1-17 სტრ., 1r
გამოსჩნდიჱ უმჯობესიჱ ყოველთაჱ ნათესავ[თ..............]
რადგანჱ მოკუდაჱ მეფეჱ ჩუენიჱ დავმადლობთ[..............]
შენჱ ხარჱ მეფეჱ ჩუენიჱ რამეთუჱ მოგუე[..........................]
ფსაჱ ჩუენისაჱ შვილივეჱ მეფეთაჱ ჩუენთაჱ გ[ო..........................]
გარდაჴდესჱ ყოველნიჱ ქართველნიჱ დაცუივე[......................]
სსაჱ და. თაყუანისჱ სცესჱ ადერკისჱ დამშუიდო[...........]
თადჱ სომეხნიჱ დაქართველნიჱ სპარსნიჱ[...............]
ესჱ ქართველთაჱ არბაკისიჱ დადაადგესჱ ადე[...............]
ესჱ დაამანჱ ადერკიჱ დაიპყრაჱ ყოველიჱ ქუე[..........................]
რისიჱ დაჱ მოსცაჱ სო[..................................................]
ადჱ დადაჯდაჱ მცხეთასჱ დაჱ მეფობდ[..................................................]
საჱ იქმნაჱ მეფეჱ, დაორმოცჱ და[ჩ..........................................]
პირველსაჱ წელსაჱ მეფობისაჱ მ[ი………...............................]
იესოჱ ქრისტეჱ ბეთლემსჱ ურ[...............….............................]
გუნიჱ ძღუნისაჱ შეწირვადჱ, დ[............................................]
მსჱ, მოვიდაჱ ამბავიჱ მცხეთასჱ ვ[დ...................................................]
არმოტყუენის[........................................................]
1-17 სტრ., 1v
[....................]ისჱ გლოვაჱ დატირილიჱ, დაშემდგომადჱ მეორისაჱ
[.................]ოვიდაჱ ამბავიჱ, ვითარმედჱ სპარსნიჱ არაჱ წარტყ
[..............] იელუსალიმსჱ, არამედჱ აქუნდაჱ ძღუენიჱ ყრმი
[...............]საჱ თუისჱ, განიხარესჱ ურიათაჱ მცხეთელთაჱ,
[...........]ვითარჱ გარდაჴდესჱ წელნიჱ ოცდაათნიჱ, მოვიდაჱ მოც
[..............]იელუსალემითჱ ურიათაჱ მცხეთელთაჱ თანაჱ,
[..............]აჱ თუისჱ იგიჱ მოვიდესჱ მოგუნიჱ დაშეწირესჱ ძღ
[........................]რსჱ იგიჱ, დაიტყუისჱ თავსაჱ თუისსაჱ ძედჱ ღ~თ
[.......................]ვლინიესჱ ჩუენჱ მოციქულიჱ ყოველთაჱ თანაჱ უ
[..........................................ე]რნიჱ სჯულისანიჱ, განვიკითხოთჱ დაგავ
[...........................................]ენგანცაჱ წარმოვიდენჱ მეცნიერნიჱ ს
[...........................................ი]თჱ ელიოზჱ მცხეთელიჱ დალონგინოზჱ კანა
[..............................................]ცმასაჱ უფლისასაჱ დაჱ მათჱ მოიღესჱ
[..........................................]ანჱ ვითარცაჱ წერილჱ არსჱ ესეჱ მო
[......................................]დერკიჱ უმატაჱ სიმაგრეთაჱ ქართლისათ[.........]
[..........................................]ამტკიცნაჱ ზღუდენიჱ ქალაქისაჱ მცხე
[....................................................]ადერკისჱ მეფობასაჱ მოვიდესჱ
1-17 სტრ., 2r
ათორმეტთაჱ წმიდათაჱ მოციქულთაგანნიჱ ანდრიაჱ დასიმონჱ კანა[………..]
აფხაზეთსჱ დაჱ ეგრისჱ დაჱ მუნჱ აღესრულაჱ წმიდაჱ სიმონ[……..……]
ვფისისასაჱ საზღვარსაჱ ბერძენთასაჱ ხოლოჱ ანდრია[...........................................]
ნიჱ დაწარვიდაჱ გზასაჱ კლარჯეთისასაჱ ხოლოჱ ვითარ[..............................]
ადერკისჱ მეგრთაგანჱ სჯულისაჱ დატეობაჱ განუწ[..........................................]
ერისჱ თავნიჱ მისნიჱ იძულებითჱ, კუალადჱ მიაქც[..................................]

მალნესჱ ხატნიჱ დაჯუარნიჱ დაშერისხდაჱ მეფეჱ ადე[რ.......................................]
კლარჯეთისასაჱ რომელჱ მშუიდობითჱ განუტევ[.........................................]
ადერკისაჱ მეფობასაჱ გამოჩნდაჱ კუალად[......................................]
უჱ რათგანჱ შესრულჱ იყოჱ ალექ[...........................................]
აქაჱ ჟამადმდეჱ არღარაჱ დაჯდომილჱ იყო[........................................................]
ილთაჱ იყუნესჱ ერისჱ თავნიჱ მაშ[..................................]
სპარსეთისანიჱ დადასუესჱ მეფედჱ[……………….......................]
ხნიჱ დაქართველნიჱ იყუნესჱ მორჩილ[..............................................]
მეფობადმდეჱ ერთიჱ დაჯდისჱ ქარ[.................................]
ლნიჱ იყუნიანჱ შვილნიჱ მეფეთ[..............................................]
[.................................................................................................................]
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დაჱ ყოველიჱ ქართლიჱ მტკუარსაჱ ჩრდილოეთიჱ ერთითგანჱ
[......]ეჱ თავადმ[დ]ეჱ მტკურისაჱ დაეგრისაჱ, ესეჱ მისცაჱ ბარტამსჱ
[........................]ხოლოჱ არმაზითჱ კერძიჱ ქალაქიჱ მტკუარსაჱ ს
[.....................]იჱ ყოველიჱ ვიდრეჱ თავადმდეჱ მტკურისაჱ, დაკლარჯეთიჱ მ
[..........................]ჱ თუისსაჱ დაჱ მოკუდაჱ ადერკიჱ თერთმეტიჱ დამეფ
[..............................]მისნიჱ მათსაჱ მეფობასაჱ სპასიანოსჱ
[.............................]წარმოტყუენაჱ იელუსალიმიჱ დამუნჱ ოტებულნიჱ ურ
[..........]ცხეთასჱ დადასხდესჱ რომელთავეჱ ურიათაჱ თანაჱ დაერ
[...................................]რომელნიჱ ჯუარცმასაჱ უფლისასაჱ განუ
[..............................................]ენისაჱ იესოსჱ წილჱ, დამოკუდესჱ ბარტამჱ
[.............................]ეფეჱ იქმნნესჱ შვილნიჱ
[....................]დაჱ ქალაქსაჱ კაოსჱ ადერკითგანჱ ესეჱ მეფენიჱ
[............................]სომეხთაჱ მეფისასაჱ, უმეტესჱ არმაზელნიჱ
[....................................]ყოველთაჱ მტერთაჱ ზედაჱ, მაშინჱ მეფეჱ
[....................]იარავანდჱ დადაივიწყაჱ მუნჱ კეთილიჱ კე
[............................]ანჱ არმაზელსაჱ დამოუღოჱ საზღვა
[..........................................................]დადაასხნაჱ წუნდ
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ასჱ შინაჱ კაცნიჱ მჴეცნიჱ ნათესავნიჱ დევთანიჱ დ[………...]
საჱ სახელადჱ საჯატუნიჱ რომელიჱ ითარგმანებისჱ
დავერჱ იძებნესჱ მეფეთაჱ ქართლისათაჱ საზღვარ[.........................]
არებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ ფარსმანჱ დაკაოსჱ ცა[მ................]
შვილნიჱ მათნიჱ არმაზსჱ აზორკჱ დაშიდაჱ ქართ[..................]
ესჱ კაცნიჱ მჴეცნიჱ დაშემამართებელნიჱ, შეით[...............................]
ახესჱ ძიებაჱ საზღვართაჱ ქართლისათაჱ მაშინ[.........................]
ვრიტიანმანჱ იარავანდჱ მეფეჱ სომეხთა,[..............................]
ავანდისიჱ არტაშანჱ, მაშინჱ ამათჱ მეფ[........................]
რზოლჱ დაარმაზაელჱ მოუწოდესჱ ოვსთ[ა..........................]
ნესჱ ოვსთაჱ მეფენიჱ ძმანიჱ ორნიჱ გ[.....................]
დააბაზოკჱ სპითაჱ ოვსეთისათაჱ დაამათჱ [........................]
ნაჱ პაჭანაკნიჱ დაჯიქნიჱ დაგარდამოვიდაჱ მეფეჱ ღ[...................]

ამოიტანნაჱ დურძუკნიჱ დადიდონიჱ დაამათ[ჱ.........................]
შეკრიბნესჱ სპანიჱ თუისნიჱ, შეკრბაჱ ესეჱ ყ[ო............................]
იცხუიჱ დაჱ სიმარჯუით[............................................ბეს]
ესჱ სომეხთ[............................................................................]
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[............]ბირაეთიჱ დავანანდიჱ ბაგრევანამდეჱ დაჱ ბასიანამდეჱ შ
[...........]ტყუენესჱ დაშტიჱ ვიდრეჱ ნაჭევანამდეჱ დააღიღესჱ ტყუეჱ
[..........]ცხუიჱ დააღივსნესჱ ყოვლითავეჱ ხუასტაგითაჱ და
[.......................]სოსისაჱ მაშინჱ სუმბატჱ ბივრიტიანმანჱ
[...................]სომხითისათაჱ დაშეკრბესჱ მსწრაფლჱ სომეხნიჱ
[.............................ო] ესეჱ ყოველნიჱ ჩრდილონიჱ გაუყრელჱ იყ
[............................]მისრულჱ იყუნესჱ კამბეჩოანსაჱ დაებანაკაჱ იო
[...............................]დესჱ ტყუესაჱ დანატყუენავსაჱ მაშინჱ სუმბ
[............................]ქულიჱ დარქუაჱ რომელიჱ აღგიღიაჱ ნატყუენა
[.............................]უტყუიჱ ოქროჱ ვეცხლიჱ დანაქსოვიჱ ყოველიჱ მ
[........................................]დარომელიჱ დათხეულჱ არსჱ სისხლიჱ სომეხთაჱ
[.....................................]უძებნელჱ არსჱ თქუენჱ ზედაჱ არამედჱ რომელიჱ
[.......................]ედჱ განუტევეთჱ დაწარვედითჱ განმდიდრებულ
[.........................]მიუგესჱ არაჱ სხუადჱ შემოვედითჱ სომხითსჱ,
[...............]ენდაჱ დავერაჱ გპოეთჱ შენჱ, დააწჱ მოვედჱ ჩუენ
[........................ლ]იჱ შენიჱ [თ]უარაჱ [მოვიდეთ] შენდაჱ სადაცაჱ ვიყოჱ
[................................................]ოცხალიჱ მაში
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დავითარცაჱ განამრავლესჱ ქართველთაჱ დაოვსთაჱ ვნებაჱ სომე
ხთაჱ მაშინჱ არტაშანჱ მეფემანჱ შეკრიბნაჱ სპანიჱ რომელნიჱ
შინაჱ დარჩომოდესჱ დამისცნაჱ ძესაჱ მისსაჱ ზარ΅ნესჱ დაჱ წარმოგზა
ვნაჱ ქართველთაჱ ზედაჱ, ხოლოჱ შეკრბესჱ ქართველნიჱ დაჱ ოვსნიჱ
დაჱ მიეგებნესჱ ქუეყანასაჱ ჯავახეთისასაჱ, ეწყვნესჱ დასძლესჱ ზარ[……]
ნსჱ დაჱ აოტესჱ ზარენჱ დაჱ მოსრესჱ სპაჱ მისიჱ ყოველიჱ დაჱ სდევ[...]
ესჱ საზღურამდეჱ სომხითისაჱ ქუეყნასაჱ პარხრისასაჱ რომ[…...…]
არსჱ ტაოჱ მიეწივნესჱ ზარენსჱ ძესაჱ ფეფჱ მეფისასაჱ დაჱ [.............]
ესჱ ტბისაჱ მისჱ პირსაჱ რომელსაჱ რქუიანჱ ცელიჱ[...........................]
უნესჱ, ხოლოჱ ოვსთაჱ ნებევდაჱ მოკლვაჱ მის[........................]
სისხლისაჱ თუისჱ მეფეთაჱ მათთასაჱ არამედ[............................]
ვესჱ ცოცხლებითჱ ძიებისაჱ თუისჱ საზღვართ[...........................]
სჱ პყრობილადჱ ციხესაჱ დარალანისასაჱ, ვერ[........................]
ხთაჱ რამეთუჱ უცალოჱ იყუნესჱ სპარსთაგ[................................]
მესამესაჱ მოვიდაჱ სუმბატჱ ბივრიტია[.................................]
ყოვლითაჱ სპითაჱ სომხ[.....ს]ათაჱ მ[აშ]ინჱ მეფე[..............................]
თაჱ უბრძანესჱ ქუეყ[.....................ლა] ც[.........................]
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დაჱ მთეულეთთაჱ გაამაგრნესჱ ციხენიჱ დაქალაქნიჱ მოვიდესჱ სომეხნიჱ დაჱ დად

გესჱ თრიალეთსჱ აღდგესჱ მათჱ შორისჱ მოციქულნიჱ დაჱ და
აზავნესჱ, მისცესჱ ქართველთაჱ ძეჱ მეფისაჱ შეპყრობითჱ დააღუთქუე
სჱ შეწევნაჱ ესრეთჱ უკეთუჱ ვინჱ აღდგესჱ მტერიჱ დამოღმართჱ
[გ]ებრძოდესჱ ჩუენჱ, ორნივეჱ მეფენიჱ თავითაჱ ჩუენითაჱ დაჱ
[...]პითაჱ ჩუენითაჱ თანაჱ დაგიდგეთჱ დაგიშუელოთაჱ დათუჱ ვისმ
[........]ჱ მიღმაჱ ბრძოდეთჱ ათასჱ ათასითაჱ მჴედრითაჱ ჭურვილითაჱ
[............]წეოდეთჱ დაესეცაჱ უქმნესჱ ქალაქსაჱ ჩუენსაჱ დრამაჱ არტაშ
[...............]ხატითაჱ დავსცეთოჱ, ხოლოჱ ამისჱ თუისჱ სომეხთაჱ
[.......................]ზღვარიჱ ქართლისაჱ ქალაქიჱ წუნდაჱ დაციხეჱ დამოთ
[......................დ]აჱ არტანიჱ დაჱ მიერითგანჱ იქმნნესჱ მოყუარეჱ
[........................]ელნიჱ დაჱ ოვსნიჱ სამნივეჱ ერთადჱ ბრძოდესჱ
[...................]ჱ, აღესრულნესჱ არზოკჱ დაარმაზაელიჱ ნუჱ
[............]ლნიჱ დიდადჱ რამეთუჱ სიმჴნითაჱ მათითაჱ
[..................]საზღვარნიჱ ქართლისანიჱ დაჱ შემდგომადჱ მათ
[.....................]შვილნიჱ მათნიჱ არმაზსჱ ამზაპჱ დაშინაჱ ქართლსჱ დეროკჱ
[............]ომადჱ მათს[...........................................] მათნიჱ არმაზსჱ ფარ
1-17 სტრ., 5r
სმანჱ ქუველიჱ, დაჱ შიდაჱ ქართლსჱ მირდატჱ აქამომდეჱ ესეჱ მეფეჱ
ნიჱ ყოველნიჱ ორნიჱ იყუნესჱ მოყურობასაჱ ზედაჱ ერთგანჱ
მოყუარენიჱ ვისმეჱ დაერთგანჱ მტერნიჱ ვისმეჱ, მაშინჱ ამანჱ მირ
დატჱ ქართველმანჱ მოიყვანაჱ ცოლიჱ სპარსიჱ ნათესავიჱ მეფე
თაჱ, დაჱ წუევითაჱ სპარსთათაჱ მტერჱ ექმნნესჱ ფარსმანჱ ქუ
ველსაჱ სახლსაჱ თუისსაჱ რეცაჱ მიჯლიშადჱ დაჱ განცხრომადჱ უთ
ხრაჱ ვინმეჱ ფარსმანსჱ, დაარაჱ მივიდაჱ მიერითგანჱ ი[...]ნესჱ მ[........]
მირდატსჱ შეეწეოდესჱ სპარსნიჱ ხოლოჱ ფ[........]ნჱ
სომეხნიჱ ესეჱ მირდატჱ იყოჱ კაციჱ ურვილიჱ დაჱ მოსისხლეჱ, ხო[..........]
ფარსმანჱ ქველიჱ კაციჱ კეთილიჱ დაუხუადჱ მიმნიჭებელიჱ და[.................]
ემნდობელიჱ, ასაკითაჱ შუენიერიჱ ტანითაჱ დიდიჱ და[................]
იჱ მჴნეჱ მჴედარიჱ შემმართებელიჱ ბრძოლასაჱ უშიშიჱ ვითარ[..]
აჱ უჴორცოჱ დაყოველთაჱ უმჯობესიჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ ქართ[..]
ისათაჱ რომელნიჱ გარდაცვალებულჱ იყუნესჱ უწინარესჱ მ[.....]
სეჱ უყუარდაჱ მირდატისჱ კერძთაცაჱ ქართ[.............]
ირდატჱ მესისხლეობისაჱ დაჱ მედგრობისაჱ [...........................................]
ვნესჱ უმრავლესნიჱ მირდატის[..........................................................................]
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ქველიჱ აოტაჱ დაწარვიდაჱ მირდატჱ სპარსეთადჱ იყოჱ სპასპეტიჱ ფარ
სმანჱ ქუელისაჱ ეგრეთვეჱ ქუელიჱ დაგოლიათიჱ სახელითჱ
ფარნაზჱ ძუძუსჱ მტეჱ ფარსმანისიჱ ერთჱ გულიჱ სარწმუნოჱ დაჱ მი
სანდობელიჱ, იგიჱ დაადგინაჱ ქართლსაჱ ადგილსაჱ მირდატისსაჱ, ყოვლ
ადვეჱ იყვისჱ ფარნავაზჱ სპაჱ სპეტიჱ ქალაქსაჱ შინაჱ ხოლოჱ მეფეჱ
ფარსმანჱ იარებოდისჱ დაგანაგებდისჱ სამეფოსაჱ მისსაჱ, მაშინჱ მირდ
ატჱ გამოიყვანნაჱ სპარსნიჱ სპანიჱ ძლიერნიჱ დაჱ მომართაჱ ფარს
[....]ნსჱ, ხოლოჱ ფარსმანჱ შემოკრიბნაჱ სპანიჱ ქართლისანიჱ დაჱ მოირთოჱ

ძალიჱ სომხითითჱ დაჱ მიეგებაჱ იწროთაჱ რკინისჱ ჴევისათაჱ იწყე
[....]ჱ ბრძოლადჱ მუმბარეზთაჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ დარომელიჱ გამოჩნდ
[........]უმბარეზიჱ სპარსთაჱ შორისჱ რომელსაჱ ვერჱ ებრძოდიანჱ,
[..]უმბერეზნიჱ ქართლისანიჱ მასჱ ზედაჱ განვიდისჱ თუითჱ მეფეჱ ფარსმანჱ
[....]ნუჱ სპაჱ სპეტიჱ მისიჱ ფარნავაზჱ აჯობიანჱ დასძლიანჱ, დაჱ მასჱ ბჱ
[.................]ასაჱ შინაჱ მოკლაჱ ფარსმანჱ მეფემანჱ ჩუიდმეტიჱ მუმბა
[.........................]ხოლოჱ სპაჱ სპეტმანჱ მისმანჱ
[.............................], მაშინჱ იყოჱ სპარსთაჱ შორისჱ კაციჱ
[.........................]სახელიჱ ჯონბერჱ რომელიჱ ლომსაჱ
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ჴელითაჱ შეიპყრობდაჱ მანჱ სთხოვაჱ ბრძოლაჱ თავი[………………..]
ფარსმანსჱ, ხოლოჱ ფარსმანჱ ქუველიჱ სიხარულითჱ აღიჭ[რ..]
[……….]ანვიდაჱ აღისახნესჱ ორთავეჱ ჴმითაჱ სასტიკითაჱ მიეტევ[.......]რთჱ
მანერთსაჱ დაიწყესჱ ჴრმლითაჱ ბრძოლაჱ, ჴმაჱ ბრძოლისაჱ მათისაჱ
ემსგავსაჱ ჴმასაჱ ქუხილისასაჱ, აჯობაჱ ფარსმანჱ ჩამოაგდოჱ დამოაქც[.]
აჱ სპისაჱ მისისაჱ კერძოჱ ჴმაჱ ყოჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ აჰაჱ ლომ
ნოჱ ბრძუინვალენოჱ ცხოვარნიჱ დაჱ სეტყუილნიჱ მაშინჱ მიეტევნესჱ
სომეხნიჱ დაგართველნიჱ სპარსთაჱ ზედაჱ აოტნესჱ დაჱ მოსწყუიდნესჱ
დაჱ ტყუეჱ ყუნესჱ ურიცხუნიჱ დაწარვიდაჱ მირდატჱ მეფეჱ სპარსეთად
ვეჱ დაწელსაჱ მეორესაჱ კუალადჱ მოვიდაჱ მირდატჱ სპითაჱ უძლიერესითაჱ
ხოლოჱ ფარსმანჱ შემოკრიბნაჱ ქართველნიჱ მჴედარნიჱ ქუეითნიჱ და[.]
გაჱ მცხეთაჱ ქალაქსაჱ შინაჱ რამეთუჱ არაჱ ჰყვესჱ სპანიჱ მირდატ[.]
საჱ სპათაოდენნიჱ მოვიდაჱ მირდატჱ დადადგაჱ ჯაჭუსჱ დაეგრეთჱ დღ
ეთაჱ ყოველთაჱ იბრძოდაჱ დამასჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ ფარსმანჱ მო[.....]
თავისჱ თავითაჱ მუმბარეზიჱ თორმეტიჱ მაშინჱ ფარსმან[..................]
სიფიცხითაჱ გულისათაჱ არღარაჱ განასხ[ა.....................]
არამედჱ განვიდაჱ ჟამსაჱ განთიადისას[ა]ჱ [ს.................................]
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[................................................]ანჱ ძლევაჱ აოტაჱ ბანაკიჱ მათიჱ დაჱ მოსწყ
[...............]ურიცხუნიჱ დაწარვიდაჱ მირდატჱ მეოტიჱ სპარსეთადვეჱ ა
მი[ე]რი[თ]განჱ განითქუაჱ სახელიჱ ფარსმანჱ ქველისაჱ დაჱ სპაჱ სპეტისაჱ
მის[....] ფარნავაზისიჱ, წინამძღუარჱ ექმნაჱ იგიჱ სპათაჱ სომხითისა
[..]აჱ დაჱ იწყოჱ ბრძოლადჱ სპარსთაჱ დაშესლვადჱ სპარსეთსჱ დავე
რაჱ ოდესჱ წინაჱ აღუდგესჱ სპარსნიჱ მაშინჱ სპარსთაჱ გებაჱ
[..]ვეს[...]რჯუეჱ დამოიყვანესჱ მზუარეულიჱ ერთიჱ დააღუთქუესჱ მ
ასჱ კეთილიჱ დიდიჱ, დარქუესჱ წარვედჱ დაშეეწყნარეჱ ფარსმანსჱ ქუ
[..]ელსაჱ დაწარიტანეჱ თანაჱ [........]ჱ წამალიჱ საკლავიჱ დაჩაურთეჱ
[...]ჭმელსაჱ მისსაჱ დაშეაჭამეჱ წარმოვიდაჱ მზუარეულიჱ იგიჱ დაყოჱ ეგ
[.....]ვითარცაჱ უთხრესჱ სპარსთაჱ დაჱ მოკლაჱ ფარსმანჱ მეფეჱ, მა
[..]ინჱ იქმნაჱ გლოვაჱ ტირილიჱ დატყებაჱ ყოველთაჱ ქართველთაჱ ზედაჱ
[.]არჩინებულთაგანჱ ვიდრეჱ გლახაკთამდეჱ, იტყებდესჱ თავთაჱ მა
[.......] დაყოველთაჱ ქალაქთაჱ უბანთაჱ დადაბათაჱ, დასხდიანჱ მგოს
[......................სა]ნიჱ დაშეკრბიანჱ ყოველნიჱ დააჴსენებდიანჱ სიმჴნესაჱ დაჱ

[............................]დასახიერებასაჱ ფარსმანჱ ქველისასაჱ დაიტ
[......................................................]ნაჱ
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ჩუენჱ სუემანჱ ბოროტმანჱ დაჱ მეფეჱ ჩუენიჱ რომლისაჱ მიერჱ
ჴსნილჱ ვიყვენითჱ მონებისაგანჱ მტერთასაჱ, მოიკლაჱ კაცთაჱ გრჱ
ძნეულთაგანჱ დააწჱ მივეცენითჱ ჩუენჱ წარტყუენვადჱ უცხოთაჱ ნა
თესავთაჱ მაშინჱ გამოვიდესჱ სპარსნიჱ დაგამოიტანესჱ თან[..]
მირდატჱ დაიპყრესჱ ქართლიჱ
დამისცესჱ მირდატსჱ ნაწილიჱ მისიჱ ხოლოჱ ნაწილიჱ ფარსმანისიჱ თუით
დაიჭირესჱ დადაუტევესჱ ერისჱ თავიჱ არმაზსჱ ხოლოჱ ფარნავაზჱ სპ[აჱ]
სპეტმანჱ წარიყვანაჱ ცოლიჱ დაძეჱ ფარსმანჱ ქუველისაჱ ივლტოდაჱ
მივიდაჱ სომხითსჱ რამეთუჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ ასულიჱ ცოლიჱ იყოჱ ფარსმან
ისიჱ დადაიპყრაჱ ქართლიჱ მირდატჱ დაერმანჱ სპარსთამანჱ, ხოლო[ჱ]
მეგრნიჱ დადგესჱ ერთგულობასაჱ ფარსმანისჱ ძისასაჱ, მასჱ ჟამს[ა...]
ყუარედჱ იყუნესჱ სომეხნიჱ დაბერძენნიჱ, მაშინჱ სომეხთაჱ მეფე[..]
მოირთოჱ ძალიჱ ბერძენთაგანჱ დაწარმოემართაჱ ბრძოლადჱ სპ[..]
რსთაჱ დაჱ ქართველთაჱ, ეშუელნესჱ მეგრნიჱ დაჱ შეკრბაჱ სიმრავ[ლ..]
ურიცხუიჱ, მაშინჱ მირდატჱ დაერისჱ თავმანჱ სპარსთამან[...............]
სჱ ძალიჱ სპარსეთითჱ ხოლოჱ სომეხნიჱ [...............]
გ΅აჱ ქართლსჱ დაჱ მუნჱ მიეგებნესჱ ს[პარს.................................]
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საჱ ზედაჱ რომელსაჱ რქუიანჱ ლიახუიჱ დაჱ მუნჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ მა
თჱ შორისჱ ადგილსაჱ რომელსაჱ ჰრქუიანჱ რეჴააჱ მოსწყდაჱ ორთაგ
ანვეჱ ირიცხუნიჱ იძლინესჱ სპარსნიჱ დაქართველნიჱ დაჱ მოკლესჱ
მირდატჱ დაერისჱ თავიჱ სპარსთაჱ დაჱ მოსრნესჱ სპანიჱ მათნიჱ თექსუმეტიჱ
დასუესჱ მეფედჱ ძეჱ ფარსმანჱ ქველისაჱ რომელსაჱ
ერქუაჱ ადამიჱ დაჱ სამჱ წელჱ ოდენჱ მეფობდაჱ, მოკუდაჱ დაჱ დარჩაჱ ძეჱ მისიჱ
წელიწდისაჱ ერთისაჱ ყრმაჱ დავიდრეჱ აღიზარდებოდაჱ ყრმაჱ იგიჱ მეფობ
დაჱ დედაჱ ადამისიჱ რომელსაჱ სახელიჱ ერქუაჱ ღადანჱ ჩუიდმეტიჱ დავითარჱ
აღიზარდაჱ ძისჱ წულიჱ ფარსმანჱ ქველისაჱ სახელითჱ ფარსმანვეჱ
თურამეტიჱ დაშემდგომადჱ მისსაჱ
მეფობდაჱ ძეჱ მისიჱ ამაზასპჱ იყოჱ კაციჱ ძლიერიჱ დადიდიჱ გოლიათიჱ
მსგავსებითჱ ფარსმანჱ ქველისაჱ ამისსაჱ მეფობასაჱ გამოვიდესჱ ოვს
ნიჱ სპანიჱ დიდნიჱ გზასაჱ დვალეთისასაჱ ვერჱ იგრძნაჱ ამაზასპჱ ვიდრეჱ
გამოსლვადმდეჱ მათისაჱ, მოვიდესჱ ოვსნიჱ დადადგესჱ ლიახუსაჱ
[.............]ეჱ განსუენებადჱ, არაჱ სადაჱ განვიდაჱ მარბიელიჱ რამეთ
[.....................] შემუსრვადჱ გამოსრულჱ იყუნესჱ, მაშინჱ ამ
[.......................]ერისჱ თავთაჱ ქართლისათაჱ მოვიდესჱ
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ერისჱ თავნიჱ აღმოსავლეთისაჱ ერისჱ თავიჱ კახეთისაჱ ე[რ...]
თავიჱ ხუნანისაჱ ერისჱ თავიჱ სამშუილდისაჱ ერისჱ თავიჱ, დაშე
მოკრბესჱ მჴედარნიჱ სპარსეთისანიჱ დავიდრეჱ მოვიდოდესჱ ერი

სჱ თავნიჱ, მოვიდესჱ ოვსნიჱ ჩრდილოთჱ კართაჱ ქალაქისათა[ჱ]
რომელჱ არსჱ მუხრანიჱ, მაშინჱ ამაზასპჱ მეფემანჱ განავსნაჱ [.......]
იხენიჱ დაკარნიჱ მცხეთისანიჱ ლაშქრითაჱ დაჱ იყოჱ სიმრავლ[..]
ქუეითთაჱ მცხეთელთაჱ რომელნიჱ კართაჱ დაზღუდეთაჱ სცვიდე[..]
მათგანჱ კიდეჱ გარეჱ მეომრადჱ გამავალიჱ ლაშქარიჱ ქუეითიჱ იყოჱ
ოცდაათიჱ ათასიჱ ყოვლადვეჱ მაშინჱ რომელჱ ჰყვაჱ მჴედარიჱ
ათიჱ ათასიჱ, განვიდაჱ ამისა ამაზასპჱ დაგანაწესნაჱ ქუეითნიჱ არა
გუსაჱ იმიერჱ დაამიერჱ სიმაგრეთაჱ შინაჱ კართაჱ ხოლოჱ მჴე
დრითაჱ ლაშქრითაჱ განვიდაჱ ამაზასპჱ ადგილსაჱ რომელსაჱ ჰრქ[უი]
ანჱ საფურცლეჱ იპყრაჱ ზურგადჱ ქალაქიჱ, დაქუეითნიჱ ი[გ..]
რომელჱ დაეყენნესჱ კართაჱ შინაჱ იწყესჱ ბრძო
ლადჱ მუმბარეზთაჱ განვიდაჱ ამაზასპჱ მშუილდითაჱ იწყოჱ ს[..]
ოლადჱ გულითაჱ ფიცხლითაჱ დამკლავ[.... ლ......]
შორსჱ ისროდაჱ რომელჱ დამარ[.....ბ.....................................]
1-17 სტრ., 8v
შეეტყობოდაჱ დაარცაჱ ინახვებოდაჱ სიშორითაჱ ანუჱ აქუსჱ მშუილჱ
დიჱ დაჱ მუნჱ ჰკრისჱ ისარიჱ რომელსაჱ ვერჱ დაუდგნისჱ სიმა
გრემანჱ საჭურველისამანჱ დაჱ მასჱ დღესაჱ შინაჱ ამაზასპჱ მოკლაჱ მ
უმბარეზიჱ თხუთმეტიჱ რჩეულიჱ დაცხენიჱ მრავალიჱ დას
ხუათაცაჱ მუმბარეზთაჱ ამაზასპისათაჱ მოკლნესჱ მუმბარეზნიჱ
ოვსთანიჱ დადადვაჱ დიდიჱ ვნებაჱ ოვსთაჱ ზედაჱ, მასჱ დღესაჱ ში
ნაჱ მოვიდაჱ ამაზასპჱ ქალაქადჱ მჴედრითაჱ სპითაჱ ხოლოჱ ქუეითნიჱ იგიჱ
დადგესჱ მუნვეჱ ადგილსაჱ ზედაჱ კართაჱ ზედაჱ შინაჱ დამასჱ ღამესაჱ
მოემატნესჱ მჴედარნიჱ რომელნიჱ ვერჱ მოეტანნესჱ თანაჱ ერისჱ
თავთაჱ მათჱ სისწრაფითაჱ დავითარჱ განთენდაჱ კუალადჱ განვიდაჱ
მუნვეჱ ამაზასპჱ დააღიხუნაჱ ოროლნიჱ
დაჱ გამოვიდაჱ ოვსთაგანჱ კაციჱ ერთიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ სახელიჱ
ხანხუაჱ იგიჱ გამორჩეულიჱ, იყოჱ სპათაჱ შორისჱ ოვსთასაჱ ძეჱ
მისიჱ ყალანდიჱ აღიზახნესჱ ორთავეჱ დამიეტევნესჱ ურთიერ
თსაჱ დაჱ პირველსაჱ მისულასაჱ ჰკრაჱ ოროლნიჱ ამზასპჱ დაგან
[..................]რგითჱ დამოკლაჱ იგიჱ დააღმოიჴდაჱ ჴრმალიჱ დამიეტევაჱ
[..............]ჱ ჴრმლითაჱ დამოკლნაჱ ორნიჱ სხუანიჱ
1-17 სტრ., 9r
შემოვიდაჱ ქალაქადჱ მჴედრებითურთჱ ხოლოჱ ქუეითნიჱ განვიდესჱ მუნ
ვეჱ კართაჱ ზედაჱ დაჱ მასჱ ღამესაჱ კუალადჱ მოემატნესჱ მჴედარნიჱ და
განიზრახესჱ დაჱ სხმაჱ ოვსთაჱ განვიდაჱ დადაესხაჱ განთენებისჱ ჟამ
საჱ მჴედრითაჱ დაქუეითითაჱ დაყოვლითაჱ ძალითაჱ დაჱ აოტაჱ ბ
ანაკიჱ მათიჱ დაჱ მოკლაჱ მეფეჱ ოვსთაჱ დაჱ მოსრაჱ ყოველიჱ სიმრავლეჱ
მათიჱ წელსაჱ მეორესაჱ მოირთოჱ ძალიჱ სომხითითჱ დაშეკრიბნაჱ ს
პანიჱ მისნიჱ ყოველნიჱ დაჱ განვიდაჱ ოვსეთსჱ ვერავინჱ წინაჱ აღუდგაჱ
დაჱ მოტყუენაჱ ოვსეთიჱ დაჱ მოვიდაჱ შინაჱ გამარჯუებულიჱ შემდგომადჱ
ამისსაჱ შეექნაჱ სილაღეჱ დაიწყოჱ მესისხლეობადჱ

დაჱ მოსწყუიდნაჱ მრავალნიჱ წარჩინებულნიჱ ამისჱ თუისჱ მოიძულაჱ იგიჱ
ერმანჱ ქართლისამანჱ დამტერჱ იქმნაჱ იგიჱ სომეხთაჱ დაშეიყუარნაჱ სპ[..]
რსნიჱ მაშინჱ განდგესჱ ერისჱ თავნიჱ დასავლეთისანიჱ ხუთნიჱ, ო
რნიჱ ერისჱ თავნიჱ ეგრისისანიჱ ერთიჱ ორძჴისაჱ ერთიჱ კლარჯეთ
ისაჱ ერთიჱ წონდისაჱ ეზრახნესჱ ესეჱ სომეხთაჱ მეფესაჱ დაითხოვესჱ
სომეხთაჱ მეფისაჱ ძეჱ მისიჱ მეფედჱ რამეთუჱ დისჱ წულიჱ იყოჱ ამაზასპ
ისიჱ მაშინჱ სომეხთაჱ მეფეჱ ძალითაჱ მისითაჱ წარმოემართა[..............]
დაჱ მოირთოჱ ძალიჱ საბერძნეთითჱ დაეზრახნეს[................................]
1-17 სტრ., 9v
ვსნიჱ სიხარულითაჱ წარმოვიდესჱ რამეთუჱ მესისხლეჱ იყოჱ მათიჱ ა
მაზასპჱ დაჱ გამოვლესჱ გზაჱ თაკუერისაჱ დამოვიდესჱ ერისჱ თავთაჱ თანაჱ
ეგრისათაჱ მაშინჱ ამაზასპჱ მოუწოდაჱ სპარსთაჱ დამოვიდესჱ სპანიჱ ძ
ლიერნიჱ დაშემოკრიბნაჱ ქართველნიცაჱ რომელნიჱ დარჩომოდესჱ, მაშ
ინჱ ოვსთაჱ დამეგრთაჱ გარდამოვლესჱ მთაჱ მცირეჱ დაშეკრბესჱ იგი
ნიჱ ერთადჱ დაერისჱ თავნიჱ ქართლისანიჱ განდგომილნიჱ დაესეჱ ყოველ
ნიჱ მივიდესჱ წინაშეჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ ხოლოჱ წარმოემართაჱ ამაზას[..]
[.....]ჱ მოეგებაჱ გუთისჱ ჴევსაჱ დაარაჱ ვინჱ იპოვაჱ ეგეჱ ოდენთაჱ მათჱ
სპათაჱ შინაჱ ბერძენთაჱ სომეხთაჱ ოვსთაჱ მეგრთაჱ დაქართვე
ლთაჱ მარტოდჱ მბრძოლიჱ ამზასპისიჱ არამედჱ ეწყვნესჱ ურთიერ
თასჱ სპანიჱ დაიქმნაჱ ბრძოლაჱ მათჱ შორისჱ იძლიაჱ ამზასპჱ, დაი
ძლიაჱ სპაჱ მისიჱ დადაიპყრესჱ ქართლიჱ ცხრამეტსა.დაუტევაჱ სო
მეხთაჱ მეფემანჱ ძეჱ მისიჱ ქართლისაჱ მეფედჱ რომელსაჱ სახელიჱ ერ
ქუაჱ რევჱ დისჱ წულიჱ ამზასპისიჱ ამანჱ მოიყვანაჱ ცოლიჱ ბერძ
[..]ნთაჱ, ასულიჱ ლოღოთეთისაჱ სახელითჱ სეფელიაჱ დაჱ მანჱ მოიტა
[....................]სახელითჱ აფროდისტოსჱ დააღმართაჱ თავსაჱ მცხ
[.....................................] იყოჱ წარმართიჱ არამედჱ იყოჱ
1-17 სტრ., 10r
მოწყალეაჱ დაშემწეჱ ყოველთაჱ ჭირვეულთაჱ რამეთუჱ სმენიჱ იყოჱ მ
ცირედჱ რამეჱ სახარებაჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოჱ ქრისტესიჱ დაჱ
აქუნდაჱ რამეჱ სიყუარულიჱ ქრისტესიჱ, ამანჱ მეფობასაჱ შინაჱ მისსაჱ
აკრიბაჱ ქართლსჱ შინაჱ კლვაჱ ყრმათაჱ რომელსაჱ შესწირევდიანჱ
კერპთაჱ მსხუერპლადჱ ვიდრეჱ იყოჱ იგიჱ მეფედჱ, არღარაჱ ვინჱ კლვიდაჱ
ყრმათაჱ კერპთაჱ თუისჱ არამედჱ ცხოვარსაჱ დაზროხასაჱ ამისჱ თუისჱ
ცაჱ ეწოდაჱ რევჱ მართალიჱ იყოჱ დამოკუდაჱ ოცსაჱ დაშემდგომადჱ ამ
ისსაჱ მეფობდაჱ ძეჱ მისიჱ ვაჩეჱ ოცდაერთსაჱ დაჱ შემდგომადჱ ვაჩესსაჱ მეფო
ბდაჱ ძეჱ ვაჩესიჱ ბაკურჱ ოცდაჱ ორსაჱ დაშემდგომადჱ ბაკურისსაჱ მე
ფობდაჱ ძეჱ ბაკურისიჱ მირდატჱ ოცდასამსაჱ დაშემდგომადჱ
ბაკრისასაჱ მირდატისაჱ მეფობდაჱ ძეჱ მისიჱ ასფაგურჱ დაჱ ამანჱ აღაშენაჱ ც
იხეჱ ქალაქიჱ უჯარმაჱ, ალექსანდრესჱ მეფობითგანჱ, ესეჱ ყოველნიჱ
მეფენიჱ მეფობდესჱ დაიყვნესჱ კერპთჱ მსახურნიჱ, დაესეჱ აფსა
გურჱ იყოჱ აფსაგურჱ უკანასკნელჱ მეფეჱ ფარნავაზიანთაჱ ნ
ათესავისაჱ, ამისჱ ზეჱ მეფეჱ იქმნაჱ სპარსეთსჱ ქასრეჱ ანუჱ შა
რვანჱ სასანიანიჱ რომელმანჱ მოსრნაჱ მეფენიჱ აჟღალან[.................]

ლიჱ იცნობებისჱ, არაჱ დაბირობითჱ [ვ]თა[.........................................]
1-17 სტრ., 10v
ცხორებასაჱ სპარსთასაჱ მაშინჱ სომხითსჱ მეფეჱ იქმნაჱ რომელსაჱ
სახელიჱ ერქუაჱ კოსაროჱ, ამანჱ კოსაროჱ სომეხთაჱ მეფემანჱ უ
წყოჱ ბრძოლადჱ ქასრეჱ, მეფესაჱ სპარსთასაჱ, დაჱ შეეწეოდაჱ მასჱ ას
ფაგურჱ მეფეჱ ქართველთაჱ ამანჱ ამანჱ ასფაგურჱ განახუნ
ისჱ კარნიჱ კავკასიანთანიჱ დაგამოიყვანნისჱ ოვსნიჱ ლეკნიჱ
დაჱ ხაზარნიჱ დაჱ მივიდისჱ კოსაროჱ მეფისაჱ თანაჱ ბრძოლადჱ სპარს
თაჱ დაპირველსაჱ შესულასაჱ სპარსეთადჱ ეწყოჱ მეფესაჱ სპარ
სთასაჱ, დაჱ აოტესჱ ამათჱ მიერითგანჱ ვერაჱ ოდესჱ წინაჱ აღ
უდგაჱ, დაჱ განამრავლესჱ შესულაჱ სპარსეთადჱ წარტყუევნადჱ
თ
ავიჱ მეოთხეჱ შემოსულაჱ სპარსთაჱ ქართლსჱ მეფობაჱ მი
რიანისიჱ ქასრესჱ ძისაჱ
[..]ითარჱ იოტესჱ სომეხთაჱ ქართველთაჱ დაჩრდილოსაჱ ნათესა
ვთაჱ მეფეჱ სპარსთაჱ დაგანამრავლესჱ შესულაჱ სპარსეთსჱ
დაჱ ოჴრებაჱ სპარსეთისაჱ დავერღარაჱ ოდესჱ წინაჱ აღუდგაჱ მ
ეფეჱ სპარსთაჱ მაშინჱ მეფემანჱ სპარსთამანჱ სავსემანჱ მწუხ
[.......................წო]დაჱ მთავართაჱ სოფლისათაჱ დაჱ ერისჱ თავთაჱ,
[......................................]ბდაჱ ღონესაჱ ბოროტსაჱ მოწევნულსა
1-17 სტრ., 11r
დაჱ აღუთქუმიდაჱ ნიჭსაჱ დიდსაჱ დაპატივსაჱ რომელჱ უძლოსჱ ღონეჱ
შურისჱ გებისაჱ ხოლოჱ კრებულსაჱ მასჱ შორისჱ იყოჱ წარჩი
ნებულიჱ ერთიჱ მთავარიჱ სახელითჱ ანაკჱ ნათესავისაგანჱ კო
სორისაჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ, აღდგაჱ იგიჱ წარმოდგაჱ დაჱ თქუაჱ ოტ
ებულჱ არსჱ სპაჱ ჩუენიჱ კოსორჱ სომეხთაჱ მეფისაგანჱ აწყუედი
ლჱ არიანჱ მჴედარნიჱ ჩუენნიჱ დადასდებიაჱ
შიშიჱ დაძრწოლაჱ მათიჱ სპარსთაჱ ზედაჱ დაგანძლიერებ[.]
ლჱ არიანჱ იგინიჱ დავერჱ ძალჱ გიცჱ წინაჱ აღდგომადჱ მათ[დ..]
აწჱ ესეჱ არსჱ განზრახვაჱ ჩემიჱ, რათაჱ მშუიდობითაჱ დაჱ ვედ[..]
ებისაჱ დახარკისაჱ მიცემითაჱ დავამშუიდოთჱ კოსორჱ მეფეჱ, ესე[ჱ]
რომელჱ თქუაჱ ანაკჱ არაჱ გულითაჱ თქუაჱ არამედჱ სიმრავლეს[აჱ]
მასჱ უფარვიდაჱ გულისაჱ მისისაჱ განზრახვასაჱ მიეახლაჱ მეფესა[ჱ]
დათქუაჱ არაჱ ესეჱ უწყოდეჱ რამეთუჱ ესეჱ არსჱ
განზრახვაჱ ჩემიჱ რომელჱ ვთქუჱ ვითარმედჱ ღირსჱ მყავჱ მარტ
ოდჱ ზრახვადჱ შენჱ წინაშეჱ დავავუწყოჱ მეფობასაჱ შენსაჱ გულ
ისჱ ზრახვაჱ ჩემიჱ, მაშინჱ წარჩინებულთაჱ მათჱ იზრ[..........]
თუისადჱ წინაშეჱ მეფისაჱ დაწარვიდესჱ მ[შ.........................]
1-17 სტრ., 11v
მეფემანჱ ანაკსჱ დარქუაჱ ანაკჱ, მეფეჱ ცხოვნდიჱ უკუნისამდეჱ მეჱ
გიძიოჱ ღონეჱ შურისჱ გებისაჱ კოსორსჱ ზედაჱ, წარვიდეჱ დედაჱ

წულითჱ ჩემითჱ თურთჱ დამომენდობისჱ იგიჱ ნათესაობისაჱ თუისჱ
დაჱ სუემანჱ შენმანჱ მოავლინოსჱ კეთილადჱ დამოვკლაჱ მეფეჱ იგიჱ
დადავდვაჱ თავიჱ ჩემიჱ შენთუისჱ სთნდაჱ განზრახვაჱ ესეჱ მეფესაჱ
[.................................................................................................................]
დაჱ მოკლეთაჱ დღეთაჱ წარმოვიდაჱ ანაკჱ დაძმაჱ მისიჱ დედაჱ წულითაჱ
მათითაჱ რეცაჱ განდგომადჱ სპარსთაჱ მეფისაგანჱ დაჱ მოვიდაჱ საზღ
ვართაჱ სომეხთასათაჱ ქალაქსაჱ რომელსაჱ რქუიანჱ ხილახილაჱ საზამთ
როთაჱ ადგილთაჱ სომეხთაჱ მეფეთასაჱ იხილაჱ რაჱ მეფემანჱ
კოსოროჱ დიდითაჱ პატივითაჱ შეიწყნარაჱ რამეთუჱ ყოვლითაჱ
სიმარჯუითაჱ მისლვასაჱ მისსაჱ სარწმუნოდჱ აჩუენებდაჱ დახედვითაჱ,
მეფეჱ რამეთუჱ ყოველთაჱ სახლეულთაჱ მისთაჱ
მიემართაჱ მაშინჱ მეფემანჱ მისცაჱ პატივიჱ მეორეჱ დიდიჱ მისსაჱ
საყდართაჱ აღიყვანაჱ სიხარულითჱ დაგანსუენებითჱ დაყუნ
[.................]ენიჱ ზამთრისანიჱ დამოიწივნესჱ დღენიჱ ზაფხულისანიჱ
[............................]რენიჱ წარმოვიდაჱ მეფეჱ დამოვიდაჱ არატსაჱ
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ქალაქსაჱ დაგანმზადებულჱ იყოჱ კოსორჱ მეფეჱ კუალადჱ შესლვადჱ
სპარსეთსჱ, მაშინჱ დღესაჱ ერთსაჱ განვიდაჱ მეფეჱ ნადირობადჱ
დაჱ გაჰყვესჱ თანაჱ ანაკჱ დაძმაჱ მისიჱ დაჱ იპყრნესჱ მახუილნიჱ
ლესულნიჱ ფარულადჱ საწუიმარსაჱ შინაჱ დაპოვესჱ დროჱ
დამოკლესჱ მეფეჱ, დაივლტოდესჱ, ხოლოჱ დევნაჱ უყვესჱ მთავა
რთაჱ სომხითისათაჱ მიუსწრესჱ ვიეთმეჱ ჴიდსაჱ, დარომელთა
მეჱ მოუსწრესჱ ფონსაჱ დაიწყუდინესჱ იწროსაჱ შინაჱ, დავე
რვინჱ წაუვიდაჱ დაჱ მოკლნესჱ იგინიცაჱ დამოსრნესჱ ყოველნიჱ
ნათესავნიჱ მისნიჱ თუინიერჱ დაშთესჱ ორნიჱ შვილნიჱ მათნ[..]
აღიხუნესჱ მამაჱ მძუძეთაჱ მათთაჱ, ერთიჱ შეივლტოდაჱ საზ
ღვართაჱ საბერძნეთისათაჱ მეორეჱ საზღვართაჱ სპარსეთის
ათაჱ, ვითარცაჱ ესმაჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ ქასრესჱ სასანიანსაჱ
დაწარმოემართაჱ ყოვლითაჱ ძალითაჱ მისითაჱ მოვიდაჱ პირველად[ჱ]
სომხითსჱ, დაიპყრაჱ სომხითიჱ მოსრაჱ დაჱ ტყუეჱ ყოჱ ყოველიჱ ნა
თესავიჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ, ხოლოჱ ერთიჱ ძეჱ კოსორჱ მეფისაჱ მცირ
ეჱ ყრმაჱ, შეივლტოდაჱ საზღვართაჱ საბერძნეთისათაჱ და[მ..]
იზარდებოდაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ თრდატჱ [მში............]
პყრაჱ სპარსეთიჱ სომეხ[..........................................................]
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რთველთაჱ მეფეჱ ოვსეთსჱ რათამცაჱ მიმატნაჱ სპანიჱ
ოვსეთითჱ დაგაამაგრნაჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ რაჟამსჱ შევიდაჱ
ოვსეთადჱ ეწიაჱ სიკუდილიჱ დაჱ მოკუდაჱ მუნჱ ამასჱ ასფაგ
ურსჱ არაჱ ესუჱ ძეჱ არამედჱ ასულიჱ ერთიჱ მაშინჱ შეკრ
ბესჱ ყოველნიჱ ერისჱ თავნიჱ ქართლისანიჱ მცხეთასჱ ქალაქსაჱ
სპაჱ სპეტისაჱ თანაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ მა΅ეჟანჱ ზრახვაჱ ყვე
სჱ ერთბამადჱ სავსეთაჱ მწუხარებითაჱ დაჱ თქუესჱ არაჱ ვავუფ
ლოთჱ გულთაჱ ჩუნთაჱ მწუხარებაჱ რათაჱ არაჱ მიგუიღოსჱ

გონიერებაჱ გარნაჱ ვიძიოთჱ ღონეჱ ჭირთაჱ დაგანსაცდელთაჱ ჩ
უენთაჱ თუისჱ მაშინჱ თქუაჱ მაეჟანჱ სპაჱ სპეტმანჱ უკეთუმცაჱ იყოჱ
[...]ალიჱ ესეჱ ოდენიჱ ჩუენცაჱ სპარსთაჱ მესამედთაჱ შევესწო
რებოდითჱ დავმცაჱ ვსხენითჱ თავნიჱ ჩუენნიჱ სიკუდილადჱ დაჱ
წინაჱ აღუდეგითჱ მათჱ დათუმცაჱ იყოჱ მკუიდრიჱ მეფისაჱ ჩუე
ნისაჱ ანუჱ ნათესავიჱ მეფეთაჱ ჩუენთაჱ რომელჱ ღირსჱ იყოჱ
[...]ეფობასაჱ დავდეგითცაჱ ციხეჱ ქალაქთაჱ შინაჱ დავსხენითმცაჱ თავნ
[.............]დილადჱ ვჭამეთმცაჱ ჴორციჱ კაცისაჱ ვითარცაჱ პირველადჱ
[..................დ]მოწევნადსაჱ ესრეთჱ მოუვლენიაჱ მო
[.......................................] სომხითისაჱ წაღებულჱ იყოჱ
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არსჱ სომხითიჱ რომელსაჱ ეკიდაჱ სამეუფოჱ ჩუენიჱ დაჱ აღ
უღიაჱ პირიჱ მისიჱ სპარსთაჱ მეფეთაჱ შთანთქმადჱ ყო
ვლისაჱ ქუეყანისაჱ, არაჱ ვინჱ არსჱ წინაჱ აღმდგომ
იჱ მისიჱ დადარჩომილჱ ვართჱ ჩუენჱ ობლადჱ ვითარცაჱ ც
ხოვარნიჱ უმწყემსონიჱ აწჱ ესეჱ არსჱ განზრახვაჱ ჩემიჱ რათაჱ [მ.............]
წინაჱ მეფეთაჱ სპარსთასაჱ მორჩილებაჱ დავითხოვოთჱ მისგანჱ წ
ყალობაჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ მეფედჱ ჩუენდაჱ, დავევედრნეთჱ რათ[..]
შერთოსჱ ძესაჱ მისსაჱ ცოლადჱ ასულიჱ მეფისაჱ ჩუენისა[ჱ]
ასფაგურისიჱ ვაუწყოთჱ ქალისაჱ მისჱ ნათესაობაჱ ნებროთა
ნთაჱ დაჱ დიდებულთაჱ არშაკონიანთაჱ, დავითხოვოთჱ მისგანჱ დამჭ
ირვაჱ სჯულისაჱ, ზედაჱ მამათაჱ ჩუენთასაჱ დავითხოვოთჱ ჩ
უენჱ თანაჱ არაჱ აღრევაჱ სპარსთაჱ, დაჱ წარჩინებულადჱ პყრო
ბაჱ ჩუენიჱ, ნუჱ უკუეჱ შეიწყნაროსჱ ვედრებაჱ ჩუენიჱ, დაყ
ოსჱ ესეჱ ყოველიჱ ჩუენზედაჱ, დაჱ სჯულსაჱ მამათაჱ ჩუენთას[..]
მიგუიღებდესჱ დაჱ ჩუენზედაჱ სპარსთაჱ წარჩინებულჱ ჰყოფდეს
დანათესავსაჱ მეფეთაჱ ჩუენთასაჱ მოსწყუედდესჱ, მაშინ[....]
კუდილიჱ უმჯობესჱ არსჱ თავთაჱ ჩუენთაჱ [............]
მონახვასაჱ ესეჱ ვითარისას[..........................]
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ხეთაჱ დაჱ ქალაქთაჱ შინაჱ დაჱ მოვსწყდეთაჱ ყოველნიჱ, მაშინჱ ეწამ
ნესჱ ყოველნიჱ ერისჱ თავნიჱ ზრახვასაჱ მაეჟანისსაჱ, დაწარ
გზავნესჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ, დაჱ მოაჴსენე
სჱ ესეჱ ყოველიჱ, რომელიჱ განეზრახაჱ ხოლოჱ გამოიკითხაჱ სპარსთაჱ
მეფემანჱ პირველადჱ ქალაქისაჱ მცხეთისაჱ, დაუთხრესჱ სივრ
ცეჱ დაჱ სიმაგრეჱ მისიჱ, დაჱ მახლობელობაჱ ხაზართაჱ დაჱ ოვსთაჱ,
დაჱ კუალადჱ გამოიკითხაჱ გუარიჱ ასფაგურისაჱ ასულისაჱ დაუთხრ
ესჱ ნათესაობაჱ ნებროთიანთაჱ დაჱ არშაკონიანთაჱ ფარნავაზიან
თაჱ კეთილადჱ, სთნდაჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ, დაჱ შეიწყნარაჱ ვედრე
დრებაჱ ქართველთაჱ, რამეთუჱ თუითცაჱ უკეთესადჱ გამოარ
ჩიაჱ დამასჱ ჟამსაჱ დასმაჱ ძისაჱ მისისაჱ მეფედჱ, რამეთუჱ ყოველ
თაჱ ქალაქთაჱ სპარსეთისაჱ ქართლისაჱ დარანისაჱ მისჱ კერძოთაჱ
ყოვლისაჱ უფროსადჱ დაუმაგრესადჱ გამოარჩიაჱ მახლობელადჱ ჩრდი

ლოთაჱ, მტერთაჱ რათაჱ ბრძოდესჱ მათჱ მუნითჱ, დაჱ იპყრობდე
სჱ ყოველთაჱ კავკასიანთაჱ, აღასრულაჱ ყოველიჱ სათხოველიჱ ქართ
[....]ლთაჱ დაჱ მისცაჱ ყოველსაჱ ზედაჱ ფიციჱ დააღთქმაჱ, დაჱ მოვიდაჱ მ
[..................ბ]აჱ მაეჟანჱ სპაჱ სპეტიჱ დაყოველნიჱ ერისჱ თავნიჱ
[.................................ს..ლ...] ასფაგურჱ [.......]მეფისაჱ სამშუილჱ
[.............................................................................................]
1-18 სტრ., 14r
იგიჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ძესაჱ თუისსაჱ რომელჱ ჰყვაჱ მუნი
თჱ, შუიდისაჱ წლისაჱ ნაშობიჱ მჴევალისაჱ რომელსაჱ ერქუ
აჱ სპარსულადჱ მირანჱ დაქართულადჱ მირიანჱ, ესეჱ მირია
ნჱ იგიჱ არსჱ რომელმანჱ ჟამსაჱ სიბერისაჱ მისისასაჱ იცნაჱ ღ
მერთიჱ დამბადებელიჱ, დაჱ შეიწყნარაჱ სახარებაჱ მოციქულთაჱ წ
მიდისაჱ ნინოსჱ მიერჱ, იქმნაჱ აღმსარებელჱ წმიდისაჱ სამებისაჱ დათა
ყუანისჱ მცემელჱ ჯუარისაჱ პატიოსნისაჱ აწჱ ვაჴსენოთჱ [ც]
ხორებაჱ მირიანისჱ ძისაჱ ქასრეჱ არდაშირისაჱ სასანიანის[..]
ვითარცაჱ შეიწყნარაჱ მეფემანჱ ქასრეჱ ვედრებაჱ ქართველთაჱ დაჱ
შეჰრთოჱ ძესაჱ მისსაჱ მირიანსჱ ასულიჱ ქართველთაჱ მეფი
საჱ დამისცაჱ დადასუაჱ მეფედჱ მცხეთასჱ, დამისცაჱ ქართლიჱ სო
მხითიჱ რანიჱ მოვაკანიჱ დაერეთიჱ დაჱ იყოჱ მირიანჱ წლისაჱ შ
უიდისაჱ, დათანაჱ ჰყვაჱ მეფესაჱ დედაჱ მირიანისიჱ დაარაჱ დაუ
ტევაჱ იგიჱ მირიანსჱ თანაჱ, რამეთუჱ უყუარდაჱ დედაჱ მირი
ნისიჱ ვითარცაჱ თავიჱ თუისიჱ, არამედჱ დაუტევაჱ მამამძუძედჱ
დაგანმგებელადჱ წარჩინებულიჱ ერთიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ მარ[.......]
დადაუტევაჱ ორმოციჱ ათასიჱ მჴედარიჱ სპარ[....................]
ეულიჱ, დაარაჱ დასხნაჱ ქართლისაჱ საზღ[...........]
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ფიცისაჱ მისჱ თუისჱ რომელჱ ფიცებულჱ იყოჱ ქართველადჱ, არამედჱ
დასხნაჱ ჰქარეთსჱ დამოვაკანსჱ, დასომხითსჱ, დაუბრძანაჱ მირვანოზსჱ რათაჱ
სპარსთაჱ მათგანიჱ რჩეულიჱ შუიდიჱ ათასიჱ მჴედარიჱ ქალაქსაჱ ში
ნაჱ იპყრასჱ მცველადჱ ძისაჱ მისისაჱ, დაჱ ესრეთჱ დაესავჱ ქართვე
თაჱ დაკარნიჱ დაციხენიჱ ქალაქნიჱ ყოველნიჱ იპყრნესჱ ლაშქრითაჱ
სპარსითაჱ, ხოლოჱ სხუაჱ სიმრავლეჱ სპარსთაჱ არაჱ იყოსჱ ქუე
ყანასაჱ შინაჱ თანაჱ აღრეულადჱ დაიყოსჱ შვილიჱ ჩემიჱ ორსავეჱ
სჯულსაჱ ზედაჱ მამათასაჱ დაცეცხლისჱ მსახურებასაჱ
დაჱ თქუენთაჱ კერპთასაჱ, რამეთუჱ პირველჱ ამაზედაჱ მოეცაჱ ფიციჱ
დაწარვიდაჱ მეფეჱ დაყოველნიჱ წარიხუნაჱ ჴევნიჱ კავკასიანთანიჱ დაჱ
დასცნაჱ ყოველგანჱ მთავარნიჱ დაუბრძანაჱ მათჱ ყოველთაჱ რათ
აჱ იყუნენჱ მორჩილჱ ძისაჱ მისისაჱ მირიანისსაჱ, დაუბრძანაჱ მამაჱ
მძუძესაჱ მისსაჱ მირვანოზსჱ, რათაჱ ბრძოდიანჱ ხაზართაჱ, დაწა
რვიდაჱ მეფეჱ, ხოლოჱ ამანჱ მირვანოზჱ მატაჱ ყოველთაჱ სიმაგრეთაჱ
ქართლისათაჱ, დაუმეტესჱ ყოველთასაჱ მოამტკიცნაჱ ზღუდენიჱ ნ
[....რ]ესჱ ქალაქსაჱ აღიზარდაჱ მირვანჱ მსახურებასაჱ შინაჱ შუიდთაჱ მა
[......................]ცეცხლისასაჱ დაშეიყუარნაჱ ქართველნიჱ დადაივიწყ

[.......................]სწ[..]აჱ ენაჱ ქართულიჱ დამატაჱ შემკობაჱ
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კერპთაჱ დაბომონთაჱ კეთილადჱ იპყრნაჱ ქურუმნიჱ კერპ
თანიჱ, დაჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ ქართლისათაჱ უმეტესჱ აღასრ
ულებდაჱ მსახურებასაჱ კერპთასაჱ, დაჱ შეამკოჱ საფლავიჱ ფ
არნავაზისიჱ, ესეჱ ყოველიჱ ქართველთაჱ სათნოებისაჱ თუი
სჱ ქმნაჱ კეთილადჱ, იპყრნაჱ ქართველნიჱ ნიჭითაჱ დაყოვლითა[ჱ]
დიდებითაჱ დაჱ შეიყუარესჱ იგიჱ ყოველთაჱ ქართველთაჱ უმეტ
ესჱ ყოველთაჱ მეფეთასაჱ, დაჱ მეფობდაჱ მირიანჱ მცხეთითჱ გაღმ
ართჱ ქართლსჱ სომხითსჱ რანსჱ ერეთსჱ მოვაკანსჱ დაეგრსჱ დავით[ა]
რჱ იქმნაჱ მირ[ვ]ანჱ თხუთმეტისაჱ წლისაჱ, მოუკუდაჱ ცოლიჱ
ასულიჱ ქართველთაჱ მეფისაჱ, დაჱ ამასჱ ზედაჱ ამოსწყდაჱ მეფობაჱ და
დედოფლობაჱ ქართლსაჱ შინაჱ ფარნავაზიანთაჱ მეფეთაჱ შეწ
უხდესჱ ყოველნიჱ ქართველნიჱ სიკუდილსაჱ ზედაჱ დედოფლ
ისაჱ მათისასაჱ, არამედჱ დაადგრესჱ ერთობასაჱ ზედაჱ მირიანის
საჱ, არცაჱ ძალჱ ედვაჱ, არცაჱ ვინჱ იყოჱ ფარნავაზიანთაჱ ნათესა
ვიჱ რომელჱ ღირსჱ იყოჱ მეფედჱ დაჱ მეფობდაცაჱ მეფობაჱ მირიანისიჱ
ხოლოჱ ამანჱ მირიანჱ მეფემანჱ მატაჱ კეთილსაჱ ქართველ[......]
დაჱ მოიყვანაჱ ცოლიჱ საბერძნეთითჱ პონტოთჱ [.................]
ტოსისიჱ სახელითჱ ნანაჱ დაიწყოჱ ბრძოლ[..]დ[..........................]
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სჱ ბრძოდისჱ ოდესმეჱ გაადგიანჱ მირიანსჱ ლეკნიჱ დამათჱ
გამოიყვანიანჱ ხაზარნიჱ მიეგებისჱ ერეთიჱ ანუჱ მოვკანჱ
დამუნჱ ეწყვისჱ ოდესმეჱ გაა΅გდიანჱ მირიანსჱ, გამოიყვან
იანჱ დურწუკთაჱ დადიდოთაჱ დამაშინჱ ეწყვისჱ, ვერაოდე
სჱ სძლესჱ ხაზართაჱ, ყოვლადჱ მირიანჱ სძლისჱ დაესრეთჱ მრ
ავალჱ გზისჱ გარდაიჴადაჱ წყობაჱ ხაზართაჱ დაჱ უფროსიჱ ლაშ
ქრობაჱ მისიჱ იყვისჱ დარუბანდსჱ რათამცაჱ წარიღესჱ, დამუ
ნჱ განაღესჱ კარიჱ ფართოჱ დამუნითჱ იწყესჱ გასულადჱ
სპარსთაჱ ზედაჱ ხოლოჱ ოდესჱ მოვიდიანჱ ხაზარნიჱ დარუბ
ანდსჱ წარვიდისჱ მირიანჱ შუელადჱ დარუბანდისაჱ დაო
დესმეჱ უომრადჱ მირიდიანჱ ხაზართაჱ დაოდესმეჱ ბრძო
ლითაჱ აოტნისჱ, ხოლოჱ ვითარჱ იქმნაჱ მირიანჱ
ორმეოცისაჱ წლისაჱ, მოკუდაჱ მამაჱ მისიჱ სპარსთაჱ მეფეჱ
დადაჯდაჱ მეფედჱ ძმაჱ მირიანისიჱ ურწამესიჱ რომელსაჱ ე
რქუაჱ ბარტამჱ, ვითარცაჱ ესმაჱ მირიანსჱ მოუწოდაჱ
ყოველთაჱ სპათაჱ მისთაჱ შეკრიბნაჱ დაწარემართაჱ ბ
[...............რ]ათამცაჱ დაჯდაჱ საყდართაჱ მამისაჱ, ხოლოჱ ძმამა
[.............................]ბნაჱ სპანიჱ ურიცხუნიჱ დამოეგებაჱ ბ
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რძოლადჱ დაშეკრბესჱ ჴევსაჱ ზედაჱ ნისბანისსაჱ დავითარცაჱ ი
ხილესჱ მოხუცებულთაჱ დამარზაპანთაჱ სპარსეთისათაჱ ვითარ

მედჱ მახუილიჱ დაეცემისჱ ურთიერთსაჱ აღდგესჱ მათჱ შ
ორისჱ მოციქულადჱ დაბჭედჱ დასჯერდესჱ ორნივეჱ მეფე
ნიჱ ბჭობასაჱ მათსაჱ დასხდესჱ ბჭედჱ, მირიანჱ სარჩლაჱ მეჱ პ
ირმშოჱ შვილიჱ ვარჱ მამისაჱ ჩემისაჱ დასაუფლისჱ წულო
დჱ ებოძნესჱ უცხონიჱ ქუეყანანიჱ მკლავითაჱ წახმულნიჱ
დაჱ მუნჱ ყოველნიჱ დღენიჱ ჩუენნიჱ დამიყოფიანჱ ბრძოლასაჱ
შინაჱ ხაზართასაჱ დაჱ მრავალჱ გზისჱ სისხლითაჱ ჩემითაჱ
დამიცავსჱ სპარსეთიჱ ხაზართაგანჱ, ამისჱ თუისჱ ჩემიჱ არ
სჱ საყდარიჱ მამისაჱ ჩემისაჱ, ხოლოჱ ბარტამჱ იტყოდა[ჱ]
ამასჱ თუცაჱ პირმშოჱ არსჱ ნაშობიჱ არსჱ მჴევლისაჱ დან
აშობსაჱ მჴევლისასაჱ ეყოფისჱ სუედჱ რომელჱ მასჱ მიხდო
მიანჱ სამეფონიჱ, მეჱ ნაშობიჱ ვარჱ ინდოთაჱ მეფისაჱ ასულისაჱ
სპარსთაჱ მეფისაჱ დამოგისმენიაჱ ანდერძიჱ მამისაჱ ჩემისაჱ
დამოგინახავსჱ რამეთუჱ ჴელითაჱ მისითაჱ დამადგაჱ გუი
რგუინიჱ თავსაჱ, ხოლოჱ მათჱ გაბჭესჱ დამისცესჱ მეფობაჱ სპარ
სთაჱ ბარტამსჱ, ხოლოჱ მირიანსჱ გულისჱ სადებელადჱ [.....]
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ესჱ ბარტამისგანჱ ჯაზირეთიჱ დაშამისჱ ნახევარიჱ დაადარბადა
განიჱ, ესეჱ ქართლსაჱ სომხითსაჱ რანსაჱ ერეთსაჱ დაჱ მოვაკანსაჱ
ზედაჱ მოურთესჱ დაწარმოვიდაჱ მირიანჱ ვიდრეღაჱ იყოჱ, მუნჱ
გარდამოვლესჱ ოვსთაჱ ფეროშჱ დაკავატიაჱ დაგანრყუნესჱ ქ
ართლიჱ მირიანჱ გარესგარჱ გარდავიდაჱ ოვსეთითჱ დამოტ
ყუენაჱ ოვსეთიჱ დამოუწიაჱ ხაზართაჱ გარდამოვლოჱ გზაჱ
დვალეთისაჱ დამოვიდაჱ შინაჱ, დაშემდგომადჱ ამისსაჱ რაო
დენთაჱ მეჱ წელთაჱ ჩუეულებისაჱ ებრჱ მოვიდესჱ ხაზარნიჱ
ბრძოლადჱ დარუბანდისაჱ, ხოლოჱ მირიანჱ წარვიდაჱ შუელადჱ
დარუბანდისაჱ დავიდრეჱ იგიჱ სრულჱ იყოჱ წყობადჱ ხაზართაჱ
მაშინჱ მეფეჱ გუთთაჱ სპითაჱ სპარსეთისათაჱ [.]ურიცხუითაჱ
შევიდაჱ საბერძნეთადჱ, ხოლოჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ შეკრბაჱ სპითაჱ
მისითაჱ დაწინაჱ აღუდგაჱ მაშინჱ მეფემანჱ გუთთამანჱ
სთხოვაჱ ბრძოლაჱ თავისჱ თავჱ კეისარსაჱ ხოლოჱ კეისარსაჱ ვე
რჱ ძალჱ ედვაჱ ბრძოლაჱ მისიჱ, დაიყოჱ ძეჱ კოსოროჱ სომეხთაჱ
მეფისაჱ სახელითჱ თრდატჱ რომელიჱ ვაჴსენეთჱ აღზრდილჱ
[...]ოჱ საბერძნეთსჱ დაჱ იყოჱ იგიჱ გოლიათიჱ, მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ
სპათაჱ თანაჱ ბერძენთასაჱ დაიგიჱ გამოარჩიესჱ ყო
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ველთაჱ სპათაჱ თანაჱ ბერძენთასაჱ დაშემოსესჱ იგიჱ სამო
სლითაჱ საჭურველითაჱ კეისრისათაჱ დაკეისრისაჱ სახითაჱ გა
გზავნესჱ ბრძოლადჱ გუთთაჱ მეფისაჱ, გამოვიდაჱ მუნითჱ გ
უთთაჱ მეფეჱ დაჱ მიეტევნესჱ ურთიერთსაჱ ბრძოლადჱ, სძლოჱ
თრდატჱ დაჴელადჱ შეიპყრაჱ დააოტესჱ ბანაკიჱ გუთთაჱ ხოლო
კეისარმანჱ მისცნაჱ სპანიჱ დაგამოგზავნაჱ სომხითსჱ მამულ
საჱ თუისსაჱ შემოვიდესჱ დაგამოასხნესჱ ერისჱ თავნიჱ მირიანი

სნიჱ მაშინჱ მირიანჱ შემოიქცაჱ წყობისაგანჱ ხაზართასა,
დაჱ მოიყვანაჱ თუისიჱ მისიჱ სპარსეთითჱ ნათესავიჱ მეფეთაჱ სახელ
ითჱ ფეროზჱ დაჱ მანჱ მოიტანაჱ სპაჱ დიდიჱ ამასჱ ფეროზსჱ მის
ცაჱ ქუეყანაჱ ხუანანითგანჱ არდავამდინჱ ორივეჱ კერძიჱ მტ
კურისაჱ, სხუაცაჱ ძალიჱ მისცაჱ სპარსეთითჱ დაუწყოჱ ბრძ
ოლაჱ თრდატსჱ ოდესჱ მოირთისჱ ძალიჱ თრდატჱ საბერძ
ნეთითჱ დამომართისჱ მირიანსჱ, ვერჱ ძალჱ ედვისჱ მირიანსჱ წი
ნაჱ აღდგომადჱ დაჱ გაამაგრნისჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ დამოვლისჱ თრდა
ტჱ ქუეყანაჱ მისიჱ დაოდესჱ განჯლიერდისჱ მირიანჱ სპარსე
თითჱ, ვერჱ წინაჱ აღუდგისჱ თრდატჱ დამოვლისჱ სომხით[..]
ესრეთჱ დაუცხრომელადჱ იყვისჱ შფოთიჱ მა[..] შორისჱ დაარ[...]
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იპოვაჱ მარტოდჱ მბრძოლიჱ თრდატისაჱ დაჱ სახელოვანჱ იქმნისჱ
იგიჱ ყოველსაჱ ქუეყანასაჱ დაჱ სძლოჱ ყოვლადვეჱ მბრძოლთაჱ მის
თაჱ ვითარცაჱ წერილჱ არსჱ სომხითისაჱ შინაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მ
ეფეჱ იქმნაჱ ძმისჱ ძულიჱ მირიანისიჱ
[ძ]ეჱ ბარტამისიჱ მოუვლინაჱ მირიანსჱ მოციქულიჱ დარქუაჱ რათაჱ
შევკრბეთჱ გარდავლოთჱ სომხითიჱ დაშევიდეთჱ საბერძნეთადჱ,
მაშინჱ გამოვიდაჱ სპარსთაჱ მეფეჱ დაჱ მიეგებაჱ მირიანჱ დაშეკრ
ბაჱ ურიცხუიჱ ვითარცაჱ თივანიჱ ველთანიჱ დაჱ ფურცელნიჱ
ხეთანიჱ სიმრავლითაჱ, დაგარდავლესჱ სომხითიჱ დავერჱ წინაჱ
აღუდგაჱ თრდატჱ არამედჱ გაამაგრნაჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ წარტყუენ
[..]სჱ სომხითიჱ დაშევიდესჱ საბერძნეთადჱ დაჱ ვერჱ წინაჱ აღუდგაჱ
მათჱ ბერძენთჱ მეფეჱ კოსტანტინეჱ, დაშთავარდაჱ მწუხარებასაჱ შ
ინაჱ დაიწყესჱ მოტყუენვადჱ საბერძნეთისაჱ მაშინჱ არწმუნესჱ კაცთაჱ
ღ~თისჱ მსახურთაჱ მეფესაჱ კოსტანტინესჱ დათქუესჱ ვითარმედჱ ვიხ
ილეთჱ საკუირველებაჱ ქრისტესიჱ დაძლევაჱ მტერთაჱ მოსავთაჱ მისთაგანჱ
ვითარჱ ყოველნიჱ მოსავნიჱ ქრისტესნიჱ წარძღუანებითაჱ ჯუარის
[..]თაჱ სძლევენჱ მტერთაჱ მათთაჱ, კოსტანტინეჱ მეფემანჱ ირწ
[.........] მათიჱ ვითარცაჱ წერილჱ არსჱ ესეჱ მოქცევასაჱ ბერძენთასაჱ
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განცხადებულადჱ ნათელჱ იღოჱ კოსტანტინეჱ დაწარმოიძღუანაჱ სა
ხეჱ ჯუარისაჱ ეწყოჱ სპათაჱ მათჱ ურიცხუთაჱ სპითაჱ მცირ
ითაჱ დაჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ აოტაჱ ბანაკიჱ მათიჱ დამოს
რაჱ სიმრავლეჱ მათიჱ ივლტოდესჱ ორნივეჱ მეფენიჱ მც
ირედითაჱ მჴედრითაჱ დაჱ მოუდგაჱ უკანაჱ კოსტანტინეჱ
დაჱ შევიდაჱ საზღვართაჱ მათთაჱ, სპარსთაჱ მეფეჱ შევიდაჱ მეო
ტიჱ სპარსეთადჱ ხოლოჱ მირიანჱ დადგაჱ ქართლადჱ დაგაამაგრნაჱ
ციხეჱ ქალაქნიჱ, უღონოჱ იქმნაჱ მირიანჱ დაშეეშინაჱ ოტება
საჱ სრულიადჱ ქართლიჱ, რამეთუჱ აწყუედილჱ იყუნესჱ წყობასაჱ მა
სჱ შინაჱ ყოველნიჱ წარჩინებულნიჱ მათნიჱ სპარსნიჱ დაჱ ქართვე
ლნიჱ წარგზავნაჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ კოსტანტინესაჱ მეფესაჱ
ითხოვაჱ მისგანჱ მშუიდობაჱ დააღუთქუაჱ მასჱ მსახურებაჱ

დამოსწყდაჱ სპარსთაჱ სთნდაჱ კოსტანტინესჱ რამეთუჱ შიშიჱ აქუნდ[..]
კუალადჱ სპარსთაჱ მეფისაგანჱ დაშემწეობისაჱ თუისჱ ეზრახაჱ,
მირიანსჱ აღიღოჱ შვილიჱ მირიანისიჱ მზევლადჱ რომელსაჱ ერ
ქუაჱ ბაქარჱ დადაამოყურნაჱ თრდატჱ დაჱ მირიანჱ დაამზახნაჱ დამ
ისცაჱ თედრატჱ ასულიჱ მისიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ სელომეჱ ძეს[აჱ]
მირიანისსაჱ ცოლადჱ რომელსაჱ ერქუაჱ რევჱ, უჩინაჱ საზღ[.......]
1-18 სტრ., 18v
ესრეთჱ რომელთაჱ ქუეყანათაჱ მდინარენიჱ დიანჱ სამხრითჱ დამი
ერთვიანჱ რახსსაჱ, ესეჱ ქუეყანანიჱ თრდატისჱ კერძოდჱ დაყარნაჱ ხოლოჱ
რომელთაჱ ქუეყანათაჱ მდინარენიჱ დიანჱ ჩრდილოთჱ დამიერ
თვიანჱ მტკუარსაჱ მირიანისჱ კერძადჱ დაყარნაჱ ესერეთჱ გაუ
გოჱ კოსტანტინეჱ მეფემანჱ, შუაჱ მდგომელჱ ექმნაჱ დაწარ
ვიდაჱ მეფობდაჱ მირიანჱ ქართლსჱ რანსჱ ერეთსჱ,
დაჱ მოვაკანსჱ დაჱ აქუნდაჱ ეგრისიცაჱ ვიდრეჱ ეგრისჱ წყლამდეჱ დამი
სცაჱ ძესაჱ მისსაჱ რევსჱ საუფლისჱ წულოდჱ კახეთიჱ დაკუხეთიჱ და
დასუაჱ იგიჱ უჯარმასჱ დაცხონდებოდესჱ იგინიჱ უჯარმასჱ
[ხ]ოლოჱ სიძესაჱ მირიანისსაჱ ფეროზსჱ აქუნდაჱ ქუეყანაჱ რომელიჱ ზ
ემოჱ ვაჴსენეთჱ მიცემულიჱ მირიანისგანჱ, დაჱ იყომუნჱ ერისთა
ვადჱ მასჱ ჟამსაჱ მოსულჱ იყოჱ წმიდაჱ დანეტარიჱ დედაჱ ჩუენიჱ დაე
მბაზიჱ ნინოჱ მცხეთასჱ შინაჱ დადაეყოჱ სამიჱ წელიჱ, დაგან
ეცხადაჱ ქებაჱ ქრისტესიჱ სჯულისაჱ დაიქმოდაჱ კურნებათაჱ თუინი
ერჱ წამლისაჱ ჴმაჱ მაღლადჱ იწყოჱ ქებადჱ სჯულსაჱ ჭეშმარიტსაჱ ქრ
ისტესჱ ღთ~ისასაჱ
მოქცევაჱ მირიანჱ მეფისაჱ დაყოვლისაჱ ქართლ
ისაჱ დაწმიდისაჱ დანეტარისაჱ დედისაჱ ჩუენისაჱ ნინოჱ მოციქულ[....]
მიერჱ
პირველადჱ ვაჴსენოთჱ ცხორებაჱ დანეტარებაჱ
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წმიდისაჱ დედისაჱ ჩუენისაჱ დაყოვლისაჱ ქართლისაჱ განმანათლებელისაჱ,
ნინოჱ მოციქულისაჱ რომელიჱ თუითჱ მანვეჱ ნეტარმანჱ მოგუითხ
რაჱ ჟამსაჱ აღსარებისაჱ მისისასაჱ რომელიჱ აღწერაჱ მორწმუ
ნემანჱ დედოფალმანჱ სალომეჱ უჯარმელმანჱ ძისჱ ცოლმანჱ მი
რიანჱ მეფისამანჱ ასულმანჱ თრდატისამანჱ მათჱ ჟამთაჱ
ოდესჱ წმიდაჱ იგიჱ კაბადუკელიჱ იწამაჱ ქრისტესჱ თუისჱ იყ[..]
კაბადუკიათჱ ქალაქითჱ კაციჱ ვინმეჱ მთავართაჱ შესაბამიჱ მონ[..]
ღ~თისაჱ სახელითჱ ზაბილონჱ, წარვიდაჱ რომედჱ წინაშეჱ მეფისაჱ
მსახურებადჱ დაჱ ნიჭისჱ მოღებადჱ მათვეჱ ჟამთაჱ კაციჱ ვინმეჱ
იყოჱ კოლასტასაჱ შინაჱ, დაესხნესჱ მასჱ ორჱ შვილჱ ძეჱ დაას
ულჱ სახელიჱ ძისაჱ მისისაჱ იობანელიჱ ხოლოჱ ასულისაჱ სო
სანნაჱ, აღესრულნესჱ მეუღლენიჱ იგიჱ დარჩესჱ დაძმანიჱ ობ
ლადჱ აღდგესჱ დაჱ წარვიდესჱ ქალაქადჱ წმიდადჱ იერუსალიმადჱ დაჱ მ
იევედრნესჱ ესეჱ ძმაჱ იობენალიჱ მიემთხუიაჱ,
დევტალობასაჱ, ხოლოჱ სოსანაჱ მსახურებდაჱ ნიაფორსაჱ ს[ა]

რაჱ ბეთლემელსაჱ, ხოლოჱ ესეჱ ჭაბუკიჱ კაბადუკელიჱ ზაბილონჱ მ[..]
იწიაჱ წინაშეჱ მეფისაჱ დააღდგომილჱ იყუნესჱ მასჱ ჟამსაჱ ბრ[..]
ჯნიჱ ბრძოლადჱ რომთაჱ ველსაჱ ზედაჱ პატალანისასაჱ მ[...]
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უფალმანჱ ძალიჱ საბილონჱ ჭაბუკსაჱ დაქმნაჱ წინაშეჱ აღდგომაჱ
მტერთაჱ ურიცხუნიჱ დააოტნაჱ ბრანჯნიჱ დაშეიპყრაჱ მეფეჱ
ბრანჯთაჱ დამისნიჱ მთავარნიჱ მრავალნიჱ დაჱ მოიყვანაჱ წინაშეჱ
მეფისაჱ მეფეჱ ბრანჯთაჱ დაყოველნიჱ იგიჱ მთავარნიჱ, ხოლოჱ
მეფემანჱ განაწესაჱ სიკუდილიჱ მათიჱ მაშინჱ იწყესჱ ტირილადჱ ბ
რანჯთაჱ დაევედრებოდესჱ ზაბილონსჱ მოგუეცჱ პირველადჱ სჯ
ულიჱ შენიჱ დაჱ შეგუიყვანენჱ ტაძარსაჱ შენსაჱ, დამაშინჱ იყავ
ნჱ სიკუდილიჱ ჩუენიჱ რამეთუჱ შენვეჱ გიპყრიედჱ დაშენვეჱ
ყავჱ ჩუენზედაჱ დაუბრალოჱ იქმნაჱ სიკუდილისაჱ ჩუენისაგანჱ
ახოვანოჱ ხოლოჱ [ზა]ბილონსჱ ვითარცაჱ ესმაჱ მსწრაფლჱ ა
უწყაჱ მეფესაჱ დაპატრიაქსაჱ სიტყუაჱ მათიჱ დამისცესჱ ნათელ
იჱ ჴელთაჱ შინაჱ ზაბილონისსაჱ დაშეიყვანესჱ ტაძარსაჱ ში
ნაჱ ღთ~ისასაჱ დააღი΅ზარდნესჱ წმიდათაჱ საიდუმლოთაჱ ჴორცსაჱ
დასისხლსაჱ ქრისტესსაჱ დაუჩუენნესჱ დიდებანიჱ იგიჱ მოციქუ
ლთანიჱ დადილეულჱ ადრეჱ ადგესჱ ბრანჯნიჱ
იგიჱ დაშეიმოსესჱ სამოსელიჱ სამკუიდროჱ განვიდესჱ ადგილსაჱ
მასჱ კაცისჱ საკლავსაჱ ილოცვიდესჱ დაჱ მადლობდესჱ ღმერთსაჱ
[...]თლისჱ ღებისაჱ თუისჱ დაიტყოდესჱ ჩუენჱ სიკუდილსაჱ შინაჱ უ
1-18 სტრ., 20r
კუდავჱ ვართჱ რამეთუჱ ღირსჱ გუყუნაჱ ღემერთმანჱ ესეჱ
ვითარსაჱ დიდებასაჱ მიღებადჱ საგზალსაჱ მასჱ დაულევნელსაჱ ჴჱ
ჴორცსაჱ დაჱ სისხლსაჱ ქრისტესსაჱ ძისაჱ ღ~თისაჱ უკუდავი
საჱ რომელიჱ უმაღლესჱ არსჱ ყოველთაჱ მაღალთაჱ დაჱ უკანასკნ
ელსთაჱ ქუესკნელსაჱ ყოველთაჱ უფსკრულთაჱ რომელჱ იგიჱ
არსჱ კურთხეულჱ უკუნისამდეჱ ხოლოჱ ვა΅იჱ ნაშობთაჱ ჩუენთაჱ
ნაშობთაჱ სიმწარისათაჱ დაჱ მკუიდრთაჱ ბნელისათაჱ დაჱ ჴმო
ბდესჱ მოვედინჱ მეჴრმეჱ დაჱ აღიხუენჱ თავნიჱ ჩუენნიჱ ჩუე
ნგანჱ ამასჱ რაჱ ხედვიდაჱ ზაბილონჱ აღიძრაჱ გონებითაჱ ტირ
ილადჱ რამეთუჱ ცხოვართაჱ ვითარცაჱ თავნიჱ მათნიჱ კლვადჱ
წარიპყრნესჱ დაჱ ვითარცაჱ კრავთაჱ შვილთაჱ მათთაჱ სწყა
ლობდესჱ გამოითხოვნაჱ მეფისაგანჱ დაშეკაზმულნიჱ განუტ
ევნაჱ იგინიჱ ხოლოჱ იგინიჱ ევედრებოდესჱ ზაბილონსჱ რათაჱ
წარყვესჱ ქუეყანასაჱ მათსაჱ დაჱ მისცესჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ
ნათლისჱ ღებაჱ წყლითაჱ ყოველსჱ ერსაჱ მათისაჱ ხოლოჱ იგიჱ
მანჱ ისმინაჱ ვედრებაჱ მათიჱ დაჱ მოითხოვაჱ ხუცესიჱ პატრ
იაქისაგანჱ დაბრძანებაჱ მოიღოჱ მეფისაგანჱ დაჱ წარვიდესჱ დაჱ
ვითარჱ მიეახლნესჱ ერთისაჱ დღისაჱ სავალსაჱ მივიდაჱ წინაჱ
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ამბავიჱ ვითარმედჱ მეფეჱ ცოცხალიჱ არისჱ, მოვალსაჱ და ყოველნიჱ
მთავარნიჱ მისჱ თანაჱ შეიძრნესჱ, ათნიჱ საერისთაონიჱ ხოზ
ამაჱ ხოზაჱ გაახილაჯაჱ ტენებაგაჱ ხინგარაგიჱ ზიჯაჱ ზაგაჱ,
ზადაჱ ზარმაჱ თმონიდიჱ სამეფოჱ მიეგებოდესჱ ესეჱ ყოველნიჱ მ
დინარესაჱ ზედაჱ დიდსაჱ დაღრმასაჱ დადააყენნაჱ მეფემანჱ
იმიერჱ დაჱ ამიერჱ დაჱ აკურთხაჱ წყალიჱ იგიჱ დაჱ შთაჴდაჱ ყოველიჱ
იგიჱ ერიჱ დაგამოვიდესჱ აღმოსავალსაჱ ერთსაჱ დადასდებდაჱ
ჴელსაჱ ყოველსაჱ მასჱ ერსაჱ, იყოჱ მუნჱ ათჱ დღეჱ დაჱ აზიარნაჱ
საიდუმლოსაჱ ქრისტესსაჱ, დაუტევნაჱ მღდელნიჱ დაჱ განუწესაჱ
წესიჱ ყოველიჱ ამისაჱ შემდგომადჱ მისცაჱ მშუიდობაჱ ყოველ
თაჱ დაწარვიდაჱ ნიჭითაჱ დიდითაჱ რომედჱ დაჱ განიზრახაჱ გო
ნებასაჱ თუისსაჱ, წარვიდეჱ იელუსალიმადჱ დავმარხოჱ ნიჭიჱ ესეჱ
ჩემიჱ ადგილსაჱ ღ~თისასაჱ წარვიდაჱ დაგანუყოჱ ყოველიჱ იგიჱ მონ
აგებიჱ მისიჱ გლახაკთაჱ დაჱ პირველჱ ჴსენებულიჱ იგიჱ დე
ვტალარიჱ იგიჱ პატრიაქჱ ქმნილიჱ იყოჱ ფრიადჱ დაიმეგობრ
ნესჱ ურთიერთასჱ ზაბილონჱ დაჱ პატრიაქიჱ დარქუაჱ სარაჱ
ნიაფორმანჱ პატრიაქსაჱ ესეჱ ზაბილონჱ მამაჱ დაებაზიჱ ბრანჯთაჱ
[..]აციჱ სრულიჱ ღთ~ისჱ მოშიშობითაჱ დაჱ სიბრძნითაჱ, მიეცჱ უ
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კუეჱ დააჱ შენიჱ სოსანაჱ ცოლადჱ მისაჱ დასთნდაჱ წმიდასაჱ პატრი
აქსაჱ დამისცაჱ სოსანაჱ ცოლადჱ წარვიდაჱ ზაბილონჱ თუისადჱ ქალაქადჱ
კოლასტრადჱ ესეჱ წმიდაჱ ნინოჱ მოძღუარიჱ ქართლისაჱ ამათ[.......]
დააღზარდაჱ დედამანჱ მისმანჱ სოსანაჱ მსახურებასაჱ შინაჱ გ
ლახაკთასაჱ დაჱ ვითარჱ იქმნაჱ ნინოჱ ათორმეტისაჱ წლისაჱ მშო
ბელთაჱ მისთაჱ განყიდესჱ ყოველივეჱ რაცაჱ აქუნდაჱ დაწარვიდესჱ
იელუსალიმადჱ მაშინჱ ზაბილონჱ დაიწერაჱ ჯუარიჱ პატრ
იაქისაგანჱ დაიჯმნაჱ ცოლისაგანჱ დაშეიტკბოჱ ასულიჱ წმიდაჱ
ნინოჱ დაჱ დაყარნაჱ ვითარცაჱ წყარონიჱ ცრემლნიჱ თუალთაგა
ნჱ პირსაჱ მისსაჱ დათქუაჱ შენჱ მხოლოჱ ასულოჱ ჩემოჱ ესერაჱ
დაგიტეობჱ ობლადჱ ჩემგანჱ დამიგათუალავჱ შენსაჱ მამა
საჱ ზეცათასაჱ ყოველთაჱ მზრდელსაჱ ღ~თსაჱ რომელსაჱ ე
გულებისჱ ზრდაჱ ყოველთაჱ ობოლთაჱ დამსაჯულიჱ ქურივ
თაჱ ნუჱ გეშინინჱ შვილოჱ ჩემოჱ ხოლოჱ შენჱ მარიამჱ მ
აგდანელისაჱ შურიჱ აღიღეჱ ქრისტესჱ სიყუარულისაჱ თუისჱ და[..................]
ესთაჱ დათუჱ ეგრეთჱ შეიყუაროჱ იგიჱ ვითარცაჱ მათმანჱ მოგცესჱ ეგ
რეთვეჱ ყოველივეჱ რაცაჱ ითხოვოჱ, დაუტევაჱ ამბორისჱ ყო
ფაჱ საუკუნოჱ დაჱ წარვიდაჱ წიაღჱ იორდანესჱ კაცთა[.................]
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ველურთაჱ სადაჱ ყოფაჱ მისიჱ უწყისჱ ღმერთმანჱ დამბადებელმანჱ
ხოლოჱ დედაჱ წმიდისაჱ ნინოსიჱ მისცაჱ პატრიაქმანჱ მსახურადჱ გლა
ხაკთაჱ დედათაჱ დაჱ წმიდაჱ ნინოჱ მსახურებდაჱ ნიამფორსჱ სო
მეხსაჱ დვინელსაჱ ორწელჱ დაჱ კითხვიდაჱ ყოვლადვეჱ ვნებათაჱ მა
თჱ ქრისტესთაჱ ჯუარცმისაჱ დაფლვისაჱ დააღდგომისაჱ დაჱ სამო

სლისაჱ მისისაჱ ტილოთაჱ დაჱ სუდარისასაჱ, მიწყებითჱ ყოველსაჱ
რამეთუჱ არაჱ ვინჱ ყოფილიყოჱ დაარცაჱ იყოჱ იერუსალიმისჱ სწო
რიჱ მისაჱ მეცნიერებითჱ სჯულისაჱ გზასაჱ ძუელსაჱ დაჱ ახალსაჱ
ყოველსავეჱ, იწყოჱ უწყებადჱ მისაჱ დაჱ რქუაჱ ვხედავჱ შვილოჱ ჩემოჱ
ძალსაჱ შენსაჱ ვითარცაჱ ძალსაჱ ლომისაჱ ძუისასაჱ რომელიჱ იზა
ხებნჱ ყოველსაჱ ზედაჱ ოთხჱ ფერჴსაჱ, გინაჱ ორბიჱ დედალ
იჱ რომელიჱ აღვიდისჱ სიმაღლესაჱ ჰაერთასაჱ უფროსჱ მამლისაჱ
დაყოველიჱ ჴმელიჱ გუგასაჱ თუალისაჱ მისისასაჱ მცირისაჱ მარ
გალიტისაჱ სწორადჱ შეიყენისჱ განიხილისჱ დაგანიცადისჱ საჭმე
ლიჱ მისიჱ ცოცხლებრჱ დაინახისჱ მიუტევნისჱ ფრთენიჱ და
მიეტევისჱ მასჱ ზედაჱ ეგრეთჱ იყოსჱ ცხორებაჱ მისიჱ
აწჱ ვიწყოჱ დაგითხრაჱ ყოველიჱ ოდესჱ იხილესჱ ღმერთიჱ უკუდ
[.]ვჱ კაცთაჱ მოკუდავთაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ რომელიჱ მოსრულჱ იყოჱ
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მოწოდებადჱ წარმართაჱ ვითარცაჱ თუითჱ უნდაჱ ჴსნაჱ სულ
ისაჱ იწყოჱ კეთილისჱ ყოფადჱ ურიათაჱ მკუდართაჱ აღდგინებადჱ
ბრმათაჱ ახილვადჱ სნეულთაჱ აღდგინებადჱ ესეჱ შეიშურვესჱ შ
ეიზრახნესჱ დაწარავლინესჱ სტრატიოტნიჱ ყოველსაჱ ქუეყანასაჱ
სწრაფითჱ მოსლვადჱ ურიათაჱ დათქუესჱ რამეთუჱ ესერაჱ წა
რვსწყმდებითჱ მოვედითჱ დაჱ შემოკერბითჱ ყოველნიჱ მაში
ნჱ მოიწივნესჱ ყოველნიჱ ქუეყანითჱ რიცხუითჱ სწავლულნიჱ სჯულ
საჱ მოსესსაჱ რომელნიჱ იგიჱ წინაჱ აღუდგესჱ სულსაჱ წმიდასაჱ
რაჱ იგიჱ ჯერიყოჱ ყოფადჱ ქრისტესაჱ მათჱ აღასრულესჱ ჯუა
რსჱ აცუესჱ დასამოსელსაჱ მისსაჱ წილიჱ განაგდესჱ დახუდაჱ ჩრდ
ილოველთაჱ მცხეთელთაჱ მოქალაქეთაჱ ხოლოჱ დაფლესჱ იესოჱ
დაჱ დაკრძალესჱ საფლავიჱ არამედჱ იგიჱ აღდგაჱ ვითარცაჱ თქუაჱ პი
რველადჱ დატილონიჱ იგიჱ იპოვნესჱ საფლავსაჱ შინაჱ ვითარჱ
განთენაჱ ესეჱ ყოველიჱ წარმოიცაჱ დაპილატეცაჱ მივიდაჱ სა
ფლავადჱ დაცოლიჱ პილატესიჱ დატილონიჱ იგიჱ ვითარჱ პოვნე
სჱ მოიხუნაჱ ცოლმანჱ პილატესმანჱ დაწარვიდაჱ მსწრაფლჱ პონტო
დჱ სახლადჱ თუისადჱ დაიქმნაჱ, მორწმუნეჱ ქრისტესაჱ დაჱ შემდგომადჱ
მოვიდესჱ [ლ..]
კაჱ მახარებლისათაჱ დაჱ დასხნაჱ იგინიჱ სადაცაჱ თ[უთ] [უ]
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ყისჱ ხოლოჱ სუდარიჱ არაჱ იპოვაჱ არამედჱ თქუესჱ ვიეთმეჱ ვითა
რმედჱ პეტრესჱ ჴელჱ ეწიფაჱ ახმადჱ დააქუნდესჱ მასოჱ არამედჱ
განცხადებულადჱ არაჱ გუითხრესჱ ხოლოჱ ჯუარნიჱ ამასვეჱ ქალ
აქსაჱ შინაჱ დამარხულჱ არიანჱ არამედჱ
ადგილიჱ მათიჱ არაჱ ვინჱ უწყისჱ ოდესჱ ინებოსჱ ღმერთ
მანჱ გამოჩნდესჱ იგინიცაჱ, ვითარცაჱ ესმაჱ ესეჱ ყოველიჱ წმი
დასაჱ ნინოსჱ ნიაფორასაგანჱ, მისცაჱ კურთხევაჱ დაჱ მადლიჱ
ღმერთსაჱ დაჱ კუალადჱ ჰკითხაჱ სადათჱ არსჱ ჩრდილოსაჱ იგიჱ ქუე
ყანაჱ, სადათჱ არსჱ სამოსელიჱ იგიჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ რქუაჱ

ნიაფოამანჱ, ქალაქიჱ მცხეთაჱ ქუეყანაჱ ქართლისაჱ სომხით
ისაჱ მთეულეთისაჱ საწარმართოჱ არამედჱ ჟამსაჱ ამასჱ უჟიკთაჱ
საჴელჱ მწიფოდჱ შექნილჱ არსჱ მათჱ დღეთაჱ შინაჱ მოვიდაჱ დედ
აკაციჱ ეფესოთჱ თაყუანისჱ ცემადჱ
წმიდისაჱ აღდგომისაჱ დაჰკითხვიდაჱ დედაკაცსაჱ მასჱ ნიაფორაჱ ელე
ნეჱ დედოფალიჱ ეგეთსავეჱ ცთომილობასაჱ დაჱ ბნელსაჱ შინაჱ არსჱ
ხოლოჱ მანჱ რქუაჱ მჴევალიჱ ვარჱ მეცნიერიჱ მათიჱ განზრახვა
საჱ მათსაჱ დაფარულსაჱ უწყიჱ რამეთუჱ დიდიჱ წადიერებაჱ აქუსჱ
[.]რისტესჱ სჯულისაჱ დანათლისჱ ღებისაჱ თუისჱ ესეჱ ყოველიჱ მო
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ისმინაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დაჱ რქუაჱ ნიაფორასჱ წარმგზავნეჱ დაჱ მი
ვიდეჱ წინაშეჱ დედოფლისაჱ ელენესსაჱ ნუჱ უკუეჱ მივიახლოჱ
მისჱ წინაშეჱ სიტყუისჱ გებადჱ ქრისტესჱ თუისჱ, ხოლოჱ ნია
ფორამანჱ აუწყაჱ პატრიაქსაჱ, ხოლოჱ პატრიაქმანჱ მოუ
წოდაჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ დაჱ დაადგინაჱ აღსავალსაჱ საკურთხევლისასაჱ
დადასხნაჱ ჴელნიჱ მისნიჱ მჴართაჱ მისთაჱ ზედაჱ, სულთჱ ითქუნაჱ
ცადჱ მიმართჱ დაჱ თქუაჱ უფალოჱ ღმერთოჱ საუკუნეთაოჱ
ჴელთაჱ შენთაჱ შევვედრებჱ ობოლსაჱ ამასჱ შვილსაჱ ჩე
მსაჱ დაჱ წარვავლინებჱ ქადაგებადჱ ღ~თაებისაჱ შენისაჱ რათაჱ ახარო
სჱ აღდგომაჱ შენიჱ სადაცაჱ შენჱ სათნოჱ იყოჱ სრბაჱ მისიჱ ექმენჱ
ქრისტეჱ ამასჱ თანაჱ მოგზაურჱ თუითჱ სადგურჱ მოძღუარჱ დაჱ
ენაჱ ვითარცაჱ იგიჱ წინათაჱ მათჱ მოშიშთაჱ სახელისაჱ შენ
ისათაჱ დაჱ უჯმნაჱ დედისაგანჱ დამისცაჱ ჯუარიჱ დაკურთხევაჱ
წარემართაჱ წმიდაჱ ნინოჱ დედაკაცისაჱ მისჱ თანაჱ დაპოვეს[ჱ]
დედოფალიჱ ვინმეჱ მეფეთაჱ ნათესავიჱ სახელითჱ რიფსიმეჱ და
დედაჱ მძუძეჱ მისიჱ გაიანეჱ მონასტერსაჱ ქალწულთასაჱ რომ
ელთაჱ ქრისტესჱ აღსარებისათუისჱ სუროდაჱ დაელოდესჱ იელუ[ს]
ალემელთაჱ ნათლისჱ ღებისაჱ მაშინჱ დედაკაცმანჱ მანჱ მო[...]
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ნაჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ მისცაჱ წმიდასაჱ რიფსიმესჱ დააუწყაჱ გზაჱ
მისიჱ დაშეიყუარაჱ წმიდაჱ ნინოჱ ქრისტესჱ მოყუარემანჱ წმიდა
მანჱ დედოფალმანჱ რიფსიმეჱ დამასვეჱ წელიწადსაჱ მოიღოჱ
რიფსიმეჱ ნათლისღებაჱ რომლისათუისჱ სუროდაჱ დამისთანაჱ
გაიანეჱ დედაჱ მძუძემანჱ მისმანჱ დაორმოცდაათმანჱ სულმაჱ სხ
უამანჱ დაუმრავლესთაჱ მათგანთაჱ ჴელსაჱ ქუეშეჱ წმიდისაჱ
ნინოსაჱ ნათელიღესჱ დაწარვიდესჱ ესეჱ ყოველნიჱ მონასტერსაჱ თ
უისსაჱ დაჱ იყოჱ მათჱ თანაჱ წმიდაჱ ნინოჱ ორწელჱ მათჱ დღეთაჱ ში
ნაჱ გამოგზავნაჱ კეისარმანჱ ძებნადჱ ქალისაჱ შუენიერისაჱ
ღირსიჱ ცოლადჱ მისაჱ მიეწივნესჱ მონასტერსაჱ მასჱ ქა
ლწულთასაჱ მეძიებელნიჱ იგიჱ დაჱ იხილესჱ რიფსიმეჱ დაგა
ნიცადესჱ ხატიჱ მისიჱ დაგამოიკითხესჱ გუარიჱ მისიჱ რამეთ
უჱ არავინჱ იყოჱ მსგავსიჱ რიფსიმესიჱ, ხატითაჱ გამოხატესჱ
ხატიჱ მისიჱ ფიცარსაჱ ზედაჱ დაწარსცესჱ წინაშეჱ კეისრისაჱ ს

თნდაჱ კეისარსაჱ დააღივსოჱ სიხარულითაჱ დაგანაწესაჱ ქორწი
ლიჱ სიხარულითჱ აღსრულებდჱ დამსწრაფლჱ წარავლინაჱ
მოციქულიჱ დაჱ განმგებელნიჱ ყოველთაჱ საბრძანებელთაჱ მის
[...]აჱ რათაჱ ყოველნიჱ ძღუნითაჱ შემოკრბენჱ დიდითჱ სიხ
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არულითაჱ მოვიდენჱ ბრძანებასაჱ მეფისასაჱ დაქორწილსაჱ
სამეფოსაჱ იხილესჱ რაჱ ყოველთაჱ წმიდათაჱ დაფარულიჱ მა
ნქანებაჱ მტერისაჱ ისარნიჱ მისნიჱ განჴურვებულნიჱ რომელ
თაჱ ისწრაფდაჱ სისრადჱ წმიდათაჱ ქალწულთაჱ იურვოდესჱ რ
ამეთუჱ ჭურიჱ რისხვისაჱ იპოვაჱ მეფეჱ ვითარცაჱ იგიჱ გუ
ელმანჱ რომელჱ სამოთხესჱ შინაჱ მსახრველჱ ექმნნესჱ ეგრე
თვეჱ მსგავსადჱ აქაჱ უსჯულოჱ ესეჱ რომელსაჱ აქუნდაჱ მსაჯულ
იჱ შეგინებულიჱ ბილწთაჱ დასაძაგელთაჱ კერპთაჱ, იხილა[ჱ]
რაჱ ნეტარმანჱ რიფსიმეჱ გაიანეჱ დასხუათაჱ მათჱ წმიდათა[ჱ]
დაყოვლადჱ ქებულთაჱ წმიდათაჱ მოიჴსენესჱ ყოვლადჱ უბიწო[ჱ]
იგიჱ აღთქმაჱ დაქებულიჱ ცხორებაჱ მარტოდჱ ცხორებისაჱ
რომელსაჱ იგიჱ იყუნესჱ განსწავლულჱ მაშინჱ გოდებდესჱ და[ჱ]
ტიროდესჱ გამოხატვისაჱ თუისისაჱ თუისჱ უსჯულოსაჱ მე[ჱ ..........]
ცვიდესჱ დაუფიცხელესთაჱ კანონთაჱ შეყარნესჱ თავნიჱ მათნ[იჱ]
ევედრებოდესჱ ღმერთსაჱ ყოვლადჱ მოწყალესაჱ მრავლითაჱ ვე
დრებითაჱ დაგანიზრახვიდესჱ ერთობითჱ ყოველთაჱ მათჱ
დაჱ ტევებასაჱ ქუეყანისაჱ მისჱ დაწარვლტოლაჱ ფარულადჱ ყოვ[ლ]
ადჱ უბიწოდჱ დაიცვენჱ ჴორცნიჱ მათნიჱ დაწარვიდაჱ [ო....]
1-18 სტრ., 24v
მოცჱ დაცამეტიჱ სულიჱ დამოვიდესჱ არეთაჱ სომხითისათაჱ
რომელსაჱ რქუიანჱ ახალჱ ქალაქიჱ უაღრესჱ შენებულსაჱ რო
მელჱ არსჱ დვინიჱ საყოფელიჱ სომეხთჱ მეფეთაჱ დაშევიდესჱ
საწნეხელთაჱ ვენაჴისათაჱ რომელიჱ შენებულჱ არსჱ ჩრდილო
თჱ დააღმოსავალითჱ დაჱ იზარდებოდესჱ ჴელთჱ საქმრისაგანჱ
ვაჭრობითჱ, კეისარიჱ აღივსოჱ მწუხარებითაჱ დაწარავლინაჱ
ყოველთაჱ ადგილთაჱ ძებნადჱ, მაშინჱ მოიწივნესჱ მოციქულნიჱ კე
ისრისანიჱ წინაშეჱ თრდატჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ დაჱ მოართუესჱ
წიგნიჱ კეისრისაჱ რომელსაჱ წერილჱ იყოჱ ესრეთჱ თუითჱ მპ
ყრობელიჱ კეისარიჱ საყუარელსაჱ ძმასაჱ დამეგობარსაჱ თანაჱ
მოსაყდრესაჱ ჩემსაჱ თრდატსაჱ გიკითხავნჱ უწყებულჱ იყავნჱ შ
ენიჱ ძმობაჱ დაჩემთანაჱ შემწეობაჱ რომლისაჱ თუისჱ იგიჱ ყოვლ
ადვეჱ შეურაცხჱ იქმნებისჱ შეცთომილისაჱ მისგანჱ ქრისტიანეთაჱ
ნათესავისაჱ რამეთუჱ ყოვლადვეჱ შეურაცხჱ ჩუენიჱ უფლე
ბაჱ მათისაგანჱ კრებულისაჱ დაჱ საწუნელჱ არსჱ ჩუენდაჱ ჴე
ლმწიფებაჱ მათიჱ რამეთუჱ იგინიჱ ჯუარცმულსაჱ ვისმეჱ მომკ
უდარსაჱ მსახურებენჱ დაძელსაჱ თაყუანისჱ სცემენჱ დაძუალ
[..]ბსაჱ კაცთასაჱ პატივსცემენჱ დათავისაჱ მათისაჱ სიკუდილიჱ უფ
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ლისაჱ მათისაჱ თუისჱ დიდებადჱ შეურაცხიესჱ დაჱ არაჱ ეშინ
ისჱ ურიათაგანჱ მოკლულისაჱ დაჱ ჯუარცმულისაჱ ეშინიანჱ დაჱ
შეცთომილჱ არიანჱ მეფეთაჱ აგინებენჱ ღმერთთაჱ შეურაც
ხჱ ჰყოფენჱ დაჱ ძალსაცაჱ ნათლისასაჱ მთოვარისასაჱ დაჱ ვარსკულ
ავთასაჱ არადჱ შერაცხენჱ დაჱ შექმნულადჱ ჯუარცმულისაჱ იტყ
უიანჱ დაჱ ესრეთჱ მიაქციესჱ ქუეყანაჱ ვითარმედჱ დედანიჱ მამათა
განჱ დაჱ მამანიჱ დედათაგანჱ ცოცხლივჱ განეშორნესჱ დაღათუჱ
დიდითაჱ დქადებითაჱ დაჱ ფერადჱ ფერადითაჱ სატანჯველითაჱ
მოვსწყუიდენითჱ უფროსადჱ განმრავლდენჱ შემემთხუიაჱ მეჱ ხ[.........]
ნათესავისაჱ მათისაგანჱ ჭაბუკიჱ ერთიჱ ქალიჱ დაჱ განვიზრახეჱ მ
ოყვანებაჱ მისიჱ ცოლადჱ არაჱ თუჱ ვითარცაჱ მეფისაჱ გ
ულიჱ უთქმიდაჱ სურვილადჱ ჩემდაჱ, არამედჱ სძულდაცაჱ დაჱ
არაჱ წმიდადჱ შემრაცხესჱ რომლითაცაჱ მეოტჱ იქმნნესჱ დაჱ კე
რძოთაჱ ქუეყანისაჱ შენისათაჱ წარმოსრულჱ არიანჱ უწყებ
ულჱ იყავნჱ შენდაჱ ძმაოჱ ჩემოჱ მოიძიენჱ იგინიჱ დაჱ მისთანანიჱ ი
გიჱ სიკუდილითჱ მოაკუდინენჱ რომელნიჱ შეაცთუნნესჱ შუე
ნიერიჱ ხატითაჱ ჩემდაჱ წარმოავლინეჱ უკეთუჱ სათნოჱ იყოსჱ
თავისაჱ შენისაჱ [თუის] იგულეჱ რამ[...] არაჱ ვინჱ იპ[...]
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მსგავსიჱ მისიჱ იონთაჱ სოფელსაჱ შინაჱ დაჱ ცოცხლებითჱ იყავნჱ
ღ~თთაჱ მსახურებითჱ დაჱ ვითარცაჱ წარიკითხაჱ შობაჱ იგიჱ კე
ისრისაჱ მსწრაფლჱ იწყოჱ ძიებადჱ მათდაჱ დაჱ პოვნაჱ იგინიჱ
საწნეხელთაჱ მათჱ პირველჱ ჴსენებულთაჱ იხილაჱ რაჱ რი
ფსიმეჱ აღივსოჱ სიხარულითაჱ დაჱ გულისჱ თქუმითაჱ დაგანიზრახაჱ
ცოლებადჱ მისიჱ ხოლოჱ არაჱ ერჩდაჱ წმიდაჱ რიფსიმეჱ მრავა
ლთაჱ სასწაულთაჱ იგიჱ დედაჱ მძუძეჱ მისიჱ გაიანეჱ დასხუანიჱ
მრავალნიჱ მათთანანიჱ ვითარცაჱ წერილარსჱ წამებაჱ მათიჱ
დაჱ სასწაულიჱ მოქცევასაჱ სომეხთასაჱ რამეთუჱ მადლითაჱ ღ
მრთისათაჱ იქმნაჱ მეფეჱ თრდატჱ ეშუადჱ დარომელნიმეჱ მა
თჱ წმიდათაგანიჱ დაიმალნესჱ დაივლტოდესჱ მაშინჱ ესეჱ წმიდაჱ
ნინოჱ დაიმალაჱ ეკალთაჱ შინაჱ ვარდისათაჱ რამეთუ[ჱ] [..]რაჱ
ყუაოდაჱ მასჱ ჟამსაჱ დაოდესჱ იგიჱ აღმოვიდოდესჱ სულნიჱ წ
მიდათაჱ მათჱ მოწამეთანიჱ იხილაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ სტეფანესჱ
მსგავსიჱ დიაკონიჱ ჩამომავალიჱ ოლარითაჱ ნათლისათაჱ
დაჴელთაჱ მისთაჱ აქუნდაჱ სასაკუმევლეჱ რომლისაგანჱ გამოვიდ
ოდაჱ კუამლიჱ სურნელებისაჱ რომელიჱ ცათაჱ დაფარვიდაჱ და
მისთანაჱ სიმრავლეჱ ჰაერთაჱ ზეცისათაჱ დამათჱ შეერთნესჱ სულ
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ნიჱ წმიდათაჱ მოწამეთანიჱ ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ ღაღადჱ ყოჱ
უფალოჱ უფალოჱ რადჱ დამიტეობჱ მეჱ შორისჱ ასპიტთაჱ დაი
ქედნეთაჱ, ჴმაჱ ესმაჱ მუნითჱ რომელიჱ ეტყოდაჱ ესრეთვეჱ
იყოსჱ წარყვანებაჱ შენიჱ ოდესჱ ეგეჱ ეკალიჱ რომელიჱ არ

სჱ გარემოსჱ შენსაჱ ყოველიჱ იქმნასჱ ვარდისჱ ფურცელჱ ს
ურნელჱ აღდეგჱ დაჱ ვიდოდეჱ ჩრდილოთჱ სადაჱ იგიჱ არსჱ სა
მკალიჱ ფრიადჱ დამუშაკიჱ არაჱ დაწარმოვიდაჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ
მოვიდაჱ ორბანთაჱ საზღვართაჱ სომხითისათაჱ, მუნჱ დაიზამ
თრაჱ ჭირთაჱ შინაჱ მრავალთაჱ, დათუესაჱ მეოთხესაჱ რომელჱ
არსჱ ივნისიჱ წარმოემართაჱ დაჱ მოიწიაჱ მთათაჱ ჯავახეთისათა[ჱ]
დაჱ მიემთხუივაჱ ტბასაჱ დიდსაჱ გარდამდინარესაჱ რომელსაჱ რქუიანჱ
ფარავნჱ დაჱ მიხედნაჱ მთათაჱ ჩრდილოსათაჱ რამეთუჱ დღეთაჱ
ზაფხულისათაჱ იყუნესჱ სავსენიჱ თოვლითაჱ დააერითაჱ ს
ასტიკითაჱ დაჱ შეძრწუნდაჱ ნინოჱ დარქუაჱ უფალოჱ უფალოჱ მი
იღეჱ სულიჱ ჩემგანჱ დადაყოჱ ორიჱ დღეჱ მუნჱ დაითხოვაჱ სა
ზრდელიჱ მეთევზურთაგანჱ დაჱ მწყემსნიჱ იყუნესჱ მასვეჱ ადგ
ილსაჱ დაჴუმილვიდესჱ ჴუმილვასაჱ ღამისასაჱ სამწყსოთაჱ მათ
თაჱ ზედაჱ დახადოდესჱ ღმერთთაჱ მათთაჱ არმაზსჱ დაჱ ზადე[..]
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სჱ დაჱ აღუთქმიდესჱ შესაწირავთაჱ ოდესჱ მოვიდეთჱ მშუიდობი
თოჱ ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ მეცნიერჱ იყოჱ მცირედჱ ენასაჱ
რამეთუჱ პირველვეჱ ესწავაჱ ნიაფორისგანჱ დაპოვაჱ მწყემს
თაჱ მათჱ შორისჱ სომხურადჱ მზრახველიჱ, დაჰკითხაჱ მასჱ რო
მლისაჱ სოფლისანიჱ ხართჱ დაჱ მანჱ რქუაჱ დაბითჱ ელარშნ
ითჱ საფურცლითჱ ქინჯარელნიჱ რაპატელნიჱ დადიდისაჱ ქალა
ქისაჱ მცხეთისანიჱ სადაჱ ღმერთნიჱ ხედვენჱ დაჱ მეფენიჱ მეფო
ბენჱ ჰკითხაჱ სადათჱ არსჱ მცხეთაჱ, ხოლოჱ მწყემსმანჱ მანჱ ე
სრეთჱ ოდენჱ აუწყაჱ, რომელჱ მდინარეჱ გასდისჱ ტბასაჱ
ამასჱ მცხეთასჱ მისლვადჱ არსჱ, ხოლოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დაიდვაჱ
ლოდიჱ სასთულადჱ დაწვაჱ დადაიძინაჱ გარდასადინელსაჱ მისჱ ტბი
სასაჱ, დამოვიდაჱ კაციჱ ერთიჱ ასაკითაჱ ზომიჱ დათმითაჱ ნახევ
არჱ თმოსანიჱ დაჱ მოსცაჱ წიგნიჱ დაბეჭდულიჱ დაჱ რქუაჱ მიარ
თუიჱ ესეჱ მცხეთასჱ მეფესაჱ წარმართთასაჱ, ხოლოჱ წმიდამანჱ
ნინოჱ იწყოჱ ტირილადჱ დავედრებადჱ მისაჱ უფალოჱ მეჱ დედაკაციჱ
ვარჱ უცხოჱ დაჱ არაჱ ვიციჱ ენაჱ, ვითარჱ მივიდეჱ უცხოსაჱ ქუეყან
ასაჱ დაჱ უცხოთაჱ ნათესავთაჱ თანაჱ, მაშინჱ განჴსნაჱ წიგნიჱ
[..]გიჱ დაჱ მისცაჱ კითხვადჱ დაწერილჱ იყოჱ რომელჱ ებრჱ დაბეჭედულჱ
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იყოჱ იესოსიჱ წიგნსაჱ მასჱ დაწერილსაჱ იყუნესჱ ათნიჱ სიტ
ყუანიჱ სადაცაჱ იქადაგოსჱ სახარებაჱ მუნცაჱ ითქუასჱ დედაკაცი[ჱ]
ესეჱ არცაჱ მამაჱ კაცებაჱ არსჱ არცაჱ დედაკაცებაჱ არამედჱ თ
ქუენჱ ყოველნიჱ ერთჱ ხართჱ წარვედითჱ დაჱ მოიმოწაფენითჱ ყოველ
ნიჱ წარმართნიჱ დანათელსცემდითჱ თქუენჱ სახელითაჱ მამისათ[..]
დაძისათაჱ დაჱ სულისაჱ წმიდისათაჱ ნათელიჱ გამობრწყინვებადჱ წარმარ[..]
თაჱ ზედაჱ, დადიდებადჱ ერისაჱ შენისაჱ ისრაელისაჱ სადაცაჱ იქადაგო[ჱ]
სახარებაჱ ესეჱ სასუფეველისაჱ მუნცაჱ ითქმოდისჱ ყოველსაჱ სოფე
ლსაჱ რომელმანჱ თქუენიჱ ისმინოსჱ დაშეგიწყნარნესჱ მანჱ მეჱ შემ

იწყნაროსჱ შეიწყნაროსჱ მომავლინებელიჱ ჩემიჱ რამეთუჱ ფრიადჱ
უყუარდაჱ მარიამჱ უფალსაჱ რამეთუჱ მარადისჱ ისმენდაჱ მისაჱ სი
ტყუასაჱ ჭეშმარიტსაჱ ნუ გეშინინჱ მათგანჱ რომელთაჱ მოსწყ
უიდნენჱ ჴორცნიჱ თქუენნიჱ ხოლოჱ სულთაჱ ვერჱ შემძლებელ
არიანჱ მოწყუედადჱ რქუაჱ მარიამჱ მაგდანელსაჱ იესოჱ წარვე
დჱ დედაკაცოჱ ახარეჱ ძმათაჱ ჩემთაჱ სადაცაჱ ქადაგებდითჱ სახელ
ითაჱ მამისათაჱ დაჱ ძისათაჱ დასულისაჱ წმიდისათაჱ ესეჱ სიტყუა[..]
იჱ წარიკითხნაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ, იწყოჱ ვედრებადჱ ღ~თისაჱ მიმარ
თჱ დაჱ გულისჱ ჴმაჱ ყოჱ რამეთუჱ ზეცითჱ იყოჱ ჩუენებაჱ
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დაჱ აღიხილნაჱ თუალნიჱ ზეცადჱ დახვალისაგანჱ ითხოვაჱ შეწ
ევნაჱ მისიჱ დაშემდგომადჱ ამისაჱ წარემართაჱ მდინარ
ესაჱ მასჱ ტბისასაჱ დაჱ იყოჱ დინებაჱ მისიჱ აღმოს
ავლითჱ კერძოჱ დაჱ მიუდგაჱ გზათაჱ ძნელთაჱ დაფიცხ
ელთაჱ ნახნაჱ ჭირნიჱ დიდნიჱ გზათაგანჱ დაჱ შიშიჱ
დიდიჱ მჴეცთაგანჱ ვიდრეღაჱ მიიწიაჱ ადგილსაჱ მასჱ
სადაჱ წყალმანჱ აღმოსავლითჱ იწყოჱ დინებაჱ ლხინ
ებაჱ მისიჱ პოვნაჱ მოგზაურნიჱ დაჱ მიიწიაჱ ქალაქ
საჱ ურბნისასაჱ იხილაჱ ერიჱ უცხოთაჱ თესლთაჱ
ღ~თთაჱ მსახურიჱ ცეცხლისაჱ ქვათაჱ დაჱ ძელთაჱ
თაყუანისცემდესჱ დაჱ შევიდაჱ უბანსაჱ ურიათასაჱ
ენისაჱ თუისჱ ებრაულისაჱ დაჱ დაყოჱ მუნჱ თუეჱ ე
რთიჱ განიცდიდაჱ ძალსაჱ ამისჱ ქუეყანისასაჱ, მაშინჱ
დღესაჱ ერთსაჱ შეიძრნესჱ ერნიჱ დიდნიჱ მითჱ ქა
ლაქითჱ წარმავალიჱ დედაჱ ქალაქადჱ სამეფოდჱ მცხე
თადჱ ვაჭრობადჱ წინაშეჱ არმაზჱ ღ~თისაჱ მათისაჱ დაჱ
წარჰყვაჱ წმიდაჱ იგიჱ თანაჱ დაჱ მიიწივნესჱ ქალაქ
ადჱ მცხეთადჱ წიაღჱ ჴიდსაჱ ზედაჱ დაჱ დადგესჱ მუნჱ დაჱ ხე
1-17 სტრ., 28r
დვიდესჱ ცეცხლისჱ მსახურთაჱ მათჱ ერთჱ მოგე
ბასაჱ დაჱ ცთომასაჱ დაჱ იგლოვდაჱ უცხოებასაჱ თუი
სსაჱ, აჰაჱ ესერაჱ, ხვალისაჱ დღეჱ იყოჱ ჴმაჱ ოხრისაჱ
დაჱ საყუირისაჱ გამოვიდაჱ ერიჱ ურიცხუიჱ ვითარცაჱ
ყუავილნიჱ ველისანიჱ დაჱ ზარიჱ საშინელიჱ გამოვიდოდაჱ
დაჱ ჯერეთჱ მეფეჱ არღაჱ გამოსრულჱ იყოჱ დავითარჱ მოიწიაჱ
ჟამიჱ, იწყოჱ სივლტოლაჱ დაჱ მიდაჱ მიმოვლაჱ ყოვლისაჱ კა
ცისაჱ შიშითაჱ საფარველსაჱ თუისსაჱ შეივლტოდაჱ მყისჱ
გამოვიდოდაჱ დედოფალიჱ ნანაჱ დანელიადჱ გამოვიდოდაჱ ერ
იჱ დაშეამკუნესჱ ყოველნიჱ ფოლოცნიჱ თუითოჱ [.]
ფერითაჱ სამოსლებითაჱ დაფურცლითაჱ დაჱ იწყოჱ ყოველმან[ჱ]
ქებადჱ მეფისაჱ მაშინჱ გამოვიდაჱ მირიანჱ მეფეჱ საზარელითაჱ
ხილვითაჱ, დაჱ ჰკითხაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დედაკაცსაჱ ვისმეჱ ურ
იასაჱ, ვითარმედჱ რაჱ არსჱ ესეჱ დაჱ მანჱ რქუაჱ მასჱ ღმერ

თიჱ ღმერთთაჱ მიუწესსჱ არმაზჱ რომელჱ არსჱ მისსაჱ გარ
ეშეჱ სხუაჱ კერპიჱ, მყისჱ უკუეჱ წარვიდაჱ წმიდაჱ ნინოჱ ხილ
ვადჱ არმაზისსაჱ, დააღივსნესჱ ჴევნიჱ იგიჱ დროშებითაჱ დაჱ
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ერითაჱ, ვითარცაჱ ველნიჱ ყუავილითაჱ, ხოლოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ
შეუსწროჱ ციხედჱ არმაზისაჱ დადგაჱ ახლოსჱ კერპისაჱ მისჱ
ნაპრალსაჱ ზღუდისაჱ მისჱ დახედვიდაჱ საკუირველებასაჱ მიუ
წდომელსაჱ დაგამოუთქმელსაჱ, ვითარღაჱ იყოჱ ზარისჱ აღსა
ჴდელიჱ იგიჱ შიშიჱ მეფეთაჱ მთავართაჱ დაყოვლისაჱ ერისაჱ
შიშითჱ დაძრწოლითჱ დაიხილაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ რამეთუჱ დ
გაჱ კაციჱ ერთიჱ სპილენძისაჱ, დაჱ ტანსაჱ მისსაჱ ეცუაჱ ჯაჭუი
ოქროსიჱ დაჱ ჩაბალახიჱ მყარიჱ, დათუალნიჱ ესხნესჱ ზურ
გითჱ დაჴელთაჱ მისთაჱ აქუნდაჱ ჴრმალიჱ ბრწყინვალეჱ ვითარ
ცაჱ ელვაჱ უკეთუჱ ვინმეჱ შეეხებინჱ თავიჱ თუისიჱ სიკუდილ
ადჱ განწირისჱ დაჱ იტყუინჱ ნუჱ უკუეჱ სამეჱ ვაკლეჱ დიდებასაჱ
დიდისაჱ ღ~თისაჱ არმაზისსაჱ ანუჱ შევერამევსცეთჱ სიტყუადჱ ებ
რაელთაგანჱ გინაჱ მოგუთაჱ თანაჱ სმენისაჱ დაჱ რომელჱ
იტყუიანჱ უცებნიჱ უცხოსაჱ ვისთუისმეჱ ღ~თისაჱ ნუჱ უკუეჱ პ
ოოსჱ რამეჱ ბიწიჱ მცესჱ მეჱ მახუილიჱ იგიჱ მისიჱ რ
ომელისაჱ ეშინისჱ ყოველსაჱ ქუეყანასაჱ დაჱ შიშითჱ თაყუანისც
[..]მენჱ მასჱ იყოჱ მარჯუენითჱ მისაჱ კაციჱ ოქროსაჱ დაჱ სახელიჱ მ
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ისიჱ გაციჱ დაჱ მარცხენითჱ მისსაჱ უდგაჱ კაციჱ ვეცხლისაჱ
დასახელიჱ მისიჱ გიმჱ რომელნიჱ იგიჱ ღმერთადჱ უჩნდესჱ ერსაჱ
მასჱ ქართლისასაჱ მაშინჱ ტიროდაჱ დასულთჱ ითქუმიდაჱ ნე[..........]
ცთომათაჱ მათთაჱ თუისჱ ქუეყანისაჱ ჩრდილოსაჱ მიფარვას
აჱ ნათლისასაჱ დაუფლებასაჱ ბნელისასაჱ მიხედნაჱ მეფეთაჱ მათ
დადედოფალთაჱ ყოველთაჱ მთავართაჱ რამეთუჱ ცოცხლებ
ითჱ შთაენთქნესჱ ჯოჯოხეთსაჱ დაეტევაჱ დაჱ მბადებელიჱ, დაქვა
თაჱ ძელთაჱ დასპილენძსაჱ რვალსაჱ გაჭედილსაჱ ღ~თადჱ თაყ
უანისჱ სცემენჱ დაჱ ესენიჱ იცნობდესჱ ყოვლისაჱ შემოქმედა
დჱ მაშინჱ მოეჴსენაჱ სიტყუაჱ იგიჱ რომელჱ იმცნოჱ იობან
ელმანჱ პატრიაქმანჱ წმიდამანჱ მამანჱ ვითარმედჱ მამაჱ კაცსაჱ
სრულსაჱ წარგავლინებჱ დამიწევნადჱ ხარჱ ქუეყანასაჱ უცხოსაჱ
ნათესავთაჱ დარეგევლჱ ზეფელჱ კაბადულჱ რომელჱ არსჱ ბ
რანჯულადჱ კაცთაჱ [.]ღმრთისაჱ მჴდომთაჱ მაშინჱ აღიხი
ლნაჱ ზეცადჱ დათქუჱ უფალოჱ მრავლითაჱ ძალით[ჱ]
შენითაჱ გეცრუვნესჱ მტერნიჱ შენნიჱ დაჱ მრავლითაჱ
სულგრძელებითაჱ იქმანჱ რასაცაჱ იგონებენჱ არამედჱ ნუჱ
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უგულებელსჱ ჰყოფჱ რამეთუჱ ხატიჱ შენიარსჱ კაციჱ რომლ
ისათუისცაჱ ერთიჱ წმიდისაჱ სამებისაგანიჱ კაცჱ იქმენჱ დაჱ აცხ

ოვნეჱ ყოველიჱ სოფელიჱ ამათცაჱ ნათესავთაჱ მოხედენჱ დაჱ
შერისხენჱ სულთაჱ ამათჱ ურჩთაჱ სოფლისჱ მპყრობელთაჱ
მთავართაჱ ბნელისათაჱ დაშთაჴდენჱ ადგილთაჱ ძნელთაჱ დამ
იჩუენეჱ მეჱ უფალოჱ ღ~თოჱ მამისაჱ დაჱ დედისაოჱ მჴევალსაჱ ამასჱ
შენსაჱ დანაშობსაჱ მათსაჱ რათაჱ იხილონჱ ყოველთაჱ კიდეთ
აჱ ქუეყანისათაჱ მაცხოვარებაჱ შენიჱ, რათაჱ ჩრდილოჱ ბღუ
არსაჱ თანაჱ იხარებდესჱ დაყოველმანჱ ენამანჱ მხოლოსაჱ ღ
[.]ერთსაჱ თაყუანისჱ გცესჱ ქრისტესჱ იესოსჱ თანაჱ ძი
საჱ შენისაჱ რომელსაჱ შუენისჱ მადლობაჱ დადიდებისჱ მეტყ
უელებაჱ დავითარცაჱ წამისჱ ყოფაჱ იყოჱ ოდენჱ თუალისაჱ
[...]სავლითჱ ჰაერნიჱ დაქარნიჱ აღდგესჱ დაჴმაჱ სცესჱ ქუხი
ლითაჱ ჴმითაჱ საზარელითაჱ, დაჱ გამოჩნდესჱ ღრუბელნიჱ
მოსწრაფედჱ ნიშნითაჱ საშინელითაჱ დაჱ მოიღოჱ ნიავმანჱ დაჱ
სავალისაჱ მზისამანჱ სულიჱ ჯერკულისაჱ მწარისაჱ დაჱ ნავღლისაჱ მყრალ
ისაჱ, მაშინჱ ივლტოდაჱ ყოველიჱ კაციჱ ქალაქადჱ დაჱ სოფლადჱ, მიეცაჱ
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დროჱ რომელჱ შეესწრნესჱ კაცნიჱ საყოფელთაჱ მათთაჱ შინაჱ,
მეყსეულადჱ მოიწიაჱ რისხვისაჱ იგიჱ ღრუბელიჱ მცირეჱ დაჱ მოიღ
ოჱ სეტყუაჱ ლიტრისაჱ სწორიჱ მასჱ ადგილსაჱ ოდენჱ დადაა
წულილნაჱ კერპნიჱ იგიჱ დადამუსრნაჱ დაარღუივნაჱ ზღუდენიჱ
ქარმანჱ სასტიკმანჱ დაშთააბნივნაჱ კლდესაჱ ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ
დარჩაჱ მშუიდობითჱ ადგილსაჱ მასჱ სადაჱ შესრულჱ იყოჱ,
ხოლოჱ დღესაჱ მეორესაჱ გამოვიდაჱ მირიანჱ მეფეჱ დაჱ ყოველიჱ
ერიჱ ეძიებდესჱ ღმერთთაჱ მათთაჱ, დაარაჱ ჰპოვებდესჱ დაჱ
ეცაჱ შიშიჱ დაჱ ძრწოლაჱ დაიგლოვდესჱ გულჱ ფიცხელიჱ ერიჱ
იგიჱ, იტყოდესჱ ვითარმედჱ, ქალდეველთაჱ ღმერთიჱ ითრუჯჱ
დაჱ ჩუენიჱ ესეჱ ღმერთიჱ არმაზჱ მტერჱ არიანჱ, ამანჱ სა
მეჱ მასჱ ზედაჱ ზღუაჱ მოაქციაჱ, დაჱ აწჱ მანჱ შურიჱ იძიაჱ,
დაჱ მისჱ მიერჱ მოიწიაჱ ესეჱ, ხოლოჱ რომელნიმეჱ იტყოდე
სჱ რომლისაჱ ძალითაჱ თრდატჱ მეფეჱ იქმნაჱ დამისვეჱ ძალ
ითაჱ ღ~თისაჱ იქმნაჱ კაცადჱ უკუეჱ, ღმერთმანჱ მოაწიაჱ ე
სეჱ, რამეთუჱ სხუაჱ ღმერთიჱ ვერჱ შემძლებელჱ არსჱ ეს[..]
ვითარსაჱ, ამასჱ იტყოდესჱ რამეთუჱ ვინცაჱ თრდატჱ მეფეჱ ქ[..]
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ისტესჱ ძალითაჱ ეშუადჱ ქმნილჱ იყოჱ, ქრისტესჱ ძალიათვეჱ კაცადჱ
მოქცეულჱ იყოჱ, ქრისტესიჱ არღარაჱ ფარულადჱ ითქმოდაჱ მათჱ
შინაჱ რამეთუჱ მადლსაჱ ღ~თისასაჱ ეწყოჱ მოფენადჱ
ხოლოჱ მასვეჱ დღესაჱ რისხვისასაჱ ოდესჱ დასცხრაჱ სეტყუაჱ იგიჱ,
დაჱ ქარიჱ სასტიკიჱ, გამოვიდაჱ წმიდაჱ ნინოჱ კლდისაჱ მისგანჱ ნაპრალ
ისაჱ დაჱ პოვაჱ თუალიჱ იგიჱ ბივრიტიჱ აღიღოჱ დაწარმო
ვიდაჱ წინაჱ კერძოჱ დასასრულსაჱ მისჱ კლდისაჱ ცხუირისასაჱ სადაჱ
ყოფილჱ იყოჱ ძუელიჱ ციხეჱ დამუნჱ დგაჱ ხეჱ ერთიჱ ბრინჯისაჱ
შუენიერიჱ მაღალიჱ დაჱ რტოიანიჱ, სადაჱ იგიჱ ყოფილჱ იყოჱ

ბარტამჱ მეფისაჱ საგრილიჱ დაგანსასუენებელიჱ, მივიდაჱ ხესაჱ მასჱ
ქუეშეჱ დაგამონიშნაჱ ნიშიჱ ქრისტესჱ ჯუარისაჱ დაილოცვიდაჱ მუნჱ
ექუსჱ დღეჱ დაჱ მადლობდაჱ ღმერთსაჱ, დაჱ ევედრებოდაჱ რათაჱ
მოხედნესჱ წყალობითჱ ერსაჱ მასჱ შეცთომილსაჱ, დაჱ იჴსნესჱ ე
შმაკისაგანჱ დაოდესჱ იქმნაჱ ესეჱ ჟამიჱ იყოჱ მეექუსეჱ დადღეჱ მეექუ
სეჱ დაჱ თუისაჱ მისჱ ოდესჱ იგიჱ ევმანოელჱ თაბორსჱ ხატიჱ
უჩუენაჱ თავთაჱ მათჱ მოწაფეთაჱ დაჱ თავთაჱ მათჱ წინასწარმე
ტყუელთაჱ, მაშინჱ მოვიდაჱ სეფექალიჱ ვინმეჱ, რომელსაჱ ერქუაჱ
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იხილაჱ იგიჱ ხესაჱ მასჱ ქუეშეჱ, განკუირდაჱ დაჱ მოიყვანაჱ ბერძ
ულადჱ მეტყუელიჱ დედაკაცაჱ დაჰკითხაჱ გზაჱ მისიჱ, ხოლოჱ წმ
იდამანჱ ნინოჱ აუწყაჱ დაუთხრაჱ ყოველიჱ გზაჱ დაჱ საქმეჱ მისიჱ
თუინიერჱ დედაჱ ძმათაჱ მისთაჱ არაჱ აუწყაჱ, რამეთუჱ
ტყუედჱ უთხრაჱ თავიჱ თუისიჱ, მაშინჱ შეეწყალაჱ შროშანა
სჱ უცხოებასაჱ მისჱ თუისჱ აღევსნესჱ თუალნიჱ ცრემლი
თაჱ, დააიძულებდაიჱ მასჱ რათამცაჱ წარჰყვაჱ სეფედჱ, ხოლოჱ
ნინოჱ არაჱ ინებაჱ წარყოლაჱ დაწარვიდაჱ შროშანიაჱ შემ
დგომადჱ ამისსაჱ მესამესაჱ დღესაჱ ჩამოვიდაჱ ქართლადჱ გამოვლოჱ მ
ტკუარიჱ დაჱ მიმართაჱ სამოთხესაჱ მასჱ მეფისასაჱ, სადაჱ იგიჱ ა
წჱ არსჱ სუეტიჱ ღმრთივჱ აღმართებულიჱ, დაჱ ეკლესიაჱ სა
კათალიკოზოჱ, დაჱ მირავიდაჱ კარსაჱ მასჱ სამოთხისასაჱ მცველისაჱ
შევიდაჱ შინაჱ, დაჯდაჱ დედაკაციჱ, რომელსაჱ ერქუაჱ ანასტოჱ, ვით
არცაჱ იხილაჱ დედაკაცმანჱ მანჱ აღდგაჱ მოეხუიაჱ დაშეიტკბოჱ
ვითარცაჱ მეცნიერმანჱ დადაჰბანნაჱ ჴელნიჱ დასცხოჱ ზეთიჱ მო
ართოჱ პურიჱ დაღუინოჱ დადაყოჱ მისჱ თანაჱ ცხორებაჱ ითუეჱ
ესეჱ ანასტოჱ დაქმარიჱ მისიჱ იყუნესჱ უშვილოჱ დაზრჱ
[ესჱ ფრიად...............]
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წმიდამანჱ ნინოჱ ჩუენებასაჱ შინაჱ მოვიდაჱ კაციჱ ნათლისჱ ფე
რიჱ დაჱ რქუაჱ შევედჱ სამოთხესაჱ მასჱ, ბაბილოჱ არსჱ მცირეჱ ნაძუ
თაჱ ქუეშეჱ საუფლოჱ შეზავებულიჱ მიწაჱ აღიღეჱ მისჱ ადგი
ლისაგანჱ შეაჭამეჱ კაცთაჱ მაგასჱ დაესუასჱ შვილიჱ ყოჱ ეგრეთჱ
წმიდამანჱ ნინოჱ დარქუაჱ მათჱ, ძალითაჱ ქრისტესჱ ძისაჱ ღ~თისათაჱ
დაუსაბამოსაჱ რომელიჱ თანაჱ მოსაყდრეჱ არსჱ მამისაჱ და სულისაჱ
წმიდისაჱ დაჱ ჴსნიებასაჱ თუისჱ ჩუენისაჱ, განკაცნაჱ ჯუარსჱ ეც
უაჱ დაეფლაჱ დააღდგაჱ მესამესაჱ დღესაჱ დაჱ ამაღლდაჱ დიდები
თჱ [.]დადაჯდაჱ მარჯუენითჱ მამისაჱ დაჱ მერმეჱ მოსლვადჱ არსჱ გ
ანსჯადჱ ცხოველთაჱ დაჱ მკუდართაჱ მანჱ მოგცესჱ გულისჱ
ჴმისჱ ყოფაჱ დააუწყაჱ ყოველიჱ გზაჱ ჭეშმარიტიჱ,
მაშინჱ ცოლჱ ქმართაჱ აღიარესჱ ქრისტეჱ დადაემოწაფ
ნესჱ ფარულადჱ, ხოლოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ ქალაქისაჱ ზღუდ
ეთაჱ გარეგნითჱ პოვაჱ ქოჩიჱ ერთიჱ ბრწამიჱ მაყულ
ისაჱ სადაჱ აწჱ არსჱ საკურთხეველიჱ ზემოსაჱ ეკლესიისაჱ სა

ებისკოპოსოჱ დაჱ იგიჱ შექმნაჱ საყოფლადჱ თუისაჱ, დაჱ შექ
მნაჱ ჯუარისაჱ ნასხლევისაჱ დააღმართაჱ ქალაქსაჱ მასჱ ქუეშე
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დაჱ მარადისჱ ილოცავნჱ დღეჱ დაჱ ღამეჱ დაუცხრომელადჱ დაჱ
მსახურებდესჱ ცოლჱ ქმარნიჱ იგიჱ დაიყუნესჱ დაკუირ
ვებულჱ ღუაწლთაჱ მისთაჱ, მარხვასაჱ დაჱ ლოცვასაჱ მღ
უიძარებასაჱ დამრავალჱ გზისჱ მოვიდისჱ უბანსაჱ ურიათასაჱ
ენისაჱ თუისჱ ებრაულისაჱ დაჱ გამოძიებისაჱ თუისჱ კუართ
ისაჱ უფლისაჱ რომელჱ ასმიოდაჱ ნიაფორისგანჱ ისრაელისაგანჱ
ვითარმედჱ კუართიჱ უფლისაჱ მცხეთელთჱ ურიათაჱ წარ
უღიაოჱ, რათამცაჱ ცნაჱ რამეჱ საქმეჱ კუართისაჱ
დაპოვაჱ ურიაჱ ერთიჱ მღდელიჱ სახელითჱ აბია
თარჱ დაუქადაგაჱ მასჱ დაასულსაჱ მისსაჱ სიდონიასჱ სახე[..]
უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოჱ ქრისტესიჱ, ხოლოჱ მათჱ რწმე
ნაჱ დადაემოწაფნესჱ იგინიჱ, დაექუსნიჱ დედანიჱ სხუანიჱ უ
რიანიჱ დაჱ დაღიღესჱ სწავლაჱ წმიდისაჱ ნინოსიჱ თუინიერჱ ნა
თლისჱ ღებისაჱ რამეთუჱ არაჱ იპოვებოდაჱ მღდელიჱ რო
მელმანჱ ნათელსცაჱ დაფარულადჱ იყვნესჱ მოწაფეჱ მისიჱ დაჱ
ჰყოფდაჱ კურნებათაჱ საკუირველთაჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ
მრავალნიჱ განრღუეულნიჱ განკურნნაჱ რეცაჱ მიზეზითაჱ
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წამლისათაჱ, დაჱ ესრეთჱ იქცეოდაჱ მცხეთასჱ ქალაქსაჱ შინაჱ სამჱ წელჱ
ოდენჱ, დაჱ მათჱ ჟამთაჱ შინაჱ ოდენჱ იყოჱ შესულაჱ მირიანჱ მ
ეფისაჱ დაჱ ძმისჱ წულისაჱ მისისაჱ დიდისაჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ საბერძნ
ეთსჱ, ოდესჱ კოსტანტინეჱ მეფემანჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ დაჱ
წინამძღურებითაჱ ჯუარისათაჱ იოტნაჱ მეფენიჱ დაჱ სპანიჱ მათ
ნიჱ ურიცხუნიჱ მოსრნაჱ
თქმულიჱ აბიათარჱ მღდელისაჱ
რომელიჱ დაემოწაფაჱ წმიდასაჱ დაჱ სანატრელსაჱ ნინოსჱ
მეჱ აბიათარჱ მღდელიჱ ვიყავჱ წლითჱ ხუედრებულიჱ მისჱ წელიწადი
საჱ ოდესჱ წმიდაჱ ესეჱ დედაკაციჱ ნეტარიჱ ნინოჱ მოვიდაჱ მცხეთა
სჱ მასვეჱ ჟამსაჱ მოვიდაჱ ანტიოქიითჱ ურიათაჱ მღდელთაგანჱ
ესრეთჱ წერილიჱ ვითარმედჱ სამადჱ განხეთქაჱ ღმერთმანჱ მეფობაჱ
ისრაელისაჱ, აჰაჱ ესერაჱ წინასწარმეტყუელნიჱ ჩუენნიჱ დასცხრესჱ,
დარომელსაჱ სულიჱ აწუევდაჱ აღესრულაჱ ყოველიჱ, დაგანვიბნიენითჱ
ყოველსაჱ ქუეყანასაჱ დაჱ რომთაჱ დაიპყრესჱ ქუეყანაჱ დაურიანიჱ,
ვტიროდითჱ ჩუენჱ ყოვლითურთჱ რამეთუჱ განვარისხეთჱ შემო
ქმედიჱ ღმერთიჱ, აწჱ განიხილენჱ წიგნიჱ მოსესიჱ რომელიჱ და
მიწერიაჱ ჩუენჱ, ესეჱ ყოველიჱ, რომელიჱ იტყოდაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ
1-17 სტრ., 33r
თავსაჱ თუისსაჱ ძედჱ ღ~თისაჱ მოკუედინოჱ ანუჱ მეჱ უკუეჱ შევსცე

თითჱ ნაზარეველისაჱ იესოსჱ სიკუდილისაჱ, რამეთუჱ ვხედავთჱ ო
დესჱ პირველთაჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ შესცოდიანჱ ღმერთსაჱ დაყო
ვლადჱ დაივიწყიანჱ ღმერთიჱ დაჱ მისცისჱ ჴელჱ მწიფესაჱ ძნელსაჱ,
ტყუეობასაჱ ძნელსაჱ დაღაღადყვიანჱ მსწრაფლჱ განარინნისჱ იგინიჱ
ჭირისაგანჱ ესეჱ შუიდჱ გზისჱ ვიცითჱ წერილისაგანჱ ვ
ინათგანჱ ჴელიჱ შეახესჱ ძესაჱ მასჱ დედაკაცისაჱ მცირისასაჱ დაჱ მო
კლესჱ აღიღოჱ ჴელიჱ მისიჱ ჩუენზედაჱ განხეთქაჱ მეფობაჱ ჩუ
ენიჱ დაჱ განმაშორნაჱ ტაძარსაჱ მისსაჱ წმიდასაჱ, დაუგულებელ
სჱ ყოჱ ნათესავიჱ ჩუენიჱ სრულიედჱ, დაჱ არსჱ სამიჱ წელიჱ დაჱ
არაჱ ისმინაჱ ვედრებაჱ ჩუენიჱ დაჱ არცაჱ იყოჱ ლხინებაჱ ჩუე[..]
საგონებელჱ გუიჩნსჱ ვითარმედჱ ზეცითჱ იყოჱ განგებაჱ ესეჱ ვით
არიჱ განმრავლდაჱ მოწერილიჱ, ხოლოჱ მეჱ ვითარცაჱ მესმაჱ ესეჱ
ვიწყეჱ კითხვადჱ დედაკაცისაჱ მისჱ ქრისტესჱ თუისჱ, თუჱ ვინაჱ იყოჱ
იგიჱ, ანუჱ რომლისაჱ მიზეზისაჱ თუისჱ იქმნაჱ კაცჱ ძეჱ ღთ~ისაჱ,
მაშინჱ აღაღოჱ პირიჱ თუისიჱ, ვითარცაჱ ჯურღმულმანჱ აღმომც
[..ნ]არემანჱ, იწყოჱ საუკუნითგანთაჱ, ზეპირითჱ აღმოიტყოდ[აჱ]
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დაჱ განაგებდაჱ, ვითარცაჱ მძინარესაჱ განმაღუიძებდაჱ დაჱ დაბნ
ელებულსაჱ განმანათლებდაჱ, მამათაჱ ჩუენთაჱ შემაწყალებდაჱ,
დაჱ სჯულისაჱ ცვალებათაჱ დამაჯერებდაჱ, ვიდრემდისჱ მრწმენაჱ
სიტყუათაჱ მისთაჱ, იესოჱ ქრისტეჱ ძეჱ ღ~თისაჱ ვნებაჱ მის
იჱ დაჱ აღდგომაჱ, მეორედჱ მოსულაჱ მისიჱ საშინელიჱ, დაჱ სადაჱ იგიჱ
არსჱ მოლოდებაჱ წარმართთაჱ, მეჱ დაჱ შვილიჱ ჩემიჱ ღირსჱ ვი
ქმნენითჱ საპკურებელსაჱ მასჱ განმწმედელსაჱ ცოდვათაგანჱ, ემბ
აზისაჱ შვილსაჱ, რომელსაჱ ინატრიდაჱ დავითჱ დავერჱ იხილაჱ,
დაჱ მესმაჱ ჴმაჱ ახლისაჱ სჯულისაჱ ეჰაჱ საგალობელთაჱ რომელ
საჱ ინატრიდაჱ დავითჱ, დაღირსჱ ვიქმენაჱ მეჱ ზიარებადჱ ჴორცსაჱ
დაჱ სისხლსაჱ ქრისტესჱ ძისაჱ ღ~თისასაჱ კრავსაჱ სოფლისაჱ ცო
დვათაჱ შეწირულისაჱ თუისჱ, რომლისაჱ ტკბილჱ არსჱ გემო
სჱ ხილვაჱ მისიჱ, ამასჱ ზედაჱ უფალოჱ იყავნჱ განსლვაჱ ჴო
რცთაგანჱ ჩემთაჱ დაკუალადჱ მრავალნიჱ სასწაულნიჱ იხილნაჱ
თუალმანჱ ჩემმანჱ, მცხეთასჱ წმიდისაჱ ნინოსჱ მიერჱ დღეთაჱ ჩუენ
თაჱ თქმულიჱ მისვეჱ აბიათარჱ მღდელისაჱ კუართისაჱ თუისჱ უფლისაჱ
ჩუენისაჱ იესოჱ ქრისტესისაჱ, მეჱ აბიათარჱ თხრობასაჱ მი[გ]
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ითხრობჱ დედისაჱ მამისაჱ ჩემისასაჱ, რომელიცაჱ ვიციჱ წიგნთაგა
ნჱ მამისაჱ დადედისაჱ ჩემისათაჱ, სმენითჱ ყურთაჱ ჩემთაჱ ესმოდი
სჱ მამისაჱ თუისისაგანჱ, ოდესჱ ისიჱ გუესმაჱ, ვითარმედჱ იელუ
სალიმიჱ სპარსთაჱ დაიპყრესოჱ, იქმნაჱ გლოვაჱ დაჱ მწუხარებაჱ,
ურიათაჱ ზედაჱ ქართველთაჱ მცხეთასჱ მკუიდრთაჱ, ბოდელთაჱ მღ
დელთაჱ, კოდისჱ წყაროელთაჱ მწიგნობართაჱ დაჱ სობისჱ სინელთ[აჱ]
თარგმანთაჱ, ესეჱ ყოველნიჱ აღძრნესჱ სივლტოლადჱ, ხოლოჱ მ
ცირედთაჱ დღეთაჱ, მოვიდაჱ ღაღადისიჱ, ნუჱ გეშინისჱ ცემისაჱ,

ვითარმედჱ სპარსნიჱ არაჱ დაპყრობადჱ მოვიდესჱ იერუსალიმისაჱ არა
მედჱ მურისაჱ წილჱ აქუნდაჱ ოქროჱ სამეუფოჱ, მურიჱ მსწრაფლჱ მკ
ურნალიჱ წყლულებათაჱ გუნდრუკიჱ სულჱ ამაოჱ, ყრმასაჱ ვი
სმეჱ შობილსაჱ ძესაჱ დავითისსაჱ მწირიჱ ერთიჱ მწირისაჱ
დედაჱ კაცისაგანჱ შობილიჱ უჟამოდჱ დაჱ უადგილოსაჱ ადგილსა[ჱ]
ესეჱ მისჱ ყრმისაჱ მოვიდესჱ თაყუანისცემადჱ დაჱ შეწირესჱ მის[..]
ძღუენიჱ იგიჱ დაჱ იქმნაჱ სიხარულიჱ ყოველთაჱ ზედაჱ ჰური[..]
თაჱ ქართველთაჱ ხოლოჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ ვითარჱ
გარდაჴდაჱ ოცდაათიჱ წელიჱ მოუწერაჱ ანაჱ მღდელმან[..]
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ლუსარემითჱ მამისაჱ ჩემისაჱ ელიოზისაჱ რამეთუჱ იგიჱ
რომლისათუისჱ მოვიდესჱ სპარსნიჱ მეფენიჱ ძღუნითჱ აღზრ
დილჱ არსჱ იგიჱ ჰასაკსაჱ საზომსაჱ მიწევნულარსჱ დაჱ თავსაჱ
თუისსაჱ ხადისჱ ძედჱ ღ~თისაჱ მოვედითჱ ყოველნიჱ სიკუდილ
საჱ მისსაჱ რათაჱ აღესრულოსჱ მცნებაჱ მოსესიჱ, წარვიდაჱ აქა
თჱ მამისჱ მამაჱ ჩემიჱ ელიოზჱ, კაციჱ მოხუცებულიჱ დაესუაჱ
მასჱ დედაჱ ტომისაგანჱ ელიაჱ მღდელისაჱ დაჱ ესუაჱ დააჱ ერ
თიჱ, ევედრებოდაჱ დედაჱ ძესაჱ თუისსაჱ წარვედჱ შვილოჱ
წოდებასაჱ მეფისასაჱ დაჱ წესსაჱ სჯულისასაჱ, ხოლოჱ რომელსაჱ
განიზრახვენჱ, ნუჱ შეერთვინჱ ცნობაჱ შენიჱ, ნუჱ შვილოჱ
რამეთუჱ იგიჱ არსჱ სიტყუაჱ წინასწარმეტყუელთაჱ,
დაჱ იგავიჱ ბრძენთაჱ დაჱ წარვიდაჱ ელიოზჱ მცხეთელიჱ, დაჱ ლო
ნგინოზჱ კარსნელიჱ, მუნჱ დაჱ ხუდესჱ ჯუარცმასაჱ უფლისასაჱ
ხოლოჱ ოდესჱ დამსჭუალესჱ უფალიჱ, პასენაკმანჱ კუერითაჱ
დაჰკრაჱ სამსჭუალთაჱ, აქაჱ დედასაჱ ელიოზისსაჱ ესმაჱ, დაიკრ
ჩხიელნაჱ დათქუაჱ, ჵ~ჱ მშუიდობაოჱ დაჱ მეფობაოჱ ურია
თაოჱ რამეთუჱ მოჰკალთჱ თავისიჱ მაცხოვარიჱ, დაიქმენჱ მკლ
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ველჱ შემოქმედისაჱ თუისისაჱ, ვაიჱ თავსაჱ ჩემსაჱ, რომელჱ არაჱ წ
ინათვეჱ მოვკუედჱ, რომეჱ არაჱ სმენილჱ იყოჱ ყურთაჱ ჩემთაჱ დაჱ ა
მასჱ ზედაჱ შეისუენაჱ ხოლოჱ კუართიჱ უფლისაჱ წლითჱ ხუ[დ..]
მცხეთელთაჱ წარმოიღოჱ ელიოზჱ დაჱ მოიღოჱ მცხეთასჱ, დამ
იეგებაჱ დააჱ შესუარულიჱ ცრემლითაჱ, მოეხუიაჱ ყელსაჱ ძ
მასაჱ თუისსაჱ, დაჱ აღიღოჱ სამოსელიჱ იესოსიჱ შეიტკბოჱ მ
კერდსაჱ დაჱ ფიცხლაჱ სულნიჱ წარჰჴდესჱ, სამითაჱ ამითჱ ტკი
ვილითაჱ სიკუდილისაჱ თუისჱ დადედისაჱ თუისჱ რომელჱ ეზია
რაჱ სისხლსაჱ უფლისასაჱ, მაშინჱ იყოჱ საკუირველიჱ დიდი[ჱ]
მცხეთაჱ ქალაქსაჱ შინაჱ, განკუირდაჱ ადერკჱ, დაჱ ყოველიჱ ერიჱ
დაჱ სთნდაჱ მეფესაჱ ადერკსჱ სამოსელიჱ იგიჱ, არამედჱ საკუი
რველებისაჱ მისგანჱ არაჱ ინებაჱ გამოღებაჱ მკუდრისაჱ მ[..]
ისგანჱ, დაჱ ელიოზჱ დამარხაჱ დააჱ თუისიჱ დაჱ ჴელთაჱ აქუნდა[ჱ]
სამოსელიჱ იგიჱ უფლისაჱ, დაადგილიჱ იგიჱ რომელჱ უფა
ლმანჱ უწყისჱ შემდგომადჱ მრავალთაჱ წელიწადთაჱ ძისჱ წუ[....]

ადერკჱ მეფისამანჱ ძიებაჱ ყოჱ სამოსლისაჱ მისჱ ურიათასაჱ,
დაჱ არაჱ პოვაჱ რამეთუჱ აუწყესჱ ესეჱ ყოველიჱ რომელ[..]
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იყოჱ დაჱ არაჱ ვინჱ უწყისჱ ადგილიჱ იგიჱ რომელჱ არსჱ მახლ
არობელადჱ ნაძუისაჱ ლიბანითჱ მოღებულისაჱ, რამეთუჱ მ
რავალჱ გზისჱ ბრძანაჱ დედამანჱ ჩემმანჱ წმიდამანჱ ნინოჱ რა
თამცაჱ მოვიძიეთჱ სამოსელიჱ იგიჱ, გარნაჱ მეფემანჱ ო
დენჱ უწოდენჱ დაჱ არსჱ ადგილიჱ იგიჱ რომელსაჱ ძენიჱ კა
ცთანიჱ ვერჱ შემძლებელჱ არიანჱ გამოთქუმადჱ სახელიჱ
ელიოზისიჱ, იყოჱ ქალაქსაჱ შინაჱ დასავალითჱ წიაღჱ მოგ
უთასაჱ ჴიდსაჱ ზედაჱ, მათჱ დღეთაჱ შინაჱ მრავალჱ გზისჱ
იხილაჱ ჩუენებაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ, მცირესაჱ მასჱ მირულებ
ასაჱ მისსაჱ მუჴლთაჱ მისთაჱ ზედაჱ რეცაჱ მოვიდიანჱ მფრინ
ველნიჱ ცისანიჱ დაშთავიდიანჱ შავნიჱ მდინარესაჱ მასჱ შინაჱ
განიბანნიანჱ დაგანსპეტაკნიანჱ დაჱ აღვიდიანჱ სამოთხესაჱ მ
ასჱ ბაბილოვანისასაჱ მოისთულებდიანჱ, დაჱ ყუავილსაჱ მასჱ ძო
ვდიანჱ რეცაჱ მისიჱ არსჱ სამოთხეჱ იგიჱ გარეჱ მოადგიანჱ
ჟივილითჱ შუენიერადჱ ესეჱ უთხრაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ მოწაფ
ესაჱ თუისსაჱ სიდონიასჱ ასულსაჱ აბიათარისსაჱ დამანჱ
რქუაჱ უცხოვოჱ დაჱ აქაჱ შობილოჱ, ტყუეოჱ დატყუეთაჱ მჴს
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ნელოჱ, უწყიჱ რამეთუჱ შენზედაჱ მოიწიაჱ ახალიჱ იგიჱ ჟამ
იჱ დაჱ შენჱ ძლითჱ ისმისჱ ამბავიჱ იგიჱ მამათაჱ ჩუენთ
აჱ ნაქმარიჱ ზეცისაჱ მისჱ კაცისაჱ, ზედაჱ უბრალოსაჱ მის[ჱ]
სისხლისაჱ უსამართლოდჱ დათხევაჱ რომლითაცაჱ იქმნა[ჱ]
ურიათაჱ სირცხუილიჱ, ცისკიდეთაჱ განბნევაჱ, მეფობი
საგანჱ დაცემაჱ, ტაძრისაჱ მისჱ წმიდისაჱ მიღებაჱ ერისაჱ უ
ცხოსაჱ წოდებაჱ დადიდებაჱ მათიჱ მათდაჱ მიცემადჱ იელ
უსალიმჱ იელუსალიმჱ ვიდრემდისჱ განგიმარტვანჱ ფრთენ[..]
შენნიჱ დაჱ შეიკრებჱ ყოველთაჱ ცისჱ კიდეთაჱ ფრთეთაჱ შ
ენთაჱ ქუეშეჱ, აჰაჱ აქაცაჱ მოსრულჱ არსჱ დედაკაციჱ ესეჱ
რომელმანჱ შესცვალოსჱ წესიჱ ქუეყანისაჱ ამისჱ, მიექცაჱ
წმიდასაჱ ნინოსჱ დაჱ რქუაჱ, ჩუენებაჱ ესეჱ, შენიჱ არსჱ რამე
თუჱ ადგილიჱ ესეჱ შენჱ მიერჱ იქმნესჱ სამოთხეჱ, ხოლოჱ
ვითარჱ მოვიდაჱ მირიანჱ მეფეჱ საბერძნეთითჱ
ოტებულიჱ კოსტანტინეჱ მეფისაგანჱ ვიდრეჱ მოსლვადმდე[ჱ]
მისაჱ, განეცხადაჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ ქებაჱ ქრისტესჱ სჯულისაჱ
რამეთუჱ იტყოდაჱ ჴმაჱ მაღლადჱ ვითარმედჱ გპოვენჱ მ[.]
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უიდრნიჱ ჩრდილოსანიჱ ცთომასაჱ შინაჱ დაჱ გამოაჩინაჱ ჯუა
რიჱ იგიჱ ნასხლევისაჱ დამითჱ იქმოდაჱ საკუირველებათაჱ დი
დთაჱ განრღუეულნიჱ განკურნისჱ თუინიერჱ წამლისაჱ შ

ეხებითაჱ ჯუარისათაჱ, დაჱ მისჱ თანაჱ ქადაგებდესჱ [.]მოწაფენჱ
იჱ მისნიჱ რომელნიჱ პირველჱ დაემოწაფნესჱ შუიდნიჱ დედ
ანიჱ ნათესავნიჱ ურიათანიჱ, სიდონიაჱ ასულიჱ აბიათ
არისიჱ დაექუსნიჱ სხუანიჱ, დაჱ სამოთხისაჱ მცველნიჱ იგიჱ დ
ედანიჱ დაცოლქმარნიჱ აბიათარჱ მღდელიჱ ახალიჱ პავლეჱ,
რომელიჱ უშიშადჱ დადაუცხრომელადჱ ქადაგებდაჱ სჯულსაჱ ქრ
ისტესსაჱ, რომელჱ ფრიადჱ მეცნიერჱ იყოჱ ძუელისაჱ სჯულ
ისაჱ, დაახალიჱ სჯულიჱ ესწავაჱ წმიდისაჱ ნინოსაგანჱ, დაუ
მეტესჱ ნინოსაჱ ამხილებდაჱ ყოველსაჱ კაცსაჱ სჯულსაჱ ჭეშმა
რიტსაჱ მაშინჱ აღიძრნესჱ ურიანიჱ აბიათარსჱ ზედაჱ რათა
მცაჱ ქვაჱ დაჰკრიბესჱ ხოლოჱ მეფემანჱ მიავლინნაჱ მსახურნიჱ
დაჱ განარინნაჱ აბიათარჱ სიკუდილისაგანჱ რამეთუჱ მირია
ნჱ მეფესაჱ აქუნდაჱ სურვილიჱ ქრისტესჱ სჯულისაჱ, რამეთუჱ
ასმიოდაჱ სასწაულიჱ ქრისტესჱ სჯულისაჱ საბერძნეთითჱ და
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სომხითითჱ არაჱ დააბრკოლებდაჱ იგიჱ ქადაგებადჱ ნინოსჱ და
მოწაფეთაჱ მისთაჱ, არამედჱ ჰბრძოდაჱ ეშმაკიჱ მტერიჱ იგიჱ
[.]უჩინოჱ დავერჱ დაემტკიცებდაჱ აღსაარებასაჱ ქრისტესსაჱ,
ხოლოჱ ნინოჱ დედოფალიჱ გულჱ ფიცხელჱ იყოჱ უმეტესჱ
დაჱ შეურაცხჱ ჰყოფდაჱ ქადაგებასაჱ მასჱ
ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ ილოცვიდაჱ დაუცხრომელადჱ საყუდელსაჱ მასჱ თუისსაჱ
მაყუალთაჱ მათჱ ქუეშეჱ დადაკუირვებულჱ იყუნესჱ წარმართნიჱ
იგიჱ ლოცვასაჱ მისსაჱ დამღუიძარებასაჱ, დაჱ უცხოჱ უ
ჩნდაჱ საქმეჱ იგიჱ იწყესჱ გამოკითხვადჱ მისაჱ, იგიჱ აუწყე
ბდაჱ ძუელთაჱ დაჱ ახალთაჱ წიგნთაჱ დაჱ განაბრძნობდაჱ უ
გუნურთაჱ დაჱ უგულისჱ ჴმოთაჱ მათჱ დაჱ შთაუგდებდაჱ გულ
საჱ სიყუარულსაჱ ქრისტესსაჱ, დაჱ იყოჱ ესრეთჱ სამწელჱ ვინათგანჱ
განაცხადებულადჱ ქადაგაჱ ქრისტესიჱ დადაიმოწაფნაჱ მრავალნიჱ, მა
შინჱ იყოჱ ვინმეჱ ყრმაჱ წულიჱ უფალიჱ მძიმისაჱ სენისაჱ, დაჱ მი
მოაქუნდაჱ იგიჱ დედასაჱ მისსაჱ კარითიჱ კარადჱ, რათამცაჱ პოვაჱ
მეცნიერიჱ ვინმეჱ კურნებისაჱ, დაჱ ყომცაჱ სარგებელიჱ მისიჱ, დაჱ
შე[ი]სწავაჱ იგიჱ დაჱ არაჱ ოდესჱ პოვაჱ სარგებელიჱ კურნ[ებ..]
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საჱ ყრმისაჱ მისჱ თუისჱ, დაჱ მკურნალთაცაჱ რქუესჱ დედაკაცსაჱ მასჱ
ვითარმედჱ არაჱ სარგებელჱ ეყოფვისჱ ყრმასაჱ მაგასჱ, ხოლოჱ დედ
აკაციჱ იგიჱ იყოჱ წარმართიჱ გულჱ ფიცხელიჱ, დაჱ მარადისჱ სძა
გებნჱ სჯულსაჱ ქრისტიანეთასაჱ, დაჱ აყენებდესჱ სხუათაცაჱ მისლ
ვადჱ დაჱ კითხვადჱ წმიდისაჱ ნინოსაჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ სასოჱ წარკუე
თილჱ იქმნაჱ მკურნალთაჱ მიერჱ, მოვიდაჱ დადავარდაჱ წინაშეჱ წმიდ
ისაჱ ნინოსსაჱ, დაჱ ევედრებოდაჱ კურნებასაჱ ყრმისასაჱ, მაშინჱ რქ
უაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ კურნებაჱ რომელიჱ კაცთაგანჱ არსჱ, მეჱ არა
რაჱ ვყოჱ, ხოლოჱ ღმერთმანჱ ჩემმანჱ ქრისტემანჱ მოსცესჱ ყრ
მასაჱ მაგასჱ კურნებაჱ, რომელიჱ ყოველთაგანჱ განწირულჱ არსჱ

რომელიჱ კლიკსაჱ ზედაჱ მარადისჱ ილოცავნჱ, წმიდაჱ ნინოჱ, მასჱ ზედაჱ
დადებაჱ უბრძანაჱ ყრმისაჱ მისჱ, დაიწყოჱ ვედრებადჱ ღ~თისაჱ მიმარ
თჱ დაჱ მასვეჱ ჟამსაჱ განიკურნაჱ ყრმაჱ იგიჱ დაგანცოცხლებულ
იჱ მისცაჱ დედასაჱ მისსაჱ ხოლოჱ დედამანჱ ყრმისამანჱ აღიარაჱ
ქრისტეჱ დაჱ თქუაჱ არაჱ არსჱ სხუაჱ ღმერთიჱ თუინიერჱ ქრისტ
ესაჱ რომელსაჱ ქადაგებსჱ ნინოჱ დადაემოწაფაჱ წმიდასაჱ,
ნინოსჱ შეუდგაჱ კუალსაჱ მისსაჱ დაჱ ადიდებდაჱ ღმერთსაჱ, მაშინჱ დე
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დოფალიჱ ნანაჱ შევარდაჱ სენსაჱ დიდსაჱ დამწარესაჱ რომლ[………..]
ებაჱ ვერავინჱ შეუძლოჱ, რამეთუჱ ყოველთაჱ ჴელოვანთაჱ მკუ
რნალთაჱ წარმოცალიერნესჱ წამალნიჱ მათნიჱ, დავერჱ შეუძ
ლესჱ კურნებაჱ, უღონოჱ იქმნნესჱ დაჱ სასოჱ წარკუეთილჱ, ხო
ლოჱ აუწყესჱ ვიეთმეჱ დედოფალსაჱ ვითარმედჱ დედაკაცისაჱ მისჱ რო
მლისაჱ ტყუისაჱ მიერჱ რომელსაჱ რქუიანჱ ნინოჱ ლოცვითაჱ მისითაჱ
მრავალნიჱ სნეულნიჱ განიკურნებიანჱ, მაშინჱ უბრძანაჱ მსა
ხურთაჱ მათჱ, რათაჱ მოიყვანონჱ ნინოჱ, მივიდესჱ მსახურნიჱ დედ
ოფლისანიჱ, დაჱ პოვესჱ წმიდაჱ ნინოჱ ქუისაჱ მისჱ ქუეშეჱ წამალ
თასაჱ, ილოცვიდაჱ ჟამსაჱ მეექუსესაჱ დაჱ მიუთხრესჱ ბრძანებაჱ დე
დოფლისაჱ, ხოლოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ რქუაჱ არაჱ ბრძანებულჱ არ
სჱ ჩემდაჱ რათაჱ განვიდეჱ სადაჱ შუებაჱ ჩუენიჱ არაჱ არსჱ,
არამედჱ დედოფალიჱ მოვედინჱ საყოფელსაჱ ამასჱ ჩემსაჱ, დაჭეშმ
არიტადჱ განიკურნოსჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ, ხოლოჱ მსახურ
თაჱ მათჱ მიუთხრესჱ დედოფალსაჱ თქმულიჱ იგიჱ ნინოსიჱ, მაშინჱ
დედოფალიჱ გულსჱ მოდგინედჱ ეტყოდაჱ მათჱ შემიმზადეთჱ მეჱ
ცხედარიჱ დაჱ მიმიყვანეთჱ მეჱ მაშინჱ წარიყვანესჱ ცხედრითაჱ მს[ა]
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[...თ]აჱ მათჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ რევჱ დაჱ სიმრავლეჱ ერისაჱ, მისჱ თანაჱ
ვითარჱ მივიდესჱ საყოფელსაჱ მასჱ ნინოსსაჱ, დადვესჱ დედოფალიჱ კილ
იკსაჱ ზედაჱ, იწყოჱ წმიდამანჱ ნინოჱ ლოცვადჱ დავედრებადჱ ღ~თისაჱ მი
მართჱ მყოვარჱ ჟამჱ, დაჱ მოიღოჱ ჯუარიჱ იგიჱ რომელიჱ აქუნდაჱ, შ
ეახოჱ თავსაჱ თავსაჱ მჴართაჱ მდაჱ ფერჴთაჱ, ჯუარისჱ სახედჱ, დამეყს
ეულადჱ განიკურნაჱ დაჱ აღდგაჱ, განცოცხლებულიჱ, დარწმენაჱ ქრის
ტეჱ დაჱ თქუაჱ არაჱ არსჱ სხუაჱ ღმერთიჱ, თუინიერჱ ქრისტესსაჱ,
რომელსაჱ ქადაგებსჱ ტყუეჱ ესეჱ დედაკაციჱ მიერითგანჱ, შექმნაჱ იგიჱ
მეგობრადჱ თუისადჱ შინაურადჱ, მარადისჱ ჰკითხავნჱ დაჱ გამოიწულილჱ
ავნჱ სჯულსაჱ ქრისტესსაჱ, დაჱ ასწავებდისჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ აბიათარჱ
ახალიჱ პავლეჱ, დაასულიჱ მისიჱ სიდონიაჱ, დაჱ იქმნაჱ დედოფალ
იჱ მორწმუნეჱ, დაჱ იცნაჱ ღმერთიჱ ჭეშმარიტიჱ, დაჰკითხვიდაჱ დედ
ოფალსაჱ მეფეჱ, ვითარჱ იგიჱ მეყსეულადჱ განიკურნაჱ დაჱ უთხრო
ბდაჱ დედოფალიჱ, ყოველსაჱ რომელიჱ იქმნაჱ მასჱ ზედაჱ ვითარჱ იგიჱ
თუინიერჱ წამლისაჱ ლოცვითაჱ დაშეხებითაჱ ჯუარისათაჱ განიკუ
რნაჱ, დაჱ სიმრავლეჱ იგიჱ, რომელთაჱ ეხილვაჱ, დაამტკიცებდესჱ ს
[..]ყუასაჱ მასჱ დედოფლისასაჱ, მაშინჱ მირიანჱ მეფეჱ განკუირდაჱ და
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იწყოჱ გამოძიებადჱ სჯულსაჱ ქრისტესსაჱ დამრავალჱ გზისჱ [კი........]
ურიათაჱ ყოფილსაჱ მასჱ აბიათარსჱ ძეუელთაჱ დაახალთაჱ წიგნთ[.]
სადაჱ იგიჱ აუწყებდაჱ ყოველსაჱ, დაწიგნიცაჱ რომელიჱ ჰქონდ[.]
მირიანჱ მეფესაჱ ნებროთისიჱ, დამასცაჱ წიგნსაჱ შინაჱ პოვაჱ
წერილიჱ, ესრეთჱ აღშენებასაჱ გოდლისასაჱ ჴმაჱ იყოჱ ნებრო
თისჱ მიმართჱ, რომელიჱ ეტყოდაჱ მეჱ ვარჱ მიქაელჱ, რომელიჱ დადგი
ნებულჱ ვარჱ ღ~თისაჱ მიერჱ, მთავრობასაჱ ზედაჱ აღმოსავალი[ს]ჱ
ასაჱ, განვედჱ ქალაქითჱ მაგითჱ, რამეთუჱ ღმერთიჱ ჰფარავ
სჱ ქალაქსაჱ მაგასჱ, ხოლოჱ უკუანასკნელთაჱ ჟამთაჱ მოვიდესჱ
მეუფეჱ იგიჱ ცისაჱ რომლისაჱ იგიჱ შენჱ გნებავსჱ ხილვაჱ
ერსაჱ შორისჱ შეურაცხსაჱ, შიშმანჱ მისმანჱ განაქარვნისჱ გე
მონიჱ სოფლისანიჱ, მეფენიჱ დაუტეობდენჱ მეფობასაჱ, დაჱ ეძიე
ბდენჱ სიგლახაკესაჱ, მანჱ გიხილოსჱ ჭირსაჱ შინაჱ დაჱ გიჴს
ნესჱ შენჱ, მაშინჱ გულისჱ ჴმაჱ ჰყოფდაჱ, მეფეჱ მირიანჱ,
რამეთუჱ ძუელნიჱ წერილნიჱ დაჱ ახალნიჱ ეწამებოდესჱ, დაჱ ნე
ბროთისჱ წიგნიცაჱ დაამტკიცებდაჱ, დაშეექმნაჱ სურვილიჱ ქრის
ტესჱ სჯულისაჱ დაბრძოდაჱ უჩინოჱ იგიჱ მტერიჱ აყენებდაჱ
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[….]ებადჱ ქრისტესაჱ გულსაჱ შთაუგდებდაჱ სასოებასაჱ კერ
პთასაჱ დაცეცხლისასაჱ, არამედჱ მარადისჱ ევედრებინჱ დედოფალიჱ
აღსარებასაჱ ქრისტესსაჱ, დაჱ იყოჱ მეფეჱ დედოფლისაჱ მოქცევითგანჱ
წელიწადსაჱ ერთსაჱ ორგულობასაჱ შინაჱ, ხოლოჱ ასწავებდაჱ ე
რსაჱ დაუცხრომელადჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაარაჱ ვისჱ აუწყებდაჱ თუჱ ვინაჱ
ვარჱ ანუჱ სითჱ მოველჱ, არამედჱ ტყუედჱ იტყოდაჱ თავსაჱ თუისსაჱ
შემდგომადჱ ამისსაჱ მოგუიჱ იგიჱ მთავარიჱ სპარსიჱ სახელითჱ ხუარაჱ
სნეულიჱ იყოჱ სულითაჱ უკეთურითაჱ ფიცხელითაჱ, იგუემებ
ოდაჱ დაჱ სიკუდილსაჱ მიახლებულჱ იყოჱ, დაიყოჱ მთავარიჱ იგიჱ ნა
თესავითჱ მირიანისიჱ, მაშინჱ ევედრნესჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ დედოფ
ალიჱ დაჱ მეფეჱ, ხოლოჱ მეფეჱ იხილვიდაჱ საქმესაჱ მისსაჱ, მცირედჱ
ორგულებითჱ ეტყუინჱ ნინოსაჱ რომლისაჱ ღ~თისაჱ ძალითაჱ
იქმჱ კურნებასაჱ ამასჱ, ანუჱ ხარჱ შენჱ ასულიჱ არმაზისიჱ ან
უჱ შვილიჱ ზადენისიჱ, უცხოებითჱ მოხუედჱ, შეურდიჱ ზედა
აცჱ მოწყალებაჱ დაჱ მიგანიჭენჱ ძალიჱ კურნებათაჱ, რათაჱ მითჱ
სცხოვნდებოდეჱ უცხოსაჱ ქუეყანასაჱ, დაჱ დიდებულმცაჱ არსჱ უ
[.]უნისამდეჱ, ხოლოჱ შენჱ წინაშეჱ ჩუენსაჱ იყავჱ ვითარცაჱ მაწ
1-17 სტრ., 40r
ოებელიჱ ერთიჱ შვილთაჱ ჩუენთაჱ დაპატივცემ[……………]
ამასჱ შინაჱ არამედჱ უცხოსაჱ ამასჱ სიტყუასაჱ ნუჱ იტ[....]
რომთაჱ მათჱ შეცთომილთაჱ სჯულსაჱ, დანუცაჱ იტგნებავსჱ
ყოვლადჱ თქმადჱ, რამეთუჱ აჰაჱ ესერაჱ ღმერთნიჱ დიდნიჱ ს
ოფლისჱ მპყრობელნიჱ, მზისაჱ მომფენელნიჱ, წუიმისაჱ მომცემელ

ნიჱ, დაჱ ქუეყანისაჱ ნაშობთაჱ გამომზრდელნიჱ ღმერთნიჱ ქართლ
ისანიჱ არმაზჱ დაჱ ზადენჱ ყოვლისაჱ წარუვალისაჱ გამომეძიებელნიჱ
ძუელნიჱ ღმერთნიჱ მამათაჱ ჩუენთანიჱ გაციჱ დაგაიმჱ იგი[.]
იჱ იყუნესჱ სარწმუნობადჱ კაცთაჱ მიმართჱ, აწჱ უკეთუჱ განკუ
რნოჱ მთავარიჱ ესეჱ გაგამდიდროჱ დაჱ გყოჱ შენჱ მკუიდრჱ მცხე
თასჱ შინაჱ მსახურადჱ არმაზისსაჱ დაღაცათუჱ აერითაჱ მი
თჱ დაჱ სეტყუითაჱ მოიწიაჱ მისჱ ზედაჱ შემუსრვილებაჱ
არამედჱ იგიჱ ადგილიჱ უძლეველჱ არსჱ ესეჱ არმაზჱ ქარ[...........]
დაჱ ქალდეველთაჱ ღმერთიჱ ითარჟანჱ ყოვლადვეჱ მტერჱ არიან[ჱ]
ამანჱ მასჱ ზედაჱ ზღუაჱ შემოადგინაჱ, დაამანჱ მასჱ ზედაჱ ესეჱ ვით
არიჱ ურვაჱ მოაწიაჱ ვითარჱ აქუსჱ ჩუეულებაჱ სოფლისჱ მ
პყრობელთაჱ, დაკმაჱ [.....] ჩემ.........] ბაჱ ესე
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[............]ეტარმანჱ ნინოჱ შენჱ მეფეჱ სახელითაჱ ქრისტესითაჱ
დავედრებითაჱ დედისაჱ მისისათაჱ დაჱ მისჱ თანაჱ ყოველთაჱ წმ
იდათათაჱ მოავლინენჱ შენზედაჱ ღმერთმანჱ ცისაჱ დაჱ ქუეყან
ისაჱ შემოქმედმანჱ დამბადებელმანჱ დაბადებულისამანჱ დიდისაჱ დი
დებულისაჱ მრავალჱ მოწყალებისაჱ მისისაგანჱ მოავლინენჱ შ
ენზედაჱ ვითარცაჱ საჴმილისაგანჱ ნაბერწყალიჱ ერთიჱ მადლისაჱ
მისისაჱ რათაჱ სცნაჱ, დაჱ გულისჱ ჴმაჱ ჰყოჱ სიმაღლეჱ ცი
საჱ დანათელიჱ მზისაჱ, სიღრმეჱ ზღუისაჱ დაჱ სივრცეჱ ქუეყანი
საჱ დაჱ საფუძველიჱ მისიჱ დაუწყებულჱ იყოჱ, შენჱ მეფეჱ ვინჱ შემო
სნისჱ ცანიჱ ღრუბლითაჱ დაჱ ქუხნჱ ჴმითაჱ ჰაერისათაჱ, და
იძრვინჱ ქუეყანაჱ სიმძლაფრითაჱ მისითაჱ, დარბინჱ მეხისჱ ტე
ხანიჱ, დაკუალსაჱ მისსაჱ ეგზებისჱ ცეცხლიჱ გულისჱ წყრომ
ითაჱ მათითაჱ, ანუჱ ოდესჱ შეიძრაჱ ქუეყანაჱ, ვიდრემდისჱ
შეიძრაჱ დადაირღუესჱ მთანიჱ მყარნიჱ კლდენიჱ დაჱ ქვანიჱ, მე
ცნიერჱ გყვენჱ შენჱ ამასჱ ყოველსაჱ მიწევნადჱ რამეთუჱ ღმ
ერთჱ არსჱ ცათაჱ შინაჱ, უხილავჱ არსჱ თავადიჱ იგიჱ
[..ოვ]ელთაჱ [..................................................................] მისისაჱ რომელ
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იჱ მისგანჱ გამოვიდაჱ, ქუეყანასაჱ ზედაჱ გამოჩნდაჱ ვითარც[.........]
იჱ, რომელმანჱ აღასრულაჱ ყოველიჱ რომლისაჱ თუისჱ მოსრ
ულჱ იყოჱ დაჱ აღვიდაჱ მათვეჱ სიმაღლეთაჱ მამისაჱ თანაჱ დაიხი
ლაჱ მხოლოჱ დაუსაბამოჱ, რომელიჱ მაღალჱ არსჱ დაჱ მდა
ბალთაჱ ხედავსჱ დაჱ მაღალნიჱ იგიჱ შორითჱ იცნისჱ, მეფეჱ
ახლოსჱ არსჱ მიახლებაჱ შენიჱ ღ~თისაჱ მიხედვადჱ რამეთუჱ
არსჱ ამასჱ შინაჱ სასწაულიჱ ერთიჱ სამოსელიჱ ძისაჱ ღ~თი
საჱ აქაჱ არსჱ დახალენისაჱ მისჱ ელიასიჱ თქუესჱ ვიეთმეჱ აქავჱ ყოფაჱ,
მრავალნიჱ სასწაულნიჱ არიანჱ რომელნიჱ ღმერთმანჱ გამო
აჩინნესჱ დააწჱ მთავარიჱ, მეჱ, ესეჱ შენიჱ განვკურნოჱ ძალითაჱ
ქრისტესჱ ღ~თისაჱ ჩემისათაჱ, დაჱ ჯუარითაჱ ვნებისაჱ მისისათაჱ
ვითარცაჱ იგიჱ დედოფალიჱ განვკურნეჱ სენისაგანჱ დიდისაჱ,

დაჱ რაჱ იგიჱ ვაუწყეჱ ჰყოფსჱ იგიჱ რათაჱ სულიცაჱ თუისიჱ
მიიახლოსჱ ღმერთსაჱ, დამოჰგუარესჱ მთავარიჱ იგიჱ დაჱ მოვიდაჱ დ
ედოფალიცაჱ იგიჱ სამოთხესაჱ მასჱ შინაჱ ნაძუთაჱ მათჱ ქუეშეჱ
დაჱ დაადგინაჱ აღმოსავალითჱ, სცნაჱ ჴელნიჱ აპყრობადჱ დაჱ თქ
უაჱ სამგზისჱ ვიჯმნიჱ შენგანჱ ეშმაკოჱ დაჱ შეუდგებიჱ ქრისტესჱ
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[.......]ღ~თისასაჱ დაჱ ტიროდაჱ ნინოჱ სულთქმითაჱ სულისაჱ
[.]თუისისათაჱ, დაჱ ითხოვდაჱ ღ~თისაგანჱ შეწევნასაჱ კაცსაჱ მასჱ ზ
ედაჱ, დაჱ იყუნესჱ მოწაფენიჱ მისნიჱ მუნვეჱ ერთჱ დღეჱ დაჱ ო
რჱ ღამეჱ, დაჱ მსწრაფლჱ განვიდაჱ მისგანჱ სულიჱ იგიჱ ბორო
ტიჱ დაჱ დაემოწაფნესჱ ნინოსჱ სახლითჱ დაერითურთჱ მისითჱ
დაადიდებდესჱ მამასაჱ ძესაჱ დაწმიდასაჱ სულსაჱ აწდაჱ მარადისჱ დაუკუნჱ
თქმულიჱ სიდონიაჱ დედაკაცისაჱ რომელიჱ იყოჱ მოწაფეჱ ნინო
სიჱ რომელიჱ ესეჱ იხილაჱ დადაწერაჱ, მოქცევაჱ სასწაულითაჱ
მირიანჱ მეფისაჱ, დაშევრდომაჱ ნინოსიჱ აღსარებისაჱ თუისჱ
ქრისტესისაჱ ჯუარისაჱ აღმართებისაჱ თუისჱ ეკლესიათაჱ აღშე
ნებისაჱ თუისჱ დამასჱ შინაჱ სასწაულთაჱ მისთაჱ თავიჱ მეშუიდეჱ გუაკხენჱ
მაშინჱ იქმნაჱ დღესაჱ ერთსაჱ ზაფხულისასაჱ, თუესაჱ ივნისსაჱ
ოცსაჱ, დღესაჱ შაბათსაჱ, განვიდაჱ მეფეჱ მუხრანითჱ კერ
ძოჱ, დაჱ მოუჴდაჱ უჩინოჱ იგიჱ მტერიჱ ეშმაკიჱ, დაშთაუგდოჱ
გულსაჱ სიყუარულიჱ კერპთაჱ დაჱ ცეცხლისაჱ, დაჱ იგონებდაჱ
ყოველსაჱ მსახურებასაჱ მისსაჱ, დაჱ მახუილითაჱ მოწყუედასაჱ ყოვე
[ლ]თაჱ ქრისტიანეთასაჱ, დაჱ რქუაჱ მეფემანჱ ოთხთაჱ თანაჱ
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მზრახვალთაჱ მისთაჱ, ღირსჱ ვართჱ ჩუენჱ ღმერთთაჱ ჩუენჱ
თაგანჱ ბოროტისჱ ყოფასაჱ რამეთუჱ უდებჱ ვიქმნენითჱ მსა
ხურებასაჱ მათსაჱ, დაჱ მიუშუითჱ ჩუენჱ ქრისტიანეთაჱ გრძნ
ეულთაჱ ქადაგებაჱ სჯულსაჱ მათსაჱ ქუეყანასაჱ ჩუენსაჱ, რამეთ
უჱ გრძნებითაჱ ჰყოფენჱ საკუირველებათაჱ მათთაჱაწჱ ესეჱ არსჱ განზრახვაჱ ჩემიჱ, რათაჱ ბოროტადჱ
მოვსრნეთჱ ყოველნიჱ მოსავნიჱ ჯუარცმულისანიჱ, დაჱ უმეტესჱ
შეუდგეთჱ მსახურებასაჱ ღმერთთაჱ მათჱ მპყრობელთაჱ ქართ
ლისათაჱ, ვამხილოჱ ნანასჱ ცოლსაჱ ჩემსაჱ, შენანებაჱ დადატევებაჱ
სჯულსაჱ ჯუარცმულისასაჱ, დათუჱ არაჱ მერჩდესჱ დავივიწყოჱ სიყ
უარულიჱ მისიჱ დაჱ სხუათავეჱ თანაჱ წარვწყმიდოჱ იგიჱ დაჱ უ
მეტესჱ განზრახვაჱ [მ]თანაჱ მზრახველთაჱ მათჱ, რამეთუჱ მჴუ
რვალედჱ იყუნესჱ იგინიჱ საქმესაჱ მასჱ, დაჱ ნებევდაჱ პირველით
განჱ დაჱ ვერჱ იკადრებდესჱ განცხადებადჱ, ხოლოჱ მეფემანჱ, მოვლ
ოჱ ყოველიჱ სანახებიჱ მუხრანისაჱ, დაჱ აღვიდაჱ მთასაჱ ზედაჱ თ
ხოთისასაჱ, მაღალსაჱ რათამცაჱ მოიხილაჱ კასპადჱ უფლისჱ ციხ
ედჱ დაჱ განვიდაჱ თხემსაჱ მთისასაჱ შუაჱ სამხრისაჱ ოდენჱ დაბნ
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ელდაჱ მზეჱ მათჱ ზედაჱ დაჱ იქმნაჱ ვითარცაჱ ღამეჱ ბნელიჱ უკ
უნიჱ, დაჱ დაიპყრნაჱ ბნელმანჱ არენიჱ დაადგილნიჱ, დაჱ განიბ
ნინესჱ ურთიერთასაჱ ჭირისაგანჱ დაურვისაჱ დაჱ დაშთაჱ მეფეჱ
მარტოჱ, დაიარებოდაჱ მთათაჱ დაჱ მაღნართაჱ შეშინებულ
იჱ დაჱ შეძრწუნვებულიჱ, დადგაჱ ერთსაჱ ადგილსაჱ, დაჱ წარეწირაჱ
სასოებაჱ ცხორებისაჱ მისისაჱ, დაჱ მოეგოჱ თავსაჱ თუისსაჱ ც
ნობასაჱ, დაგანიზრახვიდაჱ გულსაჱ თუისსაჱ აჰაჱ ესერაჱ ვხე
დავჱ ღმერთთაჱ ჩემთაჱ დაჱ არაჱ ვპოვებჱ ლხინებასაჱ აწჱ რო
მელსაჱ იგიჱ ქადაგებსჱ ნინოჱ ჯუარსაჱ დაჯუარცმულსაჱ, დაყოფსჱ
კურნებასაჱ მისითაჱ სასოებითაჱ არამცაჱ ძალჱ ედვააჱ ჴსნაჱ ჩ
ემიჱ ამისჱ ჭირისაგანჱ, რამეთუჱ ვარჱ მეჱ ცოცხლივჱ ჯოჯოხე
თსაჱ შინაჱ, დაჱ არაჱ უწყიჱ თუჱ ყოველსაჱ იქმნაჱ დაქცევაჱ ე
[..]ეჱ დაჱ ბნელიჱ, ჩემთუისჱ ოდენჱ იქმნაჱ აწჱ თუჱ ოდენჱ ჩემთ
[..]სჱ არსჱ ჭირიჱ ესეჱ ღმერთოჱ ნინოსოჱ განმინათლეჱ ბნელ
იჱ ესეჱ ღამეჱ დაჱ მიჩუენეჱ საყოფელიჱ ჩემიჱ დააღვიაროჱ სა
ხელიჱ შენიჱ დააღვმართოჱ ძელიჱ ჯუარისაჱ დაჱ თაყუანისჱ ვსც
ეჱ მასჱ დააღვაშენოჱ სახლიჱ სალოცველადჱ ჩემდაჱ დავიყოჱ მორჩი
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ლჱ ნინოსაჱ სჯულსაჱ რომთასაჱ, ესეჱ ყოველიჱ რაჱ წარმოთქუაჱ გან[..]
ენაჱ დაგამობრწყინდაჱ მზეჱ დაჱ გარდაჴდაჱ მეფეჱ ცხენისაგანჱ დადგ[ა]
მასვეჱ ადგილსაჱ განიპყრნაჱ ჴელნიჱ აღმოსავალითჱ ცადჱ მიმართჱ
დაჱ თქუაჱ შენჱ ხარჱ ღმერთიჱ ყოველთაჱ ზედაჱ ღმერთთაჱ, დაჱ უფალი[ჱ]
ყოველთაჱ ზედაჱ უფალთაჱ, ღმერთიჱ რომლისაჱ ნინოჱ იტყუისჱ, დაჱ საქე
ბელადჱ არსჱ სახელიჱ ყოვლისაჱ დაბადებულისაგანჱ ცასაჱ ქუეშეჱ დაჱ ქ
უეყანასაჱ ზედაჱ, რამეთუჱ შენჱ მიჴსენჱ მეჱ ჭირისაგანჱ, დაჱ განმინ
ათლეჱ ბნელიჱ ჩემიჱ, აჰაჱ ესერაჱ მიცნობიესჱ, რამეთუჱ გინდაჱ ჴს
ნაჱ ჩემიჱ ლხინებაჱ დაჱ მიახლებაჱ ჩემიჱ უფალოჱ კურთხეულოჱ, ამასჱ
ადგილსაჱ აღვმართოჱ ძელიჱ ჯუარისაჱ რომლითაჱ იდიდებოდესჱ სახელ[..]
შენიჱ დაიჴსენებოდესჱ საქმეჱ სასწაულიჱ უკუნისამდეჱ
დაჱ დაისწავლაჱ ადგილიჱ იგიჱ დაჱ წარმოემართაჱ, იხილესჱ ნათელიჱ დაჱ მ[..]
რთოჱ ერიჱ დაბნელებულიჱ ხოლოჱ მეფეჱ ღაღადებდაჱ მიეცითჱ დი
დებაჱ ღმერთსაჱ ნინოსაჱ რამეთუჱ იგიჱ არსჱ საუკუნი[......]
ღმერთიჱ დაჱ მასჱ მხოლოსაჱ შუენისჱ დიდებაჱ უკუნისამდეჱ ხოლოჱ ნანაჱ
დედოფალიჱ დაჱ ყოველიჱ ერიჱ განვიდაჱ მიგებებადჱ მეფისაჱ რამეთუჱ
ესმაჱ პირველჱ წარწყმედაჱ, დაჱ მოსლვაჱ მშუიდობითჱ, დაჱ მიეგებო[.]
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ესჱ ღართასჱ დაჱ ქინძარასჱ, ხოლოჱ ნეტარიჱ ნინოჱ დადგომილჱ იყოჱ ლო
ცვასაჱ მწუხრისასაჱ, მაყულოვანსაჱ მასჱ შინაჱ ჩუეულებისაჱ ებრჱ
მისისაჱ თუისსაჱ ჟამსაჱ, დაჱ ჩუენჱ მისჱ თანაჱ ორმეოცჱ დღეჱ ათიჱ
სულიჱ დავითარცაჱ მოვიდაჱ მეფეჱ შეიძრაჱ ქალაქიჱ დაჱ ჴმითაჱ მაღლი
თაჱ ღაღადებდაჱ მეფეჱ, სადაჱ არსჱ დედაკაციჱ იგიჱ უცხოჱ რომე

ლჱ არსჱ დედაჱ ჩემიჱ, დაღმერთიჱ მისიჱ მჴსნელიჱ ჩემიჱ, დავითარც
აჱ რქუესჱ ვითარმედჱ მაყულოვანსაჱ არსჱ დაილოცავსჱ, მოვიდაჱ მეფეჱ
დაჱ ყოველიჱ იგიჱ ლაშქარიჱ, გარდაიჭრაჱ მეფეჱ ცხენისაგანჱ დაჱ ეტ
ყოდაჱ ნინოსჱ აწჱ ღირსჱ ვარჱ მეჱ სახელისჱ დებადჱ სახელსაჱ ღ~თისაჱ
შენისასაჱ დაჱ მჴსნელისაჱ ჩემისაჱ, ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ ასწავებდაჱ დაჱ
ეტყოდაჱ მსწრაფლჱ თაყუანისცემადჱ, აღმოსავალითჱ დაჱ აღსარებადჱ ქ
რისტესაჱ ძესაჱ ღ~თისასაჱ, მაშინჱ იყოჱ გრგუინვაჱ დაჱ ტირილიჱ ყოვ
ლისაჱ კაცისაჱ, რაჟამსჱ ხედვიდესჱ მეფესაჱ დადედოფალსაჱ ცრემლო
ვანთაჱ, დაჱ ხვალისაჱ წარავლინაჱ მოციქულიჱ საბერძნეთადჱ
მირიანჱ მეფემანჱ წინაშეჱ კოსტანტინეჱ ბერძენთჱ მეფისაჱ, დაწი
გნიჱ ნინოსიჱ ელენეჱ დედოფალსაჱ წინაშეჱ დაჱ აუწყაჱ ესეჱ ყოველ
[...სასწაულიჱ ქრ................ე]რიჱ რომელიჱ იქმნაჱ მცხეთასჱ შინაჱ,
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მირიანჱ მეფესაჱ ზედაჱ, დაჱ ითხოვნესჱ მოსწრაფებითჱ, მღდელნიჱ ნ
ათლისჱ ღებისაჱ თუისჱ, ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ მოწაფენიჱ მისნიჱ
ქადაგებდესჱ ერსაჱ მასჱ ზედაჱ დღეჱ დაღამეჱ დაუცხრომელადჱ, დაჱ
უჩუენებდესჱ გზასაჱ ჭეშმარიტსაჱ სასუფეველისასაჱ თქმულიჱ
მისვეჱ აღშენებისაჱ თუისჱ ეკლესიისაჱ
ოდესჱ წარემართაჱ მეფეჱ დაჱ ყოველიჱ ერიჱ ქრისტეანობასაჱ მოსწ
რაფებითჱ, ვიდრეჱ მღდელთაჱ მოსულამდეჱ, რქუაჱ მეფემანჱ წმიდასაჱ ნ
ინოსჱ, მესწრაფებისჱ მეჱ აღშენებადჱ სახლსაჱ ღ~თისასაჱ, სადაჱ აღვაშ
ენოჱ, რქუაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ, სადაცაჱ მეფეთაჱ გონებაჱ მტკიცეჱ ა
რსჱ, რქუაჱ მეფემანჱ მიყუარანჱ მეჱ მაყუალნიჱ ესეჱ შენნიჱ, დაჱ
მუნჱ მნებავსჱ გონებითაჱ ჩემითაჱ, გარნაჱ არაჱ ეგრეთჱ, არამ
ედჱ ვრიდოჱ სამოთხესაჱ მასჱ სამეუფოსაჱ დაჱ ნაძუთაჱ ამათჱ სიმაღ
ლესაჱ დაჱ ბაბილოთაჱ ამათჱ ნაყოფიერებასაჱ დაჱ ყუავილთაჱ სურ
ნელებასაჱ, რამეთუჱ ჩუენებაჱ რომელიჱ იხილეჱ მფრინველთაჱ
ფრთითაჱ უშუერითაჱ, განბანაჱ წყლითაჱ დაჱ განსპეტაკე
ბაჱ ბრწყინვალედჱ დაჱ დასხდომაჱ მათიჱ ხეთაჱ მათჱ ზედაჱ სამოთ
ხისათაჱ დაჱ ჴმობაჱ მათიჱ ჴმითაჱ ტკბილითაჱ, ჭეშმარიტად[ჱ]
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სამოთხეჱ ესეჱ ჴორციელიჱ წარმწყმედელიჱ შეგუეცვალოსჱ სა
მოთხედჱ საუკუნოდჱ დაჱ მუნჱ აღვაშენოთჱ სახლიჱ ღ~თისაჱ სალ
ოცველადჱ ჩუენდაჱ, ვიდრეჱ მოსლვადმდეჱ მღდელთაჱ საბერძნ
ეთითჱ, დაჱ მეყსეულადჱ მოიღოჱ ძელიჱ, დაჱ ასწრაფებდაჱ ხუროთაჱ
დაჱ მოჰკუეთაჱ ნაძუიჱ იგიჱ დაჱ ნაძუისაჱ მისგანჱ შემზადნაჱ შუი
დნიჱ სუეტნიჱ ეკლესიისანიჱ დავითარჱ აღაშენესჱ კედელიჱ იგიჱ
ძელითაჱ დააღმართნესჱ შუიდნიჱ იგიჱ სუეტნიჱ თუისჱ თუი
სადჱ, ხოლოჱ სუეტიჱ იგიჱ უდიდესიჱ რომელიჱ საკუირვე
ლჱ იყოჱ ხილვითჱ საშუვალჱ ეკლესიასაჱ შესაგდებელადჱ გა
ნმზადესჱ, დაჱ ვერჱ შეუძლესჱ აღმართებადჱ მისაჱ დაჱ აუწყესჱ
მეფესაჱ საკუირველიჱ იგიჱ ყოვლადჱ ძრვაჱ ადგილთაცაჱ სუე
ტისაჱ მისჱ მაშინჱ მოვიდაჱ მეფეჱ სიმრავლითაჱ ერისათაჱ დაჱ

მოიხუნესჱ მრავალჱ ღონენიჱ მანქანანიჱ სიმარჯუითაჱ დაჱ ერის
აჱ სიმრავლითაჱ ეცადნესჱ აღმართებადჱ დავერჱ შეუძლესჱ,
დაჱ იყოჱ დაკუირვებულჱ დაჱ სიმრავლეჱ ერისაჱ, იტყოდესჱ რამეჱ
არსჱ ესეჱ, დავითარჱ იქმნაჱ მწუხრიჱ წარვიდაჱ მეფეჱ სახლადჱ
თუისაჱ შეწუხებულიჱ დიდადჱ, ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ დაჱ ათორმეტ
1-17 სტრ., 45r
ნიჱ მოწაფენიჱ მისნიჱ დაჱ დედანიჱ დაადგრესჱ სუეტსაჱ მასჱ თან[.]
ხოლოჱ სანატრელიჱ იგიჱ გოდებდაჱ სუეტსაჱ მასჱ ზედა[ჱ]
დაჱ ადინებდაჱ ცრემლთაჱ მისთაჱ ვითარცაჱ შუაჱ დღეჱ ოდენ[ჱ]
იქმნაჱ წარმოიქცესჱ ორნივეჱ ესეჱ მთანიჱ არმაზჱ დაჱ ზადე[.]
რეცაჱ თუჱ ჩამოირღუესჱ დადააყენნესჱ წყალნიჱ ორთავეჱ დ[.]
მტკუარმანჱ გამოხეთქაჱ წარმოაქუნდაჱ ქალაქიჱ, დაშეიქმნესჱ ჴმანიჱ
საზარელნიჱ ტყებისაჱ დატირილისანიჱ დაჱ ეგრეთვეჱ არაგუიჱ
გარდამოჴდაჱ ციხესაჱ, დაჱ იქმნებოდესჱ საზარელნიჱ გ
ურგუინვანიჱ შეეშინაჱ დედათაჱ მათჱ, დაჱ ივლტოდესჱ, ხოლოჱ
ნეტარიჱ ნინოჱ ღაღადებდაჱ ნუჱ გეშინინჱ, დანოჱ ჩემნოჱ, მთ
ანიჱ მუნვეჱ ჰგიანჱ დაჱ წყალნიჱ მუნვეჱ დიანჱ დაჱ ერსაჱ ყოველ
საჱ სძინავსჱ, ხოლოჱ ესეჱ რომელჱ მთანიჱ დაირღუესჱ სამართ
ლადჱ გეჩუენებისჱ, რამეთუჱ ურწმუნოებისაჱ მთანიჱ დაირღ
უესჱ ქალაქსაჱ შინაჱ, დაჱ წყალნიჱ დაეყენნესჱ, სისხლიჱ იგიჱ ყ
რმათაჱ კერპთაჱ მიმართჱ შეწირულისაჱ დაეყენოსჱ, ხოლოჱ ჴმაჱ
ესეჱ ტყებისაჱ არსჱ ეშმაკთაჱ სიმრავლისაჱ, რამეთუჱ ეგლო
ვენჱ იგიჱ თავთაჱ თუისთაჱ რომელჱ არიანჱ მეოტჱ ამითჱ ადგ[ილ]
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ითჱ, ძალითაჱ მაღლისათაჱ დაჱ ჯუარითაჱ ქრისტესითაჱ, მოიქეცი
თჱ დაჱ ილოცევდითჱ ღმრთისაჱ მიმართჱ, დაჱ მეყსეულადჱ დასცხრ
ესჱ ჴმანიჱ იგიჱ, დაარაჱ დადგაჱ განეპყრნესჱ ჴელნიჱ დაილოც
ვიდესჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ წმიდაჱ ნინოჱ, დაჱ იტყოდაჱ რათაჱ არაჱ
დაებრკოლოსჱ საქმეჱ ესეჱ რომელჱ წარმართებულჱ არსჱ მეფეჱ კუალ
ადჱ ვიდრეჱ არაჱ ეყივლაჱ ქათამსაჱ სამთავეჱ
კართაჱ ქალაქისათაჱ დასცაჱ ზარსაჱ ლაშქარმანჱ ძლიერმანჱ და
ლეწნესჱ კარნიჱ, დაჱ აღივსოჱ ქალაქიჱ სპარსითაჱ ლაშქრითაჱ და
შეიქმნაჱ ჴმაჱ ზარისჱ საჴდელიჱ ზრინვაჱ დაყივილიჱ დაკლვაჱ, დაჱ აღ
ივსოჱ ყოველიჱ ადგილიჱ სისხლითაჱ მახუილებითაჱ, დაჱ სხუათაჱ
მათჱ შიშისაგანჱ დასდნებოდესჱ ჴორცნიჱ დაჱ განილიაჱ სულიჱ
მათიჱ ტიროდესჱ ნათესავთაჱ თუისთაჱ, დაჱ მსწრაფლჱ ისმოდაჱ,
ჴმობდესჱ რაჱ ძლიერადჱ, მეფეჱ სპარსთაჱ დაჱ მეფეთჱ მეფეჱ ხუარ
ანჱ, ხუარანჱ ბრძანებსჱ ყოველიჱ ურიაჱ განარინეთჱ პირ
ისაგანჱ მახუილისაჱ, ესერაჱ მესმაჱ მოვეგეჱ თავისაჱ ცნობასაჱ
დაჱ შევორგულდითჱ მეჱ დაათნივეჱ იგიჱ ჩემთანანიჱ, დაჱ მოახლებ
ულჱ იყუნესჱ მახუილოსანნიჱ დაჱ გარემოსჱ ჩუენსაჱ სცემდესჱ
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დაჰკლვიდესჱ ისმაჱ ჴმაჱ ძლიერიჱ, მირიანჱ მეფეჱ შეიპყრესოჱ გ
არეჱ მოიხილაჱ მჴნედჱ მოღუაწემანჱ მანჱ დაჱ თქუაჱ ესეჱ რომელჱ
ყივისჱ ვიციჱ რომელჱ აწჱ სამეჱ დიდადჱ სჭირსჱ, დავმადლობჱ ღმერთსაჱ
რომელჱ ესეჱ ნიშანიჱ წარწყმედისაჱ მათისაჱ არსჱ დაჱ ქართლისაჱ
ცხორებისაჱ, ამისჱ ადგილისაჱ დიდებისაჱ, დაჱ ნუჱ გეშინისჱ გუ
ცემდაჱ, ვითარცაჱ მოძღუარიჱ ჴელოვანიჱ ჭეშმარიტადჱ მოძღუ
არიჱ დამოციქულიჱ ქრისტესიჱ, მიექცაჱ ერსაჱ მასჱ მომავალსაჱ
სადაჱ არიანჱ მეფენიჱ სპარსთანიჱ ხუარაჱ,
დახუარანჱ ხუარაჱ საბატანითჱ გუშინჱ წამოხუედითჱ მალეჱ სამეჱ
მოხუედითჱ დადიდიჱ სამეჱ ლაშქარიჱ ხართჱ ძლიერადჱ დალ
ეწეთჱ ქალაქიჱ ესეჱ დამახუილიჱ დაეცითჱ ქართაჱ დანიავთაჱ, წა
რვედითჱ ბნელადჱ ჩრდილოთჱ კერძოჱ მთათაჱ დაკედართაჱ, ა[..]
მოვიდაჱ რომელსაჱ თქუენჱ ევლტითჱ, დაგანძრაჱ ჴელიჱ ჯუარისჱ
სახედჱ დაჱ მეყსეულადჱ უჩინოჱ იქმნნესჱ ყოველნიჱ იგიჱ, და
ყუდებაჱ იქმნაჱ დიდიჱ, დადედანიჱ იგიჱ ნატრიდესჱ მასჱ დაჱ ადი
დებდესჱ ღმერთსაჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ ცისკარიჱ აღეღებოდაჱ
მიერულაჱ ყოველთაჱ მათჱ დედათაჱ, ხოლოჱ სიდონიაჱ მღ[უ..]
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ძარეჱ იყოჱ, დაჱ იგიჱ დგაჱ ჴელჱ განპყრობითჱ, აჰაჱ ესერაჱ ზ
ედაჱ მოადგაჱ ჭაბუკიჱ ერთიჱ ნეტარსაჱ მასჱ ყოვლადჱ ნათლითაჱ
შებლარდნილიჱ შემკობილიჱ ცეცხლისჱ ზეწრითაჱ, და რ
ქუნაჱ რამეჱ სამნიჱ სიტყუანიჱ, ხოლოჱ იგიჱ, დაეცაჱ პირსაჱ ზ
ედაჱ თუისსაჱ, დაჱ ჭაბუკმანჱ მანჱ მიჰყოჱ ჴელიჱ სუეტსაჱ მასჱ
დაჱ აღმართაჱ წარიღოჱ სიმაღლესჱ შინაჱ, დაჱ განკუირვებითჱ მ
ივეახლეჱ, მასჱ, დავარქუჱ ესრეთჱ, დედოფალოჱ რაჱ არსჱ ესეჱ, დამ
ანჱ მრქუაჱ მოიდრიკეჱ თავიჱ ქუეყანადჱ, დატირილადჱ იწყოჱ ზარისაჱ მი
სგანჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ, აღდგაჱ დააღადგინაჱ დაჱ განვეშორენ
ითჱ მასჱ ადგილსაჱ, ხოლოჱ დედანიჱ იგიჱ ვითარჱ იყუნესჱ იხილ
ესჱ სუეტიჱ იგიჱ ცეცხლისჱ სახედჱ ჩამოდიოდაჱ დაჱ მოახლდებოდაჱ
ხარისხადჱ მონაკუეთსაჱ ზედაჱ ძირსაჱ ნაძუისასაჱ, ვითარცაჱ რიჟურა
ჟუოდენჱ იყოჱ აღდგაჱ მეფეჱ გულჱ გდებულიჱ ურვათაგანჱ, მიხედნ
აჱ სამოთხესაჱ მასჱ დადაწყებულსაჱ ეკლესიასაჱ სადაჱ იგიჱ მტკიცეჱ იყოჱ
გონებაჱ მისიჱ იხილაჱ ნათელიჱ იგიჱ ვითარცაჱ ელვაჱ აღწევნულ
იჱ ცამდეჱ სამოთხითჱ მისითჱ, იწყოჱ სრბადჱ, დამკუირცხლჱ მოვიდო
დაჱ დაჱ ყოველიჱ სიმრავლეჱ სახლისაჱ მისისაჱ დაყოველიჱ ერიჱ ქალაქისაჱ
მოვიდაჱ
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ვითარცაჱ იხილესჱ საკუირველიჱ იგიჱ ნათლითაჱ ბრწყინ[...............]
ჩამოვიდოდაჱ ადგილადჱ თუისადჱ რეცაჱ ვითარცაჱ ზეცითჱ, დადგ[..]
ხარისხსაჱ მასჱ ზედაჱ დადაუმყარაჱ ჴელითაჱ შეუხებელადჱ კაცთა
განჱ დაჱ ნეტარჱ იყოჱ მათჱ ჟამთაჱ შინაჱ რამეთუჱ რაჱ ი
გიჱ იქმნებოდაჱ შიშითაჱ დაჱ სიხარულითაჱ აღივსოჱ მცხეთ[..]
ქალაქიჱ დასდიოდესჱ მდინარენიჱ ცრემლთანიჱ მეფეთაჱ დამთავარ

თაჱ დაყოველსაჱ ერსაჱ, სულთჱ ითქუნაჱ სულითაჱ სულთქმისათაჱ
დაადიდებდესჱ ღმერთსაჱ, დანატრიდესჱ ნეტარსაჱ ნინოსჱ, დაიქმნე
სჱ მასჱ დღესაჱ შინაჱ სასწაულნიჱ დიდნიჱ დაჱ მრავალნიჱ პირველჱ
მოვიდაჱ ურიაჱ ბრმაჱ შობითგანჱ მიეახლაჱ სუეტსაჱ მასჱ დაიქმ
ნაჱ მხედველჱ, მუნჱ თქუესვეჱ დაადიდებდესჱ ღმერთსაჱ, მეორეჱ სე
ფეჱ წულიჱ მოვიდაჱ ყრმაჱ ამზასპანიჱ იდვაჱ რვისაჱ წლისაჱ, მოიღოჱ
დედამანჱ მისმანჱ სარწმუნოებითჱ დადადვაჱ ცხედრითაჱ წინა[შ..]
სუეტსაჱ მასჱ ნათლისასაჱ, დაჱ ნანდუილვეჱ ნათლისასაჱ ევედრე
ბოდაჱ ნინოსჱ მოხედენჱ დედოფალოჱ ძესაჱ ამასჱ ჩემსაჱ სიკუდილ
ადჱ მიახლებულსაჱ რამეთუჱ ვიციჱ ღმერთთაჱ ღმერთიჱ იგიჱ
არსჱ რომელსაჱ შენჱ ჰმსახურებჱ, დაჱ ჩუენჱ გუიქადაგებჱ მა[შ]
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ინჱ წმიდამანჱ ნინოჱ შეახოჱ ჴელიჱ სუეტსაჱ დადასდვაჱ ყრმასაჱ მა
სჱ დარქუაჱ გრწმენინჱ იესოჱ ქრისტეჱ, ძეჱ ღ~თისაჱ ცხოვრებისაჱ თუისჱ
ყოვლისაჱ სოფლისაჱ თუისჱ ჴორცითაჱ მოსრულიჱ განიკურნეჱ ამ
იერითგანჱ დაადიდებდიჱ მასჱ, ვისმანჱ ძალმანჱ განგკურნაჱ
დაჱ მსწრაფლჱ აღდგაჱ ყრმაჱ იგიჱ ვითარცაჱ უტკივნელიჱ და
დაეცაჱ შიშიჱ დიდიჱ მეფესაჱ დაყოველსაჱ ერსაჱ, დათუითოჱ სა
ხენიჱ სნეულნიჱ მოვიდოდესჱ დაჱ განიკურნებოდესჱ ვიდრემდ
ისჱ მეფემანჱ შეუქმნაჱ საბურველიჱ ძელისაჱ გარემოჱ სუეტსაჱ
მასჱ დადაფარაჱ ხედვისაგანჱ დაეგრეთვეჱ შეეხებოდესჱ ერნიჱ სა
რთულსაჱ დაგანიკურნებოდესჱ, მსწრაფლჱ, იწყოჱ მეფემანჱ
დაგანასრულაჱ ეკლესიაჱ სამოთხესაჱ შინაჱ, დაჱ ვითარცაჱ მივიდესჱ
მოციქულნიჱ მირიანჱ მეფისანიჱ კოსტანტინეჱ ბერძენთაჱ მეფესაჱ წინაშეჱ დაჱ მი
უთხრესჱ ყოველიჱ რაცაჱ იქმნაჱ მაშინჱ აღივსოჱ სიხარული
თაჱ მეფეჱ დადედამისიჱ ელენეჱ დედოფალიჱ პირველადჱ ამისთუისჱ,
რამეთუჱ მადლიჱ ღ~თისაჱ მიეფინებოდაჱ ყოველთაჱ ადგილთაჱ
დაჴელსაჱ ქუეშეჱ მათსაჱ ნათელსჱ იღებდაჱ ყოველიჱ ქართლიჱ, შემდ
გომადჱ ამისთუისჱ განმხიარულდესჱ რამეთუჱ დაიდასტურესჱ მი
1-17 სტრ., 48r
რიანჱ მეფისაგანჱ სრულიედჱ მოწყუედაჱ სპარსთაჱ დაჱ მტკიცედჱ მი
ღებაჱ სიყუარულისაჱ მათისაჱ, ადიდებდესჱ დამადლობდესჱ ღმერთ
საჱ დაწარმოგზავნესჱ მღდელიჱ ჭეშმარიტიჱ იოვანეჱ ებისკოპოზადჱ
დაჱ მისთანაჱ მღდელნიჱ ორნიჱ დადიაკონიჱ სამნიჱ, დაჱ მოუწერაჱ მ
ირიანსჱ კოსტანტინეჱ მეფემანჱ წიგნიჱ ლოცვისაჱ დაკურთხევისაჱ,
ღმრთისაჱ მადლობისაჱ დაწარმოსცაჱ ჯუარიჱ დაჱ ხატიჱ მაცხოვრისა[ჱ]
დაჱ მისჱ თანაჱ ნიჭიჱ დიდიჱ ელენეჱ დედოფალმანჱ მოუწერაჱ წ
იგნიჱ ქებისაჱ დაჱ ნუჱ გეშინისჱ ცემისაჱ მოიწიაჱ იოვანეჱ
ებისკოპოზიჱ დაჱ მისჱ თანაჱ მღდელნიჱ დადიაკონნიჱ დაჱ მოციქულნიჱ მ
ცხეთადჱ, აღივსნესჱ სიხარულითაჱ მეფეჱ დადედოფალიჱ, და[...]
ელიჱ ერიჱ მათიჱ, რამეთუჱ სურვიელჱ იყუნესჱ ნათლის
ღებისაჱ თუისჱ მაშინჱ მსწრაფლჱ გაგზავნაჱ ბრძანებაჱ მირიანჱ მე[ფ..]
მანჱ ყოველთაჱ თანაჱ ერისჱ თავთაჱ სპასალართაჱ, დაყოველთ[.]

პირთაჱ სამეფოსათაჱ მოწოდებადჱ წინაშეჱ მისსაჱ, დაჱ მსწრაფლ[ჱ]
მოიწივნესჱ ყოველნიჱ ქალაქადჱ მაშინჱ ნათელჱ იღესჱ მეფემანჱ
ჴელსაჱ ქუეშეჱ წმიდისაჱ ნინოსაჱ დაჱ შემდგომადჱ
დედოფალმანჱ დაშვილმანჱ მათმანჱ, ჴელსაჱ ქუეშეჱ, მათჱ მღდე[ლ..]
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დადიაკონთასაჱ, შემდგომადჱ ამისსაჱ აკურთხესჱ მდინარეჱ მტკუარიჱ
დაჱ ებისჱ კოპოზმანჱ შემზადაჱ ადგილიჱ ერთჱ მიწურვითჱ ჴიდისჱ კა
რსაჱ მოგუეთისასაჱ სადაჱ ყოფილჱ იყოჱ სახლიჱ ელიოზისიჱ, დამუნჱ ნა
თელჱ სცემდაჱ წარჩინებულთაჱ ერთაჱ, დაჱ ეწოდაჱ ადგილსაჱ
მასჱ მთავართაჱ სანათლოჱ, ხოლოჱ ქუემოთჱ მისსაჱ მდინარისავჱ პ
ირსაჱ ორგანჱ ორნიჱ იგიჱ მღდელნიჱ დადიაკონნიჱ ნათელსცე
მდესჱ ერსაჱ მიატყდებოდაჱ ერიჱ იგიჱ ურთიერთასჱ მოსწ
რაფებითჱ დაჱ ევედრებოდესჱ მღდელთაჱ რათაჱ პირველადჱ მასჱ
ვისმეჱ ნათელჱ სცესჱ, ესრეთჱ სურვიელჱ იყუნესჱ ყოველნიჱ იგ
იჱ ნათლისჱ ღებისაჱ თუისჱ რამეთუჱ ესმინაჱ ქადაგებაჱ ნინოსიჱ
რომელსაჱ იტყოდაჱ ყოველმანჱ რომელმანჱ არაჱ ნათელჱ იღოსჱ
არაჱ პოვოსჱ ნათელიჱ საუკუნოჱ ამისჱ თუისჱ მოსწრაფეჱ იყუნესჱ
ნათლისჱ ღებასაჱ ყოველნიჱ იგიჱ, დაესრეთჱ სახედჱ ნათელჱ იღესჱ ყოვე
ლმანჱ ერმანჱ სიმრავლემანჱ ქართლისამანჱ თუინიერჱ ხოლოჱ არაჱ
ნათელჱ იღესჱ მთიულთაჱ კავკასიანთაჱ, არცაჱ მოვიდესჱ
[.]ოფენასაჱ მასჱ ნათლისასაჱ არამედჱ დაადგრესჱ ბნელსაჱ შინაჱ ჟამჱ
[….]ოდენმეჱ, დაჱ ურიათაჱ მცხეთელთაჱ არავეჱ ნათელჱ იღესჱ გარ
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ნაჱ ბარბიანთაჱ ნათელჱ იღესჱ ორმეოცჱ დაათმანჱ სულმანჱ, დაჱ [.......]
ქრისტიანეჱ ჭეშმარიტჱ, ამისჱ თუისცაჱ დიდჱ იქმნნესჱ იგინიჱ წინჱ [....]
მეფისაჱ, დამიუბოძაჱ დაბაჱ რომელსაჱ რქუიანჱ ციხეჱ დიდიჱ, არამედჱ
არაჱ ნათელჱ იღოჱ ფეროზჱ სიძემანჱ მეფისამანჱ რომელსაჱ რქუია
ნჱ რანიჱ ბარდავამდინჱ მიცემულადჱ მირიანისგანჱ არცაჱ ერმ[.]
მისმანჱ ნათელჱ იღოჱ, არამედჱ ჴორციელადჱ მსახურებდაჱ მირიანჱ
მეფესაჱ მაშინჱ წარავლინაჱ მირიანჱ მეფემანჱ ებისკოპოზიჱ იოვ[.]
ნეჱ, დაჱ მისთანაჱ წარჩინებულიჱ ერთიჱ წინაშეჱ კოსტანტინეჱ [თ]მე
ფისაჱ დაითხოვაჱ ნაწილიჱ ძელისაჱ ცხორებისაჱ, რომელიჱ მასჱ
ჟამსაჱ ოდენჱ გამოჩინებულჱ იყოჱ ღმრთისჱ მოყუარესაჱ
დედოფლისაჱ ელენესადჱ, დაითხოვნაჱ მღდელნიჱ მრავალნი[ჱ]
რათაჱ განავლინნესჱ ყოველთაჱ ქალაქთაჱ დაჱ ადგილთაჱ ნათ
ელჱ სცემდესჱ ერსაჱ, რათაჱ მსწრაფლჱ ნათელჱ იღოსჱ ყოვე
ლმანჱ სულმანჱ ქართლისამანჱ, დაჱ ითხოვნაჱ ქვითჱ ხურონიჱ ა
ღშენებისაჱ თუისჱ ეკლესიათაჱ ვითარჱ მიიწივნესჱ წინაშეჱ კოს[ტ]
ანტინეჱ კეისრისაჱ სიხარულითაჱ მოანიჭაჱ ნაწილიჱ ძელისაჱ
ცხორებისაჱ დაჱ ფიცარნიჱ იგიჱ რომელთაჱ ზედაჱ ფერჴნიჱ
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[………]უალულჱ იყუნესჱ უფლისანიჱ, დაჱ სამსჭუალნიჱ ჴელ

თანიჱ, დაჱ წარმოგზავნნაჱ მღდელნიჱ დადიაკონნიჱ ფრიადჱ მრავა
ლნიჱ რამეთუჱ კოსტანტინეჱ მეფემანჱ მეფობასაჱ შინაჱ მი
სსაჱ აღაშენაჱ წმიდაჱ ეკლესიაჱ ტაძარიჱ ღ~თისაჱ ხუთასიჱ
დაჱ მოსცაჱ განძიჱ დიდჱ ძალიჱ ებისკოპოზსაჱ იოვანესჱ, დაუბრძა
ნაჱ სადაცაჱ ჯერჱ იჩინოჱ ადგილთაჱ ქართლისათაჱ აღაშენე
ნჱ ეკლესიანიჱ სახელსაჱ ჩემსაჱ ზედაჱ დანიჭნიჱ ესეჱ დაამკუიდ
რენჱ საზღვართაჱ ქართლისათაჱ დაჱ წარმოვიდაჱ ებისჱ კოპოსიჱ დაჱ
მისჱ თანაჱ მოციქულიჱ დაჱ ვითარჱ მოიწივნესჱ ადგილსაჱ რომელსაჱ
რქუიანჱ ერუშეთიჱ დაუტევნაჱ ხურონიჱ საქმედჱ ეკლესიისაჱ და
დაუტევაჱ განძიჱ იგიჱ დაჱ სამსჭუალნიჱ უფლისანიჱ დაჱ წარვიდაჱ დადაუტევნაჱ
წუნდასჱ ხურონიჱ იგიჱ დაჱ განძიჱ, დაჱ რაჟამსჱ ეწყოჱ ოდენჱ ე
კლესიასაჱ წარმოვიდაჱ დაჱ მოვიდაჱ მანგლისჱ დაიწყოჱ ეკლესიასაჱ შენებაჱ
დაჱ დაუტევნაჱ ფიცარნიჱ იგიჱ უფლისანიჱ მაშინჱ შეწუხნაჱ მირ
იანჱ მეფეჱ ამისჱ თუისჱ რამეთუჱ პირველჱ არაჱ სამეუფოსაჱ,
ქალაქსაჱ მოვიდესჱ, არამედჱ სხუათაჱ ქალაქთაჱ დაჱ ადგილთაჱ იწყე
სჱ შენებადჱ ეკლესიათაჱ დადაუტევნესჱ ნაწილნიჱ, ხოლოჱ მოვიდაჱ
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წმიდაჱ ნინოჱ წინაშეჱ მეფისაჱ დარქუაჱ ნუჱ სწუხჱ მეფეოჱ რამეთუჱ ე
სრეთჱ ჯერარსჱ სადაცაჱ, მოვიდოდიანჱ დასთესვიდენჱ სახლსაჱ ღ~თ
ისასაჱ, ხოლოჱ არსჱ ქალაქსაჱ ამასჱ შინაჱ დიდებულიჱ სამოსელი[ჱ]
უფლისაჱ, მაშინჱ მოიყვანაჱ მეფემანჱ აბიათარჱ მღდელიჱ, დაჱ მი
სთანაჱ ურიანიჱ მრავალნიჱ, დაჱ გამოიკითხაჱ კუართისაჱ მისჱ თ
უისჱ მათგანჱ, ხოლოჱ მათჱ მიუთხრესჱ ყოველიჱ რომელიჱ ზემოჱ წერ
ილჱ არსჱ, აღიპყრნაჱ ჴელნიჱ მირიანჱ მეფემანჱ დათქუაჱ კურთხ
ეულჱ ხარჱ შენჱ უფალოჱ იესოჱ ქრისტეჱ ძეოჱ ღ~თისაჱ ცხოველ
ისაოჱ, რამეთუჱ პირველითგანვეჱ გინდაჱ ჴსნაჱ ჩუენიჱ, ეშ
მაკისაგანჱ დაჱ ადგილისაჱ მისგანჱ ბნელისაჱ, ამისჱ თუისჱ სამოსე
ლიჱ იგიჱ წმიდაჱ შენიჱ წარმოეცჱ წმიდითჱ ქალაქითჱ იერუსალ
იმითჱ ებრაელთაჱ მათჱ ღ~თაებისაჱ შენისაგანჱ უცხოჱ ქმნი
ლთაჱ, დაჱ ჩუენგანჱ უცხოთაჱ ნათესავთაჱ წარვიდაჱ მეფეჱ დაყ
ოველიჱ ქალაქიჱ მტკიცედჱ ქრისტეანობასაჱ იწყესჱ ხუროთაჱ,
ეკლესიათაჱ შენებაჱ, გარეჱ უბანთაჱ მაყუალთაჱ მათჱ ზედაჱ
საყოფელსაჱ წ~ისაჱ ნინოსაჱ, სადაჱ აწჱ არსჱ ეკლესიჱ საებისკოპო
ზოჱ, მაშინჱ თქუაჱ წმიდამანჱ ნინოჱ, კურთხეულჱ არსჱ უფალი[ჱ]
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ღმერთიჱ იესოჱ ქრისტეჱ დაჱ მამაჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოჱ
ქრისტესიჱ რომელმანჱ მოავლინაჱ სიტყუაჱ წმიდაჱ ზეცითგანჱ
მაღალთათჱ თუითჱ ძლიერებისაგანჱ საყდრისაჱ გარდამო
სრულიჱ ქუეყანადჱ მდაბლადჱ შობილიჱ უვეჭველადჱ თესლისაგ
ანჱ დავითისაჱ დედაკაცისაგანჱ მარტოდჱ შობილისაჱ წმიდისაჱ
დაუბიწოსაჱ, რომელიჱ სათნოჱ ეყოჱ მასჱ მიზეზითაჱ მიზეზიჱ
ცხორებისაჱ ჩუენისაჱ რომელმანჱ ცასაჱ ქუეშეჱ ყოველივეჱ განა
ნათლაჱ დაჱ მორწმუნენიჱ აცხოვნნაჱ, რომელიჱ იშვაჱ ვითარცაჱ

კაციჱ, ნათელიჱ ყოველთაჱ ხატიჱ ღ~თისაჱ მამისაჱ, დაჱ ვითარ
ცაჱ მსახურმანჱ ვინმეჱ სჯულისამანჱ ნათელჱ იღოჱ წყლისაგანჱ
დაჱ სულისაჱ ჯუარსჱ ეცუაჱ დაეფლაჱ დააღდგაჱ მესამესაჱ დღესაჱ,
აღჴდაჱ სიმაღლესაჱ მამისაჱ თანაჱ, დაკუალადჱ მოვალსჱ რომელსაჱ
შუენისჱ ყოველივეჱ დიდებაჱ თანაჱ მამითჱ დასულითჱ წმიდიჱ
ამაღლებისაჱ თუისჱ პატიოსნისაჱ ჯუარისაჱ ვითარცაჱ ნათელჱ
იღესჱ მეფემანჱ დადედოფალმანჱ დაშვილთაჱ მათთაჱ დაყოველმა
ნჱ ერმანჱ, მაშინჱ დგაჱ ხეჱ ერთიჱ ადგილსაჱ ერთსაჱ კლდესაჱ ზედაჱ
ბორცუსაჱ შეუვალსაჱ, დაიყოჱ ხეჱ იგიჱ შუენიერიჱ ფრიადჱ
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დაჱ სულნელიჱ, დაჱ ესეჱ საკუირველებაჱ იყოჱ ხისაჱ მისგანჱ რამეთუჱ
ისარჱ ცემულიჱ ნადირიჱ რომელიჱ მოვიდისჱ დაჱ ჭამისჱ ფურცელ
იჱ მისიჱ დაჱ გინაჱ თესლიჱ მისიჱ განერისჱ სიკუდილისაგანჱ დაჱ
ღაცათუჱ საკლავსაჱ ადგილსაჱ დიდადჱ წყლულჱ იყვისჱ, დიდადჱ
საკუირველჱ უჩნდისჱ წარმართთაჱ მათჱ პირველთაჱ, დაჱ აუწყე
სჱ ებისკოპოზსაჱ იოვანესჱ ხისაჱ მისჱ თუისჱ, ხოლოჱ ებისკოპოზ
მანჱ თქუაჱ აჰაჱ ესერაჱ ჭეშმარიტადჱ პირველითგანჱ დამარხუ[.]
არსჱ ქუეყანადჱ ესეჱ მსახურადჱ ღ~თისაგანჱ, რამეთუჱ ღ~თისაგანჱ
აღმოსცენდაჱ ხეჱ იგიჱ დამარხულიჱ ჟამისაჱ ამისთუისჱ
რამეთუჱ აწჱ მოეფინაჱ მადლიჱ ღ~თისაჱ ქართლსჱ დამისჱ ხისაგან[ჱ]
ჯერჱ არსჱ შექმნაჱ ჯუარისაჱ პატიოსნისაჱ რომელსაჱ თაყუანის[ჱ]
სცესჱ ყოველმანჱ სიმრავლემანჱ ქართლისამანჱ, დაჱ წარვიდესჱ რე[ვ]
ძეჱ მეფისაჱ დაებისკოპოსიჱ დაჱ სიმრავლეჱ ერისაჱ, დაჱ მოჰკუეთესჱ ხ[ე]
იგიჱ, დაწარმოიღესჱ რტოთურთჱ თუისითჱ დაჱ მოაქუნდაჱ ათსაჱ [.]
თეულსაჱ კაცსაჱ ზეზეჱ რტოთაჱ დაფურცლითაჱ შემოაქუნდაჱ ქა[ლ.]
ქადჱ დაჱ მოაქუნდაჱ, შემოკრბაჱ ერიჱ მწუანისჱ ფერობასაჱ მასჱ, დაფ
ურცლიანობასაჱ ჟამსაჱ ზაფხულისჱ პირისასაჱ ოდესჱ სხუაჱ [ხ.........]
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ლიჱ იყოსჱ, ხოლოჱ ესეჱ ფურცელჱ დაუცუივნებელიჱ სუ
ლჱ ამაოჱ, დასახილველადჱ შუენიერიჱ, დაჱ ძირსაჱ ზედაჱ აღ
მართესჱ ხეჱ იგიჱ კარსაჱ ზედაჱ ეკლესიისასაჱ სამხრითჱ სა
დაჱ [.] ბერვიდაჱ ნელიჱ ნიავიჱ დაჱ შლიდაჱ ფურცელთაჱ მისთაჱ
დაჱ ძრვიდაჱ რტოთაჱ მისთაჱ იყოჱ ხილვაჱ მისიჱ შუენიერიჱ ვი
თარცაჱ ხილვითჱ ვითარცაჱ ხისაჱ მისჱ ალვისაჱ, ესეჱ მოჰკუეთე
სჱ მარტსაჱ ოცდახუთსაჱ დღესაჱ პარასკევსაჱ დადაადგრაჱ ხეჱ იგ
იჱ ეგრეთჱ დღესაჱ ოცდაჱ ჩუიდმეტსაჱ დაარაჱ შეიცვალაჱ,
ფერიჱ ფურცელმანჱ მისმანჱ ვითარცაჱ დგაჱ ძირსავეჱ ზედაჱ მ
ისსაჱ თავსაჱ ზედაჱ წყაროსასაჱ, ვიდრემდისჱ ყოველნიჱ ხენიჱ
[.....]არისანიჱ შეიმოსნესჱ ფურცლითაჱ დაჱ ხენიჱ ნაყოფისჱ გამომ
[...]ებელნიჱ შეიმოსნესჱ ყუავილითაჱ, მაშინჱ თუესაჱ მაის
[.]აჱ ერთსაჱ შექნესჱ ჯუარიჱ ესეჱ დაშუიდსაჱ ამისჱ თუისასაჱ აღე
[.]ართნესჱ ჴელისაჱ დადებითაჱ მეფეთათაჱ სიხარულითჱ დაწადიე
[.]ებითჱ ყოვლისაჱ ერისაჱ ქალაქისათაჱ დაჱ იყუნესჱ ეკლესიასაჱ,

[ში]ნაჱ იხილაჱ წმიდამანჱ ერმანჱ ქალაქისამანჱ ყოველთაჱ მ
[..] დღეთაჱ [.]ჰ[ა] ჩამოვიდისჱ [...]არიჱ ცეცხლისაჱ ზეცითჱ, დამისაჱ
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გარემოსჱ მსგავსადჱ გუირგუინისაჱ ვარსკულავთაჱ დაჱ დაადგრისჱ ზედაჱ
ეკლესიათაჱ ვიდრეჱ განთიადმდეჱ, დარიჟუჱ რაჟუჱ ოდენჱ გამო
ვიდიანჱ მისგანჱ ორნიჱ ვარსკულავნიჱ ერთიჱ დასავალითჱ
დაიგიჱ თავადიჱ ეგრეთჱ ბრწყინვალედჱ ნელიადჱ ნელიადჱ გან
ვიდისჱ მიერჱ კერძოჱ არაგუსაჱ დადადგისჱ ბორცუსაჱ მასჱ
ზედაჱ კლდისასაზემოჱ კერძოჱ ახლოსჱ წყაროსაჱ მასჱ რომელიჱ
აღმოაცენესჱ ცრემლთაჱ წმიდისათაჱ, დაჱ მუნითჱ აღიმაღლისჱ ზეც
ადჱ, დაჱ ესეჱ მრავალჱ გზისჱ იხილაჱ ყოველმანჱ ერმანჱ მაცხოვა
რებაჱ ღ~თისაჱ ჩუენისაჱ მაშინჱ იწყესჱ კითხვადჱ წმიდისაჱ ნინოსა[ჱ]
თუჱ რაჱ არსჱ რომელჱ გამოვალსჱ ბრწყინვალეჱ ვარსკულავიჱ, და[ჱ]
ერთიჱ წარვალსჱ აღმოსავალითჱ დაჱ ერთიჱ დასავალითჱ, ხოლოჱ მ[ა]
ნჱ თქუაჱ განავლინენითჱ კაცნიჱ მთათაჱ ზედაჱ მაღალთაჱ აღმოსა
ვალითჱ ვიდრეჱ კახეთისაჱ მთამდეჱ, დასავალითჱ ვიდრეჱ სანახებამ
დეჱ ამისჱ ქალაქისაჱ, დაოდესჱ გამობრწყინდენჱ მთიებნიჱ იგიჱ
ნახონჱ თუჱ სადაჱ დგენჱ, მუნცაჱ აღემართნენჱ ჯუარნიჱ ესეჱ ქ[.]
ისტესნიჱ, მაშინჱ ყოოჱ მეფემანჱ ეგრეჱ, შეიცვნაჱ თავნიჱ მთა[თ...]
ნიჱ მიწყებითჱ, ხოლოჱ დღეჱ ესეჱ იყოჱ პარასკევიჱ დაშაბათიჱ [გ]
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ანთენდებოდაჱ დაჱ, იყოჱ იგივეჱ სასწაულიჱ დაიქმნაჱ ეგრეთვეჱ, ვითა
რცაჱ პირველჱ იქმნისჱ ხვალისაჱ დღეჱ მოვიდესჱ დასავალისანიჱ
რომელნიჱ დგესჱ მთათაჱ ზედაჱ ქუაბთაჱ თავისათაჱ დაჱ მიუთხრე
სჱ მეფესაჱ გამოვიდაჱ ვარსკულავიჱ იგიჱ ამაღლდაჱ დამიიწიაჱ მთასაჱ
ზედაჱ თხოთისასაჱ გარდასავალსაჱ ზედაჱ კასპისასაჱ დაადგრაჱ ად
გილსაჱ ერთსაჱ, დაყოვლადჱ უჩინოჱ იქმნაჱ დაეგრეთვეჱ მოვიდ
ესჱ მთითჱ კახეთისათჱ დათქუესჱ ვიხილეჱ თჱ ვარსკულავიჱ აქათჱ მომა
დაადგრაჱ დაბასაჱ ბოდესაჱ კუხეთისასაჱ მაშინჱ უბრძანაჱ ნეტ
არმანჱ ნინოჱ, წარიხუენითჱ ორნიჱ ჯუარნიჱ, დააღმართენითჱ ე
რთიჱ თხოთასჱ სადაჱ გამხილაჱ ღ~თმანჱ ძალიჱ მისიჱ, დაერთიჱ მიეც
სალომესჱ მჴევალსაჱ ქრისტესსაჱ, დაჱ აღმართოსჱ უჯარმასჱ ქალაქ
საჱ, რამეთუჱ ბოდიჱ დაბაჱ არაჱ წინაჱ აღუდგესჱ ქალაქსაჱ მე
ფეთასაჱ რამეთუჱ ერისაჱ სიმრავლეჱ არსჱ მასჱ შინაჱ ბოდი
სჱ კუალჱ დაბაჱ თუითჱ იხილოთჱ ადგილიჱ იგიჱ სათნოჱ ღ~თისაჱ
დაყვესჱ ეგრეთჱ ვითარცაჱ უბრძანაჱ დე[.]დოფალმანჱ, ხოლოჱ ესეჱ ს
ასწაულითაჱ ზეცისათაჱ ჯუარიჱ პატიოსანიჱ ჩუენებითჱ მცხ
[.თ]ასჱ იპყრესჱ სახე΅ლითაჱ კაცობრივითაჱ, დაჱ მივედითჱ ბორ
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ცუსაჱ მასჱ ქუეშეჱ წყაროსაჱ მასჱ ზედაჱ, ღამეჱ ათიესჱ ილოცესჱ ღ
მრთისაჱ მიმართჱ, დანეტარიჱ ნინოჱ ცრემლითაჱ შეაზავებდაჱ წყ
აროსაჱ მასჱ დაიქმნებოდესჱ კურნებანიჱ დასასწაულნიჱ დიდნიჱ, ხვალისაჱ

აღვიდესჱ კლდესაჱ მასჱ ზედაჱ, დამივიდაჱ ნეტარიჱ იგიჱ ბორცუსაჱ ზ
ედაჱ, დავარდაჱ ქვათაჱ მათჱ ზედაჱ, ტიროდაჱ თუითჱ იგიჱ დაჱ მის
თანაჱ მეფენიჱ დამთავარნიჱ, დაჱ ყოველიჱ სიმრავლეჱ ერისაჱ, ვიდრე
მდისჱ მთანიჱ ჴმაჱ სცემდესჱ, დაჱ სდვაჱ ჴელიჱ ერთსაჱ ქვასაჱ, დარქ
უაჱ ერთსაჱ ებისკოპოზსაჱ მოვედჱ შენდაჱ ჯერჱ არსჱ დადასწერეჱ
ჯუარიჱ ქვასაჱ ამასჱ დაჱ მანჱ ყოჱ ეგრეთჱ, დაჱ მუნჱ აღემართაჱ ჯუარ
იჱ იგიჱ, დიდებითაჱ მეფეთაგანჱ მოდრკაჱ ერიჱ იგიჱ სიმრავლ
ლეჱ ურიცხ[......]უიჱ დაჱ თაყუანისჱ სცესჱ ჯუარსაჱ დააღიარესჱ
ჭეშმარიტადჱ ძედჱ ღ~თისაჱ ცხოველისაჱ ხოლოჱ დიდნიჱ იგიჱ მთ
ავარნიჱ არაჱ განეშორებოდესჱ ეკლესიასაჱ წმიდასაჱ დაჱ სუეტ
ისაჱ ნათლისასაჱ, ჯუარსაჱ მასჱ ცხოველსაჱ, რამეთუჱ ხედვი
დესჱ სასწაულთაჱ მათჱ უზომოთაჱ კურნებათაჱ მათჱ მიუთ
ხრობელთაჱ დადღესაჱ კუირიაკესაჱ აღვსებისაჱ ზატიკსაჱ ყოჱ მირჱ
იანჱ მეფემანჱ დაყოველმანჱ მცხეთამანჱ შეწირესჱ შესაწირ[...............]
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დღეჱ განაწესესჱ ჯუარისაჱ მსახურებადჱ აღვსებისაჱ ზატიკიჱ ყოველ
მანჱ ქართლმანჱ მოდღენდელადჱ დღედმდეჱ დაიყოჱ რაოდენისამეჱ
დღისაჱ შემდგომადჱ მარტუილისაჱ უკანასაჱ, იხილესჱ სასწაულიჱ
დიდადჱ საშინელიჱ დღესაჱ ოთხშაბათსაჱ აჰაჱ ესერაჱ სუეტიჱ
ნათლისაჱ სახედჱ ჯუარისაჱ დგაჱ ჯუარსაჱ მასჱ ზედაჱ, დაათორმე
ტნიჱ ვარსკულავნიჱ სახედჱ გუირგუინისაჱ გარემოსჱ მისსაჱ, ხოლოჱ
ბორცუიჱ იგიჱ ჯუარისაჱ კუმევადჱ სახედჱ სურნელადჱ მიჰხედ
ვიდესჱ ყოველნიჱ სასწაულსაჱ ამასჱ, დაჱ მრავალნიჱ უღ~თოთაგანნიჱ
მოიქცესჱ დაჱ ნათელჱ იღესჱ მასჱ დღესაჱ შინაჱ, ხოლოჱ ქრისტიანენიჱ
უფროსჱ მორწმუნეჱ იქმნებოდესჱ დაჱ ადიდებდესჱ ღმერთსაჱ დაჱ
მერმეჱ კუალადჱ იხილესჱ სხუაჱ სასწაულიჱ ჯუარისაჱ, ვითარცაჱ რაჱ
ცეცხლიჱ დგაჱ თავსაჱ ზედაჱ მისჱ შუიდჱ წილადჱ მზისაჱ უბრწყინ
ვალესიჱ ზედაჱ დაადგრაჱ მასჱ ვითარცაჱ საჴუმილისაჱ ნაბერწყალ
ნიჱ აღვლენჱ, ეგრეთჱ სახედჱ აღვიდოდესჱ ანგელოზნიჱ ღ~თისანიჱ
გარდამოვიდოდესჱ მისჱ ზედაჱ ხოლოჱ ბორცუიჱ იგიჱ ჯუარისაჱ
იძრვოდაჱ ძლიერადჱ, დაჱ ვითარცაჱ სასწაულიჱ იგიჱ დასცხრებოდაჱ
ეგრეცაჱ ძრვაჱ იგიჱ დაჱ სცხრებოდაჱ, ვითარცაჱ იხილესჱ სასწა
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ულიჱ იგიჱ დაუკუირდაჱ ყოველთაჱ უფროსადჱ დაუმეტესადჱ
ადიდებდესჱ ღმერთსაჱ დავითარცაჱ იქმნებოდესჱ წლითიჱ წ[….]
სასწაულნიჱ იგიჱ, ყოველიჱ ერიჱ ხედვიდესჱ შიშითჱ დაჱ ძრწ
ოლითჱ მოვიდოდესჱ თაყუანისჱ ცემადჱ გულსჱ მოდგინედჱ მას
ჟამსაჱ რევსჱ ძესაჱ მეფისასაჱ ესუაჱ ყრმაჱ წულიჱ მცირეჱ, დაიყოჱ
სნეულჱ, მიწევნულჱ იყოჱ სიკუდილსაჱ რამეთუჱ იგიჱ ოდენჱ მხოლ[…]
ესუაჱ მათჱ, მოიღოჱ დადადვაჱ იგიჱ წინაშეჱ ჯუარისაჱ დაჱ ცრემლითჱ
ითხოვდაჱ უკეთუჱ მომიბოძოჱ ყრმაჱ ესეჱ ცოცხალიჱ, აღვაშე
ნოჱ კუბოჱ საყოფლადჱ შენდაჱ, მუნჱ თქუესვეჱ განიკურნაჱ ყრმაჱ
იგიჱ განკურნებულიჱ დაჱ განცოცხლებულიჱ წარიყვანესჱ მერმეჱ

მოვიდაჱ აღთქმისაჱ აღმასრულებელადჱ, დაჱ იყოჱ მადლისაჱ მიცემაჱ
ღ~თისაჱ დიდითაჱ სიხარულითაჱ, დაჱ გულსჱ მოდგინებითჱ აღაშე[...]
კუბოჱ ჯუარისაჱ მცხეთისაჱ რევჱ ძემანჱ მეფისამანჱ, დაწლითიჱ წლ[ადჱ]
მოვიდისჱ დააღასრულისჱ აღნათქუემიჱ იგიჱ მსხუერპლისაჱ, დაჱ მიერ
ითგანჱ უფროსჱ მოვიდოდესჱ ყოველნიჱ უძლურნიჱ დასნეულ[ნ...]
განიკურნებოდესჱ დაჱ სიხარულითჱ ადიდებდესჱ ჯუარსაჱ წმიდასა[ჱ]
ქრისტესსაჱ იყოჱ ვინმეჱ მამაჱ კაციჱ ჭაბუკ[ი] დაორნივეჱ თ[...............................]
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ჯდაჱ იგიჱ წინაშეჱ ჯუარსაჱ ქრისტესსაჱ შემდგომადჱ შუიდისაჱ წლისაჱ
აღეხილნესჱ თუალნიჱ ხედვიდაჱ დაჱ ადიდებდაჱ ღმერთსაჱ, მერმეჱ
დედაკაციჱ ვინმეჱ იყოჱ გუემულჱ სულისაგანჱ უკეთურისაჱ, ეგეჱ ო
დენჱ რომელჱ ძალიჱ დაჱ გონებაჱ მისიჱ მიეღოჱ წელსაჱ რვასაჱ,
დაჱ სამოსელსაჱ მისსაჱ დაიპებდაჱ, დაჱ ვითარჱ მოიყვანესჱ პატიოსანსაჱ
ჯუარსაჱ, დაჱ შეამთხუივესჱ შემდგომადჱ ათორმეტისაჱ წლისაჱ გა
ნიკურნაჱ, დაჱ თუისითაჱ ფერჴითაჱ წარვიდაჱ დაჱ ადიდებდაჱ ღმერთსაჱ
დაჱ თაყუანისჱ სცემდაჱ პატიოსანსაჱ ჯუარსაჱ, დაკუალადჱ იყოჱ ყრმაჱ ვინ
მეჱ მცირეჱ მეყსეულადჱ დაეცაჱ დამოკუდაჱ აღიღოჱ დედამანჱ მისმანჱ
დაჱ დააგდოჱ წინაშეჱ ჯუარსაჱ ყრმაჱ იგიჱ მომწყდარიჱ, დილითგანჱ
მიმწუხრიჱ, ხოლოჱ დედაჱ მისიჱ ტირილითჱ ილოცვიდაჱ წინაშეჱ ჯ
უარსაჱ დასხუანიჱ ეტყოდესჱ წარვედჱ დედაკაცოჱ დაჱ დამარხეჱ რამეთუჱ მომკუ
დარჱ არსჱ, დანუღარაჱ აწყინებჱ, ხოლოჱ მანჱ არაჱ წარიკუეთაჱ სა
სოებაჱ, არამედჱ უფროსჱ დაუმეტესჱ საწყალობელადჱ ტიროდაჱ
დაჱ ილოცვიდაჱ, ხოლოჱ მიმწუხრისჱ ჟამსაჱ სულიერჱ იქმნაჱ დაჱ თუალნიჱ
აღეხილნესჱ, დაშემდგომადჱ შუიდისაჱ დღისაჱ განიკურნაჱ, დაგა
ნცოცხლებულიჱ წარიყვანაჱ დედამანჱ მისმანჱ, დაჱ ადიდებდაჱ ღმე
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რთსაჱ, იხილესჱ რაჱ სასწაულიჱ დაკურნებაჱ ყოვლადჱ წმიდისაჱ
ჯუარისაჱ მრავალნიჱ უშვილონიჱ მოვიდოდესჱ დაჱ ითხოვდესჱ შვილიერ
ებასაჱ, დაშვილჱ მრავალჱ იქმნებოდესჱ შესაწირავთაჱ დაჱ მად
ლთაჱ შესწირვიდესჱ არაჱ თუჱ მრავალნიჱ მოვიდოდესჱ მათ
ოდენჱ მიილიანჱ კურნებაჱ არამედჱ რომელნიჱ შორითჱ ილო
ცვიდიანჱ წმიდასაჱ ჯუარსაჱ, მუნჱ თქუესვეჱ შეწევნითაჱ მისითაჱ მი
იღიანჱ მადლიჱ, მძლეჱ ექმნისჱ მტერთაჱ, დაჱ მოსწრაფედჱ მოვიდი
ანჱ მადლისაჱ შეწირვადჱ, მრავალნიჱ უკუეჱ უღმრთონიჱ ჭირ
საჱ შთაცუივიანჱ, დაჱ რაჟამსჱ ხადოდიანჱ წმიდასაჱ ჯუარსაჱ მუნჱ თ
ქუესვეჱ განიკურნიანჱ ჭირისაგანჱ დაჱ მოვიდოდიანჱ შემთხუევადჱ
სიხარულითჱ პატიოსნისაჱ ჯუარისაჱ, დაჱ მსწრაფლჱ ნათელჱ იღიანჱ და
ადიდებდიანჱ პატიოსანსაჱ ჯუარსაჱ, დაჱ მრავალთაჱ ნათელჱ იღესჱ
სიხარულითჱ ადიდებდესჱ უფალსაჱ, მრავალნიჱ უკუეჱ მრავალსაჱ
ჭირსაჱ შთაცუივნილნიჱ ძალითაჱ პატიოსნისაჱ ჯუარისათაჱ გ
ანიკურნებოდესჱ პირადჱ პირადთაგანჱ სატანჯველთაჱ, მოივლტიედჱ
ვედრებადჱ მყისჱ განიკურნებიედჱ დღენდელადჱ დღედმდეჱ, დაჱ ადიდებ
დესჱ მამასაჱ დაძესაჱ დაჱ წმიდასაჱ სულსაჱ, რომლისაჱ არსჱ დიდებ[...]

1-18 სტრ., 55v
მამისაჱ წიგნიჱ რომელიჱ მიუწერაჱ პატრიაქმანჱ რომისამანჱ
დაჱ ბრანჯთაჱ მეფემანჱ ნინოსჱ დამეფესაჱ მირიანსჱ დაყოველსაჱ ერსაჱ
ქართლისაჱ
მათჱ დღეთაჱ შინაჱ მოვიდაჱ წიგნიჱ რომითჱ წმიდისაჱ პატრია
ქისაჱ ნინოსჱ დაჱ მეფესაჱ დაჱ ყოველსაჱ ერსაჱ ქართლისასაჱ, დაჱ
მოვიდაჱ ბრანჯიჱ დიაკონიჱ შესხმადჱ ქებისაჱ დაჱ კურთხევისაჱ, მი
ცემადჱ ამისჱ წმიდისაჱ ნინოსაგანჱ ლოცვისაჱ წარღებადჱ დამადლისაჱ
ზიარებადჱ, აქუნდაჱ წიგნიჱ ბრანჯთაჱ მეფისაჱ ნინოსცაჱ თანაჱ
რამეთუჱ მამისაჱ მისისაგანჱ ნათელჱ ეღოჱ ბრანჯეთსჱ დაჱ ესეჱ
ყოველიჱ მსმენელჱ იყოჱ იერუსალემითჱ, კოსტანტინეჱ პოლითჱ
ვითარმედჱ ქუეყანასაჱ მასჱ ქართლისასაჱ მიეფინაჱ მზეჱ სიმართლისაჱ
ამისჱ თუისჱ სანატრელიჱ წიგნიჱ მოუწერაჱ რა
თამცაჱ ეუწყნესჱ აქანიჱ იგიჱ სასწაულნიჱ სუეტისაჱ მისჱ თ
უისჱ მაყლოვნისაჱ დაჱ ძალიჱ იგიჱ კურნებისაჱ, ესეჱ ყოველიჱ ი
ხილაჱ დაჱ მოისმინაჱ სასწაულიჱ იგიჱ ბრანჯმანჱ დიაკონმანჱ
რომელიჱ ქმნილჱ იყოჱ მცხეთასჱ, დაგანკუირვებულიჱ ადიდებდაჱ,
ღმერთსაჱ წარიღოჱ წიგნებიჱ დაჱ წარვიდაჱ მაშინჱ რქუაჱ მეფ
ემანჱ წმიდასაჱ ნინოსჱ დაებისჱ კოპოზსაჱ მნებავსჱ ესრეთჱ
[........] იძულებითჱ მახუილითაჱ მოვაქცინეთჱ მთეულნიჱ დაჱ სიძეჱ ჩე
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მიჱ ფეროზჱ დავამონნეთჱ ძესაჱ ღ~თისასაჱ დავათაყ
უანნეთჱ პატიოსანსაჱ ჯუარსაჱ, მაშინჱ რქუესჱ არაჱ ბრძ
ანებულჱ არსჱ უფლისაგანჱ მახუილისაჱ აღებაჱ არამედჱ
სახარებითაჱ დაჱ ჯუარითაჱ პატიოსნითაჱ უჩუენოთჱ გზაჱ
ჭეშმარიტიჱ მიმყვანებელიჱ ცხორებადჱ საუკუნოდჱ დაჱ მადლმ
ანჱ ღ~თისამანჱ განანათლოსჱ სიბნელიჱ იგიჱ გულთაჱ მა
თთაჱ დაჱ წარვიდაჱ ნინოჱ დაჱ ებისკოპოსიჱ იოვანეჱ, წარვიდაჱ მეფეჱ
დაჱ ერისჱ თავიჱ ერთიჱ, მივიდესჱ დაჱ დადგესჱ წობენსჱ დაჱ მოუწ
ოდესჱ მთეულთაჱ პირუტყუთჱ სახეთაჱ მათჱ კაცთაჱ ჭა
რთლელთაჱ ფხოველთაჱ წიაღლაჱ კასანელთაჱ დაჱ გუდამაყრე
ლთაჱ დაჱ უქადაგესჱ მათჱ სჯულიჱ ქრისტიანეთაჱ ჭეშმარიტ
იჱ მიმყვანებელიჱ ცხორებადჱ საუკუნოდჱ ხოლოჱ მათჱ არაჱ ინ[..]
ესჱ ნათლისჱ ღებაჱ მაშინჱ ერისჱ თავმანჱ ქართლისამანჱ მ[..]
წარმართაჱ მახუილიჱ მათჱ ზედაჱ ძლევითჱ, შემუსრნესჱ კერ
პნიჱ მათნიჱ გარდამოვიდესჱ მუნითჱ დადადგესჱ ჟალეთსჱ, დაუ
ქადაგესჱ ერწოჱ თიანელთაჱ ხოლოჱ მათჱ შეიწყნარესჱ
დაჱ ნათელჱ იღესჱ, ხოლოჱ ფხოველთაჱ დაუტევესჱ ქუეყანაჱ მათ[...]
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დაჱ გარდავიდესჱ თუშეთსჱ, დაჱ სხუანიცაჱ მთეულნიჱ უმრავლ
ესნიჱ არაჱ მოიქცესჱ, არამედჱ დაუმძიმაჱ მათჱ მეფემანჱ ხარკიჱ

ოდესჱ არაჱ ინებესჱ ნათლისჱ ღებაჱ არამედჱ წარკრბესჱ იგ
ინიჱ დაჱ შესცთესჱ, დაჱ რომელნიჱ მეჱ უკანასკნელჱ მოაქცივნაჱ
აბიბოსჱ ნეკრესელმანჱ, დაჱ რომელნიჱ მეჱ მათგანნიჱ დარჩესჱ
წარმართობასავეჱ შინაჱ დღესჱ აქამომდეჱ, ხოლოჱ წმიდაჱ ნინოჱ წარ
ემართაჱ წარსლვადჱ რანსჱ მოქცევადჱ ფეროზისსაჱ
დაჱ ვითარცაჱ მივიდაჱ კახეთსჱ დაბასაჱ ბოდისასაჱ, დაყუნაჱ მუნჱ დღ
ენიჱ რაოდენნიჱ მეჱ, მოვიდესჱ მისსაჱ კახეთითჱ ჰკითხვიდესჱ დაჱ აღ
იარებდესჱ სწავლასაჱ მისსაჱ სიმრავლეჱ ერისაჱ, მაშინჱ დაჱ სნე
ულდაჱ მუნჱ დაჱ ვითარცაჱ ცნაჱ რევჱ ძემანჱ მეფისამანჱ, დაჱ სალომეჱ
ცოლმანჱ მისმანჱ რომელნიჱ ცხორებდესჱ უჯარმასჱ, მოვიდესჱ 
ნინოსაჱ დააცნობესჱ მეფესაჱ დაჱ დედოფალსაჱ, ხოლოჱ მათჱ მიავლ
ინესჱ ებისკოპოსიჱ იოვანეჱ წარმოყვანებადჱ ნინოსსაჱ, ხოლოჱ წმი
დაჱ ნინოჱ არაჱ ერჩდაჱ, მაშინჱ მივიდაჱ თუითჱ მეფეჱ დაჱ სიმრავლ
ეჱ ერისაჱ, დაჱ შეკრბაჱ მისჱ ზედაჱ სიმრავლეჱ ერთაჱ ძლიერთაჱ
რამეთუჱ ხედვიდაჱ ყოველიჱ იგიჱ ერიჱ პირსაჱ ნინოსსაჱ ვითარცაჱ
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პირსაჱ ზეცისაჱ ანგელოზისასაჱ, დაჱ მოსწყუედდიანჱ ფესუ
საჱ სამოსლისაჱ მისისასაჱ მიიღებდესჱ, დაჱ ემთხუეოდესჱ სარ
წმუნოებითჱ, დაჱ იძულებითჱ ევედრებოდესჱ ყოველნიჱ მეფე
ნიჱ დადედოფალნიჱ გარემოსჱ მსხდომნიჱ რომელთაჱ გარდა
[.]მოსდიოდესჱ ცრემლნიჱ თუალთაგანჱ მათთაჱ განშორებისაჱ
თუისჱ მოძღურისაჱ მათისაჱ დამოღუაწისაჱ, დაჱ სნეულთაჱ მკუ
რნალისაჱ ჴელოვნისაჱ დაეტყოდესჱ სალომეჱ უჯარმელიჱ დაპეროჟ
ავარიჱ სივნელიჱ დაჱ მათჱ თანაჱ ერისჱ თავნიჱ დაჱ მთავარნიჱ ჰკით
ხვიდესჱ ვინაჱ, დაჱ ანუჱ სა[.] დათჱ მოხუედჱ ამაჱ ქუეყანასაჱ მაცხოვრადჱ
ჩუენდაჱ ანუჱ საჱ დათმეჱ იყოჱ აღზრდაჱ შენიჱ დედოფალოჱ
მაუწყეჱ ჩუენჱ აღზრდაჱ შენიჱ, რასაჱ იტყუიჱ ტყუეობასაჱ
ტყუეთაჱ მჴსნელოჱ სანატრელოჱ რამეთუჱ გუისწავიესჱ შ
ენგანჱ ვითარმედჱ ყოფილჱ არიანჱ წინასწარმეტყუელნიჱ პირ
ველჱ ძისაჱ ღ~თისაჱ დაჱ შემდგომადჱ მოციქულნიჱ ათორმე
ტნიჱ, დაჱ სხუანიჱ სამეოცჱ დაჱ ათნიჱ, დაჱ ჩუენდაჱ არაჱ ვინჱ
მოავლინაჱ ღმერთმანჱ გარნაჱ შენჱ დაჱ ვითარჱ იტყუიჱ ვითაჱ
რმედჱ ტყუეჱ ვარიჱ მეჱ ანუჱ ვითარცაჱ უცხოჱ მეფეჱ დიი
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მაშინჱ იწყოჱ სიტყუადჱ წმიდამანჱ ნინოჱ დათქუაჱ ასულნოჱ სარწმუნოებისანოჱ
მახარებელნოჱ ღ~თისანოჱ დედოფალნოჱ ჩემნოჱ გხედავჱ თ
ქუენჱ ვითარცაჱ პირველთაჱ მათჱ დედათაჱ სარწმუნო
ებასაჱ ზედაჱ ქრისტესსაჱ, დაჱ გზათაჱ ჩემთაჱ ცნობაჱ გლახა
კისაჱ მჴევლისაჱ, დაჱ გაუწყოცაჱ, რამეთუჱ ესერაჱ მოსრულჱ
არსჱ სულიჱ ჩემიჱ ჴორჴადჱ ჩემდაჱ, დაჱ მეძინებისჱ მეჱ ძილ
ითაჱ დედისაჱ ჩემისათაჱ, საუკუნოდჱ მოიხუენითჱ საწერელ
ნიჱ დაჱ აწჱ ესრეთჱ გლახაკიჱ დაჱ უდებიჱ ცხორებაჱ ჩემიჱ, რათაჱ
უწყოდიანჱ შვილთაცაჱ თქუენთაჱ სარწმუნოებაჱ თქუენი[თა]ჱ, დაჱ

შეწყნარებაჱ ჩემიჱ, სასწაულნიჱ ღ~თისანიჱ რომელნიჱ გიხილვა
ნჱ მაშინჱ მსწრაფლჱ მოიხუნესჱ საწერელნიჱ სალომეჱ უჯარმელ
მანჱ, დაჱ პეროჟავრჱ სივნელმანჱ, იწყოჱ სიტყუადჱ წმიდამანჱ ნ
ინოჱ, ხოლოჱ იგინიჱ წერდესჱ, დაჱ წარმოუთხრაჱ ყოველიჱ რო
მელიჱ ზემოჱ წერილჱ არსჱ ცხორებაჱ მ΅ისიჱ წმიდ΅ასაჱ, დაჱ შევედ
რაჱ მეფესაჱ მღდელიჱ იაკობჱ, რათაჱ შემდგომადჱ იოვანეს
საჱ იგიჱ იყოსჱ ებისკოპოსიჱ, მაშინჱ იოვანეჱ ებისკოპოსმანჱ წი
რაჱ ჟამიჱ დაჱ აზიარაჱ ჴორცსაჱ დაჱ სისხლსაჱ ქრისტესსაჱ წმიდაჱ ნინოჱ,
1-18 სტრ., 58r
დაჱ შევედრაჱ სულიჱ თუისიჱ მეუფესაჱ ცათასაჱ ქართლსაჱ მისი
თგანჱ მეათოთხმეტესაჱ [.]წელსაჱ, ქრისტესჱ ამაღლებითგანჱ
სამასჱ ოცდაჱ თურამეტსაჱ, დასაბამითგანთაჱ წელთაჱ ხუთია
თასჱ რვასჱ ოცდაჱ თურამეტსაჱ მაშინჱ შეიძრნესჱ ორნივეჱ ესეჱ
ქალაქნიჱ მცხეთაჱ დაჱ უჯარმაჱ დაყოველიჱ ქართლიჱ მიცვალება
საჱ ნინოსსაჱ, მუნჱ მივიდესჱ დაჱ დამარხესჱ ძლევითჱ შემოსილიჱ
გუამიჱ მისიჱ ადგილსავეჱ ზედაჱ კუხეთსჱ დაბასაჱ ბოდისასაჱ
რამეთუჱ მუნჱ ითხოვაჱ თუითჱ დაფლვაჱ მეფისაგანჱ შეხედვითაჱ
ღ~თისათაჱ, სიმდაბლისაჱ თუისჱ ქმნაჱ ესეჱ წმიდამანჱ რამეთუჱ ად
გილიჱ იგიჱ შეურაცხიჱ, მწუხარეჱ იყოჱ მეფეჱ დაჱ ყოველნიჱ
წარჩინებულნიჱ მუნჱ დაფლვასაჱ მისსაჱ, არამედჱ ანდერძისაჱ დაჱ
მცნებისაჱ მისისაჱ აღსრულებისაჱ თუისჱ დაფლესჱ მუნჱ, დავით
არცაჱ აღესრულაჱ ესეჱ ღ~თივჱ განბრძნობილმანჱ მირიანჱ მ
ეფემანჱ განამტკიცაჱ ყოველიჱ ქართლიჱ დაჱ ერეთიჱ სარწმუნოებ
ასაჱ ზედაჱ სამებისაჱ წ~იდისასაჱ, ერთარსებისაჱ ღ~თისაჱ დაუსაბამო
სასაჱ დამბადებელისაჱ ყოვლისაჱ, დაგანმტკიცდესჱ სრულსაჱ სარწმუ
ნოებასაჱ მაშინჱ კეისარსაჱ კოსტანტინესჱ რომელჱ ყვაჱ ძეჱ მირ[….]
[............................................................................................]
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მირიანისიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ბაქარჱ გამოგზავნაჱ იგიჱ მეფ
ემანჱ კოსტანტინეჱ ნიჭითაჱ დიდითაჱ დაჱ მოუწერაჱ ესრეთჱ
მეჱ კოსტანტინეჱ მეფეჱ თუითჱ მპყრობელიჱ ახალიჱ მონაჱ მეფ΅ისაჱ
პირველჱ ეშმაკისაგანჱ წარტყუენულიჱ, დაჱ მერმეჱ გამოჴსნილ
იჱ დამბადებელისაჱ მიერჱ, მოვსწერეჱ შენდაჱ ღ~თივჱ განბრძნ
ობილისაჱ, დაჱ ჩემთანავეჱ ახალჱ ნერგისაჱ მორწმუნისაჱ მეფი
საჱ მირიანისსაჱ იყავნჱ შენთანაჱ მშუიდობაჱ დაჱ სიხარულიჱ, ვინა
[.]თგანჱ იცანჱ შენჱ სამებაჱ ერთჱ არსებაჱ ღმერთიჱ დაუსაბ
ამოჱ დაჱ მბადებელიჱ ყოვლისაჱ, არღარაჱ მიჴმსჱ მეჱ შენგანჱ მძე
ვალიჱ არამედჱ კმაჱ არსჱ ჩუენჱ შორისჱ შუაჱ მდგომელადჱ
ქრისტეჱ ძეჱ ღ~თისაჱ პირველჱ ჟამთაჱ შობილიჱ რომელიჱ გ
ანკაცნაჱ ჴსნისაჱ თუისჱ ჩუენისაჱ, დაჱ ჯუარიჱ მისიჱ პატიოსა
ნიჱ რომელიჱ მოცემულჱ არსჱ ჩუენდაჱ წინამძღურადჱ, გული
თაჱ მოსავთაჱ მისთაჱ, დაჱ შუაჱ მდგომელობითაჱ ღ~თისაჱ დამბად
ებელისათაჱ ვიყუნეთჱ ჩუენჱ სიყუარულიჱ ძმებრივჱ დაჱ შვილიჱ შენიჱ

შენდავეჱ მიმინიჭებიესჱ იხილეჱ დაჱ განიხარეჱ დაჱ ღ~თისაგანჱ მოვლ
ინებულიჱ ანგელოზიჱ მშუიდობისაჱ იყავნჱ შენთანაჱ განდევნენჱ ღ
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მერთმანჱ დამბადებელმანჱ ეშმაკიჱ მაცთურიჱ საზღვართაგანჱ შენთაჱ
მოვიდაჱ ბაქარჱ ძეჱ მეფისაჱ მირიანისიჱ დამოციქულიჱ კოსტანტინეჱ
მეფისაჱ მცხეთასჱ, აღივსნესჱ სიხარულითაჱ მირიანჱ მეფეჱ, დაჱ ნა
ნაჱ დედოფალიჱ, მადლობდესჱ ღმერთსაჱ ნიჭთაჱ სრულთაჱ მომ
ცემელსაჱ, მაშინჱ მირიანჱ მეფემანჱ განასრულაჱ ეკლესიაჱ საე
ბისკოპოსოჱ დაჱ აღასრულაჱ სატფურებაჱ მისიჱ მრავლითაჱ
დიდებითაჱ, დაჱ მოქცევითგანჱ მირიანჱ მეფისათჱ მეოცდაჱ ხუთესაჱ წ
ელსაჱ მოკუდაჱ ძეჱ მისიჱ რევჱ სიძეჱ თრდატჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ, რომ
ლისადავეჱ მიეცაჱ მეფობაჱ სიცოცხლესავეჱ მისსაჱ, დადაფლესჱ აკლდამ
ასაჱ რომელიჱ თუითჱ მასვეჱ რევსაჱ აღეშენაჱ დამასვეჱ წელიწადსაჱ
დასნეულდაჱ მირიანჱ მეფეჱ რომლითაცაჱ აღესრულაჱ, დაჱ მოიყვანაჱ
ძეჱ მისიჱ ბაქარჱ, დაჱ მასჱ სუეტსაჱ შინაჱ არსჱ ნაწილიჱ ღმრ~თივჱ
აღმართებულისაჱ სუეტისაჱ, დაჱ მეორესაჱ წელსაჱ მოკუდაჱ ნანაჱ დედო
ფალიჱ დადაეფლაჱ სუეტსაჱ დაჱ სავალითჱ სადაჱ მირიანჱ დამარხულჱ ი
ყოჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ ბაქარჱ დაჱ იყოჱ მორწმუნეჱ
მამაჱ მისიჱ, ამანჱ მოაქცივნაჱ, უმრავლესნიჱ კავკასიანნიჱ, რომელნიჱ
ვერჱ მოექცივნესჱ მამასაჱ მისსაჱ დაჱ შთავარდაჱ შორისჱ მისსაჱ მტ
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ერობაჱ სომეხთაჱ რამეთუჱ სომეხნიჱ ბაქარისჱ ძმისჱ წულისჱ
რევისჱ ძისაჱ თრდატისაჱ სომეხთჱ მეფისჱ ასულისაჱ წულისჱ მეფო
ბასაჱ ლამოდესჱ ქართლსაჱ, ხოლოჱ ესეჱ ბაქარჱ ეზრახაჱ სპარსთაჱ
მეფესაჱ მამისჱ ძმისჱ წულსაჱ მისსაჱ დაემოყურაჱ დაგაუცვალაჱ ქუეყ
ანაჱ მისიჱ ძესაჱ მისსაჱ ფეროზსჱ რომელსაჱ აქუნდაჱ რანიჱ დაჱ ბარდ
ავამდისჱ მიცემულადჱ მირიანისგანჱ, დაჱ მისცაჱ მისჱ წილჱ სამშუილ
დითგანჱ მიღმართჱ ქუეყანანიჱ ვიდრეჱ თავამდეჱ აშოტისაჱ,
მაშინღაჱ ნათელჱ იღოჱ ფეროზჱ, დაჱ ერმანჱ მისმანჱ, დაჱ მო
ირთესჱ ძალიჱ ხუასროსაგანჱ დაჱ ეწყუნესჱ სომეხთაჱ ჯავხეთსჱ ს
ძლესჱ დაჱ აოტ΅ესჱ სომეხნიჱ მაშინჱ მეფემანჱ ბაქარჱ შუაჱ მდგო
მელობითაჱ ბერძენთჱ მეფისაჱ დაჱ სპარსთჱ მეფისათაჱ დააწერინაჱ ჴე
ლითჱ წერილიჱ ძმისჱ წულსაჱ მისსაჱ, დაჱ დედასაჱ მისსაჱ სალომესჱ,
ესრეთჱ ვითარმედჱ ვიდრემდისჱ იყოსჱ ნათესავიჱ ბაქარისიჱ, რომელ
საჱ ეძლოსჱ პყრობაჱ მებობისაჱ მისიჱ იყოსჱ მეფობაჱ, დაჱ არაჱ ო
დესჱ ძებნონჱ მებობაჱ ნათესავთაჱ რევისთაჱ მაშინღაჱ მოიყვანაჱ
ძმისჱ წულნიჱ მისნიჱ დამისცაჱ კუხეთიჱ დადასხნაჱ რუსჱ თავსჱ
ერისჱ თავადჱ, ამანჱ ბაქარჱ ყოველნიჱ დღენიჱ ცხორებისაჱ მისიჱ
1-17 სტრ., 60r
სანიჱ დიდსაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ აღასრულნაჱ, დაჱ გა
ნამრავლნაჱ მღდელნიჱ დაჱ დიაკონნიჱ ყოველსაჱ შინაჱ ქართლ
საჱ დაჱ რანსაჱ დაჱ ეკლესიათაჱ მსახურებადჱ, ამანჱ აღაშენაჱ

ეკლესიაჱ წილკნისაჱ, დაჱ მოკუდაჱ დადაეფლაჱ ძმასავეჱ თუისსაჱ თანაჱ,
დაჱ დაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ მირდატჱ, დაჱ მეფობდაჱ სარწმუნოებასაჱ ში
ნაჱ, დაჱ მანჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ თუხარისისაჱ ციხესაჱ შინაჱ დაჱ
ჴევსაჱ კლარჯეთისასაჱ, არაჱ იყოჱ ეკლესიაჱ, დაჱ მუნჱ დაადგინნაჱ
მღდელნიჱ მოძღურადჱ კლარჯეთსჱ დაჱ მატაჱ შემკობაჱ დაჱ შენებაჱ
ერუშეთისაჱ დაჱ წუნდისაჱ ეკლესიათაჱ, მაშინჱ ამისჱ მირდატისჱ
მეფობასაჱ იწყესჱ ქართველთაჱ სუეტისაჱ ცხოველისაგანჱ ნაწი
ლისაჱ გამოღებადჱ დაჱ ქმნადჱ ჯუარადჱ, რამეთუჱ დიდნიჱ სასწაულ
ნიჱ დაჱ კურნებანიჱ იქმნებოდესჱ სადაცაჱ იყვისჱ ნაწილიჱ სუ
ეტისაჱ ცხოველისაჱ, დაჱ არაჱ აყენებდაჱ მირდატჱ ნაწილისაჱ
გამოღებადჱ, რამეთუჱ ებისკოპოსმანჱ ჭეშმარიტმანჱ იაკობჱ ეგრე
თჱ ჯერჱ იჩინაჱ დაჱ თქუაჱ მინიჭებულჱ არსჱ უფლისაგანჱ,
ჯერჱ არსჱ სუეტისაჱ მისჱ ღ~თივჱ აღმართებულისაჱ ქმნაჱ სახე
დჱ ჯუარისაჱ დაჱ განეფინაჱ ყოველთაჱ ადგილთაჱ ქართლისათაჱ ნ
1-17 სტრ., 60v
აწილიჱ სუეტისაჱ ცხოველისაჱ მაშინჱ ამანჱ მირდატჱ მეფემანჱ მი
სვეჱ სუეტისაგანჱ შექნაჱ ჯუარიჱ ზომიერიჱ დარომელიჱ,
დარჩაჱ სუეტისაჱ მისგანჱ ცხოველისაჱ მასჱ გარეთჱ მოქნაჱ ქვითჱ
კირითაჱ, დაჱ აღამაღლაჱ ქვითჱ კირიჱ პირველჱ სუეტისაჱ ოდნადჱ,
დაჱ თავსაჱ მისჱ სუეტისასაჱ აღმართაჱ ჯუარიჱ იგიჱ ძელიჱ განმ
აცხოველებელიჱ, დაჱ ყოველნიჱ დღენიჱ ცხორებისაჱ მისისანიჱ უშ
ფოთველადჱ აღასრულნაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ, დაჱ მ
ისჱ ზეჱ მოკუდაჱ ებისკოპოსიჱ იაკობჱ, დაჱ დაჯდაჱ იოსებჱ სომეხიჱ
ნერსეჱ კათალიკოზისაჱ დიაკონიჱ, დამოკუდაჱ მირდატჱ მეფეჱ, დადაჯდაჱ
მეფედჱ ძეჱ მისიჱ ვარაზჱ ბაქაქჱ დაშეირთნაჱ ორნიჱ ცოლნიჱ ერ
თიჱ ასულიჱ თრდატისიჱ რევისჱ ძისაჱ მირიანისჱ ძისჱ წულისაჱ, დაჱ
ერთიჱ ძისჱ წულიჱ ფეროზისიჱ, მირიანისჱ ასულისჱ წულისაჱ, დაჱ უ
შვნაჱ მირიანსჱ რევისჱ ძისჱ წულმანჱ ორნიჱ ძენიჱ რომელთაჱ ს
ახელებიჱ ერქუაჱ მირდატჱ დაჱ თრდატჱ, ერთიჱ უშვაჱ ფეროზისჱ
ძისჱ წულმანჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ფარსმანჱ ესეჱ ვარაზჱ ბაქარჱ მე
ფეჱ იყოჱ კაციჱ ურწმუნოჱ დაჱ მოძულეჱ
სჯულისაჱ დაჱ ვერჱ იკადრებდაჱ ერისაგანჱ განცხადებადჱ სჯულისაჱ ს
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იძულილისაჱ რამეთუჱ მოქცეულჱ იყოჱ ქართლიჱ, დაჱ დიდსაჱ სარწმუ
ნოებასაჱ შინაჱ იყუნესჱ აზნაურნიჱ დაჱ ყოველიჱ ერიჱ ქართლისაჱ, დაჱ
ვარაზჱ ბაქარჱ შიშისაჱ მათისაგანჱ ვერჱ განაცხადებდაჱ დატევე
ბასაჱ სჯულისასაჱ, არაჱ სადაჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ, არცარაჱ მატაჱ
შენებულთაჱ, დაყოვლითავეჱ იქცეოდაჱ უსჯულოდჱ ამისჱ ზეჱ გამოგზავნა[ჱ]
სპარსთჱ მეფემანჱ ერისჱ თავიჱ სპითაჱ დიდითაჱ სომეხთაჱ,
დაჱ ქართველთაჱ ზედაჱ ხარკისაჱ დადებადჱ, მაშინჱ სომეხთაჱ მოგზავნ
ესჱ ვარზაჱ ბაქარსჱ მოციქულიჱ დაჱ რქუესჱ რათაჱ შეკრბენჱ დაჱ მოი
რთონჱ ძალიჱ ბერძენთაგანჱ, დაჱ განახუნენჱ კარნიჱ კავკასიანთან[იჱ]
დაჱ გამოიყვანნენჱ ოვსნიჱ დალეკნიჱ დაჱ წინაჱ აღუდგენჱ სპარსთა[ჱ]

წარჩინებულნიჱ, არაჱ ისმინაჱ სომეხთაჱ არცაჱ წარჩინებულ
თაჱ, თუისნიცაჱ ეტყოდესჱ წინაჱ აღდგომასაჱ მტერთასაჱ, რა
მეთუჱ იყოჱ იგიჱ ჩუკენიჱ მოშიშიჱ დაჱ უკუჯდაჱ იგიჱ ჴევსაჱ კახ
ეთისასაჱ დააღაშენაჱ ციხეჱ ჴიდრსჱ დაჱ გაამაგრნაჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ დაჱ
უბრძანაჱ ყოველთაჱ რათაჱ დამალნენჱ ჯუარნიჱ, დაჱ მოვიდესჱ სპარსნიჱ
პირველადჱ სომხითსჱ დაჱ მოაოჴრესჱ სომხითიჱ შემოვიდესჱ ქართლ
საჱ დაჱ აღაშენაჱ ერისჱ თავმანჱ სპარსთამანჱ ტფილისისჱ კართაჱ შო
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რისჱ ციხეჱ მცხეთისაჱ, მაშინჱ ვარზაჱ ბაქარჱ ეზრახაჱ შევრდომითჱ დაჱ
ითხოვაჱ შენდობაჱ, ხოლოჱ ერისჱ თავმანჱ სპარსთამანჱ რქუაჱ
პირველადჱ მომეცჱ რანიჱ დაჱ მოვაკანიჱ რამეთუჱ საზღვართაჱ სპა
რსეთისაგანჱ არსჱ დაჱ მათიჱ არსჱ რომელნიჱ სრულიადჱ შვილნიჱ
არიანჱ სპარსთაჱ მეფეთანიჱ დაჱ სხენანჱ საყდართაჱ მამათაჱ მათ
თასაჱ, დათქუენდაჱ კმაჱ არსჱ ქართლიჱ, დაჱ ხარკსაჱ მისცემდეთჱ მეფე
თაჱ ხუასროვანთაჱ მაშინჱ ვარზაჱ ბაქარჱ ვერაჱ პასუხიჱ
მიუგოჱ შიშისაგანჱ დიდისაჱ, მისცაჱ რანიჱ დაჱ მოვაკანიჱ, დაჱ გაუ
კუეთაჱ ხარკიჱ ხოლოჱ ერისჱ თავმანჱ სპარსთამანჱ მოსცაჱ ცი
ხეჱ ტფილისისაჱ, დაჱ მიერითგანჱ იქმნნესჱ სომეხნიჱ დაჱ ქართველნიჱ
სპარსთაჱ მოხარკენიჱ, ამისსაჱ შემდგომადჱ განდგესჱ კლარჯნიჱ ვარ
ზაჱ ბაქარისგანჱ დაჱ მიერთნესჱ ბერძენთაჱ, დაჱ იპყრესჱ ბერძენთაჱ
თუხარისიჱ ყოველიჱ კლარჯეთიჱ ზღუითგანჱ არსიანთამდეჱ, დაჱ ჰრჩაჱ
ვარზაჱ ბაქარსჱ ქართლიჱ თუინიერჱ კლარჯეთისაჱ, დაერეთიჱ დაეგრისიჱ მანვეჱ
ერისჱ თავმანჱ სპარსთამანჱ წარიყვანნაჱ ტყუედჱ შვილნიჱ ფერო
ზისნიჱ ასულისჱ წულნიჱ მირიანისნიჱ მორწმუნისაჱ მეფისანიჱ, და
ქუეყანაჱ მათიჱ საზღვარიჱ ქართლისაჱ მისცაჱ ვარზაჱ ბაქარსავეჱ, დაჱ მო
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კუდაჱ ვარზაბაქარჱ, დადარჩესჱ შვილნიჱ მისნიჱ სწურილნიჱ რომ[..]
ნიჱ ვერჱ იპყრობდესჱ მეფობასაჱ მაშინჱ წარჩინებულთა[ჱ]
ქართლისათაჱ ზრახვაჱ ყვესჱ, დადასუესჱ სიმამრიჱ ვარზაჱ ბაქ[არ]
ისიჱ მეფედჱ რევისჱ ძისჱ წულიჱ მირიანისიჱ კაციჱ მოხუცე
ბულიჱ სახელითჱ თერდატჱ, დაჱ მისცნესჱ შვილნიჱ ვარზაჱ ბაქა
რისნიჱ საზრდოდჱ ასულისაჱ წულნიჱ, მესამესაჱ შვილსაჱ მეორი
სჱ ცოლისასაჱ, ზრდიდაჱ ერისჱ თავიჱ სამშუილდისაჱ რომელსაჱ
სახელიჱ ერქუაჱ ფარსმანჱ, ხოლოჱ მეფობდაჱ ესეჱ თერდატჱ მო
ხუცებულიჱ კეთილადჱ იყოჱ კაციჱ მორწმუნეჱ ბრძენიჱ
დაგონიერიჱ, ამანჱ სიბრძნითაჱ თუისითაჱ დაჱ ამშუიდნაჱ სპა
რსნიჱ გამოაჩინნაჱ ჯუარნიჱ დაჱ შეჰკაზმნაჱ ეკლესიანიჱ, დაჱ ამისსაჱ
შემდგომადჱ მოკუდაჱ იაკობჱ ებისკოპოზიჱ, დაჱ დასუაჱ მისჱ წილ
ელიაჱ დაჱ ხარკსაჱ მისცემდაჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ, ხოლოჱ მანჱ გამო
იღოჱ რუსჱ თავიჱ დაჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ, დაჱ მანვეჱ აღაშენაჱ ეკლ
ესიაჱ ნეკრესისაჱ, დაჱ მეფობდაჱ უშფოთველადჱ, დაჱ მოკუდაჱ სარწმუნ
ოებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ ვარზაჱ ბაქარისიჱ ძისჱ წულ[..]
ფეროზისიჱ სახელითჱ [ფარსმან................] იგიჱ უხუცესიჱ იყოჱ ძმა
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ათაჱ მისთაჱ, დაჱ მოკუდაჱ ელიაჱ ებისკოპოსიჱ დაჱ დასუესჱ სუიმონჱ,
ესეჱ ფარსმანჱ იყოჱ კაციჱ მორწმუნეჱ, მჴედარიჱ დაჱ შემმართებ
ელიჱ, ხოლოჱ ეზრახაჱ მეფესაჱ ბერძენთასაჱ, დაჱ ითხოვაჱ მისგანჱ
შეწევნაჱ, დაჱ აღასრულაჱ თხოვაჱ მისიჱ კეისარმანჱ, მაშინჱ განდ
გაჱ დაარღარაჱ მისცაჱ სპარსთაჱ ხარკიჱ, დაჱ განამრავლნაჱ ჯუარნიჱ
დაჱ განაახლნაჱ ეკლესიანიჱ ყოველნიჱ ქართლსაჱ შინაჱ, დაჱ აღაშენაჱ
ეკლესიაჱ ბოლნისისაჱ დაჱ მცირედჱ ჟამჱ მეფობდაჱ დაჱ მოკუდაჱ დაჯდაჱ
მეფედჱ ძმაჱ მისიჱ მირდატჱ ასულისჱ წულიჱ
თრდატისიჱ ვარზაჱ ბაქარისიჱ მამულადჱ ბაქარიანიჱ დაჱ დედულადჱ რევი
ანიჱ ორთავეჱ მირიანისჱ ძეთაჱ ნათესავიჱ იყოჱ ესეჱ მირდატჱ კა
ციჱ ქუველიჱ მჴედარიჱ შემმართებელიჱ, ურწმუნოჱ უშიშიჱ ღ~თისაჱ
ლაღიჱ დაჱ ამპარტავანიჱ, მინდობილიჱ მჴედრობისაჱ მისისაჱ არაჱ
მსახურაჱ ღმერთსაჱ არცაჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ დაჱ არცარაჱ მატაჱ
შენებულთაჱ დაჱ სილაღითაჱ მისითაჱ მტერჱ ექმნაჱ ბერძენთაჱ,
დაჱ სპარსთაჱ, ბერძენთაგანჱ ეძიებდაჱ კლარჯეთსჱ საზღვარსაჱ ქართლ
ისასაჱ, ხოლოჱ სპარსთაჱ არაჱ მისცემდაჱ ხარკსაჱ, მაშინჱ სპარს
თაჱ მეფემანჱ გაგზავნაჱ ერისჱ თავ[ი] რომელსაჱ ერქუაჱ უფრობ
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სპითაჱ ძლიერითაჱ მირდატსჱ ზედაჱ, ხოლოჱ სილაღითაჱ მ[……]
არაჱ დარიდაჱ სიმრავლესაჱ სპარსთასაჱ მცირედითაჱ სპი[…]
მიეგებაჱ გარდაბანსჱ დაჱ ეწყოჱ, იოტესჱ დაჱ შეიპყრესჱ სპარსთაჱ
მოვიდესჱ ქართლადჱ, დაჱ იპყრესჱ ქართლიჱ, დაგანრყუნნესჱ ეკლ[....]
ნიჱ, ხოლოჱ ნათესავნიჱ მეფეთანიჱ დარჩესჱ ჴევსაჱ კახეთისასა[...]
უიმონჱ ებისკოპოზიჱ მათჱ თანავეჱ ხოლოჱ მირდატჱ წარიყვან[..]
ბაღდადსჱ, დამუნჱ მოკუდაჱ
ცხორებაჱ დამოქალაქობაჱ ვახტანგჱ
გორგასლისაჱ მშობელთაჱ დათუითჱ მისისჱ დედისაჱ დაღ~თისჱ მოყუ[..]
რისაჱ მეფისაჱ რომელიჱ უმეტესჱ სახელჱ განთქმულიჱ გამოჩნდაჱ ყ[.............]
ვითარჱ იგიჱ შეიპყრესჱ ქართველთჱ მეფეჱ მირდატჱ, დაწარიყვ[..]
ესჱ ბაღდადსჱ მუნჱ მოკუდაჱ დადაიპყრესჱ ქართლიჱ სპარსთაჱ, გა[....]
ყუნესჱ ეკლესიანიჱ დადამალესჱ ჯუარებიჱ ქართველთაჱ, დაჱ ყოველ[...]
ეკლესიათაჱ სპარსთაჱ ცეცხლისჱ მსახურთაჱ აღაგზნესჱ ცეცხ[ლ]
იჱ, ხოლოჱ ნათესავნიჱ ქართლისჱ მეფეთანიჱ დარჩესჱ ჴევსაჱ კ[....]
ეთისასაჱ, დაშემდგომადჱ სამისაჱ წლისაჱ უცალოჱ იქმნაჱ სპარ[..]
თაჱ მეფეჱ, რამეთუჱ აღდგაჱ მტერიჱ აღმოსავალითჱ მაშინჱ
შეითქუნესჱ აზნაურნიჱ ქართლისანიჱ მოიყვანესჱ დადასუესჱ მც[..]
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[...] მეფედჱ ძეჱ თრდატისჱ ძმისჱ წულიჱ, მირდატისჱ წარტყუ
[...]ულისაჱ სახელითჱ არჩილჱ, ამანჱ არჩილჱ მოიყვანაჱ ცოლ
[...] საბერძნეთითჱ ნათესავიჱ ივბიმიანოსჱ მეფისაჱ სახელითჱ მ

[...]იამჱ განაცხადაჱ მტერობაჱ სპარსთაჱ გამოაჩინნაჱ ჯუარნიჱ
[..] შეამკვნაჱ ეკლესიანიჱ, მოსრნაჱ დაგანასხნაჱ ყოველნიჱ ცეცხ
[..]ისჱ მსახურნიჱ საზღვართაგანჱ ქართლისათაჱ, მოირთოჱ
[..]ალიჱ საბერძნეთითჱ დაჱ წინამძღურებითაჱ ჯუარისათაჱ იწყოჱ
[..]რძოლადჱ სპარსთაჱ, მაშინჱ ერისჱ თავიჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ რო
[..]ელიჱ ერისჱ თაობდაჱ რანსჱ დაჱ მოვკანსჱ ვიდრეჱ არჩილ
[ი]სჱ მეფობადმდეჱ მისვეჱ განგებულჱ იყოჱ ქართლიჱ ამანჱ ერისჱ თ
[..]ვმანჱ შეკრიბაჱ სპაჱ რანისაჱ დამოვაკანისაჱ დაადარბადაგანისაჱ
[..]აჱ მომართაჱ არჩილჱ სასოებითაჱ დაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ, დაჱ მი
[..]გებაჱ საზღვართაჱ ქართლისათაჱ დაჱ რანისათაჱ, ეწყოჱ მუნჱ მდინ
არესაჱ ზედაჱ ბერდუჯისასაჱ, დაჱ ძალითაჱ პატიოსნისაჱ ჯუარისათაჱ მ
[...]რნაჱ დაჱ ტყუეჱ ყუნაჱ შევიდაჱ რანსჱ მოტყუენაჱ დაჱ მოვიდაჱ შინაჱ,
[გ]ანმარჯუებულიჱ, განავლინაჱ ქადაგიჱ ყოველსაჱ შინაჱ ქართლსაჱ დაჱ
რქუაჱ ყოველთაჱ არაჱ ძალითაჱ ჩემითაჱ არცაჱ სიმჴნითაჱ არცაჱ
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სიბერითაჱ, არცაჱ სიმრავლითაჱ, სპა[.]თათაჱ ვსძლეთჱ მტერთაჱ, არ
ამედჱ ჯუარითაჱ უფლისაჱ ჩუენისათაჱ იესოჱ ქრისტესითაჱ
ძისაჱ ღ~თისათაჱ, რომელმანჱ მოგუცაჱ წინამძღურადჱ დაჱ
საჭურველადჱ პატიოსანიჱ ჯუარიჱ მისიჱ, აწჱ ყოველთაჱ ქა
რთველთაჱ ადიდეთჱ სამებაჱ ერთჱ არსებაჱ [.]ღმერთიჱ დაუ
საბამოჱ დამბადებელიჱ ყოვლისაჱ დამტკიცეცაჱ არსჱ გულიჱ თქუენიჱ
სარწმუნოებასაჱ ზედაჱ სამებისაჱ წმიდისასაჱ დაჱ ყოველთაჱ ქართ
ველთაჱ შეწირესჱ მადლობაჱ ღმრთისაჱ მიმართჱ
დაჱ განაახლნესჱ ეკლესიანიჱ, მაშინჱ არჩილჱ მეფემანჱ აღაშენაჱ
ეკლესიაჱ სტეფანჱ წმიდისაჱ მცხეთასჱ კართაჱ ზედაჱ არაგუისთაჱ
სადაჱ იყუნესჱ კოშკნიჱ მტკიცენიჱ საბრძოლნიჱ რომელნიჱ მასჱ ა
ღეშენნესჱ, ესუჱ ძეჱ არჩილსჱ დაჱ უწოდაჱ სახელიჱ მირდატჱ აღ
იზარდაჱ ესეჱ მირდატჱ დადადგაჱ ასაკსაჱ მამაჱ კაცობისასაჱ იყოჱ მო
რწმუნეჱ დაღ~თისჱ მსახურიჱ მამაჱ მისიჱ დაიყოჱ იგიჱ ქველიჱ დაჱ შ
[.]მმართებელიჱ ამანჱ უმეტესადჱ უწყოჱ ბრძოლადჱ სპარსთაჱ
შესლვადჱ დაჱ ტყუენვადჱ რანსაჱ დამოვაკანსაჱ რამეთუჱ მასჱ ჟამ
საჱ უცალოჱ იყოჱ მეფეჱ სპარსთაჱ, ბრძოდაჱ იგიჱ ინდოთაჱ
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სინდთაჱ დააბაშთაჱ დაჱ ვერჱ შემძლებელჱ იყოჱ სპისაჱ დიდისაჱ
გამოგზავნადჱ, დაჱ სპათაჱ რანისაჱ დაჱ მოვაკანისათაჱ, დაჱ ადარბა
დაგანისათაჱ ემძლავრებოდესჱ ქართველნიჱ, წინამძღუარჱ ექმ
ნისჱ მირდატჱ სპათაჱ მამისაჱ მისისათაჱ, დაჱ მარადისჱ სტყუენვი
დაჱ რანსაჱ დაჱ მოვაკანსაჱ მასჱ ჟამსაჱ შინაჱ იყოჱ რანსჱ ერისჱ თავადჱ
ბარზაბოდჱ დაჱ ვერჱ წინაჱ აღუდგებოდაჱ იგიჱ არამედჱ გაა
მაგრნისჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ დაჱ შესლვასაჱ ქართველთასაჱ რანსჱ ს
ადაცაჱ ეწყუნიანჱ სპარსნიჱ ნაწყუედთაჱ ლაშქართაჱ მტყუენ
ველთაჱ ქართველთაჱ მარადისჱ სპარსნიჱ იძლეოდიანჱ, ხოლოჱ ბა
რზაბოდსჱ ერისჱ თავსაჱ რანისასაჱ ესუაჱ ასულიჱ ქმნულჱ კე

თილიჱ შუენიერიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ საგდუხტჱ, უთხრესჱ მ
ირდატსჱ ძესაჱ არჩილისასაჱ სიშუენიერეჱ მისიჱ დაჱ სმენითაჱ ს
იშუენიერითაჱ მისითაჱ ტრფიელჱ იქმნაჱ მირდატჱ მისჱ ზედაჱ
მოაჴსენაჱ მამასაჱ მისსაჱ ვევედრებიჱ მეფობასაჱ შენსაჱ მომგუარეჱ
ცოლადჱ ჩემდაჱ საგდუხტჱ, ასულიჱ ბარზაბოდისიჱ დაჱ შევ
ქნეთჱ ჩუენჱ შორისჱ მშუიდობაჱ, დაღათუჱ ძალითაჱ ქრის
ტესითაჱ ჩუენჱ ვართჱ მძლენიჱ არამედჱ ვერაჱ ავიხუამთჱ ც
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იხეთაჱ დაჱ ქალაქთაჱ რანისათაჱ ნუჱ უკუეჱ იხილოსჱ მეფემანჱ სპ
არსთამანჱ დაჱ იძიოსჱ ჩუენზედაჱ შურიჱ, დამოაოჴრნესჱ საზ
ღვარნიჱ დაჱ ეკლესიანიჱ ჩუენნიჱ, დაჱ აწჱ ამითჱ განქარდესჱ მტე
რობაჱ ჩუენჱ შორისჱ, რამეთუჱ ჩუენჱ თუისჱ რაცაჱ მოვაჴსე
ნოჱ მეფესაჱ სპარსთასაჱ უსმენსჱ იგიჱ ამითჱ მტკიცედჱ დაშეუ
რყეველადჱ ვიპყრნეთჱ საზღვარნიჱ ქართლისანიჱ დაჱ განმტკიცნესჱ
სჯულიჱ ქრისტესიჱ ქართლსჱ დაჱ არღარაჱ შეიქმნასჱ იჭუიჱ გულ
საჱ ქართველთასაჱ დაჱ გმობაჱ სჯულსაჱ ქრისტესსაჱ, მძლავრებისაჱ
თუისჱ სპარსთასაჱ, ესეჱ ყოველიჱ სიყუარულისაჱ თუისჱ ქალისაჱ მი
რდატჱ წარმოთქუაჱ მაშინჱ არჩილჱ მეფემანჱ აღუსრულაჱ ნებაჱ მისიჱ
წარგზავნაჱ მოციქულიჱ ბარზაბოდისსაჱ დაჱ ითხოვაჱ ასულიჱ მისიჱ
ცოლადჱ ძისაჱ მისისაჱ, ხოლოჱ ბარზაბოდჱ განიხარაჱ სიხარულ
ითაჱ დიდითაჱ რამეთუჱ მოოჴრებულჱ იყოჱ ქუეყანაჱ მისიჱ
ითხოვაჱ ფიციჱ დააღთქმაჱ მშუიდობისაჱ თუისჱ, დაჱ მისცაჱ ასულიჱ
თუისჱ ზითვითაჱ დიდითაჱ, მოიყვანესჱ მცხეთასჱ დაქმნესჱ ქორწ
ილიჱ შუებაჱ დაჱ განცხრომაჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ, დაჱ მისცაჱ მე
ფემანჱ სამშუილდეჱ საერისთოთაჱ მისითაჱ ძესაჱ თუისსაჱ დაჱ მუ
1-17 სტრ., 65v
ნჱ დასხდესჱ მირდატჱ დასაგდუხტჱ, ხოლოჱ საგდუხტჱ დედოფალ
მანჱ გამოიკითხაჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ რამეთუჱ ქმარმანჱ მისმანჱ
მოჰგუარნაჱ კაცნიჱ სჯულისაჱ მეცნიერნიჱ, დაჱ უთარგმანესჱ სახა
რებაჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოჱ ქრისტესიჱ დაამხილესჱ რამე
თუჱ ჭეშმარიტიჱ ღ~თიჱ ქრისტეჱ არსჱ რომელიჱ განკაცნაჱ ჴს
ნისაჱ თუისჱ ჩუენისაჱ მაშინჱ საგდუხტჱ გულისჱ ჴმაჱ ყოჱ
დაჱ იცნაჱ სჯულიჱ ჭეშმარიტიჱ, დაუტევაჱ ცეცხლისჱ მსახურებაჱ
ნათელჱ იღოჱ დაჱ იქმნაჱ მორწმუნეჱ დაჱ მანჱ აღაშენაჱ სიონიჱ
სამშუილდისაჱ, ამაჱ არჩილისჱ ზეჱ გარდაიცვალნესჱ სამნიჱ ებ
ისკოპოზნიჱ იონაჱ გრიგოლიჱ ბასილიჱ, დაჱ ბასილისჱ შემდ
გომადჱ ამანვეჱ არჩილჱ დასუაჱ ებისჱ კოპოზადჱ მობიდანჱ ესეჱ
იყოჱ ნათესავადჱ სპარსიჱ აჩუენებდაჱ მართლჱ მადიდებლობა
საჱ ხოლოჱ იყოჱ ვინმეჱ მოგუიჱ უსჯულოჱ შემშლელიჱ წესთაჱ და
ვერჱ უგრძნაჱ არჩილჱ მეფემანჱ დაჱ ძემანჱ მისმანჱ უსჯულო
ებაჱ მობიდანისაჱ არამედჱ ჰგონებდესჱ მორწმუნედჱ დაჱ ვერჱ
განაცხადებდაჱ მაშინჱ ქადაგებასაჱ სჯულისასაჱ შიშისაგანჱ მეფისაჱ
დაჱ ერისაჱ არამედჱ ფარულადჱ წერდაჱ წიგნებსაჱ ყოვლისაჱ საც
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თურებისასაჱ რომელიჱ შემდგომადჱ მისსაჱ დაჱ სუაჱ ყოველიჱ წერი
ლიჱ მისიჱ ჭეშმარიტმანჱ ებისკოპოსმანჱ მიქაელჱ რომელიჱ განიკუე[…]
კადნიერებისაჱ თუისჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ ხოლოჱ ამანჱ
არჩილჱ მეფემანჱ ყოველნიჱ დღენიჱ ცხორებისაჱ მისისანიჱ აღას
რულნაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ სამებისაჱ წმიდისასაჱ ეკლესიათაჱ
შენებასაჱ დაჱ ყოველსაჱ ქართლსაჱ შინაჱ განამრავლნაჱ მღდელნიჱ
დადიაკონნიჱ მსახურნიჱ ეკლესიათანიჱ დაჱ მოკუდაჱ ცხრასაჱ დადაჯდაჱ
მეფედჱ მისჱ წილჱ ძეჱ მისიჱ მირდატჱ დაჱ მეფობდაჱ იგიჱ ვითარცაჱ მამაჱ
მისიჱ დიდსაჱ სარწმუნოებასაჱ შინაჱ, მიუდგაჱ დედოფალიჱ საგდ
უხტჱ შვაჱ ასულიჱ დაჱ უწოდაჱ სახელიჱ მისიჱ ხუარანძეჱ,
კუალადჱ ევედრებოდესჱ ღმერთსაჱ მეფეჱ მირდატჱ დადედოფალ
იჱ საგდუხტჱ მიუდგაჱ დაჱ შვაჱ ძეჱ დაჱ უწოდაჱ სახელიჱ მისიჱ სპარს
ულადჱ ვარანჱ ხოსროთანგიჱ, ხოლოჱ ქართულადჱ ეწოდაჱ ვახტ
ანგჱ აღივსნესჱ მშობელნიჱ მისნიჱ სიხარულითაჱ შობასაჱ მასჱ ყ
რმისასაჱ ვახტანგისსაჱ დაჱ განავლინესჱ მახარობელიჱ ყოველთაჱ თანაჱ
ერისჱ თავთაჱ დაგამოიღესჱ ხუასტაგიჱ დიდჱ ძალიჱ, ოქროჱ დავეცხ
ლიჱ განუყვესჱ გლახაკთაჱ დაჱ შეწირესჱ მადლობაჱ ღთ~ისაჱ მი
1-17 სტრ., 66v
მართჱ ლოცვითაჱ დაჱ ღამისჱ თევითაჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ დაშემდ
გო[.]მადჱ ამისსაჱ მოხედნაჱ მეფემანჱ ყოველთაჱ წარჩინებულთაჱ
ქალაქადჱ დადღეთაჱ მრავალთაჱ ყოჱ პურობაჱ განცხრომაჱ და
ევედრებოდესჱ ღმერთსაჱ ყოველნიჱ აღზრდისაჱ თუისჱ ყრმი
საჱ ვახტანგისსაჱ, მოითხოვაჱ საზრდოდჱ საურმაგჱ სპაჱ სპე
ტმანჱ დიდითაჱ ვედრებითაჱ, ხოლოჱ მიანიჭაჱ მეფემანჱ დაჱ მ
ისცაჱ ძეჱ მისიჱ ვახტანგჱ საურმაგსჱ სპაჱ სპეტსაჱ საზრდოდჱ, რ
ამეთუჱ წესიჱ იყოჱ რომელჱ შვილნიჱ მეფეთანიჱ წარჩინებულ
თაჱ სახლსაჱ შინაჱ აღიზარდნიანჱ, შემდგომადჱ მეექუსესაჱ წელ
საჱ შვაჱ საგდუხტჱ ასულიჱ სხუაჱ დაუწოდესჱ სახელიჱ მისიჱ
მირანდუხტჱ, დაჱ მოითხოვაჱ იგიჱ სპასალარმანჱ კეისრისამანჱ
დაჱ მისცაჱ იგიჱ მეფემანჱ დაწარიყვანაჱ იგიჱ ქალაქადჱ კასპისაჱ იზა
რდებოდაჱ მუნჱ, შემდგომადჱ ამისსაჱ წელსაჱ მეორესაჱ მოკუდაჱ
მირდატჱ მეფეჱ დარჩაჱ ვახტანგჱ შუიდისჱ წლისაჱ ყრმაჱ მაშინჱ
საგდუხტჱ დედოფალმანჱ შეწუხებულმანჱ მამისაჱ მისისაჱ
ბარზანობისგანჱ ნუჱ უკუეჱ შურიჱ იძიოსჱ მამამანჱ ჩემმანჱ
ნაქმრისაჱ თუისჱ მამამთილისაჱ დაჱ ქმრისაჱ ჩემისაჱ რომელჱ ეგეჱ
1-17 სტრ., 67r
ოდენნიჱ ბოროტნიჱ მოეწიენჱ მისჱ ზედაჱ ნუჱ უკუეჱ შურიჱ იგო
სჱ ჩემზედაჱ დატევებისაჱ თუისჱ სჯულისაჱ დაწარწყმიდოსჱ შვილიჱ
ჩემიჱ დაჱ განრყუნასჱ ქართლიჱ დაჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ წარწყმიდო
სჱ ესეჱ მოიგონაჱ, დაჱ შთავარდაჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ
ევედრებოდაჱ ღმერთსაჱ, დაჱ განიზრახაჱ წარსლვაჱ მამისაჱ მისი

საჱ დაჱ შევრდომაჱ მისიჱ, მოიყვანნაჱ ყოველნიჱ ერისჱ თავნიჱ სპ
ასპეტისაჱ თანაჱ დაჱ ცრემლითაჱ სიმწარისათაჱ შევედრაჱ ძეჱ მ
ისიჱ სპასპეტმანჱ დაყოველთაჱ ერისჱ თავთაჱ დაწარვიდაჱ ბარდავსჱ
მამისაჱ თუისისაჱ თანაჱ განიღოჱ თავიჱ დაჱ უყარნაჱ
მუჴლნიჱ დაჱ აღუპყრნაჱ ძუძუნიჱ მისნიჱ, დავარდაჱ პირსაჱ ზედ
აჱ, დადადვაჱ პირიჱ მისიჱ ფერჴთაჱ მისთაჱ, დაალტობდაჱ ფერ
ჴთაჱ მამისაჱ მისისათაჱ ცრემლითჱ დაჱ ითხოვდაჱ შეწყალება
საჱ არაჱ ჴსენებასაჱ ნაქმართაჱ მამამთილისაჱ დაჱ ქმრისაჱ მისისათაჱ
დაჱ შენდობასაჱ დატევებასაჱ სჯულისაჱ ევედრებოდაჱ რათაჱ აიძ
ულოსჱ დატევებაჱ ქრისტესჱ სჯულისაჱ, რამეთუჱ იგიჱ არსჱ ღ
მერთიჱ ჭეშმარიტიჱ დაჱ ევედრებოდაჱ რათაჱ იპყრასჱ შვილიჱ
მისიჱ მამულისაჱ თუისჱ დაჱ მოურავჱ ექმნესჱ სპარსსაჱ მეფესაჱ წი
1-18 სტრ., 67v
ნაშეჱ მაშინჱ ბარზაბოდჱ განმზადებულმანჱ ბოროტისჱ ყოფადჱ ქ
ართველთაჱ თუისჱ შეიწყალაჱ ასულიჱ თუისიჱ, არაჱ აიძულაჱ
დატევებაჱ სჯულისაჱ, აღასრულაჱ ყოველიჱ თხოვაჱ მისიჱ სჯულ
ისაჱ თუისჱ ესრეთჱ, რქუაჱ იძულებითჱ არაჱ ვინჱ ქართველსაჱ
სხუასაჱ დაგაგდებინებჱ სჯულსაჱ ქრისტესსაჱ, არამედჱ მივგზავნნეჱ
ცეცხლისჱ მსახურნიჱ ქალაქსაჱ თქუენსაჱ, დაიყუნენჱ მონაჱ ებისჱ კოპო
ზნიჱ მათჱ ზედაჱ სჯულისაჱ ჩუენისანიჱ, დავინცაჱ ქართველიჱ ნებ
სითჱ თუისითჱ აღირჩევდესჱ სჯულსაჱ ჩუენსაჱ ნუჱ აყენებთჱ,
მაშინჱ საგდუხტჱ ერჩდაჱ მამასაჱ თუისსაჱ შიშისაგანჱ დიდისაჱ
დაჱ აღუთქუაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ, დაჱ წარმოვიდაჱ ქართლადჱ
მაშინჱ ბარზაბოდჱ წარმოგზავნნაჱ ცეცხლისჱ მსახურნიჱ მცხეთა
სჱ დაჱ მათჱ ზედაჱ ებისკოპოზადჱ შინქარანჱ დასხდესჱ მოგუთასჱ და
საგდუხტჱ დედოფალიჱ განაგებდაჱ მეფობასაჱ ძალითაჱ მამისაჱ
მისისათაჱ დამოკუდაჱ ბარზაბოდჱ, მისჱ წილჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ
დაადგინაჱ ძეჱ მისიჱ ვარზაბაქარჱ ძმაჱ საგდუხტჱ დედოფლისაჱ
დამოკუდაჱ საურმაგჱ სპასპეტიჱ მამამძუძეჱ ვახტანგისიჱ, მაშინჱ დედ
ოფალმანჱ საგდუხტჱ დაადგინაჱ სპაჱ სპეტიჱ რომელსაჱ
ერქუაჱ ჯონბერ: ბატონი როსტომნ.
1-17 სტრ., 68r
ხოლოჱ შინქარანჱ ებისჱ კოპოზიჱ ცეცხლისჱ მსახურთაჱ ასწავებ
დაჱ ქართველთაჱ სჯულსაჱ არამედჱ არაჱ ვინჱ ერჩდაჱ წარჩინ
ებულთაგანიჱ, არამედჱ წურილიჱ ერიჱ მიიქცაჱ მრავალიჱ
ცეცხლისჱ მსახურებასაჱ, დაჱ შეერიაჱ ქართლსჱ წურილსაჱ ერსაჱ
ცეცხლისჱ მსახურებაჱ ამისჱ თუისჱ მწუხარეჱ იყოჱ საგდუხტჱ,
დედოფალიჱ, არამედჱ მძლავრებისაგანჱ სპარსთასაჱ ვერჱ იკადრებ
დაჱ, მაშინჱ მოიყვანაჱ მღდელიჱ ჭეშმარიტიჱ საბერძნეთითჱ სახელ
ითჱ მიქაელჱ დაჱ დაადგინაჱ იგიჱ ებისკოპოზადჱ, გარდაცვალებულჱ
იყოჱ დაჱ ესეჱ ებისკოპოზიჱ მიქაელჱ წინაჱ აღუდგაჱ შინქარანჱ
მაცთურსაჱ, რამეთუჱ ასწავებდაჱ ყოველთაჱ ქართველთაჱ სჯულ
საჱ ჭეშმარიტსაჱ, ამანჱ იპყრნაჱ სარწმუნოებასაჱ ზედაჱ ყოვე

ლნიჱ წარჩინებულნიჱ ქართლისანიჱ დაერიცაჱ უმრავლესიჱ, ა
რამედჱ მცირედნიჱ ვინმეჱ წურილისაჱ ერისაგანნიჱ მიიქცესჱ ცე
ცხლისჱ მსახურებასაჱ მაშინჱ ვითარჱ იქმნაჱ ვახტანგჱ წლისაჱ ათ[....]
გამოვიდესჱ ოვსნიჱ სპანიჱ ურიცხუნიჱ დამოტყუენესჱ ქართლიჱ
თავითგანჱ მტკურისათჱ ვიდრეჱ ხუნნამდეჱ დაჱ მოაოჴრნესჱ ველ
ნიჱ არამედჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ დაურჩესჱ თუინიერჱ კასპისაჱ, ხოლოჱ
1-17 სტრ., 68v
კასპიჱ ქალაქიჱ შემუსრესჱ ტყუეჱ ყვესჱ დაჱ წარიყვანესჱ დააჱ, ვახტ
ანგისიჱ გურანდუხტჱ სამისჱ წლისჱ ქალიჱ, რომელჱ დაურჩ
ესჱ წარუტყუენველადჱ ჴევნიჱ ქართლისანიჱ, კახეთიჱ კლარჯეთიჱ
დაჱ ეგრისიჱ წავლესჱ რანისაჱ დამოვაკანისაჱ წარტყუენესჱ იგიცაჱ დაჱ
განვლესჱ კარიჱ დარუბანდისაჱ, რამეთუჱ თუითჱ გზაჱ სცესჱ დარ
უბანდელთაჱ დაჱ შევიდესჱ ოვსეთსჱ განმარჯუებულნიჱ მასვეჱ ჟამსაჱ
გამოვიდესჱ ბერძენნიჱ აფხაზეთადჱ რამეთუჱ
ბერძენთაჱ ჰქონდაჱ ეგრისჱ წყალსჱ ქუემოთიჱ კერძიჱ ყოველიჱ დაჱ
დაიპყრნესჱ ეგრისჱ წყლითგანჱ ვიდრეჱ ციხეჱ გოჯდამდეჱ მაშინჱ იქ
მნაჱ გლოვაჱ დაწუხილიჱ ყოველთაჱ ზედაჱ ქართველთაჱ, დაიტყოდ
ესჱ განვამრავლეთჱ ცოდვაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ, დაარაჱ კეთილ
ადჱ ვიპყართჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ დაწესიჱ იოვანესჱ მცნებისაჱ, სამა
რთლადჱ მოაწიაჱ ღმერთმანჱ ჩუენჱ ზედაჱ ესეჱ რისხვაჱ რამე
თუჱ მიგუცნაჱ ჩუენჱ წარტყუენვადჱ უცხოთაჱ ნათესავთაჱ
მიგუიღოჱ ჩუენჱ საზღვარიჱ ბერძენთაგანჱ, ვითარცაჱ მიუღოჱ ვარ
აზჱ ბაქარსჱ მეფესაჱ ცოდვითაჱ ვარაზჱ ბაქარისითაჱ მოიწიაჱ რამეთუჱ,
ვერჱ კეთილადჱ იპყრათჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ, ესეჱ არაჱ მეფეთაჱ ჩ
1-17 სტრ., 69r
უენთაჱ ცოდვისაგანჱ იქმნაჱ არამედჱ ერისაჱ ცოდვათაგანჱ, ა
წჱ მეფეჱ ჩუენიჱ ყრმაჱ არსჱ, არაჱ გუივისჱ წინამძღუარიჱ რომელ
იმცაჱ სასოებითაჱ ქრისტესითაჱ დაწინამძღურებითაჱ ჯუარისათაჱ
წარგუიძღუაჱ ჩუენჱ დაჱ ვიძიეთჱ შურიჱ პირველჱ ოვსთაჱ ზედაჱ
დაჱ შემდგომადჱ ვძებნეთჱ საზღვარიჱ ბერძენთაგანჱ ამასჱ იტყოდესჱ
ყოველნიჱ ქართველნიჱ დაჱ იყუნესჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ, დიდსაჱ დაჱ
ვახტანგჱ იზარდებოდაჱ დაჱ ისწავლიდაჱ მიქაელჱ ებისკოპოზისაგანჱ
ყოველსაჱ მცნებასაჱ უფლისასაჱ, დაჱ სიყრმისავეჱ დღეთაჱ შეიყუარაჱ
სჯულიჱ ქრისტესიჱ უფროსჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ ქართლისათაჱ,
დაჱ მწუხარეჱ იყოჱ იგიჱ მისჱ თუისჱ რამეთუჱ შემორეოდაჱ ქართლ
სჱ ცეცხლისჱ მსახურებაჱ ტყუეობისაჱ საზღვართაჱ მიხუმისაგანჱ დ
აჱ უმეტესჱ იურვოდაჱ სჯულისაჱ თუისჱ გონებასაჱ შინაჱ, არამედჱ
მძლავრებისაგანჱ მძლავრთაჱ სპარსთასაჱ ვერჱ იკადრებდაჱ გამოცხადებ[...]
მაშინჱ ვითარჱ იქმნაჱ ვახტანგჱ თხუთმეტისაჱ წლისაჱ მოუწოდაჱ
ყოველთაჱ წარჩინებულთაჱ ქართლისათაჱ, დაჱ შემოკრიბნაჱ ყოველნიჱ
ქალაქადჱ, განმზადაჱ მეფემანჱ სახლიჱ ერთიჱ დაჱ დაჯდაჱ საყდართაჱ მა
ღალთაჱ, ხოლოჱ ჯუანშერჱ სპ[ასპ..]მანჱ, დაჱ ორნივეჱ ებისკოპოზნიჱ

1-17 სტრ., 69v
დასხდესჱ საყდართაჱ, დაჱ სხუანიჱ ყოველნიჱ ერისჱ თავნიჱ დასხდ
ესჱ სულღებითაჱ დაჱ ასისჱ თავნიჱ დაჱ ყოველიჱ ერიჱ წარმოდგესჱ ზეჱ
მაშინჱ მეფემანჱ ვითარცაჱ მოხუცებულმანჱ ბრძენმანჱ დაჱვითარც
აჱ აღზრდილმანჱ ფილოსოფოსთაჱ თანაჱ იწყოჱ ზრახვადჱ ჴმითაჱ მ
აღლითაჱ დაჱ თქუაჱ, მეფეთაჱ დაჱ ერსაჱ ზედაჱ მოიწევისჱ განსაცდელიჱ
დაჱ ჭირიჱ ღ~თისაჱ მიერჱ ცოდვათაჱ მათთაგანჱ ოდესჱ მორწმუ
ნეთაჱ აკლონჱ მსახურებაჱ ღ~თისაჱ გარდაჴდენჱ მცნებასაჱ მოაწევსჱ
ჭირთაჱ ესეჱ ვითარცაჱ ზედაჱ რომელიჱ აწჱ ესეჱ მოიწიაჱ ჩუენჱ ზედაჱ
ვითარცაჱ რაჱ მამაჱ კეთილიჱ წუთისჱ შვილსაჱ, კეთილადჱ კეთილთაჱ
საქმეთაჱ ზედაჱ დაჱ უკეთუჱ არაჱ კეთილადჱ აღასრულებდესჱ სწავლ
ასაჱ მამისაჱ თუისისასაჱ ჰგუემსჱ მამაჱ იგიჱ გუემითაჱ დაწავლითაჱ
რათაჱ ისწავოსჱ ყოველიჱ კეთილიჱ დაიქმნასჱ საჴმარჱ კეთილჱ, ეგრ
ეთვეჱ გუწუართნაჱ ჩუენჱ ღმერთმანჱ დამბადებელმანჱ ცისაჱ დაქუე
ყანისამანჱ ამისჱ თუისჱ გუიჴსნნაჱ ჩუენჱ რათაჱ ვმადლობდეთჱ მოწ
ყალებათაჱ მისთაჱ, მაშინჱ ყოველთაჱ მისცესჱ მადლიჱ ღმერთსაჱ კუ
ალადჱ იწყოჱ მეფემანჱ ვახტანგჱ ზრახვადჱ დათქუაჱ ყოველთაჱ
წარჩინებულთაჱ ისმინეთ[..მ....]ჩემისაჱ დაჱ ღაცათუჱ ყრმაჱ ვარჱ
1-17 სტრ., 70r
დაჱ არაჱ გინახავსჱ ჩემგანჱ კეთილიჱ, მამათაჱ კულაჱ ჩემთა
განჱ გინახვანჱ დიდნიჱ კეთილნიჱ დადიდებანიჱ რომელნიჱ ა
რაჱ გეხილნენჱ თქუენჱ დადგინებულჱ ხართჱ მთავრობასაჱ ზ
ედაჱ აწჱ უკეთუჱ გუაცოცხლებსჱ ღმერთიჱ მოგხუდ
ენჱ კეთილნიჱ დადიდებანიჱ, რომელნიჱ არაჱ გეხილნენჱ მამათაჱ
ჩემთაგანჱ, აწჱ რომელსაჱ გეტყუიჱ თქუენჱ დაღათუჱ ჩემზედაჱ
დაჱ თქუენჱ ზედაჱ სწორადჱ მოწევნულჱ არსჱ განსაცდელიჱ ეს
რეთჱ იპყართჱ ვითარმცაჱ არაჱ მოწევნულჱ არსჱ თქუენჱ ზ
ედაჱ არამედჱ ჩემზედაჱ ოდენჱ, დაარაჱ იყოსჱ გულსაჱ ჩემსაჱ
სიტყუაჱ თუჱ რომელჱ მოიწივნესჱ მათჱ ზედაჱ განსაცდელნიჱ,
თუისისაჱ შურისჱ გებისანიუისჱ ჰყოფენჱ ამასჱ, არამედჱ ყოვე
ლიჱ ჩემდაჱ სამსახურებელადჱ დავითუალოჱ ყოვლისაჱ თუისჱ კე
თილიჱ მოგუაგოჱ, არაჱ დავითმინოჱ კიცხევაჱ ოვსთაჱ არამედჱ
სასოებითაჱ დაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ სამებისაჱ ერთჱ არ
სებისაჱ დაუსაბამოსათაჱ წარძღუანებითაჱ ჯუარისაჱ მისისაჱ
პატიოსნისათაჱ რომელიჱ მოცემულჱ არსჱ წინამძღურადჱ
დაჱ საჭურველადჱ გულითაჱ მოსავთაჱ მისთაჱ, დავიძიოთჱ შუ
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რიჱ ოვსთაჱ ზედაჱ უკეთუმცაჱ წარგუკიდებოდაჱ სპარსთჱ
მეფეთაგანჱ ანუჱ ბერძენთაგანჱ მომცაჱ ვითმინოთჱ არამედჱ
რაჱ მოწევნულჱ არსჱ ჩუენჱ ზედაჱ ოვსთაჱ კიცხთაგანჱ არაჱ
ჴამსჱ მისიჱ დათმენაჱ სიკუდილიჱ სჯობსჱ თავთაჱ ჩუენთაჱ თუისჱ
მაშინჱ აღდგაჱ ჯომბერჱ სპაჱ სპეტიჱ დათქუაჱ ცხონდიჱ მეფეოჱ უკუნიჱ [….]დე
დაჱ მტერთაჱ შენთაჱ ზედაჱ ნებაჱ აღსრულებითაჱ ჭეშმარიტიჱ

ბრძანეჱ, ცოდვათაჱ ჩუენთაჱ მიერჱ მოიწიაჱ განსაცდელიჱ ეს
ეჱ ჩუენჱ ზედაჱ დაჱ სამართლადჱ დაგუსაჯნაჱ ღმერთმანჱ რამეთუჱ
განვამრავლეთჱ ცოდვაჱ მისსაჱ, დაჱ გუიღირსჱ მადლობაჱ ღ~თისაჱ,
რამეთუჱ დიდსაჱ პატივისაჱ ღირსჱ ვიყვენითჱ დაესეჱ ოდენისაჱ რო
მელჱ მოიწიაჱ, ჩუენჱ ზედაჱ არამედჱ მრავალჱ მოწყალემანჱ არაჱ შე
ცოდებათაჱ ჩუენთაჱ ოდენიჱ პატიჟიჱ მოგუაგოჱ დაამითჱ კნინითაჱ
პატიჟითაჱ გუწუართნაჱ ჩუენჱ მკუიდრთაჱ ქართლისათაჱ, დიდიჱ
მადლობაჱ გუიღირსჱ ღმრთისაჱ მიმართჱ, ამისჱ თუისჱ, რამეთუჱ შე
ნჱ უმჯობესიჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ ქართლისათაჱ დამამათაჱ
შენთაჱ უფროსჱ ყოვლითავეჱ სრულიჱ დაჱ მსგავსიჱ ნებროთჱ
გმირისაჱ გამოგაჩინაჱ წინამძღურადჱ ჩუენდაჱ დაჱ მოცემულჱ ხარჱ
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ღ~თისაჱ მიერჱ განმაქარვებელადჱ ჭირთაჱ ჩუენთაჱ ძუელთაჱ
დაჱ ახალთაჱ დაუკეთუჱ ცოდვანიჱ ჩუენნიჱ არაჱ დასძლევენჱ, შენჱ
მიერჱ მოველითჱ განქარვებასაჱ ყოველთაჱ ჭირთაჱ ჩუენთ
ასაჱ უმეტესჱ წარმატებასაჱ საზღვართაჱ ჩუენთასაჱ, რამეთ
უჱ არაჱ ვინჱ ყოფილაჱ მამათაჱ შენთაგანჱ მსგავსჱ შენდაჱ, ცხ
ოვნდიჱ მეფეოჱ უკუნისამდეჱ, რათგანჱ მოწევნულჱ არსჱ ო
ვსთაგანჱ ხუთსაჱ ამასჱ წელსაჱ შინაჱ ყოფილჱ ვართჱ ჩუენჱ მ
წუხარებასაჱ დიდსაჱ, ამისჱ თუისჱ რამეთუჱ ყრმაჱ იყავჱ დაჱ ა
რაჱ ძალჱ გედვაჱ მჴედრობაჱ დაწყობათაჱ წინამძღურობაჱ, და
არცაჱ შენიჱ განგებაჱ მეფობისაჱ, აწჱ მეფეოჱ დაღათუჱ სრ[...]
ხარჱ სიბრძნითაჱ ძალი[.]თაჱ სიმჴნითაჱ დაასაკითაჱ
არამედჱ გაკლსჱ სისრულეჱ დღეთაჱ მჴედრობისაჱ თუისჱ, ხო
ლოჱ ვხედავჱ სიბრძნესაჱ შენსაჱ დაღაცათუჱ ყრმაჱ ხარჱ ძალჱ
გიცჱ განგებაჱ მეფობისაჱ, არამედჱ მჴედრობისაჱ დაწყობათაჱ წინ[..]
აღმდგომისაჱ შენისაჱ არაჱ არსჱ ჟამიჱ, ესეჱ არსჱ განზრახვაჱ
ჩემიჱ რათაჱ სიბრძნითაჱ შენითაჱ დაკითხვითაჱ დედისაჱ შენის[ა]
თაჱ ერთიჱ ვინჱ გამოირჩიეჱ ჩუენგანიჱ წინამძღურადჱ სპი[..]
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ჩუენისაჱ დაჱ მიგუცენჱ ჩუენჱ ყოველნიჱ მასჱ დავიყუნეთჱ მორჩილჱ
ვითარცაჱ მამისაჱ შენისანიჱ დაჱ ძალითაჱ სამებისაჱ ღ~თისაჱ ერ
თჱ არსებისათაჱ წარვიდეთჱ დაჱ ვიძიოთჱ შურიჱ ჩუენიჱ, ხოლოჱ
შენჱ იყავჱ შინაჱ დაგანაგებდიჱ მეფობასაჱ, უკეთუჱ ცოდვა
თაჱ ჩუენთაგანჱ ვიძლივნეთჱ ოვსთაგანჱ მეფობაჱ შენიჱ დარჩ
ესჱ უვნებელადჱ ხოლოჱ უკეთუჱ თავითაჱ შენითაჱ იძლიოჱ
ცოდვათაჱ ჩუენთაგანჱ სრულიადჱ წარწყმდესჱ ქუეყანაჱ ჩუენიჱ
რამეთუჱ ნაცვალიჱ შენიჱ არაჱ არსჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ, ესეჱ თქ
უაჱ ჯონბერჱ სპასპეტმანჱ, დადაემოწამნესჱ ყოველნიჱ წარჩინებულ
ნიჱ ერისჱ თავნიჱ ზრახვასაჱ მისსაჱ მაშინჱ თქუაჱ მეფემანჱ ვითა
რჱ ხუდებისჱ სრულსაჱ სიბრძნესაჱ დაერთჱ გულობაჱ შენსაჱ
ეგრეთჱ წარმოსთქუიჱ ყოველიჱ ჯომბერჱ ხოლოჱ მეჱ არაჱ ვარჱ მორ
ჩილჱ ზრახვასაჱ მაგასჱ შენსაჱ რამეთუჱ რათგანჱ მოწევნულჱ არ

სჱ განსაცდელიჱ იგიჱ ჩუენჱ ზედაჱ ყოველნიჱ დღენიჱ ცხორებისაჱ
ჩემისანიჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ დამიყოფიანჱ ვითარცაჱ მყოფსაჱ
ბნელსაჱ შინაჱ დაჱ სიყუარულიჱ დისაჱ ჩემისაჱ განლევსჱ გულსაჱ ჩემსაჱ
ვითარცაჱ მახუილიჱ ცეცხლისაჱ დაჱ სიკუდილიჱ მირჩევნიაჱ თავისაჱ ჩემისაჱ
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ვიდრეღაჱ სირცხუილიჱ არამედჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ დაწინამძ
ღურებითაჱ ჯუარისაჱ მისჱ პატიოსნისათაჱ თავითაჱ ჩემითაჱ
წარვალჱ დავესავჱ მრავალჱ მოწყალებათაჱ მისთაჱ არაჱ გამწიროსჱ დაჱ
მომცესჱ ძლევაჱ მაშინჱ ვითარჱ ვერღარაჱ დაუშლიდესჱ მიემოწმ[....]
ყოველნიჱ იგიჱ წარჩინებულნიჱ დათქუესჱ ცხოვნდინჱ უკუნისამდეჱ ი
ქმნესჱ განზრახვაჱ შენიჱ, ღმერთმანჱ დამბადებელმანჱ მოავლინენჱ
ანგელოზიჱ ძლიერიჱ შენდაჱ, დადასცნესჱ ყოველნიჱ მტერნიჱ შენნიჱ
დაამტკიცენჱ მეფობაჱ შენიჱ დალაშქრობაჱ ოვსეთისაჱ განიყარნესჱ
ყოველნიჱ სოფლადჱ თუისადჱ კაზმვადჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ წარ
ავლინაჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ დედისჱ ძმისაჱ მისისაჱ ვარაზჱ ბაკურის[..]
რანისაჱ ერისჱ თვისაჱ ითხოვაჱ მისგანჱ შეწევნაჱ, ხოლოჱ მანჱ სიხ
არულითჱ აღუთქუაჱ, რამეთუჱ ქუეყანაჱ მისიცაჱ ტყუეჱ ქმნი
ლჱ იყოჱ ოვსთაგანჱ, მაშინჱ ვახტანგჱ მოუწოდაჱ ყოველთაჱ ს
პათაჱ ქართლისათაჱ შემოკრბესჱ ყოველნიჱ დადაიბანაკესჱ მუხრა
ნსჱ დაჱ ხერკსჱ ამიერჱ დაიმიერჱ არაგუსაჱ დაჱ იყოჱ ასიჱ ათასიჱ
მჴედარიჱ დაჱ სამოციჱ ათასიჱ ქუეითიჱ დაჱ გამოგზავნაჱ ვარაზჱ ბაკუ
რჱ სპანიჱ თუისნიჱ თორმეტიჱ ათასიჱ მჴედარიჱ, დავახტანგჱ მ[....]
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განვიდაჱ ქალაქითჱ მცხეთითჱ დაგანასრულნაჱ სპანიჱ თუისნიჱ დაჱ
განასხნაჱ მოეწონნესჱ სიმრავლითაჱ ცხენჱ ქუეითობითაჱ მო
კაზმულობითაჱ, დაჱ იხილნაჱ ყოველნიჱ მხიარულადჱ, დააზარვი
თჱ, რამეთუჱ სავსეჱ იყუნესჱ შურითაჱ ოვსთათაჱ, ა
ღივსოჱ სიხარულითაჱ, დამადლობდაჱ ღმერთსაჱ, შემოვიდაჱ ქალ
აქადჱ დააღასრულაჱ შუიდეულიჱ ერთიჱ ლოცვითაჱ, მარხვითაჱ და
ღამისჱ თევითაჱ, დაჱ განუყოჱ ხუასტაგიჱ დიდძალიჱ გლახაკთაჱ,
დადაუტევაჱ განმგებელადჱ სამეუფოსაჱ თუისისაჱ დედაჱ მისიჱ,
საგდუხტჱ დადააჱ მისიჱ ხუარანძეჱ, დაწერაჱ ანდერძიჱ ესრე
თჱ, უკეთუჱ არღარაჱ შემოვიქცეჱ ცოცხალიჱ, დააჱ ჩემიჱ ხუა
რანძეჱ შეირთოსჱ მირიანჱ რომელიჱ ეყვოდაჱ ვახტანგსჱ მამისჱ
ძმისჱ წულადჱ ნათესავისაგანჱ რევისსაჱ მირიანისჱ ძისაჱ, რომელიჱ
სიძეჱ იყოჱ თრდატჱ სომეხთაჱ მეფისაჱ მაშინჱ შეირთოსჱ
დააჱ ჩემიჱ დაჱ მანჱ ყოსჱ მეფობაჱ, დაესეჱ დაწერილიჱ დედასაჱ მი
სცაჱ, დასხუასაჱ არაჱ ვისჱ აუწყაჱ დაიგიჱ მირიანჱ მამისჱ ძმ
ისჱ წულიჱ მისიჱ დაუტევაჱ მცხეთასჱ, წარვიდაჱ ვახტანგჱ დაჱ მია
დგაჱ თიანეთსჱ, მუნჱ მიერთნესჱ ყოველნიჱ მეფენიჱ კავკასიანნიჱ,
1-17 სტრ., 73r
ორმოცდაჱ ათიჱ ათასიჱ მჴედარიჱ, წარემართაჱ სახელსაჱ ზედაჱ ღ~თი

ისასაჱ, განვლოჱ კარიჱ დარიალანისაჱ, დაჱ შესლვასაჱ მისსაჱ ოვსეთ
ადჱ იყოჱ ვახტანგჱ წლისაჱ თექუსმეტისაჱ მაშინჱ მეფეთაჱ ოვსე
თისათაჱ შეკრიბნესჱ სპანიჱ მათნიჱ დამოირთესჱ
ძალიჱ ხაზარეთითჱ დაჱ მოეგებნესჱ მდინარესაჱ ზედაჱ რომელიჱ
განვლისჱ დარიალანსაჱ დაჱ ჩავლისჱ ველსაჱ ოვსეთისასაჱ, დაჱ მას
ცაჱ მდინარესაჱ დარიაელოჱ რქუიანჱ რამეთუჱ ერთისჱ მთისა
განჱ გამოვალსჱ თავიჱ ორთავეჱ ქართლისაჱ დაარაგუისაჱ, დაიბანა
კესჱ ორთავეჱ ამიერჱ დაჱ იმიერჱ, რამეთუჱ მდინარისაჱ მისჱ პ
ირსაჱ ორგნითვეჱ ქარაფნიჱ იყუნესჱ კლდისანიჱ ჭალაკნიჱ დაველო
ვანნიჱ პირთაჱ მდინარისათაჱ დაჱ განეკრძალნესჱ ერთმანერთსაჱ
დადაცუივესჱ გზანიჱ ქარაფთანიჱ დადგესჱ ეგრეთჱ შუიდჱ დღეჱ, ამაჱ შ
უიდსაჱ დღესაჱ ბრძოლაჱ იყოჱ მუბერაზთაჱ მდინარესაჱ ზედაჱ, მა
შინჱ ოვსთაჱ რომელჱ ჰყვესჱ ნიჯდანიჱ ხაზართანიჱ მათჱ თანა
ერთოჱ კაციჱ ერთიჱ გოლიათიჱ სახელითჱ თარჴანჱ, გამოვიდაჱ თ
არჴანჱ ხაზარიჱ დაჱ ჴმაჱ ყოჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ დაჱ თქუაჱ გეტყუიჱ
თქუენჱ ყოველთაჱ სპათაჱ ვახტანგისათაჱ ვინცაჱ არსჱ თქუენჱ შო
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რისჱ უძლიერესიჱ გამოვიდესჱ ბრძოლადჱ ჩემდაჱ ვახტანგჱ მეფესაჱ
რომელჱ ყვესჱ სპარსთანიჱ მასჱ თანაჱ ერთოჱ კაციჱ ერთიჱ
რომელსაჱ ერქუაჱ ფარზმანჱ ფარუხჱ, ამისდაჱ ვერჱ ვისჱ დაედ
გნესჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ, მრავალიჱ ლომიჱ ჴელითაჱ შეეპყრაჱ,
ესეჱ განვიდაჱ ბრძოლადჱ თარჴანისადჱ, აღიზახნესჱ ორთავეჱ დაჱ მ
იეტევნესჱ ურთიერთასჱ, პირველსავეჱ შეკრებასაჱ უხეთქნაჱ ჴ
რმალიჱ ფარზმანჱ ფარუხსაჱ ჩაბალახსაჱ ზედაჱ განაპოჱ ზურგიჱ
მისიჱ ვიდრეჱ ბეჭთამდეჱ, მაშინჱ დაჭმუნდაჱ ვახტანგჱ დაჱ სპანიჱ მის
ნიჱ რამეთუჱ არაჱ დარჩაჱ მათჱ შორისჱ მსგავსიჱ ფარზმანჱ ფარ
უხისაჱ, შეძრწუნდესჱ ყოველნიჱ იგიჱ სპანიჱ დაჱ აღივსნესჱ მწუხარ
ებითაჱ, დაჱ მადლობდესჱ ღმერთსაჱ ვახტანგჱ, შევიდაჱ კარვადჱ თუისა
დჱ დადგაჱ ლოცვადჱ ცრემლითაჱ ევედრებოდაჱ ღმერთსაჱ, დავიდრეჱ
განთენებადმდეჱ არაჱ დაჯდაჱ ქუეჱ ლოცვისაგანჱ ითხოვდაჱ ღ~თის
აგანჱ შეწევნასაჱ დაჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ ეგულებოდაჱ თუი
თჱ ბრძოლაჱ თარჴანისიჱ რამეთუჱ უშიშჱ იყოჱ, ვითარცაჱ უჴორ
ცოჱ, დაიმედიჱ ჰქონდაჱ ღ~თისაგანჱ დაჱ ძალისაჱ თუისისაგანჱ, ვით
არჱ განთენაჱ შთამოვიდაჱ თარჴანჱ კიდესაჱ მდინარისასაჱ აყუედრებ
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დაჱ კუალადჱ ითხოვდაჱ მუქარასაჱ, დაარაჱ იპოვაჱ სპათაჱ შო
რისჱ ვახტანგისათაჱ მბრძოლიჱ მისიჱ მაშინჱ ვახტანგჱ რქუაჱ სპათაჱ
არაჱ მინდობილჱ ვარჱ ძალისადჱ ჩემისადჱ დაჱ სიმჴნისაჱ ჩემისადჱ, ა
რამედჱ მინდობითაჱ ღ~თისათაჱ დაუსაბამოსაჱ სამებისაჱ ერთარს
ებისაჱ ყოვლისაჱ დამბადებელისათაჱ განვალჱ თუითჱ ბრძოლადჱ თ
არჴანისაჱ, მაშინჱ განკუირდესჱ წარჩინებულნიჱ იგიჱ აყენებდესჱ ვახ
ტანგსჱ მრავალჱ ღონედჱ ზრახვიდესჱ რათამცაჱ დააყენესჱ ბრძოლი
საგანჱ, რამეთუჱ ყრმაჱ იყოჱ ვახტანგჱ დაარაჱ იცოდესჱ გა

მოცდილობაჱ მისიჱ, არაჱ ერჩდაჱ ვახტანგჱ არამედჱ დაამტკიცაჱ ბ
რძოლაჱ მისიჱ, გარდაჴდაჱ ცხენისაგანჱ დაჱ დავარდაჱ ქუეყანასაჱ
ზედაჱ თაყუანისჱ სცაჱ ღმერთსაჱ, აღიპყრნაჱ ჴელნიჱ დათქუაჱ
ჲეჱ უფალოჱ ყოვლისაჱ დამბადებელოჱ დაჱ შემმატებელოჱ კეთი
ლთაოჱ აღმამაღლებელოჱ მოსავთაჱ შენთაოჱ, შენჱ იყავჱ მწეჱ ჩ
ემდაჱ მოავლინეჱ ანგელოზიჱ შენიჱ ძალადჱ ჩემდაჱ დადაესცჱ უს
ჯულოჱ ესეჱ, დაარცხუინეჱ მგმობართაჱ შენთაჱ რამეთუჱ არაჱ
ძალისაჱ ჩემისადჱ მინდობილჱ ვარჱ არამედჱ მოწყალებისადჱ შენისაჱ
მოიქცაჱ დააღჯდაჱ ტაიჭსაჱ მისსაჱ დაჱ რქუაჱ მისთაჱ,
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ევედრებოდითჱ ღმერთსაჱ დანუჱ შეძრწუნდებითჱ წარვიდაჱ
წარვიდაჱ ვახტანგჱ დაჱ დადგესჱ სპანიჱ მისნიჱ ზურგითჱ მისსაჱ
შეძრწუნებულნიჱ დაჱ სავსენიჱ მწუხარებითაჱ, თუისჱ თუი
სსაჱ სჯულსაჱ ზედაჱ ევედრებოდესჱ ღმერთსაჱ ცრემლითაჱ მაშინჱ
ვახტანგჱ ჩავლოჱ გუერდიჱ დაშთადგაჱ მდინარისაჱ პირსაჱ აქუნდ
ესჱ ჴელთაჱ ოროლნიჱ, მოხედნაჱ თარჴანჱ მეჱ გოლიათიჱ დაგმი
რთაჱ გამოცდილთაჱ მბრძოლიჱ ვარჱ, არაჱ ყმაწურილთაჱ,
გარნაჱ შენზედაცაჱ დავიმდაბლოჱ თავიჱ ჩემიჱ აღიზახნესჱ დაჱ მიეტ
ევნესჱ ურთიერთასჱ, დაპირველსავეჱ შეკრებასაჱ სცნაჱ ვახტ
ანგჱ ოროლნიჱ სარტყელსაჱ ზედაჱ დაჱ ვერჱ უფარაჱ სიმა
გრემანჱ საჭურველისამანჱ განვლოჱ ზურგითჱ დაჱ მოკლაჱ
ხოლოჱ ქართველთაჱ ნუჱ გეშინისჱ ცემულთაჱ დააღსავსეთაჱ
სიხარულითაჱ აღიზახნესჱ ჴმითაჱ საშინელითაჱ დაშეწირესჱ
მადლობაჱ ღთ~ისაჱ მიმართჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ მასვეჱ ადგილ
საჱ გარდაჴდაჱ ცხენისაგანჱ დადავარდაჱ პირსაჱ ზედაჱ, თაყუანისჱ
სცაჱ ღმერთსაჱ დაჱ თქუაჱ კურთხეულჱ ხარჱ შენჱ უფალოჱ
რომელმანჱ მოავლინეჱ ანგელოზიჱ შენიჱ ძლიერიჱ ჩემდაჱ,
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დადაეცჱ მტერიჱ ჩემიჱ, შენჱ ხარჱ აღმამაღლებელიჱ მოსავთაჱ
შენთაჱ შენჱ ხარჱ რომელმანჱ აღადგინიჱ ქუეყანისაგანჱ გლა
ხაკიჱ დაჱ სკორეთაგანჱ აღადგინიჱ დავრდომილიჱ, მოჰკუეთაჱ თ
ავიჱ თარჴანსჱ დამოვიდაჱ ლაშქართაჱ თუისთაჱ თანაჱ დაჱ ყოველთაჱ
სპათაჱ მისთაჱ, ჴმითაჱ აღწევნულითაჱ შეასხესჱ ქებაჱ ვახტანგსჱ
დაჱ მადლობდესჱ მეორესაჱ დღესაჱ სხუაჱ გამოვიდაჱ მუმბერაზიჱ ოვს
თაგანჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ბაყათარჱ, იგიჱ იყოჱ გოლიათიჱ
დაჱ რათგანჱ დაეწყოჱ მჴედრობადჱ ვერჱ ვისჱ დაედგნესჱ მისჱ თუისჱ
ბრძოლასაჱ შინაჱ, დაჱ მოესრაჱ ყოველიჱ მბრძოლიჱ მისიჱ, რამეთუჱ
იყოჱ სიგრძეჱ მშუილდისაჱ მისისაჱ თორმეტიჱ მტკაველიჱ, დაჱ ის
არიჱ მისიჱ ექუსიჱ მტკაველიჱ, მოდგაჱ ესეჱ ბაყათარჱ პირსაჱ მინდ
ორისასაჱ ჴმაჱ ყოჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ დაჱ თქუაჱ ვახტანგჱ მეფე
ოჱ ნუჱ განლაღნებიჱ შენჱ მოკლვისაჱ თუისჱ თარჴანისაჱ ა
რაჱ ერთოჱ გოლიათთაჱ ამისჱ თუისჱ მოიკლაჱ ყმაწურილისაჱ მი
ერჱ აწჱ უკეთუჱ შენ[.]ვეჱ გამოხუიდეჱ მბრძოლადჱ ჩემდაჱ

მოგხუდენჱ ჩემგანჱ ბრძოლანიჱ ფიცხელნიჱ რომელთაგანჱ
ვერჱ განეროჱ, თუჱ რაჱ სპათაჱ შენთაგანიჱ გამოვიდესჱ მისჱ,
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თუისცაჱ მზაჱ ვარჱ, მაშინჱ პასუხჱ უგოჱ ვახტანგჱ ბაყათარ
სჱ დაჱ რქუაჱ არაჱ ძალითაჱ ჩემითაჱ ვსძლეჱ თარჴანსჱ, ა
რამედჱ ძალითაჱ დამბადებელისაჱ ჩემისათაჱ, დაარაჱ მეშინ
სჱ მეჱ შენგანჱ ვითარცაჱ ძაღლისაჱ ერთისაგანჱ რამეთუჱ
ძალიჱ ქრისტესიჱ ჩემთანაჱ არსჱ დაჱ ჯუარიჱ მისიჱ პატიოს
ანიჱ საჭურველჱ ჩემდაჱ არსჱ განაწესნაჱ სპანიჱ დადაადგინ
ნაჱ განწესებულადჱ დაგანმზადებულადჱ, დააღჯდაჱ ტაიჭსაჱ შე
ჭურვილსაჱ ჯავშანითაჱ დააღიღოჱ ფარიჱ მისიჱ ვიგრისჱ ტყა
ვისაჱ რომელსაჱ ვერჱ ჰკუეთდაჱ მახუილიჱ, ჩავლოჱ გუერდითჱ და
მიადგაჱ მახლობელადჱ მდინარესაჱ ჴმაჱ ყოჱ ბაყათარჱ დარქუაჱ არაჱ
გამოვალჱ მეჱ მდინარესაჱ რამეთუჱ მეფეჱ ვარჱ არაჱ მივეახლებ
იჱ მეჱ სპასაჱ ოვსეთისასაჱ რამეთუჱ წარწყმედითაჱ ჩემითაჱ წა
რწყმედებისჱ სპაჱ ჩემიჱ ყოველიჱ, ჱ ხოლოჱ შენჱ მონაჱ ხარჱ დაწარწ[.]
ყმედითაჱ შენითაჱ არაჱ ევნებისჱ სპათაჱ ოვსეთისათაჱ, გამოვე
დჱ მდინარესაჱ ჩემჱ კერძოჱ მაშინჱ ბაყათარჱ ოვსმანჱ აღასრუ
ლაჱ სიტყუაჱ მისიჱ, დათქუაჱ მეჱ მკლველმანჱ შენმანჱ გამოვლოჱ
მდინარეჱ არამედჱ პირისაგანჱ მდინარისაჱ უკუდეგჱ სამჱ უტევანჱ
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მაშინჱ ვახტანგჱ უკუდგაჱ გამოვლოჱ ბაყათარჱ მდინარეჱ დაუწყოჱ
სროლაჱ ისრითაჱ მაშინჱ ვახტანგჱ სიფიცხლითაჱ თუალთათაჱ
დაჱ სიმახუილითაჱ გონებისათაჱ დაჱ სიკავკასითაჱ ჭანგისაჱ მის
ისათაჱ რიდებდაჱ ისარსაჱ რამეთუჱ შორსვეჱ იხილისჱ ისარიჱ
მომავალიჱ უხლდებოდაჱ დაჱ სიმარჯუითაჱ მიეახლებოდაჱ, ა
მიერჱ დაჱ იმიერჱ სპათაგანჱ ცემაჱ იყოჱ ბუკებისაჱ დადაბდაბათაჱ
იზახდესჱ ჴმითაჱ აღწევნულითაჱ სპანიჱ ორნივეჱ ქართველნიჱ
დაჱ ოვსნიჱ, რომლითაჱ იძრვოდესჱ მთანიჱ დაბორცუნიჱ, დავერაჱ
ჰკრაჱ ისარიჱ ორისჱ ისრისაგანჱ მეტიჱ ბაყათარჱ ფარსაჱ ვახ
ტანგისასაჱ, დავერჱ ჰკუეთდაჱ ყოვლადჱ, დაკუალადჱ ჰკრაჱ ისარიჱ ცხ
ენსაჱ ვახტანგისასაჱ დაგააგდოჱ შიგაჱ დავიდრეჱ დაეცემოდაჱ ცხე
ნიჱ ვახტანგისიჱ მიუჴდაჱ დაჱ უხეთქნაჱ ჴრმალიჱ მჴარსაჱ ბაყათარ
ისსაჱ, დაჩაჰკუეთაჱ ვიდრეჱ გულამდეჱ მაშინღაჱ დაეცაჱ ცხენიჱ ვახტ
ანგისიჱ სწრაფითჱ მიყოჱ ჴელიჱ დაშეიპყრაჱ ცხენიჱ ბაყათარისიჱ
პირველადჱ დავარდაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ, თაყუანისჱ სცაჱ ღმერთსაჱ დაშე
წირაჱ მადლობაჱ უმეტესჱ პირველისაჱ, აღჯდაჱ ცხენსაჱ ბაყათარ
ისსაჱ დაჱ მოდგაჱ მახლობელადჱ სპათაჱ მისთაჱ დარქუაჱ ჴმითაჱ მაღლ
1-17 სტრ., 76v
ითაჱ მჴნეჱ იყვენითჱ დაჱ განძლიერდითჱ რამეთუჱ ღმერთიჱ ჩუე
ნჱ კერძოჱ არსჱ ხოლოჱ სპანიჱ წარემართნესჱ განმზადებულნიჱ ცხ
ენჱ თორნეოსანნიჱ ჯაჭუჱ ჩაბალახოსანნიჱ წინაჱ კერძოჱ დაჱ მათჱ უ

კანაჱ ქუეითნიჱ დაჱ ქუეითთჱ უკანაჱ სიმრავლეჱ მჴედართაჱ, და
ესრეთჱ მიმართესჱ ოვსთაჱ, ხოლოჱ ოვსნიჱ წარმოდგესჱ ქარაფსაჱ
ზედაჱ დადაასხესჱ ისარიჱ ვითარცაჱ წუიმაჱ მძაფრიჱ მაშინჱ ვახტანგჱ მ
ეფეჱ მოქცეულჱ იყოჱ სპასაჱ მისსაჱ ზურგითჱ რჩეულითაჱ მჴედრითაჱ
უძახებდაჱ დაჱ განაძლიერებდაჱ, ნუჱ გეშინისჱ სცემდაჱ სპათაჱ მი
სთაჱ, მაშინჱ წინაჱ თორნეჱ ოსანნიჱ აღვიდესჱ გზასაჱ ქარაფისასაჱ, ა
ღჴდესჱ ჴევსაჱ წაუდგესჱ უკანაჱ ქუეითნიჱ დაჱ შემდგომადჱ სიმრავლ
ეჱ მჴედართაჱ, დაჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ ძლიერიჱ მათჱ შორისჱ, ხოლოჱ მ
ვახტანგჱ უკეთუჱ მარჯუენითჱ კერძოჱ იბრძოდისჱ, მარცხენითჱ
კერძოჱ ძრწოდისჱ, დაჱ უკეთუჱ მარცხენითჱ კერძოჱ იბრძოდისჱ
მარჯუენითჱ ძრწოდიანჱ, დაჱ ეგოდენსაჱ სიმრავლესაჱ სპათასაჱ
იცნობებოდაჱ ჴმაჱ მისიჱ, ვითარცაჱ ჴმაჱ ლომისაჱ, დაჱ თანაჱ ჰყ
ვებოდესჱ მასჱ ორნიჱ მჴედარნიჱ არტვაზჱ ძუძუსჱ მტეჱ ძეჱ საუ
რმაგჱ სპასპეტისაჱ დაჱ ბივრიტიანჱ სეფეჱ წულიჱ, დაჱ იგინიცაჱ იბ
1-17 სტრ., 77r
რძოდესჱ მჴნედჱ მაშინჱ იძლივნესჱ ოვსნიჱ დაჱ ივლტოდესჱ მოი
სრნესჱ დატყუეჱ იქმნნესჱ ხოლოჱ უმეტესიჱ მეოტიჱ ოვსთაჱ
ცოცხალიჱ შეიპყრესჱ უკუმოჴსნისაჱ თუისჱ ტყუეთასაჱ რომელნიჱ წ
არტყუენულჱ იყუნესჱ პირველჱ ოვსთაგანჱ ქართველნიჱ, ვითარჱ
უკუმოიქცესჱ დევნისაგანჱ დაჱ იბანაკესაჱ ბანაკ[.]სავეჱ თუისსაჱ სა
მდღეჱ განისუენესჱ დაშეწირესჱ მადლობაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ, დამე
რმეჱ განიბნივნესჱ ტყუენვადჱ ოვსეთისაჱ, შემუსრნესჱ ქალაქნ
იჱ მათნიჱ დაჱ აღიღესჱ ტყუეჱ დანატყუენავიჱ ურიცხუიჱ დაგანვი
დესჱ პაჭანიკეთსჱ რამეთუჱ მაშინჱ მუნჱ იყოჱ პაჭანიგეთიჱ მო
საზღვარედჱ ოვსეთისაჱ მდინარესაჱ მასჱ ოვსეთისასაჱ წიაღჱ, და
ჯიქეთიჱ მუნჱ იყოჱ, შემდგომადჱ ჟამთაჱ მრავალთაჱ იოტნესჱ
პაჭანიგნიჱ ჯიქნიჱ თურქთაგანჱ, დაწარვიდესჱ პაჭანიგნიჱ დასავლ
ითჱ კერძოჱ ხოლოჱ ჯიქნიჱ დაემკუიდრნესჱ ბოლოსაჱ აფხაზეთის[ა]
საჱ მოტყუენაჱ ვახტანგჱ პაჭანიგეთიჱ დაჱ ჯიქეთიჱ შემოიქცაჱ და
გამოდგაჱ ოვსეთსავეჱ, დაჱ მეფენიჱ ოვსთანიჱ შევლტოლვილჱ
იყუნესჱ სიმაგრეთაჱ კავკასიისათაჱ აღდგესჱ მათჱ შორისჱ მოციქ
ულნიჱ დაჱ დააზავნესჱ ითხოვესჱ ოვსთაჱ ვახტანგისგანჱ ნაც
1-17 სტრ., 77v
ულადჱ დისაჱ მისისაჱ ოცდაჱ ათიჱ ათასიჱ ტყუეჱ ოვსეთისაჱ
ყოველიჱ უკეთესიჱ რომელიჱ სახელჱ დებითჱ თქუესჱ ოვსთაჱ,
დაჱ მისცაჱ ვახტანგჱ ოცდაჱ ათიჱ ათასიჱ ტყუეჱ დისაჱ თუი
სჱ დაჱ მოიყვანაჱ დააჱ მისიჱ ხოლოჱ ტყუენიჱ ქართველნიჱ რომელჱ ყვესჱ
ოვსთაჱ ექუსაჱ მასჱ წელსაჱ იგიჱ ყოველნიჱ უკუმოიყვანნაჱ, თ
უითოჱ თუითოსაჱ თუისჱ, დაჱ აღიღოჱ მძევალიჱ ოვსთაგანჱ,
დაჱ მძევლისაჱ თუისჱ მისცაჱ სხუაჱ ტყუეჱ ოცდაათიჱ ათასიჱ
უკუმოიჴსნაჱ ტყუეჱ ქართლისაჱ რიცხუითჱ სამასჱ ორმოცჱ და
ათიჱ ათასიჱ თუინიერჱ პაჭანიგთაჱ დაჱ ჯიქთასაჱ, ესეჱ ყოველიჱ ა
ღესრულაჱ ოთხჱ თუეჱ, მაშინჱ მეფემანჱ განუტევნაჱ ნიჯდანიჱ

იგიჱ სპარსთანიჱ დაჱ მეფენიჱ კავკასიანთანიჱ ნიჭითაჱ დიდითაჱ
წარმოგზავნნაჱ დადააჱ მისიჱ მირანდუხტჱ დაჱ ტყუეჱ იგიჱ ყოველიჱ გზ
ასაჱ მასჱ დარალანისსაჱ, დაჱ თუითჱ სპითაჱ ქართლისათაჱ წარვიდაჱ
გზასაჱ აფხაზეთისასაჱ სულჱ გრძელადჱ დაუშიშადჱ იწყოჱ ბრძოლ
ადჱ ციხეთაჱ აფხაზეთისათაჱ რამეთუჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ დიდიჱ ლ
ეონჱ უცალოჱ იყოჱ ბრძოლისაგანჱ სპარსთასაჱ დავერჱ შემძლე
ბელჱ იყოჱ სპათაჱ გამოგზავნადჱ აფხაზეთსჱ დაწარიოტნაჱ სამჱ
1-17 სტრ., 78r
წელჱ ციხენიჱ აფხაზეთისანიჱ ყოველნიჱ ვიდრეჱ ციხეჱ გოჯადმდეჱ
დაჱ მოვიდაჱ სახლსაჱ მისსაჱ ქალაქსაჱ სამეუფოსაჱ მცხეთასჱ, გაეგებაჱ წი
ნაჱ დედაჱ დადანიჱ მისნიჱ დაჱ სიმრავლეჱ ქალაქისაჱ მამათაჱ დადედათაჱ
მიუფენდესჱ საჴელთაჱ დაჱ სამოსელთაჱ ქუეშეჱ ფერჴთაჱ მისთაჱ
დააყრიდესჱ თავსაჱ დრამასაჱ დადრაჰკანსაჱ დააღწევნულითაჱ
ჴმითაჱ შეასხმიდესჱ ქებასაჱ რამეთუჱ არაჱ რომელსაჱ ექმნაჱ
მეფესაჱ ეგეჱ ვითარიჱ ძლიერიჱ წყობაჱ, მაშინჱ ვახტანგჱ მეფემაჱ
შეწირაჱ მადლობაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ მრავლითაჱ ლოცვითაჱ დაჱ
ღამისჱ თევითაჱ, გლახაკთაჱ მიცემითაჱ, დაგანსცაჱ ნიჭიჱ დიდიჱ
ერსაჱ მისსაჱ ზედაჱ დაწარჩინებულნიჱ ქმნნაჱ მჴედრადჱ მსახურნიჱ
მჴნედჱ, დაგამოცდილნიჱ წყობასაჱ მასჱ შინაჱ ოვსეთისასაჱ, დაწარ
სცაჱ ძღუენიჱ ნატყუენავისაჱ მისგანჱ დედისჱ ძმასაჱ მასჱ თანაჱ ვარ
ზაჱ ბაკურსაჱ მონაჱ ათასიჱ, ცხენიჱ საჴედარიჱ ათიჱ ათასიჱ, ცხენიჱ ჴდალ
იჱ ათიჱ ათასიჱ, ესეჱ ყოველიჱ მიუძღუანაჱ სპარსთაჱ მეფესჱ
მანჱ ჴელითაჱ ბუნქარანჱ ებისჱ კოპოზისათაჱ დაითხოვაჱ სპა[.....]
ასულიჱ ცოლადჱ, ხოლოჱ სპარსთაჱ მოსცაჱ ასულიჱ მისიჱ
ცოლადჱ რომელსაჱ ერქუაჱ შალენდუხტჱ მოსცაჱ სომხითიჱ
1-17 სტრ., 78v
დაჱ ყოველნიჱ მეფენიჱ კავკასიანნიჱ ზითვადჱ დაჱ მოუწერაჱ მისჱ თანაჱ წ
იგნიჱ რომელსაჱ პატრუცაგსაჱ წერილჱ იყოჱ ესრეთჱ ურმის
დისგანჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ, მეფისაჱ ვახტანგისჱ მიმართჱ ვარანჱ
ხუასროთაგანისსაჱ ათთაჱ მეფეთაჱ მეფისაჱ ახოვნისაჱ დამოუწერ
აჱ მანჱ ბრძოლაჱ კეისრისაჱ, რამეთუჱ კეისარიჱ განსრულჱ იყოჱ
ბრძოლადჱ სპარსთაჱ მაშინჱ ვახტანგჱ აწუიაჱ ყოველთაჱ სპათაჱ
მისთაჱ დაყოველთაჱ მეფეთაჱ კავკასიისათაჱ
შემოკრბესჱ დადადგესჱ მტკუარსაჱ იმიერჱ დაამიერჱ, დაჱ სამასიჱ ათ
ასიჱ, დამოერთოჱ ვარაზჱ ბაკურჱ დედისჱ ძმაჱ მისიჱ ერისჱ თავიჱ რა
ნისაჱ ბრძანებითაჱ სპარსთაჱ მეფისათაჱ სპათაჱ ადარბადაგანისაჱ
დაჱ მოვაკანისათაჱ ვითარჱ სამიჱ ათასითაჱ მჴედრითაჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ
ვახტანგჱ წლისაჱ ოცდაორისაჱ იყოჱ უმაღლესჱ კაცთაჱ ჟამიჱ
სათაჱ დაუშუენიერესჱ სხუათაჱ, დაძლიერიჱ ძალითაჱ, რომელჱ
ჭურვილიჱ ქუეითიჱ ირემსაჱ მიეწიისჱ დადაიჭირისჱ, ცხენიჱ ჭურვილ
იჱ აღიღისჱ მჴართაჱ ზედაჱ დაჱ მცხეთითჱ აღვიდისჱ ციხესაჱ არმა
ზისსაჱ, დაჱ მარტოჱ იყოჱ ძეჱ მამისაჱ თუისისაჱ დაჱ ერთიჱ ძჱ დააჱ მისიჱ
ხუარანძეცაჱ იყოჱ ძლიერიჱ შუენიერიჱ დაჱ ნათესავისაგანჱ მირი

1-17 სტრ., 79r
ანჱ მეფისაჱ მორწმუნისაჱ ვახტანგჱ დადანიჱ მისნიჱ დარჩომილჱ
იყუნესჱ, იგინიჱ იყუნესჱ ბაქარჱ მირიანისჱ ძისაჱ ხოლოჱ მირი[...]
დაგრიგოლჱ იყუნესჱ ნათესავისაგანჱ რევისჱ მირიანისჱ ძისაჱ
დააქუნდაჱ მათჱ კუხეთიჱ დაცხორებდესჱ რუსჱ თავსჱ ციხეჱ ქალ[..]
ქსაჱ რამეთუჱ შემცირებულჱ იყუნესჱ ურთიერთასჱ კლვი[თ..]
მირიანჱ მეფისათგანჱ ვიდრეჱ ვახტანგჱ მეფისამდეჱ გარდაცვა[..]
ებულჱ იყოჱ ნათესავიჱ რვაჱ დაჱ მეფენიჱ ათნიჱ დაწელიწადიჱ [ა]
სჱ ორმოცჱ დაშუიდიჱ, ხოლოჱ ებისკოპოსნიჱ წესსაჱ ზედაჱ
ჭეშმარიტსაჱ გარდაცვალებულნიჱ რვანიჱ, ხოლოჱ სხუანიჱ [...]
მშლელნიჱ წესისანიჱ, წარემართაჱ ვახტანგჱ მეფეჱ საბერძ[ნ]
ეთადჱ დამიიწივნესჱ სომხითადჱ პეროჟაჱ კაფასჱ, სადაჱ იგიჱ
ციხეჱ ეგოჱ პირველჱ ჴსენებულისაჱ ფიაროზჱ ერისჱ თავნიჱ
სომხითისანიჱ, სივნელჱ, არევჱ, ასპურაგნელიჱ, ჯონბერჱ, [ტ]
აროვნელიჱ, შენებულისაგანჱ თრდატჱ ნათესავისაგანჱ დიდი[..]
თერდატისაჱ, დაჱ მოადგესჱ ციხესაჱ, რომელსაჱ რქუიანჱ კარხა[..]
ოლაჱ, ხოლოჱ აწჱ ეწოდებისჱ კარნუჱ ქალაქიჱ დაბრძოდესჱ
მასჱ ხოლოჱ ვერჱ შეუძლესჱ დაპყრობაჱ რამეთუჱ იყოჱ იგ[ი]
1-17 სტრ., 79v
ზღუდითაჱ მაღლითაჱ სამითაჱ, დაუტევნესჱ ორნიჱ ერისჱ თავნიჱ,
მჴედრითაჱ თორმეტიჱ ათასითაჱ ბრძოლადჱ ქალაქისადჱ წარვიდაჱ ვახტ
ანგჱ პონტოსჱ დამოაოჴრნაჱ გზასჱ სამნიჱ ქალაქნიჱ
ანძორეთიჱ, ეკლეციჱ სციერიჱ, დაჱ მოადგესჱ ლაშქარნიჱ პო
ნტოსჱ ქალაქსაჱ დიდსაჱ ზღუისჱ კიდესაჱ დაჱ ბრძოდესჱ სამჱ თუეჱ
დაჱ მიუწიაჱ ლაშქარმანჱ ვიდრეჱ ქალაქისაჱ მისჱ კოსტანტინისაჱ
ხოლოჱ სპარსნიჱ რომელთაჱ ჰპოვებდესჱ ეკლესიისაჱ მსახუ
რთაჱ, ჰკლვიდესჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ ამცნოჱ სპათაჱ ს
ომხითისათაჱ დაყოველთაჱ სპარსთაჱ რათაჱ არაჱ ვისჱ ჰკლვიდე
ნჱ მოწესეთაგანსაჱ, დარქუაჱ მათჱ მამისჱ მამაჱ ჩემიჱ მირიანჱ
ოდესჱ შემოჰყვაჱ სპარსთჱ მეფესაჱ ძმისჱ წულსაჱ თუისსაჱ, ბ
რძოლადჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ ესეჱ ვითარსაჱ უყოფდესჱ მოწესეთაჱ
ეკლესიისაჱ მსახურთაჱ დაიძლივნესჱ ძლევითაჱ ბოროტითაჱ
ურიცხუნიჱ სპანიჱ მცირითაჱ ლაშქრითაჱ, მიერითგანჱ
მიიღესჱ საზღვარიჱ ესეჱ ბერძენთაჱ ჩუენჱ ქართველთაგანჱ
აღმოსავალითჱ ზღუისაჱ ამისჱ ხოლოჱ წყობაჱ პირველთაჱ მეფ
ეთაჱ იყოჱ ანძიანძორსჱ სადაჱ უკუეჱ
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აწჱ არსჱ საფლავიჱ დიდისაჱ გრიგოლიჱ მოძღურისაჱ მუნითჱ
იოტნესჱ მეფენიჱ ჩუენნიჱ ხოლოჱ ჩუენჱ ათისაჱ დღისაჱ ჩ
ჩამოგუივლიაჱ ჩრდილოთჱ, მოქცეულჱ ვართჱ დაჱ ჩუენცაჱ ვა
რთჱ სჯულსაჱ ზედაჱ ბერძენთასაჱ აღმასარულებელჱ ქრისტე
სსაჱ რომელჱ არსჱ ღმერთიჱ ჭეშმარიტიჱ ყოველთაჱ ან

უჱ არაჱ გასმიანჱ სასწაულნიჱ რომელჱ ქმნნესჱ კოსტანტაჱ
ინელთაჱ მეფეთაჱ წარძღომითაჱ ჯუარისათაჱ ანუჱ რო
მელნიჱ ქუეყანასაჱ ბერძენთასაჱ იქმნნესჱ სასწაულნიჱ ივ
ლიანესჱ ზეჱ, მეკერპესაჱ მეფესაჱ ვითარჱ იგიჱ ისარმანჱ
ზეცისამანჱ მოკლაჱ დაჱ შეკრბესჱ სპანიჱ ბერძენთანიჱ დაი
ვბიმიანოსჱ აჩუენესჱ მეფედჱ, ხოლოჱ მანჱ არაჱ თავსჱ იდ
ვაჱ, ვიდრემდისჱ არაჱ დაიმუსრნესჱ კერპნიჱ დააღმართ
ნესჱ კერპნიჱ ჯუარნიჱ დაჱ მასჱ ზედაჱ დაარქუესჱ, გუირგუინიჱ
დადაადგაჱ თავსაჱ ივბიმიანოსსაჱ ჭეშმარიტისაჱ მეფისაჱ დაჴმაჱ
იყოჱ ზეცითჱ რომელიჱ ეტყოდაჱ სპარსსაჱ მეფესაჱ ხუასროთჱ
ანგისჱ დაეცადენითჱ ბრძოლისაგანჱ ივბიმიანოსისაჱ ძალითაჱ
ჯუარისათაჱ უძლეველითაჱ არსჱ მიერითგანჱ იქმნესჱ მო[...]
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რეჱ მეფეჱ დახუასროჱ ვიდრემდისჱ ორნივეჱ მიიცვალნესჱ
ანუჱ თქუენჱ მკუიდრთაჱ მაგათჱ სომხითისათაჱ, არბაკონი
ანთაჱ პატიახშთაჱ ბივრიტიანთაჱ ბაგრატონიანთაჱ არაჱ
გაჴსოვსთაჱ საქმენიჱ გრიგოლჱ პართეველისანიჱ დაწინაჱ
აღმდგომსაჱ მისსაჱ თრდატჱ მეფისაჱ არბაკონიანისაჱ ვითარჱ
დასცაჱ ზუაობისაგანჱ, დაიქმნაჱ იგიჱ ეშუადჱ, არამედჱ გრ
იგოლჱ მოაქციაჱ იგიჱ, დამიერითგანჱ იქმნაჱ იგიჱ მუშაკჱ ე
კლესიისაჱ, დაეკლესიაჱ დიდიჱ აღაშენაჱ ზურგითჱ თუი
სითჱ, რამეთუჱ გმირიჱ იყოჱ ხოლოჱ თქუენჱ მკუიდრნოჱ ქ
ართლისანოჱ ნათესავნოჱ მეფეთაჱ ქართლისათანოჱ,
რომელნიჱ დღესჱ მთავრობასაჱ ზედაჱ დადგინებულჱ ხართჱ
ჩუენჱ მეფეთაგანჱ რომელნიჱ ვართჱ ნათესავნიჱ ნებროთჱ
გმირისანიჱ რომელიჱ უწინარესჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ გა
მოჩნდაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ, რომელიჱ ლომსაჱ ძალითაჱ ვითარც
აჱ თიკანსაჱ მოიყვანებადაჱ, კანჯართაჱ დაქურციკთაჱ ქუეითიჱ
იპყრობდაჱ რამეთუჱ ეზომჱ განდიდნაჱ ძალიჱ მისიჱ რომელჱ
დაემორჩილნესჱ ყოველნიჱ ნათესავნიჱ ნოესნიჱ ვითარმედჱ შ
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ეუძლოჱ ქალაქიჱ ქმნადჱ რომელჱ ქმნაჱ ქვაჱ არამედჱ შექმნაჱ ქ
ვაჱ ოქროდჱ დახარისხადჱ ვეცხლიჱ გარემოსჱ მისსაჱ მოიქმოდაჱ
აგურითაჱ დაჱ კირითაჱ, ხოლოჱ ქუდნიჱ კართანიჱ დასარკმე
ლთანიჱ იაკინთისაჱ დაჱ ზურმუხტისანიჱ შექმნაჱ რამეთუჱ
მათისაჱ სინათლისაგანჱ ვერჱ შეუძლებდაჱ დაბნელებადჱ ღ
ამეჱ დაჱ ქმნაჱ […] მასჱ შინაჱ ტაძრებიჱ დაკოშკებიჱ რომ
ელჱ ვერჱ შესაძლებელჱ არსჱ დაგონებადჱ თქუენდაჱ ვერჱ
შესაძლებელჱ არსჱ, თუითოეულიჱ სიბრძნეჱ მისიჱ რომელ
იჱ მიეცაჱ მასჱ ვიდრემდისჱ აღმართაჱ სამისაჱ დღისაჱ სავალ
საჱ რომელიჱ ექმნაჱ აღსლვადჱ ხარისხადჱ ზღუდეთაჱ ზედაჱ
დაჱ ნებევდაჱ რათაჱ აღვიდესჱ ცადჱ დაიხილნესჱ მყოფნიჱ ცისანიჱ ვი
თარცაჱ განვლოჱ საზღვარიჱ აერისაჱ, დაჱ შევიდაჱ საზღვარსაჱ

ვარსკულავთასაჱ ვერღარაჱ უძლებდესჱ საქმედჱ მოქმედნიჱ რ
ამეთუჱ მუნითჱ ოქროჱ დავერცხლიჱ რამეთუჱ მუნითჱ გამოჱ
ვინმეჱ არსჱ ჴელმწიფებაჱ ცეცხლისაჱ ეთერისაჱ მისჱ რომელჱ ეგზებ[..]
მძაფრიადჱ სამყაროსაჱ ქცევისაგანჱ ესმაჱ მუნითჱ საზრახავიჱ შ
უიდთაჱ გუნდთაჱ ზეცისათაჱ რომელისაგანჱ შესლბესჱ ადამიანნიჱ
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დაჱ იქმნაჱ ყოველიჱ კაციჱ თუითოჱ ნათესავითურთჱ მეტყუ
ელჱ თუითოჱ ენასაჱ დაარღარაჱ ერჩდესჱ ურთიერთასჱ
პირსაჱ მოყუასისაჱ თუისისაჱ დაწარვიდესჱ, ხოლოჱ ნებროთ
სჱ ენითაჱ სპარსულითაჱ რქუაჱ მეჱ ვარჱ მიქაელჱ ან
გელოზიჱ რომელიჱ დადგინებულჱ ვარჱ ღ~თისაჱ მიერჱ მთ
ავრჱ ობასაჱ ზედაჱ აღმოსავალითჱ გავედჱ შენჱ ქალაქითჱ მ
აგითჱ რამეთუჱ ღმერთიჱ დაჰფარავსჱ ქალაქსაჱ მაგასჱ ვიდრ
ეჱ გამოჩინებადმდეჱ სამოთხისაჱ რომელჱ ესერაჱ დგასჱ მახ
ლობელადჱ ნაშენებისაჱ მაგისჱ შენისაჱ რომელსაჱ შორი
სჱ მთაჱ ესეჱ არსჱ რომლისაგანჱ აღმოვალსჱ მზეჱ დაჱ გა
მოვლენჱ მისგანჱ ორნიჱ მდინარენიჱ ნილოსიჱ დაგეონიჱ
რამეთუჱ ნილოსსაჱ გამოაქუსჱ სამოთხითჱ სულნელიჱ და
თივაჱ რომელიჱ შეეზავებისჱ მუშაკსაჱ აწჱ წარვედჱ შენჱ დადაჯედჱ
ორსავეჱ მდინარესაჱ შორისჱ ევფრატსაჱ დაჱ ჯილასაჱ, გან
უტევენჱ ნათესავნიჱ ესეჱ ვითარცაჱ ვინჱ ინებოსჱ, რამეთუჱ
წარუვლინებიანჱ უფალსაჱ, ხოლოჱ მეფობაჱ შენიჱ მეფობდესჱ
ყოველთაჱ ზედაჱ მეფეთაჱ არამედჱ ჟამთაჱ უკანასკნელთაჱ მო
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ვიდესჱ მეუფეჱ ცისაჱ რომლისაჱ შენჱ გნებავსჱ ხილვაჱ მისიჱ ერ
საჱ შორისჱ შეურაცხსაჱ, შიშმანჱ მისმანჱ განაქარვნისჱ გმ
ირნიჱ სოფლისანიჱ, მეფენიჱ დაუტეობდენჱ მეფობასაჱ დაჱ ეძიე
ბდენჱ სიგლახაკესაჱ მაშინჱ გიხილოსჱ ჭირსაჱ შინაჱ დაჱ გიჴს
ნესჱ ღმერთმანჱ, დადაუტევესჱ ყოველთაჱ ქალაქიჱ იგიჱ დაჱ წ
არვიდესჱ ინდოურადჱ მზრახველნიჱ ინდოეთსჱ, სინდნიჱ
სინდეთსჱ, რომნიჱ რომსჱ, ბერძენნიჱ საბერძნეთსჱ, აგდამაგო
გჱ მაგოგეთსჱ, სპარსნიჱ სპარსეთსჱ, ხოლოჱ პირველიჱ ენაჱ
ასურებრიჱ იყოჱ დაჱ ესენიჱ იყუნესჱ შუიდნიჱ ენანიჱ რომელჱ
ნებროთისამდეჱ ზრახვიდესჱ, ამისჱ თუისჱ მოგითხრაჱ რომელიჱ
მამათაჱ ჩუენთაჱ დაფარულადჱ ეპყრაჱ წიგნიჱ ესეჱ ხოლოჱ მეჱ
შურმანჱ საღმრთომანჱ მაიძულნაჱ თქმადჱ ამისსაჱ,
ამისჱ მიერჱ შეიწყნარაჱ მამამანჱ ჩემმანჱ მირიანჱ სახარებაჱ
ნინოსიჱ, ანუჱ არაჱ ქრისტესჱ მოსულამდეჱ მიიღებდესჱ მამა
ნიჱ ჩუენნიჱ ხარკსაჱ, დაჱ მუნითგანჱ მოუძლურდითჱ დაჱ
ესერაჱ ბერძენნიჱ მიღმართჱ ბრძვანანჱ, დამანჱ იხილაჱ ნებ
როთჱ ჯოჯოხეთსაჱ შინაჱ დაჱ იჴსნაჱ იგიჱ, არსჱ პირ
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ველიჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ, დადანიელცაჱ ვითარმედჱ მიქაელჱ და
დგინებულჱ არსჱ ძალადჱ სპარსთაჱ დაჱ თქუენჱ ყოველთაჱ ქარ
თველთაჱ იხილენითჱ სასწაულნიჱ რომელჱ ქმნნაჱ ნინოჱ ანუჱ
ჰგონებთჱ ვითარმედჱ ბერძენნიჱ განწირნაჱ ღმერთმანჱ ა
რაჱ უმეტესნიჱ ქუეყანანიჱ სპარსთანიჱ მათჱ შემუსრნესჱ
დაჱ მათჱ შემოურთვანჱ დადღესჱ მეექუსეჱ თუეჱ არსჱ რათგა
ნჱ ისმაჱ ჴმაჱ ლაშქრობისაჱ ჩემისაჱ ქცეულჱ არსჱ კეისარიჱ
რამეთუჱ ასმიესჱ შემოსულაჱ ჩუენიჱ მოახლებულჱ არსჱ,
ბრძოლადჱ ჩუენდაჱ აწჱ უკუეჱ ყოველნიჱ ნათესავნიჱ უფა
ლსაჱ ღმერთსაჱ მსახურებდითჱ დაჱ დასცხერითჱ ვნებათაგანჱ
ეკლესიისათაჱ დავითარცაჱ ესეჱ ყოველიჱ წარმოთქუაჱ გა
ნავლინაჱ ქადაგიჱ რათაჱ ყოველნიჱ მოწესენიჱ გამოვიდენჱ ს
ამალავთაგანჱ დატყუენიჱ განუტევნენჱ, დაჱ სადაცაჱ ენებო
სჱ წარვიდენჱ, დაგამოვიდაჱ სიმრავლეჱ მღდელთაჱ დადიაკონთაჱ
მონაზონთაჱ დაჱ ენკრატისითაჱ ქუაბებითჱ მთათაგანჱ, დაუმრ
ავლესნიჱ პონტოთჱ ქალაქითჱ რამეთუჱ შეიწრებულჱ ი
ყოჱ ოთხჱ თუეჱ ოდენჱ ქალაქიჱ იგიჱ, დამათჱ თანაჱ იყუნესჱ
1-17 სტრ., 83r
ორნიჱ კაცნიჱ […] პეტრეჱ მღდელიჱ მოწაფეთაგანჱ გრიგოლიჱ
ღ~თისჱ მეტყუელისათაჱ რამეთუჱ საფლავსაჱ მისსაჱ ზედაჱ მღდელო
ბდაჱ დაჱ სამოელჱ მონაზონიჱ წარდგესჱ წინაშეჱ ვახტანგისსაჱ
მადლისაჱ მიცემადჱ განტევებისაჱ თუისჱ ტყუეთასაჱ დაგანთა
ვისჱ უფლებისაჱ თუისჱ ეკლესიათასაჱ მღდელთასაჱ, დაჱ ვითარცაჱ
წარმოთქუესჱ ლოცვაჱ სთნდაჱ მეფესაჱ მოიხილნაჱ იგინიჱ
დაუბრძანაჱ შემოსადჱ ყოველთაჱ ტყუეთაჱ დაჱ მოწესეთაჱ განტ
ევებულთაჱ მისგანჱ უძლურთაჱ მისცაჱ საჴედრებიჱ, დაჱ ჭაბ
უკთაჱ სამჱ სამიჱ დრაჰკანიჱ დაგანუტევნაჱ, ხოლოჱ პეტრეჱ
მღდელიჱ დაჱ სამოელჱ მონაზონიჱ მისჱ თანაჱ დაიჭირნაჱ დაჱ ვით
არჱ წარვიდესჱ სპანიჱ იგიჱ კარვადჱ თუისადჱ მეფეჱ შევიდაჱ სერო
ბადჱ რქუაჱ მეფემანჱ პეტრესჱ სთნდამცაჱ ღმერთსაჱ საქმეჱ ჩე
მიჱ ესეჱ რამეთუჱ დავიცვენჱ ეკლესიანიჱ დაგანუტევენჱ ტყუენ[..]
რქუაჱ პეტრეჱ იტყოდესჱ მონაჱ შენიჱ კადნიერადჱ წინაშეჱ შე
ნსაჱ ანუჱ მიგცემდეჱ ქებასაჱ სიცრუვისასაჱ რქუაჱ იტყოდეჱ რამე
თუჱ არასჱ ვეძიებჱ გარნაჱ მხილებასაჱ რათაჱ გავეროჱ სიცრ
უვისაგანჱ რქუაჱ პეტრეჱ ეკლესიანიჱ ჴორცთაჱ უფროსჱ არი[...]
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წინაშეჱ ღ~თისაჱ ვიდრეჱ ეკლესიანიჱ ქვათანიჱ ეკლესიაჱ ქვათაჱ ო
დესმეჱ დაირღუისჱ დააღაშენიანჱ მითვეჱ ქვითაჱ, ხოლოჱ ეკლესიაჱ
ჴორცთაჱ ოდესჱ დაირღუისჱ ვერვინჱ შემძლებელჱ
შემძლებელჱ არსჱ განკურნებადჱ ვერცაჱ მკურნალიჱ ვერ
ცაჱ მეფეჱ, აწჱ რაოდენნიჱ გუამნიჱ კაცთაჱ მართალთანიჱ დაგ
იცემიანჱ, რომელსაჱ იტყუისჱ სისხლისაჱ თუისჱ აბელისსაჱ, რა
მეთუჱ ყოველიჱ სისხლიჱ ნოესჱ რღუინითგანჱ განიწმიდაჱ

დაჱ სისხლისაჱ თუისჱ ზაქარიასსაჱ ძისაჱ ბარუქისაჱ, მიუგოჱ შე
ურაცხებაჱ ურიათაჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ ესაიაჱ აღაღეჱ დაჱ
წარწყმიდეჱ ყოველიჱ წულიჱ მათიჱ ტიტოსჱ დასპასიანოსჱ
მიერჱ ანუჱ არაჱ აღმოგიკითხავსაჱ წიგნთაგანჱ მოსესთაჱ, რ
აჟამსჱ ისრაიტელმანჱ ისიძვაჱ უცხოსაჱ თესლსაჱ თანაჱ რა
ოდენიჱ სულიჱ მოკუდაჱ ერთისაჱ მისჱ თუისჱ სიძვისაჱ აწჱ უკ
უეჱ სპათაჱ შენთაგანჱ რაოდენნიჱ ქალწულნიჱ გახრწნილჱ
არიანჱ ტაძარნიჱ ღ~თისანიჱ, რქუაჱ მეფემანჱ არაჱ უწყიაჱ ვით
არჱ იგიჱ ივბიმიანოსჱ დაცვისაჱ თუისჱ ეკლესიათასაჱ იყოჱ ივლ
იანესჱ თანაჱ უკეთურისაჱ თუჱ დაბრკოლდესჱ კაციჱ უმჯობესჱ არ
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სჱ სრულიედჱ დაცემაჱ რქუაჱ პეტრეჱ არაჱ დაბრკოლებულ
საჱ დაჱ გცემჱ არამედჱ დაცემულსაჱ აღგადგინებჱ ვითარცაჱ
დავითჱ საცთურისაგანჱ ურიასსაჱ, დაჱ არაჱ მნებავსჱ შენიჱ
რათაჱ არაჱ იყოჱ ვითარცაჱ კაციჱ რომელიჱ მარჯუენითჱ იქ
მენჱ დამარცხენითჱ არღუევენჱ, დაჱ არცაჱ ვითარცაჱ რომელნიჱ
პირითაჱ მათითაჱ აკურთხევენჱ დაგულითაჱ მათითაჱ სწყევე
ნჱ დააგინებდენჱ არამედჱ ვითარცაჱ მეფენიჱ იგიჱ კეთილადჱ ჴსე
ნებულნიჱ რომელთაჱ დაჱ იპყრესჱ სოფელიჱ ესეჱ დაჱ სასუ[ფ..]
ველსაჱ არაჱ განეშორნესჱ, დავითჱ სოლომონჱ დაკოსტანტ
ინეჱ, ივბიმიანოსჱ დაყოველნიჱ მსგავსნიჱ მათნიჱ, ხოლოჱ რაჱ ა
რსჱ მსგავსებაჱ შენიჱ ივბიმიანოსისაჱ, დავინჱ არსჱ შენზედაჱ უ
ფალჱ რომელმცაჱ ჴრმალიჱ იყოჱ მისიჱ კისერსაჱ შენსაჱ ზედაჱ
ვითარცაჱ იგიჱ ივბიმიანოსსაჱ ივლიანესიჱ, ანუჱ სადაჱ გე
ვნოსჱ შენჱ ვითარცაჱ ივბიმიანოსჱ ივლიანესგანჱ, ანუჱ ვისჱ
ხედავსჱ ღმერთიჱ რომელიჱ შენზედაჱ უფალჱ ყოჱ დაჰქონჱ
დამცაჱ პასუხიჱ შენსაჱ სიმართლესაჱ წინაშეჱ ღ~თისაჱ, არაჱ
უკუეჱ შენჱ უფალჱ ამათჱ ყოველთაჱ ზედაჱ შენჱ შეგიდგანჱ
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ყოველნიჱ ამიერითგანჱ ითხოვოსჱ ღმერთმანჱ ყოველიჱ ჴელთა
განჱ შენთაჱ საქმეჱ ბოროტისაჱ, არაჱ თუჱ შეინანოჱ შენჱ
მიგაგაოსჱ რქუაჱ მეფემანჱ მენებაჱ განმართლებაჱ თავისაჱ ჩემისაჱ
ხოლოჱ სიმართლითჱ შენჱ დამსაჯეჱ უმსჯავროებასაჱ ჩემსაჱ, რ
ქუაჱ პეტრეჱ ვინათგანჱ გზაჱ ეცჱ შეწამებადჱ, ცოდვასაჱ გან
ეშორაჱ შენგანჱ ხოლოჱ აწჱ გითხრაჱ გულისჱ სიტყუაჱ შენიჱ
არაჱ უმეცრებამანჱ აღგძრაჱ ბრძოლადჱ ძეთაჱ ზედაჱ ღთ~ისაჱ
თაჱ არამედჱ შუელისაჱ თუისჱ ნათესავისაჱ შენისაჱ, სპარსთა
საჱ, დაარაჱ უწყიაჱ რამეთუჱ ბერძენნიჱ ნათესავნიჱ ღ~თისანიჱ
არიანჱ აღთქმისაჱ მისჱ თუისჱ რაჟამსჱ უწოდაჱ მათჱ შვილ
ადჱ ღ~თისაჱ, დაჱ მოსცაჱ მათჱ ბეჭედიჱ რომლითაჱ შემუსრაჱ
ჯოჯოხეთიჱ რქუაჱ მასჱ მეფემანჱ აწჱ რაჱ გნებავსჱ შენჱ რქუაჱ პე
ტრეჱ მნებავსჱ რათაჱ შენჱ მიერჱ აღგზებულიჱ ესეჱ ცეცხლიჱ შენვეჱ,
დაშრიტოჱ დაჱ მეგობარჱ იყოჱ კეისრისაჱ ვითარცაჱ დღესამომდეჱ

იყავჱ სპარსთაჱ, მიუგოჱ მეფემანჱ ესეჱ მნებავსჱ რათაჱ მიჩ
უენოთჱ ლოცვითაჱ თქუენითაჱ ამასჱ ღამესაჱ მეჱ დაკეისარიჱ შეკ
რებულნიჱ, დაჱ რომელიჱ ზრახვადჱ არსჱ ჩუენდაჱ შორისჱ სიყუარულ
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ისაჱ ყოფაჱ დავცნაჱ მეჱ ვითარმედჱ სთნავსჱ ქრისტესაჱ ზრახებაჱ ე
სეჱ შენიჱ ჩუენდაჱ მომართჱ, რქუაჱ პეტრეჱ, დამძიმდაჱ თხო
ვაჱ შენიჱ ჩემზედაჱ, რამეთუჱ ესეჱ არსჱ კაცთაჱ რჩეულთ[..]
რომელჱ არიანჱ ვითარცაჱ ანგელოზნიჱ სრულითაჱ საქმ
ითაჱ, დაარიანჱ ამათჱ კლდეთაჱ შინაჱ, დაჱ ესეჱ ვითარიჱ მათ
განჱ ეგებისჱ საქმედჱ რომელსაჱ შენჱ ითხოვჱ, მეცჱ მეჱ დროჱ
რათაჱ წარვიდეჱ დაჱ ვევედროჱ მათჱ დაუთხრაჱ ბრძანებაჱ შენიჱ დაჱ
ლოცვითაჱ მათითაჱ აღესრულოსჱ განზრახვაჱ შენიჱ, არამედჱ
შეურაცხჱ გუიჩნსჱ თავიჱ ჩუენიჱ, რამეთუჱ კაცნიჱ ვართჱ ც
ოდვილნიჱ, ნუჱ უკუეჱ სილაღედჱ იხილოსჱ ღმერთმანჱ, შე
რისხნაჱ მასჱ სამოელჱ მონაზონმანჱ დარქუაჱ, მღდელოჱ საქმესჱ
აჱ ღთ~ისასაჱ ვითარცაჱ კაცთასაჱ ზრახავჱ ანუჱ არაჱ აღმოგი
კითხავსაჱ ვითარჱ ეტყუისჱ ღმერთიჱ პასტინესჱ კარტოსჱ, უ
კეთუმცაჱ არაჱ დაბრკოლდებოდესჱ ანგელოზნიჱ კაცთაჱ სათნო
ებისაჱ ყოველთამცაჱ ქალაქთაჱ შინაჱ, ჯუარსჱ ეცუიჱ რათაჱ ყოვე
ლნიჱ ვაცხოვნნეჱ ანუჱ მეჱ უფროსჱ არსჱ აქაბჱ მეფეჱ ის
რაელისაჱ მეფესაჱ ქრისტიანეთასაჱ რომელსაჱ ეტყუისჱ ესაიაჱ ითხოვეჱ
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ითხოვეჱ სასწაულიჱ სიმაღლედჱ ანუჱ სიღრმედჱ დაჱ მისჱ თუისჱ თქუ
აჱ, მიუდგესჱ ქალწულიჱ ანუჱ ვინჱ რქუაჱ ისრაიტელსაჱ რაცაჱ ითხო
ვოჱ სახელითაჱ ჩემითაჱ მოგცესჱ იესოჱ, რქუაჱ სამყაროსაჱ ცი
სასაჱ მოიქეცჱ დასამსაჱ ჭდესაჱ მოიქცაჱ იგიჱ აწჱ სიტყუაჱ სიმდაბლ
ისაჱ შენისაჱ კეთილჱ არსჱ პეტრეჱ, არამედჱ საბრკოლებელჱ არსჱ
მცირედჱ მორწმუნეთაჱ კაცთაჱ, ხოლოჱ შენჱ მეფეოჱ მწირედჱ შე
გუეწიეჱ სარწმუნოებითჱ რამეთუჱ ლოცვამანჱ ჭირვეულისაჱ
ამისჱ ქალაქისამანჱ ყოსჱ ნებაჱ შენიჱ დაწარვიდესჱ წმიდანიჱ იგიჱ ს
ადგურადჱ თუისადჱ ხოლოჱ მეფემანჱ მყოვარჱ ჟამჱ ილოცაჱ დადაწვაჱ დაჱ
მირულებასაჱ შინაჱ მისსაჱ,
აჰაჱ მოვიდაჱ დედაკაციჱ იგიჱ რომელჱ იყოჱ წმიდაჱ ნინოჱ, დარქუაჱ აღ
დეგჱ მეფეოჱ დაგანკრძალულადჱ მიეგებვოდეჱ, რამეთუჱ ორნიჱ
მეფენიჱ ცეცისაჱ დაქუეყანისანიჱ მოვლენჱ შენდაჱ, რეცაჱ მიხედნაჱ
დაიხილაჱ პირველჱ სახეჱ ქალაქისაჱ ვითარმედჱ არსჱ კოსტანტინეს
იჱ, მიიწიაჱ იგიჱ სწრაფითჱ დაიხილნაჱ ორნიჱ საყდარნიჱ ერთ
საჱ ზედაჱ მჯდომარეჱ ჭაბუკიჱ საჭურველითაჱ გუირგუინოსანიჱ, და
მეორეთაჱ საყდართაჱ იხილაჱ მოხუცებულიჱ მჯდომარეჱ ზეწრი
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ითაჱ სპეტაკითაჱ, დაჱ თავსაჱ ზედაჱ ედგაჱ გუირგუინიჱ არაჱ ო
ქროსაჱ დაფერჴთაჱ მისთაჱ თანაჱ ჯდაჱ ნინოჱ, დაჴელიჱ

ვახტანგისიჱ მარჯუენაჱ ეპყრაჱ პეტრესჱ მღდელსაჱ დაჱ მა
რცხენაჱ სამოელსჱ მონაზონსაჱ, დაჱ რქუაჱ სამოელჱ შეუ
ვრდიჱ პირველადჱ დიდსაჱ ამასჱ მთავარსაჱ ზეცისასაჱ გ
რიგოლისჱ, მივიდაჱ დათაყუანისჱ სცაჱ დარქუაჱ გრიგო
ლიჱ რაჱ ესეჱ ჰყავჱ კაცოჱ ბოროტიჱ, რამეთუჱ მოაოჴრ
ეჱ ბაკიჱ ჩემიჱ, დაჱ მჴეცთაჱ შეაჭამენჱ საცხოვარნიჱ ჩემნიჱ,
უკეთუმცაჱ ორნიჱ ეგეჱ არაჱ რომელნიჱ გუერდითჱ გი
დგანჱ დედაკაცისაჱ, ამისჱ თუისჱ სათნოსაჱ რომელიჱ მარადისჱ
იღუწისჱ მარიამისჱ თანაჱ, თქუენთუისჱ შურჱ ვიგემცაჱ შე
ნგანჱ, ვითარცაჱ მამათაჱ შენთაგანჱ რომელნიჱ ესვიდესჱ ც
ეცხლსაჱ შემწველსაჱ არაჱ ბრწყინვალებასაჱ განმანათლებელსაჱ
ყოველთასაჱ მისცაჱ ჴელიჱ დაამბორსჱ უყოჱ რეცაჱ დაჱ მ
იყოჱ ჴელიჱ გუირგუინსაჱ ნათლისასაჱ დაეგეჱ ვითარივეჱ გუი
რგუინიჱ მისცაჱ ვახტანგსჱ დარქუაჱ არქუჱ პეტრესჱ, დააღიღ
ოჱ პეტრეჱ მისვეჱ გუირგუინისაგანჱ რეცაჱ უდარესიჱ დარქუაჱ სა
1-17 სტრ., 86v
მოელსჱ მონაზონსაჱ დარქუაჱ ნინოჱ ვახტანგსჱ აწჱ უკუეჱ მივედჱ
მეფისაჱ დაჱ მიიღეჱ ნიჭიჱ შენიჱ, მივიდაჱ მეფისაჱ დაჱ ამბორსჱ
უყვესჱ ურთიერთასჱ დაადგილჱ სცაჱ საყდართაჱ თუისთაჱ
დაჱ დაისუაჱ იგიჱ თანაჱ დამისცაჱ ბეჭედიჱ ჴელისაჱ მისისაგანჱ
რომელსაჱ იყოჱ თუალიჱ ფრიადჱ ნათელიჱ, დარქუაჱ კეისარმანჱ
უკეთუჱ გნებავსჱ რათაჱ მოგცეჱ გუირგუინიჱ აღუთქუაჱ, ვინჱ
ესეჱ დგასჱ ჩუენჱ ზედაჱ რათაჱ ბრძოდისჱ მტერთაჱ ჩუენთაჱ,
მიიღეჱ მისგანჱ გუირგუინიჱ, მიეახლაჱ ვახტანგჱ დაჱ იხილაჱ ჯუარ
იჱ რომელსაჱ ფრთეთაჱ ზედაჱ მისთაჱ აქუნდაჱ გუირგუინიჱ დაჱ უ
მეტესადჱ ხილვამანჱ ჯუარისამანჱ დასცაჱ შეძრწუნვებულიჱ
რამეთუჱ უსაშინელესჱ იყოჱ ზარიჱ მისიჱ დადადუმნაჱ, ხოლოჱ აღ
დგაჱ ნინოჱ დამიხედნაჱ პეტრესჱ კერძოჱ დაჱ სამოელსჱ ერთითაჱ პი
რითაჱ თქუესჱ ჩუენჱ ვართჱ თავსჱ მდებნიჱ ვითარმედჱ უმეტესადჱ ყ
ოველთასაჱ წარემართოსჱ ჵიჱ ჯუაროჱ უძლეველოჱ დაჱ მი
ჰყოჱ ჴელიჱ კეისარმანჱ მოიღოჱ გუირგუინიჱ ჯუარისაგანჱ დადაარ
ქუაჱ გუირგუინიჱ იგიჱ ვახტანგსჱ თავსაჱ დაიწყესჱ გამოსლვადჱ, ჴმა
ყოჱ ებისჱ კოპოსმანჱ სამჱ გზისჱ დათქუაჱ ვახტანგჱ ვახტანგჱ,
1-17 სტრ., 87(1)r
უმეტესჱ მორწმუნეჱ იყოჱ შენჱ ყოველთაჱ შორისჱ ნათესა
ვთაჱ სპარსთასაჱ მეორედჱ შენგანჱ აღეშენენჱ ეკლესიანიჱ,
დაჱ განეწესნენჱ ებისკოპოზნიჱ, დაებისკოპოზთჱ მთავარნიჱ მ
ესამედჱ გუირგუინიცაჱ წამებისაჱ მიიღოჱ, გამოვიდაჱ დამოუწოდაჱ
ძილსავეჱ შინაჱ პეტრესჱ დაჱ სამოელსჱ, უთხრობდაჱ ძილსავეჱ შ
ინაჱ ჩუენებასაჱ, დაიგინიჱ აუჴსნიდესჱ, რომელიჱ იხილეჱ ს
აყდართაჱ ზედაჱ გუირგუინოსანიჱ ნათლითაჱ, ჱ იგიჱ არსჱ დიდიჱ მ
ღდელთჱ მოძღუარიჱ გრიგოლჱ დამანჱ რომელჱ მომცაჱ მეჱ ებისკო[..]
დაჱ მეჱ რომელჱ მივეცჱ გუირგუინისაჱ ჩემისაგანჱ მოყუასსაჱ ჩემსაჱ ჩემ

მიერჱ ყოფადჱ არსჱ ებისკოპოზადჱ დაჱ რომელჱ ნახეჱ გუირგუინითაჱ
ოქროსათაჱ ჭურვილიჱ იგიჱ არსჱ კეისარიჱ, დაჱ რომელჱ მოგც
აჱ შენჱ ბეჭედიჱ მოგცესჱ შენჱ ასულიჱ ცოლადჱ, დაყოველიჱ სა
ზღვარიჱ ქართლისაჱ მისგანჱ უკუმოღებულიჱ მოგცესჱ, ხო
ლოჱ გუირგუინიჱ ჯუარისაგანჱ მოგცაჱ ვრცელნიჱ ღუაწლნიჱ, გ
არდაიჴადნეჱ შეწევნითაჱ ჯუარისათაჱ, ხოლოჱ მოძღუარმანჱ ჩ
ემმანჱ რომელჱ სამგზისჱ გიჴმოჱ სამნიჱ ნიჭნიჱ გითხოვნაჱ ღ~თ
ისაგანჱ რათაჱ შენჱ მიერჱ ჭეშმარიტებაჱ დაემტკიცოსჱ ქარ
1-17 სტრ., 87(1)v
თლისაჱ კათალიკოზთაგანჱ ებისკოპოზთაჱ დაჱ სძლევდეჱ მტერთაჱ
ვიდრეჱ დღედმდეჱ აღსრულებისაჱ შენისაჱ, ხოლოჱ აღსრულებ
ასაჱ შენსაჱ, გუირგუინიჱ წამებისაჱ მიიღოჱ, ბრძოლასაჱ შინაჱ
ჴელთაჱ მტერისათაჱ არაჱ შევარდეჱ, ესეჱ ყოველიჱ აღესრ
ულოსჱ ვიდრეჱ მოუძლურებადჱ შენდაჱ დაჱ სიბერედმდეჱ ვითარც
აჱ განიღუიძაჱ მეფემანჱ მადლობდაჱ ღმერთსაჱ რომელმანჱ,
ყოველთავეჱ გამოუცხადაჱ, დაჱ მოუწოდაჱ მსწრაფლჱ პეტრესჱ
დაჱ სამოელსჱ დაჱ რქუაჱ რაჱ იხილეთჱ, ხოლოჱ მათჱ რქუესჱ ი
ტყოდეჱ მეფეჱ ერთიჱ მარჯუენითჱ დაჱ ერთიჱ მარცხენითჱ
ვდეგითჱ რაჟამსჱ საყდართაჱ მსხდომარეთაჱ წინაშეჱ კეისრი
საჱ დაღ~თივჱ გამომეტყუელისაჱ სდეგჱ დაკუალადჱ იგივეჱ დედოფ
ალიჱ ჩუენიჱ დაამშუიდებდაჱ მოძღუარსაჱ მასჱ განძუინებულ
საჱ შენჱ ზედაჱ, დაჱ მიგცემდაჱ შენჱ ჴელთაჱ მისთაჱ დარქუაჱ მ
ათჱ მეფემანჱ, დუმენითჱ წმიდანოჱ რამეთუჱ ყოველივეჱ ჩემთა
ნაჱ გიხილავსჱ აწჱ ვითარჱ გნებავსჱ თქუენჱ ქალაქისაჱ ამისჱ
საქმეჱ რომელიჱ შემუსრვადჱ მიწევნულჱ არსჱ ანუჱ რაჱ ვყო
თჱ ტყუეთაჱ ამათჱ თუისჱ რომელიჱ უმეტესჱ არსჱ ბევრ
1-17 სტრ., 87(2)r
იჱ ათასისაჱ რომელჱ არსჱ ჴელთაჱ ჩუენთაჱ, აწჱ უკუეჱ
სწრაფითჱ განვიდესჱ ჩუენგანჱ აქათჱ ქადაგიჱ ვითარმედჱ ს
პარსთაჱ ქადაგიჱ მეფეჱ წარმომართებულჱ არსჱ ქუეყანადჱ ჯაზი
რეთადჱ დაჱ გამოვლესჱ ფილისტიმიჱ კუალსაჱ მეფისაჱ კეისრი
სასაჱ, რამეთუჱ მოაოჴრაჱ ქუეყანაჱ სპარსთაჱ დაჱ სპარსთ[.]
მეფემანჱ ვერჱ უძლოჱ ბრძოლადჱ, დაკეისარმანჱ ვითარცაჱ [ც]
ნაჱ ვითარმედჱ ჩუენჱ მოვედითჱ ქუეყანასაჱ მათსაჱ
მოისწრაფისჱ ბრძოლადჱ ჩუენდაჱ დავიცითჱ ვითარმედჱ სპანიჱ
სპარსთანიჱ სომხითისაჱ ქართლისაჱ სპათაჱ უმრავლესჱ არი
ანჱ, არაჱ ვინჱ არსჱ ჩუენჱ შორისჱ ჭეშმარიტადჱ მორწმ
უნეჱ რომელნიჱ დანერგნაჱ მამამანჱ ჩუენმანჱ მირიანჱ
გინაჱ თრდატჱ დედითჱ ნათესავმანჱ ჩუენმანჱ, აქაჱ ამაჱ
ყოველთაჱ სარწმუნოებაჱ ვიცითჱ რამეთუჱ სავსეჱ არსჱ
საცთურითაჱ, ნუჱ უკუეჱ გამოცხადებითაჱ საქმისაჱ ჩემის
ათაჱ განწყრესჱ დედისჱ ძმაჱ ჩემიჱ დაჱ ვეწყუნეთჱ ურთიე
რთსაჱ დავიქმნეთჱ საცინელჱ ყოველთაჱ ზედაჱ მტერთაჱ ჩუენ

თაჱ არამედჱ ესრეთჱ ვყოჱ რეცაჱ მივიდენჱ სპანიჱ ჩუენნიჱ,
1-17 სტრ., 87(2)v
დაჱ მაუწყონჱ ჩუენჱ მოსლვაჱ კეისრისაჱ, დაჱ მასჱ ზედაჱ უკუვრიდო
თჱ ჩუენჱ პირველვეჱ, ესეჱ საქმეჱ ვაუწყოთჱ ჩუენჱ ოდესჱ მო
ვიდესჱ დაჱ გუიხილოსჱ ჩუენჱ კ΅ეისარი΅ჱ მაშინჱ ვითარცაჱ იზრახო
სჱ სიწმიდემანჱ თქუენმანჱ ეგრეჱ ვყოჱ, დაჱ არცაჱ ერთიჱ ტ
ყუეთაგანიჱ მისთაჱ დააკლდესჱ დაწარვიდაჱ პეტრეჱ კეისრისაჱ ხოლოჱ
სამოელჱ დადგაჱ წინაშეჱ მეფისაჱ
ხოლოჱ ხვალისაჱ დღეჱ მოვიდაჱ რეცაჱ დიაჱ სპანიჱ დაუქა
დაგაჱ მეფესაჱ ვითარმედჱ სპანიჱ ბერძენთანიჱ შემოვიდესჱ კოს
ტანტიჱ პოლედჱ, მოუწოდაჱ მეფემანჱ დედისჱ ძმასაჱ თუი
სსაჱ დაჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ დარქუაჱ რომელსაჱ იტყ~ითჱ, რამეთუჱ
უწყითჱ სიმრავლეჱ სპათაჱ ბერძენთაჱ დავერაგობაჱ წყობისაჱ
მათისაჱ დაჱ სიმარჯუეჱ ზღუათაჱ შინაჱ ნავებითაჱ, ესერაჱ შ
ევიდესჱ იგინიჱ სპარსეთისჱ ქუეყანასაჱ გმირთაჱ დაგოლიათთ
ასაჱ, დამათჱ ვერჱ უძლესჱ წყობადჱ, აწჱ მეშინისჱ ნუჱ უკუეჱ
სპანიჱ ნავებითაჱ მოვიდენჱ დაშეიპყრანჱ გზაჱ ჩუენიჱ,
დაჱ მოგუწყუიდნენჱ ჩუენჱ ვითარცაჱ ბაკსაჱ შინაჱ აღვდგეთჱ ა
ქათჱ დადავიბანაკოთჱ ზღუისაჱ სომხეთითჱ კერძოჱ რათაჱ გუაქ
1-17 სტრ., 88r
უნდესჱ გზაჱ ჭირსაჱ დალხინსაჱ აღიყარაჱ ლაშქარიჱ გარემოსჱ ქალ
აქისაჱ დავლესჱ ხუთისაჱ დღისაჱ სავალიჱ სომხეთითჱ კერძოჱ დადა
გესჱ სპერითჱ კერძოჱ დაჱ განვიდესჱ მყოფნიჱ ქალაქისანიჱ მიწ
ევნულნიჱ სიკუდილადჱ დაჱ მისცესჱ მადლიჱ ვახტანგსჱ მიართუე
სჱ ძღუენიჱ ათასიჱ ლიტრაჱ ოქროჱ, დაჱ ხუთასიჱ თავიჱ სტ
ავრაჱ, დაგანვიდაჱ ერიჱ იგიჱ მშუიდობითჱ სავაჭროსაგანჱ, ხოლოჱ
ვითარცაჱ მივიდაჱ პეტრეჱ წინაშეჱ კეისრისაჱ დაუთხრაჱ ყოველიჱ იგიჱ
განიხარაჱ კეისარმანჱ ფრიადჱ ყოველიჱ რომელიჱ ეხილვაჱ ჩუენ
ებასაჱ შინაჱ მისცაჱ მასჱ ზედაჱ ნებაჱ ვახტანგსჱ, დაწარმოავლ
ინაჱ პეტრეჱ მღდელიჱ დაჱ მიუმცნოჱ აღთქმითაჱ დაფიცითაჱ ძლ
იერითაჱ რომელიჱ სწორჱ იყოჱ მეფობისაჱ მისისაჱ, არამ
ედჱ ორთავეჱ სპათაჱ დასცნენჱ სპარსნიჱ რომელნიჱ იყუნესჱ ვ
ახტანგისჱ თანაჱ, არაჱ აღვიდენჱ საბრძანებელთაჱ მათთაგანჱ,
ოდესჱ შეკრბენჱ ვახტანგჱ დაიგიჱ ხოლოჱ ვიდრეჱ პეტრეჱ დაჱ მოციქულნიჱ
მოვიდოდესჱ ვახტანგისსაჱ, კეისარიჱ შემოვიდაჱ კოსტანტიჱ პოლედჱ
დაწარმოავლინაჱ ხუთასიჱ დ΅რომონიჱ რომელსაჱ შინაჱ ისხდაჱ ხ
უთასჱ ხუთასიჱ კაციჱ, დაუბრძანაჱ, რათაჱ მიეახლნენჱ ვახტან[.]
1-17 სტრ., 88v
სჱ დადადგენჱ თუინიერჱ ბრძოლისაჱ, დაწარმოემართაჱ კეისარიჱ გ
ზასაჱ პონტოსასაჱ რვაჱ ასიათასითაჱ დავითარცაჱ მოეახლნესჱ ს
პანიჱ იგიჱ ზღუითჱ უნდაჱ წყობაჱ მათიჱ სპარსთაჱ

ხოლოჱ მეფეჱ აყენებდაჱ დაარაჱ მიუშუნაჱ ბრძოლადჱ, ხოლოჱ
ვითარცაჱ შეართუესჱ ძღუენიჱ მოციქულმანჱ კეისრისამანჱ
დაჱ პეტრეჱ ჰქონდაჱ სიტყუაჱ საიდუმლოჱ დაჱ კუალადჱ ჰქონდაჱ
სიტყუაჱ საეროჱ დათქუაჱ ცხადადჱ ვითარმედჱ ნუჱ ივლტიჱ დადეგჱ
ვიდრეჱ ჩემადჱ მოსულამდეჱ რათაჱ რომელნიჱ ეგეჱ შენთანაჱ არია
ნჱ სპარსნიჱ რომელნიჱ დაგუირჩესჱ შესლვასაჱ ამასჱ ჩუენსაჱ სპ
არსეთადჱ მოუწყუედელნიჱ მოვსწყუიდენითჱ იგინიცაჱ საიდუმლოდჱ
მოართუესჱ მასჱ ჯუარიჱ დაჱ გუირგუინიჱ შუაჱ მდგომელადჱ
დაჱ შესამოსელიჱ ტანისაჱ მისისაჱ, დათქუაჱ რაჱ შევკრბეთჱ ერთადჱ მ
იგცეჱ ციხეჱ თუხარასიჱ, დაჱ საზღვარნიჱ ქართლისანიჱ, ხოლოჱ მი
სცაჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ პასუხიჱ საეროდჱ ვითარმედჱ არაჱ რო
მლისაჱ მიზეზისაჱ თუისჱ მოვედითჱ აქაჱ გარნაჱ წყობისაჱ თუისჱ, ა
წჱ მოვედითჱ აქაჱ თორაჱ ჩუენჱ მოვიდეთჱ კოსტანტინედჱ დაჱ ფარულ
ადჱ ამცნოჱ, დაჱ რქუაჱ რომელიჱ არაჱ შუენისჱ შენსაჱ ღ~თისჱ მოყუა
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რებასაჱ რომელიჱ არაჱ ჰყოთჱ სხუასაჱ ნუჱ აწუევჱ რამეთ
უჱ იადრობაჱ არაჱ ჴელიჱ არსჱ კაცთაჱ პატიოსანთაჱ, და
ღათუჱ შენჱ მიგცნეჱ სპარსნიჱ არაჱ უკუნისამდეჱ განცრუ
ვნესჱ სახელიჱ ჩემსაჱ დაჱ უმეტესჱ ჩუენსაჱ მრავალთაჱ მათგანთაჱ
აქუსჱ სიყუარულიჱ ქრისტესიჱ არამედჱ შიშისაგანჱ ვერჱ გამო
აცხადებენჱ აწჱ ბრძანეჱ რათაჱ საქმეჱ ესეჱ ჩუენიჱ მშუიდობითჱ
ვყოთჱ ვითარცაჱ ივბიმიანოსჱ დაყოველთაჱ სპარსთაჱ, ხოლოჱ შემდგო
მადჱ ამისსაჱ რაჟამსჱ გაწყდესჱ საქმეჱ ჩუენიჱ უმარჯუესჱ ადრე
შევყარნეთჱ იგინიჱ ჴელსაჱ შენსაჱ დანუმცარაჱ იქმნებისჱ საქმეჱ
უშუერიჱ დანუცაჱ საქმეჱ შფოთისაჱ შენჱ მიერჱ რათაჱ არაჱ
დაეცნენჱ პირითაჱ მახუილისათაჱ ერნიჱ თქუენნიჱ რამეთუჱ ერნიჱ
თქუენნიჱ განლაღებულჱ არიანჱ ჯობნასაჱ ზედაჱ
სპარსთასაჱ, ხოლოჱ სპარსნიჱ არავეჱ შეშინებულჱ არიანჱ არა
მედჱ შურითაჱ თქუენითაჱ წადიერჱ არიანჱ წყობასაჱ, ანუმცაჱ მო
კუდესჱ ანუმცაჱ იძიესჱ შურიჱ სისხლთაჱ მათთაჱ, ხოლოჱ სპანიჱ
ესეჱ შენნიჱ მოღმართჱ მბრძვანანჱ მემცაჱ უბრალოჱ ვარჱ დაწარ
ვიდაჱ მისჱ თანაჱ მოციქულადჱ ვარაზჱ მირჱ მამამძუძისაჱ მისისაჱ ძმაჱ
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დაჱ სამოელჱ მონაზონიჱ, ხოლოჱ კეისარიჱ მოწევნულჱ იყოჱ პონტოდჱ
ქალაქსაჱ, დაჱ პონტოელნიჱ გამოსრულჱ იყუნესჱ მიგებებადჱ და
შეასხმიდესჱ მეფესაჱ ქებასაჱ დავახტანგჱ მეფისაჱ მადლობასაჱ რა
მეთუჱ უკუირდაჱ მათჱ დაჱ არაჱ მისცნაჱ იგინიჱ სიკუდილადჱ,
ვითარცაჱ მიიწივნესჱ მოციქულნიჱ ვახტანგჱ მეფისანიჱ ქალაქადჱ მ
იართუესჱ ძღუენიჱ ათასიჱ მუთაკალიჱ მუშკიჱ დაჱ ხუთასიჱ ამბარ
იჱ დაათასიჱ ლიტრაჱ ალვაჱ დაგანსრულჱ იყოჱ გუნდიჱ ვახტა
ნგისიიჱ ლაფობადჱ დამიეტევნესჱ მათჱ მკუირცხნიჱ ბერძენთანიჱ და
მათჱ თანაჱ შეკრებულთაჱ ჴევთაჱ დაქალაქთაჱ მჴედარნიჱ ვითარჱ
სამასიჱ ათასიჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მეფეჱ აყენებდაჱ მიძულებადჱ

სპარსთაჱ მათჱ მეალაფეთასაჱ ვიდრეჱ არაჱ მოვიდაჱ დედისჱ ძმაჱ მისიჱ
ერისჱ თავიჱ სპარსთაჱ დარისხვითჱ რქუაჱ ვახტანგსჱ ჵ~იჱ გუ
ელოჱ დანაშობოჱ ასპიტისაოჱ არაჱ უწყიაჱ ივბიმიანოსისაჱ დაგ
ძლოჱ შენჱ ბუნებამანჱ მამისაჱ დაჱ დედისაჱ შენისამანჱ, დაჱ სიყუარულიჱ
ჯუარცმულისაჱ მისჱ კაცისაჱ მომკუდარისაჱ გიპყრიესჱ დაჱ გნებავსჱ შ
ეყენებაჱ ჩუენიჱ ჴელსაჱ ბერძენთასაჱ მაშინჱ ვახტანგჱ რქუაჱ აჰაჱ
დღესჱ შენჱ დაჱ ბერძენნიჱ დაიხილოჱ ძალიჱ მომკუდრისაჱ მისჱ კაცისაჱ
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დაჱ ცეცხლისაჱ მისჱ სასოსაჱ შენისაჱ დაჱ სცესჱ საყუირსაჱ დაგ[ა]
ნვიდესჱ ყოველიჱ სომხეთიჱ სპარსნიჱ დაჱ მეფეჱ დარუბანდისაჱ
ხოლოჱ ვახტანგჱ განვიდაჱ ხედვადჱ დაქართველნიჱ დადგესჱ დ[ა]
აღჯდაჱ მეფეჱ პილოსაჱ დ თეთრსაჱ დაეწყვნესჱ იგინიჱ ზღუი
სჱ კიდესაჱ მასჱ რომელჱ არსჱ ჭალაკიჱ რიყეჱ ხერთვიშისაჱ მი
სულამდეჱ სპარსთაჱ ლაშქრისაჱ მოეკლაჱ ოცდაჱ შუიდიჱ ათასიჱ
ბერძენთაჱ ერისაჱ მისგანჱ, დაგანძლიერდაჱ ბრძოლაჱ დამოკლესჱ
დედისჱ ძმაჱ ვახტანგისიჱ ერისჱ თავიჱ რანისაჱ, მოკლესჱ იპაჯ[..]
დაჱ მეფეჱ ლეკთაჱ დაჱ მრავალნიჱ ერისჱ მთავარნიჱ დაიძლიაჱ
ბანაკიჱ აღმოსავლეთისაჱ იყოჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ სპასალარიჱ
პალეკარტოსჱ ლოღოთელიჱ დისწულიჱ მეფისაჱ, დაიყოჱ იგიჱ
ძლიერიჱ, დამასჱ მოეკლნესჱ ძლიერადჱ მბრძოლნიჱ სპარსთა
ნიჱ დაესეცაჱ ერისჱ თავიჱ მანვეჱ მოკლაჱ, მაშინჱ გარდამოჴდაჱ
მეფეჱ ვახტანგჱ ეტლთაგანჱ დათქუაჱ არაჱ რომელიჱ ჩუენჱ გ[..]
ჩნდაჱ არამედჱ რომელჱ ღმერთსაჱ სთნდაჱ, რამეთუჱ ჩუენჱ
ვიტყოდითჱ მშუიდობასაჱ არამედჱ სილაღემანჱ სპარსთამანჱ ა
გინაჱ ღმერთსაჱ, დამოკლესჱ ერისჱ თავიჱ რანისაჱ, რომლისაჱ
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თუისჱ ყოველიჱ სპარსეთიჱ ვითარცაჱ მოოჴრებასაჱ სპარსეთი
სასაჱ იგლოვსჱ, აწჱ, დამდაბლდაჱ სილაღეჱ სპარსთაჱ მოიყვ
ანეთჱ ჯუარიჱ დაწარვიძღუანოთჱ რათაჱ რომლითაჱ გუძლევენჱ მით[…]
ვეჱ იძლივნენჱ, დაიქმნენითჱ ძეჱ ნათლისაჱ დანუჱ ვინჱ ბრძავთჱ უ
რთიერთსაჱ სხუისაჱ მიერჱ დანუჱ ეძიებთჱ ძლევასაჱ მტერთა
საჱ, არამედჱ იყუნენჱ ჴელნიჱ თქუენნიჱ ვითარცაჱ ჴელნიჱ ჩ
ემნიჱ რათაჱ არაჱ ვიძლივნეთჱ სრულიადჱ, არაჱ ხოლოჱ თუჱ
აქათჱ ვიდევნნეთჱ არამედჱ ვიდრეჱ ადარბადაგანამდეჱ ვითარცაჱ იდე
ვნნიანჱ ყორანნიჱ მართუეთაგანჱ თუისთაჱ დამოიყვანაჱ პეტრეჱ
მღდელმანჱ ჯუარიჱ, დარქუაჱ მეფემანჱ დადეგჱ წინაშეჱ პირსაჱ მტე
რისასაჱ დაერისაჱ ჩუენისასაჱ დაარქუიჱ ყოველთაჱ თაყუანისჱ ეც
ითჱ ჯუარსაჱ რათაჱ ვსძლოთჱ, დაუბრძანაჱ დემეტრესჱ ერ
ისჱ თავსაჱ თუისსაჱ, დაჯონბერსჱ სპაჱ სპეტსაჱ თუისსაჱ, რათაჱ მ
ყვენჱ ჯუარსაჱ თანაჱ დაჱ რომელმანჱ არაჱ თაყუანისჱ სცესჱ
მოკალთჱ, დაქადაგიჱ ჴმობდაჱ ძლიერადჱ, რომელმანჱ არაჱ თაყ
უანისჱ სცესჱ ჯუარსაჱ მოკუედინჱ, დაჱ მივიდოდესჱ ყოველნიჱ თა
ყუანისჱ სცემდესჱ დადადგებოდესჱ წინაშეჱ ჯუარსაჱ ხოლოჱ ბორ
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ზოჱ მოვაკანელმანჱ მეფემანჱ თქუაჱ არაჱ დაუტეობჱ ნათელსაჱ
შემწველსაჱ, დაარაჱ თაყუანისჱ ვცემჱ ძელსაჱ [….] რომელნიჱ
განშუენებულჱ არიანჱ ოქროთაჱ დაანთრაკითაჱ დაჱ სცაჱ
მასჱ ლახუარიჱ ჯონბერჱ სპაჱ სპეტმანჱ დადაეცაჱ მძო
რიჱ მისიჱ, მიერითგანჱ არღარაჱ ვინჱ იკადრაჱ გმობადჱ
ჯუარისაჱ დააღთქმითჱ ეტყოდაჱ ერიჱ იგიჱ მეფესაჱ ვახტა
ნგსჱ უკეთუჱ შემეწიოსჱ ჩუენჱ ჯუარიჱ არღარაჱ იყოსჱ
ჩუენდაჱ სხუაჱ ღმერთიჱ გარნაჱ ჯუარცმიულიჱ დაგარდაჴდაჱ
მეფეჱ თაყუანისჱ სცაჱ დაყოველიჱ იგიჱ ერიჱ მისჱ თანაჱ
დათქუაჱ მეფემანჱ აჩუენეჱ ძალიჱ შენიჱ ერსაჱ ამასჱ შე
ნსაჱ ურწმუნოსაჱ რათაჱ მოიყვანნესჱ სარწმუნოებადჱ, უ
ფალოჱ ღმერთოჱ დაღაცაჱ თუჱ მოკუდენჱ მორწმუნენიჱ შ[ე]
ნნიჱ ცხოველჱ არიანჱ, დაცხოველნიჱ შენჱ ცხოველისაჱ მიე
რჱ არაჱ ძლიერჱ, დასპანიჱ იგიჱ ბერძენთანიჱ გამოვიდესჱ ვ
ელადჱ, ხოლოჱ პალეკარტოსჱ ვითარცაჱ მგელიჱ აღმოსურ
ილიჱ სისხლითაჱ დალომიჱ განძუინებულიჱ მოიზახდაჱ, დაშეუ
რაცხჱ ჰყოფდაჱ სპათაჱ ხოლოჱ მეფემანჱ რქუაჱ ვინჱ არსჱ თქ
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უენჱ შორისჱ რომელიჱ ეწყოსჱ იმასჱ დაჱ სწორჱ იყოსჱ მეფობის
აჱ ჩემისაჱ, წარვლოჱ ქადაგმანჱ ორგზისჱ დავერვინჱ იკადრაჱ
ყოვლადჱ სიტყუადჱ, მაშინჱ თქუაჱ ვახტანგჱ არაჱ ძალითაჱ გან
ძლიერდებისჱ კაციჱ არამედჱ მოსცესჱ ძალიჱ, მეჱ ვესავჱ ძალსაჱ
შენსაჱ, დავითარცაჱ დავითჱ განვლოჱ ნიშითაჱ ჯუარისათაჱ მომეცჱ
ძალიჱ ვითარცაჱ დავითსჱ გოლიათსაჱ ზედაჱ რამეთუჱ ესეცაჱ მაყუედრ
ებელადჱ დაჱ შეურაცხებითჱ მოუჴდაჱ ჯუარსაჱ შენსაჱ, რაჟამსჱ იხი
ლაჱ ჯუარიჱ შენიჱ აღმართებულიჱ ძალადჱ ჩუენდაჱ არაჱ ივლტ
ოდაჱ მისგანჱ არამედჱ სასოებითაჱ მისითაჱ მოვალსჱ, დაგანემზ
ადაჱ ვახტანგჱ ბრძოლადჱ დათქუაჱ იხილიჱ ღმერთოჱ ამპარტავა
ნიჱ დადაამდაბლიჱ კუალადჱ იხილიჱ ჭირვეულიჱ დაიჴსნიჱ ხოლოჱ ისიჱ
შეურაცხჱ მიჩნსჱ დაჱ არაჱ მეშინისჱ ძალისაჱ შენჱ მიერჱ
მოცემულისაჱ დიდჱ არსჱ რომლითაჱ ვსძლოჱ არამედჱ მეშინიანჱ მეჱ
შენგანჱ რამეთუჱ მდაბალთაჱ ჴმანიჱ ისმინნიჱ დაშენჱ გხადიჱ შე
მწედჱ ჩემდაჱ აღმოიჴადაჱ ჴრმალიჱ დაჱ შეამთხუიაჱ ჯუარსაჱ, დაგანვიდაჱ
შორისჱ განწყობილთაჱ თანაჱ დათქუაჱ არაჱ ბრძავნჱ ლომიჱ ჴარ
საჱ რამეთუჱ მეფეჱ ვარჱ დაშენჱ მონაჱ არამედჱ დავდვაჱ ჩემიჱ თავ[ი]
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ერისაჱ ამისჱ თუისჱ სიმდაბლითჱ რათაჱ რწმენესჱ ძალიჱ ჯუარისაჱ
დაჱ მოეტევაჱ პალეჱ კარტოსჱ ვახტანგჱ მსმრიადჱ დაჱ ნებასაჱ მიახლდებოდაჱ
დაჱ აღიზახნესჱ ორთავეჱ მათჱ განწყობილთაჱ ჴმითაჱ საშინე
ლითაჱ დაჱ იყოჱ ჴმაჱ იგიჱ ვითარცაჱ ჴმაჱ ქუხილისაჱ რომლითაჱ ი
ძრვოდაჱ ქუეყანაჱ დადასცაჱ ლახუარიჱ პალეკარტოსჱ ფარსაჱ ვახ

ტანგისსაჱ რომელიჱ იყოჱ ვიგრისჱ ტყავისაჱ, დაგანვლოჱ ფარსაჱ ვით
არჱ წყრთაჱ ერთიჱ რამეთუჱ იყოჱ სიმსხოჱ ლახურისაჱ ვით
არჱ მკლავიჱ კაცისაჱ, დამისცაჱ მეფემანჱ ფარიჱ იგიჱ ლახუარსაჱ [...]
დამიეტევაჱ პირისჱ პირჱ დაჱ სცაჱ ჴრმალიჱ ჩაბალახსაჱ ზედაჱ დაგა
ნაპოჱ თავიჱ მისიჱ ვიდრეჱ ბეჭთამდეჱ დაჱ მიჰყოჱ ჴელიჱ, დაუპყ
რაჱ თავსაჱ მისსაჱ ნახევარიჱ დაჱ მოიღოჱ წინაშეჱ ჯუარისაჱ დათ
ქუაჱ ყოვლისაჱ განდგომისაჱ შენისაჱ ესეჱ იყავნჱ ნაწილიჱ, და
მიეტევნესჱ სპანიჱ ვახტანგისნიჱ სპასაჱ ბერძენთასაჱ დააოტნ
ესჱ იგინიჱ, დააღიჭრნესჱ იგინიჱ გუნდჱ გუნდადჱ, დაჱ მოსწყუი
დნესჱ იგინიჱ ზღუისჱ პირსაჱ, დაჱ არაჱ ვინჱ განერაჱ მათგანიჱ,
გარნაჱ რომელიჱ შეესწრაჱ ზღუადჱ დაჱ ივლტოდაჱ ნავითაჱ, მასჱ დ[ღ]
ესაჱ შინაჱ მოსწყდაჱ სპათაგანჱ ვახტანგისთაჱ ორმოცჱ დასამი
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ათასიჱ, დაჱ სპათაგანჱ ბერძენთასაჱ მოსწყდაჱ ოთხასჱ დაორიჱ ათასიჱ
დაჱ შეიპყრესჱ ტყუედჱ მათგანიჱ ასჱ ოცჱ დაათიჱ ათასიჱ, დაჱ მოიქცესჱ ს
პანიჱ იგიჱ, დამივიდესჱ გუამსაჱ ვარაზჱ ბაკურისსაჱ ვახტანგისჱ დედისჱ
ძმისასაჱ იგლოვესჱ დაშემუსრესჱ იგიჱ საბ΅რითაჱ დამურითაჱ, დაწა
რიღესჱ ბარდავადჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ მოუწოდაჱ ყოველთაჱ სპათაჱ მის
თაჱ დაუბრძანაჱ მოყვანებაჱ ყოველთაჱ ტყუეთაჱ, დამოიყვანნესჱ და
უკლებლადჱ, დააღირიცხუესჱ ერთჱ რიცხუადჱ შუიდასჱ ოთხმო
ციჱ ათასიჱ, დაჱ წარსცაჱ ყოველიჱ იგიჱ წინაშეჱ კეისრისაჱ, ჴელითაჱ ნას
რისითაჱ დაადარნასესითაჱ ერისჱ თავთაჱ მისთათაჱ დამიწერაჱ წიგნიჱ
ვითარმედჱ სიბრძნეჱ ღ~თისაჱ მიუწდომელჱ არსჱ სიბრძნესაჱ
კაცთასაჱ დანებასაჱ სძლევსჱ ნებაჱ ღ~თისაჱ, მეჱ უწყიჱ რამეთუჱ არაჱ
არსჱ ნებაჱ შენიჱ საქმესაჱ ამასჱ რომელიჱ ესეჱ იქმნაჱ პალეკარ
ტოსაგანჱ არცაჱ თუჱ იყოჱ ნებაჱ ჩემიჱ რომელიჱ ესეჱ ქმნაჱ
დედისჱ ძმამანჱ ჩემმანჱ დაორნივეჱ ესეჱ ძუირისჱ მოქმედნიჱ ძუირ
მანჱ მოინადირნაჱ, ამისჱ თუისჱ ყოჱ ესეჱ ღმერთმანჱ რათაჱ ახა
ლჱ ნერგიჱ ესეჱ მოიყვანნესჱ სარწმუნოებადჱ შიშსაჱ მისსაჱ ვითარ
ცაჱ იგიჱ უძღებისაჱ შვილისაჱ თუისჱ ყოჱ საქმეჱ განსაცხრომელიჱ
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ხოლოჱ თქუენჱ პირმშონიჱ შვილნიჱ ხართჱ ღთ~ისანიჱ დაჱ მარადისჱ მ
ისნიჱ ხართჱ აწჱ მწუხარებაჱ ესეჱ დედისჱ ძმისაჱ ჩემისაჱ დის
წულისაჱ თქუენისაჱ მიერჱ
ნუჱ გეშინისჱ ვეცჱ რაჟამსჱ ვიძიეჱ შურიჱ მკლველთაჱ მისთაჱ ხოლოჱ
თქუენჱ ნუჱ გეშინისჱ გეცითჱ ერისაჱ ამისჱ თუისაჱ რომელიჱ ი
ჴსნაჱ ღმერთმანჱ შუიდასჱ ოთხმოციჱ ათასიჱ, დაუკეთუჱ ბრძა
ნებდენჱ მიმთხუევადჱ ჩემდაჱ გამოისწრაფეჱ დაჱ უკეთუჱ არაჱ მო
ციქულითაჱ განაგეჱ საქმეჱ ჩუენიჱ რამეთუჱ დამძიმდაჱ დგო
მაჱ ქუეყანისაჱ ამისჱ თუისჱ მოოჴრებულისაჱ, ხოლოჱ ვიდრეჱ მისულ
ამდეჱ მოციქულთაჱ ფრიადჱ მწუხარება΅ჱ იყოჱ კეისარიჱ, არამედჱ
რაჟამსჱ უთხრესჱ ტყუეჱ პირველჱ შეპყრობილიჱ დატყუეჱ ერ

ისაგანჱ მეოტისაჱ ყოველიჱ დაუკლებლადჱ განუტეობიაჱ, მაშინჱ
განიხარაჱ ფრიადჱ დაყოველთაჱ დაუტევესჱ მწუხარებაჱ, დაჱ შეჯ
დაჱ მეფეჱ ნავსაჱ სამასითაჱ დრომონითაჱ სუბუქადჱ გამოვიდაჱ, ზ
ღუისჱ კიდესაჱ დაჱ მოუწოდაჱ ვახტანგსჱ დაყვესჱ ურთიერთასჱ ა
ღთქმაჱ დაჱ ფიციჱ განაგესჱ საქმეჱ წინდობისაჱ დაუკუმოსცაჱ კეის
არმანჱ საზღვარიჱ ქართლისაჱ ციხეჱ თუხარისიჱ დაკლარჯეთიჱ
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ყოველიჱ ზღუითგანჱ ვიდრეჱ არსიანთამდეჱ დაჴევნიჱ რომელნიჱ მოსდ
გმანანჱ ღადოთაჱ, დაგამოიკითხაჱ კეისარმანჱ საზღვარიჱ საბერძნ
ეთისაჱ ქუეყანაჱ ზღუისჱ პირისაჱ რომელჱ არსჱ აფხაზეთიჱ დაჱ რქ
უაჱ ესრეთჱ ეგრისჱ წყლითგანჱ ვიდრეჱ მდინარედმდეჱ მცირისაჱ
ხაზარეთისაჱ ესეჱ საზღვარიჱ არსჱ საბერძნეთისაჱ ალექსანდრობი
თგანჱ რომელიჱ აწჱ შენჱ მიგიღიაჱ მკლავითაჱ ჩუენგანჱ, აწჱ იგ
იჱ უკუეჱ მოგუეცჱ დაოდესჱ წარიყვანებდეჱ ცოლსაჱ შენსაჱ
ასულსაჱ ჩემსაჱ მაშინჱ მოგცეჱ მისგანჱ ქუეყანაჱ დადაუწერაჱ
ეგრისჱ წყალსაჱ დაკლისურასაჱ შუაჱ ქუეყანაჱ ზითვადჱ დაჱ სხუ
აჱ აფხაზეთიჱ უკუსცაჱ ბერძენთაჱ ვახტანგჱ, დაჱ წარმოვიდაჱ ვა
ხტანგჱ გზასაჱ კლარჯეთისასაჱ დაჱ სპანიჱ მისნიჱ განუტევნაჱ გ
ზასაჱ სომხითისასაჱ, დავითარჱ მოიწიაჱ თუხარისადჱ შეხედნაჱ და
შეუყუარდაჱ ციხეჱ დათქუაჱ თუჱ ხარჱ შენჱ ციხეჱ დაჱ ვითარცაჱ წა
რმოვიდაჱ იხილაჱ კლდეჱ შუაჱ კლარჯეთსაჱ რომელსაჱ სოფელსაჱ
ერქუაჱ არტანუჯიჱ, დამოუწოდაჱ არტვაზსჱ ძუძუსჱ მტესაჱ
მისსაჱ, დადაადგინაჱ ერისჱ თავადჱ, დაუბრძანაჱ რათაჱ ააგოსჱ ც
იხეჱ არტანუჯისაჱ, დაუბრძანაჱ, რათაჱ გამონახოსჱ ჴევსაჱ მასჱ შ
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ინაჱ სამონასტრეჱ, დააღაშენოსჱ ეკლესიაჱ დაჱ ქმნესჱ მონასტრადჱ ვით
არცაჱ ეხილვნესჱ მონასტერნიჱ საბერძნეთისანიჱ, დაჱ რქუაჱ
არტვაზსჱ უკეთუჱ განძლიერდენჱ სპარსნიჱ ჩუენზედაჱ საყ
უდელიჱ ჩუენიჱ აქაჱ ყოფადჱ არსჱ, ხოლოჱ არტვაზჱ აღაშენაჱ
ციხეჱ არტანუჯისაჱ დაჱ მონასტერნიჱ სამნიჱ ეკლესიანიჱ ბაბა
მერისაჱ დაშინდობნისაჱ დააღიზისაჱ ქმნაჱ იგიჱ ქუაბადჱ წარმოვიდაჱ
ვახტანგჱ დამოვიდაჱ ქალაქადჱ თუისადჱ მცხეთადჱ, დაიყოჱ სიხარულ[ი]
დიდიჱ დაჱ მადლისაჱ მიცემაჱ ღ~თისაჱ რამეთუჱ მოვიდაჱ იგიჱ
მშუიდობითჱ დაჱ მისცაჱ ნიჭიჱ დიდიჱ ერსაჱ თუისსაჱ, ხოლოჱ მე
ფემანჱ სპარსთამანჱ ვითარცაჱ ცნაჱ რამეთუჱ მიიქცაჱ ვახტან
გჱ ბერძენთადჱ მოკუდაჱ დადაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ დავიდრეჱ მოიწიფებოდაჱ
წარჴდაჱ წელიწდისაჱ სამისაჱ ხოლოჱ ვახტანგსჱ უშვნაჱ ცო
ლმანჱ ძეჱ დაასულიჱ მარჩბივადჱ, დამოკუდაჱ შობასაჱ შინაჱ ბალე
ნდუხტჱ დედოფალიჱ ასულიჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ,
უწოდაჱ ძესაჱ თუისსაჱ სახელიჱ სპარსულადჱ დარჩილჱ, დაჱ ქართ
ულადჱ დაჩიჱ, მაშინჱ ვახტანგჱ ვერჱ მოიცალაჱ მოყვანებადჱ
ცოლიჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ ასულიჱ დავერცაჱ კათალიკოზისაჱ დაჱ
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ებისკოპოზთაჱ რამეთუჱ მოელოდდაჱ იგიჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ
მოსულასაჱ ამაგრებდაჱ ციხითაჱ დაკაზმიდაჱ ქალაქთაჱ დამჴედართაჱ
დაჱ განამზადებდაჱ ბრძოლადჱ სპარსთაჱ მაშინჱ შეაგდოჱ საპყრო
ბილესაჱ შინაჱ ბინქარანჱ მაცთურიჱ ებისჱ კოპოზიჱ ცეცხლ
ისჱ მსახურთაჱ დამოსრნაჱ ყოველნიჱ მსახურნიჱ ცეცხლისანიჱ
საზღვართაგანჱ ქართლისათაჱ ხოლოჱ სპარსთაჱ მეფეჱ, შემდგომადჱ
სამისაჱ წლისაჱ წარმოემართაჱ ბრძოლადჱ ვახტანგისაჱ დაჱ მოიწ
იაჱ ინდაბარიანთაჱ დადაიბანაკესჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ წარავლინაჱ
მოციქულიჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ თანაჱ დაჱ მიუმცნოჱ ვითარმედჱ აჰაჱ
დღეჱ იგიჱ რომელჱ აღმითქუამსჱ ვითარმედჱ სპარსნიჱ შემოვა
წყუდივნეჱ ჴელსაჱ შენსაჱ აჰაჱ ესერაჱ მომიყვანებიანჱ იგინიჱ
შუვაჱ საზღვართაჱ ქართლისათაჱ, დაჱ ყოველიჱ კაციჱ მათჱ თა
ნაჱ ვითარჱ სამასიჱ ათასიჱ, რამეთუჱ ჰგონებდაჱ განმრავლე
ბასაჱ სპათაჱ მისთასაჱ სომხითითჱ დაჱ მეფეთაგანჱ კავკასიანთ
ათაჱ, ხოლოჱ მათჱ ვერჱ იკადრესჱ განრთვადჱ მისაჱ, რამეთუჱ
რომელთამეჱ მათგანთაჱ აქუსჱ სასოებაჱ ჯუარცმულისაჱ, ხოლოჱ
რომელნიჱ იძლივნესჱ ეშმაკისაგანჱ განერთნესჱ მეფენიჱ დარ
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უბანდისანიჱ აწჱ აღმისრულებიესჱ აღთქმაჱ ჩემიჱ რომელიჱ აღმი
თქუამსჱ სადაცაჱ მიპოვნიესჱ სახელიჱ ცეცხლისაჱ დამივსიაჱ ფს
ლითაჱ დამოგუნიჱ დამზირნიჱ მიმიცემიანჱ სატანჯველსაჱ ბო
როტსაჱ დამაცთურიჱ ბინქარანჱ მივეცჱ საპყრობილესაჱ სიკ
უდილისაგანჱ გარდაიხუეწაჱ მანჱ უკუეჱ მოიყვანნაჱ სპარსნიჱ
ქართლადჱ, დადავსუიჱ ებისჱ კოპოზადჱ მიქაელჱ კაციჱ სარწმუნოჱ ხოლოჱ
ბინქარანჱ ვითარცაჱ მოიწიაჱ საზღვართაჱ ქართლისათაჱ მოკუდაჱ
აწჱ სწრაფითჱ წარმოემართნენჱ სპანიჱ შენნიჱ რათაჱ აქაჱ შინაჱ
დაეცნენჱ ყოველნიჱ მტერნიჱ ჯუარისანიჱ, დაჱ მოვიცალოჱ ყოველ
თაჱ მტერთაჱ შენთაგანჱ, ხოლოჱ თუჱ ჩუენჱ გუძლოსჱ
განძლიერდესჱ იგიჱ დაშემოვიდესჱ საზღვართაჱ შენთაჱ გზასაჱ
შიმშატისსაჱ, ვიდრეჱ მიიწეოდესჱ მოციქულნიჱ ვახტანგისნიჱ
წარსრულჱ იყოჱ კეისარიჱ ქუეყანითჱ ხაზარეთითჱ კერძოჱ რო
მლისაგანჱ ვერჱ მოიცალებოდაჱ მოსლვადჱ ქართლადჱ ხოლოჱ
ვახტანგჱ განაძლიერნაჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ, დაურჩეულესიჱ მ
ბრძოლიჱ ერისაჱ მისისაჱ ვითარჱ ასიჱ ათასიჱ მჴედარიჱ, დაასიჱ
ათასიჱ ქუეითიჱ იპყრაჱ მისჱ თანაჱ დადაუბანაკაჱ მათჱ დიღ
1-17 სტრ., 95v
მითჱ ვიდრეჱ ქართლისჱ კართამდეჱ, დაჱ სპარსთაჱ დაიბანაკესჱ ვიდრ
ეჱ ცხენისჱ ტერფითგანჱ ჩაღმართჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ განაფარ
თაჱ ჴიდიჱ მოგუეთისაჱ ვითარჱ სამეოცჱ მჴარჱ ქცევისაჱ თუისჱ
მასჱ ზედაჱ სპათასაჱ, ხოლოჱ მეფეჱ დაჯონბერჱ სპაჱ სპეტიჱ და
დგესჱ მცხეთასჱ ხოლოჱ ნასარჱ დამირდატჱ დაუტევნაჱ,
სპათაჱ ზედაჱ სომხითისათაჱ რომელნიჱ დადგესჱ არმაზისჱ კე

რძოჱ დაარაჱ ბრძოდიანჱ სპარსთაჱ არმაზითჱ, კერძოჱ, მცხე
თითჱ განვიდიანჱ, დაარაჱ განვიდესჱ ლაშქარიჱ იგიჱ მიერჱ კე
რძოჱ მცხეთითჱ ეწყუნიანჱ არაგუსაჱ ზედაჱ, დაოდესმეჱ გა
ნვლიანჱ ფონიჱ მტკურისაჱ დაჱ შეიბნიანჱ ფონსაჱ ზედაჱ ტ
ფილისისასაჱ დარომელსამეჱ დღესაჱ მათჱ სძლიანჱ დარომელ
სამეჱ დღესაჱ მათჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ მეფესაჱ შეექმნაჱ ჩა
ბალახიჱ ოქროსიჱ დაგამოესუაჱ წინათჱ მგელიჱ დაუკანათჱ
ლომიჱ, დაჱ რომელსაჱ კერძსაჱ იძლეოდიანჱ ქართველნიჱ მუნი
თჱ მიმართისჱ დაჱ მოსრისჱ სპისაჱ მისგანჱ სპარსთასაჱ, ვითარცაჱ
ლომმანჱ კანჯარნიჱ ამიერითგანჱ ვერღარაჱ შეუძლებდესჱ ს
პარსნიჱ წყობადჱ მისაჱ არამედჱ დაისწავლესჱ იგიჱ რომელსაჱ
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ეწერაჱ მგელიჱ დაჱ ლომიჱ, დავითარცაჱ იხილიანჱ ვახტანგჱ თქ
უიანჱ დურაზჱ გოურგასლანჱ რომელჱ არსჱ მრიდეთჱ თავსაჱ მგ
ლისასაჱ დაჱ მისჱ მიერჱ სახელჱ ედვაჱ ვახტანგჱ მეფესაჱ გუ
გოასალაინჱ განძლიერდაჱ მათჱ შორისჱ ბრძოლაჱ ოთხჱ თუეჱ [ო]
დენჱ დაჱ მოვიდაჱ მოციქულიჱ კეისრისაგანჱ დამოართოჱ
ძღუენიჱ ვახტანგსჱ დამოგუარაჱ სპათაგანჱ ბერძენთასაჱ ო
თხმოციჱ ათასიჱ მჴედარიჱ დაჱ მოუწერაჱ ვახტანგსჱ ვითარმედჱ შ
ევექეცჱ წყობასაჱ ხაკანისსაჱ დამომივლენიაჱ შენდაჱ ოთხმოციჱ
ათასიჱ მჴედარიჱ დამომიწერიაჱ ლეონისდაჱ უკეთუჱ გიჴმდესჱ
ლაშქარნიჱ წინაშეჱ შენსაჱ არსჱ მელეტითგანჱ ვიდრეჱ ლამე
დმდეჱ დაჱ მომღმართჱ ვიდრეჱ კარნუჱ ქალაქამდეჱ დაჱ მიბრძანებიაჱ
ლეონისდაჱ წინაშეჱ იყოსჱ, დამოწევნულჱ იყოჱ ლაშქარიჱ ბერძენ
თაჱ ჯავახეთსჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ ცნაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ ბერ
ძენთაჱ მოსულაჱ შუელადჱ მათდაჱ, იწყოჱ ზრახვადჱ ვახტანგისჱ
საჱ მიამცნოჱ მოციქულსაჱ მისსაჱ დარქუაჱ რასათუისჱ მოვსწყდებითჱ
ურთიერთასჱ ძმანიჱ დაჱ კაცნიჱ ვართჱ შვილნიჱ ნებროთისნიჱ
უკეთუჱ ცხოველიჱ ღმერთიჱ არსჱ შეჱ უკუეჱ იწიენჱ იგიჱ, ხოლოჱ
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დავადგრეთჱ სიყუარულსაჱ მამათაჱ ჩუენთასაჱ ხოლოჱ თუითოეულიჱ ჩ
უენგანიჱ სათნოსაჱ სულისაჱ თუისისასაჱ მსახურებდესჱ
ვითარცაჱ მოვიდაჱ მოციქულიჱ უთხრაჱ, დასთნდაჱ ვახტანგსჱ და
ყოველსაჱ ერსაჱ მისსაჱ დაჱ მისცაჱ ნიჭიჱ ვახტანგჱ დამიუვლინაჱ
მოციქულიჱ მისიჱ, დარქუაჱ გიხილავსჱ ძალიჱ ჯუარისაჱ ყო
ველთაჱ მეფეთაჱ მოგუაქუნდაჱ ხარკიჱ ვიდრეჱ გამოჩინებადმდეჱ ჯუა
რცმულისაჱ, რაჟამსჱ გამოჩნდაჱ იგიჱ მძლეჱ გექმნაჱ იგიჱ
დაჱ ყოველნიჱ დაყოველნიჱ თაყუანისჱ მცემელნიჱ მისნიჱ წინაშეჱ
მისსაჱ დაჱ მოხარკენიჱ შენნიჱ ბერძენნიჱ მოღმართჱ გბრძვანანჱ,
დაჱ მოაოჴრნესჱ სამსახურებელნიჱ ცეცხლისანიჱ, აწჱ უკეთუჱ
გუბრძოდიჱ ჩუენჱ დატევებისაჱ თუისჱ სჯულისაჱ მოვკუდეთჱ ჩ
უენჱ მისჱ თუისჱ ვითარცაჱ იგიჱ მოკუდაჱ ჩუენჱ თუისჱ, დაჱ მანჱ აღ
მადგინნესჱ, ხოლოჱ უკეთუჱ აღასრულოჱ სიტყუაჱ შენიჱ დაიყ

ოსჱ ცეცხლიჱ შენდაჱ, დაჱ იყოსჱ ღმრთადჱ ჩემდაჱ ქრისტეჱ მამადჱ
დაჱ უფლადჱ გხადოჱ შენჱ, დაღაცაჱ თუჱ ჩუენჱ პირმშონიჱ ვართ
არამედჱ თქუენჱ დასხდეთჱ საყდართაჱ ზედაჱ მამისაჱ ჩუენისათაჱ და
ვითარცაჱ უთხრესჱ სიტყუაჱ ვახტანგისიჱ შეიწყნარაჱ დაწარ
[........................................................................................]
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ძღუენიჱ ძლიერიჱ დაჱ მისჱ თანაჱ გუირგუინიჱ ანთრაკოანიჱ დაჟამიჱ
დადვესჱ შეკრებისაჱ, აიყარაჱ მეფეჱ სპარსთაჱ დაუკუდგაჱ რუ
სთავადჱ დაგამოვიდესჱ იგინიჱ განთიადჱ დადადგესჱ ველსაჱ კალა
ისასაჱ რამეთუჱ ტფილისიჱ სოფელიჱ დაჱ კალაიცაჱ მოოჴრებ
ულჱ იყოჱ მაშინჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ დადგაჱ ჯაჭუსჱ დაშეკრბესჱ
მასვეჱ ველსაჱ ორნივეჱ მეფენიჱ დამოიკითხესჱ ურთიერთასჱ,
დაყვესჱ აღთქმაჱ თავისჱ თავისაჱ სჯულსაჱ ზედაჱ გარდაუვალიჱ დამო
ეახლაჱ მასჱ დღესაჱ სპარსთაჱ მეფეჱ გორგასალმანჱ ლაშქრით
ურთჱ თუისითჱ ტფილისადჱ, დაჱ უძღუნაჱ გორგასალმანჱ მჴე
ვალიჱ ათასიჱ, მონაჱ ხუთასიჱ, სტავრაჱ სკარამანგიჱ ხუთასიჱ
ბიზიონიჱ რუზმაჱ ხუთასიჱ, ჴდალიჱ ცხენიჱ ათიჱ ათასიჱ, ცხენიჱ
შარიგიჱ ხუთასიჱ, ჯორიჱ სამასიჱ, ზროხაჱ ოთხიჱ ათასიჱ, ცხ
უარიჱ დადღესაჱ მესამესაჱ მივიდაჱ გორგასალიჱ მისჱ თანაჱ დაჱ
თანაჱ წარიტანაჱ ლეონჱ ანთიპატრიკიჱ კეისრისაჱ, დაყვესჱ გან
ზრახვაჱ დააზრახაჱ ანთიპატრიკმანჱ გორგასალსაჱ რათაჱ ყ
ოსჱ მშუიდობაჱ კეისრისაჱ დაჱ ხუასროსაჱ რამეთუჱ ეშინოდაჱ ბე
რძენთაჱ ნუჱ უკუეჱ შევ[ი]დენჱ სპარსნიჱ დამოაოჴრონჱ იგიჱ
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რამეთუჱ სპანიჱ საბერძნეთისანიჱ ყოველნიჱ იყუნესჱ ხაზარეთსჱ დარქუაჱ
ხუასროჱ [..]რგასალსაჱ
ითხოვეჱ ჩემგანჱ რაცაჱ გნებავსჱ თავისაჱ შენისაჱ თუისჱ, ანუჱ
სხუისაჱ ვისჱ თუისმეჱ გნებავსჱ ხოლოჱ გორგასალმანჱ რქუაჱ მნე
ბავსჱ რათაჱ იყოსჱ მშუიდობაჱ შენჱ შორისჱ, დაკეისრისაჱ, რქ
უაჱ ხუასროჱ დამიმძიმდაჱ თხოვაჱ შენიჱ ჩემზედაჱ რამეთუჱ ბე
რძენთაჱ რაჟამსჱ პოვიანჱ ჟამიჱ ჩუენზედაჱ არაჱ ყვიანჱ წყალო
ბაჱ დაჱ მეჱ ამითჱ ვყავჱ სიყუარულიჱ შენზედაჱ რათაჱ შევიდეჱ საბ
ერძნეთადჱ დაშურიჱ ვიძიოჱ მათგანჱ, დააჰაჱ მოციქულიჱ ხაზ
ართაჱ მეფისაჱ დაჱ მეათეჱ დღეჱ არსჱ რათგანჱ მოსრულჱ არსჱ
დაშენჱ არაჱ უწყიჱ მიზეზიჱ მტერობისაჱ ჩუენისაჱ, ხოლოჱ აწჱ მ
იგითხრაჱ სილაღეჱ მათიჱ ჩუენზედაჱ, დამეჱ ვყოჱ ნებაჱ შენიჱ, ვინა
თგანჱ აღგითქუჱ ფიცითაჱ ძლიერითაჱ, ვითარმედჱ არაჱ ვყოჱ უვნ
ებელიჱ შენიჱ დათქუაჱ ვითარმედჱ შენჱ უწყიჱ რამეთუჱ ზღუისჱ მო
ღმართჱ ჩუენიჱ არაჱ საზღვარიჱ განყოფილიჱ ნოესითგანჱ, დაა
წჱ იგიჱ მბრძავსჱ ჩუენჱ ჯაზირსაჱ დაბმსაჱ სამეუფოჱ ჩუენიჱ ა
რსჱ არამედჱ ჯაზირისაჱ ნახევარიჱ განწესებულიჱ მამათაჱ ჩუე
ნთაჱ, შენიჱ არსჱ ხუედრიჱ დამიუღებიესჱ იგიჱ ბერძენთაჱ,
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დაჱ მეჱ ესერაჱ შევიდოდეჱ უკმოღებადჱ მისსაჱ აწჱ რომელიჱ
ნაწილიჱ მამათაჱ შენთაჱ არსჱ შენჱ განუყავჱ დაშენჱ იციჱ დაჱ ბერძე[…]
ხოლოჱ სხუაჱ ჯაზირისაჱ მიმიცემიაჱ ბერძენთადჱ დაჱ რომელიჱ
ვითხოვეჱ შენგანჱ ყავჱ ხოლოჱ ვითარცაჱ ესმაჱ ესეჱ ანთიპატრ
იკსაჱ განიხარაჱ ფრიადჱ დათაყუანისჱ სცაჱ ორთავეჱ მე
მფეთაჱ, დათქუაჱ ხუთნიჱ ქალაქნიჱ ჯაზირისანიჱ შენდავეჱ იყ
უნენჱ შენჱ კერძნიჱ რამეთუჱ, ნახევარიჱ სიკილისაჱ რომელიჱ
მოგუეღოჱ შენგანჱ უკუგცეთჱ დღეთაჱ ჩუენთაჱ იყავნჱ მ
შუიდობაჱ შორისჱ შენსაჱ დაკეისრისაჱ დათქუაჱ ვინჱ უწყისჱ თ
უჱ დასჯერდესჱ ბერძენთაჱ მეფეჱ ქმნულსაჱ ჩუენსაჱ, დათქუაჱ
ლეონჱ რაჟამსჱ წარმომავლინაჱ მეჱ ძალადჱ ამისსაჱ მეფისაჱ რქუაჱ
მეფესაჱ ჩუენსაჱ მონაზონმანჱ ვინმეჱ ღ~თისჱ მოყუარემანჱ ვითა
რმედჱ სთნავსჱ ღმერთსაჱ მშუიდობაჱ სამთავეჱ ამათჱ მეფეთაჱ
დაიქმნაცაჱ ეგრეჱ, ხოლოჱ კეისარმანჱ უბრძანაჱ მწიგნობარსაჱ
დადაწერაჱ წიგნიჱ ზავისაჱ დაჱ აჰაჱ აქაჱ არსჱ აღწერილიჱ იგიჱ
ვითარცაჱ ესეჱ თქუაჱ წარიკითხესჱ წიგნიჱ იგიჱ დაწერილჱ იყოჱ ფი
ცითჱ თუინიერჱ მისსაჱ რომელიჱ მოსცაჱ სპარსთაჱ მეფემანჱ,
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ივბიმიანოსსაჱ არაჱ ვძებნოჱ თქუენჱ ზედაჱ დამოუწოდაჱ სპ
არსთაჱ მეფემანჱ ხაზართაჱ მეფისაჱ მოციქულსაჱ დაჱ უთხრაჱ მა
ნჱ აღზრზენაჱ სპარსთაჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ მაშინჱ მოიღოჱ სპა
რსთჱ მეფემანჱ ქარტაჱ დადაწერაჱ ჴელითაჱ თუისითაჱ წიგნიჱ
ბერძენთაჱ მეფისაჱ სიყუარულისაჱ დაჱ ჩინებაჱ საზღვართაჱ, დასი
კუდილისაჱ უკუცემისაჱ თუისჱ მისცაჱ ფილისტიმიჱ საზურით
აჱ იელუსალემისათაჱ, დათქუაჱ ქალაქიჱ სჯულისაჱ თქუენისაჱ
არსჱ იელუსალიმიჱ, დამისცაჱ გორგასალსჱ ნიჭიჱ ალვაჱ
ლიტრაჱ სამიჱ ათასიჱ, ამბარიჱ ლიტრაჱ ხუთასიჱ, მუშკიჱ
ლიტრაჱ ხუთასიჱ, ტაიჭიჱ ცხენიჱ სამიჱ ათასიჱ, სამოსელიჱ
ხუასროვანიჱ ათასიჱ, დახაზდიჱ სამიჱ ათასიჱ, დაწარმოვიდაჱ ვახტ
ანგჱ შინაჱ, ხვალისაჱ დღეჱ მოუვლინაჱ ვახტანგსჱ ბარზაბანიჱ
საკუთარიჱ დამობიდანიჱ, დაჱ რქუაჱ ესრეთჱ გორგასალსჱ რო
მელიჱ გინდაჱ ჩემგანჱ, მეჱ ვქმნეჱ აწჱ აწჱ განაგეჱ საბრძანებელ
იჱ შენიჱ ვითარცაჱ გნებავსჱ მიავლინენჱ დასტურნიჱ
დადაითუალენჱ ქალაქნიჱ შენნიჱ რომელნიჱ მიგცენჱ შენჱ დაკეი
სარსაჱ, ხოლოჱ ბარზაბანისადჱ მიბრძანებიესჱ მისულაჱ კეისრ
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ისაჱ დაჱ მითუალვაჱ ქუეყანათაჱ დაჱ ქალაქთაჱ თქუენთაჱ, ხოლოჱ შენჱ
უწყიჱ, რამეთუჱ საქმესაჱ ჩემსაჱ ზედაჱ განრისხნენჱ ს
პარსნიჱ მოხუცებულნიჱ რამეთუჱ მათჱ ეგონაჱ ჩემთუისჱ შემუ
სრვაჱ საბერძნეთისაჱ, ხოლოჱ მეჱ დღესჱ საზღვართაჱ ჩემთა
განჱ ორიჱ სამეფოჱ მივანიჭეჱ აწჱ ესეჱ არსჱ სათხოველ
იჱ ჩემიჱ, რათაჱ დააჱ შენიჱ ცოლადჱ მომცეჱ დაშენჱ წარმოხუიდეჱ

ქუეყანასაჱ მამულსაჱ ჩუენსაჱ რათაჱ ნახნეჱ ნათესავნიჱ შენ[..]
დაჱ შემწეჱ მეყოჱ თავითაჱ შენითაჱ მტერთაჱ ზედაჱ ჩემთაჱ აბაშთ[.]
დადაელამთაჱ ინდოთაჱ დაჱ სინდთაჱ რამეთუჱ უძუირესიჱ ბორო
ტიჱ დადამდაბლებაჱ მეფობისაჱ ჩემისაჱ მათჱ ყვესჱ, აწჱ ო
დესჱ მოხუიდეჱ ჩემთანაჱ, დაესრეთჱ ვარქუჱ მოხუცებულთაჱ
დამარზაპანთაჱ ჩემთაჱ რამეთუჱ სიყუარულიჱ ვყავჱ ჩემიჱ
დაჱ მოყუარეთაჱ ჩემთაჱ, რამეთუჱ ესრეთჱ ინებაჱ ძმამანჱ ჩემმ
ანჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ, რომელნიჱ ქუეყანანიჱ მივსცენითჱ მათ
ითავეჱ შემწეობითაჱ მოხარკეჱ ვყვენითჱ მტერნიჱ ჩუენნიჱ, დაამ
ითჱ დავაცხრვოთჱ გულისჱ წყრომაჱ მათიჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ ხოლოჱ
შენჱ თავითაჱ შენითაჱ ინებჱ ძალადჱ ჩემდაჱ არამედჱ სპანიჱ შენ[..]
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ადგილსავეჱ იყუნენჱ მაშინჱ ვახტანგჱ მოუწოდაჱ თანაჱ მზრახველთაჱ
თუისთაჱ დაეზრახაჱ ლეონჱ ათიპატიჱ ესრეთჱ დიდჱ არსჱ კეთილ
იჱ შენიჱ ბერძენთაჱ ზედაჱ უფროსჱ მეფეთაჱ მათჱ რომელნიჱ
სხენანჱ საყდართაჱ მათთაჱ, რამეთუჱ შენჱ დასცევჱ ქალაქიჱ პო
ნტოსაჱ შემუსრვისაგანჱ შენჱ მიანიჭეჱ შუიდასჱ ოთხმოციჱ ათ
ასიჱ სულიჱ დადღესჱ შენჱ მიერჱ მიეცემისჱ ჯაზირაჱ დაფილისტი
მიჱ რომელიჱ მშუიდობითჱ არაჱ რომელსაჱ მეფესაჱ შეუპყრიესჱ
დაჱ მართალჱ არსჱ ხუასროჱ უკეთუჱ არაჱ იყოჱ მისჱ თანაჱ სათნოე
ბაჱ, უჴმრადჱ შერაცხოსჱ იგიჱ ერმანჱ მისმანჱ დაღაცაჱ თუჱ თ
უმცაჱ მანჱ არაჱ გითხრაჱ მიღმართჱ ვაძლიოთჱ რამეთუჱ ესეჱ არ
სჱ სრულიჱ სიყუარულიჱ მეჱ მიგცეჱ ლაშქრისაჱ ჩემისაგანჱ ათიჱ ათასიჱ
ჭურვილიჱ დამეჱ წარვყევჱ მოციქულთაჱ შენთაჱ თანაჱ წინაშეჱ
კეისრისაჱ დამუნითჱ გამოგერთოჱ ჯაზირსაჱ სპითაჱ ძლიერითაჱ,
ესეჱ განაზრახაჱ [.....] ლეონჱ ათიპატმანჱ დასთნდაჱ მეფესაჱ ვახტანგსჱ
დაყოველთაჱ წარჩინებულთაჱ მისთაჱ განზრახვაჱ მისიჱ, დაჱ მისცაჱ სპარ
სთაჱ მეფესაჱ დააჱ მისიჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ ცოლადჱ, რომელსაჱ ერ
ქუაჱ მირანდუხტჱ რომელიჱ წარტყუენულჱ იყოჱ ოვსთაგანჱ, დაგა
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მოეჴსნაჱ ვახტანგსჱ ხუარანძეჱ ამისჱ თუისჱ არაჱ მისცაჱ რამეთუჱ
დაწინდებულჱ იყოჱ სომეხთაჱ პატიახშისაჱ დაჱ მოიყვანაჱ ვახტან
გჱ ძეჱ მისიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ სპარსულადჱ დარჩილჱ ხოლოჱ ქა
რთულადჱ დაჩიჱ, იყოჱ ხუგთისაჱ წლისაჱ, დადაადგაჱ გუირგუინიჱ დადაუტ
ევაჱ ქართლისაჱ მეფედჱ დადაუტევნაჱ მისჱ თანაჱ შუიდნიჱ წარჩინ
ებულნიჱ მისნიჱ, პირველადჱ ჯონბერჱ სპაჱ სპეტიჱ მპყრობელიჱ შ
იდაჱ ქართლისაჱ დამფლობელიჱ ყოველთაჱ ერისჱ თავთაჱ დადემე
ტრეჱ ერისჱ თავიჱ კახეთისაჱ დაკუხეთისაჱ, გრიგოლჱ ერისჱ თავიჱ
ერეთისაჱ, დანერსანჱ ერისჱ თავიჱ ხუნანისაჱ, დაადარნასეჱ ერის
თავიჱ სამშუილდისაჱ დანერსარანჱ, დაჱ სამნაღირჱ ერისჱ თავიჱ შიდაჱ
ეგრისაჱ დაჱ სუანეთისაჱ, დაბაკურჱ ერისჱ თავიჱ მარგუისაჱ დაჱ თაკურ
ისაჱ დაჱ ამათჱ შევედრაჱ ძეჱ თუისიჱ დაჩიჱ დაჱ უბრძანაჱ აღშენებაჱ უ[…..]
დაჱ მუნჱ შინაჱ ზრდაჱ დაჩიჱ მეფისაჱ, დარამეთუჱ სიმარჯუედჱ გამონახაჱ

იგიჱ ნადირთაჱ დაცხოვართაჱ თუისჱ, დაწარიტანნაჱ თანაჱ ოთხნიჱ
წარჩინებულნიჱ მისნიჱ არტვაზჱ ერისჱ თავიჱ კლარჯეთისაჱ, დან
არსჱ ერისჱ თავიჱ წუნდისაჱ, ბივრიტიანჱ ერისჱ თავიჱ, ოძრჴისაჱ,
დაჱ საურმაგჱ ეჯიბიჱ დიდიჱ მათჱ თანაჱ ათიჱ ათასიჱ მჴედარიჱ
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ლაშქრისაჱ მისისაჱ რჩეულიჱ, დალეონჱ ანთიჱ პატრომანჱ დაუტევაჱ ლ
აშქრისაჱ მისგანჱ ათიჱ ათასიჱ ბერძენიჱ, დაჱ თუითჱ წარვიდაჱ წინა
შეჱ კეისრისაჱ, დაჱ ვახტანგჱ მეფემანჱ წაატანაჱ თანაჱ არტვაზჱ ერ
ისჱ თავიჱ კლარჯეთისაჱ დაწარსცაჱ ყოველიჱ ნიჭიჱ წინაშეჱ კეისრისაჱ
რომელიჱ მიენიჭაჱ მეფესაჱ ხუასროსჱ, გარნაჱ სტავრებიჱ დატაიჭ
ებიჱ დაიჭირაჱ თავისჱ თუისჱ, სხუაჱ ყოველიჱ წარსცაჱ, დაუბრძ
ანაჱ არტვაზსჱ რათაჱ ჯაზირსაჱ მოერთოსჱ ლეონჱ ანთიჱ პატ
რისაჱ თანაჱ, ხოლოჱ ვახტანგსჱ ევედრნესჱ დედაჱ დადააჱ მისიჱ რა
თაჱ წარიყვანნესჱ თანაჱ დაჱ ილოცონჱ იერუსალიმსჱ, წარიტანაჱ
დაჱ წარვიდესჱ ვახტანგჱ მეფეჱ დაჱ ხუასროჱ გზასაჱ არდაბადაგანისასაჱ
დამუნითჱ წარვიდესჱ ვახტანგჱ დადედაჱ დადააჱ მისიჱ,
იერუსალიმსჱ დახუასროჱ ელოდაჱ ანტიოქიასჱ შინაჱ, შევიდესჱ დაჱ ილოც
ესჱ წმიდასაჱ აღდგომასაჱ, დაჱ მოილოცნესჱ ყოველნიჱ ადგილნიჱ წმ
იდანიჱ, დაშეევედრნესჱ წმიდასაჱ აღდგომასაჱ, შეწირესჱ შესაწირ
ავიჱ დიდიჱ, დაწარმოვიდესჱ დაჱ მოვიდესჱ ანტიოქიადჱ, ხოლოჱ ლეონჱ ანთ
იპატროჱ კეისრისაჱ დაჱ არტვაზჱ ერისჱ თავიჱ კლარჯეთისაჱ მოვიდესჱ
ოციჱ ათასითაჱ მჴედრითაჱ რჩეულითაჱ დაჱ მოართუესჱ ხუასროსჱ
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ძღუენიჱ კეისრისაგანჱ, მიუწდომელიჱ, დავახტანგსჱ ნიჭიჱ მიუწდო
მელიჱ, დაჱ მოემცნოჱ კეკეისარსაჱ მოციქულთადჱ სიხარულიჱ მადლისაჱ
მიცემაჱ ღთ~ისაჱ, დავახტანგისჱ ქებაჱ დამადლიჱ მიუწდომელიჱ მო
ემცნოჱ ვახტანგისადჱ, დამიბრძანებიესჱ ლეონისადჱ ესრეთჱ რათაჱ
იყოსჱ შიშსაჱ, დაჱ ბრძანებასაჱ ჩემსაჱ დაშეკრბაჱ ვახტანგისჱ საბრ
ძანებელსაჱ ქუეშეჱ ბერძენნიჱ ქართველნიჱ დაჱ სომეხნიჱ ორმოცჱ და
ათიჱ ათასიჱ მაშინჱ უბრძანაჱ სპარსთჱ მეფემანჱ ვახტანგსჱ
დედაჱ დადააჱ შენიჱ დაჱ მაშურალჱ არიანჱ, აქამდისჱ მოვიდენჱ იგინი
ცაჱ, სამეფოდჱ ჩემდაჱ რათაჱ ერთობითჱ აღვასრულოთჱ სიხარულიჱ
ჩუენიჱ, მერმეჱ თუჱ ინებონჱ წარსლვაჱ ქართლსჱ წარვიდენჱ იგინიჱ
გზასაჱ რანისასაჱ, ხოლოჱ თუჱ ინებონჱ ლოდინებაჱ შენიჱ გელო
დონჱ ურალასაჱ ქალაქსაჱ შინაჱ, დასთნდაჱ უკუეჱ ვახტანგსჱ ბ
რძანებაჱ ხუასროსიჱ წარიტანნესჱ თანაჱ დაწარემართნესჱ, სპარ
სთჱ მეფემანჱ წარგზავნაჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ ყოველთაჱ წარჩინე
ბულთაჱ სპარსეთისათაჱ დამიუთხრესჱ ესეჱ ყოველიჱ ხოლოჱ მათჱ გ
ანიხარესჱ სიხარულითაჱ დიდითაჱ რამეთუჱ ცეცხლებრჱ ეგზებოდ[..]
ბრძოლისაჱ თუისჱ ინდოთაჱ სინდელთაჱ დააბაშთაჱ ჯორჯანთაჱ თ[...]
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დამივიდესჱ ბაღდადსჱ, დაჱ მოეგებნესჱ ყოველნიჱ წარჩინებულნიჱ სპარსე

თისანიჱ სიხარულითაჱ დიდითაჱ, დააღასრულესჱ ქორწილიჱ,
სამეუფოჱ ექუსჱ თუეჱ განცხრომითაჱ დაჱ სიხარულითაჱ დიდითაჱ
დააღსრულესჱ მიუწდომელითაჱ, დაშემდგომადჱ ქორწილისაჱ მოსცაჱ
ნიჭიჱ დედასაჱ ვახტანგისსაჱ, დაწარმოვიდესჱ ურაასჱ, დაპატივსცე
მდაჱ ვახტანგსჱ ყოველიჱ ერიჱ სპარსეთისაჱ ვითარცაჱ ხუასროჱ მე
ფესაჱ მათსაჱ დაჱ მერმეჱ წარემართნესჱ მტერთაჱ ზედაჱ, პირველა
დჱ მივიდესჱ ჯორჯანეთსჱ დაწარმოტყუენესჱ ჯორჯანეთიჱ, ყოვლადჱ
უმკუიდროჱ ყვესჱ დადასხნესჱ ადგილსაჱ მათსაჱ ნათესავნიჱ სპარ
სთანიჱ, დაჱ მიერითგანჱ ჯორჯანნიჱ მებეგრეჱ, დაგლეხჱ სპარსთაჱ
დამუნითჱ შევიდესჱ ინდოეთადჱ დამუნჱ იქმნნესჱ ბრძოლანიჱ ძლი
ერნიჱ, დათუითოჱ თუითოჱ იყოჱ მუნჱ წესადჱ რომელმანცაჱ მათგ
ანმანჱ სძლისჱ ივლტინჱ მისჱ წინაშეჱ ბანაკიჱ ხოლოჱ ვახტანგჱ მე
ფემანჱ მოკლაჱ მუნბერაზიჱ თოთხმეტიჱ მუნჱ შინაჱ რომელთაჱ და
ეცნესჱ გოლიათნიჱ სპარსთანიჱ დადაყვესჱ ბრძოლასაჱ შინაჱ ინ
დოეთისასაჱ სამიჱ წელიჱ დაწარმოტყუნნესჱ უმრავლესნიჱ ქუეყ
ანანიჱ ინდოეთისანიჱ, არამედჱ მტკიცენიჱ ციხენიჱ ვერჱ გატეხ
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ნესჱ რამეთუჱ ზღუასაჱ შინაჱ იყუნესჱ დაწარმოიღესჱ ხარკიჱ ინ
დოთჱ მეფისაჱ, მუშკიჱ ლიტრაჱ ათასიჱ ამბარიჱ ეგზომივეჱ, ა
ლვაჱ ნავიჱ ათიჱ, თუალიჱ იაკინთიჱ დაჱ ზურმუხტიჱ ნავიჱ ერთიჱ და
მისთანაჱ საფირონიჱ თუითოჱ სახეჱ ოქროჱ, აქლემიჱ ასიჱ, ვეცხ
ლიჱ აქლემიჱ ხუთასიჱ დამუნითჱ შევიდესჱ სინდეთსჱ მაშინჱ ს
ინდთჱ მეფემანჱ განყოჱ ერიჱ თუისიჱ ციხეთაჱ დაქალ[...]
შინაჱ დარომელსაცაჱ კერძსაჱ განვიდიანჱ სპარსნიჱ მტყუენავნ[.]
გამოუჴდიანჱ ციხეთაჱ დაქალაქთაგანჱ სინდნიჱ, დადასდვიანჱ ვ
ნებაჱ დიდიჱ სპარსთაჱ ზედაჱ დამოსწყდაჱ ურიცხუიჱ ერიჱ სპ
არსთაგანიჱ, ხოლოჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ არაჱ სადაჱ იძლივნ
ესჱ ვახტანგისჱ სპათაგანნიჱ, დაყოვლადვეჱ მძლედჱ გამოჩნდეს
მტერთაჱ ზედაჱ, ოთხნიჱ წარჩინებულნიჱ ვახტანგისნიჱ დალეონჱ
ბერძენიჱ რამეთუჱ მათჱ დასცნესჱ მრავალნიჱ მჴნედჱ მბრძო
ლნიჱ მუბერაზნიჱ სინდთანიჱ, ხოლოჱ სინდთჱ მეფეჱ იყოჱ ქალა
ქსაჱ შინაჱ სინდასჱ მაშინჱ ყოვლითაჱ ძალითაჱ მათითაჱ
მივიდესჱ სინდეათსჱ, დაჱ მუნჱ მოხუდესაჱ ბრძოლანიჱ ძლიერნიჱ
დადღეთაჱ ყოველთაჱ გამოვიდისჱ თუითო΅ჱ სინდთჱ მეფეჱ რამეთ[.]
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იყოჱ იგიჱ მჴნეჱ გოლიათიჱ დაშემმართებელიჱ დაჱ გამოიტანნისჱ
მჴედარნიჱ სინდეთისანიჱ დაიყვისჱ ბრძოლაჱ მუბერაზთაჱ, რო
მელსაჱ მეჱ დღესაჱ მათჱ სძლიანჱ დარომელსამეჱ მათჱ, დაჱ სი
ნდთჱ მეჱ ფემანჱ სძლოჱ თავისჱ თავითაჱ ყოველთაჱ მუბერეზთაჱ
მბრძოლთაჱ მისთაჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ დაარაჱ მიხუდესჱ იგიჱ
დღეთაჱ მრავალთაჱ მაშინჱ სინდთჱ მეფემანჱ ველსაჱ ზედაჱ კა
რთაჱ ქალაქისათაჱ ღამეჱ უთხარაჱ მთხრებლიჱ დიდიჱ დასა
მალავადჱ შინაგანჱ მჴედართაჱ დაჱ სიმარჯუითჱ დაუტევნაჱ გზ

ანიჱ გამოსავალნიჱ მჴედართანიჱ, დაჩაადგინნაჱ მუნჱ შინაჱ მჴე
დარნიჱ ათნიჱ რჩეულნიჱ, დადილასჱ ადრეჱ გამოგზავნაჱ მუბერა
ზიჱ ერთიჱ დაჱ მასჱ დღესაჱ ხუედრიჱ იყოჱ ვახტანგისიჱ კარ
თაჱ ცვისაჱ თუისჱ დაჱ მოდგაჱ მუბერაზიჱ იგიჱ დასთხოვდაჱ ბრძოლასაჱ
თავისჱ თავჱ, რათამცაჱ წარიტყუვაჱ შეჴადაჱ მათჱ მკუდართაჱ ზედაჱ
მაშინჱ საურმაგჱ ეჯიბიჱ ვახტანგისიჱ განვიდაჱ დარქუაჱ არაჱ
ხარჱ შენჱ კადნიერჱ ბრძოლადჱ მეფისაჱ არამედჱ მეჱ გებრძოლოჱ
მონაჱ მონასაჱ, ხოლოჱ სინდელიჱ იგიჱ გაიქცაჱ, დამისდევდაჱ საუ
რმაგჱ ჩუეულებისაჱ ებრჱ რამეთუჱ მრავალჱ გზისჱ ბრძო
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ლილჱ იყოჱ ველსაჱ მასჱ ზედაჱ დავითარჱ წარჴდაჱ დამალულთაჱ მათჱ მჴე
დართაჱ მათჱ, ზურგითჱ გამოვიდესჱ მისსაჱ, დაიგიჱ მეოტიჱ შემოე
ქცაჱ, ხოლოჱ საურმაგჱ სცნაჱ ორორნიჱ წინასაჱ მასჱ დამოკლაჱ
ხოლოჱ ათთაჱ მათჱ მოკლესჱ იგიჱ საურმაგჱ მაშინჱ მიეტევაჱ
თუითჱ ვახტანგჱ მეფეჱ დამისჱ თანაჱ სამნიჱ იგიჱ წარჩინებულ[...]
არტვაზჱ ბივრიტიანიჱ დანასარჱ მათჱ თანაჱ ლეონჱ ბერძენიჱ, ხოლოჱ
სინდელნიჱ ივლტოდესჱ, დაჱ მისდე[.]დაჱ ვახტანგჱ მოყუსიჱ თურ
თჱ ვიდრეჱ კარადმდეჱ ქალაქისაჱ, დაშეევლტოდესჱ იგინიჱ ქალაქადჱ
მაშინჱ შემოიქცაჱ ვახტანგჱ მწუხარებითაჱ, სავსეჱ მწუხარებითაჱ
დაიგლოვდაჱ გუამსაჱ ზედაჱ საურმაგისსაჱ ვითარცაჱ ძმისაჱ სა
ყუარელისასაჱ, რამეთუჱ თანაჱ ზრდილჱ იყოჱ მისიჱ ძმისჱ წულ
იჱ მამაჱ მძუძისაჱ მისისაჱ არტვაზისჱ მამისაჱ ერთჱ გულიჱ მი
სანდობელიჱ დაქველიჱ, მაშინჱ სინდთჱ მეფეჱ გამოდგაჱ ქალაქ
ისათაჱ დაჴმაჱ უყოჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ დარქუაჱ ვახტანგჱ მეფე
ოჱ მსგავსიჱ ხარჱ შენჱ ყუავისაჱ მისჱ უგუნურისაჱ რომელმა
ნჱ პოვაჱ ქორიჱ მოწყლულიჱ დაგაგლეჯილიჱ არწივისაგანჱ
რომელსაჱ ვერჱ ეძლოჱ ფრენაჱ დამიახლებულჱ იყოჱ სიკუდილ
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[…]დ[ა] არაჱ უყოჱ ყუავმანჱ ვითაჱ წესიაჱ ყუავთაჱ რამეთუჱ სხუ
ამანჱ ყუავმანჱ ოდესჱ იხილისჱ ქორიჱ იწყისჱ ჴმაჱ მაღლადჱ ყივილ
იჱ დაასმინისჱ სხუათაცაჱ დადაესხისჱ სიმრავლეჱ ყუავთაჱ რათამცაჱ
განიოტესჱ საყოფელთაგანჱ მისთაჱ დაუშიშადმცაჱ დაყუნესჱ დღენიჱ
მათნიჱ, რამეთუჱ პირუტყუთაცაჱ იციანჱ სარგებელიჱ თავისაჱ
არაჱ ქმნაჱ ყუავმანჱ ესეჱ ვითარიჱ არამედჱ შეიწყალაჱ ქორიჱ იგიჱ
ვითარცაჱ კეთილისჱ მყოფელიჱ მისიჱ დაუტევაჱ ზრდაჱ მართუეთაჱ
თუისთაჱ მარადისჱ უკრებნჱ მკალსაჱ დაჱ გუელსაჱ რამეთუჱ სხუი
საჱ შეპყრობაჱ არაჱ ძალჱ უცჱ ყუავსაჱ დამითჱ ზრდიდაჱ ქორსაჱ [....]რცაჱ
მოეზარდნესჱ ქორსაჱ მასჱ ფრთენიჱ თქუაჱ გონებასაჱ თუისსაჱ
ესერაჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ გაზრდილჱ ვართჱ მკალითაჱ დაგუე
ლითაჱ დაარაჱ მომცემიაჱ ძალიჱ მამაჱ დედათაჱ ჩემთაჱ რამე
თუჱ მკალაითაჱ ვერჱ განვძლიერდებიჱ თუმცაჱ ძალჱ მედვაჱ
მიწევნაჱ მფრინველთაჱ დამითჱ გამოზრდაჱ თავისაჱ ჩემისაჱ, არამ
ედჱ შევიპყრაჱ ყუავიჱ ისიჱ მზრდელიჱ ჩემიჱ შევჭამოჱ დაგანვისჱ

უენოჱ ორდღეჱ დაჱ მომეცესჱ ძალიჱ, დაიწყოჱ წესისაჱ ებრჱ ნადირო
ბადჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ ებრჱ რომლისაჱ თუისცაჱ აღასრულაჱ
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ესეჱ შეიპყრაჱ ყუავიჱ იგიჱ დაშეჭამაჱ, მიერითგანჱ იწყოჱ ნადირობაჱ
დჱ დიდთაჱ დაჱ მალეთაჱ მფრინველთაჱ, ხოლოჱ არაჱ მიეცაჱ ყუავსაჱ
მასჱ ქებაჱ მოწყალებისაჱ არამედჱ უგუნურადჱ დათავისჱ მკლველჱ ით
ქმისჱ, არამედჱ უგუნურსაჱ მასჱ ყუედრებაჱ უწყალოებისაჱ დაკეთილ
ისჱ უჴსენებლობისაჱ რამეთუჱ იგიჱ არსჱ გუარიჱ დაწესიჱ ქო
რისაჱ განილეოდაჱ დამოკუდებოდაჱ მკალითაჱ, დაჱ ქმნაჱ წესისაჱ ებრჱ,
დაგანერაჱ სიკუდილისაგანჱ, ხოლოჱ ყუავმანჱ წესისაჱ არაჱ ქმნაჱ დამი
თცაჱ არაჱ მოკუდაჱ აწჱ სპარსნიჱ რომელნიჱ პირველითგანჱ მოაქამომდეჱ
დაწაღმართჱ მიუკუნისამდეჱ მტერნიჱ არიანჱ ჯუარისჱ მსახურთან[ი]
ჟამსაჱ შინაჱ უღონოებითჱ, ლიქნითაჱ ყუავნიჱ სიყუარულიჱ დაო
დესჱ ეცისჱ ჟამიჱ არაჱ ყვიანჱ წყალობაჱ დაკეთილისჱ ჴსენებაჱ ესეჱ
ბევრისჱ ბევრეულჯერჱ ქმნილიაჱ რომელიჱ გამიგონიაჱ წიგნთაგ
ანჱ, დაოდესჱ სპარსნიჱ ჩემჱ მიერჱ შეკნინებულნიჱ არაჱ ი΅ვჱ
იგიჱ რომელიჱ ჯერჱ იყოჱ შენდაჱ საქმედჱ სიხარულიჱ დაჱ მად
ლისაჱ შეწირვაჱ ღ~თისაჱ შენისაჱ, დაჱ ზრახებადჱ სხუათაცაჱ ნათე
სავთაჱ დამტერთაჱ აღზრზენაჱ სპარსთაჱ ზედაჱ დაშეწევნაჱ მტერ
თაჱ სპარსეთისათაჱ არაჱ ჰყავჱ ესეჱ ვითარიჱ
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არამედჱ დაგიტეობიესჱ საყოფელიჱ მამათაჱ შენთაჱ დაწინამძღ
უარჱ ქმნილჱ ხარჱ სპასაჱ დიდსაჱ საქრისტიანოსასაჱ
დაჱ მოგივლიაჱ ორისაჱ წლისაჱ სავალიჱ გზაჱ დამოსრულჱ ხარჱ
ძალადჱ სპარსთაჱ რათამცაჱ განძლიერდესჱ დაჱ მოიწყუნესჱ დაწარ
გწყმიდესჱ შენჱ დაჱ ქუეყანაჱ შენიჱ დაიპყრანჱ წარსაწყმედელადჱ
ყოველთაჱ ჯუარისჱ მსახურთაჱ ჭეშმარიტადჱ ამასჱ იმზადებჱ თავისაჱ
შენისაჱ თუისჱ დაყოველთაჱ ჯუარისჱ მსახურთაჱ, რადჱ ვთქუიჱ მეჱ
შენთუისჱ ყუავისაჱ იგავიჱ, რამეთუჱ მეფეჱ ხარჱ თუითჱ მპყრო
ბელიჱ დაახოვანიჱ, ნებითაჱ შენითაჱ მიგიცემიაჱ თავიჱ შენიჱ
მონადჱ მტერთაჱ შენთაჱ, დავითარჱ არაჱ უგუნურადჱ ვთქუაჱ
თავიჱ შენიჱ, მაშინჱ ვახტანგჱ რქუაჱ გეგონაჱ შენჱ ვითარმედჱ სიბ
რძნითჱ გამონახულადჱ იზრახეჱ არამედჱ ცრუჱ არიანჱ სიტ
ყუანიჱ ეგეჱ შენნიჱ მეჱ გითხრაჱ დაჱ გაუწყოჱ ჭეშმარიტიჱ უ
გუნურიჱ, მსგავსჱ ხარჱ შენჱ თაგუისაჱ მისჱ მთხუნველისაჱ რო
მელსაჱ არაჱ ასხენჱ თუალნიჱ დასაყოფელიჱ მისიჱ მიწასაჱ ქუეშეჱ
არსჱ დაარაჱ უწყისჱ ბრწყინვალებაჱ მზისაჱ დაჱ შუენიერებაჱ ვე
ლთაჱ დაჱ დაჯერებულჱ არსჱ იგიჱ ცხორებასაჱ თუისსაჱ რამეთუჱ
1-17 სტრ., 105r
ეგეჱ ოდენიჱ ჰგონიესჱ მასჱ ცხორებაჱ ყოველთაჱ იძრვისთაჱ ვითარ
საჱ ცხორებასაჱ შინაჱ თუითჱ არსჱ, დაარაჱ სურვიელჱ არსჱ ხილ

ვადჱ ნათელსაჱ ცისაჱ დაჱ ქუეყანისასაჱ ეგრეთვეჱ შენჱ ბრმაჱ ხა
რჱ გონებითაჱ დათუალითაჱ დაყრუჱ ხარჱ გონებისაჱ ყ
ურითაჱ, არცაჱ ხედავჱ, არცაჱ გესმისჱ დაარცაჱ უწყიჱ ცხორებ[ა]
სულიერიჱ დაარაჱ სულიერჱ ხარჱ მისულადჱ ცხორებასაჱ მასჱ სა
უკუნესაჱ ნათელსაჱ მასჱ დაუსრულებელსაჱ დიდებასაჱ მასჱ მოუ
გონებელსაჱ დამიუწდომელსაჱ არცაჱ იცნობჱ შენჱ ღმერთსაჱ
შემოქმედსაჱ ყოვლისასაჱ, რომლისაჱ მიერჱ შეიქმნაჱ ყოველივეჱ, არაჱ
მიქმნიაჱ მეჱ მოსულაჱ ამაჱ ქუეყანასაჱ დიდებისაჱ თუისჱ ამაჱ სოფლ
ისაჱ არცაჱ მსახურებისაჱ თუისჱ სპარსთჱ მეფისაჱ არამედჱ მსახუ
რებისაჱ თუისჱ ღ~თისაჱ დაუსაბამოსაჱ სამებითჱ ერთჱ არსები
საჱ დამბადებელისაჱ ყოველთასაჱ დიდებისაჱ თუისჱ მერმისაჱ საუკუ
ნოსაჱ დაუსრულებელისაჱ, რამეთუჱ ჩემითაჱ აქაჱ აქმოსულითაჱ
გამომიჴსნიაჱ იერუსალემიჱ წმიდაჱ ქალაქიჱ სადაჱ დადგესჱ ფერჴნ[.]
უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოსჱ ქრისტესნიჱ, დაჱ მუნჱ აღასრულაჱ
ყოველივეჱ ყოველივეჱ ცხორებისაჱ თუისჱ სულთაჱ ჩუენთას[ა]
1-17 სტრ., 105v
დაჱ შემდგომადჱ ყოველიჱ საქრისტიანოჱ დაჱ მიჴსნაჱ მოოჴრებისაგანჱ
რამეთუჱ მისცემოდაჱ ჟამიჱ სპარსთჱ მეფესაჱ მოტყუენვდჱ ყო
ვლისაჱ საქრისტიანოსაჱ, დაღათუმცაჱ ქუეყანაჱ ჩემიჱ დაცულჱ
იყოჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ, დასიმჴნითაჱ სპათაჱ ჩემთათაჱ
არამედჱ უძალოჱ იყუნესჱ ბერძენნიჱ, დავერჱ წინაჱ აღუდგე
ბოდესჱ, დაესრეთჱ ჯერჱ არსჱ ჩუენჱ ქრისტესჱ მოსავთაგანჱ
რათაჱ ერთისაჱ მოყუსისაჱ ჩუენისაჱ თუისჱ დავსდვათჱ სულ
იჱ ჩუენიჱ, ხოლოჱ ბევრისჱ ბევრეულთაჱ სულიჱ დაჴსნილჱ
არსჱ ჩემითაჱ აქაჱ მოსულითაჱ, დაამისჱ თუისჱ მიქმნიაჱ ესეჱ
რათაჱ ღმერთმანჱ დამბადებელმანჱ შეიწიროსჱ მსახურებაჱ ესეჱ
ჩემიჱ, დააღმისუბუქნესჱ ცოდვანიჱ ჩემნიჱ რომელჱ სთქუჱ
თუჱ მოიწყოჱ სპარსთაჱ მტერჱ ექმნებიანჱ ქრისტიანეთაჱ
მეჱ ძალითაჱ ჩემითაჱ დაჱ შეწევნითაჱ ქრისტესითაჱ ჟამსაჱ ამა
სჱ დამიჴსნიანჱ ჭირისაგანჱ დიდისაჱ ქრისტანენიჱ, დაუკანაჱ
ღმერთმანჱ დამბადებელმანჱ წყობაჱ ყოსჱ კუალადჱ მოსავთაჱ მის
თაჱ ზედაჱ, დაღათუმცაჱ არაჱ იყოჱ მიზეზიჱ ქრისტიანეთაჱ ჴს
ნისაჱ დათუითჱ ძალადჱ სპარსთაჱ მოსრულჱ ვ[ი]ყავჱ ჯერჱ იყოჱ ესეცაჱ
1-18 სტრ., 106r
პირველადჱ ნათესაობისაჱ თუისჱ დაშემდგომადჱ ამისსაჱ, დაღაც
ათუჱ არაჱ ჭეშმარიტისაჱ სჯულსაჱ ზედაჱ არიანჱ სპარსნიჱ, არ
ამედჱ მეცნიერნიჱ არიანჱ ღ~თისაჱ დამბადებელისანიჱ დარწამსჱ
ცხორებაჱ სულიერიჱ, ხოლოჱ თქუენჱ სრულიადჱ უმეცარნიჱ
ხართჱ ღ~თისანიჱ დაუგულისჱ ჴმოჱ ვითარცაჱ ცხენიჱ დაჱ ჯორიჱ
ვითარჱ უკუეჱ არაჱ მსახურებადმცაჱ შეიწირაჱ ღმერთმანჱ დამ
ბადებელმანჱ ყოვლისამანჱ, დასაწუთროსაცაჱ ამისჱ საქმეთაგანჱ
საძაგელჱ არსჱ გონებაჱ შენიჱ, არცაჱ ქორმანჱ მანღადარმ
ანჱ რომელმანჱ შეჭამაჱ ყუავიჱ იგიჱ მზრდელიჱ თუისიჱ, აქებჱ ნაქ

მარსაჱ მისსაჱ, ხოლოჱ ბუნებაჱ ჩუენიჱ ესეჱ არსჱ რათაჱ კეთ
ილისჱ მყოფელისაჱ ჩუენისაჱ თუისჱ დავდვათჱ სულიჱ ჩუენიჱ
დაჱ მოვიგოთჱ მადლიჱ ღ~თისაგანჱ დავპოოთჱ ცხორებაჱ საუკუნ[ო]
დაჱ სოფელსაჱ ამასჱ მოვიგოთჱ ნიჭიჱ კაცთაგანჱ დასახელსაჱ
ზედაჱ ღ~თისასაჱ მცნებათაჱ მისთაჱ თუისჱ თუჱ მოვკუდებითჱ
უკუდავნივეჱ ვართჱ დასიკუდილისაგანჱ ცხორებადჱ მივიცვალებითჱ
რქუაჱ სინდთაჱ მეფემანჱ ცუდიჱ არსჱ სიგრძეჱ ზრახვისაჱ ჩუ
ენჱ შორისჱ, არამედჱ რომელჱ სთქუჱ შენჱ [.............]თუისჱ
ღ~თ[...........................................................................]
1-17 სტრ., 106v
მოვკუდეჱ სიკუდილისაგანჱ ცხორებადჱ მივიცვალებითჱ, მაშაჱ უკეთ
უჱ კაცმანჱ უწყოდისჱ მომავალიჱ მისჱ ზედაჱ დიდებაჱ დაკეთილიჱ
ჯერჱ არსჱ რათაჱ ისწრაფოსჱ მიმთხუევადჱ სუფევისაჱ მისჱ, აწჱ
უწყიჱ ჭეშმარიტისაჱ მისჱ სუფევისაჱ მიმართჱ ჭეშმარიტადჱ უწ
ყიჱ მისლვაჱ შენიჱ გამოვედჱ ბრძოლადჱ ჩემდაჱ რათაჱ ჩემჱ მიერჱ
მიიცვალოჱ რამეთუჱ წარჩინებულიჱ ისიჱ შენიჱ წარმივლე
ნიაჱ წინაჱ მორბედადჱ შენდაჱ რათაჱ განგიმზადოსჱ სადგურიჱ შე
ნიჱ რქუაჱ ვახტანგჱ მეჱ აწინდელიჱ სიკუდილიჱ არაჱ მიჩნსჱ სიხარულადჱ
რამეთუჱ ცოდვილიჱ ვარჱ დაჱ არაჱ სრულიადჱ აღმისრულებიესჱ
მცნებაჱ ღ~თისაჱ დაარაჱ აღმიჴოციანჱ ცოდვანიჱ ჩემნიჱ სინანულ
ითაჱ, არამედჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ არაჱ მეშინისჱ შენგანჱ ს
იკუდილისაჱ რამეთუჱ იგიჱ არსჱ მფარველიჱ ჩემიჱ რომლისაჱ მ
იერჱ დაცულვარჱ ყოვლადვეჱ დაჱ მრავალჱ მოწყალემანჱ ღ~თმანჱ
მრავლითაჱ ძალითაჱ მისჱ მიერითაჱ ჩემჱ მონისაჱ მისგანჱ მოკლ
ასჱ მგმობარიჱ მისიჱ დაჱ სულიჱ შენიჱ წარვიდესჱ ბნელსაჱ მასჱ
გარესკნელსაჱ ცეცხლსაჱ უშრეტსაჱ, მაშინჱ გამოვიდაჱ სინდთჱ
მეფეჱ [..ა.............]რქუაჱ მოყუასთაჱ თუ[ი]სთაჱ ღმერთსაჱ ევედრ
1-17 სტრ., 107r
ენითჱ დაჱ ზურგითჱ კერძიჱ ჩემიჱ განმიმაგრეთჱ დაგანვიდაჱ ვა
ხტანგჱ, დაორთავეჱ აქუნდაჱ ოროლებიჱ მაშინჱ დაიჟამაჱ სინ
დთჱ მეფემანჱ შეყოლაჱ ვახტანგისიჱ ოროლისჱ წუერისაჱ დაჱ შე
უტევაჱ რათამცაჱ სცნაჱ ოროლნიჱ ხოლოჱ სიმჴნითაჱ დასიკავკასი
თაჱ ტანისაჱ მისისათაჱ მიუდრკაჱ ოროლსაჱ დაწარიჴადნაჱ
დაშემოუმრგლოჱ ვითარცაჱ გრიგალმანჱ დაჱ სცნაჱ ოროლნიჱ სინ
დთჱ მეფესაჱ ბეჭსაჱ მარცხენასაჱ, ხოლოჱ ვერჱ უფარაჱ სიმაგ
რემანჱ საჭურველისამანჱ დაიწყლაჱ წყლულებითაჱ დიდითაჱ რ
ამეთუჱ წინათჱ განავლოჱ წყრთაჱ ერთიჱ დაჩამოაგდოჱ სინდ
თჱ მეფეჱ, მივიდაჱ ზედაჱ ვახტანგჱ ჩაყოჱ ჴელიჱ დაუპყრაჱ ფერჴიჱ მი
სიჱ დათრევითჱ მოიღოჱ წინაშეჱ სპარსთჱ მეფისაჱ, მაშინჱ ყოველმ
ანჱ სპამანჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ შეასხესჱ ქებაჱ ვახტანგსჱ დააღივ
სნესჱ სიხარულითაჱ მეფეჱ სპარსთაჱ დაყოველიჱ ბანაკიჱ მათიჱ, დამო
ვიდოდესჱ ყოველნიჱ წარჩინებულნიჱ წინაშეჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ ძღ
უენითაჱ დაშესწირვიდესჱ ძღუენსაჱ, ხოლოჱ სპარსთჱ მეფემანჱ მოი

ყვანაჱ მკურნალიჱ ჴელოვანიჱ დადაადგინაჱ ზ[...........................................ფ]ესაჱ
რათა[.................................................................................]
1-17 სტრ., 107v
ველიჱ სინდეთიჱ, ხოლოჱ სინდთაჱ დაიჭირესჱ ნაცულადჱ მეფისაჱ ძეჱ მისიჱ
მაშინჱ ვახტანგჱ მოაჴსენაჱ სპარსთჱ მეფესაჱ განტევებაჱ სინდთჱ
მეფისაჱ აღებაჱ ხარკისაჱ დაჱ მძევალთაჱ რამეთუჱ ვერჱ წარიღებდესჱ ს
ინდეთსაჱ არამედჱ სთნდაჱ სპარსთჱ მეფესაჱ განზრახვაჱ ვახტანგისი
დაჱ განუტევაჱ სინდთჱ მეფეჱ აღიღოჱ მისგანჱ ხარკიჱ ორიჱ ეგზომიჱ
რომელჱ აეღოჱ ინდოთაგანჱ დაორნიჱ შვილნიჱ მძევლადჱ დაესეჱ ხა
რკიჱ სინდთაჱ, მეფემანჱ სპარსთამანჱ ყოველიჱ მიანიჭაჱ მეფესაჱ ვახტ
ანგსჱ მაშინჱ მეფეჱ იგიჱ სინდთაჱ დაემოყურაჱ ვახტანგსჱ სიყუარული
თაჱ დიდითაჱ, პირველადჱ ამისჱ თუისჱ რომელჱ ოდესმეჱ შევარდაჱ
ჴელთაჱ ვახტანგისათაჱ არაჱ მოკლაჱ დაცოცხლებითჱ მიიყვანაჱ წ
ინაშეჱ სპარსთჱ მეფისაჱ, დაჱ შემდგომადჱ ამისჱ თუისჱ, რამეთუჱ
ვახტანგისჱ მიერვეჱ განთავისჱ უფლდაჱ ტყუეობისაგანჱ, დაუძ
ღუნაჱ ვახტანგსჱ ძღუენიჱ მიუწდომელიჱ დიდჱ ძალიჱ, დაჱ წ
არმოვიდესჱ სინდეთითჱ წელსაჱ მეოთხესაჱ სინდეთსჱ შესულისაჱ,
დაჱ მორჩილდესჱ მოო΅ჴრებ΅ლადჱ ქალაქნიჱ სინდეთისანიჱ სინდილაჱ
თ[....................................................ე]სჱ მ[უ]ნითჱ აბაშეთსჱ, ხოლოჱ აბაშნიჱ მსხ
[........................................................................] დალე
1-18 სტრ., 108r
რწმოვანიჱ რომეჱ ვერჱ იარებოდაჱ ნავიჱ ვერცაჱ ოთხფერჴიჱ, არამედჱ
საზღვარსაჱ ზედაჱ სპარსეთისასაჱ დასულჱ გრძელადაჱ ბრძოდესჱ, რა
მეთუჱ წყალიჱ იგიჱ რომელჱ შესდიოდაჱ გარდამოუგდესჱ ლერ
წმოანიჱ იგიჱ დაწუესჱ ცეცხლითაჱ, წარმოტყუენესჱ აბაშეთიჱ ყოვე
ლიჱ, დაგანყუნაჱ მეფემანჱ სპარსთამანჱ აბაშნიჱ ორადჱ, ნახევარ
ნიჱ დაუტევნაჱ ადგილსაჱ ზედაჱ, დანახევარნიჱ წარმოიყვანნაჱ, ვი
თარჱ სახლიჱ ათასიჱ დაგანყუნაჱ იგინიჱ ადგილითიჱ ადგილადჱ
დაესეჱ არიანჱ ქურდნიჱ ნათესავნიჱ იგიჱ რომელჱ წარმოტყუენნაჱ
აბაშთაგანჱ, დაწარმოვიდაჱ ვახტანგჱ წელსაჱ მერვესაჱ შესულითჱ მი
სითგანჱ სპარსეთადჱ ვიდრეჱ ანტიოქიადმდეჱ, დამოვიდაჱ ურაადჱ, ხოლ[.]
სპარსთაჱ მეფეჱ აძლევდაჱ თუისთაგანჱ ცოლადჱ, დავახტანგჱ
რქუაჱ არაჱ არჯერჱ არსჱ ჩემგანჱ ორთაჱ ცოლთაჱ პყრო
ბაჱ რამეთუჱ მივისჱ მეჱ ცოლიჱ ასულიჱ კეისრისაჱ, დაუმძიმ
დაჱ ესეჱ მეფესაჱ ხუასროსჱ არამედჱ ვერაჱ რქუაჱ, ხოლოჱ ვა
ხტანგჱ პოვნაჱ დედაჱ დადააჱ მისიჱ მშუიდობითჱ დაწარმოვიდესჱ
ვიდრეჱ განსაყოფელსაჱ ბერძენთაჱ დაჱ სომეხთასაჱ, დაწარვიდაჱ ლე[ო.]
ბერძენიჱ დაჱ სპაჱ მისიჱ შიმშიტადჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ წარავლინ[.]
წარმოყვანებადჱ ცოლისაჱ მისისაჱ დაჱ პეტრეჱ კათალიკოზისაჱ, [..ა..]
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მოელჱ ებისკოპოზისაჱ, წარმოვიდაჱ ვახტანგჱ ქართლადჱ დაჱ მიეგებაჱ ძეჱ
მისიჱ დაჩიჱ დაყოველნიჱ სპასალარნიჱ, მათჱ თანაჱ ებისკოპოსნიჱ

დავითარცაჱ ცნაჱ ებისკოპოზმანჱ ვითარმეჱ წარავლინაჱ მეფემანჱ
მოციქულიჱ მოყვანებადჱ კათალიკოზისაჱ დაჱ ებისჱ კოპოსთაჱ, დაუ
მძიმდაჱ მასჱ ზედაჱ დაიწყოჱ რეცაჱ ამბორისჱ ყოფადჱ
დაჱ მიზეზობადჱ, მიუვლინაჱ მეფესაჱ, ვითარმედჱ შენჱ დაგიტეობიაჱ ქ
რისტეჱ დაცეცხლსაჱ ესავჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ მოუვლინაჱ ვითარმ
ედჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ შევედჱ დასიმრთელითჱ გამოვედჱ
ძალითავეჱ ქრისტესითაჱ უბრალოჱ ვარჱ ღმერთმანჱ იცისჱ
არამედჱ წარმივლენიაჱ მოყვანებადჱ კათალიკოზისაჱ დაებისკო
პოზთაჱ დავითარცაჱ ესმაჱ ებისკოპოსსაჱ დაიდასტურაჱ ჰგო
ნებდაჱ რათაჱ შფოთითაჱ დააცადოსჱ საქმეჱ იგიჱ დაჱ მოსულაჱ მა
თიჱ, კრულჱ ყოჱ მეფეჱ დაჱ ყოველნიჱ სპანიჱ მისნიჱ, ხოლოჱ მეფემა
ნჱ რქუაჱ დაღაცაჱ თუჱ უბრალოჱ ვართჱ სიმდაბლეჱ ჯერჱ არსჱ
ჩუენგანჱ დაჱ მივიდაჱ მეფეჱ გარდაჴდაჱ საჴედარსაჱ რათამცაჱ შეემ
თხუიაჱ ფერჴთაჱ ებისკოპოზისათაჱ, დაგანხარაჱ ფერჴიჱ ებისკო
პოზმანჱ დამიამთხუიაჱ პირსაჱ მეფისასაჱ ფანდაკითაჱ დაშემუსრაჱ კბ
ილიჱ მისიჱ, ხოლოჱ მეფემანჱ თქუაჱ სილაღეჱ ესეჱ ამპარტავანებისაჱ
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არსჱ საცთურიჱ ეშმაკისაჱ უკეთუჱ სიმრავლემანჱ ცოდვათაჱ
ჩუენთამანჱ აღგძრაჱ არაჱ გაქუსჱ ჴელჱ მწიფებაჱ ბოროტის[ა]
არამედჱ შენდობისაჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ სახარებაჱ ვითარმედჱ ა[რ.]
დაშრიტოჱ პატრუკიჱ მგზებარეჱ არცაჱ განსტეხოჱ ლერწა
მიჱ დაჩეჩქუილიჱ, ხოლოჱ ჰგონებჱ ვითარმცაჱ შენითაჱ სივერაგ
ითაჱ დაგუაცადნეჱ სიყუარულსაჱ ქრისტესსაჱ მაშინჱ გამოჩნდაჱ
რაჟამსჱ გესმაჱ უმთავრესისაჱ შენისაჱ ქართლადჱ მოსულაჱ აღ
ეგზენჱ შურითაჱ ბოროტითაჱ ვითარცაჱ იუდაჱ პეტრესითაჱ
რამეთუჱ შენჱ ხარჱ ვითარცაჱ იუდაჱ, ხოლოჱ ეკლესიაჱ ვითარც[.]
პეტრეჱ ვეცხლისჱ მოყუარეჱ ხარჱ შენჱ დამეგუადრუცეჱ ქრისტ
ესიჱ აწჱ მიგავლინოჱ შენჱ კოსტანტიჱ პოლედჱ პატრიაქისაჱ
დაჱ ვითარცაჱ ჯერჱ იყოსჱ განგიკითხოსჱ დაჱ წარსცაჱ იგიჱ დიაჱ
ფ΅ასანთაჱ დამისთანაჱ კრებულიჱ მისიჱ დაშეუთუალაჱ რა
თაჱ კათალიკოზიჱ დამისჱ თანაჱ თორმეტნიჱ ებისჱ კოპოზნიჱ
სწრაფითჱ წარმოავლინენჱ, მათჱ შორისმცაჱ არსჱ პეტრეჱ კ
ათალიკოზადჱ სამოელჱ ებისჱ კოპოზადჱ დასხუანიჱ ვინცაჱ სთ[..]
დენჱ, დავითარცაჱ მიაწიესჱ მიქაელჱ ებისჱ კოპოზიჱ, რქუაჱ მასჱ
პატრიაქმანჱ ვინათგანჱ დაითხიაჱ სისხლიჱ შენჱ მიერჱ ქუეყა[.]
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ასაჱ ზედაჱ არღარაჱ ღირსჱ ხარჱ შენჱ ებისჱ კოპოზადჱ, დაკადრე
ბისაჱ თუისჱ მეფისაჱ თანაჱ გაცჱ სიკუდილიჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ
დაემორჩილენითჱ მეფეთაჱ რამეთუჱ არაჱ ცუდადჱ ჴრმალჱ
აბიესჱ რამეთუჱ ღთ~ისაჱ მიერჱ მთავრობსჱ ვითარცაჱ ლომიჱ
შორისჱ ცხოვართაჱ დაჱ ექსორიაჱ ყვესჱ მიქაელჱ მონასტერ
საჱ მღუიძარეთასაჱ დაწარავლინესჱ პეტრეჱ მღდელიჱ დაჱ სამო
ელჱ მონაზონიჱ ანტიოქიასჱ დამიუწერესჱ ანტიოქიისაჱ პატ

რიაქსაჱ მეფემანჱ დაპატრიაქმანჱ კოსტანტიჱ პოლელმანჱ, პირვე
ლადჱ დასაბამსაჱ ქართლისასაჱ მოქცევასაჱ დედაკაცისასაჱ რომაელი
საჱ ნინოსჱ მიერჱ განავლინაჱ აქათჱ ებისკოპოზიჱ რამეთუჱ
შენჱ შორისჱ სპარსთაჱ დაბერძენთაჱ შფოთიჱ იყოჱ, დამითჱ
მოაწიესჱ ვერაჱ საქმეჱ ესეჱ ჯერისაჱ ებრჱ სჯულისაჱ რ
ამეთუჱ ჩუენჱ უწყითჱ ვითარმედჱ ქართლიჱ დააღმოსავლეთიჱ და
ჩრდილოჱ მაგისჱ წმიდისაჱ საყდრისანიჱ არიანჱ ვითარცაჱ განა
წესესჱ მოციქულთაჱ სახარებასაჱ შინაჱ რომელჱ არსჱ უწინარ
ესობაჱ დამიუწერესჱ ყოველიჱ საქმეჱ დიდისაჱ ვახტანგჱ მეფი
საჱ ვითარმედჱ ებისკოპოსიჱ რომელჱ მათჱ მიერჱ დადგინ
[ე]ბულჱ იყოჱ უკუვადგინეთჱ დადღესჱ იცოდეთჱ ახალჱ ნერგ
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ადჱ ჭეშმარიტადჱ ქართლიჱ აწჱ ორნიჱ ესეჱ თხოილნიჱ მა
თნიჱ აკურთხენჱ სხუანიჱ ათორმეტნიჱ ვინცაჱ ვინჱ შენჱ გე
ნებოსჱ იგინიჱ აკურთხენჱ დაჱ ჩუენდაჱ წარმოვიდენჱ რათაჱ ჩუ
ენჱ ნიჭითაჱ დაჱ საჴმრითაჱ ყოვლითაჱ განუტევნეთჱ, დაანტ
იოქელმანჱ პატრიაქმანჱ აკურთხნაჱ თორმეტნიჱ ებისკოპოზნიჱ
დაჱ პეტრეჱ კათალიკოზადჱ, დაჱ მოვიდესჱ კოსტანტიპოლედჱ, დაჱ მეფე
მანჱ მისცაჱ ნიჭიჱ დიდჱ ძალიჱ დაჱ ასულიჱ თუისიჱ მისცაჱ მეფეს
აჱ ვახტანგსჱ სახელითჱ ელენეჱ დაჱ გამოავლინაჱ იგიჱ
სპითაჱ დიდითაჱ ვიდრეჱ საზღურამდეჱ სომხითისაჱ დაჱ მუნჱ მ
იეგებაჱ ვახტანგჱ მეფეჱ, დაჱ შეიქცესჱ სპანიჱ ბერძენთანიჱ, და
წარმოვიდაჱ ვახტანგჱ მცხეთადჱ ხოლოჱ მცხეთასჱ მეფემანჱ ვა
ხტანგჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ მოციქულთაჱ სუეტიჱ ცხოველიჱ
დაუპყრაჱ სუეტსაჱ შინაჱ სამხრითჱ ადგილსაჱ მასჱ სადაჱ იგიჱ
დაცემულჱ იყოჱ ეკლესიაჱ რომელჱ არსჱ სიონიჱ დიდიჱ დამუ[.]
შინაჱ დასუესჱ პეტრეჱ კათალიკოზადჱ დაჱ სამოელჱ ებისკოპო
სიჱ მცხეთასავეჱ საებისკოპოზოსაჱ დასხუაჱ ერთიჱ ებისკოპ
ოზადჱ კლარჯეთსჱ ეკლესიასაჱ ახიზისაჱ, ერთიჱ არტანსჱ ერ
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უშეთსჱ, ერთიჱ ჯავახეთსჱ წონდასჱ, ერთიჱ მანგლისსაჱ, ერთიჱ
ბოლნისჱ, ერთიჱ რუსთავსჱ, ერთიჱ ნინოწმიდასჱ, უჯარმისჱ კარ
საჱ რომელიჱ ვახტანგჱ აღაშენაჱ, ერთიჱ ჭერემსჱ მისვეჱ აღშე
ნებულსაჱ დამუნჱ ქმნაჱ ქალაქიჱ ერთიჱ შორისჱ ორთავეჱ ეკლ
ესიათაჱ რომელიჱ იგიჱ აღაშენაჱ მანვეჱ, ერთიჱ ჩელთსჱ რო
მელელჱ სოფელსაჱ შუაჱ აღეშენაჱ, ერთიჱ ხორნაბუჩსჱ, და
ერთიჱ აგარაკსჱ რომელჱ არსჱ ხუნანისჱ გაერთებითჱ შემდგომადჱ
ამისსაჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ ნიქოზისაჱ საგზებელსაჱ თანაჱ ცეც
ხლისასაჱ დადასუაჱ ებისკოპოზიჱ სადაჱ იგიჱ ეფლაჱ გუამიჱ
წმიდისაჱ რაჟდენისიჱ რომელიჱ იწამაჱ სპარსთაჱ მიერჱ წყობა
საჱ ვახტანგისაჱ ესეჱ რაჟდენჱ იყოჱ მამაჱ მძუძეჱ ვახტანგისჱ ც
ოლისაჱ, რომელიჱ იგიჱ პირველჱ მოეყვანაჱ სპარსთაჱ მეფისაჱ
ასულიჱ, დამოიქცაჱ იგიჱ ქრისტიანედჱ, დაიქმნაჱ იგიჱ დიდადჱ მო

რწმუნეჱ, დაჱ იყოჱ იგიჱ ბრძოლასაჱ მასჱ შინაჱ ძლიერჱ დაშეიპყ
რესჱ იგიჱ სპარსთაჱ დააიძულებდესჱ რათამცაჱ უარჱ ყოჱ ქრის
ტეჱ, ხოლოჱ წმიდამანჱ მანჱ აღირჩიაჱ წარუვალიჱ იგიჱ დიდებაჱ
დაიწამაჱ ქრისტესჱ თუისჱ, დაესხნესჱ ვახტანგსჱ ბერძნისჱ ცო
ლისაგანჱ სამჱ ძეჱ დაორჱ ასულჱ, ხოლოჱ ძესაჱ მისსაჱ პირმშო
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საჱ პირველისაჱ ცოლისასაჱ დაჩისჱ მისცაჱ ქალაქიჱ ჭერამისაჱ დანეკრეს
ისაჱ დაქალაქიჱ კამბეჩოვანისაჱ რომელჱ არსჱ ხუარნაბუჩიჱ დაყოველიჱ ქუ
ეყანაჱ მტკუარსაჱ აღმოსავალითჱ დათუითჱ ვახტანგჱ დაჯდაჱ უ[...........]
დააღაშენაჱ იგიჱ ნაშენებითაჱ უზომოთაჱ, დადააჱ მისიჱ მისცაჱ ხუარა
ნძეჱ ბაკურსჱ ცოლადჱ პატიახშსაჱ სომხითისასაჱ დაჱ ვითარცაჱ წარვიდესჱ ამა
სჱ შინაჱ ჟამნიჱ რაოდენნიჱ მეჱ, მოკუდაჱ ხუასროჱ მეფეჱ სპარსთაჱ, დადა
ჯდაჱ მეფედჱ მისჱ წილჱ ძეჱ მისიჱ, ხუასროჱ დაგანძლიერებულჱ იყუნესჱ სპა
რსნიჱ რამეთუჱ ყოველნიჱ მტერნიჱ მათნიჱ დაემორჩილნესჱ შესლვითაჱ
ვახტანგისითაჱ, დაწარმოემართაჱ იგიჱ ბრძოლადჱ ბერძენთაჱ, დამოუვლ
ინაჱ გორგასალსაჱ მოციქულიჱ დარქუაჱ მოკუდაჱ მამაჱ ჩემიჱ, დამეფეჱ მყოჱ
ერმანჱ ჩენმანჱ საყდართაჱ მამისაჱ ჩემისათაჱ, დაესრეთჱ მიბრძანესჱ მო
ხუცებულთაჱ ჩემთაჱ რათაჱ მოვიდეჱ წინაშეჱ შენსაჱ დავერჩდეჱ ბრ
ძანებასაჱ შენსაჱ, დაჱ შენჱ წარმიძღუეჱ მეფეოჱ წინამძღურადჱ ჩუენდაჱ
შესულასაჱ ამასჱ ჩუენსაჱ საბერძნეთადჱ, დაჱ მომეცჱ ასულიჱ შენიჱ
ცოლადჱ რათაჱ ვიყოჱ მეჱ ვითარცაჱ ერთიჱ შვილთაჱ შენთაგანიჱ, დავითარ
ცაჱ მოვიდაჱ მოციქულიჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ, ვახტანგჱ მეფეჱ აშენებნჱ ქალაქსაჱ
ტფილისისაჱ საფუძველიჱ ოდენჱ დაედვაჱ დავითარცაჱ უთხრაჱ მოქცე[.......]
შეთუალულობაჱ ხუასროჱ მეფისაჱ, თქუაჱ მეფემანჱ, ამისჱ თუისჱ თქუია[..]
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მჭედელოჱ გამახუეჱ მახუილიჱ რათაჱ მსწრაფლჱ განეწონოსჱ ასოთაჱ
შენთაჱ დღეთაჱ მიწევნულჱ იყოჱ ვითარჱ სამეოცისაჱ წლისათაჱ დარქუაჱ ეს
რეთჱ უთხართჱ მეფესაჱ ხუასროსჱ პირველადჱ განემზადეჱ ბრძოლადჱ
ჩუენდაჱ დაეგრეჱ შევედჱ საბერძნეთადჱ რამეთუჱ ძალნიჱ რომელნიჱ
იქმნნესჱ ყოველნიჱ ძალითაჱ ჯუარისათაჱ იქმნნესჱ, აწჱ ცხორებაჱ ჩუე
ნიჱ იყავნჱ სასოებითაჱ ჯუარცმულისათაჱ დაწარავლინაჱ ქადაგიჱ რა
თაჱ დაუტეონჱ სოფლებიჱ დაჱ ქალაქებიჱ რომელიჱ იყოჱ ძლიერიჱ
არაჱ დაშეივლტოდიანჱ კავკასიანთაჱ დაკახეთადჱ რამეთუჱ კახეთიჱ ტ
ყუეჱ იყოჱ დაშეუვალიჱ მტერისაჱ მიერჱ ხოლოჱ დაჩიჱ მეფეჱ დისჱ წ
ულიჱ მისიჱ გარდავიდისჱ კახეთადჱ, დაჱ შედგესჱ ჴევსაჱ ლოხათისასაჱ ქუე
ყანასაჱ მასჱ კლდითაჱ მოზღუდვილსაჱ, დაჱ იყუნესჱ მისჱ სოფლისჱ კაცნიჱ
ცეცხლისაჱ დაწყლისჱ მსახურჱ დაჱ სავსეჱ იყოჱ ჴევიჱ იგიჱ სიმრავლი
თაჱ კაცთათაჱ ვიდრეჱ ნოსამდეჱ, ხოლოჱ გორგასალისაჱ ცოლიჱ და
შვილნიჱ უჯარმისჱ ჴევსაჱ დაწინასაჱ ციხესაჱ ქუეშეჱ დგაჱ დაჱ მისჱ თა
ნაჱ ადარნასეჱ ჯონბერიჱ დაჱ მცხეთასჱ დემეტრეჱ დანერსეჱ ბივრიტ
იანეჱ დაუტევნესჱ წარავლინაჱ მოციქულიჱ დამიუმცნოჱ კეისარსაჱ დამოვიდაჱ
ხუასროჱ მეფეჱ,
დაჱ შემუსრნაჱ ქალაქიჱ კამბეჩოანიჱ დაჱ ჭერამისაჱ ციხეჱ, დავითარცაჱ

მოიწივნესჱ კახეთადჱ დაიბანაკესჱ იორსაჱ ზედაჱ, ხოლოჱ სპანიჱ ვახტ
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ანგისნიჱ დადგესჱ ველსაჱ ზედაჱ გარემოსჱ ციხეჱ ქალაქისაჱ სადაჱ რქუი
ანჱ დარფაკაჱ დაშეიბნესჱ იორსაჱ ზედაჱ დასამჱ დღეჱ იბრძოდესჱ,
დადაეცემოდაჱ ორთავეჱ სპათაგანჱ ურიცხუიჱ, მაშინჱ ვახტანგჱ მო
უწოდაჱ პეტრეჱ კათალიკოზსაჱ დაჱ თქუაჱ არცაღაჱ ხარკისაჱ მიცემისაჱ თუი
სჱ გუბრძვანანჱ, არამედჱ ქრისტესჱ დატეობისაჱ თუისჱ, მეჱ ესეჱ გ
ანმიზრახავსჱ რამეთუჱ ცხორებასაჱ სიკუდილიჱ უმჯობესჱ არსჱ
სახელსაჱ ზედაჱ ქრისტესსაჱ რათაჱ სასუფეველიჱ გუაქუნდესჱ აღთქმ
ულთაჱ მისთაჱ, რომელსაჱ იტყუისჱ რომელმანჱ წარიწყმიდოსჱ თა
ვიჱ თუისიჱ ჩემთუისჱ მანჱ პოვოსჱ იგიჱ, რქუაჱ მასჱ კათალიკოზ
მანჱ გიხილვანჱ საქმენიჱ, რომელნიჱ არაჱ ვინჱ ნათესავთაჱ შენთაჱ
განმანჱ იხილნაჱ შეწევნანიჱ ქრისტესჱ მიერნიჱ რამეთუჱ უწყისჱ
სიბრძნემანჱ შენმანჱ ვითარმედჱ მტერიჱ იგიჱ გამომცდელიჱ ჩუე
ნიჱ აცილობსჱ ღმერთსაჱ ჩუენსაჱ ვითარცაჱ იგიჱ იობისჱ თუისჱ
რამეთუჱ ღმერთიჱ მიუშუებსჱ მოძულებულთაჱ მათჱ თუის
თაჱ წარწყმედადჱ ხოლოჱ შეყუარებულთაჱ თუისთაჱ განღმრთობადჱ,
იყავჱ შენჱ ვითარცაჱ გაზრახოსჱ შენჱ ღმერთმანჱ, დაღაცათუჱ არაჱ
მოჰკუდეთჱ დაჱ ამითჱ სიტყუითაჱ ამხილაჱ ვითარმედჱ წყობასაჱ მასჱ არაჱ
დარჩესჱ, დარქუაჱ არაჱ, ხოლოჱ თუჱ ქართლიჱ მიეცესჱ განსარყუნელ[..]
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არამედჱ იელუსალემიცაჱ რომელჱ არსჱ მშობელიჱ შვილთაჱ ნათლ
ისათაჱ დარქუაჱ დადეგჱ ეკლესიასაჱ შინაჱ რაჟდენჱ წმიდისასაჱ რომ
ელჱ არსჱ პალატსაჱ შინაჱ, უჯარმოსასაჱ რომელიჱ აღმიშენებიაჱ
დავევეჭუჱ ვითარმედჱ ყოველნიჱ ქალაქნიჱ გარემოსჱ უჯარმოსაჱ იძლ
ივნენჱ რამეთუჱ მტკიცენიჱ დაძლიერნიჱ ზღუდენიჱ აქაჱ დავსხენითჱ
დაყოჱ კათალიკოზმანჱ ეგრეჱ ხოლოჱ ებისკოპოზნიჱ ყოველნიჱ წმიდანიჱ
მუნჱ შეკრბესჱ დაიყოჱ ლაშქარიჱ ვახტანგისიჱ ორასჱ ორმო
ციჱ ათასიჱ, ხოლოჱ სპარსთაჱ შუიდასჱ ორმოციჱ ათასიჱ დაჱ გან
ყოჱ ვახტანგჱ ლაშქარიჱ მისიჱ სამადჱ, დაკლდითჱ კერძოჱ მიავლ
ინაჱ ქუეითიჱ, დაერთჱ კერძოჱ მიავლინაჱ პატიოსანიჱ დაჱ სპაჱ სპეტნიჱ,
დაჱ სადათჱ სპარსთჱ მეფეჱ იყოჱ მუნჱ თუითჱ მივიდაჱ ვახტანგჱ რამეთუჱ
ათასითაჱ სპითაჱ ღამესაჱ ნისლოვანსაჱ განცისკრებასაჱ ოდენჱ,
დაესხაჱ ვახტანგჱ სპარსთაჱ ზედაჱ დარქუაჱ ყოველსაჱ ერსაჱ მისსაჱ ყოველიჱ
კაციჱ რომელიჱ დარჩესჱ სიკუდილისაგანჱ მტერთაჱ ჩუენთაგანისაჱ
თავიჱ ანუჱ ჴელიჱ არაჱ გამოიტანოსჱ ჩუენჱ მიერჱ მოკუედინჱ იგიჱ, დაჱ
ცისკარიჱ რაჱ აღეღებოდაჱ, დაესხაჱ დაშევლოჱ ვიდრეჱ პალატადმდეჱ
მეფისაჱ დაშევიდაჱ კარავსაჱ შინაჱ მეფისასაჱ დაჱ მეფეჱ შეესწრაჱ ცხენსაჱ
ზედაჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ ბარტამჱ მოკლაჱ, დამოჰკუეთაჱ თავიჱ მისიჱ დამუნჱ
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ერთმანერთსაჱ რამეთუჱ სპანიჱ ორთანივეჱ დაიჴოცნესჱ, დაშეექცაჱ ხუ
ასროჱ გზასაჱ ქართლისასაჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ შეიტყოჱ სიკუდილიჱ თ

ავისაჱ თუისისაჱ დამოუწოდაჱ კათალიკოზსაჱ, დაცოლსაჱ თუისსაჱ დაჱ ძე
თაჱ, დაყოველთაჱ წარჩინებულთაჱ ‘დათქუაჱ მეესერაჱ წარვალჱ წინა
შეჱ ღმრთისაჱ ჩემისაჱ დავმადლობჱ დაჱ სახელსაჱ მისსაჱ რომელმანჱ არაჱ
დამაკლოჱ წმიდათაჱ მისთაჱ აწჱ გამცნებჱ თქუენჱ რათაჱ მტკიცედჱ სდგე
თჱ სარწმუნოებასაჱ ზედაჱ დაეძიებდეთჱ ქრისტესჱ თუისჱ სიკუდილსაჱ
სახელსაჱ მისსაჱ ზედაჱ რათაჱ წარუვალიჱ დიდებაჱ მოიგოთჱ დაჱ რქუაჱ
ყოველთაჱ წარჩინებულთაჱ თქუენჱ მკუიდრნოჱ ქალაქისანოჱ
მოიჴსენენითჱ კეთილნიჱ ჩემნიჱ, რამეთუჱ პირველადჱ სახლისაჱ ჩემისაჱ
მიერჱ მიიღეთჱ ნათელიჱ საუკუნოჱ დაჱ მეჱ ჴორციელებრითაჱ დიდებითაჱ
გადიდენჱ თქუენჱ ნათესავთაჱ დაჱ სახელსაჱ ჩუენსაჱ ნუჱ შეურაცხჱ ჰყოფ
თჱ დასიყუარულსაჱ ბრძანებათასაჱ ნუჱ დაუტეობთჱ, დაჱ რქუაჱ ძესაჱ თუი
სსაჱ დაჩისჱ შენჱ ხარჱ პირმშოჱ შვილიჱ ჩემიჱ, დაშენდაჱ მიმიცემიაჱ გუი
რგუინიჱ მეფობისაჱ ჩუენისაჱ, დანაწილადჱ ძმათაჱ შენთაჱ მიმიცემიაჱ ტ
ასისჱ კარითგანჱ დაწონდითგანჱ ვიდრეჱ სომხითამდეჱ დასაბერძნეთა
მდეჱ საზღვარიჱ აფხაზეთისაჱ რამეთუჱ მოცემულჱ არსჱ ეგრისჱ წყალ
საჱ დაკლისურასაჱ შუაჱ, იგიჱ თუითჱ ძმათაჱ შენთაჱ დედისაჱ არ
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შინაჱ სპარსმანჱ ვინმეჱ სცაჱ ისარიჱ მკერდსაჱ ვახტანგისსაჱ სადაჱ იყოჱ
ბრძოლაჱ შუადღედმდეჱ დასძლოჱ ვახტანგჱ სპარსთაჱ მათჱ დამოკლაჱ მა[.]
განიჱ ვითარჱ ასჱ ოცჱ დაათიჱ ათასიჱ, დასპათაგანჱ ვახტანგისთაჱ [..]
კუდაჱ ვითარჱ ოცდაჱ რვაჱ ათასიჱ, დაწარმოიღესჱ ნატყუენავიჱ ცხენიჱ ორიჱ
ათასიჱ დასრულიადჱ ვერჱ იოტნესჱ სიმრავლისაგანჱ, დააიყარაჱ
მუნითჱ სპარსთჱ მეფეჱ დაჱ ჩადგაჱ რუსჱ თავსაჱ, ხოლოჱ დამძიმდაჱ წყ[ლ]
ულებაჱ ვახტანგისიჱ რამეთუჱ შეწეულჱ იყოჱ ისარიჱ ფირტუადჱ,
დაწარვიდაჱ უჯარმოსჱ დაუბრძანაჱ სპასალართაჱ ქართლისათაჱ რათაჱ
ადგილსავეჱ დგენჱ ცნესჱ სპარსთაჱ ვითარმედჱ დამძიმდაჱ ვახტანგჱ, მოაოჴრ[..]
ტფილისიჱ ქალაქიჱ დაარმაზიჱ ქართლიჱ, ხოლოჱ მცხეთაჱ ვერჱ დაიპყ
რესჱ გარნაჱ რომელნიჱ ზღუდესაჱ გარეგნითჱ იყუნესჱ მოაოჴრ
ნესჱ რომელნიჱ იგიჱ მუხრანითჱ დაარაგუსაჱ ხერთვისისაჱ იყოჱ, ხო
ლოჱ ბერძენთჱ მეფეჱ სიმამრიჱ ვახტანგისიჱ მოკუდაჱ დადაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ
გამოვიდაჱ სპერადჱ გამოსულადჱ ქართლსჱ, დავითარცაჱ ცნაჱ სიმძიმეჱ
ვახტანგისიჱ დაადგრაჱ კარნუჱ ქალაქსაჱ, დამივიდაჱ მუნჱ ხუასროჱ
დაჱ კეისარიჱ კარნიჱ ფორასიჱ, დადაიჴოცაჱ ორთაგანვეჱ სპათაჱ რომ
ელიჱ იქმნაჱ სისხლისჱ მდინარეჱ დამისჱ მიერჱ ეწოდაჱ ადგილსაჱ
მასჱ კარნიჱ ფორაჱ რეცაჱ სისხლისჱ მუცელიჱ დაჱ ვერჱ სძლესჱ,
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სჱ დაიგიჱ აქუნდესჱ მათჱ, დაიყუნენჱ შენდაჱ ერისჱ თავადჱ მორჩილებასაჱ
ქუეშეჱ ნათესავისაჱ შენისასაჱ, დამოუწოდაჱ ნასარჱ ერისჱ თავსაჱ წონ
დისასაჱ დაარტვაზჱ ერისჱ თავსაჱ კლარჯეთისასაჱ, დაჱ ბივრიტიანსაჱ ერისჱ
თავსაჱ ორძჴისასაჱ დამათჱ მიათუალაჱ ცოლიჱ თუისიჱ ელენეჱ დაშვილ[..]
მისნიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ლეონჱ დამირდატჱ დაშევედრაჱ მათჱ სამთაჱ ერისჱ
თავთაჱ ცრემლითაჱ დაშეხედვითაჱ ღმრთისათაჱ მაშინჱ დღეჱ იყოჱ სასჯ[....]

წარჩინებულთაჱ დაჱ ყოველსაჱ ერსაჱ ზედაჱ დაიტყებდესჱ ყოველნიჱ დაჱ
ისხმი[დ]
ესჱ ნაცარსაჱ თავთაჱ ზედაჱ მათთაჱ, დაინატრიდესჱ სიკუდილსაჱ თავისაჱ თ[..]
დაჴმისაგანჱ ტირილისაჱ დაგოდებისაჱ იძრვოდაჱ ქუეყანაჱ დაჱ მორ[.]
მუნეჱ ერიჱ ჰნატრიდაჱ მეფესაჱ რამეთუჱ ქრისტესჱ თუისჱ მოიკლაჱ
ვახტანგჱ დადაეფლაჱ მცხეთასჱ საკათალიკოზოსაჱ სუეტსაჱ თანაჱ რო
მელსაჱ შინაჱ არსჱ ღმრთივჱ აღმართებულისაჱ სუეტისაგანჱ დაპყრო
ბითჱ, დადაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ დაჩიჱ საყდარსაჱ მამისაჱ თუისისასაჱ ხო
ლოჱ ცოლიჱ დაორნიჱ ძენიჱ ვახტანგისნიჱ წარიყვანნესჱ სამთაჱ
ერისჱ თავთაჱ დაიპყრესჱ დასავლეთიჱ ქართლისაჱ რომელიჱ მისცაჱ ვახ
ტანგჱ, დადასხდესჱ წონდასჱ ქალაქსაჱ, დაზაფხულისჱ დაჱ ზამთრისჱ იყ
უნიანჱ ორძჴესჱ დაარაჱ ეწოდაჱ მათჱ მეფედჱ, არამედჱ ერისჱ თავ[..]
მთავრადჱ დაჱ იყუნენჱ მორჩილებასაჱ ძმისაჱ მათისაჱ დაჩიჱ მეფისასაჱ
ამანჱ დაჩიჱ მეფემანჱ იწყოჱ შენებადჱ, შემდგომადჱ სიკუდილისაჱ
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ვახტანგისაჱ შენებადჱ ქართლისაჱ რამეთუჱ მოოჴრებულჱ იყუნესჱ
ყოველნიჱ ჴევნიჱ ქართლისანიჱ თუინიერჱ კახეთისაჱ დაკლარჯეთისაჱ
დაეგრისისაჱ, დაგანასრულნაჱ ზღუდენიჱ ტფილისისანიჱ დავითაჱ ებრძ
ანაჱ ვახტანგსჱ იგიჱ შეექმნაჱ სახლადჱ სამეფოდჱ, დაჱ მოკუდაჱ პეტ
რეჱ კათალიკოზიჱ დადაჯდაჱ სამოელჱ, დაჱ მეფემანჱ მიათუალაჱ მასჱ მცხ
ეთაჱ რამეთუჱ ეგრეჱ ებრძანაჱ მეფესაჱ ვახტანგსჱ, ამანვეჱ მეფე
მანჱ დაჩიჱ დაპადიჟაჱ მთეულთაჱ კახეთისათაჱ რათაჱ აღიარონჱ
ქრისტეჱ ხოლოჱ მათჱ არაჱ ინებესჱ, დაგანდგესჱ ყოველნიჱ ნოპა
ტელნიჱ ხოლოჱ ორთაჱ მათგანთაჱ ძეთაჱ ვახტანგისჱ ნაშობთაჱ,
ბერძნისაჱ ცოლისათაჱ მოკუდაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ლეონჱ დაჱ დარჩაჱ მიდ
რატჱ ამასჱ მირდატჱ ევაჭრაჱ ძმაჱ მისიჱ დაჩიჱ, მეფემანჱ გაუცვა
ლაჱ ქუენაჱ აღიღოჱ მირდატისაგანჱ ეგრისჱ წყალსაჱ დაკლისურ
ასაჱ შუაჱ მირდატისაჱ დედულიჱ საზღვარიჱ საბერძნეთისაჱ, დაჱ მისცაჱ
ნაცულადჱ ჯავახეთიჱ ფარვანითგანჱ მტკურამდეჱ ტასისჱ კარითგანჱ
ვიდრეჱ სპერამდეჱ, ერისჱ თაობდაჱ მუნჱ დაიყოჱ მორჩილჱ ძმისაჱ თ
უისისაჱ დაჩიჱ მეფისაჱ ამანჱ აღაშენაჱ ჯავახეთსჱ ეკლესიაჱ წყაროსჱ თ
ავისაჱ დაჱ მოკუდაჱ დაჩიჱ თორმეტისაჱ წლისაჱ დაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ ბაკურჱ და
მოკუდაჱ ბაკურჱ ცამეტისაჱ წლისაჱ, დადაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ მეფედჱ ფარსმანჱ
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დაჱ მოკუდაჱ კათალიკოზიჱ სამოელჱ, დადაჯდაჱ კათალიკოზადჱ თავფეჩაგჱ,
დავახტანგისითგანჱ ესეჱ მეფენიჱ მშუიდობითჱ იყუნესჱ, დაშვილ
ნიჱ მირდატისნიჱ მონებდესჱ შვილთაჱ დაჩისთაჱ ამისაჱ ფარსმანი
სჱ მეფობასაჱ მოვიდესჱ სპარსნიჱ მოაოჴრესჱ ქართლიჱ,
დარანიჱ, ხოლოჱ ფარსმანჱ მეფემანჱ ქართველთამანჱ ითხოვაჱ
სპარსთჱ მეფისაგანჱ რათაჱ არაჱ მოაოჴრნესჱ ეკლესიანიჱ, და
იპყრასჱ ქართლიჱ სჯულსაჱ ზედაჱ ქრისტესსაჱ რამეთუჱ მასჱ ჟა
მსაჱ ბერძენნიჱ უცალოჱ იყუნესჱ დასავლითჱ მტერნიჱ აღდგომ
ილჱ იყუნესჱ, დაჱ ვერჱ შემძლებელჱ იყუნესჱ შეწევნადჱ ქართვე

ლთაჱ დაწინაჱ აღდგომადჱ სპარსთაჱ, მაშინჱ სპარსთჱ მეფემანჱ
ისმინაჱ ვედრებაჱ მისიჱ დადაიცვნაჱ ეკლესიანიჱ, ხოლოჱ ფარსმ
ანჱ დაუწერაჱ მორჩილებაჱ დაჱ მსახურებაჱ დაწარვიდაჱ სპარსთჱ მ
ეფეჱ, მიერითგანჱ განიყუნესჱ ნათესავნიჱ ვახტანგჱ მეფისანიჱ დაჱ
დაჩისნიჱ, მორჩილობდესჱ სპარსთაჱ, ხოლოჱ შვილნიჱ მირდატის
ნიჱ დაადგრესჱ მორჩილებასაჱ ზედაჱ ბერძენთასაჱ, მოკუდაჱ ფარსმ[.]
ნჱ თოთხმეტისაჱ წლისაჱ, დადაჯდაჱ მეფედჱ ძმისჱ წულიჱ მისიჱ
რომელსაჱ ერქუაჱ ფარსმანვეჱ, დაიყოჱ იგიჱ მორწმუნეჱ მამისჱ
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ძმაჱ მისიჱ დამატაჱ ყოველთაჱ ეკლესიათაჱ შემკობაჱ, მოკუდაჱ კათალიკო
ზიჱ ჩერმაგჱ დაამანჱ ფარსმანჱ მეფემანჱ დასუაჱ საბაჱ, აქათგ
ანჱ არღარაჱ მოიყვანებდესჱ კათალიკოზსაჱ საბერძნეთითჱ, არ
ამედჱ ქართველნიჱ დასხდებოდესჱ წარჩინებულთაჱ ნათესავნიჱ
დამოკუდაჱ კათალიკოზიჱ საბაჱ, დამანვეჱ მეფემანჱ დასუაჱ ვალე
თიჱ მისვეჱ ფარსმანისჱ ზეჱ, მოვიდაჱ იოვანეჱ შუამდინარითჱ რო
მელსაჱ ეწოდაჱ ზედაჱ ზადნელიჱ განმანათლებელიჱ ქართლისაჱ დაჱ
განმწმედელიჱ სჯულისაჱ მაშენებელიჱ ეკლესიათაჱ რომელმანჱ ქმნაჱ
ნიშნებიჱ დაჱ სასწაულებიჱ მრავალიჱ მანჱ დამოწაფეთაჱ მისთაჱ რო
მელმანჱ განაკუირვნისჱ ყოველნიჱ ქართველნიჱ, დაიწერაჱ ცხორებ
აჱ დასასწაულნიჱ მათნიჱ, დაისხნესჱ ეკლესიათაჱ შინაჱ ქართლი
სათაჱ დამეფობითგანჱ მირიანჱ მეფისაჱ ვიდრეჱ მეფობადმდეჱ მეორისაჱ
ფარსმანისაჱ გარდაჴდაჱ წელიჱ ორასიჱ დამეფენიჱ გარდაიცვალნე
სჱ თორმეტნიჱ, დავახტანგისითგანჱ კათალიკოზნიჱ გარდაიცვალნესჱ
რვანიჱ დამოკუდაჱ ფარსმანჱ დაჯდაჱ მეფედჱ ძეჱ მისიჱ ბაკურჱ,
ესეჱ იყოჱ მორწმუნეჱ დაჱ მაშენებელიჱ ეკლესიათაჱ, ამანჱ გან
მრავლნაჱ ეკლესიანიჱ დამღდელნიჱ სამეფოსაჱ შინაჱ მისსაჱ დაგანწ
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მიდაჱ ქართლიჱ ყოვლისაჱ უსჯულოებისაგანჱ, დაჱ მოკუდაჱ კათალიკ[.]
ზიჱ ელათიჱ, დაჱ მანჱ მეფემანჱ დასუაჱ კათალიკოზიჱ მაკარ
იჱ, ამასჱ ჟამსაჱ მეფობდაჱ სპარსეთსჱ რომელსაჱ ერქუაჱ უ
მიზდჱ, დამასვეჱ ჟამსაჱ იყოჱ სომხითსჱ კაციჱ ერთჱ გულიჱ
მთავართაჱ სახელითჱ ვარსქენჱ, დაესუაჱ მასჱ ცოლიჱ ასულიჱ მ
თავართაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ შუშანიკჱ შვილიჱ ვარდანისიჱ, ხოლ
ოჱ ამაჱ ვასქენსჱ ეუფლაჱ ეშმაკიჱ დაგანიზრახაჱ მიქცევაჱ ც
ეცხლისჱ მსახურებადჱ წარვიდაჱ წინაშეჱ სპარსთჱ მეფისაჱ, დაუ
ტევაჱ სჯულიჱ ქრისტესიჱ დაჱ იქმნაჱ ცეცხლისჱ მსახურჱ, ხოლ[.]
სპარსთჱ მეფემანჱ წარმოგზავნაჱ იგიჱ ნიჭითაჱ დიდითაჱ ერ
ისჱ თავადჱ რანისაჱ ვითარმედჱ მოვიდაჱ, დაჱ ცნაჱ ცოლმანჱ მისმა
ანჱ შუშანიკჱ ქმრისაჱ მისისაგითჱ დატეობაჱ სჯულისაჱ, არღა
რაჱ ერჩდაჱ ცოლებადჱ, დაივიწყაჱ სიყუარულიჱ ქმრისაჱ თუი
სისაჱ ყოვლითაჱ გულითაჱ შეუდგაჱ ქრისტესაჱ დააღსრულ
ებდაჱ მცნებათაჱ მისთაჱ მაშინჱ ვასქენჱ შეუდგაჱ მრავალჱ ღონედჱ
პირველადჱ ლიქნითაჱ დავედრებითაჱ დანიჭისჱ მიცემითაჱ,

დაშემდგომადჱ შეაგდოჱ სატანჯველთაჱ შინაჱ დიდთაჱ რ[.]
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მელჱ სიგრძისაგანჱ ვერჱ დავწერენჱ ღუაწლნიჱ წმიდისაჱ შუშა
ნიკისნიჱ დამოკლაჱ იგიჱ ქმარმანჱ მისმანჱ ვასქენჱ ერისჱ თავმ
ანჱ რანისამანჱ მაშინჱ ბაკურჱ მეფემანჱ ქართველთამანჱ მოუ
წოდაჱ ყოველთაჱ ერისჱ თავთაჱ დაშემოკრიბნაჱ ლაშქარნიჱ
ფარულადჱ დაწარემართაჱ ვასქენსჱ ზედაჱ, ხოლოჱ ვასქენჱ ველსაჱ გარ
ეჱ დგაჱ კიდესაჱ მტკურისასაჱ სადაჱ მიერთვისჱ მტკუარსაჱ მდინა
რეჱ ანაკერტისაჱ დაესხაჱ დაშეიპყრაჱ ვასქენჱ, დაჭრესჱ წურილ
ადჱ დაასონიჱ მისნიჱ მიჰკიდნესჱ ხესთაჱ, ხოულოჱ გუამიჱ წმი
დისაჱ შუშანიკისიჱ წარმოიღესჱ დიდითაჱ პატივითაჱ დადაფლესჱ
ცორტავსჱ ამანჱ ბაკურჱ მეფემანჱ წარგზავნაჱ მოციქულიჱ წი
ნაშეჱ სპარსთჱ მეფისაჱ აუწყაჱ ესეჱ ყოველიჱ დაითხოვაჱ მისგა
ნჱ შენდობაჱ, მაშინჱ მეფემანჱ განიზრახაჱ გონებასაჱ თუისსაჱ
დაჱ თქუაჱ უკეთუჱ შევრისხნეჱ ქართველთაჱ განერთნენჱ ბ
ერძენთაჱ იგინიჱ, დაშენდობაჱ აღირჩიაჱ გამოგზავნაჱ მოც
იქულიჱ ბაკურისიჱ პასუხითაჱ კეთილითაჱ, დაჱ ყოველიჱ გმობაჱ და
ბრალობაჱ ვასქენჱ მოკლულისაჱ უბრძანაჱ, ამართლაჱ ბაკურჱ ს
[..........]საჱ მისსაჱ დაწარგზავნაჱ რანსჱ დამოვაკანსჱ სხუაჱ ერი
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სჱ თავიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ დარელჱ დაჱ უბრძანაჱ რათაჱ კეთ
ილადჱ მეგობრობდესჱ ქართველთაჱ ზედაჱ დამოკუდაჱ კათალიკოზიჱ
დაჱ მანვეჱ მეფემანჱ დასუაჱ სუიმონჱ კათალიკოზადჱ, დამოკუდაჱ ბა
კურჱ, დადარჩესჱ შვილნიჱ მისნიჱ წურილნიჱ დავერჱ იპყრობდ
ესჱ მეფობასაჱ, მაშინჱ მეფემანჱ სპარსთამანჱ ურმიზდჱ მისცაჱ
ძესაჱ თუისსაჱ რანიჱ დამოვაკანიჱ, რომელსაჱ ერქუაჱ ქასრეჱ, ა
მბარვეზიჱ, მოვიდაჱ დადაჯდაჱ ბარდავსჱ დაუწყოჱ ზრახვადჱ ქართველ
თაჱ ერისჱ თავთაჱ აღუთქუაჱ კეთილიჱ დიდიჱ დადაუწერაჱ სა
ერისთოთაჱ მამულიჱ ლიქნითაჱ, დაგააგდესჱ ერისთავთაჱ, დაჱ
თუისჱ თუისადჱ ხარკსაჱ მისცემდესჱ ქასრეჱ ამბარვეზსაჱ დაშვილ
ნიჱ ბაკურისნიჱ დარჩესჱ მთიულეთსჱ კახეთისასაჱ დაჱ ნათესავნიჱ,
მირდატისნიჱ ვახტანგისჱ ძისანიჱ დარჩესჱ კლდეთაჱ შინაჱ
კლარჯეთისათაჱ, სხუაჱ ყოველიჱ ქართლიჱ სომხითიჱ დაასფ
ურაგანიჱ დაიპყრესჱ სპარსთაჱ დაბრძოდესჱ ბერძენთაჱ შემდ
გომადჱ ამისსაჱ მცირედთაჱ წელთაჱ იქმნნესჱ შფოთნიჱ დიდნიჱ
სპარსთაჱ შინაჱ რამეთუჱ შემოვიდაჱ თურქთაჱ მეფეჱ ს
პარსეთსჱ შინაჱ მოვიდესჱ ბერძენნიჱ დაეწყუნესჱ სპარსთაჱ შ
1-17 სტრ., 117v
უაჱ მდინარესჱ დაჱ შევიდესჱ სპარსეთსჱ იწყესჱ ტყუენვადჱ სპა
რსეთისაჱ, მაშინჱ ქასრეჱ ამბარეზმანჱ დაუტევაჱ რანიჱ ქართლ
იჱ დაწარვიდაჱ შუელადჱ მამისაჱ თუისისაჱ, ესრეთჱ რაჱ უ
ცალოჱ იქმნნესჱ სპარსნიჱ, შეითქუნესჱ ყოველნიჱ ერისჱ თავნიჱ

ქართლისანიჱ ზემონიჱ დაქუემონიჱ წარგზავნესჱ მოციქულიჱ
წინაშეჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ დაითხოვესჱ რათაჱ უჩინოსჱ მეფეჱ
ნათესავთაგანჱ მეფეთაჱ ქართლისათაჱ რათაჱ იყუნენჱ ერი
სჱ თავადჱ თუისჱ თუისადჱ, საერისჱ თაოსაჱ შეუცვალებელადჱ,
მაშინჱ კეისარმანჱ აღასრულაჱ თხოვაჱ მათიჱ დამოსცაჱ ძმისჱ
წულიჱ მირდატისიჱ ვახტანგისჱ ძისაჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ
ასულიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ გუარამჱ რომელიჱ მთავრობდაჱ
კლარჯეთსჱ დაჯავახეთსჱ, ამასჱ გუარამსჱ მოსცაჱ კეისარმანჱ
კულაპარატობაჱ დაწარმოგზავნაჱ მცხეთასჱ, მოკუდაჱ კათალიკოზ
იჱ სუიმონჱ, დადაჯდაჱ სამოელჱ, დაშვილნიჱ ბაკურჱ მეფისანიჱ ნ
ათესავნიჱ დაჩისანიჱ ვახტანგისჱ ძისანიჱ რომლისადაჱ მიეცაჱ
მეფობაჱ ვახტანგჱ მეფესაჱ იგინიჱ დარჩესჱ კახეთსჱ, დაიპყრ
ესჱ კახეთიჱ დაერეთიჱ იორითგანჱ დადასხდესჱ უჯარმოსჱ
1-17 სტრ., 118r
დაიყუნესჱ მორჩილებასაჱ კულაჱ პარატისსაჱ, მაშინჱ წარმოსც
აჱ კეისარმანჱ განძიჱ დიდიჱ გუარამჱ კულაპარატისაჱ თანაჱ
დაუბრძანაჱ რათაჱ მითჱ გამოიყვანნესჱ ჩრდილოთჱ ლა
შქარნიჱ დაშეაერთნესჱ თანაჱ სპანიჱ ქართველთანიჱ დაჱ შე
გზავნნესჱ სპარსეთსჱ, ხოლოჱ გუარამჱ იყოჱ ეგრეჱ გა
მოიყვანნაჱ ოვსნიჱ დურძუკნიჱ დადიდონიჱ წარუძღუ
ანნაჱ წინაჱ ერისჱ თავნიჱ ქართლისანიჱ, შევიდესჱ არდაბადა
განსჱ დაუწყესჱ ტყუენვადაჱ დაესეჱ ვითარნიჱ ჭირნიჱ დაუც
ალოებანიჱ მოიწივნესჱ სპარსთაჱ ზედაჱ მაშინჱ გამოჩნდაჱ სპა
რსეთსჱ კაციჱ ერთიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ბარამჱ ჩუბინ[.]
ესეჱ ეწყოჱ სპარსეთსჱ თურქთაჱ შემოსრულთაჱ ვითარცაჱ
წერილჱ არსჱ განცხადებულადჱ ცხორებასაჱ სპარსთასაჱ, მოკლ[ა]
თურქთჱ მეფეჱ დააოტაჱ ბანაკიჱ მათიჱ, ხოლოჱ სპანიჱ ი
გიჱ ბერძენთანიჱ რომელნიჱ შესრულჱ იყუნესჱ სპარსეთ
სჱ, შეიქცესჱ დაწარვიდესჱ შინაჱ, დაჱ ჩრდილონიჱ იგიჱ კულაჱ პარ
ატისაჱ შეგზავნილნიჱ იგინიცაჱ წარმოვიდესჱ შინაჱ, რამეთუჱ ვი
ნათგანჱ მოიცალესჱ სპარსთაჱ თურქთაგანჱ, შეეშინდესჱ დად[ა]
1-17 სტრ., 118v
ეცაჱ შიშიჱ დაძრწოლაჱ ქართველთაჱ სპარსთაგანჱ დაამანჱ
გუარამჱ კულაპარატმანჱ იწყოჱ ციხეთაჱ დაქალაქთაჱ მაგრე
ბადჱ დაჱ კუალადცაჱ წყობაჱ ყოჱ ღმერთმანჱ ქრისტიანეთაჱ ზე
დაჱ დაჱ სხუაჱ შუღლიჱ დავარდაჱ სპარსეთსჱ რამეთუჱ იგივეჱ
ბარამჩუბინიჱ გაადგაჱ სპარსთაჱ მეფესაჱ დადასწუნაჱ თუალნიჱ
ურმიზჱ მეფესაჱ ცოლისჱ ძმათაჱ მისთაჱ დაიწყესჱ ბრძო
ლადჱ ჩუბინმანჱ დაჱ ქასრეჱ იოტაჱ ქასრეჱ ჩუბინისაგანჱ დაწა
რვიდაჱ საბერძნეთსჱ, დაკეისარმანჱ მავრიკჱ მოსცაჱ ასულიჱ თუი
სიჱ ცოლადჱ ქასრესჱ დამოსცაჱ სპაჱ მისიჱ დაწარმოგზავნაჱ
ჩუბინსაჱ ზედაჱ იოტაჱ ჩუბინიჱ სპარსეთითჱ ქასრეჱ, დადაი
პყრაჱ სპარსეთიჱ მაშინჱ მავრიკჱ კეისარმანჱ იურვაჱ,

ქართველთაჱ თუისჱ ქასრესჱ თანაჱ, დაჱ რქუაჱ ვინათგანჱ დაუტე
ობჱ ქართველთაჱ კერპთაჱ მსახურებაჱ მუნითგანჱ მორჩი
ლნიაჱ ბერძენნიჱ რამეთუჱ ჟამსაჱ შინაჱ მძლავრებისაგანჱ
თქუენისაჱ იქმნნესჱ ქართლიჱ განრყუნილჱ, თუარაჱ სამართალიჱ თ
ქუენიჱ არაჱ არსჱ ქართლსაჱ ზედაჱ, აწჱ ბრძანებითაჱ ღმრთ
ისათაჱ ვ[ი]ნათგანჱ სრულსაჱ სიყუარულსაჱ ზედაჱ ვართჱ მეჱ დაჱ
1-17 სტრ., 119r
შენჱ ქართლიჱ ჩუენჱ შორისჱ იყავნჱ თავისჱ უფალჱ, მეჱ ვარჱ
მწეჱ დამოურავიჱ ქართველთაჱ დაყოველთაჱ ქრისტიანეთაჱ მაშ
ინჱ ერჩდაჱ სპარსთჱ მეფეჱ კეისარსაჱ დაჱ განთავისჱ უფლდესჱ ქა[რ……..]
დაჱ ესეჱ გუარამჱ კულაპარატიჱ დადგაჱ მორჩილებასაჱ ზედაჱ ბე
რძენთასაჱ, იყოჱ კაციჱ მაშენებელიჱ ეკლესიათაჱ დამორწმუნეჱ
ამანჱ იწყოჱ ეკლესიაჱ ჯუარისჱ პატიოსნისაჱ, დააქამომდაჱ ჯუარიჱ
ველსაჱ ზედაჱ იყოჱ დაქმნაჱ ეკლესიაჱ წელთამდეჱ ოდენჱ
დამეფობდაჱ კეთილადჱ დაუშფოთველადჱ არამედჱ ერისჱ თავნიჱ
ქართლისანიჱ ვერჱ სცვალნაჱ საერისთომანჱ, რამეთუჱ სპა
რსთაჱ მეფისაგანჱ დაბერძენთაჱ მეფისაგანჱ ჰქონდესჱ სიგელ
ნიჱ მკუიდრობისაჱ თუისჱ საერისთოთაჱ მათთაჱ არამედჱ
იყუნესჱ მორჩილებასაჱ გუარამჱ კულა პარატისასაჱ, დაჱ მო
კუდაჱ კათალიკოზიჱ სამოელჱ, დადასუესჱ სამოელვეჱ, ამანვეჱ გუ
არამჱ კულაჱ პარატმანჱ განაახლაჱ საფუძველიჱ ტფილი
სისაჱ, სიონისაჱ რამეთუჱ ნათესავნიჱ მირიანჱ მორწმუნი
საჱ მეფისანიჱ ყოველთაჱ ეკლესიათაჱ მაშენებელნიჱ იყუნესჱ
დაჱ მოკუდაჱ გუარამჱ კულაჱ პარატიჱ, დადაჯდაჱ ძეჱ მისიჱ სტეფან[..]
1-17 სტრ., 119v
მეფობისაჱ სახელიჱ ვერჱ იკადრაჱ სპარსთაჱ დაბერძენთაჱ შიშ
ისაგანჱ, არამედჱ ერისჱ თავთაჱ მთავრადჱ ხადოდესჱ, დამოკუდაჱ
სამოელჱ კათალიკოზიჱ, დაამანჱ სტეფანოსჱ დასუაჱ ბართლომეჱ კათ
ალიკოზადჱ კათალიკოზადჱ ესეჱ სტეფანოზჱ იყოჱ ურწმუნოჱ დაუშიშიჱ
არაჱ მსახურაჱ ღმერთსაჱ, არცაჱ მატაჱ სჯულსაჱ დაეკლესიათაჱ
დაამაზეჱ იქმნაჱ შფოთიჱ საბერძნეთსჱ, რამეთუჱ მავრიკჱ კეისარ
საჱ განადგაჱ ფუკასჱ მჴედარიჱ დამოკლაჱ მავრიკჱ კეისარიჱ დაჱ შვი
ლნიჱ მისნიჱ, დადაიპყრაჱ საბერძნეთიჱ ფუკაჱ მჴედარმანჱ, მაში
ნჱ სიძემანჱ კეისრისამანჱ სპარსთჱ მეფემანჱ ქასრეჱ იწყოჱ ძღუ
ნადჱ დაძებნადჱ სისხლსაჱ სიმამრისჱ დაცოლისჱ ძმათაჱ მისთასაჱ,
შესულადჱ დატყუენვადჱ საბერძნეთისაჱ, განძლიერდაჱ ბერძენთაჱ
ზედაჱ დავერჱ წინაჱ აღუდგაჱ ფუკასჱ კეისარიჱ, ხოლოჱ სტ
ეფანოზჱ მთავარიჱ ქართლისაჱ შეუშინდაჱ სპარსთჱ მეფესაჱ დაჱ
განუდგაჱ ბერძენთაჱ დამიექცაჱ სპარსთაჱ მასჱ ჟამსაჱ ამანვეჱ
მეფემანჱ ქასრეჱ წარმოტყუენაჱ იერუსალიმიჱ დაწარიყვანაჱ
ძელიჱ ცხორებისაჱ დაშემდგომადჱ ამისსაჱ აღიღოჱ ღმერ
თმანჱ ჴელიჱ წყალობისაჱ ქასრესგანჱ დაშეიპყრაჱ ძემანჱ თუისმ

1-17 სტრ., 120r
ანჱ დაშესუაჱ საპყრობილესაჱ დამოკუდაჱ სენითაჱ ბოროტით[.]
ხოლოჱ ამაჱ სტეფანოზისჱ ზეჱ მცხეთასჱ მოაკლდებოდაჱ, დატფილისიჱ
განძლიერდებოდაჱ, არმაზიჱ აღოჴრდებოდაჱ დაკალაჱ აშენდებოდაჱ, ხო
ლოჱ ძმაჱ სტეფანოზისიჱ სახელითჱ დემეტრეჱ აშენებდაჱ ეკლესიასაჱ
ჯუარისაჱ პატიოსნისასაჱ რამეთუჱ სენიცაჱ იყოჱ მისთანაჱ ბო
როტიჱ დავერჱ შემძლებელჱ იყოჱ განშორებადჱ კარსაჱ ეკლესიი
სასაჱ, დასტეფანოზჱ მთავრობდაჱ ყოველსაჱ ქართლსაჱ ზედაჱ დაჯდაჱ იგიჱ
ტფილისჱ დამორჩილობდაჱ იგიჱ სპარსთაჱ, ხოლოჱ შემდგომადჱ ამი
სსაჱ რაოდენთამეჱ წელიწადთაჱ გამოჩნდაჱ საბერძნეთსჱ კაციჱ
ერთიჱ, თუისიჱ მავრიკჱ კეისრისაჱ სახელითჱ ერაკლეჱ, ამანჱ მოკლაჱ
ფუკაჱ კეისარიჱ დადაიპყრაჱ საბერძნეთიჱ განძლიერდაჱ იგიჱ დამო
იყვანნაჱ დასავლეთითჱ თურქნიჱ, დაჱ შეიკრიბნაჱ ურიცხუნიჱ,
დაწარმოემართაჱ სპარსეთადჱ, ძიებადჱ ძელისაჱ ცხოველისაჱ, მოვიდაჱ პი
რველადჱ ქართლსჱ დაამანჱ სტეფანოზჱ განდგომაჱ არაჱ ინებაჱ ს
პარსთაჱ განამაგრნაჱ ციხეჱ ქალაქნიჱ დადადგაჱ ტფილისჱ მოვიდაჱ ე
რაკლეჱ მეფეჱ დამოადგაჱ ტფილისსაჱ ხოლოჱ სტეფანოზჱ იყოჱ
ქუელიჱ მჴედარიჱ დაშემმართებელიჱ დღეთაჱ ყოველთაჱ გამოვიდისჱ
1-18 სტრ., 120v
გამოვიდისჱ კართაჱ ქალაქისათაჱ დაებრძოდისჱ ბერძენთაჱ, მაშინჱ უ
კუეჱ მასჱ წელიწადსაჱ შინაჱ ჩამოაგდესჱ სტეფანოზჱ დამოკლესჱ დადა
იპყრაჱ კეისარმაჱ ტფილისიჱ, ხოლოჱ ციხესაჱ კალასასაჱ დარჩესჱ
კაცნიჱ დაარაჱ მოერთნესჱ მეფესაჱ ციხითჱ გამოღმართჱ ციხი
სჱ თავმანჱ აგინაჱ მეფესაჱ, დარქუაჱ ვაცისჱ წუერნიჱ გასხენჱ
ვაცჱ ბოტისაჱ კისერიჱ გათქსჱ მაშინჱ ბრძანაჱ მეფემანჱ დაჱ
ღაცათუჱ კაცმანჱ ამანჱ ბასრობითჱ მრქუაჱ მეჱ ვაცჱ ბორო
ტობაჱ არაჱ არსჱ ცუდჱ სიტყუაჱ მისიჱ, დამოიღოჱ წიგნიჱ დან
იელჱ დაპოვაჱ მასჱ შინაჱ წერილიჱ ესრეთჱ გამოვიდესჱ ვაციჱ
დასავლითჱ დაშემუსრნესჱ რქანიჱ ვერძისანიჱ, მაშინჱ განიხარაჱ
კეისარმანჱ, დადაიდასტურაჱ რამეთუჱ ყოველიჱ განემარჯუებოდაჱ,
მაშინჱ კეისარმანჱ მოუწოდაჱ ძესაჱ ბაკურისსაჱ ქართველთაჱ აქაჱ
მეფისასაჱ, ნათესავსაჱ დაჩისასაჱ ვახტანგისჱ ძისასაჱ, რომელიჱ
ერისჱ თაობდაჱ კახეთსჱ, რომელსაჱ ერქუაჱ ადარნასეჱ დაჱ მის
ცაჱ ტფილისიჱ დამთავრობდაჱ ქართლსჱ, დაუტევაჱ მისჱ თანაჱ ერ
ისჱ თავიჱ რომელსაჱ ერქუაჱ ჯიბღააჱ დაუბრძანაჱ ბრძოლაჱ კ
ალისაჱ დათუითჱ წარემართაჱ მეფეჱ შემდგომადჱ მცირედთაჱ დღეთ
აჱ წარიღესჱ კალაჱ
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დაჱ შეიპყრესჱ ციხისჱ თავიჱ იგიჱ ამანჱ ერისჱ თავმანჱ პირველადჱ პი[..]
აღუვსოჱ დარომელჱ სიტყუითაჱ შენითაჱ კეისარმანჱ განიხაროსჱ
დაშემდგომადჱ ამისსაჱ ტყავიჱ გაჰჴადაჱ დაკეისარსაჱ უკანაჱ მისწიაჱ
გარდაბანსჱ კადრებისაჱ თუისჱ მეფისაჱ უყოჱ ესეჱ დაესეჱ ვითარი
თაჱ სიკუდილითაჱ წარეგნესჱ სტეფანოზჱ დაჱ მსახურნიჱ მისნიჱ, ამ

ისჱ თუისჱ უყოჱ ესეჱ ღმერთმანჱ მთავარსაჱ მასჱ სტეფანოზჱ, არ
აჱ მადლობითაჱ ღ~თისათაჱ ცხოვნდებოდაჱ მორწმუნეთაჱ ემ
ტერებოდაჱ დაურწმუნოთაჱ მოყურობდაჱ მაშინჱ კუალადჱ წარიღესჱ ბერ[.......]
საზღვარიჱ ქართლისაჱ, სპერიჱ დაბოლოჱ კლარჯეთისაჱ ზღუისჱ
ბირიჱ, დაშვილნიჱ, სტეფანოზისნიჱ დარჩესჱ კლდეთაჱ შინაჱ კლ
არჯეთისათაჱ ხოლოჱ ყოველიჱ ქართლიჱ დაიპყრაჱ ქართლირნასეჱ
ბაკურისჱ ძემანჱ მთავრობითჱ, დაჱ მეფისჱ სახელიჱ ვერცაჱ მანჱ იპ
ყრაჱ დაერისჱ თავნიჱ იგიჱ თუისჱ თუისსაჱ საერისთოსაჱ ზედაჱ
შეუცვალებელადჱ მორჩილობდესჱ ადარნასეჱ მთავარსაჱ, ხოლოჱ
ერაკლეჱ შევიდაჱ შევი[დ] სპარსეთადჱ დამოკლაჱ ხუასროჱ მეფეჱ, და
წარიღოჱ ბაღდადიჱ დაწარმოიყვანაჱ ძელიჱ ცხორებისაჱ, უკუმო
იარაჱ გზაჱ ქართლისავეჱ მეშუიდესაჱ წელსაჱ რათგანჱ ჩაევლო
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დაჱ ეკლესიაჱ ჯუარისჱ პატიოსნისაჱ დასიონიჱ ტფილისისაჱ გაესრ
ულნესჱ ადარნასეჱ ქართლისაჱ მთავარსაჱ, მაშინჱ ერაკლეჱ მე
ფემანჱ წაასხნაჱ მანგლისითჱ დაერუშეთითჱ ფიცარნიჱ დაშამშჭუალ
ნიჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესოსჱ ქრისტესნიჱ რომელნიჱ მო
ცემულჱ იყუნესჱ კოსტანტინესგანჱ მირიანისდაჱ შეწუხნაჱ ადარ
ნასაჱ ქართველთჱ მთავარიჱ დაჱ ევედრებოდაჱ კეისარსაჱ
რათაჱ არაჱ წარიხუნესჱ ნიჭნიჱ იგიჱ ღ~თისაჱ მიერნიჱ, ა
რაჱ ისმინაჱ კეისარმანჱ ვედრებაჱ მისიჱ დაწარიხუნაჱ, ხოლოჱ
ამისჱ ადარნასესჱ ზეჱ გარდაიცვალნესჱ სამნიჱ კათალიკოზნიჱ
იოვანეჱ ბაბილაჱ დათაბორჱ, მოკუდაჱ ადარნასეჱ დადგაჱ მისჱ
წილჱ ძეჱ მისიჱ სტეფანოზჱ ესეჱ სტეფანოზჱ იყოჱ უმეტესჱ
ყოველთაჱ ქართლისაჱ მეფეთაჱ დამთავართაჱ მორწმუნეჱ დაგან
მწმედელიჱ სჯულისაჱ მაშენებელიჱ ეკლესიათაჱ დამანჱ მოადგნაჱ
ზღუდენიჱ ეკლესიათაჱ ჯუარისჱ პატიოსნისათაჱ, დააღაშენნაჱ
დარბაზნიჱ დადაუწერაჱ ყოველთაჱ პარასკევთაჱ, დამუნჱ შეკ
რიბნაჱ ყოველნიჱ ებისკოპოზნიჱ დამღდელნიჱ მისჱ ადგილისანიჱ
კათალიკოზისჱ თანაჱ წინაშეჱ პატიოსნისაჱ ჯუარისაჱ, ადიდიანჱ პარ
1-17 სტრ., 122r
არსკევიჱ, ხოლოჱ საკათალიკოზოსაჱ არიანჱ კრებანიჱ ყოველთაჱ ხუ
თშაბათსაჱ, დაჱ ადიდიანჱ წმიდაჱ სიონიჱ, ვითარცაჱ დიდსაჱ ხუ
თშაბათსაჱ საიდუმლოსაჱ ჴორცსაჱ დასისხლსაჱ ქრისტესსაჱ, ხოლოჱ მცხ
ეთასჱ საებისკოპოზოსაჱ არიანჱ ყოველთაჱ სამშაბათთაჱ კრებაჱ,
დაჴსენებაჱ პირველჱ მოწამისაჱ სტეფანესიჱ დაჱ ყოველთაჱ მოწამეთაჱ
დადიდისაჱ მისგანჱ ძლიერებისაჱ სპარსთასაჱ რომელჱ ჱ,
წამებულჱ იყუნესჱ აბიბოსჱ ეკრესელჱ ებისჱ კოპოზიჱ, რამეთუჱ
მოაქცივნაჱ უმრავლესნიჱ მთეულნიჱ არაგუისაჱ აღმოსავალითჱ
ხოლოჱ პატიოსანიჱ გუამიჱ მისიჱ დადვესჱ მცხეთასჱ საებისკოპო
ზოსაჱ სამარხავსაჱ ებისკოპოზთასაჱ, დადღესასწაულსაჱ უფროსჱ
ყოველთაჱ დღესასწაულთასაჱ შეკრბიანჱ დაჱ ადიდებდიანჱ ღმერთ
საჱ, მათჱ ჟამთაჱ გამოჩენილჱ იყოჱ, მომადჱ ნათესავიჱ ისმაელის[ი]

მოძღუარიჱ სარკინოზთაჱ სჯულისაჱ, დაყოველიჱ არაბიაჱ, დაიამანეთ[.]
დაიპყრაჱ, დამოკუდაჱ იგიჱ, დადგაჱ მისჱ წილჱ აბობიქარჱ დაჱ შევიდაჱ ს[.]
არსეთსჱ, რამეთუჱ ვინათგანჱ შესრულჱ იყოჱ ერაკლეჱ მეფეჱ
სპარსეთსჱ დაგანერყუნაჱ სპარსეთიჱ დაჱ არაჱ ვინჱ იყოჱ წინაჱ ა
ღმდგომჱ სპარსეთსჱ, ამანჱ აბიბაქარჱ აგარიანჱ დაიპყრაჱ,
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სპარსეთიჱ შევიდაჱ ბაღდადსჱ მძლავრობითჱ, დაუტეობიაჱ უმრავ
ლესთაჱ სპარსთაჱ ცეცხლისჱ მსახურებაჱ, დაჱ მოაქცივნაჱ სა
რკინოზადჱ, დამოკუდაჱ იგიჱ, დადადგაჱ ომარჱ დაჱ განძლიერდაჱ
უმეტესჱ იგიჱ, უთხრესჱ მეფესაჱ ერაკლესჱ ვითარჱ შემო
ვალნჱ აგარიანნიჱ შამადჱ დაჯაზირეთადჱ რომელჱ არსჱ შუაჱ
მდინარეჱ დაგამოვიდაჱ ერაკლეჱ ფილისტიმადჱ რათაჱ ეწყოსჱ მუნჱ,
ხოლოჱ იყოჱ მუნჱ მონაზონიჱ კაციჱ ღ~თისაჱ დამანჱ რქუაჱ მეფესაჱ ი
ვლტოდეჱ რამეთუჱ უფალმანჱ მისცაჱ აღმოსავლეთიჱ დასამხრით
იჱ სარკინოზთაჱ რომელჱ არსჱ სარასჱ ძალთაჱ დამონაზონისაჱ
მისჱ სიტყუითაჱ ესეჱ უთხრესჱ ერაკლეჱ მეფესაჱ ვარსკულ
ავთჱ მრაცხველთაჱ დასრულთაჱ მისანთაჱ აღაშენაჱ ერაკლეჱ
სუეტიჱ დამასჱ ზედაჱ დაწერაჱ მშუიდობაჱ შუაჱ მდინარეოჱ დატფილისოჱ
ვიდრემდისჱ წარჴდენჱ შუიდნიჱ შუიდეულნიჱ, შუიდეულისაჱ თუი
სჱ ესრეთჱ პოვესჱ ჟამიჱ განსაზვრებულიჱ ფილასოფოსთაჱ
ემისტორმანჱ იჯინტონისჱ წიგნთაჱ შინაჱ, რომელჱ არსჱ ო
მოცდაათიჱ წელიჱ, ხოლოჱ მომადისჱ გამოჩინებადმდეჱ გარ
დასრულჱ იყუნესჱ წელნიჱ ოცდაშუიდნიჱ მაშინჱ ყოველნიჱ
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ნათესავნიჱ ბერძენთანიჱ ჰფლვიდესჱ ქუეყანათაჱ შინაჱ გა[ნძ]
საჱ რათაჱ რაჟამსჱ გამოვიდენჱ პოვნენჱ განძნიჱ იგიჱ დ[.]
არღარაჱ ნახონჱ ჭირიჱ იგიჱ წაღებასაჱ დაკუალადჱ გამოღებას[ა]
დააღმოვლოჱ ერაკლეჱ კეისარმანჱ გზაჱ რანისაჱ დამეორედჱ შემ[.]
ვიდაჱ ქართლადჱ დარქუაჱ ნათესავსაჱ სპარსთასაჱ რომელნიჱ შე
მოლტოლვილჱ იყუნესჱ სარკინოზთაგანჱ უკეთუჱ უწყითჱ ვით
არმედჱ დასრულდაჱ მეფობაჱ თქუენიჱ დაუტევეთჱ ჩრდილოჱ დაჱ შემ[......]
დამათჱ დაუტევესჱ ქუეყანაჱ ესეჱ დადაფლნესჱ განძნიჱ მა
თნიჱ რომელნიმეჱ წარჰყვესჱ დარომელნიმეჱ დადგესჱ, დაჱ შეიქმ
ნნესჱ ყოვლისაჱ საგანძურისაჱ გუჯარნიჱ, დაჱ რაჱ გუჯა
რიჱ დაწერესჱ აღწერესჱ ნათესავიჱ თუისიჱ რათაჱ ოდ
ესჱ გამოვიდესჱ ბერძენნიჱ მითჱ გუჯრითაჱ, მოიძივნენჱ ნ
ათესავნიჱ მათნიჱ დათუითოეულადჱ განუყონჱ ქუეყანაჱ დაჱ გა
ნძიჱ, ხოლოჱ სტეფანოზსჱ ესხნესჱ ორნიჱ ძენიჱ არჩილჱ
დამიჰრჱ დაგანუყოჱ ყოველიჱ ხუასტაგიჱ სამეფოსაჱ მისისაჱ საგ
ანძურიჱ ოქროსაჱ დავეცხლისაჱ თუალთაჱ პატიოსა
ნთაჱ დანახევარიჱ წარიღოჱ ქუეყანასაჱ ეგრისასაჱ დაწარ
იყვანაჱ მიჰრჱ ძეჱ თუისიჱ პირმშოჱ დანახევარიჱ საქონ
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ელისაჱ თუსისაჱ მისცაჱ არჩილსჱ უმრწემესსაჱ ძესაჱ თ
უისსაჱ ხოლოჱ არჩილჱ დაფლაჱ საგანძურიჱ უფროსიჱ
ჴევსაჱ კახეთისასაჱ, ხოლოჱ სამსახურებელნიჱ ოქროსაჱ დაჱ
ვეცხლისანიჱ ჴევსაჱ უჯარმოსასაჱ, დასაგანძურნიჱ ქართლ
ისაჱ დაჯავახეთისანიჱ დასხნაჱ გორსჱ რომელიჱ მანვეჱ ე
რაკლეჱ განაჩინაჱ სამალავადჱ განძთაჱ მათჱ თუისჱ რომელ
ნიჱ თანაჱ ვერჱ წარქონდესჱ სახელიჱ ქჱ გორისაჱ მისჱ არ
სჱ ტონითიოჱ, დათარგმანებითჱ მთაჱ ოქროსაჱ დადასუაჱ
მასჱ ზედაჱ ტილისმიჱ რათაჱ ვერჱ ვინჱ შეუძლოსჱ გამოღ
ებადჱ, ხოლოჱ საგანძურნიჱ ყოველთაჱ ქართლისაჱ ეკლ
ესიათანიჱ დიდისაჱ სიონისაჱ აჩრდილსაჱ მცხეთასჱ დაშ
ემდგომადჱ მცირედთაჱ ჟამთაჱ შევიდაჱ არჩილცაჱ ეგრისადვეჱ
რამეთუჱ მოიწიაჱ რაჱ აგარიანიჱ ქართლადჱ, რომელსაჱ ერქ
უაჱ ყრუჱ მურვანჱ ძეჱ მომადისიჱ რომელიჱ წარმოევლინაჱ
ეშმისჱ ამაჱ მომლსაჱ ძესაჱ აბდალჱ მელიქისსაჱ ნათესავისაგანჱ ა
მათისაჱ ამისჱ თუისჱ ეწოდაჱ ყრუჱ, რომელჱ არაჱ
მიითუალვიდაჱ სიტყუასაჱ განმზრახთასაჱ დაყოველნიჱ მთავარნიჱ
დაპატიახშნიჱ ნათესავთანიჱ ერისჱ თავთაჱ დაწარჩინებულ
[.]ანიჱ
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შევიდოდესჱ კავკასიადჱ დადაიმალნესჱ ტყეთაჱ დაღრეთაჱ დაჱ მოვ[ლ.]
ყრუჱ მურვანჱ ყოველიჱ კავკასიაჱ დადაიპყრაჱ კარიჱ დარი
ელისაჱ დარუბანდისაჱ დაჱ შემუსრნაჱ ყოველნიჱ ქალაქნიჱ დაუ
მრავლესნიჱ ციხენიჱ ყოველთაჱ საზღვართაჱ ქართლისათაჱ
დავითარჱ ცნაჱ რამეთუჱ მეფენიჱ ქართლისანიჱ დაყოველნიჱ
ნათესავნიჱ მათნიჱ წარვიდესჱ ეგრისადჱ, დაჱ მუნითჱ კუალად
მიიცვალნესჱ აფხაზეთადჱ, შეუდგაჱ კუალსაჱ მათსაჱ დაშემ
უსრნაჱ ყოველნიჱ ქალაქნიჱ დასიმაგრენიჱ ქუეყანისაჱ ეგრ
ისისანიცაჱ, დაჱ ციხეჱ იგიჱ სამზღუდეჱ რომელჱ არსჱ ცი
ხეჱ გოჯიჱ შემუსრაჱ დაჱ შევლოჱ [....]ზღუდეჱ საზღვარიჱ კლ
ისორისაჱ დამოსლვასაჱ მისსაჱ კათალიკოსიჱ იყოჱ თაბორაჱ [ჱ ]
ვითარცაჱ შევლოჱ ყრუმანჱ კლისოსისაჱ რომელიჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ
საზღვარიჱ საბერძნეთისაჱ დასაქართველოსაჱ დაშემუსრაჱ ქა
ლაქიჱ აფხაზეთისაჱ, დააფშელეთისაჱ ცხუმიჱ, დაჱ მოადგაჱ ცი
ხესაჱ ანაკოფისასაჱ რომელსაჱ შინაჱ არსჱ ხატიჱ ყოვლადჱ წმიდ
ისაჱ ღ~თისჱ მშობელისაჱ, არაჱ კაცობრივითაჱ ჴელითაჱ და
წერილიჱ არამედჱ ზეგარდამოჱ რომლისაჱ არაჱ ვინჱ უწყისჱ
ვინაჱ იგიჱ მოსრულიჱ იპოვაჱ თავსაჱ ზედაჱ მისჱ გორისასაჱ
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რომელსაჱ ზედაჱ მოსდგამსჱ სამხრითჱ ზღუაჱ, დაჱ ჩრდილოთჱ
ჭალაკიჱ მწყურნებიჱ მუნჱ შინაჱ იყუნესჱ, მაშინჱ მეფენიჱ ქარ
თლისანიჱ მირიანჱ დაარჩილჱ ხოლოჱ მამაჱ მათიჱ გარდაცვალ

ებულჱ იყოჱ დადამარხულჱ ეგრისსჱ შინაჱ, დაერისჱ თავიჱ კე
ისრისაჱ ლეონჱ შესრულჱ იყოჱ ციხესაჱ შინაჱ სობღისსაჱ
რომელჱ არსჱ გარდასლვასაჱ ოვსეთისასაჱ, დავერვინჱ შემძლებელჱ
იყოჱ წყობადჱ ყრუსაჱ რამეთუჱ იყუნესჱ სპანიჱ მისნიჱ უ
ფროსჱ დაჱ უმრავლესჱ ჭალაკთაჱ ეგრისისათაჱ მაშინჱ რ
ქუაჱ არჩილჱ მირიანჱ ძმასაჱ თუისსაჱ, მიწყუდეულჱ არსჱ ც
იხეჱ ქალაქნიჱ ესეჱ შემუსრვადჱ, დაუკეთუჱ შეიპყრნესჱ ჴე
ლთაჱ გამოიკითხნესჱ ყოველნიჱ საგანძურნიჱ ნამალევნიჱ
რომელნიჱ იგიჱ დავფლენითჱ ქუეყანასაჱ ჩუენსაჱ მონაგებნ
იჱ მირიანჱ [..]ღმრთივჱ განბრძნობილისანიჱ, დაკუალადჱ ვ
ახტანგჱ ღმრთივჱ განბრძნობილისაჱ მეფისანიჱ, დაყოველ
თაჱ შვიჱ ლთაჱ მათთაჱ რომელთაჱ გუშვნესჱ ჩუენჱ დაიგი
ცაჱ ითხოვოსჱ ჴელთაჱ ჩუენთაგანჱ რომელიჱ დამალაჱ
ერაკლეჱ მეფემანჱ რომლისაჱ წერილიჱ დავდევითჱ დაორ
თაჱ მათჱ თანაჱ გუ[ი]რგუ[ი]ნთაჱ ზურმუხტისაჱ დაიაგუნდისაჱ
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დაჱ ძოწეულისათაჱ რომელნიჱ გამოიტანნაჱ მამამანჱ ჩუ
ენმანჱ დიდმანჱ მეფემანჱ ვახტანგჱ ინდოეთითჱ დასინდეთი
თჱ, დავფლენითჱ იგიჱ უჯარმოსჱ მახლობელჱ შორისჱ ო
რთაჱ მათაჱ კოშკთაჱ უმცველოთაჱ, დაჱ ყოველიჱ იგიჱ აღ
წერილჱ არსჱ გონებასაჱ ჩემსაჱ დაშენჱ წარიხუენჱ ორნიჱ
გუირგუინნიჱ მისვეჱ ვახტანგისნიჱ რომელნიჱ მოუძღუანნაჱ სპა[რ...]
მეფემანჱ ერთიჱ მირიანსჱ დაჱ ერთიჱ ვახტანგსჱ ყოვლი
საჱ თუისჱ ოქროსაჱ დავეცხლსაჱ რომელიჱ აჰკიდაჱ სატუი
რთავსაჱ ხუთასსაჱ დამკუირცხსაჱ ორიათასსაჱ, დაშენდაჱ
მამამანჱ ჩუენმანჱ დასდევითჱ იგიჱ ქუთათისჱ დაციხეჱ გო
ჯსჱ, ხოლოჱ მეჱ გუირგუინნიჱ ჩემიჱ მარტოდჱ დავდევჱ, აწჱ
უკეთუჱ მოვსწყდეთჱ განძიჱ იგიჱ უცნაურადჱ დარჩესჱ
დაჱ მოსულასაჱ ბერძენთასაჱ ძიებაჱ ყოსჱ კეისარმანჱ ნათესავისაჱ
ჩუენისაჱ თუისჱ, დაჱ მოსცესჱ მეფობაჱ დაგანძიჱ იგიჱ, არაჱ
ვიქმნეთჱ ჩუენჱ მიზეზჱ ოჴრებისაჱ თუისჱ ქართლისაჱ
დაჱ საბერძნეთისაჱ არამედჱ არაშევიდეთჱ დავეწყუნეთჱ ზღუი
თჱ კერძოსაჱ მასჱ გუერდსაჱ შინაჱ, თუჱ ენებოსჱ ღმერ
თსაჱ ერთითაჱ იოტოსჱ ათასიჱ დაორითაჱ ბევრიჱ და
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მივიდესჱ წინაშეჱ წმიდისაჱ მისჱ ხატისაჱ ყოვლადჱ წმიდისაჱ
ღ~თისჱ მშობელისაჱ თაყუანისჱ სცესჱ შევრდომითჱ დაჱ იტ
ყოდესჱ განვალთჱ სასოებითაჱ ძისაჱ შენისათაჱ დაღ~თის
აჱ ჩუენისათაჱ რომელიჱ იშვაჱ შენგანჱ, დამისაჱ შეწირეჱ
ოხაჱ ჩუენჱ თუისჱ, დაიყოჱ მათჱ თანაჱ სიმრავლეჱ მცირედჱ
ტაძრეულისაჱ მათისაჱ ნათესავიჱ ერისჱ თავთაჱ დაპატიახშ
თაჱ ათასიჱ ხოლოჱ სპათაგანჱ აფხაზთაჱ მბრძოლიჱ ორიჱ
ათასიჱ დავიდრეჱ განთენებამდეჱ მოავლინაჱ უფალმანჱ სარ

კინოზთაჱ ზედაჱ ხორშაკიჱ ბღუარისაჱ, დაგუემნაჱ იგინიჱ სატლ
ითაჱ სისხლისათაჱ, დაეჩუენაჱ მასჱ ღამესაჱ არჩილსჱ ანგელო
ზიჱ უფლისაჱ რომელმანჱ რქუაჱ მასჱ წარვედითჱ დაეწყვენითჱ
აგარიანთაჱ რამეთუჱ მიმივლენიაჱ მათჱ ზედაჱ გუემაჱ სასტ
იკიჱ მომსრველიჱ კაცითგანჱ მიპირუტყუთამდეჱ, განრახუიდეთჱ
გესმესჱ ჴმაჱ ტირილისაჱ დავაებისაჱ, ხოლოჱ მჴნეჱ იყვენითჱ
დაგანძლიერდითჱ სასოებითაჱ ღ~თისათაჱ, დავითარცაჱ გან
თენდებოდაჱ ისმაჱ ბანაკითჱ მათითჱ ჴმაჱ ტირილისაჱ დაგოდე
ბისაჱ მაშინჱ განვიდესჱ სასოებითაჱ ღ~თისათაჱ
წყობადჱ მათდაჱ ეწყუნესჱ დაჱ უფალმანჱ მოსცაჱ ძლევაჱ მტე
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რთაჱ მცირედთაჱ ერთაჱ ქრისტეანეთაჱ დაჱ მოსწყუიდნაჱ
სატლითაჱ სარკინოზთაგანჱ ოცდაჱ თხუთმეტიჱ ათასიჱ, ხოლ[ო]
მახუილითაჱ სამიჱ ათასიჱ, დაიწყლაჱ მიჰრჱ მაზრაკითაჱ ფე
რდსაჱ, ხოლოჱ ქრისტიანეთაგანჱ მასჱ დღესაჱ შინაჱ მოკლესჱ კ
აციჱ სამოციჱ, სარკინოზთაჱ ცხენიჱ დაეცაჱ ვითარჱ ჭალაკიჱ, დაჱ
ჩააყრიდესჱ ყოველსაჱ მასჱ ზღუასაჱ მაშინჱ იხილაჱ აგარიანმ
ანჱ ვინმეჱ ჩუენებაჱ რომელსაჱ ეტყოდაჱ
რეცაჱ მოციქულიჱ მათიჱ მოუცემიაჱ ღმერთსაჱ ძლევაჱ მტ
ერთაჱ ჩუენდაჱ ვიდრეჱ აღსრულებადმდეჱ ათთაჱ მეფეთაჱ,
ვითარცაჱ რქუაჱ ღმერთმანჱ აბრამსჱ დააგარსჱ, არამედჱ ეკლ
ესიათაჱ დაწმიდათაჱ კაცთაჱ ეკრძალებოდეთჱ, ვითარცაჱ იგიჱ
გამცენჱ კურანსაჱ შინაჱ ჩემსაჱ მსწრაფლჱ აღიყვანესჱ, დაუ
კუნჱ იქცესჱ კუალსავეჱ თუისსაჱ, დააღიარესჱ ციხეჱ გოჯიჱ, დაჱ
დაიბანაკესჱ წყალთაჱ მათჱ ზედაჱ ორთაჱ მსგავსადჱ ერთისაჱ
დაგარდამოჴდაჱ წუიმაჱ მძაფრიჱ, აღდგენჱ მდინარენიჱ სასტიკადჱ,
დამიმართაჱ უფროსმანჱ წყალმანჱ აბაშთაჱ დაწარიღოჱ მათგანიჱ
მკუირცხლიჱ სამიჱ ათასიჱ, დამიმართაჱ უმცროსმანჱ წყალმანჱ
მჴედართაჱ რომელთაჱ იგიჱ ბანაკიჱ იყოჱ უჭალაკეჱ რომელნიჱ
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მეჱ ივლტოდესჱ ადგილითაჱ, რომელნიჱ მეჱ ხეთაჱ ზედაჱ
გაჴდესჱ, დაწაიღოჱ ცხენიჱ ოცდაჱ ხუთმეტიჱ ათასიჱ,
მიერითგანჱ სახელჱ ედვაჱ ორთაჱ მათჱ მდინარეთაჱ
ერთსაჱ ერთსაჱ ცხენისჱ წყალიჱ დაერთსაჱ აბაშაჱ, დაიყ
რაჱ მუნითჱ დაშემოვლოჱ გურიისაჱ განვლესჱ სპე
რისაჱ, დასიმრავლისაგანჱ არაჱ შეჩენილჱ იყოჱ კლებაჱ,
ხოლოჱ უწინავეჱ დასჭრესჱ კუდებიჱ ცხენთაჱ მათთაჱ
რამეთუჱ თიჴისაგანჱ ვერჱ იარებოდესჱ ხოლოჱ იქმნაჱ
მასჱ ჟამსაჱ შინაჱ განრყუნილჱ ქუეყანაჱ ქართლისაჱ სომხითისაჱ
დარანისაჱ რამეთუჱ არღარაჱ იპოებოდაჱ ნაშენებიჱ დაარცაჱ
საჭამადიჱ კაცთაჱ დაპირუტყუთაჱ ყოვლადჱ დაწარავლინესჱ
მოციქულიჱ საბეძნეთსჱ მეფესაჱ წინაშეჱ მიჰრჱ დაარჩ
ილჱ, დაერისჱ თავმანჱ აფხაზეთისამანჱ დააუწყესჱ ესეჱ

ყოველიჱ რაცაჱ იქმნაჱ ღმრთისაჱ მიერჱ ჴელითაჱ მა
თითაჱ, ხოლოჱ მანჱ წარმოსცაჱ ორიჱ გუჯარიჱ დაგუი
რგუინიჱ მირიანისიჱ დაარჩილისაჱ, დამოუწერაჱ მათჱ თა
ნაჱ ვითარმედჱ თქუენიჱ იყოჱ მეფობაჱ სიმჴნეჱ დასიბრძნ
ეჱ ქართლსაჱ შინაჱ დაღაცათუჱ აწჱ იდევნებითჱ ჩუენჱ
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თანაჱ მსახურებისაჱ თუისჱ ჯუარისაჱ მოქცევასაჱ ჩუენს[ა]
ვითარცაჱ ამითქუაჱ ჩუენჱ ღმერთმანჱ ჩუენთანაჱ იდ
იდნეთჱ, არამედჱ დაადგერითჱ სიმაგრეთაჱ შინაჱ თქ
უენთაჱ ვიდრემდისჱ წარჴდენჱ წელნიჱ მათნიჱ სამასნ[.]
რამეთუჱ ორასჱ მეერგასესანიჱ წელსაჱ განიყოსჱ მეფო
ბაჱ მათიჱ, დაგანსრულებასაჱ მესამისაჱ წლისასაჱ მოეც
ესჱ ძალიჱ მეფობასაჱ ჩუენსაჱ შემუსრნეთჱ აგარიანნ[ი]
დაყოველნიჱ მათნიჱ ამაღლებულნიჱ დამდაბლდენჱ, დაჩუენთა
ნაჱ მადიდებელნიჱ ამაღლდენჱ დამოუწერაჱ ლეონსჱ ესრეთჱ სა
ხედჱ ყოვლადვეჱ საზღვართაჱ ქართლისათაჱ
ჩუენგანჱ ქმნულჱ არსჱ ვნებაჱ დამეფეთაჱ მათთაგანჱ
ჩუენდაჱ მომართჱ თანაჱ დადგომაჱ ესეჱ მსახურებაჱ და
დვესჱ ჩუენჱ თანაჱ საყდარსაჱ ამასჱ სამეუფოსაჱ პი
რველადჱ ნათელიჱ მოიღესჱ ჴელსაჱ ჩუენსაჱ ქუეჱ
შეჱ, კუალადჱ შემუსრვისაგანჱ დაარჩინესჱ დიდიჱ ქალ
აქიჱ პონტოსაჱ დაშორისჱ ჩუენსაჱ, დაშორისჱ სპ
არსთაჱ ყვესჱ მშუიდობაჱ რამეთუჱ იგივეჱ ვახტ
ანგჱ მეფეჱ შუამდგომელჱ იქმნაჱ დაჴრმლითაჱ მი[ს.]
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თაჱ უკმოიღოჱ სამეფოსაჱ ამისჱ პალესტინეჱ, დაჱ ორიჱ ნაწილიჱ
ჯაზირეთისაჱ, აწჱ თუმცაჱ ღმერთსაჱ არაჱ მაგათჱ მიერჱ დაებ
რკოლაჱ ბოროტიჱ ეგეჱ მტერიჱ მომცაჱ სრულჱ იყოჱ ვიდრეჱ
კოსტანტიჱ პოლედმდეჱ, დაშვილთაჱ შორისჱ ნებროთისთაჱ წ
არჩინებულჱ ყუნაჱ ღმერთმანჱ ეგენიჱ რამეთუჱ არაჱ მოაკლდესჱ
ნათესავსაჱ მაგათსაჱ ბრძენიჱ გულისჱ ჴმისჱ მყოფელიჱ და მბრძ
ოლიჱ ვითარცაჱ ესეჱ მოგუითხრობსჱ ჩუენჱ აღწერილიჱ გუჯ
არიჱ რომელსაჱ შინაჱ, აღწერილჱ არიანჱ მეფენიჱ დაწარჩინე
ბულნიჱ ტომებითჱ დასოფლებითჱ მათითჱ შენდაჱ მიბრძანებ
იესჱ ერისჱ თაობაჱ აფხაზეთისაჱ, შენდაჱ შვილთაჱ შენთაჱ დაჱ მომავალ
თაჱ შენთაჱ უკუნისამდეჱ, არამედჱ კეთილადჱ აპატიობდიჱ მეფე
თაჱ დაერთაჱ მაგათჱ ქართლისათაჱ ამიერითგანჱ ნუღარა
მცაჱ ჴელჱ გეწიფებისჱ ვნებადჱ მათდაჱ, საზღვართაჱ მათჱ ეგრ
ისათაჱ ვითარმედჱ იყუნენჱ მანდაჱ, ანუჱ განვიდენჱ მანდითჱ, მიჰრჱ
დამძიმდაჱ წყლულებისაჱ მისგანჱ მოსიკუდიდჱ, დარქუაჱ ძმასაჱ თუისსაჱ,
არჩილსჱ მეჱ ესერაჱ წარვალჱ ძმაუფალოჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ
თანაჱ დაშენჱ გაუწყოჱ ადგილიჱ საგანძურთაჱ ჩუენთაჱ ნა

მალევთაჱ, სადაჱ არსჱ დაარაჱ მივისჱ მეჱ წულიჱ შვილიჱ მკუდრადჱ
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მეფობისაჱ ჩუენისაჱ მირიანჱ მეფისაჱ, დაჱ შენჱ თუითჱ უწყიჱ ვითარ
მედჱ ქალიჱ შვილიჱ ჩუენიჱ არაჱ მივსცითჱ ერისჱ თავთაჱ ჩუ
ენთაჱ ცოლადჱ, ანუჱ მივსცითჱ მეფეთაჱ, ანუჱ მოვინმეჱ ვიდი
სჱ ნათესავიჱ სპარსთჱ მეფეთაჱ ვითარცაჱ ფეროზჱ რომელსაჱ მ
ისცაჱ მირიანჱ მეფემანჱ ასულიჱ ცოლადჱ, ხოლოჱ ჩუენჱ
შემცირებულჱ ვართჱ, რამეთუჱ შენჱ ხარჱ იუცოლოჱ დაჩუ
ენჱ ვართჱ უძეოჱ აწჱ რაგანჱ მოიყვანიანჱ მამათაჱ ჩუენთაჱ
ცოლნიჱ ასულნიჱ ერისჱ თავთაჱ ჩუენთანიჱ დამისცენჱ მა[.]
ასულნიჱ ჩემნიჱ განუყვენჱ მათჱ ქუეყანანიჱ ქართლისანიჱ,
ნახევარიჱ შენჱ დანახევარიჱ მათჱ, ხოლოჱ საუხუცესოდჱ რომ
ელჱ მქონდაჱ მიმიცემიაჱ შენდაჱ, დაჱ გქონდესჱ საუხუცესოდჱ
ეგრისიჱ ს[.]უანეთიჱ დაჱ თაკუერიჱ არაგუეთიჱ დაგურიაჱ, ხო
ლოჱ კლარჯეთიჱ დაშუამთიულეთიჱ მიეცჱ ასულთაჱ ჩემთაჱ
რათაჱ მუნჱ შინაჱ იყუნენჱ ჟამთაჱ ამათჱ ბოროტთაჱ, მამაჱ ჩუ
ენიჱ მოკუდაჱ შფოთსაჱ ამასჱ შინაჱ, დავერჱ წარვეცითჱ მცხეთასჱ
წარსცენჱ ძუალნიჱ მისნიჱ დადაფლენჱ საყდარსაჱ ქუთათისსაჱ,
რათაჱ იყოსჱ იგიჱ საწამებელადჱ სამკუიდრესაჱ ჩუენისაჱ დაშე
ნჱ დაადგერჱ აქაჱ დაემოყურებოდეჱ ბერძენთაჱ ვიდრემდისჱ გან
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ქარდესჱ ბნელიჱ ესეჱ, დამოკუდაჱ მირჱ დაწარმოსცესჱ მცხეთასჱ
დადაფლესჱ ზემოსაჱ ეკლესიასაჱ შესავალსაჱ კარისასაჱ,
არჩილჱ მოუწოდაჱ ერისჱ თავთაჱ ქართლისათაჱ, დამისცნაჱ
ძმისჱ წულნიჱ, ერთიჱ მისცაჱ მამისჱ ძმასაჱ შვილსაჱ გურა
მჱ კულაპარატისსაჱ, რომელსაჱ ჰქონდაჱ კლარჯეთიჱ დაჯავახ
ეთიჱ, მეორეჱ მისცაჱ პატიახშსაჱ ნათესავსაჱ ფეროზისსაჱ რო
მელიჱ მთავრობდაჱ თრიალეთსჱ ტაშირსჱ დააშოტსჱ, მესამ
ეჱ მისცაჱ ნერსესჱ ნერსიანსაჱ, რომელიჱ იყოჱ იგიჱ იყოჱ წარჩინ
ებულიჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ, მეოთხეჱ მისცაჱ ადარნესესჱ ადარნ
ესიანსაჱ, დაორთავეჱ ამათჱ განუყოჱ ზენაჱ სოფელიჱ, რ
ომელჱ არსჱ ქართლიჱ, მეხუთეჱ მისცაჱ ვარზმანსჱ, დაჱ მი
სცაჱ კოტმანითგანჱ ქურდისჱ ჴევამდეჱ, იყოჱ ესეჱ ვარზმანჱ ნა
თესავიჱ სპარსთაჱ ერისჱ თავისაჱ ბარდაველისაჱ, რომელიჱ ი
ყოჱ დედისჱ მამაჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ მეექუსეჱ მისცაჱ ჯონბერსჱ,
ჯონბერიანსაჱ რომელიჱ იყოჱ იგიჱ ნათესავიჱ მირიანჱ მეფისაჱ
შვილთაგანჱ რევისჱ ძეთასაჱ, დაჱ მისცაჱ ჯუარიჱ დახერკიჱ, დაყო
ველიჱ მთიულეთიჱ, მანგლისისჱ ჴევიჱ დატფილისიჱ, ხოლოჱ ნა
წილიჱ არჩილისიჱ იყოჱ განზოგებითჱ გამონაყოფიჱ ყოველთაჱ
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ამათჱ ჴევთაგანჱ, დავითარჱ დაუმძიმდაჱ იხილესჱ რამეთუჱ ჯო
ნბერსჱ უმეტესიჱ ნაწილიჱ მისცაჱ, დაუმძიმდაჱ რამეჱ მცირ

ედჱ სხუათაჱ მათჱ დაგანუტევნაჱ მთავარნიჱ ესეჱ თუისჱ თ
უისადჱ ადგილადჱ, ხოლოჱ არჩილჱ მოუწოდაჱ ლეონსჱ, დარქუაჱ
კურთხეულჱ იყავნჱ შენჱ უფლისაჱ მიერჱ, რამეთუჱ კეთ
ილადჱ იღუაწეჱ სტუმრობაჱ ჩუენიჱ, დადამიცვენჱ ჩუენჱ ად
გილთაჱ შენთაჱ მშუიდობითჱ, გარნაჱ აწჱ უწყიესჱ შენე
ბადჱ ადგილთაჱ ჩუენთაჱ კლისურითგანჱ, აღმართჱ წარ
ვალჱ დადავეშენებიიჱ ციხეჱ გეგუთსჱ დაქუთათისჱ, აწჱ ითხოვეჱ
თავისაჱ შენისაჱ რაჱ გნებავსჱ ჩემგანჱ ნაცულადჱ მსახურები
საჱ შენისაჱ, ხოლოჱ ლეონჱ რქუაჱ, მომცაჱ მეჱ კეისარმანჱ ქუეყანაჱ
ესეჱ მკუიდრობითჱ, კეთილადჱ სიმჴნითაჱ მისითაჱ, ხოლოჱ მიერ
ითგანჱ არსჱ ესეჱ მამულობითჱ სამკუიდრებელჱ ჩემდაჱ კლისუ
რითგანჱ ვიდრეჱ მდინარედმდჱ დიდადჱ ხაზარეთისაჱ სადაჱ წარწ
დებისჱ წუერიჱ კავკასიისაჱ, ამისიჱ შემრთეჱ მეცაჱ მონა
თაჱ შენთაჱ თანაჱ, რომელნიჱ ესეჱ ღირსჱ ყვენჱ შვილადჱ
დაძმადჱ შენდაჱ არაჱ მინდაჱ ნაწილიჱ შენგანჱ, არამედჱ ჩემ
იცაჱ ესეჱ შენდივეჱ იყოსჱ მაშინჱ მისცაჱ ლეონჱ ძმისჱ წული
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მისიჱ გუარანდუხტჱ დაჱ გუირგუინიჱ რომელიჱ
რომელიჱ ბერძენთაჱ მეფესაჱ წარმოეცაჱ, მირისჱ თუისჱ, ყვე
სჱ აღთქმაჱ დაფიციჱ საშინელიჱ ვითარმედჱ არაჱ იყოსჱ მტე
რობაჱ მათჱ შორისჱ, არამედჱ ერჩდესჱ ლეონჱ არჩილსჱ ყოვე
ლთაჱ დღეთაჱ მისთაჱ, დაწარმოვიდაჱ არჩცილჱ დადაემკუიდრაჱ
ეგრისსავეჱ შორაპნამდეჱ განაგნაჱ ციხენიჱ დაქალაქნიჱ,
დააღაშენაჱ ციხეჱ საზღვარსაჱ ზედაჱ გურიისაჱ დასაბერძნეთ
ისასაჱ, დაწარჴდაჱ ამასჱ შინაჱ წელიწადიჱ თორმეტიჱ, დაიწ
ყოჱ შენებადჱ ქართლმანჱ, ხოლოჱ განრყუნილჱ იყოჱ საყოფლადჱ
მცხეთაჱ, გარდავიდაჱ არჩილჱ ეგრისითჱ დადაჯდაჱ ნაციხვარსაჱ
თანაჱ ჴიდრისსაჱ მაშინჱ მოვიდაჱ მთავარიჱ ერთიჱ მისაჱ რომელიჱ
ნათესავისაგანჱ დავითჱ წინასწარმეტყუელისაჱ სახელითჱ ადარნა
სეჱ ძისჱ წულიჱ ადარნასეჱ ბრმისაჱ რომლისაჱ მამაჱ მისიჱ
მზახლებულჱ იყოჱ ბაგრატიონთადჱ, დაჱ ბერძენთაჱ მიე
რჱ დადგინებულჱ იყოჱ ერისჱ თავადჱ არეთაჱ სომხითისაჱ,
დატყუეობასაჱ მასჱ ყრუისასაჱ შთასრულჱ იყოჱ იგიჱ შვილთაჱ თა
ნაჱ გურამჱ კულაჱ პარატისთაჱ კლარჯეთსჱ მუნჱ დარჩომი
ლჱ იყოჱ ითხოვაჱ არჩილისაგანჱ დარქუაჱ უკეთუჱ ინებოჱ
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მყოჱ მეჱ ვითარცაჱ მკუიდრიჱ შენიჱ, მომეცჱ ქუეყანაჱ, დამისცაჱ
შულავერიჱ დაარტანიჱ, ამისსაჱ შემდგომადჱ მოვიდაჱ არჩილჱ კ[ა]
ხეთადჱ აზნაურჱ ყუნაჱ იგინიჱ, აღაშენაჱ ეკლესიაჱ საძმორსჱ
შეირთოჱ ცოლიჱ ასულიჱ გუარამჱ კულაპარატისაჱ რომელიჱ
იყოჱ შვილთაგანჱ ვახტანგჱ მეფისათაჱ ბერძნისჱ ცოლისჱ ნაშობ
თაჱ, დაჯდაჱ წუქეთსჱ, დააღაშენაჱ კასრიჱ დაჱ ჴევსაჱ ლაკუასტი
სსაჱ აღაშენაჱ ციხეჱ, დაპოვნაჱ წუქეთსჱ მთავარნიჱ რომელ

თაჱ რომელთაჱ დამიეშორაჱ ვახტანგჱ მეფესაჱ წუქეთიჱ, დაი
ყოჱ მაშინჱ რომელიჱ ერისჱ თაობდაჱ თუშთაჱ დახუშთაჱ ზედაჱ
დაყოველთაჱ წარმართთაჱ მისჱ მთისათაჱ სახელითჱ აბუხუას
როჱ, დაარაჱ ინებაჱ მისგანჱ წაღებადჱ წუქეთიჱ ააღაშენაჱ
ციხცეჱ ქალაქიჱ ერთიჱ ნოპატასჱ ორთაჱ წყალთაჱ შუაჱ ხოლოჱ
ნოპოტელნიჱ უწინარესჱ იყუნესჱ კაცნიჱ წარმართნიჱ დაჱ
მჴეცისჱ ბუნებანიჱ, არამედჱ ყრუსაჱ მოესრაჱ სიმრავლეჱ მ
ათიჱ, დაიძულებიჱ მონა΅ლნაჱ იგინიჱ, განძლიერებულჱ იყუნესჱ
სარკინოზნიჱ ქუეყანასაჱ რანისსაჱ დაეპყრაჱ გაზირიჱ დასომხითიჱ
დაბრძოდაჱ მასჱ ლამაჱ ბერძენთაჱ, ხოლოჱ ძმისჱ წულნიჱ ადა
რნესეჱ ბრმისანიჱ რომელთაჱ დასწუნესჱ მამისჱ ძმასაჱ თუალნ[.]
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წარმოვიდესჱ ტარონითჱ შაკიხადჱ სამნიჱ ძმანიჱ დადაემკუიდრნესჱ
მუნჱ ბრძანებითაჱ არჩილისათაჱ რამეთუჱ ყოველიჱ პირიჱ
კავკასისაჱ რანითჱ კერძიჱ უმკუიდროჱ იქმნილჱ იყოჱ ხოლოჱ
ერეთიჱ დაკახეთიჱ ჭალაკთაჱ დატყეთაგანჱ, უკეთუჱ დარჩომი
ლჱ იყოჱ დადაემკუიდრნესჱ სამნივეჱ იგიჱ ძმანიჱ ვიდრეჱ გულგ
ულამდეჱ მასვეჱ ჟამსაჱ პატიახშნიჱ ვინმეჱ არაჱ შეეშუნესჱ
კლარჯეთსჱ სხუადჱ წარვიდესჱ ნახევარნიჱ მათგანნიჱ დაშეიპყრ
ესჱ კლდეჱ ტაოსაჱ რომელსაჱ ერქუაჱ კალმახიჱ, დააღაშენესჱ
ციხედჱ, ხოლოჱ ნახევარნიჱ მოვიდესჱ კახეთადჱ არჩილისჱ თანაჱ ერ
თსაჱ მათგანსაჱ მისცაჱ ცოლადჱ ნათესავისაგანჱ აბუხოსროსაჱ რა
მეთუჱ დაქურივებულჱ იყოჱ იგიჱ, დაარაჱ ესუაჱ ქმარიჱ დამი
უბოძაჱ წუქეთიჱ ციხითჱ, დაკასრითურთჱ ჟამთაჱ მათჱ დაეც
ადნესჱ სარკინოზნიჱ შემოსლვადჱ ქართლადჱ ყრუსაჱ წარსლვით
განჱ წელიწადსაჱ ორმოცდაჱ მეათესაჱ აქაჱ ჟამამდეჱ არაჱ შემო
ვიდოდესჱ, არამედჱ მიიღებდესჱ ხარკსაჱ ერისჱ თავთაგანჱ,
დაეესხნესჱ არჩილსჱ ძენიჱ ორნიჱ, ჯუანბერჱ დაიოვანეჱ,
დაასულნიჱ ოთხნიჱ გურანდუხტჱ მარიამჱ მირანდუხტჱ დაჱ
შუშანაჱ, ესეჱ არჩილისჱ წამებაჱ დამეფეთაჱ ცხორებაჱ, ნინო
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სჱ ქართლისჱ მოქცევაჱ, ლეონტიჱ მროველმანჱ აღწერაჱ
წამებ[.]
წმიდისაჱ დადიდებულისაჱ მოწამისაჱ არჩილისიჱ რომელიჱ იყოჱ მეფეჱ
ქართლისაჱ, დავითარცაჱ გარდაჴდაჱ წელიწადიჱ ორმეოცდაჱ ათ
იჱ, კუალადჱ მოვიდაჱ ჭიჭნომჱ ძეჱ მოჰმადისიჱ, მოაოჴრაჱ დაშე
მუსრაჱ ყოველიჱ შენებულიჱ ქართლისაჱ დამიმართაჱ შესლ
ვადჱ კახეთადჱ რათამცაჱ მოაოჴრაჱ დაყოვლითურთჱ უ
მკუიდროჱ ყოჱ, დაიყოჱ შიშიჱ დიდიჱ მეფეთაჱ დამთავართაჱ, დაჱ ყოველ
საჱ ერსაჱ ზედაჱ დაარაჱ შემძლებელჱ იყუნესჱ წინაჱ აღმდ
გომადჱ რამეთუჱ რათგანჱ განერყუნაჱ ქუეყანაჱ ესეჱ ყრუ
საჱ დაღაცათუჱ გარდავლნაჱ ჟამნიჱ მრავალნიჱ მშუიდობი

თჱ, ხოლოჱ წმიდამანჱ არჩილჱ განიზრახაჱ გონებასაჱ თუის
საჱ სიმჴნითაჱ გონებისათაჱ რათაჱ მივიდესჱ დანახოსჱ და
ითხოვოსჱ მისგანჱ მშუიდობაჱ ქუეყანისაჱ, დადაცვაჱ შეურყევე
ლადჱ ეკლესიათაჱ, არაჱ დაპატიჟებაჱ დატეობისაჱ თუისჱ სჯ
ლისაჱ მინდობითაჱ ღთ~ისათაჱ, აღირჩიაჱ თავისაჱ თუისისაჱ,
დასულისაჱ დადებაჱ საჴსრადჱ ქრისტიანეთაჱ დამივიდაჱ ჭიჭანაომ
სჱ თანაჱ რომელსაჱ ეწოდაჱ ასიმმანჱ ვითარცაჱ ცნაჱ მის
ულაჱ მისიჱ მიეგებაჱ სიხარულითჱ დამოიკითხაჱ დიდითაჱ დი
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დებითაჱ, დაჱ დაყვესჱ დღეჱ იგიჱ ერთობითჱ, აქოჱ სიკეთე
მისიჱ, შეუყუარდაჱ სისრულეჱ ასაკისაჱ მისისაჱ, უმეტესადჱ,
შუენიერებაჱ პირისაჱ მისისაჱ, შემდგომადჱ მცირედთაჱ დღ
ეთაჱ იწყოჱ ლიქნითჱ სიტყუადჱ, აღუთქმიდაჱ ნიჭთაჱ, დააწუ
ევდაჱ დატეობასაჱ ქრისტესჱ სჯულისასაჱ, დამიქცევადჱ სარკინოზადჱ,
ხოლოჱ წმიდამანჱ არჩილჱ არაჱ თავსჱ იდვაჱ სიცბილიჱ
მისიჱ, დამტკიცითაჱ გონებითაჱ მიუგოჱ დარქუაჱ ნუჱ იყოფი
ნჱ, თუმცაჱ ვინმეჱ სიტყუათაჱ შენთაჱ ვისმინეჱ, ანუმცაჱ დაუ
ტევეჱ ქრისტეჱ ღმერთიჱ ცხოველიჱ, რომელიჱ იგიჱ არსჱ ღ
მერთიჱ ჭეშმარიტიჱ რომელმანჱ ჴსნისაჱ თუისჱ ჩუენისაჱ ჴორ
ცითაჱ სიკუდილიჱ დაითმინაჱ, დაუკეთუჱ ვისმინოჱ შენიჱ უწყოდეჱ
რომეჱ მოვკუდეჱ სიკუდილითაჱ რომლითაჱ ვიტანჯებოდეჱ უკუნ
ისამდეჱ, გარნაჱ უკეთუჱ შენჱ მომკლაჱ აღვდგეჱ ვითარცაჱ ღ
მერთიჱ ჩემიჱ დამისთანაცაჱ ვიდიდოჱ ესმაჱ რაჱ ესეჱ ყოველიჱ
უსჯულოსაჱ მასჱ დაიხილაჱ სიმტკიცეჱ მისიჱ უქცეველიჱ დაუკუირდაჱ
ფრიადჱ დაუბრძანაჱ შეპყრობაჱ მისიჱ, დაშეყენებაჱ საპყრობ
ილესაჱ, რათაჱ ღონისჱ ძიებითაჱ მოაქციოსჱ, რამეთუჱ სთნ
დაჱ სიკუდილიჱ მისიჱ სიშუენიერისაჱ თუისჱ ხატისაჱ მისისაჱ დაჱ
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სიმაღლისაჱ თუისჱ ასაკისაჱ მისისაჱ, დავითარჱ შეაყენესჱ საპყრო
ბილესაჱ, აკურთხევდაჱ, ღმერთსაჱ, დაითხოვდაჱ შეწევნასაჱ მისგ
აგანჱ, რათაჱ მოწყალებითაჱ მისითაჱ ღირსჱ ყოსჱ მიმთხუე
ვადჱ, დამკუიდრჱ ყოფადჱ ნათელსაჱ დაუსრულებელსაჱ ყოველ
თაჱ თანაჱ წმიდათაჱ, რომელთაჱ ღთ~ისაჱ თუისჱ სიკუდილი
თაჱ უკუდავებაჱ მოვიგოთჱ მაშინჱ უკუეჱ წარმოდგაჱ წინაშეჱ ამი
საჱ მთავარიჱ ერთიჱ გარდაბანელიჱ მიქცეულიჱ სარკინოზადჱ რომლი[ს.]
მამისჱ ძმაჱ მოეკლაჱ წანართაჱ დამკლველნიჱ მისნიჱ განერ
ინნესჱ მშუიდობითჱ პაპსაჱ არჩილისსაჱ, ადარნასეჱ მეფე
საჱ, ამისჱ თუისჱ უკუეჱ შურიჱ იგოჱ გარდაბანელმანჱ
დაასიმსჱ არაჱ აუწყაჱ ვინჱ არსჱ ესეჱ არჩილჱ, ესეჱ ა
რსჱ ძეჱ სტეფანოზისიჱ, ნათესავიჱ დიდისჱ მეფისჱ ვახტანგი
სიჱ რომელიჱ იყოჱ ნათესავისაგანჱ მირიანჱ მეფისაჱ ქასრესჱ
ძისაჱ, დაესეჱ იყოჱ მამისაჱ თუისისაჱ თანაჱ რაჟამსჱ დაფლვიდ
ესჱ საგანძურთაჱ სამეფოთაჱ ქართლისათაჱ, დაიგიცაჱ იც

ისჱ რომელიჱ ერაკლეჱ მეფემანჱ დაფლნაჱ საგანძურნიჱ თ
უისნიჱ რამეთუჱ ერაკლეცაჱ უშუენებდაჱ სადაცაჱ დაჰფლ
ვ[ი]დაჱ ესმაჱ რაჱ ესეჱ ყოველიჱ ასიმსჱ კუალადჱ მოუწოდაჱ არ
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ჩილსჱ დარქუაჱ თუალჱ გასხენჱ განახუენჱ ქმნილჱ კეთილო
ბისაჱ შენისაჱ თუისჱ რამეთუჱ ფრიადცაჱ ქმნულჱ კეთილჱ
ხარჱ აწჱ მითხრესჱ შენჱ თუისჱ, ვითარმედჱ შვილჱ ხარჱ დ
იდთაჱ მეფეთაჱ ხუასროანთაჱ არამედჱ აწჱ უფროსჱ გან
დიდნესჱ წინაშეჱ ჩემსაჱ უკეთუჱ ისმინოჱ ჩემიჱ იყოსჱ სამ
ეფოჱ შენიჱ შენდავეჱ დაჱ საგანძურნიცაჱ მამათაჱ შენთ
ანიჱ მიგანიჭნეჱ შენვეჱ, პირველადჱ მიჩუენენჱ საგანძურ
ნიჱ მეფეთაჱ ბერძენთანიჱ, მოიქეცჱ სჯულსაჱ ჩემსაჱ იქმენჱ
სარკინოზჱ დაჱ სპასალარჱ გყოჱ შენჱ ქუეყანასაჱ ქართლისასაჱ მეფეჱ
დაუფალჱ ერთაჱ ზედაჱ ქართლისათაჱ მაშინჱ მიუგოჱ დარქუ
აჱ წმიდამანჱ არჩილჱ უწყოდეჱ მტკიცედჱ, რამეთუჱ მცირეჱ ვიყავჱ
ასაკითაჱ ოდესჱ იგიჱ განვლოჱ ქუეყანაჱ ესეჱ ერაკლეჱ მეფე
მანჱ, ხოლოჱ მანჱ დაძმამანჱ ჩემმანჱ დასხნესჱ იგინიჱ ციხესაჱ მ
ასჱ სადათჱ იგიჱ შეიქცაჱ ყრუჱ ამირაჱ დააწჱ აქუსჱ იგიჱ ბერძე
ნთაჱ ხოლოჱ მეჱ არაჱ დაუტეოჱ უფალიჱ ღმერთიჱ ჩემიჱ არცაჱ
განვყიდოჱ წარუვალიჱ იგიჱ დიდებაჱ მსწრაფლჱ წარმავალ
ისაჱ ამისჱ თუისჱ, მიუგოჱ დარქუაჱ ასიმჱ შენჱ უკუეჱ იყავჱ
დაცემასაჱ მასჱ სარკინოზთასაჱ აფხაზეთსჱ შინაჱ, რქუაჱ წმიდამანჱ
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არჩილჱ მეჱ ვიყავჱ მაშინჱ რაჟამსჱ დასცნაჱ იგინიჱ ღმერთმა
ნჱ, მიუგოჱ წმიდამანჱ დარქუაჱ მასჱ ღმერთმანჱ ცხოველ
მანჱ რომელიჱ არსჱ შემოქმედიჱ ცათაჱ დაქუეყანისაჱ, და
რომელიჱ იგიჱ არსჱ დამოვიდაჱ ზეცითჱ ქუეყანადჱ ჴსნისაჱ თ
უისჱ ნათესავისაჱ კაცთასაჱ სიკუდილითაჱ თუისითაჱ აღგუად
გინნაჱ, დაუკუდავებაჱ მოგუანიჭაჱ, მანჱ უკუეჱ დასცნაჱ დაჱ
დაამდაბლნაჱ იგინიჱ მაშინჱ რქუაჱ ასიმჱ წმიდასაჱ არჩილსჱ რომ
ელიჱ ღმერთიჱ მოკუდავიჱ არსჱ დასასოებაჱ ცხორებისაჱ ჱ,
მოკუდავისაჱ მიმართჱ აქუსჱ, ჯერარსჱ მისიცაჱ სიკუდილიჱ დაჱ
უბრძანაჱ თავისაჱ მოკუეთაჱ, დაჱ აღსრულებაჱ წმიდისაჱ არჩილისაჱ,
დაარაჱ ჰრიდაჱ სიკეთესაჱ მისსაჱ, არცაჱ შერცხუინაჱ დიდებისაჱ
განჱ წარჩინებულებისაჱ მისისაჱ, დაგანიყვანესჱ გარეჱ, დაჱ მოჰკ
უეთესჱ თავიჱ თუესაჱ მარვანისსაჱ რომელჱ არსჱ მარტიჱ, დაშე
ვედრაჱ სულიჱ დამბადებელსაჱ თუისსაჱ, აღირჩიაჱ სიკუდილიჱ
უკუდავებისაჱ მომატყუებელიჱ, შესცვალაჱ მცირედჱ ჟამისაჱ ეს
ეჱ მეფობაჱ საწუთროსაჱ სიხარულადჱ საუკუნოდჱ ღირსჱ იქმენ΅ჱ
განწყობილთაჱ თანაჱ წმიდათაჱ დაახოვანთაჱ მოწამეთასაჱ, და
წარდგომადჱ წინაშეჱ ღთ~ისაჱ დაჱ მათჱ თანაჱ გუირგუინოსანიჱ იხარე
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ბჱ წინაშეჱ წმიდისაჱ სამებისაჱ [.............]ვითარცაჱ აღესრულაჱ წ
მიდაჱ მოწამეჱ არჩილჱ, მოვიდესჱ ღამესაჱ მასჱ გოდერძიანნიჱ ტბი
ელნიჱ დამათჱ თანაჱ სხუანიცაჱ აზნაურნიჱ მამეანნიჱ, დამო
იპარესჱ გუამიჱ წმიდისაჱ მოწამისაჱ არჩილისიჱ, წარმოიღესჱ და
შემურესჱ პატივითაჱ დიდითაჱ დამარხესჱ ნოკტორასჱ, მისჱ მი
ერვეჱ აღშენებულსაჱ ეკლესიასაჱ, ხოლოჱ ცოლმანჱ მისმანჱ, მი
უბოძაჱ სოფლებიჱ მათჱ რომელთაჱ მოიღესჱ გუამიჱ წმი
დისაჱ არჩილისიჱ კახეთსაჱ შინაჱ სამკუიდრებელადჱ თუისადჱ წიგნიჱ
[..]სეჱ წამებისაჱ მისისაჱ იპოვაჱ ესრეთჱ სულჱ მცირედჱ აღწერილიჱ
რომელჱ ჟამთაჱ შლილობითაჱ ჯერისაჱ ებრჱ ვერვისჱ აღეწერაჱ,
ხოლოჱ წიგნიჱ ესეჱ ქართველთაჱ ცხორებისაჱ აღიწერებოდაჱ ჟა
მითიჱ ჟამადჱ ვიდრეჱ ვახტანგისამდეჱ, ხოლოჱ ვახტანგჱ მეფისაჱ ვიდრ
ეჱ აქამომდეჱ აღწერაჱ ჯონბერჱ ჯუანბერიანმანჱ, ძმისჱ წულისჱ
ქმარმანჱ წმიდისაჱ არჩილისამანჱ ნათესავმანჱ რევისამანჱ, მირია
ნისჱ ძმ΅ისამანჱ, მიერითგანჱ შემდგომთაჱ მომავალთაჱ ნათესავთაჱ
აწერონჱ ვითარცაჱ იხილონჱ, დაწინაჱ მდებარემანჱ ჟამმანჱ უწყება
დჱ მოსცესჱ გონებასაჱ მათსაჱ ღთ~ივჱ განბრძნობილსაჱ შემდგომადჱ
ამისსაჱ რაჟამსჱ აღესრულაჱ წმიდაჱ მოწამეჱ არჩილჱ დაშთესჱ შ[ვი]
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ლნიჱ მისნიჱ იოვანეჱ დაჱ ჯონბერჱ, დაორნიჱ დანიჱ მისნიჱ და
შთესჱ ქუეყანასაჱ ქართლისასაჱ დაკახეთისაჱ, არამედჱ უმრწემ
ესიჱ დააჱ მისიჱ იყოჱ სახითაჱ შუენიერჱ, დამიესმაჱ მა΅სჱ მ
ისიჱ ხაზართაჱ მეფესაჱ ხაკანსჱ, მოუგზავნაჱ მოციქულიჱ დაით
ხოვაჱ შუშანჱ ცოლადჱ, უქადაჱ შუელადჱ სარკინოზთაჱ ზედაჱ,
დაჱ რაჟამსჱ მოიწიაჱ მოციქულიჱ ხაკანისიჱ, მიუმცნოჱ ჯონბე
რჱ ძმასაჱ თუისსაჱ დადედასაჱ, ხოლოჱ მათჱ არაჱ ინებესჱ, და
უთხრესჱ უკეთუჱ უღონეჱ იქმნესჱ ყოფაჱ ჩუენიჱ უმჯო
ბესჱ არსჱ რათაჱ შევიდეთჱ საბერძნეთადჱ, დამივმართოთჱ ქ
რისტიანეთაჱ ვიდრეჱ ღარაჱ შეიგინოსჱ შვილიჱ ჩუენიჱ წარმა
რთთაჱ მიერჱ დაშუშანცაჱ აგინაჱ ხაზართჱ მეფესაჱ, შემ
დგომადჱ სამისაჱ წლისაჱ მოგზავნაჱ ხაკანმანჱ სპასალარიჱ თუი
სიჱ ბლუჩანჱ გამოვლოჱ გზაჱ ლეკეთისაჱ დაშემოვიდაჱ კახეთა
დჱ მოადგაჱ ციხესაჱ რომელსაჱ შინაჱ იყუნესჱ ჯონბერჱ დაჱ
დააჱ მისიჱ შუშე΅ნჱ დამცირედთაჱ დღეთაჱ წარიღოჱ, დაჱ ტყუეჱ
ყუნაჱ იგინიჱ, შემუსრაჱ ქალაქიჱ ტფილისიჱ წარტყუენაჱ ქართლ
იჱ დაყოველიჱ ქუეყანაჱ დღესაჱ ერთსაჱ დავითარჱ წარემართაჱ,
დღესაჱ ერთსაჱ რქუაჱ შუშანჱ ძმასაჱ თუისსაჱ, უმჯობეს[...]
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რსჱ ჩემთუისჱ სიკუდილიჱ, რათაჱ ღირსჱ მყოსჱ უფალმ
ანჱ წმიდათაჱ დედათაჱ თანაჱ ვიდრეჱ ღარაჱ შევიგინოჱ
წარმართთაჱ მიერჱ, დაჰქონდაჱ მასჱ ბეჭედიჱ, აღმოუგდ
ოჱ თუალიჱ დამოწოვაჱ იგიჱ რამეთუჱ იყოჱ თუა
ლსაჱ მასჱ ქუეშეჱ წამალიჱ საკუდინელიჱ, დამუნჱ თქუესვეჱ მო

კუდაჱ, წარვიდაჱ ბლუჩანჱ ხაკანისაჱ, მიგუარაჱ ჯუანბერჱ,
დამიუთხრაჱ სიკუდილიჱ დისაჱ მისისაჱ შუშანისიჱ ხოლოჱ იგ
იჱ განუწყრაჱ არაჱ მიტანებისაჱ თუისჱ გუამისაჱ მისი
საჱ რომელსაჱ წადიერჱ იყოჱ ხილვადჱ, შეიპყრესჱ ბლუჩანჱ
მოაბნესჱ ჴელსაჱ საბელნიჱ განზიდვადჱ, სცესჱ იმიერჱ დაა
მიერჱ ორთაჱ ცხენოსანთაჱ, დაჱ მოსწყუიდესჱ თავიჱ მის
იჱ ბოროტადჱ, დაჱ ვითარჱ დაყოჱ წელიწადიჱ შუიდიჱ ჯონბერჱ
განუტევაჱ იგიჱ ნიჭითაჱ დიდითაჱ ხაკანმანჱ დაწარმო
გზავნაჱ ქუეყანადჱ თუისადჱ ხოლოჱ ამიერითგანჱ იწყოჱ შემირებადჱ
მეფობამანჱ დიდთაჱ მეფეთაჱ ხუასროანთაჱ, პირველადჱ უ
ფლობაჱ სარკინოზთაგანჱ განდიდნაჱ დამათგანცაჱ მიეცაჱ ყოვე
ლიჱ ესეჱ ქუეყანაჱ ჟამითიჱ ჟამადჱ რბევასაჱ დაოჴრ
ებასაჱ, მეორედჱ იქმნაჱ სიმრავლეჱ მთავართაჱ ქუეყანაჱ
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საჱ ქართლისასაჱ, შეერიაჱ ბრძოლაჱ, იქმნნესჱ მტერჱ უ
რთიერთასჱ, დაუკეთუჱ ვინმეჱ გამოჩნდესჱ შვილთაჱ შო
რისჱ ვახტანგისთაჱ რომელიცაჱ ღირსჱ იყოჱ მეფედჱ
იქმნისჱ შემცირებულჱ სარკინოზთაგანჱ რამეთუჱ და
იპყრესჱ ტფილისიჱ ქალაქიჱ აგარიანთაჱ, შექმნესჱ
სახლადჱ საყოფლადჱ თუისადჱ მიიღებდესჱ ხარკსაჱ ქუეყა
ნისაჱ ამისგანჱ რომელსაჱ ჰქუიანჱ ხარაჯაჱ, ხოლოჱ გან
გებითაჱ ღთ~ისათაჱ სიმრავლისაჱ თუისჱ ცოდვათაჱ ჩ
უენთასაჱ განდიდნაჱ ნათესავიჱ სარკინოზთაჱ ხოლოჱ ამანჱ [........]
შეირთოჱ ცოლიჱ ნათესავიჱ ბაგრატონიანთაჱ, ასულიჱ ბაგრატონი
ანისაჱ ადარნასესიჱ სახელითჱ ლატვრიჱ, დაჱ აბრალ
აჱ დედამანჱ მისმანჱ მოყვანებაჱ მისიჱ ცოლადჱ, არაჱ
თურეჱ კეთილადჱ მეცნიერჱ იყოჱ, რამეთუჱ არიანჱ
იგინიჱ ნათესავნიჱ დავითჱ წინასწარმეტყუელისანიჱ რო
მელიჱ იგიჱ მამადჱ ღ~თისადჱ იწოდაჱ, დავითარჱ იხილ[აჱ]
ძისჱ ცოლიჱ თუისიჱ შეუყუარდაჱ აკურთხაჱ დადალო
ცაჱ, დავითარჱ გარდაჴდესჱ ამასჱ შინაჱ წელიწად[ნ.]
მრავალნიჱ მოვიდაჱ ამირაჱ აგარიანიჱ, რომელიჱ მ[.]
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ავრობდაჱ სომხითსჱ ქართლსჱ დაჱ ერეთსაჱ სახელითჱ ხუა
სროჱ, ოდესჱ ამანჱ აღაშენაჱ ტფილისიჱ ქალაქიჱ მოოჴრ
ებულიჱ ხაზართაგანჱ, ხოლოჱ რაჟამსჱ მოუძლურდესჱ ბ
ერძენნიჱ, გაადგაჱ მათჱ ერისჱ თავიჱ აფხაზთაჱ სახელითჱ
ლეონჱ ძმისჱ წულიჱ ერისჱ თავისაჱ, რომლისადჱ მიეცაჱ სამ
კუიდროდჱ აფხაზეთიჱ ესეჱ მეორეჱ ლეონჱ, ასულისჱ წულ
იჱ იყოჱ ხაზართაჱ მეფისაჱ, დაჱ ძალითაჱ მათითაჱ გაადგაჱ ბ
ერძენთაჱ, დაიპყრაჱ აფხაზეთიჱ დაეგრისიჱ ვიდრეჱ ლიხამდ
ეჱ, სახელითჱ მეფეჱ აფხაზთაჱ, რამეთუჱ მიცვალებულჱ იყოჱ
ივანეჱ, დადაბერებულჱ იყოჱ ჯონბერჱ, დაშემდგომადჱ ამისსაჱ

ჯონბერცაჱ მიიცვალაჱ, არამედჱ სიცოცხლესავეჱ ჯონ
ბერისსაჱ იცვალაჱ ადარნესეჱ ბაგრატონიანმანჱ ნასამალიჱ
კლარჯეთისაჱ შავშეთისაჱ აჭარისაჱ ნიგალისაჱ ასისფორისაჱ ა
რტანისაჱ დაქუემოსაჱ ტაოსაჱ, დაციხეთაგანცაჱ რომელნიჱ
ჰქონდესჱ შვილისჱ შვილთაჱ ვახტანგჱ მეფისათაჱ, დაწარვიდაჱ ა
დარნასეჱ კლარჯეთადჱ, დამოკუდაჱ მუნჱ შემდგომადჱ სიკუდილისაჱ ად
[.]რნასესისაჱ, განადიდაჱ მეფობაჱ უფალმანჱ, აშოტჱ კულაპა
[.]ატისაჱ რამეთუჱ ეუფლაჱ ქართლსჱ დასაზღვართაჱ მისთაჱ
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რამეთუჱ მათჱ ჟამთაჱ შესრულჱ იყოჱ მუსლამააჱ საბერძნეთჱ
ადჱ, დაშეიქცაჱ მოუძლურებულიჱ დაგაწბილებულიჱ, მაშინჱ ბე
რძენთჱ მეფემანჱ მოუბოძაჱ კულაჱ პარატობაჱ აშოტსჱ, და
მოუძლურებულჱ იყუნესჱ სარკინოზნიჱ, დაგაადიდნაჱ აშოტჱ
კულაჱ პარატიჱ, ხოლოჱ ტფილისიჱ არაჱ ვინჱ რაჱ დარჩაჱ სა
რკინოზთაგანიჱ, თუინიერჱ იალიჱ ბაბისჱ ძისაჱ, დაგრიგოლჱ მ
თავრობდაჱ კახეთსჱ მეორესაჱ წელსაჱ, მასჱ ჟამსაჱ გამოილაშქრ[ა]
აშოტჱ კულაჱ პარატიჱ, დაუშუელაჱ თეოდოსჱ ახაზთაჱ მეფემა
ნჱ, ძემანჱ მეორისაჱ ლეონისმანჱ, რომელიჱ იგიჱ სიძეჱ იყოჱ ა
შოტჱ კულაჱ პარატისაჱ, მოვიდაჱ გრიგოლჱ კახეთითჱ, დაჱ გრ
იგოლსჱ უშუელესჱ მთიულთაჱ დაწანართაჱ, ამირამანჱ
ტფილელმანჱ, დაშეიბნესჱ კასანსჱ ზედაჱ აშოტჱ დაგრიგოლჱ, გ
ააქციესჱ გრიგოლჱ მთავარიჱ კახეთისაჱ, დაიპყრესჱ ქუეყან[.]
რომელიჱ ჰქონდაჱ ქართლისაგანჱ, დადაიპყრაჱ აშოტჱ კლა[..]
ეთითგანჱ ვიდრეჱ კსნამდეჱ, შემდგომადჱ ამისსაჱ, მოვიდაჱ ხალ[...]
ლჱ, იზიდისჱ ძეჱ არაბიითჱ დაიპყრაჱ სომხითიჱ ქართლიჱ ერე[.]
იჱ, დამოკლესჱ აშოტჱ კულაჱ პარატიჱ გარდაბანჱ ეკლესია[..]
შინაჱ, დასისხლიჱ მისიჱ რომელიჱ მაშინჱ დაითხიაჱ აწცაჱ ი[..]
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ლვებისჱ ვითარცაჱ ახალიჱ [.]კუალადცაჱ ეუფლნესჱ ვითართაჱ სარკინო
ზნიჱ ქართლსჱ დავითარჱ წარვიდაჱ ხალილჱ, დაუტევაჱ ამირადჱ
იაჰიაჱ შუაბისჱ ძეჱ, მასჱ ჟამსაჱ შეითქუნესჱ გარდაბანელნიჱ დაჱ
განაჩინესჱ ქორებისკოპოზადჱ დაჩიჱ ივანესჱ ძეჱ ქობულ
ისჱ ძისაჱ დაშემდგომადჱ ამისაჱ განაჩინესჱ კქორეპისჱ კოსადჱ
სამოელჱ დიონაონიჱ კუალადჱ მეორედჱ მოვიდაჱ იგივეჱ ხალილჱ
არაბიითჱ შეებნესჱ გარდაბანელნიჱ გავაზსჱ, გააქცივნაჱ ხალ
ილჱ, დამოსწყუიდნაჱ სიმრავლეჱ ფრიადჱ, კუალადჱ დაჯდაჱ ამი
რადჱ ტფილისჱ, საჰაკჱ ისმაელისჱ ძეჱ, ხოლოჱ ხალილჱ მოვიდაჱ
მესამედჱ, დამოკლესჱ ჯავახეთსჱ დაძეჱ მისიჱ მოჰმადჱ მოვიდაჱ ქარ
თლსჱ, დამოერთოჱ მასჱ ბაგრატჱ ძეჱ აშოტჱ კულაჱ პარატი
საჱ დამისცაჱ მასჱ ქართლიჱ გამოვიდაჱ სააკჱ ამირაჱ ტფილელიჱ
ლაშქრითაჱ დადადგაჱ რეჴსაჱ ხოლოჱ მოჰამედჱ დაბაგრატჱ წარ
იღესჱ უფლისჱ ციხეჱ, დამოვიდესჱ კახნიჱ გარდაბანელნიჱ შ
უელადჱ სააკისსაჱ დაშეიბნესჱ რეჴსჱ დაიყოჱ ბრძოლაჱ მათჱ შო

რისჱ, არცაჱ იგინიჱ გაიქცესჱ დაჱ არცაჱ იგინიჱ ვიდრემდი
სჱ გაიყარნესჱ, დამოემადჱ წარვიდაჱ ბარდავსჱ აქაჱ ჟამნიჱ
[გ]არდასრულჱ იყუნესჱ წელიწადნიჱ მოამადისჱ გამოჩინებითგანჱ
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რომელმანჱ სარკინოზთაჱ სჯულიჱ დაუდვაჱ ორასჱ ცხრამეტნიჱ,
[.]აშინჱ მოვიდაღაჱ თურქიჱ მონაჱ რომელიჱ გამოეგზავნაჱ ამირჱ
მუმსჱ ბაღდადითჱ სპითაჱ დიდითაჱ, დაშემუსრაჱ ყოველიჱ სო
მხეთიჱ, დატყუეჱ ყუნაჱ ყოველნიჱ მთავარნიჱ მათნიჱ, მოვიდაჱ
დამოადგაჱ ტფილისისჱ ქალაქსაჱ, რამეთუჱ არაჱ მორჩილობდაჱ
სააკჱ ამირაჱ, მოკლაჱ სააკჱ, შემუსრაჱ ტფილისიჱ, დაწუაჱ ცე
ცხლითაჱ, დაჱ მოაოჴრნაჱ ყოველნიჱ არენიჱ მისნიჱ დათეოდოსიჱ
აფხაზთაჱ მეფეჱ გამოვიდაჱ წინაჱ აღმდგომადჱ მისაჱ, დადგაჱ კუერ
ცხობსჱ, ხოლოჱ ბუღაჱ ვითარცაჱ ცნაჱ წარავლინაჱ ზირაქჱ სპ
ასალარიჱ თუისიჱ დაბაგრატჱ ძეჱ აშოტჱ კულაჱ პარატისაჱ შეი[.]
ნესჱ დაგააქცივნესჱ აფხაზნიჱ, დამოსწყუიდნესჱ სიმრავლეჱ ურიც[.]
უიჱ, დათეოდოსიჱ მეფეჱ წარვიდაჱ მეოტიჱ გზასაჱ დვალეთისასაჱ კუალადჱ
უკუმოქცეულთაჱ დაუდგესჱ გარდაბანელნიჱ ჯუარისჱ გუერდსაჱ
დაავნესჱ ლაშქარსაჱ დიადიჱ, ვითარცაჱ ცნაჱ ბუღაჱ, აღიყარაჱ მ
უნითჱ, დამოვიდაჱ ჭართალეთსჱ დადგაჱ მუნჱ შინაჱ, აიყვანნაჱ მთე
ულთაგანჱ მძევალნიჱ კაციჱ სამასიჱ, დალამოდაჱ შესულასაჱ ოვსე
თადჱ, შევიდაჱ ცხავატამდისჱ, ხოლოჱ აბულაბაზჱ სომეხთჱ ერისჱ
თავმანჱ, დაგუარამჱ აშოტისჱ ძემანჱ მიუწერესჱ მთეულთაჱ რა
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თაჱ არაჱ შეუშონჱ ხოლოჱ მათჱ გაწირნესჱ მძევალნიჱ მათნიჱ უშ
უელაჱ ღმერთმანჱ, რამეთუჱ მოვიდაჱ თოვლიჱ, დაუდგესჱ წინაჱ
დაჱ შეებნესჱ მოსცაჱ ღმერთმანჱ ძლევაჱ, დამოკუდაჱ ურიცხუიჱ ერ
იჱ სარკინოზთაჱ დაცხენმანჱ მათმანჱ ძოვაჱ იელიჱ დადაიჴოცაჱ ფრ
იადჱ, ხოლოჱ სიმრავლისაგანჱ ლაშქრისაჱ არაჱ აჩნდაჱ, რამეთუჱ
იყოჱ სიმრავლეჱ მისიჱ ვითარჱ ასოციჱ ათასიჱ შეიქცაჱ
გარეჱ დადაიზამთრაჱ ბარდავსჱ, დაშეიპყრაჱ ხუცისაჱ ვინმეჱ ძეჱ რო
მელიჱ გამთავრებულჱ იყოჱ, დაშემუსრაჱ გარდაბანიჱ განაღოჱ კარ
იჱ დარუბანდისაჱ დაგამოიყვანნაჱ ხაზარნიჱ სახლისაჱ მისისაჱ
დადასხნაჱ შანქორსჱ დარიალამითჱ გამოიყვანნაჱ ოვსნიჱ სახლ
იჱ ასიჱ, დასხნაჱ იგინიჱ დმანისჱ დაენებაჱ ზაფხულისჱ შესულ
აჱ ოვსეთსჱ, ამირჱ მუმმანჱ ვითარცაჱ ცნაჱ ვიდრემდისჱ ხაზარ
თაჱ, ტომთაჱ მისთაჱ ზრახავსჱ მოუვლინაჱ ბუღასჱ რათაჱ დაუ
ტეოსჱ ქართლიჱ მუმედსჱ ხალილისჱ ძესაჱ, დაწარვიდაჱ ბუღაჱ, დაამირო
ბდაჱ მუმედჱ ხალილისჱ ძეჱ, დაჱ გარდაადგინაჱ ამირჱ მუმმანჱ მაუმედჱ
დაჱ დაადგინაჱ ისეჱ შეიხისჱ ძეჱ ნათესავიჱ უმედისივეჱ დაქორებისჱ კ
ოვზიჱ გაბრიელჱ იყოჱ დონაურიჱ ძმაჱ სამოელჱ ქორეპისკოპოვზსაჱ
დაწარვიდაჱ ისეჱ, დამოვიდაჱ სხუაჱ ამირაჱ სახელითჱ აბრაამჱ, დაკუალ
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რკინოზნიჱ, დაშეებნესჱ ნასარსჱ გააქციესჱ დამიიხუნესჱ ციხენიჱ დაჱ
წარვიდაჱ საბერძნეთსჱ წინაშეჱ ბერძენთჱ მეფისაჱ, დამოკუდაჱ გუ
რამჱ ძეჱ აშოტისიჱ დადამარხესჱ ოპიზასჱ მეორედჱ მისგანჱ აღშე
ნებულსაჱ, ესეჱ ბაგრატჱ ძეჱ დემეტრეჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ, შე
სრულჱ იყოჱ საბერძნეთადჱ კოსტანტიჱ პოლესჱ დაჱ მოსცაჱ ბ
ერძენთაჱ მეფემანჱ ლაშქარიჱ დაჱ გამოგზავნაჱ ზღუითჱ ნავითაჱ
შემოვიდაჱ აფხაზეთადჱ დამოკლაჱ ადარნესეჱ ძეჱ იოვანესიჱ, დაიპყრაჱ
აფხაზეთიჱ, დაშეირთოჱ ცოლიჱ მისიჱ ცოლადჱ ასულიჱ გუ
რამისიჱ, დაგამოიყვანაჱ ბაგრატჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ ნასრაჱ,
ხოლოჱ შეიპყრნაჱ სამნიჱ ნასრაჱ ციხენიჱ სამცხესჱ ორძჴეჱ დაჱ
ჯუარისჱ ციხეჱ დალომსიანთაჱ გუარამისივეჱ აშენებულიჱ მოვიდაჱ
გურგენჱ დაადარნასეჱ ძეჱ დავითისიჱ უშუელესჱ სომეხთაჱ დაშეიბნესჱ,
მტკუარსაჱ ზედაჱ, დაიძლინესჱ აფხაზნიჱ, ხოლოჱ მოკლესჱ ნასრაჱ
დაჱ ბაყათარჱ მთავარიჱ ოვსიჱ დაერისჱ თავიჱ აფხაზთაჱ, ხოლოჱ
ფადილაჱ მთავარჱ ებისკოპოზიჱ განძლიერდაჱ, დადაიმორჩილნაჱ გა
რდაბანელნიჱ, დაჱ შემდგომადჱ მისაჱ დაჯდაჱ კუირიკეჱ ქორებისა΅დჱ, დაი
პყრობდესჱ ქართლსჱ აზნაურნიჱ, მასჱ ჟამსაჱ გამოვიდაჱ კოსტანტიჱ
აფხაზთაჱ მეფეჱ დაიპყრაჱ ქართლიჱ, დაემტერაჱ სომეხთაჱ,
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მეფეჱ სუმბატჱ ტეძერაკალიჱ გამოილაშქრაჱ სპითაჱ დიდითაჱ
მოადგაჱ უფლისჱ ციხესაჱ მოიღესჱ პალანკურდანიჱ აღმოაგესჱ ზე
მოთჱ კერძოჱ დაწარიღესჱ ციხეჱ ფერჴითაჱ, ხოლოჱ კუალადჱ იმძახ
ნესჱ სუმბატჱ დაჱ კოსტანტიჱ, დაუკუმოსცაჱ უფლისჱ ციხეჱ, დაყო
ველიჱ ქართლიჱ, ხოლოჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ მოვიდაჱ ამირაჱ აგარ
იანიჱ სახელითჱ აბულჱ კასიმჱ ძეჱ აბუსაჯისიჱ რომელიჱ გამოგზა
ვნაჱ ამირჱ მუმნსაჱ სპითაჱ დიდითაჱ დაურიცხუითაჱ დაჱ არაჱ ი
ტევდაჱ ქუეყანაჱ რამეთუჱ მოვიდაჱ პირველადჱ სომხითსჱ, დაჱ მოსრაჱ
ყოველიჱ სომხითიჱ სივნეთიჱ ვაეძორიჱ, დაასპურაგანიჱ, დასუ
ბატჱ სომეხთჱ მეფემანჱ ვერჱ დაიდგნაჱ ზარისაჱ მისისაგანჱ, დაწა
რმოვიდაჱ მუნითჱ მეოტობითჱ, დამიმართაჱ მთათაჱ აფხაზეთისა
თაჱ დაჱ მუნჱ იყოფებოდაჱ მოვიდაჱ აბუსჯისჱ ძეჱ ტფილისსჱ
დამასჱ ჟამსაჱ ამირაჱ იყოჱ ჯაფარასჱ ძეჱ იაისიჱ, მოვიდაჱ დამოადგაჱ
უჯარმასჱ შიგაჱ დგაჱ სამასიჱ კაციჱ, დაჱ ჰბრძოდესჱ მრავალთაჱ
დღეთაჱ დავითარჱ იხილესჱ რამეთუჱ ვერჱ დაუდგმიდესჱ, დაად
გესჱ ღამეჱ დაგარდაიხუეწნესჱ რომელნიმეჱ წარვიდესჱ, დარომელთ
ამეჱ ეწივნესჱ დადაჴოცნესჱ, ვითარცაჱ ცნესჱ ბოჭორმელთაჱ
ციხეონთაჱ წაღებაჱ უჯარმისაჱ დააგდესჱ ციხეჱ დაგარდაიხუ
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ეწნესჱ რაჟამსჱ მოვიდესჱ პოვესჱ იგიჱ უკაცურიჱ აიღესჱ
ბოჭორმაჱ დადაიჭირესჱ ციხედვეჱ, უჯარმისჱ ზღუდენიჱ დაარღუი
ვნესჱ, ხოლოჱ კუირიკეჱ ქორჱ ებისკოპოზმანჱ ვითარჱ იხილაჱ რო
მელჱ არაჱ იყოჱ ღონეჱ მისიჱ მიენდოჱ ფიცითაჱ, მივიდაჱ და
ნახაჱ, ჰკითხაჱ მანჱ ვინჱ გაუწყაჱ აქაჱ მოსულაჱ, დარქუაჱ მაუწ

ყაჱ დედამანჱ ჩემმანჱ, ხოლოჱ მანჱ თქუაჱ არაჱ ვატკინოჱ გულ
იჱ ერთისაჱ შემხედვარსაჱ, დაშეუყუარდაჱ სიკეთისაჱ მისისაჱ
თუისჱ განუტევაჱ, ხოლოჱ ბოჭორმაჱ თუითჱ დაიჭირაჱ, შე
მდგომადჱ ამისაჱ შემოვიდაჱ ქართლადჱ, დამოაოჴრაჱ ქართლიჱ დაჱ
ვიდრეჱ იგიჱ შემოვიდოდაჱ მოარღუივნაჱ უფლისჱ ციხისანიჱ რო
მელჱ არაჱ დაიმჭირონჱ, შევიდაჱ მუნითჱ სამცხესჱ დამოაოჴრაჱ
სამცხეჱ დაჯავახეთიჱ, მოადგაჱ ციხესაჱ თმოგუისასაჱ დავითარჱ ი
ხილაჱ სიმტკიცეჱ მისიჱ დასიმაგრეჱ აიყარაჱ მუნითჱ დაჱ მოვი
დაჱ ყვ΅ელსჱ მოადგაჱ გარეჱ დაიწყოჱ ბრძოლადჱ იყოჱ მუნჱ შინაჱ ჭა[.....]
ერთიჱ სახელითჱ გუბრონჱ აწამესჱ, დაწამებაჱ მისიჱ ვრცელ
ადჱ აღწერაჱ წმიდამანჱ მამამანჱ ჩემმანჱ სტეფანეჱ მტბევა
რმანჱ ებისკოპოზმანჱ აიყარაჱ მუნითჱ, დაწარვიდაჱ დივნადჱ ქ
ალაქადჱ მოვიდესჱ დაუთხრესჱ ვითარმედჱ სუმბატჱ მეფეჱ შევიდაჱ
1-18 სტრ., 138v
ციხესაჱ კაპოეტისასაჱ მსწრაფლჱ აიყარაჱ მუნითჱ, დაჱ მიუმც
ნოჱ ლაშქარსაჱ თუისსაჱ რათაჱ ყოველიჱ კაციჱ რომელიჱ პ
ოვონჱ ცოცხალიჱ გამოიყვანონჱ მისჱ წინაშეჱ, მოვიდაჱ დამოადგაჱ
ციხესაჱ კაპოვეტისასაჱ, დაჱ ციხოვანთაჱ დედაწულიჱ რომელიჱ პო
ვაჱ გარეგნითჱ დაიპყრაჱ ჴელთაჱ ამისჱ თუისჱ გამოსცესჱ ც
იხეჱ, შეიპყრაჱ სუმბატჱ დაწარიყვანაჱ დავანსჱ, ჩამოჰკიდაჱ ძელ
საჱ დამოკლაჱ, შემდგომადჱ ამისაჱ ვითარჱ გარდაჰჴდესჱ წელნიჱ რ
აოდენნიჱ მეჱ, მოეშენაჱ ქუეყანაჱ მაშინჱ უჴმოჱ კუირიკეჱ ქორე
ბისკოსმანჱ კოსტანტიჱ აფხაზთაჱ მეფესაჱ ჩავიდესჱ ერეთადჱ მო
ადგესჱ ციხესაჱ ვეჟინსაჱ, აფხაზთჱ მეფეჱ დაუდგაჱ ზედათჱ კერ
ძოჱ დაკუირიკეჱ ქუემოთჱ, დავითარჱ მისწურესჱ წაღებადჱ მაშინჱ
ადარნასეჱ პატრიკიჱ მოვიდაჱ პარასკევსაჱ ჯუარსაჱ მიუპყრაჱ ზავისჱ
პირიჱ, მოსცაჱ აფხაზთაჱ მეფესაჱ არიშიჱ გავაზანიჱ, ხოლოჱ კუი
რიკესჱ ორჭობიჱ, დავითარჱ დაიზავნესჱ, შემოიქცესჱ მოვიდაჱ კ
ოსტანტიჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ, ილოცაჱ ალავერდსჱ წმიდასჱ
გიორგისჱ წინაშეჱ, დაშემოსაჱ ხატიჱ მისიჱ ოქროთაჱ, ხოლოჱ
ლაშქარიჱ მისიჱ უმრავლესიჱ წარავლინაჱ გზასაჱ გარესაჱ
დაფრიადჱ პატივსცაჱ კუირიკეჱ ქორებისკოპოსმანჱ დაწარ
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ციხესაჱ ძამისასაჱ დაბრძოდესჱ სამთუეჱ ოდენჱ დაციხითჱ
გამოღმართჱ ევნებოდესჱ ფრიადჱ, დამოსჭრიდაჱ, ციხოვანთაჱ
ითხოვესჱ ფიციჱ დაჱ სიმტკიცეჱ რათაჱ განუტეონჱ თეოდოს
იჱ დაწარვიდენჱ მშუიდობითჱ, დამათჱ მიინდვესჱ იგიჱ, დაგა
გზავნესჱ მშუიდობითჱ, წარვიდაჱ წინაშეჱ დავითისაჱ კულაჱ პარ
ატისაჱ, დამუნჱ დაყოჱ წელიწადიჱ ერთიჱ, წარმოვიდაჱ დამოვიდაჱ
კახეთადჱ მაშინჱ მოგზავნაჱ, მეფემანჱ მოციქულიჱ თეოდოსისაჱ დაკუირ
იკეჱ ქორებისჱ კოვსისაჱ, დარქუაჱ, რადგანჱ მოვიდაჱ ძმაჱ ჩემიჱ
საბერძნეთითჱ არაჱ დაილევისჱ ჩუენჱ შორისჱ ბრძოლაჱ სიტ
ყუითაჱ კაცთათაჱ, აწჱ შუაჱ მდგომელობითაჱ შენითაჱ, მომა

ნდვეჱ ძმაჱ ჩემიჱ დავიყუნეთჱ ორნივეჱ სწორადჱ უფალჱ
მამულსაჱ ჩუენსაჱ, ვითარცაჱ ვიყუენითჱ უწინარესჱ მეჱ და
ლეონჱ, აღიღეჱ ჩემგანჱ სიმტკიცეჱ, დაშუამდგომელნიჱ, დაჱ შე
ნგანჱ დიდადჱ დავიმადლოჱ საქმეჱ ესეჱ, ვითარჱ ცნაჱ კუირიკეჱ
ქორებისკოვსმანჱ სიტყუაჱ დემეტრეჱ მეფისაჱ, მოიყვანაჱ თეოდო
სიჱ დააწუიაჱ მინდობაჱ მისიჱ დაეტყოდაჱ მეჱ ვიყოჱ მეძიებელჱ ს
ისხლსაჱ შენსაჱ თეოდოსიჱ, მიანდოჱ ძმასაჱ თუისსაჱ დაგაგზა
ვნაჱ მაშინჱ წარიყვანესჱ ფიცითაჱ დასამტკიცითაჱ რომლითაჱ ეფუც
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ნესჱ წინაშეჱ სუეტსაჱ ცხოველსაჱ კათალიკოზიჱ მღდელთჱ
მოძღუარნიჱ, დადიდებულნიჱ ყოველნიჱ, დავითაჱ მივიდაჱ თეო
დოსიჱ წინაშეჱ ძმისაჱ თუისისაჱ, დაყუნაჱ დღენიჱ მცირედნიჱ
ხოლოჱ დემეტრეჱ დაივიწყაჱ შუამდგომლობაჱ ღთ~ისაჱ დაშე
მართაჱ ფიცითაჱ, შეიპყრაჱ თეოდოსიჱ დადასწუნაჱ თუალნიჱ,
დავითარჱ იხილესჱ ესეჱ მყოფთაჱ მამულისაჱ მისისათაჱ ძიებაჱ
ყვესჱ ძმისაჱ მათისაჱ, რომელსაჱ ერქუაჱ ჩალაჱ მეფეჱ, დავითჱ
არჱ შეუძლესჱ ამისიჱ ქმნაჱ რამეთუჱ დემეტრეჱ მეფეჱ იყოჱ მ
ჴნეჱ დაახოვანიჱ, დარაჟამსჱ აღესრულაჱ დემეტრეჱ მეფეჱ,
იხილესჱ ყოველთაჱ მკუიდრთაჱ ქუეყანისათაჱ რომელჱ არღარაჱ
დარჩაჱ მკუიდრიჱ აფხაზეთისაჱ დაჱ ქართლისაჱ, გამოიყვანესჱ თ
ეოდოსიჱ დადასუესჱ მეფედჱ მაშინჱ მოვიდესჱ კახნიჱ დამოადგესჱ უფ
ლისჱ ციხესაჱ დამათჱ ჟამთაჱ ერისთავიჱ ქართლისაჱ, ივანეჱ მ
არუბისჱ ძეჱ კაციჱ ძლიერიჱ დაჱ ერჱ მრავალიჱ, ამანჱ წარავლიჱ
ნაჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ დავითჱ კულაჱ პარატისაჱ, აწუიაჱ რათაჱ
გამოილაშქროსჱ დაძალითაჱ მისითაჱ აიღოსჱ ქართლიჱ, ანუჱ დაიმჭ
იროსჱ თუითჱ ანუჱ უბოძოსჱ ბაგრატსჱ ძესაჱ გურგე
ნისსაჱ ასულისჱ წულსაჱ გიორგიჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ რომელ
1-18 სტრ., 140r
ვიდაჱ ქუეყანადჱ თუისადჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ, მცირედთაჱ დღეთაჱ მ
იიცვალაჱ კოსტანტიჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ, დაჱ იშლებოდაჱ ქუეყა
ნაჱ აფხაზეთისაჱ ჟამჱ რაოდენმეჱ რამეთუჱ ესხნესჱ ძენ[ი]
ორნიჱ კოსტანტიჱ მეფესაჱ ერთიჱ უხუცესიჱ, დამეორეჱ
უმცროსიჱ, რომელიჱ უშვაჱ ცოლმანჱ, უხუცესსაჱ ერქ
უაჱ გიორგიჱ, დაუმრწემესსაჱ ბაგრატჱ, დაიყოჱ მათჱ შო
რისჱ ბრძოლაჱ ფიცხელიჱ რომელიჱ თუითოეულადჱ პოვაჱ
ცხორებასაჱ მათსაჱ ხოლოჱ ესეჱ, ბაგრატჱ იყოჱ გურგენჱ ერ
ისჱ თავთაჱ ერისჱ თავიჱ, უშუელდაჱ გურგენჱ ყოვლითაჱ ძა
ლითაჱ მისითაჱ, ვიდრეჱ არაჱ მიიცვალაჱ ბაგრატჱ არაჱ ი
ყოჱ მშუიდობაჱ, დაჱ შემდგომადჱ სიკუდილისაჱ მისისაჱ მოიღოჱ ს
რულებითჱ მეფობაჱ აფხაზეთისაჱ გიორგიჱ მეფემანჱ იყოჱ
იგიჱ სრულებითჱ ყოვლითავეჱ სიკეთითაჱ სიმჴნითაჱ და
ახოვანებითაჱ ღ~თისჱ მოყუარეჱ იყოჱ დაუმეტესჱ მაშენებელ
იჱ ეკლესიათაჱ, მოწყალეჱ გლახაკთაჱ, უხუიჱ მდაბალიჱ დაყ[ო]

ვლითაჱ კეთილითაჱ დასათნოებითაჱ სრულიჱ, ამანჱ განაგ
ნაჱ დაგანაწყუნაჱ ყოველნიჱ საქმენიჱ მამულსაჱ დაჱ სამეფოსაჱ
მისსაჱ, აღაშენაჱ საყდარიჱ ჭყონდიდისაჱ შექმნაჱ საებისკოპ
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ოზოდჱ დაგანაშუენაჱ ნაწილთაჱ სიმრავლითაჱ წმდათაჱ მარ
ტუილთათაჱ მასჱ ჟამსაჱ მიიცვალაჱ კუირიკეჱ ქორებისკოვსიჱ, დადა
ჯდაჱ ქორებისკოვსადჱ ფადლაჱ ძეჱ კუირიკესიჱ ამანჱ აღაშენაჱ ც
იხეჱ ლოწობანთაჱ ამასვეჱ ჟამსაჱ, მოვიდესჱ სარკინოზნიჱ რომელთაჱ
უჴმობდესჱ სჯობითჱ, დამოტყუენესჱ კახეთიჱ, დაწუესჱ ჯუარიჱ
დამცხეთაჱ დაშეიქცესჱ წარვიდესჱ დაწაიტანესჱ ჯუარიჱ თანაჱ დაჭ
რილიჱ, დაშეედვაჱ სნებაჱ მუცლისაჱ, დაგულისჱ ჴმაჱ ყვესჱ
რომეჱ ჯუარისაგანჱ ევნებოდაჱ შეკრიბნესჱ ნაწილნიჱ დაწარმო
სცნესჱ ჯუარსაჱ ჩაკრიბნესჱ ბუდესაჱ შინაჱ, დააღმართნესჱ ადგ
ილსავეჱ თუისსაჱ დართესჱ ვიდრეჱ, მეფობადმდეჱ იშხანაკისსაჱ პირვე
ლნიჱ ყოველნიჱ მწვალებელნიჱ ხოლოჱ იშხანიკჱ დისჱ წულ
იჱ იყოჱ გურგენჱ ერისჱ თავთაჱ ერისჱ თავისაჱ, დადედამანჱ
მისმანჱ მოაქცივნაჱ მართლჱ მადიდებელადჱ დინარჱ დედოფალ
მანჱ დაჱ სალართაჱ დაეპყრაჱ ბარდავიჱ დაადარაჱ ბადგანიჱ ხოლოჱ
იგიჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ მისცაჱ ქართლიჱ ძესაჱ თუისსაჱ უხუ
ცესსაჱ კოსტანტისჱ, დავითარჱ დაყოჱ სამიჱ წელიწადიჱ იწყოჱ მტ
ერობადჱ მამისაჱ თუისისაჱ, დაჱ ძებნადჱ მეფობისაჱ, დავითარჱ გამო
აცხადაჱ საქმეჱ მისიჱ, შედგაჱ იგიჱ უფლისჱ ციხესჱ, დაშეუდგ
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ესჱ თანაჱ ტბელნიჱ დასხუანიჱ მრავალნიჱ აზნაურნიჱ ხოლოჱ
იგიჱ მეფემანჱ ვითარჱ დაიდასტურაჱ განდგომაჱ ძისაჱ თუისისაჱ გ
ამოილაშქრაჱ ყოვლითაჱ ძალითაჱ თუისითაჱ, დამოიყვანნიაჱ ყოვე
ლნიჱ მეფენიჱ, დაფადლაჱ ქორებისჱ კოვსიჱ მოადგესჱ უფლისჱ
ციხესაჱ დაბრძოდესჱ დღეთაჱ მრავალთაჱ, დავერასჱ ავნებდესჱ
ციხესაჱ რომელჱ მრავლადჱ დგესჱ შიგნითჱ, დაჱ ზოგსაჱ დღე
საჱ შეებნიანჱ შიგნითითჱ ცხენითაჱ დაჱ ზოგსაჱ დღესაჱ ქუ
ეითადჱ მაშინჱ, გიორგიჱ მეფემანჱ აბირნაჱ აზნაურნიჱ საზ
უერელნიჱ ესრეთჱ სახედჱ, ვითარმედჱ გამოედჱ ჩუენჱ წარგიყ
ვანოთჱ აფხაზეთადჱ, შენჱ დაჯედჱ მეფედჱ, დამამაჱ შენიჱ და
რჩესჱ გარეგანჱ, ხოლოჱ მანჱ დაიჯერაჱ დაჱ მიენდოჱ, გარნაჱ
აზნაურნიჱ იგიჱ რომელნიჱ უდგესჱ თანაჱ უშლიდესჱ საქმეჱ
საჱ ამასჱ, დამანჱ არაჱ ისმინაჱ მათიჱ, გამოვიდაჱ ღამეჱ ტივით
აჱ მტკუარსაჱ, დავითარჱ განეწურაჱ პირსაჱ წყლისასაჱ, ვერღ
არაჱ დაითმინესჱ მიეტევნესჱ შეპყრობადჱ, დაჱ ვითარჱ იგრძნაჱ
ზაკულებაჱ მათიჱ შეაქცივნაჱ ტივნიჱ ტივნიჱ გარეჱ რათ
ამცაჱ შევიდაჱ ციხესავეჱ, ვერღარაჱ დაიმორჩილნესჱ ტივნიჱ,
დაჩაჴდესჱ სადაცაჱ ტივნიჱ გადგებოდესჱ, შე[ი]ქნაჱ ჴმაჱ გამოვ[ი]
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დაჱ მეფეჱ დაყოველიჱ ლაშქარიჱ, დაიცვესჱ ციხეჱ გარეშამოჱ
დარაჟამსჱ განთენაჱ იწყესჱ ძებნადჱ, ხოლოჱ იგიჱ გამოსრ
ულჱ იყოჱ ნაპრალსაჱ კლდისასაჱ დამუნჱ დამალულჱ იყოჱ
დაპოვაჱ იგიჱ კაცმანჱ ვინმეჱ უნდომანჱ, შეიპყრესჱ დამო
ჰგუარესჱ იგიჱ მეფესაჱ, დამეფემანჱ გაპატიჟაჱ ბოროტადჱ
პირველადჱ თუალნიჱ დასწუნესჱ დამერმეჱ გამოყუერესჱ, და
მოკუდაჱ, ხოლოჱ აზნაურნიჱ რომელნიჱ დგესჱ ციხესაჱ შინაჱ
მინდობითჱ გამოიყვანნაჱ დატბელნიჱ განუტევნაჱ მშუიდო
ბითჱ გაგზავნნაჱ, დაიგინიჱ წარვიდესჱ ასპურაგენსჱ მიიცვალაჱ
ფადლაჱ, ქორებისჱ კოვსიჱ, დაჯდაჱ კუირიკეჱ ქორებისჱ კოვსადჱ
ამისაჱ შემდგომადჱ გადგესჱ აზნაურნიჱ გარდაბანელნიჱ, იწყესჱ
ზრახვადჱ გიორგიჱ მეფისაჱ გამოილაშქრაჱ გიორგიჱ მეფეჱ ჩა
ვიდაჱ კახეთადჱ, ვითარჱ ცნაჱ კუირიკეჱ ვერჱ დაუდგებოდაჱ, ადგაჱ
დამოვიდაჱ მათჱ წინაშეჱ დაკუალადჱ ენებაჱ გაპარვაჱ ზაკვითჱ შეი
პყრაჱ ჴელთაჱ დაწარვიდაჱ კახეთადჱ რათამცაჱ დედაჱ წულიჱ
მისიჱ აკრიბაჱ ჴელთაჱ, გარდაეხუეწნესჱ, რამეთუჱ აცნო
ბესჱ აზნაურთაჱ ქართველთაჱ მოერთოჱ შტორაჱ ძმაჱ კუი
რიკეჱ ქორებისჱ კოვსისაჱ, გიორგიჱ მეფესაჱ დამოუტანაჱ
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თანაჱ ციხეჱ მისიჱ უჯარმაჱ დაეუფლნესჱ სხუათაც
აჱ ციხეთაჱ კახეთისათაჱ თუინიერჱ სამთაჱ ციხეთაჱ ნახჭოვან
ისაჱ ბოჭორმისაჱ დალოწობანთაჱ ლოწობანნიჱ ჰქონდესჱ,
ივანეჱ არსისჱ ძესაჱ დაგამაგრდაჱ შიგანჱ გაწირაჱ პატრონიჱ
დააუგესჱ შურისჱ ციხეჱ, დაჱ დააყენნესჱ შიგაჱ ლაშქარნიჱ,
დაციხეჱ მარანასაჱ ჰქონდაჱ ტანტუასაჱ არსისჱ ძესავეჱ, ძმა
საჱ ივანესსაჱ ლამოდაჱ მსგავსადჱ ძმისაჱ თუისისაჱ მკლავითაჱ დაჱ
ჭერასაჱ, მივიდაჱ მეფეჱ დაუბრძანაჱ შებმაჱ ლაშქართაჱ, ხოლოჱ
მათჱ წარიღესჱ ჴერჴითაჱ, დახანხუაჱ მოიყვანესჱ შეპყრობილიჱ
წინაშეჱ მეფისაჱ, დამეფემანჱ წარსცაჱ პყრობილადჱ ჯიქეთსჱ ციხეჱ
ნახრჭევანისაჱ ჰქონდაჱ ფადლასაჱ ძესაჱ კუირიკესსაჱ იგიცაჱ გამ
აგრდაჱ შიგნითჱ ვითარჱ იხილაჱ კუირიკეჱ ქორებისკოვსმანჱ რა
მეთუჱ არაჱ იყოჱ ღონეჱ მისიჱ ითხოვაჱ სიმტკიცეჱ ცოცხლე
ბითჱ გაგზავნისაჱ, დადაულოცაჱ კახეთიჱ გიორგიჱ მეფესაჱ ხო
ლოჱ ლეონჱ ძეჱ მეფისაჱ არაჱ ლამოდაჱ განტევებასაჱ კუირიკე
სსაჱ რამეთუჱ არცაჱ პირველჱ შეპყრობასაჱ იყოჱ ნებაჱ მი
სიჱ გარნაჱ არაჱ უსმინაჱ მამამანჱ მისმანჱ დაკუირიკეჱ ესეჱ
პირიჱ ითხოვაჱ რათაჱ მასჱ ზამთარსაჱ არაჱ აიღონჱ ციხეჱ
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ბოჭორმაჱ, დაშემდგომადჱ აღვსებისაჱ წარვიდესჱ ნებაჱ სცესჱ
ამისჱ თუისჱ აიღესჱ ციხეჱ ნახრჭევანისაჱ, დაშვილიჱ ერთიჱ
ნასრჱ უმრწემესიჱ დავითჱ მძევლადჱ განუტევესჱ დღესაჱ,
ლამპრობასაჱ წარვიდაჱ მეფეჱ [.] აფხაზეთადჱ, დაშევიდაჱ კუირიკეჱ
ბოჭორმასჱ ეკაზმებოდაჱ დალამოდაჱ შემდგომადჱ აღვსებისაჱ წარ

სლვასაჱ მაშინჱ შეეზახნესჱ აზნაურნიჱ ქართველნიჱ, დამათჱ თა
ნაჱ კახნიჱ გოდერძიჱ მაგდეურიჱ, მამაჱ ყანჩელიჱ, დაჩიჱ
კორინთელიჱ დაივანეჱ სხუილოსელნიჱ, სარჱ დაგრიგოლჱ ძმან
იჱ ფხუნელნიჱ, დამათჱ თანაჱ ორმოცდაათიჱ აზნაურიჱ
სხუაჱ დამოერთნესჱ კუირიკესჱ, დაუწყესჱ ბრძოლაჱ ციხეთაჱ
დამცირედთაჱ დღეთაჱ წარიხუნესჱ, ციხენიჱ ყოველნიჱ და
არღუივნესჱ შურისჱ ციხენიჱ დალოწობანიჱ, დაკუალად
ცაჱ ეუფლაჱ კუირიკეჱ მამულსაჱ თუისსაჱ მოვიდესჱ დაუთხრესჱ
გიორგიჱ მეფესაჱ წაღებაჱ კახეთისაჱ, დაუმძიმდაჱ დიადჱ და
აბრალაჱ ყოველთაჱ ვინცაჱ ვინჱ აწუიაჱ გაშუებაჱ კუირიკეჱ
ქორჱ ებისჱ კოვსისაჱ, დავითარჱ ამასჱ შინაჱ გარდაჴდესჱ ჟა
მნიჱ იგიჱ, კუალადჱ გაგზავნაჱ ლაშქარიჱ თუისიჱ, დაძეჱ მისიჱ ლ
[ე]ონჱ უჩინაჱ წინამძღურადჱ დაჱ მოწუაჱ კახეთიჱ დამასვეჱ ლ
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აშქრობასაჱ შინაჱ მოართუესჱ ამბავიჱ მიცვალებაჱ დიდისაჱ
დაჱ ღ~თისჱ მოყუარისაჱ გიორგიჱ მეფისაჱ, მოუწოდაჱ ლეონჱ
ქორებისჱ კოვსსაჱ [.]კუირიკესჱ დაშეკრბესჱ ბაზალეთსჱ ტბისაჱ პ[.]
რსაჱ თუითოთაჱ ცხენოსნითაჱ, დაიუბნესჱ დღეჱ ერთიჱ ვიდ
რემდისჱ განუცხადაჱ მიცვალებაჱ მამისაჱ თუისისაჱ, დააჰკიდაჱ ს
იყუარულიჱ, დაუქადაჱ ძისაჱ მისისაჱ სიძობაჱ, დავითარცაჱ ესმაჱ
ესეჱ კუირიკესჱ გარდაჴდაჱ ცხენისაგანჱ, დათაყუანისჱ ცემითაჱ მი
სცაჱ მადლიჱ დაჱ განიხარაჱ ზავიჱ დასიყუარულიჱ დაუფროსჱ პი
რიჱ მძახობისაჱ შეიქცაჱ ლეონჱ დაეუფლაჱ მამულსაჱ დასამეფოსაჱ
თუისსაჱ რამეთუჱ მაშინვეჱ შევიდაჱ აფხაზეთადჱ დაგანადიდაჱ უფ
ალმანჱ ღმერთმანჱ მეფობაჱ მისიჱ მსგავსადჱ მამისაჱ თუისისაჱ
იყოჱ იგიცაჱ ღთ~ისჱ მოყუარეჱ დასავსეჱ ყოვლითაჱ კეთილითაჱ
ამანჱ აღაშენაჱ ეკლესიაჱ მოქუისაჱ, დაშექმნაჱ საებისჱ კოპოზოდჱ, ა
კურთხაჱ დაგანასრულაჱ ყოვლითაჱ განგებითაჱ, დავითარჱ ეუფლ
აჱ მამულსაჱ თუისსაჱ აღუსრულაჱ აღთქმაჱ თუისიჱ, კუირიკეჱ
ქორებისჱ კოსიჱ, დამისცაჱ ასულიჱ თუისიჱ ცოლადჱ ძესაჱ კუი
რიკესსაჱ, კუალადჱ იწყოჱ მტერობადჱ კუირიკესაჱ, დაჱ ძებნადჱ კახე[თ]
ისაჱ გაილაშქრაჱ სპითაჱ დიდითაჱ, ჩადგაჱ არაგუისჱ პირ[..]
1-18 სტრ., 143v
ასწყუიდაჱ ხერკიჱ მუხრანიჱ, დაბაზალეთიჱ, დაჱ მასვეჱ ლაშქრობ
ასაჱ დასნეულდაჱ შეიქცაჱ გარეჱ დამოკუდაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ დემეტრეჱ ძმაჱ
ლეონისიჱ ეუფლაჱ ქართლსჱ, დაჱ ვითარჱ მოიწყოჱ სამეფოჱ თუისიჱ
გარდაჴდესჱ ამასჱ შინაჱ ჟამნიჱ, იყოჱ ძმაჱ მისიჱ თეოვდოსჱ ს
აბერძნეთსჱ უჴმესჱ ვიეთმეჱ კაცთაჱ ამისჱ ქუეყანისათაჱ რათაჱ
გამოვიდესჱ ძმასაჱ თუისსაჱ ზედაჱ რამეთუჱ სიცოცხლესავეჱ დიდი
საჱ გიორგიჱ აფხაზთაჱ მეფისასაჱ გაეგზავნესჱ საბერძნეთსჱ
ორნიჱ შვილნიჱ, თეოდოსჱ დაჱ ბაგრატჱ, რათაჱ მუნჱ იზ
რდებოდენჱ, ამისჱ თუისჱ რათაჱ შემდგომადჱ სიკუდილისაჱ მისი
საჱ არაჱ იყოჱ მათჱ შორისჱ ბრძოლაჱ დაჴდომაჱ გამოვიდაჱ

თეოდოსიჱ საბერძნეთითჱ მოვიდაჱ სამცხესჱ დაადგაჱ მარგისჱ მეორ
ესჱ, უჴმობდაჱ მესხთაჱ აზნაურთაჱ, იკრებდაჱ ლაშქარსაჱ, დალ
ამოდაჱ მკლავითაჱ თუისითაჱ აღებასაჱ მამულისაჱ თუისისასაჱ ხო
ლოჱ დემეტრეჱ მეფემანჱ წარავლინაჱ ლაშქარიჱ თუისიჱ, და
ესხნესჱ უგრძნაულადჱ, გაიქცესჱ თეოდოსიჱ წარვიდესჱ ქა
რთლსჱ, დამიმართესჱ ადარნასესჱ მთავარსაჱ შეიყვანესჱ იგიჱ
ძამისჱ ციხესაჱ, დამუნითჱ გამოღმართჱ ეძიებდაჱ საქმესაჱ თუი
სსაჱ მაშინჱ დემეტრეჱ მეფემანჱ მიგზავნაჱ ლაშქარიჱ თუისიჱ მოადგესჱ
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საჱ მართებდაჱ დედოფლადჱ აფხაზეთიჱ დაქართლიჱ ესევეჱ იოვანეჱ
მარუბისჱ ძეჱ ეძებდაჱ ბაგრატსჱ მეფედჱ, დავითარცაჱ მოისმინაჱ
დავითჱ კულაპარატმანჱ სიტყუაჱ მარუშისჱ ძისაჱ, წარმოემართაჱ
ძალითაჱ მისითაჱ მოვიდაჱ ქართლადჱ, დარაჟამსჱ ცნესჱ მოსულაჱ
მისიჱ კახთაჱ წარვიდესჱ ვითარცაჱ მეოტნიჱ, დადაუტევესჱ ქართლიჱ
მოვიდაჱ დავითჱ კულაჱ პარატიჱ ჩამოგდოჱ ქუაჴურელთაჱ, მოეგებაჱ
წინაჱ ივანეჱ ქართლისჱ ერისჱ თავიჱ, აღიღოჱ მისგანჱ უფლ
ისჱ ციხეჱ, დამიუბოძაჱ ბაგრატსჱ, დაჱ მამასაჱ მისსაჱ გურგენსჱ
რამეთუჱ არაჱ ესუაჱ შვილიჱ გურგენსჱ დავითჱ კულაჱ პარატსაჱ
დაჱ ბაგრატჱ ძეჱ გურგენისიჱ გაეზარდაჱ შვილადჱ თუისადჱ ესეჱ
ესეჱ დავითჱ კულაპარატიჱ უმეტესჱ განდიდნაჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ ტაო
სთაჱ რამეთუჱ იყოჱ პირველადჱ ღთ~ისჱ მოყუარეჱ გლახაკთჱ მო
წყალეჱ მდაბალიჱ დაჱ მშუიდიჱ დაჱ ძუირჱ უჴსენებელიჱ ეკლესიათაჱ მ
აშენებელიჱ ტკბილიჱ უხუიჱ კაცთჱ მოყუარეჱ ფიჩოსანთაჱ მოყუარ
ეჱ ყოველთაჱ თუისჱ კეთილისჱ მყოფელიჱ დასავსეჱ ყოვლითაჱ კეთ
ილითაჱ ამანჱ აღაშენაჱ საყდარიჱ ღთ~ისაჱ წმიდაჱ ეკლესიაჱ
ხახულისაჱ, დავითარჱ შეიქცაჱ მუნითჱ გარეჱ დაუტევნაჱ უ
ფლისჱ ციხელნიჱ, გურგენჱ, დაძეჱ მისიჱ ბაგრატჱ მასჱ ჟა
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მსაჱ იყოჱ ბაგრატჱ ასაკითაჱ თუისითაჱ უსრულჱ, ამისჱ თ
უისჱ თანაჱ განმგებელადჱ, დაუტევაჱ მამაჱ მისიჱ გურგენჱ
შემოგრიბნაჱ ქართველნიჱ აზნაურნიჱ, დაუბრძანაჱ, ესეჱ ა
რსჱ მკუიდრიჱ ტაოსიჱ ქართლისაჱ დააფხაზეთისაჱ შვილიჱ, და
გაზრდილიჱ ჩემიჱ, დამეჱ ვარჱ მოურავიჱ ამისიჱ, დათანაჱ შემწ
ეჱ, ამასჱ დაემორჩილენითჱ ყოველნიჱ, დადაყუნაჱ დღენიჱ მცი
რედნიჱ, დაწარვიდაჱ ტაოსჱ ვითარჱ წარჴდესჱ ამასჱ შინაჱ ჟამნიჱ,
რაოდენნიჱ მეჱ იწყესჱ კუალადჱ მედგრობადჱ ზაკულებითჱ ვითა
რცაჱ არსჱ ჩუეულებაჱ ქართლისაჱ აზნაურთაჱ, შეეუბნესჱ
ნაქორდეველთაჱ დასაბოტარელთაჱ მოიყვანნესჱ ლაშქარნიჱ კ
ახეთითჱ, დაგასცესჱ უფლისჱ ციხეჱ, დაშეიპყრნესჱ გურგ
ენჱ დაბაგრატჱ, დადედოფალიჱ გუარანდუხტჱ წარიყვა
ნესჱ კახეთადჱ რაჟამსჱ ცნაჱ ესეჱ დავითჱ კულაჱ პარატმანჱ, დაუმძი
მდაჱ ფრიადჱ, გამოილაშქრაჱ ყოვლითაჱ ძალითაჱ მისითაჱ, მო
ვიდაჱ თრიალეთსჱ შთასლვადჱ კახეთადჱ დარაჟამსჱ ცნესჱ კახთაჱ გ

ამოგზავნესჱ მოციქულიჱ, დამოუპყრესჱ პირიჱ ზავისაჱ, დაგანუ
ტევნესჱ გურგენჱ, დაბაგრატჱ, დადედოფალიჱ გუარა
ნდუხტჱ, შეუქციესჱ ქართლიჱ დაუფლისჱ ციხეჱ, ხოლოჱ წი
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რქულისჱ ციხეჱ დაგურაჱ თუითჱ დაიმჭირესჱ მათჱ ჟამთაჱ
ეპყრაჱ უფლისჱ ციხეჱ დაქართლიჱ გუარანდუხტჱ დედოფ
ალსაჱ, ესეჱ გუარანდუხტჱ დედოფალიჱ იყოჱ ასულიჱ გ
იორგიჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ დედაჱ ბაგრატისიჱ, დავითარჱ გარ
დაჰჴდაჱ ამასჱ შინაჱ წელიწადიჱ სამიჱ, დამეფობდაჱ აფხაზეთსჱ
თეოდოსიჱ, მწუხარეჱ განირყუნაჱ ქუეყანაჱ იგიჱ დაშეიცვალაჱ
ყოველიჱ წესიჱ დაგანგებაჱ პირველთაჱ მეფეთაჱ განწესებულ
იჱ, იხილესჱ რაჱ წარჩინებულთაჱ მისჱ ქუეყანისათაჱ, იყუნე
სჱ ერთობითჱ მწუხარებასაჱ შინაჱ დიდსაჱ, ამანვეჱ ივანეჱ მ
ირუშისჱ ძემანჱ ინებაჱ რათაჱ მოიყვანოსჱ ბაგრატჱ მეფ[ე]
დჱ აფხაზეთისაჱ დამისჱ თანაჱ ყოველთაჱ დიდებულთაჱ, დაე
რისჱ თავთაჱ აზნაურთაჱ აფხაზეთისაჱ დაქართლისათაჱ,
გამოითხოვესჱ ბაგრატჱ მეფედჱ დავითჱ კულაპარატისაგანჱ, ხოლოჱ
მანჱ დიდითაჱ იძულებითაჱ ძნელადჱ აღასრულაჱ თხოვაჱ მათ
იჱ ვითარცაჱ ეთქუაჱ პირველადჱ უშვილოჱ ყოჱ დავითჱ კულაჱ პარა
ტიჱ, დაბაგრატჱ გაეზარდაჱ შვილადჱ ორისავეჱ კერძოსაჱ ტაო
საჱ გარნაჱ რაჟამსჱ უმკუიდროჱ ქმნულჱ იყოჱ ქუეყანაჱ აფხაზეთი
საჱ, მოსცაჱ მათჱ სიმტკიცითაჱ დამძევლითაჱ შთაიყვანესჱ აფხაზე
[..................................................................................................................]
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მეფედჱ დადამორჩილდესჱ ყოველნიჱ ბრძანებასაჱ მისსაჱ, რამეთუჱ გა
ნსრულჱ იყოჱ ასაკითაჱ, დაჱ ვითარჱ გარდაჴდაჱ წელიწადიჱ ორიჱ იწყოჱ
განგებადჱ დასაურავადჱ დაგამართებადჱ ყოველსაჱ საქმესაჱ მსგავსადჱ
პაპისაჱ მისისაჱ დიდისაჱ მეფისაჱ გიორგისაჱ გინაჱ თუჱ ემეტე
სჱ ადრეჱ ვთქუჱ რამეთუჱ ყოვლითურთჱ მიემსგავსებოდაჱ ქცევასაჱ
გამზრდელისაჱ თუისისაჱ დიდისაჱ დავითჱ კულაჱ პარატისაჱ დაიხილვე
ბოდაჱ მისჱ თანაჱ ყოველიჱ სახეჱ კეთილისაჱ, გამოგზავნაჱ [.]თეოდ
ოსიჱ მეფეჱ დედისჱ ძმაჱ მისიჱ ტაოსჱ წინაშეჱ კულაჱ პარატისაჱ,
რამეთუჱ ესეჱ საქმეჱ გამონახაჱ უმჯობესადჱ რათაჱ ყოველთაჱ კაც
თაჱ დიდთაჱ დამცირეთაჱ, სასოებაჱ კეთილისაჱ გინაჱ შიშიჱ უ
წესოებისაჱ თუისჱ, მისაჱ მიმართჱ აქუნდესჱ, შემდგომადჱ ამ[.]ისაჱ
გარდამოვიდაჱ ქართლსჱ რათაჱ განაგნესჱ საქმენიჱ დაშლილნიჱ ქარ
თლისანიჱ, მოვიდაჱ დადადგაჱ თიღუასჱ, ხოლოჱ მასჱ ჟამსაჱ აზნაურთაჱ
ქართლისათაჱ რომელთაჱ მეჱ არაჱ ენებაჱ გარდამოსლვაჱ მისიჱ, რ
ამეთუჱ თითოეულადჱ განაგებდესჱ საქმეთაჱ ქართლისათაჱ, და
ღაცაჱ თუჱ იყუნესჱ მორჩილებასაჱ შინაჱ გუარანჱ დუხტისასაჱ
იწინამძღურესჱ ქავთარჱ ტბელიჱ მოეგებნესჱ ბრძოლადჱ ჱ ჱ,
დაუდგესჱ თავსაჱ ზედაჱ მუღრისასაჱ იხილაჱ რაჱ ბაგრატჱ აფხაზთჱ
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მეფემანჱ აღუზახნაჱ სპათაჱ თუისთაჱ, მივიდესჱ შეებნესჱ დაჱ იოტნ
ესჱ ქართველნიჱ, რომელნიმეჱ დაჴოცნესჱ დარომელნიჱ მეჱ დაიპყრნ
ესჱ, დაჱ სხუანიჱ კუალადჱ მეოტნიჱ გარდაიხუეწნესჱ დადაიფანჩნესჱ
ხოლოჱ მოვიდაჱ უფლისჱ ციხესჱ აიღოჱ ციხეჱ დედისაგანჱ თუის
ისაჱ, დაყუნაჱ დღენიჱ დაგანაგნაჱ მცირედჱ საქმენიჱ ქართლისანიჱ
წარიყვანაჱ დედაჱ თუისიჱ, დაწარვიდაჱ ქუეყანადჱ აფხაზეთისაჱ, დავი
თარცაჱ ჴელოვანმანჱ მენავეთჱ მოძღუარმანჱ განაგოჱ ყოველ
იჱ საქმეჱ აფხაზეთისაჱ, რამეთუჱ მცირედჱ ამხილისჱ ყოველთაჱ,
ვინჱ უკუეჱ პოვოსჱ ურჩიჱ, დამისჱ ადგილისაჱ განადიდისჱ ერთჱ
გულიჱ, დამისანდობელიჱ თუისიჱ, დაამასჱ შინაჱ გარდაჴდესჱ წელ
იწადნიჱ რაოდენნიმეჱ, დაიყოჱ მათჱ ჟამთაჱ ერისჱ თავადჱ კლდეჱ კ
ართაჱ რატიჱ, დაჰქონდაჱ ციხეჱ ატენისაჱ, დაქართლისაგანჱ მტ
კუარისაჱ სამხრითჱ კერძოჱ ყოველივეჱ თრიალეთიჱ მანგლისჱ ჴევიჱ
დასკურეთიჱ არაჱ მორჩილობდაჱ კეთილადჱ მეფესაჱ ბაგრატსჱ შეკრბ[..]
სპაჱ თუისიჱ ყოველიჱ, დაგამოვიდაჱ ქართლადჱ, დაჱ ენებაჱ მოდგომაჱ
დაშერევაჱ რატჱ ერისჱ თავისაჱ, მაშინჱ უკუეჱ მსწრაფლჱ კულაჱ
პარატსაჱ დაუთხრესჱ ესრეჱ არაჱ სადაჱ წარვალსჱ სხუაგანჱ, არამ
ედჱ განმზადებულჱ არსჱ სიკუდილადჱ შენდაჱ, დაშეკაზმულჱ იყოჱ მამაჱ
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ბაგრატისიჱ მოსლვადჱ შვილისაჱ თანაჱ თუისისაჱ, დავითჱ კულაჱ პარატ
ისაჱ, წარმოვიდაჱ მსწრაფლჱ დამოუწოდაჱ ლაშქარსაჱ თუისსაჱ, დაუჴ
მოჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ სომხითისათაჱ, დამაშინჱ ჯერეთჱ ცოცხა
ლიჱ იყოჱ პაპიჱ ბაგრატისიჱ, ბაგრატჱ ქართველთაჱ, მეფეჱ, იგი
ცაჱ მოვიდაჱ, დავითჱ კულაჱ პარატსაჱ წინაშეჱ, რამეთუჱ ეშინოდაჱ ძისაჱ
თუისისაჱ გურგენისგანჱ წაღებასაჱ მეფობისასაჱ, მოვიდესჱ დადადგესჱ
დლივსჱ სპითაჱ დიდითაჱ, რომელთაჱ არაჱ იყოჱ რიცხუიჱ, დაგაგზა
ვნნაჱ ლაშქარნიჱ გურგენსჱ ზედაჱ, მიეგებნესჱ გურგენსჱ წინაჱ,
გარდათხრილთაჱ, თავსაჱ შავშეთისასაჱ გააქციესჱ გურგენჱ, დაშთაი
ხუეწაჱ მეოდიჱ დაშევიდაჱ ციხესაჱ წერბეთისასა მასჱ ჟამსაჱ მოსრულჱ იყ
ოჱ ბაგრატჱ თრიალეთსჱ დაჱ დადგაჱ კარუშეთსჱ გაგზავნაჱ,
მოციქულიჱ განახნაჱ ლაშქარნიჱ, დაიხილაჱ რომელჱ ძალითაჱ არაჱ
ეგებოდაჱ წინაჱ აღდგომაჱ დავითჱ კულაჱ პარატისაჱ მაშინჱ დაუტ
ევნაჱ სპანიჱ თუისნიჱ ადგილსაჱ ზედაჱ, დათუითჱ მარტოჱ მივიდაჱ წი
ნაშეჱ მისსაჱ, დაითხოვაჱ შენდობაჱ, დააუწყაჱ, ვითარმედჱ სხუისაჱ
რომლისაჱ არასაჱ თუისჱ მოვედჱ გარნაჱ არაჱ მორჩილებისაჱ თუისჱ
რატისაჱ, ხოლოჱ მანჱ გაგზავნაჱ დაუბრძანაჱ ესრეთჱ, მითხრესჱ რ
ომელჱ ჩემდაჱ სიკუდილადჱ გამოსრულჱ იყავჱ, გარნაჱ აწჱ ვსცანჱ
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დასტურიჱ რომელჱ უბრალოჱ ხარჱ არამედჱ მითავისჱ უფლებიხარჱ
რატისჱ ზეჱ, დაიმორჩილეჱ ვითაცჱ სახედჱ გწადიანჱ, მაშინჱ წარ
მოვიდაჱ კუალადჱ გამოვიდაჱ ყოვლითაჱ სპითაჱ მისითაჱ ბაგრატჱ,
აიღოჱ მეორედჱ ერეთიჱ დაიმჭირაჱ დინარჱ დედოფალიჱ თუისადჱ

იწყოჱ ძებნადჱ კახეთისაჱ, დაძალითაჱ მისითაჱ მიუწდომელითაჱ
ორჱ წელჱ წარუხუნაჱ ყოველნიჱ ციხენიჱ კახეთისანიჱ, შე
აწყუდიაჱ კუირიკეჱ ბოჭორმასჱ დაუყენნაჱ ციხესჱ გარეშამოჱ
მცველნიჱ წელიწდამდიჱ, დაწარიღოჱ ბოჭორმაცაჱ, დადაიპყრაჱ ს
რულიადჱ კახეთიჱ დადაიჭირაჱ კარსაჱ ზედაჱ თუისსაჱ მასჱ ჟამსაჱ განდა[იდ..]
ფადლუნჱ ამირაჱ განძისაჱ იწყოჱ კირთებადჱ ერისჱ თავთაჱ კახე
თისათაჱ ჟამითიჱ ჟამადჱ მეკობრობითჱ დაპარვითჱ რბევადჱ, დატ
ყუენვადჱ ადგილითიჱ ადგილადჱ, ხოლოჱ იხილაჱ რაჱ დიდმანჱ მეფემა
ნჱ ბაგრატჱ კადნიერებაჱ მისიჱ, აღივსოჱ შურითაჱ, დადიდადჱ
შეუძნდაჱ კადნიერებაჱ მისიჱ, განემზადაჱ ყოვლითაჱ სპითაჱ მისითაჱ
წარგზავნაჱ მოციქულიჱ წინაშეჱ გურგაკჱ შანშაჱ სომეხთაჱ მეფი
საჱ, აწუიაჱ რათაჱ შურიჱ იძიონჱ ფადლონისგანჱ, ხოლოჱ მანჱ
განიხარაჱ სიხარულითაჱ დიდითაჱ, დამოუწოდაჱ მსწრაფლჱ ყ[.]
ველთაჱ სპათაჱ თუისთაჱ წარმოემართაჱ დამოვიდაჱ წინაშეჱ ბაგრა
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ტჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ შეკრბესჱ ორნივეჱ ძორაკერტსჱ, მიმარ
თესჱ ფადლონსჱ დიდადჱ განლაღებულსაჱ, მოძულესაჱ ქრისტიანე
თესაჱ რომელიჱ ყოვლითურთჱ ეძიებდაჱ წარწყმედადჱ ყოველთაჱ ჯუა
რისჱ მსახურთაჱ, დავითარჱ იხილაჱ ძალიჱ მათიჱ უძლეველიჱ, შე
უშინდაჱ წარვიდაჱ დამიმართაჱ სიმაგრეთაჱ შესლვადჱ ამანჱ დიდმანჱ
დაყოვლითურთჱ ძლევაჱ შემოსილმანჱ მეფემანჱ ბაგრატჱ წარმო
ტყუენაჱ ქუეყანაჱ რანისაჱ მოადგაჱ ქალაქსაჱ შანქორსაჱ აუდგნაჱ ფი
ლაკავანნიჱ დამცირედთაჱ დღეთაჱ დალეწნაჱ ზღუდენიჱ შანქო
რისნიჱ, დახვალისაჱ დღეჱ ეგულებოდაჱ შემუსრვადჱ დაწარტყ
უენვადჱ ქალაქისაჱ მისჱ, მასჱ ღამესაჱ მოუვლინაჱ მოციქულიჱ ფად
ლუმანჱ, ითხოვაჱ შენდობაჱ დააღუთქუაჱ დღეთაჱ შინაჱ სიცო
ცხლისათაჱ მსახურებაჱ, გაუკუეთაჱ ხარაჯიჱ, დაუწერაჱ თავისჱ უფლ
ებაჱ, დათავისჱ თავითაჱ ლაშქრობაჱ მტერთაჱ მისთაჱ ზედაჱ, მაშინჱ
უბრძანაჱ დაშემოკრიბნაჱ წინაშეჱ მისსაჱ ყოველნიჱ დიდებულნიჱ,
უბრძანაჱ პირველადჱ რათაჱ დაიჭირონჱ ქალაქიჱ იგიჱ ძალითაჱ
მათითაჱ, იხილესჱ განიცადესჱ დამოახსენესჱ რომელჱ ვერვისჱ და
ედვაჱ, დაუფროსადჱ ხოლოჱ ამისჱ თუისჱ რომელჱ სხუათაჱ ყოვე
ლთაჱ სალაშქროთაჱ საქმეთაგანჱ უცალოჱ იქმნებოდესჱ კუალადჱ
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უბრძანაჱ დაგანიზრახაჱ დაზავებაჱ ფადლონისიჱ, დაჱ მათჱ ყოვე
ლთაჱ სიბრძნითაჱ მათითაჱ გამოარჩიესჱ უმჯობესადჱ დააწუი
ესჱ ზავიჱ უბრძანაჱ დაჱ გაგზავნაჱ მოციქულიჱ, დამისგანჱ აუწ
ყაჱ ზავიჱ დასტურიჱ, მაშინჱ ფადლუმანჱ განიხარაჱ სიხარუ
ლითაჱ დიდითაჱ, აღასრულაჱ ყოველიჱ იგიჱ სიტყუითაჱ აღ
თქმულიჱ საქმითჱ, უძღუნაჱ ძღუენიჱ დიდიჱ დაჱ მიუწდო
მელიჱ, აღავსნაჱ ყოველნიჱ დიდებულნიჱ ნიჭითაჱ მიუწდო
მელითაჱ, დაწარმოვიდაჱ შინაჱ განმარჯუებულიჱ ამანვეჱ დიდმანჱ
მეფემანჱ აღაშენაჱ საყდარიჱ ბედიისაჱ, შექმნაჱ საებისკოპოზოდჱ

მოცვალაჱ მუნჱ გუდაყუისაჱ საებისკოპოზოჱ, შეწირნაჱ სო
ფელნიჱ მრავალნიჱ ყოველთაჱ ჴევთაჱ დაადგილთაჱ, განასრულაჱ
ყოვლითაჱ განგებითაჱ, დაშეამკოჱ ყოვლითაჱ სამკაულითაჱ ეკლ
ესიაჱ აკურთხაჱ დადასუაჱ ებისკოპოზიჱ უკეთუჱ ვისმეჱ ენებოსჱ
განცდადჱ, დაგულისჱ ჴმისჱ ყოფადჱ სიმაღლისაჱ თუისჱ დადიდ
ებისაჱ მისისაჱ პირველადჱ განიცადოსჱ სამკაულიჱ ბედიისაჱ
ეკლესიისაჱ, დამისგანჱ გულისჱ ჴმაჱ ყოსჱ დაცნასჱ რომელჱ არა
ვინჱ ყოფილჱ არსჱ მსგავსიჱ მისიჱ სხუაჱ მეფეჱ ქუეყანასაჱ ქარ
თლისასაჱ დააფხაზეთისაჱ, ამანვეჱ აკურთხაჱ ეკლესიაჱ ქუთა
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თისიჱ განგებითაჱ დიდითაჱ დამიუწდომელითაჱ, რამეთუჱ
შემოკრიბნაჱ მახლობელნიჱ ყოველნიჱ ჴელმწიფენიჱ კათალი
კოზნიჱ მღდელთჱ მოძღუარნიჱ დაყოველთაჱ მონასტერთაჱ წი
ნამძღუარნიჱ დაყოველნიჱ დიდებულნიჱ ზემონიჱ დაქომონიჱ,
მამულისაჱ დასამეფოსაჱ მისისაჱ მყოფნიჱ სხუათაჱ ყოველთაჱ სა
ჴელმწიფოთანიჱ ესეჱ ბაგრატჱ აფხაზთაჱ დაქართველთაჱ მეფეჱ
წარემატაჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ, ყოვლითაჱ განგებითაჱ ამისდაჱ
შემპოვნედჱ დაამისაჱ მოაჯედჱ შეიქმნესჱ ყოველნიჱ ჴელმწიფე
ნიჱ მახლობელნიჱ დამოთუალულნიჱ მამულისაჱ დასამეფოსაჱ მი
სისანიჱ, მოლაშქრედჱ ვითარცაჱ თუისნიჱ დიდებულნიჱ დამისანდო
ბელნიჱ, დადაუმორჩილნაჱ ღმერთმანჱ ყოველნიჱ მტერნიჱ
დაწინაჱ აღმდგომნიჱ, მომადლაჱ დღეთაჱ მისთაჱ მშუიდობაჱ და
დიდიჱ დაწყნარებაჱ ქუეყანისაჱ, დაუკეთუჱ ვინმეჱ ინებოსჱ თ
უითოეულადჱ წარმოთქმადჱ ყოველთაჱ განგებათაჱ მისთაჱ მოუძ
ლურდესჱ ძალიჱ მისიჱ, რათგანჱ მცირედჱ წარმოვთქუიჱ, ჟა
მთაჱ სიგრძესაჱ არაჱ დავიწყებისაჱ თუისჱ დავთქუჱ რომელიჱ ეს
ეცაჱ შემდგომადჱ დიდისაჱ მეფისაჱ ვახტანგჱ გორგასლისაჱ არ
აჱ ვინჱ გამოჩენილჱ არსჱ სხუაჱ მსგავსიჱ მისიჱ დიდებითაჱ და
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ძალითაჱ ყოვლითაჱ გონებითაჱ ეკლესიათაჱ მაშენებელიჱ გ
ლახაკთაჱ მოწყალეჱ დაჱ სამართლისჱ მოქმედიჱ ყოველთაჱ კ
აცთაჱ თუისჱ მეფობდაჱ, ოცდათექუსმეტჱ წელჱ დაგარდაიცვა
ლაჱ შემკობილიჱ მჴცითაჱ შუენიერითაჱ ქრონიკონსაჱ ორა
სჱ ოცდაჱ თოთხმეტსაჱ თუესაჱ მაისსაჱ შუიდსაჱ, დღესაჱ პარ
ასკევსაჱ დაიყოჱ დღეთაჱ მიცვალებისაჱ მისისათაჱ ტაოსჱ, და
წარმოიღოჱ გუამიჱ მისიჱ ზუიადმანჱ ერისჱ თავთაჱ ერისჱ თა
ვმანჱ, დადამარხაჱ ბდ΅ასჱ, შემდგომადჱ ამისაჱ მეფეჱ იქმნაჱ ძეჱ
მისიჱ გიორგიჱ, დაიყოჱ იგიცაჱ სავსეჱ ყოვლითაჱ სიკეთითაჱ,
ესეჱ ეუფლაჱ ყოველსაჱ მამულსაჱ დასამეფოსაჱ თუისსაჱ ჟამსაჱ
ოდენჱ სიყრმისაჱ დაჱ სიჭაბუკისაჱ მისისასაჱ, რამეთუჱ იყოჱ, რ
აჟამსჱ მეფეჱ იქმნაჱ წლისაჱ თორმეტისაჱ, ხოლოჱ მეშუიდესაჱ
წელსაჱ მეფობისაჱ მისისასაჱ, გამოვიდაჱ ბასილიჱ მეფეჱ ბერძენთაჱ
მასჱ ზედაჱ ყოვლითაჱ სპითაჱ მისითაჱ დაუცხოჱ თესლითაჱ ურ

იცხუითაჱ ხოლოჱ იგიჱ მეფეჱ განვიდაჱ სპითაჱ დიდითაჱ წინაჱ აღმდ
გომადჱ მისაჱ დადაიბანაკესჱ ორთავეჱ ქუეყანასაჱ ბასიანისასაჱ
მრავალჱ დღეჱ, დაარაჱ მიმართესჱ ბრძოლადჱ ურთიერთ
ასჱ, მორიდაჱ გიორგიჱ მეფემანჱ მოვიდაჱ დაწუაჱ ქალაქიჱ ოლ
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თისნიჱ, დამუნითჱ იგიჱ მოვიდაჱ კუალასაჱ დამოუდგაჱ უკანაჱ ბასი
ანთაჱ, მეფეჱ ბერძენთაჱ, დაშეკრბესჱ უკანაჱ მავალნიჱ გიორ
გისნიჱ, დადევნნაჱ მავალნიჱ ბასილისნიჱ, დაიქმნაჱ ბრძოლაჱ დ
იდიჱ დასო΅ფელსაჱ რქუიანჱ ბირიმნიჱ, დამოისრნესჱ მრავლადჱ
ორკერძოვეჱ მოკლნესჱ ერისჱ თავნიჱ დიდებულნიჱ რატიჱ ძეჱ
ლიპარიტისიჱ დახურსიჱ, დაჱ გუიანადააჱ ეწიაჱ ჴმაჱ მეფესაჱ ვითარმ
ედჱ რომიჱ არსჱ უკანაჱ მავალთაჱ ზედაჱ მაშინჱ უბრძანაჱ ს
პათაჱ თუისთაჱ, დააღიჭრნესჱ მსწრაფლჱ, დაგანვიდაჱ თუითჱ იგიჱ
მეფეჱ, ხოლოჱ ახოვანიჱ იყოჱ დაუშიშიჱ ყოვლითურთჱ ვითა
რცაჱ უჴორცოჱ, დამისთანაჱ სიმრავლეჱ სპისაჱ მისისაჱ დამოვიდაჱ
მუნითჱ ბასილიჱ მეფეჱ დაჱ ყოვლითაჱ სპითაჱ მისითაჱ შეკრბესჱ
იმიერჱ დაამიერჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ დიდიჱ, დამოსრნესჱ ბერძენნიჱ
ფრიადჱ დაწარმოიღესჱ ავარიჱ ეზომიჱ, გაგრძელდაჱ მათჱ შორისჱ
ბრძოლაჱ რომელჱ სივლტოლადჱ განემზადაჱ ბასილიჱ მეფეჱ ხოლოჱ
ვითარჱ სულჱ მოკლეჱ იქმნნესჱ ქართველნიჱ მორიდესჱ დაწარმოვიდესჱ,
დაწარმოუდგესჱ უკანაჱ ბერძენნიჱ, დაჴოცნესჱ ურიცხუნიჱ პირ
ითაჱ მახუილისათაჱ, მოუწიაჱ ლაშქარმანჱ დაატყოვესჱ არტანიჱ
დამოაოჴრესჱ გიორგიჱ მეფეჱ თრიალეთსჱ მოადგაჱ უკანაჱ ასწყუ[ი]დაჱ
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ქუეყანაჱ ჯავახეთისაჱ დაგარდავიდაჱ თრიალეთსჱ კუალადცაჱ მიეახლნ
ესჱ ურთიერთასჱ რამეთუჱ განძლიერდაჱ გიორგიჱ მეფეჱ
დაჱ მოირთოჱ ძალიჱ კახეთისაჱ დაერეთისაჱ, გარნაჱ დაუშალესჱ მა
შინჱ შებმაჱ მეორედჱ შეიქცაჱ ბასილიჱ მეფეჱ თრიალეთითჱ უკუმოჱ
იარაჱ ჯავახეთიჱ, დაპარტანიჱ კუალადჱ უბოროტესადჱ შურის
გებითაჱ მოაოჴრნაჱ ქუეყანანიჱ იგიჱ წარვიდაჱ დაიზამთრაჱ ქუეყან
ასაჱ ტალდისასაჱ მახლობელადჱ ქალაქსაჱ ტრაპეზონთასაჱ, დავიდო
დესჱ მათჱ შორისჱ მოციქულნიჱ ზავისაჱ დასიყუარულისაჱ თუისჱ
მასჱ ჟამსაჱ, იქმნაჱ დიდიჱ განდგომილებაჱ საბერძნეთითჱ შეი
ერთნესჱ სპაჱ სპეტიჱ დაწარვიზიჱ, დამოვლოჱ ქუეყანაჱ აღმოსავლ
ეთისაჱ დადიდადჱ შეძრწუნდაჱ მისჱ თუისჱ ბასილიჱ, გარნაჱ პატი
ვსცაჱ ღმერთმანჱ მასვეჱ დამოკლაჱ წარვიზიჱ ქსიფეჱ, მიუგოჱ
ცრუობაჱ წარვიზისაჱ, რამეთუჱ შეიტყუვესჱ ციხესაჱ, დალასანო
სთაჱ სისხლისაჱ თუისჱ ბუკასისაჱ ძისაჱ შეიპყრესჱ დამოგუარესჱ
ბასილიჱ მეფესაჱ, დამანჱ ექსორიაჱ ყოჱ კუნძულსაჱ რომელსამეჱ დამ
ისთანათაჱ მრავალთაჱ მოჰკუეთაჱ თავიჱ მახუილითაჱ რომელთაჱ,
თანაჱ იყოჱ ფერისჱ ძეჱ ჯოჯიკისიჱ ნათესავითჱ ტაოველიჱ, დასხუ
ანიჱ იყუნესჱ ბერძენნიჱ კუალადჱ შემოიქცაჱ, ბასილიჱ მეფეჱ მოვი
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დაჱ ბასიანსჱ ითხოვდაჱ ქუეყანათაჱ დაციხეთაჱ აღუთქმიდაჱ ზავსაჱ
დამშუიდობასაჱ ცნაჱ რაჱ გიორგიჱ მეფემანჱ, წარავლინაჱ ზუიადიჱ ე
რისჱ თავიჱ სპითაჱ მისითაჱ, დაუბრძანაჱ რათაჱ ზავისაჱ მიპყ
რობითაჱ მცირედჱ ხანჱ დაიმჭირვაჱ ადგილსაჱ, დათუითჱ წარვი
დაჱ წარდგომადჱ უკანაჱ სპითაჱ ძლიერითაჱ, დაგანიზრახვიდაჱ ე
სრეთჱ უკეთუჱ ინებოსჱ ზავიჱ ბასილიჱ მეფემანჱ იქმნესჱ ესრეთჱ,
დაინებოსჱ ომიჱ განვემზადნეთჱ მისჱ თუისცაჱ, ხოლოჱ რომელ
თაჱ არაჱ უნდაჱ ყოფადჱ მშუიდობისაჱ იწყესჱ განმზადებადჱ ბრძო
ლაჱ დამივიდესჱ ბასილიჱ მეფისაჱ დაბანაკებულსაჱ ზედაჱ რომელსაჱ უწ
ოდიანჱ სუინააქსადჱ იწყესჱ ბრძოლადჱ, დააოტესჱ ზოგიჱ ლა
შქრისაჱ მისისაჱ, განუწყრაჱ ბასილიჱ მეფეჱ დაუბრძანაჱ მოღებ
ადჱ ძელიჱ ცხორებისაჱ, დამადლიჱ წმიდაჱ დადვაჱ ქუეყანასაჱ ზედაჱ,
დათქუაჱ უკეთუჱ მიმცეჱ ჴელსაჱ მტერთასაჱ არღარაჱ ვიყოჱ თა
ყუანისჱ მცემელჱ თქუენთანაჱ უკუნისამდეჱ, დავითარჱ გაგრძელდაჱ
ბრძოლაჱ მათჱ შორისჱ კუალადცაჱ მეოტჱ იქმნნესჱ სპანიჱ ქარ
თველთანიჱ, დაწარმოვიდესჱ მეოტადჱ, მოისრნესჱ ურიცხუნიჱ პ
ირითაჱ მახუილისათაჱ, დარომელნიმეჱ ტყუეჱ იქმნნესჱ, წარიღე
სჱ ავარიჱ დიდჱ ძალიჱ დაგანძიჱ სამეფოჱ რომელიჱ ჰქონდაჱ
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თანაჱ დაწარმოუდგაჱ ბასილიჱ მეფეჱ უკანაჱ ხოლოჱ, კუალადცაჱ იწყ
ესჱ ზავადჱ ვითარცაჱ პირველჱ, რამეთუჱ შიშიჱ დიდიჱ აქუნდაჱ სა
ბერძნეთითჱ განდგომისაჱ დაყვესჱ მშუიდობაჱ დადაიზავნესჱ, და
მისცაჱ გიორგიჱ მეფემანჱ მძევლადჱ ძეჱ თუისიჱ ბაგრატჱ წელ
იწდისაჱ სამისაჱ, დაციხენიჱ რომელჱ პირველჱ მიცემულნიჱ, დაჱ
უკანასჱ იადნიჱ, დაქუეყანაჱ რომელიჱ ჰქონდაჱ კულაჱ პარატს
აჱ ტაოსთაჱ დაარტანთაჱ დაჯავახეთსჱ, ხოლოჱ რომელნიჱ მეჱ,
ამაჱ ქუეყანათაგანჱ იძლივნესჱ, დაკუალადჱ დაულოცნაჱ ეკლესიანიჱ
სოფელნიჱ დაადგილნიჱ გიორგიჱ მეფესაჱ, ხოლოჱ თუით[....] წარვიდაჱ
დათანაჱ წარიყვანაჱ ბაგრატჱ უფლისჱ წულიჱ მძევლადჱ ძეჱ გიო
რგიჱ მეფისაჱ ჩუენისაჱ აღუთქუაჱ ფიცითჱ აღთქმაჱ ვითარმედჱ
წელსაჱ მესამესაჱ გამოგიგზავნოჱ ძეჱ შენიჱ, დაჱ იყოჱ სამჱ წელჱ ქალა
ქსაჱ სამეფოსაჱ კოსტანტიჱ პოლესჱ, დაწელსაჱ მესამესაჱ გამოგზავნაჱ
ვითარცაჱ აღუთქუაჱ, რაჟამსჱ მოიწიაჱ მამულსაჱ დასამეფოსაჱ თუისსაჱ
მოყვაჱ თანაჱ კატაბანიჱ აღმოსავლეთისაჱ ვიდრეჱ სამზღურამდეჱ
მამულისაჱ მისისაჱ, დავითარჱ შეიქცაჱ გარეჱ მოეწიაჱ სწრაფითჱ დაჱ მო
რთოჱ კატაბანსაჱ დამოართოჱ წიგნიჱ კოსტანტიჱ მეფისაჱ რომელსაჱ
წერილჱ იყოჱ ესრეთჱ სახედჱ ვითარმედჱ განგებითაჱ ღთ~ისათაჱ
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მიიცვალაჱ სანატრელიჱ მეფეჱ ბასილიჱ ჩემიჱ ძმაჱ, დანაცულაჱ
დჱ მისაჱ ვიქმენჱ მეჱ მეფედჱ ყოველსაჱ ზედაჱ საბერძნეთსაჱ, აწჱ უკუ
ეჱ სადაცაჱ მიწევნულჱ იიყოჱ განსაგებელსაჱ შენსაჱ ბაგრატჱ ძ
ეჱ გიორგიჱ მეფისაჱ აფხაზთაჱ ჴელმწიფისაჱ შეაქციეჱ სწრაფითაჱ

დიდითაჱ რათაჱ მოვიდესჱ ჩუენთანაჱ, ხოლოჱ მანჱ ვითარცაჱ წარი
კითხაჱ ბრძანებაჱ მეფისაჱ, ენებაჱ რათამცაჱ შეაქციაჱ გარეჱ ბრძ
ანებისაჱ ებრჱ მისისაჱ, შემოიქცაჱ სწრაფითჱ დევნაჱ უყოჱ უკ
ანაჱ რაჟამსჱ მოეახლაჱ იხილაჱ რომელჱ სიმრავლეჱ დიდჱ ძალიჱ მიგებე
ბულჱ იყოჱ დიდებულნიჱ წინაჱ ერისჱ თავთაჱ ერისჱ თავნიჱ,
დაერისჱ თავნიჱ ტაოელნიჱ, მესხნიჱ დაქართველნიჱ, რომელ
თაჱ არაჱ იყოჱ რიცხუიჱ, შეიქცაჱ გარეჱ დაუთხრაჱ მანდატურ
საჱ რომელიჱ მიწეულჱ იყოჱ დასტი΅რითაჱ, უკეთუჱ ძალჱ გიცჱ
შენჱ აქციეჱ ჩემგანჱ კულაჱ ესეჱ აღარაჱ ეგებისჱ ჵჱ დიდიჱ საკუირველიჱ
დამოწყალებაჱ ღ~თისაჱ ვითარჱ მყისჱ განერაჱ მართალიჱ ჴელთ
აგანჱ მათთაჱ რომელთაჱ ენებაჱ ზაკვითჱ შექცევაჱ მისიჱ, დათ
უჱ ვისმეჱ გენებოსჱ განცდადჱ ესეჱ ვითართაჱ შეწევნათაჱ ღ~თისაჱ
მიმართჱ იხილნეთჱ დაგანიცადნეთჱ ურიცხუნიჱ ჴელისჱ აპყრო
ბანიჱ ღთ~ისაჱ მიერნიჱ ამასჱ, ამასჱ დიდსაჱ ბაგრატსჱ აფხაზთაჱ ზე
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დაჱ მეფესაჱ რომელნიჱ არაჱ ვისჱ ზედაჱ მოწევნულჱ იყუნენჱ სხუისაჱ
მეფისაჱ რომელთაჱ თუისჱ გაუწყრაჱ, ჟამსაჱ დაჟამსაჱ გაუწყოსჱ
წინაჱ მდებარემანჱ სიტყუამანჱ, ესეჱ უკუეჱ მოიწიაჱ მამისაჱ წ
ინაშეჱ თუისისაჱ გიორგიჱ მეფისაჱ სახლადჱ მათდაჱ ქუთათისჱ იხილ
ესჱ მშობელთაჱ მისთაჱ შვილიჱ მათიჱ, დამსგავსიჱ მათიჱ განუც
დელისაჱ დამიუთხროჱ ბელისაჱ სიკეთისაჱ მათისაჱ ყოვლითურთჱ შუ
ენიერიჱ, რომლისაჱ სიკეთისაჱ მათისაჱ შეუძლებელჱ არსჱ კაც
თაგანჱ მითხრობაჱ, იხილესჱ რაჱ განიხარესჱ სიხარულითაჱ მ
იუთხრობელითაჱ, დაშეწირესჱ მადლობაჱ ღ~თისაჱ მიმართჱ იყოჱ ქ
რონიკონიჱ, მასჱ ჟამსაჱ ორასჱ ორმოცდაჱ ხუთეჱ შემდგომადჱ
ორისჱ წლისაჱ გარდაიცვალაჱ გიორგიჱ მეფეჱ სავსეჱ ყოვლითაჱ სიკე
თითაჱ ჟამსაჱ ოდენჱ სიყმისასაჱ, რომელჱ არაჱ ვინჱ გამოჩენილჱ
იყოჱ მსგავსიჱ მისიჱ მამათაჱ შორისჱ მისთაჱ, ახოვნობითაჱ ჭაბუკო
ბითაჱ სიქველითაჱ ტანითაჱ სახითაჱ დაცნობითაჱ, ყოვლითურთჱ
სავსეჱ, ყოვლითაჱ განგებითაჱ საჴელმწიფოთაჱ, ქ~კსაჱ ასორმოცდაჱ შუი[დ..]
თუესაჱ აგუისტოსაჱ თექუსმეტსაჱ ქუეყანასაჱ თრიალეთისასაჱ ადგი
ლსაჱ რომელსაჱ ეწოდებისჱ მყინვარნიჱ გინაჱ იწრონიჱ, დაუტ
ევაჱ გლოვაჱ დამწუხარებაჱ ყოველთაჱ მკუიდრთაჱ მამულისაჱ
1-18 სტრ., 152v
დაჱ სამეფოსაჱ მისისათაჱ, ეგლოვდესჱ ყოველნიჱ სიკეთესაჱ დასიჭაბუკესაჱ
მისსაჱ წარიყვანესჱ დადამარხესჱ საყდარსაჱ ქუთათისსაჱ, ესხნესჱ შვილნიჱ
ორნიჱ ძენიჱ ბაგრატჱ, დადემეტრეჱ, დაასულნიჱ გუარანდუხტჱ
კატაჱ, დამეხუთეჱ შვილიჱ მათიჱ მართაჱ მიცვალებულჱ იყოჱ, ხოლოჱ
შემდგომადჱ მიცვალებისაჱ, დიდისაჱ მეფისაჱ მასვეჱ ჟამსაჱ მეფეჱ იქმნაჱ
ბაგრატჱ ყოველსაჱ მამულსაჱ დასამეფოსაჱ მისსაჱ ზედაჱ ზემოსაჱ დაქუემოსაჱ
წელიწდისაჱ ცხრისასაჱ მასვეჱ ჟამსაჱ, წარვიდესჱ აზნაურნიჱ ტაოვე
ლნიჱ საბერძნეთსჱ, ვაჩეჱ კარიჭისჱ ძეჱ დაბანელიჱ ებისჱ კოსიჱ იო
ვანეჱ დამათჱ თანაჱ სიმრავლეჱ აზნაურთაჱ ტაოელთაჱ ხოლოჱ კ

ოსტანტიჱ მეფემანჱ მოქცევასაჱ ოდენჱ წელიწდისასაჱ გამოგზავნაჱ პა
რკიჱ მანოზიჱ ლაშქრითაჱ ურიცხუითაჱ, მოვიდაჱ ჩამოდგაჱ, დააოჴრ
ნაჱ იგივეჱ ქუეყანანიჱ რომელნიჱ ბასილიჱ მეფესაჱ მოეოჴრნესჱ მოვი
დაჱ თრიალეთსჱ ციხესაჱ ქუეშეჱ კლდეჱ კართასაჱ მასჱ ჟამსაჱ ჰქონდესჱ
ლიპარიტჱ ერისჱ თავთაჱ, შემოიკრიბნაჱ სხუანიცაჱ აზნაურნიჱ,
დაუდგესჱ განძათაჱ, დაშეებნესჱ ციხესაჱ ქუეშეჱ, რაჟამსჱ იხილაჱ პა
რიკმანოზმანჱ რომელჱ ვერასჱ ავნებდესჱ, შეიქცაჱ გარეჱ მასვეჱ ჟა
მსაჱ წარვიდაჱ ჩანჩახიჱ ფალელიჱ საბერძნეთსჱ, მისცაჱ ციხეჱ დამერ
თოჱ ბერძენთაჱ, [.]დარეჯევანჱ ლოლოლასჱ ძემანჱ მისცაჱ ციხეჱ ბ
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ერძენთაჱ წერბეთისაჱ, რაჟამსჱ იხილაჱ პარკიმანოზმანჱ რომელჱ ვე
რასჱ ავნებდესჱ, შეიქცაჱ გარეჱ მასვეჱ ჟამსაჱ წარვიდაჱ ჩანჩეხიჱ ფა
ლელიჱ საბერძნეთსჱ, მისცაჱ ციხეჱ დამიერთოჱ ბერძენთაჱ, და
რევანჱ ლოლასჱ ძემანჱ მისცაჱ ციხეჱ წერბეთისაჱ ბერძენთაჱ,
რაჟამსჱ იხილაჱ საბაჱ მტბევარმანჱ ებისკოპოზმანჱ რომელჱ
შავშეთსჱ არღარაჱ იყოჱ სხუაჱ ღონეჱ, ააგოჱ ციხეჱ თავსაჱ
ზედაჱ ტბეთისასაჱ დაიმჭირაჱ ქუეყანაჱ შავშეთისაჱ, ქმნაჱ დიდიჱ
ერთგულობაჱ ბაგრატჱ აფხაზთჱ მეფისაჱ თუისჱ პატივსცაჱ ღმ
ერთმანჱ, დავერჱ წაუღესჱ ქუეყანაჱ მტერთაჱ, რამეთუჱ მასჱ ჟა
მსაჱ გაგზავნაჱ პარკიმანოზმანჱ დაპორედრისმანჱ იოვანეჱ შინაჱ
ელიტრატურალიჱ წარიყვანაჱ თანაჱ ელიანბიჱ ლაშქრითაჱ
დიდითაჱ დამისცაჱ თანაჱ დემეტრეჱ კლარძეჱ სუმბატისიჱ რე
ცაჱ შესატყუენელადჱ ქუეყანისაჱ კაცთაჱ თუისჱ, დამითჱ მიზეზი
თაჱ მიიქცესჱ მრავალნიჱ კაცნიჱ მისჱ ქუეყანისანიჱ წურილისაჱ
ერისაგანჱ შემოვიდაჱ მასვეჱ ციხესაჱ შინაჱ ეზარჱ არჩელიჱ დას
ხუანიჱ აზნაურნიჱ გამოჩნდესჱ ერთგულადჱ შედგესჱ ციხესაჱ
დაგაამაგრესჱ ფრიადჱ ხოლოჱ ციხეჱ არტანუჯისაჱ ჰქონდაჱ იოვანეჱ
ერისჱ თავსაჱ აბუსერსაჱ, დამათჱ ჟამთაჱ ქუეყანათაჱ ამათჱ შინ[ა]
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იქმნნესჱ ბრძოლანიჱ, დაშუღლნიჱ, დამიდამონიჱ მრავალნიჱ, დავითა
რჱ იღელვებოდაჱ ქუეყანაჱ კუალადცაჱ პატივსაჱ ღმერთმანჱ
ბაგრატსჱ აფხაზთაჱ დაქართველთაჱ მეფესაჱ ეწიაჱ სენიჱ სასიკ
უდინოჱ კოსტანტიჱ მეფესაჱ, მოწერაჱ პარკიმანოზმანჱ პროდე
როსსაჱ, უჴმოჱ შეღმართჱ, ხოლოჱ იგიჱ წარემართაჱ მსწრაფლჱ
დავიდრეჱ მოვიდოდაჱ მიიცვალაჱ კოსტანტიჱ მეფეჱ, რომანოზჱ შეირთოჱ
ასულიჱ თუისიჱ ზოიაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ წელსაჱ მესამესაჱ წარვიდაჱ
დედოფალიჱ მარიამჱ დედაჱ ბაგრატისიჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ საბერ
ძნეთადჱ ძიებადჱ მშუიდობისაჱ დაერთობისაჱ, კუალადჱ ძიებადჱ პატივისაჱ
კულაპარატობისასაჱ ძისაჱ თუისჱ თუისისაჱ ვითარცაჱ არსჱ ჩუეულ
ებაჱ სახლისაჱ მათისაჱ, დამოყვანებისაჱ თუისჱ ძისჱ ცოლისაჱ, და
ვითარცაჱ მიიწიაჱ საბერძნეთადჱ წინაშეჱ ბერძენთჱ მეფისაჱ აღუსრ
ულაჱ ბერძენთაჱ მეფემანჱ ყოველიჱ სათხოველიჱ სიხარული
თჱ, დამოსცნაჱ ფიცარნიჱ დასიმტკიცენიჱ ერთობისაჱ დასიყუარ

ულისაჱ თუისჱ დაუწერნაჱ ოქროჱ ბეჭედნიჱ მოსცაჱ პატივიჱ
კულაპარატობისაჱ, მოსცაჱ ბაგრატისჱ თუისჱ ცოლადჱ ელენეჱ დ
ედოფალიჱ მორაიწიაჱ მარიამჱ დედოფალიჱ მამულსაჱ,ჱ
ძისაჱ თუისისაჱ ქუეყანასაჱ ტაოსჱ მოართუაჱ პატივ[ი] აღასრულ
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აჱ ქორწილიჱ უკურთხნესჱ გუირგუინნიჱ ბაგრატსჱ, დამიიცვა
ლაჱ ელენეჱ დედოფალიჱ ქუთათისჱ, დაშეირთოჱ ცოლადჱ ბაგ
რატჱ მეფემანჱ შორანაჱ დედოფალიჱ, ოვსთჱ მეფისჱ ასულიჱ
დააჱ დორღოლელისაჱ, დაამისსაჱ შემდგომადჱ სხუაცაჱ ძეჱ დარჩაჱ
გიორგიჱ მეფისაჱ ანაკოფიასჱ შინაჱ, ოვსთჱ მეფისაჱ ასულსაჱ, მეორისჱ
ცოლისაჱ თანაჱ, დააზნაურთაგანჱ იყოჱ მათჱ შუაჱ მიდამოჱ საუ
ბარიჱ დაყრმაჱ მცირეჱ იყოჱ სახელითჱ ბაგრატჱ ვერცაჱ ამეფესჱ
თუცაჱ ვისჱ გულსაჱ ედვაჱ დავერცაღაჱ გამოინდვესჱ, ბაგრა
ტჱ მეფემანჱ დადედამანჱ მისმანჱ, არცაღაჱ დიდებულთაჱ თავადთაჱ
ამისჱ სამეფოსათაჱ დავერღარაჱ დაიდგნაჱ, წარვიდაჱ სამეფოსაჱ თისსა
მისგანჱ მიმართაჱ ბერძენთაჱ მეფესაჱ, დაწარუტანაჱ თან[აჱ]
ანაკოფიაჱ მიერითგანჱ წარუჴდაჱ ანაკოფიაჱ აფხაზთაჱ მეფე
თაჱ მოაქაჱ ჟამადმდეჱ დაშემდგომადჱ, ამისაჱ მოირჭუნაჱ დაეუფლაჱ
ზემოსაჱ დაქუემოსაჱ თავისჱ მამულსაჱ ზედაჱ ბაგრატჱ დადიდიჱ
ფლადონჱ ავადჱ იქცეოდაჱ მოთუალულთაჱ ამისჱ სამეფოსა
თაჱ, დავიდრეჱ ყრმაღაჱ იყოჱ ბაგრატჱ შეკრბესჱ ლაშქარნიჱ
ამისჱ სამეფოსანიჱ, იპირიანესჱ ლიპარიტჱ, დაივანეჱ აბასჱ
ძეჱ, მოვიდაჱ დიდიჱ კუირიკეჱ რანთაჱ დაკახთაჱ მეფეჱ, დადავითჱ
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სომეხთჱ მეფეჱ ჯაფარაჱ ამირაჱ ტფილისისაჱ, რამეთუჱ ესეჱ ყ
ოველნიჱ ეკლეცსჱ ფადლონსჱ ზედაჱ, გააქციესჱ [.]ფადლონსჱ
დააუწყუიდესჱ ლაშქარიჱ აღიღესჱ ავარიჱ დაგანძიჱ ურიცხ
უიჱ ამიერითგანჱ ვიდრეჱ სიკუდილამდეჱ შევიდაჱ ფადლონჱ და
სიმცირესავეჱ მაშინჱ ბაგრატჱ მეფისასაჱ ლიპარიტჱ ლიპარიტისძემანჱ
დაივანეჱ აბაზასჱ ძემანჱ ქართლისჱ ერისჱ თავმანჱ მუხათჱ გ
უერდსაჱ დაგამოიტყუესჱ ტფილელიჱ ამირაჱ ჯაფარჱ, შეიტ
ყუესჱ დაჴელთაჱ შეიპყრესჱ დიდიჱ ხანიჱ დაყვესჱ პატიმრო
ბასაჱ შინაჱ, დაწარუღესჱ ბირთუისიჱ, შეიწყალაჱ აფხაზთაჱ
მეფემანჱ დაგაუტევაჱ ტფილისიჱ, მოადგესჱ ტფილისსაჱ მტკუ
არსაჱ იმიერითჱ კერძოჱ დაქუემოთჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ ლაშქ
არნიჱ დაწყალსაჱ ისინიჱ მოადგესჱ, ლაშქარნიჱ კახნიჱ დაერნიჱ
მასჱ ჟამსაჱ მოკლულჱ იყოჱ დიდიჱ მეფეჱ კახთაჱ კუირიკეჱ ოვ
სისაჱ ვისმეჱ მონისაჱ მიერჱ რამეთუჱ წყობასაჱ შინაჱ ოვსთაჱ
მეფეჱ ურდურეჱ მოეკლაჱ კუირიკეჱ მეფესაჱ ნადირობასაჱ შ
ინაჱ მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ მეფეჱ კახეთსჱ გაგიკჱ ძეჱ დავითჱ
სომეხთჱ მეფეჱ სამშუილდარისაჱ დაზოლოკერტელისეჱ დი
სწულიჱ კუირიკესიჱ, დაბრძოდესჱ ორწელჱ ტფილისსაჱ დამ
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ასჱ ჟამსაჱ იყოჱ ამირადჱ ჯაფარაჱ ძეჱ აისიჱ დაესრეჱ შე[ა]
ჭირვესჱ ტფილელთაჱ რომელჱ ლიტრაჱ ვირისჱ ჴორციჱ [ხ]
უთასჱ დრამადჱ ასყიდიესჱ დავერღარაჱ დაუდგმიდესჱ შიმ[შ
]ილითაჱ, დაბრძოლათაჱ ძლიერთაჱ, ტფილელთაჱ განიზრახესჱ
მოცემაჱ ტფილისისაჱ, დაამაჱ ქალაქისაჱ ბრძოლასაჱ შიგანჱ
წაუხუნესჱ ციხენიჱ ორბეთიჱ დაფარცხისიჱ აფხაზთჱ მე
ფისაჱ ლაშქართაჱ, დაამირაჱ შეეკაზმაჱ თავისჱ ლაშქრითაჱ შე
მზადაჱ ტივებიჱ დანავებიჱ ღამითჱ წასლვადჱ განძასჱ ლა
შქარიასჱ თანაჱ ფადლონიასჱ თანაჱ შვილისაჱ დაჱ რომელთაჱ მეჱ
დიდებულთაჱ აფხაზთაჱ მეფისათაჱ ფარულადჱ აზრახესჱ მე
ფესაჱ არაჱ განძებაჱ ამირისაჱ დაჱ ფარულადჱ ლიპარიტისჱ
განჱ აჰკიდესჱ ზავიჱ ამირასჱ გამოაცხადესჱ დადაამკუიდრესჱ ამირაჱ
ტფილისსავეჱ ზედაჱ, დააბირნაჱ აფხაზთჱ მეფემანჱ კახნიჱ აშო
ტჱ მთავარიჱ მარილელიჱ დისიჱ ძეჱ კუირიკეჱ მეფისაჱ, დახაჱ
ხუილაგურთაჱ ჯუარისჱ ციხითაჱ დამოეყარაჱ აფხაზთაჱ მეფეჱ
ქალაქსაჱ, დაემტერაჱ კახთაჱ დამიერითგანჱ შეიქმნაჱ ლიპარიტჱ
ქუეჱ გამხედვარადჱ თავისჱ პატრონისაგანჱ გაილაშქრაჱ აფხა
ზთაჱ მეფეჱ კახეთსჱ შეებაჱ დაშეუჴდაჱ მთასაჱ ზედაჱ, მიქაელჱ
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გაბრიელთასაჱ დაწყობასაჱ შინაჱ შეიპყრნაჱ სტეფანოზჱ ვარჯანი
სჱ ძეჱ პანკისისაჱ ერისჱ თავიჱ დავაჯეჱ სიძეჱ გურგენიჱ ბერი
სჱ სახუარისაჱ ნაბუჩისჱ ერისჱ თავიჱ დაჯედიჱ დისჱ წულიჱ
გოდერძისაჱ ტურისჱ ერისჱ თავიჱ დამჭელისაჱ, გარდადგაჱ თია
ნეთსჱ დადაწუაჱ დარბაზიჱ ბოდოჯისაჱ სახლიჱ სახელოვანიჱ დ
იდისჱ კუირიკეჱ მეფისაგანჱ აგებულიჱ დაესეჱ ერისჱ თავიჱ ქენე
ბითჱ აძლევდესჱ ციხეთაჱ მათთაჱ დავერღარაჱ ჩავიდაჱ კახეთა
დჱ, დაჱ შემოიქცაჱ რამეთუჱ ლიპარიტჱ იყოჱ საურავთაჱ გარდ
აქცეულთაჱ დაშემდგომადჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ გამოიყვანაჱ
ლიპარიტჱ დემეტრეჱ ძეჱ ბაგრატისიჱ ბერძენთჱ ლაშქრისაჱ
დაჱ მიერთნესჱ სხუანიცაჱ ვინმეჱ დიდებულნიჱ, დააზნაურნიჱ
მოვლესჱ ზემოჱ ქუეყანაჱ, დაჩამოვიდესჱ ქართლსჱ მოადგესჱ ატენ
საჱ დამოწუესჱ არეჱ არეჱ ქართლიჱ, დაიყუნესჱ ლიპარიტისჱ
თანაჱ კახნიჱ დაბერძენნიჱ, დავერჱ წაიღესჱ ატენიჱ რამეთუჱ
ციხისჱ უფალნიჱ კაცნიჱ მტკიცეჱ იყუნესჱ ერთგულობასაჱ ზედაჱ
ბაგრატისსაჱ თუინიერჱ ფარსმანჱ თმოგუელისაჱ დაბეშქენჱ
ჯაყელისაჱ თუხარისისაჱ ერისჱ თავისაჱ, გავიდესჱ ჯავახეთსჱ, დაჱ
იწყესჱ ახალჱ ქალაქისაჱ ზღუდეთაჱ შენებადჱ რამეთუჱ მასჱ
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ჟამსაჱ უზღუდეჱ იყოჱ არეჱ იყოჱ ზამთრისაჱ მოწევნულჱ იყოჱ
ბერძენთაჱ ენებაჱ შეღმართჱ წასულაჱ, დაეზავაჱ ლიპარ
იტჱ უბოძაჱ ქართლისჱ ერისჱ თაობაჱ წარვიდესჱ ბერძენნიჱ
საბერძნეთადჱ დაწარიტანესჱ დემეტრეჱ თანაჱ დაჱ კუალადჱ გა

ნძლიერდაჱ დამოირჭუნაჱ ბაგრატჱ მეფემანჱ თავისჱ მამულ
საჱ ზედაჱ დადააგდოჱ სუემანჱ ბაგრატისმანჱ ჟამიჱ ვისტიჱ ც
ხრითაჱ ციხითაჱ ანისისათაჱ თუინიერჱ ამბერდისათაჱ, დაჱ
მოსცესჱ ანელთაჱ ანისიჱ ბაგრატსჱ რამეთუჱ მამულადჱ ე
ყოვდესჱ სომეხნიჱ, სენექერერემჱ სომეხთჱ მეფისაჱ ასულიჱ
იყოჱ მარიამჱ დედოფალიჱ ბაგრატისჱ დედაჱ, იყოჱ ჟამიჱ გა
ზაფხულისაჱ, დაბაგრატჱ აფხაზეთსჱ იყოჱ, დამოადგაჱ ანაკოფიასჱ
მისწურაჱ ასაღებელადჱ დამოვიდესჱ ტფილელნიჱ ბერნიჱ, რამეთ
უჱ მისჱ ჟამისაჱ პირველჱ მომკუდარჱ იყოჱ ტფილელიჱ ამირაჱ ჯ
აფარჱ, უქადესჱ ქალაქიჱ, დაუჴმესჱ სასწრაფოდჱ დააგდოჱ დამ[ო]
აყენაჱ ანაკოფიასჱ გარეჱ ქობულჱ უთაოჱ სამჱ ჭაჭაჱ ძეჱ [ა]
ფხაზეთისაჱ ლაშქრითაჱ ამოიარაჱ დამოვიდაჱ ქუთათისჱ და[ქ]
უთათისისაჱ ლაშქარიჱ დაჱ გურიელნიჱ აზნაურნიჱ, დალო
მსიანნიჱ მოიყენნაჱ ხუფათსაჱ დაუდგნესჱ ფილაკავანნიჱ დაჱ [.]
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ძოდესჱ, ამოიარაჱ მეფემანჱ დამოვიდაჱ ქართლსჱ, დაჱ მოვიდესჱ
სხუანიჱ მჴმობელნიჱ ბერნიჱ ტფილელნიჱ, წარემართაჱ ტ
ფილისადჱ დამოეგებნესჱ ქალაქისაჱ ბერნიჱ ტფილელნიჱ დარბაზ
ისაჱ ყმანიჱ ცხენოსანნიჱ დიღმისჱ ველსაჱ დაყოველიჱ ქუეითიჱ დაჱ
კაზმულიჱ, დადედათაჱ სიმრავლეჱ იყოჱ მაიდანსჱ დაჱ იყოჱ ჴმაჱ
ბუკთაჱ დადუმბულთაჱ ორკერძოვეჱ საშინელიჱ რომლ
ისაჱ ჴმითაჱ იძრვოდაჱ ქუეყანაჱ, დაიყოჱ სიხარულიჱ ორკე
რძოვეჱ განსაკუირვებელიჱ, შეიყვანესჱ დამოავლესჱ ქალაქიჱ ას
ხმიდესჱ დრამასაჱ დადრაჰკანსაჱ დამოართუნესჱ კლიტენიჱ ქალა
ქისანიჱ შეიყვანესჱ სამიროსაჱ დარბაზსაჱ დაჯდაჱ მეფეჱ ბაგრატჱ
საურავადჱ აიხუნაჱ კოშკნიჱ -წყალჱ ყინისანიჱ, დაკოშკნიჱ კარ
თანიჱ, დააიღოჱ ციხეჱ ქალაქისაჱ დარიჯელელიჱ, დამთაბორ
იჱ, დადაადგინნაჱ შიგანჱ ერისჱ თვნიჱ თუისნიჱ, ხოლოჱ ისნე
ლთაჱ ჩააგდესჱ ჴიდიჱ დაარაჱ მოსცესჱ ისნიჱ დაუდგესჱ ფილაკ
ავანნიჱ დაბრძოდესჱ ისნთაჱ დაისნისჱ ველსაჱ მოვიდესჱ კახთჱ მეფეჱ
გაგიკჱ დაიოვანეჱ ერისჱ თავიჱ გოდერძიჱ დაყოველნიჱ დ
იდებულნიჱ კახეთისანიჱ დარბაზობადჱ ბაგრატისაჱ მაშინჱ გან
ვ[ი]დაჱ ბაგრატჱ ველსაჱ ისნისსაჱ მოიყვანნაჱ კახნიჱ დაითაყუანნაჱ
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მისცაჱ მშუიდობაჱ დაგანუტევნაჱ, იყოჱ სიხარულიჱ დამშუი
დობაჱ დაჱ საურავიჱ დღითიჱ დღეჱ შემატებისაჱ, დავით
არჱ ამასჱ შინაჱ გარდაჴდესჱ დღენიჱ ზაფხულისანიჱ
დაკუალადჱ იწყოჱ ლიპარიტჱ მათვეჱ ფიცხელთაჱ საურავთაჱ
დაგაიყვანაჱ ანისითჱ დედოფლისაგანჱ აბუსერიჱ ერისჱ
თავიჱ არტანუჯისაჱ, დახიხათაჱ, დაციხისჱ ჯურისაჱ დაიო
ვანეჱ ერისჱ თავიჱ ივანეჱ დადიანიჱ, დაშეიპყრნაჱ იგინიჱ ან
ისისჱ კარსაჱ დადააგდოჱ ტფილისიჱ მეფემანჱ, დაგავიდაჱ ჯავ
ახეთსჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ გამოიყვანნაჱ მაწყუერელმანჱ

მესხნიჱ განძითაჱ ბაგრატისითაჱ შუელადჱ მეფისაჱ, დამე[ფ.]
დგაჱ ღრტიღასჱ, ხოლოჱ ლიპარიტჱ შეკრიბნაჱ კახნიჱ [...]
მოადგაჱ ფუკთაჱ გამოიქცაჱ მაწყუერელიჱ მეფესაჱ დაჱ
შეეზრახაჱ ლიპარიტსჱ ცნაჱ ესეჱ ლმეფემანჱ, ზამთრისაჱ ბ
უქთაჱ საშინელთაჱ გარდაიარაჱ შავშეთიჱ ჩავიდაჱ ქართ[ლ]
სჱ დალიპარიტჱ გამოიყვანნაჱ ახლადჱ საბერძნეთითჱ დე
მეტრეჱ ძმაჱ ბაგრატჱ მეფისაჱ, ბერძენთჱ მეფისაჱ განძიჱ დაჱ
ლაშქარიჱ შემწეჱ იყოჱ დაგანხეთქნაჱ ამისჱ სამეფოსაჱ კაცნიჱ
რომელნიმეჱ წარუდგინნაჱ დარომელნიმეჱ დარჩესჱ ბაგ[.]
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ატისჱ ერთგულობასაჱ შინაჱ, დაჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ ივანეჱ მძევ
ლადჱ დარჩაჱ ბაგრატისჱ ჴელთაჱ შინაჱ დაითხოვაჱ იგიჱ ბა
გრატისგანჱ ნაცულადჱ გაუშუაჱ აბუსერიჱ თავისჱ ციხითაჱ
მშუიდობითჱ დაიყუნესჱ თანაჱ მდგომჱ ლიპარიტისჱ კახნიჱ
ძალითაჱ მათითაჱ დადავითჱ სომეხთაჱ მეფეჱ ძალითაჱ მისითაჱ,
განძლიერდესჱ იგინიჱ ძალითაჱ მათითაჱ ამასჱ კერძოსაჱ ქართლ
ისასაჱ დაიყოჱ მიდამოჱ საუბარიჱ ჴელოვნებისაჱ, დამოვიდესჱ ვარგ
ნიჱ სამიჱ ათასიჱ კაციჱ, მოვიდაჱ ბაგრატჱ შიდათჱ ლაშქრითაჱ და
ამითჱ ვარანგითაჱ მესხნიჱ ვეღარაჱ მოილოდინნესჱ, მივიდესჱ დაშეი
ბნესჱ თავსაჱ სასირეთისჱ ჭალისასაჱ გაიქცაჱ შიდასჱ ლაშქარიჱ
დაომსაჱ ამასვეჱ შეიპყრესჱ აბუსერიჱ, დასხუანიცაჱ დიდებულ
ნიჱ მისჱ თანაჱ, დავერღარაჱ უძლესჱ ბრძოლადჱ, ვარანგთაჱ
ბრძოლადჱ მისცნაჱ ლიპარიტჱ პაშტიჱ დაწინაჱ მათსაჱ პურსაჱ
უკაზმიდესჱ დაეგრეთჱ ლიხიჱ გარდავლესჱ, დაამისიჱ პირველადჱ მო
მკუდარჱ იყოჱ ძმაჱ ბაგრატისიჱ დემეტრეჱ, დაშემდგომადჱ გაქცევი
საჱ შეშინდაჱ ბაგრატჱ სამეფოსაჱ დამამულისაჱ მისისაჱ განხეთქილო
ბასაჱ დაჱ უქმნაჱ მუდარაჱ ლიპარიტსჱ, დაჱ ცხენოსნითჱ მცირედითაჱ
მივ[ი]დაჱ ლიპარიტსჱ თანაჱ, ხოვლესიჱ დარიანიცაჱ, ლიპარიტჱ მი
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სულაჱ მისიჱ, არაჱ ნახაჱ გარიდაჱ, მუნითჱ შეიქცაჱ დაწარვიდაჱ
აფხაზეთსჱ დაშემდგომადჱ ამისაჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ სულაჱ ერ
ისჱ თავმანჱ კალმახისამანჱ, გრიგოლჱ ერისჱ თავმანჱ არტან
უჯისამანჱ შეირთუესჱ სიტყუაჱ, დაშეიწუივნესჱ სხუანიცაჱ აზნა
ურნიჱ მესხნიჱ, დაუჴმესჱ მეფესაჱ ბაგრატსჱ დაწარმოემართაჱ
ლაშქრითაჱ, გარდამოვლოჱ რკინისჱ ჯუარისაჱ, დაშეკრბესჱ არყისჱ
ციხესჱ, ცნაჱ ესეჱ ლიპარიტჱ დაშეკრიბაჱ თავისჱ ლაშქარიჱ
დაჱ მოირთნაჱ კახნიჱ, სომეხნიჱ, დაბერძენნიჱ თანავეჱ ჰყვესჱ, დაჱ
მიუჴდაჱ უგრძნეულადჱ არყისჱ ციხესჱ დაშეიბნესჱ, დაჱ სძლოჱ ლ
იპარიტჱ, დაგააქციაჱ მეფეჱ, შეიპყრესჱ სულაჱ კალმახისაჱ ერისაჱ თ
ავიჱ დამრავლითაჱ ტანჯვითაჱ დაძელისაჱ გასუმითაჱ სთხოვაჱ კალმა
ხიჱ, დაარაჱ მისცაჱ, ამასვეჱ ომსაჱ შინაჱ შეიპყრესჱ გრიგოლჱ ძეჱ
აბუსერისაჱ, სთხოვესჱ არტანუჯიჱ სიკუდილისაჱ ქადებითაჱ, დაჱ
მისცაჱ, მოირჭუნაჱ ლიპარიტჱ აიხუნაჱ ზემონიჱ ციხენიჱ დამი

ართუნაჱ თავადნიჱ კაცნიჱ გარესჱ გარეჱ, წარვიდესჱ ლიპარი
ტჱ მითვეჱ ლაშქრითაჱ დვინადჱ დაულაშქრაჱ ბერძენთჱ მეფესაჱ
დვინელსაჱ ზედაჱ დაჱ შემოიქცაჱ თავისჱ ქუეყანადჱ შემდგომადჱ წელიწდი[..]
მოქცე[ვი]საჱ გამოჩნდესჱ თურქნიჱ სურტნისანიჱ ბარაჱ იმილმ[..]
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ნიჱ ქუეყანასაჱ არტანისსაჱ გამოვიდაჱ ბერძენთაჱ მეფისაჱ ლაშქარიჱ
დაუჴმესჱ ლიპარიტსჱ, დაწარვიდაჱ ლიპარიტჱ შუელადჱ ბერძე
ნთაჱ ყოვლითაჱ ლაშქრითაჱ ამისჱ ზედაასჱ კერძისათაჱ შეიბნესჱ
დაგაიქციესჱ ყოველიჱ სპაჱ საბერძნეთისაჱ დალიპარიტისაჱ თურ
ქთაჱ, დაჱ იქმნაჱ მოსრვაჱ დიდიჱ, დაშეიპყრესჱ ლიპარიტჱ დაწარი
ყვანესჱ ხუარასანსჱ სურტანსაჱ თანაჱ დიდებულთაჱ ამისჱ სა
მეფოსათაჱ დაშვილთაჱ ლიპარიტისთაჱ, ივანეჱ დაჱნიანიაჱ იძებნესჱ
უშიშობაჱ გამოიყვანესჱ მეფეჱ მეფედჱ, კუალადჱ მოირჭუნაესჱ დაშეი
პყრნაჱ შვილნიჱ ლიპარიტისნიჱ აიღოჱ უფლის ციხეჱ დაგა
მოუშოჱ ივანეჱ, დადგომილჱ იყუნესჱ განძასჱ ქუეყანასაჱ თურ
ქნიჱ წასაღებელადჱ მიეწურაჱ განძაჱ გამოგზავნაჱ თავისჱ ნაცულ
ად ბერძენთჱ მეფემანჱლიხტურიჱ ლაშქრითაჱ დიდითაჱ,
დააწუივესჱ ბაგრატჱ ყოვლითაჱ ლაშქრითაჱ მისითაჱ, დაწაყვაჱ
თანაჱ დამიმართესჱ თურქთაჱ, დამივიდაჱ განძასჱ კარსაჱ ზედაჱ,
დამირიდესჱ თურქთაჱ, დაარჩინესჱ განძისაჱ ქუეყანაჱ დაჱშემოიქც
ესჱ მშუიდობითჱ, დაამისსაჱ შემდგომადჱ კუალადჱ უჴმესჱ ტფილ
ელთაჱ დამოსცესჱ ტფილისიჱ ბაგრატსჱ დაჱ შეიყვანესჱ ბაგრატჱ
დაიყოჱ სიხარულიჱ დამშუიდობაჱ დიდიჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ
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დაეჴსნაჱ ლიპარიტჱ თურქთაჱ დაჱ შემოვიდაჱ ანისჱ, დააგდოჱ ბა
გრატჱ ტფილისიჱ, ტლიპარიტისჱ გზითაჱ აღმოვლოჱ ქართლ
იჱ, მივიდაჱ ჯავახეთსჱ განძლიერდაჱ ლიპარიტჱ, რამეთუჱ მსახურე
ბისაჱ მისისა თუისჱ ტყუე ქმნილჱ იყოჱ, წარვიდაჱ საბერძნეთ
სჱ ნახაჱ ბერძენთჱ მეფეჱ მოიღოჱ ბერძენთჱ მეფისაგანჱ ძალ
იჱ დავერღარაჱ დაუდგნაჱ ბაგრატჱ, ამისსაჱ პირველჱ სუმოდ
ძეჱ მისიჱ გიორგიჱ ბაგრატსჱ დაუტევაჱ ქუთათისჱ მეფედ
სამეფოსაჱ ზედაჱ აფხაზეთისასაჱ, წარვიდაჱ საბერძნეთსჱ, მასჱ ჟამსა
იყოჱ ბერძენთჱ მეფეჱ მიხაელჱ მონაჱ მოტიჱ, დალიპარიტისჱ სა
თნოთაჱ სწრაფითჱ ვერღარაჱ შემოიქცაჱ ბაგრატჱ თავისჱ მამულ
საჱ ზედაჱ, დადაყოჱ მუნჱ სამიჱ წელიწადიჱ, დიდსაჱ დიდებასაჱ და[. ]
ატივსაჱ შეძინასაჱ შინაჱ, ვერღაჱ იყოჱ ბაგრატჱ საბერძნეთს
ითხოვაჱ ლიპარიტჱ ძეჱ ბაგრატისიჱ გიორგიჱ მეფედჱ, [დ.]
მხედჱ მოსცესჱ იგიჱ დედამანჱ მისმანჱ დადიდებულთაჱ მისჱ ქუ[ე]
ყანისათაჱ, მოიყვანესჱ საყდარსაჱ რუისისაჱ, დააკურთხესჱ მეფედ
ცა მოიყვანესჱ მზრდელადჱ მისაჱ ლიპარიტჱ , დაპატრონად[ჱ]
დააჱ მისიჱ, გუარანდუხტჱ დედოფალიჱ, კაციჱ სრულიჱ დაუ[ნ.]
ცვალოჱ სახითაჱ სიბრძნითაჱ სიუხუითაჱ ღ~თისმსახურებ[.]
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თაჱ, დაყოვლითაჱ სიკეთითაჱ, დაჱ შემდგომადჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ, ით
ხოვაჱ გუარანდუხტჱ ბაგრატჱ მეფისაგანჱ, დაჱ გაგზავნაჱ ბერ
ძენთჱ მეფემანჱ, დიდითაჱ დიდებითაჱ ნიჭითაჱ დაგანძითაჱ მიუ
წდომელითაჱ, დამისულსაჱ მისსაჱ მიეგებაჱ ყოველიჱ ლაშქარიჱ
აფხაზეთისაჱ დაზღუისჱ პირსაჱ, ხუფათსჱ, დაიყოჱ სიხარულიჱ დაღ
მრთისაჱ მადლობაჱ დიდიჱ, ბრძანაჱ დაშემოვიდაჱ სახლადჱ თუისადჱ ქ
უთათისსჱ, დალიპარიტჱ მოირჭუნაჱ ზემოსჱ კერძოჱ დაუკლებელ
ადჱ, დაიყოჱ მოყუარედჱ მისაჱ ხუარასანსჱ დოღლუბეგჱ სურ
ტანიჱ, დაჱ საბერძნეთსჱ ბერძენთჱ მეფეჱ დაზრდიდაჱ ბაგრატისჱ
ძესაჱ გიორგისჱ მცირესაჱ, სახელითაჱ მეფობისათაჱ, ხოლოჱ ბ
აგრატსჱ, ჰქონდაჱ ლიხსაჱ ქომოთიჱ კერძიჱ მიწყობითჱ დამცირ
[.დ]ისაჱ ჟამისაჱ შემდგომადჱ ამისაჱ სამეფოსაჱ დიდებულთაჱ მოეწყინაჱ
პატრონობაჱ ლიპარიტისიჱ, საულჱ კალმახელიჱ , დაყოველნიჱ
მესხნიჱ გამოექცესჱ ლიპარიტსჱ დაშეიპყრესჱ დლივსჱ ლიპა
რიტჱ დაძეჱ მისიჱ ივანეჱ, ხოლოჱ ნიანიაჱ გარდაეხუწაჱ დამი
მართაჱ კლდე კართაჱ, დაარაჱ შეუშუესჱ, მამისაჱ მისისაჱ ცხე
ნოანთაჱ, დაწარვიდაჱ ანისჱ, დალიპარიტჱ დაივანეჱ პყრობილ
ნიჱ სულაჱ წარიყვანნაჱ კალმახსჱ, გაგზავნაჱ სულაჱ მეფისაჱ
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წინაშეჱ სულთაჱ ზედაჱ მჴმობელნიჱ, ხოლოჱ გუარანდუხტჱ დაძე
ბაგრატისიჱ გიორგიჱ დგესჱ ღრტილასჱ დაჱ ცნესჱ რაჱ შ[.]
პყრობაჱ ლიპარიტისიჱ შეიყვანესჱ ახალ ქალაქსაჱ, მუნჱ მოი
ლოდინესჱ ბაგრატჱ, დაამისაჱ სულთაჱ ზედაჱ მოვიდაჱ ბაგრატჱ
ამისსაჱ მსახურებისაჱ ნაცულადჱ მეფემანჱ უბრძანაჱ მამულობი[.]
ციხის ჯუარიჱ დაოძრჴეჱ ბოდო კლდითაჱ, დასხუაცაჱ მრ[.]
ვალიჱ საქონელიჱ, დასამღდელთ მოძღუარნიჱ დარაცაჱ უნდა
მოვიდაჱ მეფესჱ წინაშეჱ სულაჱ ჯავახეთსჱ, დამოგუარნაჱ, ლიპა[რ]
იტჱ დაივანეჱ პყრობილნიჱ, დაჱ მოაჴსენნაჱ ჴელთაჱ, აღიხუნაჱ ლი[პ]
არიტთაგანჱ ციხენიჱ არტანუჯიჱ, დაყოველიჱ არტანუფლის ც[ი]
ხეჱ დაბირთუისიჱ, ხოლოჱ კლდე კარნიჱ მტკიცედჱ იყუნესჱ [ც]
იხეონთაჱ რამეთუჱ მუნჱ შინაჱ დგაჱ ანამორიჱ მწიგნობარ[თ.]
ა უხუცესიჱ ლიპარიტისაჱ, მიიყვანესჱ თრიალეთსჱ ამოთა
თხოვითაჱ არაჱ მოსცესჱ კლდე კარნიჱ, დააღმართნესჱ ძელნი
დაგაასხნესჱ მასჱ ზედაჱ ლიპარიტჱ დაივანეჱ, დაგაწირნესჱ სიკ[.]
ილადჱ დაშემდგომადჱ დღეთაჱ რაოდენთაჱ მეჱ დაამტკიცესჱ მე
ფეჱ, დადიდებულნიჱ ამისჱ სამეფოსანიჱ, ხოლოჱ ციხიოანთაჱ ლი[.]
არიტისათაჱ, მშუიდობითჱ გაშუებისაჱ თუისჱ ლიპარიტისა
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დაივანესა, მოსცნესჱ კლდეჱ კარნიჱ გამოიღოჱ თავისიჱ ხუასტაგიჱ
დაჱ ჩაიცუნაჱ ჩოჴანიჱ ლიპარიტჱ შევედრაჱ ძეჱ თუისიჱ მე
ფესაჱ ივანეჱ, დარჩაჱ არგუეთისჱ მამულიჱ ივანესჱ ეფუცაჱ
ლიპარიტჱ მეფესაჱ შეუცოდლობისაჱ თუისჱ გაუშუესჱ, დაწა

რვიდაჱ სამეფოსაჱ დაშემდგომადჱ მცირედისაჱ ჟამისაჱ გაიპარაჱ და
წარვიდა ივანეჱ საბერძნეთსჱ დაყუნაჱ მუნჱ წელნიჱ რაოდენნი
მეჱ დანიანიაჱ მოკუდაჱ ანისჱ ბერძენთაჱ ყმობასაჱ შინაჱ, დაივან
ესჱ უურვაჱ თავისჱ მამამანჱ ბაგრატსჱ თანაჱ დათუითჱ ბაგრ
ატჱ გამოიზიდნაჱ დაგამოიყვანაჱ ამაჱ სამეფოსაჱ
დაუბოძაჱ მამულიჱ არგუეთისაჱ დაქართლისაჱ, დამონებდაჱ ე
რთგულობითჱ, დაიყოჱ თავადთაჱ თანაჱ ამისჱ სამეფოსათაჱ, ხ
ოლოჱ ლიპარიტჱ მიიცვალაჱ საბერძნეთსჱ სამეფოსაჱ ქალაქსაჱ
კოსტანტი პოლესჱ, დაწარმოიყვანესჱ დიდითაჱ დიდებითაჱ
ერთ გულთაჱ დაგაზრდილთაჱ მისთაჱ, მოიყვანესჱ დადამარხ
ესჱ კაცხსჱ სამარხოსაჱ მამათაჱ მათთასაჱ, მოირჭუნაჱ ბა
გრატჱ დაგანძლიერდაჱ უფროსჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ ქუეყ
ანისათაჱ დაამანჱ წარიხუნაჱ ყოველნიჱ ციხენიჱ ერეთისაჱ და
კახეთისანიჱ თუინიერჱ კუეტარისაჱ დანახჭევანისაჱ დაშემდგო
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მადჱ ამისსაჱ იქმნნესჱ საქმენიჱ დიდნიჱ ამისჱ მეფობასაჱ შ
იგანჱ გამოვიდაჱ სურტანიჱ არფასარანჱ მეფეჱ სპარსეთი
საჱ, დასხმისჱ გუარადჱ უგრძნეულადჱ მოვიდაჱ დაშემუს
რაჱ კანგარიჱ დათრიალეთიჱ, დღესაჱ ერთსაჱ მარბიელ
მანჱ მისმანჱ მიუწიაჱ ყველისჱ ყურსაჱ, გარდავიდაჱ შავშე
თსჱ კლარჯეთსჱ დატაოსჱ ვიდრეჱ ფანასკერტამდეჱ დამასვე
დღესაჱ ჩამოიწიაჱ თროსჱ დაღუივისჱ ჴევსჱ
დაჱ თუითჱ დადგაჱ თრიალეთსჱ სამდღეჱ, რამეთუჱ მასჱ ჟამსაჱ
მომავალჱ იყოჱ მეფეჱ ტაოთჱ, დათანაჱ ჰყვანდესჱ დედაჱ
დადააჱ, დაძეჱ მისიჱ გიორგიჱ, დადგომილჱ იყუნესჱ ხეკრე
ბულთაჱ დააყრისაჱ მისისაჱ ჟამსაჱ მოუჴდაჱ ლაშქარიჱ სუ
რტანისაჱ, წამოვიდესჱ დაწარმოდგესჱ ქედსაჱ ზედაჱ, ხოლოჱ ი
გინიჱ ჩამოესწრნესჱ ქართლსჱ, წავიდაჱ ჯავახეთსჱ, დაჱ მოადგ
აჱ ახალჱ ქალაქსაჱ, რამეთუჱ მესხნიჱ აზნაურნიჱ, ზემოსჱ
კერძისანიჱ ძლიერადჱ დგესჱ ახალჱ ქალაქსაჱ დაბრძოდესჱ
სამდღეჱ, რამეთუჱ არაჱ ზღუდითაჱ, მტკიცითაჱ გასრულე
ბულჱ იყოჱ ახალჱ ქალაქიჱ, ვერღარაჱ დაუდგმიდესჱ ბრძო
ლათაჱ ძლიერთაჱ აღიჭურნესჱ მყოფნიჱ ქალაქისანიჱ
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დაგანახუნესჱ კარნიჱ დაჱ შეებნესჱ ძლიერადჱ, მოსრნესჱ პირი
თაჱ მახუილისათაჱ, დაშევიდესჱ თურქნიჱ, დატყუეჱ ყუნესჱ სულ
ნიჱ ქრისტიანეთანიჱ აღიღესჱ ტყუეჱ დაგანძიჱ ძლიერიჱ, დაშ
ეიღებაჱ წყალიჱ ახალჱ ქალაქისაჱ სისხლითაჱ დამოუვლინაჱ აახალჱ
ქალაქითჱ მოციქულიჱ სურტანმანჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ, აჰკიდაჱ
მზახობაჱ დაჱ სთხოვაჱ ასულიჱ მისისჱ დისაჱ დამიიქცაჱ სურტან
იჱ ასინადჱ, შემუსრაჱ დაწარმოიღოჱ ანისიჱ, მოსრნაჱ დატყ
უეჱ ყუნაჱ ურიცხუნიჱ სულნი, დაწარვიდაჱ ქუეყანადჱ თუისა
დჱ სპარსეთადჱ, დაანისიჱ წარუღოჱ ბერძენთაჱ დამისცაჱ მა

ნუჩასჱ ძესაჱ აბულასვარისსაჱ, ხოლოჱ დისჱ წულიჱ ბაგრატი
სიჱ რომელსაჱ ითხოვდაჱ სურტანიჱ, იყოჱ ძმისჱ წულიჱ ს
ომეხთაჱ მეფისაჱ კუირიკესიჱ, სთხოვაჱ ბაგრატჱ დაარაჱ მოსცაჱ
სომეხთაჱ მეფემანჱ, მიგზავნაჱ ბაგრატჱ მოციქულადჱ დიდჱ ძ
ალადჱ ერისჱ თავიჱ ვარაზჱ ბაკურჱ გამრეკელიჱ, იბირნაჱ კაცნიჱ
სომეხთჱ მეფისანიჱ დაჱ სამშუილდესჱ შემომავალიჱ სომეხთჱ
მეფეჱ კუირიკეჱ დაძმაჱ მისიჱ სუმბატჱ შეიპყრნესჱ ქუეშისჱ
ჭალასჱ, დაჱ აცნობესჱ ბაგრატსჱ დაწარვიდაჱ ქუვაჴურელთა
თჱ მსწრაფლჱ მოგუარნესჱ პყრობილნიჱ კლდეჱ კართაჱ ქუეშეჱ
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სთხოვაჱ სამშუილდეჱ დაარაჱ მოსცესჱ რამეთუჱ ერთიჱ ძმაჱ
მათიჱ ადარნასეჱ შესრულჱ იყოჱ სამშუილდესჱ ხოლოჱ მიიყვა
ნესჱ სამშუილდესჱ დაამართესჱ ძელიჱ დაგაასუესჱ სომეხთაჱ მე
ფეჱ კუირიკეჱ სამდღეჱ, ითხოვესჱ მშუიდობაჱ დამოსცესჱ სამჱ
შუილდეჱ ხოლოჱ მოსრულჱ იყუნესჱ ორნიჱ ერისჱ თავნიჱ
სომეხთჱ მეფისანიჱ, ლოკისჱ ერისჱ თავიჱ, დაკაქვაქარისაჱ, აძლე
ვდესჱ დამოსცემდესჱ სამთაჱ ციხეთაჱ სუმბატჱ ძმაჱ კუირიკეს
იჱ ხოლოჱ შეეწყალნესჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ მისცნაჱ ჱ,
დაუთავისუფლნაჱ ყოველნიჱ ციხენიჱ თუინიერჱ სამშუილდ
ისაჱ, არცაჱ სხუანიჱ ციხეთ უფალნიჱ კაცნიჱ დიდებულ
ნიჱ შემოუშუნესჱ არამედჱ სამშუილდეჱ ოდენჱ იურვ
აჱ სახლადჱ თუისაჱ, დაეგრეთჱ მონებდესჱ სომეხნიჱ
ბაგრატჱ გაათხოვაჱ ასულიჱ თუისიჱ მართაჱ დაშერთოჱ
ბერძენთაჱ მეფესაჱ, შემდგომადჱ ამისაჱ გაათხოვაჱ დისჱ წუ
ლიჱ, დაშერთოჱ სპარსთჱ მეფესაჱ სურტანსაჱ დაშემდგომა
დჱ სამისაჱ წლისაჱ მოვიდაჱ სურტანიჱ შემოვლოჱ რანისაჱ და
უგრძნეულადჱ შევიდაჱ ერეთადჱ, დაამისჱ ქუეყანისაჱ დიდებულ
ნიჱ იყუნესჱ მორთულჱ დაერთჱ გულჱ ბაგრატისსაჱ, მასჱ ჟა
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მსაჱ იყოჱ მცირედითაჱ საქონლითაჱ მეფეჱ კახეთისაჱ ახსართანჱ
ძეჱ გურგაკისიჱ, დაყოველთაჱ დაყარნესჱ ციხენიჱ მათნიჱ დაივლ
ტოდესჱ კავკასიადჱ, დაიყოჱ ბაგრატჱ გალაშქრებულიჱ აღებადჱ
კახეთისაჱ დალაშქარიჱ მისიჱ წინაჱ გაგზავნილჱ იყოჱ ვეჟინისჱ ე
რის თავსთანჱ წირქუალელსათანჱ შემოაქციესჱ მშუიდობითჱ
დაუამბესჱ შემოსულაჱ სურტანისაჱ დადაყრაჱ ციხეთაჱ შემო
იქცაჱ სწრაფითჱ დამოვიდაჱ ქუეყანადჱ თუისადჱ ქართლადჱ, ხო
ლოჱ ახსართანჱ მიართოჱ სურტანსჱ მიუძღუანაჱ ძღუე
ნიჱ დიდიჱ, დაუტევაჱ სჯულიჱ, დადაიცუითაჱ წინაჱ აღუთქუაჱ
ხარაჯაჱ დამისცნაჱ ციხენიჱ დაყრილნიჱ სურთანმანჱ მასვეჱ,
დარომელნიჱ აფხაზთჱ მეფისაჱ კაცთაჱ დაეყარნესჱ, დარომელნიჱ
თუითჱ ახსართანსჱ მისცნაჱ ყოველნიჱ დაშემდგომადჱ სამისჱ კუირ
იისაჱ, წარმოემართაჱ აფხაზთაჱ მეფესაჱ ზედაჱ, მიერთნესჱ სო
მეხთჱ მეფეჱ კუირიკეჱ დატფილელიჱ ამირაჱ, დაახსართანჱ შე

მოვიდესჱ ქართლსჱ თანაჱ ჯაჭუითჱ, გაუშუესჱ მარბიელიჱ
ცისკრადჱ დასამწუხროდჱ აღივსოჱ ქართლიჱ თუესაჱ დეკე
ნბერსაჱ ათსაჱ დღესაჱ სამშაბათსაჱ, ხოლოჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ ო
რასჱ ოთხმოცჱ დარვაჱ, დაჱ იყოჱ ქართლსჱ შინაჱ პურიჱ დაღუინოჱ
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დიდიჱ დადაყოჱ ექუსიჱ კუირაჱ, იწყოჱ ოჴრებადჱ დაჴოცადჱ კაცის[.]
დაგარდავიდაჱ მარბიელიჱ მისიჱ არაგუეთსჱ მიუწიესჱ დადაარბი
ვესჱ ვიდრეჱ სუერისჱ ციხემდეჱ, დამოისრაჱ ურიცხუიჱ სულ
იჱ ქრისტიანეთაჱ ტყუეჱ იქმნაჱ, დაიქმნაჱ საძაგელჱ ქუეყანაჱ
ქართლისაჱ, სახილველჱ კაცთაჱ, მოოჴრდესჱ ყოველნიჱ ეკლ
ესიანიჱ, დასიმრავლითაჱ მოძღუარისათაჱ არღარაჱ დაედგმ[.]
დესჱ ქუეყანასაჱ თუალნიჱ, დაცოდვათაჱ ჩუენთაჱ მოსა
გებელსაჱ რისხვასაჱ ღ~თისასაჱ ზეცითჱ ცააჱ წამებდაჱ, დასი
სხლისჱ მწუიმელიჱ ღრუბელიჱ აღმოსავლეთითჱ მოეფინაჱ
ქართლსაჱ ზედაჱ, დაიქმნაჱ ღამეჱ უკუნიჱ ვითარცაჱ ნათელ
იჱ დღისაჱ დაიყოჱ ხილვაჱ მისიჱ საშინელიჱ, დაარე არეჱ
სისხლისჱ წუიმაჱ ეხილვაჱ კაცთაჱ, დაიქმნაჱ ზამთარიჱ სასტ
იკიჱ რომელიჱ გარდაეხუეწაჱ დამიმართაჱ მთათაჱ, მოსწყდაჱ ი
გიცაჱ სიფიცხისაგანჱ ზამთრისაჱ, ხოლოჱ ყოველსაჱ ქართლსაჱ შ
ინაჱ იყოჱ დადადგაჱ ლაშქარიჱ, დათუითჱ თავადიჱ სურტან[ი]
დადგაჱ კარბსჱ დამერმეჱ ჩამოვიდაჱ შერთულთაჱ, დააჭირაჱ ს
იძნელემანჱ ზამთრისამანჱ ბუქთაჱ ძლიერთაჱ, დამიგზავნ[აჱ]
მოციქულიჱ, ივანეჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ მეფემანჱ ბაგრატჱ
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ძიებადჱ მშუიდობისაჱ ხოლოჱ სურტანმანჱ შეაქციაჱ იგიჱ აფხა
ზეთსჱ ბაგრატისაჱ, სთხოვაჱ ხარაჯაჱ დაუქადაჱ მშუიდობაჱ
ხოლოჱ სიფიცხლისაგანჱ ზამთრისაჱ მოდიოდიანჱ, დაწავიდაჱ
ქართლსჱ დაჩამავალმანჱ წაუღოჱ რუს თავიჱ დატფილისიჱ,
დამისცაჱ ფადლონსჱ, განძისაჱ პატრონსაჱ, არაჱ თუჱ მეფე
თაჱ ჩუენთაჱ მტერობისაჱ თუისჱ ამოსწყუიდაჱ ტფილისიჱ დაჱ
ერისჱ თავიჱ ამაჱ სამეფოსაჱ, დაარცაჱ ამისჱ თუისჱ, უკეთუმცაჱ
იგიჱ ამირანიჱ ორგულადჱ დადგრომილჱ იყუნესჱ კარსაჱ მის
საჱ ზედაჱ არამედჱ კეთილისაჱ დამსახურებისაჱ ნაცულადჱ ბორ
ოტსაჱ უყოფდიანჱ ყოველსაჱ კაცსაჱ რამეთუჱ მინდობილჱ იყუნესჱ
ძალსაჱ უღთოებისაჱ მათისასაჱ დაიყუნესჱ იგინიჱ ყოვლითუ
რთჱ მცბიერჱ, დაამისჱ ქართლისჱ ოჴრებასაჱ შინაჱ ლაშქ
რისაჱ მისისაჱ იყოჱ სიმრავლეჱ ხუთასიჱ ათასიჱ, წარვიდაჱ სურტანიჱ
ქუეყანადჱ თუისადჱ დამოიწიაჱ არეჱ გაზაფხულისაჱ, შეიქნაჱ სი
მდიდრეჱ წყალთაჱ ძლიერიჱ, დამტკუარიჱ ვერღარაჱ ეტიაჱ
ნადინებსაჱ თუისსაჱ მოეფინაჱ ველთაჱ დაწარიღოჱ მრავალიჱ სულ
იჱ რომელიჱ დარჩომილჱ იყოჱ სურტანისჱ დაჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ
იწყოჱ ფადლონჱ ამპარტავანებისაჱ დაურჯვებასაჱ დასიახლესაჱ ტ
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ლისისასაჱ, დაჱ სადამეჱ გამოყვანებასაჱ ჴელოსანთასაჱ, დავითარცაჱ
იქმნაჱ ზაფხულიჱ გარდამოვიდაჱ მეფეჱ ქართლადჱ დაჩადგაჱ, დიდგორ
თაჱ რამეთუჱ საზაფხულოჱ მეფეთაჱ სადგურიჱ იგიჱ ადგილიჱ
ხოლოჱ ფადლონჱ არადჱ შერაცხესჱ იგიჱ დიდ გორთაჱ დგომაჱ
წარმოემართაჱ ლაშქრითაჱ ოცდაცამეტიჱ ათასითაჱ კაცითაჱ
მოვიდაჱ ტფილისადჱ, დაიბანაკაჱ ველსაჱ ისნისასაჱ, ხოლოჱ მუნჱ დაუ
ტევნაჱ კარავნიჱ დამოვლოჱ მუხრანისაჱ არბინაჱ ქართლისაჱ
ნაპირნიჱ ხოლოჱ ცნაჱ ტფილისითჱ გაღმართჱ მეფემანჱ ქართლ
ისაჱ ვნებაჱ, წარმოსულაჱ ფადლონისაჱ გამოუგზავნაჱ ხილ
ვადჱ ივანეჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ, იოვანეჱ ერისჱ თავიჱ, დანია
ნიაჱ, ძეჱ ქუაბულისიჱ, დამურვანჱ ჯაყელიჱ ერისჱ თავიჱ ყველ
ისაჱ დათანაჱ სხუანიცაჱ აზნაურნიჱ მცირედითაჱ რჩეულ
ითაჱ მჴედრითაჱ ხოლოჱ ქართლსჱ ვერღარაჱ ჩამოესწრნე
სჱ შექცეულთაჱ, გაუსწრესჱ მუხრანსჱ წინაჱ წილკნისჱ გო
რთაჱ თანაჱ უკანასაჱ კერძსაჱ შეიბნესჱ დაპირველსავეჱ ჴრმლ
ისაჱ მოკიდებასაჱ გააქცივნაჱ ფადლონჱ, დამიედგაჱ ფადლონისჱ ლ
აშქარიჱ გაქცეულიჱ საშინელსაჱ ხრამსაჱ, მიჰჴოცდესჱ დაიპყრო
ბდესჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ ლაშქარნიჱ დააღმოიგოჱ ხრამიჱ იგიჱ ც
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ხენითაჱ დაკაცითაჱ დაზედაჱ ლაშქარმანჱ მეოტადჱ განსლვადჱ
დაიწყოჱ შობასაჱ ტყითჱ დაყოველთაჱ ტყეთაგანჱ დაძეძუნართაჱ ვითაჱ ჭუი
საჱ მართუესაჱ გამოკრებსჱ ეგრეთჱ ლაშქარსაჱ გამოჰკრებდესჱ დამა
ლულსაჱ ფადლონისსაჱ ბაგრატისჱ ლაშქარნიჱ, დაჱ შემოუსწრესჱ წინაჱ
იწროსაჱ ღართისსაჱ დამცირედნიჱ ვინმეჱ გაესწრნესჱ დასდევნნაჱ ლ
აშქარმანჱ ბაგრატისმანჱ ვიდრეჱ მთამდეჱ ხერკისაჱ, მოსრესჱ დატ
ყუეჱ ყვესჱ ლაშქარიჱ ფადლონისიჱ, ხოლოჱ ფადლონჱ თხუთმეტი
თაჱ ოდენჱ ცხენოსნითაჱ ვლოჱ გზაჱ წილკნისაჱ დამიეახლაჱ პი
რსაჱ არაგუისასაჱ დაგაჴდაჱ ნარღუევთაჱ, გზითჱ ერწოთჱ დათქ~აჱ თ
ავიჱ თუისიჱ მოციქულადჱ ვითარმედჱ ფადლონისჱ მოციქულიჱ ვარჱ მახ
არობლადჱ მივალჱ ახსართანსჱ თანაჱ აფხაზთაჱ მეფისაჱ ლაშქარიჱ გავ
აქციეთჱ, დახუდაჱ კაციჱ ვინმეჱ მეცნიერიჱ რომელიჱ იცნობდაჱ ფ
ადლონსჱ დარქუაჱ არაჱ ხარჱ შენჱ მოციქულიჱ, არამედჱ ხარჱ ამირ
ათჱ ამირაჱ ფადლონჱ, დარქუაჱ კაცსაჱ მასჱ ფადლონჱ მიიღეჱ ჩე
მგანჱ ოქროჱ დავეცხლიჱ დიდ ძალიჱ დასაკარგავნიჱ მრავალნიჱ
ნუჱ შემიწამებჱ დაგარდამიყვანეჱ მინდორადჱ დაწამომყევჱ თანაჱ
რქუაჱ მასჱ კაცმანჱ მანჱ ვერჱ იქმჱ საქმესაჱ მაგასჱ
რამეთუჱ მკუიდრიჱ ვარჱ ამისჱ ქუეყანისაჱ აწჱ ისმინეჱ ჩემიჱ დამო
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მყევჱ თანაჱ, დამეჱ მიგიყვანოჱ ახსართანსჱ თანაჱ, დაგამოგზავნოსჱ ქუ
ეყანასაჱ შენსაჱ ნებსითჱ არაჱ უნდაჱ ესეჱ ფადლონსჱ არამე
დჱ ერწოთჱ ვერღარაჱ შემძლებელჱ იყუნესჱ წასულადჱ, წარუძღუ
აჱ კაციჱ იგიჱ დამიგუარაჱ ჟალეთსჱ ისაკჱ თოლობელისაჱ ძესაჱ აზ

ნაურსაჱ მესხსაჱ, ხოლოჱ რაჱ ცნაჱ ფადლონისიჱ კარადჱ მის
ულაჱ გაძარცუაჱ ერიჱ ფადლონისიჱ გარდაყარნაჱ ცხენსაჱ და
იჭირნაჱ ჴელთაჱ დაგასოჱ ჯორსაჱ ფადლონჱ დაიჴსენაჱ ისაკჱ მკუიდრობაჱ
აფხაზთაჱ
მეფისაგანჱ გაქცეულიჱ ფადლონიჱ შეეპყრაჱ დაშეგუარაჱ ბოჭორმას[ჱ]
ბაგრატისადჱ არამედჱ მსწრაფლჱ წარიყვანაჱ ხუარნაბუჩსჱ რ
ამეთუჱ აფხაზთაჱ მეფისაგანჱ ეშინოდაჱ უკანაჱ ჩამოდგომაჱ მიუ
პყრესჱ ხუარნაბუჩსჱ ფადლონიჱ, დამოსცესჱ ხუარნაბუჩ[იჱ]
წარიყვანაჱ არადეთადჱ მოსცაჱ არადეთიჱ ახსართანსვეჱ ხოლოჱ
ბაგრატჱ შეშინდაჱ გაშუებასაჱ ფადნონისსაჱ მისცაჱ ბოჭ[.......]
და უჯარმაჱ კახთაჱ დაწამოიყვანაჱ ფადლონიჱ გაასუაჱ ძელსა[ჱ]
მიუპყრესჱ მიუპტფილისსაჱ აიღესჱ ჭირვეულადჱ რამეთუ[ჱ]
მუნჱ შინაჱ მდგომიჱ კაციჱ თუითჱ გამოღუიძებასაჱ ლამო[და]
დაარაჱ დაიჭირაჱ ბაგრატჱ თავისადჱ ტფილისიჱ არამედჱ დ[მა]
ნისჱ დატეობილიჱ დამათჱ ამირათაჱ ძებნაჱ დმანისჱ დაჱ იგი[ჱ]
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შემოიყვანაჱ მემამულედ სახელითჱ სილილარაბაჱ დამისცაჱ
მასჱ ტფილისიჱ, ხოლოჱ თავისადჱ აიხუნაჱ ციხენიჱ რუსჱ თ
ავისანიჱ ფარცხისიჱ აგარანიჱ გრიგოლ წმიდანიჱ ქავაზინიჱ
დაორმოცდაჱ ოთხიჱ ათასიჱ დრაჰკანიჱ დამძევლადჱ ძმისჱ
წულიჱ მისიჱ ძეჱ მანუჩასიჱ დასამთაჱ თავადთაჱ განძისათაჱ,
დაჱ მისითაჱ შუაჱ მდგომელობითაჱ დასიტყუითაჱ სურტანი
სათაჱ გაუშუაჱ დადაეზავაჱ ბაგრატჱ, დაგაგზავნაჱ საჴელმწ
იფოსაჱ თუისსაჱ განძასჱ დაწარყვაჱ სარანგიჱ თანაჱ დამოართუესჱ
გაგიკეთჱ დააიღოჱ აფხაზთაჱ მეფემანჱ გაგიჱ დაშემდგომადჱ
ამისსაჱ ფადლონმანჱ გატეხნაჱ ფიცნიჱ დაშუამდგომელობანიჱ დი
დისაჱ სურტანისანიჱ, დამოიპარაჱ ქავაზინიჱ, დაშემდგომადჱ ამისსაჱ
მეფეჱ აფხაზეთსჱ იყოჱ, მოვიდაჱ ფადლონჱ დამოადგაჱ აგარათაჱ დაგ
აუშუნაჱ ციხის თავმანჱ აგარანიჱ, დამსწრაფლჱ აღმოვიდაჱ მ
ეფეჱ მივიდაჱ დამოადგაჱ აგარათაჱ დაწარუხუნაჱ აგარანიჱ დაჱ
გამოიყვანაჱ დორღოლელიჱ ოვსთჱ მეფეჱ ორმოციჱ ათა
სითაჱ კაცითაჱ ოვსითაჱ დაწარუძღუანაჱ ძეჱ მისიჱ გიორგიჱ
კულაპარატიჱ მოაოჴრაჱ განძაჱ დააიღოჱ ტყუეჱ დანატყუენა
[...] ურიცხუ[ი] დაგაგზავნაჱ თავ[ი]სჱ სამეფოდჱ დაამისსაჱ შემდგ
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ომადჱ აღისურვილაჱ დიდმანჱ ოვსთჱ მეფემანჱ დორღოლე
ლმანჱ დისიძისაჱ მათისაჱ ბაგრატისაჱ სევასტოსისაჱ [.]თუისჱ
დაჱ ითხოვაჱ დარბაზობაჱ ხოლოჱ ბაგრატჱ ნებაჱ სცაჱ დამხიარუ
ლადჱ წარმოემართაჱ ოვსთჱ მეფეჱ ყოვლითაჱ თავადითაჱ ოვს
ეთისათაჱ, დაჱ ამოვლოჱ გზაჱ აფხაზეთისაჱ დამივიდაჱ ქუთათისჱ
მარიამჱ დედოფალიჱ დაამათიჱ, დედაჱ, გიორგიჱ კულაჱ პარ
ატისიჱ დაგიორგიჱ კულაპარატიჱ გებულჱ იყოჱ უწინაჱ დამოიყ[......]
ქართლსჱ ჴიდისჱ ჭალასაჱ ნადარბაზევთაჱ დაგამოეგებაჱ წინა

დიდითაჱ ზიამეითაჱ დაპატივითაჱ შეკრბესჱ კესუთაჱ ზედაჱ
დაჱ იყოჱ სიხარულიჱ, დაჴმაჱ ბუკთაჱ დადუმებულთაჱ საშინ
ელიჱ დამიუწდომელიჱ, დადაყვესჱ ერთგანჱ დღეჱ თო
რმეტიჱ დაგანისუენესჱ ყოვლითაჱ განსუენებითაჱ სიხარ
ულითაჱ, დამიზეზითაჱ ზამთრისათაჱ განისწრაფესჱ დამ
ისცესჱ ნიჭიჱ დაჱ საბოძვარიჱ მეფესაჱ დაყოველსაჱ დიდებულ
საჱ აფხაზეთისასაჱ გაგზავნაჱ დაწარვიდაჱ სიხარულითაჱ დაშემ
დგომადჱ ამისსაჱ ატარებდაჱ სურტანიჱ მოციქულთაჱ,
დაჱ უკრებდაჱ ძღუენთაჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ ამოთაჱ ენით[ა]
სთხოვდაჱ ხარაჯასაჱ, ხოლოჱ არაჱ დაიდვაჱ ბაგრატჱ მეფ[ე]
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მანჱ ხარაჯაჱ არამედჱ ავლენდაჱ ესეცაჱ მოციქულთაჱ დაუკრ
ებდაჱ იგიცაჱ ძღუენსაჱ სურტანსაჱ დაიყოჱ მათჱ შუაჱ სი
ტყუითჱ სიყუარულიჱ დაჱ შემდგომადჱ მცირედთაჱ წელიწადაჱ
სამშუილდისჱ ტბათაჱ მდგომსაჱ ბაგრატჱ მეფესაჱ დაეცაჱ სა
ლმობაჱ მუცლისაჱ დაჩადგაჱ მარაბდათაჱ დაგაუძნელდაჱ სალ
მობაჱ ტახტითაჱ წარმოიყვანესჱ დათანაჱ იყოჱ გიორგიჱ კულ
აჱ პარატიჱ დაყოველნიჱ დიდებულნიჱ მისნიჱ მოვიდაჱ დედაჱ
მისიჱ მარიამჱ დედოფალიჱ დაცოლიჱ მისიჱ შორა΅ნაჱ დაა
სულიჱ მისიჱ მარიამჱ შემდგომადჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ მიუ
თუალაჱ ძეჱ მათიჱ გიორგიჱ კულაჱ პარატიჱ მეფედჱ დი
დებულთაჱ ამისჱ სამეფოსათაჱ, დაყოველნიჱ შევედრნაჱ მასჱ დაჱ
რქუაჱ დედასაჱ თუისსაჱ, დედაოჱ მეწყალიჱ შენჱ რამეთუჱ ყოვ
ელნიჱ შობილნიჱ შენნიჱ წარგუიქციენჱ წინაჱ დაეგრეთლაჱ
შენჱ მოჰკუდებიჱ დაჱ შემდგომადჱ ამისსაჱ მიიცვალაჱ თუესაჱ
ნოენბერსაჱ ოცდაოთხსაჱ ქრონიკონსაჱ ორასჱ ოთხმოცდათორმეტსაჱ
დაჱ შემდგომადჱ ამისაჱ, ბაგრატისაჱ სიკუდილისაჱ ჟამსაჱ შინაჱ
მოიკლაჱ სურტანიჱ კაცისაჱ ვისგანმეჱ ბერისაჱ თურქის
აჱ თავიჱ ლაშქართაჱ ხარგასაჱ შინაჱ გაევლოჱ ჯელონიჱ
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შუიდასიჱ ათასითაჱ კაცითაჱ გაელაშქრაჱ თურქთაჱ მეფეს
აჱ ზედაჱ სამარკანდისაჱ მოახლესაჱ ზედაჱ ციხესაჱ რომელსამეჱ მოა
დგაჱ მოიკლაჱ მისჱ თურქისაგანჱ ციხისჱ პატრონისაჱ დავერღარაჱ
შეესწრაჱ თურქიჱ იგიჱ ციხესაჱ დადაჭრესჱ უწყალოდჱ მახ
უილითაჱ, დავერღარაჱ ცნესჱ ბაგრატჱ დასურტანმანჱ ერ
თმანერთისაჱ, შემდგომადჱ ამისაჱ დაჯდაჱ ძეჱ ბაგრატისიჱ გიო
რგიჱ კულაპარატიჱ მეფედჱ დაარაჱ აფრინდაჱ ყოველსაჱ მამულსაჱ
მისსაჱ შიგანჱ ერთიცაჱ ქათამიჱ დაწარიყვანესჱ ბაგრატჱ დი
დითაჱ დიდებითაჱ დაპატივითაჱ, დადამარხესჱ ჭყონდისჱ ესეჱ ბაგრა
ტჱ წელიწდისაჱ ცხრისაჱ იქმნაჱ მეფეჱ, დააღესრულაჱ წლისაჱ ორმო[ც............]
ესეჱ ბაგრატჱ კულაპარატიჱ დაშემდგომადჱ ნოველიმო
სისაჱ დამერმეჱ იქმნაჱ სევასტოსჱ იყოჱ კაციჱ სახითაჱ უ
შუენიერესჱ ყოველთაჱ კაცთასაჱ სრულიჱ სიბრძნითაჱ ფილ

ასოფოსიჱ ენითაჱ სუიანიჱ ბედითაჱ უმდიდრესჱ ყოველთაჱ მე
ფეთაჱ აფხაზეთისათაჱ, მოწყალეჱ შეცოდებულთაჱ უხუიჱ ა
ლაგთაჱ ზედაჱ, ხოლოჱ ჟამთაჱ ზმისთაჱ დაწყნარებაჱ ქუყანასა
არაჱ ჰქონდაჱ ეკლესიანიჱ დაგლეხნიჱ აზნაურნიჱ დაგლახაკნ
იჱ ყოვლადჱ იკითხვებოდესჱ, ხოლოჱ იგიჱ მეფეჱ იყოჱ მოწყალეჱ
1-18 სტრ., 167v
დაგანმკითხველიჱ გლახაკთაჱ კაციჱ საშიშიჱ დაუხუიჱ ყოველთაჱ მეფე
თაჱ აფხაზეთისათაჱ პურჱ უკეთესიჱ ყოველთაჱ კაცთასაჱ ცხენო
სანჱ მშუილდოსანიჱ რჩეულიჱ დაშემდგომადჱ მამისაჱ მისისაჱ დაყოჱ
მშუიდობითჱ ზამთარიჱ ერთიჱ ზაფხულიჱ ნახევარიჱ შემდგ
ომადჱ ამისსაჱ თავადთაჱ ამისჱ სამეფოსათაჱ ნიანიაჱ ქებულისჱ
ძემანჱ დაივანეჱ ლიპარიტისჱ ძემანჱ ვარდანჱ სუანთაჱ ერისჱ თავმანჱ
იკლესჱ სიყრმითგანჱ გიორგიჱ მეფეჱ დააშალესჱ ქუეყანაჱ, ივ
ანეჱ მოირთნაჱ კახნიჱ დადგაჱ ქსნისჱ პირსაჱ, დაჱ ნიანიაჱ წაუღოჱ ქ
უთათისისაჱ საჭურჭლეჱ დაშედგაჱ ქუთათისჱ შინაჱ დავარდ
ანჱ გაადგინნაჱ სუანნიჱ ავისჱ მოხარულნიჱ დაარბიესჱ დაამოსწყ
უიდესჱ საეგროჱ ამისსაჱ შემდგომადჱ მოვიდაჱ სულტანიჱ მალიქშაჱ
მოადგაჱ სამშუილდესჱ დაჱ წარიღოჱ ივანეჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ ტყუეჱ
ყოჱ, მოაოჴრაჱ სომხითიჱ დაწარვიდაჱ ხოლოჱ მასვეჱ წელსაჱ მოვიდაჱ სა
რანგიჱ ძალითაჱ სულტანისათაჱ ჩამოდგაჱ სამშუილდესჱ დამივი
დესჱ ლაშქარნიჱ გიორგიჱ მეფისანიჱ შეიბნესჱ ფარცხისჱ, სძლე
სჱ სპათაჱ გიორგისთაჱ, დააოტნესჱ სპარსნიჱ რამეთუჱ დიდიჱ ძლ
ევაჱ მოსცაჱ ღმერთმანჱ გიორგისჱ დაწარვიდაჱ გიორგიჱ მეფეჱ,
მამულსაჱ თუისსაჱ ტაოსჱ მივიდაჱ ბანასჱ ხოლოჱ მუნჱ მოვიდაჱ წი
1-18 სტრ., 168r
ნაშეჱ მათსაჱ ზორვარიჱ აღმოსავლისაჱ გრიგოლჱ ბაკურიან
ისჱ ძეჱ რომელსაჱ ჰქონდესჱ ოლთისნიჱ დაკარნუჱ ქალაქიჱ დაჱ
კარიჱ, დიდადჱ გაიხარესჱ დაგანისუენესჱ დამოსცაჱ გიორგიჱ
მეფესაჱ კარიჱ ციხეჱ ქალაქიჱ დამისიჱ მიმდგომიჱ ქუეყანაჱ, დაგ
ანიყარნესჱ ხოლოჱ მეფემანჱ გიორგიჱ დაუტევნაჱ კარსჱ
აზნაურნიჱ შავშნიჱ დაწარმოვიდაჱ შინაჱ ხოლოჱ განძ
ლიერებასაჱ თურქთასაჱ დაუტევნესჱ ბერძენთაჱ ქუეყანან
იჱ ციხენიჱ დაქალაქნიჱ მათნიჱ რომელჱ აღმოსავლეთსჱ ქო
ნდესჱ დაწარვიდესჱ რომელნიცაჱ აიხუნესჱ თურქთაჱ დაემკუიდრ
ნესჱ მასჱ შინაჱ ვინათგანჱ მეზობლობითჱ მოეახლნესჱ საზ
ღვართაჱ ჩუენთაჱ განმრავლდაჱ შიშიჱ დაჭირიჱ მათგანჱ ჩუე
ნზედაჱ რამეთუჱ იწყესჱ მიერითგანჱ რბევადჱ დატყუენვადჱ,
მოოჴრებადჱ დაწვადჱ დასრვადჱ ქრისტიანეთაჱ რამეთუჱ მათჱ ჟამ
თაჱ შინაჱ გიორგისჱ მეფესაჱ დაესხნესჱ ყველსჱ გარეჱ მდგო
მსაჱ უგრძნაულადჱ თურქნიჱ დიდნიჱ რომელთაჱ თავადიჱ
იყოჱ ამადჱ ამირაჱ ძლიერიჱ დამაგრადჱ მოისარიჱ რომელსაჱ
ჟამსაჱ ოდენჱ აეღოჱ კარიჱ მოვიდესჱ ესენიჱ შინაჱ განცემითაჱ
ქრისტიანეთათაჱ აოტესჱ გიორგიჱ მეფეჱ დასპაჱ მისიჱ უ[რი.....]

1-18 სტრ., 168v
ხოლოჱ საჭურჭლენიჱ დიდნიჱ დასამსახურებელნიჱ,
სამეფოთაჱ ტაბლათანიჱ ოქროსაჱ დავეცხლისანიჱ ბაგრატეულნ
იჱ სასმურნიჱ დასაწმედონიჱ პატიოსანნიჱ კარავნიჱ სამეფონიჱ დაჱ
ყოველთაჱ დიდებულთაჱ აიხუნესჱ იავარადჱ დაწარვიდესჱ, ხოლოჱ გიო
რგიჱ მეფეჱ წარვიდაჱ მეოტიჱ აჭარითჱ აფხაზეთადჱ მათჱ უკუეჱ
ლაშქართაჱ უკეთურებასაჱ იწურთიდაჱ საწოლსაჱ ზედაჱ თუი
სსაჱ იხილაჱ რაჱ მშუიდმანჱ დაღ~თივჱ განბრძნობილმანჱ მეფემ
ანჱ დავითჱ კუალადჱ კუდიჱ ძაღლისაჱ არაჱ გაემარტებისჱ არცაჱ კირჩხიბ
იჱ მართლადჱ ვალსჱ მეორესაჱ წელსაჱ კუალადჱ შეიპყრაჱ ორწელჱ პყ
რობილჱ იყოჱ დასაბერძნეთსჱ გაგზავნაჱ დამუნჱ განეჴოჱ ცხორებასაჱ
კუალადჱ ამასჱ ჟამსაჱ გამოვიდესჱ ფრანგნიჱ აღიღესჱ იელუსალემიჱ დაან
ტიოქიაჱ დაშეწევნითაჱ ღ~თისათაჱ მოეშენაჱ ქუეყანაჱ ქართლ
ისაჱ განძლიერდაჱ დავითჱ განამრავლნაჱ სპანიჱ დაჱ არღარაჱ მი
სცაჱ სურტანსაჱ ხარაჯაჱ დათურქნიჱ ვერღარაჱ დაიზამთ
რებდესჱ ქართლსჱ რამეთუჱ ვიდრეჱ აქამომდეჱ ზამთრისაჱ მოწევნა
საჱ ფალანგებითაჱ მათითაჱ ჩამოდგიანჱ ავჭალასჱ დიღომსჱ
დაჱ ჩაღმართჱ მტკურისაჱ დაიორისჱ პირსაჱ რამეთუჱ მათიჱ ი
ყოჱ სადგურიჱ კახეთსჱ მეფობდაჱ კუირიკეჱ კაციჱ მეფობისავეჱ თანაჱ
1-18 სტრ., 169r
ქმნულიჱ ვნებითაჱ ზედაჱ დაჱ ჭეშმარიტიჱ ქრისტიანეჱ
მოსცაჱ ჟამიჱ ღმერთმანჱ მეფესაჱ დავითსჱ დაწაუღოჱ კუირიკესჱ
ციხეჱ ზედაჱ ზადენიჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ ოცდაჱ სამიჱ
დაწარემატებოდაჱ დიდებითაჱ დაგამარჯუებლობითაჱ, რომელთ
აჱ თანაჱ ესეცაჱ იქმნაჱ, მოკუდაჱ რატიჱ ძეჱ ლიპარიტისიჱ კა
ციჱ ორგულიჱ დანანდუილვეჱ ნაშობიჱ იქედნეთაჱ ესრეთჱ და
სრულდაჱ სახლიჱ ბაღუივაშთაჱ სახლიჱ განმამწარებელთაჱ
რამეთუჱ სუაჱ უკანასკნელიჱ თხლეჱ რისხვისაჱ სასუმელიჱ
ცოდვილთაჱ ქუეყანისათაჱ დაარღარაჱ ვინჱ დაშთაჱ საყოფელ
თაჱ მათთაჱ მკუიდრიჱ, რამეთუჱ აიჴსნაჱ უსჯულოებაჱ
მამათაჱ მათთაჱ წინაშეჱ უფლისაჱ დამამულიჱ მათიჱ აღი
ღოჱ მეფემანჱ, დაშემდგომადჱ წელიწადისაჱ ერთისაჱ მიიცვ
ალაჱ მეფეჱ კუირიკეჱ დადასუესჱ კახთაჱ მეფედჱ ძმისჱ წულიჱ
კუირიკესიჱ აღსართანჱ რომელსაჱ არაჱ რაჱ ქონდესჱ ნიშ
ანნიჱ მეფობისანიჱ რამეთუჱ იყოჱ ცუნდრუკიჱ რამეჱ უსჯულოჱ
დაყოვლადჱ უმეცრადჱ უსამართლოჱ მასჱ ჟამსაჱ განიცადაჱ მეფემა[ნ]
გონებისაჱ თუალითა კეთილადჱ გულისჱ ჴმაჱ ყოჱ რო
მლითაჱ მოიმადლებდაჱ ღმერთსაჱ დაჱ სარგებელიჱ იქმნებო
1-18 სტრ., 169v
დაჱ რამეთუჱ წმიდანიჱ ეკლესიანიჱ სახლნიჱ ღ~თისანიჱ ქუაბ
ავაზაკთაჱ ქმნილნიჱ უაღრესთაჱ დაჱ უწესოთაჱ მამულო
ბითჱ დაეპყრნესჱ საებისკოპოზოსანიჱ ვითარცაჱ ავაზაკთაჱ დაჱ

მათნივეჱ მსგავსნიჱ ხუცესნიჱ დაქორებისკოპოზნიჱ დაედგინნ
ესჱ რომელმანჱ ნაცულადჱ სჯულითაჱ საღმრთოთაჱ უსჯულ
ოებასაჱ აწურთიდესჱ მათჱ ქუეშეთაჱ ყოველთაჱ დათუითჱ მი
მოტაცებულიჱ ცოცხალიჱ უცხოჱ დამბრძოლიჱ რო
მლითაჱ მოიწუაჱ შენებულიჱ, ყოველნიჱ მდინარენიჱ სისხ
ლისანიჱ ნაცულადჱ წყლისაჱ ნაკადულთა მრწყველნიჱ ქ
უეყანისანიჱ დარათაჱ თუითჱ მათჱ იერემიასათაჱ ვიტყოდითჱ რ
ამეთუჱ მანჱ ოდესმეჱ კეთილადჱ უწყოდაჱ ჟამისაჱ ამისჱ ჯე
როვანიჱ გოდებაჱ ვითარმედჱ ძენიჱ სიონისანიჱ პატიოს
ანნიჱ დაბოროტისჱ მოქმედნიჱ გამოუცდელნიჱ უცხოთ
აჱ გზათაჱ ტყუეობისათაჱ მოგზაურობენჱ, ხოლოჱ გზანიჱ ს
იონისანიჱ იგლოვენ არაჱ ყოფისაჱ თუისჱ მათჱ ზედაჱ მედ
ღესასაწაულეთათაჱ დედათაჱ მოწყალეთანიჱ არაჱ საზრდელ
ისაჱ შვილთაჱ მიცემადჱ მოქმედებენჱ არამედჱ საზრდელსაჱ
თუისსაჱ ჰყოფენჱ თუითჱ მათსაჱ ყოველსაჱ რომელთაჱ თუისჱ
1-18 სტრ., 170r
დაესენიჱ ესრეთჱ დაფრიადცაჱ უძუირესჱ ამათჱ რაჱ
საქმეთაჱ ესრეთჱ ხედვიდაჱ მეფეჱ გიორგიჱ დარამეთუჱ არ
აჱ სადათჱ იყოჱ ღონეჱ შეწევნისაჱ დაჴსნისაჱ არცარაჱ მჴ
სნელიჱ ამათჱ ძუირთაჱ რომელჱ მოეცვაჱ პირიჱ ყოვლისაჱ ქ
უეყანისაჱ რამეთუჱ ძალიჱ ბერძენთაცაჱ შემცირებულ
იყოჱ დარომელნიჱ ქუეყანანიჱ ამათჱ ქონდესჱ აღმოსავლე
თისჱ ზღუისჱ გარეთჱ ყოველასაჱ თურქსაჱ დაეპყრაჱ ყოჱ განზრახვ[ა]
დიდებულთაჱ თანაჱ, დაამტკიცესჱ წარსლვაჱ მაღალსაჱ სულ
ტანსაჱ მალიქშასჱ წინაშეჱ დაესრეთჱ დადვაჱ სულიჱ თუის
იჱ დასისხლნიჱ ქრისტიანეთაჱ თუისჱ, დამინდობითაჱ ღ~თიჱ
სათაჱ დაწარძღუანებითაჱ ძელისაჱ ცხორებისათაჱ წარვიდ
აჱ ასპანსჱ ნახაჱ სულტანიჱ დაშეწყნარებულჱ იქმნაჱ მის
განჱ ვითარცაჱ შვილიჱ საყუარელიჱ დარამეთუჱ იყოცაჱ
მალიქშაჱ ვითარცაჱ სიდიდითაჱ კიდეთაჱ მპყრობელობისათაჱ
შესწორებულჱ ეგრეთვეჱ სახითაჱ სიტკბოებისათაჱ
დასახარებითაჱ აღმატებულჱ ყოველთაჱ კაცთასაჱ რომლის
ანიჱ მრავალჱ არიანჱ დასხუანიცაჱ ურიცხუნიჱ სახარ
ებანიჱ მართლმსაჯულობანიჱ ქრისტიანეთანიჱ
1-18 სტრ., 170v
სიყუარულნიჱ დარათაჱ არაჱ განვაგრძოთჱ სიტყუაჱ ყოვლად
უბოროტოჱ რამეჱ გონებაჱ ყოვლითჱ კერძოჱ აქუნდაჱ ამისჱ თ
უისცაჱ ყოველიჱ სათხოველიჱ აღუსრულაჱ მეფესაჱ გიორგისჱ
უმეტესცაჱ სასოებისაჱ, დასამეფოჱ მისიჱ განათავისჱ უფლაჱ ზედ
აჱ მარბეველთაგანჱ დამოსცაჱ კახეთიჱ დაერეთიჱ გარნაჱ ხარა
ჯაჱ ითხოვაჱ სამეფოსაჱ მისისაჱ რომელსაჱ აიღებდესჱ ჟამთაჱ მრა
ვალთაჱ დაჱ ესრეჱ გადიდებითაჱ დიდითაჱ გამოგზავნაჱ თუისადჱ
სამეფოდჱ დაწარმოაყოლნაჱ სპანიჱ დიდნიჱ რათაჱ აართონჱ კახეთიჱ

დაჱ ჟამსაჱ სთულისასაჱ მოვიდესჱ კახეთადჱ დამოადგესჱ ციხესაჱ ვეჟინ
ისასაჱ დავიდრეჱ ბრძოდესღაჱ მოვიდაჱ თოვლიჱ, ხოლოჱ მეფესაჱ გი
ორგისჱ მოეჴსენაჱ ნადირობაჱ აჯამეთისაჱ, აღარასჱ ზრუნვიდაჱ,
სხუასაჱ არცაჱ ელოდაჱ აღებასაჱ ვეჟინისასაჱ დაკახეთისაჱ არამე
დჱ ლაშქართაჱ თურქთაჱ რომელჱ ჰყვაჱ მისცაჱ ნიჭადჱ სუჯ
ეთიჱ დაქუეყანაჱ იორისჱ პირიჱ კახეთიჱ რომელიჱ მოუჴდაჱ
მუნჱ დღენდელადჱ ხოლოჱ თუითჱ გარდავლოჱ მთაჱ ლიხთაჱ დაჱ
შთავიდაჱ აფხაზეთადჱ მათჱ ჟამთაჱ ახსართანცაჱ კახთაჱ მეფეჱ
წარვიდაჱ მალიქშასაჱ წინაშეჱ დაუტევაჱ ქრისტეანობაჱ დაშეეძინაჱ
სარკინოზთაჱ სჯულსაჱ დაამ[ითჱ] ღონითაჱ აიღოჱ სულტანისაგ
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ანჱ კახეთიჱ ამათჱ ესეჱ ვითართაჱ ჟამთაჱ არა[.]ვეჱ დაამშუიდნაჱ ქუ
ეყანაჱ, არცარაჱ იქმნაჱ ლხინებაჱ კაცთაჱ უკეთურებისაჱ თ
უისჱ მკუიდრთაჱ მისთასაჱ რამეთუჱ ყოველმანჱ ასაკმანჱ დაჱ ყოვე
ლმანჱ პატივმანჱ, ყოვლითურთჱ შესცოდესჱ ღმერთსაჱ, დამ
იაქციესჱ გზათაგანჱ წრფელთაჱ ყოვლისაჱ მიმართჱ უკეთურ
ებისაჱ დაბუნებითჱ, მოწყალეჱ დასახიერიჱ ღმერთიჱ ესეჱ ოდ
ენჱ განარისხესჱ ვიდრემდისჱ თუითჱ მოიხადესჱ განჩინებაჱ რისხ
ვისაჱ ქადებულიჱ უსჯულოთაჱ თუისჱ ესაიასჱ მიმართჱ მეტყუელის
აჱ ესრეთჱ ვა~აჱ ნათესავსაჱ ცოდვილსაჱ ერიჱ რომელჱ სავსეჱ არს
უსჯულოებითაჱ კუალითგანჱ ფერჴთათჱ ვიდრეჱ თავადმდეჱ არა
არსჱ შუაჱ მასჱ შინაჱ სიცოცხლეჱ არცაჱ ბრძუილჱ არცაჱ შ
ესახუეველჱ დაშემდგომნიჱ, ამისჱ თუისჱ ქუეყანაჱ თქუენიჱ ოჴერჱ
ქალაქნიჱ ცეცხლითაჱ მომწუარჱ სოფელთაჱ თქუენთაჱ უცხო
თესლნიჱ მოსჭამდენჱ, დამოოჴრებულჱ დადაქცეულჱ არსჱ ერისა
განჱ უცხოჱ ტომთასაჱ ესეჱ ყოველიჱ მოიწიაჱ დათუალითაჱ
ჩუენითაჱ ვიხილეთჱ დაფრიადჱ უფროსიჱ ამათიჱ წარმოთქმულ
თასაჱ, დარამეთუჱ ვითარმცაჱ ვინჱ გამოთქუაჱ თითოეულადჱ რომელ
იჱ დღეთაჱ ჩუენთაჱ მოიწიაჱ ჭირიჱ ამასჱ ყოველსაჱ ზედაჱ არა[ვე]ჱ
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დასცხრაჱ გულისჱ წყრომაჱ უფლისაჱ ჩუენჱ ზედაჱ რამეთუჱ არ
აჱ შევინანეთჱ არცაჱ გულისჱ ჴმაჱ ვყავთჱ არცაჱ ჯეროვნადჱ მოვი
ქეცითჱ გზათაჱ მიმართჱ უფლისათაჱ ამისჱ თუისცაჱ ქუეყანითჱ მა
ვალთაჱ ბოროტთაჱ ზედაჱ სხუანიცაჱ საშინელებანიჱ ზეგარდამონიჱ
ღ~თისაჱ მიერჱ მოვლინებულნიჱ გუემანიჱ მოიწივნესჱ ქუეყანასაჱ
ჩუენსაჱ ზედაჱ, რათაჱ არაჱ თქუაე΅ნჱ მცოდველთაჱ ვითარმედჱ ესეჱ ა
ღძრვანიჱ წარმართთანიჱ არაჱ ცოდვათაჱ ჩუენთაჱ თუისჱ იქმნნესჱ
არცაჱ ღ~თისაჱ მოიწივნესჱ, არამედთჱ შეცვალებითაჱ რათამეჱ ჟა
მთათაჱ დადამთხუევითაჱ საქმეთათაჱ ამის თუისცაჱ დღესაჱ
აღვსებასაჱ თუითჱ მასჱ აღდგომასაჱ უფლისაჱ ჩუენისაჱ იესო
ქრისტესსაჱ რომელსაჱ შინაჱ სიხარულიჱ დაგანსუენებაჱ ჯერჱ
იყოჱ მოხედნაჱ უფალმანჱ რისხვითაჱ დაშეძრაჱ ქუეყანაჱ საფუძველ
ითურთჱ ესეჱ ოდენჱ სასტიკებითაჱ ვიდრემდისჱ მთანიჱ მაღალნ

იჱ დაკლდენიჱ მყარნიჱ სახედჱ მტუერისაჱ დაიგალნესჱ, ქალაქნიჱ
დაჱ სოფელნიჱ დაირღუესჱ, ეკლესიანიჱ დაეცნესჱ დასახლნიჱ დაინ
თქნესჱ დადაზულესჱ დაიქმნნესჱ საფლავჱ მასჱ შინაჱ მკუდართაჱ რო
მელთაჱ თანაჱ თმოგუიცაჱ დაიქცაჱ დაიპყრნაჱ ქუეშეჱ კახაბერისჱ ძეჱ ნი
ანიაჱ ცოლითურთჱ დაგანგრძელდაჱ ესეჱ ვითარიჱ ძრვაჱ ქუეყანისაჱ
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ვიდრეჱ წელიწდამდისჱ რომელსაჱ შინაჱ მოსწყდაჱ სიმრავლეჱ ურიც
ხუიჱ მაშინჱ, რისხვასაჱ შინაჱ მოიჴსენაჱ წყალობამანჱ რომელიჱ სც
ვლისჱ ყოველსაჱ შვილსაჱ რომელიჱ უყუარსჱ მოაკუდინებსჱ დააცხოვნე
ბსჱ რომელიჱ მზაჱ არსჱ წყალობადჱ უფროსჱ მამისაჱ მოწყალ
ისაჱ რამეთუჱ წერილისაჱ ებრჱ არაჱ თუმცაჱ უფალმანჱ და
მიტევაჱ ჩუენჱ თესლიჱ ვითარცაჱ სოდომნიმცაჱ შევიქმნენითჱ
დაგომორელთამცაჱ მივემსგავსენითჱ რამეთუჱ ამიერითგანჱ იწ[....]
ნიავთაჱ მობერვადჱ ღრუბელთაჱ მაცხოვარებისათაჱ აღმოჭუირო
ბადჱ ვინათგანჱ ათორმეტჱ წელჱ ამათჱ თუითოჱ სახეთაჱ ჭირთ
აჱ, დაგანგრძობილსაჱ ჭირსაჱ ბნელსაჱ უკუნსაჱ შინაჱ იწყოჱ აღ
მოცისკრობადჱ მზემანჱ ყოველთაჱ მეფობათამანჱ დიდმანჱ სახელი
თაჱ დაუდიდესმანჱ საქმითაჱ სახელჱ მოდგამმანჱ დავითჱ ღ~თისაჱ მ
ამამანჱ დაჱ თუითჱ სამეოცჱ დამეათურამეტემანჱ შვილმანჱ ამისჱ დავი
თისმანჱ დავითჱ, მასჱ ჟამსაჱ იყოჱ ქრონიკონიჱ სამოცდაჱ ცხრაჱ ამასჱ
მარტოდჱ შობილსაჱ გიორგისგანჱ თუითჱ მამამანჱ დაადგაჱ გ
უირგუინიჱ მეფობისაჱ დაუჭეშმარიტესიჱ ვთქუათაჱ თუითჱ მამამანჱ
ზეცათამანჱ პოვაჱ დავითჱ მონაჱ თუისიჱ, დასაცხებელიჱ მისიჱ წმ
იდაჱ სცხოჱ მასჱ რამეთუჱ ჴელიჱ მისიჱ შეეწეოდაჱ მასჱ დამ[კ]ლა
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ვმანჱ წმიდამანჱ მისმანჱ განაძლიერაჱ იგიჱ წყალობაჱ დაჱ
ჭეშმარიტებაჱ შეემოსებოდაჱ მასჱ უზეშთაესჱ ყოჱ იგიჱ უფრო
სჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ ქუეყანისათაჱ, ვიდრემდისჱ დავსდვაჱ ზღუასაჱ ზ
ედაჱ ჴელიჱ მისიჱ დამდინარეთაჱ ზედაჱ მარჯუენაჱ მისიჱ გარნაჱ შრ
ომითაჱ ფრიადითაჱ დაღუაწლითაჱ ძლიერითაჱ მრავალთაჱ
დღეთაჱ შემდგომადჱ იქმნაჱ ესეჱ ვითარცაჱ წინაჱ მდებარემანჱ სი
ტყუამანჱ ცხადჱ ყოსჱ რამეთუჱ მეფეჱ იქმნაჱ რაჱ დავითჱ მოოჴრებულჱ
დათუინიერჱ ციხეთასაჱ სადამეჱ არაჱ იყოჱ კაციჱ სოფელსაჱ შინაჱ
არცარაჱ შენებულობაჱ, დამათჱ ჟამთაჱ შინაჱ ქონდესჱ თრიალე
თიჱ დაკლდეჱ კარნიჱ დამიმდგომიჱ მისიჱ ქუეყანაჱ ლიპარიტისჱ დაჱ მეფ
ესაჱ დავითსჱ წინაშეჱ იყოჱ რეცაჱ ერთჱ გულადჱ ეგრეთვეჱ ნიანიაჱ
კახაბერისჱ ძესაცაჱ დასხუანიცაჱ აზნაურნიჱ მცირედჱ მცირედჱ
შემოკრბიანჱ დაშთომილნიჱ სადავეჱ დასოფლებთავეცაჱ იწყესჱ შთ
ამოსლვადჱ დადასხდომადჱ მაშინჱ იყოჱ საზღვარიჱ მთაჱ მცირეჱ ლიხ
თაჱ დასადგომიჱ სამეფოჱ წაღულისჱ თავიჱ დაოდესცაჱ ნადირო
ბაჱ უნდისჱ ქართლისაჱ ჭალათაჱ ანუჱ ნაჭარმაგევსჱ რომელიჱ ყო
ვლადჱ აღსავსეჱ იყოჱ ირემთაჱ დაეშუთაჱ მიერჱ ხოლოჱ ცხენჱ კეთი
ლნიჱ კაცნიჱ ჩამოგზავნიანჱ დაგაინახიანჱ ეგრეთღაჱ ჩამოვიდიანჱ ნა
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დირობადჱ ვაკესაჱ ხოლოჱ ამაჱ ვითარობასაჱ შინაჱ გარდაჴდაჱ წელიწა[...]
ოთხიჱ მოკუდაჱ სულტანიჱ მალიქშაჱ, დაჱ ლიპარიტჱ ამირამანჱ იწყოჱ მ
ათვეჱ მამულისჱ პაპთაჱ კუალთაჱ სლვაჱ რამეთუჱ ზაკვიდაჱ წინაშეჱ
მისსაჱ მოპოვნებადჱ უსჯულოებისაჱ დაღათუჱ ქრისტიანეჱ იყოჱ
სახითაჱ გარნაჱ ორგულებითჱ დასიძულილითჱ პატრონთაგა
ნჱ მოაქუნდაჱ გონებითაჱ ვინათგანჱ გულისჱ ჴმისჱ ყოფაჱ არაჱ ინებ
აჱ კეთილისაჱ დადგაჱ ყოველსაჱ გზასაჱ არაჱ კეთილსაჱ დამასჱ ესეჱ
ვითარებასაჱ ხედვითაჱ დავითჱ, ინებაჱ გაწურთაჱ მისიჱ დაპყრობილჱ
ყოჱ იგიჱ ჟამჱ რაოდენჱ მეჱ რომელიჱ კმაჱ იყოჱ განსასწავლელადჱ გო
ნიერისაჱ ვისმეჱ დაესრეთჱ მომტკიცებულიჱ მრავალთაჱ დამტკიცეთ
აჱ ფიცთაჱ მიერჱ დაერთჱ გულობისაჱ თუისჱ ღ~თისაჱ შუამდგომე
ლადჱ მომცემიჱ განუტევაჱ იგიჱ დამითვეჱ დიდებითაჱ ადიდაჱ
დაარაჱ შეუცვალაჱ რამეთუჱ კეთილმანჱ არაჱ თუჱ მართალი
საჱ, არამედჱ არცაღაჱ თუჱ ბოროტისაჱ ადვილადჱ აბრალისჱ ვი
ნათგანჱ სიბოროტედჱ არაჱ განსწავლილჱ არსჱ არცაჱ მეჭუელ
იყოჱ ხოლოჱ იგიჱ ვითარცაჱ ძაღლიჱ მიექცაჱ ნათხევარსაჱ
დავითარცაჱ ღორიჱ ინწუბაჱ სანგორელსაჱ მწუირისასაჱ განაც
1-18 სტრ., 173v
ხადაჱ მტერობაჱ ესეჱ ვითარითაჱ ალაფითაჱ სავსეთაჱ მიმავალთ
აჱ წინაჱ დაემთხუივნესჱ ამირანიჱ დიდნიჱ იასიჱ ვინმეჱ დაბუჟღუ
შჱ მათჱ თანაჱ სიმრავლეჱ ურიცხუიჱ თურქთაჱ საბერძნეთსჱ
მიმავალთაჱ რომელთაჱ იხილესჱ რაჱ ესეჱ ოდენიჱ სიმრავლეჱ ქო
როსაჱ დასიმდიდრისაჱ რომელიჱ ქონდაჱ დაცნესჱ მეოტებაჱ გიორგ
ისიჱ დაესმაჱ მათგანჱ ვითარმედჱ რადჱ წარხუალჱ საბერძნეთადჱ აჰაჱ
ქუეყანაჱ საქართველოჱ უკაცურიჱ დასავსეჱ ვითარითაჱ სიმდიდ
რითაჱ, ხოლოჱ მათჱ მყისჱ მოაქცივნესჱ გზანიჱ მათნიჱ დამოეხ
უივნესჱ პირსაჱ ყოვლისაჱ ქუეყანისასაჱ ვითარცაჱ მკალნიჱ დღესაჱ
ივანობისასაჱ ასისჱ ფორნიჱ დაკლარჯეთიჱ, ზღუისჱ პირამდინჱ შავშეთიჱ
აჭარაჱ სამცხეჱ ქართლიჱ არგუეთიჱ სამოქალაქაჱ დაჭყონდიდ
იჱ აღივსოჱ თურქითაჱ მოისრაჱ დატყუეჱ იქმნაჱ, ამათჱ ქუეყ
ანათაჱ მკუიდრიჱ ყოველიჱ, დამასვეჱ ერთსაჱ დღესაჱ დაწუესჱ ქუთ
ათისიჱ არტანუჯიჱ დაუდაბნონიჱ კლარჯეთისანიჱ დაყუვესჱ ამათჱ
ქუეყანათაჱ შინაჱ თურქთაჱ ვიდრეჱ მოსულადმდეჱ თოვლისაჱ, მოჭა
მესჱ ქუეყანაჱ დამოსწყუიდესჱ თუჱ სადღაჱ ვინჱ დარჩომილჱ იყოჱ ტყ
ეთაჱ კლდეთაჱ ქუაბთაჱ დაჴურელთაჱ ქუეყანისათაჱ ესეჱ იყოჱ
პირ[.....................................................................................იყო] სამ
1-18 სტრ., 174r
ასიჱ, თუჱ ვინმეჱ მთიულეთსჱ ანუჱ სიმაგრეთაჱ სადაჱ მეჱ ვინჱ დაშთაჱ კა
ციჱ ზამთრისაჱ სიფიცხითაჱ უსახლობითაჱ დაშიმშილითაჱ ეგრეცაი
მოისრაჱ დაგანგრძელდაჱ ესეჱ ვითარიჱ ჭირიჱ ქრისტიანეთაჱ ზედაჱ რამეთუჱ
არესაჱ თანაჱ გაზაფხულისასაჱ მოვიდიანჱ თურქნიჱ დამათვეჱ პირველ

თაჱ საქმეთაჱ იქმოდიანჱ ზამთრისჱ წარვიდიანჱ დაარაჱ იყოჱ მათჱ ჟ
ამთაჱ შინაჱ თესვაჱ დამკაჱ, მოოჴრდაჱ ქუეყანაჱ დატყედჱ გარდ
აიქცაჱ დანაცულადჱ კაცთაჱ მჴეცნიჱ დანადირნიჱ ველისანიჱ დაემკუი
დრნესჱ მასჱ შინაჱ, დაიყოჱ ჭირიჱ მოუთმენელიჱ ყოველთაჱ ზედაჱ
მკუიდრთაჱ ქუეყანისათაჱ შეუსწორებელიჱ, დააღმატებულიჱ ოდეს
ვეჱ ყოფილთაჱ სმენილთაჱ გარდასრულთაჱ ოჴრებათასაჱ რამეთუჱ
წმიდანიჱ ეკლესიანიჱ, შექმნნესჱ სახლადჱ ონეთაჱ თუისთაჱ, ხოლო
საკურთხეველნიჱ ღ~თისანიჱ ადგილადჱ არაჱ წმიდებისაჱ მათისაჱ
დამღდელნიჱ რომელნიჱ თუითჱ შეწირვასაჱ შინაჱ საღმრთოსაჱ
მსხუერპლისასაჱ მუნვეჱ მახუილითაჱ შეწირულჱ იქმნნესჱ დაჱ სის
ხლნიჱ არინესჱ თუისნიჱ მეუფისათაჱ თანაჱ დარომელნიმეჱ მწარე
საჱ ტყუეობასაჱ შინაჱ მიცემულჱ იქმნნესჱ მოხუცებულნიჱ არაჱ შ
ეწყალებულჱ იქმნესჱ ხოლოჱ ქალწულნიჱ გინებულჱ ჭაბუკნიჱ დაკ
უეთებულჱ სახელითაჱ უფლისათაჱ, დაჱ მღდელთაგანჱ გამოვიდო
1-18 სტრ., 174v
დაჱ ყოველიჱ უსჯულოებაჱ დაცოდვაჱ რომელთაჱ თუალიჱ ღ~თისაჱ
ხედვიდაჱ დაყოველთაჱ განრისხებულჱ იყოჱ ვითარცაჱ ზემოჱ ვთქუითჱ
დაჱ ვითარჱ რამეთუჱ არაჱ სწორჱ არსჱ
ცოდვაჱ მღდელობისაჱ დაჱ მჴედრისაჱ არცაჱ ერისაჱ დამღდელთჱ მ
თავრისაჱ არცაჱ მწყემსისაჱ დასამწყსოსაჱ ვითარცაჱ წერილჱ არ
სჱ მონამანჱ რომელმანჱ იცოდისჱ ნებაჱ უფლისაჱ თუისისაჱ დაჱ
არაჱ განემზადოსჱ ნებისაჱ ებრჱ მისაჱ იგუემოსჱ ფრიადჱ ამათჱ
უკუეჱ ვითართაჱ დადიდთაჱ წყლულებათაჱ კურნებადჱ შემოკრბაჱ
ერიჱ მრავალიჱ სამეფოსაჱ თუისისაჱ კათალიკოზნიჱ მღდელთჱ მთ
ავარნიჱ მეუდაბნოენიჱ მოღძუარნიჱ დაჱ მეცნიერნიჱ შემოკრიბნ
აჱ ყოველნიჱ წინაშეჱ მისსაჱ, ჟამსაჱ დაადგილსაჱ ჯეროვანსაჱ დადღე
თაჱ მრავალთაჱ ფრიადითაჱ გამოწულილვითაჱ კეთილადჱ გამოი
ძიესჱ ყოველიჱ ცთომაჱ განმართესჱ კეთილიჱ დასათნოჱ ღთ~ისაჱ
წესიჱ ყოველიჱ დაამტკიცესჱ უღირსადჱ გამოჩინებულნიჱ განკუეთნ
ესჱ დაშეაჩუენნესჱ გარდამოსთხინესჱ საყდართაგანჱ დარამეთუჱ ძნ
ელღაჱ იყოჱ ესეჱ რამეთუჱ იყუნესჱ კაცნიჱ მთავართაჱ დაწარჩ
ინეჱ ბულთაჱ შვილნიჱ, რომელთაჱ უწესოდჱ დაეპყრაჱ საყდრ
ებიჱ დამათჱ წილჱ ჭეშმარიტნიჱ დასათნონიჱ ღთ~ისანიჱ მწყემ
1-18 სტრ., 175r
სნიჱ დაადგინნესჱ დაძეგლიჱ ჭეშმარიტისაჱ სარწმუნოებისაჱ აღწერ
ესჱ მიმდგომიჱ დამოწამეჱ წმიდათაჱ ათორმეტთაჱ კრებათაჱ დაესრ
ეთჱ ყოველნიჱ ნიჭითაჱ სამეფოთაჱ წარგზავნნესჱ თუითოეულიჱ ს
ახედჱ თუისადჱ დაესეცაჱ მიმსგავსებულადჱ დიდისაჱ კოსტანტინესაჱ ა
ღასრულაჱ მეფემანჱ დავითჱ რომლისაჱ სანაცულოდჱ იხილეთჱ თუ
რაჱ განაგოჱ ღმერთმანჱ გულთჱ მეცნიერმანჱ მცველმანჱ ისრაელ
ისამანჱ რამეთუჱ ესეჱ ახსართანჱ კახთჱ მეფედჱ ჴსენებულჱ იყოჱ,
შეიპყრესჱ ჰერთაჱ დიდებულთაჱ არიშიანმანჱ დაბარამჱ დადედისჱ ძმამ
ანჱ მისმანჱ ქავთარჱ ბარაამისჱ ძემანჱ მოსცესჱ მეფესაჱ დააიხუნა

მეფემანჱ ერეთიჱ დაკახეთიჱ დაერწუხსჱ ქმნნაჱ წყობანიჱ დიდნიჱ და
ჴმაჱ გასმენილიჱ დიდიჱ ძლევაჱ რომელჱ მცირედითაჱ ლაშქრი
თაჱ დაჱ განწირულითაჱ ერითაჱ დაჴოცნაჱ სულტანისაჱ იგ[ი]
ურიცხუნიჱ სპანიჱ დაათაბაგიჱ განძისაჱ უმრავლესიჱ კახთაჱ დაჱ
ქუეყანისაჱ მტერთავეჱ თანაჱ გარეჱ მოდგომილიჱ ჩუენდაჱ ე
სეჱ ოდენჱ დაადვილადჱ ჴელთჱ უსხნაჱ ღმერთმანჱ საკუირველ
მანჱ რომელიჱ ერთიჱ ათასთაჱ არაჱ თუჱ სდევდაჱ არამედჱ ჴელითაჱ იპ
ყრობდაჱ ორთაჱ არაჱ თუჱ ბევრნიჱ წარექცივნესჱ არამე
დჱ სანთლითაჱ თუითჱ მათვეჱ ტყუეთაჱ დამთხრებლთათაჱ [ტ]
1-18 სტრ., 175v
ყუედჱ მოიყვანდესჱ ყოველნიჱ ქრისტიანენიჱ ხოლოჱ თუითჱ მეფე
არაჱ თუჱ ვითარცაჱ სხუაჱ ვინმეჱ ზურგითჱ უდგაჱ ოდენჱ
სპათაჱ მისთაჱ ანუჱ შორითჱ უზახებდაჱ ვითარცაჱ ერთიჱ მ
თავართაგანიჱ ვინმეჱ არამედჱ უპირატესჱ ყოველთასაჱ თუითჱ
წინაჱ უვიდოდაჱ დავითაჱ ლომიჱ შეუზახებდაჱ ჴმითაჱ მაღლითაჱ
დავითაჱ გრიგალიჱ მიდამოჱ იქცეოდაჱ დათუითჱ გოლიათებრჱ მი
მართებდაჱ დამკლავითაჱ ძლიერითაჱ დაამჴობდაჱ ახოვანთაჱ სრვიდაჱ
დადასცემდაჱ წინაჱ დამთხუეულთაჱ ყოველთაჱ ვიდრემდისჱ ფრ
იადისაჱ ცემისაგანჱ არაჱ თუჱ ვითარცაჱ ძუელისაჱ დავითისაჱ
ელიაზარისჱ ჴლმისაჱ ვადასაჱ ოდენჱ დაეწებაჱ არამედჱ ჴმლ
ითჱ მისითჱ უკუმომდინარითაჱ სისხლითაჱ წელნიჱ აღსავს
ეჱ ესხნესჱ რაჟამსჱ შემდგომადჱ ერისაჱ ომისაჱ გარდაჴდისაჱ დაჱ
სარტყლისაჱ განჴსნისაჱ საცნაურჱ იქმნაჱ ქუეყნადჱ რაჱ დაი
თხიაჱ დამტკნარებულიჱ სისხლიჱ დაჱ რამეთუჱ ჩუენჱ თუისჱ
მისგანჱ გამოდენასაჱ ვაყენებდითჱ დამასჱ დღესაჱ სამნიჱ ცხე
ნნიჱ გამოუკლნესჱ დამეოთხესაჱ ზედაჱ სრულჱ ყოჱ მისჱ დღი
საჱ ომიჱ დაესეჱ მრავლისაგანჱ მცირედიჱ წარმოვთქუითჱ
ესეჱ რაჱ თუითჱ მპყრობელობითჱ დაიპყრაჱ ერეთიჱ
1-18 სტრ., 176r
დაჱ კახეთიჱ ნებიერადჱ აიხუნაჱ ციხენიჱ დასიმაგრენიჱ მათნიჱ მზ
ეებრჱ მიჰფინაჱ წყალობაჱ ყოველთაჱ ზედაჱ მკუიდრთაჱ ქუეყანის
ათაჱ ვინათგანჱ ღმერთიჱ ესრეთჱ განაგებდაჱ საქმეთაჱ დავითისთ[აჱ]
დაწარუმართებდაჱ ყოველთაჱ გზათაჱ მისთაჱ დაჱ მოსცემდაჱ ჟამა
დჱ ჟამადჱ ძლევათაჱ საკუირველთაჱ დაუძღოდაჱ ძალითიჱ ძალა
დჱ არცაჱ იგიჱ უდებადჱ განმრავლებადჱ საქმეთაჱ კეთილთაჱ
დასათნოთაჱ ღ~თისათაჱ არამედჱ სრულითაჱ გულითაჱ მსა
ხურებდაჱ დაჱ მათჱ იქმოდაჱ რომელნიჱ მასჱ სათნოჱ ეყოფვოდიანჱ
ვითარცაჱ აწჱ ითქუმისჱ რამეთუჱ მოიგონაჱ აღშენებაჱ მონასტრისა
დადაამტკიცაჱ რომელიცაჱ გამოირჩიაჱ მადლმანჱ საღმრთომანჱ ა
დგილსაჱ ყოვლადჱ შუენიერსაჱ დაყოვლითურთჱ უნაკლულოსა
რომელსაჱ შინაჱ ვითარცაჱ მეორეჱ ცააჱ გარდააკარვაჱ ტაძა
რიჱ ყოვლადჱ წმიდისაჱ დაუფროსადჱ კურთხეულისაჱ დედისაჱ
ღმრთისაჱ რაბამჱ რამეჱ აღმატებულჱ წინანდელთაჱ ქმნულ

თაჱ რომელიჱ ზეშთაჱ მატსჱ შუენიერებითაჱ ყოვლითაჱ სი
ვრცითაჱ დანივთთაჱ სიკეთითაჱ სიმრავლითაჱ დამოქმნულ
ობითაჱ შესწორებულობითაჱ, რომელსაჱ აწჱ თანაჱ მოწ
მობითჱ ხედვენჱ თუალნიჱ ყოველთანიჱ დააღავსოჱ სიწმი
1-18 სტრ., 176v
დეთაჱ მიერჱ პატიოსანთაჱ ნაწილთაჱ წმიდათათაჱ დაწმიდა
თაჱ ხატთაჱ მიერჱ დასიწმიდისაჱ სამსახურებელთაჱ ყოვლადჱ
დიდებულთაჱ დასხუათაჱ ნივთთაჱ ძნიადჱ საპოვნებელთაჱ
ამათჱ თანაჱ დასხნაჱ მუნვეჱ დიდთაჱ დახოსროანთაჱ მე
ფეთაჱ ტახტნიჱ საყდარნიჱ სასანთლენიჱ დაკიდელნიჱ ფერადჱ
ფერადნიჱ იავარადჱ მოხმულნიჱ თუისნიჱ დაკუალადჱ გუირგუინიჱ და
მანიაკნიჱ ფიალნიჱ დასასუმელნიჱ რომელნიჱ მოუხუნაჱ მეფე
თაჱ არაბეთისათაჱ რაჟამსჱ თუითჱ იგინიცაჱ ტყუედჱ მოი
ყვანნაჱ მასვეჱ ტაძარსაჱ შინაჱ შეწირნაჱ ღ~თისაჱ საჴსენო
დჱ დასამადლობელადჱ ძლევისაჱ მისჱ საკუირველისაჱ მუნვეჱ შე
მოკრიბნაჱ კაცნიჱ პატიოსანნიჱ ცხორებითაჱ დაშემკულნ
იჱ ყოვლითაჱ სათნოებითაჱ არაჱ თუისთაჱ ოდენჱ სამეფოთაჱ
პოვნილნიჱ არამედჱ ქუეყანისჱ კიდეთათჱ სადაცაჱ ესმისჱ ვიეთი
მეჱ სიწმიდეჱ სიკეთეჱ სისრულეჱ სულიერითაჱ დაჴორცი
ელითაჱ აღსავსეობაჱ იძინაჱ დაკუალადჱ გამოიძინაჱ მოიყვანნ
აჱ დადაამკუიდრნაჱ მასჱ შინაჱ დამამულიჱ პიპარიტეთიჱ უმ
კუიდროდჱ დარჩომილჱ იყოჱ არამედჱ სხუათაჱ მრავალთაჱ და
სამართლიანთაჱ უსარჩლელიჱ მიუხუეჭელთაჱ სოფლებთაჱ თანა
1-18 სტრ., 177r
მისცნაჱ დედასაჱ ღ~თისასაჱ სამსახურებელნიჱ
წინაშეჱ მდგომელთაჱ მისთაჱ თუისჱ დაუზრუნველიჱ ტრ
აპეზიჱ განუჩინაჱ რომელიცაჱ აწჱ წინაჱ მდებარეჱ არსჱ
ყოვლისაჱ აღმოსავალისაჱ მეორედჱ ილ~იმადჱ სასწაულადჱ ყოვლ
ისაჱ კეთილისადჱ მოძღურადჱ სწავლულობისადჱ სიტყუადჱ
ათინადჱ ფრიადჱ უაღრესჱ მისსაჱ საღმრთოთაჱ შინაჱ წ
ესთაჱ დიაკონადჱ ყოვლისაჱ საეკლესიოსაჱ შუენიერებ
ისადჱ დაკუალადჱ, სხუაჱ მოიგონაჱ საქმეჱ შემსგავსებულიჱ მოწყალ
ისაჱ დატკბილისაჱ ღ~თისაჱ სახისაჱ კაცთჱ მოყუარებისაჱ თუისისაჱ
აღაშენაჱ ქსენონიჱ ადგილსაჱ შემსგავსებულსაჱ დაშუენიერსაჱ
რომელსაჱ შინაჱ შეკრიბიანჱ ძმანიჱ თუითოჱ სახითაჱ სე
ნითაჱ განცდილნიჱ დამოუმზადაჱ ყოველიჱ საჴმარიჱ მათიჱ
უნაკლულოდჱ უხუებითჱ დაგანუჩინაჱ შესავალიჱ დასაღუა
წიჱ მათნიჱ ყოვლადვეჱ თუითჱ მივიდისჱ დამოიხილნისჱ მოიკი
თხნისჱ დაამბორსჱ უყვისჱ თუითოეულსაჱ მამებრჱ სწყალო
ბდისჱ დანატრიდისჱ, განამჴნობდისჱ მოთმინებისაჱ მიმართჱ
მონახისჱ თუისითაჱ ჴელითაჱ ცხედრებიჱ სამოსლებიჱ დაჱ საგ
ებელიჱ მათიჱ პინაკიჱ დაყოველიჱ საჴმარიჱ მათიჱ მოსცისჱ თუი
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თოეულსაჱ ოქროჱ საყოფინიჱ დაგანკრძალულნიჱ ზედაჱ მდგომ
ელნიჱ მათნიჱ დაგანაგისჱ ყოველიჱ საქმეჱ მათიჱ დიდადჱ დაშუენ
იერადჱ ღ~თისჱ მსახურებითჱ ხოლოჱ ვიდრეჱ ამაჱ ჟამადმდეჱ
ქალაქიჱ ტფილისიჱ რუსჱ თავიჱ დასომხითიჱ ყოველიჱ სამშუილდ
ეჱ აგარანიჱ თურქთაჱ ჰქონდესჱ, ხოლოჱ თრიალეთიჱ დაკლდ
ეჱ კარნიჱ ჰქონდესჱ თევდორესჱ ჭყონდიდელისაჱ დისჱ წულსაჱ
კაცსაჱ გონიერსაჱ დადიდადჱ მყოფსაჱ რამეთუჱ რაჱ მეფეჱ გარდა
ვიდისჱ აფხაზეთადჱ უმცროჱ რეჱ ეშინოდისჱ თურქთაჱ დამათ
თაჱ ციხოვანთაჱ, მასჱ ჟამსაჱ მეფეჱ გარდავიდაჱ იმერითჱ შეკრბესჱ
გიორგიჱ ჭყონდიდლისჱ წინაშეჱ დამწიგნობართაჱ უხუც
ესსაჱ თევდორეჱ აბულეთჱ დაივანეჱ ორბელიჱ დასიმარჯუი
თჱ მოიპარესჱ სამშუილდეჱ მაშინჱ იქმნაჱ დიდიჱ, სიხარულიჱ
რამეთუჱ დღითიჱ დღეჱ შეემატებოდაჱ საზღვართაჱ სამეფო
თაჱ, ცნესჱ რაჱ თურქთაჱ აღებაჱ სამშუილდისაჱ უმრავლ
ესნიჱ ციხენიჱ სომხითისანიჱ დაუტევნესჱ დაღამითჱ მეოტჱ
იქმნნესჱ დაჱ ჩუენთანაჱ მოითუალნესჱ იგინიჱ რამეთუჱ ვიდ
რეჱ მოაქამომდეჱ სთუელთამდისჱ ჩამოიარიანჱ თურქთაჱ სომხი
თიჱ ყოვლითაჱ ფალანგითაჱ მათითაჱ ჩამოდგიანჱ გაჩიანთაჱ პ
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ირსაჱ მტკუარისასაჱ ტფილისითგანჱ ვიდრეჱ ბარდავადმდეჱ დაიო
რისჱ პირთაჱ ყოველ[.]თაჱ მათჱ საზამთროთაჱ შუენიერთაჱ
ადგილთაჱ რომელთაჱ შინაჱ ზამთრისჱ ვითარცაჱ არესაჱ გა
ზაფხულისასაჱ ითიბებისჱ თივაჱ, დააქუსჱ შეშაჱ დაწყალიჱ უხ
უებითჱ დამუნჱ არსჱ სიმრავლეჱ ნადირთაჱ თუითოჱ ფერიჱ
დასაშუებელიჱ ყოველიჱ ამათჱ ადგილთაჱ შინაჱ დადგიანჱ,
ხარგებითაჱ ცხენისაჱ ჯორისაჱ ცხურისაჱ დააქლემისაჱ მათისა
არაჱ იყოჱ რიცხუიჱ აქუნდაჱ ცხორებაჱ სანატრელიჱ ინადი
რობდიანჱ განისუენებდიანჱ იხარებდიანჱ დაარაჱ იყოჱ ნაკლულ
ევანებაჱ მათჱ თანაჱ თუისთაჱ ქალაქთაჱ ვაჭრობდიანჱ, ხოლოჱ ჩ
უენთაჱ ნაპირთაჱ არბევდიანჱ ტყუითაჱ დაალაფითაჱ გაზაფხ
ულსაჱ თანაჱ იწყიანჱ სლვაჱ აღმართჱ მთათაჱ სომხითისაჱ დაა
რარატისათაჱ ეგრეთვეჱ ზაფხულისაცაჱ ჰქონდისჱ შუებაჱ დაგა
ნსუენებაჱ თივათაჱ დაველთაჱ შუენიერთაჱ წყაროთაჱ დაყუავილ[ო]
ვანთაჱ ადგილთაჱ ყოფილთაჱ დაესეოდენჱ დიდიჱ იყოჱ ძალიჱ და
სიმრავლეჱ მათიჱ რომელსაჱ თუმცაჱ თუჱ ყოველიჱ თურქო
ბაჱ ყოვლისაჱ ქუეყანისაჱ უმისოდჱ არაჱ ვისგანჱ მოსაგონებელჱ იყოჱ
ოდესცაჱ მათიჱ გასხმაჱ ანუჱ ვნებაჱ არცაჱ თუჱ თუითჱ სულტ
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ანისაგანჱ ოდესჱ სამშუილდეჱ დაძერნაჱ აიღესჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ
სამასჱ ოცდაათიჱ მაშინჱ მოვიდაჱ ძალიჱ სულტანისაჱ დ
აყოველიჱ თურქობაჱ კაციჱ ვითარჱ ასიჱ ათასიჱ უგრძნეულადჱ
სიმარჯუითაჱ, ხოლოჱ მეფეჱ დგაჱ ნაჭარმაგევსჱ ტაძრეულითაჱ

ცნაჱ რაჱ მიმწუხრიჱ მოსულაჱ მათიჱ თრიალეთსჱ ღამეჱ ყოვე
ლჱ წარვიდაჱ მასლათაჱ კაცითაჱ ათასჱ ხუთასითაჱ რამეთუჱ ესეჱ
ოდნნიჱ დახუდესჱ მასჱ შინაშეჱ ცისკარსჱ მოვიდესჱ თურქნიჱ
დაიქმნაჱ ბრძოლაჱ ფიცხელიჱ დაშეწევნითაჱ ღ~თისათაჱ იძლ
იაჱ ბანაკიჱ მათიჱ დამიდრეკასაჱ დღისასაჱ მიდრკესჱ სივლტო
ლადჱ ესეჱ ოდენჱ ზარგანჴდილნიჱ დამოსწრაფენიჱ ვიდრ
ემდისჱ არცაჱ თუჱ კარავთაჱ მათთაჱ დაჭურჭელთაჱ მა
თთაჱ მიხედნესჱ ყოვლადჱ არამედჱ მოსწრაფებასაჱ პატივსცესჱ
ფერჴთაჱ მათთაჱ უფროსჱ საქონლისაჱ მათისაჱ დაესრეთჱ
განიბნივნესჱ თუისთაჱ ქუეყანათაჱ ხოლოჱ ესეჱ ვითარსაჱ ქუეყანასაჱ
საკუირველსაჱ მათსაჱ თუითჱ მეფეჱ დასპანიჱ მისნიჱ ესეჱ ოდენჱ უ
რწმუნოჱ იყუნესჱ ვითარმედჱ არაჱ ვინჱ სდევნაჱ ყოვლადჱ რამეთუჱ
ხვალისაჱ ომიჱ ეგონაჱ დაწაიღოჱ გიორგიჱ ჭყონდიდელიჱ რუ
სჱ თავიცაჱ მეფისაჱ მუხნარსჱ ყოფასაჱ, იყოჱ ქრონიკონიჱ სამასჱ ო
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ცდაჱ თხუთმეტიჱ რომლისაჱ თუისჱ შეწყენაჱ შეექმნაჱ თურ
ქთაჱ დარიდობაჱ საზამთროთაჱ ადგილთაჱ დგომისაჱ რა
მეთუჱ მოიმსახურნაჱ მეფემანჱ რომელთაჱ მოსრვაჱ ეგებვოდისჱ
დაუგრძნაულადჱ დაესხისჱ მოსწყუიდნისჱ დაესეჱ არაჱ ერთჱ გ
ზისჱ ანუჱ ორჱ გზისჱ გინაჱ სამჱ არამედჱ მრავალჱ გზისჱ ვი
თარცაჱ ერთიჱ ითქუმისჱ რამეთუჱ ტაოსჱ ჩამოდგესჱ დიდნიჱ თ
ურქნიჱ სარგებითაჱ რამეთუჱ ზამთრისაჱ სიფიცხესაჱ დამთ
ათაჱ სიმაგრესაჱ მიენდვნესჱ ხოლოჱ მეფემანჱ მოიჴელოვნაჱ
ესრეთჱ რამეთაჱ სპათაჱ ქართლისათაჱ მზაობაჱ უბრძანაჱ
დათუითჱ ქუთათისჱ წარვიდაჱ რომლითაჱ უეჭუელჱ ყუნაჱ იგი
ნიჱ დათუესაჱ ფებერვალსაჱ იცნობაჱ ქართველთაჱ დამ
ესხთაჱ რათაჱ კლარჯეთსჱ დახუდენჱ პაემანსაჱ დათუითჱ შუიდი
თაჱ სპითაჱ ხუფთითაჱ ჭოროხისჱ პირიჱ წავლოჱ დაშეკრ
ბესჱ ერთადჱ დაუგრძნეულადჱ დაესხაჱ მათჱ ზედაჱ უში
შადჱ გულდებითაჱ მსხდომარეთაჱ ბასიანამდეჱ დამთადჱ კარმ[.]
ფორისადჱ რამეთუჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ ოცდაჱ [.........]
მოსრესჱ სიმრავლეჱ მათიჱ ურიცხუიჱ აღიღესჱ [.........]
იჱ მათიჱ ცხენებითაჱ ცხოვარიჱ აქლემიჱ დაყო[...........]
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ებიჱ მათიჱ რომლითაჱ აღივსოჱ ყოველიჱ სამეფოჱ მისიჱ ყოვლი
თაჱ კეთილითაჱ დამასვეჱ წელსაჱ ასულიჱ თუისიჱ კატაჱ გა
გზავნაჱ საბერძნეთსჱ სძლადჱ ბერძენთაჱ მეფისადჱ რამეთუჱ
პირველჱ ამირასაჱ პირმშოჱ ასულიჱ გაგზავნაჱ შარვანისაჱ დ
ედოფლადჱ თამარჱ რათაჱ ვითარცაჱ ორნიჱ მნათობნიჱ
ერთიჱ აღმოსავალსჱ ხოლოჱ მეორეჱ დასავალსჱ კცისკრო
ვანჱ ყოფდენჱ საფეროსაჱ მამისაგანჱ მიმღებელთაჱ მზეებრ
თაჱ შარავანდედთანიჱ დამეორესაჱ წელსაჱ დაიპყრნაჱ გრ
იგოლისჱ ძენიჱ ასაჱ დაშოთაჱ დააიღოჱ ციხეჱ გიშიჱ გაგ

ზავნაჱ ძეჱ თუისიჱ დემეტრეჱ შარვანსჱ სპითაჱ ძლიერი
თაჱ ლაშქრითაჱ ხოლოჱ მუნჱ ქმნნაჱ ომნიჱ საკუირველ
ნიჱ რომლითაჱ განაკუირვნაჱ მხილველნიჱ დამსმენელნიჱ
აიღოჱ ციხეჱ ქალაძორიჱ დაძლევაჱ შემოსილიჱ მოვიდაჱ წი
ნაშეჱ მამისაჱ თუისისაჱ სავსეჱ ალაფითაჱ დატყუითაჱ ური
ცხუითაჱ მოვიდაჱ მამისაჱ თუისისაჱ ხოლოჱ მეორესაჱ წელსაჱ დაიპყრნაჱ,
[.....]მოემართაჱ ბზობადჱ ღანუჴითჱ წარსლვადჱ რახსისჱ პირსაჱ
[...............] გარდაიჴადაჱ ნაჴიდურსჱ მუნჱ მოართუესჱ ამბავიჱ ბ
[..............]ლისაჱ ჯავახეთსჱ თურქთაგანჱ მოკლვისაჱ ამისჱ თუი
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სჱ უშლიდესჱ დიდებულნიჱ მასჱ ჟამსაჱ წარსლვადჱ დაარაჱ
მოისმინაჱ ყოვლადჱ არამედჱ დაესხაჱ თურქთაჱ რასხისჱ
პირსაჱ მდგომთაჱ დამოსრაჱ სიმრავლეჱ მათიჱ ურიცხ
უიჱ დაწარმოიღოჱ ტყუეჱ დაალაფიჱ ამასვეჱ წელსაჱ აიღოჱ
ციხეჱ ლორეჱ მაშინჱ ივლისსაჱ აიხუნაჱ აგარანიჱ მეორესაჱ
დღესაჱ ცისკარსჱ რამეთუჱ პირველცაჱ ესეჱ ციხეჱ აეღოჱ
ბაგრატსჱ პაპასაჱ მისსაჱ გარნაჱ სამჱ თუეჱ ბრძოლითაჱ ამ
ასვეჱ აგუისტოსსაჱ მოკუდაჱ სულტანიჱ მალიქიჱ მალიქშასჱ ძეჱ
დაალექსიჱ ბერძენთჱ მეფეჱ დავერჱ ცნესჱ ერთმანჱ მეორისაჱ
სიკუდილიჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ ოცდაჱ თურამეტიჱ,
ხედვიდაჱ რაჱ მეფეჱ დავითჱ ესეჱ ოდენთაჱ ზეგარდამოთაჱ ღ
მრთისაჱ მიმართჱ წყალობათაჱ ძლევათაჱ დაგამარჯუებათაჱ
თუისთაჱ დარომელთაჱ ღმერთიჱ მოსცემდაჱ სამეფოთაჱ ქუეყა
ნათაჱ ქალაქთაჱ დაჱ ციხეთაჱ რამეთუჱ არაჱ ეგრეჱ იყოჱ ესო
დენიჱ სიმრავლეჱ ლაშქართაჱ სამეფოსაჱ შინაჱ მისსაჱ რათა
მცაჱ ქალაქთაჱ დაციხეთაჱ შინაჱ მდგომიჱ დამჭირველადჱ დაკუა
ლადჱ თუითჱ მისჱ თანაჱ მყოფადჱ დამოლაშქრედცაჱ კმაჱ ეყუნესჱ
დაუცხრომელადჱ მიმოსლვასაჱ ლაშქრობასაჱ მისსაჱ ზამთარჱ დაზაფხ[...]
1-18 სტრ., 180v
ამისჱ თუისცაჱ შემოიკრიბაჱ გონებაჱ კეთილადჱ დაგონიერადჱ გა
მგონეჱ ვითარცაჱ დავითჱ სულისაჱ მიერჱ წმიდისაჱ დამიმოავ
ლოჱ თუალიჱ გონებისაჱ თუისისაჱ დაგანიცადაჱ კეთილადჱ
განიზრახაჱ სამეფოთაჱ ცნობითაჱ რომელჱ არაჱ კმაჱ ი
ყუნესჱ სამეფოსაჱ მისისანიჱ თანაჱ მიყოლადჱ კრთომითაჱ წადიე
რებითაჱ სულისაჱ მისისათაჱ [.]დამსგავსადჱ ალექსანდრესსაჱ ქმნაჱ
დაამანცაჱ სულთჱ ითქუნაჱ რამეთუჱ ითქუმისჱ ცაჱ ფილას
ოფოსმანჱ ვინმეჱ რქუაჱ მასჱ არიანჱ მრავალნიჱ დაურიცხუნ
იჱ სამეფონიჱ რომელნიჱ არცაჱ თუჱ სახელიჱ ასმიესჱ შენიჱ
დამანჱ სულთჱ ითქუნაჱ დათქუაჱ უკეთუჱ დამიშთესჱ ესენიჱ რაჱ
იყოსჱ მპყრობელობაჱ ჩემიჱ ამისჱ თუისცაჱ ამანჱ მეორემანჱ ა
ლექსანდრეჱ განიზრახაჱ სივრცითაჱ გონებისათაჱ რამეთუჱ
სხუაჱ ებრჱ არაჱ იყოჱ ღონეჱ დაუწყოდაჱ კეთილადჱ ყივჩაყთაჱ
ნათესავადჱ სიმრავლესაჱ დაწყობათაჱ შინაჱ სიმჴნეჱ სისუბ

უქეჱ დამიმოსლვაჱ, სიფიცხეჱ მიმართებისაჱ ადვილადჱ დასაჭირ
ვლობაჱ დაყოვლითურთჱ მომზავებლობაჱ ნებისაჱ თუისისაჱ
ამათჱ თანაჱ დაუადვილესჱ იყუნესჱ მოსლვადჱ მახლობელობით
აცაჱ დაუპოვარებითაჱ რამეთუჱ მრავალთაჱ წელთაჱ მიერჱ
1-18 სტრ., 181r
მოეყვანაჱ კუალადჱ სანატრელადჱ დაგანთქმულიჱ სი
კეთითაჱ გუარანდუხტჱ დედოფალიჱ შვილიჱ ყივჩაყ
თაჱ უმთავრესისაჱ ათრაქაჱ შარაღანისჱ ძისაჱ სჯული
ერადჱ მეუღლედჱ თუისადჱ დედოფლადჱ ყოვლისაჱ საქარ
თველოსაჱ ამისჱ თუისცაჱ წარავლინნაჱ კაცნიჱ ყოვლისაჱ
საქართველოსაჱ სარწმუნონიჱ დამოუწოდაჱ ყივჩაყთაჱ
დასიმამრსაჱ თუისსაჱ ხოლოჱ სიხარულითჱ მიითუალესჱ
გარნითხოვესჱ გზაჱ მშუიდობისაჱ ოვსთაგანჱ ამისჱ თუი
სცაჱ ბრძანაჱ მეფემანჱ წარსლვაჱ [.]ოვსეთსჱ დასიტ
ყუასავეჱ თანაჱ წარემართაჱ დათანაჱ წარიტანაჱ გიო
რგიჱ ჭყონდიდელიჱ დამწიგნობართჱ უხუცესიჱ თუისიჱ კაც
იჱ სრულიჱ ყოვლითაჱ სიკეთითაჱ სულისაჱ დაჴორცთასაჱ სავსეჱ სიბ
რძნითაჱ დაგონიერებითაჱ განმზრახიჱ სუიანიჱ დაფრთხილიჱ თან
აჱ აღზრდილიჱ აღმზრდელიჱ პატრონისაჱ დათანა განკაფულიჱ
ყოველთაჱ გზათაჱ საქმეთაჱ დაღუაწლთაჱ მისთაჱ, შევიდესჱ ოვსეთ[.]
დამოეგებნესჱ ოვსეთისჱ მეფენიჱ დამთავარნიჱ მათნიჱ, დავითარცაჱ
მონანიჱ დადგესჱ წინაშეჱ მისსაჱ დააღიხუნესჱ მძევალნიჱ ორთაგანვეჱ
ოვსთაჱ დაყივჩაყთაჱ ესრეთჱ ადვილადჱ შეაერთნესჱ ორნივეჱ ნა
1-18 სტრ., 181v
თესავნიჱ დაყოჱ შორისჱ მათსაჱ სიყუარულიჱ დამშუიდობაჱ ვითარცაჱ
ძმათაჱ, დააიხუნაჱ ციხენიჱ დარიელისნიჱ დაყოველთაჱ კაცთაჱ ოვსე
თისაჱ დაკავკასისაჱ მთისანიჱ შექმნაჱ გზაჱ მშუიდობისაჱ, დასიმამრიჱ
დაცოლისჱ ძმანიჱ თუისნიჱ არაჱ ცუდადჱ დაშურესჱ, არცაჱ ცუდჱ
იქმნაჱ გამოყვანაჱ მათიჱ, არამედჱ მათითჱ ჴელითაჱ მოსრნაჱ სრული
ადჱ სპარსეთსაჱ ძალნიჱ დასცაჱ შიშიჱ დაზარიჱ ყოველთაჱ მეფეთაჱ ქუეყა
ნისათაჱ დამათითაჱ თანაჱ დგომითაჱ ქმნნაჱ საქმენიჱ დაურწმუნ
ოებულნიჱ ვითარცაჱ ითქუასჱ წაღმართჱ, ხოლოჱ მაშინჱ ოვსეთსჱ ყოფ
ასაჱ მიიცვალაჱ ჭყონდიდელიჱ დათავჱ ადგაჱ სიყრმითგანთაჱ პა
ტრონისაჱ მსახურებათაჱ თუისჱ დაპატივითაჱ დიდითაჱ წარმოგზ
ავნნაჱ მონასტერსაჱ ახალსაჱ დამუნჱ დაემარხაჱ რომელიჱ იგლოვაჱ ყ
ოველმანჱ სამეფომანჱ დათუითჱ მეფემანჱ ვითაჱ მამაჱ შემოსითაჱ შავი
სათაჱ ორმეოცჱ დღეჱ ვიდრემდისჱ იშვაჱ ვახტანგჱ, რომლისაჱ ხარებ
ითაჱ დაიჴსნაჱ გლოვაჱ ხოლოჱ ყივჩაყნიჱ დააყენნაჱ ადგილთაჱ მათთაჱ,
მარჯუეთაჱ დედაჱ წულითაჱ მათითაჱ რომელთაჱ თანაჱ იყოჱ წყობადჱ გ
ანმავალიჱ რჩეულნიჱ ორმოციჱ ათასიჱ დაკუალადჱ მონანიჱ რომელჱ ჰყ
ვესჱ რჩეულნიჱ დაგანსწავლულნიჱ ღუაწლსაჱ ვითარხუთასიჱ კაც
იჱ, ყოველნიჱ ქრისტიანედჱ ქმნილნიჱ მისანდონიჱ დაგამოცდილნიჱ სიმ

1-18 სტრ., 182r
ჴნითაჱ დათუითჱ ყივჩაყნიცაჱ უმრავლესნიჱ ქრისტიანეჱ ქმნილნიჱ დ
ღითიჱ დღეჱ შეეძინებოდაჱ სიმრავლეჱ ქრისტესაჱ ესენიჱ რაჱ ესრ
ეთჱ შემოკრიბნაჱ დადააწყუნაჱ გუარადჱ დადაუდგინაჱ სპასალარ
ნიჱ მმართებელნიჱ დაეგრეთვეჱ თუისისაჱ სამეფოსანიჱ სპანიჱ რ
ჩეულნიჱ დამოკაზმულნიჱ ცხენჱ კეთილნიჱ დაპირჱ შექცეულნიჱ
დასაშუალჱ მათსაჱ თუითჱ იგიჱ უმსგავსოჱ სპაჱ სპეტიჱ დაწინაჱ
მბრძოლიჱ მიმსგავსებულიჱ ძუელისაჱ ქეიხოსროსჱ თუისჱ მოთხ
რობილთაჱ წინაჱ უძღოდაჱ დაიწყოჱ რბევადჱ სპარსეთისაჱ შარ
ვანისაჱ დასომხითისაჱ დიდისაჱ, რამეთუჱ არაჱ დაშურებოდაჱ არც[.]
მოეწყინებოდაჱ არამედჱ ჟამიერადჱ დაწესიერადჱ ალაშქრებდაჱ
მათჱ მართებდაჱ დაჱ განაგებდაჱ მსგავსადჱ მისსაჱ დიდისაჱ გონიერ
ებისაჱ დავინღამცაჱ იყოჱ წინაჱ მდგომიჱ მისიჱ დაანუჱ მიმმა
რთიჱ ომისაჱ რამეთუჱ დაღათუჱ ფრთოვანსაჱ ვეფხსაჱ მიამ
სგავსაჱ წერილმანჱ მაკედონელიჱ იგიჱ სიფიცხისაჱ მიმმართველო
ბისაჱ თუისჱ დამსწრაფლჱ მიმოვლისაჱ ქუეყანასაჱ შინაჱ დაჭრელადჱ
მრავალჱ ფერობისაჱ თუისჱ ქცევათაჱ დაგანზრახვათაჱ მისთასაჱ ა
რამედჱ ჩუენიჱ ესეჱ გუირგუინოსანიჱ დაახალიჱ ალექსანდრეჱ დაღათუჱ
იყოჱ ჟამითჱ შემდგომიჱ არაჱ საქმითაჱ არაჱ განზრახვითაჱ არცაჱ
1-18 სტრ., 182v
სიმჴნითაჱ უმცირედჱ თუითჱ მათჱ საქმეთაჱ შინაჱ რომელ
თაჱ მძლედჱ ითქუმისჱ ალექსანდრეჱ არაჱ უმდაბლესჱ არამ
ედჱ მრავლითაჱ უმაღლესჱ მგონეჱ ესეჱ, დარაოდენთაჱ ს
აწურთოთაჱ დაჴორციელთაჱ იგიჱ შინაჱ მისთაჱ სწორთაჱ
დაჱ მისგანჱ დამისჱ ჟამისათაჱ ყოველთაჱ უმაღლესჱ დაუზეშ
თაესჱ იყოჱ ეგეოდენჱ საღმრთოთაჱ დაქრისტესჱ მცნებათაჱ
შინაჱ ჴორციელთავეჱ თანაჱ მისთაჱ პირველთაჱ ყოველთაჱ მა
ტდაჱ რამეთუჱ არცაჱ ძილიჱ თუალთაჱ, არცაჱ რულიჱ წ
ამთაჱ არცაჱ განსუენებაჱ ჴორცთაჱ თუისთაჱ არამედჱ მიდ
რკაჱ არაჱ გემოვნებათაჱ მიმართჱ არცაჱ ნებასაჱ ჴორცთასაჱ
არაჱ სასმელჱ საჭმელთაჱ არცაჱ სიმღერაჱ სიღოდათაჱ დაარაჱ
თურთითაჱ არაჱ რაჱ ჴორციელთაჱ შეაკრაჱ გონებაჱ გარნაჱ
საღმრთოთაჱ დასასულიეროთაჱ ყოველთაჱ, ხოლოჱ აქუნდისჱ ჩუეულებაჱ
ესეჱ მეფესაჱ რამეთუჱ განზრახვითჱ გარდავიდისჱ აფხაზეთადჱ და
ჩამოიტანნისჱ თურქმანნიჱ საზამთროთაჱ ადგილთაჱ მტკურისჱ
პირისათაჱ რამეთუჱ მათნიცაჱ მსახურნიჱ ზედაჱ ადგიანჱ მეფე
საჱ დაეძებდიანჱ გზათაჱ მისთაჱ, გარდავიდაჱ მეფეჱ გეგუთსჱ დამიე
რჱ ხუფათსჱ, დაამითჱ გულჱ პყრობილჱ ყუნაჱ იგინიჱ ქრონი
1-18 სტრ., 183r
იყოჱ სამასჱ ორმოციჱ, ხოლოჱ მათჱ ცნესჱ რაჱ სიშორეჱ მისიჱ
ჩამოდგესჱ ბორტიასჱ დიდნიჱ ფრიადჱ დაიზამთრესჱ არაჱ რულ
ოდაჱ მეფესაჱ არამედჱ გარდამოიფრინვაჱ ფებერვალსაჱ ათო
თხმეტსაჱ უცნაურადჱ დაესხაჱ ზედაჱ დაძლითჱ ვინმეჱ შეესწრ

აჱ ციხესაჱ დაგარდაიხუეწაჱ აღიღესჱ ტყუეჱ ალაფიჱ ურიცხუი
დამოვიდაჱ ღანუჴსჱ მასვეჱ შუიდეულსაჱ პირჱ მარხვასაჱ აიღოჱ შა
რვანსჱ ქალაქიჱ ყაბაჱ დააღივსოჱ სამეფოჱ ოქროთაჱ დავეცხლ
ითაჱ ყოვლითაჱ სიმდიდრითაჱ წამოვიდაჱ ქართლსჱ დამსწრაფ
ლჱ შეკრიბაჱ სპაჱ დაშევიდაჱ შარვანსჱ მაისსაჱ შუიდსაჱ არბიალ
ითჱ, ჟაითჱ ვიდრეჱ ქურდევანამდიჱ დახიშტალანთამდეჱ სავსენიჱ
ალაფითაჱ მოვიდესჱ ქართლადჱ მასვეჱ დღესაჱ შეიბნესჱ შარვანელიჱ
დადარუბანდელიჱ მოკლესჱ ფრიდონჱ ამოსწყუიდნესჱ შარვანელნი
თუესაჱ ნოენბერსაჱ წარვიდაჱ მეფეჱ, აშორნიასჱ დაესხაჱ თ
ურქმანთაჱ მოსრნაჱ დაიავარჱ ყუნაჱ, წარმოიღოჱ ურიცხუიჱ ჩამ
ოვლოჱ მგზავრადჱ დაესხაჱ სივგელამეჯსჱ თურქმანთაჱ დაარაჱ დაუ
ტევაჱ მეოტიჱ ძალიჱ კარავთაჱ მათთაჱ ესეჱ ერთისაჱ წლისაჱ და
მასვეჱ ზამთარსაჱ ჩავიდაჱ აფხაზეთსჱ ბიჭუინტამდეჱ დაგანაგნაჱ საქმ
ენიჱ მანდაურნიჱ ღირსნიჱ წყალობისანიჱ შეიწყალნაჱ შემცო
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დენიჱ დაიპყრნაჱ წუართნაჱ რამეთუჱ იყოჱ ზამთარიჱ დათოვლ
იჱ ფრიადჱ ხოლოჱ ცნესჱ რაჱ თურქთაჱ ვითარმედჱ შორსჱ არ
სჱ მეფეჱ გულდებითჱ ჩამოდგესჱ პირთაჱ მტკურისათაჱ გარნაჱ
ლომსაჱ არაჱ ჰრცხუენოდაჱ არცაჱ რულოდაჱ ომისაჱ თუისჱ
ვერცარაჱ დამხრწეველთაგანიჱ დაიმჭირვიდაჱ, წარმოვიდაჱ მსწრაფლჱ
აფხაზეთითჱ თოვლთაჱ საშინელთაჱ დაგარდაათხრევინაჱ მთაჱ ლიხ
ისაჱ რამეთუჱ გარდანაკუეთსაჱ თოვლისასაჱ აქუნდაჱ მჴარიჱ სამიჱ
დადახუდაჱ მზადჱ სპაჱ მისიჱ დაპირველჱ ამბავისაჱ ცნობამდეჱ დაესხაჱ
ხუანასჱ დააღივსოჱ ლაშქრითაჱ მათითაჱ მტკურამდეჱ დაგაგთ
იათჱ ბერდუჯამდეჱ მოსრესჱ პირითაჱ მახუილისათაჱ რომელჱ არაჱ
დაუშთაჱ მთხრობიჱ ამბავისაჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ ორმოცჱ დაერთიჱ,
თუეჱ მარტიჱ, ხოლოჱ ვითარცაჱ მოიწიაჱ გაზაფხულიჱ დაგანდიდნაჱ
მტკუარიჱ ფრიადჱ, რამეთუჱ ნადინებიჱ მისიჱ ვერღარაჱ იტევდაჱ
დამისითაჱ მინდობითაჱ ჩადგესჱ თურქნიჱ ბარდავსჱ გულდები
თაჱ მაშინჱ მონახუნაჱ მეფემანჱ იგინიცაჱ დამტკუარსაჱ გაცუ
რდაჱ ყივჩაყითაჱ დაუზრავსაჱ ამასჱ წყალსაჱ მოსრნაჱ თურქნიჱ
არაბიაჱ ბარდავიჱ დადაყოჱ ორიჱ დღეჱ დანებიერადჱ მოვიდაჱ შინაჱ
სავსეჱ ალაფითაჱ თუეჱ იყოჱ ივნისიჱ მათჱ ესეჱ ვითართაჱ ჭირ
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თაგანჱ შეიწრებულნიჱ თურქმანნიჱ დაკუალადჱ ვაჭარნიჱ განძ
ელჱ ტფილელჱ დმანელნიჱ წარვიდესჱ სულტანსჱ წინაშეჱ დაყოვე
ლსაჱ სპარსეთსაჱ შეიღებნესჱ შავადჱ რომელთაჱ მეჱ პირნიჱ და
რომელთამეჱ ჴელებიჱ სრულიადჱ დაესრეთჱ მიუთხრნესჱ ჭ
ირნიჱ მოწევნულნიჱ მათჱ ზედაჱ რომლითაჱ აღძრნესჱ წყალო
ბადჱ თუისაჱ მაშინჱ სულტანმანჱ მოუწოდაჱ არაბეთისაჱ მეფესაჱ,
დურბეზსჱ სადაყისჱ ძესაჱ დაჱ მოსცაჱ ძეჱ თუისიჱ მალიქიჱ დაყოვე
ლიჱ ძალიჱ მისიჱ დააჩინაჱ სპასალარადჱ ელღაზიჱ ძეჱ არდუღ
ისიჱ კაციჱ დამანიჱ მრავალჱ ღონეჱ დაუბრძანაჱ თურქმნობ

ასაჱ სადღაცაჱ ვინჱ იყოჱ დამასკოთჱ დაალაბითგანჱ ამოღმართჱ ყოვე
ლსაჱ მჴედრობდაჱ შემძლებელსაჱ ამათჱ თანაჱ ათაბაგსაჱ განძი
სასაჱ მისითაჱ ძალითაჱ დაყოველთაჱ სომხითისაჱ ამირათაჱ ქრო
ნიკონიჱ იყოჱ სამასჱ ორმოცდაჱ ერთიჱ შეკრბესჱ ესეჱ ყოველნიჱ
შეითქუნესჱ შეიმტკიცნესჱ სიმრავლითაჱ ვითარცაჱ ქუიშაჱ ზღუისაჱ რო
მლითაჱ აღივსოჱ ქუეყანაჱ დააგუისტოსსაჱ თურამეტსაჱ მოვიდაჱ
თრიალეთსჱ მანგლისჱ დადიდგორთაჱ რომელიჱ თუითჱ ფერ
ჴთაჱ ზედაჱ ვერჱ ეტეოდესჱ ამათჱ ადგილთაჱ ხოლოჱ მეფემანჱ
დავითჱ უშიშმანჱ დაყოვლადჱ უძრავმანჱ გულითაჱ დათუჱ ვითარ
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[.]წინაჱ განაწყოჱ სპაჱ მისიჱ დათუჱ ვითარჱ ყოველიჱ საქმეჱ შუენიე
რადჱ დაღონიერადჱ ყოჱ რაბამჱ რამეჱ წყნარადჱ უშფოთველადჱ
დაგამოცდილობითჱ ყოვლადჱ ბრძნადჱ განაგოჱ დათუჱ ვითარჱ თ
უისნიჱ სპანიჱ დაიცვნაჱ უვნებელადჱ ამათჱ ყოველთაჱ თუისჱ ვგო
ნებჱ რომელჱ ყოველთაჱ ბრძენთაჱ სოფლისათაჱ ვერჱ შემძ
ლებელჱ არსჱ მითხრობითჱ ზედაჱ მიწევნითჱ ყოველსავეჱ რამეთ
უჱ პირველსავეჱ ომსაჱ იოტაჱ ბანაკიჱ მათიჱ,
დაივლტოდაჱ რამეთუჱ ჴელიჱ მაღლისაჱ შეეწეოდაჱ დაძალიჱ ზეგარ
დამოჱ ფარვიდაჱ მასჱ დაწმიდაჱ მოწამეჱ გიორგიჱ განცხადებულადჱ
ყოველთაჱ სახილველადჱ წინაჱ უძღოდაჱ მასჱ დამკლავითაჱ თუის
ითაჱ მოსრვიდაჱ ზედაჱ მოწევნულთაჱ უსჯულოთაჱ მათჱ წარმარ
თთაჱ რომელჱ თუითჱ იგიჱ უსჯულონიჱ დაუმეცარნიჱ მოღმა
რთჱ აღიარებდესჱ დამოგუითხრობდესჱ სასწაულსაჱ ამასჱ მთავარჱ
მოწამისაჱ გიორგისსაჱ დაანუჱ მეოტთაჱ ვითარჱ სიმარჯუითჱ გ
ანკრძალულადჱ სდევნნაჱ დამოსრნაჱ რომლითაჱ აღივსნესჱ ვე
ლნიჱ მთანიჱ დაღელენიჱ მძორითაჱ დაჱ სპანიჱ ჩუენნიჱ
დაჱ ყოველიჱ სამეფოჱ აღივსოჱ აღისვსოჱ ოქროთაჱ დავეცხ
ლითაჱ არაბულითაჱ ცხენებითაჱ ასურულითაჱ ჯორებითაჱ
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კარვებითაჱ ხარაჱ ფარდაგებითაჱ სხუითაჱ უცხოთაჱ ჭურჭლ
ებითაჱ საბრძოლელთაჱ თუითოჱ სახეთათაჱ ქოსთაჱ დაფილა
კავანთათაჱ სასმურთაჱ ტურფათაჱ დასაადიმოთათაჱ საბანე
ლთაჱ დასამზარეულოთათაჱ რაოდენმანჱ ქარტამანჱ დამელან
მანჱ დაიტიოსჱ აღწერადჱ დარამეთუჱ გლეხთაჱ იხილემცაჱ ოდესჱ
არაბთაჱ მეფენიჱ მოჰყვანდესჱ ტყუედჱ დასხუათაჱ გოლიათთაჱ თუი[..]
რადღაჱ რამცაჱ გუინდოდაჱ თქმადჱ ხოლოჱ ამადჱ, რაჱ თხრობადჱ მო
ვიწიეჱ ვაებისაჱ ღირსადჱ შევრაცხენჱ დიდნიჱ იგიჱ სახელოვან
ნიჱ გამომეტყუელნიჱ ვიტყუიჱ უკუეჱ უმიროზსჱ არისჱ ტოვლისჱ ელი
ნთაჱ ხოლოჱ ელისიპოსჱ იოსიპოსჱ ებრაელსაჱ რომელთაგა
ნმანჱ ერთმანჱ ტრაოდელთაჱ აქილველთანიჱ შეამკვნაჱ თხრო
ბანიჱ თუჱ ვითარცაჱ მენონჱ დაპარაჟამონჱ უაქიველიჱ დაეკტონჱ
მერმეცაჱ უდისეოსჱ დაფირესტეჱ ეკუეთნესჱ დავინჱ ვისჱ მძლეჱ ექმნესჱ
დამეორემანჱ ალექსანდრესნიჱ წარმოთქუნაჱ მძლეობანიჱ სიმჴნენიჱ და

ძლევაჱ შემოსილობანიჱ ხოლოჱ მესამემანჱ ნეტიტოსჱ მიერნიჱ
მეტომეთაჱ თუისთაჱ ზანიჱ ჭირნიჱ მისცნაჱ აღწერასაჱ დავინათგა
ნჱ ამათჱ ნივთნიჱ საქმეთანიჱ არაჱ აქუნდესჱ კმადჱ მისათხრობ
ელადჱ ამისჱ თუისცაჱ მისჱ ჴელოვნობისაჱ რიტორობისათაჱ განავ
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რცელნესჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ თუითჱ სადეჱ ალექსანდრიელიჱ არ
აჱ დიდიჱ იყავჱ აქიველიჱ არამედჱ დიდთაჱ მიემთხუიაჱ მაქებელსაჱ უ
მიროსჱ რამეთუჱ ოცდარვაჱ წელჱ განგრძობასაჱ ტროადელ
თაჱ ბრძოლისასაჱ ვერაჱ რაჱ ღირსჱ იქმნებისჱ ქებისიჱ ქებაჱ ხოლოჱ
მეფისაჱ დავითისიჱ ესჱ ოდენთაჱ მიმართჱ წინაჱ განწყობაჱ სამჱ ჟამ
ადმდეჱ იყოჱ დავერცაჱ პირველსაჱ ომსაჱ შეუძლესჱ წინაჱ დადგ
ომადჱ ქონებოდესმცაჱ ამაჱ ბერძენთაჱ ნივთთაჱ საქმენიჱ და
ვითისნიჱ დამათმცაჱ აღწერნესჱ ჯეროვნადჱ მათისაჱ ებრჱ რიტო
რობისაჱ მსგავსადჱ დამაშინღამცაჱ ღირსჱ ქმნილჱ იყუნესჱ ჯეროვ
ანსაჱ ქებასაჱ დაესენიჱ ესეჱ ოდენჱ, ხოლოჱ მეორესაჱ წელსაჱ აიღო
მეფემანჱ ქალაქიჱ ტფილისიჱ პირველსავეჱ ომსაჱ ოთხასჱ წელჱ ქო
ნებულიჱ სპარსთაჱ დაუმკუიდრაჱ შვილთაჱ თუისთაჱ საჭურჭლ
ედჱ დასახლადჱ თუისადჱ საუკუნოდჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ ორმოცჱ
დაო΅რიჱ დაჱ მოვიდაჱ სულტანიჱ შარვანსჱ შეიპყრაჱ შარვაშაჱ აიღოჱ შამახიაჱ
დამოგზავნაჱ მოციქულიჱ მეფისჱ წინაშეჱ დამოუწერაჱ წიგნიჱ და
რქუაჱ ვითარმედჱ შენჱ ტყეთაჱ მეფეჱ ხარჱ დავერაჱ ოდესჱ გამოხ
უალჱ ველთაჱ მეჱ ესერაჱ შარვაშაჱ შევიპყარჱ ჴელთაჱ დახარაჯა
საჱ ვითხოვჱ შენჱ თუჱ [.]გენებოსჱ ძღუენიჱ ჯეროვანიჱ გამო
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ვგზავნოჱ დაჱ თუჱ გინდაჱ სამალავთათჱ გამოედჱ დამნახეჱ ხო
ლოჱ ესმაჱ რაჱ ესეჱ მეფესაჱ მსწრაფლჱ ჴმაჱ უყოჱ ყოველ
თაჱ სპათაჱ მისთაჱ, დაბრძანებასავეჱ მისსაჱ თანაჱ მოვიდესჱ
წინაშეჱ მისაჱ ყოველნიჱ სამეფოსაჱ მისისანიჱ დაწარემართაჱ სუ
ლტანსაჱ ზედაჱ მისულაჱ ძალიჱ დასიმრავლეჱ სპათაჱ მისთაჱ
დაგანკრთაჱ აიყარაჱ ველთათჱ მსწრაფლჱ შევიდაჱ ქალაქადჱ და
გარეჱ მოიზღუდაჱ ერთჱ კერძოჱ ხანდაკებითაჱ დასხუითჱ კერ
ძოჱ ზღუდისაჱ ქალაქისაჱ შამახიისათჱ ხოლოჱ ცნაჱ რაჱ ესეჱ მ
ეფემანჱ არღარაჱ ჯერჱ უჩნდაჱ ზედაჱ მისულაჱ მტოლვარისაჱ
არამედჱ დავარდაჱ მიწასაჱ ზედაჱ დამადლობაჱ შეწირაჱ ღ~თისაჱ ს
ახიერისაჱ დაკაცთჱ მოყუარისაჱ დაადგილობანსაჱ დადგაჱ
მაშინჱ სულტანმანჱ მრავალთაჱ მიერჱ ვედრებითაჱ
ძღუენთაჱ დამუდარითთაჱ შეთულილობათაჱ ვითარცაჱ მონამანჱ
ჭირვეულმანჱ არღაჱ ძღუენიჱ ანუჱ ომნიჱ ითხოვნაჱ არ
ამედჱ გზაჱ სამლტოლვაროჱ ფრიადჱ რამეჱ სიმდაბლითჱ დაარაჱ
დაარაჱ სულტანურადჱ შეიწრებულმანჱ შიმშილითაჱ დაწყუ
რილითაჱ მრავალჱ დღეჱ მასვეჱ დღესაჱ სურტანსაჱ წინაშეჱ
მიღმავალიჱ ათაბაგიჱ რანისაჱ აღსუნღულიჱ ძალითაჱ მრავლ
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ლითაჱ მოსრესჱ მონათაჱ მეფისათაჱ ვითარჱ ოთხიჱ ათასიჱ კაციჱ
დაიგიჱ ოდენჱ მარტოჱ მეოტიჱ ძლითჱ მივიდაჱ სულტანსაჱ წ
ინაშეჱ იხილაჱ რაჱ ესეჱ სულტანმანჱ მასვეჱ ღამესაჱ გა
იპარაჱ დასასადუნითჱ მეოტიჱ სხუითჱ გზითჱ წარვიდაჱ სოფ
ლადჱ თუისადჱ დაესრეთჱ ძლევაჱ შემოსილიჱ დამმადლობელიჱ
ღმრთისაჱ შემოიქცაჱ მეფეჱ დაჱ მცირედთაჱ დღეთაჱ განისუენაჱ
ამთენსჱ, დამეორესაჱ თუესაჱ ივნისსაჱ კუალადჱ წარვიდაჱ,
შარვანსჱ აღიღოჱ გულისტანიჱ სახლიჱ თავადიჱ შარვანისაჱ
სიცხეთაჱ მათჱ საშინელთაჱ მოირთოჱ შარვანიჱ დააღავსნ
აჱ კეთილითაჱ ყოველნიჱ მორჩილნიჱ ბრძანებათაჱ მისთანიჱ
წარმოვიდაჱ ქართლადჱ, ხოლოჱ სთუელთაჱ გარდავიდაჱ გეგუთ
სჱ ინადირაჱ განისუენაჱ განაგოჱ მანდაურიჱ ყოველიჱ და
მარტსაჱ გარდავიდაჱ ქართლადჱ აღიღოჱ ქალაქიჱ დმანისიჱ, და
აპრილსაჱ დაესხნესჱ შაბურანსჱ დარუბანდელსაჱ დამოსწყუი
დნესჱ ქურდნიჱ ლეკნიჱ დაყივჩაყნიჱ დარუბანდელისანიჱ დააღ
იხუნესჱ ციხენიჱ ღასანნიჱ დახოზაონდიჱ დამიმდგომიჱ მათიჱ
ქუეყანაჱ დამყისჱ აღამსრბოლაჱ, ვითარცაჱ არწივმანჱ დამაისსაჱ
აიხუნესჱ ციხენიჱ სომხითისანიჱ გაგნიტერონაკალიჱ ქავ
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აზინნიჱ ნორბედიჱ მანასჱ გომონიჱ დატალინჯქარიჱ, დაივ
ნისსაჱ წარემართაჱ ლაშქრითაჱ განვლოჱ ჯავახეთიჱ კოლა
კარნიჱ ფოლაჱ ბასიანნიჱ სპერამდინჱ დარაცაჱ პოვაჱ თურ
ქმანიჱ მოსრაჱ დატყუეჱ ყოჱ ჩამოვლოჱ ბუიათაჱ ყურიჱ დადაწ
უნაჱ ო[.....]იჱ მოვიდაჱ თრიალეთსჱ გდიდითაჱ გამარჯუებ
ითაჱ დამცირედნიჱ დღენიჱ შუაჱ გამოჴდესჱ დაგანიყარაჱ ლა
შქარიჱ თუისჱ თუისადჱ, დააგუისტოსსაჱ ოცსაჱ მოვიდესჱ მწიგნო
ბარნიჱ ანელთაჱ თავადთანიჱ დამოიჴსენესჱ მოცემაჱ ქალაქისა[ჱ]
დაციხეთაჱ ბოჟანასაჱ წყაროთაჱ ზედაგჱ მდგომასაჱ დამსწრაფლჱ წ
იგნებიჱ წუევისაჱ წარსცაჱ ყოველთაჱ მესამესაჱ დღესაჱ სამეოცი[ჱ]
ათასიჱ მჴედარიჱ წინაშეჱ უდგაჱ წარემართაჱ დავითარცაჱ მიიწ[....]
მესამესაჱ დღესაჱ აიღოჱ ქალაქსიჱ ანისიჱ, დაციხენიჱ მისნიჱ
უჭირველადჱ სოფელნიჱ დაქუეყანანიჱ მიმდგომნიჱ ანისისნიჱ
დაწარმოიყვანნაჱ ბულასვარჱ რვათაჱ ძეთაჱ მისთაჱ თანაჱ მჴე
ვალთაჱ დასძალთაჱ დაჩაგზავნანესჱ აფხაზეთადჱ ანისისაჱ მცვე
ლადჱ დაუტევნაჱ აზნაურნიჱ მესხნიჱ, წარმოვიდაჱ ქართლადჱ
დამცირედთაჱ დღეთაჱ მოუსუენაჱ სპათაჱ მისთაჱ დამერმეჱ
[....................................................................................................................]
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ბირიტიჱ სრულადჱ ყოველიჱ შარვანიჱ დადაუტევნაჱ ციხეთაჱ დაჱ
ქალაქთაჱ შინაჱ ლაშქარნიჱ დიდნიჱ აერნიჱ დაკახნიჱ განმგებელა
დჱ დაზედაჱ მხედველადჱ ყოველთაჱ საქმეთაჱ მანდაურთაჱ აჩინაჱ
მწიგნობართჱ უხუცესიჱ თუისიჱ სუიმონჱ ჭყონდიდელიჱ მთა

ვარჱ ებისკოპოზიჱ მაშინჱ ბედაიაჱ იელალავერდელ[..] მიმსგავსებ
ულიჱ გიორგიჱ დედისჱ ძმისაჱ თუისისაჱ კაციჱ ყოვლითურთჱ
სრულიჱ დაბრძენიჱ დაგანაგოჱ მეფემანჱ ყოველიჱ საქმეჱ
შარვანისაჱ აღავსნაჱ კეთილითაჱ საბოძვარითაჱ ქურდნიჱ ლე
კნიჱ დათარასნიჱ მოვიდაჱ ქართლადჱ დაყივჩაყთაჱ თუისთაჱ უჩინაჱ
საზამთროდჱ სადგურიჱ დასაზრდელიჱ კაცნიჱ ზედაჱ მდგომნიჱ მათ
ნიჱ დაგანაგოჱ ყოველიჱ საქმეჱ ქართლისაჱ სომხითისაჱ დაანისაჱ
დაეგულებოდაჱ გაზაფხულჱ ქმნაჱ დიდთაჱ საქმეთაჱ უფროსთაჱ
ლაშქრობათაჱ ვინათგანჱ არაჱ ვინჱ წინაჱ აღუდგაჱ მასჱ რამეთ
უჱ თუითჱ სულტანიჱ მუნჱ სადაჱ იყოჱ ძრწოდაჱ შიშისაგანჱ
მისისაჱ დაარცაღაჱ თუითჱ ძუელადჱ ქონებულთაჱ ქალაქთაჱ
დაქუეყანათაჱ ჰგონებდაჱ თუისადჱ ქონებადჱ არამედჱ თუისადჱ რ
აოდენცაჱ შორსჱ იყოჱ ეგრეცაჱ ეოცნებოდაჱ მძინარესაჱ ში
[...............................................................................................................]
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მოციქულთაჱ ძღუენითაჱ დამშუიდებადჱ პირსაჱ მისსაჱ რამეთუჱ
წარმოსცნისჱ საჭურჭლენიჱ მძიმენიჱ ტურფანიჱ მრავალჱ ფერ
ნიჱ მფრინველნიჱ დანადირნიჱ, უცხონიჱ დაძუირადჱ საპოვნელნიჱ
ეძიებენჱ მშუიდობასაჱ დასიყუარულსაჱ დაყივჩაყთაგანჱ არაჱ რბე
ვასაჱ ამისჱ თუისცაჱ არაჱ რასჱ მიხედვიდესჱ წარსაგებელთაჱ სი
მრავლესაჱ ოდენცაჱ მუნჱ თუითჱ სადაჱ იყვისჱ იპოვისჱ მშუიდო
ბაჱ დასიცოცხლეჱ თავისაჱ თუისისაჱ დავგონებჱ ვითარმედჱ მამა
თაჱ დაპაპათაგანჱ წაღებულნიჱ ქუეყანანიჱ ტყუენიჱ და სიმდიდ
რენიჱ მრავალჱ წილადჱ უკუმოიზღუნაჱ ამანჱ მჴნემანჱ დაამშ
უიდაჱ ქუეყანაჱ აღივსოჱ დაგარდაეცაჱ ყოვლითაჱ კეთილითაჱ
განავსოჱ დააღაშენაჱ ყოველიჱ ოჴერჱ ქმნილიჱ დაგარდაემატ
აჱ ყოველთაჱ ჟამთაჱ დასიმდიდრითაჱ სამეფოჱ ჩუენიჱ ნაცულადჱ
გარდასრულთაჱ ოჴრებათასაჱ ესეჱ ვითარნიჱ უკუეჱ არიანჱ მ
ეფობრივთაჱ დამიმოსლვათაჱ მისთაჱ წყობათაჱ ღუაწლთაჱ ძლ
ევათაჱ დაწარმართებულებათაჱ დაპყრობათაჱ დაახმათაჱ დიდთაჱ
მათჱ დამრავალთაჱ სამეფოთაჱ დასამთავროთაჱ მოთხრობანიჱ დასა
ქმენიჱ რომელნიჱ მანჱ ქმნნაჱ დააღასრულნაჱ რომელნიჱ ჩუენჱ
[...................................................................................................................]
1-18 სტრ., 188v
დიდთაჱ მათჱ დამითხრობადჱ შეუძლებელთაჱ საქმეთაჱ მისთაგანჱ
დაბრჭალთაგანჱ ლომსაჱ დაფესუსაჱ მცირისაჱ ყუავილისასაჱ ქს
ოვილისაჱ ვითარებასაჱ საცნაურჱ ყოფადჱ ვმეცადინობთჱ ვითარ
ცაჱ აჩრდილისაგანჱ კაცსაჱ რომელნიჱ ესეჱ შეუძლებელჱ,
არიანჱ ყოფადჱ ხოლოჱ ჴორციელთაჱ საქმეთაჱ ესრეთჱ მოქმედი
საგანჱ უკეთუჱ ვიეთმეჱ ჰგონონჱ ვითარმედჱ რადღამცაჱ
მოეცალაჱ საღმრთოთაჱ სულიერთაჱ სათნოებათაჱ მიერჱ
მიხედვადჱ დამოგონებადჱ, არაჱ თუჱ ქმნადჱ ვინათგანჱ ფრია
დცაჱ კმაჱ არიანჱ ესენიჱ ერთისაჱ ჴორცთაჱ შინაჱ მყოფისაჱ

კაცისაჱ ქმნადჱ დაწარმართებადჱ, დათუჱ სადათჱ ჰპოვოჱ სამეფოჱ
თუისიჱ სიმდაბლედჱ შთასრულიჱ, დათუჱ სადაჱ სიმაღლედჱ
აღიყვანაჱ, დათუჱ სადაჱ დასხნაჱ საზღვარნიჱ დაძლეულნიჱ ვით
აჱ მძლედჱ გამოაჩინნაჱ ამათნიჱ მგონებელნიჱ ნუჱ უკუეჱ არაჱ
იბრალნენჱ არამედჱ ეუწყენჱ მათჱ ვითარმედჱ უკეთუჱ ამათჱ
პირთაჱ თუისჱ ვინჱ გამოიძიოსჱ დაჱ ზედაჱ მიწევნითჱ ვინჱ ცნო
ბაჱ ინებოსჱ კნინღაჱ დაესეჱ ჴორციელნიჱ საქმენიჱ წარმო
თქმულნიჱ ფრიადჱ უნდოდდაჱ არარაჱ პოვნესჱ ვითარცაჱ
მცირედჱ დასასაწუთონიჱ დადგრომათაჱ მათჱ თანაჱ მტკიცედჱ
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საუკუნოდჱ ღმერთჱ მყოფელთაჱ მისთაჱ საქმეთაჱ რომელ
თაჱ იგიჱ უმეტესჱ ამათსაჱ მათჱ მოქმედებდაჱ დაუს
ასწრაფოვესჱ აქუნდაჱ რომელთაგანიჱ მცირედთაგანიჱ მრავლ
ისაგანჱ ვითარცაჱ სასმელიჱ ერთიჱ მტკურისაგანჱ ჩუენ[..]
თჱ ხრობასაჱ იტყუისჱ სოლომონჱ დასაბამადჱ სიბრძნისაჱ მო
იგეჱ სიბრძნეოჱ ხოლოჱ დავითჱ მამაჱ ღთ~ისაჱ დასაბამად[ჱ]
სიბრძნისაჱ შიშიჱ უფლისაჱ ესეჱ შიშიჱ უფლისაჱ მო
იგოჱ სიყრმითგანჱ თუისითჱ დავითჱ დაასაკსაჱ მისსაჱ თანა[ჱ]
აღორძინდაჱ ჟამსაჱ თუისსაჱ ესეჱ ვითარნიჱ ნაყოფნიჱ გამოი
ხუნაჱ რომლითაჱ ორკერძოჱ ცხორებაჱ თუისიჱ განაშ
უენაჱ რომლითაჱ შეამკუნაჱ საქმენიჱ თუისნიჱ რომლი
თაჱ განაგნაჱ ჴორციელნიჱ დაწარმართნაჱ სულიერნი[ჱ]
ხოლოჱ, თუჱ ვითარჱ ისმენდიჱ გონიერადჱ დედადჱ სიბრ
ძნისაჱ რაჱ პოვაჱ შიშიჱ უფლისადჱ შიშისადჱ ღთ~ისა
დჱ საღთონიჱ წერილნიჱ დაესენიჱ მდიდრადჱ შეიტკბნაჱ რ
აოდენნიჱ პოვნაჱ გარდამოღებულადჱ ენასაჱ ქართულ
საჱ სხუათაჱ ენათაგანჱ ძუელნიჱ დაახალნიჱ ვითარცაჱ ს
ხუამანჱ პტოლემეოსჱ ამასჱ ზედაჱ ოდენჱ სასოვანჱ ქმნი
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ლნიჱ დაესეჱ ოდენჱ შეიპყრნაჱ დაჱ შეითუისნაჱ რომელჱ სთქ
უმცაჱ თუჱ მათჱ შინაჱ იძრვისჱ დამათჱ შინაჱ ცხოველჱ არსჱ
იგინიჱ იყუნესჱ მისსაჱ საზრდელჱ ყოველთაჱ გემოვანჱ დასა
სმელჱ ტკბილჱ დაჱ საწადელიჱ იგინიჱ შუებადჱ განცხრომაჱ
საწურთელჱ დაჱ სარგებელჱ დღეჱ დაღამეჱ მიმოსლვათაჱ
შინაჱ მიმდემთაჱ ლაშქრობათაჱ მოუწყენელთაჱ შრომათაჱ
განუსუენებელთაჱ, წიგნებიჱ ეტუირთაჱ სიმრავლესაჱ ჯ
ორთაჱ დააქლემთასაჱ სადარგარდაჴდესჱ ონესაჱ პირველჱ
ყოვლისაჱ წიგნნიჱ მოაქუნდიანჱ ჴელითაჱ დაჱ არაჱ დააცადისჱ კით
ხვაჱ ვიდრეჱ არაჱ დაშურისჱ ხოლოჱ შემდგომადჱ სერობისაჱ
ნაცულადჱ ძალისაჱ სხუისაჱ რასმეჱ საქმისაჱ კუალადჱ კითხვაჱ
წიგნთაჱ დარაჟამსჱ თუალნიჱ დაშურიანჱ სმენილნიჱ ანაც
ვალნისჱ გარეწარადჱ არამედჱ ფრიადცაჱ ფრთხილადჱ
ისმენენჱ წინაშეჱ თუისსაჱ მკითხველისასაჱ გამოეძიებენჱ კლიტ[..]

ვანჱ უფროსღაჱ თუითჱ განმარტებენჱ ძალსაჱ დასიღრმე
საჱ მათსაჱ დაჱ უსაკუირველესჱ არსჱ უწყითჱ ყოველთაჱ თუჱ
სასწრაფოჱ ყოველთაჱ საქმეჱ ნადირობისაჱ დათუჱ ვითარჱ დაიმო
ნებსჱ შედგომილსაჱ თუისსაჱ დაწარტყუენულჱ ჰყოფსჱ ნადირობ
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ასაჱ შინაჱ არაჱ რასაჱ შინაჱ სხუასაჱ განხილვასაჱ, და
დევნაჱ ნადირისასაჱ თუჱ ვითარჱ ჴელთჱ იგდოსჱ მიმხე
დველჱ ჰყოფსჱ გარნაჱ მისიჱ გულსჱ მოდგინებაჱ ამა
სცაჱ სძლევდაჱ რამეთუჱ თუითჱ ნადირობასაჱ შინაჱ წ
იგნნიჱ აქუნდიანჱ ჴელთაჱ დარაჟამსჱ ჟამიჱ იყვისჱ მისც[ნ]
ისჱ ვისმეჱ მსახურსაჱ დაესრეთღაჱ დევნაჱ უყვისჱ დანუჱ
უკუეჱ ჰგონოჱ ვითარმედჱ ჴელითაჱ ცალიერითაჱ მოიქ
ცისჱ ნუჱ ცუდადჱ დაშურისჱ რამეთუჱ ვინჱ იხილაჱ ესე
ოდენიჱ განმარჯუებულიჱ ნადირობასაჱ შინაჱ ანუჱ ვინჱ
ჰგავნჱ ჴორციელიჱ მოსამახოსჱ ვინმეჱ ითქმისჱ ებრაელიჱ მოისრ[......]
დაკეთილჱ მმართებლობისაჱ თუისჱ ალექსანდრესჱ სპათაჱ შო
რისჱ მჯობადჱ, დააქილევიჱ კენტავროსაგანჱ განსწავლულ
ადჱ მოისრობისაჱ ელენთაჱ შორისჱ ხოლოჱ ბარამჯურიჱ ს
პარსთაჱ შორისჱ მოქმედადჱ უცხოთაჱ დასაკუირველთაჱ გ
არნაჱ ჭეშმარიტადჱ ვერცაჱ ერთიჱ ამათგანიჱ შეუსწ
ორებდაჱ ამასჱ ვითარცაჱ გუიხილავსჱ, დავთქუიჱ სხუაცაჱ
საქმეჱ საცნაურჱ მყოფელიჱ წიგნთაჱ სიყუარულისაჱ რომ[......]
შინაჱ არაჱ რაჱ იყოჱ ტყუვ[ი]ლიჱ ვინათგანჱ წარსწყმედსჱ,
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უფალიჱ ყოველნიჱ რომელნიჱ იტყუიანჱ სუცრუვესაჱ წი
ნაჱ დაიდვაჱ ოდესმეჱ წიგნიჱ სამოციქულოჱ წარკითხვადჱ
რაჟამსჱ დაასრულისჱ ნიშანიჱ დასუისჱ ბოლოსაჱ წიგნის
ასაჱ, ხოლოჱ მოქცევასაჱ წელიწდისასაჱ მითჱ ნიშნითაჱ ავ
თუალეთჱ ოცჱ დაოთხჯერჱ წარეკითხაჱ, არიანჱ უ
კუეჱ სხუანიცაჱ მრავალნიჱ საცნაურებანიჱ ამისჱ პ
ირისანიჱ გარნაჱ მეჱ ერთიღაჱ შევსძინოჱ სიტყუადჱ
სხუაჱ ამათთაჱ ქალაქიჱ ტფილისიჱ იყოჱ ოდესჱ ერთ
ჯერჱ არაჱ სრულიადჱ შემოყვანებულჱ იყოჱ უღელ
საჱ ქუეშეჱ მორჩილებისასაჱ ვითარცაჱ აწჱ, არამედჱ სა
ვსეჱ იყოჱ სისხლითაჱ ქრისტიანეთათაჱ ოდესვეჱ ყვია
ნჱ ღავღავიჱ დათუინიერჱ მიზეზიცაჱ, მოსრნიანჱ რაო
დენნიჱ პოვნიანჱ ქრისტიანენიჱ, ხოლოჱ ოდესმეჱ ქარ
ავანსაჱ თანაჱ შემოყოლილთაჱ თურქთაჱ ზედაჱ განსც
ნიანჱ შემომავალჱ გამომავალნიჱ ქრისტიანენიჱ დატყუ
ეობადჱ სიკუდილსაჱ მისცნიანჱ, დაესრეთჱ ისრვოდაჱ ქუე
ყანაჱ მრავალჱ ჟამჱ რომელიჱ ესეჱ ფრიადჱ ეძუინებო
დაჱ სულსაჱ დავითისსაჱ, შემოვიდაჱ ოდესმეჱ ქარავანიჱ
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დიდიჱ განძითჱ დათანაჱ შემოჰყვესჱ თურქნიჱ დიდნიჱ
ცნაჱ რაჱ მეფემანჱ, გაგზავნნაჱ მონათაგანნიჱ თხუთმე
ტნიჱ კაცნიჱ რჩეულნიჱ რათაჱ ლოჭინითჱ კერძოჱ ნ
ახირიჱ მძოვარიჱ ქალაქისაჱ წარმოიტაცონჱ ნუჱ უკუეჱ
იგიჱ თურქნიჱ გამოვიდენჱ დევნადჱ დამოსწყუიდნესჱ ამ
ითჱ ღონითაჱ, ხოლოჱ თუითჱ სამასითაჱ ოდენჱ კაცითაჱ
დაიმალაჱ ღელეთაჱ ავჭალისათაჱ დაარაჱ ვისჱ მიენდოჱ მხ
ედველსაჱ სხუასაჱ არამედჱ თუითჱ მარტოჱ წარვიდაჱ
ყოვლადჱ უსაჭურველოჱ ჴრმლითაჱ ოდენჱ დათან
აჱ წარიტანაჱ წიგნიჱ ღმრთისჱ მეტყუელიჱ დაამცნოჱ
სპათაჱ არაჱ შეძრვადჱ ყოვლადვეჱ მისლვადმდეჱ მისაჱ მათჱ
თანაჱ, ხოლოჱ მონათაჱ ყვესჱ ბრძანებულიჱ მათდაჱ დაწარმოიღ[...]
ნახირიჱ მოეწივნესჱ თურქნიჱ ვითარჱ ასიჱ კაციჱ დაშემ
დგომადჱ დიდისაჱ ომისაჱ ჩამოყარნესჱ მონანიჱ დაჴოცნე
სჱ ცხენნიჱ, გარნაჱ ქუეითცაჱ იბრძოლესჱ ფიცხლადჱ ხოლო[ჱ]
მეფეჱ ცხენსაჱ რაჱ გარდაჴდაჱ არაჱ ჰგონებდაჱ ჯერეთჱ
მოსულასაჱ შეექცაჱ კითხვასაჱ დაესეჱ ოდენჱ წარიტყუენაჱ
გონებითაჱ რომელჱ სრულადჱ დავიწყდაჱ წინამდებარეჱ
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საქმეჱ ვიდრემდისჱ ჴმაჱ რამეჱ კლვისაჱ შემოისმაჱ ყურ
თაჱ მყისჱ დაუტევაჱ წიგნიჱ მუნვეჱ, დაამჴედრებულ
იჱ მიყვანდაჱ მასჱ ჴმასაჱ, დავითარცაჱ ზედაჱ წარადგ
აჱ მონათაჱ თუისთაჱ, ესეჱ ვითარსაჱ ღუაწლსაჱ ში
ნაჱ მყოფთაჱ, დააშორვიდაჱ თუისთაჱ სპათაჱ, დაუკე
თუმცაჱ მათდაჱ ცნობადჱ წარსრულჱ იყოჱ მონათაჱ დ
აუჴოცდესჱ მსწრაფლჱ შთაბრიელდაჱ ვითარცაჱ არწ
ივიჱ დადააბნივნაჱ ვითარცაჱ კაკაბნიჱ, დამსწრაფლჱ ე
სოდენნიჱ მოსწყუიდნაჱ რომელჱ მათნიჱ ცხენნიჱ კმაჱ
იყუნესჱ მონათაჱ მათჱ დაამჴედრებულთაჱ ესჱ ოდენნიჱ,
მოსრნესჱ რომელჱ მცირედჱ შეესწრნესჱ ქალაქსაჱ ხოლოჱ
გზანიჱ სავსენიჱ იყუნესჱ მძორითაჱ მათითაჱ, დაჱ
ფრიადისაჱ ცემისაგანჱ ჴრმალმანცაჱ დაღულარჭნი
ლმანჱ უარჱ ყოჱ ქარქაშიჱ თუისჱ მოვიდაჱ სპათაჱ თუის
თაჱ თანაჱ, რომელნიჱ ფრიადჱ აბრალებდესჱ მასჱ, გან
იცადეღაჱ ჩემადჱ ესეჱ ვითარსაჱ საქმესაჱ შინაჱ დაესეჱ ო
დენჱ უცალოსჱ წიგნიცჱ აქუნდესჱ უსასწრაფოესადჱ საქმ
ედჱ დაესეჱ ოდენიჱ ხოლოჱ ვთქუაჱ ესეცაჱ ვითარმედჱ
1-18 სტრ., 192r
უკეთუმცაჱ არაჱ წერილთაჱ მეცნიერებამანჱ დაგარდ
ასრულთაჱ საქმეთაჱ შემცნებანიჱ პირველჱ მეფეთაჱ ყ
ოფილთაჱ კეთილთაჱ ძღუანებულთაჱ ანუჱ ვერასჱ
წარმართებულთაჱ, დაშემთხუეულნიჱ წინაჱ განსაკრძა

ლებლადჱ სახედჱ არაჱ შემოეხუნესჱ დაარაჱ მოეჴმარნე
სჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ სოლომონჱ, ვითარცაჱ იცნისჱ
ქცეულებანიჱ ჟამთანიჱ აჴსნანიჱ იგავთანიჱ, დაგარდ
ასრულთაჱ შეამსგავსნისჱ მომავალნიჱ არაჱ თუმცაჱ ე
სენიჱ ესრეთჱ კუერთხიჱ მეფობისაჱ ესეჱ ოდენჱ დამდაბ
ლებულიჱ ძნელიჱ დანანდუილვეჱ დიდიჱ განსაგებელიჱ
რათაჱ იპყრაჱ ესრეთჱ მაღლადჱ რათაჱ ვერვინჱ სხუამან[ჱ]
რამეთუჱ განბრძნაჱ უფროსჱ გაბრიელისსაჱ დაუმეტეს[ჱ]
ეთამჱ ისრაიტელისაჱ წერილისაჱ ებრჱ დავითარჱ ვინჱ აღრ
აცხნესჱ რაოდენნიჱ საქმენიჱ ეთხოვებიანჱ მეფობასაჱ რაო
დენნიჱ მართებანიჱ დაგანსაგებნიჱ კიდეთაჱ პყრობანიჱ ნაპირ[...]
მჭირვანიჱ განხეთქილობათაჱ კრძალვანიჱ სამეფოსაჱ წყნარობის
აჱ ღონენიჱ ლაშქრობათაჱ მეცადინობანიჱ მთავართაჱ ზაკ
ვ[ი]საჱ ცნობანიჱ მჴედართაჱ განწესებანიჱ საერონიჱ ში
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შნიჱ საჴელოთაჱ დასაბჭოთაჱ სჯანიჱ საჭურჭლე
თაჱ შემოსავალნიჱ მოციქულთაჱ შემთხუევანიჱ დაპა
სუხნიჱ მეძღუნეთაჱ ჯეროვანნიჱ მისაგებელნიჱ შემ
ცოდეთაჱ წყალობითნიჱ წურთანიჱ მსახურებულ
თაჱ ნიჭჱ მრავლობანიჱ მოჩივართაჱ მართალნიჱ გამოძ
იებანიჱ მოსაკითხავთაჱ შესატყუისნიჱ მოკითხვანიჱ სპათაჱ
დაწყობანიჱ დაღონიერნიჱ მიმართებანიჱ, დარაოდენიჱ
ვინჱ აღმოწყუნესჱ სიტყუითაჱ უფსკრულისაგანჱ სამე
ფოთაჱ საქმეთასაჱ რომელსაჱ შინაჱ ვერჱ ვინჱ ძუელთაჱ და
ახალთაგანჱ მეფეთაჱ ემსგავსაჱ ვითარცაჱ საქმენიჱ წამე
ბენჱ მზისაჱ შარავანდედთაჱ უბრწყინვალესნიჱ დაცხად
ნიჱ რომელნიჱ სიბრძნითაჱ თუისითაჱ ქმნნაჱ რამეთუჱ
სულტანიჱ დასუაჱ მოხარკედჱ თუისაჱ ხოლოჱ მეფეჱ,
ბერძენთაჱ ვითარცაჱ სახლეულიჱ თუისჱ დასცნაჱ წარმ
ართნიჱ მოსრნაჱ ბარბაროზნიჱ მრწემადჱ მოიყვანნაჱ მეფენ
იჱ ხოლოჱ მონადჱ ჴელმწიფენიჱ მეოტადჱ წარიქცივნ
აჱ არაბნიჱ იავარადჱ ისმაიტელნიჱ მტუერადჱ დასხნაჱ
სპარსნიჱ ხოლოჱ გლეხნიჱ მთავარნიჱ მათნიჱ დარათაჱ
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მოკლედჱ ვთქუაჱ პირველჱ ყოფილნიჱ მეფენიჱ გოლიათნიჱ
გმირნიჱ კაცნიჱ იგიჱ საუკუნითგანჱ სახელოვანნიჱ მჴნენ
იჱ დაძლიერნიჱ დარათაცაჱ საქმეთაჱ ზედაჱ სახელოვანნიჱ
ყოველნივეჱ ესრეთჱ დასხნაჱ ვითარცაჱ პირუტყუნიჱ ყოველ
საჱ შინაჱ საქმესაჱ ხოლოჱ კუალადჱ საღმრთოთაჱ სათნოება[...]
სულიერთაჱ საქმეთაჱ მისთაჱ ვიეთიჱ გონებაჱ მისწუთესჱ,
ანუჱ მოუგონებელსაჱ ვისმეჱ ენამანჱ შეუძლოსჱ თხრობადჱ
რამეთუჱ ვითარცაჱ ღმერთიჱ მართლჱ სჯიდაჱ სამეფოთაჱ თ
უისთაჱ უხუავითაჱ მითჱ ბჭობითაჱ თუისითაჱ დაარაჱ სად

ათჱ მიდრკებოდაჱ წამიჱ მისისაჱ სასწორისაჱ ვითარცაჱ სო
ლომონისჱ თუისჱ გუესმისჱ საბჭოთაჱ შინაჱ დათუითჱ
მოსესჱ მიერნიჱ გუაუწყებენჱ ბჭობანიჱ დათხრობანიჱ, ხ
ოლოჱ თავიჱ სათნოებათაჱ სიწმიდეჱ ესეჱ ოდენიჱ მოიგ
ოჱ ვითარცაჱ დიდმანჱ ანტონიჱ, ნუჱ მეტყუიჱ მისთაჱ სიჭა
ბუკისათაჱ რათამეჱ რომელიჱ არცაჱ ღმერთმანჱ მოიჴსე
ნნესჱ უწყიჱ ჭეშმარიტებითჱ რამეთუჱ ყოველთაჱ ათისჱ წ
ლისაჱ ჟამთაჱ სამარადისოდჱ წმიდითაჱ პირითაჱ დაგანწმ
ედილითაჱ გონებითაჱ უხრწნელთაჱ ქრისტესჱ საიდუმ
1-18 სტრ., 193v
ლოთაჱ თანაჱ მოწამებითაჱ სუინდისისათაჱ დაარაჱ მხილე
ბითაჱ გონებისათაჱ დარომლისაჱ მოწამეჱ არსჱ სარწმუ
ნოჱ ცათაჱ შინაჱ, კუალადჱ ლოცვისაჱ დამარხვისაჱ თუისჱ რ
ადღაჱ საჴმარჱ არსჱ თქმაჱ რომლისაჱ იგიჱ საქმარჱ ოდე
ნჱ იყოჱ დაკუალადჱ მონასტერნიჱ საებისკოპოზონიჱ ეკლ
ესიანიჱ წესსაჱ დარიგსაჱ ლოცვისასაჱ დაყოვლისაჱ საეკლესი
აოსაჱ განგებისასაჱ დარბასისჱ კარითჱ მიიღებდიანჱ
ვითარცაჱ კანონსაჱ უცთომელსაჱ ყოვლადჱ,
შუენიერსაჱ დადაწყობილსაჱ კეთილჱ შ წესიერებასაჱ ლო
ცვისაჱ დამარხვისასაჱ, ხოლოჱ საეშმაკონიჱ სიმღერანიჱ სახიო
ბანიჱ დაგანცხრომანიჱ დაგინებაჱ ღთ~ისაჱ განმარისხებელ
იჱ დაყოველიჱ უწესოებაჱ მოსპობილჱ იყოჱ ლაშქართაჱ
შინაჱ მისთაჱ დაურიცხუსაჱ მასჱ შინაჱ სიმრავლესაჱ ენა
თაჱ ნათესავთასაჱ ვითარცაჱ ცათაჱ შინაჱ მყოფთაჱ შორისჱ
კუალადჱ წყალობაჱ გლახაკთაჱ ესეოდენიჱ ეს აქუნდაჱ ვიდრ
ემდისჱ აღავსოჱ ზღუაჱ დაჴმელიჱ ქველისჱ საქმემანჱ მისმა
ნჱ რამეთუჱ ლავრანიჱ დასაკრებულონიჱ მონასტერნიჱ არაჱ
თუისითაჱ ოდენჱ სამეფოთაჱ არამედჱ საბერძნეთისნიცაჱ
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მთაჱ წმიდისაჱ დაბორღალეთისანიჱ მერმეცაჱ ასურეთ
ისაჱ დაკუიპრისაჱ შავშისაჱ მთისაჱ პალესტინისანიჱ აღა
ვსნაჱ კეთილითაჱ უფროსღაჱ საფლავიჱ უფლისაჱ ჩუ
ენისაჱ იესოსჱ ქრისტესიჱ დამყოფელნიჱ იელუსალემისანიჱ
თუითოჱ ფერთაჱ მიერჱ შესაწირავთაჱ განამდიდრნაჱ კ
უალადჱ უშორესცაჱ ამათსაჱ რამეთუჱ მთასაჱ სინასაჱ ს
ადაჱ იხილესჱ ღმერთიჱ მოსეჱ დაელიაჱ აღაშენაჱ მონასტე
რიჱ დაწარსცაჱ ოქროჱ მრავალჱ ათასეულიჱ დამოსაკიდე
ლნიჱ ოქსიონნიჱ დაწიგნებიჱ საეკლესიაონნიჱ სრულობ
ითჱ სამსახურებელიჱ სიწმიდეთაჱ ოქროთაჱ რჩეულისა[ჱ]
დაკუალადჱ დღითიჱ დღეჱ წარსაგებელთაჱ რომელთაჱ
თუისითაჱ ჴელითაჱ მისცემდაჱ ფარულადჱ აღრაცხოსჱ თ
უინიერჱ მამისაჱ ზეცათასაჱ რომელიჱ მიაგებსჱ ცხადადჱ რა
მეთუჱ იყოჱ მისაჱ კისაკიჱ მცირეჱ აღავსისჱ დრაკნითჱ რაჱ დღე[ჱ]

სარწმუნოთაჱ თუისთაჱ ჴელითაჱ დასამწუხროდჱ ცალიე
რიჱ მოაქუნდისჱ იგიჱ მხიარულსაჱ სულითაჱ დაპირითაჱ ო
დესმეჱ ნახევარიჱ წარაგისჱ ნახევარიჱ მისიჱ დაოდესმეჱ არ
აჱ ვ[ი]ნჱ პოვნისჱ დაეგრეჱ სავსეჱ მისცისჱ დამარხვადჱ ხვალ
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ისაჱ დასულთჱ ითქუისჱ დღესჱ ვერჱ მისცეჱ ქრისტესაჱ
მარცხებითაჱ ჩემთაჱ ცოდვათათაჱ, დაამასჱ არაჱ თუჱ
ჴელოსანთაგანჱ მორთულისაჱ იქმოდისჱ ანუჱ თუჱ საჭ
ურჭლითჱ არამედჱ ჴელთაჱ თუისთაჱ ნადირებულითა[ჱ]
რომელთაგანიჱ თუისსაჱ მოძღუარსაჱ იოვანესჱ მისცაჱ
ოდესმეჱ დრაჰკანიჱ ვითარჱ ოცდაჱ ოთხიჱ ათასიჱ რათ
აჱ განუყოსჱ გლახაკთაჱ დაესეცაჱ მცირედიჱ მრავლისაგანჱ
თქმადჱ შეუძლებელჱ, ხოლოჱ განათავისუფლნაჱ არაჱ
მონასტერნიჱ ოდენჱ დალავრანიჱ მოსაკგრვეთაჱ მაჭი
რვებელთაგანჱ არამედჱ ხუცესნიცაჱ სამეოსაჱ შინაჱ ყო
ვლისაჱ ჭირისაჱ დაბეგრისაგანჱ რათაჱ თავისჱ უფალ
თაჱ საღმრთოჱ მსახურებაჱ მიუპყრანჱ ხოლოჱ ამათ[ჱ]
თანაჱ რაოდენნიჱ ეკლესიანიჱ აღაშენნაჱ, რაოდენნიჱ ჴიდ
ნიჱ მდინარეთაჱ სასტიკთაჱ ზედაჱ, რაოდენნიჱ გზანიჱ სა
წყინოდჱ სავალნიჱ ქვაჱ ფენილჱ ყვნაჱ რაოდენნიჱ ეკლ
ესიანიჱ წარმართთაგანჱ შეგინებულნიჱ განწმიდნაჱ სახ
ლადჱ ღმრთისადჱ რაოდენნიჱ ნათესავნიჱ წარმართთანიჱ,
შვილადჱ წმიდისაჱ ემბაზისადჱ შეაწყნარნაჱ ქრისტესაჱ დადად
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ვაჱ მისჱ თუისჱ უმეტესიჱ, მოსწრაფებაჱ რათამცაჱ ყოველიჱ ს[ო]
ფელიჱ მოსტაცაჱ ეშმაკსაჱ დაშეასაკუთრაჱ ღმერთსაჱ რომ
ლითაჱ მიიღოჱ მადლიჱ მოციქულობისაჱ ვითარცაჱ პავლეჱ
დავითარცაჱ დიდმანჱ კოსტანტინეჱ სხუათავეჱ კეთილთაჱ
თანაჱ აქუნდაჱ ესეცაჱ რამეთუჱ სლვათაჱ შინაჱ სასამეფ
ოთასაჱ სიმრავლითაჱ სპათათაჱ დასიმალითაჱ სლვისათაჱ
ვერჱ ადვილადჱ მიემთხუეოდიანჱ მოჩივარნიჱ დადაჭირებულნი[ჱ]
მიმძლავრებულნიჱ განაღაჱ ვიეთგანჱ მეჱ რომელთაჱ საჭირ
ოდჱ უჴმდისჱ განკითხვაჱ დაშეწევნაჱ მეფობრივიჱ ნუჱ უკუე[ჱ]
დავინმეჱ აღვიდისჱ ბორცუსაჱ ზედაჱ რასმეჱ
გზისაჱ მახლობელსაჱ ანუჱ კლდესაჱ გინაჱ თუჱ ხესაჱ ვითარ
ცაჱ ზაქეჱ უკეთუჱ ოდენჱ ეპოვისჱ ესეჱ ვითარიჱ რამეჱ
დამუნითჱ საცნაურჱ ყვისჱ ჭრტინვაჱ თუისიჱ ამისჱ თუისჱ
დაედგინნესჱ კაცნიჱ მართლადჱ მცნობელნიჱ დაგანმკითხვე
ლნიჱ მოჩივართანიჱ რომელთაჱ მიერჱ მიიღებდესჱ კუ
რნებასაჱ მრავალჱ გზისჱ გუიხილავსჱ იგიჱ დამალტობელ
ადჱ ღაწუთაჱ თუისთაჱ ცრემლითაჱ ხილვასაჱ ზედაჱ თუი
თოჱ სახეთაჱ სენთაჱ მიერჱ განსაცდელთასაჱ დახილვადჱ საც
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ნაურთაჱ რომელნიჱ შეემთხუევიანჱ მიუნდობელთაჱ ამათჱ
დაუბადრუკთაჱ ჴორცთაჱ რომელთაჱ ზრდისჱ სხუათაჱ უმეტ
ესჱ ქუეყანაჱ ქუთათისაჱ, ვინჱ აღრიცხუნესჱ ტყუენიჱ რომე
ლნიჱ მანჱ განათავისუფლნაჱ, დარომელნიჱ მეჱ უკუმო
იჴსნნაჱ თუისთაჱ ყივჩაყთაგანჱ ფასითაჱ, ვინჱ ჯეროვნადჱ წა
რმოთქუნესჱ პატივისჱ პყრობანიჱ მონაზონთანიჱ სიყუარუ
ლითჱ შეწყნარებანიჱ მათნიჱ თუითოეულისაჱ ნიჭნიჱ დაჱ
საჴმარნიჱ რომლითაჱ უზრუნველჱ ყვნისჱ ყოველთაჱ
საჭიროთაგანჱ ხოლოჱ აქუნდაჱ ამასჱ ყოვლადჱ ბრძენსაჱ მეფესაჱ
საქმედჱ ესეცაჱ რომელთაჱ უმეტესჱ ყოველთაჱ საშიშადჱ
საზარელჱ იყოჱ ყოველთაჱ რამეთუჱ ღთ~ისაჱ მიერჱ იყოჱ მი
სჱ ზედაჱ ნიჭიჱ ესეჱ დასაქმეჱ ყოვლადჱ საკუირველიჱ არაჱ
რაჱ შორიელიჱ არცაჱ სამეფოთაჱ შინაჱ მისთაჱ არცაჱ
ლაშქართაჱ შინაჱ მისთაჱ მყოფთაჱ კაცთაჱ დიდთაჱ დამ
ცირედთაჱ საქმეჱ კეთილიჱ გინაჱ სიტყუაჱ ბოროტიჱ ს
იტყუაჱ თქმულიჱ არაჱ რაჱ დაეფარვოდაჱ ყოვლადვეჱ ა
რამედჱ რაოდენცაჱ ვისჱ ფარულადჱ ექმნისჱ ანუჱ თუჱ ე
თქუისჱ ყოველივეჱ ცხადჱ იყოჱ წინაშეჱ მისსაჱ ვიდრემდისჱ გ
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ულისჱ სიტყუანიცაჱ მოგონებანიჱ ვიეთნიმეჱ მიუთხრნი
სჱ მათჱ რომლითაჱ ზარჱ განჴდილჱ ყუნისჱ, დამონაზონ
თაჱ განშორებულთაჱ სენაკთაჱ შინაჱ [.]მათთაჱ ქმნუ
ლნიჱ ღუაწლნიჱ დასათნოებანიჱ უწყოდნისჱ ცხად
ადჱ, დასიშორეჱ გზისაჱ ვიდრეჱ ეკლესიამდეჱ ზომითჱ იც
ოდისჱ დამოთმინებისაჱ თუისჱ აქებდისჱ დაჱ ნატრიდისჱ, ნუ[ჱ]
ამასჱ ეძიებჱ მკითხველოჱ თუჱ, თუჱ რაჱ სარგებელიჱ პოვი
სჱ ამითჱ რამეთუჱ არაჱ თუჱ ცუდადჱ რადმეჱ დაგას
აკითხავადჱ საგ΅ნებელთაჱ საქმეთ΅აჱ, დანუჱ საკიცხელთადჱ ვი
ეთჱ თუისმეჱ იქმოდისჱ ნუჱ იყოფინჱ ესეჱ წარვედჱ არამედჱ დ[.....]
საქმენიჱ დაფრიადჱ სასწრაფონიჱ წარმართნაჱ ამით[ჱ]
დაჱ მრავალითაჱ კეთილითაჱ მიზეზჱ ექმნაჱ ესეჱ პირველადჱორგულებასა ზაკვასაჱ დაღალატსაჱ რასაცაჱ ვერჱ ვინჱ
დიდთაჱ ანუჱ მცირეთაგანიჱ იკადრებდაჱ მოგონებადცა[ჱ]
არაჱ თუჱ თქმადჱ ვისდაჱ არცაჱ თუჱ უმაღლესაჱ ვინჱ თუის
საჱ თანაჱ ანუჱ მოყუასსაჱ თუისსაჱ გინაჱ ყრმათაჱ თუის
თაჱ ვინათგანჱ მტკიცედჱ უწყოდაჱ ყოველმანჱ კაცმანჱ პირი
თჱ აღმოსლვასაჱ ვიდრეჱ თანაჱ სიტყუისასაჱ საცნაურჱ
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ქმნილჱ არსჱ უეჭუელადჱ წინაშეჱ მეფისაჱ დამრავალნიჱ განპა
ტიჟებულცაჱ იყუნესჱ დამახლობლჱ ესეჱ ვითართაჱ თუისჱ
ამისჱ თუისცაჱ ვერჱ ოდესჱ ვინჱ განიზრახაჱ ღალატიჱ
რათურთითჱ დღეთაჱ მისთაჱ არამედჱ იყოჱ ყოველთაგანჱ

საკრძალავჱ დასარიდოჱ დაკუალადჱ მღდელთჱ მოძღუარ
თაჱ მღდელთაჱ დადიაკონთაჱ მონაზონთაჱ დაყოველთაჱ კაცთაჱ
ესევეჱ საქმეჱ ექმნაჱ წესიერებაჱ გზაჱ ყოველთაჱ სათნო
ებათაჱ მიმართჱ რამეთუჱ შიშითაჱ მისითაჱ ვერჱ იკად
რებდიანჱ უწესოდჱ სლვადჱ ვინათგანჱ უწყოდიანჱ არაჱ რ
ასჱ დაფარულობაჱ წინაშეჱ მისსაჱ, დამისჱ მიერჱ ქებაჱ სათნ
ოებისაჱ, ძაგებაჱ არაჱ წმიდათაჱ დაუწესოთაჱ საქმეთაჱ
რამეთუჱ ვერცაჱ მსოფლიოჱ ვინმეჱ დავერცაჱ მოქალაქეჱ
ვერჱ მჴედარიჱ დავერჱ რომელიჱ პატივიჱ დაასაკიჱ იკადრებდაჱ
განდრეკილადჱ სლვადჱ რამეთუჱ ყოველთაჱ კაცთაჱ იყოჱ წეს
იერებაჱ, ყოველთაჱ კანონჱ ყოველთაჱ პატიოსნობაჱ და
თუითჱ მათჱ მეძავთაჱ ყოველთაჱ კრძალულებაჱ ყოველთაჱ
შიშჱ დამმართებელჱ გზათაჱ საღმრთოთაჱ მშუიდობისათაჱ ესეჱ
დიდნიჱ საქმენიჱ ღ~თისაგანჱ ოდენჱ შესაძლებელნიჱ ესრე
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თჱ ადვილადჱ წარმართნაჱ ამითჱ ვითარცაჱ ვერვინჱ ადვილიჱ
წარმართისჱ ეგრეთჱ ამისჱ თუისცაჱ შიშიჱ დიდიჱ დაზა
რიჱ მისიჱ განითქუაჱ კიდეთაჱ ქუეყანისათაჱ დაგანკრთ
ესჱ ყოველნიჱ მკუიდრნიჱ ქუეყანისანიჱ, ხოლოჱ შემოკრბაჱ
ოდესმეჱ წინაშეჱ მეფისაჱ ნათესავიჱ გულარძნილიჱ ყოვლ
ადჱ ბოროტთაჱ სომეხთაჱ ებისკოპოზებიჱ დამონასტერ
თაჱ მისთაჱ წინამძღურებიჱ მრავალიჱ ფრიადჱ რომელნ
იჱ აზმნობდესჱ თავთაჱ თუისთაჱ მიწევნადჱ თავსაჱ ყოვლ
ისაჱ სწავლულებისაჱ დამეცნიერებისასაჱ მოაჴსენესჱ რათ
ამცაჱ ყოჱ ბრძანებითაჱ მისითაჱ კრებაჱ ყვესმცაჱ სიტყუისჱ
აგებაჱ დაგამოძიებაჱ სჯულისაჱ უკეთუჱ იძლივნენჱ დაიქმ
ნენჱ თანაჱ ერთჱ ჴმაჱ სჯულისაჱ დათუისიჱ სჯულიჱ შეაჩ
უენონჱ, ხოლოჱ უკეთუჱ სძლონჱ ესოდენჱ მიემადლო
სჱ რათაჱ არღარაჱ გუიწოდეთჱ მწვალებელადჱ დაარცაჱ
შეგუაჩუენებდეთჱ ხოლოჱ მოუწოდაჱ იოვანესჱ კათალიკოზსაჱ ქა
რთლისასაჱ დამისჱ ქუეშეთაჱ ებისკოპოზთაჱ დამეუდაბნო
ეთაჱ დაარსენიჱ იყალთოველსაჱ თარგმანსაჱ დაჱ მეცნიერს
აჱ ბერძენთაჱ დაქართველთაჱ ენათასაჱ დაგანმანათლებელ
1-18 სტრ., 197v
საჱ ყოველთაჱ ეკლესიათასაჱ სხუათაჱ მეცნიერთაჱ დაბრძე
ნთაჱ კაცთაჱ ყვესჱ, უკუეჱ სიტყუისჱ გებაჱ ურთიერთასჱ
ცისკრითგანჱ ვიდრეჱ ცხრაჱ ჟმამდეჱ, დავერვინჱ უძლესჱ და
ბრალობადჱ რამეთუჱ იყოჱ ორკერძოვეჱ ძლევისჱ მოყუ
არებაჱ ოდენჱ დაცუდიჱ სიტყუათაჱ პაექრობაჱ რამეთუჱ
შევიდიანჱ შეუვალთაჱ საქმეთაჱ დაძნიადჱ გამოსავალთაჱ,
შეეწყინაჱ ესეჱ მეფესაჱ დარქუაჱ მათჱ მამანოჱ სიღრმეთაჱ
სადმეჱ შესრულჱ ხართჱ დაუცნაურთაჱ ხედვათაჱ ვითარ
ცაჱ ფილასოფოსნიჱ დაჩუენჱ ვერასჱ უძლებთჱ ცნობადჱ ვი

თარცაჱ უსწავლელნიჱ დაყოვლადჱ მსოფლიონიჱ ესეჱ სა
ცნაურჱ არსჱ თქუენდაჱ რამეთუჱ მეჱ შორსჱ ვარჱ სწავლულ
ებასაჱ დამეცნიერებასაჱ ვითარცაჱ მჴედრობისაჱ შინაჱ ა[.]ღზ
რდილიჱ ამისჱ თუისცაჱ უსწავლელთაჱ დალიტონთაჱ დამა
რტივთაჱ მიერჱ სიტყუათაჱ გეზრახოჱ თქუენჱ ესერაჱ თ
ქუაჱ, იწყოჱ მათდაჱ მიმართჱ სიტყუითაჱ თქმადჱ რომელთაჱ
ღმერთიჱ მოსცემდაჱ უეჭუელადჱ პირსაჱ მისსაჱ ესეჱ ოდე
ნთაჱ იგავთაჱ დასახეთაჱ, დაწინაჱ დაუდებდაჱ აჴსნათაჱ საკ
უირველთაჱ მიერჱ წინაჱ დაუდგრომელთაჱ უცილობელთაჱ,
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რომლითაჱ დაანთქნაჱ ვითარცაჱ მეგუიპტელნიჱ დადაუყოჱ პი
რიჱ მათიჱ, დაუპასუხოჱ ყუნაჱ დაყოვლადჱ უსიტყუელჱ
ვითარცაჱ ოდესმეჱ დიდმანჱ ბასილიჱ ათინასჱ შინაჱ ესენ
ივჱ მწვალებელნიჱ დაესოდენჱ ზარჱ განჴდილჱ ყუნაჱ დაყოვლადჱ
უღონოჱ რომელთაჱ აღიარესჱ ძლეულებაჱ თუისიჱ
ამისითაჱ ოდენჱ მეტყუელთაჱ ვითარმედჱ ჩუენჱ მეფეჱ გ
უეგონეჱ ამათაჱ მოძღუართაჱ თქუენთაჱ, გარნაჱ ვი
თარჱ ვხედავთჱ შენჱ სამეჱ ხარჱ მოძღუარიჱ მოძღუართ
აჱ რომლისაჱ ბრჭალსაჱ ვერჱ მიმწუდარჱ არიანჱ ეგ
ეჱ მოძღუარჱ საგონებელნიჱ დაესრეთჱ ფრიადჱ მაბრ
ალებელნიჱ თავისანიჱ მიიქცესჱ სირცხუილეულნიჱ, არღ
არაჱ ოდესჱ მკადრებელნიჱ ამისნიჱ ოდესცაჱ ხოლოჱ ა
რიანჱ ვინმეჱ მაბრალობელნიჱ მეფისანიჱ ჯერეთცაჱ ესეჱო
დენჱ მჭირსედჱ მოქალაქობისაჱ მოლაშქრეობისაჱ თუისჱ დამ
ჴედრობათაჱ მისთაჱ განუსუენებელისაჱ მიმოსლვისაჱ დაჭ
ირებისაჱ თუისჱ ვითარმედჱ არცაჱ მშუილდიჱ თავსჱ იდებ
დაჱ მარადისჱ გარდაცმულობასაჱ არცაჱ ძალიჱ ორღანო
საჱ მარადისჱ განსხირპულობასაჱ რამეთუჱ ჟამსაჱ ჴმარე
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ბისაჱ მისისასაჱ თითოეულიჱ მათიჱ უჴმარჱ იპოვოსოჱ, დაეს
ეჱ ვითართაჱ უგბილოთაჱ მათჱ თუისჱ დაუმიზეზოთაჱ, დაყო
ვლადჱ იტყუიანჱ გარნაჱ ისმინეთჱ ესეჱ ვითართაჱ მათჱ პირ
ველადჱ ესეჱ რამეთუჱ სამეფოჱ აფხაზეთისაჱ მცირეჱ ქონ
დაჱ მოკლებულიჱ მცირედჱ იყოჱ დატყუეობათაჱ დამოჴსენებ
ულთაჱ ჭირთაგანჱ მცირეჱ გუნდიჱ მჴედრობისაჱ იგინიცაჱ
დაჯაბნებულნიჱ მრავალჱ გზისჱ მტერთაგანჱ სივლტოლ
ითაჱ უცხენოჱ დაუსაჭურველონიჱ დათურქთაჱ წყობისაჱ მი
მართჱ ყოვლადჱ უმეცარნიჱ ფრიადჱ მოშიშნიჱ უკეთუმცაჱ
ესოდენჱ უწყინოთაჱ ლაშქრობითაჱ დამცირედჱ მცირ
ედჱ ბრძოლითაჱ დასწავლითაჱ გუარიანადჱ დაღონიერადჱ
წინაჱ ძღომითაჱ დამრავალთაჱ ძლევათაჱ მიერჱ მოგონე
ბითაჱ არაჱ განეწუართნესჱ სპანიჱ თუისნიჱ დაგანეკადნი
ერნესჱ წყობათაჱ მიერჱ მჴნეთაჱ ქებითაჱ დანიჭთაჱ მიცემ

ითაჱ, ხოლოჱ ჯაბანთაჱ სადედოთაჱ შთაცუმითაჱ დაკიც
ხევითჱ ძაგებითაჱ არამცაჱ მოეღონაჱ ვიდრემდისჱ სპათაჱ შო
რისჱ მისთაჱ ყოვლადჱ არაჱ იპოვებოდაჱ ჯაბანადჱ ზრახულ
იჱ რათამცაჱ ესეჱ, დააღეხუნესჱ ესეჱ ოდენნიჱ სამეფონიჱ ნუჱ,
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უკუეჱ ძალითაჱ ანუჱ ადგილთაჱ მწუანვილოვანთაჱ ზედაჱ მოსმურ
ობითაჱ განცხრომითაჱ დამაჩუენებელთჱ საქმეთაჱ შედგომილთ
აჱ არაჱ ესრეთჱ არამედჱ არცაჱ ალექსანდრეჱ ქმნნაჱ ესრეთ[ჱ]
რამეთუჱ პირველადჱ მამულისაჱ თუისისანიჱ შეკრიბნა[ჱ]
დამითჱ დაიპყრნაჱ დასავლისანიჱ ევროპიჱ იტალიაჱ რო
მიჱ დააკრიფეთიჱ, დამათითჱ წარტანებითაჱ დაიპყრაჱ ეგ
უიპტეჱ შესრულმანჱ კარქედონითჱ მიერჱ ეგუიპტითჱ პა
ლესტინეჱ პინიკეჱ დაკილიკიასაჱ თუისადჱ შემქმნელიჱ წინაჱ გ
ანეწყოჱ დარიოზსჱ დარაჟამჱ სპარსეთიჱ მოირთოჱ მაშინღ
აჱ სძლოჱ პიროსჱ ინდოსაჱ დაეგრეთღაჱ ამითჱ ყოვლითა[ჱ]
მოვლოჱ ყოველიჱ ქუეყანაჱ დაქმნაჱ რაჱ იგიჱ ქმნაჱ, თუარა[ჱ]
ქართველითაჱ სპითაჱ ვერცარასჱ ალექსანდრეჱ იქმოდაჱ კ
არგსაჱ დათუმცაჱ დავითისჱ სპათაჱ ქონებოდაჱ მეფობაჱ ან
უჱ ბერძენთაჱ დარომთაჱ ძალიჱ ანუჱ სხუათაჱ დიდთაჱ ს
ამეფოთაჱ მაშინმცაჱ ნახნესჱ ნაქმარნიჱ მისნიჱ დასხუათაჱ დ
იდთაჱ სამეფოთაჱ ქებულთანიჱ ხოლოჱ ვთქუაჱ მეორეცაჱ მიზ[.....]
ამისვეჱ პირისაჱ ვინათგანჱ ნათესავიჱ ქართველთაჱ ორგულჱ
ბუნებაჱ არსჱ პირველითგანიჱ თუისთაჱ უფალთაჱ რა
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მეთუჱ რაჟამსჱ განდიდნენჱ განსუქნენჱ დადიდებაჱ პოვონჱ გა
ნსუენებაჱ, იწყონჱ განზრახვაჱ ბოროტისაჱ ვითარცაჱ მოგ
უითხრობსჱ ძუელიჱ მატიანეჱ ქართლისაჱ დასაქმენიჱ აწჱ
ხილულნიჱ, დაესეჱ მანჱ უბრძნესმანჱ ყოველთაჱ კაცთა
მანჱ კეთილადჱ სადმეჱ უწყოდაჱ ამისჱ თუისაჱ არაჱ ო
დესჱ მოაცალაჱ ამისადჱ განზრახვადჱ ანუჱ განსუენებ
ადჱ ანუჱ შეკრებადჱ დაქმნადჱ რასამეჱ ესეჱ ვითარსაჱ, არ
ამედჱ საქმეთაჱ რომელთაჱ იწყოჱ ქმნადჱ გაასრულნაცაჱ მა
ღლადჱ შუენიერადჱ, ნუჱ უკუეჱ დალომსაცაჱ აბრალონჱ
ეგეჱ ვითართაჱ რამეთუჱ არაჱ ციდამტკაველურადჱ იხე
დავსჱ არცაჱ კუერნაულადჱ კრთებისჱ კუალადჱ სხუასაჱ ბრალობასა[ჱ]
შემოიღებენჱ მეტყუელნიჱ შეიყუარნისჱ ვინჱ მეოჱ დაგანდი
დნისჱ ვინმეოჱ დაკუალადჱ მოიძიანისჱ ვინმეჱ დადაამც΅ინისოჱ ესეჱ
აღამაღლისჱ დაესეჱ დაამდაბლისჱ ეჰაჱ უსამართლოებასაჱ
ჵიჱ უგუნურებასაჱ ამისჱ თუისცაჱ აბრალებაჱ რამეთ
უჱ კაციჱ მიწისაგანიჱ ღმერთსაჱ ემსგავსაჱ რათაცაჱ საქმ
ითაჱ ვინჱ იხილაჱ ესეჱ საუკუნითგანჱ ჵიჱ კაცოჱ ამ
ისჱ თუისჱ რადღაჱ [.........................................................................................................]
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ასვეჱ ესრეთჱ მოქმედსაჱ ანუჱ არაჱ ხუთთაჱ ქანქართაჱ ათჱ
მყოფელსაჱ მისცნაჱ ათნიჱ ქალაქნიჱ, ანუჱ არაჱ ერთისაჱ დამ
ფლველსაჱ მოუღოჱ იგიცაჱ დამისცაჱ ათთაჱ ზედაჱ მეათე
რთმეტედჱ ანუჱ რასაჱ თუისჱ ქადაგებულჱ არიანჱ სამოთხისჱ [შ]
უებანიჱ დასასუფეველისაჱ ნეტარებანიჱ ღთ~ისაჱ ნებისჱ [მ]
ყოფელთაჱ თუისჱ ჭეშმარიტადჱ, ხოლოჱ საშინელებანიჱ უ
რჩთაჱ დაუღირსთაჱ თუისჱ, უკეთუჱ მეფემანჱ ერთგულ
ნიჱ ფრთხილნიჱ დაახოვანნიჱ ნაცულადჱ ორგულთაჱ ჯ[ა]
ბანთაჱ დაუღირსთაჱ ადიდნესჱ რაჱ უსამართლოჱ ქმნაჱ ანუ[ჱ]
უკუეჱ დაუხჭირამაცაჱ აბრალოსჱ სარკესაჱ რამეთუჱ სახ
ესაჱ ცხადადჱ უჩანსჱ უჴმარნიჱ დაუღირსნიჱ ნუჱ მასჱ არამე[დჱ]
თავთაჱ თუისთაჱ აბრალებდენჱ უკეთუჱ არაჱ ვინჱ იყოჱ
ესოდენჱ მართლადჱ აღმწონელჱ საქმეთაჱ დამცნობელჱ [ვ]
ითარებასაჱ კაცისასაჱ რომლისაჱ ჩრდილსაჱ შეკრებულჱ [.]
ყუნესჱ ერნიჱ ტომნიჱ დაენანიჱ, მეფენიჱ დაჴელმწიფენიჱ [.]
ვსეთისაჱ დაყივჩაყეთისანიჱ სომხეთისაჱ დაფრანგეთისა[ნ..]
შარვანისაჱ დასპარსეთისანიჱ ხილისაჱ ებრჱ ნაბუქოდონოს[.]
რისაჱ ვხედევდოჱ იტყუისჱ ხესაჱ შორისჱ ქუეყანისაჱ [..]
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იმაღლედჱ ცისაჱ მიწდომასაჱ დარტოთაჱ მისთაჱ კიდედმდეჱ ქუ
ეყანისაჱ ფურცელნიჱ მისნიჱ შუენიერჱ დანაყოფიჱ მისიჱ ფ
რიადჱ საზრდელიჱ მისიჱ შორისჱ ქუეჱ კერძოჱ მისაჱ დაიმკ
უიდრესჱ მჴეცთაჱ ქუეყანისათაჱ დაშორისჱ რტოთაჱ მისთაჱ
მკუიდრობაჱ ყვესჱ მფრინველთაჱ ცისათაჱ დამისგანჱ იზ
არდებოდაჱ ყოველიჱ ჴორციელიჱ აჰაჱ ესრაჱ სახეჱ არაჱ უმსგავსოჱ არამედჱ
ფრიადცაჱ თანაჱ შეტყუებულიჱ ჩუენისაჱ თუითჱ მპყრო
ბელისაჱ ყოვლადჱ გამომსახველნიჱ სიტყუითჱ საქმეთაჱ თუ
ალთაჱ ჩუენთაჱ ახილულთაჱ რამეთუჱ სიტკბოებისაჱ
სახარებისაჱ დასიბრძნისაჱ მისისაჱ ხილვადჱ წყურიელნიჱ კი
დითჱ ქუეყანისათჱ შემოკრბებოდესჱ წინაშეჱ მისაჱ, ვინჱ ი
ყოჱ ეზომჱ ტკბილჱ შემთხუევათაჱ შინაჱ ვინჱ სატრფია
ლოჱ ზრახვითაჱ დასასურველჱ დუმილითაჱ იგივჱ შუენი
ერჱ ხატითაჱ უშუენიერესჱ მორთულობითაჱ გუამისა
თაჱ შეწყობილჱ ანგელოზთაჱ ანაგებითაჱ დაახოვანჱ ტ
ანითაჱ ძლიერჱ ძალითაჱ უძლიერესჱ სიმახუილითაჱ საწ
ადელჱ ღიმილითაჱ უსაწადელესჱ მჭმუნვარებითაჱ მადლ
იერჱ ხედვ[ი]თაჱ, საზარელჱ ლომებრჱ მკრთომელობითაჱ ბრძე
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ნჱ ცნობითაჱ უბრძნესჱ გამორჩევითაჱ მარტივჱ სახითაჱ
მრავალჱ სახეჱ მართებითაჱ შემრისხველჱ, მყუდროებითა[ჱ]
მაქებელჱ განმსწავლელობითაჱ დაარცაჱ ერთსაჱ კეთილ
თაგანსაჱ შემაშთობელჱ უზომოებითაჱ, მაღალჱ უმაღლ

ეს[.]თაჱ თუისჱ, დამდაბალჱ მდაბლთაჱ თუისჱ, დამტერ[..]
განცაჱ თუითჱ საწადელჱ დაჱ საყუარელჱ სათნოებათაჱ მის[თ]
აგანჱ შეკდემებულთაჱ ვინაჱ ესრეთჱ მიიღოჱ ერთიცაჱ სა
თნოებათაგანიჱ ვითარჱ მანჱ შეკრიბაჱ ყოველიჱ სრულებ
ითჱ თითოეულიჱ რომელჱ ყოველთაჱ თუისჱ შეუძლებელ[ჱ]
არსჱ დაკუირვებულჱ ოდენჱ არაჱ თუჱ მიბაძვებაჱ რომლ
ითაჱ სრულჱ იქმნესჱ იგიჱ ყოველსაჱ შინაჱ ესრეთჱ რაჱ ა
ღსავსეჱ იყოჱ ნავიჱ უფასოთაგანჱ [.]ტუირთითაჱ სათნოე
ბისათაჱ დაარღარაჱ შემძლებელჱ ღადირთაჱ წარსლვად[ჱ]
დააქუნდაჱ ყოვლითჱ კერძოჱ მშუიდობაჱ სამეფოთაჱ მისთა
მაშინჱ დიდმანჱ მანჱ წინაჱ განმგებელმანჱ ცხორებისაჱ
ჩუენისამანჱ დაყოვლისავეჱ უმჯობესისაჱ შემცვალებელმა
ნჱ განგებითაჱ მითჱ რომელიჱ მანჱ უწყისჱ დაგანაწესებს[ჱ]
ჟამთაჱ დაწელთაჱ ჩუენთაჱ ესრეთჱ განაგოჱ ვითარცაჱ [მ]
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უშაკმანჱ კეთილმანჱ რაჟამსჱ იხილნისჱ ჴუვილნიჱ აღსავსედჱ
ნაყოფითაჱ დაქუეყანადჱ დადრეკილნიჱ ისწრაფისჱ დაუნჯებაჱ მა
თიჱ დავითარცაჱ მენავემანჱ ბრძენმანჱ განიცადისჱ რაჱ ნავიჱ
თუისიჱ აღსავსედჱ მრავალჱ ფერითაჱ ტუირთითაჱ მიისწ
რაფისჱ ნავთჱ სადგურადჱ რათაჱ არაჱ რაჱ ევნოსჱ სოფ
ლისაჱ ამისჱ მღელვარისაჱ ზღუისაგანჱ რამეთუჱ ჟამსაჱ ზამ
თრისასაჱ მშუიდობასაჱ დადაწყნარებასაჱ ყოვლისაჱ სამეფო
სასაჱ არაჱ გარეგნადჱ მენაკიდურესაჱ არამედჱ საშუალჱ თუი
სთაჱ სამეფოთაჱ ადგილთაჱ თუითჱ მისჱ მიერვეჱ წინათჱ გა
ნჩინებულთაჱ განსასუენებელადჱ დაჱ მისაძინელადჱ რულ
ითაჱ რათმეჱ შუენიერითაჱ დაიძინაჱ მამათაჱ თუისთაჱ თ
ანაჱ დათუითჱ მებრჱ ესეჱ კმაჱ არსჱ საცნაურჱ მყოფელ
ადჱ საკუთრებისაჱ თუისისაჱ ღთ~ისაჱ მიმართჱ რამეთუჱ
მრავალჱ გზისჱ მრავალთაჱ მიზეზთაჱ დაგანსაცდელთაჱ სიკუ
დილისათაჱ შთავარდაჱ იგიჱ რომელთაგანჱ მცირედჱ მი
ვსც΅ეთჱ თხრობასაჱ რამეთუჱ ნადირთაჱ დევნასაჱ შინაჱ
ოდესმეჱ მუხნარსჱ წაექცაჱ ცხენიჱ დაესეჱ ოდენჱ შემ
უსრაჱ რომელჱ სადმეჱ სამდღეჱ უსულოჱ მდებარეჱ იყოჱ
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უძრავადჱ სამშუინველისაგანჱ, ოდენჱ საცნაურიჱ ცო
ცხლადჱ დაშემდგომადჱ სამდღეჱ ნამეტსაჱ სისხლისასაჱ ა
ღმომყრელსაჱ მოექცაჱ სულიჱ სიტყუაჱ დაძლითღაჱ აღდ
გაჱ ცოცხალიჱ დაესეჱ ვითარიჱ მრავალჱ გზისჱ შეემთხუიაჱ
დაღმერთმანჱ იჴსნაჱ სიკუდილისაგანჱ კუალადჱ ციხესაჱ რ[........]
ბრძოდესჱ ქართლსაჱ დამეფეჱ კარსაჱ კარვისასაჱ დგაჱ პერ
ანგითაჱ მოსილიჱ ოდენჱ შუადღეჱ დაციხითჱ ვინმეჱ შემოს
ტყორცაჱ ისარიჱ დაჰკრაჱ ხატსაჱ მთავარანგელოზისასაჱ, რო
მელიჱ ეკიდაჱ ყელსაჱ ოქროსაჱ მცირეჱ დაძალმანჱ საღმრ

თომანჱ განარინაჱ მშუიდობითჱ რაოდენჱ გზისჱ ყივჩ
აყთაჱ თუისთაჱ განიზრახესჱ ღალატიჱ დაგანაჩინნესჱ კაც
ნიჱ მჴნენიჱ რომელნიმეჱ შუბითაჱ სხუანიჱ ისრითაჱ
დაესეჱ არაჱ ერთჱ დაორჱ გინაჱ სამჱ არამედჱ მრავალჱ
გზისჱ დაარაჱოდესჱ მიუშუაჱ ღმერთმანჱ კუერთ
ხიჱ ცოდვილთაჱ მართალსაჱ მასჱ ზედაჱ, არცაჱ ოდე
სჱ მისცაჱ ჴელთაჱ მეძიებელთაჱ მისთასაჱ დაღათუჱ მრა
ვალჱ გზისჱ დევნასაჱ თურქთასაჱ მარტოჱ დაეპყრისჱ ან
უჱ უსაჭურველოჱ გარნაჱ ყოველსაჱ შინაჱ ჴელიჱ იგიჱ
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ზეგარდამოჱ ფარვიდაჱ მდევართაჱ მისთაგანჱ არამედჱ ყოვლადვეჱ,
დაყოველსაჱ შინაჱ იყოჱ ბედნიერჱ დაჱ სუიანჱ დაჱ მადლითაჱ აღსავსეჱ
ეგრეთვეჱ ჟამსაჱ შინაჱ შუენიერსაჱ დაჯეროვანსაჱ მოუწო
დაჱ ღმერთმანჱ შემყუარებელსაჱ თუისსაჱ დამარადისჱ მოსურნ
ესაჱ სამარადისოდჱ მეფობადჱ წინაშეჱ მისსაჱ დაჱ არღარაჱ მიუ
შუაჱ მრავალჱ ჟამჱ შჯადჱ დადაჭირვადჱ სამსხემოსაჱ ამასჱ კე
დარსაჱ შინაჱ მკუიდრობითაჱ დაჴორცთაჱ ამათჱ ქუეჱ დამზიდვე
ლთაჱ მიერჱ შეკრვადჱ სულსაჱ გონებაჱ ქმნულსაჱ არცაჱ
განხრწნადითაჱ გუირგუინითაჱ დაპორფირითაჱ ვითარცაჱ ს
იზმრითაჱ დანაოცნითაჱ უმრავლესადჱ მღერადჱ არამედჱ
ნანდუილჱ ჭეშმარიტითაჱ მტკიცითაჱ წარუდინებელთაჱ
დასამარადისოთაჱ სადაჱ თუითჱ იგიჱ ბუნებითჱ ღმერ
თიჱ მეუფებსჱ მადლითჱ ღმერთჱ ქმნილთაჱ ზედაჱ მუნჱ
აღიყვანაჱ მისჱ თანაჱ მეფობადჱ უხრწნელითაჱ დაბრწყი
ნვალითაჱ გუირგუინითაჱ დაპორფირითაჱ შემკულიჱ სადაჱ იგ
იჱ აწჱ მკუიდრჱ არსჱ დაიქცევისჱ ნათელსაჱ შინაჱ ღმრთაებ
ისასაჱ რამეთუჱ იყოჱ მაშინჱ თუეჱ იანვარიჱ
ოცდაოთხიჱ დადღეჱ შაბათიჱ ოდესჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამ
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ასჱ ოცდაჱ ხუთიჱ ხოლოჱ წელიწადნიჱ მისნიჱ შობითგანჱ
ორმეოცჱ დაცამეტჱ, ხოლოჱ მეფობდაჱ ოცდაჱ თოთხმეტჱ წე
ლჱ დავითარცაჱ პირველმანჱ დავითჱ დასოლომონჱ ამანცაჱ თუისი
თაჱ ჴელითაჱ დასუაჱ საყდართაჱ თუისთაჱ ძეჱ თუისიჱ დიმი
ტრიჱ სახელითჱ სახელჱ დებულიჱ მარადღეჱ გარდამონასახიჱ
ყოვლითურთჱ მსგავსიჱ მამულთაჱ დაადგაჱ თავსაჱ გუირგუინიჱ
შუენიერიჱ ქვათაგანჱ პატიოსანთაჱ, ვიტყუიჱ უკუეჱ სათ
ნოებათაჱ მამულთაჱ დაშეარტყაჱ წელთაჱ ძლიერთაჱ მახუილ
იჱ, ეჰაჱ რაბამჱ სუიანადჱ ჴმარებულიჱ, დაშემოსაჱ პორფირ
იჱ მკლავთაჱ ლომებრთაჱ დატანსაჱ ახოვანსაჱ დაულოცაჱ ცხო
რებაჱ წარმართებულიჱ დაგანგრძობაჱ დღეთაჱ ბედნიერობითჱ
თაყუანისჱ ცემადჱ მისაჱ მეფეთაჱ ქუეყანისათაჱ, დაყოველთაჱ
წარმართთაჱ მონებადჱ მისაჱ გამობრწყინვებადჱ დღეთაჱ მისთაჱ სი
მართლეჱ დამრავალიჱ მშუიდობაჱ ესრეთჱ განიცვალიჱ

ქუეყანაჱ მოქალაქობაჱ ზენადჱ სუფევადჱ რომლისაჱ მკუიდრნიჱ გ
ანჴსნილჱ არიანჱ შრომათაგანჱ დაოფლთაჱ ზრუნვათაჱ დამუ[..]
მეფობსჱ სიმდიდრეთაჱ მათჱ ზედაჱ რომელნიჱ წინაჱ წარგზავნნ[..]
საუნჯეთაჱ მათჱ უშიშთაჱ რამეთუჱ მუნჱ არსჱ შრომაჱ შუე[...]
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დაჱ სიხარულიჱ დარომელსაჱ არაჱ აქუსჱ მწუხარებაჱ დაჱ სიმდიდრეჱ რო
მელსაჱ არაჱ შეუდგსჱ სიგლახაკეჱ დარომელსაჱ არაჱ განჰკუეთსჱ უ
რვაჱ დამეფობაჱ რომელსაჱ არაჱ აქუსჱ აღსასრულიჱ დაჱ მუნჱ არ
სჱ ცხორებაჱ რომელსაჱ არაჱ შეამრღურევსჱ სიკუდილიჱ ჱ
საქმენიჱ ჴელთაჱ ჩუენთანიჱ წარმართენჱ უფალოჱ, ცხორებაჱ
დამოქცევაჱ ქართლისაჱ დამოთხრობაჱ ნათესაობისაჱ დათუჱ რომელნიჱ
რომელთაჱ ტომთანიჱ ვართჱ ანუჱ თუჱ ვითარჱ მოვიქეცითჱ დამოვიღ
ეთჱ სჯულიჱ ქრისტეანობისაჱ დავიცანთჱ ღმერთიჱ ისმინეთჱ აღწე
რილიჱ აბიათარისიჱ ადიდენჱ ღმერთმანჱ, დადაამყარენჱ ო
რთავეჱ ცხორებათაჱ შინაჱ პატრონნიჱ დედოფალთაჱ დედოფა
ლიჱ ნესტანდარეჯანჱ დაძეჱ მათიჱ მეფეჱ ალექსანდრეჱ დადედოფალ
იჱ ანაჱ ესენიჱ იყუვნესჱ უმეტესჱ ყოველთაჱ ქართლისაჱ მეფეთაჱ
დამთავართაჱ მორწმუნენიჱ მაშენებელნიჱ ეკლესიათანიჱ, რამე
თუჱ ალავერდიჱ წარტყუენულჱ იყოჱ წარმართთაგანჱ, რომელჱ ს
ხუათაჱ მეფეთაჱ ვერჱ ჴელჱ ეყოჱ განწმედადჱ დააღშენებადჱ, ამათჱ
აღაშენესჱ დაგანწმიდნესჱ ყოვლისაგანჱ ღუარძლისაჱ, აღაშენნესჱ, ცააჱ,
დაგუმბათიჱ დაჱ სამჴრონიჱ რაბამჱ რამეჱ აღმატებულადჱ დაშემსგ
ავსებულადჱ ვითარცაჱ ჯერჱ იყოჱ წინანდელთაჱ ქმნულთაჱ ნივთ
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თაჱ სიკეთითაჱ დამოქმნულებისაჱ შეუსწორებელობისაჱ დააღა
ვსოჱ სიწმიდეთაჱ მიერჱ პატიოსანთაჱ ნაწილთაჱ წმიდათათაჱ
წმიდათაჱ ხატთაჱ დასიწმიდისაჱ სამსახურებელთაჱ ყოვლადჱ დიდ
ებულთაჱ ყოვლითაჱ სიკეთითაჱ შესწირნაჱ მრავალნიჱ გლეხ
ნიჱ სამსახურებელადჱ წმიდისაჱ გიორგისაჱ დამოწესეთაჱ მი
სთაჱ თუისჱ შემდგომადჱ ამათჱ თანაჱ რაოდენნიჱ მეჱ ეკლ
ესიანიჱ აღაშენნესჱ დაჱ რაოდენნიჱ მეჱ წარმართთაგანჱ შეგი
ნებულნიჱ ეკლესიანიჱ განწმიდნესჱ სახლადჱ ღ~თისაჱ დაწარ
სამართებელადჱ მეფობისაჱ თუისისაჱ ღმერთოჱ დაყოველნოჱ წმ
იდანოჱ მისნოჱ დაწმიდაოჱ გიორგიჱ ალავერდისაოჱ მთ
ავარჱ მოწამეოჱ მცველჱ დამფარველჱ მჴარსაჱ მდგომელჱ დაგა
ნმმარჯუებელჱ ექმნენითჱ ორთაჱ ცხორებათაჱ შინაჱ
პატრონთაჱ დედოფალთაჱ დედოფალსაჱ ნესტანდარეჯან
სჱ დაძესაჱ მათსაჱ ღ~თივჱ გუირგუინოსანსაჱ მეფესაჱ ალექსან
დრესჱ დადედოფალსაჱ ანასჱ, რომლისაჱ მიერჱ გუებრძა
ნაჱ პატიოსანთაჱ ამათჱ წიგნთაჱ აღწერაჱ, დაღაცაჱ თუ
ჩუენჱ შეუძლებელჱ ვიყვენითჱ არამედჱ ბრძანებათაჱ მისთაჱ
ვერღარაჱ ურჩჱ ვექმნენითჱ ხოლოჱ ჩუენჱ ძალისაესებრჱ,
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ვითარცაჱ ძალჱ გუედვაჱ ვიღუაწეთჱ დაღაცაჱ თუჱ ნაღუაწიჱ ესეჱ
უნდოჱ დაუშუერჱ არსჱ არამედჱ შენდობაჱ იყავნჱ ყოველთაგა
ნჱ
ცხორებაჱ დემეტრეჱ მეფისაჱ სრულჱ ყოჱ დავითჱ სრბაჱ მეფობი
თაცაჱ ქრონიკონსაჱ სამასჱ ორმოცდაჱ ხუთსაჱ, მივიდაჱ დაუ
სრულებელსავეჱ სუფევასაჱ სიცოცხლესაჱ შინაჱ,
დასუაჱ მეფედჱ დემეტრეჱ დადაადგაჱ გუირგუინიჱ თუითჱ მისითაჱ ჴე
ლითაჱ დაიპყრაჱ სამეფოჱ ტახტიჱ დასაჯდომიჱ მკლავითაჱ ლომე
ბრივითაჱ მისათხრობელადჱ ბრძენთაჱ ქებისჱ მოყუარეთაჱ თუისჱ იტ
ყუისჱ სოლომონცაჱ მეფეჱ ჟამნიჱ არიანჱ მშუიდობისანიჱ სარწმუ
ნოებაჱ მეფეთაჱ პირველადჱ მოშიშიჱ იყოჱ ღ~თისაჱ სუიანიჱ დაჱ
გამარჯუებულიჱ სიმაღლესაჱ დასიმდიდრესაჱ შინაჱ მდაბალიჱ
დაგლახაკთჱ მოწყალეჱ ობოლთაჱ დაქურივთაჱ განმკითხველ
იჱ საყდართაჱ დაეკლესიათაჱ მღდელთაჱ დამონაზონთაჱ კე
თილისჱ მყოფელიჱ შემწირველიჱ სოფელთაჱ დააგარაკთაჱ დი
დებულთაჱ სამეფოსაჱ მათისათაჱ დაკარსაჱ ზედაჱ ტკბილადჱ მო
უბარიჱ მყოფთაჱ უხუიჱ დამბოძებელიჱ, ვითარჱ გაავრცელაჱ
დააშენაჱ სამეფოჱ მისიჱ ოდესჱ დიდმანჱ დავითჱ ტფილისიჱ აიღოჱ
ერეთიჱ დაკახეთიჱ მოირთოჱ ციხეთაჱ დაქალაქთაგანჱ კ[ი]დეჱ კაც
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იჱ არსადჱ იყოჱ ჰერეთიჱ სომხითიჱ ტაშირიჱ ჯავახეთიჱ ქუ
ენაარტანიჱ დაარტანიჱ ამათსაჱ მეფობასაჱ შინაჱ აშენდაჱ და
ტაოსჱ ნაპირნიჱ ოდესჱ ჯერჱ არჱ მეფე ჱ იყოჱ დიდმანჱ
დავითჱ შარვანსჱ გაგზავნაჱ ქმნნაჱ ომნიჱ დაბრძოლანიჱ რო
მელჱ ყოველნიჱ მხედველნიჱ მისნიჱ განაკუირვნაჱ დააიღოჱ
ციხეჱ ქუელაძორიჱ აღივსოჱ ალაფითაჱ დატყუითაჱ ური
ცხუითაჱ გააქცივნაჱ სუქმეთნიჱ, ოდესჱ სუქმეთნიჱ გაა
ქცივნაჱ დემეტრეჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ, სამასჱ ორმეოცჱ და
ათიჱ, თავილის ყოვლისაჱ სპარსეთობისაჱ დაჴოცნაჱ დაამოსწყუიდ
ნაჱ აღავსნაჱ საჭურჭლენიჱ დალაშქარნიჱ მისნიჱ, ერთჱ
გულთაჱ შემწყნარებელიჱ იყოჱ შეცოდებულთაჱ სამ
ართლიანადჱ მწ~რთელიჱ ვინათგანჱ არაჱ სწორიჱ არსჱ
ცოდვაჱ მღდელისაჱ დამჴედრისაჱ არცაჱ ერისაჱ დამღდ
ელთჱ მთავრისაჱ რომელმანჱ იცოდისჱ ნებაჱ უფლი
საჱ თუისისაჱ, დაარაჱ ყოსჱ იგუემოსჱ ფრიადჱ, ყოვლით
ურთჱ ემსგავსაჱ ძირსაჱ კეთილსაჱ დავითიანსაჱ ხესაჱ ღ
მრთივჱ დანერგულსაჱ დაცხებულიანსაჱ წარვლოჱ ცხო
რებაჱ დამიიწიაჱ სრულჱ ქმნილიჱ სიბერესაჱ შე[ი]მოსაჱ
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ჩოჴაჱ დაიკურთხაჱ ცრემლითაჱ სქემაჱ დაყოჱ წელიწადიჱ ერთიჱ დამოკუ

დაჱ, დასუაჱ ძეჱ მისიჱ დავითჱ მეფედჱ იმეფაჱ ექუსჱ თუეჱ დამო
კუდაჱ შემდგომადჱ მისაჱ დაჯდაჱ ძეჱ მისივეჱ გიორგიჱ
ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ სამოცდაჱ ხუთიჱ ამასვეჱ,
წელსაჱ მოკუდაჱ დემეტრეჱ მეფეჱ დადააჱ დემეტრესიჱ თამ
არჱ თიღუისაჱ აღმაშენებელიჱ იგიცაჱ შემონაზონებულიჱ
გარდაიცვალაჱ დადააჱ მისიჱ კატაჱ დედოფალიჱ საბერ
ძნეთსჱ გათხოვილჱ იყოჱ ამისჱ დავითისჱ შვილიჱ გიორ
გისჱ ძმისჱ წულიჱ დემეტრეჱ დარჩაჱ ოდესჱ ორბელნ
იჱ უკუადგესჱ გიორგიჱ მეფესაჱ იგიჱ თანაჱ უკუატ
ანესჱ ლორესჱ შედგესჱ მუნითჱ გამოასხნესჱ ორბელ
ნიჱ მეფემანჱ დაიპყრნაჱ დადაჴოცნაჱ დემეტრეჱ კლდეჱ კა
რთაჱ დასუესჱ უკანჱ თუალნიჱ დასწუნესჱ, მოკუდაჱ დამ
ცხეთასჱ დამარხესჱ დემეტრეჱ მეფეჱ ბელტისჱ ციხესჱ მ
იიცვალაჱ დაგელათსჱ წარიყვანესჱ მისგანვეჱ კურთხეულსაჱ
ახალსაჱ მონასტერსაჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ სამოც დაათოთხმეტი,
დემეტრეჱ აბულეთისჱ ძესაჱ ივანესჱ თავიჱ მოკუეთაჱ, ჩხე
რესჱ მერესჱ, მეოცესაჱ წელიწადსაჱ მეფობასაჱ მისსაჱ დამე
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ტეხთაჱ დადვაჱ ფიცისჱ არჱ გატეხისაჱ თუისჱ ცხო[.......................]
მეფისაჱ დაჯდაჱ მეფედჱ გიორგიჱ უმაღლესიჱ ყოველთაჱ
მეფეთასაჱ მძლეჱ დამორჭმულიჱ მტერთაჱ დაშეცოდებ
ულთაჱ თუისჱ კეთილადჱ მსახურიჱ ღმრთისაჱ საყდა
რთაჱ ებისკოპოზთაჱ მეუდაბნოვეთაჱ მღდელთაჱ თუი
სჱ კეთილისჱ მყოფელიჱ იყოჱ დაუკადრიჱ შეცოდებისაჱ
დიდთაჱ დაცოტათაგანჱ, გლახაკთაჱ დაქურივთაჱ თუი
სჱ მოწყალეჱ იყოჱ დაერთგულთაჱ თუისჱ უხუიჱ დამბოძე
ბელიჱ იყოჱ საპარსეთისაჱ სურტანიჱ შორსჱ მყოფნიჱ და
ახლოსჱ მყოფნიჱ მეძღუნედჱ დამოხარკედჱ მისდაჱ იყუნესჱ და
ყოველნიჱ სანაპირონიჱ სამეფოსაჱ მისისანიჱ უშიშადჱ ჰქონდ
ესჱ აიღოჱ ანისიჱ ადრითგანჱ წანაღებიჱ თურქთაჱ ქრო
ნიკონსაჱ სამასჱ ოთხმოცსაჱ, შეიპყრაჱ სალდუხიჱ ამოსწყუიტაჱ
ყოველიჱ ძალიჱ მისიჱ მოაღებინაჱ ძღუენიჱ დასაჭურჭლე
ნიჱ რომელიჱ არაჱ აითუალვოდაჱ დააღივსნესჱ სამეფოჱ
დალაშქარნიჱ მისნიჱ უშიშადჱ ქონდესჱ განძასჱ სურტა
ნიჱ დახლათისჱ სულტანიჱ გააქცივნაჱ დაჴოცნაჱ დამოვი
დაჱ ილღზუზიჱ დიდითაჱ სპარსეთითაჱ დიდითაჱ ლაშქრითაჱ
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დაარბიაჱ შავშეთიჱ კლარჯეთიჱ დაგავალისჯარსჱ ესრეჱ დაჴოც
ნესჱ რომელჱ მოამბეჱ ერთიცაჱ ვერჱ წავიდაჱ ოდესჱ ორბ
ელნიჱ გადგესჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ სამასჱ ოთხმოცჱ დაჩუიდმ
ეტიჱ, აქაჱ ორბელნიჱ გადგესჱ დააფხაზეთიჱ სუანეთიჱ,
დაყოველიჱ სამოქალაქოჱ აქუნდაჱ დაწყნარებითჱ დაოვსთაჱ და
ყივჩაყთაჱ რაზდენიჱ ათასიჱ კაციჱ უბრძანისჱ მოვიდიანჱ

ეგრეთვეჱ შარვანისჱ სახლიჱ დამოსცაჱ ღმერთმანჱ შვილიჱ გ
უირგუინისჱ ცოლსათანჱ ბურდუხანსჱ მსგავსადჱ აღთქმითჱ შობი
ლისაჱ ვითარჱ ანნასჱ სამოელიჱ რომლისაჱ მიერჱ გამობრწყინდაჱ სიმარ
თლეჱ დამრავალიჱ მშუიდობაჱ დღეთაჱ მისთაჱ დაიმეფაჱ ოცდაჱ
რვაჱ წელიჱ დამიიცვალაჱ სტაგირსჱ კახეთისასაჱ თუესაჱ მარტს
აჱ ოცდაშუიდსაჱ სამშაბათსაჱ ვნებისასაჱ დადამარხესჱ მცხეთასჱ ჟამ
ისჱ სიძნელისაგანჱ დამასვეჱ წელსაჱ გელათსჱ წაიყვანესჱ
ცხორებაჱ დიდისაჱ მეფეთჱ მეფისაჱ თამარისიჱ იქმნაჱ ყოველ
თაჱ
მეფეთაჱ შორისჱ უდიდესჱ სუიანიჱ დაბედნიერიჱ ღ~თისჱ მოშ
იშიჱ ტკბილიჱ სახიერიჱ დათავიჱ ყოველთაჱ კეთილთაჱ ღ~თისჱ მო
შიშებაჱ დასიმდაბლეჱ, ეკლესიათაჱ დამონაზონთჱ მოყუარეჱ გლახ
აკთაჱ დამოჩივართჱ განმკითხველიჱ საბერძნეთისაჱ მთაწმიდისაჱ
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იელუსალემისაჱ დაშავშეთისაჱ საყდარნიჱ დაეკლესიანიჱ რომელნ
იჱ მეჱ დარღუეულნიჱ აღაშენნაჱ მათითაჱ საფასოთაჱ დაიჴსნნა
ხარკისაგანჱ უცხოჱ თესლთასაჱ დათუითჱ ჴელთაგანჱ მისთაჱ
სთულისაჱ სამსხუერპლოდჱ ღთ~ისაჱ დასიწმიდისაჱ სამსახურებელადჱ
აკერვინებდაჱ დაეგრეჱ დასდებდესჱ ეკლესიათაჱ დააქაჱ აღმოსავლ
ეთისათაცაჱ შინაჱ ლოცვისაჱ მოყუარეჱ იყოჱ დაუცადებელიჱ ვით
არჱ მოწესემანჱ უწინარესჱ ძილისაჱ ლოცვაჱ დაფსალმუნებაჱ
გარდაიჴადაჱ, ვაზირთაჱ მისთაჱ დალაშქართაჱ განურისხებელიჱ
ღირსთაჱ თუისჱ მშობლურთაჱ წყალობათაჱ მიმფენელიჱ დარო
მელჱ მისსაჱ სამეფოსაჱ შინაჱ ერთიცაჱ მსახურიჱ არჱ გაპატიჯ
ებულაჱ თუინიერჱ გუზანჱ ტაოსჱ კარველისაგანჱ კიდეჱ მასჱ
თუალნიჱ დასწუნესჱ გაღმაჱ გასულიჱ სპარსეთსჱ ზაქარიაჱ ასპ
ანისჱ ძემანჱ შეიპყრაჱ დადარბასჱ მოგუარესჱ დარომელჱ მისაჱ მეფობ
ასაჱ შინაჱ სულტანიჱ გააქცივესჱ, ქალაქნიჱ დაციხენიჱ აიხუნ
ნესჱ ესეჱ არსჱ ათაბაგიჱ განძისაჱ გააქციესჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ ასჱ
აღივსოჱ ტყუითაჱ დაალაფითაჱ სამეფოჱ მათიჱ, მჴარჱ გრძელმა
ნჱ ზაქარიაჱ მანდატურთჱ უხუცესმანჱ დასპასალარმანჱ მისმანჱ
ძმამანჱ ივანეჱ ათაბაგმანჱ აიღესჱ დივინიჱ მეორესაჱ წელსაჱ მე
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ფობისაჱ მისისასაჱ, ქრონიკონიჱ იყოჱ ასოცდაცამეტიჱ
მათვეჱ აიღესჱ გელაქუნიჱ ბინჯისიჱ ამბერდიჱ დაბარგუბატიჱ
ზემოთჱ ანისთჱ დავიდრეჱ ხუაფრიდისაჱ ჴიდამდისჱ არაჱ ვისჱ ა
სმიაჱ არცაჱ ყოფილაჱ სხუაჱ ჴელმწიფისაჱ ყმაჱ ვითარჱ ესენიჱ
ერთჱ გულადჱ მსახურებითაჱ სუიანნიჱ დაგამარჯუებულნიჱ
მოვიდაჱ მუქჱ ადინიჱ, დათანაჱ ჰყვაჱ ლაშქარიჱ დიმუშკითჱ და
ალაბითჱ ამოღმაჱ წაღებადჱ ამისჱ სამეფოსაჱ, მიეგებნესჱ ბასია
ნისჱ ქუეყანასაჱ გაიქციესჱ ჴოცესჱ დაამოსწყუიდესჱ მოასხნნ΅ესჱ სუ
რტანნიჱ დაამირანიჱ ტყუედჱ ეზენკიელიჱ შამბელიჱ დაბივრიტელ

იჱ საჭურჭლისაჱ ზანდუკთაჱ დამარგალიტითაჱ
სავსეთაჱ დადროშათაჱ სასურტანოთაჱ მრავალთაჱ კარავთ
აჱ ვეცხლისჱ ჭურჭელთაჱ დაოქროსასაჱ სადაჱ იყოჱ სიმრავ
ლეჱ, აქლემითაჱ ჯორითაჱ დაცხენითაჱ აღავსნესჱ მინდო
რნიჱ დაველნიჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ ასჱ ოცდაჱ თხუთმეტიჱ ამისსაჱ
შემდგომადჱ აიღესჱ კარიჱ დაციხენიჱ, კარნიჱ ფოლისაჱ დავან
ანდისნიჱ, დარაჴისჱ პირისჱ ციხენიჱ დაწინაჱ ამისსაჱ ხახილიჱ
ოშკიჱ დაბანაჱ წაეღოჱ, ამათჱ ესდენთაჱ ღ~თისაჱ წყალობათაჱ
უფროსიცაჱ ღ~თისჱ მოშიშებაჱ მოემატებოდაჱ საყდართაჱ
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დამონასტერთაჱ დალეწასაჱ ვერჱ ვინჱ იკადრებდაჱ, ქარავანსაჱ ვერ
ვინჱ ძურციდაჱ ამერიჱ დაიმერიჱ ძუელიჱ სამეფოჱ მათიჱ ა
ფხაზეთისაჱ დაწყნარებითჱ ჰქონდაჱ რომელჱ ერთიცაჱ ქათ
ამიჱ არსადჱ მოიკლვოდაჱ მპარავიჱ ავისჱ მოქმედიჱ აღარჱ იყოჱ თუჱ
ნაპარევიჱ ვინმეჱ პოვისჱ კარსაჱ ზედაჱ მიიღისჱ დროშათაჱ ქუ
ეშეჱ დადვისჱ ოვსმანჱ მთიულმაჱ დაყივჩაყმანჱ დასუანმანჱ ვე
რჱ იკადრიანჱ პარვაჱ, დაიყოჱ მდიდრადჱ ესეჱ სამეფოჱ რომელჱ
აზნაურისჱ ყმანიჱ მათთაჱ პატრონთაჱ სწორადჱ იმოსებ
ოდესჱ თამარისჱ ქმარიჱ დავითჱ ის ქმარჱ იყოჱ ოვსთჱ მეფ[.]
ტომიჱ ბაგრატიონთაჱ ჭაბუკიჱ დალომიჱ, დამისათხოვებელიჱ
ამათჱ ყოველთაჱ განმარჯუებათაჱ დანაქმართაჱ თანაჱ დამ
ხუდარიჱ დათუითჱ მქონელიჱ შემმართებელიჱ მოლაშქრეჱ
მკუირცხლიჱ დალეწნესჱ სპარსეთისაჱ ქალაქნიჱ დამარანდიჱ ამო
სწყუიდესჱ დაერანისჱ ქუეყანაჱ ესდენადჱ სიშორესაჱ შინაჱ
მივიდენჱ, რომელჱ არცაჱ თუჱ სახელიჱ ქართველობისაჱ ისმო
დაჱ ორნიჱ შვილნიჱ მიეცნესჱ გიორგიჱ დარუსუდანჱ ა
მისჱ გიორგისჱ შობასაჱ ზედაჱ გაილაშქრაჱ დააიღოჱ კარიჱ ე
სრეჱ ჩუენდაჱ ბედნიერობაჱ ამისიჱ, დაჱ თამარჱ მეფისაჱ დაასუ
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ლიჱ მამისჱ მისისაჱ გიორგისიჱ რუსუდანჱ დედოფალიჱ ი
ყოჱ ტკბილიჱ დამოწყალეჱ ნუჱ გეშინისჱ მცემელიჱ დაშემხ
უეწელიჱ დაჭირვებულთაჱ დამზრდელიჱ ჩუილთაჱ დაობო
ლთაჱ რომელჱ ღირსნიჱ მათგანჱ ზრდისანიჱ ნაშობთაჱ მათ
თაჱ წინაშეჱ მიუსხმიდიანჱ ჴელთაჱ მისთაგანჱ ნაქმარიჱ საყ
დართაჱ დაეკლესიათაჱ იგზავნებოდაჱ მოახლენიჱ მათნიჱ სურტანნიჱ,
მოხარკედჱ დასხნაჱ დასამეფოჱ განუხეთქელადჱ დაიცვაჱ ყოველ
ნივეჱ შეიტკბნაჱ დამშუიდობაჱ ყოჱ ყოველთაჱ თუისჱ, მეფობა
საჱ შინაჱ დაყოჱ ოცდაჱ სამიჱ წელიწადიჱ დააღვიდაჱ წინაშეჱ
ღმრთისაჱ სადაჱ იგიჱ მკუიდრობენჱ წინასწარმეტყუელნიჱ დამ
ამათჱ მთავარნიჱ დამეფენიჱ, თუესაჱ იანვარსაჱ თორმეტ
საჱ დღესაჱ ოთხშაბათსაჱ აგარათაჱ სომხითისათაჱ ქრო
ნიკონსაჱ რვაასჱ ოცჱ დაშუიდსაჱ დამარხესჱ ახალსაჱ მონასტერსაჱ
გელათსჱ, ვაიჱ იყოჱ ჟამისაჱ მისჱ თუისჱ რასდენჱ ულხინებელ

იჱ გლოვაჱ ტყეპაჱ დათმათაჱ ფხურაჱ იქმნებოდაჱ ლმო
ბიერებანიჱ სიტკბოებანიჱ ღირსთაჱ თუისჱ მშობლურნ
იჱ ზრდანიჱ დაბოძებანიჱ, საჴმარჱ იყოჱ გულისჱ ჴმისჱ ყოფაჱ მ
ეცნიერთაგანჱ მოთქუმაჱ ნუჱ გეშინისჱ მცემელთაგანჱ, იგლო
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ვაჱ ყოველმანჱ ამანჱ სამეფომანჱ ჟამსაჱ ჯეროვანსაჱ, დასუესჱ გ
იორგიჱ ძეჱ მისიჱ მეფედჱ მასვეჱ წელიწადსაჱ რომლისაჱ წელ
ნიცაჱ მრავალჱ ჟამეულჱ არიანჱ დაცხორებაჱ მათიჱ კეთილად
წარმართებულჱ აქაჱ ცვალებადსაჱ თანაჱ მერმესაცაჱ დაუსრულ
ებელსაჱ
ცხორებაჱ გიორგიჱ მეფისაჱ თამარისჱ ძისაჱ
ოდესჱ დაიბადაჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ რვაასჱ დაცამეტიჱ მრავალჱ არ
იანჱ ჭირნიჱ მართალთანიჱ იტყუისჱ წინასწარმეტყუელიჱ, დაყო
ვლისავეჱ ბოროტისაგანჱ იჴსნნესჱ მოშიშნიჱ მისნიჱ, დაკუალადჱ
მოციქულიჱ ჵიჱ სიბრძნეჱ სიმდიდრისაჱ დასიბრძნისაჱ ღ~თისა
ვითარჱ გამოუკულეველჱ არიანჱ გზანიჱ მისნიჱ, ვინჱ ცნაჱ გონ
ებაჱ უფლისაჱ ანუჱ ვინჱ თანაჱ მზრახველჱ ეყოჱ მასჱ, შემდგო
მადჱ გარდაცვალებისაჱ თამარჱ მეფეთჱ მეფისაჱ წარიწირაჱ სასო
ებაჱ ყოველმანჱ ამანჱ სამეფომანჱ გარნაჱ ღმერთმანჱ გუიანმანჱ
მრისხანებისაჱ თუისჱ დამოსწრაფებისაჱ, მოწყალებისაჱ თუისჱ მოსცაჱ
მშობელისავეჱ მსგავსიჱ მისგანვეჱ შობისაჱ ლაბაჱ, ათორმეტი
საჱ წლისაჱ ოდესჱ მეფეჱ დაჯდაჱ ნერგიჱ კეთილჱ მოზარდიჱ დაყ
უავილიჱ ყოველთაჱ ფერთაგანჱ შემკობილიჱ, ლომიჱ ძალითაჱ და
უმანკოჱ გონებითაჱ მოყუარულიჱ ყოველთაჱ კაცთაჱ დიდთაჱ დამთავ
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ართაჱ მათითაჱ პატივითაჱ მონაზონთაჱ დამღდელთაჱ მათითჱ
პატივითაჱ, მშუიდიჱ დაგანურისხებელიჱ, ბუნებითაჱ შუიდთაჱ
სამეფოთაჱ მეფეჱ, მონისაცაჱ ერთისაჱ მათრაჴისაჱ არაჱ მკრველიჱ, მ
შუილდოსანიჱ დაცხენოსანიჱ გულოვანიჱ დაშემმართებელიჱ რომელჱ
მისითაჱ მკლავითაჱ ომნიჱ დასხნაჱ დაგარდაიჴადნაჱ სიმცროსავეჱ
შინაჱ სწორნიჱ დავითჱ პაპისჱ პაპისაჱ მისისანიჱ ბედნიერიჱ ლაშ
ქრობითაჱ, ბედნიერიჱ ქუეყანისაჱ ნაყოფთაჱ მოსულისაჱ თუისჱ,
დაჭირებულთაჱ განმკითხველიჱ, ბჭეჱ დამოსამართლეჱ, დამხედ
ვარიჱ მეტადჱ ჟამისაჱ დაასაკისაჱ მისისაჱ დაიყოჱ სამეფოჱ მისიჱ დიდ
საჱ დაწყნარებასაჱ შინაჱ, დაიყუნესჱ გამგედჱ დაგანმზრახადჱ ყოვ
ელთაჱ საქმეთაჱ მისთაჱ, მისისავეჱ მშობლისობითაგანჱ მჴარჱ
გრძელიჱ ზაქარიაჱ მანდატურთჱ უხუცესიჱ, დაამისჱ პასალარ
იჱ დაივანეჱ ათაბაგიჱ პირველსაჱ ზედაჱ მშობელმანჱ მათმანჱ დი
დმანჱ თამარჱ მეფეთჱ მეფემანჱ გაალაშქრებინაჱ მისსაჱ ბედსაჱ
ზედაჱ დააიღოჱ კარიჱ, შემდგომადჱ გაილაშქრაჱ წარვიდაჱ დაჱ
შევიდაჱ დიდსაჱ სპარსეთსჱ, გატეხაჱ არდეველიჱ დალეწნაჱ ცი
ხეჱ ქალაქნიჱ დააღავსოჱ სამეფოჱ ალაფითაჱ, ამისსაჱ შემდგომ

ადჱ მოწუჱ დამოარბივაჱ ხლათისაჱ ქუეყანაჱ, შემოიხუეწაჱ ხლა
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თელიჱ დაძლევაჱ შემოსილმანჱ მასჱ ზედაჱ მისცნაჱ ზავისაჱ სიმტკი
ცენიჱ მათგანჱ შეუცოდებელობასაჱ შინაჱ წყალობისნიჱ, დასხუ
აჱ შემოიხუეწაჱ კარნუჱ ქალაქელიჱ მოყურადჱ დაერთჱ გულადჱ
სახლისაჱ მისისაჱ ჩადგაჱ ბასიანსჱ დამუნჱ ითამაშესჱ დაგაისუე
ნესჱ ერთგანჱ აიღოჱ კეჩროლიჱ შალვაჱ თორელმანჱ მისი
თაჱ ჴრმლითაჱ, დაომითაჱ მისათხრობელითაჱ რომელჱ არაჱ ყ
ოფილაჱ კაცთაჱ შორისჱ მისჱ ებრიჱ ჭაბუკიჱ დამეომარიჱ მეფემანჱ აი
ღოჱ ოროტიჱ დაყოველნიჱ ციხენიჱ დამიმდგომნიჱ მისნიჱ
ვიდრეჱ ნახჭევანამდეჱ დაგანძასჱ კართამდისჱ აიღოჱ ბანქორიჱ, და
შემოვიდესჱ უცხოჱ თესლნიჱ ვინმეჱ ლაშქარნიჱ სომხითსჱ დაჱ
ერეთსჱ ევნოჱ რამეჱ მცირედიჱ მათგანცაჱ შექცეულთაჱ მიე
წიაჱ ბალისჱ წყალთაჱ ზედაჱ, დაპირველიჱ წყლულებაჱ მათგა
ნჱ იქმნაჱ შემდგომიჱ, მოხედვითაჱ ღ~თისათაჱ დალმობიერჱ ქცევითაჱ
მეფისაჱ გიორგისითაჱ გააქცივნესჱ დაამოსწყუიდნესჱ, დაგაქცე
ულნიჱ მეორესაჱ წელიწადსაჱ კულაცაჱ მომართესჱ, დადგესჱ ბარდ
ავისჱ ჭალასაჱ, შეიყარაჱ სამეფოჱ მისიჱ დამოირთნაჱ კარნუჱ ქალაქ
ისაჱ ლაშქარნიჱ დადგაჱ ლომთაჱ გორსაჱ დააგარათაჱ შუაჱ, და
ვიდრეჱ ზედაჱ მისულადმდეჱ გაექცნესჱ, დაგარდაიხუეწნესჱ განვლე
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სჱ დარუბანდისაჱ გზაჱ, დავიტყოდეთჱ ქებასაჱ მისსაჱ წინაშეჱ ყოველ
თაჱ კაცთაჱ, არაჱ ვტყუოდეთჱ არცაჱ გურცხუენოდისჱ, ვითა
რჱ იტყუისჱ დავითჱ მამაჱ ღ~თისაჱ იქმნნესჱ მშუილდჱ რვალისაჱ მკ
ლავნიჱ მისნიჱ, დაექმნაჱ შემწედჱ მაცხოვარებაჱ მისიჱ ესრეთჱ წარმა
რთებასაჱ დაბედნიერობასაჱ შინაჱ მათსაჱ დააჱ მათიჱ რუსუდ
ანჱ ითხოვესჱ ხლათსაჱ დასასმელადჱ დიდმანჱ სურტანმანჱ მ
ელიქმანჱ რომელსაჱ ეგუიპტითჱ ვიდრეჱ ხლათამდისჱ სპარსეთიჱ ჰ
ქონდაჱ, დადაშალაჱ მოწყალებამანჱ ღ~თისამანჱ, დაარაჱ ყოჱ ესრეჱ,
შემდგომადჱ ამისსაჱ დიდითაჱ შემოხუეწითაჱ სთხოვაჱ შარვანშეჱ
უქადესჱ დაუბრძანესჱ მიცემისაჱ პირიჱ გაგზავნაჱ შარვანსჱ ქ
ართლისაჱ ერისჱ თავიჱ დათუითჱ გიორგიჱ მეფეჱ შაგ΅ვანსჱ მივი
დაჱ გაკაზმადჱ დამიცემადჱ დისაჱ მისისაჱ, დაათჱ დღეჱ დროჱ ი
ყოჱ წასულისაჱ მისისაჱ, ხოლოჱ ღმერთმანჱ რომელიჱ მდიდა
რჱ არსჱ მოწყალებითაჱ დამიუწდომელჱ ძლიერებითაჱ მო
ხედნაჱ დაარაჱ გაწირაჱ ესეჱ სამეფოჱ, რისხვასაჱ შინაჱ წყალო
ბითჱ მოიჴსენაჱ, მოგუაგოჱ ღმერთმანჱ პატიჟადჱ ცოდვათაჱ
ჩუენთაჱ მოკუდაჱ გიორგიჱ მეფეჱ, შაგავანსჱ იანვარსაჱ თუ
რამეტსაჱ დღესაჱ ოთხშაბათსაჱ ქრონიკონიჱ იყოჱ რვაასჱ,
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ორმოცდაჱ ორიჱ დაიქმნესჱ საშინელნიჱ ტკივილნი
ცრემლთაჱ წილჱ გულითაჱ სისხლისჱ დენანიჱ, წარწირვანიჱ და

რჩომისაჱ დასიცოცხლისაჱ თანაჱ აღზრდილთაჱ დამომჴსენებელ
თაჱ კეთილთაჱ დასიამოვნეთაჱ მისთანიჱ, ტკივილნიჱ დანაცრისაჱ
თავსაჱ სხმანიჱ ვაზირთაჱ დადიდებულთაჱ დაყოვლისაჱ სამეფოსაჱ
განჱ დათუითჱ მისისაჱ გამზრდელისაჱ ივანეჱ ათაბაგისგანჱ ეს
რეჱ ღ~თისაჱ ნებითაჱ დარჩომილიჱ ამასვეჱ სამეფოსაჱ შინაჱ
რუსუდანჱ დასუესჱ მეფედჱ მასვეჱ წელიწადსაჱ უკეთუმცაჱ ღმ
ერთსაჱ წარწყმედისაგანჱ არაჱ დავეცვენითჱ აღარჱ საგო
ნიჱ სიცოცხლისაჱ ტკივილისაგანჱ ძმისაჱ მისისაჱ წაიყვან
ესჱ მაშინვეჱ გელათსჱ დამარხესჱ საფლავსაჱ მამისაჱ მისისასაჱ
დაარაჱ დარჩაჱ ცოლსაჱ თანაჱ გუირგუინისაჱ შვილიჱ, ხოლოჱ
ღმერთმანჱ ყოვლისაჱ სახიერებისამანჱ რომელიჱ არაჱ განსწ
ირავსჱ მოშიშთაჱ მისთაჱ დაიცავნჱ სამეფოჱ ესეჱ დამეფეჱ ჩ
უენიჱ ღ~თივჱ გუირგუინოსანიჱ რუსუდანჱ, დაყავნჱ ნაყოფიჱ მი
სიჱ ჩუენდაჱ სალხინებელადჱ თესლითიჱ თესლადმდეჱ, დაჱ
მიეცინჱ სიმრავლეჱ წელიწადთაჱ, შემდგომადჱ უწინარესიჱ
დაჱ სასუფეველიჱ ცათაჱ სახელებიჱ წმიდათაჱ მოწაფეთაჱ იო
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ვანეჱ ზედაჱ ძნელიჱ d(დ)~ვითჱ გარეჯელიჱ s(ს)ტეფანეჱ ქისიჴელიჱ
i(ი)ოსებჱ ალავერდელიჱ [z(ზ)]ენონჱ იყალთოელიჱ a(ა)ნტონეჱ მარტოჱ
მყოფელიჱ i(ი)სეჱ წილკნელიჱ t(თ)~თაჱ სტეფანჱ წმიდელიჱ e(ე)ლიაჱ
დიაკონიჱ ¸(შ)იოჱ მღუიმელიჱ i(ი)სიდორეჱ სამთავნელიჱ m(მ)იქა
ელჱ ულუმბოელიჱ ´(პ)ირსჱ ბართელიჱ, m(მ)რავალნიჱ სხუა
ნიცჱ დაემოწაფნესჱ წმიდასაჱ მასჱ მამასაჱ კაცნიჱ წმიდანიჱ, დას
ულიერნიჱ მამანიჱ, დაჰყუნეთჱ ჟამისათაჱ დაშემდგომადჱ ოთ
ხასჱ ოცისაჱ წლისაჱ გამოიკითხაჱ დაგამოიძიაჱ წმიდამანჱ მამამანჱ
ჩუენმანჱ არსენიჱ ქართლისაჱ კათალიკოზმანჱ რომელიჱ მეჱ წ
იგნთაგანჱ აღმოვიკითხეთჱ დარომელიჱ მეჱ მათგანჱ სმენილჱ ი
ყოჱ საქმეთაგანჱ მათთაჱ, დააღვწერეთჱ ცხორებაჱ დამოქალა
ქობაჱ წმიდათაჱ მათჱ მამათაჱ საცნობელადჱ ჩუენჱ მორწმ
უნეთაჱ, დასადიდებლადჱ სამებისაჱ წმიდისაჱ აწდაჱ მარადისჱ
დაუკუნითიჱ უკუნისამდეჱ ამინჱ
ცხორებაჱ წმიდისაჱ მამი
საჱ ჩუენისაჱ იოვანეჱ ზედაჱ ძნელისაჱ რომელიჱ ბრძა
ნებითაჱ ღ~თისათაჱ დაწინამძღურებითაჱ სულისაჱ წ
მიდისათაჱ, მოივლინაჱ ქუეყანითჱ შუაჱ მდინარითჱ ქუეყ
ანადჱ ქართლისადჱ ათორმეტთაჱ მოწაფეთაჱ მისთაჱ წმიდ
1-18 სტრ., 212r
ათაჱ თანაჱ განახლდაჱ დაჱ განავრცოჱ წმიდამანჱ ჩუენმანჱ
ქრისტესჱ მიერჱ არსენიჱ კათალიკოზმანჱ მიზეზნიჱ არიანჱ
აღმრეველჱ სიტყუისაჱ დასიტყუაჱ არსჱ მიმთხრობელიჱ მიზ
ეზთაჱ რომლისაჱ თუისჱ პირველჱ მივლენანჱ საგრძნო
ბელთაჱ, დამიართონჱ მიმღებელსაჱ დამიმღებელმანჱ მისცის

განმკითხველსაჱ დაგანმკითხველმანჱ დამმარხველსაჱ დაესრეთჱ
გამოსახულიჱ იგიჱ მოიქცისჱ დადაებერისჱ ნესტუსაჱ ენისაჱ თ
უისისასაჱ დაგანგებულჱ ოხრინჱ რათაჱ კუალადჱ სასმენელთა[ჱ]
სხუათაჱ მისცემდესჱ თუითჱ თანაჱ ზიარებითაჱ სმენი
სათაჱ რომელჱ არსჱ აწინდელიჱ ესეჱ ეჩუენიჱ მოქცევაჱ
რამეთუჱ ჯერჱ არსჱ გამოცხადებაჱ სანატრელთაგანჱ
უწყებასაჱ ჴელითჱ, მოჴსენებულთაგანჱ წერილითასაჱ სი
ტყუადჱ დიდთაჱ მათჱ თუისჱ რომელნიჱ განფენილჱ გა
ქადაგებადჱ ჯერჱ არიანჱ ყოველსაჱ სოფელსაჱ მსახურთა
განჱ სიტყუისათაჱ გამოცხადებითაჱ მაღლისათაჱ რომელ
ნიჱ განშუენდესჱ გამოცხადებულადჱ ჭეშმარიტებისა
თაჱ არაჱ თუჱ ადვილადჱ საურავსაჱ რასმეჱ ვეძიებთჱ
არამედჱ სიღრმეთაგანჱ ზღუისათაჱ პატიოსანთაჱ მარ
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გალიტთაჱ შრომითჱ მოსაგებელთაჱ, გუნებავსჱ ცხადადჱ
გამოჩინებაჱ რომელნიჱ განმზადებულჱ არიანჱ განმ
ყოფადჱ სიმდიდრესაჱ უხრწნელსაჱ საფასესაჱ საღმრთო
თაჱ ნიჭთასაჱ ნათესავისაჱ მიმართჱ ჩუენისაჱ სიტყუითაჱ
მადლისათაჱ წიგნიჱ ვედრებისაჱ შენისაჱ აღმოვიკითხეჱ ძმაოჱ
მიქაელჱ დათხოვისაჱ შენისაჱ წადიერებაჱ გულისჱ ჴმაჱ
ყავჱ დაფრიადჱ მთნდაჱ სწავლისჱ მოყუარობაჱ შენიჱ რა
მეთუჱ გენებაჱ რათამცაჱ დიდისაჱ იოვანეჱ ზედაჱ ძნელ
ისაჱ ცხორებაჱ აღვწერეჱ დამიუძღუანეჱ თქუენსაჱ მასჱ
უდაბნოსაჱ პირველადჱ რათაჱ არაჱ სიღრმესაჱ შინაჱ
დაფარულჱ იყუნესჱ სათნოებანიჱ დაჱ წმიდისაჱ მისჱ მამი
საჱ დამოძღურისანიჱ, დამერმეჱ მათჱ გამოჱ რათაჱ სარგ
ებელიჱ ვპოოთჱ დაქარტაჱ იგიჱ წულილიჱ რომელჱ წარმოგე
ძღუანაჱ ჩუენდაჱ რომელთაგანიჱ საქმეთაჱ მამისაჱ ჩუენისაჱ,
ზედაჱ, ძნელისანიჱ დაზოგჱ რამეჱ გამოვიკითხეთჱ მისჱ თუისჱ, და
მისთაჱ მათჱ მოწაფეთაჱ მათთაჱ მათჱ შინაჱ ადგილთაჱ თუისჱ ვი
თარცაჱ ვინჱ მარცულეულნიჱ ოქროჱ წარსცისჱ ვინმეჱ ჴელოვა
ნსაჱ რათაჱ შექმნენჱ იგინიჱ ჭურჭლადჱ შუენიერადჱ ერთად
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შეკრებულთაჱ დაამითჱ ესეჱ ვითარითაჱ წადიერებითაჱ არაჱ თუ
რასჱ მიიღებჱ ჩუენგანჱ არამედჱ მომცემჱ ვითარცაჱ უფ[ა..]
იჱ იგიჱ დიდებისაჱ მისრულიჱ ჯუარცმულსაჱ მასჱ ზედაჱ დაწყ[...]
ლსაჱ ითხოვდაჱ დედაკაცისაჱ მისგანჱ სამარიტელისაჱ არ[..]
თუჱ მოიღებდაჱ არამედჱ წყაროსაჱ ცხორებისასაჱ მინიჭებ[..]
ესრეთჱ მოიღებდაჱ არაჱ თუჱ მიგცემჱ, ხოლოჱ მეჱ ვითარჱ გ[..]
ხილეჱ კეთილიჱ იგიჱ სტუმარიჱ რომელიჱ მოვიდაჱ ჩემდაჱ ს[..]
ხარულითჱ, მივრბიოდეჱ დააღვიყვანეჱ იგიჱ ქორსაჱ ჩემსა[ჱ]
დამინდაჱ განძღებადჱ შიმშილიჱ მისიჱ რომელსაჱ იგიჱ ეძიებ[..]
დავითარჱ გაღვიხილეჱ საუნჯეჱ ჩემიჱ, ვპოვეჱ იგიჱ ნაკლულ[ე]

ვანადჱ მცირედჱ მეცნიერებისაჱ ჩემისაგანჱ დარამეთუჱ ენა
ბრკუნვალჱ ვარჱ დავერჱ მეტყუელჱ ვინათჱ ვიწყეჱ წმიდისაჱ მი[ს]
თუისჱ თხრობადჱ სათნოებათაჱ მისთაჱ არამედჱ განვიზრახეჱ რა
თაჱ ვემსგავსოჱ ფუტკარსაჱ შრომისჱ მოყუარესაჱ დასამოთ
ხეთაჱ შუენიერთაჱ, წიგნთაჱ მიერჱ მოვიწილნეჱ ყუავილნიჱ რა
თაჱ განუმზადოჱ ჭამადიჱ ტკბილიჱ წადიერთაჱ სადიდებელ
ადჱ ჩუენჱ არამედჱ ჯერჱ არსჱ რათაჱ ლოცვაჱ წინათჱ წა
რუძღუანოთჱ ჴელიჱ შემოყავთჱ ჩემთანაჱ ვედრებითაჱ
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რამეთუჱ ყოველთაჱ კეთილითაჱ განმასურნელებელჱ ლოცვაჱ არსჱ
ამანჱ მცუელსაჱ შინაჱ დედისასაჱ განაპოხაჱ სამოელჱ დაწინ
[..]სჱ წარმეტყუელადჱ გამოაჩინაჱ იხილეთღაჱ ნაყოფიჱ იგიჱ ლოცვისაჱ
[....]არჱ მეტყუელჱ იქმნაჱ ჭეშმარიტებისაჱ სიყრმითგანჱ რამე
[.]უჱ ითხოვაჱ იგიჱ ანაჱ ცრემლითაჱ დალოცვითაჱ, კუალ
[ა]დჱ, სჯულისჱ მდებელსაჱ მოსესჱ მორაქუნდესჱ ფიცარნიჱ იგიჱ
სჯულისანიჱ ორმეოცჱ დღეჱ ლოცვაჱ დამარხვაჱ საფ
უძველჱ ყოჱ დამოსესჱ ფიცარნიჱ დაწერილნიჱ თითითაჱ ღ~თ
[.]სათაჱ გარდამოაქუნდესჱ მთისაჱ მისგანჱ ერთგზისჱ დამეორჱ
[..]ეჱ სრულებადჱ რამეთუჱ პირველიჱ იგიჱ შეიმუსრნესჱ ვით
[.]რცაჱ საურიანნიჱ ხოლოჱ მეორენიჱ პატივჱ იცნესჱ მოცვალე
[ბ]ითაჱ მისჱ თუისჱ, ჯერჱ არსჱ რათაჱ ყოველმანჱ რომელ
მანჱ ჴელჱ ყოსჱ საღმრთოსაჱ მსახურებასაჱ ითხოვსჱ მის
განჱ რომელიჱ იგიჱ უხუადჱ მიმნიჭებელჱ არსჱ ღმერ
თიჱ დამისცემსჱ საზრდელსაჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ იაკობჱ მოცი
ქულიჱ უკეთუჱ ვინმეჱ ნაკლულევანჱ არსჱ თქუენგანიჱ ს
იბრძნითაჱ ითხოვენჱ დამოსცესჱ მასჱ ღმერთმანჱ ნიჭთაჱ
განმყოფელმანჱ, ხოლოჱ დაწყებასაჱ მწერალთასაჱ ჯერჱ არსჱ
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მოჴსენებაჱ დიდისაჱ მოსესიჱ დამწყებელისაჱ სახლისჱ წერ
ითაჱ ჭეშმარიტისაჱ მომასწავებელითაჱ იგიჱ რომელჱ ნ[ო]
ესჱ მსგავსადჱ კიდობნისაჱ მისჱ წყალსაჱ ზედაჱ იქცეოდაჱ შ[.]
ჭურვილიჱ დიდებისაგანჱ შიშითაჱ განგდებულჱ გან[..]
ნებულჱ იქმნაჱ მოღუაწებითაჱ ღმერთთათაჱ ფარა[ო]
სჱ ასულისაგანჱ განიპოხაჱ სახლსავეჱ მასჱ შინაჱ მისვეჱ მ[.]
ფისასაჱ მოკლაჱ მეგუიპტელიჱ იგიჱ სიძეჱ ფარაოსიჱ არ[...]
მშრომელიჱ დაუჩინოჱ არამედჱ მახლობელიჱ ფარა[..]
სიჱ ვითარცაჱ იყოჱ სახეჱ ყოველთავეჱ ჭეშმარიტის[..]
პირველიჱ იგიჱ ახლისაჱ მისჱ სჯულისაჱ სიძე[ჱ]
იგიჱ ფარაოსიჱ, ფარაოჱ უჴორცოსიჱ მისჱ ფა[.]
აოსიჱ ვითარცაჱ ეგუიპტეჱ ჯოჯოხეთისაჱ ერთიჱ [ე]
რთისაჱ მახლობელნიჱ სახითაჱ მეოტჱ იქმნაჱ რისხვისაგაჱ
ნჱ მეფისაჱ განვიდაჱ უდაბნოდჱ მთასაჱ სინასაჱ გამოეცხა
დაჱ ანგელოზიჱ ღმრთისაჱ ცეცხლითაჱ მაყულოვანსაჱ მა

სჱ შინაჱ საიდუმლოჱ ქალწულისაჱ დაჱ ზარჱ განჴდილი[ჱ]
მოვიდაჱ ხილვადჱ მისჱ მიერჱ უწოდაჱ, დატყავიჱ იგიჱ მკუ
დრისაჱ განსძურცაჱ ფერჴთაგანჱ ცხოველიჱ დაწარმო
1-18 სტრ., 214v
იდგინაჱ გამოცხადებადჱ რომელიჱ მისვეჱ მაღლისაგანჱ იწამაჱ
ყოფადჱ იგიჱ ღმერთიჱ ფარაოსიჱ
მთავრისაჱ ბნელისაჱ დაგანდგომილისაჱ უზეშთაესისაგანჱ კ
[.]თილისაჱ იგიჱ რომელჱ მაღალთაჱ უმწუერვალესთაჱ
[.]თათაჱ უმაღლესჱ იქმნაჱ სახეჱ იგიჱ ჭეშმარიტისაჱ მისჱ
[.]ჯულისაჱ მდებელსაჱ მასჱ ჴსნადჱ ისრაელსაჱ წარავლინე
ბდაჱ სასწაულითაჱ დანიშებითაჱ ხოლოჱ მიმავლინებელიჱ
იგიჱ თავსაჱ თუისსაჱ გამოუცხადებდაჱ ვინჱ იგიჱ იყოჱ, და
თქუაჱ მეჱ ვარჱ ღმერთაჱ აბრაამისიჱ, ღმერთიჱ ისაკისიჱ
[..]ღმერთიჱ იაკობისიჱ დამაუწყებელისაჱ მამათაჱ შენთასაჱ
სახელსაჱ მისსაჱ მთითჱ აუწყებდაჱ სამთაჱ მათჱ ნახა΅ჰე΅ტთაჱ
დიდითაჱ მათჱ დამართალთაჱ სახელჱ იდვაჱ ღმრთადჱ მერ
მეჱ კუალადჱ იკითხავსვეჱ ღმერთსაჱ მიმღებელიჱ იგიჱ მო
სე[...] უკეთუჱ მრქუანჱ ვინჱ მოგავლინაჱ რაჱ ვთქუაჱ, ერთ
იჱ იგიჱ უფსკრულითჱ სიღრმეჱ ასწავაჱ თქმადჱ დარქუ
აჱ ესრეთჱ არქუჱ რომელიგიჱ არსჱ მანჱ მომავლინაჱ არ
სჱ იგიჱ არსჱ რომლისაჱ დასაბამჱ არაჱ არსჱ დამარწმუნებ
ელადჱ მისცნაჱ ათნიჱ იგიჱ დიდჱ დიდნიჱ სასწაულნიჱ, რა
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თაჱ არსიჱ იგიჱ ღმერთიჱ მამათალჱ რწმენესჱ ჭეშმარიტისაჱ
ღ~თისჱ მეცნიერებისაჱ საზღვარიჱ ნათელიჱ იგიჱ დიდიჱ შეი
პყრნესჱ იგინიჱ ბნელმანჱ დასიღრმესაჱ დაინთქნენჱ დაჱ რ[.]
მელიჱ ნათელიჱ იგიჱ ერთიჱ უხილავიჱ დაუცვალებე[.]
იჱ ღმერთიჱ არაჱ დასაბამიერიჱ არცაჱ გასრულება[დჱ]
განუზომელიჱ მარადისჱ კურთხეულიჱ ნათელიჱ სამებ[აჱ]
რამეთუჱ ესეჱ უსაღმრთეებისაჱ შეჰკრებსჱ სამგუა[მჱ]
ვნებასაჱ მამისაჱ ძისაჱ დასულისაჱ წმიდისაჱ თანაჱ აღირა[ც]
ხებისჱ ესრეთჱ შეკრებულადჱ შეურწყმელიჱ დაგანუყოფელ
იჱ დაარაჱ ჯერჱ არსჱ დაკლებადჱ ძეჱ მამისაგანჱ დაარცა[........]
ულჱ ძისაგანჱ დაუკეთუმცაჱ არაჱ ესრეთჱ იყოჱ ღმრთა[ე]
ბაჱ ვიდერეჱ მემცაჱ არაჱ დიდებულჱ იყოჱ ფრიადჱ რამეთ[..]
არსჱ იგიჱ უხილავიჱ უჟამოჱ დაუტევნელჱ უცვალებელ[ჱ]
უცვალებელჱ თუინიერჱ ვითარობისაჱ თუინიერჱ რაოდენო
ბისაჱ ხატებისაჱ შეუპყრობელჱ დაშეუნაწევრებელჱ თუითჱ
იძრვისაჱ მარადისჱ ძრვითაჱ თავითჱ თუისითჱ ძლიერჱ დაღათ
უჱ მიიწევისჱ პირველისაჱ მიზეზისაჱ ყოველიჱ რომელიჱ მისი[ჱ]
არსჱ ვითარცაჱ ძეჱ მხოლოჱ ცხოველიჱ დაჱ განმაცხოვე[ლ]
ებელიჱ
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ებელიჱ მომცემელიჱ ცხორებისაჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ მეჱ ც
ცხოველჱ ვარჱ დათქუენცაჱ ცხოველჱ იყვენითჱ დარომელჱ
საჱ რწმენესჱ ჩემიჱ იგიცაჱ ცხოვნდესჱ ჩემჱ მიერჱ ნა
[თ]ელიჱ იგიჱ მარადისჱ კურთხეულიჱ დაბრწყინვალეჱ განუ
[რ]ეველიჱ უზეშთაესისაგანჱ ბუნებისაჱ არსებისაჱ საუკ
უნებრჱ ნათელიჱ სმენელრეჱ დასულიჱ წმიდაჱ მთავრო
ბისაჱ უფალიჱ წარმავლინებელიჱ განმკუთნველიჱ ტაძრადჱ
თუისაჱ მოქმედიჱ ვითარჱ ნებავნჱ დავისთანაცაჱ უნებნჱ რამე
თუჱ სულიჱ მომცემელიჱ დაჱ შემოქმედიჱ დაარაჱ შექმნულიჱ რომლის
[.]განჱ დადგაჱ შექმნილიცაჱ იგიჱ ნათელიჱ მეორეთაჱ მათჱ
[.]რწყინვალებათაჱ ანგელოზთასაჱ ვიტყუიჱ დანათელიჱ მესამეჱ
[...]ციჱ ესეჱ დაწყებულნიჱ პირველისაჱ მისგანჱ ნათლისაჱ დასა
ბამისაჱ, იგიჱ რომლისაგანჱ სამნიჱ დასამისაგანჱ ერთიჱ გა
რნაჱ ესეჱ ხოლოჱ რამეთუჱ მამაჱ არაჱ ძეჱ დაძეჱ არაჱ მა
მაჱ დასულიჱ წმიდაჱ არცაჱ მამაჱ არცაჱ ძეჱ დაესეჱ არ
აჱ განყოფსჱ ბუნებასაჱ არამედჱ განიყოფვინჱ ბუნებას
აჱ შინაჱ დამოასწავებსჱ ერთობასაჱ, ხოლოჱ რომელთაჱ
სამებასაჱ ერთჱ სწორობაჱ ერთჱ გულისჱ ჴმაჱ ყვესჱ
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ბნელსაჱ შინაჱ არიანჱ დაეჩქუებიანჱ, ჰცხუენოდენჱ არიოზ
სჱ რომელმანჱ დაბადებულადჱ იკადრაჱ თქმადჱ სიყტუაჱ ი
გიჱ ღ~თისაჱ რომელიჱ იგიჱ მისიჱ იყოჱ, დაარაჱ სხუაჱ, და
ესეჱ შეემთხუიაჱ რამეთუჱ ვერაჱ ცნაჱ საზღვარიჱ გუამის
აჱ დაბუნებისაჱ მისისაჱ, ხედვიდაჱ მასჱ კაცადჱ დაჱ ბუნებაჱ ღმ
რთაებისაჱ დაუსაბამოჱ ვერაჱ ცნაჱ დაკუალადჱ აგარიანნიც[ჱ]
რომელნიჱ იტყუიანჱ ქრისტესაჱ ვითარმედჱ სიტყუაჱ იყოჱ
ღ~თისაჱ დასულიჱ კუალადჱ დაბადებულთაჱ შეაერთენჱ, დაი
ტყუიანჱ ვითარცაჱ ადამიოჱ სიტყუაჱ იგიჱ დაბადაჱ ღ
მერთმანჱ რემეთუჱ ყოველთაჱ კაცთაჱ უუგუნურესნოჱ უკე
თუჱ სიტყუაჱ მისიჱ იყოჱ ვითარმემცაჱ იყოჱ ზოგიჱ ღმრ
თაებისაჱ მისისაჱ დაუსაბამოდჱ, დაზოგიჱ დაბადებულიჱ
რომელიჱ იგიჱ ხურომანჱ ქმნისჱ სუეტიჱ გინაჱ ტაძარ
იჱ არაჱ ითქმისჱ სიტყუაჱ ხუროსაჱ მისჱ არამედჱ სიტყ
უითაჱ შექმნილჱ, დააწჱ ვითარმცაჱ იყოჱ სიტყუაჱ ღმ~რთისა[ჱ]
ქრისტეჱ დაკუალადჱ დაბადებულჱ სიტყუაჱ იგიჱ ვიდრეჱ მა
თიჱ დაჱ სჯისჱ მათჱ უკეთუჱ სიტყუაჱ იგიჱ არაჱ იყოჱ მისჱ თა
ნაჱ დაუსაბამოჱ უკანათჱ დაებადაჱ, პირველჱ უტყუჱ ვიდ
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რეჱ მეჱ იყოაჱ ღმერთიჱ შენისაჱ სიტყუისაჱ ებრჱ, დაკუალადჱ
ნებავსჱ რათაჱ მიუგონჱ მკითხველსაჱ ყოველთაჱ რომელ
ნიჱ ერთჱ სწორებასაჱ სამებისაჱ წმიდისასაჱ არაჱ შეიწყნ
არებენჱ, ღმერთიჱ შემწყნარებელიჱ შესრულისაჱ არსჱ ა

ნუჱ არაჱ უკეთუჱ აღიაროსჱ ვითარმედჱ ღმერთიჱ ა
რაჱ შემწყნარებელიჱ არსჱ შესრულისაჱ ვიკითხოთჱ, სიტყ
აჱ ღთ~ისაჱ შესრულიჱ არსჱ ანუჱ არაჱ, უკეთუჱ თქუასჱ
შესრულიჱ არსჱ, უვარჱ ვყოჱ რომელჱ იგიჱ აღვიარეჱ, არ
ამედჱ ნუჱ იყოფვინჱ ვითარმცაჱ შერამეჱ ვიდაჱ ღმრთისაჱ თანაჱ,
რომელცაჱ არაჱ იყოჱ, უკეთუმცაჱ შემწყნარებელიჱ იგიჱ ჩა
ნსჱ, რამეთუჱ ყოველსაჱ შემწყნარებელსაჱ აღემატებისჱ დადაა
კლდებისჱ დავითარჱ შესაძლებელჱ არსჱ ესეჱ ღთ~ისაჱ თუისჱ თ
ქმადჱ ვითარმედჱ აღემატებისჱ დადააკლდებისჱ, დაშთაჱ რათაჱ
იყოსჱ შანთჱ, რამეთუჱ ყოველიჱ ორითავეჱ განიყოფვისჱ შა
ნთითაჱ დაშესრულითაჱ, დარომელიჱ არაჱ იყოსჱ შესრულ
იჱ ჩანსჱ რამეთუჱ შანთიჱ არსჱ იგიჱ, დარომელიჱ შანთ
იჱ არსჱ, მდგომარეჱ არიანჱ იგიჱ თავითჱ თუისითჱ ხოლოჱ
რომელიჱ ღთ~ისაჱ არსჱ ესეჱ არსჱ დამბადებელიჱ, დაარაჱ
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დაბადებულიჱ ვიტყუიჱ სიტყუასაჱ დაუსაბამოსაჱ რომლისაჱ
მიერჱ დაბადაჱ ღმერთმანჱ ყოველიჱ დაბადებულიჱ, დაჱ
ვერჱ შემძლებელჱ არსჱ ყოფადჱ რამეთუჱ ყოველივეჱ განი
ყოფვისჱ ორპირადჱ დაბადებულიჱ დადამბადებელიჱ დარომელ
იჱ დამბადებელიჱ არსჱ დაარსჱ დაბადებულჱ დაჩანსჱ რამეთ
უჱ სიტყუაჱ იგიჱ არაჱ დაბადებულიჱ არსჱ, დარათაჱ მო
კლედჱ ვთქუათჱ ვითარცაჱ არაჱ რაჱ არსჱ დაბადებულთაჱ შო
რისჱ რომელმცაჱ დამბადებელჱ იყოჱ, ესრეთვეჱ ვიტყუიჱ სული
საჱ წმიდისაჱ თუისცაჱ ხოლოჱ მაკედონჱ იკადრაჱ სულისაჱ
წმიდისაჱ დაბადებულთაჱ შორისჱ შერთვაჱ დამადლითჱ მოვ
ლენაჱ თუითჱ მფლობელისაჱ მისჱ სულისაჱ წმიდისაჱ კად
ნიერიჱ იგიჱ თავჱ ჴედიჱ რომელსაჱ თავიჱ თუისიჱ რამეჱ
ეგონაჱ ყოფადჱ რომელჱ იგიჱ არაჱ იყოჱ, ამანჱ ენაჱ თუისი[ჱ]
ღ~თისჱ მბრძოლადჱ განაძლიერაჱ შემდგომადჱ საშინელის
აჱ მისჱ სმენისაჱ ვითარმედჱ ყოველნიჱ ცოდვანიჱ
დაგმობანიჱ მიეტევნენჱ კაცთაჱ ხოლოჱ სწულისაჱ წმიდისაჱ
გმობაჱ არაჱ მიეტეოსჱ, დაარცაჱ გულისჱ ჴმაჱ ყოჱ წინასწ
არმეტყუელისაჱ დავითისჱ თქმულიჱ იგიჱ ვითარმედჱ სიტყ
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უითაჱ უფლისათაჱ ცანიჱ დაემტკიცნესჱ დასულითაჱ პირი
საჱ მისისათაჱ ყოველიჱ ძალიჱ მათიჱ, უკეთუჱ სულიჱ
პირისაჱ მისისაჱ არსჱ წმიდაჱ იგიჱ სულიჱ ვითარმცაჱ იყ
ოჱ დაბადებულჱ რამეთუჱ ყოველიჱ რომელიჱ არსჱ, მი
სიჱ არსჱ, უკეთუჱ დაბადებულჱ უსულოჱ ვითარმეჱ იყ
ოჱ მამაჱ ვიდრეჱ დაბადებადმდეჱ მისჱ სულისაჱ, არამედჱ
დამბადებელჱ მისჱ სულიჱ იგიჱ ჭეშმარიტებისაჱ რომელ
იჱ მამისაგანჱ გამოვალსჱ დაძისაჱ თანაჱ თაყუანისჱ იცემ
ებისჱ იგიჱ სულიჱ რომელიჱ წყალთაჱ ზედაჱ იქცეოდაჱ

დაქცევითაჱ მითჱ მათჱ ზედაჱ გამოსახვიდაჱ დადაბადებდაჱ ყოველ
თაჱ დაბადებულთაჱ, დამადლითჱ წარმოჩინებადჱ თითოეუ
ლსაჱ ვითარცაჱ მასჱ უნდაჱ იგიჱ სულიჱ რომელჱ ცეცხლ
ისაჱ მსგავსადჱ გარდამოჴდაჱ მოციქულთაჱ ზედაჱ უზეშთაესითაჱ
საკუირველებითაჱ ენანიჱ განუყუნაჱ აჰაჱ მადლიჱ, გამოუთქ
მელიჱ, ებრაულადთჱ იტყუისჱ მოციქულიჱ ერთითაჱ ხოლოჱ
ენითაჱ დაყოველთაჱ ენითაჱ ბარბაროზთაჱ ესმინაჱ ამისჱ
სულისაგანჱ სულიჱ სიბრძნისაჱ დამეცნიერებისაჱ დაგულ
ისჱ ჴმისჱ ყოფისაჱ მოვედინჱ ჩუენზედაჱ დამეცინჱ პოვნადჱ მად
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ლიჱ სიტყუისაჱ ენასაჱ ჩუენსაჱ რათაჱ წმიდისაჱ მისჱ იოვანეჱ ზედ[..]
ძნელისაჱ თუისჱ ვიტყოდიჱ უცთომელადჱ შემკობადჱ სარგებე
ლისაჱ თუისჱ სპოდიონთაჱ უდაბნოთასაჱ რომელჱ არი
ანჱ მოსწრაფებანიჱ, ხოლოჱ თქუენჱ განმზადენითჱ სასმ
ენელნიჱ დათქუენნიჱ დასარწმუნოებითჱ შეიწყნარეთჱ ნუჱ ვით
არმცაჱ გესმაჱ სათნოებაჱ ყოვლისაჱ მისჱ კაცისაჱ არამ
ედჱ მცირეჱ მრავლისაგანჱ დაყოვნებითაჱ ჟამისათაჱ დასაბა
მიჱ ცხორებისაჱ იწმიდისაჱ მამისაჱ ჩუენისაჱ
იოვანეჱ ზედაჱ ძნელისაჱ, ესეჱ ნეტარიჱ იოვანეჱ იყოჱ ქუ
ეყანითჱ შუაჱ მდინარითჱ დაწინამძღურებითაჱ სულის
აჱ წმიდისათაჱ მოიწიაჱ ქუეყანასაჱ ქართლისასაჱ მახლობელ
ადჱ დედაჱ ქალაქსაჱ ამასჱ ჩუენსაჱ მცხეთასჱ რომელმანჱ გ
ანკუეთაჱ განკუეთაჱ თავიჱ თუისიჱ სიყრმითაჱ თუისი
თგანჱ ქრისტესაჱ დააღიღოჱ უღელიჱ მძიმეჱ სიჭაბუკითგა
ნჱ თუისითჱ დადაჯდაჱ თუისაგანჱ დადაყუდნაჱ რამეთუჱ ა
რსჱ სასოებაჱ თმენისაჱ პირველადჱ თუისსავეჱ ქუეყანას
აჱ ასურეთსჱ იწყოჱ მონაზონებადჱ დაიქცეოდაჱ
ყოველთაჱ სიმდაბლეთაჱ მარხვითაჱ დამღუიძარებითაჱ ცრემლი
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თაჱ დავედრებითაჱ შრომითაჱ დაჱ მოთმენითაჱ დღითიჱ დღ
ეჱ წარემადებოდაჱ, რათაჱ სრულებასაჱ მასჱ მიემთხუიოსჱ
რომელცაჱ იგიჱ მიიღოსჱ რომელსაჱ იტყუისჱ ირეკდითჱ და
განგელოსჱ ეძიებდითჱ დაჰპოვოთჱ, ვითარჱ იგიჱ განათლდაჱ
მდაბადებულსაჱ მასჱ მიიწიაჱ პირველჱ დამშორებელსაჱ მასჱ ვი
თარცაჱ მასჱ მახლობელსაჱ ხედვიდაჱ, დაგამობრწყინდაჱ,
ვითარცაჱ ვარსკულავიჱ დაგანმრავლდესჱ ძალნიჱ იგიჱ რომელ
ნიჱ იქმნნესჱ მისგანჱ ღთ~ისაჱ მიერჱ კურნებათაჱ მრავალჱ
ფერთაჱ სახეთაჱ სენთასაჱ, განსხმადჱ ეშმაკთასაჱ მაშინჱ დაუტ
ვაჱ ადგილიჱ იგიჱ სადაჱ იქცევინჱ დაწარვიდაჱ განშორებულ
საჱ უდაბნოსაჱ დაპოვაჱ ქუაბიჱ დადაჯდაჱ მასჱ შინაჱ მოწაფე
თაჱ თუისთაჱ თანაჱ დაარაჱ ვინჱ იცოდაჱ ადგილიჱ იგიჱ
მრავალჱ ჟამჱ დაიჭუითჱ სადმეჱ განავლინისჱ მოწაფეთაჱ მისთ
აგანიჱ მოღებადჱ საზრდელისაჱ დაესრეთჱ ფარულადჱ

იყოფვოდაჱ, ხოლოჱ ჰგონებდაჱ ფარვასაჱ თავისაჱ თუისისასაჱ
ხოლოჱ ღმერთმანჱ მერემცაჱ გამოაწხადაჱ თუისიჱ იგიჱ
მონაჱ რამეთუჱ ჩუეულებაჱ ესეჱ არსჱ ღთ~ისაჱ ყოველ
იჱ რომელიჱ დაიმდაბლებდესჱ თავსაჱ თუისსაჱ იგიჱ ამაღ
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ლდებისჱ, იწყესჱ კუალადჱ მოსლვადჱ მუნცაჱ მისაჱ რომ
ელჱ დამალულჱ იყოჱ ქუაბსაჱ შინაჱ მიაქუნდაჱ სნეულები[ჱ]
ცხედრებითაჱ ფერადჱ ფერადადჱ გუემულნიჱ დამუნჱ თქუე[ჱ]
ლხინებაჱ პოვიანჱ ამასჱ რაჱ ვიტყუიჱ არაჱ თუჱ მუნჱ რათაჱ ს
აქმეთაჱ დაცხორებასაჱ მისსაჱ გაუწყებჱ თქუენჱ ძმანო[ჱ]
არამედჱ რომლითაჱ მიზეზითაჱ მოიწიაჱ სოფელსაჱ ამასჱ ჩუ[ჱ]
ენსაჱ მოგითხრობჱ, ხოლოჱ პირველიჱ იგიჱ ცხორებაჱ დასაქმენიჱ
იგიჱ ამისჱ ნეტარისანიჱ წერილჱ არიანჱ პირველსაჱ ამასჱ წიგ
ნსაჱ დაჩუენდაჱ ნეტარჱ არსჱ მეორედჱ აღწერადჱ მაშინჱ იწყო[ჱ]
ნეტარმანჱ იოვანეჱ განზრახვადჱ გონებასაჱ თუისსაჱ რათამ
ცაჱ წარვიდაჱ იგიჱ შორსაჱ სოფელსაჱ სადაცაჱ არაჱ იყოჱ ყოვ
ლადვეჱ ჴმაჱ სმენისაჱ სათნოებათაჱ მისთაჱ დაეტყოდაჱ ვინაჱ
ვეკრძალოჱ ჯერჱ იყოსჱ წარმართებაჱ სლვისაჱ მისისაჱ ხოლო[ჱ]
განმგებელმანჱ მისმანჱ სულმანჱ წმიდამანჱ წამსჱ უყუნაჱ მ
ასჱ ქუეყანადჱ ჩრდილოდჱ რათაჱ მიუძღუესჱ ქუეყანადჱ ქართ
ლადჱ დაღათუჱ ჰგონებდაჱ იგიჱ ხოლოჱ განმგებელმანჱ მისმ
ანჱ სულმანჱ წმიდამანჱ წამჱ უყუნაჱ მასჱ ქუეყანადჱ ჩრდ
ილოდჱ რათაჱ მიუძღუესჱ ქართლადჱ დაღათუჱ გონებდაჱ
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იგიჱ ხოლოჱ არსჱ რომელსაჱ უნებსჱ წარმოსლვაჱ აქათჱ არამედ
სხუაჱ იყოჱ მიმყვანებელიჱ მისიჱ რომელმანჱ იგიჱ ოდესმეჱ აბრაამსჱ
უწოდაჱ დარქუაჱ გამოვედჱ ქუეყანისაგანჱ შენისაჱ დაშორისჱ
ნათესავთაჱ შენთაჱ მივედჱ ქუეყანადჱ რომელიჱ მეჱ გიჩუენო[ჱ]
შენჱ ერთისაგანჱ ქუეყანისაჱ, ერთისაგანჱ ნათესავისაჱ გამოი
ყვანაჱ აბრაამიჱ დაიოვანეჱ დარამეთუჱ ჭეშმარიტადჱ ნაშ
ობთაგანჱ აბრაამისთაჱ იყოჱ წმიდაჱ იოვანეჱ ისმინეჱ პავლეჱ
მოციქულისაჱ რასაჱ იტყუისჱ უკეთუჱ თქუენჱ ქრისტესნიჱ ხარ
თჱ აბრაამისნიჱ ვიდრემეჱ შვილნიჱ ხართჱ აღთქმისაჱ მისგანჱ მკ
უიდრნიჱ ჭეშმარიტადჱ წმიდამანჱ ძირმანჱ კეთილიჱ აღმოაც
ენაჱ მაშინჱ იწყოჱ ნეტარმანჱ იოვანეჱ განზრახვადჱ დარქუაჱ მო
წაფეთაჱ თუისთაჱ იყვენითჱ თქუენჱ აქაჱ რამეთუჱ მინებსჱ რ
ათაჱ წარვიდეჱ განშორებულსაჱ ქუეყანასაჱ დაღათუჱ ვპოვოჱ
რომელსაჱ ვეწიებჱ ხოლოჱ ნეტართაჱ მოწაფეთაჱ მოიჴსენესჱ ს
იტყუაჱ წინასწარმეტყუელისაჱ ელისესიჱ, ცხოველჱ არსჱ უფ
ალიჱ ცხოველჱ არსჱ სულიჱ შენიჱ არაჱ განგიტეოთჱ შე
ნჱ მარტოჱ ვიდრეცაჱ ხუიდოდეჱ დაწყაროჱ იგიჱ რომელსაჱ
ვსუამთჱ მარადღეჱ განვძღებითჱ მისგანჱ არაჱ ნაკლულევანჱ
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ვქმნნეთჱ თავნიჱ ჩუენნიჱ მცირედთაჱ ამათჱ დღეთაჱ ჩუენთაჱ
დარომელიჱ თავისაჱ შენისაჱ თუისჱ იხილეჱ კეთილადჱ ჩუენჱ
თუისცაჱ ეგრეჱ სათნოჱ იჩინეჱ ჵიჱ შუენიეთაჱ მოძ[.....]
მოწაფეთაჱ კეთილიჱ იგიჱ შეთქმულებაჱ საკუირველსაჱ მასჱ ს
იყუარულისასაჱ შეეკრნესჱ ორნატსაჱ მასჱ ქრისტესაჱ მიზ
იდვიდესჱ ერთობითჱ მაშინჱ წარმოემართაჱ იგიჱ თუისითჱ
ქუეყანითჱ ქუეყანადჱ ქართლისაჱ, წინაჱ მძღურობითაჱ ძა
ალისაჱ მისჱ უხილავისათაჱ რომელიჱ იგიჱ ოდესმეჱ სახით
აჱ ვარსკულავისათაჱ მოგუთაჱ მოიწიაჱ ჩუენსაჱ ამასჱ დედაჱ
ქალაქსაჱ მცხეთასჱ, დავითარჱ თაყუანისჱ სცაჱ წმიდათაჱ ეკლ
ესიათაჱ, შევიდაჱ იგიჱ წინაშეჱ წმიდათაჱ კათოლიკეჱ სუ
ეტსაჱ ღმრთივჱ აღმართებულსაჱ დიდითაჱ საკუირველები
თაჱ ზეგარდამოჱ გამოჩინებულსაჱ რომელიჱ იგიჱ კართა[ჱ]
ზედაჱ ეპყრაჱ მრავალჱ ჟამჱ რომელსაჱ, იგიჱ ხედვიდაჱ ყოველ
იჱ ერიჱ ქართლისაჱ, რომელიჱ იგიჱ დაამტკიცაჱ ღმერთმა
ნჱ დაარაჱ კაცმანჱ, რათაჱ იყუნენჱ საფუძველნიჱ მისნიჱ შ
ეუძრველჱ უკუეჱ რომელსაჱ იგიჱ ამბავიჱ განჴდაჱ ყოველსაჱ
ქუეყანასაჱ დარომელიჱ იგიჱ ყოველმანჱ ღონისჱ ძიებამანჱ
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ხუროთამანჱ დამეფეთამანჱ სიმრავლითაჱ ურიცხუითაჱ ვერჱ
უძლისჱ აღმართებადჱ სამდღეჱ, წარმოაცალიერესჱ ყოველიჱ
ძალიჱ მათიჱ, დაუტევესჱ დაწარვიდესჱ მიმწუხრიჱ, დაყოველ
ნიჱ მანქანებანიჱ მათნიჱ თანაჱ წარიხუნესჱ დასასოებაჱ წა
წარიკუეთაჱ, მასვეჱ ღამესაჱ ყოველთაჱ მათჱ ქართლისაჱ კეთილთაჱ
მიზეზიჱ იგიჱ წმიდაჱ დააღყუავებულიჱ დედაჱ ჩუენიჱ ნინოჱ
დაადგრაჱ ლოცვასაჱ ცრემლითაჱ დაყოვლითაჱ ვედრებითაჱ ი
თხოვდაჱ ძლიერისაგანჱ ქრისტესჱ ღთ~ისაჱ ჩუენისაჱ დამსწრ
აფლჱ ტყუეჱ იქმნებოდაჱ ტყუეჱ იგიჱ ყოველსაჱ მასჱ ძალსაჱ
მეფისასაჱ დასიჴელოვანესაჱ ხუროთასაჱ ლოცვითაჱ მიიღოჱ სუ
ეტიჱ იგიჱ ცხოველიჱ დადაკიდაჱ ზედაჱ აერთაჱ აღშორებუ
ლადჱ ხარისჱ ხისაგანჱ წყრთაჱ ერთჱ მართალჱ ზედგაჱ დავითარჱ
დავითარჱ გათენაჱ აჰაჱ მირიანჱ მეფეჱ დაყოველიჱ სიმრავლეჱ
ქართლისაჱ მოიწივნესჱ დაიხილესჱ დიდიჱ იგიჱ საკუირველე
ბაჱ ღთ~ისაჱ მიერიჱ საიდუმლოჱ რომელიჱ იგიჱ იქმნაჱ ცხო
რებისაჱ მათისაჱ თუისჱ, დანელადჱ ჩამოვიდაჱ მცირედჱ ვიდრეჱ
დაემტკიცაჱ განმზადებულსაჱ თუისსაჱ ხარისხსაჱ ზედაჱ განკრთ
ესჱ ყოველნიჱ დაუკვირდაჱ სარწმუნოვებაჱ იგიჱ დიდიჱ ად
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იდებდესჱ მამასაჱ დაჱ ძესაჱ დაწმიდასაჱ სულსაჱ დაშეიძინებ
დაჱ მორწმუნეთაჱ მათჱ განახლებაჱ იგიჱ სარწმუნოები
საჱ ფრიადჱ მიერითგანჱ აღემართნესჱ, სხუანიჱ იგიჱ სუე
ტნიჱ დააღაშენესჱ ეკლესიაჱ რომლისაჱ თუისჱ პავლეჱ მო

ციქულიჱ აჴსენებსჱ ვითარჱ იგიჱ ჯერჱ არსჱ სახლსაჱ შინ[აჱ]
ღთ~ისასაჱ ყოფადჱ რომელჱ არსჱ ეკლესიაჱ სუეტიჱ დასიმტ
კიცეჱ ჭეშმარიტებისაჱ რომელიჱ იგიჱ ეჩუენაჱ წარმართთ[აჱ]
შორისჱ დარწმენაჱ სოფელსაჱ ამისჱ ნათლისაჱ
შემოსილისაჱ სუეტისაჱ წინაშეჱ მოისწრაფაჱ წმიდამანჱ იო
ვანეჱ ვითარცაჱ ღმრთივჱ გამოჩინებულისაჱ საკუირველისაჱ
დაპატივჱ ცემულისაჱ ადგილსაჱ ევედრებოდაჱ იგიჱ ღმერთ
საჱ, დააღიხილნაჱ თუალნიჱ დააღიპყრნაჱ ჴელნიჱ დადა
სთხივნაჱ პატიოსანნიჱ იგიჱ ცრემლნიჱ წინაშეჱ ცხოველისა[ჱ]
მისჱ სუეტისაჱ რათამცაჱ აუწყაჱ ადგილიჱ იგიჱ სადაჱ
სრბაჱ თუისიჱ აღასრულაჱ მაშინჱ იგიჱ რომელნმანჱ
ყვისჱ ნებაჱ მოშიშთაჱ მისთაჱ ადრეჱ უჩუენაჱ მათჱ მათიჱ
ესეჱ ერთიჱ მახლობელადჱ მცხეთასჱ აღმოსავლითრეჱ დაც
ხოველსაჱ ჯუარსაჱ ჩრდილოთჱ კერძოჱ რათაჱ აღვიდესჱ წ
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უერსაჱ ზედაჱ მისჱ მთისასაჱ დაიყოფვოდისჱ მუნჱ დავითარცაჱ
წარემართაჱ იგიჱ წიაღვლოჱ მდინარეჱ არაგუიჱ, მიიწიაჱ იგიჱ წი
ნაშეჱ მოცემულსაჱ ცხორებისასაჱ ჯუარსაჱ რომლისაჱ ფრ
თეთაჱ ქუეშეჱ მისთაჱ დაუფარავჱ ყოველიჱ ყოვლისაგანჱ შემ
თხუევისაჱ ბოროტისაჱ მაღლითჱ საკუირველებითაჱ დიდითაჱ
გამოჩინებულსაჱ ნათელსაჱ დაღმრთივჱ დამტკიცებულსაჱ ნათე
ლსაჱ, დაყოჱ ლოცვადჱ ლოცვადჱ მყოვარჱ ჟამჱ დაგამოვიდაჱ მი
ერჱ დააღვიდაჱ მათასაჱ მასჱ მაღალსაჱ რომელსაჱ რქუიანჱ ზედ
აჱ ზადენჱ სადაჱ იგიჱ აწჱ მონასტერიჱ მისიჱ აღშენებულჱ ა
რსჱ, რამეთუჱ იყოჱ ადგილიჱ იგიჱ ყოვლადვეჱ მაღნარჱ დაჱ
ვითარჱ იხილაჱ იგიჱ სათნოჱ იყოჱ დათქუაჱ ესეჱ არსჱ
განსასუენებელიჱ ჩემიჱ უკუეჱ ამასჱ დავემკუიროჱ რამე
თუჱ მთნავსჱ ესეჱ ნადირნიჱ მისნიჱ კურთხევითჱ ვაკურთხნეჱ,
ხოლოჱ მეჱ ვითარჱ ვგონებჱ ნეტაროჱ შენიჱ არსჱ სიტყ
უაჱ ესეჱ ვინმცაჱ მცნაჱ მეჱ ფრთენიჱ ვითარცაჱ ტრედის
ანჱ ავმცაჱ ვფრინდეჱ ავიმაღლეჱ მიმცაჱ ვედჱ განვისუენეჱ უ
დაბნოსჱ, რამეთუჱ უფალმანჱ ყოჱ დამკუიდრებაჱ იგიჱ მი
სიჱ, აქაჱ ორისაჱ საქმისაჱ თუ[ი]სჱ პირველადჱ რათაჱ სამკა
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ულჱ ექმნასჱ დაგუირგუინჱ ჩუენისაჱ ამისჱ ქალაქისაჱ, იგიჱ და
მოწაფენიჱ მისნიჱ, ათაორმეტნიჱ იგიჱ თუალნიჱ პ
ატივჱ ცემულნიჱ, მიხედვითაჱ განდგმულჱ კუართსაჱ მასჱ
დარონისასაჱ სარგებელჱ დამკურნალჱ ყოველთაჱ თუისჱ მ
ყოფთაჱ ქალაქისაჱ ამისჱ ჩუენისაჱ რომელნიჱ ხადიანჱ მა
თჱ, რომელიჱ მცირედჱ შემდგომადჱ მიგეთხრასჱ, დამეორედჱ
რამეთუჱ ადგილიჱ იგიჱ რომელიჱ მიივლინაჱ გოდოლი
იყოჱ პირველთაჱ მათჱ წარჩინებულთაჱ სადაჱ იგიჱ კერ
პთჱ მსახურებაჱ აღმაღლებულჱ იყოჱ, დაეშმაკნიჱ მათჱ მიე

რჱ იმსახურებოდესჱ ნაზორევთაჱ მათჱ კუამლითაჱ რათა
მცაჱ მათვეჱ ადგილთაჱ ამაღლდაჱ ღთ~ისჱ მსახურებაჱ გა
ნწმიდნაჱ მიერჱ გესლოვანებაჱ იგიჱ უკეთურთაჱ მათჱ
ეშმაკთაჱ ვითარცაჱ ყოჱ ოდესმეჱ საბაჱ ადგილსაჱ მასჱ კა
სხევისასაჱ, განიოტნაჱ ეშმაკთაჱ გუნდნიჱ, ილოცვიდაჱ ნე
ტარიჱ იგიჱ ბერიჱ, დაევედრებიანჱ ყოველსაჱ ჟამსაჱ ღმერთს[ჱ]
დადგანჱ იგიჱ შეუშფოთებელადჱ ყოველთაჱ მათჱ ზედაჱ მოსავთაჱ
ეშმაკისათაჱ, მოითმენდაჱ ლოცვასაჱ დამარხვასაჱ ვითარცაჱ დედასა[ჱ]
გონიერებისასაჱ შეევედრაჱ ენებაჱ წმიდასაჱ მა[მასა...........................]
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იოვანესჱ რათამცაჱ მარტოდჱ იყოფვოდაჱ წადიერიჱ იყოჱ თუისსაჱ
საყოფლადჱ ქალაქსაჱ მასჱ რომლისაჱ ხუროთჱ მოძღუარჱ დაშემოქმ
ედჱ ღმერთიჱ არსჱ ზეცისაჱ იელუსალიმსჱ განმცხრომელსაჱ მ
ათჱ თანაჱ დღესასწაულსაჱ შერთვადჱ კეთილთაჱ ვაჭართაჱ ზეც
ისაჱ მარგალიტისაჱ მეძიებელიჱ აქაჱ მოიკუდინაჱ თავიჱ თუისიჱ რ
ათაჱ პოვოსჱ ცხორებაჱ საუკუნოჱ მერმეჱ კეთილმანჱ მანჱ მო
ძღუარმანჱ მოუწოდაჱ დღესაჱ ერთსაჱ თუისთაჱ მათჱ მოწაფ
ეთაჱ დარქუაჱ მათჱ რასაჱ სდგათჱ უქმადჱ ანუჱ არაჱ უწ
ყითაჱ რამეთუჱ სარგებელისაჱ თუისჱ ამისჱ ქუეყანისაჱ წარმო
გუავლინნაჱ უფალმანჱ ღმერთმანჱ ჩუენმანჱ იესოჱ ქრ
ისტემანჱ რამეთუჱ ახალჱ ნერგჱ არიანჱ კაცნიჱ ესეჱ ამისჱ სო
ფლისანიჱ ჯერჱ არსჱ თქუენდაჱ რათაჱ წარხუიდეთჱ კაცადჱ
კაცადიჱ დაგანამტკიცებდეთჱ ძმათაჱ, რომელთაჱ აღუარებ
იესჱ ქრისტეჱ უფალიჱ ჩუენიჱ, არაჱ სიტყუითაჱ მოძღურ
ებითაჱ თქუენითაჱ, არამედჱ რათაჱ თავნიცაჱ თქუენნიჱ სა
ხედჱ მივსცნეთჱ ამისჱ თუისჱ აღრეულადჱ დამიტევნაჱ ჩუენჱ უფალ
მანჱ წარმართთაჱ შორისჱ რათაჱ იხილნენჱ საქმენიჱ თქუენნიჱ
კეთილნიჱ, დაადიდებდენჱ მამასაჱ თქუენსაჱ ზეცათასაჱ, ნუჱ რაჱ გი
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ყუარანჱ ძმანოჱ უფროსჱ ღ~თისაჱ ვერცხლისჱ მოყუარე[ბ..]
დასიმდიდრეჱ განბასრეთჱ, შუებასაჱ დაუძღებებასაჱ ჭამად
საჱ ნუჱ თავსჱ იდებთჱ თქუენჱ რამეთუჱ შუებისაჱ დასაჭ
მლისაგანჱ იშვაჱ ურვებაჱ იგიჱ ადამისიჱ რომელიჱ ნაშ[ო]
ბთაჱ მისთაჱ ზედაჱ დადგრომილჱ არსჱ ამანჱ გამოჴადაჱ იგ
იჱ სამოთხისაჱ მისგანჱ საშუებელთასაჱ უკეთუმცაჱ სჯულიჱ
იგიჱ მარხვისაჱ დაემარხაჱ არამცაჱ მოცემულჱ იყოჱ ჩუენდაჱ ეკლ[ო]
ვანიჱ ესეჱ ქუეყანაჱ არამცაჱ სიკუდილიჱ უფლებადაჱ ჩუ
ენზედაჱ, დაღათუჱ ძლიერებაჱ იგიჱ მაღლითჱ დაამდაბლებდაჱ მ[....]
ჴორცნიჱ ჴორცნიჱ, მისჱ მიერჱ მივემთხუივენითჱ ჩუენჱ საწად
ელსაჱ მასჱ ჩუენსაჱ პირველსაჱ სამოთხისაჱ უზეშთაესსაჱ, დამო
ვიღეთჱ ხისაჱ მისგანჱ ცხორებისაჱ დავცხოვნდითჱ უკუ
ეჱ, დაუტევეთჱ გზაჱ იგიჱ საცავიჱ ქერობინისაჱ მისჱ, დაზეცა
დჱ ავმაღლდითჱ უკუდავჱ მახლობელჱ ღთ~ისაჱ ვიქმნენითჱ

ჩუენჱ ხოლოჱ ღუინისაჱ თუისჱ მეტსაჱ ვგონებჱ ჩემსაჱ სიტყუასაჱ
რამეთუჱ არსვეჱ მონაზონთაჱ, ვინათგანჱ მოციქულმანჱ პა
ვლეჱ ძირადჱ დამოქმედადჱ სიბილწისაჱ გამოაჩინაჱ დათქუაჱ, ნუჱ
დაითრობითჱ ღუინითაჱ რომლითაჱ არსჱ სიბილწეჱ წამალიჱ
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არსჱ მაკუდინებელიჱ დადედაჱ გულისჱ თქმათაჱ მათჱ ბოროტთაჱ
დააღმძვრელიჱ მათიჱ, დაუკანასკნელჱ თესლისაჱ მისგანჱ ბორო
ტისაჱ ბოროტიჱ მკაჱ იქმნისჱ მოიძულეჱ იგიჱ ნუჱ შეიწყნ
არებჱ წამჱ ერთცაჱ, ამათჱ მამათჱ მთავარნიჱ განძარცუნაჱ
არაჱ თუჱ უძღებებითჱ არამედჱ გამოუცდელობითჱ რო
მელმანჱ იგიჱ თუალნიჱ განუსისიხლნისჱ დაფერიჱ განუწ
ითისჱ, დაშუენიერიჱ იგიჱ სახეჱ უშუერადჱ გარდააქცივისჱ,
რაჱ ძესჱ შენიჱ დაბოროტადჱ მოყუარისაჱ მისჱ დაუკეთუჱ არაჱ,
განიშოროჱ იგიჱ დამისიჱ იგიჱ სიცრუვეჱ ადრეჱ გამოაჩინოსჱ
შენჱ შორისჱ, ძმანოჱ ჩემნოჱ თუჱ მცირეჱ გაჩნნჱ თავნიჱ თქუენ
ნიჱ, ვითარცაჱ წარმავალთაჱ დაგანქარვებადთაჱ რომელმანჱ
ძალმანჱ თავიჱ თუისიჱ იცნისჱ მანჱ უწყინჱ ყოველიჱ რათაჱ
უწყოდითჱ რამეთუჱ არსებანიჱ ვართჱ უკუდავადჱ დაგანუ
ქარვებელადჱ დაბადებულნიჱ უფროსჱ ყოველთაჱ დაბადებულთაჱ
ხილულთაჱ პატივჱ ცემულნიჱ არსებითაჱ დაუსრულებე
ლითაჱ დაამისჱ თუისჱ ჯერჱ არსჱ რათაჱ თავნიჱ თუისნიჱ
დავიცვნეთჱ დავეკრძალნეთჱ მერმისაჱ მისჱ თუისჱ ცხორებისაჱ რამ
ეთუჱ მცირესაჱ კაცებასაჱ ჩუენსაჱ კუალადჱ ვრცელიჱ ესეჱ
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სოფელიჱ დაბადაჱ, დაუმეტესჱ მისსაჱ სულითაჱ მეტყუელი
თაჱ დაგონიერითაჱ ადიდაჱ იგიჱ რამეთუჱ მისცაჱ მასჱ ა[ღ]
სრულებაჱ დასაბამიერიჱ დადაუსრულებელიჱ სულიჱ უკუდავიჱ დ[ა]
ამითჱ ჯერითაჱ მოგუეახლნაჱ ჩუენჱ ანგელოზთასაჱ მასჱ ბუნე
ბასაჱ დაერთჱ კერძოჱ, იგიჱ ჩუენიჱ მსგავსიჱ ცხოველთაჱ მა
თჱ განქარვებადთაჱ, დაარაჱ არსჱ კაციჱ იგიჱ ანგელოზჱ არცა[ჱ]
პირუტყუჱ, არამედჱ შორისჱ მათსაჱ, დასხუაჱ დაბადებულიჱ
ორთაგანჱ, ერთიჱ იგიჱ სულისაგანჱ დაჴორცთაჱ შეაერთ[აჱ]
დადაადგინაჱ იგიჱ ადგილსაჱ ბრძოლისაჱ დაძლევისასაჱ დაჴელჱ მ
წიფებაჱ მისცაჱ მასჱ უფლებისაჱ დაშეაყენაჱ იგიჱ წამსაჱ სას
წორისაჱ დაგონებისაჱ მისისასაჱ რამეთუჱ ესეჱ გონებაჱ
გამომავალჱ არსჱ ორთაჱ მათჱ შორისჱ ბუნებათაჱ შეერ
თებულთაჱ დაიგიჱ არსჱ განმგებელჱ უკეთუჱ ვითარჱ მიდრ
კესჱ ბუნებასაჱ სულიერებრივსაჱ მიიყვანოსჱ ჴორცთაჱ მათჱ
ნებაჱ დაამორჩილნაჱ, რომელიჱ უკუდავებასაჱ დაცხორებასაჱ მა
მოატყუებსჱ დაუკეთუჱ მოდრკესჱ დასულიჱ იგიჱ მიიყვანოს[ჱ]
ნებასაჱ ჴორციელებრივსაჱ დაამონოსჱ სიკუდილსაჱ დახრწნილებ
ასაჱ ესჱ ორნიჱ ნებანიჱ ერთიჱ ერთსაჱ წინაჱ აღმდგომნიჱ
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გუქონანჱ ვითარცაჱ მოციქულიჱ იტყუისჱ ჴორცთაჱ გულისჱ ს
თქუამსჱ სულისაჱ თუისჱ, დასულსაჱ ჴორცთაჱ თუისჱ დამჴდო
მჱ არიანჱ ურთიერთასჱ დაკუალადჱ გიყუისჱ არაჱ რომელიჱ მეჱ
მნებავსჱ მასჱ ვიქმჱ, არამედჱ რომელიჱ იგიჱ მძულსჱ მასჱ ვყოფჱ,
უკეთუჱ იგიჱ არაჱ მოწამეჱ ვარჱ რჩეულისაჱ რამეთუჱ კეთ
ილჱ არსჱ აწჱ უკეთუჱ არღარაჱ მეჱ ვიქმჱ ამასჱ, არამედჱ რო
მელიჱ იგიჱ იყოჱ ჩემთანაჱ დამკუიდრებულჱ არსჱ ჩემთანაჱ
ცოდვაჱ რამეთუჱ მეჱ თანაჱ მდებჱ ვარჱ შჯულსაჱ ღთ~ისასაჱ
დავხედავჱ სხუასაჱ სჯულსაჱ ასოთაჱ შინაჱ ჩემთაჱ რომელ
იჱ წინაჱ განეწყვებისჱ ხედავჱ ვითარჱ განცხადებულადჱ გუითხ
რობსჱ ჩუენჱ მოციქულიჱ ორთაჱ მათჱ ნებათაჱ, ერთიჱ
ერთისაჱ წინაჱ აღდგომითაჱ მბრძოლთაჱ მათჱ, ერთსაჱ ნე
ბასაჱ ბუნებითსაჱ დაბადებულსაჱ რომელიჱ იყოჱ ადამისჱ თ
უისჱ პირველჱ გარდასლვისაჱ მცნებისაჱ სამოთხესაჱ შინაჱ ვიდრეჱ
სულიერღაჱ იყოჱ, დანათანაელჱ ხოლოჱ ერთსაჱ მასჱ რომელ
იჱ შემდგომადჱ ცთომისაჱ დაემკუიდრაჱ ჩუენჱ შორისჱ არაჱ
ბუნებითაჱ არამედჱ შემუსრვილიჱ გარეშეჱ გ΅ლისაჱ მისჱ მზ
აკვარებითაჱ ამისჱ თუისჱ არაჱ თქუაჱ მოციქულმანჱ ვითარმედჱ
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რომელიჱ იგიჱ დაბადებულიჱ არსჱ ცოდვაჱ რომელნიჱ წინაჱ
განეწყვებიანჱ რჩეულსაჱ მასჱ გონებისაჱ ჩემისასაჱ გულისჱ ჴ
მაჱ ყავთჱ ძმანოჱ სიტყუათაჱ ამათგანჱ, უკეთუჱ ვინმეჱ
მიერჩდეთჱ წინაჱ განწყობილთაჱ მათჱ წარტყუენულჱ არ
სჱ იგიჱ სიძულელისაჱ მისგანჱ ნებისაჱ ხოლოჱ უკეთუჱ
არაჱ ჴორცთაჱ საქმესაჱ მოაკუდინებსჱ ჰგიესჱ იგიჱ სულიერ
იჱ უნებელადჱ, აწჱ გამოჩინებულჱ არსჱ ვითარმედჱ ჴელმწიფე[ბ]
ასაჱ ჩუენსაჱ აქუსჱ ორივეჱ ესეჱ ნებაჱ დაღათუჱ ეშმაკისაჱ
იგიჱ ნებაჱ დაუცხრომელადჱ მიზიდავსჱ ნებასაჱ მასჱ თუისსაჱ ბო
როტსაჱ ჴორციელთაჱ მათჱ გულისჱ თქმათასაჱ, არამედჱ იტ
ყუისჱ იგივეჱ მოციქულიჱ შეუძლებელიჱ იგიჱ შჯულისაჱ რო
მელჱ უძლურჱ იყოჱ ჴორცთაჱ მათგანჱ ღმერთმანჱ ძეჱ
თუისიჱ მოავლინაჱ მსგავსადჱ ჴორცთაჱ მათჱ დამიიხუნაჱ ჩუენნი[ჱ]
ესეჱ ჴორცნიჱ თუინიერჱ ცოდვისაჱ განწმედილნიჱ ყოვლისაგა[..]
პირველისაჱ ადამისჱ ცთომისაჱ რათაჱ სიმართლეჱ იგიჱ შჯ
ულისაჱ აღესრულოსჱ ჩუენჱ შორისჱ, რამეთუჱ ზრახვაჱ იგი[ჱ]
ჴორცთაჱ სიკუდილიჱ არსჱ, ხოლოჱ ზრახვაჱ სულისაჱ ცხორებაჱ
არსჱ, დანანდუილვეჱ ზრახვაჱ ჴორცთაჱ სიკუდილიჱ არსჱ რა[მ..]
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თუჱ მზრახებენჱ ჩუენჱ ყოველსაჱ არაჱ წმიდებასაჱ, არაჱ გარეშეჱ
ხოლოჱ მტერიჱ არსჱ არამედჱ თანაჱ მყოფიჱ მარადისჱ დაწოლასაჱ დააჱ მასაჱ
ყოველთაჱ შინაჱ საქმეთაჱ შენთაჱ ეკრძალეჱ მასჱ რათაჱ არაჱ
ჩამოგინქრიოსჱ ქუითჱ, ვითარჱ შეგიძლოსჱ უწყალოდჱ გიჴმო

ბსჱ ვითარცაჱ მტერმანჱ, ამასჱ არამედჱ მინებსჱ რათაჱ აღუი
რჱ ახსნეთჱ მასჱ ნებასაჱ ქუეშეჱ სულიერებისასაჱ რათაჱ ე
გნეთჱ პირველსავეჱ მასჱ დაბადებულსაჱ რომელსაჱ მიგუაქც
ივნაჱ უფალმანჱ ჩუენმანჱ რამეთუჱ დიდადჱ დაბადებულჱ
ხართჱ უკეთუჱ ვითარჱ დაიცვეთჱ დაარაჱ დმიხუდეჱ ქუესაჱ
მასჱ ადგილსაჱ რამეთუჱ სიბრძნესაჱ ღთ~ისასაჱ ზიარებულჱ
ხართჱ რაზომჱ შესაძლებელჱ არსჱ დაბადებულისაჱ დამბადებელი
საჱ თანაჱ დაცხოველჱ ხარჱ დავითარცაჱ ანგელოზნიჱ, დამოკუ
დავჱ ვითარცაჱ ცხოველნიჱ უფსკრულთაჱ უქუენასკნელესჱ
დაუმაღლესჱ, რათაჱ შეუპყრობელჱ უდიდესჱ ყოველთაჱ დიდთაჱ
დაუმცირესჱ ყოველთაჱ მცირეთაჱ დამოკუდავებასაჱ შინაჱ უკუდავჱ
ესეჱ არსჱ დაბადებულებაჱ შენიჱ ორჱ კერძოჱ ამისჱ თუისჱ
არსჱ იგიჱ საკუირველჱ რამეთუჱ საკუირველთჱ მოქმედისაჱ
არსჱ ჴელოვნებისაჱ ესეჱ განკუირდაჱ ერთიჱ იგიჱ ვინმეჱ წმიდათაგან
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იჱ ღრმადჱ გამომეტყუელიჱ საკუირველსაჱ მასჱ შეზავებასაჱ უნ
დაჱ რათამცაჱ განეშორაჱ რასმეჱ განაგდოჱ რომელსაჱ იგიჱ
დაკლებულადჱ ვხედვიდაჱ რომელჱ იგიჱ ვერჱ შემძლებელჱ იყოჱ
მერმეჱ უდრტუინვიდაჱ თქუაჱ ესრეთჱ ჵიჱ ვითარჱ შევეერთე[ჱ]
არაჱ ვიციჱ დავითარჱ ვარჱ ხატჱ ღ~თისაჱ დაშევეზილეჱ თიჴასაჱ
თანაჱ ოდესჱ განმრთელდისჱ იბრძვინჱ დაოდესჱ მოიკლისჱ მ
წუხარებაჱ არიანჱ მიყუარსჱ ჩემთანავეჱ მონაჱ არსჱ დაგანვე
შოროჱ ვითარცაჱ მტერსაჱ ვივლტოდიჱ კრულებისაგანჱ დამრც
ხუენისაჱ მისგანჱ ვითარცაჱ თანაჱ მკუიდრსაჱ მინებსჱ რათაჱ
დავადნოჱ იგიჱ დაარაჱ ვინარსჱ შემწეჱ ჩემდაჱ კეთილისაჱ თუისჱ, მ
ისგანჱ მიჴმნჱ ცრემლნიჱ მისგანჱ მარხვაჱ მღუიძარებაჱ მის
განჱ ვედრებისაჱ შეწირვაჱ, დამრავალნიჱ შრომანიჱ კეთილნიჱ
რომელნიჱ თუინიერჱ ჴორცთასაჱ ვერჱ შესაძლებელჱ არიანჱ რამე
თუჱ ვიციჱ რასაჱ თუისჱ ვარჱ დაჯერჱ არსჱ ჩემდაჱ რათაჱ აღ
ვიდეჱ ღთ~ისაჱ ჩემისაჱ საქმეთაჱ გავრიდოჱ რამეთუჱ ჩემთანაჱ
მოქმედიჱ არსჱ დაარაჱ უწყიჱ ვითარჱ განვერნეჱ ზედაჱ მოსლვ
ასაჱ მისსაჱ რათაჱ არაჱ დავმძიმდეჱ ბორკილითაჱ რომელი[ჱ]
ჩამოიზიდავსჱ ქუეყანადჱ დაგამოვვარდეჱ ღმრთისაგანი[ჱ]
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იგიჱ არსჱ მტერიჱ მხიარულიჱ დამოყუარეჱ ცრუჱ ჵიჱ
შეკრებაჱ დაგანყოფაჱ რომლისაგანჱ მეშინისჱ დავიფაროჱ
რომელიჱ მიყუარსჱ მეშინისჱ მისგანჱ პირველჱ ბრძოლისაჱ
დავეგჱ დაპირველჱ დაგებისაჱ ვიბრძოდიჱ, ამისჱ თუისჱ გუყ
უნაჱ რათაჱ რკინობითაჱ დაბრძოლითაჱ ამათჱ ჴორცთა
თაჱ მივხედვიდეთჱ მასჱ დამდაბლებასაჱ რათაჱ იყოსჱ შეკრე
ბულიჱ ესეჱ უსუსურიჱ სწავლაჱ მთავრობისაჱ რათაჱ უ
წყოდითჱ რამეთუჱ მაღალჱ დამდაბალჱ ვართჱ მკუიდრნიჱ ნ
ათლისანიჱ ანუჱ ბნელისანიჱ სადაცაჱ მიდრკესჱ ესეჱ არს,ჱ

შეზავებაჱ ჩუენიჱ რამეთუჱ ოდესჱ ავმაღლდეთჱ ხატები
თაჱ მითჱ მიწისაჱ თუისჱ ვმცირდითჱ, გულისჱ ჴმაჱ გიყოფი
ესჱ შეკრებაჱ შენიჱ, დაშინაგანიჱ ბრძოლაჱ მიუდრეკელ
ადჱ იპყარჱ თავიჱ შენიჱ ყოვლადვეჱ ნუჱ მიერჩდებიჱ მერმესაჱ
მასჱ დაბოროტსაჱ განზრახვასაჱ დაიხილეჱ რამეთუჱ სხუა
ცაჱ მტერიჱ გივისჱ რომელმანჱ შენჱ მაღლითჱ ჩამოგაგდოჱ
დაარაჱ ოდესჱ განიზრახავსჱ შენთუისჱ კეთილსაჱ დაშეეწ
ევისჱ იგიჱ ნებასაჱ ჴორცთასაჱ უჴორცოჱ იგიჱ ფარაოჱ ნა
თლისაგანჱ ბნელადჱ მიცვალებულიჱ განათლებულსაჱ მასჱ
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კაცსაჱ რომელსაჱ იორდანეჱ წარუვლიესჱ, მასჱ მიჰკიდავსჱ თუის
საჱ მასჱ თანაჱ კრებულსაჱ, სიჴშოსაჱ მასჱ თუისსაჱ ბნელისასაჱ
დაჴელმწიფედჱ დაბადებულთაჱ მონადჱ თუისაჱ აიძულებსჱ რათა
მცაჱ წარიქცივნესჱ იგინიჱ ბაბილოვნადჱ, მრავალთაჱ შემჭამე[ლ]
საჱ მასჱ ჯოჯოხეთსაჱ რომელიჱ იგიჱ დანთქმულჱ არსჱ ზღუ
ასაჱ მასჱ ცეცხლისასაჱ, მოსლვითაჱ ქრისტესჱ ღთ~ისაჱ ჩუენის
ათაჱ რომელიჱ იგიჱ იშვაჱ ქალწულისაგანჱ მეორეჱ ადამჱ ბუნ
ებითაჱ მითჱ პირველისაჱ მისჱ ადამისათაჱ თუინიერჱ ხოლოჱ ცო
დვისაჱ, ხოლოჱ რომელთაჱ განანათლესჱ თავნიჱ თუისნიჱ მის
ვეჱ ნათლისაგანჱ დაუსაბამოსაჱ, დაშთესჱ იგინიჱ შუებულნ[.]
მხიარულებასაჱ შინაჱ ეგნესჱ უცთომელადჱ უკუდავსაჱ დაჱ
მახლობელსაჱ ცხორებასაჱ მასჱ მოსწრაფებითაჱ შემჭუალ
ულჱ სიყუარულსაჱ მისვეჱ ნათლისაჱ განმანათლებელისასაჱ,
უკუნისამდეჱ დავითარცაჱ ესეჱ დასხუანიჱ მრავალნიჱ მიიხუნესჱ, რ
ქუაჱ მათჱ წარვედითჱ დაგანამტკიცებდითჱ ქრისტესჱ სამწყსო
თაჱ მათჱ დაწარავლინნაჱ რომელნიჱ მეჱ მათგანნიჱ კახეთადჱ
დარომელნიჱ მეჱ კუხეთადჱ კერძოჱ, დარომელნიმეჱ ზენაჱ კერძო[ჱ]
სოფლითჱ, დაერთიჱ ვინმეჱ გარეშეთადჱ, დასხუანიჱ გარემო[ჱ]
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ქალაქსაჱ ამასჱ ჩუენსაჱ სამეუფოსაჱ ხოლოჱ იგიჱ წარვიდესჱ
დადაემკუიდრნესჱ რომელნიმეჱ ჭალაკთაჱ დარომელნიჱ მეჱ მთათაჱ
ქუაბთაჱ დაყურელთაჱ ქუეყანისათაჱ დამოვიდოდესჱ მათაჱ ყოვ
ლითჱ კერძოჱ დააღეშენებოდესჱ სიტყუათაჱ დასაქმეთაჱ მათ
თაგანჱ რომელნიჱ ექმნებოდესჱ მათჱ მიერჱ, განმკიცნებო
დაჱ მათჱ მიერჱ სიმრავლეჱ მორწუნეთაჱ, ხოლოჱ რომელნიჱ ი
გიჱ წარმოეყვანნესჱ თანაჱ მოსლვასაჱ მისსაჱ წმიდასაჱ იოვანე
სჱ წმიდათაჱ მოწამეთაჱ ნაწილნიჱ ურიცხუნიჱ, ფრიადჱ აქუ
ნდესჱ იგინიჱ წინაშეჱ თუალთაჱ მისთაჱ უფროსჱ ყოველთაჱ
საფასეთაჱ, ხედავნჱ მათჱ ვითარცაჱ გუნდთაჱ მრავალთაჱ გარ
ეჱ მოდგომილთაჱ მისაჱ დაესვენჱ დანუჱ გეშინისჱ ცემულჱ ა
რიანჱ მათჱ მიერჱ დანანდუილვეჱ დიდნიჱ იგიჱ საფასენიჱ
ყოველთაჱ თუალთაჱ უპატიოსნესნიჱ ძუალნიჱ მოწამ
ეთანიჱ მჴნეთაჱ მჴედართანიჱ ღუაწლსაჱ შინაჱ უძლეველ

ნიჱ, რომელთაჱ დასთხივნესჱ სისხლნიჱ მათნიჱ მისჱ თუისჱ რო
მელმანჱ იგიჱ თუისითაჱ სისხლითაჱ მოგუყიდნაჱ ჩუენჱ ზღ
უდენიჱ კაცთაჱ ნათესავისანიჱ ჭირვეულჱ თუჱ ვინმეჱ არიანჱ
მათდაჱ მიივლტინჱ მოხარულიჱ მათვეჱ მიირბიესჱ ევედრებ[...........]
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მეთუჱ საწერტელჱ ექმნებოდესჱ ვითარცაჱ ისარნიჱ განჴ
ურვებულნიჱ, დღესაჱ ერთსაჱ აღიძრნესჱ ყოველნიჱ იგიჱ
ძალნიჱ ბნელისანიჱ, დავითარცაჱ მიუჴდესჱ წმიდასაჱ იოვა
ნესჱ დაიწყესჱ ბრძოლადჱ მისაჱ ბევრითაჱ მანქანებითჱ შეშ
ფოთდენჱ გარემოსჱ მისსაჱ აშინებდესჱ დღეჱ დაღამეჱ ზედაჱ დაესხმო
დესჱ, რეცაჱ თუჱ ძალჱ რამეჱ ედებისჱ, დააზმნობდესჱ კლ
დესაჱ მასჱ ჩამოგდებადჱ ხოლოჱ ნეტარიჱ იგიჱ ბერიჱ აღიჭუ
რრვოდაჱ ჯუარითაჱ ქრისტესითაჱ, დაარადჱ შერაცხდაჱ
მათსაჱ მასჱ ოცნებასაჱ დააჰაჱ ეტყუინჱ, ესერაჱ ვარჱ უკეთ
უჱ შენდობაჱ მიგიღებიესჱ დღესაჱ ერთსაჱ ყოველიჱ იგიჱ
სიმრავლეჱ აღიძრაჱ დაგამოჩნდაჱ ცხადადჱ, გარეჱ მოადგე
სჱ ნეტარსაჱ იოვანესჱ დაეტყოდესჱ, რასაჱ თუისჱ მოხუედჱ
აქაჱ, დაერთმანჱ მათგანმანჱ უმთავრესმანჱ ეშმაკთამ
ანჱ უჴმოჱ სახელითჱ იოვანეჱ რასაჱ თუისჱ გუაცილო
ბჱ ანუჱ ვინჱ მოიწიეჱ ჩუენიჱ არსჱ ადგილიჱ ესეჱ დაშე
ნჱ ვერჱ ძალჱ გიცჱ ყოფადჱ აქაჱ ანუჱ არაჱ უწყიაჱ რამეთ
უჱ კადნიერებამანჱ მაგანჱ შენმანჱ ჩუენდაჱ მომართჱ წ
არგწყმიდოსჱ შენჱ სრულიადჱ, რამეთუჱ ვერჱ ძალჱ გ
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მათჱ ჴმელისანიჱ დაზღუისანიცაჱ, ხოლოჱ მამასაჱ იოვანესჱ წ
ინაშეჱ ეპყრნესჱ ნაწილნიჱ იგიჱ წმიდათანიჱ, ვითარმცაჱ ხე[დ]
ვიდაჱ დღესაჱ მასჱ ღუაწლისაჱ მათისასაჱ, ეგრეთჱ ზრახავნჱ
მათჱ, დაგანიცდიანჱ თითოეულისაჱ სატანჯველითაჱ გონე
ბითაჱ თუისითაჱ ყოველთაჱ დღეთაჱ ეწამებიანჱ დაშრომ
ათაჱ თუისთაჱ შემატებნჱ, ევედრებინჱ მათჱ დაამბორსჱ უ
ყოფნჱ სურვილითაჱ დიდითაჱ ოდესმეჱ წარავლინებდაჱ
მოწაფეთაჱ თუისთაჱ, მისცაჱ მათჱ ნაწილთაგანიჱ წმიდ
ათაჱ მოწამეთაჱ რათაჱ აქუნდესჱ საფარველადჱ თავისაჱ მათი
საჱ დაეკლესიათაცაჱ აღაშენებდენჱ სახელითაჱ მათითაჱ, თ
უითეულისაჱ საყოფელთაჱ, რომელთაჱ განემზადებდისჱ, მა
დლისაგანჱ ღ~თისაჱ ნეტარიჱ იგიიჱ ბერიჱ მარტოდჱ იქც
ეოდაჱ ერთისაჱ მსახურისაჱ თანაჱ მათისაჱ, მთასაჱ მასჱ ზედაჱ
მოღუაწებითაჱ დიდითაჱ დალოცვაჱ მისიჱ აღვიდოდაჱ ცად
აერთაჱ განსწმედდაჱ, დაგანვლიდაჱ ათიერსაჱ, ხოლოჱ კეთი
ლისჱ მოძულენიჱ იგიჱ ეშმაკნიჱ რომელნიჱ დამკუიდრებუ
ლჱ იყუნესჱ პირველითგანჱ მთასაჱ მასჱ ვერჱ დაითმენდესჱ
მამისაჱ ჩუენისაჱ იოვანესჱ ლოცვათაჱ დავედრებათაჱ რა
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იცჱ ყოველსაჱ მასჱ სიმრავლესაჱ წინაჱ აღდგომადჱ, დათავსაჱ
თუისსაჱ ნუჱ იცთუნებენჱ მიუგოჱ ნეტარმანჱ იოვანეჱ
დარქუაჱ მათჱ, კეთილისაჱ განზრახვაჱ არაჱ ოდესჱ მიგი
ღებიესჱ ნათესავისაჱ ჩუენისაჱ თუისჱ დამეჱ ვითარჱ ვისმინოჱ
თქუენიჱ, არამედჱ ადგილიჱ თქუენიჱ ბნელეთიჱ არსჱ
ივლტოდეთჱ მუნჱ, დამსწრაფლჱ ივლტოდესჱ ეგეოდე
ნიჱ იგიჱ სიმრავლეჱ ძალითაჱ ქრისტესითაჱ, საწყალო
ბელითაჱ ჴმითაჱ იტყოდესჱ ვააჱ ჩუენდაჱ რამეთუჱ სახ
ელისჱ დებაჱ იესოსიჱ ყოვლითჱ ადგილითჱ განგუასხა
მსჱ ჩუენჱ, ხოლოჱ მისცემსჱ ძალსაჱ რომელნიჱ შეუდგ
ესჱ მასჱ არამედჱ წარვედითჱ დაუშინარესთაჱ წარმართ
თასაჱ დავემკუიდრნეთჱ მუნჱ დამყისჱ ვითარცაჱ ნისლიჱ ჴშირ
იჱ დაბნელიჱ გამოჴდაჱ მთისაჱ მისგანჱ დაუჩინოჱ იქმნაჱ
დამიმართაჱ ჩრდილოთჱ კერძოჱ ხოლოჱ ნეტარიჱ იოვან[.]
ღმერთსაჱ ვითარჱ იხილაჱ დაცემაჱ დაწარწყმედაჱ მათიჱ ჵიჱ
მსმენელოჱ არაჱ შენჱ ხარაჱ რომელმანჱ ადგილიჱ იგიჱ
მიმიღეჱ სამოთხეჱ ფუფუნებისაჱ, რამეთუჱ ჩემიჱ იყოჱ დაჱ
შენჱ ღონისჱ ძიებაჱ ესეჱ ვითარიჱ მოიღევეჱ ადამისჱ თუისჱ
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დაგამოჴადეჱ იგიჱ მიერჱ დაიყოჱ გზაჱ დავიქმნენითჱ საზრდელჱ სი
კუდილისაჱ შენითაჱ მანქანებითაჱ ხოლოჱ ღმერთმანჱ ვერჱ
დაითმინაჱ თუისისაჱ თუისჱ ხატისაჱ სრულიადჱ შეურაცხებაჱ
არამედჱ მოვიდაჱ დაპოვაჱ იგიჱ დაფლულიჱ სიღრმესაჱ შინაჱ
დააღმართაჱ იგიჱ განაახლაჱ დაგანკურნაჱ ყოველიჱ იგიჱ ნ
აგურემიჱ შენიჱ, დააჰაჱ ესერაჱ დღესჱ იდევნებიჱ ყოვლ
ითჱ კერძოჱ ნაშობთაჱ მისთაგანჱ რამეთუჱ განეფინნესჱ
ნიჭნიჱ იგიჱ ყოველსაჱ სოფელსაჱ, დაარაჱ არსჱ შენდაჱ ად
გილჱ გარეშეჱ ბნელეთიჱ, ვითარცაჱ იგიჱ თუითჱ თავითჱ
თუისითჱ მოიძულეჱ ნათელიჱ, დაშეიყუარეჱ ბნელიჱ, რამე
თუჱ ანგელოზჱ იყავჱ დამჴდომჱ იქმენჱ, მაქებელჱ იყავჱ დამ
ასმენელჱ დაგედვაჱ, ხოლოჱ ჩუენჱ შენჱ მიერჱ იგიჱ ზაკვითჱ
აღთქმულიჱ ადგილითჱ მოვიღოთჱ სრულებითჱ, დააჰაჱ
ესერაჱ საყოფელისაჱ ამისგანჱ ცადჱ მივიცვალებითჱ ესმაჱ საქმეჱ
ესეჱ ყოველთაჱ გარემოსჱ მყოფთაჱ მთასაჱ მასჱ დაიხილესჱ სა
კუირველებაჱ იგიჱ დიდებულიჱ საკუირველთჱ მოქმედისაჱ
ღ~თისაჱ რომელიჱ იყოჱ ლოცვითაჱ მამისაჱ ჩუენისაჱ იოვა
ნესითაჱ რომელმანჱ აღასრულისჱ ნებაჱ მოშიშთაჱ მის
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[............რა]მეთუჱ იცოდესჱ წინათვეჱ სიბოროტეჱ იგიჱ მათიჱ ე
შმაკთაჱ, რომელნიჱ დამკუიდრებულჱ იყუნესჱ ადგილსაჱ მასჱ და
ადიდებდესჱ ღმერთსაჱ ხოლოჱ ნეტარიჱ იგიჱ ბერიჱ იქ
ცეოდაჱ მთასაჱ მასჱ მარტოჱ დამოწაფისაჱ მისგანჱ თუისისაჱ

იმსახურებოდაჱ დღითიჱ დღეჱ, განაახებდაჱ თავსაჱ თუის
საჱ ისწრაფდაჱ რათაჱ არაჱ ცალიერიჱ ეჩუენოსჱ თა
უისსაჱ უფალსაჱ არამედჱ კეთილნიჱ საქმენიჱ მიიხუნესჱ
ძღუნადჱ ყოველსაჱ დღესაჱ წინაშეჱ მისაჱ რამეთუჱ მთაჱ
პირველჱ ურწყულიჱ იყოჱ დაყოვლადვეჱ ვერჱ საპოვნებელჱ
წყალიჱ გარემოსჱ მისაჱ, დაღაჱ თუჱ მრავალიჱ ღონი
სჱ ძიებაჱ იყოჱ პირველთაჱ მათჱ გოდოლსაჱ შინაჱ მყოფთ
წარმართთაჱ რამეთუჱ ვერჱ შემძრველითაჱ თხრითაჱ
ჴმელსაჱ მასჱ ქუეყანასაჱ, ხოლოჱ ნეტარიჱ იოვანეჱ ხედ
ვიდაჱ თუისისაჱ მისჱ მოწაფისაჱ შრომათაჱ დიდთაჱ ვითარ[ჱ]
იგიჱ აკლდისჱ წყალიჱ ძირითჱ მისჱ მთისათჱ დაღიღი
სჱ საჴმარადჱ მისჱ ბერისაჱ თუისჱ რამეთუჱ არსჱ ადგილიჱ
იგიჱ ყოვლითჱ კერძოჱ აღსავალიჱ ფიცხელჱ დააღმართიჱ
გრძელჱ, დაშეეწყალაჱ ბერსაჱ მოწაფეჱ იგიჱ თუისიჱ ელი[აჱ]
1-17 სტრ., 230v
ილოცვიდაჱ დაევედრებოდაჱ უფალსაჱ თუისსაჱ რათაჱ მოსცე
სჱ მასჱ წყალიჱ მახლობელადჱ მაშინჱ რომელმანჱ მოსცაჱ
წყალიჱ უდაბნოსაჱ ერსაჱ თუისსაჱ ისრაელსაჱ ჴელითაჱ
მოსესითაჱ მონისაჱ თუისისათაჱ, დაგამოუტევნაჱ მდინარ
ენიჱ კლდისაგანჱ ჴმელისაჱ ცემითაჱ კუერთხისათაჱ, გან
არინნაჱ ათორმეტნიჱ ნათესავნიჱ ძენიჱ ისრაელისანიჱ ბა
ნაკიჱ იგიჱ დიდიჱ, არაჱ ერთჱ გზისჱ ანუჱ ორჱ გზისჱ,
არამედჱ მრავალჱ გზისჱ ვითარცაჱ იტყუისჱ პავლეჱ მოცი
ქულიჱ რამეთუჱ სუმიდესჱ იგინიჱ სულიერისაჱ მისგა
ნჱ კლდისაჱ რომელსაცაჱ შეუდგესჱ, ხოლოჱ კლდეჱ იგიჱ ი
ყოჱ ქრისტეჱ, კლდეჱ იგიჱ სახეჱ ქრისტესიჱ იყოჱ დაკუერ
თხიჱ იგიჱ აჩრდილიჱ ჯუარისაჱ დარამეთუჱ ნეტარიცაჱ
იგიჱ ყოვლადვეჱ შეუდგაჱ ქრისტესაჱ რომელმანჱ ისმინაჱ
ლოცვაჱ მისიჱ, დაიყოჱ მეყსეულადჱ ვედრებასაჱ მისსაჱ ად
გილსაჱ მასჱ სადაჱ ჯუარიჱ ქრისტესიჱ აღემართაჱ, დავითარმ
ცაჱ კუერთხისაჱ მისჱ წილჱ მოსესისაჱ ჯუარითაჱ მითჱ სცაჱ
ჴმელსაჱ მასჱ ქუეყანასაჱ რომელიჱ არაჱ ვისჱ ეხილვაჱ ყოვლადჱ
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წყალიჱ მუნჱ დაგამოჴდაჱ წყალიჱ ტკბილიჱ გრილიჱ დაფრიადჱ შუ
ენიერიჱ მდიდრადჱ რომელიჱ დღესჱ დისჱ მყოფთაჱ თუის
მისჱ მონასტრისათაჱ, დაარაჱ ხოლოჱ თუჱ მათჱ კმაჱ ეყოფვისჱ
არამედჱ სიმრავლისაჱ თუისჱ დიდჱ ძალისაჱ დავითარცაჱ იქმ[..]
სასწაულიჱ ესეჱ დიდიჱ მოვიდესჱ ყოვლითჱ კერძოჱ ხილვადჱ რ
ამეთუჱ იცოდესჱ გარემოსჱ მწყდ΅ართაჱ მათჱ ვითარმედჱ წყალი[ჱ]
არაჱ იყოჱ ადგილსაჱ მასჱ, ხოლოჱ მადლითაჱ მითჱ მისჱ წმიდისა
თაჱ წყაროჱ იგიჱ იქმნაჱ, არაჱ თუჱ სამსახურებელადჱ არა
მედჱ კურნებანიცაჱ მრავალნიჱ იქმნებოდესჱ, მოაქუნდაჱ უძ
ლურებიჱ ფერადჱ ფერადიჱ დაეშმაკეულებიჱ დარაოდენნ[იჱ]

იცხებდესჱ მისჱ წყაროსაგანჱ განიკურნებოდესჱ დაწარაქუ
ნდაჱ იგიჱ შორადჱ სოფლადჱ, ხოლოჱ რომელნიჱ სარწმუნო
ებითჱ მივლენჱ დღენდელადჱ დღედმდეჱ სარგებელჱ ეყოფვი
სჱ ხოლოჱ შენებაჱ არაჱ ინებაჱ, მასჱ ადგილსაჱ არამედჱ ვითარც
აჱ არსჱ წესიჱ მარტოდჱ მყოფობისაჱ იყოფვოდაჱ ნაპრალსაჱ მასჱ
კლდისასაჱ ეპოვნაჱ ქუაბიჱ მცირეჱ რომელსაჱ შინაჱ აღასრ
ულაჱ მწირობაჱ სარწმუნოსაჱ ამისჱ ცხორებისაჱ ნაკლულევან
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ებითაჱ დიდითაჱ ჭირვეულიჱ ძუირჱ ხილულიჱ რომ[ლ]
ისაჱ თუისჱ ღირსავეჱ არაჱ იყოჱ სოფელიჱ ესეჱ დაშ
ემდგომიჱ ამისიჱ დავითარჱ განამრავლებადჱ უფალიჱ მისჱ მი
ერჱ სასწაულებსაჱ მასჱ განჴდაჱ ამბავისჱ მისიჱ ქუეყანასაჱ
ქართლისასაჱ დაგამოუბრწყინდაჱ ვითარცაჱ მთიებიჱ განთია
დისაჱ რომელმანჱ, ფარულადჱ ადიდაჱ ღმერთიჱ დამისჱ მი
ერჱ განავრცნაჱ წიაღნიჱ მისნიჱ დადაიტიაჱ ნათელიჱ ი
გიჱ დიდიჱ მაღლითჱ მოყვანებულიჱ რამეთუჱ ვერჱ
შესაძლებელჱ იყოჱ ვითარმცაჱ ვინჱ აღანთოჱ სანთელიჱ დაჱ
დაფარაჱ ქუეშეჱ ჴუმირსაჱ არამედჱ ზედაჱ სასანთლესაჱ რ
ათაჱ ნათობდესჱ კაცთაჱ დაღათუჱ უნებნჱ მათჱ რათამც
აჱ დაფარნესჱ თავნიჱ თუისნიჱ, ვითარცაჱ მენელსაცხებ
ლემანჱ არაჱ აღავსისჱ შივშაჱ იგიჱ სულნელითაჱ დაშ
თააგდისჱ იგიჱ სხუასაჱ ჭურჭელსაჱ დაშეხუიაჱ იგიჱ
კეთილადჱ დაკიდისჱ იგიჱ წარღებადჱ სადაცაჱ ნებავნჱ დაგონებნჱ
მესურნელეჱ იგიჱ ვითარმედჱ დაფარულადჱ აქუსჱ მასჱ ხო
ლოჱ ყოველთაჱ მათჱ რომელნიჱ მიეახლნენჱ ეცემიანჱ სისუ
რნელეჱ მისჱ ნელსაცხებელისაჱ ესრეთვეჱ კეთილნიჱ საქმე
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ნიჱ ვერჱ დაიფარნიანჱ დაღათუჱ არაჱ ნებავნჱ ნ.მოქმედთაჱ
მათჱ დღესაჱ ერთსაჱ მსახურიჱ იგიჱ მისიჱ ნეტარიჱ ელიაჱ
დიაკონიჱ მივიდაჱ წყაროსაჱ მასჱ ღ~თივჱ მოცემულსაჱ მოღებ
ადჱ წყლისაჱ დამუნჱ დგაჱ წყაროსაჱ მასჱ თანაჱ დათუითჱ მ
აღნარისაჱ დიდიჱ დასაშინელიჱ ფრიადჱ, დაშეეშინაჱ ფ
რიადჱ ნეტარსაჱ ელიასჱ დაგარეჱ იქცაჱ დაუთხრაჱ დიდ
საჱ იოვანესჱ, ხოლოჱ იგიჱ მოვიდაჱ დაეტყოდაჱ დათუსაჱ მასჱ
უკეთუჱ არაჱ გისუამსჱ წყალიჱ ეგეჱ სუუჱ დავიდოდ
ეჱ დარჩულიჱ დაუდვაჱ მასჱ დარქუაჱ სახელითაჱ უფლისაჱ ჩუენ[..]
იესოჱ ქრისტესითაჱ გეტყუიჱ ნუღარამცაჱ გაქუსჱ ფლობაჱ
ბოროტებადჱ დავნებადჱ მათაჱ რომელთაჱ შეემთხუეოდეჱ
კაცთაჱ მთასაჱ მასჱ ზედაჱ დავითარჱ მოიღოჱ ბრძანებაჱ მჴე
ცმანჱ მანჱ ბერისაგანჱ განსწავლაჱ არაჱ ვისაჱ ვნებადჱ
წარემართაჱ დავითარცაჱ მეგობარსაჱ ტკბილადჱ მეტყუ
ელსაჱ უკუმოხედვიდაჱ თავიჱ მოედრიკაჱ დამყუდროებითჱ
მორჩილობისაჱ სახესაჱ აჩუენებდაჱ, დაყოვლადვეჱ მჴეცე

ბრივჱ ბუნებაჱ არცაჱ ბსივლტოლაჱ რამეთუჱ ცვალაჱ
თუისიჱ იგიჱ სიბოროტეჱ დაგარდაიქცაჱ კეთილადჱ დალო
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ცვითაჱ მისჱ წმიდისათაჱ მოაქამომდეჱ რომელთაჱ შეემთხუ[...]
ვითარცაჱ ცხოვარიჱ მშუიდიჱ თანაჱ წარვალსჱ დაარაჱ საკუი
რველჱ არსჱ ესეჱ რამეთუჱ იციანჱ მჴეცთაცაჱ პატივი
საჱ ცემაჱ მმართებელთაჱ მიხედენჱ დანათელსაჱ რომელიჱ იგიჱ
ჯურღმულსაჱ შორისჱ მჴეცთასაჱ შთავარდაჱ დაპირიჱ
დაუყოჱ პირველითგანჱ საზრდელჱ მოკლებულთაჱ დაფრი
ადჱ მშიერთაჱ ლომთაჱ მათჱ შორისჱ ვითარცაჱ ქვაჱ ა
ნდამატისაჱ განუტეხელიჱ იდვაჱ დაყოვლადვეჱ ვერჱ იკად
რებდესჱ შეხებადჱ მისაჱ მჴეცნიჱ იგიჱ არამედჱ მოუ
ჴდესჱ დალოშნიდესჱ ფერჴთაჱ მისთაჱ დავითარცაჱ იტყოდესჱ
ესეჱ იგიჱ ჴორცნიჱ არაჱ არიანჱ რომელმანცაჱ ჩუენჱ
საზრდელჱ გუექმნესჱ ვინათგანჱ არაჱ თავსჱ იდვაჱ მანჱ
ტაბლისაგანჱ სამეუფოსაჱ სანოვაგეთაჱ გემოსჱ ხილ
ვაჱ გარნაჱ თესლსაჱ ხოლოჱ ამანჱ სამთაჱ შუიდეულ
თაჱ პურიჱ არაჱ ჭამაჱ დაწყალიჱ არაჱ სუაჱ ჯერჱ არ[სჱ]
ჩუენდაჱ რათაჱ ვისწავლნეთჱ მმარხველთაჱ იგიჱ პატ
ივისაჱ პყრობაჱ ხოლოჱ ნეტარმანჱ მანჱ ბერმანჱ თუი
სითაჱ ფ[ი]ცხელითჱ შრომითაჱ მარხვ[ი]სათაჱ არაჱ ართავს
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იდვაჱ თუისისაგანჱ ხოლოჱ განეყენაჱ მჴეციჱ იგიჱ ჴორცისჱ,
მჭამელიჱ არამედჱ ვითარცაჱ მოციქულიჱ წარივლინაჱ
თუისთაჱ მიმართჱ მოციქულთაჱ ნათესავთაჱ დამოყუა
რეთაჱ, რამეთუჱ ნაშობნიჱ ნაშობთაცაჱ მათთაჱ ნათ
ესავთაჱ რათაჱ არაჱ ვისჱ ავნონჱ, დამცნებაჱ იგიჱ აღ
უირჱ ექმნაჱ მათჱ პოლოტიკჱ, დაკბილნიჱ მათნიჱ
მოალბნაჱ დაჰგიანჱ ვიდრეჱ დღენდელადჱ დღედმდეჱ მთა
საჱ მასჱ დაარაჱ ვისჱ ავნებნჱ მრცხუენინჱ, დაშევწუხდიჱ
[.]ესეღაჱ მესმინჱ ვითარჱ მჴეცებრივსაჱ მასჱ ბუნებასაჱ
უტყუსაჱ დაუგუნურსაჱ ესმინაჱ სტყუაჱ იგიჱ წმ
იდათაჱ, დაჩუენჱ მჴეცთაჱ უბოროტესადჱ გამოვჩნ
[.......]ყოფილთაჱ მათჱ შორისჱ აღმოვიკითხავთჱ, დამოცემ
[.......ნ]იჱ იგიჱ მცნებანიჱ გუასმიანჱ, დავნებადჱ მოყუას
[..........]ჩუენთაჱ არაჱ დავსცხრებითჱ, დაყენებულჱ ვართჱ
[............]ცისჱ ჭამისაგანჱ დაჴორცთჱ მოყუასისაჱ ჩუენისათა[ჱ]
[.............ვ]ნდეთჱ მჴეცთაჱ მათღაჱ თუჱ ვემსგავსნეთჱ, დაარა[ჱ]
[..........]მჭამელჱ კაცთაჱ მიგუიღებიესჱ მცნებაჱ ღ~თისაგან[ჱ]
[.....................]შევ[ი]ყუაროთჱ მოყუასიჱ ვითარცაჱ თავიჱ თუისიჱ ხო[..]
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თუჱ რამეთუჱ სიძულილიჱ მოყუსისაჱ სიძულილიჱ არსჱ
თავისაჱ თუისისაჱ მომატყუებელჱ ამისსაჱ არსჱ შურიჱ
ჵიჱ მოშურნენოჱ განეყენეჱ შურსაჱ, შურიჱ სიკუდილიჱ
არსჱ ევლტოდეჱ მისგანჱ რათაჱ არაჱ მოკუდეჱ, ნუჱ
შურობჱ წარმატებულთაჱ სათნოებათაჱ დააღიარეჱ
ვითარმედჱ მოშურნეჱ ხარჱ ქებულჱ არსჱ შურიჱ სიყუ
არულიჱ იგიჱ სიკუდილისაჱ თუისჱ ესეჱ ცხორებისაჱ თუი
სჱ მჴსნელჱ, დააღჭექილებჱ რომელმანჱ განკაფისჱ გონ
ებანიჱ მომგონებელთაჱ მისთანიჱ არამედჱ ერჩდიჱ წ
ერილთაჱ დაჰპოვეჱ გამოჴსნაჱ დაბაძევდიჱ განსრულ
ებულთაჱ სათნოებასაჱ შინაჱ ნუჱ შურობჱ [..........]
განეროჱ მცირედჱ საბრჴესაჱ მტერისასაჱ დაკუა[ლ...........]
მუნვეჱ მოვიდეჱ რომელსაჱ იგიჱ მიწყიესჱ შემდგომა[დ..............]
ამისსაჱ მოართუესჱ მათდაჱ ღრეკილიჱ შეკრული[..........]
არცაჱ რკინითაჱ, დამნიადჱ განრღუეულიჱ რამეთუ[...........]
ყლულჱ იყუნესჱ ყოველნიჱ ჴორცნიჱ მისნიჱ რამე[.............]
გუემულჱ იყოჱ იგიჱ ჟამთაჱ მრავალთაჱ ფიცხელ[...........]

