს ქ~ყანასა, რლ~სა მოსდგმი
და წყალი, და ლელწმოანი, რ~ლსა ვერ იარებოდა ნავი, და ვერცა ოთხფერ
ჴი, ა~დ საზღვარსა ზ~ა არს სპარსთასა, და სულგრძელად ჰბრძოდეს, რ~ წყა
ლი იგი რ~ლი შესდიოდა გარდაუგდეს, და ლელწმოანი იგი დაწვეს ცეცხლი
თა, და წარმოსტყვენეს აბაშეთი ყ~ი: და განუყვნა მეფემან სპარსთამან ა
ბაში ორად, და ნახევარი დაუტევა ადგილსავე ზ~ა, და ნახევარი წარმოიყუანნა ვი
თარ სახლი ათასი, და განყვნა იგინი ადგილითი ადგილად: და ესე არიან
ქურდნი ნათესავნი იგი რ~ლ წარმოსტყვენნა აბაშთაგან:
Dა ვითარ მოვიდა ვახტანგ მეფე წელსა მერვესა შესლვით მისითგან სპარ
სეთადვე ანტიოქადმდე, და მოვიდა Uრაჰად: ხ~ +ვახტანგ მეფე აძლევდა ვახ
ტანგს ცოლად თჳსთაგან მეფეთასა: ხ~ ვახტანგ ჰრქვა, არა ჯერარს ჩემგან
ორთა ცოლთა პყრობა, რ~ მივის ცოლი ასული კეისრისა, დაუმძიმდა ესე მეფესა
ხვასროს, ა~დ ვერარაჲ რქვა:
X~ ვახტანგ მშვიდობით ჰპოვნა დედა და დაჲ მისი, და წარმოვიდეს ვ~ე განსაყოფელსა
ბერძენთასა, და სომეხთასა, და წარვიდა ლეონ ბერძენი, და სპა მისი შიმშატად
ხ~ ვახტანგ წარავლინნა მოციქულნი წარმოყვანებად ცოლისა თჳსისა, და ´ეტ
რესთჳს ±ათოლიკოსისა, და სამოელ ეპისკოპოსისა:
¦არვიდა ვახტანგ ქართლად. და მოეგება ძე მისი Dაჩი, და ყ~ნი სპასალა
რნი, და მათთანა ეპისკოპოსნი: და ვ~ა სცნა მიქელ ეპისკოპოსმან ვ~დ წარავ
ლინნა მეფემან მოყუანებად ±~ზისა და ეპისკოპოსთა, დაუმძიმდა ესე და იწ
ყო რეცა ამბოხებად, და მიზეზობად, და მიუვლინა მეფესა ვ~დ შენ დაგიტეო
ბია ქ~ე, და ცეცხლსა ესავ: ხ~ ვახტანგ ჰრქვა ვ~დ ძალითა ქ~ესითა შევედ მე, და
სიმრთელით გამოველ ძალითა ქ~ესითა: უბრალო ვარ იცის ღ~ნ: მაგრა წა
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რმივლენია მოყვანებად ±~სისა და Eპისკოპოსთა:

Dა ვ~ა ესმა ესე Eპისკოპოზსა მას, დაიდასტურა და ჰგონებდა რ~ლ შფო
თითა დააცადოს საქმე იგი, და მოსლვა მათი: და კრულჰყო Mეფე, და
ყ~ნი სპანი მისნი: ხ~ Mეფემან თქვა, დაღაცათუ უბრალო ვარ, სიმ
დაბლე ჯერარს ჩემგან, და მივიდა მეფე, გარდაჴდა საჴედარსა, და მიეახლა
რათამცა შეემთხვია ფერჴთა ეპისკოპოსისათა: ხ~ მან განიხარა ფერჴი,
და მიამთხვია პირსა მეფისასა ფანდაკითა, და შემუსრა კბილი მისი: ხ~ Mეფე
მან თქვა, სილაღე ესე ამპარტავანებისა, არს საცთური ეშმაკისა. უკეთუ სი
მრავლემან ცოდვათა ჩემთამან აღგძრა, არა გაქვს ჴელმწიფებაჲბრ~ტისა
ა~დ შენდობისა, ვ~ა იტყვის წ~აჲ სახარება. „არა დაშრიტო პატრუქი მბნდვი
ნვარე, არცა განსტეხო ლელწამი დაჩეჩქვილი: ხ~ შენ ჰგონებ ვ~დ შენითა
სივერაგითა, ჩ~ნ სიყუარულსა ზ~ა ქ~ესსა დაგვაცადენ:
Mაშინ გამოგაჩნდა ცხადად. რა~ჟს გესმა უმთავრესისა შენისა ქართ
ლად მოყვანება, და აღეგზენ შურითა ბ~რტდ, ვ~ა Iუდა ´ეტრესითა: რ~
შენხარ ვ~ა Iუდა. ხ~ Eკლესია, ვ~ა ´~ე. ვეცხლისმოყუარე ხარ, რ~ შენცა მე
გვადრუცე ხარ ქ~ესი, აწ მიგავლინო შენ ´ატრიაქისა ±ოსტანტინუპოლედ,
და ვ~ა ჯერიყოს განგიკითხოს: და წარსცა იგი დესპანითა, და მისთანა კბილი
თვისი, და შეუთვალა რათა ±ათოლიკოსი, და ათორმეტნი ეპისკოპოსნი სწრაფით
წარმოავლინნენ: მათ შორისმცა არს ´~ე კ~სი: და სამოელ ეპისკოპოსად: და სხ
ვანიცა ვინცა სთნდენ: Dა ვითარ მიაწიეს Mიხაილ ეპისკოპოსი, ჰრქვა მას
´ატრიარხმან, ვინათგან დაითხია სისხლი შენ მიერ ქყ~ანასა ზ~ა, არღარა ხარ
შენ ღირს ეპისკოპოსად, და კადრებისათვის Mეფისა თანა გაძს შ~ნ სიკვდილი, ვ~ა
იტყვის „დაემორჩილენით თქვენ Mეფეთა, რ~ არა ცუდად ჴრმალ აბს. რ~
ღ~ისა მიერ მთავრობს ვ~ა Lომი შ~ს ცხოვართა:
Mაშინ ექსორია ყვეს მიხაილ ეპისკოპოსი მონასტერსა მღვიძარეთასა: და
წარავლინეს ´~ე მღვდელი, და სამოელ მონაზონი Aნტიოქიას: და მიუწერა
ანტიოქიისა პატრიაქსა, მეფემან და პატრიაქმან ±ოსტანტინუპოლელმან,
´~დ დასაბამსა ქართლისა მოქცევისასა დედაკაცისა, რომელსა ნინოს მიერ
განავლინა აქა ეპისკოპოსი, რ~ შორის სპარსთა, და ბერძენთა შფოთი იყო,
და მით ვერ მოაწიეს საქმე ესე ჯერისაებრ სჯულისა, რ~ ჩ~ნ უწყით, ვ~დ
ქართლი აღმოსავლეთი, და ჩრდილო მაგის წმიდისა საყდრისანი არ~ნ, ვ~ა
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განაწესეს Mოციქულთა სახარებასა შინა, რ~ლარს უწინარესობა: და მიუწე
რეს ყ~ი საქმე Vახტანგისი Mეფისა დიდისა, ვ~რ Eპისკოპოსი იგი რლ~ი მათ
მიერ დადგინებულ იყო განვაყენეთ: და დღეს იცოდეთ ახალ ნერგად ქართ
ლი ჭტ~დ:
Aწ ესე ორნი მათ მიერ თხოილნი აკ~ხენ. და ათერთმეტნი ვინ შენ გნებავს ა
კურთხენ: ხ~ ჩვენდა მოვიდენ, რათა ჩვენ ნიჭითა და საჴმარითა ყ~ითა განუტევენ

ით: X~ ანტიოქელმან ´ატრიაქმან ჰყო ეგრეთ, ვ~ა მიუმცნეს ´ატრი
აქმან, და ±ეისარმან, აკ~ხნა ათორმეტნი ეპისკოპოსნი: და ´~ე ±~სად: დამო
ვიდეს ±ოსტანტინუპოლედ: და მისცა Mეფემან ნიჭი დიდძალი: და მისცა
Aსული თვისი სახელით Eლენე: Mეფესა ვახტანგს. და გამოავლინა
იგი სპითა დიდითა ვ~ე საზღვართამდე სომხითისათა: და მოეგება Mეფე ვა
ხტანგ, და შეიქცეს სპანი ბერძენთანი, და წარმოვიდეს Mცხეთად, ქართლი
სა მოქცევითგან, Sვეტის ცხოვლის აღშენებამდე, ±კ~სის განწესებამდე გა
რდაჰჴდეს წელნი, Ro: Mეფენი გარდაცვალებულიყვნეს, I: და Mთა
ვარეპისკოპოსნი, IG:
X~ Mცხეთას Mეფემან ვახტანგ აღაშენა, Eკლესია Mოციქულთა: Sვეტი
ცხოველი: რ~ პ~ლ მცირე იყო Mირიანისგან შენებული: და უპყრა
სვეტსა შ~ა, სამხრით ადგილსა მას, სადა იგი დაცემულიყო ეკლესია, რ~ლარს,
Sიონი. დიდი: მუნ შ~ა დასვეს, პ~ლ ±~სი ´~ე, და სამოელ ეპისკოპოსად,
Mცხეთასვე საეპისკოპოსოსა: Dა დასვა ერთი ეპისკოპოსად ±ლარჯეთს,
Eკლესიასა, Aხიზისასა: ერთი, Éერუშ~თს, მეორე, Aრტანს:
Mესამე, ¿ავახეთს წუნდას: Mეოთხე, Mანგლისს:
Mეხუთე, Bოლნისს: Mეექვსე, Rუსთავს: Mეშვიდე, nინოწმიდას:
Uჯარმის კარს, რომელი გორგასალს აღეშენა:
Mერვე, ©ერემს, მისსავე აღშენებულსა: და მუნ ქალაქი ერთი
შ~ს ორთავე ეკლესიათა. რლ~ი იგი მანვე აღაშენა:
Mეცხრე. ªელეთს, რ~ი სოფელსა შუა აღაშენა:
Mეათე. Xორნაბუჯს: Mეათერთმეტე. Aგარაკსა, რ~ი არს ხუნა
ნს გამართებით:
¸~დ მისსა აღაშენა ეკლესია, nიქოზისა. საგზებელსა თანა ცეცხლისა
სა. დადასვა ეპისკოპოსი, სადა იგი ეფლა გვამი წ~ისა, Rაჟდენისი: რომელი
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იწამა სპარსთა მიერ წყობასა Vახტანგისასა:
Eსე Rაჟდენ იყო Mამამძუძე Vახტანგის ცოლისა: R~ლი იგი პირველმო
იყუანა სპარსთა Mეფისა ასული, და მოიქცა იგი ქ~ეანედ, და იქმნა დიდად მორწმ
უნე, და იყო ბრძოლასა შინა ძლიერ. და შეიპყრეს იგი სპარსთა, და აიძულებდ~ს
რათამცა უარჰყო ქ~ე: ხ~ წ~ნ მან აღირჩია წარუალი იგი დიდება, და იწამა ქ~ს
თჳს: და ესხნეს ვახტანგს ბერძნის ცოლისაგან სამ ძე, და ორ ასულ: ხ~ ძესა მის
სა პირმშოსა პ~ლისა ცოლისასა, დაჩის მისცა ქალაქი ჭერემისა, და ნეკრესისა:

და ქალაქი კამბეჩისა, რ~ლარს Xორნაბუჯი, და ყ~ი ქ~ყანა აღმოსავალით მტკვარს:
და თვით დაჯდა Vახტანგ Uჯარმოსა, და აღაშენა იგი ნაშენებითა უზომოთა: და
დაჲ მისი Xვარანძე მისცა ბაკურს ´ატიახსა სომხითისასა ცოლად:
Dა ვ~ა წარვიდეს ამას შ~ა ჟამნი რაოდენნიმე, მოკვდა Xვასრო მეფე: და დაჯდა მის
წილ ძე მისი Xვასრო, და განძლიერებულიყვნეს სპარსნი. რ~ ყ~ნი მტერნი მათნი
დაემორჩილნეს შესლვითა ვახტანგისათა: Mაშინ წარმოემართა იგი ბერძე
ნთა ბრძოლად, და მოუვლინა მოციქული გორგასალსა და ჰრქვა. მოკვდა მამა
ჩემი, და Mეფედმყო მე ერმან მისმან საყდართა მისთა ზ~ა: და ესრეთ მიბ
რძანეს მოხუცებულთა ჩემთა, რათა მოვიდე წ~ე შ~ნსა, და ვერჩდე ბრძანებასა
შენსა: შენ წარმიძღვე ჩ~ნ მეფეო წინამძღვრად ჩვენდა, შესლვასა ამას ჩ~ნსა
საბერძნეთს: და მომეც ასული შ~ი ცოლად, რ~ ვყო მე ვ~ა ერთი შვილთა შ~ნთა
განი: Dა ვ~ა მოვიდა მოციქული ვახტანგ მეფისად, და ვახტანგ აშენებდა ქა
ლაქსა ºფილისისასა, და საფუძველი ოდენ დაედვა: და ვ~ა უთხრა მოციქ~ლ
მან შეთვლილობა ხვასრო მეფისა: თქვა Mეფემან: Aმისი თქვიან მჭედელო
განმახვე მახვილი შ~ი, რათა მსწრაფლ განეწონნეს ასოთა შ~ნთა:
Dღეთა მიწევნილ იყო, ვ~რ სამეოცისა წლისა: და თქვა, ესრეთ უთხართ მეფე
სა ხვასროს, პ~დ განემზადე ბრძოლად ჩემდა, და ეგრეთ შევედ საბერძნეთ
ად, რ~ ძალნი რლ~ნი იქმნნეს ძალითა ¿~ისათა იქმნნეს აწ ცხოვრება ჩვენი,
იყავნ სასოებითა ჯ~რცმულისათა, და წარავლინა ქადაგი რათა დაუტეონ სო
ფლები, რ~ლი იყო არა ძლიერი, და შეივლტოდიან ±ავკასიანად, და ±ახეთად, რ~
კახეთი ტყე იყო შეუვალი მტრისა მიერ:
X~ Dაჩი მეფე, და დისწული მისი გარდავიდეს ±ახეთად, და შევიდეს ჴევსა Lო
პოტისასა, ქ~ყანასა მას კლდითა მოზღუდვილსა: და იყუნეს სოფლისა მის კაცნი
ცეცხლისა, და წყალის მსახურნი: და სავსე იყო ჴევი იგი სიმრავლითა კაცთათა
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ვ~ე nოსორადმდე: X~ გორგასალი ცოლი და შვილნი მისნი, Uჯარმის ჴევსა, და
წინა ციხესა თვით შედგა, და მისთანა ჯუანშერ, და ადარნასე: ხ~ Mცხეთად
დემეტრე, და ნერსე, და ბივრიტიანი დაუტევნა:
¦არავლინა მოციქული, და მიუმცნო კეისარსა:
Aქა სპარსთა მოსლვა ქართლს ვახტანგ გორგასალზე საომრად: და ვა
ხტანგ მეფისაგან, სპარსთა მეფის შვილის ბარტომის მოკვლა:
DA მოვიდა Xვასრო მეფე, და შემუსრნა ქალაქნი კამბეჩისანი, და ჭერემის
ციხე, და ველის ციხე: და ვ~ა მოიწივნეს კახეთად, და დაიბანაკეს Iორსა ზ~ა,
ხ~ სპანი ვახტანგისანი დადგეს, ველსა ზ~ა გარემოს ციხესა ქალაქსა, სადა
ჰქვიან დარფაკა: და შეიბნეს Iორსა ზ~ა: და სამდღე ყ~თა დღეთა იბრძოდეს:

და დაეცემოდა ორთავე სპათაგან ურიცხვი: და ვახტანგ მოუწოდა ´~ე ±ათო
ლიკოსსა, და ჰრქვა უწყოდე რ~ არა ხარკისა მიღებისათვის გვბრძვანან, ა~დ ქ~ს
დატეობისათჳს: Aწ მე ესე განმიზრახავს რ~ ცხოვრებასა ჩ~ნსა სიკვდილი უმ
ჯობესარს სახელსა ზ~ა ქ~ესსა, რათა სასუფეველი გვაქვნდეს აღთქმული
მათთანა, რ~ლთა უბრძანებს U~ი ვ~დ. „რ~ლნ წარიწყმიდოს თავი თვისი სო
ფელსა ამას ჩემთჳს, მან ჰპოოს იგი:
hრქვა მას ´~ე ±~სმან, გიხილავნ საქმენი რნ~ი არავინ ნათესავთა შ~ნთაგანმან
იხილნა შეწევნანი K~ეს მიერნი, რ~ უწყის სიბრძნემან შენმან ვ~დ მტერი იგი
გამომცდელი ჩვენი აცილობს ჩვენთჳს ღ~ა, ვ~ა Iოვს ზ~ა: რ~ ³~ი მიუშვებს მა
იძულებელთა მათ თჳსთა წარწყმედად: ხ~ შეყუარებულთა თჳსთა განმღ
რთობად: Iყავნ შ~ნ ვ~ა გაზრახოს ღ~ნ, რ~დაღაცათუ აწ არა მოვკვდეთ, მო
სიკვდიდვართ, და ამით სიტყვითა ამხილა ვ~დ წყობასა მას არა დარჩეს: და ჰრ
ქვა, არა ხ~ თუ ქართლი მიეცეს განსარყვნელად, ა~დ I~ჱლიმიცა, რ~ლარს
მშობელი ყ~თა შვილთა ნათლისათა:
Dა ჰრქვა Mეფემან, დადეგ ეკლესიასა შ~ა, რაჟდენ წ~ისასა, რ~ლ პალატსა შინა
Uჯარმოსასა ამიშენებიეს, და ვეჭვ ვ~დ ყ~ი ქალაქი გარემოს უჯარმოსა იძლი
ვნენ, რ~ მტკიცენი ზღუდენი, და ძლიერნი აქა დავსხენით: და ჰყო ეგრეთ ±~სმ~ნ:
ხ~ ეპისკოპოსნი ყ~ნი წ~ნი მას შინა შეკრბეს: Dა იყო ლაშქარი ვახტანგისი ას
ორმოცი ათასი: ხ~ სპარსთა იყო შვიდას ორმოციათასი, და განჰყო ვახტანგ ლაშ
ქარი მისი სამად: და კლდით კერძო მიავლინა ქვეითი: და ერთკერძო მიავლინნა პა
ტიახშნი, და სპასპეტნი: და სადათ სპარსთა მეფე იყო მუნით თვით მივიდა Vახტანგ
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ვითარ ასიათასითა კაცითა, ღამესა ნისლსა განცისკრებულოდენ, დაესხა
ვახტანგ სპარსთა ზ~ა, და ჰრქვა ყ~ა ერსა მისსა, ყ~ი კაცი რომელი დარჩეს
სიკვდილისაგან და მტერთა ჩვენთაგანისა, თავი ანუ ჴელი არა გამოიტანოს სიკვ
დილითა მოკვედეს იგი ჩვენ მიერ: და ცისკარი რა ეღებოდა, დაესხო და შე
ვლო ვ~ე პალატამდე Mეფისა, შევიდა კარავსა შინა Mეფისასა, და Mეფე
შეესწრა ცხენსა ზედა, და ძე მისი ბარტამ მოკლა, და მოჰკვეთა თავი: და
მუნ შ~ა სპარსმან ვინმე სცა ისარი მკერდსა ვახტანგისასა: და იყო ბრძო
ლა შუადღედმდე:
hსძლო ვახტანგ სპარსთა მათ, და მოკლა მათგანი ვითარ ასოცდაათიათასი:
ხ~ სპათაგან ვახტანგისათა მოკვდა ვ~რ ოცდა რვა ათასი, და წარმოიღეს
ნატყვენავი, ცხენი ვ~რ ასიათასი, და სრულად ვერ იოტნეს სიმრავლისაგ
ან, და აიყარა მუნით სპარსთ მეფე, და ჩადგა რუსთავსა: და დამძიმდა
წყლულება ვახტანგისა, რ~ შეწეულ იყო ისარი ფილტვად, და წარვიდა
Uჯარმოს, და უბრძანა სპასალართა ქართლისათა რათა ადგილსავე თვი
სთა დადგენ:

hსცნეს სპარსთა ვ~დ დამძიმდა Vახტანგ წყლულებისაგან, მოაოჴრეს ტფი
ლისი, და არმაზი ქალაქი: ხ~ Mცხეთა ვერ დაიპყრეს. გარნა რ~ი ზღუდე
სა გარეგნით იყო მოაოჴრეს. რ~ი იგი მუხრანით, და არაგვსა ხერთვისსა იყო:
X~ ბერძენთა მეფე სიმამრი ვახტანგისი მოკვდა, და დაჯდა ძე მისი Mეფედ,
და გამოვიდა სპერად გამოსვლად ქართლად: და ვ~რ სცნეს სიმძიმე გორ
გასლისა, დაადგრა ±არნუ ქალაქსა: და მუნ მივიდა Xვასრო: და შეიბნ
ეს ხვასრო, და ±ეისარი ±არნიფორს, და დაიჴოცა ორთაგანვე სპათა, რ~ლ ი
ქმნა ორთაგანვე სისხლისა მდინარე, და მისმიერ ეწოდა ±არნიფორს, რეცა
სისხლისა, ცხენით მუცლით აპობდა, და ვერა სძლო ერთმანცა, რ~ სპ
ანი ორთანივე დაიჴოცნენ: და შეიქცა ხვასრო გზასა ქართლისასა:
X~ ვახტანგ შეიტყო სიკვდილი თავისა თჳსისა. მოუწოდა ±~ სს ´~ეს, და ცო
ლსა თვისსა Eლენეს: და ძეთა და ყ~თა წარჩინებულთა, და თქვა მე ესერა
წარვალ წ~ე ღ~ისა ჩემისა, და ვმადლობ სახელსა მისსა, რ~ნ არა დამაკლო გა
მორჩეულთა მისთა წ~თა:
Aწ გამცნებ თქვენ, რათა მტკიცედ სარწმ~ნბასა ზ~ა სდგეთ, და ეძიებდეთ ქ~ეს
თჳს სიკვდილსა სახელსა ზ~ა მისსა, რათა წარუალი დიდება მოიგოთ: და ჰრ
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ქვა ყ~თა წარჩინებულთა: თქვენ მკვიდრნო ქართლისანო მოიხსენენით კეთი
ლნი ჩემნი, რ~ პ~დ სახლისა ჩ~ნისა მიერ მიიღეთ ნათელი ს~კნო: და მე ჴორც
იელებრითა დიდებითა გადიდე თქვენ: ნათესავთა ჩემთა, და სახლსა ჩემსა
ნუ შეურაცხჰყოფთ თქვენ. და სიყუარულსა ბერძენთასა ნუ დაუტეო
ბთ: და hრქვა ძესა თჳსსა Dაჩის, შენხარ პირმშოჲ შვილი ჩემი, შ~ნ
და მიმიცემია გვირგვინი Mეფობისა ჩემისა, და ნაწილად ძმათა შენთა და
მიმიცემია ºასისკარითგან, და ¦უნდითგან ვ~ე სომხითამდე, და საბერძნე
თამდე საზღვარი აფხაზეთისა, რ~ლი მოცემულარს ეგრის წყალს, და კლი
სურას შუა. იგი თვით ძმათა შენთა, და დედისა მათისა არს იგი აქვნდეს
მათ: და იყუნენ შენდა Eრისთავად, მორჩილებასა ქვეშე ნათესავისა შენისა
სა: Dა მოუწოდა nასარს ერისთავსა წუნდისასა: და Aრტ
ვაზს ერისთავსა კლარჯეთისასა: და Bივრიტიან ერისთავსა ოძრჴისა
სა: და მით მიუთვალა ცოლი თჳსი, Eლენე: და შვილნი მისნი, რ~ლ
თა ერქვა, Lეონ. და Mირდატ: და შევედრნა მათ სამთა ერისთა
ვთა ცრემლითა და შეხედვითა ღ~ისათა: მაშინ წარჩინებულთა, და ყ~ა ერ
სა ზედა დღე იყო სასჯელისა, და იტყებდენ ყ~ნი თავთა თვსთა: ისხმი
დეს ყ~ნი ნაცარსა, და ყ~ნი ინატრიდეს სიკ~დილსა თავისა თვისისასა: და
ჴმისაგან გოდებისა მათისა იძრვოდა ქ~ყანა: და მორწმუნე ერი ჰნატრი
და Mეფესა, რ~ ქ~ესთჳს მოიკლა:
Mოკვდა Vახტანგ. და დაეფლა Mცხეთას, საკათოლიკოსოსა სვეტსათა

ნა, რომელსა შინაარს ღ~თივ აღმართებულისა Sვეტისაგან: და ზ~ა საფ
ლავსა მისსა წერილარს ხატი მისი სწორი ჰასაკისა მისისა:
Mეოცდა ათორმეტე Mეფე დაჩი. ძე ვახტანგ გორგასლისა ხოს
როიანი: ქ~ეს აქეთ: µIz:
Dაპყრობით დაჯდა ძე მისი, საყდარსა მისსა ზ~ა. Dაჩი: ხ~ ცოლი, და ორ
ნი ძენი Vახტანგისანი წარმოიყუანეს სამთა მათ ერისთავთა: და დაიპყრ
ეს დასავალით ქართლისა, რლ~ი მისცა ვახტანგ: და დასხდეს წუნდას ქა
ლაქსა ზაფხულის, და ზამთრით იყვიან oძრჴეს, და არა ეწოდა მათ
მეფედ, ა~დ ერისთავად მთავრად: და იყვნენ მორჩილებასა ძმისა მათისა
დაჩი მეფისასა: ხ~ ამან დაჩი მეფემან, შ~დ სიკვდილისა ვახტანგ Mეფისა, ი
წყო შენებად ქართლისა, რ~ მოოჴრებულიყვნეს ყ~ნი ჴევნი ქართლისანი
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თვინიერ ±ახეთისა, და ±ლარჯეთისა, და Eგრისისა. და განასრულნა ზღუდ
ენი ტფილისისანი. და ვ~რ ებრძანა ვახტანგს, იგი შექმნა სახლად სამეუფ
ოდ: და მოკვდა, ´ეტრე ±~სი: და დაჯდა, Sამოელ: და მეფემან მას მიუ
თვალა Mცხეთა, რ~ეგრეთ ებრძანა მეფესა ვახტანგს:
Aმანვე მეფემან Dაჩი, დაიპატიჟა Mთეულთა კახეთისათა, რათა აღიარონ
K~ე: ხ~ მათ არა ინებეს, და განდგეს ყ~ნი nოპაპატელნი: ხ~ორთავე მათგან
ძეთა ვახტანგისათა ნაშობთა ბერძნისა ცოლისათა, მოკვდა, რ~ლსა ერქვა Lე
ონ, და დარჩა Mირდატ ოდენ: ამას მირდატს დაევაჭრა ძმა მისი დაჩი მეფე
გაუცვალა ქ~ყანა, და აღიღო მირდისაგან ეგრის წყალსა, და კლისურსა შუა
მირდატის დედული, საზღვარი საბერძნეთისა, და მისცა ჯავახეთი ფანავ
რითგან მტკვრამდე: და დაიპყრა მირდატ ძემან ვახტანგისმან ფარავნით,
დატასის კარითგან ვ~ე ზღვადმდე სპერისა, და Eრისთაობდა მუნ, და იყო მორ
ჩილ დაჩი მეფისა ძმისა თჳსისა: ამან აღაშენა ჯავახეთს. Eკლესია წყა
როს თავისა: Iმეფა დაჩი ათორმეტ წელ: და მოკვდა Dაჩი მეფე:
Mეოცდა ათხუთმეტე მეფე ბაკურ, ძე დაჩი მეფისა ხოსროიანი:
Dაჯდა Mეფედ ძე მისი ბაკურ. და Iმეფა ათსამმეტ წელ. და მოკვდა:
oცდა მეათექვსმეტე მეფე ფარსმან, ძე ბაკურ მეფისა. Xოსრო
იანი:
Dაჯდა ძე მისი მეფე ფარსმან: მოკვდა ±~სი, Sამოელ: დადა
ჯდა ±~სად, Tავ ფეჩაგ: და მოკვდა Tავ ფეჩაგ: და დაჯდა, ±ათოლიკო
სად ªარმაგ: და ვახტანგისითგან მოაქამომდე, ესე Mეფენი მშვიდობით ი
ყვნენ: და შვილნი მირდატისნი მონებდეს შვილთა დაჩისათა: ხ~ ამის ფარ
სმანის მეფობასა მოვიდეს სპარსნი, და მოაოჴრეს ქართლი: ხ~ ფარსმან მეფემ~ნ

ქართველთამან, ითხოვა სპარსთა მეფისაგან, რათა არა მოაოჴრნეს Eკლესია
ნი, და დაიპყრას ქართლი˙სჯულსა ზედა ქ~ესსა: რ~ მას ჟ~ა ბერძენნი უცა
ლო იყუნეს, რ~ დასავალით მტერნი აღდგომილიყუნეს, და ვერ შემძლებ
ელიყუნეს შველად ქართლისა, წინააღმდგომად სპარსთა:
Mაშინ სპარსთა მეფემან, ისმინა ვედრებაჲ მისი, და დაიცვნა ეკლესიანი: ხ~
ფარსმან დაუწერა მას მორჩილება, და მსახურება, და წარვიდა სპარსთა მეფე:
Mიერითგან განიყვნეს ნათესავნი სპარსთა მეფისანი, რ~ შვილნი დაჩისნი მონე
ბდეს სპარსთა: ხ~ შვილნი მირდატისნი დაადგრეს მორჩილებასა ბერძენთა
სა: Iმეფა ფარსმან ათოთხმეტ წელ, და მოკვდა ფარსმან, და დაჯდა ძმისწუ
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ლი მისი Mეფედ, რ~ლსა ერქვა ფარსმან: K~ეს აქეთ: µnV:
oცდა მეათშვიდმეტე Mეფე ფარსმან. ძმისწული ფარსმან მეფისა,
Xოსროიანი:
Dა იყო იგი მორწმუნე, ვ~ა მამისძმა მისი, და ჰმატა ყო
ველთა ეკლესიათა შემკობაჲ: ხ~ითხოვა Iუსტინიანესგან, ქართველთა,
რათა დასხდებოდენ ±~სად ნათესავნი ქართველთანი, რ~ მოვიდოდიან ±ათო
ლიკოსად საბერძნეთით: ხ~ Iუსტინიანე დაწერა წიგნი, და დაწერა თვისი
თა ბეჭდითა ესრეთ რათა დასხდებოდენ ±~სად ნათესავნი ქართველთანი,
და აქვნდეს უაღრესობა ყ~თა ეკლესიათა, და მღვდელთმთავართა ზ~ა:
Mაშინ მოკვდა ±~სი, ªარმაგ: და ამანვე ფარსმან მეფემან დასვა ±~სად, Sაბა: აქა
თგან არღარა მოიყუანებდეს ±~სსა საბერძნეთით, ა~დ ქართველნი დასხდებო
დეს წარჩინებულთა ნათესავნი:
Mოკვდა ±~სი, Sაბა: და მანვე მეფემან დასვა ±~სი, ვლავიოს: და ამასვე ფარს
მანისზე მოვიდა, I~ნე ¸უამდინარელი: Dასაბამთგან წელთა, XSV:
რ~ლსა ეწოდა I~ნე zედაზადნელი, განმანათლებელი ქართლისა, და განმწმე
დელი სჯულისა: მაშვენებელი ეკლესიათა, რ~ნ ქმნნა სასწაულები, და ნიშე
ბი მრავალი: K~ეს აქეთ, µnT: მან და მოწაფეთა მისთა, რლ~თა განკვირვნეს ყო
ველნი ქართველნი:
DA იწერა ცხოვრება, და სასწ~ლნი მათნი, და დაისხნეს Eკლესიათა შ~ა Kართლისათა,
რლ~თა სახელები ესე არს: Iოანე zედა ზადნელი: Dავით გარესჯელი:
Sტეფანე ხირსელი: Iოსებ ალავერდელი: zენონ იყალთოელი, Aნტონი მა
რტო მყოფელი: Iსე წილკნელი: Tათე სტეფანწმიდელი: ¸იომღვიმელი:
Iსიდორე სამთავნელი: Aბიბოს ნეკრესელი: Mიხაილ ულუმბელი:
´იროს ბრეთელი: და Iლია დიაკონი: Mირიანიდამ გარდაჴდეს წელნი ორას
ნი, და Mეფენი ათორმეტნი:

X~ Iოანე იყო ქ~ყანით, ¸უამდინარით, რ~ლისა მშობელნი არა უწყით, ა~დ Mამაჲ
ზეცისა მშობელად მისა: აღიზარდა, და სრულიქმნა ყ~ითა სწავლითა: და შეი
მკო სრულითა სათნოებითა: Aმისთჳს მიენიჭნეს მას ღ~ისა მიერ სენთა კურნე
ბა, და ეშმაკთა ოტება, რ~ლისა მიერ მრავალნი სასწაულნი აღესრულებოდეს:
Vინათგან მრავალი წყინება ჰქონდა, ამისთვის მეოტიქმნა Uდაბნოდ, და მუნ და
ადგრა: ხ~ მუნ ბძანება მოიღო Aნ~გსისა მიერ, რათა ათორმეტით მოწაფით
ურთ თჳსით, რათა წარვიდეს Kართლად: და მოვიდა Mცხეთას, და ბრძანებითა
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Mეფისათა: და კურთხევითა ±ათოლიკოსისათა, აღვიდა მთასა ზ~ა zადენსა, და მუნ
დაემკვიდრა დაყუდებით: მუნ მთასა ზ~ა პირველითგან კერპნი აღმართებულ
იყვნეს, და მით დამკვიდრებულიყო ეშმაკთა სიმრავლე:
X~ ლოცვითა წ~ისა Mამისა I~ნესითა, ყ~ივე განიდევნა მთისა მისგან: ხ~ მოწაფენი
თჳსნი წარგზავნა წინაძღომითა Sულისა წმიდისათა, რ~ლიმე Kართლს: და
რ~ლნიმე ±ახეთს, და რომელიმე უდაბნოს გარესჯად:
Mაშინ მუნ დაადგრა I~ნე, ღირსი მამა ჩ~ნი, ერთისა ოდენ მოწაფითა, და მრა
ვალნი წინა აღმდგომნი, და განსაცდელნი მოითმინნეს ეშმაკისა მიერ, და მძლ
ედ გამოჩნდეს მათ ყ~თა ზედა: Aმისა შ~დ მთასა მას ურწყულსა, წყარო
გამოადინნა (2) გემოანნი (1) ³~ნ ლოცვითა მისითა, რ~ლისა სმითა და ცხებითა მდა
ბიურთაგან მრავალნი სნეულნი განიკურნებოდეს:
Aმისა შ~დ Dათვი წყაროსა მას ზედა მდგომელი მშვიდობითა მოძღვრებითა გან
იოტა: და მიერითგან არღარავის ავნებენ დათვნი მის მთისანი კაცთა ვისმე,
ვ~ე დღეინდელად დღედმდე, Eსრეთ განისწავლნეს დათვნი უმწყსნი:
Mოგვარეს მას განრღვეული მრავალ ჟამეულისა, და ლოცვითა მისითა მყის
განიკურნა: Sხვა მოიყვანეს კაცი, რომლისათანა იყო ეშმაკი უტყვები
სა, და ილოცა მისთჳს, და მყის დაუტევა ეშმაკმან, და ივლტოდა: და განიკუ
რნა კაცი იგი, და ადიდებდა ³~ა: Mრავალთა მისთა სასწაულთაგან მცირე
დნი ესე წარმოვთსქვენ:
oდეს მოიწია განსლვა მისი ჴორცთაგან, მოუწოდა Eლია დიაკონსა, და სხვათა
მოწაფეთა თჳსთა, ასწავა და განამტკიცნა, და იხილნა zეცისა მჴედრობანი,
მოსრულნი მის ზ~ა, და შევედრა სული თჳსი ჴელთა შ~ა მათთა, და დაიძინა
მშვიდობით: ¸ემურეს წ~ჲ გვამი მისი, და მიიღეს საყოფელსავე მას თ~ს
სა, სადა იღვაწა მთასა მასვე მუნ: X~ შ~დ მიცვალებისა მრავალნი სასწ
აულნი აღესრულნეს მის მიერ: რომელთა სრული ცხოვრება წ~ისა Iო
ანესი მოგვითხრობს:
Iყო წმიდა მამა Dავით, ქ~ყანით ¸უამდინარით, რ~ლისა მშობელთა არა მე

ცნიერ ვართ: ესე დამოწაფებული I~ნესთანა, მოვიდა და განვიდა გარეს
ჯისა Uდაბნოსა ერთისა ოდენ მოწაფითა, რ~ლისა სახელი Lუკიანე: რ~ლთა
სიცხენი მზისანი, და ნეფხვანი ზამთრისანი, ფ~დ მრავალნი მოითმინნეს:
Aმისა შ~დ ვ~ა მამა დიდისა Vასილისა, ირემთა მ~რ გამოიზარდნეს: რ~ სამნი
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ირემნი ნუკრისანი მოვიდიან და მოწველიან, და ხაჭოსა მისსა სჭამდიან: გარნა
ოთხშაბათსა, და პარასკევს არა მოვიდიან: ¸~დ მცირედისა ჟამისა ერთი ნუ
კრთაგანი შთანთქა ვეშაპმან მძვინვარემან, რლ~ი მკვიდრიყო რომელსამე ნაპ
რალთა კლდისათა, რ~ლი სიტყუითა Dავითისითა განიდევნა, და ველსა ყარაი
ისათა მეხისტითა შეიწვა: Dა ბუბაქარ დიდებული კაკაბთა ნადირობასა
შ~ა შეემთხვია წ~ა, და ენება მახვილითა მოკლვა მისი: რ~ლსა ჴელი განმარ
ტებული შეაჴმო, და ვედრებითა წ~ისათა კ~დ ეგო ვ~ა უვნებელი: Dა ძენი
ბუბაქარისანი საპყარნი წამსა შ~ა ლოცვითა განჰკურნა: Aმისგამო განისმა
ჴმა, და ფ~დ მრავალნი ერნი დაემოწაფნეს, და მრავალნი ჯურღმულნი აღ
მოჰკვეთეს:
DA მოვიდა ³ირსი Dოდოცა, და დაადგრა მისთანა: ამისა შ~დ წ~ნ, წყალნი მწა
რენი დაატკბნა, რ~ნი სდიან ვ~ე დღენდელად დღედმდე, გარემოს ბერთუბ
ნისა Mონასტერისა, და მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: Dა შ~დ წარვი
და წმიდა ქალაქად I~ჱლიმად ქვეითად: და სადა იხილვების ბორცვებთა
გან არა თავს იდვა შთასლვა მუნ, ა~დ მუნით მოდრკა, და თაყუანისცა: და ა
ღიღო სამნი ლოდნი, და შთაისხნა ჩაჴვთა რასამე, და წარმოემართა:
Aმისთვის ´ატრიაქმან იხილა ჩვენება, და მალე მსრბოლნი კაცნი მოსწივეს
წ~ა, და ორნი იგი ლოდნი მიუხვნეს, და ერთი მიანიჭნეს: რ~ლი მოვიდა, და მოიღო
ლოდი იგი, რ~ლისა სასწაულნი ითქვნეს Aნ~გსისა მ~რ ´ატრიაქისა მიმართ,
არა მიცემად სამთა ქვათა, ა~დ მესამედისა მადლისა წ~ის ქალაქისა მოღებად
აქა Uდაბნოდ: ვინათგან სამ გზის აქა მიესწორების (2) ლოცვა (1) ერთგის Iერო
სალიმს მისლვასა: Aმისა შ~დ სული თჳსი ³~ა შევედრა, და დაისხნა წ~ჲ გვამი
მისი სამყოფსა თჳსსა Gარესჯის მონასტერსა:
Iყო წ~ჲ Mამა ¸იო Kალაქით Aნტიოქიით, სიჩჩოთგან დამოწაფებული Mამა
Iოანესი: და ვინაჲთგან წარმოვიდა ქართლად I~ნე, წინა ძღობითა საღ~თოთა სუ
ლისათა, არა უგულებელსჰყო სულიერი მამა თვისი, და მისთანა წარმოვიდა ღი
რსი ¸იო: მოსრულსა ქართლს ქალაქსა Mცხეთისასა, მყუდროებისა დ მა
რტომყოფობისა მოსურნე იყო: ითხოვა ±~სისაგან, და მამისა Iოანესა: წარვიდა
წ~ჲ შიო, დასავალით კერძო მცხეთისა, მარჯვენით მდინარესა მტკვართასა,
რ~ლსა ჰრქვიან მღვიმე, ღრმათა ჴევთა ფ~დთა, მზის სიცხეთა, და ზამთრისა ყინ
ვათა განიბძარვოდეს ჴორცნი მისნი: hპოვა ქვაბი კლდისა გამოკვეთილი, სი-
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ცივისა, და სიცხისა, და ნუგეშინისიცა: ვინათგან სახიერმან ³~ნ არა უგულებელსჰყო
მრავალი ღვაწლი, ა~დ ვ~ა Eლია ყორნისა მიერ გამოზარდა, ეგრეთვე აქა დღითი
დღე ტრედისა მიერ საზდელი მოეღებოდა:
Aმისა შ~დ დღესა ერთსა, ფრინველთა ნადირობად გამოვიდა კაცი მდიდარი, და სა
ჩინო, სახელით Eვაგრე მხოლოდ მდგომი კლდისა თავსა ზ~ა ნახა ტრედი მიმქონი
საზრდელისა, თვალ აგნა, და განეცვიფრა გონებასა: ±~დ დღესა მეორესა, ეგრ
ეთვე ნახა ვ~ა პ~ლ, შეუდგა კვალსა ტრედისასა, ნახა ბერი მოღვაწე შეიშურვა
მოთმინება ბერისა, არა უგულებელსჰყო განშორება მისი: ჰრქვა მამაო ღი
რსმყავ შენთანა დამკვიდრებად, რათა მყუდროებასა შ~ა აღვასრულო დღენი
ჩემნი: ჰრქვა მას წ~ნ შიო, აღიღე კვერთხი ესე ჩემი, უკეთუ იმიერ და ამი
ერ მდინარემან გზა გცეს, და განიპოს წყალი იგი, ნება U~ისა არს, და მოვედ
აქა, და უკეთუ არა გზა გექმნას, იყავ სახლად, და სარწმ~ნოდ მნებებელად:
¦არვიდა განმგებ სახლისაგან Mოსეს მსგავსად, ორგზის მტკვარი განაპო
კვერთხმან იმან, აღვიდა მამისა შიოსა ევაგრე, არა უკუნმხედველი ვ~ა
Lოთ სოდომისა შიშითა რათა არა იქმნეს ძეგლმარილის:
Aსწავა, მოთმინება, ლოცვა, უძილობა, და ღვაწლი მონაზონებისა: Aმისა
შ~დ ჰრქვა წ~ნ შიო, შვილო ევაგრე გვიღირს Eკლესია, სადაცა U~ა ენებ
ოს: Mაშინ მვედრებელნი ღ~ისანი აღვიდენ თავსა კლდისა წვერისასა,
მარცხენესა ჴელსა საკმეველი, და ცეცხლი დაიყარა, მარჯვენით ¿~ი გა
მოსახა, საკმლის კვამლით წვერ ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი სადაცა ე
კლესია უნებს U~ა: Aღაშენა საყდარი ¶~დ წ~ისა ღ~ისა დედისა:
Iქმნა მონაზონ ევაგრე, და განითქვა ამბავი ყ~სა გარემოს სოფლებსა: და მოვი
დენ სხვანიცა ურიცხვნი სულნი მონაზონებად, ყ~ი საზრდო: წყალიცა
საზიდი იყო: სატვირთავად ჰყუანდათ კარაულნი, უბრძანა მგელთა, და მწ
ყემსად იდგნენ მგელნი:
Vითა ერთსა დღესა, ბერისა ±ონონის კარაული, კლდესა გარდაჭრი
ლი, მიუსვლელიქმნა სადგომსა: ჰრქვა ბერმან მან წ~ა შიოს: რა ესე
ჰყავ ვ~რ მგელი მწყემსად კარაულთა განაჩინე, და მას შეუჭამიეს:
ªვეულიყო მგელი რა კარაულთა მიიყუანის, ბერთა პური დაუნეცვიან
ჭამის, და დატუქსვილი თრთის, და ეჭიდების ზიდვად კალთასა ბერისასა,
წაყოლილმა ნახა თავსა კლდისასა ნაპრალთა დაგორებული კარაული უ
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სულოდ მგდებარე ჰპოვა: თავისუფალჰყო მგელი, უბრძანა ნუღარა ი[.]ყო
ფები სავნებელად ადგილსა ამას:

Dა სასწაული ესე დღენდელად დღედმდე ჰგიან, რ~ ვერას ავნის პირუტყვთა
ნადირნი ველისანი: Sხვაცა მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: Aმისსა
შ~დ მამად ბერთა ზ~ა Eვაგრე განაჩინა, და თჳთ შთავიდა ლაკვასა მღვიმესა ბნ
ელსა კაცთა მიუვალსა: ვ~რ გამოთქვას სიმჴნე, და მოთმინება მისი, და ლოცვა,
განსაცდელი ეშმაკთაგან, და ცრემლი და ვედრება დაუდუმებელი U~ისა მ~რთ,
და ესრეთ აღასრულა კეთილად ცხოვრება თჳსი:
Iთხოვა მღვდლისაგან სიწ~ე, და წარვიდა წ~ე U~ისა, და მუნვე მიღებელიქმნა
სადაცა ღვაწლნი აღასრულნა, და ჩანან საფლავი დღესით სასო ქართველ
თა, წლითი წლად ნაწილთა აღმომასვენნი, მორწმუნეთა განმწმელად,
და ურწმუნოთა განმაქარვებელად:
Vიდრე სულიერღა იყო, მრავალნი სასწ~ლნი აღასრულნა: დიდისაცა ა
რაგვი მდინარე განაპო: მკელობელი ავლინა: განრისხებული მეფე მშვიდ
ჰყო: ვნებული არაწ~თაგან განჰკურნა: უშვილონი შვილიერ ქმნნა: და ძე
იგი ±ათოლიქმნა: და დაიდვა წ~ჲ გვამი მისი, ადგილსა მას თვისსა სა
ღვაწოსა შინა Mღვიმისასა:
Iყო წმიდა მამა Iსე წილკნელი, მოწაფე წ~ისა მამისა Iნესი, რ~ლისა არა
უწყით მშობელი, არცა ალაგი სადაურობისა, თვინიერ ესე უწყით რ~ლ თანა
მოჰყვა I~ნეს, და მრავლითა იძულებითა ქართლისა ±~სმან ა~კხა Mღვდელთ
მთავრად საყდარსა წ~ისა ღ~ისა დედისასა, ქ~ყანისა მუხრანისასა, და ქალაქ
სა წილკნისასა: µრიადნი ღვაწლნი აღასრულნა, და მრავალნი ურწ
მუნონი სწავლითა მოაქცივნნა, და მოძღვრება და ქადაგება განჰფინნა სამწ
ყსოსა თჳსსა: და დაბა იგი რ~ლ უწყლოობითა სასოწარკვეთილიყო, ვინათ
გან შორსიყო ქსანი შუატყე, და აქვნდა გორი მაღალი: Aღიღო კვერ
თხი თჳსი, დღესა ერთსა შესრულმან, წ~ე ხატისა დედისა ღ~ისა, ვედრებ
ისა წარმთქმელმან, მიიწია პირსა ქსნისასა, და უბრძანა წყალსა მას ძლი
ერებითა U~ისა ჩვენისა Iესო ქ~ესითა, და ღ~ისა დედისა მარიამისათა, გიბრ
ძანებ მდინარეო გამოვედ და შემოვედ კვალსა ჩემსა, და მოსდევდი წვერსა კვ
ერთხისასა:
Mაშინ უვალსა, და უგზაურსა ალაგსა შემოუდგა, და მოჰყვებოდა ვ~ა მონა:
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წარმოიღო ვ~ე წილკანის ჩაღმართ, რ~ლი დღეინდელად მდინარეობს წყალი იგი:
Aმისა შ~დ ღვაწლი მრავალი განჰფინა, და U~ისა წარვიდა სიხარულითა: Mღვდ
ელთმოძღვრებისა პატივი აღასრულა, ღირსი წ~ჲ სული შევედრა U~ა, და მი
ეღო წ~ჲ გვამი მისი Mონასტერსა მასვე წილკანისასა: რლ~ი აქამომდე ჩანს
სასოდ და შესავედრებელად ქართველთა:

Iყო წმიდა მამა Aნტონი შუამდინარელი, მოწაფე I~ნესი: იყო წ~ჲ ესე გან
შორებულთა შ~ს, ფ~დ სათნო და წარჩინებული: ამან ¶~დ სანატრელმან
წ~ჲ იგი Xატი U~ისა ჩვენისა I~W ქესი, რ~ი სახედ პირსა თჳსსა ტილოსა ზ~ან
გამოსახა: და Aვგაროზ მთავრისა სასოება აღასრულა: და შ~დ ამაღლები
სა თჳსისა, Tადეოსის მიერითა ჴელითა მიუვლინა, და განჰკურნა კეთრი
სა მისგან ქვემდებარისა: და ყ~ით სახლეულით მისით ნათელიღო Tად
ეოსისმიერითა ჴელითა, და შ~დ ძე Aვგაროზისა მის, და შვილის შვილნი მისნი
ენაცვალნეს Mეფობათა მათ ოდენ, და არა ღ~ისმსახურებითა, რ~ განდგო
მილიქმნენ ღ~ისმსახურებისაგან, და დამონებულ ეშმაკთა საოცრებასა:
R~ რაჲ იგი Aვგაროზს ეყო ეშმაკთა, და ვ~რ შემუსრნა და განუდგა, მი
სი ენება შურისგება, რათა მიუზღოს ეშმაკთა სახე ძველისა საზორვე
ლისა დამჴობისა, დამჴობათა ხატისა მის საუფლოსათა, რლ~ი აღმართა ავ
გაროს ბჭეთა ზ~ა ქალაქისათა, სადა იგი აღმართებულიყო კერპი ბილწი:
R~ მუნ დაუსვენა Xატი იგი ტილოსა, ფიცარსა ზ~ა გარდართხმული, რათა
ყ~ნი შემავალნი მუნ შ~ა ხილვით თაყუანისცემდენ:
Mაშინ ბილწმან შვილისწულმან ავგაროზისმან აღირჩია დღე კეთილობისა
წილ უსახურება, და ხატი იგი უარჰყო, და ეშმაკთა შეუდგა: და იგონა
ხატისა მის ქ~ესისა, რათა, წარსწყმიდოს იგი: Mაშინ ეპისკოპოსმან მის
ქალაქისამან, გულისჴმაჰყო განზრახვა იგი ბ~რტისა მის, და ჰყო ღირსი,
განგება, შემსგავსებული ჟამისა მის: R~ სადა იგი ხატი ესვენა კამარ
ედად ქმნილიყო, და მან წ~ნ ეპისკოპოსმან დადგა კანდელი აღნთებული
საფარველად ტაძრისა მის, აღმართა კეცი წინა პირსა ხატისასა, და აღმოყ
არა კარი იგი კამარისა, და შეაფარილა რ~ლ ყ~დ არა ეტყობოდა თუ ერთი
რ~ლ უახლესარს:
Dა შ~დ უკანასკნელთა ჟამთა Xვასრო სპარსთა Mეფე მოადგა Eდესია ქალაქ
სა, დაუწყო აღმოთხრა ქვეშე ზღუდესა, და ეგრეთ შევიდნენ რომელ ვერა ა
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გრძნან თუ ჰბრძავსო: Mაშინ ღ~ნ არა დაიდუმა უტყუელი იგი აღთქმა თვი
სი, რ~ლ აღუთქვა პ~ლ, ვ~დ „zღუდე ვარ მე Eდესიისა, და Mშობელისა თვისი
სა მეოხებითა: Mსწრაფლ Eვლავოზს Eპისკოპოზსა მის ქალაქისასა გამოეცხა
და Dედა ღ~ისა, და ჰრქვა ვ~დ მას რ~ლსამე ბჭისა ზ~ა არს Xატი იგი ჴელითუქმნ
ელი, და დაფარული: და ვ~ა განიღვიძა Eპისკოპოსმან, გულისჴმაჰყო ჭ~ტებით
ძილსა შინა ჩვენებულსა მას: და განთიადსა წარვიდა ლიტანიით ადგილსა
მას, და ჰპოვა წ~ჲ იგი ხატი ყ~დ განურყვნელი, და კანდელი იგი წ~ე მისსა აღ
ნთებული ეგო ეგოდენთა ჟამთა სიმრავლესა შ~ა:
Mაშინ გარდააწვეთეს zეთი მის კანდლისაგან მბრძოლთა მათ ზ~ა მის ქალაქისა
თა, და ვ~ა მიახდა მეყუსეულად აღეგზნა, და ყ~ნი იგი დაიწვნეს, და ვ~ა მტვე

რი განიბნინნეს, და უჩინო იქმნნეს: X~კეცი იგი რლ~ი საფარველად ხატ
ისა მის აღმართებულიყო: მას ზ~ა გამოსახულიყო იგივე მის სახისა მსგავსე
ბა, რ~ი იგი სწორებით ეუფლებოდა მას, და მსგავსად მის სუფლოსა ხატი
სა თაყუანისცემდეს: და nისტორიანთა ეკლესიასა შ~ა დაასვენეს:
Mაშინ წ~ნ ამან Aნტონიმ იძია მოძღვრისა თჳსისა გზა, და ისწავა ჭ~ტი, და სც
ნა ვ~დ წარვიდა სომხითს ჩრდილოეთით კერძო სხვათათანა მოწაფეთა, რომ
ელნი აწ მოვიხსენენით: Dავით, Dოდო, ¸იო ანტიოქელი: და რვანი სხვანი
მოწაფენი I~ნესნი ერთისა საზღვრისანი:
Eსე სცნა Aნტონი. აღიძრა ტრფიალებითა მოძღვრისა თვისისათა, და ესეცა
ეძვინებოდა გულსა მისსა ნისტორიანთა ეკლესიასა შ~ა მდებარეობისათვის მი
სისა, ხატისა საუფლოსა: და აღიყუანა კეცი იგი რომელ საფარველად მის ხა
ტისა ყოფილიყო, და გამოსახულიყო: ესე უჩინოდ წარმოიყუანა წინაძღომითა
ან~გსისათა, და უწყებითა ზეციერითა, ჩრდილოეთს მიიწია მტკვარსა ზედა,
განვლო იგი, და დაემკვიდრა აღმოსავალით ვითარ ხუთ მილიონ ნაპრალსა
კლდისასა, შიგან მთათა აკრიანთა: Iოანეს ახილვიდა ვითარ ხუთმილიონ:
და შიოს ცხრა მილიონ: Dავით Dოდოს ათსამმეტმილიონ:
X~ მუნთქვესვე, რ~ლ წ~ა ამას Aნტონის ენდვნეს სახელად გვამისა თჳსისა ირ
ემნი, და იყო მთა უღაღი, და სერი ტყიანი, და იყო ქალაქი ვითარ ერთმილიონ
მცირე: და ესე ირემნი წარვიდიან ველსა, და ვითარ ჟ~ი მოვიდის, შინა მოვიდიან წვე
ლის. და ვითარ მწყემსნი მოვიდოდეს ჟამეულად:
X~ ერთსა ოდენ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ, და დაფრთხენ, და უკან ნუკრი მოსდე
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ვდა ჴორც შეკვეთილი რ~ი ესე დაუკვირდა მას წ~ა, და თქვა გულსა შ~ა თვისსა,
თუსადავინ შეემთხვია, რ~ არა უწყოდა სიახლე ქალაქისა მის: და მყის ვ~ა კაცთა
თვალ მრუდედ ხედვასა თანა ჰრქვა, რაარს ეგე: და მათ ვ~ა პირმეტყველთა თავ
მიზიდვით ჰრქვეს, შემომიდეგ და გიჩვენოთ, და შეუდგა კვალსა მათსა, და მიი
წია ადგილსა მას სადა იგი შემთხვეულიყო მათდა, და აჰა მთავარი დაბისა მის
მოვიდოდა ნადირობად, და წინა შეემთხვია: და ჰრქვა ვინხარ: ხ~ წ~ჲ იგი ჴელითა
უჩვენებდა სადა იგი იყოფოდა, და ყ~ავე საქმესა, რ~ ენა არა ესმოდა:
Mაშინ მთავარმან ჰრქვა, მე შენი არა მესმის, და რომელ ეგე ჴელითა მეუბნე
ბი ეგეცა მოგკვეთო: და ჰრქვა წარიყუანეთ მჭედლისათანა და ვ~ა მიიყუან
ეს მჭედელმან შანთი გააჴურვა, და გამოიღო რათა ჴელი მოჰკვეთოს, და
დავარდა ქვე, და ჴელნი ვ~ა შეშანი შეექმნნეს:
Mაშინ წ~ნ მიჰყო ჴელი, და ვ~ა ნაკვერცხალი ჴელითა აღებული, მიუპყრა და
ჰრქვა. ჰყავ ადრე ბძანებული შენდა. და იგი განჰკრთა საშინელსა მას ზედა

ხილვასა. და მსწრაფლ მიუმცნეს მთავარსა, და ჰრქვეს ყ~ი ხილული, და მან
ბრძანა რათა წ~ე მისსა მიიყუანონ: და ვ~ა მიიყუანეს, ჰრქვა მას ჰსთქუ რაჲცა
გნებავს, და ყოველივე მიგცე შენ: ხ~ მცირედი ქვა უჩვენა მას ვითარ სამეუ
ლი, და ლოკდა მას: და სცნეს რ~ მარილი უნდა: და მოართვეს ორი ოდენ ქვა,
განუტეხელი: და მან მოჴლიჩა, და წარვიდა, და ალოკა ფურთა მათ, და იყოფოდა
ხატსა მას წ~ე, ვ~ე აღსასრულამდე ცხოვრებისა თჳსისა, და წ~ჲ იგი წ~თა შინა
მიიცვალა. და ჩვენ დაგვიტევა ხატი იგი საუფლო, და არს იგი ვ~ე დღეინდელად
დღედმდე უჩინრად, და სასწაულთა მოქმედებს განცხადებულად, რ~ი უად
ვილესარს აღრიცხვა ზღვისქვიშათა, ვ~ე საკვირველებათა საუფლოსა მის ხატი
სათა: გარნა ვინათგან ღ~ი მხოლოარს მოქმედი სასწაულთა მანვე მხოლომან
უწყის სიმრავლე სასწ~ლთა თჳსთა, და უკეთუ სოლომონცა იყო ვერცა მან შეიძ
ლოს აღრიცხვად თვინიერ ღ~ისა მხოლოჲსა:
X~ ჟამსა მას ოდეს თვითმპყრობელი Iუსტინიანოს მეფე ბერძენთა ჰბრძოდა
კერძოთა ოვსეთისათა, საზღვარსა ავაზაგიასსა, ნათესავსა ხასკუნთასა, რ~
ექმნა მათ განდგომილება: მაშინ მოუძღვანა ნიჭი დიდი Iუსტინიანოს, ფა
რსმანს ქართველსა მეფესა, და ევედრა რათა შეეწიოს მჴედრობასა მისსა ყო
ვლითა ძალითა თვისითა, და ბრძოლა უყოს ხასკუნთა: ისმინა უკ~ჱ ფარსმან
ვედრება ბერძენთა მეფისა. და დაუტევა Eვაგრე მცველად სამეფოსა თჳსისა:
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X~ თვით წარვიდა, და შეწევნითა ღ~ისათა დაიმორჩილა ნათესავი იგი ხასკუნთა, და
მთავარნი მათნი ყ~ნი შეპყრობილნი წარავლინნა წ~ე Iუსტინიანესა: მერმე
მოიქცა თვისადვე სამეფოდ ოცდა მეექვსესა წელსა Iუსტინიანეს Mეფობისა
სა: Iქმნა ±რება მეხუთე ას სამეოცდა ხუთთა წ~თა მამათაგან, K~ეს
აქეთ, µ±z: ±ოსტანტინუპოლის Vიგილიოს წ~ისა hრომთა პაპისაზე,
რ~ლისა წინამძღვარიყუნეს, Eვსტიქიოს ±ოსტანტინუპოლელი: Aპოლი
ნარი ალექსანდრელი: Dომნოს ანტიოხელი: და ადგილისა აღმავსებე
ლნი Iეროსალიმელთანი, Sტეფანოს, G~ი და Dამიანოს ეპისკოპოსნი:
X~ შემოკრბეს oრიგეანთა და მისთა მიმდგომთათჳს, Dიდიმოს, და Eვაგრე
სთჳს რომელნიცა შეაჩვენნეს, და დაამჴვნეს:
Mათვე ჟამთა შ~ა Iუსტინიანეს მეფობისათა Aფხაზნიცა შეიცვალნეს უ
მჯობესად, და ქ~ეანობისა შეიწყნარეს ქადაგება, რ~ ´ალატსა შ~ა Iუსტი
ნიანე მეფისასა, იყო ვინმე საჭურისი Aფხაზი ნათესავით, და Eვფრატა სა
ხელისდებით, რლ~ი წარივლინა Mეფისა მიერ ქადაგებად მათდა, და აღ
თქმად, ვ~დ ამიერითგან არცა ერთიღა ვინ ნათესავისა მათისაგანი განჴვ
ებულიქმნებოდეს მამაკაცობისაგან რკინისა მიერ: R~ მრავალნი იყვ
ნეს მათგანნი მსახურ სამეუფოსა საწოლისა, რლ~თა საჭურის იცის წო
დება ჩვეულებამან: ვინაცა Iუსტინიანე ტაძარი წ~ისა ღ~ისმშობელისა
აღაშენა Aფხაზეთს შ~ა ბიჭვინტას, და Mღვდელნი დაადგინნა მას შ~ა, რ~ა უგა

ნცხადებულესად ასწავებდენ სჯულსა ქ~ეანობისასა:
X~ მეფითგან Mირიან მეფისათა, ვ~ე Mეორისა ფარსმანისა, გარდაჰჴდეს წელ
ნი oრას ორმოცდა ათი, და Mეფენი გარდაიცვალნეს ათოთხმეტი, და
Vახტაგისითგან ±ათოლიკოსნი გარდაიცვალნეს ექვსნი: და მოკვდა ფარ
სმან, და დაჯდა Mეფედ ძე მისი Bაკურ:
oცდამეათრვამეტე Mეფე ბაკურ, ¾ე ფარსმან Mეფისა, Xოს
როიანი:
ESE Bაკურიყო მორწმუნე, და მაშენებელი Eკლესიათა.
ამან განამრავლნა ეკლესიანი, და მღვდელნი სამეფოსა შ~ა თჳსსა, და გან
სწმიდა ქართლი ყ~ისა უსჯულოებისაგან: და მოკვდა ±~სი Eვლავიოს: და
მანვე Mეფემან ±~სად Mაკარი: Aმისვე ჟ~ა მეფობდა სპარსეთს შ~ა, რ~ლსა
ერქვა Uრმიზდ: და მასვე ჟ~ა იყო სომხითს ±აცი ერთი შვილი Mთავართა სა
ხელით Vასქენ: და ესვა მას ცოლი Mთავართა შვილი, რ~ლსა ერქვა ¸უშანიკ.
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ასული Vარდანისი: X~ ამას ვასქენს ეუფლა ეშმაკი, და განიძრახა მიქცევა
ცეცხლისმსახურებად. წარვიდა წ~ე სპარსთა Mეფისა, და დაუტევა სჯული K~ე
სი, და იქმნა ცეცხლისმსახური:
X~ სპარსთა მეფემან წარმოგზავნა იგი ნიჭითა დიდითა ერისთავად რანისა: ხ~
ვითარ მოვიდა, და სცნა ცოლმან მისმან ¸უშანიკ, ქმრისა მისისაგან დატევებაჲ
სჯულისა ქ~ესისა, არღარა ერჩდა იგი ცოლად, და დაივიწყა სიყუარული ქმრი
სა თჳსისა, და ყ~ითა გულითა შეუდგა იგი ქ~ესა აღსრულებად მცნებათა მის
თა: Mაშინ ვასქენ შეუდგა მრავალღონედ, პ~ლ ლიქნითა და ვედრებითა,
და ნიჭისა მიცემითა: შ~დ შეაგდო სატანჯველსა დიდსა, რლ~ი სივრცისა
გან ვერ დავსწერენ, ღვაწლნი წ~ისა შუშანიკისანი, და მოკლა იგი ქმარმან
მისმან ვასქენ ერისთავმან რანისამან:
Mაშინ ბაკურ მეფემან ქართველმან მოუწოდა ყ~თა ერისთავთა ქართლი
სათა, და შემოკრიბნა ლაშქარნი ფარულად, და წარემართა ვასქენს ზ~ა პა
რვით: ხ~ ვასქენ ველსა გარე დგა კიდესა მტკვრისასა, სადა შეერთვის მდინარე
ანაკერტისა მტკვარსა: დაესხა, და შეიპყრა ვასქენ, და დაჭრეს წვრილად
ასონი მისნი, და დამოჰკიდეს ხესა: X~ გვამი წ~ისა შუშანიკისა, წარმოიღ
ეს დიდითა პატივითა, და დაფლეს ცორტავს:
Aმან ბაკურ მეფემან წარგზავნა მოციქული წ~ე სპარსთა მეფისა, აუწყა ესე
ყ~ი, და ითხოვა მისგან შენდობა: Mაშინ მეფემან განიძრახა გონებასა, და
თქვა, უკეთუ შევრისხოთ ქართველთა, გაერთნენ იგინი ბერძენთა, და
შენდობა აღირჩია: გამოგზავნა მოციქული ბაკურისსა პასუხითა კეთილითა,
და ყ~ი გმობა და ბრალობა ვასქენ მოკლულისა უბრძანა, და ამართლა ბაკურ

სიკვდილისა მისისათჳს, და წარმოგზავნა რანსა და მოვაკანსა სხვა ერისთავი
რომელსა ერქვა დარიელ, და უბრძანა რათა კეთილად მეგობრობდეს ქართ
ველთა: და მოკვდა ±~სი Mაკარი: და ამანვე მეფემან დასვა, Sვიმონ ±~სად:
და მოკვდა Mეფე ბაკურ. და დარჩეს შვილნი მისნი წვრილნი, რ~ლნი ვერ ი
პყრობდეს მეფობასა:
Mაშინ მეფემან სპარსთამან, ურმიზდ, მისცა ძესა თჳსსა რანი, და მოვაკანი,
რ~ლსა ერქვა ქასრე ამბარიეზ, და მოვიდა და დაჯდა ბარდავს, და უწყო
ზრახვად ერისთავთა ქართლისათა, აღუთქვა კეთილი დიდი, და დაუწერა სა
ერისთაოთა მათთა მამულები შვილითი შვილამდე, და ესრეთ მოიბირნა ლი
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ქნითა, და განდგეს ერისთავნი და თვის თვისად: ხარკსა მისცემდეს ქასრეს ამბარი
ეზს, და შვილნი ბაკურისნი დარჩეს მთიულეთს კახეთისასა: და ნათესავნი
Mირდატისნი ვახტანგის ძისანი, რ~ლნი მთავრობდეს კლარჯეთს და ჯავახ~თს,
იგინი დარჩეს კლდეთა შ~ა კლარჯეთისათა:
Sხვა ყ~ი ქართლი, სომხითი, და ასფურაგანი დაიპყრეს სპარსთა, და ბრძო
დეს ბერძენთა, ამისა შ~დ მცირედთა წელთა იქმნნეს შფოთნი დიდნი სპა
რსთა შ~ა. შემოვიდა Tურქთა მეფე სპარსეთს შ~ა, მოვიდეს ბერძენნი, ეწყვნეს
სპარსთა შუამდინარეს, იოტნეს, შევიდეს სპარსეთს, და იწყეს ტყვენვად სპ
არსეთისა: Mაშინ ქასრე ამბარიეზმა, დაუტევა ქართლი, და რანი, და წარვი
და შველად მამისა თჳსისა: ესრეთრა უცალო იქმნეს სპარსნი, მაშინ შე
ითქვნეს ყ~ნი ერისთავნი ქართლისანი ზემონი, და ქვემონი, და წარგზავნეს
მოციქული წ~ე ბერძენთა Mეფისა. და ითხოვეს რათა უჩინოს Mეფედ nათ
ესავთაგან Mეფეთა Kართლისათა: რათა იყუნენ ერის
თავნი იგი თჳს თჳსსა საერისთოსა შეუცვალებე
ლად: Mაშინ ±ეისარმან აღასრულა თხოვა
მათი: და მოსცა Mეფედ დისწული Mირ
დატისი, Vახტანგის ძისა ბერძნის ცო
ლისა, რომელსა ერქვა Gურამ:
რომელი მსთავრობდა,
±ლარჯეთს,
და ¿ავახეთს:
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oცდა Mეათცხრამეტე Mეფე Kართლისა ±ურატპალატი. Gუ
რამ ბაგრატოანი: X~ ესე Gურამ იყო. Dედით Xოსროიანი: და Mამით
Bაგრატიონი: Dა ესე Bაგრატიონის შვილისშვილნი, და ნათესავნი არი
ან ამა Gურამისნი: Dა ვიწყოთ ყ~ივე ამბავი Bაგრატიონთა, თუ ვითარ არიან
nათესავნი Dავით ¦~წრმეტყველისანი. და Sოლომონისნი: Aნუ ვი
თარ მოიწივნეს K~ყანასა ჩ~ნსა: Vიწყოთ Aდამისითგან, და წარმოვსთქვ

ათ ყ~ი nათესაობაჲ მათი:
Aდამ ჰშვა სეით. Sეით შვა ენოს: Eნოს შვა კაინან: ±აინან შვა მალელეელ:
Mალელეელ შვა იარედ: Iარედ შვა ენუქ: Eნუქ შვა მათუსალა: Mა
თუსალა შვა ლამექ: Lამექ შვა ნოე: nოე შვა სემ: Sემ შვა არფაქსად:
Aრფაქსად შვა კაინან: ±აინან შვა სალა: Sალა შვა ებერ: Eბერ შვა ფა
ლეგ: µალეგ შვა რაგავ: Rაგავ შვა სერუქ: Sერუქ შვა ნაქორ: nაქორ
შვა თარა: Tარა შვა აბრაჰამ: Aბრაჰამ შვა ისაკ: Iსაკ შვა იაკობ: I~კბ
შვა იუდა: Iუდა შვა ფარეზ: µარეზ შვა ესრომ: Eსრომ შვა არამ: Aრამ
შვა ამინადაბ: Aმინადაბ შვა ნაასონ: nაასონ შვა სალმონ: Sალმონ შვა
ბოოს: Bოოს შვა იობედ: Iობედ შვა იესე: Iესე შვა დავით მეფე: D~თ
მეფემან შვა სოლომონ: Sოლომონ შვა რობოამ: Rობოამ შვა აბია: Aბია
შვა ასა: Aსა შვა იოსაფატ: Iოსაფატ შვა იორამ: Iორამ შვა ოზია: oზია
შვა იოათამ: Iოათამ შვა აქაზ: Aქაზ შვა ეზეკია: Eზეკია შვა მანასე: Mანასე
შვა ამონ: Aმონ შვა იოსია: Iოსია შვა იექონია: Iექონია შვა სალათიელ: Sა
ლათიელ შვა ზორაბაბელ: zორაბაბელ შვა აბიუდ: Aბიუდ შვა ელიაკიმ:
Eლიაკიმ შვა აზორ: Aზორ შვა სადუკ: Sადუკ შვა აქიმ: Aქიმ შვა ელიუდ:
Eლიუდ შვა ელიაზარ: Eლიაზარ შვა მატათან: Mატათან შვა იაკობ: Iაკობ
შვა იოსებ ქმარი მარიამისი: და ძმა კლეოპასი: ±ლეოპა შვა ნაომ: nაომ შვა
სალა: Sალა შვა რობუამ: Rობუამ შვა მუხთარ: Mუხთარ შვა ელიაკიმ:
Eლიაკიმ შვა ბენიამენ: Bენიამენ შვა იერობე: Iერობე შვა მოსე: Mოსე შვა
იუდა: Iუდა შვა ელიაზარ: Eლიაზარ შვა ლევი: Lევი შვა იორამ: Iორამ
შვა მანასე: Mანასე შვა ია~კბ: I~კბ შვა მიქია: Mიქია შვა იოაკიმ: Iოაკიმ შვა
იერობემი: Iერობემ შვა აბრაამი: Aბრაამ შვა იობ: შვა აქაბ: Aქაბ
შვა სვიმონ: Sვიმონ შვა იზაქარ: Iზაქარ შვა აბია: Aბია შვა გად: Gად შვა ასერ:
Aსერ შვა ისაკ: Iსაკ შვა დან: Dან შვა სოლომონ: Sოლომონ შვა შვიდნი ძმანი,
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რ~ნი იგი მოსცნა ღ~ნ ტყვეობასა შ~ა: DA Eსე შვიდნი ძმანი, ძენი ამის სოლო
მონისნი, წარმოვიდეს ქ~ყანით µილისტიმით. ºყვეობით წარმოსრულნი
ჰურიანი, და მოიწივნეს Eკლეცს წ~ე Rაქელ დედოფლისა, და ნათელიღეს ჴე
ლითა Rაქელ დედოფლისათა: ერთი მათგანი შემოიყუანა სიძედ: და ორნი
მათგანი ამზახნა, სომეხთა Mეფესა:
X~ ოთხნი ესე ძმანი Gურამ, Sაჰაკ. Aსამ. და Vარზავარად: წარმოემარ
თნეს ქართლს: Mშინ ვინათგან მოაკლდა Mეფობა შვილთა Gორგასლისა
თა: მით ჟამითგან ეპყრათ უფლებაჲ Kართლისა აზნაურთა ვ~ე ამათამდე.
ა~დ და ესრულა უფლებაჲ ქართლისა აზნაურთა. ბრ~ტთა საქმეთა მათთა
გან: Mას ჟ~ა Mცხეთა აღთხელდებოდა, და ºფილისი აღშენდებოდა:
Aრმაზი შემცირდებოდა, და ±ალა განდიდდებოდა: Aა სპარსთა დაეპყ
რა სომხითი, ქართლი, და ასფურაგანი:

X~ მაშინ ვითარ უცალოიქმნეს სპარსნი. Iთხოეს ქართველთა Bერძენთ
Mეფისაგან Mეფე ქართლისად: Mაშინ ±ეისარმან მოსცა ესე Gურამ
±ურატპალატი. რ~ მანვე ±ეისარმან მოსცა პატივად ±ურატპალატობა, და
წარმოგზავნა Mცხეთად: ხ~ სამნი იგი ¾მანი ამის Gურამისნი წარვიდეს
±ახეთს: და საჰაკ დაემძახა Bაკურს ძესა nერსესისსა: X~ ასამ, და ვარ
ზავარად წარვიდეს ±ამბეჩოანს, და გარდაუქციეს Eრი Vეზანსა Eრისთავსა
სპარსთასა. და მოკლეს Vეზან. და დაიპყრეს მათ ±ამბეჩოანი, და დასხდებო
დეს მუნ, და ცხონდებოდეს Xორნაბუჯს. და ამა ჟამამდე შვილნი მათნი
მსთავრობდენ მას შ~ა:
X~ ამის Gურამისზე. მოკვდა ±~სი სვიმონ: და დაჯდა ±~სად Sამოელ, T ±~სი:
Dა შვილნი ბაკურ Mეფისანი, ნათესავნი დაჩისნი, Vახტანგის ძისანი.
რ~ლისათჳს მიეცა Mეფობა ვახტანგ Mეფესა, იგინი დარჩეს ±ახეთს, და და
იპყრეს ±ახეთი, და Éერეთი, Iორითგან: და დასხდეს Uჯარმოსა, და იყვ
ნეს მორჩილებასა Gურამ კურატპალატისასა:
Mაშინ ±ეისარმა წარმოსცა განძი დიდძალი Gურამ კურატპალატისათანა,
და უბრძანა რათა მით განძითა გამოიყუანნეს ªრდილოს ლაშქარნი, და შე
აერთნეს მათთანა სპანი ქართლისანი, და შეგზავნეს სპარსეთს: ხ~ Gურ
ამ ჰყო ეგრეთ. გამოიყუანნა ოვსნი, დურძუკნი, და დიდონი, და წარუძღვა
ნნა Eრისთავნი ქართლისანი, შევიდეს ადარბადაგანს: და დაუწყეს
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ტყვენვა. და ესე ვითარნი ჭირნი და უცალოებანი მოიწივნეს სპარსთა ზ~ა: Mაშინ
გამოჩნდა კაცი ერთი სპარსეთს, რ~ლსა ერქვა ბარამ ჩუბინი. ესე ეწყო
Tურქთა სპარსეთს შესრულთა, ვ~ა წერილარს განცხადებულად სპარსთა
ცხოვრებასა შ~ა, და მოკლა Tურქთა მეფე, და იოტა ბანაკი მათი: ხ~ სპანი იგი ბერ
ძენთანი რნ~ი შესრულიყუნეს სპარსეთს, შეიქცეს და წარვიდეს შ~ა: ხ~ დაშთო
მილი იგი Gურამ კურატპალატისა შეგზავნილნი წარმოვიდეს იგინიცა შ~ა,
რ~ ვინათგან მოიცალეს სპარსთა Tურქთაგან, შეშინდეს და დაეცა შიში და ძრ
წოლა ქართველთა სპარსთაგან:
Mაშინ იწყო გურამ კურატპალატმან, ციხეთა და ქალაქთა მაგრებად, და კ~დ
წყალობა ჰყო ღ~ნ ქ~ეანეთა ზ~ა, და სხვა შუღლი დავარდა სპარსეთს: რ~ იგი
ვე ბარამ ჩუბინი გაადგა სპარსთა Mეფესა, და დასწვეს თვალნი Uრმიზდს მე
ფესა. და ცოლის ძმათა მისთა, და იწყეს ბრძოლად ªუბინმა, და Kასრე, ამბ
არვეზმან იოტა ქასრე ჩუბინისაგან: და წარვიდა საბერძნეთს:
Mაშინ ±ეისარმან მავრიკ, მისცა ასული თჳსი, ცოლად, Kასრე ამბარვეზსა,
და მისცა სპა თვისი, და წარმოგზავნა ჩუბინსზედა: იოტა ჩუბინი სპარსეთით,
და ქასრე ამბარვეზმან დაიპყრა სპარსეთი:

¸ემდგომად ამისა Mავრიკ კეისარმან იურვა ქართველთათვის Kასრესთ~ა
და ჰრქვა ვინათგან დაუტეობიათ Kართველთა კერპთმსახურება, მუნითგან
მორჩილნი არიან ბერძენთა, რ~ ჟ~ა შ~ა მძლავრებისაგან თქვენისა იქმნნეს გა
ნრყვნილ Kართლი, თუარა სხვა სამართალი თქვენი არარაჲარს ქართლ
სა ზ~ა: აწ ბრძანებითა ღ~ისათა ვინათგან სრულსა სიყუარულსა ზ~ა ვართ მე და
შენ, იყოს ქართლი ჩ~ნ შ~ს თავისუფალ მშვიდობით, რ~ მე ვარ მოურავი და მწე
ყ~თა ქართველთა, და ყ~თა ქ~ეანეთა:
Mაშინ ერჩდა Sპარსთა მეფე ±ეისარსა, და განთავისუფლდეს ქართველნი, და
ესე Gურამ კურატპალატი დაადგრა ბერძენთა მორჩილებასა ზ~ა: Iყო ესე
Gურამ კაციმორწმუნე, და მაშენებელი Eკლესიათა: Aმან იწყო Eკლესია ¿~ი
სა, პატიოსნისა: და აქამომდე ¿~ი ველსა ზ~ა იყო, და უქმნა ეკლესია წელთამდ
ისოდენ: Dა კ~დ ამანვე ±ურატპალატმან, განაახლა საფუძველი ºფილისისა,
Sიონისა: რ~ლი შ~დ ამის გურამისა განასრულეს აღშენება ºფილისის Sიო
ნისა: ნახევარი ერთმან ვინმე ქვრივმან დედაკაცმან, და ნახევარი ყ~ნ ერმან,
ჟამსა პ~ლისა Aდარნასე მთავრისასა, და იგი ადარნასეცა შეეწია აღშენებასა მისსა,
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რ~ ნათესავნი მორწმუნისა Mირიან მეფისანი ყ~ნივე ეკლესიათა მაშენებელნი იყვ
ნეს: Dა მეფობდა ესე მეფე კურატპალატი კეთილად და უშფოთველად, ა~დ
ქართველნი Eრისთავნი ვერ სცვალნა საერისთაოთაგან მათთა, რ~ სპარს
თა Mეფისაგან, და ბერძენთა Mეფისაგან აქვნდათ სიგელნი მკვიდრობისანი საე
რისთოთა მათთა: ა~დ იყუნეს მორჩილებასა Gურამ კურატპალატისასა:
X~ ამას Gურამ კურატპალატსა ესხნეს ¾ენი, რ~ლთა ეწოდებოდა სახელად
ერთსა, Sტეფანოს. და მეორესა, Dიმიტრი: Dამასვეზე მოკვდა ±~სი Sამო
ელ, და ამანვე კურატპალატმან დასვა ±~სად, Sამოელვე: I ±~სი:
Dა ამისა შ~დ მოკვდა Gურამ. კურატპალატი, და მისწილ Mეფე იქმნა ძე მი
სი სტეფანოზ:
Mეორმოცე Eერისთავთა Mთავარი Kართლისა Sტეფანოზ, ძე გურამ
±ურატპალატისა Bაგრატიონი:
X~ ამან Sტეფანოზ Mეფობისა სახელი ვერ იკადრა, სპარსთა და ბერძენთა
შიშისაგან, ა~დ ერისთავთ Mთავრად ხადოდეს: Dა მისზე მოკვდა ±~სი
Sამოელ: და ამან სტეფანოზ, დასვა ±~სად, Bართლომე: ხ~ ესე სტეფანოს
იყო ურწმუნო და უშიში ღ~ისა, არა მსახურა ღ~ა, არცა ჰმატა სჯულსა, და ე
კლესიათა, და ამაზე იქმნა შფოთი დიდი საბერძნეთს: რ~ მავრიკ კეისარსა გა
ნუდგა µოკას მჴედარი, და მოკლა Mავრიკ კეისარი, და შვილნი მისნი: და დაიპ
ყრა საბერძნეთი µოკას მჴედარმან:

Mაშინ სიძემან კეისრისამან Kასრე სპარსთა მეფემან, იწყო სისხლთა ძებნა
სიმამრისა, და ცოლისძმათა თჳსთა: შესლვად და ტყვენვად საბერძნეთს გან
ძლიერდა ბერძენთა ზ~ა: და ვერ წინა აღუდგა ფოკა კეისარი: X~ სტეფან
ოზ მთავარი ქართლისა შეუშინდა Mეფესა სპარსთასა. განუდგა მაშინ ბერ
ძენთა, და მიექცა სპარსთა: Mას ჟ~ა მანვე ქასრე მეფემან წარმოსტყვენა I
ეროსალიმი, და წარმოიღო ¾ელი ცხოვრებისა: და შ~დ ამისა აღიღო ³~ნ ჴე
ლი წყალობისა ქასრესაგან. შეიპყრა ძემან მისმან შესვა საპყრობილესა
ბნელსა, და მოკვდა სენითა ბ~რტითა:
X~ ამის სტეფანოზის ძმა Dიმიტრი, აშენებდა Eკლესიასასა ¿~ისა პატიოსნისა.
რ~ სენიცა იყო მისთანა ბ~რტი, და ვერ შემძლებელიყო განშორებად კარსა ეკლ
ესიისასა, და სტეფანოს მსთავრობდა ყ~ა ქართლსა, და დაჯდა იგი ტფილისს, და
მორჩილებდა სპარსთა: X~ ამისა შ~დ რაოდენთამე წელიწადთა, გამოჩნდა საბერ
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ძნეთს ±აცი ერთი თჳსი Mავრიკ კეისრისა, სახელით Eრაკლე: ამან მოკლა
µოკა კეისარი, და დაიპყრა საბერძნეთი, განძლიერდა იგი, დასავლეთით Tუ
რკნი, და შეკრიბნა სპანი ურიცხვნი, და წარმოემართა სპარსეთად ძიებად ¾ელ
ისა ცხოველისა: და მოვიდა პ~დ zემოქართლს სამცხეს:
Mაშინ მიესმა სასწაულთმოქმედება Xატისა მის, რ~ი წ~ა ღ~ისმშობელსა გამოესა
ხა, და მოეცა პ~ლწოდებულისა Aნდრიასათჳს. და მას მოესვენა, და დაესვენებინა
მცირესა Eკვდერსა შ~ა Aწყურს: Mოვიდა ±ეისარი ერეკლე ხილვად და თაყუა
ნისცემად ხატისა მის: Mაშინ იწყო Eრაკლე აწყურს, დიდისა საყდრისა საძირ
კველისა ჩაგდებად, და შენებად ვ~ემდის მიერითგან განსრულდა მორწმ~ნეთა
კაცთა მიერ, და მიერ შექმნეს საეპისკოპოსოდ:
Mაშინ ამან სტეფანოს არა ინება განდგომა სპარსთა, განამაგრნა ციხენი, და ქალა
ქნი, და დადგა ºფილისს შ~ა: მოვიდა Eრაკლე კეისარი, და მოადგა ტფილისს: ხ~
სტეფანოზ იყო ქველი მჴედარი, და შემმართებელი: დღეთა ყ~თა გამოვიდის კა
რთა ქალაქისათა, და ებრძოდის ბერძენთა: Mაშინ ~კჱ მას წყობასა შ~ა ჩამოაგ
დეს, Sტეფანოს, და მოკლეს. და დაიპყრა კეისარმა ტფილისი: ხ~ ციხესა ±ალი
სასა დარჩეს კაცნი, და არა მოერთნეს კეისარსა: და ციხის გამოღმართ ციხისთა
ვმან ჴმაჰყო, და ჰრქვა მეფესა ესრეთ. Vაცისა წვერნი გასხენ, და ვაცბოტისა
კისერი გაქვს: Mაშინ ვ~ა ესმა სიტყუა ესე კეისარსა, ბრძანა დაღაცათუ კაცმან ი
მან ბასრობით მრქვა მე ვაცბოტობა, ა~დ არა არს სიტყუა მისი ცუდ: და მოიღო
წიგნი Dანიილ წ~წრმეტყ~ლისა, და ჰპოვა მას შ~ა წერილი ესრეთ ვ~დ, „Gამო
ვიდა კაცი დასავალისა, და შემუსრნეს რქანი ვერძისა აღმოსავლისანი:
Gანიხარა კეისარმან, და დაიდასტურა, რ~ ყ~ივე განემარჯვებოდა: Mაშინ მოუწო
და კეისარმან ძესა Bაკურისსა ქართველთა მეფისასა. ნათესავსა Dაჩისასა, ვახ
ტანგის ძისასა, რ~ი ერისთობდა ±ახეთს, რ~ლსა ეწოდებოდა სახელად, Aდარნ

ასე: და მისცა მას ºფილისი, და მთავრობა ქართლისა. და დაუტევა მასთანა Eრის
თავი, რ~ლსა ერქვა ¿იბღა ბრძოლად ±ალისა:
Mეორმეოცდა ერთი Mთავარი Kართლისა Aდარნასე: ძე Mეფისა
Bაკურისი მესამე ¾ე, Xოსროიანი:
X~ ამან Aდარნასემ Mთავარმან. ქართლისამან, და Eრისთავმან ჯიბღა,
უწყვეს ბრძოლად ციხესა ±ალისასა, და ±ეისარი წარემართა Bაღდადს:
პ~დ მივიდა Gარდაბანს ვარაზ გაგელისასა, და დაილაშქრა ადგილსა მას, რომე
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ლსა ჰრქვიან Xუზაშენი, და ნათელსცა ერაკლემ ერისთავსა ვარაზგაგელსა, და
ყ~ა ერსა მისსა, და იწყო შენებად ეკლესიისა რ~ი იგი უბრწყინვალესარს ყ~თა ეკლესია
თა, და მუნით წარვიდეს ბერდუჯს, და დადგა გულსა სოფლისასა, და აღმართა ¿~ი
ქვისა, და დასდვა საფუძველი წ~ისა ღ~ისმშობელისა ეკლესიად, და აღასრულა
გუმბათი
მისი, და მუნით მივიდა ლალს, და უწოდა მეწეკენელთა მთავარსა, და ნათელსცა:
და წარვიდა მუნით ბაღდადს: ხ~ მან ერისთავმან ჯიბუღ, და Aდარნასე ქართლის
მთავარმან, გამოიღეს ციხე კალისა, და შეიპყრეს ციხისთავი იგი:
X~ ამან ერისთავმან ჯიბუღ, პ~დ პირი დრაჰკნით აღუვსო რ~ლ სიტყვითა მისითა
განიხარა კეისარმან, და შ~დ მისსა ტყავი გაჰჴადა, და კეისარსა უკან მისწია გარ
დაბანს, კადრებისათჳს უყო ყ~ი ესე მას: და ესე ვითარითა სიკ~დილითა წარეგნეს
სტეფანოზ, და მისნი მსახურნი: Aმისთჳს უყო ³~ნ მთავარსა მას სტეფანოზს, რ~
არა მინდობითა ღ~ისათა ცხონდებოდა, ა~დ მორწმუნეთა ემტერებოდა, და
ურწმ~ნოთა
მოყვრობდა: ხ~ მაშინ კ~დ წარიღეს ბერძენთა საზღვარი ქართლისა სპერი, და ბო
ლო კლარჯეთისა ზღვისპირი: Dა შვილნი სტეფანოზისნი დარჩეს, კლდეთა შ~ა
კლარჯეთისათა: და სხვა ყ~ი ქართლი დაიპყრა ადარნასე Bაკურის ძემან მთავრო
ბით, და მეფობისა სახელი ვერცა მან იკადრა: Dა ერისთავნი იყუნეს თჳს თვისსა
საერისთოსა: Mაშინ მკვიდრობდეს, და მორჩილებდეს, ადარნასე მთავარსა:
Mოკვდა ±~სი Bართლომე: და ამან ადარნასემ დასვა, ±~სად, I~nE: IB ±~SI:
Dა წარგზავნეს ანტიოქიას, და მისთანა მონაზონი ერთი მოციქულათაცა, და საკ~ხებე
ლათაცა: R~ განწესებულიყო კ~ხევა Aნტიოქიით ±~სისა: და ვერღარავის ჴელეწი
ფებოდა სლვად გზასა ანტიოქიისასა, ამისთჳს დიდი ზრუნვა აქვნდა ქართველთა:
X~ დღეთა Tეოჶილაკტე Aნტიოხელ პატრიარხისა, წარავლინნეს მოციქულნი,
და მივიდეს წ~ე Tეოფილაქტე ანტიოხელ პატრიაქისა: და მიუთხრეს, ვ~დ დიდსა ჭირ
სა შ~ა არიან ქ~ეანენი, მკვიდრნი Kართველთა სოფლებისანი: R~ დღითგან ნე
ტარისა ანასტასი მღვდელმოწამისათა არა კ~ხებულარს სიძნელისათჳს გზათასა:

X~ მანჰყო საზოგადო ±რება, და განაჩინა ბჭობითა კრებისათა Mთავარეპისკოპოს
თა, Mიტროპოლიტთა და Eპისკოპოსთა თჳსთათანა, რათა შეკრბებოდენ
Eპისკოპოსნი სამრევლოსა მისისანი, და აკ~ხებდენ ±~სს ჟამითი ჟამად, რ~ლიცა
საღ~თომან მადლმან უჩვენოს მათ: და რ~ლი გამოირჩიონ, და სთნდეს Mეფესა, და
Eპისკოპოსთა, და ერსა, და მოყვასთა მის ეკლესიისათა: Dა შეუქმნა მათ აღ
წერილი მოსახსენებელი თავისა თჳსისათჳს, და მუნ შემოკრებულისა ±რებისა1-31 სტრ., 76v
თჳს, და ჴელდასხმულჰყო ერთი ორთა მათ მისსა მივლინებულთა მონაზონთაგანი
სახელით ი~ნე, მის ჟამისა ±~სად მათდა:
X~ ამას ანტიოქიის ±რებასა შ~ა გაპატიოსნდა, და განთავისუფლდა მათგან ±~SI:
რ~ ჴელქვეით არღარა არს ´ატრიარხთა, და აღარც აკ~ხებენ: ა~დ თჳსნი Eპის
კოპოსნი ა~კხებენ: და მიერითგან განეფინა ქ~ყანასა ზ~ა ვ~დ განთავისუფლდა
±რებასა
შ~ა Aნტიოხიისასა:
Mაშინ ~კჱ I~ნე გუთელეპისკოპოსი თჳსისა სამწყსოსა, და ერისა მიერ მოივლინა
ქართლად, და Kართლისა ±~სისა I~ნეს მიერ მიიღო ჴელთდასხმა Mცხეთას,
რ~ მას ჟ~ა საბერძნეთისა კერძონი ხატთა მბრძოლისა წვალებასა დაეპყრნეს:
Mოკვდა ±~სი I~ნე: და ამანვე Aდარნასემ დასვა, Bაბილა ±~სად: IG ±~SI:
X~ Eრაკლე ±ეისარი შევიდა Bაღდადს: შეიპყრა ხვასრო, და მოაღებინა ¾ელი
ცხოვრებისა, და მოკლა ხვასრო, და იწყო შენებად ი~ჱლიმისა: და დასვა Bოდისტრო
´ატრიაქად, და დიდ ფ~დ წარუღო Bაღდადი: და უკმოიარა გზა ქართლისავე წე
ლსა მეშვიდესა: რადგან ჩაევლო, და Eკლესია ¿~ისა პატიოსნისა: და Sიო
ნი, ºფილისისა, განესრულნეს Aდარნასე ქართლისა მთავარსა: Mაშინ ერაკლე
Mეფემან, მცხეთას და უჯარმოს ქადაგნი განავლინნა, რათა ყ~ნი K~ეანენი Eკლესი
ად შევიდნენ: და ყ~ნი მოგვნი, და ცეცხლის მსახურნი რ~ლნიცა არა მოინათლნენ მოი
სრნენ: ხ~ მათ nათლისღება არა ინებეს, ა~დ ზაკვით აღერინნეს ქ~ეანეთათ~ა, და მი
აწიეს მათ ყ~თა ზ~ა მახვილი, და Eკლესიათა შ~ა მდინარენი სისხლთანი სდიოდეს,
და
განსწმიდა სჯული ქ~ს ღ~ისა ჩ~ნისა:
¦არვიდა და წარიტანა თანა Mანგლისით, და ჱერუშეთით ფერჴთა ფიცარნი, და
სამსჭვალი U~ისა ჩ~ნისა I~W K~ესი, რნ~ი მოცემულიყუნეს ±ოსტანტინესაგან,
Mირიან Mეფისადა: Mაშინ შეწუხდა ადარნასე ქართლისა მთავარი, და ევედ
რებოდა რათა არა წარიხვნეს ±ეისარმან ნიჭნი იგი ღ~ისა მიერნი, ა~დ არა ის
მინა კეისარმან ვედრებაჲ მისი, და წარიხვნა თანა: Dა შ~დ ამისა მოკვდა Aდარნა
სე, მთავარი, და მისწილ დაჯდა ძე მისი, Sტეფანოზ: Kე~ს აქეთ, K±n:

oრმოცდა მეორე მთავარი ქართლისა სტეფანოზ: ძე ადარნასე მთა
ვრისა Xოსროიანი:
X~ ესე სტეფანოზ იყო უმეტეს ყ~თა ქართლის მეფეთა, და მთავართა მორწმუნე, და
განმწმედელი სჯულისა. მაშენებელი Eკლესიათა: და ამან მოადგნა ზღუდენი
ეკლესიასა ¿~ისა პატიოსნისასა. და აღაშენნა დარბასნი, და დაუწერა ±რება ყ~თა პა1-31 სტრ., 77r
რასკევთა: ამან შეკრიბნა ყ~ნი Eპისკოპოსნი, და მღვდელნი მის არისანი ±~სსათანა
წ~ე პატიოსნისა ¿~ისა, და ადიდიან პარასკევი, ვ~ა დიდი პარასკევი:
X~ საკათოლიკოსოსა არნ ±რება ყ~თა Xუთშაბათთა, და ადიდიან წ~ჲ სიონი ვ~ა დიდსა
ხუ
თშაბათსა საიდუმლოსათანა ჴორცითა და სისხლითა ქ~სითა: X~ Mცხეთას საეპისკოპო
სოსა არნ ±რება ყ~თა შაბათთა, და ჴსენება პ~ლ მოწამისა Sტეფანესი, და ყ~თა
მოწამეთა,
და დიდისა მისგან ძლიერებისა სპარსთასა რ~ლი წამებულიყო აბიბოს nეკრესელი E
პისკოპოსი, რ~ნ მოაქცივნა უმრავლესნი მთიულნი არაგვსა აღმოსავალით: ხ~ პატიო
სანი გვამი მისი დასდვეს Mცხეთას საეპისკოპოსოსა, სამარხოსა Eპისკოპოსთასა, და
დღესასწ~ლსა მისსა უფროს ყ~თა დღესასწ~ლთა შეკრბიან და ადიდიან ³~ი:
Mათ ჟამთა უკ~ჱ გამოჩინებულიყო: მოჰმედ ნათესავი ისმაილისა, მოძღვა
რი სარკინოსთა სჯულისა: და ყ~ი არაბია: და იამანეთი დაიპყრა: და მოკ~და იგი: და
მისწილ დადგა აბუბექირ, და შევიდა სპარსეთს: რ~ ვინათგან შესრულიყო ერაკლე
Mეფე სპარსეთს, განერყვნა სპარსეთი, და არავინიყო წინააღმდგომი მისი სპარსეთს
შინა: Aმან აბუბექირ დაიპყრა სპარსეთი, შევიდა ბაღდადს, და უმრავლესთა
მძლავრებითა დაატეობინა ცეცხლისმსახურება, და მოაქცივნა ცეცხლის მსახურ
ნი იგი სარკინოზად: Dა მოკ~და იგი: Dა დადგა მისწილ ომარ: და უმეტეს განძლი
ერდა იგი: მაშინ უთხრეს ერაკლე მეფესა ვ~დ შემოვლენ აგარიანნი შამად, და ჯა
ზირეთად რ~ლარს შუამდინარე: Dა გამოვიდა ერაკლე ფილისტიმად რათამცა ეწყო
მუნ: X~ იყო მონაზონი ±აცი ღ~ისა, და მან ჰრქვა Mეფესა ესრეთ, ვ~დ ივლტოდეთ
სარრას განძებულთა, ანუთუ განკერძოებულთა, რ~ U~ნ მისცა აღმოსავლეთი და
დასამხრეთი სარკინოსთა, რ~ლარს თარგმანებით მისი სარას ძაღლი:
Dა Mონაზონისა მის სიტყვითა ესე უთხრეს ერეკლე მეფესა, ვარსკვლავთ მრიც
ხველთა, და სრულთა მისანთა: Aღაშენა ერაკლე მეფემან სვეტი, და დაწერა
მასზედა: Mშვიდობით შუამდინარეო, და ფილისტიმო, ვ~ემდის წარჴდეს შვიდ
ნი შვიდეულნი: ¸ვიდეულისათჳს ესრეთ ჰპოვეს ჟამი განსაზღვრებული ფი
ლოსოფოსთა: ჰრიმის ტროსმან, ანჯინტონის წიგნთა შ~ა რ~ლარს სარკინოსთათ
ვის, რ~ლარს ორას ორმეოცდა ათი წელი: ხ~ მოჰმედის გამოჩინებამდე ალექ
სანდრესითგან გარდასრულიყვნეს წელნი ცხრაასოცდა შვიდნი:

Mაშინ ყ~ნი ნათესავნი ბერძენთა წარჩინებულთანი, ჰფლვიდეს ქ~ყა
ნათა შ~ა განძთა მათთა: რათა რა~ჟს გამოვიდეს ჰპოონ განძი იგი, და არღარა
ნახონ ჭირი იგი წარღებასა, და კ~დ გამოღებასა: და აღმოვლო მუნით ერაკლე
1-31 სტრ., 77v
კეისარმან გზა რანისა, და მეორედ შემოვიდა ქართლად, და ჰრქვა ნათესავსა სპარს
თასა რნ~ი შემოლტოლვილიყუნეს სარკინოსთაგან: უკეთუ უწყით ვ~დ დასრულდა
მეფობაჲ თქვენი, დაუტევეთ ჩრდილო და შემოვედით ჩვენთანა: ხ~ მათ დაუტევეს
ქ~ყანა ესე, და დაფლეს განძი იგი მათი, და რ~ნიმე წარჰყვეს, და რ~ლნიმე დადგეს,
და შეიტანეს ყ~ისა საგანძურისა გუჯარნი: და რა გუჯარნი დაწერნეს, აღწერეს
ნათესავი თჳსი, და ქყ~ანა: და დასდვეს რათა ოდეს მოვიდენ ბერძენნი მით გუჯრით
მოიძიონ ნათესავნი მათნი, და თვითოეულან განუყონ განძი, და ქყ~ანა:
Mოკ~და ±~სი, Tაბორ, და დასვეს ±~სად, Sამოელ:
Aმისა შ~დ გარდაჰჴდეს რაოდენნიმე წელნი: K~ეს აქეთ, KnV: იქმნა ±რება
მეექვსე: Ro. ¦~თა მამათა ±ოსტანტინუპოლეს შ~ა, Mეათსამმეტესა წე
ლსა ´ოღონატი ±ოსტანტინეს Mეფობისასა, რლ~ი იყო მამა Iუსტინიანესი,
რ~ლისა წინამძღვრად იყუნეს T~ე, და G~ი ხუცესნი: და I~ნე Dიაკონი მცველ
ნი ადგილისანი აღათონ ჰრომთა პაპისანი: და G~ი ±ოსტანტინუპოლელი:
Tეოფანე ანტიოქელი:
Aმის კრებისა მიერ ბრძანეს ესრეთ წ~ისა Eკლესიისა საქართველოსათჳს, რ~ლ
არს Mცხეთას წ~ჲ სვეტი: რათა იყოს სწორპატივითა, ვ~ა წ~ჲ სამოციქულო ±ა
თოლიკე ეკლესიანი საპატრიარხონი: Dა იყოს ±~სი ქართლისა სწორი ´ატ
რიარხთათანა: და აკ~ხევდეს მწყსიდეს და განაგებდეს სიმართლით მთავარეპის
კოპოსთა, მიტროპოლიტთა, და ეპისკოპოსთა, და სამწყსოსა თჳსსა ქართლსა
გამოღმა გაღმა კახეთსა, შაქსა შირვანსა, და მიდგმით წამოვლით მთისა მის
ადგილისათა, სვანეთისა და ჩერქეზისა საზღვრამდის ს~დ ოვსეთსა, და ყ~ა ზე
მო ქართლსა სამცხო საათაბაგოსა:
Mისთვის მიგვითვლია საქართველოსა Eკლესიანი: Mას ჰმონებდენ, და მის ჴელქვეშე
იყუნენ, და სჯულსა მისსა ერჩდენ, და მისგან იმწყსებოდენ: Dა მიგვიცემია
ჴელმწიფებაჲ შეკრვისა და განხსნისა: რ~ რლ~ი შეჰკრას კრულიყოს იგიცათა
შ~ა: და რლ~ი განხსნას ჴსნილიყოს იგი ცათა შ~ა: X~ პ~ლითგან Aნტიოქიის ±რე
ბისა მიერ განპატიოსნებულიყო: და აწ ამა ±რებისა მიერ დაგვიმტკიცებია
´ატრიაქად: რ~ ნუ იქმნებინ Mიტრაპოლიტი: ნუცა Eპისკოპოსი: ±~სისა შე
უნდობელად: X~ უკეთუ ვინმე იკადროს ±~სისა მის წინაადგომაჲ Mთავარ
ეპისკოპოსმან: გინა Mიტროპოლიტმან: ანუ Eპისკოპოსმან: ანუ დაიპყრას
ხარისხი და ეკლესია ძალითა ±~სისა უკითხავად, და შეუნდობელად: ანუ Iკუ
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რთხოს Mეფე, გინა მთავარნი, ანუ მთავარეპისკოპოსნი, და Mიტრაპოლიტ ეპი
სკოპოსნი, განიკვეთენ: X~ ოდესცა ენებოს შემზადებაჲ, და კ~ხევა Mი
რონისა, აკ~ხოს თჳსსა Eკლესიასა:
R~ მრავალნი მრავალგზით ამათ პირთათვის გვკითხვიდეს, და დავბრკოლდებო
დით ჩვენ უმეცრებით: და ესენი მცირედი ესე სიტყუანი ვ~ა თესლის მკრ
ებელმან მიმოგანთესულნი, წ~თა წერილ
თაგან შემოვკრიბენ ჯერჩინები
თა შენითა: ±აცო
³~ისაო:
X~ სტეფანოზს ესხნეს ორნი ძენი: Uხუცესსა ეწოდებოდა სახელად, მირ:
და შედეგსა, არჩილ: და განუყო ყ~ი ხვასტაგი სამეფოსა მისსა: საგანძუ
რი ოქროსა, და ვეცხლისა, და თვალთა პატიოსანთა: რ~ ნახევარი საქონელისა მი
სისა, წარიღო ქ~ყანასა Eგრისს: და წარიტანა თანა ¾ე თჳსი პირმშო: Mირ.
და ნახევარი საქონლისა მისისა, მისცა Aრჩილს უმრწემესსა ძესა თჳსსა:
X~ არჩილ დაფლა საგანძური მისი უფროსი ჴევსა ±ახეთისასა: ხ~ სამსახ
ურებელნი ოქროსა და ვეცხლისანი ჴევსა Uჯარმოსასა, და საგანძურნი ქარ
თლისა და ჯავახეთისანი დასხა მახლობელად Gორსა, რლ~ი მანვე ერაკლემ
განაჩინა განძთა სამალავად მათთჳს, რ~ლნი თანა ვერ წარჰქონდეს: ხ~ სახელი
გორისა მის არს ტონთიო: რ~ლარს თარგმანებით Mთა ოქროსი: და დასვა მას ზ~ა
ტილისმი, რათა ვერვინ უძლოს გამოღებად:
X~ საგანძურნი ყ~თა ქართლისა ეკლესიათანი, დაჰფლნა აჩრდილსა დიდისა სიო
ნისა Mცხეთისასა: და შ~დ მცირედთა დღეთა შევიდა არჩილცა ეგრისადვე:
და მუნ ყოფნასა შ~ა მოკვდა Sტეფანოზ: მთავარი ქართლისა: და მისწილ
მეფე იქმნა ძე მისი, მირ, და არჩილ:
oრმეოცდა მესამე Mეფე, მირ: და ძმა მისი, არჩილ: ¾ენი სტეფა
ნოზ მთავრისანი: Xოსროიანი:
X~ მუნ ეგრისს ყოფნასა შ~ა ამის მეფისა Mირისა, და ძმისა მისისა არჩილისა: მო
ვიდა Aმირა აგარიანი, ქართლს. რ~ლსა ერქვა Mურვან ყრუ, დისწული მო
ჰმედისი: რლ~ი წარმოევლინა Eშიმს ამირმუმლსა ბაღდადელსა, ძესა აბდალ
მელიქისასა, ნათესავისაგან ამათისა: და ამისთჳს ეწოდა ყრუი რ~ლ მეორედ ა
რა მიითვალვიდა სიტყუასა განმზრახთასა, და ყ~ნი მთავარნი, და პატიახშნი
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ნათესავნი ერისთავთა და წარჩინებულთანი შევიდოდეს კავკასიად, და დაიმალნეს
კლდეთა და ღრეთა, და მოვლო ყრუმან ყ~ი კავკასია, და დაიპყრა კარი დარიელა
სი, და დარუბანდისა: და შემუსრა ყ~ნი ქალაქნი, და უმრავლესნი ციხენი სა
ზღვარნი ყ~თა ქართლისათანი:

Dა ვ~ა სცნა რ~ Mეფენი ქართლისანი, და ყ~ნი ნათესავნი მათნი წარვიდეს ეგრი
სად: და მუნით კ~დ მიიცვალნეს აფხაზეთად, შეუდგა კვალსა მათსა, და შემუ
სრნა ყ~ნი ქალაქნი, და სიმაგრენი ეგრისის ქყ~ანისანი: და ციხე იგი სამზღუდე
შემუსრა, რ~ლარს ციხეგოჯი შემუსრა, და შევლო ზღუდე იგი საზღვარი Eკ
ლისურისა: Dა მოსლვასა მისსა იყო ±~სი Tაბორვე:
X~ იყუნეს მაშინ Mეფენი, Mირ, და ძმა მისი Aრჩილ ციხესა მას შინა Aნაკოფისასა,
რ~ლსა შ~ა იყო ხატი ¶~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა, არა კაცობრივითა ჴელითა დაწერი
ლი, ა~დ ზეგარდამო, რ~ლისათჳს არავინ უწყის თუ ვინა იგი მოსრული იპოვვა თა
ვსა ზ~ა მის გორისასა, რ~ლსა მოსდგმიდა სამხრით ზღვა: და ჩრდილოთ ჭალა
კი მწყურნები: Dა ერისთავი კეისრისა ლეონ შესრულიყო ციხესა სობღისასა,
რ~ლარს გარდასავალსა ოვსეთისასა: და ვერვინ შემძლებელიყუნეს წყობად
ყრუსა მის, რ~ იყვნეს სპანი მისნი უფროს, და უმრავლეს ჭალაკთა ეგრისისა
თა: X~ ამანვე ყრუმ შეიპყრა, და აწამა წმიდა დავით, და კოსტანტინე რ~ლთა
წამებასა ვრცელად მოგვითხრობს ცხოვრება მათი:
Dა ჩვენ პ~ლივე სიტყუა ვიწყოთ, მაშინ ვითარ იყუნეს ციხესა მას შ~ა Aნაკოფისასა,
Dასაბამითგან სოფლისათ, ექვსიათას ორას ორმეოცდა ცხრასა: და Kე~სჯ~რ
ცმითგან შვიდასოცდაათსა: Mეფობასა ბერძენთასა Lეონ ისავროსა:
და ±~სი სამოელ: Mუნ მივიდა Mურვან ყრუი, და დაუპირა წყობად ბრძოლად მე
ფეთა მათ: Mაშინ ჰრქვა არჩილ ძმასა თჳსსა Mირს: მიწყვედილარს ციხე ქა
ლაქი ესე შემუსრვად, და უკეთუ შეგვიპყრნეს ჴელად, და გამოიკითხნეს ყ~ნი სა
განძურნი ნამალევნი, რ~ლნი იგი დავფლენით ქყ~ანასა ჩვენსა მონაგებნი Mი
რიან ღ~ივ განბრწყინვებულისანი, და ყ~თა შვილთა მათთანი, რ~ლთა გვშვნეს
ჩ~ნ, იგიცა ითხოოს ჴელთაგან ჩვენთა რ~ი დამალა ერაკლე მეფემან, რომ
ლისა აღწერილი ყ~ი დავსდევით ორთა მათთანა გვირგვინთა ზურმუხტისა და ია
გუნდისა ძოწეულისათა, რომელი იგი გამოიტანა მამამან ჩვენმან დიდმან Vახტ
ანგ მეფემან ჰინდოეთით, და სინდით, და დავფლენით იგი Uჯარმოს, მახლო
ბელად შ~ს ორთა მათ ±ოშკთა უმცველოთა, და ყ~ი იგი აღწერილარს გონე
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ბასა ჩ~ნსა: და შენ წარიხვენ ორნი იგი გვირგვინნი მისვე Vახტანგისანი ოქროსა
და ანთრაკისანი: ერთი Mირიან Mეფისა, და ერთი Vახტანგისა, რ~ი მიუძღვანა
სპარსთა Mეფემან ყ~ათანა ოქროსა, და ვეცხლსა, რ~ლი აღვიდა სატვირთოსა ხუ
თასსა: და მკვირცხლსა ორიათასსა, შენ და მამამან ჩემმან დასდევით იგი ქუ
თათისს, და ციხე გოჯს:
X~ მე გვირგვინნი იგი ჩემნი, და გუჯარნი იგი ტყვივისანი, მარტოდ დავსხენ: და
აწ უკეთუ მოვსწყდეთ განძი იგი უცნაურად დარჩეს ყ~ივე გამოსლვასა ბერ
ძენთასა ძიება ჰყოს კეისარმან ნათესავისა ჩვენისათვის, და მოსცეს განძიცა იგი და
მეფობა: Aწ ~კჱ ვიქმნნეთ ჩ~ნმიზეზ მოოჴრებისა ქართლისა და საბერძნეთ

ისა, ა~დ განვიდეთ და ვეწყვნეთ ზღვის კერძოსა ამას გვერდსა შ~ა, და თუ ენებოს
³~ა ერთითა იოტოს ათასი, და ორითა ბევრი:
Dა მივიდეს წ~ე Xატისა მის ¶~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისასა შევრდომით და იტყოდეს:
განვალთ სასოებითა ¾ისა შენისა, და ღ~ისა ჩვენისათა, რ~ი იშვა შენგან მისსა
შესწირენ ოხა ჩვენთჳს, და თანამავალმეყავნ ჩვენ წყალობა შ~ი: და იყო მათთა
ნა სიმრავლე მცირე ტაძრეულისა მათისა, და ნათესავი ერისთავთა და პატიახ
შთა ათასი ოდენ: X~ სპათაგან Aფხაზთა ორიათასი მებრძოლი, და ვ~ე განთე
ნებადმდე მოავლინა U~ნ სარკინოზთა ზ~ა ხორშაკი ბღვარისა, და ჰგვემნა იგინი სა
ტლითა სისხლისათა. და ეჩვენა ღამესა მას Aნ~გსი არჩილს, რ~ნ ჰრქვა მას. წარვე
დით და ეწყვენით აგარიანთა მათ, რ~ მოგვივლენია მათზ~ა გვემანი, სასტიკად მო
მსვრელი კაცთაგან მიპირუტყვთამდე:
Dა ოდეს განხვიდეთ, გესმასთ ბანაკსა მას შ~ა მათსა ჴმა ვაებისა, და ტირილი
სა: ხ~ თქვენ მჴნე იყვენით და განძლიერდით სასოებითა ღ~ისათა: Dა ვ~ა გან
თენდებოდა ესმათ ბანაკით მათით ჴმა ტირილისა და გოდებისა: Mაშინ უ
კვე განვიდეს სასოებითა ღ~ისათა წყობად მათდა და ეწყვნეს: და მოსცა U~ნ
ძლევა ძლიერი მცირეთა ერთა K~ეანეთა, და მოსწყდა სატლითა სარკინოსთაგა
ნი ოცდა ათხუთმეტი ათასი: და მახვილითა სამიათასი: Dა იწყლა Mირ მარზაკითა ფერდსა: ხ~ K~ეანეთაგან მას დღესა შ~ა მოკლეს კაცი სამოცი: და სარკინოს
თა ცხენი დაეცა ვ~ა ჭალაკი. და ჩაჰყრიდეს ყ~ა მას ზღვად:
Mაშინ იხილა ვინმე ჩვენება აგარიანმა რ~ლსა ეტყოდა რეცა Mოციქული მათი,
მოუცემია ღ~ა ძლევა ჩ~ნდა, ვ~ე აღსრულებადმდე ათთა Mეფეთა, ვ~ა ჰრქვა
Aბრაჰამს, და Aგარს ³~ნ, ა~დ Eკლესიათა ღ~ისათა, და კაცთა ღ~ისმსახურთა ეკრ
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ძალებოდეთ: ვ~ა იგი გამცენ ყურანსა შ~ა ჩემსა: Mაშინ მსწრაფლ აღიყარ
ნეს, და უკუნიქცეს კვალსავე შ~ა თჳსსა, და აღვლეს ციხეგოჯი, და დაიბანა
კეს წყალთა მათ ზ~ა ორთა Mსგეფსსა ერთსა: და გარდამოჴდა წყალი წვი
მისა ფიცხელი, და აღსდგეს მდინარენი სასტიკად, და მიმართა უმცროსმან მან
წყალმან სპასა Aბაშთასა, და წარიღო მათგან მკვირცხლი ოცდა სამიათასი;
Dა მიმართა უფროსმან წყალმან მან მჴედართა, რლ~თა იგი ბანაკი იყო უჭალაკ
ეს, რ~ლნი იგი მიივლტოდეს ადგილთა რ~ლთამე, და რლ~ნიმე ხეთა ზ~ა განჴდებო
დეს: და წარიღო ცხენი ოცდა ათხუთმეტიათასი:
Dა მიერითგან სახელედვა ორთა მათ მდინარეთა, ერთსა ცხენის წყალი, და
ერთსა აბაშა: და აღიყარა მუნით, და შევლეს მუნ გზაჲ Gურიისა, და განვ
ლეს სპერი, და სიმრავლისაგან არა შეჩენილიყო დაკლება: X~ უწინვე და
სჭრეს კუდები ცხენთა მათთა, რ~ თიჴისაგან ვერ ითრევდიან:
X~ იქმნა მას ჟ~ა განრყვნილი ქყ~ანა ქართლისა, სომხითისა, და რანისა, რ~ არ

ღარა იპოვებოდა, არცა ნაშენები, არცა საჭმელი კაცთა, და პირუტყვთა ყო
ვლადვე: Dა წარივლინეს მოციქული წ~ე კეისრისა Mირ და Aრჩილ: და E
რისთავმან აფხაზეთისამან, და აუწყეს ესე ყ~ი რაჲცა იქმნა ღ~ისა მ~რ ჴელი
თა მათითა: მაშინ კეისარმან წარმოსცა ორი გვირგვინი, და გუჯარი მირს,
და არჩილს. და მოსწერა მათთანა ესრეთ ვ~დ თქვენი იყო Mეფობა, სიმჴნე, და
სიბრძნე ქართლსა შ~ა: Aწ დაღაცათუ იდევნებით ჩ~ნთანა მსახურებისათჳს
¿~ისა, ა~დ მოქცევასა ჩ~ნსა ვ~ა აღმითქვა ჩვენ ღ~ნ, ჩვენთანავე იდიდნეთ: ხ~ თქ
ვენ დაადგერით სიმაგრეთა თქვენთა შ~ა, ვ~ემდის წარჴდენ წელიწადნი მათ
ნი სამასნი: რ~ ორას მეერგესესა წელსა განევლთოს Mეფობაჲ მათი, და
განსრულებასა მესამისა წელიწდისასა მოეცეს ძალი Mეფობასა ჩ~ნსა,
და შევმუსრნეთ აგარიანნი, და ყ~ნი მათნი ამაღლებულნი დამდაბლდენ,
და ჩვენთანა მადიდებელნი ამაღლდენ:
Dა მოსწერა Lეონისა ესრეთ სახედ, რ~ ყ~დვე საზღვართა ქართლისათა ჩვენ
გან ქმნილარს ვნება, და Mეფეთა მათთაგან ჩვენდა მომართ რგება, და თანა
დადგრომა: ხ~ აწ ესე მესამე მსახურება და რგება დასდვეს საყდარსა ამას სამე
უფოსა. რ~ პ~დ ნათელი მიიღეს ჴელსა ქვეშე ჩვენსა, და შ~ს სპარსთა ყვეს მშვი
დობა: და კ~დ შემუსვრისაგან დაარჩინეს დიდი იგი ქალაქი ´ონტისა, რ~ იგივე ვა
ხტანგ გურგასლან შუამდგომელიქმნა, და ჴრმლითა თჳსითა უკმოუღო სამე
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ფოსა ამის ´ალესტინე, და ორი ნაწილი ჯაზირეთისა, და უკეთუმცა ³~ა არა
მაგათ მიერ დაებრკოლა ბ~რტი ეგე მტერი, შემოსრულიყომცა ვ~ე ±ოსტან
ტინუპოლედმდე: R~ შვილთა შორის ნებროთისთა ეგენი მხოლო ადიდნა ³~ნ.
რ~ არა მოაკლდეს ნათესავსა მაგათსა ბრძენი, გულისჴმისმყოფელი და მბრძო
ლი, ვ~ა მოგვითხრობს ჩვენ აღწერილი ესე Gუჯარი, რ~ლსა შ~ა აღწერილარიან
Mეფენი და წარჩინებულნი ºომებით, და სოფლებით მათით: X~ შენდა
მიბრძანებიეს Eრისთაობა Aფხაზეთისა, შენ და შვილთა შ~ნთა, და მომავალ
თა სახლისა შენისათა მი ~კე: A~დ კეთილად პატივობდი მეფეთა, და ერ
თა მაგათ ქართლისათა, და ამიერითგან ნურღარამცა ჴელგეწიფება ვნებ
ად მათდა, და საზღვართა მათთა ეგრისთა, ვ~ემდის იყუნენ მანდა, ანუთუ
განვიდენ მანდით:
Mაშინ Mეფე მირ დამძიმდა წყლულებისაგან მოსიკვდიდ, და ჰრქვა ძმასა თ~ს
სა არჩილს ესრეთ, რ~ მე ესერა წარვალ ძმაო ჩემო მამათა ჩვენთათ~ა, ა~დ
მე წარმიღე და დამფალ საფლავსა მას მამათასა ჩვენთასათანა: ხ~ შენ გაუ
წყო ადგილი საგანძურთა მათ ჩვენთა ნამალევთა თუ სადა არს, რ~ არა მივის
ჩვენ შვილი წული მკვიდრად, ა~დ მისხენ შვიდნი ასულნი, და აწ შენხარ მკვი
დრი სახლისაგან მეფობისა ჩვენისა Mირიან მეფისა: და შენ თჳთ უწყი ვ~დ ქალი
შვილი ჩვენ არა მივსცით Eრისთავთა ჩვენთა ცოლად: ანუ მივსცით Mეფესა,
ანუ მოვინმევიდის სპარსეთით ნათესავი მეფეთა, ვ~ა µეროზ, რ~ლსა მისცა Mირი
ან მეფემან ასული თჳსი ცოლად, და ჩვენ შემცირებულვართ, რ~ შენხარ უცოლო,

და მე ვარ უძეო: და აწ რადგან მოიყუანიან მამათა ჩვენთა ცოლად ასულნი ერისთა
ვთა ჩვენთანი, და მისციან ასულნი თჳსნი მათ, და ქყ~ანანიცა ქართლისა მისცი
ან მათ, და ¸ენცა მიეც მათ ასულნი ჩემნი, და განუყავ მათ ქ~ყანანი ქართ
ლისანი, ნახევარი შენ, და ნახევარი მათ:
X~ საუხუცესოდ რ~ლ მაქვნდა მე ყ~ივე მომიცემია შენდა, და გაქვნდეს საუხუ
ცესოდ ეგრისი, სავანეთი, თავკვერი, არგვეთი, და გურია: X~ კლარჯე
თი, და შუა მთიულეთი მიეც ასულთა ჩემთა, რათა მუნ შინა იყუნენ ჟამთა ა
მათ ბ~რტთა: და რ~ მამაცა ჩვენი მოკვდა ამა შფოთსა შ~ა, რ~ი დამარხულარს Eგრისსა
შ~ა, და ვერ წარვგზავნეთ იგი Mცხეთას: ¦არსცენ ძვალნი მისნი, და დაჰფლენ
საყდარსა ქუთათისსა, რათა იყოს იგი საწამებელად სამკვიდროსა ჩვენისა, და შ~ნ
დაადგერ აქა, და დაემოყვრებოდი ბერძენთა ვ~ემდის განქარდეს ბნელი ესე:
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Dა შ~დ ამისა მოკვდა Mეფე Mირ, და წარიღეს Mცხეთას, და დაფლეს ზემოსა
Eკლესიასა შესავალსა კარისასა: და დაჯდა მისწილ Mეფედ ძმა მისივე Aრჩილ:
oრმეოცდა მეოთხე Mეფე არჩილ: ძე სტეფანოზ Mეფისა: და ძმა Mი
რიან Mეფისა. Xოსროიანი: B Aრჩილ
Mაშინ ამან Mეფემან Aრჩილ მოუწოდა ყ~თა Eრისთავთა ქართლისათა: და
მისცნა ძმისწულნი თვისნი: ერთი მისცა მამისძმისწულისა შვილსა Gურამ
±ურატპალატისასა, რ~ლსა ჰქონდა ±ლარჯეთი, და ¿ავახეთი:
Mეორე მისცა ´ატიახსა ნათესავსა ფეროზისსა, რ~ლი მთავრობდა Tრიალე
თს, ºაშირს, და Aბოცს: Mესამე მისცა nერსესს ნერსიანსა, რლ~ი იყო
წარჩინბ~ლი Vახტანგ მეფისა: Mეოთხე მისცა Aდარნასეს, ადარნასიანსა,
და ორთა ამათ განუყო ზემოსოფელი რომელარს ქართლი: Mეხუთე
მისცა Vარაზმანს: და მისცა ±ოტმანითგან ქურდის ჴევამდე:
Iყო ესე ვარაზმან ნათესავი სპარსთა ერისთავისა Bარდაველისა, რლ~ი იყო
დედისძმა Vახტანგისი, შვილთაგან ძეთა მისთასა: Mეექვსე მისცა ¿უ
ანშერს ¿უანშერიანსა, რ~ლი იყო ნათესავი Mირიან მეფისა, შვილთაგან Rე
ვის ძეთასა: და მისცა ¿ვარი, და Xერკი, და ყ~ი მთიულეთი, Mანგლისის ჴევი
და ºფილისი: ხ~ ნაწილი Aრჩილისა იყო განზოგებით ყ~თა ამათ ჴევთაგან:
Dა ვითარ იხილეს რ~ ¿უანშერს უმეტესი ნაწილი მისცა, და უმძიმდათ მცი
რე რამ სხვათა მათ: და განუტევნა Mთავარნი ესე ცოლებითურთ თვის თვისად
ადგილად: X~ Aრჩილ მოუწოდა Lეონს, და ჰრქვა ესრეთ, ±~ხლ იყავნ შენ Uფ
ლისა მიერ, რ~ კეთილად იღვაწე სტუმრობა ჩვენი, და დამიცვენ ჩვენ ადგილთა
შინა შენთა მშვიდობით: გარნა აწ უწყი შენება ადგილთა ჩვენთა Eკლისური
თგან აღმართ წარვალ, და დავეშენები ციხეგოჯს და ქუთათის: და აწ ითხოვე

თავისა შენისათვის რაჲ გნებავს ჩემგან, ნაცვლად კეთილის მსახურებისა შე
ნისა: X~ ლეონ ჰრქვა, მომცა მე კეისარმან ქვეყანა ესე მკვიდრობით, კეთილ
ად სიმჴნითა თქვენითა: ხ~ ამიერითგან არს ესე მამულობით სამკვიდრებელ
ჩემდა Eკლისურითგან ვ~ე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთად, სადა დასწყდებ
ის წვერი კავკასიისა ამის: ¸ემრთე მეცა მონათა შ~ნთათანა რომელნი ესე
ღირსმყვენ შვილად, და ძმად შენდა, არა მინდა ნაწილი შ~ნგან, ა~დ ჩემიცა ესე
შ~ნდავე იყოს ყ~ივე:
Mაშინ მისცა ლეონს, ძმისწული მისი, Gვარანდუხტ: და გვირგვინი იგი, რომელი
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Bერძენთა Mეფესა წარმოეგზავნა Mირიანისთვის, და ჰყვეს აღთქმა და ფიცი საშინელი
ვ~დ არა იყოს მტერობაჲ შ~ს მათსა, ა~დ ერჩდეს ლეონ Aრჩილს ყ~თა დღეთა მისთა,
¦არმოვიდა არჩილ, და დაემკვიდრა ეგრისს ვ~ე შორაპანამდე, და ყ~ნი ციხენი და ქა
ლაქნი აღაშენნა საზღვარსა ზ~ა გურიისა და საბერძნეთისასა: და წარჴდა ამ
ას შ~ა წელიწადნი ათორმეტნი, და იწყო შენებად ქართლმან, რ~ განრყვნილ
იყო საყოფელად Mცხეთა:
Gარდამოვიდა არჩილ ეგრისით, და დაჯდა ნაციხარსა ჴიდრისასა, მაშინ მოვიდა მი
სსა ერთი მთავარი ვინმე, რლ~ი იყო ნათესავისაგან D~თ წ~წრმეტყ~ლისა Aდარ
ნასე, ძმისწული Aდარნასე ბრმისა, რ~ლისავე ძმა მისი მზახლებულ იყო
Bაგრატონიანთადვე, და Bერძენთა მიერ დადგინებულიყო Eრისთავად არეთა
სომხითისათა, და ტყვეობასა მას ყრუსასა შთასრულიყო იგი შვილთათანა გუ
რამკურატპალატისასა ±ლარჯეთს: და მუნ და რჩომილიყო:
X~ ამან ადარნასემ ითხოვა არჩილისაგან და ჰრქვა, უკეთუ ინებო და მყო მე
ვ~ა მკვიდრი შენი, მომეც მე ქ~ყანა: და მისცა შულავერი, და არტანი: ამისა
შ~დ არჩილ ±ახეთად, და ყ~თა ტაძრეულთა მისთა მიუბოძა ±ახეთი, და აზნა
ურ ჰყვნა იგინი: აღაშენა Eკლესია საძმორას, და შეირთო Aსული Gურ
ამ კურატპალატისა ცოლად, რლ~ი იყო შვილთაგან Vახტანგ მეფისათა Bერძე
ნთა ცოლისა ნაშობთა, და დაჯდა წუქეთს, და აღაშენა ±ასრი, და ჴევსა ლაკვატი
სასა აღაშენა ციხე: და ჰპოვნა წუქეთს მთავარნი, რ~ლთად მიებოძა Vახტ
ანგ მეფესა წუქეთი: და იყო მაშინ რლ~ი ერისთაობდა თუშთა და ხუნძთა
ზა, და ყ~თა წარმართთა მის მთისათა სახელით Aბუხვასრო, და არა ინება მი
სგან წარღება წუქეთისა: და აღაშენა ციხე ქალაქი ერთი ნუხაპატს ორთა
წყალთა შუა: ხ~ ნუხაპატელნი იყვნეს უწინარეს კაცნი წარმართნი, და მჴე
ცის ბნ~ბისანი, ა~დ ყრუს მოესრა სიმრავლე იგი მათი: და იძულებით მონა
თლნა არჩილ იგინი:
X~ განძლიერებულიყვნეს სარკინოზნი ქყ~ანასა რანისასა, და დაეპყრათ გაზირი
და სომხითი, და ბრძოდა Mასლამა ბერძენთა: ხ~ ძმისწულნი ადარნასე ბრ

მისანი, რ~ლთა დასწვნეს მამის ძმის თვალნი, წარმოვიდეს ტრონით შაკიხად სა
მნი ძმანი, და დაემკვიდრნეს მუნ ბრძანებითა არჩილისითა, რ~ ყ~ი პირი კავკასიისა
რანით კერძო უმკვიდრო ქმნილიყო: ხ~ ჱერეთი და კახეთი ჭალაკთა და ტყეთაგან
უკეთე დარჩომილიყო, და დაემკვიდრნენ სამნივე იგი ძმანი ვ~ე გულგულამდე:
1-13 სტრ., 81v
Mასვე ჟა~ა ´ატიახშნი ვინმე არა შეუშვნეს ±ლარჯეთს სხვათ: და წარვიდეს ნახე
ვარნი მათნი, და შეიპყრეს კლდე ერთი ºაოს, რ~ლსა ერქვა ±ალმახი, და აღა
შენეს ციხე: ხ~ რ~ლნი იგი მოვიდეს ±ახეთს არჩილისთანა: მისცა ერთსა მათგ
ანსა ცოლად ნათესავსა აბუხოსროსაგან, რ~ დაქვრიებულიყო იგი, და არა ესვა
ქმარი, და მიუბოძა წუქეთი ციხით, და კარითურთ: და ჟ~ა მას დაეცადნეს სა
რკინოზნი შემოსლვად ქართლად, ყრუსა წარსლვითგან წელიწადსა ორმეოც
და მეათესა: Aქა ჟამადმდე არღარა შემოვიდოდეს, ა~დ მიიღებდეს ხარკსა
ერისთავთაგან: X~ არჩილს ესხნეს ძენი ორნი Iოანე, და ¿უანშერ:
და ასულნი ოთხნი, გურანდუხტ, მარიამ, მირანდუხტ, და შუშან:
¦ამება წ~ისა, და დიდებულისა მოწამისა არჩილისა, რლ~ი ესე Mეფე
იყო Kართლისა, Xოსროიანი:
Dა ვითარ გარდაჰჴდეს ამას შ~ა წელიწადნი ორმოცდა ათნი. კ~დ მოვიდა ჭიჭუმ
ნათესავი მოჰმედისი, მოაოჴრნა და შემუსრნა ყ~ი შენებული ქართლისა:
და მიმართა შესლვა კახეთად, რათამცა მოაოხრნა, და ყ~ითურთ უმკვიდრო
ჰყო: Iყო შიში დიდი მეფეთა, და მთავართა, და ყ~ისა ერისა, და არა შემძლე
ბელიყვნეს წინააღდგომად: რ~ რაჲთგან განერყუნა ქყ~ანა ესე ყრუსა, დაღ
აცათუ გარდავლნა ჟამნი მრავალნი მშვიდობით, ა~დ არღავე მოგებულ
იყო კვალსავე თჳსსა:
Mაშინ წ~ნ არჩილ განიზრახა გონებასა თჳსსა სიმჴნითა გულისა მისისათა, რ~ა
მივიდეს და ნახოს, და ითხოოს მშვიდობა მისგან ქყ~ანისა თჳსისა, და დაცვა შე
ურყეველად ეკლესიათა, და არა დაპატიჟება დატევებისათვის სჯულისა:
მინდობითა ღ~ისათა აღირჩია თავისა თვისისა და სულისა დადება სახსრად
ქე~ანეთა, აღდგა და მივიდა ჭიჭუმისთანა, რ~ლსა ეწოდა Aსიმ: მაშინ ვ~ა სც
ნა მისლვა მისი, მიეგება სიხარულითა, და მოიკითხა დიდითა დიდებითა: და
დაყვეს დღე იგი ერთობით, და აქო სიკეთე მისი, და შეუყუარდა სიკეთე, და უ
მეტესად შვენიერება პირისა მისისა:
Dა შ~დ მცირედთა დღეთა იწყო ლიქნად სიტყუითა, და აღუთქმიდა ნიჭთა დიდთა
და აწვევდა დატევებასა ქ~ს სჯულისასა, და მიქცევად სარკინოზად: ხ~ წ~ნ არჩილ
ყ~დვე არა თავსიდვა სიცბილი მისი, და მტკიცითა გონებითა მიუგო, და ჰრქვა
ესრეთ ნუ იყოფინ თუმცა შენითა სიტყვითა ვისმინე, ანუმცა დაუტევე ქ~ე ღ~თი
ცხოველი რომელი იგი არს ღ~ი ჭ~ტი, რლ~ნ ჴსნისათჳს ჩვენისა ჴორცითა სიკ~დილი
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თავსიდვა: და უკეთუ ვისმინო შ~ი, უწყოდე რომელ მოვკვდე სიკ~დილითა რლ~ითა
ვი
ტანჯებოდე ს~კნოდ: გარნა უკეთუ შ~ნ მომკლა, აღვსდგე ვ~ა ღ~ი ჩემი, და მისთანა
ცა ვიდიდო:
Eსმარა ესე უსჯულოსა მას, და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეველი, დაუკვირდა
ფ~დ, და უბრძანა შეპყრობა მისი, და შეყენება საპყრობილესა, რათა ღონისძიე
ბითა მიაქციოს იგი, რ~ არა სთნდა სიკვდილი მისი შვენიერისათჳს ხატისა
მისისა, და სიმაღლისათჳს ასაკისა მისისა: Dა ვ~რ შეიყუანესა საპყრობილესა
აკ~ხევდა ღ~ა, და ითხოვდა მისმიერსა შეწევნასა, რ~ა მოწყალებითა მისითა ღი
რსჰყოს თავი თვისი მიმთხვევად მკვიდრყოფად ნათელსა მას დაუსრულებელ
სა ყ~თათანა წ~თა რ~ლთა ღ~ისათჳს სიკ~დილითა უკვდავება მოიგეს:
Mაშინ უკ~ჱ წარმოდგა წ~ე ასიმისა მთავარი ერთი გარდაბანელი მიქცეული
სარკინოზად, რომლისა მამისძმა მოეკლა წაინართა, და მკვლელნი მისნი განე
რინნეს მშვიდობით პაპასა არჩილისასა ადარნასე მეფესა: ამისთვის ~კჱ შუ
რი იგო გარდაბანელმან, და ჰრქვა ასიმს ესრეთ, რ~ არა უწყი თუ ვინარს ესე
Aრჩილ, Eსე არს ძე სტეფანოზისი, ნათესავი მეფისა დიდისა Vახტანგისი, რო
მელი იყო ნათესავისაგან Mირიანის ძისა ქასრესა, და ესე იყო მამისა თვისისათანა,
რაჟამს ~კჱ დაჰფლვიდეს საგანძურთა სამეფოსა ქართლისასა: და იგიცა იც
ის რლ~ი ჱერაკლე მეფემან დაჰფლა საგანძური თვისი, რ~ ერაკლეცა უჩვენებ
და, სადა იგი ჰფლვიდეს:
Eსმარა ესე ყ~ი ასიმს, მოუწოდა კ~დ არჩილს, და ჰრქვა ესრეთ, უწინ თვალგა
ხვენ ქმნილკეთილობისა შენისათვის, რ~ ფ~დ ქმნილ კეთილხარ შენ: ხ~ აწ მით
ხრეს შენთვის, რ~ შვილი ხარ დიდთა მეფეთა ხოსროიანთა, ა~დ აწ უფროსად გან
სდიდნე წ~ე ჩემსა, უკეთუ ისმინო ჩემი, და იყოს სამეფო შენი შენდავე, და საგა
ნძურნიცა მამათა შ~ნთანი მიგანიჭნე შენვე: ´~დ მიჩვენენ საგანძურნი მეფეთა ბე
რძენთანი, და მოიქეც სჯულსა ჩემსა ზედა და იქმენ სარკინოზ, და სპასალარგყო შენ
ქ~ყანასა ქართლისასა, და მეფე და უფალ ერსა ზ~ა შენსავე:
Mაშინ მიუგო წ~ნარჩილ, და ჰრქვა, ესრეთ უწყოდე მტკიცედ, რ~ მცირე ვიყავ ასაკი
თა, ოდეს იგი განვლო ქ~ყანა ესე Eრაკლე მეფემან: რ~მამამან ჩემმან და ძმამ~ნ
ჩემმან დასხნეს ყ~ნი საგანძურნი მათნი ციხესა მას სადათ იგი შეიქცა ყრუი ამ
ირა, და აწ აქვსთ იგი ბერძენთა: ხ~ მე არა დაუტეო U~ი ³~ი ჩემი, და არცა განვყი
დო წარუალი იგი დიდება მსწრაფლ წარმავალისა ამისთვის:
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Mიუგო და ჰრქვა ასიმ, შენ ~კჱ იყავ დაცემასა მას აფხაზეთსა შ~ა სარკინოზთასა՞:
hრქვა წ~ნ Aრჩილ, მე ვიყავ მაშინ რა~ჟს დასცნა იგინი ³~ნ:

hრქვა ასიმ, და რლ~ნ ³~ნ დასცნა სარკინოზნი იგი՞:
Mიუგო Aრჩილ და ჰრქვა, ³~ნ ცხოველმან რ~ი არს შემოქმედი ცათა და ქ~ყანისა,
და რომელი იგი მოვიდა ზეცით ქყ~ანად ჴსნისათვის ნათესავისა კაცთასა, და სიკ~დი
ლითა თვისითა აღგვადგინნა, და უკვდაება მოგვანიჭა, მან ~კჱ დასცა, და დაა
მდაბლნა იგინი: Mაშინ ჰრქვა მთავარმან მან არჩილს, რ~ლისა უკ~ჱ
ღ~თი მოკვდავი არს, და სასოებაჲ ცხოვრებისა მოკვდავისა მ~რთ აქვს, ჯერარს
მისიცა სიკვდილი, და უბრძანა თავისა მოკვეთითა აღსრულება წ~ისა არჩილი
სი, და არა ჰრიდა სიკეთესა მისსა, და არცა შეიკდიმა დიდებისაგან წარჩინებულ
ებისა მისისა:
Mაშინ განიყუანეს გარე მტარვალთა მათ წ~ჲ მოწამე Aრჩილ, და მოჰკვეთეს თავი
მისი მახვილითა, Tვესა Mირკანსა, რ~ლარს Mარტი, ოცსა მის თვისასა: K~ს
აქეთ ³´A: და შევედრა სული თვისი ჴელთა შინა Dამბადებელისათა: აღი
რჩია სიკ~დილი იგი უკვდავებისა მომატყვებელი: და შესცვალა მცირედ ჟა
მისა ესე მეფობაჲ საწუთოსა სიხარულად საუკუნოდ, და ღირსიქმნა გა
ნწყობილთა შ~ს წმიდათასა, და ახოვანთა მოწამეთასა წარდგომად წ~ე ღ~ისა, და
გვირგვინოსნობს წ~ისა სამებისა:
X~ ვ~ა აღესრულა წ~ჲ მოწამე არჩილ, მივიდეს ღამესა მას გოდერძიანი ტბელ
ნი, და მათთანა სხვანიცა აზნაურნი Mამეანნი, და მოიპარეს გვამი წ~ისა მოწამი
სა არჩილისი: წარმოიღეს და შემურეს დიდითა პატივითა, და დამარხეს nოტეკროას მისმიერ აღშენებულსა მას ეკლესიასა: ხ~ ცოლმან მისმან მიუბოძა
მათ სოფლები, რ~ლთა მოიღეს გვამი წ~ისა მოწამისა არჩილისი ±ახეთს შ~ა სამკვიდრ
ებელად მათდა: X~ წიგნი ესე წამებისა მისისა იპოვვა ესრეთ სულმცი
რედ აღწერილი, რომელ ჟამთა შლილობითა ჯერისაებრ ვერავის აღეწერა:
ხ~ წიგნი ესე ქართველთა ცხოვრებისა ვ~ე ვახტანგისამდე აღიწერებოდა ჟამი
თი ჟამად: ხ~ ვახტანგ მეფესითგან, ვ~ე აქამომდე აღწერა ¿უანშერ ჯუანშე
რიანმან, ძმისწულის ქმარმან წ~ისა არჩილისამან, ნათესავმან რევისამან, მი
რიანის ძისამან, და ამიერითგან შემდგომთა ნათესავმთა აღწერონ ვ~ა იხილონ,
და წინამდებარემან ჟამმან უწყებად მოსცეს გონებასა მათსა ღ~თივ განბრძ
ნობილსა:
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oრმოცა მეხუთენი Mთავარნი Kართლისა Iოანე, და ძმა მისი ¿უან
შერ, ძენი წ~ისა მოწამისა Aრჩილ Mეფისანი: Xოსროიანი:
¸~D ამისა Rაჟამს აღესრულა წ~ჲ მოწამე Aრჩილ Mეფე, დარჩეს შვილნი
მისნი I~ნე, და ¿უანშერ: წარვიდა I~ნე ეგრისად, და წარიტანა თ~ა დედა,
და ორნი დანი თვისნი: X~ ჯუანშერ, და ორნი დანი დარჩეს ქყ~ანასა ქართ
ლისა, და ±ახეთისასა: და უმრწემესი დაჲ მისი იყო სახითა შვენიერ, და მიეს

მა ქება მისი ხაზართა Mეფესა ხაკანს. მოუგზავნა მოციქული ჯუანშერისად.
და სთხოვა დაჲ მისი ცოლად, რ~ლსა ერქვა სახელად შუშან, და უქადა შველა
სარკინოსთა ზ~ა: Mაშინ რა~ჟს მოიწია მოციქული ხაკანისა, მიუმცნო ესე
ყ~ი ჯუანშერ ძმასა თვისსა, I~ნეს და დედასა თჳსსა, ხ~ მათ არა ინებეს მიცემაჲ
მისი, ა~დ მიუმცნეს ესრეთ, უკეთუ უღონო იქმნნეს ყოფა ჩვენი უმჯობეს ა
რს რათა შევიდეთ საბერძნეთად, და მივმართოთ ქე~ანეთა, ვ~ეღა შეიგინოს
შვილი ჩვენი წარმართთა მიერ: და შუშანცა აგინა მეფესა ხაზართასა:
¸ემდგომად სამისა წლისა მოგზავნა ხაკანმა სპასალარი თვისი ბლუჩან, გა
მოვლო გზა ლეკეთისა, და შემოვიდა ±ახეთად, და მოადგა ციხესა მას, რ~ლსა
იყვნეს ჯუანშერ, და დაჲ მისი შუშან, და მცირეთა დღეთა წარიღო ციხე ი
გი, და ტყვე ყვნა იგინი, და შემუსრა ქალაქი ºფილისისა, წარსტყვენა ქართ
ლი, და ყ~ი ესე ქ~ყანა: და ვ~ა წარემართა გზასა Dარიელისასა, დღესა ერთსა
ჰრქვა ძმასა თჳსსა შუშან, უმჯობესარს ჩემთვის სიკ~დილი, რათა ღირსმყოს
მე U~ნ ნაწილსა წ~თა დედათასა, ვ~ეღა შევიგინო წარმართთა მ~რ, და ჰქონდა მას
ბეჭედი, აღმოუგდო მას თვალი და მოწოა იგი, რ~ იყო თვალსა მას ქვეშე სასიკ
ვდინე წამალი, და მუნთქვესვე მოკვდა, და წარვიდა ბლუჩან, და მიჰგვარეს ჯუან
შერ ხაკანსა, და მიუთხრა სიკ~დილი დისა მისისა შუშანისა:
X~ განწყრა მეფე ხაკან არა მოტანისათვის გვამისა შუშანისა, რ~ლისა წადიერ იყო
ხილვად მისა, მაშინ შეიპყრეს ბლუჩან, და მოაბეს ყელსა საბელი, და განზი
დვად სცეს ორთა ცხენოსანთა იმიერ და ამიერ, და მოსწყვიდეს თავი მისი ბ~რტად,
და ვითარ დაჰყო ჯუანშერ მუნწელიწადი შვიდი: მეშვიდესა წელსა წარმოგზავნა
ხაკანმან ნიჭითა დიდითა ქყ~ანად თვისად:
X~ ამიერითგან იწყო შემცირებად მეფობამან დიდთა მათ მეფეთა ხოსროიანთამან,
´~დ უფლება სარკინოზთა განდიდნა, და მათგან მიეცა ყ~ი ესე ქ~ყანა ჟამითი
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ჟამად რბევასა, და ოჴრებასა: Mეორედ იქმნა სიმრავლე ქყ~ანასა ქართლისასა
და შეერიათ ბრძოლა, და იქმნეს მტერ ურთიერთარს: და უკეთუ ვინმე გამოჩ
ნდის რ~ლიმცა ღირსიყო Mეფედ შვილთა შ~ს ვახტანგისათა, იქმნის შემცირებ
ულ სარკინოზთაგან, რ~ დაიპყრეს ქალაქი ტფილისი აგარიანთა, და შექმნეს სახლ
ად სამყოფელად თვისად, და მიიღებდენ ხარკსა ქყ~ანისა ამისგან, რ~ლსა ჰრქვიან
ხარაჯა, რ~ განგებითა ღ~ისათა სიმრავლისაგან ცოდვათა ჩვენთასა განდიდნა ნათე
სავი აგარიანთა, და განეფინა ქადაგება მაჰმედ უსჯულოსა, და მრავალი ერი შეუდ
გა მას, და შ~დ მისსა გამოვიდეს სპარსნი, და ´ონტომდე მოიწინნეს, და ყ~ი
კაბადუკია
დაიპყრეს, ³yV:
X~ ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლად ნათესავი ბაგრატოანთა, ასული ადარნასესი,
სახელით ლატავრი, და აბრალა დედამან მისმან მოყუანება მისი ცოლად, არა

თურე კეთილად მეცნიერიყო, არიან იგინი ნათესავნი D~თ წ~წრმეტყ~ლისანი,
რლ~ი იგი ჴორციელად მამად ღ~ისად იწოდა, და ვ~რ იხილა ძის ცოლი თვისი შეუ
ყვარდა იგი, აკ~ხა და დალოცა: Dა ვ~რ გარდაჴდა ამას შ~ა წელიწადნი მრა
ვალნი, მოვიდა Aმირა აგარიანი, რ~ი ჰმსთავრობდა სომხითს, ქართლს, და ჱერე
თს. სახელით Xვასრო: oდეს ამან აღაშენა ºფილისი ქალაქი მოოჴრებუ
ლი Xაზართაგან: ხ~ რა~ჟს მოუძლურდეს ბერძენნი, გაადგა მათგან Eრისთა
ვი აფხაზთა, სახელით Lეონ, ძმისწული ლეონ ერისთავისა, რ~ლისათვის მიეცა
სამკვიდროდ აფხაზეთი ბერძენთა მეფესა:
Eსე მეორე ლეონ ასულისწული იყო ხაზართა მეფისა, და ძალითა მათითა გაადგა
ბერძენთა, და დაიპყრა აფხაზეთი, და ეგრისი ვ~ე ლიხამდე, და სახელიდვა მე
ფედ აფხაზთა, რ~ მიცვალებული იოანე ერისთავი, და დაბერებულიყო ¿უ
ანშერ: და შ~დ ამისა ჯუანშერცა მიიცვალა: ა~დ სიცოცხლესავე ჯუანშერი
სასა ადარნასე ბაგრატოანმან იცვალა ნასამალი კლარჯეთისა, შავშეთისა, ა
ჭარისა, ნიგალისა, ასისფორისა, არტანისა და ქვემო ტაოსა, და ციხეთაგან რო
მელი ჰქონდეს შვილის შვილთა ვახტანგ მეფისათა: და შ~დ მისა წარვიდა კლარჯ
ეთად, და მუნ მოკვდა Aდარნასე, რ~ მამა მისი ნერსე, ძე ვარზაბაკურ ანთიპატრი
კისა, და ამის ვარზაბაკურის მამა, სახელით Gურამ კურატპალატი, ძე პ~ლისა
Sტეფანოზისა, და ძმა Dიმიტრისა, ესენი გარდაცვალებულიყუნეს. და ძმანი ა
მის Aდარნასესნი, სახელით µილიპე, და Sტეფანოზ, იგინიცა მომკ~დარიყუნეს:
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Dა შ~დ სიკვდილისა ადარნასესა განადიდნა U~ნ მეფობა Aშოტკურატპალატი
სა, რლ~ი იყო ადარნასესი: და ძმა Gურგენ ერისთავისა:
oრმეოცდა მეექვსე ±ურატპალატი ქართლისა Aშოთან ძე ადარ
ნასესი Bაგრატოანი:
X~ ესე აშოთან ±ურატპალატი, მსთავრობდა ქყ~ანასა მას შ~ა, და სახლად მი
სა იყო Bარდავი, და ºფილისი: და ჰქონდა მას ქყ~ანა რ~ლარს გარემოს მისსა:
რ~ მათვე ჟ~თა შესრულიყო Mასლამა საბერძნეთად, და შეიქცა მოუძლ
ურებული, და განწბილებული: Mაშინ ბერძენთა Mეფემან მიუბოძა
Aშოთანს ±ურატპალატობა: და მოუძლურებულიყუნეს სარკინოზნი, და განდ
იდნა აშოტ კურატპალატი:
X~ ºფილისს არღარავინ დარჩა სარკინოზთაგანი, თჳნიერ შუაბისძისა: და Gრი
გოლი მსთავრობდა ±ახეთს: და ესხნეს ძენი აშოტს Aდარნასე, და Bაგრატ,
Mას ჟ~ა მეორესა წელსა გამოილაშქრა აშოტკურატპალატმა, და უშველა Tე
ოდოსი აფხაზთა მეფემან, ძემან მეორისა ლეონისამან, რ~ი იგი სიძე იყო აშ
ოტკურატპალატისა: მოვიდა Gრიგოლ კახეთით, და გრიგოლს უშველეს მთი
ულთა და წნართა, და ამირმა ტფილისისამან: ¸ეიბნეს ქსანსა ზ~ა, აშოტ, და
გრიგოლი: გაიქცა გრიგოლი მთავარი ±ახეთისა, და დაიპყრეს ქყ~ანა რ~ი ჰქონ

დეს ქართლისაგან დაიპყრა აშოტკურატპალატმან ±ლარჯეთითგან ვ~ე ქსანად
მდე: Dა შ~დ მისა Xალილ იზდის ძე არაბიით: და დაიპყრა სომხითი ქართ
ლი, და ჱერეთი, და იწყეს ძიება აშოტკურატპალატისა, და ვერ უძლო წინააღმდ
გომად მათდა აშოტ, და ივლტოდა მათგან, და წარემართა იგი რათა წარვიდეს
საბერძნეთად, და თანა ჰყვეს მას დედა და ცოლი, და ორნი ძენი მისნი: უხუცესი
ადარნასე: და შედეგი ბაგრატ: ხ~ უმრწემესი ძე სახელით გურამ არტანუჯ
სა შ~ა დაებადა: და ერი თვისი მცირედ ჰყვა თანამკვიდრნი მისნი დედაწულითუ
რთ, და შვილით მათით: და მოიწივნეს მთასა ჯავახეთისასა: კდესა დიდისა მის
ტბისა ფარავნისასა, დამაშვრალნი სლვისაგან გარდაჰჴდეს განსვენებად კიდე
სა მის ტბისასა: ჭამესრა პური მცირედ მიერულათ:
Mაშინ მძინარეთა ეწივნეს დიდნი ლაშქარნი სარკინოზთანი, და შეეწია ღ~თი
აშოტს კურატპალატსა, და კნინსა ლაშქარსა მისსა მოსცა ძლევა მათზ~ა, და მოსრ
ნეს სიმრავლენი ურიცხვნი: წარმოვიდეს მუნით, და მოიწივნეს ჴევსა შავშეთი
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სასა: ხ~ ჴევი შავშეთისა უშენებელი იყო, მაშინ გარეშე მცირეთა სოფელთასა:
რ~ ჟამთა სპარსთა უფლებისასა აოჴრდა, ოდეს იგი ყრუმან ბაღდადელ
მან შემუსრნა ყ~ნი ციხენი, და მოვლო შავშეთიცა, და ღადონი: და შ~დ მისსა
სრვამან სატლობისამან მოაოჴრა შავშეთი, და კლარჯეთი, და მცირედნიღა და
რჩეს კაცნი ადგილ ადგილ:
X~ დაშთომილთა მათ მკვიდრთა შავშეთისათა შეიწყნარეს იგი სიხარულითა
და სიყუარულითა, და დაემკვიდრა მუნ: და მისცა ღ~ნ განმარჯვება, და ჴელმწი
ფება შავშეთკლარჯეთსა ზედა, და რ~ლნიმე სოფელნი მის ქყ~ანისანი მოიყიდა
საფასოთი: და ზოგნი ოჴერნი აღაშენნა, და განამრავლნა სოფლები, აშოტ
კურატპალატმან ქყ~ანათა მათშინა, და განამტკიცნა ღ~ნ ჴელმწიფება მისი ნე
ბითა ბერძენთა მეფეთათა:
X~ ამან აშოტკურატპალატმან ჰპოვა კლარჯეთის ტყეთა შ~ა კლდე ერთი, რ~ლი
პ~ლ ვახტანგ გურგასლანსა ციხედ აღეშენა, სახელით არტანუჯი: აოჴრ
ებულიყო ბაღდადელისა მის ყრუობითგან, იგი განაახლა აშოტ, და აღაშენა
ეგრეთვე ციხედ: და წინა კერძო მისსა ქვეშეთ აღაშენა ქალაქი: და აღაშენა ცი
ხესა მას შ~ა Eკლესია წ~თა მოციქულთა ´ეტრესი, და ´ავლესი: და შექ
მნა მას შ~ა საფლავი თვისი, და დაემკვიდრა ციხესა მას შ~ა ცხოვრებად:
Dა მერმე კ~დ ეუფლა ქ~ყანათა ვ~ე კარადმდე ბარდავისა ქალაქისა: და მრავალ
გზის მოსცა ღ~ნ აშოტკურატპალატსა ძლევა, და დიდი დიდება ბრძოლათა შინა:
Dა იყო ერთსა ჟ~ა შინა განვიდა აშოტრათამცა შეიკრიბა ლაშქარი ბრძოლისათვის
სარკინოზთასა, მოვიდა იგი ადგილსა რ~ლსამე, და განავლინნა ლაშქრისა მაწვევე
ლნი, და ვ~ე არღა შეკრებულიყო ლაშქარი იგი მისი მისთანა, დაესხნეს მას სარ

კინოზნი უცნაურად, და აოტნეს იგინი, და წარმოემართა და მოვიდა ჴევსა ნიგალი
სასა და იწყო ძებნად ერისა ვითა განიმრავლა ლაშქარი თჳსი: და წარმოემართ
ნეს მის წ~ე იგინი, რ~ლთა მან უბრძანა:
X~ იგინი მოვიდოდეს მოკლვად მისა, მაშინ ვ~ე მოწევნადმდე მათდა კარად მისა, ა
რა უწყოდა აშოტ ზაკვა მათი: და რა~ჟს მოიწივნეს იგინი კარად მისსა, მაშინღა
აგრძნა რა იგი ეგულებოდა მათ: და არა ჰყვა მას ერი თვისი თვინიერ მცირედ
თასა რლ~ითა ვერ წინააღუდგებოდა მათ იგი: ამისთვის შეივლტოდა აშოტ
კურატპალატი ეკლესიად. და მოწყლეს იგი მახვილითა საკ~ხეველსა ზ~ა, და შე1-31 სტრ., 85r
სვარა საკ~ხეველი იგი სისხლითა თჳსითა, რ~ დაკლეს იგი ვ~ა ცხოვარი აღსავალსა სა
კ~ხეველისასა, და სისხლი იგი მისი დათხეული დღესცა საჩინოდ სახილველარს:
X~ ესმათრა ესე ამბავი ერსა მისსა, რ~ლნი იგი იყვნეს Dოლისყანას, ვ~დ მოიკლა
უფალი იგი მათი აშოტ, ჴელითა ოროზმოროზის ძეთათა, წარვიდეს დოლის ყა
ნით, და დევნა უყვეს მკვლელთა მათ უფლისა თჳსისათა, და ეწივნეს მათ სა
ვანესა ზ~ა ჭოროხისასა, და მოსრნეს იგინი ბ~რტად, ვ~ემდის არა დაუშთათ არცა ე
რთი მათგანი: და წარმოიღეს აშოტ მკ~დარი, და დაფლეს თჳსსა მას საფლავსა შ~ა
ციხესა არტანუჯისასა, Eკლესიასა წ~თა მოციქულთა ´ე~სსა, და ´ავლესსა:
X~ მოიკლარა მეგრელთაგან ესე აშოტ კურატპალატი: Dასაბამითგან წელთა,
XºLD: K~კნსა მეათსამმეტედ მოქცეულსა შ~ა: MV: Tვესა Iანვარსა,
±T: Dა შ~დ აშოტის სიკ~დილისა, რ~ლ გარეთ ქყ~ანა ჰქონდათ ძეთა აშოთისთა
წარუღეს სარკინოზთა, რ~ იყუნეს იგინი უსრულ ასაკითა:
X~ რა~ჟს სრულ ასაკ იქმნნეს იგინი, კ~დცა მოსცნა ღ~ნ მათვე ყ~ივე იგი ნაქონები
მამისა მათისა, რ~ იზრდებოდენ სამნივე იგი ძმანი ძენი ამის აშოთკურატპა
ლატისანი ციხესა შ~ა არტანუჯისასა, და იყვნეს ხარკისა მიმცემელ სარკინოზთა
ყ~ნივე ჴევნი შავშეთი, კლარჯეთ, ნიგალისანი, რ~ ამირობდა ტფილისსა შინა
ალი შუაბის ძე, რლ~ი დაედგინა Xალილას:
Mას ჟ~ა შ~ა შეითქვნეს გარდაბანელნი, და განაჩინეს ქორეპისკოპოსად Dაჩი, ძე
I~ე Kობულის ძისა: და შ~დ მისსა დასვეს ქორეპისკოპოსად Sამოელ დონაური:
და კ~დ მეორედ მოვიდა იგივე ხალილა არაბი: შეებნეს გარდაბანელნი გავაზს
და გააქციეს ხალილა, და მოსწყვიდეს სიმრავლე ფ~დი: და კ~დ დაჯდა ამირად
ტფილისს საჰაკ ისმაილის ძე: ±ვალად ხალილა მოვიდა მესამედ, და მოკლეს
ჯავახეთს: Dა ძე მისი მოჰმედ მოვიდა ქართლს, მოერთო მას ბაგრატ ძე ა
შოტ კურატპალატისა, და მისცა მას ქართლი:
oრმეოცდა მეშვიდე კურატპალატი ბაგრატ, ძე აშოტ კურატპალა
ტისა, და ძმა ადარნასესი, და გურამისა ბაგრატიონი:

X~ ამან ბაგრატ, და ძმათა მისთა დაიპყრეს არტანუჯით გამოღმართ მათი ნაქო
ნები იგი მამულები მამისა მათისა, და მორჩილებდეს სარკინოსთა: ხ~ ვ~რ
მოვიდა მოჰმედ ქართლს, და მიერთო მას ბაგრატ კურატპალატი: მაშინ გამო
ვიდა საჰაკ ამირა ტფილელი ლაშქრითა, და დადგა რეჴას: ხ~ მოჰმედ, და ბაგრ
ატ წარიღეს უფლისციხე, და მოვიდეს კახნი გარდაბანელნი შველად საჰაკისა,
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შეიბნეს რეჴს და იბრძოლეს: და იყო ბრძოლა ძლიერი მათ შ~ს, არცა იგინი გაი
ქცეს, და არცა იგინი ვ~ემდის გაიყარნეს, და აღიყარა მოჰმედ, და წარვიდა ბა
რდავს:
X~ ამან ბაგრატ განაჩინა, და განაწესა ±~სი Aფხაზს, K~ეს აქეთ, ´L: და
აქამო ჟამამდე გარდასრულიყუნეს წელნი მოჰმედის გამოჩინებითგან,
რ~ლნ სჯული სარკინოზთა დაუდვა, oრას და ათცხრამეტნი:
Mაშინ მოვიდა Bუღა თურქი მონა ბაღდადით, რლ~ი გამოეგზავნა ამირმუმლ
სა სპითა დიდითა, და შემუსრა ყ~ი სომხითი, და ტყვე ყვნა ყ~ნი მთავარნი მათ
ნი, და მოვიდა მუნით, და მოადგა ტფილისს, რ~ არა მორჩილებდეს, და მოკლა ამირა
ტფილისისა სააკ, და შემუსრა ტფილისი, და დაწვა ცეცხლითა, და მოაოჴრნა
ყ~ნი არენი მისნი: Mაშინ გამოვიდა თვდოსი, მეფე აფხაზთა წინააღმდ
გომად მისსა, და დადგა ±ვერცხობსა: ხ~ ბუღა ვ~ა სცნა, წარავლინა zირაქ სპასა
ლარი თვისი, და ბაგრატკურატპალატი, და შეებნეს, და გააქციეს აფხაზნი, და მო
სწყდა სიმრავლე ურიცხვი, და თევდოსი მეფე წარვიდა მეოტი გზასა დვალეთი
სასა: კ~დ ~კჱ მოქცეულთა დაუდგეს წინა გარდაბანელნი ჯ~ის გვერდსა, და
ავნეს დიდად ლაშქართა:
X~ ვ~რ სცნა ბუღა, აიყარა მუნით, და მოვიდა ჭართალეთს, და დადგა მუნ შინა,
და ლამოდა ოვსეთად შესლვასა, და შევიდა ცხაოტამდის: ხ~აბულბაზ სომეხთა
Eრისთავმან და Gურამ მამფალიმ, ძმამან ბაგრატ კურატპალატისამან მიუთ
ხრეს მთიულთა, რათა არა შეუშვან: ხ~ მათ განიხარეს და განწირნეს მძევალნი
მათნი: უშველა ღ~თნ რ~ მოვიდა თოვლი, დაუდგეს წინა, და შეებნეს, და მოსცა
ღ~ნ ძლევა, და მოკ~და სარკინოზთაგან ურიცხვი, და ცხენმან მათმან მოძოვა იელი
და დაიჴოცა ფ~დი: X~ სიმრავლისაგან ლაშქრისა არა ჩნდა, რ~ იყო სიმრავლე
მისი ვითარ ასოციათასი: შეიქცა გარე, და დაიზამთრა ბარდავს, და შეიპყრა
ხუცისა ვინმე ძე რ~ი გამთავრებულიყო: და შემუსრა გარდაბანი, განაღო
კარი დარუბანდისა, და გამოიყვანნა ხაზარნი სახლი სამასი, და დასხნა იგინი შა
მქორს: Dა დარიელით გამოიყუანნა ოვსნი ვ~რ სახლი სამიათასი, და დასხ
ნა Dმანის და ენება შესლვა ზაფხულის ოვსეთად:
X~ ამირმუმლმან ვ~რ სცნა ვ~დ ხაზართა ტომთა მისთა ზრახავს, მოუვლინა
ბუღას რათა დაუტეოს ქართლი მოჰმედს ხალილის ძესა: წარვიდა ბუღა,

და ამირობდა მოჰმედ ხალილის ძე: და გარდაადგინა ამირუმლმან მოჰმედ, და
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დაადგინა ისა შიხის ძე, ნათესავი მოჰმედისივე: Dა ქორეპისკოპოსი იყო Gაბრი
ელ Dონაური, ძმა სამოელ ქორეპისკოპოსისა, და წარვიდა ისა, და მოვიდა სხვა ამი
რა, რ~ლსა ერქვა სახელად აბრამ: და კ~დ მოვიდა ამირად ხალილის ძე მოჰმედ,
და უფროსად ნებიერად დაიპყრა ყ~ი ესე ქყ~ანა, სომხითი, ქართლი, და რანი:
და წარვიდა ხალილის ძე, და დადგა ამირად კაცი სააკის მონათესავ~თაგანი, სახელ
ით Gაბუც: ხ~ გურამ ძემან აშოტკურატპალატისამან, და ძმამან კურატპალატი
სამან ბაგრატისა, შეიპყრა გაბუც, და დაემორჩილნეს გარდაბანელნი, და ბრძოდა
აშოტ მამისძმისწულსა მისსა ძესა სუმბატ სომეხთა მეფისასა, ძმასა გურამისსა:
X~ გურამს დაეპყრა ჯავახეთი, თრიალეთი, ტაშირი, აბოცი, და არტანი, და
ბრძოდა სარკინოზთა, ზოგჯერ სძლიის გურამ, და ზოგჯერ სარკინოზთა:
X~ გურამ განუყო ქყ~ანანი ძმათა თჳსთა ადარნასეს, და ბაგრატს, და აბოცი გან
უყო ცოლის ძმასა თჳსსა სომეხთა მეფესა:
Dა შ~დ ამისსა გარდაიცვალა, ადარნასე ძმა ამის გურამისა, და ძე აშოტ
კურატპალატისა გარდაიცვალა, გაგრატ კურატპალატი ძმა ამის ადარ
ნასესი: Kკ~სა: ¼V: და დაუტევნა სამნი ძენი, დავით, აშოტ, და ადა
რნასე: Gარდაიცვალა ესე ადარნასე, ქკ~სა, ¼D: გარდაიცვალა აშოტ ძმა
ამის ადარნასესი, და ძე ბაგრატ კურატპალატისა: ქკ~სა, RE:
Mას ჟამსა გამოვიდა აფხაზთა მეფე გიორგი აღწეფელი, ძმა Tევდოსისი, და დი
მიტრისა, ძე ლეონისი, და დაიპყრა ქართლი, და დაუტევა ერისთავად ªიხასტი
ძე დიმიტრისი: მეფობდა ესე შვიდ წელ: და ვ~რ გარდაიცვალა გ~ი მეფე აფხ
აზთა, დარჩა ძე დემეტრესი მცირე, რ~ლსა ერქვა ბაგრატ, რლ~ი იცნობების
ექსორია ქმნილობით: და ცოლმან გ~ი მეფისამან მოკლა ძე ºინინე დემეტრე
სი, ერისთავი ªიხისა: და ეცრუა იგი I~ნე მთავარსა შავლალიანსა, და შთა
აგდეს ბაგრატ ზღვასა:
X~ ³~ნ განარინა იგი, და მიიწია ±ოსტანტინუპოლედ, და მოგვარა მეფემან I~ნე
ძესა თჳსსა ადარნასეს ცოლი, ასული Gურამ აშოტის ძისა: და მოკვდა
I~ნე მეფე აფხაზთა, და მეფობდა მის წილ ძე მისი Aდარნასე: Mაშინ ეპყრა
ლიპარიტს ქყ~ანა თრიალეთისა: აღაგო ციხე კლდეკართა, და იპატრონა
Dავით ძე ბაგრატ კურატპალატისა: Tეოდორე მეორე გარდაიცვალა ცოლ
შვილიანად: და დაჯდა Mეფედ G~ი, რ~ლსა საუფლისწულოდ ჰქონდა Aღწეფი:
ამისთვის ეწოდა მას G~ი აღწეფელი: Tეოდოსი იბატონა ოცდა შვიდი წელი:
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oრმეოცდა მერვე Mეფე ±ურატპალატი D~თ Bაგრატიონი, ¾ე
Bაგრატისა:

X~ ამას D~თ ±ურატპალატსა. აღუდგა მტერად nასრა, ძე გურამ მამფა
ლისა, რ~ლი იყო Mამისძმა ამის Dავითისი: ხ~ ესე ნასრა ბიძის ძე ამა D~თ კუ
რატპალატისა, და გურგენ, იყუნენ აფხაზთა კერძ: და A~დ და ლიპარიტ უშვე
ლიდეს სომეხთა, და იბრძოდეს სომეხნი, და აფხაზნი ქართლსა ზ~ა:
Mას ჟ~ა მონაზონიქმნა Gურამ, ხ~ ამან დ~თ კურატპალატმან, აღაშენა Eკლესია
Xახულისა: Dა ვ~რ მოკვდა ±ახთა ქორეპისკოპოსი გაბრიილ დონაური. დაჯდა
ქორეპისკოპოსად ფადლა არევმანელი, კაცი ბრძენი, საქმის მეცნიერი:
Mას ჟ~ა მოიტყუა ნასარ, ძემან გურამ მამფალისამან D~თ კურატპალა
ტი, და მოკლა იგი, Kკ~ს RA:
Dაუტევა ძე სახელით Aდარნასე, რ~ი Mეფე იქმნა შ~დ მამისა თვისისა:
Gარდაიცვალა, Aშოტ კეკელა ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ დიდისა: Kკ~ს,
´z: Gარდაიცვალა Sუმბატ მამფალი არტანუჯელი, ძმა აშოტ
კეკელასი, და ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ დიდისა, Kკ~ს, RT:
Gარდაიცვალა ძე ამის სუმბატისა Dავით მამფალი, მონაზონქმნილი.
Kკ~ს, RyG: Gარდაიცვალა Sუმბატ ერისთავთ ერისთავი, ძე მის და
ვით მამფალმონაზონისა, Kკ~ს, SÉ: Dაუტევა ძენი ორნი, D~თ და Bაგრ
ატ: Gარდაიცვალა ესე ბაგრატ ძე სუმბატისი, და ძმა Dავითისი, Kკ~ს,
SÉ: Mასვე წელსა, რ~ლსა შ~ა მოკვდა მამა მისი სუმბატ, და დაუტევნა ძენი
ორნი, გურგენ, და სუმბატ: X~ გურგენ დაუტევა ძე ერთი, სახელით
Dემეტრე, და Sუმბატ დაუტევა ძე ერთი, სახელით Bაგრატ:
Gარდაიცვალა Gურგენ კურატპალატი, ძმა სუმბატ მამფალი არტანუჯე
ლისა, და ძე Aდარნასესი, ძისა Aშოტ დიდისა: Kკ~ს, RIA:
Gარდაიცვალა Aშოტ ±უხი, რ~ლნ აღაშენა ºბეთი, საეპისკოპოსო, ძე მის გურ
გენ კურატპალატისა, ძმა აშოტ კუხისა: Kკ~ს, RLÉ:
Gარდაიცვალა ადარნასე ერისთავთ Eრისთავი, ძე გურგენ კურატპალატისა:
Kკ~ს, RIV: Dაუტევა ორნი ძენი, D~თ ერისთავთ Eრისთავი: და გურგენ
ერისთავთ ერისთავი. გარდაიცვალა ესე გურგენ ერისთავთ ერისთავი,
ძმა D~თ ერისთავთ ერისთავისა: Kკ~ს, R~yA:
Gარდაიცვალა Bაგრატ მამფალ არტანუჯელი, ძე სუმბატ მამფალ Aნთი1-31 სტრ., 87r
პატი არტანუჯელისა, ძისა Aდარნასესი, და ძმა მამფალ D~თ მონაზონქმნილი

სა: Kკ~ს, R±T: Gარდაიცვალა ადარნასე ყოფილი, და მონაზონქმნილი Vა
სილი, ძე მის Bაგრატ მამფალ არტანუჯელისა: Kკ~ს, RyE:
Gარდაიცვალა აშოტ, ძმა ადარნასე მონაზონქმნილისა: და ძე ბაგრატ მამ
ფალ არტანუჯელისა: Kკ~ს RnT: Gარდაიცვალა D~თ ერისთავთ Eრისთავი, ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა, და ძმა Aდარნასე ყოფილ Vა
სილისა: Kკ~ს, R±É: Gარდაიცვალა Gურგენ ერისთავი, ძმა ამის Dავით
ერისთავთ ერისთავისა, და ძმა Bაგრატ მამფალ არტანუჯელისა, Kკ~ს, რმკ:
Gარდაიცვალა Gურგენ ძე მისი გურგენ Eრისთავისა, ძისა Bაგრატ მამფ
ალ არტანუჯელისა, Kკ~ს, R´É:
X~ ვიწყოთ ჩვენ პირველივე ამბავი იგი, D~თ კურატპალატისა, რ~ლი მოკლა nას
რიმ, მამის ძმისწულმან მისმან, ძემან Gურამ მამფალისამან: ამისთვის
შეუკრბეს ნასირს მტერად სომეხნი, და ლიპარიტ, და ქართველნი, და აშ
ოტ ძმა დავითისი: და მათთანა სარკინოზნი, და შეებნეს ნასირს, და გააქციეს,
და მიუხვნეს ციხენი: და წარვიდა ნასრი მეოტი კოსტანტინუპოლედ წ~ე ბერძენ
თა Mეფისა, და იყოფოდა მუნ მრავალჟამ: Dა დასვეს ქართველთა მეფედ
Aდარნასე, ¾ე D~თ ±ურატპალატისა:
Oრმეოცდა მეცხრე Mეფე Aდარნასე. ¾ე D~თ Mეფისა ±ურატ
პალატისა. Bაგრატიონი: B ADARnASE:
X~ ამან Aდარნასე Mეფობასა შ~ა თჳსსა აღაშენა Bანა ჴელითა ±ვირიკე Bა
ნელისათა, რ~ლი იგი ქმნა პ~ლ ეპისკოპოს ბანელ: ხ~ მას ჟ~ა შესრულიყო
ბაგრატ, ძე დემეტრე აფხაზთა Mეფისა Sაბერძნეთად ±ოსტანტინუპოლედ,
და მოსცა Bერძენთა Mეფემან ლაშქარი, და გამოგზავნა ზღვით, და ნავით, და შე
მოვიდა აფხაზეთად. და მოკლა ადარნასე, ძე Iოანესი, და დაიპყრა აფხაზეთი:
X~ ამან ბაგრატ მეფემან შეირთო ცოლი Aდარნასესი ცოლად, ასული Gუ
რამ მამფალისა, და გამოიყუანა ბაგრატ აფხაზ მეფემან, ნასრი ცოლის ძმა თვი
სი საბერძნეთით, და მისცა ლაშქარი: და მუნით გარდამოვიდა ნასრი Sამც
ხეს: და შეიპყრნა სამნი ციხენი, oძრჴე, ¿~ისციხე, და Lომსიანთა, გურ
ამისავე აღშენებული: Dა მუნცა შეიკრიბნა სხვანი ლაშქარნი ურიცხვნი
და მომართა Aდარნასეს Kართლისა Mეფესა, ძესა D~თ კურატპალატისასა:
X~ Aდარნასე Mე ძე D~თ მოკლულისა, განვიდა ბრძოლად მისა, და მიჰყვა
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მისთანა შემწედ Gურგენ კურატპალატი, რ~ი უწინარეს ამის Aდარნასე Mე
ფისა ±ურატპალატი იყო, და შვილნი მისნი, და მათთანა სომეხნი, და ყვეს ბრ
ძოლა დიდძალი მტკვარსა ზ~ა:

¸ეეწია ³~ი მცირეთა ამათ Aდარნასეს კერძთა, და იძლივნეს ნასრი, და აფხაზ
ნი, და ბაყათარ მთავარი ოსი, და მეოტიქმნეს, და შეიპყრეს ნასრი, და მოკლ
ეს ჴევსა შ~ა სამცხისასა, სოფელსა რ~ლსა ეწოდების Aსპინძა: Kკ~ს, RÉ:
Dა არა დაუშთა შვილი, და აღიჴოცა სახსენებელი მისი:
Gარდაიცვალა Gურამ მამფალი, მამა ნასრისი, და ძე Aშოტ დიდისა: Kკ~ს,
RB: Gარდაიცვალა Aშოტ, ძე გურამ მამფალისა, ძისა აშოტ დიდისა:
და ძმა ნასრისი, Kკ~ს, ´T:
X~ ოდეს ჯერეთ არა მომკვდარიყო Gურგენ კურატპალატი, ძე Aდარნა
სესი, ძის აშოტ დიდისა: წარმოვიდა ესე გურგენ ºაოთ კალმახით მა
მულით თვისით, ცხოვრებად შავშეთს, და არტანს: და მისა შ~დ შეიმტერ
ნეს ურთიერთას, და შეკრბეს ლაშქარნი ერთმანერთსა ზედა:
Eრთ კერძო გურგენ კურატპალატმან, და ერთა მისთა: Mეორე კერძო
სა Aდარნასე Mეფემან, და Bაგრატ არტანუჯელმან: მოვიდეს ესენი ჴევ
სა არტანისასა სოფელსა მგლინავს: და ბრძოდეს ერთმანერთსა, და
მეოტიქმნა გურგენ, სწყლეს და შეიპყრეს, და მოკ~და წყლულებისა მისგან
გურგენ კურატპალატი, Kკ~ს, RIA: რ~ლისა სიკ~დილი ზემორეცა აღგვი
წერია: Aმისა შ~დ განძლიერდა ფადლა ქორეპისკოპოსი, და დაიმორჩი
ლნა გარდაბანელნი, და შ~დ მისსა დაჯდა ±ვირიკე ქორეპისკოპოსად, და და
იპყრობდეს Kართლსა აზნაურნი: K~ეს აქეთ: Rვა ას ოთხმოცდა რვასა:
Mას ჟ~ა გამოვიდა ±ოსტანტინე აფხაზთა Mეფე, დაიპყრა ქართლი, და დაემტერა
სომეხთა Mეფე სუმბატ, და გამოილაშქრა სპითა დიდითა, და მოადგა Uფლის
ციხესა: და წარიღეს ციხე ჴერჴითა: და ზავყვეს, და დაიმძახლნეს ურთიერთას
სუმბატ, და კოსტანტინე: და უკმოსცა Uფლისციხე, და ყ~ი ქართლი:
Aმისა შ~დ მოვიდა Aმირა აგარიანი, სახელით აბულკასიმ, ძე აბუსაჯისი არა
ბელი, რლ~ი გამოეგზავნა ამირმუმლსა სპითა დიდითა და ურიცხვითა, რლ~თა ა
რა იტევდა ქყ~ანა: და მოვიდა პ~დ სომხითს, და მოსრა ყ~ი სომხითი, სვანეთი, ვა
ეძორი, და ასფურაგანი: Mაშინ სუმბატ სომეხთა მეფემან, ვერ დაუდგნა ზა
რისა მისგან, და წარმოვიდა მუნით მეოტი, და მიმართა მთათა აფხაზეთისათა, და
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მუნ იყოფებოდა, და მოვიდა აბუსაჯის ძე ºფილისს:
Aქა ეწამა წმიდა Aბო Kალაქსა ºფილისს Eრისთობასა Gურგენისსა:
±ათოლიკოსობასა Sამოელისსა: K~ეს აქეთ Rვაას ოთხმეოცდა ათსა:
Mეფობასა ბერძენთასა ±ოსტანტინე ძისა Lეონისსა:

Dა მას ჟ~ა ამირა იყო ¿აფარ ძე Aლისი, მოვიდა და მოადგა Uჯარმოს: და ში
გან დგეს სამასი ოდენ კაცი, და ბრძოდეს მრავალთა დღეთა, და ვ~რ იხი
ლეს რ~ლ ვერ დაუდგმიდეს: ამისთვის აღდგეს ღამე, და გარდაიხვეწნ
ეს: V~ა სცნეს ბოჭორმელთა ციხოანთა წარღება Uჯარმოისა, დააგდ
ეს ციხე და გარდმოიხვეწნეს: X~ რა~ჟს მოვიდეს მუნ ჰპოვეს იგი უკაცუ
რი, და თქვეს რ~ლი ბაკი იყო, მას შინა ფიცხელად გვბრვეს, და რლ~ი ციხეა
იგი უკაცურად დაუგდიათ, აღიღეს ბოჭორმაცა, და დაიჭირეს ციხედვე:
და უჯარმის ზღუდენი დაარღვივნეს:
X~ ±ვირიკე ქორეპისკოპოსმა ვითარ იხილა რ~ლ არა იყო ღონე მისი. ამისთვის
მიენდო ფიცითა, მივიდა და ნახა, და ჰკითხვიდა ვინ՞ გასწავა აქა მოსვლა, და უთ
ხრა მაწვია დედამან ჩემმან, და თქვა არა ვატკივნო გული ერთისა შემხედვა
რსა, და შეუყვარდა სიკეთისა მისისათვის და განუტევა, გარნა ბოჭორმა თვ
ით დაიჭირა: ¸ემდგომად ამისა შემოვიდა ქართლად, და მოაოჴრა ქა
რთლი, და ვ~ე იგი შემოვიდოდა, მოარღვივნეს ზღუდენი Uფლისციხისანი, რო
მელ არა დაიმჭირონ: ¸ევიდა მუნით სამცხეს, და მოაოჴრა სამცხე და ჯავა
ხეთი, და მოადგა ციხესა Tმოგვისასა, და ვ~რ იხილა სიმაგრე და სიმტკიცე მისი:
აიყარა და მოადგა ყველსა, და მოადგა გარე, და დაუწყო ბრძოლა:
X~ იყო მუნ შიგან, ჭაბუკი ერთი, სახელით Gობრონ, ებრძოდა შიგნით გამო
ღმართ დღეთა ყ~თა, მოყვასთა მისთათ~ა: Dა ვითარ წარიღეს ციხე იგი
შეიპყრეს წმიდა Gობრონ და აწამეს: რ~ლისა წამება მისი აღწერა ვრცელ
ად წ~ნ Mამამან ჩვენმან Sტეფანე Mტბევარმან Eპისკოპოსმან: Dა ვ~რ აი
ღეს ციხე იგი, აიყარა მუნით და წარვიდა Dვინად ქალაქად: ხ~ მუნ მოვიდეს
და უთხრეს ყ~ი იგი ვ~დ Sუმბატ მეფე შევიდა ციხესა კაპოეტისასა: Mაშინ
მსწრაფლ აიყარა, და მიმართა ციხესა მას, რომელსა შ~ა იყო სუმბატ Mეფე
Sომეხთა, და ამცნო ლაშქართა თვისთა, რათა ყ~ნ რ~ლნ ჰპოვოს, ცოცხალი მოიყუა
ნოს წ~ე მისა: Dამოვიდა, და მოადგა ციხესა კაპოეტისასა, და ციხოანთა დედაწუ
ლი რლ~ი ჰპოვეს გარეგნით, შეიპყრეს: და მისთვის გამოსცეს ციხე იგი, და შეი
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პყრეს სუმბატ მეფე, და წარიყუანეს Dვინს ჩამოჰკიდეს ძელსა, და მოკვდა:
Dა შ~დ ამისა ვითარ გარდაჰხდეს წელნი რაოდენნიმე, და მოეშენა ქართლი: მაშ
ინ უჴმო ±ვირიკე ქორეპისკოპოსმან ±ოსტანტინე აფხაზთა მეფესა, და ჩავიდეს
ერთად, და მოადგეს ციხესა Vეჟანისასა, აფხაზთა მეფე მოადგა ზ~ა კერძო, და
±ვირიკე ქვემოთ, და ვ~რ მისწურეს წარღებად, მაშინ ადარნასე პატრიკი მოვიდა,
და პარასკევსა ჯ~ა მიუპყრა ზავის პირი, მოსცა Aფხაზთა მეფესა არეში გავა
ზინი: და ±ვირიკეს ორჭობი, და ესრეთ დაიზავნეს და შეიქცეს:
Mაშინ მოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე, და ილოცა ალავერდს წ~ის გიორგ
ის წ~ე, და შემოსა ხატი მისი ოქროთა: ხ~ ლაშქარი თვისი უფროსი წარავლინა

გზასა გარესა, და ფ~დ პატივსცა კვირიკე ქორეპისკოპოსმან, და წარვიდა ქ~ყანად
თვისად: ¸ემდგომად მცირეთა დღეთა გარდაიცვალა კოსტან
ტინე აფხაზთა მეფე, და იშლებოდა ქყ~ნა აფხაზეთისა ჟამ რაოდენმე, რ~
ესხნეს ძენი ორნი კოსტანტინე Mეფესა, ერთი უხუცესი, და მეორე რ~ი
უშვა ცოლმან უმრწემესი: Uხუცესსა ერქვა გ~ი: და Uმრწემესსა Bა
გრატ: და იყო მათშ~ს ბრძოლა ფიცხელი, რ~ი თვითოეულად ჰპოვო ცხოვ
რებასა მათსა:
X~ ესე Bაგრატ სიძე იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა, ძისა ადარნასე ერ
ისთავთ ერისთავისა, რლ~ი იყო ტომად Bაგრატიონი რ~ლისა სიკ~დილი ზე
მორე აღგვიწერია: ხ~ ესე გურგენ შველოდა ბაგრატ ყ~ითა ძალითა თვისითა
ვ~ე არა მიცვალა ბაგრატ არა იყო მშვიდობა შ~ს მათსა: Dა შ~დ სიკ~დილისა მი
სისა მიიღო სრულებით Mეფობა აფხაზთა გიორგიმ: Iყო ესე გ~ი Mეფე
სრული ყ~ითა სიკეთითა და ახოვნებითა, ღ~ისმოყუარე: იყო უმეტეს მაშენებე
ლი ეკლესიათა, მოწყალე გლახაკთა, უხვი და მდაბალი, და ყ~ითა კეთილისა სა
თნოებითა სრული: Aმან განაგნა, და განაწყვნა ყ~ნი საქმენი კეთილნი,
მამულისა სამეფოსა თჳსისა:
Aმან აღაშენა ჭყონდიდის ეკლესია, და შექმნა საეპისკოპოსოდ, და განაშვენა ი
გი ნაწილითა მრავლითა წ~თა მარტვილთათა: Mას ჟ~ა გარდაიცვალა კვირი
კე ქორეპისკოპოსი, და დაჯდა მის წილ ფადლა ძე კვირიკესი: Dა ამან აღაგო
ციხე ლოწობანთა: Aმასვე ჟ~ა მოვიდეს სარკინოზნი რ~ლთა უჴმობენ საჯობით,
და მოტყვენეს კახეთი, და დაწვეს ¿~ი Mცხეთა, და შეიქცეს, და წარვიდეს, და წარი
ტანეს თანა ¿~ი პატიოსანი დაჭრილი: Dა შ~დ მისა შეედვათ სნება მუცლი
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სა, და გულისჴმაჰყვეს ჯ~ისა მიერობა, მოსწყდეს ურიცხვნი, და წარმოგზავნეს ქა
რთლსავე: Aრამედ აშხანიკის ჟამამდე ჱერეთი მწვალებელი იყო: Aშხან
იკ დისწული იყო გურამ ერისთავთ ერისთავისა, და დედოფალმან Dინარ, დამან
გურამისმან მოაქცივნა მართლმადიდებელად:
Mაშინ სალართა დაეპყრათ Bარდავი, და ადრაბაგანი, Mოკვდა ადარნასე მე
ფეცა კურატპალატი: Kე~ს აქეთ, 923: Kართულსა 143:
Oრმეოცდა მეათე Mეფე Sუმბატ, ¾ე Aდარნასე Mეფისა:
¼ამსა ამას გარდამოვიდა G~ი მეფე °ქართველთა, <note> °აფხაზთა მგონია / <note> და
მისცა ქართლი კოსტ
ანტინეს ძესა თვისსა: X~ ესე ქართველთა მეფენი ბაგრატიონნი დასხდიან
ქართლის მეფედ: და ოდეს მტერთა მიერ იძლეოდიან ეპყრათ სამცხეჲ,
რომელარს ზემო ქართლი, ტაო, ჯავახეთი, თრიალეთი, სამშვილდე, ხუნა
ნის საერისთაონი, თვინიერ გარადაბანისა, და კლარჯეთისა თვისნი ციხე ად

გილნი, და ჟამად სომხითიცა, და შიდა ქართლი:
Oრმეოცდა მეათერთმეტე Mეფე ±ოსტანტინე, ძე Gიორგი
Mეფისა: Bაგრატოანი:
Aმან იმეფა სამი წელი, სუმბატისავე Mეფობასა შ~ა ±ოსტანტინემან აფხაზ
თა მეფის ძემან: ¸ემდგომად იწყო მტერობად მამისა თვისისა: ჰსცნა
გ~ი მეფემან, მოვიდა, და ვერ წინააღუდგა ძე მისი, ვინათგან ტაოელნი მეფენი ყ~ნი
მოიწვივნა, და ემწნენ ყ~ნი ბ~რტებისათვის კოსტანტინესსა: Aრამედ კოსტანტინემ
განამაგრა უფლისციხე, და გარმოდგომილმან გ~ი მეფემან ვერ შემუსრა ციხე,
ა~დ აბირნა აზნაურნი გამოტყუებად კოსტანტინესსა, და ეტყოდნენ, Vინათგან
არს მეფე გარე აფხაზეთისა, გამოვედ შენ, და გყოთ მეფედ: X~ იგი მრწმუნებ
ელი გამოვიდა ტივით, და მიეტევნენ შეპყრობად, ივლტოდა კოსტანტინე, და დაი
მალა ნაპრალსა კლდისასა, ჰპოვეს და მოჰგვარეს გ~ი მეფესა:
X~ მან გამოჰყვერა უთესლობისათვის: და შ~დ მოკვდა: აღიღო ციხე, და წარვიდა:
მოკ~და ქორიკოზი ფადალა, და დაჯდა ±ვირიკე, ა~დ განდგნენ გარდაბანელნი,
აწვიეს გ~ი მეფე, მოსრული შთავიდა კახეთს, მოსწყვიდნა, და მოწვნა, და შეიქცა
თვისსავე ქყ~ანასა: Mერმე მოვიდა გ~ი ატენს, შთასლვად კახეთს, და ძე მეფისა
ლეონ იყო ერისთავი ქართლისა: ჰსცნა კვირიკემ რ~ ვერ დაუდგემდა, მოვიდა წ~ე
გ~ი მეფისა, და ლამოდა კ~დ ზაკვით გაპარვასა: აგრძნა მეფემან შეიპყრა კვირიკე
და წარვიდა კახეთს, რათა აღკრიბოს დედაწულითურთ: hსცნეს ესე Aზნაუ
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რთა ქართველთა, აცნობეს და გარდაიხვეწნენ, ა~დ მოერთო ძმაჲ კვირიკესი შუ
რტა, და მოუტანა უჯარმოი, და მოსცა სხვანიცა ციხენი კახეთისანი თვინიერ ნა
ხჭევან ბოჭორმისა, და ლორწობნისა. გარნა ლორწობანს აღუშენ შურის ცი
ხეჲ, და მოუდგინნა სპანი, მოადგა მარილისს, შემუსრა იგი, გამოიყუანა არსის
ძე, და წარგზავნა ჯიქეთს ექსორიად, ა~დ ნახჭებვანი გაუმაგრდა: და ვ~რ სცნა
კვირიკემ, არღარა იყო სხვა ღონე, ითხოვა განტევებაჲ, და დაულოცა G~ი მეფე
სა კახეთი, ა~დ ლეონ მეფის ძე არა ლამობდა განტევებასა, გარნა აღიღო მეფემან
ნახჭევანი, და განუტევა კვირიკე:
X~ მეფე წარვიდა აფხაზეთს, კ~დ შეეზრახნენ აზნაურნი კვირიკეს, და წარიღო ყ~ნი
ციხენი კახეთისანი, და კ~დ ეუფლა მამულსა თვისსა: Eსმა გ~ი მეფესა, დაუ
მძიმდა წარღება კახეთისა, ა~დ აბრალა მათ რლ~ნი განტევებასა უთქმიდენ
კვირიკესსა, გარნა ზამთარ წარგზავნა ძე თვისი ლეონ, ესე შევიდა, და მოწვა კახე
თი: Mუნ მოართვეს სიკ~დილი ლეონს მამისა მისისა:
Mაშინ მოუწოდა კვირიკეს ტბასა ზ~ა ბაზალეთისასა, დაიზავნენ, და დაიმზახლნ
ენ: X~ ლეონ შემოიქცა, და გამეფდა აფხაზეთს, და მცირედისა შ~დ მოკ~და ასული
ლეონისი, რ~ლი მიეცა კვირიკეს ძისათვის: და კ~დ იწყეს მტერობა ლეონ, და კვირი

კემ: Gამოვიდა ლეონ აღწყვიდნა მუხრანი, ხერკი, და ბაზალეთი, მუნ დასნეულდა
უკუნიქცა, და მოკ~და მეფე ლეონ აფხაზეთს, და დაჯდა ძე მისი დიმიტრი:
Aმასვე ჟ~ა მოკ~და Mეფეჲ ქართლისა სუმბატ: Kე~ს აქეთ, 198: Kართულსა,
178:
Oრმეოცდა მეათორმეტე Mეფე Bაგრატ, ანუ დავით რეგვენი:
Dაჯდა Mეფედ ქართლისა, ძე სუმბატისა D~თ, ანუ ბაგრატრეგვენი: ხ~ დი
მიტრი მეფემან მოიწყო სამეფოჲ თვისი აფხაზეთი, გარნა შ~დ მთავართა აფხა
ზეთისათა, მოიწვიეს Tეოდოსი ძმა დიმიტრისა კოსტანტინუპოლიდამ, რომელი
მამასავე წარეგზავნა ორნი ძენი მშვიდობისათვის ძმათა: Mაშინ გამოვიდა თეოდო
სი, და მოვიდა სამცხეს, და შეიკრებდა სპათა: მცნობმან დიმიტრი, წარმოავლი
ნა ლაშქარი, და დაესხნენ თეოდოსის უეცრად, ივლტოდა და მოვიდა, ძლეული მთა
ვრისა, მაშინ შეიყუანა ციხესა ძამისასა, და მუნიდამ ეძიებდა ღონესა:
±ვალად წარმოავლინნა დიმიტრიმ სპანი, მოადგნენ ძამის ციხესა, და ჰბრძოდენ
სამთვე, ა~დ შესჭირდათრა ციხოვანთა ზავ ყვეს, და ფიცით განუტევეს თეო
დოსი მშვიდობით: Dამივიდა Dავითს წ~ე კურატპალატისა:
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X~ ესე Dავით მეფე, ძე იყო Aდარნასესი, და ადარნასე იყო სუმბატ Mეფისა კურატპა
ლატისა: A~დ იყო დავით ყ~ითა სიკეთითა სრული სამღ~თო სამჴედროთი: ამას ე
პყრა, ბასიანი, ტაო, და მიმდგომნი მისნი: ¸ემდგომად ორისა წლისა წარმოვი
და Tეოდოსი Dავითისგან, და მოვიდა კახეთს: მაშინ მოუგზავნა დიმიტრიმ კვირიკეს
რათა მოამშვიდოს ძმანი: ხ~ კვირიკემ ფიცით წ~ე ±~სისა, Mცხეთას, და
Eპისკოპოსთათა
მიათვალა დიმიტრის Tეოდოსი: A~დ შ~დ ჟამსა მცირესა დაივიწყა ფიცი ღ~ისა,
შეიპყრა ძმაჲ თვისი Tეოდოსი, და დასწვნა თვალნი:
Mაშინ აფხაზთა იძიეს ªალა Mეფედ, გარნა ვერ შეუძლეს, რ~ იყო დიმიტრი მჴნე
ახოვანი: X~ შ~დ მოკვდარა დიმიტრი მეფე, და არღარა დარჩა მკვიდრი: შ~დ მისსა
გამო
იყვანეს Tეოდოსი, და დასვეს Mეფედ აფხაზთა: ¼~ა ამას მოადგნენ კახნი უფლის
ციხეს: მაშინ იყო ქართლისა ერისთავი Mარუშისძე I~ნე: ამან აწვია დავით კურატ
პალატი ტაოდამ, რათა აღიღოს ქართლი, ანუ თვით იპყრას, ანუ მისცეს ბა
გრატს ძესა ბაგრატისასა, მეფეს ბაგრატს რეგვენის ძის ძეს: რლ~ი აღეზარდა
ამასვე დავითს ძედ თვისად, რ~ მას არა ესვა ძე: Eსე ბაგრატ გურგენ მეფეთ მეფის ძე:
X~ ესე Bაგრატიყო ასულის წული G~ი აფხაზთა მეფისა, და ეყოდა აფხაზეთიც დე
დით: Aმისი მსმენელი Dავით კურატპალატი წარმოემართა ყ~ით ძალითა
თვისითა, და მოვიდა ქართლს: მხილველთა კახთა დაუტევეს უფლისციხეჲ და წა
რვიდენ: X~ დავით დაადგინა Mეფედ ბაგრატ: Kე~ს აქეთ, 980: Kართულ

სა, 200: X~ D~თ წარვიდა მამულსა თჳსსა ºაოსს:
Oრმეოცდა მეათსამმეტე Mეფე Bაგრატ, ძე Gურგენ მეფეთ
მეფისა, Bაგრატიონი: B BAGRAº:
X~ ვითარ დაჯდა Mეფედ Bაგრატ, და წარჴდა ამას შ~ა ჟამი რაოდენიმე. კ~დ იწყეს
მედგრობით ზაკულება, ვ~ა არს ჩვეულება ქართლისა აზნაურთა: შეებნეს
ნაქურდეველთა, და საბოტარელთა, და მოიყუანნეს ლაშქარნი კახეთით, და გა
სცეს უფლისციხე: და შეიპყრეს გურგენ, და ძე მისი ბაგრატ, და დედოფალი
გურანდუხტ, და წარიყუანეს კახეთად: X~ რა~ჟს სცნა ესე კურატპალატმან D~თ,
დაუმძიმდა ფ~დ, და გამოილაშქრა ყ~ითა ძალითა თჳსითა, მოვიდა Tრიალეთს შთა
სლვად კახეთად, და რა~ჟს ცნეს კახთა, მოუგზავნეს მოციქული, და მოუპყრეს ზა
ვისა პირი: Mაშინ განუტევა გურგენ, და ბაგრატ, და დედოფალი გურ
ანდუხტ, და შეუქციეს ქართლი, და უფლისციხე: X~ წირქვალის ციხე, და
გრუი თვითან დაიჭირეს: Mას ჟ~ა ეპყრა ქართლი, და უფლისციხეჲ
1-31 სტრ., 90v
Gურანდუხტ დედოფალსა:
Eსე გურანდუხტ დედოფალი იყო ასული გიორგიი აფხაზთა Mეფისა, და დედა ბა
გრატისა. და ვ~რ გარდახდა ამას შ~ა წელიწადი სამი, და მეფობდა აფაზეთს Tეო
დოსი მწუხარე, განირყუნა ქყ~ანა იგი, და შეიცვალა ყ~ი წესი მისი, და განგება
პირველთა მეფეთა განწესებული, და იყუნეს ყ~ნი წარჩინებულნი მის ქ~ყანისანი
მწუხარებასა შ~ა დიდსა: Mაშინ ამანვე I~ნე მარუშისძემან, ინება რათა მოი
ყვანოს ბაგრატ Mეფედ აფხაზეთისა, და მისთანა ყ~თა დიდებულთა ერისთავთა
და აზნაურთა, აფხაზეთისა, და ქართლისათა გამოითხოვეს ბაგრატ მეფედ,
D~თ კურატპალატისაგან: X~ მან დიდითა იძულებითა ძნელად აღუსრულა
სათხოველი მათი, და ვ~ა პ~ლ ვსთქუ უშვილო იყო დავით კურატპალატი. და ბაგ
რატ გაეზარდა შვილად მპყრობელად ორისავე კერძისა ºაოსა:
Gარნა რა~ჟს უმკვიდრო ქმნილიყო ქ~ყანა აფხაზეთისა, მოსცა მათ სიმტკიცითა, და
მძევლითა: შთაიყუანეს იგი აფხაზეთს, დალოცეს Mეფედ და დაემორჩილნ
ეს ყ~ნი ბრძანებასა მისსა, რ~ განსრულებულიყო ასაკითა: Dა ვ~რ გარდაჰჴ
დეს ამას შინა წელიწადი ორი: იწყო განგებად, საურავად, და განმართებ
ად, და ყ~ა საქმესა მსგავსად პაპისა მისისა დიდისა G~ი Mეფისა იქმოდა, და გი
ნათუ უმეტესადრე ვსთქვა, რ~ ყ~ითურთ მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზ
რდელისა თჳსისა დიდისა D~თ მეფისა კურატპალატისა:
Dა იხილვებოდა მისთანა ყ~ივე საქმე კეთილისა, გამოგზავნა Tეოდოსი მეფე, დე
დისძმა მისი ºაოს, წ~ე D~თ კურატპალატისა, რ~ ესე საქმე გამონახა უმჯობეს
ად, რათა ყ~თა კაცთა დიდთა და მცირეთა სასოება კეთილი, გინა თუ შიში უწე
სოებისათვის მისა მ~რთ ოდენ აქვნდეს: ¸ემდგომად ამისა გარდამოვიდა

ქართლს Mეფე ბაგრატ, რათა განაგნეს საქმენი დაშლილნი ქართლისანი,
მოვიდა და დადგა თიღვას: X~ მას ჟ~ა აზნაურთა ქართლისათა, რომელთა
მე არა ენება გარდამოსლვა მისი, რ~თვითოეული განაგებდეს საქმეთა ქარ
თლისათა, დაღაცათუ იყუნეს მორჩილებასა ზ~ა Gურანდუხტ დედოფლი
სასა: Mაშინ იწინამძღვრეს Kავთარი ºბელი, მოეგებნეს ბრ
ძოლად, და დაუდგეს თავსა ზ~ა მოღრისასა: იხილარა ბაგრატ აფხაზთა მე
ფემან, აღუზახნა სპათა თჳსთა, მივიდეს და შეებნეს, აოტნეს ქართველნი,
რომელნიმე დაჴოცნეს, რ~ლნიმე შეიპყრნეს: და სხვანი კ~დ მეოტნი გარდაიხვეწ
ნეს, და დაიფანტნეს: Mოვიდა უფლისციხესა, აღიღო ციხე დედისაგან
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თჳსისა, და დაყვნა დღენი მცირედნი, განაგნა საქმენი ქართლისანი, წარი
ყუანა დედა თჳსი, და წარვიდა ქ~ყანად აფხაზეთად:
Dა ვითარ ჴელოვანმან მენავეთმოძღვარმან განაგო ყ~ლი საქმე აფხაზეთისა:
რ~ მცირედ ამხილის ყ~თა ვინ ~კჱ ჰპოვის ურჩი, და მისა ადგილსა განადიდის
ერთგული, და მისანდობელი თჳსი: Dა შ~დ ამისა გარდაჴდეს წელნი რაოდენ
ნიმე, იყო კლდე კართა რატი, და ჰქონდა ციხე ატენისა, და ქართლისაგან მტკვა
რსა სამხრით კერძო ყ~ივე თრიალეთი Mანგლის ჴევისა, და სკვირეთი, და არა მორ
ჩილებდა ბაგრატს: Mაშინ შეიკრიბა Bაგრატ მეფემან სპა თვისი, და გა
რდამოვიდა ქართლად, ენება მიდგომა და შერევა რატი ერისთავთ ერისთავსა:
Mაშინ ~კჱ აუწყეს D~თ კურატპალატსა, და უთხრეს ესრეთ სახედ:
Aრა სადა წარვალს სხვაგან, თვინიერ განმზადებულარს სიკ~დილად შენდა,
და შეკრებულ და შეკმაზულიყო Gურგენ მამა ბაგრატისი მისლვად შვილისა
თვისისათანა: X~ D~თ კურატპალატი წარმოემართა მსწრაფლ, და მიუწო
და ლაშქარსა თჳსსა, და უჴმო ყ~თა მეფეთა სომხითისათა: X~ მაშინ ჯერეთ
ცოცხალ იყო პაპა ბაგრატ Mეფისა, Bაგრატ რეგვენი, რ~ლისა სიკ~დილი ზემო
რე აღვწერეთ, იგიცა მოვიდა D~თ კურატპალატსათანა, რ~ეშინოდა ძისა თვი
სისა Gურგენისაგან წარღებასა Mეფობისასა: Mოვიდეს და დადგეს Dლი
ვს სპითა დიდითა, რ~ლთა არა იყო რიცხვი: და გაგზავნა ლაშქარი Gურგენს
ზ~ა: მიეგებნეს წინა გურგენს, და შეიბნეს, გარდათხრილსა თავსა შავშეთი
სასა: გააქციეს გურგენ, და შთაიხვეწა მეოტი, და შევიდა ციხესა წეფთისასა:
Mას ჟ~ა მოსრულიყო ბაგრატ მეფე თრიალეთს, და დადგა კარუშეთს, გაგზავ
ნა მოციქული, განიცადა ლაშქარი, და იხილა რ~ ძალითა არა ეგებოდა წინა
აღდგომა Dავით კურატპალატისა: Mაშინ დაუტევნა სპანი თვისნი ადგილ
სა ზედა, და თვით მარტო მივიდა წ~ე მისსა, ითხოვა შენდობა, და აუწყა ვ~დ სხ
ვისა არარასათვის მოვედ, გარნა არა მორჩილებისა რატისა:
X~ მან უბრძანა ესრეთ, მითხრეს რ~ლ სიკ~დილად ჩემდა გამოსრულიყავ, გარ
ნა აწ ვსცან დასტურად რ~ლ უბრალოხარ, ა~დ მითავისუფლებიხარ რატის

ზ~ა, და დაიმორჩილე ვითაც სახედ გწადიან: Mაშინ წარმოვიდა სიხარულითა სავ
სე, და წარვიდა აფხაზეთადვე, რათა ვერა უგრძნას რატიმ, და უგრძნეულად მი
ვიდეს ოდეს არა ჰგონებდეს: Mას ჟ~ა ვ~რ მოიწია ჟ~ი ზამთრისა, მივიდა ყო
ვლითა ძალითა თვისითა Mეფე ბაგრატ, და მოადგა კლდეკართა: იხილარა ესე რატიმ,
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გამოვიდა გარე, და გამოიტანა გარე შვილი თვისი ლიპარიტ თანა, და შევედრა ბაგ
რატ მეფესა, და ციხეცა თჳსი მისცა, და თვით დაჯდა მამულსა თვისსა არგვეთს:
X~ ამას ჟ~ა შ~ა გარდაცვალებულიყო D~თ დიდი კურატპალატი, ვ~ა ვსთქუთ,
ზემორე, რომელ არა დაშთა ძე: და აღოჴრდა იმიერ ტაო:
Mაშინ გამოვიდა Vასილი ბერძენთა მეფე, და მისცნეს მას ციხენი აზნაურთა ამა
Dავითისთა, და დაიპყრა Vასილი მეფემან მამული D~თ კურატპალატისა, და მი
ვიდეს მისწ~ე ბაგრატ აფხაზთა მეფე, და მამა მისი გურგენ: Dა მოსცა მათ Vა
სილი მეფემან პატივად გურგენს Mაგისტროსობა: და ბაგრატს ±ურატპალატო
ბა, რათამცა ვითა მტერ ყვნა ერთმანერთისა მ~რთ მამა ძენი ესე, და ამით ღო
ნითა იძმაცვა: X~ გურგენ ჭ~ტი, და წრფელი იყო, და ვერ აღძრა გული მისი
ზაკვითა ამის მიზეზისათა, და ვერუძლო ვერას ღონისძიებითა:
Dა შ~დ ამისა რაოდენთამე წელთა გარადაიცვალა ესე Gურგენ მეფეთ Mეფე,
მამა ამის ბაგრატ მეფისა, და ძე ბაგრატ მეფისა რეგვენისა: [K]კ~ს, S±É:
Dა შ~დ ვ~რ წარჴდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე, და ვ~რ ვსთქუ, პირველვე
მოიწყვნა და განაგნა ყ~ნი საქმენი აფხაზეთისანი, ურჩნი თჳსნი შესცვალნა დი
დებისაგან, და ერთგულნი ადგილთა მათთა დაადგინნა ბრძანებითა თვისთა მო
რჩილნი: და წარემატა ყ~თა Mეფეთა აფხაზეთისათა ყ~ითა განგებითა, და განიმრ
ავლა ლაშქარი თვისი უმეტეს ყ~ისა ჟამისა: Gამოილაშქრა ყ~ითა სპითა თვისი
თა, და გარდამოვიდა ქართლს: წარგზავნა მოციქული კახეთს, ითხოვნა ციხენი ქართ
ლისანი რ~ლნი მათ აქვნდეს: Mას ჟ~ა იყო კახეთს ქორიკოზი D~თ: ხ~ მან არა ინება
მიცემაჲ ციხეთა, ა~დ მიუმცნო ესრეთ, უკეთუ ეძიებ ციხეთა, იყოს ჩვენ შ~ს დამ
ჯერებელ მკლავი და ომი: ხ~ მე წინა მოგეგებო ქსანსა ზ~ა:
Vითარცა ესმარა ესე ბაგრატ მეფესა ქართველთა და აფხაზთასა, განუწყრა ფ~დ
რ~ ±ურატპალატი იყო მას ჟ~ა Dლივს, და განაგებდა საქმესა ºაოსსა, და Kარ
თლისათა, რლ~ი მაშინვე თჳთ ეპყრა ტაო მიცვალებასა ზ~ა მამისა თვისისა გურგენ
მეფეთ მეფისასა: Mაშინ წარმოგზავნა Mეფემან ბაგრატ კაცი მოსწრაფედ, და აწვია
სპათა აფხაზეთისა და ქართლისათა, და თვით წარემართა ზემოთა ლაშქრითა, გაიარა
თრიალეთი, განვლო ჴიდი Mცხეთისა, და მოერთნეს თანა აფხაზნი და ქართველნი,
დადგა თიანეთს, და იწყო შემუსრვად კახეთისა და ვერ წინააღუდგა D~თ, რ~ იყო
ძალი ბაგრატ მეფისა ურიცხვი, და იწყო ბრძოლად ციხეთა, რ~ მას ჟ~ა აღიღო ჱე
რეთისა ქ~ყანა, და განაჩინა Mთავრად აბულალ, და წარმოვიდა შინა, და მათვე ჟა
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მთა, რა~ჟს წარმოვიდა ბაგრატ აფხაზთა Mეფე, კ~დ მიიქცეს კაცნი ჱერეთისანი
და მიერთნეს Dავითს: Aღიღო დ~თ ჱერეთი, და შ~დ მცირედისა ჟ~ისა მიიც
ვალა D~თ, Kე~ს აქეთ, ªE: ±~დ გამოვიდა ყ~ითა სპითა თვისითა ბა
გრატ Mეფე, და აღიღო ჱერეთი მეორედ, დაიჭირა დინარ დედოფალი თვისად,
იწყო ძებნად კახეთისა, და ძალითა თვისითა მიუწდომელითა წარიხვნა ორსა წე
ლიწადსა შ~ა ყ~ნი ციხენი კახეთისანი: შეაწყვდია კვირიკე ბოჭორმას, და დაუ
ყენა ციხესა გარეშემო მცველნი წლითი წლამდის: და წარიღო ბოჭორმაცა,
და დაიპყრა ს~დ ჱერეთი და კახეთი, წარმოიყუანა კვირიკე, და დაიმჭირა თვისსა
კარსა ზედა: Mას ჟ~ა განდიდნა ფადლონ ამირა განძისა: იწყო
კირთებად ჱერეთისა, და კახეთისა ერისთავთა, ჟამითი ჟამად მეკობრობითა
და პარვით რბევად და ტყვენვად ადგილითი ადგილად:
X~ იხილარა ესე დიდმან Mეფემან ბაგრატ კადნიერება მისი, აღივსო შურითა
და დიდად შეუძნდა კადიერება მისი, განემზადა ყ~ითა სპითა თვისითა, წარ
სლვად განძას, და წარგზავნა მოციქული წ~ე Gაგიკ შაჰანშა სომეხთა მეფისა, რათა
იძიოს შური ფადლონისაგან: ხ~ მან განიხარა სიხრულითა დიდითა, და მოსწრა
ფედ მოუწოდა ყ~თა სპათა თვისთა, წარმოემართა და მოვიდა წ~ე ბაგრატ აფხაზთა
მეფისა: შეკრბეს ორნივე ზორა კერტს, დამმართეს ფადლონს, დიდად გან
ლაღებულსა მოძულესა ქე~ანეთასა, რ~ი იგი ყ~ითურთ ეძიებდა წარწყმედასა
ყ~თა ჯ~ისმსახურთასა, და ვითარ იხილა ძალი მათი უძლეველი, შეუშინდა წა
რვიდა, და მიმართა სიმაგრეთა შესლვად:
Mაშინ ამან დიდმან, და ყ~ითურთ ძლევა შემოსილმან მეფემან ბაგრატ წარმო
სტყვენა ქყ~ანა რანისა, მოადგა ქალაქსა შამქორს, დაუდგნა ფილაკავანი, და მც
ირეთა დღეთა დალეწნეს ზღუდენი შამქორისანი: და ხვალისა დღე ეგულებო
და შემუსრვად ქალაქისა მის: Mას ღამესა მოუვლინა მოციქული ფადლო
ნმა, ითხოვა შენდობა, და აღუთქვა დღეთა შ~ა სიცოცხლისა თვისისათა მსახ
ურება, გაუკვეთა ხარაჯა, და დაუწერა თავის თავით ლაშქრობა, ყ~თა მტერ
თა მისთა ზედა: Mაშინ შემოკრიბნა ყ~ნი დიდებულნი თჳსნი, წ~ე თვისსა,
და უბრძანა რათა დაიჭირონ ქალაქი იგი ძალითა მათითა: ხ~მათ იხილეს და
განიცადეს რ~ლ ვერავის ძალედვა: ამისთვის მოახსენეს და აუწყეს, და უფროსღა ა
მისთვის რ~ლ სხვათა ყ~თა სალაშქროთა საქმეთაგან უცალო იქმნებოდეს:
±ვალად უბრძანა და განიზრახა დაზავება ფადლონისი, და მათ ყ~თა სიბრძნითა
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მათითა გამოარჩიეს, და უმჯობესად აწვივეს ზავი:
Mაშინ უბრძანა, და გაგზავნა მოციქული, და მისგან აუწყა ზავისა დასტური. მაშ
ინ ფადლონ განიხარა სიხარულითა დიდითა, და აღუსრულა ყ~ი იგი სიტყუითა აღ

თქმული საქმით: Uძღვნა ძღვენი მიუწდომელი, აღავსნა ყ~ნი დიდებ
ულნი ნიჭითა მიუწდომელითა, და წარმოვიდა Mეფე ბაგრატ შ~ა გამარჯვებუ
ლი: Aმის Mეფობისა ზე იყო წ~ჲ მამა ჩვენი Eვთიმი ქართველი მთარგმნ
ელი წიგნთა ჩვენ ქართველთასა:
X~ ამან მეფემან ბაგრატ აღაშენა საყდარი ბედიისა, და შექმნა საეპისკოპოსოდ,
მოსცვალა მუნ გუდაყვისა საეპისკოპოსო, და შესწირნა სოფელნი მრავალნი ყო
ვლითა ჴევთა, და ადგილთანი, და განასრულა ყ~ითა განგებითა, და შეამკვნა ყო
ვლითა სამკაულითა: აკ~ხა, და დასვა Eპისკოპოსი მუნ შინა: X~ უკეთუ ვის
მე ენებოს განცდად, და გულისჴმისყოფად სიმაღლისათვის, და დიდებისა
Mეფობისა მისისა: ´~დ განიცადოს სამკაული ბედიისა ეკლესიისა, და
მისგან გულისჴმა ჰყოს და სცნას, რ~ლ არავინ ყოფილარს სხვა მეფე მსგავსი
მისი ქ~ყანასა ქართლისა და აფხაზეთისასა:
Aმანვე Mეფემან აკ~ხა Eკლესია ქუთათისა განგებითა დიდითა და მიუწდომე
ლითა, რ~ შემოკრიბნა მახლობელნი ყ~ნი ჴელმწიფენი, და ±~სნი, Mღვდ
ელთმოძღვარნი, და ყ~თა Mონასტერთა წინამძღვარნი, და ყ~ნი დიდებულნი,
ზემონი და ქვემონი, მამულისა და სამეფოსა თჳსსა მყოფნი, და სხვათა ყ~თა
საჴელმწიფოთანი: X~ ამან ბაგრატ მეფემან კურატპალატმან, დაიპყრა
ყ~ი კავკასია თვითმპყრობელობითა, ჯიქეთითგან ვ~ე გურგენადმდე, და
ადარბადაგანი, და შარვანი მოხარკე ჰყო, სომხითისა ჴელმწიფობით, მეფე
სპარსთა მეგობარ და ერთგულჰყო სიბრძნითა და ძლიერებითა თჳსითა უ
ფროს სახლეულთა თვისთასა: Dა ბერძენთა მეფესაცა შიში აქვნდა ა
მისი ყ~დვე, რ~ წარემატა ყ~თავე ჴელმწიფეთა ყ~ითავე განგებითა:
Aმისად მოაჯედ და შემპოვნად შეიქმნნეს ყ~ნი ჴელმწიფენი, მახლობელნი,
და მოთაულნი მამულისა, და სამეფოსა მისისანი, მოლაშქრედ ვ~ა თვისნი დი
დებულნი, და მისანდობელნი: დაუმორჩილნა ღ~თნ ყ~ნი მტერნი, და წინა აღ
მდგონი მისნი, და მომადლა დღეთა მისთა მშვიდობა, და დიდი დაწყნარება
ქყ~ანისა მისისა: Dა უკეთუ ვინმე ინებოს თვითოეულად წარმოთქმად, და ი
წყოს ყ~თა განგებულებათა მისთა მოუძლურდეს ენა მისი: რ~ლთაგან მცირ
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ედნი წარმოვსთქვენ ჟამთა სივრცისაგან არა დავიწყებისათვის: Dა ვსთქ
ვა ესეცა რ~ლ, შ~დ დიდისა მის Mეფისა Vახტანგ გურგასლისა, არავინ გამო
ჩინილარს სხვა მსგავსი მისი, დიდებითა და ძალითა ყ~ითა:
Eკლესიათა მაშენებელი იყო, გლახაკთა და დავრდომილთა მოწყალე, და სი
მართლისა მართლიად მოქმედი ყ~თა კაცთათჳს: და ქვრივთა და ობოლთა შე
მწყნარებელი: X~ესეცა წარმოვსთქვათ ჩვენ, რ~ რაოდენნი ბაგრატოანნი
Mეფედ და ±ურატპალატად ზემორე აღგვიწერია: რ~ლნიმე მეფობდეს ქართ
ლს, და რ~ლნიმე სამცხეს ტაოსს შ~ა, ვ~ე ამა ბაგრატის გამეფებამდის:

Dა ოდეს Mეფე იქმნა ესე ბაგრატ, რ~ლნიმე გარდაცვალებულიყუნეს, და
რ~ლნიმე ამის ჟ~ა გარადიცვალნეს, და არღარავინ იყო ამის ჟამში სხვა ბაგრატიო
ნი, თვინიერ სუმბატისა, და ძმისა მისისა გურგენისა, რნ~ი მეფობდეს კლარჯ
ეთს, ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი, რ~ლთა სიკ~დილნი ზემორე აღვსწერეთ
სუმბატის სიკ~დილი: Kკ~ს, SLA: Dა ესრეთვე იყო ძმისა მისისა გურგენ
ის სიკ~დილი: Kკ~ს, SLB: X~ ესრეთ იყო გარდაცვალება მათი, რ~ მაშ
ინ ოდესმე ამან ბაგრატ მეფემან კურატპალატმან მოიყუანნა ესე ორნი ძმანი
კლარჯთა ჴელმწიფენი, სუმბატ, და გურგენ, ძენი ბაგრატ არტანუჯელი
სანი დარბაზობად მის წ~ე, ციხესა შ~ა µანასკერტისასა: და მუნ შ~ა შეიპყრ
ნა იგინი, და აღიხვნა ციხენი, და ქალაქნი მათნი: ხ~ იგინი პატიმარ ჰყუნა ციხე
სა შ~ა Tმოგვისასა: და მუნციხესა შ~ა გარდაიცვალნეს სუმბატ და გურგენ:
X~ შვილნი მათნი წარვიდეს ±ონსტანტინუპოლედ, ძე გურგენისა Dემეტ
რე, და ძე სუმბატისი Bაგრატ Vასილი Mეფისა წ~ე, და მათნივე შვილნი კლარ
ჯთა მეფეთანი რ~ლ დაშთეს ამა ქყ~ანასა მოისრნეს ყ~ნი სიკ~დილითა პატიმრობა
სა შ~ა: Aმისა შ~დ Bაგრატ მეფემან მოვლო ყ~ი სამეფო თვისი
აფხაზეთი, ჱერეთი, და კახეთი: მოვიდა და დაიზამთრა ჴევთა ტაოსთა:
Dა მორაიწია ზაფხული, მოვიდა მასვე ციხესა ფანასკერტისასა წელსა მესამე
სა, და მუნშ~ა გარდაიცვალა ესე ბაგრატ Mეფე: Tვესა, z: Dღესა პარა
სკევსა: Kკ~ს, SLD: და წარმოიღო გვამი მისი zვიადმან ერისთავთ Eრის
თავმან: და დამარხა Bედიას: და Mეფე იქმნა ძე მისი, Gიორგი: IÉ წლისა:
Kე~ს აქეთ, ªT:
Oრმეოცდა მეათექვსმეტე Mეფე Gიორგი. ძე Bაგრატ Aფხაზთა,
და ქართველთა Mეფისა, Bაგრატიონი:
X~ დაჯდარა ესე G~I
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Mეფედ ყ~ა სამეფოსა და მამულსა თვისსა, ჟ~ა ოდენ სიყრმისა და სიჭაბუკისა
მისისასა,
რ~ იყო რა~ჟს Mეფე იქმნა წლისა, IÉ: Mას ჟ~ა განდგა ამას ქყ~ანასა, ჱერეთი,
კახეთი: და ღადრობითა აზნაურთათა შეპყრობილიქმნნეს ერისთავნი მათ ქყ~ანად,
თვისთა მათ, და კვალადვე ეუფლნეს მათნი უფალნი, რ~ლთა პ~ლ აქვნდა G~ი: ხ~
მეშვიდესა წელსა მეფობისა მისისასა, გამოვიდა Vასილი Mეფე ბერძენთა ამა გ~ი
მეფესა ზ~ა ყ~ითა სპითა საბერძნეთით, უცხო თესლითა ურიცხვითა:
X~ გ~ი მეფე განვიდა სპითა დიდითა წინა აღმდგომად მისსა, და დაიბანაკეს ორთავე
ქყ~ანასა ბასიანისასა მრავალდღე, და არა მივიდეს ბრძოლად ერთმანერთსა ზ~ა,
და მორიდა გ~ი მეფემ, და მოვიდა და დაწვა ქალაქი oლთისი, გამოუდგა კვალსა,
და მიუდგნა უკანა მეფე ბერძენთა, და შეკრბესრა მრავალნი უკანა გიორგისნი,
და წინა მავალნი Vასილის ლაშქრისანი:

Iქმნა ბრძოლა დიდი სოფელსა მას რ~ლსა ეწოდების შირიმთა, და მრავლნი მოი
სრნეს ორკერძოვე, და მოიკლნეს მუნ დიდნი Eრისთავნი G~I მეფისანი, რატიძე
ლიპარიტისა: და ხურსი: Dა ვ~ა მოესმა ჴმა ომისა გ~ი მეფესა, აღბორგნეს გა
ნვიდეს, და მივიდეს ადგილსა მას, სადა იყო ბრძოლა: Dა მუნ მოვიდა Vასილი
მეფეცა სპითა დიდითა, და შეკრბეს იმიერ და ამიერ, და იქმნა მუნ ბრძოლა
დიდი, და მოისრნეს მუნბერძენნი დიდნი და ფ~დნი, და წარმოიღეს Gიორგისთა
ავარი, და ეზომ განდიდნა ბრძოლა იგი რომელ სივლტოლა ეგულებოდა ვასი
ლი Mეფესა: გარნა გიორგისნივე სულმოკლე იქმნნეს, რ~ მორიდეს და წარმო
ვიდეს: X~ ვასილი Mეფე წარმოუდგა უკანა, და მოვიდა არტანს, და დაწვა ი
გი, და რ~ლი ჰპოვა ტყვე ჰყო ყ~ნივე:
X~ გ~ი მეფე წარვიდა ნიგალით კერძო სამცხედ, და მიუდგა მას უკანა ვასილი,
ჯავახეთით კერძო, და მოაოჴრა ყ~ივე: და მუნით გარდავიდა გ~ი მეფე თრიალეთ
ად, და მოადგა ვასილი თრიალეთადვე: და რა მიეახლნეს ერთმანერთსა: კ~დ გან
ძლიერდა გ~ი მეფე ლაშქრითა, რ~ მოიყუანნა წანარნი, და შაქნი: ხ~ იხილა რა ე
სე მეფემან ვასილი შეიქცა თრიალეთით, და უკმოვლო ჯავახეთი, და არტა
ნი დღეთა შინა ზამთრისათა, და კ~დ უბოროტესადრე მოაოჴრა, და წარვიდა, და და
იზამთრა ქყ~ანასა Xალდასა, მახლობელად ქალაქსა ºრაპიზონთასა: და ვიდო
დეს მათ შ~ს მოციქულნი ზავისა და სიყუარულისათვის:
X~ იქმნა მას ჟ~ა შ~ა განდგომილება დიდი საბერძნეთს, რ~ შეიერთნეს ვასილი
მეფის სპასპეტნი, და წარვიზიძე ფოკას განდგომილისა: და Mეფე იქმნა ქსიფენ:
1-31 სტრ., 94r
და მიიდგნეს მათ ყ~ი აღმოსავლეთისა კერძი ქყ~ანა:
ხ~ ღ~ნ ვასილის დიდად შეშინებულს ნუგეშისცა, რ~ განუდგა ქსიფენს წარვიზი, და ყ~ნი ერნი მისნი მიდგომილნი, და მოკლეს ქსიფენ: ხ~ წარვიზს მიეგო
ცრუობა ქსიფენისა, რ~ შეიტყუეს ციხესა, და ლასანოსთა სისხლისათვის ფოკას
ძისა შეიპყრეს, და მოგვარეს ვასილი მეფესა: და მან ექსორია ჰყო იგი კუნძულ
სა რასამე, და მისთანათა მრავალთა მოჰკვეთა თავი მახვილითა, რ~ლთათანა იყო
ფერიზ ძე ჯოჯიკისა ნათესავი ტაოელი, და სხვანი იყუნეს ბერძენნი:
Dა კ~დ შემოიქცა ვასილი მეფე, და მოვიდა ბასიანსა, და ითხოვდა ქყ~ანათა და ციხე
თა, და აღუთქმიდა ზავსა და მშვიდობასა: სცნარა ესე გ~ი მეფემან, წარუვლი
ნა ზვიადი ერისთავი სპითა მისითა, და უბრძანა რათა ზავისა მიპყრობითა მცირ
ედ ხან დამჭირვად ადგილსა: Dა თვით გ~ი მეფე წარვიდა, და წარუდგა უკანით
სპითა ძლიერითა, და განიზრახვიდა ესრეთ, უკეთუ ინებოს ზავი ვასილი მეფე
მან იქმნას ესრეთ: და უკეთუ ინებოს ომი განვემზადნეთ მისთვის:
X~ რ~ლთა არა უნდა ყოფად მშვიდობისა, იწყეს განმზადებად ომისა, რ~ არა უ
ნდოდათ მშვიდობა, ა~დ აზრახეს მეფესა გიორგის ბრძოლა, და აწვიეს იგი

ვასილი მეფესა ზ~ა, რ~ლი იგი ზავად და მშვიდობად ჰგონებდეს მისლვასა მათ
სა, და მიელოდა: ხ~ გიორგისთა იწყეს ბრძოლად, და იოტეს ზოგი ვასილის ლა
შქრისა: Mაშინ უბრძანა ვასილი მეფემან დამოკიდება წვერსა ოროლისასა
წერილი მათი, რ~ი მისად დაეწერნეს გ~ი მეფესა სიმტკიცისა და ზავისანი: და ესრ
ეთ ვასილი მეფემან ოროლის წვერითა ამართნა იგი, და მიუპყრა ღ~ა და ჰრქვა,
იხილე მეუფეო წერილი ესე მათი, და საქმე რ~ლ აწიქმნა: Dა კ~დ მოიღო ვასი
ლი მეფემან ძელი ცხოვრებისა მანდილითა წ~ითა, და დასცა იგი ქყ~ანასა ზ~ა, და
თქვა ესრეთ ვ~დ უკეთუ მიმცე მე ჴელთა მტერთასა არღარა თაყუანისგცე შენ
~კე: Dა ვ~რ ესე ჰყო და თქვა, მყის მასვე ჟ~ა იძლივნეს და მეოტიქმნეს სპანი
გიორგი მეფისანი რ~ი იგი პ~ლ მივიდეს, და მოისრნეს ურიცხვნი პირითა მახვილისა
თა, და რ~ლნიმე ტყვეიქმნნეს, რ~ თვით მეფე გ~ი, და უძლიერესი ლაშქარი მისი,
არღარა მისრულიყვნეს ყ~დვე ჯერეთ, და იგინიცა მოისრნეს მას დღესა შინა,
რ~ლთაცა მშვიდობისყოფა არა ენებათ, და წარიღეს ბერძენთა ავარი დიდძალი
და განძი სამეუფო ყ~ლი ს~დ რაოდენნი აქვნდათ ქართველთა მათ:
Dა წარმოიძრა მცირედ ვასილი მეფე, და მოუდგა უკანა მეფესა გ~ის და კ~დ იწყო
და მშვიდობა პირველისაებრვე რ~ შიში აქვნდათ ბერძენთა განდგომისა, და ყვეს
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მაშინ მშვიდობა და დაიზავნეს: Dა მისცა გიორგი Mეფემან მძევლად ძე თვისი
ბაგრატ წლისა სამისა, და ციხენი რ~ლნიმე პ~ლ გაეცნეს აზნაურთა დაულოცნა,
და მისცნა სხვანიცა ციხენი პ~ლ მიცემულნი, და უკანის ვ~რ ათოთხმეტნი: და
ქყ~ანა რ~ლ ჰქონდა D~თ კურატპალატსა ტაოსს, ბასიანს, ჯავახეთს, და შავშე
თს: ხ~ რ~ლნიმე ამათ ქყ~ანათაგან ეკლესიანი, სოფელნი, და ადგილნი დაულო
ცნა G~ი მეფესა:
Dა ესრეთ წარვიდა, და წარიყუანა Bაგრატ უფლისწული მძევლად ¾ე გ~ი მეფისა:
აღუთქვა ფიცით აღთქმა, ვ~ დ წელსა მესამესა გამოგიგზავნო ძე შ~ი: Dა იყო
სამსა წელსა ქალაქსა სამეუფოსა ±ოსტანტინუპოლეს: Dა წელსა მესამესა
წარმოგზავნა ვ~ა აღუთქვა: X~ რა~ჟს მოიწივნეს მამულსა, და სამეფოსა თვისსა,
მოჰყუათანა ±ატაბანი აღმოსავალისა ვ~ე საზღვართამდე მამულისა თვისისა: და ვ~რ
შეიქცა გარე მოეწია მოსწრაფებით Mანდატური, და მოართო ±ატაბანსა წიგ
ნი ±ოსტანტინე მეფისა, რ~ლსა წერილიყო ესრეთ სახედ, ვ~დ განგებითა ღ~ჲ
თა მიიცვალა სანატრელი ვასილი Mეფე ძმა ჩემი, და ნაცვლად ვიქმენ მისსა,
Mეფედ ყ~ა საბერძნეთსა: Aწ უკ~ჱ სადაცა მიწევნილიყოს განსაგებელსა ჩ~ნ
სა Bაგრატ ძე G~ი მეფისა აფხაზთა ჴელმწიფისა: შეაქციეთ სწრაფითა დიდითა
რ~ლ მოაწიოს წ~ე ჩვენსა:
X~ მან ვ~ა წარიკითხა ბრძანება მეფისა, ენება რათამცა შეაქციეს გარე ბრძანე
ბისაებრ მეფისა: შეიქცა სწრაფით დევნა ყო უკანა: და რა~ჟს მიეახლა, იხილა
რ~ლ სიმრავლე დიდძალი მიგებებული წინა, Dიდებულნი ერისთავნი, და
აზნაურნი ტაოელნი, მესხნი და ქართველნი, რ~ლთა არა იყო რიცხვი სიმრავლი

სა მათისა: შეიქცა გარე და უთხრა Mანდატურსა რომელი მიწევნილიყო დასტი
დარითა: უკეთუ ძალგიძს შენ აქციე, ჩემგან კვლა ესე არა ეგების:
ã՞ დიდი საკვირველება და მოწყალება ღ~ისა, ვ~რ მყის განერა მართალი ჴელ
თაგან მათთა, რ~ლთა ენება ზაკვით შექცევა მისი: და თუ ვისმე გენებოს განც
დად ესე ვ~რთა შეწევნითა ღ~ისათა, იხილეთ და განიცადენით ურიცხვნი ჴელ
ისაპყრობანი ამის დიდისა ბაგრატ აფხაზთა მეფისა, რ~ლ არავისზ~ა მოწევნულიყ
ვნეს სხვისა Mეფისა, რლ~ისათვის ჟ~ა და ჟ~ა გაუწყოს წინამდებარემან სიტყუამან:
X~ ვ~რ უკ~ჱ მოიწია წ~ე მამისა თვისისა გ~ი მეფისა სახლად მათდა ქუთათისს: იხი
ლეს Mშობელთა მისთა შვილი მათი, მსგავსი განუცდელისა და მიუთხრობელი
სა სიკეთისა მისისათვის შეუძლებელარს კაცთაგან მითხრობა: იხილეს რა განიხა
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რეს სიხარულითა დიდითა მიუთხრობელითა, შეწირეს მადლობა ღ~ისა მი
მართ: Iყო Kკ~ნი მას ჟ~ა: SME:
¸ემდგომად ორისა წლისა გარდაიცვალა Mეფე G~ი სავსე ყ~ითა სიკეთითა, ჟ~ა
ოდენ სიყმისასა არავინ გამოჩენილიყო მსგავსი მისი მამათა შ~ს მისთა ახოვ
ნებითა, ჭაბუკობითა, და სიქველითა: ტანითა და სახისა ცნობითა, და ყოვლითუ
რთ სრული განგებითა საჴელმწიფოთა: Kკ~ს, SMz: Tვესა Aგვისტოსა, IV:
ქ~ყანასა Tრიალეთისასა, ადგილსა რ~ლსა ეწოდების მყინვარნი, გინა იწრონი:
Dა დაუტევა გლოვა და მწუხარება ყ~თა მკვიდრთა მამულისა და სამეფოსა მისი
სათა: იგლოვდეს ყ~ნი სიკეთისა, და სიჭაბუკისა, და ახოვნებისა მისისათვის:
¦არიღეს და დამარხეს საყდარსა ქუთათისსა, ესხნეს შვილნი ოთხნი ძენი:
Bაგრატ, და Dიმიტრი: და Aსულნი, Gურანდუხტ, და ±ატაჲ: Mეხუთე
შვილი მათი Mართა მიცვალებულიყო, შ~დ მიცვალებისა დიდისა მის Mეფისა:
Mასვე ჟ~ა Mეფე იქმნა Bაგრატ ყ~ა მამულსა, და სამეფოსა მისსა ზ~ა ზემოსა,
და ქვემოსა, ¦ელიწადისა, T:
oრმეოცდა მეათშვიდმეტე Mეფე Kართლისა, და Aფხაზეთი
სა Bაგრატ: ¾ე G~I Mეფისა: Bაგრატიონი:
X~ რაჟამს დაჯდა Mეფედ Bაგრატ. მასვე ჟ~ა წარვიდეს აზნაურნი ºაოელნი საბ
ერძნეთს, Vაჩე კარიჭის ძე: და Bანელი Eპისკოპოსი I~ნე, და მათთანა სიმრ
ავლე აზნაურთა ºაოელთა: ხ~ ±ოსტანტინე მეფემან წელიწადსა ოდენ
მოქცევისასა გამოგზავნა ´არკიმანოზი ლაშქრითა ურიცხვითა, და ჩამოდგა, და ა
ღაოჴრა იგივე ქ~ყანანი, რ~ლი Vასილი მეფესა მოეოჴრნეს:
Mოვიდა Tრიალეთს ციხესა ქვეშე კლდე კართასა: მას ჟ~ა ჰქონდეს ლიპარი
ტს ერისთავთ ერისთავსა, ძესა ლიპარიტისასა: შემოკრიბნა სხვანიცა აზ

ნაურნი, დაუდგეს განძათა, და შეებნეს ციხესა ქვეშე: Rა~ჟს იხილა პარ
კიმანოზმან რ~ლ ვერას ავნებდა, შეიქცა გარე მასვე ჟ~ა წარვიდა ჩანჩუხი ფალ
ელი საბერძნეთს: მისცა ციხე გარყლოფისა, მიერთო ბერძენთა, და არჯევან
ჵოლოლის ძემან გასცა ბერძენთავე ციხე წეფეთისა:
X~ რა~ჟს იხილა საბა მტბევარმან Eპისკოპოსმან რ~ლ შავშეთს არღარა იყო სხვა
ღონე, აღაგო ციხე თავსა ზ~ა ტბეთისასა, და იჭირა ქ~ყანა შავშეთისა: ქმნა დი
დი ერთგულობა Bაგრატ აფხაზთა მეფისათვის: პატივსცა ღ~ნ, და ვერ წარუ
ღეს ქ~ყანა მტერთა: რ~ მას ჟ~ა გაგზავნა პარკიმანოზ ჰროედროზი ერისთავმან,
1-31 სტრ., 95v
I~ნე ბანელი ხალტულარი, წარიყუანა თანა ვითანგი ლაშქრითა დიდითა, და მი
სცა თანა დემეტრე კლარჯი ძე სუმბატისი რეცა შესატყვენველად ქ~ყანისა
კაცთათვის, და ამით მიიქცეს(2) მიზეზითა(1) მრავალნი კაცნი მის ქყ~ანისანი წვრი
ლისა ერისაგან:
¸ემოვიდა მასვე ციხესა შ~ა ეზრახა ანჩელი, და რ~ნი აზნაურნი გამოჩნდეს
ერთგულად შეუდგეს მასვე ციხესა შ~ა და გამაგრდე ს: ხ~ ციხე არტა
ნუჯისა ჰქონდა I~ნეს ერისთავსა აბუსერსა: Dა მათ ჟამთა ქყ~ანათა ამათ
შინა იქმნნეს ბრძოლანი შუღლნი და მიდამონი მრავალნი: და ვითარ დი
დად იღელვებოდა ქყ~ანა ესე, კ~დ პატივსცა ღ~ნ ბაგრატს აფხაზთა, და ქარ
თველთა მეფეს: Eწია სენი სასიკვდინე ±ოსტანტინე მეფესა: მოუწერა
პარკიმანოზს ჱერედროსსა უჴმო შეღმართ: ხ~ იგი წარემართა მსწრაფლ, და
ვ~ე იგი მივიდოდა მიიცვალა კოსტანტინე მეფე: და რა~ჟს მიიცვალებოდა
დასვა სხვა მეფე სახელით, Rომანოზ კეისარი, და შერთო ცოლად ასული
თვისი zოია:
¸ემდგომად წელსა მესამესა წარვიდა დედოფალი მარიამ, დედა ბაგრატ აფ
ხაზთა და ქართველთ მეფისა საბერძნეთად, ძიებად მშვიდობისა და ერთო
ბისა: და კ~დ ძიებად პატივისა კურატპალატობისა ძისა თ~სისათჳს, ვ~ა არს
ჩვეულება და წესი სახელისა მათისა, და მოყუანებისათვის ძის ცოლისა:
X~ ამას ჟ~ა იყო Gიორგი Mთაწმინდელი მთარგმნელი თან ახლდა დედოფალსა მა
რიამს K~ეს აქეთ, ªyÉ:
X~ ჩ~ნ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ, და ვ~ა მიიწია დედოფალი მარიამ წ~ე
ბერძენთა
მეფისა, აღუსრულა ყ~ი სათხოველი სიხარულით. მოსცნა ფიცნი და სიმტკი
ცენი ერთობისა და სიყუარულისა, დაუწერა ოქროს ბეჭედნი, და მოსცა პატი
ვი კურატპალატობისა: და მოსცა ცოლად ბაგრატისათვის Eლენე დედოფალი,
X~ მორაიწია მარიამ დედოფალი მამულსა ძისა თვისისასა ქყ~ანასა ტაოსსა, მო
ართვა პატივი, და აღუსრულა ქორწილი, და უკურთხეს Gვირგვინი ბაგრატს:

Dა მიიცვალა Eლენე დედოფალი ქუთათისს შ~ა, და შეირთო ბაგრატ მეფემ
ან Bორენა დედოფალი ოვსთა მეფეთა ასული, დაჲ დურღულელისა:
X~ ამისა შ~დ სხვაცა ძე დარჩა გ~ი მეფესა Aნაკოფიას შ~ა oვსთა მეფეთა ასული
სა მეორისა ცოლისათანა: გ~ი მეფისასა, და აზნაურთაგან იყო მათ შუა მიდამო
საუბარი, და ყრმა მცირე იყო სახელით, Dიმიტრი: ვერცა გაამეფეს თუ1-31 სტრ., 96r
ცავის გულსა ედვა: და ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფემან, და დედამან
მისმან, და არცაღა თავადთა დიდებულთა ამის სამეფოსათა, და ვერღარა დაიდგ
ნა, და წარვიდა სამეფოსა მისგან, და მიმართა ბერძენთა მეფესა, და წარიტანა
თანა ანაკოფია, და მიერითგან წარუჴდა ანაკოფია მოაქა ჟამადმე აფხაზთა Mეფესა:
Dა შ~დ ამისა მოირჭვნა, და ეუფლა ზემოსა და ქვემოსა თვისა მამულსა ზედა
ბაგრატ მეფე: და დიდი ფადლონ ავად იქცეოდა, და სწუნობდა ყ~თა მოთაუ
ლთა ამის სამეფოსათა: და ვ~ე ყრმაღა იყო Bაგრატ, შეკრბეს ლაშქარნი ა
მის სამეფოსანი: იბირნეს ლიპარიტ, და I~ნე აბაზაძე: Dა მოვიდა დიდი
±ვირიკე რანთა და კახთა მეფე: D~თ სომეხთა მეფე: და ¿აფარ ამირ ºფილე
ლი: ესე ყ~ნი პირობითა კვირიკესითა შეკრებულიყვნეს: მიუჴდეს ესე
ყ~ნი Eკლეცს ფადლონს ზედა: გააქციეს ფადლონ, და აუწყვიდეს ლაშქა
რნი: აიღეს ავარი, და განძი ურიცხვი: ამიერითგან ვ~ე სიკ~დილამდე შეაჴდა
ფადლონ, და სიმცირესავე შ~ა ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტის ძემან, და ი~ნე ა
ბაზაძის ძემან ქართლისა ერისთავმან, Mუხათგვერდს გამოიტყუეს ºფილ
ელი ამირა ჯაფარ, და შეიპყრეს, და მრავალ ჟამ დააყენეს პატიმრობასა შ~ა
და წარუღეს ბირთვისი:
¸ეიწყალა აფხაზთა მეფემან, და განუტევა ტფილისსა ზ~ა ამირათ, და მიერით
გან დარჩა ლიპარიტელთ და ამირას შუა, და შ~დ მცირედისა ჟამისა აზრახა
ლიპარიტ ბაგრატს წაღება ტფილისისა: მოადგეს ტფილისსა მტკვარსა ამერით
ზემოთ და ქვემოთ აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი, და წყალს იმერით Iსანით კერ
ძო მოადგინნა ლაშქარნი კახნი, და ჱერნი: Mას ჟ~ა მოკლულიყო დიდი კახთა მე
ფე ±ვირიკე ოვსისა ვისმე მონისაგან: რ~ წყობასა შ~ა ოვსთა Mეფე ურდურე მო
ეკლა ±ვირიკე კახთა მეფესა: Aმისთვის მოკლა ოვსმან მან ±ვირიკე მეფე
მესისხლობით ნადირობასა შ~ა ფიდარაზის გორთან:
Mას ჟ~ა იყო Mეფე ±ახეთს გაგიკ ძე D~თ სომეხთა მეფისა სამშვილდარისა, და
ზორაკერტელისა დისწული ±ვირიკესი, და ჰბრძოდენ ორწელ ტფილისს: და მ~ს
ჟ~ა იყო ამირად ჯაფარიძე ალისი, და ესრეთ შეაჭირვეს ტფილელნი, რ~ლ ლიტ
რა ვირისჴორცი ხუთას დრამათ იყიდებოდა, და ვერაღრა დაუდგმიდეს სიმშილი
თა, და ბრძოლათა ძლიერთა ტფილელთა განიძრახეს მოცემა ტფილისისა: და ამ
ის ქალაქისა ბრძოლასა შ~ა წარტყვენეს ციხენი oრბეთი, და ფარცხისი აფხა
ზთა მეფისა ლაშქარმან: Dა ამირა შეეკაზმა თავისა ლაშქრითა, შემზადა
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ტივები, და ნავები ღამით წასლვად Gანძას ლაშქარსათანა ფადლონის შვილი
სასა, და რ~ლთამე დიდებულთა აფხაზთა მეფისათა ლიპარიტისაგან ფარულ
ად გააზრახეს Mეფესა არა განძება ამირასი: დაფარულად ლიპარიტისაგან
დაჰკიდეს ზავი ამირასა: გამოაცხადეს და დაამკვიდრეს ამირა ტფილისსავე ზ~ა:
და იბირნა აფხაზთა მეფემან კახნი აშოტ. მთავარნი მარილელი, და სიძე კვირი
კე მეფისა, და ხახულგურთა ჯ~ისციხითა, მოეყერა ტფილისს, დაემტერა ±ახ
თა: და მიერითგან შეიქმნა ლიპარიტ ქვე განმხედვარედ თვისისა პატრონისა:
გაილაშქრა აფხაზთა მეფემან ±ახეთს, შეება და შეუჴდა მთასა ზ~ა მიქელ გაბ
რიელთასა: წყობათა შ~ა შეიპყრეს სტეფანოზ ვარჯანის ძე პანკისის ერის
თავი: და ვაჩე ძე გურგენ ბერისა ხორნაბუჯისა ერისთავი: Dაჯე დისწული
გოდერძისა სტორის ერისთავი და მაჭელისა: და გარდაადგა Tიანეთს, და დაწ
ვა დარბაზი ბოდოჯისა სახლი სახელოანი დიდისა ±ვირიკე მეფისა აგებული:
და ესე ერისთავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა, და ვერღარა ჩავიდეს
კახეთს, და შემოიქცა რ~ ლიპარიტ იწყო საურავთა გვერდ ქცეულთა:
¸ემდგომად მცირედისა ჟამისა გამოიყუანა ლიპარიტ დემეტრე ძმა ბაგრატ
ისი სამეფოდ, ბერძენთა Mეფისა ლაშქრითა: და მიერთნეს სხვანიცა ვინმე
აზნაურნი დიდებულნი: მოვლეს ზემო ქყ~ანა, და ჩამოვიდეს ქართლს, დამო
ადგეს ატენს, არე არე მოწვეს ქართლი: და ჰყვეს ლიპარიტს კახნი, და ბერ
ძენნი, და ვერ წაიღეს ატენი, რ~ ციხეთა უფალნი კაცნი მტკიცე იყვნეს ერთ
გულებასა ზ~ა ბაგრატისასა, თვინიერ ფარსმან თმოგველისა, და ბეშქენ ჯა
ყელისა თუხარის ერისთავისა:
Gავიდა მეფე ჯავახეთს, და იწყეს ახალქალაქისა ზღუდეთა შენებად, რ~ მას
ჟ~ა უზღუდო იყო, და არე ზამთრისა მოწევნულიყო: Bერძენთა ენება შეღ
მართ წასვლა, და ეზავა ლიპარიტ აფხაზთა მეფესა, უბოძა ქართლისა ერის
თაობა: წარვიდეს ბერძენი საბერძნეთად, და წარიტანეს Dემეტრე თანა:
Dა კ~დ განძლიერდა მოირჭვნა ბაგრატ მეფე თვისსა მამულსა ზ~ა: დააგდო
სვემან ბაგრატისამან ჟ~ი: მოერთო °ვესტი <note> °ვახუშტი მესხად სწერს / <note>
ცხრითა ციხითა ანისისითა, თვი
ნიერ ამბერდისა: და მოსცეს ანელთა ანისი ბაგრატის დედასა: რ~ მამულად
ეყოდეს სომეხნი, სენაქერემ სომეხთა მეფის ასული იყო მარიამ დედოფალი
ბაგრატის დედა, რ~ იყო ჟამი ზაფხულისა, ბაგრატ აფხაზეთს იყო: მოადგა Aნა
კოფიას, და მისწურა წასაღებელად: და მოვიდეს ტფილელნი ბერნი:
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R~ მის ჟამისა პირველ მომკ~დარიყო ტფილელი ამირა ჯაფარ. უქადეს ქალაქი, დაუ
ჴმეს სასწრაფოდ დააგდო და მოაყენა ანაკოფიას გარე ქვაბლაელ ჭაჭას ძე ოთაღო აფხა
ზეთისა ლაშქრითა, ამოიარა და მოვიდა ქუთაისს, და მოაყენნა ქუთაისსა სამოქალაქო

სა ლაშქარი, და გურიულნი აზნაურნი და ლომისიანნი მოაყენნა ხოფათისს, და
დაუდგეს
ფილაკავანი და ბრძოდეს: და ამოიარა მეფემან, და მოვიდა ქართლს, და მოვიდეს
სხვანი
მჴმობელნი ბერნი ტფილელნი, წარემართა ტფილისად, და მოეგებნეს ქალაქის ბერ
ნი, დარბაზის ყმანი ცხენოსანნი დიღმის ველსა, და ყ~ი ერი ქვეითი დაკაზმული,
დედათა და მამათა სიმრავლე იყო მოედანს, და იყო ჴმობა ბუკთა, და დუმბულთა
ორკერ
ძოვე საშინელი, რ~ლისა ჴმითა იძრვოდა ქყ~ანა, დაიყო სიხარული ორკერძოვე გა
ნსაკვირვებელი: შეიყუანეს მოავლეს ქალაქი, ასხმიდეს დრამასა, და დრაჰკანსა,
და მოართვნეს კლიტენი ქალაქისანი, და შეიყუანეს საამირაოსა დარბაზსა, და დაჯ
და მეფე ბაგრატ საურავად:
Aღიხვნა კოშკნი კართანი თავის კაცითა, და აღიღო ციხე ქალაქისა დარიჯელელი,
და ორნივე კოშკნი წყალვინისანი, და თაბორი, და დაადგინა შიგან ერისთავნი თვი
სნი: X~ Iსნელთა ჩააგდეს ჴიდი, და არა მოსცეს ისანი, დაუდგეს ფილაკავა
ნი, და ჰბრძოდეს ისანსა, და ესროდეს ისართა, და ისანისა ველსა მოვიდეს კახთა
მეფე გაგიკ, და ერისთავთ ერისთავი გოდერძი, და ყ~ნი დიდებულნი კახეთი
სანი დარბაზობად ბაგრატ მეფისა წ~ე, და მშვიდობისა ძებნად:
Mაშინ ბრძანა და განვიდა მეფე ბაგრატ ველსა ისანისასა, მოიყუანნა კახნი, და ი
თაყვანნა, და მისცა მშვიდობა და განუტევნა: იყო სიხარული, და საურავი დღი
თი დღე შემატებისა: Dა ვითარ გარდაჰჴდეს ამას შ~ა დღენი ზაფხუ
ლისანი, და კ~დ იწყო ლიპარიტ მათვე ფიცხელთა საურავთა, და გამოიტყუვნა ა
ნისით დედოფლისაგან აბუსერი ერისთავი არტანუჯისა, და ხიხათა, და ციხის
ჯვარისა, და აწყურის ციხისა პატრონი, და ი~ნე ერისთავი: ი~ნე დადიანი: და
გურამ გოდერძის ძე ბეჭის კლიხისპატრონი: და შეიპყრნა იგინი ანისის კა
რსა: და დააგდო ტფილისი მეფემან, და განვიდა ჯავახეთს:
Aმისსა შ~დ გამოიყუანნა მაწყვერელმან მესხნი განძითა ბაგრატისათვის შველად:
და მეფე იდგა ხრტილსა: X~ ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი, და მოადგა ფოკათა, გამო
ექცა მაწყვერელი ბაგრატ მეფესა, და შეეზრახა ლიპარიტს: სცნა ესე მეფ
ემან ბაგრატ ზამთრისა ყინვათა საშინელთა, გარდაიარა შავშეთი, და ჩავიდა ქა
რთლს: Dა ლიპარიტ გამოიყუანა ახლად საბერძნეთით Dემეტრე ძმა ბაგრატ
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მეფისა, ბერძენთა მეფისა განძი, და ლაშქარი შემწე იყო, და განხეთქნა ამის სამეფო
სა კაცნი რ~ლნიმე წაუდგინნა Dემეტრეს, და რ~ლნიმე დარჩეს ბაგრატის ერთ
გულებასა შინა: Dა ძე ლიპარიტისა I~ნე მზევლად დარჩა ბაგრატის ერთ
გულებასა შ~ა, და ითხოვა იგი ბაგრატისაგან, და ნაცვლად გაუშვა აბუსერი
თვისითა ციხითა მშვიდობით: Dა იყუნეს თანამდგომნი ლიპარიტისა, კახნი ძალი
თა მათითა: და Dავით სომეხთა მეფე ძალითა მისითა, და განძლიერდებოდეს ი

გინი ძალითა მათითა: ამას კერძოსა ქართლისასა:
Dა იყო მიდამო საურავი ჴელოვნად, და მოვიდეს ვარანგნი სამიათასი კაცი, და დაა
ყენა ბაბს: გარდამოიტანა თანა შვიდასი კაცი, დამოვიდა ბაგრატ °ბიდათ <note> °შიდათ
/ <note> ლაშქრი
თა: და ამით ვარანგითა მესხნი ვერღარა მოილოდინეს: Mივიდეს და შეიბნეს
თავსა სასირეთისა ჭალისასა: გაიქცა შიდა ლაშქარი: და ომსა ამასვე კვლა
შეიპყრეს აბუსერი, და სხვანიცა დიდებულნი მისთანა:
Vერღარა უძლეს ბრძოლაჲ ვარანგთა, მისცნა ლიპარიტ პაშტნი, და წინა
მათსა პურს უკაზმიდეს, და ეგრეთ °ლხინი <note> °სამსავეში ასე ეწერა / <note>
გარდავლეს: Dა ამისა პ~ლ მომკ~დარ
იყო ძმა ბაგრატისა დემეტრე: Dა შ~დ გაქცევისა შეშინდა ბაგრატ სამეფოსა დამა
ლულისა მისისა განხეთქილობასა, და უქმნა მუდარა ლიპარიტს, და მცირედისა ცხ
ენოსნითა მივიდა ლიპარიტისთანა ხოვლესა: და რა სცნა ლიპარიტ მოსლვა მისი, ა
რა ნახა, გარიდა მუნით შეიქცა ბაგრატ და წარვიდა აფხაზეთს:
Dა შ~დ მცირედისა ჟამისა სულა ერისთავმან კალმახისამან: გრიგოლი ერისთა
ვმან არტანუჯისამან, შეაერთეს სიტყუა, და შეიწყვნეს მათთანა სხვანი აზნაუ
რნი მესხნი, და უჴმეს მეფესა ბაგრატს, და წარმოემართა ლაშქრითა: გარდამოვლო
გზა რკინისა ჯვარისა, და შეკრბეს არყის ციხესა: hსცნა ესე ლიპარიტ, შეკრიბა
ლაშქარი თვისი, და მოირთნა კახნი, და სომეხნი, და ბერძენნი თანავე ჰყვეს, და
მიუჴდა ა
რყის ციხესა უგრძნეულად, და შეიბნეს: hსძლია ლიპარიტვე და გააქცია მეფე:
¸ეიპყრეს სულა კალმახისა ერისთავი, და მრავლითა ტანჯვითა, და ძელსა გასმი
თა სთხოვეს კალმახი, და არა მისცა: Mასვე ომსა შეიპყრეს გრიგოლი ძე აბუ
სერისი, სთხოვეს არტანუჯი სი~კდილისა ქადებითა, და მისცნა:
Mოირჭვნა ლიპარიტ, და აღიხვნა ზემონი ციხენი, და მიირთნა Tავადნი კაცნი,
და გარესგარე წარვიდა ლიპარიტ მითვე ლაშქრითა დვინად, და ულაშქრა ბერძენთა
მეფესა დვინელსა ზ~ა, და შემოიქცა ქყ~ანასა თვისსა:
Dა შ~დ წელიწდისა მოქცევსა, გამოჩნდეს სულტნისა თურქნი ბაჰრამლამიანი,
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ქ~ყანასა ბასიანისასა, გამოვიდა ბერძენთა Mეფისა ლაშქარი, და უჴმეს ლიპარი
ტს, და წარვიდა ლიპარიტ შველად ბერძენთა ყ~ითა ლაშქრითა ამის ზემოსა
კერძისათა, შეიბნეს ორდროსა, და უკუმიასა ქვემოთ, და გააქციეს ყ~ი სპა სა
ბერძნეთისა, და ლიპარიტისა. იქმნა თურქთაგან მათი დიდად მოსრვა, და შე
იპყრეს ლიპარიტ, და წარიყუანეს ხვარასანს სულტანსათანა, დიდებულ
თა ამის სამეფოსათა, და შვილთა ლიპარიტისათა ი~ნე, და ნიანია იძებნეს უში

შოება, და გამოიყუანეს მეფე Mეფედ:
Dა კ~დ მოირჭვნა, და შეიპყრნა შვილნი ლიპარიტისანი, აიღო Uფლისციხე, და გა
უშვა ი~ნე, და დადგომილიყვნეს განძისა ქ~ყანასა თურქნი, და წასაღებლად მიე
წურათ განძა: გამოგზავნა თავისა ნაცვლად ბერძენთა მეფემან ლიხტური ყ~ითა
ლაშქრითა დიდითა, და აწვიეს ბაგრატს ლაშქრითა მისითა, და წარიყუანა თანა:
Dაემართნეს თურქთა, და მივიდეს განძას კარსა, და მორიდეს თურქთა, და დაირჩინ
ეს განძისა ქყ~ანა, და შეიქცეს მშვიდობით: Dა ამისა შ~დ კ~დ უჴმეს ºფილელ
თა, და მოსცეს ტფილისი ბაგრატს, და შეიყუანეს შ~ა, და იყო სიხარული, და
მშვიდობა
დიდი: Dა ამისა შ~დ დაეხსნა ლიპარიტ თურქთა, და შემოვიდა Aნისს: დააგდო
ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზით, აღმოვლო ქართლი, და მივიდა ჯავახეთს:
Gანძლიერდა ლიპარიტ რ~ მსახურებისა მისთვის ტყვე ქმნილიყო, წარვიდა საბე
რძნეთს, და ნახა ბერძენთა მეფე, და მოირთო ბერძენთა მეფისა ძალი, და ვერღარა
დაუდგა ბაგრატ: და ამისა პ~ლ ძე თვისი G~I დაუტევა ქუთათისს Mეფედ სამეფო
სა ზედა აფხაზეთისასა, და წარვიდა თვით საბერძნეთს ბაგრატ: Kე~ს აქეთ, ªME:
Mას ჟ~ა იყო Mეფე ბერძენთა ±ოსტანტინე მონამახოსი, რ~ლნ დიდად პატივსცა ბა
გრატს, გარნა ლიპარიტის სათნოთა სწრაფითა ვერღარა შეაქცია მამულსა თ~ს
სა ზ~ა ბაგრატ: და ჰყო მუნ სამიწელი დიდებით: Vიდრე იყო ბაგრატ საბერძ
ნეთს ითხოვა ლიპარიტ ძე ბაგრატისი G~I Mეფედ, და მხედ მოსცეს იგი დედამ
ან მისმან, და დიდებულთა მის ქ~ყანისათა: Mოიყუანეს საყდარსა Rუისისასა,
აკ~ხეს Mეფედ, და მოიყუანეს მზრდელად მისა ლიპარიტ, და პატრონად დაჲ ბაგ
რატისი გურანდუხტ დედოფალი:
±აცი სრული და უნაცვალო სახითა, სიბრძნითა, სიუხვითა, და ღ~ისმსახურებ
ითა, და ყ~ისა კეთილითა: Dა შ~დ მცირედისა ჟამისა მოითხოვა გურანდუხტ
ბაგრატ ბერძენთა მეფისაგან, და გამოგზავნა ბერძენთა მეფემან დიდითა დიდე
ბითა, ნიჭითა და განძითა მიუწდომელითა: Mიეგება ყ~ი ლაშქარი აფხაზეთისა
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ზღვის პირსა ხუფთას: და იყო სიხარული და ღ~ისმადლობა დიდი:
Bრძანა და შემოვიდა სახლად თვისად ქუთათისს, და ლიპარიტ მოირჭვნა ზემოსა კე
რძსა დაუკლებელად: და იყო მოყუარედ მისსა ხორასანს Dუილუბეგ სულტანი: და
საბერძნეთს მეფე ბერძენთა: და ზრდიდა ბაგრატის ძესა Gიორგის მცირესა, სახე
ლითა Mეფობისათა:
X~ ბაგრატს აქვნდა Lიხს ქვემოთ კერძი მიწყობით: Dა მცირედისა ჟამისა შ~დ ა
მის სამეფოსა დიდებულთა მოეწყინათ ´ატრონობა ლიპარიტისა: Sულა კალ

მახელნი, და ყ~ნი მესხნი გამოექცეს ლიპარიტს: და შეიპყრეს Dლივს ლიპარიტ,
და ძე მისი ი~ნე: ხ~ ნიანია გარდაეხვეწა, და მიმართა კლდეკართა, და არა შეუშვეს
მამისა მისისა ციხოანთა, და წარვიდა ანისს ბერძენთათანა:
X~ ლიპარიტ, და ი~ნე პყრობილი Sულა წარიყვანა კალმახს. გაგზავნა სულა მე
ფესათანა სულთა ზ~ა მჴმობელნი: ხ~ გურანდუხტ, და ძე ბაგრატისი გ~ი დგეს
ხრტილსა, და არა ცნეს შეპყრობა ლიპარიტისი, შეიყუანეს ახალქალაქსა, და მუნ
მოილოდინეს ბაგრატ სულთა ზ~ა: Mოვიდა ბაგრატ მეფე. და ამისა მსახურებისა
ნაცვლად მეფემან უბოძა მამულობით ციხისჯვარი, ოძრჴე, ბოდო კლდითა,
და სხვაცა მრავალი საქონელი, და სამღვდელთმოძღვრონი, და რაჲცა უნდოდა:
Mოვიდეს მეფისა წ~ე სულა ჯავახეთს, და მოჰგვარა ლიპარიტ და ი~ნე პყრობილნი,
და მოახსენა ჴელთა აიხვნა ლიპარიტელთაგან ციხენი არტანუჯი, და ყველი, უ
ფლისციხე, და ბირთვისი: ხ~ კლდე კარნი მტკიცედ ეპყრნეს ციხოანთა, რ~ მუნ შიგ
ან დგა Aნამორი მწიგნობართ უხუცესი ლიპარიტისი: Mიიყუანეს თრიალეთს ა
მოთა თხოვითა არა მოსცეს ციხოვანთა კლდე კარნი: აღმართნეს ძელნი, და გაასხ
ნეს მას ზ~ა ლიპარიტ, და ი~ნე განწირნეს სიკ~დილად:
Dა შ~დ დღეთა მრავალთა მოიმტკიცნეს მეფე და დიდებულნი ამის სამეფოსანი ცი
ხოანთა ლიპარიტისთა მშვიდობით გაშვებისათვის ლიპარიტისა, და ი~ნესთვის: მოს
ცნა კლდე კარნი, გამოიღო ხვასტანგი თვისი, და ჩაიცვა ჩოხანი ლიპარიტ: შევე
დრა ძე თვისი ი~ნე მეფესა, და დარჩა არგვეთის მამული ი~ნეს: ეფიცა ლიპარიტ მეფ
ესა გულითა მტკიცითა შეუცოდებელობისათვის, განუტევეს და წარვიდა სამეფო
სა: ¸~დ მცირედისა ჟამისა გაიპარა, და წარვიდა ი~ნე საბერძნეთს, და დაყ
ვნა წელნი რაოდენნიმე: და ნიანია მოკვდა ანისს ბერძენთა ყმობასა შ~ა: და იო
ანეს უურვა მამამან თვისმან ბაგრატსათანა: და თვით ბაგრატცა გამოიზიდნა, და
გამოიყუანა ამას სამეფოსა, და უბოძა მამული არგვეთისა, და ქართლისა, და მონებ1-31 სტრ., 99r
და ერთგულობით, და იყო Tავადთათანა ამის სამეფოსათა, და სპასალარ სიკეთისა
მისისათვის: X~ ლიპარიტ მიიცვალა საბერძნეთს სამეუფოსა ქალაქსა კოს
ტანტინუპოლის, და წარმოიღეს დიდითა დიდებითა ერთგულთა და გაზრდილთა
მისთა, მოიტანეს და დამარხეს კაცხს სამარხოსა მამათა მათთასა:
Dა მოირჭვნა ბაგრატ, და განძლიერდა უფროს ყ~თა მეფეთა ამის სამეფოსათა, და ა
მან წარუხვნა ყ~ნი ციხენი ჱერეთისა და კახეთისანი, თვინიერ კუეტარისა, და ნა
ხჭევნისანი: Dა შ~დ ამისსა იქმნნეს დიდნი საქმენი, და აღძრვანი დიდთა მეფეთა
ნი: Aმისსა Mეფობასა შინა გამოვიდა სულტანი Aრფასარან მეფე სპარსთა, დასხმის გვარად უგრძნეულად მოვიდეს, და შემუსრეს კანგარი, და თრიალეთი: და
დღესა ერთსა მარბიელმან მისმან მიუწია ყველისყურსა: გარდავიდა შავშე
თს, კლარჯეთს, ტაოსს, ვ~ე ფანასკერტამდე: და მასვე დღესა ჩამოუწია Tორს
და ღვივის ჴევს, და თვით დადგა თრიალეთს სამდღე:

Mას ჟ~ა მომავალი იყო მეფე ტაოთ, და თანა ჰყუანდეს დედაჲ და დაჲ, და ძე თვისი
გ~ი
დადგომილიყუნეს ხე კრებულთა: და აყრისა მისისა ჟ~ა მოუჴდა ლაშქარი სულ
ტნისა, წამოვიდეს და წამოუდგეს ქედსა ზ~ა: ხ~ იგინი ჩამოესწრნეს ქართლსა, წავი
და ჯავახეთს, და მოადგეს ახალქალაქსა, რ~ მესხი აზნაურნი, და ზემოსა კერძისანი
ძლიერად დგეს ახალქალაქს, და ბრძოდეს სამ დღე, რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა
განსრულებულიყო ახალქალაქი, ვერღარა დაუდგმიდეს ბრძოლათა ძლიერ
თა, აღიჭურნეს მყოფნი ქალაქისანი, და განახვნეს კარნი, და შეიბნეს ძლიერად,
მოსრნეს პირითა მახვილისათა: შევიდეს თურქნი ქალაქად, და ტყვე ყვეს ურიცხ
ვი ერი ქ~ეანეთა: აღიღეს განძი, და ტყვე ძლიერი: შეიღება წყალი ახალქალა
ქისა სისხლითა: Dა მოუვლინა ახალქალაქით მოციქული სულტანმან: დაჰკი
და მძახობა, სთხოვა დისწული ცოლად ბაგრატ მეფესა:
Dა მიიქცა სულტანი ანისად, შემუსრა და წაუღო ანისი, მოსრნა, და ტყვეყვნა
ურიცხვნი სულნი, და წარვიდა ქყ~ანად თვისად სპარსეთად, და ანისი წარუღო ბე
რძენთა, და მისცა მანუჩარს ძესა აბულასარისსა: X~ დისწული ბაგრატისი რო
მელსა ითხოვდა სულტანი, იყო ძმისწული სომეხთა მეფისა კვირიკესი: ჰსთხოა
ბაგრატ, და მან არამოსცა, მიგზავნა ბაგრატ მოციქულად ერისთავი დიდძალად
თხოვნად ვარაზბაკურ გამრეკელი: აბირნა კაცნი სომეხთა მეფისანიცა, და სა
მშვილდეს შემომავალი სომეხთა მეფე კვირიკე, და ძმა მისი სუმბატ შეიპყრეს
ქვეშის ჭალასა, და აცნობეს ბაგრატს, და წარვიდა ქვაჴვრელად მსწრაფლ, და მო
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გვარნეს პყრობილნი ±ლდეკართა ქვეშე: სთხოვა სამშვილდე, და არა მოსცეს:
Dა ერთი ძმა მათი შესრულიყო სამშვილდეს ადარნასე: ხ~ მიიყუანეს სამშვილ
დეს, და ამართნეს ძელნი, და გასვეს სომეხთა მეფე კვირიკე სამდღე, მშვიდობა ითხო
ვეს, და მოსცეს სამშვილდე: X~ მოსრულიყუნეს ორნი ერისთავნი სომეხთა მეფი
სანი, ლუკის ერისთავი, და კაკვა ქარისა: აძლევდეს და მოსცემდეს სამთა ციხეთა,
სუმბატ ძმა კვირიკესი ოფრეს, და კოშკსა:
X~ შეეწყალნეს ბაგრატ მეფესა ±ვირიკე, და მისცნა, და უთავისუფლნა ყ~ნი ციხენი,
თვინიერ სამშვილდისა, და არცა სხვანი ციხეთა უფალნი დიდებულნი მათნი
შემოუშვნა: ა~დ სამშვილდე ოდენ იპყრა სახლად თვისად: Dა ეგრეთვე მონებდეს
სომეხნი: X~ დიდმან Bაგრატ მეფემან, გაათხოა ასული თვისი Mართა, და
შერთო ბერძენთა Mეფესა: და შ~დ ამისსა გაათხოა დისწული თვისი, და შე
რთო სპარსთა მეფესა სულტანსა:
Dა შ~დ სამისა წლისა კ~დ გამოვიდა სულტანი, შემოვლო რანი, და უგრძნულად
შევიდა ჱერეთად, და მის ქყ~ანისა დიდებულნი იყუნეს მორთულ, და ერთგულ ბა
გრატისა: და მას ჟ~ა იყო მცირედითა საქონლითა მეფე კახეთისა Aღსართან ძე გა
გიკისა, და ყ~თა დაყარნეს ციხენი მათნი, და ივლტოდეს კავკასიად: Dა იყო ბაგრატ

გალაშქრებული კახეთისა აღებად: და ლაშქარი მისი წინა გაგზავნილი იყო
ვეჟანისა ერისთავსათანა წირქვალელსა, შემოიქცეს მშვიდობით, და უთხრ
ეს შემოსლვა სულტანისა, და დაყრა ციხეთა:
¸ემოიქცა სწრაფით, და მოვიდა ქყ~ანად თვისად ქართლად: ხ~ აღსართან მიერთო
სულტანსა, მიუძღვანა ძღვენი დიდი, და დაუტევა სჯული, დაიცვითა წინა,
აღუთქვა ხარაჯა, და მისცნა ყ~ნი ციხენი დაყრილნი სულტანმან მასვე: და რლ~ნი
აფხაზთა მეფისა კაცთა დაეყარნეს, და რლ~ნი თვით აღსართანისათა, მისცნა ყ~ნი აღ
სართანს: Dა შ~დ სამისა კვირისა წარმოემართა აფხაზთა მეფესა ზ~ა: და მიერ
თნეს სომეხთა მეფე კვირიკე, და ტფილელი ამირა, და აღსართან შემოჰყვეს ქარ
თლს თანა ჯაჭვით: გაუშვეს მარბიელი ცისკრად, და სამწუხროდ აღივსო ყ~ლი
ქართლი, Tვესა დეკემბერსა, ი, დღესა სამშაბათსა: Kკ~ნი იყო, S´É:
Dა იყო ქართლსა შინა, პური და ღვინო ფრიადი, და დაყო ექვსი კვირა, და იწყო ოჴ
რებად, და ჴოცად კაცისა: და გარდავიდა მარბიელი მისი არგვეთს, მიუწიეს და
დაარბიეს ვ~ე სვერის ციხედმდე, და მოისრა ურიცხვი სული ქე~ანეთა, და ტყვე
იქმნა: Dა იქმნა საძაგელ ქყ~ანა ქართლისა სახილველ კაცთა:
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Mოოჴრდეს ყ~ნი Eკლესიანი სიმრავლითა მძორისათა, არა დაედგმოდა ქყ~ანასა
თვალნი, და ცოდვათა ჩვენთა მოსაგებელსა რისხვასა ღ~ისასა: zეცით წამებდა ცაჲ
სისხლისა მწვიმებელი, ღრუბელი აღმოსავალით მოეფინა ქართა ზ~ა, და იქმნა
ღამე უკუნი ვ~ა ნათელი დღისა: და იყო ხილვა მისი საშინელი, და შესაძრწნებე
ლი, და არე სისხლი წვიმული ეხილვა კაცთა: და იქმნა ზამთარი სასტიკი, რ~ლი გა
რდაეხვეწა და მიმართა მთათა, მოსწყვიდნა იგინიცა სიფიცხემან ზამთრისამან:
ხ~ ყ~ა ქართლსა შ~ა დადგა ლაშქარი, და თვით თავადი სულტანი დადგა კარბს,
და მერმე ჩამოდგა შერთულთა, და აჭირვა სიძნელემან ზამთრისამან, და ნან
ქრევთა ნეფხვათა ძლიერთა:
Dა მიგზავნა მოციქულად ი~ნე ძე ლიპარიტისი მეფემან ბაგრატ ძიებად მშვიდო
ბისა: ხ~ სულტანმან შეაქცია იგი აფხაზეთად, და ბაგრატს სთხოვა ხარაჯა,
და უქადა მშვიდობა: ხ~ სიფიცხისაგან ზამთრისა ვერღარა მოილოდინა, დაწა
რვიდა ქართლით, და ჩამავალმან წარუღო ტფილისი, და რუსთავი: და მისცა
ფადლონს განძისა პატრონსა, არათუ მეფეთა ჩვენთა მტერობისათვის ოდენ,
ამოსწყვიტა ტფილისი, და რუსთავი ამას სამეფოსა, არცა ამისთვის ქმნა თუმცა
იგი ამირა ორგულად დგომილიყვნეს მისსა კარსა ზ~ა: ა~დ კეთილისა და მსახუ
რებისა ნაცვლად ბოროტსა ჰყოფდიან ყ~ა კაცსა ზ~ა, რ~ მინდობილიყუნეს იგინი
ძალსა უღ~თოებისა მათისასა: Dა იყუნეს იგინი ყ~ით კერძო მცბიერ, და
ამის ქართლისა ოჴრებასა შ~ა იყო ლაშქრისა მისისა სიმრავლე ხუთასი ათა
სი: და წარვიდა სულტანი ქ~ყანად თვისად:
Dა მოიწია არე გაზაფხულისა, შეიქნა სიდიდე წყალთა ძლიერი, და მტკვარი ვე

რღარა ეტია ნადინებსა თვისსა, მოეფინა ველთა, და წარიღო მრავალი ს~ლი,
რომელი დარჩომილიყო სულტნისაგან: Dა ამისა შ~დ იწყო ფადლონ ამპარ
ტავანებასა, და უსჯულოებასა, და სიახლესა ტფილისისა სადამე გამოყუანებასა
ჴელოსანთასა: Dა ვითარ იქმნა გაზაფხული, გარდამოვიდა მეფე ქართლად
და ჩადგა დიდგორთა, და სცნა დადგომა მეფისა, რ~ საზაფხულო მეფეთა სადგო
მი არს ადგილი იგი: ხ~ ფადლონ არად შერაცხა დიდგორთა დგომა მეფისა,
წარმოემართა ლაშქრითა ოცდა ათსამმეტისა ათასითა კაცითა: მოვიდა ტფილისს
და დაიბანაკა ველსა Iსანისასა: ხ~ მუნ დაუტევნა კარავნი, და ამოვლო ღამე
ყოველ მუხნარისა, და არბივნა ქართლისა ნაპირნი:
X~ სცნა ტფილისით გაღმართ აფხაზთა მეფემან ქართლის ვნება, წამოსვლა
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ფადლონისა: გამოგზავნა ხილვად ი~ნე ძე ლიპარიტისი ერისთავი, და ნიანია ძე
ქვაბულისი, და მურვან ჯაყელი ერისთავი ყველისა. და თანა სხვანიცა აზნაუ
რნი მცირედნი რჩეულითა ლაშქრითა:
X~ ქართლს ვერღარა ჩამოეწივნეს, შექცეულთა განუსწრეს მუხნარს, წინა
წილკანის გორთათანა უკანა კერძსა შეებნეს. და პირველსავე ჴრმლისა მო
კიდებასა გააქციეს ფადლონ: და მოადგა ფადლონის ლაშქარი გაქცეული ტრა
მასა ნარეკვავისასა, მიჰჴოცდეს და იპყრობდეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი,
და აღმოეგო ხრამითა და კაცითა: Dა ზ~ა ლაშქარმან მეოტმან განსლვა ი
წყო შობოს ტყით, და ყ~თა ტყეთა და ძეძვნართაგან ვითა ჭივჭავისა მართვეთა ეგ
რეთ გამოჰკრეფდეს დამალულთა ლაშქართა ფადლონისათა ბაგრატისა
ლაშქარნი, და შემოუსწრნეს წინა იწროსა ღართისასა, და მცირედნი ვინმე
გაესწრნეს, და სდევნა ლაშქარმან ბაგრატისამან ვ~ე მთადმდე ხერკისა: მოს
რნეს და ტყვე ყვეს ლაშქარი ფადლონისა, და დაჴოცნეს:
X~ ფადლონ ათუთხმეტითა ოდენ ცხენოსნითა წარვლო გზა წილკანისა
და მიეხვია პირსა არაგვისასა, და გაჰხდა ნარღვევთა გზითა ერწოს, და თქ
ვა თავი თვისი მოციქულად, ვ~დ ფადლონის მოციქული ვარო, და მახარობლად
მივალ აღსართანისათანა: Aფხაზთა მეფისა ლაშქარი გავაქციეთო:
Mაშინ დახვდა კაცი ვინმე მეცნიერი რ~ი იცნობდა ფადლონს, და ჰრქვა არა
ხარ შ~ნ მოციქული, ა~დ ხარ შენ ამირათა ამირა ფადლონ: hრქვა კაცსა მას
ფადლონ, მიიღე ჩემგან ოქრო და ვეცხლი დიდძალი, და საკარგავნი მრავ
ალნი, და ნუ შემიწამებ, გარდამიყუანე მინდორად, და წამომყევ თანა:
hრქვა კაცმან მან, ვერ ვიქმ საქმესა მაგას, რ~ მკვიდრი ვარ მე ამის სოფლი
სა: აწ ისმინე ჩემი, და მომყევ თანა, და მე მიგიყუანო აღსართანისთანა, და
მან გაგზავნოს ქყ~ანასა შ~ნსა ნებსით:

Aრა უნდა ესე ფადლონს, ა~დ ერწოდ ვერღარა შემძლებელიყო წარსლვ
ად: წარუძღვა კაცი იგი, და მიჰგვარა ჟალეთს Iსაკის ტოლბელის ძესა, აზნა
ურსა მესხსა: ხ~ ცნარა ფადლონის კარად მისვლა, განძარცვა ერი ფადლო
ნისა, გარდაყარნა ცხენისაგან, დაიჭირნა ჴელთა, და შესვა ჯორსა ზ~ა ფადლონ
და არა იჴსენა ისაკ მკვიდრობა აფხაზთა მეფისა, რ~ლნცა აფხაზთა მეფისაგან გაქცე
ული ფადლონ შეიპყრა, და შეგვარა ბოჭორმას ბაგრატისათვის:
Aმან მსწრაფლ წარიყუანა და მიჰგვარა Aღსართანს თელავს: ხ~ აღსართან მსწრა1-31 სტრ., 101r
ფლ წარიყუანა ხორნაბუჯს: X~ Aფხაზთა მეფისაგან ეშინოდა უკანა ჩამოდგო
მისა: მიუპყრეს ხორნაბუჯს ფადლონ, და მისცა ხორნაბუჯი: წარიყუანეს
არადეთად და მისცა არადეთი აღსართანსავე:
X~ ბაგრატ შეშინდა გაშვებასა ფადლონისასა, მისცა ბოჭორმა, და უჯარმო კა
ხთა, და წარმოიყუანა ფადლონ: გასვეს ძელსა, °მიუპყრეს <note> °მიუღეს მგონია, /
<note> ტფილი, და აღი
ღეს ჭირვეულად ტფილისი, რ~ მუნ შიგან მდგომი კაცი გაამირებასა ლამოდა
და არა დაიჭირა ბაგრატ თვისად ტფილისი, ა~დ Dმანისს დატევებული სითლარბა
ძებნა, და შემოიყუანა ტფილისად, და მისცა მას ტფილისი: X~ თვისად აიხვნა,
ციხენი, რუსთავი, ფარცხისი, აგარანი, გრიგოლწმიდანი, და ქავაზნი: და
ორმეოცდა ოთხი ათასი დრაჰკანი, და მძევალნი ძმისწული მისი ძე მანუჩასი,
და სამთა თავადთა განძისათა:
Dა შ~დ ამისა მოგზავნა სულტანმან სარანგი ალხაზი, და მისითა შუამდგო
მელობითა, და სიტყვითა, დაეზავა ბაგრატ, და განუტევა ფადლონ, და გაგზავნა
საჴელმწიფოსა თვისსა განძას, და წარჰყვა სარანგი თანა: და მოართვეს გაგიკე
თი: და აღიღო აფხაზთა მეფემან გაგი: ¸~დ ამისა ფადლონმან გატეხა
ფიცი, და შუამდგომელობანი დიდისა სულტანისანი. და მოიპარა ქავაზინი:
და შ~დ მისსა მეფე აფხაზეთს იყო, მოვიდა ფადლონ, და მოადგა აგარათა, და გა
ნსცა ციხისთავმან აგარანი, მსწრაფლ აღმოვიდა მეფე, და მივიდა და მოადგა ა
გარათა, და წარიხვნა აგარა, და გამოიყუანა დორღოლელი ოვსთა მეფე, ორმეო
ცდარვაათასითა ოვსითა: და წარუძღვანა ძე თვისი კურატპალატი გ~ი, და მოაოჴრა
განძა, და აღიღო ტყვე, და ნატყვენავი ურიცხვი, და გაგზავნა სამეფოდ თვისად:
Aმისა შ~დ აღისურვილა დიდმან ოვსთა მეფემან დურღულელმან დის ძისა მა
თისა ბაგრატის სევასტოსისათვის, და ითხოვა დარბაზობა ბაგრატისაგან: ხ~ ბა
გრატ ნება სცა, და მხიარულად წარმოემართა ოვსთა Mეფე, ყ~ითა Tავადი
თა ოვსეთისათა, და აღმოვლო გზა აფხაზეთისა, და მოვიდა ქუთათისს, და ნახა
დაჲ მათი დედოფალი, დედა გ~ი კურატპალატისა: R~ გ~ი კურატპალატი გე
ბულ იყო უწინა, და მოიყუანეს ქართლს, და მეფე იდგა ტინის ჴიდს ჭალას ნადა
რბაზევს: და მოეგება წინა დიდისა სიამითა პატივითა: შეკრბეს ერთად კეზუთა

ზ~ა, და იყო სიხარული, და ჴმა ბუკთა, და დუმბულთა საშინელი, და მიუწდომელი:
და დაყვეს ერთგან დღენი ათორმეტნი, და განუსვენეს ყ~ითა განსვენებითა:
და სიხარულითა: Dა შ~დ ზამთრისა მიზეზითა გაისწრაფეს, და მისცა ნიჭი
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საბოძვარი Mეფესა, და ყ~თა დიდებულთა ოვსეთისათა, გაგზავნა და წარვიდეს სიხა
რულითა დიდითა:
Dა შ~დ ამისსა, აროინებდა სულტანი მოციქულთა, და უკრებდა ძღვენთა ბაგრატ
მეფესა, ამოთა ენითა სთხოვდა ხარაჯასა, და არა დაიდვა ბაგრატ მეფემან ხარაჯა:
ა~დ ავლენდა იგიცა მოციქულთა, და უკრებდა იგიცა ძღვენსა, და იყო მათ შორის
სიტყუა სიყუარულისა: და შ~დ მცირედთა წელიწადთა სამშვილდის ბართა მდ
გომსა მეფესა ბაგრატს დაეცა სალმობა მუცლისა, და ჩადგა მარაბდათა, და გა
უძნელდა სალმობა, და ტახტითა წარმოიყუანეს და თანა ჰყვა გ~ი კურატპალატი
და ყ~ნი დიდებულნი მისნი: X~ გ~ი კურატპალატი გაგებულიყო წინა, და მო
იყვანეს ქართლს მეფე, და ყ~ნი დიდებულნი მისნი მუნ მოვიდეს: და მოვიდა დედა
მისი მარიამ დედოფალი: და ცოლი მისი ბორენა: და ასული მისი მარიამ:
Dა შ~დ მცირედთა დღეთა მიუთვალა ¾ე თვისი გ~ი კურატპალატი Mეფედ, დი
დებულთა ამის სამეფოსათა, და ყ~ნი შევედრნა მას: Dა ჰრქვა დედასა თვისსა
დედაო მეწყალვი შენ, რ~ ყ~ნი შობილნი შენნი წარმოგვიქციენ წინა, და ეგრეთღა
შენ მოჰკვდები: Dა შ~დ ამისა გარდაიცვალა მეფე ბაგრატ: Tთვესა nოემ
ბერსა, ±D: K~კნსა S¼B: Dა ამისვე ბაგრატის სიკ~დილისა ჟამთა
შ~ა მოიკლა, სულტანი კაცისა ვისგანმე ბერისა თურქისაგან, თავის ლაშქარ
თა ხარგასა შ~ა: გაევლო ჯეონი შვიდასი ათასითა კაცითა, გაელაშქრა თუ
რქთა მეფესა ზ~ა, სამარყანდისა სიახლესა ციხესა მოადგა: და მოიკლა მის
ციხისა პატრონისაგან თურქისა, და ვერღარა შეესწრა თურქი იგი ციხესა, და
დაჭრეს უწყალოდ მახვილითა, და ვერღა სცნეს ბაგრატ და სულტანმან ერ
თმანერთისა სიკ~დილი:
¸ემდგომად ამისსა დაჯდა Mეფედ ¾ე მისი კურატპალატი: K~ეს აქეთ:
ªyz: B GIoRGI:
oრმეოცდა მეათრვამეტე Mეფე Kართლისა, და Aფხაზეთი
სა GIორგი, ძე ბაგრატისი: Bაგრატიონი: Kკ~ს: So:
X~ ამის ბაგრატის Mეფობისა ზე, არა აფრინდა ყ~ა შ~ა მამულსა მისსა ერ
თიცა ქათამი: და დიდითა დიდებითა, და პატივითა, წარიყუანეს და დამარ
ხეს ჭყონდიდს ესე ბაგრატ, წელიწდისა ცხრისა Mეფე იქმნა, და აღესრუ
ლა წლისა ორმეოცდა ათექვსმეტისა:
Eსე ბაგრატ იყო პ~ლ ±ურატპარატი, და შ~დ მერმე იქმნა Sევასტოს: იყო კა-
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ცი უშვენიერესი ყ~თასა სრული სიბრძნითა, ფილოსოფოსი ენითა, სვიანი ბედითა,
უმდიდრესი ყ~თა აფხაზთა მეფეთასა: მოწყალე შეცოდებულთათვის, უხვი ალაგ
თა ზ~ა: ხ~ ჟამთა მისთა ქყ~ანასა დაწყნარება არა აქვნდა, ეკლესიანი, გლახაკნი,
აზნაურნი ვერ იკითხვებოდეს:
X~ Gიორგი მეფე იყო მოწყალე, და განმკითხველი გლახაკთა და დავრდომილთა, კა
ცი საშიში, და უხვი მეფეთა აფხაზისათა: პურად უკეთესი ყ~თა კაცთა: ცხე
ნოსანი მშვილდოსანი რჩეული: და შ~დ მამისა მისისა დაჰყო ზამთარი ერთი მშვი
დობით, და ზაფხული ნახვარი: X~ შ~დ თავადთა ამის სამეფოსათა, ნიანია ქვაბულ
ის ძემან, და იოანე ლიპარიტის ძემან, და ვარდან სვანთა ერისთავმან რეცათუ
იკლეს რაჲმე სიყმითა გიორგი მეფისათა, და აუშალეს ქყ~ანა:
Iოანე მოირთვნა კახნი, და დადგა ქსნისა პირსა: Dა ნიანია წარიღო ქუთა
თისა საჭურჭლე, და შედგა ქუთათისს შინა: Dა ვარდან გაადგინნა სვან
ნი, ავისა მოხარულნი. დაარბიეს და აღწყვიდეს საეგრო:
X~ გიორგი მეფემან სძლო სიკეთისა სიბრძნითა, და ძვირუხსენებელიქმნა: უბო
ძა Iოანეს სამშვილდე: Dა ძესა ლიპარიტსსა Iოანეს, მისცა ლორწო
ბანი ნაცვლად რუსთავისა რ~ლ მიეცა კახთა: Dა ნიანიას თმოგვი, და სხვანი სა
ქონელნი რჩეულნი: Vარდანს უბოძა ასკალანა, და უთაღოუბა ჯაყელ
თა ი~ნეს სიტყვით უბოძა ყ~თავე ყოველივე ესე. ერთგული და ორგული და
ფარა წყალობითა: და დაიწყნარა მეფობა თვისი გ~ი მეფემან:
±~დ გაადგა ი~ნე ძე ლიპარიტისა, და სცნა გ~ი მეფემან ქუთათისით გარ
დმოვიდა სამცხეს, მოირთნა მესხნი, გარდმოვიდა და მივიდა სამშვილდეს კარს,
მუნმოიყუანა კახთა მეფე აღსართან, ვერ დადგა ი~ნე ციხეში, მირიდა მთათა
სომხითისათა, და მასვე შლილობასა შ~ა წაიხვნა ლორწობანი ლიპარიტისაგ
ან აღსართან: Mოეყარა მეფე სამშვილდეს, გარდადგა ჯავახეთს, და მოი
ყვანა მეფეთ მეფემან გ~ი მათ წ~ე, დაიფიცეს ეკრანთას, და დაიმტკიცა ი~ნე
კლდე კართა, და სამშვილდესა ზ~ა: ±ვალადცა გაადგა ი~ნე, გამოსტყუა
გაგი ციხოანთა გ~ი მეფისათა, და მიჰყიდა ფადლონს განძის პატრონსა:
Dა შ~დ ამისა მოვიდა სულტანი მალიქშა მტერად ყ~თა ქე~ანეთა, მიეგება I
ოანე, და ძე მისი ლიპარიტ წინა, შეიწყნარა სულტანმან, და დაჰყო მათთანა
ხანი მცირედი, და გამოეპარა: Dა მოვიდა სულტანი, და მოადგა სამშვილდეს,
წარუღო სამშვილდე, და ტყვე იქმნა ი~ნე თავითა, ცოლითა, და შვილის შვილი1-31 სტრ., 102v
თა, და ყ~თა აზნაურთა დედაწულითა, და დაიჭირა სამშვილდე სულტანმან, და მუნ
დგომასა მოარბია ქართლი, წარიღეს ტყვე, და ნატყვენავი ურიცხვი, და შეიქცა

გარე, და აღიღო განძა, და დააგდო თავადი სარანგი განძას, და ბრძოლად ამის
ქყ~ანისა ყ~ისა, ორმოცდა რვაათასითა კაცითა: შედგა ფადლონ ციხეთა მაგარ
თა, და ვერ დაუდგნა: გამოიყუანეს და დააპატიმრეს იგიცა:
¸~დ მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყ~ითა ლაშქრითა მისითა, და კერძისათა
დვინისა, და დმანისისა ამირათათანა დგომითა: და მომართა გ~ი მეფესა: შეკრ
ბა გ~ი მეფეთ მეფე ყ~ითა სპითა მისითა, ზემოითა და ქვემოითა, და მოიყვანა მისწ~ე
აღსართან კახთა მეფე, დამართეს ერთმანერთს: განაძლიერა ღ~ნ გ~ი მეფე წა
რძღვანებითა პატიოსნისა ჯ~ისათა: მიუჴდა ზ~ა ფარცხის ქვემოთ, და იოტა ბნა
კი სარანგისი, გააქცია, და ასწყვიდა: იყო ჟამი მწუხრისა, და სიღამემან დაარჩინა
ბანაკი სარანგის ლაშქრისა, და შემოიქცა უკლებელად Mეფე გ~ი მშვიდობით თვი
სსა სამეფოსა:
Dა შ~დ ამისსა მომადლა ³~ნ მძლავრებისაგან ბერძენთასა წახმულნი ციხენი
წაუხვნა ბერძენთა Aნაკოფია თავადი ციხეთა აფხაზეთისათა, და მრავალნი ცი
ხენი კლარჯეთისა, შავშეთისა, ჯავახეთისა, და არტანისა: Dა შ~დ ამისა
ესეცა მოჰმადლა ღ~ნ, აღიღო ქალაქი კარის ციხე, ქყ~ანა, და სიმაგრენი ვა
ნადისა, და კარნიფორისანი, და იოტნა თურქნი მის ქყ~ანისაგან შეწევნითა ღ~ისა
თა: Aმისა შ~დ კ~დ მოვიდა Mალიქშაჰა, შემუსრა სამშვილდეჲ, და კვალ
ად ტყვეჰყო ი~ნე ლიპარიტის ძე, მოაოჴრა სომხითი, და წარვიდა:
[A]მასვე წელსა მოვიდა კ~დ სარანგი, ძალითა სულტანისათა, და ჩამოდგა
სამშვილდის
ბარს, მიუჴდენ სპანი გიორგი მეფისანი, ეკვეთნენ, აოტნეს სარანგნი დიდითა ძლ
ევითა, და მოსწყვიდნეს სპანი მისნი: ¸ემდგომად წარვიდა მეფე გ~ი ტაოდ,
მუნ მოერთო გრიგოლი ბაკურის ძე, რომელსა აქვნდა oლთისი, და კარნუ ქალა
ქი: მოსცა მეფეს კარი, და მიმდგომი მისი, და წარვიდა:
Mაშინ მეფემან დაუტევნა კარს აზნაურნი შავშელნი, და თვით წარმოვიდა: ა~დ
ამ ჟამად განძლიერდენ თურქნი, რ~ დაუტევებდენ ბერძენნი აღმოსავლეთსა,
და წარვიდოდენ: რ~ თურქნი დაიპყრობდენ მათთა ნაქონებთა ქყ~ანათა: Aმათ
იწყეს ბრბევაჲ ქე~ანეთა ყ~თა, ცოდვათა ჩვენთათვის, გარნა განცემითა ქე~ანეთაგან
ვე დაესხნენ მეფესა ¶ველს მდგომსა hამად ამირ სპითა თვისითა, რომელსა მას ჟ~ა
აღეღო კარიცა, და აოტეს მეფე გ~ი, და წარვიდა გზით აჭარისათ აფხაზეთს:
1-32 სტრ., 103r
X~ თურქთა წარიღეს სიმდიდრე Mეფისა ურიცხვი, სამსახურებელნი ბაგრატოან
ურნი: გარნა უკუნქცეულთა მათ ემთხვიათ სხვანი თურქნი, რ~ლნი მოვიდოდ
ნენ საბერძნეთს სახელით Iასი, და ბუულობა: Aმათრა იხილეს სიმდიდრეჲ და
ლტოლვაჲ მეფისა ჰრქვეს. აჰა ქართლი უკაცური, და სავსე ესე ვითარითა, რად՞
მიხვალთ საბერძნეთს: Mსწრაფლ მოიქცნენ იგინი, და მოვიდნენ, K~ეს აქეთ,
1080: და ქართულსა, 300: ივნისს, 24: და აღვსო ყ~ი: გიორგია:

Aმასვე დღესა დაწვეს ქუთათისი, არტანი, კლარჯეთი, უდაბნონი, ჭყონდიდი,
და ქართლი: ა~დ დაჰყვეს ზამთარიცა, მოსწყვიდნეს ქვეყანაჲ, მოჭამეს, და წა
რვიდენ: Eსე იყო დიდი თურქობა: და თუ ვინმე დაშთნენ კლდეთა, მთათა, დასი
მაგრეთა, იგინიცა მოსწყდენ ზამთრისაგან:
X~ განძლიერდა ჭირი ესე, რ~ ზაფხულს მოიქციან, ეგრეთვე ჰყვიან, გატყევდა
ქყ~ანა, და არღარა იყო მუშაკობაჲ, რ~ წ~ნი ეკლესიანიც სახლად უსიტყვთა ი
ქმნენ, და არა სადა იყო ღონისძიებაჲ ვინათგან ბერძენთა მოეღებოდა ძალი:
Aმისთვის განიზრახა გიორგი მეფემან წარსლვა წ~ე სულტანისა, და დასდვას
სული თვისი ერისა თვისისათვის, და მივიდა ისპაანანად: X~ სულტანმან შეი
ტკბო, და პატივსცა დიდად, რ~ იყო სულტანი კაცი სიკეთით სრული, და ყ~თაზ~ა
აქვნდა უბოროტობაჲ: აღუსრულა მეფესა ყ~ი სათხოველი, ათავისუფლა
ქვეყანითურთ, მოსცა ჱერეთი, და კახეთი, და სპანი, რათა აღართვან ჱერკახნი,
კ~დ ბოძებანი დიდნი, და წარმოავლინა: ა~დ ხარკი ითხოვა:
Mოვიდა მეფე სპითა სულტანისათა, მოადგა ვეჯინისციხესა, მაშინ გარმოდგო
მასა შ~ა მოვიდა თოვლი, მოაგონდა მეფეს ნადირობა აჯამეთისა, განუტევნა სპა
ნი ბოძებითა, და მისცა იორისპირი სადგურად, და თვით მოვიდა აჯამეთს: Aმისი
მხილველი აღსართან წარვიდა Mალიქშაჰას წ~ე, დაუტევა K~ე, და იქმნა სარკი
ნოზ, ამისთვის მოსცა კ~დ მასვე კახეთი, და ჱერეთი: გარნა არავე დასცხრა რი
სხვა ღ~ისა ცოდვათა ჩვენთათვის: X~ დღესა აღდგომისასა, ესეოდენ შეიძრა
ქყ~ანა, რ~ დაირღვენ, კლდენი, ქალაქნი, ციხენი, ნაშენებნი, და მრავალნი მოსწ
ყდენ: Kე~ს აქეთ,1088: Kართულსა 308: რათა არა იტყოდენ ვითარმ
ედ სოფლისა ქცევათა მიერ არს ოჴრება, და არა ცოდვათა ჩ~ნ
თათ~ს იყო ესე ძრვა ერთწელ, რ~ განირყუნა ქყ~ნა: ¸~დ მიი
ცვალა Mეფე G~ი: K~ეს აქეთ,1089: Kა
რთულსა, 309: Dაჯდა ¾ე
მისი D~თ:
1-31 სტრ., 103v
Cხოვრება მეფეთა Mეფისა Dავითისი, Gიორგის ძისა: რომელი იყო
სამეოცდა მეთრვამეტე შვილისშვილთაგანი D~თ ¦~წრმეტყ~ლისა:
რომელსა ეწოდა Dავით აღმაშენებელი: Eსე იყო Mეფე Kართლისა
და Aფხაზეთისა oრმეოცდა ათცხრამეტე Mეფე:
Aმისა შ~დ მოვიდა სულტანი Mალიქშა, მოადგა სამშვილდესა, და წარიღო: და I~ნე
ძე ლიპარიტისა ტყვე ჰყო: მოაოჴრა სომხითი, და წარვიდა: X~ ამასვე წელსა მო
ვიდა სარანგი ძალითა სულტნისათა, ჩამოვიდა სამშვილდის ბარს, და მივიდეს
ლაშქარნი გ~ი მეფისანი, და შეიბნეს ფარცხის, სძლიეს სპათა გიორგისთა, და იო
ტნეს სარსნი: Dა შემდგომი რ~ლიცა ზემორე აღგვიწერია, იქმნა რა იგი იქმნა:

Dა შ~დ სიკ~დილისა გიორგისსა დაჯდარა ძე მისი Dავით, მას ჟ~ა იყო ასაკითა
წლისა Aთექვსმეტისა, რ~ლსა სიცოცხლესავე შ~ა Mეფემან G~I დაადგა Gვირგ
ვინი Mეფობისა, K~ეს აქეთ, ª´D: Dა ამიერითგან იწყეს ნიავთა ცხოვრე
ბისათა მობერვად მოოჴრებულსა საქართველოსათა, და ღრუბელთა მაცხოვა
რებისათა აღმოჭირვებად: ვინათგან ათორმეტწელ ამა თვითო სახეთა ჭირთა გა
ნგრძობითა ბნელსა უკუნსა შ~ა იწყო აღმოცისკრებად Mზემან ყ~თა მეფობათა
მან დიდმან სახელითა უდიდესმან, საქმითა სახელმდგომმან D~თ ღ~ისა მამისამ
ან, და თვით სამეოცდა მეათრვამეტემან შვილმან მისმან:
Uჭეშმარიტესი ითქვას რომელ, ვ~რ Mამამან zეცათამან პოვა მონა თვისი Dავით, და
საცხებელი წ~ჲ თვისი სცხო ამას: და რ~ ჴელი მისი წ~ჲ შეეწია, და მკლავმან წ~ნ მისმან
განაძლიერა ესე: წყალობა და ჭ~ტება შემოსა, და უაღრეს ჰყო უფროს ყ~თა მეფე
თა ქ~ყანისათა: ვ~ემდის დასდვა ზღვათა ზ~ა ჴელი მისი, და მდინარეთა ზ~ა მარჯვე
ნეჲ მისი: Gარნა შრომითა ფ~დითა, და ღვაწლითა ძლიერითა: და მრავალთა დღე
თა შემდგომადცა იქმნა ესე ვ~ა წინამდებარემან სიტყუამან ცხადჰყოს: რ~ Mეფე
იქმნარა დავით მოოჴრებულიყო ქართლი, და თვინიერციხეთასა სადამე, არა სადა
სოფელსა შინა კაცი: არცარა შენებულებაღა მათ ჟამთა შ~ა ჰქონდეს, თრიალე
თი, და კლდეკარნი, და მიმდგომნი ქყ~ნა მათი ლიპარიტსა, და მეფეს Dავითს წ~ე
იყვის:
რეცა ერთგულად: ეგრეთვე ნიანია კახაბერის ძეცა: Dა სხვანიცა აზნაურნი
მცირედმცირედ შემოკრიბნა დაშთომილნი სადამე, Dა სოფლებთაცა დაიწყეს შთა
მოსვლად და დასხდომად: და იყო მაშინ საზღვარი სამეფოსა მთა მცირე ლიხთა, და სა
დგომი Sამეფო წაღულისთავი:
Dა ოდესცა ნადირობა უნდის ქართლისა ჭალაკთა, ანუ ნაჭარმაგევს რ~ლი ყ~დვე
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აღსავსე იყო ირემთა, და ეშვთა მიერ, არა პ~ლ შთავიდიან ვ~ემდის ცხენკეთილითა
მჴე
დართა მიერ მონახიან, და მაშინღა ჩამოვიდიან ნადირობად:
X~ ამას ვითარებასა შ~ა გარდაჴდა წელიწადი ოთხი, მოკვდა სულტანი მალიქშ
აჰა, და ლიპარიტ ამირამან იწყო მათვე მამაპაპურთა კვალთა სლვა, რ~ ზაკვიდა
წ~ე მისსა მოპოვნებად უსჯულოებისა, დაღათუ ქ~ეანე იყო სახითა, გარნა ორ
გულებითა, და სიძულილი პატრონთა, გვარისაგან მოაქვნდა გონებითა: და ვინათ
გან გულისჴმისყოფა არა ინება კეთილისა, დგა ყ~ა გზასა არაკეთილსა:
Aმასრა ესე ვითარსა ხედვიდა Mეფე დავით, ინება გაწვრთა მისი: ამისთვისცა პყ
რობილჰყო იგი ჟამრაოდენმე, რ~ლი კმა იყო განსასწავლელად გონიერისა ვისსამე:
და ესრეთ მამტკიცებელი მრავალთა, და მტკიცეთა ფიცითა მიერ, და ერთობისათვის
ღ~ისა შუამდგომელად მომცემი განუტევა იგი: და მითვე დიდებითა ამყოფა,

დაარა შეუცვალა, რ~ კეთილმან არა თუ მართალსა, ა~დ არცათუ ბ~რტსა ადვი
ლად აბრალის, ვინათგან სიბოროტედ არა განსწავლულარს, არცა მეეჭველ იყო:
X~ იგი ვ~ა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა, და ვ~ა ღორი ინწუბა სანგორელსა მწვირისასა:
განაცხადა მტერობა, და უკეთურებასა იწვრთიდა საწოლსაზ~ა თჳსსა:
Iხილარა მშვიდმან, და ღ~ივ განბრძნობილმან მეფემან დ~თ, რ~ კუდი ძაღლისა
არა განემართების, არცა კირჩხიბი მართლიად ვალს: Mეორესა წელსა კ~დ
შეიპყრა, ორწელ პყრობილ ჰყო, და საბერძნეთს გაგზავნა, მუნ განეხვნა ცხოვ
რებასა: Aმას ჟ~ა გამოვიდეს ფრანგნი, აღიღეს ი~ჱლიმი, და ანტიოქია:
¸ეწევნითა ღ~ისათა მოეშენა ქ~ყანა ქართლისა, განძლიერდა Dავით, და განამრავლა
სპანი, და არცარა მისცა სულტანს ხარაჯა, და თურქნი ვერარა დაიზამთრებდ
ეს ქართლს, რ~ მოაქამომდე ზამთრისა მოწევნასა ფალანგებითა მათითა ჩამოდ
გიან ავჭალას, და დიღომს ჩაღმართ მტკვრისა, და იორის პირთა, რ~ მათი იყო
სადგომი: ±ახეთს მეფობდა ±ვირიკე კაცი მეფობასავე თანა Mეფე ქმნილი ვნე
ბათა ზ~ა, და ჭ~ტი ქე~ანე: Mოსცა ჟამი ღ~ნ მეფეს დავითს, წარუღო
კვირიკეს ციხე zედა ზადენი: Iყო, K~კნი, º±A: წარემატებოდა დიდებითა, და
გამარჯვებულებითა, რ~ლთათანა ესეცა იქმნა მოკვდა ძე ლიპარიტისი რა
ტი, კაცი ორგული, და ნანდვილვე ნაშობი იქედნეთა: და ესრეთ დასრულდა
სახლი ბაღვი ვაშთა სახლი განმამწარებელთა, რ~ სვა უკანასკნელი თხლე რი
სხვისა, სასმელი ცოდვილთა ქყ~ანისათა, და არღარავინ დარჩა საყოფელთა მისთა
მკვი
დრი, რ~ აღიჴსენა უსჯულოებაჲ მამათა მათთა წ~ე U~ისა: და მამული მათი
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აღიღო მეფემან: ¸~დ წელიწადისა ერთისა, მიიცვალა ±ვირიკე მეფე, და დასვეს
კახთა Mეფედ ძმისწული კვირიკესი Aღსართან, რ~ლსა არარა აქვნდა ნიშანი მეფო
ბისა, ა~დ იყო ცუნდრუკი რაჲმე უსჯულო, უმეცრად უსამართლო, და ყ~დ წინა უკმო
მამისძმისა თვისისა:
Mას ჟ~ა განიცადა Mეფემან გონებისა თვალითა, და კეთილად გულისჴმაჰყო საქმე
რ~ლითა მოიმადლებოდა ღ~ი, და სარგებელი დიდი იქმნებოდა, რ~ წ~ნი ეკლესიანი
სახლნი ღ~ისანი ქვაბ ავაზაკთა ქმნილიყუნეს, და უღირსთა და უწესოთა
მამულობითა
უფროს ვ~ე ღირსებით დაეპყრნეს უფროსნი საეპისკოპოსონი, არა კართა მწყემ
სებრ შესრულნი, ა~დ ავაზაკებრ ერდოთ შესრულნი, და მათნივე მსგავსნი ხუც
ესნი, და ქორიკოსნი დაედგინნეს, რ~ნი ნაცვლად სჯულთა ღ~ისათა პყრობისა, უსჯუ
ლოებასა აწვრთიდეს მათ ქვეშეთა ყ~თა, და თვით სახელითა უ~ისათა, და მღვდელ
თაგან გამოვიდოდა ყ~ი უსჯულოება და ცოდვა, რ~ლისა თვალი ღ~ისა მხედველი
ყ~თა
ესოდენ რისხვად აღძრულიყო, ვ~ა ზემორე სიტყუამან გამოაჩინა: რ~ არა სწორარს

ცოდვა მღვდელისა და მჴედრისა, არცა ერისა და მღვდელთმთავრისა, არცა მწყემ
სისა და სამწყსოსა, ვ~ა წერილარს მონამან რ~ნ იცოდის ნება უ~ისა თვისისა, და არა
განეკრძალოს იგვემოს დიდად:
Aმათ ~კჱ ესე ვითართა დიდთა წყლურებათა კურნებად შემოკრბა კრება ე
რი მრავალი, რათა სამეფოსა მისისა ±~სნი, მღვდელთმთავარნი, მეუდაბნოენი,
მოძღვარნი და მეცნიერნი შემოკრბეს წ~ე მისსა ჟ~ა და ადგილსა ჯეროანსა, და მრავ
ალდღე გამოწვლილვითა, და ფ~დ კეთილშრომითა კეთილად გამოიძიეს, და ყ~ი ცთო
მილი განმართეს, და კეთილწესიერება ყ~ითურთ დაამტკიცეს: უღირსად დადგი
ნებულნი გარდამოსთხინნეს საყდართაგან და შეაჩვენნეს, დაღათუ არა ადვილ
იყო ესე, რ~ იყვნეს კაცნი მთავართა და წარჩინებულთა შვილნი, რ~ რლთაცა უ
წესოდ დაეპყრნეს საყდრები, და მათნი მაგიერნი ჭ~ტნი მწყემსნი, და სათნო
ნი ღ~ისანი დაადგინნეს, და ძეგლი შვენიერი ჭ~ტისა სარწმუნოებისა აღწერ
ეს, მიმდგომი და მოწამე წ~თა ათორმეტთა კრებათა: და ესრეთ ყ~ნი ნიჭითა სა
მეფოთა წარგზავნეს თვითოეული სახედ თვისად: Dა ესეცა მიმსგავსებ
ულად დიდისა ±ოსტანტინესა აღასრულა მეფემან დავით, რ~ლისა სანაცვლ
ოდ იხილეთ თუ რაჲ განაგო ღ~თნ გულთმეცნიერმან უძილმან მცველმან
ი~ჱლისამან: X~ ესე აღსართან კახთა მეფედ ხსენებული, შეიპყრ
ეს ჱერეთთა დიდებულთა, არიშიანმან, და ბარამ, დედის ძმამან მათმან
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ქავთარ ბარამის ძემან, და მოსცეს მეფესა, და აიხვნა მეფემან ჱერეთი, და
კახეთი, და ერწუხს ქმნა წყობანი დიდნი, და ჴმა განსმენილნი იგი, და დიდი ძლე
ვა რ~ლ მცირედითა ლაშქრითა, და განწირულითა ერითა დაჴოცნა სულტნისა
იგი სპანი ურიცხვნი: Aთაბაგი განძისა, და უმრავლესი სხვათა, ერი მტ
ერთავე, გარე მოდგომილი თანა, ესეოდენ ადვილად, და მოსწრაფედ ჴელთ
უსხნა ღ~ნ საკვირველებათამან, რ~ლ ერთი ათასთა, არათუ სდევდა, ა~დ
ჴელითა იპყრობდა: და ორთათუ წარექცივნეს ბევრნი, ა~დ სანთლითა
თვით მათვე ტყვეთა, ტყეთათ და მთხრებლთათ ტყვედ მოჰყვანდეს ქ~ე
ანენი, და სხვანი:
X~ თვით მეფე, არათუ ვ~ა სხვა 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 ჴმითა მაღლითა, და ვ~ა
გრიგალი მიმოდაიქცეოდა, თვით გოლიათებრ მიჰმართებდა, თვით მკლა
ვითა მტკიცითა მჴობარე: ახოვანთა სრვიდა, და დასცემდა წინა დამთხვეუ
ლთა ყ~თა ვ~ე მდის ფრიადისა ცემისაგან, არათუ ძველსა Dავითს ელიაზარის
ჴელი ჴრმლისა ვადასა ოდენ დაეწება, ა~დ ჴრმლითა მისითა უკმომდინარითა
სისხლითა წელნი აღსავსედ ეტვირთნეს: Rაჟამს შ~დ ომისა გარდაჰჴდის
და სარტყელისა განჴსნასა საცნაურიქმნის ესეოდენისა მტკნარისა სისხლისა
შეყინებულისა, რ~ლსა პ~დ განხილვისა თვით მისგან ვგონებდით გამოსრულად
და მას დღესა სამი ცხენი გამოუკლეს: და მეოთხესაღა ზ~ა მჯდომმან სრულ

ჰყო მის დღისა ომი. და ესე მრავლისაგან ყ~დ მცირედი წინა წარმოვსთქვით,
ესრეთრა თვით მპყრობელობით დაიპყრა ჱერეთი და კახეთი, და ნებიერად აი
ხვნა ციხენი და სიმაგრენი მათნი:
Mზეებრ მიჰფინა წყალობა ყ~თა ზ~ა მკვიდრთა ქ~ყანისათა, და ვინათგან ღ~ი ესრ
ეთ განაგებდა საქმეთა დავითისთა, და წარუმართებდა ყ~თა გზათა მისთა, და
მოსცემდა ჟამითი ჟამად ძლევათა საკვირველთა: და უძღოდა ძალითი ძალად
არცა იგი უდებებდა განმრავლებად საქმეთა კეთილთა, და სათნოთა ღ~ისათა:
ა~დ სრულითა გულითა მსახურებდა, და მათ იქმოდა რ~ლნი ნებისა ღ~ისად და
მტკიცნის, და სათნო ყოფილად მისა აღუჩნდის, ვ~ა აწ ითქვას:
R~ მოიგონა აღშენება მონასტრისა, და დაამტკიცა რ~ლიცა გამოირჩია მადლმან სა
ღმრთომან, ადგილსა ყ~დ შვენიერსა, და ყ~ითურთ უნაკლულოსა, რ~ლსა შინა
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ვ~ა მეორე ცაჲ გარდაართხა ტაძარი ¶~დ წმიდისა, და უფროსად კ~ხლისა ღ~ისმშო
ბელისა რაბამ რაჲმე აღმატებული ყ~თა წინანდელთა ქმნილებისა, რ~ლი
ზესთა ჰმატს შვენიერებასა ყ~თასა სივრცისა სიკეთითა, და ნივთთა ძვირფას
სიმრავლითა, და ქმნილკეთილობისა შეუსწორებელობითა, რ~ლსა აწ მო
წამედ ჰქონან თვალნი ყ~თა ჴორციელთა მხედველთანი, და აღავსო სიწმიდეთა
მ~რ პატიოსანთა ნაწილთა წ~თათა, წ~თა ხატთა, და სიწმიდისა სამსახურე
ბელთა ყ~დ დიდებულთა: და სხვათა ნივთთა ძვირად საპოვნელთა:
Aმათთანა დასხნა მუნვე დიდთა და ხვასროანთა მეფეთა ტახტნი, და საყდა
რნი, სასანთლენი, და საკი[.]დელნი ფ~დ ფ~დად კეთილ მკობით მოსხმულნი:
და კ~დ გვირგვინნი მანიკითა მკობილნი: და ფიალასასმელ სამკაულნი ოქრო
ქმნილ ნახჭოვნად შექმნილნი: რ~ლნი მოუხვნა მეფეთა არაბეთისათა, რა
ჟამს თვით იგინიცა ტყვედ მოიყუანნა, და მასვე ტაძარსა შეწირნა ღ~ისა, სახსენ
ად და სამადლობელად ძლევისა მის საკვირველისა:
Dა მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატიოსანნი ცხოვრებითა, და შემკულნი ყ~ითა
სათნოებითა, არა თვისითა სამეფოთა ოდენ შ~ა პოვნილნი, ა~დ ქყ~ანისა კიდეთა
სადითცა ესმა ვიეთმე სიკეთე და სისრულე სულიერითა და ჴორციელითა სათნო
ებითა აღსავსეობა: იძია და კ~დ გამოიძია მოიყუანნა და დაამკვიდრნა მას შინა:
Mამული ლიპარიტეთი უმკვიდროდ დარჩომილიყო ს~დ, სხვათა მრავალთა
ცა და სამართლიანთა უსარჩლელ მიუხვეჭელთა სოფლებთათანა მისცნა
Dედასა ღ~ისასა სამსახურებელად მის წ~ე მდგომთათვის:
Uზრუნველი ºრაპეზი განუჩინა რ~ლიცა აწ წინამდებარე არს ყ~ისა აღმოსავ
ალისა მეორედ ი~ჱლიმად, სასწაულად ყ~ისა კეთილისა, მოძღვრად სწავლუ
ლებისად, სახლად ათინად, ფ~დ უაღრეს მისსა საღთოთა შ~ა წესად და კანო
ნად ყ~ისა საეკლესიოსა შვენიერებისად:

Dა კ~დ სხვა მოიგონა საქმე შემსგავსებული მოწყალისა და ტკბილისა ღ~ისა
სახიერისა კაცთმოყვარებისა მისისა: Aღაშენა Kსენონი ადგილსა შემს
გავსებულსა, და შვენიერსა, რ~ლსა შ~ა შეკრიბნა ძმანი თვითო სახითა სათნო
ებითა განცდილნი, და მოუმზადა ყ~ივე საჴმარი მათი უნაკლულოდ და უხვებით,
და განუჩინნა შესავალნი, და სახითა საღვაწონი მათნი ყ~დვე: R~ თვით მივიდის
მოიხილნის და მოიკითხნის და ამბორსუყვის თვითოეულთა: ჰფუფუნებდიან მა
მებრ, ჰსწყალობდის და ნატრიდის და განამჴნობდის: და მონახის თვისითა ჴელითა
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ცხედრები, სამოსლები, და საგებელი მათი: და პინაკნი და ყ~ნი საჴმარნი მათნი:
და მისცის თვითოეულსა ოქროჲ კმასაყოფნი, და განაკრძალნის ზ~ა მდგომელნი
მათნი, და განაგის ყ~ი საქმე მათი დიდად შვენიერად ღ~ისმსახურებით:
X~ ვ~ე ამად ჟამადმდე ქალაქი ტფილისი, რუსთავი, სომხითი, და ყ~ი სამშვილდე
და აგარანი თურქთა აქვნდეს: ხ~თრიალეთი, და კლდე კარნი ჰქონდეს Tეო
დორეს ჭყოინდელისა დისწულსა კაცსა გონიერსა, და კეთილსა: R~ მეფე
რა გარდავიდის აფხაზეთად, უმცრორე ეშინოდის თურქთა და მათთა ციხო
ანთა: Mას ჟ~ა მეფე გარდავიდა Iმერეთს, და შეკრბეს G~ი ჭყონდიდელ მწი
გნობართ უხუცესის წ~ე Tეოდორე აბულეთი, და I~ნე ორბელი, და სიმარჯ
ვით მოიპარეს სამშვილდე: მაშინ იქმნა დიდი სიხარული, რ~ დღითი დღე
შეემატებოდა საზღვართა სამეფოთა: ხ~ სცნესრა თურქთა აღება სამშვილ
დისა, უმრავლესნი ციხენი სომხითისანი დაუტევნეს, და ღამე ივლტოდეს:
და ჩვენთანა მიითვალნეს იგინი ვ~ე მოაქამომდე:
Sთველთა ჩამოიარიან თურქთა სომხითი ყ~ითა ფალანგებითა მათითა, ჩამოდგ
იან გაჩიანთა, და პირსა მტკვრისასა, ტფილისითგან ვ~ე ბარდავადმდე, და იორის
პირთა, და ყ~თა ამათ შვენიერთა ადგილთა საზამთროთა, რ~ლთა შ~ა ზამთრის ვ~ა ა
რესა გაზაფხულისასა ითიბების თივა, და აქვს შეშა და წყალი უხვებით: და ა
რს მუნ სიმრავლე ნადირთა თვითოფერი, და საშვებელი ყ~ი ამა ადგილთა შ~ა და
დგიან ხარგაებითა ცხენისა, ჯორისა აქლემისა, და ცხოვარისა არა იყო რიცხვი:
Aქვნდათ ცხოვრება უკითხველი, და სანატრელი, ნადირობდიან, განისვენებდი
ან, და იხარებდიან, და არარა იყო ნაკლულევანებაჲ მათთანა ვითა თვისთა ქალა
ქთა ვაჭრობდიან:
X~ ჩვენთა ნაპირთა ადგილებთა არბევდიან ტყვითა და ალაფითა სავსეთა: ხ~ გა
ზაფხულსათანა იწყიან აღმართსლვად, მთათა სომხითისათა, და არარატისათა:
Eგრეთვე ზაფხულითაცა ჰქონდისთ შვება და განსვენება თივათა და ველთა შვენი
ერთა, წყაროთა, და ადგილთა მწვანვილოანთა: და ესოდენ დიდიყო ძალი მათი და
სიმ
რავლე რომელ ვსთქვამცათუ ყ~ი თურქობა ყ~ისა ქა~ყანისა აქა არსო: და არავის

გან იყო მოსაგონებელ ოდესცა მათი განსხმა, ანუ ვნება, არცათუ თვით სულ
ტანისაგან: oდეს სამშვილდე და ძერნა აღიღეს, Kკ~ნი იყო,
ºD(2)L(1): და მას წელსა მოვიდა ძალი სულტანისა, და ყ~ი თურქობა, კაცი ვითარ ო
რასიათასი უგრძნეულად სიმარჯვითა: X~ მეფე დგა ნაჭარმაგევს ტაძრეუ
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ლითა: ჰსცნარა მოსლვა მათი მიმწუხრი თრიალეთს, ღამე ყოლე წარვიდა მასლათა
კაცითა ათას ხუთასითა, რ~ ესოდენნი დახვდეს მას წ~ე: ცისკარს მოვიდეს თურქნი
და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი მას დღესა: და შეწევნითა ღ~ისათა იძლია ბანაკი მათი
და მიდრეკასა დღისასა მისდრკეს სივლტოლად, ესეოდენ ზარგანჴდილნი და მოსწრა
ფენი ვ~ემდის არცათუ კარავთა მათთა, და ჭურჭელთა მიხედნეს ყ~დ, ა~დ მოსწ
რაფებასა პატივსცეს ფერჴთა მათთა უფროს საქონელისა მათისა, და ესრ
ეთ განიბნივნენ თვისთა ქ~ყანათა:
X~ ესე ვითარსა საკვირველსა სივლტოლასა მათსა, თვით მეფე და სპანი მისნი ე
სოდენ დაუჯერებელ იქმნეს, ვ~ემდის არავინ სდევნა ყ~დ, რ~ ხვალისა
ომი ეგონა: ¦არიღო გიორგი ჭყონდიდელმან რუსთავიცა, მეფისა მუ
ხნარს ყოფასა: Kკ~ნი იყო: ºLE: რ~ლისათვისცა დიდად წყენა შეექნა თუ
რქთა, და რიდობა საზამთროთა ადგილთა დგომისა:
R~ მოიმსტვარნის მეფემან, რ~ლთა მოსვრა ეგებოდის, და უგრძნეულად დაე
სხის და მოსწყვიდნის: რ~ ესე არს ერთ, გინა ორ, ანუ სამ: ა~დ მრავალგზის: ვ~ა
აწ ითქვას ერთი: რ~ლ ºაოსს ჩამოდგეს დიდნი თურქნი ხარგებითა, ვინათ
გან ზამთრისა სიფიცხესა, და მთათა სიმაგრესა მიენდვნეს: ხ~ მეფემან მოი
ჴელოვნა ესრეთ, რ~ სპათა ქართლისათა მაზაობა უბძანა, და თვით ქუთათ
ისს გარდავიდა, რ~ლითა უეჭველ ჰყვნა იგინი: და თვესა ფებერვალსა აცნო
ბა ქართველთა და მესხთა, რათა კლარჯეთს დახვდენ პაემანსა: და თვით მცირი
თა სპითა ჭოროხის პირი წარვლო: შეკრბეს ერთად, და უგრძნეულად დაესხ
ნენ მათზედა უშიშად გულდებულთა მსხდომარეთა ბასიანადმდე, და მთად
კარნიფორისა: K~კნი იყო, ºLV: მოსრეს სპანი მათნი ურიცხვნი, და აღიღ
ეს დედაწული მათი, ცხენნი, ცხოვარნი, აქლემნი, და ყ~ი ნაქონები მათი, რომ
ლითა აღივსო ყ~ი სამეფოჲ მისი ყ~ითა კეთილითა:
Aმასვე წელსა ასული თვისი კატაი გაგზავნა საბერძნეთს, სძლად ბერძენთა
მეფისა: ხ~ პ~ლ ამისსა პირმშო ასული თვისი Tამარ გაგზავნა დედოფლად შა
რვანისა: რ~ ვ~ა ორნი მნათობნი ერთი Aღმოსავლეთს, და ერთი Dასავლეთს,
ცისკროანჰყოფდენ სფეროსა მამისაგან მიმღებელნი მზეებრთა შარავანდედ
თანი: Dა მეორესა წელსა დაიპყრა გრიგოლის ძენი Aსამ, და ¸ოთა:
და აღიღო ციხე Gიში, და გაგზავნა ძე თვისი Dიმიტრი შარვანს სპითა ძლიე
რითა ლაშქრად, ხ~ მუნ იქმნა ომი საკვირველი, რლ~ითა განაკვირვნა მხილველ
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ნი, და მსმენელნი: გამოიღო ციხე ქალაძორი, და ძლევა შემოსილი მოვიდა წ~ე მამი
სა თვისისა სავსე ალაფითა, და ტყვითა ურიცხვითა:
X~ მეორესა წელსა ბზობად წარმოემართა მეფე იანუჴით წარსლვად რაჴსის პირ
სა, და zადიკი გარდაიჴადა ნაჴიდურს: მუნ მოართვეს ამბავი ბეშქენ ჯაყელისა,
ჯავახეთს თურქთაგან მოკვლისა. და ამისთვის უშლიდეს დიდებულნი მას ჟ~ა
წარსლვად, და ყ~დ არა მოისმინა: ა~დ დაესხა თურქთა რაჴსის პირსა მდგომთა,
და მოსრა სიმრავლე მათი ურიცხვი, და წარმოიღო ტყვე და ალაფი ურიცხვი:
Aმასვე წელსა აღიღო სომხითისა ციხე ქალაქი ლორე, და მასვე წელსა Iვლი
სსა, აღიხვნა Aგარანი, მეორესა დღესა ცისკარსა, რ~პირველვე ესვე ციხე აეღო
ბაგრატს პაპასა მისსა, გარნა სამსა თვესა ბრძოლითა:
Aმასვე Aგვისტოსა მოკვდა სულტანი მალიქი Mალიქშაჰას ძე, და Aლექსის კომნი
ნს ბერძენთა მეფე, და ვერა სცნეს ერთმან მეორისა სიკ~დილი Kკ~ნი იყო, ºLÉ:
hხედვიდარა Dავით მეფე ესეოდენთა ზეგარდამოთა ღ~ისა მიერთა წყალობათა, შე
წევნათა, ძლევათა, და გამარჯვებათა თვისთა, და რ~ლთა ღ~ი მოსცემდა სამეფოთა
ქ~ყან
ათა, ქალაქთა და ციხეთა, რ~ არა იყო ესეოდენი სიმრავლე ლაშქართა სამეფოსა
შ~ა მისსა, რათამცა ქალაქთა და ციხეთა შინა მდგომად და დამჭირველად, და კ~დ
თვისთათანა მყოფელად, და მოლაშქრედცა კმაიყუნეს: დაუცხრომელად სამარა
დისოსა მისსა მიმოსლვასა ზამთარ და ზაფხულ განაღა სადამე ლაშქრობასა:
Aმისთვის შემოიკრიბნა გონება კეთილად, და გონიერად განმგონე ვ~ა D~თ სუ
ლისა მიერ წ~ისა: აღიღო მაღლად თავი თვისი, და მიმოავლო თვალი გონები
სა თვისისა. განიცადა კეთილად, და განიზრახა სამეფოთა ცნობითა, რ~ი არა
კმა იყუნეს მეფობისა მისისანი, თანა მიყოლად კრთომითა, და წადიერებათა
მისთა სულისა თვისისათა: და მსგავსად ალექსანდრესა ქმნა ამანცა:
Sულთითქვნა, რ~ ითქმის მისთვის ვ~დ ფილოსოფოსმან ვინმე ჰრქვა მას, არიანო
მრავალნი, და ურიცხვნი სოფელნი, რ~ლთა არცათუ სახელი გასმიეს შენ:
და მან სულთითქვნა და თქვა, უკეთუ დამიშთეს ესენი, რაჲ იყოს მპყრობელობა
ჩემი: Aმისთვისცა ამან მეორემან ალექსანდრე, განიზრახა სივრცითა გონე
ბისათა, რ~ სხვებრ არა იყო ღონე უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა ნათესავისა სიმრა
ვლე და სიმჴნე წყობათა შ~ა, სისუბუქე მიმოსლვისა, სიფიცხე მიმართებისა, ად
ვილად დასამჭირველობა, და ყ~ითურთ მომზავებელობა ნებისა თვისისა: და ა
მათთანა უადვილეს იყუნეს მოსლვად მახლობელობითცა, და უპოვარებითა:
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და რ~ პირველ მრავალთა წელთასა მ~რ მოიყუანა სანატრელი და ყ~დ განთქმული სი
კეთითა გურანდუხტ დედოფალი, შვილი ყივჩაყთა უმთავრესისა Aთრაქა შა
რაღანის ძისა სჯულიერად მეუღლედ თვისად, და Dედოფლად ყ~ისა საქართ

ველოსა: Aმისთვისცა წარავლინნა კაცნი სარწმუნონი, და მოუწო
და ყივჩაყთა, და სიმამრსა თჳსსა: ხ~ მათ სიხარულით მიითვალეს, გარნა ი
თხოვეს გზა მშვიდობისა ოვსთაგან: ამისთვისცა აიძულა მეფემან და ბძანა წა
რსლვა oვსეთს, და სიტყუასავე თანა წარემართა, და თანა წარიტანა გ~ი ჭონდ
იდელი, მწიგნობართა უხუცესი თვისი, კაცი სრული ყ~ითა სიკეთითა სულ
ისა და ჴორცთასა, სავსე სიბრძნითა და გონიერებითა, განმძრახი, სვიანი, ფრთ
ხილი, თანა აღზრდილი პატრონთა, და თანა განკაფული ყ~თა გზათა, და საქმ
ეთა, და ღვაწლთა მისთა:
¸ევიდეს oვსეთს, და მოეგებნეს Mეფენი ოვსეთისანი, და ყ~ნი მთავარნი მათნი,
და ვ~ა მონანი დადგეს წ~ე მისსა: აიხვნეს მძევალნი ორთაგანვე ოვსთა და
ყივჩაყთა, და ესრეთ ადვილად შეაერთნა ორნივე ნათესავნი, და ჰყო შ~ს მათსა
მშვიდობა და სიყუარული ვ~ა ძმათა: Aიხვნა ციხენი დარიელასი, და ყ~თა კა
რთა ოვსეთისათა, და კავკასიისა მთისანი, და შექმნა გზა მშვიდობისა ყივჩაყ
თათვის, და გამოიყვანა სიმრავლე ფ~დ დიდი: Dა სიმამრი, და ცოლის ძმანი მისნი,
და არცა ცუდად დაშვრა, და არცა უსაქმოდ მათი გამოყუანება, ა~დ მათითა ჴე
ლითა მოსრა ს~დ სპარსეთისა ძალი, და დასცა შიში და ზარი ყ~თა მეფეთა ქ~ყანის
ათა, და მათითა თანა ყოლითა ქმნნა საქმენი დაურწმუნებელნი, ვ~ა ითქვას
წაღმართ:
X~ მაშინ ოვსეთს ყოფასა, მიიცვალა Gრიგოლი ჭყონდიდელი, და თავითგან სიყრ
მითგანთა პატრონი მსახურებათათვის: და პატივითა დიდითა წარმოგზავნა მო
ნასტერსა ახალსა, და მუნ დაემარხა, რ~ლი იგლოვა ყ~ნ სამეფომან, და თვით Mეფე
მან, ვ~ა მამა, შემოსითა შავისათა, ორმეოცდღე ვ~ემდის იშვა Vახტანგ, რ~ლი[.]სა
ხარებითა დაჴსნა გლოვა: X~ ყივჩაყნი დააყენნა ადგილსა მათსა მარჯვეთა
დედაწულითა მათითა, რ~ლთათანა იყო წყობად განმავალი, რჩეული, ორმო
ცი ათასი: ესენი განასრულნა, ცხენებითა და საჭურველებითა, და კ~დ მონანი რო
მელნი ჰყვეს რჩეულნი და განსწავლულნი ღვაწლსა, ვ~რ ხუთიათასი კაცი,
ყ~ნი ქე~აანე ქმნილნი, მისანდონი, და გამოცდილნი სიმჴნითა: და თვით ყივჩაყნი
ცა უმრავლესნი ქე~ანე იქმნებოდეს, დღითი დღე სიმრავლე ურიცხვი შეეძი
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ბოდა K~ესა: ESენირა ესრეთ შემოიკრიბნა და დააწყვნა გვარად გვარად,
დაუდგინნა სპასალარნი, და მმართებელნი, და ეგრეთვე თვისისა სამეფოსა სპანი
რჩეულნი და მოკაზმულნი, ცხენ კეთილნი, და პირ შეუქცეველნი, და საშუალ მა
თსა, თვით იგი უმსგავსო სპასპეტი, და წინამბრძოლი, და მიმსგავსებული
ძველისა ქაიხოსროსათვის მოთხრობილთა, წინაუძღოდა, და იწყო რბევად სპარ
სეთისა, შარვანისა, და დიდისა სომხითისა, რ~ არა დაშვრებოდა, არცა მოეწყინ
ებოდა, ა~დ ჟამიერად და წესიერად ალაშქრებდა მათ, ჰმართებდა და განა
გებდა მსგავსად მისსა დიდგონებითა, და ვინღამცა წინააღმდგომი იყო მისი, ა
ნუ შემმართი ომისა მის წ~ე:

R~ დაღაცათუ წერილმან ფრთოვანსა ვეფხსა მიამსგავსა Mაკედონელი იგი
სიფიცხითა მიმმართველობისათვის, და მსწრაფლ მიმოვლისა ქყ~ანათა შინა.
და ჭრელად მრავალფერობისათვის ქცევათა და განზრახვათა მისთასა: ა~დ ჩვე
ნი ესე გვირგვინოსანი, და ახალი ალექსანდრე, დაღათუ იყო ჟამითა შ~დ, ა~დ
არა საქმითაცა, არცა განზრახვითა, არცა სიმხნითა უმცირედ, და თვით მათ
საქმეთა შ~ა რ~ლთა მძლედითქმის ალექსანდრე, არა უმდაბლეს, ა~დ მრავ
ლითა უმაღლეს მგონიეს ესე, და რაოდენ საწუთოთა, და ჴორციელთა შ~ა
სწორთა მისთა, და მისგან მის ჟამისათა ყ~თა უმაღლეს და უზესთაეს იყო
ეგეოდენ ესე, საღ~თოთა და ქ~ესმცნებათა შ~ა ჴორციელთავე თანა მისთა პ~ლთა ყო
ველთა ჰმატა: რ~ არა ჰსცა ძილი თვალთა მისთა, არცა ჰრული წამთა, არცა
განსვენება ჴორცთა თვისთა, არა მისდრკა გემოვნებათა მ~რთ, არცა ნებასა ჴო
რცთასა, არა სასმელ საჭმელთა, არცა სიმღერა სიღოდათა, და რათურთ
არარა შემკვლთა ჴორცთა და გონებისათა, გარნა საღ~თოთა და სასულიეროთა
ყ~თა დასრულებად და უდებებად მზიდველთა ნებისათა:
Dა განიცადეთღა ოთხთა ამათ წელიწადთა ქმნილნი მისნი, რ~ლთა მრავ
ალთაგანისა მცირედი მეგულების თქმად:
R~ აქვნდეს ჩვეულებად ესე Mეფესა, რ~ განგებულებითა გარდავიდის Aფხაზ
ეთად, და ჩამოიტყუის Tურქმანნი საზამთროთა ადგილთა პირთა მტვრისათა,
რ~ მათნიცა მსტოვარნი ზ~ა ადგიან მეფესა, და აკვლევდიან გზათა მისთა:
Gარდავიდა მეფე გუგეთს, და მიერ ხუფთას, და ამით გულპყრობილჰყვნა იგი
ნი, K~კნი იყო, ºM: ხ~ მათ ჰსცნესრა სიშორე მისი, ჩამოდგეს ბოტორას დი
დნი ფ~დ, და დაიზამთრეს. და არა ჰრულოდა მეფესა, ა~დ გარდამოიფრინა ფებერვ
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ალსა ათხუთმეტსა, და უცნაურად და ესხა მათზ~ა, და ძლით ვინმე შეესწრა
ცხენსა, და გარდაიხვეწნეს:
Aღიღეს ტყვე და ალაფი ურიცხვი, მოვიდეს ღანუჴს, და მასვე შვიდეულსა პირმარ
ხვასა დღესა აღიღო შარვანისა ქალაქი ყაბალა, და აღავსო სამეფო თვისი ოქ
როთა და ვეცხლითა, და ყ~ითა სიმდიდრითა, და წარმოვიდა ქართლს, და მყის
შეიკრი
ბა სპა, და წარვიდა შარვანს მაისსა შვიდსა არაბია ლიჟათათ ქურდევანადმდე, და
შიშტლათამდე, და სავსენი ალაფითა მოვიდეს ქართლს:
Mათვე დღეთა შეიბნეს შარვანელნი და დარუბანდელნი, მოკლეს აფრიდონ, და
მოსწყვიდნეს შარვანელნი:თვესა ნოემბერსა წარვიდა მეფე აშორანს, და დაესხნეს
თურქმანთა, მოსრნა და იავარჰყუნა, წარმოიღო ურიცხვი: ჩამოვლო მგზავრად
და დაესხა სევგელამეჯს თურქმანთავე, და არა დაუტევა მოტირალი კარავთა
მათთა: ესე ერთისა წლისად:

Mასვე ზამთარსა ჩავიდა აფხაზეთს ბიჭვინტამდე, და განაგნა საქმენი მუნებუ
რნი, ღირსნი წყალობისანი შეიწყალნა, შემცოდენი შეიპყრნა და სწვართ
ნა, რ~ იყო ზამთარი ძნელი, და თოვლი ფ~დი: ესე რაჲ სცნეს თურქთა, ვ~დ
შორსარს მეფე გულდებით ჩამოდგეს პირსა მტკვრისასა: გარნა ლომსა არა ჰრ
ცხვენოდა, არცა დამწველთაგანი რაიმჭირვიდა, არცა ჰრულოდა ომისათვის:
წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთით თოვლთა საშინელთა შ~ა:
Gარდაათხრევინა მთაჲ ლიხისა, სადა გარდანაკვეთსა თოვლისასა აქვნდა სიმაღ
ლე მჴარი სამი, დახვდა მზად სპა მისი, პ~ლ ამბავის ქართლისა ცნობამდე, და
ესხა ხუნანს, და აღავსო ლაშქარმან მთით მტკვრამდე, და გაგთათ ბერდუჟამ
დე, და მოსრეს პირითა მახვილისათა, რ~ლარა დაუშთათ მთხრობი ამბისა: Kკ~ნი
იყო, ºMA: თვე იყო მარტი: X~ ვ~ა მოიწია გაზაფხული, განდიდნა
მტკვარი ფ~დ რ~ლ ნადინები მისი ვერღარა იტევდა: ამისითა მინდობითა ჩად
გენ თურქმანნი ბარდავს გულდებით. მაშინ მონახნა მეფემან იგინიცა, და ალო
ნს მტკვარსა გაცურდა ყივჩაყთა, და უაზრავსა მას წყალსა და მოსრნა თურქნი,
არაბია, ბარდავი, და დაჰყო ორი დღე, და ნებიერად მოვიდა შ~ა სავსე ალაფითა, თვე
იყო Iვნისი: Aმათ ესე ვ~რთაგან შეიწრებულნი თურქმანნი, და კ~დ ვაჭარნი,
განძელ, ტფილელ, და დმანელნი წარვიდეს სულტანსა წ~ე, და ყ~ა სპარსეთსა:
¸ეიღებნეს შავად, რ~ლთამე პირნი, და რ~ლთამე ჴელნი, და რ~ლნიმე ს~დ, და ესრეთ
მიუთხრნეს ყ~ნი ჭირნი მოწევნულნი მათზ~ა, რ~ლთა აღძრნეს წყალობად თვისად,
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და იქმნა გლოვა ფ~დი შორის მათსა:
Mაშინ სულტანმა მოუწოდა არაბეთის მთავარსა დურაბეზს სადაყის ძესა: და
მისცა ძე თვისი მალიქი, და ყ~ლი ძალი მისი, და აჩინა სპასალრად ეღაზი ძე
არდოხისი, კაცი დაჰმანი, და მრავალღონე, და უბრძანა თურქმანობასა სადაღა
ცა ვინიყო, დამასკოთ, და ჰალაბითგან აღმომართ ყ~ა მჴედრობად შემძლებელსა:
ამათთანა ათაბაგსა განძისასა, მისითა ძალითა, და ყ~თა სომხითისათა ამირათა,
Kკ~ნი იყო ºMA: ¸ეკრბეს ესე ყ~ნი შეითქვნეს, შეიმტკიცნეს, სიმრავლი
თა ვ~ა ქვიშა ზღვისა რ~ლითა აღივსო ქყ~ანა, და აგვისტოსა ათრვამეტსა მოვიდა თრი
ალეთს, მანგლისს, და დიდგორთა, რ~ლ თვით ფერჴთა ზ~ა ვერა ეტეოდეს ამ
ათ ადგილთა: X~ მეფემან დავით უშიშმან, და ყ~დ უძრავმან გულითა,
და თუ ვითარ წინა განაწყო სპა მისი, და თუ ვ~რ ყ~ი საქმე შვენიერად და ღონი
ერადჰყო, რაბამ რამე წყნარად უშფოთველად და გამოცდილებით, და ყ~დ ბრძ
ნად განაგო: და თუ ვითარ თვისნი სპანი დაიცვნა უვნებელად, ამა ყ~თათვის
ვგონებ რ~ლ ყ~თა ბრძენთა სოფლისათა ვერ შემძლებელარს მითხრობად
ზედ მიწევნით ყ~ავე:
R~ პირველსავე ომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდა, რ~ ჴელი მაღლისა შეეწე

ოდა, და ძალი ზეგარდამო ჰფარვიდა მას, და წმიდა მოწამე G~I განცხადებულად,
და ყ~თა სახილველად წინაუძღოდა მას, და მკლავითა მისითა მოსრვიდა ზ~ა მოწევნი
ლთა უსჯულოთა მათ წარმართთა, რომელ თვით იგი უსჯულონი და უმეცარნი
მოღმართ აღიარებდეს, და მოგვითხრობდეს სასწაულსა ამას Mთავარმოწამისა Gი
ორგისსა, და ვითარითა ღონითა მოსრნა სახელოანნი იგი მბრძოლნი არაბეთისა
ნი, და ანუ მეოტთა ვითარ სიმარჯვით და განკრძალულად ჰსდევნა და მოსრნა, რი~თა
აღივსნეს ჴევნი მათნი, და ღელენი მძოვრებითა:
X~ სპანი ჩვენნი, და უფროსად ყ~ი სამეფო აღივსო ოქროთა, და ვეცხლითა, არაბ
ულითა ცხენებითა, ასურულითა ჯორებითა, კარავებითა, სრა ფარდ
ებითა, და სხვითა უცხოთა ჭურჭლებითა, საბრძოლველთა თვითოსახეთა,
ქოსთა და ფილაკავანთათა, სასმურითა, ტურფათა, და სანადიმოთათა, სანადი
მოთა, და სამზარეულოთა, და საბანელთათა: Rაოდენმან ქარტამან
და მელანმან დაიტიოს აღწერად, და რ~ გლეხთა იხილემცა ოდეს არაბთა
მეფენი მოჰყუანდეს ტყვედ, და სხვათა გოლიათთათვის რადღა რამცა გვინდოდა
თქმად: X~ ამადრა თხრობად მოვიწიე ვაებისა ღირსად შევრაცხენ
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დიდნი იგი სახელოანნი გამომეტყველნი, ვიტყვი ~კჱ oმიროსს, Aრისტოტელისა
და Eლლინთა: ხ~ იოსიპოს ებრაელთასა, რ~ლთაგანმან ერთმან ºროადელთა
აქილეველთამან შეამკვნა თხრობანი, თუ ვ~რ აღამემნონ უაქიველი, და ეკტონ,
Mერმეცა oდისეოს, და µირესტე ეკვეთნეს, და ვინ ვის მძლე ექმნა:
Dამეორემან Aლექსანდრესნი წარმოთქვნა მძლეობანი და სიმჴნენი, და ძლევა შე
მოსილებანი: X~ მესამემან ნეტიტოს მიერნი მეტომეთა თვისთა ზარნი
შიშნი მისცნა ჭირთა აღწერასა: Dა ვინათგან ამათ ნივთნი საქმეთანი არა ჰქო
ნდეს კმად მისათხრობელად:
Aმისთვისცა მის ჴელოვნებისა რიტორებისათა განავრცელეს, ვ~ა იტყვის თვ
ით სადამე ალექსანდრელი, არა დიდ იყავ აქიველი, ა~დ დიდთა მიემთხვივა
მაქებელსა oმიროს, რ~ ოცდა რვაწელ განგრძობასა ტროადელთა ბრძოლისასა
ვერარა ღირსი ქებისა იქმნა: X~ მეფისა დავითისი ესეოდენთა მ~რთ წი
ნა განწყობა სამჟამადიყო, და ვერცა პ~ლსა ომსა შეუძლეს წინა დადგომად,
ჰქონებოდესმცა ამათბრძენთა თხრობათა ნივთად საქმენი დავითისნი, და მათმ
ცა აღწერნეს ჯეროვნად მათისაებრ რიტორებისა მსგავსად, და მაშინღამცა ღი
რსქმნილიყუნეს ჯეროანსა ქებასა, და ესენი ესეოდენ:
X~ მეორესა წელსა აღიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი პირველსავე ომსა, ოთ
ხასწელ ქონებული სპარსთა, და დაუმკვიდრა შვილთა თვისთა საჭურჭლედ და
სახლად თვისად საუკუნოდ: Kკ~ნი იყო, ºMB:
Dა მეორესა წელსა მოვიდა Sულტანი შარვანს, შეიპყრა შარვანშაჰ, აღიღო
შამახია, და მოუგზავნა მოციქული მეფესა, და მოუწერა წიგნი და ჰრქვა ვ~დ შენ

ტყეთა მეფეხარ, და ვერაოდეს გამოხვალ ველთა: ხ~ მე ესერა შარვანშაჰ შევიპყარ
ჴელთა, და ხარაჯასა ვსთხოვ: ¸ენ თუ გენებოს ძღვენი ჯეროანი წარმოგზავ
ნე, და თუ გინდა ნახვად ჩემდა გამოვედ: X~ ესმარა ესე მეფესა, მსწრაფლ
ჴმა უყო ყთა სპათა მისთა, და ბრძანებასავე მისსა თანა მოვიდეს წ~ე მისსა, ყ~ნი სამე
ფოსა მისისანი: Dა წარემართა სულტანსა ზ~ა, და ყივჩაყნი ოდენ ათვალულ
იქმნნეს მაშინ: და იყო შემბმელი, oრმოცდაათიათასი: და ეუწყარა სულტანსაზ~ა
მისლვა, და ძალი და სიმრავლე სპათა მისთა: განჰკრთა აიყარა ველთათ სადა
დგა, და მსწრაფლ შევიდა ქალაქად, და გარე მოიზღუდა ერთ კერძო სხარტითა, და კა
ნდაკებითა: და სხვით კერძო ზღუდითა შამახიისათა:
X~ სცნარა ესე მეფემან არღარა ჯერუჩნდა ზ~ა მისლვა, მლტოლვარისა, ა~დ დავა
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რდა მიწასაზედა, და მადლობა შესწირა ღ~ისა სახიერისა და კაცთმოყუარისა, და ად
გილობას დადგა: Mაშინ სულტანმან მრავალითა ვედრებითა, და
ძღვენთა და მუდარითა შეთვლილობათა, ვ~ა მონამან ჭირვეულმან, არა ძღვენი,
ანუ ომნი ითხოვნა, ა~დ გზა სამლტოლვარო ფ~დ რამე სიმდაბლით, და არა სულ
ტანურად, შეიწრებულმან სიმშილითა, და წყურვილითა მრავალდღე:
Mასვე დღესა სულტნისა წ~ე მიმავალი Aთაბაგი რანისა აღსუნღული, ძალითა
მრავლითა, მოსრეს მონათა მეფისათა, ვ~რ ოთხი ათასი კაცი, და იგი ოდენ მარტო მეო
ტი ძლით მივიდა სულტნისა წ~ე: Iხილარა ესე სულტანმან, მასვე ღამესა გა
იპარა, და სასდუნით მეოტი სხვითგზით წარვიდა სოფლად თვისად: და ესრეთ შე
მოსილი ძლევითა საღ~თოთა, მმადლობელი ღ~ისა შემოიქცა მეფე, და მცირედთა
დღეთა განისვენა: Dა მეორესა თვესა Iვნისსა, კ~დ წარვიდა შარვანს,
აღიღო გულისტანი სახლი Tავადი შარვანისა სიცხეთა მათ საშინელთა, მო
ირთო შარვანი, და აღავსნა კეთილითა ყ~ნი მორჩილნი ბრძანებისა მისისანი, წა
რმოვიდა ქართლად: ხ~ სთველთა გარდვიდა გეგუთს, ინადირა, განისვენა, განა
გო მუნებური ყ~ი, და მარტსა გარდავიდა ქართლად, და აღიღო ქალაქი დმანისი:
და აპრილსა დაესხნეს შაბურანს დარუბანდელსა, და მოსწყვიდნეს ქურდნი ლეკნი
და ყივჩაყნი დარუბანდელისანი, და აღიხვნეს ციხენი ღასანნი, და ხოზაონდი, და მიმ
დგომი მათი ქყანა: Dა მყის აღისრბოლა ვ~ა არწივმან, და მაისსა აღიხვნა
ციხენი სომხითისანი, გაგნი, ტერონაკალი, ქავაზინნი, ნორბედი, მანასგომნი, და
ტალინჯაქარი, და ივნისსა წარემართა ლაშქრითა, განვლო ჯავახეთი, კოლაკარნი,
ფოლა, ბასიანნი სპერამდის, და რაჲცა ჰპოვა თურქმანნი მოსრა და ტყვეჰყო:
ªამოვლო ბუიათაყური, და დაწვნა ოლთისნი, და მოვიდა თრიალეთს დიდითა
გამარჯვ
ებითა: და მცირედნი დღენი შუა გამოჴდეს, და განიყარა ლაშქარი თვისთვისად:
და აგვისტოსა ოცსა მოვიდეს მწიგნობარნი ანელთა Tავადთანი, და მოახსენეს მოცემა
ქალაქისა, და ციხეთა, ბოჟანას წყაროთაზ~ა მდგომთა: და მსწრაფლ წიგნები წვევი
სა წარსცა ყ~თა: და მესამესა დღესა სამოციათასი მჴედარი წ~ე უდგა:

¦არემართა, და ვ~ა მიიწია მესამესა დღესა აღიღო ქალაქი Aნისი, და ციხენი მი
სნი უჭირველად, და სოფელნი და ქყ~ანანი ანისისანი, და წარმოიყუანა ბულასავ
არ რვათა ძეთა მისთათანა, და მჴევალთა, და სძალთა, და ჩაგზავნა აფხაზეთს, და ანი
სისა მცველად დაუტევნა აზნაურნი მესხნი, და წარმოვიდა ქართლად, და მცირედ
თა დღეთა მოუსვენა სპათა თვისთა:
1-31 სტრ., 110v
Dა ამისა შ~დ წარემართა შარვანს, და აღიღო ქალაქი შამახია, და ციხე ბივრიტი,
ს~დ ყ~ი ¸არვანი, და დაუტევნა ციხეთა და ქალაქთა შ~ა ლაშქარნი დიდნი, ჱერნი, და
კახნი, და განმგებელად და ზ~ა მხედველად ყ~თა საქმეთა მუნებურთა აჩინა მწი
გნობართ უხუცესი თჳსი Sვიმონჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოსი:
Mაშინ ბედიელ ალავერდელი მიმსგავსებული G~I დედის ძმისა თვისისა, კა
ცი ყოვლითურთ სრული და ბრძენი: Dა განაგო მეფემან ყ~ი საქმე
შარვანისა, აღავსნა კეთილითა საბოძვრითა, ქურდნი, ლეკნი, და თარასნი, მოვი
და ქართლად, და ყივჩაყთა თჳსთა უჩინა საზამთროდ სადგური და საზრდელი, კაც
ნი ზედამდგომნი მათნი, და განაგო ყ~ლი საქმე ქართლისა, სომხითისა, და ანი
სა, და ეგულებოდა გაზაფხულქმნა დიდთა საქმეთა, და უფროსთა ლაშქრობათა,
ვინათგან არავინ წინა აღუდგა მას, და რ~ თვით სულტანი მუნ სადა იყო ძრწოდა
შიშისაგან მისისა, და არცა თვით ძველად ქონებულთა ქალაქთა და ქყ~ანათა ჰგო
ნებდა თვისად ქონებად, ა~დ რაოდენცა შორსიყო, ეგრეცა ეოცნებოდა მძინარ
ესა შიში, და მღვიძარესა სიკ~დილი:
Aმისთვისცა ზედას ზ~ა წარმოავლენდის მოციქულთა ძღვნითა დამშვიდებად
პირსა მისსა, და რ~ წარმოსცნის საჭურჭლენი მძიმენი, ტურფანი, მრავალფე
რნი, მფრინველნი, და ნადირნი უცხონი, და ძვირად საპოვნელნი, და ეძიებნ
მშვიდობასა, და სიყუარულსა, და ყივჩაყთაგან არა რბევასა: Aმისთვისცა არა
რას მიხედვიდის წარსაგებელთა სიმრავლესა, ოდენმცა მუნ თვით იყვის სადა
იპოვის მშვიდობა, და სიცოცხლე თავისა თვისისა: Dა ვგონებ ვ~დ მამათა
და პაპათაგან წარღებულნი, ტყვენი, ქყ~ანანი, და სიმდიდრენი, მრავალწილ
ად უკმოიზღვნა ამან მჴნემან, და დაამშვიდა ქყ~ანა, აღივსო და გარდაეცა ყ~ითა
კეთილითა: განავსო და აღაშენა ყ~ი ოჴერქმნილი, და გარდაემატა ყ~თა ჟა
მთა, მშვიდობითა და სიმდიდრითა სამეფო ჩვენი ნაცვლად გარდასრულთა
ოჴრებათასა: Eსე ვითარნი ~კჱ არიან მეფობრივთა, და მიმოსლვათა
მისთა წყობათა, და ღვაწლთა, ძლევათა, და წარმართებულებათა და პყრო
ბათა, და აღხმათა დიდთა მათ და მრავალთა, სამეფოთა და სამთავროთა მოთხრო
ბანი, და საქმენი რ~ლნი მან ქმნნა და აღასრულნა რ~ლნი ჩვენ მცირედითა, და
კ~დ კნინითა სიტყვითა წარმოგვიჩენიან დიდთა მათ და მითხრობად შეუძლებელ
თა საქმეთა მისთაგან, და ბრჭალთაგან ლომსა, და ვეფხვსა მცირისა ყ~ისაგან
წარმოთქმასა: და ფესვსა მცირისა ქსოვილისა ვითარებასა საცნაურ ყოფად ვიმეცა-
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დინეთ ვ~ა აჩრდილისაგან კაცსა რომელნი ესე შეუძლებელარიან ყოფად. რ~
ჴორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისაგან უკეთუ ვიეთმე ჰგონონ, ვ~დ რადღა
მცა მოეცაღა საღ~თოთა და სულიერთა სათნოებათა მიერ მიხედვადცა, და
მოგონებად, არათუ ქმნად, ვინათგან ფ~დცა კმა არიან ესენი ერთისა ჴორცთა
შინა მყოფისა კაცისა ქმნადცა და წარმართებად:
Dათუ სადა ჰპოვა სამეფო თვისი სიმდაბლედ შთასრული, და თუ სადა სიმაღ
ლედ აღიყუანა: და თუ სადა დასხნა საზღვარნი, და ძლეულნი ვითა მძლედ
გამოაჩინნა, ამათნი მგონებელნი ნუ ~კჱ არა იბრალნენ, ა~დ ეუწყენ მათ
ვ~დ უკეთუ ამათ პირთათჳს ვინმე გამოიძიოს, და ზ~ა მიწევნით ვინ ცნობა ინე
ბოს, კნინღა და ჴორციელნი ესე საქმენი წარმოთქმულნი, ფ~დ უნდოდ და არა
რად ჰპოვნეს, ვ~ა ნანდვილვე მცირედი, და სასაწუთონი დადგრომადთა მათთანა
მტკიცეთა და საუკუნოდ ღ~თმყოფელთა მისთა საქმეთა, რ~ლთა იგი უმეტეს
ამათსა მათ მოქმედებ, და უმოსწრაფეს აქვნდა რ~ლთაგანნი მცირედი მრავ
ლისაგან ვ~ა სასმელი ერთი მტკვრისაგან ჩვენცა მივსცეთ თხრობასა:
Iტყვის სოლომონ „Dასაბამად სიბრძნისა მოიგე სიბრძნე: X~ D~თ მამა ღ~ისა,
დასაბამი სიბრძნისა შიში უ~ისა: ESე შიში უ~ისა მოიგო სიყრმითგან თვი
სით Dავით: და ასაკსა თვისსათანა აღაორძინა: და ჟ~ა თვისსა ესე ვითარნი ნაყო
ფნი გამოიხვნა, რ~ლითა ორკერძოვე ცხოვრება თვისი განაშვენა, რ~ლითა შეამკ
ვნა საქმენი თჳსნი, რ~ლითა განაგნა ჴორციელნი, და წარმართნა სულიერნი:
X~ თუ ვითარ՞: Gონიერად ისმენდი՛. Dედად სიბრძნისა რა ჰპოვა შიში, ში
შისად ღ~ისად, საღ~თონი წერილნი მდიდრად შეიტკბნა რაოდენნირა ჰპოვ
ნა გარდამოღებულად ენასა ქართველთასა სხვათა ენათაგან: ¾ველნი და
ახალნი, ვ~ა სხვამან ´ტოლემეოს, ამას ზედა ოდენ სასოვან ქმნილმან ესე
ოდენ შეიყვარნა, და შეითვისნა რ~ლ სთქვამცა თუ მათშინა ცხოველარს, და
მათ შ~ა იძრვის: IGინი იყუნეს მისსა საზრდელ ყ~თა გემოვან, და სასმელ
ტკბილ და საწადელ იგინი შვებად განცხრომა საწვრთელ და სარგებელ, დღე
და ღამე მიმოსლვათა შინა მიმდემთა ლაშქრობათა მოუწყენელთა შრომათა გან
უსვენებელთა წიგნები ეტვირთა სიმრავლესა ჯორთა და აქლემებთასა, და სა
და გარდაჰჴდის ჰუნესა, პ~ლ ყ~ისა წიგნნი მოაქვნდიან ჴელითა, და არა დააცადის
კითხვა ვ~ე არა დაშვრის: X~ შ~დ სერობისა ნაცვლად ძილისა, ანუ სხ
ვისა რაჲსამე საქმისა კ~დ იკითხავნ წიგნთა, და რა~ჟს თვალნი დაშვრიან სმენილნი
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სმენილნი ანაცვალნის სადა არა გარეწარად, ა~დ ფ~დცა ფრთხილად ისმენნ წ~ე
თჳსსა მკითხველისა მიერ, გამოეძიებნ, ჰკითხავნ, და უფროსღა თვით განმარტ
ებნ ძალსა და სიღრმესა მათსა, და უსაკვირველესარს ესეცა:
Uწყით ყ~თა თუ ვითარ სასწრაფო არს ყ~თადა საქმე ნადირობისა რ~ლ არარასა

სხვასა, გარნა განხილვასა და დევნასა ნადირისასა, და თუ ვ~რ ჴელთიგდოს მიმხედ
ველჰყოფს, გარნა მისი გულსმოდგინება ამასცა სძლევდა, რ~ თვით ნადირობა
სა შინაცა წიგნი აქვნდინ ჴელთა, და რა~ჟს ჟ~ი იყუის მისცნის ვისმე მსახურსა,
და ესრეთ დევნა უყვის, და ნუ უკ~ჱ ჰგონოს ვინ ვ~დ ჴელითა ცალიერითა მო
იქცის, ა~დ ცუდად დაშვრის, რ~ ვინ ჰგავნ ჴორციელი, ანუ ვინ იხილა ესოდენ
განმარჯვებული ნადირობასა შ~ა:
Mოსამახოს ვინმე ითქმის ებრაელი მოისრობისა და მმართველობისათვის ალექ
სანდრეს სპათა შ~ს მჯობად: Dა აქილევი კენტავროსისგან განსწავლუ
ლად მოისრობისა Eლლენთა შ~ს: X~ ბარამ ჯუბინი სპარსთა შ~ს მოქმე
დად უცხოთა, და საკვირველთა, გარნა ვერცა ერთი ამათგანი შეუსწორე
ბდა ამას, ვ~ა გვიხილავს: Dა ვსთქვა სხვაცა საქმე საცნაურმყო
ფელი წიგნთა სიყუარულისა, რ~ლსა შინა არარა იყოს ტყუილი, ვინათგან წარსწ
ყმედს U~ი „¶~ნი რ~ლნი იტყოდენ სუცრუესა:
¦ინა დაიდვა ოდესმე წიგნი სამოციქულო წარკითხვად, და რა~ჟს დაასრულ
ის ნიშანი დასვის ბოლოსა წიგნისასა: ხ~ მოქცევსა წელიწდისასა მით ნიშნითა
აღვთვალეთ, ოცდა ოთხჯერ წარეკითხა: Aრიან უკ~ჱ სხვანიცა მრავალ
ნი საცნაურებანი ამის პირისანი, გარნა მე ერთიღა შევსძინო სიტყუა სხვაჲ ა
მათთანა: Kალაქი ºფილისი იყო ოდეს ერთჯერ, არა ს~დ შემო
ყუანებულიყო უღელსა ქვეშე მორჩილებისასა, ვ~ა აწ: ა~დ სავსე იყო სისხლითა ქ~ე
ანეთათა: ოდესვე ყვიან ღავღავი, და თვინიერ მიზეზისაცა მოსრნიან რაოდენნი
პოვნიან ქე~ანენი: ხ~ ოდესმე ქარვანსათანა შთამოყოლილთა თურქთა ზ~ა განს
ცნიან, შემომავალ გამომავალი ქე~აანენი, და ტყვეობად სიკ~დილსა მისციან:
Dა ესრეთ ისრვოდა ქ~ყნა მრავალჟამ, რ~ი ესე ეძვინებოდა სულსა Dავითისსა:
¸ემოვიდა ოდესმე ქარვანი დიდი განძით, და თანა შემოჰყვეს თურქნი დიდნი:
სცნა ესე მეფემან, და გაგზავნნა მონათაგანნი ათხუთმეტნი კაცნი რჩეულ
ნა, რათა ლოჭინით კერძო ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოიტაცონ, ნუ უკ~ჱ თუ
რქნი იგი გამოვიდენ დევნად, და მოსწყვიდნეს ამით ღონითა: X~ თვით სამასითა
ოდენ
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კაცითა დაიმალა ღელეთა ავჭალისათა, და არავის მიენდო სხვასა, ა~დ მარტო წარვი
და, ყ~დ უსაჭურველო ჴრმლითა ოდენ, და თანა წარიტანა წიგნი ღ~ისმეტყვე
ლი, და ამცნო სპათა არა შეძრვად ყ~დვე მისლვადმდე მისა მათთანა:
X~ მონათა ყვეს ბრძანებული მათდა, და წარმოიღეს ნახირი, და მოეწივნეს თუ
რქნი ვითარ ასი კაცი, და შ~დ დიდისა ომისა ჩამოყარნეს მონანი, და დაუჴოცნეს
ცხენნი, გარნა ქვეითნიცა იბრძოდენ ფიცხელად: ხ~ მეფე ცხენსა რა გარდაჴდა
არა ჰგონებდა ჯერეთ მოსლვასა, და შეექცა კითხვასა, და ესეოდენ წარიტყვ

ენა მისგან გონებითა რ~ლ ს~დ დაავიწყდა წინამდებარე საქმე, ვ~ემდის ჴმა რაჲ
მე კლვისა შემოესმა ყურთა:
Mყის დაუტევა წიგნი მუნვე, და ამჴედრებული მიჰყვა მას ჴმასა, და ვ~ა წარადგა
მონათა თვისთა ზ~ა ესე ვითარსა ღვაწლსა შ~ა მყოფთასა, და რ~ აშორვიდა თვისთა
სპა
თა, და უკეთუმცა მათდა ცნობად წარსრულიყო მონათა დაუჴოცდეს: Mსწრა
ფლ შთაბრიალდა ვ~ა არწივი, და დააბნივნა ვ~ა კაკაბნი, და მსწრაფლ ესეოდენნი
მოსწყვიდ~ნს რომელ მცირედნიღა შეესწრნეს ქალაქსა: X~ გზანი სავსენი ი
ყვნეს მძოვრითა მათითა, და ფ~დ ცემისაგან ჴრმალმანცა დაღვლარჭნილმ
ან უარჰყო ქარქაში თჳსი: მაშინღა მოვიდა სპათა თვისთათანა, რნ~იცა ფ~დ
აბრალებდეს მას: Gანიცადედღა ჩემდა, რ~ლ ესე ვითარსა საქმესა შინა,
და ესეოდენსა უცალოსა წიგნივე აქვნდეს უსასწრაფოესად საქმედ, და ესე
ნი ესეოდენ: X~ ვსთქვა ესეცა ვ~დ უკეთუმცა არა წერილთა მე
ცნიერებანი, და გარდასრულთა საქმეთა შემეცნებანი, პ~ლ მეფეთა ყოფილთა
კეთილ ძღვანებულთა, ანუ ვერარას წარმართებულთა შემთხვეულნი წი
ნა განსაკრძალველად და სახედ არა შემოეხვნეს, და არა მოეჴმარნეს, ვ~ა იტყუის
სოლომონ, ვ~დ იცნის ქცეულებანი ჟამთანი აჴსნანი იგავთანი, და გარდას
რულთა შეამსგავსნის მომავალნი, არათუმცა ესენი ესრეთ კვერთხი მეფო
ბისა ესეოდენ დამდაბლებული ძნელი და ნანდვილი დიდ განსაგებელი რომელი
იპყრა ესრეთ მაღლად, და ვ~რ ვერავინ სხვამან რ~ განბრძნდა უფროს გაბასაე
ლისა, და უფროს ეთამ ისრაიტელისა წერილისაებრ, და ვ~რ ვინ აღრაცხნეს,
რაოდენნი საქმენი ეთხოებიან მეფობასა, რაოდენი მართებანი და განსაგე
ბელნი კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი, განხეთქილებათა კრძალვანი,
სამეფოსა წყნარობისა ღონენი, ლაშქრობათა მეცადინობანი, მთავართა ზა
კულებისა ცნობანი, მჴედართა განწესებანი: საერონი შიშნი, საჴელოთა და სა
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ბჭოთა სჯანი, საჭურჭლეთა შემოსვანი: მოციქულთა შემთხვევანი და პასუხ
ნი: მეძღვნეთა ჯეროანნი მისაგებელნი: შემცოდეთა წყალობითნი წვრთა
ნი, მსახურებულთა ნიჭმრავლობანი, მოჩივართა გამოძიებანი: მო
საკითხავთა შესატყვისნი მოკითხვანი: სპათა დაწყობანი, და ღონიერნი მიმართება
ნი, და რაოდენნი ვინ აღმოწყვნეს სიტყვითა უფსკრულისაგან სამეფოსა საქმეთა
სა, რ~ლსა შინა ვერვინ ძველთა, და ახალთა მეფეთაგანი ემსგავსა, ვ~ა საქმე
ნი წამებენ მზისა შარავანდედთა უბრწყინვალესნი და ცხადნი რ~ლნი სიბრძნ
ითა თვისითა ქმნა:
X~ სულტანი დასვა მოხარკედ თვისად: X~ Mეფე ბერძენთა ვ~ა სახლეული თვი
სი: დასცნა წარმართნი: მოსრნა ბარბაროსნი: მრწემად მოიყუანნა მეფენი:
ხ~ მონად ჴელმწიფენი: მეოტად წარიქცივნა არაბნი: იავარად ისმაიტელნი: მტ
ვერად დასხნა სპარსნი: ხ~ გლეხად მთავარნი მათნი: Dა რა მოკლედ ვსთქ
ვა, პ~ლ ყოფილნი მეფენი, მსაჯულნი გოლიათნი, გმირნი კაცნი იგი საუკუნი

თგან სახელოანნი, მჴნენი და ძლიერნი, და ყ~თა საქმეთა ზედა სახელოვანნი
ყ~ნივე ესრეთ დასხნა, ვ~ა პირუტყვნი ყ~სა საქმესა შ~ა:
X~ კ~დ საღ~თოთა სათნოებათა, და სულიერთა საქმეთა მისთა ვიეთი გონება
მისწვთეს, ანუ მოგონებულსა ვისმან ენამან შეუძლოს თხრობად: რ~ ვ~ა O
<note> სამსავ დედანში ასე იყო დასახვით, და ასე მოეწერა, მე ეს ვერ დავწერეო ადგილი
დაუტევეო: / <note> მართალ სჯიდა სამეფოთა თვისთა, თვალუხვავითა მით ბჭ
ობითა თვისითა, და არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწორისა. ვ~ა სოლო
მონისთვის გვესმის საბჭოთა შ~ა: და თვით მოსეს მიერნი გვაუწყებენ ბჭობანი,
და თხრობანი: X~ თავი სათნოებათა სიწ~ე ესეოდენი მოიგო ვ~ა დიდმან Aნტო
ნი: ნუ მეტყვი მისთა სიჭაბუკისათა რათამე, რ~ი არცა ღ~ნ მოიხსენნეს, უწყი
ჭტ~ებით, რ~ ყ~თა ათისა წლისა ჟამთა სამარადისოდ წი~თა პირითა, და განწმ
ედილისა გონებითა, უხრწნელთა K~ეს საიდუმლოთა, თანა მოწამებითა სვი
ნდისისათა, და არა მხილებითა გონებისათა, და რ~ლისა მოწამე არს სარწმ~ნო
ცათა შ~ა: ±~დ ლოცვისა და მარხვისათვის რადღა საჴმარარს თქმად, რომ
ელსა იგი საკმარ ოდენ იყო:
Dა კ~დ მონასტერნი, და საეპისკოპოსონი ეკლესიანი წესსა და რიგსა ლოცვისასა, და
ყ~ისა საეკლესიოსა განგებისასა, დარბაზის კარით მიიღებდიან, ვ~ა კანონსა
უცთომელსა და ყ~დ შვენიერსა, და დაწყობილსა კეთილწესიერებასა ლოცვისა
და მარხვისასა: R~ საეშმაკონი სიმღერანი, სახიობანი და განცხრომანი, და გი
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ნება, ღ~ისა განმარისხებელი, და ყ~ი უწესოებაჲ, მოსპობილიყო ლაშქართა შ~ა
მისთა, და ურიცხვსა მას შ~ა სიმრავლესა ენათა ნათესავთა, ვ~ა ცათა შინა
მყოფთა შ~ს: ±ვალად წყალობა გლახაკთა ესეოდენი აქვნდა ვი
დრემდის აღავსო ზღვა და ჴმელი ქველისსაქმემან მისმან, რ~ ლავრანი
და საკრებულონი და მონასტერნი არა თვისთა ოდენ სამეფოთა, ა~დ საბერძნე
თისანიცა, მთაწმიდისა და ბურღალეთისანი: Mერმეცა ასურეთისა, და
კიპრიისა, და შავისა მთისა პალესტინისანი აღავსნა კეთილითა, უფროსღა საფ
ლავი უ~ისა ჩვენისა იესო ქ~ესი, და მყოფნი ი~ჱლიმისანი, თვითო ფერთა მიერ
შესაწირავთა განამდიდრნა:
±ვალად უშორესცა ამათსა, რ~ მთასა სინასა სადა იხილეს ³~ი Mოსე°, და E
ლია° აღაშენა მონასტერი, და წარსცა ოქრო მრავალ ათასეული, და მოსაკიდე
ლნი ოქსიონნი, და წიგნები საეკლესიო სრულებით, და სამსახურებელნი სი
წმიდეთა ოქროისა რჩეულისა: Dა კ~დ დღითი დღე წარსაგებელთა
რ~ლთა თვისითა ჴელითა მისცემდა ფარულად, ვინ აღრიცხოს, თვინიერ
Mამისა ზეცათასა, რ~ლი მიაგებს ცხადად, რ~ იყო მისა კისაკი მცირე, აღავს
ის დრაჰკნითა რა დღე სარწმუნოთა მისითა ჴელითა, და სარწმუნოდ ცალი
ერი მოაქვნდის იგი მხიარულსა სულითა და პირითა, და ოდესმე ნახევარი
წარაგის მისი: და ოდეს არავინ ეპოვის, ეგრე სავსე მისცის დამარხვად ხვა

ლისა, და სულთქმით თქვის. Dღეს ვერა მივეც ქ~ესა მარცხებითა ჩემთა
ცოდვათათა: და ამას არათუ ჴელოსანთაგან მორთმულისა იქმოდის, ა~დ სა
ჭუჭლით, ა~დ ჴელთა თვისთა ნადირებულითა, რ~ლთაგანი თვისსა მოძღვარ
სა I~ნეს მისცა ოდესმე დრაჰკანი ვ~რ oცდა ოთხიათასი, რათა განუყოს
გლახაკთა. და ესეცა მცირედი მრავლისაგან თქმად შეუძლებელი:
X~ განათავისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ, და ლავრანი მოსაკარგვეთა მაჭირ
ვებელთაგან, ა~დ Xუცესნიცა სამეფოსა შ~ა თჳსსა ყ~ისა ჭირისა, და ბე
გრისაგან. რათა თავის უფალთა საღ~თო მსახურებაჲ მიუპყრან ღ~ა:
X~ ამათთანა რაოდენნი ეკლესიანი აღაშენნა: რაოდენნი ჴიდნი მდინარეთა ზ~ა
სასტიკთა: რაოდენი გზანი საწყინოდ სავალნი ქვაფენილ ყვნა: რაოდენ
ნი ეკლესიანი წარმართთაგან შეგინებულნი განწმიდნა სახლად ღ~ისა:
რაოდენნი ნათესავნი წარმართთანი შვილად წმიდისა ემბაზისად შეაწყნარ
ნა ქ~ესა. და დასდვა მისთვის უმეტესი მოსწრაფება რათა ყ~ი სოფელი მოსტაცა
1-31 სტრ., 114v
ეშმაკსა, და შეასაკუთრა ღ~ა, რ~ლითა მიიღო მადლი მოციქულებისა ვ~ა ´ა
ვლე°, და ვ~ა დიდმან ±ოსტანტინე°:
Sხვათავე კეთილთათანა აქვნდა ესეცა, რ~ სლვათა შ~ა თვისთა სამეფოთასა
სიმრავლითა სპათათა, და სიმალითა სლვისათა, ვერ ადვილად მიემთხვეო
დიან მოჩივარნი და დაჭირვებულნი, და მიმძლავრებულნი, განაღა ვიეთგან
მე, რ~ლთა საჭიროდ უჴმდის განკითხვა და შეწევნა მეფობრივი: ნუ ~კჱ და ვინ
მე აღვიდის ბორცვსა ზ~ა რასამე გზისა მახლობელსა, ანუ კლდესა, გინათუ
ხესა, ვ~ა zაქე: უკეთუ ოდენ ეპოვის ესე ვითარი საქმე, და მუნით საცნაურ
ჰყვის ჭრტინვა თვისი: ამისთჳს დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი
და განმკითხვარნი მოჩივართანი, რ~ლთა მ~რ მიიღებდეს კურნებასა:
Mრავალგზის გვიხილავს იგი დამლტობელად ღაწვთა თვისთა ცრემლითა, ხი
ლვასა ზ~ა თვითო სახეთა სენთა მიერ განცდილთასა, და ხილვად საძნაურ
თა რ~ლნი შეემთხვევიან მიუნდობელთა ამათ და უბადრუკთა ჴორცთა, რო
მელთა სხვათა უმეტეს ზრდის ქ~ყანა ქუთათისა:
Vინ აღრიცხვნეს ტყვენი რ~ლნი მან განათავისუფლნა, რნ~ი უკმოიჴსნნა ყი
ვჩაყთაგან ფასითა: Vინ ჯეროვნად წარმოთქვნეს პატივის პყრობანი მო
ნაზონთანი, და სიყუარულით შეწყნარებანი მათნი, თვითოეულისა ნიჭნი და
საჴმარნი რ~ლთა უზრუნველჰყვნის ყ~თა საჭიროთაგან:
X~ აქვნდა ამას ყ~დ ბრძენსა მეფესა საქმედ ესეცა რ~ლთა უმეტეს ყ~თა საში
შად საზარელიყო ყ~თა, რ~ ღ~ისა მ~რ იყო მისზ~ა ნიჭი ესე და საქმე ყ~დ საკვირვე
ლი, არარაჲ შორიელი, არცა სამეფოთა შ~ა მისთა, არცა ლაშქართა შ~ა მის

თა მყოფთა კაცთა, და დიდთა, და მცირეთა საქმე ქმნილი კეთილი, გინა სიტ
ყვა ბ~რტი სიტყუა თქმული არარაჲ დაეფარვოდა ყ~დვე, ა~დ რაოდენცა ვის
ფარულად ექმნის, ანუ თუ ეთქვის, ყ~ვე ცხადიყო წინაშე მისა: ვ~ემდის
გულისსიტყვანიცა მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრნის მათ რ~ლ ზარგანჴდილ
ჰყვის: Dა მონაზონთა განშორებულთა სენაკთა შ~ა მათთა ქმნილნი ღვა
წლნი და სათნ~ბანი უწყოდის ცხადად, და სიშორე გზისა, ვ~ე ეკლესიამდე ზომ
ით იცოდის, და მოთმინებისათვის აქებდის და ჰნატრიდის:
nუ ამას ეძიებ მკითხველო თუ ვ~რ იქმნებოდა ესე, ა~დ ამას სცნობდი თუ რა
სარგებელი ჰპოვის ამით, რ~ არა ცუდად რადმე და განსაკითხავად საგიობელთა სა
ქმედ. ანუ საკიცხელად ვიეთ ვისმე იქმოდის, ნუ՛ იყოფინ ესე წარვედ: A~დ დი1-31 სტრ., 115r
დნი საქმენი, და ფ~დ სასწრაფონი წარმართნა ამით, და მრავლითა კეთილითა მი
ზეზექმნა ესე: ´~დ ორგულებასა და ზაკვასა, და ღალატსა რასაცა ვერ
ვინ დიდთა, ანუ მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონებადცა, არათუ თქმად ვის
და: არცა თუ უმაღლესსა ვინ თვისსათანა, ანუ მოყვასსა თვისსა, გინა ყრ
მათა თვისთათანა, ვინათგან მტკიცედ უწყოდა ყ~ნ კაცმან პირით აღმოსლვასა
ვეთანა სიტყვისასა საცნაურიქმნის უეჭველად წ~ე მეფისა, და მრავალნი გან
პატიჟებულცა იყვნეს და მხილებულ ესე ვითართათვის:
Aმისთვისცა ვერცა ვინოდეს განიზრახა ბ~რტი რათურთით დღეთა მისთა ღა
ლატი, ა~დ იყო ყ~თაგან საკრძალავ და სარიდო: Dა კ~დ მღვდელთმოძღ~რ
თა და მღვდელთა, და დიაკონთა, მონაზონთა და ყ~თა კაცთა, ესევე საქმე ექმ
ნა წესიერება, გზა ყ~თა სათნ~ბათა მ~რთ, რ~ შიშითა მისითა ვერ იკადრებ
დიან უწესოდ სლვად, ვინათგან უწყოდიან არარას დაფარულობა წ~ე მის
სა: და მისმიერ ქება სათნოებისა, და ძაგება არა წ~თა და უწესოთა საქმეთა,
რ~ ვერცა მსოფლიო ვინმე, და ვერცა მოქალაქე: ვერ მჴედარი, და ვერა რ~ი
პატივი და ასაკი იკადრებდა განდრეკილად სლვად, რ~ ყ~თა კაცთა ჰყო წესიერე
ბა: ყ~თა კანონ: ყ~თა პატიოსნება: Dა თვით მათ მეძავთა ყ~თა კრძალუ
ლება: ყ~თა შიშ და მმართებელ გზათა საღ~თოთა და მშვიდობისათა:
Eსე დიდნი საქმენი, და ღ~ისაგან ოდენ შესაძლებელნი ესრეთ წარმართნა
ადვილად ამით, ვ~ა ვერვინ ადვილი წარმართის ეგრეთ: Aმისთვის შიში დი
დი და ზარი მისი განითქვა კიდეთა ქ~ყანისათა, და განკრთეს ყ~ნი მკვიდრნი ქყ~ა
ნისანი: X~ შემოკრბა ოდესმე წ~ე მეფისა ნათესავი გვლარძნილი
ყ~დ ბოროტთა სომეხთა Eპისკოპოსები, და მონასტერთა მათთა წინამძღვრები
მრავალი ფ~დ, რ~ნი აზმნობდეს თავთა თვისთა მიწევნად თავსა ყ~ისა მეცნიე
რებისასა, და მოახსენეს რათამცა ჰყოს ბრძანებითა მისითა კრება: Dა ყვეს
ცა სიტყვისგება და გამოძიება სჯულისა, და უკეთუ იძლივნენ, და იქმნენ თა
ნა ერთჴმა სჯულისა: და თვისი სჯული შეაჩვენონ: Dა უკეთუ სძლონ ესე
ოდენ მიემადლოსთ რათა არღარა გვიწოდდეთო მწვალებელად, და არცა

შეგვაჩვენებდეთ: X~ მოუწოდა მეფემანცა, Iოანეს ±~სსა ქართ
ლისასა, და მის ქვეშეთა ეპისკოპოსთა, და მეუდაბნოეთა, და Aრსენის Iყალ
თოელსა თარგმანსა, და მეცნიერსა ბერძენთა, და ქართველთა ენათასა, და გა
ნმანათლებელსა ყ~თა ეკლესიათასა, და სხვათაცა მეცნიერთა და ბრძენთა [კაცთა]
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hყვეს ~კჱ სიტყუის გება ურთიერთარს Cისკრით ვ~ე ცხრა ჟამამდე, და ვე
რარა უძლეს დაბკოლებად, რ~ იყო ორკერძოვე ძლევის მოყუარება ოდენ, და
სიტყუათა პაექრობა: R~ შევიდიან შეუვალთა საქმეთა, და ძნიად გამოსა
ვალთა: ¸ეეწყინა ესე Mეფესა და ჰრქვა მათ: Tქვენ მამანო სიღრმე
თა შესრულხართ, და უცნაურთა ხედვათა ჶილს~ჶსნი, და ჩვენ ვერა
სა უძლებთ ცნობად ვ~ა უსწავლელნი, და ყ~დ მსოფლიონი:
Dა ესე საცნაურარს თქვენდა რ~ მე შორსვარ სწავლულებისა და მეც
ნიერებასაგან, ვ~ა Mჴედრობათა შ~ა აღზრდილი: Aმისთვისცა უსწავ
ლელთა, ლიტონთა, და მარტივთა მიერ სიტყუათა გეზრახო თქვენ:
Eსერაჲ თქვა, იწყო მათდა მიმართ სიტყუათა თქმად, რ~ლთა ღ~ი უეჭვე
ლად მოსცემდა პირსა მისსა, ესეოდენთა Iგავთა და სახეთა წინადაუდე
ბდა, აჴსნათა საკვირველთა მიერ წინა დაუდგრომელთა და უცილობელთა,
რ~ლითა დაანთქნა, ვ~ა მეგვიპტელნი, და დაუყო პირი მათი, და უპასუხო
ყვნა, და ყ~დ უსიტყველ: ვ~ა ოდესმე დიდმან Vასილი Aთინას შინა ესე
მწვალებელნი: Dა ესეოდენ ზარ განჴდილყვნა, და ყ~დ უღონო
რ~ლთა აღიარეს ცხადად ძლეულება თვისი: Aმისთა ოდენ მეტყველთა
ვ~დ ჩვენ Mეფე მოწაფე გვეგონე ამათ Mოძღვართა თქვენთა. გარნა ვ~რ ვხე
დავთ, ¸ენ სამე ხარ Mოძღვარი Mოძღვართა, რ~ისა ბრჭალსა ვერ მიმწვ
დარარიან ეგე მოძღვარ საგონებელნი თქვენნი:
Dა ესრეთ ფ~დ მაბრალებელნი თვისნი მიიქცეს სირცხვილეულნი, არღარა
ოდეს მკადრებელნი მისნი ოდესცა: X~ არიან ვინმე მაბრალებელნი მე
ფისანი, ჯერეთცა ესეოდენ მჭირსედ და მოლაშქრეობისათვის, და მჴედრობათა
მისთა განუსვენებელისა მიმოსლვისა დაჭირვებისათვის: და ვ~დ არცა მშვილ
დი თავსიდებსო მარადის გარდაცმულობასა: არცა ძალი ორღანოსა მა
რადის განსხირპულობასა, რ~ ჟ~ა ჴმარებისა მათისასა თვითოეული მათი უ
ჴმარ იპოოსო, და ვ~რთა უგიობელთა მათთვის, და უმიზეზოსა, და ყ~დ იტყვიან:
Gარნა ისმინეთ ესე ვითართა მათ, პ~დ ესე რ~ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ჰქონ
და მოკლებული, და მცირედ იყო, და ტყვეობათა, და ზემო ჴსენებულთა ჭირთა
გან მცირე გუნდი მჴედრობისა, და იგინიცა დაჯაბნებულნი, მრავალგზის
მტერთაგან სივლტოლითა, უცხენოდ, უსაჭურველონი, და თურქთა წყო
ბისა მ~რთ ყ~დ უმეცარნი, და ფ~დ მოშიშნი: Uკეთუმცა ესეოდენ უწყინო
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თა ლაშქრობითა, და მცირედ მცირედ ბრძოლითა, და სწავლითა გონიერად
და ღონიერად წინაძღომითა, და მრავალთა ძლევათა მ~რ მოგვარებითა ა
რა განეწვართნეს სპანი თვისნი, და განეკადრნიერნეს წყობათა მიერ მჴნეთა,
ქებითა და ნიჭთა მიცემითა: X~ ჯაბანთა სადედოთა შთაცმითა, და კიც
ხევით ძაგებითა არამცა მოეღონნა ვ~ემდის სპათა შ~ს მისთა, ყ~დ არა იპოვე
ბოდა ჯაბნად ზრახული, რათამცა ექმნნეს ესეოდენნი ძლევანი: ანუ რათა
მცა ექმნნეს, და აღეხვნნეს ესეოდენნი სამეფონი, ნუ ~კჱ ძილითა, და ად
გილთა მწვანვილოანთა ზ~ა მოსმურობითა, განცხრომითა, და მაჩვენებელთა საქ
მეთა შედგომითა, არა ესრე არა, ა~დ არცა ალექსანდრე ქმნა ესრეთ:
R~ პ~დ მამულისა თვისისანი შეკრიბნა, და მით დაიპყრნა დასავალისნი Eვტ
როპი, Iტალია, hრომი, და Aფრიკეთი: და მათითა წარტანებითა დაიპყრა,
Eგვიპტე, შესრულმან კარქედონით: და მიერ ეგვიპტით პალესტინე, და ფინი
კე, და ±ილიკასა თვისად შემქმნელი წინა განეწყო Dარიოზს:
Dარა~ჟს სპარსეთი მოირთო, მაშინღა სძლო პიროსა ჰინდოსა: და ეგრეთღა ა
მით ყ~ითა მოვლო ყ~ი ქ~ყნა, და ქმნა რა იგი ქმნა, და თუ არა ქართველითა სპი
თა ვერცარას Aლექსანდრე იქმოდა კარგსა:
Dა თუმცა დავითს სპარსთა მეფობა ჰქონებოდა, ანუ ბერძენთა, და ჰრომთა
ძალი, ანუ სხვათამცა დიდთა სამეფოთა, მაშინმცა გენახნეს ნაქმარნი მისნი,
და სხვათა ქებულთანი: X~ ვსთქვა მეორეცა მიზეზი ამისვე პირისა: ვი
ნათგან ნათესავი ქართველთა ორგულ ბუნება არს პ~ლითგანვე თვისთა უფა
ლთა, რ~ რა~ჟს განდიდნენ, განსუქნენ, და დიდება პოონ და განსვენება, იწ
ყებენ განზრახვად ბ~რტისა, ვ~ა მოგვითხრობს ძველი მატიანე ქართლისა, და სა
ქმენი აწ ხილულნი: Dა ესე მან უბრძნესმან ყ~თა კაცთამან კეთილად სადა
მე უწყოდა, ამისთვისცა არაოდეს მოიცალა ამისად განზრახვად, ანუ განსვენე
ბად, ანუ შეკრებად და ქმნად რასამე ესე ვითარისა: ა~დ საქმეთა რ~ლთა იწყო
ქმნად გაასრულნამცა მაღლად და შვენიერად: nუ ~კჱ და ლომსაცა აბრალონ
ეგე ვითართა, რ~ არა ციდამტკავლურად იხედავს, არცა კვერნურად ჰკრთებ
ის: ±ვალად სხვასა ბრალობასა შემოიღებენ მეტყ~ლნი, შეიყუა
რნის ვინმე, და განადიდნის ვინმეო: და კ~დ მოიძულნის ვინმეო, და დაამცირნისო, ესე აღამაღლის, და ესე დაამდაბლის:
Eჰა უსამართლოებასა, ჵ՞ უგუნურებასა. ამისთჳს აბრალება՞ რ~ კაცი მი1-31 სტრ., 116v
წისაგანი ³~ა ემსგავსა რაჲთამცა საქმითა: ვინ იხილა ესე საუკუნითგან
ჵ՞ კაცო: Aმისთვის რადარა ღ~ა აბრალებ უგუნურო ამასვე ესრეთ მოქმედსა:
ანუ არა ხუთთა ქანქართა ათმყოფელსა მისცნა ათნი ქალაქნი: ანუ არა ერ
თისა დამფლველსა მოუღო იგიცა, და მისცა ათთა ზ~ა მეათერთმეტედ:

Aნუ რასათვის ქადაგებულარიან სამოთხისა შვებანი, და სასუფეველისა ნეტარე
ბანი, ღ~ისა ნებისა მყოფელთათვის ჭ~ტდ: X~ საშინელებანი ურჩთა, და უღირს
თათვის: Dა უკეთუ მეფემან ერთგულნი ფრთხილნი, და ახოვანნი, ნაცვლად
ორგულთა, და ჯაბანთა, და უღირსთა ადიდნეს, რაჲ უსამართლო ქმნა, ნუ
~კჱ დუხჭირმანცა აბრალოს სარკესა, რ~ სახე მისი ცხადად უჩვენის:
Uჴმარნი და უღირსნი ნუ მას, ა~დ თავთა თვისთა აბრალებდინ, უკეთუ არა
ვინ იყო ესოდენ მართლად აღმწონელ საქმეთა, და მცნობელ ვითარებასა კაცი
სასა, რ~ლისა აჩრდილსა შეკრებულიყუნეს ერნი ტომნი, და ენანი, მეფენი
და ჴელმწიფენი, ოვსეთისა, და ყივჩაყეთისანი, სომხეთისა და ფრანგეთისა
ნი, შარვანისა და სპარსეთისანი, ხილვისაებრ ნაბოქოდონოსორისა. „ვხედ
ევდიო იტყვის ხესა შ~ს ქ~ყანისა, სიმაღლედ ცისად მიწთომასა, და რტოთა მის
თა კიდეთა ქყ~ანისამდე: ფურცელნი მისნი შვენიერ, და ნაყოფი მისი ფ~დ, და სა
ზრდელი მისი შ~ს, ქვე კერძო მისთა დაიმკვიდრეს მჴეცთა ქ~ყანისათა და შორის
რტოთა მისთა მკვიდრობაჲ ყვეს მფრინველთა ცისათა, და მისგან იზრდებოდა
ყ~ი ჴორციელი: Aჰა სახე არა უმსგავსო, ა~დ ფ~დცა თანა შეტყვებუ
ლი ჩვენისა Tვით მპყრობელისა, და ყ~დ გამომსახველნი სიტყვით საქმეთა თვალ
თა ჩვენთა ხილულთა: რ~ სიტკბოებისა და სახიერებისა და სიბრძნისა მისისა
ხილვად წყურიელნი კიდით ქ~ყანისათ შემოკრბენ წ~ე მისსა:
Vინ՞ იყო ეზომ ტკბილ შემთხვევათა შ~ა: ვინ სატრფიალო ზრახვითა, და სასურ
ველ დუმილითა: ეგრეთვე შვენიერ ხატითა, უშვენიერეს მორთულობითა
გვამისათა: გაწყობილ ანაგებითა, და ახოვან ტანითა, და ძლიერ ძალითა, უ
ძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, უსაწადელეს მჭუნვარებ
ითა: მადლიერ ხედვითა, საზარელ ლომებრ მკრთომელობითა, ბრძენ ცნო
ბითა, უბრძნეს გამორჩევითა, მარტივ სახითა, მრავალსახე მართებითა:
¸ემრისხველ მყუდროებითა, მაქებელ განმსწავლელობითა, და არცა ერთ
სა კეთილთაგანსა, შემაშთობელ უზომებითა, მაღალ უმაღლესთათჳს,
მდაბალ მდაბალთათვის, და თვით მათ მტერთაგანცა თვით საწადელ და საყვა
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რელ სათნოებათა მისთაგან შეკდიმებულთა: Vინა ესრეთ მიიღო ერთიცა
სათნოებათაგანი ვითარ ვინ ყოველთაგანმან შეიკრიბა ყ~ი სრულებით თვითო
ეული, რომელთა ყ~თათვის შეუძლებელარს დაკვირვება ოდენ, არა თუ მიბა
ძვება რლ~ითა სრულიქმნა იგი ყ~ა შინა:
Eსრეთრა აღსავსე იყო ნავი უფასოთაგან ტვირთითა სათნოებისათა, და არღარა
შემძლებელ წარსლვად ღადირთა: Dა აქვნდა ყ~ით კერძო მშვიდობა
და დაწყნარება სამეფოთა მისთა, მაშინ დიდმან მან წინა განმგებელმან ცხოვრები
სა ჩვენისამან, და ყ~ისავე უმჯობესისა შემცვალებელმან, განგებითა მით რ~ლნი
მან უწყნის, და განაწესებს ჟამთა და წელთა ჩვენთა: ესრეთ განაგო ვ~ა მუშაკმან

კეთილმან რაჟამს იხილნის ჴუვილნი აღსავსედ ნაყოფითა, და ქ~ყანად დადრეკილ
ნი, ისწრაფის დაუნჯება მათი: და ვ~ა Mენავემან ბრძენმან განიცადისრა ნავი
თვისი აღსავსედ მრავალფერითა ტვრთითა, მიისწრაფის ნავთსადგურად რათა
არარაჲ ევნოს სოფლისა ამის მღელვარისა ზღვისაგან:
R~ჟს ზამთრისა მშვიდობასა, და დაწყნარებასა ყ~ისა სამეფოსასა, არა გარეგანად
მენაკიდურესა, ა~დ საშუალ თვისთა სამეფოთა ადგილთა, თვით მისმიერვე
წინა განჩინებულსა განსასვენებელად, და მისაძინელად, ვ~ა ჰრულითა რაჲთა
მე შვენიერითა დაიძინა მამათა თვისთათანა: Dა თვით მებრ ესე კმა არს
საცნაურმყოფელად საკუთრებისა თვისისა ღ~ისა მ~რთ:
R~ მრავალგზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა სიკ~დილისათა შთავა
რდა იგი, რ~ლთაგანი მცირედ მივსცეთ თხრობასა, რ~ ნადირთა დევნასა შ~ა
ოდესმე მუხნარს წაექცა ცხენი, და ესეოდენ შეიმუსრა რომელ სამდღე ყ~დ უ
სულო მდებარე იყო უძრავად, სამშვინელისაგან ოდენ საცნაური ცოცხლ
ად: Dა შ~დ სამდღე ნამეტსა სისხლისასა აღმომყრელსა, სული და სიტყვა
მოექცა: და ძლითღა აღდგა ცოცხალი, და ესე ვითარი მრავალგზის შეემთხვია,
და ღ~ნ იჴსნა სიკ~დილისაგან: ±ვალად ციხესა რომელსამე ჰბრძოდეს
ქართლს, და მეფე კარსა კარავისა თვისისა სდგა პერანგითა ოდენ მოსილი შუა
დღე, და ციხით ვინმე შემოსტყორცა ისარი, და ჰკრა ხატსა მთავარანგელოსისასა,
რომელი ეკიდა ყელსა ოქროისა მცირე, და ძალმან საღ~თომან განარინა მშვიდობით:
Rაოდენგზის ყივჩაყთა თვისთა განიზრახეს ღალატი, და განაჩინნეს კაცნი
მჴნენი, რ~ლიმე ჴრმლითა, რ~ლიმე შუბითა, სხვანი ისრითა, და ესე არა ე
რთ და ორ, გინა სამ, ა~დ მრავალგზის, და არაოდეს მიუშვა ღ~ნ კვერთხი ცოდვი
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ლთა, ზ~ა მართლისა ამისსა მომართ, არცა ოდეს მისცა იგი ჴელთა მეძიებელ
თა მისთასა: Dაღათუ დევნასა თურქთასა მარტო დაეპყრის, ანუ უსაჭ
ურველო, გარნა ყ~ა შ~ა ჴელი იგი ზეგარდამო ჰფარვიდა მდევართა მისთაგან:
Aრამედ ყ~დვე, და ყ~ავე შინა იყო ბედნიერ და სვიან მადლითა აღსავსე, ეგ
რეთვე ყ~ა შინა ჟამსა და დროსა კეთილ გონება განმახულსა შვენიერსა და ჯე
როანსა მოუწოდა ³~n შემყუარებელსა თჳსსა, და მ~დის მოსურნესა სამარადი
სოდ მეფობად წ~ე მისსა, და არღარა მიუშვა მრავალ ჟამ დამჭირვად სამსხემსო
სა ამას კედარსა შ~ა მკვიდრობად: Dა ჴორცთა ამათ ქვე დამზიდველთა მიერ
შეკრვად სულსა გონება ქმნილსა: არცა განხრწნადითა გვირგვინი
თა, და პორფირითა ვ~ა სიზმრითა და ნაოცნითა უმრავლესად მღერად:
Aრამედ ნანდვილ ჭ~ტითა, და მტკიცითა წარუდგინებელთა და სამარადისო
თა, სადა თვით იგი ბ~ნბით ღ~ი მეუფებს მადლით ღ~თ ქმნილითა ზ~ა:
მუნ აღიყუანა მასთანა მეფობად უხრწნელითა და ბრწყინვალითა გვირ

გვინითა და პორფირითა შემკული: სადა იგი აწ მკვიდრარს და იქცევის
ნათელსა შ~ა ღ~თაებისასა:
R~ იყო მაშინ თვე Iანვარი, ±D: დღე შაბათი: Kკ~ნი, º±E: K~ეს აქ
ეთ, ªR±: X~ წელიწადნი მისნი შობითგანნი, oრმეოცდა ათ
სამმეტ: ხ~ Mეფობდა ოცდა ათოთხმეტ წელ: Dა ვ~ა პ~ლმან D~თ°,
Sოლომონი, ამანცა დასვა თვისითა ჴელითა, საყდართა თვისთა ზ~ა ¾ე თვი
სი დიმიტრი: სახელით სახელდებული, მარადდღე გარდამონასახი ყოვ
ლითურთ მსგავსი მამულთა: და დაადგა თავსა გვირგვინი შვენიერი ქვა
თაგან პატიოსანთა, და შეარტყა წელთა მისთა ძლიერთა მახვილი:
Eჰა, რაბამ სვიანად ჴმარებული, და შემოსა პორფირი მკლავთა ლომებრითა:
და ტანსა ახოვანსა დაულოცა ცხოვრება წარმართებული, და განგრძობაჲ
დღეთა ბედნიერობით, თაყუანისცემად მისა Mეფეთა ქ~ყანისათა, და ყ~თა წა
რმართთა მონებად მისსა: Gამობრწყინვებად დღეთა მისთა სიმართლე, და
მრავალი მშვიდობა, და ესრეთ განცვალა ქ~ყანისა მოქალაქობაჲ ზენად სუფ
ევად, რ~ლისა მკვიდრნი განხსნილ არიან შრომათაგან და ოფლთა და ზრუნვათა,
და მუნ მეფობს სიმდიდრეთა მათ ზ~ა რ~ნი წინა წარგზავნნა საუნჯეთა მათ უშ
იშთა: R~ მუნ არს შვება და სიხარული, რ~ლ სა არა აქვს მწუხარება და სი
მდიდრე: რ~ლსა არა შეუდგს სიგლახაკე და მხიარულება: Dა რ~ლსა არა
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განჰკვეთს ურვა და Mეფობაჲ, რ~ლსა არა აქვს აღსასრული, და მუნ არს ცხო
ვრება: რომელსა არა შეამრღვევს სიკვდილი, ა~დ
არს დაუსრულებელი დბ~ა
კეთილთათ~ს:
Cხოვრება Dიმიტრი Mეფისა Dავითის ¾ისა, რ~ლი იყო Mესამეოცე Mე
ფე ქართლისა. Bაგრატიონი:
Sრულჰყო Dათვით სრბაჲ Mეფობისა, Kკ~ს, º±E: Mივიდა დაუსრულებე
ლისა სუფევისა: და სიცოცხლესავე შ~ა თვისსა დასვა Mეფედ ¾ე თვისი, დიმი
ტრი: და დაადგა გვირგვინი: და დაიპყრა სამეფო ტახტი და საჯდომი მკლავითა
ლომებრითა, მისათხრობელად ბრძენთა, და ქების მოყუარეთათვის: Iტყუის
სოლომონცა Mეფე. „¼ამნი არიან მშვიდობისანი სარწმნ~ბა Mეფეთა:
´ირველად მოშიში იყო ღ~ისა, სვიანი და გამარჯვებული, და სიმაღლესა და სი
მდიდრესა შ~ა მდაბალი, და გლახაკთ მოწყალე, ობოლთა და ქვრივთა გან
მკითხველ, ეკლესიათა, მღვდელთა და მონაზონთა კეთილის მყოფელ, შემწი
რველი სოფელთა და აგარაკთა, დიდებულთა სამეფოსა მათისათა, და კარსა
ზ~ა მყოფთა, ტკბილად მოუბნარი, უხვი და მბოძებელი ვ~რ გააშენა, და განა
ვრცელა სამეფოჲ თჳსი:

oდეს დიდმან დავით ºფილისი აიღო, ჱერეთი და კახეთი მოირთო. ციხეთა
და ქალაქთაგან კიდე კაცი არა სადა იყო, ჱერეთი, სომხითი, ტაშირი, ჯავა
ხეთი, ქვენა, არტანი, და არტანი: ამათსა მეფობასა შ~ა აშენდა ტაორა, ნა
პირნი: ოდეს ჯერეთ არა მეფე იყო, დიდმან დ~თ შარვანს გაგზავნა, ქმნა
ომნი და ბრძოლანი რ~ლ ყ~ნი მხედველნი მისნი განაკვირვნა: და აღიღო ცი
ხე ქელაძორი, და აღივსო ალაფითა და ტყვითა ურიცხვითა: გააქცივნა სუ
ქმნეთნი თავი ყ~ისა სპარსეთობისა, დაჴოცნა და ამოსწყვიტნა: აღავსნა საჭუ
რჭლენი და ლაშქარნი თვისნი: Eრთგულთა შემწყნარებელი იყო, და შე
ცოდებულთა სამართლიანად მწვრთნელი: ვინათგან არა სწორარს ცოდვა
მღვდელისა, და მჴედრისა: არცა ერისა და მღვდელმთავრისა, რ~ნ იცოდ
ის ნება უ~ისა თჳსისა, და არა ჰყოს, იგვემოს ფ~დ:
¶~ითურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა, დავითიანსა ხესა ღ~ივ დანერგულსა,
და ცხებულიანსა: წარვლო ცხოვრება, და მიიწია სრულქმნილი სიბერე
სა: და ესხნეს ძენი ორნი: დავით, და გიორგი, Aსული ერთი სახელით,
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რუსუდან: Tვით შეიმოსა ªოხა, და ეკურთხა Sქემითა: და იყო წელიწა
დი ერთი, და აღესრულა, და დასვეს ¾ე მისი Mეფედ, Dავით, K~ეს ა
ქეთ ª R n A:
Sამეოცდა ერთი Mეფე Dავით, ძე დიმიტრი მეფისა: Bაგრატიონი:
X~ ამან დავით იმეფა Eქვს თვე, და მოკვდა: და დაუტევა ძე ერთი სახელ
ით Dიმიტრი: და შ~დ მისა დაჯდა Mეფედ G~I, ძმა მისივე, და ძე დი
მიტრი მეფისა: Kკ~ს, ºoV: ამასვე წელსა მიიცვალა Mეფე დიმიტრი ერთ
წელ ªოხოსანი: და დაჲ დიმიტრისი, თამარ Tიღვის აღმაშენებელი, ი
გიცა შემონაზვნებული გარდაიცვალა, და დაჲ მისი ±ატა საბერძნეთს
გათხოვილიყო:
Sამეოცდა მეორე Mეფე G~I, ძე Dიმიტრი მეფისა, და ძმა დ~თ მეფისა:
Bაგრატიონი:
X~ Mეფე გიორგი ვ~ა დაჯდა ºახტსა ზ~ა საჴელმწიფოსა, და დაიპყრნა ყ~ნი სამე
ფონი მამა პაპათა მისთანი Aღმოსავლეთით გურგანის ზღვით, ვ~ე ზღ
ვამდე სპერისა: R~ნ ენამან შეუძლოს სიკეთისა და სიქველისა მისისა,
ახოვნებისა, და გულოვნობისა მისისა, ღ~ისმოყუარებისა და მოწყალებისა მი
სისა, სიუხვისა და სვიანობისა მისისა, სიბრძნისა და გონიერებისა გამოთქმად:
R~ იყო უმაღლესი ყ~თა Mეფეთასა: მძლე და შემმუსრველი ყ~თა მტერთა მი
სთა: მორჭმული და სვე დოვლათითა განმდიდრებული: კეთილად მსახუ
რი ღ~ისა: ეკლესიათა მაშენებელი, Eპისკოპოსთა, და მეუდაბნოეთა, და

მღვდელთათვის კეთილისმყოფელი, დიდთა და ცოტათაგან შეცოდებისა
უკადრი, გლახაკთა და ქვრივთათვის მოწყალე: და უკეთუ ვინმე იპოვის ორ
გულ და შემცოდე, ადრე მიმტევებელ ექმნის და შემნდობელ: ერთ
გულთათვის უხვ და მბოძებელ:
Sპარსეთისა სულტანი, შორს მყოფნი, და ახლოს მყოფნი მეძღვნედ, და მო
ხარკედ მისდა იყვნეს, და ყ~ნი სანაპირონი უშიშად ჰქონდეს: ამას მამა
მან ამისმან, კეთილად მოხსენებულმან დიმიტრი მეფემან, სიცოცხლესავე
თვისსა მოგვარა ცოლი Aსული ოვსთა მეფისა, Xუდდანისი სახელით
ბურდუხან, რ~ლი ჰმატდა სიკეთითა ყ~თა დედათა: Mისებრი სძალი ა
რა ეხილვა ქართლისა თემთა: ესე თვით შესატყვისი ქმრისა თვისისა პირ
მზისა, ტან ლომისა, თვით მზე მზეთა შვენებითა და მიმფენობითაცა, ვ~რ
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ითქმის ცოდვილთა და მართალთა ზ~ა: რ~ლი ჰყუარობდა მართალთა, და სწყალო
ბდა ბრალეულთა: Aმისთვის არა ვიტყვი სახეთა გარეშეთა, გინათუ ვიეთმე
სატრფიალოთა რ~ი ამათგანცა არა უნაწილო იყო, ა~დ ყ~ი შვენიერება, და ყო
ველი სიტურფე ჴორციელებრი გარდამეტებულად იხილვებოდა მის შ~ს:
A~დ თვით მის ქ~ე შემოსილებით ვსთქვა, რ~ი ემსგავსებოდა Eკატირი
ნას, ანუ პელენეობის წილ Iრინედ წოდებულსა:
nუ ~კჱ zესთა გარდამატებითა მოუძლურდეს სიტყუა: ანუ მაბრალებ
დეს ვინ მარჯულ, ანუ მარცხულ გარდაქცევისათვის: ა~დ ყ~ი ძალისაებრ შე
საწყნარებელარს: ა~დ ესე ხ~ კმა ვყო ქებად, რ~ Dედა იქმნა შვილისა, ნათ
ელშემოსილისა, თვით Gურგასლის ვახტანგის აღმავსებელი ადგილისა:
Dა წ~წრმეტყ~ლისა დავითისა მამად თვისად ღ~ისაგან ქენებით აღთქმულსა აღ
დგინებად ტომთაგან მისთა, მისებრ მპყრობელი აღმოსავლეთისა, და დასავლ
ეთის, T A M A R S ვიტყვი Mეფედ ცხებულსა, რ~ი ქვემორე სიტყუამან სა
ცნაურ ჰყოს: X~ ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ: Aმან Gიორგი იპ
ყრარა Mეფობისა შარავანდედი, ¸ვიდ სამეფოდ განწესებული, შემკულ
მან ზეგარდამოჲთა პორფირითა და გვირგვინითა, აღიჭურნა მკლავნიცა მო
სრვად, და მოწყვედად წინააღმდგომთა ქ~ეს ჰსჯულისათა, აგარიანთა,
ისმაიტელთა, და მოჰმადიანთა:
´~დ წყალობისა მიმფენმან იმერთა და ამერთა, ზემოთა და ქვემოთა, დიდებ~ლ
თა და აზნაურთა, სპასალართა და სპასპეტთა, შინაურთა და გარეშეთა: მე
რმე ჴელჰყო შეყრად და განმართვად ქალაქსა ზ~ა ±ათირევანსა, და წარმოსტ
ყვენა ყ~ი ჴევნები კლდოვანი, და ქალაქები აშორნისა სომეხთა მეფედ წოდე
ბულისა შაჰერმენისა: Dა შ~დ ამისა კ~დ შემყრელმან სპათა მისთამან
მიმართა დიდად ქალაქად, და სახელგანთქმულად, აწრომელარს არარატი
სა ძირსა საზღვარი სომხითისა, და ადრიბეჟანისა: მამული Tრდატ გოლი

ათისა, რ~ლი ოდესმე ღორიქმნა, მიზეზითა Gრიგორი პართისათა, თვით
წინამდგომელ, და წყობად განმზადებულ ექმნა სპათა თვისთა, და ახოვნად
წინამსრბოლობითა ეკვეთა, რ~ლნიცა დახვდეს ქალაქსა გარეთ:
Dაკ~დ თვით სპითა თვისითა გამოიღო ქალაქი რ~ლისა სიმრავლემან ტყვეთა და
საუნჯეთამან დაფარა პირი ველთა და მთათა, და თვით ქალაქიცა სამეფო ტფი
ლისი აღივსო ნატყვენავთა მიერ, რ~ლ ტყვესა თვითო დრამად, გინა ფუკად
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განმსყიდველობდეს მომსყიდველი:
¸~დ ამისა განისვენებდეს, და ნადირობდეს მთათა და ბართა, და მოვლიდის, და მო
ინადირის, რ~ლისა მოისრობასა ვერა რ~ი სახელგანთქმული პ~ლი, ანუ მის
ჟამისა ესწორებოდის: ±~დ ინება შეყრა, და გალაშქრება დიდად ქალაქ
ად Aნისად, რ~ლი ძველოდესმე ბერძენთა Mეფეთა სახლად და საჯდომად ი
გი ეპყრათ, რ~ლსა შ~ა მოდღესამდე არს, ათას და ერთი Eკლესია:
Dა მირიდებითა ბერძენთათა, და მიმოცვალებითა ჟამთათა, დიდად გვარიან
თა ვიეთმე, შანშე დადიანთათანა განდგომილქმნილიყო: Aმას ზ~ა მყის მიმ
ჴდომმან სამ დღე ჰყო ომთა სიმრავლე, და ძგერა ჰუნეთა, სიტყვით და საქმ
ით ბოლოდ დასტეხნეს მსგავსად მეხისტეხისა, და ელვისა სახედ: გარდა
ხვეწასა შ~ა შანშე დადიანისსა ჴელთიგდო ქალაქი ნებისაებრ თვისისა, და
არა წარვიდა მიერ ვ~ე არა განაგო კეთილად, და დაიმჭირა სიმტკიცედ ტახტისა
თვისისა შესანახავად და განსამაგრებელად: Dა დაუტევა I~ნე oრბელიანი
მანდუტართა უხუცესი, თანა შემწეობითა ამირ სპასალარისა, სარგის
მჴარგრძელისათა: და სხვათა თემისა დიდებულთა აზნაურთათა:
Dა მიერ უზრუნველ ქმნილმან მომართა თვისთავე სანადიროთა, და შესა
ქცევართა, და სასიხარულოთა: R~ლისა ჯავრისაგან აღძრა სიბ~რტე
და ქედმაღლობა აგარიანთა, და ისმაიტელთა, და შარიარმან სულტნმან წო
დებულმან თავისა თვისისამან: Mაწვეველ ექმნა ყ~ა შამსა, ჯაზირასა, და
დიარბეგისა თურქთათანა: გარდაბანისათა არდოხის ძე: რ~ლი პაპისა მისი
საგან დიდგვართა კუზის ძე, რ~ლისა მამამან ლაშქრობათა შინა პამარიელად
სახელგანთქმული გამოჩენილი Iვანე აბულეთისძე ლტოლვილ ჰყო სალ
დუხა სალჩუკიანი, რ~ლი სულტანთა გვარტომობდა, ს~დ მრავალთა დიდთა
ამპარიათა, და ფათაბაშთა სპარსეთისათანა მსგავსად მჴეცთა აღლესნა
კბილნი, და დიდითა მიუწდომელითა ძალითა, და უჰამრითა ლაშქრითა
მოვიდა, და მოადგა Aნისს:
X~ სცნა ესე Mეფემან მეფეთამან გ~ი ნაჭარმაგევს სახლსა სალხინოსა მდგო
მან, კაცმან მჴნემან და გულოვანმან, და მჴნედ შემმართებელმან წყობა
თა შ~ა: Iჴმნა დასნი, ზემონი და ქვემონი, და ვ~რ ითქმის გმირი სრბად გზასა

ეგრეთ მსწრაფლ შეირტყა და წარემართა, და სუფევდა, არღა დამხედველი
მცირეთა: და არღარა მომლოდნე ექმნა სახელგანთქმულთა ჭაბუკთა ლიხთ
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იმერელთა, და ვიეთმე ამიერთაცა: Mინდობილი წყალობათა შემძლისა:
Dა ჰხადა სახელსა ზეცათა მეუფისასა რ~ი აღრაცხავს სიმრავლესა გარემოდგო
მილთა მტერთასა: Gარდამვლელი მთათა, შთავიდა შირაკად, რ~ლსა იახ
ლა თანა განმზრახად ი~ნე მწიგნობართ უხუცესი: და სუმბატ სვიმონქმნილი:
რ~ სხვათა საჭურველთათანა საქმითაცა აღჭურვილიყო:
Dა ესენი დამშლელ ექმნეს მეფესა სიმცროსათვის სპათასა: ხ~ არა დამორ
ჩილდა მჴნე მჴნეთა, და გოლიათი გოლიათთა, ჭ~ტდ მიმღები მოწამეთა ღვაწ
ლთა და გვირგვინთა თვით სეხნაობითაცა მიმსგავსებული გიორგის ღვაწლისა
მძლისათა: მანთუ ერთი ვეშაპი მოკლა, ამან ბევრისბევრთა ასპიტთა, და
იქედნეთა მსგავსთა სძლივნა უძლეველმან:
X~ იხილნარა სპანი ურიცხვნი სარკინოსთანი, გარდაჰჴდა ჰუნისაგან, და მლო
ცველი ევედრებოდა ღ~ა მჴურვალედ ცრემლთა ნაკადითა, თვალთა
ზეცად აღიხილვიდა: და აღიღო საჭურველი, და მისცა ი~ნეს ¾ელი ცხო
ვრებისა წინა წარძღვანვად: Dა ამჴედრდეს გულითა განმახულითა,
ურთიერთარს განამჴნობდეს, და შვილნი ცხოვრებისანი თავსა თვისსა
სიკ~დილსა ჰრიდებდეს: X~ მეფემან მტკიცედ ამჴედრებულმან ჰუნე
სა ზ~ა, ჴმითა მით ხოსროიანითა განსცა ღაღადი, და სწავლა გულსა ა
ხოვანთა და გულოვანთა სპათა თვისთა, ვ~დ ±აცნო ძმანო, ერთ სულნო
და ერთსჯულნო, თურაზომ კეთილარს საღ~თოთა სჯულთა, და ქ~ს სახარ
ებისათვის სიკ~დილი, რ~ლთა სამარადისოდ ვნატრით ქ~ეს კვალთა შედგო
მილთა და მომკვდართა, თვით ბ~ნბით მოკ~დავთა სხეულთაგან და ხედვათა:
Tუ რაოდენ უფროს სახელოვანარს მჴნებრივი სიკ~დილი, ვ~ეღა სენით გან
დნობით განლეულებასა შ~ა, რ~ სახე და სახელი საუკუნოდ გზად გ~ყვებ
ის ჩვენ: Gვასმიეს ძველთა მომთხრობელთაგან, თუ რაოდენნი ღვ
აწლნი თავსისხნეს სა~ღთოთა სჯულთათვის ºომმან ებრაელთამან, და ახ
ალსა ამას შ~ა ახთქმასა გუნდმან და მწყობრმან მოწამეთამან:
A¦ ფრთოვანნო ლომნო ჩემნო, ჩვენთვის ლახვარ განწონილისა ქ~ესთჳს
აღვიხვნეთ ლახვარნი და ოროლნი, და უგმირნეთ ურწმუნოთა ღ~თაებისა მი
სისათა: Dა წარმომთქმელმან უკანასკნელთა ლოცვათამან მო
უწოდა Aმილახორსა თვისსა სუმბატის ძესა ლიპარიტს, და ბეგსა სურამე
ლსა ქირქიშს აბულეთისძესა: და სამ ათასთა თანა მბრძანებელმან მუნცა
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ღიმილითა და სიცილით მლაღობელმან: Mოყმენო იგიცა ვსჯობთ რ~ნცა უმოს

წრაფეს უხეთქნეთ დროშის მქონესა, და დაცემითა მისითა დავსცეთ ბანაკი
უცხო თესლთა ამათ:
Eსრეთ სასოებით მოქადულმან განვლნა რაზმნი, და სუპერაზმნი, და განწონნა
კინენი: და ვ~რ იხილეს დროშა დაცემული მკლავითა Aქილიანითა, იქცეს
მკვეთრ, და იჴმიეს სივლტოლა ძალისაებრ ჰუნეთასა: რ~ლსა შ~ა აღესრულა
სიტყუა წწ~რმეტყ~ლთა, ვ~დ ერთმან წარიქციოს ასი, და ასმან თქვენგანმ~ნ
ბევრეული: Aმირ სპასალარნი დიდებულნი და ლაშქარნი ამათ აქეთ,
და მათ მუნით ადინეს ღვარი სისხლისა: და თვით Mეფის ალექსანდრეს სვე
თა, და სიაოშის მოყმეობითა სდევდა მრავალგზის მცველი რაზმთა, სცემდა
და იცემებოდა, სრვიდა და ისროლებოდა, და ბუმბერაზნი მისნი თანა შემწ
ეობდეს: Dა ესრეთ დევნასა შ~ა, და ზესთა გარდამატებულსა ძლევა
სა ზედა შთაეწურა მზე: და შეიქცეს სადგომად: და იხილეს სიმრავლეჲ
ჴელმწიფეთა და დიდებულთა აზნაურთა და მონათა სიმრავლე, კარავთა და
სარაფარდათა: სიმდიდრე თვალთა და მარგარიტთა, ურიცხვთა ოქრო
ჭედილთა და უჭედელთა: აქლემთა ცხენთა და ჯორთა, და ყ~თა განძთა სო
ფლისსიმდიდრეთა და მონაგებთა აღრიცხვად შეუძლებელთა:
[E]სრეთ მმადლობელნი ღ~ისანი იშვებდეს და იხარებდეს ვ~რ მპოვნელნი მა
მა ძისა, და ძე მამისა: ძმა ძმისა, და თვისი ნათესავისა; პატრონი ყმისა, და ყმა პა
ტრონისა: Gამარჯვებულნი და აღვსილნი ყ~ითურთ სიხარულითა
იღიმოდეს და ამბორსუყოფდეს ურთიერთარს: და ესე ვ~რსა განცხრომასა,
და სიხარულსა შინა, თვით Mეფე მისით სპითურთ გარდამოჴდა, და თაყუანისცა,
zენასა განგებასა: Aრა ესვიდა მკლავთა სიმაგრესა: არცა სხვილ ბარკალ
თა მამაკაცისათა, ა~დ ზეგარდამოსა შეწევნასა, და მოხედვასა წ~ა მარჯვენა
სა საუფლოსასა უგალობდა, და დამხედ სიმდაბლით დავარდა წ~ე უ~ისა სა
ბაოთისა, და ცრემლთა მ~რ ადგილი იგი დაასოვლა:
Dა მერმეღა დაჯდა განსვენებად, და აღებად ბევრის ბევრეულთაგან ნიჭ
თა მცირედ მცირედისა: Dა ეგრეთცა აღვსებულმან საჭურველთა, და
საჭურჭლეთა მიერ, აღმავსებელმან ჴელმწიფეთა და დიდებულთა, აზნთა
და მონათამან: სამდღე დამყოფელმან კართა Aნისისათა, და მაურვებელმან
ქალაქისამან, და მას შ~ა დამაყენებელმან Aმირასა და ლაშქართამან:
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Mუნით აღიყარა და წარმოემართა პირითა მხიარულითა, წარმოავლინნა მახა
რებელნი წ~ე ფილოსოფოსთა, და ´ატრიარხისა, რ~ლისა ლოცვა თანა შემწედ აქ
ვნდა, და თვით განათლებულითა პირითა პ~დ მივიდა გამზრდელისა თვისისა,
და მამისდისა თვისისა წ~ე Tამარ დედოფლისა, რ~ნ დაალტო პ~დ ცრემლითა,
და მერმე სიხარულითა გარდარეულითა:
Dა მერმე შეეყარა ცოლსა თჳსსა ურცხვენელითა პირითა, და ახოვანითა სახი

თა: Aმას ესე ვითარსა მორჭმულობასა და გაზეებასა და აღმატებულება
სა, რ~ლნ აღვლნა ყ~ითურთ საზღვარნი მამათა და პაპათანი:
X~ განისმარა ამბავი ესე საკვირველი, ამოწყვეტა შამისა, და ჯაზირისა, სომ
ხითისა, და აზრუმისა ლაშქართა, ჴელმწიფეთა და დიდებულთა: მიესმა ე
სე სულტანსაცა ხვარასნისა, და ერაყისასა, და ხალიფას მპყრობელსა დიდი
სა ბაბილოვნისასა, და ცრუ სჯულისმდებელსა სარკინოზობისასა: და ვარაზგ
ათაბაგსა სპარსეთისასა: Mოაწვივეს და შემოკრიბეს ყ~ი Iსლიმობა,
და შეიყარნეს Rანს, და მომართეს ქვემოკერძო ქ~ყანასა სომხეთისასა, და მოად
გეს ციხესა Gაგს: აღიღეს იგი და მოაოჴრნეს ყ~ნი საზღვარნი მისნი:
X~ სცნა ესე სახელგანთქმულმან და უძლეველმან მჴედარმან, და უებრომან მე
ფემან (2) ჭაბკმან (1) Gიორგი: Mსწრაფლ შეიყარნა შვიდნივე სამეფონი თვი
სნი Iმერნი და ამერნი, ზემონი და ქვემონი, და გამოასხნა ოვსნი, და ქვეყანანი
დიდ ძალნი, და მომართა სულტანსა რლ~ი მოსრულიყო აურაცხელითა და უამრა
ვითა ლაშქრითა: R~ იყუნეს აქათაც სიკეთე და სიდიდე დაუსრულებელი:
Mიმართეს და განვიდეს მთასა ბუბაქართასა: და ვ~რ სცნა ესე სულტანმან
და ათაბაგმან, და ყ~თა ფალავანთა და დიდებულთა მათთა და თქვეს, ვ~დ არა
არს დღეს კაცი ქ~ყანასა ზ~ა პირისპირ შემბმელი გიორგისა, და ლაშქართა
მისთა: მივრიდოთ და დავეფარნეთ პირისა მათისაგან: და დამყრელთა ყო
ვლისა სანოაგისათა, და უფროსღა გაგს შ~ა მყოფთა ლაშქართამან, აღიძრნეს
და წარვიდეს: Dა ვ~ა განვლეს წყალი ეკლეცისა რ~ლსა შ~ა მსწრაფლ მს
რბოლობამან და ჯარმან, დაეწივნეს ლაშქართა, დაუწყეს ჩამოყრა და ჴო
ცა: X~ ესერა სცნა ჴელმწიფემან, და სვე განმდიდრებულმან მკლა
ვმან აქილეველმან, და გულმან მაღნინტოვანმან, მიეტევა სახედ მჴეცისა,
გარნა უქმ იქმნა ვიეთგანმე რ~ ძლევად განმზადებულსა წინააღმდგომ, და
დამახრწეველექმნნეს დიდებულთაგანი ვინმე ვ~ე სადავეთა დაჭიდებადმდე:
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ხ~ უფროსღა ვარდან ±ოლონკელის ძე, რ~ლსა მას ჟ~ა Eრისთაობაცა ეპყრა ჱერე
თისა, კაცი დღითა მომწყსებული, და ბრძოლასა შ~ა ძლიერი და გამოცდილი,
ნუ უკ~ჱ შურმან და მტერობამან ჰყო ერთი ერთისამან, და არღარა მიუშვეს
მეტყველთა ესრეთ: Vინათგან გაქცეულია სულტანი ყ~ითა სპითა თვი
სითა ნურღარა აღზვაებული მკადრებელობ, ღ~ისაგან ესრეთ ამაღლებ
ული: ა~დ სიტყუა მათი უსიტყველ, საქმე უსაქმო, და მიზეზი უმიზეზო:
Gარნა ვინათგან მეფე ცნობითა ბრძენი, და მომსმენი იყო. დამორჩილდა, და კ~დ
ეგო განმყრელი ლაშქართა თჳსსავე შვებასა და სიხარულსა, და ნადირო
ბასა შინა: ¸~დ ამისა, სულტანი და ათაბაგი ყ~ითა სპითა და ძალი
თა მათითა აღვიდეს გელაქუნად, და მიერ მოირთეს ძალი, და მოვიდეს კარ
თა ანისისათა, და ზემოთ შაჰერმანი, და ყ~ი ჴელმწიფე Aრაბეთითგან:

Mას ჟ~ა შ~ა ანისსა განამტკიცებდა Tორელი დიდი, და სახელ განთქმული
მოლაშქრე, და განმზადნა საბრძოლელნი, და მანქანანი მრღვეველმან
და მარბეველმან და ამაოჴრებელმან გარეშემოთა ქყ~ანათამან:
Eსე ამბავი ვ~რ მოისმა ქ~ყანასა ამას, და მოიწია წ~ე მეფისა რ~ი მცირედითა
ლაშქრითა იდგა შ~ს მთათა ლორისა და დმანისისათა, და ნადირობდა და იშვ
ებდა, რ~ლისა წ~ე მოსრულცა იყო მოციქული სულტანისა კაცი მოგვი, და
ტრელი, მეცნიერი საქმისა, ამხილველი და განმხილველი ლაშქართა დგო
მისა, ვითარ ითქმის ჰინდოთა აღწერილსა ქილილა დამანასა შ~ა. Iგავი
ბუთისა, და ყვავისა: Eგრეთ ამან სახედ ყვავისა გამომცდელმან ლაშქართამ
ან, მოისხნა ფრთენი, და აღფრინდა, და მივიდა წ~ე სულტანისა, და ათაბაგისა,
და მეტყველმან ესრეთ. აჰა ჟამი კ~დგებისა ჩვენისა. უკეთუ აწვე არა მიხვი
დეთ, სხვა ჟამი ვერღარა ჰპოოთ:
Vინათგან იხილნა მცირედითა მდგომნი, ამისთვის განლაღნა სვე ამაღლე
ბულსა ზ~ა, და ძალითა და ახოვნებითა შემმართებელსა Mეფესა ზ~ა:
X~ ესმათ რა ესე მათ, ფ~დ მხიარულთა აღისწრაფეს, და ღამე იგი ყ~ი, აღსწრა
ფებით წარმოემართნეს, და ჟ~ა განთიადისასა მძინარეთა ზედა დაესხნეს ეს
რეთ უგრძნეულად რ~ლ ძლითღა უძლო შეჭურვა და ამჴედრება ჰუნესა
ზედა: Aმას ზედა I~ნე ამირსპასალარმან, და სხვათა დიდებულთაცა,
კნინღა და შეპყრობის სახედ იძულებით წარმოიყვანეს, და გამოემართნეს ეს
რეთ მეტყველთა: nუ მეფე. ¼~ი არს ომისა, და ჟ~ი არს სივლტოლისა:
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ვინათგან ყ~ავე საქმესა ჟამი მიაჩანს, რ~ ოდეს Aლექსანდრეცა უძლეველი
იძლია დედაკაცისაგან, და ეგრეთვე Sამფსონ დალილასაგან: და Sოლომონ
სიბილასაგან: და სხვანიცა სახენი ჴელმწიფეთა ძლეულებისანი წინა უ
ყვნეს: და ნუ უკ~ჱ რ~ლთამე განვარისხეთ ზეცათა Mეუფე მომცემი შარავა
ნდედობისა შენისა, და სწორად ძისა ინება განსწავლა შენი, ვ~ა Mამამან
შვილთმოყუარემან ამაღლებულსა ძესა Dავითიანსა ზ~ა:
Vინათგან იგიცა იდევნებოდა Sაულის მიერ Mეფე და წ~წრმეტყველი,
უფროსღა მამად ღ~ისა გამოჩინებული: აწ ჩვენცა თავსმდებელთა ვიჴმი
ოთ სივლტოლა: და კ~დ შემძლებელმან ყ~ისამან, და მომნიჭებელმან ძლე
ვისამან, ჩვეულებისაებრ მოწყალებისა მისისა მოგვაგოს უძლეველობა:
Dა ესრეთ იძულებით წარმომყვანებელნი და გამომართულნი მრავ
ალგზის იგი, და მისნი მოყმენი რაზმსა შ~ა იპოვნეს გარე უკუნმქცეველნი
და მიმბრუნველნი ჰჴოცდეს და ჩამოჰყრიდეს სპათა მათთა: R~ლთა სიმჴ
ნითა ესე ვითარი უცხო და განსაკრთომელი საქმე ეხილვა, რ~ არა დიდებუ
ლი, არცა აზნაური, არა კარგი და საცნაური კაცი, აზნაურის ყმაცა დაკლე

ბულიქმნა მათ ლაშქართა შ~ა: თვინიერ ერთის ¿~ისმტვირთველისა ქანის
ძესა: და ერთის ბედითის კაცის აზნაურის კიდე: გარნა ჯვარი წარმოყუანებ
ულიქმნა მშვიდობით და უვნებელად:
ã՞ განსაკრთომელი სიმჴნე და სიქველე, და უფროსღა ჴელი საუფლო თანაშე
მწე, ვითარ რ~ლთა წყობათა შ~ა, გინა ძველთა, გინა ახალთა სმენილარს ეს
რეთ უვნებელობა უგრძნეულად დამსხმელობასა შ~ა ესეოდენთა სპათათა,
Vინაჲცა ესერაჲ იხილეს Iსლემთა მათ, შ~დ ამისა განიფრთხვეს, და
თქვეს ვ~დ, უკეთუ ესრეთ უგრძნეულად დამსხმელთა ვერ ჴელთვიგდეთ,
და ვერა რ~ი შევამთხვივეთ, აწ დევნაჲ ჩვენგან, გრძნობითისა აჩრდილთა
მსგავს უკ~ჱ არს დევნაჲ მათი, და წიაღითა შეპყრობა ქარისა, მაშინ შეიქ
ცეს და წარვიდეს სირცხვილეულნი:
A¦ უკ~ჱ წარმკითხველნი ამისნი და მცნობელნი განიცდიდით საკვირველებათა
ღ~ისათა, ვ~ა წერილარს ფს~ლმნთა შ~ა. „საზღვარი დასდევ რათა არა გარდაჰ
ჴდეს, ვ~რ ითქმის ზღვისათვის: Dა კ~დ ±ესარიელთა მნათობისა დიდისა
Vასილისმიერ აღწერილი ბ~ნბითმეტყ~ლებისათვის Eქვსთა დღეთასა:
V~რ ჩიტი ალკუნი ბაგესა ზ~ა ზღვისასა დამსხმელიქმნების კვერცხთა: ხ~ ოხ
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ვრანი, და ღელვატეხილებანი ზღვისანი, ვერ შეარყევენ, და ვერცა გარდაჰ
ჴდებიან ბძანებასა ღ~ისასა, და დამცველექმნების მართვეთაცა ალყუნისა
თა: EGრეთვე უკეთუმცა მიეშვა ზენასა განგებასა, და არა უკუნექცი
ვნეს სიმჴნეთა, და სიქველესა მეფისასა, და შიშსა სპათა მისთასა, წარტყვე
ნულ და მოოჴრებულმცა ქმნილიყო ყ~ნი არენი და ადგილნი უმანკონი სა
მეფოსა მისისანი: ¸~დ ამისა უბოძა Aნისი თვისსავე მემამულესა,
და ითაყვანა თავისა თვისისა ყმად: და თვით შემოეხვეწა ელდაგუზ ათაბაგი, და
ჩამოდგა შუა Sულტანისა და ქართველთა, და ითხოვა ზავი: აქათ Dედოფალი უ
სუდან დაჲ მეფისა სულტანისა ცოლყოფილი ჩამოდგაშუა, და შეიქმნა მშვიდობა
და ჟამრაოდენმე ზავი: X~ თვით Mეფე დაჯდა სიხარულად და განსვენებად
და ნადირობად, ოდესმე ჟამსა ზამთრისასა გარდავიდეს ლიხთიმერეთს, და მიუ
წიის ზღვად ´ონტოსა, მოვლის და მოინადირის ალანთა ქყ~ანა, რლ~რს აფხაზე
თი, და ოდესმე ზღვადმდე გურგანისა, და ამას შ~ა სუფევდა და იხარებდა:
Vინათგან უღონო იქმნებოდეს ლაშქარნი, და დიდებულნი ამის სოფლი
სანი, მკადრებელთა მოახსენეს ესრეთ სახედ, არა არს ღონე დარჩო
მისა ჩვენისა თვინიერ ლაშქრობისა და რბევისა:
X~ ისმინა მეფემან წარსცა ფიცი და ზავი შინაურთა, და ერთსა დღესა შ~ა დაას
კვნეს პაემანი ლაშქრობისა, უბრძანა ტაოელთა, კლარჯთა, და შავშთა მო
რბევა oლთისისა, და ბანისისა: X~ მესხთა და თორელთა კარისა, და აშორ
ნისა: და ამირ სპასალარსა და სომხითართა მტკვარს აქეთ, ვ~ე განძამდის:

თვით ხარაგიანით ლიხთიმერთა და ქართველთა განძისა დამართებით მტ
კვრისპირი იმიერ და ამიერ ხოლთამდის, და ჱერთა, და კახთა ალაზნის შესარ
თავით ვ~ე შარვანამდის, იქმნა ესე ვითარი უცხო ლაშქრობა, რ~ლ არაოდეს ვის
ეხილვა: ესე არა უდარეს მიჩნს Aმბაკომის აღტაცებასა: და დანიელის მი
მართ მსწრაფლ მოყუანებასა: არცა ელიას ცეცხლისა ეტლთა მ~რ მსწრაფლ
აღტაცებასა: რლ~ი ესე იქმნა დღეთა ამათ ჩვენთა:
³~ისა არს საკვირველება ესე, და არა კაცობრივისა ძალისა: ესრეთ წამსა შ~ა
მლაშქვრელმან, და აღვსებულმან ურიცხვთა საუნჯეთა მიერ, გარდავლო
მთა, და იპოვა მუნვე გეგუთს, რ~ი მუნმყოფთა ძლით ირწმუნეს ყოფა ამისი:
Aწ რომელმანმე ენამან, ანუ რ~ნმე გონებამან შეუძლოს აღწერად, ანუ გამოთ
ქმად: და უკეთუ ჴელჰყოს თვითოეულად აღწერად საწყენმცა იქმნა სიმრავლითა
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აღწერილთათა, და საკვირველ და დაუჯერებელ სასმენელად:
Vინათგან დავითიანობა და სოლომონიანობა ამასთანა ცხადად იხილვებოდა
ცხებულსათანა ღ~თისასა: ამასცა სოლომონისებრ ჰმონებდეს ყ~ნი მეფენი
ქყ~ანისანი, და ძღვნისმრთმელობდეს წ~ე მისსა, R~ მოვიდა წ~ე ამისსა ოდე
სმე Aნდრონიკე ±ომონიანოსი ცოლითა სახე შვენიერითა და ბრწყინვალითა, თა
ნა შვილებითა, და დისწულითა: მამისძმისწული დიდისა Mანუილ კეის
რისა ყ~ისა დასავლეთისა, და საბერძნეთის მეფისა:
Dა ვ~რ ჰმართებდა, ეგრეთ მმადლობელმან ღ~ისამან შეიწყნარა, და მის
ცა პატივი შესატყვისი სახლისშვილობისა მისისა, და მისცნა ქალაქნი, და
ციხენი კმასაყოფელნი მისნი, და დაუდგნა საჯდომნი სიახლესა საყდრი
სა თჳსისასა, პირისპირ მამისძმისწულისა თვისისა Aღსართანისა, რ~ლი
Mეფე იყო Mოვაკანისა, და შარვანისა, და ზღვისპირისა დარუბანდით ხილ
ხალამდის, რ~ლი Mეფესა უჩნდა ვ~ა შვილი, რ~ მამისდისა Tამარის
ძე იყო, რლ~ი პ~ლ განეთხოვა მუნ მეფესა დიდსა Dავითს: ესე შარვანშაჰ
შემოხვეწილიყო ოდესმე დაჭირვებული დარუბანდელთა ხაზართაგან:
Mაშინ შეიყარნა ლაშქარნი იმიერ და ამიერნი, და თვით ¾მაცა Aნდრონიკე
მეფისა ბერძენთასა თანა წარიყუანა, და მივიდა ვ~ე კართამდე დარუბანდისათა,
და მოაოჴრა ქ~ყანა მუსკურისა და შარაბამისა, და აღიღო ქალაქი შაბურანი, რო
მლისა კართა თვით მჭვრეტელობასა შ~ა მეფისასა, დიდად მოსაწონელიქმნა
ანდრონიკე, თვით მისგან, და ყ~თა სპათა მისთაგან: და უბოძა ქალაქი მამისდის
დისწულსა თვისსა შარვან შაჰს: და მუნიდაღმე მომარბეველი ბასიანისა, რ~ი
ესე უცხო იყო კაცობრივისა ძალისაგან:
¸ემოიქცა მუნით გამარჯვებული, იშვებდა და იმოთხვიდა საყოფელთა შ~ა
თვისთა, ოდესმე გაგზავნიდის სპათა თვისთა, და სპასალართა, და მიუწევდ

ის ვ~ე ნახჭევნის კართამდის, და ოდესმე მასისამდის და ღაღვამდის, ოდესმე
ბარდავამდის, და ბალყუნამდის: Aმას ესე ვითარსა გამარჯვებასა, და
გაზეებასა შ~ა, განამრავლნა საჭურჭლენიცა: და დასდვა თვით მისით მონაგ
ებით, და მისთა ნატყვენავთაგან მოგებული ციხესა შ~ა უჯარმოსასა, რ~ლი
აღგებულიყო Gურგასლისაგან ვახტანგისა, რლ~სა შინა აღესრულა ლო
მი იგი ლომთა, და გოლიათი გოლიათთა Vახტანგ:
X~ სანადიროთა ქორთა, და ძაღლთა სიმრავლე, და სიტურფე და მოკაზმულობა
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არაოდეს ვისგან ქმნილარს, არცა წიაღმომართ ყოფადარს:
Aმას ესე ვითარსა სრულყოფასა სოფლისასა, და საწუთოთა გემოთა შ~ა ქცევასა
მიიწიფა ძმისწული მისი, Dიმიტრი, შვილი ძმისა მისისა უხუცესისა დავი
თისი, სახე კეთილი, და ყ~ითა ჴელოვნებითა მარჯვე, და განსწავლული ზნე კე
თილობითა, მსგავსი სახლის შვილობისა მათისა: Gარნა რ~ლი ცუდ იქმს
ამათ ყ~თა სიკეთეთა, და სწავლულებათა, სახე უკლებოთა, და ჭაბუკობათა,
იგი ექმნა მკვლელ, და განმამწარებელ ჟამთა ცხოვრებისა მისისათა:
Uშიშოება ღ~ისა, და გარდამავლობა სჯულისა ქ~ეს მცნებათასა, ვითარ თანა
შთამამავლობა, და გვართა უბედობა ამის სამეფოსა კაცთა: Vინათგან და
ვითცა მამამან მისმან, ღალატსა და განდგომილებასა შ~ა მამისა თვისისა დი
დისა დიმიტრი მეფისა ამოსწყვიტნა ამის სამეფოსა დიდებულნი, რ~ლნიმე ე
ქსორია ქმნით, და რ~ლიმე სიკ~დილით, და რ~ლნიმე განპატიჟებით:
Aქაცა მსგავსად მისსა შევიდა ეშმაკი გულსა და გონებასა მისსა: და მის მ~რ
შერისხდა ღ~ი ორბელთა, და ყ~თა ტომთა და მიმდგომთა მათთა, სამცხელთა,
ჱერელთა, კახთა, და სადაცავინ ნათესავი და ნატამალი მომსმენარ მათდა
იყო: Iქმნა განდგომანი, ბრძოლანი, კლვანი, სისხლნი, და რბევანი:
X~ მოქმედმან სამართალთამან ღ~ნ, არა მიუშვა ვ~ა Dავითის ძე აბესალომ:
არცა ამას სცა უფლება, ვ~ა წერილარს წ~ა სახარებასა შ~ა: „Uკეთუ
ჰრქვას შვილმან მამასა, ანუ დედასა კორბან, რ~ლარს ნიჭი, რ~ლი ჩემგან სა
რგებელგეყოს, სიკ~დილითა მოჰკვედინო:
Aმისთვისცა არა წარემართა ძესა მამისა წინააღმდეგისასა, და თვით ამასცა
წინააღმდეგსა, და განდგომილსა მეფისა ღ~ისმოყვარისასა, და მიეცა ძლევა Gიო
რგისვე მძლეთა მძლესა: Mაშინ შეიყარა ქალაქით ტფილისით ლაშქარი,
და მიმართა, და სომხითს მთასა შ~ა მყოფსა დაეკვეთა ძლიერად, იოტნა და გა
ნაქცივნა დიმიტრი, და მიმდგომნი მისნი, და შეიხვეწნეს ქალაქსა შ~ა, და ციხ
ესა ლორისასა: და მოუხვნა ყ~ნი სიმაგრენი და ციხენი, რაოდენნი მას მძლავრ
ებით დაეპყრნეს: Mაშინ წამოუვიდეს დიმიტრის სარგის მჴარგრძე
ლი, შვილითა და ძმისწულითა მისითა, ძმა და საყუარელი oრბელთა:

Eსე შეიტკბო და შეიყუარა მეფემან, და მისცა მისანდობლობა მსგავსად გვა
რის შვილობისა მისისა: და მომარბეველმან ტაშირისა, და ლორისა ვ~ე კართა
მდე დაიბანაკა Aგარათა: Mაშინ დიმიტრი მყოფმან ციხესა შ~ა ლორისასა,
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წარგზავნა ლაშქარნი რ~ლნიცა დარჩომოდეს ერთგულებასა შ~ა მისსა: და სხვა
ნი თემნი მესხნი, თორელნი, ქართველნი, სომხითარნი, და თვით გამზრდე
ლი მისი მეჯინიბეთუხუცესი ჭიაბერი, და მივიდეს ქყ~ანასა ჱერეთისასა, და მუ
ნით მოიჴმეს ჱერეთის Eრისთავი, და ყ~ნი ჱერნი სრულითა ლეკითა, კავკასითა:
და შექმნეს ომნი ფიცხელნი, და მკვეთრ კვეთებანი, რ~ იყუნესცა ორკერძოვე გა
მოცდილნი, და ლომნი ჭაბუკნი:
Aმას შინა სძლო მსჯავრმან სიმართლისამან, გააქცივნეს ჱერნი, დიდე
ბულნი, აზნაურნი: და ლეკნი: X~ შეიპყრეს გრიგოლ ასათისძე ფიცხელი, და
კარგ მეომარი, თვით ჴელდაკოდილობითა, და გამოკვლითა ცხენისათა: შეიპყ
რეს I~ნე ვარდანის ძე, რ~ლი ითქმოდა პ~ლითგან ორგულად, და მთხრებლად
მთხრებლისა: და მისთანა შოთაცა ძე ართა ვაჩოსძისა:
Eსენი ვ~ა შინათ გამცემელნი განზრახ განგებითა ჴელთიპყრნეს, წარმოემა
რთნეს, და მოვიდეს წ~ე მეფისა ღ~თივ დაცულისა: X~ განიხარეს სიხარული
თა დიდითა ფ~დ, ვინათგან ხედვიდა ღ~ა, თანა შემწედ თვისად ჴელისამპყრობე
ლად, და მარადღე მარჯვეობისა მომცემსა, მრავალსა მადლსა აღუარებდა:
Mაშინ Mეფე აგარას მყოფი აღიძრა, აღვიდა, და მოადგა ქალაქსა და ციხესა ლორი
სასა: ხ~ მას ჟ~ა წარეგზავნნეს სპარსეთს დიმიტრის ქართლის ერისთავი სუმბა
ტისძე ლიპარიტ: და მეჯინიბეთ უხუცესი ქავთარ ივანეს ძე, რნ~ი ესე გიორგის
განვე იყვნეს ჴელისუფალნი, და ანანია დვინელი, ზოგნი შეერმანისათანა, და ზოგ
ნი ელდაგუზის ძეთათანა რათამცა მოხადეს ღ~თსა შემწედ თვისად:
X~ მათ დაღაცათუ ინებეს თანა შემწეობა დიმიტრისი, და თანამოჰყვესცა, ა~დ
უქმადვე უკუნაქცია მართლმსაჯულობამან ღ~ისამან:
Aმას შ~ა დაუღონოვდეს ციხესა შინა ლორისასა მყოფნი, იხილარა დიმიტრი
თავი თვისი ყ~ითურთ შეუწევნელი, მოიბა საბელი, და გარდამოჴდა ციხით, დამო
მართა თვისსავე ბიძასა, და ამირ სპასალარი, და სხვანი რ~ლნიცა დარჩეს ციხესა
შ~ა უნებლებით გამოასხეს ციხით, და მოჰყუანდეს წ~ე მეფისა სვე სრულისა და ამაღ
ლებულისა: Aღიღო ლორე, და დაიმჭირა თავისა თვისისათვის: ხ~ მას ჟამ
სა მუნით წარმოვიდა მორჭმული, და ზე ამაღლებული, და ურჩთა და მტერთა
თვისთა არა მიაგო მსგავსად მისაგებელისა მათისა, ა~დ შენდობით და წყალო
ბით სწვართნა, და რ~ლნიმე ექსორია ჰყვნა უცხოთა ქ~ყანათა: და თვით მოვიდა
ნაჭარმაგევს იშვებდა და იხარებდა და მადლობდა ღ~თსა:
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¸~დ ამისსა მეორესა წელსა შემოიკრიბა ყოვლით სამეფოთ თვისით, შემოიქცა ია
ნუხით ნაჭარმაგევადმდე, შემკრებელმან ¸ვიდთავე სამეფოთა თვისთამან: Dა
მოუწოდა ცოლსა თვისსა, დედოფალთ Dედოფალსა ბურდუხანს, რ~ი იყო ასუ
ლი oვსთა მეფისა, რ~ლი მატდა სიკეთითა ყ~თა დედათა სიბრძნითა და გონიერები
თა, და სიტურფითა, და შვენიერებითა, რ~ მისებრი სძალი არა უხილავს ქ~ყა
ნასა ქართლისასა, და ვ~რ იგი მატდა ყ~თა სიკეთითა, ეგრეთვე დედობითაცა,
Tამარისათა უმეტესი იყო ყ~თა, და თანა განზრახვითა, და გამორჩევითა მისითა, და
უფროსღა განგებითა ზენაჲსა მის ყ~თა მხედისათა, შარავანდედთა მინიჭები
თა შვილი მათი T A M A R, ნათელი და ბრწინვალებაჲ თვალთა მათთა,
და გვირგვინი და მანიაკი ყ~თა Mეფეთა და ჴელმწიფეთა:
Mეფედ ჰყო თანა დგომითა ´ატრიარხთა, და ყ~თა ეპისკოპოსთათა, Dიდებ~ლთა
ამერთა და იმერთა, Vაზირთა, Sპასპეტთა, და სპასალართათა: და დაისვა
მარჯვენით თვისა, Mეფე და დედოფალი შემკული, და შემოსილი პირად პი
რადად ფესვედითა ოქროანითა, ბისონითა, და ზეზითა, რ~ლსა ხადა მთად
პოხილად, და მთად შეყოფილად: Dა დაადგა თავსა მისსა გვირგვინი
ოქროსა მის oფაზისა აღმკული Iაკინთთა, და სამაგდეთა მ~რ, და მდიდარნი
ერისანი ლიტანიობდეს წ~ე პირსა მისსა:
Dა Tვით მეფემან მფიცებელმან ერთგულობისა და ერთსულობისა მისისათ
ვის, და ცრემლით დამალტობელმან, შევედრა იგი ღ~ა, და აკ~ხა კხევითა აბრაჰა
მიანითა: R~ლი ჰსჩანს ვ~ა მზე ვ~ე მოდღენდელად დღედმდე მამისა კ~ხევა
შვილსა ზ~ა საყუარელსა, ნარნარსა, და მშვიდსა, მსგავსად Dავითისსა: Dა ლო
დისა მისებრ Dანიელის მ~რ ხილულისა, რ~ლი გამოეკვეთა მთისაგან იმატა
და ამატოს: და მერმეცა იმატა ვ~ემდის იქმნა მთა დიდ, და ლოდ საკიდურ, ა
რა ლოდ შებრკოლებისა, Dა შემუსრნა ყ~ნი ხატნი, და კერპოვნება ოქრო
სა, ვეცხლისა, რკინისა, და რვალისა, და კეცისა, რ~ლნიმე უხილავთა ძალთა
ძეგლები და ანდრიანტები: და რ~ნლიმე ხილულთა მბრძოლთა, და წინააღმ
დგომთა ძლიერებანი და სილაღენი, რ~ლნიცა შემდგომმან სიტყუამან სა
ცნაურჰყოს, რ~ლნი გვეგულების აღწერად:
X~ ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ: Dა ვ~ა ესრეთ განსცხრებოდეს
და იშვებდეს, და არასადათ იყო მავნებელი, გინა ვნებული, ა~დ ყ~ითურთ მო
ხარულნი, და გაზეებულნი იმოთხვიდეს და იხარებდეს: Mაშინ მოიწია თანა
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ნადები იგი ბნ~ბისა ჩვენისა, და საწუთოსა ამის პირ უჭეშმარიტობა, და სიმუხთლე:
და მიიცვალა დედა Tამარისი, ყ~ითურთ სიკეთე აღმატებული Dედოფალი,
ბურდუხან: Dა თუ ვითარნი ვაებანი და ტყებანი იქმნნეს ჟ~ა მას შემს
გავსებულნი მწუხარებისა მათისა სიტყვით გამოთქმა შეუძლებელარს, და

აღწერად შეუკადრებელ, და საწყინოდ მსმენელთათვის:
X~ Mეფესა გეგუთსმყოფსა უთხრეს ესეოდენნი ამბავნი ზარისსაჴდელნი:
მაშინ მეფემან ამფხვრელმან თმათა და წვერისამან, აღისწრაფა შეყრად
საყუარელისა თვისისა, ესე ვითარისა დედისაგან უსამშობლო ქმნილისა, ტკ
ბილისა შვილისა თვისისა Tამარისა: R~ლსა ნათელცისკროვნება ჰაერისა
მისისა სიმრუმედ გარდაქცეოდა, ხ~ ნაკადულნი ცრემლთა მათთანი ურთი
ერთარს ხვევნასა შ~ა ოთხთავე თვალთაგან, სახედ სამოთხისა მდინარეთა,
გეონისებრ მცენარეობდეს, და ვ~ა წესისაებრ იგლოვდეს ყ~თა ქართველთა
თვის ეგევითარისა დაკლებასა: Mაშინ კ~დ იმედისმდებელექმნა შვილსა
საყვარელსა და სატრფიალოსა არა უმეტეს ზომისა გლოვად, ვ~ა არა იყო
Tამარ გარდამსლველ წესსა, და საზღვარსა საღ~თოთა სჯულთასა. მორჩილ
ექმნა მამასა თვისსა, და მიმყოლელ ვ~ა ბრძანებასა მისსა:
Dა შ~დ გლოვისა მის გარდაჴდისა, და მოქცევასა წელიწადთასა: კ~დ იშვებდა, და
ნადირობდა მომვლელი მთათა და ბართა ბრძანებით მპყრობელი აღმოსავლ
ეთისა და დასავლეთისა, ჩრდილოსა და სამხრისა, რ~ ამას სძღნობდეს, და
ძმობდეს მეფენი ბერძენთანი, და ჰრომთანი, ჰინდოთა და არაბთანი. ეგრ
ეთვე სულტანნი ხვარასნისა და ბაბილოვნისა და შამისა, ეგვი[ს]პტისა, და იკო
ნიისანი, და შემდგომნი ამათნი, სკვითნი, ხაზარნი, და ალმანნი, ხვარასანი
და ხვარაზმ შაჰ: აბაშნი, არაბნი, ელამიტელნი, და შუამდინარელნი, და ყ~ნი
ერნი, ენანი, და ნათესავნი, მაღრიბით, მაშრიყამდის:
Aმას ესე ვითარსა გაზეებასა, და ამაღლებასა, სვე სრულებასა, და სოფლის
მონაგებთა და დიდებათასა: Aჰა მოიწია ჟამი ევას წყევისა, და ადამისა ცთო
მათაგან დანსჯი, და ყ~თა ტომთა მათთა ზ~ა, თანა წარუალი ვალი სიკ~დილი
ყ~თა შემჭამელი, და მიწისა მიწადვე მიმაქცეველი: რ~ თვით ვ~ა ღ~ნ, და ძემან
ღ~ისამან ჩვენდამოსრულმან ჴორცითა მით ადამიერითა მიიღო სიკ~დილი: რა՞
საკვირველარს, რ~ლ მიწით მოღებულნი, მიწადვე მიიქცენ: Eგრეთვე ამან
დიდმან, და სვე სრულმან, და ყ~ითურთ ღ~ისა სათნომან, ქცევათა და კაცობრივ
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თაცა შ~ა უახოვნემან და უზესთაესმან ყ~თა მის ჟამისა კაცთამან Mეფემან დიდმან
G~ი° მიიღო სიკ~დილი: Kკ~ს º¼D:
Mოკვდა Mეფე გ~ი Mსგეფსსა ქ~ეს ვნებისასა: ესე ვითარი საგოდებელი, და საღაღა
დო მოსაწევარი მოიწია რომელ ითქმოდაცა თუმცა განსახეთქელი კლდეთა, და შე
მძრველი იატაკთა, და დამაბნელებელი მნათობთა:
Eსმა ესე მეფეთ მეფისაგან, თვით მეფე ქმნილსა Tამარს ქალაქსა შ~ა ºფილისისა
სა მჯდომსა, ციხესა შ~ა Iსანს: Mაშინ ყოვლითურთ სამოთხისა მსგავსი სამყო
ფი იქმნა მსგავს ჯოჯოხეთისა: და შვებათა წილ და მუსიკობათა, აღჴდეს ჴმანი

ვაებისა და ტყებისანი: Tამარ პირი იგი ეთეროანი, და უკიმირო ჰაერი, და
უმრუმო ნათელი შეიზღუდა ბნელითა, და მომფხრველთა თმათა, იხოკდის ღა
წვთა, ჴელითა მულღაზაროვანითა: და წყარო სისხლისა ცრემლთასა უსწრობ
და ნაკადულსა ცრემლთასა: X~ დაჲ მეფისა რუსუდან გამზრდელი Tამა
რისი იყოფებოდა სამშვილდეს, წარვიდეს ´ატრიაქი, და დიდებულნი, წარმოი
ყვანეს მუნით, შერავიდეს ტაძართა სამეუფოთა, და აღმხილველთა თვალთასა
იხილეს ამაღლებული, და სვე სრულებით განზეებული ტახტი, და სასვენ
ებელი მეფეთა დაცლილი და ოჴერქმნილი:
Dა ვ~ა იხილა აღზრდილი თვისი Tამარ ესრეთ მყოფი, მაშინ გარდამხვეველნი
ურთიერთარს, სისხლრეულითა ცრემლითა ჴმასა აღუტევებდეს ვაებისა
სა: მიმოიხილეს გარემოს და იხილეს Mიხაილ პატრიაქი ყ~თა Eპისკოპოსთა
თანა მდგომი: და Vაზირნი Aნტონი, და ამირ სპასალარი ყუბასრა: და სხ
ვანი ჴელისუფალნი, მეჭურჭლეთუხუცესი ვარდან: და მდივანი ჩურჩუ
რახი: ჭიაბერი მეჯინიბეთ უხუცესი: აფრიდონ მსახურთ უხუცესი:
იოანე და დიდებულნი აზნაურნი მონანი და მოყმენი: Tანა პორფირით და
გვირგვინით, სკიპტრითურთ და საჭურველთა, სვიანად ჴმარებულთა:
±ვალად ამხილველთა, იხილესცა Sრაი სავსე მეომართა რაზმები და რაზმე
ბი, სპანი, და მონა სპანი: Dა კ~დ ქალაქნი, და ციხენი აწყვედილი, და ო
ჴერქმნილნი: და თვით იხილვებოდა ტანითა გურგასლიანითა, და პირითა
მნათობიერითა უსულოდ, და უძრავად მდებარე:
Rომელმან ენამან გამოთქვნეს, ანუ რომელიმცა სახე მოიღებოდა უსახოსა მის
დღისა, რაოდენნი გლოვანი, რაოდენნი ტყებანი, რაოდენნი ვაებანი: და რაოდენნი
სისხლრეულთა ცრემლთა ნაკადნი ათასკეცნი: რ~ლნიმე მოთქმანი, და მოხსენე
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ბანი აბელისადმი: და Dავითისნი, Iონათანისადმი: Dა Iაკობისნი Iოსებისად
მი: Aმა ესე ვითარსა გლოვასა და ბნელთა სახლთა შ~ა შეწყვდევასა,
შთაცმასა და დაფენასა ძაძისასა, და კიდე ქმნასა ყ~ისა სანოაგისასა: მიუმყოვრ
ებელად ჟამი გლოვისა. ვერღარა ეძლოთ ქართველთა უმეფოდ და უპატრონოდ
ყოფა: Aმისთჳს შემოკრბა შვიდთავე სამეფოთა დიდებულნი, რ~ლნიცა
ღირსიყვნეს განზრახვად და გამორჩევად:
hკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა Rუსუდანს გამზრდელსა Tამარისასა:
დღეს შენ ჰსჩან მშობლად ამისა. და ვინათგან ვხედავთ ყრმასა Tამარს გონები
თა არა ყრმაებრითა, ა~დ გონებითა და ცნობითა სრულსა, და ჯეროვნად და კე
თილად მორჩილსა, და მსმენელსა შ~ნდა, და შენ გხედავს სახედ მშობელთა, ა
რქვ მბრძანებელმან და მომახსენებელმან შეცვალება ამის ესე ვითარისა გლო
ვისა, დასა, და ძმასა, და მამასა მათსა დაუსვამს, მუნ ჴელჰყოს განბრწყინვება
მათი: Dა უკეთუმცა არა შემეცნებულიყო სისრულესა, და ზესთა პყრო

ბად და აღმატებად Mთავრებრივსა პატივსა, Gვირგვინი იგი და მანიაკი Mეფო
ბისა არამცა ერწმუნნეს საყდარი Dავითისი და საბჭო სოლომონისი:
A¦ ჴელჰყოს ჴელითა Mეფობასა, და კხ~ევით გვირგვინოსან ყოფად აღვიდეს, და
ამაღლდეს და დაჯდეს საყდარსა მამათა თვისთასა, აღპყრობითა და აღძღვანები
თა ¾ელისა ცხოველისათა, მან დაიპყრნეს კიდენი ქ~ყანისანი, და მეფობდეს იგი
ზღვითი ზღვადმდე, და მდინარითგან კიდედმდე სოფლისათ:
Aმისმან მსმენელმან დედოფალმან რუსუდან, მიითვალნა განზრახვანი მათნი
დაეკვეთნეს სიტყუანი იგი: ¸ევიდა წ~ე Tამარისა. უბრძანა და მოახსენა Mეფესა
და Dედოფალსა Tამარს: და ძლით მორჩილექმნა ბძანებასა გამზრ
დელისა თჳსისა: Dა შვიდთავე სამეფოთა თვისთა
განზრახვითა, და გამორჩევითა ძლით დაარწმუნეს აღსლვად და
აღმაღლებად სა
ყდარ
თა
და დასაჯ
დომთა მამაპაპ~რთა:
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Dაჯდა ნებითა გ~ნგბითა ³~ისათა Mეფე Tამარ: Dასაბამითგან წელთა
ექვსიათას ექვსას ოთხმეოცდა ექვსსა: K~ეს აქეთ, Aთას ასორმოცდა ათექვსმეტსა: Iყო მეფე საქართველოსა Tამარ სამეოცდა, მესამე:
X~ A¦ Aმიერითგან ვიწყო, და მიგითხრა დაფარული იგი ცეცხლი, ვ~ა საღრტილსა შ~ს კვეთებითა რკინისათა გამოჰკრთის, ეგრეთვე აღმობრწყინვებად ამბავთა Tამარისთა, და სიტყუით ოდენ მცირედი რაჲმე ნაბერწყალი დიდისა მის
საჴმილისა აღმოვაჭვირვო, და მიგითხრა მიუთხრობელი, და სიტყვით
გამოუთქმელნი
ცხოვრებანი, და ქცევანი Tამარ ბრძნისანი:
Mაშინ ვ~ა შემოკრბეს ¸ვიდთავე სამეფოთა Mთავარნი, და დიდებულნი ´ატრიაქით, თანა ყოვლით Eპისკოპოსით და სამღდელოთ კრებულით, აღსვეს და აღამაღლეს საყდართა ზ~ა სამეფოთა მზე იგი მზეთა, და ნათელი ნათელთა, ელვარება
და მზეებრ მაშუქებელი სხივ კამკამებათა: მიიღეს Gვირგვინი, და აღიმაღლეს
ჴმა მგალობელთა ძლევით გვირგვინოსნობისა, და მძლედ მფლობელობისა: და
მოახსენებდეს მთასა ზეთისხილთასა გამოჩინებულსა ჯ~ა ±ოსტანტინესზე Mეფისა:
Dა ამას ესე ვითარსა შესხმასა, და გალობასა შინა, ვინათგან ლიხთ იმერთგან ი-

ყო დადგმად Gვირგვინსა თავსა სამეფოსა: Aწვიეს მონაზონი ³ირსი მადლით შემოსილი, Mთავარეპისკოპოსი Kუთათელი Aნტონი საღირისძე, მიღებად გვირგვინისა: dა სრულჰყვესრა კ~ხევაჲ, და დალოცეს; Mაშინ კახაბერი ±ვირიკეს ძე
eრისთავი რაჭისა და თავკვერისა, და სრულყვეს მოჴელეთა სვიანთა და დიდებულთა
Vარდანისძეთა, საღირის ძეთა, და ამანელის ძეთა, მოღებად და დადებად ჴრმლისა: Aმას შ~ა ჰკრეს სპილენძ ჭურთა, ბკთა, ქოსთა და წინწილთა,
და იყო ზარი და ზეიმი kალაქსა შ~ა, სიხარული და მხიარულება, შვება და
გამოსვენება, და იმედი ჳმედო ქმნილთა, და სასოება უსასოქმნილთა:
Tაყუანისცეს, დალოცეს და ადიდეს სპათა შვიდთავე სამეფოსათა, და დაიპყრა
ჟამისად თვითოეულმან თვისი ადგილი: R~ რ~ლნ ადიდნის მადიდებელნი თვისნი ღ~თნ,
თვით მისგან იდიდა Tამარ შვიდმნათობიერი, რ~ლნ ექვსთა დღეთა შინა წარმოაჩინნა ყ~ნი არსნი, და განსვენება სცა მეშვიდესა, ესე თამარარს, რ~ლისათვის თქვა
განსვენებად 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 ნათელად ულუმპიანად, დიდსვეობისა, და დიდ ბრწყინვა1-31 სტრ., 127r
ლებისა: ამან განმზადებელმან სიბრძნისა შვიდთა სვეტთამან, აღაშენა მას
ზედა ტაძარი შეუმწიკვლებელად სამკვიდრებელად შვიდთა მადლთა სულისათა. და შვიდგზის დღესა შ~ა მადიდებელმან ღ~ისამან, შვიდ წილ განწმედილყვნა
სიტყუანი თვისნი მსახურებად ³~ისა, ვ~ა აღწერენ რ~ლსამე ესაია, და რ~ლსამე D~თ,
და პატივისმცემელი შვიდთა, უფროსღა ნაწილის მიმცემი მერვისა სიტყუისაებრ სოლომონისა: ±ვალად შვიდცა, და სამეოცდა ათ შვიდ გზის შვიდეულთა შ~ა თვითოეულსა დღესა შემნდობელმან ბრალეულთამან ჴმისაებრ სამეუფოსა: და შვიდთა.
მათ სარტყელთა ცისათა მნათობთა სპეროსანთა, რ~ლარიან ±რონოს, zევს, Aჶროდიტე, Aპოლონ, Eრმი, Iრაკლი და Aრეა:
Aმათ შეასახა სფერა მიწიერი ხუთთა მათ საგრძნობელთა სულისათა შვიდმყოფელად თანა დართვითა სულისა და გონებისათა, განწმედად, განათლებად და განბრწყინვებად, და ესრეთ აღებაძვა zენასა მნათსა ქვენა ესე მნათი. გინათუ
შვენებითა უცხოთა და უსახოთა, გინა თუ სიბრძნითა და მეცნიერებით მპყრობელობითა: Aნუ მზეებრ უხვებითა მიფენად სწორებით მართალთა და
ცოდვილთა, და ესრეთ განსწავლნა ხუთნივე საგრძნობელნი, და შეიზღუდა შიშითა ღ~ისათა, ხედვა, ყნოსა, სმენა, გემოს ხილვა და შეხება, და ულიქნავად
სატანას და გველისა მიერ: Dა ესრეთ მ~რდ წარმდინარე ესე საწუთო, და
ქვე დამზიდველი, მსგავსად სოლინართა შეუხებელმან მიწისამან, უვნებელად წარიხადნა, და ესოდენთა დიდება თა და სიმდიდრეთა, გარდარეულთა, და სიმაღლესა შინა ეს- რეთ იყო, ვითარმცა ყ~დ არარაჲ ჰქონებოდა, და უდარეს და უგლახაკეს ყ~თა კაცთასა შეერაცხა თავი თჳსი, მომხსენებელი ჴმისა მის „¸ი-

შველი გამოველ დედისმუცლით ჩემითგან, და შიშველსა მეგულების წარსლვად: Dა ესოდენსა ამას ღ~ისმსახურებასა, და კრძალულებასა შ~ა, ნუ
~კჱ ქვეყნიერი ესე Mეფობაჲ უდიდებელად, და განუგებელად დაუტევა,
ნუ იყოფინ; A~დ უზეშთაეს ყ~თა მეფეთა, და ბრძენთა, და ჶილს~ჶსთასა კეთილად განაგო, და შეამკო და წარმართა, რ~ლი ესე შეუძლებელ არს სხვათა კაცთა მიერ ჴმისაებრ სამეუფოსა ვ~დ „oრთა უფალთა მონება შეუძლებელ
არსო: A~დ ამან პ~დ მეძიებელმან სასუფეველისამან, და zენაჲსა
სუფევისა მოსურნემან, ქვენაცა ესე დიდება და სიმდიდრე უხვებით და სავსებით მიიღო აღთქმისაებრ უტყუელისა:
´~დ ეძიებდითო სასუფეველსა ღ~ისასა, და სიმართლესა მისსა, და ესე ყ~ი შეგეძი1-31 სტრ., 127v
ნოს: r~ აღიმაღლა მაღლად გონება, და მდაბლითა სულითა განიცადა სიდიდე
საქმისა მის დახვე- დრებულისა: მიაყვნა მყვანებელსა თვისსა ხედვა, და ვ~ა
ორბმან ფრთე მალემან აღიფრინა ზე, და მიმოვლნა გუგანი სახედველთანი,
და სივრცითა გონებისა თვისისათა შემოიკრიბა ყოველივე სა~ღთონი, და საერონი
წესნი განგებანი, და იწყო განგება ვითარ იგი მოჰბერვიდა სული, მიმოიხილა სიმახვილითა ცნობისათა გარემოს ყ~ი, და მყისსა შ~ა შეემეცნა ხილვითა ოდენ წრფელთა
დადრკუთა, გვლარძნილთა და უმანკოთა, ერთგულთა და ორგულთა, და სიბრძნით
განგებითა თვისითა პ~დ ყ~თა ზ~ა დაასხა წყალობა უხვებით, რათა ჟ~ა საქმეთასა ერთგულნი ერთგულობითა მადრიელობდენ:
X~ დრკუნი და განდრეკილნი გულითა უსიტყველ იყუნენ მიგებისათვის უშურველად წყალობათასა: gანახვნა საუნჯენი მამაპაპათანი, და განჰფინნა ყ~თა ზ~ა მოწყალებანი და შეწყნარებანი: პ~დ ყ~ისა პ~ლისა მისთვის იღვაწა, სადა იგი დაიუნჯების სიმდიდრე წარუპარველი, რ~ლსა მპარავი არა მიეხების, და
მღილთა მიერ არა განირყვნების, მუნ წარგზავნა უხვებით გლახაკთა და მოქენეთათა, რ~ლისა რიცხვი ურიცხვარს და ჰამრი უჰამრავ:
Dაიჴსნნა მოვალენი ვალთაგან, და მისცა ობოლთა და ქვრივთა კმასაყოფელი მათი,
და ჴელმწიფება განქორწინებად: ობოლნი მათნი ღონიერ ყვნა: გლახაკნი, და უღონონი მდიდარ: Aმა ესე ვითარსა შ~ა და წყებასა წყალობისასა, იმერთა და ამერთა, ზემოთა და ქვემოთა, შვიდთავე თემთასა არა დაუტევა მოქენე, რ~ლსაცა ზ~ა
არა უხვებით მიჰფინა წყალობა და სამართალი:
X~ სჯულთათვის საღ~თოთა მეორე კოსტანტინე იქმნებოდა, და მისებრვე მოსწრაფე
იყო დაწყებასა საღ~თოთა საქმეთასა, რ~ იწყო აღლესვად ორპირსა მახვილსა სამხილებელად ულ~თოთა, და მოსასრველად თესლთა ბ~რტთა, და ინება, რათა იქმნეს
შეყრა, და გამორჩევა დიდთა მათ და მსოფლიოთა კრებათა: ´~დ აღმოუწოდა

წ~ით ქალაქით ი~ჱლიმით ნ~იკზს გულაბრის ძესა, რ~ლსა სიმდაბლისა ძლით
ეჯმნა ქართლისა ±~სბისაგან: Eსერა მოიყუანა, შემოკრიბნა ყ~ნი სამეფოსა
თჳსისა მღ~დელთმთავარნი, მონაზონნი, და მეუდაბნოენი, კაცნი მეცნიერნი
სჯ~ლისა
საღ~თოსანი, და მოსწრაფე იყო რათა მართმადიდებლობასა ზ~ა შემოთესილნი
ბ~რტნი თესლნი აღმოფხვრნეს სამეფოსაგან თჳსისა, რ~ი ესე განემარჯვა ადრე
სასოებითა კეთილისმქონებელითა:
X~ შემოკრბეს ყოვლით კერძო სამეფოსა მისისა Eპისკოპოსნი, რ~ლთა პ~დ აქვნდა
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ზემოჴსენებული იგი n~იკზ მსგავსი სეხნისა თვისისა წისა ნ~იკზისა, და Aნტონი ქუთათელი საღირისძე, დიდად განთქმული სათნოებათა შ~ა, და ძლიერი
სიტყვით და საქმით: Mიეგებებოდა მათ Tამარ დიდითა სიმდაბლითა, ვ~ა ერთი კაცი შეურაცხი, და არა ვ~ა Mეფე, V~რ ან~გსთა და არა კაცთა:
შეკრიბნა ყ~ნი ერთსა სადგურსა, და დასხნა საყდრებითა: ხ~ თვით დაჯდა შორის
მათსა მარტოდ, და არა Mეფობით, და ესრეთ ეტყოდა „ჵ՞ წ~ნო მამანო, თქვენ
ღ~ისა მ~რ განჩინებულხართ მოძღვრად ჩვენდა და მართებელად წ~თა ეკლესიათა, და თანა გაძსთ სიტყვისმიგებად სულთათვის ჩვენთა:
Gამოიძიეთ ყ~ი კეთილად, და დაამტკიცეთ მართალი, და განჰჴადეთ: ყ~ი გვლარძნილი: იწყეთ პ~ლ ჩემზ~ა, რ~ შარავანდედი ესე მეფობისა არს, და არა ღ~ისმბრძოლობისა: ნუ თვალახვამთ მდიდართა მთავრთა სიდიდისათვის, ნუცა გლახაკთა უდებჰყოფთ სიმცირისათჳს: Tქვენ სიტყვით, ხ~ მე საქმით; Tქ~ნ სწავლით, ხ~ მე განსწავლით: Tქვენ წვრთით, ხ~ მე განწვრთით:
zოგად ჴელმივსცეთ დაცვად სჯულთა საღ~თოთა შეუგინებელად, რათა არა
ზოგად ვიზღვინეთ, Tქვენ ვ~ა მღვდელნი, ხ~ მე ვ~ა Mეფე: Tქ~ნ ვ~ა მნენი, ხ~ მე
ვ~ა ებგური: Eსმინესრა სიტყუანი ესე ყ~ა მას კრებულსა მამათასა, მადლობდეს ღ~ა, და თანად მეფესა ღ~ივ განბრძნობილსა:
¿და ~კჱ Tამარ მცირედ ჟამ შ~ს მათსა, მერმე მიიღო კხ~ვა მათგან, და წარვიდა ´ალატად თვისად: X~ წინამძღვართა კრებისათა ნი~კზ და ანტონი, რ~ნი
ვ~ა პირმეტყ~ლნი მთიებნი უძღოდეს მომრგვლებასა ცაებრისა მის ვარსკვლავთა ვარსკვლავისასა: X~ არა ინება მაშინდელმან მან Mიქაელ ±~სმან შორის
მათსა ყოფა, რ~ წინა უკმო რაჲმე იყო წესთაგან საეკლესიოთა: და ჭყონდიდელ მაწყვერელობა, და მწიგნობართ უხუცესობა მას მიეხვეჭა ჟამისაგან, ა~დ ვერ
განაყენეს, დაღაცათუ ფ~დ იღვაწეს, ა~დ თვით განაყენა ადრე სასჯელმან ღ~ისამან: ხ~ სხვანი ვინმე Eპისკოპოსნი შესცვალნეს, და მათწილ საღ~თონი კაცნი, და
მეცნიერნი სჯულისანი დასხნეს, და სხვანი საეკლესიონი წესნი განმართნეს,
უდებთა მიერ დაჴსნილნი: X~ აღივსებოდარა ±რება, და აღდგეს წ~ნი მამანი კ~დ Mეფე თამარ მიექცა საურავთა, და განსაგებელთა სამეფოსა თჳსისათა: Mაშინ იწყეს ძველითგან ჩვეულებისაებრ კაცთა

დაუდგრომელობისა საქმე, დიდებულთა ვიეთმე ჴელისუფალთა, ყვეს ფიცი
ესრეთ; ვ~დ აღარ ვეგებით ძველთა ჴელისუფალთა, და გან მგებელთა საქმი1-31 სტრ., 128v
სათა, ფარმანსა ქვეშე მყოფნი, ვინათგან მათგან დაძვრცილნი და უპატიოდ დასულნი ვართ, და გვარეულნი და თვით მსახურეულნი სახლნი უპატიოდ და უსახოდ განსულვართ, უგვაროთა და უჴამთაგან, დაღაცათუ ერთგული, და კარგი მოყმე და
ჭაბუკი იყო ყუბასარ გაზრდილი პატრონთაგან, და იყოცა ამირსპასალარი და მანდატურთ
უხუცესი, გარნა სენისა მ~რ ფილენჯად წოდებულისა მიღებოდა ენა, ჴელი და ფერჴი: Dა აწვიეს Mეფესა თამარს მოღებად ყ~ისა ნაქონებისა:
Gარნა უქმ იქმნა განზრახვა მათი, ვინათგან თამარ სახიერი იყო და მოწყალე,
მოიხსენა
სიყვარული და სამსახური, და ზრდილობა მისი, თვინიერ ჴელისუფლობისა, და ლორისაგან კიდე არარაჲ დააკლო, და ეგრეთვე სიყუარულითა და დიდითა პატივითა
დაიჭირა
დღემდე მიცვალებისა მისისა:
±ვალად Aფრიდონ აზნაურის ყმობისაგან ღ~ისმობაძავის მობაძავის მოწყალებით ამაღლებული, და განდიდებული, ვ~ე მსახურ უხუცესობამდი, და Tმოგვისა, და
სხვათა ციხეთა პატრონობით აღზეებული, მოიშალა და დაიმჴო ნებითა და განზრახვითა ლაშქართათა, და ბრძოლა ყვეს ურთიერთარს ჴელისუფლებისათვის:
Eრთი ესეცა უცხო მოსაგონებელი, და დიდად განსაკვირვებელი ყუთლურ არსღან ჯორის სახედ ორგუნებამან, და დაუდგრომელმან წესსა ზ~ა თვისსა, ვ~რ
ჩვეულება აქვს ყრმათა ადრე აღზვავებად სიდიდისა მ~რ, უფროსღა გვარითა უაზნოთა აღამაღლებს: Sიმდიდრე მომღებ იქმნა წესსა რასმე სპარსთა გონება მაღლოობისასა, და სილაღით ქცევისასა, ითხოვა დადგმად
კარავი ველსა ისანისასა, სანახებსა საგოდებელისასა: მუნ შიგან თავისუფლებით მსხდომარენი რათა მივსცემდეთ, და მოვიღებდეთ, რ~ლთამე ვრისხევდეთ და რ~ლთამე ვსწყალობდეთ: ამას ესრეთ ვკადრებდეთ და ვაცნობებდეთ. Tამარ მეფესა, და დედოფალსა, და მუნღა სრულიქმნებოდის განგებული ჩვენი: Eსე ვითარი საწყენცა იყო, და ვ~ა შვენოდა ჴელმწიფებასა მისსა და სიბრძნესა და მეცნიერებასა, ეგრე იწყინა, და გაიკვირვა, და
ვ~ა გულისჴმაჰყო მათი სივერაგე, და უკეთურება, უკლებმან გონებითა, და სულ
გრძელმან, და გვიანმან რისხვისათჳს, და საუნჯემან სიბრძნისამან, იძია, ღონე შემსგავსებული სიბრძნისა მისისა, რათამცა ჴელთიგდო მოქმედნი ამის საქმისანი: Gანიზრახა ერთგულთა, და საკუთართა თვისთა, და შეიპყრა
ყუთლურ არსღან მეჭურჭლეთა უხუცესი: ხ~ აწ თავით თვისით ამირ სპასალარად, და სომეხთმეფისა ადგილსა ლორესა დაჯდომად განმზადებული:
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Dა ვ~ა სცნეს ლაშქართა მისთანა შემწეთა, და თანა შეფიცულთა, მისისა მის უკეთურებისა და უგ- ზოდ განმზრახულობისათა, შეიყარნეს და უკუადგეს Tამარს სახიერსა და ბრძენსა, და ყვეს ახალი სიმტკიცე და ფიცი რათა ყუთლურარსღან გააშვებინონ, და არა მიუშვან ვნებად მისა: და განემზადნეს შემდგომად Iსანისაცა
და ჴელჰყვეს საქმესა შეუკადრებელსა, და ბრძოლად უბრძოლველსა, რ~ლსა
ჰფარვიდა ძალი მაღლისა, და მკლავი საუფლო:
Iყო მარადის განმზადებულ თანა შემწედ მისა, მისწილ ამღებელ ჭურისა, და
ფარისა, და განფინის მახვილი წ~ე მაჭირვებელთა მისთა, და წინააღმდგომთა მისთა,
Aმისთჳს ცუდიქმნა განზრახვა მათი, ვ~რ განზრახვა აბიათარ მღვდელისა: და იოაბ სპასპეტისა, რ~ნი თანა შემწე ეყოფოდეს oრნიას ძმასა სოლომონისასა; Mაშინ Tამარ მშვიდმან, და მშვიდობისმეძიებელმან წარავლინნა ორნი საპატიონი დიოფალნი, რ~ი იყო ერთი ხვაშაქი ცოქელ დედა. ქართლისა
ერისთავთ ერისთავისა რატისი: მეორე კარავ ჯაყელი დედა აწ მყოფთა სამძღვართა: უბრძანა ფიცით მინდობა, და სხვისა აღარავისი ბრალობა:
X~ იხილესრა ესე განდგომილთა მათ, მაშინვე მოჰყვეს დიდებულნი ბრძანებასა პატრონისასა: მოვიდეს წ~ე თამარისა, და დავრდომით თაყუანისცეს, და
აღიღეს ფიცი პატრონისაგან, და მისცეს პირი ერთგულობისა, და ნების ყოფისა
მისისა:
±ვალად დაჯდა ცხებული ღ~ისა საყდართა ზ~ა ამაღლებულთა, შვენებითა მით აფროდიტიანითა, და სიუხვითა მით მზეებრ აპოლონიანითა, საჭვრეტ სატურფო, ვ~ე დაბნედამდის, და გაჭრა გახელებამდის, ყოველთა მისთა განმცდელმხედველთა, და შეიპყრობდის წყალი ჯავარითა
მით უმსგავსოითა, და სახითა მით ღ~თივ ქმნილითა:
Iურვის, და იურვოდა ყ~თა შეურვებულთათვის, ა~დ გარდაცვალებასა, და
გამოჩენასა შ~ა ორთა Vაზირთა, და სპასპეტთათანა დგომითა, და ერთნებაობითა ¸ვიდთავე სამეფოთა დიდებულთათა განაჩინა ამირ სპასალარი
სარგის მჴარგრძელი, ±აცი გვარიანი და აღზრდილი ლაშქრობათა შინა,
და ჭაბუკობათა, და უბოძა ლორე, სათავადო, და სამთავრო სომხითს შ~ა: და
წყალობა ჰყო ძისაცა თვისისა ზაქარიასა:
Eსე ზაქარია და ივანე მჴარგრძელის ძენი, დაღაცათუ მეფეთათვის ერთგულნი იყუნეს, და დიდად გამოცდილნი ლაშქრობათა შ~ა, კაცნი სახელოანნი,
ა~დ სჯულითა სომეხნი იყუნეს: ესე იოანე წერილთა შინა მიწევნით მეც1-31 სტრ., 129v
ნიერი იყო, რომლისათვისცა გულის ჴმაჰყო სიმრუდე სჯულისა თვისისა, ნათელიღო
და იქმნა ჭ~ტ ქე~ანე, რ~ლი ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ჰყოს: და ლოცვითა და
ითაყვანა

დარბაზის ყმად უმცროსი შვილი მისი იოანე: და გააჩინა, და უბოძა ჭიაბერს მანდატურუხუცესობა, და მისცა არგანი ოქროისა ჴელთა მისთა, და შთააცვეს
საკრამანგი ტანსა მისსა, და დასვეს სელებითა ოქროჭედილებითა, რ~ლნიმე მარჯვენით მისა, და რო~ლნიმე მარცხენით:
±~დ უბოძა მესაჭურჭლეთ უხუცესობა, დიდგვარიანსა კაცსა კახაბერსა ვარდანისძესა: და მსახურთუხუცესობა ვარდანს დადიანსა: და ªურჩურახობა
მარუშიანსა ძესა ჩურჩურახისასა: ვინაცა მათ ორთავე მამა მოხუცებული იყო. დასდვა პატივი მამისა მათისა, და დასხნა სასთაულითა: და მისცა ამირახორობა გამრეკელსა თორელსა, რ~ი შ~დ სარგის მჴარგრძელისა, ამირ სპასალარცა
იქმნა Aმირახორი და Eრისთავი; მის ჟამისანი ესენი იყვნეს, ბარამ ვარდანის ძე სვანთა eრისთავი: ±ახაბერი კახაბერისძე რაჭის eრისთავი: Aფხაზთ ერისთავი დოთაღოდ: ¸არვაშისძე ცხუმის ერისთავად,
ამუნელისძე: და ოდიშის ერისთავად ბედიანი:
Dა ლიხთ იმერით, ქართლის ერისთავად რატი სურამელი, და კახეთის
ერისთავად ბაკურ ყრმა ძაგძისძე: და ჱერეთის ერისთავად გრიგოლისძე
ასათ, რ~ნ მისტაცა მძლავრებით და მორევით საღირს კოლონიკელის ძესა,
და მცირედ ჟამ ქონებასა შ~ა იჯდა არიშიანის ადგილსა დაჯდომა სასთაულითა,
და ჴელთუდვა შვილსა მისსა გრიგოლს ჱერეთის ერისთაობა: და სამცხის
ერისთავად და სპასალარად აჩინეს ბოცო ჯაყელი, და სხვანი ჴელისუფალნი
ტაძრისა, და საყდრისა წ~ე მდგომელნი განაჩინეს წესისაებრ და სიახლისა:
Aმათთანა აღავსნა ეპისკოპოსნი, და საყდარნი შესაწირავითა, თავისუფალ
ყვნა Eკლესიანი ხარაჯისა და ბეგრისაგან:
Gააზნაურდეს ქვეყნის მოქმედნი, და გადიდებულდეს აზნაურნი, და გაჴელმწიფდეს დიდებულნი მეფოსა შ~ა ამისსა, რ~ლი აწ სჩანს დაწერასა
შ~ა ამისსა: Aთერთმეტთა მოქცვთა ჟამთა Tამარ სამგზის სანატრელისათა:
R~ნ სიმშვიდითა დავითიანითა, და სიბრძნითა სოლომონიანითა, სიმჴნითა და
საურავის დღესისა ხვალის არ მიგდებითა ალექსანდრიანითა: Iპყრნა
ზღვით ´ონტოსით, ზღვადმდე გურგანისა, და სპერითგან დარუბანდამდის:
და ყ~ნი კავკასიისა იმერნი და ამერნი ხაზარეთამდი და სკვითამდი:
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Dამმარხველ იქმნა ცხრათა ნეტარებათა, და აღმასრულებელ Aთთა მცნებათა,
რ~ლნ ესე ვითარი იჴმია სიბრძნე და მეცნიერება, და სიმშვიდე გონებისა, ვ~ემდის
ამისსა განგებასა შ~ა და ცხოვრებასა ამისსა, არცა თუ ტაჯგანაგი უბრძანა ვისდამე დაკრვად, რ~ შორს იყო ყ~ისა მესისხლეობისა, თვალთა დაბნელებასა, და ასოთა მოღებასა: a~დ აქვნდა ნება შიშისა და ზარისა დამდებელი, რ~ლითა უძრწოდა შიშნეულად ყ~ი საბრძანებელი მისი: Mშვიდ იყო და მყუდრო, და
მშვიდობისა მყოფელი:

Aმისთვის იშვებს მშვიდობით სიტყვისაებრ საწ~წრმეტყ~ლოსა „Mშვიდთა დაიმკვიდრონ ქყ~ანა, და სუფევს მშვიდობით სამეფოთა და სამფლობელოთა შ~ა თვისთა, რ~ლი არასადა ვის უხილავს, თვინიერ ამისსა ესე ვ~რსა უვნებელობასა და
ურისხველობასა შ~ა, უვნებელად და მშვიდობით დაპყრობა საზღვართა მამაპაპურთა, და დამჭირვა და წვრთა კაცთა ქედფიცხელთა, და გონება ურჩთა:
X~ სხვანი ზნენი, და ქცევანი, გამარჯვებანი, და აღმატებანი საზღვართა მამაპაპათანი, და ყ~ისა მამაცობისა მიმართ სიმარჯვენი, ოდესმე რაინდობანი, და მჴედართ
სიჴელოვნენი და მკვირცხლ მოქმედებანი: ოდესმე ნარნარად მშვიდ და წყნარმეტყუელებანი, და სიბრძნით მეპსუხობანი: ესე ყ~ნი წინამდებარისა სიტყვისამან გეუწყენ ყოველთა:
პირველი ქმარი Tამარისი:
Mაშინ შეკრბნეს ყ~ნი ამის სამეფოსა დიდებულნი, სპასალარნი, და ერისთავნი
წ~ე ´ატრიაქისა და Eპისკოპოსთა, და მოახსენებდეს მათ, რათა ზოგად ყ~თა იღვაწონ შემოყუანებად სიძისა Tამარისათჳს: რ~ლისათვის ჴამდა თუცა ყოფილიყო ჟ~ი გმირთა და გოლიათა ყოფისა: ანუ თუ გარეშედ წოდებულთა Eლლინთა სისხლთა დათხევისა: Aნუ გაჭრანი მიჯნურთა ხელქმნილებანი:
ვ~რ იქმნაცა ამის Tამარისათვის მრავალთა მიერ, რ~ი ქვემორე სიტყუამან
გაუწყოს: რ~ შვენოდა საჴამსოდ თუცა გამოჩენილ იყუნეს, ანუ გმირნი სახენი გმირთანი. ანუ მამანი სახენი Mამათმთავართა შვენიერთა, და კეთილად
მბრძოლთანი, ანუ გარეშეთანი სისხლ დამთხეველნი შეყუარებულთათვის
ანუ მიჯნურნი ლომნი, და მზენი მჴეცებრ გაჭრილნი ამისა მზისა, და უმეტეს მზისა, თვით მათ მოთხრობილთა მზედ მნათობად საგონებელთა უბრწყინვალესისა და უნათლესისათვის:
Vითარ Tაჰმთა თანიმანისათვის: ვ~რ ამირან ხვარაშანისათვის: ვ~რ ხვასრო
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შანშაბანუშისათჳს: ვითარ მზეჭაბუკ მზისა თვის ხაზართასა: ვ~რ პოლემპი
მჴნედ მბრძოლი იპოდამასთვის, oნომაოს ასულისა, ვ~რ პლატონ პერსეფონისთვის: ვითარ რამინ ვისისთვის: ვ~რ შარიაროს ოსნაოზისთვის: ვ~რ ბადბერ ანალათისთვის: და უმეტეს ვ~რ I~კბ რაქაელისთჳს, და იოსებ ასინეთისთვის, და
Dავით ბერსაბედისთვის, და აბ ისაკისთჳს:
Gარნა ვინათგან ცუდ საგონებელ იქმნა და არასადა დაებადა ღ~ა სწორი ამისი,
არცაღა მგონიესთუ დაბადებადარს: Mაშინ წარმოდგა კაცი ვინმე ტფილისისა მკვიდრთაგანი თავადი, და მეფეთ მეფისაგან წყალობა ჴელდასხმული
ამირად ქართლისა, და ტფი- ლისისა, სახელით აბულასან. მან თქვა; მე ვიცი შვილი რუსთა ჴელმწიფისა: ანდრია, დიდისა მეფისა, რომელსა მონებენ სამასნი

მეფენი მისკერძოსანი, და იგი მცირე, დარჩომილი მამისა- გან და ბიძისაგან სავალთად წოდებულისა, ექსორია ქმნით დევნილი, გარდმოიხვეწა, და არს იგი ყივჩაყთა მეფისა სვინჯს ქალაქსა შ~ა:
Mაშინ განზრახვითა ყ~თათა წარავლინეს კაცი ერთი მკვიდრთაგან ტფილისისათა, დიდვაჭარი, სახელით ზანქან ზორაბაბელ, რათა მსწრაფლ წარვიდეს
ცვალებითა ჰუნეთათა, და წარმოიყვანოს იგი: რ~ იყუნეს მაშინ რუსნი ქ~ეანენი,
და მართლმადიდებელნი: ამისთვის უფროს მოიყუანებდეს მას:
A~დ ესე ვერ განიზრახეს კეთილად, რ~ არცა ერთი კაცი ღირსი საქმისა წარეგზავნეს, და არცა რ~ლსა მოიყუანებდეს, მისსა მეცნიერ იყუნეს:
¸~დ მცირედისა ჟამისა მოიწია კაცი იგი წარვლინებული, და მოიყუანა კაცი იგი დიდად გვარიანი, და უდიდესი ყ~თა მეფეთა მის კერძოსათა, და სხვითაცა არა
უმარჯვი: ა~დ პირითა შვენიერი: სრული ანაგებითა, და მჭვრეტთაგან დიდად
საჩენი, რ~ლიცა იხილესრა ყ~თა სთნდა ხილვა მისი, ა~დ შინაგანსა მისსა არა
რას მეცნიერიყუნეს, არცა ჩვეულებასა მისსა: ¸ეკრბეს წ~ე რუსუდან დედოფლისა პატრიაქი და დიდებულნი, სპასპეტნი და ერისთავნი, და მოახსენებდეს თამარს, და აწვევდეს ქორწინებასა, და ასწრაფობდეს ამის პირისათვის:
A~დ იგი მიუგებდა ვ~დ კაცნო; ვითარ ღირს შეუტყობლად, ესე ვითარისა ქმნად საქმისა: არა ვიცით კაცისა ამისთვის უცხოსა, არცა ქცევა, არცა საქმე,
არცა ბ~ნბისა და ჩვეულებისა, არცა მჴედრობისა და სიქველისა: მაცადეთ ვიდრემდის განიცადოთ ყ~თა სიკეთე, და სიდრკუე თუ მისი:
X~ იგინი წინა აღუდგებოდეს, და უშვილოებას მოახსენებდეს, და სახლისა მი1-31 სტრ., 131r
სისა უნაყოფოებასა დრტვინვიდეს, და წინა მძღვარსა სპათასა ითხოვდეს, და
ყ~ითურთ
შეაიწრებდეს სულსა მისსა: Iრემსა ემსგავსებოდა სახისა ოდენ მიხედვითა,
და პილოთაებრ არა განიხილვიდეს მისაყრდნობელთა:
Eსოდენსა მძიმესა საქმესა მსუბუქად შეეხებოდეს: ხ~ სხვანი ვიეთნიმე უღონოებით აწვევდეს ალექსის მოყუანასა ქმრად, რ~ი ახლოს თვისობდა, და მამულად
მამისძმისწული იყო ბერძენთა მეფისა: Eსე მას ჟ~ა აქა მყოფიყო, და შიშითა ამის ქმნისათა, ყ~დ უწადინელმან ქმრისამან, იაჯა ჟამად დაჴსნა ქორწინებისა:
X~ დედოფალმან და სპათა არა მიუშვეს ამისა ქმნად, ა~დ ფ~დ აიძულეს, და განამზადეს ქორწილი, ვითარ იყო ხვედრი და რიგი ულუმპიანობისა, და შარავანდედობისა
მათისა, ეგრეთ ქმნეს ქორწილი, სახე დაუდებელი, და იგავ მიუწდომელი: სიმრავლენი სახიობათანი, ძღნობანი, და ნიჭებანი თვალთა და მარგარიტთანი: ოქ

რო ჭედილთა და უჭედელთანი, სიმდიდრეთა, ლართა კერულთა, და უკრ
ველთანი: Eსრეთ მსგეფსამდის იყო სიხარული, შვება, ძღნობა და
გაცემა: X~ მე ესეცა გაუწყო; საბრალო და საძნაური საქმე, რ~ მოსრულიყვნეს oვსთა მეფეთა შვილნი შვენიერნი, და სახე კეთილნი, მოყმენი მოაჯენი,
და მთხოველნი ღ~ისანი Tამარისთვის, მინდობილნი ჭაბუკობისანი, ვითარ რომელნიმცა ღირსვიყვენით მოწონებათ Tამარისა, და მიხდომად ბედსა ამას საზესთაოსა: Vინაჲცა უქმ იქმნა განზრახვა მათი, და და წარსრულთა
თვისად მამულად, ერთსა მათგანსა შეემთხვია მოუთმენელი სურვილი და სიყვარული Tამარისა, რ~ლისათჳს ვერღარა შემძლე მივარდა საგებელად,
და ბნედასა შ~ა მიიწია აღსასრულად nიქოზს საყდარსა შ~ა წ~ისა რაჟდენისასა,
რ~ლიცა მუნ დაფლეს: Dა სხვანი რაოდენნი ჴელმწიფეთა ძენი ამისთვის
გაჭრით გამიჯნურებულნი, და ხელქმნილნი ვერღარა სთმობდეს სურვილსა
მისსა, ვითა ქვემორე სიტყუამან საცნაურჰყოს:
¸~დ ამისა ჴელჰყვეს გალაშქრებად, და განვიდეს ºფილისით Mეფე რუსთა, და უფროსღა აფხაზთა: დააბეს დროშა სვიანად ჴმარებული,
და წარიძღვანეს ¾ელი ცხოვრებისა მცველი და მფარველი მეფეთა, და
ზღუდე ქ~ეანობისა: ´~დ ილაშქრეს ქყ~ანასა კარისა და კარნიფორასსა
და მოარბიეს ვ~ე ბასიანამდე, და გამარჯვებულნი და აღვსებულნი შემოიქცეს,
და მოვიდეს წინაშე პატრონისა ღ~ივ განათლებულისა: და იხარებდეს და იშვებდეს, და მადლობდეს ღ~ა: Aმისა უწინარეს მოვიდეს ლაშქარნი
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რანისა და გელაქუნისა თურქთანი, და მოარბიეს ქ~ყნა პალაკციოსი, ძაღლის ჴევად წოდებული: Mაშინ მიუხდა მათ ზ~ა გამრეკელი კახას ძე სვისაგან
Tამარ უძლეველისა, და მცირედთაგან დიდნი იძლივნეს, გააქცივნეს, ამოსწყვიდნეს და მოიღეს არმაღანი წ~ე თჳთ მპყრობელისა:
Dა მასვე ჟამსა შ~ა მოვიდეს კარნუქალაქელნი, შამელნი და თურქნი გარმიანელნი, ცხენოსანნი და ქვეითნი, და აღივსო შავშეთისა და კლარჯეთისა ქ~ყანა:
Aქეთ შეიყარნენ გუზან აბულასანისძე, ტაოელნი და მის ქყ~ანისა ლაშქარნი,
და ბოცო, და ვინცაღა იახლა, და მიასწრნეს მესხნიცა, და მარბიელ გაშვებულთა
შეებნეს: Mანვე ბედმან, და სვემან თამარისმან, სძლია გააქცივნეს, და დაჴოცნეს, და მუნითცა მოიღეს ურიცხვი კაცი და ცხენი წ~ე მეფისა ღ~ივ გვირგვინოსნისა,
დღითი დღე აღმატებულისა და წარმართებულისა: ამას შინა იხარებდ~ს
და იშვებდეს, და მადლობდეს ღ~თსა:
Aმისა შ~დ წარვიდეს მჴარგრძელის ძენი სარგისისა, და ვარამისნი მოყმენი კეთილნი, და გამოცდილნი ლაშქრობათა შ~ა, უხუცესი ზაქარია, და ზაქარია, დალოცვილნი ივანე, და სარგის დაულოცავნი, და ილაშქრეს ქ~ყანასა დვინისასა, და
გამარჯვებულთა და ალაფ აღებულთა მოეწივნეს უკანა ლაშქარნი,

დვინლნი, და სურმანელნი, მიექცეს ესენიცა, და შეექმნათ ომი ფიცხელი:
ვინაცა ბოლოდ მათვე მჴარგრძელთა გაემარჯვნეს, და გააქცივნეს, და აღვსებულნი და სახელოვანნი მოვიდეს წ~ე მეფესა ხ~ მათ წყალობა მიანიჭეს, და
გარდაიხადეს მადლი უსაზომო:
¸~დ ამისა ჟამრაოდენმე ლაშქრობდეს ქვემონი ქვემოთ, და ზემონი ზემოთ, და
შუანი შუათ, ყოველგნით ძლევა შემოსილნი, გამარჯვებულნი მადლობდეს ღ~ა, და არასადათ ჩნდა წინააღმდეგი და ურჩი ნებისა მათისა:
±~დ მეფემან შემოიკრიბა სპა თვისი ბრძანებითა თამარისითა, მიმართა დვინად, და მოაოჴრა ქყ~ანა პართთა, წარუხვნეს ქალა-ქნი, და გამოიღეს მას შინა
მყოფი საუნჯე დიდძალი, და ტყვეთა სიმრავლე, და მოვიდეს Tამარისავე სვე სრულისა, და ნათელბრწყინვალისა წ~ე, რ~ლისა თვალი უღამო, და დღე უუკუნო,
და საწადელ და საშვებელ სულისა და ჴორცთა:
Aმას შინა ოდესმე მოისვენიან ლაშქრობათაგან, და გარდავიდიან იმერთა ქყ~ანად
წესისაებრ და ჟამისა, და ოდესმე ჩავიდიან შარ- ვანისა მზვრამდე, და მოვიდის
შარვანშა დიდითა ნიჭთა, და ძღვენითა, და ერთად ინადირიან მინდორნი: და
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მხიარულნი კ~დ განიყარნიან, და უბოძის საბოძვართა სიმრავლე, და წარგზავნის
პატივითა ძმებრითა, და იგი მსახურებდა და მონებდა მონებითა ყმებრითა:
¸~დ ამისა შეიყარა დიდძალითა ლაშქრითა, და მიმართა გელაქუნად, რ~ი ძნელ
იყო შესამართებელად, ზღვის ქვიშის სახედ სიმრავლითა თურქმანისათა, დაესხნეს, ამოწყვიდნეს და აღიღეს დიდძალი ნატყვენავი და იავარი: და ვ~ა გამოემართნეს გამარჯვებულნი, მოეწივნეს უკანა ყ~ი თურქმანობა გელაქუნს,
წინა ძღომითა, შამელთა დიდებულთა როსტომ, და იალღუს ალფესთა: და ვითარ წყობა და რაზმი ურთიერთას განაწყვეს, განმჴნდეს სპანი თამარისნი, და
უსწორობდა ბერი ყრმასა, და ყრმა ბერსა: პატრონი ყმასა, და ყმა პატრონსა:
გააქცივნეს, ამოსწყვიდნეს და დაჴოცნეს, და მოვიდეს თვისადვე სამეფოდ წ~ე მეფისა
და დედოფლისა: ¸~დ ამისა წვევითა ასათ გრიგოლისძისათა, დიდი
და სახელოვანი ლაშქრობა გარდაიჴადეს განძას, ქვემოთ ბალყუნამდის: ±~დ
ზემოთ კერძო რაჴსისპირი მასისამდის მუნცა დიდთა ლაშქართა მოწევასა შინა
ისახელეს თავი სპათა ამის სამეფოსათა: Dა თვით მეფის მჭვრეტელობასა შ~ა
ვარდან და- დიანმან მსახურთუხუცესმან, ოთხთავე მჴარგრძელთა, და სხვათა
დიდებულთა და აზნაურთა, დიდი გაჭირებული ომი გარდაიჴადეს და გააქცივნეს, და შემოიქცეს მუნითცა გამარჯვებულნი, და აღვსებულნი სიხარ~ლითა:
Aრა მრავლისა ჟამისა შ~დ, მიიღეს აღსასრული Tამარის სიტყუათა, რ~
შემოჴდა უცხო რაჲმე და უმსგავსი საქმე, შეუმსგავსებელი, და დაუჯერებელი
კაცთა გონებისაგან, შევიდა სატანა გულსა სვე უბედურისა რუსისა

სკუით რაჲმე სახელდებულისა, ბარბაროზებრივთა გონებათა და გულის სიტყუათა უწესოება. რ~ სიმთრვალეთა შ~ა იყო მრავალთა საძაგელთა და უშვერთა საქმეთა ქმნად, რ~ლთა ნამეტნავარს აღწერად:
Aღიძრა წყენად Tამარისა ჴელმწიფეთა მზისა, და მეფეთა ელვა ცისკროანებისა, იუდამყოფელმან თავისა თვისისამან, არღარა იცოდა რაჲმცა ექმნა, ძლეული
და ტაძარ ქმნილი შვიდთა მათ სულთა უბოროტესთა, პირველისა sოდომუ
რიცა ქცევა მოიპოვა დაქცევით დაქცეულმან, და წარწყმედით წარწყმედულმ~ნ:
ამის ესე ვითარისა უცხოსა, და საგიობოსა საქმისა შე- მოღებასა შ~ა, ითმ~ნდა Tამარ მჴნე, და წყნარი, ნარნარი, ცნობიერი და გონიერი, ორისა წლისა და ნახევრისა ჟამთასა, უკეთურებათა რუსისთა, რ~ლსა სხვასა ვერა რ~ლსამე ძალედვა თმენად განსაცდელსა ამას უცხოსა ქვეყანასა ჩ~ენსა შ~ა:
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Dა ვ~ა უგრძნეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა ამის სამეფოსათა, განკვირვებულ
თა და განცვიფრებულთა ერთ ჴმაყვეს მცნობელთა ამისთა, ვ~დ ესე მისვე ძველისა მტერისა არს, რ~ლნ მოაკვლევინა ძმასა ძმა, და მამათა შვილნი, და ექმნა ექსორია პ~ლსა მას კაცსა სამოთხისაგან განჴდით, ვითარ ესე აწ ხილულისა
ამის სამოთხისა, და უმეტეს სამოთხისა, და უბრწყინვალეს ედემისა შეუმზადებია ექსორია ქმნა:
R~ მისვე ძველისა ხაღან სკვითისა შემსგავსებულად მოსდგმია აქაცა: მუნ
თუ იგი მოადგა დედოფალსა ქალაქთასა, აქა ესე დედოფალსა დედოფალთასა, და მეფესა მეფეთასა: ბოლოდ რაჲღა თვინიერ ამისსა, ვერღარა მიმნდობელთა ორღანო ქმნი- ლისა მის ეშმაკთა ბომონისა, qელყვეს დიდად
ცრემლმდინარეობასა შ~ა, იწყეს დრტვინვად ცილობათათვის მათ პ~ლთა
-სა, რ~ლითა აიძულებდეს შერთვასა მისსა:
Zრცხვენოდა ყ~თა თამარისაგან, ვერცა მოწყალისა და განურისხებელისა: ხ~
ბრძენმან თამარ იძია მრავალი ღონე განკურნებისა მისისა, გარნა ვერა
რას სარგებელეყო: უბრძანა სარწმუნოთა Mონაზონთა პირითა მრავალ
გის, და ყ~დვე არარას სარგებელ ეყო რუსსა მას: Aმისთვისცა თვით პირის
პირ იწყო მხილებად მისა, ა~დ უფროს განძვინდებოდა რუსი, ვ~ა ღ~ისაგან
საფარველ მოძრცვილი: ვ~ა იტყვის წერილი „Vკურნებდი ბაბილოანსა და არა განიკურნა: Aრათუ ოდენ არა შეიგონა, ა~დ უძვირესთა მიმართ იწყო, და შერაცხილნიცა კაცნი უბრალოდ ჰგვემნა, და ასოთა ამოგდებითა სტანჯნა: ¸ეუძნდა ესე ყ~ი თამარს, და წ~ე ყ~თასა ესე თქვა,
Dაღათუ საღ~თოსა სჯულისა მ~რ სწავლულ ვარ არა განშორებად პ~ლსა სა
წოლსა, ა~დ რ~ნ. არა დაიცვას საწოლი თვისი წმიდად, არა ჯერარს მისთანა
დათმენა, რ~ შემაგინებელარ ტაძრისა ღ~ისასა:
Dა მე არა მიძლავს აჩრდილსა მრუდისა ხისასა გამართვად, და უბრალოდ გან-

/ვიყრი მტვერსაცა, რ~ი აღმეკრა შ~ნ მიერ, ესე თქვა, და აღდგა და დაუტევა იგი:
X~ რუსუდან დედოფალმან, და ყ~თა მთავართა საწყალობელად განაძეს იგი,
და არა ეგოდენ უბადრუკიქმნა დამჴობითა მეფობისათა, რაოდენ შვენიერები
საგან Tამარისა დაკლებულ იქმნა, და გამოეჴვა ცხოვრებისაგან:
Dა ესრეთ ექსორია ქმნით შთასვეს ნავსა შ~ა, აურაცხელთა ლართა და სიმდიდრეთა მიერ განსაგზლებული: დაღაცათუ სი~კდილსა ღირსიყო, ა~დ ფ~დითა
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მოწყალებითა, და სიტკბოებითა თამარისათა, არავის აუფლა სიკ~დილი მისი, არცა
ღა გან- ძრცვა მისი, ა~დ ექსორია ქმნით შთასვეს ნავსა, და მიიწია ±ოსტანტინუპოლედ, და ჟამრაოდენმე იყოფოდა მუნ:
Aმისსა შ~დ უმეტესდა უმეტეს, უკეთ და უკეთ წარემატებოდეს საქმენი თამარის
ნი, და სუფევდა, და ფარვიდა ძლიერი ჴელი საუფლო, და მკლავი მაღალი თანაშე
მწე, და თანამბრძოლ ბრძოლათა შინა: Aმას სძღვნობდენ ყ~ნი მეფენი აღმოსავ
ლეთისა და დასავლეთისანი: Aმისთვის ხლდებოდენ ყ~ნი მსმენელნი, ესრედ
სახედ ბრწყინვალებისა მისისანი: R~ ბერძენთა მეფის მანუელის უხუც
-ესი შვილი, ამისთჳს იყო გაჭრით და გახელებით გამიჯნურებული, სახელით პორიკარპოს: არათუმცა ანდრონიკეს ჟ~ა მისისა მეფობისასა, და მისგან ბერძენთა ამოწყვედისასა შეეპყრა და გაეპატიჟა:
±ვალად ასურასტანისა, და შუამდინარის ანტიოქელისა მეფისა შვილი იყო, უკეთუ
მცა ჰგონებოდა გზა, მრავალგვართა ბარბაროსთა შუა ყოფისაგან, წამსაცა შ~ა
აქა პოვნილიყო: ±~დ სულტანის ყირ ზასლანის შვილი, ერთი ამისისა ბრწყინვალებისა სმენითა ხელქმნილი, ძლითღა სამე დაიმჭირი მამამან სჯულისა
გაშვებისა შიშითა: X~ ახლოს მყოფთა ესე ვითარი აქვნდა ტრფიალება
და სურვილი, რ~ი არცაღა უღირსთა უღირსებისა აქვნდა კდემა და სირცხვილი, არცაღა თვისთა თვისობისა გავლენა: ვინაცა სახედ შარავანდნიცა მზისა
ნი მისცე- მენ ნათელსა ხედვად, და განცდად მზისა, ეგრეთვე შარავანდედნიცა
Tამარის ნათელთა ბრწყინვალებისანი ეფინებოდეს იატაკსა ამის მიწისასა, და ყო
ველთა აღძრვიდა სურვიელად მისსა:
Mცნობელმან ამისმან სალდუხის ძისძემან, სახელით მუტაფრადინ, არღარა
დახედნა ურჩებასა მშობელთასა, ა~დ დააგდო გემოანი სჯული მაჰმედისი,
რ~ნ მოზიდვითა კაცთათა უმოძღვრნა კაცთა ნებასა თვისსა ზ~ა საწუთო ესე:
eსე სურვილითა, და სმენა სატურფოთა სახეთაგან ძლეული მოვიდა წ~ე თვით
მპყრობელისა, და ყ~თა მეფეთა უზესთაესისა ამის თამა- რისა სამეფოთა თ~ს
თა ლაშქართა აღკაზმულობითა. და მრავალთა დიდებულთა ხოჯაებითა, სა
ჭურისებითა, და მონებითა, და მჴევლებითა, ბარგითა და სიმდიდრითა საჴელმწიფოთა, ძღვნითა კმასაყოფელითა, თვალთა და მარგარიტთა, და საჭურჭლეთა,

და ლართა ურიცხვებითა, ავაზებისა და ტაიჭებისა სიმრავლითა:
X~ წესისაებრ სახლისა საჴელმწიფოსა მიეგებნეს დიდებულნი, და პატივითა და
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სიყვარულითა მოიყუანეს სრად სამეუფოდ, რ~ლისა პაპა ამისი სალდუხეზდი
ნი, ´აპასა ამისსა დიდსა დიმიტრი Mეფესა ძალითა, და მკლავითა სიმაგრითა ჴელთ
ეგდო და მოეყვანა: Aწ ამან სიტყუითა, და ნუ ~კჱ და არცა სიტყუისა ღირსებითა
მოიყუანა ვ~ა მონა მოხარკე ნელიად, და წყნარად, და მიმყოვრებითრე უდარბაზა, რო
მელმანვე ნახვასათანა რამინისებრი აჩვენა ცრემლთა ნაკადთ მრავლობა, და დასვა პატივითა ტახტსა თანა სელითა, და იქმნა სიხარული გამოუთქმელი, ვითა
ჰმართებს ნადიმსა, და წყლიანობასა სახლისა ამის დიდებულთა მოყმეთა უკ
ლებლობასა, მრავალგვართა სახიობათა. და მუტრიბთა, და მუშაითთა განწყო
ბილობასა, ვინაცა ნიჭთა საბოძვართა, და შემოსვათა იქმნა რიცხვი ურიცხვი. Aმა ესე ვითარსა სიყუარულსა, პატივსა და ბოძებასა შინა
დაყო ჟამი ზამთრისა სომხითს, და ტფილისს, და მოეწონნეს, და ეკეთნეს სანადირო
ნი და ქ~ყანანი და მოყმენი Tამარისნი: და უმეტეს ზესთა ყ~ისა ქებისა და მოგო
ნებისა, სიტურფე და ბრწყინვალება თამარისი, რ~ლისა სიკეთისა მითხრობა კაც
თაგან შეუძლებელ არს:
Mაშინ ჟ~ა ღანუჴობისასა თანა წარიტანეს, და აჩვენეს, სამყოფ სანადირონი, მი
ნდორნი, მოედანნი, და ქვემონი კახეთისა. და რანისანი, და რანისა დიდებულნი
მოყმენი, და ლაშქარნი გაღანამცა მოეწონნეს და ეკეთნეს: Aმას შიგან იშვებდეს და იხარებდეს, და მოელოდა ~კჱ ქმნასა Tამარის მ~რ, რათამცა ღირსქმნილ
იყო ზესთა ღირსებისა მისისა: Gარნა ვინათგან შორს ქმნილი უჯეროსა
რასამე შესატყვისობისა თჳსისა ზესთა აღემაღლა გონება, და ფრთოვან ქმ
ნილი სულითა იშვებდა სასოებითა კეთილითა:
Dა ვ~ა შემოვიდეს ქალაქად სამეუფოდ, დაამჴვეს ქედმაღლობა ტრფიალებისა
მისისა, და წინაუკმო საულისა შეემთხვია სალჩუნაკსა, რ~ საულ ძებნასა შ~ა
კარაულისასა პოვა მეფობა, და ამან მძებნელმან მეფობისამან, და ზესთა ყოველთა მეფობისა მან ჰპოვანაცვლად, რ~ი ჴამდა მერაინდედ, კარაულებსა
საულისასა, იყო ვინმე ერთი ხარჭთაგანისა ნაშობი: რეცა სახელდებული შვილად Mეფისა, ვინაცა მთქმელთა ამისთა დაასკვენეს ქორწილი:
¸ერთეს და გარდაიხადეს ქორწილი სახელოანი, და განსცეს საბოძვარი აურა
ცხელი, ლართათანა და სიმდიდრეთა უსაზომოთა, და მრავლითა მზითევითა წარგზავნეს იგი თვისად სამყოფად აზრუმად: Gარნა თუ ვ~რითა ცრემლითა,
და ვითარითა გულითა, გამოუთქმელარს კაცთა ენისაგან:
1-31 სტრ., 134r
X~ ამისა შ~დ რეცა დარბაზობისა სახედ, მოვიდა შარვანშაჰ ახსართან, რ~ი მიჴდილ ი

ყო ცნობასა სიყუარულისაგან, და ტრფიალებისა Tამარისა სჯულისაებრ, ძველისა ისლიმთასა, და თვით დღესცა, რომელსა იქმან ტრფიალებითა, რ~ არცა
ხედვენ თჳსობასა, და არცა სიდიდესა საქმისასა, რათამცა ეწივნეს გულისთქმისა თჳსისასა: R~ თჳსად ეყოდა ესე ახსართან Tამარს, რ~ მამის დედა ამისი, Dიმიტრი მეფისა დაჲ იყო, დიდისა D~თ მეფისა ასული, რ~ლი უკანასკნელ მო
იქცა სამშობლოდვე თჳსად, და მონაზონ იქმნა, და აღაშენა Tიღვისა მონასტერი,
სახელსა ზ~ა ´ატიოსნისა ჯვარისასა:
Eსე ახსართან მოვიდა სჯულის დაგდებად განმზადებული, მოქენე იქმნა
ყ~თა წ~ე საქმის მოქმედთა, და მოძღვარსა, და ±~სსა მიუწთომელითა ქრთამი
თა ევედრებოდა, გარნა უქმიქმნა ზაკვანი, და მანქანებანი ეშმაკისანი, ვი
ნათგან Tამარს ზე აქვნდა გონება, დიდისა მის გონებისა მ~რთ, და აღემსჭვალა
საცნობელი თჳსი zენასა მის ხვედრისა მ~რთ, და ყ~თა მამონასაგან ძლეულთა
და ამისა ქმნად მაწვეველთა რცხვენოდა, და არა მსმენელი ამისი სირცხვილეულ
ჰყოფდა მათ, რ~ლი სატანას მზაკვარებითა აწვევდა: Aმას ვინაჲცა წესისაებრ
პატივითა და სიყუარულითა, და მრავლითა ნიჭითა წარავლინეს, და ამცნეს, რ~ა
არღარა შეს- ძინოს თქმად ამისა: ანუ კადრებად ºამარ სვე სვიანისა ჴელმწიფი
სა, და მზეებრ შუქთა მფენისა:
AMიერითგან გონება უჴმს ბრძენი, და ენა ბრძნად მეტყველი, რ~ნცა შეუძლოს
ღირსებით აღწერისა მიცემაჲ წარმართებანი თამარის საქმეთანი, რ~ ვ~ა თმანი თ~ს
ნი თვითოეულად ვერვინ აღრაცხნეს, ეგრეთვე ვერცავინ აღრიცხვნეს,
ანუ თუ აღწერნეს: და რ~ლთაცა ოდენ შეუძლონ, საეჭვ მიჩნს, მომავალთაგ~ნ
არა დარწმუნებად: gარნა ლომი ბრჭყალთაგან საცნაურარს, და Tამარ საქმ
ეთაგან: Vისუნდეს ცნობად, იხილნეს ქალაქ ციხენი, და თემნი სულტანთა სა
სხდომნი, მისგან ახმულნი ზღვარნი, რ~ნი მას დახვდეს, მას გარეთ მისსა სამეფო
სა ორად განფართებულნი, და მისგან მეძიებელმან საქმეთა მისთამან:
Mერმე სცნას ერაყამდის ქვემოთ მისგან დადებული ხარაჯა, და ბაღდადის კე
რძ მარაღამდის: Dა თვით xალიფა შეშინებული, კმა არს ქვე ჯდომით მო
ქმედისაგან, აწ ითქმოდენ წერილისა „Mოაკლდეს ძალი ბაბილოვანისა, და
აღეშენა მთა Aერმონისა, განქარდა კვამლი სუბაკთა, და განძლიერდა ბჭენი
სელიმისანი; ესე ვითარითა წყალობათა შ~ა ღ~ისათა იშვებდა ერი K~ეანეთა:
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Mეორე ქმრის ამბავი:
GAრნა სწუხდეს და იურვოდეს შემჭირნენი საქმეთანი უნაყოფოებისათჳს, და
¸ვილის უსმელობისა Tამარისა: და ვითარ მოეცვა შვიდივე სამეფო შეჭირვება
სა ამა საქმისასა, რ~ ჰხედვიდეს უშვილოდ: მარტოდ მკვიდრად სახლისა თვისისა, პო
ვეს ღონე განგებითა და ნებითა ღ~ისათა: რ~ლი აღამაღლებს მდაბალთა, და შემუ
სრავს ლაღთა: რ~ლი ბრძანებს ¦~ა სახარებასა შ~ა „Aრა რ~ლთა მე გამომირჩი

ონ, ა~დ რ~ლნიმე გამოვირჩინნე: Dა კ~დ იტყუის D~თ, რ~ლისა ესე აწ სათნო იყო
გამოჩინე
ბად „Uმცირეს ვიყავ მე ძმათა შ~ს ჩემთა, და Uმრწემეს სახლსა მამისა ჩემისა
სა: X~ Tავადმან U~ნ აღმიღო, და მცხო ზეთითა ცხებულისა მისისათა, და შემდგო
მი„: I¶o სახლსა შ~ა Rუსუდან დედოფლისასა მოყმე Eფრემის ძე
თა შ~სთაგანი, რ~ლ არიან oვსნი, კაცნი მძლენი და ძლიერნი ბრძოლასა შ~ა:
Vინათგან დედოფალსა რუსუდანს თჳს ეყოდა მამისდისა მისისა Dავითის ასული
სა, ოვსეთს გათხოვილობისა მიზეზითა:
R~ Oვსთა Mეფისა შვილი იყო, და გვარადცა Bაგრატიონი, რ~ დიმიტრი, ძე გ~ი მე
ფისა, რ~ი დაშთა ოვსთა მეფის ქალისაგან, მის დიმტრისა მეექვსე ნათესავი ი
ყო ძეთაგან მისთა: და რუსუდან უშვილო იყო, და იგი მოეყვანა აღსარდელად სახლსა
შ~ა თვისსა ყრმა ფ~დ შვენიერი, ვ~ა შვენის Mეფეთა შვილსა: და იხილეს მუნ
მიმავალთა, რ~ მოყმე იყო ნაკვთად კარგი, ბეჭ ბრტყელი, პირად ტურფა, და
ტანად ზომიერი: და ორთავე კერძთა გვართაგან სახელმწიფო: სხვით კვლა ზრდ
ილობით კეთილ ზრდილი, და წვრთილი, მჴნე და ძლიერი, რაინდობითა და მშვილ
დოსნობითა უსწორო, ტანითა ახოვანი, და ყ~ითურთ სრული სიკეთითა:
Aმისი ინებეს ყ~თა შეერთება თამარისა, და საქმე ღ~ა მიანდვეს: hკადრეს
და მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს მკვიდრთა ამის სამეფოსათა, იგი განაღ
ამცა ნების დამრთველი ვაზირთა, და დიდებულთათჳსთანა, შეწევნითა მომხ
სენებელი მოაჯე ექმნეს Tამარს, და ეტყოდეს:
Uკეთუმცა არა იყო ზენა განგება ამისსა მოქმედებასა შინა, ჰხედავს შარავან
დედობაჲ თქვენი, თუ ვიეთნი, და რაოდენნი რაოდენგზის მოყმენი შვენიერნი და
დიდებულნი, შვილნი ჴელმწიფეთანი, ბერძენთანი, და ჰრომთანი, სულტანთა და
სკვითთანი: სპარსთა და ოვსთანი, მცდელნი, სამართალთაებრ უკუარღვივნა ბრ
ძანებამან ღ~ისამან, რ~ თვინიერ ნებისა მისისა ვერარაჲ სრულ იქმნების:
Mაშინ Tამარ მინდობილმან Mამისდისა მისისამან, რ~ მშობელისა სახედ
1-31 სტრ., 135r
მორჩილებდის ბრძანებასა მისსა, და დიდებულთა დარბაზისერთა, და Eპისკოპოსთა განზრახვითა ესრეთ თქვა მბრძანებელმან: Mოწამე არს ჩემდა ღ~ი, არა
ოდეს ყოფილა გულსა ჩემსა წადილი ქმროსნობისა და ქორწინებისა, არცა პ~ლ, და
არცა აწ: თუმცა ვინმე იყო მკვიდრი საყდრისა ამის ჩემისა, რ~ლი მერწმუ
ნა პ~ლ ღ~ისაგან, და მერმე მშობელთა ჩემთაგან: და აწცა ამისი ვარ მოაჯე:
Mაშინ არ მიმშვებელთა ამისთა Zკადრეს დედოფალსა რუსუდა
ნს, და წარვიდეს დიდებულნი ამიერნი და იმერნი, და წარმოიყუანეს დედო
ფალი, და გაზრდილი მისი რჩეულ ღ~ისა DAVIT: და მოვიდეს სრასა
დიდებისასა, სანახებსა ტფილისასა, და მუნ ქმნეს ქორწილი შესატყვისი,

და შემსგავსებული ჴელმწიფობისა, და შარავანდედობისა მათისა:
Vინათგან დედოფალი რუსუდან ყ~ითა სიბრძნითა აღსავსე მოქმედებდა,
და აქეთ ბაგრატიონითა გვარზეობითა იწყებდა რიგთა სახლისათა, და ქვემ
ოთ ხვარასნისა, და ერაყისა სულტანთა სძლო- ბისა გამეცნიერებული მუნებ
რივითა სახიობითა, და შვებითა მოქმედებდა:
Mშვებელნი იშვებდეს, გლახაკნი განმდიდრდებოდეს: მოვალენი ვალთაგან გა
ნთავისუფლდებოდეს: ობოლნი და ქვრივნი ღონიერ იქმნებოდეს, და ეკლე
სიანი აღყვავდებოდეს: იყო ჴმა მგოსანთა, და მუშაითთა, და სახიობათა,
მჭვრეტელნი სცხრებოდეს მოთხვითა რაზმთა სიმრავლე ჯალათი:
¸~დ ამისსა შემოვიდეს ºფილისად, და დასხდენ ტახტბედნიერნი, ორნი მნათო
ბნი, ორნი მზენი განმანათლებელნი ყ~თანი, და განიხარეს ყ~თა დიდთაგან
მცირედმდე ყ~ნერმან, და ცხოვრებისა ნიშანი მაშინვე იხილვებოდეს მათ ზ~ა:
იყვნეს ლაშქრობანი გამარჯვებულნი ზემოთ და ქვემოთ: და არა სადავინ ჩნდა
წინააღმდგომი: eსე დავით წელიწდისა მოქცევამდის ესრეთ წაეჯობი
ნა ყ~ა მშვილდოსანსა, ცხენოსანსა, და მკვირცხლსა მოასპარეზესა: მწიგნობართა, და ყ~თა ნასწავლთა ჴელით სიკეთითა, ვითა დღეს ჩანს, რ~ლ შინათვინ ყოფილა
ამისი მსწავლელი, და თანა მოსწავლე: და თუ გარეთა ქ~ყანათა მოსრულა, ვე
რავინ სადა გამოჩენილი მისებრი:
Mაშინ მოკვდა Kართლისა ±~სი ჭყოინდელი მწიგნობართ უხუცესი ქართვე
ლი Mირიანისძე ±~სი Mიქაილ, რ~ლსა აქვნდა სამთავისიცა, და არავინ შეწუხნა
მისთჳს, არცა დიდი, და არცა მცირე: რ~ ყ~ნი სძულობდეს მას: X~ თამარ ევე
დრებოდა ღ~ა, და იგონებდა თუ ვის მიანდოს Dავით, და სპა თვისი, და განსაგებელი
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სახლისა თვისისა, რ~ლისა თვისცა არა ჰრცხვენა ღ~ნ, ა~დ აღავსო სიბრძნითა და
მეცნიერებითა, და მიმოიხილა ყ~თა ზ~ა სამეფოსა თვისისა მთავართა, და განიცადა
გონე- ბისა თვალითა, და მიანდო ღ~ა საქმე: მოიყუანა Aნტონი გნოლისა თავის ძე გა
რესჯით, რ~ი პ~ლ ჭყონდიდელი იყო, და მიქაელ ±~სმან მას მისტაცა მოძმაცვით: ვიეთმე მეფისა განმზრახთათა: ესე მოიყუანეს ნანდვილვე კაცი ღირსი ღ~ისა, საქები:
მართალი, წრფელი, უმანკო, სახიერი, მდაბალი, მოწყალე ყ~თა, პატრონის ერთ
გული, და შემეცნებული საურავთა ეკლესიათა, მონასტერთათვის: რადღა საჴმარ
არს თქმად, თვით წამებენ ქმნილნი მისნი ყ~თაგან, ვ~ა მღვიმესა და კლარჯეთს მის
მ~რ ქმნილსა მონასტერსა; და ყ~თა ადგილთა შვიდთავე სამეფოთა, და დიდებულთა
გან
ზრახვითა ესე დასვეს ვაზირად:
Mისცეს ჭყონდიდი, სამთავისი: კისის ჴევი, და მწიგნობარ- თუხუცესობა, რ~
მართალსა

უკეთუ უბრკმეს, არავე დაეცეს: Aმიერითგან იწყეს განზრახვათა კეთილთა
სამეფოსათვის, და ერისა უმჯობესთა:
¸~დ ამისა მოესმა, ვ~დ რუსი იგი ძნელ ბედი, და სვე უსვეო, წარმოსრულ არს
±ოსტანტი
ნუპოლით, და მოსრულა ქყ~ანასა ეზინკისასა, და კარნუ ქალაქისასა: პ~დ მიერთო
გუზან პატრონი კლარჯეთისა და შავშეთისა, რ~ლი ძველთა მეფეთა და დიდებულთა
ტაოელთა ადგილსა, შეეწყალა მეფესა, და დაედგინა აქეთ ბოცო სამცხისა სპასალა
რი, დიდად შეწყალებული პატრონთაგან, სხვითა მესხითა დიდებულთ აზნაური
თურთ, თვინიერ ივანე ციხისჯვარელისა, რ~ლსა ¶ვარყვარეცა ეწოდების:
Eსე დამაგრდა თვისით მოკიდულითურთ, ვ~რ გვარეულადცა ითქმოდა ერთ
გულობა ამისი, რ~ლ ბაღვაშსა ზ~ა უერთგულა პანკრატს, ვარდან, დადაიანი მსა
ხურთუხუცესი, აქათ პატრონი oრბეთისა და კაცნისა, და ლიხთ: იქით ნიკოფ
სამდის, უცილებელად ქონებისა, მას შეეყარა ყ~ი სვანეთი, აფხაზეთო, საეგ
რო, გურია, სამოქალაქო, რაჭა, თავკვერი და მომრთველმან, და არგვეთი: სანი
გთა, და ჯაშმათაგთამან იფიცეს რუსისა გამეფებისა, და მისა მეფე ყოფისათვის
დიდებულთა, და ლაშქართა მის ქ~ყნისათა:
Aმისთვის განჰკვირდების D~თ და იტყვის, mე ვსთქუ განკვირვებასა ჩემსა,
რ~ ყ~ი კაცი ცრუარს: რ~ რ~ლნიცა უფრო შეწყალებულნი, და უმეტესად გა
ნდიდებულნი იყუნეს პატრონთაგან, და თვით Tამარისაგან, მათ ქმნეს უმეტე
სი განდგომილება, და იგინი მიერთნენ რუსსა: ვერ გულისჴმა ყვეს, რ~ლ არ
ცა ძველთა ჟამთა შ~ა, და არცა ახალთა სადმე სმენილარს, უკეთუ სადმე ქმნილ
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იყოს ნებსით, ანუ უნებლიეთ განდგომილება მეფეთა დაწყებითგან სოფლი
სათა არასადავის უხილავს, თუმცა წარმართებოდეს, ანუ გამარჯვებოდეს პატ
რონთა ზ~ა: გარნა თუ სადმე ქმნილარს განდგომილება, ეგრეთცა სახლისა მის
თვისთა, და ნატამალთა მიზეზითა ქმნილარს:
Gაეგზავნეს ლაშქარნი გუზანს, და მუნით წარმოვიდეს რუსი და მისი ლაშქარნი,
და შეყრილთა მიმართეს სამცხეს, და მიეგება ბოცო, და ვინცავინ მისნი იყვნ
ეს მიმდგომნი: გარდავლეს მთა და მივიდეს გეგუთს, და დასვეს ტახტსა ზ~ა სამე
ფოსა: ჵ՞ ღაღადი დიდი და განსაკრთომელი კაცთა ცნობისა, და გონებისა, ვინა՞, ანუ ვისთანაღა მოსაყდარე საყდარსა Dავითიანსა:
Mაშინ Tამარმყოფი ქალაქსა ტფილისასა, ამა უაზროსა და უცხოსა საქმისა განჰკვი
რდა: და პ~დ მიხადა ჩვეულებისაებრ ზენასა შეწევ- ნასა და მოწყალებასა: მერმე
უბრძანა ყ~თა ერთგულთა, ვინაცა შემოკრბეს სპასალარნი, და დიდებულნი,
ჱერეთით, კახეთით, ქართლით, სომხითით: და განკვირვებულთა ამის საქმი
სათა ჰკადრეს და მოახსენეს, მათგან არა ნებისა დართულობა: Dა ვ~ა შეაჯე

რეს უმათოდ ქმნილება ამა საქმისა, მჴეცებრ განჴდა გული მათი ერთგულობისათვის, და თავისა საწამებელად დადებისა პატრონთათვის:
Tამარ ჴელითა საუფლოთა, და სიტყვითა ოქრო ნეკტარითა მართლიად იკი
თხევდა მიზეზთა მკვიდრთა მისთაგან: ოდესმე Tეოდორე ´ატრიაქსა, და Aნ
ტონი ქუთათელსა, რ~ლი იგი ოდენ დაშთა მას ჟ~ა ერთგულად ლიხთ იმერით,
ვ~ე სისხლთა დათხევამდე, და სხვათა Eპისკოპოსთა გზავნიდეს, ოდესმე შინაურთა ვაზირთა, ეჯიბთა, და მესტუმრეთა, და მათგან ვერასპირისა მპოვნელი:
±~დ შეკრბა კრებული ღ~ისმბრძოლთა, და იზრახეს ზრახვა ბ~რტისა და აღიღ
ეს მახვილები, და პატრონს ქ~ესშემოსილსა ზ~ა ნახევარნი, თვით მეფე საგონებე
ლითურთ: და გარდამოვიდეს მთათა ლიხთისათა, ამოსწყვიდეს და აღაოჴრეს
არენი ქართლისანი: მოვიდეს ნაჭარმაგევამდისინ, და გორამდის, და ნახევართა
დადიანთა, და ბედიანთა წინაძღომითა გარდაიარეს რკინისჯვარი, და ჩავიდეს ცი
ხისჯვარსა, და დაწვეს ქალაქი ოძრჴე, და მუნ შეიყარეს ბოცო და მესხი. ვინცაღა იყ
ვნეს მიმდგომნი მისნი, და განმგებელთა ესე ვითარისა ღ~ისა უკითხავად:
Aრა შეიშინეს სასჯელისაგან ღ~ისათა, არცა პატრონისა ღ~თივ დაცულისაგან. რ~ლ
სა ჰფარვიდა ჴელი საუფლო, და უძღოდა მკლავი მაღალი: R~ გააგეს აღება ჯა
ვახეთისა, თმოგვისა, და ახალ ქალაქისა: ±~დ თრიალეთისა, და სომხითისა და ვი
1-31 სტრ., 136v
ნათგან ქურდვაჭარს იქით გასდგომოდ[ა]ავე ყ~ი სომხითი: ივანე ვარდანისძე პატ
რონი გაგისა: მააყ პატრონი კაიწონისა კაენი: თვით ვარდანისი: და სხვანი
თვით ვარდანს გარდაცა მის ქ~ყანისა აზნაურნი, და აზნაურშვილნი: თვინიერ
ზაქარია ვარდანის ძისა:
Iგი კაცი ერთგული იყო, და ჭაბუკი გამოცდილი, ამათ ყ~თავე აგარათა შეყრა
გააგეს, და მუნიდაღმა მათდა ზემოქართლისათა მყოფთა კართა ქალაქისათა ე
რთად შეყრა ინებეს, სადა იგი იყო მზე მზეთა, და ნათელი ნათელთა, ტარიგი
უმანკო: მსგავსი ძალისაებრ მისისა K~ესი, მშვიდი დავითისებრ გონებითა, მინდობილი ზენასა მისგანგებისა, და სასოებისა მქონებელი:
Mაშინ უბრძანა ამირსპასალარსა გამრეკელსა: და ოთხთავე მჴარგრძელთა: და
სხვათა თორელთა ზემოთა და ქვემოთა წარსლვა, და მიგებება წინა ქ~ყანასა ჯავახეთისასა, და მუნვე ცნობა ძალსა მათსა: Dა მივიდეს მტკვარსა ზ~ა, რ~ი იგინიცა მუნ
ვე მისრულიყვნეს, და მოერთნეს მესხნიცა ერთგულნი დარჩომილნი, და აქათ ესენი მისრულნი მტკვარსა ზ~ან, და იგინი მუნით ჴიდსა ზ~ა შეიბნეს, და შეიქნა ომი, და სროლა: მას დღესა სიღამემან, და წყლისა შუა- ყოფამან განყარნა: და ვი
თარ შეღამდა, შეიყარნეს და ზრახვა ყვეს, ვ~დ ვხედავთ მჴეცქმნილებასა ამათ
ლაშქართასა, და რ~ არა გვაქვს ძალი და ღონე შებმისა, აწ მივრიდოთ სიმაგრისა
კერძ, და მუ- ნით ღონითა რითამე ვეცადნეთ ღალატსა და ძლევასა:

Gარნა რომელი ძლევასა და სიმჴნესა მისცემდა Tამარის კერძ, და იღვწიდა მისთვის
ღ~ი, მან ამცნო გულსა Tამარისსა, რათა დაუყოვნებელად შებმა უყონ, და დევნა წინა აღდგომთა მისთა: Gანვლეს მტკვრის ჴიდი, და მიმართეს მთასა განძად
წოდებულსა ღონედ სიმაგრისა საძებნელად, და ვერცაღა მუნ დადგეს, გარი
დეს და მიიწივნეს ველსა ნალისასა, და წყალსა სინგრისასა Tმოგვსა, და ერუშ
ეთს შუა: Mუნ შეიქნა ომი ვითა ხვდებოდა რჩეულებასა იმერთა და ამე
რთა მოყმეთასა: რ~ლი კმაიყო ძველთაგანცა გოლიათთა და ჭაბუკთა ომად:
რ~ლთა ზ~ა მოვიდოდის სიმწვავენი, დამკვეთელნი ისართანი მფეთებელნი ჴრ
მალთანი, და მხეთქებელნი ოროლთანი:
DA განგრძობასა შ~ა ომთასა მიეცა ძლევა მოყმეთა თამარისათა: და გაქცეულნი
რ~ლნიმე შეიპყრნეს, და დაატყვევნეს: და ამათ არარაჲ ევნო, არცა
სიკ~დილითა, არცა დაკოდვითა: თვინიერ ივანე სარგისის ძე დაკოდეს, და შემოიქ
ცეს მხიარულითა პირითა, და განათლებულებითა გულითა თავისუფლად:
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Mდევნელ იყუნეს იგინი, რ~ლნიცა გარდაიხვეწნეს შემზნებისა <note> ერთში
შეძინებისა ეწერა / <note> და პატრო
ნისა არა დაკლებისათვის: და მოვიდეს წ~ე ღ~ივ გვირგვინოსნისა, და ჭ~ტდ მეფეთ
მეფისა: და მიმცემელმან ჯეროანისა მადლო- ბისამან, ნახნა თვისნი მოყმენი
პირითა ბრწყინვალითა, და გულითა სახიერითა, და თვალითა ტკბილითა: ვი
ნაცა ცნეს ესე პ~ლ მახარობლისა მოსლვითა, ზრახვა ყვეს, რ~ლნი მყოფ იყვნ
ეს ჭიაბერი მან- დატურთ უხუცესი, და ჱერნი, და კახნი დიდებულნი, თა
ვადნი, თანა დართვითა ყივჩაყთათა, შეყრილთა ქართლისა ერისთავისა
და ქართველთა დიდებულთა წინაძღომითა, და თვით Mეფისა სვიანისათა და
სხმა ქართლს მდგომთა, რ~ლთა თანა მირთულიყუნეს ვიეთნიმე ქართველ
ნიცა, და სიმრავლე ყ~ისა კავკასიისა და მთიულთა:
Dა ვ~რ აგრძნეს ამათ ამოწყვეტა, და გაქცევა მათ კერძოთა ზემოთა ლაშქარ
თა, მსწრაფლ იჴმიეს ამათცა გაქცევა, და გარდავლა ლიხთა, შემოიქცეს
და მოვიდეს წ~ე თამარისა: ჰკადრეს გასლვა სომხითით, და მიმართება უ
რჩთა და განდგომილთა Mეფობისა მისისათა: Dამორჩილდა ქ~ს შემოსი
ლი ჴელმციფე შემეცნებული ღ~ისა წყალობა აურაცხელობათა:
Vინა უწყოდეთ ესეცა, რ~ლ წყალობათა და მოხედვათა ღ~ისათა სივრცე აუ
რაცხელარს და დიდ ფ~დ, რ~ კეთილთა სახიერთა ნიშთა სიმრავლითა, და
ძლევათა მინიჭებითა განამდიდრებს, ვ~ა იტყვის ბრძენთა შ~ს ´ლატონ, ვ~დ
კეთილი კეთილთათ~ს არს კეთილ. ვინა იგივე კეთილი ბრტთათვის ბ~როტ:
X~ აწ ჴამს, და უფროსღა მ~რდის გაგონება თქმულთა ამათ, და უწყებად და
ხედვად zენათა წყალობისა მონიჭებათა, რათა მ~დის მოუკლებელად იყოს

ჩვენ ზედა, ესე ვითარნი წყალო-ბანი, და მოხედვანი ღ~ისანი:
X~ ვინაჲცა სცნეს განდგომილთა შერისხვა ღ~ისა მათზედა, თვით რ~ლნიმე
დამგდებელიქმნეს ციხეთა და სიმაგრეთა, და უწინარეს სჯულისანიცა,
ვინათგან თამარსა ზ~ა ესე ვითარნი საქმე იკადრეს, რ~ლნიმე მოვიდეს ყელსაბელ
მობმულნი: რ~ლნიმე მკვლელექმნეს თვისა ბიძასა, და მუნცა იქმნა ჩვეულებ
რივი გამარჯვება, და შემოქცეულნი დადგეს ჭალასა Aგარათასა:
¸ეიწყალა ზაქარია ვარდანისძე, და უბოძა გაგი ქურდვაჭრითა განძამდის,
მრავლითა საკუთარითა, და მრავლითა სანახევროთა ქალაქებითა, ციხეებ
ითა, და სოფლებითა: ¸ეიწყალა და უბოძა სარგის ძესა ივანეს პირველო
ბა მსახურთუხუცესობა ჴელშინაური, და საპატიო კაცნი, და კაიწონი გელა
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ქუნითა, და სხვითა მრავლითა სახარაჯოთა, და ქალაქთა ციხი- თა, და ქყ~ანითა: შე
იწყალნეს და დალოცნეს სხვანიცა მრავალნი და დიდებულნი, შეიქცეს და მი
მართეს სახლად მათდა ნაჭარმაგევს, და ლიხთ იმერთა დიდებულთა შე
ცოდებისა მათისა შენდობისა მოაჯეთა, ითხოვდეს ცხოველნი ხატნი, და თვით
დედოფალი რუსუდან მათ შუა საყოფელად, და ±~სი: და მანდატურთ უ
ხუცესი, და სხვანი ეპისკოპოსნი შინაურითურთ სახელდებულით, მუნით
Vინაჲცა გარდამოვიდეს სვანნი დიდებულნი, და გარდამოატანეს რუსი მეფე
ყოფილი: Dა მისცა დედოფალმან სიმტკიცე ყ~თა მუნ მყოფთა,
ა~დ რუსის უვნებელად გაშვებისათვის: მერმე მის ჟამისა არს შეცოდებისათ
ვის, არცა შენანებისა, და გარდაჴდისა, და წარმოძღვანვითა დედოფლისათა მოვიდ
ეს ნაჭარმაგევად:
Vინაცა რუსმა ითხოვა ივანე მისანდობელად, და წარვიდა მასვე მისსა სვე უბედ
ურსა გზასა, და შეიქმნა მშვიდობა, სიხარული და ერთობა, რ~ლი არაოდეს ვის უხი
ლავს სიტყვისაებრ საწწრმტყლოსა „Eრთბამად მოვიდეს ლომი და ჴარი,
და იხარებდეს ვეთხი თიკანთათანა, და მგელი ცხოვართათანა: და განდიდნა სახე
ლი Tამარისი ყ~სა ზ~ა პირსა ქყ~ანისასა:
Mაშინ ლაშქრობდა დ~თ ბრძანებითა, და გამორჩევითა Tამარ სვე ალექსანდრიანი
თა, და ემარჯვებოდა ყ~ი განგებითა, და შეწევნითა ზეგარდამოთა: Aმას შინა
მიიცვალა გამრეკელი ამირსპასალარი: ესე ყ~თა იგლოვეს, და დიდად და
უმძიმდათ, და Tმოგვისაგან კიდე არა დააკლდეს რა შვილთა მისთა:
Mაშინ უბოძეს ამირ სპასალარობა, ზაქარია მჴარგძელსა, ძესა სარგ
ისისსა ამირსპასალარისასა, მჯდომსა სომეხთა მეფისა ადგილსა: პატრონსა
ლორისასა: მოუმატეს ქალაქიცა რუსთავი, მოყმესა ღირსსა სპასპეტობისა
სა, და ჭიაბერსა მანდატურთ უხუცესსა, მოუმატეს და უბოძეს ჟინვანი ქალა
ქი, და ციხე მრავლითა მთეულეთითა: და შეიწყალეს და დალოცეს ვარამ

ისძე, და უბოძეს თმოგვი, და ქვემოთ წირქვარელნი, ზარტაიჭისა ძენი: და შე
იწყალნეს თვითოეულნი თვისითა წესითა, რ~ლნიმე ახლად დალოცვითა, და რო
მელნიმე მომატებითა, და ეგრეთვე ქართველნი, სომხითარნი, თორელნი, მესხნი,
და ტაოელნი: ვინაცა გუზან პ~ლვე წარმწყმედელი თავისა თვისისა, აწცა განდ
გა, და გაიტანა ტაოსკარი, ვაშლოვანი, და სხვანი ციხენი მრავალნი, და წარ
ვიდა ქ~ყანასა შაერმანისასა:
Mაშინ წარავლინეს სარგის თმოგველი, და კახა სამძივარი სხვითა აზნაურ შვი
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ლებითა, რ~ლთათანა იყო მეღვინეთუხუცესიცა სეფეშვილად კლარჯეთისა:
X~ განვიდესრა მთასა კოლისასა, მოვიდეს და მოეგებნეს წინა ფანასკეტელი ზა
ქარია, და ძინელნი ყრმანი კარგნი პატრონისაგან შეწყალებულნი, შეყრასა
ვე თანა სცნეს გუზანის შვილისა, და შარმანისა ლაშქართა მოსლვა გუზანის
ცოლშვილისა, წასასხმელად, და ციხეთა შ~ა თურქთა შეყენება:
Dაღაცათუ ლაშქარნი დიდნი იყუნეს, და ათორმეტისა დროშისა პატრონნი: და ე
სენი მცირენი: ა~დ სასოებითა ქ~სითა, და სიმართლითა, და სვე უძლეველითა
თამარ ღ~თივ დაცულისათა შებმა უყვეს და არა დარიდნეს სიდიდესა, და სიმ
რავლესა მათსა, სიქველითა და სიმჴნითა მათითა, და დიდი ძლიერი ომი გარ
დაიჴადეს. და ბოლოდ გააქცივნეს იგინი, და ამოსწყვიდნეს, და გუზანის დედა
წულნი ჴელთიპყრნეს, და შემოიქცეს მშვიდობით, აღიღეს ცხენი და სიმაგ
რენი, და კ~დ აგნეს ამავე სამეფოსა, და მოიწინნეს წ~ე. თამარისსა, რ~ნ მიჰფინა
წყალობისა ნათელი, და გარდაიჴადა მადლი კეთილად მოჭირვებისა, და სი
მჴნისა მათისათვის:
eსე ვითარსა წყალობასა შ~ა ღ~ისასა იშვებდა ერი ქე~ანეთა, გარნა წუხდეს
და იურვოდეს უნაყოფოებისათვის თამარისა: ა~დ ღ~ნ რ~ლნ მოხედნა პ~ლ მანო
ეს, და აბრაამს, და მდედრთაცა Aნნას, და Eლისაბედს; არცა აქა ჰყოვნა, რამე
თუ შ~დ მცირედისა ჟამისა დაორსულდა Tამარ. და სცნესრა ესე, ყ~თა, იწ
ყეს ლიტანიობით ვედრება ღ~ისა მარხვითა, ლოცვითა, და ცრემლითა, რათა
მისცეს ღ~თნ შვილი წული, რ~ლი ესე იქმნაცა: Dა იყვნესრა და
ვანებულ ტაბაჴმელასა, მუნ შვა ძე პირმშო, ყ~ითურთ მსგავსი პაპისა, და
უწოდა სახელი ახოვნისა მამისა თჳსისა: Gიორგი:
R~ლისათვისცა ყვავილი უკვდავთა ნაწილთა აღმოგვეცენა. K~კს, oIB:
ამას ესე ვითარსა მოხედვასა ზედა ღ~ისასა, და პ~ლსა დარჩომასა თამარისასა,
და აღმოშობასა ძისასა რამცა თქმად ეგებოდა სახე სიხარულისა, ანუ მადლო
ბისა ღ~ისა ყ~თა მ~რ, ესე თქმად შეუძლებელარს:
Iხარებდეს იშვებდეს და იმოთხვიდეს სამოთხესა შ~ა ამის საწუთოსასა: განმათავ

ისუფლებელნი ტყვეთანი, შემწირველნი ეკლესიათანი: მაპატივებელნი
მღვდელთა მწირვებელთანი: მიმცემელნი მონაზონთანი, მოღვაწენი გლახაკთა
ნი: ერთბამად ადიდებდეს ღ~ა მწყობრნი ეპისკოპოსთანი, და სამღვდელოთა
კრებულთანი, და დასნი შვიდთავე სამეფოთა სპათანი: Dა თვით დედო
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ფალმან, და გაზრდილმან მისმან Mეფემან დავით, და დამან თამარისმან, და ყ~თა
მყოფთა ამის სამეფოსათა, მსგავსად მოგვთასა იწყეს ძღვნობად, და მინიჭებად ნი
ჭთა ურიცხვთა:
X~ სცნესრა ესე ბერძენთა მეფეთა, და სულტანთა Aთაბაგთა, და ამირათა სპარსეთი
სათა, წარმოავლინნეს ნიჭნი, და განძნი კმასაყოფელნი:
DA შ~დ წელიწდისა კ~დ დაორსულდა, და შვა ასული შემსგავსებული თვისი: და უ
წოდეს, Rუსუდან ძე თამარისი, R~ლისათვის კ~დ უფროსი სიხარული შე
იქმნა ყ~თა ზ~ა, და უმეტეს გარდაემატა ქ~ყანა ბედნიერობითა, და ყ~ითა კეთილი
თა და გამარჯვებითა ლაშქართათა რ~ლ არა ოდეს ქმნილიყო ბაგრატოანისა:
´~დ შემყრელთა ბედსა, და სვესა ზ~ა Lაშასა, რ~ლ განმანათლებელად სოფლი
სა ითარგმანების Aფსართა ენითა: Mიჰმართეს ბარდავად დიდად, და
ძველად ქალაქად, და ამოსწყვიდეს რანი, და გამოიღეს დიდძალითა ომითა პი
რველისა nებროთის ძისა ჰაოსის შვილისა ბარტომის მამული: და აღივსნეს
ტყვითა, და საუნჯითა აურაცხელითა:
Dა ათავისუფლნეს სამი ბევრი ტყვე დღეგრძელობისათვის Tამარისა, და ძისა
მათისათვის: Dა მუნითრა წარმოვიდეს, არღარა შეისვენეს, არცაღა თუ
თვე ერთ: მსწრაფლ წარვიდეს და ილაშქრეს აზრუმს კარსა კარნუ ქალაქი
სასა, და მუნ იყო სიმრავლე ომთა, და წყობა ძლიერი, და ხეთქება აბჯართა, რ~ლისა
მეშვლად იყუნეს სურმანელი, კარული, სპერული, და შიგნით სალდუხის ძე
ნასრადინ, და ორნი ძენი მისნი ლაშქართა სიმრავლითა, ქვეითითა, და ცხენოს
ნითა: და ცისკრის ბინდსა მისრულთა დაიწყეს ომი: და ღამისა ბინდმან გაჰყარ
ნა: dა ვითარ გარდაჰჴდა ღამე იგი მოვიდეს ლაშქარნი, დაუთვალავითა
და მიუწდომელითა ალაფითა: შიგნით მყოფნი ვ~ა მჴეცნი იღრჭენდეს კბილ
თა მათთა, და წვერთა იფხვრიდეს: ხედვიდესრა ცოლთა და შვილთა მათთა
ტყვე ქმნილთა, და ჯოგისა, და რემაებისა მათისა იავარქმნილთა:
eსრეთ ცრემლოოდეს, და ჰგოდებდეს ესრეთ იტყოდეს: ვინა იქმნა ჩვენ
ზ~ა ესეოდენი რისხვა, რ~ არაოდეს გვიხილავს ჩვენთა სანახებთა ტომი ქე~ა
ნეთა: Dა ვ~ა განთენა, შეიქმნა ცემა ბუკთა, და დაბდბთა, და ზეიმი ქალაქ
სა შ~ა, დაასკვნეს დათხევა სისხლისა მათისა, და გაწირნეს თავნი მათნი: გამო
ვიდეს ბჭეთა ქალაქისათა, და გააწყვეს რაზმი ქვეითთა და ცხენოსანთა: და წარ

მოდგეს ბანთა, და შუკათა ზ~ა ისრისა მსროლელნი, და ქვის მტყორცებელნი:
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Dა ვ~რ იხილნა მეფემან დ~თ სპათა მათთა შუკათა ზ~ა ისრისა მსროლელ
ნი, და ქვისა მტყორცებელნი, და გულმყარად გამომსვლელნი, ითხოვეს საჭურ
ველნი, და აღსხდეს ჰუნეთა ზ~ა, და აღიხვნეს ოროლნი, და აჰა პირველსავე ზედა
მისლვასა, დასტეხნეს სახედ მეხისტეხისა, და აღიხვნეს კარნი ქალაქისა
ნი: და აღსწყვიდეს პ~ლ გამჴეცებულნი იგი, და წარიქცინნეს წინა, და ურთი
ერთარს მოსრვიდეს სიმრავლისაგან და ტენებისა, და სირცხვილეულნი ცოლ
თა, და ხადუმთა მათთაგან საკიცხელ, და სანერწყველ იქმნნეს მათ მ~რ: აგი
ნებდეს და ბასრობდეს მოჰმედს მოციქულსა მათსა, და სჯულისდებასა მის
სა: Mაშინ შემოიქცა მეფე დავით, და ლაშქარნი მისნი მოვიდეს მოხა
რულნი ქყ~ანადვე თვისად, მუნით ძლევა შემოსილნი წ~ე Tამარისა ნათელბრ
წყინვალისა, და ძისა მისისა საშოთმთიებისა აღმობრწყინვებულისა:
X~ მე მრიდმან განგრძობასა წყინებისამან მცონის დაგდებად ღვაწლთა და წყო
ბათა და მარჯვებათა უკანასკნელთა უმჯობესთა პირველისათა: აღიძრ
ვის ენა ჩემი სიტყუად, და მოთხრობად ესე ვითართა:
Oდესმე ჟ~ა ერთსა განვიდეს შეყრილნი გელაქუნად, და ჩაიარეს ხაჩიანი, და
ჩავიდეს ქყ~ანასა ყარყარისასა, და მიუწიეს ბალყუნამდის, და მოარბიეს ყ~ნი
არანი, და შემოიარეს კარი განძისა, და შეიქმნა კართა ზ~ა დიდი შუღლი: გა
ღანამცა გააქცინნეს, და შეიხვეწნეს ქალაქად, და ყარყრით შემოქორამდის ექ
ვსი დღე იარეს, და არა რ~ლი დღე გარდასრულა თუმცა არა მოსწეოდეს ლაშქა
რი, და არა შემობმოდეს, და ყოველგან ძლევა ბრწყინვალე აჩვენეს, და შემოიქც
ეს ესრეთ სიხარულითა, და მოვიდეს წ~ე სიხარულსა ყ~ისა სოფლისასა:
±~დ ლორიდაღმენ წარვიდეს ორნი ძმანი სარგისის ძენი, ზაქარია ამირ სპასალა
რი, და მსახურთუხუცესი ივანე, მორბევად რაჴსის პირისა, და მუნით წამო
სრულიყვნეს ლაშქარნი დვინელნი, ბინჯნელნი, და ამბერდნელნი მეკობრო
ბად და მზერად ქარავანისა, და ვითარ სცნეს ამათ, და შეიპყრნეს საშუალო
ბასა გზისასა, და ეკვეთნეს ურთიერთარს, და უფროს ომისა, და მჴნედ ბრძოლისა
საქებელიყო წამღებელი სულისა, სიფიცხედ ქველობისა მათისაგან აღვსებუ
ლი, და სახელოვანნი მოვიდეს წ~ე დ~თ სვე ამაღლებულისა, და Tამარ ღ~თივ
დამყარებულისა: Aმისა შ~დ ჰკადრა კაენისა პატრონმან ივანე
მსახურთუხუცესმან დავითს, და აწვია ლაშქრობად შესამართებელისა
სახელოანისა, და დიდისა გელაქუნისა მოსარბეველად, და სპარსი ბაზირისა, და
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გორლაუქისა:
Mაშინ გაჰყვა მოყმე დღითი დღე აღმატებული, და წარმართებული ო

მთა, და ლაშქრობათა შინა: Dა ვ~ა მიიწივნეს და დაესხნეს, აღიღეს ტყ
ვისა, ჯოგისა, აქლემისა, ძროხისა და ცხვრისა სიმრავლე, ურიცხვი: და სა
დაცა ვინ ლაშქარნი, და მეშველნი, თავთავის დედაწულისანი გარდაეკიდნეს
ამოსწყვიდნეს, და დაჴოცნეს: Vინაცა სპარსი ბაზირისა არა რად შემ
რაცხველთა. სულტანისა, მოედანსა შინა იწყეს სიხარულად. და ასპარეზობად,
რ~ლ ესეცა არა ოდეს ვისგან ქმნილარს, არცა სმენილარს:
X~ კ~დ არა მრავლისა ჟამისა ოდესმე იგივე სვე უბედური რუსი, ამის სამოთ
ხისაგან ექსორია ქმნილი, კაენისაებრ მკვლელი, არა ძმისა, ა~დ თავისა
თვისისა, ვერცაღა ნადისა ღირსიქმნა ყოფად, რ~ მოიშალა სამეუფოსა ქალა
ქისაგანცა კოსტანტინუპოლისა ყოფისაგან, და მუნითცა ექსორია ქმნეს: მი
ვიდა ათაბაგისა, და მისგან აიღო არანის ქყ~ანისა სამყოფი შემსგავსებული
უბედობისა თვისისა: Mუნიდაღმა შეიყარა ლაშქარი განძისა,
და არანისა, და მოვიდა ქყ~ანასა კამბეჩისასა, და შიგნით მინდორი მოარბიეს, და
აღიღო სიმრავლე ტყვისა და ნატყვენავისა:
Mაშინ ხორნაბუჯისა ბატონმან საღირ მახატელის ძემან სცნა ესე, და შეი
ყარა მცირედითა ლაშქრითა, და სამითა შვილითა, წამებად და დადებად თავი
სა თვისისა განემზადა, და მიეწია: და არათუ ორნი ერთისათვის ლაშქრობ
დეს, დაოცნი ორთათვის: Gარნა მანვე სიმართლემან Tამარისამან დასცა რისხვა ღ~ისა უხილავი, და ვ~ა გედეონისგან გასმიეს, მცირედითა მრავალ
თა ეწივნეს და გააქცივნეს, ჩამოყარნეს და დაჴოცნეს, ვინა სვე უბედო რუ
სი ძლით სამე განრომილი გარდაიხვეწა ორითა მონითა:
X~ ესეცა უწყებულიყავნ თქვენ ყ~თა მსმენელთაგან; დაღაცათუ სამისოდ გაჭ
რით მჴეც ქმნილთა, მჴეცებრ აჩვენეს ულმობელობა, გარნა იხილეთ
თუ ვ~რ სატურფო, და მაღნინტებრ მომზიდველობა აქვნდა მჴეცთა გულე
ბისაცა: oდესმე შარვანშეს ლომის ბოკვერი გამოეგზავნა მათ მიერ გა
ზრდილი, და ესოდენ დიდი, და საზარელი შეიქმნა, რ~ლ არცა ველური, და
არცა შინაური არაკადაც არავის ასმიეს: Eსე რა~ჟს დარბაზს მოიყუანიან
ესეთი აქვნდის სურვილი და ტრფიალება Tამარისი ღ~ივ განათლებულისა,
რ~ლ მრჩობლითა ჯაჭვითა მიმოდაქცეულებამან კაცთა კიდებისამან ვერ და1-31 სტრ., 140r
იმჭირის, ვ~ე თავი უბეთა შ~ა არა შთაუდვის, და ლოშნიდის, ვ~ა ძველოდესმე მო
წამეთა მეტაფრასები მოგვითხრობს: და ოდესმე ძლით დაიმჭირიან, და ძლით
დამაგრდიან: მაშინ წყაროს მსგავსნი ცრემლნი გარდამოსთხინის თვალთა
გან, რომელი დაალტობდის მიწასა:
Aმა ესე ვითარსა მძლეველობასა მტერთასა, დამჴობასა ურჩთასა, და მჴეცთა
მომდოვრებასა ხედვიდესრა ყ~ნი, განისმა ზარი და შიში ყ~თა კიდეთა აღმოსა

ვალით, და დასავალით, ჩრდილოთ, და სამხრით, და ყ~ნი მორჩილებდეს, და
ძღვნითა მრავლითა მოიკითხიან:
Aმას ჟ~ა მოიკლა ყიზარსლან ათაბაგი, აწ გასულტნებული მოლიდთა მ~რ,
და დარჩნეს სამნი შვილნი ფალავანდისნი მყრობელად ყ~ისა სპარსეთისა.
რ~ლსა მამისა და ბიძისაგან გაჰყოფოდეს ქყ~ანანი: ესრეთ უხუცესსა ხუტლუ
ინანჩის ერაყით ხვარასნამდის და ბაბილოვანამდის: Dა შედეგსა ამირ
ბუბაქარს ადარბადაგანი სომხითამდის: dა უმცროსსა ამირ მირმან არანის გურგანის ზღვით, ვ~ე გელაქუნისა ზღვადმდე:
Aმას შ~ა ვ~ა არს წესი მრავალმთავრობისა, შეიქნა შური და ჴდომა მათ შორის,
ჰსძლია უშუალესმან ამირ ბუბაქარ, და იოტა უფროსი ძმა, და დაჯდა Aთა
ბაგად: და უმცროსი ძმა ამირ მირმან არანიდაღმან შარვაშეს შეესიძა: და
თვით შარვაშეს, და მას ბალუყან კართა ზ~ა დაესხა და გააქცივნეს: და თვით
დარჩა განდიდებული და გალაღებული ჟამადმდე: X~ ვინათგან უ
ღონო იქმნნეს შარვაშიანნი. და ამირ მირმან: რ~ ჟ~ა შერისხვაცა მოი
წია სახლსა ზ~ა შარვანისასა, რ~ლი შეაძრწუნებს ქყ~ანასა, და შეხებით ა
კმოვლებს მთათა, შერყევით შეირყივნა, და დასცნა ზღუდენი და ციხენი შა
მახიისანი, და უჩინო იქმნნეს ყ~ნი მას შინა მყოფნი, რ~ლსა შ~ა წარწყმ
დეს შარვანშეს ცოლი და შვილნი:
eსერა ესმა, და იხილეს მოიწია, გლოვა უზომო და მწუხარება მათზ~ა, რ~ იტყებ
დეს თავსა, და დაიყრიდეს ნაცარსა, რ~ არსადაით იყო სასოებაჲ ჴსნისა მა
თისა, გარნა მხოლოოდენ ღ~ი, და მისგანვე პატივცემული და განდიდებუ
ლი დ~თ და თამარ: Dა წარმოავლინნეს მოციქულნი შემოსახვეწლად
ძღვნითა ურიცხვითა თვალითა და მარგარიტითა ფასდაუდებელითა:. და ია
ჯნეს შველასა, და მოახსენებდეს ამას: ვინათგან ძალი აქვს ჴელმწიფობასა
თქვენსა, და სიბრძნით განგებასა თქვენსა მორჩილებს ყ~ი. სვესა ალექსანდ1-31 სტრ., 140v
რიანსა თქვენ თამარ ღ~თივ განბრძნობილისასა, და სიმჴნესა და სიქველესა თქ~ნ
დავით დავითიანსა, და უბრობასა ლაშქართა თქვენთასა აღება ყ~ისა სპარსე
თისა: მაშა მოგვეცით ასული ნათელი, და ბრწყინვალება შარავანდედობი
სა თქვენისა, და დასვით დედოფლად და პატრონად ყ~ისა სპარსეთისა:
Mაშინ არა მღირსებელმან სიძობისა მათისამან, უბრძანეს იმედი შვე
ლისა, და ჴელის შეწევნისა: Mასვე ჟ~ა გასცეს ბძანება, და წარავლინნ
ეს შიკრიკნი, და მალე მსრბოლნი წვევად და ჴმობად სპათა, იმერთა და ამ
ერთა: რ~ მას ჟ~ა ძმაცა ყივჩაყთა მეფისა სევინჯი სავალთი აქა იყო სამსახურ
ად: დიდითა ლაშქრითა შეიყარნეს, და დადგეს დასოთა შ~ა, რ~ლისა სიმ
რავლითა აღივსნეს მტკვრის პირი, ალგეთის პირი, კაციის პირი, და ქურდ
ვაჭრისპირი: eსე ოთხნივე მდინარენი ტფილისით ყარაღაჯამდის:

Mაშინ მოვიდა ამირმირმან ფალავანდის შვილი, და აღსართან შარვაშე ყ~ისა
არანისა დიდებულითა და ჰალამითა, დადგეს ჴელმწიფენი სვე სრულნი
და ღ~თივ აღმობრწყინვებულნი ჭალასა აგარათასა: პატივისცეს და აღუთ
ქვეს აღსრულება ნებისა მათისა, აწვიეს და მოიყუანეს დიდითა პატივითა
და ზარითა: და დედოფალიცა რუსუდან აქა რაჲმცა სახე შემოიღებოდა, ა
ნუ ვისმანცა გონებამან, და ენამან აღმოთქვას ქებანი ზართა და დიდებისანი:
±არავთა, და სრაფარდათა: ±ოშკთა და ფილოპოტთანი მოკაზმულობანი, და
შემკობილებანი ბესელიელებრი: ანუ სოლომონიებრი ტაძრისა ღ~ისა, რო
მელსა შ~ა იხილვებოდა აქაცა მსგავსი სოლომონისი:
dა უმეტეს სოლომონისი, სიბრძნითა და ღ~ისმსახურებითა, და შვენიერებითა
უმსგავსოთა, რ~ლსა მოესთლო სუნნელება, და შვება სამოთხისა, და მოეფუ
ტკრა ვარდბუტკობა ყვავილმცენარეობა, ასფოდელონ ნარგიზოვნება, ი
ვლიოს ველის ნანორჩები: ანუ ვისნიმცა ქება მიხდომოდა დავითის მოყ
მისსა პლ~თა გოლიათთა მსგავსისა ბაღათარისი, და თარჴანისი:
Mსგავსი ეფრემიანისი, და დიდებულთა ბუმბერაზთა მოყმეთა ამის სამე
ფოსათა: და შეიყარნეს ზარითა გონებისა ზარგანსაჴდელითა:
dა შეიქმნა დარბაზობა, და დასხდეს ტახტსა ზ~ა ოქროჭედილითა, თვით Tამარ,
და დავით: და ძე მათი გ~ი: მადიდებელნი, და მასახელებელნი ყ~თა შარავან
დედთა მპყრობელობისანი: ´~დ რა გამოვიდეს ტფილისით ქალაქით მიეგ
ებნეს წინა ოვსნი, და ყივჩაყნი, ძველნი და ახალნი: ¸~დ ამისა ჱერნი
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და ±ახნი: და შ~დ Kართველნი: და კ~დ მესხნი თორელნი, შავშ კლარჯ
ტაოელითურთ: ¸~დ სომხითარნი: და კ~დ აფხაზნი, და სვანნი, მეგრელ გუ
რიელნი, თანა რაჭა თავკერით მარგუელითურთ: და თვით კარავის კა
რსა ჴელისუფალნი, და შინაურნი:
X~ ვინათგან შინაური, და თვისი იყო შარვანშა: პ~დ შემოვიდა იგი და თაყვა
ნისცა, და მოიკითხა წესისაებრ, და დასვეს თვისსა ადგილსა: Dა შ~დ
მისა მოვიდა ამირმირმან მამულად ძმისწული სულტანისა, და შვილი
ფალავანდისი: და დედა მისი იყო ასული ინანჯანისი ხვარასნის პატრო
ნისა: და აწ ცოლი იყო ტუღრილსულტანისა, და მოიკითხეს პატივითა, და
სვეს და შეიტკბეს ვ~ა შვილი მოყმე, კარგი და შესახედავი საყვარელი,
მოასხნეს დიდებულნი, ზოგნი სულტათა დაზრდილნი: ზოგნი ელდ
გუზისნი, და ზოგნი შვილთა მათ თანი. ათაყვანნეს და მოიკითხნეს შესა
ტყვისითა პატივითა: და შეექნათ გულსა მათსა სიხარული მიუთხრობე
ლი, და ფიცით დაამტკიცეს და იტყოდეს ვ~დ არაოდეს ნახულა კაცთა თვა
ლისაგან, და არცა წარგვიკითხავს ძველთა წერილთა შ~ა, გინა ახალთა, სახე

Tამარისი, და მსგავსი ყოფა ქცევისა მისისა:
dა მოეწონა თვით მეფე დავით, და დიდებულნი, და მოყმენი მათნი, და იტყოდეს
სიხარულით და გულდაჯერებით, გავიმაგრნეთ გულნი, და აღვიძარცოთ მწ
უხარება, რ~ ჭ~ტდ ძალუძს ჴსნა ჩვენი, და კ~დვე გება მამულადვე ჩვენდა:
Mაშინ ითხოვეს პური, და შ~დ პურობისა დაიდვეს ნადიმი სიკეთე და სიტურ
ფე გამოუთქმელი: იყო სიხარული, და ზმა ჴმა მგოსანთა და მუშაითთა: გა
ღანამცა დამოსნა ძვირფასითა შესამოსელებითა ორნივე იგი ლაშქარნი მათ
ნი: და დაყვეს მუნ მსგეფსი ერთი, და ჰქონდათ დღე ყ~ლ სიხარული, და მათგ~ნ
ძღნობა, და ამათგან ბოძება, ნადირობა, და ბურთობა, რ~ლისათვისცა ითქმო
და ქება ამირმირმანისა, და დიდებულთა, და ულამთა მისთა, ვითა ერაყსა
და ადარბადაგანს, და ერანს, ამათებრ მობურთალნი არღა დარჩომილან:
Mაშინ უბძანა მეფემან ამირ სპასალარსა მისსა ზაქარიას, და მსახურთუხუ
ცესსა ივანეს, და ერისთავსა ჱერეთისასა გრიგოლს, და სხვათა მოყმეთა, და
ჩავიდეს მოედანსა: Dა მუნით ჩამოვიდა ამირმირმან მისითა დიდებულითა
და მონითა, და თვით თამარ საჭვრეტელად პირითა მით ბრწყინვალითა ნათელ
მფენითა, და ისლემნი დაჯერებულნი მეცადინობისანი, და მძლე მგონებელ1-31 სტრ., 141v
ნი თავისანი მსწრაფლ იძლივნეს დავით მეფისა, და მისთა მოყმეთაგან, და შე
იქცეს ძლეულნი და დაჭმუნებულნი:
Aმა სიხარულსა შ~ა და შვებასა ეკაზმოდეს, და ემზადებოდა დამასკვნელნი შვე
ლისანი: მოვიდეს და აცნობეს ათაბაგისა ნახჭევნიდაღმა შეყარა, და არანს მო
სლვა, რ~ ყ~ით კერძო შეიწრდეს სპარსნი, და უღონოებამან მოიცვნა: Mხო
ლოდ ერთიღა სასოება მოიპოვეს, ესე იგი არს სიკვდილითაღა ჴსნაჲ
თავისა თვისისა: ამისთვის შეკრბეს ყ~ით კერძო შეთქმულებითა შეიღებნ
ეს თავნი პირნი და სამოსელნი, და მივიდეს წ~ე Xალიფასა, და აუწყეს თვისი ჭი
რი, და აწვევდეს რათა უბრძანოს ყ~ა სპარსეთსა შეწევნად მათდა:
Rომელ ესე ჰყო ხალიფა, განახვნა ძველნი საგანძურნი, და იდუმალ წარა
ვლინნა ყ~ა შ~ა სპარსეთსა, მისცა ოქრო აურაცხელი, რათა შეკრიბონ ყო
ვლით კერძო ლაშქარი ურიცხვი, და მისცა ბძანება რათა რ~ლისაცა სამთვარო
საგან სპარსთასა არა წარმოვიდენ, თვით მათ ზ~ა მისლვით იავარ ჰყონ:
X~ ესე ესრეთცა იქმნა, იწყეს ამომართ რომგუიაროს, და ინდოეთისა,
და ქვემოთ სამარყანამდის, და დარუბანდამდის შეკრიბა ესოდენ ვ~რ
არცა რიცხვი იცოდეს, და ვერცა ერთსა თემსა დაეტეოდეს:
¸ეკრბეს ადარბადაგანს, და მაშინღა გაამჟღავნეს წაკიდება თვისი, რ~

დროშაცა თვისი წარმოეცა Xალიფას, რ~ლისა თავსა იყო ოქრო ათასისა
ხალიფურისა: eSმა ესე ყ~ი Tამარს, და მოუწოდა ყ~თა ვაზირთა
თვისთა, და შეიქნა გამორჩევა: უბრძანა ჭყოინდელსა ანტონის, არა ავითა გუ
ლითა, არცა დედაკაცურითა სიტყვითა: ა~დ ესრეთ უბრძანა, ისწრაფეთ
დაწერად, და მამაცურითა სიტყვითა მიმოდასდევით ბძანება, რათა მსწრაფლ
შემოკრბენ მჴედრობა: Dა კ~დ მიუმცენით ყ~თა ეკლესიათა, და მონასტე
რთა დაუცადებელნი ღამისთევანი, და ლიტანიობანი აღესრულებოდინ ყო
ველთა ადგილთა:
dა წარგზავნა ფ~დი საფასე, და საჴმარი ეკლესიათა, და გლახაკთათვის, რ~ა მოიცა
ლონ ლოცვად, და მოწყალე ჰყონ ღ~ი, ნუსადა თქვან წარმართთა, სადა არს
ღ~ი იგი მათი: ესე უბრძანა, და ბძანება საქმე იქმნა, და ათსა დღესა შინა
გროი შავარდენთა მორინდა: ვ~ა პ~ლვე ვსთქუ, ყ~ი მჴედრობა, ყოვლით კე
რძო სავსენი სიხარულითა: Dა აღივსო სპითა თამარისათა მტკვრის
პირი, ტფილისით ყარაღაჯამდის: ალგეთის პირი: ქციის პირი: და ბერ
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დუჯის პირი: ესე ოთხნივე მდინარენი, რ~ნი ძლით იპყრობდეს თავთა შ~ს
თვისთა: ესე ყოველი შეკრბეს სომხითს, და მივიდა Tამარ, და იხილნა:
მუნ იყო თვით შარვანშე, და ამირმირმან: და ძმაცა ყივყაჩთა მეფისა დიდითა
ლაშქრითა: Mუნ დაყვნეს მცირედნი დღენი ლოცვისათვის. მერმე
ჰრქვა მათ Tამარ ღ~თივ განბრძნობილმან: ¾მანო ჩემნო ყ~დ ნუ შეძრ
წუნდებიან გულნი თქვენნი, სიმრავლისათვის მათისა, და სიმცირისათვის თქ~ნი
სა, რ~ ღ~თი ჩვენთანა არს: Gასმია გედეონისთვის სამასნი, და სიმრავლე ურიც
ხვი მადიამელთა მათმიერ მოწყვედილნი:
±~დ Aსურასტანელთა ბანაკი, ლოცვითა Eზეკიასითა წამსა შ~ა ანგ~სისა მ~რ დაცე
მულნი: მხოლოდ ღ~ა მიენდვენით, და გულნი თქვენნი სიმართლით იპყრე
ნით წ~ე მისსა, და სასოება თქვენი ყ~ი ¿~ისა მ~რთ K~ესისა იყავნ: ¸ეისწრა
ფედ ქყ~ანად მათდა, და შეწევნითა ღ~ისმშობელისათა, და ძალითა უძლეველი
სა ჯ~ისათა წარგემართოსთ: ულოცა მათ, და შეავედრნა იგინი ღ~ა, წარუძ
ღვანა ¾ელი ცხოვრებისა: და თანა წარატანა Aნტონი ჭყონდიდელი:
X~ თვით შიშვლითა ფერჴითა მიიწია ტაძარსა ღ~ისმშობელისასა მეტეხთა, და წ~ე
ხატისა მის ქვედავრდომილი არა დასცხრებოდა ცრემლით ვედრებად, ვ~ემ
დის სრულჰყო ღ~თნ სათხოველნი მისნი: Dა ვ~ა წარემართნეს, და დაიბა
ნაკეს წყალსა ზედა ეკლეცისასა, და მუნით აყრილნი მივიდეს ძაგამს სიახლ
ესა შამქორისასა, თვესა ივნისსა, დღესა ხუთშაბათსა, რ~ლი გათენდებოდა
პარასკევად, რ~ლსა შ~ა ქ~ნ ღ~ნ ჩვენმან შემუსრა ძალი მჴდომისა, და დასთრგ
უნა ორთავი იგი ვეშაპი: რ~ლისა იხილეთ აქაცა ძალი, და ძლიერება ¾ელისა
მის ცხოვრებისა, და პატივისცემა ´არასკევისა:

Dა ვ~ა განთენა მოვიდეს კაცნი წინამავალნი აეშაგთანი, და თქვეს; ვ~დ ჩვენ თვალი
თა ჩვენითა გვიხილავნ ათასნი, ათასთანი: და ბევრნი ბევრთანი, უმრავლე
სნი რიცხვისანი ვ~ა მკალნი, და ვ~ა ქვიშა ზღვისა შამქორითგან ვ~ე მთად შოთისა,
და ვარდანაშტისა განძისკარამდის ვერ მისაწდომელარიან თვალნი განცდად
და გარდაწდომად: Vითარ სცნა ესე მეფემან და სპათა მისთა შარვანშა.
და ამირმირმან, და ლაშქართა მისთა, პ~დ განიხარეს, და მადლობა შეწირეს უ~ჲ
ახლოს პოვნისათვის მტერთა მათთასა, და განჰკვირდეს თუ ვ~რ დააგდეს გან
ძისა, და არანის ჭალა: და მთანი მაგარნი და შეუმართებია ომი, და წინა მოგე
ბება ჩვენი: Gარნა განზრახვით და გამორჩევით ვქმნათ ესე. პ~დ იმედითა სი1-31 სტრ., 142v
მრავლე აურაცხელობისათა, და მერმე ჴევისა და სიმაგრისა შეზღუდვილობითა:
Mაშინ აღიჭურვა მეფე, და შეჯდა ზერდაგსა, რ~ი სახელგანთქმულობისათვის
ეყიდა ვახტანგ ხაჩინელისაგან, ფასად ებოძა ციხე და სოფელი, რ~ლარიან ჭარგა
ნანი: Vინათგან მას ჟ~ა ჭიაბერი, და მწიგნობართუხუცესი ანტონიცა მისწინა
ვე იყო, კაცი შესახედავათ ჭაბუკი, და გვარტომობით არა უაზნო:
Mას უბრძანა წარძღვანვა ძელისა ცხოვრებისა, რ~ლარს სკიპტრა, და ჯაჭვჭური
მეფეთა: განამჴნობდეს ურთიერთარს სპანი და სპასპეტნი, და მჴედრობა ქ~ს
მოსახელე, და მოახსენებდეს ქ~ს ვნებასა, ურთიერთარს: Aღიხილვიდეს ზე
ცდმი თვალთა, და შევრდომითა თაყუანისცემდეს ¾ელსა ცხოველსა, და მო
იხსნებდეს სიმჴნესა მოწამეთასა, თუ ვითარ ფერად ფერადნი სატანჯველნი
დაითმინნეს ქ~ეს სჯულისათვის, და არა დარიდეს ცეცხლსა და მახვილსა:
eGრეთვე მამაპაპათა სიმჴნესა და გამარჯვებულობათა: და აღმახვიდ
ეს თავთა მათთა, ანუ ვ~რ ძველოდესმე წ~ე დავითისა, oცდა ათშვიდმეტნი
გმირნი მბრძოლობდეს და სძლევდეს უცხო თესლთა:
Dა ვ~რ ვახტანგის სპანი, წ~ე ვახტანგისა: აწ ახლისა Dავითისათვის, და გიორ
გის ძისა თამარისთვის, რ~ლი დ~თ წ~წრმეტყ~ლითგან oთხმეოცდა ერთად ა
ღირიცხვის შვილად ცხებულად: Aჰა ჩვენცა ჴელნი ჴრმალსა, და სულნი
ღ~თსა, და ნუ ვრიდებთ თავთა ჩვენთა: [M]აშინ ჰკრეს სპერმურთა
და ბუკთა საომართა, დასცეს ზარი, და შეიქნა ზეიმი: განაწყვეს რაზმი წესი
საებრ, ვ~ა განჩენილარს თემთა და თემთა: მიუწია წვერმან მარჯვენით რაზ
მისამან მთად, და მარცხენეთამან მტკვრად, წარემართნეს და მივიდეს შამ
ქორს სიახლესა, და გარდაეცვნეს ზედა, რეცათუ დარწყმულსა მომახეთაგ~ნ,
და განჰყო რაზმი მიახლებამან ქალაქისამან, და მუნვე დაწყებამან ომისამან, და
თვით მეფემან რაზმითა თვისითა დააგდო მარჯვენით შამქორი, და მოსწრაფე
იყო განსლვად წყალსა შამქორისასა, კერძოსა და უმცირესისა რაზმისა კართა
ზედა, და ჴიდთა და ბაღთა შიგან შეიქნა ომი და სროლა:

Dა დია ძნელსა, და საჭიროსა გზასა სიმჴნით ჴელყვეს განსლვად, და განვიდეს
პირსა ისლემთა რაზმისასა, რ~ლისა აზრი უაზრო, ჰამრი უჰამრო, და რიცხვი
ურიცხველი კაცთა გულისა გაგონებისა, და თვალთა მხედველობისაგან:
¸ეიქმნა ომი განსლვასავე შინა, და კვეთება არათუ სრულობით წარმოღვრი
თა რაზმისათა: გარნა წინამსრბოლთაგან ყივჩაყთა ენითა ჩალხად, და ჩან1-31 სტრ., 143r
ჩახად იწოდების: და განგრძელდა ომი გზისა სიგრძისაგან: ვინათგან მეფე
და რაზმნი მისნი მიზეზითა ბაღთა და კაპანთათა დაყოვნებულიყუნეს:
Mოუკლეს ცხენი ზაქარიას ვარამის ძესა, და დაუკოდნეს სხვათაცა მრავალ
თა დიდებულთა: Mაშინ სცნეს მჴარგრძელთა ძეთა სარგისისათა ზაქარია
Aმირსპასალარმან, და ივანე მსახურთ უხუცესმან: წარმოიმალეს ვ~ა ვეფხ
თა, ფრთე მალეთა, და მოესწრნეს კნინღა დაჭირვებისაგან უკურიდებულთა:
მიხედესრა იხილეს მეფე, და რაზმი მისი მახლობელად, და დროშა იგი გორგ
ასლიანი, რ~ი იგი სინდეთს შესლვითგან მოსპეტაკობდა, რეცა სიბერისა სახ
ედ: Dა ამათ პ~ლთ მისრულთა წახეთქნეს ნახევარნი ლაშქართა და რაზმ
თანი, და ვ~ე მეფისა მოსლვამდე განმაგრდა რაზმი ათაბაგისა, და სპარსთა, და რა
ჟამს იხილეს mეფე, დაეცა რისხვა ღ~ისა უხილავი მათზ~ა:
Aჰა მისვლასავე იოტნეს და გააქცივნნეს, და დაათვრნეს ისარნი მათნი სისხლი
თა, და ჴმალნი მათნი სჭამდეს ჴორცთა მტერთა მათთასა, და მიუწია მდევ
არმან ერთ კერძომან განძით ბაღთამდის: და ერთკერძომან მთად გელაქუნისა,
და შესდვეს მახვილი და ძალი ღ~ისა მტერთა მათთა: და ათ კეცი რაზმი მათი დაჴს
ნეს, და ვ~ა თაგვთა მოსრვიდეს, და ვ~ა ქათამთა იპყრობდეს დიდთა მათ ამირა
თა მათთა ბაღდადელთა და მუსულელთა, ავრიელთა, და ერაყელთა,
და ადარბადაგანელთა, და ერანელთა, და სხვათა მრავალთა ადგილთასა რ~ლნი
ნიჯადად ჰყვეს, ვ~ა ვსთქუთ ჰინდოედითგან, ვ~რ მზარაულნი წვერთა ზი
დვითა მოიყუანებდეს წ~ე დ~თ მეფისა:
Gარნა Aთაბაგი მხოლოდ განერა ერთითა მონითა, და დაიონავრნეს ქალაქნი
სამნი, ვ~ა არს წესი სარკინოსთა, ლაშქართა შიგან ქონება ქალაქთა და სიმდი
დრეთა მათთა: ერთი ათაბაგისა: ერთი ათაბაგის ძისა, ბეშქენ ქველისა:
და ერთი სათმან ეზდინისძისა, რ~ლისა მამისა სიუხვისა სახელი სპართა შ~ს
დიდად განთქმულიყო: Dა იხილვებოდა დიდი საკვირველი, და გარდა
მატებული შეწევნა ღ~ისა, რ~ თვით მოიღებდეს ნაქონებთა მათთა, და თვით
მოასხემდეს აქლემთა, და ჯორთა კიდებულთა, და თვით იყუნეს მსახურ იავ
არისა მათისა, და ნატყვენავისა: X~ ათაბაგმან ბუბაქარ აქო თვისი
ღონე და ღონიერება, რ~ მიწევნულმან სადმე ჴნარცვსა მცირესა მიწასა შ~ა
დაჰფლა თავი თვისი; Dა წარუღეს დროშაცა ხალიფასაგან ღაზოდ წარმო
გზავნილი: და მიმყოვრებისაგან დევნისა შემოიქცა მეფე: და მიეგებნეს წინა

1-31 სტრ., 143v
ვაზირი ანტონი, ჴელგანპყრობით მმადლობელი ღ~ისა: თვით აღვსილი ლართა
და საჭურჭლეთა მიერ ათაბაგისათა, რ~ნ რიდობითა მონაზონობისათა არა იჴადა მა
ხვილი, და მისრულმან სამითა ყმითა შემოიქცია სამასი ჯორი, და აქლემი კიდებუ
ლი: Mაშინ მოვიდეს დიდებულნი სპასალარნი, და სპასპეტნი, შარვან
შე, და ამირმირან მხიარულნი, გარდაჰჴდეს და თაყუანისცეს, დალოცეს და ქებას
შეასხმიდეს მეფესა და ბუმბერაზთა მისთა:
Dა მას ღამესა დაიბანაკეს სადგომსა მათსა, რ~ი გუშინ მნახველთაგან არღარა ი
ცნობებოდა, რ~ დღეს ბადრასათა წილ აღმართნეს ეკლესიანი: და მყივანთა
წილ რეკეს ძელსა: და ნაცვლად მუყრთა, ღაღადება მღვდელთა:
Dა ვ~ა განთენა მოვიდეს შანქორელნი, მოართვნეს კლიტენი, აღიღო ქალაქნი
და ყ~ნი მისნი მიმდგომნი ქალაქნი და ციხენი: ითაყუანა ამირმირან, და უბოძა
მას შანქორი, და ყ~ი მისი შესავალი, და თვით გაემართა განძას, და მივიდა სიახლე
თა ქალაქისათა გამოეგებნეს დიდებულნი, და დიდვაჭარნი, ყადი და მუსალიმი,
დავრდომით მიწასა ზ~ა თაყუანისცეს და შეასხეს ქება დავით მეფესა, და ცრემლ
ით მოქენეთა შევედრნეს თავნი და შვილნი, და მშვიდობა ითხოვეს:
Gანახვნეს კარნი ქალაქისანი, და მიუფენდეს სტავრასა კართამდის სრასა სა
სულტანოსა, გარდასხმიდეს თავსა ოქროსა და ვეცხლსა, დრამასა და დრაჰკა
ნსა: და ვ~ა შევიდა სრასა სასულტანოსა, აღვიდა და დაჯდა ტახტსა სულტანისა
სა, და შეიქნა დარბაზობა: Dა დასხნეს ამირმირან, და შარვაშე თვითოეუ
ლი თვისსა ადგილსა: ეგრეთვე ვაზირი, მანდატურთ უხუცესი, და ამირსპასა
ლარი, და შემდგომი, რლ~ითაცა აქვნდა წესი ჯდომისა და დგომისა დასვეს:
Mაშინდელი ზეიმი და ზარი ვისმანცა ენამან გამოთქვა: ანუმცა ვისი გონება მისწვ
თა მეფობისა და სულტნობისა ერთად მქონებელობასა ათაბაგის ძისა, და შარ
ვაშეს ყმად ყოლას: ყ~ისა მუსულმანობასა ტყვე ქმნასა შინა:
¸ეიქნა პურობა, ნადიმობა შესატყვისი მის ჟ~ისა, რ~ ჴორცითა ღორისათა ქმნეს
პურობა იგი: ხ~ განძლთა დიდძალი ძღვენი, და ხარაჯა შეწირეს: განჴსნეს სა
ჭურჭლენი, და მრავალ ტურფა ფიალ ჯამები, და ფეშხვენები სხვისათანა განძი
სა წარმოიღეს, და გარეგან ქალაქისა დაიბანაკეს მცირეთა დღეთა, რ~ ეძიებდეს
ათაბაგსა და ვერ ჰპოვებდეს:
Mაშინ წარმოგზავნეს მახარებელად, მანდატურთუხუცესი ჭიაბერი, და მოვიდა
ტაბაჴმელასა, და ჰკადრა Tამარს, საქმე აღსავსე სიხარულითა გამოუთქმ~ლითა:
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X~ აღუზვაებელითა გულითა, და მდაბლითა და შემუსრვილითა სულითა,

ცრემლით ვედრება შეწირა ღ~ისა, და მარადის მადლობასა აღუარებდა:
Dა ვ~ა მცირედნი დღენი დაყვეს მუნ, მერმე წარმოემართნეს ლაშქარნი
დიდად მოჴარულნი ულუმპიანსა ამას ზ~ა ძლევასა, და ფ~დ უაღრესსა სა
ქებელისა მისგან ძლევისა, რ~ლი ჰყო Aლექსანდროს Dარიოზს ზ~ა: Dა
ვ~ა მოეახლნეს, მოეგებოდა მათ Tამარცა, იხარებდა და მადლობდა ღ~თსა,
მოიკითხვიდა თვითოეულად ვ~ა შვილთა: და იგინი იშვებდეს ხილვითა მისითა, მო
ვიდეს ქალაქსა სრასა სამეუფოსა, აღივსნეს ყ~ნი ველნი გარემოს ტფილისისა
ნი, და ვერღარა იტევდა კაცსა, ცხენსა, ჯორსა, და აქლემსა, და ესედენ მოსა
წყინელცა იყო სიმრავლე იგი ტყვეთა, ვ~ემდის შეიყუანიან ქალაქად, და ერთად
კუტლად ფუკისად გაყიდიან. და ამისი მოწამე თვით იგი უტყუელი ღ~ი არს, და
რათა არა ტყუილი ვისმე ეგონოს, და ზღაპრად გიჩნდესთ თქმული ესე,
მომავალთა ჟამთა ნანდვილვე ერმიონთასა უსახელოვნესთა მათ კაცთა
ზაქარია და იოანე აღიღეს ფანჯიაქი სამეფოდ, და განაწყვეს ველსა დიდუ
ბისასა ავჭალამდის:
Aქლემი ყ~ი ტვირთითა: ცხენი ყ~ი აღკაზმულობითა, ეგრეთვე ყ~ი იგი ამირანი
თვისითა დროშითა: ´~დ ხალიფას დროშა: მერმე ათაბაგისა: შემდგომი
თი შ~დ გააწყვეს კარითგან ქალაქისათ ვ~ე ჴევადმდე გლდანისა: ტყვე ყ~ი
კაცი ჴელმწიფე აზნაურთა მონამდის ათორმეტიათასი: ავაზა ორმოცი: ცხ
ენი ოციათასი: ჯორი შვიდიათასი: აქლემი ათხუთმეტიათასი: ყ~ი კიდე
ბული, სხვათა სიმდიდრეთა, და საჭურჭლეთა ოქროთა, და ლართა, ვინმცა
უძლო აღრიცხვად: Gანიყუანეს Tამარ, და შეწირნეს, და ათა
ყვანნეს ყ~ნი იგი თავნი სპარსეთისანი, თვითცა თაყუანისცეს, და მიულ
ოცეს მეფობა ბედნიერი ღ~ისა მიერი:
Aმისა შ~დ შევიდეს ქალაქად, და თვითეულმან იწყო ნიჭად არმაღანად
ძღვენთა მოღებად ოქროსა, და სამკაულსა, და ჭურჭელთა მრავალ სახეთა,
თვალთა პატიოსანთა, და მარგალიტთა უსასყიდლოთა: ჯაჭვთა მუზა
რადთა: ჴრმალთა გამოცდილთა: ნაქსოვთა ფერად ფერადთა: ოქრო
ქსოვილთა, და შესამოსელთა მრავალ სასყიდლიანთა, ცხენთა და ჯორთა,
და მანიაკთა ოქროსათა, უსასყიდლოთა თვალიან მარგალიტიანთა: სუნნ
ელთა მრავალფერთა, და ალვისხეთა სპილენძებითა ტვირთულად:
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Iწყეს ანაკოფის ციხით ვ~ე ციხედმდე გულისტანისა, სეფენი აზნაურთანი
აღივსნეს ტყვითა რჩეულითა, და ყ~ი საგანძური ოქროთა ვ~ა მიწათა, და ჰი
ნდურითა ქვითა, და პატიოსანთა მარგალიტთა მიერ ურიცხვთა:
X~ დროშა იგი ხალიფასი, რ~ი მოიღო შალვა ახალციხელმან: წარგზავნა
ესე მონასტერსა დიდსა წ~ე ხახულისა ღ~ისმშობელისასა მსგავსად მამაპაპა
თა მისთა: ვ~ა მაშინ დიდსა დავითს წარეგზავნა მოძრცვილი ქედისაგან დორბეზ
ეს, და ყიასის ძისა დიდგვართა, მანიაკი ოქროსა შემკული თვლებითა ძვირფა

სითა, მიზეზად ძღვნისა შეწირვისასა დამვედრებელობისა: ამანცა ესე ვი
თარად ესე Iამბიკო ხუთეული, ოცდა ხუთ ლექსად აღწერა:
Tამარ მეფამ რომ Xალიფაზედ გაიმარჯვა: Xახულისა ღ~ისმშო
ბელს Dროშაჲ, და მანიაკი მიართვა: და Eსე Iამბიკონი Xუთმუჴლე
დნი: ოცდა ხუთ ლექსად წარსწერაო:
Cასა ცათასა, და მწყები ³~თმთავრობა.
¾ე საუკუნობს, პირველვე და კვალადცა.
Sულმან ³~ისამან, სრულ ჰყო აროდეს ქმნადი.
Sამებით სრულმან, ერთითა ³~თაებითა.
Mიწით პირველის, პირმშოჲსა კაცისა:
¸ენ მიერ მისთვის, დრკუისა მის განმგები.
Rოს დრკუი მისდრკა, უვნები ვნებისადმი.
Iვნო და ვნება, პირველი უვნებელ ჰყო.
¸ენგან შობილმან, ჩვენ ღირსგვყვნა აღმოშობად.
Bნელით ნათელსა, ნათლითა მხედველობად:
¸ენგან ქალწულო, რ~ლსა შენთვის დავით.
Rოკვიდა ¾ისა, ³~ისა ¾ედ შენდა ყოფად.
Mე თამარ მიწა, ესე შენი და მერვე.
Cხებულობასა, ღირსმყავ და თვისობასა.
Eდემს ღადირად სამხრით უკ~ჱ და ჩრდილოთ:
¸უა მფლობელი, იავარს შენდა ვმრთმელობ.
Xალიფას დროშასა, თანადვე მანიაკსა.
¸ევრთე ცრუ ჰსჯულთა, მოძღვრისა ღაზოდ მძღვანი.

Dავით Eფრემის, ძეებრმან მოისარმან,
mოირთხნა მოსრნა, სულტანთა aთაბაგი:
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Iრანს ებრძოლნეს, ჩვენ მიერ სპათა მისთა.
ªვენნი მჴედარნი, მოსავნი შენნი სძალო.
Mოსწყლნეს მოსწყვიდნეს, Aგარის ნათესავნი.
Mუნით მოხმულთა, ნიჭთაგან ერთსა ამას.
¸ენდა შევსწირავ, მიოხე ¾ეებრ ³მერთო:
Vინათგან თამარ მზეებრ უხვი და ნიჭთა დიდთა ამღებელ იქმნებოდა. ამისგან
თვითოსა დამჯერებელმან, აღიღო საპატრონო ´ატრონმან ჴმელთა და ზღვი
სამან, და მადლისა გარდამჴდელმან, და წყალობის მიმნიჭებელმან. გაიყარ
ნა ლაშქარნი, ხ~ მწყემსნი ოდენ ეკმარებოდეს ტყვეთა. და ნატყვენავთა,
და თვით იშვებდეს და იხარებდეს, ნადირობდეს და სუფევდეს Tამარ, და D~თ
oრთა შვილთა ნათელ მოსილთათანა:
Aმისთვისცა უდიდესად ჴელჰყო უდიდესთა საქმეთა საღ~თოთა, რლ~თა მითხ
რობა შეუძლებელ არს, არა ჩვენ მიერ, ა~დ უკეთუმცა შეკრბეს ბრძენნი
ყ~ისა სოფლისანი, ჯეროვნად ჴელჰყოფენ დუმილსა, ვერ მიწდომისათვის სი
ტყვით გამოთქმად საქმეთა Tამარისთა: A~დ მცირედი რაჲმე ჴელვყო
კ~დ აღწერად ძალისაებრ ჩემისა, რ~ ს~დ დუმილი დავიწყებასა შეიქმს სა
ქმეთა მისთა, და აღწერა ვერ შეძლებითი, დააკნინებს სიდიდეთა ბრწყინვა
ლებათა საქმეთა მისთასა: X~ ვინაჲცა უტყუელი პირი იტყუის,
ვ~დ „´~დ ეძიებდითო სასუფეველსა ცათასა ³~ისასა, და სიმართლესა მი
სსა, და ესე ყ~ი შეგეძინოსო თქვენ: Aმისმან მსმენელმან კეთილად გუ
ლისჴმაჰყო: აღიხილნა თვალნი მაღლისა მ~რთ, და აღიმაღლა გონებაჲ.
¶~დ რაჲმე ბრძნად და კეთილად, და შეიჭურა ცნობა გონიერი, რ~ ყ~ითურთ
შეეყო მაღალსა მას ყ~თა მხედველსა: და შემსჭვალა უმრუმოდ მხედველი,
რათა მეცნიერ ჰყოს, და მას მხოლოსა ხედვიდეს, და ვერ შეიტყვას საშვებე
ლმან ამის სოფლისამან, არცა Mეფობამან, და გვირგვინ სკიპტრამან, არცაღა
ქვათა პატიოსანთა უხვად ქონებამან, არცა სპათა სიმრავლემან, და ესოდენ
მან სიმჴნემან, რ~ლი სიტყუამან ცხად ჰყო, არა მიდრკა, ვერცა წარიპარა სიმდ
იდრემან, ვითარ ძველოდესმე მეფენი, მრავალნი, და უმეტეს ამის სანატრ
ელისა მამა, და ყ~თა ბრძენთა უპირატესი და უმეტესი სოლომონ, ესრეთ უბ
რძნეს იქმნა ბრძნისა, რომელ ესოდენ შეიყუარა ღ~ი, და უცხო ექმნა საცთურთა

სოფლისათა: Aმან ისმინა ჴმა იგი უტყუელისა, და შეიტკბო იგი, რ~
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ღამე ყოველ მღვიძარება, ლოცვა, მუჴლთა დრეკა, და ცრემლით ვედრებაჲ
ღ~ისა, ზე მდგომარეობითა განსაკვირვებელითა აქვნდა: ღამე ყ~ლ ჴელთსაქმარი, რ~ლი გლახაკთა მიეცემოდა:
Eრთი ოდენ ვახსენოთ, რ~ ლოცვისა და ჴელთსაქმრისა მ~რ მაშვრალმან მცირედ
მიიძინის ბუნებითისა წესისაებრ: Aმას მცირედ მირულებასა შ~ა იხილა
ჩვენებით საყოფელი რაჲმე სახილველად ტურფა, და სიკეთე აღმატებულთა
ყუავილთა, მწვანვილთა და ნერგთა მიერ განშვენებული, რ~ი საწადელ იყო მხილველთათჳს, და სიკეთესა და შვენიერებასა მისსა, სამოთხისა მითხრობა ეუწყებოდა: Aმას შ~ა იყო შეუსწორებელი საყდრები, და ტაბლები,
და სარკმლები პატიოსნად შემკობილი ოქროჲთა, და რ~ლიმე ვეცხლითა თვითოფერად განშვენებული: სასხდომი თვითეულისა კაცისა, არძანგისაებრ
კაცად კაცადისა საქმეთა მათთასა: X~ ზენა კერძო იყო ºახტი უპატიოსნესი ყ~თა უპატიოსნეს დასაჯდომელი ოქროთა, შემკული, თვალთა მიერ და
მარგალიტთა პატიოსანთა:
Aმას სამოთხესა შინა შეიყუანეს ჭ~ტდ ღირსი მას შინა ყოფისა Mეფე თამარ,
და იხილა საჯდომები იგი, და განიზრახა გულსა შ~ა თ~სსა, ვ~დ მეფე ვარ ყოველთა მპყრობელი, და ჩემი არს უზენაესი ესე, და უპატიოსნესი საჯდომი:
და მყის მიმართა მუნ დაჯდომად: ხ~ მყის წარმოუდგა კაცი ვინმე ნათლითა შემოსილი, და უპყრა ჴელი და ჰრქვა, არა არს საჯდომი ეგე, რ~ შენ ვითარ՞ შემძლებელ ხარ დაპყრობად ამისა: Dა მეფე ეტყოდა, და ვინ՞ უპატიოსნეს არს
ჩემსა, რ~ლნ დაიპყრას უპატიოსნესი საჯდომი: X~ მან ჰრქვა; საყდარი ისი
შენისა დიასახლისასა არს, ამისთვის რომელ Aთორმეტთა მღვდელთა მისითა
ჴელითა შესთული მოსიეს: რაჟამს წარსდგენ წ~ე საშინელსა და შესაძრწუნებელსა ტრაპეზსა, შეწირვად უსისხლოსა და პატიოსნისა მსხვერპლი
სა, ამისთვის იგი უზესთაეს არს შენსა:
Dაღაცათუ საყოფელიცა შ~ი აქავე არს, და უჩვენა უდარესი და უუნდოესი
საჯდომი: და ვ~რ განიღვიძა წ~ე მოყუანებად ბრძანა დიასახლისი იგი: ხ~
მან აღიარა ათორმეტისა Mღ~დელთათვის, უფროსად სრულისა კვართ ფილონისა შესთვა, და მღვდელთა მიძღვანვა: Aმიერითგან იწყო ამანცა
ალექსანდრით ვაჭართაგან მოღებულისა მატყლისაგან სთვად, და ქმნად
შესამოსლისა, ვ~ემდის ათორმეტად სრულ ჰყო:
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Tქმულარს ესეცა, დაღათუ მოუწყობელარს სიტყუა, ვ~დ თვისითა ჴელითა ა
მასცა შვრებოდა, რ~ლ მის დღისა საჭამადი მისი, ფას რაოდენ ღირდის, რაოდენიცა შეჭამის, დღითი დღე, ჴელთსაქმარი მისი განჰყიდის, და ეგოდენი ფასი

გლახაკთა მისცის, და არა სამეფოსა შემოსავალთაგან:
Sაეკლესიო ლოცვა და წესი ლოცვისა დაუკლებელად აღესრულებოდის მისგან, ვ~ა ტიბიკონი განწესება ´ალესტინისა მონასტერისა მოგვითხრობს ყ~ი
ს~დ აღესრულებოდის: X~ დარბაზისა კარსა მყოფი ლოცვად ვერვინ დააკლდებოდის მწუხრი, დილეულ და სამხრის, ვ~ა თქმულარს:
Gარნა სამართალთათვის რადღა მიჴმს თქმა, რ~ ჟამთა მისთა არა იყო მიმმძ
ლავრებული, არცა მტაცებელი, არცა მეკობრე, და მპარავი: იტყოდა ვ~დ მე
ვარ მამა ობოლთა, და მსაჯული ქვრივთა, და მოწყალებისათვის კმა გეყავნ:
Dადიანი ვარდან გუზ, რ~ი, თვალ მრუმე ოდენ ყვეს: ბოცოს ძე ბოცო: და ამა
თნი მიმდგომნი დიდებულნი, და აზნაურნი, რ~ნი ჩანს დღეს შეწყალებ~ლი:
Aწ ვინათგან უდიდესნი საქმენი წინამდებარე არიან სათქმელად, რადღა
ჴამს ყოვნება, რ~ლი იქმნა სასწ~ლი განსაკრთომელი წ~ე: Tამარ მეფისა ღ~ისმოყვარისა, ყ~თა ქართველთა და მართლმადიდებელთა აღმატებული სიხარული, და აღმამაღლებელი ეკლესიათა: რ~ მოვიდეს ორნი ძმანი ძენი ამირ
სპასალარისანი წ~ე მეფისა მსახურებად:
R~ლნი მას ჟ~ა ფ~დ განდიდებულიყვნეს მეფისა მ~რ, ზაქარია ამირ სპასალარი:
და ივანე მსახურთუხუცესი, და ყ~ნი საქართველოს წარჩინებულნი მეფისა
წ~ე იყვნეს: და ±~სი Iოანე კაცი ანგ~სთა სწორი, და სულითა საღ~თოთა
აღსავსე, და სხვანიცა Eპისკოპოსნი მცირედნი შეკრებულიყვნეს წ~ე მეფისა:
Dღესა ერთსა მღვდელმოქმედებდა საუფლოსა მსხ~რპლსა ±~სი იოანე: და
ვ~რ სრულიქმნა საიდუმლო იგი, მოიღეს სეფისკვერი, და ღირსნი მოუჴდეს
ჭამად სეფისკვერისა მის: ინება ზაქარიაცა ამირ სპასალარმან შეხება
სეფისკვერისა, ხ~ მღვდელთა არა მისცეს, რ~ იყო სარწმუნოებით სომეხი,
შეჩვენებულთაგანი: და სირცხვილითა ინება აღტაცებად და შეჭმად სეფისკვერისა მის: X~ ამისთვის ცეცხლებრ აღტყინებული ძლიერად
ამხილებდა, და ეტყოდა, ვ~დ არავინ მართლმადიდებელთაგანი იკადრებს მღვდ
ელმოქმედებად სეფისკვერისა, თქვენ შვიდგზის დაწყეულთა სომეხთა ვითარ՞
იკადროთ აღებად, რ~ ძაღლიცა თუ იპოვოს არა იკადრებს მოტაცებად:
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R~ლისათვისცა სირცხვილეული წარვიდა ზაქარია კარავად თვისად: და ოდეს
მოხადეს დარბაზს სერობად ამირ სპასარალსა ზაქარიას, მცირეს რასამე სიტყვასა ჰყოფდა ურწმ~ნოთა, რ~ სიტყუითა ჰგმობდა სარწმ~ნბასა ჩვენსა:
Mაშინ სულითა წ~ითა აღვსებული ±~სი მიუგებდა და აღუჴსნიდა, ხ~ ზაქა
რია წინააღმდგომად ვერ შემძლებელი ეტყოდა. მე ლაშქრობათა შ~ა აღზ
რდილი ვარ, და ვერ კეთილად მეცნიერ ვარ შენდა სიტყუის გებად: ა~დ მო

უწოდ მოძღვართა სარწმ~ნბისა ჩვენისათა, და მათ ჩემწილ პასუხ გიგონ:
X~ ±~სი ი~ნე მიუგებდა, იყავნ ნება ქ~ესი, და მ~დის ქ~წლისა ღ~ისმშობელისა,
რ~ლნ სირცხვილეულ ჰყვნეს უარისმყოფელნი თვისნი:
Aმისმან მსმენელმან ზაქარია წარავლინნა კაცნი ±~სისა მ~რთ მათისა, და E
პისკოპოსთა, და ვარდაპეტთა მ~რთ და მეცნიერთა: ხ~ ი~ნე წინააღუდგებო
და და ეტყოდა, განეყენე მაგისა ქმნად, რ~ უწყით ვ~დ ჭ~ტი სარწმუნოება ე
სე არს: Gარნა არა ისმინა ზაქარია:
Mაშინ მოვიდა ±~სი ვანისა, და ყ~ნი Eპისკოპოსნი და ვარდაპეტნი, და დაიდგა
სამსჯავრო, და დაჯდა დედოფალი მოსავი წ~ისა Dედოფლისა: და მეფე
დავით: და ყ~ნი წარჩინებულნი საქართველოსანი: და ერთკერძო მჴარ
გრძელნი ზაქარია და ივანე: Eრთ კერძო მოუწოდეს ±~სს Iოანეს,
შევიდა და იტყოდა µ~სნსა ამას „³~ო საჯე სჯა შენი, მოიხსენე ყვედრება
შენი რ~ლარს უგუნურთაგან: Dა ვითარ შევიდა, ზე აღდგეს მეფ
ენი, და პატივით დაისვეს, და ეგრეთვე მოძღვართა და ვარდაპეტთა სომეხ
თა მათცა პატივუყვეს წესისაებრ, ვითარ მოკითხვამან ჟ~ი მოიღო: დადუ
მნეს ყ~ნივე, და იწყეს სარწმ~ნბისა მათისა თქმად, სიტყუა მჭევრად, და
ვრცელსიტყუად: ვინაცა კეთილად მოხსენებული ±~სი ზეგარდამოთა ნი
ჭითა, და მობერვითა საღ~თოთა გონიერებით აღუჴსნიდა, და ბრძნად მი
უგებდა უკურღვევად თქმულთა მათთა:
X~ იგინი თვისსავე დაამტკიცებდეს ცილებასა: და განგრძელდა სიტყვისგება
მიმწუხრამდე, და მოშიშმან ღამისა განგრძელებისამან კმა იყო სიტყვის
გება: ვითარ უწყით სომეხთა ცილება, ძლიერი ღაღადისი აღუტევეს, და
ცილებისა სწორი ძლევა იქმნებოდა: X~ ამისი მსმენელი ±~სი I~ნე,
მოსახელე ღ~ისმეტყ~ლისა I~ნესი: ნუ ~კჱ ზენაჲთ სულისა მ~რ წ~ისა აღვ
სებულმან, ანუ თუ მართლისა სარწმუნოებისა მინდობილმან არა უწყი:
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აღაღო პირი ბრძნად მეტყ~ლი, და იწყო შეუვალთა სიტყუათა: და ვ~ა ოდესმე დი
დი Eლია მს~ხრპლთა ზ~ა მოხედვიდა ცეცხლითა ღ~ისა მ~რთ მლოცველი:
Iხილეთ თუ ვ~რ უაღრესარს qორცი, და სისხლი ღ~ისა განკაცებულისა მს
ხვერპლსა ზროხისასა, რ~ი აჩრდილისა სახედ მოსწავება იყო, ეგრეთ უბრწყინ
ვალეს და უზენაეს, რ~ლ აწიქმნა და ითქვა სულისა მ~რ წ~ისა მონისა თვისისა
±~სისათა: R~ თქვა სახელით Tარგამოსნო, რ~ნი შეკრებულხართ ძვინად
და მტერად მართლისა სარწმნბ~ისა: უწყით რ~ ნათესავსა კაცთასა ეუფ
ლა ეშმაკი, და დაუყვნა თვალნი გონებისანი, და შესაკუთრნა ხრიზმოსთა, და
უმეცრებით დაატევებინა ღ~ი, და უზორვიდეს კერპთა, ხახვსა და ნიორსა და
ჭინჭარსა: X~ ღ~ნ არა უგულებელს ჰყუნა დაბადებულნი თვისნი, პ~დ
ეზრახა აბრაჰამს, მერმე ნათესავსა მისსა:

±~დ მოსეს მოსცა სჯული, და სამართალი: Dა უკანასკნელ უმეტესითა მო
წყალებითა აღძრული, zეცით ქყ~ანად გარდამოჴდა, ერთი სამებისა
/განი ძე და სიტყუა ღ~ისა ქ~წლისა Mარიამისაგან. და ჴორცნი შეისხნა, და მსგა
ვს კაცთა იქმნა: რ~ სისხლთაგან ქწ~ლისათა მიიხვნა ჴორცნი კაცობრივ
ნი, და სული სიტყვიერი: Iქცეოდა კაცთათ~ა, და ყ~ივე განგებულება აღა
სრულა ჴსნისათვის ჩვენისა: X~ რა~ჟს შესაძრწუნებელი ნებსით
ჯვარცმა ეგულებოდა, ათორმეტთა მოწაფეთათანა ისერა, და სრულჰყო
´ასექი, და ვ~ა სრულიქმნა ძველი იგი ´ასექი, იწყო ახალსა ამას ღ~თმყოფელ
სა ამას საიდუმლოსა: „მოიღო ´ური განტეხა, და მისცა მოწაფეთა, და
თქვა „მიიღეთ და ჭამეთ ესე არს qორცი ჩემი მისატევებელად ცო
დვათა: Eგრეთვე სასმელიცა „სუთ ამისგან ესე სისხლი ჩემი არს:
Dა ამისა პ~ლ ეტყოდა „უკეთუ არა სჭამოთ ჴორცი ძისა კაცისა, არა
გაქვნდეს ნაწილი ჩემთანა: Dა კ~დ იტყოდა „qორცი ჩემი ჭ~ტი
საჭმელი არს, და სისხლი ჩემი ჭ~ტი სასმელი არს:
Dა მრავალ არიან ესე ვითარნი სიტყუანი: Aწ ~კჱ მომიგეთ, გრწამს
თა ესე ვითარნი ჴმანი მახარებელთანი: ხ~ მათ ჰრქვეს უცილებელ
არს ეგე სიტყუანი, რ~ მოგვცა ჴორცი და სისხლი თვისი, რათა უკვდაებად
ვსჭამდეთ, და ვსმიდეთ, და მისთანა ვეგნეთ უ~კე:
eსე არს ნიჭი დიდი ჩვენდა მომართ, რათა ქ~ს ღვთად აღმსარებელნი,
ვსჭამდეთ qორცსა მისსა, და ვსმიდეთ სისხლსა მისსა: X~ ±~სმან
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ჴმაჰყო კეთილ შვილნო: ვინათგან აღიარეთ: აწ ~კჱ ესეცა გრწამსა, ვ~დ ახალი
სჯული, და ახალი პასექი იყო სერობა იგი: და ყ~ნი ქ~ს ღვთად, და კაცად აღმსა
რებელნი ვმღვდელვმოქმედებთ ქ~ეს ვნებათა მომხსენებელნი, ვსჭამთ ჴო
რცსა მისსა, და ვსვამთ სისხლსა მისსა:
Iგი არს სჯული ჩ~ნი და მცნება ახალი: ხ~ სომეხთა მიუგეს ეგრეთ არს, ამ
ას არავინ: Iოანე ±~სმან თქვა: აწ უწყოდეთ უკეთუ სარწმ~ნბაჲ
თქვენი უმჯობეს სადამე არს, თქვენმიერ შეიცვალების პური qორცად
U~ისა, და თუ ჩვენი უმჯობესარს სარწმ~ნბაჲ ჩვენ მიერ მღვდელ მოქმედე
ბული შეიცვალების ჴორცად U~ისა: ხ~ სომეხთა მათ ჰრქვეს ეგრეთ არს:
Mაშინ ±~სმან თქვა, საშინელი სიტყუა სასმენელად, რ~ა საქმით გამოვაჩინოთ,
და არა სიტყუითა: Dა მათ ჰრქვეს, რ~ლსაცა ჰყოფ ჰყავ: ±~სი ეტყოდა, მოგც
ემ ძაღლსა ერთსა, და დრო გიყოფ სამთა დღეთა, რათა ღამე განვათიოთ ლი
ტანიითა და ღ~ის ვედრებითა, და სამდღე ძაღლი იგი უჭმელად დამარხეთ:
და ერთი ძაღლი მე მომეცით, და სამდღე უჭმელად დავმარხო, და ღამე გან
ვათიოთ ლიტანიითა, და ღ~ის ვედრებითა: და გამოჩნდეს მართალი სარწმუ-

ნოება: Mესამესა დღესა აღვასრულებ უსისხლოსა მსხვერპლსა,
და მოვიღებ ჴელითა ჩემითა სეფისკვერსა, და ღაცათუ არა საკადრებელარს,
და დაუგებ ძაღლსა მას წ~ე, რ~ი თქვენ გყავს: და ეგრეთვე თქვენი სეფისკვერი
მოიღეთ და დაუგეთ ძაღლსა მას რ~ი მე მყავს, და რ~ლიცა შეჭამოს, მისი სარ
წმუნოება ცუდარს: თქვენი შეჭამოს თქვენ გრცხვენეს: და თუ ჩვენი შე
ჭამოს ჩვენ გვრცხვენეს:
X~ ესმარა ესე მეფეთა და ერსა, განჰკვირდეს და უღონოებამან მოიცვნა: და
ვითარ გონებად მოვიდეს, ჰრქვეს ±~სსა: რაჲ ესე სთქუ, რ~ სასმენელადცა
საზარელ არს: ხ~ ±~სი უმეტესადცა დაამტკიცებდა: Gარნა სომეხთა დაღ
ათუ არა ენება, ა~დ მისცნეს ძაღლნი ურთიერთარს, და წარვიდეს თვის თვი
სად კარავთა მათთა: ხ~ mეფე ძლიერად მბრძოლი ეტყოდა ±~სსა, რა სთქ
უ ვინ შემძლებელარს ამისა ქმნად, მოგონებად და სმენად რ~ განსაკრთომ
ელ არს: Dა ±~სი წყნარითა გონებითა მიუგებდა, საქმე ესე არა მინდო
ბითა თავისა ჩემისათა ვყავ, ა~დ ვყოფ სასოებითა ქ~ს ღ~ისათა, რათა აჩვენოს
თვისთა მორწმ~ნეთა მართალი სარწმ~ნბა, თუ ვისი არს მართალი სარწმ~ნბა,
და ვინარიან მართლაღმსარებელნი, და ვისითა მღვდელმოქმედებითა შეიწირავს
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უსისხლოსა მსხ~რპლსა, და ვისითა ჴელითა მისცემს ტარიგი ღ~ისა დაკლვად თავსა
თჳსსა: ანუ ვინ ვსჭამთ ჴორცსა მისსა, და ვსვამთ სისხლსა, და ვსვამთ სისხლსა მისსა,
მინდობითა
მართლმადიდებლობისათა ცხად ვჰყოფ ჭ~ტებასა, Mეფეო შემეწიე შენ და
ყოველნი kართველნი, დიდი და მცირე:
Mაშინ განჰკვირდა Mეფე და ყ~ი ერი ისმინნესრა ბძანება ±~სისა, და წარვიდ
ეს თვის თვისად. იყო დღე იგი პარასკევი, იწყეს ლიტანიობად ერთ კერძო
მეფემან და ±~სმან, და ყ~ნ სამღვდელომან კრებულმან, რ~ მცირედნი იყ
ვნეს მუნ Eპისკოპოსნი, რ~ არა კრება ეყო მეფესა: Dა ერთ კერძო სომე
ხნი, და მჴარგრძელნი ზაქარია და ი~ნე და ღამე იგი ორთავე განათენეს:
Dა შაბათსა კ~დ იწყეს ლიტანიობად, და მწუხრი ერთ შაბათად განათენეს,
და აღმოჴდა მზე, და ყ~ნი წარემართნეს ეკლესიად ცრემლით მვედრებელნი
ღ~ისანი: Gანმზადეს წმიდა ტრაპეზი, ორგნითვე იყო ტირილი: ხ~ ორისა
ვე კრებულისაგან სრულ იქმნარა უსისხლოსა მსხვერპლისა შეწირვა:
Mაშინ აღიქვა ±~სმან ფეშხუმითა შესაძრწუნებელი იგი ჴორცი ჩვენთ~ს კაც
ქმნილისა ქ~ეს ღ~ისა: წარმოვიდა ±რებულისა მ~რთ მგზავრ მეტყ~ლი; ¦მი
და არს წ~ჲ არს წ~ჲ არს U~ი საბაოთ, სავსე არიან ცანი და ქ~ყანა დ~ბითა
მისითა: Mაშინ მოუწოდა ეპისკოპოსთა და მჴარგრძელთა ყ~თა
ვე, და სარწმ~ნბისა მათისა ზიართა, ეტყოდა: ისმინეთ აწ სახლო თარგამოსნო
უწყით რ~ ღ~ნ ჩვენთჳს კაცქმნილმან მოგვცა საჭმელად მეტყ~ლმან „Uკე
თუ არა სჭამოთ ჴორცი ჩემი, არა გაქვნდეს ცხოვრება: ამას ჰყოფდეთო მოსახსე

ნებელად ჩემდა: Dა მოციქულიცა იტყუის, „´ურსა ამას რ~ლსა განს
ტეხთ, არამე zიარება ჴორცთა K~ესთა არსა՞:
A¦ ~კჱ უკეთუ სარწმუნოება თქვენი ჭ~ტარს, ´ური ესე წ~ჲ ჴორც ქ~ესა
იქმნების: და უკეთუ ჩვენი სარწმ~ნბა სთნავს ღ~ა, ჩვენ მ~რ კ~ხლ იქმნ
ების ჴორცად უფლისად: X~ დაღაცათუ არა საკადრებელარს, აწ მოი
ყუანეთ ძაღლი იგი, რ~ი მე მოგეც, და წინა დაუგებ ´ურსა ამას წმიდასა: უ
კეთუ შეეხოს ძაღლი იგი, და იკადროს მიახლებად, არა სადამე არს სარწმ~ნბა
ჩ~ნი. და თქვენ მიერ მოცემული ძაღლი მოყვანებად ვსცეთ, და დაუდვათ
´ური თქვენ მ~რ კ~ხლი. იხილეთ რაძი იქმნას, და მას ზ~ა გამოჩნდეს ვისი სა
რწმუნოება სთნავს ღ~ა: X~ სომეხთა დაღაცათუ არა ენება, გარნა არა ი
ყო პასუხი სიმართლისა: ძლით ეტყოდეს ±~სსა: ¸ენ მიერ განჩინებულსა
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ამას საქმესა შენ გიღირს ქმნად:
X~ იყო ერსა ზ~ა შემოსრულად ჯარი, რაძი იქმნას, და ამისმან მსმენელმან ±~ს
მან თქვა: მე ვყო ძალითა და შეწევნითა ქ~ს ჩემისათა, და მინდობითა სარწმ
უნოებისა ჩემისათა: და ბრძანა ერისა შორად განყენება, და მრგვლივ გარე
მოდგომა, რათა ყ~თა მიერ სახილველ იქმნეს დიდებულება ღ~ისა, და განდგა
ერი შორადვე: Dა წარმოდგა ±~სი I~ნე შემოსილი, და ჴელთეტვირთა
ზარის სახედელი იგი საიდუმლო ჴორცი K~ესი მღვდელ მოქმედებული:
X~ მეფე, და ყ~ნი ხედვიდეს განცვიფრებულნი და შეძრწუნებულნი, და ±~სი
დგა ვ~ა გოდოლი შეურყეველი პირითა განშვენებული:
Mაშინ მოყუანებად სცა სამდღე უჭმელისა ძაღლისა, და მოიყუანეს ძაღლი
იგი შიმშილითა განლიგებული, და წარსდგა ი~ნე ±~სი, და აღმოუტევა
ჴმა ბრწყინვალე და თქვა; K~ე მეუფეო ჴსნისათვის კაცთასა განკაცებ
ულო, ჯვარცმულო ჩვენთვის, დაფლულო და აღდგომილო, და ზეცად
Mამისა ამაღლებულო: რ~ნ მოგვეც ჴორცი შენი უ~კდავი, რათა მოსახსენებე
ლად შენდა ვყოფდეთ; Uკეთუ გთნავს სარწმ~ნბა ქართველთა, და
გთნავს სარწმ~ნბა ესე ჩვენი. შეუხებელად და მიუახლებელად დაიცევ
ზარის საჴდელი ესე ჴორცი შენი ჩვენ მიერ მღვდელმოქმედებული და ა
ჩვენე ერსა ამას შ~ნსა გზა ჭ~ტი, და მოხედენ მსხვერპლსა ამას, და სირცხვილე
ულ ჰყვენ წინა აღმდგომნი ესე ჩვენნი: Dა დააგო შესაძრწუნებელი
იგი უსისხლოსა მსხვერპლისა აღმონაკვეთი მომყარსა მას ძაღლსა წ~ე,
და იხილარა ´ურად, მიეტევა, და მიეახლარა მიუახლებელსა მას, მყის ძლიე
რად იყვირნა, და ვერღარა შეეხო წ~ა მას წ~თასა: და იხილეს რა განსაკრთომელი
ესე სასწაული, განკრთეს მეფე და ყ~ი იგი ერი: და მაღლითა ჴმითა ჴმა ჰყო
±~სმან, და სიმრავლემან ერისამან: დიდხარ შენ უ~ო, და საკვირველარიან
საქმენი შენნი: Dა აღუტევეს ჴმა სიხარულისა მადიდებელად ღ~ისა
ცრემლითა სიხარულისათა:

X~ სომეხნი უღონოებასა მიცემულნი განლიგებულნი დგეს განკვირვებ
ით: Mაშინ ევედრა ±~სი მეფესა, რ~ა დაადუმოს ერი იგი: Dა ვ~ა დაწყ
ნარდეს ჴმანი იგი: ჰრქვა ნათელმოფენილითა პირითა Mარღანსთა სომ
ხითისათა. და მჴარგრძელთა ისმინეთ, და უწყოდეთ ღ~ი უხილავი, მიუახლებ
ელი და შეუხებელი ბ~რტისა, რ~ლისაგანვე უბოროტმან თავადმან ბრძანა,
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´ურისა ამის ჴორცქმნა: ნუ გიკვირს, რ~ მანვე თქვა; იყავნ ნათელი: და კ~დ გამო
ჩნდა ნათელი: და მანვე თავადმან სიტყუამან არარასაგან ჴმელი ქმნა, არა
თუ სახისმეტყ~ლებრ, ა~დ ჭ~ტდ ჴორცი მისი არს, ამისთვის არა რაჲ შეეხებოდა,
ანუ ორივე ერთარს, ანუ უმჯობეს რ~ლიმე:
X~ არა თუ ენება, ა~დ უნებლიეთ თანა ედვა ამისი ქმნა: ვითარ მღვდელნი დგ
ეს, მოიყუანეს ძაღლი იგი, რ~ი ჰყუა ±~სს, და დაუდვეს მსხვერპლი მათი,
მყის აღიტაცა: Mაშინ ქართველთა იწყეს მადლობა ღ~ისა ჴმითა სიხარ
ულისათა, იქით და აქეთ ხლდომითა მასვე იტყოდეს: „Dიდხარ შ~ნ უ~ო, და
საკვირველ არიან საქმენი შენნი: Dა ±~სი შემოსილი შესვეს ჰუნესა, და
ჴელთეტვირთა ფეშხუნითა სეფისკვერი, და თანა ჰყვებოდეს ყ~ნი წარჩინებ~ლ
ნი და ლაშქართა შ~ა ვიდოდეს მეტყ~ლნი ესრეთ ფს~ნისა ამის „Mრავალ
გზის მბრძოდეს მტერნი ჩემნი სიყრმით ჩემითგან, მრავალგზის მბრძო
დეს მე, და მე ვერა მერეოდეს: ბეჭთა ჩემთა მცემდეს მე ცოდვილნი, და განა
გრძვეს უსჯულოება მათი: U~ნ შემუსრნა ქედნი ცოდვილთანი, ჰრცხვენო
დენ და მართლუკუნ იქცენ ყ~ნი მოძულენი სიონისანი: U~ა უგალობდით რ~
დიდებით დიდებულარს, U~ნ შემუსრნა ბრძოლანი, უფალარს სახელი მისი: ესრეთ მხიარულითა პირითა მოვლეს ყ~ი ბანაკი მათი:
X~ სომეხნი ვ~ა მყვარნი უტბონი ეგრეთ დგეს უჴმოდ ქ~ყანად მხედველნი
ვ~ა ძველოდესმე მღვდელნი ასტრატესნი: ხ~ თუ ვ~რი სიხარული, სასო
ება და მადლობა ღ~ისა მოიწია ქართველთა ზ~ა თხრობა შეუძლებელარს: და
შერავიდეს, დიდი სერი შემზადეს Mეფემან და ±~სმან: ხ~ სომეხნი სირცხვი
ლეულნი წარვიდეს მჴარგრძელთა კარავად: Mაშინ ი~ნე მსახუ
რთუხუცესი ეტყოდა ძმასა თვისსა ზაქარია ამირსპასალარსა, ვითარ არა
მენება მეცილობაჲ ქართველთა, რ~ მართალი სარწმ~ნბა უპყრიეს; აწ რაღა ა
რს მაყენებელ ჩვენდა, რათა მართალი სარწმ~ნბა არა შევიწყნაროთ, და არნათელ
ვიღოთ ქართველთა ±~სისა მიერ: X~ იგი მიუგებდა, უწყი ძმაო, რ~ მართალი
სჯული არს ქართველთა: ა~დ მას ჰკითხონ დღესა მას განიკითხვისასა, რ~ლთაცა
პ~დ ინებეს განწვალება: მე არა შევერთვი ქართველთა:
Dა ესმა რა ი~ნეს თქმული ესე: მიუგო, და ჰრქვა, მიკვირს სიბრძნისა შენისაგ
ან, რ~ლ უწყი და უმჯობესსა არა აღირჩევ: აწ მე არა ვერჩი განზრახვასა შენსა
ა~დ ნათელვიღებ სარწმნ~ბასა ზ~ა ქართველთასა: და მყის მივიდაცა, და ნათელიღო
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სარწმნბასა ზ~ა ჩ~ნსა I~ნეს ±~სისა, და მრავალი სიმრავლე სომეხთაცა მოვიდა ნა
თლისღებად, და იქმნა სიხარული და მხიარულება:
X~ ზაქარია ეგო ურწმუნოებასავე ზ~ა: Eსე ვითარი ნიჭი და პატივი მიმადლა მის
მ~რ შეყუარებულმან ³~n Tამარს, გარნა არცა ესე უდებიქმნა მოქმედებად
საქმეთა სათნოთა ღ~ისათა: Aმისთვის ჴელჰყო აღშენებად საყოფელსა გამ
მარჯვებელსა თვისსა zესთა კხ~ლისა Vარძიისა ღ~ისმშობელისასა: ზემო ვა
რძიით, ქვემო ვარძიით მიცვალებითა, რ~ლიცა კლდისაგან გამოჰკვეთა თვით
პატიოსანი ეკლესია, და მონაზონთა საყოფელნი სენაკები, რ~ი მტერთაგანცა შეუ
ვალ და უბრძოლველ ჰყო:
Eსე ვარძია პ~დ დაეწყო სანატრელსა მამასა მისსა გიორგის, გარნა ვერ სრულ
ექმნა და დაეტევა, რ~ლ დიდმან ამან აღასრულა, და შეამკო ყ~ითურთ, და შეს
წირნა მრავალნი და დიდროანნი სოფლები: და შეუმზადნა ტრაპეზისა შესა
მოსნი ძვირფასნი, და სხვანი შემკობილებანი, რ~ლ ყ~ისაგანვე მოთხრობა შეუძ
ლებელარს: Tუ ვისმე ჰნებავს, იხილენ ვარძია, და საქმენი მისნი ნაშენ
ებნი, და ქვაბნი გამოკვეთილნი, თუ ვითარ მეფემან Tამარ გულსიდგინა მსა
ხურებად უბიწოსა, და განსაკრთომელისა სასწ~ლთა მოქმედისა ვარძიი
სა ღ~ისმშობელისა: ამისთჳს უმეტეს იდიდა Mეფობა მისი:
X~ სხვანი საქმენი მისნი აღშენებანი და შეწირვანი მონასტერთანი ისმინეთ
არა ხ~ თუ ოდენ საქართველოსა მონასტერნი აღაშენნა და შეამკო, ა~დ პა
ლესტინესაცა და ი~ჱლიმს აღაშენნა პ~დ მონასტერნი: ±~დ ±ვიპრედ, და
ღალიასცა შ~ა შეამკო და უყიდნა შესავალნი, და აღაშენა მონასტერი:
შეამკო ყ~ითა სამკაულისა პატიოსნებისათა: Dა კ~დ ±ოსტანტი
ნუპოლესაცა შ~ა აღუშენნა მეტოქნი მათნი:
Vრცელ სადამე არს ყ~ისა მოთხრობილება, რ~ნი საბერძნეთს და ყ~ა ელადას
შინანი მონასტერნი უხვად წყალობა მიფენილყვნა, და საქართველოსანი
მცირითგან მონასტრით საყდარ ეკლესიანი არა დაუტევა, რ~ლ არა წყალო
ბითა აღავსო: Eსრეთ კეთილად აღეპყრა გონებაჲ სკ~ნეთა მ~რთ კეთ
ილთა: ხ~ მომნიჭებელი წყალობათა წარუმართებდა საქმესა დღე კეთი
ლობასა შ~ა: და ყ~ნი გარემოს მყოფნი ქალაქნი და ამირანი ძღვნითა, და ხარკის მო
ღებითა მოამშვიდებდეს პირსა მჴნეთა სპათა მისთასა, და არბევდიან ყ~თა
ურჩთა მათთა: X~ აქამომდე კარი თურქთა ჰქონდა, წარავლინნა
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ლაშქარნი გარემოდგომად, და სცნესრა თურქთა დააგდეს კარი დაივლტოდეს:
ხ~ მეფემან აღიღო კარი, და დაუტევა კარისმცველად ახალციხელი იოანე,
და აჩინა მონაპირედ, და უბოძა ათაბაგობა, და ამირათ ამირაობა, რ~ლისათ~სცა

დიდი წყენა შეექმნა თურქთა, რ~ დიდად ავნებდა, და წარუღო თურქთა გა
რეშემონი ქყ~ანანი, აღიხვნა და მიითვალნა, და წარმოგზავნნა მახარებელი მე
ფესა წ~ე, და დიდად დაიმადლა:
Dა ივანესვე უბოძა ±არაული და მისი მიმდგომნი ქ~ყნანი, და წარემართებოდა
სამეფო თამარისი, და დღითი დღე შეემატებოდა, და შიში და ზარი დიდი იყო
სულტანთა ზ~ა: Aღივსებოდა ნილოსი, და იეფობდა ეგვიპტე: მო
აკლდებოდა ისმაილს: განიქიტნებოდა აგარ: ი~კხეოდა ისაკ: ესე სხვამ
ან ვინმე სხვისათვის თქვა, და მე აქა სიტყვისა დგმულებად ვყოფ, რ~ მოაკლდებო
და ძალსა მოჰმადიანთასა და მცემელიცა ებანსა: R~ ქე~ანეთა ორღანონი ჴმოა
ნობდეს კიდით კიდედმდე, დაშრტა სასოება მუსურმანთა, და ყ~ითურთ უღო
ნონი ღონე ჰყოფდეს, რათა წყალობად მოიზიდონ წყალობის მოყუარე თამარ:
Aმისთვის კ~დ წარვიდეს Xალიფასა არღარა პირველებრ, ა~დ ფ~დ შეცვალებ
ით. და შესახვეწელთა სიტყუათა მოახსენებდეს, რათა ევედროს თამარს აღე
ბად ხარკისა, ოდენ მახვილი მსრველი დააყენონ, და ჯაჭვი შემკვრელი, რ~ი
ესე ჰყო ხალიფამან და წარმოავლინა მოციქული ამის პირისათვის, და დიდნი
და მრავალფერნი სამეფონი ძღვენი უცხონი წარმოგზავნნა, და დიდითა სიმდაბ
ლითა შემოეხვეწა თამარს, რათა აღიღოს ხარკი, და დააცადოს რბევა:
Iსმინა Tამარ ამისი ვედრება, და ესრეთი მისცა პასუხი, აღმისრულები
ეს თხოვაჲ შ~ი, და რ~ლთაცა ინებონ მშვიდობა თავთა თვისთა, და მოიღონ ხარკი
წ~ე ჩემსა, ამათდა მიმინიჭებიეს მეცა ცხოვრება ვედრებისათვის შენისა, რო
მელი ესე ესრეთ იქმნა: eსერა ელმოდა საბერძნეთისა სულტანსა
მაღალსა ჩარასღანის ძესა, სახელით ნუქარდნის, რ~ი უმაღლეს და უდიდ
ესიყო სხვათა ყ~თა სულტანთა, რ~ი ჰმსთავრობდა დიდსა საბერძნეთსა, ასია
სა, და კაბადუკიასა, ვ~ე ´ონტოდ ზღვადმდე. ესე იჩემებდა ზაკვით სიყუარ~ლსა,
და გზავნიდა მოციქულთა მშვიდობისათვის მრავალ ჟამ, და ძღვენთა შვენი
ერთა მრავალთა: eგრეთვე თამარ ჰყოფდა ნაცვალსა, სახედ მოციქ~ლთა
წარავლენდა ძღვენთა: გარნა იგი ზაკვასა ჰფარვიდა, და ფიცითა მ~რ განმსტრო
ბად მოსწრაფე იყო ამის სამეფოსა: Aმან მოუწოდა ყ~ა სიმრავლესა
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სპათა თვისთასა, და შეკრიბა კაცი ოთხმეოცი ბევრი, რ~ლარს ოთხასი ათასი, განა
ხვნა მამაპაპურნი საუნჯენი, და გამოყარნა ოქრო აურაცხელნი, და წარგზავნიდა
ოქროთა შეკრებისათვის მჴედრობასა, და ამცნებდა, რათა ორსა კეცსა მისცემდ
ენ გაჩენილისასა, და წარავლინა ყ~თა საზღვართა თვისთა, და იწყო მოსოპოტამს,
და კალონერათ, გალატიასა, ღანგრას, ანკვირიას, ისავრიას, კაბადუკიას, დიდ
სა სომხითს, ბითვინიას, და საზღვართა ფებლაღონისათა, და არა დაუტევა თვი
ნიერ დედაკაცისა სოფელთა შ~ა მათთა, ა~დ ყ~ნი ამჴედრნა:
X~ თვით ამოისწრაფა, და მიიწია უჯად სახელდებულთა მათ თურქთათ~ა, რ~ლ

არიან მჴნე ბრძოლასა შ~ა, და იყვნენ სიმრავლითა ვ~ა მკალნი, გინა ჯინჭვ
ელნი: ამათ მისცნა ოქრო მრავალნი, და კ~დ ნიჭნი დიდნი ესეოდენ, ვ~ე ასი ათა
სი მჴედარი შეკაზმული გამოიყუანა მათგან: Dა კ~დ მიირთნა თვინიერ ნე
ბისა მათისა შიშით ეზინკელნი, ხალფერდელნი, და კარნუ ქალაქელნი,
სალდუხის ძე, რ~ლსა ნაცვლად მსახურებისა მოუღო კარნუ ქალაქი, და
თვისი ძმა დასვა მუნ: v~ა იტყვიან ძღარბისათვის ჴმელისასა, შვილ
მრავალარს ცხოველი ესე, და მრავალ: და რა~ჟს იხილნის ნაშობნი თვისნი მრა
ვლად, გამოვალს ბუდით თვისით მართვებით, და გოდლოის მათზ~ა:
eგრეთვე ჰყო ნუქარდინცა, იხილნარა ფ~დი იგი სიმრავლე შეკრებულად, რო
მელი ზესთა იყო რიცხვისა, აღზვავნა გულითა მსგავსად სენაქერემისა,
და ამაღლდა ღ~ა ზ~ა: Aრა შეიშინა პლ~თა მათ მზაკვართა ფიცთაგან და სიყუა
რულისა აღთქმათა, ა~დ ფ~დ წინა უკმო განმზადა თავი, და მოიწია ქალაქად
სევასტიად, დაიწყო მუნ განმზადებად საომართა მანქანათა:
Mაშინ წარმოავლინა მოციქული წ~ე Tამარისა ესე ვითარითა წიგნითა, რ~ლსა
წერილიყო სახე ესე ვითარი: Mე ნუქარდინ სულტანი ყ~ისა ცასა ქვეშისა
უმაღლესი, მიმსგავსებული ანგელოსთასა, თანა მდგომი ღ~ისა, მოვლინე
ბული დიდისა მის მოჰმედისაგან, მოგიმცნობ მეფესა ქართველთასა თამა
რს: ყ~ი დიაცი რეგვენია, შენ გიბრძანებია ქართველთად აღებად ჴრმლი
სა, და ღ~ისაგან საყუარელისა ისლემთა ერისა დაჴოცად მუსულმანთა: და
კ~დ ნათესავსა ზ~ა თავისუფალსა დადებად ხარკი ყმებური: Aწ მე მოვალ,
რათა უსაჯო სამართალი სახლსა სპარსთასა, და განგწვართო შენ, და ერი
ცა შენი არაოდეს აღებად კადრებად ჴრმლისა, რ~ლი ღ~ა ჩვენთვის უბოძე
ბია: X~ ცხოვნებით იგი ვაცხოვნო, რ~ლნ უწინარეს მოსლვისა ჩემისა
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თაყვანიმცეს წ~ე კარავისა ჩემისა, და აღიაროს ქადაგება მოჰმედ მოციქულისა,
და უარყოს სჯული შ~ი, და ჴელითა თვისითა იწყოს წ~ე ჩემსა ლეწად ჯ~ისა, რო
მლისა მ~რთ დაგიძსთ ცუდი სასოება:
Aწ მოელოდე ნაცვალსა ჩემსა, რ~ლი შეამთხვიე სპარსთა: Mოიწია ვ~რ მოციქ~ლი,
და შეიყუანეს თამარს წ~ე, და წიგნი მისცა: წარსდგარა და იწყო უკადრებელთა
სიტყვათა წართქმად: უკეთუ მეფემან თქვენმან დაუტეოს სჯული,
იპყრას სულტანმან ცოლად, და უკეთუ არა დაუტეოს სჯული, იყოს ხარ
ჭად სულტანისა: X~ ვითარ ამპარტავნად იწყო სიტყუათა ამათ: წა
რმოდგა ზაქარია ამირსპასალარი, და უხეთქნა ჴელითა პირსა, დაეცა, და ვ~ა
მკ~დარი დაიდვა: და ვ~რ აღზიდნეს და აღმართნეს, და ცნობად მოვიდა ჰრქვა
ზაქარია, თუ მოციქული არა იყავ, პ~დ ენისა აღმოკვეთა იყო სამართალი შენი,
და მერმეღა თავისა, კადნიერად კადრებისათვის:
aწ რაჲ არს სიტყუა ესე: წიგნი ვ~ა მიართვეს, და იხილა Tამარ, ყ~დ არა აჩქ

არდა, ა~დ სხვა ეზეკია იქმნებოდა სიმდაბლითა: და განმარტა წიგნი იგი წ~ე
ღ~ისა, სულთითქნვა სიღრმითა გულისათა, და ცხელთა ცრემლთა დამო
დინებითა, და ღ~ისა მ~რთ სასოებისა დამდებელმან: Mერმე მოუწო
და მაშინ რ~ლნიცა დახვდეს, და ეზრახა მათ ამის პირისათვის არცა ჩუკენად.
არცა მდედრად, არცა განუბრძნობელად: Mაშინ მოუწოდეს სპათა იმერ
თა, და ამერთა, ნიკოფსიით ვ~ე დარუბანდამდის, და ბრძანება, და წიგნები ქროდა, და მალე მსრბოლთა ცოტათა დღეთა შ~ა მალე შემოკრიბეს, ვ~ა ვეფხნი სი
კისკასითა, და ვ~ა ლომნი გულითა, ქ~ესა ღ~ა ესვიდეს, და შეკრბეს ჯავახეთს, და
არღარა ჰყოვნეს, ა~დ მსწრაფლ მიმართეს ტაძარსა ¶~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა
სა ვარძიას: და მის წ~ე ცრემლით შევედრნა სოსლან დავით, და სპა მისი: და
dროშა ბედნიერად ჴმარებული:
¦არგზავნა ვარძიით ლაშქარნი, რ~ლთა თვით თამარ უძღოდა წინა შიშვლი
თა ფერჴითა, და ცრემლითა ასოვლებდა ღაწვთა მისთა, და წარუძღვა ბასიან
ის კერძოთა, და მახლობელად კარისა მიიწივნეს, და დადგეს დღისა ერთისა
სავალსა: და მაშინღა მოციქულნი წარგზავნნა სულტანისა, და წარატანა თ~ა
მოციქულიცა თვისი, და მიუწერა ნაცვალი წიგნისა ესრეთ:
¾ალსა ღ~ისა ყ~ისა მპყრობელისასა მინდობილმან, და მ~რდის ქ~წ~ლისა მარი
ამის მვედრებელმან, და პატიოსნისა ჯ~ისა სასოებით მოსავმან: წარვიკითხე
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ღ~ისა განმარისხებელი წიგნი შენნი ჵ՞ ნუქარდინ, და ვსცან სიცრუენნი შენნი,
რათა ბჭე ღ~ი იყოს, არა გასმიესა, რ~ ყ~ი ცრუდ მფუცავი სახელსა ღ~ისასა მის მი
ერ აღიჴოცოს: შენ ოქროსა შეკრებულთა სიმრავლისა მევირეთა მინდობილ
ხარ უმეცარი მსჯავრსა ღ~ისასა:
X~ მე არცა სიმდიდრეთა, არცა სპათა ჩ~თა სიმრავლისა, არცარას სხვასა კა
ცობრივსა საქმესა მინდობილვარ, ა~დ ¾ისა ღ~ისა ყ~ისა მპყრობელისასა,
და შეწევნასა ქ~ეს ჯ~ისასა, რ~ლსა შ~ნ ჰგმობ: Eსე რაჲ ვითარი შემოგეთვალა,
წარმომივლენია მჴედრობაჲ ქ~ს მოსახელე, არა შენდა თაყუანისცემად, ა~დ დამ
ჴობად შენდა ზვავისა მაგის, და ამპარტავანისა გულისა შენისა, რათა განისწავ
ლო ღ~ისა მიერ არღარა გმობად სახელსა მისსა: იყავნ ნება ღ~ისა, და ნუ შე
ნი: სამართალი მისი, და ნუ შენი: X~ მე უწყი დაჴსნილობა მსახურთა
შენთა, ამისთჳს წარმომივლენიეს მსახური ჩემი, რათა წიგნისა შენისა პას
უხი ადრე მოგახსენოს და განგაკრძალოს, რ~ ჩემმიერ წარმოვლენილთა სპ
ათა ფერჴნი, ესერა კართა შენთა დგანან:
Mისცა ესე ვითარი წიგნი, და მერმე შემოსეს და უბოძეს ნიჭი, და წარავლინა
მოციქული სულტანისა: ხ~ თვით უბძანა თვისთა სპათა ყ~თა შესხდო
მა, და თვით განვიდა უმაღლესსა ადგილსა, სადათ ყ~თა ხედვიდა, და დავარ
და მუჴლთა ზ~ა თვისთა დიდხან, და ტიროდა წ~ე ღ~ისა: მერმე აღდგა რა

იხილვებოდა ადგილი იგი ყ~დ დალტობილი ცრემლთაგან მისთა; მერ
მე მოიყუანნა წ~ე თვისსა ყ~ნი წარჩინებულნი, და უბრძანა ერისთავთა რათა
თვითოეული მათი მოვიდოდის წ~ე წ~ისა ჯ~ისა, და თაყუანისცემდენ, და შეე
მთხვეოდენ: Dა იწყეს მოსლვად ყ~თა ტირილითა ვედრებად და თაყვანისცემად პატიოსნისა ჯ~ისა, და ამბორისყოფად, და ეგრეთვე შემთხვე
ვად ჴელთა თამარისთა: და ანდერძ ჰყოფდეს ყ~ნი სახლთა, შვილთა და სუ
ლთა წ~ე მისსა: რ~ ერთითა ჴელითა თვით მას ეპყრა ¾ელი ჯ~ისა: ხ~ ერ
თითა ეზოსმოძღვარსა ვასილის და ჯ~ისმტვირთველსა:
Sრულიქმნარა ყ~თაგან ესრეთ თაყვანისცემაჲ ჯ~ისა, მერმე თვით მიიქ
ვა პატიოსანი იგი ჯ~ი ჴელითა თვისითა, და ამჴედრებულთა ზ~ა ყ~ა მჴარ
სა ნიში ჯ~ისა გამოსახა სამგზის და ულოცა: და ეგრეთ წარემართნეს მინ
დობილნი ღ~ისანი: და თამარის ცრემლთანი: X~ წინამბრძოლად იყო ზა
ქარია მჴარგრძელი ამირ სპასალარი, და ორნიცა იგი ძმანი ახალციხელნი,
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შალვა და იოანე, დაღათუ შალვა მანდატურთუხუცესი იყო, ჭიაბერი, და
სხვანი თორელნი: და წარემართნეს ბასიანის კერძოსა: და მეფე თამარ მო
იქცა სამცხესა, და მოვიდა ოძრჴეს, და მოიცალა ლოცვად და მარხვად:
Mუნ იყო წ~ე მისსა Tეოდორე ქართლისა ±~სი კაცი წ~ჲ და სახიერი: და მას
თანა მრავალნი Eპისკოპოსნი და მონაზონნი ღ~ისა სათნონი, რ~ლთა თ~ა იყო იოა
ნე, კაცი შავთელი ყ~დ განთქმული და საკვირველი მოღვაწებათა შ~ა და ლე
ქსთა გამომთქმელი: და ევლოგი ქ~სთვის სულელი, რ~ლსა მოეღო მადლი
წ~წრმეტყლებისა: Iყვნეს მიმდევნი ღამისთევანი, და ლიტანიო
ბანი: ამათ თანა იყვის Mეფე თამარ დღისი, და ღამე ყ~ლ ლოცვითა, და ფს~ნბი
თა და უძინებელად განათიის, და ყ~ლგან საყდართა, მონასტერთა და სოფელ
თა უბრძანა ლიტანიობა და ვედრება ღ~ისა:
Aწ ჯერარს მოხსენებად ვითარ იგი წყალობა ჰყო ღ~ნ ერსა თ~სსა ზ~ა მეოხებითა
ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისათა, და შეწევნითა ცხოველმყოფელისა ჯ~ისათა: ხ~ ვით
არ მიიწივნეს ქ~ყანად ბასიანისა, მუნიყო სულტანი დაბანაკებული ადგილ
სა ბოლოსიტეკად წოდებულსა: და ეახლნესრა ბანაკსა სულტანისასა, ა
რა იყო რიცხვი, ცხენისა, ჯორისა და აქლემისა მათისა კარავთა, და სარაფა
რდებისა მათისა, მინდორი იგი ძლივ იტევდა კარავთა მათთა:
eსრეთ ნებიერად მდგომარე იყუნეს, და არა უდგა დარაჯანი სულტანსა,
Mაშინ დააწყვეს რაზმი ქართველთა, და მუნ წინამბრძოლად იყო ზაქარია მჴარ
გრძელი ამირსპასალარი: და ახალციხელი შალვა და ივანე: და სხვანი თო
რელნი, და ერთკერძო აფხაზნი, და იმერნი: და ერთკერძო ამერნი: ჱერ კახნი,
და ვ~რ იხილნეს სულტანი, ცოტად ცხენი ააჩქარეს, და მიმართეს, ხ~ ვ~რ იხ
ილნეს სპარსთა, რ~ აუზიდავად მივიდოდეს, დააგდეს სადგომი მათი, და სი

მაგრეთა მიმართეს, რ~ მიავლინა ღ~ნ მათ ზ~ა შიში დიდი:
X~ ქე~ანეთა იხილნესრა მათ წ~ე გაქცეულნი, მიეტევნეს და არა უტევნეს
წარსლვად, ა~დ გარე მოიცვნეს, და იქმნა ომი ფიცხელი და ძლიერი: და გან
გრძელდა მყოვარ ჟამ, და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვნი: ხ~ უმეტეს სულ
ტნისა სპანი მოისრვოდეს, და ესოდენ განგრძელდა ომი, რ~ლ ცხენი მოუკლ
ეს ივანეს მსახურთუხუცესსა, ზაქარიას, გრიგოლს და ახალციხელთა
შალვას და ივანეს, და სხვათა მრავალთა თავადთა, და კნინღა სივლტოლად
მიდრკეს ქართველნი, და ქვეითად დარჩეს რაზმსა ზ~ა მჴნენი იგი ქართველ1-31 სტრ., 152v
ნი: Mაშინ ვ~ა იხილნეს ლაშქართა თვისთვისნი პატრონნი ქვეითნი, განწირნეს
თავნი სიკ~დილად, ჩამოჴდეს ცხენისაგან, და პატრონთა მათთა გვერდსა დაუ
დგეს ქვეითნი ქვეითთა, და ეგრეთ ძლიერი ომი შეიქნა:
Dა ვითარ იხილნა დავით მჴნემან, მორიდა ერთ კერძო: და მარჯვენესა მჴარსა მო
რიდა ზაქარია მჴარგრძელმან: და ვ~რ ქართველთა განეშორნეს, რ~ა არა
ცხენთა მათთაგან დაითრგუნნენ ქვეითნი ქართველნი: და მიმართეს სპარ
სთა კერძო: მსწრაფლ მიეტევნეს ერთ კერძო სოსლან დ~თ, და ერთ კერძო
ზაქარია: და ვ~რ მგელნი ცხოვართა, ეგრეთ შეუტევდეს ურიცხვთა მათ
სპათა სულტანისათა: და პ~ლსავე მოკიდებასა და ხეთქებასა ჴრმალთასა მო
ხედნა წყალობა აურაცხელმან ღ~ნ მოსავთა ჯ~ისათა: და განადიდა დიდ~ბა
დავითისი, და თამარისი, და ვარძიისა ღ~ისმშობელმან ანაზდად ეგეოდენი ი
გი სიმრავლე განაბნია, იძლია და დაიფანტა:
Dა ამას ჰგვანდა თვალ გადუწდომელი მაღნარი მიწითურთ მოგლეჯილ
იყო და გაქცეულ, და სადეთცა თვალი მისწვდებოდა ყ~ლგან ტყეთა მსგა
ვსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად:
X~ ჯერარს ამისიცა მოხსენება, რ~ლ Mეფისა თამარისა ოძრხეს ყოფასა შ~ა
იყუნეს მიმდემნი ლოცვანი, და ღამისთევანი: დღესა ერთსა აღესრულა
რა საღ~თო ჟამის წირვა ზემო ჴსენებულისა Eვლოგის მიერ. განკვირვება და
ეცა ევლოგის, და იწყო ღაღადება სულელისა მსგავსად, დაიწყო აღმართ
ხედვად: და ვითარ ხედვიდა ევლოგი აღმა, ჴმა ჰყო მჭუნვის სახედ, და სამგზის დაეცა: და მყსლად ახლტნა, და აღიტყველნა ჴელნი: Aჰა დბ~ა ღ~ა ქ~ე ძლიე
რო, ჴელო, ევლოგის სპარსთაგან არა ეშინის, განუტევეთ რათა ვიდოდეს
მშვიდობით: Mაშინ სცნეს ყ~თა, რ~ წ~წრმეტყ~ლებით იყო სიტყუა
მისი: ა~დ ევლოგი არავისრა გამოუცხადა საიდუმლო თვისი, თვინიერ ი~ნე შავ
თელსა, რ~ მას ოდენ აუწყა, ვ~დ ჟ~ა ამას მოსცნა ღ~ნ ბარბაროსნი ძალითა ღ~ჲ
თა საძლეველად ჴელთა ქე~ანეთასა: და მყის წარვიდა ევლოგი პირისაგან მა
თისა და დაიმალა: X~ ქართველთარა იხილნეს რაჲ გაქცეულნი წ~ე მათ
სა მტერნი თვისნი, აღსხდეს ჰუნეთა მათთა, და დევნა უყვეს, ჰჴოცდეს, ჩა

მოჰყრიდეს და იპყრობდეს: და სიმრავლისაგან ვერ ივლტოდეს, ა~დ ურთი
ერთარს დასთრგუნვიდეს: ხ~ ერი ქართველთა უვნებელად დაიცვნა, რო
მელ არცა ერთი ვარგი მეფისაგან შესწავებული კაცი მოკვდა:
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მან უწყოდა დიდი მოწყალება თამარისი, ამისთჳს მისა შეკითხვამდის თვალნი
დასწვნა ნაცვლად მრავალთა სისხლთა ქე~ანეთასა:
X~ არაოდეს თჳსსა სამეფოსა შ~ა იყო კეთილიანობა, ა~დ ყ~თა ქე~ანეთათ~ს, და
რ~ნი მძლავრობდეს ქე~ანეთა ყ~თა მიუმცნო, რათა აზადატ იყუნენ, და ფიც
ხელად, და დამორჩილდენ შიშითა და სიყუარულითა მისითა: წარავლენდის
სარწმუნოთა თჳსთა, და დაავედრის: Iწყეთ ალექსანდრიით ყ~ისა
თანა ლუბიისა, სინისა მთისა, და მათ კერძოთა ეკლესიათა, მონასტერთა, და
ერთა ქე~აანეთა მოიკითხვიდის: X~ ი~ჱლიმისათვის რადღა საჴმარარს თქმა
რ~ წარგზავნიდის ამათ ყ~თა შ~ა ბარძიმფეშხუმებსა, ეკლესიათა და სიწმი
დეთა საბურველებთა, და მონაზოთა, და გლახაკთათვის ოქროთა აურაცხელ
თა, ტყვენი განათავისუფლნა, და ხარკი ერსა თჳსსა უკუნსცის, და ყ~ი ჭირი
აღიღის მათგან: ±~დ კერძოთა ელადისათა, და მთა წ~ისა: ეგრეთ
ვე მაკედონიისათა: პიტრიღონს, კერძოთა თრაკისათა, და ±ოსტანტინუპო
ლის მონასტრებთა, რომანას, და ყოველგან:
Dა კ~დ ისავრიას, კურუხეთს და ყ~თა მათ სანახებთა შავის მთისათა კიპრი
ისათა: ესე ყ~ი ქველის საქმითა, რ~ლისათვის ისმინეთ, თუ ვითარ
მოხედვიდა საქმეთა მისთა: Mიიწივნეს ოდესმე ჩვეულებისაებრ
ქველისმოქმედებათათვის ამისთა, მონაზონნი შავისა მთისა ანტიოქიით, და კვი
პრისა ჭალაკით, ეგრეთვე მთაწმიდით, და მრავალთა ადგილთათ, შეიწყნარ
ნა თამარ, ვ~რ ანგ~სნი, და მრავალთა დღეთა არა გაუშვნა: მერმე მისცნა
ყ~თა დიადი, და აღავსნა ყ~ითა საჴმრითა: Uკანასკნელ მათგან უფრ
ოს შორიელთა მისცა დიდძალი ოქრო, თვით მათთვის, და ყ~თა მონასტერთა
გასაყოფელად: წარვიდეს მონაზონნი იგი, და მიიწივნესრა კოსტანტინუპო
ლედ: ესმა მეფესა ბერძენთასა ალექსის ანგარსა, რ~ნ ძმასა თვისსა I
საკს თვალნი დასწვნა, და მეფობა წარუღო:
eსე ყ~ითურთ ბ~რტი კაცი იყო და შეუტყვებელი მეფობისა, გარნა უმე
ტეს ანგარებისათვის საძაგელიყო ყ~თა მ~რ: იხილა სიდიდე იგი ოქროსა,
რ~ი მიეცა თამარსა, და წარუღო მათ მონაზონთა: x~ სცნარა ესე მეფე
მან თამარ, ნაცვლად სხვა უფროსი წარგზავნა მათ წ~თა მ~რთ, და ამით უ
მეტეს არცხვინა ეშმაკსა: ხ~ განრისხნა მეფესა ზ~ა ბერძენთასა, და წარ
გზავნნა მცირედნი ვინმე ლიხთ იქითნი: და წარღეს ლაზია, ტრაპიზო
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ნი, სამსიონი, ლიმონი, სინოპი, კერსენდი, კიტორა, ამასტრია, არაკლია,

და ყ~ნი ადგილნი ფებლაღონისა, და პონტოსანი, და მისცნა ნათესავსა თ~სსა
ალექსის კომონიანოსა ანდრონიკეს შვილსა, რ~ი იყო მაშინ თვით წ~ე თამარისა
შემოხვეწილ: Eსმა ესე ფრანგთა, რ~ მოეღო ბერძენთა შეწევნა აღ
მოსავლეთით: გამოვიდეს ვენეტიკნი, და წარუღეს სამეფო ქალაქი მეფო
ბასათანა, და შეიხვეწა უბადრუკი იგი ალექსი ბურღალეთს თვისისა სიძისა
თანა: X~ იხილარა ბურღალელთა მეფემან სიძემან მისმან, შეიყუა
ნა ციხესა ერთსა, და დაუფინა წ~ე მისა ოქრო დიადი: და ესრეთ ჰრქვა; აჰა
ალექსი გულისსათქმელი იგი შ~ი ოქრო, ესე მიიღე თვინიერ სხვისა რ~ლისა
მე საზრდელისა, და წყლისა წილ, რ~ წარსწყმიდე ამისთვის სახლი სამეუფო
ქე~ანეთა, და დახსენ თვით მპყრობელობა ბერძენთა:
Dა ესრეთ მოკ~და საწყალობელი იგი სიყმილითა, დაკლებული შეწევნისაგან
ღ~ისა: Eსრეთ საზარელ იყო მტერთა ზ~ა თამარ, და კ~დ ტკბილ და ესოდენ
ძვირუხსენებელ, ვ~ემდის ესმარა ესე ყ~ი დიდითა ტკივილითა იგლოვა, დაღა
თუ არა ღირსიყო ტკივილი, რ~ რაცავის არა ჭ~ტბით აქვნდეს, არა იპყრობს დიდხან: Gარნა თამარ უცხოსა ზ~ა და დავრდომილთა ლმობიერ იყო
/ ტკივნეულობად და წყალობად, ვ~რ აწ ამასცა ზ~ა:
eსრეთ. დღითი დღე წარმატებათა, და განდიდებათა შ~ა იყო სკიპტრის მპყრო
ბელთა უბრწყინვალესი Tამარ, უმეტეს ღ~ისმსახურებასა ეკლესიათა
და მონასტერთა კაზმასა და შენებასა, ობოლთა და ქვრივთა შეწყალებასა, და
სამართლისა მიფენასა: Aმას შ~ა იშვებდეს და იხარებდეს სამეფონი მისნი,
ჟამ გარდვიდიან და განაგიან საქმენი მანდაურნი, და მოინადირიან კეთილი იგი
სანადირო გეგუთი, და აჯამეთი, და მერმე გარდმოვიდიან ქართლს, სომხითს,
და მერმე დადგიან დვინს: Mოვიდიან ხარაჯითა განძელნი, და აღმართ
ქალაქნი: გაზაფხულ აღმოვლიან სომხითი, მოიღიან ხარაჯა ნახჭევნე
ლთა, და წარვიდიან კოლას თავსა არტანისასა, და მუნით მოიღიან ხარაჯა კა
რნუ ქალაქით, და ეზინკით, და სხვათა გარემოთა ქალაქთა:
Oცდა მესამედ, გინათუ მეოთხედ აღმავლობასა მეფობისა მისისასა წელი
წადსა იკითხა საქმე კარისა, რ~ მრავლით ჟამითგან ბრძოდეს სარგიზ თმო
გველი, შალვა თორელი და მესხნი. გარნა ვერა ღონე ქმნეს აღებისა: რ~
ზამთრის მყინვარებისაგან და სიცივისა უღონე იყუნეს მოდგომად: ხ~ ჟ~ა
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ყინვისაგან წყლისა განყინულისა ვერ შეუძლებდეს ბრძოლად, გარე შემო
უხვნეს ყ~ნი ციხენი და სოფელნი: და იგი ხ~ მარტო ჰქონდა სპარსთა:
Mაშინ განიზრახა და წარავლინა D~თ ზემოთ ლაშქრითა: წარიტანა ზაქარია,
და ივანე, და უბრძანა რათა დადგენ მუნ, და ძლიერად ებრძოლონ: და ხანგრძლად
იქმნა ესე: და თვით თამარ დადგა ჯავახეთს, და მუნ მოელოდა ამბავსა მათსა:
Eბრძოლეს უკ~ჱ შეკრულსა მას ღონესა წყლისათვის, და მრავალთა შ~ა დღეთა

განტეხეს ადგილი იგი, და გამოიცალა წყალი, და მისთანა უმრავლესნი მოქა
ლაქენიცა: X~ დაშთომილთა მათ ითხოვეს დავითისაგან რათა თვით
Tამარ მივიდეს და მას მიენდვნენ, რ~ ეშინოდა სიტყუათა მათთათვის გინები
სათა, რ~ლთა ციხით გამო იტყოდეს პ~ლ:
Mაშინ მოახსენეს ესე თამარს და მივიდა თვით, და მოიხვნეს კლიტენი წ~ე ძისა მი
სისა გიორგისა, და მერმე თამარისა წ~ე, და ითხოვდეს თავთა მშვიდობასა, და
ფიცსა, რათა არა განსცეს კარი ვითარ ანისი და დვინი: ა~დ სამეფოდ დაიჭი
როს: მისცა ამისთვის სიტყუა მტკიცე, და უბრძანა ძესა თვისსა გიორგის, რ~ა
შევიდეს, და თვით მიითვალოს ქალაქი და ციხე, რ~ი ესე ესრეთ იქმნა: და
ესე ერთი ქალაქი და ციხე თვისად დაიჭირა მათ ყოველთაგან რ~ნი აიხვნა,
ზორაკერტით რაჴსამდის, გაგით განძამდის, და ჯავახეთით სპერამდის:
Dა ვისცა ათშვიდმეტსა წელიწადსა შინა ესე საქმენი თამარისგან გემცნები
ან, და მისთა ლაშქართაგან, წელიწდისა ერთისა დღეთა, თუ ვითარ შეუძლო
ყ~თა მათ გარეთა აღმართოდენ შეხედვა, რ~ნი ჰქონან ციხენი მჴარგრძელთა
ოდენ სახლთა ზემოთ და ქვემოთ:
X~ ამა სიხარულსა და შვებასა შეუდგა მწუხარება, რ~ მიიცვალა, Sოს
ლან D~თ: კაცი აღსავსე ყ~ითა კეთილითა საღ~თოთა და საკაცობოთა
შესახედავითა განშვენებული: ხ~ წყობათა ომსა შ~ა მჴნე, უხვი და მდაბალი,
და სხვითა ყ~ითა სიკეთე აღმატებული, და დაუტევნა ორნი ძენი: ¶რმა ვ~ე
მე ლაშა გიორგი: ხ~ ასული რუსუდან: Iტირეს და იტყებეს, და და
უტევეს მწუხარებაჲ ყ~ა მუნ მკვიდროანსა:
Dა მათ ~კჱ ჟამთა: არა მცირედსა ჟ~ა მშვიდობა იყო ყოველგან: და მეფე ი
ყო გეგუთს, რ~ იყო წ~ნი მარხვანი: და მჴარგრძელნი ორნივე მეფეს წინაშე
იყუნეს: Dა ვითარ სცნა არდაველისა სულტანმან, აღძრა მტერობაჲ ქ~ეა
ნეთა ზ~ა: მოუწოდა სპათა თვისთა, და წარმოემართა, უწყოდა მჴარგრძელთა
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შინა უყოფელობა, წარმოვიდა და აღმოვლო რაჴსისპირი: გზა არავის ავნო:
და უბრძნობელად მოვიდა, და მოიწია ანისის ქალაქის სიახლესა: და დიდსა
¸აბათსა მწუხრი რა მორაეახლა ცისკარიცა მოიწია, და დაჰკრეს ძელსა,
და განახვნეს კარნი ქალაქისანი: და უღ~თონიცა იგი მუნ კართა ზ~ა დგეს,
მყის მიეტევნეს, შეასწრეს ცხენითურთ კარსა და შევიდეს ქალაქსა შ~ა
და იწყეს ჴოცად და კლვად და ტყვეობად:
Gარნა უმრავლესი ერი იყო ეკლესიათა შ~ა, ვითარ შეჰგავს ქ~ეანეთა სჯ~ლსა:
ხ~ რ~ლნიმე შეივლტოდიან დარბაზოანთა შ~ა, და მუნ განმაგრდიან: და რო
მელნიმე ქვაბოანთა შ~ა, რ~ლსა ქარტუნობით უწოდვენ: არა განერა, ა
ნუ ციხესა: ანუ ქარტუნსა, რ~ლსა შ~ა არა შევიდა, რ~ გარეშემო სამგნით ქა

რაფი იყო, კლდოანი და ქვაბოანი: Eსრეთ ჴელთიგდეს რა ქალაქი ყო
ველი, ერთი ბევრი და ორიათასი კაცი ეკლესიათა შ~ა ვ~ა ცხოვარნი დაკ
ლნეს, თვინიერ მისსა, რ~ლი უბანთა და ფოლორცთა შ~ა მოიკლა:
Eსოდენ მძვინვარედ მოაოჴრეს ანისი, და სავსენი ტვირთვითა და ალაფითა
ურიცხვითა წარვიდეს, და მიიწივნეს შ~ა: X~ ესე ანისის მოოჴრების ა
მბავი. ახალ კვირიაკესა დღესა აცნობეს Mეფესა თამარს: ჰსცნესრა ამირ
სპასალარმან ზაქარია, და მსახურთუხუცესმან ივანემ, დიდად დამძიმდენ
და მწუხარებამან მოიცვნა, და გულნი მათნი ცეცხლებრ აღეგზნნეს, და რამ
ცა ყვეს არა უწყოდეს: ხ~ მეფე და ყ~ნი სპანი მისნი მწუხარებითა, და გუ
ლისწყრომითა მოცულნი, სპარსთა მ~რთ ბრძოლისა ყოფად აღეგზნეს:
Mაშინ მჴარ გრძელთა ჰრქვეს მეფესა, მოიწია ბ~რტი ჩვენ ზედა გარდასლვითა
მცნებათა ღ~ისათა, რ~ლ ესეოდენი სული ქ~ეანე მოისრა ცუდ სჯულთა სარკი
ნოზთა მ~რ ცოდვათა ჩვენთათვის: ა~დ ვესავთ წყალობასა ღ~ისასა და პატიო
სანსა ჯ~ა, რათა არა მისცნეს მოსავნი ჯ~ისანი სრულიადსა წარწყმედასა, ა~დ
ჩვენცა შური ვაგოთ, და ნაცვლისა ქმნად განვემზადნეთ, და სიცრუე მათი
მათდავე მიექცეს; ¸ენ მეფეო ამცენ სპათა შენთა, რათა მზა იყუნენ
არდაველის სულტანსა ზ~ა, წარსლვად: პ~დ წარვიდეთ ანისს და ვინსადა ვპო
ოთ სპარსთაგან მოვინადიროთ, და რათა არა სცნან მცირედითა ლაშქრითა წა
რვიდეთ: უკეთუ დიდნი წარვალთ სცნობენ, და სიმაგრეთა შევლენ:
A~დ მცირითა ლაშქრითა შემეწიე, და რა~ჟს შეგინებული მათი მარხვა მოვიდეს,
მზამცა არიან, რა~ჟს ჩვენ მოგახსენოთ:
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Sთნდა მეფესა თქმული მათი, და უბრძანა მეფემან, რათა მზა იყუნენ
სპანი მისნი, და მჴარგრძელნი წარმოვიდეს ანისს, და იწყეს კაზმად: Dა
მოიახლა ბილწისა სჯულისა მარხვა, წარმოავლინეს წ~ე მეფისა კაცი ლა
შქრისა მთხოველად არდაველისა სულტანსა ზ~ა:
Mაშინ უბრძანა მესხთა, თორელთა, თმოგველთა, ჱერკახთა, სომხითართა,
ხ~ ქართველნი არა წარატანნა, რათა არა აგრძნან არდაველს მყოფთა: შეკრ
ბეს ანისს, და წარემართნეს არდაველს: გარდავლეს გელაქუნი, და ჩავლეს
ისპაანი: გავიდეს ხუაფრის ჴიდსა, და მიმართეს არდაველს: ხ~ ესრეთ მო
უწონეს ჟამი, რ~ლ აედი განთენდებოდა, რ~ლარს აღვსება მათი: და მას ღა
მესა გარე მოადგეს არდავლეს: Dა ვ~რ ჴმა ჰყო ქადაგმან ბილწისა ქა
დაგებისა მათისამან, და გახშირდა მუყრთა ყივილი: ყოვლგნით ცხენი შე
მოუტევეს მჴარგრძელთა, და უომრად ჴელთიგდეს სრულებით ქალაქი იგი,
სულტანი, ცოლნი და შვილნი მისნი, და ყ~ი სიმდიდრე სულტნისა და ქალაქისა
მის: Eსრეთ აღივსნეს სიმდიდრითა აურაცხელითა, თვალითა, და
მარგალიტითა, ოქროთა და ვეცხლითა: ჭურჭლითა ოქროსა და ვეცხლისათა:

შესამოსლითა და საფენითა, და ყ~ითა სიმდიდრითა, ეგოდენ გამდიდრებულისა
ქალაქისა, რ~ლ მოთხრობა შეუძლებელარს, აღივსნეს ცხენითა, ჯორითა
და აქლემითა, და საქონელი მათი თვით მათთავე საჴედართა აღკიდეს, და ესრ
ეთ გამარჯვებულნი წარმოემართნეს:
X~ სულტანი არდაველისა, და ცოლნი და შვილნი მისნი ტყვედ წამოიყუანნ
ეს, და ათორმეტიათასი კაცი რჩეული მიზგიდთა შ~ა მათთა მოკლეს, და
სხვა ტყვედ ჰყვეს: აღმოიარეს იგივე გზა, და ესრეთ ძლევა შემოსილნი მო
იწივნნეს ანისსა, და დიდად ნუგეშისნისიცეს: Dა ესრეთ მოიწივნეს ძლევა
შემოსილნი წ~ე მეფეთ მეფისა, და დედოფალთ დედოფლისა თამარის წ~ე: მო
იღეს ძღვენი და არმაღანი: აღავსნეს მეფე, და ყ~ნი წ~ე: მისსა მყოფნი:
¼ამსა მას კოლას დგა მეფე: აღივსო ყ~ნი სამეფონი მისნი სიმდიდრითა ა
ურაცხელითა, ოქროთა, ვეცხლითა, და სხვითა ყ~ითა სიმდიდრითა, რ~ი
ცა მოიღეს ზაქარია და ი~ნე: რ~ლისათვისცა დიდად მადრიელმან მეფემან უ
ბოძა მრავალნი ციხენი, და ქალაქნი. და ქვეყანანი:
dა ესრეთ მადიდებელნი ღ~ისანი იშვებდეს და იხარებდეს, და ნებიერად ი
ყოფოდეს: და მოერთმეოდა გარეშემოთა ქ~ყანათაგან ხარაჯა, ძღვენი ური
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ცხვი: X~ სხვასა ჟ~ა მოვიდეს მეფისა წ~ე, მჴარგრძელი ზაქარია სპასალარი, და
მსახურთუხუცესი ი~ნე, და ვარამგაგელი, და მოახსენეს:
¾ლიერო ჴელმწიფეო, და შარავანდედთა შ~ს უმეტეს აღმობრწყინვებულო,
იხილე და განიცადე სამეფო თქვენი, და სცან სიმჴნე და სიქველე სპათა შ~ნთა:
გულისჴმაჰყავ, რ~ მრავალნი ახოვანნი, მჴნენი, და ძლიერნი იპოებიან
სპათა შ~ს შენთა, რ~ არავინარს წინააღმდგომი მათი: aწ ბრძანოს მეფო
ბამან თქვენმან, რათა არა ცუდად ვაუქმოთ სპანი თქვენნი, და დავიწყება
სა მიეცეს სიმჴნე მათი: ა~დ აღვამჴედროთ ერაყს რომგვარსა ზ~ა, რ~ლარს ხვა
რასანი, რ~ა სცნან ყ~თა სპათა აღმოსავლეთისათა სიმჴნე და ძალი ჩვენი:
Aწ უბრძანეთ სპათა საქართველოსათა, რათა მზა იყუნენ ლაშქრობად ხვა
რასანს, დაღათუ არავინ ქართველთაგანი მიწევნულ არს მუნ ხვარასანს,
და ერაყს, ა~დ ბრძანე, რათა ნიკოფსით დარუბანდამდის აღიჭურნენ, და მზა
იყუნენ საომრად:
Dა ვითარ ესმნეს თქმულნი ესე მჴარგძელთანი მეფესა: მოუწოდა ყ~თა
წარჩინებულთა თჳსთა სამეფოსათა, ამერთა და იმერთა, აუწყეს თქმული
მათი: ხ~ ვ~რ ესმა ლაშქრად წვევა მჴარგრძელთაგან, სთნდა ყ~თა მათი, და
დაასკვნეს ლაშქრობა, და იწყეს კაზმად: და ვ~რ მოიწია არე სთვლისა, მოვიდეს
ტფილისს წ~ე მეფისა, და განიხილნარა სპანი თვისნი, მოეწონა აბჯართ განწყობი
ლება, და ცხენ კეთილობა მათი, სიდიდე და სიმჴნე სპათა მისთა, და შურითა

სპარსთათა აღსავსეობა: Dა მოიღო დროშა სვიანად ჴმარებული გორგ
ასლიანი, და დავითიანი: და შევედრა მასვე ვარძიისა ღ~ისმშობელსა დროშა და
ლაშქარი, დაულოცა და წარავლინა სპარსეთს: Mისცა დროშა ამირსპასალარ
სა ზაქარიას, და წარემართნეს სპარსეთად: ჩავლეს პირი ნახჭევნისა, და გან
ვიდეს ჯუღას: და რაჴსის პირსა, და შევლეს იწრო იგი ჴევი დარადუზისა, და ა
ღვიდეს მარანდს: X~ მარანდელნი ამისნი მცნობელნი შევიდოდეს კლდე
თა შ~ა ლტოლვით: და ესენი მარანდსრა მივიდეს არა პოვეს კაცი:
Eგონათ მთასა მარანდისასა ყოფა სპათა ადარბადაგანისათა, დაარჩიეს ხუ
თასი მჴედარი დიდებული რჩეული აზნაური: და აჩინეს მჴედართ მთავრად
თაყიადინ თმოგველი: წარემართნეს და აღვლეს აღმართნი მარანდისანი, და
აღვიდეს ვაკესა თავსა მას მარანდისასა, და დადგეს მთასა მას ზ~ა: რ~ ესრეთ
ემცნო ზაქარიას, რათა არავის ებრძოლონ მიღმართ: ვ~ემდის არა მივიდეს ი1-31 სტრ., 156r
გი, და თუ დიდი ლაშქარი ნახონ აცნობონ ზაქარიას, და რაჲცა ჰრქვას მათ
ჰყონ იგი: და დადგა ხუთასი კაცი წარჩინებული:
X~ ვ~ა იხილეს მთით მარანდელთა, რ~ნი შელტოლვილ იყუნეს ღირღალთა, და
კლდეთა შ~ა მაღალთა, რ~ლთა სიმაღლე არს ზენა კერძო მთასა მარანდის
ასა უმაღლესი სხვათა მთათა, სავსე ქვითა და კლდითა: მათ იხილეს მუნ
ით მცირე ესე ლაშქარი, და აღიჭურნეს, მოუჴდეს ზარითა და ამბოხებითა
მარანდელნი იგი, რ~ საწუნელ უჩნდეს ქართველნი სიმცროსათვის:
X~ ესენი მიეტევნეს ესოდენ ძლიერად, და აოტნეს, რ~ლ მცირედნი განერნ
ეს, და უმრავლესი დაჴოცნეს, და სხვათა დევნა უყვეს გრძლად: Mაშ
ინ აღვიდეს უმრავლესიცა იგი ლაშქარი ქართველთა, და იხილეს ნაომარი
ადგილი მკვდრითა, კაცითა და ცხენითა სავსე: და ქართველი კაცი არცა
ერთი იპოვებოდა, და ესეოდენი ძლევა მისცემოდათ ღ~ისაგან, რ~ლ ხუთა
სი შუბი, ხუთასსა კაცსა და ცხენსა ზ~ა ესვა:
Eსერაჲ იხილეს განჰკვირდეს, და ქართველისა კაცისა ვერ პოვნაჲ უკვირდ
ათ: ამისთვის უღონო ქმნილი და მწუხარე ზაქარია იგონებდა, და არა
უწყოდა თუ რაჲმცა ჰყო: v~ა მცირედი ხანი დაეყოვნათ გამოჩნდეს დევნ
ისაგან შემოქცეულნი ლაშქარნი, იხილა ზაქარია დიდად გამხიარულდა,
და მადლობა შესწირნა ღ~ა, რ~ლ არცა ერთი კაცი ქართველი მომკ~დარიყო,
და ესეთი ძლევა მისცემოდათ ღ~ისაგან, რ~ლ ხუთასსა კაცსა, ხუთასი შუ
ბი ხუთასისა კაცისა, და ცხენისათვის დაესვათ: Dა ესრეთ იხილეს და
ღაცათუ ესრეთ გამარჯვებოდათ, გარნა ყ~დვე აბრალებდეს თაყიადინს,
და უმეტეს ზაქარია მქისედ ეტყოდა, ამბის უცნობელად არ შეტყობით შებმ
ისათვის: X~ ესრეთ განმხიარულებულნი და მმადლობელნი ღ~ისა
ნი გამარჯვებისათვის, წარმოემართნეს და მომართეს ქალაქსა თავრეჟისასა:

გარდავლეს მთა დევსოფნად წოდებული: Dა ვ~რ ესმათ თავრეჟს მყო
ფთა მისვლა ქართველთა ლაშქართა, განკრთეს და ძრწოლამან შეიპყრნა ყო
ველნი მკვიდრნი თავრეჟისანი, ხოჯანი და ყ~ნი წარჩინებულნი, და მიმდგომნი
თავრეჟისა ქალაქისანი:
Mაშინ განიზრახეს, რათა ხარკის მიცემით და ძღვნითა, და შევრდომითა, და ზენა
რისა თხოვნითა დაამშვიდონ პირი ქართველთა სპათანი: წარმოავლინეს მოციქ
ული და ითხოვეს მშვიდობა, არამოოჴრება ქალაქისა მათისა: აღუთქვეს ძღვე
1-31 სტრ., 156v
ნი ურიცხვი ოქრო, ვეცხლი, თვალი პატიოსანი, და მარგალიტნი ძვირფასისა
ნი: განჰკვირდენ ყ~ნი წარჩინებულნი ქართველთანი: ზაქარია და ივანე მჴარ
გრძელნი: Aღუთქვეს მშვიდობა, და უვნებელად განვლა ქყ~ანისა
მათისა, მოიმტკიცეს ფიცისა მ~რ, და მოვიდეს ყადნი, ხოჯანი და ყ~ნი თავადნი თავ
რეზისანი, და მოიღეს ოქრო, ვეცხლი, ლარი, თვალი პატიოსანი, მარგალიტი:
შესამოსელნი, ცხენნი, ჯორნი და აქლემნი, და საზრდელნი კმასაყოფელნი ლა
შქართათვის: Aღავსნეს დიდი და მცირენი, და დაუდგინნეს ქალაქსა მც
ველნი, და წარვიდეს განვლეს ადარბადაგანი, და მიმართეს მანას:
hსცნა მელიქმან მანისამან მისლვა ქართველთა: და ვ~ა თავრეზელთა ქმნეს,
მანცა ითხოვა მშვიდობა, და აღუთქვეს მოცემად ურიცხვი საქონელი: უსმინა ზაქარია, და მოიყუანეს მშვიდობისა ყოფად, და მოიღო მანცა ოქრო უ
რიცხვი, და ვეცხლნი, და ქვანი ძვირფასისანი: და აღივსნეს მუნცა ყ~ითა სიმდი
დრითა, და დაუტევნეს მუნცა მცველნი ქალაქისა მის, და წარმოვიდეს მშვი
დობით: X~ მუნით წარმავალთა მიიწივნეს მცირესა ქალაქსა ზა
ნგას, და იყო ალიზის ზღუდით გამაგრებული: ხ~ ქალაქი ძლიერად განამა
გრეს, და იწყეს ფიცხელად ბრძოლა: Dა ვ~რ განგრძელდა ომი, გან
იყვეს თემთა, და თემთა ზღუდე ქალაქისა, რათა შესთხარონ:
Mაშინ იწყეს თხრად ზღუდეთა, პ~დ მარჯვენესა მჴარსა Mესხთა შეხვრი
ტეს, და უწინ შევიდეს ქალაქსა შ~ა: და რ~ლნიცა დახვდეს შიგნით მეომარნი, იწ
ყეს ჴოცად და სრვად: აღივსნეს მესხნი ურიცხვითა საქონელითა:
Dა მერმე შემოჴვრიტეს ყოვლგნით, და წარმოსტყვენეს, და აღივსნეს საქონ
ლითა: და მცირედ განისვენეს მუნ: Dა მერმე ამჴედრდეს, და წარე
მართნეს ხვარასნით, და მწუხრი მივიდეს მცირესა სოფელქალაქსა მუს
ულმანსა, იგიცა მოსტყვენეს და მცირედ განისვენეს:
dა მერმე წარვიდეს ქალაქსა ხვრასნისასა, და ყაზმინსრა მიიწივნეს აიყარ
ნეს, და ვერ წინა აღუდგეს ყაზმინელნი: და ივლტოდეს მთად: მოარბიეს
იგიცა, და აღივსნეს საქონლითა, და აღკიდეს საქონელი მათი მათსავე საჴედარსა:
ხ~ კაცთა არა ავნებდეს, ა~დ ტყვედ წარმოიყუანდეს კაცთა, და მცირეთა ვაჟ

თა, და წარემართნეს მთად ლტოლვილთა მ~რთ, და მიესწრნეს და მიეწივნეს, ა
ღივსნეს მუნცა ოქროთა, და ვეცხლითა, და ცოლთა მათთა სამკაულითა:
Dა უწინარეს რომგვარისა მიმართ მიიწივნეს, რ~ლ არს ხვარასანი: და რაღა
1-31 სტრ., 157r
გრძელსიტყვა, ვ~რ მიიწივნეს ვ~ე ქალაქად გურგანისად, და მოაოჴრეს ქყ~ნა
იგი, და ვერღარა ძალედვა წიაღსლვა ალაფისაგან: შემოიქცეს გამარჯვებ
ულნი, და შემოსილნი სიმდიდრითა ქართველნი:
R~ აქამომდე არავინ ქართველთა ნათესავნი მიწევნულიყო ლაშქრად: არა
მეფე, არცა მთავარი, და ვერვინ წინა აღუდგა შესლვასა მათსა: ვერცა
ხვარასნის სულტანი, და ვერცა ერაყისა: და ვერა რ~ი თემი: Dა ესრეთ
უზომოთა და ურიცხვითა სიმდიდრითა აღვსებულნი, და გამდიდრებულნი
შემოიქცეს, და მოვიდეს კერძოთა ერაყისათა; Dა ვ~რ გურგანის ქ~ყანი
სად ამბავი ქართველთა მ~რ ქმნილი უცნაურ ქმნილიყო ყ~თა მ~რ, და ერა
ყის სულტნის მოსრვა: ±აცი ვინმე მისრულიყო მანას სულტანსა
თანა, და ესე ვითარი ტყუილი ეთქვა, ვ~დ მოვიდა თვით დიდი სულტანი, და
გილანელნი სულტანი ხვარასნისა, და ერაყის სულტანი, და გილანელთა
ყოვლგნით გზა შეუკრეს ქართველთა და მოსრნეს, რ~ლ არცა ერთი კაცი
ქართველთაგანი განერა ეგოდენისა სიმრავლისაგან:
Aრცა მთხრობელიღა მივა საქართველოსა: X~ ესერა ესმა მელიქს მა
ნისისსა, და მანელთა, დიდად განიხარეს, და ქართველთაგან დატევებულნი
მცველნი ქალაქისანი დაჴოცნეს, და ძელსა ზ~ან ჩამოჰკიდეს: Aრამედ ე
რთი კაცი ქართველი დაიმალა მცველთა მათგანი ქალაქსა შ~ა:
dა ვ~ა მოვიდეს ქართველნი ძლევა შემოსილნი და განმდიდრებულნი მანას,
წინაეგება სულტანი მანისა დიდით ძღვნითა, და ეგონა დაფარვა ნაქმარი
სა მათისა: იხილნა რა ზაქარია, იკითხა მცველნი მათგან დატევებულნი:
ხ~ მათ ჰრქვეს, ვ~დ თავრიზს წარვიდეს მუნ დატევებულთა მცველთათანა:
Mაშინ მოვიდა დამალული იგი კაცი, და აუწყა ნაქმარი მანელთა მცველთა
მოწყვედა, ტყავისა გაჴდა, და ძელსა ზ~ა დაკიდება: Dა შესწამა პირისპირ
მელიქს, და იგინი იდგეს უსიტყველნი:
dა ვითარ ესმათ ესე ზაქარიას და ივანეს, დიდად განმწარდეს, და ძნიად
აღუჩნდეს ესე: შეიპყრეს მელიქი, და ყ~ნი სახლეულნი და თვისნი
მისნი, და ყ~ნი სიკ~დიდ დასაჯნეს თვით იგი, და შვილნი მისნი, ტყავები დაჰ
ჴადეს და ძელსა ზ~ა ჩამოჰკიდეს, და ქალაქი მოაოჴრეს, მოწვეს, და ტყვე ყვეს:
ხ~ სიმდიდრე რ~ლ წარმოიღეს, შეუძლებელარს აღრიცხვა მათი: და ესრ
ეთ მომართეს გზასა ადგილსა მას, რ~ლ აღმოევლოთ, ადარბადაგანით, მოვი
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დეს და მოეგებნეს პ~დ უჟანით, და მერმე თავრეზელნი მითვე ძღვნითა,

და მოართვეს სიმდიდრე აურაცხელი, რ~ითა აღივსნეს ს~დ სამეფონი: და
თვით მეფეთა მეფისა თამარისათვის წარმოგზავნეს თვალნი დიდფასისანი
და ძვირად საპოვნელნი, და ჭურჭელნი უცხონი, და დაუტევეს მშვიდობით
მყოფნი ადარბადაგანისანი, და გამოვლეს რაჴსი, და შემოვლეს პირი ნახჭ
ევნისა, და მოვიდეს ტფილის წ~ე მეფისა:
Mხიარულიქმნა მეფე მმადლობელი ღ~ისა და მხიარულითა პირითა გა
ეგება, ზეიმითა და დიდებითა: Iყო ჴმა ბუკთა, და დუმბულთა, რ~ლი
არცა ძველოდესმე ქმნილიყო: Dა ესე ვითარი გამარჯვება არცა მეფე
თაგან, არცა მთავართაგან ქმნილიყო: შევიდეს Iსანთა, და დაჯდა მეფე ტა
ხტსა ზ~ა სამეუფოსა: ¸ეუძღვა ამირ სპასალარი, და შევიდეს თავადნი,
და დასხდეს წესისაებრ: და მოიღეს არმაღანი ურიცხვი, და დასდვეს წ~ე მეფი
სა, განჰკვირდა მეფე, რომელ არავის ქართველთაგანსა ენახნეს ეზომნი სი
მდიდრენი: აურაცხელნი თვალნი და მარგალიტნი:
X~ მეფე თამარ არა უმადლო იპოვა ღ~ისა მ~რთ, აღასრულებდა ლიტანი
ობასა და ღამისთევათა, მრავალი გასცა ობოლთა და ქვრივთა ზედა:
და ეკლესიანი აღავსნა სიმდიდრითა: და ლაშქართა ზ~ა განჰყო საჭურჭლე:
dიდი, იყო მადლობა ღ~ისა მ~რთ დაუცადებელი ესე ვითარისა გამარჯვე
ბისათვის: Mაშინ მოიწია მწუხარება დიდი, რ~ მიიცვალა ზაქა
რია ამირსპასალარი, ძე სარგის ამირსპასალარისავე, კაცი დიდი და განდ
იდებული, და ყ~ითა სათნოებითა აღსავსე: R~ლიცა იგლოვა მეფემან, და
ყ~ნ კაცმან საქართველოსამან, რ~ არავინ მჴნედ გამოჩენილიყო მთავართა შ~ს
ჟამთა ამათ, რ~ გვარისაგანცა მოვეაქვნდა, რ~ლი იყო ნათესავით Aრტაქსესი
ჴელგრძელისა: და იყო სარწმ~ნბით სომეხი: ა~დ ყ~ნი სათნ~ბანი ღ~ისანი, და
საკაცობონი აქვნდეს: და დაუტევა შვილი ერთი:
Mაშინ მეფემან მოუწოდა ივანეს მსახურთუხუცესსა ძმასა ამის ზაქარი
ასს, და ინება აღყვანება პატივსა ძმისა მისისასა, და უბოძა Aმირსპა
სალარობა: ხ~ ივანე საქმისა ამისთჳს განკვირვებული ეტყოდა მეფესა,
´ატივი ესე, რ~ლითა პატივ გიცემიეს ჩემდა, დიდად დიდებულ არს, და
მე უღირს ვარ: ა~დ ამას გბ~ი ძმისა ჩემისა სახელსა არა აჴსენებდეს
ჩემ ზ~ა, რათა არა მრცხვენეს ნაცვლად მისა დგომად, ა~დ Aთაბაგობითა
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პატივმეც, რ~ საქართველოსა შ~ა არა არს ესე წესად თქვენ მეფეთა წ~ე
Aთაბაგობა: ამით განადიდე წყალობა შ~ი ჩემ ზ~ა, რათა ახალსა უაღ
რესსა პატივსა ღირსმყო, და ათაბაგობა მიბოძო, ვ~ა წესი სულტანთა, რო
მელ მეფეთა გამზრდელთა და სულტანთა ათაბაგობით უჴმობენ,ამით
განადიდე წყალობა შენი ჩემზ~ა:
Uსმინა ესე მეფემან და უბოძა ათაბაგობა, რ~ლ არა ყოფილიყო ქართველთა

მეფისა წ~ე, და არცავის ჰბოძებოდა: Dა მსახურთუხუცესობა, ვარ
ამს გაგელსა ზაქარიას ძესა, კაცსა საპატიოსა: და ლაშქრობათა შ~ა გა
მარჯვებულსა: და ესრეთ იყუნიან მ~დის წ~ე მეფის თამარისსა:
X~ მეფე თამარ ზამთარ დვინს იყვის: და ზაფხულ კოლას, და ცელისტბ
ას: ზოგჯერ გარდავიდის აფხაზეთს, გეგუთს, და ცხუმს: მათ
~კჱ ჟამთა იწყეს ფხოელთა და დიდოთა განდგომად, კაცთა მთეულთა:
Dიდონი ~კჱ მშთვარსა და უხარშავსა ჭამენ: და მრავალნი ძმანი ერ
თსა დედაკაცსა მიიყვანებენ ცოლად: და რ~ლნიმე უჩინარსა რასამე ეშმა
კსა თაყუანისცემენ: და ზოგნი უნიშნოსა შავსა ძაღლსა, და ამას ესე ვი
თარსა ჰყოფენ: X~ ფხოელნი ჯ~ისმსახურნი არიან, და ქე~ანობასა იჩემ
ებენ: ამათ იწყეს რბევად, ჴოცად, და ტყვეობად ცხადად, და ღამით:
Mაშინ მოუწოდა მეფემან თამარ ათაბაგსა ი~ნეს, და ყ~თა მთეულთა, დვა
ლთა, ცხრაზმელთა, მჴეველთა, ჴადელთა, ცხოტელთა, ჭართალთა,
და ერწოთიანელთა: მისცნა ი~ნე ათაბაგსა, და წარავლინა მათზ~ა:
X~ ი~ნემ გონიერად ჰყო, აღვიდა მთასა ჴადისასა, და წარვლო წვერი მთისა,
და წარადგა მთასა ფხოელთა, და დიდოთასა: რ~ი ესე არავის ექმნა არცა პირ
ველ, და არცა შ~დ: Eრთკერძო დაურჩა დურძუკეთი, და ერთკეძო დი
დოეთი, და ფხოელი: სცნესრა მისლვა ათაბაგისა, მოვიდეს ძღვნითა მეფე
ნი დურძუკთანი: მოსცეს ლაშქარი, და დაუდგეს გვერდსა, და იწყეს ზეი
დამ ბრძოლა, ტყვეობა, და კლვა, და რბევა, და დაწვა და მოსწყვიდეს ურიცხვი
კაცი დიდო, და ფხოელი, და დაყვნეს სამნი თვენი, ივნისი, ივლისი, და
აგვისტოსი: Mაშინ შეიწრებულთა ათაბაგისაგან, მოსცეს მძ
ევლები, და აღუთქვეს მსახურება და ხარაჯა, და მოსცეს პირი სიმტკიცი
სა: ქმნეს ზავნი, და წარმოასხა მძევლები: Dა ესრეთ გამარჯვებულნი
მოვიდეს წ~ე მეფისა: და ჰრქვა ი~ნე ათაბაგმან მეფესა თამარს, ჵ՞ ძლიერო მეფეო
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იქმნა ბრძანება შენი და მოვაოჴრენ ბრძანებისა შენისანი, დიდოეთი და ფხო
ელი: ხ~ Mეფემან დიდად დაუმადლა და უმაღლესსა პატივსა აღიყვა
ნა: და იყო ყოველგან მშვიდობა და წარმატება, და დღითი დღე შემატება სა
მეფოსა ღ~ივ დაცულისა მეფისა Tამარისთა:
X~ სპანი მისნი განისვენებდენ ნადირობითა და ბურთობითა, და თვით თავ
ადნი და წარჩინებულნი მ~დის მეფეს წ~ე იყუნიან, იხარებდენ და აღივ
სებოდეს ნიჭითა და საბოძვრითა მეფისა მ~რ თამარისა:
R~ ვითარ დიდისა მხიარულად ამბისაგან მეტყ~ლი პირი და აწ მწუხარები
სა მ~რთ მიიქცევის: R~ მეგულვების აწ წარმოთქმა ყ~ისა საგლოველისა
სოფლისა ამბისა ±ოსტანტინეს ძმისწულისა Iვბიმიანოზისათჳს წერილარს

ვ~დ რასა՞ დააკლო ღ~ნ ქე~ანეთა ესე ვითარი მეფე, რ~ლსა ან~გსმან დაადგა გვირ
გვინი სახილველად ყ~თა: Dა ეტყოდა ან~გსი რაჲ՞არს ბერო, რასა՞ გამოეძი
ებ შენ მსჯავრთა ღ~ისათა: აწ გიბრძანებ, დასცხერ გამოძიებისაგან მაგის
ბ~რტისა: არა უწყი, რ~ლ აღმოსავლეთით ვ~ე დასავლეთამდე, უკეთუ მართლ
მადიდებელი იყოს, არცა იგი ღირსიყოს მეფობასა Iვბიმიანოსისსა, არათუმ
ცა საბერ ძნეთი ოდენ:
Eგრეთვე აწცა იქმნა ამის დიდისა მეფისა საქმე არა თუ ოდენ საქართველო
არცათუ ოდენ ყ~ი ქყ~ანა ღირსიყო მფობასა Tამარისსა: nაჭარმაგე
ვს გარდმოდგა მეფე თამარ, და მისწ~ე იყუნეს ყ~ნი დიდებულნი და წარჩინებუ
ლნი, და იურვნა და განაგნა საქმენი სამეფოსა თჳსისანი, და უფროსღა ეკლეს
იათა და მონასტერთანი: Dა მუნ დგომასა შ~ა გამოაჩნდა სენი რაჲმე
მომაოჴრებელი ჩვენი, რ~ლი დღითი დღე დამძიმდებოდა მის ზ~ა, და დიდსა
ჟ~ა ჰფარვიდა, რათა არავინ შეაწუხოს: გარნა ურგებელიქმნარა ჭირი არა
მიმთვალველი კურნებისა: Mაშინღა განაცხადა, რ~ დედობრივმან
უძლურებამან განგრძნობილთა შ~ა მჴედრობათა არა თავსიდვა შეუმთხვე
ველად მიშვება აგებულებისა: და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდად ერთ
გულნი იგი კაცნი, თუ ვითარ უგულებელს ჰყვეს ეგოდენი ტკივნეულობა:
R~ წარმოიყუანეს კუბოთა ტფილისსა, და შ~დ მცირეთა დღეთა ენებათ, და ი
სწრაფდეს ჩვეულებისაებრ, რათა დასოს განვიდენ, და მუნ წარიყუანეს
კუბოთავე, და დიდად გაძნლედა სენი იგი უწყალო:
dა კ~დ წარმოიყუანეს აგარათა ციხესა, და უქმიქმნა მის ზ~ა ყ~ი ბ~ნბათა გამო
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მეძიებელობა მკურნალთა ჴელოვნებისა: Aმისთვისცა იყუნეს თვით მუნ ყო
ველსა ადგილსა ლიტანიობანი, და ღამისთევანი მიმდემნი, და ცრემლთა დი
ნებანი იხილვებოდეს მდიდართა და გლახაკთანი სწორებით, გარნა განჩი
ნებანი წინა აღუდგომელიყო, და დღემან იწყო მიდრეკად, და მზემან დასლ
ვად, და ჰაერმან სხვად ფერად უფერულობა:
dა ცისკარსა დღისასა ზ~ა იწყეს შემოსად ბნელთა ღრუბელთა, ღაწვთა
მათ ვარდოანთა იწყეს დაჭნობად: და თვალთა მათ ტბაებრ მზისა შემ
ცხრომელთა სიმრუმედ მიმართეს: qელთა მათ მსახურებისაგან
გლახაკთასა არაოდეს დაცხრომილთა, იწყეს მოუძლურებად: Dა
ფერჴთა მათ მ~რდის ღ~ისათვის მაშვრალთა, იწყეს შედრეკად: და ყ~ნი
ნიშნი ცხოვრებისანი სხვად და სხვად ფერად იხილვებოდეს:
zოგადმან უღუნოებამან მოიცვნა ყ~ნი, და არა უწყოდეს თუ რამცა ყვეს:
Mთავარნი იცემდეს პირთა, Gლახაკნი იტყებდეს თავთა: დაისხმიდი
ან თავთა ნაცარსა, და მტვერსა: Aთაბაგი და ყ~ნი ნაცვლად მიუპყრ
ობდეს თავთა თვისთა, და შვილთა თვისთა ღ~ა: და ითხოვდეს მის ზ~ა მომავალსა

სიკ~დილსა, რათა მარტო ესე დარჩეს, და ჩვენ ყ~ნი მოვისრნეთ: Aმას ჴმო
ბდენ, და მოეცვათ სასვენებელი პალატისა, რ~ლსა აქვნდა ცხედარსა უ
ბადრუკებისა ჩვენისა: და ღონე თუმცა იყო ეცდებოდეს, რათა არა აუ
ფლონ სიკ~დილსა შემოსლვად: Rაჲ՞ იყო რ~ი იხილვებოდა მუნ: ა
ნუ სავედრებელთაგანი, ანუ მწუხარებათა: გარნა მწოდებელი კართა ზ~ა
დგა, და მბრძანებელისა წინააღმდეგობა შეუძლებელიყო:
Bრძენმან ბრძნის ნეტარებაჲ აქაცა მოიღო Tამარ: რ~ შემოუწოდა ყ~თა
სამეფოსა თვისისათა, წ~ე თვისსა, და მჴნედ მჯდომარე ესრეთ ეტყოდა:
¾მანო ჩემნო და შვილნო, მე ესერა მივიწოდები მსაჯულისაგან საშინელ
ისა, უსაშინელეს უფროს მეფეთა ქ~ყანისათა, რ~ნ მიუხვნის სულნი მთა
ვართანი: თქვენ ყ~ნი თვით მოწამე ხართ, რ~ თავისა ჩემისათანა მაქვნდა სიყ
ვარული თქვენი, და სარგებელსა და სათნოსა თქვენსა არა დავაკლე, თვითოე
ულისა არძანგისაებრ, ვ~ემდის განგებითა ღ~ისათა ვიყავ თქვენზედა მეფ
ედ: Aწ მეცა წარვალ მამათა ჩემთათანა გზასა ჩემგან უცხოსა. ბრ
ძანებითა საშინელითა, და განყოფითა საკვირველითა: Gევედრები ყ~თა
რათა მ~რდის კეთილსა შ~ა იყუნეთ მახსენებელ ჩემდა: აჰა ესერა მკვიდრად
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სახლისა ჩემისა დაგიტევებ, რ~ნი მომცნა ღ~ნ შვილნი ჩემნი, გიორგი, და
რუსუდან: Eგენი მიიხვენით ჩემწილ, და მაგათ აღმოგივსონ დაკლებ
ული ჩემი: ¸ევედრნა ყ~თა, და მიუთვალნა წ~ე ხატსა ქ~ესსა და ჯვარ
სა ცხოველსმყოფელსა: და მერმე უკანასკნელ ჴმა აღმოუტევა, და ყ~თა
მშვიდობა მისცა ესრეთ მეტ~ყლმან:
K~e ³~O ჩემო მხოლოო დაუსრულებელო მეუფეო ცათა და ქ~ყანისაო,
შენ შეგვედრებ სამეფოსა ამას, რ~ი შენ მიერ მერწმუნა, და ერსა ამას პა
ტიოსნითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა: და შვილთა ამათ ჩემთა რო
მელნი შენ მომცენ, და მერმე სულსა ჩემსა: და მაშინ განვიდეს ყ~ნი მტი
რალნი, Dა დაიძინა Tამარ ძილი იგი მართალთა:
Tთვესა იანვარსა I~É: Kკ~ს UIA: Dა აღესრულა მზე ქა
რთლისა, და საფლავმან სადიდებელად თვისად დაგვაჭირვა ცხოვრე
ბა მსოფლიო ყ~თა ქე~ანეთა: აქა რაღა ჯერარს თქმა, გარნა ბავთისა ღა
ღადისა, ბნელი უნათლო, და გლოვა უნუგეშინისცემო: რ~ ვინ იყოს ნუგეშინ
ისმცემელი, ოდეს მწუხარება ზოგად იყოს ყ~თათვის სატუხელ იქმნა
პირი ქ~ყანისა, აღეპარსა ყ~თა თავისა დიდებისათანა თმანიცა, მხოლოდ
სახელისა ოდენ მქონებელთა ჴმასათანა ვაებისასა ქვესკნელნიცა შეიძრ
ნეს: ¶~ნი ფლასითა ესრეთ ჰგვანდა, დაღათუ ჩვენთანა იგლოვდეს
ცა და ყ~ი სოფელი: Mაშინ ~კჱ აღმოიყუანეს და მცირეთა დღეთა შ~ა
Mცხეთად დადვეს: და მერმე უკანასნელ თვით მუნვე გელათს დაამკვიდრ
ეს თჳსსა შ~ა სამარხოსა: დიდებად მუნ შ~ა დამკვიდრებულთა მამათა, და პა
პათა მისთა, სახელოანთა დიდთა მეფეთათანა:

dა უტევა სამეფო თვისი ¾ესა Lაშას: Iცვალა ფერი ქართველთა
მხიარულებისა, რ~ განბიცნეს ბაგენი მათნი, რ~ლთა პირსა შ~ა პ~ლ სხვა
არარა მოაქვნდა ვ~რ Tამარ: რ~ სახლთა შ~ა აკროსტიხორად Tამარ
ის შესხმათა დასწერდეს: ბეჭედთა ზ~ა და დანათა და არგანთა შეამკობ
დეს, ზ~ა Tამარის ქებათა დასწერდეს: Dა ყ~თა პირნი ერთბამად
მზა იყუნეს, რათა ღირსი რაჲმე თამარის საქებელობისა სიტყუა აღმოთ
ქვან: ¶რმანი მემროწლენი განპებასა შ~ა ორნატთასა, თამარის
ქებათა მელექსეობდიან: Eრაყს მყოფნი მეებნენი გინა მეჩანგე
ნი Tამარის შესხმათა მუსიკელობდიან: µრანგნი და bერძენნი,
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ზღვას შ~ა მენავენი: ნავ კეთილობათა შ~ა თამარის ქებათა იტყოდიან:
Eსრეთ ყ~ლი სოფელი სავსე იყო მისმიერითა ქებითა, და ყ~ი ენა ადიდ~ბდა,
რ~ლსაცა ოდენ სახელი მისი ისმოდა:
X~ საქმეთა მისთა თვის რადღა საჴმარარს თქმად, რ~ კიდით კიდემდე განისმ
ეს ვ~ა თვით მოწამეარს ყ~ლი ჩვენ მიერ ხილული სიტყუისაებრ ბრძნისა:
არა უცთომელობა მგონიეს ძალისა უზესთაესსა მეცადინობა: რ~ დაწყება
და აღსასრული ამის ჴელყოფისა სრულებით ესრეთ ჩანს, ვ~ა სიმძიმესა
და პატიოსნებასათანა ოქროსასა ქარქვეტისა ნამუსრევი, რ~ ვინრა წარმოთ
ქვას ღირსი ამისთჳს, გინა რა ვინ პ~ლ აქოს, ანუ რ~ი უკანასკნელ, სიმდაბ
ლე უზომო, სიმაღლე შეუსწორებელი, სიმშვიდე საქებელი, სიმქისე
ჯეროანი, ლმობიერება მოწლე, მოწყალება თანა ლმობილი, უმანკოება
უზაკველი, სიწრფოება, უსიცრუო სახიერება, ზოგადი, სიუხვე, აღუზ
ვაებელი, და თავი ყ~ისა კეთილისა შიში ღ~ისა და მსახურება მისი შეუორ
გულებელი. რომელი ესე ყ~ი ამან ესრეთ მოიგო, ვითარ ერთი სხვამან
ვერავინ: Dა სწამებს ამას ყ~ი მახლობელი სამეფო გარეშემო ქართლი
სა, თურაოდენნი და გლახაკებულნი მეფენი განამდიდრნა:
Rაოდენთა მიმძლავრებულთა უკუნსცა სამეფო თჳსი: Rაოდენნი
განდევნილნი სამეფოდვე თვისად კ~დ აგნა: და რაოდენნი სიკ~დიდ დასას
ჯელნი განათავისუფლნა: Aმისი მოწამე არს სახლი შარვაშეთი,
და დარუბანდელთა, ღუნძთა, ოვსთა, ქაბაგთა, კარნუქალაქელთა, და
ტრაპიზონელთა, რ~ნი თავისუფლებითსა ცხოვრებასა ამის მიერ იყვნეს,
და მტერთაგან უზრუნველობასა: X~ სჯულთა მ~რთ საღ~თოთა
ვინიყო ესრეთ მოშურნე, გინა სიმდაბლით თავისა მომდრეკელ, რ~ Tეოდო
სი დიდსაცა აღემატებოდა, ლოცვანი და ღამისთევანი, რ~ლნი ´ალა
ტსა შ~ა ამისსა აღესრულებოდეს:
Sაეჭველ მიჩნს მეუდაბნოეთაგანცა, რ~ მარხვისა თვის რაღა ვსთქვა,
წესი იყო მონაზონთა, მამხილებელ უდებთა, ერი პალატისა მისისა:

Eგრეთვე სიყუარულისათვის მღვდელთა და მონაზონთათჳს ნამეტავარს
თქმად, რ~ წესკეთილ ცხოვრებულნი კაცნი მარადღე იყუნიან წ~ე მის
სა: და მახლობელად სასვენებელისა მისცის მათ საყოფელი, და თვით
ზრდიდის საზრდელითა, და ყ~ითა საჴმრითა რაჲცა უნებნ: და უკეთუ მა
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თგანნი ვინმე იყვის უძლურ, თვით მივალნნ მოხილვად და ნუგეშინისცემად,
და თვით განუმზადებენ ცხედარსა და სარეცელსა:
X~ გლახაკთათვის განეჩინნეს სარწმუნონი ზედა მდგომელნი, და ყ~ისა სამე
ფოსა მისისა შემოსავალნი რაცა იყო შინათ, და გარეთ, ყ~ისა ნაათალი
გლახაკთა მიეცემოდა დაუკლებელად ერთისა ქრთილისა მარცვლამდეცა:
და ამას ყ~დვე არა ჰგონებდა ქველის საქმისა მითვალვად წ~ე ღ~ისა:
x~ რა~ჟს მოიცალის მარტოებით ყოფად, მყის აღიღის სასთველი, გინა საკერა
ვი, და ნაშრომსა მას თვისთა ჴელთასა ხუცესთა და გლახაკთა განუყოფენ თვი
სითა ჴელითა: Eსრეთ წესითა განმტკიცებულითა ღ~ისა სახიერი
სა სათნ~ბისათა, არა დაწყებისასა მიხედვიდა, ა~დ აღსასრულისათა: და ვ~ა
მზე პატივობით სწორ ყ~თა ზ~ა განუტეობდა ნათელსა თვისთა შარავანდედ
თასა: ესრეთ წყალობითა ყ~თა თ~ა მოიზიდვიდა წყალობად ღ~ისა:
Eსრეთ გამოიფრდიდა ჟამთაგან: ესრეთ განაძლიერებდა მეგობართა,
დაღათუ არარათ სიცრუით მოგებულითა, და უსამართლოთა, არაო
დეს მომედგრდა ჟამისაგან, არცა უდებიქმნა ოდესცა განგებისათ~ს: ა
რაოდეს იუქმა გონება მისდა რწმუნებულთა საქმეთათვის: არა და
უმძიმა კრთომასა გონებისასა, დამზიდველი რაჲმე ჩუკენებრივ: არ
ცა სიმდაბლესა მირიდა, არცა სიმაღლესა განეყენა: არცა სიტკბო
ება ჟამიერი უმოთნო ჰყო: არცა საშინელება შეურაცხჰყო: ყ~ი განზა
ვა ყ~ითა სრულებით, სრულისაგან წარმოაჩინოს თავსა შ~ს თ~სსა:
Uღაფარი მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა, რათა მოქცევსა შინა
სიმრგვლისასა არარად ელმად და უცხოდ მისდრკეს, არცა გარდაჰყვეს
სავსებელისა დუღილსა შ~ა:
Aრცა მოაკლდა შთაზიდვასა შ~ა საბლისასა, ა~დ მეტად დამდაბლებულ
მან გონიერისა გონებისაგან, იყოვლისფერა გარემოდ, რათა მოქცევი
თვისი მარტიობით იხილვოს გვარსა შ~ა ანაგისასა: შეუყოფელად
ვნებათა, ისურვებდა და სასურველ იყო: იწადებდა და საწადელ ი
ყო, იქებოდა და საქებელ იყო, ნატრიდეს და სანატრელიყო, და არა ი
ყო სხვა კეთილი, რაცა იგი არა მის შ~ს: Uრჩნი თვისნი დაამდაბლ
ნა და მოყუარენი აღამაღლნა: არა იღვწიდა უმეზობლობასა, არცა
შერთვიდა სახლისა სახლსა ზ~ა, არცა აგარაკსა ზ~ა უცხოსა აგარაკსა:
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ა~დ თვისი მამული ძველი კმა იყო, რათა არა უსამართლოდ ჰგონონ და მიმხ
ვეჭელად: ვინათგან სამართალმანცა ზენამან უბჭო მართალსა:
Aრა შინებით უთქმიდა მეზობელთა, ა~დ უფროსღა სცვიდა მაშინებელ
თაგან, და მათ საშინელ ჰყოფდა მტერთა ზედა:
¸ორს განიოტა წურბლისა მსგავსი ვერ მაძღრისობა, ვინარა გესლოან
ნაყოფი, და არცა ბუგრიან ნაშრომი: ბჭედ სჯდა შ~ს თავისა თვისისა და მეზო
ბელთა მეფეთა, არა მიშვებად ბრძოლისა, არცა გარდადებად უღელსა მძ
ლავრებისასა ურთიერთარს, და სახედ თავსა თჳსსა მისცემდა, და ამისთ~ს
მათ ზ~ა მეორე სოლომონ იქმნა Mეფეთა შ~ს:
Dა არა ერთი საბელი აღძრა სურვილად, ა~დ ყ~ნი, რ~ლთა ესმა სახელი მისი:
ვინა დიდთა მეფეთა ცუდად შერაცხნეს თვისი ბედ კეთილობა ვერ ხილვი
სათვის მისისა: კნინღა და ყ~ა ზღვასა აღმოიწრეტდა თვისად, ვ~ა ღრუბელი
ყ~თა ზ~ა მსახურებელი ტკბილთა წვიმათა: განიგემნენ ყ~ნი მატიანენი
ძველთა გინა ახალთა მეფეთა მაქებელნი: R~ გარდაემატა თამარ
ის საქმეთა ჭ~ტებით საქებელობა პ~ლთასა სახარელ იყო თხრობათა შ~ა
და კდემულ, განმსწავლელობათა შემხებელ ლბილობით, და განმწვრ
თნელ სიტკბოებით, მგვემელ მოწყალებით, და შემრისხველ თანა ლმო
ბით, რათა ყ~დ ყოვლითურთ განუგმობელ აჩვენოს თვისება ღ~ისა:
Sანთელი იყო გონიერთა, და უგუნურთა, პ~ლ განმანათლებელთა და მეორეთა
დამწველ: აღვირი იყო უწესოდ მკრთომელთა, და დეზ უდებთათვის, კანო
ნი სირცხვილისა მოხუცებულთა, და კვერთხი რკინისა ჭაბუკთათვის, კეთილ
მავალთა, სიბრძნით მცველ, ხ~ მბორგალეთა თვალუხვავ მგვემელ:
Mღვდელთმოძღვართა შეიმოსეს შიში, მღვდელთა დაიცვეს წესი თვისი,
მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქალაქობა, მთავარნი განისწავლნეს სიწ
მიდით სლვად, ერნი განემტკიცნეს შიშით მონებად ღ~ისა, და ერთგულობ
ით უფალთა თვისთა, ყრმანი განიწვართნეს მოძაგებად უჯეროსა უსჯუ
ლოებისა, რ~ ბილწებამან უწესომან, და ყრმაებრმან მბორგალებამან ვე
რცათუ კვალი პოვა დღეთა თამარისთა, ვინა და თვით გინებადცა შორსიყუნეს
რ~ლნიცა პალატსა შ~ა ღირსიყუნეს, გინა კარსა ზ~ა მსახურებად:
Dა ესრეთ, ყ~ა შინა დაცვითა ღ~ისა მცნებათა მოიგო წყალობა ღ~ისა და აკ~ხა ³~ნ
ცხოვრება მისი, და განამრავლა ნაყოფი მისი, და თავწარსხმულიყო მსგავსად წერი
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ლისა, „nათელი აღმოუბრწყინდა მართალსა განთიადისათანა: და მეუღლე მი

სიხარული შუადღე, და მწუხრი მშვიდობით დაიძინა სარეცელსა ზ~ა თვისსა: შეამკ
ვნა ღ~ნ დღენი მისნი პატიოსნებით, და ჟამნი მისნი მშვიდობით. და მეფობასა შ~ა მის
სა არა შეიჭუა პირი მისი. ამისთვის რ~ არაოდეს გარე მიაქცია ჴელი სათხოველისაგ~ნ
ქვრივთა, ობოლთა და მიმძლავრებულთასა:
¦არვლნა დღენი მისნი სიხარულსა შინა, ამისთვის რ~ მ~რდღე ახარებდა ყ~თა გლახ
აკთა და დავრდომილთა: Dა უკანასკნელ წარვიდა მამათა თვისთათ~ა, და შეეძინა,
და დაუტევნა ორნი ძენი, [გ]იორგი და [რ]უსუდან, შვენიერნი, საწადელნი,
სასურველნი, და საქებელნი, შექმნით სეფის პირნი, გონიერებით აღსავსენი,
სიბრძნით შემკობილნი, და ყ~ითა კეთილითა სრულნი:
Taმარ ოცდა სამთა შ~ა წელიწადთა შეაწყვდია ყ~ი გვარი კეთილ მეფობისა: Dა
მეცა აქა დავჴში სიტყვისა წყობა მომავალთათჳს, ყ~თაგან აწინდელთა, სხვათა ძლე
ვისა მიცემითა, ყ~თადა უმჯობესად შესატყვის შესაძლებელად, სახისმეტყვ
ელებასა უაღრესისა სიტყუისასა პოვნით: Dა ამისთვის ჩვენ მიერ დუმილ
ით პატივცემით დავიდუმოთ:
Sამეოცდა მეოთხე Mეფობა, Mეფე ლაშა გიორგი, რ~ი ითარგმანების
აფსართა ენითა, ქვეყნის მანათობელად: ¾ე Tამარ მეფეთ მე
ფისა ბაგრატიონი: D Gიორგი:
Aმას სანატრელსა სიცოცხლესა შ~ა თვისსა დაედგა Gვირგვინი ¾ისა თვისისა
Gიორგისათვის, რ~ლსა ლაშაობითცა უწოდა: Iყო წლისა ათსამმეტისა
რა~ჟს დაიდგა გვირგვინი Mეფობისა: და მეფემან Tამარ მიულოცა
Mეფობა: X~ რა~ჟს მიიცვალა თამარ, იყო ლაშა ათრვამეტისა წლისა: და
დაუტევა მეფობა ძესა თვისსა: ხ~ ქართველთა ნათესავსა თავცემა, მწუ
ხარება ვაება და გლოვა, რ~ ცოცხლივ ჯ~ხეთს შთასრულიყუნეს მკვიდრნი სა
მეფოსა მისისანი, და ეგრეთცა ჯერიყო:
¸~დ მისა დაიპყრა Mეფობა ძემან Tამარისმან ლაშა გ~ი, რ~ იყო ტანითა ძლი
ერი, მჴნე მოისარი, ნადირობათა შ~ა მოსწრაფე, ლაღი და თვით ბ~ნბა, და
უმეტეს ამისთვის განლაღებულიქმნა, რ~ დაემორჩილნეს ყ~ნი წინა აღმდგო
მნი მისნი კეთილად მოხსენებულსა, და ღ~ისმოყვარესა დედასა მისსა, და უშფო
თველად დაწყნარებით დაეტევა სამეფო თვისი, და ყ~ნი მახლობელნი მათნი
მოხარაჯე შეექმნნეს, ვ~რ განძელნი, და მიმდგომნი ნახჭევნელნი, და კარნუ
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ქალაქელნი, და სხვანი მრავალნი ძღვნითა და ხარაჯითა მოვიდოდიან მისსა:
Mას ჟ~ა იშვებდა იხარებდა, და ყოვლგნითიყო შვება და მხიარულება: მაშინ
იწყეს განძით განდგომა, და არღარა მოსცეს მეფესა ხარკი: ხ~ ამისმა მსმენელ
მან მეფემან ლაშა, მოუწოდა სპათა საქართველოსათა იმერთა და ამერთა,
Mჴარგრძელსა ი~ნეს, რ~ლსა მაშინ პატივი ათაბაგობისა მინიჭებოდა დედისა

მათისა თამარისაგან, რ~ იყო ათაბაგობა უმეტეს სხვათა ერისთავთასა
განდიდებული, ესე იყო ვაზირი კარსა მეფისასა:
Mაშინ თქვა მეფემან ვ~დ ვინათგან მეფეთა შ~ს ბრწყინვალემან, და სანატრელ
მან დედამან ჩემმან დამიტევა მეფობა, ყ~ნი წინააღმდგომნი მამათა, და პაპა
თა ჩემთანი მოხარაკედ შექმნა დღესამომდე, და მორჩილნი ბრძანებისა ჩემისანი
არიან, აწ განძისა ათაბაგსა საწუნელუქმნიე, და ხარკისა არღარა ნებავს მოცე
მა: მე ესრეთ განმიზრახავს რათა შური ვიგო განძასა ზ~ა, და თქვენ შრომასა
შეგამთხვიო, რ~ ძალითა და თანა დგომითა თქვენითა დაუცემია სანატრელთა
პაპათა და მამათა ჩვენთა დიდთა სულტანთა ძლიერებანი ყ~ითურთ:
Dა აწ მიიღეთ ჩემგან პატივი და ნიჭი, და აღვიმჴედროთ განძასა ზ~ა, რათა სხვათა
მტერთაგან არღარა საწუნელ ვიქმნეთ შეწევნითა ღ~ისათა, და წარძ
ღვანებითა ჯ~ისა პატიოსნისათა, და სიქველითა თქვენითა ვსძლოთ
მტერთა და ყ~თა წინააღმდგომთა ჩვენთა:
V~ა ესმათ ყ~თა წარჩინებულთა სამეფოსა მისისათა, განიხარეს და დაუმტ
კიცეს და ჰრქვეს, ვ~დ დიდი ნუგეშინისცემა მოგვემატა ღ~ისა მიერ, რ~ გპო
ვეთ ახოვანი, და გოლიათი გორგასლიანი, და დავითიანი, მსგავსი მათი,
მინდობითა ღ~ისათა, და ძალითა თქვენითა დავიმორჩილნეთ ურჩნი
მეფობისა თქვენისანი, და შევანანოთ ყ~თა ურჩება თქვენი: Mაშინ დაამ
ტკიცეს ლაშქრობა, და განძის დარბევასა წარემართნეს თვით მეფე სპითა
თვისითა: ხ~ ვერ წინა აღუდგეს განძელნი, და მოაოჴრეს ქყ~ანა განძისა, აღი
ღეს ტყვე და ნატყვენავი ურიცხვი, და მოადგეს ქალაქსა განძისასა, მოადგ
ეს გარე და მრავალ დღე ებრძოდეს, და ყ~ლ დღე გამოვიდიან კარსა ქალაქი
სასა ბრძოლად, აქათცა და მუნითცა ურჩეულესნი ებრძოდიან:
Mაშინ ინება მეფემან გარე შემოვლად ქალაქისა მცირედითა ლაშქრითა,
და ვითარ მოვლიდა მტკვრისაკენ, სცნეს ესე განძისმყოფთა, ყ~ნივე აღიჭურ
ნეს კაცი ჭურვილი ვითარ ათიათასი: ხ~ მეფესა ჰყვა ოთხი ათასი ოდენ,
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ამათ შ~ა უმეტეს მესხნი იყუნეს, ხ~ ერთკერძო მჴარგრძელნი დგეს, და ე
რთკერძო ჱერ კახნი, და სომხითარნი ქართველნი და თორელნი: ერთ
კერძო აფხაზნი, დადიან ბედიანი, და ლიხთ იქით ზედ მოკიდებით ურთი
ერთარს: X~ მაშინ ვ~რ მივლიდა მეფე, იცნეს იგი და მსწრაფლ გა
ნახვნეს კარნი ქალაქისანი, და ვ~რ მჴეცნი ზ~ა მიეტევნეს: იხილარა მე
ფემან ლაშა სიმრავლე მათი, უშიშითა გულითა განმჴნობითა სპათა თ~ს
თათა, ეგრეთვე სპანი მეფისათვის სიკ~დილად განმწირველნი თავთა თვისთა
ნი ეტყოდეს, სიკ~დიდმდე ვიღვაწოთ, და დავსდვათ თავი სასიკ~დილოდ, და ა
რა ვარცხვინოთ პ~ლსა ომსა მეფობისა შენისასა, და მყის მიეტევნეს ურთი
ერთარს, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და ფ~დ სასტიკი, და მიეცნეს პირსა მახ

ვილისასა უმრავლესნი რჩეულნი განძისანი:
Tვით მეფე ლაშა წინამიეტევა მჴნედ და ძლიერად, რ~ლისათ~ა წინამბრძო
ლობდეს ყვარყუარა ჯაყელის შვილი პირმშო, ბიბლა გურკელი, ბოცო ბოცო
ს ძე მემნი, რ~ ესენი წინა განეწესნეს: ხ~ ვითარ იხილეს სიმჴნე მათი გა
ნძელთა, მსწრაფლ ივლტოდეს პირისაგან მათისა, და სდევნნეს ვ~ე კართა
მდე ქალაქისა, და მცირედნიღა შეესწრნეს ქალაქად, და უმრავლესნი ტყვე
ყვეს, და ზოგნი მოსრნეს: X~ ამისნი მხილველნი დედანი, ძლიერ
ად იცემდეს მკერდსა მათსა, და საყელოსა მათსა თმითურთ იფხრვიდეს,
და განაძლიერეს ყივილი, და ზრიალი: ესმარა ესე ყოვლგნით გარე მოდგომილ
თა ლაშქართა მსწრაფლ მომართეს Mეფესა:
X~ მეფე ღ~ისა მიერ უვნებელად დაცული, იგი, და წინამბრძოლნი მისნი
თავადნი სახელოანნი მოეგებნეს, რ~ლისათვის დ~ბლნი მებრძოლნი, და
ლაშქარნი დაამტკიცებდეს, არღარა ყოფად მოლაშქრედ, და არცა ყოფად
კარსა მეფისასა: ხ~ მეფე ჰუნისაგან ჩამოჴდა, და ევედრა უმეცრებით ქმნ
ისათვის შენდობა ითხოვა: Dა ესრეთღა მივიდეს კარავად მეფისა
სიხარულითა, და მსგეფსამდის მხიარულება და გაცემა იყო ლაშქართა
ზ~ა: Eსრეთ შესჭირდა ათაბაგი განძისა, და ევედრა რათა განუჩინ
ონ ხარკი პირველივე: ხ~ ესე ისმინა მეფემან, და უკუნსცა ტყვენი ფასითა
და მრავლითა ძღვენითა, თვალითა და მარგალიტითა, ოქროთა და ვეცხ
ლითა, და მიერ წარმოემართნეს, და მოვიდეს ტფილისს, და აღავსო საქარ
თველო საბოძვრითა, რ~ იყო ყ~თა მეფეთა უმეტეს უხვი, და არავისთ~ს მო1-31 სტრ., 163r
შურნე, მლოცველი, მმარხველ და მოწყალე, და განმკითხველ: ა~დ უკანასკნელ მი
დრკა სიბოროტედ თანა მიყოლითა უწესოთა კაცთათა, ვ~ა სოლომონისთვის წე
რილარს რ~ი შეაცთუნეს დედათა, ეგრეთვე ესე უწესოთა კაცთა, ვ~ა ქვემორე სი
ტყუამან საცნაურჰყოს: X~ ვითარ განისვენებდა ნადირობითა და სიხარუ
ლითა, მოსმურთათანა მისდრკა სიბოროტედ ვ~ა წერილარს ისრაილთ~ათს
„Dასხდა ერი იგი ჭამად და სმად, და აღდგეს სიმღერად, ხ~ სმამან მღერისა,
და სიღოდისა, და ნაყროვანებამან სიბილწესა უმეტეს გარდარია:
Gანიშორნა ვაზირნი სანატრელისა დედოფლისა და დედისა წესთა მასწავლ
ელნი: შეიყუარნა მოსმურობანი თანამოასაკეთა, და დედათა თანა აღრევითა:
რომელ ესეოდენ უსახურებად მიიწია, ოდესმე მსმელი ფ~დისა ღვინისა, მყო
ფი ტფილისსა შ~ა, წარიყუანეს რაინდთათანა რათა მუნ განიძღონ სიბილწე თვი
სი: ხ~ რაინდნი მეფისა მისლვასა არ მგონებელნი, და ღვინით უცნობო ქმნ
ილნი, ზ~ა მიეტევნეს და ძლიერად გვემეს, ვ~ემდე ერთი თვალი მარჯვენე
ხედვისაგან დააკლეს: Aმისნი მცნობელნი Tავადნი საქართველოსანი
ფ~დ მწუხარენი და უფროსღა ი~ნე ათაბაგი, და ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე,
განეყენებოდენ დარბაზს ყოფისაგან, არა თავსვიდებთო ეტყოდეს შენსა მეფ

ედყოფასა უკეთუ არა განეყენო ბ~რტთა კაცთა სიახლესა, და უწესოება
სა, რომელ ჰყოფ: X~ მეფემან შეინანა და აღუთქვა სიმტკიცისა მ~რ,
არარაჲსა ქმნა თვინიერ მათისა განზრახვისა, ა~დ ცოლისა სმა არა სადა ვერ
არწმუნეს, ვ~ა არს გულისთქმისა მ~რ შემწველობა დედათა მ~რთ:
Mისრულმან კახეთს სოფელსა ერთსა ველისციხესა, იხილა ქალი ფ~დ
ქმნულკეთილი და მყის აღტაცებულიქმნა გულისთქმათა მ~რ, დამვიწყებ
ელმან Dავითის, და ურიისცოლისა მიმართისა საქმისამან, მსწრაფლ თვი
სად მიიყუანა, და შეიყუარა ქალი იგი ფ~დ, და მუცლადიღო დედაკაცმან მან,
და შვა ყრმა, და უწოდეს სახელად D A V I T, Eსე დავით იგი არს, რ~ი
შ~დ დიდთა განსაცდელთა მეფე იქმნა რ~ი ქვემორე სიტყუამან საცნაურჰყ
ოს: ხ~ ესე ყრმა აღსაზრდელად მისცა დასა თჳსსა რუსუდანს, რ~ლთა
და ძმებრივისა სიყუარული ფ~დი აქვნდათ ურთიერთარს უმეტესად ყ~თა
და ძმათასა: Aმათ დაწყნარებულებათა, და წარმართებულე
ბათა შ~ა იყო მეფე, და ყოვლგნით ნიჭი და ძღვენი მიუვიდოდის მოხარკეთა
მ~რ, კარავად მეფისა: მხიარულითა პირითა მოვლიდის სამეფოსა თვისსა
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განსაგებელთა საქმეთათვის, გარდავიდის აჯამეთს, ნადირობდის ცხუმს და
აფხაზეთს, და განაგნის საქმენი მანდაურნი, და სთველთა შთავიდის ტფილი
სს, ხ~ საზამთროთ დადგის დვინს სომხითისასა, და მუნით ბრძოდის განძელთა,
ზაფხულით აღვიდის თავად მტკვრისად, და დადგის კოლას, და მოვიდოდიან წ~ე მი
სსა მოხარკენი ძღვნითა, ხლათით და საბერძნეთით:
Aმათ განსვენებათა შ~ა მყოფმან, არა ინება ქორწინება სჯულიერსა მე
უღლესათანა, ამისთვის შეკრბეს ყ~ნი ეპისკოპოსნი, და ვაზირნი, და მოახსენებ
დეს არა ჯერარს რათამცა მჴევალი გესვას, და არა ცოლი, ვ~ა დასწერს მოციქ
ული ´ავლე, პირი K~ესი, ვ~დ „Kორწილი წ~ჲ არს, და საწოლი შეუგინებ
ელ, ხ~ მეძავნი და მემრუშენი საჯნეს ღ~ნ: X~ მეფემან არა ინება, არ
ცა ისმინა: ამისთვის წარგვარეს ქალი იგი, დედა დავითისი, და ქმარსავე თ~ს
სა მისცეს იგი: ხ~ არცა მაშინ ექორწინა მეუღლესა, ა~დ ეგო უქორწინებე
ლად: X~ იყო ესე ლაშა გიორგი, მჴნე აჴოვანი, ძლიერი, ლაღი, ამპა
რტავანი, თავჴედი, თვით ბ~ნბა, ვ~ა გვითქვამს, უხვი, სახიობის მოყუარე, ღვი
ნის მოყუარე, და გემოთმოყუარე:
Mას ჟ~ა იყო მშვიდობა სამეფოსა შ~ა მისსა, და შექცეულიყუნენ სმასა და ჭამასა,
რომლისათჳს დასწერენ მამანი, ვ~დ „Sამნი არიან მიზეზნი ვნებათანი, რომელთაგან იშვებიან ყ~ნი ბ~რტნი: გემოთმოყუარებანი: ვეცხლის მო
ყუარებანი: და დიდებისმოყუარება: Aმათნი პირმშონი ნაშობნი არიან, სიძვ
ანი, მრუშებანი, რისხვა, მწუხარება, ამპარტავანება: Dა ამათ ბ~რტთა
გან გამოვლენ, ჴორცთმოყუარებანი, უწესოდ ნების მიდევნებანი: რ~ლისა
თვითოეულად არაარს ჟამი აღწერად, ვ~ა წწ~რმეტყ~ლიცა იტყვის „ჭამა

ი~კბ, განძღა, განსხვა, განსუქნა, და დაუტევა ღ~ი შემოქმედი თვისი, და გა
ნუდგა ღ~ა მაცხოვარსა თჳსსა: ეგრეთვე იქმნა ნათესავსაცა ამას შ~ს ქართ
ველთასა, რ~ განძღეს და იშვებდეს, და მიდრკეს უწესოებად სიძვათა შ~ა, და
მთვრალობათა, და უგუნურნი და უწესონი კაცნი მეფისა კარსა ზ~ა არა ყოფ
ისა ღირსნი, და აწ კარსა ზ~ა მყოფნი:
Dაღაცათუ ±~სთა oრთავე, და თავადთა ამის სამეფოსათა, და უმეტეს ი~ნე
ათაბაგსა უმძიმდათ საქმე ესე, არღარა ინებეს მასთანა სამარადისოდ ყოფა:
ა~დ განეშორნეს, და თვისთვისად იყოფოდეს, ამისთ~ს აღმოსცენდეს ცოდვათა სიმრა
ვლენი მიზეზნი საქართველოსა მოოჴრებისანი, რ~ი ქვემორე სიტყუამან ცხადყოს:
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Aმბავი ჩინგის ყაენისა, თუ ვ~რ გამოჩნდეს ქ~ყანასა Aღმოსავლე
თისასა:
Kვეყანასა მზისა Aღმოსავლეთისა კერძოსა, რ~ლსა ეწოდების ªინმაჩინი,
გამოჩნდეს კაცნი ვინმე საკვირველნი, ადგილსა ყარყურუმად წოდებულსა,
უცხო და უცხო სახითა, წესითა, ქცევითა და შესახედავითა: რ~ არცა ძველთა
წიგნთა სადამე იპოვების ამბავი ამათი, R~ არ~ნ უცხო ენა, უცხო სახე, უცხო
ცხოვრება, პურისა გემოარა იციან, ჴორცითა და პირუტყუთა სძითა იზრდ
ებოდეს: X~ იყუნეს ტანითა სრულ, გვამითა ახოვან, და ძლიერ: ფე
რჴითა შვენიერ, და სპეტაკ ჴორცითა, თვალითა მცირედ ჭვრიტ, და გარეგან
განზიდულ და საჩინო: თავითა დიდ: თმითა შავ და ჴშირ: შუბლ ბრტყელ:
ცხვირითა მდაბალ ესოდენ რ~ლ ღაწვნი უმაღლეს იყუნიან ცხვირთა, და მცი
რედნი ოდენ ნესტვნი ჩნდიან ცხვირთა:
Eსე ვითარი აქვნდათ უმსგავსო სახე, და ნუვის გიკვირს რ~ აღმატებული რაჲ
მე შვენიერება აქ~ნდათ მათ ყ~თა მამათა და დედათა: X~ ამასთანა მოეგოთ
სიმჴნე, და მოისარნი იყუნეს რჩეულნი მაგრითა მშვილდითა უცთომლად მსრო
ლელნი, რ~ლთა ნაკრავსა ვერარამან საჭურველმან დაუდგნის, უმეტეს ცხე
ნსა ზ~ა იყუნეს მჴნე, რ~ აღზრდა მათი ცხენსა ზ~ა იყუის: Sაჭურველისა არარაჲ
სა მქონებელნი, მშვილდისა და ისრისა კიდე: ესე იყუნეს კაცნი განსაკვირველ
ნი, რ~ იხილნირა სულელსაგონებელიყვნიან, ხ~ ყ~ი სიბრძნე იპოვებოდა მათ
შ~ს, და ყ~ი გონიერება მოეგოთ: მცირე მეტყ~ლნი, და ტყუილი სიტყუა არა იყო
მათ შ~ს: არა თვალახვნიან პირსა კაცისასა, არცა დიდსა და არცა მცირესა,
უმეტეს საბჭოთა შ~ა, რ~ კეთილნი წესნი ეპყრნეს ªინგიზ ყაენისაგან გაჩე
ნილნი რ~ლთა თვითოეულად წარმოთქმა გრძელარს:
Aმათ აქვნდათ სჯულად ერთისა ღ~ისა უკ~დავისა თაყუანისცემა: პირი მზისა
აღმოსავლეთით ქმნიან, და სამისა ჩოქისა, სამჯერ თაყუანისცემა და შუა
თითის წვერისა ნებსა ზედა დადება და დატკაცუნება, და სხვა მეტი არარაჲ:
X~ მოიპოვეს წერილიცა ამა მცირედითა ასოთა, რ~ ათექვსმეტითა ასოთა და

სწერენ წიგნთა რ~ლ ადვილ სასწავლოცა არს, და ადვილ გულისჴმის საყო
ფელ: ამათვე შექმნეს Kორონიკონის სახე, ათორმეტი წელიწადი, ათორ
მეტთა პირუტყუთა ცხოველთა სახელსა ზ~ა, და თვითოსა პირუტყვსა და ცხო
ველსა თვითოსა წლისა მთავრობა განუჩინეს, ვითარ ძველოდესმე ელლინთა
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ბრძენთა ათორმეტთა °ზოდთა <note> °სხვაგან ზომთა სწერია / <note>, რ~ლარიან
ეტლნი მზისა და მთოვარისანი: ამათ ეტ
ლთა თვითოეულთა მისცეს მზისა საჯდომად ოცდათ ოცდა ათი დღე, არა თუ
ცხოველნი არიან, ა~დ ზომანი, ეგრეთვე ამათ თვითოსა წელიწადსა მთავრობა გა
ნუჩინეს თითოსა პირუტყუისა, რ~ლითა თორმეტივე გათავდების, და თავსავე და
იწყებს, ვითარ ათცხრამეტული, ზედ ნადები, და ზედ ექვსეული:
R~ ცხრამეტწლად გააწევს, და მერმე თავსავე დაიწყებს, და ეგრეთვე ეს ათორ
მეტწლად გააწევს, და მერმე თავადვე დაიწყებს, რ~ლსა უწოდენ სახელად,
¶ალღუნჯილ, Uქურჯილ, µარსინჯილ, Tავლინჯილ, Lუილჯილ,
Mოღილჯილ, Mორილჯილ, ¶ონიჯილ, Mეჩინჯილ, Tაღანჯილ, nო
ხინჯილ, ¶აყაინჯილ: ESე არს სახელები ათორმეტთა ცხოველთა, რო
მელთა მისცეს მთავრობა თვითოსა წლისა თვითოსა პირუტყვსა, რ~ლისა პ~დ
თავ ჰყვეს, ¶ალღუნ, რ~ლარს თაგვი: მერმე ზროხა, ავაზა, ყურდგელი,
ვეშაპი, გველი, ცხენი, ცხოვარი, ყაპუზუნა, ქათამი, ძაღლი და ღორი:
Eსენი აქვნდეს წელიწდის სათვალავად, ვ~რ ჩვენ ქართველთა K~კნი:
X~ აქვნდათ წესად ერთისა ღ~ისა თაყუანისცემა, რ~ლსა Tენგრი უწოდდეს ენ
ითა მათითა, და წიგნისა თავსა ესრეთ დასწერდეს: Mანგუ თენგრი ქუჩუნდურ: Eსე არს Uკ~დავისა ღ~ისა ძალითა:
X~ ესენი მცირედთა საზრდელთა განეშორებოდეს, რ~ ყ~ა სულიერს სჭამდეს,
ჴორცსა, კაცისა, ძაღლისასა, და ყ~ავე: Aმათნი ნათესავნი მრავალგვარად
განყოფილიყუნეს და არიანცა ჯერეთ: X~ ათორმეტთა ოდენმოვიხსენოთ სახე
ლი, რ~ პ~ლი გვარიარს Sაყირთა, ჰინდნი, ყათნი, ჯალირი, ოირიდი, სულდუსი, ნიჰმნი, ყონღარდი, მანღუთი, თანღუთი ყიათი, და უღურნი: ხ~
უღურნი კერპისმსახურნი არიან, რ~ლსა უწოდენ ქუნჯითად: ესენი ენი
თა მათითა უწოდენ თავთა მათთა მანღულ: ხ~ ქართველნი თარად:
X~ ამათთა ნათესავთა ყიათთა გვარისათა გამოჩნდა კაცი ერთი, სახელით
Tემურჩი, რ~ლარს ªინგიზ ყაენი: ესე იყო ჰაეროვანი, და შვენიერი, ტანი
თა ახოვანი, თმითა მომწითრო, ძლიერი, მჴნე, შემმართებელი, მოისარი ჴელო
ვანი, ღრმად გამგონე, განმზრახი კეთილი:
Eსე წარვიდა ნიჭისა და პატივის მოღებად, უმთავრესისა მათისა, რ~ლსა ხანობით უ
ჴმობდეს ჴელმწიფესა მათსა, რ~ლსა ერქვა oნხანდ: X~ ვითარ იხილა შეი

ყუარა სიკეთისა მისისათვის, და დიდსა პატივსა აღიყუანა, უწარჩინებულეს ყო
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ველთა სწორთა მისთა, და მჴედართ მთავრობა ჴელთუდვა ლაშქართა მისთა,
და ყოვლგნით მოსწყვედდიან ურჩთა და განდგომილთა მისთა: ვინაცა ყოვლგ
ნით გამარჯვებული მივიდის პატრონსა მისსა oნხან ჴელმწიფეს წ~ე, ხ~ მან
უაღრესსა პატივსა აღიყუანის:
Eსე შეიშურვა ძმამან ონხანისამან, სახელით უთქინ, და ძემანვე მისმან
ქოლაქ, და შეასმინეს oნხანს ვ~დ ჰნებავს დაპყრობად მეფობისა შენისა, რო
მელსა ხანობით, გინა ყაენობით უჴმობენ: და მან განიზრახა მოკლვა მისი:
გარნა აგრძნა Tემურჩი განზრახვა ესე, რ~ უთხრეს ორთა ვიეთმე კაცთა ვ~დ
ნებავს სიკ~დილი შ~ი oნხანსა: X~ იგი მიივლტოდა, და ორნიცა იგი
კაცნი მისთანა, და მოვიდა სახლსა შ~ა თვისსა, აიყარა დედაწულითურთ, და
იარა ერთ დღე და ერთ ღამე: და მერმე დაჰყარა დედაწული, და ხვასტა
გი, და მივიდა წყლისა მისპირსა, რ~ლსა ჰრქვიან ბლაჯუნი, და განაშორა
ლაშქარი მცირედ, და უკუდგა ჴევსა რასამე: და სცნა ონხან სივლტოლა
Tემურჩისა, მსწრაფლ დევნა უყო და მოეწია დედაწულსა და ბარგსა მის
სა: აღიღეს ტყვე ურიცხვი, და დამძიმდეს ალაფითა ლაშქარი მისი:
Mაშინ ზ~ა მოუჴდა თემურჩი ყ~თა ლაშქართა ონხანისათა, იქმნა ბრძო
ლა სასტიკი და ძლიერი, მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, და იძლია ონხან: ხ~
მათ დევნა უყვეს, მოეწივნეს და შეიპყრეს, და მოკლეს ონხან, და მერმე მს
წრაფლ დაესხა დედაწულსა ონხანისასა, და ჴელთიგდო ცოლი და შვილნი, და
ყ~ი სიმდიდრე მისი, თვინიერ ქულაქ უხუცესისა შვილისა მისისა, და დაჯდა
ტახტსა ზედა ონხანისასა, და უწოდეს თემურჩის სახელად ªინგიზ ყაენი:
DA შ~დ მისა ბრძოლაუყო ღონღარდთ ჴელმწიფესა ალთუხანს, სძლო და მო
აკვდინა იგიცა, და დაიპყრა მეფობა მისი: და მერმე ქულაქ შვილი ონხანისი
მივიდა გორზანსა ვისმესთანა რათამცა თანა შემწე ეყო, და ბრძოდა ჩინგიზ
ყაენსა: ხ~ მან ბრძოლა უყო გორზანსაცა, და სძლო მასცა, და მოკლა გორზან,
და დაიმორჩილნა ლაშქარნი გორზანისნი:
Aმისა შ~დ უიღურთა ზ~ა წარემართა, რ~ უიღურნი ჴელმწიფესა მათსა ედუთობით უჴმობენ, ხ~ მას ჟ~ა სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი უიღურთა, რო
მელთა გვარისა საქმენი განსაკვირვებელარიან ვითა ზღაპარნი, და არიანცა ზღ
აპარ, და ცუდ, ამისთვის უჯერო არს აწ თქმა: X~ ჩინგიზ ყაენსა შეეწყალა
და პატივითა დაიჭირა, აღიხვნა მრავალგვარნი თათარნი, და დაიმორჩილნა, და
1-31 სტრ., 165v
ყარყითიცა დაიმორჩილა: Dა ვ~რ მოიწყო თათარნი, გამოჩნდა კაცი ვინმე სა
კვირველი რ~ლსა თეგთუნ გვარობით უჴმობდეს, ესე მივიდა ყაენს წ~ე ე

ტყოდა, მე მას მთასა რ~ლსა უწოდენ ბალიყ, წარვალ ღ~ისა სიტყუა მესმის,
ამას ბრძანებს ღ~ი, ყოველი ქყ~ანა Tემურჩის და მისთა ლაშქართათვის მიმიც
ია, და სახელადცა ჩინგიზ ყაენი ერქვას:
X~ თქვა ესეცა ვ~დ ჩინგიზ ყაენი აღვიდა მთასა მაღალსა, და გამოუჩნდა U~ი
იესო ქ~ე ღ~ი ყ~თა, და მან ასწავა სამართალი, სჯული, სიწ~ე და სიმართლე,
ტყუილისა, პარვისა და ყ~ისა ბ~რტისაგან განშორება, და ჰრქვა, თუ მცნებანი ესე
დაიმარხნენ, ყ~ი ქყ~ანა შენთვის, და ნათესავისა შენისათვის მიმიცემიეს, წარვედ
და აღიღე ყ~ი ქ~ყნა რაოდენი გეძლოს: X~ იქმნარა ყაენად, და მივიდა ხატაეთს
და შევიდა ხილვად ქე~ანეთა ეკლესიასა, იხილა მუნ ხატი მაცხოვრისა I~W
ქ~ესი, მეყვსლ~ად თაყუანისცა და თქვა: აჰა კაცი იგი რ~ლი მთასა ჩინეთისა
სა ვიხილე, ამა სახითა იყო, ამან მასწავა ყ~ი ესე წესი:
¸ეიყუარა ªინგიზ ყაენმან, და მას აკ~ხევდის, და მისი მცნება რაოდენიცა ამცნო
ყოველივე მტკიცედ დაიცვა: Mერმე ებრძოლა ხატაეთის ჴელმწიფესა, არსლან ხანსა ზედა და სძლო, ესრეთ ჴელთიგდო რომელ ორას ათასი კაცი
მოაკ~დინა არსლანხანისა, ამისმან მცნობელმან არსლანხან სახლსა შ~ა შესრ
ულმან ცოლით და შვილითურთ ცეცხლისმოდება უბრძანა მსახურთა თ~ს
თა, რ~ლთა ჰყვესცა ეგრეთ, და დაიწვა არსლანხან დედაწულითურთ ცეცხლ
სა მას შ~ა: და შევიდა ჩინგიზ ყაენი, და დაჯდა ტახტსა მას ზ~ა, და დაიპყრა
ხატაეთი, ესე აქამომდე იყავნ:
Aწ ვახსენოთ შვილთათვისცა ªინგიზ ყაენისათა, მცირე რაჲმე:
X~ ამას ჩინგიზ ყაენსა ცოლნიცა მრავალნი ესხნეს და შვილნიცა: უ
ხუცესის ცოლის სევინჯისაგან ესვა შვილი, რ~ლსა ერქვა თუბის, რ~ლსა ქარ
თველნი ჯოჩიდ უჴმობდენ: Mეორე ჯაღათა: Mესამე ოქროფა, Mეო
თხე თული: Eსე ოთხნი ყაენად განაჩინა ხატაეთს მყოფმან:
Uხუცესსა შვილსა თუბის მისცა ლაშქრისა ნახევარი, და წარავლინა დიდსა
საყივჩაყეთსა ზედა oვსეთს, ხაზარეთს და რუსეთს: ვ~ე ბნელეთამდე, და ე
სე ყ~ნი ამას მისცა: ხ~ ამათ სხვათა უკანასკნელ ვახსენოთ:
X~ ესერა სცნა მაღალმან, და ყ~თა ჴელმწიფეთა უდიდესმან ხვარაზმშაჰ,
რ~ მაშინ დღეთა სიმრავლითა მიმჴცოვნებელიყო შვილისა თვისისა ჯალა1-31 სტრ., 166r
ლდინისდა ჴელთედვა სულტნობა თვისი, და ქყ~ანანი რ~ი მას ეპყრა ჯეონს ა
ქეთ ხვარასნისა და ერანისა: Sცნარა მოახლება თათართა, მოუწოდა სპა
თა თვისთა ვ~რ ექვსასი ათასთა კაცთა, და წარემართა ჩინგიზ ყაენსა ზ~ა: ხ~ იგი
ხვარაშმშას წინა დაემთხვია, იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი რ~ლ ორგნით
ვე მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი, და იძლივნეს ხვარასნელნი:

X~ ბერი ხვარაზმშა დაშთა რაზმთა შ~ა მცირედითა ლაშქრითა, და თათარნი
გარე მოადგეს მას: სცნა ესე შვილმან მისმან სულტანმან ჯალალდინ რო
მელი იყო კაცი მჴნე და ქველი, შემმართებელი, უშიში, ვ~რ უჴორცო: მი
ვიდა მცირედითა კაცითა შველად მამისა, და მყის განარინა მამა თვისი, წა
რმოიყუანა და ივლტოდა ხვარასნად:
Aმისა შ~დ ებრძოლა კ~დცა სულტანი ჯალალდინ მრავალგზის, რ~ლ სამ
ჯერ ჯიონს იქით შეება, და ოთხჯერ ხვარასანს ჯიონს აქეთ: ხ~ ვინათგან
ღ~ა ცოდვათა ჩვენთათვის მიეცა ყ~ი ქყ~ანა ს~დ იძლია და ივლტოდა: სცნა რა
სივლტოლა ამისი, და სიმაგრეთა შ~ა შევლტოლა ჩინგიზ ყაენმა: წარავლი
ნნა ორნი თავადნი ზემო ჴსენებულნი, იამა და სალპიანი, რ~ლთა ქართ
ველნი სებაჲჯებობით უწოდდეს, რათა მოვლონ ქყ~ანა ხვარასნისა, და
ერაყისა, სადამდის ეძლოსთ სლვად, და განიხილონ: X~ ესენი წარმოვი
დეს ათორმეტითა ათასითა მჴედრითა, თვინიერ საჭურველისა, და საზრდელი
სა ქონებითა, ა~დ მშვილდი ოდენ უჴრმლოდ: Gანვლეს თურანი, ჯიო
ნი, ხვარასანი ერაყი, ადარბადაგანი, და მოიწივნეს განძას, და ვერვინ წინა აღ
უდგა, და თუვინსადა გამოჩნდის ყ~თავე სძლიან: და მოიწივნეს საზღვართა
საქართველოსათა: იწყეს დარბევად ქყ~ანა გაგისა: ჰსცნა ესე ვარამ გაგელ
მან, და ივანე ათაბაგმან, და აცნობეს მეფესა ლაშას, უცხოსა ნათესავისა
მოსლვა უცხოთა ენითა ოხრებად სომხითისა:
X~ მეფემან მოუწოდა სპათა თ~სთა ამერთა და იმერთა, და შეკრიბა ოთხმე
ოცდა ათიათასი მჴედარი, და წარემართნეს თათართა კერძ გაგისა ბო
ლოს მდგომთა, იქით ი~ნე ათაბაგი, და ძმისწული მისი ზაქარიას ძე ამირ
სპასალარისა შანშე, და ვარამ გაგელი მსახურთ უხუცესი, მოერთნეს
დიდითა ლაშქრითა, და წარემართნეს: X~ იგინი დაბანაკებულნი წყ
ალსა ზ~ა ბერდუჯსა, და აწ სიგმად წოდებულსა, მყის ამჴედრდეს, და
ეწყვნეს ურთიერთარს, და იქმნა ძლიერი ბრძოლა, რ~ ნახევარნი ივლტო
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დეს თათარნი, და ნახევართა მზირი ეყო და უკანით მოუჴდეს:
Mაშინ მოიწია რისხვა ზეგარდამო უსჯულოებათა და ცოდვათა ჩვენთათვის, და
ივლტოდეს ქართველნი, და თვით მეფე ლაშა, და ურიცხვი სული ქე~აანე მოსწ
ყდა, სადა იგი დიდიცა ი~ნე ათაბაგი სამცხისა სპასალარი ძლით ცოცხალი განერა,
და მეჭურჭლეთა უხუცესისა ყვარყვარეს შვილი ბექაჲ მოიკლა ძლიერად
ბრძოლილი, და აქა იქმნა რისხვა სრულიადი მოწევნადისა ღ~ისა, და განწირ
ვა ქართველთა ნათესავისა, სიმრავლისათვის უსჯულოებათა ჩვენთათვის, და
იქმნა უკუნქცევა სვესვიანისა სრულისა, და მაღლისა და საჩინოსა დავითიანი
სა დროშისა განმარჯვებულისა:

R~ ვინათგან მიეცა ღ~ა დიდისა დავითისდა გამარჯვებაჲ, აქა ჟამამდე დრო
შა იგი სვიანი დავითისა განმარჯვებული არასადა ძლეულიყო: X~ აქა
ამიერითგან ვითარ იქმნა ცვალებაჲ სვიანობისა ქართველთა ნათესავისა, არ
ღარა მიეცა ძლევა თათართა ზედა ვ~ე ჟამთამდე ჩვენთა: Eსრეთ ლტოლვილ
ნი მოიწივნეს ქალაქსა, ძლიერნიიგი და სახელოვანნი, რ~ლნი სულთქმითა, და
მწუხარებითა შეიწვებოდეს: R~ ვინათგან ჩ~ნ შევაწუხეთ ღ~ი საქმითა
ბ~რტითა, ეგრეთვე ღ~ნ აღავსო გული ჩვენი მწუხარებითა, და წ~ე მტერთა ჩ~ნ
თა სირცხვილეულგვვყო: X~ თათარნი მოიწივნნეს ვ~ე სამშვილდემდე, და მ~რ
უკუნიქცესრ~ლთა ქმნეს საკვირველნი ესე საქმენი, და შ~დ წარვიდეს გზასა და
რუბანდისასა, რ~ ვერცა შარვანშაჰ წინააღუდგა, და ვერცა დარუბანდელნი,
განვლეს კარი დარუბანდისა, და შევიდეს ყივჩაყეთს, რ~ლთა ბრძოლა აჰკიდეს, და
მრავალგან შემოებნეს ყივჩაყნი, და ყოველგან თათარნი მძლე ექმნეს, და წა
რვიდეს ესრეთითა ომითა და ძლიერებითა:
X~ ვ~ა მითქვამს უსაჭურველონი, და უჭედელითა ცხენითა ესეოდენთა გზათა
მავალნი, განვლეს ყივჩაყეთი, და შემოუარეს ამა დარუბანდისა ზღვასა გა
რეშემო, და მიიწივნეს ჴელმწიფისა ªინგიზ ყაენისა წ~ე ყარაყურუმს, და ქმნეს
საკვირველი ესე საქმე მოუსვენებელად სლვაჲ ამა ყ~თა გზათა უჭედელითა
ცხენითა ყარაყურუმით წარმოსრულნი მუნვე მიიწივნეს:
X~ ესე რაჲ სცნა ªინგიზ ყაენმან რომელ ყოვლგან სძლიეს თათართა, წარმოავ
ლინნა შვილნი თვისნი ხორასნის სულტანისა ჯალალდინის ძიებად: სცნა
ესე სულტანმან ჯალალდინ შეიყარა ლაშქრითა, და მრავალჯერ ბრძოლა
ქმნა ვ~ა ვსთქუთ, და იგრძნარა სრულიადი ძლეულებაჲ თვისი, აიყარა
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დედაწულითურთ თვისით, და ლაშქარი თანა ჰყუა დედაწულითა კაცი ას ორ
მოცი ათასი, და ივლტოდეს პირისაგან თათართასა, და წარმოემართნეს ჩვენ
კერძ, ვ~ა ქვემორე სიტყუამან ცხადჰყოს:
X~ მეფე გ~ი იყო რა ტფილისს, იშვებდა და განსცხრებოდა: ხ~ დაჲ მათი რუს
უდან, ითხოვეს ხლათის დასასმელად დიდმან სულტანმან მელიქმან, რო
მელსა ეგვიპტით ვ~ე ხლათამდე სპარსეთით ჰქონდა: და დააყენა მოწყალებამან
ღ~ისამან, და არა ჰყო ესე: ¸~დ ამისსა დიდისა შემოხვეწითა სთხოვა
შარვაშე, უქადეს და უბრძანეს მიცემისა პირი, გაგზავნეს შარვანს ქართლი
სა ერისთავი, და თვით გ~ი მეფე ბაგავანს მივიდა გაკაზმად და მიცემად დისა
თვისისა, და ათ დღე დრო იყო წარსლვისა მისისა:
X~ ღ~ნ აქაცა დააყენა, რ~ არა დასცხრა გულისწყრომა უ~ისა, რ~ლითა განვა
რისხეთ მრავალმოწყალე იგი და სახიერი, რ~ აღესრულა გ~ი მეფე მუნ
ყოფასა შ~ა: Mაშინ ვ~ა სცნა აღსასრული თვისი Mეფემან ლაშა ბაგა
ვანს მყოფმან, მოუწოდა წარჩინებულთა სამეფოსა თვისისათა, შევედრა დაჲ

თვისი რუსუდან ცრემლთა მომდინარემან და თქვა: Uწყი უმანკოება და
ერთგულება მეფეთა მიმართ, ნათესავისაგან თქვენ მკვიდრთა საქართვე
ლოსათა, შეხედვებითა ღ~ისათა მიგითვალავ დასა ჩემსა რუსუდანს, რ~ა
შ~დ ჩემსა მეფე ჰყოთ, ვითარ არს ჩვეულება ნათესავისა თქვენისა, ერთგუ
ლებით ჰმონებდით, და სიმჴნითა თქვენითა დაიცევით ტახტი მეფობისა მტერ
თაგან უვნებელად: Dაღათუ არა მამაკაცი არს, ა~დ დედაკაცი,
გარნა არა აკლია სიბრძნესა, და სამეფოთა საქმისა ცნობასა, თქვენ წარჩინ
ებულთა ამის სამეფოსათა:
Iცით და გახსოვსთ წყალობა და ნიჭი და პატივი სანატრელისა, და კეთილადმოხსენე
ბულისა Mეფეთა შ~ს ბრწყინვალისა დედისა ჩემისა: ეგრეთვე თუ ღ~ა
უნდეს დამანცა ამან ჩემმან იცის პატივი თქვენი: და აწ შეგვედრებ წ~ე ღ~ისა
რათა მეფე ჰყოთ დაჲ ჩემი რუსუდან შ~დ ჩემსა: X~ დასა ჩემსა რუს
უდანს ვამცნებ წ~ე ღ~ისა სასმენელად თქვენ ყ~თა, რათა აღზარდოს შვილი
ჩემი Dავით: ხ~ რა~ჟს ეძლოს მეფობაჲ და მჴედრობა, შვილი ჩემი D~თ მეფე
ჰყოს, და იგი დაადგინეთ მეფედ მემკვიდრედ მეფობისა ჩემისა: ხ~ დაღათუ
ყრმაჲ არს აწ, ა~დ ინებოს თუ ღ~ნ აღზრდაჲ მისი, ვგონებ რ~ლ შემძლე
ბელიყოს პყრობად მეფობისა ჩემისა, რ~ კეთილითა ასაკითა არს, და ჰაეროვან:
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DA ვითარ დაასრულა ბრძანება ესე შეისვენა Mეფემან Lაშა გიორგიმ,
ბაგავანს მყოფმან, Tვესა Iანვარსა, I~É: Kკ~ს UMB: დღესა
ოთხშაბათსა, მაშინ მოიწია გლოვა, და მწუხარება უნუგეშინისცემო
და საშინელნი ტკივილნი, ცრემლთა წილ გულითა სისხლთა დენანი, წა
რწირვანი სიცოცხლისა და დარჩომისა, თანზრდილთა და მომხსენებელთა კე
თილთა და სიამოვნეთა მისთანი, ტკივილნი და ნაცართა თავსა სხმანი, ვა
ზირთა და დიდებულთა, და ყ~ისა სამეფოსაგან, და თვით მისისა გამზრდე
ლისა ი~ნე ათაბაგისაგან: ანუ დამან მისმან რუსუდან რაოდენნი გლო
ვანი აღასრულნა მრავალ დღე, ვინ შემძლებელარს გამოთქმად, ხ~
Mეფე წარიყუანეს სამკვიდროსა მათსა Gელათს, და დამარხეს სამარხო
სა პაპათა მისთასა:
Sამეოცდა მეხუთე Mეფე რუსუდან, ძე Tამარ მეფეთ მეფისა,
დაჲ ლაშა გ~ი მეფისა: Bაგრატიონი:
Mაშინ შეკრბეს ყ~ნი წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი იმერნი, და ამე
რნი: ±ათოლიკოსნი ორნივე, და Eპისკოპოსნი ნიკოფსით ვ~ე დარუბ
ანდამდე, ყ~ნივე მორჩილებასა მათსა ქვეშე მყოფნი: და მეფედ ჰყვეს Rუ
სუდან, და დასვეს საყდართა სამეფოთა, და მიულოცეს მეფობა წესისა
ებრ: X~ იყო რუსუდან ხილვითა შვენიერი ვითა სანატრელი
დედა მისი, მდაბალი, უხვი, პატივისმცემელი, პატიოსანთა კაცთა მოყუა
რე, ამან მოიწყო ყ~ლი საბრძანებელი თვისი, და მეფობა მშვიდობით, და აღივსო

ყ~ი სამეფო რუსუდანისა ყოვლითა კეთილითა:
Aრამედ იწყეს უძღებებაჲ, და განცხრომაჲ ყ~ნ ჰასაკმან, და მიიქცეს ყ~ნი
სიბოროტედ, და ვითარ არა გამოიცადეს ღ~ი, ამისთვის მისცნა იგინი ღ~ნ უჯე
როდ გინებად, და ჴოცად წარმართთა მიერ: რ~ მეფეცა რუსუდან ჩვეუ
ლებითა წესსა ზ~ა ძმისა თვისისასა ვიდოდა, განცხრომითა და სიმღერითა,
ამისთჳს აღდგეს სიბ~რტენი უდიდესნი, რ~ ზემო ჴსენებული სულტანი
ჯალალდინ უღონო იქმნარა ბრძოლილი თათართაგან: მოუწოდა სპ
ათა თჳსთა ვ~ა ზემოვსთქუთ: და ჰრქვა მათ იცით და გახსოვთ ყ~თა მა
რზაპანთა, და ერისთავთა ჩვენთა კეთილი და წყალობა პაპათა და მამათა ჩე
მთა: და აწ იცით თუ რა მოიწია ჩემზ~ა, და თქვენ ზედა უცხოთა ნათესავთა თა
თართაგან: მრავალგზის ბრძოლა ვყავთ, და მრავალი ღვაწლი დავითმი1-31 სტრ., 168r
ნეთ, ა~დ განგებითა ზეგარდამოთა ყოველგან ვიძლიენით: Aწცა მოახლე
ბულარიან მდინარესა ჯიონსა, და წინა მბრძოლად წარმოუვლენია ძე თვი
სი უხუცესი: Dა აწ ესე არს განზრახვაჲ ჩემი ვინათგან მისც
ნა ღ~ნ ძლევა, უკეთუ გთნავსთ დაუტეოთ ქვეყანაჲ ესე, აღვიღოთ დედაწ
ული, სიმდიდრე და ჯოგი, და წარვიდეთ საბერძნეთს, და მუნ დავემკვიდრნეთ,
დაღათუ ჩვენ თათარნი გვძლევენ, გარნა ყ~თა ნათესავთა ჩვენთა სპათათანა
ჩვენ ვსძლოთ, უკეთუ ვის ენებოს წარმოვიდეს ჩვენთანა, და თუსთნავს ვი
სმე იყავნ შ~ა, რ~ იყავნ ყოველთა სათნოდ:
Mაშინ თქმული ესე ყ~თა ეკეთა, და აღიღეს დედაწული, და ყ~ი სიმდიდრე მა
თი და აღიღეს დედაწული, და ყ-ი სიმდიდრე მათი, და წარმოვიდეს, და მოიწივნეს ადარბადაგანს, კაცი ვ~რ ასორმეოცი ათასი, და მოიწივნეს მჴარგრძ
ელთა, რ~ ი~ნე ათაბაგსა ეპყრა დვინი, და ანისი მიეცა ძმისწულისა მისისა
შანშეს და მანდატურთ უხუცესისათვის: Eსე ხვარაზმელნი მოვიდეს
წელსა მესამესა, ლაშა გიორგის მიცვალებითგან ტყვენვად მოოჴრებ
ად ქყ~ანათა დვინისა, და მიმდგომთა მისთათა: hსცნესრა ი~ნე ათაბაგმან
და ვარამ გაგელმან, მივიდეს რუსუდან მეფისა წ~ე და მოახსენეს მოსლვა ხვარაზ
მელთა, და თვით დიდისა სულტანისა ჯალალდინის ჴოცად და მოსრვად ქრის
ტეანეთა, Eსრეთ უწყალო დ მოსრვიდეს რ~ლ არცათუ დედათა, და ჩჩვილ
თა ყრმათა რიდებდეს: X~ ვითარ სცნა რუსუდან მოსლვა ხვარასნელ
თა სამეფოსა შინა მისსა, მოუწოდა სპათა იმერთა და ამერთა, და მოიღო
დროშა სეფე, და მოუწოდა ი~ნე ათაბაგსა, რ~ი მას ჟ~ა მიმჴცოვნებულიყო, ა
რა განცხადებულად, ა~დ ფარულად მონაზონ ქმნილიყო:
Gანაჩინა მეფემან რუსუდან სპათა თვისთა თავად, და უბოძა დროშა ი~ნე
ათაბაგსა, და წარავლინა ბრძოლად სულტანისა მის ჯალალდინისა:
X~ მოიწივნესრა დვინს, და ამობერდეს, და დაებანაკა ხვარაზმელთა, სო

ფელსა რომელსა ჰრქვიან გარნისი, და მირავიდეს სპანი მეფისანი იმიერ და
ამიერ, და აჩინა წინამბრძოლად თორელნი, და ძმანიცა იგი ორნი, ა
ხალციხელნი შალვა და ივანე, სახელოანნი იგი მბრძოლნი, ვითარ წე
სად არს სახლისა მათისა წინა მბრძოლობა: X~ ვითარ დაეახლნეს
წინა მბრძოლნი და სულტანი: Aქა დაიპყრა ფერჴი ი~ნე ათაბაგმან, ი
ტყუიან ვ~დ შურითა ჰყო ახალციხელთა შალვა და ივანესითა: ჵ՞ შური
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ყ~თა ბ~რტთა დასაბამი, და ძირითურთ მომწყვედელი კაცთა ნათესავისა, და ყო
ველთა ნათესავთა აღმამრღვეველი, ვითარ ჰურიათა ღ~ისმკვლელობა არწ
მუნა: Dა კ~დ აქაცა უგბილი, და ულმობელი საქართველოსი სრულია
დი მოსპოლვა, ვითარ ქვემორე სიტყუამ ცხადჰყოს რ~ლი ათაბაგს ი~ნეს ა
რწმუნა, რომელ ჟ~ა წყობისა, და ჟ~ა ბრძოლისასა უკუნსდგა, და არღარა ვი
დოდა მბრძოლთა კერძ: X~ წინა მბრძოლთა ყ~თა მოუვლინეს კა
ცი და ჰრქვეს, დაახლებულვართ სულტანსა, და სპათა მისთა, და ჩვენ
დიდად უმცირეს ვართ, და ომი ძლიერი წინაგიძს, წარმოიმალონ მჴნეთა
სპათა მეფისათა, და სიმჴნემან შ~ნმან: ესე ორგზის და სამგზის მოუვლინეს:
ხ~ იგი არარას მიუგებდა:
X~ ვინათგან წინამბრძოლნი თორელნი, და უმეტეს ახალციხელნი შალვა
და ივანე ახოვან იყუნეს, და წყობათა შ~ა სახელოანნი, არღარა რიდეს სიმ
რავლესა სულტანისა სპათასა, ვითა მჴეცნი ზ~ა მიეტევნეს, და იქმნა ძლი
ერი ბრძოლა, მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, რ~ ძლიერად მბრძოლობდეს,
შალვა და ი~ნე: ახოვანთა და ძლიერთა სრვიდეს, და განგრძელდა ომი სასტ
იკი: X~ ი~ნე ათაბაგი, და სპანი ქართველთანი, ხედვიდეს ძლიერსა ომ
სა, და არა შეიწყალებდეს თანამონათესავეთა, და ერთ სჯულთა ქ~ს აღმს
არებელთა თორელთა, და მათთანა მრავალთა სახელოანთა: A~დ სდ
გეს შორით, და არა ინებეს შველა ი~ნე ათაბაგმან, რ~ლსა შურითა იტ
ყვიან ამას ყოფად, და არათუ შიშითა:
Dა ვ~რ განგრძელდა, ომი ორთავე ძმათა ახალციხელთა დაუჴოცეს ცხე
ნნი, და ქვეითნი მჴნედ იბრძოდეს, და მოისრნეს ორგნითვე ურიცხვნი, და
უმეტეს თორელნი, და ვ~რ შენივთდა ძლიერად ომი, ჴრმალნიცა ა
ხალციხელთანი განტყდეს ჩაბალახსა ზ~ა, და მაშინ ივლტოდეს ქართველ
ნი, რ~ შალვა მუნვე შეპყრობილიქმნა სიმრავლისა ფრიადისა მ~რ, და
ი~ნე გარნისისა კლდეთა შ~ა შელტოლვილი ზენა კერძო მოტევებულითა
ქვითა მუნ მოიკლა: X~ შალვა წარიდგინა სულტან ჯალალდინის
წ~ე, რ~ლი იცნეს ნახჭევნელთა, და ადარბადაგანელთა, და მოახს~ნეს სულ
ტანსა ახოვანება, და წყობათა შ~ა სიქველე მისი, ხ~ მან არა მოკლა, ა~დ
თვისთათ~ა იპყრა დიდითა პატივითა, და მიანიჭნა ქალაქნი ადარბადაგანი
სანი, და თავადთა თვისთათ~ა პატივსცა:
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X~ შ~დ წელიწდისა ერთისა აიძულებდა დატევებასა სჯულისასა, და უქა
დებდა ნიჭთა და პატივთა უმეტესთა: ხ~ მან არა უსმინა, არცა აღირჩია
წუთჟამისა ამის პატივი, არცა უარჰყო სახელი ქ~ესი:
±ვალად სულტანი ლიქნიდა და ეტყოდა უარყოფასა ქ~ესსა, ა~დ იგი გარე
მიაქცევდა სიტყუათა მისთა: ±~დ სულტანი ექადოდა მრავალფერითა სა
ტანჯველითა და აშინებდა, ა~დ იგი მტკიცედ ეგო სარწმ~ნბასა ზედა:
X~ შ~დ მრავალთა ტანჯვათა მწარითა სიკ~დილითა განიყუანა საწუთოსაგ~ნ
წ~ჲ შალვა, და მოწამეობისა გვირგვინითა შემკული აღვიდა წ~ე ქ~ესსა:
Eსე აქამომდე სულმცირედ აღიწერა ჩვენმიერ, ხ~ ი~ნე ათაბაგი უკუნ
იქცა ბეჯნისად: და სულტანი მიიქცა ადარბადაგანს და ნახჭევანს, და მიერ
აოჴრებდეს საქართველოსა, არბევდეს და ტყვეჰყოფდეს, და ს~დ უწყალოდ
ჰჴოცდეს, და არავინ იყო ნუგეშინისმცემელი მათი:
Dა შ~დ ორისა წლისა მიიცვალა ი~ნე ათაბაგი, და მთავარ ჰყვეს ძე მისი ავაქ,
და უბოძეს მას მიერ სპასალარობა: Aმისა შ~დ უდიდესნი ბ~რტნი შე
იცვიდეს ნათესავსა ქართველთასა, რ~ მოხლებულიყო სრულიადი მოსპო
ლვაჲ სიმრავლისათვის უსამართლოებათა ჩვენთასა, რ~ აღიმჴედრა სულ
ტანმან საქართველოსა შემოსლვად, და მეფე ყოფად თავისა თვისისა: მივი
და, და მოაოჴრა ყ~ი ქყ~ანა, დვინი, ანისი, და ყ~ი ქყ~ანა ანისისა, სომხითი,
გაგი ვ~ე განძამდე: რ~ უწინარეს ამისა, ვარამ გაგელსა კაცსა გონიერ
სა, და ლაშქრობათა შ~ა წარჩინებულსა, ამას აქვნდა შანქორი, და მიმდგო
მი მისი ქყ~ანა, ესე ვითარნი ესე ჭირნი, და ბ~რტნი და შფოთნი იძრვოდეს:
Aმათ ჟამთა შ~ა მოეყუანა მეფესა რუსუდანს ორტულის შვილი მძევლად
ერთგულობისა მისისათვის, რ~ლი იყო ქმნულ კეთილი, და სრული ა
საკითა, შვენიერი გვამითა, მჴნე და ძლიერი ძალითა;
X~ ვ~რ განიცადა სთნდა მეფესა რუსუდანს, და ინება ქმრად მიყუანება
მისი, რ~ი აღასრულაცა და იქორწინა ორტულის შვილი რ~ლთაგან ი
შვა ასული სიტურფე აღმატებული, და უწოდა სახელი, სანატრელი
სა დედისა მათისა, Tამარ: და ±~დ მიუდგა და შვა ძე, და უწოდა სა
ხელი, Dავით: Dა კ~დ ზრდიდა ძმისწულსა თვისსა ძესა ლაშა
გიორგისასა, Dავითს: X~ ვითარ აღიზარდა ასული მათი Tამარ,
ესმა საბერძნეთისა სულტანსა, ძესა ნუქარდინისასა ყასიდინს,
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ქმნულკეთილობა მეფის ასულისა, ევედრა მრავალთა ნიჭთა, და ძღვენთა
მ~რ, რათა მისცეს ცოლად ასული თვისი, Tამარ, და გაუგზავნა ძღვენი დიდ
ფასისა, და სთხოვა ცოლად, და აღუთქვა ფიცით არა დატევებად სჯულისა ქრის
ტეანეთასა, რ~ი ისმინა მეფემან რუსუდან, და მისცა ასული თვისი ცოლად ყა

სიდინს სულტანს, რ~ი ესე უჯერო იყო ქე~ანეთა მ~რ:
X~ დიდითა დიდებითა, და დიდითა საქორწილოთა მისცა იგი, და აწყური მზით
ვად მისცა: გარნა პ~ლ ხსენებულნი იგი სპარსნი ხვარაზმელნი მცირედ მო
ახლოებოდეს საქართველოსა, და განრყვნიდეს ქ~ყნათა: Mაშინ სცნა სუ
ლტანმან ჯალალდინ, ავაქ ათაბაგისა, და ამირ სპასალარისა ბიჯნის ყოფა:
ინება ნახვა მისი, მიუვლინა მოციქული და ჰრქვა, შენ ხარ ვაზირთ უხუ
ცესი მეფისა, და საქართველოსა უთავადესი, და ითვალავ საქართველოსა თითო
თა კაცითა, შევკრბეთ რ~ მნებავს სიტყუად შენთანა:
hსთნდა ავაქსაცა, და ნება სცა ხილვად, და წარვიდა ჭურვილი, და იქით ერთი
თა კაცითა სულტანი ხრამსა ზ~ა ბიჯნისისასა ჭურვილი იგიცა, და შეკრბეს მახ
ლობელად ერთი ერთისა: Mაშინ იწყო სულტანმან სიტყვისა თქმად, არა
მოვედ მორბევად საქართველოსა, ა~დ ზავისა და მშვიდობისათვის: გარნა თქვენ სა
ომრად აღიჭურენით, და ფიცხლად შემებენით, და არა იქმნა მშვიდობა:
Aწ ვინათგან წარჩინებულხარ ქართველთა შ~ს, და ვაზირი კარსა მეფისასა, ი
სმინე ჩემი: გასმია გვარი და ნათესავი ჩემი, სიდიდე სამეფოსა ჩემსა, და სიმ
რავლე, რ~ლ არავის ჴელმწიფესა ძალედვას სწორება ჩემი:
Mე ვარ მაღლისა და დიდისა ჴელმწიფისა ხვარაზმშას ძე, და ფარმანსა ჩემსა
ქვე იყო ყ~ი სპარსეთი ადარბადაგანით ვ~ე ჯიონამდე, და ჯიონით ვ~ე ინდოეთა
მდე, თურანი, ხატაეთი, ჩინმაჩინი, და ყ~ი აღმოსავლეთი: X~ განგებითა ზენ
აითა გამოჩნდეს ქყ~ანასა ჩინეთისასა, ადგილსა შეურაცხსა ყარყურუმად წო
დებულსა კაცნი ვინმე საკვირელნი უცხონი, უცხოთა ენითა, და უცხოთა ცხოვ
რებითა მყოფნი, რ~ლთა ყ~ი აღმოსავლეთი დაიმორჩილეს, და მრავალნი ჴელმწი
ფენი მოსრნეს: X~ ჴელმწიფედ ჰყავსთ კაცი ვინმე საკვირველი, ღრმად
გამგონე, საქმისა: მჴნე, და მეცნიერი ბრძოლასა შ~ა: და რქვიან სახელად ჩინ
გიზ ყაენი: Aმანრა ჴელთიგდო ხატაეთი წარვემართე ლაშქრითა ერანი
თა, თურანითა, სპარსითა, თურქმანითა, და მრავალგზის შევებენით და ბრძოლა
ვყავთ
ჯიონს იქით, და უკანასკნელ ჯიონს აქეთცა, გარნა იქმნა
1-31 სტრ., 170r
ცვალება სიმჴნე ქველობისა ხვარაზმშას სახლისა, და ყოვლგნით ვიძლიენით
უმეტესად: და ვსცან არღარა იყო ღონე, დაუტევე ქყ~ანა, და სამეფო ჩემი, და
სიმდიდრე აურაცხელი, და წარმოვედ საქართველოსა მშვიდობისა და ზავისა ყო
ფად: მასმიეს სიმაგრე საქართველოსა ნათესავისა, სიმჴნე წყობათა შ~ა: აწ
მნებავს რათა შევიერთნეთ, და შევითქვნეთ მტკიცითა ფიცითა, და ვებრძოლნ
ეთ მტერთა მათ ჩვენთა: Mასმიეს რ~ლ მეფე თქვენი დედაკაცი ა
რს, და მე მყოთ ქმარ მისა, და იგი ცოლად ჩემდა, და მე მეფე თქვენზ~ა:

Dა თუ ესე იქმნების, ვსძლოთ ყ~თა მტერთა ჩვენთა: და უკეთუ ესე არა
ჰყოთ, მოოჴრდეს სამეფო თქვენი: და თუ მეცა წარვიდე, თათარნი ეგრეცა მოსრ
ულარ~ნ, და თქვენ ვერ წინააღუდგებით, და ვერცა შემძლებელხართ ბრ
ძოლად მათდა: Aწ ფიცხლად გაგზავნე კაცი მეფესა თქ~ნსა წ~ე, და
აუწყე თქმული ესე ჩემი, რ~ არა მნებავს ოჴრება საქართველოსა, ა~დ
დაცვა მტერთაგან, და თქვენმ~რ განსვძლიერდე, და ვიყუნეთ მშვიდობით:
X~ ესე რაჲ ესმა სულტანისაგან Aვაქს, არა პასუხუგო, ა~დ ჰრქვა, ვაუწ
ყებ საქმესა მაგას მეფესა, და ვაზირთა მისთა, მყის დაწერა წიგნი, და წა
რმოავლინა და წარმოგზავნა წ~ე მეფისა, და აუწყა ყ~ი თქმული ესე რომელი
აუწყა სულტანმან:
Dა ვითარ მოიწია ამბავი ესე და წიგნი იხილეს, განჰკვირდა Mეფე რუსუდან,
და უცხოდ აღუჩნდა საქმე ესე, და მიუმცნეს ავაქს, არცათუ სმენად საქმისა
მაგის, ა~დ ს~დ განყენებად: და ავაქ ფიცხლად სულტანსა აცნობა, ხ~ მან რა
მოისმინა, აიყარა სრულითა ლაშქრითა ტფილისის ქალაქსა, რათა ბრძო
დეს მას: მაშინ ვ~რ სცნა მეფემან მოსლვა სულტანისა, აიყარა და წარვიდა
ქუთათის, ხ~ ტფილისის მცველად დაუტევა ლაშქარი, და თავადნი ორნი
ბოცოს ძენი Mემნა და Bოცო: Mოიწია სულტანი სომხითად და მოაო
ჴრა ყ~ი სომხითი, და დასცნა მკვიდრნი მისნი პირითა მახვილისათა, ესრეთ
რ~ლ, არღარა დარჩა მამაკაცი:
Mაშინ მოიწივნეს ტფილისად, და მცველნი ქალაქისანი აღიჭურნეს, და ი
ქმნა ძლიერი ბრძოლა, და ბრწყინვალე ბრძოლა აჩვენეს ქართველთა: მე
რმე მას ღამესა მიუვლინეს კაცი სულტანსა ჯალალდინს შიგნიდაღმა
მიცემა ქალაქისა, სპარსნი რომელ კარსა სცვიდენ აქედაღმენ შემოშვება:
Rა გათენდა დაეკაზმნეს, და მოვიდა სულტანიცა მონდობილი სპარსთა იმე1-31 სტრ., 170v
დითა, შიგნით მცველნი ქალაქისანი ამისნი უმეცარნი იყუნეს, და მიმართ
ეს სულტნისა სპათა, და გაუჴდეს განძის კართავე, მემნა ბოცოს ძე, და მი
სი ძმა ბოცო: მუზარადები არა დაეხურათ, და ლამოდეს კარსა გასლვასა
ანაზდათ სპარსმან ვინმე უმუზარადოს თავსა შიგნიდაღმენ აფთა დაჰკრა
და ძლიერად გაუხეთქა, დაეცა და მოკვდა მემნა, და შეიქმნა შიგნით ომი
და ღალატი ტფილელთა სპათაგან:
Gანახვნეს კარნი სპათა ტფილელთა, ესრეთ რა შინა განცემა იყო ქალა
ქისა, ივლტოდეს მცველნი ქალაქისანი, და შედგეს ისანთა: ბოცოს ძემ~ნ
ბოცო გაიმაგრა ისანი, და ქმნა ძლიერი ომი: X~ არა შემინდობს
ტკივილი გულისა მოხსენებად თუ ვითარ იქმნეს ხვარაზმელნი შინაგან ქა
ლაქისა, ვინმე უძლოს მაშინდელთა მოსაწევართა და განსაცდელთა, რ~ი
მოიწია ქე~ანეთა ზედა: აქა მეგულებოდა დადუმებად რომელ სალმობიე

რსა მიუთხრობ ტკივილითა გულისათა, და ცრემლთა მიერ აღვივსები: რ~
ვინ შემძლებელარს მითხრობად, რავდენნი მოსაწევარნი იქმნნეს, რ~ლ ესო
დენ მძვინვარედ ჴოცდეს, რ~ ჩჩვილნიცა ძუძუთაგან დედისათა აღიტაციან
და წ~ე დედისა დაანარცხიან: და რ~ლსამე თვალნი წარსცვივდიან, და რლ~ისა
მე ტვინი დაითხიის: და მერმე დედანი მოიკლვოდიან, ბერნი უწყალოდ ფო
ლოცთა შ~ა ცხენთა მ~რ დაითრგუნებოდეს, და ჭაბუკნი დაეკვეთებოდეს:
სისხლისა მდინარენი სდიოდეს, თავი ტანისაგან განშორებული, და თმა ნაწევ
ართა შიგან აღრეულნი: და დედაკაცი და მამაკაცი ურთიერთარს აღრეუ
ლი მტვერსა შიგან აღრეულნი ცხენისა ტერფითა იზილებოდეს:
Aრა ჰყოფდეს წყალობასა, რ~ რ~ლიმე დანითა ღლიასა, დასობილი: სხვა
ნი მკერდსა დაცემითა, და სხვანი მუცელსა, და ზურგსა ზედან განიპებო
დეს: ãი՞ ჵი՞ სალმობიერი იგი ღაღადი, რ~ი მუნ მოიწია,
ტირილი, ტკივილი, და ზახილი, და უზენარო ვაება, და საზარელთა ჴმათა
გან იძრვოდა ქალაქი ყ~ი, რ~ უმრავლესი ერი ვ~ა ცხოვარნი შეკრიბიან,
და დაჴოციან: Dა ჰხედვიდეს ზოგნი საყუარელთა შვილთა, და ზოგნი
ძმათა და მამათა, და ქმარნი ცოლთა უპატიოდ მკვდრად მდებარეთა, და
ცხენთა მიერ დათრგუნვილთა, და ფოლოცთა შ~ა ძაღლთა მიერ ზიდულთა,
და არა თუ დაფლვასა მიწასა შ~ა ღირს ჰყოფდეს:
Eკლესიანი და ყ~ნი პატიოსანნი სამსხვერპლონი შეურაცხიქმნებოდეს: ´ა1-31 სტრ., 171r
ტიოსანნი მღვდელნი, და დიაკონნი, და მონაზონნი ეკლესიათა შ~ა თვით ხატთა, და
ჯვართათანა შეიმუსრვოდეს და დაიკლვოდეს:
Dა ესე ვითარნი ჭირნი მოიწივნეს, რ~ლ არაოდეს ძველთა სადამე წიგნთა
სმენილარს უკუნისამდე, რ~ლნი თანა შეესწორებიან ქ~ს ჯვარისმცმელთა
იუდიანთა ზ~ა ქმნულთა მ~რ, ი~ჱლიმისა სრულიადსა მოსპოლვასა ტიტეს
და უესპასიანეს მიერ ვ~ა ჟამთა აღმწერელი, და მრავალმომთხრობელი Iო
სიპოს წარმოიტყუის ესოდენსა ძნელბედოვანსა Iუდეანთასა, ვ~ეღა სამასი
სა ბევრისა აღრიცხვასა მამაკაცისასა ოდენ სიყმილისა, და მახვილისა მ~რ
აღსრულებულსა, რ~ლისა მსგავსიქმნა ჟამსაცა ამას სარკინოსთა მ~რ
ქალაქსა ამას ტფილისისსა: რ~ არღარა იყო ღონე, და ლხინება ქალაქისა:
Mაშინ წარმოუვლინა კაცი მეფემან რუსუდან ბოცოს, და სხვათა მცველთა
ქალაქისათა, რათა დაუტეონ ისანი, და წარვიდენ, და ვ~რ მრავალგზის მიუვ
ლინა დასტური მეფემან დატევებად ქალაქისა, ძლით დაარწმუნა ბო
ცოს დაგდება და წარსლვა ვ~ა დასწერს ბერი ვინმე მღვიმელი:
Dა ესრეთრა ძლიერად ჴელთ იგდო ქალაქი იგი სულტანმან: კ~დ იწყო
უბოროტესთა საქმეთა ქმნად. ქე~ანეთა ზ~ა, ესოდენ მძვინარედ მოსრვიდა

რ~ლ სავსე იყუნეს ფოლორცნი, ხრამნი და ჴნარცვნი მოკლულთა მი
ერ და უმრავლესთა მკ~დართა მტკვარსა შთაუტევებდეს: ამასთანავე არა
ვე დამშვიდნა ცუდრჯული იგი და ბილწი: Mოიგონა სხვაცა სიბოროტე
რ~ლისა ხსენება სირცხვილ მიჩნს, რ~ გლოვათა და ცრემლთა მ~რ შევიცვები
თუ ვ~რ განვარისხეთ მოწყალე და შემწყნარებელი ღ~ი არღარა შეწყალე
ბად ჩვენდა: Iწყო რღვევად ეკლესიათა ვ~ე საფუძველადმდე, რომ
ლისათვის იკადრა და ჴელჰყო Sიონისა გუმბათისა შემუსრვად, და ზედა
ბილწისა საჯდომისა მისისა აღშენებად, რლ~ი იგი ჴიდითა მაღლითა, და
გრძლითა განჴიდა აღლსვად მასზ~ა:
Dა ესეცა შესძინა, რ~ლ ხატი უ~ისა ჩ~ნისა იესო ქ~ესი, და ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშო
ბელისა, რ~ი სიონს მკვიდრიყო, ბრძანა მოყუანებად და ჴიდისა საშუალსა
დადებად პირაღმართ, და ბრძანა ყ~თა მათ პყრობილთა ქე~ანეთა, მამათა
და დედათა იძულებით დათრგუნვა პატიოსანთა ხატთა, და დატევება სჯ
ულისა, და უკეთუ ესე არა ჰყონ, წარკვეთა თავთა მათთა:
Dა ვითარ აღასრულებდეს ბრძანებულსა ამას, მოჰყუანდეს მამაკაცი, დედა1-31 სტრ., 171v
თათანა, და აიძულებდეს ესრეთ ყოფად, და მრავალთა უკ~ჱ ბრწყინვალე
ძლევა აჩვენეს, და არა თავსიდვეს შეურაცხება წ~თა ხატთა, და და
ტევება ქე~ანობისა სჯულისა მათისა:
Mაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა იპოვნნეს ახოვნად, რ~ლთა
მიიღეს გვირგვინი წამებისა რ~ლისა აღრიცხვა შეურაცხება მათი წამებითა
სატანჯველთათა შეუძლებელარს სიმრავლისათვის, რ~ ვჰგონებ ვ~დ Aთბევრ
ად აღიწია რიცხვი მოკლულთა: Eსრეთ რა მოაოჴრეს ºფილისი, იწყეს რბ
ევად, ტყვენვად, ჴოცად, და კლვად სომხითისა, და კამბეჩიანისა, და იორის პი
რთა, ქართლსა, და თრიალეთს, ჯავახეთს და არტანს, ზოგნი სამცხეს, და
ტაოსს, და კარნიფორას, და ანისს მიმდგომთა ქ~ყნათა, და განგრძელდა ესე
ვ~რი ჭირი, და ზეგარდამომავალი რისხვაჲ და მოსაწევარი, ხუთისა წლისა
ჟამთა: რ~ ორწელ პ~ლ აღაოჴრეს ქყ~ანა, და ხუთი წელი აწ ქალაქს
დაყვეს, და აოჴრებდეს ქყ~ანათა ამათ ზემო ჴსენებულთა, და არღარა იყო
შენებულება თვინიერ ციხეთა და სიმაგრეთა, რ~ ქყ~ანა საქართველოსა
მიეცა განსარყვნელად:
Aმისთვის რ~ დაუტევეს Mეფეთა და მთავართა სამართალი, მოწყალება,
სიყუარული, სიწრფოება, სიმშვიდე და სიმართლე, და ამის წილ მოი
პოვეს ამპარტავანება, ზაკვა, შური, ჴდომა, სიძულილი, ანგარება,
მიმძლავრება, კლვანი, პარვანი, სიძვანი, უწესოებანი, ვ~ა იტყუის წინ
ასწარმეტყ~ლი: „ვაჲ მათდა რნ~ი კვალსა ბალამისასა შეუდგეს, და საქმე
სა სოდომელთასა იქმან: R~ ყ~ნ ასაკმან ბერთა და ჭაბუკთამან მცირი

თგან ვ~ე დიდადმდე მიაქციეს სიბოროტედ, რ~ სენი იგი სოდომელთა, და სა
ლმობა იგი გომორელთა მოიწია, და ამისძლით მისცნა იგინი ღ~ნ ბ~რტად წარწ
ყმედად, რ~ განვიწირენით ღ~ისა მიერ, რ~ დავივიწყეთ ღ~ი, და ღ~თნცა სამართ
ლად დაგვივიწყა, და მოოჴრდა ქ~ყნა საქართველოსა ლიხთ აქეთ, ვ~ა ჴმობს
წ~წრმეტყველი ესაია, ვ~დ „ვაჲ ნათესავსა ცოდვილსა, ერი რ~ი სავსე ა
რს უსჯულოებითა ნათესავნი ბ~რტნი, ძენი უსჯულოებისანი, დაუტევ
ეთ უ~ი და განარისხეთ წ~ჲ იგი ი~ჱლისა, რასაღა იწყლვით და შესძინებთ უ
სჯულოვებასა, ყ~ი თავი სალმობად, და ყ~ი გული მწუხარებად კვალითგან
ფერჴთათ ვ~ე თავადმდე არა არს მას შინა სიცოცხლე, არა არს წყლული, არ
ცა ნაგვემი, არცა ბრძვილი განსივებული, არა არს სალბუნი დასადებელი,
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არცა ზეთი, არცა შესახვეველი, ქ~ყანა თქვენი ოჴერ არს, და ქალაქნი
თქვენნი ცეცხლითა მომწვარ, სოფელსა თქვენსა წ~ე თქვენსა უცხო თესლ
ნი მოსჭამდენ, და მოოჴრებულარს, და დაქცეულ ერისაგან უცხო თესლთა
სა, და დაშთეს ასული სიონისა ვ~ა კრავი ვენაჴსა შ~ა, და ვ~ა ხილის საცავი შო
რის ნესოანსა, და ვ~ა ქალაქი მოცული, უკეთუმცა არა U~ნსაბაოთ დამიტევ
ნა ჩვენ თესლი, ვ~ა სოდომა შევიქმნენით, და გომორელთამცა მივემსგავსენ
ით: X~ ამათ ულხინებელთა რა ჭირთა შ~ა იყო ქ~ყნა საქართველო
სა, სხვანიცა უდიდესნი ძნელ ჟამობანი აღმოჩნდებოდეს, რ~ ზემო დატევე
ბული ამბავი, აწ კ~დ ვიწყოთ ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებული მე
ფე რუსუდან, იყო რა ქუთათის, და ყ~ა აფხაზეთსა:
Iქმნა ძე მისი Dავით ვ~რ წლისა ექვსისა, ინება მეფე ყოფა ძისა მისისა ვ~რ ა
რს წესი სოფლისმოყუარეთა: ¸ეიყუარა წარმავალი ესე საწუთო, და დაი
ვიწყა შიში ღ~ისა, და სიყუარული ძმისა თვისისა, და მოიგონა საქმე ყ~თა მიერ
განსაკრთომელი, რ~ ზემოჴსენებული ძმისწული თვისი Dავით, რ~ი ძმისა მი
სისა გიორგისაგან ანდერძობით შევედრებულიყო, და მას აღეზარდა:
¦არუვლინა ფარულად ასულს თვისსა, და სიძესა სულტანს ყასიდინსა
თანა საბერძნეთს, რათა წარსწყმიდონ იგი, და იყოს უშფოთველად ძისა თვი
სისა დავითისათვის არა განყოფაჲ მეფობისა: Dა ვ~რ მიიწია დავით წ~ე
სულტანისა, და ცოლისა მისისა რუსუდანის ასულისა თამარისათანა, რ~ლსა
სულტანი უწოდდა სახელად გურჯიხათუნ, და ვ~ა იხილეს იგი, და ეკეთა და
შეიყუარეს იგი თვისთათანა, და იპყრეს პატივითა, და გურჯიხათუნ დედოფა
ლი კეთილსა უყოფდა ყრმასა მას დავითს ბისის ძესა თვისსა, და არა ისმინეს ბრ
ძანება მკვლელებრი მეფისა რუსუდანისი რ~ლი დაევედრა, რა~ჟს წარგზავნა
იგი, ა~დ ფ~დ პატივსცემდეს პატივითა Dავითს:
X~ ვ~რცა წარგზავნა ძმისწული საბერძნეთს, მოუწოდა ყ~თა სპათა მისთა ა
ფხაზთა დადიან ბედიანთა, რაჭის ერისთავსა, და ±ათოლიკოსსა აფხაზეთი
სასა, და დასვეს Mეფედ Dავით ძე რუსუდანისა, აკ~ხეს Kუთაისს, და დაად

გეს თავსა Gვირგვინი, და დასვეს ტახტსა ზ~ა სამეფოსა, და მიულოცეს მეფო
ბა წესისაებრ, და სრულ ჰყო ±ს~მან წესი კხ~ევისა: X~ ამერი ესე სამეფო
უცალო იყო ხვარაზმელთაგან, ამისთვის რ~ლ მანდატურთა უხუცესი შანშე
Aნისს იყო, და ავაქ ამირსპასალარი ბიჯნისს: და ეგრეთვე ვარამგაგელი, ჱერ1-31 სტრ., 172v
ნი, კახნი, სომხითარნი, ქართველნი, თორელნი, და შავკლარჯნი, და ტაოელნი, თვ
ის თვისსა სიმაგრესა შ~ა იყუნეს, მორჩილებასა ზ~ა რუსუდანისსა, და უცალოები
სა ძლით ვერ დახვდეს ±~ხევასა ზ~ა რუსუდანის ძის დავით მეფისასა:
X~ აწ პ~დ ზემოჴსენებული იგი ªინგიზ ყაენი ვახსენოთ, ვ~ა მოიწივნეს თათა
რნი ქყ~ანასა ჩვენსა მათგან მეოტი სულტანი ჯალალდინ წარვიდარა საბ
ერძნეთად, სამეფო მისი ადვილად ჴელთიგდეს, თურანი, სათურქეთი, და
ყ~ი ხვარასანი: Mაშინ განყო ლაშქარი მისი ორად, და აჩინნა შვილნი თვისნი
ყაენად: პ~ლსა გაუჩინა და მისცა ლაშქრისნახევარი, და წარგზავნა დიდსა ყი
ვჩაყეთს ვ~ე ბნელეთამდის, ხაზარეთს, ოვსეთს, რუსეთს, ვ~ე ბურღალთა
მდე, სერბთა, და კავკასთა, და ჩრდილოთა, ყ~თა მკვიდროანთა, ვ~ა მითქვამს:
Dა მეორესა შვილსა ªაღათას მისცა ლაშქარი და უიღურთა ქ~ყნა, სამარყა
ნი, ბუხარა, და ვ~ე ალმუთისა ქ~ყნამდის, ამას ვგონებ ესე იყო Tურანი:
Dა მესამესა შვილსა oქროფას მისცა თვით მისი ტახტი, ყარყუდი, და
ჩინმაჩინი, ემაეთისა ყავყვისა ქყ~ანა და ხატავეთი:
Dა მეოთხესა შვილსა Tულის მისცა ლაშქარი, და უქუთის ზ~ა მოკიდებით ქვ
ეყანა აღმოსავლეთისა: Eსე ოთხნი განაჩინნა ყაენად, და ამცნო რათა
წელიწადსა შინა ერთგზის oქროფას მიმართ მივიდოდენ უხუცესნი ძმა
ნი მისი ყურნუთოს საქნელად, ამისთვის, რ~ ºახტი ოქროფას მისცა:
Eსრეთრა დააწყვნა შვილნი თვისნი მოვიდა Tურანად, და გამოგზავნა შვილი თვი
სი უმრწემესი მოსათვალავად ხვარასნისა, გამოვლო ჯიონი, და მოიწია ნიშბურს, და ნიშბურელნი დაეკაზმნეს, და შეებნეს Tულისს, და პ~ლსავე ომსა
აღიღო ქალაქი, და მოკლა სამასიათასი კაცი, თავისა მოკვეთითა: და მეორესა
ომსა ასიათასი, და მესამესა ომსა ოცდა ათორმეტი ათასი, და უკეთუ არა
სჯერხართ ამით დაირწმუნეთ დიდისა სიბვიდინისა ხოჯა შამშადინის ძმა,
თანა დამხვდარიყო, და იგი იტყოდა ამას ყ~ა ნიშბურისა მოოჴრებასა:
¦არმოვიდა ესე თული გამოვლო მაზანდარა, და მოეახლა არაყის ქყ~ანასა:
სცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ, აიყარა დედაწულითა და ბარგითა ტფი
ლისით, და გაემართა ბრძოლად თათართა, და მოვიდა ადარბადაგანს, და მიუგ
ზავნა მოციქული ხლათის სულტანსა, და ხალიფას ბაღდადისა მპყრობელ
სა რათა შეეწივნენ, რ~ მათთვისცა სარგებელარს: ეგრეთვე ერაყისა სულტ

ანსა მიუწერა, უკეთუ თვით ვერა წარმოხვალთ, ლაშქარი ბარე გვაშველეთო,
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და მე ვებრძოლო თათართა ამათ, რ~ მე კეთილად უწყი წესი ამათისა ბრძოლი
სა და წყობათა: და უკეთუ არა ისმენთ ჩემსა, მე მარტო ვერწინააღუდგები, ა
რამედ მივრიდებ, და ვერცაღა თქვენ შემძლებელხართ წინააღმდგომად
მათდა: X~ მივიდარა მოციქული სულტნისა, მათ უქმად წარმოავ
ლინეს და არა ისმინეს, მცნობელმან ამისმან სულტანმან, და უიმედო ქმნილმან
სპათა თვისთა, და ადარბადაგანისა ვერ წინააღმდგომისამან, დააგდო ადარბადაგ
ანი, და გამოემართა ტფილისადვე: ხ~ ესერა ესმა რუსუდანს, უბრძ
ანა ყ~თა სპათა თვისთა, იმერთა და ამერთა, შანშეს მანდატურთა უხუცეს
სა, და ავაქს ამირ სპასალარსა, და ვარამ გაგელსა მსახურთა უხუცესსა:
ჱერ კახთა, სომხითართა, ჯავახთა, მესხთა, ტაოელთა, და დადიანსა ცოტნეს,
კაცსა წარჩინებულსა და სათნოებიანსა: აფხაზთა, ჯიქთა, და ყ~ა სამეფოსა, რო
მელთა თვითოეულად არაარს ჟ~ი თქმისა:
Gანახვნა კარნი დარიელასნი, და გამოიყუანნა ოვსნი, და დურძუკნი, და შეკრი
ბნა ყ~ნი მთეულნი, შეკრბეს ნაჭარმაგევს ურიცხვნი ერნი, და გაგზავნა
მეფემან რუსუდან ხვარაზმელთათჳს წინაგანწყობად: X~ სეფე დროშა არღა
რა გაგზავნეს ი~ნე ათაბაგისა მ~რ ქმნილისა საქმისათვის:
¦არმოემართნეს, და განვლეს ტფილისი, და სულტანი დაბანაკებულიყო
სომხითს ჴევსა ბოლნისისასა: Dა ვ~ა იხილეს დარაჯათა სულტანისათა,
ფიცხლად აცნობეს სულტანსა ჯალალდინს, ხ~ მან აღისწრაფა რ~ მჴნე და უ
შიშიყობრძოლასა შ~ა, წინა განეწყო, და იქმნა ბრძოლა სასტიკი: და პ~ლ შეკრებამდ
ის სძლიეს ქართველთა, და განგრძელდარა ომი, მოსწყდეს ორგნითვე ური
ცხვი: ±~დ მოხედნა რისხვით ღ~ნ ქართველთა ნათესავსა, და არა დასცხრა გუ
ლისწყრომა U~ისა ჩვენზ~ა, არა დაივიწყა უსჯულოება ჩვენი, იძლივნეს სპა
ნი მეფისანი ხვარაზმელთაგან, და გაიქცეს ქართველნი:
±ვალადვე მოვიდა სულტანი ტფილისად, და იწყო პირველთავე საქმეთა ქმნად
რ~ რისხვით ჴოცდა რასაცა ვის ჰპოვებდა ქართველთა, და არბევდა ქყ~ანათა ა
მათ ზემო ჴსენებულთა: Aმას უკანის მოვიდა, თათართა უმთავ
რესი Tული, ªინგიზ ყაენისშვილი, შემოვიდა ერაყს, ვ~ე ყაზმინამდის
ამოსწყვიდნა ქყ~ანანი, და ურჩნი თვისნი: წარვიდა და განვლო ჯიონი, და მივიდა
მამასა თვისსა ªინგიზ ყაენის წ~ე, და ძმათა თვისთათანა: Dა ვ~რ სცნეს
ს~დ გაქცევა სულტან ჯალალდინისა: უთხრა ოთხთა ერისთავთა მთა
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ვართა, რ~ლსა ქართველნი ნოინობით უჴმობენ:
´ირველისა სახელი ქარმაღან: Mეორისა ªაღატარ: Mესამისა Iოსერ:

და Mეოთხისა Bიჩუის: Dა ამათ ათიათას. ათი ათასი კაცი მო
სცა დედაწულითურთ მათით: და გამოგზავნა ძებნად ჯალალდინისა:
ესე ოთხნივე ნოინნი ¶აენის შვილები იყუნეს: და ესრეთ დავედრა ვ~დ სადა
ცა მივიდოდენ, და ზენარსა სთხოვდენ, შეუნდობდენ, და შეიწყალებდენ:
ხ~ ურჩთა მათთა მოსრვიდენ, და ხარაჯასა მის ქყ~ანისასა ოთხად განჰყო
ფდენ, და მათ ყაენთა გაუგზავნიდენ ხარაჯასა მას:
¦არმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინნი, გამოვლეს ჯიონი, და ხვარასანი ორმოცი
ათასითა კაცითა დედაწულიანითა, და მოვიდეს ქყ~ანასა აღმოსავლეთისასა:
სადა მოლინდნი მკვიდრობდეს: შემოებნეს მოლინდნი ძლიერად, და დიდად
ავნეს: Mოვიდეს ერაყს, და მოაოჴრეს ქყ~ანა, და რ~ლნიცა მიენდვნიან
შეიწყალნიან: Dა მერმე მოვიდეს ადარბადაგანს, რომელსა ჰრქვიან თა
ვრეზი, და წინამიეგებნეს ადარბადაგანელნი ძღვნითა ურიცხვითა, და მი
ვიდეს ქყ~ანასა არდაველისასა, და იგინიცა წინამოეგებნეს ძღვნითა, და გა
მოვლეს რაჴსი, და მოვიდეს განძად, რ~ი იგი მტკიცითა ზღუდითა განმა
გრებულ იყო: Dა სამთა დღეთა შ~ა რა ბრძოლა უყვეს თათართა
მყის ჴელად იგდეს: და შიგან ქალაქთა შევიდეს, მოაოჴრეს განძა, და ური
ცხვი სული მოსწყვიდეს, რ~ საძაგელ უჩნდათ თათართა მათ სჯული
და წესი მოჰმედის მიერ ქადაგებული:
X~ მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ, მსწრაფლ აიყარა დედაწუ
ლითა, და წარვიდა საბერძნეთად, ხ~ თათართა მათ დევნა უყვეს, და მიიწ
ივნეს ბასიანს: იხილეს რა მსწრაფლ განიბნინნეს, და ესოდენ დაიფანტნ
ეს რ~ლ სულტანი ჯალალდინ მარტო დაშთა, სადა იგი მიიწია სოფელსა
რასამე შეურაცხსა, და დაიძინა ხეთა ძირსა: იხილა იგი კაცმან ვინმე შეურ
აცხმან და მოკლა, რ~ლისა სარტყელი, და უნაგირი, და კაპარჭი უფასოთა
თვალთა მიერ და მარგალიტთა შემკობილი იყო, და მის ძლით მოიკლა კა
ცი იგი მაღალი, და სახელოანი ჴელმწიფე:
Vინა დაუდგრომელარს მინდობა სოფლისა ამის ამაოსა, ვ~ა იტყუის Bრძენი
ეკლესიასტე „ამაოება ამაოთა ყ~ივე ამაო: ამისთვის ამაო იქმნნეს სპანი
მისნი, და სიმტკიცე იგი ქედისა მათისა, და წყობათა შ~ა მძლეობა, და გარდარეული
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სიმდიდრე მათი. Aმისთვის ყ~ივე ამაო არს: გარნა საუკუნო იგი დაულევნ
ელი, და უკვდავი ცხოვრება:
ESერა ხვარაზმელნი იგი განიბნინნეს, და უმრავლესი მათი გარმანს
ივლტოდეს, და სულტანი ჯალალდინ მოიკლა, აქა შ~ა დასრულდა ს~დ
ჴელმწიფობა იგი მაღლისა სულტანისა ხვარაზმელისა: X~ სცნა რა სიკ
ვდილი მისი, სულტანმან ყასდინ, მოაყუანინა კაცი იგი მკვლელი სულ
ტანისა, და მოაღებინა სარტყელი იგი, და უნაგირი, და კაპარჭი ძვირფასისა

განჰკვირდეს მნახავნი მისნი, რომელ არავის ენახნეს ეგეთნი პატიოსანნი
თვალნი და მარგალიტნი: და კაცი იგი მკვლელი სულტან ჯალალტინი
სა ცეცხლითა დააწვევინა სულტანმან ყასიდინ:
X~ მორაიქცეს თათარნი ხვარაზმელთა დევნისაგან, მიერ წარვიდეს და მოაო
ჴრეს ქყ~ანა ხალათისა, და ვალაშკერტისა, და ვერ წინა აღუდგა სულ
ტანი ხლათისა, ა~დ განმაგრდა ქალაქთა შინა, და თათარნი წარვიდეს თავრ
ეჟს, და ზავი ქმნეს მათ შ~ს, დაიპყრეს თავრეზი, და მისი მიმდგომი ქ~ყნა ყ~ი:
Dა მეორესა წელსა წარვიდეს ბარდავს, განძას, და მუღანს, და მიერ იწყეს
რბევად და ოჴრებად საქართველოსა, დარუბანდს აღმომართ ქყ~ანასა მ~ს
შარვანისასა, ყაბლას, ჱერეთს, სომხითს, და ქყ~ანასა მას არშაკ
უნიანთასა, დვინსა და ანისს: Dა ვინათგან მეზობლობით მოახლებ
ულიყუნეს ქყ~ანასა საქართველოსასა, უდიდესნი და უბოროტესნი განსაცდე
ლნი მოიწივნეს პ~ლთასა, აღიძრნეს მძვინვარენი განსაცდელნი საზღ~რთა
შ~ა საქართველოსათა უკეთურებისათვის მკვიდრთა ქართლისათა:
R~ ყ~ი ასაკი ბერთა და ჭაბუკთა, მეფეთა და მთავართა, დიდთა და მცირეთა,
მიდრკა სიბ~რტეთა მ~რთ, რ~ დაუტევეს სამართალი და წყალობა, ვინათგ~ნ
ყ~ი ერი იქმოდა სიბილწესა, ვ~რ ოდესმე ძ ენი ბენიამენისნი, ვ~რ იგინი მიეცნეს
მოსასრველად, ეგრეთვე ესენი აქა შ~ა მისცნა ღ~ნ ნათესავნი ქართველთანი
მოსასრველად ვ~რ ძენი ბენიამენისნი, ვ~ა იტყუის წ~წრ მეტყ~ლი oსე „U~ი სა
ბაოთ უბრძანებს ნათესავსა ჭურვილსა, მოსლვად ქყ~ანით შორით, კიდით
გან ცისათ ჭურვილნი მბრძოლნი მისნი, განრყვნად ყ~ისა სოფლისა, და ცო
დვათა მოსპოლვად მისგან ღაღადებისა: რ~ ახლოს არს დღე U~ისა, და შემუ
სრვა U~ისა მიერ მოიწიოს: ±~დ იტყუის „დღე U~ისა მოვალს უკურნებე
ლი რისხვითა და გულისწყრომითა, დადებად ყ~ი სოფელი ოჴრად, და ყ~ნი ცოდ1-31 სტრ., 174v
ვილნი წარწყმედად, ვ~ა იქმნა ყოველი სოფელი ქართლისა ოჴრად:
X~ ვ~ა სცნა Mეფემან რუსუდან მოახლება თათართა, დაუტევა ტფილისი და წა
რვიდა ქუთათისს. და ტფილისს Mუხას ძე გოჭი დაუტევა და ამცნო, უკეთუ მო
ვიდენ თათარნი, მოწვას ტფილისი თვინიერ პალატისა და ისანთა, ამისთვის რ~ა
სადგომად არღარა იპყრან ვ~რ ხვარაზმელთა:
R~ჟს სცნა მუხას ძემან მოახლოება თათართა, მოწვა ს~დ ქალაქი, და თვით პა
ლატი, და ისანნი დაუტევა, და ესრეთ მოოჴრდა ქალაქი ტფილისისა:
X~ ნოინნი ესე ზემოჴსენებულნი, შემოვიდეს ქართლს, თრიალეთს, სომხითს,
ჯავახეთს, სამცხეს, შავშეთს, კლარჯეთს, კოლას, არტანს, ანისს, და დვინს,
და მოეფინნეს ქ~ყანასა მსგავსად მკალთა საოჴრებელად და დაჴოცად: და არა სადა
იყო ლხინება შეწევნა და შეშინება მტერთა ჩვენთა ვისგანმე, ესრეთ უწყა
ლოდ მოისრვოდა ყ~ი ესე ქყ~ანა: Mანდატურთუხუცესი შალვა შეი

ვლტოდა ქყ~ანასა აჭარისასა, Dა ამირ სპასალარი ავაქ შევიდა ციხესა კაე
ნისასა: Dა ვარამ გაგელი წარვიდა ქუთათისს, ეგრეთვე ჱერნი, კა
ხნი, სომხითარნი, ქართველნი, მესხნი ტაოელნი, თორელ, არტან,
კოლაელნი, ყ~ნივე შეიხიზნნეს ციხეთა მთათა და ჴევთა, ტყეთა და ყ~თა სიმაგრეთა კავკასიანთასა, და მთიულთასა:
Dა განგრძელდა ესე ვითარი ოჴრება და მოსპოლვა ქყ~ანისა ამის ჩვენისა სი
მრავლისაებრ უსჯულოებათა ჩვენთასა, ამისთვის რ~ განრყვნა ყ~ნ კაც
მან გზა თვისი სიმრავლითა ბ~რტთათა, განირყვნა ყ~ი ქ~ყანა, არა ხ~ თუ საქ
ართველო, ა~დ სპარსეთი, ბაბილოვანი, და საბერძნეთი მიეცემოდა მწა
რესა ტყვეობასა, და უწყალოთა სიკ~დილთა, რ~ არა იყო წყალობა, და სავსე
იყვნეს მოკლულთა მიერ ყ~ნი ალაგნი, ქალაქნი, სოფელნი, ველნი, ტყ
ენი, მთანი, და ჴევნი თვინიერ სიმაგრეთა, თუღა სადამე დარჩომილ იყო,
სავსე იყო ტყებითა და გოდებითა: და ყ~ნი მკვიდრნი საქართველოსა
ნი ამერნი, ხედვიდეს მამადედანი შვილთა მოკლულთა: და შვილნი მამადედა
თა მკ~დართა მდებარეთა: Sხვანი ძმათა და ნათესავთა, და დათა თვისთა იავ
არად წარსხმულთა ცოლთა და შვილთა მათთა, და ყ~ა სიმდიდრესა მათსა,
წ~ე მათსა განბნეულსა: Eსეოდენნი ზარნი იქმნნეს თათართაგან რ~ლ უმრა
ვლესნი ქართველნი ციხეთა და მაგართა ადგილთა დაუტეობდეს, და შეივლ
ტოდეს ყ~ნივე ±ავკასად: Xოლო ამათ ულხინებელთა რა მო
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ეცვა ქყ~ანა ესე ძლიერნი ერისთავთა ერისთავნი, და ვაზირნი განდგეს ურ
თიერთარს, თავთა მათთა ოდენ შემწყნარებელნი:
Dა მეფე რუსუდან ყ~დვე დაემკვიდრა ლიხთ იქით, და ვერღარა გარდმოვიდის
ლიხთ აქეთ, და ვერცაღა ამერნი ვაზირნი მივიდიან მისწ~ე უცალოებისა ძლით,
თუ არა გაქცეულნი მიივლტოდეს ხიზნად, ესრეთ შეუთქმელნი მოშორდეს
ერთიერთსა, და ირყვნებოდა ქყ~ანა მათი, და ძლიერნი იგი მბრძოლნი, და
სახელოვანნი უღონოიქმნებოდეს,და ვერღარა ეძლოთ წყობისა ყოფა თათარ
თა მიმართ, რ~ნი ტყეთა შ~ა ძლიერად იცვებოდეს: Mაშინ მკვიდრნი საქარ
თველოსანი სახელოანნი, და წყობათა შ~ა მჴნენი, ერისთავთა ერისთავნი, სრუ
ლიადსა მოოჴრებასა მიეცნეს: ეგრეთვე აღმომართ მკვიდროანნი ყ~ნი:
Aმათრა ბ~რტთა ხედვიდა ავაგ ამირ სპასალარი ძე ი~ნე ათაბაგისა, წარმოავლინა
მოციქული ბარდავს, სადა დაებანაკათ ზემოჴსენებულთა მათ მთავართა, რო
მელთა ზამთრის აქვნდა საყოფელად ბარდავი, და საზაფხულოდ გელაქუნის
მთანი და არარატისანი: R~ მაშინ აეღო ანისი ჩაღატარს, ამათ წარმოუვ
ლინა ავაგ მოციქული ზავისა თხოვნად, და დაჰპირდა მუნ მისლვასა სამსახურსა
და მისთა ქყ~ანათა შინა ხარაჯასა, და სთხოვა ფიცი და სიმტკიცე:
X~ მათ გაეხარნეს, და სიხარულით შეიწყნარნეს მოციქულნი ავაგისნი, და მტკი

ცითა ფიცთა გულსავსე ყვნეს: მათ აქვნდა სჯულად ერთისა ღ~ისა თაყუა
ნისცემა, და დილეულ აღმოსლვასა მზისასა, აღმოსავალით სამსა ჩოქსა ჰყოფ
დიან, და მეტი არარაჲ: X~ ფიცის სიმტკიცე ესიყო, განბრძმედილი ოქროჲ სამ
ჯერ წყალსა შთაყუიან, განავლიან და შესვიან, და მინდობილი შეიწყნარიან, და ამა
ფიცსა არა ეცრუვიან, და სიტყუა ტყუილი არა გამოვიდოდა პირით მათით: და
მეკობრე,
და მამათმბორგელი კაცი გაუკითხავად მოკლიან, და სხვანი მრავალნი კეთილნი
წესნი იცოდეს და გაეჩინნეს ჴელ მწიფესა მათსა ªინგიზ ყაენსა:
Aმათ ოქროთა საფიცრითა დაუმტიცეს მოციქულთა ავაგისთა ფიცი, რ~ლითა
დაჯერებულ იქმნას, ამისთვის რ~ლ, არა იცოდეს ტყუილი, არცა სიცრუე ფი
ცთა: Mოვიდესრა მოციქულნი ავაგისნი და უამბეს ესე ყ~ნი, მაშინ წარ
ვიდა ავაგ დამდები სულისა ქყ~ანისა თვისისათვის, და მივიდა ქარმა
ღანს, ჩაღატარს, ბიჩუის, და იოსერს წ~ე, რ~ლთა იხილეს და პატივსცეს,
და შეიყუარეს, და მცველნი დაუდგინნეს ქალაქთა და ქყ~ანათა მისთა, რ~ლთა
შანად უწოდდეს სიტყუითა მათითა; ვ~რ დამშვიდდა ქყ~ანა ავაგისი, და სცნა
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შანშე მანდატურთუხუცესმან ზავი თათართა და ავაგისი, და ქყ~ნათა მათთა უვნე
ბელად დაცვაჲ, ინება მანცა და გაუგზავნა მოციქული, და ავაგსაცა მიუმცნო,
უკეთუ მანცა მიუმცნოს მივიდეს იგიცა ხილვად თათართა:
Aმისნი მცნობელნი თათარნი სიხარულით შეწყნარებდეს, და მისცეს მითვე
ოქროსა საფიცრითა მტკიცე ფიცი უვნებელობისა: Rა მოვიდა კაცი შან
შესი, წარვიდა და ნახნა თათარნი, და მასცა ფ~დი პატივი უყვეს, და მათგან წა
ღებული ანისი, და მისი მიმდგომი ქყ~ანა ყ~ივე მისცეს, და მცველნი დაუდგი
ნნეს ქყ~ანასა შ~ა: Dა ეგრეთვე ვინცა მოვიდეს ქართველთა მთავართაგ
ანნი პატივით შეიწყნარნიან: ხ~ ურჩთა ქყ~ანა მოისრვოდა:
Aმისი მცნობელი ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე, მიენდო და შეეზავა, და ამისიცა
ქყ~ანა დამშვიდდა: X~ ჱერეთი, კახეთი, სომხითი, და ქართლი, და აღმომართ
კარნუ ქალაქადამდის ტყვეობასა და მწარესა ოჴრებასა შ~ა იყუნეს, არბევდ
ეს, ჴოცდეს, მამა დედათა, და უტურფესთა ვაჟთა, და ქალთა ტყვედ წა
რასხემდეს: და ქალაქი ტფილისცა მათ დაიჭირეს, და აშენებდიან:
Dა ზამთრის დაიბანაკეს ბარდავს მტკვრისპირთა, და აღმომართ გაგამდის, ა
რბევდიან, და ჴოცდიან ქართლს, სამცხეს, ჯავახეთს, და აღმართ საბერძნეთა
მდის, და ჱერეთს, და კახეთს დარუბანდამდის: Dა ამა ულხინებელთა ჭირ
თაგან მთავარნი საქართველოსანი მიენდვნენ თათართა ჱერკახნი, და ქართველ
ნი, თორელნი, გამრეკელნი, თმოგველი, სარგის კაცი სწავლული და ფილო
სოფოსი და მრავალღონე: X~ მესხნი სათნოებისათვის მეფისა რუსუდანისა ა
რა მიენდვნეს: Aმისთვის განრისხებულმან ჩაღატარ ნოინმან აღიმჴედ

რა სამცხესა ზ~ა, ა~დ მესხნი შეიწრებულისა შიშისაგან შეივლტოდეს სიმაგ
რეთა შინა, ესრეთ მოისრა და ტყვე იქმნა სულნი მრავალნი სამცხეს, და და
ჴოცილთა რიცხვი ერთბევრად აღვიდა:
X~ ოდეს არღარა იყო ღონე, მოახსენეს მეფესა რუსუდანს, ი~ნე ციხის ჯვარე
ლის ძემან, რ~ლსა ყვარყვარეცა ეწოდებოდა, უკეთუ ენებოს იგიცა მი
ენდოს თათართა, რათა იჴსნას ქყ~ანა სამცხისა ოჴრებისაგან, რ~ პატივითა ი
ყო მეჭურჭლეთა უხუცესი, და მთავარი ქ~ყანისა სამცხისა: Iნება მეფემ
ან წარმოგზავნა ი~ნე, და წარვიდა და ნახა ჩაღატარ: ხ~ მან პატივით შეიწყნარა
და დაუდგინნა მცველნი ქყანისა მისისანი, და დაიცვა ქყ~ნა მისი ნახვითა მისითა: Eსრეთრა ჴელთიგდეს ყ~ი ქ~ყნა, განიყვეს მათ ოთხთა მთავ~რთა
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ოთხად, და ეგრეთვე ერისთავნი ამის ქყ~ანისანი თვითოეულმან მიითვალა,
და ამათგან რასაცა ხარაჯას აიღებდიან მათ ყაენთა გაუგზავნიდიან, და ეს
რეთ მცირედ მცირედ იწყო ქყ~ანამან დაწყნარება:
Eსერა დაამტკიცა მეფემან რუსუდან, რ~ წარუღეს ამერი ქ~ყნა თათართა, გა
ნიზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თვისი Dავით, და მოანდოს თათართა, და აღიღოს
ფიცი მტკიცე უვნებელად დაცვისათვის: Mაშინ მოციქულად წარმოგზავნა
შანშე და ავაგ, და ვარამ, და ჱერეთის ერისთავი შოთა, რ~ლსა სიშავისათვის კუ
პრობით უჴმობდეს: და ვ~ე Dავით მოვიდოდა, ინება ამჴედრება დიდსა შაჰსულ
ტანსა ყასდინს ზ~ა, ნათესავით სალჩუკანსა რათა დაიმორჩილონ რ~ლსა აქ
ვნდა საბერძნეთი. და წარავლინეს ბიჩუის ნოინი, და თანა წარიტანა დიდნი
ცა იგი მთავარნი საქართველოსანი, და ვ~რ მიიწივნეს ქყ~ანასა ეზინკისასა, და
სევასტიას, და იწყეს ოჴრება:
Mაშინ სულტანმან ყასდინ მოუწოდა ყ~თა სპათა, და შემოკრიბა მჴედრობა თვი
სი კაცი ორმეოცი ბევრი, რომელარს ოთხასი ათასი, და უჩინა მჴედართმთავ
რად შარვაშის ძე აფხაზი, სახელით დარდანი, რ~ლი სიმჴნისა მისისათვის
პ~ლვე დიდსა დიდებასა აღიყუანა, და მტკიცედ ეპყრა სჯული K~ესი:
Aმასთანა ფარადავლა თორელის ახალციხელის შალვას ძე, რ~ლი იგი ლტო
ლვილი წარსრულიყო სულტანისა წ~ე, კაცი მჴნე და რაზმთა შ~ა სახელო
ანი: ესენი მჴედართ მთავარ ჰყვნა, და ლაშქართა წინა მბრძოლად განაჩი
ნნა: წარმოვიდა მათისა სიახლოისა, და დაიბანაკა: ESმარა ესე თათარ
თა მოსლვა სულტნისა წყობად მათდა, ესეზომ განლაღებულიყუნეს რომ
განიხარეს, ამისი მსმენელი ბიჩუის ნოინი მოვიდა თხრობად ქართველთა
მუნმყოფთა მოსლვა სულტანისა ყიასდინისი: და იხილა დისწული ყვარყვა
რე ჯაყელისა, სახელით სარგის, კაცი მჴნე და შემმართებელი, და ჴელო
ანი ომსა შ~ა: qმა უყო ბიჩუის და რქვა მახარებელად მე მოვალ, ვი
თარ რა՞ იყოს ნიჭი ჩემი, რ~ დიდსა სულტანსა ასმიეს მოსლვა ჩვენი, და ი

გიცა მოახლოებულარს, და დაუბანაკებიეს ახლოს ჩვენსა, დიდითა და უამრ
ავითა ლაშქრითა, და ხვალე ეგულების წყობად, და ბრძოლისა ყოფად
ჩვენდა: Eსმარა ესე სარგისს, განკვირვებულმან ჰრქვა, უწყი
წყობათა შ~ა სიმჴნე და გამარჯვება თქვენი ჵ՞ ნოინო, გარნა სიმრავლი
სათვის მათისა არა ვეჭობ სახარულევან იყუნესა՞: X~ ბიჩუის განიღი
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მნა, და ჰრქვა, არათუმრე კეთილად მეცნიერხარ ნათესავისა ჩვენისა მოლიდ
თასა, რადგან ღ~ნ მოგვცა ჩვენ ძლევა არად შეგვირაცხია ჩვენ სიმრავლეჲ
სპათა მათ, რ~ უმრავლესთა უმჯობესად ვ~ე მე ვსძლევთ, და უმრავლ
ესითა აღვივსებით ალაფითა:
A¦ დაემზადენით ხვალისა ბრძოლად, და ვიხილოთ ვ~რ ვებრძოლოთ მტერთა:
Eსეზომ განლაღებულიყუნეს ყ~თა ნათესავთა ზ~ა: Vითარ განთენა
და მოვიდა სულტანი სპითა საზარელითა, რ~ იყო ოთხასიათასი მჴედარი, და გა
ნაწყვეს რაზმი, აქათ თათართა განაწყვეს რაზმი, და ურჩეულესნი მათნი
მარცხენესა მჴარსა დააწესნეს, ესრეთ აქვნდათ წესად უმჯობესთა ვი
დრემე მარცხენესა მჴარსა დააწესებდიან: ამის ძლით რომელ სხვანი ყ~ნი
ნათესავნი უმჯობესთა და უმჴნესთა მარჯვნით აქვნდათ დაწესებაჲ,
რათა ურჩეულესნი ურჩეულესსა შეემთხვივნენ:
X~ დროშათა მათთა სიმეწამულე მოასწავებდა სისხლისა დამთვრალობასა
მტერთასა, და მიმართეს ძლიერად, და არა მიეახლნეს ურთიერთას
იწყეს თათართა ჴმითა მაღლითა ძლიერად ძახილი, აჰლა՛, აჰლა՛, აჰლა:
რ~ლი ძნელად სათარგმანებელარს, და უცნაურ, და სამჯერ იტყოდიან, ამას,
აჰლა, აჰლა, აჰლა, და მყის მიეტევნიან: X~ ქართველნი უპირატეს და
უმჴნეს ძლიერად ეწყვნეს, და იქმნა ომი სასტიკი, და მოსწყდა ურიცხვი სი
მრავლე სპათაგან სულტანისათა, სადა სახელოანიცა შარვაშისძე დარ
დანი აფხაზი მჴედართ მთავარი მათი მოიკლა, და ივლტოდეს სპანი სულ
ტანისანი: და დევნა უყვესრა ქართველთა და თათართა ურიცხვი სული მოს
რეს, და შეიპყრნეს მრავალნი:
X~ ახალციხელი სულტნისა მ~რ მოიკლა შურითა ქართველთათა, ესეზომ
ეწყვნეს ქართველნი ვითა განჰკვირდეს ყ~ნი თათარნი, ამისთვის სიყვარ
ულსა და პატივსა და ნიჭსა წინაუყოფდეს, და ქებასა შეასხმიდეს:
X~ აღივსნეს ქართველნი და თათრნი ყ~ითა სიმდიდრითა, ოქროთა და ვეცხ
ლითა, სასმურთა და სამზარულოთა ოქროსა და ვეცხლისათა, უცხოთა
ლარითა და სამოსლითა, ცხენისა ჯორისა და აქლემისა არა იყო რიცხვი რა
ზომი აღიღეს: ესრეთ სავსენი მივიდეს საბერძნეთს დევნად სულტანისა,
და მიჰყვეს ვ~ე იკონიადმდე, რ~ლარს ქალაქი ფ~დ დიდი, და ზღუდეთა მ~რ მტკი
ცითა განმაგრებული, რ~ლსა შ~ა შელტოლვილიყო სულტანი:
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Dა კ~დ კართა ქალაქისა იქმნა ომი ძლიერი, რ~ლთა თვითოეულად არა არს
ჟამი მოთხრობად, რ~ უმრავლესთა დღეთა გამოვიდიან ჩალისად, და იბრძოდიან,
სადაცა იგი ძლიერი და სახელოანი ჩალისობა გარდაიხადეს მრავალთა დღე
თა მათ სახელოანთა მათ ქართველთა:
X~ სულტანმან შეიწრებულმან ბრძოლისაგან ითხოვა ზავი, და აღუთქვა ხა
რაჯა დიდი და მძიმე, და მრავლითა ძღვნითა და უფასოთა თვალმარგალი
ტთა ძღვნად მიცემითა მოამშვიდნა, და ითხოვნა მცველნი, და ესრეთ ჟამრაოდ
ენმე არა იხილოს სულტანი, ვ~ემდის გამოარჩიონ უმჯობესი, ამისნი დამჯ
ერებელნი თათარნი წარმოვიდეს, და მოვიდეს ხლათს: X~ სულტანმან
ხლათისამან ითხოვა ზავი, და წინამოეგება ძღვნითა დიდითა, ხ~ მათ კეთილად
შეიწყნარეს, და მცველნი დაუდგინნეს რ~ლარიან შანანი, და წარვიდეს საზაფ
ხულოსა სადგომსა გელაქუნს, და არარატისა მთასა, და გამოგზავნეს მოცი
ქული მეფესა რუსუდანს წინა, რათა ზავი იქმნას მათ შ~ს, და მოსცეს ძე
მისი Dავით, და მისცენ Mეფობა, ტფილისი, და ყ~ი საქართველო:
Dა ვ~რ ესმა ესე რუსუდანს სთნდა სიტყუა ესე, და გულსავსე ჰყო ამის
თვის რ~ ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს, და მინდობილსა შეიწყნარებდეს, და
გარდამოვიდა თვით მეფე, და წარმოგზავნა ძე თვისი დავით, რ~ლთა წინა მიეგ
ებნეს შანშე, და ავაგ, რ~ლნი თათართა დიდითა პატივითა შეეწყნარა,
¸ოთა კუპრი, თორელი, ვარამ ქართლის ერისთავი სურამელი, გრიგოლ
სამცხისა სპასალარი, და მეჭურჭლეთუხუცესი ციხისჯვარელი, თმოგველი,
შავშ კლარჯნი, და ტაოელნი, და წარიყუანეს Mეფე ძე რუსუდანისი D~თ:
X~ რუსუდან თანა წარატანნა ყ~ნი მთავარნი ლიხთიმერელნი, დადიანი ცოტ
ნე კაცი პატიოსანი, და სათნოებიანი, და ბრძოლათა შ~ა სახელოანი, ბედია
ნი რაჭის ერისთავი, გურიელი, და ყ~ნი წარჩინებულნი წარემართნეს, და
შევიდეს ტფილისს, და წარვიდეს მუნით ბარდავს სადა დაებანაკათ ნოინთა:
Mიიყვანეს დ~თ დიდითა პატივითა და ლაშქრითა: და ვ~რ იხილა ქარმაღან, ჩა
ღატარ, იოსურ, და ბიჩუის, განიხარეს პატივი უყვეს მეფესა და მთავარ
თა საქართველოსათა, და მოსცეს ყ~ი საქართველო, ტფილისი, და სამშვილ
დე რ~ლი პ~ლ ომითა აეღო იოსურ ნოინსა, და ანგურგასთანა დახთომითა
ავაგისათა, და ესრეთ კეთილად შეიწყნარეს Dთ მეფე, რ~ლსა ნარინ დავითო
ბით უწოდეს, ესე იგი არს Sეფისპირი დავით:
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Mაშინ წარავლინეს მოციქული წ~ე დიდისა ¶აენისა, რ~ლი ყარაყურუმს
იჯდა ტახტსა ზ~ა ªინგიზ ყაენისასა, და ჩინგიზ ყაენი გარდაცვალებულ
იყო, და ჴელთიგდო ძემან მისმან სახელით oქროფა ¶აინობა, რ~ი იყო კაცი

კეთილი, დიდად უხვი და მოსამართლე, და იგიცა გარდაიცვალა, და დასვ
ეს ძე ოქროფასი ყაენად, სახელით ქუქ, და იგიცა მოკვდა:
Dა ჴელთიგდო ყაენობა Mანგუ: ამას გაუგზავნეს მოციქული, და აუწყეს ა
ღება სპარსეთისა, საქართველოსა, და დიდისა საბერძნეთისა და ყ~თა თემ
თა, და გაუგზავნეს დიადი მოკაზმული ქუდი: აბჯარი, ტანისამოსი, და მიუ
წერეს წესი და სჯული, ვ~დ ქართველნი ს~დ მოვიდეს მეფე, და ერთობით
ქართველნი რ~ლთა აქვსთ სჯული კეთილი, და ტყუილსა ევლტიან, და მწ
ამლველი და მხიბლავი კაცი არცათუ სახელიდების მათ შორის:
X~ სპარსნი არიან ცრუ მოღალატენი, ფიცისა არ შემნახავნი, და მულიდნი
და მწამლველნი მრავალნი იპოვებიან მათშ~ს, და ურცხვინოდ მამათმა
ვალნი: Mიიწიარაჲ ელჩი ბათოსა, რ~ი იყო შვილი თუბისი პირმშოსა
ჩინგიზ ყაენისშვილისა, რ~ მაშინ ყაენთა უპირატესობა ბათოს ყაენსა ეპყ
რა, რ~ლსა ჰქონდა ოვსეთი, და დიდი ყივჩაყეთი, ხაზარეთი, და რუსეთი, ვი
დრე ბნელეთამდე, და ზღვამდე დარუბანდისა: Dა ამან წარავლინა წ~ე
მანგუ ყაენისა: და ვ~რ იხილა მოციქული განიხარა, და ჩაბალახისა ხილვა
სა ზ~ა განჰკვირდა, და ესრეთ მოუმცნო ნოინთა მანგუ ყაინ:
Vინათგან ქართველნი წყობათა შ~ა კეთილად გიხილავნ, და ტყუილი არა
არს მათ შ~ს, და მინდობა იციან, და მჴნენი არიან ბრძოლათა შინა, თქ~ნ გვე
რდით, იპყრენით მტერთა თქვენთა ზ~ა ბრძოლად, ხ~ სპარსნი მოსწყვიდენით
და მის ქყ~ანისა თავადნი აქა წარმოგზავნენით:
Eსე მოციქულნირა მოვიდეს, ავაგ რ~ლი ამირსპასალარობისაგან ათაბაგიქმნა
მეფის რუსუდანის მიერ, იგი წარავლინა ჩაღატარ ნოინის წ~ე დიდისა ყა
ენისა ბათოსა, და ხლათისა სულტანი: წარვიდეს უცნაურსა, და ყ~დვე ქართვე
ლთა ნათესავისაგან უვალსა გზასა: Dა ვ~რ მიიწივნეს წ~ე ბათოსა რ~ლი
იყო მას ჟ~ა უმთავრესი ყაენთა, და უზესთაესი და აღმატებული შვენიერ
ებითა, და მუნთანა წარეტანა ათაბაგსა ივანე ახალციხელის ძე სახელით
დავით ეჯიბი ავაგისი: და მუნ ჰრქვა ავაგს, ვინათგან უცხოთა ნათესავთა მო
მართ მოვიწიენით, და არა უწყით თუ რა ყოფადარს ჩვენდა, ესრეთ განგაზრა
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ხებ რათა ვიქმნე მე ვ~ა პატრონი, და მთავარ შენდა, და შენ იქმნე ვ~ა მონა: უ
კეთუ ინებოს მოკ~დინება შენი, მე მოვიკლა, და არა შენ, და არღარა ვეჭვ უ
კეთუ ბატონი მოიკლას ყმათაცა დაჴოცად: და ესრეთ მრავლითა ვედრები
თა და იძულებითა დაარწმუნეს ავაგს ამისა ყოფად:
Vითარ შევიდეს წ~ე ბათოსა წინა წარიძღვანა დავით ვ~ა უმთავრესი, და ე
სოდენი სათნოება ქმნა დავით განმწირველმან თავისა თვისისამან სიკ~დილ
ად პატრონისათვის: X~ იხილარა ყაენმან ბათო განიხარა, და დიდად პატივჰს

ცა მრავალთა დღეთა, და ვ~რ სცნეს კეთილის ყოფა ბათოსაგან, და უშიშიქმნეს
სიკ~დილისაგან: ერთსა დღესა შეუწოდა ბათო, და ავაგ წინა წარუძღვა,
ესერა იხილა ყაენმან, განკვირვებით შემხედველი ეტყოდა ავაგს, არა
სადამე მეცნიერხარა რ~ლ პატრონი არს შენი რ~ლი უკანით შენსა დგას, და
შენ წინა წარმოსძღოლიხარ: X~ დავით ღიმილით ეტყოდა, დიდო და გა
მარჯვებულო ჴელმწიფეო, ეგე არს პატრონი, და მე მონა მაგისი:
Dა განკვირვებული ყაენი ჰკითხვიდა მიზეზსა მისსა, რ~ლისათვის დავით თქვა
მისძლით ვყავთ დიდო ყაენო, რ~ლ არა მეცნიერვართ სიკეთისა შენისა,
და რასა შეგვამთხვევდით არა უწყოდით, უკეთუ გენება მოკ~დინებაჲ ჩვენი, მე
მცა მოგეკალ უწინარეს, და არა პატრონი ჩემი: R~ლისათვის დიდად განჰკვი
რდა და აქო დავით, და თქვა ყაენმა უკეთუ ნათესავი ქართველთა ეგე ვითარი
არს, ვბრძანებ რათა რაოდენნიცა ნათესავნი არიან, მორჩილებასა ქვეშე ჩვენ
ყაენთასა ყ~თა უმაღლესად და უწარჩინებულესად დაგიჭირნე, და ყ~თა უპ
ატიოსნესად აღგრაცხნე, და მამული და საქონელი თქვენთა ჴელთა იყოს, და
ყ~ა საქმესა შ~ა მისანდონი იყვნეთ ჩვენგან: Dა ესრეთ ესე ბძანება დაა
წერინა და განაჩინა, და მოსწერა დიდსა მანგუ ყაენსა, და წარგზავნა მის წ~ე
ხატაეთს და ყარაყურუმს: ესე აქამომდე იყავნ:
X~ ჩვენ დაშთომილისა სიტყუისა მიმართ აღვიდეთ: გარდამოვიდარა მეფე რუს
უდან ლიხთით, და მივიდა ტფილისად, მიეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი სამ
ეფოსა მისისანი, და წარავლინა ძე თვისი დ~თ ნოინთა წ~ე, რ~ლთა პატივით შე
იწყნარეს იგი, და მოსცეს ყ~ი სამეფო წარჩინებულნი, და ყ~ნი მთავარნი სა
ქართველოსანი, და ესრეთ კ~დ ეგო სრული სამეფოჲ ბრძანებასა ქვეშე
რუსუდან დედოფლისასა: ±ვალად აქაცა ვინებე დუმილი, ვი
ნათგან მეგულვების საქმისა განსაკრთომელისა მითხრობაჲ, დაღათუ ა1-31 სტრ., 178v
რა საკადრებელარს თხრობად Mეფეთათვის უშვერსა რასამე, რ~ იტყუის მოსე მხი
ლველი ღ~ისა, ვ~დ „ერისა შენისასა არა რქვა ბ~რტი:
Gარნა ვინათგან წიგნი ესე შუამდებარე არს კეთილისმოქმედთა, და ბ~რტისმო
ქმედთათვის, შენდობილიყავნ სიტყუანი ჩემნი, რ~ ჟამთა აღმწერელობა ჭეშ
მარიტის მეტყ~ლება არს, და არათუ თვალხმა ვისთვისმე: R~ ამათ ჟამთა დაი
ვიწყა შიში ღ~ისა, და ანდერძი ძმისა თვისისა, და ფიცი იგი რ~ლი აფიცა ძმამან მი
სმან რუსუდან მეფესა, და განიძრახა ძრახვა უცხო რათა დაუმტკიცდეს მე
ფობა ძესა მისსა დავითს, და წარავლინა კაცი საბერძნეთს სულტანსა ყასდი
ნს, და ასულსა თვისსა თამარს წ~ე, რათა ძმისწული მისი Dავით ყრმა რომელ
პ~ლ წარევლინა მათდა რათა ბ~რტი რაჲმე უყო მას: და მათ არარაჲ ბო
როტი ეყო: Dა აწ შეუთვალა მათ რათა ბ~რტი უყონ წარსწყმიდონ და მოკლან,
და მიერით უზრუნველეპყრას Mეფობა მას, და ძესა მისსა დ~თს:

X~ მათ არა ისმინეს ესე, ა~დ კ~დ სხვა წარავლინა მოციქული ამავე პირისათვის,
ხ~ იგინი არავე ერჩდეს: და მესამედ სხვა სავედრებელი წიგნი წარგზავნა შვი
ლისა და ძმისა მკლველობითა სავსე, და იგინი არცა მაშინ ერჩდეს: და ამის
გან განცვიფრებულმან, და გულისწყრომით აღვსებულმან დაივიწყა დედობრი
ვი ლმობა და ნათესაობა, და სჯული ბუნებითი, და თვით შვილისა სიყვარუ
ლი, ვ~ა იტყვის ბრძენი სოლომონ, ვ~დ „გულისწყრომამან კაცისამან, სიმარ
თლე ღ~ისა არა ყვის: ვ~ა ამან კეთილთა ძირთა მორჩმან, არა ჰყო სიმართ
ლე და წყალობა: Dაწერა წიგნი სიძესა თვისსა სულტანსა ყა
სიდინსთანა ესრეთ, ვ~დ ამისთვის მენება მოკვლა ძმისწულისა ჩემისა და
ვითისი, რ~ ასულსა ჩემსა, და ცოლსა შენსა, ძმისწული ეგე ჩემი დავით, თ~ა
ეყვის სიბილწედ: ამისთვის არა უნდა ასულსა ჩემსა მაგისთვის ბ~რტი:
ã՞ გინება მჴეცთა უმძვინვარესი, ჵ՞ მკლველობა ოდესმე სმენილ
თა და გარდარეულთა მკვლელობათა უბოროტესი, რ~ლი აღასრულა
შვილსა და ძმასა თვისსა ზედა, დამვიწყებელმან დედობრივთა, და ძმებრივთა
ლმობათამან: X~ მიიწიარა წიგნი ესე სულტანს წ~ე, მყის აღშფო
თდა, და შევიდა სახლსა სადედოფლოსა, და უპატიოდ განითრია ცოლი თვისი,
მოფხვრითა თმათათა, და ფერჴითა ძლიერად უხეთქნა პირსა მას შვენიერ
სა, და ტანი იგი ზარიფი ფ~დისა ცემისაგან სისხლის ფერ ჰყო:
Dა ხატნი იგი რ~ლნი სამარადისოდ აქვნდის სავედრებელად მის წ~ე შეაგი
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ნნა, და დამუსრნა, და ყ~ნი მის წ~ე მყოფნი მსახურნი, და მჴევალნი ექსორია ყვ
ნა, და რ~ლნიმე მოსწყვიდნა, და ცოლსა თვისსა შინებით უთქმიდა უწყალოდ
სიკ~დილსა, უკეთუ არა დაუტეოს სჯული ქ~სი, და მუსულმან იქმნეს: და მრა
ვალნიცა ტანჯვანი შეამთხვივნა, რ~ლისა შ~დ მრავალთა ტანჯვათა მ~რ მომედ
გრებულმან უარჰყო სჯული ქ~სი, რ~ აქამომდე მტკიცედ ეპყრა სჯული ჭ~ტი:
რ~ მღვდელნი, და ხატნი, და ჯვარნი წ~ე მისსა აქვნდეს, არა ფარულად, ა~დ გა
ნცხადებულად: Xოლო ¶რმა იგი Dავით შეიპყრეს, და მრა
ვალნი ტანჯვანი შეამთხვივნეს რათა, ჭ~ტი აღიაროს: ხ~ იგი იტყოდა უბრა
ლო ვარ მოწამეარს ღ~ი, დაღათუ აწ ესე ცილი დამწამა მამიდამან ჩემმან, დასა
ჯერებელად არს თქვენ წ~ე, გარნა საქართველოსა ბრალისა და შეცოდებისათ~ს
ექსორია მყო, და სიკ~დილი ჩემი გამცნოთ: Aწ იხილე მოწყალეო, და მაღა
ლო სულტანო, რ~ ადრითგანვე ენება ჩემი მოკვდინება, და მკვლელობისა
ჩემისა გული აქვნდა: ESე ვ~ა ესმა სულტანსა მცირედ ვ~ემე ლმობიერ იქ
მნა, და მაშინ სიკ~დილი არღარა ინება მისი განგებითა ზეგარდამოთა, რ~ მს
ჯავრნი და განგებულებანი ღ~ისანი გამოუკვლეველარიან, ვ~ა წერილ არს,
„ვინ სცნა გონება უ~ისა ანუ ვინთანა მზრახველ ეყო მას:
Gარნა არავე ს~დ დამშვიდნა გულისწყრომა სულტანისა, რ~ ვ~ა ალითა მძაფ
რითა ეტყინებოდა გული მისი: Aმისთვის მოუწოდა მენავეთმოძღვარსა, და
მისცა Dავით ჴელთა მათთა, და ამცნო, რათა წარიყუანონ, და შთააგდონ იგი სიღ

რმესა ზღვისასა, ხ~ უკეთუ არა ჰყონ ესე, იავარიქმნენ იგინი სახლითა და დედა
წულითა მათითა, და იგინი ბ~რტად მოისრნენ:
X~ მენავეთა მათ წარიყუანეს, და შთასვეს ნავსა, და მიმართეს პელაგონად, და
მიიწივნეს სიღრმედ დიდად განშორებულად ქყ~ანისაგან, და ენებათ
შთაგდებად დავითისი: მაშინ ევედრა მენავეთა რათა ევედროს მცირედ
ღ~ა ლოცვითა და ცრემლითა და დააცადონ ჟამერთ: X~ მათ დროსცეს,
და ვითარ აღდგა და გამოიღო უბეთაგან ხატი ¶~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა, რ~ი
ვედრების სახედ დახატულიყო, და მ~დის თანა აქვნდის, და მისა მ~რთ აქვნდ
ის სასოება: ESე დაიდვა პირსა და თვალთა, და ცრემლნი სიმწარისანი გა
რდმოსთხივნნა, და თქვა ¶~დ წ~ო დედოფალო დედაო მჴსნელისა ჩვენისა
იესო ქ~ესო, ცოდვილთა შესავედრებელო და ნუგეშინისმცემელო, შენ შეივ
ედრე სული ჩემი, რ~ შენხარ ნუგეშინისმცემელი მწარისა ამის სიობლისა
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ჩემისა, და უმსჯავროდ სიკვდილისა, რ~ სამარესა და მიწასა შინაცა დაფლ
ვად არავინ ღირსმყო, რ~ საჭმელად თევზთა მივეცი, და საფლავი ჩემი არა
საცნაურიქმნების, ა~დ მოწყალებათა შენთა მინდობილი ვითხოვ უკანასკნელ
სა ამას ოხჭანსა შ~ა, რათა მიჴსნა მე ჰაერის მცველთა ჴელთაგან, და საშინ
ელთა მათ სატანჯველთაგან, რ~ლსა მოელიან ჩემებრ ცოდვილნი და ბრალე
ულნი: Aმას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმობიერად, ცრემლ
თა მწარეთა მომადინებელი:
Mაშინ აღხადეს შესამოსელი, და ხატი იგი წარუღეს, რ~ლისათვის ევედრა
ლმობიერად, რათა მისცენ ხატი იგი ყ~დ წ~ისა რათა თანა აქვნდეს: Iსმი
ნეს მენავეთა, და მისცეს ხატი იგი, და დაიკიდა ყელსა: X~ ვითარ ეგულებო
დათ შთაგდება, ერთმან მენავეთაგანმან ჰყო წყალობა განგებითა ღ~ისათა
და ვედრებითა ღ~ისმშობელისათა, მცირე რაჲმე ფიცარი მისცა ჴელთა მი
სთა, და ესრეთ შთააგდეს ზღვად: X~ დ~თ მოეხვია ფიცარსა მას, და მოჰბე
რა ქარმან ძლიერმან, და მყის უჩინო იქმნა თვალთაგან მათთა, და მიმო
აქვნდა ფიცარი იგი ღელვათა ზღვისათა ყრმითურთ ვითარ კიდობანი ნოე
სი, და მყის განაგდო ჴმელად: Iხილა იგი ვაჭარმან ვინმე მგზა
ვრ მომავალმან, და მიავლინა მან მცურავი, რ~ ჯერეთ შორსღა იყო ქვეყ
ანისაგან ვითარ უტევან ერთ: და მოიყუანა ვაჭარსა მასთანა: მყის შემო
სეს და საზრდელი მოართვეს და ნუგეშინისცეს, და განძლიერდარა სიმში
ლისა და წყურვილისაგან შეიწრებული, რ~ლ თვალთაცა კამკამებად
ვერ ეძლო: Mაშინ იწყო კითხვად ვაჭარმან მან მიზეზი შთაგდები
სა თვისისა ზღვად. ხ~ მან ყოველივე ზემოწერილი საქმე აუწყა, რ~ლისათ
ვის განიხარა ვაჭარმან მან, და სახლად თვისად წარიყუანა, და იწყო პატივისცემა
ვ~ა საყუარელისა შვილისა, ესრეთ ფუფუნებით აცხოვრა, და დაჰყო
მას ვაჭარსათანა ექვსი თვე ოდენ, და განაცხადნა საქმე ესე ყ~თა შ~ს, ვ~დ
ვაჭარსა ვისმე, ზღვასა შთაგდებული ქართველთა მეფისა ძე უპოვნიეს,

და მიიწია სიტყუა ესე სულტანსა ყიასდინსათანა:
Mაშინ აღივსო გულისწყრომითა, მყის წარავლინნა მჴედარნი, და მოაყუა
ნინა ყრმა იგი დავით, და მენავენი იგი პყრობილ ჰყვნა, და სიკ~დილსა აქადე
ბდა ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩექმნენითო: ხ~ ისწავარა ვაჭრისა მის
გან ზ~ა მიწევნით ზღვით გამოყუანება, და შორსყოფა ადგილისა მის სადა შთა
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ეგდოთ, და რომელსა ნაპირსა გამოიყუანა, ყრმა იგი, მენავენი იგი განუტევ
ნა: ხ~ დავითისათვის არავე დასცხრა გულისწყრომად, ა~დ ვ~ა ჱეროდე შესძ
ინა ძვირი ძვირსა ზ~ა, და კაცისკვლა კაცისკლვასა ზ~ა, და უბოროტესი სატან
ჯველი განაჩინა, რ~ იყო ჯურღმული ღრმა, რ~ლსა შ~ა წყალი არა იყო, ა
მას შ~ა იყვნეს გველნი შთაყრილნი, ასპიტნი წამლიანნი სავსენი გესლი
თა მაკ~დინებელითა, და ლოდი დიდი ზ~ა ედვა, და იყო ყ~დ უნათლო მღვიმე იგი
და მწარისა სიკ~დილისა ღირსსა მას შ~ა შთააგდებდიან:
Mას შ~ა ბრძანა ყიასდინ შთაგდება ყრმისა მის დავითისი, Dა ვ~რ წარიყუანეს
დავით, თანავე აქვნდა ხატი იგი, აღიღეს ორმოსა მისგან ქვა იგი, და მას შინა
შთააგდეს, და ლოდი იგი ზ~ა მიაგორვეს: ხ~დაიცვა ღ~ნ ვ~ა Dანიილ პირისაგან
ლომთასა, ესრეთვე ესე მჴეცთა მათგან გესლიანთა დაიცვა:
X~ ამა დავითისა ერთი ყრმა პირველვე თანა წარტანებული მამისა მათისა
ლაშა გიორგისაგან ეახლა, ნათესავით როვთი, სახელით სოსნა, რ~ი იგი ფ~დ
უყუარდა: ესე შეუდგა რა~ჟს შთააგდებდენ ჯურღმულსა მას ისწავა ად
გილი იგი: და რა~ჟს დაუტევეს კაცთა მათ სულტანისათა, მივიდა სოსნა მცი
რედ შესთხარა პირის კერძ, და წარვიდის ქალაქად მიმოვიდოდის, და ითხოვ
დის პურსა, წარიღის და იდუმალ შთაუგდის პური, და ესრეთ ზრდინ ხუთ
სა წელსა: oრი გუდა ჰქონდის სოსნას ერთითა პურსა, და ერთითა წყ
ალსა შთაუკიდებდის საბლითა ყრმასა მას:
X~ მიწვისრა ძილად ყრმა იგი დავით გველნი იგი რ~ლნიმე ყელსა მოეხვეოდეს,
რ~ლნიმე ფერჴსა, სხვანი უბესა, სხვანი გვერდსა დაუწვიან: Dა ვ~რ ეძინა
დღესა ერთსა გვერდისა ქცევასა შ~ა მჴრითა დააჭირა გველსა ერთსა, და ატ
კივნა, რ~ლნცა სასტიკად უკბინა მჴარსა ზ~ა დავითს, და ვითარ სიმწარისაგან ძლი
ერად ჴმა ჰყო დავით, სხვანი იგი გველნი მოუჴდეს, და დაჭრეს გველი იგი მკბენე
ლი დავითისი, და იწყეს ლოშნად წყლულთა მათ ყრმისათა, და მყის განჰკუ
რნეს, და გველი იგი შეჭამეს გველთა მათ: ESრეთ საკვირველებით განარინ
ნა ღ~ნ ყოვლისაგანვე წარსაწყმედელისა, რ~ნი მოიწივნნეს მის ზ~ა:
R~ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან თავით თვისით დამტკიცება Mეფობა
ძისა თვისისათვის, არა მომხსენებელმან სიტყუასა წ~წრმეტყ~ლისა Eსაიასსა,
რ~ლსა იტყვის, ვ~დ „და მოხედნეს U~ნ გონებასა მას ზ~ა დიდსა მთავარსა Aსურ

ასტანისასა, და სიმაღლესა მას ზ~ა დიდისა მთავრობისა მისისასა, და სიმდიდრე1-31 სტრ., 180v
სა თვალთა მისთასა, რ~ თქვა ძალითა ჴელთა ჩემთა ვყო, და სიბრძნითა გუ
ლისჴმისყოფისა ჩემისათა მოვიპყრნე საზღვარნი თესლებისანი, და ძალი მათი წა
რმოვიღო, და შევსძრნე დამკვიდრებულნი, და სოფელი ყ~ი დავიპყრა ვ~ა მართვენი,
და
ვ~ა კვერცხი დაშთომილი აღვიხვნე, და არავინ იყოს რ~ი განმერეს მე, ანუ სიტყუა მი
გოს: აწ ~კჱ იდიდოს ცულიმეა თვინიერ მკვეთელისა ვითარმცა თავით თვისით ჰკ
ვეთდა, ანუ ამაღლდეს ხერხი თვინიერ მზიდველისა მისისა, ეგრეთვე ვინ აღ
იღოს შეშა, გინა კვერთხი, არა ეგრეთ, ა~დ მოავლინოს o~ნ საბაოთ შენსა მაგას
პატიოსნებასა ზ~ა უპატიოება, და დიდებასა შენსა ზ~ა ცეცხლი აღგზებული აღატყ
დებოდის: Vითარ აღესრულა პატიოსნისა Mეფისა რუსუდანის ზ~ა, რ~
სირცხვილმიჩნს კადრებად, და კ~დ დუმილად ვერ მიძლავს, რ~ უპატიო ჰყო თავი
თვისი ბ~რტისა ამით ჴელყოფითა, ა~დ განაქარვა ღ~ნ განზრახვა მისი ვითარ ზრახვა
აქიტოფელისი დავითისზე:
Aრა გულის ჴმა ჰყვნა თქმულნი იგი წ~წრმეტ~ყლისა. „U~ნ განაქარვნის
ზრახვანი კაცთანი, ზრახვამან საღ~თომან, ვ~ა მოსესზე ფარაოსი, და განერა
ჴელთაგან მისთა: Dა კ~დ ვ~რ განერა D~თ საულისაგან, და ცუდ იქმნა
განზრახვა მათი, ეგრეთვე შენ ჵ՞ კეთილთა ძირთა მორჩო დედოფალთ დე
დოფალო და მეფეო რუსუდან რა՞ ჰყავ, ანუ რაჲ՞ მოივაჭრე:
Iხილე რ~ ხუთისა წლისა ჟამნი დაყვნა ულხინებელთა ამათ ჭირთა შ~ა ჯურღ
მულსა ღრმასა გველთათანა: იგი განერა ზეგარდამოთა განგებითა, ხ~ განსვ
ენებასა და სუფევასა შინა მყოფი, და ტახტსა ზ~ა მჯდომი მრჩობლ განეჴვი ცხოვრები
საგან, ვ~რ ქვემორე სიტყუამან საცნაურჰყოს: X~ ჩ~ნ პ~ლსავე სიტყუასა აღვიდ
ეთ: Mოიწიარა მეფე რუსუდან ტფილისს, და ძე თვისი დავით, ნოინთა წ~ე წარა
ვლინა: ხ~ მათ ინებეს დავითისა, დიდსა ყაენს ბათოს წ~ე წარვლინება: და მერ
მე ყარაყურუმს მანგუ ყაენის წ~ე: Dა ვ~რ სცნა რუსუდან წარვლინება
ძისა თვისისა უცხოთა ნათესავთა შ~ს, უცნაურთა და შორთა ქყ~ანათა, ტკივილითა
უსაზომოთა და მწუხარებითა შეიცვებოდა, და დაუწყვედელთა ცრემლთა მოადი
ნებდა, და მოიხსენებდა რა იგი ჰყო ძმისწულსა თჳსსა დავითის ზ~ა, ვ~რ ექსორიაჰყო,
ეგრეთვე თათართა წარავლინეს ძე მისი ვ~ა ექსორიად წ~ე ბათოსა:
Vითარ არღარა იყო ღონე წარვიდა ნარინ დავით, და წარჰყვეს ცოტანი ვინმე თ~ა შეზ
რდილნი ქართლის ერისთვის გრიგოლის სურამელის შვილი ბეგა: გურკელელი მახუნჯაგის ძე ამირეჯიბი ბეშქენ: და თვალნიცა ორნი თანა წარე1-31 სტრ., 181r
ტანებინნეს იდუმალ ძვირსაფასონი, და წარვიდეს შ~დ კვალსა ავაგისასა, და ხლა
თის სულტნისასა, რ~ პ~დ იგინი გაგზავნეს თათართა, და მიიწივნეს წ~ე ზემო

ჴსენებულისა ბათოსა, რ~ნ კეთილად ისტუმრნა, და ორისა წლისა ჟ~ა თ~ს
თანა იპყრნა ნარინ დავით, და მერმე წარავლინა ჩინმაჩინს, და ყარაყურუმს,
მანგუ ყაენს წ~ე, რ~ი მიიწიარა კეთილად შეიწყნარა, და ავაგს შეეყარა რ~ი პ~ლ მი
სრულიყო მუნ, და მისთანა იყოფოდა და ყაენი კეთილსა უყოფდა მას:
Aწ ოთხთა ამათ ნოინთა მოიგონეს ბ~რტისყოფა ალმუთელთა, რ~ი შეამთხვივნეს,
პ~დ აღიმჴედრნეს მათ ალმუთელთა ზ~ა, თანა წარიტანნეს ქართველნი და მათ
თანა აბრძოლებდეს მტერთა მათთა ზ~ა, და წარმოუვლინეს მოციქული მეფ
ესა რუსუდანს რათა მისცეს საქართველოდამ ლაშქარი კმასაყოფელი ალ
მუთსა ზ~ა: Mას ჟ~ა მეფე რუსუდან შვილისა თვისისა ნაღვლითა და ტკივილითა
მწარედ განილეოდა, დასნეულებული, Gარდაიცვალა ტფილისს, Kკ~ს, ნა:
და წარიყუანეს მთავართა დიდითა პატივითა და გლოვითა, და დამარხეს სამარხოსა
მამათა მათთასა მონასტერსა გელათს, და გაჴდეს ქართველნი უნუგეშინისცემ
ოდ და უმეფოდ, და არღარავინ იპოვებოდა ნათესავი მეფეთა, რ~ ერთი დავით საბ
ერძნეთს წარევლინა ყიასდინსათანა რათა წარსწყმიდოს:
Dამეორე დავით, რ~ლსა ნარინ დავით უჴმობდეს ყარაყურუმს წარეგზავნა,
და არა უწყოდეს თუ რა შეემთხვია: Aმისთვის თვითოეული თავადი თავისა თვი
სისათვის განაგებდა და ზრუნვიდა, რ~ თვითოეული ერისმთავარი მათსა ხვედრ
სა ნოინსა შეუდგა, რ~ პ~ლვე განყოფილიყუნეს ნოინთა მ~რ, და გააჩინეს თათართა
ბევრის მთავარი, რ~ლსა დუმნის მთავრად უწოდდეს:
Dა გამოირჩიეს პ~დ ეგარსლან ბაკურციხელი, კაცი ღრმად მოუბნარი, და არას სა
ქონლისა პატრონი: ამას მიათვალეს ლაშქარი ჱერეთკახეთისა, კამბეჩიანისა, ტფილი
სითგან აღმართ ვ~ე მთადმდე შამახიისა: Dა შანშეს ჴელთუგდეს მამული
მისი, და ავაგისი: ვარამ გაგელსა ჴელთუდვეს ყ~ი სომხითი: Gრიგოლ
სურამელსა ქართლი: Dა თორელსა გამრეკელსა მსგავსადვე ეგარსლანი
სასა საჭაბუკოთ შ~ა ჴელთ უდვეს ჯავახეთი სამცხე და აღმართ ვ~ე კარნუქალა
ქამდე: X~ ცოტნე დადიანსა, და რაჭის ერისთავსა ყ~ი იმერი სამეფო, და
ესრეთ განაჩინეს თათართა, და განიყვეს ყ~ი საქართველო, და წარვიდეს ალმუ
თს ბრძოლად, და ქართველნიცა თანა წარიტანნეს, და განიყვეს ორად: ნა
ხევარი ერთსა წელსა, და ნახევარი ერთსა წელსა იყვნიან ალმუთს:
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X~ შვიდწელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისი, რ~ნი არ~ნ მიპარვით კაცის მკვ
ლელნი, რ~ლთა მულიდად უჴმობენ: ამათ ებრძოდენ მრავალჟამ, ესე ზე
მოჴსენებულნი ნოინნი, ქარმაღან, ჩაღატარ, იოსურ, და ბიჩვის, მოუწყინებე
ლად ზამთარ და ზაფხულ, და მათგან განყოფილნი გაყოლილნი ქართველნი თვი
თოეული ხვედრსა მისსა იახლიან, ნახევარნი ერთსა წელიწადსა ადგიან, და ნახე
ვარნი მეორესა, და ამაწესითა იბრძოდიან:
Dღესა ერთსა წარმოგზავნეს ალმუთელთა მოლიდი ერთი ჴელოვანი, მოვიდა

ღამით, და მოეპარა მცველთა ჩაღატარ ნოინისათა, შევიდა კარავსა მისსა, და
მძინარესა განაწონა გულსა მახვილი ერთი, და მოკლა იგი რომელ ვერავინ აგრ
ძნა: Dა ვ~რ განთენა იხილეს კარავის მცველთა ნოინი ჩაღატარ მოკლუ
ლი, იწყეს ტირილად, და ტყებად, და ვაებად: Dა ვითარ ესმა სპათა ჩა
ღატარ ნოინისათა, მირბიოდეს, და იხილესრა მათცა მოკლული, იწყეს ვაე
ბა და ტირილი, და არა უწყოდეს თუ ვითარ, ანუ ვისმიერ მოკლულიყო:
Mაშინ თქვეს ყ~თა ვ~დ ვინათგან ქართველნი დიდსა ჭირსა და სასჯელსა შ~ა არიან
ჩვენ მიერ, ამისთვის მოკლეს ქართველთა: Aმას ყ~ნი უცილოთ დაამტკიცებდ
ეს თვინიერ ქარმაღან ნოინისა კიდე: რ~ იგი იტყოდა დასწყნარდით კაცნო, რ~ არა
არ~ნ ნათესავნი ქართველთანი კაცისმკვლელნი, და არცა სჯულუცსთ ესე ვ~რი
სა საქმისა ქმნად: ხ~ იგინი აღშფოთებულნი სიკ~დილისათვის პატრონისა გან
ძვინებულნი წარმოემართნეს ბანაკისა მ~რთ ქართველთასა, რ~ მახლობელად ჩა
ღატარნოინისათა დაბანაკებულიყვნეს, და ვ~რ მომართეს, განკრთეს ქართვე
ლნი, და უღონოებასა მოეცვნეს და არა უწყოდეს რამცა ყვეს:
X~ ზოგნი ომისა მ~რთ განემზადებოდეს, და ზოგნი აყენებდეს, რ~ უმცირეს იყვ
ნეს მათსა: Mაშინ გრიგოლ სურამელი ქართლისა ერისთავი იტყოდა,
არა არს ძმანო ჟამი ბრძოლისა, რ~ ჩვენ მცირე ვართ, და ესენი უმრავლესნი ა
რიან, და უკეთუ ბრძოლა ვყოთ ყ~თავე მოგვწყვედენ დიდითმცირემდის, და უკეთუ
არა ვებრძვით მე ვგონებ ჩვენ უთავადესთა მოგვწყვედენ, და ამა ლაშქართა არ
ღარა: და უმჯობესცა არს რათა ჩვენ ოდენ მთავარნი მოგვწყვიდნენ, და არა ყ~ი
ესე სიმრავლე მოისრნენ: Gარნა შევრდომა ღ~ისა ჯერარს, რ~ არავინ არს
მჴსნელი ჩვენი თვინიერ ი~ჳ ქ~ე ძე ღ~ისა, და ყ~დ წ~ჲ მშობელი მისი მ~დის ქ~წი
მარიამ,
რ~ი იგი მ~დის მცველი არს მოსავთა ძისა მისისათა, და უმეტეს ჩ~ნ ქართველთა ნა
თესავისა: Aწ ყ~თა სამსამი მუჴლი მოვიდრიკოთ შევრდომით
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¶~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა მ~რთ, და რ~ლთა უწყით ვსთქვათ შესხმა მისი: Mო
წყალებისა კარი განგვიღე კ~ხლო ღ~ისმშობელო და შემდგომი:
Dა ვ~რ აღასრულეს ლოცვა ესე სავედრებელი ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა,
მოახლებულიყუნეს თათარნი იგი უწყალოდ დასაჴოცელად ქართველთა:
მაშინ გამოვიდა კაცი ერთი ლელწმოანით, რომელსა აქვნდა ლახვარი წვდილი
ჴელთა შებღალული სისხლითა: ლახვარი იგი აღიპყრა ზე და ძლიერად ჴმ
ობდა. Mან ქუშტემ ჩაღატარ, მან ქუშტემ ჩაღატარ: რ~ლარს ენითა სპა
რსულითა მე მოვკალ ჩაღატარო:
Vითარ იხილეს თათართა მყის მიეტევნეს, ხ~ იგი ივლტოდა ლელწმოანთა მი
მართვე, ხ~ მათ შეუდვეს ცეცხლი ლელწამსა, და გამოიყუანეს კაცი იგი
ლელწმით, და მოიყუანეს ქარმაღან, იოსურ, და ბიჩვის წ~ე: X~ იგინი ჰკითხვიდ

ეს ვითარ՞ მოაკვდინე ჩაღატარ ნოინი: ხ~ მან უთხრა, მე ვარ მულიდი, მულიდ
თა შ~ს საჩინო, მათ მულიდთა თავადთა მომცეს ოქრო ფ~დი, და წარმომგზავ
ნეს თქვენ ოთხთაგან ერთისა რ~ლისამე მოკ~დინებად, წარმოვედ და მოვედ ღა
მით, და მოვკალ ჩაღატარ ნოინი, და დავიმალე ლელწმოანთა შიგან:
Dა იგინი ეტყოდეს, რა იყო მიზეზი გამოსლვისა შენისა, და ყივილი მაღლად სი
კვდილი დიდისა ნოინისა, ვინათგან დამალულ იყავ: Dა კ~დ მულიდი მი
უგებდა, მე ლელწმოანთა მათ შ~ა უჴშირესთა რა დამალულვიყავ, მყის მო
ვიდა ვინმე სახითა დედაკაცისათა სიტურფე აღმატებული, და მრქვა მე:
Rა՞ ესე ჰქმენ კაცო, შენ მოჰკალ კაცი იგი, და აწ მრავალნი უბრალონი სულ
ნი შენ ძლით მოისრვიან: Dა მე მიუგე შიშით, რა՞ ვყო დედოფალო: ხ~ მან
მრქვა აღსდეგ, და შემომიდეგ მე, და მივედ და ესრეთ °თქვა: <note> °ჰსთქუ მგონია, /
<note> ვ~დ მე მოვკალ
კაცი იგი, და განარინე ურიცხვი სული სიკ~დილისაგან:
X~ მე მსწრაფლ აღვსდეგ, და შეუდეგ მას, და მან მომიყუანა თქვენს წ~ე: და მე
ვ~რ ჴმავყავ, და თქვენცა მიხილეთ უჩინო იქმნა დედაკაცი იგი, და არა
უწყი ვინაჲთ მოსრულიყო, და აჰა მე ესერა ვარ წ~ე თქვენსა: X~ ვითარ
ესმათ სიტყუა ესე თათართა კაცისა მისგან, ფ~დ განჰკვირდეს, და კაცი ი
გი მულიდი ჴრმლითა ორად განჰკვეთეს:
ESრეთ იჴსნა ერი თვისი ყ~დ წ~ნ ღ~ისმშობელმან უმსჯავროსა მისგან სიკ~დილი
სა, ვითარ ოდესმე იჴსნა ქალაქი იგი კოსტანტინუპოლი, რა~ჟს იგი ბარ
ბაროსთა მძვინვარედ გარემოეცვა მჴედართმთავრობასა სარვანოსსა, და მძვინვა1-31 სტრ., 182v
რედ აღდგომასა ხაღან სკვითისასა მთავრისა, ვითარ დაანთქა მბრძოლნი მისნი
ზღვად ქალაქისა მისდა მინდობილისანი, რ~ აღდუღნა ზღვა, და განდნა ძივთი
ნავისა, და დაინთქნეს მძვინვარედ შეწევნითა ყ~დ წ~ისა ღისმშობელისათა, და ჴმე
ლეთსა ზ~ა მყოფთა აწვიმა ცეცხლი, ვ~რ ძველოდესმე სოდომელთა ზ~ა:
Aმათ საკვირველებათა არა უდარეს ვგონებ, ვითარ აწ იქმნა მსწრაფლი, და ანა
ზდითი ჴსნა ქართველთა ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშობელისა მ~რ: გარნა ვინმე შეუძლოს
დიდებისმეტყ~ლებისა მიერ სამადლობელი შესხმა საკვირველებისა ამისთვის, რ~ლ
დაიცვა ურიცხვი სული ქართველთა ნათესავისა, ყ~დ უბიწომან სიტყუისა ღ~ისამშო
ბელმან, ღ~თაებისა და კაცებისა ერთგვამად შემაერთებელმან ორთა შ~ა ბ~ნბათა
ღ~თად სრულად და კაცად სრულად ორითა ბ~ნბითა და ორითა ნებითა შეურევნ
ელად: X~ ამის უბიწოსაგან დაცულნი ქართველნი, დიდსა ჭირსა შ~ა იყვნ
ეს თათართაგან, რ~ მიმდემი და მოუწყინებელი ბრძოლა აქვნდათ ალმუთელთა
მ~რთ, და ქართველნიცა თანახლდიან, და ორად განყოფილნი იყვნიან ვ~ა ზემო
რე ვსთქუ, თვითოეული ერისმთავარი, თითოსა ნოინსა განესაკუთრნიან, და
მუდამ გვერდსა იახლნიან: Mაშინ ზემოჴსენებული ეგარსლან

კაცი საკვირველი, და მჴედრობისა ცოდნითა აღსავსე ესრეთ განდიდნა, კნინ
ღა და მეფობისა სახელისა დებადმდე, და ყ~ი ქართველთა ნათესავი ბრძანება
სა მისსა მორჩილებდეს ვ~ა მეფესა, და თვით დიდი პატიოსანი შანშე მანდატუ
რთ უხუცესი, და ვარამ გაგელი, და სხვანი ყ~ნი მთავარნი:
Mათ შ~ა სხვანიცა ბ~რტნი ჟამთა შინა აღმოსცენდეს, ვ~ა სცნეს თურქთა შამს
მყოფთა უმეფობა ქართველთა, და ლაშქართა საქართველოსათა ალმუთს ყოფა,
და უცალოება ქართველთა, შეკრბა სიმრავლე ფ~დი ვ~რ სამოციათასი კაცი, რო
მელთა მთავრად და პატრონად ჰყუანდათ კაცი ვინმე სახელოვანი, სახელით ყარახ
ან, და გამოემართნეს საქართველოსა მოსაოჴრებელად, და მოიწივნეს ქყ~ნასა ვა
ლაშკერტისასა, რ~ლი მას ჟ~ა ოდენ აეღო შანშეს, და იწყეს ოჴრებად ვალაშ
კერტისა, და რაჴს იქით ქყ~ნათა ვ~ე სურმანამდე, რომელ იგიცა ოდენ დაეჭირა შა
ნშეს მანდატურთა უხუცესსა: Aმან ვ~რ იხილა ოჴრება ქყ~ნათა მათ,
უბრძანა სპათა თვისთა, და ავაგ ათაბაგისთა, და შეკრბა მეომარი ოციათასი რჩეული
მჴედარი, განვლეს რაჴსი, და მივიდეს ვალაშკერტს, სადა იგი დაებანაკა ყარახა
ნს: X~ ვ~რ მიეახლნეს, დააწყვეს რაზმი, და მიეტევნეს ერთმანერთსა: ხ~
შანშე უპირატეს ყ~თასა მიეტევა, რ~ნ ოროლითა განგმირა თურქი ერთი სახელო
1-31 სტრ., 183r
ვანი: იქმნა ომი ძლიერი, და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი სპათაგან თურქთასა:
ხ~ სპათაგან შანშესთა კეთილად დაცულიქმნნეს შეწევნითა ღ~ისათა, და ძე
ლისა ცხოველისათა, რ~ლისა მ~რთ მინდობილიყო:
Dა ვ~რ შენივთდა ომი, იძლია ყარახან და სპანი მისნი, და ივლტოდეს შეუქცევე
ლად, მაშინ დევნა უყვეს ვ~ე ხლათამდე, მოსრეს და ტყვე ყვეს სიმრავლე უ
რიცხვი, და აღივსნეს ცხენითა ჯორითა და აქლემითა, კარავითა და ურიცხვითა
ალაფითა: ესრეთ სახელოანნი და გამარჯვებულნი მივიდეს ანისს სახლსა და
ტახტსა თვისსა: Gარნა ვინათგან განითქმოდა ყოველგან უმეფობა
საქართველოსა, აღიძრვოდეს ყ~ნი ნათესავნი ოჴრებად ქართველთა:
Mაშინ აღიძრნეს საბერძნეთს მყოფნი თურქმანნი, და სულტანი ეზინკისა,
და სხვათა ქალაქთა შ~ა მყოფნი ამირანი, და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი, და
წარმოემართნეს საქართველოსა:
X~ ვითარ სცნეს ტაოელთა შავშ კლარჯ არტან კარნიფოლელთა, განჰკრ
თეს და წარმოავლინეს კაცი სამცხეს ყვარყვარე ციხისჯვარელ ჯაყელ
სათანა რათა შეეწიოს: X~ მან მოუწოდა ყ~თა მესხთა ერისთავთა, და
ყ~თა სპათა თვისთა, და შეკრბა მჴედარი, ვ~რ ათიათასი და წარმოემართნეს:
ხ~ იგინი მოსრულიყვნეს ბანას, და გარემოსდგომოდეს, რ~ ოლთისნი,და ბუღა
თა ყურნი მას აქვნდეს, და აოჴრებდეს ტაოსს:
Mაშინ წინამძღვარექმნა სპათა მესხთა ყუარყუარე, და მოვიდეს თავსა კალმა
ხისასა, ვ~რ ესმა თურქმანთა მისლვა მესხთა, აღიჭურნეს იგინიცა, რ~ლ

თა თავადჰყვეს ალთუხან, და ონხან, აქათ მესხნი ჩავიდეს მინდორსა მას, რო
მელსა ეწოდების ავნის ვაკე, და შეკრბეს ურთიერთარს, და იქმნა ომი ძლი
ერი და სასტიკი, და ბერძენნი და თურქმანნი არა გარე უკუნიქცეოდეს სიმ
რავლისა მინდობილნი, და ეგრეთვე მესხნი მინდობილნი სიმხნისათვის
არა გარეუკუნიქცეოდეს რ~ ძლიერად ბრძოდეს: R~ კაცმან ვინმე აზნაუ
რმან ერთსა კაცსა თურქმანსა მუზარადიანსა თავი ორად განუპო და მოკლა:
და მეორესა ონხანის მჴნეთაგანსა, ზურგსა უხეთქნა, თუცა ჯაჭვი ვერ
გაუკვეთა, ა~დ ზურგის მძივი დაამტვრია, და ქვე დააკვეთა მკ~დარი: და ე
სრეთ განგრძელდა ომი, და ორგნითვე მოსწყდა ურიცხვი, იძლივნეს
ბერძენნი და თურქმანნი, და იწყეს სივლტოლად:
Mაშინ ქართველთა დევნა უყვეს, და აღიღეს ნატყვენავი ურიცხვი, და სიმდ1-31 სტრ., 183v
იდრე აურაცხელი, და ესრეთ განმარჯვებულნი, და სავსენი მოვიდეს სამც
ხეს, და ესოდენ განემარჯვათ რ~ლ ესე ვ~რთა სპათა შ~ს არავინ მოიკლა სა
ხელდებული კაცი მესხი:
X~ ამას ომსა უწოდდეს ბანის ჯვარად რ~ლ სიმრავლისა მათისათვის ძლით
დაეტივნეს ბანსავნის ვაკესა: Dა ვითარ იქმნა ესე, ამან სამცხისა
სპასალარმან ყვარყვარე, წარავლინა ძისწულნი თვისნი ივანე, რ~ლსა ე
წოდა პაპა, და უმრწემესი მისი სარგის, რ~ნი იყუნეს ძმანი, ძლიერნი და მჴ
ნენი წყობათა შ~ა უმეტეს ყ~თასა და შემმართებელნი: ებრძოლნეს ოლ
თისთა, და აღიღეს ოლთისი, და ბულათა ყურისციხე: ძლიერად განმარჯვ
ებულნი და ნაომარნი ომთა დიდთა შ~ა მოიქცეს მშვიდობით, რ~ლთა არა ა
რს აქა ჟამი მითხრობისა: X~ ამათ შფოთთარა შ~ა იყო ქყ~ანა საქართ
ველოსა, შეკრბეს ყ~ნი მთავარნი საქართველოსანი თავსა ±ოხტისასა, იმერნი
და ამერნი, შანშე, ეგარსლან, დადიანი ცოტნე, ვარამ გაგელი, ყვარყვარე,
კუპრო შოთაჲ, და ყ~ნი ჱერკახნი, ქართველნი, თორელი, გამრეკელი, სარგის
თმოგველი, მესხნი და ტაოელნი, ყ~ნი იტყოდეს: რაჲმე ვყოთ რ~ არღარაარს
ნათესავი მეფეთა რათა წინამძღვარგვექმნეს, და ვბრძოდეთ თათართა, და ი
გინი ბ~რტად გვაჭირვებენ ჩვენ, და ყ~თა წელთა ალმუთს წარგვასხმენ, ყ~თა ჭი
რთა და ბ~რტთა შესამთხვეველად, და არა არს ღონე ჩვენი, და ჩვენ უმეფონი
ვართ: Aწ შევკრბეთ ყ~ნი და ვებრძოლნეთ თათართა, და დააპირეს
ომი, და დასდვეს პაემანი ქართლს შეყრისა: ამაზედა განიყარნეს უშორეს
მყოფნი აფხაზნი, დადიანი ცოტნე, ბედიანი კაცი კეთილი, და სრულითა საღ~თო
თა და საკაცობოთა, და რაჭის ერისთავი: ესენი ყ~ნი წარვიდეს კაზმად:
ESმარა ესე თათართა ერთად შეკრება ქართველთა, წარმოვიდეს ბიჩვის, და ანგურგ, და მოვიდეს კოხტასთავსა, და ესე ყ~ნი მთავარნი, და თავადნი საქართველო
სანი მუნვე იყვნეს გაუყრელნი, და ჯერეთ ლაშქარნი არა შეეყარათ, და
ამისთვის ვერღარა წინააღუდგეს სიმცროსა ბედითა: მოუჴდეს და შეიპყრნ

ეს ყ~ნივე, და წარასხნეს ანისის ქყ~ნასა ადგილსა რ~ლსა ეწოდების შირაკავა
ნი: X~ ვ~რ მიიწივნეს ქარმაღან ნოინსა წ~ე, ჰრქვა მათ, რაჲ არს მი
ზეზი შეკრებისა თქვენისა, უკეთუ არა განდგომილებაჲ ჩვენი გნებავსთ:
X~ მთავარნი მიუგებდეს, არა განდგომად თქვენდა შევკერბით, ა~დ რათა
განვაგოთ საქმე თქვენი, და ხარკი გაგიჩინოთ, რ~ლსა იგი უწოდდეს ხარა1-31 სტრ., 184r
ჯად: Eსმარა ესე ნოინთა, არა ს~დ ირწმუნნეს, და ბრძანა განძარცვა ყ~თა,
და მჴართ დაკრვა, და შიშველთა მჴარ დაკრულთა სიცხეთა შ~ა დასხდომა:
და ყ~თა დღეთა ჰკითხვიდეს მიზეზსა შეკრებისასა, და უკეთუ არა აღიარონ
სიკ~დილსა მისცენ ყ~ნი ესე ზემოჴსენებულნი მთავარნი:
X~ იგინი დაუმტკიცებდენ რათა მისცენ ხარაჯა, და ამას უყოფდეს მრავალ
დღე, და ამა ჭირსა და სატანჯველსა შ~ა იყუნეს, და არცა ირწმუნებდეს სიტ
ყვასა მათსა, და არცა განუტევებდეს: X~ ვითარ მოეახლა პაემანი, მოვიდა
დადიანიცა ცოტნე ლაშქრითა მათდა ადგილსა რკინისჯვარი, შ~ს სამცხისა და ღა
დოსა: და ვ~რ აუწყეს წარსხმა ყ~თა მთავართა საქართველოსათა Aნისად, და ყ~თა
ვე ყოფა ბ~რტთა სატანჯველთა შ~ა, მწუხარე იქმნა უზომოდ, და თვისად სიკვდი
ლად შერაცხა საქმე იგი: ¦არავლინა ლაშქარი თვისი, და ორითა კაცითა
წარვიდა Aნისად, დამდები თავისა თვისისა მეგობართა თვისთათვის, მცნებისა
თვის უ~ისა: ვ~ა იტყვის U~ი წ~ა შ~ა Sახარებასა. „ამისა უფროსი სიყუარუ
ლი არაარს რათა დასდვას კაცმან სული თვისი მეგობართა თვისთათვის, რო
მელიცა ჰყო პატიოსანმა ამან კაცმან, სათნ~ბა მაღალი და საკვირველი, და ყოვ
ლისა ქებისა ღირსი, განვლო სამცხე ჯავახეთი, და მივიდა Aნისს:
Mაშინ ზემოჴსენებულნი ესე ნოინნი ქალაქად შესრულიყუნეს, და ესე მთავარ
ნი ტყვენი მჴარ დაკრულნი შიშველნი მოედანსა შ~ა მსხდომარე იყვნეს: ვ~რ
იხილნა ესე ცოტნე წარჩინებულნი ესრეთ უპატიოდ მსხდომარენი, და სიკ~დილ
ად განწირულნი: Gარდაჰხდა ჰუნისაგან, და დააბნია სამოსელი თვისი, განშ
იშვლდა, და შეიკრნა მჴარნი, და დაჯდა წარჩინებულთათანა მწუხარედ: და ვი
თარ იხილეს თათართა განჰკვირდეს, და მსწრაფლ აუწყეს ნოინთა, ვ~დ ცოტნე და
დიანი მოვიდა ორითა კაცითა, და განიძარცვა სამოსელი, და შეკრული დაჯ
და ქართველთათანა, რ~ კეთილად მეცნიერნი იყუნეს ცოტნესნი, რ~ლისათვის
განჰკვირდეს თათარნი, და წ~ე მათსა მიუწოდეს, და ჰკითხვიდეს მიზეზსა მუნ მი
სლვისა მისისასა, და მის საქმ[ა]ის ქმნასა, რომელი მან ჰყო:
X~ ეტყოდა იგი ვ~დ ჩვენ ყ~ნი ამად შევკერბით რათა განვაგოთ ხარაჯა თქ~ნი, და
ბრძანება თქვენი აღვასრულოთ, ესე იყო მიზეზი შეკრებისა ჩვენისა:
აწ თქვენ ძვირისმოქმედად შეგვრაცხენით, და მე ამისძლით მოვედ წ~ე თქ~ნსა
რათა გამოიკითხოთ, და უკეთუ ღირსი რაჲმე სიკ~დილისა გვიქმნიეს, მეცა მათ
თანა მოვკვდე, და უკეთუ უბრალონი იყუნენ, მეცა უბრალოდ შევირაცხო, და მა
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რთალ თქვენს წ~ე, რამეთუ თვინიერ ჩემსა არარაჲ უქმნიესთ:
Dა ვითარ ესმათ ესე ცოტნესაგან ნოინთა მათ, განჰკვირდეს სათნოებისაგან მი
სისა და თქვეს: ვინათგან ნათესავნი ქართველთანი ესეოდენ კეთილარიან
და არა ეცრუებიან ერთიერთსა რ~ლ აფხაზეთით მოვიდა კაცი ესე დიდებუ
ლი, რათა დასდვას სული თვისი მოყუასთა თვისთათვის, და განწირა სული
თვისი სიკ~დიდ, არაარს სიცრუე მათ შორის, და ამის ძლით უბრალოდ ვპოე
ბთ, ამისთ~ს განუტეოთ ყ~ნი, და ნურღარა ვსჯით:
Mაშინ ჰრქვეს ცოტნეს განდგომილება ვგონეთ თქვენ ქართველთა, და აწ ვინათ
გან ჰყავ სათნოება კეთილი, ყ~თა ქართველთა შენ მოგანიჭებთ, და შენდა
მონდობილვართ: Dა განუტევნეს ყ~ნი ესე წარჩინებულნი, და წარვიდეს
თვის თვისად, და წინააღმდგომ იქმნნეს ურთიერთარს:
Mაშინ შეკრბეს დიდებულნი ამის სამეფოსანი, რ~ ჰრცხვენოდათ მთავარყოფად
მათ ზ~ა ეგარსლანისა, არა მათგან უგვარეანესისა კაცისა: ამისთვის შეკრბეს
ვარამ გაგელი შანშე, ყვარყვარე ჯაყელი, სარგის თმოგველი კაცი მეცნი
ერი, და ფილს~ფსი, სურამელი გრიგოლ ქართლისა ერისთავი, თორელი გა
მრეკელი, ორბელი, და მრავალნი და ერის მთავარნი, და ძიება ყვეს ლაშას ძი
სა დავითისთვის, რ~ ეუწყათ ვიეთგანმე ვაჭართა, ვ~დ ჯერეთ ცოცხალ არს,
გარნა პყრობილი ჯურღმულსა შ~ა ღრმასა გველთათანა: და ვ~რ ჭ~ტბით
ეუწყათ ესე მთავართა საქართველოსათა, წარვიდეს ქარმაღანსთანა, იო
სურს, ბიჩვის, და ანგურგას წ~ე, რ~ ჯერეთ ყაენი არა რომელი მოსრულიყო
ამა ქყ~ანასა: A~დ ესე ზემო ჴსენებულნი ნოინნი განაგებდეს ქ~ყნათა
და მოახსენეს ვინათგან მეფედ მყოფნი ჩვენი nარინ დავით წარავლინეთ წინაშე
ყაენისა, არა უწყით თუ რა შეემთხვია: დედა მათი რუსუდან გარდაიცვა
ლა, და არღარა არს ნათესავი მეფეთა ჩვენთა, და ჩვენ ურთიერთარს და
უმორჩილებელვართ, და არა ეგების თუმცა დავემორჩილნეთ ვისმე უკე
თუ არა იყოს ნათესავი მეფეთა:
Aწ გვასმიეს თუ არს შვილი მეფისა ჩვენისა ლაშასი, სახელით დავით,
რომელი დაუტევა ძმამან დასა თვისსა რუსუდანს, რათა იგი დაადგინოს
მეფედ: X~ რუსუდან მეფემან წარავლინა სულტანსთანა საბერძნეთს
რათა წარსწყმიდოს: აწ გვასმიეს ვ~დ ცოცხალარს, და გველთათანა პატიმ
რად ჰყავს, და აწ გევედრებით რათა წარავლინოთ ერთი ვინმე სახელოანი
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კაცი, და ჩვენცა თანა წარვყვეთ, და მოვიყუანოთ იგი აქა, და ჰყოთ ჩვენზედა Mეფედ:
Dა ვითარ ესმათ ესე ნოინთა, განჰკვირდეს საქმისა ამისთვის რ~ლი ექმნა რუ
სუდან მეფესა, მსწრაფლ წარავლინეს ანგურაგ ელჩად, და თანა წარჰყვ

ეს ვარამ გაგელი, და სარგის თმოგველი, და მცირედთა დღეთა მიიწივნეს
სულტანსა წ~ე, და აუწყეს ვ~დ დავითისძიებად მოვსრულვართ, რ~ა მოგვცე,
და წარვიყვანოთ იგი: X~ იგი არღარა ჰგონებდა სიცოცხლესა მისსა და ეტყ
ოდა ვ~დ ყრმა დავით წარმოეგზავნა მეფესა ქართველთასა რათა მოვაკვლე
ვინო: და მე მაშინვე სიკ~დილად მივეც მღვიმესა შ~ა გველთათანა. აწ არს მიე
რითგან შვიდი წელი ვითარღა՞ ეგების ცოცხალყოფა მისი:
X~ მათ აუწყეს ვ~დ ჩვენ უწყით სიცოცხლე მისი ჯურღულსა შ~ა მყოფი გველ
თათანა: რ~ მასოდენ ჟამსა სოსნი მოსრულიყო, და მას ეამბო ვარამ გა
გელისა, და მისთანა მყოფთა თავადთათვის სიცოცხლე დავითისი:
X~ ვ~რ სცნა სულტანმა წარავლინა კაცი, და აღმოიყუანეს დავით კნინღა სუ
ლიერმყოფი, რ~ საგონებელიყო უსულოდ რადმე განყინულად, ანუ მკ
ვდარ უძრავად, მხილველთა მ~რ ესრეთ უცხო იყო სახილველად, რ~ ფე
რი პირისა მისისა დაყვითლებულიყო, და თმანი ვ~ე კოჭამდე შთასრულ, და
ფრჩხილნი თითთანი გრძელად ჩაზიდულ: Dა ვ~რ იხილესრა ესე
განჰკვირდეს სიცოცხლესა მისსა თუ ვ~რღა იყო სულიერ, ცრემლეოდეს დი
დად ვარამ გაგელი, და სარგის, და სულტანიცა ლმობიერიქმნა:
Mყის წარიყუანეს აბანოდ განბანეს, და შემოსეს საპატიოდ სამეუფოთა სამო
სლითა, და სამკაულითა, და მოიყუანეს, და სხვაცა ფ~დნი ნიჭნი და სიმდიდრენი
მიენიჭნეს მათ მიერ, და ევედრებოდა სულტანი შენდობასა რათა არა იხ
სენოს ძვირი მისთვის, და ესრეთ წარმოავლინა: Dა ვითარ მოიწივნეს
საქართველოსა, მიეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, შანშე,
და ძე მისი ზაქარია ამირ სპასალარი, კაცი სიკეთე აღმატებული, ყვარყვა
რე ჯაყელი: სურამელი გრიგოლ ქართლისა ერისთავი: ორბელნი, გამ
რეკელი, შუთა კუპრაი, და ყ~ნი მთავარნი, თვინიერ ეგარსლანისა, და წარვი
დეს ნოინთა წ~ე: X~ მათ იხილნესრა, განჰკვირდეს და განიხარეს, ა~დ
Mეფობაჲ ვერ დაუმტკიცეს, და წარავლინეს დიდსა ყაენს ბათოს წ~ე: და
ვითარ მიიწივნეს კეთილად შეიწყნარა იგინი ბითო: ხ~ მან შანშეს ძე ზაქ
არია, და ვარამის ძე აღბუღა თვისად დაიმჭირნა: და მეფე დავით მანგუ ყაენს
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წინ წარავლინეს ყარაყურუმს, და წარჰყვესთანა სარგის თმოგველი, და სხვ
ანი მცირედნი ვინმე ქართველნი, და მიიწინნეს მანგუ ყაენს წ~ე, რ~ლისად
მიემცნო, რათა განიხილოს და განბჭოს, და ორთაგან რ~ლსაცა ხვდებოდეს
დავითს, და დავითს Mეფობა მას დაუმტკიცოს:
X~ მირაიწინნეს დახვდეს მუნ მანგუ ყაენსათანა nარინ დავით მეფე, ათაბა
გი ავაგ, სურამელი, გამრეკელი, ამირეჯიბი ბეშქენ, და ესრეთ მრავ
ალ ჟამ იყოფოდეს ხატაეთს, და ყარაყურუმს:

Mაშინ ინებეს თათართა ნოინთა რ~ნი საქართველოს იყვნეს რათა მათს
წინაშე მიიყუანონ სულტანი ყიასდინ, და მოუწოდეს ელჩთა, და მსწრაფლ
წარავლინეს, მაშინ ვერღარა ურჩექმნა ყიასდინ, ა~დ წარმოემართა დი
დითა სიმდიდრითა თვისითა, და მოიწია წ~ე ნოინთა: ვითარ იხილეს ნოი
ნთა სულტანი სიმდიდრითა უზომოთა და განსაკრთომელითა, ინებეს
მისიცა წარვლენა ყაენს ბითოსთანა, და წარავლინეს იგიცა: და თუ
სადა ვინ იყო ჴელმწიფე დამორჩილებული მათი ბითოსთანა წარავლენდი
ან, და ბითო მანგუ ყაენსათანა წარავლენდის, ვითარ ესე სულტანიცა
ყიასდინ წარავლინა მანგუ ყაენსათანა:
Dა იყოფოდეს ორნი ესე ულუ დ~თ, და ნარინ დ~თ: და მივიდა საბერძნე
თისა სულტანი ყიასდინცა, და ხლათისა სულტანიცა მუნ იყო, და ავაგ
ათაბაგი: და იყუნეს მანგუ ყაენსა წ~ე ხატაეთს, და ყარაყურუმს ხუთისა
წლისა ჟამნი: და ამათ ჟამთა შ~ა იქმნა საქმე ესე, რ~ მანგუ ყაენს ორ
ნი ძენი ესხნეს, უხუცესისა სახელი ყუბულ ყაენ: და უმრწემესისა
ულო, და ეჰჯნობითაცა უჴმობდეს: Aმა ყაენმა მანგუ განაჩინა ყა
ენად პირმშო ძე თვისი ყუბულ ყაენ, და უბრძანა ლაშქრობა დასავლეთ
ით კერძო ბაბილოვნისა რომელარს ბაღდადი და ეგვიპტისა, და ყოვლი
სა დასავლეთისა კერძოთა: X~ ულოს უბრძანა წარსლვა ინდო
ეთს დიდითა ლაშქრითა: გარნა ორთავე ძნელად აღუჩნდათ, ყუბ
ულს დასავლეთის კერძ: და ულოს ინდოეთის კერძ:
Mაშინ ევედრა ულო ძმასა თვისსა ყუბულს, რათა ინდოეთს კერძ იგი
წარვიდეს, დასავლეთის კერძ თვით წარავლინოს, და ესრეთ გასც
ვალონ ლაშქრობა, და მოახსენეს მანგუს მამასა მათსა სალაშქროსა გა
ნცვალება, რომელთა ნება სცა მანცა: და მოუწოდა ძესა თვისსა ულოს,
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და მისცა ლაშქარი ექვსი ბევრი მხედარი დედაწულითა მათითა, ბარგითა
და ხვასტაგითა, და განაჩინა მჴედართ მთავრად, რ~ლსა იგინი ნოინობით
უჴმობდეს, და აწ ბეგლარბეგ ეწოდების, სახელით ელგა ნოინი, ნათე
სავით ჯალარი, კაცი პატიოსანი, და სათნოებიანი, და სიმართლისა მოქმედი,
ამას მოსცა მჴედარი ათიათასი სახლითა და დედაწულითა: და წარვიდა უ
ლო, და მჴედართა მთავარი მისი ელგან ნოინი:
Gამოვლეს ერანი, თურანი, და ჯიონი, მოვიდეს ხვარასანს, ერაყს, და მო
იწივნეს ალმუთს: და ვ~რ მოადგეს ბრძოლად ალმუთს: მოკვდა ყაენი
მანგუ, და დასვეს მამისა მისისასა ტახტსა ზედა შვილი მისი ყუბულ ყა
ენად: რ~ თვით მამასა მისსა მისთვის დაეგდო ყაენობა: და დარჩეს ესე
ზემო ჴსენებულნი ჴელმწიფენი დავით, და დავით ყარაყურუმს უცა
ლოებისაგან თათართასა: და ულო მოვიდა ადარბადაგანს ლაშქრითა სა
მოციათასითა: Dა ვ~ა სცნეს ნოინთა ქარმაღან, იოსურ, ბიჩვ

ის, და ანგურაგ წარემართნეს მიგებებად ულოსა, და თანა წარიტანეს ყო
ველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, და უმეტეს ეგარსლან რომელ
სა უმეტეს მეფისა მორჩილებდეს ყ~ნი წარჩინებულნი საქართველოსანი,
და მიეგებნეს თავრეზს, და წარჩინებულნიცა საქართველოსანი მივიდეს უ
ლოს წ~ე: IXილნა, და კეთილად შეიწყნარნა პატივითა, და აამჴედრნა
მათთანავე მბრძოლად, და უბრძანა რ~ლსამე ულდაჩად, რ~ლარს მეჴრმლე:
Dა რ~ლსა არტყია ჴრმალი, და კარსა ზ~ა დგას ევდაჩად, Dა რ~ლსამე სუქ
ურჩად, რ~ლსა საგრილობელი აქვს შესაკეცელი, და გასაშლელი მრგვ
ალი მაღალსა ხესა ზ~ა, ვ~ა ბუნსა დროშისასა განრთხმულიყვის, და მით
ყაენის თავსა ზ~ა უგრილებდიან: Dა თუ არა ყაენისა ნათესავი ა
რავინ ღირსიყო სუქურითა დაჩრდილებად:
Dა სხვანი ყაფჩაჩად, რ~ლთა აქვნდა ტანისამოსი, და ბაშმაყანი: Dა ზოგ
ნი კარის მეკრედ, და ევჩად, და ზოგნი ყორჩად: რ~ლთა ჰქონდა მშვილდ
ნი, და ქარქაშნი: ესე ვითარითა უშვერითა პატივითა პატივსცა ყაენმან
დიდთა ამათ მთავართა საქართველოსათა: Dა წარმოვიდეს და მოვი
დეს ადგილსა მას რომელსა ეწოდების ალტაღი: და მოვიდეს ყ~ნი მორჩილ
ნი მათნი ყაენს წ~ე, და დაჯდა ტახტსა ზედა საჴელმწიფოსა, და დალოც
ეს წესისაებრ მათისა:
1-31 სტრ., 186v
Aქა იწყო ყაენობა ულო, რ~ პ~ლ მათ ოთხთა ნოინთა მ~რ განიგებოდა ქყ~ნა საბრძანე
ბელისა მათისა, პ~ლდ რომგვარი რ~ლარს ხორასანი, ერაყი, ადარბადაგანი, მო
ვაკანი, ბარდავი, შარვანი, საქართველო, ყ~ი ხლათი და საბერძნეთი დიდი ვ~ე
ასიამდე: ამა ოთხთა ნოინთა მიერ განეგებოდა, და მათი საურავი იყუის, რო
მელთა თუმოჩიანობით უჴმობდეს, ვ~ა ძველოდესმე იონთა ქყ~ანასა, და ჰრო
მს განაგებდეს ოთხნი ჳპატოსნი: და ვინათგან მოიწია ულო, დაუწყო საურა
ვად ქყ~ანათა, და განაგებდა წესთა ყაენობისათა აღსრულებად:
Mათვე ჟამთა წარმოავლინეს სხვათაცა ყაენთა შვილნი მათნი, რ~ლთა ქო
უნ უწოდიან ბითო ვ~ემე ტუთარ, და ჩაღათ ნოინის შვილმა უშანყული,
და თულის ნათესავისაგან: ბოლღართა ქყ~ანა მათი წილხდომითა ყაენის
შვილთა დაიპყრიან, და ხარაჯას იგინი აიღებდიან: Dა უქუთ ყაენისა
შვილის შვილი ყუბულყაენის ძმა ულო აქა დაჯდა პ~ლ მოსრული: და ვი
თარ იხილნა ულო სამნი ესე ზემოჴსენებულნი ქოუნნი, შეიწყნარნა,
და მისცნა ქყ~ანა ხვედრი მათი, და ესრეთ მშვიდობით იყოფებოდა ქყ~ანა ე
სე: Dა საყდრის შესავალნი მცხეთა, და სხვანი მონასტერნი, და მისი მი
მდგომნი სოფელნი და ქვეყანანი არავისგან იცვებოდეს:
R~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი თვისისა ქყ~ანისათვის ზრუნვიდეს: Aმ
ისთვის წარვიდა ულოს წ~ე, ±~სი, nი~კზ კაცი სულითა მხილველი, მო
ბაძავი ანგ~სთა, და მრავალთა მოღვაწებათა შ~ა საკვირველი, მართლმადიდებ

ელი, ძლიერი, და თვალუხვად მამხილებელი მეფეთა და მთავართა, რ~
იყოცა უმანკო და არავის თვალახვნის: Iხილარ ყაენმა განჰკვირდა წე
სსა და ხილვასა შესახედავისა მისისასა, რ~ არა მეცნიერიყო ნათესავსა ქრი
სტეანეთასა, თვინიერ არქვანთა: და პატივსცა პატივითა დიდითა: და დაუ
წერეს იერლაყი, რ~ლარს წიგნი შეწყალებისა, და მოსცეს შინა:
Dა შეუქმნეს ჯვარნი ოქროსანი, და შეუმკვნა თვალთა მიერ და მარგალ
იტთა: და უბოძა ერთი თვით ±~სსა: ერთი მოძღვარსა ვარძიისასა, რ~ლი
თანა ჰყვა ±~სსა: და არგანიცა იგი ოქროთა შეკაზმული მოანიჭა ±~სსა ოდენ
ჯვარიანი იგიცა: და ესრეთ პატივითა წარმოავლინეს: და დაიცვნა ყ~ნი ეკ
ლესიანი და მონასტერნი მოწყალებითა ღ~ისათა:
X~ იყუნეს ორნივე დავით, და დავით ყუბულ ყაენსა წ~ე ყარაყურუმს, და იუ
რვოდეს ორნივე მეფობასა, ა~დ სარგის თმოგველი ძლიერად წინააღუდგ
1-31 სტრ., 187r
ებოდა თვით ნარინ დავითს, რ~ლნი მის წ~ე მყოფიყუნეს, თანა ზრდილნი მის
ნი: რ~ ეტყოდეს არა ჯერარს რათამცა ნაშობმან დედაკაცისამან დაიპყრას
მეფობა, და არა ძემან თვით მპყრობელისა მეფისა მამაკაცისამან:
X~ იგინი მიუგებდეს ვ~დ ნარინ დავით დაღათუ დედაკაცისა ნაშობი იყო, ა~დ მე
ფევე იყო რუსუდან გვირგვინოსანი ძმისა თვისისა გიორგისაგან დატევებული
და მეფისავე ძე არს ნარინ დავით: Dა ვ~რ განგრძელდა მათ შ~ს ცილობა: მა
შინ ავაგ ათაბაგი წარმოავლინეს, და მისცეს იერლაყი შეწყალებისა, და ქალი
ქმნულ კეთილი ნათესავი მეფეთა სახელით ესლომ, და ელჩი ულო ყა
ენსათანა, რათა კეთილად შეიწყნაროს ავაგ, და ესრეთ მოიწია ულოს წ~ე ყა
ენისა: ხ~ მან პატივით შეიტკბო, და წარმოავლინა საქართველოსა მამულსა
თვისსა: Dა ვ~რ სცნეს ქართველთა მოსლვა ავაგ ამირ სპასალარისა,
წინა მიეგებნეს ყ~ნი მთავარნი და წარჩინებულნი, თვით შანშე, და ეგარსლ
ან, რომელსა კნინღა სახელი მეფობისა ეპყრა:
Dა ვ~ა მიიახლა ავაგ, ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდაჴდომასა ეგარსლანისგან
და ეგრეთ ხილვად: ხ~ იგი დიდად განლაღებული იყო, და არა ინება პატივით
ხილვა, და ამბორისყოფად ავაგისა: Dა ვ~რ იხილა ავაგ განძვინდა, და თავ
სა მათრაჴითა უხეთქნა, და უბრძანა მის ქვეშე დაწესებულთა რათა ცხე
ნისაგან უპატიოდ დაამჴვან ქყ~ანად: რ~ლიცა ყვეს ეგრეთ, და პატივისაგან
უპატიო ყვეს, და განძრცვილი განაძეს: და მიერითგან უპატიო იქმნა და საცი
ნელ: და ესრეთ განაგდეს იგი, შანშე და ავაგ, და თავადთა საქართველო
სათა: X~ ჩვენ პ~ლივე სიტყუა მოვიხსენოთ, და ვითარ ცილობა იყო
მეფეთა შ~ს, და არა რომელსა გაუჩინა მეფობა ყუბულყაენ რომლისა იყოს მეფო
ბა: ამისთვის დაშთეს მრავალთა წელთა ყარაყურუმს:

X~ სულტანი ყიასდინ, და ხლათელი წარმოავლინეს ავაგსავეთანა, და მივი
დეს სახლად მათდავე სამეფოდ: Dა ვ~რ განგრძელდა ყოფა მათი ყარაყ
ურუმს და ხატაეთს ორთავე მეფეთა: მაშინ ინება ყუბულყაენმან, და წარ
მოავლინა ორნივე მეფენი ძმასა თვისსა ულოს ყაენსათანა, და მიუმცნო ე
სრეთ რათა უკეთუ სთნდეს ორთავე მისცეს მეფობა, რ~ლ ჰყოცა ულო უკა
ნასკნელ: Dა ესრეთ მოიწინნეს ულოს წ~ე რ~ნი იხილნარა კეთილად შეი
წყნარა: და ვ~რ დაჰყვეს მცირედი ჟამი ულო ყაენს წ~ე: ორთავე მეფობა
დაუმტკიცა, და მისცა ყ~ი სამეფო მათი, და წარმოავლინა ქართლს:
1-30 სტრ., 187v
Dა ვითარ განგრძელდა ყოფა მათი ყარაყურუმს და ხატაეთს, ორთავე მე
ფეთა: მაშინ ინება ყუბულყაენმა, და წარმოავლინნა ორნივე მეფენი
ძმასა თვისსა ულოყაენსათანა ვ~ა ვსთქუთ და მისცა ორთავე მეფობაჲ
და მიეგებნეს ყ~ნივე ქართველნი უზომოთა სიხარულითა აღვსებულნი
წინა მიეგებნეს ალტაღს იმიერნი, და ამერნი წარჩინებულნი, და იყო
სიხარული, და მადლობა ღ~ისა მიუთხრობელი: Dა შემოვიდეს ტფილი
სს სიხარულითა დიდითა: და შეკრბეს ±~სისათანა ყ~ნი Eპისკოპოსნი,
და ყ~ნი მთავარნი, და ერისთავნი: და დასხდეს ტახტსა
მამათა მათთასა ტფილისს, Dავით,
და Dავით ორნივე: ქ~ეს
აქეთ: ªSM:
Sამეოცდა მეექვსე Mეფენი: Dავით ძე მეფისა, ლაშა გიორგისა,
და Dავით ძე მეფის რუსუდანისა: Bაგრატიონნი D: დავით:
X~ დასხდეს რა Mეფედ ორნივე დავით და დავით: იყვნეს მოყუარულ ერთ
მანერთისა ესრეთ, რ~ მრავალი სიგელი იპოვების, და მეცა მინახავს რ~ლ
სიგლისა თავსა სწერიან, Mეფენი ბაგრატოანნი ნებითა ღ~ისათა Dავით, და
დავით: და ჴელიცა ორთავესი ჰრთავს, ჩემ დავითისაგან მტკიცეა: და ჩემ და
ვითისაგანცა მტკიცეა: X~ დასხდეს ორნივე მტკიცედ მეფედ ვ~რ ვსთქუ რო
მლისათვის საეჭველიქმნა შანშესაგან ლაშას ძისა სიყუარული, და ავაგისაგან
რუსუდანის ძისა დავითის მიმდგომობა: გარნა ვერ განაცხადეს, რ~ ორნივე
დავით და დავით ურთიერთარს სიყუარულსა ზ~ა ეგნეს, და არარას წინააღუდ
გებოდეს ერთმანერთსა, და ესრეთ მსახურებდეს ულო ყაენსა, და ხარკსა
მისცემდეს და მონებდეს:
X~ უპირატესი პატივი, და ზემო ჯდომა ლაშასა ძესა დავითს ეპყრა, ლაშას ძეო
ბისათვის, და უხუცესცა იყო: გარნა ვინათგან თათარნი არა დამშვიდნებო
დეს ყ~თა ნათესავთა სრვად და ოჴრებად, და თანა მბრძოლად აქვნდეს ქარ
თველნი წყობათა შ~ა სიმჴნისა მათისათვის: ამისთვის დიდსა ჭირსა იყუნეს მეფე
ნი და ყ~ნი მთავარნი დაუცხრომელად ბრძოდეს ურჩთა, და უმეტეს ალმუთს მყო
ფთა: რ~ შვიდისა წლისა ჟამთა განგრძელთა ბრძოლისა ყოფა მათი: ამისთვის

ულოცა წარავლინა ნოინი: და მათთანა ძე გიორგისი დავით ქართველთა სპითა,
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რათა ბრძოდეს ალმუთს: ხ~ იგინი ამისნი მცნობელნი, და მრავალთა ომთა
მიერ შეიწრებულნი ყ~ისა ღონისძიებისაგან უღონოქმნილნი ივლტოდეს
ეგვიპტედ, რ~ლარს მისრი, რ~ აღიღეს დედაწული ხვასტაგი, და ყ~ი სიმდიდრე
მათი, და მუნ დაამკვიდრნა სულტანმან მისრისამან: და აწ რ~ლ მოლიდნი მის
რეთით გამოვლენ იგი ალმუთელნი არიან მუნ დამკვიდრებულნი:
Dა ესრეთრა ჴელთიგდო ალმუთი ულომან, და ყ~ი ხვარასანი, ინება ამჴედ
რება ყ~თა ნათესავთა ურჩთა თვისთა, და მოსრვიდა კაცთა ესეოდენ რ~ლ ათ
ორმეტი დღე ოდენ ერთსა სადგურსა ზედა ვერ დაჰყვიან: ამისთვის რომელ
მოკლულითა კაცითა აყროლდის ადგილი იგი რ~ლსაცა ზ~ა დგას: ხ~ უმეტეს
სპათა მოსწყვედდის, რ~ საძაგელ უჩნდის სჯული ყ~თა მათ მუსულმანთა:
X~ ამასთანა აქვნდა სამართალი განმკითხველობისა, და ამას ულოს ყაენსა
თანა იყუნიან მარადის მეფენი ორნივე დავით და დავით:
X~ იყო ესე ლაშას ძე ტანითა დიდ და ახოვან და სხვილ, და მოისარი მაგრითა მშვი
ლდითა, უმანკო წრფელი, და მალე მრწმუნებელი, და შემნდობელი ბორო
ტისმყოფთა: Dა რუსუდანის ძე დავით იყო ტანითა ზომიერ და თხელ, ფე
რითა ჰაეროვან, და შვენიერ, და თმითა თხელ: ფერჴითა მალე მონადირე, რჩე
ული და კეთილად მსროლელი ნადირთა, ენატკბილ და სიტყვიერ, უხვი და
მდაბალი, ცხენსა ზ~ა მჴნე, და ლაშქრობათა შ~ა განმგონე, და სამართლის მოქმე
დი, და უმეტესობის მოღვაწე: ესენი უმეტესსა ჟ~ა ულო ყაენს წ~ე იყუნიან:
X~ ულო ლაშას ძისა დავითისა უმეტეს მოყუარულიყო: და რუსუდანის ძისა
დავითისა მოძულე: X~ ვითარ იყო რუსუდანის ძე დავით ალტაღს ულოს
წინაშე, შეიპყრეს და წარმოავლინეს საზამთროსა ადგილსა მათსა ბარდავს,
და ვ~რ მოიწივნეს ნახჭევანს, მიერ წარივლტოდა Dავით რუსუდანის ძე ორი
თა ოდენ კაცითა, რომელი იყო გურკელელი ამირეჯიბი, და სურამელი ბეგა,
რ~ლსა თათარნი სალინბეგობით უჴმობდეს: ესე იგი არს კარგი ბეგი:
და წარვიდა აფხაზეთს: და მას ჟ~ა ლაშას ძე მეფე დავით ტფილისს იყოფოდა:
Dა ვ~რ მოიწია ნარინ დავით ქვეყანად ავაგ ათაბაგისა, შეურაცხითა შესა
მოსლითა: იხილა იგი მომავალი ნადირობას მყოფმან სუმბატ ორბელმან
რომელი მოწყვედასა მას ორბელთასამეფისა მიერ ლტოლვილი წარსრულიყო
ნახჭევანს სახელით ლიპარიტ: ESე მიიწია ქვეყანად ელიგუმის
ად, ხ~ ელიგუმრა იხილა ლიპარიტ ორბელი სიძედ შეიყუანა, და ასული
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თვისი აქორწინა, რ~ნ უშვნა ორნი ძენი, რ~ლსა უწოდეს ერთსა ელიგუმ, და ე

რთსა სუმბატ: და შვილად მიიყუანა ელიგუმ სუმბატ:
Aმის სუმბატის შვილის შვილი სუმბატ შეემთხვია დავითს, და წარიყუანა სახ
ლად თვისად: X~ დავით ევედრებოდა სუმბატსა, რათა არა განაცხადოს,
და წარავლინოს აფხაზეთს, და თვალიცა იგი სახელოანი მისცა რ~ი წარეტანებინა
დედასა მათსა რუსუდანს: და მან წარმოავლინა უნდოთავე შესამოსლითა შიში
სათვის თათართასა, და მოიწია თორს ლიპარიტ თორელისასა, რ~ლსა დევის ყურ
ცა ეწოდებოდა: და მან უძღვნნა ცხენნი და შესამოსელნი, და წარჰყვა ქუთა
თისს: X~ ვითარ სცნეს აფხაზთა, სვანთა, დადიანთა, ბედიანმან, რაჭისერ
ისთავმან, და ს~დ ლიხთიმერთა: შემოკრბეს სიხარულითა დიდითა, და
Mეფე ჰყვეს დავით რუსუდანის ძე Aფხაზთა ვ~ე ლიხთამდე:
AKა შინა შეიქმნა Sამეფო ესე oრ Sამთავროდ:
GAრნა ეგ
რეთცა იყუნეს სიყუარულსა ზ~ა ერთმანერთისასა Dავით და Dავით:
Dარჩა Lიხთ აქეთი Lაშას ძესა დავითს: Dა ლიხთ იმერი რუსუდანის
ძესა: და მოიწყო ყ~ი ქყ~ნა, და მოიგო სიმდიდრე უზომო ლაშას ძემან, და წარმა
რთა სახლი თვისი სამეფო კეთილად: და მონებდა Uლო ყაენსა:
Mაშინ წარმოავლინა ელჩი, დიდმა ყაენმა ბითო რ~ლსა ეპყრა ყივჩაყეთი,
და ოვსეთი, ხაზარეთი, რუსეთი, და ბურღარეთი ვ~ე სერბთამდე, დარუ
ბანდამდე, და ხატაეთამდე: და მოუწოდა მეფესა დავითს:
Mაშინ წარვიდა წ~ე ბითოსა მეფე დავით, ნიჭითა უზომოთა: და დაუტევა განმ
გებელად სახლისა სამეფოსა, Dედოფალი, ¿იგდახათუნ: და მესტუ
მრე ჯიქური: R~ ესე ჯიქური იყო ერთგული მეფეთა, უმეტეს ყ~თა კა
ცთა, რ~ ჟამსა შ~ა ამისსა ს~დ სამეფოსა შ~ა ამისსა მპარავი და ავაზაკი არა იპოებო
და: და თუ სადა გამოჩნდის ძელსა ჩამოჰკიდიან, და სხვისა არარასა ნიჭისა მქო
ნებელი: X~ ესე განდიდნა Mეფისა დავითისმიერ დიდად ერთგუ
ლობისათვის, და ჴელთუდვა სამეფოსა და სახლისა თვისისა განგება, და და
უტევა ტფილისს დედოფალს წ~ე, რ~ნ აღაშენა ისანთა ´ალატი განგები
თა დიდითა, და ფხოელნი მოხარკე, და მოხარჯე ჰყუნა კაცნი იგი მჴეცის ბუ
ნებანი, Dა წარვიდა წ~ე ბითოსა Mეფე:
X~ მან პატივით შეიწყნარა, და ყ~ი სათხოველი აღუსრულა: და იყოფოდა მეფე
წ~ე ბათოსა ჟამთა მრავალთა: და თვითოეული თემისა ადგილი თვითოე
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ულსა კაცსა შევედრის: რ~ლისათვის ±ახეთიცა პანკელსა თორღუას შევედრა
და ამცნო რათა ბძანებასა დედოფლისასა ერჩდეს:
X~ ჰგონა თორღუამან არღარა მოსლვა მეფისა, უკუდგა პანკისის ციხესა, და თვისად

დაიმჭირა კახეთი, და არღარა მორჩილებდა დედოფალსა, და არცა მესტუმ
რესა ჯიქურსა: Mაშინ შეიწყალა ყაენმან ბითო Dავით მეფე, და მოს
ცა სუქური საჩრდილობელი, რ~ლი სხვასა არავის აქვნდის თვინიერ ყაენ
თა და ნათესავთა მათთა, და მოუმცნო Uლოს, რათა თვინიერ Uლოსისა
ნოინისაგან კიდე ურიდოს შესლვასა მეფის ზედათ არავინ დადგებოდის:
რ~ ესე იყო წესი თათართა რომელ ყაენს წ~ე ვერვინ დაჯდებოდის, არცა
პურისა ჭამასა შ~ა: ესრეთ პატივსცა მეფესა, და წარმოავლინა ქართლ
ად სამეფოდ, და ვითარ მოიწია ჱერეთს: მიეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი
სამეფოსა მისისანი: X~ თურღუა შეშინებული უკუდგა პანკისს,
ხ~ დავით მეფე მოიწია ტფილისს, და იყო სიხარული ყ~თა მკვიდრთა სამე
ფოსათა: Mაშინ თურღუას მოუწოდა მეფემან, და არა მოვიდა კარად
მეფისა, ა~დ უკუდგა შიშისათვის:
Mრავალგზის მოუწოდა, ა~დ ვერ ეძლო გულპყრობაჲ მოსლვად: მაშინ გან
ზრახვითა ჯიქურისათა წარვიდა ხორნაბუჯელი, და მივიდა თურღუას სა
ხლსა რათა მას მიენდოს ფიცითა მტკიცითა: ხ~ თურღუამან ჰრქვა ესრეთ,
წარვალ ალავერდს წ~ის გიორგის წ~ე მუნ შემომფიცე, და მიმინდევ მის წ~ე:
და წარვიდეს ორნივე: X~ თურღუა გამოება ფესვსა სამოსლისა ალავ
ერდის მთავარმოწამისასა, და მივიდა ხორნაბუჯელი, შეჰფიცა და გამოხსნა
ფესვსა სამოსლისასა: ხ~ თორღუამან ჰრქვა რა იგი ჰყო ჩემზ~ა ამან წ~ნ
გიორგიმ გიყოს შენ, რ~ მარტოვარ და სიკ~დილითა ჩემითა უმკვიდრო იქმნე
ბის მამული ჩემი, ეგრეთვე უმკვიდრო ჰყოს წ~ნ ამან მთავარმოწამემან სახ
ლი შ~ი: Dა წარმოიყუანა ხორნაბუჯელმან ფიცითა მ~რ მტკიცეთა შე
კრულმან, და მოიყუანა ტაბაჴმელსა, და შეურაცხო ფიცი იგი დიდი, და შე
იპყრა ჯიქურმან განზრახვითა დედოფლისათა თვინიერ მეფისა ცნობისა, და
წარიყუანეს კლდეკართა, და მუნით გარდამოაგდეს:
X~ ვითარ მიეგო ბ~რტი ხორნაბუჯელსა ალავერდისა მთავარ მოწამისაგ
ან აღთქმისა და ფიცისა დავიწყებისათვის, იხილეთ, რ~ ესვა შვილი ხორ
ნაბუჯელსა სახელით შალვაჲ სიკეთე აღმატებული: ამა შალვას ესხ
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ნეს შვილნი მრავალნი, და მყის დაიჴოცნეს და ამოსწყდეს:
Dა ეგრეთ ბერი ხორნაბუჯელი მოკვდა მწუხარებითა, რ~ ვ~ა თორღუას, ეგრ
ეთ ხედავთ უმკვიდრობასა სახლისა მისისასა, და დარჩა შვილი ერთი სახელით
შალვა: რ~ლი უკანასკნელ თათართა მ~რ მოიკლა, და უმკვიდრო იქმნა სახლი
მისი, და ეგრეთვე შურიგო ალავერდისა მთავარ მოწამემან:
Dა ვითარ მოიღო Dავით მეფემან სამეფოჲ თვისი, წარვიდა ულო ყაენს წ~ე ძღ
ვნითა და ნიჭითა დიდითა: რ~ი იგი იხილარა ულო ყაენმან პატივით შეიწყ
ნარნა, და ნოინთათანა დააწესა დგომად და ჯდომად, და იარაღუჩად, რ~ლა

რს განმკითხველობაჲ და ბჭობაჲ: Aმა ჟამთა ინება ულო ყაენმან ა
მჴედრება ბაბილოვანს ზ~ა რ~ლარს ბაღდადი, და ჴელმწიფესა ბაბილოვ
ნელთასა ხალიფას ზ~ა, და მოუწოდა ყ~თა სპათა თვისთა, და წარემართა ბა
ღდადს ბრძოლისა ყოფად ხალიფასა:
Dა ვ~ა მივიდა ქყ~ნასა ბაბილოვნელთასა, ვერ წინა აღუდგა ხალიფა, ა~დ შე
ივლტოდა ბაღდადს: ხ~ ყაენი გარე მოადგა მას მოიცვა იგი, ერთკერძო
თვით ყაენი მოადგა წყალს აქეთ: და წყალს იქით ელგან ნოინი: და ერთ კე
რძო დავით მეფე: რ~ მის წ~ე ყ~ნი წარჩინებულნი იყუნიან საქართველოსანი:
და ვითარ ბრძოდეს ძლიერად არამრავალდღე, ა~დ ათორმეტ დღე აღიღეს
ბაღდადი, რ~ მეფემან დ~თ უბრძანა ლაშქართა მისთა რათა ზღუდე შეს
თხარონ ქვე კერძოჲ რ~ლთაცა ყვეს ეგრეთ შესთხარეს და შიგნით შევიდ
ეს ქართველნი, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მოსრვიდეს სპარსთა ბაღდა
დელთა, რ~ შიში ფ~დი აქვნდათ სპარსთა ქართველთაგან:
Eსრეთ განუხვნეს კარნი ქართველთა, და შეიყუანნეს თათარნი ქალა
ქად: X~ ამისი მცნობელი ხალიფა ივლტოდა ნავითა წყალსა მას ზედა
რ~ლი ქალაქსა მას შუა სდის: და ვ~ა იხილა ელგონ ნოინმან რ~ლი იყო
წყალსა იმიერ კერძო, მოუჴდა და ვერღარა იძლო სივლტოლვად, ა~დ უკუნ
იქცა პალატად თვისად, და ესრეთ ადვილადრა ჴელთიგდეს სახელგანთქმუ
ლი იგი ქალაქი ბაბილოანი, ვინმე მიუთხრნეს განსაცდელნი და ჭირნი რო
მელ მოიწივნეს ბაღდადს ზ~ა, რ~ მოსრნეს პირითა მახვილისათა ესოდენ
რომელარა იყო რიცხვი: Dა სავსე იყო ფოლორცი უბანნი, და სახლნი მოკლ
ულითა კაცითა: ხ~ სიმდიდრისა და ალაფისა მაშინ პოვნილთა ვინმე მიუთხ
რნეს: რ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ოქროთა, ვეცხლითა, თვალითა,
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მარგალიტითა, ლარითა და შესამოსლითა: და სხვანი ჭურჭელნი ჩინით და
ქაშანით მოხმულნი, და მუნ შექმნილნი სპილენძი და რკინა უპატიოდ მიმო
დაიბნეოდა, და ილეწებოდა, რ~ ესრეთ აღივსნეს ლაშქარნი, რომელ ყოველნი
ვე ცხენთა და ჯორთა შეურაცხნი სამსახურებელნი თვალითა და მარგალი
ტითა, და წითლითა ოქროთა განტენიან, და ზოგთა ჴრმალი ვადის პირსა მოს
ტეხიან, და ქარქაში ოქროთა გატენიან, და ზედა ვადა ჩააგიან:
zოგთა მკვდარი კაცი ბაღდადელი გამოწლიან, და ოქროთა თვალითა და მა
რგალიტითა გატენიან, და ვ~ა თვისი მკვდარი განიყუანიან გარეშე ქალაქისა:
და ესრეთრა აოჴრებდეს, ჰჴოცდეს, და ტყვე ჰყოფდეს, მიიწინნეს პალატ
ად ხალიფასა, და ძენი მისნი, ცოლნი, და ყ~ი სიმდიდრე მისი განსაკვირვებელი
აღაოჴრეს: Dა მოიყუანეს ხალიფა წ~ე ულოსა, და ვ~ა წარადგინეს წინა
შე მისსა, ეტყოდა რათა თაყუანისცეს ყაენსა, ხ~ მანარა თავსიდვა:
Aრამედ დადგა და ეტყოდა ჴელმწიფე ვარ თვით მპყრობელი, და მონებასა

ქვეშე არავისა მყოფი, და უკეთუ განმიტეო დაგემორჩილები, და უკეთუ არა გან
მიტეო არავისა მონებასა ქვეშე მოვკვდები: X~ იგინი აიძულებდეს თაყუანის
ცემად გამოუჴვნიან ფერჴნი, და იგი პირ აღმართ დაეცის: და ვ~რ არა თავს
იდვა, ბრძანა განყუანება გარე, და წარავლინა ელგა ნოინი, რათა მოკლან ხა
ლიფა, და შვილნი მისნი: Dა ჰრქვა ხალიფას, ყაენმან შეგიწყალა, და
იგი მხიარულქმნილი ეტყოდა, ვითარ შემიწყალებს განმიტეობს, და ბაბილო
ვანსავე მომცემს: ხ~ ელგონ ჰრქვა, არა, ა~დ ყაენი თვით მისითა ჴრმლითა და
ჴელითა მოგაკ~დინებს, და ყაენის შვილი აბაღა შენთა შვილთა მოჰკლავს:
X~ ხალიფა განკვირვებული ეტყოდა, უკეთუ მომკლავთ, გენებოს ძაღლმან,
და გენებოს კაცმან მომკლას: Dა ესრეთ მოიკლა ხალიფა ყ~ით სახლით
ურთ მისით. და შეიწყალნეს სხვანი დაშთომილნი ბაღდადელნი: Dა
კ~დ აღშენება ინება, და დაყარნა შანანი: და ესრეთ სავსენი ტყვითა და ალა
ფითა მოვიდეს სადგურად მათდა მიუთხრობელითა სიმდიდრითა:
Aმათ ჟამთა შ~ა იქმნა ესეცა, რ~ ყაენმან ბითო, რ~ი უდიდესიყო ყ~თა ყაენ
თა, ინება განსწორება და აღთვალვა ყ~ისა ქყ~ანისა, და პოვა ვინმე კაცი ნა
თესავით იორიდი, სახელით არღუნ სიმართლის მოქმედი, და ფ~დ მართლის
მეტ~ყლი, ღრმად განმგონი, და განმზრახი რჩეული: ესე წარავლინა ყ~ა
საბრძანებელსა თვისსა რუსეთს, ხაზარეთს, ოვსეთს, ყივჩაყეთს ვ~ე ბნე1-31 სტრ., 190v
ლეთამდე, და აღმოსავლეთს ვ~ე ჩრდილოეთამდე, და ხატაეთამდე, რათა აღუთ
ვალოს და განაჩინოს მჴედარი და მეომარი ლაშქრად განმავალი ნოინთათანა
დიდთა და მცირეთა ღირსებისაებრ მათისა ულუფაჲ, რ~ლარს ძღვენი მიმავ
ალთა გზად, და ქირაჲ ცხენისა და საპალნისა:
Dა ვითარ განაჩინა და განაგო არღუნმან საბრძანებელსა ბითო ყაენისასა, მიერ წა
რავლინა ყარაყურუმს ყუბულყაენს წ~ე, რათა მანცა ესრეთ განაჩინოს ჴელ
სა ქვეშე არღუნისასა: Dა მირაიწია ყუბულყაენს წ~ე ინება მანცა ესრეთ
ქმნად, და წარავლინა იგივე არღუნ განგებად საბრძანებელისა მათისა, და განუ
წესა იგივე წესი: და მივიდა ტახტსა ჩაღათასსა, და უშანს წ~ე თურანს, და განაწე
სა და განაგო მუნებური ყოველი, და გამოვლო ჯიონი, და მოვიდა ხვარასანს, ერა
ყს და ყ~ა რომგვარსა, და განაგო ესრეთვე, და მოიწია ყაენს ულოს წ~ე, და მანცა პა
ტივით შეიწყნარა: და წარავლინა საქართველოსა მეფეს დავითს წ~ე, და საბერ
ძნეთად, და ყ~ა საბრძანებელსა მისსა ზ~ა განაჩინა აღწერად და განგებად:
Dა ვ~ა მოიწია საქართველოსა, დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყ~ნი მკვიდრნი ამის სამე
ფოსანი, და იწყეს აღწერად კაცთაგან, და ვ~ე პირუტყვთამდე, ყანით ვენაჴთამ
დე, და წალკოტით ბოსტნამდე, და ცხრასა გლეხსა სრულისა მიწისა მქონებელ
სა ერთი ლაშქარს წარმსვლელი კაცი შეაგდიან:

Dა გამოჴდა სამეფოსაგან დავითისა, ცხრა დუმანი მჴედარი თათართათანა
წარმავალი, რ~ლარს ცხრა ბევრი: და განაწესეს ძღვენი სოფლისაგან ათა
სისა მჴედრისა მთავარსა კრავი ერთი, და დრაჰკანი ერთი: X~ ბევრისა მთა
ვარსა ცხოვარი ერთი, და დრაჰკანი ორი: და Mიზდი ცხენისა თეთრი სამი
დღისა ერთისა: Dა ესრეთ განუწესა, და წარვიდა საბერძნეთს, და ბაღ
დადს და ყოველგან: X~ ამან არღუნ განაწესა რა იგი ჯერიყო ოთხსავე
საყაენოსა შინა, რ~ იყო კაცი ესე სიმართლის მოქმედი: X~ ხუცესთა და მო
ნაზონთა, და საეკლესიოთა განწესებათა არა შეაგდო საზღავი, და არცა ყალა
ნი: Eგრეთვე შიხთა, და დავრიშმანთა და ყ~ისა სჯულისა კაცნი საღ~თოდ
გაჩენილნი ათავისუფლნა:
Mას ჟ~ა ინება ყაენმან ულო ამჴედრება ეგვიპტესა ზ~ა, და მიუწოდა მეფესა
დავითს ყ~ითა სპითა მისითა, და წარვიდა ბრძოლად სულტნისა, და მიიწია
შუამდინარედ, და იწყო ოჴრებად ყ~ისა შუამდინარესა და შამისა: და ვითარ
ესმა სულტანსა ეგვიპტისასა იგიცა ამჴედრა, წინა განწყობად თათართა: და
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მოიწია მდინარესა ზედა ევფრატსა ყოვლით მჴედრებით მისით:
Dა მოვიდეს თათარნი, და განვლეს მდინარე, რ~ არა მოაჴლებულიყო სულტანი
პირსა მდინარისასა, და წინა მიეგებნეს: Mაშინ სულტანი წინა განეწყო, და
იქმნა ომი ძლიერი, სადა იგი დავით მეფე, და სპანი მისნი წინამბრძოლობდ
ეს ძლიერად: და მოსწყდეს ორგნითვე, და ივლტოდეს მეგვიპტელნი:
X~ უმრავლესი ერი მოსწყდა სულტანისა. და ესრეთ ყაენმან დაიბანაკა მრა
ვალდღე პირსა ევფრატისასა, სადა იგი იყო ქალაქი მცირე მდინარესა ე
ვფრატისასა ძლიერად განმაგრებული რომელ ერთ კერძო კლდე იყო, და ე
რთ კერძო მინდვრისა კერძ ევფრატისა მიერი შეცვული, რ~ლი იხილა რა
სულტანმან სიმაგრე ქალაქისა, უღონო იქმნა ბრძოლად: გარნა მოიგონა
საქმე საკვირველი, რ~ ეტყოდა მის ქვეშე დაწესებულთა არა არს ღონისა ძიე
ბა ბრძოლისა ყოფად ქალაქისა ამის, მნებავს რათა აღვიმჴედროთ, და გარე მო
ვიცვათ ქალაქი ესე, და ვ~ა ძაღლთა ვიწყოთ ყავილი და ყვირილი:
Dა ვითარ ესმათ ესე განჰკვირდენ, და მყის ამჴედრდენ, და ვ~რ ძაღლთა იყივლ
ეს: და ვ~რ მიიწია ჴმა ესე ქალაქად, იქმნა საქმე საკვირველი, რ~ განსქდა
ქალაქი ორგან, ნახევარი წარიქცა კლდითურთ წყალით კერძ, და მოისპო
სული ურიცხვი: ესრეთ ჴელთიგდო: და წარვიდა შამად შუამდინარედ, და მო
ეგებნეს ყ~ნი მკვიდრნი შუამდინარისანი, და შამისანი სავსენი ურიცხვითა
ძღვნითა: X~ მეფე დავით, და ქართველნი იაჯნეს ყაენისაგან წარმო
სლვასა, რ~ მრავლით ჟამითგან იყუნეს ლაშქრობათა შ~ა, მაშინ ყაინმან უ
ლო მისცა თავისუფლება და წარმოემართნეს, და ესრეთ სავსენი ურიცხვითა
ნიჭითა და ალაფითა განმდიდრებულნი მეფე დავით და ქართველნი მოიწივნ

ეს ადარბადაგანს, და მოვიდეს მუნით ტფილისად სავსენი სიხარულითა:
Aმათ ჟამთა შ~ა მწუხარე იყუნეს წარჩინებულნი მეფისანი, რ~ ჯიგდახათუნ
არა უშვა შვილი, ამისთვის ინება მეფემან მოყუანებად შვილიერებისა ძლით
ქალი ქმნულ კეთილი სახელით, ალთუნ მეუღლედ თვისად, აღთქმელ
მან, უკეთუ მიეცეს ყრმაწული, არღარა შეიწყნაროს, ა~დ განუტეოს: და ვ~რ
წარჴდა მცირედი ჟამი მუცლადიღო ალთუნ ძე, და შვა, და უწოდეს სახელ
ად, გიორგი, რომელი აღიქვა, და შეიყუანა შვილად დედოფალმან ¿იგდა
ხათუნ: Dა შ~დ მცირედისა კ~დ მიუდგა, და შვა ასული, სახელით, თამარ:
და აქა შ~ა განიშორა საყუარელი თვისი ალთუნ, ნათესავით oვსი, რ~ლ ფ~დ ქმნ1-31 სტრ., 191v
ულ კეთილიყო: Dა შ~დ მცირედისა ჟამისა გარდაიცვალა, დედოფალი, ¿იგდა
ხათუნ, და წარიღეს სამარხოსა მეფეთასა Mცხეთას და დაკრძალეს:
Mას ჟ~ა წარვიდა მეფე დავით ულო ყაენს წ~ე მუღანს, რ~ იგი აქვნდა სადგურად
საზამთროდ, და მიერ წარმოჰყუა სადგურსა საზაფხულოსა, და მუნით წარმოავ
ლინა მეფე ქართლად რ~ა მზა იყოს ლაშქრად ეგვიპტესა, რ~ლარს მისრი:
Dა შემოიარა ქყ~ნა ავაგ ათაბაგისა ი~ნე ათაბაგის ძისა, რ~ მას ჟ~ა გარდაცვალებ
ულიყო ავაგ, და არა დაშთა ყრმა წული, ა~დ ქალი ერთი, სახელით ხვაშაქ: და
მივიდა მეფე ბიჯნისს ტირილად, და იხილა ცოლი ავაგისი კახაბერის ძეთა, რაჭის
ერისთავთა სახელით, გვანცა, ქმნულკეთილი, და ეტრფიალა, და შ~დ მცირე
დისა მიიყუანა იგი ცოლად და დედოფლად, და წარმოიყუანა სამეფოდ თვისად:
X~ ქალი იგი ავაგისი დაუტევა მამულსა თვისსა ზ~ა, და შევედრა მან კაბერდელ
სა სადუნსა, რ~ი იყო კაცი ბრძენი და გონიერი, და კეთილ განმზრახი, სვიანი დიდ
ად დიდი ტანითა, და ჰაეროანი ძალითა ფ~დ ძლიერი მორკინალი ფ~დ რჩეულ სა
ჩინო მოისარი ჴელოვანი, რ~ლი წარსდგა წ~ე ულო ყაენისა, და მუჴლმოყრილმან
ჰრქვა, ვინადგან მოგცა თქვენ ღ~ნ ძლევა, და ყ~თა კაცთა უმჯობესად გამოგა
ჩინათ: და აწ აქა არს მჴედარი ასი ათასი, ვინცა მერკინების, ანუ მედგინებ
ის, გინა ისარსა განვასრევთ მზავარ:
Dა არავინ იპოვა მსგავსი მორკინალი მისი, და ვინცა იპოვა ყ~თავე სძლო: ესე შე
ყუარებულიქმნა ულო ყაენისაგან, შეიწყნარა და იწყო განდიდებად მისა, და
გონიერებითა მისითა მეფემანცა პატივსცა, და შევედრა სახლი ავაგისი:
X~ დედოფალი გვანცა მიუდგა და შვა ყრმა, და უწესდეს სახელად Dიმიტრი
რომელი შ~დ Dავითისა მეფე იქმნა რ~ი ქვემორე სიტყუამან ცხადჰყოს: ამის გვან
ცას დედოფლობა მძიმედ უჩნდა მესტუმრესა ჯიქურს, რ~ მტერიყუნეს:
Aმისთვის განზრახვითა სუმბატ ორბელისათა შესმენილიქმნა ვ~დ ჯიქურ წარავ

ლენს კაცთა არღუნს წ~ე, რათა აუწყოს ყაენს ულოს სიმდიდრე მეფისა, და ეგ
ულების განდგომა: X~ ვინათგან დავით მეფე უმანკო იყო, რომლისათვის უმანკო
სა ყ~ი ჰრწამნ, წარავლინნა მსწრაფლ წ~ე მდგომელნი, და ბრძანა მოყუანება
წ~ე მისსა და სახლისა მისისა იავარყოფად: და ვ~რ აღასრულეს მსახურთა მეფი
სათა, წარადგინეს ჯიქური წ~ე მეფისა ღამით, რ~ მეფე ჯდა ისანთა მხედველი
მტკვრისა, არღარა სიტყუაჰყო მისთანა, ა~დ განუკითხავად ბძანა შთაგდებად მტ
კვარსა: X~ ვ~რ განთენა იხილეს ჯიქური რიყესა ზ~ა განგდებული წყალი
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საგან, და განჰკვირდეს ყ~ნი მხილველნი ანაზდითისა სიკ~დილისათვის, და არავინ
იპოვა დამფლველი მისი, რ~ არა ესვა შვილი, და შეკრბეს ყ~ნი გლახაკნი, და ქვ
რივ ობოლნი, და ევედრნეს მეფესა რათა მიანიჭოს გვამი ჯიქურისი, ამად რო
მელ მრავალი კეთილი ექმნა მათზედა:
Iსმინა დ~თ, და მისცა გვამი მისი, და მრავლითა გოდებითა წარიღეს ეკლესია
სა წ~ისა ქალწულისა ქრისტინასსა, რ~ი ხვარაზმელთაგან დარღვეული ახლ
ად აღშენებულიყო, და მუნ დაფლეს დიდითა პატივითა რაცაოდენ გლახაკთა
ძალედვა: X~ შ~დ ამისა ინება ყაენმან ამჴედრება სულტანსა ზ~ა მის
რეთისასა, და შეკრიბნა ყ~ნი მთავარნი, და სპანი თვისნი, და მოუწოდა მეფესაცა
დავითს და სპასა მისსა წარსლვად ეგვიპტედ: ხ~ შეიწრებულიყო მეფე, და ყ~ი სა
ბრძანებელი მისი აღთვალვისაგან არღუნისა, და რ~ი იგი განეწესა რაჲცა გა
ნისყიდებოდეს ტფილისს ასსა თეთრსა ზ~ა სამი თეთრი საყაენოდ აიღებოდეს:
და ამას ზ~ა ხოჯა აზის ვინმე ნათესავით და სჯულითაცა სპარსი განეჩინა და დაე
ტევა ტფილისს რომელ ესოდენ უწესოდ მიიწია ვ~დ სამზარეულოსა მეფისა
სა ცხვარი, გინა კრავი ისყიდებოდა მას ზედაცა ხარაჯა წარუღიან, რ~ლსა
იგი ტაღმად უწოდდეს: Aმისმიერ შეიწრებული მეფე იგონებდა
უკეთუ წარვიდე ეგვიპტედ, ანუთუ განუდგე ყაენსა, გარნა ვერას დაამტკიცე
ბდა, ეგრეცა წარემართა ლაშქრად მისირს: Dა ვ~ა მიიწია ქყ~ნად ჯავახე
თად დაამტკიცა განდგომად, და მოუწოდა თანა განმზრახთა თვისთა, და ჰრქვა უკე
თუ ვისმე ჰნებავნ დაუტევენ მამული და წარმოვედინ ჩემთანა: და უკეთუ ა
რა ჰნებავს წარვედინ მსახურებად ყაენისა მისირს, რათა დაიცვას ქყ~ანა მი
სი, რ~ნება კაცად კაცადსა ზ~ა იყუნედ, და მე არღარა მნებვს მონება თათართა
მძლავრებისათვის ხოჯა აზიზისა, რ~ი დაადგინა ჩემზ~ა არღუნ, რ~ ვერთავს
ვიდებ ესოდენსა შეურაცხებასა: ხ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი რო
მელნიმე დაუმტკიცებდეს, და რ~ლნიმე არა:
Gარნა ეგრეთცა დაამტკიცა განდგომა, და უმრავლესნი წარვიდეს ყაენს წ~ე,
შანშეს ძე ი~ნე: გრიგოლ სურამელი: ორბელი, და თორელი, და კახა ე
რისთავი ახალქალაქისა, თავნი და პირნი ქყ~ანანი წარვიდეს ყაენ ულოს წ~ე, და
უმრავლესნი ჱერკახნი: Dა ვ~რ სცნა მეფემან წარსლვა დიდებ~ლთა
მანცა ნება სცა და წარვიდა განდგომად, და მოუწოდა სარგის ჯაყელსა, ციხის

ჯვარელსა, რ~ლსა აქვნდა პატივი სამცხისა სპასალარობისა, და ეზრახა რათა
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განუდგენ ყაენსა: ერჩდა სარგის, და წარმოიყუანა სამცხეს სახლსა თვისსა, და
ფ~დითა პატივითა განუსვენა უმეტეს წესისა მეფეთასა, და აძლევდა ყ~თა ციხე
ქალაქთა, და ქყ~ანათა მისთა გამოსაზრდელად მეფისა და ლაშქრისა მისისათვის:
ხ~ მეფემან არა ინება, და ჰყო ზაფხული იგი, მცირედითა ერთგულითა რ~ნი
დაადგრ ერთგულობასა მისსა ზ~ა, და ესრეთ იყოფებოდეს სამცხეს:
X~ დედოფალი გვანცა, და ძე მისი დიმიტრი დაუტევა სახლსა ავაგისსა ბიჯ
ნისს, მას ჟ~ა შინა მოვიდა ყაენი ულო გამარჯვებული ბრძოლისაგან სულ
ტანის მეგვიპტელისა, რ~ სძლო მას და აოტნა სადა იგი მუნ დამხვდართა ქართველ
თა ძლიერი ბრძოლა ჰყვეს: X~ ვ~რ მოიწია საზაფხულოსა ადგილსა თ~ს
სა ალტაღს, და მიერ საქოსა, და მერმე წარვიდა საზამთროსა ადგილსა რ~ლსა
აწ ყარაბაღობით და მუღალნობით უჴმობენ: იკითხა საქმე დავითისი, და სცნა
განდგომილებაჲ მისი: მოუწოდა არღუნს, და ორასთა მთავართა, და აჩინა მჴე
დართმთავრად, და მისცა მჴედარი ოციათასი, და უბრძანა ქართველთა მათ
რ~ლნი ერჩდეს მას, რათა წარჰყვენ არღუნ ოირიდსა, და მივიდენ მეფესა ზ~ა
სამცხეს და ბრძოლაუყონ:
¦არმოვიდა არღუნ მჴედრითა ოციათასითა, შემოვლო განძა, და სომხითი, და მო
ვიდა ტფილისს, და მუნ მოერთნეს ყ~ნი ესე ზემოჴსენებულნი მთავარნი საქარ
თველოსანი, და წარმოემართნეს სამცხეს ბრძოლისა ყოფად მეფისა:
Dა ვ~ა ესმა მეფესა დავითს მოსლვა არღუნისა, და ყოველთა მთავართა ქართ
ლისათა: მოუწოდა მესხთა, შავშკლარჯთა, და ვინცა დადგრომილიყო ერთ
გულობასა ზ~ა მისსა, შეკრიბნა მცირედნი კაცნი მჴედარი რვაათასი, და ა
ჩინა მჴედართმთავრად სარგის ჯაყელი, კაცი მჴნე და შემმართებელი, და
მრავალჯერ გამოცდილი, და სახელოვანქმნილი წყობათა შ~ა, ტანითა ახო
ვანი, ჴელოვნად მბრძოლი ცხენსა ზ~ა, მჴნედ მოისარი საჩინოდ, ნადირთა
უცთომელად მსროლელი: Dა მისა მინდობილიყო მეფე დ~თ რ~ ერთგულობაცა
დიდი აქვნდა მეფისა: და წარავლინა წინა მიგებებად და წყობად არღუნისა,
და წარემართნეს და დადგეს ჴევსა შ~ა მტკვრისათა:
X~ არღუნ შემოვლო ქართლი, და დადგა სურამს, და წარმოავლინნა წინამბ
რძოლნი მჴედარი ექვსი ათასი, და არღუნ დადგა შინდარას, და წინამბრძო
ლნი მივიდეს ტასის კარს, და დადგეს სამად ოსა მას ზ~ა რომელარს შოლა:
X~ აიყარა სარგის ჴევთათ, და წარავლინნა წინამბრძოლად კაცნი რჩეულნი,
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და გამოცდილნი წყობათა შ~ა ათას ხუთასი მჴედარი, არა უწყოდეს მოახლოება

არღუნისი, და წარემართნეს და განვლეს ჴიდი ახალდაბისა:
Iყო ყინელი და ზამთარი ვ~რ წესი არს თვისა დეკემბრისა, და განვიდეს სივიწრო
საგან წინამავალნი, და იხილეს რაზმი თათართა, და წინაგანეწყვნეს ქართ
ველნიცა, და მყის ზ~ა მიეტევნეს მესხნი, და პ~ლსა შეკრებასა აოტნეს თათარ
ნი, და მოსწყვიდნნეს მრავალნი სახელოანნი, და ესრეთ ძლიერად ბრძოდეს თა
თართა მათ მესხნი რ~ლ მცირედნიღა განერნეს, და შეიხვეწნეს რაზმთა შინა
არღუნისასა შინდარას გორისასა, და სდევნეს და მოსწყვიდნეს პირითა მახვილი
სათა: რ~ მჴედართ მთავარი სარგის, და სპა მეფისა ვერღარა მოილოდინეს:
ამისთვის რომელ თათართა რაზმი მახლობელად მდგომარე იყო:
Dა ესრეთ ძლევითა საჩინოთა შემოქცეულნი მრავალთა სახელოანთა თათარ
თა თავისა მქონებელნი, მოეგებნეს სარგისს და ლაშქართა: X~ ვ~რ იხილა
სარგის განმხიარულება, დაუვნებელად დაცვა, განიხარა გარნა მძიმედ ა
ღუჩნდა რ~ ვერ მიესწრა ომსა, რ~ იყო კაცი მძლე და შემმართებელი:
±~დ სურვიელიყო განწყობისა მესხთა. და წარუმართა სპათაცა მათ და თვითცა
მივიდა არღუნსა ზედა გულითა ქველითა: ხ~ არღუნ მოუწოდა სპათა თ~ს
თა: და კ~დ სპანი ქართველნი ზ~ა მისრულნი იხილნარა ივლტოდა, გარნა ა
ყენებდეს ქართველნი წარჩინებულნი, ხ~ არა უტევებდეს სივლტოლად რო
მელთა უპირობდა თორელი კახა და ეტყოდა ვ~დ, ჩვენ ქართველნი მეცნავნი ვა
რთ ომისა მათისანი ჩვენ ვებრძოდეთ თქვენ წილ: და ესრეთ ძლით არწმუ
ნეს, და დადგა ადგილსა მას ზ~ა რომელსა დაებანაკა:
Dა განაწყვნა მჴედარნი თვისნი, და ვითარ დაეახლნეს ურთიერთარს, ზედა მი
ეტევნეს მესხნი განლაღებულნი, ხ~ სარგის ჯაყელი უპირველეს ყ~თასა მი
უჴდა რაზმსა მათსა, და უმჴნესი მათი ჩნდა ბაადური ოროლითა ცხენისაგან
ქყ~ანად დასცა, და იქმნა ძლიერი ომი, და მრავალნი მოისრვოდეს არღუნის სპი
საგან, და სივლტოლად მისდრკეს პირველსავე მიჯრასა, სძლევდეს სპანი მეფი
სანი: Gარნა ვ~ა არს ჩვეულება თათართა ლტოლვა, და გარეუკუნქცე
ვა, ანაზდ გარე უკუნიქცეს, მაშინვე სულმოკლე ქმნილნი სპანი მეფისანი ი
ვლტოდეს მსწრაფლ, ესრეთ განწირულნი და მიმოდაბნეულნი თათარნი
მიერ მოისრვოდეს: ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლითა განწირნა ღ~ნ და მისცნა
ჴელთა წარმართთასა: ხ~ უწყალოდ ჰჴოცდენ, და მრავალნი სახელოანნი
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მოსრნეს თათართა რ~ლ მცირედნიღა ძლით განერნეს და სდევნნეს
ახალდაბის ჴიდამდე, გინა უმეტესცა:
X~ ზოგნი ტყვედ წარყუანებულიქმნნეს გურკელელი მურვან, და სხვანი მრავ
ალნი, და შეიქცა ესრეთ არღუნი ულო ყაენს წ~ე გამარჯვებული: ხ~ სარგ
ის და მესხნი მივიდეს მეფის წ~ე აწყურს მეყვისთა თვისთათვის მტირალნი, რ~

უმრავლესნი მოესრნეს, და მცირედნი დაშთომილიყუნეს, და დაჰყო მეფემან
ზამთარი ნახევარი სამცხეს, და გარდავიდა შავშეთს და კლარჯეთს, და წარვიდა
ნიგალის ჴევს: და ვითარ მოიწია თვე მაისი, და აღმოსცენდა მდელო, ყაემან ი
გივე არღუნ დევნად და ძებნად წარმოავლინა, რომელთათანა იყუნეს ქართველ
ნიცა მიმდგომნი ყაენისნი, Dა თვესა Iვნისსა მოვიდა სამცხეს, ხ~ მესხნი
რ~ლნიმე მიეგებნეს არღუნს, და რ~ლნიმე წარჰყვეს მეფესა;
Dა ესრეთ იწყო ოჴრებად და ტყვენვად სამცხესა, და მოადგა ციხისჯვარსა, და
დაუწყო ბრძოლა ძლიერად, რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ
იყო: ხ~ ციხესა მყოფნი ძლიერად ბრძოდეს, და მრავალნი კაცი დაუჴოც
ეს, და დიდად ავნებდეს გარეთ მყოფთა დღისით და ღამით განვიდიან, და ადგილ
ადგილად მოსწყვედიან: Dა ვითარ იხილა სიმტკიცე ციხისჯვარისა რ~ლ
არს ¿~ისციხე, აიყარა და წარვიდა, და წიგნიცა მოუვიდა ყაენისა მსწრაფლებ
ელი წარსლვად: Vინათგან ყაენი თურანისა ქ~ყანასა მყოფი ბრ
ძოლად მოსრულიყო ხვარასანს, და ესრეთ იჴსნა ღ~ნჭირთა მათგან ქყ~ნა სამ
ცხისა, რ~ლ ოცდღე ძლითიყო არღუნ სამცხეს:
X~ მეფე დ~თ კ~დ მოვიდა სამცხეს, და შავშეთს, და ვ~რ იხილა სამცხე მოოჴრებული
მოუწოდა თანა მზრახველთა მისთა ჰკითხა თუ რა ჰყონ, რ~ ომი თათარ
თა აღარ ეგებოდა, მაშინ სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარელმან მოახსენა,
ვ~დ სამცხე მცირე არს, და არა კეთილი სადგომი მეფეთა, აწ განგამწარებ,
რათა წარხვიდე ლიხთიმერად რუსუდანის ძისა Dავითისთანა, რ~ სწორად ორთა
ვე არს სამეფო იგი დაესეცა: და მე დავსდებ თავსა ჩემსა, და საქონელსა ყ~ა, და
ლაშქარსა ჩემსა შენთვის, და ვ~რ გენებოს იჴმარე:
Dაუკეთუ კეთილად გისტუმროს დავით კეთილ, და უკეთუ არა, აჰა სიმდიდ
რე ჩემი მზა არს თქვენთვის: Dა ნუცა შ~ნ სწყალობ საჭურჭლესა შენ
სა, და ვეზრახნეთ თავადთა იმერთა, და განვსცეთ საჭურჭლე, და ჩვენ კე
რძო დავიყენოთ: hსთნდათ ყ~თა განზრახვაჲ ესე, და წარავლინეს
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მოციქული წ~ე რუსუდანის ძისა რათა შეიწყნაროს თათართაგან მირიდებუ
ლი: ხ~ მან აღუთქვა შეწყნარება, და წარვიდეს, და მივიდეს ქუთათის, სადა
იგი წინა მიეგება რუსუდანის ძეჲ მეფე დავით, და კეთილად ისტუმრა, და
დაყვეს წელიწადი ერთი: Gარნა კეთილად თუ ისტუმრებდა რუსუდა
ნის ძეჲ, ეგრეცა კეთილადვე ლაშასა ძესა დავითს, ა~დ ვ~ა უცხო ვიდოდა მის
თანა: Mაშინ ეზრახნეს კახა ბერის ძესა რაჭის ერისთავსა კახა
ბერსა, ქვაბულისძეთა ფარაჯანიანთა სარგისს, რათა ლაშას ძე დ~თ ჰყონ
მეფედ რ~ნი ერჩდენცა: Dა იქმნა განდგომილებაჲ ლიხთ იმერითს: Dა
რ~ლნიმე წარმოუდგეს ლაშას ძესა დავითს: და რ~ლნიმე რუსუდანის ძესა
ნარინ დავითს: ეგრეთვე დადიანი ბედიანი, ჯუანშერის ძე დადგრენ
ერთგულობასა ზ~ა რუსუდანის ძისასა:

R~ იყო ესე ბედიანი კაცი წარმატებული ყ~ითა ზნითა, უხვი უმეტეს ყ~თა
კაცთა, სრული გონიერებითა: ამან დააწყვნა ოდიში რომელ მპარავნი
და ძვირის მოქმედნი არა იპოვებოდეს: და სვანნი განიყუნეს ორად, გარნა
არას ავნებდეს ურთიერთარს ორნივე დ~თ და დ~თ, დაღაცათუ ლაშქართა
არა ენებათ ამისთვის რ~ლ არა განსცემდეს ორნივე მეფენი საჭურჭლესა
ლაშქართა ზ~ა: ესრეთ იყო აღშლილობაჲ და შფოთნი მრავალნი Iმერითს:
Mაშინ არღარა იყო ღონე, დაამტკიცეს რათა განჰყონ სამეფო, და საჭურჭლე ო
რად: და აჩინნეს თავადნი სამეფოსანი, და განუყვეს ორად: ტფილისი ორ
ად, და ქუთათისი ორად, თავადნი და ერისთავნი ურთიერთ შეასწორ
ნეს ნიკოფსით დარუბანდამდე: Dა განჰყვეს სამეფო და საჭურჭლე
ნი ორად, გარნა ხვამალისა ქვაბსა რ~ი იდვა, მცირე რამ გამოიღეს და გაყვეს:
და უფროსი ქვაბსავე დაუტევეს:
X~ ჯაჭვი იგი სახელდებული სალისამური, და თვალი იგი პატივცემული
გვრდემლი, და მარგალიტი იგი დიდი, რომლისა სწორი არასადავის უ
ხილავს: ესე სამივე რუსუდანის ძესა დავითს მიხვდა:
Dა Aქა იქმნა განყოფაჲ სამეფოსა:
Dა მიერითგან შეიქმნა ორ
სამეფოდ: Mაშინ უმეფო იყო ამიერი სამეფო საქართველო: მაშინ დაიშალა ლაშქარი და მსახურებაჲ თათართა: Iნება კ~დ ყაენმან ზავი
მეფისა: მოუწოდა არღუნს რათა წარავლინოს მოციქული მეფის წ~ე ზა
ვისა ყოფად, და ფიცსა დაუმტკიცებდა უვნებელობისასა: R~ დედოფალი
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გვანცა Aვაგის ცოლყოფილი, და ძე თვისი ყრმა მცირე, დარჩეს ჴელთა ულო
სთა, რ~ნი ტყვედ წარისხნეს ურდოს, ვითარ ეგულებოდა ბ~რტისყოფაჲ
ყრმისა, ნოინის ვისმე ცოლმან აღიყუანა, და შვილად მიიყვანა, რ~ იყო უშვი
ლო: X~ თქმულარს ესეცა ვ~დ მიიქვარა ყრმა Dიმიტრი წიაღთა, მე
ყვსეულად საშო განეღო დედაკაცსა, და მუცლადიღო, და შვა ყრმა წუ
ლი, და ამისძლით კეთილსა უყოფდა ნოინის ცოლი Gვანცას, და ყრმა
სა მისსა: რათა მან წარავლინოს კაცი წ~ე მეფისა ზავისა ყოფად:
Dა წარმოავლინეს მოციქული ზავისათვის, რათა მისცნეს სამეფო მისი ყ~ლი
და კ~დ ეგოს პირველსავე პატივსა დედოფლობისასა: X~ მივიდესრა მეფი
სა წ~ე მოციქულნი ყაენისანი, და აუწყეს ესრეთ: მიუმცნო მეფემან
ცა ესრეთ ვ~დ ხოჯა აზიზ იქმნა მიზეზი ჩემისა წარმოსვლისა, და სამეფოსა
დატევებისა: უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შეწყნარებაჲ ჩემი, პირმშოსა ძე
სა ჩემსა გიორგის წარმოვავლენ წ~ე მათსა, და უბოძოს სამეფოჲ ჩემი, და
დედოფალი გვანცა, და ძე ჩემი დიმიტრი წარმოავლინოს ჩემდა, და ხოჯა

აზიზ მომცეს რათა სიკ~დილითა მისითა შური ვიგო ნაქმართა მისთა, რ~ნი
ჰყვნა ჩემზ~ა: X~ ვითარ მიიწივნნეს ყაინს წ~ე, სთნდა სიტყვაჲ მე
ფისა, და ითხოვეს ძე მისი გიორგი, და დაუმტკიცეს ფიცთა მიერ შესმითა
ოქროსა საფიცრისათა რათა უვნებელად დაიცვას ძე მეფისა, და მისცეს სა
მეფოჲ მისი: უკეთუ დ~თ მეფემან იხილოს ყაინ ულოჲ რომელსა ეჯ
ნობითცა უწოდდეს, ხოჯა აზიზცა მისცეს ჴელთა მეფისათა, თუ ენებოს
მოკლას, და თუ ენებოს განუტეოს:
Aმის შუა შემოიყვანა ენუქარქუნ კაცი მართალი და პატიოსანი, სჯული
თა ქ~ეს ჯ~ისა თაყუანისმცემელი: მან უთავსდება ყაინს რათა არა ევნოს
დავითს, და ძესა მისსა გიორგის: Tვით მივიდა ენუქ დავითს წ~ე მეფისა
შეჰფიცა და წარიყუანა ძე მისი გ~ი: შევიდეს ტფილისს, და მოეგებნეს მუნ ყ~ნი
მთავარნი, და ერისთავნი საქართველოსანი: და ბადინი ვინმე ნათესავით
სომეხი რომელსა შევედრა ტფილისი და თვით მეფობაცა არღუნმან:
მოიღო ძღვენი ურიცხვი გიორგის წ~ე, და დაყვეს მცირედი ჟამი ქალაქსა
და მერმე წარვიდეს ეჯნს წ~ე, და მიიყვანეს ურდოსა:
´ირველად მოუვლინა ეჯნის ცოლსა ტონღულ ხათუნს, რ~ იყო იგი მაღლი
სა ჴელმწიფისა კოსტანტინუპოლისა ასული, ჰსჯულითა ქ~ეანე, და მარ
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თლმადიდებელი, ამისთვის პატივსა უყოფდა ტონღულხათუნი ენუქ არქუნს
რ~ლი იგიცა ქე~ანე იყო: ვითარ იხილა ყრმა იგი შეიყვარა სიკეთისა მისისათ~ს
დავითცა ქმნილ კეთილიყო, და მერმე წარიყუანეს ყაენს წ~ე, და მანცა კეთილად
შეიწყნარა და პატივი დიდი უყო: და ესრეთ პატივცემულმან დაჰყო წელიწადი
ერთი, რომელსა მიანიჭა ყ~ი სამეფო მისი ყაენმან:
Dა წარავლინა მოციქული, რათა მივიდეს მეფე დ~თ ეჯნს წ~ე: ხ~ მეფე მიზეზო
ბდა ხოჯა აზიზის არმიცემასა, უკეთუ არა მოსიკ~დიდ, არა მოვალ ურდოსა,
Aმისი მცნობელი ყაენი სიტყვითა არღუნისათა განწყრა, რ~ მძიმედ აღუჩნდე
ბოდა სიკ~დილი ხოჯა აზიზისი: ამისთვის ეტყოდა ყაინს არღუნ, ვ~დ, მეფე ა
რა მოვალს მსახურებად შენდა, ა~დ კ~დ ტყუილით გვაშორებს:
Aწ ამას განგაზრახებ წარსწყმიდე ძე მეფისა, და მე წარმგზავნე ლაშქრად მე
ფესა ზ~ა, და შეკრულსა მოვიყუან წ~ე თქვენსა: ყაინმა დაიჯერა, და განაჩინა
კაცნი, რათა წარსწყმიდონ ძე მეფისა, და ყ~ნი რ~ლნი წარმოევლინნეს მეფესა ძი
სა მისისათანა: Mაშინ სცნა ესე ენუქ არქუნ, აღდგა და მსწრაფლ მი
ვიდა ტონღულხათუნს წ~ე, და აუწყა საქმე ესე: ხ~ იგი მსწრაფლ მივიდა ყაენს
წ~ე, და ენუქარქუნ მოახსენა: რასა უსამართლოებისა ბძანება გაგიჩენია ჵ՞
დიდო მაღალო ყაენო, მეფის ძისათვის, და მსახურთა მისთა: არა უწყია՞ შ~ნ
რომელ წ~წრმეტყ~ლთა რ~ლთა ეზრახებოდა ღ~ი, ბრწყინვალეთა და საჩინოთა გვარ
თაგან შთამომავალთა არს: ±~დ იხილე რომელ ფიცითა მოვიყუანე იგი, და მე და ენუქ

სიკ~დილსა აღვირჩევთ, და აჰა თავნი ჩვენნი იყუნენ მეფის ძისათვის, და ესეცა
უწყოდე
რ~ლ ძმაი შენი დიდისა ყაინისაგან ბითოს შვილი მრავალსა მოციქულსა უგზ
ავნის და დიდთა ნიჭთაცა აძლევს, რათა მისცეს გზა დარიალმანისა, და დასავლ
ეთისა, რ~ ორივე ჴელთა შინა მისთა არს:
Dა ამასცა განგაზრახებ ერთისა ბერისა ვაჭრისა სპარსისათვის პ~დ დიდ
სა ჴელმწიფესა შენთა მტერთა ზ~ა: რ~ უკეთუ ბითოს ულოსი და მეფე შეაერთ
ნენ დიდნი შფოთნი აღდგებიან: V~ა ესმა ესე ულოს განჰკვირდა და მსწრაფლ მო
იყუანა გ~ი შეიყუანა და პატივი უყო, და შემოსა სამოსლითა ბრწყინვალითა, და მის
ცა ტონღულხათუნს და ენუქარქუნს: Dა ჰრქვა, აჰა ძე მეფისა ჩემგან მტ
კიცე ფიცითა არას ვავნებ თვინიერ პატივისა: და შენ წარვედ ენუქ, და
ორნივე ძენი მეფისანი დიმიტრი და დედოფალი გვანცა ვ~ა ტონღულ ხათუნს,
და შენ გნებავს ეგრეთ ჰყავთ, და მოიყუანეთ დავით:
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Dა ესმათ ესე განიხარეს და თაყუანისცეს, და მოახსენეს თავნი ჩვენნი იყვნენ ნაცვლ
ად უკეთუ მოგვცე ხოჯა აზიზ, და არ მოვიყუანოთ დავით, და უკეთუ არ მოგვცემთ
ხო
ჯა აზიზს, არ მოვა: X~დაღათუ მძიმედ აღუჩნდა არღუნს, მისცა ხოჯა აზიზ,
და წარმოიყუანა ენუქ, და მოუწერა წიგნი ფიცისა ტონღულხათუნ მეფესა, ვ~დ არა
ევნოს ყაენისაგან, უკეთუ მოვიდეს ურდოსა პატივითა დიდითა პატივსცეს, და
სამეფო დაუკლებელად მისცეს:
¦არმოვიდა ენუქ არქუნ და მოვიდა ტფილისს, და ორნი ძენი მეფისანი: წარმოუვლი
ნა მოციქული მეფესა: და აუწყა ყ~ლი: ხ~ წარმოვიდა მეფე, და მოვიდა ქვიშხეთის ბო
ლოს, და სურამს შუა დადგა: და მიუწოდა ენუქ არქუნს, მოვიდა და მოუსხნა
შვილნი ორნივე, და მოართვა წიგნი ფიცისა, და მოჰგვარა ხოჯა აზიზ:
V~ა იხილა ხოჯა აზიზ მეფემან, ბრძანა თავისა მისისა მოკვეთა, და მოჰკვეთეს,
და წარგზავნეს თავი მისი ტფილისს, და აღმართეს ძელი, და მოჰკიდეს თავი ხოჯა
აზიზისა: Dა ესრეთ წარჰყვა მეფე ენუქს, და მოეგებნეს ყ~ნი სამეფოსა
მისისანი, და წარემართნეს ურდოსა: X~ თანწარჰყვა სარგის ციხის
ჯვარელი ჯაყელი დიდად ნამსახური: რ~ნ ჰქმნა ესეცა სათნოებაჲ, რ~ ტფილ
ისს ყოფნასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაინისა, ვ~დ მეფესა მოვინდობ, ხ~ პაპა სა
რგისს არა მივინდობ, და არა სათნოუჩნდა ბრძანებაჲ ესე სარგისს, და ეტყოდა
მეფე გარე უკუნქცევასა: X~ იგი არა ერჩდა და ეტყოდა, ნუ იყოფინ ქმნად
ეგე ჩემდა რათამცა მე შევიქცე შინა, უკეთუ ცოდვათა ჩემთაგან გევნოს რა
იმე თათართაგან ყ~ნი კაცნი იტყვიან განზრახვითა სარგისისათა განუდგა მე
ფე თათართა: Aწ იგი წარვიდაო შინა, და მეფე წარავლინა მოკლვად ყაენს
წ~ე, ნუ ჰყოს ეგე ღ~ნ, რ~ ამით წარჴდების გვარი ჩემი, ა~დ მოთუმკლან ნაცვლად
თქვენდა ვიყო, და თუ დავრჩე თქვენთანა დავრჩე:

Dაიმადლა ესე მეფემან ეზომ რ~ლ ქვაბულიანი თემი ერთი სამცხეს, და საყ
დარი ტბეთისა შავშეთს სიგლითა სამამულოდ მიუბოძა: Dა წარემართნ
ეს ურდოსა, და მოვიდეს ყაენს წ~ე ბარდავს, რ~ იგი იყო საზამოთრო სადგური, და
არა უწყოდეს რა ეგულების ყოფად მათთჳს: და მცირედთა დღეთა მოუწოდა
ყაენმან ხილვად მეფისა და მთავართა, და იკითხვიდა რ~ლისა მიზეზისათვის განდ
გა: და ყ~ნი ჰგონებდეს მეფისა და წარჩინებულთა მისთა სიკ~დილსა, და ევედრე
ბოდეს ღ~ა, და ყ~დ წ~ა მეტეხთასა, და ვედრებისა ღ~ისმშობელსა, რ~ისა მინდო
ბილიყუნეს, და შევიდეს ყაენს წ~ე:
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X~ მან მოსცა თვისითა ჴელითა ღვინო, რ~ ესე იყო წესი ყაინთა თასითა დიდითა
ოქრო
სათა: და ვ~რ ჯდა მეფე მუჴლმოყრილი, და მისთანა ყ~ნი მთავარნი: ჰკითხა ყა
ენმან ვ~დ, რად՞ ჰქმენ განდგომა ჩემი, და ბრძანებასა ჩემსა რად՞ ურჩექმენ, და არ
ღუნს შემოები: არა დიდნი კეთილნი ვქმენ შენზედა, დაკარგული და სიკ~დილად
განწირული გველთაგან აღმოგიყუანე ჯურღმულით, და მეფედ დაგადგინე:
Mაშინ ვ~რ არღარა აქვნდა პასუხი მიგებად მეფესა, მოიხედნა უკანით კერძო
სარგის ჯაყელისა ვ~რმცა იგი ქმნილიყო მიზეზი არღუნის შემობმისა, და თათა
რთ მოსრვისა: Dა იხილა სარგის ბრდღვინვისა ლომისა მსგავსად მეფემან მას ზ~ა
მიუტევა საქმე იგი, არა შეშინდა, ა~დ უშიშად აღდგა, და წარსდგა ყაენს წ~ე გან
მწირველი თავისა თვისისა მეფისათვის რათა იგი მოკლას მეფისა წილ, და მუჴლმო
ყრილი ეტყოდა: Mე ვარ დიდო ყაენო რ~ი შემოვები არღუნს:
X~ მან ჰკითხა პაპა სარგის შენხარ՞ რ~ პაპა სარგის უწოდდეს თათარნი, და მან
ჰრქვა იგი ვარ: ჰრქვა მას, და რასათვის განაყენე მეფე ჩემგან და არღუნს შემო
ები՞: ხ~ სარგის არა მეცნიერიყო ენასა მათსა: და წარმოაყენეს სადუნი თარგმ
ნად რ~ი ფ~დ უყუარდა ულოს, და დიდად პატივეცა, რ~ იყო კაცი იგი გონიერი, და
ენა კეთილი, სიტყვითა მარჯვე ყაენს წ~ე მეტყ~ლებდა:
Mაშინ სარგის მიუგო დიდო ყაინო, არა იყო სხვა მიზეზი, რ~ მან მიიღო მეფობაჲ
დავითის ქალაქი, და სოფელი, მან დაიჭირნა ეკლესიანი, დაციხენი ყ~ნი დაარღ
ვივნა: ბედნიერო ყაინო არღარავინ გაუგონებდა უსამართლოებასა ამას: შე
კრა კარი თქვენი ქრთამითა: ამის მიზეზისათვის მე წარვიყუანე მეფე რათა ბე
დნიერმან ყაინმან გაიგონოს, და იკითხოს საქმე ესე, ვ~ა აწ კითხვასა ღირსმყო:
ესეცა უწყოდე ყაინო რ~ლ სპარსნი ძველითგან მტერნი არ~ნ ჩვენ ქართველთა
ნი, ამისთვის არღუნსთანა ვყავ ბრძოლა და ომი, რ~ საქმე და უსამართლოებაჲ
მართლოებაჲ მეფისა მიმართ ხოჯა აზისისაგან ვერღარა დავსთმეთ:
Aწ ყაინო, მეფე უბრალოარის, მე ვარ რ~ნ განვაყენე მეფე კარისაგან თქვენისა,
და განმრავლდა სიტყუა მათშ~ს, და მრავალგვარად უბნობაჲ, რ~ლთა არა არს

ჟამი თქმად და დაწერად: და მეფეცა მრავალსა რასმე იტყოდა: Dა ენუქ არ
ქუნ და დიდი იგი ნოინი სხდეს შუა, და სადუნი იგი კეთილად სთარგმნიდა, და
ჰკაზმიდა თქმულთა მეფისათა, რ~ მეფე ენა მძიმე იყო მცირედ, მანკაბერდე
ლი სადუნი კეთილმეტყ~ლებდა, და ყ~ნი მოელოდეს ბ~რტისყოფასა მეფისათ~ს
და სი~კდილსა სარგისისასა: Mაშინ მოუვლინა ღ~ნ წყალობა მო
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სავთა მისთა, და აწცა დაიცვა ვ~ა მ~რდის ჰფარავს:
Dა ვ~რ სიტყუასა უგებდეს ყაენი და მეფე ურთიერთარს, მოვიდა კაცი დარუ
ბანდით გზისმცველთა ყაენისთა რ~ლთა ყაფულობით უწოდდეს, რ~ არღა
რა განსრულებულ იყო სიტყუა, შევიდა კაცი იგი ყაენის ურდოსა ყაენის წ~ე
და მოახსენა არაარს ჟამი მეტყ~ლებად, რ~ შეიძრა ულუსი დიდი, დიდისა
ყაენისა ბითოსი, და შვილი მისი ყაენი დიდი ბერქაჲ მოვალს გზისა დარ
უბანდისასა უამრავითა დიდად დიდითა ლაშქრითა:
ESმარა ესე ყაენს მსწრაფლ აწვია სპაჲ თვისი, და მყის შემოკრბეს მის წ~ე:
მას ჟამსა წარმოემართნეს წინა განწყობად: და ვ~რ დაეახლნეს ორნივე სპანი
ურთიერთარს: მაშინ ევედრა მეფე ყაენს რათა წინა მბრძოლად აჩინოს
მეფე და სპანი მისნი, და წესადცა არს ქართველთა წინამბრძოლობაჲ: ის
მინა და აჩინა წინამბრძოლად მეფე მახლობელად მისა დგომად:
X~ სარგის ჯაყელი თვით წინა დაიყენა, და განაჩინა მარჯვენე და მარცხენე
და დაწყობილმან რაზმთამან მიმართეს: ხ~იქმნა ესეცა რ~ლ რაზმთა შ~ა
გახლტა მშველი ერთი, სადა იგი სარგის ჯაყელმან აბჯარცმულმან
მოკლა: და მცირედრა წარვლეს, და მელი მოკლა იგიცა სარგის ისრითა:
და წაიარეს და ყურდგელი მოკლა: და ამა სამსავე ხედვიდა ულო ყაენი,
და დიდად აქო სარგის, და კეთილად უთქმიდა მრავალსა:
Mაშინ და ეახლნეს სპანი ორნივე ურთიერთარს, და გამოჩნდა კაცი ერთი
მათ შ~ს რ~ი წარმოევლინა დიდსა ყაენს ბერქას, რ~ ყაენი არა წარმოს
რულიყო: ესე მოეახლა დავითს, რ~ლისათვის დიდად შეწუხდეს სპანი მე
ფისანი: რ~ იყო კაცი ესე დიდი, და მაგრიად და უცთომლიად მოისარი: ხ~ მე
ფემან აღმოიღო მშვილდი, და ჰკრა ცხენსა მისსა მკერდსა, და დაასო, და გუ
ლსა განავლო: ხ~ ქართველთა განმხიარულებულთა აღიზახნეს და მი
ეტევნეს: იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი ველსა ზ~ა შარაბამისასა,
¾ლიერად ბრძოდა მეფე და სპანი მისნი, სადა იგი სარგის ჯაყელმან სა
ხელოანი ომი ჰყო წ~ე ულოსა, რ~ლ განჰკვირდა ყაენი, და განგრძელდა ყო
ველგან ომი, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი:
Iვლტოდა სპაჲ ბექასი, და დევნა უყვეს ძლიერად, ხ~იქმნა ესეცა დევნ
ასა მას ლაშქართასა, დაშთა ყაენი ულო ოთხითა ოდენ კაცითა მც

ირესა რასამე ბორცვსა ზ~ა, და ვ~რ იხილეს ლტოლვილთა შვიდნი რჩეუ
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ლნი კაცნი ზ~ა მიეტევნეს ყაენსა, იხილა ესე მიმავალმან სამითა კაცითა
შეება და ოთხნი ვ~ემე დაჴოცნეს სარგიზ, და აზნაურთა მისთა, და სამნი იგი
ივლტოდეს: Mაშინ იხილა თვალითა თვისითა სიმჴნე სარგისისი, და
ყმათა მისთა, განიხარა და დევნა უყო კ~დცა სპასა ბექასსა დარუბანდის კარ
ამდის, და განვლეს დარუბანდიცა, და სამსა დღესა სხვასა დევნა უყვეს ეს
რეთ გამარჯვებული და სახელოვანნი მოვიდეს სადგურსა მათსა ბარდავს:
X~ მეფესა დავითს, და სპათა მისთა პატივითა პატივსცა, და მრავალი
ნიჭი მიანიჭა ესეზომ რ~ლ სარგის ჯაყელსა კარნუქალაქი, და მიმდგომი
მისი ქყ~ანა უბოძა ერაყითა: Mაშინ შეიშურვეს სხვათა ვიეთმე მტერ
თა და მოახსენეს მეფესა, აწ მეფობაცა სარგისს მიეც, ყაენმა ეზომ განა
დიდა არღარა იქმების მორჩილი მეფობისა შენისა:
Dაიჯერა ესე მეფემან რ~ იყო უმანკო და მალე მრწმენი სიტყუათა კეთილთა
და ბ~რტთა ორთავე, და წარვიდა ღამე ელგონ ნოინისა წ~ე და მოახსენა, უკეთ
უ ყაენი სარგისს კარნუ ქალაქსა მისცემს, მეფობაცა მისცეს: განჰკვირ
და ელგონ ნოინი, და ჰრქვა: ყაენმან შენისა მოდგომისათვის მისცა, და თუ
შენ გიმძიმს არღარა მისცემს, თქვენ ქართველნი არას კეთილსა უყოფთ მჴ
ნედ მბრძოლთა წყობათა შ~ა, არა უწყი ყაენი სარგისმან დაარჩინა მტერთაგან
ძლიერი და სახელოანი ომი ჰყო: ¦არვიდა ნოინი და მოახსენა ყაენს ყო
ველი იგი თქმული, და არღარა მოსცეს კარნუქალაქი: სცნა ესე სარგის შეიქ
ნა გულკლებით, და ქვეგანმხედვარად პატრონისაგან: ხ~ მას ზამთარსა დაიმ
ჭირა მეფე ბარდავს თავისა თვისისათანა, და სარგის წარვიდა გულკლებული
სამცხეს: Mას ჟამსა გაადგა ულო ყაენს შანშესე ძე ზაქარია ამირ
სპასალარი, კაცი ყ~ითა სათნ~ბითა სრული და საჩინო, და ივლტოდა ქუთათ
ისს ნარინ დავითისას, რ~ ბერქას ლაშქართა გამოსლვა მასმია ჩემ ზ~ა: ხ~მე
ფემან დავით კეთილად, და დაყო მცირედი ჟამი, და მერმე ფიცით მოიყუანა ყა
ინმა, გარნა არცა ეგრეთ დამშვიდდა გული ულოსი, და მოკლა ზაქარია ა
მირ სპასალარი კაცი პატიოსანი და სახელოანი:
Dა ჰსცნარა დიდმან შანშე მამამან მისმან მწუხარებითა შეწუხებული იგი
ცა აღსრულდა: ხ~ გვანცა დედოფალი ავაგის ცოლყოფილი მოკლულიქმნა
თათართა შინა მყოფი, რ~ლსა იტყვიან ვითა ასულსა მისსა ხვაშაგის, რ~ლი იყო
ცოლი სევიფარდავისი ხოჯა შამშადინისა მისითა განზრახვითა მოიკლაო:
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[D]ა ვითარ უცალო იყო მეფე, იქორწინა ცოლი, სახელით ესუქან დიდისა ჭორ
მალო ნოინისა, და დიდისა სირმა ნოინისა, და წარვიდა ტფილისს, და ქმნა ქო
რწილი პატიოსანი: Aმა ჟამთა გარდამოვიდეს ბერქა ყაენისაგან ლტოლ

ვილნი ორნი დედაკაცნი საკვირველნი სახელით ლიმაჩავ, და მან მოიტანნა
შვილნი მცირენი, ნათესავითა ახა სარჶა კაინანნი, პირმშო ჶარეჯნ, და
უმრწემესსა ბაყთარ, და სხვანი თავადნი მრავალნი:
Gამოვლეს კარი დარუბანდისა, და მოვიდეს მეფეს წ~ე, ხ~ მან პატივითა ისტუ
მრნა, და წარავლინნა ყაენს ულოს წ~ე, და ყაინმა შეიწყნარა ფ~დ, და უ
ბოძა ხარაჯა, და თანამბრძოლად განაჩინნა, და ესრეთ მეფესთანავე გა
მოგზავნნა: ხ~ მეფემან დასხნა რ~ლნიმე ქალაქსა, და რომელნიმე დმანისსა,
და სხვანი ჟინვანს: Dა ვ~რ მოიწია სთველი, წარვიდა ყაენი ქყ~ანად
შარვანს საზღვართა საქართველოსათა, ადგილსა რომელსა უწოდიან
ჩალან უსური, ესე იგი არს თეთრი წყალი, და შეკრეს ობითა წყლის
პირი, რ~ლსა სიბად უწოდდეს, რ~ ჰგონებდეს გამოსლვასა ბერქა ყაენ
ისასა, და ამა ჟამითგან იწყეს სიბასა ზ~ა დგომად თათართა და ქართველთა,
და სთვლითგან გაზაფხულამდე: და გაზაფხულ წარვიდა საზაფხულო
თა ადგილთა: X~ იქმნა ესეცა რომელ ყაენთა შვილნი ზემო ჴსენ
ებულნი ულოსთან წარგზავნილნი ტუთრყული, და ბალალი, დაიპ
ყრა ყაენმან ულო და მოკლნა სამნივე, და დაიპყრა ქ~ყნა მათი, და ყ~ი სიმდი
დრე მათი, და სცნეს სიკ~დილი პატრონთა მათთა საბერძნეთს მდგომთა დე
დაწულთა, რ~ლთა თავადი იყო ალათემურვინმე:
Aიყარა ბარგითა და დედაწულითა, და ივლტოდა სამცხეს კერძო: ჰსცნეს თა
თართა ულო ყაენისათა სივლტოლა ალათემურისი, დევნა უყვეს და მოე
წივნეს, და იგინი დაბრუნდეს და შეებნეს, და მრავალი კაცი მოკლეს უ
ლოსი ლაშქრისა, და რათა არა განგრძელდეს სიტყუა ვ~ე კოლის მთათა მო
სვლამდე ათორმეტჯერ მოეწივნეს, და ათორმეტჯერ შეებნენ, და ათორ
მეტჯერვე ალათემურ მოერივა და გააქცივნა:
Dა ესრეთ მოიწივნეს ქვენა არტანს, სოფელსა რ~ლსა ჰრქვიან გლინავი, და მუნ
დახვდა მურვან გურკელელი მახუჯაგის ძე, წინა შეემთხვია ნადირობას
მიმავალი, რ~ი შეიპყრეს თათართა, და კნინღა მოაკ~დინეს: ხ~ იგი ევედრა
და აღუთქვა ლიხთიმერით წარყვანება მათი, და ეგრეთ ბერქა ყაენს
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წ~ე წარსხმა: ხ~ იგინი მიენდვნეს, და წარმოიყუანა და მოასხნა სამცხეს, გურკის
ჭალას, და ესრეთ განსცნა: ¦არავლინა კაცი სარგის თმოგველს, და
შალვას ბოცოს ძესა, და ყ~თა მესხთა, და სარგის ჯაყელის ლაშქართა რათა
შეკრბენ ერთად, და შეიპყრან ალათემურ, და მიჰგვარონ ალათემურს,
და წარმოემართნეს: Dაჰსცნა ესე ალათემურ აიყარა ბარგითა, და
დედაწულითა, გამოვლო მტკვარი, და მომართა ჯავახეთით კერძო, შემოია
რა ელასის შემოღმართი, და მივიდა ოშორას ქვეშეთ ადგილსა, რ~ლსა ჰრქვიან
ლერძავნი: რ~ თმოგველი მუნ და უდგა წინა რ~ნი იხილნარა მორიდნა სარ
გის და ბოცოს ძემ, და ლაშქარნი ერთკერძო მოსდევდეს, და გულკლებული

მურვან მართლ კვალსა შედგომილი მოსდევდა, და მოეწია გურკელე
ლი მცირითა ლაშქრითა: რ~ ბოცოს ძე და სარგისის ლაშქარნი არა მო
ვიდეს, არცა შველად გურკელელისა, შეიბნეს ძლიერად ჰსძლეს თა
თართა და მრავალი ტაძრეული მოკლეს, და ივლტოდა გურკელელი:
X~ თათართა განვლეს ჯავახეთი, და თრიალეთი, და რუსთავს მტკვარს
განვიდეს, და მრავალგან მიეწივნეს თათარნი, და სომხითარნი ლაშქარნი
რომელთა არა არს ჟამი მოთხრობად, ყოვლგან ალათემურ მძლე ექმნა,
და განვლეს კამბეჩიანი კახეთი ჱერეთი ყოვლგან ომითა, და წარვიდეს გზა
სა ბელაქნისასა: შევიდეს ღუნძეთს:
X~ წინა განეწყო მეფე ღუნძთა, და სძლეს თათართავე, და გამარჯვებული მი
ვიდეს ყაენს წ~ე, და ესრეთი საკვირველი საქმე ქმნეს: და ამათთანანი თათა
რნი სადაცა დარჩეს აღნარღომობით უჴმობდეს, იგი არს უფროსთანი,
გინა უხუცესთა, და ამისთვის გაძვინებული ბერქა განემზადა გამოსლვად,
და ამათ თეთრსა წყალსა ზედა ღობე შეკრეს, და მუნ იზამთრიან, ვითა მით
ქვამს: X~ვითარ მათ საქმეთაგან უბრალო არს მეფე, განდიდელი,
ჭყონდიდელი, ბასილი, და უჯარმელი, და იწყო საურავთაცა ქმნად თვინი
ერ მეფისა კითხვისა, და მეფისა იმერითს ყოფნასა შ~ა დიადი აწყინა სეფეთა ქყ~ა
ნათა, რ~ ვითარ თვისთა ხედვიდა, და სიტყუაცა ესრეთ იყო, ვ~დ ევსუქანს თანა
ეყო, ამისთვის შესმენილიქმნა ბასილი წ~ე მეფისა, რ~ნ მსწრაფლ მოიყუანა, და
ბრძანა ძელსა ზ~ა დამოკიდება, და დამოჰკიდესძელსა შუა ქალაქსა:
R~ იყო მეფე მალე მორწმუნე და წრფელიცა: და ვ~რ მოიწია სთველი, კ~დ წა
რვიდა ყაენი სიბასა ზედა და მეფეცა მისთანა: მოიწიარა გაზაფხული წარ
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მოვიდა ყაენი საქოსა, და ძე მისი თანქუშ წარმოვიდა გელაქუნსა, რ~ მას აქვნდა საზა
ფხულოდ სადგურად გელაქუნი და მეფე თანა წარმოიტანა, და მუნ იყო:
Mაშინ ევედრა მეფე თანქუშს რათა უაჯოს მამასა მისსა ყაენს ულოს წ~ე რათა
განუტეოს სამეფოდ თვისად: ხ~ ისმინა და წარავლინა კაცი, და ვ~რ მიიყუანეს
საქოდ ყაენი ულო აღსრულებულიყო:
Mაშინ ხათუნთა და ნოინთა მიუმცნეს თანქუშს, რათა განუტეონ მეფე სა
მეფოსა, გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისს, და ყ~ა ქართლსა და სომხითსა
განაგნა საქმენი მანდაურნი:
X~ ნოინთა დასვეს ტახტსა ზ~ა ულოს ძე უხუცესი სახელით აბაღა, კაცი კე
თილუხვი, მოწყალე, ტკბილი, მდაბალი, განმკითხველი, სამართლის მოქმე
დი, გლახაკთ მოწყალე, და შემნდობელი, ესე რ~ლ დაღათუ დიდისა ბ~რტის
მოქმედი კაცი იყვის არავე მოჰკლევდის: რ~ ესრეთ იტყოდა ყ~ისა ქყ~ანისა მპყ

რობელად დაუდგენივარო ღ~ა: და რასცა ვერ მივსცემ არცათუ წაუღებ:
და მრავალგზის საჭურჭლენი მისნი წარიპარნეს მპარავთა, და არა მოაკ~დინის
ა~დ იტყოდის, რად მაკლს მე საჭურჭლე, ისი წარიღონ გლახაკთა რ~ ნაკლუ
ლევან არიან და მისთვის იპარვენ:
±~დ უბოროტო და კეთილი გონება აქვნდა: Mაშინ აბაღამ განაჩინა მჴედართ
მთავრად კაცი საჩინო წყობათა შ~ა, და ურდოსა და სახლისა თვისისა მოურავად დაა
დგინა ზემო ჴსენებულისა ჭორმაღუნის შვილი სირმონ, კაცი განმარჯვებული
და საჩინო წყობათა შ~ა: ვინათგან ქრთამს მძიმესა მიიღებდიან მის წ~ე მდგომ
ნი ყ~ნი, გამოარჩია კაცი ერთი მოწყალე და სამართლის მოქმედი, და მმარხველი,
და მლოცავი, ქყ~ანათა და ეკლესიათა ღ~ისა მოსავთა მოყუარე, სახელით აღუბაღა:
ესე განაჩინა უღონოთა და გლახაკთა განმკითხველად: Aრათუ ულო ყა
ენის პატივცემულნი ნოინნი გამოსცვალნა, ა~დ უმრავლესნი აღსრულებ
ულიყუნეს ვ~რ ელგან ნოინი და სხვანი მრავალნი:
Aმას აბაღას წ~ე წარვიდეს მეფე დ~თ და მისნი დიდებულნი, და ფ~დითა პატივი
თა შეიწყნარნა და პატივსცა, და დაემორჩილნეს აბაღას ყ~ნი თათარნი საბ
რძანებელი მამისა მისისა ულოსი: Mას ჟ~ა გამოვიდა დიდი ყაენი ბერქა
გზასა დარუბანდისასა აურაცხელითა ლაშქრითა შურისგებად სუთარესს,
ბალღას, და ყულის საქმისთვის: ჰსცნა ესე აბაღა ყაენმან, და მოუწოდა
სპათა თვისთა, და მეფესა დავითს და წარემართა: ხ~ ვ~რ აგრძნა ძლიერე
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ბა და სიდიდე სპათა ბექასთა, არღარა განვიდა მტკვარსა: ა~დ შეიარა ნაპი
რი და განსავალი ყ~ი, და აღიღო ზომი ყოველგან: და დააყენა ლაშქარი სადა შე
კრბების მტკვარი და რაჴსი, და მუნითგან ვ~ე მცხეთამდე:
X~ ბერქამან მოაოჴრა ქყ~ანა შარვანისა, ჱერეთი, კახეთი, და ყ~ი იორის პირი,
და მოვიდა ლაშქარი ტფილისამდე, და მრავალი სული ქე~ანე მოსწყვიდეს: ხ~
ბერქა ყაენი დადგა მთათა შ~ა გარესჯისასა: მაშინ მოხედნა ღ~ნ წყალობით
ქყ~ანასა ამას, და ყაინსა აბაღას: შეედვა სალმობაჲ რაჲმე ბერქას, და მოკვდა:
ვ~ა იხილეს სიკ~დილი ყაინისა მათისა სპათა მისთა, წარიღეს მკ~დარი, და გან
ვლეს კარი დარუბანდისა, Eსრეთ დამშვიდნა ქყ~ანა ესე, ხ~ თათართა
გულად აქვნდის შიში მეფისა ბერქას ლაშქრის გამოსლვისა, და ყ~თა სთველ
თა წარვიდიან სიბასა ზ~ა: ვ~რ მოეახლის ჟამი სიბას წარსლვისა:
Mოუწოდა მეფემან სპათა თვისთა, და სარგის ჯაყელ ციხისჯვარელსა: ვი
თარ მივიდა სარგის დ~თ მეფისა წ~ე ტფილისს, ჰგონა სარგისის განდგომილე
ბაჲ ყაინს წ~ე, და დაივიწყა ნამსახურობაჲ განზრახვითა უკეთურთათა კაცთა
თა, მოუწოდა ´ალატად, და შეიპყრა შინა, და ტყვე ჰყო საჭურჭლესა შ~ა:
სცნეს ესე აზნაურთა თანამყოლთა სარგისისთა, ივლტოდეს და წარვიდეს
ყაენს წ~ე, მოახსენეს აბათა ნოინსა რათა მან განაჩინოს მეფისაგან დამ

ჭირვაჲ სარგისისი, და მოახსენოს ყაენს აბაღას და სთხოოს სარგის:
Iსმინა მსწრაფლ ვედრება აბათან ნოინისა და მოსცა ელჩი, და წარმოავლინ
ეს, და მოიწია ტფილისს, და წარმოიყუანა სარგის, და მიჰგვარეს აბათან ნოინ
სა, და მიერითგან იქმნნეს ჯაყელნი მორჩილნი ულოსიანი ვ~ე ჟამთამდე
Mეფეთა შ~ს ბრწყინვალისა და საჩინოსა დიდისა Gიორგისათა:
X~ მეფე ჯერეთ არა წარსრულიყო სიბასა, შეედვა სალმობაჲ მუცლისა ძესა
მისსა პირმშოსა გიორგის რ~ლი სიკეთე აღმატებითა სავსე იყო: განგრძ
ელდა სალმობაჲ ესეზომ რ~ი კნინღა მკ~დარ საგონებელიყო, და იდვა უჴმოდ
უძრავად სულთა აღმომშვინველი, და მათცა ძლით: ამას მწუხარებასა და
უღონოებასა რა მოეცვა მეფე, და ყ~ნი მკვიდრნი საქართველოსანი, მოეხსე
ნა მეფესა Dმანისისა ღ~ისმშობელი, და წარვიდა წ~ე მისსა, და თვით წარმოაჩი
ნა უჴამურითა ფერჴითა მოჰყვებოდეს, და მოეგებოდეს მჴურვალითა ცრ
ემლითა წყალობად მათდა აღსძრვიდეს: Mაშინ შეისმინა ვედრება
მათი წ~თა უწმიდესისა ღ~ისმშობელმან, და მყის შეხებასავე თანა, და პირსა
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ზ~ა შეხებასა, თვალნი აახვნა მსწრაფლ, და ვ~ა უვნებელი წარმოჯდა:
Iხილეს ესე მეფემან, და ყ~თა მკვიდრთა საქართველოსათა, განჰკვირდეს ანაზდათსა
ამას საკვირველებასა ზ~ა ყ~დ წ~ისასა, და ადიდებდეს ყ~ნი ღ~ა:
Dა კ~დ წარვიდა მეფე სიბას ზ~ა, და მუნყოფასა მისსა ჟ~ა წამოსლვისასა დასნეულდა
მე
ფე დ~თ, სალმობითა მით მუცლისათა, და ვერ განჰკურნეს მკურნალთა, და
წარვიდა ცხედრითა, და ვითარ მოეახლა მარტომყოფსა, მივიდა ხატსა მას ჴელით
უქმნელსა, რ~ი თვით გამოისახა ტილოსა ხატისა მ~რ კეცსა ზ~ა: მოყუანება ბრ
ძანა მარტომყოფისა ხატისა, და ევედრა ცრემლითა, და შეუუვრდა, და განჰკურნა
ვ~რ U~ისა მ~რ განკურნებული ცხედარსა ზ~ა მდებარე, და ესრეთ მრთელი მო
ვიდა პალატად ტფილისა, და იყო განსვენებასა შ~ა თვინიერ ამისისა, რ~ მთავარნი
და ერისთავნი ვერ სცვალნის შიშისათვის ყაენისა:
X~ თქმულარს ესეცა, ვ~რ ბრძენისა სოლომონისათვის წერილარს, ჟამსა სიბერისა
მისისასა არა მართლიად ვიდოდა წ~ე ღ~ისა, და მძლავრებისაგან თათართასა უ
ცალო ქმნილმან იწყო შლად საყდართა საეპისკოპოსოთა, რ~ნიცა სანატრელთა მე
ფეთა შესავალნი სოფელნი მიენიჭნეს განსცემდა: ეგრეთვე მონასტერთა ამას
თანა სხვანიცა ბ~რტნი აღსძრნა მტერმან რ~ნი არა საჴმარარიან თქმად, და მძლა
ვრა სიბერესა შ~ა, ვ~რ სოლომონს, ამისთვის სწვრთიდა ღ~ი, არა ჩვენებითა,
ა~დ შვენიერებითა ძისა მისისათა სიკვდილისა გლოვითა:
Vინათგან უგუნურებასა შ~ა ვართ ნათესავნი ადამისნი, და გულსმოდგინედ

მიდრეკილარს გული კაცისა ბ~რტისა მ~რთ, ვ~ა წერილარს, „არა იგონეს ნე
ბითა უგუნურებისათა შეგონებად, ა~დ გარდავხედით ცხოვრებასა ჩვენსა, და
ყ~ნი ვართ ამაოებასა შ~ა, ვ~ა იტყვის ბრძენი ეკლესიასტე. „ამაოებაჲ ამაოება
თა, და ყ~ივე ამაო არს, და მზესა ამას ქვეშე ხილულსა ყ~ავე ამაოებასა მისცემს:
X~ ჩვენ გზასა მცირედ გარდამბიჯებელნი კ~დ მოგზაურ ვიქმნეთ:
Dა ვ~რ მოიწია მსგეფსი სიბას წარსლვისა წარვიდა Mეფე კ~დ, ხ~ მუნ ყოფასა
მისსა დასნეულდა ძე მისი, გიორგი, რ~ დიდი ნუგეშინისცემა აქ~ნდა მეფესა
საბრძანებელსა მისსა, და მისვე სისხლმდინარებისაგან აღსრულდა, და დაუტ
ევა მწუხარებაჲ მიუთხრობელი ყ~თა მკვიდრთა სამეფოსათა დიდითგან მცი
რეთამდე: X~ გვამი ყრმისა გიორგისა, დაასვენეს საყდარსა სიონისასა,
რათა მოიცადონ მეფე, და ვ~რ მოეახლა ჟამი მოსლვისა, და ვ~რ წარჴდა ჟამი მცი
რედი მოვიდა მეფე ტფილისს, ვ~რ არავინ გაეგება წინა, თვინიერ მცირეთა მო
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ქალაქეთა, ზარგანჴდილმან მიისწრაფა პალატად სადა დახვდეს სპანი, და ვაზი
რნი დამალულნი და შავითა მოსილნი:
Dა ვ~რ აუწყეს სიკ~დილი ძისა მისისა გიორგისი, მყის სმენასავე თანა დაეცა, და
კნინღა მკ~დარიქმნა, და ესრეთ შევლეს პალატად ჴელთა ზ~ა მქონებელი, და
ძლით მოვიდა ცნობად, რ~ უკეთუ მოისპოს სული, მყის მოისპობის ცნობაცა,
და უკეთუ მოისპოს ცნობა, არათანა მოისპობის სული, სიტყვის მოქმედი იტ
ყვის: Vინათგან ტკივილითა მ~რ უზომოთა მოცვულიყო, და შვილობისა სი
ყვარული, და კ~დ სიტურფე აღმატებული ათრვამეტისა წლისა მყოფისა,
სიმჴნე სამჴედრო ზნეთაგან განსრულებულობისა ტკივილნი მრჩობლ ზედა დაერთოდეს: Sალმობიერითა გოდებითა ჰგოდებდა, და სიკ~დილსა აღირჩე
ვდა თავისა თვისისა, რა~ჟს იხილა აღყუავებული შვენიერი გვამი ძისა თვისი
სა გიორგისი, მკ~დრად უფერულად მდებარე, რ~ლსა იგლოვდა ერი, და ვა
ებით წარიყუანეს Mცხეთას, და მუნ დაკრძალეს, და უკმოიქცეს მწუხარები
თა სავსენი: X~ ესოდენ განუმრავლდეს ტკივილნი შვილისა საყუა
რელისანი, მიერითგან არღარა აქვნდა ლხინებაჲ, და სენთაცა მრავალ
თა მოიცვეს, და გვამითა უძლურებდა უმრავლესთა ჟამთა:
Gარნა მონებდავე ყაინსა Aბაღას არა იყო სხვა ღონე: Aქა შინა იწყო მანკაბ
ერდელმან სადუნმან განდიდებად, რ~ლი პ~ლ ულოს შეეწყალა რკინობისა ძლით,
და ყაინმა აბაღაცა პატივუყო, და დიდი სიბდივანი კეთილისყოფად მით რ~ლ, ცო
ლისა მისისა ავაგის ასულისა ხვაშაქისა ეჯიბობაჲ აქვნდა, და მეფესა დავი
თს მიუბოძნეს მრავალნი ქყ~ანანი:
Aმათ ჟამთა იქმნა განდგომილებაჲ თათართა ურთიერთარს, რ~ განუდგა
აბაღა ყაინსა თაგუთარ ყაინი ბარატას ძმა უმრწემესი, რ~ლი იყო ზემო
ჴსენებულისა ªინგიზ ყაინის შვილისა ªაღატარ ყაინის ნათესავი, რ~ლსა ე

პყრა ქყ~ანაჲ თურანისა, და დიდი თურქეთი: ESე ბარატა ყაინი იყო თურან
სა, და წარმოავლინა ძმაჲ თვისი Tეგუთარ, რათა ხარაჯა ქყ~ანისა რომელ მას წა
ჴდომოდა ვითარ ზემო თქმულარს თეგუთარს მიხვდებოდის: ESე მივიდა ო
რისა ბევრისა ლაშქრისა მქონებელი, შეიწყნარა აბაღამან, და უჩინა ზაფხუ
ლის სადგურად მთანი ვ~ემე არარატისანი: Dა საზამთროდ რაჴსისა პირი, და
ნახჭევანი: ესრეთ იყოფოდა თაგუთარ, შეშინდა ყაინობაჲ აბაღასი, და მიუ
მცნო ძმასა თვისსა ყაინსა ბარატას ჯეონს იქითმყოფსა, ვ~დ რად მივსცემთ ყა1-31 სტრ., 200v
ენობასა, და ქყ~ანასა დიდსა აბაღას: Aწ წარმოემართე მანდეთ შ~ნ, და აქეთ მე, და ო
რთავე შევმუსროთ აბაღა, და ჩვენ დავიპყრათ ქყ~ანაჲ მისი:
X~ მოივერაგა ესრეთ თავი შეშისა ისრისა აღმოთხარა, და ძვლითა პილოსათა შეაწე
ბა სამნი ისარნი, და მათშინა შთადვა წიგნი, ამად რომელ ყ~ლგან გზისა მცველნი
განჩენილიყუნეს თათართაგან ძველითგან, და განიკითხიან მოციქული და მგზავრი:
და ვ~რ მივიდა თეგუთარისა მოციქული ძმასა მისსა ბარახა ყაინს წ~ე, სთნდა
სიტყუა და განზრახვაჲ თეგუთარისი, და მოუმცნო მანცა ეგრეთ, რათა პაემანს
შეკრბენ ერთად, და დაამჴვან აბაღა ყაინი, და დაიპყრან ჴელმწიფობაჲ, და მო
უწერა განჩინებული დრო პაემანისა, რომელ მას ჟ~ა უკუდგეს თეგუთარ რო
მელსა ჟ~ა გამოვიდეს ჯეონსა ბარახა სპითა თვისითა:
X~ განგებამან ზენამან განაქარვა განზრახვაჲ მათი, და დაიცვა აბაღა უმანკო
ებისათვის და სიწრფოებისა და სიმართლისათვის: R~ თვენი მათნი მთოვა
რითა აღრაცხილარიან: და შთადვა მანცა თავსა შ~ა ისრისასა წიგნი ესე: და
წარმოვიდა მოციქული, და მოიწია თეგუთარს წ~ე, და მოსცნა ისარნი, და განაღო
თავი ისრისა, და პოვა გაწერილი ძმისა თვისისა ბარახასი: და ჟამიცა იგი პა
ემანისა მოახლებული ჰპოვა წერილსა მასშ~ა, და მყის აღეკაზმა ბარგითა,
და დედაწულითა კაცი მებრძოლი ვ~რ ერთი ბევრი: და ხუთასი, რ~ სხვა იგი
ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისაგან: ნუ ~კჱ განცხადნეს საქმე მისი, და ბ~რტი
ეყოს აბაღას მ~რ, აიყარა და მომართა მთათ ღადოსათა კარცხალთა და კარისა
თა რ~ლარს შ~ს შავშეთსა და აჭარასა, და დადგა თავსა შავშეთისასა ფიჭვთას:
და ეზრახა სარგის ჯაყელსა, რათა მისცეს გზა;,
Uკეთუ უნდეს გზასა აფხაზეთისასა წარსლვად მეფისა დავითის წ~ე, რ~ა იგი ი
ყოს შუამდგომელ მეფისა და თეგუთარისა: და უკეთუ განუმარჯვდეს დიდ
ად განადიდოს სარგის, და ვითარ ამას ზრახვასა შ~ა იყუნეს, სთნდა სარგისს
სიტყუა თეგუთარისი: Mოუწოდა სპათა მისთა, და დიდსა შანშეს შვი
ლსა ივანე მანდატურთა უხუცესსა: წარმოავლინა დევნად თეგუთარისა,
და აჩინა მჴედართ მთავრად სირმონ ნოინის შვილი ჩორ მაღონისი, კაცი წყ
ობათა შ~ა სახელოანი და შემმართებელი, და მრავალნი ნოინნი სხვანი,
და მოიწინნეს მთათა არტანისათა, და დაიბანაკეს მუნ:

X~ იქმნა ესეცა საკვირველი ყ~თა ნაშობთა დედათა უმეტესისა, რ~ნ ღ~ისა სიტ
ყუასა ქწ~ლისაგან შობილსა ქ~ესა ღ~ა ჩვენსა, თვისითა ჴელითა ნათელსცა,
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და ჴმა მამისა ზეცით ესმა, და სული წ~ჲ სახითა ტრედისათა იხილვა, და სა
მებისა წმიდისა ერთი არსებაჲ ცხადჰყო, და გვასწავა ი~ნე ნათლისმცემ
ელმან: Aმისი Uდაბნოჲ შენარს, და არა უცნაურმთათა შ~ა ღადო
სათა oპიზა, უპირველესი ათორმეტთა უდაბნოთა: ამას შ~ა არს უპი
რატესი ყ~თა წ~წრმეტყ~ლთა და მოწამეთა ყ~თა უაღრესისა ნათლისმცემე
ლისა ი~ნეს ჴორჴი იგი, რ~ლი არა დაუდუმდებოდა ქებად ღ~ისა მოსრული
სა, და მამხილებელი იროდის უსჯულოებისა:
Dა ესრეთ პატიოსნითა საუნჯითა განშვენებული, და საღ~თოთა კრებ
ულითა აღსავსე იგი სამყოფი ნათლისმცემელისა, და ჭ~ტი თვით თავად
ისა ვ~რ სიტყუა ცხჰყოფს სამყოფი: ESმარა სიდიდე უდაბნოსა oპიზი
სა, და შემკობა მისი პატიოსნითა ხატითა, და კანდელთა მიერი აღსავსებაჲ,
ინება წარმოღება მისი, და წარმოავლინა ვ~რ ათასი მჴედარი რათა მოაოჴრ
ონ: X~ წარვიდეს მთისა გზასა, რ~ი მივალს კარჩხალთა კერძო: გარნა
არა დაიდუმა მსჯავრმან ზენამან, რ~ ეგოდენნი წ~ნი მამანი რ~ლ მას ჟამსა
ბრწყინვიდეს oპიზას სასწაულთა ნიშთა მ~რ განბრწყინვებულნი, და მინდო
ბილნი წინამორბედისა ი~ნესნი წარმართთა მიერ მოწყვედილნი, და ჴორჴი
იგი დაუდუმებელი ღ~ისა ქადაგი არა უპატიო ჰყო ღ~თნ:
Aმისთვის დიდად დაიცვა მყოფი იგი სავანე თვისი, და მოუვლინა ნისლი და სიბნე
ლე, და ვერღარა ვიდოდეს ფერჴითა საძაგელითა: R~ მიახლებულიყუნ
ეს უდაბნოსა მას, და დადგეს მთისა მისძირსა, რ~ლსა ეწოდების ძეგლი,
რ~ლსა შ~ა შენარს ეკლესია წ~ისა Gიორგისა, რ~ლარს oპიზას, და მიძ
ნაძორას: Mაშინ მოხედნა წყალობით სამკვიდრებელსა თვისსა I~ნე ნათლის
მცემელმან, მსგავსად ყ~დ უბიწოსა ვლაქერნისა ღ~ისმშობელისა: და მოა
ვლინა ქარი სასტიკი მთისა ღადოსა, და ხორშაკი სეტყუა და წვიმა მძაფრი,
და აღდგეს ღელვანი ვ~ა შუა ზღვისა, და წარმოეცა წყალი მძაფრი, და იქ
მნა მდინარე დიდი, რ~ი განსწორდა ვ~ე წვერამდე ძეგლისა:
R~ი აწცა იხილვების დიდი იგი ნაღვარევი, რ~ლი შთავალს მართლ ზ~ა წყა
ლსა შავშურსა, ზ~ა მიეტევა წყალი იგი, და წარიხვნა თათარნი ს~დ, კაცი
და ცხენი, არა დაშთა თვინიერკიდე ერთისა კაცისა: Dა წარვიდა იგი თხ
რობად თეგუთარისა, ვ~ა Iოვის ზ~ა ღაღადისი, ვ~დ სახლი ღ~ისა არს ადგილი
იგი სამყოფი მონათა ღ~ისათა ერიდენითო მუნ მისლვად:
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Iდგა მაღალსა არსიანის თავსა, მოვიდეს და ჰქვეს ვ~დ მოვიდა ლაშქარი დიდი
აბაღასი, და დადგეს მთასა არტანისასა, და ხვალე მოსლვად არიან აქა:

Eსმა თეგ~თარს, და რა გათენდა აღყარა ბარგი, და დედაწული თვისი, და უკუა
ყენა მთასა მაგარსა კარისათა, რ~ლსა ერთ კერძო შევალს გზა, და თვით ლა
შქრითა და მეომრითა გარდმოიარა არსიანი: აქეთ სირმონ ჩამოვლო მთა
ყველისა, და მოვიდეს ორნივე თავსა ყველისასა:
Sირმონ წინა დაუდგა, რ~ლი იყო ბრძოლათა შ~ა სახელოანი, ეგრეთვე ძლიერ
ნი მებრძოლნი თეგუთარისნი, სეგზი, ჯოლაქი, აბიბხანუი, თელქადემურ, რ~ლთა დიდად ძლიერი ომი გარდაიხადეს, და მოსწყდა ორგნითვე უ
რიცხვი და განგრძელდა ომი: იძლია თეგუთარ, და ივლტოდა დედაწულითა კე
რძო მთასა ღადოსასა ჯნალის თავსა, და მიუდგა უკანა სირმონ: X~ თეგუთ
არა დაუდგა სიმაგრესა მთისა მინდობილი: და კ~დ იქმნა ძლიერი ომი ორ
დღე: და ვ~რ მისჭირდა თეგუთარს ივლტოდა უცნაურად, რ~ლიმე აჭარით:
რ~ლიმე ნიგალის ჴევით, რომელი ყ~დ უვალიყო კაცთაგან, და არა დასაჯერებ
ელარს კაცთაგან, უკეთუ ვისმე ეხილვნეს მთანი იგი რომელსამცა წარვლნ
ეს, რ~ ყ~დ შეუძლებელარს სლვა კაცისა, არათუ ცხენისა:
´ირველ სიმყაფრითა, და მერმე ტყისა სიხშირითა, და შქერთა და ეკალთა რო
მელსა ბურწუმელი ეწოდების, განთხრძული ბრწამლითა, რ~ი ნადირთაგა
ნაც უვალიყო ადგილი რომელი შთავლეს, და იქმნა ესეცა რომელ განვლეს
ტყესა ერთსა ქვეშეთ კლდიანსა, და ზედათ მიწისა მცირისა მქონებელსა,
და ზ~ა მოშენებულიყო ტყე, გაღმართ განმავალთა წარუსქდა მთა იგი ვ~ა ზვა
ვი თოვლისა, კაცსა ვ~რ ათასსა დედაწულის მქონებელსა, და შთავიდა ჴევსა ა
ჭარისასა, და დაიპყრნა ცხენი და კაცი,და ყ~დ უჩინოჰყო, და ესრეთ საწყალობელ
ად მოისრვოდეს: Dა ჯერეთაცა ადგილსა მას სთხრიან აჭარელნი
და ჰპოვებენ სამკაულთა დედათასა ოქროსა და ვეცხლისასა:
ªაიარეს აჭარა, და ნიგალის ჴევი, და მერმე შეიარეს გურია, და მივიდეს ქუთა
თისს მეფესა დავითს წ~ე, ხ~ იგი სიხარულითა მოეგება, და სერი დიდი განუ
მზადა, ხუთასი ზროხა მოხარშული დაუდვა, თვინიერ ღორისა, და ცხვრი
სა კიდე: და ლაშქრისა გამოსაზრდელად მასვე დღესა ცხენი ექვსასი, ზრო
ხა ათას ხუთასი, ცხვარი ორი ათასი, ღორი ორიათასი:
Eსე მას დღესა მოიღო თეგუთარს წ~ე, და მან განუყო ლაშქართა, რ~ლისათ~ს
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დიდად განჰკვირდენ თეგუთარ და სპანი მისნი: X~ ღვინის ჰამრი არა იყო, მო
იღეს ურმითა და ჭურითა და აღმოასხმიდეს:
Eსრეთ კ~დ ისტუმრა მეფემან რ~ლ იყო უხვი და მდაბალი, და მეცნიერი ყ~ისა საქმ
ისა, და სახელისა მომხვეჭელი, ესე ვ~ა მონა დაუდგა წ~ე სამსახურად თე
გუთარს: Eგრეთვე დედოფალმან ასულმან მაღლისა ჴელმწიფისამ~ნ

პალიალოღოს კოსტანტინუპოლის მეფის ასულმან: ამანცა ეგრეთ პა
ტივსცა ცოლსა თეგუთარისსა, და გაუშინაურდეს ურთიერთარს და მიენდვ
ნეს, და ზედას ზ~ა მივიდის დავით მეფე თეგუთარის წინა და განუჩინის: ესრ
ეთ იყოფოდა: Dა ვ~რ შეიქცა სირმონ გამარჯვებული ყაინს აბაღ
ას წ~ე, მოვიდა კაცი გზათა მცველთა ხვარასნით, ვ~რ შეიძრა დიდი ულუ
სი თურანისა, და ყაინი დიდი ბარახა გამოვიდა ჯეონსა უამრითა ლაშქრი
თა, რ~ ბარახა ჰამანსა გამოსულიყო, და თეგუთარის გარდახვეწა აუწყეს:
ვ~ა ესმა აბაღას განჰკვირდა მოუწოდა ყრმათა თვისთა და ყ~თა ქართველთა,
რ~ Mეფე დავით შვილის სიკ~დილითა დაუძლურდა, ა~დ ეგრეთვე წარვიდა
ყ~ითა ძალითა თვისითა, წარვიდეს ხვარასნით კერძო:
Mივიდეს ჱერს, და მიერ მინდორსა ამოსისასა, და დაეახლნეს ურთიერ
თარს: წარავლინეს მეფე და სპანი მისნი წინათ, რათა დაიცვნენ ლაშქა
რნი თვისნი დასხმისაგან ბარახა ლაშქრისა, და ულუსი, და სპა მისი განიცა
დოს, და სხვანიცა ნოინნი წარგზავნნა წინა წარსლვად, ვითარ ოთხ, გინა
ხუთსა მილიონსა: Aმცნო რათა იხილონ სპა ბარახასი რ~ი მათცა
შემოეყენა, და გარე უკუნიქცეს, ამათ წინა შორსმდგომთა ყარაულად
უწოდინ ენითა მათითა: Dა წარვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი
აბაღასნი: ვ~რ ვლეს ორი დღე, დადგეს და ცისკარი მოეახლა, იხილეს
მტვერი დიდი ამოსის მინდორსა ამაღლებული, ვ~რ ღრუბელი, სცნეს
ვ~დ ბარახასი და სპისა მისისა არს, აეკაზმნეს მეფე და სიქადურ, და ენე
ბა სიქადურს გარე უკუნქცევად შიშისაებრ აბათასა:
Dა ჰრქვა მეფესა ჩვენ ყარაულნი ვართ, და ლაშქართაგან მცირენი, და
ჰა განგვიცდიან ლაშქარნი, და წარვიდეთ ყაენს წ~ე, და ვაცნობოთ მოსლვა
მათი: X~ მეფემან ჰრქვა, არა არს წესი ჩვენ ქართველთა, რათა
ვიხილოთ მტერი ჩვენ კერძო მომავალი, და შეუბმელად ზურგი შემოვაქც
იოთ დაღათუ იყოს სიკ~დილი: ვ~ა ესმა თათართა განჰკვირდეს და განწყრ
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ეს, და ზ~ა მოუჴდეს მეფესა და ეტყოდეს, არა იცი რასა იქმ, არა გაქვს ბრძა
ნებაჲ აბაღასი, უმისოდ შებმა დიდისა ყაენისა:
Tქვენ ქართველნი უცნობონი ხართ და არა იცით საქმე: და ევედრებოდეს
მრავლად მეფესა, და ყ~თა სპათა მისთა, და ბ~რტისყოფასაცა აქადებდეს ა
ბაღას მ~რ. გარნა ვერ არწმუნეს უკუნქცევაჲ: Mაშინ მსწრაფლ კა
ცი ყაენს წ~ე და აცნობეს, აჰა მოვიდა ბარახა დიდითა ლაშქრითა, და ჩვენ
ვხედავთ მტვერსა დიდსა ამოსისა მინდორსა ს~დ მტვერითა დაბნელებულ
სა, და ჩვენ ბრძანებისაებრ თქვენისა გვნებავს გარე შექცევა, და წ~ე
შ~ნსა მოსლვა, გარნა ქართველნი უცნობოქმნილნი არა მოვლენ ჩვენთანა,
ამას იტყვიან ვ~დ არა გვაქვს ჩვეულებაჲ რათამცა მტერი თვალითა ვნახოთ
და გარე შევიქცეთ: Aრათუ შენ აწ ყაენი მოხვალ და შენ განაგებ, ჩ~ნ

განგვიწირავს თავნი ჩვენნი სიკ~დილად, და ისწრაფე შეწევნად ჩვენდა:
Vითარ მოიწია მოციქული, და ესმა მოსლვა ბარახი, და ყარაულთაგან არა მო
რიდება, განჰკვირდა და მსწრაფლ ამჴედრდა სპითა თვისითა, და წარისწრაფა
და მიესწრა რაზმწყობილთა, და მოიყუანა და ჰრქვა მეფესა, ვიცი სიმჴნე
თქვენი ბრძოლათა შ~ა, თქ~ნ ქართველნი ურჩნი ხართ და შმაგნი, უკეთუ
მცა ნოინს რომელსამცა ექმნა მომცავკალ:
Aმისთვის არა ბრალეულგყო, რ~ უმეცარნი ხართ წესისა ჩვენისანი, აწ დადეგ
წინათ ლაშქრითა შენითა: X~ მეფე გარდაჴდა ცხენისაგან თაყუანისცა, და
ჰრქვა დიდო ყაენო არა არს ჩვეულებაჲ ქართველთა რათა მტერი იხილოს
და ზურგი შემოაქციოს: აწე ბედნიერმან თვალმან ყაენისამან გვიხილოს
რ~ლ დავსდვათ თავი ჩვენი სიკ~დილად: Dა წარვიდა მეფე, და დაეწესა წინა
კერძო, ხ~ დიდი იგი და მჴნე აბათან ნოინი, რ~ლი იყო მჴედართმთავარი, რ~ლა
რს ამირ სპასალარი მარცხენესა მჴარსა, Sირმონცა დიდი იგი
მარცხენითვე: Sიქადურტონღა ბუღაჯინილის არღუნაღას, და იას ბუღა
მარჯვენით: და სხვანი ნოინები გააყენეს მარცხენით და მარჯვენით:
Eგრეთვე რაზმ წყობილი ბარახა: Mაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი, სახელით
ალინაყ ასისა კაცისა თავადი, და არა საჩინოსა გვარისა, ა~დ ტანითა დიდი და
ახოვანი, ძლიერი ძალითა, და უშიში მჴნედ და აღმატებული სიტურფითა ჰაე
როანი და შვენიერი, Aმან ითხოვა აბათა ნოინისაგან, რათა ფარმანი მისცეს
წინამბრძოლობისა ოდესცა სთნდეს: და მისცა სათხოველი ესე აბათან ნოინმან,
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და ამას შ~ა მოეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთარს, და იქმნა ომი დიდი და საშინე
ლი: Aმა ზემო ჴსენებულმან ალინაყ წინა შეუტივა რაზმსა მათსა, და განა
პო და განვიდა რაზმსა მათსა ყ~ითა მოყუასითა თვისითა:
¸ეკრბა და იწყო თქმად აჰლა ალასა, და მოიქცა და კ~დ განხეთქა რაზმი მათი,
და გამოვიდა აქათ: და მეორედ კ~დ მიმართა, დაფრიწა რაზმი და განვიდა, და იქით
დაიწყო თქმად ალა ალასა, ვ~ე, ხ~ ქართველთა ძლიერად იბრძოლეს: რ~
თვით ხედვიდა ყაენი, რ~ლ წინამდგომთასა მეფემან და სპამან მისმან უწინ შე
უტივეს და სივლტოლად მიდრიკეს: Eგრეთვე აბათანოინმა ძლიერ
ად იღვაწა ესოდენ რ~ლ ოხჭანსა შ~ა ომისასა ს~დ შეჭურვილი კაცი აღიღო
უნაგრისაგან, და ტახტასა თვისსა შემოიდვა, და დააქვნდა სრულსა ომსა შ~ა
ჴელითა ვ~ა არწივსა კაკაბი: Eგრეთვე სირმონ იღვაწა ძლიერად,
და ყ~ნი მათ კერძონი სივლტოლად მიდრკეს: ხ~ ბარახა ყაენი შეემთხვია მარჯ
ვენითა აბაღასთა სიქადურს ტონღა ბუღასა, ჯინილის და არღუნაღას ესენი
მსწრაფლ სივლტოლად მისდრიკნა ბარახამ, ვ~ე მეორე დღე ამათ სდევნიდა,
და ვერ სცნეს რაზმისა სიგრძისაგან თუ რა შეემთხვივა:

X~ ვითარ სცნა ბარახა გაქცევა და ამოწყვედა სპათა თვისთა, დაბრუნდა, ხ~ ეგრე
თვე აბაღაცა, და შემთხვივნეს ურთიერთარს კ~დ და განეწყვნეს: ხ~ ვითარ
იხილა აბათა ნოინმან ბარახა, აღიღო შუბი და მარტომან მიმართა რაზმსა მათ
სა, და ვ~რ მიახლდა სპაი მისი სდევნეს და მოსწყვიდნეს ურიცხვი სული და ტყვე
ყვეს, და ესრეთ გამარჯვებულნი მოვიდეს ურდოსა მათთა შ~ა:
X~ ვ~რ იყო ყაენი აბაღა ხვარასანს ბრძოლად ბარახა ყაენისაგან, მაშინ ზე
მოჴსენებულმან თეგუთარ, წარმოავლინნა სამნი მჴედართ მჴედართმთავარნი თ~ს
ნი დედაწულითა და ბარგითა მათითა, სახელით სეგზიბადურ, და აბიბახა,
და თოლაქ დემურ, და მეოთხე ჯოლაქა, წარმოვიდეს და მოვიდეს, და დადგეს
მთასა ზ~ა რ~ლი აღმოვლის შტოდ კავკასიისა რომელარს ლიხი: Dა ვ~რ
წარვლეს დასავალით კერძო რომელსა უწოდენ ღადოდ, და ამათსა შესაყარსა
დემოთისასა, დადგეს თათარნი, ადგილსა რომელსა ეწოდების ლომისთავი, და
მიერით არბევდეს ჯავახეთსა ვ~ე ფანავარამდე:
Mაშინ მდგომთა თათართა ჩამოვლეს ეკერის ჴევი. და განვლეს აწყურსა
ზ~ა ფონი მტკვრისა, და განვიდეს ჯავახეთს, დახვდა ჯოგი კახა ღორელისა
რ~ლსა აქვნდა პატივად მეჭურჭლეთა უხუცესობაჲ: და ყურუმჩის ვისმე
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ჯოგი ათასის თავადისა მჴედრისა არალიყანისა შვილისა ყურუმჩისი, და წა
რმოიღეს და მომართეს სადგურსა მათსა ლომის თავსა: ესმა ყურუმჩი ბა
დურსა, და მოუწოდა კახას თორელსა, და დევნა უყვეს:
X~ თეგუთარანნი იგი განსრულიყუნეს მტკვარსა, სადა მოერთვის წყალი გუ
რკლისა, და ესენი მივიდეს პირსა მტკვრისასა, თოლაქ დემურ აღვლო
ჴევი, და აღვიდა ქედსა, და აღაბა ალამი რაჲმე სხვა დროშისა, და გამოუტევა ჴმითა
მაღლითა: Dა ვ~რ იხილა ყურუმჩი ბადურ წინათ და უკანაჲ კერძო ლა
შქარი ჰგონა და შეშინებულიქმნა, და ივლტოდა მსწრაფლ შეშინებული სადა
იგი სიმრავლე მოიკლა კაცთა კეთილთა: Dა ორთა კოხტელთა მიიღეს აღ
სასრული, და სამძიმარი ცხენმოკლული ცურვით ივლტოდა, და აწყურს შევიდა:
Mჴედართმთავარი თათართა ყურუმჩიბადურ მოკლა, და უწესოდ დაბნე
ულნი გზისა მეოტისა ვერ დამპყრობელნი შეივლტოდეს მთად რუგეთისა აღმ
ართსა, ძნელსავალსა სოფელსა რომელსა ჰრქვიან კვირიკე წმიდა: დაბრუნდ
ეს და გამარჯვებულნი მივიდეს ყაენის ძმასა თეგუთარისათანა:
Dა ალაღებული თეგუთარ გარდმოვიდა ქართლს, და მოაოჴრებდა ყ~სა ქართ
ლსა: Mაშინ ევედრა ყაენი აბაღა მეფესა დავითს, ძესა რუსუდანის
სა, რათა არღარა შეეწიოს, და არცა შეუშვას თეგუთარ, და ნიჭთა დიდთა ა
ღუთქმიდა რ~ იჭვისა მქონებელი ღალატსა თეგუთარის ყმათაგან განცხადებ
ულად მცნობელი, თვინიერ თეგუთარის კითხვისა, ერჩდა აბაღას დავით მეფე,
და შეკრა გზანი რომელ არღარა შეისვლებოდა ცხენითა:

X~ თეგუთარ არა უწყოდა: ვ~ა ჰსცნა აბაღა, რ~ არღარა შეეწევის მეფე დავით,
წარმოავლინა მჴედართმთავარი თვისი სირმონბადური, და სხვანი მთავარ
ნი ნოინნი, და სხვასა სპისა სიმრავლე, და მოვიდეს თრიალეთს, და მოუწოდეს
მეფესა დავითს, და სპათა მისთა: Gარნა მეფე სნეულებდა მას ჟ~ა: და წარ
მოავლინნა ყ~ნი მთავარნი მისნი სირმონისათანა: Dა შთავიდა სირმონ ქართ
ლად, და სცნა თეგუთარ მოსლვა სირმონისა, წინა განაწყო სპაჲ თვისი, და იქმ
ნა ბრძოლა ძლიერი, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, და ესწრა ღამე და გა
იყარნეს: Rა გათენდა განემზადნეს და განეწყვნეს ურთიერთარს პი
რისპირ, იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და სპა მეფისა წინა მბრძოლობდა:
Dა ვ~რ აღერივნეს ურთიერთარს, ივლტოდა სპაჲ თეგუთარისი, მიმო
დაიბნივნეს, მოისრნეს, და უჩინოიქმნნეს: Dარჩა თეგუთარ, და ძე მისი
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მცირე უღონო იქმნა: მივიდა სირმონსათანა და ევედრა რათა ყაენი აბაღა ი
ხილოს მან და ძემან მისმან: Uსმინა სირმონ, გარნა დაჰპატიმრნა,
და აღიღო ტყვედ დედაწული მისი, და ყ~ი სიმდიდრე, და ბარგი, და საქო
ნელი და ჯოგი: და მივიდა აბაღას წ~ე, და მიიყუანა თეგუთარ, და ძე მისი: ხ~
აბაღა არა ავნორა, რ~ იყო კაცი მოწყალე, და შემნდობელი ვ~რ ზემო ვს
თქუთ, და წარგზავნა ქყ~ანასა ერაყისასა, და მისცა ათორმეტი კაცი მას
და ძესა მისსა, საზრდელი და შესამოსელი უხვად, ქორ შავარდენი, და ა
ვაზა, და განუჩინა სარჩომი რომელ არა აკლდეს, და მცველნი დაუდგინნა რა
თა არღარა გაუშვას მამულსა მისსა: Dა ესრეთ განსვენებით იყოფო
და, და აღსრულდა: და ყაენმა აბაღა მრავალნი ნიჭნი, და ძღვენი წარავლი
ნნა მეფის დავითს წ~ე, და ქართლს მრავალნი სოფელნი, და ატენი, და შემ
დგომნი სოფელნი მისცნა: Mაშინ წარვიდა ყაენი სიბას, და თ~ა წა
რიტანა მეფე დავით, და დაჰყო ჟამი ზამთრისა, და რა ზაფხული მოიწია წარ
მოვიდეს, და მგზავრ მომავალსა მეფესა, შეედვა სალმობაჲ მუცლისა, და
ვ~რ მკურნალთა ვერ უძლეს კურნებად: მაშინ ევედრა ხატსა მარტო
მყოფისასა, და მივიდა მისწ~ე ვითარ ჩვეულიყო, რ~ პ~ლ ამისსა მუცლისა სნე
ულებითა შეპყრობილიყო, და ვ~რ მკვდარი იდვა უსიტყუად, და აღედგი
ნა ხატსა ჴორცთშესხმულისა ქ~ესსა:
X~ აწ არღარა ჰპოვა ლხინებაჲ, ამისთვის რ~ლ მოაკლო ღ~ისმსახურებაჲ, და ი
წყო რღვევად საყდართა მდაბლად, ამისთვის აღიღო ღ~ნ ჴელი წყალობისა
და პ~ლ წელთა მოუკვდა ძე მისი პირმშო გიორგი სიკეთე აღმატებული, და
აქა მიიცვალა Mეფე, Dავით მწუხარებითა ძისა თვისისათა:
Dა ესვა სხვაცა ძე, კეთილმოხსენებული, მჴნე და ქველი, რ~ი შ~დ მეფე ი
ქმნა: X~ ამან დავით რა დაასრულა ცხოვრებაჲ თვისი, სამარხოსა მე
ფეთასა დამარხეს Mცხეთას: Tქმულარს ესეცა ვ~დ წამლისა მიერ

აღსრულდა ცოლისა მისისა ესუქანის მიერ, მიცემითა წამლისათა, შუ
რისათვის ბასილი უჯარმელისა, რ~ი მოაკ~დინა მეფემან უწესოებისათვის,
თანა ეყო ბასილი ესუქანს, და არა ჰრიდა საწოლსა პატრონსა მეფისასა, და
ªოჴანიცა აღიჴადა, და მთავრობაჲ მიიტაცა, ამის უწესოებისათვის მოიკ
ლა ბასილი: Vინათგან მოიწია მწუხარებაჲ უნუგეშინისცემაჲ ყ~თა
მკვიდრთა საქართველოსათა, რ~ მიიცვალა მეფე დავით. იგლოვეს წესისა
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ებრ, და მრავალი ნიჭი გასცეს ეკლესიათა საყდართა და გლახაკთა სახსენე
ბელად მისა: გარნა მწუხარე იყუნეს მთავარნი, რ~ მეფე Dიმიტრი მცი
რე იყო და არა ძალედვა Mეფობაჲ. ამისთვის უმრავლესნი წარვიდეს, და მსახ
ურებდეს ყაენსა, რ~ ვერცა Dავით მეფემან სწვართნა ერისთავნი, შიშისა
თვის ყაენისა: Mაშინ ზემოჴსენებული აღალარ, და რაჭის ე
რისთავი კახაბერი შეიზრახნეს ურთიერთარს, რათა განუდგენ მეფესა
დავითს რუსუდანის ძესა, და წარვიდენ ყაენს აბაღას წ~ე, და ეზრახნეს ალი
ყანს ბაადურს რ~ი იდგის მთათა ჯავახეთისათა, და მან აცნობა ყაენს:
ხ~ მან ნიჭი დიდი აღუთქვა, და წარვიდა აღალარ, და კახაბერის ძე კახაბე
რი, რ~ლი იყო თესლით ბ~რტი, ვ~რ გვაუწყებს წიგნი მეფეთა ბაღუშისთა,
და ნათესავთა მისთასა:
X~ მოიწივნეს ყაენს წ~ე შეიწყნარნა, და მოუწოდა სირმონ ნოინსა, და ჰრქვა, მე
ფე დავით ესოდენთა განდგომილებათა იქმს, მისსა არა კმა იყოფს, და
ყ~თა განდგომილთა ჩვენთა თანა შეეწევის, ვ~რ თეგუთარს, და აწ იალ
ხურს: X~ მე ნიჭნი დიდნი, და პატივნი წინაუყვენ თეგუთარისთვის,
და კ~დ იალხურ შეიწყნარა: აწ მნებავს რათა შური ვიგო მის ზ~ა:
Eსმარა ესე კახაბერსა, წარსდგა და თქვა, უკეთუ ნებავს ყაენსა შურის
გებად დავითმეფესა ზ~ა მე მისთვის მოვსრულვარ, ვიცნი გზანი შესავალ
ნი, და წარვასხამ ლაშქართა, და ვგონებ რ~ლ მეფე ჴელთვიგდო: და აღალარ
ცა იცის გზა, და ძალი ქყ~ანისა მათისა: Mაშინ უბრძანა ყაენმა აბაღა:
სირმონ ნოინს, ალიყას, და თაიჩოს, და აბჩის, რათა ილაშქრონ მეფესა დავითს
ზ~ა: და შეკრბეს სიმრავლე ლაშქრისა სამიბევრი, გამოვლეს თრიალეთი, და
გარდავლეს მთა ლიხისა, და ზ~ა დაესხნეს ქუთათისს აბანოსა შ~ა მყოფსა მეფესა, და ძლით შეესწრა ცხენსა ერთითა კაბითა მარტო ივლტოდა:
X~ თათართა მოაოჴრეს ეკლესიანი, და მრავალი სული ქე~ანე მოიკლა, და ტყვე ი
ქმნა, და უვნებელად მივიდეს ყაენს წ~ე: ხ~ მეფე საკვირველებით დაცული
ღ~ისა მიერ განერა, და ვერ ესწრა მეფე ომსა მათსა, რ~ მსწრაფლ უკუნ
იქცეს თათარნი: ±ვალად წელსა მესამესა წარმოვიდეს სირმ
ონ, და ალიყა ბრძანებითა აბაღასათა შეპყრობად მეფისა, რ~ დაემსტვრა კა
ხაბერსა, და არღარა ჰგონებდა მისლვასა თათართასა: Dაესხნეს კ~დ, და
მეფემან მირიდნა, და მოაოჴრეს ქყ~ნანი: და ვ~რ სცნეს შეყრა, და ზ~ა მოსლვა
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მეფისა, ივლტოდეს თათარნი მსწრაფლ მასვე დღესა, ტყვითა და ალაფითა:
Aმათ ჟამთა სადუნი მანკაბერდელი განდიდებულიყო უმეტეს მთავართა
მის ჟამისათა: რ შეიპყრა ყაინმა აბაღამ, და იწყო ურვად საქმეთა საქართ
ველოსათა, რ~ ასული პატრონისა მისისა ავაგ ათაბაგისა შევედრა სადუნსა,
და ხვაშაგმან ეჯიბობაცა მისცა:
Mაშინ შეკრბეს ქართველნი დიდებულნი თავადნი, და წარიყუანეს მეფის
ძე დიმიტრი ურდოსა, და მივიდეს შანშეს ძისა ივანესთანა, და მანდატურთა
უხუცესსათანა, და წარჰყუა იგიცა ურდოს, და მიიყვანეს ყაენს წ~ე ურდოს,
და დაუურვეს მეფობაჲ, Dა ვ~რ იხილა ყაენმან დიმიტრი, შეიწყალა და
შეიყუარა, რ~ იყო ქმნულ კეთილი და შვენიერი ფ~დ: და მოსცა ყ~ი სამეფო თვი
ნიერ სარგის ჯაყელისა: Dა წარმოატანა თანა სადუნი რ~ლსა უბოძა
მეფემან Dიმიტრი Aთაბაგობაჲ, და მოვიდეს ºფილისსა, და დასვეს ტახტსა ზ~ა
მამათა მისთასა, და აღუსრულეს წესი ±ურთხევისა, ±ათოლიკოსმან და
Eპისკოპოსთა, და ყ~თა მთავართა საქართველოსათა, ჱერეთით, კახეთით,
სომხითით, ქართლით, და ჯავახეთით, და ტაოთ, რ~ნი შევედრებულიყუნეს:
და იყო მადლობაჲ ღ~ისა და სიხარული დიდი, გაცემა გლახაკთა, და ობო
ლთა და დავრდომილთა ზ~ა რათა წარემართოს Mეფობა დიმიტრისა,
და კეთილად განგება საქართვე
ლოსა:
Sამეოცდა მეშვიდე Mეფე ქართლისა Dიმიტრი. ¾ე დავით
Mეფისა: Bაგრატიონი: B Dიმიტრი:
MAT ჟამთა იწყო ყაენმა აბაღამ ბრძოლად Mეგვიპტელთა მთავრისად,
და სულტანსა მისრისასა ფუნდუყადარს, და წარავლინა სპაჲ ძლიერი,
და მათთანა სპანი ქართველთანი: Dა აჩინა მჴედართ მთავრად თონდა
ვინმე ნათესავით სალდუხი ბადურთა მთავარი გართათ, და წარგზავნეს
გზასა საბერძნეთით მიმავალსა შამს: Mიუმცნო სულტანსა საბე
რძნეთისასა სახელით ფარმანსა, რ~ უწინარეს, ამის ჟამისა აღსრულ
ებულიყო სულტანი დიდი სალჩუქიანი ყაისდინ, და მონასა მისსა ფარმა
ნს მიეტაცა სულტნობაჲ, და ცოლიცა მისი ასული რუსუდანისი გურ
ჯიხათუნ მიეყუანა ცოლად: და მას აქვნდა ყ~ი პონტოა, ასია, და კაბადუკია,
ამას მიუმცნო ყაენმან, რათა თანაწევნა უყოს სპათა მისთა:
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Dა წარვიდეს სპანი აბაღასნი, და მივიდეს ფარვანსათანა, და დაიბანაკეს ევხაი
ტს, რომელარს ასურასტანი: და ვ~ა ესმა სულტანსა ფუნდუყადარს მი
სლვა თათართა, მოუჴდა სპითა ეგვიპტისათა, და ზ~ა დაესხა ჟ~ა განთია

დისასა, და იქმნა ძლიერი ბრძოლა, სადა იგი მჴნედ ბრძოლა უყვეს ქარ
თველთა, რ~ლ თათარნი განჰკვირდეს:
Mაშინ თათარი ვინმე არა სახელოანი, სახელით Mორღულ მიეტევა მა
რტო რაზმსა არაბთასა, და განვლო შიგან: და მერმე გამოვლო რაზმი, და
მომავალსა ცხენსა მისსა უკანა ფერჴი მარჯვენა მოჰკვეთა ვინმე ქვემდება
რემან კაცმან საოლავსა ქაჩაჩსა ზ~ა: იქმნა საქმე საკვირველი ივლ
ტოდა სპა აბაღასი, და თანა მოკლულიქმნა, წარმოვიდა ესე მორღული უფერ
ჴოთა ცხენითა, სამი დღე, და სამი ღამე ვლო, ეგრეთ მოკ~და ცხენი:
X~ ვ~რ ჰსცნა აბაღამ ამოწყვედა ლაშქართა, და უმეტეს ქართველთა, დაუმძ
იმდა დიდად, და შეასმინეს: სულტანი საბერძნეთისა ფარვანა, ვ~დ განზრა
ხვითა მისითა იქმნა მოსლვა სულტნისა ფანდუყადარისა: ამისთვის შეიპყ
რეს ფარვანა, დაღათუ არა ენება ყაენსა აბაღას მოკლვა მისი, ა~დ მოაკ~დი
ნეს ნოინთა ფარვანა, და აღიღეს ყ~ი სიმდიდრე მისი, და აჩინეს საბერძნეთ
სა ნოინი დიდად კეთილი, ნათესავით პ~ლთა ყაინთა oნხანისა გვარისა, სახე
ლით ერინჯი, ამას ჴელთა უდვეს მთავრობა საბერძნეთისა, და წარუღეს
აწყური სამცხეს, რომელ ჰქონდა ფარმანს ცოლეურთაგან, და უბოძეს სა
რგის ჯაყელსა, და ძესა მისსა ბერქას:
X~ ვ~ა აღიზარდა მეფე დიმიტრი, და იწყო საურავთა საქმეთა კეთილ განგე
ბად, რ~ იყო დიმიტრი ესე ტანითა ახოვანი, ფერითა [..]ეროანი, შესახედავად
ტურფა: თმითა და წვერითა მწყაზარ და შვენიერ, თვალითა გრემა,
ბეჭ პრტყელ, და შეწყობილ, სამჴედროთა წესითა, სრული ცხენოსანი, და
მშვილდოსანი, რჩეული, უხვი, მოწყალე და მდაბალი, გლახაკთა ქვრივთა
და დავრდომილთა მოწყალე, რ~ლ არა სმენილარს ნათესავი მეფეთა, გინა
სხვათა კაცთა: R~ აქვნდა ჩვეულებაჲ, აღიღის საფასე, და აღდგის ღა
მე, და მოვლის ქალაქი, და მოიხილნის გლახაკნი და დავრდომილნი, და ობო
ლნი, და თვისითა ჴელითა მისცემდის ყ~თა: უწყოდეს მოწყალება მეფისა,
და გლახაკნი ღამით ფოლორცთა შ~ა ვიდოდიან რათა შეემთხვივნენ მეფესა:
Aმასთანა მოეგო მმარხველობაჲ, ღამით ლოცვა, და მუჴლთყრა ფ~დი, ათას
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ხუთასი მუჴლი მოაგდის მდაბლად მიწასა ზ~ა: ესრეთ ყოვლითურთ გან
შორებული იყო: გარნა ესრეთ ჴელთა შ~ა სადუნისათა იყო რ~ ფ~დ განა
დიდა სადუნი ყაინმა, და იურვა მეფის დიმიტრისაგან თელავი, და ბელაქა
ნი, და მრავალნი ქყ~ანანი და სადუნი კეთილად განაგებდა საქმეთა საქართ
ველოსათა, რ~ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა თათართაგან ძალი და უსამარ
თლო: არცა დიდთა ნოინთაგან, არცა ელჩთაგან:

ESრეთ აღშენდა საქართველო და მოირჭვნა, მეფემან დაიწყო სიბას წარსლ
ვად, და აღაშენნა ქყ~ანანი მოოჴრებულნი: Aმანვე აღაშენა პალატსა შ~ა
მონასტერი ისანთა საყოფელად, Mეტეხთა ღ~ისმშობელისა, და შეამკო განგე
ბითა დიდითა, და შეწირნა სოფელნი და ზვარნი, და განუჩინთა მონაზონთა სა
ზრდელი და სამოსელი, და განაგო განგებითა კეთილითა, და წარვიდა ურდო
სა, და მას შინა ყოფასა მეფისასა, სთხოვეს ურიცხვი მეფესა განზრა
ხვითა სადუნისათა: hრქვა მეფესა სადუნმან, უკეთუ მომცე დმანი
სი, მე მივსცე საფასე ყაინსა, ისმინა მეფემან, და უნებლიედ მისცა დმ
ანისი, და მიმდგომი მისი, და უმეტეს განდიდნა სადუნი:
X~ ქმნა კეთილიცა საქმე მონასტერთა და გლახაკთა მ~რთ რ~ლ დღეთა ცხო
ვრებისა მისისათა მანცა მისცა ყალანი, და მალი ათორმეტთა უ
დაბნოთა გარესჯისათა, და განათავისუფლა ქყ~ანაჲ გარესჯისა, და მსა
ხურებდა მეფესა დიმიტრის: Gანსდიდნა დიდად ლაშქრითა, და
სიმდიდრითა ოქროსა და ვეცხლისა, და ჯოგისა და ხვასტაგისა არა იყო
რიცხვი: რ~ იყო კაცი ესე მშვებელი, და კეთილად გამგონე, და ბრძენი:
R~ ყაინი აბაღა ისმენდა სიტყუათა მისთა, და დიდი სიბდივანი ავაგა ათაბა
გისა ამას აქვნდა, და ასული მისი ხვაშაქ მოეყუანა ცოლად:
Eსე განდიდებულიყო ყაენისა ულოსაგან, და სადუნიცა მისგან განდიდე
ბულიყო, და ყ~ი საბრძანებელი ყაენისა მისთა ჴელთა შ~ა იყო, და ბრძანე
ბასა მისსა მორჩილებდეს: და იყიდნა მრავალნი ქყ~ანანი, და უბოძეს მეფე
თა კარი, და დაჯდა კარსა, და მისი მიმდგომი ქყ~ანა მოივერაგა ახალციხელთაგ~ნ,
და ასული ახალციხელისა ცოლად მოიყუანა, და საქართველოსა ლაშქართა სა
ქმე და განგებაჲ ყაენმა ჴელთუდვა, და დარბაისელნი ქართველნი და სომხ
ითარნი, და ჱერკახნი მეფეს წ~ე იყუნენ:
Aმათვე ჟამთა შ~ა განდიდნა სამცხის სპასალარი, და მეჭურჭლეთა უხუცესი
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სარგის ჯაყელი, და ძე მისი ბექა, რ~ნი მსთავრობდეს სამცხესა:
X~ საქმენი სარგისისნი ზემორე აღგვიწერიან, და აწ ვახსენოთ ძე მისი ბექა: ხ~
იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან, ფერითა ჰაეროვან, თმითა და თვალითა გრე
მა და შვენიერ, ბეჭ მკერდითა სრულ, ძალითა ძლიერ, ომსა შ~ა მჴნედ
მბრძოლ, ცხენსა ზ~ა მხნედ მოისარი, ნადირთა ჴელოანი, გონებითა ფრთხ
ილ, მაშენებელი ქყ~ნათა, ეკლესიათა და მონასტერთა, ღ~ისმოსავთა კაცთა პა
ტივისმცემელ, მლოცავი რ~ლ არა დააკლდის ცისკრის ლოცვათა, სამხრად და
მწუხრად, ვ~რ ტიბიკონი მოსცემდა წესსა ლოცვისასა:
Aმისთვის მოსცა ღ~ნ, და მეუღლეცა შემსგავსებული მოანიჭა ლოცვისა, მა

რხვისა, და გლახაკთმოწყალებისა, მონასტერთა და ხატთა პატივის მოყვარე,
ობოლთა და უღონოთა აღმზრდელი:
Mაშინ ბექამან დაიპყრა ქ~ყანა ტასისკარითგან კარნუქალაქამდის, სამცხე,
აჭარა, შავშეთი, კლარჯეთი, და უმრავლესი ტაო, ვაშლოანი, ნიგალის ჴევი,
არტანუჯი, ათორმეტნი უდაბნონი, კოლაკარნი, ფოლა, და ორნივე არტანი, და
მრავალნი სოფელნი ჯავახეთს, და ესრეთ დღითი დღე განდიდნებოდეს, და მსა
ხურებდეს ყაინსა აბაღას, და მორჩილებდეს მეფესა დიმიტრის:
X~ მეფე დიმიტრი წარემატებოდა ღ~ისმსახურებითა და კაცთ მოყუარებითა,
და ყაენი უმეტეს უმატებდა პატივსა მისსა, დაღათუ ჯერეთ ყრმა ი
ყო, ა~დ ინებეს და წარავლინეს კაცი ´ონტოდ მეფისა ბერძენთასა ±ომონიანო
სისა, რ~ი იყო ნათესავად დიდისა კოსტანტინესა, და მოიყუანეს ასული კომო
ნიანოსისა Mეფისა ºრაპიზონელისა დიდებითა, და საჭურჭლითა დიდითა,
და ქმნეს ქორწილი სამეფოსა წესისაებრ:
Dა შ~დ მცირედისა ჟამისა, მუცლადიღო დედოფალმან, და შვა ძე,
და უწოდეს სახელად, დავით, რ~ი უკანასკნელ მეფე იქმნა ქართლისა:
Aმათ ჟამთა კ~დ მოვიდა იგივე არღუნ, რომელსა აღერიცხვნეს ყ~ნი საბრძანე
ბელნი ყ~თა ყაენთანი, რათა აღთვალოს ქყ~ანა, და სცნას ვითარძი ქყ~ანა აღ
შენდა, გინა აოჴრდა: აღთვალა ახლად, და სცნა რ~ უმრავლესი მოოჴრებ
ულიყო, და უმეტეს ჱერეთი და კახეთი, რ~ კამბეჩის ვაკენი მოოჴრებულ ი
ყო გამოსლვასა მას თათართასა, ოდეს გამოვიდა ყაინი დიდი ბერქა, მაშინ ტფი
ლის ყოფასა არღუნ არდისასა, ეზრახა მეფესა, და სთხოვა, თამარ დაჲ
მისი, რომელი იგი მხოლო ესვა, და ჰრქვა ვ~დ კეთილად მოხსენებულმან მეფე
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მან მამამან შენმან მომცა ასული თვისი, დაჲ შენი სძლად, და ცოლად შვი
ლისა ჩემისა, გარნა იგი ვერ ესწრა:
Aწ ვითხოვ რათა არა უღირსიჩინო ვედრებაჲ ჩემი, და მომცე დაჲ შ~ი შვილი
სათვის ჩემისა: Vითარ ესმა მეფესა დაუმძიმდა, და დიდსა ჭმუნვასა
შთავარდა, და გულითა მტკივნეულითა ეძიებდა ღონესა, და სძაგდა წარმა
რთისა ქორწინებად დაჲ თვისი ქ~ს აღმსარებელი, გარნა არა იყო ღონე, რ~
მამასა მისსა მიეცა, და მისცეს ცოლად შვილსა არღუნისსა, და აღასრულეს წესი
ქორწილისა, და წარვიდა არღუნ ურდოს, ხ~ შვილი თვისი დაუტევა წ~ე მეფი
სა: Mათ ჟამთა კ~დ მიუდგა დედოფალი, და შვა ყრმა, და უწო
დეს სახელი, ვახტანგ: და კ~დ ამათ ჟამთა დამშვიდდა ქყ~ანაჲ ლიხთ ი
მერი, და მიუწყო მეფემან დავით, რ~ლი იყო კაცი პ~ლ კეთილი და გონიერი უ
ხვი მდაბალი, და პურად უმჯობეს უწინარესთა მეფეთა, და იყო მრავალ
სა მშვიდობასა შ~ა: ხ~ უწინარეს რაჭის ერისთავი კახა ბერი იყო ქართლს, და აქვნდა
ქყ~ანა ატენისა, და არა პატივი ეპყრა, არცა ყაინისა, და არცა დიმიტრი მეფი

საგან ორგულობისაგან მეფეთასა: ამისთვის შეიწრებული ევედრა მეფე
სა, რათა შეიწყალოს და უბოძოს მამული მისი:
X~ ტკბილმან და მოწყალემან მეფემან, შეიწყალა და შეუნდო ფიცითა მტკიცე
თა მიერ რათა არა აბრალოს პ~ლი შეცოდება, და ეგოს ერთგულობასა
ზ~ა მისსა, და მიუბოძა მამული მისი ყ~ი: და კ~დ ეგო მამულსა თვისსა რაჭას:
X~ ვ~რ დაჰყო მცირედი ჟამი, იწყო მათვე მამურ პაპურთა კვალთა სლვად, და
ვ~ა ისწრაფდა ღორი მწვირეთა მ~რთ, და სკორეთა მ~რთ, და ვ~ა იქედნე გესლი
სა დათხევად, გვარისაგან მოაქვნდა ორგულობაჲ, დამვიწყებელმან ფიცთა
საშინელთამან იწყო ღალატად მეფეთა: ¦არავლინა კაცი და წიგნი იალიყასთანა ათასისთავისა, რ~ლი დადგის მთათა ჯავახეთისა და კოლისათა, რათა
პ~ლისაებრ დაესხას მეფესა, და ადვილად ჴელთუგდოს მეფე, გარნა უქმჰყო
ღ~ნ საკვირველებათამან ზრახვა მისი ვ~რ აქიტოფელისი დავითის მ~რთ, და საც
ნაურიქმნა წიგნი, ამისთ~ს მიეგო მისაგებელი ბოროტი, და სიცრუე მისი თხ
ემსა მისსა ზ~ა დაუჴდა: ¸ეიპყრა მეფემან, და პ~ლ თვალნი დასწვნა,
მერმე ერთი ჴელი, და ერთი ფერჴი მოჰკვეთა, და ორნი შვილნი მისნი მისცნა ექ
სორიობად კოსტანტინუპოლედ: ხ~ კახა ბერი მცირე ცხოვრებული განვიდა
ცხოვრებისაგან და მოკვდა, და მოისპო ყ~ი ნათესავი მისი, და აღიჴოცა:
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Aმას ჟ~ა ინება ამჴედრება ყაენმა ქყ~ანასა ზ~ა გილანისასა, რ~ იგი დაშთო
მოდა ჴელთუგდებად, და არა მორჩილებდეს, და არცა ხარაჯასა მოსცემდეს,
წარავლინნა სპაი თათართა და ქართველთა, და მეფე არა წარგზავნა, და აჩი
ნა სპათა უხუცესად სირმონბადური, წარვიდეს და შევიდეს გილანსა, და
შეკრბეს გილანელნი, და წინა დაუდგეს სიმაგრეთა შ~ა:
X~ განმაგრებულიყო, ქ~ყნა მათი. არს ერთ კერძო კლდითა და ტყითა, და გზა
ნი იწრონი: და ერთ კერძო ზღვითა: ამათ სიმაგრეთა შ~ა წინა განეწყვნეს,
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი გილანელთა, დასხეს ისარი ვ~ა წვიმა, გარდაჴდა
სირმონცხენისაგან, და დაჯდა და ზურგი შეაქცია მბრძოლთა მისთა, და ყ~ნი
სპანი დაქვეითდეს: Dა ვ~რ შეუმცირდათ ისარი, ახლტა სირმონ, და
მიეტევა ვ~ა ვეფხი, და მისთანა ქართველნი მიეტევნეს მჴნედ, და აოტეს გი
ლანელნი, და ორნი თითნი მარჯვენისა ჴელისანი დასჭრნეს სირმონს, და და
რჩეს სპანი თათარნი და ქართველთანი უვნებელად:
Dა ვ~რ იხილნეს სიმაგრენი ქყ~ანისა მის რ~ლ უბრძოლველიყო, და არა ეგო
დაპყრობაჲ, წარვიდეს ყაენს აბაღას წ~ე: Eსრეთ დამშვიდდა ქყ~ანა,
და ყ~ით კერძო იწყო მშვიდობაჲ, მოხედნა ღ~ნ წყალობით მოსავთა მისთა, და
იყო უხობაჲ პურისა და ღვინისა, და მეფე დიმიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმ
ეთა: ვ~რ მოიცალეს მცირედ ჭირთაგან და განისვენებდეს, მიდრკეს გზი
საგან საღ~თოსა, იწყეს განდგომად: რ~ მეფემან მოიყუანნა სამნი ცოლნი: ხ~

მთავართა იწყეს ჴელის შეჴებად საყდართა, და მონასტერთა მიტაცებად
სოფელთა და აგარაკთა, უმეტეს მესხთა საყდარსა ზ~ა დიდებულსა აწყური
სასა: Dაღათუ ამათ უწესოებათა დიდად ამხილებდა, nი~კზ კ~სი:
და nი~კზ მაწყურელი ჯუანშერისძე, არავინ ყურადიღებდა სიტყუათა მათთა:
და კ~დ სხ~ნიცა აღმოსცენდებოდეს ბ~რტნი, რ~ იწყეს ურთიერთარს მძლავრ
ებად და მიხვეჭად, და არავინ იპოვებოდა სამართლისმოქმედი: რ~ იყო მღვდელთ
მთავარი, და მღვდელი ლაღ ამპარტავანი:
hანგარ, ბ~რტის მყოფელ, უწესო, და ვ~რ განვამრავლოთ სიტყუა რ~ იყუნენ ყო
ვლითკერძო ბ~რტ: მაშინ მოიწია სამართალი სასჯელი ცოდვათა ჩვენთათვის,
რ~ ზემოჴსენებული იგივე არღუნ წარმოემართა სამცხეს ხილვად სარგის
ჯაყელისა, რ~ი დაბერებულიყო, და სენთაგან სიბერისათა დაჴსნილიყო, ყ~ითა
სიბერითა, და ასოთა მოღებითა მიწყვდეულიყო: ¸ემოვლო სომხითი, ტფი
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ლისი და ქართლი მჴედრითა ორითა ბევრითა, და დიდად ავნებდა ქყ~ანათა, ა~დ
არა ბ~რტისმყოფელი, ა~დ საზრდელისა ძალითა უზომოთა, დიდად დასჭირდა
ქყ~ანაჲ, და უგრძნეულად მივიდა სამცხეს, დადგა აწყურს:
hსცნა სარგის მოსლვა არღუნისი, და მოვიდა მის წ~ე იგი, და ძე მისი ბექა: გა
ნჰკვირდა ორთავე მოსლვასა, და სარგის წარიტანა ურდოს, და ბექა დაუტევა
სამცხეს, რ~ იყო მეხუთე კვირიაკე წ~თა მარხვათა: Dა რა წარმოვიდეს სამ
ცხით მოიწივნეს სომხითს, და მოიწია ვნებისა კ~კე, და დიდსა ორშაბათსა
შეიძრა მძაფრიად ქყ~ანა სამხილებელად უსჯულოებათათვის:
Dა კ~დ ხუთშაბათს მცირედ შეიძრა, და არავინ გულისჴმაჰყო, რათამცა წყალო
ბად აღეძრათ ღ~ი მოწყალე და შემნდობელი: Dა ვ~რ მოიწია პარასკევი,
ვნებისა U~ისა კ~დ შეიძრა ქვეყანა დაყუდდა და არღარა იქმნა: Dა ვ~ა მოიწია
შაბათი, და იქმნა სამ ჟამად დღე, და ხვალისა დღე ჯერიყო სიხარული აღ
დგომისათვის U~ისა, და ყ~ნი მოელოდეს სიხარულსა, ესოდენ რისხვით მოხედ
ნა ღ~ნ ქყ~ანასა სიმრავლისათვის უსამართლოებათა ჩვენთასა, რ~ საფუძველ
ითურთ შეარყია და შეიძრა ქყ~ანა, და შეაძრწუნვა, რომელ დაიქცეს საყდა
რნი და მონასტერნი, და ეკლესიანი, ციხენი, სახლნი, ნაშენებნი მოოჴრდეს,
მთანი მაღალნი და ბორცვნი დაზვლეს, და კლდენი სახედ მტვერისა დაი
შალნეს, და მიწა განიპო, და შავი წყალი მსგავსი კუპრისა აღმოიჭრა, ხენი
მაღალნი დაეცნიან, და ირყეოდიან ძრვასა ქყ~ანისასა, რომლისათვის საყდა
რი აწყურისა დაიქცა: R~ ¶~დ წ~ჲ აწყურისა ღ~ისმშობელი, ლიტა
ნიობით შესვენებული საშუალ საყდრისა ესვენა, გუმბათი ჩამოიჭრა
და ვ~რ ქუდი კაცისა ესრეთ თავსა დაერქვა, და დარჩა უვნებელად ძლი
ერებითავე მისითა: ESე რისხვა ზეგარდამო სამცხესა ოდენ მო
იწია, ვ~ე თვისა ერთისა ჟამთამდე, გარნა სხვასა არა სადა ევნო, Mცხეთ
ას საყდარიც დაიქცა, სამცხეს ურიცხვი სული მოსწყდა, და ყ~დ საყდარი ე

კლესია და ციხე არსად დარჩა დაურღვეველი, იქმნა გლოვა და ტირილი
უზომო: X~ ზემო ჴსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაენს წ~ე,
და შეედვა სენი, რ~ლისა მ~რ მოკ~და, და ვ~რ სცნა შვილმან არღუნისამან, წა
რმოვიდა სახლად დიდად მეფისა, და ცოლი თვისი დაუტევა ტფილისს:
X~ იჴმია დამან მეფისამან თამარ სივლტოლად მთილეთს, რ~ სძაგდა ვითარ
უსჯულო და წარმართი: მაშინ სადუნმან სცნა ვ~რ არღარა ნებავს
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დასა მეფისასა ქმრად, შვილი არღუნისი: და ევედრა რ~ა მოჰყიდოს დაჲ მეფი
სა, და ევედრა ყაენს აბაღას: ხ~ იგი ერჩდა და მოჰყიდა:
Dა მისცა მეფემან დაი თვისი სადუნსა: ესე უწესო ქმნა რ~ლ სამნი ცოლნი მო
იყუანა სადუნმა თვისად: Aმისთვის განწყრა ±~სი, nი~კზ, კაცი მოხუცებუ
ლი და მართლმკვეთელი, გარნა მძრავლებისაგან სადუნისა ვერ უძლო
განყენებად, ა~დ ფ~დ შეაჩვენებდა:
Mათ ჟამთა შ~ა საქმისა რასათვისმე განუდგეს თათართა, სარგის, და ძე მისი
ბექა, რ~ სარგის დაბერებულიყო სენითა ფერჴის ტკივილისათა, და ბუღა ნოი
ნისმიერ თვალად წოდებულისა ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჴრებად სამ
ცხისა: Dა მოვიდა არუხა სპითა ოციათასითა: ხ~ ბექამან მირიდნა მთა
თა, რ~ლარს შუა გურიასა, და აჭარასა: და მესხნი შევიდეს ციხეთა ქვაბთა
და ტყეთა, და მოვლო ლაშქარმან სამცხე, და ვერღარა ავნო, დაყვეს ოცი
დღე, და წარვიდეს, და დარჩა ქყ~ანა მშვიდობით:
Dა ვ~რ გარდახდა წელიწადი, ინება ყაენმა აბაღამ წარსლვა ეგვიპტედ, ანუ
დაიპყრას, ანუ მოხარკე ჰყოს: მოუწოდა ყ~თა სპათა თვისთა, და მეფესა დიმი
ტრის, და ყ~თა სპათა თვისთა წარსლვად, და ბრძოლად ეგვიპტისა სულტნისა,
რ~ მაშინ ფუნდუყადარ მიცვალებულიყო, და სხვა დაეყენა რ~ლსა ეწოდა
ნასირ მელიქ, და მიუწოდა ძმასა თვისსა უმრწემესსა, და აჩინა მჴედართ
მთავრად, და ჴელთუგდო ყ~ი სპა თვისი, და უბრძანა ბრძოლა სულტნისა:
Mაშინ მანგუდემურ მოუწოდა მთავარსა სამცხისასა ბექას, რ~ა წარჰყვეს
თანა, ხ~ მან ჰრქვა მტერთა ჩემთა სიტყუითა განწყრა ჩემთვის ძმა შ~ი ყაენი
აბაღა, და არუხა წარმოავლინა და მოაოჴრა ქყ~ანა ჩემი: ხ~ მე მოვრიდენ არ
ას შეცოდებისათვის, და აწ მეშინის ყაენისაგან, და თუ შენ ფიცითა მიმინდობ
არა მაბრალოს, და ქყანა ჩემი და მამული მშვიდობით დაიცვას, მოვალ
წ~ე შენსა ლაშქრითა: V~ა ესმა მანგუდემურსა განიხარა, და
ოქროსა წყალისა შესმითა შეჰფიცა, და ყ~ი სიმტკიცე აღუთქვა, და მოსცა ბეჭე
დი რ~ი ეცვა თითსა მისსა, რ~ ესე იყო მტკიცე საფიცარი, და აუწყეს მოციქუ
ლთა ყ~ივე ბექასა: Mყის მოუწოდა ყ~თა მესხთა, და წარემართა მანგუ
თემურსათანა, და მივიდა მის წ~ე, და განიხარა ფ~დ, და პატივნი და ნიჭნი დიდ

ნი უყვნა: და უჩვენა ყაენი აბაღა რ~ლნ ფ~დ პატივსცა და შეიყუარა სიკეთი
სა მისისათვის, და ესრეთ წარვიდეს მისრეთს:
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Dა ვლეს მრავალი დღე, და მიიწივნეს ერთსა ქალაქსა რ~ლსა ერქვა ზარბუზა
კი, გამოვიდეს მოქალაქენი კარით, და იქმნა ომი: სადა იგი ბექამან და მისთა
მყოლთა მესხთა ძლიერად იღვაწეს უფროს სხვათა თათართა და ქართველ
თა: შიგან ქალაქსა შესთხინეს, და მესხნი უპირატეს მიეტევნეს, და დასცხ
რა ღვაწლი ბრძოლისა: Mაშინ პატივი დიდი უყო ბექასა შესამოსელთა და
ცხენთა საკვირველთა მინიჭებითა, ეგრეთვე დიდებულთა და აზნაურთა ბექა
სათა, აღიყარნეს მიერ და წარვიდეს ეგვიპტის კერძო, და მივიდეს ქალაქსა რო
მელსა ეწოდების ამასია და ამო, და დაიბანაკეს მახლობელად ქალაქთა, და ე
ცნა სულტანსა ნასირმელიქს მოსვლა თათართა, წარმოსულიყო ყ~ითა ძა
ლითა თვისითა, და მოვიდა იგიცა:
Dა ვ~რ იხილა მანგუდემურ სულტანი, და სპა მისი, ამჴედრდა და წინაგა
ნეწყო: ხ~ მეფე დიმიტრი დაღათუ ჯერეთ არა სრულიყო დღითა ბრძოლა
თათვის, ევედრა მანგუდემურს რათა წინამბრძოლად განაჩინოს იგი და სპა
მისი: რომლისათვისცა ისმინა, და იქმნა ბრძოლა სასტიკი, და ძლიერი, ოდეს
ვე ყოფილთა და გარდასრულთა ბრძოლათა უდიდესი: X~ ვინათგან უწყოდა
სულტანმან წყობათა შ~ა მჴნედ წინა დაუდგრომელობა მეფისა და სპათა მის
თა: ამისთვის რჩეული მჴედარი ათორმეტიათასი წ~ე დაიყენა ორთათ~ა
მთავართა მჴნეთა, რათა განძლიერებასა, და შენივთებასა ბრძოლისასა უ
კანასკნელ მიმტევებელთა სძლონ და აოტნენ ქართველნი:
Gანძლიერდა ომი, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: მაშინ მსწრაფლ ზ~ა მოე
ტევნეს მეფესა ყარასონღულ, და იაყუბ ათორმეტისათასითა რჩეული
თა მჴედრითა: და კ~დ იქმნა სასტიკებაჲ ესე ვ~რი რ~ლ ორასი მჴედარი წინა
მბრძოლად განეწესნეს მეფესა ს~დ მოისრნეს თვინიერ მეფისა და სამთა კაცთა,
და სამთა ცხენთასა: Eგრეთვე ჰუნე მეფისა მოიკლა ყარასუნღულისა
მ~რ შუბითა: ხ~ მხილველთა ქართველთა იწყეს ბრძოლა ძლიერი, გარნა
უმრავლესნი მეგვიპტელნი მოისრნეს, და მეფეცა ცხენმოკლული ძლიერად
იბრძოდა: ხ~ ვ~რ იხილა მეფე სიქანალის ძემან აბაშმან, მყის აღსვა მეფე
ჰუნესა თვისსა: ვ~ა იხილეს მეფე ამჴედრებული ქართველთა, მაშინ ყ~ნი ა
მჴედრდეს, და მეოტიქმნა ყარასუნღულ და იაყუბ ათორმეტი ათასთა თვის
თათანა: X~ ლტოლვილიქმნნეს აქათ პ~ლ ნოინნი და თათარნი, და თვ
ით მანგუდემურ უკმოიქცა ლტოლვით ყ~თათანა სპათა მისთა:
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Mაშინ უღონო ქმნილთა ქართევლთა სივლტოლა იჴმიეს, განგებითა ზეგარდა
მოთა მეფე დაცულიქმნა, დაღაცათუ უმრავლესნი ქართველნი მოისრნეს,
მოვიდეს მანგუდემურ და მეფე წ~ე აბაღასა:

X~ ნადირობისა და ლაშქართა ყოფისა ამბისა მომლოდებისა, აბაღა იხილა თათა
რი ვინმე ლტოლვილი, ხ~ მან კითხულმან ყ~ივე ლექსთა მ~რ წარმოუთხრა ენი
თა მათითა თვითოეულისა მთავრისა ვედრებაჲ, ალიყანისათ~ს თქვა
ვ~ა მაღლით მომავალი შავარდენი მოუჴდა: და მანგუდემურ ვერძსა მიამ
სგავსა: Sირმონის შვილი ებაგან მხლტომელსა ვეფსა, და Iასბუღა
მოზვერსა ბუღა კამბეჩსა: X~ ქართველთა მეფისათვის ესრეთ თქვა,
ენითა მათითა: თენგარი მეთუ ქაურქურბაჲ ბუღარმეთუ ბუღრლაჯი:
Eსე იგი არს ვ~დ ვითა ღ~ი გრგვინვიდეს, ვითა აქლემი ბუღრვიდეს:
Kართველნი ვითა მოვიდეს ყაენს წ~ე მეფესა პატივსცა, და წარმოავლინა
სახიდ თვისად: Dა კ~დ ეგულებოდა აბაღას წარსლვად, და შუ
რისგებად სულტანსა ზ~ა, მოკ~და ძმა მისი მანგუდემურ: და მცირედისა შ~დ მო
კვდა სადუნი ათაბაგი, და მიუბოძა მისსა ხუტლუშას მეფემან მამული მისი,
და სპასპეტობისა პატივსა აღიყუანა: X~ შ~დ მცირედისა ჟამისა მოკ~და აბა
ღაცა, და დასვეს ნოინთა ყაენად ძმა აბაღასი აჰმადა, არარაჲსა ნიჭთა სა
ჴელმწიფოსა მქონებელი: მაშინ წარვიდა ურდოსა მეფე აჰმადის წ~ე, ხ~ მან
პატივსცა და შეიწყნარა: მაშინ მუნ ყოფასა მეფისასა მისცა ასული თვისი
რუსუდანის შვილსა დიდისა ბუღასა: რ~ლისათვის დიდად განრისხებული
nი~კზ ±~სი ფ~დ აბრალებდა, და ღ~ისა სასჯელთა თვალუხობასა აქადებდა:
რ~ მუნყოფასა დიმიტრისასა ქმნა ბ~რტი აჰმადა ყაენმა, და მომყუანებელმან
ძმისა თვისისა ყონღარდასმან საბერძნეთით მოაკ~დინნა ორნი ძმანი აბულე
თის ძენი სადუნისაგან ლტოლვილნი, და ყონღარდასთანა მოაკ~დინა ხუტლუ
შა ძემან სადუნისმან მოაკ~დინა:
Aქამომდე მეფე დიმიტრი კეთილად მმართებელი სკიპტრათა სამეფოთა შემკო
ბილი, და მოწყალებისა და მოსამართლეობისა მონაზონთა და ეკლესიათა ყ~თა
წესთა საღ~თოთა და კაცობრივთა კეთილად ზ~ა მიწევნით მმართებელი სი
სრულისაგან მცირედ მისდრკა და აღერია წარმართთა, და ისწავლნა საქმ
ენი მათნი უძღებებისა და სიძვისა, გულისსიტყუისა უკანა შედგომილმან მო
იყუანნა ცოლნი სამნი, ერთი ბექას ასული: და სხვა რ~ლი დედათა შეაცთუნ
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ეს სოლომონისებრ, ურიცხვთა კეთილთა მ~რ აღვსებული მცირედ სიბოროტედ
მიდრკა: რ~ლისათვისცა ნი~კზ ±~სი განრისხებული უთქმიდავე, და ამხილებდა
მრავლად, და ვერ დაარწმუნა: დაუტევა ±~სობაჲ, და ჴელითა თვისითა ა~კხა
¿~ისმტვირთველი მეფისა Aბრაამ ±ათოლიკოსად, და თვით წარვიდა მამულად
თვისად მოხუცებული, და მუნიყოფოდა მრავლითა მოღვაწებითა მარხვითა მღვი
ძარებითა, და გლახაკთ მოწყალებითა, და სავსე სათნოებითა ტვირთითა უ~ჲ
მ~რ მიიცვალა: Mათ ჟამთა მოიწია მთა წ~ით Vასილი მონაზო
ნი ბიძა Eვფემიოს ±~ზისა, საღ~თოთა წესითა აღსავსე, და წ~წრ ცნობისა მად
ლითა განბრწყინვებული: მოიწია წ~ე დიმიტრი მეფისა გამოცხადებითა ყ~დ წმი

დისა ღისმშობელისათა, ვ~ა Mოციქული ძლიერად ამხილებდა, და წინა
აღუდგებოდა მეფესა უწესოსა მისთვის ქორწინებისა, და ასწავებდა სიწ
მიდესა, და მოახსენებდა ტაძარ ღ~ისა ყოფასა ჩვენსა, და სხეულთა განუხრწ
ნელობისათა ტაძრისა ღ~ისა განუხრწნელისა, სიძვათა შ~ა სასუფეველისა
ღ~ისა დამკვიდრებასა კეთილთა მათ დამკვიდრებასა ლოცვასა მარხვასა და ცრ
ემლთა: Gლახაკთ მოწყალებასა, და ლმობიერებასა, და უხვებასა, მდინა
რეთათ~ა მწვირიანთა და უყიანთა ლიამპალთა არა თ~ა შერთვად:
Aმათ ესე ვ~რთა სწავლათა ეტყოდა, უკეთუ დაუტევნეს უწესონი ქორწინე
ბანი მე თავსმდებ გექმნა, რათა კეთილად წარგემართოს მეფობაჲ შ~ი, და მთა
ვართაცა ამხილებდა უწესოებათა, და უმრავლესთა დაფარულნი გული
სანი მიუთხრნის, ესე ვითართა სათნ~ბითა განშვენებულიყო სანატრელი ი
გი მონაზონი: Dა ვ~რ ვერ არწმუნა მეფესა, და შეურაცხჰყო სიტყუა
მისი, ±~დ წარმოუდგა მეფესა და მთავართა მისთა, უკეთუ მე ჩემებით რას
მე ვიტყვი ვ~ა ცრუ წწ~რმეტყ~ლი შემაცთუნებელი კაცისა ღ~ისა, რ~ი მიივლი
ნა რობუამისა ძისა ნაბოტიანისსა, და არა ყ~დ წ~ისა ღისმშობელისა მ~რ მოვლი
ნებულვარ სწავლად შ~ნდა არა ცუდიქმნენ პ~ლნი საქმენი შენნი, ლოცვა
და ცრემლნი შ~ნნი: Dა უკეთუ არა განეყენო უწესოთა მაგათგან ქორწილ
შეყოფათა, და შეურაცხყვნე სიტყუანი ჩემნი, ბოროტად და უპატიოდ მოიკლა
მძლავრთა მიერ, და ოჴერ იქმნე სამეფოსაგან შ~ისა, და შვილნი შენნი მიმო
დაიბნინნენ, და სხვამან დაიპყრას მეფობაჲ შ~ი, და იავარ ჰყონ სიმდიდრე შ~ი,
Aჰა ესერა შენ, და მთავართა გეტყვი, და ვესავ. ყ~დ წ~ა ღისმშობელსა რ~ლ სრ~ლ
იქმნნეს და აღესრულოს სიტყუა ჩემი, უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას ზედა,
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მე აჰა ესერა წარვალ: X~ Mეფემან განკვირვებულმან არა სიტყუა უგო,
რ~ იყო წ~თა კაცთა პატივისმცემელ:
X~ ამათვე ჟამთა ბრწყინვიდა ´იმენ სალოსი, რომელი გარესჯით წარმოვიდა, და
დაემკვიდრა ბელაქანს ქვაბსა რასამე, რ~ნ ნათესავი ლეკთა წარმართობისა
გან მოაქცივნნა, რ~ლნი ჰგიან სარწმუნოებასა ზ~ა ქ~ესა: Aმასთანა ბრწყინვიდა
დიდიცა იგი მოღვაწე Aნტონი ნაოჴრებელის ძე ნათესავით მესხი:
X~ ჩვენ ზემო ჴსენებულისა აჰმადის მ~რთ აღვიდეთ, ვინათგან მოაკ~დინა აჰმადამ
ძმაჲ თვისი ყუნღადარ, იხილეს უწესოებაჲ აჰმადი ნოინთა ხვარასანს მდ
გომთა, განდგეს და დასვეს ყაენად ძე აბაღა ყაენისა, სახელით არღუნ, ვითარ
სცნა ესე აჰმადა ყაენმა, შეკრიბა სპაი თვისი, და მოუწოდა მეფესა და სპასა მის
სა, რათა წარჰყვეს ხვარასანს ბრძოლად არღუნ ყაენისა:
Dა წარვიდა მეფე, და თანა წარიტანა ყ~ი ძალი თვისი, და მანდატურთა უხუცე
სი დიდისა შანშეს ძე ი~ნე, და სადუნის ძე ხუტლუშა ამირ სპასალარი, წა
რემართნეს და განვლეს ერაყი, და მივიდეს საზღვარსა არღუნისასა:

X~ ვ~რ იხილა არღუნ სიმრავლე ლაშქრისა, ვერ წინა აღუდგა, ა~დ ივლტო
და, და შევიდა ციხესა ქალსად წოდებულსა, რ~ლსა უკანა მიუდგა ყაენი
აჰმადა, და მოიცვა ციხე ქალაქი: ხ~ ვ~რ უღონო იქმნა არღუნ, ევედრა
რათა არა აბრალოს, და შეუნდოს, და მოსცეს ფიცი, და მივიდეს მის წ~ე:
Iსმინა აჰმად, და მისცა აჰმადამ ფიცი უვნებელობისა, რ~ სპარსთა სჯული ა
ეღო აჰმადას, და გამოვიდა არღუნ ციხით, და მივიდა ბიძასა მისსა წ~ე, და ეს
რეთ წარემართნეს: X~ ვ~რ ვიდოდეს ხვარასანს, და შეკრბეს სპანი
ვინმე უწესონი და ცუდნი კაცნი, და მტერნი ქე~ანეთანი, რ~ლთა ქ~ეანისა კაცი
სა სიკ~დილი დიდად ღვაწლად უჩნდეს, რ~ უღ~თოსა მის მოჰბედის მოძღვრ
ებაჲ ესრეთ იყო რ~ლი დაეწერა ცუდი სიტყუა კურანსა შ~ა მისსა, ვ~დ უ
კეთუ მოჰკლათ ქე~ანე სამოთხეს შესვლად ხართ: Dა უკეთუ მათგან მოი
კლათ მაშინცა შესვლად ხართ:
Aმისთვის უღ~თო იგი კრებული შეკრბა, და სადაცა ჰპოვებდეს ქართველსა
ერთსა, გინა ორსა მოჰკლვიდიან: სცნა ესე სურამელის ბეგას შვილმან რა
ტიმ, რ~ ყრმა იყო, წარვიდა სამოცითა კაცითა, და ჰპოვნა მთასა მაგარსა რასა
მე შ~ა მყოფნი კაცნი სამასი ოდენ, ზ~ა მიეტევა, და იქმნა ომი ფიცხელი, და პი
რველსავე შეკრებასა მეოტიქმნნეს, და უმრავლესი მათგანნი მოისრნეს,
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და სხვანი მოიყუანნა წ~ე მეფისა, რ~ლისათვისსცა დიდად პატივსცა მეფემან, და მრა
ვალი ნიჭი უბოძა, და მიერ წარმოვიდეს და მოიწივნეს ჱერესა და ყაზმინსა,
და ყაენმა დიდად დაუმადლა მეფეს თანახლებაჲ ხვარასანს, და პატივიცა
უყო დიდი, და ყ~ნი მთავარნი საქართველოსანი მოსცნა:
Dა ყაენი წარვიდა შ~ა რათა მივიდეს ცოლთათანა გამარჯვებული, და მეფეცა
თანა წარმოიტანა: ხ~ ძმისწული თვისი არღუნ დაუტევა ჱერესა, და ნოინი
ყ~ი დაუტევა არღუნსათანა, და დავედრა ალიყანს, და სხვათა ნოინთა რათა
მცირედნი დღენი დააყვნან და მერმე მოაკ~დინონ არღუნ: Dა იყუნეს ნო
ინნი არღუნსათანა, და ქმნეს განზრახვაჲ დიდმან ბუღა, და იას ბუღამ ნა
თესავით იორიდთა მთავარმან, რათა აბაღას შვილი არღუნ ყაენად დასვან,
და აჰმადა მოაკ~დინონ, რ~ლ ჰყვესცა მსწრაფლ, მივიდეს ღამით, და გამოიყუანეს ა
ლიყან კარავსა შ~ა მწოლი და მოაკ~დინეს: Dა ვ~რ განთენა არღუნ ყაენად
ჰქადაგეს, და წარმოვიდეს დევნად აჰმადისა, ხ~ იგი მოვიდა ურდოსა შ~ა მისსა
უჟანს, და მოეწივნეს, და საბლითა მოაშთვეს:
X~ მეფესა დიმიტრის პ~ლვე მიუმცნეს რათა განეყოს აჰმადას, და ჰყოცა მე
ფემან, და მობრუნდა, და მოვიდა ყაენს არღუნს წ~ე, ხ~ მან კეთილად შეიწყნ
არა, და მოსცა ყ~ი სამეფო თვისი, და სახლი ავაგ ათაბაგისა, რ~ლ აქვნდა სიფდი
ვანს, რ~ ყაენი ჴელთა შ~ა ბუღასათა იყო, და ბუღა მოყუარეცა იყო, და მძახალი

მეფისა, და წარვიდა შ~ა მშვიდობით განმარჯვებული, და წარავლინა ძე თვისი და
ვით მცირე სახლსა ზ~ა ათაბაგისასა, რათა მუნ იზრდებოდეს, და აქვნდეს სა
უფლისწულოდ, და ესრეთ დღითი დღე წარემატებოდა მეფობასა მისსა:
Dა კზ~ი Aბრაამ კეთილად მართებდა საჭეთა კათოლიკე ეკლესიისათა, რ~ ი
ყო კაცი მართლმოქმედი, კეთილთა საქმეთა, და საურავთა სამეფოთა განმგე
კეთილად: X~ მეფესა დიმიტრის ესხნეს შვილნი დედოფლისა ტრა
პიზონელისა ასულსათანა, პირმშო დავით, ვახტანგ ლაშა, და მანოელ, და
ასული რუსუდან: ხ~ თათრის ასულსათანა ძენი ორნი: ბადურ, და იად
გარ: ასული ¿იგდახათუნ:
X~ ასულმან ბექასმან ნათელ. უშვა ძე მხოლო Gიორგი: რ~ი უკანას
კნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა, და განდიდნა უმეტეს შემდგომთა მეფ
ეთა, რ~ მარტო იყო ძე დედისა: მარტო შვა დედამან, ვ~ა მარგალიტისათვის თქ
მულარს მარტოება უმჯობესისათვის, ეგრეთვე Gიორგი იპოვა უმჯობეს
1-31 სტრ., 210v
ყ~თა კაცთა მის ჟამისათა, არაოდენ ჴელმწიფეთა, ა~დ ყ~თა კაცთა:
X~ ამან დიმიტრი მეფემან მოიგო სიმდიდრე დიდად დიდი სიმდიდრესავე ზ~ა
რომელი დაშთომოდა მამისა მისისაგან, და მსახურებდა ყაინს არღუნს
რ~ თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი ბუღა, რ~ლსა პატივად ჩინგი ყაენობა მის
ცა ყაენმა, რ~ი ყ~თა უმეტეს არს:
Mაშინ განუდგეს ყაენს დარუბანდელნი, და წარვიდა ყაენი დარუბანდს, მო
უწოდა მეფესა დიმიტრის და წარჰყუა, და შევიდეს დარუბანდს, და ვერ
წინა აღუდგეს დარუბანდელნი, და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა, რო
მელსა ანიყად უწოდდეს, და გარე მოადგეს, და ვერა ავნესრა: მაშინ ყა
ენმა არღუნ უბრძანა მეფესა რათა ებრძოლოს, რ~ იყო ფ~დ მაგარი;
Aღიჭურა მეფე, და სპანი მისნი, გარე შეეხვივნეს, და შეუხდეს ციხესა: რ~
ბეგა შვილი რატი უპირველეს გავიდა, და წარუღეს ციხე, და თავადნი მათ
ნი დაჴოცეს, და წარმოიღეს ტყვე და განძი, და დედაწული ურიცხვი, და ცი
ხე დაწვეს: Aმას ყ~ა ხედვიდა ყაენი თვით მეფისა აქვნდა მტერობაჲ, ჰს
თხოვა ჯაჭვი სახელოანი, და მსწრაფლ მიანიჭა მეფემან, და წარმოვიდეს
შ~ა: Dა ვ~ა გარდაჴდეს ჟამნი მრავალნი, და მოიწია წლის თავი,
რ~ლსა ურდსინგად უწოდდეს, რომელარს ენითა მათითა, რ~ი იქმნების
მარტსა მეათხუთმეტესა: მიავლინნა ყაენმა ნოინნი, და დაესხნეს ბუღას
და შეიპყრეს, და აღიღეს ყ~ი სიმდიდრე მისი, და მოიყუანეს წ~ე ყაენისა, და
მან მსწრაფლ ბძანა განუკითხავად მოკლვა მისი, და ძისა მისისა, და მოაკ~დინ
ეს ბუღა, და ყ~ი ნათესავნი მისნი: წარავლინეს ყოველგან კაცი საბერ
ძნეთს, შამს და ხვარასანს, და მრავალნი დიდნი ნოინნი მოსწყვიდნეს, და ეს
რეთ შეიქმნა კლვა და მოსრვა ნოინთა:

Dა წარმოავლინა ელჩი მეფისად მჴმობელმან ყაენმან, და აწვია ურდოსა მეფე,
ხ~ ვ~რ სცნა სიკ~დილი ბუღასი მეფემან, დაუმძიმდა დიდად, მოუწოდა ±ათო
ლიკოსსა Aბრაამს, და ეპისკოპოსთა, მონასტერთა და უდაბნოთა გარესჯისა მღ
ვდელმონაზონთა, და ყ~თა მთავართა სამეფოსა მისისათა:
¸ემოკრბეს მის წ~ე დაჯდა, ტახტსა ზ~ა დასხდეს ყ~ნი, და აღიღო პირი თ~სი
მეფემან და ბრძანა, ისმინეთ ჩემი ყ~თა კ~სთა, და ეპისკოპოსთა, და წარჩინებ
ულთა სამეფოსა ჩემისათა, ვ~დ შეისვენა მამამან ჩემმან, დავშთი ყრმა მცი
რე მძლავრებასა შ~ა თათართასა, და ღ~ნ ყ~ისა მპყრობელმან, და U~ნ ჩვენმან
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I~W ქ~ემან, და ¶~დ წ~ნ ღ~ისმშობელმან რ~ლისა ნაწილადცა ვართ, და ჯვარმან პა
ტიოსანმან რ~ი მოგვენიჭა ჩვენ მეფეთა მ~რ, დამიცვა და მიმაწია ასაკად სისრუ
ლისა, და მომმადლა მეფობაჲ, სკიპტრა და პორფირი მეფობისა, და თანა დგომითა
წარვმართე მეფობაჲ, და აქამომდე მშვიდობით ჰგიეს სამეფოჲ ჩემი:
Aწ განრისხებულარს ყაენი, და ყ~ნი მთავარნი მისნი მოუწყვედიან, და აწ მე
მიწოდს წ~ე მისსა, ვგონებ ბ~რტისყოფასა, თუ არა წარვიდე ურდოსა, და წარვი
დე მთიულეთს სიმაგრეთა შ~ა, და დავიცვა თავი ჩემი, აჰა ყ~ი სამეფო წინა
შე მისსა ძევს, იხილეთ რაოდენი სული ქე~ანე სიკ~დილსა მიეცემის, და ტყვე ი
ქმნების, და ეკლესიანი შეიგინებიან, და მოოჴრდებიან, ხატნი და ჯვარნი და
იმუსრვიან: Dა უკეთუ წარვიდე ყაენს წ~ე დასტურობით უწყი რ~ლ მომკლა
ვს, და აწ სიბრძნითა თქვენითა განაგეთ:
Mე ესრეთ ვგონებ მრავალ მღელვარე არს საწუთო ესე, დაუდგრომელ და წარმ
ავალ, დღენი ჩვენნი, სიზმრებრ და აჩრდილებრ წარვლენ, და უნებელ, და მს
წრაფლ თანაგვაძს წარსლვა სოფლისა ამისაგან: Rა სარგებელარს ცხოვრე
ბა ჩვენი უკეთუ ჩემთ~ს მრავალი სული მოკ~დეს, და მე ტვირთმძიმე ცოდვითა,
განვიდე სოფლისა ამისგან: Aწ მნებავს რათა წარვიდე ყაენს წ~ე, და იყოს ნება
ღ~ისა, უკეთუ მე მომკლან ვგონებ ქვეყანაჲ უვნებელად დარჩეს:
X~ ვითარ ესმათ ±~ზსა, და ეპისკოპოსთან და მოძღვართა, და მთავართა განჰკვირდეს
თუ ვ~რ დასდვა მეფემან სული თვისი ერისა მისისათვის, და ესრეთ პასუხი
უგეს, არაარს ნაცვალი შ~ი მეფეო, გაშოროს ღ~ნ მოკლვაჲ, თათართაგან, მოოჴრდ
ეს ქყ~ანაჲ, შვილნი შენნი მიმოდაიბნევიან, თუ ქყ~ანაცა დაშთების რა არს ნა
ცვალი შ~ი: აწგეზრახებით რათა წარხვიდეთ სიმაგრეთა მთიულეთისათა, ა
ნუ აფხაზთასა ვ~რ ქმნა მამამან შ~ნმან, და არა საჭიროარს განწირვაჲ სულისა
შენისა შენგან: ª~ნ ყ~ნი მტკიცედ ვგიეთ ერთგულობასა:
V~ა ესმა მეფესა, თქვა, თქვენ ერთგულობისა და სიყუარულისა ჩემისათვის
იტყუით, გარნა მეწყალვის უბრალო ერი, ვ~ა ცხოვარნი კლვად უღონო ა

რიან, და არა სადა აქვნ ნუგეშინისცემა: მე დავსდებ სულსა ჩემსა ერისათვის
ჩემისა, და არ დავიშლი ურდოს წარსლვასა: Mაშინ განკვირვებულნი
ყ~ნი აღდგეს, და ჰრქვა Aბრაამ ±~ზმან, არა არს საქმე მეფეო, განსწირავ სულსა
შ~ნსა, რ~ მრავალთა მეფეთა მიურიდნია, და დაუცავს სული თვისი: აწ თუ
შ~ნ დასდებ სულსა შ~ნსა ერისათვის, ჩვენ ყ~ნი ვიტვირთავთ ეპისკოპოსნი ცოდვა
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თა შენთა, ა~დ ცოდვათა დაღათუ დავიდებთ, გარნა წ~ე ღ~ისა ვწამებთ რ~ლ
მოწამეთათანა შერაცხილიქმნე, ვ~ა U~ი სახარებასა შ~ა ბრძანებს. „უფ
როს ამისა სიყუარული არა არს, რათა დასდვას კაცმან სული თვისი მოყუ
სისათვის: და უკეთუ ერთისა მოყუსისა სულისა დადება კეთილარს, რავდ
ენ ურიცხვთა სულთა ცხოვნებაჲ ეგოდენ სარგებელარს:
X~ ვ~ა ესმნეს მეფესა ±~სისაგან, განიხარა და დაასკვნა წარსლვა ურდოსა
დიდითა დიდებითა და საჭურველითა, და თანა წარჰყვა ±~სი აბრაამ, და
განუჩინა შვილთა საყოფელი, და ყ~თა მთავართა რ~ნი არა თანა წარჰყვეს
შვილნი თვისნი შევედრა, და წარგზავნა რ~ლნიმე მთიულეთს, და რ~ლნიმე
კახეთს: X~ ყრმა მცირე Gიორგი წარგზავნა ტაოს იშხანის ციხესა
ასპარაშენს: და თვით წარვიდა ურდოსა:
Dა ვ~რ მივიდა ქყ~ანასა ავაგის ასულის ხვაშაქისასა, მუნ დახვდა ძე თვისი
დავით, რ~ლ იგიცათანა წარიტანა, ამისთვის რ~ლ უეჭველიქმნას ყაენი,
და ჰგონოს ერთგულობაჲ მისი, V~რ ვლეს მცირედ და მიეახლნეს ურდო
სა, ჰგონა ყაენმა Mეფისა არ მისლვა: წარმოავლინა ნოინი ერთი სახელ
ით სიუქოლ, ძე ზემოჴსენებულისა იას ბუღასი, რათა მოიყუანოს მეფე:
მაშინ მგზავრ მიმავალსა მეფესა წინა დაემთხვია, რ~ნ მყის აღიღო ყ~ი
ბარგი, და სიმდიდრე მისი, და მეფე პყრობილჰყო, და მიიყუანა ყაინს არღ
უნს წ~ე: ხ~ მანცა პყრობილჰყო: და განიზრახვიდა ყაენი, უკეთუ ბ~რტი
უყოს მეფესა არღარავინარს ღირსი მეფობისა, და თუ არა ბ~რტი შეამთხვი
ოს ვითარ განუტეოს მიმდგომი და მზრახი ბუღასი:
X~ ჰრქვა ხუტლუბუღა ყაენსა, ნუ იურვი მაგას რ~ მე მოვიყვანო შვილი ა
ფხაზთა მეფისა დავითისი, სახელით, Vახტანგ: და მას მიუბოძე მეფო
ბაჲ, რ~ლ ორივე სამეფო ბრძანებასა შ~ნსა მორჩილებდეს: ჰსთნდა ყაენ
სა სიტყუა ესე, და წარავლინა ხუტლუბუღა იმერეთს Dავითს მეფისა წ~ე,
უქადა ძესა მისსა მეფობაჲ, და დაჲ მისი ოლჯათ ცოლად:
Dა ვითარ წარვიდა ხუტლუბუღა, ჰკითხეს მეფესა დიმიტრის რ~ა აღწეროს ყ~ლი
სიმდიდრეჲ მისი, საჭურჭლე, ზროხა და ცხოვარი, და ყოველი საქონელი თვისი, რ~
პყრობილიყო თვით მეფე, და მთავარნი მისნი, თვინიერ აბრაამ ±ათოლიკოსისა
განკიდე: და არღარა იყო ღონე, აღწერა რაცა აქვნდა სიმდიდრე ფ~დი, წა
რმოგზავნეს კაცი, და წარიღეს ყ~ი: არარაჲ დაშთა, რ~ მოქალაქეთაცა უწყოდეს
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საგანძურნი მეფისანი, და შინა განმცემელიქმნეს:
X~ იტყვიან ამასცა ხოჯა აზიზის შვილი, რ~ლისა მამა მოეკლა მეფესა დავითს,
ხუტლუბუღა, და იგი ორნივე მტერობად შეითქვნეს მეფისა, და მივიდა სა
ჭურჭლე მეფისა ყაენს წ~ე, განჰკვირდა სიმრავლისათვის, და მცირედ დასცხრა
გულისწყრომისაგან, და არღა ეგრე ჰგონებდა ბ~რტის ყოფად: Dა ვ~რ იხილ
ეს ვაზირთა მეფისათა ფლობილად, აჰა თავი შენი ჴელთა შ~ა შ~ნთა არს, ღა
მით მოიდგინენ ცხენნი მორბედნი წარვედ და განერე ჴელთაგან ამათთა: ა
რა არს ნაცვალი სულისა შენისა:
hრქვა მეფემან ისმინეთ ჩემი, პირველვე უწყოდე სიკ~დილი ჩემი, გარნა და
ვსდევ თავი და სული ჩემი ერისათვის ჩემისა, აწ თუ წარვიდე უბრალო ერი
მოისრას. რა სარგებელარს, უკეთუ ყ~ი სოფელი შევიძინო, და სული წარვიწ
ყმიდო, არა ისმინა განზრახვა მთავართა მისთა: X~ მოიწია რა სუტლუ
ბუღა ლიხთიმერეთით, და მოახსენა ყაენს ვ~დ დავით მეფე წარმოავლენს
ძესა თჳსსა მსახურებად შენდა, და სპათა აფხაზთასა რათა გმსახურებდ
ენ: ხ~ ვ~რ სცნა ყაენმა, კ~დ დაჰპატიმრეს მეფე დიმიტრი, და ვ~რ გარდაჰჴდა
ორი დღე, კ~დ შეიპყრეს მეფე, და ძე მისი მცირე ყრმა დავით ცალკე ცალკედ:
და წარჰყვა თანა მღვდელმონაზონი გაზრდილი მისი მოსე, და არგნითა სცეს მე
ფესა, და ეგონა ყ~თა არღარა მოკლვა მეფისა, რ~ წესად აქვნდათ არგნითა რა სციან
არღარა მოაკ~დინიან, გარნა არა დამშვიდნა გულისწყრომაჲ მისი:
¦არიყუანეს სამსჯავროსა სახლსა, რ~ლსა დივანხანად უწოდდეს, და ჰკითხვიდეს
უკეთუ თანა ეწამა განზრახვა ªინქი შანბუღასსა, და ვერა ბრალი ჰპოვეს:
და წარვიდა ტონღა ვინმე ნოინი ყაენს წ~ე რათა არა მოაკ~დინოს მეფე, და ვერ აღას
რულა საწადელი მისი: და მოიწივნეს ათორმეტნი მჴედარნი ყაენისანი, რ~ა
წარიყუანონ და სიკ~დილსა მისცენ: X~ ვ~რ სცნა მეფემან სიკ~დილი თავისა
თვისისა, მხიარულითა პირითა მოიკითხევდა მთავართა საქართველოსათა, რ~
ყ~ნი მუნ მოსრულიყუნეს ნუგეშინისცემად მეფისა, და სუტლუბუღაცა მდგომა
რე იყო მუნ: ჰრქვა მეფემან უკეთუ ძალგიძს ყაენს წ~ე შემეწიე სიკ~დილსა ამას
შინა, და თუარა გნებავს, ძე ჩემი მცირე დავით იღვაწე რათა არა მოიკლას გუ
ლისწყრომითა აღსავსითა ყაენისაგან: X~ მან და ყ~თა მთავართა იწყეს
ტირილად და განვიდეს გარე: Iლოცა და ეზიარა ჴორცსა და სისხლსა მეუფისა
ჩვენისა ქ~ეს ღ~ისასა, ეგრეთ აღსვეს ცხენსა, და წარიყუანეს ვ~რ მილიონ ერთ,
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და ევედრა მტარვალთა რათა აცადონ მცირედ ლოცვად, და ილოცვიდა ცრემ
ლთა და მოდინებითა ქყ~ანასა ზ~ა: მერმე წარუპყრა ქედი:
Eჰა დღე საშინელი ზარისაღსაჴდელი რ~ი იკადრეს ბილწთა ცხებულსა ზ~ა

ღ~ისასა. და წარჰკვეთეს მეფეს Dიმიტრის თავი: Mაშინ გამოჩნდა მასვე ჟ~ა
პატივი ღ~ისა მიერი ცხებულსა მისსა ზ~ა, რ~ მზემან შარავანდედი თვისი უჩინო
ჰყო ს~დ სიბნელე დიდი, და ყ~ნი წარმართნი განჰკვირდეს, იყო ჟამი მეათე, და მწ
უხრამდე შეიმოსა ბნელი, ვ~რ იგი ყ~ისა სოფლისა ცხოვრებისა ვნებასა მე
უფისასა: ეგრეთვე ამის ნეტარისა და საქართველოსათვის წამებულისა მეფი
სასა, რათა საცნაურიქმნენ, რ~ პატიოსანარს ცხებული ღ~ისა:
X~ იყო მესამე შაბათი წ~თა მარხვათა, და მეათორმეტე თვისა ებრაელთა მ~რ ნისა
ნად წოდებული, და ჩვენ მიერ მარტად, და აღასრულეს გულისწყრომა, გარ
ნა არავე დასცხრა გულისწყრომა მათი, რ~ შეიპყრეს ყრმაცა დ~თ, და ნოინსა
ტაჩრას მიგვარეს რომელსა მჴედართმთავრობაჲ აქვნდა, მას ღამესა მწუხარე
ბასა გულისასა მოიცვეს ყრმაცა დავით კარავსა შ~ა მოსიკ~დიდ:
Dა ვ~რ განთენდა განიპარა მოსე მღვდელი რ~ი არა სადა განეშორებოდა დავითს,
და შევიდა ტაჩარს წ~ე, და აუწყა მოკლვა დავითისი: ხ~ იგი აღსდგა მსწრაფლ,
და წარვიდა ყაენს წ~ე, და ჰრქვა ყრმისა დავითის უბრალოებაჲ, რად გიჴმს მო
მკვდრისა ყრმისა მოკლვაჲ, მე მომმადლე: Iსმინა და მოსცა და წარიყუანა სა
ხლსა თვისსა, და შევედრა ხოჯასა თ~სსა რ~ლი უკანასკნელ სიბდივან იქმნა:
X~ გვამი იგი პატიოსანი დიმიტრი მეფისა დასცვეს მრავალდღე, რათა არა წა
რიღონ ქართველთა, და ესრეთ სრულიქმნა წ~წრ თქმული ვასილი Mთა
წმიდელისა: ხ~ იყუნეს მრავალნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, და ვერა
ვინ იკადრა გამოთხოვად გვამი მეფისა: Mაშინ ±~სმან, და მოსე იყიდეს კაცნი, და
მოსეცა თანაწარჰყუა, და მოიპარეს ღამით გვამი დიმიტრი მეფისა, მაშინ გან
გებითა ზეგარდამოთა გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი, რ~ლთა აქვნდა თევზი
წარსაღებელად, და თევზთათანა იტვირთეს, და მოიღეს მცხეთას, და დამარხ
ეს სამარხოსა მამათა მათთასა; ვ~ა იქმნა ესე ყ~ი დავით ძე დიმიტრისი შეინახა
კეთილად ტაქარნოინმან: X~ დედოფალი, და სხვანი ცოლნი მეფისანი დამ
ალნეს: Sორღალა წარვიდა სახლსა მამისა მისისა თათარში, ხ~ ასული
ბექასი წარვიდა მამისა მისისათანა სამცხეს, და ვახტანგ იყო მთიულეთს:
X~ ყეენმან მისცა დედოფალსა სარჩოდ სკოვირეთის ჴევი, და ეახლნეს ორნი მც1-31 სტრ., 213r
ირედნი ძენი მანოელ და ლაშა: და Sორღალს წარჰყვეს, ორნი შვილნი, ბაად
ურ, და იედგარ სახლსა მამისა მისისასა, და დარჩა ქყ~ანა ესე უმეფოდ:
X~ მოუწოდა ყაენმა ხუტლუბუღას და ჰრქვა, აჰა მოვსრენ ყ~ნი მტერნი ჩემნი,
და მტერიცა შ~ი მეფე დიმიტრი, და აწ მეფე არღარა აღმისრულე, აღმითქვი.
რომელიცა პ~ლ სთქუ, მოიყუანე ძე აფხაზთა მეფისა, და იყოს იგი მეფედ, მაშინ მო
გითვალო საქართველო ყ~ი, და განაგებდი ვ~ა გნებავს, და წარვედ აფხაზეთს:

Dა წარვიდა ხუტლუბუღა მეფისა დავითის წ~ე, და ვ~რ იხილა ხუტლუბუღა მე
ფემან დავით, მოუწოდა სპათა თვისთა წარმოემართა, და თანა წარმოიყვანა ძე
მისი Vახტანგ: გარდამოვიდეს და დადგეს ტასისკარს ქვიშხეთის მინდორსა:
Aქათ მოვიდეს სირმონ ნოინის შვილი, ყონჩიბა ალიყანისშვილი, ყურუმჩი, რ~ლი
დგის მთათა ჯავახეთისათა, რ~ლარიან არტანსა და სამცხეს შუა, და ყ~ნი დიდებ~ლ
ნი საქართველოსანი შემოკრბეს, და ყვეს ფიცი და სიმტკიცე ერთგულობისა:
Dა მოსცა ძე თვისი მეფემან, და მრავალნი თავადნი მისნი თანა წარმოატანნა,
და წარმოვიდეს მსწრაფლ, და მეფე დავით შეიქცა ქუთათისს:
X~ მოიწინნესრა ყაენს არღუნს წ~ე, იხილა ყაენმან ვახტანგ შეიყუარა სიკეთი
სა მისისათვის, რ~ იყო სრული, პირითა ჰაეროვან, ტკბილი მოწყალე, სიმართ
ლისმოქმედ, უხვი მდაბალი, ენა ტკბილი, განმზრახ კეთილი, ყ~ისა საქმისა
მცოდნე: Aმას ვახტანგს მოსცა მეფობაჲ ყ~ისა საქართველოსა, და დაჲ თ~სი
oლჯათ ცოლად: და წარმოვიდა და მოვიდა ტფილისს:
Sამეოცდა მერვე მეფე ქართლისა Vახტანგ, ძე დავით იმერელ მე
ფისა: ბაგრატიონი: B ვახტანგ:
X~ ვ~რ მოვიდა მეფე ვახტანგ ქართლს, შემოკრბეს ±~სი და Eპისკოპოსნი, და მთა
ვარნი, და დაადგეს გვირგვინი მეფობისა თავსა მისსა, და დასვეს ტახტსა სამეფო
სა, და აღასრულეს წესი კხ~ევისა, და დაიპყრა ყ~ი საქართველო ნიკოფსით დარ
უბანდამდე, თვინიერ ჯაყელ ციხისჯვარელისა, ბექასა, და განიხარეს ყ~თა მკვი
დრთა საქართველოსათა რ~ლ მოეცა ნათესავი მეფეთა ჩვენთა, პატიოსანი ღ~ის
მოყვარე, ტკბილი, და მოსამართლე, ახოვანი და მჴნე, და სამჴედროთა ზნითა აღს
ავსე: Aმან აღიყუანა პატივსა ათაბაგობისასა და ამირსპასალარობისასა ხუტ
ლუბუღა, და მიუბოძა ორივე ჴელი და განგებაჲ სამეფოთა:
X~ დავით დაშთა ტაქარ ნოინისთანა თათართა შ~ა ჭირთა და იწროებათა, და დედო
ფალი დედაჲ მათი დაშთა სკორეთს, და სხვანი ძმანი მისნი მიმოდაბნინეს:
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ხ~ უმრწემესი ძმა მისი Gიორგი, რ~ლი უშვა ასულმან ბექასმან, წარიყუანა
პაპამან მისმან ბექამან, და აღზარდა იგი სახლსა შ~ა ვისსა, რ~ იყო იგი უმჯობე
სი ყ~თა კაცთა ვითარ ქვემორე სიტყუამან ცხადჰყოს:
X~ ვითარ გარდაჴდა წელიწადი ერთი, შეედვა სალმობაჲ ბ~რტი ყაენს არღუ
ნს, რ~ განჴმეს ყ~ნი ასონი მისნი, და ჴორცნი და ძვალნი დასცვივეს, და განი
ყარა ყ~ი გვამი მისი, და იყო სანახავად უშვერ და საზარელ, და კნინღა მიმსგავსე
ბულიყო მკვდარსა: V~რ სნეულებდა არღუნ, ენება სუტლუბუღას
რ~ა დავით მეფე ჰყოს, და მოდგამი მის კერძო: და ეცადა ნოინსა წინა, რათა წარ
უღონ მეფობაჲ ვახტანგს. ტაქარ თანა შეეწეოდა დავითს, და ოვსთა მეფის
ძე სახელით, იგიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს, ამისთვის საბრჭოდცა წა

რდგეს თუ რ~ლსა მართებს მეფობაჲ: ხ~ სხვათა მთავართა ქართველთა არა
სთნდათ მეფობაჲ დავითისი, რ~ მტკიცედ სდგეს ერთგულობასა ზ~ა ვახტანგი
სსა, ამისთვის არა მოსცეს მეფობაჲ დავითს, და ადგილ ადგილ სოფელნი, და
ქყ~ანა მოსცეს Dავითს: Dა ვ~რ განგრძელდა ზეგარდამო რისხვა არ
ღუნს ზ~ა, და სენი იგი განუგრძელდებოდა ოთხისა თვისა ჟამთა თავით ფე
რჴამდე, მოეწყინათ ნოინთა, შეკრბეს და ზ~ა მიეტევნეს, და კარავსა შ~ა
მოშთობისა მიერ სიკვდილსა მისცეს: Mასვე დღესა და ჟ~ა რიცხვისა
თვისასა, მეათორმეტესა მარტსა, რ~ლსა შ~ა პატიოსანი და სანატრელი
ცხებული ღ~ისა, მოწამე ბრწყინვალე დიმიტრი მეფეთ მეფე მოკლა საცნა
ურიქმნა ვ~დ ამისთვის მოიწია სენი ბ~რტი არღუნს ზ~ა, რომელ დასთხია
სისხლი უბრალო °მრავალი: <note> [...]თალი [...]ნია: / <note>
Mოკვდა არღუნ, და ყ~ნი განმზრახნი მისნი რ~ნი მეფისა სიკვდილსა თანაშე
მწე ყოფილიყუნეს ყ~ნი მოისრნეს, და მიერითგან მიეცა ფლობაჲ დავითს,
და ნოინნი დავითისკენ იყუნენ: Eგრეცა მტკიცედ ეპყრა მეფობაჲ ვახტ
ანგს, წარავლინეს ნოინთა კაცი, და მოიყუანეს ყაენად ქეღთუქონ ძმაჲ
არღუნისი, დასვეს ტახტსა, და ჴელთუდვეს ყ~ი საყაენო:
Aმან შეიყუარა კეთილად ვახტანგ, რ~ ამისთვის ჰგონა არღუნს ზ~ა მიწევნად
რისხვა იგი სასტიკი, და ვ~ა ესე ესრეთ იქმნებოდა, მაშინ შეედვა მცირე
რაჲმე სენი ვახტანგ მეფესა, რ~ლისა მ~რ შეისვენაცა, და მოკ~და მეფე Vახ
ტანგ. სამწელ მეფე ყოფილი საღ~თოთა და საკაცობოთა შ~ა სრული და შემკო
ბილი, რ~ აღმზრდელიცა კეთილი და მეცნიერი ესვა ფარსმანის შვილი; ვ~ა
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სცნა სიკ~დილი დავით დიმიტრი მეფის ძემან, ვახტანგისი, განმწარდა სიკეთისა
და სიჭაბუკისა მისისათვის, და იგლოვა წესისაებრ, და ფ~დ პატივსცა, და წარგ
ზავნა გელათს სამარხოსა მეფეთასა:
V~ა ესმა მამასა მისსა მეფესა დავითს, სიკ~დილი სასურველისა, და ყ~თა მიერ
შეყუარებულისა ძისა თვისისა ვახტანგისი, უზომოთა ტკივილთა და მწუხარ
ებათა მოიცვეს, რ~ შეუძლებელარს მოთხრობა თვითოეულისა: გარნა ესოდენ
მოიცვა მწუხარებამან რ~ლ ვერღარა ჰპოვა ლხინება, და შ~დ მცირეთა წელთა
მანცა შეისვენა პატიოსნითა სიბერითა აღსავსედ:
Dაუტევა სამნი პირმშო ძენი პირველი ვ~ემე კოსტ~ნტინე, და მეორე მიქაელ, და
უმრწემესი ალექსანდრე, რ~ლი უშვა დედოფალმან დიდისა ´ალეოლოღო
სისა ასულმან კოსტანტინუპოლისამან, და საბერძნეთისა მპყრობელმან:
X~ მიიღო მეფობაჲ კოსტანტინემ პირმშოებისა ძლით, რ~ლისა მეფობასა წინა ა
ღუდგა ძმა მისი მიქაელ, და დაიპყრა ქყ~ანა რაჭისა, და არგვეთი, და დღეთა მათ
თა იშლებოდა ქყ~ანა იგი, რ~ლთა საქმენი არღა მოხსენებულარიან, და არა ყვ

ეს მშვიდობა ვ~ე არა მიიცვალნეს, რ~ რ~ლსა ჟ~ა დაიზავნიან მყის შეიშალნიან:
X~ ჩვენ პირველივე გზა აღვლოთ, მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა: დაჯდარა
ქელთუქონ ტახტსა ზ~ა, განდგა ქალაქი საბერძნეთისა ტონღუზალო, რ~ლი
საბერძნეთით მოსრულიყო ქეღათო, ჰგონეს უცალოებაჲ ყაენისა და განდგ
ეს: Mაშინ მოუწოდა ყ~თა სპათა თვისთა, და მეფის დიმიტრის ძესა დავითს, და
მთავართა ქართლისათა: ხ~ შევედრა ტახტი და ცოლი თვისი, და ხათუნნი ნოი
ნსა ელგოზს, ხ~ სუტლუბუღა, და სხვანი საქართველოსა მთავარნი დაუტ
ევნა მუღნს, რ~ ეშინოდა გამოსლვისათვის ბერქალნთასა: თვით წარვიდა და
დავით ძე დიმიტრისი თანა წარიტანა:
Dა ვითარ მიიწივნეს ზუნღუზალუ ქალაქსა, გარე მოადგეს ოთხთვე, და ვერა
რაჲ ავნეს, და ვ~რ მისჭირდათ მეხუთესა თვესა იწყეს ძლიერად ბრძოლად:
რ~ დავით და მცირედნი ქართველნი ბრძოდეს, და წარუღეს ქალაქი, და შიგან
შევიდეს, სადა იგი ქე~ანენი ერთსა ყურესა შეკრებულიყუნეს, და ევედრნეს
დავითს რათა შეიწყალნეს, და ყაენმა არა ბ~რტი უყოს: უსმინა და მცველნი
დაუდგინნა და დაიცვნა, და აღიღო ხარაჯა, და საჭურჭლე ურიცხვი, და მ~რ წა
რმოვიდეს: X~ მუნ ყოფასა ფარეჯან ოვსთა მეფისა ძისასა, იწყეს ოვს
თა ოჴრებად ჴოცად და რბევად, და ტყვენვად ქართლისა, და ქალაქი გორი
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წარტყვენეს, და თვისად დაიჭირეს ოვსთა:
Mაშინ შეკრბეს ქართლისა ერისთავნი ბეგას წ~ე ძისა ამადასი ყ~ნი ქართველნი,
და მოადგეს გორსა, და მრავალგზის შეებნეს, და ქალაქსა შ~ა მრავალი კაცი მო
კვდა ოსიცა, და ქართველიცა, და დაწვეს გორი ს~დ: Dა ვ~რ მისჭირდა ოვს
თა ციხიდამან გარდმოუშვეს საბლით კაცი, და წარავლინეს მუხნარს მდგომთა
თათართათანა რათა შეეწივნენ: V~ა ესმათ ჩამოდგეს შუა, შველა ქმნეს
და ზავი, და მიერითგან შეიქმნა მტერობა შ~ს ქართველთა და ოვსთა, ვ~ემდის მე
ფეთა შ~ს ბრწყინვალემან დიდმან სახელგანთქმულმან Gიორგიმ განასხნა და
აღფხვრნა: X~ ვ~რ მოიწია ყაენი შ~ა, მოუწოდა დავითს და ჰრქვა, ვინათ
გან დასდევ თავი შ~ი მსახურებად ჩემთვის, და სდგახარ ერთგულებასა ჩ~ა ზ~ა:
მომიცემია მეფობა და სამეფო შენი ყ~ი, და წარმოგზავნა ტფილისს, და დასვა ტახტსა
მამისა მისისასა, და თანა წარმოატანნა სპანი საქართველოსანი შანშე, და
სუტლუბუღა, და ყ~ნი დიდებულნი, Dა მოუწოდეს სამცხით ბექასა, და
მან არა ინება მოსლვად, რ~ ფ~დ განდიდებულიყო, თვით არღარა წარვიდ
ის არცა ყაენს წ~ე, და არცა მეფესათანა:
¦არმოუვლინა ძე თვისი პირმშო სამცხის სპასალარი სარგის, და ყ~ი ნამარხ
ევი რ~ლ აქვნდა მეფის დიმიტრისაგან შევედრებული, და სარტყელიცა იგი
დიდფასისა: Mოვიდა სარგის და მოიღო ყ~ივე დაუკლებელად მეფის დავი
თის წ~ე, და დასვეს მეფე ტახტსა ზ~ა, და აკ~ხეს ±ათოლიკოსმან Aბრაამ, და E

პისკოპოსთა:
Sამეოცდა მეცხრე Mეფე ქართლისა Dავით, ძე დიმიტრი Mეფისა ბაგრა
ტიონი: D დავით:
X~ მოსცა ყაენმა Mეფეს Dავითს ცოლად დაჲ თვისი, რ~ლსა ეწოდებოდა სახელად,
oლჯათ: რ~ლ ვახტანგ მეფეს ცოლად ესვა:
Dა დაიპყრა ამან დავით ყ~ი სამეფო მამისა თვისის დიმიტრისი, თვინიერ ბექ
ას სამცხისა მპყრობელისა: ა~დ იგი პატივსცემდა მეფესა დავითს, მრავალ
თა ნიჭთა და ძღვენთა წარმოუვლენდის: ხ~ დ~თ უმეტესთა ჟამთა იყვის წ~ე
ყაენისა: დაღათუ ფარეჯან ოვსთა მთავარი მსახურებდა კეთილად მე
ფესა, ა~დ აქვნდა მტერობა ქართველთა, ესოდენ გარდაეკიდნიან ერთმა
ნერთსა რ~ლიცა მძლე ექმნის, მოკლის; Mაშინ წარვიდეს ქალაქსა ოვ
სნი ვაჭრობად, და მოიქცეს და იხილეს გლახაკი, და მისცეს ქველის საქმე ო
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ვსთა, რ~ლთა უპირველესსა ეწოდა სათხისა, და მეორესა უზურაბეგ, და ჰქვ
ეს, გლახაკო, ევედრე ღ~ა, რათა დღეს ჩვენი, და სურამელის ბეგას შვილის ჴმა
ლი ერთგან შეიყარნენ: V~რ წარვლეს მცირედ, დახვდა ნადირო
ბასა შ~ა მყოფი რატი, მცირითა კაცითა უსაჭურველო, და მყის ზ~ა მოეტევნ
ეს: აღიღო ფარი და დაუდგა სივიწროესა წყალისა გასავალსა:
Dა პ~ლ სათხეს უხეთქვენა მუზარათსა, განუპო და ჩამოაგდო, და მოკ~და: მერ
მე უზურაბეგ მოუჴდა, ჰკრა მასცა მჴარსა ჯაჭვიანსა, განუკვეთა მჴარი, და
ჩამოაგდო, და ყმათა რატისთა მოაკ~დინეს, იხილეს სხვათა ოვსთა და ივლტო
დეს: ამისთვის იტყვის წ~წრმეტყ~ლი „U~ი ამპარტავანთა შემუსრავს:
±~დ სხვა ჴმობს. „აღჴოცენინ U~ნ ყ~ნი ბაგენი მზაკვარნი, და ენა დიდად
მეტყ~ლი: X~ მოვიდა მწოდებელი ყაენ თუქალისი წ~ე დ~თ მეფი
სა, და წარვიდა დავით რ~ლი იდგა მთათა არარატისათა: ვ~რ იხილა
თუქალ დავით მეფეჲ, პატივითა შეიყუარა, ინება რ~ლ ფიცთა მიერ ქმ
ნან ერთობაჲ სიყუარულისა, დაამტკიცეს ერთობაჲ, და წარმოვიდა
მეფე შ~ა, და მოსცა დმანისი რ~ლ აქვნდა ხუტლუბუღას ძმასა მანგა
სარისსა, და ვ~რ გარდაჴდა მცირედი ჟამი, წარვიდეს ნოინნი რ~ლნი
თუქალის ლტოლვილიყუნეს, ვ~რ ნავროზ დიდისა არღუნის შვილი,
რ~ლი იყო კაცი მჴნე, ძლიერი ახოვანი, მანქანი შემმართებელი უმ
ეტესობისა, ალიყანის შვილი ყურუმში, რ~ლისა ძმა ბუღა მოეკლა
თუქალს: Eსენი მივიდეს ხვარასანს არღუნის შვილისა ყაზანის
თანა რომელსა აქვნდა მამისაგან საუფლისწულოდ ხვარასანი: შეიყარ
ნეს და ინებეს რათა ყაზან ჰყონ უფლად და ყაენად, შეკრბეს ესე ყ~ნი,
და წარმოვიდეს ბრძოლად ბაღდოსსა: Dა ვ~რ სცნა მოსლვა ყაზანისა,

მოუწოდა მანცა ლაშქართა, და წარვიდა თუქალცა, სისწრაფითა ვეღარ
მიიცადეს მეფე: აქაცა დაიცვა ღ~ნ რ~ლ არა დახვდა: მიეგებნეს
მცირესა ქალაქსა ზანგანს, შეკრბეს ურთიერთარს და სწორი ძლევა ი
ქმნა, უკუდგეს ორნივე და გაიყარნეს, რ~ ყაზან მუნ არა იყო, ნავროზ
და ხუტლუბუღა წარმოევლინა ნავროზ ჴელთიგდეს, და ძლიერი ბრძოლა
ჰყო ჯალირმან, და წარვიდა ყაზან ხვარასნით:
X~ ევედრა ნავროზ თუქალის რათა განუტეოს, და ფიცით დაუმტკიცებდა რ~ა
ყაზან შეკრული მოსცეს, ირწმუნა და განუტევა, და ვ~რ მივიდა ყაზა
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ნსთანა, შეკრა ქვაბი სპილენძისა, და წარმოგზავნა თუქალს წინა, რ~ ენი
თა თურქულითა ქვაბსა ყაზან ეწოდების, მოვიდა ქვაბი შეკრული საბ
ლითა, განუკვირდა და დაუმძიმდა თუქალს, რ~ მოსრულიყო არარატისა მთა
სა: Mაშინ კ~დ წარმოემართა ყაზან უმრავლესითა სპითა უგრძნე
ულად, და უჟანს დაესხა, ბაიდოს, შეიპყრეს და მოაშთვეს, და მისთანა მრავ
ალნი ნოინნი: ხ~ აქაცა დაიცვა ღ~ნ მეფე:
X~ ვ~რ სცნა სიკდილი ბაიდო ყაინისა თუქალ, ივლტოდა, და მივიდა სამც
ხეს ბექასას, რ~ლი მსთავრობდა ტასის კარითგან ვ~ე კარნუქალაქამდე, და
შვილი წარგზავნა მეფე დავითს წ~ე, და მას შევედრა: და მოვიდარა ყაზან ად
არბადაგანს რ~ლარს თავრეჟი, წარმოუვლინა მოციქული მეფესა და ბექასა
რათა მისცენ თუქალი, და შვილი მისი, ერთგზის და ორგზის, და არა მისცეს:
ა~დ იურვეს რათა შეუნდოს, და მოსცა პირი და ბეჭედი უვნებელობისა, და მის
ცეს თუქალი; Vითარ სცნა ყურუმჩიმ წარყვანა თუქალისა ურდოსა,
მოეგება ელჩსა ყაენ ყაზანისასა ნაჴიდურს, და წარჰგვარა თუქალი, და მოკლა სი
კვდილისათვის ბაიდოსა: და მეფემან დავით მოსცა შვილი მისი, და ყ~ი საჭურ
ჭლე, და სიმდიდრე ყ~ი რ~ლი შევედრა ოვსთა მთავრის ფარეჯანისა, რომელი
იდვა ციხესა ატენისასა: X~ ესე დაიმადლა ყაენმა ყაზან, გარნა მეფემან
ვერ გულსიდგინა წარსლვა ურდოსა, შიშისათვის რ~ლ ჰქონდა სიყვარული
თუქალისი: ±~დ სხვაცა იყო შიში ურდოსა წარსლვისა, რ~ ზემოჴსენებული
იგი ნავროზ არღუნაღას შვილი, მტერი იყო ყ~თა ქე~ანეთა, ვისცა ჰგონებდა ჰს
ჯულისა დატევებასა დაჰპატიჟის, და მუსურმანად მიაქცევდის, თვინიერ ცნო
ბისა ყაზან ყაენისა: ±~დ რაჲმე აქვნდა ბ~რტი, ამისთვისცა ბ~რტად მოკდა ვ~რ
ქვემორე სიტყუამან ცხადჰყოს:
X~ ესე ნავროზ განდიდნა, თვინიერ ყაენისა განაგებდა საქმეთა საურავთა, და აქ
ვნდა მტერობაჲ ქე~ანეთა, და განემზადა ს~დ დაქცევად ეკლესიათა, თავრე
ჟსა და ყ~თა ქალაქთა შ~ა, და მოიყუანა ეპისკოპოსი მარაღა ქალაქისა ნათესავით
და სარწმუნოებით ნასრანი, რ~ი იყო კაცი მოწყალე და სახიერი, ფ~დ სათნოებიანი,
პ~ლთა ყაენთაგან პატივცემული, და მამად ყაენთაგან სახელდებული, ესე

პყრობილჰყო, და მრავალნი გვემანი, და ბასრობანი შეამთხვივნა დატევებისათვის ჰს
ჯულისა: ხ~ იგი ახოვნად წინა აღუდგებოდა და მოითმენდა: ¸ეურაცხ
ჰყოფდა სჯულსა მახმედისმიერ ქადაგებულსა, ამისთ~ს ექსორიობად დაისაჯა,
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რ~ იყო ფ~დ მოხუცებულ: Aმას ზ~ა ესეცა შესძინა ბ~რტი ნავროზ, წარმოავლი
ნა კაცი ერთი უკეთური ნათესავი თჳსი რათა მოაოჴრნეს ეკლესიანი ყ~ა საქართ
ველოსა: ´~ლად მოაოჴროს საყოფელი ყ~დ უბიწოსა ვარძიისა ღ~ისმშობელისა სა
ყდარი, და ყ~ა საქართველოსა რაჲცა პოვოს, და წარმოიღოს რაჲცა რა პოვოს
მას შ~ა სიმდიდრე, ჰგონებდა უზომოსა სიმდიდრესა, ოქროსა და ვეცხლსა,
თვალთა და მარგალიტთა პატიოსანთა მრავალთა:
´~დ ~კჱ წარმოვიდა, და მოიწივა ნახჭევანს, იწყორღვევად ეკლესიათა, მოიწია რის
ხვა ყ~დ წ~ისა ვარძიისა ღ~ისმშობელისა მას ზ~ა რ~ლ მოვიდოდა ასაოჴრებელად
ვარძიისა ღ~ისმშობელისა, და პატიოსნისა ჯ~ისა დასამჴობელად, ამისთვის მეხ
დატეხილიქმნა, და განგალა მეხმან ს~დ, და დაიწვა ძვალითურთ: ესრეთ
საკვირველებითა დაიცვა სამყოფი თვისი ვარძიისა ღ~ისმშობელმან:
Eგრეთვე ნავროსზედაცა მოიწია რისხვა ღ~ისა, რ~ განურისხდა ყაინ უსამარ
თლოებისათვის, და ბოროტთა საქმეთა მისთათვის: იყო ყაზან ფ~დ რამე კე
თილი, და უბოროტო გონება, და სიმართლისა მოქმედ უფროს ყ~თა უწინარ
ეს ყაენთა, ესოდენ რ~ლ ჯაჭვი განება ორთა ხეთა ზ~ა, და ეჟვნები მოება მრა
ვლად, რათა გლახაკნი, უღონონი და უქონელნი ყაენს, და ნოინთა წინა მოსლ
ვისა უღირსნი და მოჩივარნი, მივიდოდენ და შეარყევდენ ხესა და ჯაჭვსა, და ეს
მოდეს ყაენსა ჴმა ეჟვანთა, და სცნას რომელ სასჯელი უძს გლახაკთა, და შე
ურაცხთა კაცთა, რ~ი თვით განიკითხის პირისპირ:
Eსოდენ უყვარდა სამართალი რომელ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა ძალი
და უსამართლოება, არა დიდთა და არა მცირეთაგან: Aმისთვის რისხვეუ
ლი ნავროზ ივლტოდა ხვარასანს რომელ დევნა უყო ზემოჴსენებულმან ხუტლუ
შა ნოინმა, მიეწია და მოაკ~დინა იგი, და შვილი მისი, და ყ~ი ნათესავი მისი მოისპო
ქყ~ანით სახსენებელი მისი, ვ~ა წერილარს, „მოისპენ უღ~თო რათა არა იხილ
ოს დიდება ღ~ისა: და კ~დ წარწყმდა სახსენებელი მისი, და ესრეთ დამშვიდდეს
თათარნი მისნი: Dა იწყო ყაინმან ყაზან განგება ქყ~ანისა სიმართლითა,
და მსჯავრთა კეთილითა: Aმათ ჟამთა წარავლინა მოციქულნი ყა
ზან ყაენმან, და იჴმო მისწ~ე დავით მეფე, ხ~ იგი მსწრაფლ განემზადა, და მოიწია კა
ხეთს და ჱერეთს: მივიდეს ჱერკახნი, დიდებულნი და აზნაურნი დ~თ მეფის წ~ე, ე
რისთავი სამადავლა კაცი სამჴედროთა ზნითა შემკობილი, და მოისარი რჩეული მს
გავსი მოსიმახოსა ებრაელისა, და დაჰყო მცირედი ჟ~ი ჱერეთს:
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Gანეზრახა ვაზირთა, უკეთუ წარვიდე ურდოსა მეშინის ყაენისაგან, ა~დ დაუმტკი

ცებდეს ვაზირნი წარსვლასა: ხ~ მეფემან არა ისმინა მათი, და შეიქცა გარე,
რ~ აქვნდა შიში თათართაგან, და ყაენის ხილვისა, და მოვიდა მთიულეთს, უკუდ
გა ჟინვანს, შეკრა სიბა, და მცველნი დაუდგინნა:
X~ მეფე დავით მთიულეთს დგა, და წარავლინა ძმა თვისი უმრწემესი ვახტანგ
ელჩად დიდისა ბითოს შვილის შვილისა ყაენისა, და უქადა გზა გამოსლვად
ყაენს ზ~ა, და მან კეთილად შეიწყნარა, და უქადა ქყ~ანაჲ და საჭურჭლე მრავალი,
V~რ სცნა დავითის უკუდგომა ყაზან, წარმოგზავნა სუტლუშა მჴედართმთავა
რი, რ~ლსა იგინი ბეგლარბეგობით უჴმობდეს სპითა დიდითა: მოვიდეს და დად
გეს ტფილისს, გაგზავნეს მოციქული მეფესა დავითსთანა, და ითხოვეს კაცნი
სარწმუნონი მისანდობელად, და აძლევდეს ზავსა, და სთხოვდეს ერთგუ
ლობასა ყაზანისასა, და არა მიქცევასა მტერთა კერძო:
Dა ამან წარმოგზავნა ±~სი აბრაამ, ბურსელი ი~ნე, და ტფილისის ყადი, და ით
ხოვა მძევალნი, და ფიცად მიჰპირდა: ხ~ მათ ფიცეს სჯულისაებრ მათისა,
და მისცეს მძევლად ხუტლუშას შვილი სიბუჩი: ყურუმშის ძმა არფა,
და სხვათა ნოინთა შვილნი, და მისცეს ბეჭედი ყაენისი და სიმტკიცე უვნე
ბელობისა, და იგი მოვიდა ნახვად მათდა, და აღუთქვა წარსლვად ურდოსა:
X~ ხუტლუშამან შეიწყნარა პატივითა და განუტევა: ხ~ დავით იქცა თვისად
ვე, და მძევალთა მისცა ნიჭი დიდი, და განუტევნა:
X~ ვითარ მოიწია არე გაზაფხულისა, აწვიეს კ~დ მეფე დ~თ ურდოსა, და არა ინება
წარსლვად, რ~ აქვნდა შიში, ამისთვის წარავლინა ძმა თვისი ბადურ დი
დისა ყაინისა ოთახას წ~ე: V~რ სცნა ყაზან ყაენმან ვ~დ განდგა: კ~დ წარ
მოავლინა მჴედართმთავარი სუტლუშა სპითა ურიცხვითა: მოვიდეს სო
მხითს: და კ~დცა აწვივეს მეფე მისლვად, და აღუთქმიდეს ნიჭთა დიდთა:
Dა კ~დცა წარავლინა ±~სი აბრაამ, ყადი ტფილისისა, და ი~ნე ბურსელი: და
აღუთქვა მისლვად: სცნეს თათართა რ~ მიზეზობდა, მომართეს შესლვად
მთიულეთს, მოაოჴრეს სომხითი, ქართლი, თიანეთი, ერწოდა დადგეს
მუხნარს, ხერ კბაზალეთს, ერწოს, და თიანეთს, და ვერ ეტეოდეს სადგომ
ად, და არბევდეს ქართლსა, და ზემო ჴსენებულთა ქყ~ანათა, ტყვე ყვეს რომ
ლისა არა იყო რიცხვი, და მოსრეს პირითა მახვილისათა, რავდენიცა ჰპოვნეს:
და მიეცა ქყ~ნა განსარყვნელად ცოდვათა ჩვენთათვის:
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X~ ამას წელსა გამოჩნდა Vარსკვლავი კვიმატი, ლახვრის სახედ ªრდილოთ კერძო,
და დადგა ვ~ე ოთხთვემდე, და ყ~თა ღამეთა იხილვებოდა ლახვრის სახე იგი ვარს
კვლავი, და იტყოდეს ლახვრითა მოწყვედასა მოასწავებს: ±~დცა ინებეს თა
თართა ზავისყოფა მეფისა, და გაუგზავნეს მოციქული რათა მეფემან შეჰფიცოს ე
რთგულობასა ზ~ა ყაზანისსა, და არა მისცეს გზაჲ ბითოს შვილის შვილსა დიდსა ყა
ენსა ოთხას, და ესრეთ ჟამად შ~ა იყოს: Mისცეს სამეფოჲ მისი, და ყვეს ფი

ცი და აღთქმა ურთიერთარს, და წარმოგზავნნა დედა თვისი დედოფალი, და ძმა
თვისი უმრწემესი მანოელ, და ±~სი აბრაამ, და დედოფალი ცოლი მეფისა ოლ
ჯათ წარმოავლინა რათა წარვიდეს ურდოსა, და იურვოს საქმე მისი:
Dა მოიწივნესრა ურდოსა, იხილნა სუტლუშამან, და პატივითა შეიწყნარნა,
მსწრაფლ უკურიდნა, მოსცა ტფილისი, და სამეფო მისი, და წარვიდა ურდოსა, და
წარიტანა დედოფალი ოლჯათ, და კ~დ დამშვიდდა მოოჴრებული ქყ~ანა:
[D]ა ვ~რ გარდაჴდა ზამთარი იგი, მოეწურა არე ზაფხულისა, წარმოავლინეს
მოციქული მეფის დავითის წ~ე, რათა სცნას უკეთუარს ერთგულებასა ზედა
ყაენისასა ანუ არა: Dა ჰსცნა კაცმან მან რომელ ბაადურ წარევლინა დავი
თს ოთხოსთანა, და გზა ექადა გამოსლვად: აცნობა ყაზანს, ხ~ იგი
განწყრა, და წარმოავლინა ყურუმში, და აღინჯი ვინმე შინაური თვისი, და შანშე
მჴარგრძელი, და მოუწოდეს ძმასა დავითისასა მცირესა გიორგის, რ~ი ეშვა ას
ულსა ბექასსა, და მას აღეზარდა, რ~ი მარტო ეშვა დედასა, ვ~ა მარტო რქა, რ~
ვერ შემძლებელიყო ბნ~ბა დედათა სხვათასა ეგევითარსა მრავალთა შობად, ვ~რ
ქვემორე სიტყუამან ცხადჰყოს:
X~ ესე იყო სახლსა ბექასსა, ხ~ ესე ბექა განდიდებულიყო, და აქვნდა ტასის
კარითგან ვ~ე სპერადმდე, და ვ~ე ზღვამდე, სამცხე, აჭარა, შავშეთი, კლარჯ
ეთი, ნიგალისჴევი: ხ~ ჭანეთი ს~დ მოსცა ბერძენთა Mეფემან ±ომონიანოს კირიე
მიხაილ, და ასული ბექასი ცოლად მიიყუანა: Aმისთვის აქვნდა უმრავლესი
ტაო, არტანი, კოლა, კარნიფორა, და კარი, ამათ შ~ს ქყ~ანანი, ციხენი არტანუჯი,
და უდაბნონი კლარჯეთისანი, და მონასტერნი, და დიდებულნი, და აზნაურნი ყო
ველნი მას აქვნდეს, დახარაჯას მისცემდა ყაზანსა, და ლაშქრითა შეეწეოდა,
Aმას ჰსთხოვეს ყრმა გიორგი რათა მისცეს, და მეფეჰყონ ქართლსა დავითის
წილ ძმისა მისისა, რომელი აღასრულა და მისცა, და თანა წარატანა ლაშქარი
დიდი, და ჰყვეს ესე ტფილისს მეფედ: გარნა თუმცა მცირე იყო, ა~დ წინათვე
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დაუსახვიდა ძლიერსა მეფობასა: K~ეს აქეთ 1299: Kართ: 519:
Mერმე კ~დ მოიწიარა გაზაფხული, წარმოავლინა ყაზან ყაენმან იგივე სუტ
ლუბუღაჲ და მრავალნი ნოინნი მისთანა, ესენი მივიდნენ და მოაოჴრეს ზემოჴსე
ნებულნი ქყ~ანანი, უბოროტესად ქართლი: მაშინ ქვენაფლაველი შალვა,
რ~ლი მეფემან დ~თ აღავსო საბოძვრითა, წარმოვიდა, და მოვიდა თათართათანა,
და მათ სიხარულით პატივსცეს, და განაჩინეს წინამძღვრად, და შევიდეს გზასა
ხვარამზის ჴევისასა, და განვიდენ შ~ს მთასა ცხაოტს, და ცხრაზმისასა, რ~ლ არს
ლომისა, X~ ვ~რ სცნა ორგულებაჲ ქვენაფლაველისა მეფემან დ~თ, შევიდა ციკარას, და
ხუტლუბუღა გარდავიდა ჴადას, და მუნიდამ ჴევს, და მიმართა გველეთს, რ~
მუნ ჰგონებდენ მეფესა, და მოადგნენ თათარნი სტეფან წმიდასა, და ვერ წა
რიღეს, ა~დ ითხოვეს საზრდელი, და მისცეს სტეფან წმიდელთა მცირედი,

Mუნიდამ უკმოიქცენ თათარნი, და მოვიდნენ ჴადასავე, რ~ ჰყვანდათ წინამძღო
მელად ქვენაფლაველი, და ოვსთა მთავარი ბაყათარ:
Mაშინ მეფეს დავითს ციკარას მდგომს აბაზაძემ ჭილამ, და ახმად სურამე
ლმან, და აზნაურთა ქართველთა, და სომხითართა უჩვენეს დიდნი ერთ
გულებანი, რ~ განჰყო ლაშქარი სუტლუბუღამ, და ქვემორ შემომავალთა
ცხაოტს მოუჴდენ სპანი მეფის დავითისანი, მცირენი, და მოსწყვიდეს ური
ცხვი: Dა კ~დ შემოსრულნი იწროსა მას ხუთასნი ოდენ, რ~ლნიმე მოსწყვიდ
ნეს, და სხვანი მეფეს მოართვეს: Mერმე გამოუჴდენ ჴადის თავს გო
რასა ზ~ა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მოისვროდენ თათარნი, რ~ დიდად ავ
ნებდენ მთიულნი ფერჴმალობითა, გარნა შეეწეოდენ ფ~დსა მესხნი, რ~ლნი
წარმოევლინა ბექას მეფისათვის: A~დ მწუხრსა უშველა ღ~თნცა მეფესა, და
ცხაოტოს შესრულნი თათარნი ივლტოდენ, სუტლუბუღასაცა დიდად
ევნო: გარნა მცნობი სუტლუბუღა სიმაგრის შეუვალობისათვის აიყ
არა ღამე, და დაესხა ქართლს, და მოსწყვიდეს სადავინ მოიჴელთეს, და ტყვე
ჰყვეს: და წარვიდა სუტლუბუღა წ~ე ყაზან ყაენისა:
¸~დ კ~დ მოვიდა გაზაფხულს იგივე სუტლუბუღა, ამისი მცნობელნი შეუშ
ინდნენ ყ~ნი ამის ქყ~ანისანი, და შემოკრბენ მეფისათანა ქართველნი, და
ჱერკახნი, და განუზრახეს რათა წარვიდეს წ~ე ყაენისა, ვინათგან სარწმ~ნო
ვ~ემე კაცი არს სუტლუბუღა, და ფიცით მისმიერ არა რაჲ გევნების:
უსმინა მეფემან და დაასკვნა წარსლვაჲ თათართათანა: და იყო ამისი შუა1-31 სტრ., 218r
მავალი ბურსელი ი~ნე სუტლუბუღასათანა:
X~ სუტლუბუღამ განიხარა, და აღუთქვა ფიცით უვნებელობაჲ მეფისა, და და
ცვა ქყ~ანისა, ა~დ არა კ~დ წარვიდა მეფე, ვინაჲთგან აქვნდა შიში დიდი რაი
მე თათართაგან, გარნა ნება სცა წარჩინებელთა თათართათანა მისლვად,
და მივიდნენცა უმრავლესნი, და თათართა პატივით შეიწყნარნეს იგინი, ა~დ
მოაოჴრნეს ზემო ჴსენებულნი იგი ქყ~ანანი კ~დ მთიულეთამდე, და წარვიდენ
თათარნი: X~ ჩამოსდგა მეფე დავით სთველსა შ~ა ცხაოტს, და აოჴრებდა
მამულსა ქვენაფლაველისასა: Aმისი მხილველი და უღონოქმნილი,
ქვენაფლაველი ევედრა ქართლის ერისთავს ახმადს რათა უურვოს მე
ფისათანა, მისმიერ მოხსენებულმან მეფემან მიანიჭა მასვე ახმადს ქვე
ნაფლაველი: Mაშინ ქვენაფლაველმან შალვამ გარდაიყარა თა
ვსა ნაცარი ესრეთ მეტყველმან, ესემც არს მისაგებელი მეფეთა ორგ
ულთა, ამისთვის მიუტევა მეფემანცა შეცოდებანი:
X~ მეფესა დავითს შეეპყრა ძმაჲ თვისი ვახტანგ მცირესა რაჲმესა ზედა,
და პყრობილი ჰყუა ჟინვანს ციხესა შინა, ესე განევლტო და მივიდა ბურს

ელისთანა, და ევედრა რათა უურვოს მეფისათანა უვნებელობისათვის, და
მცირედისა სარჩოს მიცემისათვის, და უკეთუ უქმნას ესე მეფემან არა წა
რვიდეს ურდოსა: Aმან ბურსელმან აცნობა ესე მეფესა, ხ~ მეფემან გა
ნიხარა და აღუთქვა ფიცით უვნებელობაჲ და სარჩოჲ: ამით პირითა მოვიდა
მეფისათანა ვახტანგ, ა~დ არარაჲთა კეთილად იპყრობდა დ~თ მეფე, ვინათგან
ვახტანგს ესვა ცოლად შაბურის ძმის ასული, ამისგამო ჰყოფდა უპატიოდ მე
ფე: Mხილველი და უიმედო ვახტანგ წარმოვიდა კ~დ მეფისაგან, და მივიდა
ყაზან ყაენის წ~ე, მან პატივსცა და წარმოატანა სუტლუბუღა, მოსცა მეფო
ბაჲ ვახტანგს, და მოვიდა ტფილისს, თათარნი, ქართველნი, და სამცხის ბექას
ძე: X~ სცნარა ესე დ~თ მეფემან, წარმოუვლინა კ~დ ბურსელი ზავი
სათვის, და უკეთუ მოსცენ ფიცი წარვიდეს ურდოსა: X~ სუტლუბუღამ აღუ
თქვა ფიცით, ამისთვის წარმოავლინა მეფემან ოლჯათ ცოლი თ~სი, ±~სი, და
ბურსელი, და აღუთქვა ფიცით მისლვაჲ ურდოსა: მოეგება სუტლუბუღა
ოლჯათს, და ვ~ა ყაენსა პატივსცა: და კ~დ წარმოუვლინა დავითს ფიცით, და ჴელ
მანდილი ყაენისა, რ~ლიცა წესი აქვნდათ მინდობისათვის, და ოლჯათ არღარა:
Eსე მიზეზჰყო დავით მეფემან ოლჯათის მიუსვლელობა, და მიუმცნო, უკეთუ მო
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მცეთ ოლჯათ მოვიდე ურდოსა: Aმას ზ~ა განრისხნა სუტლუბუღა მცბიერობისა
თვის ესრეთისა, შეიპყრა ბურსელი მეტყლმან: კაცო რა არს სატყუარი, მე
ფიცით დაგიმტკიცე, და არა ინებეთ: Dა მოჰკვეთა თავი ბურსელსა, და ოლჯათ
წარიყუანეს თათართა: X~ ვახტანგს დაუმტკიცეს მეფობაჲ K~ეს აქეთ,
130[1]: Kარ, 521, და შემოვიდენ მთიულეთს:
A~დ მეფე დავით იყო გელათს, გარნა თათართა დიდდიდთა ავნებდენ მთიულნი,
გარნა სიმრავლითა არარაჲ აკლდებოდათ: შ~დ მკსინვარებისაგან, და სიმა
გრისათვის ქყ~ანისა უკმოიქცენ თათარნი, და მოსწყვედდენ მრავალთა ჩვენგან
თა, და უმეტეს ზანდუკელის ჴევს მოსწყვიდნეს, ჩამოვლეს ქართლი და წარ
ვიდენ, და მიჰგვარეთ ულჯათ ყაენსა: Gარნა ესოდენთა შლილობათა შ~ა
არა იყო თესვა და მკა, და უმეტესნი მოსწყდებოდნენ გლეხნი სიყმილითა, და
წარვიდოდნენ სამცხეს, რ~ მუნ იყო მცირედი საზრდელი, რ~ლთაცა გამოზრდი
დენ ბექა, და მეუღლე კახასი:
Sამეოცდა ათი მეფე ვახტანგ, ¾ე დიმიტრი მეფისა, და ძმა დავით
მეფისა: Bაგრატიონი:
X~ დაჯდარა Mეფედ Vახტანგ ძე დიმიტრისა, ამას მოსცეს ყ~ი საქართველოჲ
ა~დ არა წინა აღუდგებოდა ძმასა თვისსა მეფესა დავითს, რ~ იყო ღ~ისმოშიში,
სამღვდელოთა პატივისმცემელი, მოწყალე, და კეთილითა ყ~ითა სრული,
და არავის მოშურნე, Aმას ჟ~ა შ~ა უმეტეს განსდიდნა ბექა, სამცხი
სა სპასალარი: ხ~ იხილარა მეფემან დ~თ, რ~ არღარა მოსცემდენ ოლჯათს

თათარნი, მოიყუანა ახმადის ასული, ქმნილი ფ~დ კეკლუც სახოანი კეთილი,
და იქორწინა მის ზ~ა: K~ეს აქეთ, 1302: Kართ, 522:
Aმასვე ჟ~ა გამოჩნდენ თურქნი რ~ლთა მთავარი აზატ მოსე: ესენი სდგიან ზაფხ
ულ მთათა ყარხალისათა, და ზამთარ ´ონტოს: Eსე აზატ მოსე წარმოვიდა
მოოჴრებად ყ~ისა საქართველოსა, და მოიწია ბასიანს, და ტაოსს, და იწყო ოჴრ
ებად მძვინვარედ, რ~ ჩჩვილთა დედა ძუძუთა ზ~ა მოკიდებულთაცა მოჰკლვიდიან,
გარნა სხვათა გაღანამცა უმეტეს მოსვრიდენ:
Aმათ მოსწყვიდეს ტაო, ვინათგან ტაოელნი არა ჰგონებდენ მოსლვასა მათსა, და
შეუძრველად იმყოფებოდენ: ±~დ ჩამოვიდნენ მუღრისს, და ნიგალის ჴევს,
მოსრნეს აზნაურნი ხერხეულიძე: ა~დ ტაოსის ერისთავმან თაყა ფანას
კეტელმან ბრძოლა უყო თრთომის ციხის ძირს მცირითა სპითა, და ავნო
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მათ დიდი, გარნა სიმრავლისაგან თურქთასა ვერ განასხნა იგინი:
Aმისმა მცნობელმან ბექა, შეიკრიბნა სპანი და წარვიდა, ა~დ ვერღარა ეწია,
რ~ უკუნქცეულიყუნენ თურქნი, ესე დაუმძიმდა, და უკმოიქცა ბექაცა, გარ
ნა შემოიკრიბნა ყ~ნი შავშნი, კლარჯნი, მესხნი, და მის ქვეშე დაწესებულ
ნი და ეტყოდა: ერთ სჯულნო და ერთპირნო, ისმინეთ სკიპტრისმპრობელ
მან მეფემან დ~თ, ოდიდგან განასხნა თურქნი საზღვართა საქართველოსათა,
არღარავინ გვიხილავს ამა ჟამადმდე, ხ~ აწ ცოდვათა ჩვენთათვის გამოჩნდენ, და მო
სწყვიდნეს ტაო, რ~ არღარავინარს ვინათგან მეფე ჩვენი მძლავრებისაგან თათა
რთასა რომელიმცა გვიძღოდეს ჩვენ, და დავრჩომილვართ მარტო:
A~დ მთავარნიცა საქართველოსანი, და ქ~ყანანი განდგომილნი არიან თვისთვისად,
აწ ამისთვის მნებავს შევიკრიბნეთ, და შევიწიოთ ღ~ი, და შურვაგოთ მტერთა
ჩვენთა ძალითა ¿~ისათა: Mაშინ მსმენელთა მესხთა განიხარეს, და აღუთქვეს
მზაყოფად: მერმე მიწია ზაფხული, და მოვიდნენ თურქნი, მაშინ მოუწოდა
ბექამ ტაშისკარიდამ ბასიანამდე, შემოიკრიბა ათორმეტიათასი მჴედარი,
და მიმართა თურქთა, ხ~ თურქნი აღმოსრულიყუნენ მთასა პარხალისასა, და
წარმოევლინნეს მჴედარნი ტყვენვად ვაშლოვნისად, და თვით ლამოდენ მისლვ
ასა სამცხეს: X~ მივიდნენ ათასნი მჴედარნი სიმაგრეთა შ~ა, ჰბრძვეს ძლიერ
ად და აოტნეს თურქნი, ა~დ აზატმოსემ არარაჲმე იცოდა ბექასი, და მცნობელმან
ბექამ გაქცევისათვის თურქთასა წარისწრაფა და მიმართა სპერს, და შამბერდს,
სადაცა იყუნენ თურქნი: X~ აზატმოსემ უცნობელმან ბექასმან გამოირ
ჩინნა ოცდაათიათასნი მჴედარნი, და წარმოვიდა ვაშლოვანს, და დანაშთუნებ~ლ
თა სპათა ეტყოდა, თქვენ მივედით ტაოსს, და ნაშთნი მოსწყვიდეთ მუნ, და მე მო
ვიდე განმარჯვებული ბანას, მერმე იქიდამ წარვიდეთ ქართლს, რ~ მრისხა
ნებდა მოწყვედისათვის სპათა თვისთასა ვაშლოვანს:

A~დ მიმავალთა ბექას მეწინავეთა ემთხვივნენ ოთხნი თურქნი, შეიპყრნეს იგი
ნი, და მოართვეს ბექას, და ჰკითხვიდნენ ამბავსა, ხ~ იგინი უთხრობდნენ წინათქმ~ლ
თა აზატმოსეს განმზადებასა: Aმისმან მცნობელმან ბექა, განჰყო ლაშქარი
თვისი, და ურჩეულესი მისცა ძესა თვისსა პირმშოსა სარგისს, და წარგზავნა ვა
შლოვანს, და თვით წარვიდა მუნვე თქმულთა ზ~ა:
Mოსრულთა თურქთა ვაშლოვანს, იხილნესრა მცირე ლაშქარინი მსწრაფლ
მიეტევნენ, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი: მაშინ პირველვე ხუთასთა სარგისისთა
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ხუთასი თურქი ჩამოაგდეს რაზმსა შ~ა, და იძლივნენცა თურქნი: რ~ ვლტოლ
ვილნი ფერჴითა სთრგუნვიდენ ურთიერთარს, ა~დ სარგის ბრძოდა ძლიერად გვა
რისაებრ, ვ~ა მოსდგამდაცა: X~ თურქთა აქათრა იხილეს ბექა მიმავალი,
მსწრაფლად ივლტოდენ, და დედაწულნიცა მათნი მათთანა კლდეთა და ღრატთა
რ~ დაჰყარნეს ყ~ნი ქონებანი თვისნი, და სპანი ბექასი მოსწყვედდენ ურიცხვთა:
ხ~ ნაშთნი თურქნი შეივლტოდენ სპერის ციხესა შ~ა, და ქალაქსა, და ნორი
ქალაქსა: ა~დ ბექას სპათა შესჯარნეს იწროებასა შ~ა, და ვ~ა ცხოვართა ჰჴო
ცდიან და ჰკლვიდიან: X~ სარგისის გამოქცეულნიცა თურქნი ეწივნენ ბექ
ას სპათა, მიექცნენ და მოსწყვიდნეს იგინიცა, მერმე გარე მოადგნენ ქალაქსა
სპერს, მცირესა ჟ~ა აღიღეს ქალაქი თვინიერციხისა, და აღივსნენ ა
ლაფითა, ოქროთა და ვეცხლითა, ცხენითა ჯორითა აქლემითა:
Dა წარმოვიდენ გამარჯვებულნი ბექა, და ძე მისი სარგის, და მიერითგან
ვერღარა იკადრეს თურქთა მოსლვაჲ:
X~ შ~დ მოკ~და ყაზან ყაენი, და დაჯდა ძე მისი Xარბად ყაენად: ამან ხარბ
ად ყაენმან, ინება შესვლად გილანს, და დაპყრობად მისსა, და მიუწო
და მეფეს ვახტანგს ქართველითურთ, და ბექას სამცხითურთ, ხ~ ბექამ წარ
გზავნა სპანი თვისნი, და თვით არა წარვიდა: Mაშინ მივიდა ვახტანგ, და წა
რვიდენ გილანს, მუნ განჰყო ყაენმან სპაჲ თვისი ოთხად: Vახტანგ მეფეჲ
დაიპყრა თვისთანა, ერთკერძ წარავლინა სუტლუბუღა, და სპანი ბექასნი:
ერთ კერძ ჩოფან ნოინი, და ზოგნი სპანი ვახტანგ მეფისანი: და ერთკერძ
უსენ ნოინი და ოვსნი: A~დ გილანელთაცა ეგრეთვე ოთხად მომართეს,
შეკრეს ხარხალი, და დაუდგნენ სიმაგრეთა:
Eრაქაბაზ დაუდგა ყაენსა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, რ~ ვახტანგ წინამბ
რძოლიყო, ა~დ ტყეთა და ლამთა, და იწროთაგან ძნიად ვიდოდენ, და ყაენი ხა
რბად თვით სჭვრეტდა, ვ~რ მჴნედ იბრძოდენ ვახტანგ, და სპანი მისნი, რ~ ათი
საგან ორნი ძნიად მორჩიან, და მოწყდენ მრავალნი აზნაურნი, და უმკვიდრო იქმ
ნენ: Gარნა არა უკუნიქცა ვახტანგ, და დაიჭირა თვითცა ბაყვსა ზედა
მცირედ, ხ~იხილარა სიმაგრეჲ ყაენმან, აიყარა ღამე და წარმოვიდა, მოეწ
ივნენ გილანელნი და დიდი ავნეს, ±~დ მეორემან მთავარმან ობაშიგ

შეკრა ხარხალი, და დაუდგა სუტლუბუღას: მაშინ გარდაჴდა ცხენიდამ
სუტლუბუღა დაიდგა სკამი, და დაჯდა მას ზ~ა, და უბრძანა სპათა ბექასთა
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მისლვა, შეუსხდენ მესხნი, და სრვიდენ გილანელთა, ა~დ ეცა ისარი სუტლუ
ბუღას თავსა ზ~ა შიშველსა, შთამოვარდა სკამიდამ და მოკ~და:
Aმისი მხილველი ძე მისი ივლტოდა, და სპანი მისნი მისთანა, და მესხნი დაშთნ
ენ ხარხალსა შ~ა, და მოისრნენ უმეტესნი: ვინაჲთგან გილანელთა ნაბრინჯალ
თა შ~ა შთაეგდოთ წყალი, და ვერღარა ვიდოდენ ცხენნი, ვერცა კაცნი:
Eგრეთვე ჩოფანს განეწყო როსტომ მელიქი ვაკესა ზ~ა, ჰსძლო ჩოფან, და არ
ღარა შეჰყუა სიმაგრეთა შ~ა, და უჩინა სპათა თვისთა ჯავახი შვილი უკან მა
ვალად, სადაცა მჴნედ იბრძოდა ჯავახის შვილი, და გარდმოვიდა მშვიდობით:
X~ უსენს და ოვსთა შემოება ისხან, და სწორი ძლევა იქმნა, და იგიცა გამოქც
ეული წარმოვიდა: ¸ემოკრბენ უჟანს ხარბად ყაენის წ~ე, და განაჩინა
ყაენმა ჩოფან, სუტლუბუღა ნოინის წილ: X~ მეფეს ვახტანგს და სპათა
მისთა დიდად პატივსცა ყაენმა სიმჴნისა მათისათვის, და მისცნა ნიჭნი, და
ჯილდონი, და წარმოავლინა ქართლს:
¼ამსა ამას მოუჴდენ ხარბად ყაენსა, კაცნი სარკინოსნი, მტერნი ქე~ანეთა
ნი და ეტყოდენ უკეთუ არა დაატევებინო ქე~ანეთა სჯული, და არა ჰყო
მახმედიან, და არა მოაოჴრო ეკლესიანი მათნი, ვეროდეს სძლო მტერთა შ~ნ
თა, და არცა წარგემართოს ჴელმწიფებაჲ შ~ი: Eსე მცბიერობაჲ ირწმ
უნა ყაენმა, და წარმოავლინა ნოინი ერთი, რათა დაატევებინოს ქართველთა
ქე~ჲ, და მოაოჴროს ეკლესიანი: Dა ამან ნოინმან იწყოცაშლად ეკლესიათა, და მოე
წია ესე ნოინი მეფესა ვახტანგს ნახჭევანს სპითურთ: და ამისი მსმენელი
ვახტანგ არა შეშინდა, ა~დ უმეტეს განმჴნდა, და განამჴნობდა სპათა თვისთა
მომხსენებელი ქ~ს ღ~ისა მცნებათა, და აღთქმულთა და მოწამეთა სიმჴნეთა რ~ა
წარვიდენ წ~ე ყაენისა, და მუნ აღიარონ ქე~ჲ, და მოსწყდენ მისთვის მხიარულად:
უსმინეს სპათა მისთა და წარვიდენ:
X~ მივიდნენრა წ~ე ყაენისა, განჰკვირდა ყაენი მისლვისათვის მეფისა, მაშინ ვახტ
ანგ წინააღუდგა დატევებისათვის ქ~ესისა, და მოოჴრებისათვის ეკლესიათა
სა: ა~დ საქართველოსათაცა უარჰყვეს მოგზავნილი იგი ნოინი: Aმისთ~ს
მოკლა ყაენმან მეფე ვახტანგ ტანჯვითა: ანუ ექსორია ჰყო სპითურთ, და მო
კლა მუნ: X~ შ~დ რისხვითა ღ~ისათა სამხილებელექმნა სენი ბ~რტი ხა
რბად ყაენსა, რ~ლი აიძულებდა ქე~ანეთა: ამისთვის უკუნიქცა წარმოვლი
ნებული იგი ნოინი, და ქართველნი მეფე ვახტანგისათანა ექსორია ყოფილნი
1-31 სტრ., 220v

განუტევნა: მერმე მითვე სენითა მცირედისა მოკვდა ხარბად ყაენი: და დაი
ცვა ღ~ნ ეკლესიანი აღძვრისაგან ბ~რტისა:
Aმისა შ~დ დაჯდა ყაენად Uლჯათ სულტანი, ამან ულჯათ Sულტანმან წა
რმოავლინა ლაშქრითა ურიცხვითა ჩოფან ნოინი სამცხის ბექას ზ~ა: და კ~დ რათა
ჰყოსცა მეფედ ვინმე, ვინათგან უმეფო იყო ქართლი, და დავით მეფე იყო თვისად
უკუმდ
გარი: ESე ჩოფან ნოინი მოვიდა რასიანის მთამდე, და აწვია ბექა, ა~დ ბექა ა
რა მივიდა, და წარავლინა ძეჲ თვისი უმრწემესი შალვა: და კ~დ ძე დიმიტრი მეფისა
Gიორგი, რ~ლი წინადცა მეფედ ჰყვეს რათა აწ დაუმტკიცონ მეფობაჲ:
[D]ა მივიდენ რა ესენი, უკუნიქცა ჩოფან სომხეთად, და დაშთა ქყ~ანაჲ ბექასი მშვი
დობით: X~ ჩოფან მიიყუანა გიორგი წ~ე ყაენისა, და ყაენმა შეიწყნარა და პატ
ივჰსცა, გარნა არა მისცა მეფობაჲ, ვინათგან დ~თ მეფე იყო უკუმდგარი: და
სთხოვა დ~თ მეფესა ყაენმან ძეჲ, და მან წარმოუვლინა მცირე ძეჲ თვისი
Gიორგი ურდოსა:
Sამეოცდა მეათერთმეტე მეფე Gიორგი: ძე დავით მეფისა: Bა
გრატიონი:
X~ მისცა ყაენმან ამა მცირესა Gიორგის მეფობაჲ და ტფილისი, და ამას უჩინა მზ
რდელად და მოურნედ ძე დიმიტრი მეფისა Gიორგი: ესენი წარმოსრულნი მოვი
დეს ტფილის, K~ეს აქეთ, 1308: Kართ, 528: Aმასვე წელსა მოკ~და
მთავარი სამცხისა ბექა, საღ~თოთა საეროთი სათნ~ბითა და მოწყალებითა აღმატე
ბული, და უმეტეს ვახახია მეუღლე მისი სავსე ყ~ითა კეთილითა: და დაუტევ
ნა სამნი ძენი, სარგის, ყვარყვარე, და შალვა: Dა ამათ სამთა დაიპყრეს
სამცხეჲ: Aმისა შ~დ მესამესა წელსა მოკ~და დ~თ მეფე, მწარისა სენითა გა
რჯილი: K~ეს აქეთ, 1310 Kართ, 530: და დაუტევა ძეჲ თვისი Gიორგი:
oრისა წლისა მეფე ქმნილი:
¸~დ ინება ამჴედრებად ყაენმან ციხესა ზედა რაბაშანს, რ~ლი აქვნდა სულ
ტანსა მისრისასა: მოვიდა და მიადგა ყ~ითა ძალითა თვისითა ხუთ თვე, და ვე
რარაჲ ავნო: მერმე უკმოიქცა, და მოგზაურ ჰყუანდა ექვსნი არწივნი დამარ
თულნი, რ~ლისა ძალი ესეოდენი იყო, და მოვიდა შინ თვისად: A~დ ამიერი
თგან არასადა ილაშქრა: ათსამმეტსა წელსა ყაენად მყოფმან:
Aმისა შ~დ კ~დ წარმოავლინა ულჯათ სულტანმან იგივე მცირე გიორგი ძე
დავით მეფისა მეფედ, და ზაალ მელიქი ხვარასნელი, და ხარუნჯი ბიძა ჩო
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ფან ნოინისა, რათა შეკრიბონ საქართველოჲ G~ი მეფისად:

Dა ამათ აჩინეს მჴარგრძელი შანშე და ზაქარია ავაგის ასულის ხვაშაგის ნა
შობი, ესენი მოვიდეს ±ოხტისთავს, და აწვივეს სარგის და ყვარყვარე, ა~დ ა
მათ არა ინებეს გამოსლვაჲ:
Aმასვე ჟ~ა განსდგა საბერძნეთს ±ომსი ქალაქი დიდი, და ფარსმანი შვილი,
ამისმან მცნობელმან ყაენმან წარავლინა ჩოფან, და წარატანა ქართვე
ლნი, და წარჰყვა Gიორგი, ძე დიმიტრი მეფისა, ა~დ გოგ, ზაალ მელიქ
შანშე, და ზაქარია არა წარჰყვნენ, და შევიდნენ ტფილისს: X~ ჩოფანს
მისრულსა ვერ წინააღუდგნენ ფარსმანის ლაშქარნი, მაშინ ჩოფან მოს
ცნა ყ~ნი: მუნმყოფნი ქართველნი Gიორგის ძესა დიმიტრი მეფისასა, ჯავა
ხნი, და თორელნი, და სადაცა ბრძოლა იყო გიორგი სპითა მძლეველ
ად გამოჩნდა ყ~თა ზ~ა: X~ ჩოფან დაიმორჩილნა ურჩნი ერთსა ოდენ წელ
სა, და მერმე მოიქცა, და ჟ~ა სთვლისასა მოვიდა წ~ე ყაენისა ჩოფან, და დაჰყორა
თვე ერთი, მოკვდა ¶აენი ულჯათ სულტანი:
Aმან დაუტევა ძე მუსაით შვიდისა წლისა, და ჰყვეს იგი ყაენად: ესე ეს
მარა გიორგის ძესა დიმიტრი მეფისასა, წარვიდა წ~ე ყაენისა, მისრულმ
ან ურდოსა იხილა და განიხარა ფ~დ ჩოფან ნოინმან, და შეიტკბო ვ~ა შვი
ლი, და მოსცა ყ~ი საქართველოჲ და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი, და
შვილნი დავით მეფისანი, და ძენი ბექა სამცხისანი, და მესხნი, და წარმოგზა
ვნნა ტფილისს: ESე Gიორგი მოვიდა და შეკრბენ ±ათოლიკოსი, და E
პისკოპოსნი: და დიდებულნი წარჩინებულნი: და ძენი
ბექასნი, სამცხე, ტაო, შავშკლარჯეთითუ
რთ: Dა აკ~ხეს ºფილისს Mე
ფედ, K~ეს აქეთ,
1318: Kართ:
6:
Mეფობა სამეოცდა მეათორმეტე Mეფე Gიორგი, ძე დიმიტრი მეფი
სა: Bაგრატიონი ±É
წელი იმეფა:
X~ დაჯდა Mეფედ Gიორგი, ძე დიმიტრი მეფისა თავდადებულისა, და დაიწ
ყო მთიებმან აღმობრწყივებად: X~ მე ენა ვერძალმიცს საკვირველებათა, და
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საშინელებათა ქებით უაღმატებულესისა თქმად, თუ რაოდენ შვენიერ
ად და გონიერად განაგებდა, და ქმნა ანუ წყობანი და ბრძოლანი, ანუ შემა
ტებანი სამეფოსანი და ქყ~ანისანი, ა~დ რაჲ ძალგვედვას სიმოკლედ ვიტყოდეთ,
Aმან ბრწყინვალემან გიორგი, დაიპყრა საქართველონი, სომხით ჱერკახნი,
ქართლი, მესხნი, ტაო, შავშკლარჯნი, და ვ~ე სპერამდე, და ზღვამდე:

Gარნა თუმცა ძენი ბექასნი ფ~დ განდიდებულნი იყუნენ, და დაეპყრათ ს~დ
სამცხე კლარჯეთი, ა~დ ვინათგან მოეცნეს მეფეს Gიორგის ¶ეენისაგან,
ამისთვის ვერღარა ურჩექმნენ ძენი ბექასნი, გარნა ბიძის ძენიცა იყვნენ
მეფისანი: ამისის განძლიერებისა მცდელნი პ~დვე და სიხარულით მოერთ
ვნენ და მორჩილებდენ მონებრ მსახურებითა: R~ ვინათგან ურჩთა ჩოფ
ანნოინისგამო რ~ლი მწედჰყუანდა მრე ექმნებოდა, და სიბრძნე გონიერებითა
და ძლიერებითა თვისითა დაიმორჩილებდა:
Mაშინ იჯდა ±~სად ეფთვიმი, ა~დ დიდებულნი და ერისთავნი ვერ სცვალნა,
ჟამადმდე რიდითა ყეენისათა, ხ~ მძლავრობდენ ოვსნი ქართლს, და დაეპ
ყრათ ადგილ ადგილთა დაბნები და ციხენი: ამან მეფემან განასხნა ძლიე
რებითა თვისითა, და წარუხვნა დაბნები და ციხენი: Mერმე შევიდა, და
შემუსრნა კავკასსა შ~ა მყოფნი, ურჩნი მოსრნა და დაიმორჩილნა, და მოხარკე
ჰყუნა ყ~ნი იგინი, და დამშვიდდა ქართლი ოვსთაგან, ვინათგან გზანი ყ~ნი თვით
დაიპყრნა: X~ შ~დ სიკ~დილისა ჩოფან ნოინისა, აკლეს რაჲმე ნოინთა
მუსაით ყეენისაგან, სიყრმისათვის მისისა, მოკლეს მუსაით ყეენი, და განდგნ
ენ ნოინნი თვისთვისად, და რომელთამე დაიპყრეს სპარსეთი, სხვამან ხორასანი,
სხვამან ერაყი, სხვამან ადრაბაგანი, სხვათა საბერძნეთი;
Mაშინ იცა ჟამი ბრწყინვალემან მეფემ გიორგი, და განასხნა თათარნი საქა
რთველოსაგან, რ~ლნიმე გონიერებითა, და რ~ლნიმე ბრძოლითა, და მოსპნა ყო
ველნი საზღვართაგან თვისთა: Mერმე მოიყუანნა ამის ქყ~ანისა ერისთა
ვნი და წარჩინებულნი, რეცა დარბაზობად ცივსა ზ~ა ჱერეთისასა, და მოსწყვი
დნა მუნ ურჩნი თვისისა მეფობისანი, და დაადგინნა ყ~თა ზ~ა ადგილთა წარვლი
ნებულნი ერისთავნი თვისისა მეფობისა მორჩილებისანი, და დაიპყრა ამით
უმეტეს ყ~ნი: Mაშინ მიუბოძა სარგის ჯაყელსა ათაბაგობა, და ამ
ირსპასალარობა: და კ~დ შემოიკრიბა სპანი, და შევიდა რანს, ვერვინ წინააღუდგა:
Dა მუნიდამ შევიდა შირვანს, და დაიმორჩილნა იგინიცა და მოხარკე ყვნა, დარუ
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ბანდამდე ქურდის ლეკითურთ, შ~დ მოიქცა ტფილისს განძლიერებული იმერე
თს: X~ ვ~ა აღვსწერეთ, შ~დ nარინ დავით მეფისა იყო შლილობა ძმათა
შ~ს წელთა მრავალთა, და ამისმიერ განდგნენ მთავარნი, და განმკვიდრდენ ერი
სთავნი ქყ~ანისანი, ხ~ მოკ~და კოსტანტინეცა, და არა დაუტევა ძე, და არ
ცა ასული: და დასჯდა მისწილ მეფედ ძმა მისი მიქელ:
Mოკ~და მიქელცა, და დაუტევა ძე ბაგრატ: ამან ბაგრატ სიყრმით თვისით
და დაუმორჩილებელობითა მთავართათა ვერ იკადრა მეფობა, რ~ არღარა მოე
რთნენ ერისთავნი: მაშინ იხილა ესე ვითარება იმერთა ბრწყინვალემან მე
ფემან გიორგი, და ეზრახა იმერთა: ხ~ ამისთვის სათნოიჩინეს მათცა მეფობაჲ მისი,
ვინათგან განძლიერდებოდეს: მერმე შემოიკრიბნა სპანი თვისნი ძლიერნი

და გარდავლო მთა ლიხისა სპითა: Dაამის მხილველნი იმერნი ყ~ნი მოე
რთოდენ სიხარულითა: ხ~ ბაგრატ ძე მიქელ მეფისა შეიყვანეს აღმზრდელ
თა და ერთგულთა მისთა ქუთათის: Mაშინ ბაგრატ ვერღარა წინააღმდ
გომი, და შეჭირვებული რაოდენსამე ჟ~ა ევედრა მეფესა გიორგის რ~ა არა
რაჲ ევნოს სიკ~დილითა, ანუ პატიმრობითა, და სცეს სარჩო იმერეთსავე მე
ფემან: მივიდეს წ~ე მისსა და მისცეს ყ~ნი ციხენიცა იმერეთისანი მეფესა ვი
ნათგან მოგცა ღ~ნ ძლევა: Aმისმან მსმენელმან მეფემან განიხარა, და
აღუთქვა ყ~ნივე აღსრულებად საწადელნი მისნი:
Mსმენელი პირისა ამის გამოვიდა ბაგრატ, და მოვიდა წ~ე ბრწყინვალე მეფისა გიო
რგისა, და მოსცა ყ~ნი ციხე ქალაქნი და სიმაგრენი იმერეთისანი: X~ გიორგი
მეფემ პატივსცა ვ~ა მონათესავესა თვისსა, და შეიყუარა შეწყნარებითა ფ~დ სი
ყვარულითა, და აღიხვნა ყ~ნი ციხენი, და ქალაქნი, და სიმაგრენი ბრწყინვალემან
მეფემან გიორგი Iმერეთისანი: K~ეს აქეთ, ªºL: Kართ, იჱ: და
დასხნა ერისთავნი თვისნი: X~ ბაგრატს მისცა საერისთო შორაპანისა, და
ჰყო მუნ ერისთავად: ამისი მხილველი დადიანი მამია, და გურიელი, და სვანთა
ერისთავი, და აფხაზეთისა შარვაშიძე მოერთვნენ ნიჭითა დიდითა, და მიულო
ცეს მეფობა Iმერეთისა და ყ~ისა Iვერიისა: Mერმე შთავიდა ოდი
შს, მუნიდამ აფხაზეთს, მუნებურნი განაგნა, და დაიპყრნა ციხენი თვისად,
და მისცა ცხომი საერისთო ბედიელს, ვ~ა პ~ლ ცხომისა იყო: უკმოიქცა შემო
ვლო გურია, განაგნა მუნებურნი, და მოვიდა სამცხეს: A~დ სამცხესა შ~ა ყო
ფასა მეფისასა მოკ~და ათაბაგი სარგის, K~ეს აქეთ: ჩტლდ: Kართ, კ ბ:
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X~ მეფემან მიუბოძა ძესავე მისსა ყვარყვარეს Aთაბაგობაჲ, და დასხნა Eრისთავნივე თვისნი, ±ლარჯეთს, Sპერს, ±ალმახს, Aრტანუჯს და Sამ
ცხეს: Aრტანისა, და ¦უნისა, და ამა საერისთოთაგან, რ~ლნიმე მიუბო
ძა ბიძათა და ბიძისძეთა ყვარყვარე ათაბაგისათა, და იყუნენ ესენი მორჩი
ლებასა ათაბაგისასა: Gანაგნა მუნებურნი ვ~ა კეთილმან ხუ
როთმოძღვარმან ყ~ნივე, წარმოვიდა და მოვიდა ტფილისს:
Mერმე კ~დ განიხილნა მეფემან მთიულთა და კავკასთა საქმენი, რ~ მრავალ
ნი უჯერონი იქმნებოდეს, შემოიკრიბნა სპანი, შევიდა და დაიმორჩილნა ყ~ნი უ
მეტეს პ~ლისა კავკასსა შ~ა მყოფნი, მუნიდამ ჩამოვლო ცხრაზმასა ზ~ა, მოვი
და მუხნარსა, და ჩამოიყუანნა მუნ რ~ლნი კავკასისასა შ~ა ქე~ანენი იყუნენ თავ
ნი მათნი, და ჴევის ბერნი, შემოვიდა ტფილისს, და შემოიტანნა იგინიცა, და
განუჩინნა მათ სამართალნი და წესნი დაუსხნა წიგნით, რათა ჰყოფდენ წაღ
მართ ეგრეთ: ¸~დ მოკ~და ±~სი Eვთიმი: და დასვა ±~სად Vასილი,
ა~დ რ~ნ ნოინთაგანმან და იპყრა ადრაბაგანი, ამანვე იწყო პყრობად სომხითი
სა, რანისა და მოვაკანისა, და მოვიდა განჯას, რ~ა დაიმორჩილოს გიორგი მეფეცა,
Aმისი მცნობელი მეფე მიეგება სპითა თვისითა, ეწყო და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი, გარნა ძალითა ღ~ისათა მოსრნა მეფემან ბანაკნი მათნი, და ივლ

ტოდენ, და მოსწყვედდენ სპანი მეფისანი მახვილითა, და შემოიქცა გამარჯვე
ბული ალაფითა დიდითა:
±~დ ეგრეთვე საბერძნეთის სულტანმან ორხან ინება, რ~ა დაიპყრას კლა
რჯეთი და მიმდგომნი მისნი, მცნობმან ბრწყინვალემან მეფემან გ~ი, მი
უვლინა ზავისა პირი, ხ~ მან არა ინება: Mაშინ შეკრებული მეფე სპითა ე
წყო სულტანსა, მოსცა ღ~ნ ძლევა, და მოსრნა ურიცხვნი თურქნი, და ივლტოდ
ენ სულტანითურთ: Mხიარული და მმადლობელი ღ~ისა მეფე ალაფი
თა მათითა სავსე შემოიქცა გამარჯვებული, და მოვიდა კ~დ ტფილისსა:
Aმისა შ~დ უმეტესად დაიმორჩილა რანი, მოვაკანი, სომხითი, და მდ~ის მოსცე
მდიან ხარკსა, და არცაღა იყუნენ თათარნი საბრძანებელსა მისსა:
X~ ვინათგან დაიმორჩილა და დაიმონნა ყ~ნი გიორგია ნებასა შ~ა თვისსა, და კავ
კასნიცა მორჩილებასა მისსა იყვნენ ნიკოფსით დარუბანდამდე, რანი, მო
ვაკანი, და შარვანში მოხარკედ აქვნდა, და არღარავინ იყო წინააღმდგომი, და
ურჩი მისი: X~ შემოიკრიბნა ±~სი, და Eპისკოპოსნი Iვერიისანი,
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და განაახლნ~ს წესნი საეკლესიონი, და სამღვდელოსანი განმართნეს, და დაად
გინნეს მოწესენი წესსა ზ~ა თჳსსა, და უწესონიც განმართნეს:
X~ ამის მეფობასა შ~ა მოკ~და Dადიანი მამია, და მიუბოძა ბრწყინვალემან მეფ
ემ გიორგიმ ძესა მისსავე გიორგის Dადიანობა: K~ეს აქეთ, ჩტმე:
Kართულსა, ლგ: X~ ამისთვის ეწოდა ამას ბრწყინვალე მეფე, რ~ იყო
ჰაეროვნებითა, შვენიერებითა, და ახოვნებითა უებრო, მოწყალე, უხვი, მდაბა
ლი, ობოლთა და ქვრივთა და დავრდომილთა შემწყნარებელი:
Mეორედ ვინათგან იყო Iვერია დაფანტული, და სამეფოდ და სამთავროდ დაყო
ფილი, ამან გონება მაღალ სიბრძნე მეცნიერებითა, გონიერებითა და ძლი
ერებითა თვისითა, კ~დ შემოიკრიბნა, და იგონნა ვ~ა მეფემან დ~თ აღმაშენებ
ელმან განავსნა და აღაშენნა ქყ~ანანი, სჯული და სამოქალაქო წესნი განაბრ
წყინვნა: Eკლესიანი დარღვეულნი, და მოოჴრებულნი აღაშენნა, განაა
ხლნა, და განანათლნა, რანი, და შარვანში, და მოვაკანი მოხარკედ ჰყო თვისად:
სძლო ყ~თა სადა ჯერიყო ბრძოლითა და ძლიერებითა, და სადა ჴამდა სიბრ
ძნე გონიერებითა, და მეცნიერებითა თვისითა დაამშვიდნა, და მეფობდა მეფო
ბითა კეთილითა და სიბრძნითა Iვერიასა ზ~ა ოცდა რვასა წელსა:
¸~დ გარდაიცვალა ყ~ითა კეთილითა, და ღ~ისმსახურებითა სავ
სე, ტფილისს: K~ეს აქეთ, ჩტმვ:
Kართულსა, ლდ:
Mეფობა სამეოცდა მეათსამმეტე: Mეფე Dავით: Aთოთხმეტი

წელი იმეფა:
X~ შ~დ ბრწყინვალეს Mეფის გიორგისა, დაჯდა ძე მისი D~თ მეფედ: შემოკრ
ბენ ±~სი, და Eპისკოპოსნი, და დიდებულნი ნიკოფსიით სპერით დარუბანდა
მდე, და აკხ~ეს მეფედ: Aმან დ~თ მეფემან, დაიპყრნა ყ~ნი საბრძანებ
ელნი მამისა თვისისა, და ჰმატა უმეტეს შენებათა ეკლესიათა, და ციხე სიმ
აგრეთა რ~ნი მოოჴრებულიყუნენ, და დაუშთეს ბრწყინვალეს მეფეს გიორგის:
ვინათგან მოსცა ღ~ნ ჟამნიცა მშვიდობისანი: Aმის ჟ~ა მოკ~და ±~სი Vასილი:
ამან და სვა ±~სად Dოროთეოს, ამისვე ჟ~ა წელსა K~ეს აქეთ, ჩტნზ: Kარ
თულსა, მე, მზე დაბნელდა:
A~დ ამავე დავით მეფის ნებითა, შეირთო ბაგრატ ერისთავმან მიქელ მეფის
ძემან ასული, ყვარყვარე ათაბაგისა: X~ ამა დავით მეფემან იმეფა კე1-31 სტრ., 223v
თილად დღეთა მისთა მშვიდობით და ღ~ისმსახურებით, ვინათგან ბრწყინვალეს მე
ფეს გიორგის დაემორჩილნეს და დაემშვიდნეს ყ~ნი, და მოვლიდა ესე დ~თ მეფე სა
მეფოსა თვისსა ზემო ქვემოსა, იმერ ამერთა, განაგებდა და ნადიმობდა, და იშვებ
და: A~დ ეგეთსა ყოფასა შ~ა გარდაიცვალა: K~ეს აქეთ, ჩტჲ: Kართ, მჱ;
Dაუტევა დედოფალი ცოლი თვისი სინდუხტარ, და ძე Bაგრატ: მიიღეს და დაფ
ლეს Gელათს:
Mეფობა სამეოცდა მეათოთხმეტე, Mეფე Bაგრატ, ძე მეფის დავი
თისა:
X~ Mეფე იქმნა შ~დ D~თ მეფისა, ძე მისი ბაგრატ: შემოკრბენ ±~სი, და Eპის
კოპოსნი, და დიდებულნი წარჩინებულნი, და აკხ~ეს Kუთათისს: ამან დაიპ
ყრა ყ~ნი ივერია საბრძანებელსა შ~ა თვისსა: რ~ იყო მჴნე ახოვანი ტანითა,
ძლიერი, შვენიერებითა ჰაეროანი, უცდური მოისარი, სამჴედროთა სრული,
სამღვდელოთა პატივსმცემელი, მშვიდი მოწყალე, შემმართებელი ძლიერი:
დ~ ამის მეფობის მეორეს წელს დაბნელდა მზე, და უკუდგნენ სვანნი, გა
რდმოვიდნენ მოსტყვენეს ქუთათისი, და მოსწვეს:
hსცნა ესე ბაგრატ მეფემან მსწრაფლად მოვიდა ქუთათისს, მუნ შემოიკრი
ბნა ს~დ სპანი Iვერიისანი, და ჱერკახთა, წარუძღვანნა რაჭველნი, და უბრ
ძანა მისლვა რაჭადამ, და დადიანი, გურიელი, და აფხაზნი, და სომხითარნი მო
გზავნა ოდიშიდამ ეწერსა ზ~ა: X~ თვით წარიძღვანნა ლეჩხუმელნი, და მია
ტანნა, მესხნი, კლარჯნი, და იმერით ამერით მიჰყუა თვითცა, და შევიდა ესრ
ეთ: A~დ მხილველნი სვანნი ძლიერებისა მისისა ვერღარა წინააღუდ
გნენ, მაშინ მეფემან ურჩნი და შემცოდენი მოსწყვიდნა, და დაიმორჩილნა ნე
ბასა შ~ა თვისსა: აღიხვნა ციხენი და სიმაგრენი მათნი, და უმეტეს პ~ლისა
დაიმორჩილნა: X~ იტყვიან, მაშინ იყო სვანთა ერისთავი ვარდანის ძევე,

შეიპყრა იგი მეფემან, და პატიმარ ჰყო: შ~დ რაოდენმე ჟამთა შეიწყალა,
და მისცა გურია საერისთოდ, და სვანთა ერისთავად სხვა დაადგინა: რო
მელსა იტყვიან გელოანსა: X~ მოხარკედ, და მსახურ სასახლისა თვისი
სა: Dა უკმოიქცა გამარჯვებული ქუთათისს:
Aმავ ჟამთა მოერთო ამბავი, თურქთა მოარბიეს სამცხე, მსმენელი მე
ფე მსწრაფლ წარვიდა ათორმეტიათასის რჩეულისა მჴედრითა, გარდავ
ლო ფერსათი, და სამდღე ღამე მსლველი მიეწია რაჴს იქით: X~ თურქთა
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მათ ემცნოთ ტყვეთაგან მეფისა, და სპათა შორს ყოფა, და ვიდოდენ უშიშად: ა~დ
იხილნესრა სპანი მიმწეველნი მათნი, მოიქცენ ფიცხლად და ეკვეთნენ, და
იქმნა ბრძოლა ძლიერი: შ~დ ძალითა ღ~ისათა სძლო მეფემან ბაგრატ,
მოსწყვიდნა ესრეთ ვ~რ მცირედნი გარდაიხვეწნენ, უკუმოიხვნა ტყვენი და
ალაფნი მათნი, და მოვიდა სამცხეს: Aმავე წელსა მოკვდა ათაბაგი ყვარყ
ვარე, და მიუბოძა მეფემან ბაგრატ ათაბაგობა ძესა მისსა ბექას, რ~ ი
ყო პ~ლ მანდატურთუხუცესი:
¸~დ მოვიდა ბაგრატ ტფილისს, ა~დ იხილესრა სიმჴნე და მომჭირნეობა მეფისა,
დამშვიდდა ქყ~ანა შიშითა მისითა, და არღარავინიყო მავნებელი, და შენდებოდა
და აღშენდებოდა ქყ~ანანი, გარნა მშვიდობასა ამას შ~ა იქმნა მომსვრელი ჟ~ი, სკრა
და სიკ~დილი ძლიერი, და მოისპნენ სულნი ურიცხვნი, და მოკვდა ცოლი ბაგრატისი,
Dედოფალი Eლენე, და დაუტევნა ძენი, Gიორგი, და Dავით: K~ეს აქეთ,
ჩტჲვ Kართ, ნდ: ¸~დ კ~დ დაბნელდა მზე: K~ეს აქეთ, ჩტობ:
Kართ, ჲ: Aრამედ ესეოდენი დაბნელება მზისა, მაუწყებელად ქვე
მოთქმულთა ბ~რტთა საქართველოსა ზ~ა:
Aმავე წელსა მოკ~და ბაგრატ ერისთავი იმერთა: ხ~ მეფემან ბაგრატ დაადგინა
ამის წილ, ძე მისივე ბაგრატისა ალექსანდრე ერისთავად: Aმისა შ~დ აქვნდა
მეფესა ათოთხმეტნი წელნი მშვიდობისა, და იყო ყ~ი გიორგია შენობასა შ~ა, შვე
ბასა, ნადიმობასა, და ნადირობასა: ხ~ მეფე მოვლიდა ყ~ა საბრძანებელსა თვისსა,
თვის თვისთა ჟამთა ქყ~ანათა, და თუცავინ წინა აღმდეგნი იქმნებოდენ, მცირედი
თა შერისხვითა დაიმორჩილებდის: არამედ აქვნდა მოხარკედ, რანი, მო
ვაკანი, და დვინი: X~ მოკვდა ±~სი Dოროთეოს: ამან მეფემანვე დასვა ±~სად გ~ი,
Aრამედ წელსა შ~დ, K~ეს აქეთ, ჩტე: Kართ, ჲგ: მოსრნა ლანგთემურ
თურქთა მეფე: და დაიპყრა ყ~ი თურქეთი, ინდოეთი, სპარსეთი, და მოისმა
რა ძლიერება მისი, იწყო მეფემან ბაგრატ, ციხე ქალაქთა, და ადგილთა
განმაგრებად, და სპათა განმრავლებად:
X~ მოკ~და დადიანი გ~ი, ამან მეფემან დასვა ვამიყ: A~დ თემურრა დაიპყრა
ს~დ სპარსეთი, და წარმოემართა ჩვენ კერძოდ, შემოვიდა სომხითს, მოსრნა,

მოსწყვიდნა, შემუსრნა სიმაგრენი, მოსტყვენნა: მერმე ნოემბერსა შ~ა მოად
გა კარს, შემუსრა იგიცა, და დაადგრა ზამთარსა მას მუნ, რ~ იყო მკსინვარე
ბა ძლიერად, და თოვლნი დიდ ფ~დ: მაშინ მაშინ მეფემან ბაგრატ მკსინვარებითა
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ჰაერთათა, და სიმრავლისათა სპათა თემურისათა, ვერღარა იკადრა გარე სა
ზღვართა ბრძოლა, გარნა ამაგრებდა ქყ~ანათა, და ხიზნვიდა თემთა, და თემთა გა
ზახულ ბრძოლისათვის მზა ყოფილი:
Aრამედ ათაბაგმან ბექა იხილარა ძლიერება თემურისა, შეუშინდა, უარ
ჰყო მეფე თვისი, და მივიდა თემურის წ~ე, მან პატივით შეიწყნარა, მოსცნა ნიჭნი და
განუტევა, რათა არღარა მიერთნენ მესხნი ბაგრატ მეფისა: X~ ამისი მსმენე
ლი მეფე დამძიმდა ფ~დ, გარნა წარავლინა ძე თვისი გიორგი იმერეთს, განა რათა
არცა მუნ იქმნეს განდგომილება, და თვით შემოიკრიბნა სპანი, იმერთა, ჱერთა,
კახთა, და რ~ლთამე მესხთა, განამაგრა და განამტკიცა ტფილისი, და განავსნა სპითა,
და დაადგრა მასშ~ა: Mაშინ ესმა ლანგთემურს მეფისაგან მაგრება, და ბრძო
ლის მზადება, განძვინდა და წარმოემართა გაზაფხულს, გამოვლო აბოცი, და მოგ
ზაური, მოსრვიდა და მოსტყვენვიდა ყ~ავე გარემოთა:
Mოვიდა და მოადგა ტფილისს, მაშინ გაუხდის თვით მეფეცა, და უმრავლესად სპა
ნი მარადის ქალაქისა და ციხისაგან იყვის ძლიერნი ბრძოლანი, თვეთა ექვსთა
დღე ყოველ, და მოსრვოდენ უამრავნი თემურისნი, ვინათგან საქართველოსანი
მარადის გამარჯვებულნი, და ალაღებულნი შემოვიდიან, ა~დ აღუძნდა ესე
ვითარი თემურსა, და ვერა რაჲსაღა ღონისმძიებელმან ბრძოლისამან მოიჴელო
ვნა, და ბრძანა შექმნად ჩელტნი რკინისანი მრავალნი, და მიუძღვანნა სპათა თვის
თა, და მოვიდა: Mხილველნი სპანი ბაგრატ მეფისანი, მიეტევნენ კადნიერად,
ა~დ ჩელტისგამო ვერღარა შეიძლეს მიახლებად სპათა თემურისათა;
X~ სპანი თემურისანი მოწყლვიდენ უწყალოდ ქართველთა, აოტნეს და მოჰყ
ვნენ, და ვერღარა დაუდგეს სიმრავლეთა მათთა, შემოვიდნეს ქალაქსა შ~ა
მოწყვიდნეს მრავალნი, და სხ~ნი ტყვეყვნეს, გარნა სპანი რ~ლნიმე ივლტო
დენ, ვ~ა განივლტო ალექსანდრე ერისთავი იმერთა:
¸~დ მოადგნენ ციხესა, და მცირესა ხანსა შ~ა გამოიყუანეს მეფე ბაგრატ, დედო
ფალით თვისით ანნათი K~ეს აქეთ, ჩტპზ: Kართ, ო: ხ~ თემურ
ტყვე ჰყვნა მეფე და დედოფალი: შეაყენა ციხესა შინა მცველნი გუშაგნი
თვისნი, და წარავლო თვით ჩავლო ყარაია და ნადირობდა, და მოვიდა ბარდავს,
მუნ აიძულებდა მეფესა ბაგრატს რათა დაუტეოს ქ~ე და იქმნას მახმადიან:
R~ თვით იყო სუნი, გარნა შეიყუარა მეფე ჰაეროვნებისა, და სიმჴნისა მისისათ~ს,
და არა ენება ბ~რტისყოფა მისზედა, ა~დ შიშისათვის რათა იქმნეს მახმადიან აქა-
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დებდა ტანჯვასა და უპატიოებასა: და კ~დ თუ ჰყოს ნება მისი, ნიჭსა დიდსა, და
თავისუფლებასა, და აღუთქმიდა სამეფოსავე თვისსა: Gარნა მეფემან, და არცა
ერჩდა: ¸~დ განვიდა თემურ ბარდავიდამ შირვანს, და დაიპყრა იგი, და შემ
უსრნა ლეკნი, და დასხნა მთისძირთა ზედან, და კალთათა ყ~ნი მოხმადიანნი, ვ~ე
თერგის მდინარემდე: უკმოიქცა მუნიდამ ჩამოვლო, და დაიპყრა გილანი, და მა
ზანდარანი, და თანაჰყუა ბაგრატმეფე: ხ~ ძე მეფის ბაგრატისა გიორგი, დამძიმდა
ფ~დ სმინებითა ესრეთითა, წარმოვიდა იმერეთიდამ და მოვიდა ქართლს, ვერა ჰბ
რძოდა ტფილისს, რ~ ეშინოდა ვნებისათვის მამისა თვისისა, განაგნა და განამაგრნა
მუნებურნი, და შემოიკრიბნა სპანი რათა მოვიდეს და შემოიმტკიცოს კ~დ ათაბა
გი ბექა: A~დ ალექსანდრემ იხილარა გიორგის წამოსლვა იმერეთიდამ, და
ვითარებანი ესენი, განდგა თვითცა, და ეკურთხა Mეფედ იმერთა, და ბრძოდა ცი
ხეთა ბაგრატ მეფისათა, და ვინათგან არა მოერთდენ ერისთავნი, დადიანი, გუ
რიელი, აფხაზთა და სვანთა, ვერ აღიღო ქუთათისი, გარნა რ~ლნიმე
ციხენი აღიხვნა: ¸~დ მოკ~და ალექსანდრე, და დაჯდა მისწილ ძმა მისი გი
ორგი Mეფედ: X~ ძე მეფის ბაგრატისა ვერც ეკურთხა, ვინათგან ჰყვა
მამა პყრობილი, და ვერცა ჰბრძოდა მტერთა და განდგომილთა თვისთა, და ეპყრა
ნაშთი ქყ~ანანი, ამისთვის ეზრახებოდა რათა არა ჰყონ განდგომილება, რ~
არს მტერი ძლიერი და მძვინვარე, და შეუერთებელნი მოვისვრით ყ~ნი:
¸~დ მოკვდა ათაბაგი ბექა, K~ეს აქეთ, ჩტჟა, Kართ, ოთ: და ნებითა გ~ი მეფის
ძისათა, დაჯდა ათაბაგად ძე ბექასი I~ნე: Aრამედ გ~ი იმერთა მეფესა არა
მოერთვნენ მეგრელნი ერთგულობითა ბაგრატ მეფისათა: Aმისთვის შეკრ
ებული სპითა მიუხდა გიორგი მეფე ოდიშს, ეწყო დადიანი აფხაზთა შე
წევნითა, და მოკლეს მეგრელთა მეფე გ~ი, და ივლტოდენ სპანი მისნი: მაშინ
მიუწოდა დადიანმა გიორგის ძესა ბაგრატ მეფისასა Iმერეთს: ხ~ გ~ი
წარვიდა სპითა, და დაიპყრა იმერეთი ს~დ:
¸~დ მო~კდა ±~სი G~ი: ამან გიორგიმ დასვა ±~სად Eლიოს: X~ ბაგრატ მეფე
ჰყვა თემურს, და მარადის აიძულებდა მაჰმადიანობად, მაშინ უღონო
ქმნილმან ბაგრატ სხვისა ვერარასა ღონისა მეძიებელმან, ვინათგან ჰყვა დე
დოფალიცა მუნ, ჰყო ბ~რტი ესე, და იქმნა მახმადიან: X~ რათა დაეხრწეს თე
მურს და შურიგოს: ამისთვის განიხარა თემურ ფ~დ, და პატივსცა ვ~ა ძესა თ~ს
სა, და მისცა ნიჭნი დიდნი, და ჰყო განმზრახი თვისი და მისანდობელი:
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Mერმე ეტყოდა ბაგრატ თემურს, ვინათგან ვსცან სჯულთა შენთა კეთილობაჲ,
აწ მომცნე (2) მნებავს (1) რათა სპანი შენნი, მე წარვიდე და ვყო ყ~ნი სამეფონი ჩემნი მა
ხმადიან: სთნდა ესე მეფესა ლანგთემურს ფ~დ, და მადლობდა ბაგრატს, აღა
ვსო ნიჭითა დიდითა, მოსცა დედოფალი და ტყვენი საქართველოსანი, და სპა
ნი თვისნი ათორმეტიათასნი მჴედარნი, და წარმოავლინა ქართლს: და თვით თე
მურ უკუნიქცა, და წარვიდა სპარსეთად:

X~ ბაგრატ მოვიდა მდინარესა არაზსა ზ~ა, აცნობა ძესა თვისსა გიორგის, მომყავს სპა
ნი თემურისნი, და ტყვენი ყ~ნი საქართველოსანი: აწვე შეიკრიბენ სპანი, და მზ
ირგვექმენ რათა მოვს წყვიდოთ ესე ყ~ნი: Mაშინ იმერეთს მყოფს გიორგის ესმა ეს
ენი, შემოიკრიბა სპანი იმერთა, გარდმოვლო ლიხი, მუნ მოერთო ათაბაგი იოანე
სპითა სამცხისათა: Aრა მგონებელი თემურის სპისა, ა~დ ძალისა მომქონი ბა
გრატ მეფისაგან: ±~დ ქართველნი, ჱერკახნი: X~ ბაგრატ სპითა მოვიდა, და დად
გა ხუნანისს პირისპირ აღმოსავალით კიდესა ბერდუჟისასა, რიჟრაჟს მოერტ
ყა გიორგი სპითა საქართველოსათა, გარნა შინათგამო ჰბრძოდა ბაგრატ ფიც
ხელად, ა~დ მოსრნეს ს~დ, რ~ ვერ განერა მატყვიცა ერთი, და აღიღო ალაფი
მათი, და მოვიდა გამარჯვებული, და მოადგა ტფილისს: K~ეს აქეთ, ჩტჟგ: Kარ
თულსა, პა: ¼ამსა მცირესა აღიღო ციხე, მოსრნა თათარნი, და დაიპყრა თვით,
და იძია შური თემურისა ესრეთ ბაგრატ მეფემან, ა~დ იწყო მაგრებად ციხე სიმა
გრეთა, და დახიზნვად ყ~თა მდაბიურთა, რ~ მოელოდა თემურს:
¸~დ მიესმა თემურს მოწყვედა სპისა თვისისა, განრისხებული წარმოემართა, და მო
ვიდა ბარდავს, დაუტევა მუნ სამძიმონი, და წარმოემართა ბაგრატსა ზ~ა: გამო
ვლო ჴიდის გამდებელმან მტკვარი: ხ~ ბაგრატ დაებანაკა მარტყოფიდამ ავჭალ
ამდე სპითა თვისითა იმერ ამერითა, მესხ კლარჯითა, ჱერკახითა, და სომხი
თარითა, მგონებელს თემურისაგან მოდგომილსა ტფილისისასა:
Aრამედ თემურ მოვიდა პირისპირ ბაგრატ მეფისა: მაშინ განვიდა ბაგრატ ყო
ვლითა ძალითა თვისითა, და ეწყვნენ ომანის ჴევს ზემორ, და იქმნა ომი
ძლიერი და სასტიკი: K~ეს აქეთ, ჩტჟდ, Kართ, პბ: ვ~ე შუადღედმ
დე, და მიდრეკასა მზისასა, ჰსძლეს ქართველთა, და მოსრნეს თემურისანი მრა
ვალნი რაზმნი, და მწყობრნი, და სხვანი ურიცხვნი ივლტოდენ: იხილა თემურ
ძლევა ესე თვისი, განძვინებული განვიდა საკუთრითა სპითა თვისითა, და მო
უჴდა მარცხენეთა კერძოთა ქართველთა, მოსრნა მკვირცხლნი, და შემოუჴ
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და გვერდით მჴედართა შ~ა ამით, კ~დ მოხედნა რისხვამან ზენამან ქართველთა,
იძლივნეს და ივლტოდენ, ა~დ უმეტესნი მორჩებოდენ და განერებოდენ ჴელთაგ~ნ
მათთა, ტყეთა, ღრეტთა, და სიმაგრეთა, სიახლოითა, და ბაგრატ მეფეცა წარმოვი
და ზემოთვე: X~ თემურ შემოუსივნა ლაშქარნი, შემუსრეს Mცხეთა, და
ყ~ნი ეკლესიანი, ციხენი და სიმაგრენი ქართლისა და სომხითისანი, და რ~ლნიმე
მოსწვეს ცეცხლითა: Vითარცა მჩენარებს დღესცა ქვაბთაჴევს ეკ
ლესიისა იატაკი: გარნა კაცთა ეგოდენ ვერ ავნეს სრვითა და ტყვეობითა, რ~ გან
მზადებულნი იყუნენ: Aმისი მყოფელი ლანგთემურ უკუნიქცა, ჩავლო
ჱერკახნი მოაოჴრნა იგინიცა ყ~ითა შენებულებითა, მერმე კ~დ მივიდა და დაიმორ
ჩილა დაღისტანი უმეტეს პ~ლისა:
Iტყვიან მიერ ჟამითგან იქმნა მუნ მოხმადიანობა, დასხმულითა მისგან ელითა,

რ~ პ~ლ იყუნენ შერეულნი ქე~ანენი, ვ~ა სხვანი კავკასიელნი, და მუნიდამ წარვი
და სპარსეთადვე: X~ ბაგრატმეფემან იწყო კ~დ შენება მოოჴრებულთა ციხ
ეთა და სიმაგრეთა მაგრებად, და კ~დ ეგრეთვე გებად, ა~დ წარავლინებდა სპა
თა თვისთა, და ოდესმცა თვითცა წარვიდის, და მოსწყვედდა გარემოთა თათარ
თა თემურის დასხმულთა ამის ზღვართა შინათ გარე: Gარნა შ~დ ამისა გა
რდაიცვალა მეფე დიდი ბაგრატ, K~ეს აქეთ, ჩტჟე: Kართ, პგ: ხ~ ამ
ას დიდი ბაგრატ ამისთვის ეწოდა, რ~ იყო მძლეველი და გამარჯვებული,
თვინიერ თემურისა ყ~თა წინააღმდგომთა თვისთა, რ~ორასითა მჴედრითა ა
რა რიდებდა ათასთა და უმეტესთა, და მოსწყვედდა ყ~თა ს~დ, ±~დ არა მორჩილე
ბდა მძლავრთა, და იღვაწა ქყ~ანისა თვისისათვის: არა განხეთქა მეფობა თვისი,
გარნა თუ მცირედ იკადრეს, ა~დ შიშითავე მისთავე ეგნენვე მორჩილებასა
შ~ა მისსა: ±ვალად იტყვიან ვინათგან ბაგრატ მიქელ მეფის ძე, იგიცა მე
ფეთა შთამომავალი იყო, მისგამო ეწოდა დიდი ბაგრატ, მეფესა ამას:
Mეფობა სამეოცდა მეათხუთმეტე, Mეფე გიორგი, ძე ბაგრატ
მეფისა: IB წელი,
იმეფა:
X~ შ~დ ბაგრატისა იქმნა მის წილ ძე მისი Gიორგი Mეფედ: შემოკრბენ დიდ
ებულნი ±ათოლიკოს Eპისკოპოსნი, და ა~კხეს Mცხეთას: ამან გიორგი,
პ~დ ყ~ნი საბრძანებელნი მამისა თვისისანი, მორჩილებასა შ~ა თვისსა, ხ~ ამის მეფო
ბის მეორეს წელს მოკვდა დადიანი ვამიყ, და ამანვე მეფემანდასვა მამია დადიანად:
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Aმანვე მეფემ მიუბოძა საერისთო ცხომისა დადიანს მამიას მამის ერთგულობისათვის
თვი
სისა, რ~ არა მორჩილექმნა ძეთა ბაგრატისთა:
¸~დ მოკვდა ±~სი Iლიოს: ამანვე მეფემ დასვა ±ს~ად მიქელ: X~ ესმარა ესე
თემურს გამეფება გიორგისა თვინიერ მისა, შეუძნდა ფ~დ, და წარმოავლინა
სპასპეტი თვისი ყარალათი, და შემდგომად შეუდგაცა იგი კვალსა მისსა, და მოვი
და რანს, აწ, ყარაბაღად წოდებულსა: Mოუვლინა დესპანი გ~ი მეფესა,
და მოუმცნო, მე დავიპყარ აღმოსავლეთი, და მეფენი მისნი, და ვარ მეფეცა შ~ნ ზ~ა: აწ
მოვედ და მორჩილმექმენ, და მოგანიჭებ ნიჭსა დიდსა, და ქყ~ანასაცა შენსა უვნოდ:
და უკეთუ არა ჰყო მოვსრნა ყ~ნი მკვიდრნი ქვეყანისა შენისანი, და ტყვე ვყო
შენითურთ: Mიუგო მეფემან გიორგი, უკეთუ ხარ მეფე, გარნა წარმავა
ლი და დღეს მყოფი, და ხვალე არღარა, და მე ვარ მკვიდრი: ამისთვის პატივსგცემ და
მოგცემ ხარკსა, რათა დაიცვა ქყ~ანა მშვიდობით, და მე, არა მოვიდე წ~ე შენსა:
გნებავს ეს არს, უკეთუ არა, ჰყავ რაჲ ძალგიძს და გნებავს: მსმენელი ა
მისი თემურ განრისხნა, და მოვიდა შიდა ქართლს:
X~ გ~ი მეფემან გამოიყუანა პირველვე დარიელიდამ ოვსნი დიდძალნი, და კავკა

სნი, და დახვდა თემურს შეკრებულისა სპითა თვისითა, ეკვეთნენ ურთიერთ
არს K~ეს აქეთ, ჩტჟვ: Kართ: პდ: განძლიერდენ საქართველოსანი
ძლიერად, რ~ ვინათგან მტერნიცა სპათა თემურისათა პირითა ეყრებოდა, და
იყო ბრძოლა მწუხრამდე, მისდრიკნეს ქართველთა, სძლევდენ და ივლტოდენ
მრავალნი: იხილარა თემურ სპანი თვისნი, ესრეთ აღუზახნა თვისთათ~ა
მყოფთა სპათა, აჰა დღე სიკ~დილისა ჩემისა, და მოვიდა ვ~ა გრიგალი დამაშვრალ
თა ქართველთა ზ~ა: Mაშინ კ~დცა რისხვით მოხედნა ღ~ნ ცოდვათა ჩვენთათ~ს
და გარე უკუნიქცნენ გიორგელნი, და ივლტოდენ სიმაგრეთა შ~ა, რ~ უსწრ
ათ სიღამემან, და განერნენ უფროს ვ~ე მოისრნენ:
Mიიქცა თემურ, და მოადგა ტფილისს, ვერ დაუდგა, და აღიღო, და შეაყენ
ნა მცველნი ხორასნელნი, მუნითგან მოვიდა და დადგა მუხრანს, და მოაოჴ
რნა ნაშთნი: ა~დ მუნ მიერთოდენ თემურს რომელნიმე ქართველნი, და
ჯანდიერ წარჩინებული: Gარნა ფ~დ მცდელობდა თემურ შეპყრ
ობასა მეფისა გიორგისასა, და მიინდობდა ყ~თა, გარნა ვერ შეუძლო შეპყრობა,
ამისთვის თვით უკუნიქცა ყარაბაღსავე, და მუნიდამ წარმოავლინა ხოჯა
შიხი, და ამირჯან სპასპეტი თვისი სპითა დიდითა მოოჴრებად ურჩთა, და
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განდგომილთა, და აღუთქვნა ნიჭნი დიდნი, უკეთუ ვინმე შეიპყრობს გიორგი
მეფესა: შემოვიდნენ ესენი და მოაოჴრეს სადაცა ვინ ჰპოვეს ქყ~ანათა შინა:
შ~დ უკუნქცეულნი მივიდნენ თემურს წ~ე: A~დ დაჭმუნდა თემურ ვინათგან
არა პყრობილი მიგვარეს მეფე გიორგი:
Aმ ჟამად განდგა კ~დ ძე ბაგრატისავე კოსტანტინე, და დაიპყრა იმერეთივე და ი
წოდა მეფედ: X~ გიორგი მეფემან არა მიხედა მას, ა~დ კ~დ გამოიყუანნა ოვსნი,
კავკასნი, და ძურძუკნი, წარუძღვა შეკრებული სპითა თვისითა, და მიუდგა ცი
ხესა ალიჯანს: X~ შემუსრნა იგი, და გამოიყუანა სულტანი თირ ჯალა
თისა პატიმარყოფილი თემურისაგან, მოაოჴრნა და მოსწყვიდნა გარემონი მოხ
მადიანნი, აღიღო ალაფი დიდძალი, და მოვიდა გამარჯვებული შინავე, და გა
ნუტევნა ოვსნი, კავკასნი, და ძურძუკნი შოებულნი ალაფითა ფ~დითა:
¸~დ ამისა განიხილნა მეფემან გიორგიმ განდგომილება კ~დ იმერთა, და ქყ~ა
ნათა თვისთა შეავება ესეთი ოჴრებისა, განიზრახა დიდებულთა თვისთა
თანა, რათა ზავჰყოს თემურისათანა, მაშინ დიდებულთა დაუმტკიცეს სიხარ
ულითა რათა ზავჰყოს: ა~დ თირ სულტანი ჯალადისი არა სთქმიდა ზავსა,
რომელიცა ჰყუანდა მეფესა პატივითა:
Gარნა არღარა უსმინეს სულტანსა, და წარავლინა მეფემან სახელით ისმა
ილ მოხმადიანი ვინმე წ~ე თემურისა, აღმთქმელი მორჩილებისა პირსა ზედა,
და ხარკისაცა მიცემად, და არღარა იყოს ქყ~ანათა ოჴრებანი: მსმენელმან თე
მურ განიხარა, და მოუმცნო მეფესა, უკეთუ მოხვიდე ჩემდა, პატივითა და ნი

ჭითა დიდითა მიგითვალო, და დავიცვა ქყ~ანა შენი უვნებელად: ა~დ მრის
ხანებდა ალიჯანის ციხის შემუსრვისათვის, და იტყოდა მაცთუნებს გიორ
გი მეფე მოსლვად წ~ე ჩემსა, და ამისთვის წარმოემართა ათაბაგს Iოანეს
ზ~ა, რომელი მტკიცედ ერთგულად ჰსდგა მეფესა ზ~ა რათა შემუსროს იგი:
Dა ჩამოდგა სამცხესა შ~ა მოაოჴრა ქყ~ანა, და ეკლესიანი ყ~ნი, ხატნი და ჯვა
რნი შემუსრნა სადარა ჰპოვნა მოსტყენნა, და მოვიდა მანგლისს, და დაადგრა
მუნ თვე ორი: აქა ევედრნენ მოხმადიანნი მესამზღვრენი ქართლისანი
თემურს რ~ლსა აოჴრებდენ ქართველნი, რ~ რა ჟამი იციან მოსწყვედდიან
და ალაფობდიან, უსმინა თემურ, და მისცნა სპანი, მოვიდნენ და მოაოჴრეს კ~დ
ქართლი: X~ მანგლისს ყოფასა შ~ა თემურს მოართვეს ძე კეისრისა, ამ
ან პატივით შეიწყნარა, მისცა ნიჭნი, და განუტევა თვისადვე მშვიდობით:
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¸~დ წარმოემართა თემურ შესლვად მთიულეთს, რ~ გაჰყავს გიორგი მეფეს
მუნიდამ შემწენი, და კ~დ ჰგონებდა მუნ მეფესაცა: შევიდა არაგვს, შემუს
რნა სიმაგრენი და მოაოჴრნა, ა~დ ავნებდენ დიდ დიდსა მთიულნი, და სპანი
მეფისანი მუნმყოფთა სპათა თემურისათა:
Rა ვერარა ტყვეყვეს უკმოიქცენ, კ~დ წარავლინა თემურ ძენი თვისნი სუ
ლტან, ჰუსეინ, ფირმაჰმად, ამირშიხ, აბუბექირ, და სპასპეტნი სხვანი:
ესენი მოადგნენ ერიჯანს, რ~ი ეპყრა მეფესა გიორგის, ხანსა მცირესა შ~ა
შემუსრნეს, და მცველნი ციხისანი მოართვეს თემურს მანგლისსავე:
Mაშინ მეფემან შუამდგომელჰყუნა ძენი თემურისანი მამისათანა, უსმინა
მათ თემურ ჟამადმდე, და წარავლინნა ძენი თვისნი ბაღდადს, და დაიპყრა ბა
ღდადი, და თვით თემურ მოვიდა თავრიზს ხილვად ციხისა ალიჯანისა:
¸~დ მოვიდა გელაქუნს, მუნყოფასა შ~ა წარუვლინნა თემურს მეფემან ძმა თვისი
კოსტანტინე ძღვნითა დიდითა, ითხოვა შენდობა, და აღუთქვა მორჩილება,
სათნო იყო თემურ და შეიწყნარა ძღვენი, პატივსცა კოსტანტინეს, და გამოუ
ტევა ნიჭითა და მოუმცნო მეფესა: იყავნ მშვიდობით და ნურღარასამცა ავნე
ბთ მახმადიანთა: ხ~ თვით თემურ მოვიდა ბარდავს, მუნიდამ წარავლინნა
სპანი ოვსეთად, განვლეს სპათა დარუბანდი, ლეკეთი, და მივიდნენ ოვსე
თს, მოსწყვიდნეს ტყვეყვეს და მოიქცეს წ~ე თემურისადვე:
Eსე ჰყო თემურ, რ~უწყოდა მეფე ძალსიცემს მუნიდამ, კ~დ იტყვიან ვ~დ მი
ერითგან იწოდა ჩერქეჩი, და იქმნა მაჰმადიანობა მათშ~ს:
X~ შ~დ ამისსა მოქცევსა წლისასა მოვიდა თემურ მანგლისსავე, რ~ სცნას აღ
თქმული მტკიცე არს ანუ არა, ხ~ იყო მუნ წარჩინებული სახელით იესე,
რომელსა აღეთქვა მისლვა წ~ე თემურისა, და არღარა მისრულიყო, მაშინ

უღონოქმნილმან იესემ აღიღო ძღვენი დიდი, და ასული თვისი ქმნულ კე
თილ სახოვანი, და კეკლუც შვენიერ[.]ი, და მივიდა თემურის ძის აბუბექირი
სთანა, და შესძღვნა ყ~ნი, ხ~ აბუბექირ შეიყუარა ქალი იგი ფ~დ, და უურვა
მამისათანა, და შეაწყნარა თემურსაცა:
Iხილა ესე ათაბაგმა I~ნემ, მივიდა იგიცა ძღვნითა წ~ე თემურისა, მან პატი
ვით შეიწყნარა იგიცა, ამისნი მხილველნი მიერთოდიან თემურს სომხ
ითარ ქართველნი: ამისთვის მეფემან კ~დ წარავლინა ძმა თვისი კოსტანტ
ინე წ~ე თემურისა, და ევედრა მშვიდობასა: უსმინა თემურ უკუნიქცა
1-31 სტრ., 228r
და დაიპყრა ქურთისტანი: Gარნა კ~დ არა დასცხრა გულისწყრომად ვინათგან ენ
ება მოოჴრებად, და მოხმადიანობა საქართველოსი:
¦არმოავლინა შიხბარამ შირვან შაჰ რათა სცნას დებულება გლეხთა, და შე
მოსავალი მეფისა, და თვით თემურ მოვიდა კარს: მისმან მხილველმან მეფე
მან წარუვლინა მთავარი იესე სომხითარი ვედრებით, რათა არა მოაოჴ
როს ქყ~ანა ესე, რ~ რაცა იგი აღგვითქვამს აღგვისრულებიეს:
Gანრისხნა თემურ, და არღარა მიითვალა ძღვენი მეტყ~ლმან, შეიკრებს
მოსავალთა და მიენდობიან სიმაგრეთა: ა~დ ამისთვის მოუმცნო მეფესა,
გნებავს თუ რათა იქმნე მახმადიან, მაშინ მოგცნე ქყ~ანანი და განგათავისუ
ფლნე: უკეთუ არა ჰყო, დავასრულო სპანი და ძლიერება ჩემი შ~ნ ზედა,
და მოვაოჴრო ქყ~ანა შ~ი, და ტყვევყვნა ყ~ნი წარჩინებულნი სახლეულით შე
ნითურთ შენცა: Gარნა თუ მოხვიდე ჩემდა და ჰყო ესე, ვფუცავ
მაჰმადსა პატივით განგიტეო ქყ~ანითრთ, ვ~ა განუტევე ძეცა კეისრისა,
და წარმოუვლინა მეფესა ესენი, და მიუდგა თვითცა უკან:
X~ მეფემან უბრძანა შემოტანად ნაშრომთა მომკად, და დახიზნვად ყ~თა:
Mაშინ თემურ ჩამოჴდა შიდა ქართლს, ა~დ რა ვერარაღარა ჰპოვა, შეიქცა
და მოადგა ბირთვისის ციხესა, რ~ მუნ დგნენ მრავალნი წარჩინებულნი, და
აზნაურნი დედაწულითურთ, და მრავალგზის მოეწყვიდათ სპანი თემურისნი,
ვ~ა ლომთა თხანი მოეტევნენ ციხიდამ სპათა თემურისთა, და მოსწყვიდნეს
ურიცხვნი, და მიიქცეს ლტოლვად, A~დ მუნ მზირეყო თემურს, და
რა მიიწივნენ მეციხოვნენი სპათა სრვითა, მოეტევა თემურ, გარნა იქ
მნა უფიცხლესი ბრძოლა: ა~დ აოტა თემურ მეციხოვნენი, და მოსწყვიდნა
მრავალნი: ხ~ ნაშთნი შევიდენ ციხესა შ~ა, და განამაგრეს ციხე:
Mომხილველმან ციხისამან თემურ, სცნა სიმტკიცე ციხისა, და ბრძანა
უკუნქცევა ციხისაგან: Mაშინ გამოჩნდა კაცი ვინმე მისრული, სახელით
ბეგიჯან რ~ლი იყოდა აღებასა ციხისასა, განიხარა თემურ, და აღუთქ
ვა ნიჭი დიდი: X~ კაცმან მან შექმნა კიბე საბლისა, და ჰპოვა კლდესა

ზ~ა აღსავალი, აღვიდა ღამე კლდესა მას ზ~ა, და აღიყუანა თხა ერთი, და
მოაბნა წვერნი კიბისანი კლდესა ზ~ა, დააძახა თხა სამგზის: მერმე დაკლა
თხა იგი, მაშინ კიკინის მსმენელნი სპანი თემურისნი, აღვიდენ კიბესა ზ~ა,
ხ~ სისხლის მხილველნი მეციხოვნენი ჰგონებდენ მოსრვასა მუნ მყოფთა
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მეციხოვნეთათა, და იწყებდენ თვისთა მაგრებათა, გარნა აღივსორა ციხე სპითა
თემურისათა, დაიწყეს ბრძოლა ქვემოთ მეციხოვნეთა, ა~დ მოსრვიდენ მეციხოვ
ნენი, მერმე მძლე ექმნენ სიმრავლითა, და განუხვნეს კარნი ქვემორე ციხისანი,
და მოართვეს ციხისთავი ნაზარ დედაწულით თემურს, და სხვანიცა მთავარნი და
აზნაურნი: X~ თემურ ყ~თა წარკვეთა თავი, და ცოლი ნაზარისი მისცა შირვ
ანის მპყრობელსა: და ბირთვისს შეაყენნა თვისსნი სპანი, და ამცნო ციხის თავს აჰმ
ადას მოოჴრება ყოველთა ეკლესიათგარემოთა და ქყ~ანათა, და თვით წარვიდა
თემურ:
Aრამედ ლანგთემურ ბრძოლასა შ~ა შეიპყრა სულტანი ბაიეზით, შთასვა
რკინის გალიასა შ~ა, და დაჰყუანდა ეგრეთ სადა ვიდოდა:
X~ ესე ბაიეზით იყო ძის ძე ოთმანისა, და ესე ოთმან იყო ვ~ა თვით იტყვიან ჩინგიზთა
ტომისა: X~ რ~ლ საგონებელარს ერინჯი ნოინისაგან, ყეენის ონხანის გვა
რისა, რ ~ დაიპყრა სულტანმან ყიასდინისა, და ოთმან დაიპყრა აღმოსავლეთი:
K~ეს აქეთ, ჩტგ: Kართ: და შ~დ მოკვდა: K~ეს აქეთ, ჩტკზ:
დაჯდა ძე მისი ორხან, ესე უმეტეს განძლიერდა, და აღიღო ტარსუ: ¸~დ
მოკვდა, K~ეს აქეთ, ჩტჲჱ: დაჯდა ძე მისი მურად, ესე განვიდა ნები
თა ბერძენთათა კალიოპოლის, და აღიღო ანდრანე, და ფილიპპეპოლი,
შ~დ მოკ~და: K~ეს აქეთ, ჩტოთ: დაჯდა ძე მისი ბაიეზით, ესე მოადგა
±ოსტანტინუპოლის, და მუნ ესმა აღება თემურისაგან აღმოსავლეთისა,
დაუტევა იგი მოვიდა, და ეწყოლანგთემურს, იძლია და შეპყრობილიქმნა ბაი
ეზით თემურისაგან, K~ეს აქეთ, ჩტჟა:
X~ ლანგთემურ დაიპყრა ყ~ი აღმოსავლეთი, და წარვიდა სამარყანდს, და რ~ა შევი
დეს ჩინეთს, და მოკ~და სამარყანდსავე: X~ შ~დ წარსლვისა თემურისა, დაი
პყრა მეფემან გიორგიმ ქართლი, სომხითი, ჱერკახნი, და იწყო შენებად
მოოჴრებულთა, და ჰბრძოდა ციხოვანთა: ხ~ შ~დ მოკლეს მეფე კოსტანტინე
იმერეთს, და არა დაშთა ძე, ა~დ ძმისწული დიმიტრი: Aმის მხილვე
ლი მეფე გიორგი, შთავიდა სპითა და დაიპყრა ყ~ი იმერეთი, მოერთვნენ ყო
ველნი წარჩინებულნი დადიანი მამია, გურიელი, შარვაშიძე, და სხ~ნი:
ხ~ მოსცეს მეფეს დიმიტრი ძე ალექსანდრე მეფისა, უმეტეს გულდებისა
და ერთგულობისათვის, ა~დ მეფემან არარაჲ ავნო, გარნა წარმოავლინა ქა
რთლს სომხითს, და მისცა საზრდოდ ყ~ნი სამჭირნონი მისნი:
¸~დ მეფემან გიორგი განაგნა იმერეთნი, ყ~ითა დამორჩილებითა თვისითა, მუ-
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ნიდამ გარდმოვლო ლომსია, და მოვიდა სამცხეს, მოეგება ათაბაგი ი~ნე და ყ~ნი მეს
ხნი და კლარჯნი, განაგნა მეფემან მუნებურნიცა, ვ~ა განეგნეს ბრწყინვალეს
მეფეს გიორგის, და უბრძანა მოოჴრებულთა შენებად ეკლესიათა, ციხე ქა
ლაქთა და სიმაგრეთა: Mერმე მოვიდა ქართლს, და ბრძოდა მეფე ციხეთა
ქართლისათა, და უმეტეს ტფილისსა, რ~ შ~დ თემურის სიკ~დილისა იწყეს ბრძო
ლანი ძეთა მისთა ურთიერთარს, და დაშთა ქყ~ანა, და მეფე მათგან მშვიდობით:
X~ მეფემან განასხნა თათარნი, და აღიხვნა ციხენი ქართლსომხითისანი ს~დ, შთა
ვიდა კახეთს, ჱერეთს, მოოჴრებულნი მუნებურნიცა აღაშენნა, და განაგნა
ყ~ნი, და მშვიდობასა და შენობასა შინა შ~დ თემურისა წარსლვისა დაადგრა ექვსი
წელი ქყ~ანა, და მოვლიდა მეფე განასხმიდა თათართა საზღვართა თვისთაგან, და
მოსრვიდა და აღიღებდა ალაფთა მათთა დიდდიდთა:
¸~დ მოკ~და ±~სი მიქაელ, და ამანვე მეფემან დასვა ±ს~ად Dავით: A~დ ვ~რ იყო
ჭირი დიდი გ~ი მეფისაგან ყ~თა გარემოთა მოხმადიანთა ზ~ა ვიდრე რაჴსის
კიდედმდე მოსრვითა და ალაფობითა: Aმისთვის შეიკრიბნენ ყ~ლი თურქობა
ლაშქრობა დიდძალი, უკეთუ არა ესვათ ყაენი, ა~დ ბილწის სჯულისა მათისა
მჴურვალებითა წარმოემართნენ ქართლსა ზ~ა, მოესმა მეფეს მოსლვა მათი
და ვ~რ გამარჯვებული და ალაფ შეკრებული იყო მათზედა მრავალგზის სის
წრაფითა არღარა მოისწრაფა სხვანი სპანი თვისნი, გარნა რაოდენნი ესწრნენ
თვისთათანა: Mიეგებნენ წინა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, რ~ მოისრნენ თუ
რქნი უმრავლესნი, ა~დ ძლიერისა ბრძოლისა მათისაგან მოიკლა მეფე გიორ
გი თურქთაგან: K~ეს აქეთ, ჩზ: Kართ, ჟე: და მოსრნეს ს~დ სპანი მი
სნი: შემოვიდნენ მოაოჴრეს ქართლი მარბიელობით, და წარვიდენ:
Vინათგან იხილეს მცირეთა სპათაგან ბრძოლა ძლიერი, და უგონებელცა
იყვნენ სიკ~დილსა მეფისასა, რათა არა ეწიონ სხვანი სპანი სიდიდითა მა
თითა: (კიდურზე): Sაგონებელარს ბრძოლა ესე
ნაჴიდურს, სადაცა არს საფლავნი, რ~ლისასაცა იტყვიანცა მუნ მოწყვედილთა
მრავალთა ქართველთა, რ~ არღარა წარიღეს თვის თვისთა სასაფლაოთა,
და დაიფლნეს მუნვე, ვინათგან მეფე მოკლეს, არღარა ივლტოდენ, ა~დ მოსწყ
დენ ს~დ, რომელი საჩინოდარს დიდ დიდითა ფიქლის ქვითა შემოზღუდვი
ლი, და დამარ
ხული:
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Mეფობა სამეოცდა მეათექვსმეტე, Mეფე ±ოსტანტინე, ძმა გიორ
გი მეფისა: შვიდი წელი იმეფა:
¸~D გიორგი მეფისა დაჯდა Mეფედ ძმა მისი ±ოსტანტინე, და დაიპყრა ყ~ლი

გიორგია: ამან მოიღო გვამი გიორგი მეფისა, და დაფლა მცხეთას: ამან
კ~დ იწყო უმეტესი კირთება, და სრვანი მოხმადიანთანი: და მაგრება ციხე
თა და ქალაქთა, სიმაგრეთა და ქყ~ანათა, და აღშენებად ეკლესიათა, და ვ~რ გა
ნამრავლნა მოსრვითა იავარი მოხმადიანთა, და მრავალგზის დიდ დიდითა შეკრ
ებულითა ლაშქართა სძლო და მოსწყვიდნა:
¦არვიდენ და აუწყეს ვაზირსა, ანუ ბეგლარბეგსა ანატოლისასა: ხ~ მან მიუ
წერა სულტანსა მუსასა, რ~ი იყო ძისძე ბაიეზეთისა, რ~ ძემან ბაიეზეთისამ
ან სულეიმან, ანუ კალეპიმ, იწყო მეფედ შ~დ მამისა თვისისა: K~ეს აქეთ,
ჩგ: და დაიპყრა ედრენა, და ფილიპეპოლი, და ყ~ი აღმოსავლეთი, რ~ი ეპყრ
ნეს მამასა თვისსა: და მოკ~და კალეპინ, K~ეს აქეთ, ჩი: Dა დაჯდა ძე
მისი მისწილ მუსა: ESე განძლიერდა და დაიპყრა თესალონიკე, ამან
ვე მოუწოდა ბეგლარბეგსა, რათა წარვიდეს სპითა ძლიერითა, და დაიპყრას
ყ~ნი ივერიელნი: Mცნობელმან მეფემან კოსტანტინემ განამაგრნა
ციხენი, სიმაგრენი, და შემოიკრიბნა სპანი ს~დ გიორგიისანი, და მიეგება ბრ
ძოლად, ეკვეთნენ ურთიერთსა, და მოსწყდენ ორგნითვე, გარნა უმეტეს
უმრავლესნი თურქნი, რ~ მისდრიკეს სივლტოლად:
Mაშინ მეფე სიფიცხლითა გულისათა შევიდა გუნდა შ~ა მათთა, მოსწყვედდა
უშიშად, ა~დ მოიკლა მათგან მუნ ბრძოლასა შინა თურქთაგან: K~ეს
აქეთ, ჩიდ: Kართ, რბ: და იძლივნეს საქართველოსანი: მოჰყვნ
ენ თურქნი, შემოვიდნენ კლარჯეთს, ვერა ჰპოვნნეს ხიზანნი, მოარბივნ
ეს ქყ~ანანი, გარნა ციხენი ვერ შემუსრნეს: ვინათგან გამარჯვებულნი
იყუნენ, ამისთვის უკუნიქცეს და წარვიდენ ფიცხად, ვინათგან მოსწყდენ
მრავალნი მათგანნი ბრძოლათა, და რბევა
თა შინა:
Mეფობა სამეოცდა მეათშვიდმეტე მეფე Aლექსანდრე, ძე გიო
რგი მეფისა: მეფის კოსტანტინეს ძმის წული: ოცდა რვა
წელი იმეფა:
X~ შ~დ მეფის კოსტანტინესა, დაჯდა ძმისწული მისი, და ძე გ~ი მეფისა Aლექ1-31 სტრ., 230r
სანდრე Mეფედ, ამან მოიღო გვამი კოსტანტინე მეფისა, და დაფლა ვარძიას:
A~დ იხილა მამია დადიანმა ესე ვითარებანი: ამან ინება დამორჩილება Aფ
ხაზთა: Aმასვე წელსა შეიკრიბნა სპანი, ოდიშარნი, მეგრელნი, და წარვიდა.
მისრულს აფხაზეთს ეწყო შარვაშიძე აფხაზით სიმაგრით გამო, მოსწყვიდნეს
მეგრელნი, და მოკლეს დადიანი მამია, და ნაშთნი სპანი იოტნეს, და ლტოლვი
ლნი მოვიდეს ოდიშს: ESმარა ესე მეფეს ალექსანდრეს, შემოიკრი
ბნა სპანი თვისნი და წარვიდა: ხ~ შთასრულს ოდიშს მოეგება Mეფეს ძე და

დიანის მამიასი ლიპარიტ, და ითხოვდა შენდობასა, უკეთუ სცოდა რაჲ მამამან
მისმან, შეუნდო მეფემან, რ~ იყო ტკბილ და მოწყალე, და არარაჲ ვის ავნო:
გარნა ლიპარიტ აღიყუანა პატივსა მამისა მისისასა:
Mერმე წარვიდა აფხაზეთს, და წარიყუანა ლიპარიტ დადიანი, მოეგება შარვა
შიძე, და დაემორჩილა ბრძანებასა მისსა ვ~ა პ~ლთა მეფეთათა, განაგნა მუნე
ბურნი, და დაამშვიდნა იგინი, და მოვიდა ქუთათისს: შემოკრებულმან იმერ
ამერთა დიდებულთა და ±~სთა, და Eპისკოპოსთაგან ე~კხა Mეფედ მუნ:
A~დ ვინათგან ათაბაგი მიზეზობდა თურქთაგან ძალყოფასა და არღარა მოვიდა,
ამისთვის განაგნა საქმენი იმერთანი: ±~დ მოიყუანა დიმიტრი ძე ალექსა
ნდრესი, და მისცა Eრისთავობა იმერეთისა: რ~ ამის დიმიტრის დაჲ კოსტა
ნტინე ბიძისა თვისისა სიცოცხლესა შ~ა მოეყვანა ცოლად თამარ, და ექმნა ქორწი
ლი, და ამით დაამშვიდნა იმერნი: Dა დიმიტრი ერისთავობდა მორჩილე
ბასა შ~ა ალექსანდრესსა: Mერმე შემოიკრიბნა სპანი იმერთა
ნი, წარმოვიდა და მოვიდა ქართლს, მოერთნენ ქართველნი, სომხითარნი,
და ჱერკახნი, მივიდა და დადგა თავსა კოხტისასა, ამცნო ათაბაგსა რ~ა არა ჰყ
ოს განდგომილება: ა~დ ათაბაგმან არა ინება, და შემოიკრიბნა მიმდგომნი
თვისნი, და ეწყო მეფეს ალექსანდრეს კოხტის თავსა:
Mაშინ შემდგომად ფიცხელისა ომისა იძლია ათაბაგი, და მოსწყდეს სპანი
მისნი: შეიპყრეს ათაბაგი ი~ნე და მოართვეს მეფესა: K~ეს აქეთ,
ჩიე: Kართ, რგ: ხ~ მეფემან პატიმარჰყო, და დასხნა ერისთავნი
თვისნი: მერმე ევედრა ათაბაგი შენდობასა შეცოდებისასა, რათა იყოს
საუკუნესა მონებასა შ~ა: X~ მეფე ვინათგან იყო მოწყალე და შემნდო
ბელი, და კ~დ წინა ერთგულებისა თვისისათვის აფიცა მონებრივსა ერთ
გულებასა შინა, და აღიყუანა ათაბაგობასავე, განაგნა და დაამშვიდნა მუნე
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ბურნი სიბრძნე მეცნიერებითა თვისითა, და მოვიდა ºფილისს:
X~ მაშინ ვინათაგან დაემშვიდნეს ყ~ნი თვისნი ქყ~ანა, შემოკრიბნა ყ~ნივე ±~სი,
Eპისკოპოსნი და დიდებულნი წარჩინებულნი ერისთავთ ერისთავნი
მთავარნი, და განიზრახა მათთანა, Aღშენებისათვის დიდისა, და ცათა მობაძა
ვისა ±ათოლიკე ეკლესიისა Mცხეთისა, და რ~ლთამე მოოჴრებულთა Eკლესი
ებთა, რ~ ვინათგან განმკვიდრებულიყუნენ მთავარნი, ვ~ა ათაბაგი, დადიანი,
გურიელი, შარვაშიძე, და სვანთა ლეგეონი;
Dაღათუ გამოსცვლიდიან, და იყუნიან მორჩილებათა შ~ა Mეფეთა, ა~დ მო
ნათესავეთა აღიყუანნიან პატივთა ზ~ა მათთა: ხ~ მთავართა ესმათრა ბძა
ნებაჲ ესე მეფისაგან განიხარეს ყ~თა, და შეაკვეთეს ყ~თა საბრძანებელთა თ~ს
თა თვინიერ სამეფოსა გამოსაღებისა ყ~სა გლეხსა კვამლსა ზ~ა სამი

კირმანეული, რ~ არს ექვსი შაური აწინდელი, და მოჰკრეფდიან ამას წლითი
წლად, და ამით იწყო შენებანი: Mცხეთისა, და Rუისის ღვთაებისა,
და სხვათა ეკლესიათა, გარნა თვისნიცა საუნჯენი მრავალნი მდიდრად ა
ჴმარნა: X~ მოეცა მშვიდობა ღ~ისაგან ათხუთმეტსა წელსა, და შეას
რულნა განზრახვანი თვისნი: ±~დ გარდაიცვალნენ ჟ~ა ამისსა ±~სნი სამ
ნი, ესენი, Dავით, Eლიოს, და Tეოდორე:
Dა ამანვე მეფემან ალექსანდრე დასვა ±ს~ად ¸იო: X~ წელსა, K~ეს
აქეთ, ჩლ: Kართ, რიჱ: Iყო მეფე ალექსანდრე იმერეთს, მოვიდნენ
სარკინოსნი, და ანაზდის უცნობითა აღიღეს ლორე, და თვით დაიპყრეს,
მოარბიეს სომხითისანი სამცხემდე, უკუნიქცნენ და წარვიდენ: გარნა ავნეს
დიდი ქართველთა, და აცნობეს მეფესა: ¦არმომართებული მეფე მოვიდა
ქართლს: X~ შ~დ წელსა, K~ეს აქეთ, ჩლა; Kართ, რით: შემოი
კრიბნა მეფემან სპანი, და მოვიდა ამბერდს, და მუნებურნი განაგნა, და დაიმორ
ჩილა თვისად: ±~დ წელსა, K~ეს აქეთ, ჩლბ, Kართ, რკ: მოად
გა მეფე ლორეს, აღიღო იგი, და მოსრნა სარკინოსნი, და დაიპყრნა თვისად ლო
რე: ±~დ მოხარკე ყვნა რანი, და მოვაკანი, და შარვანა:
Mოვლო სამეფო თვისი, და მოვიდა კ~დ ტფილისს: X~ აქამომდე ვინათგან სპა
რსეთი იყო უმეფო, და მრავლად განყოფილი: ა~დ წელსა, K~ეს აქეთ, ჩლ:
Kართ, რიჱ: გამოჩნდა კაცი შარუხ: ამან დაიპყრნა რომელნიმე სპარსეთი
სანი: მოვიდა და დაიპყრა ადირბეჟანიცა, და შემოვიდა სომხითს: Mაშინ ამის1-31 სტრ., 231r
თვის განიზრახა მეფემან ალექსანდრემ შემოკრებულთა დიდებულთა თვის
თათანა, რაჲ ჰყონ, ბრძოლა՞, ანუზავი: A~დ განამტკიცეს პ~ლ ზავი: და უკეთ
უ არა ინებოს მერმე ვბრძოთ შეწევნითა ღ~თისათა:
Aმისთვის აღიღო მეფემან ძღვენი, და ძე თვისი დიმიტრი წარავლინა, K~ეს
აქეთ, ჩლე: Kართ, და რკგ: და მოითხოვა მშვიდობა: ხ~ შარუხმა სიხარუ
ლით შეიწყნარა, და პატივსცა მისებრ დიმიტრის: შ~დ ანიჭა ნიჭნი დიდნი
და წარმოუვლინა ამასვე მშვიდობით ზავის ყოფელმან, და თვით შარუხ უკუნ
იქცა და წარვიდა: A~დ იხილესრა ესე განიზრახეს განძელთა, და შირვანელ
თა სპარსეთისა მეფობა, და არღარა ინებეს ხარკისა მოცემად Aალექსანდრე
Mეფისა: განრისხნა მეფე ალექსანდრე, შემოიკრიბა სპანი თვისნი რჩეულნი,
და შთავიდა ყარაბაღს, K~ეს აქეთ, ჩლზ: Kართ, რკე: ვერ წინა
აღუდგნენ განძელნი, მოსრნა ურჩნი, და ყვნა კ~დცა მოხარკედვე:
Aმისნი მხილველნი შარვანელნი, და დარუბანდელნი შეშინდნენ ძლიერე
ბითა მისითა, და მოერთნენ ყარაბაღსავე ძღვნითა დიდითა: ხ~ მეფემან დაამ
შვიდნა და განუჩინნა ხარკნი, და დაიმორჩილნა ყ~ითავე, უკმოიქცა და მოვიდა
ტფილისს გამარჯვებული: ამისთვის წარუმართა ღ~ნ, რ~ იყო მშვიდი, მდა

ბალი, მოწყალე, შემნდობელი, მიმტევებელი, ქვრივთა და ობოლთა,
დავრდომილთა, შემწყნარე: სამღვდელოთა პატივისმცემელი:
Eკლესიათა მაშენებელი და მამკობელი, მჴნე აჴოვანი შემმართებელი, შვენიერ
ჰაეროვანი ტკბილი: ხ~ ურჩთათვის მრისხანე:
A~დ ესე ალექსანდრე მეფე მოვლიდა ყ~ა სამეფოსა თვისსა, ზამთარ იმერე
თს: ზაფხულ სამცხეს, კლარჯეთს და თრიალეთს: შემოდგომა გა
ზაფხულს სომხითს, ქართლს, ჱერ კახეთს: და იყო სიხარული, შვება, ნა
დიმობა ნადირობასა შ~ა, და განგებასა შ~ა ქყ~ანისასა: ა~დ ამისა შ~დ თანამდე
ბობისაგან წარმავალისა სოფლისა გარდაიცვალა მეფე ალექსანდრე, და და
ფლეს Mცხეთას: K~ეს აქეთ, ჩმბ: Kარ, რლ:
hსწერენ დარონოლებსა შ~ა, რ~ ჶლორენციის კრებასა ზ~ა იყო ერთი მი
ტროპოლიტი Sოფრონ: და ერთი Eპისკოპოსი ქართველნი:
რ~ლი იქმნების Aლექსანდრეს მეფობის წე
ლი,
ათ ცხრამეტი: K~ეს
აქეთ, ჩლგ:
1-32 სტრ., 231v
Mეფობა სამეოცდა მეათრვამეტე Mეფე Vახტანგ, ძე მეფის Aლექ
სანდრესი: სამი წელი იმეფა:
X~ შ~დ მეფის ალექსანდრესა Mეფე იქმნა ძე მისი Vახტანგ, შემოკრები
თა ±~ზ Eპისკოპოსთათა, და დიდებულთა წარჩინებულთა, ეკხ~ა მცხეთას, და
დაიპყრნა ყ~ნი საბრძანებელნი მამისა თვისისა: R~ იყო ძლიერი, ტანითა
ახოვანი, შემმართებელი, ახოვანი ჰაეროვანი შვენიერი, მრისხანე, საშინელი:
უხვი მდაბალი, და სამჴედროთი სრული;
Mეფესა ამას უთხრეს შვენიერება, და სიკეკლუცე ფანასკეტელისა ასულის Sი
თისხათუნისა: ეტრფიალა მეფე, და მოაყუანინა ცოლად, და ჰყო მისთანა ქორწილი ჯე
როვანი, და შეიყუარა ფ~დ: X~ სპარსეთს მოკ~და შარუხ, და მისწილ დაჯდა ჯაჰანჯაჰ K~ეს აქეთ, ჩმ, Kართ, რკჱ: ESე ჯაჰანჯაჰ, მცდელობდა
დაპყრობასა ს~დ სპარსეთისასა, და გარემოთა ყ~თა ზ~ა წარმოემართა, და უგრძნეუ
ლად მოვიდა სამცხეს, და მოუჴდა ახალციხეს, და ბრძოდა ძლიერად, K~ეს ა
ქეთ, ჩმდ: Kართ, რლბ: Aმისმან მსმენელმან მეფემან ვახტანგ, მო
სწრაფედ შემოიკრიბნა სპანი, ამერ იმერთა, ჱერკახთა, სომხითართა, და
მივიდეს სამცხეს, და მუნ მოერთნენ მესხნი ს~დ, ეწყო ჯაჰანშაჰს, და იქმნა ბრძო
ლა ძლიერი დილით მწუხრამდე, და მოსწყდენ ორგნითვე მრავალნი, გარნა
უმრავლესნი ჯაჰანშაჰისანი: ა~დ სწორი ძლევა იქმნა, და ვერცა ერთმან სძ
ლო, და სიღამით უკუდგნენ ბრძოლისაგან:
Dა ხვალისად ორნივე მემუქარენი: ა~დ მასვე ღამესა აღიყარა ჯაჰანშაჰ ყე

ენი სპითა თვისითა იდუმალ, რ~ლი ვერვინ უგრძნა, და წარვიდა ფიცხელად: ხ~
დილასარა იხილა მეფემან ვახტანგ, ინება დევნა მისი, გარნა დიდებულნი არ
ღარა აუფლებდენ მეტყ~ლნი, Aწ ჯერარს მადლობაჲ ღ~ისა, ვინათგან არა
რაჲ წარა აქვს ჩვენი, ა~დ თვისისაცა დამტევებელი ივლტის:
Uსმინა ესე მეფემან, და მოიქცნენ გამარჯვებულნი: და ¸~დ მცირედისა ჟამ
ისა ამავ ქ~კნსა შინა მოკ~და ი~ნე ათაბაგი: და ამანვე მეფემან აღიყუანა ი~ნე ათაბაგ
ისძე აღბუღა პატივსა ათაბაგობისასა: ±~დ ამა წელსა მოკ~და დედოფალი
სითიხათუნ, და დაფლა მეფემან ბანას: Aმისა შ~დ იმეფა მეფემან ვახტ
ანგ წელი ერთი მწუხარებითა ცოლისა თვისისათვის: გარნა მეფობდა კეთილ
ად განგებითა ქყ~ანისათა, მერმე გარდაიცვალა, K~ეს აქეთ, ჩმე: Kარ,
რლგ: და არა დაუტევა ძე, და არცა ასული, და დაფლეს ბანასავე ცოლისა თ~სისა
თ~ა:
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Mეფობა სამეოცდა მეათცხრამმეტე Mეფე გიორგი, ძმა ვახტანგ მე
ფისა, და ძე ალექსანდრე მეფისა: oცდა ოთხი წელი იმეფა:
X~ დაჯდა Mეფედ, ძმა ვახტანგ მეფისა, და ძე ალექსანდრე მეფისა Gიორგი,
Mეფედ, შემოკრებულთა ±~ს Eპისკოპოს, და დიდებულ წარჩინებულთა ნები
თა, აკხ~ეს Mეფედ Mცხეთას: ხ~ იყო ესე Gიორგი მეფე ყოვლითა სიკეთითა
და სამღ~თო სამჴედროთი სრული და აღმკული, პ~ლსა მეფობასა ბედნიერი,
და წარმატებული, და წარმართებული: A~დ შ~დ უბრკმა ბრძოლისა სვიანო
ბამან შარავანდედობისამან, და განსქდა ჟ~ა ამისსა Sამეფო Sამსამეფოდ, და
ხუთ სამთავროდ: ¸~დ დაჯდარა ესე გ~ი Mეფედ, ამან დაიპყრნა ყ~ნი
საბრძანებელნი მამისა თვისისანი, და მართვიდა კეთილად: ამას მოსცემდენ
ხარკსა შარვანი, რანი, და შირვანი, ა~დ ათაბაგი აღბუღა, იყო კაცი მშვიდი, უშ
ფოთველი, და სამართლისმოქმედი, ვ~ა გვაუწყებს მისმიერ აღწერილი სამარ
თლის წიგნი, რ~ლი დაუდგა მესხთა ბრძანებითა მეფისათა:
X~ ბიძასა მისსა ყვარყვარეს აქვნდა გულსა მანკიერება, რ~ ქვემორე გამოი
ცხადების: ამან ყვარყვარე იხილა ესე ვითარი აღბუღას მოქმედებანი,
იწყო გარდაბირებად მესხთა: აგრძნა ესე აღბუღამა, და მივიდა რათა შეი
პყრას ყვარყვარე: Mაშინ ყვაყვარე ეწყო ძლიერად, K~ეს აქეთ,
ჩმზ: Kართ, რლე: და იძლია აღბუღა ათაბაგი, და მოვიდა წ~ე გიორგი
მეფისა: განრისხნა მეფე, წარვიდა და მივიდა სამცხეს: ხ~ ყვარყვარე მოეგე
ბა მეფეს, და იტყოდა უცოდველყოფასა: A~დ მეფემან აღიყუანა კ~დ აღ
ბუღა პატივსა ათაბაგობისასა, და ყვარყვარე დაიჭირა კარსა ზ~ა თ~სსა:
გარნა შურითგან იქმნა ყვარყვარე ქვე განმხედველი მეფისა, ¦ელსა,
K~ეს აქეთ, ჩნა: Kართ, რლთ: გამოვიდა ორმოცდა ათი კატარღანი, სა
ვსენი სპითა სულტან მურადის მაჰმადის ძისა, და აღაოჴრნეს, და მოსწყვიდნეს
ცხომი, აფხაზეთი, და ზღვისპირნი, უკუნიქცენ და წარვიდენ:

Aმისი მცნობელი მეფე გიორგი წარვიდა მოსწრაფედ, ა~დ ვერღარა ეწია, გარ
ნა მკვიდრნივე დასხნა, და უქმნა სიმაგრენი, და განაგნა მუნებურნი, და მოვიდა გე
გუთს: X~ ამასვე წელსა, მოკ~და ათაბაგი აღბუღა, და შ~დ მისა ამან მეფემ
ან გიორგი მიუბოძა ბიძასა მისსა ყვარყვარეს მობირებითა ვაზირთათა ათა
ბაგობა: ¸~დ ნადირობასა შ~ა მოკლა ცხენმან დიმიტრი ძე Aლექსანდრე მეფი
სა, და ძმა გიორგი მეფისა, K~ეს აქეთ, ჩნბ: Kართულსა, რმ:
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±~დ უკუდგნენ შირვანელნი, და არღარა მოსცნეს ხარკნი, ამისთვის შეიკრიბ
ნა მეფემან სპანი, და მოსრნა ურჩნი, და დაამშვიდნა სხვანი, შეუკვეთა ხარკი,
და მოვიდა თვისად: ±~დ ამას ჟ~ა შ~ა განრისხნა ³~ი ქე~აანეთა ზ~ა, ცოდვათა ჩ~ნ
ქე~ანეთათვის, და აღიღო სულტანმან ±ოსტანტინუპოლი, K~ეს აქეთ,
ჩნგ, Kართულსა, რმა: რ~ მოკვდა ±ალეპინ: K~ეს აქეთ, ჩი:
Kართ: Dაჯდა ძე მისი მუსა: ¾მამან თვისმან მაჰმად მოკლა,
K~ეს აქეთ, ჩიგ: დაჯდა მაჰმად:
Mოკ~და მაჰმად, ქ~ს აქეთ, ჩკბ: Dაჯდა ძე მისი მურად, რ~ლისა
კატარღებამან მოსტყვენეს ზღვის პირნი: Mოკ~და მურად, K~ეს აქეთ,
ჩნა: დაჯდა შ~დ მისსა, ძე მისი მაჰმად: ამან მაჰმად მეორესა წელსა მე
ფობისა თვისისა, წარიღო სამეუფო ქალაქი: გარნა წაღება დაუსახვიდა
საქართველოსა დიდსა ბრ~ტსა, რ~ლნიცა ქვემორე შეუდგების:
X~ მოკ~და იმერთ ერისთავი დიმიტრი, და მეფემან დასვა ბაგრატ ძე მისი: Dა
კ~დ გარდაიცვალა ამის მეფობისა ჟ~ა შინა ±~სი შიო: და ამანვე მეფემან დას
ვა ±~სად Dავით: X~ წელსა ქ~ეს აქეთ, ჩჲბ: Kართ, რგ: განზრახვითა
ყვარყვარე ათაბაგისათა, განდგომა Iმერთა:
Iწყო ზრახვად იმერთა ერისთავმან ბაგრატ, ძემან დიმიტრისამან, რ~ა ჰყონ
იგი Mეფედ, და აღუთქვა თავისუფლება დადიანსა, გურიელსა, შარვაშიძეს,
და სვანთა: ესე სთნდათ მთავართა, ამისი ესრეთ ყოფად, და მისცეს პირი მტ
კიცე, და ჰყვეს Mეფედ იმერთა: ESე ესმარა გ~ი მეფესა, აღუძნდა ფ~დ, და
შემოიკრიბნა სპანი ქართლსომხითისა, და ჱერკახთა: და უბრძანა ათაბაგსა შთა
მოსვლა სპითა სამცხისათა ფერსათიდამ იმერეთსა შ~ა, და მეფე გიორგი შთავი
და იმერეთს სპითა თვისითა: X~ ათაბაგი აღარმოვიდა მჭვრეტელი საქმისა
თურაჲ იქმნების: და არცა უშველეს ბაგრატს, დადიანმა, გურიელმა,
აფხაზთა, და სვანთა, X~ გიორგი მეფე, და ბაგრატ ეწყვნენ ჩიხორს უ
რთიერთარს, და ძლიერისა ბრძოლითა მოსწყდენ მრავალნი იმერნი, და ა
მერნი: ¸~დ იძლია მეფე გიორგი, და ივლტოდა ქართლს, მაშინ
ბაგრატ დაიპყრა იმერეთი, აღიღო ქუთათისი, და ეკ~ხა მეფედ მუნ:
¸~დ მცირედისა ჟამისა, შემოიკრიბნა მეფემან გიორგიმ, და მოვიდა სამცხ

ეს, რათა შურაგოს ათაბაგსა: ხ~ ათაბაგი ყვარყვარე ვერ წინააღუდგა,
მუნებურთა ერისთავთა ერთგულობისგამო, და წარვიდა იმერეთს ბაგრა
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ტისთანა ლტოლვილი: Mაშინ სამცხესა შ~ა ყოფასა გიორგი მეფისასა, თუ ვითარ
განაგოს მუნებურნი, განსამტკიცებელად თვისად მეცადინე, ა~დ ჟამებთა ამათ მო
მკვდარ იყო ჯანაშაჰ ყეენი: და Sპარსეთს იჯდა ასანბეგ ყეენად:
Aმან ასანბეგ წარმოავლინნა სპანი, და სპასპეტნი ქართლსა ზ~ა, მაშინ მოერთო ამ
ბავი გიორგი მეფესა სამცხეს ყოფასა შ~ა: ±~დ მოვიდა თავრიჟ გილაქი, და თემურ
მოუჴდენ ქართლს, და აოჴრებდენ სომხითსაცა: მსმენელი მეფე უკმოიქცა სამ
ცხიდამ, და ეწყო მათ ძლიერად: A~დ იძლია მათგან მეფე გიორგი ცოდვათა ჩვენთა
თვის, და მოსწყდა უმრავლესი სპა მისი, K~ეს აქეთ, ჩჲგ: Kართ, რნა:
X~ თავრიჟ გილაქმან, და თემურ მოაოჴრეს ქართლი, და საგანძურნი მეფისანი, უ
კუნიქცენ და წარვიდენ, ამისი მხილველნი არღარა მოსცემდენ, რანი, მოვაკანი,
და შარვანი ხარკთა: ±ვალად ამისმან მხილველმან ბაგრატ უშველა
ყვარყვარე ათაბაგსა, მოვიდნენ და დაიპყრა ყვარყვარემ კ~დ სამცხე: ამისთ~ს
მოსცა ყვარყვარემ აჭარა, და რომელნიმე ჭანეთისა გურიელს კახაბერს, რ~ა მწე
ექმნას ერისთავთა ზ~ა სამცხისასა, და კლარჯეთისასა:
X~ გურიელმან კახაბერმა სიხარულით მიიღო ქყ~ანანი, და მოჰყუა ყვარყვარეს
სპითა, მოსპობდენ და განასხემდენ ერისთავთა მეფის გიორგისათა, და რ~ლთამე
დაიმორჩილებდა, და აქვნდა ბაგრატცა მარადის მწედ: ±~დ შ~დ ამისა შემოიკრი
ბნა მეფემან გიორგიმ სპანი ქართველნი, სომხითარნი, და ჱერკახნი, და მივიდა და
დადგა ფანავარსა ზ~ა რათა დაიმორჩილოს სამცხე ყვარყვარე ათაბაგითურთ:
K~ეს აქეთ, ჩჲე: Kართ, რნგ: A~დ აქა დგომასა შემოუჩინნეს განდგო
მილთა გ~ი მეფისათა მოღალატენი რათა მოკლან იგი, და ტაძრეულნივე მისნი:
X~ სცნა ესე იოთამ ზედგინიძემ, და ამხილა მეფესა ყ~ნივე, ა~დ მეფემან არა ირწ
მუნა, ვინათგან უგონებელიყო მათგან ღალატი მეფისა: მაშინ იოთამ ეტყოდა
მეფესა, უკეთუ ვცბი, და არა ჭ~ტი არს სიტყუა ჩემი, აწ გევედრები რათა არა მოი
კლა ცუდად თავი: A~დ ღამესა ამას მე დავსწვე საგებელსა შ~ა შ~ნსა, და უკეთ
უ მომკლან მე მგონებელთა შენთა მეფედ, გარნა ნუ დაივიწყებ ძეთა ჩემთა:
Uსმინა მეფემან, და ჰყო ეგრეთ ვ~ა იტყოდა იოთამ: X~ ღამესა მას შემოვიდნენ
მობირებულნი იგინი, და მოკლეს იოთამ, და განერა მეფე მათგან: ხ~დილისად
შეიპყრნა მეფემან მტერნი თვისნი, და მოსწყვიდნა ყ~ნი, და შფოთსა და ძიებასა
ამას შ~ა, დაესხა ყვარყვარე ათაბაგი ყ~ითა შემწითა თვისითა მეფესა გიორგის,
და აოტნა სპანი მეფისანი, და შეიპყრა მეფე გ~ი, წარიყუანა სამცხეს, და ჰყო მუნ პა1-31 სტრ., 233v

ტიმრად პატივითა დიდითა:
Aმისა შ~დ მოკვდა ათაბაგი ყვარყვარე, K~ეს აქეთ, ჩჲვ: ქართ, რნდ: ია
ნვარსა შ~ა, დაჯდა ძე მისი ბაადურ: A~დ მასვე ქ~კნსა იხილა შეპყრობა მეფის
გიორგისა ბაგრატ იმერთა მეფემან, შემოიკრიბნა სპანი თვისნი, გარდმოვლო ლი
ხი, და დაიპყრა ქართლი, ფებერვალსა შ~ა:
X~ ამისი მხილველი განდგა დავითცა ჱერკახთათა, რ~ა არა დაიპყრას ბაგრატ ჱერ
კახნიცა: Dა იწყო მეფედ წოდებად ±ახთა Dავით:
Mაშინ ამათი განმხილველი ათაბაგი ბაადურ განიზრახვიდა, უკეთუ დაიპყრას
ბაგრატ ქართლი, კ~დ ეძიოს თვისად და დაპყრობად სამცხისაცა, დამორჩილება
სა შ~ა თვისსა: Aმისთვის ეზრახა მეფეს Gიორგის რათა არღარა მოიხსენოს
შური მას ზ~ა, და არა ეცილოს სამცხე ათაბაგსა: ხ~ მეფემან დაიპყრას ქართლი,
სომხითი, ჱერკახნი: და განუტეოს და მიჰყვეს თვით ათაბაგი ამათთა დაპყრობი
სათვის: Mაშინ მეფემან უღონოქმნილმან აღუთქვა ყ~ნი ნებისაებრ მი
სისა, და გულპყრობილმან ათაბაგმან ბაადურ, Gიორგი მეფისაგან შემოიკრი
ბნა სპანი სამცხისანი, და კლარჯეთისანი ს~დ, და შთამოიყუანა მეფე გიორგი სომხი
თს, მუნ მოერთნენ ყ~ნი სომხითარ ქართველნი Mეფესა:
X~ ესერა იხილა ბაგრატ მეფემან, არღარა ინება ბრძოლად, და წარვიდა იმერ
ეთს: Mაშინ დაიპყრა გიორგი მეფემან ქართლი, და სომხითი: მერმე გა
ნვიდა კახეთს, მიჰყვა ბაადურ ათაბაგიცა: Aმისი მხილველნი ჱერკახნი მოე
რთნენ მეფეს გიორგის: X~ Dავით ვერწინააღმდეგი, და მოშიშარი Mეფისა
გან ივლტოდა დედაწულით Dიდოეთს: და Gიორგი მეფემან კ~დ დაიპყრა
კახეთი და ჱერეთი. ვ~ა პ~ლ იყო ერისთავთა მიერ ეგრეთვე განაგნა:
±ვალად ეზრახა დიდოთა რათა მოსცენ Dავით, და მიიღონ ნიჭი დიდი, ა~დ
მათ არა ინებეს დავითისა მოცემად Mეფისა: Xოლო მეფემან ვერღარა ი
კადრა შერისხვა დიდოთა მათ, რათა არა შეუდგეს უდიდესნი ბოროტნი სიმაგ
რეთა შინა მათთა: Aმისთვის განიმტკიცნა ჱერკახნი, და სარწმუნოდ ერთ
გულობასა ზედა თვისსა განაგნა მუნებურნი, და მოვიდა ºფილისს:
X~ ათაბაგი ბაადურ წარვიდა სამცხეს. ამისა შ~დ ეპყრა, და განაგებდა მეფე
გიორგი ქართლსა, სომხითსა, და ჱერკახთა: Mაშინ მოიყვანა ძე Iოთამი
სა, უბოძა ციხენი, და მამულნი, და სპასპეტობა ქართლისა, Mოურაობა გორი
სა, და სასაფლაოდ სამთავისი, და კარისა თვისისა Aმილახორობა მსახურებისათ~ს
1-18 სტრ., 234r
მამისა მისისა, ვ~ა აჩენს გუჯარნი მათნი: Gარნა Mეფე Gიორგი ამათი მყო
ფელი, და განმგე ნაშთთა ქყ~ანათა, იყო ფ~დ მწუხარე განხეთქილებისათ~ს სა
მეფოსა ესე ვითარითა: A~დ კვალადცა მცდელობდა შეერთებასა,

და ეგრეთვე გებასა Iვერიისასა, გარნა ვერღარა ღონისა
მძიებელი, და მპოვებელი, გარდაიცვალა,
წელსა, K~ეს აქეთ, ჩჲთ: Kა
რთულსა, რნზ: Mეფე გ~ი: და
დაფლეს Mცხეთას,
Sვეტსა წმიდა
სა Eკლესი
ასა:
ხოლო Gიორგის
ძისა ±ოსტანტინესსა,
და მის ქვემორეთა ქმნილებათა, ვი
წყებთ წარწერასა თვისთა Kარტათა ზე
და. ვინათგან იქმნა გან
ყოფილებანი
მათნი:
1-29 სტრ., 235r
შემდგომად განყოფისა სამეფოს სამსამეფოდ:
და Xუთსამთავროდ: Cხოვრება, და ქმნილება მეფეთა Kართლისა
თა: Dასაბამითგან ჰრომაულსა, 5418: Bერძულსა, 6977:
Kრისტესსა, 1469: Kართულსა, 157: Iნდიკტიონსა, 2:
¸~D მეფის გიორგისა, დაჯდა ძე მისი ±ოსტანტინე, ა~დ ვინაჲთგან
გამეფდა ბაგრატ Iმერეთს, ამან კოსტანტინე° <note> 80 Mეფე ±ოსტანტინე, 12 წელი
იმეფა, შ~დ დამშვიდებისა ქყ~ანათასა: / <note> მოუწოდა ათაბაგსა ბაად
ურს, და ჱერკახთა, და არღარა მოვიდა ათაბაგი, რ~ დაეპყრა სამცხე კლარჯე
თი. გარნა Eპისკოპოსთა მისცა ნებაჲ, და არცა ჱერკახთაღა ინებეს: ა~დ გა
რდმოიყვანეს დიდოეთიდამ Dავით, და აკურთხეს Mეფედ: და იქმნა მიერ ჟამ
ითგან სამეფოჲსა განხეთილებაჲ სამად: რ~ ერთი Mეფე დაჯდა Iმერე
თს, ერთი ±ახეთს: და ნაშთი დარჩა Mეფესა ქართლისასა: და არცაღათუ
ესე კმასაყოფელჰყვეს, ა~დ განსდგა თავადად ათაბაგი, და მან დაიპყრა საა
თაბაგოჲ, რ~ლარს სამცხე კლარჯეთი: ±~დ განდგა თავადად Iმერთაგან,
გურიელი, შარვაშიძე, და სვანნი, და ამათ დაიპყრნეს საზღვარნი თვისნი, და
ვიდრე აქამომდე არღარა იქმნა შეკრება მისი, ა~დ უფროსად კ~დცა დაკნინებანი:
Mაშინ ამისმან მხილველმან ±ოსტანტინე, ჰგონა უმეტეს საქმისა თვისისა
წარმართებად. შემოიკრიბნა Kართლისა ±ათოლიკოს ეპისკოპოსნი, მთავარნი,
და დიდებულნი, და მოერთვნენ სამცხე კლარჯთა ეპისკოპოსნიცა, და რომელნიმე
ჱერკახთანი, და ეგრეთვე წარჩინებულნიცა, და ეკურთხა ºფილისს Mეფედ, შე
მჭირვებული განხეთქილებისათვის Mეფობისა. გარნა არა უტევებდა დავითს პყ
რობად Xერკს, საგურამოს, მარტყოფს, და Iმერთა ლიხისმთის კერძოთა: და ა

თაბაგსა მტკვრის აღმოსავლეთსა: X~ Iმერთა მეფემან ბაგრატ, მოკვდარა და
დიანი ლიპარიტ, შემოიკრიბნა სპანი, შთამოვიდა და დაიპყრა ქართლი: კ~დცა
მაშინ ±ოსტანტინე გაამაგრა ტფილისი, სომხეთი, და ლორე, და მოიმწო ა
თაბაგი ბაადურ, და ბრძოდენ ურთიერთარს: ამისთვის ბაგრატ ეზრახა კახ
ბატონს გიორგის რათა იყოს შეერთებული მისთანა, და დაიპყრას გიორგიმ
კერძონი კახეთისანი: X~ გიორგი ზავჰყო ბაგრატისთანა, და დაიპყრა კერძონი
კახეთისანი: Aმისა შ~დ მოკვდა ათაბაგი ბაადურ, ა~დ მანუჩარ ათაბაგმან
ს~დ არღარა ინება მწეობაჲ კოსტანტინესი: და იყო წელსა ხუთსა მათ შორის
1-31 სტრ., 235v
შფოთი, ვინათგან კოსტანტინეს ეპყრა ტფილისი, მთიულმოჴევენი, სომხითი,
და ლორე: ხ~ ბაგრატს ქართლი, და კახნიცა ერჩდენ ნებასა მისსა: გარნა
თუმცა მეფენი არა იბრძოდენ, ა~დ სპანი მარადის: X წელსა, 1477:
Kართულსა, 166, იწყო ვამიყ დადიანმა კირთება, და ბრძოლა იმერთა, იხილა
რა განდიდებაჲ ბაგრატისა: ამისი მხილველი ბაგრატ უკუნიქცა ქართლი
დამ, და შთავიდა ოდიშს, ხ~ მუნ გამარჯვებისა შ~დ უძლიერესად მოვიდა ქარ
თლსავე: X~ წელსა K~ეს, 1468, ქართულსა, 156, დაჯდა Uზუნასან
¶აენად თურქთა გვარისა: ამან დაიპყრნა ორივე საყაენონი, და თავრიზი:
და სხვანიცა თემნი: (რ~ აქამომდე თუმცა იყო ყაენობა, ა~დ არა ს~დ სპარსეთი
სა, ეგრეთვე ძენი ბაიაზეთისანი, სულტანნი სტამბოლისანი, პ~ლ წოდებუ
ლისა კოსტანტინუპოლისანი ბრძოდენ უმეტეს ფრანგთა, და ამისგამო იყო სა
ქართველო უვნოდ მტერთაგან, ა~დ თვისთაგან ესრეთ ვნებული,) ISე უ
ზუნასან ყაენი შევიდა საბერძნეთს, აღიღო ტრაპიზონი, მოაოჴრა ქვეყანა
ნი, და უკუნიქცა სპარსეთადვე: შ~დ წელსა K~ესსა, 1478, Kართულ, 166,
მოვიდა სომხითს, შემუსრა იგი, და შემოვიდა ქართლის სომხითს: მოვიდა oრბე
თის ძირს, და მძლედ დახვდენ მეფე კოსტანტინე, ბარათიანითა: ვერარაჲ
შემუსრა, და მოადგა ტფილისს: X~ მეფე კოსტანტინე ეკირთებოდა საბარათიანო
თი მარბიელთა ყაენისათა: Mაშინ ყაენი ეზრახა კოსტანტინე მეფესა, რა
თა მივიდეს მისთანა, და მიანიჭოს ყოველი ქვეყანაჲ მისი, და დაიცვას უვნებე
ლად: ამისთვის განზრახვითა წარჩინებულთათა მივიდა კოსტანტინე ბარათი
ანითურთ, და მისცა ციხე ტფილისისა: ხ~ ყაენმან პატივსცა დიდად, და მია
ნიჭა საბოძვარნი დიდდიდნი, და შეადგინნა ციხესა მცველნი თვისნი:
Iხილა ესე ბაგრატ რ~ ვერღარა წინააღუდგების, და წარვიდა რაჭას. ხ~ ყაენი
მივიდა და დადგა მუხნარს, წარავლინნა მუნიდამ მარბიელნი, და მოარბიეს
ქართლი, ხერკი, საგურამო, და თიანეთი, და მოსწყვიდნეს და მოაოჴრეს, ა~დ
რისხვითა ღ~ისათა სენი სასიკ~დინე Uზუნასანს, აიყარა და წარვიდა: ხ~ კოსტან
ტინეს მიათვალა ტფილისი მცველითურთ: მისცნა ნიჭნი დიდნი, და ბარა
თიანნი აღავსნა საბოძვრითა, და გამოუტევნა: X~ მცირედისა მოკვდა U
ზუნასან ყაენი, და დაჯდა მისწილ ასანბეგის ძე Iაყუბ ¶აენად: ჰსცნესრა
ციხოანთა სიკვდილი ყაენისა, დაუტევეს და წარვიდნენ ნებითა მეფისათა;

A~დ მოკვდა ამასვე წელსა Bაგრატ იმერთა მეფე: ხ~ მეფე კოსტანტინე გა1-31 სტრ., 236r
ნძლიერდა, და დაიპყრა ტფილისი, და ციხენი მიხმულნი თათართაგან: მერ
მე უბრძანა ბარათიანთა, და სომხითართა, და მიუჴდენ ელთა დატევებულთა
ყაენისაგან საზღვართა ქართლისათა, ს~დ მოსრნეს და ტყვეყვნეს: აღიღნეს
ალაფნი დიდძალნი, და შემოიქცენ გამარჯვებულნი: ¸~დ შემოიკრიბნა სპა
ნი კოსტანტინე მეფემან, და დაიპყრა ქართლი, K~ეს, 1479: ქართულსა,
167: აღიღო გორი, და ყოველნი სხვანი ციხენი, გამოასხნა იმერნი, და შეაყენ
ნა მცველნი თვისნი: ¸~დ კ~დ გამოიყუანნა კავკას მთიულნი მეფემან, და განზრა
ხვითა დადიანისათა შთავიდა იმერეთს, ვერ წინააღუდგა ალექსანდრე, აღი
ღო ციხენი Iმერეთისანი, და დაიპყრა იმერეთი: მოერთვნენ ქუთათისს
დადიანი ვამიყ, და გურიელი ±ახაბერი, რ~ შურობდენ ალექსანდრეს ბაგ
რატისგამო: Mაშინ მეფემან შეაყენნა ქუთათისს მცველნი თვისნი, წარ
მოვიდა და წარმოიყუანნა Dადიანი ვამიყ სპითა, და იმერნი, და შეკრებული
ქართლიდამ მიუჴდა ათაბაგს ჯავახეთს: K~ეს, 1481, ქართუ, 169:
ამას ვერ წინააღუდგა მანუჩარ ათაბაგი, და მიუხვნა მეფემან სამცხეჲ,
არსიანს აქეთი, განიმაგრა და მოვიდა ქართლს, და განუტევა დადიანი, და ი
მერნი, ¦ელსა 2 მოკვდა დადიანი ვამიყ: და იქმნა შფოთი კ~დ იმერეთს:
ამისმან მხილველმან ათაბაგმან მანუჩარ დაიპყრა კ~დ სამცხეჲ: ამისთ
ვის კოსტანტინე მეფემან შემოიკრიბნა სპანი, მივიდა მოსწრაფედ სამცხეს,
გარნა მანუჩარ კ~დ ვერ იკადრა ბრძოლაჲ, ა~დ ნებითა მისითავე ეწყო ¶ვარ
ყვარე მეფესა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერფიცხელი, K~ეს, 1483, Kართ
ულსა, 171: იძლია მეფე, და მოვიდა ტფილისს, Mხილველმან ალექსანდ
რე, ძემან ბაგრატისმან აღიღო ქუთათისი, და ეკურთხა მეფედ იმერთა,
და დაიპყრა იმერეთი, K~ეს, 1484, Kართუ, 172: Mაშინ მეფემან
სცნა, აქამომდე წარმართებაჲ სვისა, და აწ უკუნქცევაჲ: მიუთხრა კახთა
რათა შეერთდენ, ა~დ კახბატონმან გიორგი არა ინება, და ათაბაგმან უმეტ
ეს: ¸~დ მოვიდა Iაყუბ ¶აენი სამცხეს: K~ეს, 1486: Kართუ, 174: ამან
წარმოავლინნა აწყურიდამ სპანი, ესენი დაესხნნეს Dბანის ქვეშისჴევს, მო
სტყვენეს და წარვიდენ: ჰსცნეს ბარათიანთა, გარდაუდგნენ სიმაგრეთა, და
ჰბრძვეს ძლიერად, და ძალითა ზენაჲთა მოსრნეს და წარიქცივნეს რომელ
ერთისაგან ასნი წარიოტებოდენ, და მოისპოდნენ, და დაჰყრიდენ ნატყვენა
ვთა იავართა, და თვისთაცა მრავალთა, და მცირედნიღა ივლტოდნენ: Mაშინ
1-31 სტრ., 236v
მჴნედიყო სულხან Bარათა შვილი, რ~ სხათაგან კიდე მოკლა წარჩინებული
ერთი ¶აენისა, რომელსა ზ~ა სპანი ყაენისანი მკიდარებდენ, რ~ლისათვისცა
დამძიმდა ფ~დ ყაენი, და ესრეთ შემოიქცნენ ბარათიანნი Mეფისათანა გამა
რჯვებულნი: X~ შ~დ წარსლვისა Iაყუბ ყაენისა, ეცა ჟამი კ~დ მეფესა
±ოსტანტინეს, და მოსრვიდენ გარემოთა თათართა: Mოკვდა ათაბაგი მან
უჩარ, და დაჯდა ყვარყვარე: ჟამთა ამათ კ~დ ეზრახა Lიპარიტ დადიანი

Mეფესა, დაპყრობად იმერეთისად: ესე ჰსთნდა მეფესა ±ოსტანტინეს, და
კ~დ გამოიყუანნა მთიულ კავკასნი, შემოიკრიბნა სპანი თვისნი, და შთავიდა
იმერეთს: ხ~ ალექსანდრე ვერ წინააღმდგომი მოსლვისათვის დადიანისა,
წარვიდა სიმაგრეთა, და მეფემან ±ოსტანტინე კ~დ დაიპყრა Iმერეთი, მოვი
და და აღიღო ქუთათისი, და მოერთო დადიანიცა მუნ, და მოსცნეს ციხენი
ყოველნი მეფესა ±ოსტანტინეს K~ეს, აქეთ, 1487, Kართ, 175:
მაშინ გამოუტევნა მეფემან მთიულნი, და თვით დაადგრა მუნ, რათა გა
ნამაგროს Iმერეთი, რ~ ქართლი აქვნდა მშვიდობით, წელსა, 1488:
და ქართულსა, 176: Mაშინ წარმოავლინნა Iაყუბ ¶აენმან სპასპეტი
თვისი Xალილბეგ სპითა: ესე მოვიდა და დაუწყო შენება Kაოზიანსა, და აღ
ჯაყალის ციხესა: ესე აცნობეს მეფესა კოსტანტინეს, და უბრძანა ბა
რათიანთა მტერობაჲ თათართა, ჴოცა და სრვანი მრავალთა დღეთა: ამ
ისმან მცნობმან ყაენმან აშველნა სპანი უდიდესნი, მაშინ მოვიდნენ და
მოადგნენ ტფილისს, და ჰბრძოდენ ძლიერად: Aმისი მსმენელი მეფე კოსტ
ანტინე წარმოვიდა იმერეთიდამ, და წარმოავლინა წინარე ქაიხოსრო ციცი
შვილი, და ჯავახი შვილი ჯავახი სპითა შველად ბარათიანთა: მოსწრაფედ
მოსლვასა ამათსა შეკრბენ ქაიხოსრო, და ჯავახი, და ბარათიანნი, და დაე
სხნენ ჭანდარს მდგომთა თათართა, მოსცათ ღ~თნ ძლევაჲ, და მოსრნეს
ს~დ, ვერცაღათუ მოამბე განერა, და შემოიქცენ ალაფითა სავსენი: ESე
მიესმა ტფილისს მდგომთა თათართა, ესე ვითარი სპათა თვისთა მოწყვედაჲ
ს~დ, და მოსვლა მეფისა ±ოსტანტინესი, მაშინ მოეცალნეს ტფილისს, და
წარვიდნენ, და გარდაუსწვრეს კუმისის ბოლოს ქაიხოსრო ციციშვილმან,
და ბარათიანთა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი: ¸~დ იძლივნენ თათარნი,
და მოსრვიდენ ქართველნი, რ~ თავთა მათთა აცმიდიან ღობე მარგილითა
ზედა ა~დ უკანა მსვლელნი ნაწყვეტთა ქართველთა მოესწრნენ თათარ1-32 სტრ., 237r
ნი, და შეიყარნეს შუა ქართველნი, მაშინ განმჴნდენ ბარათაშვილი სულ
ხან, Kაიხოსრო ციციშვილი, და ჯავახი ჯავახი შვილი, ვ~ა წინათნი გმირ
ნი რომელნიმე, და გამოვლნეს ბრძოლითა თათარნი ყ~ითა სპითა თვისითა, გარნა
ცოდვათა ჩვენთათვის, რ~ლნიმე სხვანი ქართველნი აოტნეს და მოსწყვიდნეს თათა
რთა: X~ სხვანი თურქნი უღონოთა oრბეთის ძირს მდგომთა დაესხმოდენ, ა~დ
მარადის ბარათიანნი მძლე ექმნებოდიან თათართა: ამისთვის ძლეული ხალი
ლბეგ წარვიდა წ~ე ყაენისა, და აუწყა ესე ყ~ი: X~ შ~დ წარმოსლვისა იმერეთიდამ
±ოსტანტინე Mეფისა, მოიმწო Aლექსანდრემან Sვანნი, მოირთო Rაჭა: Lე
ჩხუმი, ჩამოვიდა და დაიპყრა ქუთათისი, ეზრახა Dადიან გურიელსა, და და
იზავნნა იგინი, და დაიპყრა Lიხს იქითი უმეტეს პირველისა: X~ შ~დ წელსა,
K~ეს, 1490: Kართულსა 178: წარმოავლინნა სპანი კ~დ ¶აენმან: ამისთვის
ეზრახა კ~დ ±ოსტანტინე მეფე ათაბაგს, და კახთა, რათა ჰყონ შეერთება თათართა
ზედა, ანუ მოსცენ სპითა შეწევნაჲ, ა~დ მათ არა ინებეს, რ~ ენებათ დამდაბლ
ება მეფისა: მერმე განიზრახა Mეფემან დიდებულთა თვისთათანა ბრძოლისა
თვის თათართა: მაშინ წარჩინებულნი ეტყოდეს არა ბრძოლასა პირისპირ, გარ

ნა მაგრებასა ციხე სიმაგრეთასა, და სადაცა ჯერიყო ბრძოლასა, რათა არა მარც
ხითა უმეტესად შევკნინდეთ: hსთნდა ესე მეფესა, და განემზადნენ ესრეთ,
ხ~ თათარნი იგი მოვიდნენ oრბეთისძირს, ვერარაჲ შემუსრნეს, და მოადგნენ ±ო
ჟრისციხესა, დაუწყეს სროლაჲ თოფთა: მას ღამესა მოვიდა თოვლი დიდი, ამის
თვის უკუდგნენ თათარნი ციხისაგან: Mაშინ შეჭირვებულნი მეციხოვნენი გა
მოვიდნენ მასვე ღამესა, რ~ლთა თავი მათი იყო სოლაღაშვილი, და ივლტოდენ
თვის თვისად: Dილასა იხილეს თათართა ციხე უკაცური, და შევიდნენ და შე
მუსრეს ციხე, მერმე მოადგნენ ტფილისს, ¼~ა ამას მეფე კოსტანტინე იდგა ნი
ჩბისს, და აძლევდა ძალსა სპათა ბარათიანთა, და ამაგრებდა მათ: ხ~ თათარ
თა მათ ვითარ ვერ შემუსრეს ტფილისი მეფის ახლორე ყოფისათვის, წარმო
ავლინნეს ათას ხუთასი რჩეულნი მჴედარნი, და სხვანი სპანი მრავალნი მორ
ბევად oრბეთის გარემოთა: Mაშინ შემოუჴდენ თათარნი მთისდაბნებთა, და
რომელნიცა ჰპოვნეს მოსწყვიდნეს და მოსტყვენნეს: ESე ყ~ი მიესმათ ბარა
თიანთა Eნაგეთს მდგომთა, და მათთანა ქაიხოსრო ციციშვილსა, Tურმანიძე
ქაიხოსროს, და თავსა მათსა სულხან ბარათა შვილსა, ესენი წარვიდენ მსწრაფ
ლად, და მიეწივნენ თათართა, მისლვასა და კვეთებასავე წარიქციეს ამათ თათა
რნი, და შესჯარნეს ღრატე კლდოვანთა, და ღელოანთა შ~ა, და სრვიდენ და ჰს1-32 სტრ., 237v
წყვედდენ ვ~ა ქათამთა, რ~ ჰსდიოდენ რუთ სისხლნი მათნი: Mაშინ დარჩა მერაბ
ბარათა შვილს მოყვასი ყაენისა ფ~დ წარჩინებული, ა~დ ჩვენთა ტყვეთაგანცა მოი
სრვოდენ თათარნი, და მოჰყვანდათ თვით დატყვებულთა მათგან იგინივე ტყვედ:
±~დ Kაიხოსრო, და ¿ავახი, Kავთარ, და Sოლაღაშვილი, მოესწრნენ უკანა მსლვ
ელთა 300 თათართა, ოცი ესე ქართველნი, მოსცათ ³~ნ ძლევაჲ, წარიქცივნ
ეს თათარნი, და მოსწყვიდეს, ვ~ა მცირედნიღა გარდაიხვეწნენ: ESმათ მოწყვედა
ესე სპათა თჳსთა ტფილისს მოდგომილთა თათართა, მყის მოეცალნენ და წარვიდნენ
მოსწრაფედ თვისად, ა~დ ერთგულობისათვის ქყ~ანისა, და მეფისა თვისისათვის
მოსცა
ძლევაჲ ღ~ნ ბარათიანთა, რ~ მოსრნეს მოსწყვიდნეს, და აოტნეს მძლავრნი მტერნი,
რ~ მიერ ჟამითგან ვერღარა იკადრეს მოსლვად თათართა ქართლსა შ~ა: Gარნა
უკეთუ არა მოეჭირვათ ბარათიანთა, ¸იდაქართლსაცა შემოებრძოლებოდენ თა
თარნი, და მეფისა და ქყ~ანისა შემაწუხებელიქმნებოდენ: X~ შ~დ თათართა წარსლ
ვისა, შემოიკრიბნა მეფემან კოსტანტინე სპანი, მიუჴდა და მოსრნა ელნი გარემო
ნი, შემუსრა და დაარღვია აღჯაყალაჲ, და ქაოზიანი, აღიღო ალაფი მათი, და მო
ვიდა ტფილისს: ¸~დ შემოიკრიბნა ±ათოლიკოს Eპისკოპოსნი და წარჩინებულნი
თვისნი, და განიზრახა თუ რაჲ ჰყონ განდგომილებისათვის ქყ~ანათა, და ვ~რ მოაგონ
კ~დ
მეფობასავე თჳსსა: Mაშინ დიდებულნი იტყოდენ: ვინათგან მტკიცედ ჰსდგანან
ერთგულობასა ზ~ა თვისთა ჰრჩეულთა მეფეთასა Iმერნი, და ±ახნი, და ±~დ ათაბა
გისა სამცხენი, ამისსა ვერარას განგიზრახავთ ბრძოლასა, რ~ თუმცა მრე ვექმნნ
ეთ ერთსა, მეორეჲ არღარა მოგვცემს ნებასა, ა~დ ვაცალოთ ჟამი უკეთუ კ~დ აგოს

³~ნ Mეფობასავე შენსა: X~ იხილარა ესე ვითარებაჲ თვისთაგანცა მეფემან, ამისთ~ს
აღირჩია მშვიდობაჲ, რ~ ამ ჟამებთა მოვიდა ±ახთა ბატონი გიორგი, ხ~ კახთა ბატონმა
ალექსანდრემ, და მეფემან ±ოსტანტინე ჰყვეს მშვიდობაჲ სიყუარულისა კ~დ ათაბა
გისათანა, და შ~დ ალექსანდრე Iმერთა მეფისათანა, და რ~ლნი აღვსწერენით საზღ
ვარნი დაიპყრნეს ეგრეთ: გარნა მეფე ±ოსტანტინე მცდელობდა შენება მაგრე
ბასა ქყ~ანისასა: ±~დ გარდაიცვალნენ დროსა ±ოსტანტინე მეფისასა ±ათოლიკოს
ნი Dავით, და nი~კზ, და დასვა Mეფემან Aბრაამ: კ~დ ამავე მეფის ±ოსტანტინეს
დროსა შინა, წელსა, K~ესსა, 1494, ქართულ, 183: შურიგო ათაბაგმან
¶ვარყვარე, ¸აქს შემოვლო ±ახეთი, და ქართლს დახვდნენ ციციანნი, და ¸იდა ქა
რთველნი, იძლივნენ ქართველნი, და წარვიდა ათაბაგი მშვიდობით: Aმისს მცნო
ბს Mეფეს კოსტანტინეს დაუმძიმდა მოწყვედაჲ სპათა, და კ~დ შლილობაჲ ათაბაგისა, და შერისხნა რომელთა ჰყვეს ესე თვინიერ მისსა: X~ ესხნეს Mე1-32 სტრ., 238r
ფესა ±ოსტანტინეს ძენი Tამარ დედოფლისაგან, Dავით, Gიორგი Bაგრატ,
Aლექსანდრე, და მელქისედეკ (რ~ლი შ~დ ±ათოლიკოს იქმნა), A~დ შ~დ დამშვიდე
ბისა ქყ~ანათასა, ამან ±ოსტანტინე იმეფა წელი, 12: მშვიდობასა, და კეთილმე
ფობასა შ~ა: ±~დ ჟამსავე ამისსა გამოჩნდა ¸აჰაისმაილ, ძე შიხისა, წელსა K~ესსა,
1496: Kართ, 184: და დაიპყრა ამან Aრდაველი, გამოვიდა მუნით, და იწყო პყრო
ბად ქყ~ანათა: X~ ¸იხი იგი იყო ჟ~ა თემურისასა Aრდაველს, და აუწყეს მანქანებაჲ
მისი ლანგთემურს, და Tემურ მივიდა ხილვად მისა: მაშინ შიხმან უჩუენა საქმეჲ ე
შმაკისა oთხნი საკვირველნი, განცვიფრდა Tემურ და ეტყოდა „რაჲ გნებავს მთ
ხოვე რათა მოგანიჭო„ ხ~ შიხმან მან გამოსთხოვა ტყვენი, რ~ლნი დაეტყვევნეს
Tემურს შამელნი 12 ათასნი, და ქალაქი არდაველი: ხ~ ტყვენი იგი ათავისუფლ
ნა შიხმან მან: ¸~დ პაპასა შაჰისმაილისასა აღუდგა მტერად შირვანშაჰ, და
მოკლა იგი: კ~დ მოკლა ძეჲცა მისი მამა შაჰისმაილისა უკეთურებისათვის, და
შ~დ მამისა შაჰისმაილის სდევნიდა საკვდავად მეფე Tავრიზისა, და ესე მცირე
ყრმა წარიყუანეს გილანს, და დამალეს მუნ: მერმე მოიწიფარა გამოვიდა და დაი
პყრა არდაველი, და იწყო დაპყრობად ქყ~ანისა: ა~დ განძლიერდა წელსა, K~ეს,
1499: ქართუ, 187: და მიერითგან ყ~ნი შამელნი ტყვენი რომელნი განათავის
უფლნა შიხმან: ±~დ წელსა, ქ~ეს, 1500: Kართ, 188, ამან შაჰისმაილ
დაიპყრა Aდრიბეჟანი და უკუნიქცა და დაიპყრა სპარსეთი: მერმე წარვიდა
ბალხაბუხარას, და Kობულს: X~ შ~დ ამათ დროთა შ~ა გარდაიცვალა Mეფე ±ოსტანტინე, K~ეს, 1505, Kართუ, 193:
¸ემდგომად ±ოსტანტინე მეფისა დაჯდა, უხუცესი ძე მისი Dავით Mეფედ:
ამან შემოიკრიბნა ±ათოლიკოს Eპისკოპოსნი, და წარჩინებულნი თვისნი, და ეკურ
თხა ტფილისს Mეფედ: ამან განზრახვითა ±ათოლიკოს ეპისკოპოსთა, და წარჩინებულ
თა თვისთათა, დაიპყრნა ქყ~ანანი, რ~ლი დაეტევა მამისა თვისისაგან, და განაგებდა
კეთილად და მშვიდობით: A~დ ესე Mეფე Dავით იყო ლმობიერი, ბრძოლა შლილო
ბათა მოძულე, და შფოთთაცა, და მოყუარე მშვიდობისა: X~ წელსა, K~ეს, 1509:
Kართუ, 197: გარდმოვიდა სპითა Aლექსანდრე Mეფე Iმერთა, მოადგა გორს:

შეუძნდა ესე ყ~თა, და ეტყოდენ მეფესა დავითს ბრძოლასა მისსა: ა~დ Dავით მეფემ
ან არა ინება მეტყველმან მათმან. „რ~ მიეგების მეშფოთეთა შფოთი.„ X~ ალ
ექსანდრემ აღიღო გორი, და დაიპყრა თვით, და მოართვეს მორბევაჲ Iმერეთისა
ªიხთაგან, უკუნიქცა, და წარვიდა Iმერეთს: ¸~დ Dავით მეფემან აღიღო გორი,
და დაიპყრა და განამტკიცა უმაგრესად: ¸~დ ერთისა წლისა, მოკვდა Mეფე იმერ1-32 სტრ., 238v
თა Aლექსანდრე: X~ წელსა K~ეს, 1511: Kართულსა, 199, მოკლა ±ახთბატო
ნი Aლექსანდრე ძემან თვისმან Gიორგი: ამდროს იდგა დავით Mეფე Aტენს,
ტაძრეულითა და მცველითა თვისითა: მოუჴდა ავგიორგი ატენს Mეფესა Dავითს,
ხ~ Dავით უსპობითა ვერღარა მბრძოლი, შევიდა ციხესა შ~ა ატენისასა, და მოადგა
ავ გიორგი გარს, ა~დ იხილა ავ გიორგიმ ვერ შემუსრვა ციხისა, და სპანიცა შემოკ
რბებოდიან შემწედ Mეფისა Dავითისა, უკუნიქცა ავგიორგი და წარვიდა ±ახეთს,
გარნა არა იკმია სიბოროტე, და კ~დ იწყო რბევა, კირთება, და ოჴრება ქართლისა, რ~
ჟამითა ჟამად მოვიდის და აოჴრებდის: X~ წელსა K~ეს, 1512, Kართულსა, 200:
მოვიდა სპა Xონთქრისა დიდძალი სამცხესა და იმერეთსა ზ~ა: Aმასვე წელსა მოკ
ვდა მეფე ბაგრატ Iმერთა: ხ~ მოხისს ჰსძლო ვახტანგს Dავით Mეფემან, და მერმე
ზავჰყო მათშორის, და წარიყუანა Bაგრატ ძმაჲ თვისი, და წარვიდა Iმერეთს:
X~ ვითარ არა დასცხრა ავ გიორგი ქყ~ანისა ოჴრებად, ეტყოდა ძმანი მეფესა Dავი
თს წინააღმდეგობასა ავგიორგისასა: ხ~ იგი მიუგებდა „სიბოროტისა თვისი
სა ნაცვალი მიეგების, რად՞ ვყოთ ჩვენ შფოთი:„ ა~დ ძმა მეფისა Dავითისა მი
უგებდა, „მიგვიხვნა ±ახეთი, და აწ ნებავს Kართლისაცა„: და გამოსთხოვა
მუხრანი საუფლისწულოდ, და არაგვისა, და Kსნისჴევნი მთიულმოჴევითურთ თ~ს
სა მორჩილებასა ქვეშე, (რ~ლიარს მიერითგან ერთსაპასპეტოდ, ანუ სად
როშოდ: კ~დ იტყვიან მიერ ჟამითგან იქმნა ქართლი oთხსადროშოდ,) და მე ა
ღუდგებიო მტერად ავგიორგის: მაშინ იძულებულმან მეფემან ნება სც[ნ]ა
ბაგრატს, წარმოვიდა ბაგრატ, და აღაშენა მუხრანს ციხეჲ მტკვრისა: Aმისი მცნო
ბელი ავ გიორგი მოვიდა სპითა თვისითა, და მოვიდა ციხესა მას შ~ა მყოფსა ბაგრატს
სამთვე, და შეამჭირვა ფ~დ ბაგრატ: მაშინ ავგიორგიმ წარუვლინა ღვინოჲ ლიტ
რითა ბაგრატს, და შეუთვალა. Xარ ძე მეფისა, და არს ჟამი მრავალი, რ~ლარა გი
სვამს ღვინო, და აწ იჴმიე: X~ ბაგრატს ჰყვა ჭასა შ~ა ორაგული ცოცხალი, და წა
რმოუგზავნა ავ გიორგის იგი, და მოუთხრა, „სამთვე მყოფობ ქსანსა ზ~ა, და არა გი
გემებია, იგემე რ~ცოცხალარს: Gანჰკვირდა ავგიორგი, და ჰგონა საზრდელთა
სიმრავლე, უკუნიქცა მოაოჴრა ქყ~ანა, და შთავიდა ±ახეთად: ¸~დ კ~დ გამოვიდა
ავგიორგი, ვ~ა ჩვეულიყო მოარბივა ქართლი, და ვ~რ არავისი აქვნდა შიში წარა
ვლინნა სპანი თვისნი წინარე, და თვით ნადირობითა, და მცირედითა კაცითა მივიდო
და: მაშინ ბაგრატს სპითა თვისითა მზირეყო ჴევსა შ~ა ძალისასა, და მოვიდარა
მუნ ავგიორგი: იცა ჟამი მარჯვე ბაგრატ, მიეტევა და მოსრნა მისთანანი, და შე
იპყრა ავგიორგი, და პატიმარჰყო მტკვრისციხესა შ~ა ქ~ეს, 1513, Kართ, 201:
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Mერმე ამასვე ქკ~ნსა მოაშთვეს, ანუ მოკვდა: X~ ვინათგან არღარავინიყო მეპატ
რონე ±ახეთისა თვინიერ ავ გიორგისა, შემოიკრიბნა Mეფემან სპანი თვისნი,
და შთავიდა ±ახეთს, ვერვინ წინა აღუდგა, და დაიპყრა თვით კახეთი: მერმე მო
იქცა ტფილისსავე: X~ ძე ავგიორგისა, მცირე ყრმა წლისა 7 დამალა დედით
მისით ªოლაყას შვილმან გარსევან, ვინათგან ნათესავი იყო დედა მისი გარსევა
ნისა: ჰსცნა მეფემან Dავით ყოფნაჲ ავგიორგის ძისა Lევანისა კახეთსავე: ა
მისთვის წარავლინა ძმაჲ თვისი ბაგრატ, მის ქვეშე დაწესებულითა სპითა, და
ამილახორითა რათა მოიძიონ Lეონ, და მოართვან მას: hშთამოსრულმან ბაგრ
ატ კახეთს დასდვა შიში დიდი კახთა, და ყ~თა მკვიდრთა მას შ~ა, ა~დ მათ ყ~თა ფი
ცეს უცნობელობაჲ მისი აღთქმითა დიდითა, გარნა გარსევან ჩოლაყა შვი
ლმან ჰქმნა ხვანჯი, და მცბიერობაჲ დიდი, რ~ Lეონჰყო მეწდედ უშვერითა,
სამოსლითა, და იმსახურებდა ჟ~ა სერისასა სტუმრებულის ბაგრატის წ~ე:
და შეუთქვესრა გარსევანს Lეონისთვის მან ფიცა ძლიერითა ფიცითა რომელ არა
გეხილვოსთ თქვენ თვინიერ ამისსა, არცა მცირე, და არცა დიდი არავინა მყვეს,
და არცა უწყოდე: Eსე ირწმუნა ბაგრატ, და წარვიდა ქართლს: Mაშინ გარსევან
წარავლინა Lეონ oჩანის ციხესა შინა, და დამალა მუნ: X~ ±ახეთი ეპყრა
Dავით მეფესა ნებასა შ~ა თჳსსა: ¸~დ წელსა K~ეს, 1518, Kართუ, 206:
წარმოემართა ¸აჰისმაილ ¶აენი, დაპყრობად, და მოოჴრებად ქართლისა,
რ~ ამან ¸აჰისმაილ დაიპყრა სპარსეთი, Bალხიბუხარა და Kობული: ამან
ვე უწოდა სპარსთა ¶იზილბაში, რ~ დაბურა თავსა ზ~ა Tაჯი, და დოლბანდი:
ამათ გამო გამოაჩინა და დაუდვა სჯული ¸იისა სპარსთა, რათა განეყოს Xვან
თქარსა სუნითა, და თვით იწოდა ძედ Aლიაჲსა: და ამისთვის სწამდათ სპარს
თა ძენი ¸აჰისმაილისნი, ვ~ა ძენი Iმამისა მათისანი, და თაყუანისცემდნენ მათ
ვ~ა Iმამთა: Aმისმან მსმენელმან Mეფემან Dავით, აღიღო ძღვენი დიდი,
და ძეჲ თვისი Rამაზ წარავლინა წ~ე ¶აენისა, და აღუთქვა მორჩილებაჲ რათა
არა მოაოჴროს ქართლი, და ქვეყანაჲ: Iხილესრა კახთა საქმე ესე, გამოიყუა
ნეს Lეონ ციხიდამ, შთამოიყუანეს, და დაიპყრა Lეონ კახეთი: X~ Mეფემან
Dავით უცალომან, და მომლოდინემან ძისა თვისისამან თუ რაჲ უყო ¶აენმან,
მიუშვა კახთა ყოფად ამისა ეგრეთ ყოფად: ა~დ ¶აენმან შეიწყნარა ძეჲ მეფი
სა Rამაზ პატივითა დიდითა, და მისცნა ნიჭი დიდი, და წარმოგზავნა მშვიდობით
ზავისა მყოფელმან, და დაიხსნა მეფემან Dავით ქართლი აოჴრება ტყვეობისა
გან: (ესე ჰყო ¶აენმა რ~ ბრძოლად მივიდოდა Xვანთქრისად, რათა არა ქარ
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თველნი მიერთნენ მას: X~ შაჰ ისმაილ წარვიდა, და დაიპყრა Dიარბეგირი, ე
წყო მუნ Xვანთქარი Sულთან სელიმ, იძლია შაჰისმაილ, და მოსწყდენ სპანი
მისნი: მოვიდა ¶აენი ¶აზმინს, დაჯდა და არღარა გამოვიდა ჟამადმდე:
X~ Dავით მეფერა იქმნა სარწმუნო ¶აენისაგან, შემოიკრიბნა სპანი თვისნი, და
შთავიდა ±ახეთს, ვერ წინააღუდგა ლეონ, ა~დ შევიდა ციხესა მაღნარისასა,
მივიდა მეფე და მიადგა გარს, და შეამჭირვა ფ~დ, და ლამოდენცა მოცემასა ცი
ხისასა: Aმა ჟამსა მოერთვა ამბავი Mეფესა დავითს, მოსლვა oსმალთა ქართ

ლსა შ~ა, ა~დ მეფე დაუფარვიდა სპათა თვისთა, და წარავლინა Mთავარეპისკოპო
სი, და ამილახორი რათა მოსცენ ციხე, უკთუ არა მოსწყდენ სიყმილითა:
Mისრულთა ციხოანნი აღუთქმიდენ მოცემასა, ა~დ Mთავარეპისკოპოსმან აზრა
ხა იდუმალ დედასა Lეონისსა, მეამბორესა ჴელსა ზ~ა მთავარეპისკოპოსისა
სა, ნუგეშინის, ღამესა ამას წარვალთ განმაგრდი: Mსმენელი Dედა ლეო
ნისა იტყოდა, „ვარ ¾ისა მაგრებასა და მიუცემლობასა: Eსე მიუთხრ
ეს მეფესა, უკმოიქცა და მოვიდა ქართლს: აწ ეწყო ოსმალთა: მოსცა ღ~ნ
ძლევაჲ, აოტნა და მოსწყვიდნა მრავალნი, აღიღო ალაფი მათი დიდი, და მო
ვიდა ტფილისს: ¸~დ კ~დ შემოიკრიბნა სპანი, და წარვიდა ±ახეთს, მისრუ
ლს მეფესა საგარეჯოს, მოერთვნენ მუნებურნი, და შდავიდა ქისიყს,
და მოერთოდენ მუნცა გარეთნი ყ~ნი: შეუხდა ქისიყს, ხ~ Lეონ ეწყო
სპითა მცირედითა Kეს, 1520: ქართუ, 208: იძლივნენ სპანი,
დავით Mეფისანი: წარმოვიდა მეფე, და მოვიდა ტფილისს: ა~დ იდგა გორს Dა
ვით მეფე, და მოართვეს ამბავი სპათა მოსლვისა µერსათიმად, რ~ გამოვლო გუ
რიელმა მამია მწეობითა ათაბაგისათა მთაჲ ³ადორაჲ, და შემწე ეყო ლეონს,
Dავითს მეფესა ზედა ზავითა, ანუ ბრძოლითა, და მოვიდეს მისთანა: Mსმენე
ლი Dავით მეფე განრისხნა, და წარვიდა მის ზედა სპითა რავდენნი დაესწრნენ მუნ:
ხ~ გურიელი არა მგონე მეფისა ეწყო Mოხისს ძლიერად: იძლია დავით მეფე, და
მოვიდა ტფილისს, კ~დ შემოიკრიბნა მუნ სპანი, რათა მიაგოს შური მისწილ Gური
ელსა: ხ~ გურიელი მივიდა მუხრანს, და Lეონცა მოვიდა მისთანა, და არარაჲსა
ავნებდენ ქყ~ანათა: Dავით მეფეცა მოვიდა ნიჩბისს სპითა თვისითა, და წარავ
ლინა ბაგრატ ძმაჲ თვისი მის ქვეშე დაწესებულითა, და ამილახორითა, რათა
მოვიდეს მეორე დღე ბაზალეთიდამ მათზედა, და თვით სპითა თვისითა მივიდეს
პირისპირ: ა~დ წარმოევლინა წარჩინებული თვისი გურიელსა მეტყველსა,
„რ~ მოვედ მე ვედრებად თქვენს წ~ე, რათა ვყო ზავი, თქვენსა და ლეონსა შორის,
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გარნა იქმნა უმეცრად ბრძოლაჲ თქვენი: აწ გევედრებით, ვინათგან არა
რაჲ მივნია ქყ~ანისათვის, ამით ვარ მართალი რათა ჰყოთ ზავი და სიყვარული
თქვენ შორის, რ~ არიან მტერნი ძლიერნი გარემოს ვ~ა ¶აენი რომელი
იპყრობს ქყ~ანათა:„ Mაშინ დაღათუ მეფესა არა ენება ესე, და წადიერიყო ბრძოლისა,
ა~დ განაზრახებდენ ±ათოლიკოს Eპისკოპოსნი, და წარჩინებულნი ყოფად ზა
ვისად: ამისთვის სათნოიყო მეფემანცა, და ჰყვეს ზავი, და განაჩინეს საზღვარნი,
და სიყუარული ურთიერთარს: მტერობა და მოყურობა ერთბამად მტერთა, და
მოყვარეთა ზ~ა: მერმე იხილვნეს ურთიერთნი, უძღვნეს და წარვიდეს თვის
თვისად: X~ გარდაიცვალნენ ±~ოსნი Dავით მეფის დროსა ზ~ა Aბრაამ, და Vასი
ლი, და დასვა მეფემან ამან Dოროთეოს: X~ შ~დ ამისა მშვიდობით ყოფასა შ~ა, წე
ლსა, K~ესსა, 1522: Kართუ, 210: წარმოემართა შაჰისმაილ ¶აენი, რ~
ჰგონებდა მორჩილებასა ქართლისასა, ა~დ ესმა კირთება ქართველთაგან მახ
მედიანთა: კ~დ ვინათგან ჰსძლო სულტანმან სელიმ, რათა არა მიერთვნენ ქართ
ველნი Xვანთქარსა, ამისთვის მოვიდა და დადგა აღჯაყალას, და იწყო შენებაჲ

მისი: Mაშინ ენება ვედრებად დავით მეფესა მშვიდობისა ყოფად, და ჰყოცა:
ხ~ ¶აენმან მიუწოდა მეფესა წ~ე თჳსსა, „მოგცეო ნიჭი დიდი, და ქყ~ანაჲ
და განგიტეო მშვიდობით„ ა~დ ვინათგან ატევებინებდა K~ესა, და ჰყოფდა მახ
მედიანად, ამისთვის არა ინება მეფემან მისლვად, გარნა მოიცა ძალი მესხთა,
და ±ახბატონის ლეონისაგან: კ~დ გამოიყუანნა კავკასნი, და მთიულნი, განამტკიცა
ტფილისი, და ყ~ნი ციხენი, და სიმაგრენი ქართლისანი: Eსმარა შაჰისმაილს მა
გრება, და სპათა შეკრება Mეფისაგან, წარმოავლინა სპასპეტი თვისი ¶არაჶილ
სპითა დიდითა, და მოუდგინა მას კ~დ Mისკარბაში ელიასბეგ სპითა, და მერმე შეუდ
გა ამათ თვითცა სპითა თვისითა და ნიჯადითა: Mოვიდა პ~დ ¶არაჶილ, ეწყვნენ და
იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მოსწყდენ მრავალნი, და ივლტოდენცა ყიზილბაშნი,
ლტოლვილნი, ემთხვივნენ ელიასბეგს, ხ~ მან მოიქცივნა, და მოვიდნენ, და იქმნა
ბრძოლა
უძლიერეს უსასტიკესი, და ფიცხელი: იხილარა Lუარსაბ ძემან მეფისამან ძლიე
რებაჲ ყიზილბაშთა, განვიდა სპითა თვისითა, და ეკვეთა ძლიერად ყიზილბაშთა,
მაშინ ძალითა ჯვარისათა განხეთქა რაზმი მათი, შევლო და მოსწყვიდნა მრავ
ალნი, ივლტოდენ ყიზილბაშნი, და მოსრვიდენ ქართველნი: X~ ლუარსაბ სდე
ვნიდა და სრვიდა, ა~დ შაჰისმაილს წარმოევლო მთაჲ Iაღლუჯისა, დამალუ
ლიყო ღელესა შ~ა, და იხილნარა სპანი თვისნი მოწყვედილნი და ლტოლვილნი,
შეუძნდა ფ~დ, და უბრძანა ¶არაყოინლუს მისლვაჲ და ბრძოლაჲ: Mაშინ წა1-32 სტრ., 240v
მსვე მიეტევნენ ზურგით კერძო იგინი ქართველთა, და ეკვეთნენ ძლიერად,
გარნა მაშვრალნი და ნაალაფევნი ქართველნი ბრძოდენ უფიცხესად, ა~დ
ცოდვათა ჩვენთათვის იძლივნენ სპანი Dავით მეფისანი, და წარმოვიდა Mეფე ქა
რთლს: X~ ლუარსაბ განვლო მტკვარი ყარაიისა ბოლოს, შემოვლო, და
მოვიდა მამისა თვისისათანა: ა~დ Mეფე კ~დ შემკრები სპათა, ბრძოლა მაგრები
სათვის ჰგონებდა სიმტკიცესა ტფილისისასა: ა~დ შაჰისმაილ შ~დ ბრძოლისა
მოადგარა ტფილისს, აღუთქვა ციხისთავსა ნიჭი დიდი, და ციხისთავმან მი
სცა ციხე ქალაქი: შემოვიდა და შემუსრნა Xატნი, და ¿ვარნი, და განსძარც
ვა Sიონის ღ~ისმშობლის ხატი, და შთააგდო მტკვარსა შ~ა (რ~ლი შ~დ ჰპო
ვა ბატონმა Lეონ ნათლუღის ჭალასა შინა): მოსწყვიდნა ქალაქი, და ტყვეჰყ
ვნა, აღაშენა მეჩეთი ჴიდისყურსა ზ~ა, ციხესა შ~ა შეაყენნა მცველნი თვისნი,
და დაიპყრა თვისად: ±~დ წარავლინნა ტფილისიდამ სპანი, ვ~ა მარბეველნი,
და მოსწყვიდნეს სამცხეჲ სადაცა ვინ პოვეს: მერმე უკუნიქცა, და წარვიდა სპა
რსეთად: X~ მეფე დავით შეკრებული სპითა ლამოდა კირთებასა, და დახდომა
სა სპათა ¶აენისათა, ა~დ უმჯობესად აღირჩია, (ვინათგან წარსლვად იყო
¶აენი) ბრძოლანი ციხეთანი რ~ლიცა დაიპყრა ყაენმა: ¸~დ მიუხდუნნა
Mეფემან სპანი, და მოსრნა გარემონი თათართა ელნი, და მარადის ბრძოლა ტფი
ლისს: X~ წელსა K~ესსა, 1523: Kართუ, 211, მოკვდა შაჰისმაილ, და დაჯდა
ძე მისი ¸აჰთამაზ, ათისა წლისა: ამას ჯერეთ არა ეძლო ბრძოლაჲ და ლაშ
ქრობა: Mერმე მოადგა მეფე დავით ტფილისს, აღიღო იგი, და მოსრნა ყიზილბაშნი:

±~დ აღიღო აღჯაყალა, შემუსრა იგი და განასხნა თათარნი, და დაიპყრა
საზღვარნი თვისნი ყ~ნი: ¸~დ ამისა განიხილა Mეფემან დავით სოფლისა სი
მუხთლეჲ, და უსვეობაჲ თვისი, დაუტევა Mეფობაჲ, და იქმნა Mონაზონ, და
დაშთნენ ძენი Tამარ დედოფლისაგან, Lუარსაბ, Dიმიტრი, და Rამაზ:
ა~დ მისცა Mეფობაჲ ძმასა თვისსა Gიორგის Mეფემან დავით: და თვით შევიდა და
ვით მეფე ტფილისსავე მონასტერსა შინა: და შ~დ მოკვდა Mონაზონი, წელსა,
K~ეს, 1525, Kართ,213:
X~ ¸~დ Dავით მეფისა შემონაზონებისა, დაჯდა ძმა მისი Gიორგი Mეფედ, წელსა K~ს,
1524: Kართ, 212: და ეკურთხა Mცხეთას ±ათოლიკოს ეპისკოპოსთ, და დი
დებულთა შემოკრებითა; ესე Gიორგი მეფე დაემეგობრა უმეტეს Dავით Mე
ფისა ±ახბატონს Lეონს, და იყო სიყუარულითა მისთანა: ეგრეთვე Bაგრატ Iმე
რთა მეფისათანა, და ათაბაგი ყვარყვარე ჰყვანდა ვ~ა მორჩილი თვისი: Aმან დაიპყ1-32 სტრ., 241r
რა საზღვარი თვისი, და იყოფებოდა მშვიდობით გარემოთაგან: მოკვდა ±~სი Dორო
თეოს, და დასვა ამან Mეფემან ძმა თვისი Mელქისედეკ: ¸~დ ამათთა წარმოევლინა
Sულტან Sულეიმანს სამთა ამათ Mეფეთათანა Dესპანი: Gიორგის ქართველ
თა: Bაგრატ: იმერთა: და Lეონის კახთას: „რ~ ადგილი სჯულისა თქვენისა
დაიპყრესო Iეროსალიმი უსჯულოთა, აწ მომინიჭებიეს თქვენდა, მოვედით და გა
ნასხენით იგინი, და დაიპყართ იგი:„ Eსე ჰყო Xვანთქარმან რ~ ბრძოდა დასავალით
მეორედ, ვინათგან ¸იხის ძე ყაენი, და იგი მტერობდენ, რათა ამით დაიპყრას მან
ყოველი საქართველო, და არა მიერთვნენ ¸იხსა: ამისნი მსმენნი Mეფენი სი
ხარულით შეკრბენ სპითა თვისითა, ვინათგან იყუნენ სიყუარულსა ზ~ა მტკიცესა,
და ათაბაგი ყვარყვარე მოერთო მეფესა Gიორგის, და წარვიდნენ მსასოებელნი
ღ~ისანი: Mისრულთა ი~ჱლიმს შ~ა მყოფთა მიუთხრეს, „უკეთუ ხართ მტე
რნი მცირედ გვიჩანთ, და უკეთუ სტუმარ, მრავალხართ, „ X~ Mეფეთა მიუთ
ხრეს, „მბრძოლნი ვართ ძალითა მაგისვე ადგილისათა„ ამისნი მსმენ
ელნი გამოვიდნენ ქალაქით ი~ჱლიმით, და ეწყვნენ ურთიერთთა, და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი, და სძლიეს საქართველოჲსათა, მოსწყვიდნეს და აოტნეს:
და შეჰყვნენ ქალაქად, წარუხვნეს ქალაქნი, მოსწყვიდნეს და განსდევნნეს ი
გინი: ხ~ ნაშთნი დაიპყრნეს, და აღიღნეს ალაფნი დიდნი, და ნატყვენავნი:
hსცნა ესე ყ~ი Xვანთქარმან, მიანიჭნა ნიჭნი დიდძალნი და წ~ნი ადგილნი, Sა
ფლავი ქ~ესი, Gოლგოთა, Bეთლემი, და ¿~ისმონასტერი: ხ~ Mეფეთა განათა
ვისუფლნეს იგინი, და წარმოვიდენ გამარჯვებულნი, და მოვიდნენ თვისთვისთა
სამეფო
თა შინა: X~ Gიორგი მეფე ამაგრებდა ქყ~ანათა, და ბრძოდა თათართა, ოდეს
მე იყვის მშვიდობით: X~ წელსა K~ეს, 1529: Kართ, 217: მოვიდა სულტან
სულეიმან ერევანსა ზ~ა, და აღიღო იგი: ამას შეუშინდნენ მკვიდრნი საქართვე
ლოსანი, ა~დ იჴსნნა ³~ნ, და უკუნიქცა Xვანთქარი Bაღდადად: X~ მეფე გიო
რგი მეფობდა კეთილად სიყვარულ ერთობითა, Iმერ ±ახთა მეფეთა, და ა

თაბაგისათანა: ა~დ შ~დ ამანცა დაუტევა მეფობაჲ (*) <note> (*) Mწერალს შეცთომია,
თორემ ამ G~ი მეფის ძე იყო Gოჩა: რ~ლისაგამო ეწოდათ ძეთა მისთა დღეისამდე,
Gოჩა შვილად: / <note> და არა დაუტევა ძე, და
მისცა Mეფობაჲ ძმისწულსა თვისსა Lუარსაბს, და თვით შევიდა Mონასტერ
სა შინა, და იქმნა Mონაზონ:
¸ემდგომად Gიორგი მეფის Mეფობისა დატევებისა, ეკურთხა Lუარსაბ ძე
Dავით Mეფისა, ტფილისს Mეფედ, წელსა K~ეს, 1534: Kართუ, 222:
X~ ესე Lუარსაბიყო მჴნე, ახოვანი, შემმართებელი, უშიში, მორწმუნე, ღ~ის
მოყუარე, საღ~თო საეროთი სრული: ამან იწყო უფროსირე კირთება თათართა,
1-32 სტრ., 241v
და განსხმა მათი, და მაგრება ციხე სიმაგრეთა: X~ წელსა K~ეს, 1535, Kართ,
223: შეიპყრა Iმერთ მეფემან Bაგრატ, Aთაბაგი ყვარყვარე, და დაიპყრა
სამცხეჲ: ესე შეუძნდა Mეფესა ლუარსაბს, ა~დ ვერარაჲ არგო: გარნა
ლუარსაბ მეფემან დაიპყრა ჯავახეთი, და კერძონი მისნი: X~ მოკვდა ±~სი მე
ლქისედეკ, და დასვა Mეფემან Lუარსაბ ±~სად Gერმანე, და მროვლად Gედეონ,
X~ შ~დ ¸აჰისმაილისა იწყო ბრძოლად ¸აჰთამაზ, K~ეს, 1532, Kართუ, 220:
ესე განმდიდრდა, და დაიპყრა ქყ~ანანი უმეტეს მამისა თვისისა: X~ წელსა
K~ეს, 1536, Kართ, 224: მოვიდა იდუმალ განჯას სპითა ძლიერითა, ჟ~ა
ამას იდგა Mეფეჲ ლუარსაბ ტფილისს: ამას მწუხრსავე მოკვდა, ძე Mეფისა
მცირე, და სიყუარულისათვის ¾ისა წარჰყვნენ Mეფე, და დედოფალი, და წარი
ღეს მასვე მწუხრსა, და დაფლეს Mცხეთას, და განთიად ღამესა ამასვე შე
მოვიდა ¸აჰთამაზ ტფილისს მოპარვით, რათა შეიპყრას Mეფეჲ, ა~დ განარინა ³~ნ
Mეფეჲ მიზეზითა ძისათა: X~ შაჰთამაზ მოწვა ტფილისი, ამისთვის შეუშინ
და ციხისთავი ტფილისისა შაჰთამაზს, და Mეფესა მოწვისათვის ტფილისისა, და
გარდმოეშვა ციხიდამ, და მოვიდა შაჰთამაზისთანა: Mხილველნი მეციხოვნენი,
ვიეთნიმე ივლტოდენ, და სხვანი მივიდნენ წ~ე ¶აენისა, ხ~ მათ ყ~თა დაატევები
ნა K~ე, და ჰყო მახმედიანად: და ტფილისის ციხესა შინა შეაყენნა მცველნი
თვისნი ყიზილბაშნი, და თვით წარვიდა ¶არაბაღსავე: Dროსა ამას ეპყრა Sამ
ცხე Iმერთ Mეფესა Bაგრატს: ესე მოვიდა ¶არაბაღს წ~ე ყაენისა, ხ~ ლუარს
აბ მეფემან ვერ იკადრა ბრძოლად ვინათგან მოვიდა ¶აენი უცნობელად, და იხ
იზნებოდენ ყ~ნი ქართლისანი მოსწრაფედ, ა~დ დაიცვა ქყ~ანაჲ ტყვეობისაგან:
Aმისა შ~დ მონაზონიქმნა ბიძა Mეფისა, Bაგრატ, მპყრობელი მუხრანისა,
K~ეს, 1539, Kართ, 227: და დაუტევნა ძენი Vახტანგ, Aრჩილ, Aშოთან,
და Iრაკლი: X~ Vახტანგ იქმნა Mუხრანისბატონად, და კ~დ წარსლვისა ყაენისა
კ~დ უწყო Mეფემან ლუარსაბ ბრძოლა ტფილისს, და მოსრვიდა გარემოთა თათა
რთა, ვინათგან მრავალგზის მოსცა ღ~თნ ძლევაჲ მათზედა, და აღიღო კ~დ ტფი
ლისიცა, და დაიპყრა თავისადვე: ¸~დ წელსა, K~ეს, 1539: Kართუ, 227:
Sომეხნი შეიშალნენ Aღვსებისაგან: X~ მაშინ ოდეს ეპყრა Mეფესა Iმერ

თასა ბაგრატს სამცხეჲ, მოვიდნენ ოსმალნი ბრძოლად ბაგრატისად ბასიანს:
ამისთვის ბაგრატ ევედრა მეფესა ლუარსაბს შეწევნასა მათ ზედა, და უცი
ლოდ დაიპყრას მტკვრის აღმოსავლეთი ლუარსაბ, A~დ მეფესა ლუარსა
ბს თუმცა არავინ ეწეოდა განძლიერებისა მისისათვის, გარნა ლუარსაბს
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ეძვინებოდა ტყვეობაჲ საქართველოჲსა, შემცირება და განხეთქილებაჲ თვისთა
გან, და მტერთა მიერ, რათა არა იქმნას მახმედიანად: ამის მიზეზისათვის შე
მოიკრიბნა სპანი თვისნი, და წარვიდა შეწევნად Bაგრატისად: X~ მისრულთა მე
ფეთა ბასიანს წყობათა შ~ა სპათა ლუარსაბისთა ინებეს წინა მბრძოლობაჲ:
მაშინ Mესხნი ეტყოდენ. „ჩვენ ვართ წინამებრძოლნი ძველადვე, და აწცა ქვე
ყანა არს ჩვენი ჩვენადავე ჯერარს„ : ა~დ არა ინებეს ესე ქართველთა, ამისთ
ვის იშურისმგებლეს მესხთა, და არღარა შეეწეოდენ, და მოსწყდენ ქართველნი
მრავალნი, და ივლტოდენ მესხნი, შურითა ამით იძლივნენ ქართველნი ყო
ველნი, K~ეს, 1545: Kართ, 223: და მოვიდა Mეფე Lუარსაბ სამეფოდ თვი
სად: Aმისა შ~დ შეითქვნენ Mეფე ლუარსაბ, და ±ახთბატონი Lეონ, ოდეს
მოკლა Lეონ კახთბატონმან Aსანბეგ, და აუწყა ესე მესხთა, მოერთნენ იგინი
ცა და დაუწყეს რბევა და ოჴრება განჯას, შაქ შირვანს, და ადრაბაგანს, მრავა
ლთა ჟამთა, და მოიღებდენ ალაფთა, და ნატყვენავთა დიდ დიდთა, რ~ იყო შაჰთა
მაზ უცალოდ: ¸~დ მოვიდა შაჰთამაზ შირვანს, რათა განაგოს საქმე მუნებ
ური, K~ეს, 1548, Kართ, 236: თათრულსა ქკნ~სა 955: მერმე მო
იქცა მუნითგან ტფილისს, (ვინათგან აღეღო მეფესა ლუარსაბს, და დაეპყრა
თვისად), მოადგა ¶აენი შემუსრა ტფილისი, და ნაშთნი მოსწყვიდნა, და შეაყენა
ციხესა შ~ა მცველნი უმრავლესნი: X~ ტფილისიდამ ეზრახა Aთაბაგს, და
დაიმორჩილა იგიცა, ემძახლა მას, და წარვიდა სპარსეთად: A~დ ესე კახბატონის
Lეონისა, და ათაბაგის დამორჩილება ¶აენისაგ~ნ შეუძნდა Mეფესა ლუარსაბს, და
ვიეთთაცა წარჩინებულთა მესხთა სახელით Iჯუსს, ¸ერმაზანს, და Vახუშ
ტი დიასამიძეს, ამათ მიუწოდეს Lუარსაბ მეფესა: ხ~ შეკრებული სპითა
მივიდა მეფე, და წარუხვნა ათაბაგსა Sამცხე, ¿ავახეთი, ±ოლა და Aრტანი, და
დაიპყრა თვისად: Eსე ყოველი აუწყა Aთაბაგმა ¶აენსა, და ¸აჰთამაზ წარმოემარ
თა მსწრაფლად შველად მისა: მოვიდა და შემუსრა ¸აქი, შემოვლო Kართ
ლის სომხითი, ვერ წინააღუდგა ლუარსაბ მეფე, შევიდა და დაიპყრა Sამცხე,
შეიპყრა Iჯუ, და ¸ერმაზან, და მოკლნა იგინი, და სხვანი ტყვე ყვნა, ჩავლო
სომხითი, და წარვიდა ერევანსა ზედა: ა~დ ლუარსაბ მეფე შემჭირდებოდა
მძლავრებისა ესეთისათვის, გარნა არა დასცხრებოდა ბრძოლად კ~დცა თათა
რთა ზ~ა, რ~ რა იცის ჟამი, ჰბრძოდა, მოსწყვედდა, და ალაფობდა ტყვენვითუ
რთ, და მრავალგზის ჰყოფდა ესრეთ რ~ უჟამოდ განამაგრის ციხენი, და სიმაგრე
ნი მთათა და ველთანი, და ბრძოდა თვით ეგრეთ: ¸~დ გამოვიდა Xვანთქარი Sულ1-32 სტრ., 242v
ტან სულეიმან. ესე ესმა ¸აჰთამაზს, მოვიდა და დადგა Aრტანს ყაენი, მოაოჴრა
სამცხე, აღიღო კარი, და შემუსრა, მერმე გარდამოვლო სამცხიდამ, მოაოჴრა

Tრიალეთი საბარათიანო, და მოადგა ბირთვის, (ამისთვის უფრო მტერობდა მე
ფესა ლუარსაბს ¶აენი, რ~ არა მორჩილექმნა დღეთა მისთა, არცა ¶აენსა, და არ
ცა Xვანთქარსა, რათა არა სხვანი მორჩილნი მისნი ამძლავროს, და დაატევებ
ინოს K~ეჲ:) Mაშინ შაჰთამაზ ვერ აღმღებმან ბირთვისისამან, შეთხზნა ხვან
ჯნი, აღუთქვა კეთილნი, და ნიჭნი დიდნი მეციხოვანეთა, ამით მოაცთუნნა, და მი
სცეს ციხეჲ: X~ მანუარ ჰყო ფიცი, მოსრნა იგინი, და ტყვე ჰყვნა ყ~ნი: მერმე
მოადგა გორს, შემუსრა იგიცა, და ციხე ვერისა, და სხვანიცა: ¸~დ მოადგა ატენ
ის ციხესა, აღიღო იგი, და მოიყუანა დედაჲ Lუარსაბ მეფისა მუნიდამ, და მრა
ვალთა წარჩინებულთა ცოლნი K~ეს, 1556, Kართ, 224: უკუნიქცა და წა
რიყუანნა ყ~ნი ტყვენი, და დედაჲცა Mეფისა: ESე ესმა ლუარსაბ Mეფესა მთი
ულეთს მყოფსა, წარმოუდგა ¶აენსა, ეწია სპათა მისთა, და მოსრნა მრავალნი, ა~დ
დედასა ვერარაჲ არგო, აღიღო ალაფი დიდი და უკმოიქცა: X~ მისრულმან დე
დამან Mეფის ლუარსაბისამან, იგრძნო უპატიო ყოფაჲ თვისი, შესვა წამალი
სასიკვდინე და მოკვდა: Mაშინ ¶აენმა დასხნა Rანს, Mოვაკანს და Eრევანს ბეგ
ლარბეგნი და მათქვეშეთნი: ±~დ დასხნნა Xანნი, და Sულტანნი, (რ~ლარიან ბე
გლარბეგნი, Eრისთავთ ერისთავი, Xანი, Eრისთავი, Sულტანი, qევისბერი:
ამათ უბრძანა, უკეთუ ემტეროს ლუარსაბ მეფემან ტფილისს მწე ეყვნენ ყ~ნი:
ა~დ ლუარსაბ მეფემან ბრძოლითა განასხნა თათარნი, და დაიპყრა ქართლი, და
სომხითი, და ციხენი ყ~ნი თვინიერ ტფილისისა, და მარადის ბრძოდა ტფილისს:
ESე აცნობეს ტფილისის მცველთა, განჯის ბეგლარბეგსა შავერდის, და მან შემოიკ
რიბნა თვის ქვეშენი დაწესებულნი, და სხვანიცა ყ~ნი წინათქმულნი, და წარმოვი
და ქართლს: Mსმენელი ამისი Mეფე ლუარსაბ, სპითა თვისითა დადგა გარისს,
რათა შემოიყუანოს იგინი სიმაგრესა, რ~ იყო თვით მოხუცებული, და ესხნენ ძე
ნი Sვიმონ, და Dავით: ა~დ Sვიმონს მისცნა სპანი თვისნი, და თვით მცირედითა მოხუ
ცებულითა, და ეპისკოპოსითა დადგა გარისს: მივიდა სვიმონ, და ეწყო ყიზილბაშთა
და იქმნა ბრძოლა სასტიკი, მოსწყვიდნეს და აოტნეს ქართველთა ყიზილბაშნი,
და სდევნიდენ და ალაფობდენ: Mაშინ შავერდიხან ლტოლვილმან იხილა Mეფე
მდგომარე, და უღონოებდა წარსლვად შიშისაგან განრინებად თავისა თვისისა,
მოეტევა მცირეთა ამათ რათა გარდაიხვეწოს: ამას ზ~ა განმჴნდენ მოხუცებულ
ნი Mეფისათანანი, ვ~ა ჭაბუკნი, მოსწყვიდნეს, და წარიქცივნეს სპარსნი: Mაშინ
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Mეფესა შეხედა შავერდიხან, და მეფესა გასტეხოდა ჴრმალი, და შუბი ბრ
ძოლასა შ~ა, აძგერა ცხენი შავერდიხანს, და გარდავლო მას ზ~ა Mეფემან, და
კ~დ სხვისა მიმტევებელსა შთაუვარდა ცხენი ნაპრალსა მიწისასა, და დაეცა
ცხენი მეფითურთ მიწასა ზ~ა: მოუჴდა სპარსი სახელით zირაქ, და სცა მახვი
ლი Mეფესა, და მოწყლა ძლიერად: X~ სპათა მეფისათა მოსწყვიდნეს ს~დ ყი
ზილბაშნი, და ამისი უცნობელი ძე მეფისა Sვიმონ, გამარჯვებული და ნაა
ლაფევი მოიქცარა, იხილა Mეფე ესრეთ მყოფი, დამძიმდა ფ~დ: მერმე მცირ
ედისა ჟამისა გარდაიცვალა Mეფე Lუარსაბ, K~ეს, 1558: Kართ, 246:
შერაცხილი მოწამეთათანა ვ~ა Gურგასლან: Gარნა ესე Mეფე ჰბრძოდა

დღეთა თჳსთა მახმედიანთა, რათა არა დაუტეონ K~ეჲ ქართველთა, და უკეთ
უმცა მორჩილ მათდა ქმნილიყო, საიჭველიყო რ~ მრავალგზის დიდნი ძლე
ვანი, და მაგრებითნი ღვაწლნი შესძინა ქვეყანათა სიმჴნითა თვისითა: მოი
ღეს და დაფლეს Mცხეთას:
X~ Gამეფდა შ~დ Mეფისა Lუარსაბისა, ძე მისი Sვიმონ, და ე~კხა Mცხეთას Mეფ
ედ: ხ~ მომკ~დარიყო ±~სი Gერმანე, და Mეფესა, ლუარსაბს დაესვა nი~კზ,
მოკვდა nი~კზ ±~სი, და ამან სვიმონ მეფემან ±~სად Dომენტი: X~ Mეფემან Sვიმონ
მოიყუანა ცოლად Aსული ბატონის Lეონისა nესტანდარეჯან, ნაშობი ¸ამხლის
ქალისაგან, და ჰყო ქორწილი, K~ეს, 1559: ქართ, 247: და დაიპყრა ყ~ნი
ნაქონებნი მამისა თვისისანი, თვინიერ ტფილისისა: მაშინ Aრჩილ ძე მუხრა
ნისბატონისა ეკირთებოდა ტფილისს, და ავნებდა გარემოთა მისთა დიდად:
Dღესა ერთსა გამოვიდა ტფილისის ციხიდამ სპანი ყიზილბაშნი, დაესხნენ სა
ფურცლეს მყოფს ბრძოლასა ძლიერსა, იძლია მათგან Aრჩილ, და შეიპყრ
ეს Dედაწულითურთ, K~ეს, 1560: Kართ, 248: და წარიყუანეს წ~ე ¶აენისა,
გარნა თვინიერ ამისა აქვნდა Mეფეს Sვიმონს წელი სამი მშვიდობისა: ¸~დ იწვია
ცოლისძმა თვისი Gიორგი, რათა ჰბრძოს სპარსთა, და შეკრბენ ციხე დიდს:
ამისი მცნობელი შავერდი სულტანი, წარმოემართა სპითა, და შემოუვლო უგ
რძნეულად ქყ~ანანი, რ~ უშენ იყო გარდაბანი, და ეპყრათ ტფილისი მათ: X~ და
რაჯანი მეფისანი Gერმანოზის შვილი ფარეშებითურთ, და სხვითა მისთანათითა
იდგნენ დევისნამუჴლსა ზ~ა, ა~დ ღამესა მას Aღდგომისასა, აღვიდენ მუხათგვერ
დს რათა ისმინონ Dღესასწაული, და ყოფასა მათსა მუნ შემოვლეს ყიზილბაშ
თა, და დაესხნენ უეცრად Mეფესა სვიმონს: მაშინ იქმნა ბრძოლა ძლიერი,
და ფიცხელი, და მოსწყდენ სპარსნი უმრავლესნი, ა~დ მოკლეს Gიორგი ძე კახთბა1-32 სტრ., 243v
ტონის Lეონისა, K~ეს, 1561: Kართ, 249: და ივლტოდენ კახნი: ა~დ მოსწყდენ
ქართველნიცა მრავალნი, რ~ Aმილახორთაგანნი მოსწყდენ ცხრანი, (და ამისთ~ს
მიუბოძა მეფემან ზემო ეკლესია მღვიმეს): მხილველი Mეფეცა სვიმონ უკმო
იქცა ძლეული, და ყიზილბაშნი უკუნიქცენ გამარჯვებულნი: Aმასვე ქ~კნ
სა მოუხჴდენ ფხოველნი მუხრანს, ხ~ აშოთან ძემან Bაგრატ მუხრანბატონისამან
ბრძოლა უყო და მოსწყვიდნა იგინი, და აოტნა: გარნა მოიკლა იგიცა მათმიერ:
X~ იხილარა ძმამან Sვიმონ Mეფისამან Dავით, სპარსთაგან ძლევა ესე წარვიდა სპა
რსეთად, რ~ იყო კაცი ჴორცთმოყუარე, მეძავ, განმცხრომელ, და იქმნა განმცემელ ქყ~ა
ნისა, და მივიდა წ~ე ¶აენისა, ამას პატივსცა შაჰთამაზ, და ყო მახმადიანად, უწო
და დაუთხან, და ძედ თვისად უჴმობდა, და მისცა ჯილდო 2000 თუმანი: ხ~ კა
ბა ხალათად, სარტყელი, ტყავ სამურითა ოქროქსოვილნი, თაჯი, ჴრმალი, ხა
ნჯალი, საბუხარი მარგალიტისა, და ცხენი აღკმაზული ოქროჲთა, ყოველნი
ვე ესე მოოჭვილნი თვლებითა, სურაჲ და თასი ოქროჲსა, რ~ი შ~დ დაიდვა,
და მოსცემდენ Mეფეთა ქართლისათა, და წარმოავლინა Mეფედ ქართლისად,

სპითა დიდითა, შემოვიდა ტფილისს, და აქვნდა შემწედ განჯის ხანიცა: ESე
ეძვინებოდა Sვიმონ მეფესა, და ყ~თა ქართველთა: Aმისთვის შეკრიბნა Sვიმონ Mე
ფემან სპანი, და დადგა Dიღვამს: მსმენელი ამისი დაუთხან, გამოვიდა სპითა
ყიზილბაშითა, და ქართველითა, რ~ლნი ეახლნენ მას: ეკვეთა მეფე Sვიმონ K~ეს,
1567, Kართ, 255: იძლია დაუთხან, და მოსრნეს სპანი მისნი, და შევიდა ტფი
ლისსავე: Mაშინ მეფე სვიმონ მოადგა ტფილისს: ხ~ შემჭირვებულმან დაუთხან
ციხიდან აუწყა ესე Uსეინბეგს ყარამლუს სპასპეტსა, და მოითხოვა შეწევნაჲ
მისგან, ამისი მსმენელი Uსეინბეგ შემოვიდა ტფილისს უგრძნეულად, და Mეფე
აღვიდა ტაბაჴმელას: ამას ზ~ა განლაღნა დაუთხან, გამოვიდა სპითა, და ეწყვნენ
სამადლოსა ზ~ა ურთიერთარს: K~ეს, 1568: Kართ, 256: სძლო კ~დ მე
ფემან Sვიმონ, და გაქცეულთა მოსწყვედდენ სპანი მეფისანი ქართველნი: მოვიდა
Mეფე და დადგა კ~დ ტაბაჴმელასვე, ვინათგან მუნვე ტფილისს შეიხვეწა დაუთხ
ან: ეზრახა სვიმონ ქართველთა რ~ლნი იყვნენ დავითისთანა ციხესა შ~ა გამოშო
რებად მისგან: ა~დ მათ არა ინებეს: მერმე სცნა მეფემან ვერ აღებაჲ ტფი
ლისისა, და უკმოიქცა მისგან: X~ დაუთხან აცნობა ესე შაჰთამაზს ყ~ი, მაშინ
¶აენმა მოუწერა Gანჯა შამახიის ბეგლარბეგთა, და წარმოუვლინნა ნიჭნი დი
დნი, რათა გამოიყუანონ შამხალი ლეკითა, და ჩერქეზითა: ხ~ მათ მისცნეს საგან
ძურნი იგი, და გამოიყუანნეს იგინი, და შეკრბენ ესე ყ~ნი, და მოვიდენ Xუნანს:
1-32 სტრ., 244r
Aმისი მსმენელი Mეფე Sვიმონ, დადგა შეკრებული სპითა Aწუფისს, და იგინი
მოვიდნენ µარცხისს: მაშინ განივლტო ¶ორღანა შვილი კახაბერ, და გულდებულ
ჰყვნა მეფესა ზ~ა, რომელ აქვნდა მათ შიში დიდი, მუძღვა იგი, და ეწყო მათ ფარც
ხისს Mეფე, იყო ბრძოლა სასტიკი, და მოსწყდნენ თათარნი ურიცხვნი, და ივლტოდენ
ფიცხელად: ა~დ Mეფე კადნიერად მიეტევა გუნდსა მათსა, ჰკრა ოროლი მჴედა
რსა, და მოსპო იგი, და განხეთქა გუნდი მათი, და მიეტევა სხვასა, იცნა Mეფეჲ ყო
რღანა შვილმან კახაბერ, და ეტყოდა ყიზილბაშთა, ეგე მეფე შეიპყარით: მასვე წამ
სა გარემოერტყნენ, და შეიპყრეს Mეფე სვიმონ ძლიერად მბრძოლი, K~ეს, 1569,
Kართუ, 257: და წარიყუანეს, ხ~ ქართველნი ივლტოდენ თჳს თვისად: და სპარ
სთა დასვეს Dაუთხან Mეფედ ტფილისს. და წარვიდენ, და მიგვარეს მეფე Sვიმონ,
შაჰთამაზ ¶აენსა: ხ~ მან პატივსცა, და უთქმიდა დატევებად K~ესა, და მან არა
ინება: Aმისთვის წარგზავნა ციხესა შინა Aლმუტს პატიმრად: მერმე წარ
გზავნა Aრჩილც ცოლშვილითა ¸ირაზს პატიმრად, K~ეს, 1573: Kართ, 261:
Dაუთხან დაიპყრა ქართლი, ა~დ ვიეთნიმე მთავარნი განდგენ, და არა მორჩილებ
დენ, და დაჯდა დაუთხან ქვეშისციხესა შინა, და განსცხრებოდა ჴორციელად: და
ოდესმე იყვის ტფილისს არარაჲსა მზრუნველი სულისა და ქვეყნისათვის, და
არცარასა პატივისა უყოფდა დედოფალსა Sვიმონ მეფისასა ცოლსა, Aმისი მხილ
ველი ამილახორი, და ქსნისერისთავი, (სათნოთი Aლექსანდრე კახისბატონისა
თი, რ~ლ სიმამრი იყო ამილახორი ალექსანდრესი, და ალექსანდრე მტერობდა
დასა თვისსა ძმათა თვისთათვის, და ცოლიცა დაუთხანისა ნათესავი იყო ალექსანდრ
ესი), მოუჴდენ დედოფალსა Sვიმონ მეფისასა ±ავთისჴევს მდგომსა, და წარუხ
ვნნეს ს~დ ქონებანი, და აიალაფეს, რ~ლი არა ჯერიყო ყოფად: (მაშინ იტყოდიან

თემნი, „ვაი სვიმონ მეფის საქონელო): X~ სპასპეტი საჩინო არა ერჩდა ბა
რათა შვილი დაუთხანს, და მოვიდოდა ±ოჟრიდამ: ამას ემთხვია ¶ორღანა შვილი
±ახაბერ, შეიპყრა იგი და ეტყოდა, „უკეთუ კეთილარს გაცემა Mეფისა, და
ქვეყანისა, იხილე აწ შენცა„ და გარდააგდო იგი კლდესა Gელიყარისასა,
(მაშინ თემნი იტყოდენ, „ყორღანა ძე ქარაფინდა, ჴელი ჰკრეს და გარდაფრინდა)„ :
X~ კ~დ შაჰთამაზისაგან მოწყვედა სამცხისა, და განყოფა ქვეყანათა, მისგან და Xვან
თქრისაგან დავსწეროთ თვისსა ადგილსა, ვინათგან არა მოვიდა მას ჟ~ა ქართლ
სა შ~ა: მერმე მოკვდა შაჰთამაზ ¶აენი, K~ეს, 1576: Kართ, 265: და დასვეს ¶ა
ენად ძე მისი ¸აჰისმაილ: ამან ¸აჰისმაილ მოიყუანა Sვიმონ მეფეჲ, და არჩილცა,
ცოლშვილითა შირაზიდამ: ა~დ მესისხლობისა, და სუნობისათვის მოკლეს ყიზილ1-32 სტრ., 244v
ბაშთა ¸აჰისმაილ, K~ეს, 1577: Kართ, 265: და მისწილ დასვეს ¶აენად,
¸აჰხუდაბანდა ძე ¸აჰთამაზისავე: Dროსა ამას გამოვიდეს სპანი Xვანთქრისანი
და დაიპყრეს ერევანი, განჯა და თავრიზი, რ~ იყო შაჰხუდაბანდა ბრმა, და ბედითი,
და ვერ შემძლე საქმისა: ±~დ წელსა K~ეს, 1578, Kართ, 266: გამოჩნდა კუდი
ანი ვარსკვლავი: Dაამასვე ქკ~ნსა გამოვიდა Lალაფაშა, სულტან მურადისა სპი
თა ძლიერითა, ამან გამოვლო სამცხე, და მოვიდა ტფილისს, ვერ წინააღუდგა
დაუთხან, მოწვა ტფილისი, და თვით და წარვიდა სიმაგრეთა, ამისთვის Lალაფაშამ
ინება
წარვლინება სპათა შიდაქართლს, და დედოფალსა ზ~ა: ა~დ მუხრანისბატონი Vა
ხტანგიყო უფლისწულობით ვ~ა განმგე ქართლისა, და მორჩილებდენ ყ~ნი:
Aმან მოიყუანა ამილახორი ბარძიმ, და ქსნისერისთავი Eლისბარ ლალაფაშისათა
ნა, და დაიჴსნა ამან ქართლი, და თემი მოწყვედისაგან: X~ ლალაფაშამ ამათ თ~ს
ნი მამულნი მიანიჭნა, და მეოთხესა დღესა განუტევნა პატივით, გარნა სომხი
თართა დიდი ავნეს ოსმალთა, და მოსწყვიდნეს მრავალნი: ±~დ წარმოავლინნა
ლალაფაშამ სპანი Iმერეთსა ზ~ა, და დახვდენ მთასა ზ~ა ლიხისასა Iმერნი: ომ
სა ამას დაესწრა ძე არჩილისა Iრაკლი, მოსწყვიდნეს მრავალნი ოსმალნი, და
აოტნეს: ხ~ Iრაკლის 11 ჴრმალი, და 40 ისარი მოხვდა, გარნა ჯაჭვი და მუზა
რადი ვერ გაუტეხეს, ა~დ მოსწყვიდნეს აზნაურნი მისთანა, და ლტოლვილნი ოს
მალნი მცირედნიღა წარვიდენ: Mერმე კ~დ წარმოავლინა ლალაფაშამ Sემპტ
ემბერსა შ~ა სპანი Iმერეთს, ხ~ Iმერთა მოსწყვიდნეს მასვე მთასა ზ~ა, და ლტოლვი
ლთა ოსმალთა დახვდენ ქართველნი და მოსრნეს უმრავლესნი: ¸~დ წარვიდა ლა
ლაფაშა შირვანს, და მუნიდამ მოქცეული დადგა მუხრანს: მაშინ შაჰხუდაბანდა
ვერარაჲსა მყოფელი: Aმისთვის დედამან მისმან, (რ~ლი იყო Aსული შალიკა შვი
ლისა), დაახვია ლეჩაქი ჴრმალსა, და წარმოუგზავნა Sვიმონ Mეფესა, (ვ~ა წესი არს
ქართველთა) და მოუთხრა, „რ~ლიცა გნებავს აღიღე, და წარვედ ქყ~ანასა შ~ნსა,
ნიჭითა დიდითა, და ჰბრძოდე ოსმალთა, „ წარმოავლინეს, და მოსცეს წინათქმული
დაუთხანისა ყ~ნი, და მისზედა დაურთეს, 9000 თუმანი: და ტყვენი ყ~ნი საქართ
ველოსანი მუნ დატყვევებულნი: Aმისმან მხილველმან დაუთხან იხილარა და
ტევებაჲ თვისი ყიზილბაშთაგან, ეზრახა ლალაფაშას, და მისცნა ყ~ნი ციხენი ქა

რთლისანი, და თვით წარვიდა წ~ე ხვანთქრისა სტანბოლს, (¸~დ ჟამთა რაოდენთამე
მოკვდა მუნ დაუთხან): X~ ოსმალთა დაიპყრეს ქართლი, და ჰყვეს ტფილისი
საფაშაოდ, Gორი აღაშენეს, და ჰყვეს Sანჯახად: Sამშვილდეს შემუსრეს ეკლე
სიაჲ Sიონი გუმბათიანი, ვინათგან მუნ ავნეს დიდი ოსმალთა, და განამაგრეს
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Sამშვილდეჲ, და Dბანისი: Aმავე K~კნსა მოვიდა Mეფე Sვიმონ oკდომბერსა შ~ა, და
მოიყუანა Aრჩილ ძეჲ Bაგრატისა, და ტყვენი ყ~ნი დატყვეებულნი ქართლისანი,
და დადგა Sომხითს, და ეზრახა ლალაფაშას, და ვინათგან ავადმყოფობდა Mეფე, ვერ
იხილა ფაშაჲ: ¸~დ წარვიდა ლალაფაშა მუხრანიდამ სამცხეს: ხ~ სვიმონ მეფემან
დაიპყრა ქართლი რ~ მსურველიყვნეს მისთვის ქართველნი: ¸~დ აღიღო Gო
რი, Lორი, და ყ~ნი ციხენი ქართლისანი, თვინიერ ტფილისისა Mეფემან Sვიმონ:
Mაშინ მეფე Sვიმონ ლამობდა შურისგებასა ამილახორისა, და ქსნისერისთვისასა, ა~დ
მუხრანისბატონი ვახტანგ ურჩიდა წინათქმულთათვის წ~ე მეფისა სვიმონისა: იწყინა
მეფემან, და ამავე ქკ~ნსა შეიპყრა მათთა იჭვთათვის ვახტანგ, და პატიმარ ჰყო ჴევის
ციხესა შ~ა: Mერმე შეიპყრა ამილახორი ბარძიმცა, შეშინდა ქსნისერის
თავიცა ელისბარ, და შეუვრდა დედოფალსა, შესძღვნა ს~დ მინატაცი, და სხ~ნი
მრავალნი: ±~დ ახალგორი, და მეჯუდაჲ, და ამილახორმან ±ასპი, და ±არბი:
შეიწყალა დედოფალმან და ევედრა Mეფესა შენდობისათვის: ¸ეიწყალა მე
ფემანცა, და აფუცა ერთგულობასა ზ~ა და განუტევა: ¸~დ ამისა განუტევა
ვახტანგცა: X~ სცნარა ლალაფაშამ საქმენი სვიმონ მეფისანი, წარმოავლი
ნა მანუჩარ მირმარითა, და ქართლს ვეღარ ჩამოვიდა მეფის სვიმონისგამო, და და
ესხნენ სადგერს, და მოსწვეს იგი, წარჴდა განძი ეკლესიისა, ა~დ ტყვენი ვერ
ტყვე ჰყვეს: ±~დ ჩამოვიდა მანუჩარ სანჯახითა, და დასხმისგვარ მოარბია ქართ
ლი, და წარვიდა: X~ ბატონს Aლექსანდრეს აქვნდა შური სვიმონ მეფისათვის Dის
გამო, და დაუთხანცა მოყვრობდა სარწმუნოდ: კ~დ ამილახორიცა სიმამრი იყო
მისი, შეუტყობრად მოუჴდა სპითა თვისთა დიღვამს Sვიმონ მეფესა K~ეს,
1580: Kართ, 268: მაშინ მეფე სვიმონ მუნით ივლტოდა, ვინათგან არა ჰყვა სპ
აჲ, და ალექსანდრემ იავარჰყო დედოფალი დედაჲ თვისი, და ნიფხავი მისი
ააცვა შუბსა ზედა, და წარვიდა: Iკადრა უკადრი არა ჯერ საყოფი, ვ~ა ავა
ზაკმან მრისხანემან: X~ მეფემან სვიმონ შემოიკრიბნა სპანი, და მიუთხრა A
ლექსანდრეს. „ჰქმენ საქმე უშვერი, რ~ლი თუმცა ექმნა სხვასა, ჯერიყო
შენგან ძიებად შურისა: აწ განემზადე ხვალისად ბრძოლად, რ~ ვიძიებ
შურსა. „ X~ დღესა მეორესა მივიდა ©ოტორს ალექსანდრესა ზ~ა, მოეგება
იგიცა: და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და ივლტოდა ალექსანდრე: Mაშინ შე
იპყრნეს ყ~ნი წარჩინებულნი კახეთისანი, და აღიღო ალაფი მისი, წარმო
ვიდა და მოიყუანნა კახნი მცხეთას, და აფუცნა იგინი ესრეთ. „³~ნ ნურას ჟამს
მისცეს ძლევაჲ კახთა ქართველთა ზ~ა„ : მერმე მისცა საბოძვარნი, და გა
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ნუტევნა ყ~ნივე: Aმავე ქკ~ნსა oკდომბერს მოუჴდა ლორეს Aთაბაგი ¶ვარყვარე, და

Bექა, მოარბივეს და წარვიდენ: ¸~დ ამისა მოვიდა მაჰმადფაშა, ანუ Sინან, და სპათა ამ
ისთა აღიღეს ლორე, და ამან აღიღო გორისციხე, შეაყენნა მცველნი, და თვით დად
გა მუხრანს: ±~დ გიორგი Iმერთ მეფე სიტყუითა ფაშისათა მოუჴდა ქართლს, და
მოჰყვნენ დადიანი, და გურიელი, ვერა ჰპოვეს ხიზანი, მოწვეს გაღმართი, და გამოღ
მართი და წარვიდენ: X~ მეფემან სვიმონ არა მიხედნა მათ, ა~დ დაესხა Sინან ფაშ
ას მუხრანს სპითა თვისითა, და მოსწყვიდნა სპანი მისნი: ივლტოდა ფაშა, და შევი
და ტფილისს ციხესა შ~ა, K~ეს, 1581, Kართ, 269: ¸~დ კ~დ შემოიკრიბნა მე
ფემან სპანი, და თვისთა წარჩინებულთა ცოლნი მოიყუანნა, და წარიყუანა დედო
ფალი, და იგინი, და აღვიდა ლილოსა ზ~ა: წარავლინნა სპანი მცირენი, რათა
წარმოიღონ მროწლენი ტფილისისანი: ხ~ მათ ჰყვეს ბრძანებული: Mაშინ გა
მოვიდნენ ტფილისიდამ სპანი ოსმალთანი სიმრავლით დევნად მათდა, და რა მო
ვიდნენ სიმარჯვესა, მიეტევა Mეფე სპითა თვისითა, და სჭვრეტდნენ ქალნი ჯა
რთა ჯალაბთანი, მოსწყვიდნა და აოტნა ოსმალნი, და მცირედნიღა შევიდნენ ტფი
ლისს, მიჰყვნენ ქართველნი კარადმდე, ა~დ ციხე ვერ წარუხვნეს: და შემოიქც
ნენ ალაფითა: Mერმე შეკრებული სპითა მოვიდა მეფე ლორეს, მოეგება ფაშა
მუნებური, ეკვეთა მეფეთა და მოსწყვიდა სიმრავლე მათი, გარნა ციხე ვერ წა
რუხვნა, ა~დ ქვაბი აღიხვნა, K~ეს, 1582: Kართ, 270: X~ იხილარა A
თაბაგმან ყვარყვარე, და მანუჩარცა ძმამან მისმან განძლიერება Sვიმონ
მეფისა, ეზრახნენ და ემძახლნენ: მოვიდა მანუჩარ სვიმონ მეფისათანა, და ამას
ვე ქ~კნსა მისცა ასული თვისი Eლენა მანუჩარს ცოლად Mეფემან: აქორწინა
და წარვიდა მანუჩარ სამცხეს: Aმავე ქ~კნსა მოადგა მეფე ლორეს, და აღიღო
იგი Aპრილსა 1: და დაიპყრა თვისად: მერმე მოვიდა და დადგა ტაბაჴმელას,
ესე სცნა Sინანფაშამ, გამოვიდა ტფილისადამ დასხმად მეფისად, აგრძნა
Sვიმონ მეფემან, ეკვეთა ძლიერად, მოსცა ღ~ნ ძლევაჲ, მოსწყვიდნა და აოტნა
და ნაშთნი შეივლტოდენ ტფილისადვე, (თქმულარს ვ~დ კაცი ცხენითურთ
გარდაიჭრაო კლდესა ტაბაჴმელისასა, და ეგნენ ცოცხალნი ორნივე): Mა
შინ სვიმონ მეფე მოადგა ტფილისს, მცირესხანსა შინა წარიღო, და მოსწყვიდნა
ს~დ ოსმალნი, K~ეს, 1583: Kართ, 271: შ~დ მოადგა სამშვილდეს რაოდ
ენსამე ჟამსა შემოაპარა ქურდის კარიდამ სპანი ღამითა, მოსრნეს ოსმალნი,
და აღიღო ციხეჲ, შემუსრა და დაიპყრა თვისად მეფემან: Eსენი მიესმა Xვან
თქარსა, წარმოავლინნა სპანი დიდნი, მოვიდნენ და მოადგნენ ლორეს, და აღიღეს ი1-32 სტრ., 246r
გი: მერმე შთამოვიდნენ და დადგნენ ხატის სოფელს: Mაშინ მივიდა მათთანა Dე
სპანად თვით Mეფე Sვიმონ მეტყველი ესრეთ. „მიგითხრათო მეფემან სვი
მონ, ვიკმაროთ სისხლი ესოდენი, და ვყოთ ზავი ჩვენ შორის, და ვიქმნე მორჩილ თქ
ვენდა, რ~ უმჯობესარს ჩემდა, და თქვენდაცა„ : განიხარა ფაშამან მან, და ა
ღუთქვა ზავი: X~ ამით განიმსტრო მეფემან, და მას ღამესა მოექცა სპითა ღა
მითვე მეფე ხატის სოფლის მთიდამ, და დილასა დაესხა ძლიერად, ჰსძლო
და მოსწყვიდნა, რ~ მცირედნიღა ივლტოდენ: მოვიდა და მოიქცა ნაალაფევი ტფი
ლისს: ¸~დ მოადგა Dბანისს რ~ ჯერეთ ეპყრათ ოსმალთავე, და მცირეთა
შინა ხანთა აღიღო იგიცა, და დაიპყრნა ყ~ნი ციხენი თვინიერ გორისა, და

ლორესა, განასხნა ოსმალნი ქართლისაგან, და შ~დ, ამისა ვეღარა შეს
ძინეს და იკადრეს მოსლვა ოსმალთა: ¼ამთა ამათ მოვიდა მანუჩარ ათა
ბაგი წ~ე სვიმონ მეფისა, და წარიყუანა ცოლი თვისი Eლენა ასული Mეფის სვი
მონისი, და წარვიდა სამცხეს: X~ იქმნა მშვიდობა, ვინათგან არღარა აქვნდა
ბრძოლაჲ ოსმალთათანა, და ზავი ჰყო ალექსანდრე კახთბატონისათ~ა, რ~ ძე
ნი ამათნი იყვნენ მამიდა შვილ, ბიძა შვილნი, და ჰყვარობდენ ესენი ურთიე
რთარს: მაშინ ყიზილ ბაშთაცა შეიპყრეს შახუდაბანდ, K~ეს, 1586: Kა
რთულსა, 274: და დასვეს ¸აჰბაზ ძე მისი წლისა, 8: ამან დაიპყრა სპარ
სეთი თვინიერ ბაღდადისა, და ადრიბეჟანისა: X~ წელსა, 1587, Kართუ,
275: მოვიდა შაჰაბაზ განჯას, აღაშენა განჯაჲ, უკუნიქცა და წარვიდა: Aმას
ვე ქკ~ნსა უშველა მეფემან სვიმონ, მანუჩარ ათაბაგსა ოსმალთა ზ~ა, ა~დ ვინ
ათგან აღეღოთ ოსმალთა მძევალნი მანუჩარისაგან, არღარა აბრძოლ
ეს მეფე ოსმალთა, გარნა ურჩნი მანუჩარისანი თემნი მოარბივნა მეფემან,
და წარმოვიდა, ქართლს: Aმასვე ქკ~ნსა ჩამოვიდა მანუჩარ ლტოლვილი
და დაადგინა მეფემან ახალდაბას მტკვრისასა: ¸~დ წელსა, K~ეს, 1588, Kა
რთუ, 276: შეკრებული მოვიდა მეფე სვიმონ სპითა სამცხეს, მოსრნა წინააღ
მდეგნი მანუჩარისნი, და დასვა ათაბაგად, და თვით წარმოვიდა Mეფე სვიმონ:
Aმ ჟამებთა შინა ვინათგან გარე მტერთა არღარა აქვნდა ბრძოლაჲ მეფესა
მოიჴსენა შური Gიორგი Iმერთა მეფისა, და ინება დაპყრობა Iმერეთისა:
რ~ Lეონს ვერა ეგოდენ მორჩილებდენ: ამისთვის ეზრახა Iმერთა, და მოს
ცეს ვიეთთა პირი მტკიცე: Mერმე შეკრებული სპითა შთავიდა Iმერეთს,
მაშინ Lეონ შეიკრიბნა სპანი, და დადგა Gოჶანთოს, ა~დ არ ემწნენ Dადია
ნი და Gურიელი Lეონს: მივიდა სვიმონ მეფე და ეწყვნენ გოჶანთოს ურ1-32 სტრ., 246v
თიერთარს, შ~დ ძლიერისა ბრძოლისა იძლია Lეონ მეფე, K~ეს, 1588:
Kართ, 276: და ივლტოდა სიმაგრეთა: ხ~ სვიმონ მეფემან დაიპყრა Iმერეთი,
და დაამძევლნა იგინი, და შემოიქცა მძევლითურთ, და მოვიდა ქართლს, რ~
ფიქრი აქვნდათ გორისმეციხოვნეთა ოსმალთაგან ქართლისა: X~ ლეონ მი
ვიდა და დაიპყრა კ~დ Iმერეთი, და აღიხვნა ციხენი Sვიმონის მიღებულნი, ა~დ
შეიპყრა Dადიანმა Mეფე Lეონ, და დასვეს Rოსტომ, ამასაც წარუხვნა Gური
ელმა Kუთათისი, და მისცა ბაგრატს: X~ ესმა ესე Sვიმონ მეფესა, და შთა
ვიდა სპითა Iმერეთს, აღიხვნა ციხენი, და გამოიყუანა ქუთათისიდამ ბაგრატ
და დაიპყრა Iმერეთი, გამოუხვნა კ~დ მძევალნი, და მოვიდა ქართლსავე Mეფე,
ა~დ კ~დ შეწევნითა დადიანისათა, დაიპყრა კ~დ Iმერეთი როსტომმან, და აღი
ღო ქუთათისი: Mსმენელი მეფე Sვიმონ წარვიდა კ~დ სპითა დიდითა, და ზარ
ბაზნითა დიდდიდითა, და ყ~ითა აღკაზმულობითა, შთასრულმან Iმერე
თს აღიხვნა ციხენი: სვერი, სკანდა, ქაცხი, კვარა, ხ~ როსტომ ვერ წინა აღ
უდგა, და ივლტოდა oდიშს: Mოადგა სვიმონ მეფე ქუთათისს, და აღიღო იგი
ცა, მერმე წარემართა ოდიშს რათა შეიპყრას როსტომ, და დადგა ოფიშვიკთს:
Mაშინ Dადიანმა მოგზავნა წ~ე მეფისა Sვიმონისა, რათა ჰყოს ზავი მეტყველმან,

„მიეც როსტომს იმერეთი, დაგვიმონენ ვ~ა შენნი ყ~თა მორჩილებათა ზ~ა„ :
A~დ Mეფე Sვიმონ Sპისა სიდიდისათვის Iმერთა, და Kართველთა, და განლაღებ
ული ძლევითა განრისხნა მას ზ~ა, და მიუმცნო „მოველო ბრძოლად, და თუცა ძალ
გიძს
დამხვდი, და თუ მომცე როსტომ უკუნვიქცე, და დავიცვა ქყ~ანაჲ შ~ი უვნოდ:
Aმისი მსმენელი დადიანი როსტომითურთ დილასა დაესხა სვიმონ Mეფესა, და
იქმნა ბრძოლა ძლიერი: ხ~ სცნარა სვიმონ მეფემან ლტოლვაჲ სპათა თვისთა
მოითხოვა შურდანი, რ~ ლტოლვისა დროსა შეჯდის შურდანსა ზ~ა: ხ~ ჟამსა
ძლევისასა ფალავანსა ზ~ა: Mაშინ ეტყოდა Tურქისტანის შვილი, „Mეფეო
არს თურე ჟამილტოლვისა„ : მოვიდა თურქისტანის შვილი ჰსცა ოროლი მკერ
დსა, და დასცა მიწასა, ა~დ ივლტოდენ მეფისათანანი, K~ეს, 1590: Kარ, 278:
მოსრულსა Mეფეს ±ოლბურს ეტყოდა დედაკაცი, „აწ ფხიზელარს მეფე,
იახლოს ძე ჩემი„ : რ~ ჩავლორა მეფემან, მის დროსა უბრძანა, „მთვრ
ალვარ კაცითა არა მნებავს ძე შ~ი„ : ¸ემნანე საქმეთა ამათთვის მოვიდა Mე
ფე სვიმონ ქართლს: X~ კავთისხევს მაშვრალსა განსვენებად, დედაკაცი ვი
ნმე უმასპინძლებდა, და ჰკითხვიდა მეფესა სპათათვის ქართლისათა, ქმარსა
და შვილთა თვისთათვის, რ~ არა უწყოდა Mეფედ: ეტყოდა Mეფე უცნობელობასა
1-32 სტრ., 247r
მათსა, და მშვიდობით ყოფასა Mეფისასა: Aმისთვის დედაკაცი იგი მადლობდა
³~ა, ვინათგან ცოცხლებით არსო Mეფე, იყავნ ყ~ნი ნაცვალ მისდა: (შ~დ Mე
ფემან Aზნაურ ჰყო დედაკაცისა მის ქმარი სიტყვისა მისთვის): და უბოძა დე
დაკაცსა მას საბოძვარნი დიდნი, რ~ლნი აწცა არიან ქვლივის ძენი: Aმასვე
ჟამსა შემოიკრიბნა Mეფემან სვიმონ დანაშთომნი სპანი ქართლისანი, რ~ ლო
რის ციხიდამ გამოსულიყუნენ ოსმალნი, ვინათგან Mეფესა ჰგონებდენ შო
რს, და იხარებდენ ტაშირსა შ~ა, უეცრად დაესხა მათ სვიმონ მეფე, და მოსწყ
ვიდნა ს~დ, აღიღო ციხე ლორეცა, და დაიპყრა თვით, და მოვიდა ტფილისს, და
დაეზავა როსტომს Iმერთა მეფესა, მისცნა მძევალნი Iმერეთისანი, და
გამოუხვნა რომელნი დარჩნენ მუნ ბრძოლასა შინა წარჩინებულნი აზნაურ
ნი და გლეხნი, ანუ მეციხოვნენი: Aმისი შ~დ მოადგა Sვიმონ მეფე გორს, და დაად
გრა რა გორისჯვარს, შთანთქა თრიაქი (რ~ დაჩვეულიყო პატიმრობასა შ~ა სპარ
სეთს): და სვა ღვინოჲ, მოინება მწვანვილი მტილთაგან მეტყველმან სპათა
თვისთა „არაარსა՞ თუ სირცხვილ ესე თქვენდა, რ~ მნებავს მწვანვილი, ვხე
დავ თვალითა და ვერ მიგემებიეს„ : Aმისნი მსმენელნი სპანი განვიდენ გორს,
რათა მოიღონ მწვანილი, მოეტევნენ ციხიდამ ოსმალნი, და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი, და მოსწყდნენ მრავალნი, ა~დ უმეტეს მოსრვიდიან თოფ ზარბაზნითა ციხი
დამ: Mაშინ მოკლეს პაპისძმისწული მეფისა, სპასპეტი მეწინავისა Gოჩა, (რ~
იყო ესე გოჩა, ძე Gიორგისა, გიორგი ძე ±ოსტანტინე მეფისა: ±ოსტანტინე
ძე გიორგი Aლექსანდრე მეფის ძისა. და Aლექსანდრე ძე კოსტანტინე Mეფისა:
და ამ Gოჩათი ეწოდა ამათ ძეთა Gოჩაშვილად); მოართვეს მეფესა მწვანი
ლი, და აყვედრეს მოწყვედაჲ სპათა მისთვის: ¸~დ წელთა რაოდენთამე მოადგა კ~დ

Gორს, და ბრძოდა ცხრა თვე, (მიერითგან უწოდეს Xელი Sვიმონ Mეფე, ხ~ მა
ხმედიანნი უჴმობდენ დელი Sვიმონს): მერმე აღიღო გორის ციხეჲ, და განუ
ტევნა ოსმალნი უვნებელად, K~ეს, 1599: Kართ, 287: და განათავისუფლა
ქართლი ოსმალთაგან: A~დ მიესმა ესე ხვანთქარსა, წარმოავლინა ¿აფარ
ფაშაი სპითა მრავლითა: ესე მოვიდა და დადგა ნაჴიდურს, ხ~ სვიმონ მეფე იდგა
სპითა თვისითა Sაღირაშენს: დაუტევა სპანი მუნ, და თვით წარვიდა განმსტ
რობად ოსმალთა ათორმეტითა კაცითა, და მებუკითა, მისრული ნახიდურის
თავს მცირისა ეკლესიისათანა, განიხილვიდა ხვალისად დასხმად მათზ~ა თუ
ვ~რ განაგოს: Aმისთჳს უბრძანა მებუკესა დაზახებად ბუკისა, რათა სცნას
თუ ვითარ უშიშად დგანან: Mაშინ მსმენელი ბუკისანი ოსმალნი ჰგონებდ1-32 სტრ., 247v
ენ მისლვასა სპათათა, დაიწყეს აღკაზმად, და აღსხდომად ცხენთა, Aმისი მხილ
ველი Mეფე წარმოვიდა ფიცხელად, ხ~ ოსმალნი მოჰყვნენ, ა~დ მეფესა მოსრულსა
ფარცხისს შთაუვარდა ცხენი ლიასა შ~ა, და მიეტევნენ ოსმალნი, და შეიპყრეს
Mეფე სვიმონ: K~ეს, 1600: Kართ, 288: წარიყუანეს, და მიჰგვარეს µაშას,
ხ~ იგი მსწრაფლ აღიყარა, და წარვიდა: hსცნა ესე ძემან მეფისამ Gიორგი წა
რმოუდგა ოსმალთა, ა~დ ვერარასა ეწია, უკმოიქცა და მოვიდა ქართლს: X~ ოსმალ
თა აღიღეს ლორე, და დაადგინნეს მას შინა მცველნი, და თვით წარვიდენ და მიიყუა
ნეს Mეფე Sვიმონ სტამბოლს: Mაშინ Gიორგიმ დაიპყრა თვინიერ ლორისა ყ~ი
ქართლი, და ციხენი მას შ~ა: X~ შ~დ წარავლინა სტამბოლს რათა დაიჴსნას მა
მაჲ თვისი, ა~დ Xვანთქარი უთქმიდა Sვიმონ მეფესა, რათა დაიდვას ხარკი და მორჩ
ილექმნას, ამას პირსა ზ~ა განგიტეო: გარნა სვიმონ მეფემან არა ინება ხარკი ქარ
თლისა: Mერმე გიორგისაგან მოითხოვეს სახსარი Mეფისა: X~ გიორგი წარა
ვლინნა ყ~ნი საჭურჭლენი, და საგანძურნი მამისა თჳსისანი, და ეკლესია მონა
სტერთანი, და წარჩინებულთა ქართველთანი, და ესენი მიიღესრა Sტამბო
ლს, მომკ~დარიყო Mეფე სვიმონ, მოსცეს მკვდარი, და წარუხვნეს საგანძურნი
ოსმალთა: Gარნა ჰყო უჯეროჲ Sვიმონ მეფემან, რ~ დასდვა კომლს გლეხსა ზ~ა
მარჩილი, და ამით მოიყიდდა oვსთა, ±ავკასთა, ªერქეზთა, და წარუგზავნიდა
¶აენსა: X~ დაუტევა Mეფემან Sვიმონ ძენი Gიორგი, და Vახტანგ: ა~დ შ~დ მოი
ღეს Mეფე სვიმონ, და დაფლეს Mცხეთას:
Mეფობა, ოთხმოცდა მეხუთე: Mეფე Gიორგი, ამან სამი
წელი იმეფა;
X~ შ~დ გარდაცვალებისა Sვიმონ Mეფისა, ეკურთხა Gიორგი Mეფედ Mცხეთას,
K~ეს, ჩქ, ქართ, სპჱ: Tათრ, ჩიბ: შ~დ შეიკრიბა სპანი, და მოადგა ლო
რეს, K~ეს, ჩქა: Tათრ, სპთ: აღიღო იგი, და დაიპყრა თვისად: Aმისა შ~დ
მოვიდა ¸აჰაბაზ, და მოადგა ერევანს, K~ეს, ჩქბ: Kართ, სჟ: და მოუწოდა Mეფე
სა გიორგის, და ±ახთბატონს ალექსანდრეს: ამათ შემოიკრიბეს სპანი თჳსნი,
და მივიდნენ ერევანს წ~ე ¶აენისა: ა~დ სამკერძოდ მოადგა სპანი შაჰაბაზისანი Eრე
ვანს, და ერთ კერძოს დადგნენ ესენი: ¸~დ რაოდენსამე დღესა ბრძანა შაჰაბაზ

მიტევება ციხესა ზ~ა სპათაგანნი: მაშინ საქართველოსანი პ~ლ სპარსთასა შე
უჴდნენ ციხესა შინა მოსწყვიდნეს, და წარუხვნეს ქალაქი: ¸~დ შევიდნენ სპარ
სნი, და დაიპყრეს ციხე ქალაქით ¸აჰაბაზ: ამისა შ~დ მოუთხრა შაჰაბაზ G~ი
მეფესა, რ~ მტერთუ იყო ჩემი Xვანთქარი, ა~დ უფროსღა შენი: ა~დ აწ ვინათ
გან ვსძლეთ ძალითა ჩემითა, ჯერარს რათა მომცე ჯილდოდ ლორე ბერდუ
1-32 სტრ., 248r
ჯის მდინარით: შეუძნდა ესე Mეფესა ფ~დ, და მიუგო ესრეთ, ველოდი შენგან
ჯილდოდ სხვასაცა ქალაქსა სამსახურისათვის მამისა ჩემისა, და ჩემისა, და ა
არა მიხმასა საზღვართა ჩემთასა: X~ შ~დ ვინათგან იყო შაჰაბაზ მცბიერი, და სწა
დდა დამცირება ქართლისა: Dა კ~დ ერისთავი ლორისა გამამადიანებული აზრახე
ბდა შაჰაბაზს მოკლებად მისგან ძალსა დიდსა ქართლისაგან: ამისთვის უფროს
აიძულებდა რათა მისცეს ლორე, და გამოსავალისათვის ბერდუჯის მდინარისა
მოსცა ფუშტუკუნი, და სამასი თუმანი ლაიჯანს ყოველს წელს: ამათ უღო
ნოქმნილმან მეფემ გიორგიმ მისცა ლორე: მერმე ანიჭა შაჰაბაზ მრავა
ლი: A~დ იტყვიან მოართვესრა მეფესა ხალათი ყაენისა, არა აღიჴადა სამო
სელი თვისი, ა~დ მას ზედა შთაიცვა: ეტყოდენ წარჩინებულნი Mეფესა, უკა
დრი არს ყაენისა ეგე, და მწყენარიქმნების: X~ მეფე მიუგებდა თქვენ არა იც
ით არცა ერთი, უკეთუ ვყო ეგრეთ მითხრას სხვაცა ნებისა თვისისა ყოფად, და
აწ ამისთვის ესრეთ უმჯობესარს, და წარმოავლინა ქართლს, და ესე მოსაგებე
ლი მოაგო შაჰაბაზ მეფესა გიორგის ერთგულობისათვის მამისა თვისისა და თვისი
სათვის: ±~დ ჟამსა ამისსა იქმნა შფოთი ძეთა შ~ს ±ახთბატონის ალექსანდრესა
თა, რაჟ~ს ისტუმრნა გიორგი Mეფემან, რ~ ბიძის ძენი იყვნენ ძენი ალექსანდ
რესნი მეფის Gიორგისა: ¸~დ ამისა მცირე ჟამს გარდაიცვალა Mეფე Gიორ
გი K~ეს, ჩქგ: Kართ, სჟა: მოიღეს და დაფლეს Mცხეთას:
Mეფობა ოთხმოცდა მეექვსე: Mეფე Lუარსაბ, ამან იმეფა ათორმეტი წელი:
X~ Gიორგი Mეფისა შ~დ გამეფდა ძე მისი Lუარსაბ, და ე~კხა Mცხეთას, და დაიპ
ყრა ქართლი: ა~დ იყო მაშინ ქართლი და Mეფე საგანძურთაგან ფ~დ ნაკლულ
ევანი: ვინათგან მიეცათ ყ~ი სახსრად Sვიმონ მეფისათვის: A~დ აქვნდა ჟამი
Mეფესა მშვიდობისა, რ~ კახნი მოყვსობდენ, და ყაენი უცალო, და მწყალო
ბელი იყო, და Xვანთქარიცა ეგრე უცალოებდა: A~დ ამისა შ~დ სთხოვა
შაჰაბაზ Lუარსაბ მეფესა დაჲ თჳსი Eლენეჲ ცოლად: ამან მისცა და წარიყუა
ნეს დიდითა დიდებითა და ნიჭითა: ა~დ ამა ჟამებთა შ~ა დამკვიდრებულიყო Mთა
ვარნი, და ეპყრათ ჴევნი და ჴეობანი თჳსად, და უმეტესად ყ~თა სააკაძე გიორგი
მოურავი ტფილისისა, ქრცხილვანისა, და დვალეთისა: X~ იდგარა Mეფე ლუ
არსაბ ქრცხილვანს, რ~ ჟამად მოვლიდიან თვისთა ქყ~ანათა ყ~თა: გარნა ესე მო
ურავი გიორგი იყო მჴნე ახოვანი, ძლიერი ძალითა, და შემმართებელი, უ
შიში, მცბიერი, მჩურჩნელი, და დაუნდო: ესე მარადღე თვითეულთა კაცთა
ფურჩვნიდა, და არა დასცხრებოდა: Iხილა ესე Mეფემან ლუარსაბ, და აუ
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წყა გიორგი მოურავსა, ՞რაჲარს, რ~ არა დასცხრები ფურჩვნად, ანუ რა՞ გნებავს
ყოფად: ამისთვის ევედრა მოურავი Mროველსა Dომენტის, რ~ მეტყვიან სიკვდილ
სა Mეფისაგან, და არა რა უწყი მიზეზი შეცოდებისა მონებისაგან კიდე: ESე ყოვე
ლი მროველმან ჰკადრა, და მოაჴსენა Mეფესა, ა~დ Mეფე ამისი უცნობელი განჰკვირ
და, და ამცნო მროველსა გულდებულყოფა მოურავისა, რ~ არაჲ რა არს მანკიერება
Mეფესა შ~ა შენთვის, გარნა ჰკითხოს ვინ՞ უთხრა იგი: X~ მოურავმან არა თქვა მთ
ქმელი, რ~ ფუცებულვარ მე მათმიერ: Dა უბნობასა მა შ~ა მოართვეს
Mეფესა ამბავი ვ~დ მოვიდნენ სპანი დიდნი თათარხანთა Tრიალეთსა ზ~ა: ამას ჟ~ა
აღეღო ბაღდადი ხონთქარსა, და უკუნქცეულისათვის ეთხოვნათ ნება, წა
რსლვა გზასა ზედა ქართლისასა: ვინათგან ეთქვა მათთვის გზის მოკლობა ვის
მე, და ალაფი ტყვეთა სიმრავლენი: Mასვე ჟამსა დაუტევეს ზრახვა იგი, და წარა
ვლინა Mეფემან Iარალი რათა შეკრან გზანი, და მსწრაფლ აცნობოს Mეფესა,
და თვით Mეფე ცხირეთს: Mისრული იარალი ჩამხერგველი გზისა განისვენე
ბდა, და მძინარესა დაესხნენ თათარნი, და მოსწყვიდნეს იარალითურთ ყ~ნი,
რ~ ვერ განერეს ერთიცა: X~ მოვიდნენ და დაწვეს Mანგლისი, და ±ველთა, და
შეიპყრეს კველთას მღვდელი ერთი, და სცემდენ ლახტითა რათა აუწყოს
სადა არს მეფე: ხ~ მღვდელი იტყოდა, არა ნაცვალ ვყო საწუთო ესე წარუ
ალსა მას, და არა ვიქმნე განმცემელ მეფისა, და ქყ~ანისა: წარმოუძღვა მღვდელი
იგი Gოსტიბის თავსა ზ~ა, და ჩამოიყუანა ქვენადირისის გზასა: ჰსცნეს თათარ
ხანთა რ~ აცთუნებდათ მღვდელი იგი, ამისთვის მოჰკვეთეს თავი, და შეირა
ცხა წ~თა მოწამეთათანა: X~ შთამოსრულთა თათართა მოიცვეს Eრთაწმი
და და ახალქალაქი, და Mეფე სჭვრეტდა ცხირეთიდამ: Mეფიდამ წარვიდა
გიორგი მოურავი, და ციციშვილი ზაზა, ამათ შემოიკრიბნეს გარემონი და მცნო
ბელნი მისნი ბარათიანნიცა მოვიდოდნენ მეფისათანა: X~ მოურავი ჩავიდა ნიაბ
ის ბოლოს, სხერტის ჭალასა შ~ა, ეკვეთა თათართა, და მოსწყვიდნა სიმრავ
ლითა: მაშინ მოკლა ზაზამ ფაშა, თავის ჭრასა შ~ა მოერტყნენ თათარხან
ნი, იპყრა ზაზამ კბილითა წვერი თავისა მის ფაშისა, შეჯდა ცხენსა,
და გამოვლო ბრძოლით, თათარხანნი: მოვიდნენ წ~ე Mეფისა მოართვეს თავნი
და ალაფნი მათნი: X~ Mეფემან შემოკრიბნა სპანი ქართლისანი, და წა
რმოუდგა თათარხანთა, ა~დ თათარხანნი მიმავალნი დოესის მინდორსა
შ~ა, იხილა ტერტერამან გორელმან, მსწრაფლ უკუნიქცა, და აღყარა
ჴიდი გორისა, რ~ იხილეს თათარხანთა ჴიდი აყრილი, შევლეს საციცია
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ნოსა ზედა, და სადავინ მოაჴელეს მოსწყვიდეს, ტყვე ჰყვეს და მოაოჴრეს, და მივიდნენ
ბრბონას, მუნ დაარღვივნეს სახლნი, და გადვეს ჴიდი მტკვარსა ზედა, განვი
დენ და დადგნენ ტაშისკარის ბოლოს, და Mეფეცა მივიდა Aხალდაბას სპითა
და არღარა იყო მუნ ჴიდი, რ~ მტკვარი განდიდებულიყო თვესა Mაისსა:
X~ ამისთა მხილველთა შეავედრეს თავი ღ~თა მეფემან სპითურთ, და განვიდენ
ცხენის ცურვით უვნებელად ყ~ნი, ჩავლეს კიდე მტკვრისა ფარულად, და მი

ვიდნენ სურამის ბოლოს, მუნ შემოეყარნენ ს~დ ქართველნი მტკვრის ჩრ
დილოეთისანი: მაშინ განზრახვითა მოურავისათა შემოუსხნეს მეთოფენი თხ
რილსა, და თვით ცხენოსანნი მივიდნენ განთიად მინდორსა ზ~ა ეკვეთნენ ფი
ცხელად, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, K~ეს, ჩქთ, Kართ, სჟზ: ამ ომსა
შ~ა გამოჩნდა ფ~დ მჴნედ Mეფე ლუარსაბ, და უმეტეს სხვათა მოურავი: მოს
ცათ ³~ნ ძლევა, და მოსწყდნეს ურიცხვნი, და ივლტოდენ თათარხანნი, რ~ მოსა
კიდელთა დედანიცა მესამე დღედმდე გამოიყუანდენ ტყიდამა თათარხანთა,
გააშიშვლიან და განუტევიან: X~ მეფემან აღიღო იავარი მათი, და მოიქცა
და თავნი მათნი წარუვლინნა ¶აენსა, და შემოქცეული Mეფე ისტუმრა მო
ურავმა გიორგიმ, რ~ლი აქვნდა მანკიერება გულსა წინათქმულთათვის: და
ჰყვა Dაჲ შვენიერი და კეკლუცი, იტყოდა იგი ვაჩვენო Mეფესა, და უკეთუ
მესიძოს, რა იგი მნებავს ვყოცა, და უკეთუ არა, ვსცნობ რომელ მართალარს
თქმულნი იგი წინანი: X~ განცხრომასა და ნადიმსა შ~ა ჰყო დაჲ თვისი მეწდედ
Mეფისა, ა~დ ვინათგან იყო Mეფე ჭაბუკი, აღეტყინა ტრფიალებითა, და მეორესავე
დღესა მოითხოვა ცოლად: ესე მოურავმან უარ თქვა მცბიერობითა, რ~
დიდებულთა ცოლნი არა თავსიდებენ, და სათნოიყოფენ დასა ჩემსა Dედოფ
ლად, და შემასმენ წ~ე შენსა მოსპოლვად: X~ კ~დ ევედრა დედასა Mეფისასა
მოურავი დედოფალსა Mარიამს, ასულსა Lიპარიტიანისასა, ა~დ Mეფემან
არა ისმინა, და ქმნა Kორწილი: ხ~ შ~დ რაოდენთამე თთვეთა არა თავსიდ
ებდენ მტერნი მოურავისანი წარჩინებულნი, და უმეტეს შადიმან ბარათა
შვილი მამამძუძე Mეფისა: ეტყოდნენ Mეფესა განტევებასა ცოლისასა, და მო
სრვასა მოურავისასა: ამისი არა მნებებელი მეფე ჩამოიყოლიეს, და მოუწოდა
მოურავსა რეცა ნადირობად ¶არაიასა, წავკისს მდგომარემან Mეფემან, და
მოვიდარა მოურავი მასვე ღამესა სწადდათ შეპყრობაჲ მისი: X~ ესე ესმა
რა კახაბერს ხერხეულიძეს ფარეშთუხუცესსა Mეფისასა, და წამსავე აუწყა
მოურავსა: მსმენელი მოურავი მყის შეჯდა ჩულიანსა ცხენსა ზ~ა და ივლ1-32 სტრ., 249v
ტოდა ფიცხად, და მოვიდა nოსტეს, აჰყარა დედაწულნი თვისნი, და შევიდა მთასა
შინა: მასვე ჟამსა მოუჴდენ სპანი Mეფისანი, დაწვეს ნოსტევი, და ეძიებდენ მო
ურავსა, და შეუკრნეს გზანი ყ~ნი: ა~დ მოურავმან განვლო ღამით ფონი მცხე
თისა, და მივიდა Dუშეთს ნუგზარისათანა, რ~ ასული ნუგზარისა ჰყვანდა ცო
ლად მოურავსა: ხ~ ესე ნუგზარიყო Eრისთავი არაგვისა, რ~ პაპა მისი იყო
აზნაური ვანათელი ციხისმპყრობელი, და მან ბრძანებითა Mეფისათა, და შეტყ
უებითა აღიღო ციხე იგი, Mეფემან მიანიჭა მამულნი მუნ: ა~დ პირველსა
Mეფობასა Sვიმონისასა უკუდგა ვანათის ციხისმცველი, და მან Mეფის ბძანებით აღი
ღო ციხე იგი: ხ~ ოდეს შეიპყრეს ყიზილბაშთა Mეფე სვიმონ, ამანვე მოიმწო Kსნ
ისერისთავი, დაესხა და მოსწყვიდა თეგთურმანიძე, და ჭარმაული, და დაიპყრა
ბაზალეთი: მოკვდა იგი, და ხარჭისა ნაშობმან მისმან მოსრნა ძმანი თვისნი ყო
ველნი, და ესე ნუგზარ ძმისწული მისი წარიტაცეს ყრმა: ¸~დ აღზრდისა
მოიბირნა ნუგზარ კაცნი, და მოკლეს იგი, და დაიპყრა ნუგზარ ბაზალეთი, მე
რმე დაიმორჩილა მთიულეთი: X~ მოვიდა რა სვიმონ მეფე, მისცა პაპასავე

ნუგზარისასა მსახურებისათჳს მისისა, და იყვნენ ამ ჟამადმდე Eრისთავად: ამას
ნუგზარს განუზრახა მოურავმან წარსვლა წ~ე ¶აენისა, ვინათგან მუნ ვერ დაუ
დგმიდნენ მეფესა, ამისთა დამსკვნელთა წარვიდენცა, და მოსრულთა აღჯაყა
ლას დაუტევა მოურავმან ცოლშვილი, და თვით მივიდნენ წ~ე შაჰაბაზისა, ხ~ მან
პატივით შეიწყნარა, და ანიჭნა საბოძვარნი დიდნი, და მიერითგან აზრახებდა
¶აენსა მოურავი დაპყრობად ქართლისა, ა~დ მას ვინათგან გულად ედვა დაპყ
რობა, და გამამადიანება ქართლისა, გამოუტევა ნუგზარ ნიჭითა, და მოურავი
დაიპყრა მუნ ჟამადმდე: X~ ¶აენიდამ მოსრულმან ბატონმა Tეიმურაზ კა
ხთამან, მოითხოვა დაჲ ლუარსაბ მეფისა Xვარაშან ცოლად. ესე არა ინე
ბა მეფემან Lუარსაბ ნათესაობისათვის: ა~დ იძულებითა ¸აჰაბაზისათა
მისცა, და ქმნეს ქორწილი დიდებული: გარნა ამა ქორწინებისა ჟ~ა შინა
მოეწერა შაჰაბაზს ¶აზახის ხანისა, შემოიკრიბე გარემონი ყ~ნი, დაესხი Mე
ფესა ლუარსაბს მოჰკალ იგი, და თავი მისი წარმოგზავნე წ~ე ჩვენსა, ეგრეთვე მო
უწერა მეფესა: მაშინ მეფემან მსწრაფლ შემოიკრიბა სპანი, და მიუჴდა ხა
ნსა მას, და მოკლა იგი, და თავი მისი წარუგზავნა შაჰაბაზს: ამის ჯილდოთა წა
რმოეგზავნა Mეფისად ნიჭნი დიდნი შაჰაბაზს: ესე ჰყო რათა სცნას ძალი მეფისა,
ნუთუ ევნოს ხარკითა და მიზეზჰყოს, ა~დ ამისა შ~დ მოვიდა განჯას უგრძნეულად
შესლვად ±ახეთს: X~ მას ეახლა მოურავი, და ეუწყა ¶აენისათვის, შესლვაჲ
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ქართლს უმჯობესარს ზამთარს, ვინათგან ვერ წარვლენ ხიზანნი მთათა შ~ა,
და ჴელთ იგდებ ყ~თა, Mაშინ ეზრახა ბატონი თეიმურაზ მეფესა ლუარსაბს ერ
თობასა, და მეფე ვერ მნდობი ¶აენისა წინათქმულთათვის დაჰყუა, და ჰქმნა
პირი მტკიცე, ა~დ გაიპარნენ ნუგზარ, და იესე ერისთავნი, ამილახორი ანდუ
ყაფარ, ფეშანგი ფალავანდის შვილი, აღათანგი ხერხეულიძე, და მივიდენ
წ~ე ¶აენისა: მერმე მოვიდა Tეიმურაზ მუხრანს Lუარსაბისათანა:
X~ შაჰაბაზ მოვიდა ±ახეთიდამ Kართლს, ლამოდენ Mეფენი ბრძოლასა, ა~დ
ქართველ კახთა არა ინებეს, წინათქმულთა, და დიდთა პატივთათვის შაჰაბაზი
სათა: და წარვიდენ Mეფენი Iმერეთს, K~ეს, ჩქე: Kართ, ტგ: Mოეგება Mე
ფე Iიორგი Iმერთა, და ისტუმრა კეთილად: ხ~ შაჰაბაზ მოვიდა Gორს, და ეზ
რახა Gიორგი Mეფესა Iმერთასა, რათა მისცეს Mეფენი, და მან აღავსოს
ნიჭითა და საგანძურითა: ამას ზ~ა წარმოუვლინა G~ი მეფემან ±~სი Mალაქია,
და Aბაშიძე ძღვნითა მეტყ~ლმან. გევედრებით რათა პატივგვცე, და მისცე
Mეფესა Sამეფონი თვისნი, და იმსახურნე მით ვ~ა პ~ლ მამათა შენთა, და თქ~ნ
წარხვიდეთ: X~ იხილა ესე შაჰაბაზ, რ~ ძალითა არღარა ეგების შოვნა მათი,
აწ იჴმივა ხვანჯი და მცბიერობა. მოიჴმო შადიმან ბარათა შვილი გამზრდელი
ლუარსაბ მეფისა, და ეტყოდა მას ვ~დ ვითარ უგულებელსვყოფ სვიმონ Mეფის შვი
ლის შვილსა, და გიორგი Mეფის ძესა, გარნა უწყი ესე რომელ მომიცთუნა Tეი
მურაზ, და აწ უწყოდე შენ მტკიცედ, უკეთუ მოვიდეს ჩემთანა, მივსცნე თვისნი
ყ~ნი და უმეტესნი სხვანიცა, ტირილით შეაფიცა, და სარწმუნო ჰყო შადიმან:

Xოლო ±~სსა, და Lეონს მრავალნი მიანიჭნა, და მიუმცნო გიორგი მეფესა I
მერეთისასა, არს მტერი ჩემი ძველადვე თეიმურაზ, და მას ვერ მივინდობ, ა~დ უ
კეთუ მოვალს Lუარსაბ Mეფე მივანიჭებ ყოველსავე მსახურებისათვის მამაპაპათა
მისთა, და წარავლინნა ესენი: და წარუვლინა ჴრმალი მოოჭვილი მეფესა Lუა
რსაბს საჭურისითა თვისითა, და წიგნი დისა ლუარსაბისა მოსლვისათვის რ~ა არა
რაჲ აქვნდეს შიში: მაშინ მისრულმან წ~ე მეფისა შადიმან, სარწმუნოჰყო ¶აე
ნისაგან ლუარსაბ მეფე, და აღეკაზმა მეფე წარმოსლვად: ამას უშლიდენ Mეფ
ენი და წარჩინებულნი Iმერნი წარსლვასა, და არა უსმინა მეტყველმან, უკეთ
უ არა წარვიდე ამიყრის ქყ~ანათა, და მოაოჴრებს, და არა მადლი არს ჩემდა:
X~ ესმარა შაჰაბაზს მოსლვა ლუარსაბ მეფისა, შეჯდა და გამოვიდა ნადირობად
მჩვენებელი სპათა თვისთა და მეფისა, ვ~ა წინმიმგებელი, გარნა იხილარა
ლუარსაბ შაჰაბასმან, იწყო ტირილით მეტყ~ლმან ვ~დ მე ვითარ გიყოფ ბ~რტსა
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ახოვანსა, და შვენიერსა ერთგულთა ჩემთა ძესა, სცა პატივი სწორ თვისად, და
შ~დ წარმოვიდა ტფილისს, ეტყოდა Mეფესა მუნდატევებასა, რათა მივიდნენ ტფილი
სს, მუნ ჰრქვა წარვიდეთ ნადირობად ¶არაიისად, წარვიდა და წარიყუანა Mეფე;
X~ მაშინ ±ალისს ციხესა შინა დაუტევნა Sპანი მცველად ციხისა ციხისთა
ვითურთ, რ~ აწ უწოდებენ ქუფალსა, და მინბაშსა, და დაიპყრა თვისად: X~ მის
რულთა ¶არაიას ინადირეს, და სჭვრეტდა არამი ¶აენისა: მას დღესა მო
კლა მეფემან, იგ, ჯერანი, და სხვა ნადირნი სხვა: ამას განჰკვირდა შაჰაბ
ას და აღეგზნა შურითა, რ~ მტერიყო ყ~თა ახოანთა, და მიუმცნო Dამან თვის
მან ცოლმან შაჰაბაზ ¶აენისამან, რათა არა ეჩვენოს მჴნედ ახოვნად, გარნა
არა ისმინა Mეტყველმან Mეფემან ესრეთ ვ~დ უწყი, რომელ არღარა განმიტე
ვებს, ამისთჳს უმჯობესარს სიკეთისა ჩვენება, ვ~ე სიავისა: გარნა შაჰაბაზ
ლიქნიდა ტკბილად რათა არა განევლტოს Mეფე: და მუნ ეტყოდა ვინათგან ხარ
რაინდი, და უცდური მოისარი, ვინადიროთ ¶არაბაღიცა: ხ~ ყარაბაღსრა მივიდ
ნენ მუნცა: Xოლო ყარაბაღს ეტყოდა ნადირობასა მაზანდარასასა, და მიიყვა
ნა მაზანდარას, და მუნ აიძულებდა უარისყოფასა K~ესსა, ხ~ Mეფემან არა ი
ნება, ა~დ მრავლითა ლიქნითა და ნიჭითა და შინებითაცა უთქმიდა: ა~დ
Mეფე დაადგრა სიმტკიცესა ზ~ა: Aმისთვის პატიმარ ჰყო Lუარსაბ: მა
შინ ეზიარა პატიოსანსა qორცსა, და სისხლსა U~ისასა, და ატირნა Mთავარ
ნი თვისნი თავისა თჳსისათჳს წესითა ქართულითა ვ~ა მკვდარსა ზ~ა: და Mეფე
შესხმისა წილ იტყოდა: „აგრე არის ჩემა სულმა: ¸~დ წარავლინა შაჰაბას
ყაენმა Mეფე ლუარსაბ Gულაბყალას შირაზს, და პატიმარ ჰყო მუნ: მერმე
კ~დ არა დასცხრა მძვინვარებად, წარავლინა შაჰაბაზ, და მოაშთვეს მუნ ციხესა
შინა მეფე ლუარსაბ მშვილდის საბლით, K~ეს აქეთ, ჩქკბ: Kართ, ტი:
და შეირაცხა ¦~თა მოწამეთათანა წმიდა გვამი მისი მუნ: X~ შექცევასა შაჰა
ბაზისასა ქართლიდამ დაშთა უმეფო ქართლი, რ~ლ არა დაშთა ძმა, ანუ
ძე Lუარსაბ მეფესა, და იყოფოდნენ Mთავარნი თვის თვისად, და განიმკვიდრებდ

ენ თვისთა კერძოთა: მერმე რა დაიპყრა ±ახეთი კ~დ ბატონმა Tეიმურაზ, ე
სე ესმა შაჰაბაზს, განვიდა და მოვიდა ±ახეთს, და მოვიდა ტფილისს, K~ეს, ჩქივ:
Kართულსა, ტდ: Tათრულსა ქკ~ნს ჩკდ:
Mეფობა ოთხმოცდა მეშვიდე: Mეფე Bაგრატ: ამან სამი წელი Iმეფა:
X~ მაშინ ტფილისს დასვეს Mეფედ Kართლისად Bაგრატ, ძე Dაუთხანისა, ნაშობი ±ახთბატონისა ნათესავისა, და თვით უკუნიქცა შაჰაბაზ:
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Aღყარა ±ახეთი, და მივიდა Iსპაანს: ხ~ ესე ბაგრატიყო ფ~დ მახმადიანი, და არა
რაჲ კეთილი იყო მისთანა, სძულობდენ ქართველნი, და იყო საბარათიანოს
ბატონსა არცაღათუ ეგოდენ ერჩდენ და მორჩილებდენ: შ~დ ბოლნისს ყოფნა
სა შინა მოკვდა ბაგრატ, K~ეს, ჩქით, Kართ, ტზ: ხ~ ცოლი მისი ანნა, ძით
სვიმონით იყოფოდენ ტფილისს და სომხითს, და არცა მას მორჩილებდენ ქართველ
ნი ეგოდნად, ვ~ა მოსწყვიდნა ბარათამ სახლეულნი თჳსნი, და ¶აფლან ძმისწუ
ლი მისი ბარათაშვილი ივლტოდა, და მივიდა წ~ე შაჰაბაზისა: ამისთვის შაჰაბაზ
მან წარმოგზავნნა სპანი, და მიეწივნენ ბარათას ფარავანსა ზ~ა, და მოკლეს იგი:
X~ კ~დ ამა წინა ჟამებთა მომკვდარიყო ნუგზარ, და დაჯდა ძე მისი Bაადურ Eრისთავად, ამას არა მორჩილექმნა ძმა თვისი zურაბ, განაგდო იგი და წარვიდა ცოლი
თა წ~ე შაჰაბაზისა: მან კეთილად შეიწყნარა შუამდგომელობითა მოურავისათა
რ~ იყო აღზრდილი მოურავისა: შ~დ მისცა ნიჭი შაჰაბასმან, და ერისთაობა, და გამო
უტევა zურაბ, და დაშთა ცოლი მუნ: Mოსრულმა ზურაბ ¶აენისა
თა და Sვიმონის მწეობითა დაიპყრა ბაზალეთი, და განაძო ბაადურ ძმა თვისი, და
მივიდა საჩინოს ბაადურ: ხ~ zურაბმან მოიმწო სპასპეტი საბარათიანოსი ბა
რათა ბარათა შვილი, და დაუწყო კირთება მთიულ მოჴევეთა, და დაიპყრნა იგინი, და
განძლიერდა ფ~დ: R~ იყვნენ სახასონი მეფისანი, და აქამომდე არა ეპყრათ
ჴევი ამათ, ა~დ მთიულნი ერჩდენ მცირედ: X~ საჩინოს მყოფსა ცოლსა ბაად
ურისასა ეტრფილა საზვერელი ჯიჩავაძე, და ცოლისავე მისისა ნებითა მოკლა
ბაადურ, და შეირთო მან ცოლად: მცნობელმან ამისმან zურაბ, წარვლო ფე
რსათის მთა: ა~დ მას ღამესა იხილა სიზმარი ცოლმან ბაადურისმან, რ~ მოკლეს სა
ზვერელი და ტყვე ჰყვეს იგი: უთხრა ესე ყ~ი საზვერელსა, ხ~ მან არა უსმინა,
და ქალი იგი შევიდა ციხესა და განამაგრა: Dილასა დაესხა zურაბ ერისთავი
და მოკლა საზვერელი, მოჰკვეთა თავი, და წარმოვიდა, განა ციხესა ვერა ავნო,
და მოვიდა გამარჯვებული: X~ იხილა ესე Sვიმონ ძემან ბაგრატისმან რ~ მიიღეს
მთავართა თვის თვისნი კერძონი და არღარა მორჩილებდენ, წარვიდა წ~ე ¶აენი
სა, რათა არა შესმენილიქმნეს, ხ~ ¶აენმა განიგულა საქმე მათი, და შეუძნდა
განდგომილებისათვის ქართლისა, მოუწოდა მოურავსა გიორგის, და ზურა
ბს, ვინათგან მოურავი სახელეოან იქმნა მის წ~ე ბრძოლათა შინა, და იხილა ბაღ
დადს და ყანდაარს, ამისთვის სწყალობდა, და უსმენდა ამათ: X~ წარმოატა
ნა ¶არჩიხან სპითა დიდითა, და ამცნო რათა მოსწყვიდონ კახეთი, და აღყარონ

ქართლი, და წარუგზავნონ მას: ±~დ წარმოატანა Sვიმონცა ძე ბაგრატისა, Mე1-32 სტრ., 251v
ფედ ქართლისად, რათა ვერ სცნან საქმე იგი ქართველთა სპათა სიდიდე, ა~დ
მოურავმან და ზურაბ ფიცით არწმუნათ რ~ მოგცათ ¶აენმა Sვიმონ Mეფედ, და ამის
გამო მიენდვნენ ყ~ნივე ქართველნი სრულიად:
Mეფობა ოთხმოცდა მერვე: Mეფე Sვიმონ, ამან შვიდი წელი იმეფა,
მერმე
მოვიდნენ ტფილისს, და დაუტევეს მუნ Sვიმონ Mეფედ, და თვით სპითა წარვიდენ,
და
დადგნენ მუხრანს, მუნ მოუწოდეს ±ახთა, და უყვეს რა იგი აღვსწერეთ, და მც
დელობდენ აყრასაცა ქართლისასა, ა~დ მოურავმან მონადირემა ლოჭინის ჴე
ვსა შ~ა იხილა შიკრიკი ერთი მომავალი, შეიპყრა იგი, და იხილა წიგნი რ~ლ
სა შ~ა ეწერა ¶არჩიხანისათანა შაჰაბაზისა მიერ, რათა მოსწყვიდონ ±ახნი,
და აჰყარონ ქართლი, მოჰკვეთე თავი მოურავსაცა, და წარმოგზავნე წ~ე ჩვენსა:
X~ განცვიფრებულმან მოურავმან, ამისთვის მყის მოკლა შიკრიკი და დაფლა
მუნვე, და მოვიდა ზურაბ ერისთავისათანა ფარულად ეზრახა მოწყვედასა
ყიზილბაშთასა, და აუყერლობასა ქართლისასა, ა~დ ზურაბ მიზეზ ჰყო ცო
ლი, რ~ლი ჰყვა ისპაანს, და მოურავს ძე პაატა: ხ~ მოურავმან აღუთქვა შერ
თვა Lელა ბატონისშვილის დისა ბაგრატისა, და მრავლითა ლიქნითა დაიყო
ლია, და ზურაბმაცა დასთმო ცოლი, და მოურავმან შვილი, და დაასკვნეს ღალა
ტი ყიზილბაშთა: Mერმე მოვიდა მოურავი, და აზრახა ყარჩიხანსა, რათა მოუწო
დონ ქართველთა, და აღასრულონ ბრძანებული, ამისთჳს ნება სცა ყარჩიხან
და მოწოდებითა შემოკრბენ ქართველნი: X~ შემოკრებულთა წარჩინებულ
თა ეტყოდა ზურაბ, და აუწყა დავედრებული ¶აენისა რათა არა ჰყონ ესე, და ა
რა მოაოჴრონ ქართლი, და მიჰყვნენ ნებასა მათსა: მაშინ მათ ყ~თა ფიცით აღუთ
ქვეს რა იგი მათუთხრან იგიცა ჰყონ ყ~თა: ა~დ ანდუყაფარ ამილახორსა ვერ
გაანდვეს ესე, რ~ ცოლად ჰყუა Sვიმონ Mეფის ცოლის დაჲ ასული ყორჩიბაშისა მო
ნათესავე ¶აენისა, და იყო ანდუყაფარ გამახმადიანებულიცა: ამისთვის შეი
პყრეს იგი საფურცლის ჭალასა შ~ა, და ცოლიცა მისი, წარავლინეს და პატიმ
არჰყვეს არშისციხესა შინა, დილასა დაესხნეს ყარჩიხანს ქართველნი ზუ
რაბით, X~ ყიზილბაშთა შ~ა მყოფი შეუჴდა ყარჩიხანს, და მოკლა მუნ, და შვილ
მან მისმან შვილი ზურაბ, ყარჩიხანისა, და მოსწყვიდნეს ყიზილბაშნი, ვ~რ მცი
რედნიღა გარდაიხვეწნენ, K~ეს აქეთ, ჩქკგ: Kართ, ტია: Tათრ, ჩლდ:
და აღივსნენ ქართველნი იავარითა, და ალაფითა მათითა, ა~დ თუმცა არა ეხი
ლვა მოურავსა წიგნი იგი შიკრიკისა აყრილმცა იყო ქართლი, გარნა იჴსნ
ა ღ~თნ ერი თვისი ესრეთ: Mასვე დღესა სიტყვითა მოურავისათა წარვიდენ
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სპანი ქართლისანი, ერთი ახალციხეს, მეორე ზურაბით ±ახეთს, და მოურა

ვი მიუჴდა ტფილისს, აღიღო ქალაქი, ხ~ ციხესა ვერ ავნო: ეგრეთვე ჰყვეს
ახალციხესაცა: ა~დ კახეთს ივლტოდა ფეიქარხან, რ~ლისაცა ენებათ ცოლის წა
გვრა Lელა ბატონის შვილისა, და მივიდა მუნ ზურაბისთანა მოურავიცა, და მი
ჰყვნენ ფეიქარხანს ბარდამდე, და მას ვერღარა ეწივნენ, შემოიქცნენ მოარბი
ვეს განჯა, ყარაბაღი, და მოვიდნენ ალაფითა სავსენი: X~ მაშინ დაუდგინნეს
განმგებელად ქართლისად ქაიხოსრო, ძე მუხრანის ბატონისა, ა~დ უწოდეს სა
ხელით ოდენ, გარნა იყო მოურავი მოქმედ ყ~ისა, და მორჩილებდეს მას ყ~ნი ყმ
ურად: X~ მათ მოუწოდეს ბატონს თეიმურაზს, და დაიპყრა მან ±ახეთი, და
მოსცა ასული თვისი Dარეჯან ზურაბ ერისთავსა, სათნოჩენითა მოურავისა
თა: X~ მიესმა ესე ყ~ლი ¸აჰაბაზს მოსრვა სპათა თვისთა, და დაპყრობა კახეთი
სა ბატონის თეიმურაზისაგან, განრისხებულმან წარმოავლინა ასანხან ყორ
ჩიბაში სპითა დიდითა, ესე მოვიდა და დაიბანაკა ალგეთსა ზ~ა: X~ მაშინ შეე
რთებისათვის ±ახთა მოიყუანეს ბატონი Tეიმურაზ, ±ახეთის სპითა შეიკრიბნ
ენ, და დადგნენ ±ოჟორსა ზ~ა, მოვიდა Aთაბაგი მანუჩარ ლტოლვითა სამასითა
კაცითა: ხ~ სპასპეტსა საბარათიანოსასა Bარათა ბარათა შვილსა, რ~ი იყო
მეწინავეთა სარდალი, ეშინოდა განლტოლვად ბარათიანთა: ამისთვის გა
ნზრახვითა მისითა განთიად კოჟრიდამ დაესხნენ ყორჩიბაშს, და იქმნა ბრძო
ლა ძლიერი, და მოსწყდა სიმრავლე ორგნითვე, K~ეს, აქეთ, ჩქკდ: Kართუ
ლსა ტიბ: Tათრულსა, ჩლდ: ივლისსა შ~ა: და ივლტოდენ ყიზილბაშნი:
ხ~ ქართველნი ალაფობდენ გატეხილ ჴიდამდე: ა~დ Aმირგუნახან ერევ
ნის ბეგლარბეგი ვერ მოესწრა ომსა, და რა ესმა ჴმა ბრძოლისა, მოესწრაფა
და მოვიდა Mარაბდის გორიდამ, და იხილნა ყიზილბაშნი ლტოლვილნი, და მცი
რენი ქართველნი შეკრებილნი ერთად, რ~ ზურაბ ერისთავი დაკოდილიყო
თავსა ზ~ა და მას შეეწეოდენ: Mაშინ მოეტევა ხანი ამათ, და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი მცირედთაგან, ვინათგან მჴნედ გამოჩნდა ბატონი Tეიმურაზ, და მო
ურავი, და მუნ დამსწრებნი ქართველნი: X~ მაშინ ათაბაგი შეხვდა ამირგუნახანს დაჰკრა ჴმალი თავსა, და გაუპო თაჯი, და ავნო დიდი: ეტყოდა
ამირგუნახან ათაბაგს მანუჩარს, უპურმარილოვ რ~ მას გაეზარდა, გაუ
შვა ათაბაგმან და წარვიდა: X~ მჴნედ მბრძოლი Tეიმურაზ მუხრანისბატონი
მოკლეს, და განჴდა ჴმა მისგანთაგან, ვ~დ ბატონი Tეიმურაზ მოკლესო: და ჰგონეს
ყ~თა ±ახთბატონის Tეიმურაზის სიკვდილი, და ივლტოდნენ კახნი, და ქართველნი:
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ამისნი მხილველნი ყიზილბაშნი, უკმოიქცენ, და მოსწყვედდენ უწყალოდ ქა
რთველთა, Mოკვდა ამა ომსა შ~ა ყიზილბაში ათვრამეტი ათასი, ქართველ
ნი, და კახნი რვაათასი, და ზურაბ ერისთავისა ცხრაასი: ¸~დ ბრძოლისა მოვიდნ
ენ ყიზილბაშნი ტფილისს, და გამოვიდნენ ტფილისის ციხესა შ~ა მდგომნი სპანი
მორბევად ლისისა: იწყინა მოურავმან, ამათ მოუჴდა მოურავი სამოცითა კაცი
თა, აოტნა და მოსწყვიდნა შვიდასნი, და მცირედნი შეიხვეწნენ ტფილისსავე:
±~დ გამოვიდა ღართის კარს მოურავი შთახერგა გზები, და ამაგრებდა ზემოქართ
ლსა, ა~დ ყორჩიბაში მცდელობდა გამოყუანასა ამილახორისასა ცოლით არში

დამ, და არ ძალედვა ამისა ყოფად: Aმისთვის ეზრახა ზურაბ ერისთავსა,
რათა გამოაყუანინოს იგინი: მაშინ ნება ჰსცა ზურაბ ერისთავმა პაემნითა ამ
ით რათა შევლონ გზა მისი არაგვსა ზ~ა, და ჩამოვლონ გზასა ზედა ქსნისასა,
რათა არა მოოჴრდენ მამულნი მისნი: Eსე აღუთქვა ¶არჩიბაშმან ფიც
ითა მტკიცითა, და უთხრა სპათა თვისთა ყარჩიბაშმან ხოსრო მირზა, და წა
რავლინა: X~ ესე ხოსრო მირზა ძე დაუთხანისა, ნაშობი ხარჭისაგან ის
პაანს ყოფასა შინა, და მიერითგან იწყო უპატიოდ, და უპოვარ ფ~დ: და ოდეს
იყო მოურავი მუნ მოვიდა დარბაზობად Xოსრო მირზა მოურავისათანა, რა იხილა
მოურავმან, მიეგება და დასვა ადგილსა თვისსა ზედა, და თვით დაუჯდა შორეს:
Aმის მხილველთა ყიზილბაშთა ჰკითხეს მოურავსა ვინაობაჲ მისი, ხ~ იგი ეტყო
და მათ ძედ პატიოსნად თვისისად: ამისთვის აცნობეს ესე შაჰაბაზს, და მან
პატივსცა, და მისცნა ნიჭნი და მოურაობა ისპაანისა: ა~დ ესე არა ჰყო მოურავ
მან სიყუარულისათჳს პატრონისათა, განა რათა აღუდგინოს Lუარსაბს მე
ტოქი: X~ ყიზილბაშთა წიწამურის ბოლოს დახვდა მოურავი, და ავნო დიდი
ყიზილბაშთა, ა~დ სძლეს სიმრავლითა, განვლეს და დადგეს მუხრანს: მე
რმე შევლეს დუშეთი, და განვლეს მთიულეთი, და გარდავიდნენ ჴევს, და გამო
იყვანეს არშადამ ანდუყაფარ, და ქალი მისი: მერმე გარდმოვლეს მთა ლო
მისისა, და შთამოვიდნენ ქსანსა ზედა: Mაშინ შეკრბენ ერისთავი ქსნისა იესე
და ძმა ზურაბ ერისთვისა გიორგი, რ~ ზურაბ ფიცისათვის არღარა ინება, და შე
კრეს გზა ქსნისა, და მოურავიცა დახვდა ქსნის ბოლოს, მოსრვიდენ ყიზილბაშ
თა ესრეთ, რ~ ქსანი იქმნა ვ~ა სისხლი: ¸ეიპყრეს ხანი ყაზახისა, და სულ
ტანი სამი, ა~დ მჴნედ იყო ხოსრო მირზა, რ~ ვერ წაჰგვარეს ქალი იგი: გამოი
ყვანა და მოჰგვარა ყორჩიბაშსა. მერმე წარავლინა ყორჩიბაშმან სპანი მორბე
ვად სომხით საბარათიანოსად: X~ მოურავმა განამაგრნა ციხენი კიკნათბერი,
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ალისა, სურამისა, კეხვისა, და წარვიდა სამცხეს, რ~ მუნ ჰყუანდა დედაწულნი
თვისნი: კ~დ წარავლინნა ყორჩიბაშმან სპანი დასხმად მოურავისად: მისრულ
თა ყიზილბაშთა გარემოიცვეს ასპინძა: მაშინ მოურავი იყო ნადირობასა, და მუნიდ
ამ იხილნა ასპინძა მოცულნი ყიზილბაშითა. მიეტევა მცირედითა კაცითა,
ეკვეთა და აოტნა ყიზიბაშნი, და მოსწყვიდნა იგინი, და მცირედნი ივლტოდენ:
Mაშინ ეპყრათ ყიზილბაშთა ხერთვისი, და რ~ლნიმე ციხენი სამცხისანი, შეუჴ
და მათ მოურავი, მოსწყვიდნა მეციხოვნენი, და დაიპყრა თვისად: წარავლინნა
წ~ე ხონთქრისა ქავთარი შვილი გიორგი, და მოითხოვნა სპანი მისნი, რათა დაიპ
ყრას მან იგინი: ჰსთნდა ხონთქარსა, მოსცნა ნიჭნი დიდნი მოურავსა, და იენ
გიჩარნი, და დაიპყრეს ციხენი იგი: A~დ ყორჩიბაში იდგა ჟამრაოდენმე ტფი
ლისს, მერმე დაუტევა სვიმონ მეფე ტფილისსა, და წარვიდა ამასვე ქ~კნსა:
Mაშინ მისრულსა ისპაანს, მსახურებისათვის მისისა, მისცა ¸არმაზან ხოსრო
მირზას ¶ულარაღასობა: ხ~ მოურავი იყო Sამცხეს: შ~დ მივიდა Iმერეთს გი

ორგი Mეფისათანა: მერმე ისტუმრა Lევან დადიანმა, მუნიდამ შემოვლო
კ~დ Iმერეთი, და მოვიდა სამცხესავე: X~ ამა ჟამებთა მოიმწო ანდუყაფარ
ამილახორმა ქსნის ერისთავი, რ~ შესწამა შეპყრობისა თვისისა უწყებაჲ
ღაზნელსა, დაესხა და მოსწყვიდა იგი, და განიყვეს მამული მისი ქოლოთ,
ქვითკირი დაიპყრა ქსნის ერისთავმან, და ნაშთი ამილახორმა: Mერმე მოვი
და Mცხეთას ანდუყაფარ, შეიპყრა დეკანოზი მისი, და წარუხვნა საგანძურ
ნი მისნი მცხეთისა, და აქადებდა დეკანოზს დაძახებასა მუნ მუყრისასა: მუ
ნით მოვიდა ტფილისს, და ციხისთავისათანა მჯდომარე, კალისის ციხესა შ~ა
განმზრახი წინათქმულთათვის, აღდგარა წარმოსლვად, უბრკმა და დაეცა
ლანძვსა, განხეთქა იგი, და გარდმოიჭრა ქალაქისაკენ, და მოკვდა ანდუყაფარ
ბ~რტდ: X~ შ~დ ამისა მოსწყვიდნა Iესე ქსნის ერისთავმან ძმანი თვისნი ცოლ
შვილითა ს~დ: ხ~ მოურავი მოვიდა სამცხიდამ ქართლს, კ~დ შეკრეს მოურავ
მან, და ზურაბ ერისთავმან პირი, მოიყუანეს და დასვეს Kაიხოსროვე განმგ
ედ ქართლისად, ა~დ იყვნენ იგინივე საქმისა მყოფელნი, რ~ სვიმონ მეფე ვერ
გამოვიდოდა ტფილისიდამ ამათ მიერ: ±~დ ჟამთა ამათ არა მოსცეს დვალთა
ბეგარა მოურავსა, გარდავლო სპითა მოურავმან ზეკარა, შთავიდა და მოს
რნა ურჩნი, და ჰყვნა კ~დ მებეგრედ, და მოვიდა ქართლს: ±~დ მელიქი სომხითი
სა ათაბეგ და ზაქუმ ერთგულებდენ ¶აენსა, მიუჴდა ამათ მოურავი, ხ~ ი
გინი ივლტოდენ, და წაჰგვარა დედაწულნი, და ქონებანი მათნი, და წარმოვიდა:
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X~ ქაიხოსრო ბარათა შვილი მოყვრობდა Rოსტომ სპასალარსა, და უვლინებდა
როსტომ საგანძურსა მრავალსა, ამისთვის არა ერჩდა მოურავსა: კ~დ მოიყუანა
ამან ხუთასნი მეთოფენი ყიზილბაშნი, და შეაყენა Bირთვისს ციხესა შ~ა. ესე
შეუძნდა მოურავსა, და დილასა ერთსა დაესხა ტბისს, და შეიპყრა ქაიხოსრო,
და ძმა მისი ხოსია მისთანა: მაშინ ქაიხოსროს გამოაყუანინა ყიზილბაშნი
ბირთვისიდამ
და მოსწყვიდნა ხუთასნივე: და ხოსია პატიმარჰყო ციხესა შინა კიკნათს:
X~ კ~დ ეთქვა მუქარა ქველს წერეთელს მოურავისა, მიუჴდა მოურავი, და მო
წვა მამული მისი, წარმოსრულს მოურავს ეწია ქველი, და ბრძვეს ურთიე
რთსა, ა~დ მოურავმან განაწონნა სამნი ისარნი მკერდსა, და ივლტოდა ქველი:
ხ~ მოურავი მოვიდა გამარჯვებული: ამისა შ~დ უმეტეს განდიდნა ზურაბ ერის
თავი, და არღარა ერჩდა მოურავსა. ესე შეუძნდა მოურავსა, და უფროსად მო
უდგა ქაიხოსროს, და არღარა ჩამოუშვა ზურაბ ქართლსა შა: X~ მაშინ მოიყუა
ნა ზურაბმა ბატონი Tემურაზ, და ინება მისთვის Mეფობა: ხ~ კახთა შთააგდეს
შური ზურაბ ერისთავსა, და ძმასა მისსა გიორგის შორის, რ~ გიდგების ღა
ლატად ბრძოლასა ამას შინა, ვინათგან არს სიძე ქაიხოსროსი, რ~ გიორგის
ჰყვანდა Tეიმურაზ მუხრანის ბატონის ასული ცოლად, და თვით ჰნებავს ერის
თავობა, ირწმუნა შეიპყრა გიორგი, და აღმოჴადნა თვალნი: X~ მოურავმა
შეიკრიბნა სპანი ქართლისა, ითხოვა ნიჯადი Iმერთა მეფისა გიორგისაგან,
და საფარფაში სამცხელისაგან, და ამათ მოსცეს შეკრებული, ყ~ითა ამით მი

უჴდა დუშეთს, შეიბნენ ბაზალეთს, და არღა დაშთა კაცი რომელი არა დაიკოდა,
თვით ბატონი თეიმურაზ, მოურავი, და ზურაბ: გარნა სძლეს მოურავსა, და ივლტო
და სამცხეს ქაიხოსროთით, K~ეს აქეთ, ჩქკვ: Kართ, ტიდ: ა~დ ცოლშვილნი
ქაიხოსროსანი, და ძმისწულნი მისნი წარვიდენ Iმერეთს: ხ~ ქაიხოსრო, და მოუ
რავი წარვიდენ სტამბოლს წ~ე ხონთქრისა, და მისგან მოითხოვეს სპანი, რათა
დაიპყრან ქართლი, და მუნცა მახმადიან იქმნა მოურავი: Mაშინ ზავიყო ხონთ
ქარსა, და ყაენსა შ~ს, და არა ინება ხონთქარმან, ა~დ წარავლინა ქაიხოსრო სხვასა
ქყ~ანასა ბრძოლად და მოურავიცა: და უკეთუ დაიპყრან იგი შ~დ წარავლინოს
ქართლს სპითა დიდითა: Mისრულთა ვეზირაზამისთანა ქაიხოსრომ და მის
თანა მოურავმან ქყ~ანასა მას, დიდნი საქმისა სახელნი ქმნა მოურავმან, და
და იპყრა ქყ~ანა იგი, და ესე აუწყეს ხონთქარსა, ა~დ ცოლი ვეზირ აზამისა იყო
დაჲ ხონთქრისა, ამან მჭმუნვარემან მიუწერა ქმარსა თვისსა, რაჲ არს ე
სე რომელ განდიდნა სახელი მოურავისა, და არარაჲ ისმის სახსენებელი შენი,
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ამისთვის უმჯობესარს სიკვდილი შენი ყოფასა შენსა: განრისხნა ვეზირაზა
მი, შეიპყრა ქაიხოსრო, და მოურავი, და ყ~ნი ქართველნი მათთანანი, და წარკვ
ეთა ყ~თავე თავნი: ა~დ გორგასლის შვილს ბეჟანს ჰკვეთდენრა თავსა, ეტყოდა
მამა მისი მტარვალსა მას ნიჭის მიცემითა, მე მომკვეთე თავი, და განუტევე ძე ჩე
მი, რ~ იგი განტევებულიყო ნიჭისა მისგან, მისთვის განუტევა ბეჟან, და წარ
ჰკვეთა თავი გორგასალს: ხ~ დედაწული მოურავისა დაშთა აზრუმს:
X~ ბატონმა თეიმურაზ დაიპყრა ქართლი და კახეთი, ესე მტერობდა ძეთა, და ძმ
ისწულთა ქაიხოსროსათა, და არა უტევება მუხრანს, ა~დ მისცა ძესა თვისსა დავითს: ¸~დ მოკვდა შაჰაბაზ ყაენი, K~ეს აქეთ, ჩქკჱ: Kართულსა, ტივ:
Tათრუ, ჩლჱ: Dაიწყეს ყიზილბაშთა შფოთებად, მაშინ ხოსრო მირზამ შე
მოიკრიბნა ყულნი, გამოიყუანა შაჰსეფი, და დასვა ¶აენად, და მოსრნა წინააღმდე
გნი. მიერითგან უწოდებდა ¶აენი მამად ხოსროს: ესე მოირჭმო და განმდიდრდა
ფ~დ: ხ~ შ~დ შთავარდა შური ბატონს Tეიმურაზსა, და ზურაბ ერისთავს შუა,
გამოიყუანა ზურაბმან Sვიმონ მეფე ტფილისიდამ, და დაიპყრა ს~დ ქართლი: ჟამთა
ამათ ჩამოვიდნენ მუხრანს ძენი და ძმისწულნი ქაიხოსროსანი, და დაიპყრეს თ~ს
ნი ყ~ნი: X~ Sვიმონ მეფე უჴმობდა ზურაბს მამასა, და ამის მხილველი და უღო
ნოქმნილი ბატონი Tეიმურაზ, წარვიდა წ~ე ¶აენისა, და უფადრიდამ მოსწერა
ზურაბს, შეუგვანებელარს განწირვად სიძისაგან სიმამრისა, გარნა ვიხილოთ
უკანასკნელი შენი და Sვიმონისა: ESე შეუძნდა ზურაბს, რ~ სწადდა რათა იყოს
Tეიმურაზ კახთბატონად, და Sვიმონ ქართლისად, და ორნივე იყვნენ მავედრნი მის
ნი, ამისთჳს აწ განიზრახა ბ~რტი, მოვიდა ღამე ცხვილოს დგომასა Mეფისათანა,
შევიდა და მოკლა იგი. K~ეს აქეთ, ჩქკთ: Kართ, ტიზ: და წარუვლინა თავი თეი
მურაზს: მოიქცა Tეიმურაზ, და დაიპყრა ქართლი, და კახეთი: მაშინ მოიხსენა
შური წუქეთის სულტნისა: ხ~ წარსრულმან მას ზ~ა შეიმუსრა ბეჭი: ამისთვის
სპათა უთავაზურა ბერისთავი, მისრულმან მოკლა Sულტანი, და მოსტყვენა ქყ~ა
ნა მისი, და მოვიდა Tეიმურაზისათანა: ა~დ მიერით ბატონს თეიმურაზს აქვნდა შუ

რი ზურაბ ერისთავისა, ოდეს მოკლა Sვიმონ მეფეჲ: და ვინათგან განდიდნაცა ფ~დ,
ამისთვის უდგა ღალატად მ~დის: ¸~დ ზამთარს მდგომმან საფურცლეს, იცა
ჟამი და მოკლა ზურაბ: Mერმე შევიდა დუშეთს, წარმოიყუანა ასული თვისი, და
მისცა ცოლად Iმერთა Mეფის ძეს ალექსანდრეს მზითვითა დიდითა: შ~დ შემოი
კრიბნა ორნივე სპანი, და მიუჴდა ულუკოზორს, მოსრნა მახვილითა, და მოსტყვენ
ნა, და მოსტყვენნა: აღიღო ალაფი დიდძალი, და მოვიდა ქართლს: ამის უმეტეს
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ლაშქრობდა ბატონი Tეიმურაზ, რ~ აქვნდა სპათა სიმრავლე, და რათა განიმკვი
დროს ორნივე ქვეყანანი: X~ ჟამთა ამათ მოვიდა უნდილაძე დავით განჯ
ის ბეგლარბეგი, და ბატონმა Tეიმურაზ დასხნა ელითურთ იორის პირსა
ზ~ა: ესე მოითხოვა ¶აენმა, და არა უკუნსცა ბატონმა Tეიმურაზ: ამას
ზ~ა განრისხნა შაჰსეფი ყაენი, და წარმოავლინა სპასალარი როსტომ სააკაძე
სპითა დიდითა, და წინ ჴსენებული ხოსრო მირზა, Mეფედ ქართლისად:
Dა ხოსროს უწოდა Rოსტომ, დიდითა ნიჭითა: Dა ±ახეთი მისცა Sალ
იმხანს: ხ~ ესე ყ~ნი მოვიდნენ ერთბამად, და დადგნენ Xუნანს: ამისმა მს
მენელმან ბატონმა Tეიმურაზ, შემოიკრიბნა სპანი საფურცლეს, და ლამო
ბდა ბრძოლასა, ვინაცა ჰყვა ბარათიანთა ცოლნი თვისთანა მუნ: A~დ ბა
რათიანთა დაუტევნეს ცოლნი თვისნი, და მივიდნენ წ~ე როსტომ Mეფისა, ვინა
თგან ვახტანგ, ძე Tეიმურაზისა მუხრანის ბატონი პირველვე მიეგება როს
ტომს ნათესაობისათვის, და ესე ყვეს ბარათიანთაცა:
X~ ამისთვის ამისი მხილველი ბატონი Tეიმურაზ, განრისხნა და მოინება დაჭრა ცხვირპირთა ცოლთა ბარათიანთათა, ა~დ არა აუფლა ხვარაშან Dედოფა
ლმა, გარნა ესე ვითარებისათვის ვერღარა წინააღუდგა ბატონი Tეიმურაზ,
სპარსთა, და წარვიდა Iმერეთს: Mცნობმან სპასალარმან წარმოუყენნა სპა
ნი: ესენი ეწივნენ პერანგის მთასა ზა ხიზანთა, მოსრნეს, და ტყვე ყვნეს,
და შემოვიდა შემოიქცენ ტფილისს, და სპასალარი როსტომ, და Mეფე როსტომცა
მოვიდნენ
ტფილისს, K~ეს აქეთ, ჩქლდ: Kართ, ტკბ:
Mეფობა ოთხმოცდა მეცხრე: Mეფე როსტომ. ამან ოცდა ოთხი
წელი იმეფა:
X~ დასვეს როსტომ მეფე ტფილისს, და Sალიმხან ±ახეთს:
ამასვე ქ~კნსა აღაშენეს გორის ციხე, და შეაყენნეს მცველნი ყიზილბაშნი,
ეგრეთვე სურამის ციხესა შინა: მოსცეს მეფესა როსტომს შეწევნად ყა
ზახ შამშადილო, ლორისხანი: და თვით სპასალარი როსტომ წარვიდა წ~ე
¶აენისა: X~ ესე Rოსტომ იყო მახმადიანი, და მუნ აღზრდილი: რ~ ოდეს
მოვიდა Mეფედ, Sამოცდა შვიდის წლისა იყო, საქმით ხვანჯიანი, სოფლისა
ვ~ა ჭკვიანი, მორჭმული მდიდარი, რ~ აქვნდა ¶ულარასაღობა ¶აენისა, Mო
ურავობა Iსპაანისა, და ნიჭვიდა ¶აენი ურიცხვსა, და უჴმობდა მამად:

X~ ამან განაგნა წესსა ზედა ყიზილბაშთასა გამგენი თვისნი, და არცა მოშალნა
Kართულნი, და დაადგინნა ორნივე: და მიანიჭებდა ქართველთა საბოძვა
რსა. მცირეთა გაიერთგულებდა, მით რ~ მას ჟ~ა იყუნენ ქართველნი მჴნე1-32 სტრ., 255r
ნი, ჰსჯულ მტკიცენი, წრფელნი, ვერცხლისუყვარულნი: ამან როსტომ
მოიყუანა ყ~ნი ტყვენი საქართველოსანი სპარსეთიდამ გამახმადიანებულნი:
და ამათ შეერიათ ქართველთა განცხრომა, სმა, ჭამა, ყიზილბაშური: სი
ძვა, მრუშება, ტყუილი, ჴორცთ განსვენება, აბანო, კეკლუცობა, ვეცხლ
ისმოყვარება, და უგვანი მეჩანგე მგოსანი, რ~ ამათ საქმეთა მოქმედთაგან კი
დე არავინ სცემდენ პატივსა, და მიდრკენ ვ~ე Mღვდელთ მთავარნიცა, და ჰყო
ფდენ უჯეროთა: Aმან როსტომ მოიყუანა ცოლად, Aბაშის შვილის გორჯასპ
ის ასული Kეთავან, და უწოდა გულდუხტარ, და იქორწინა Kრისტეანულ:
და მახმადიანურ: ±~დ დაუტევა სასახლე Iსნის ციხისა, და ჰყო მტკვრის
კიდესა ზ~ა Sიონსა და Aჩნის ხატსა შუა, და მისცა ციხე ს~დ ყიზილბაშთა:
X~ შევლო ჴიდის ყურიდამ ზღუდე ±ალისის ციხემდე, და განჰყო ქალაქი
და ციხე: მოავლო მეტეხს, და ჰქმნა ვ~ა ციხე მტკიცე ჴიდითურთ, და შეაყენნა
მცველნი ყიზილბაშნი მას შინაცა: ა~დ ამათი მოქმედი მარადის იხარებ
და როსტომ მეფე და იშვებდა: Aმას არა მორჩილებდა ერისთავი Aრაგვისა
დათუნა ძმა ზურაბისა: შემოიკრიბნა სპანი მეფემან როსტომ, და მივიდა
მუხრანს, მიუთხრა დათუნას, ანუ წარვიდეს წ~ე ¶აენისა, ანუ მივიდეს მი
სთანა: X~ დათუნას ძნიად აღუჩნდა ესენი: ±~დ წარავლინა გაბაშვი
ლი იმერელი, და თურქისტანის შვილი, და ამცნო მათ რათა მოკლან თავის
წინაობასა განზრახვასა შინა დათუნა, და მოართვან თავი მისი: წარვიდენ მა
შინ მისრულთა მათ უყვეს ბრძანებული Mეფისაგან დუშეთს, და მოართ
ვეს თავი მისი, და მეფემ როსტომ წარუგზავნა ¶აენსა, რ~ ესე იყო მაშფო
თებელი ქვეყანისა, და თვით შეუჴდა დუშეთს, K~ეს აქეთ, ჩქლე: Kა
რთულსა, ტკგ: Mაშინ დავითის ძმამან ზაალ შეკრა სიმაგრენი, და გა
მოაბრუნა მეფე როსტომ, და მოვიდა ტფილისს: ამისთვის წარუვლინა ზაალ
ბატონს Tეიმურაზს, რათა მოვიდეს, და დაიპყრას ქართლი, რ~ აღუთქვა ფი
ცით ყ~ისა წარმართება: X~ მოვიდა ხონთქარი მურად, და აღიღო ერ
ევანი: K~ეს აქეთ, ჩქლვ: Kართულსა ტკდ, უკუნიქცა და წარვიდა:
¸~დ ზავჰყვეს Mურად ხონთქარმან, და შაჰსეფიმ: დაშთა ხონთქარს Iმე
რეთი, საათაბაგო, და ქურდისტანისა ნახევარი: X~ ¶აენს დაშთა, Eრე
ვანი, Kართლი, ±ახეთი, და Kურთისტანისა ნახევარი: ±~დ როსტომ მოი
ხსენა შური ყიზილბაშთათვის, რომელი მოსწყვიდა მოურავმან ბირთვისს, და შე
იპყრა ქაიხოსრო ბარათა შვილი სისხლთა მათთათჳს, და გარდამოაგდო ციხი1-32 სტრ., 255v

დამ განჯისკარისაკენ მაღლის გოდლიდამ: X~ ბატონმან Tეიმურაზ მოვლო Dვა
ლეთი, და მოვიდა დუშეთს, K~ეს აქეთ, ჩქლვ, Kართ, ტკდ: და მუნიდამ მც
დელობდა ქართლსა: X~ მეფესა როსტომს აქვნდა ძალი ყიზილბაშთა, და ქარ
თველნი მცირედგან კიდე ყ~ნი ერთგულობდენ, და ამისთვის ვერარაჲ ავნეს:
±~დ შემოუჩინნეს მოღალატენი, ა~დ როსტომ იყო მცდელი და სოფლის მანქანი,
და ყ~თაგან განერა: Mერმე ბატონი თეიმურაზ, და ზაალ, როსტომ მეფისა
მტერობისა ვერარაჲსა მყოფელთა, მოიბირეს ქსნის ერისთავი, და მიუჴდენ
სალიმხანს, და დაიპყრა Tეიმურაზ ±ახეთი: X~ ჟამთა ამათ მოუკვდა ცოლი
Mეფეს როსტომს პირველი, და დაემძახლა Lევან დადიანსა, და მან მოსცა დაჲ თვი
სი, Mარიამ: ესე ჰყო როსტომ, რ~ ვინათგან ბატონის Tეიუმარის მოყვარე იყო
Mეფე გიორგი Iმერთა, და დადიანი. და მეფე იმერთა მტერობდენ. ამის
თვის დადიანს დაემოყვრა, და ვინათგან არა ჰქონდათ გზა, სთხოვა როსტომ
მეფემან გზა უსუფ ფაშასა ახალციხისასა, მან სიხარულით მოსცა,
და მივიდა როსტომ კაკას ჴიდსა ზ~ა ფერსათიდამ, და დადიანიცა მოსრულიყო
მუნ კაკას ჴიდსა, მოსცა დაჲ თვისი მარიამ და წარმოიყუან მეფემ როსტომ
და მოვიდა ტფილისს, და ქმნა ქორწილი მუნ დიდებული, K~ეს აქეთ, ჩქ
ლჱ: Kართულსა, ტკვ: ა~დ ამით მოაკლო ბატონს Tეიმურაზს ძალი დად
იანისაგან, ხ~ ამათი მოქმედი Mეფე როსტომ მოვლიდა გორს, ცხირეთსა, ტფი
ლისს, სომხითსა, და მარადის იშვებდა და იხარებდა:
¸~დ ამისა მოუწოდეს ბატონს Tეიმურაზს ზაალ ერისთავმან, იოთამ ამი
ლახორმან, ნოდარ ციციშვილმა, გოჩაშვილმა და ±~სმა Eვდემოს დიასამი
ძემ, გამეფებად ქართს, და ნოდარ მოვიდა სპითა დოესს, და მოელოდა მათცა:
მცნობელი მეფე როსტომ წარმოვიდა, მისმა მხილველმა როსტომ ვერღარა ი
კადრა ბრძოლად, ა~დ ივლტოდა, გარნა ორთა ძმათა ჩხეიძეთა ნოდარისა
თანა მყოფთა მოყვრობით არა ინებეს ლტოლვა, მოიქცეს და ჩამოყარნეს მჴ
ედარნი: ხ~ იორამ მოურავის შვილმან ჩამოყარნა იგინი, შეიპყრა და მოარ
თვა როსტომ მეფესა: X~ ესე იორამ მოიყუანა მეფემა როსტომ აზნაურობიდამ
კეთილის ყოფისათვის რომელი უქმნა მოურავმან მას, და მისცნა მამულნი მი
სნი ყ~ნი: ხ~ ნოდარი შევიდა ვერისციხესა შ~ა ლტოლვილი, და მოადგა მეფე
როსტომ, ვერ გამაგრდა ნოდარ, განივლტო და მივიდა სამცხეს: X~ მეფე
მან როსტომ აღიღო ციხე და შემუსრა, მუნიდამ მოიქცა, და დადგა ცხირეთს;
ESე აცნობა ±~სმა ევდემოს ბატონს Tეიმურაზს, რა՞ იქმ[ნ]ა ნოდარისა სივლ
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ტოლისათვის უკუნიქეც, აწ მოვედ და დაესხი როსტომს, რ~ ჴელთა შ~ა შენთა არს:
ამა ±~სისა ძმისწული ცოლად ჰყვა ბატონის Tეიმურაზის ძეს დავითს, და ამისთ
ვის ჰყოფდა ±~სი ამას: ამისი მსმენელი ბატონი თეიმურაზ წარმოემართა:
ესე აუწყა როსტომ მეფესა ვახტანგ მუხრანის ბატონმა, და მსწრაფლ შევიდა რო
სტომ გორის ციხესა შინა: ESმა ესე ბატონს თეიმურაზს და უკუნიქცა: ამას

მუხრანის ბატონი ვახტანგ მოეწია და ავნო დიდი ვ~ე სივლტოლად, და მსწრა
ფლ მივიდა Tეიმურაზ კახეთსავე: Aმისთვის შეიპყრა როსტომ მეფემან ±~სი
Eვდემოს, და პატიმარჰყო ტფილისის ციხესა შ~ა, შ~დ გარდმოაგდო განჯისკარის
კოშკიდამ: ±~დ შეიპყრა გოჩაშვილი და აღმოჰჴადნა თვალნი: დაესხა იოთამ ა
მილახორსა გვემა იგი, და განუტევა ფიცით, და შემუსრა ციხე ცხვილოსი,
და სხვანი ვიეთნიმე განაძო, და ზოგნი უმკვიდრო ჰყო: ა~დ იოთამ ჟამად მჭ
ვრეტი ჟამიყვის ბატონს Tეიმურაზისათანა, და ჟამ როსტომის წ~ე:
X~ შ~დ შემოიკრიბა მეფემან როსტომ სპანი თვისნი, და მიუჴდა ბატონს თეიმუ
რაზს მაღაროს, ა~დ მისგან მცირედითა სპითა იძლია, და მოვიდა ტფილისს:
გარნა ამითაცა ვერარაჲ ავნეს, და უმეტესად განძლიერდა, რ~ მოირთო ქა
რთველნი ყ~ნი, და ყიზილბაშნი მონებდენ ვ~ა ¶აენსა: Aმისი მხილველი ზაალ
ერისთავი ევედრა როსტომ მეფესა, რათა შეიწყალოს და განუტეოს თეიმურაზ,
და მივიდეს წ~ე მისსა: ამისთვის უბრძანა როსტომ წარსვლა ¶აენისა წ~ე, ვინათ
გან სწადდა როსტომს დამორჩილებაჲ ქართლისა ¶აენისაგან, ვ~ა სხვათა სახა
ნოებთა, და ამისთვის წარავლინებდა მუნ ყ~თა, და განუწესებდა როქსა, და გა
ნკვეთილსა, რათა მით არღარა უარ ჰყონ ქართველთა ყიზილბაშნი: Mსმენე
ლი ზაალ ერისთავი, და უღონო ქმნილი წარვიდა წ~ე ¶აენისა:
X~ ¶აენმა პატივსცა ზაალ ერისთავსა, ჰყო მახმადიანად, ანიჭნა და გამოუ
ტევა, მოვიდა დუშეთს, და მსახურებდა Rოსტომს მიერითგან: X~ როსტომმა
დასვა ±~სად Uრდუბეგა შვილი ქრისტეფორე, კაცი სახიერი, ა~დ კ~დ შესძ
ინა, რ~ Sვიმონ მოჴიდულთა ტყვეთა წარუვლენდა ¶აენსა: X~ ესე გამოიყვა
ნდა მთავართა, და აზნაურთა შვილთა, ვაჟთა და ქალთა, და წარუგზავნიდა
¶აენსა: ამისთა მხილველთა ქართველთა იწყეს დაფარვით სყიდვა ქვრივ
თა, და ობოლთა, რ~ განმრავლდა სიბოროტე, ვინათგან არღარა იყო ზრუნვა
სულიერი, და არა ზრუნვიდა მეფე სუფევისა და ქვეყანისათვის, გარნა განცხ
რომისათვის, ვ~ა წესი არს მახმადიანთა: Aმისთვის მიიტაცეს მთავართა თვის
თვისნი მჴარენი, ციხე, ქვეყანა, სიმაგრენი, სამეფონი და დაბნები:
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X~ წელსა K~ეს აქეთ, ჩქმბ: Kართ, ტლ: მოკვდა ¸აჰსეფი: და დაჯდა ძმა
მისი ¸აჰაბაზ: მათ ჟამთა შ~დ შემოიკრიბნა Mეფემან როსტომ სპანი შესლვ
ად კახეთად: მაშინ ბატონი Tეიმურაზ იდგა Tიანეთს: ხ~ როსტომმა წარა
ვლინა ვახტანგ მუხრანის ბატონი საპასპეტოთა თვისითა თიანეთს, და ყიზილ
ბაშნი მოგზავნა მაღაროს: Mისრულს ვახტანგს ზაალითურთ ეწყვნენ
თიანეთს უღლისს Tეიმურაზისანი, და ბრძოლასა შინა მოიკლა ამათგან
თოფითა რევაზ ჩოლაყა შვილი, და ივლტოდენ ბატონის თეიმურაზითურთ:
Mიუდგა როსტომ მეფე, და ჩამოვიდა თეიმურაზ კახეთს: ხ~ მაღაროს მოკლ
ეს ყიზილბაშთა, Dავით ძე ბატონის Tეიმურაზისა, და მოართვეს თავი Rოსტო
მს, K~ეს აქეთ, ჩქმჱ: Kართ, ტლვ: ა~დ ვ~ა შემპყრობელს როსტომს ბა

ტონის Tეიმურაზისასა, მოეგება Xვარაშან დედოფალი, რ~ლი იყო ბიძის
შვილის შვილი Rოსტომისა, ესე ევედრა რათა განუტეოს მშვიდობით: ხ~ Mე
ფემან პატივსცა მას ვ~ა Dასა, და აღუსრულა ნება მისი, მისცნა ცხენნი და
ჯორნი, უძღვნა მრავალნი, წარუძღვანა ±~სი, და წარგზავნა Iმერეთს ღა
მესა მას, და თვით როსტომ შთავიდა ±ახეთს, და დაიპყრა კახეთი: X~ Dავითის თა
ვი წარუვლინა ¶აენსა, და აუწყნა ყოფილნი: Mერმე განაგნა საქმენი კახეთი
სა, და მოვიდა ტფილისს: ამისთვის მოანიჭნა ¶ეენმა ნიჭნი დიდნი, და იშვებდა მა
რადის როსტომ, გარნა არა ესვა შვილი: Dა შვილად თვისად მოიყუანა ისპაანიდამ
Sვიმონ მეფის ძის ვახტანგის ძე Lუარსაბ მოასაკითა თვისითა ნადირობად ¶არაი
ისა ჭალასა, ხ~ სროლა თოფთასა ხროსა ზედა ირმისასა მოვდა თოფი
Lუარსაბს და მოკვდა იგი: ამისი მსმენელი Mეფე როსტომ დამძიმდა ფ~დ, რ~
მოსწყდა თესლი დიდის Lუარსაბ მეფისა: X~ ეპყრა Rოსტომ მეფეს ქარ
თლი და კახეთი, და იყო უფროს განცხრომასა და შვებასა შ~ა: ა~დ ოდეს მოკვ
და შვილებული მისი, არღარავინ ჰყვა უახლოვესი ტომი თ~სი, და თვითცა
ფ~დ მოხუცდა: ამისთვის გაიშვილა Vახტანგ მუხრანის ბატონი ძე Tეიმურა
ზისა მუხრანის ბატონისა, რომელი მოიკლა მარაბდის ომსა შ~ა, რ~ Tეიმურ
აზიყო ძე ვახტანგისა, ვახტანგ ძე Bაგრატისა: ხ~ Bაგრატ ძე oT ძე oT Mეფის კოს
ტანტინესი: ESე Vახტანგ წარავლინა Mეფემან როსტომ წ~ე ¶აენისა,
რათა მისცეს აწ Gანმგეობა ქართლისა, და შ~დ მისსა Mეფობა K~ესაქეთ,
ჩქნგ, Kართ, ტმა: ხ~ ¶აენმა პატივით შეიწყნარა Vახტანგ, ვინათგან უსმ
ენდა როსტომს რასა იგი იტყოდა, დაჰყო მახმადიანად, და უწოდა ¸აჰნაოზ:
მერმე მისცა ნიჭი დიდი, და წარმოავლინა ქართლისა განმგედ: Mოსრუ
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ლი Vახტანგ მიერითგან მორთვიდა საქმესა ქართლისასა: ±~დ K~ეს აქეთ, ჩქნვ:
Kართ, ტმდ, ჩამოვარდა გუმბათი Mცხეთისა, და აღაშენა როსტომ Mეფემა,
ა~დ ვითარ მოხუცდა ვ~ა უძლები, დასვა ±ახეთს ბრძანებითავე ¶აენისათა
Sალიმხან: და ზაალ ერისთავს მისცა Eრწო თიანეთი, ა~დ საქმესაცა
ჰკითხვიდა სალიმხან ზაალსა: X~ მოკვდარა Dადიანი ლეონ, დაჯდა Lიპა
რიტ. მაგრა Aლექსანდრე მეფემან Iმერთამან დასვა Vამიყ, და ამა შფო
თებათა შ~ა აშველა ლიპარიტს როსტომ მეფემან საციციანოსი, საავალი
შვილოსი, და რომელნიმე საბარათიანოსა სპანი: რ~ ძმა იყო ლიპარიტ მარი
ამ დედოფლისა ა~დ Bანას ბრძოლასა შ~ა შეიპყრნეს ქართველნი, და დაა
ჴსნევინეს ვეცხლითა თავნი, და გამოუტევნნეს: ¸~დ იხილა ვახტანგ განმგე
ბელმან მოხუცებულება და სიკვდიდ მიახლება როსტომ Mეფისა, აუწყა ¶აენ
სა, ხ~ ¶აენმა წარმოავლინა სანდო თვისი ხილვად Rოსტომისა: ამა ჟ~ა მოკვ
და Mეფე როსტომ, K~ეს აქეთ, ჩქნჱ: Kართ, ტმვ: ა~დ სარწმუნომან ყა
ენისამან რა ვერღარა იხილა ცოცხალი როსტომ მეფე: ¶აენის ცნობადმდე
შეაყენა Dედოფალი მარიამ, ციხესა შ~ა ტფილისისასა; და საგანძურსა როს
ტომ მეფისასა დაადგინნეს დარაჯანი: X~ zაალ ერისთავი არ მნებებელი
ვახტანგის მეფობისა, მოვიდა და დადგა ავლაბარს, და ესე ყ~ი აუწყა ¶აენსა
Vახტანგ: ა~დ მსმენელმან ამისმან მოსცა Mეფობა ქართლისა Vახტანგს, და

ნიჭნი დიდნი, და საგანძურნი როსტომისანი, და დედოფალი Mარიამ, რათა შეირ
თოს ცოლად: ამისი მსმენელი ზაალ ერისთავი უკუნიქცა დუშეთს, და არ
ღარა ინება მონება ვახტანგისა, და უარყო მძახლობაცა მისი, რ~ ასული ვა
ხტანგისი მოეთხოვა ძისა თვისისათვის: X~ ვახტანგს შეუშძნდა საქმე ესე,
შერთვა Mარიამ დედოფლისა, ვინათგან ესვა ცოლი ასული ბარათაბეგის
¶აფლანისა როდამ, სიკეთითა აღმატებული, ა~დ უღონო ქმნილმან გა
ნუტევა როდამ, და იქორწინა მარიამსა ზ~ა:
Mეფობა oთხმეოცდა მეათე: Mეფე Vახტანგ ათრვამეტი წე
ლი იმეფა:
X~ დაჯდა Mეფედ ვახტანგ, და დაიპყრა Kართლი, და გა
ნაგებდა კეთილად წოდებული ¶აენისაგან შანაოზ: X~ მოკვდარა Aლ
ექსანდრე მეფე Iმერთა, და Mეფობდა Bაგრატ უთვალო, Mიუწოდეს ვა
ხტანგ მეფესა Iმერთა, ვახტანგ შეკრბა სპითა, და დადგა ფცას: ა~დ ზაალ
ერისთავმან მოსტყვენა ელნი კახეთს, და მტერობდაცა ვახტანგ მეფესა, ამ
ისთვის უკუმოიქცა, და უბრძანა ძმისწულთა ზაალისათა, და დისწულთა თ~სთა,
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რომელნი განბოროტებულნიიყუნენ მისგან, რათა მოკლან ზაალ ერისთავი: ამათ მის
რულთა დუშეთს თავისწინაობასა შინა მოურთეს ექვსთა მახვილი, და მოკლეს ზა
ალ ერისთავი ბიძა თჳსი: K~ეს აქეთ, ჩქჲ, Kართ, ტმჱ: მაისს თ, კვირია
კესა: ამისწილ მეფემან მისცნა ოთარს ერისთაობა, და ედიშერს Mსაჯ
ულთუხუცესობა: Iასონს დედოფლის სახლთუხუცესობა: X~ ძენი ზაალ
ერისთვისანი ივლტოდენ სამცხეს. მისწივნა მე ფემან კაცნი, შეიპყრნეს ტბის
ყურსა ზ~ა, და მოართვეს: X~ მეფემან წარუგზავნა ¶აენსა იგინი: ±~დ მის
ცა ქსნისთავობა Iესეს, და დაიპყრა უმეტეს ქართლი, რ~ ერთგულებდენ ეს
ენი ფ~დ: Aმავ ჟ~ა შ~ა განიყვეს Iმერეთი მეფემან ვახტანგ. და დადიანმა ვამ
იყ, და ბუჯის წყლის აღმოსავლეთის კერძი დარჩა ვახტანგს, და დასავლეთის
კერძი დადიანს, K~ეს აქეთ, ჩქჲ, Kართ, ტმჱ: და დაეპყრა Vახტანგს ქართ
ლი, Iმერეთი, და ±ახეთი, მიერ ჟამითგან ოდეს მოსწყვიდნა ზაალელნი:
Aმასვე ქ~კნსა მოკვდა ±~სი Kრისტეფორე, და დასვა Mეფემან ბიძაშვილი თვისი Dო
მენტი ±~სად, ±აცი ღირსი საყდრისა: ±~დ ამასვე ჟამთა მოითხოვა ¶აენმან
Aსული Vახტანგ მეფისა Aნუკა ცოლად, მოვიდნენ საჭურისნი ¶აენისანი, და წა
რიყუანეს დიდითა დიდებითა: X~ მარიამისთან არა ესვა შვილი მეფესა, ა~დ
როდამისთანა ესხნეს ძენი, Aრჩილ, Gიორგი, Lეონ, Aლექსანრე, Lუა
რსაბ, და Sოლომონ, ხ~ ასულნი, Aნუკა და Tამარ: X~ ინება მეფემან მოყვა
ნება, დადიანის ასული, ცოლად Aრჩილისა ძისა თვისისათვის მოითხოა: მან
მოსცა და დაიმძახლნენ, ა~დ ჰყუა დადიანს ცოლი გლისპი, და აიძულებდა ქმარსა
თჳსსა არა ყოფად ამისა სიშორისათჳს: უსმინა მანცა, და მისცა ღოღობერი
ძეს ქალი იგი ცოლად, განა შეჩენითა Mეფისათა მოკლეს ღოღობერიძე Iმერ
თა: Aმას ზ~ა შემოიკრიბნა ს~დ სპანი ქართლისანი, და რ~ლნიმე კახნი მეფემან, მი

ვიდა და დადგა ალს: მსმენელი Dადიანი შეკრებული ს~დ იმერეთით მოვიდა სა
ჩხერეს, და დადგა მუნ: Mაშინ მეფე ეზრახა იმერთა, მოერთო აბაშიძე პაა
ტა, რაჭის ერისთავი პაპუნა, და ლაშხის შვილი ხოსია: Tავი ლეჩხუმისა გარ
დავლო Mეფემან, მთა ლიხისა, იხილა დადიანმა, ვერღარა დაუდგა, და წა
რვიდა ოდიშს: ხ~ შთასრულმან მეფემან ვახტანგ Iმერეთს, შემოიკრიბნა ს~დ
Iმერნი, და მოადგა Sკანდას: X~ ბატონი თეიმურაზ ყოვლგნით უღონოქმნილი,
სკანდას ციხესა შინა მყოფი, ევედრა შანაოზ მეფესა რათა წარგზავნოს წ~ე ყაენ
ისა, და მივიდეს მისთანა: ესე მეფემან Sიხარულითა შეიწყნარა: მერმე მოსრუ
ლი ბატონი Tეიმურაზ, დიდითა პატივითა მიითვალა, და წარმოავლინა ტფილისს,
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და თვით მეფე მივიდა Kუთათისს, აღიღო ქუთათისი, და ყ~ნი ციხენი Iმერეთისა
ნი, და შეაყენნა გუშაგნი თვისნი: K~ეს აქეთ, ჩქჲა: Kართ, ტნთ: ¸~დ შთავი
და Mეფე ოდიშს, ვერ წინა აღუდგა დადიანი, ა~დ ივლტოდა სვანეთს: ხ~ ბრ
ძანებითა მეფისათა შეუჩინა ლაშხის შვილმან ხოსიამ კაცი, და მოკლეს დადია
ნი მუნ: მაშინ მეფემან მოსტყვენა ოდიში, და აღიხვნა ციხენი: მერმე მო
ადგა ჭაქვითს ციხესა შინა მყოფს ცოლშვილსა დადიანისასა, მცირესა ხანსა
შ~ა გამოიყუანნა იგინი, და გამოიხვნა საჭურჭლენი მრავალნი დადიანისანი, და
ჰპოვა მუნ ხატი ოქონისა, რ~ლი დაშთა Mეფესა სვიმონს: ¸~დ მოვიდა ზუგდიდს
მუნ მოერთო შარვაშიძე აფხაზითურთ დიდითა ძღვნითა: მერმე დასვა
დადიანად ოდიშს Lეონ: შ~დ შემოიქცა დიდითა ალაფითა, და ტყვითა, და მოვიდა
Kუთათისს: მუნ მოერთო გურიელი დიმიტრი შემოკრებულთა იმერთა
ნებითა ა~კხა ძე თვისი Aრჩილ ქუთათისს, და დაუტევა Iმერთა:
X~ კ~დ დადიანს ლეონს მისცა ძმის წული თვისი თამარ ცოლად, და თვით წარ
ვიდა, და წარმოიყუანა ბაგრატ მეფე უთვალო, და მოვიდა ტფილისს გამარჯვებუ
ლი: მაშინ წარავლინა ბატონი თეიმურაზ წ~ე ყაენისა, და წარატანა გივი ამი
ლახორი, და მიუძღვანა არმაღანნი, და ტყვენი ოდიშურნი: ამისთვის განიხა
რა შაჰაბაზ, და მოსცნა ნიჭნი დიდნი მის წილ მეფესა: ¸~დ ამისსა აცნობა
ახალციხის ფაშამან ხონთქარსა ვახტანგ მეფისაგან დაპყრობა Iმერეთისა:
მსმენელმან ხონთქარმან წარმოუვლინა დესპანი ¶აენსა, მეტყველმან. არს
ზავი ჩვენ შ~ს, და აწ დაუპყრიეს Iმერეთი შანაოზ მეფესა, და უკეთუ გნებავს ვბ
რძოთ ურთიერთსა: ამისმიერ მოუმცნო შანაოზ მეფესა ¶აენმა, რათა წარ
უვლინოს არჩილ ძე თვისი მას, და მათ მისცეს ქყ~ანა უმჯობესი, და ნუიქმნების
მშლელი ზავთა მათ შორის: Aმისთჳს მეფემან მოიყუანა ძე თვისი არჩილ, და
წარატანა გივი ამილახორი, და წარგზავნა წ~ე ყაენისა: K~ეს აქეთ ჩქჲგ:
Kართ, ტნა: ხ~ესე გივი სიძე მეფისა იყო, რ~ ასული Mეფისა ჰყვა ცოლად Tამარ:
X~ ოდეს მოსრნა ზაალ ერისთავმან ელნი კახეთს, მაშინ მოუწოდა ამ ზაალ
ბატონის Tეიმურაზის ძის ძეს Eრეკლეს რუსეთიდამ, რათა ჰყოს მე
ფედ: X~ ამა ჟამთა მოსრულიყო თუშეთს, და ბრძოდა კახეთს: ესე აცნო
ბა შანაოზ მეფემა ¶აენსა, და მან მოუმცნო, ანუ შეიპყრას, ანუ განაძოს
ერეკლე: და მოსცნა ყ~ნი ხანნი რ~ლნი მორჩილებდენ შანაოზ მეფესა:

X~ მაშინ შემოიკრიბნა სპანი, და უჩინნა სპასპეტად დათუნა ძმისწული
თვისი, მეფემან. და წარავლინა კახეთს: მოვიდაცა ერეკლე სპით კახითუ1-32 სტრ., 258v
რთ ურიათუბანს: ეწყვნენ მუნ ქართველნი, და ბრძოლასა იძლივნენ კახნი:
და ივლტოდენ, და ერეკლე და შევიდა თორღის ციხესა შინა: X~ ქართველნი მოვიდ
ენ წ~ე მეფისა, მასვე ჟამსა შემოიკრიბნა მეფემან სპანი თვისნი ს~დ ხანებით
ურთ, და მივიდა Tორღას, და მოადგა გარს, ხანსა რაოდენსამე შ~ა შემჭირდნენ
ციხოანნი: ამისთჳს დედამან ერეკლესმან მოუგზავნა მეფესა ვედრება, რა
თა განუტეოს ფარულად, რ~ უჯეროარს შენდა ტყვეობა და მახმადიანობა ჩ~ნი:
უსმინა Mეფემან და განუტევნა ფარულად, და წარვიდა Eრეკლე თუშეთს,
K~ეს აქეთ, ჩქჲდ: Kართ, ტნბ: ხ~ შანაოზ აღიღო ციხე თორღისა, და
ყ~ი დაიპყრა კახეთი იგი, და მოვიდა ტფილისს, ა~დ Aრჩილს შთასრულსა მაზან
დარას პატივსცა ¶აენმა, და შეიყუარა ფ~დ, მერმე მახმადიან ჰყო, გივითურთ,
მისცა ნიჭნი დიდნი, და ±ახეთი სამეფოდ, წარმოავლინა და მოვიდა კახეთს ამას
ვე ქ~კნსა: X~ ამა ჟამებთა კ~დ იწყო ერეკლემ კირთება კახეთისა, ა~დ ამი
სი მსმენელი შანაოზ მეფე, შეკრებულის სპითა მივიდა კახეთს, და დად
გა აწყურს, მხილველი ერეკლე ივლტოდა თუშეთადვე: ამისთვის
შ~დ მეფემან განუტევნა სპანი ყ~ნი, და მცირედითა წარჩინებულითა
და სპითა დადგა აწყურსავე: ესე უსპობა ამცნეს კახთა ერეკლეს
და მოუწოდეს მას, და მისცეს პირი მტკიცე: მოვიდა Eრეკლე თუშკახითა,
და დაესხა მეფესა ღამესა ბნელსა, და შესცთნენ მეფის კარვისა დამსხმე
ლნი, და დაესხნენ ამილახორისასა: მაშინ გივი ივლტოდა შიდა ქართ
ველით, და გაჰყვნენ საციანონიცა, და სულტანი ბაიდრისა, გარნა დაშთ
ნენ მათგანნიცა რ~ლნიმე: ხ~ მეფემან უბრძანა გამაგრება ყ~თა სად
გურთა თვისთა, და თვით შევიდა ტალავარსა ერთსა, ძით თვისით არჩი
ლით, და მოსრვიდენ მოსრულთა თუშთა ესრეთ: მაშინ აგინებდა თუში
ვინმე ბილწად. ამაზედ განვიდა თამაზ თურქისტანის შვილი, ჰბრძო და მო
კლა იგი, და მოართო თავი Mეფესა: Mერმე რიჟრაჟსა ბრძანა მეფემა
დაძახება ბუკისა, და აღსხდომა ცხენთა, მსმენელთა თუშთა სცნეს მუნვე
ყოფა მეფისა, და მყისვე ივლტოდენ: მიეწია ციციშვილი ზაზა სპასპეტი
საბარათიანოსი მარტო, და შეაყენნა იგი, ა~დ მისლვასა სპათასა ეკვეთ
ნენ ძლიერად, და შემუსრა ბრძოლითა ზაზამ შუბი ხუთი, გარნა მოსწ
ყდენ სიმრავლითა, რ~ აღაგო თავთა მათთაგან კოშკი მეფემან, და ტყავნი
თავთანი წარუვლინა ¶აენსა: ამის წილ მოანიჭნა ¶აენმა ნიჭნი უზომო
ნი და დიდნი: X~ კ~დ შესცვალნა ურჩნი კახეთისანი, და დაადგინნა მორ1-32 სტრ., 259r
ჩილნი თვისნი, და დაიპყრა Aრჩილ კახეთი მტკიცედ: ¸~დ ამისა მოვიდა
¸ანაოზ მეფე ტფილისს: ხ~ ჰსცნა არჩილ მეფემან, რ~ ოთარ ერისთავი, და
ძმანი მისნი ეზრახვიან გამეფებად Eრეკლესა, ამისთვის წარუხვნა მათ ერ

წო თიანეთი: მაშინ მათ ამაზე იფიცეს Sამსჭვალსა ზ~ა უცნობელობისა
თვის. და ამისთვის კ~დ მისცა ერწო თიანეთი მათვე: ¸~დ ამისა განდგნენ
რ~ აქვნდათ მანკიერება, და აცნობა ¶აენსა ოთარ ერისთავმან ერთგულობა,
და მის წ~ე მისლვა: ჰსთნდა ესე ¶აენსა ვინათგან Vახტანგ მეფე განდიდნა
ფ~დ, ჰგონა ამითა დაკნინებაჲ მეფისა, და მიუწოდა oთარს თავის წ~ე: მის
ცა მეფემანცა გზა და წარვიდა ოთარი: ესე შეუძნდა მეფესა, რ~ არა ნები
თა მისითა იყო ესე: oთარმა: კ~დ გოჩაშვილმა Iორამ ნებითავე მათი
თა ინება რათა მეფედ იქმნეს ¶აენისგამო, ამისთვის შეიპყრა მეფემან, და აღ
მოჰჴადნა თვალნი, და წარუხვნა მამულნი: X~ ესე Iორამ იყო ძე Gიორგისა:
Gიორგი ძე გოჩასი რ~ლი მოკლეს გორს: ¸~დ ამისა შემოიკრიბნა Mეფემან
სპანი, და შეუჴდა დუშეთს: ხ~ არჩილ მეფე კახთა სპითა მოვიდა თიანეთიდამ,
ა~დ დაუდგნენ სიმაგრეთა შ~ა ედიშერ, და ძმანი მისნი, მოსტეხეს ბაყვი პაპუას
ძმასა ოთარისასა, და პყრობილი მოართვეს მეფესა, და სხვანი ივლტოდეს:
X~ მეფე შევიდა და დადგა დუშეთს, ა~დ არღარა ინება მეფემან ს~დ მოსპოლვა
მათი, ვინათგან იყვნენ დისწულნი, და ევედრნენ იგინი ჴრმალ კისერ კიდებ
ულნი: ამისთჳს შეუნდო მეფემან, და მისცნა მათნი ყ~ნი. უკმოიქცა და მოვიდა
ტფილისს: შ~დ მოვიდა ოთარი რომლისათვისცა მიეცა ¶აენსა ერისთაობა, და
უმტკიცა მეფემანცა, და მიერითგან ერთგულობდნენ ფ~დ: შ~დ მცირედისა
მოკვდა ერისთავი ოთარი დუშეთს: Iტყოდენ Sამსჭვლის ტყუილად ფი
ცისათვის: Dა დასვა მეფემან Rევაზ ბიძა მათი Eრისთავად:
X~ ესე Mეფე იყო ვახტანგ, მჴნე, ახოვანი, ჰაეროანი, გამოცდილი ბრძოლათა
შინა, და შემმართებელი მოისარ მოასპარეზე, რჩეული. ღრმად გამგონე,
ღრმად მოუბარ განმზრახი, უხვი, ქვრივობოლთა შემწყნარე, მრისხანე
ჯეროანი, და მოწყალე, სვიანი, და ღ~ისმოყვარე: Aმან მოიწყო, ქართლი, და კა
ხეთი, და Iმერნი, ჟამად ეპყრნეს, ჟამად მსახურებდენ, მესხნი მორჩილ
ებდენ: ამან აღაშენა და განავსნა ქართლი, თრიალეთი, ტაშირი, აბოცი,
რომელსა შინა კაცნი არა იყვნენ: ჰმატა სჯულსა ქრისტეანობისასა, და ე
კლესიათა, რ~ მცდელობდა Rოსტომის განრყვნილნი მოეგო კ~დ კვალსავე თვი
სსა, ვინაითგან ჟ~ა მისსა zიარება სისხლისა, და ჴორცისა U~ისა ჩვენისა
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სირცხვილად უჩნდათ: ამან ±~სით Dომენტით კ~დ შემოიყუანა, აღსარებად,
zიარებად, და სინანულად: A~დ ვინათგან თავადთა ქართლისათა, ვიეთთა ა
ქვნდათ Rოქი ¶აენისაგან, მის მიერ ვერ სცვლიდა მათ თვინიერ ¶აენი
სა: გარნა ¶აენი უსმენდა მყის რაჲ სწადდა, რ~ აქვნდა რიდი ამისი:
¸~დ მოკვდა შაჰაბაზ, K~ეს აქეთ, ჩქჲზ: Kართ, ტნე: Tათრუ, ჩოზ:
დაჯდა ¸აჰსულეიმან ძე მისი: ამავე K~კნსა, იძულებითა არჩილისათა,
დაიჴსნა მეფემან Aსული Dავითისი Kეთავან ახალციხის ფაშისაგან, მო
იყვანა ტფილისს, და უქმნა ქორწილი დიდებული: X~ შაჰსულეიმან ინ

ება გათხოება შაჰაბაზის ცოლყოფილისა Aნუკასი Mეფის ასულისა, და მო
ინება შიხალიხან იგი ცოლად, და ლორისტანის ხანმა: ჰკითხა ესე ¶აენმა
შანაოზ მეფესა, რომლის უნებს მიცემად: ხ~ მეფემან არა ინება შიხალი
ხან, ა~დ ლორისხანი, და მისცეს მას: Dა ამისთვის აღუდგა მტრად შიხალი
ხან, და მტერობდა მეფესა: მერმე წარმოუვლინა ¶აენმან ვეცხლი დიდი
რათა მოავლოს ზღუდე ტფილისს, ხ~ მეფემან რა აღასრულა, დაადგინნ
ეს მცველნი ყიზილბაშნი კართა ზ~ა მათ: რა ესე იხილა მეფემან აღაშენა ქალ
აქის სამხრით ასპარეზის თავსა ზ~ა მტკვრის კიდესა სასახლე თვისად, და არ
ღარა შევიდა ტფილისსა, ა~დ დადგა მუნ: ხ~ ესე ყვეს ყიზილბაშთა, რ~ სწადდა
ღამესა ერთსა დაჴშვა კართა, და მოსლვა სპათა მათთა, და შეპყრობა Mეფისა სა
ხლეულითა ს~დ, გარნა ვინათგან იხილეს ესე დაუტე ვეს ტფილისს კარნი, და
წარვიდენ: მერმე შემოვიდა მეფე ტფილისსვე: X~ Gიორგის ძისა თვისისათვის
Mეფესა პირველვე მოეყვანა ცოლი ელისაბრის შვილისა, Aსული თამარ, და
აწ მოჰგვარა Lუარსაბს რევაზ Aრაგვის ერისთავის ასული Mარიამ ცოლად, და
უქმნა ქორწილი გორს აღმატებული. მერმე არღარა მოსცეს მეფესა დვალ
თა ბეგარანი, ამისთვის მივიდა სპითა ქრცხილვანს, და მოსცეს ბეგარა, და დაე
მორჩილნეს ვ~ა პ~ლ: X~განდიდნა, და იქცეოდა ამაყად ზაზა სპასპეტი ციცი
შვილი Mეფესა ზედა, ამისთვის მეფემან ინება წვრთნა მისი, და მოიყვანა იგი:
ა~დ მოწვდილითა ხანჯლითა მიეტევა მონათა მისთა, და მოკლა ფავლენის
შვილი, ამისთვის მოკლეს იგიცა ბძანებითა Mეფის ძის გიორგისათა: მსმ
ენელი ამისი Mეფე შაჰნაოზ, დამძიმდა ფ~დ, ვინათგან იყო ნათესავი:
X~ გარნა იტყოდიან მართლისა ამის სისხლისათვის იქმნა შფოთი ესენი,
ძეთა მეფისათა შ~ს ვ~ა დავითისა: X~ სპასპეტობდა შ~დ მისსა მისცეს Tამაზ
¶აფლანის შვილსა, ა~დ შიხალიხან არა დასცხრა მტერობად მეფისა, და იდუ
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მალ ეზრახა ახალციხისფაშასა ქრთამის მინიჭებითა, რ~ წარიყუანოს ერთი რ~ლიმე
Mეფის ძე: ხ~ ფაშამ ქორიანისგამო რ~ლი მწირობდა ქართლს გარდააქცია ლუარს
აბ ძე მეფისა დაპყრობად იმერეთისად, და წარიყუანა ახალციხეს, რ~ ლუარსაბის ცო
ლი დისწული იყო რაჭის ერისთავისა შოშიტასი: X~ ჰსცნარა ესე მეფემან შანაოს,
შეუძნდა ესე, ა~დ ვერარაჲარგო, და ვერცარაჲ შეუძლო ლუარსაბ ყოფად: შ~დ წარ
უდგა კვალსა მისსა არჩილ მეფე ძე შანაოზისა, და იგიცა მისლვად ახალციხეს, და და
პყრობად იმერეთისად, ამისი მცნობი მეფე შანაოზ ფ~დ წყინებული წარმოუდგა ძე
სა თ~სსა, და ვერ ეწია მას, ა~დ მისწია ±~სი რათა მოიქცეს, და აცადოს დღე სიკვდილი
სა მეფესა, და შ~დ რა იგი ენებოს ჰყოს: გარნა არჩილ მეფემან არარაჲ ისმინა, ა
რცა შეიგონა ვედრებაჲ მამისა თვისისა, მცნობელი მეფე მოიქცა ტფილისსავე ფ~დ
გულმტკივნეული ძისაგან თჳსისა: X~ ყოველნი ესე აცნობა შანაოზ მეფემან
¶აენსა უგულებელსყოფა ძეთა თვისთაგან, და ერთგულობა, და უცოდველობა თვი
სი, და უკეთუ ინებოს წარსლვაჲ მის წ~ე: ხ~ შაჰსულეიმან მოუწერა მისლვაჲ
მისწ~ე, და წარვიდა Mეფე დიდებითა დიდითა, და ჴელმწიფურითა, რ~ იყო მდიდარი
ფ~დ, და არარაჲ დაუტევა ძეთა თვისთა ურჩებისათვის მათისა, ვინათგან რისხვი

და ფ~დ, ა~დ განმგებელად ქართლისად დაუტევა ძე თვისი Gიორგი, რათა განაგოს
ქსნისერისთავი იესე, რ~ლი იყო უკუმდგარი: X~ გიორგის ძესა მეფისასა, მამისა
ვე ჟამსა შ~ა მოეყუანა თუშეთიდამ დათუნა ძე შალვასი, და იყოფებოდა მისთანა: ამ
ან გიორგიმ წარავლინა ძმა თვისი Lეონ შიდა ქართლის დროშით, ესენი შეუჴ
დენ ქსანს, და განაძეს იესე, რ~ლი იყო უკუმდგარი: X~ დასვეს დათუნა ერისთა
ვად, ხ~ მეფე შანაოზ შთავიდა ხოშკაროს, მუნ სალმობიერიქმნა და მოკვდა, წელ
სა, K~ეს აქეთ, ჩქოე, Kართ, ტჲგ: ამისმა მცნობელმა ¶აენმა წარმოავლი
ნა კაცი, და აღწერნეს ყ~ნი ქონებანი მეფისანი, და მისცეს Aლექსანდრეს, და ანუკას
შვილთავე მეფისათა, რ~ ესე ალექსანდრე პირველვე წარევლინა ¶აენისათვის Mეფ
ეს, და იყოფოდა მუნ ტარუღად Iსპაანისად: შ~დ მამისა თვისისა წილ მოუწოდა
¶აენმან Gიორგის ძესა მეფისასა წ~ე თჳსსა რათა მისცეს ქართლი და მეფობა:
მსმენელი Gიორგი ძე მეფისა წარვიდა წ~ე ¶აენისა, და დაუტევა განმგედ ტფილ
ისს ძმა თვისი Lეონ: X~ მისრულისათვის გიორგისა ძისა მეფისათვის, არღარა
ენება ¶აენსა მიცემად ქართლი შაჰსულეიმანსა შიხალიხანისგამო, და ერე
კლესათვის ძისძისა ბატონის Tეიმურაზისა: ამისი მცნობელი არჩილ მეფე სად
გერსმყოფი ჩამოვიდა ქართლს, და იწყო პყრობა ქართლისა, არათუ თვისად, ა~დ რა
თა სცნას ყაენმან, და მოსწრაფედ წარმოავლინოს ძმა თვისი Gიორგი: ESმა შაჰ1-32 სტრ., 260v
სულეიმანს დაპყრობა ქართლისა არჩილისაგან, განიზრახა განდგომა ქართლისა,
მსწრაფლ მოუწოდა გიორგის, და მისცა ქართლი და მეფობა, და ნიჭნი დიდნი, და წარ
მოავლინა გამახმადიანებული დიდებითა მუნებურითა:
Mეფობა oთხმეოცდა მეათერთმეტე: მეფე Gიორგი, ამან ათორმეტი
წელი Iმეფა:
X~ მოვიდა გიორგი Mეფედ ტფილისს, K~ეს აქეთ, ჩქოვ:
Kართ, ტჲდ: და განაგებდა ქართლს: ხ~ იყო მეფე გიორგი, მჴნე, აჴოვანი, ძლი
ერი ძალითა, და ტანითა, შვენიერ ჰაეროვანი, პირ მხიარული, ენა ტკბილი,
უჴვი, გამცემი, მოლხინე, მოისარ მოასპარეზე, და მრისხანე: ა~დ მომკვდარ ი
ყო ±~სი დომენტი, K~ეს აქეთ, ჩქოე, Kართ, ტჲგ: აწ მეფემან დასვა ძმა
გივის ამილახორისი ±~სად nი~კზ: ხ~ ¶აენსა ემცნო მეფისათვის, ანუ შეიპყრ
ას და წარუვლინოს არჩილ მეფე, ანუ განაძოს: ა~დ ამეფე არჩილ ახალციხი
დამ გამოლტოლვილი იდგა სურამს, და არა აუწყა მეფემან გიორგიმ ესე ეს
რეთ. X~ არჩილ მეფე წარვიდა, და დაიპყრა იმერეთი: მერმე კ~დ მოითხოა,
ლუარსაბ ძმა მეფის გიორგისა, ა~დ მომკვდარიყო სიმამრი ლუარსაბისი რევაზ
ერისთავი, და დასვა მეფემან ძმა ოთარ ერისთავისა Iასონ: და წარავლინა მე
ფემან ძმა თვისი ლუარსაბ ¶აენისად: გარნა რომელნი ესე აღვსწერეთ, ანუ
აღვსწერთ ¶აენის მიერობასა, იქმნებოდა შიხალიხანის მიერ, ვინათგან ი
ყო ეთიმადოლე ყაენისა, და ვეზირ აზამი, და უსმენდა ყაენი ფ~დ: და კ~დ დამარ
თა აწცა წ~ე ¶აენისა, მეფის არჩილისაგან იმერეთისა დაპყრობა, რ~ გვიშლის ხონთქ
არსა გიორგი მეფე, ვინათგან არჩილ იპყრობს იმერეთს ძალითა თვისითა, და შეწ
ევნითა მისითა: X~ ისმინა ¶აენმან, და წარმოავლინა სპასალარი აჯიალიხან:

ესე მოვიდა Tავრიზს, K~ეს აქეთ, ჩქოთ: Kართ, ტჲზ: რათა გარდაბირონ
ქართველნი გიორგი მეფესა: და გიორგი მეფესა მოსწერა ყაენმა, შეიპყარ
Mეფე არჩილ, და წარმომივლინე წ~ე ჩემსა, ანუ განაძე: ESე კ~დ აუწყა მე
ფეს არჩილს მეფემან გიორგიმ: ამისთვის არჩილ წარვიდა Dვალეთს:
X~ გიორგი მეფემან აუწყა ¶აენს განძება არჩილისა, და თანა წარატანა არხიმანდრიტი nი~კზ მაღალაძე არჩილ მეფისათანა, და მიუთხრა ესე ყ~ნი:
ამის მიზეზისათვის მეფემან არჩილ ითხოვა სამსჭვალი ქ~ესი და სუდარი,
და საბელი უკეთუ მომცეთ წარვიდე რუსეთს, ესე შეუძნდა დიდად მეფ
ესა, ±~სსა, და Eპისკოპოსთა, და მთავართა: გარნა შ~დ მას პირსა ზედა მი
სცეს ესენი, და წარვიდა Rუსეთს: Dამიერით მოაკლდა ნიჭნი ესე ღ~ისა
ნი Kართლს: X~ კ~დ არა დასცხრა შური შაჰსულეიმანისა G~ი მეფესა
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ზ~ა, და მცდელობდა შემუსრვასა მისსა შიხალიხანისგამო, და უბრძანა აჯია
ლიხანს მტერობა მეფისა, ა~დ სიმჴნითა გიორგი მეფისათა ვერ ავნეს ჯე
რეთ: X~ ჟამსა ამას შინა ისჯებოდენ მამულსა ზ~ა ციცი, და ძმისწულნი
მისნი, ძენი ნოდარისნი წ~ე მეფისა კოჟორსა ზ~ა: Mაშინ ციცი წარმოვიდა ტფი
ლისს აბანოდ, და დახვდნენ იშიტუტრუქის ჴიდს ზევით ფარსადან, პაატა, ვა
ხტანგ, ნოდარ, და ამილღაბარ ძმანი, მოკლეს ციცი, K~ეს აქეთ, ჩქოზ:
Kართ, და ივლტოდენ მამულსა თვისსა: განრისხებული მეფე მიუჴდა,
ა~დ გაესწრნენ იგინი: ხ~ შემზრახნი აზნაურნი მათთანა მოსწყვიდნა, და მის
ცა მამული ციცის, ძესავე ციცისასა: და სიმცრისათვის მოუდგინა მუხრა
ნის ბატონის შვილი პაპუა: და თვით მეფე მოვიდა კოჟორსავე ზ~ა: ხ~ ესე ვახტ
ანგ მივიდა დუშეთს, რ~ ქალი ოთარ ერისთვისა ჰყვანდა ცოლად: Iტყვიან
შეჩენითა მეფისათა, უკეთუ მოკლას Iასონ, ვახტანგ, მისცეს მამული თვი
სი მეფემან, და ამან მოაშთო განსავალსა შ~ა: X~ Iმერეთს ჯდა გურიელი
გიორგი მეფედ, და არღარა მგონებელმან მეფემან არჩილის მოსლვისამან, ი
ნება რათა ჯდეს ნებისმყოფელი თვისი Iმერეთს ძალისა თვისისათვის, და
პირველ მოპარვით მოყვანილი ალექსანდრე, ძე ბაგრატ მეფისა უთვალოსი,
K~ეს აქეთ, ჩქოჱ: Kართ, ტჲვ: რ~ლსა ზრდიდა ძეებრ, ინება აწ ამი
სი Mეფობა Iმერეთს: მიუწერა Aხალციხის ფაშას, რათა იყოს Aლექსან
დრე Mეფედ Iმერეთს: ხ~ ფაშამ აუწყა იმერეთს ხონთქარსა, შ~დ მოთხოვნითა ფაშისა
თა წარგზავნა მეფემან Aლექსანდრეჲ დიდითა პატივითა: K~ეს აქეთ, ჩქპბ:
Kართულსა, ტო: ამავე ქ~კნსა მოკვდა დედოფალი Mარიამ: ¸~დ მოკვდა დე
დოფალი Tამარი, ცოლი Mეფის გიორგისა, რ~ლი იყო კახთა ბატონთა ტომისა,
K~ეს აქეთ, ჩქპგ: Kართ, ტოა: ხ~ Aლექსანდრე მეფემან სძლორა გუ
რიელს გიორგის როკითს, წარმოუვლინა მეფესა მახარებელი, და მადლო
ბა, რ~ მისმიერ ექმნა ყ~ი, და აწ ღირსჰყოს და მისცეს ასული თვისი Mარიამ
ცოლად: ესე არა ინება მეფემან არჩილისგამო, და მიზეზ ჰყო დაწინდვაჲ Dა
ვით ერისთვისაგან, და მისცა ნიჭი დიდი კაცსა მას, და წარუვლინა: Mერ
მე კ~დ მოითხოა ალექსანდრეს ასული ელენე ლუარსაბ, ძმისა თვისისა

თვის, და ესე აღუთქვა Mეფემან მიცემად: X~ შ~დ ამისა ინება მეფემან
მძახლობა რაჭის ერისთავის ´აპუნასი, და მოითხოვა ასული Mიქელაძის
გიორგისა Xვარაშან, რ~ იყო პაპუნას მამიდა შვილი: მოიყვანა კოჟორსა
ზ~ა, და ქმნა ქორწილი წარჩინებული და დიდებ~ლი, K~ეს აქეთ, ჩქპზ: Kარ1-32 სტრ., 261v
თულსა, ტოე: რათა აქვნდეს მწედ იგინი: ხ~ აჯიალიხარ წარიბირნა მთა
ვარნი, რ~ არღარა აქვნდათ სიმტკიცე სჯულისა, და Mეფეთა თვისთა ერთგულობისა: ვინათგან მცირედითა ნიჭითა გამამადიანდებოდენ, და აქვნდათ
როქი ¶აენისაგან, შემყვარე იყვნენ სოფლისა უფროს დიდებისა, ვ~ეღა სუფე
ვისათვის ჩვენთვის დაკლულის K~ესა: Uკუდგა იასონ ერისთავი არაგვისა,
შურითა გივი ამილახორისათა: ±~დ მელიქი სომხითისა ქამარბეგ, ამხილებ
და ქმნულსა მეფისასა აჯიალიხანსა: და ძე მუხრანის ბატონისა ერეკლე რ~ლ
სა ზრდიდა მეფე ვ~ა ძესა: და ძმანი მაჩაბელნი, ძენი ზაზასანი, იესე და ელის
ბარ უდგებოდენ ღალატად მეფესა: ა~დ ბრძანებითა მეფისათა ჰკრეს თოფი
ქამარბეგს ფარულად კოჟორსა ზედა, და მოკვდა იგი: X~ ერეკლე, და მაჩაბე
ლნი შეიპყრნა და პატიმარ ჰყო მეფემან: მაშინ მისცა ასული თვისი მეფემ
ან გიორგი დავით ერისთავსა ქსნისასა, და უქმნა ქორწილი კოჟორსა ზ~ა მგო
ნებელმან მომტკიცებისა მისისამან: ¸~დ შეუჩინა იასონ ერისთავსა მეფ
ემან კაცი, და არა განვიდა სამჭირნოსა მუნებრივსა ზ~ა, მოაშთვეს მუნ საბლი
თა, და შ~დ მისა დაიპყრა გიორგი ძემან ოთარისამან არაგვი: X~ ჟამთა ამათ
წარავლინა მეფემან ორნი ბერნი რუსეთს არჩილ მეფისათანა შფოთებისა ამ
ისთჳს რათა მოვიდეს და მწე ეყოს, ვინათგან კახთა ენებათ და იმერთაცა იგივე მე
ფედ: მისრულნი მონაზონნი დაღისტანსა შინა შეიპყრა შამხალმან: მაშინ შეე
დვა შამხალსა სენი განუსვლელობისა, მცნობმან მონაზონმან დავით Tურქის
ტანისშვილმან, მისცა წამალი და განხსნა: ამისთვის შეიყუარა შამხალმან Dავით,
და უჴმობდა ძედ: ამისმიერ გამოსთხოვა შამხალსა დავით, და წარავლინა რუს
ეთს მეორე იგი ბერი, და მეგობარ ჰყო შამხალი გიორგი მეფისა, და იყოფოდა და
ვით შამხალისათანა მეფის არჩილის მოსვლისამდე:
X~ ესე ვითარებისა მცნობმან ყაენმა მოითხოვა მეფისაგან ძმა მეფისა Lეონ, რ~ ეუწ
ყა ყაენსა, არს იგი საქმისა მისისა წარმმართებელი, გარნა ლეონს მოჰკდომ
ოდა ცოლი ასული გურიელისა თუთა: K~ეს აქეთ, ჩქოჱ: ქართ, ტჲვ: და და
შთენ ძენი მისთანა, ქაიხოსრო, ვახტანგ და დომენტი, და ასული ხვარამზე:
შ~დ შეირთო ასული გიორგი ავალი შვილისა Tინათინ: K~ეს აქეთ, ჩქპ:
Kართ, ტჲჱ: და ესხნენ ძენი მისთანა, Iესე, Sვიმონ, და Tეიმურაზ: X~ ესმარა
მეფესა მოთხოვნა ძმისა თჳსისა, აღუძნდა ფ~დ, და ევედრა ¶აენსა, რათა დაუტეოს
ლეონ, და წარუვლინოს ძე თვისი ბაგრატ, ვინათგან არს უმეტეს სარწმუნო, რ~
არა მივის თვინიერ მისსა სხვა ძე: ჵ՞ სიბოროტე უსჯულო შურისა, რ~ მოითხოა
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ორნივ ყაენმან, და მოუწერა ესრეთ ვ~დ ვინათგან აწ ვსცან ერთგულება შენი

ვ~რ არა ჰრიდე ძესაცა: Aმისთვის განიგულა მეფემან და ეზრახა კახთა, ვინათ
გან ეპყრა კახეთი ხანსა, და არა კეთილუყოფდა კახთა, რათა მოკლან იგი, შე
ერთდენ და ჰყონ ერთ სამეფოდ: ამას ზ~ა მოსცეს მტკიცე პირი ფიცი კახთა:
Aმისთვის შეიკრიბა მეფემან სპანი რეცა წარვლინებად ძისა, და ძმისა
თვის, მივიდა და დადგა ყურყუთას, და ღამესა მას ენება მისლვა თოფყარ
აღაჯს, რ~ კახნი შეკრებულნი დგნენ მიმლოდნენი მეფისა, ა~დ ღამესა მას
განივლტო სპასპეტი თამაზ ბარათა შვილი, და შევიდა აღჯაყალის ციხესა
შ~ა: იხილე სიბოროტე უსჯულოებისა, რ~ იყო დედის ძმა მეფისა, და განმზრა
ხი მისანდო, და აღირჩია უსჯულოთათანა შერთვა, ვე~ღა მემკვიდრისა, და
მონათესავისა თჳსისა მეფისა: გარნა აქვნდა მიზეზი სიბოროტისა, რ~ გიორგი
ერისთავი არაგვისა სიძე იყო მისი, და უკეთუ ეს აღესრულებინა მეფესა ი
გი შეიმუსრვოდა: ამისმა განმხილველმა მეფემან წარავლინა ძე, და ძმა
თვისი Lეონ წ~ე ¶აენისა: K~ეს აქეთ, ჩქპჱ: Kართ, ტოვ: ამისა შ~დ ეზ
რახა გიორგი ერისთავსა რათა მოერთოს, ხ~ მან არა ინება, რ~ მომკვდარ
იყო ბიძის ძე, მუხრანის ბატონი თეიმურაზ, რ~ლი იყო კაცი დიდ შემძლე
საქმისა, ერთგული Mეფისა, და ჰრიდებდენ ყ~ნი, და ესრეთ მოაკლდებო
დენ მეფისანი, და განმრავლდებოდნენ წინააღმდგომნი: X~ ამისთვის გა
ნიზრახა მეფემან ამასვე ქ~კნსა შ~ა შესლვა დუშეთს, ანუ დაიპყრას და და
იმორილოს იგინი, ანუ იქმნას რა იგი ნებავსთ: შეკრებული სპითა მი
ვიდა და დადგა საბურდიანოს, და მუნიდამ ეზრახა კ~დ და მორჩილებასა გიორ
გი ერისთვისასა, გარნა არა ინება მორჩილება: Mაშინ მიუჴდა გზასა ტინი
სასა მეფე, და მათ მოემწოთ კახნი მოყვარენი მათნი, და შეკრეს სიმაგრენი
მათნი, დაიწყეს სროლა: მოკლეს ტფილელი Iოსებ, იყო სროლა დილით
შუადღემდე, ა~დ შეუშვნეს სხვანი დროშანი, და უმეტეს უწყეს მეფის დრო
შასა სროლა: ტფილეს გარდა მოკლეს ქაიხოსრო ციციშვილი, და სხვანი მრა
ვალნი, ა~დ სძლეს მეფისათა, და მოსწყვიდნეს იგინი, და ივლტოდნენ: შევიდა
მეფე, და დადგა ბაზალეთს გამარჯვებული, და მოწვეს დუშეთი და გარემონი
სპათა მეფისათა: Iხილე კ~დ სიბოროტე და არა კეთილისა წილი, რ~დავით
ქსნის ერისთავი წარავლინა მეფემან, რათა მოვიდეს იგი გრემის ჴევიდამ ბრძ
ოლასა ზ~ა: ხ~ იგი არა მოვიდა, ა~დ დაადგრა მტერობით მჭვრეტელი თუ რაჲ
იქმნას, გარნა რაჟამს ივლტოდენ მაშინ მოისწრაფა დავით Mეფისათანა:
1-32 სტრ., 262v
და ამას ემთხვია Gიორგი, და ბარძიმ ძმანი მცირედითა კაცითა ლტოლვილ
ნი. ხ~ მან არარაჲ ავნო, არცა ჰბრძო და არცა შეიპყრა, ა~დ განუტევა
მშვიდობით, და თვით დავით ერისთავი მოვიდა მეფისათანა, და მყისვე აიძულებდა
უკუნქცევად, რ~ გიორგი, და ბარძიმ ვედრებად მიწევნულიყვნენ მეფისად,
რათა შეუნდოს, ამის დავითის მიერ არცაღა მათ ინებეს, და კ~დ ქვეგანმხედ
ველთა, და ბოროტთა კაცთა მეფისათა გან ზრახვითავე დავით ერისთვისათა
იჴმი
ეს მასვე ღამესა შ~ა ლტოლვა, და დაუტევეს მეფე მუნ:

X~ ამისი მხილველი მეფე, და უღონოქმნილი წარმოვიდა თვითცა მასვე ღამ
ესა მშვიდობით, და მოვიდა კოჟორსა ზედა: ესე მიესმა შაჰსულეიმანს, შეიპყრნა
Tოხჩას მყოფნი, ძე მეფისა ბაგრატ ყრმა, და ლევან ძმა მეფისა, და წარგზავნა
ჱერათს პატიმრად: ეგრეთვე ლუარსაბ ძმა მეფისა წარგზავნა ქირმანს:
X~ ამან ლუარსაბ ქმნა ბოროტი, რ~ რა~ჟს აიძულებდენ უარისყოფასა ქ~ესსა, არა
დაუტევა, ა~დ აწ გზასა ზ~ა შეიმუსრა ცხვირი, და შეისვარა სისხლითა, და იტყოდა
ჩვენებასა, მცა იმამმან ღამესა ამას მეტყველმან, რასათჳს არა იქმნები მახმა
დიან. გარნა არა შეურაცხეს ხვანჯი ესე სიმართლედ, ჰყვეს მახმადიანად
და წარავლინეს მუნვე: X~ გიორგი მეფესა მოუწერა ყაენმა, მოვედ წ~ე ჩე
მსა, და მოგცე ქყ~ანა სხვა, და ნიჭნი დიდნი, ა~დ ქართლი მიმიცია Eრეკლესათ
ვის: Dა ესე ერეკლე იყო ისპაანს ათორმეტის წლის, და არა უარჰყო K~ე:
რ~ იყო აღზრდილი რუსეთს, რ~ი წინაცა ვახსენეთ: ამას შეუკრბენ მისთანა
მყოფნი კახნი, და უმეტეს მოძღვარი მისი ნაცვლის შვილი მონაზონი, და ესენი ი
ტვირთვიდენ ცოდვასა მას, რათა დაუტეოს K~ე, ამისთჳს გამახმადიანდა
ცოლშვილითა
ს~დ, და უწოდეს nაზარალიხან, და წარმოავლინეს ნიჭითა დიდითა ქართლს მე
ფედ: X~ ამისი მსმენელი Tამაზ სპასპეტი შემოვიდა ტფილისს ციხესა შინა, და
უკუუდგინა ციხე ქალაქი მეფეს გიორგის: მაშინ მეფემან წარმოვლინა დე
დოფალი ¶ორნისს, და შ~დ ხუნანს მოსლვისა ნაზარალიხანისა წარვიდნენ ქარ
თველნი მიგებებად მეფეს ერეკლესთანა: Mერმე გიორგი მეფე მოვიდა,
ქრცხილვანს, და მუნიდგამ წარვიდა რაჭას ლიბის გზასა ზ~ა, და მთიდამ გამოუტე
ვნა ქართველნი მცირედთაგან კიდე: რ~ მოეცა ¶აენს ნაზარალიხანისათჳს მწ
ედ აჯალიხან, და ხანი კახეთს მჯდომი დაჯდა თხოვნითა
ვე მეფის ერეკლისათა თუშნი და ქისიყელნი ამის
თვის რ~ ვერა ეგოდენ ენდობოდა ქართველთა:
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Mეფობა ოთხმეოცდა მეათორმეტე: Mეფე Eრეკლე, ამან ათხუთ
მეტი წელი იმეფა გიორგის მეფის საქართველოს ყოფითა: თვინიერ მისა ათერთმეტი
წელი იმეფა:
X~ ესე ერეკლე, ყეენისაგან წოდებული ნაზარალიხან, მოვიდა
და დაჯდა ტფილისს მეფედ, K~ეს აქეთ, ჩქპჱ: Kართუ, ტოვ: ა~დ იყო ქარ
თლისა და საქართველოსათა წესთა უცნობელი, სმისა და შვება ლხინისა მოყუა
რე, მჴნე და ჰაეროანი, ტანოანი, მოწყალე, და მცირედთა ყურის მიმგდები, და
დიდთა დამამდაბლებელი, ა~დ არა ძალედვა თვინიერ ყეენისა: მრისხანე ჟამად,
და უსისხლო, გარნა ამის ჟამადმდე არა იცვალებოდენ ±~სეპისკოპოსნი საყ
დართა თვისთაგან: ამან შესცვალა ტფილელად ყაფლანისშვილი Dომენტი,
მანგლელად ჯავახი შვილი Iოსებ რომლისა ძმისწული მოიყუანა Xარჭად
თვისად: ±~დ დაადგინა კარისა თვისისა განმგედ მსაჯულთუცესად ბარძიმ

ძმა გიორგი ერისთვისა: Sახლთუხუცესად ბებური შვილი: Vეზირად ყიასა:
¶ულარაღასად ¶აფლანისშვილი ლუარსაბ, და ამათ მიაგდო საქმენი ყ~ნი ქვეყა
ნისანი, და თვით მარადის იშვებდა და იხარებდა და ნადირობდა, ა~დ უმძიმდა
ცა ესე ფ~დ ვ~ა ცვლილებანი საქართველოსანი: და სწადდა რათა აქვნდეს კა
ხეთი თვით, და ქართლი გიორგი მეფესა, ვ~ა მემკვიდრეთა: Aმას უთხრეს რ~
არიან ძენი მეფის არჩილისანი ზრამაგას, რათა წარავლინოს სპანი, შეიპყრ
ას იგინი, და წარუვლინოს ¶აენსა: მეორედ რ~ მწეობა დიდი იქმნების დიდი
ალექსანდ
რე Iმერთა მეფისა, ვინათგან მეგობრობდენ ესენი გიორგი მეფის მტერობისათვის:
A~დ ესე არა სთნდა მეფეს ერეკლეს, რ~ დისწულნი იყვნეს ძენი მეფის არჩი
ლისანი ამისნი, ა~დ რათა არა დამართონ ქართველთა წ~ე ყაენისა: ამისთ~ს
შეკრიბნა სპანი, და უთავა ბარძიმ მდივანბეგი, რ~ნცა გამოითხოვა ამისი ყოფად:
და წარგზავნა დვალეთს: ა~დ მისრულს ზრამაგას სპითა ბარძიმს, წინა ა
ღუდგა ელიყანას შვილი, და წარავლინა ძენი არჩილისანი დიგორს, ხ~ ბა
რძიმ ვერარაჲსა მყოფელი, უკმოიქცა და მოვიდა წ~ე ერეკლე მეფისა:
X~ კ~დ უთხრეს ერეკლე მეფესა, რ~ არიან ცოლშვილნი ლეონ გიორგი მე
ფის ძმისა, ავალის შვილის გიორგის სახლსა, და გამოთხოვითავე ქაიხოსრო
ციცი შვილისათა, რომელსა უწოდებდ ლოპინას, წარავლინა იგი რათა
მოიყუანოს იგინი, ა~დ გიორგი ავალი შვილმან წარიყვანა სამცხეს ლომათ
ჴევსა შინა იგინი, ძმისა თვისისათანა, რომელი იყო მუნ მახმადიან:
X~ ლოპინა დაესხა და იავარყო ქონება ლევანისა ს~დ: გარნა მეფე ერეკლე
მნებებელ არა იყო ამათი, ა~დ შიშისათვის რათა არა შეასმინონ მეფის გიო
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რგისათან, განადიდებდა ±ახთა, და ვიეთმეთა ქართველთაცა, ა~დ უმეტეს და
ამდაბლა Sპსპეტი თამაზ, და მიუგო თხემსავე სიბოროტე მერმე კ~დ უძვირესი:
±~დ ამილახორი გივი, Dავით ერისთავი: Aშოთან მუხრანის ბატონი:
X~ აღაზვავნა მცველნი ტფილისის ციხისანი ყიზილბაშნი, რ~ ჰკვლიდენ და წარ
უხმიდენ კახთა რომელთამე ცოლშვილთა, სხვათა ჰყიდდენ, და სხვათა მახმად
იანჰყოფდენ, და ჭირისა ამისთვის გარდაშენდებოდენ ქართლის გლეხნი, და აზ
ნაურნიცა კახეთს, რ~ საწადელიყო მეფისა ერეკლესა აღშენება კახეთისა:
X~ გიორგი მეფე, რაჭიდამ oდიშს: ოდიშიდამ Gურიას: გურიიდამ მი
ვიდა სამცხეს, და დადგა oშორას: მუნიდამ წარმოავლინნა სპანი თჳსნი, რა
თა დაესხნენ Aლექსანდრეს იმერთ მეფესა, რ~ი იდგა წედისს: ESე ბეჟან
სააკაძემ დაამხილა მეფეს ალექსანდრეს, და იგი მსწრაფლ შეივლტო ციხე
სა შინა გორს, და სპანი მეფისანი მოვიდენ აშორასვე უქმნი: X~ ერეკლე Mე
ფემან ყ~ნი ესე აუწყა რაცა იგი ქმნა გიორგი Mეფემან: ამისთვის შაჰსუ
ლეიმან წარავლინა დესპანი ხონთქრისა ქალბალიხან ვ~დ ვინათგან არს ზავი

ჩვენ შ~ს, მომეც არჩილ, და გიორგი Mეფენი, და მიუძღვანნა ძღვენი დიდნი, და
ჰყვა ალექსანდრე Mეფედ Iმერთა: X~ მაშინ ოსმალთა ვეცხლისმოყუარეთა,
უბრძანეს ახალციხის ფაშას შეპყრობა და მიცემა მათი, და გამეფება ალექს
ანდრესი Iმერეთს: Aმისი მცნობნი წარჩინებულნი მესხნი აზრახებდენ გი
ორგი მეფესა შესლვად ინგიჩართა ორთასა შინა, და მიღებად სჯულთა მა
თთა, ვინათგან არღარა იყო სხვა: ა~დ მოვიდა ფაშა, და მოერტყა გარს მეფესა ზიკი
ლიას მყოფსა: ხ~ მეფემან ჰყო ეგრეთ ვ~ა ამცნეს მესხთა სახლეულთა თვისთა
თვის, რ~ უკეთუ თვით განრომილიყო მეფე, იგინი ძნიად განეროდენ, და წარიყვა
ნეს მეფე ახალციხეს; ა~დ ვინათგან უპატიო იყუნენ ქართველნი ერეკლე მეფი
საგან, ამისთვის ეზრახებოდენ მეფესა გიორგის რათა მივიდეს ქართლს,
და დასდვან სული თვისი ამისთვინ, და აღუთქმიდენ ფიცითა დიდითა: და კ~დ უვ
ლინებდენ მრავალსა საგანძურსა ქართველნი, და აშოთან მუხრანის ბატონი:
გივი ამილახორი, და ნი~კზ არქიმადრიტი მაღალაძ, რათა მით დაუყოს
პირი ოსმალთა, ჰანგართა, და ვეცხლისმოყუარეთა: X~ ღამესა ერთსა ნებითა მეს
ხთათა გარდმოუშვა მეფე ციხის ზღუდიდამ დოლენჯი ჴმალაძემ საბლითა,
და მოვიდა სლესას ღამითვე მეფე, რ~ ზიკილიდამ მუნ მისულიყვნენ სიახლოი
სათვის ქართლისა სახლეულნი მეფისანი, და ჩამოვიდა ქართლს ჴეობასა შ~ა: მა
შინ ალექსანდრეცა მიეწოდა ფაშასა, ასცდა მეფე გზასა ზ~ა, და მსახურნი
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მისნი შეიპყრნეს მონათა მეფისათა, და მოართვეს Mეფესა: Mერმე დაუტევა
Mეფემან დედოფალი მუნ ჴეობასა შინა დედაწულითურთ:
X~ კ~დ შთამოვიდა Mეფე Gიორგი Kართლს. და ოთხი წელი იმეფა, წე
ლსა K~ეს აქეთ, ჩქჟა: Kართულსა, ტ ო თ:
შემოიკრიბნა სპანი გარემონი მე
ფემ Gიორგიმ, და შთამოვიდა ¸იდა ქართლს, და მოერთოდიან მუნებურნი
ყ~ნი სიხარულითა: ხ~ სცნა მეფემან, რ~ დედა ცოლშვილნი ალექსანდრესი
დგანან რუისს, დაესხა მათ და იავარ ჰყო ყ~ნი იგი, და ძენი მისნი დააპატიმრა, და
სხვანი ტყვე ყვნა: Aმისი მცნობელი ნაზარალიხან კოჟორსა ზ~ა მყოფი, მსწრ
აფლ შევიდა ტფილისს, და Gიორგი მეფე დუშეთს, და მუნიდამ თიანეთს, რ~
მუნ იდგა: გიორგი, და ბარძიმ მოეგებნენ ორნივე წინ სიხარულითა თაყუა
ნისმცემელნი, და ითხოვეს შენდობა: მერმე უძღვნეს დანაშთუმებულნი
ტინისანი, და თვისნიცა მრავალნი, Mაშინ ქაიხოსრო ლოპინამ შეიკრიბნა სპ
ანი თვისნი რათა დაესხას დედოფალსა ახალდაბას: ა~დ ძმის წულმან მეფისა
მან ვახტანგ, ძემან ლეონისამან შემოიკრიბნა თვისნი, და მიეგება ბრძოლად,
ივლტოდა ქაიხოსრო, და შევიდა ტფილისს Mეფეს ერეკლესთანა, და ძმისწულ
მან ქაიხოსროსამან ციციმ დაიპყრა საციციანო, და მოერთო მეფესა:
X~ შეკრებული მეფე მოვიდა თიანეთიდამ დიდგორსა ზ~ა, მოერთნენ ს~დ
მუნ სომხით საბარათიანონი, მერმე მივიდა და დადგა კოჟორსა ზ~ა მეფე გ~ი,
±~დ დაადგინა ±~სად ნი~კზ ამილახორის ძევე, და წარმოგზავნა ბარძიმ მდივან

ბეგი იმერეთს შეწევნად არჩილ მეფისად სპითა, ა~დ ვერღარა ესწრა, რ~
არჩილ მოსრულიყო ერწოს, მიეგება მუნ ბარძიმ დიდითა ძღვნითა,
და მიუძღვა ქრცხილვანს არჩილს, და თვით მოვიდა ბარძიმ მეფის გიორგისა
თანა: Mაშინ მეფე მოადგა ტფილისს, და შეაჭირვა ფ~დ, და ეზრახა კახთა,
იპატრონონ კ~დვე მეფე არჩილ: ხ~ მათ სიხარულით მოსცეს პირი მტკიცე
ფიცითა, და აცნობეს ესე არჩილს, ა~დ მან არა ინებდა, გარნა განემზადა წარ
სლვად რუსეთს, და ქენებითა დისა თვისისა თამარისათა დაადგრა მუნვე:
X~ გიორგი მეფე ფიცისათვის კახთა, განვიდა ლილოსა ზედა რათა დაიპყრ
ას კახეთი, და მუნიდამ წარავლინა ბარძიმ თავად სპათა, გივი ამილახორი,
და სპასპეტი თამაზ, და ქართველნი: ამათ მისრულთა ნინოწმიდას მოერ
თო სალთხუცესი ჩოლაყას შვილი რევაზ მოკიდებულითა თვისითა, და ნინო
წმინდელი უმასპინძლებდათ: ±~დ დუშია ქისიყის მოურავი მათთანა მცირ
ედითა თუშითა, და ქისიყითა, არა ბრძოლად, გარნა რათა ჰყოს ზავი მათთანა:
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X~ ესე ბარძიმ იყო ამაყი თავჴედი, კადნიერი, და არარად ვინმე სჩნდა, და უმეტ
ეს კახნი, ამისი მცნობნი და მგონებელი დუშიასი ბრძოლად: მაშინ დუში
ამ შიშისა თვის იწყო სროლა, რა ღვინო სმული და მთვრალი ბარძიმ განრისხნა
ფ~დ, და არღარა ისმინა ვისიმე, და მიეტევა ბრძოლად, შ~დ იწყეს თოფთა სრო
ლად, ჰკრა ბარძიმსა მკერდსა, და განვლო ბეჭსა მისსა, და შეიღეს მოწყლ
ული ნინოწმიდის ზღუდესა შ~ა, და განამაგრეს ყმათა მისთა ზღუდე ეკლ
ესიისა: ხ~ ქართველნი ლტოლვილნი მოვიდენ წ~ე გიორგი მეფის გიორგისა ლილოსა
ზედა: Mერმე უკმოიქცა მეფე, და მოვიდა Mცეხთას: ±~დ ეზრახა გიორგი
მეფე არჩილ მეფესა რათა დაიპყრას კახეთი, რ~ ევედრნენ კახნი მისთ~ს, ა~დ
მეფემან არჩილ არღარა ინება, და წავიდა ოსეთს:
X~ გ~ი Mეფე დადგა კოჟორსა ზედა, და მოაყენა ქაიხოსრო ძმისწული თვისი გორს, რ~
იოთამ ამილახორი მას შინა მყოფი არბევდა მუნიდამ ქართლს: კ~დ ეზრახოდა
გ~ი მეფე შამხალსა რათა მწე ეყოს, და მან აღუთქვა აჰმადბეგ ალიაღის შვილის
დესპნობითა: ამისთვის წარავლინა ძმისწული თვისი ვახტანგ მძევლად შამხ
ლისათანა პაემანითა ამით რ~ ოდეს მოვიდეს ძე შამხლისა, ვინათგან გიპყრავს
გზა, წარსრული არჩილ მეფე რუსეთს, შეიპყარ და წარმოავლინე წ~ე ჩემსა, ამი
სთჳს უგულებელსჰყო ფიცი და პაემანი შამხალ: და რა შეიპყრეს მეფე არჩილ
ჩერქეზს, ესე სცნა ვახტანგ ჴევსმყოფმან, წარმოვიდა და მოვიდა გორს ძმისა თვისისა
ქაიხოსროსათანა: X~ ჟ~ა ამას ეზრახა აბაზყულიხანს მეფე ერეკლე, რათა დაიპ
ყრას ერწო თიანეთი. შეკრიბეს ამათ სპანი და გამოგზავნეს თიანეთს: ამას ზ~ა
წარმოავლინა მეფემან პაპუა მუხრანბატონი, და ერისთავი გ~ი სპითურთ, ჰყვ
ეს ბრძოლაჲ კვეთებითა ძლიერითა, და ივლტოდენ სპანი ჩვენნი: ამისი მცნობ
ელი მეფე მოვიდა თიანეთს სპითა, და დაიპყრა კ~დ თიანეთი: ამისთვის მოვიდა მე
ფე ერეკლეცა, და დადგა ქართლის უბანს: მაშინ ეზრახნენ Gიორგი, და Eრეკლე მეფენი ურთიერთარს მნებებელნი, რათა დაიპყრას Kართლი Gიო

რგიმ: და ±ახეთი Eრეკლემ, და აუწყონ ¶აენსა ეგრეთ მორჩილება მისვე, და
დაასკვნესცა პირი: ა~დ არა აუფლეს მეშფოთეთა ესე ყოფად: ¸~დ ინება მე
ფემან გ~ი ბრძოლა, და ესეცა არა ინება გიორგი ერისთავმან, ვინათგან იყო შე
უმართებელი, და გემოთმოყუარე, და განზრახვითა მისითა უკმოიქცა მეფე გ~ი
სპითა: X~ Eრეკლე Mეფემან დაიპყრა თიანეთი, არაგვის აღმოსავლეთი ს~დ
მაშინ გ~ი Mეფე რა თვით ვერღარა ეუფლა ბრძოლასა: წარავლინა ძე ერისთვ
ის Iასონისა თეიმურაზ სპითა: ამათ მოსრნეს ნაზარალიხანისანი, აოტნეს, და
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წარუხვნეს მარტყოფი: ესმა ესე Eრეკლე მეფესა, და წარმოუდგეს ამათ, ა~დ ამ
ათ შემოასწრეს Mცხეთას, და მოსრული Mეფე ერეკლე მოადგა გარს: ამისი მხ
ილველი Mეფე გ~ი, მსწრაფლ წარმოვიდა, და არცა აქა აუფლა გ~ი ერისთავმან,
რათა განვლოს ღართისკარი, და მოსრან იგინი, ა~დ მოვლეს სხალტბიდამ:
X~ მათ იხილნესრა მიმავალნი სპანი მსწრაფლ განვიდენ ჯვარს, და დადგა მუნ
მეფე ერეკლე, და ვერღარა ყვეს ბრძოლა სიმაგრით გამო, ა~დ დადგნენ იმიერ
და ამიერ, და სპანი ბრძოდეს მ~რდის, K~ეს აქეთ, ჩქჟდ: Kართ, ტპბ:
¸~დ მოიღეს ზარბაზანი, ტფილისადამ მათ, და ისროდენ, გარნა ვერ ავნეს კაც
თა, ა~დ ეცა Mცხეთის ეკლესიასა, მაშინ ამით რისხვეულიქმნენ, და კვეთები
თა მეხისათა იქმნა ¶ორჩიბაში ბეჟან ვ~ა მკვდარი: X~ ქვეგანმხედველი იქ
მნა G~ი Mეფისა ციცი ციცისშვილი, და აცნობებდა ყოველსავე Mეფეს ერეკლეს,
რ~ იყო ლოპინა მისთანა, ამისთვის შეიპყრა მეფემან ციცი და მოაშთო იგი, და
მისცა საციციანო ფარსადანს ნოდარის ძესა: ±~დ შეაპყრობინა მეფემან ქაიხ
ოსროს ძმისწულსა თჳსსა სააკაძე ბეჟან, ვინათგან ამხილებდა იგიცა ნაზარალი
ხანს, და აღმოჰჴადნეს თვალნი, ვ~ა ძმამან მისმან პ~ლ ქრცხილვანს ყოფასა შინა
არა მისცნა მეფესა ღვინო ატენური, ამისთვის შეიპყრნა და აღმოხადნა თვალ
ნი: X~ მოეშველა მეფეს ერეკლეს აბაზყულიხან, და ამით განგრძელდა ბრძო
ლა, და ვერარაჲ ავნეს ურთიერთარს: მერმე უკუნიქცნენ
მეფე ერეკლე, და აბაზყულიხან, და მივიდნენ ტფილისს: ¸~დ ამისა გამოვიდა
მეფე ერეკლე სომხითს. ესე სცნა კრკონს მდგომმან მეფემან, და აცნობა არ
ჩილს: შეკრბენ ძმანი, და მოვიდნენ ვარახუნას: ჰსცნა Mეფემან ბოლნისს
ყოფა ნაზარალიხანისა, და ინება მისლვა მის ზ~ა რ~ იყი მცირედითა სპითა: ესე
აცნობეს Eრეკლე მეფესა, და მოსწრაფედ წარვიდა ბორჩალუს: Aმასვე ჟ~ა
მოართვეს Mეფეს გიორგის, რ~ მოვლენ თუშნი, და კახნი სამასნი წ~ე ერეკლე
მეფისა. მსმენელნი სპანი ამჴედრდენ წამსავე ს~დ, და მიეტევნენ: მხილველნი
თუშნი და კახნი შეკრბენ ტალავრის ბოლოს გორათა ზ~ა, და მისრ
ულ მდგომთაგან იქმნა კვეთებული ბრძოლა ძლიერი, გარნა მოსწყვიდნეს
და დაიპყრნეს ქართველთა ს~დ, და მათ მოკლეს ჩოლაყაშვილი გივი, შანშია
შვილი ბაადურ, და სხვანიცა: X~ კ~დ სხვათა სპათა მოესმათ მოსლვა მათ
ზედა, და მყის წარვიდა Vახტანგ ძმისწული Mეფისა, და მიჰყვნენ სპანი: მი
სრულთა იხილეს ყიზილბაშთა სპანი, რ~ მომკვდარიყო შაჰსულეიმან,

K~ეს აქეთ, ჩქჟბ, Kართ, ტბ, და დაჯდა ძე მისი მისწილ ¸აჰსულთანუსეინ:
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Aმას წარმოევლინა ხალათი Mეფის ერეკლესათვის, და მონაცვალეთა ტფილისს
მყოფთა მცველთა ყიზილბაშთა: ამათ მიეტევნენ ქართველნი და მოსრნეს ს~დ:
მაშინ ვახტანგ სცა ოროლი და სპარსსა, და სხვამან მოუწყო ისარი: იხილა ხერხეუ
ლიძე ხოხონამ, და დაჰფარა მკერდსა ზ~ა ფარი Vახტანგს, ჰკრა სპარსმანმან
და განავლო ფარი იგი, და ვერღარა ავნო Vახტანგს: ±~დ მჴნედ გამოჩნ
და სპარსი ერთი, რ~ მოყარნა ხუთნი მჴედარნი მჴნე ჭაბუკნი, შ~დ შეიპყრა
იგიცა გოშტაბაში შვილმან ნი~კზ, და განუტევა მშვიდობით სიმჴნისა მისისათვის:
X~ Mეფემან ერეკლე განვლო გემიყაა, მცნობმან მეფემან Gიორგი ინე
ბა წინა გარდასწრობა, და შეპყრობა მისი, ა~დ არა აუფლა Aრჩილ მეფემა:
და შემოვიდა Mეფე ერეკლე ტფილისს: ხ~ G~ი მეფე მოვიდა კ~დ კრკონს:
Aმისთვის წარავლინა ნაზარალიხან ¶აფლანის შვილი ლუარსაბ წ~ე ¶აენისა,
და შეასმინა აბაზყულიხან, რ~ არს მეგობარი გ~ი მეფისა, და არა ნებავს შეწევ
ნა ჩემი, და მოითხოვნა შეწევნა სპითა: Mაშინ შაჰსულთან უსეინს მოეყუა
ნა პატიმრობიდამ Lეონ, და Lუარსაბ ძმანი Mეფისანი, და ძე Mეფის გიორგი
სა Bაგრატ წინათვე მომკვდარიყო ჱერათს, რომელიცა უთხრეს მეფეს ახალც
იხესვე: X~ მეფეს ერეკლეს უსმინა, და წარმოვლინა სპითა დიდითა ქალ
ბალიხან, და მოუწერა Eრეკლე მეფესა რათა შეიპყრას აბაზყულიხან, და
წარგზავნოს მის წ~ე: X~ ზამთარსა ამას მიიცვალა დედოფალი Xვარაშან:
K~ეს აქეთ, ჩქჟე: Kართ, ტბგ: და არჩილ მეფესაცა ამბავი ზამთარს მოერთვა
სიკვდილი ძისა თვისისა მამუკასი Mოსკოვიდამ: ა~დ შ~დ გლოვა მწუხარებისა
იყვნენ Mეფენი ზოგად: ¸~დ ზაფხულსა ამას მოვიდა ქალბალიხან ხუნანს
სპითა დიდითა: მიეგება მას ერეკლე Mეფე: ხ~ Gიორგი მეფე დადგა დიდგორ
სა ზ~ა, და აქაცა არა აუფლეს ბრძოლად გ~ი მეფე, რ~ ვინათგან შეუმართებე
ლნი იყვნენ გიორგი და დავით ერისთავნი მინდორსა ზედა, და არცა თამაზ
სპასპეტმან ინება ხუნანს შემოსულთა ყიზილბაშთა ბრძოლა, რ~ იყო მამუ
ლი მისი, ყიზილბაშთა სისხლთა რიდებითა, და ამათ ყ~თა უფროს სათნოჲ
თა ყაენისათა არა ინებეს: X~ ნაზარალიხან, და ქალბალიხან შემოვლ
ეს სომხეთი, დმანისის ჴევი, და დადგეს ყარაბულახს, და G~ი მეფეცა მივი
და და დადგა კლდე კარს: Mაშინ ერეკლე მეფე, და ალექსანდრე მეფე
იმერთა მეგობრობდენ, ამისთვის მოუჴდა ალს და ტყვე ყვნა, მსმენელმან
არჩილ მეფემან ტაშისკარს მდგომმან დევნა უყო, ა~დ მას ვერ ეწია, და დაა
ყრევინეს ტყვენი: ამისთვს ეზრახნენ არჩილ, და გ~ი მეფენი იმერთა: X~
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იმერთა შეიპყრეს ალექსანდრე და მოსცეს Mეფეთა, ამათ მოიყუანეს და მოა
შთვესიგი რუისს: A~დ ბრძოლა ქართველთა, და ყიზილბაშთა განგრძელდა
რ~ ყიზილბაშნი მლოდნენი სულმოკლებასა და უკუნ ქცევისა ქართველთასა:

ხ~ ქართველნი წარჩინებულნი არა მნებებელნი ბრძოლისანი, და სიმაგრ
ეთა მათთა იმედებულნი, იტყოდენ ვაცადოთ თოვლი, და უკუნიქცევიან
ყიზილბაშნი, ა~დ მეფე წადიერიყო ბრძოლისა: ვინათგან იტყოდა უკეთუ დასძრეს ვერღარა მუნიდამ დაუდგმიდენ სიმაგრეთა მათთა, და დაბრკოდენ
ესე ვითარებითა: Gარნა შინა განმცემელნიცა მრავალნი იყვნენ ვ~ა
ესე, რ~ უბრძანა მეფემან ძმისწულსა თვისსა ქაიხოსროს მისვლა სპითა, და
მოსრვა მებალახეთა, და წარმოღება ცხენთა მათთა, და დაბრკოლდენ ესე ვითა
რებითა: მაშინ წარმოდგომილთა ყიზილბაშთა ეკვეთნენ სპანი მეფისანი დი
დნი და მოსრან იგი: გარნა ესე ამცნეს მათ შინა განმცემელთა მათ, და გა
ნაწყვეს მუნ სპანი რჩეულნი: X~ მისრულსა ქაიხოსროს ბრძანებისაე
ბრ ეკვეთნენ მზაყოფილნი იგი ყიზილბაშნი, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და
მოსწყდა სიმრავლე, და მოუკლეს ქაიხოსროს ცხენი: მაშინ მჴნედ გამოჩნდა
ფალავანდი შვილი ზაალ, გარდაჴდა და მისცა ცხენი თვისი ქაიხოსროს, და თვით
ბრძოდა, ¸~დ აოტნეს სპანი ქართველნი, და მოკლეს ზაალცა მუნ:
Mეორესა დღესა წარმოავლინეს ქაიხოსრო ლოპინა სპითა, ამან გარდმოვლო
მთა თორის გუჯარეთსა ზ~ა, და დადგა გვეძინეთს: ამისმან მცნობმან გიორ
გი მეფემან წარავლინა ფარსადან ციცისშვილი და ზურაბ ერისთვის შვილი,
ა~დ ამათ ვერარაჲ ავნეს ქაიხოსროს, და დაიპყრა მან საციციანო:
Aმისი მცნობელი ქალბალიხან წარმოემართა სპითა, ხ~ Mეფე აიძულებდა
ქართველთა ბრძოლად, ა~დ არა ინებეს კ~დ მთავართა, ამისთვის წარმოვიდა
მეფე კრკონს, აღყარა მუნ მდგომნი დედაწულნი თვისნი, და მოვიდეს Iმერეთს: K~ეს აქეთ, ჩქჟე, Kართ, ტპგ: X~ ნაზარალიხან და ქალბალიხ
ან მოვიდნენ გორს, წარავლინეს და მოარბიეს რომელნიმე ზენა დაბნები, გა
რნა მთავარნი ვერღარა გამაგრდენ სიმაგრეთა შინა თვისთა ყმათა თვისთა
გამო: Gიორგი ერისთავი, და გივი ამილახორი წარვიდენ დვალეთს, და
მუნიდამ იმერეთს, და დავით ერისთვი მოიყუანეს ყმათავე თვისთა მაღრ
ანდვალეთიდამ წ~ე ერეკლე მეფისა: ეგრეთვე პაპუა მუხრანის ატონი, და
თამაზ სპასპეტი ძით მამუკათი უღონოქმნილი: მივიდნენ ქალბალიხან
ისთანა: ESე ყ~ნი განზრახვითა მეფის Eრეკლესითა წარავლინა პატიმარნი ქალბალ1-32 სტრ., 266v
იხან წ~ე ყაენისა, ხ~ ¶აენმა წარავლინა პატიმარნი ქირმანს: ¸~დ ამათთა მისლ
ვისა მივიდნენ ყ~ნი ქართველნი მეფის ერეკლესათანა: Mერმე უცნობელად
ბიძებთა თვისთა ეზრახა ქაიხოსრო ძე ლეონისა ქალბალიხანს რათა წარავლი
ნოს წ~ე ¶აენისა და მივიდეს მისთანა: ხ~ მან სიხარულით აღუთქვა, და მისრუ
ლი კეთილად შეიწყნარა, და წარავლინა წ~ე ყაენისა, ამას ¶აენმანცა პატივსცა
რ~ იყო მამაცა მისი მუნ, და ვინათგან მტერიყუნენ ქალბალიხან, და ერევნისხანი,
ამისთვის ეზრახა ერევნის ხანი Gიორგი Mეფესა რათა წარვიდეს წ~ე ყაენისა,
და მან წარმართოს საქმე მისი ყ~ი, და მოსცეს ყაენმა ქართლი, და ნიჭი დიდი:

X~ ამისმა მსმენელმა მეფემ Gიორგი, ამას ზედა მისცა მტკიცე წარსლ
ვისათვის: ხ~ ჩერქეზის ბატონის ასული რუსუდან, რომელი მოეყვანა ძისა
თვისისა ბაგრატისათვის მეფესა, ესე პირველად მიეცა ძმისწულისა თვისისა
Vახტანგისათვის, და შ~დ ქაიხოსროს წარსლვისა წარიყუანა Vახტანგ იგი, და
დედინაცვალი თვისი, და ძმანი თვისნი, და მივიდა ხარაგულს, და მუნ ნებითა
მეფისათა ჰყო ქორწილი არა დიდებული: X~ ერევნის ხანს მყის ეცნობა ყა
ენისათვის მისლვა მეფისა, მსმენელმა ¶აენმა, ამისთვის მოსცნა ხანსა მას თო
ფარი აღასობა, და მეფისათვის წარმოევლინა მესტუმრე მემანდარი, და ესე
მოვიდა ალს: მცნობი მეფეცა მივიდა ალს, და წარუძღვა მემანდარი: დიდითა
პატივითა ჩავლო ქართლი, და შევლო ატენი, განვლო თრიალეთი, აბოცი,
და მივიდა ერევანს: K~ეს აქეთ, ჩქჟვ: Kართ, ტპდ: ¸~დ მივიდა Iსპაანს
წ~ე ყაენისა, პატივსცა და კეთილად შეიწყნარა, მისცა ნიჭნი და განკვეთილ
ნი, და დახვდენ მეფესა ძმანი თვისნი Lეონ, და Lუარსაბ, და ძმისწული ქაი
ხოსრო: ა~დ Vახტანგ ძმისწული მეფისა დაშთა სახლეულით Iმერეთს:
X~ შ~დ გ~ი მეფის წარსლვისა წარვიდა ქალბალიხან განჯას სპითურთ, და Eრეკლე მეფემ დაიპყრა ქართლი, ს~დ: განაყენა კ~დ ±~სი nი~კზ, და დასვა ±ა
თოლიკოსად Iოანე დიასამიძე: გარნა კ~დ თუ ეპყრა კახეთი ქალბალიხანს
ა~დ მარადის იყვნენ წ~ე მეფისა ერეკლესა, და თუშნი, და ქისიყნი და ერწო
თიანეთი ეპყრა მეფეს Eრეკლეს: ±~დ დასვა არაგვის ერისთავად ბაინდურ:
Kსნისა, დავით. ბიძა შვილი დავითისა: Aმილახორად იოთამ: Sპასპეტად
ლუარსაბ ყაფლანის შვილი: Mუხრანისბატონად ±ონსტანტინე: ±~დ დაა
მდაბლნა ერთგულნი გიორგი მეფისანი, და ზოგთა მიუხვნა მამულნი, და
აღამაღლნა კახნი პირველისა უმეტესად, და მისცნა მამულნი მათნი, და უმ
ეტესად ტფილისმცველნი განალაღნა და მკვიდრჰყო, რ~ არღარა იცვალებოდენ:
1-32 სტრ., 267r
Mერმე გადვა ჴიდი ნაგებს მტკვარსა ზ~ა, და ეტყოდა შეჭირვებულთა ქართვე
ლთა გლეხთა, განვედით აჰა ±ახეთი მშვიდობისა, და აღივსებოდა კახეთი
ესრეთ: Dა კ~დ დაიმორჩილნა ესრეთ, რ~ რაიცათუ მცირედირა დაკარგულ
იყო შეიპყრნის სახლთუხუცესნი ±~სისა, მუხრანისბატონისა, არაგვქსნის
ერისთვისა, და ამილახორისა, და მასვე ჟ~ა შ~ა მოაღებინის: და ამისი მოქმედი მარა
დის უმეტესიყო შვება განცხრომასა შინა: ა~დ არა ჰყვა ცოლი, გარნა ხარჭნი:
და ქართველთა განზრახვით მოთხოვნით მოიყუანა რ~ლი დაეტევებინა Iსპაანს,
ძით, და ასულით Aნნა, რ~ლი ექორწინა მუნვე ასულით Eლენეთი:
X~ ძე მისი დავით დაშთა მუნვე: შ~დ კ~დ აღაშენა ნაგებს სასახლე, და იყოფებო
და მარადის ზამთარს მუნ ნადირობით, და მგოსნითა: ამა ჟამთა იპარვიდიან
სილაღითა მცველნი ციხისანი თათარნი ტფილისისა, გორისა, და სურამი
სა ტყვეთა, და იცვალებოდაცა ქცევა ზნენი ქართლისანი, და იქცეოდენ
უმეტეს ყიზილბაშთა ზნე წესითა, და ყ~ითა უწესოებითა უწესოებისა
თა ქრისტეანენი ცოდვითურთ: შ~დ მოკვდა ±~სი Iოანე დიასამიძე: K~ეს

აქეთ, ჩღ: Kართულსა, ტპჱ: და დასვა Mეფემ Eრეკლემ ±~სად Eვდ
ემოს ძმისწული Iოანესივე: X~ მოკლეს ქსნისჴეველთა, განზრახვითა
დავით ერისთვის დედისათა, Dავით ერისთავი: შეუძნდა Eრეკლე მეფესა,
განრისხნა და წარავლინა ზემო ქართლისა დროშა, შეუჴდენ ქსანსა, და მო
არბივნეს, და დაიპყრა მეფემ Eრეკლემ მამულნი მისნი: ¸~დ ეშინოდა შე
სმენად ¶აენისა, და მისთვის მოითხოვა დავით ერისთავი ¶აენისაგან, და მისცა ე
რისთაობა მასვე: ხ~ იმერეთსრა მოკლეს სვიმონ, აღუძნდა ესე Eრეკლე მე
ფესა, ვინათგან იყო წარვლინებული მისმიერ, და შეკრებული ქართველკა
ხეთისა სპითა, მივიდა დაღალულასა შ~ა, რათა შურაგოს აბაშიძეს, და მი
უხვნეს ქეფინის ჴევი, რ~ შ~დ გიორგი მეფის წარსლვისა მას ეპყრა, ა~დ ვინა
თგან Iმერნი მტკიცედ დგენ აბაშისად, ამისთვის განზრახვითა ¶იასა ვეზირი
სა, და ლუარსაბ სარდლისათა მოიქცა ტფილისადვე:
X~ რაჟამს აღდგენ ბულუჭ აზარანი, და ავღანნი, ესენი მეკობრობით არბევ
დენ ქირმანით იეზდამდე, და რავდენგზის წარავლინნა ¶აენმა სპანი, და სარ
დალნი, მარადის იგინი მძლე ექმნებოდიან: ამისთვის აიძულებდა ¶აე
ნი Gიორგი მეფესა რათა განაგოს საქმე ესე, და მიანიჭოს კ~დ ქართლი, და
არა ინებებდა მეფე, ა~დ ქართველნი რომელნი იყვნეს მისთანა ევედრებოდენ
ყოფად ამისა: Aმისთვის ინება Mეფემან, მისცეს ქირმანი, და დიდნი ნიჭნი:
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X~ Mეფემან Gიორგი წარავლინა პირველ ძმა თვისი Lეონ Kირმანს მცირე
დითა ქართველითა, და მისრულნი ქირმანს Lეონ წარვიდა ლუდბარსა ზ~ა, რო
მელთა ჰყვათ დედაკაცი სახელოანი ბრძოლათა და შფოთებათა შ~ა მათთა, ა~დ
ლუთბარელნი ვერ წინააღუდგნენ, და მოსცეს დედაკაცი იგი, და მუნვე დამოჰკიდა
ძელსავე და დაიმორჩილნა იგინი: შ~დ გამოვიდა მარბიელთა სპანი დიდნი ბუ
ლუჭთა, ამათ ეწყო ლეონ, და მოსწყვიდნა ს~დ, რ~ ვერ განერა ერთიცა: ±~დ
შ~დ ამისა სამგზის მოსრულნი მარბიელნი სპანი დიდნი მოსრნა ლევან, და წა
რუვლინა თავნი მათნი ¶აენსა: ამისთვის ¶აენმა ანიჭნა დიდნი: შ~დ შთა
ვიდა Mეფეცა არა დიდითა სპითა ქართველითა, ა~დ მოგზაურს მეფესა სძ
ღვნიდენ ს~დ სპარსნი: ±~დ გამოვიდნენ ბულუჭნი და მოსრნეს ს~დ, ხვარასა
ნი: შემოიკრიბნა ამისთვის Mეფემან სპანი ქირმანისანი, და ქართველნი მის
თანა, განვლო უდაბნო ძნელი და უწყლო, და მიეწია მათ, მხილველნი იგი
ნი გამაგრდენ კლდე გორათა ზ~ა: მაშინ განჰყო Mეფემან სპანი თვისნი, Lე
ონ და ქართველნი ერთ კერძ: Kირმანელნი ერთ კერძოდ, და თვით ერთ
კერძ: მიეტევნენ ფიცხლად, და მიუჴდენ ქართველნი ბანაკთა მათთა, და
შემუსრნეს და მოსწყვიდეს ს~დ, რ~ ვერ განერეს ერთიცა: მოიქცა Mეფე
ქირმანს, და წარუვლინა თავნი მათნი ¶აენსა, ამისთვის მოანიჭნა ნიჭნი უ
რიცხვნი ყაენმა, და Lეონს მისცა მსაჯულთუხუცესობა Eრანისა: და ძესა
მისსა Kაიხოსროს ტარუღობა Iსპაანისა, და მიუწოდა ლეონს Iსპაანს
წ~ე მისსა: მაშინ აუწყა ¶აენსა Mეფემ გიორგიმ ლეონის გამო, რ~ მწირარს
ძე ჩვენი Vახტანგ Iმერეთს, და უკეთუ არარაჲ ეყოს შეწევნა ჩვენ მიერი

წარვალს იგი რუსეთს, და ამისთვის ჩვენ უვნოთ ვიყოთ წ~ე შენსა:
Mსმენელმან ყაენმან მსწრაფლ მოუწერა Eრეკლე მეფესა, რათა მოიყვანოს
Vახტანგ ქართლს, და მისცეს ყ~ნი საუფლისწულონი მამისა თვისისა ლეო
ნისანი: X~ Mეფე ერეკლე არათუ მნებელი ამისი ვერ ურჩექმნებოდა
ყაენსა, ამისთვის წარუვლინა ±~სი ევდემოს, და სარდალი Lუარსაბ Vახტანგს და მიუწოდა ბრძანებისაებრ ყაენისა: Mაშინ ვახტანგს მოსლოდა წა
რგზავნილი თვისი ზალია შანშიაშვილი ძე ბაადურისა, და მამუკა შათირი
არჩილ მეფისაგან, რათა წარვიდეს რუსეთს: Aმისთვს Vახტანგ განეზრახა
წარჩინებულთა Iმერთა, წარვიდეს თუ რუსეთს, ანუ თუ ქართლს:
X~ მათ ყ~თა განუზრახეს მისლვაჲ ქართლს, წარმოვიდა და მოვიდა ალს, მუნ
შემოჰფიცეს ±~სმა, და და Sპასპეტმა ლუარსაბ უვნებელობისათვის, და მერმე მივი
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და ტფილისს, K~ეს აქეთ, ჩღა: Kართ, ტპთ: Mისრული Vახტანგ, Mეფემ
ან ერეკლემ კეთილად შეიწყნარა და შეიტკბო, და ჰსცა პატივი დიდი, და აუფლა
ბრძანებულთა ზედა ¶აენისათა ყ~თა: Mერმე მოვიდა სურამს Vახტანგ, და მოი
ყვანა ცოლი, და ძენი თვისნი, და სახლეულნი, და იყოფებოდა ოდესმე ნაზარალიხა
ნისათანა: X~ რაჟამს ეუფლა მამულსა თვისსა Vახტანგ, მოსცა Aბაშიძემ
ქეფინისჴევი, ვინათგან მკვიდრი თქვენი არსო: ხ~ Mეფემან გიორგი დაამშვიდნა ყო
ველნი ურჩნი: ხ~ ხოსროშაჰ, და შაჰდადა მპყრობელნი ბულუჭისანი მოვიდ
ნენ წ~ე მისსა შიშითა შეძრწუნებულნი, და თაყუანისმცემელნი:
¸~დ კ~დ ინდო ავღანნი და ბულუჭნი მორბევად ხვარასნისა, ამათზედა წარავლი
ნნა მეფემან სპანი ქართველ ყიზილბაშნი, ამათ განვლეს უდაბნო სასტიკი,
ეწივნენ და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, ა~დ სვემან Mეფისამან სძლო, და მოსრნეს
ს~დ განურინებელად, და მოვიდნენ წ~ე მეფისა გამარჯვებულნი:
Aრამედ შ~დ ყანდაარის ხანს აღუდგნენ ბულუჭნი, და უფროს მირსამანდარ
და აოჴრებდიან ყანდაარის გარემოთა: ხ~ ხანმან მან წარავლინა სპასპეტი
თამაზ, რ~ იყი ბიძა თამაზისა ბრძოლად მათდა, და მრავალგზის ჰსძლო მათ თა
მაზ, და მოსწყვიდნა სპანი მისნი: და შ~დ ამისა ვერ წინააღუდგა ყანდაარის
ხანი, და მარადის აოჴრებდენ ყანდაარის სანახებთა, რ~ ვერღარა გამოვიდის ხა
ნი ციხიდამ: ESე ყ~ი რა ესმა ¶აენსა უბრძანა Lეონს, რათა მიიღოს
Gიორგი Mეფემან კ~დ ქართლი, და სპასალარობა ერანისა, და განაგოს საქ
მე ყანდაარისა: X~ ლეონმა მსწრაფლ აუწყა Mეფესა ესე ყ~ლი, და აღუძნდა
საქმე ესე მეფესა, და არა ენება; ა~დ აიძულებდენ მისთანა მყოფნი ქართ
ველნი ამის ყოფად, ამისთვის ნება სცა ¶აენსა, რათა მისცეს აწვე Gანმგეო
ბა ქართლისა Vახტანგს, და მერმე წარავლინოს ლეონ ქართლს, რათა მან
განაგოს საქმენი დაშლილნი მუნებურნი, და წარუგზავნოს სპანი ქართლი
სანი: მოხსენებულმან ¶აენმან ესე ყ~ნი აღუსრულნა გიორგის Mეფესა:

Dა მოსწერა ნაზარალიხანს, Mივეც Kართლი Gიორგი Mეფესავე, ხ~
შენდა მომინიჭებიეს ±ახეთი, და ¶ულარაღასობა: აწვე წარმოვედ წ~ე ჩემ
სა: Aმისი მსმენელი მეფე Eრეკლე წარვიდა ტფილისიდამ, და მოიყუანნა
ცოლშვილნი მარტყოფს: ხ~ თვით მოიქცა ტფილისსავე წარსლვად წ~ე ¶აენი
სა, და განემზადა:
Gანმგებელობა Vახტანგისა:
X~ მოვიდა Vახტანგ ტფილისს, და
დაჯდა Gანმგედ Kართლისად K~ეს აქეთ, ჩღგ: Kართულსა ტჟა:
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და წარვიდა Mეფე Eრეკლე Iსპაანს მაისსა შ~ა: IE, X~ Vახტანგ რვასა წელ
სა განაგებდა Kართლსა, და ამასვე მაისსა მოვიდა Lეონცა: A~დ ესე ლეონ
იყო სიჭაბუკითგანვე ღ~ისმოყუარე, ბრძენი და სიბრძნისმოყუარე, და მეცნიერი:
ეკლესიათა მაშენებელი, და შემამკობელი, მდაბალი, და ბოროტის მომხ
სენებელი, მოწყალე, მშვიდი, აღუზვავებელი, ღრმად განმსინჯველი, და მო
უბარი: ამან განაგნა ყ~ნი საქმენი ქართლისანი, და აღარავის მიაგო ბორო
ტებისა წილ ქმნულთა მათთა, რ~ნი უყვეს Mეფეს გიორგის:
¸~დ კ~დ მოხსენებითა მეფისათა გამოუტევნა ყაენმან გიორგი ერისთავი, პაპუა
მუხრანისბატონი, და ს~დ ქართველნი ნიჭითა: X~ Lეონ წარავლინნა სპა
ნი ქართველნი წ~ე Mეფისა გიორგისა ორიათასი მჴედარნი, და ესენირა შთავიდ
ეს ქირმანს წ~ე Mეფისა, წარვიდა მეფე ¶ანდარს: გარნა წინათვე წარევლი
ნა სისტნის ხანი, და კაცია ძე თამაზისა წ~ე მეფესა: Aმათ მისლვასა ზედა
სმოდათ ავღანთა, და აზარანთა მისლვა მეფისა, ამისთვის დამორჩილებოდენ
და არღარა იყო რბევა მათმიერ: X~ წარსრულმან მეფემან განვლო უდა
ბნო ბიაბანი ფიცხელი, და მივიდა სისტანს, მუნიდამ გირიშკს, გირშიკიდამ
მივიდა ¶ანდაარს: მისლვასა მეფისასა დაეცათ შიში და ძრწოლა ყ~თა,
და მოერთვნენ ს~დ, ყ~ნი მორჩილნი ბრძანებისანი მოვიდნენ წ~ე ჩემსა, და მი
ვანიჭო ღირსნი პატივნი მათნი, და უკეთუ არა ინებონ, მოვსრნე მახვილითა:
Aმისნი მსმენელნი მოვიდნენ ყ~ნი ძღვნითა დიდითა, ესე ჰგონა მირსამარდარ
მისლვა მეფისა მისზედა, მსწრაფლ წარმოვიდა ძმისწულითა, და ხუთ ოდენ
მონითა, და მოვიდა წ~ე Mეფისა, ამისთვისცა მეფემან პატივსცა, და მისცნა ნიჭნი
დიდნი, და შ~დ ფიცით მორჩილება მეხარკეობასა ზ~ა პაემნის დამდები განუ
ტევა: ¸~დ წარმოევლინა ქობულს მჯდომსა ინდოთ მეფის ძესა დესპანი ძღ
ვნითა დიდითა მშვიდობის მთხოველსა, რ~ ჰგონებდა იგიცა მისლვასა მეფისასა
მისზედა: X~ მეფემან წარმოუვლინა ძღვენი იგი, და წიგნი მისი წ~ე ყაენისა,
ამისთვის ყაენი ფ~დ მადრიელიქმნა, და მიანიჭნა იგინიცა მეფესა, და სხვანიცა
უმეტესნი: და კ~დ სძღნოცა იგი მისანდოთ მეფის ძისა, და უბრძანა წარვ
ლინება დესპანისა თვისისა, და ამისთვის მისანდობელ იქმნა ფ~დ ყაენისა მეფე
Gიორგი, და შურობდენ ამას ყიზილბაშნი; X~ Lეონ განაგნა დაშლილნი სა

ქმენი ყ~ნი ქართლისანი, და დაჰყო თვე IE ქართლს, და დაუტევა ძე თვისი
ვახტანგ Gანმგედ ქართლისად, და იესე ძე თვისი წარიყუანა, და წარვიდა ის
პაანს, K~ეს აქეთ, ჩღდ: Kართ, ტჟბ: სეკდემბერს კვ:
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X~ ესე Vახტანგ იყო ღ~ისმოშიში, მოყვარე, და ფ~დ მოღვაწე, სამღვდელოთა პატი
ვისმცემელი, ქვრი ობოლთა და გლახაკთა მიმცემელი, უღონოთა შემბ
რალე, ეკლესიათა მაშენებელი, ხატთა და ჯვართა მამკობელი, მოწყალე, ცო
დნა მეცნიერებისა მოყუარე, ბრძენი, მჴნე, ახოანი, შვენიერ ჰაეროანი, მუშაკი,
უხვი, მდაბალი. და მშვიდი, ჟამად მრისხანე: Aმან მოიწყო ყ~ითავე ქართველ
ნი: გარნა მიეცა ±~სობა Mეფეს გიორგის nი~კზისათჳს; აწ შეითქვნენ ეპის
კოპოსნი და არხიმანდრიტნი, და ყ~ნი სამღვდელონი წესნი, და არღარა ინებეს ნი
კოლაოს, რ~ არს სოფლიერი, და კ~დ Eვდემოსსაცა დაუდვეს უმეცრება: და გამორ
ჩევით დაადგინეს ნებითა Vახტანგისათა ძმა მისი ±~სად Dომენტი ახლად მო
სრული რუსეთიდამ, და აკ~ხეს ესე კრებითა მღვდელთმთავართათა, K~ეს
აქეთ, ჩღე: Kართ, ტჟგ: X~ Vახტანგ აღაშენა და განავსო ქართლი, რ~ რო
მელნი ჟ~ა Eრეკლე მეფისასა შთასრულიყუნენ კახეთს ქართველნი, ამან ბძა
ნებითა ყაენისათა გამოიყუანნა ყ~ნი, და დასხნა თვისთავე ზ~ა ადგილთა, და ამას
ზედა მორჩილებდენ Iმერნი, და უსმენდენ კახნი: X~ მოიღო მბეჭდველობა Vლა
ხეთით, და განამრავლნა წიგნი სამღ~თონი, რ~ უმეცარნიცა სამღვდელოთა
წიგნთა იკითხვიდიან, განაწყვნა სპანი როქითა მცველად თვისად: Dაწერა
წიგნი სამართლისა, და მით სჯიდიან მსაჯულნი: Mოშალა ტყვის სყიდვა
Dაამდაბლნა თათარნი, და უმეტეს ტფილისის ციხის მცველნი: Aღამაღლ
ნა ქართველნი: Gაიღო რუნი: და აღაშენნა მრავალნი დაბნები:
X~ ±~სს Dომენტის არა აუფლეს კახთა ±ახეთის შეწირულის მცხეთის სო
ფლებისა, და მამულისა თვისისათვის: ამისთჳს წარვიდა ±~სი Dომენტი წ~ე
ყაენისა, K~ეს აქეთ, ჩღზ: Kართ, ტჟე: მისრულსა ±~სსა პატივსცა ყა
ენმა და კეთილად შეიწყნარა, და მისცნა ყ~ნი მამულნი თვისნი, და ნიჭნი დი
დნი: შ~დ გამოუტევა, და მოვიდა ტფილისს, K~ეს აქეთ, ჩღჱ: Kართ, ტჟვ:
Mერმე შთავიდა ±~სი Dომენტი კახეთს იმამყულიხანისათანა, და აუფლა
მამულსა თჳსსა, და იყოფებოდა მოსრული Mცხეთას:
X~ ¶ანდაარი რა დაამშვიდნა მეფემან, კ~დ განდგა აზარის სულტანი დაქეზ, ა
მისი უბრძანა მეფემან მირვეიზს, ანუ მოკლას იგი, ანუ შეიპყრას, და მოართვ
ას მას: მაშინ მირვეიზმან მოკლა იგი ღალატად, და მოართვა თავი მისი, და
დაიმორჩილა აზარა, მეფე Gიორგიმან, ა~დ თავი დაქეზისა წარმოუვლინა
¶აენსა მირვეიზით, და მოუმცნო, რათა არღარა განუტეონ მირვეიზი მუნ, ვი
ნათგან ბოროტი მანქანი იყო: X~ დიდებულთა ¶აენისათა შურითა Mეფი
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სათა განუტევეს, და ამცნეს მტერობა Mეფისა, და მირვეიზი მოსრული ¶ან

დაარს მარადის ეძიებდა ჟ~ა სიკვდილისათვის Mეფისა ა~დ ზარისაგან
მეფისა იჩემებდა ფ~დსა ერთგულებასა:
X~ Mეფემან წარგზავნა Iეროსალიმს ორი ათრასი თუმანი სახსრად Gოლგო
თისა და ჯვარის მონასტრისა, და სხვანი მრავალნი შესამკონი მათნი: ±~დ
წარმოგზავნა Xატი ოქონისა, ნაწილნი და ჯვარნი, რ~ლნი წმიდად ეყოს სამც
ხეს, და მესხმან მან მიუღო ყ~ნი, და მეფემან მას მია
ნიჭა უზომონი ნიჭნი: X~ ვახტანგს რა მოეთვალნა ნაწილნი: და ხატი ოქონი
სა Tვესა Iვლისსა L, განუწესა დღესასწაული: ა~დ განისმარა ძლიერებაჲ
Mეფის გიორგისა, მისმოდა ფარიჯინს სულტანსა ინდოეთს ლტოლვილსა,
ამისთვის ესე მოვიდა პაპუნა ციციშვილისათანა, რათა წარავლინოს წ~ე მეფი
სა, ვინათგან, მას ეპყრა სულტანობა იგი: და კ~დ ქალანთარი იყო სულტნის
მტერი, მისცა ქრთამი პაპუნას, და მოგზაური მოკლეს სულტანი: ამისი მს
მენელი Mეფე განრისხნა, და ბრძანა თავის წარკვეთა პაპუნასი, გარნა ვედ
რებითა ქართველთათა განერა: ამას ზედა შეშინდა ქალანთარი იგი, და გა
დგა თემითა თვისითა: ამისთვის განრისხებულმან მეფემან წარავლინნა
მის ზედა სპანი ქართველნი, და ყანდაარისანი ს~დ: ამათ უთავა ალექსანდ
რე ძე Lუარსაბ ძმისა თვისისა ნაშობი ხარჭისაგან, და თვით მეფე გადგა A
ბდლის სპითა, და ტაძრეულითა თვისითა მცირედითა ქართველითა:
X~ მაშინ ამხილა მეფესა ღალატი მირვეიზისაგან ძმამან მირვეიზისამანვე,
ა~დ არა უსმინა მეფემან: ხ~ სპათა მეფისათა მისრულთა შემუსრნეს სი
მაგრენი, და მოსრნეს წინააღმდგომნი, და ტყვე ჰყვეს: ალაფი აღიღ
ეს დიდნი, და დაიმორჩილნეს ს~დ: გარნა აქა მეფისათანა იდგა ტალად
მირვეიზ: ამან იცა ჟამი, და მოუწოდა სპათა და მორჩილთა თვისთა, წა
რვიდა იდუმალ და მივიდა სპათა თვისთათანა, და მოუჴდა აბდლის სულტა
ნს მეტყველი, ბრძანება არს მეფისა, და წარკვეთა თავი, რ~ არა მორჩილექმ
ნებოდა არათუ ბრძანებითა მეფისათა, ვინათგან ერთგულებდა მეფესა:
და უკეთუმცა იგი არა მოეკლა, ვერ რისამცა მყოფელი იყო: Mერმე მო
ვიდა მეფესა ზ~ა, მაშინ ტალანი მეფისანი და მირსამანდარის ძმისწული, და
მცირედნი ქართველნი და თვით მეფე ფიცხლად ბრძოდენ, და ვერ შეუძლო
შესლვად მირვეიზმან: X~ ინება მეფემან ამჴედრება და ეგრეთ ბრძო
ლა, ა~დ არა აუფლეს ყიზილბაშთა მდედრგულთა: გარნა მოიჴელოვნა
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მირვეიზმა მოკვეთა თავი ვისიმე, და ეტყოდა აბდალთა აჰა მოვკალ მეფე, და იყავნ
ქონებანი და საჭურჭლენი თქვენდა, ხ~ კაცნი ჩვენდა, ამის მრწმუნებელთა
აბდალთ აღიღეს სიმდიდრე, და ივლტოდნენ: Aმისა შ~დ მოერტყა მირვეიზი
მეფესა სპითა, და ბრძვეს ძლიერად Mეფისათა, ა~დ არღვევითა ბანთა მოკლ
ეს Mეფე Gიორგი, K~ეს აქეთ, ჩღთ: Kართ, ტჟზ: დიდსა ხუთშაბათსა,
და აღყარნა ხატნი და ჯვარნი მეფისა გიორგისანი, და წარგზავნა ყაენსა ფსალ
მუნნიცა იგი, რ~ლსა იკითხვიდა ჟ~ა მას, მირვეიზმან მეტყველმან ესრეთ, გაც

თუნებდა მეფე: მოიქცა მერმე ყანდაარს, და მცველთა ციხისათა მიუთხ
რა ყაენის მიერობა სიკვდილი Mეფისა: ამისთვის მისცეს ¶ანდაარი, და დაი
პყრა მან: ESერა ესმათ ალექსანდრეს და ქართველთა დამძიმდენ ფ~დ,
და განევტნენცა ყ~ნი ავღანნი, და უკმოიქცენრა გზასა ზ~ა ეწიათ სპანი მირ
ვეიზისანი, და ეწყოდიან, ა~დ მ~დის მძლე ექნებოდიან ქართველნი:
Dა მოვიდნენ ციხესა შ~ა ლეი მიჯნურისასა, და მუნ სცნეს მირვეიზისაგან
დაპყრობა ¶ანდაარისა, და წარვიდენ გირიშკს, ა~დ ეტიკთა შეაცთუნეს, და
მოიყუანეს ყანდაარსავე, და მუნ შევიდენ წალკოტის ზღუდესა შინა, მოვიდ
ნენ და მოერტყნენ სპანი მირვეიზისანი: X~ მაშინ ხვანჯითა სიცბილისა
თა იერმაჰმად ძმამან მირევიზისმან წარიყუანა ალექსანდრე ყანდაარს,
მერმე სთხოვეს ქართველთა საჭურჭლენი, და აიძულებდენ მაჰმადიან ყო
ფად, და დაშენებად მუნვე: შეუძნდათ ესე ფ~დ ქართველთა, და ღამე გამოჴ
ვრიტეს ზღუდე წალკოტისა, გამოვიდენ და წარმოვიდენ: Dა აქაცა მრავ
ალ გზისმოეწიათ სპანი მირვეიზისანი, გარნა მრე ექმნენ, ა~დ წყალიცა
ყანდაარისა შეკრა სპითა, და მოსრულთა ქართველთა იხილესრა, შეი
ცურვნნეს ცხენნი, და ერთჴმობით განვიდნენ, და იქმნა მუნ ბრძოლა ძლიე
რი: მოსცა ღ~თნ ძლევა ერსა თჳსსა ქართველთა, და აოტნეს, და მოსწყვიდნეს
მრავალნი: X~ კ~დცა წარმოსრულთა მრავალჯერ ეწივნენ ათხუთ
მეტნი ათასნი მჴედარნი ქართველთა: ხ~ ხუთასთა ბრძვეს ძლიერად
და ძალითა ღ~ისათა მოსრნეს, რ~ მცირედნიღა განერნენ ლტოლვითა, და
ქართველნი მოვიდნენ გირიშკს გამარჯვებულნი: A~დ საცთურითავე
მირვეიზისათა არა მიცნეს აქაცა ნავნი, შეიცურვნეს კ~დცა ცხენნი,
და განვიდენ უვნებელად: დაშთა კაცი უძლები მუნ კიდესა ზედა, ამას
მოუჴდეს ავღანნი, ჰკრა ჴრმალი ქვეითმან და განჰკვეთა ავღანი ჯავს
ნოსანი ს~დ, და შეჯდა ცხენსა მისსა, და გამოვიდა იგიცა: X~ ავღანთა
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მიართვეს განკვეთილი ჯავაშნი მირვეიზსა, და ჰრქვეს, ამის მოქმედთა არა ძალ
გვიძს ბრძოლა: ხ~ ქართველნი შევიდენ გირიშკს ციხესა შ~ა და განამაგრეს
იგი: მერმე აცნობეს ¶აენსა ფ~დ ყოფილი: შეუძნდა ყაენსა ფ~დ ყ~ი ესე:
Mერმე მოუწოდა Kაიხოსროს ძესა Lეონისასა, და მისცა Kართლი სამეფოდ,
და სპასალარობა ერანისა, რ~ Lეონ იყო ფ~დ სალმობიერი, და ქართველთა წარუ
ვლინა ნიჭი დიდი, ა~დ დაუცხრომელმან მანქანამ მირვეიზ შეკრიბნა ათსამ
მეტი ათასი მჴედარნი, და მოგზავნა გირშიკს, რათა გარმოდგომილჰყონ იგინი:
Mაშინ ქართველთა განიზრახეს გარმოდგომამდე მათთა მიგებება, და მათ
ზედ დასხმა, და მერეს განთიადს დაესხნენ მათ, და მოსწყვიდნეს სიმრავ
ლით, რ~ აღაშენნეს თავთა მათთა კოშკნი, და ტყავნი წარუვლინეს ბეჟ
ან რატი შვილის ჴელით ¶აენსა:
X~ ქაიხოსრო Mეფე განმზადებული წარსლვად ერანიდამ:

Aმან Iმეფა, წელი G,
და ამისი მსმენელი იხარებდა, ა~დ არ
ღარა ინებეს განმზრახთა ¶აენისათა წარვლინება ქაიხოსროსი, ვინათგ
ან მარადის მძლე ექმნებოდეს ავღანთა ქართველნი: და კ~დ Kაიხოსრო
მეფემ მოუწერა ძმასა თვისსა Vახტანგს კ~დვე განმგებელობა მის წილ:
და ესე Vახტანგვე განაგებდა ქართლსა ძმისა წილ: A~დ წარავლი
ნეს ქართველთა ნიჭი, და მუნვე მყოფი მამადყულიხან სარდალი ყვეს, და
მისცეს სპანი მუნებურნი, რათა მან ბრძოლოს მირვეიზს:
X~ ამან მამად ყულიხან ალექსანდრეს წარუვლინა ¶ანდაარს წიგნი,
რათა გამოვიდეს გამოპარვით, ანუ აცნობოს ვ~რ ჯერ არს მისლვა ყანდა
არსა ზედა: ხ~ წიგნი ესე მიართვეს მირვეიზს, განრისხნა იგი, და გამოიყუან
ნა ქართველნი ოცდა ათნი, და თავი წარკვეთა: A~დ ალექსანდრე, პა
პუნა და ნოდარ იჴსნა ძმამან მირვეიზისამან: ამას ზედა შეიკრიბნა სპა
ნი მამადყულიხან ყიზილბაშნი და ქართველთანი, და ყანდაარს წარვიდა, და
მისრულსა ეწყო მირვეიზი, სადაცა ქართველთავე აოტნეს და მოსწყვედდი
ან ურიცხვთა: ა~დ ერთ კერძ ივლტოდენ ყიზილბაშნი, და დაუტევეს ქარ
თველნი მათ შ~ს, მხილველთა ქართველთა უყივლეს ურთიერთთა, და
გამოვლნეს ბრძოლით, და მოვიდნენ ესენიცა გირიშკს: ამისთვის წარავ
ლინეს ბეჟან რატი შვილი წ~ე ¶აენისა, და აცნობეს ესენი ს~დ:
X~ ¶აენმა წარავლინა ქაიხოსრო სპითა დიდითა, და ნიჭითა, და მოითხოვა
სპანი ქათლისანი ქაიხოსრომ: ხ~ ძმა მისი ვახტანგ მსმენელი სიკ~დილისა
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თვის ბიძისა თვისისა, და მამის Lეონისა, რ~ლი მოკვდა, K~ეს აქეთ, ჩღთ:
Kართ, ტჟზ: მაისს თვესა მწუხარებდა ფ~დ, და გლოვისა შ~დ წა
რუვლინა ძმასა თვისსა ქაიხოსროს ქართველნი ათას ხუთასი მჴედარი,
და თვით Vახტანგ განაგებდა ქართლსა: ა~დ ვინათგან დაამდაბლნა მც
ველნი ტფილისისანი თათარნი, განდგნეს და დაჴშნეს კარნი ციხისანი, და
დაიწყეს სროლა თოფზარბაზანთა: ESე აცნობა ¶აენსა Vახტანგ განრი
სხნა ¶აენი, და წარმოავლინა მტარვალნი, მოვიდა და ჴელჴუნდოსანნი მო
ართვა ყ~ნი ვახტანგს: მერმე წარიყვანეს ისპაანს, და პატიმარ ჰყვეს ალ
მუტის ციხესა შ~ა: ამისთვის არღარა იყო ტყვის სყიდვა: ა~დ ნაზარალი
ხან ვ~ა როსტომ მეფე მრავალგზის წარუვლინებდა ¶აენსა ტყვეთა: ა~დ ვახტანგ უკეთუ არა მოითხოვდა ¶აენი არა წარუვლენდა, და მასცა უმე
ტეს მოსყიდულთა: X~ მირვეიზმან მცნობელმან წარსრულისა ქაიხოს
როსამან, განუტევა ალექსანდრე, და მუნ მყოფნი ქართველნი, მოსცა გამოი
ცა მეფის გიორგისა, და მჴევალნი მისნი, ესენი მოვიდნენ გირიშკს, მუნიდ
ამ წარმოჰყვნენ ს~დ ქართველნი, და მოვიდენ მაშათს:
ESე სცნა ქაიხოსრო სპასალარმა, და უბრძანა ქართველთა კ~დ შთასლვა

გირიშკსავე, ა~დ მირვეიზმან რა სცნა ქართველთა მისლვა გირშკსავე, შემო
იკრიბა სპანი, და მოადგა გირიშკს, გარნა სიმრავლისაგან სპისა მისისა ვერღა
რა იკადრეს ველსა ზ~ა ბრძოლა ქართველთა, და განამაგრეს ციხე ქალაქი
ოთხთვე, გარნა დამშვიდნენ, რ~ ჴორცი ვირისა ლიტრა სამ მინალთუნად იყო
ფებოდა და ისყიდებოდა: A~დ იხილე ზაკულება, რ~ მირვეიზი არსენს დო
ლენჯისშვილს უვლინებდა საკმაოსა ფქვილსა: ESმა სპასალარსა შეჭირ
ვება გირიშკისა, წარმოავლინა ხან მაჰმად ხუთი ათასის მჴედრით შეწევნად მა
თდა: X~ მიჭვას ეზრახა ამას მირვეიზი, უწყი რ~ არს მტერი ჩემი სპასალა
რი: ამისთ~ს გენდობი შენ, დამიურვე წ~ე ¶აენისა, რათა შემინდოს, და მოვიდე შ~ნ
თანა: მსმენელმან ხანმაჰმად განიხარა, და შურითა სპასალარისათა არღარა
განიხილა განზრახვითა ზაკულება მისი, ა~დ მიუმცნო, მოვედ და ვყო ყ~ნი ნებ
ანი შენნი: დაუტევა გირიშკი მასთანა მირვეიზ დილასა: Aმის მხილველ
თა სპათა ყიზილბაშთა იწყეს აღმჴედრებად, რათა ბრძონ, ა~დ აყენებდათ ხა
ნი იმედებული პაემნისა: Mაშინ მიეტევა მირვეიზი სპითა, და მოსყვიდა
ს~დ, რ~ ვერვინ განერა თვინიერ ზაალ ლორთქიფანიძე, და არეში შვილი, და ი
გინიცა სიმხნით თვისითა: X~ მირვეიზი გამარჯვებული მოადგა კ~დ გირი
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შკსავე, და მიუთხრა ესე ყოველი ქართველთა, და ითხოვა ციცი შვილი მძევლად,
და წარვლო ყანდაარს: ესე აღუძნდათ ქართველთა, და არა ინებეს, ა~დ დას
დვა სეხნიამ თავი მათთვის, რათა განერნენ იგინი სიკვდილისაგან, და მისცეს სე
ხნია, და წარვიდა მირვეიზი, გარნა დაუტევნა ნუზლნი თვისნი ყ~ნივე მათ:
X~ ვახტანგ განაგებდა წინა თქმულთაებრ ქართლსა, ნადირობდა და ნადი
მობდა, ზამთარს ¶არაიას სომხითსა: შემოდგომა გაზაფხულს გორს,
და ტფილისს, ზაფხულს თრიალეთს შამბიანზე: ა~დ მოკვდა ძმა მისი თეი
მურაზ, K~ეს აქეთ, ჩღი: Kართ, ტჟჱ: დეკემბერს ზ, დამძიმდენ ყოვე
ლნივე და იგლოვდენ ჟამადმდე: ხ~ სპასალარი მოვიდა მაშათს, მაშათიდამ ფარას,
მუნ მოერთო Iესე ძმა Lეონისა და ძმა Vახტანგისა, და ძმა თვისი სპითა ქირმანისათა:
მაშინ მოეგზავნა მირვეიზს, და მოეთხოვნა სპასალარისათვის სახსარი სეხნიასი, და
განუ
ტეოს იგი: გარნა სპასალარმან რიდითა ¶აენისათა ვერ იკადრა ამისი ყოფა, და ამი
სთვის წარკვეთა თავი სეხნიას მირვეიზმან: ესე შეუძნდა სპასალარსა, მივიდა და
დაიბანაკა მდინარესა ზ~ა ¶ანდაარისასა, და მიერ კიდესა მირვეიზი დადგა სპითა:
მუნ სცნა მირვეიზმან, რ~ მივლენან სპასალარისთანა აბდალთა სულტანი შეწე
ვნად სპითა: Mაშინ დაუტევა მუნ ვეირ მაჰმად ძმა თვისი, თვით წარვიდა, და
ესხა და მოსწყვიდნა ოთხი ათასნი მჴედარნი აბდალთანი, და წარმოვიდა:
X~ დილასა განაწესა სპასალარმან ძმა თვისი Iესე მარჯვენით, და მარცხენით A
ლექსანდრე, და შევიდენ მდინარის ფონსა, ა~დ ავღანთა იწყეს თოფ ზარბაზან
თა ზამბურაკთ სროლა: გარნა განვლო ალექსანდრემ ცურვითა ცხენთათა
სპითა და ივლტოდენ ავღანნი განსლვასა Iესესსა, ეწივნეს და მოსწყვიდნეს მრა

ვალნი: X~ იერმამად ვერღარა წამსლველი შევიდა კლდესა ბაბაველისა
სა, და მოერტყნენ გარს სპანი ყიზილბაშნი: კ~დ დამაშვრალი მირვეიზი მომსწრა
ფებელი სპათა თვისთათანა, და მისი მხილველი ივლტოდა ყანდაარად, ი
ხილა იგი ალექსანდრემ და მიეტევა მირვეიზსა, ხ~ იგი ლტოლვილი შევი
და ციხესა რასამესა შინა შემუსრვილსა: მაშინ ალექსანდრე ლამობდა მი
ტევებასა ციხისასა და გამოყვანასა მისსა, ა~დ განაზრახეს სპასალარი ყიზილ
ბაშთა, არს მირვეიზი მანქანი, არა არს ესე მირვეიზი: ა~დ მივეტეოთრა მზ
ირყოფილი იგი გვეკვეთოს, და მოსწყვედს სპათა ჩვენთა ესე: Iსმინა სპასალა
რმან, და მოუწოდა ალექსანდრეს მისთანა, გარნა ალექსანდრე დაამტკი
ცებდა ყოფად მირვეიზს, და მიტევებასა ზ~ა, ამისთვის იძულებული წარმოი
ყვანეს ალექსანდრე, და მოუდგინეს ციხესა მცველნი გარემოს: მასვე ღამე
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სა გამოვიდა მირვეიზი, და შევიდა ¶ანდაარს: ეგრეთვე იერმაჰმად ღამე აოტნა სპა
ნი ყიზილბაშნი, და შევიდა იგიცა ¶ანდაარს: ¸~დ Sცნეს მირვეიზი იყო იგი
დამძიმდენ ფ~დ რ~ლისაგან შეუდგა ბოროტი ქვემოთქმულნი:
X~ მეორესა დღესა მივიდა სპასალარი, და დადგა ძირსა ყანდაარისასა, და
ჰგონებდენ მირვეიზის გამოსლვასა, ა~დ არა გამოვიდა: მერმე წარავლინა სპ
ასალარმან სულტანი შარაბაშარისა, ამას მისრულს ეწყო მირვეიზი, და აოტ
ნა: ამისი მხილეველნი იესე და ალექსანდრე მიეტევნენ, და აოტნეს მირვეიზი,
და მოსრნეს სიმრავლენი, ა~დ მოუჭრნეს გზანიცა ყანდაარს, გარნა საზრდე
ლთა სიმრავლითა უჭირო იყო მირვეიზი: X~ შ~დ შეედვათ სენი მუცლისა ყი
ზილბაშთა, და ქართველთაცა, და მოკლება საზრდელთა, ესე იხილა მირვეიზ
მა, და შეკრნა გზანი, და მიმსლველთა მენუზლეთა ყიზილბაშთა სრვიდა:
Aმისი მხილველი მირსამანდარ პაემნით აღმთქმელნი სპითა მოსლვად წ~ე
სპასალარსათანა არღარა მოვიდა, და არცაღა მოსცა საზრდელი: ამისთვის შე
მჭირდენ სპანი სენითა და უსაზრდელობითა: X~ მირვეიზი განამჴნობდა სპა
თა თვისთა, შ~დ წარმოავლინნა მცირედნი სპანი, და წარმოუდგა თვით უკან
ფარულად, ამათ ეკვეთნენ ყიზილბაშ ქართველნი ვინ ვის ასწრობდენ, და ივ
ლტოდენ ავღანნი, ა~დ რა მივიდენრა სიმარჯვესა, ამათ მუჴდა მირევეიზი, აოტ
ნა ჩვენნი, და მოსრნა სიმრავლით: გარნა სიმჴნითავე ქართველთათა გაენე
რნენ ნაშთნი: ა~დ მიერითგან დაეცათ ზარი ყიზილბაშთა, და ვერღარა შემარ
თვიდიან ავღანთა: ±~დ გამოვიდა მირვეიზი, და ჰბრძოდენ, ა~დ მირვეიზი სიმა
გრეს მყოფი, უკეთუ ამჯობინის გამოვიდის ბრძოლად, და უკეთუ არა, ჰბრძო
დის მუნიდამ: ¸ეუჴდნენ მუნ ქართველნი, და მივიდა სპასალარიცა შვე
ლად, სძლეს მირვეიზსა, და მოსრნეს სპანი მისნი: გარნა შემაგრდენ ქვეი
თნი ავღანნი კლდეთა, და ისროდენ თოფთა: Mაშინ მოვიდა ყიზილბაში ვინმე
მეტყველი, ბძანება არს სპასალარისა, აღდეგით, და აცადეთ ბრძოლა, და უ
კმოიქეცით: X~ ამისთა მსმენელთა ყიზილბაშთა დაუეტევნეს ქართველნი და
წარმოვიდეს: ამისი მხილველნი ავღანნი კ~დ მოეტევნენ, და მოსრნეს მრავა

ლნი, მერმე მოკლეს ალექსანდრე მჴნედ მბრძოლი, ამისთვის შეშინდნენ
ფ~დ ყიზილბაშნი, და აზრახეს სპასალარსა რათა უკუნიქცეს და განიმრავლოს
სპანი, და კ~დ მოვიდეს და ბრძოს, ვინათგან განმრავლდა სენი, და სრვა, და სი
ყმილი: X~ სცნა ესე მირვეიზმან, და მოუვლინა ზავისა პირი სპასალარსა,
უკეთუ წარხვიდე არარაჲ გევნოს ჩემმიერ, და უკეთუ მოგცეს სპანი კ~დ ¶აენ1-32 სტრ., 272v
ნმა, მოვედ: ამისმა მრწმუნებელმა სპასალარმა, ბრძანა ღამე აყრა, და Iე
სე განაჩინა რათა არა განუტეოს სპანი, გარნა ბარგნი: X~ მაშინ მაცთურ
მან მირვეიზ განაჩინნა და ჩამოგზავნა მეთოფენი, დაიწყეს სროლა თოფთა:
ამისნი მხილველნი მდედრნი ყიზილბაშნი ივლტოდნენ: ეგრეთვე Iესემან
ცა ვერღარა მიხედა ძმასა თვისსა ივლტოდა იგიცა, და დაუტევა სპასალარი
მცირედითა სპითა: X~ სპასალარმან არა ინება სივლტოლა, და მოეტევა
მირვეიზ, ეკვეთა სპასალარი მცირედითა სპითა, მოსწყვიდნა დააოტნა იგინი:
ა~დ იხილესრა სპანი ყიზილბაშთა ლტოლვილნი, ზეიდამ ავღანთა უყივლეს
სპათა თვისთა გაქცევა მათი, უკმოექცენ და მოეტევნენ კ~დ სპასალარსა, რ~
მოსრნა მჴედარნი სამნი მჴნედ გამოჩენითა თვისითა, ა~დ მერმე სცეს ექვს
თა ოროლნი, და მოკლეს სპასალარი, K~ეს აქეთ, ჩღია: Kართუ, ტჟთ:
ოკდომბერს, კვ: შ~დ მოჰყვნენ ავღანნი, მოსწყვიდეს ყიზილბაშნი, და აღიღეს
სიმდიდრენი მათნი და ალაფნი: X~ Iესე მოვიდა ქართველითურთ გირი
შკს, და მუნიდამ ისპაანს:
X~ Vახტანგ განმგე ქართლისა, შ~დ გლოვისა, იშვებდა და ნადირობდა წინა
თქმულთაებრ: კ~დ აღიმჴედრა სპითა შესლვად ოვსეთს, შევიდა და
შემუსრნა oთხმოცი კოშკნი, მოწვა და მოსტყვენნა ყ~ნი ურჩნი: ჩავ
ლო ზრამაგა, და შემოვლო უღლის ჴევი, და გარდმოვლო კლდესა ზ~ა,
და მოადგა კუდაროს, და კუდაროდამ ქართლს გამარჯვებული: K~ეს აქეთ,
ჩღია: Kართ, ტჟთ: დაიპყრა დვალეთი, და დასდვა მათ ხარკნი:
X~ ჟამსა ამას დაიპყრა დვალეთი, და დასდვა ხარკი, და გორს მდგო
მი იშვებდა სხვასა განმზრახი, მაშინ მოუმცნო ¶ეენმა სიკვდილი ძმი
სა თვისისა ქაიხოსროსი, და მოეცა ქართლი, და ეჴმო ისპაანს: ამისთვის
შეუძნდა ფ~დ Vახტანგს, და წარვიდა ტფილისს: ხ~ მუნ განუზრახეს გან
მზრახთა წარსლვა წინაშე ¶აენისა: ესე ირწმუნა და მიუწერა ¶აენსა
წ~ე ყოფა: ამისთვის აქორწინა Aსული თვისი Tამარ Tეიმურაზს ძესა
Mეფისა Eრეკლესასა: X~ ანუკა, აბაშიძე Vახუშტისა:
¸~დ მოვიდა მემანდარი ¶აენისა მიმწოდებელი, მაშინ დაუტევა ძმა თვი
სი Sვიმონ განმგედ ქართლისა, და Dედოფალი Rუსუდან: და ძენი თვი
სნი დაადგინა გორს, და თვით წარვიდა წ~ე ¶აენისა მცირედითა კაცითა:
K~ეს აქეთ, ჩღიბ: Kართ, : აპრილს, კგ: ა~დ მისრული წ~ე ყაენ
ისა პატივცემულიქმნა დიდითა პატივითა ¶აენისაგან, და შეყვარებულ
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ფ~დ სიკეთისა მისისათვის, და უთქმიდა მაჰმადიანობასა, და უქადებდა ნიჭ
სა დიდსა, და მსწრაფლ გამოტევებასა: ა~დ მან არა თავსიდვა, მეტყველმან
მე მოვედ რათა არა დამრთონ მტერთა, და შეირყეს ქართლი. გარნა არიან
ძმანი ჩემნი მახმადიანნი, და რომელი გნებავს წარავლინენ, და მე ვეგო წ~ე
შენსა: X~ მაშინ ინება ¶აენმა წარმოვლინება Vახტანგისა სჯულითა
ვე თვისითა, ა~დ არა აუფლეს ომართა განმზრახთა თვისთა, და არცა ინება
Iესე ძმამან Vახტანგისმან ნებითა ვახტანგისათა წარმოსლვა ქართლ
ად: X~ ვინათგან მახმადიანთა შ~ა ცოდვად სჩნდათ ხარკის მიცემა, და მსახ
ურება ქრისტეანეთა, და მეფეთა ქართლისათა: მრავალნი ჰყვათ მოხარკე
ნი და მსახურნი მახმადიანნი, ამისთვის უფრო ჰყოფდენ მახმადიანად Mე
ფეთა: X~ ნიჭნი იყვნენ მათნი წინათქმულნი დაუთხანისა, და მისრუ
ლისა და წარმოსრულისა, და ვიდრე ქვეყანათა მათთა იყუნენ წარსაგებ
მსახურებდენ, და მოართმიდენ სანოაგესა სამხრისა, და სერისასა
ყოველსავე ყაენისასა ჭურჭლითავე მისითა:
X~ სვიმონ მასვე ქ~კნსა მოიყუანა დაწინდებული ქაიხოსროსი, ასული ბარძიმ
მდივანბეგისა Gუქა ცოლად, და იქორწინა მომტკიცებისათვის გიორგი E
რისთვისა, და იწყეს ქვე მხედველობად Vახტანგისა: Aმასვე ქ~კნსა Aგვი
სტოს ორს Iშვა ძე Vახტანგისა Gიორგი, გორს დედოფლის Rუსუდანი
საგან: X~ წინა აღუდგნენ ვახტანგს ტფილისის ციხისა მის გუშაგნი, რ~
იყო თოფჩიბაში, და შეასმენდენ ¶აენსა დაწვითა ¶ორანისათა, და სხვითა მრა
ვლითა უჯეროთა მახმადიანთა ზ~ა: ამისთვის მოგზავნა ¶აენმა ხოლოფა
ტფილისს, რათა სცნას რა ბოროტი უქმნიეს მახმადიანთა ზ~ა Vახტანგს.
ა~დ იდუმალ ამცნეს ხოლოფას, უკეთუ იცეს ჟამი თვით დაიპყრას ქარ
თლი, და სვიმონ მუნ წარავლინოს: X~ მოსრულის ხოლოფასთანა შეიზ
რახნეს სვიმონ, და მთავარნი ქართლისანი Vახტანგის ბოროტსა ზ~ა, რ~ ოდეს
დაიპყრა Vახტანგ ოვსეთი, და განაწყო მცველნი თვისნი, მიერით ეშინოდათ
გიორგისა, და დავით ერისთავთა მამულთა მათთა დაპყრობისა, ამისთვის
მიუწერეს ¶აენსა, არა გვნებავს Vახტანგ, მოგვივლინე Iესე:
ESე უცხო და K~ესთვის აიძულებულის ვახტანგისათვის ნება მოწმობა
სცეს ±~ს Eპისკოპოს სამღვდელოთა და წარჩინებულთა მთავართა: X~ ამ
ის მყოფელთა განჰკიცხეს ხოლოფა, და წარივლტოდა ისპაანსავე: შ~დ ამ ჟამე
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ბთავე იყო მომსვრელი სენი ფიცხელი, მკალი მჭამელი, რ~ მომფრინალთა და
აბნელიან მზე, და კ~დ სიყმილი ძლიერი, და Sვიმონ მართვიდა უფროს მოხვეჭი
თა, და არა შეიშინეს ღ~ისა: X~ ა~დ ჰყვეს ესეცა ბოროტ და უსამართლო.
შეიპყრა ძმა თვისი Sვიმონ, ±~სი Dომენტი ზაკვით, და წარუვლინა Bაქარს ძმ
ისწულსა თვისსა რათა აღმოჴადოს თვალნი, გარნა ესე არა ჰყო დედოფალ

მა რუსუდან, და ბაქარ, და იყოფოდა მათთანა პატივითა:
X~ ¶აენსა რა ესმა ვახტანგისათვის ესენი, აღუძნდა და ენება ეგრეთ, ა~დ
ომართაგან იძულებულმან წარმოავლინა Iესე Mეფედ ქართლისად ნი
ჭითა დიდითა, და დიდებითა: ვინათგან აღეთქმევინა ყაენსა იესესათვის
წარვლინება დედოფლისა, და ძეთა ვახტანგისთა, და ხუთასნი ქართველ
ნი ცოლშვილითა, რათა დაასახლოს ფარაბათს:
Mეფობა oთხმოცდა მეათსამმეტე: Mეფე Iესე: ამან ოთხი
წელი იმეფა ტფილისს, K~ეს აქეთ, ჩღიდ: Kართ, ბ:
ხ~ იყო მჴნე
ახოვანი, ჰაეროანი, მოწყალე, უხვი, მაღალთა და მდაბალთა მიმცემი,
ლხინ სიხარულთა, შვება განცხრომათა მოყუარე, სამღვდელოთა პატ
ივისმცემელი, და დალოცეს ყ~თა ქართველთა, და გარდააყარეს ოქრო და ვეცხ
ლი მრავალი დიდებულთა და წარჩინებულთა ყ~თავე, ა~დ ესე წესი ძველად
ვე იყო საქართველოსი, და უყოფდიან ესრეთ ყ~თა მეფეთა: ხ~ ¶აენისაგან ალიყულიხანად წოდებული, და ესე იყო ფ~დ მიქცეული მახმადიანობასა ზ~ა, და
მქცევი მათებრ მდიდარი და ამაყი: X~ დედოფალი რუსუდან, და ძენი ვახტ
ანგისა წარვიდენ რაჭას, და გამოუტევეს ±~სი Dომენტი, მოსრულსა ძმამან
მისმან მეფემ Iესემ პატივსცა დიდად, და დაადგინა კ~დ ±~სად:
¸~დ მიუწერა მეფემ Iესემ, და ყ~თა ქართველთა წარჩინებულთა ¶აენსა,
უკეთუ არს წინაშე შენსა Vახტანგ, ვერა ვყოფ ბრძანებულსა შენსა, ა~დ
წარავლინე პატიმრად, შეუძნდა ¶აენსა რ~ უყვარდა ვახტანგ ფ~დ, მერ
მე მოუწერა ვახტანგს ტკბილად, წარვედ პატივით ქირმანს, ვფუცავ რ~
მსწრაფლ მოგიყვანო, და კ~დ პატივგცე, და მოგანიჭო მრავალი, და წარვიდა
დიდითა პატივითა ვ~ა პატრონი მათი: X~ Iესე მშვებელი და განმცხრომე
ლი შექცეული ლხინ სიხარულთა და გაცემათა, გარნა მქცევი დიდებულად:
ხ~ სიჭაბუკითა და ამაყობითა წაგვარა ცოლი დედის ბიძასა თვისსა ქაიხოსრო
ამირეჯიბს, ბებიის ძმისწული თვისი ასული ერასტი მდივანბეგისა მარიამ,
და დაისვა იგი ხარჭად: ამხილეს ±~ს ეპისკოპოსთა, და უმეტეს Iოანე სააკაძ
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ემ, გარესჯის ბერთუბნის მამამ კაცმან ³ირსმან, ა~დ მან არა უსმინა მე
ტყველმან ესრეთ „ვარ მახმადიან, და ესრეთ ჯერ არს ჩემდა:
X~ შ~დ მოიყუანა დიდისა დიდებითა, და ¶აენის ბრძანებით, და მოთხოვებით
Mეფის Eრეკლეს Aსული Eლენე ცოლად, და დედოფლად: K~ეს აქეთ,
ჩღიე, Kართ, გ: და იქორწინა დიდებით, გარნა არა კმა საყოფელ:
Aმა ჟამთა გამოვლეს ჭარელთა კახეთი, მოვიდნენ ხუნანს, მოსტყვენეს
დაბნები, და მოსწყვიდნეს და წარვიდენ: ამას ზედა სთხოვეს მეფეს Iესეს

კახთა შეწევნა, და ამან წარუვლინა Sპასპეტი ლუარსაბ საბარათიანო
თი. ¸~დ მოვიდა ლუარსაბ ლტოლვილი და მოწყვედილი წ~ე Iესე მეფისა
საგარეჯოს, ა~დ ესეცა მოიქცა უქმი: X~ ვინათგან ვერღარა აღუ
სრულა მეფემ იესემ დავედრული ¶აენსა. მაშინ მოიყვანა ¶აენმა
ვახტანგ, მისცა ქართლი, და სპასალარობა ერანისა, და მიაქციეს სჯ
ულსა მათსა: K~ეს აქეთ, ჩღივ: Kართ, დ: და წარმოავლინეს თა
ვრიზს, რათა წარავლინოს სპანი ხვარასანს, და მოსცეს განმგეობა ქართლი
სა ძესა მისსა Bაქარს: და წარმოავლინა მტარვალი ¶აენმა რათა შეიპყ
რას Iესე Mეფე, და მისცეს პატიმრად, რ~ მოეთხოვნა Mეფესა
Vახტანს ეგრეთ: X~ ბაქარ მოვიდა Iმერეთიდამ მცხეთას, რ~ ტფი
ლისს იყო მომსვრელი სენი, და იესე Mეფე განვიდა კახეთს: წარავლი
ნა მტარვალი ¶აენისა ბაქარმა რათა მოიყუანოს მეფე იესე, ა~დ კახბა
ტონმა მეფემ იმამყულიხან არა სცა ნება: ESე აუწყა მამასა თვისსა
ბაქარმა, და Mეფემან ვახტანგ ყაენსა: განრისხნა ¶აენი, და წარმოავლინა
მორდალი თვისი: ესე მოვიდა შეიპყრა მეფე იესე მოიყვანა და მისცა ბაქ
არს: ხ~ ბაქარმა პატიმარ ჰყო ტფილისს სამეფოსა სასახლესა შ~ა ერთ
კერძო, და დედოფალი Eლენე შეჰყვა საპყრობილესა შინა თვისითა ნებ
ითა: X~ კ~დ ბრძანებითა მამისათა შეიპყრა სარდალი ლუარსაბ, ა~დ
იჴსნა ესე დედოფალმა რუსუდან: კ~დ შეიპყრა მუხრანის ბატონი E
რეკლე, და აღმოჰჴადნა თვალნი, და მისცა მუხრანი Lეონს ძესა პაპუასსა:
კ~დ პაპუნა დიასამიძე, რ~ლი იყო მაშფოთებელი ძმათა: და სხვანი
რ~ლნიმე ექსორია ყვეს: და ესე ყ~ნი ჰყო ბრძანებითა მამისათა:
X~ ა~დ ვინათგან ჰგონებდა Mეფე ვახტანგ წარსლვასა ხორასანს, ამის
თვის ჰკადრა ¶აენსა, რათა მისცეს Mეფობა ქართლისა ძესა თვისსა
Bაქარს: უსმინა ¶აენმა, და მისცა Mეფობა: გარნა მიაქციეს სჯულსა
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მათსა, მხოლოდ სიტყვითა, და არა საქმითა კოჟორსა ზ~ა მყოფი, K~ეს აქეთ,
ჩღიზ: Kართ, ე: X~ ზაფხულისა ამას გამოვიდნენ ლეკნი ჭარელ
ნი სულხავით რვაათასი მჴედარი: ამათ მოსტყვენეს ბოლნისი, და ქციის
ჴევი Tავმგრგვალამდის, მცნობმა მეფე ბაქარ წარავლინა ბიძა თვისი Sვი
მონ, რ~ლი იგლოვდა რ~ მოისრნეს ცოლშვილნი და მსახურნი მისნი მომსვრე
ლის სენითა, რ~ლისას იტყოდენ კრულვითა ±~სისათა ყოფასა: მივიდა Sვიმონ
სამასის ოდენ მჴედრითა ნაზარა სოფლის ბოლოს, მიეტევნენ ლეკნი, და მო
ერტყნენ გარ, ა~დ შ~დ თოფთა ცემისა ეკვეთნენ ქართველნი სისქესა
მათსა, და აოტნეს და სრვიდენ ვ~ა ნადირთა, გარნა სიმრავლითა ლეკთა და
იფანჩნენ ქართველნი: იხილეს ესე ჭარელთა მოექცნენ ერთ კერძო
და მოსრნეს ქართველნი, და აოტნეს ს~დ, მოჰყვნენ მარნეულის გორამდე, და
უკუნიქცენ: განვლეს ყარაია შოებულთა, ა~დ მოისრნენ უმრავლესნი სი
ცხე უწყლოობითა, და მიერითგან ვერღარა იკადრეს რბევა ჟამადმდე:

X~ მიუღორა სახლთუხუცესობა ბაქარ ქსნისერისთავსა დავითს, და მის
ცა ედიშერს ძესა Kაიხოსრო ლოპინასსა, მიზეზჰყო ესე დავით და უკუდ
გა: ამისთვის Mეფემან ბაქარ ძმა თვისი ვახუშტი წარუგზავნა, და მისლვა
სა მისსა მოკვდა დავით ერისთავი: X~ ძენი მისნი შანშე, და იესე წარვიდენ
±ახეთს, და დაიპყრა მამული მისი ვახუშტიმ: ა~დ შანშე ძე დავითისა წარ
ვიდა წ~ე ¶აენისა ¶აზმინს: და Mეფე ვახტანგცა მიეწოდა ¶აენსა მუნ წ~ე
თჳსსა: თავრიზიდამ ჩასული შანშე ითხოა მეფემან ვახტანგ ყაენისა
გან, მოსცა ყაენმან და პატიმარ ჰყო, და წარმოუგზავნა ძესა თვისსა Mეფესა
ბაქარს: ხ~ ესე ბაქარმაცა პატიმარ ჰყო ტფილისს: ა~დ შ~დ ნებითავე ვახ
ტანგ Mეფისათა მიუხვნა Sპასალარობა ¶აენმა მეფესა ვახტანგს, და წა
რმოავლინა ქართლს რათა განაგოს საქმე ლეკთა:
Mეფობა ოთხმოცდა მეათოთხმეტე, Mეფე Vახტანგ: ამან
სამი წელი Iმეფა:
X~ შ~დ მოვიდა Mეფე ვახტანგ ტფილისს: K~ეს აქეთ,
ჩღით: Kართუ, ზ: დაჯდა ტახტსა ზ~ა, შეჰფიცეს ყ~თა ქართველ
თა მეფობისა მისისა მტკიცედ ერთგულებასა ზ~ა, და დალოცეს ყ~თა
Mეფედ, მიულოცეს და გარდააყარეს ოქრო და ვეცხლი მრავალი, დიდე
ბულთა, წარჩინებულთა, აზნაურთა, ±~სეპისკოპოსთა, არქიმანდრიტ
სამღვდელოთა დასთა, ა~დ ესე წესი ძველადვე იყო საქართველოსი, და უ
ყოფდიან ესრეთ ყ~თა ტფილისს, და მიერით უჴმობდენ Mეფედ, და თვინიერ
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მისსა არა: X~ იყო სიხარული და განცხრომა დიდი მოსლვისათვის Mეფის ვა
ხტანგისა, და განაგებდა კეთილად: მაშინ შეიპყრა ძე ქამარბეგისა Sომხ
ითის მელიქი, და დაახვრეტინა თოფითა: ±~დ ციცი შვილი ბაგრატ: ფა
ლავანდის შვილი ფეშანგი: ხერხეულიძე ჯამასპი: რევაზის შვილი პა
პუნა: ვეშაპიძე: და პლატონ: ესენი იჴსნა ±~სმა Dომენტი სიკვდილისაგ
ან: და გაყიდეს oსეთს თხებსა ზ~ა: X~ ვინათგან აქვნდა დავედრებული
Mეფესა ¶აენისაგან საქმე ლეკთა, და ლეკნი აოჴრებდენ არა ოდენ კახეთს, ა~დ
განჯას, ბარდასა, და შირვანსა: ამას ზ~ა შეიყარნენ მუხრანს Mეფე ვახტ
ანგ, და კახთ ბატონი მეფე იმამყულიხან, ზავ ყვეს, და აღუთქვა მეფემ ვა
ხტანგ წარვლინება სპისა კახეთს: შ~დ გაზაფხულს წარავლინა საბარა
თიანოს სპითა ერასტი ყაფლანის შვილი, ამან დაჰყო კახეთს თვე სამი, და
არა ბრძოლეს კახთა, და მოიქცა ტფილისსავე უქმი:
¸~დ განივლტო შანშე, და უკუდგა მამულსა თვისსა, ხ~ Mეფემან წარავლინა
მას ზ~ა ბაქარ ძე მეფე ძე თვისი ქსანსა ზ~ა, და ვახუშტი ლიახვსა ზ~ა, შევიდნენ
ესენი, და წარუხვნეს ყ~ნი, ა~დ ჭურთას აოტნეს მცირედნი სპანი, და გა
მაგრდა მუნ შანშე ერისთავი: ამისთვის მიუწოდა Mეფემან Iმერთა, მო
ვიდა რაჭის ერისთავი შოშიტა, და აბაშიძენი სვიმონ, და ლევან სპითა, შეუჴდა
Mეფე ჭურთას: იხილა ესე შანშემ, და ჴმალ კისერ კიდებული მოვიდა წ~ე

ბაქარისა, და ამან მოიყუანა მამისათანა: უკმოიქცა Mეფე ტფილისს, და გა
ნუსვენა Iმერთა ნადიმობითა, ნადირობითა, და ანიჭნა დიდნი, და განუტევნა:
და შანშეცა წარატანა მათ ჟამადმდე: X~ კ~დ განივლტო შანშე, და გამაგ
რდა ჭურთას. ამ ჟამს წარმოევლინა ¶აენს შირვანისხანი შველად
კახთა. ესერა მოვიდა შაქს, დაესხნენ ჭარელნი მოკლეს ხანი, და მოსწყვიდ
ნეს სპანი მისნი: ამისთვის მიუმცნო ¶აენმა მეფესა შემუსრვა ჭარისა
და მეფე ს~დ შეკრებული სპითა ქართლისათა წარვიდა: X~ კახთა მიიყუა
ნეს ორმოცამდე დღე მაღაროს, მუნ მივიდნენ და ევედრნენ ჭარელნი Mეფ
ესა რათა შეიწყალოს და დაემორჩილნენ ვ~ა ნებავს: Mაშინ მოვიდა ¶ა
ენიდამ ბეჟან თაქალთოიანი რათა უკუნიქცეს Mეფე მათგან, უკმოქცე
ულმან მოინადირა ¶არაია, და მოვიდა ტფილისს: X~ გაზაფხულს შემოიკრი
ბნა სპანი მეფემან, მივიდა და დადგა ზებეყურს, მხილველი შანშე კ~დ ვედ
რებული, და ჴმალ კისერ კიდებული მოვიდა წ~ე მეფისა, მოფიცარი ერთგუ
ლობასა ზ~ა, შეუნდო მეფემანცა, და მისცნა მამულნი მისნი ს~დ: მუნი1-32 სტრ., 275v
დამ მოვიდა Mეფე გორს, და მუნ მოვიდა კაცი Xონთქრისა, რ~ ვინათგან ამან წა
რავლინა დისწული თვისი Aლექსანდრე ახალციხეს ნიჭითა სამეფოდ იმე
რეთისად, ამისთვის მოემცნო რათა მწე ეყოს მას, ისმინა Mეფემან, და წარ
ავლინა მწედ მისად ვახუშტი: X~ ზამთარს ესმა მეფესა მოსლვა ლეკთა
შეკრბა და დადგა ხუნანს, რ~ განჯასაც ბრძოდა სულხავი, მუნიდამ წარავ
ლინა სპანი, და განარინა განჯა მათგან, ა~დ აზნაურთა ჰგონეს განჯას წარ
სლვა, და ინებეს მუნ შფოთი, შეიპყრა მეფემან ზოგნი მოკლნა, ზოგნი სტა
ნჯნა, და სხვანი უმკვიდრო ჰყუნა: X~ განძლიერდნენ ავღანნი, და ძე მირ
ვეიზისა მაჰმუდ მოვიდა ისპაანს რვაათასის კაცითა, რჩეულის მჴედრითა: მა
შინ განვიდენ ომარნი, ბეგნი, და სპანი ასოციათასის მებრძოლითა ბრძოლად
მისდა: ამათ ეკვეთა მაჰმუდ, აოტნა ყიზილბაშნი, და მოკლა ძმა Mეფისა ¶უ
ლარაღასი როსტომ მჴნედ ბრძოლი ყულით, მოსწყვიდნა სპანი, და მოადგა
ისპაანს, K~ეს აქეთ, ჩღკბ: Kართ, ი: Mარტს: Mაშინ მოუწერა
¶აენმა მეფესა რათა მწე ექმნეს: ±~დ მოადგნენ განჯას ლეკნი, და განჯელ
ნიცა ევედრებოდნენ განრინებასა: ხ~ მოვიდა წარმოვლინებული რუსეთ
ის ჴელმწიფისაგან მამუკა რათა მივიდეს Mეფე მისთანა ოდეს გამოვიდეს
სპარსეთს: X~ ამის მცნობს ხონთქარს მოემცნო მეფისათვის, რათა ექ
მნას მორჩილი მას: ესე განიზრახა მეფემან ვახტანგ მთავართათანა ქართლი
სათა, ა~დ ამათ არა ინებეს წარსლვა Iსპაანს, რ~ დაშთების ქართლი უკა
ცური, და არიან მტერნი მრავალნი, გარნა დაასკვნეს განრინება განჯისა,
და წარვიდნენ განჯას: ა~დ მივიდარა Mეფე შამქორს, სცნა სულხავმან მოეცა
ლა განჯას, და წარვიდა თვისად: მოეგება განჯისხანი, და მიუძღვა განჯას, უ
ძღვნა მრავალი, და ევედრა Eლთა თვისთა დამორჩილებასა: წარავლინა მე
ფემან სპანი, მოსრნეს ურჩნი, და დაუმორჩილნა ხანსა: მერმე შემოიქცა და მო
ვიდა ტფილისს Mეფე Mაისს: X~ აგვისტოს კოჟორს მყოფს მოუვიდა Mეფესა ვა
ხტანგს ¶აენისაგან თაჯი, და ჯიღა, ჴმალი, და ხანჯალი მოოჭვილი, და სპ

ასპეტობა ადრიბეჟანისა რათა დაიპყრას შირვანი, რ~ აქვნდა ლეკთა დაპყ
რობილი: ±~დ მოვიდა თურქისტანის შვილი ბაადურ დიდის ჴელმწიფის
´ეტრე Iმპერატორისაგან, ვინათგან გამოსულიყო სოლაღს, რათა მივიდეს
შირვანს Mეფე მისთანა: ±~დ მოვიდა Dესპანი ხონთქრისა დამორჩილები
სა მისისათვის, ა~დ განუტევნა ყ~ნი, და აღირჩია რუსთ Mეფე, რ~ ჰგონებ
და განთავისუფლებასა ეკლესიათასა, და ძალსა ქე~ანობისასა, ამისთვის შე1-32 სტრ., 276r
კრებული სპითა წარვიდა განჯას, მისცა ყაზახის ხანსა ყაზახი, და მოუწოდა:
ა~დ კახბატონი მამადყულიხან იდგა ყაზახს, და მოემცნო მეფისათვის, რ~ ჩემდა
მოცემულარს ყაზახი ¶აენისაგან, აწ ჯერარს თქვენგანცა არა მიხმად იგი,
ა~დ მე მოგცე სპანი მისნი, ამისთვის ნება სცა მეფემან, გარნა ითხოვა სპა მუ
ნებური, და დაასკვნეს შეყრა და ხილვა ურთიერთთა გატეხილ ჴიდსა ზ~ა:
X~ Mეფესა ვახტანგს ძმა თვისი მეფე იესე გამოეყვანა საპყრობილიდამ პირ
ველვე საპყრობილიდამ პატიმრობისა, და მისცა Mუხრანისბატონობა, და მსა
ჯულთუხუცესობა: ±~დ რ~ლთამე ქართველთა და არა ინებეს შეყრა მამად
ყულიხანისა, და Mეფისა, შფოთისათვის: zრახვითა მათითა განვლო გემიყა
ღამე მტკვარი მამადყულიხან, და მივიდა საგარეჯოს, და არცაღა მოსცა სპანი
Mეფესა, და იქმნა მათ შორის ამისთვის შური:
X~ Mეფე ვახტანგ მივიდა განჯას, და დაჰყო სამთვე მუნ, და ვერარაჲ სცნა ´ეტ
რე ჴელმწიფისა. ¸~დ მოვიდნენ ბაადურ, და დესპანი ჴელმწიფისა ტფილისს, რ~
თვით უკუნქცეულიყო, და აღეთქვა გაზაფხულს კ~დ მოსლვა, და ესე ყ~ი აღუ
თქვა ვახუშტიმ Mეფესა: მაშინ სპანი მეფისანი, და მამადყულისანი ჰბრ
ძოდენ ყაზახსა ზ~ა: ±~დ მიუძღვანა მამადყულიხანმა კახნი ჭარელთა, და
მოსტყვენეს ლილოს დაბნები, ამათი მსმენელი მეფე უკუმოიქცა, და მოვიდა
ტფილისს, მერმე წარავლინა ბაქარ, და იესე მეფე რათა მოაოჴრონ საგურამო:
მოვიდა Tეიმურაზ ბატონის შვილი კახით, იზრახნენ და ზავჰყვეს, და მოიყვა
ნეს Tეიმურაზ ტფილისს კახითურთ, ამათ იფიცეს წ~ე Mეფისა, Eპისკოპოს
თა და მთავართა უცილებელობისა და ერთობისათვის: X~ დაერწმუნა
Mეფე, და განუტევნა ესენი ნიჭითა: ¸~დ აღიღეს Iსპაანი ავღანთა, oკდომ
ბერს, K~ეს აქეთ, ჩღკბ: Kართ, ი: და დაჯდა თავრიზს, ძე შაჰსულთ
ან ჰუსეინისა შაჰთამაზ, რ~ლი ისპაანის გარმოდგომილებასა შინა წარმოგ
ზავნა მუნ ¶აენმა: ამ შაჰთამაზის წ~ე წარგზავნილიყო სეხნია ჩხეიძე მეფი
საგან. ამან სეხნიამ ჰყო სათნო მაჰმადყულიხანისა, და არარაჲ აცნობა მეფესა, რ~ დამართვიდენ მეფე ვახტანგ და მამადყულიხან ურთიერთთა პ~ლ
წ~ე ¶აენისა: X~ შაჰთამაზმა განმზრახთაგან მისცა ქართლი მამადყული
ხანს, და აღირჩია იგი შაჰთამაზ: ესე ამცნო მამადყულიხან ტფილისის მე
ციხოვნეთა, ამათ დაჴშნეს კარნი ციხისანი, ღამე, და ისროდენ თოფ ზარბაზა
ნთა: მაშინ Mეფემან წარმოავლინა გორს დედოფალი რუსუდან, და სახლე
ულნი თვისნი ყ~ნი, და თვით დაადგრა სპითა ტფილისს: ¸~დ მოვიდა მამადყუ-
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ლიხან, და დადგა ავლაბარს, და მოპარვით შემოვიდა ბატონისშვილი Tეიმურ
აზ Mცხეთას, და განამაგრეს კახთა იგი: კ~დ შემოეპარნენ კახნი, და აღი
ღეს ტფილისის კლდის უბანი, მიეტევა ბაქარ სპითა, აოტნა კახნი და მოს
რნეს იგინი, და დაიპყრა თვით, და დაადგინნა მცველნი:
X~ მეფემან რაჭველნი და იმერელნი, და იმერნი აბაშიძენი მოიმწო, და იყო ბრ
ძოლა სამთვე: კ~დ გამოვიდა მარბიელი თელეთს, მსმენელი ბაქარ წარვიდა
მათ ზედა, ა~დ იხილესრა მათ ავლაბრიდამ გამოვიდნენ კახნი, და ლეკნი, და მო
ვიდნენ თამორსა ზ~ა, მიექცა ბათ ბაქარ დაეკვეთა სპითა, აოტა კახ ლეკნი, და
მოსრნეს მრავალნი: ვინათგან გაკადნიერებულ იყვნენ, ოდეს მამაუკა თა
მაზის ძე იდგა ტაბაჴმელას, მოუჴდენ კახნი, ხ~ იგი ეკვეთა, და იქმნა ბრძო
ლა, სძლეს მამუკას და მოსრნეს მრავალნი, რ~ რევაზს ძმასა მამუკასსა
ჰკრეს ცხრა თოფი, გარნა განერა და განიკურნა: და აწ მოკლეს სალთხუ
ცესი ვახტანგ, ძე გივი ამილახორისა სრული ყ~ითავე:
X~ მოსრულიყო განჯისხანი შულავერს, ეოტნა სპანი და მოესრა შულავე
რი: მსმენელმან Mეფემან Vახტანგ, წარავლინა ვახუშტი სპითა საბარა
თიანო იმერლითა, მივიდნენ ესენი, და მოსრნეს eლნი ბორჩალუ: გარ
ნა არა გამოვიდა ხანი აღჯაყალის ციხიდამ: მერმე მოიქცენ და დადგნენ წო
ფს: მეორესა დღესა განუტევნეს მარბიელი, ესე აცნობეს სომხითართა
ხანსა უსპობა ვახუშტისა: მაშინ მამადყულიხანს წარმოევლინა კახნი,
და ლეკნი ხანის შეწევნად, მცნობელნი წამსავე ამჴედრდენ, და წარმოემარ
თნენ თავდასხმად: ჰსცნა ვახუშტიმ, და მიეგება წინა, ა~დ კვეთებულნი უ
კუდგნენ სიმაგრესა, და ბრძოდენ მწუხრამდე, ა~დ ემა ტებოდნენ სპათა ჩვენ
თა მარბიელნი, მერმე ეკვეთნენ მარცხენით, აოტნეს კახ ლეკნი, და მო
სწყვიდეს სიმრავლით, და მოვიდნენ ალაფით ტფილისს: ±~დ გამოვიდა მარბი
ელი, ამათ დაესხა ბაქარ თელეთს, მოსრნა და სხვანი შეიპყრნა სამასნი:
ხ~ უკმოქცეულს დახვდენ ბაქარს კახლეკნი და ყიზილბაშნი, ეკვეთნენ ესენი,
და მისლვასავე აოტნეს, და უმრავლესნი აოტნეს და მოსწყვიდნეს, და სხვანი
ლტოლვილნი შევიდნენ სეიდაბათსა შ~ა: X~ ბაქარ მოვიდა ტფილისს; მერმე
წარავლინა Mეფემან ვახუშტი Mცხეთას, რ~ დიმიტრი ყაფლანის შვილს
გაედვა ჴიდი, და ეუწყა მცხეთელთაგან მოცემა Mცხეთისა, ამისთვის ეთ
ხოვა სპა მეფისათვის, რ~ პირველ წარევლინა მეფე Iესე, და გამოსულ იყუნენ
კახნი დასხმად Iესესად, ა~დ მოსრნა მეფემ Iესემ, და სხვანი ლტოლვილნი
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შევიდნენ მცხეთას, ა~დ მეფე Iესე არა მნებებელი ბრძოლისა წარვიდა მუხ
რანს: ხ~ ვახუშტი მივიდა ექვსასის კაცითა ღამე, და მოერტყნენ მცხეთას,
მაშინ მლოცველთა ეკლესიასა შ~ა კახთა გარდაუკლიტნეს კარნი მცხე
თელთა, გარნა ისროლეს ძლიერად კახთა კ~დ, ა~დ შეუჴდნენ, მოსრნეს და

შეიპყრნეს ს~დ, და დაიპყრეს Mცხეთა, გამოიყუანნეს მთავარნი კახნი, და მო
ართვეს Mეფესა ტფილისს: X~ შ~დ კ~დ წარავლინნა ბაქარ სპანი, და
წარუხვნა მთაბორი ღამე, აღუძნდა ესე მამადყულიხანს, ვინათგან იდგა
სეიდაბათს, ამჴედრდა დილას, და მოგზავნა თუშნი და ლეკნი მკვირცხლნი
მთაბორსა ზ~ა, აღიღეს მათვე მთაორი, და მომართეს ბაქარს, მაშინ
ბაქარ ეკვეთა მამადყულიხანს, და მისლვასავე ივლტოდენ, და მოსწყვედდ
ენ ქართველ იმერნი, და შესჯარნეს იწროსა მტკვრისასა, ა~დ უფროს
მოიშთოდნენ მტკვარსა შ~ა: X~ დევნად არღარა აუფლეს მეფე მთა
ვართა ზაკვით, ვინათგან მცირე დევნითა შეიპყრობდა მამადყულიხანს,
რათა არა მოსპოს მეტოქი თვისი, აღიღეს დროშანი და ალაფი მისი, და მოა
დგნენ ტფილისს, რ~ შევიდა ვერ გამსწრე Tეიმურაზ ციხესა შ~ა, ამისთვის
იქმნა ბოროტი ქვემოთქმული უბოროტესი: X~ მამადყულიხან განვლო
გემიყა ნავით, და მივიდა მარტყობს, და მუნიდამ ქისიყს სპისათვის ლეკთა,
რ~ აქვნდა შიში ¶აენისა, ვინათგან მოცთუნებით იყო შფოთი ესე:
X~ მეფე მოადგა სეიდაბათიდამ ციხეს და დამშვიდდაცა ფ~დ, კ~დ წარავლინა
ვახუშტი მარტყოფს, მოსტყვენნა იგინი, და მოვიდა ტფილისს: მაშინ იდგა
აზრუმის ფაშა ¶არსს შემუსრვად ერევნისა, და დაპყრობად ადრიბეჟანი
სა: ესე უვლინებდა Mეფესა, რათა არა მწე ეყოს მათ, და მოანიჭოს ხონთქარმ
ან ნიჭი დიდი: ამისთვის წარავლინა როჭიკა შვილი ნაზირი ედიშერ, და აღუ
თქვა არა შველა მათი, ვინათგან იმედეულიყო გაზაფხულ რუსთა მეფის
მოსლვასა: მერმე მოვიდნენ და მოერთნენ მეფესა ყ~ნი წარჩინებულნი კახნი
სეიდაბათს შ~ა: X~ მისრულმან მამადყულიხან აღუთქვა ლეკთა ვეცხ
ლი დიდძალი, წარმოიყუანნა და დაესხნენ მეფესა ტფილისს: იხილე ორგუ
ლება, რ~ ტალანი მრავალმტკვარი განდიდებული და ჴიდი იწრო, მუნ მდგო
მმან Sვიმონ არა აღყარა ჴიდი, არცა განამაგრნა საფარნი, ეგრეთვე ქართ
ველთა დაუტევეს მეფე ჴელთა შ~ა მტერათასა: რა იხილეს ჟამი ესეთი, ი
ვლტოდენ ყ~ნი: ამისმან მხილველმა მეჯინიბემა მოართვა ცხენი მეფესა,
ეგრეთვე ბაქარს, და წარმოვიდენ: X~ მაშინ მჴნედ იყო როსტომ ფალავანდი შვილი,
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ჩამოუდგა Mეფესა, და არა აუფლებდა ლეკთა მოსლვად, ა~დ ლეკთა მოსრნეს ქა
რთველნი და კახნი მრავალნი, და მოადგენ ქალაქს: X~ Mეფე ვახტანგ მო
ვიდა მცხეთას, და ბაქარ წარვიდა დუშეთს, რათა მოუსწრას სპათა ტფილისს,
და ერისთავმა გიორგი გამოუტევა უცხენოდ:
X~ მისცეს მამადყულიხანს ქალაქი, და შევიდენ ლეკნი და იავარ ჰყვეს, და
მრავალნი ტყვე ჰყვნეს: ეგრეთვე გამოვიდნენ ციხის მცველნი თათარნი
და დაწვეს სიონის Eკლესია, და შემუსრეს Xატი ¶~დ წმიდისა ³~ისმშობე
ლისა სიონისა, და სხვანი მრავალნი სამსახურებელნი Eკლესიისანი:
ჵ რავდენნი ქალწულნი განიხრწნნეს და ჭეშმარიტნი დედანი და მოწესენი
ბოროტთაგან, და სისხლი მრავალთა მართალთა დაითხია უსჯულოთაგან:

K~ეს აქეთ ჩღკგ, Kართულსა ია:
X~ ბაქარ მოვიდა მამასთანა, და წარმოვიდნენ გორს, და დაიპყრა ტფილისი მამ
ადყულიხანმა, მოუწოდა ქართველთა, და არავინ ინება მისლვა, რ~ ბარა
თიანთაცა სპანი ლეკთანი გამოუსია, გარნა კ~დ არა მივიდნენ, ა~დ გ~ი ერისთა
ვი მივიდა შურითა მეფისათა, შ~დ ქსნის ერისთავი შანშეცა, მერმე ვიეთნი ბა
რათიანნიცა და საციციანონი: X~ ზემო ქართლისანი არცა ერთი: ამის
თვის წარმოავლინა მამად ყულიხანმა Tეიმურაზ ძმა თვისი კახლეკითა: მა
შინ მეფემან წარავლინა Dედოფალი Iმერეთს, და თვით დადგა ქცხილვანს,
და განუტევა დესპანი რუსთ ჴელმწიფისად ბაადურითურთ, მუნიდამ დავედ
რა მწეყოფასა: X~ ესე ყ~ნი ეცნა სარასკარსა ¶არს მყოფსა და წარმოემართა,
ვინათგან იხილა ჟამი მარჯვე, და მოუმცნო მეფესა წარმომივლინე მე ნათესა
ვთა შენთაგანი, მე ვაოტო მამადყულიხან, და დაგიმტკიცო კ~დ ქართლი Xონთქრი
საგან: ამისთვის წარუვლინა Mეფემან ძმა თვისი მეფე Iესე: ა~დ შ~დ მისა
წარვიდა ბაქარცა, და მიეგება შამბიანს სარასკარსა, გარნა მოვიდაცა Tეიმურ
აზ ჭალასა, მაშინ განემრავლა მეფესა სპანი, რ~ მოვიდა Sვიმონ აბაშიძე Iმერე
თიდამ და ზემოქართველნი ყ~ნი, და ლამობდა მისლვასა Tეიმურაზსა ზ~ა, ა~დ
ეცნათ მოსლვაჲ ოსმალთა, უკუნიქცა ტფილისსავე Tეიმურაზ:
X~ oსმალნი ჩამოვიდნენ Iვნისში, და დადგნენ ყურყუთას, იხილა მამადყუ
ლიხან ვერ ავნებს, მიეგება და მიართვა კლიტენი ციხე ქალაქისანი, რ~
მისცეს ქართლი მას, მოგზავნნა სარასკარმან Iენგიჩარნი, და შეაყენნა ციხე
სა, მეორესა დღესა შეიპყრა მამადყულიხან თხოვნით ბაქარისათა, და პა
ტიმარ ჰყო: X~ ციხეს მოსახლეთა სპარსთა მოუსია იენგიჩარნი, იავარ ყვეს სა
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ქონლით, და ქონებით, და გამოაძნეს ციხიდამ ყ~ნი ცალიერნი, და მოსცნეს ქარ
თლი და ქალაქი ბაქარს: X~ ამისთვის მოუგზავნა მამასა, რათა წარმოუვლინ
ოს ქრთამი ოსმალთა: მაშინ მეფემან წარუვლინა ათორმეტი ჯორი კიდუ
ლი ოქრო და ვეცხლითა, და მოოჭვილითა:
¸~დ პატიმარყოფილი მამადყულიხან ევედრა ბაქარს, რათა განუტეოს, და აღუ
თქვა ფიცით ვ~ა ძმა და მონა იყოს მისდა: ამან გამოაპარა ჴიდისყურის სა
ყინულიდამ ნავით, და მოვიდა კახეთს: X~ შეიპყრა ბრძანებითა მამისათა, და
სარასკარისათა ერისთავი გ~ი ძით, და სახლთუცით თეიმურაზ, შ~დ მოჰკვეთა
თავი გ~ი ერისთავსა, და წარმოვიდნენ ოსმალნი მეფესა შემუსრვად და მოტყვენვად
დუ
შეთისა: მაშინ აიძულებდენ ოსმალნი მეფესა ხილვად ქეჰასა, დგა მეფე
ოკამსა, და ოსმალნი დგენ შიოს უბანს, აქ მოვიდა ქეჰა მეფის ხილვად, და შე
მოჰფიცეს მეფეს ოსმალთა მოუშლელობისათვის Mეფობისა მისისა, და დაასკ
ვნეს შესლვა დუშეთს: ამისთვის მოვიდა Mეფე ქსნის ჴევს შესლვად გრემ
ისჴევიდამ, იხილა ოთარ გიორგის ძემან ერისთვისამ, მისცა ქრთამი ქეჰას,

და აღუთქვა მორჩილება, და მივიდა წ~ე ქეჰასა: ხ~ ქეჰამ პაემნითა ამით გან
უტევა ოთარი, და თვით მივიდა ტფილისს: ა~დ შ~დ ქცხილვანს მდგომს მეფ
ეს მოერთვა, რ~ ლეკთაგან ლტოლვილი Tამარ ასული მისი Tეიმურაზით
მოვიდა Aნანურს, და წარვიდა მეფე შველად მისა, დადგა არღუნს დუშეთს აქ
ეთ, ხ~ ლეკნი უკუნქცეულიყუნენ, და ოთარი მოვიდა წ~ე მეფისა, და ფუცა ერთ
გულებასა ზ~ა მეფისასა, ამისთვის მისცა მეფემან ერისთვობა და მამულნი
მისნი ყ~ნი, და განუტევა: ა~დ მას ღამესა მოვიდნენ ლეკნი, მოსტყვენეს გრემის
ჴევი, და აღიღეს ალაფი კახთა, ხიზანთა და წარვიდენ: ამათ წარმოუდგა Mეფე, ე
წივნენ სპანი, და აოტნეს ლეკნი, და მოსრნეს მრავალნი, და ნაშთი მათი შევიდა
წილკანს ზღუდესა შ~ა: Mერმე კ~დ გამოვიდენ წილკნიდამ მცირენი, დაიწყ
ეს ცემა თოფთა, მაშინ ივლტოდენ სვიმონ, და შანშე, და მოსლვასა მეფისასა შე
იხვეწნენ მუნვე, და ლამოდენ სპანი მიტევებასა და შემუსრვასა ზღუდისასა,
ა~დ მოსრულმან შანშემ არღა აუფლა Mეფე: უკუნიქცა Mეფე, და დადგა ქსო
რისს: X~ კ~დ მოვიდნენ სხვანი ლეკნი, და მოსტყვენეს საამილახორო, და უკუ
ნქცეულნი შევიდენ შიოსუბანს: ამ ჟამთა მოსრულიყო სვიმონ აბაშიძე სპი
თა მცირითა წ~ე მეფისა საქმისა რასათვისმე, შეიკრიბნენ ოთარ ერისთავი
და ქართველნი, და აიძულებდენ მეფესა ბრძოლად, ა~დ შანშე მტერ იყო
ოთარისა, ვინათგან სპანი ოთარისა და უმეტესობდა, არა ენება შანშე ერის
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თავსა ბრძოლა, რ~ იქმნების გამარჯვების მიზეზი ოთარი, და მივიდნენ თვით რა
გამოვიდნენ ლეკნი შიოსუბნიდამ ეკვეთნენ ამათ იმერნი, და მოსწყვიდეს და აო
ტეს, ესე იხილა შანშემ წამს უკუნიქცა და ივლტოდა, მოჰყვნენ ლეკნი და
მოკლეს Sვიმონ აბაშიძე, და მოსწყვიდეს Iმერნი, ა~დ უტევეს ქართველნი:
X~ მეფესა იძულებულსა წარმოსლვად უბრკმა ცხენსა და დაეცა, მაშინ მო
ართვა ცხენი თვისი სიამარადიშვილმან, და მოვიდა ქცხილვანს, და ესე ვითარე
ბანი იხილარა ქართველთა, იწყო სხვისა განზრახვად: X~ ამისა შ~დ ქრთამ
თაგან, და ოსმალთა უჯეროსა საქმეთაგან შემჭირვებული ბაქარ გამოვიდა
ტფილისიდამ და ოსმალთაგან, მერმე მოვიდა მუხრანს სპითა მოწყვედად ლე
კთა, ა~დ ვერრარა ეწია, რ~ გაესწრა ლეკთა საგურამოს, უკმოქცეული მო
ვიდა ალს მამისათანა, შ~დ მიიქცა Mცხეთას, და მუნ მოვიდა Mამადყულიხ
ან, და ჰყვეს აღთქმა და ერთობა სიყუარულისა, და წარვიდენ თვის თვისად:
X~ შ~დ წარგზავნა ბიძა თვისი მეფე Iესე ტფილისს ოსმალთა შ~ა, ხ~ მე
ფე Iესე მიაქციეს სჯულსა მათსა ზედა, რ~ ოდეს პყრობილიყო მოიქცა
Kრისტეანედვე, და აწ ჰყო ესე, ამისთვის მიენდვნენ ამას ოსმალნი, და წარ
მოავლინეს ღორისთავს ბაქარსა ზედა: X~ ბაქარ უსპობით ვერ დაუ
დგა, და წარვიდა ატენს, და ოსმალთა დაიპყრეს საბარათიანო: ა~დ გაზაფ
ხულს წარავლინა ბაქარ სპანი, ამათ მოსწყვიდნეს თრიალეთს მყოფნი o
სმალნი, და ფოკას მოსრნეს ხუთასნი მჴედარნი ტფილისს მომავალნი:

Aმისთვის კ~დ წარმოავლინეს Mეფე Iესე, და ახალციხისა ისაყ ფაშა სპითა, ვერ
წინააღუდგა ბაქარ: ა~დ შევიდა მთათა შ~ა, ხ~ ოსმალნი მოვიდნენ გორს, მო
არბივნეს გარემონი, და დაიპყრეს გორი, უკუნქცეულთა შთავლეს საამ
ილახორო, მუხრანი, და მივიდენ ტფილისს: X~ შ~დ წარმოიძღვანეს მეფე იესე
გორს, ქცხილვანს იძულებით, და მოწვეს ქცხილვანი ოსმალთა, და წარვიდენ:
¼ამსა ამას მოვიდნენ წარვლინებულნი რუსეთიდამ ნაზარაშვილი დავით,
და ფრანგისტან, და მოართვეს მეფეს ვახტანგს წარსლვა რუსეთს, მსმენე
ლი მეფე იმედებული ჴელმწიფებისა მათისა, აღიკაზმა და წარვიდა, და მი
ვიდა რაჭას K~ეს აქეთ ჩღკდ, kართულსა იბ: ამას გაჰყვნენ ქართველ
ნი ყოვლის სახლიდამ, და კახნიცა მრავალნი რიცხვით ვითარ ათას ოთხა
სი, და ზოგნი უმეტეს დედაწულითურთ: X~ რაჭიდამ მივიდა Mეფე ვა
ხტანგ Dიგორს, მუნ მოეგებნეს ცოლის ძმანი თვისნი ჩერქეზის ბატონი,
მუნიდამ ჩერქეზს შთასრულს მოეგება სპანი დიდი რუსთა, და მივიდა სო
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ლაღს ახალსა ციხესა შინა Aგვისტოს ±~É, და oკდომბერს ჩაჯდა ნავსა, და
გავიდა Aშტარხანს nოემბერს É:
X~ შ~დ მეფის Vახტანგისა შეკრბენ ქართველნი, მოიყუანეს მამადყულიხან
კახით, თუშით, ფშავით, ჴევსურით და დადგნენ თედოწმიდას: ამის მც
ნობთა ოსმალთა წარმოიძღვანეს მეფე Iესე საბარათიანოსა სპითა და წარ
მოვიდნენ, ხ~ ქართველნი მიეგებნენ გუფთას, ეკვეთნენ და ივლტოდენ ურუ
მნი: მოუჴდა მეფე იესე, და მოაქცივნა ოსმალნი, მოსწყვიდნნეს ესეოდენნი,
რ~ თავნი ურმებითა წარიღო ერასტი ყაფლანისშვილმა ტფილისს რაჯაფ
ფაშასთან, რომელმან მოსცა L დრაჰკანი ჯილდოდ, დაიპყრეს ყ~ნი ქართ
ველნი და ქართლი: A~დ მეფეს Iესეს თუმცა არა უწოდენ მეპატრონ
ედ, გარნა მასვე ჰკითხვიდენ, და იქმოდენ საქმესა ქართლისასა:
X~ ვინათგან არღარავინ ჰყვა წინააღმდგომნი ოსმალთა, აღწერეს ქართლი
სრულიად, და დასდვეს Xარკი კაცს სულზედ დრაკანი: ცხვარზედ ო
რი შაური: ძროხაზე აბაზი: და ცხენზე ექვსი შაური: Mოსავალსა ზ~ა
ხუთისთავი ხილითურთ, და ამისგამო იქმნა ჭირი დიდი, და მიექცა სი
ცრუე თხემსავე, რ~ წაართვეს ოთარს ერისთავობა, და მისცეს თეიმურაზს
ძესა იასონისასა: X~ იხილარა ესე ვითარება ±~სმან Dომენტიმ, წარვი
და ლორეს, რ~ ჯერეთ ოსმალთ არა დაეპყრათ, და მეფის Iესესგამო Bესა
რიონ დაიპყრა ±~სობა: ა~დ მოინდო რაჯაბ ფაშამ ±~სი Dომენტი, ა~დ ±~სი ე
ვედრა ფაშას, რათა წარავლინიოს წ~ე Xონთქრისა: რ~ ჰგონებდა მუნიდამ
ლხინებასა რასამე ქართლისასა: Aმან წარავლინა ±~სი Dომენტი, და მის
რულსა სტამბოლს მისცეს პატივი დიდი, და უმეტეს პატრიარხთა, და უსმი
ნეს ყ~ნი ვეზირაზამმან: ა~დ ისაყფაშას, რომელი დასვეს, ვ~ა მეფე ტფილისს,
ახალციხისა: შეუძნდა პატივი ±~სის დომენტისა, და ქართველთა მოწმობითა

შეასმინა ხონთქარსა: ამისთვის პატიმარ ჰყვეს ±~სი დომენტი ჭალაკსა შ~ა
დენადოს, რომელსა უწოდებენ ოსმალნი ბოხჩაადას K~ეს აქეთ ჩღკე, Kა
რთულსა იდ, და მისწილ Bესარიონ იქმნა ±~სად ქართლს:
X~ Mეფესა ვახტანგს მიუწოდა, დიდმან ´ეტრე ჴელმწიფემან Iმპერატორ
მა პეტრებურხს, მისრულს ცარიცინს, ესმა სიკვდილი დიდის ´ეტ
რესი, დამძიმდა ფ~დ, ა~დ წარვიდა და მივიდა Mოსკოვს, მუნ დახვდა Dარეჯან
Aსული Mეფის არჩილისა, და შეიტკბნენ ფ~დ: ¸~დ მივიდა ´ეტრებურ
ხს Iმპერატრიცა Eკატერინას წ~ე, და მან პატივსცა mეფებრ დიდებითა,
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და მიანიჭნა ურიცხვნი: მერმე გაზაფხულს წარმოავლინა გილანს, რათა ზავ
ჰყოს ¶აენსა და მათშ~ს: ამისთვის მოუწოდა დედოფალს Rუსუდანს Mეფემ
ან Mოსკოვს, და მოსრულს მეფეს Mოსკოვს დახვდა დედოფალიცა მუნ, დაუ
ტევა, და თვით წარმოვიდა გილანს:
X~ დარუბანდს მოსრულს მეფეს მოართვეს aნდრიას კავალერია ლურჯი Iმპერ
ატრიცასაგან, მერმე მოვიდა გილანს, მაშინ მოერთნენ გილანელნი ს~დ, და
აცნობა ¶აენსა ყ~ნი მეფემან ვახტანგ: ამ ჟამებთა მოსრულიყო ნადირავშარი
წ~ე ყაენისა: X~ ამან ბრძანებითა ყაენისათა მოკლა ფათალიხან ყაჯარი,
და დააპყრობინა მაშათი ყაენსა, ამან ყაენმან უწოდა Tამაზყული, და მის
ცა ¶ორჩიბაშობა: შ~დ დაიპყრა Xორასანი, ა~დ ვერარასა მყოფელიყო ¶აენი
თვინიერ მისა, მაშინ კითხვა სათნო ჩენითა მისითა მიუმცნო Mეფესა ¶აენმა
ზავის ყოფად ვ~ა ნებავს, და მოეგზავნაცა ნიჭი: X~ მიიცვალა Iმპერატრი
ცა Eკატირინა, და დაჯდა ძის ძე დიდისა ´ეტრესი ´ეტრე წლისა Aთსამ
ეტისა, ამან მიუწოდა Mეფეს Mოსკოვს, და მივიდა მეფე K~ეს აქეთ ჩღკჱ,
Kართულსა ივ: X~ ამას ქ~კნის წინას წელს მიიცვალა Mეფე Iესე ტფილისს:
მაშინ Iსაყფაშამ განჰყო ქართლი: Sომხით საბარათიანო მისცა ერასტი
მდივანბეგს ყაფლანის შვილსა: Mცხეთას ზეითი ბაგრატ ციციშვილსა:
zემო ქართლი გივს ამილახორსა, Mუხრანი და საერისთოები მათთავე
მთავართა, და ამათმიერ მოიღებდა ხარკსა, და სხვათა რაჲ იგი უჴმდათ, ა~დ
შურითა ქართველთათა ურთიერთთა იყო უუფროსესი ჭირნი, და არა მიდიან
და სძრცვიდიან ოსმალნი შესმენითა მათითა:
X~ კ~დ უმეტესად ოჴრებითა და ტყვეობითა ლეკთათა, გარნა დაიმორჩილნეს ა
მა მთავართა გამო ოსმალთა ესრეთ, რ~ უკეთუ მალე მსრბოლისად მყის ცხ
ენი შესხდიან თვით მათზედა, ვ~ა უყვეს მანუჩარ ¶აფლანის შვილსა, და გიო
რგი ქავთარი შვილსა, აღუდვეს ლაგამნი, შესხდენ და სჩხვლეტდენ დეზითა წარ
სლვად: ±~დ უკეთუ ვინმე ავნის ოსმალთა, ჩამოაცვიან ანძასა, და გარდააჴდევი
ნიან ვეცხლი დიდძალი, ვ~ა უყვეს დიმიტრი ამილახორის შვილსა, რ~ი ჩამოაც
ვეს ანძასა ორითა მსახურითა:

±ვალად განადიდა მელიქი ტფილისისა აშხარბეგ Iსაყფაშამა, რ~ მივიდნენ და
რბაზობად მისა სპასპეტი ლუარსაბ და ქართველნი, მთავარნი ყ~ნი, ა~დ მან
არა მიხედნა, არცა იხილნა, და გამოუტევნა: X~ მაჩაბელი თეიმურაზ არა
ერჩდა ამილახორსა, და სწყვეტდა ოსმალთა სადაცავინ მოახელის:
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±~დ განადიდა ქსნის ერისთავი შანშე, და თეიმურაზ არაგვის ერისთავიცა განაძეს
ოსმალთა, და დასვეს რევაზ, და ეს რევაზცა არა ერჩდა ოსმალთა, ამისთ~ს
უბრძანა Iსაყფაშამ მამადყულიხანს, და წარმოავლინა ახალციხის სპანი,
მოვიდნენ ესენი, განაძეს რევაზ და დასვეს პაპუა ზურაბისძე: მერმე მოვიდ
ნენ ქსანი მოარბიეს, და მოადგნენ ვანათის ციხესა, და ქვაბიდამ მოსრვიდენ მრა
ვალთა ოსმალთა, ა~დ ღამესა მას განივლტოდენ ქვაბიდამ, იხილა შანშე ე
რისთავმან, მისცა ქრთამი ოსმალთა ზავი ყვეს მათთანა:
X~ ამილახორმა გივმა წარმოიყუანა მამადყულიხანითურთ ოსმალთა სპანი,
და დაესხა მაჩაბელს მუგუთს, შემუსრეს ციხე სვერისა, რ~ლი აღაშე
ნა თეიმურაზ მაჩაბელმა, გარნა მუგუთს მოსრნეს მრავალნი ოსმალნი:
შ~დ მისჭირდა და განივლტო მაჩაბელი და მივიდა რაჭას, ხ~ ოსმალთა მოსწ
ყვიდნეს, მოსრნეს, მოსტყვენნეს, და მოაოჴრეს ციხენი, და მოვიდნენ გორს,
და ენება ოსმალთა მოტყუება და შეპყრობა მამადყულიხანისა, და წარვი
და კახეთს, ა~დ ოსმალთა დაიმორჩილეს ქართლი უმეტეს და განიყვეს
დაბნები: X~ ამასვე ჟამსა მოადგნენ ლეკნი ჭალას, მოკლეს ამილახორის
შვილი ერასტი, და შემუსრეს ჭალა, გამოიყვანნეს მუნიდამ ტყვენი Aთასი
სულნი, და უმეტესი, და წარვიდნენ, გარნა თვინიერ ამისა, და ამათ ჭირთა შინა,
რომელი იყო ოსმალთაგან გაზაფხულ, შემოდგომას მარადის ატყვეებდენ ლე
კნი, რ~ ჯარად და ჯარად, დასდასად გამოვიდიან Aთასხუთას, oთხას sამას:
და უმეტესნიცა მრავალჯერ, და უმცირესნი ყაზახად:
X~ ესმა უსუფფაშას, ძესა Iსაყფაშისასა გამოსლვა ლეკთა, გამოვიდა სპითა
ოსმალქართველთათა, და ეკვეთა მუხრანს ლეკთა, მოსრნა იგინი, და ნაშთ
ნი შევიდენ შიოსუბანს: მოადგა გარს და შეესივნიან და სრვიდენ ლეკთა: ა~დ
ესე ომის ბრძოლის ჴმა ესმათ სხვათა მომავალთა ლეკთა, მოვიდნენ და აოტნეს
უსუფფაშა: რ~ კნინღა გარდაიხვეწა, და მოსრნეს ლეკთა ოსმალნი უმრავლ
ესნი: ±~დ ნადარბაზევს ეკვეთა ლეკთა მაჰმადბეგ ოსმალ ქართველითა სპ
ითა, ა~დ ლეკნი ივლტოდენ, სადაცა მზირეყოთ ტყეთა შ~ა, და არა მივიდენ ოს
მალნი, უწყეს ლეკთა იმერ ამიერით თოფთა ცემა, მოსწყვიდნეს ოსმალნი, და
აოტნეს ვითარ მცირედნი განერნეს: X~ განვიდა კახეთს უსუფფაშა, და ი
ჴმო მამადყულიხან მეფე კახეთისა, ა~დ მომსვლელ შემმთხვეველს ბეჟანბა
ღს ღალატით სცა მაჰმადბეგ ხანჯალი ბეჭს შუა, და მყის მოაკვდინა, და მისთა
ნა ალავერდელი ეფრემ, და სხვანი წარჩინებულნი კახნი მთავარნი: და გა
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ნერა სიკასკასითა თვისითა ქისიყის მოურავი Aბელ, და მცირედნი ნაშთნი ივ
ლტოდენ: მოიქცა ტფილისს, და მამადყულიხანის თავი ხონთქარს წარუძღ
ვანა უსუფ ფაშამ, და მოანიჭა ნიჭნი მრავალნი: და Aმისა შ~დ მისცეს
ბატონის შვილს Tეიმურაზს მეფობა ±ახეთისა, და ჰყვეს მეგობრად თვისად:
X~ კ~დ გორიდამ მომავალთა ოსმალთა თარაყალთა სპათა ემთხვიათ nიჩ
ბისის ბოლოს აქლემის ყელს ლეკნი, კვეთებასავე აოტეს ლეკთა, და
მოსწყვიდეს უმრავლესნი, ხ~ მკვდართა აჴმარეს ჩიბუხნი თვისნი უკა
ნა კარით: განძლიერდეს ესრეთ, რ~ უწყეს sამცხეს, ჯავახეთს რბევა და
ტყვენვა ლეკთა, ვინათგან არღარა დაშთა მსახლობელნი Mუხრანს, Kა
რთლს, Sაციციანოს, და ადგილი საბარათიანო სომხითსაცა, თვინიერ
სიმაგრეთა: გარნა კ~დ მრავალგზის, რ~ მუშაკობადცა პარვით მალვით ჩამო
ვიდიან, და მათნი მხილველნი ივლტოდიან სიმაგრეთა შინა:
¸ემდგომად მრავალგზის მოსწყვიდნეს ოსმალნი, ვითარ ვერღარა წინა
აღუდგნენ, და მოერბიათ ჯავახეთი, სცნეს ქართველთა, და აცნობეს
ოსმალთა, მოვიდენ ქართველნი: და შეკრეს დიდგორას კოშკის ყელი, და რა
მოვიდნენ, მაშინ თელათგორის ბოლოს დახვდენ ოსმალნი, და უფროსად მოს
წყვიდნეს: ა~დ იყო მათთაგანვე უფროსად ტყვენვა და ოჴრება, და ბრძო
ლასაცა იგინი უმეტეს მრე ექმნებოდენ, ვინათგან განმრავლდა სიძვა, მრ
უშება Sოდომური, ტყვის სყიდვა, შური, ვეცხლის მოყუარება, და ყ~ი არა
წმინდება, და სხვანიცა მრავალნი ბოროტნი: და ამისთვის მოუშვა ღ~თნ ბ~რტი,
რ~ მჴეცნიცა მიეტევნენ, და ურიდად სჭამდენ მრავალთა:
±ვალად მოვიდა Sირი ჭივჭავი, რომელთა დააბნელიან მზე სიმრავლითა,
და მოჭამა ნაშრომი ს~დ, რომელი არა თქმულარს საუკუნითგან:
X~ კ~დ იყო სრვაცა მომსვრელი, ჟამითა ძლიერი, გარნა არავინ შეიშინებდა ღვ
თისასა: ხ~ შ~დ ლტოლვისა ისაყფაშისა მოვიდა Tოფალ ოსმალფაშა, ა
მან უბძანა ქართველთა საჭურველით ყოფა, და პატივით უჴმობდა დიდებუ
ლთა, და პატივსცემდა ყ~თა და ასწავებდა ერთობასა და ვედრებასა ღ~ისა
სა: მაშინ სპანი მისნი მ~დის მრე ექმნებოდეს ლეკთა, და მოსწყვედდენ:
ა~დ შ~დ მცირედისა წარავლინეს ბაღდადს, და შ~დ მისსა კ~დ მოვიდა ისაყფა
შავე, და იქმნა ვ~ა პ~ლ, გარნა უძვირესიცა:
X~ რაჟამს გარდაიცვალა ´ეტრე მეორე Iმპერატორი, და დაჯდა Iმპერატ
რიც Aნნა: ამან მიუწოდა Mეფესა Vახტანგს ´ეტრებურხს, მისცა
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ნიჭნი, და წარმოავლინა Dარუბანდს, რათა დაიპყრას შამახია, და მერმე
ქართლი: წარმოსრული გამოვიდა დარუბანდს K~ეს აქეთ ჩღლდ, Kა
რთულსა კბ, ა~დ წინჴსენებულმან თამაზხან პირველვე დაიპყრა

ხორასანი, და განასხნა Iსპაანიდამ ავღანნი, და დასვა მუნ შაჰთამაზ:
X~ აღიღო ოსმალთაგან თავრიზი, და დაუტევა ¶აენი ბრძოლად ერევანს,
და თვით წარვიდა ხორასანს: ა~დ შაჰთამაზ აოტეს ურუმთა ერევანს,
და ლტოლვილი მივიდა Iსპაანს: ესე სცნა Tამაზხან, მოვიდა ისპაანს, და შეი
პყრა შაჰთამაზ, რ~ იყო მემთვრალე, და უბადოდ მქცევი: Dათვით წარვიდა
ბაღდადს, შეება, მოკლა Tოფალფაშა, და მივიდა ისპაანს, და განემზადებო
და ბაღდადსა ზ~ა, დაუტევა ბაღდადი, და ვითარ ესმა წარსლვა მეფის
ვახტანგისა დარუბანდიდამ შამახიასა ზედა, მოისწრაფა, და მოვიდა
უცნობელად შამახიასა, აღიღო იგი სულხავისაგან, და მერმე შეუჴდა
სულხავს კუმუხს, მოსწყვიდნა, აღიღო ალაფი მათი და გამოვიდა შაქს, და
მუნითგან მოადგა განჯას, მიუვლინა დარუბანდს მეფეს Vახტანგს კა
ცნი, რათა მივიდეს მისთანა, ა~დ Mეფემ არა ინება, და განვიდა აშტარხანს,
ვინათგან მისცეს რუსთა ყ~ნი სპარსეთისანი Tამაზხანს, გარნა Tამაზ
ხან ვერ აღიღო ზამთარსა ამას განჯა:
Mაშინ ქართველთა მოსწყვიდნეს ოსმალნი ტფილისს გარეთნი ს~დ: ეგრეთ
ვე გივი ამილახორი შეეტყუა გორის ციხეს ოსმალთა და მოსრნა იგინი,
და დაიპყრა ციხე: მერმე მოერთვნენ ქართველნი განჯას თამაზხანს, ა~დ
მან მცირედითა პატივსცა ნიჭითა, წარმოატანა ხანჯალხან სპითა, რათა
ბრძოს ოსმალთა: X~ მოვიდენ ესენი ოსმალთათანა, ამათ ეკვეთნენ ყი
ზილბაშ ქართველნი, აოტნეს ოსმალნი, მოსწყვიდნეს, და სხვანი შევიდნენ
ტფილისს: X~ ამისა შ~დ მივიდნენ გორს, და მუნიდამ გაზაფხულს დადგ
ნენ კოჟორზედ ყიზილბააშ ქართველნი, აოტნეს ოსმალნი, მოსწყვიდნეს,
და სხვანი შევიდნენ ტფილისს:
X~ ამისა შ~დ მოვიდნენ, შეკრბენ კ~დ დადგნენ ავჭალისთავს გლდანს, გამო
ვიდა ტფილისიდამ მაჰმადბეგ სპითა ოსმალთათა, და აოტნეს კ~დ ყიზი
ლბაშ ქართველთა: გამოვიდნენ კ~დ ყიზილბაშ ქართველნი და ტალანი ამა
თნი წავკისს, მოვიდნენ ოსმალნი ღამე, და მოსრნეს ტალანი ს~დ, და დილასა და
ესხნენ ყიზილბაშ ქართველთა, ეკვეთნენ ესენიცა, და ივლტოდენ ოსმალნი,
და მოსრვიდენ, მოჰყვნენ და მოადგნენ ტფილისს: X~ გაზაფხულსა ამას დაუ1-32 სტრ., 281v
ტევა Tამაზმან განჯა, და თვით გარმოდგომილ ჰყო სხვითა სპითა, და შემოვლო
სომხითი, დმანისი, გარდავლო ყაიყულას, და მივიდა ყარსს: მაშინ
მუნ მოსრულიყო სარასკარად Kოფუროღლი აბდულ ფაშა სპითა დიდითა,
ვერარაისა მყოფელი თამაზხან ¶არსს, მოიქცა და დადგა ერევანს ზე
ვით: X~ მესამის დღის დილასა მოვიდა ქოფუროღლიცა სპითა, ეწ
ყვნენ, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი: მოკლეს მუნ ქოფრული, და ივლტოდ
ენ ოსმალნი, რ~ ერთი ასთა შეიპყრობდა: ამის მხილველთა ოსმალთა მი
სცეს ერევანი, განჯა, ლორე, ტფილისი, და დაიპყრა Tამაზხან, და ქართ

ველთა მიუწოდა ერევანს, ა~დ მუნ შეიპყრნა თვინიერ ქაიხოსრო ყაფლა
ნის შვილისა, რ~ იყო მას ჟამსა სპასპეტი, და პატიმარნი წარმოავლინა ტფი
ლისს K~ეს აქეთ ჩღლე, Kართულსა კვ:
X~ ქართველნი მოგზაურნი განივლტოდნენ თვინიერ ვახუშტი A
ბაშიძისა, ხ~ ტფილისიდამ წარავლინა სპანი, და მიუჴდენ ბარძიმს არა
გვის ერისთავსა არაგვსა ზედა: მუნ აოტნეს ყიზილბაშნი, ა~დ ზემო ქა
რთლს და საციციანოს აღყარა სულნი მრავალნი, და წარგზავნა ხორასა
ნს, ხ~ თვით იდგა ტფილისს Tვე ერთი პირველს oკდომბერს გასვლა
მდინ, და იყო ოჴრება დიდი, და ვინცავინ დაშთნენ იმალვოდნენ ნაპრალებსა
კლდეთასა, და ქვაბებსა შინა მცირედნიღა განერნენ:
Iხილე რისხვა, რ~ არა კმა იყო პირველ, ა~დ ხირხილიდამ ინჯამდე სამასი დე
დათა მოგდებულნი ჩჩვილნი ყრმანი ეყარნენ მკვდარნი: X~ თამაზხა
ნს ს~დ აოჴრებისა ქართლისა განმზრახსა მოესმა მოსლვა თათარხანთა და
რუბანდსა: ამისთვის დაუტევა ქართლი, ჩავლო კახეთი ოჴრებით, და
მივიდა დარუბანდს, ა~დ Tათარხანნი უკუნქცეულიყუნენ, და მან შემ
უსრა უცმი, და მოვიდა მუღამს, და მუნ გაჴელმწიფდა, და იწოდა ვ~დ
შაჰნადირ, მერმე მივიდა Iსპაანს წარსლვად ¶ანდაარსა: ხ~ ქართლს და
უტევა ალიმირზა ძე iმანყულისა ვ~ა Vალი, და sეფიხან სარდალი:
Aმან სეფიხან მოიყუანნა გორს ზევით ფხვენისს kართველნი და ±ახნი, და შე
იპყრა Mეფე Tეიმურაზ, გივი ამილახორი: ბარძიმ ერისთავი, და სხვანი
თავადნი, ხ~ შანშე ივლტოდა, და წარუვლინნა ესენი ისპაანს შაჰნადირს:
X~ მან არარაჲ ავნო, და წარიყუანნა ¶ანდაარს პატივით: შ~დ მისცა ხანჯანხანს
ხანობა ქართლისა, და წარმოატანნა ქართველნი, და გამოუტევნა ყ~ნი:
გარნა ძე მესის Tეიმურაზისა Eრეკლე ყრმა იქ დაიჭირა, და თან იახლა:
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X~ თვით აღიღო ¶ანდაარი, და წარვიდა Iნდოეთს, და Mეფის ძე Eრეკლეც
თანხლებით პატივით იმყოფა: Mაშინ მოსრულმან ხანჯალხან დას
დვა ხარკი და ჭირი დიდი, რ~ ხეთა, ვენახთა და პირუტყვთა ამათ ყ~თა
გან აიღებდენ, და ამათ დაიპყრნენ სპანი, და უწოდეს ნოქარი, და Mთავ
ართაცა სახელოთივე მათითა პატივსცეს, და მიუხვნეს მამულნი, და
მსახურებდენ ტფილისის ხანსა, რ~ ამისთვის განსაგო იყო კახეთი ბოსჩალუ,
და ყაზახი: ±ვალად მოჰკრებდიან ტყვეთა, და წარუვლინიან
შაჰნადირს: X~ შანშე ერისთავი ჟამად ერჩდის, და ჟამად უკუდგის,
X~ მეფე Vახტანგ დადგა აშტარხანს, წარავლინა ძე თვისი ბაქარ ქართ
ველითურთ Mოსკოვს, და მოიყუანა დედოფალიცა მუნ, და იყო განს
ვენებით წელი ერთი; შ~დ გარდაიცვალა K~ეს აქეთ ჩღლზ, kართ,
კე: მარტს კვ, და დაფლეს მუნვე დიდითა პატივითა და ჴელმწიფური

თა Sობორას შ~ა: ¸~დ წარვიდა დედოფალიც Rუსუდან Mოს
კოვს, და დაშთნენ იგინიცა მუნ:
X~ მიიცვალა Bესარიონ ±~სი: შ~დ მისსა მოვიდა ±~სი Dომენტი სტამბოლი
დამ Iმერეთს, და მოიყუანეს იგივე ±~სად Kართველთა: მოსრულს მიეგ
ება ხანჯანხან და ყ~ნი წარჩინებულნი ქართველნი, და ქალაქი, და სცეს
პატივი დიდი K~ეს აქეთ ჩღმა, ქართულსა კთ: X~ მოკვდარა ხანჯანხან
მისცეს Iმამულიხანს ავშარს, და ვინათგან არა ერჩდა შანშე მო
ადგნენ ყიზილბაშნი, მაშინ ვერ დაუდგა შანშე, და ივლტოდა დედაწულით
Iმერეთს, და მუნიდამ რუსეთს, მისრული Mოსკოვს არღარა შეიწყნარა
ჴელმწიფემან, და მოვიდა ქართლსავე, და დაიპყრა მამულნი თვისნი, მოიყუა
ნნა ლეკნი, და აოჴრებდა ქვეყანათა: X~ და ლტოლვილსა შანშეს ძმას
ყულარაღასს Iესეს წაჰგვარეს ცოლი არაგვის ერისთვიანთა, და მისცეს
ყიზილბაშთა, ამისთვის შეიკრიბნა შანშემ ლეკნი, და მოადგა ანანურს, შე
მუსრა, აღიღო, იგი და მოსწყვიდნა არაგვისერისთავნი ს~დ, რ~ არავინ გა
ნერა: Iხილე რ~ გიორგი ერისთავის ცოლი, მარილის ქვით კიდული წა
რიქციეს ლეკთა: გარნა არა დასცხრა კ~დ შანშე ერისთავი, და ატყვეებდა
ქართლსა ლეკით: ესე ლეკნი მოვიდნენ ტაშირს, ჰსცნა სეფიხანმა ყაზახს,
რ~ლი პირველ იჯდა ტფილისს ხანად, და შესმენითა ქართველთათა, რი
სხვით წარაყუანინა შაჰნადირმა: ესე მოვიდა ხუთიათასის კაცითა დმანისს,
წარიძღვანა ქაიხოსრო სპასპეტი, და მიუსწრა ტაშირიდამ გარდამავალთა
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ლეკთა კახეთს ალენს მთასა ზედა: ეკვეთა და მოსწყვიდნა, რ~ მცირედნიღა
ივლტოდენ,
კ~დ გარდაუსწრა კახეთს: და ქართლიდამ გარდმოსულნი მოსწყვიდნა მრავალ
ნი, და ტყვენი ს~დ დააყრევინეს, ა~დ ყიზილბაშთაცა მრავალგზის მოსწყვიდნეს
ლეკნი, გარნა აქვნდათ სადგურად ქსანი, და მარადის იყო რბევა მათგან და ტყ
ვენვა, რ~ არღარა იყო მოსახლე, ვინათგან ფ~დ შეშინდნენ ლეკთაგან:
X~ ხუთმან ლეკმან ჩხიკვს დაყვეს ზამთარი ტყვით დედაკაცებით, მიდგომილთა
ლეკთაგან შობეს, და ზაფხულსა აღკიდეს მათვე შვილნი მათნი და წარვიდენ, ა
მისთვის მიუშვა ღ~ნ, ვინათგან იყო უშიშობა ღ~ისა: X~ შ~დ მოიქცარა ინდოეთიდამ
შაჰნადირ, მოვიდა და მოადგა ლეკეთს, წარმოავლინა სპანი, და მოადგნენ შანშეს,
გამოიყუანეს ამათ აწერის ჴევის ციხიდამ ცოლშვილი შანშესი, და ტყვენი მრავალ
ნი, ხ~ შანშე ივლტოდა ახალციხეს, და ალიყულიხან, რომელი იყო თავი სპათა,
და ხანი ტფილისისა, შევიდა მარღანდვალეთს, მოსტყვენნა იგინი, და მათნი შან
შესანი, ა~დ ჟამურის ოვსთა აოტნეს ხანი, და მოსწყვიდნნეს სპანი მათნი:
X~ თხოვნითა შაჰნადირისათა მოსცეს ოსმალთა შანშე მას, ა~დ შაჰნადირ ინება
განტევება მისი თავსმდებობითა ქართველთათა, გარნა ქართველთა არა
ინებეს, და წარგზავნა ხვარასანს მაშათს, ა~დ მოგზაური შანშე გამოიპარა: შე

იპყრეს კ~დ, და აღმოჴადნეს თვალნი ძმითურთ:
X~ ქართველნი იყვნენ წ~ე შაჰნადირისა მარადის დარუბანდს, მაშინ მოვიდა
±~სი დომენტი, და პატივით შეიწყნარა და წარმოავლინა ქართლსავე ±~სად:
ა~დ ქართლს იყო ჭირი დიდი საზრდელთათვის, ვინათგან თვესა ერთსა მიაღე
ბინა სამი ასი ათასი კოდი პური და ქერი, რ~ ჰყუათ წარჩინებულთა ცოლ
შვილნი ტფილისს, და ვერ ვინ იკადრებდა ურჩებად: X~ ქართველთა შეას
მინეს ალიყულიხან, და მოგზავნა შაჰნადირ ყოჯახან ტფილისს, მაშინ მო
სრნეს ყაფლანიანთა ვაჭარნი ოსმალთა, შესჩივლეს შაჰნადირს, შეი
პყრა ელისბარ და მოაშთო იგი, ხ~ ქაიხოსროს მიუღო ხუთასი თუმანი,
და მისცა მათ ვაჭართა: კ~დ დაჰკვეთა ბარათიანთა ყურნი საზრდელთათ
ვის: ¸ემდგომად მისცა გივს ამილახორს ქსანი, და ვექილობა ქა
რთლისა, ბეჟანს ერისთობა არაგვისა, და უბრძან მოსლვა ლეკთა ზედა,
კახეთის მთიდამ: X~ მოვიდენრა ტფილისს ს~დ ქართველნი წარჩინებულნი,
ამ ჟ~ა მიიცვალა ±~სი ბატონის შვილი დომენტი K~ეს აქეთ ჩღმდ, Kარ
თულსა ლა: და დაფლეს მცხეთას: ა~დ დასვა მანვე სიკვდილისა ჟამსა n~კზ
±~სად ხერხეულიძე, ესე იყო უმეცარი, და საეროთა უფრო გამწყობი ვიდრე
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სამღვდელოთა, და მოყვსობდა თათართა ვიდრე ქრისტეანეთა: ამან ომფორი ო
ქრო ქსოვილი სვიმონ ბატონისშვილის ცოლის ანნას მოგზავნილი Mცხეთისა დასჭრა,
და ბეჟან ერისთვის ცოლის ქათიბად შეაკერვინა, და მიუბოძა; და საქადაგო ხატი
მურასათი მოოჭვილი შემუსრა, გვირგვინი საპატრიარხო Lეოან დადიანის შემო
წირული, და ომფორი სხვილ მარგარიტ თვლით შემკული, და სხვანი ხატნი და
ჯვარნი, და სამსახურებელნი ±ათოლიკე ეკლესიისანი შემუსრნა, და განყი
და: არა ჯეროვნად იქცეოდა სამღვდელოთა წესითა, თუმცა ღ~ნ მიუშვა:
და ქმნა ბოროტი უსჯულომან, დასაბამითგან არა მსმენელმან უკეთურმან მა
ხმადიან ყოფილმან თაზიშვილმან მახვილითა მოკლა, ვინათგან საქართველოს
პირველი მღვდელმთავარი იყო ვერ შეეხებოდა ჴელი მოსიკვდიდ:
X~ გივი ამილახორი ემზახლა ბეჟან ერისთავს, და დაიპყრა ქსანი, და
მორჩილებდა ბეჟან გივის, ა~დ ვინათგან ერწმუნა შაჰნადირს მისთ~ს
ქართლი, მოითხოვნა ქვრივნი ქალნი, ქალწულნი ქალნი, და ვაჟნი სამ
ასნი, და ხუთასი კვამლი კაცი, და ოციათასი ხარვარი პური: ამისთვის
ეზრახა გივი ქართველთა არძალგვიძს ყოფად, და განვსდგეთ, ვერ ნებისა
ებრ დაიპყრნა შაჰნადირ ლეკნი: ხ~ მათ მისცეს პირი მტკიცე, ამისთ
ვის განაზრახნი წარსლვად ლეკსა ზ~ა, და განვიდაცა ხანი ყიზილბაშ ქართვე
ლითა; მაშინ გივი გამოივლტო ცოლშვილით ტფილისითა სიმაგრითა იმედებუ
ლი, და მოვიდა ქსნის ჴევსა შინა: ა~დ ქართველნი აღარავინ გამოჰყვნენ, არცა
უკუდგნენ: ესერა ესმა ხანსა მოიქცა ტფილისსავე, და მოთხოვისათვის მთა
ვართა შეაჭირვებდა, მრავალთა ჰგვემა და პყრობილება შეამთხვივა, და
მოუჴდა გივს, ვერ შემუსრა, მოაოჴრნა გარემონი და მოიქცა ტფილისსავე:

X~ ჟამსა ამას წარმოევლინა Iმპერატრიცა Eლისაბედს პეტრონას ძე მეფის ვა
ხტანგის ძე ბაქარ აშტარხანს, ესე ჰგონა მიმსვლელმან ქართლს მე
ფედ, წარუვლინა ბარძიმ ბიძის ძე თვისი, და მოუწოდა ბაქარს, რათა მივიდ
ეს, და დაიპყრას ქართლი: X~ შაჰნადირ ჰბრძოდა ლეკთა ერთსა წელ
სა, შეაძრწუნა და შეამჭირვა ფ~დ, ჰყიდდენ შვილთა თვისთა, და სჭამდენ ჴო
რცსა ღორისასა, ა~დ იყო სიყმილი ძლიერი სპათაცა შ~ს შაჰნადირისთა, რ~
ოთხი კოდი პური სამ თუმნად იყიდებოდა: ამისთვის უკუნიქცა შაჰნა
დირ, და წავიდა სპარსეთად:
X~ ბაქარს მოუწოდეს კ~დ პეტრებურხსავე, და მივიდა მუნ, გარნა გივი არა
დასცხრა, და ბრძოდა ხანი ტფილისისა და აოჴრებდენ ქვეყანათა იგიცა
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და ესენიცა: ამისთვის მოიყვანა გივმანცა ლეკნი ნიჯადად თვისად, და მოსწყ
ვიდნა რაოდენნიმე ყიზილბაშთა სპანი: ა~დ აოჴრებდენ უმეტეს ქვეყანათა:
X~ შ~დ შეჩენითა კახთათა მოკლეს ბეჟან ერისთავი ყმათავე მისთა, და მიე
რთვნენ კახთ მეფეს Tეიმურაზს, და წარუხვნეს ქონება მთიულთ გივს
ამილახორს, და გამოაძეს ცოლშვილნი მისნი ჴიდიდამა: გარნა გივმა კ~დ გა
ნამაგრა ქსნისციხე, ცხვილოსისა კეხვისა და სურამისა, და წარვიდა ქარ
თლს: და კ~დცა არა დასცხრა გივი, ოჴრებად ქყ~ანათა ლეკითა:
ESე ყოველი ამცნო mეფემ Tეიმურაზ შაჰნადირსა, და შაჰნადირმა მოსცა
არაგვის საერისთვო Tეიმურაზ მეფესა, ესე მოვიდა და დადგა ტინსა, და ბრ
ძოდა ქსანს: მაშინ ლეკეთით ლტოლვილი ¶აენის ძედ წოდებული წარვი
დოდა ოსმალთა შინა, და ეტიკმან მისმან შეაცთუნა, და მოიყუანა Mეფის
Tეიმურაზისთანა: X~ თეიმურაზ მეფემან შეიპყრა იგი, და წარუძღვა
ნა ძეთვისი Eრეკლე, და წარავლინა წ~ე შაჰნადირისა, რ~ მაშინ ბრძოდა ო
სმალთა მუსულს: ამისთვის მადლიერ იქმნა შაჰნადირ, მოსცა ნიჭი
დიდი, და წარმოუვლინა Eრეკლეცა ნიჭითა: ა~დ ბიძაშვილმან გივისამან რევ
აზ, მისცა ციხენი ქსნისანი Tეიმურაზს, და თვით აზნაურით და გლეხით
შთავიდა ±ახეთს: რ~ მრავალნი წარჩინებულნი აზნაურნი და გლეხნი დაე
შენებოდენ ქართველნი კახეთს, ვინათგან მუნ უმცირესის ჭირით იყვნენ
თათართაგან, წელსა K~ესით ჩღმდ, Kართულსა ლბ წარმოევლინა ხონ
თქარს, რათა წარმოუვლინოს ლეკთა იგი: ამას მიერთო Aმილახორი გივი
ცა: ესმა ესე ხანსა ტფილისისასა ალიხანს, შეიკრიბა ყიზილბაშით, და მო
უწოდა ქართველთა, და Mეფეს Tეიმურაზს კახეთის სპით, მერმე შეკრე
ბულნი ყ~ნი მოვიდენ გორს: X~ ოსმალნი იდგნენ რუისს, და მოვიდნენ თედო
წმიდას, მიეგება ხანი Mეფის Tეიმურაზით, ქართველ ყიზილბაშით, იძ
ლივნენ ოსმალთაგან, და შემოვიდნენ გორს, მოვიდნენ ოსმალნი, მოადგნენ
გარს, და წარგზავნეს სპითა დიდითა საგანძური იგი ლეკთა შინა, და წარუძღვ
ანეს დაღისტნელნი ბელადი მალაჩი, და სხვანი ოსმალნიცა:

Eსე აცნობა ხანმა Tეიმურაზ Mეფის ძეს Eრეკლეს, ხ~ ესე შეკრბა მყის
კახითა, და ავღნით, და შეუკრა არაგვის პირი ჭალა, მოსრულთა ოსმალთა
და ლეკთა ამათ, დილას რიჟრასოდენ ეწყო, დაუწყეს თოფთა ცემა, აოტნ
ეს ოსმალ ლეკნი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი, და დევნა უყვეს, ვიდრე ქსნად
მდე, გარნა წარიღეს საგანძური იგი, და მივიდნენ რუისს ლტოლვილნი იგი:
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ამისი მხილველი უსუფფაშა აიყარა და წარვიდა ვ~ა მეოტი:
X~ ხანი და Mეფე Tეიმურაზ გამოვიდნენ გორიდამ, და აღიღეს ალაფი ოს
მალთი მრავალი, ა~დ არა დევნა უყვეს; შ~დ მოიქცენ ესენი ტფილისს,
და აცნობეს ყოველი ყოფილი შაჰნადირს: Dა ესე განიხარა შაჰნადირ,
და მოსცა Mეფეს Tეიმურაზს ქართლი, და ძესა მისსა Eრეკლეს ±ახე
თი: Mერმე მოვიდა ტფილისს Mეფე Tეიმურაზ K~ეს აქეთ ჩღმდ
kართულსა ლბ: Dა ამასვე წელსა აგვისტოს ია მოკვდა ±~სი nი~კზ
ხერხეულიძე: Dა ამასვე წელსა აგვისტოს იქმნა ±~ს პატრიარქად Mე
ფის ძე Aნტონი, ა~დ Kუთათელ მიტროპოლიტად იყო პირველ, და ბიძა
მა, და ძმამა მისცეს ±~სობა, და ¸აჰნადირმაცა ნება სცა, და უბოძა:
Aრამედ მეორეს წელსა იცხო Mეფედ ცხებულებით Mეფედ Tეიმურ
აზ თვესა oკდომბერსა A K~ეს აქეთ ჩღმე, Kართულსა ლგ:
და ჰსცხო ამან დისწულმან თვისმან ±~ს ´ატრიარხმა Aნტონიმ kართ
ლისა, და ±ახეთის Eპისკოპოს წარჩინებულთა Mთავართა ნებითა Mც
ხეთას, და იქმნა
ცხებულ:

