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უ. ´ირველ ოდერ ალეურა
ნდრე მეტემან ნათერა
ვნი იგი ლოთირ ღვილთა
ნი წარიუცინა და ღეჴა
დნა იგინი კედარრა მარ
უ~ქანარა იცილნა ნათე
რავნი რარტიკნი ბსნთს
რუნი მრცდომარენი მდი
ნარერა ზ~ა მტკსარრა
მიცსევით ოთც უალ~უდ
და დაბნები მათი
sარკინე ულ~უი კარპი
სრბნირი და ოშრაჴე და
ციცენი მათნი ციცჱ დიდი
რარკინირაჲ სტლირციცჱ
კარპირა სრბნირრა
და ოშრ~ჴირა:
dასკჳრდა ალეურანდ
რერ და ცნა რ~ იებორელთა
ნათერავნი იქვნერ ქ~ლრა
ჴორციელრა ჩამდერ და
რამარე მათი არა იქო
1-24 სტრ., 216r
ვენაჴი და რსჲ გამოიფო
ურნით და დარცნა კაცნი მე
რსვენი დარტაგითა რსჲრაჲ
თა და წრუჳან ადგილრა
მარ ნარტაგირი
dა მერმე გამოიფო რარკინე
თჳთ დაქარერ და მეოტ იუ
მნნერ და თანა წქვანდა
ალეურანდრერ მეტერა აზოჲ
შჱ არიანუართლირა მეტ
ირაჲ და მარ მისბოშა მც
ცეთაჲ რაძდომად და რაზ
ფვარი დასდვა მარ წერე
თი და ეგრირ წქალი და
რომცითი და მთაჲ ცროლირა
და წარვიდა
x~ ერე აზოჲ წარვიდა არიან
უართლად მამირა თჳრირა
და წარმოიქვანა რვაჲ
რაცლი და ათნი რაცლნი
მამა მშსშეთანი და დაძ
და შსელ მცცეთარ და თანა
წქვანდერ კერპნი ფ~თად
გაცი და გა:
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ულ~ურა ზფსდენი მოაუმნნა
û~ და მეტობდა არიკ რ~ნ ღიდა
ციცე აფაღენა არმაზრა
É~ და მეტობდა ბრატმან რ~ლ

მკსდარრა ღეღჩამდერ
dა ვერეშლო ბრშოლაჲ
მათი მეტერა და წარვიდა
mაღინ მოვიდერ ნათერა
ვნი მბრშოლნი უალდე
ველთაგან გამორცმს
ლნი წონნი და ითცოვერ
ბსნთსრუთა ს~ლირაგან
უ~ქანაჲ ცარკითა და
დარცდერ იგინი ზანავრ
dა ეპქრა იგი რ~ლ ცარკითა
აუსნდა წრუჳან მარ
ცერკი და ღემდგომად რაო
დენირამე ჟამირა მოვიდა
ალეურანდრჱ მ~ტჱ ქ~ლირა
უ~ქანირაჲ და დალეწნა რამ
ნი ერე ულ~უნი და ციცენი და
წონთა დარცა მაცჳლი:
x~ რარკინერა ულ~ურა ებრშ
ოლა ათერთმეტ თთსჱ
და დადგა რარკინერა და
რავალით კერშო და დაარცა
a~ და ერე იქო პირველი მეტჱ
მცცეთარ ღინა აზოჲ შჱ
არიანუართველთა მეტი
რაჲ და მოკსდა:
B~ dა ღემდგომად მირა დადგა
ტარნავაზ ამან აფმარ
თა კერპი დიდი ცცჳრრა ზ~ა
და დარდვა რაცელი მირი არ
მაზი და მოუმნა ზფსდე წქლ
ით კერშო და წრუჳან არმაზ:
g~ dა ღემდგომად მირა დადგა
მეტედ რასრმაგ ამან აფ
მართა კერპი აჲნინა გზა
რა ზ~ა და იწქო არმაზრ
ღჱნებად:
D~ და მირა ღემდგომად მეტობდა
მირვან და აფმართა და
ნინა გზარა ზ~ა წინარჱ და
აფაღენა არმაზი:
E~ და მეტობდა ტარნაძობ
და აფმართა კერპი ზადენ
მთარა ზ~ა და აფაღენა
v ~ და მეტობდა არრ
და ამიერ ამაზაერ
¡~E~ და მეტობდა იმიერ ამაზარპ
და ამიერ დერსკ

რა ზე მცცეთარ ულ~უი დაეწქო
t~ და მეტობდა მირეან და მან
აფაღენა მცცეთაჲ ულ~უი
¡~ და მეტობდა არრსკ რ~ნ კა
რპი ღეიპქრა და სლირ ციცე
განაგო
¡~A ~ და მეტობდა როკ რ~ნ რაჲ
თსრთით მცცეთაჲ გაიღორა
და მეტობაჲ ორად გაიქო
ორნი მეტენი დარცდერ იმიერ
და ამიერ:
¡~B~ და მეტობდა უარშამ: არ
მაზრ და მცცეთარ ბრატმან
და ამათთა ჟამთა წს
რიანი მოვიდერ მცცეთარ
და დარცდერ:
¡~g ~ და მეტობდა იმიერ ტარრმან
და ამიერ კაოზ
¡~D~ და მეტობდა იმიერ არროკ
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შერა კორტაჲრრა და გსლ გ
დებსლ იქო
სრვათაგან კორტანტი კეირარი
iქო ვინმე კაცი ეტერელი და
წარმოთუსა წ~ე მეტირა
ვ~დ უ~ეანენი იგი წრომნი და
ქ~ლნი წინდონი და ვირცა
ვირ აუსრ ღძსლი იგი აც
ალი უ~ერ წ~დირაჲ შელითა
ძ~ჲთა და მირითა რაროვებითა
რშლევენ მტერთა შლიერად
მარ ჟამრა აფიშრა მეტჱ
გსნდებითა და წარავ
ლინა მოქვანებად ებირ~კპრ
თა იჱ~მით ანტიოუიაჲთ
წრომით და ალეურანდრი
აჲთ და ნათელ იფო მან
თავადმან და დედამან მირ
მან ბანაკითსრთ:
mით ჟამითგან მეათერა წელ
რა წარვიდა წელენე
იჱმ~დ შიებად პატიორნირა
ძ~რირა და მეათოთცმეტერა
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ყრდილოჲრათა და მოვიდა
მდინარერა მტკსარრა მოწქ
ვა და მოვიდა მცცეთად
ულ~ურა დიდრა მეტეთა რაძ
დომელრა და იქო რამ წელ
ეგრეთ ილოცვიდა ტარსლ

¡~V~ და მეტობდა იმიერ ტარრმან
უველი და ამიერ ტარრმან ავაზ
¡~û~ და მეტობდა იმიერ როკ და
ამიერ მირდატ: და ამირა ზე
მოაკლდა არმაზი რამესტოჲ
და მცცეთარ ოდენ იქო მეტობაჲ
¡~É და მეტობდა ფადამი: და დფე: კ~
¡~t და ტარრმან კ~ და ამაზა
რპ ±~A და რევ მართალი:
±~Bვაყე კ~გ ბაკსრ კ~დ მირდატ
±~e არტაგსრ კვ ლევ მამაჲ
±~z მირეანირი ერე ოცდარვანი
მეტენი უართლრ ღინა წარ
მართნი:
dა იქო დფეთა კორტანტინე
მეტირათა უ~ერ აფმაფლე
ბითგან რამარ და მეათერა
წელრა იქო ფსაწლი ბრშ
ოლირაჲ მტერთაგან და ტ~დ
ერეოდერ მეტერა კორტანტინერ:
წელრა ივლტოდა დედაკაცი
ვინმე მეტეთა ევადაგი რა
ცელით რიტრიმე რ~ლირამე მიზე
ზირათჳრ დედამშსშითსრთ:
dა იქო მირ თანა ტქსე ერთი
დედაკაცი ღსენიერი რაცელით
ნინო: რ~ლირა რაუმჱ მირი
გამოიშია წელენე დედოტა
ლმან და იქო იგი წრომიმთა
ვარი და თჳთ მოევლო გზაჲ
თჳრი და ეუმნნერ კსრნება
ნი და მოწევნსლიქო რაბ
ერშნეთა და წმოშფსრიდა
მთავარრა მარ რიტრიმერ
dა ვ~ა წარმოივლტოდა რიტ
რიმე ზფსად გაჲანე და ნინო
და რცსანი ვინმე მათ თ~ნა
გამოვიდერ არეთა რომცითი
რათა რაქოტელრა თრდატ
მეტირარა: და იგინი იმარტჳ
ლნერ მსნ:
ც~ ნინო დაღთა და წარმოემა
რთა მთათა კერშო
ერა წელრა მეტერა არწმ
სნა რარწასლითა უ~ერ მი
ერითა და მწრატლ აფაღ
ენა ეკლერიაჲ უსემოჲ რა
მოთცერა ღინა და რსეტი იგი
იქო შელირაჲ რ~ი თჳთ აფემართა

ად ადგილრა ერთრა ღებს
რვილრა ბრშამლითა მა
ქსლირაჲითა:
და ღეუმნა რაცჱ ძ~ჲ ნარცლ
ევირაჲ და მსნ დაადგრა
და ილოცვიდა და ადგილი
იგი იქო ზფსდერა გარე-გან
ც~ მან მაქსალთა ადგილი
არრ ზემოჲრა ეკლერიირა
რაკსრთცევლირა ადგილი
და მეოთცერა წელრა იწქო თუ
სმად უ~ე ფ~ი და ღძსლი და
მე ვპოვე ცთომარა ღინა ყრ
დილოჲრა ერე უ~ქანაჲ და მე
ეუსრერა წელრა არწმსნა
ცოლრა მეტირარა ნანარ
რენრა ღ~ა მირრა და მეღჳდ
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გინდა ცცორებაჲ ყ~ნი და ჴრნაჲ
ყ~ნი ეღმაკირაგან და ადგილ
რა მირგან ბნელირა ოდერ იგი
რამორელი ღ~ი ებრაელთა მათ
წარმოეც წდ~თ ულაუით
იჱმ~ით სცცოთა ამათ ნათ
ერავთა უ~ლაუად:
r~ ძ~რცსმარა ღ~ნრა ამარ ულაუ
რა მეტობდერ მამანი ყ~ნნი
და წარემართა მეტჱ და ქ~ი
უართლი უ~ჱანობარა მო
წრატებითა დიდითა:
mაღინ ნეტარმან მან დედაკ
აცმან ნინო თუსა კ~ცლ არრ
ფ~ი და მამაჲ ს~ირა ყ~ნირა
ი~ს უ~ჱრი რ~ნ მოავლინა რიტ
ქსაჲ წ~ჲ მირი ცათა მაფალ
თაჲთ თჳთ შლიერირაგან
რაქდრირა გარდამორრსლი
უ~ქანად მდაბლად სეჩსე
ლად ღობად ჴორციელად
თერლირაგან დ~თირა დედაკა
ცირაგან მარტოდ ღობილირა
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და ტცოელთა და წილკანელ
თა და სუადაგა რარწმ
სნოვებაჲ უ~ჱრი ც~ მათ გან
სქარერ თავი
dა ერირთავმან მცირედ წარ
წმართა მაცჳლი და ღიღით
მორცნერ კერპნი მათნი და
ლეწად და გარდავიდა
ერწსდ და დადგა ჟალ
ეთრ დაბარა ედემრ და ნა
თელრცა ერწსთიანელთა

dა ვ~ა აფაღენერ ეკლერიაჲ
წარავლინა მც~უსლი და
წიგნი ნინოჲრი რაბერშნეთა
მეტირა კორტანტინერა თცო
ვად მფდელთა ც~ იგინი მწრ
ატლ მიიწინერ:
dა მორცა მეტემან იოვანე
ეპირკ~პრი და ორნი მფდელნი
და ერთი დიაკონი და წიგნი ელ
ენე დედოტლირაჲ და ცატი
მაცცოვრირაჲ და შელი ცცო
რებირაჲ ნინოჲრთჳრ:
dა ვ~ა მოვიდერ ნათელი მო
იფო მირეან მეტემან და
დედოტალმან და ქ~ნ რაცლ
მან მათმან
ითცოვერ ცჱ რ~ა ღეუმნან ძ~რი
წ~დირაგან და სბიწოჲრა რ~ი
რათნო ექო მარ და ამით მიზ
ეზითა ცცორებაჲ ყ~ნი ღეუმნა
dა ქ~ი ცარა უსეღჱ მქოტი გა
ნანათლა და სმეტერ მირა
მიმართ მორწმსნენი აცცო
ვნნა რ~ იღვა ვ~ა კაცი პა
ტივეცა ვ~ა ფ~ა ნათელიფო
ვ~ა მრაცსრმან ვინმე ღძს
ლირამან წქლირა და მიწირაგ~ნ
x~ მამით და რსლით წ~დით ზჱ
გარდამო იწამა და იდიდა
ძ~რრეცსა დაეტლა და აფ
დგა აჴდა მათვე რიმაფლ
ეთა მამირა თანა და მომა
ვალ არრ დიდებითა რ~ლრა
ღსენირ გალობაჲ ამენითა
dა ვ~ა ერე თუსა წარიქვა
ნა იაკობ მფდელი რაბერშ
ნეთით მორრსლი და ერირთა
ვი ერთი წარვიდა და დად
გა წობენრ და მოსწოდა
მთესლთა ჩართალელთა
არნი და მონათლნა:
და დარნესლდა და წარმოე
მართა მცცეთად და ვ~ა მო
იწია კცოეთარ დაბარა
რ~ლრა წრუჳან ბოდინი
ვერფარა ეშლო რლვად:
და მოც~ვიდერ სჟარმით
უ~ლუით რევ შჱ მეტირაჲ
და რალომე ცოლი მირი და
არსლი მირი და ზ~ა ადგერ
მოსრნედ და მისვლინერ

და ქსარელთა ერმა ერე და
გარდაკრბერ თოღეთა რ~ლნი
სკსანაჲრკნელ იპოვნერ
თრდატ მეტემან მოიქვან
ნა და მონათლნა
dა ნინო ღთავიდა კცოეთა
და დადგა კაწარეთრ და
მონათლნა კცოელნი და
როძნი ერითსრთ მათით
და გარდავიდა კაცეთა
და დადგა უცელ დაბარ და
მოიქვანნა კაცნი მთავ
1-23 სტრ., 219r
dა შელი ცცორებირაჲ წარმ
ოეცა დედოტლირა ნანაჲრა
და ღეწირა ჟამი იოვანე
და აზიარა ნინო ჴორცრა
და რირცლრა უ~ჱრრა და წარ
იფო ერე რაგზლად რ~ლირა
და ღეწვედრა რსლი თჳრი
ჴელთა ფ~თირათა უართ
ლად მორლვითგან მეათც
სთმეტერა წელრა და უ~ერ
აფმაფლებითგან ტლჱ~
წელრა დარაბამითგან
ჩქლჱ~ წელრა
mაღინ ღეიშრნერ ორნი ერე
უ~ლუნი მცცეთაჲ და სჟ
არმაჲ და ქ~ი უართლი რი
კსდილირა მირირათჳრ და
მოვიდერ და დაწმარცერ
შლევით ღემორილი გსამი
მირი ადგილრავე ზ~ა ბსდრ
დაბარა კცოეთირარა:
dა წარვიდა მირეან მეტჱ
და ქ~ი ერი რ~ იუმოდერ
1-23 სტრ., 219v
უსემორა ეკლერიარა
და მოკსდა რევ და დაემარ
ცა ცოლითსრთ და ღემდგ
ომად მირა მეათერა წელრა
ამან ბაკსრ დაიწქო წილ
კნირა ეკლერიარა და განი
ღორა ოცდამეათცსთ
მეტერა წელრა და მოკსდა
და დაეტლა უსემორა ეკლერიარა
და დაძდა მეტედ შმაჲ მირი
თრდატ და მთავარებირ
კოპორი იქო ნერრე რომე
ცთა კათალიკოზირა დია
კონი იობ
და მეტემან რსჲრთვირა
რსჲ გამოიფო და ეკლერ
იირა რატსშველი დადვა

მცცეთით მეტემან და ცოლმან
მირმან ნანა: იოვანე მთავ
არ ებირ~კპრი ცილვად და
წარქვანებად ც~ მან არა
ინება ა~დ დაწვედრა ია
კობ მფდელი რ~ა ღემდგომად
ღ~რა მან დაიპქრარ რაქდარი
dა მირ წ~ე მირცა წიგნი იგი წე
ლენჱ დედოტლირა მოწერი
ლი რ~ი მოეწერა ნინოჲრა
დედოტლობით და მ~ცულად
და მაცარებელად ღეემკო
ზემორა ეკლერიარა უვითა
და განიღორერ მეოთცერა
წელრა და მოკსდა მირეან
მეტჱ და დაეტლა რაღსვ
ალრა რსეტრა რამცრითრა
ყრდილოჲთ კერშო
dა მარ რსეტრა ღინა არრ
ნაწილი რსეტირა მირ ცც
ოველირაჲ და მეორერა წე
ლრა მოკსდა ცოლი მირი
ნანა და დაეტლა დარავა
ლით კერშო მარვე რსეტრა
რადა მირეან მეტჱ დამარც
სლ იქო:
dა დაძდა მეტედ ბაკსრ შჱ
რევირი და მოკსდა იოვ
ანე ებირ~კპრი და დაძდა
იაკობ მფდელი იგი მსნითვე
მორრსლი მთავარეპრკ~პრად
dა ოცდამერამერა წელრა
აფმართებითგან პატიორ
ნირა ძ~რირა ღესუმნა კს
ბოჲ რევ და ღეიუმნა რატლავი
მარზაპანნი ღემოვიდერ
რივნიეთა და იგი ჴიდარდ
სკსძდა და მთავარებ
ირკ~პორი იქო იგივე იობ
dა მაღინ მოვიდა ურამ
ცსარბორზარდ რპარრ
თა მეტირა პიტიაცღი ტტ
ილირად უ~ლუად ციცედ და
უართლი მირრა ცარკრა
ღედგა და რომცითი და რი
ვნიეთი და გსარპსრაგანი
dა მირა ზჱ აფაღენერ აზნა
სრთა წ~ჲ იგი ეკლერიაჲ
მცცეთარ და დაამოთას
ლერ დიდრა მარ ეკლერიარა
როტლებითა და უარდაგე

და მირ ზევე ნეკრერრ კაცე
თირარა ეკლერიაჲ აფიღე
ნა განრრსლებით:
და ღემდგომად მირა დადგა
ვარაზბაკსრ მეტედ და
მირა ზევე რპარრთა მეტირა
1-23 სტრ., 220r
განააცლნა არმაზნი რპა
რრთა ღიღირათჳრ
და მირა ღემდგომად მეტობდა
ტარრმან დირწსლი თრდა
ტირი და მთავარ ებირკ~პრი
იქო რჳმეონ:
dა მირა ღემდგომად მეტობდა
მირდატ და ერე წარიქვანა
პიტიაცღმან ვარაღ ბა
ფდადრ და მსნ მოკსდა
dა მირა ღემდგომად მეტობ
და არყილ და მთავარ
ებირკ~პრი იქო იონა და მაღ
ინ დაეცა უსემოჲ ეკლე
რიაჲ და იონა მოიცვალა
გარე სბნირა ეკლერიარა
და რსეტი იგი ცცოველი თა
ნა წარმოიფო
და მირა ზჱ აზნასრთა რტე
ტანე წ~ჲ აფაღენერ არა
გსრა ზ~ა და მოგსნი მო
გსეთარ მოგობდერ ცეცცლ
ირა მრაცსრებარა ზ~ა.
1-23 სტრ., 220v
ც~ მან მორცა პეტრჱ კათა
ლიკოზი და თანა წქვანდა
მარ რამოველ მონაზონი წ~ჲ
და ფირრი და აფაღენა
უსემოჲ ეკლერიაჲ ვაცტანგ
მეტემან და დარსა პეტრჱ
კათალიკოზი და ერე იქო
უართლირ მოუცევითგან
რო~ წელრა მეტენი გარდა
ცვალებსლ იქვნერ ათნი
და მთავარ ებირკ~პრნი ათ
ცამეტნი ც~ პირველი კათა
ლიკოზი იქო პეტრე:
da ამირა ღემდგომად მეტობდა
დაყი სჟარმელი და კათა
ლიკოზი იქო რამოველ და
მირა ზე ტტილირრ კაცნი დარ
ცდებოდერ და მ~მ წ~ჲ ეკლერი
აჲ აფაღენერ და კათალი
კოზი იქო პეტრჱ:
dა ამირა ღემდგომად მეტობ
და ბაკსრ შჱ დაყირი და

ბითა უართლრ ღინა
და მირა ღემდგომად მეტობ
და ბაკსრ შჱ თრდატი
რი და მთავარ ებირკ~პრი/
იქო ელია და ამან აფა
ღენა ეკლერიაჲ ბოლნირრ
და იმიერ განვიდა და
და მირვე არყილირ ზჱ ოთცნი
მთავარ ებირკ~პრნი გარდა
იცვალნერ:
dა მერმჱ მეტობდა მირდატ
და მთავარ ებირკ~პრი იქო
გლონოუორ და ერე მთავარ
ებირკ~პრი ერირთვადცა იქო
ბარაზბოდ პიტიაცღირაგ~ნ
უართლრ და წერეთრ:
dა მირა ღემდგომად მეტობდა
დიდი ვაცტანგ გოლგარარი
და მთავარ ებირკ~პრი იქო
იოველ მაღინ წარიქვანერ
ვაცტანგ რპარრთა და ღემ
დგომად რაოდენირამე ჟამირა
მოიუცა და მთავარ ებირ
კოპორი იქო მიუაელ:
da მან მიამთცვა ტერჴი
პირრა მეტირარა ვაცტანგრ
ც~ მეტემან წარავლინნა მო
ციუსლნი რაბერშნეთა და
ითცოვა მეტირაგან და პა
ტრეაუირაგან კათალიკოზი
და მირა ღემდგომად მეტობდა
ტარრმან და კათალიკოზი
იქო თავტაყაგ და მირა
ზევე ყიმაგა ვ~ და მირა ზევე
რპარრთა მეტობაჲ მცცე
თად მოვიდა და ღეაღტო
თა უართლი და უალაუნი
და წარვიდა:
da მირა ღემდგომად მეტობდა
ტარრმან რ~ჲ და კათალიკ
ოზი იქო დარაბია მკჳდრი
მცცეთელი და აუაჲთგან
ორთა რაცლთა აფიფერ
კათალიკოზობაჲ მცცეთელ
თა მკჳდრთა და მირვე მე
ტირა ზჱ კათალიკოზი იქო
ევლალჱ:
ma¸in movida neºari
იოვანე ზ~ა ზადენელი ღსვა
მდინარით არსრეთირაჲთ
იგი და ათორმეტნი მოწა
ტენი მირ თანა მოვიდერ

კათალიკოზი იქო რამოველ
1-23 სტრ., 221r
ბაკსრ და კათალიკოზი იქო
მაკარი და მირა ზევე ვარ
რუენ პიტიაცღი იქო და
ღსღანიკ იწამა ცსრტავრ
da მირა ღემდგომად კათალ
იკოზი იქო რამოველ და
მერმე რიმონ პეტრჱ და მირ
ბაკსრირ ზევე დაერრსლა
მეტობაჲ უართლირაჲ:
mაღინ მცცეთაჲ ათცელდებ
ოდა და ტტილირი ეღენებოდა
არმაზნი ღემცირდებოდერ
და კალაჲ განდიდნებოდა
რპარრნი სტლებდერ უართ
ლრ და რომცითრ და რივნი
ეთრ და გსარპსრაგანრ:
და კათალიკოზი იყო სამო
ველ და ნელადრე შეკრბა
ქართლი და განაჩინეს
ერისთავად გუარამ და
მერმე კურაპალატადცა:
ამან დადვა საფუძველი
პატიოსნისა ჯ~საჲ და ამას
1-23 სტრ., 221v
ერრეთ იქორ რიტქსაჲ მე მი
გაგო მირაგებელი ღ~ნი და
დასტევა ძიბფო ერირთავი
ბრშოლად და თჳთ წარვი
და ბაფდადრ ბრშოლად
ცსარრო მეტირა:
x~ ამან ძიბფო მცირეთა დფე
თა ღემდგომად კალაჲ გა
მოიფო და ციცირთავი იგი
ღეიპქრა და პირი დრაწკ
ნითა აფსვრო და მერმჱ
მრთელრა ტქავი გაწჴადა
და მეტერა სკსანა მირწია
გარდბანრ ვარაზ გრიგოლ
ირრა ღინა:
წარვიდა წერაკლე და ღე
მსრრა ბაფდადი და ღეიპქ
რა ცსარრო მეტჱ და მოფე
ბად რცა შელი ცცორებირაჲ:
და იწქო ბრშანებით ღჱნე
ბად ი~ჱმრა და მოდირტორ და
რსა პატრეაუად და წარმო
ვიდა აუაჲთვე მეღჳდერა წელრა
1-28 სტრ., 222r
ადრნერე და მირა ზჱ რამნი

dA მირა ღემდგომად მეტობდა
ზევე იქო კათალიკოზი რა
მოელვე რ~ჲ და ტტილირირა
მკჳდრთა დიდრა ეკლერიარა
დაიწქერ ნაცევარრა იუ
მოდა ქ~ი ერი და ნაცევარრა
ერირთავნი და კათალიკოზი
იქო ბართლომე:
da მირა ღემდგომად ერირთვო
ბდა რტეტანოზ შჱ მირი შმაჲ
დემეტრერი და იუმოდა ეკლე
რიარა ძ~რირარა:
mაღინ ყამოვლო წერაკლჱ
მეტემან ბერშენთამან და სჴმო
ციცირთავმან კალ
აჲთ ტტილირირაჲთ მეტერა
წერაკლერ ვაცბოტობით
x~ მან ტერჴი დააპქრა და
დანიელი მოიღო და მოიძია
ს~ტყუაჲ ესე მოვიდეს ვაცი
იგი მზის დასავალისაჲ და
შემუსრნეს რქანი ვერ
ძისა მის მზის აღმოსავალისანი
და მეფემან წრუსა სკსეთს ყემთჳრ
da ვ~ე მორლვადმდე მირა
ტტილირრ რიონი განეღორა მკჳ
დრთა ც~ ძ~ირა ეკლერიარა
აკლდაფა: ამან წერაკლჱ
ტტილირრ და მცცეთარ და სჟ
არმარ განავლინნა უადაგნი
რ~ა ქ~ნი უ~ჱანენი უ~ლუთა ღ~ნა
ეკლერიათა ღინა ღემოკრბენ
და ქ~ნი მოგსნი და ცეცცლი
რა მრაცსრნი ანს მოინა
თლნენ ანს მოირრნენ:
ც~ მათ ნათლირფებაჲ არა ინე
ბერ ზაკსვით თანა აფე
რინერ უ~ეანეთა ვ~დირ ქ~ლთა
ზ~ა წარწმართა მაცჳლი:
და ეკლერიათა ღინა მდინა
რენი რირცლირანი დიოდერ:
ც~ წერაკლე განწმიდა ღძსლი
უ~ერი და წარვიდა და ერირ
თვობდა იგივე დიდი რტეტ
ანოზ და კათალიკოზი იქო
ბართლომე მეორედ:
და ღემდგომად ერირთვობდა
ნერრე ი~ და შენი მირნი

კათალიკოზნი იცვალნერ
იოვანე ბაბილა თაბორ;
da მირა ღემდგომად ერირ
თვობდა რტეტანოზ შჱ მირი
და ამან განიღორა ძ~ირა
ეკლერიაჲ და დადვა კრ
ებაჲ ძ~რრ ძ~რობარა ერთ
თთსე და ტტილირრ დაძ
და რტეტანოზ და კათალ
იკოზი იქო რამოველ:
და მირა ზჱვე ევნონ:
და წამბავი მოჴდა
ვ~დ ბაფდადი აგარ
ეანთა დაიპქრერო და
ამირთჳრ ბერშენთა უქ~ნჲ
ძორრა აწკიდერ და წა
რიფერ რაბერშნეთა:
და მირა ღემდგომად ერირ
თვობდა გსარამ კსრაპ
ალატი v~ და გსარამ ქრ
მაჲ z~ და მერმე არღსღა
კსრაპალატი É~ და ვარ
აზ ბაკსრ აპაჲ პატრი
კიოზი რ~ნ გარბანელნი
მოაუცინა თ~ და მერმე
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X~ odes daasrula sr
baY Twsi sar¦mun
ovebisa zeda ¦midisa
samebisasa
წ~ნ და რანატრელმან დედსტალმან
ნინო რ~ი გსეუმნა მაცა
რებელ გსლთა ყ~ნთა და
მლცინებელ რსლთა და
ჴორცთა ყ~ნთა
ვ~რ განიღორა ერთი ერე რა
მესტოჲ უ~ქნჲ ყრდილოჲრაჲ:
მცცეთირა მეტეთა რამეტოჲ
არწმსნა ქ~ლთა აფრა ა
რებაჲ მამირა და შირა და
წ~დირა რ~ლირაჲ ნათლირფებითა
მორლვაჲ უ~ერი და ღობაჲ
წ~დირაგან უალწსლირა ნათ
ლირფებაჲ და რიკსდილი
უ~ერი და აფდგომაჲ მკსდრეთით:
¸ემდგომად რიკსდილირა ს
კსდავებაჲ და ცცორებაჲ
მეორედ მორლვაჲ შირა ფ~ჲ
უ~ქად მართალთა ცცოვრ
ება და ცოდვილთა ღსრირ
გებაჲ რ~ მირა არრ რსტევაჲ

Fილიპე ია~ sტეტანოზ იბ~
ადრნერე იგ~ გსარამ იდ~
და ბაკსრეანი შჱ ბალდა
დირი იე~ და შენი ადრნერე
რნი რტეტანოზ ივ~ და აღოტ
კსრაპალატი იზ~ და გსა
რამ დიდნი ერირთავნი:
ერთენ იქვნერ:
x~ კათალიკოზნი რ~ლ ევნონი
რითგან მომართ იქვნერ
თავტაყაგ ა~ ევლალე ბ~
იოველ გ~ რამოველ დ~
გეორგი ე~ კჳრიონ ვ~
იზიდბოზიდ ზ~ თ~ჱ: ჱ~
პეტრე თ~
ერე ცცრანი ცოლირანნი
იქვნერ:
mერმე მამა a~ იოვანე b~:
გრიგოლ g~ კლემენტორ d~:
რარმეან e~ თალელე v~:
რამოველ z~ კჳრილე É~:
გრიგოლ t~ რამოველ i~:
გეორგი ia~ გაბრიელ ib~:
ილარიონ ig~ არრენი id~:
ევრსუი ie~ ბარილი iv~:
მიუაელ iz~ დავით iÉ~:
არრენი it~:
ვ~რ მოიწია უ~ქანარა კცოეთირა
რა დაბარა ბსდრ დარნე
სლდა რნესლებითა მით
რლთაცა მოცაკსდა:
მაღინ ღესკრბერ მეტენი უქ~ნი
რანი და მთავარნი დედები
თსრთ და რიმრავლჱ ერთა
შლიერთაჲ რ~ წცედვიდა ქ~ი
კაცი პირრა ნინოჲრრა ვ~ა
ზეცირა ანგელოზირარა:
დარცსეთდერ მცირერა მარ და
შსელრა რამორელრა მირრა მთ
ცსევითა რარწმსნოვებით
და იშსლებით ევედრებო
დერ ქ~ნი იგი დედოტალნი
გარემო მრცდომარენი რ~ლთა
დამორდიოდერ ნაკადსლნი
ცრემლთანი თსალთაგან
მათთა განღოვრებირათ~რ
მოშფსრირა მოფსაწირა
და რნესლთა მკსრნალირა
ჴელოვნირა:
eტქოდერ დედოტალი რალომე
სჟარმელი და პეროჟავრი
რივნიელი და მათ თანა

სკ~ი სკ~ე და მერმეცა ა~ნ
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მარ და ეტქოდერ ვინაჲ
ანს ვ~რ მოღსერ ღ~ნ უ~ქანარა
ყ~ნრა მაცცოვრად ყ~ნდა ანს
რადამე იქო აფზრდაჲ ღენი
დედოტალო მასწქე ყ~ნ
რაუმჱ ღენი რაჲრა იტქჳ
ტქსეობარა ტქსეთა მჴრ
ნელო რანატრელო
R~ ერერა გჳრწავიერ ღ~ნ მ~რ
ვ~დ ქოტილ არიან წ~ნწქლნი
პირველ მორლვადმდჱ
შირა ფ~თირა უ~ქანად
და მერმე მც~ულნი ათორმეტნი
და კ~ლდ რამეოცდა ათორ
მეტნი და ყ~ნდა არავინ
მოავლინა ფ~ნ გარნა ღენ
და ვ~რ იტქჳ ვ~დ ტქსე ვარი მე
ანს ვ~ა წინდოეთრ თს
mაღინ იწქო რიტქსად ნინო
და თუსა არსლნო რარ
წმსნოვებირანო მაცლო
ბელნო ფ~თირანო დედოტა
ლნო ყემნო გცედავ თუ~ნ
ვ~ა პირველთა მათ წ~თა
დედათა ქ~ლრა მარ რარწ
მსნოვებარა და რიქსარს
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mაღინ მოც~იცსნერ რაწერე
ლნი რალომე სჟარმელმ~ნ
და რივნიელმან პეროჟა
ვრი და იწქო რიტქსად
წ~ნ ნინო და იგინი წერდერ:
წინა ღობირა მირირა მღობ
ელთა მირთა რაუმედ იწქო:
¦~Y cxorebaY ¦midisa ninoYsi
i¶o maT ¼amTa oden
g~i ±abadu±ieli i¦a
მა უ~ჱრთჳრ მათ დფეთა კა
ბადსკიაჲთ უ~ლაუით კაცი
ვინმე მთავართა ღერა
ბამი მონაჲ ფ~ჲ წარვიდა
წრომედ მეტეთა წ~ე მრაც
სრებად და ნიჩირა მოფ
ებად და მათვე დფეთა
კაცი ვინმე იქო კოლარ
ტარ ღინა და ერცნერ ორ ღვ
ილ შჱ და არსლი რაცელი
შირა მირირაჲ იობენალი ც~
არსლირაჲ რსრანა:
და ვითარ აფერრსლნერ მღო
ბელნი იგი დაღთერ ღვი

ქ~ნი მთავარნი წკითცვიდერ
ფ~თირარა და გინებრ გზათა
ყემთა ცნობაჲ გლაცაკირა
მჴევლირა თ~უნირათაჲ და
გასწქოცა ერერა მორრ
სლა რსლი ყემი ჴორჴად
ყემდა დამეშინებინ შილი
თა მით დედირა ყემირაჲთა
რასკსნოდ:
a~დ მოიცსენით აფრაწერელნი
წიგნირანი და დაწერეთ
რიგლაცაკჱ ყემი და სდები
ცცორებაჲ ყემი რ~ა სწქო
დიან ღვილთაცა თუ~ნთა
რარწმსნოვებაჲ თუ~ნი
და ღეწქნარებაჲ ყემი
და რარწასლნი ფ~თირანი რ~ნი
გიცილვან მცირედნი მთათა
მათ ზ~ა მაქსლოვანრა
მარ ღინა რსეტირა აფმა
რთებარა და მიერ წქარ
ორა მარ ზედა და ვ~ე აუა
მორლვადმდჱ ყემდა თჳთ
ს~ნ იცირ და რსლმან ყ~მმან
რ~ი სცილავრ თსალთა
ყემთა ზეცით გარდამო
უ~ქანარა ზ~ა:
უ~ლაუად ი~ჱმდ იმედქვერ
რაროვებაჲ იგი ქ~ლთა უ~ჱ
ანეთაჲ წ~ჲ ადგომაჲ
და მიევედრნერ მსნ:
ერე შმაჲ რსრანაჲრი მიე
მთცჳა დევტალარობარა
ც~ რსრანა წმრაცსრებ
და მიატორრა რარარ
ბეთლემელრა:
ც~ ერე ჩაბსკი კაბადსკი
ელი მიიწია წ~ე მეტირა
წრომედ და ეწქვნერ:
ბრანძნი წრომთა ბრშ
ოლად ველრა ზ~ა პიტა
ლანირარა და მორცა ფ~ნ
ჩაბსკრა მარ კაბადსკი
ელრა შალი სშლეველი
და უმნა წინა აფდგომაჲ
მტერთაჲ შლიერად ვ~დრ
წარიუცინა რივლტოლად
dა ღეიპქრა მეტჱ ბრან
ძთაჲ და მირ თანა მთა
ვარნი მრავალნი და ღე
იქვანნა წ~ე მეტირა მეტჱ

ლნი მათნი ობლად აფდგერ
და წარვიდერ წმიდად
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რიკსდილი მათი:
მაღინ იწქერ ტირილად
ბრანძთა მათ და ევე
დრებოდერ ზაბილოვნრ
მოგსეც პირველად ღძ
სლი ღენი და ღეგჳქვანენ
ყ~ნ ტაშარრა მარ ფ~თირა
თუ~ნირარა და მაღინ იქ~ვნ
რიკსდილი ყ~ნი რ~ ღეცაღ~ნვე
გჳპქრენ და ღ~ნვე ქავ
ერე ყ~ნ ზ~ა და სბრალო
იქო რირცლთა ყ~ნთაგან:
ც~ ზაბილოვნრფა ერმა მწრ
ატლ ასწქა ერე მეტერა
და პატრეაურა რიტქსაჲ
მათი და მორცერ მათ ნა
თელი ჴელრა უსეღე ზა
ბილოვნირრა და ღეიქვა
ნნერ ტაშარრა ფ~თირარა
წ~არა ეკლერიარა და აზი
არნერ რაიდსმლოთა
უ~ერთა და სყსენნერ მ~თ
დიდებანი იგი წ~თა მცულ
თანი და დილაჲთ ადრჱ
აფდგერ ბრანძნი იგი და
რამორელი რამკსდროჲ
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ზაბილოვნ აფიშრა გო
ნებითა და ტიროდა რ~ ვ~ა
ცცოვართა თავნი თჳრნი
კლვად წარეპქრნერ და
ვ~ა კრავთა ღვილთა
მათთა რწქალობდერ:
მაღინ ღევიდა ზაბილოვნ
წ~ე მეტირა და გამოით
ცოვნა და ნიჩითა განს
ტევნა ც~ იგინი ევედრებ
ოდერ ზაბილოვნრ რ~ა
წარწქვერ უ~ქანად მათა
და მირცერ ღძსლი უ~ერი
და ნათლირფებაჲ წქლითა
ქ~ლრა ერრა მათრა:
x~ ირმინა მათი ზაბილოვნ
და მორთცოვნა მფდელნი
პატრეაურა და ბრშა
ნებაჲ მოიფო მეტირაგან
და წარვიდერ რიცარსლით
dა ვ~ა მიეაცლნერ ვ~რ ერთ
დფირა რავალრა მიჴდა
წამბავი ვ~დ მეტჱ მოვ
ალრ ცოცცალი და ქ~ლნი მთა

ბრანძთაჲ და ქ~ნი მთავ
არნი ც~ მეტემან განაწერა
ღეიმორერ: და განვიდერ
ადგილრა მარ კაცთა რა
კლავრა ილოცვიდერ
და წმადლობდერ ფ~თრა
nათლირ ფებარა მარ ზ~ა და
ზიარებარა და იტქოდერ
ყ~ნ რიკსდილრა ღინა სკ
სდავ ვართ რ~ ფირრ
მქვნა ყ~ნ ფ~ნ ერე ვ~რრა
დ~ბარა ცილვად და რაგზ
ალრა მარ დასლევნელ
რა ჴორცრა და რირცლრა
უ~ჱრ შირა ფ~თირა სკსდ
ავირა მირ მესტირარა:
რ~ი არრ სტროჲრ სმაფ
ლერ ქ~ლთა მაფალთა
და სუსერკნელერ ქ~ლთა
უსერკნელთა რ~ იგი არრ
კ~ცლ სკ~ი სკ~ე ა~ნ
x~ ვაჲ ნაღობთა ყ~ნთა ნა
ქოტთა რიმწარირათა
მკჳდრთა ბნელირათა
და ჴმობდერ იგინი მოვე
დინ მეჴრმლჱ ეგე და აფ
იცსენით თავნი ყ~ნნი
ყ~ნგან ამარ რაჲ წცედვიდა
იგი რაერირთვონი ცოლა
მაჲ და ცოზაბაჲ ცლაჩაჲ
ცენეღაგი ტიმგარაგი
ზაუაჲ გზაჲ ზარგაჲ
ზარდაჲ ზარმაჲ და თმ
ონიგონი რამესტოჲ და/
მოეგებვოდერ მდინარერა
ზ~ა დიდრა ფდამარარა
და განქო მეტემან ერი იგი
და დაადგინა წქალრა
მარ იმიერ და ამიერ:
და აკსრთცერ მფდელთა
მდინარჱ იგი და ღთაჴდა
ქ~ი ერი მდინარერა მარ და
განიბანებოდერ და აფმო
ვიდოდერ გამორავალრა
ერთრა და დარდებდა ზაბ
ილოვნ ჴელრა ქ~ლრა ერრა
ათ დფჱ და აფწმართნერ
კარავნი და ღეწირერ მფ
დელთა ჟამი და აზიარნერ
უ~ჱრ რაიდსმლოთა
და განსტევნა მფდელნი და
განწკარგა ქ~ლი წერი უ~ჱ

ვარნი მირ თანა:
მაღინ ღეიშრნერ ათნი
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ნიჩითა დიდითა წრომედ:
dა განიზრაცა გსლრა თჳრ
რა და თუ~ა წარვიდე
ი~ჱმდ და მირცა გლაცაკთა
ქ~ი იგი მონაგები და დევ
ტალარი იგი პატრეაუ
უმნსლ იქო და ტ~დ დაიმ
ეგობრნერ სრთიერთარ
ზაბილოვნ და პატრეაუი
წრუ~ა რარა მიატორმან
პატრეაურა ერე ზაბილ
ოვნ მამაჲ და ემბაზი ბრა
ნძთაჲ კაცი რრსლი
რიბრშნითა და ფ~თირ მო
ღიღებითა ამარ მიეც დაჲ
ღ~ნი რსრანა ცოლად
da რთნდა წ~რა პატრეაუ
რა რიტქსაჲ მირი და მირც
ერ რსრანა ცოლად მირა
და წარვიდერ თჳრა უ~ლუდ
კოლარედ და მე ოდენ ვიღ
ევ მათგან და იგინი არიან
მღობელნი ყემნი და აფმზა
რდა მე დედამან ყემმან
წიაფთა ღინა თჳრთა
მრაცსრებარა ღინა გლა
1-26 სტრ., 225v
ლაზარერთა:
და თს ღ~ნ ერრჱთ გეღინო
დირ მირა ვ~ა მათ მან ეგ
რჱთ მოგცერ ქ~ი რაჲცა
რთცოვო მარ ოდერ რაჲ
გინდერ მირგან და მომცა
ამბორებაჲ რასკსნოჲ
და წარვიდა წიაფ იორ
დანერა კაცთა მათ თანა
ველსრთა რ~ ლ რაჲ ქოტაჲ
მირი იცირ მირმან ს~ნ ი~სი
ც~ დედაჲ ყემი მირცა პატრე
აუმან მრაცსრად გლა
ცაკთა დედათა სშლს
რთა x~ მე ვწმრაცსრებდ
მიატორრა რომეცრა დვი
ნელრა ორ წელ:
და ვწკითცევდი ვნება
თა მათთჳრ უ~ერთა ძრც
სმირა დატლვირა და აფ
დგომირა თჳრ მირირა და რა
მორლირა მირირა და ძ~რთა
და ტილოთარა: და რსდა
რირარა ქ~ლრა მიწქებით:

ანობირაჲ და დასტევა
კსრთცევაჲ და წარვიდა
ცაკთარა დფე და ფამე
დასცადებელად:
dა ვ~ა ვიუმენ მე ათორმე
ტირ წლირ მღობელთა ყემ
თა განქიდერ ქ~ი რაჲცა
აუსნდა და წარვიდერ
ი~ჱმდ მაღინ მამამან ყემ
მან დაიწერა ძ~რი პატ
რიაუირაგან და განიძმნა
დედირაგან ყემირა და ღე
მიტქბო მე მკერდრა მირრა
და დამაფსარნა ვ~ა ფს
არნი ცრემლნი თჳრნი თს
ალთა და პირრა ყემრა
dა მრუ~ა ღ~ნ მცოლოვო არ
სლო ყემო ერერა დაგიტე
ვებ ღ~ნ ობლად ყემგან და
მიგითსალავ ღ~ნ ფ~თრა ცათა
რა მამარა ქ~ლთა მზრდე
ლრა და ს~ა რ~ იგი არრ
მამაჲ ობოლთაჲ და მრაძ
სლი უსრივთაჲ ნს გე
ღინინ ღვილო ყემო:
ც~ ღ~ნ მაგდანელირა მარიამირ ღს
რი აფიფე რიქსარსლირა
თჳრ უ~ერირა და დათა მათ
მეცნიერებითა ღძსლირა
გზარა შსელრა და აცა
ლრა ქოველრავე:
i¦¶o u¦¶ebad ¨emda
და თუსა ვცედავ ღვი
ლო ყემო შალრა ღენრა
ვ~ა შალრა ლომირა შს
ვირარა რ~ი იზაცებნ ქ~ლ
რავე ზ~ა ოთცტერჴრა
გინა ვ~ა ორბი დედალი
რ~ი აფვიდირ რიმაფლერა
აერთარა სტროჲრ
მამლირა და ქ~ი უ~ქანაჲ
გსგარა თსალირა მირი
რარა მცირერა მარგალიტირ
რწორრა ღეაქენირ:
daგანიცილირ განიცადირ
რაჩმელი მირი ცეცცლებრ
დაინაცირ მოსტევნირ
ტრთენი ღრიალებად და
მიიმართირ მირ ზ~ა
ეგრეთ იქორ ცცორებაჲ ღ~ნი
წინამშფსრებითა რსლ
ირა წმიდირაჲთა:

რ~ არავინ ქოტილ იქო არცა
იქო ღ~რ ი~ჱმრა ზომი მირი
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აწ ვიწქო და გითცრა ქ~ი
ოდერიგი იცილერ ფ~ი სკს
დავი კაცთა მოკსდავთა
უ~ქანარა ზ~ა რ~ი მორრსლ იქო
მირგან ი~ჱლი სკსნდგა
და მოწოდებაჲ ქ~თა სცცო
თა ნათერავთაჲ სცცო
თა ფ~თთა მონებსლთაჲ
ვ~ა თჳთ სნდა ჴრნაჲ რო
ტლირაჲ რ~ი დაწბადა
იწქო კეთილირქოტად წსრ
იათა მკსდართა აფდგ
ინებად ბრმათა აფცილ
ვად ქ~ლთა რნესლთა
განკსრნებად ერე ღეიღს
რვერ ღეიზრაცნერ და
წარავლინნერ რტრატი
ოტნი ქ~ლრა უ~ქანარა რწრ
ატით მორლვად და იტქო
დერ რ~ აწა ერერა წარ
ვწქმდებითო:
მაღინ მოიწინერ ქ~ლთ რო/
ტლით კაცნი წსრიანი
მეცნიერნი ღძსლრა მორ
ერრა რ~ლნი ანტაკრად აფ
სდგერ რსლრა წ~რრა:
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მაცარებელირათა და დარ
ცნა იგინი მან რადაცა
თჳთ იცირ ც~ რსდარი არა
იპოვა ვ~ა ჴორცნი უ~ერნი
Tkსერ ვიეთმე პეტრერთჳრ
ვ~დ ჴელიწიტა აცსმადო
და აუსნდერ გარნა
განცცადებსლად არაჲ
მისთცრერ ვ~რ რცსაჲ ქ~ი:
x~ ძ~რნი ამარ უ~ლურა ღინა
დამარცსლ არიან ც~ ად
გილი მათი ვერვინ იცირ
ოდერ ინებორ ფ~ნ გამოყნდენ
მაღინ მივეც კ~ცჲ ს~ა ფ~ა
და მადლი დედოტალრა მარ
ყემრა ამარ ქ~ლრა ზ~ა თც
ობარა და კ~ლდ ვწკითცე
ვ~დ რადა არრ ყრდილოჲრა
იგი უ~ქანაჲ ანს რადა არრ
რამორელი იგი ს~ლრა ყ~ნირაჲ
მრ~უა მე ყრდილოჲრა უ~ქანაჲ
რომცითირა მთესლ არრ
რაწარმართოჲ უ~ქანაჲ რა

Tavi d~ a³¦erili misive:
salome: u¼arnelisaY:
და რაჲიგი სნდა უ~ერა მათ
გან მათ აფარრსლერ
ძ~რრ აცსერ და რამორელ
რა მირრა ზ~ა წილითცინერ
და წილით წცსდა ყრ
დილოთა მცცეთელთა კს
ართი იგი ს~რა ი~ჲრი
და დაწტლერ მათ დამბ
ადებელი თჳრი და დაწ
კრშალერ რატლავი
x~ იგი აფდგა ვ~ა თუსა პი
რველ და ტილონი იგი ოდერ
განთენა ირცნერ რატ
ლავრა ღინა და ერე ქ~ი
წარმოიცადა პილატჱ
და მოვიდა რატლავად
იგი და ცოლი მირი და ტი
ლონი იგი პოვნერ და მო
იცსნა იგინი ცოლმან
პილატერმან:
da წარვიდა წრატითა
დიდითა პონტოდ რაცედ
თჳრა რ~ი იუმნა მორწმ
სნე უ~ა ც~ ღემდგომად
ჟამთა მრავალთა მოვ
იდერ იგინი ჴელთა ლსკა
ევიდა დედაკაცი ეტერე
ლი თავქსანირცემად
წ~რა ადგომარა და წკი
თცვიდა მიატორი დედა
კაცრა მარ თს წელენე
დედოტალი ეგეთრავე
ბნელრა ღინა არრა და
მეტობაჲ მათი თჳნიერ ფ~თირა
x~ მან წ~უა მე ვარ მჴევ
ალი მათი და მაცლობელი
განზრაცვარა მათრა
ქ~ლრა და დიდი წადიერებაჲ
აუსრ წრომთა უ~ჱრ
მიმართ ღძსლირა თჳრ:
და ნათლირფებირა
ც~ მე ვარუს მიატორრა წა
რმავლინე და წარვიდე
წ~ე წელენე დედოტლირა
ნსსკსე მიმიაცლორ რიტ
ქჳრგებად მირ წ~ე უ~ჱრთჳ
და მან ასწქა პატრეა
ურა ც~ მან მიწოდა წ~ნ
მამამან ყემმან პატრე
აუმან შმამან დედირა

ჴელმწიტოჲ ბერშენთაჲ
და სჟიკთაჲ
მათ დფეთა ღინა მოვინმ
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და დამარცნა ჴელნი მი
რნი მჴართა ყემთა და
რსლთითუსნა ცად მიმა
რთ და თუსა ს~ო ფ~ო მა
მათაო და რასკსნეთაო
ჴელთა ღ~ნთა ღევწვედ
რებ ობოლრა ამარ ღვი
ლრა დირა ყემირარა და
წარვავლინებ უადაგე
ბად ღ~ნირა ფ~თბირა:
და რ~ა აცარორ აფდგომაჲ
ღ~ნი რადაცა ღენ რათნო
იქო რრბაჲ მირი ეუმენ
უ~ჱ ამარ გზა მოგზასრ
ნავთ რადგსრ მოშფსარ
ენა მეცნიერებირ ვ~ა იგი
წინათა მათ მოღიღთა რა
ცელირა ღ~ნირათ
da მიძმნა დედირაგან ყემირა
და მომცა მე ძ~რი და კსრ
თცევაჲ რაგზლად და
წარვემართე დედაკაცი
რა მირ თანა და ოდერ მივ
ედით რაციდ მირა მსნ ვპ
ოვეთ დედსტალი ვინმე
მეტეთა ვადაგი რაცელით
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რაბერშნეთით რიტრიმე
დედოტალი და გაჲანე დედა
მშსშჱ და ორმეოცდა
ათი რსლი წარმოვემა
რთენით თთსერა პირვე
ლრა ათცსთმეტრა:
და გამოვედით არეთა
რომცითირათა რამოთცე
რა მარ თრდატ მეტირარა
იგინი მოიკლნერ მსნ თთს
ერა პირველრა ოცდაათრა
დფერა პარარკევრა:
x~ მე დავღთი ეკალთა ღინა
ვარდირათა რ~ ვარდი
და ნსღი ქსავოდა მარ
ჟამრა და ოდერიგი აფმ
ოწვიდოდერ რსლნი წ~თა
მათ ვიცილე ზეცით რა
მორლირ მრგავრად ყამო
მავალი დ~კნი ოლარითა
ნათლირაჲთა და ჴელთა
მირთა აუსნდა რარაკს
მევლჱ რ~ლირაგან გამო

ყემირამან და დამადგინა
აფრავალრა რაკსრთცეველირარა
რიტრიმე რ~ი ელოდა
ი~ჱმით ნათლირფებარა:
და უ~ერ აფრაარებირათჳრ
რსროდა მაღინ მიმცა მე
ჴელთა მირთა დედაკაცმ~ნ მ~ნ
და მივეც მარ ნათელი ჴე
ლრა უსეღე ყემრა მარ და
ორმეოცრა რსლრა მირ თანა
რაცლირა მირირათა და წა
რვედით რაციდ მირა და ვი
ქვენითმსნ ორ წელ
მაღინ მოცედა ს~ნ რაბერშ
ნეთრა და წრწმენა მეტერა
კორტანტინერ და უ~ე აფიარა
მან და დედამან მირმან
და ქ~ნ პალატმან მათმან
დარაბამითგანთა წელთა
ცსთ ათარ ოთცარ ორმე
ოცდა ოთცრა ც~ უ~ერ აფმა
ფლებითგან რამარ და
ათერთმეტრა და წარემ
ართა ქ~ი რაბერშნეთი
უ~ეანობარა მეღჳდერა
წელრა იქო წ~ჲ კრებაჲ ნი
კეარ და მერვერა წელრა
იქო რივლტოლაჲ ყ~ნი
რიმრავლჱ ერთა ცირათაჲ
და ღეიერთნერ წ~ნი იგი რ~ლნი
ერთა მათ ზეცირათა და
დიდებით აფმაფლდერ ცად
x~ მე ვფაფადქავ ს~ო ს~ო
რად დამიტევე მე ღ~რ არპი
ტთა და იუედნეთა:
q~Y mesame me muniT r~i
მეტქოდა მე ერრჱთვე
იქორ წარქვანებაჲ ღ~ნი
ოდერ ეგე ეკალი რ~ი ღ~ნრა
გარემოჲრ არრ ქ~ივე იუმ
ნერ ვარდ მეწამსლ რსლ
ნელ ღ~ნ მიერ:
ც~ ღენ აფდეგ და ვიდოდე აფმო
რავალით რადაიგი არრ
რამკალი ტ~დ და მსღაკნი
ქლადვე არა არიან ც~ მე
წამოვედ და მოვედ სლ
ოპორეთა და დავიზამ
თრჱ ჩირთა ღინა დიდთა
და თთსერა მეოთცერა

ვიდოდა კსამლი რსლნ
ელებირაჲ რ~ი ცათა დაწ
ტარვიდა და მირ თანა
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და იქო დინებაჲ მირი დარა
ვალით კერშო და მისდეგ
გზარა შნელრა და ტიცცე
ლრა და ვიცილენ დიდნი ჩი
რნი გზათაგან და ღიღნი
მჴეცთაგან ვ~დე მოვიწ
იე აუა ვინაჲიგი წქა
ლმან აფმორავალით
იწქო დინებად:
მიერითგან იქო ლცინებაჲ
ყემი და ვპოვენ: მოგზ
ასრნი და მივიწიე რან
აცებრა უართლირარა
უ~ლურა სრბნირირარა და
ვიცილე ერი სცცოჲ სც
ცოთა ფ~თთა მრაცსრი
ცეცცლრა და უვათა და
შელთა თაქსანირრცემდერ
ღეესრვა რსლრა ყემრა
წარწქმედარა მათრა ზ~ა
და მოვედ ბაგინრა წსრი
ათარა ენირა თჳრ ებრა
ელებრირა და ვიქავ მსნ
ერთ თთსე და განვიც
დიდ შალრა ამირ უ~ქანირარა
და იქო დფერა ერთრა აფი
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გამოვიდოდერ ც~ მეტჱ არ
ფარადა ღეშრსლ იქო
dა ვ~ა ჟამრცა ჟამმან
რივლტოლაჲ და მიდამო
მალვაჲ იქო ქ~ლირა კაცირ~ჲ
და ღეივლტოდა ქ~ი კაცი
რატარველრა უსეღჱ
რ~ გამორადმე ვიდოდა ნანა
დესტალი:
da ვ~ა განვლო ნანა დედო
ტალმან მაღინფა ნელი
ად ნელიად გამოვიდოდა
ქ~ი ერი და ღეამკვერ ტო
ლოცი ქ~ი რამორლითა თითო
პირითა და ტსრცლითა:
da იწქო ქ~ნ ერმან უებად
მეტირა და მაღინ გამოვ
იდა მირეან მეტჱ თსა
ლთ ღესდგამითა ცილვითა
და ვწკითცე წსრიარა დე

წარვედ მთათა ზ~ა ძა
ვაცეთირათა რ~ა ვცნა
თს რადაჲთ არრ მცცეთაჲ
და მივემთცჳე მთარა ზ~ა
შრნერ ერნი შლიერნი და
სრიცცსნი რიმრავლითა
მით უ~ლუით წარმავალ
ნი დიდად უ~ლუდ მცცეთად
რ~ი იქო რაძდომელი დიდთა
მეტეთაჲ ვაჩრობად და
ლოცვად არმაზ ფ~თირა მათირა
x~ მე წარვწქევ მათ თანა
და მივიწიენით უ~ლუდ
მცცეთად წიაფით მოგს
თარ ჴიდრა ზ~ა დავდეგით
მსნ და ვცედევდით ცეცც
ლირ მრაცსრრა მარ ერრა
და მოგსებარა და ცთომარა
მათრა ზ~ა ვტიროდე წარ
წქმედირა მათირათჳრ და
სცცოვებარაცა ყემრა
ვეგლოვდი:
Tavi v~
მოწევნაჲ წ~დირა ნინოჲრი:
მცცეთად აფწერილი მირივე
რალომე სჟარმელირაჲ
ცვალირაგან იქო ჴ~ჲ ო
ცრირაჲ და რაქჳრირაჲ
და გამოვიდოდა ერი სრ
იცცჳ ვ~ა ქსავილორან
ნი ზარნი და რაღინელნი
მაზირა და აფივრნერ მთანი
იგი დროღაჲთა და ერითა
ვ~ა ქსავილითა ც~ მე ღეს
რწრვე ციცედ არმაზდ
და დავდეგ აცლორ კერპი
რა მირ ნაპრალრა ზფსდი
რარა და ვ~ცედევდი რაკჳრ
ველებათა და რაღინელრა
რ~ი თუსმად ენითა ვერ ე
გებირ ვ~რ იგი იქო ზარირ
აფრაჴდელი ღიღით და
შრწოლით მეტეთა მათ
და ქ~ლირა ერირა და რა
ზარო დგომაჲ:
vიცილე და აწა დგა კაცი
ერთი რპილენშირაჲ და
ტანრა მირრა ეცსა ძაჩჳ
ოუროჲრაჲ და ყატცსტი
ოუროჲრაჲ და რამჴარნი
ერცნერ ტრცცილი და ბი

დაკაცირა თს რაჲ არრ ერე
და მან მრუ~ა ფ~ი ფ~თთა
მათთაჲ სწერრ მარ არ
მაზ რ~ლ არა არრ რც~ჲ
გარეღჱ კერპი:
x~ მე წარვედ ცილვად არ
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და იტქჳნ ვაჲ თს დარადა
ვაკლო რაჲ დ~ბარა დიდირა
ფ~თირა არმაზირრა და ღერ
არ მე ვრცთე რიტქსარა
ებრაელთა თანა გინა
მოგსთა რმენარა ოდენ
დაცსდომილ ვიქო მზირ
მრაცსრთა და რ~ლნიმე იტქჳ
ან სცებნი დიდრა ვირმე
ფ~ა ცათარა და ნსსკსე
პოვორ რაჲმე ყემ თანა
ბიწი და მცერ მაცჳლი იგი
მირი რ~ლირაგან ეღინირ ქ~ლ
რა უ~ქანარა და ღიღით თაქ~ნი
რრცემდერ ქ~ლნი:
და მარძსლ მირა დგა კერ
პი ოუროჲრაჲ და რაცელი
მირი გაცი და მარცცლ მირა
კერპი ვეცცლირაჲ და რა
ცელი მირი გა რ~ლნი იგი ფ~თდ
წუონდერ მამათა თუ~ნთა
არიან უართლით:
მაღინ ვტიროდე და რსლთ
ვითუსემდ ფ~თირა მიმართ
ცთომათა მათთჳრ უ~ქანირა
ყრდილოჲრათა დატარვ
არა ნათლირარა და დაპ
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გეცრსვნერ ღ~ნ მტერნი ერე
და ერე არრ დიდითა რსლგრ
შელებითა ღ~ნითა და იუ
მან რარაცა იგონებენ
მტერნი ერე და ნაცარნი
უ~ქანირანი ა~დ ნს სგსლე
ბელრ წქოტ რ~ ცატი ღ~ნი არრ
კაცი რ~ლირათჳრ ერთი რა
მებირაგანი კაც იუმენ და
აცცოვნე ქ~ი როტელი:
ამათცა ნათერავთა მოცე
დენ და ღეწრირცენ რ~ლთა
ამათ სყინოთა როტლ
ირ მპქრობელთა მთავარ
თა ამირ ბნელირათა და
მიყსენე მე ფ~ო მამირა და
დედირა ყემირაო მჴევალ
რა ამარ ნაღობრა მონირა

ვრიტი და ჴელრა მირრა
აუსნდა ჴრმალი ლერ
სლი რ~ი ბრწქინვიდა
და იუცევოდა ჴელრა
ღინა რეცათს რ~ი ღეეცე
ბინ თავი თჳრი რიკსდიდ
განიწირორ:
ქრობარა ბნელირარა
vცედევდი მეტეთა მათ შალ
დიდთა და ქ~ლთა მთავარ
თა რ~ ცოცცლივ ღთაენ
თუნერ ეღმაკრა ვ~ა მკ
სდარნი ძოძოცეთრა:
da იტქოდერ დამბადებელად
უვათა და შელთა და
რპილენშრა და რკინარა
და რვალრა გამობერვით
განჩედილრა ფ~თად თავქ
სანირრცემდერ ერენი იცოდერ
ცირა და უ~ქანირა ღემოუმედად
mაღინ მოვიჴრენე რიტქსაჲ
იგი რ~ი მამცნო იობენალი
პატრეაუმან წ~ნ მამამ~ნ
ყემმან ვ~დ ვ~ა მამაკაც
რა რრსლრა წარგავლი
ნებ და მიწევნად ცარ უ~ქ
ანარა სცცორა ნათერავ
თა დგეველ ზეტელ
ნარკადოველ რ~ლ არრ კაცნი
ფ~თირ მჴდომნი მბრშოლნი
და წინა აფმდგომნი:
mაღინ ავიცილენ ზეცად
და ვთუს ს~ ს~ მრავ
ლითა შალითა ღენითა
აწ და მ~რ და მერმეთა მათ
რასკსნეთა ამენ:
და ვ~ა წამირქოტაჲ თსალი
რაჲ იქო დარავალით წა
ერნი და უარნი ღეიშრნერ
და ჴმარცერ უსცილთა
ჴმითა რაზარელითა
da აყნდა ფრსბელი მოწ
რატჱ ნიღან რაღინელი
და მოიფო ნიავმან მზირ და
რავალირამან რსლი ძერ
კსალი რიმწარირაჲ და
რიმქრალირაჲ მაღინ ივლ
ტოდა ქ~ი კაცი როტლად და
უ~ლუდ და ეცა მათ დროჲ:
რ~ა ღეიჩრნენ კაცნი რაქო
ტლად:

ღენირარა რ~ა იცილონ მაცცო
ვარებაჲ ღ~ნი ქ~ლთა კიდეთა
უ~ქანირათა:
და რ~ა ყრდილოჲ ბფსარრა
თანა იცარებდერ და ქ~ნ ენა
მან ღ~ნ მცოლორა ფ~თრა თავ
ქსანირ გცერ უ~ე ი~ჲრ მიერ
ს~რა ყ~ნირა რ~ლრა ღსენირ
მადლობით დ~ბირა ღეწირვაჲ
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მართალრა იტქჳ ბედნიერო
დედოტალო და მოცი~ულო
შირა ფ~თირაო და ვ~ა დარ
ცცრა რირცვაჲ იგი გამო
ვედ კლდირა მირგან ნაპრ
ალირა და ვპოვე თსალი
იგი ბივრიტი აფვიფე და
წარმოვედ წინა კერშო
დარარრსლრა მირ კლდირარა
რადა შსელ უ~ლუი ქოტილ
იქო და მარ ადგილრა ქო
ტილ არრ ციცჱ:
da მსნ დგა ცჱ ღსენიერი
ბრინძირაჲ მაფალი და
რტო მრავალი მოვედ უსე
ღჱ ცერა მარ და გამოვინიღჱ
ნიღი იგი უ~ერ ძ~ჲ და ვილო
ცევდი მსნ ეუსრ დფჱ:
ოდერ იგი გამოცსედით რიმრ
ავლჱ ერირაჲ და ეშიებდით
ფ~თთა მათ რ~ლთა ვნებაჲ
დაწბადერ და არა წპოვეთ
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მე ვ~ა მეცნიერმან და მეგო
ბარმან და დამბანნა ტერ
ჴნი ყემნი და მცცო ზეთი და
დამიგო ტრაპეზი და ფჳნოჲ
და მაიშსლა მე ჩამად და
რსმად და დავქავ მირთა
ნა ცცრა თთსჱ:
ერე იქო სღვილოჲ და ზრსნ
ვიდა ეგე და უმარი მაგირი
ყსენებით ვცედევდ მოვი
და კაცი ნათლირა ტერი და
მრუ~ა მე რამოთცერა ღევედ
ნაშსთა უსეღე ბაბილო
თა ადგილი არრ მცირჱ:

dა მექრ მოიწია რირცვირა
იგი ფრსბელი და მოიფო
რეტქსაჲ ლიტრირა რწორი
მარ ადგილრა ოდენ და და
ლეწნა კერპნი იგი და და
ტუვნა და დააწსლილნა
და დაარფჳნა ზფსდენი იგი
უარმან რარტიკმან და
ღთაქარნა იგინი კლდერა რ~ლ
რაიგი თუსენცა წცედევდით ანს არა
მაღინ მე მსნ ვიქავ რ~ დფჱ
იქო მეეუსრჱ თთჳრაჲ მირ ოდერ
იგი ევმანსველ თაბორრ
მამირა ცატი აყსენა თავ
თა მათ ცცოველთა და თა
ვთა მათ მიცვალებსლთა:
მაღინ მოვიდა დაჲ ერე ყემი
ღროღანა რეტე უალი მი
ცილა და მოიქვანა ბერშლ
მეტქსელი დედაკაცი და მკი
თცა ქ~ი გზაჲ ყემი:
mაღინ ვცედევდ მე თსალთა
მირთა ცრემლთა დინებარა
სცცოვებირა ყემირათჳრ
oდერ ცნა ქ~ი რაუმჱ ყემი მა
იშსლა წარქვანებაჲ ყემი
რეტედ ც~ მე არა ვინებე და
იგი წარვიდა და მერამერა
დფერა ყამოვედ უ~ლუად
მცცეთად და მივიმართე
რამოთცერა მარ მეტირარა:
და მირაჲ ვედ კარრა ზ~ა რამ
ოთცირარა იქო რაცლაკი
მცირჱ რამოთცირ მცველირაჲ
და ღერაჲვედ ღინა ძდა ერე
დედაკაცი ანარტორ:
და ვ~ა მიცილა აფდგა და ღემიტკბო
ცირანი ღთავიდიან მდინა
რერა დაიბანნიან და მო
ვიდიან რამოთცერა მარ და
ბაბილორა მარ მოირთსლე
ბდიან და ქსავილრა მარ
შოვდიან და მოწლედ ყემ
დამო ფაფადებედ რეცა
ყემი არრ რამოთცჱ იგი
gარე მომადგიან ჟფავილით
და ჴმობედ ყემდა მომართ
მრავალ ტერად და ღსე
ნიერად იქო ცილვაჲ იგი მა
თი და მრავალგზირ იქო
ერე და სთცარ ერე დარა

რაქსარელად ღემზადებ
სლი მიწაჲ აფიფე ადგი
ლირა მირგან და ღეაჩამჱ
კაცთა მაგათ და ერსარ ღვილი
x~ მე ვქავ ეგრჱთ და ერც
ნერ შეებ და არსლებ მრა
ვლად რ~ლრა ერე თჳთ წც
ედავთ და მათვე დფეთა
ღინა ორგზირ და რამგზირ
ვიცილჱ ყსენებარა ღინა
მცირედრა მარ მირსლებარა
ყემრა მსჴლთა ზ~ა:
მოვიდიან მტრინველნი
1-27 სტრ., 231r
უმნა ფ~ნ წსრიათა რირ
ცცჳლი ცირ კიდეთა გან
ბნევაჲ მეტობირა დაცემაჲ
და ტაშრირა მირ წ~დირა მო
ფებაჲ ერირა მირ სცცოჲრა
მოგებაჲ და თჳრად წოდე
ბაჲ და დ~ბაჲ მათა მიცემად
და კ~ლდ თ~უა ი~ჱმ ი~ჱმ ვ~რ
განგიმარტვან ღვილნი
ღენნი და ღეიკრებ ქ~ლთა
ცირ კიდირა ნათერავთა ტ
რთეთა უსეღე ღენთა
აწა ერერა აუაცა მორრ
სლ არრ დედაკაცი ერე და
ღეცვალორ ქ~ი წერი უ~ქანი
რაჲ ამირ და მომეუცა და
მრ~უა ყსენებაჲ ღ~ნი არრ
ერე რ~ ადგილი ერე რამოთ
ცირაჲ ღ~ნ მიერ იუმნერ
რამოთცჱ რადიდებელად
ფ~თირა რლირაჲ არრ დ~ბაჲ
აწ და მ~დრ და სკ~ი სკ~ე ა~ნ
Tav¡ z~ r~i aR¦era deda±
Acman huriaman sa
xeliT sidonia: asul
man abiaTar mRdelisa:
man ²~e ¸ei¦¶ale beraY m~¦aY
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მსნ ღინა იქო იობ აზნასრი
განცდილი განმცდელირაგ~ნ
ვ~ა იორებ მორჱ ირს მფდელ
ნი და მრაძსლნი და ღემ
დგომითი ღემდგომად რ~ი
იგი ვიცით რმენილი წიგნ
თაგან რაფმრთოთა:
გარდაჴდერ უ~ჱრ მორლვა
დმდჱ წელნი ჩტ~ ღობითგ~ნ
უ~ჱრით ვ~ე ძსარცსმამდჱ
ლგ~ და ძ~რცსმითგან უ~ჱ

ყემრა არსლრა აბიათა
რირრა::::::
momigo da mr²ua me man
სცცოვო და აუა ღობილო
ტქსეო და ტქსეთა მჴრ
ნელო სწქი რ~ ღენზე მოი
წია აცალი იგი ჟამი და
ღენ მიერ ირმერ წამბავი
იგი შსელი მამათა ყ~ნთა
ნაუმარი ზეცირა მირ კაცი
რაჲ სბრალოჲრა რირც
ლირაჲ სრამართლოდ
დათცევირაჲ რ~ლითაცა
Da i¶o odes moxeda ³~n
წქალობით უ~ქანარა ამარ
დავიწქებსლრა ყრდილ
ოჲრარა კავკარიათა
რომცითირა მთესლრა რ~ლი
რა მთანი დაეტარნერ ნი
რლრა და ველნი არმსრრა
ცთომირა და სმეცრებირა
რა და იქო უ~ქანაჲ ერე ყრდი
ლო მზირაგან რიმართლირა
შირა ფ~თირა მორლვირათჳრ
და ცნობირა ვ~ა რაცელი
ერუსა რამართლად ყრდილოჲ
aრა თს ამირ მზირა ნათ
ლირაგან დაკლებსლ იქო
ანს აწ არრ დაკლებსლ
მირგან ქ~ი ცარა უსეღჱ
მქოტი იცილავრ და ქ~ლრა
წცედავრ იგი და რ~ლრა რიც
ცითა მიწრიდირ ნათლითა
ქ~ლრა ადგილრა მიცედირ
ერე არა თს ამირთჳრ ერუსა
უ~ქანარა ამარ ყრდილო ა~დ
იქვნერ ეროდენნი წელნი და
ერთენნი ნათერავნი ნოვე
რითგან და ებერირითგან
და აბრაწამირითგან და
vიცარებდით ღსებითა და
ვისნძებდით გლოვარა
რ~ლირა ნსგეღინირმცემელი
არა იქო ვწმრაცსრებდით
რამჱ დაბადებსლთა და
არა დამბადებელრა:
უერობინთა ეტლთა ზ~ა მძ
დომარირა წილ მთათა მა
ფალთა თაქ~ნირ რცემდერ
მამანი ყ~ნნი გებალრა და
გარიზინრა და მარ ზ~ა არა

რით ვ~ე კორტანტინე ბერ
შენთა მეტერა მონათლ
ევადმდე ტია~ და ათოთ
ცმეტირა წლირა ღემდგომად
მოივლინა უ~ქანარა ყ~ნრა
უადაგი ჩეღმარიტებირაჲ
ნინო დედოტალი ყ~ნი ვ~ა
ბნელრა ღინა მთიები რაჲ
აფმოწჴდირ და ცირკარი
აფიფირ და მირა ღემდგო
მად აფმოვალნ დიდი
იგი მტლობელი დფირაჲ ეგ
რეთ იქო ცცორებაჲ ყ~ნი უა
რთველნო:
რ~ ვიუცეოდეთ ნათელრა და
მკჳდრ ვიქვენით ბნელრა
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რამეტონი გაცი და გა:
და ღეიწირვოდა მათა ერთი
რეტეწსლი ცეცცლითა
დაწსვად და მტსერი გა
რდაბნევად თავრა კერ
პირარა da amis ¶~lisa
ღემდგომად თცრობარა გი
თცრობ მამირა ყემირარა
რ~ი წიგნთაგან ვიცი კით
ცვით და მამირა ყემირაგ~ნ
თცრობილრა
Odes igi mefobda herode
და მოგსერმა აუა ვ~დ
რპარრთა ი~ჱმი დაიპქრე
რო გლოვირა წიგნი მოე
წერა ქ~ლთა წსრიათა
მომართ უართლირათა
მცცეთელთა მკჳდრთა ბო
დელთა მფდელთა კოდირ
წქაროველთა მწიგნობა
რთა და რობირ კანანელთა
თარგმანთა ვ~დ ათორ
მეტნი მეტჱნი მოვიდერო
დაპქრობად უ~ქანირა ყ~ნირა
და ქ~ლნი ღეიშრნერ რივლტო
ლით ღეწევნად მათა:
x~ ღემდგომად მცირედრჱ მოიწია
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მე წეროდე ვეშიებდ და
არა ვპოვე ქრმაჲ იგი
და არცა დედაჲ მირი:
aრამედ აწ წარვწმართო მა
ცჳლი ქ~ლრა წსლრა ზ~ა ორ
ით წლითგან და სდარ
ერრა და მოწქდერ იგიცა
მათ თანა აწ გსლდებსლ

იქო არცა ფ~ი არცა მორჱ
არცა ნიღი მათი ა~დ კერ
პნი უვირანი სრსლონი:
ც~ ამარ უ~ქანარა უართლირარა
იქვნერ ორნი მთანი და
მათ ზ~ა ორნი კერპნი
არმაზ და ზადენ რ~ლნი იქ
ნორდერ რსლ მქრალობით
ათარრა რსლრა ქრმირა
პირმღოჲრარა არმაზ და
ზადენ და ღერაწირავად
სყნდერ მღობელთა მათთა
მრცსერპლად ვრმცა სკ~ე
არა იქო რიკსდილი და ერე
იქო მოაუამდჱ
x~ იქვნერ კერპნი რცსანიცა
რ~აჲ ფაფადირი ნსგეღინირ
ცემირაჲ ი~ჱმით ქ~ლრა უ~ქანარა
ვ~დ რპარრნი იგი არა დაპ
ქრობად უ~ქანირა მოვიდერ
ა~დ აბძრირა და რაჩსრვე
ლირა წილ და რაგზლირა
აუსნდა ოუროჲ ქჳთელი:
მსრი მწრატლ მკსრნა
ლი წქლსლირაჲ და გსნ
დრსკი რსლწამოჲ
ერე ქ~ლრა მჴედარრა მათრა
და თჳთ მეტეთა თითო
რატჳრთი აუსნდა და
ეშიებდერ ქრმარა ვირმე
აცლად ღობილრა შერა
დავითირრა რ~იცა პოვერ
მწირი ერთი მწირირა დედა
კაცირა შჱ სჟამოდ ღო
ბილი სადგილორა ადგილრა
ვ~ა აუსრ ყსესლებაჲ
გარემდგომთაჲ
ერენი მირ ქრმირა მოვიდერ
და თავქსანირრცერ და
ერე ქ~ი შფსენი მირა ღეწირერ
და მთაჲ გარდავლერ და
წარვიდერ მღჳდობით
აწ ნს გეღინინ წსრიანო
მთანი წკრთებოდერ
ბორცსნი იმფერდერ ზფს
აჲ დგა წქალნი აფმართ
დიოდერ ზაუარიაჲრ შჱ
ივლტოდა და ყ~ნ ქ~ლთა
ზარი ღეშრწსნებირაჲ
დაგსეცა და ერირა რიმ
რავლირათჳრ დავიდსმეთ

იქვენით რ~ სცნებით იქო
ერე ქ~ი ამირა ღემდგომად
გარდაჴდერ წელნი ოც და
ათნი მოწერა ანა მფდ
ელმან ი~ჱმით მამირ მა
მირა ყემირა ოზიაჲრა:
ვ~დ იგივე ქრმაჲ რ~ლირა:
რპარრთა მეტენი მორრსლ
იქვნერ შფსნითა იგი ქრ
მაჲ განრამეზრდილ არრ
რაზომრა წარაკირარა:
მოწევნსლ არრ წქალრა
მარ იორდანირარა ზაუა
რიაჲრ შირა განვიდოდერ
ქ~ლნი ნათერავნი ი~ჱლი
რანი და ღ~ნი მამირ დედირ
შმაჲ ელიორ თანავე იქო
და აწა ერერა ცაჲ უსც
და და უ~ქანაჲ იშრვოდა
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ფ~ა მამად და რეცა თს
არრ იგი თჳთ ვ~ა ფ~ი
მოვედით ქ~ლნი რიკსდილრა
მირრა და აფვარრსლოთ
მცნებაჲ ფ~ჲ და მორჱრი:
da წარვიდა აუაჲთ მამ
ირ დედირ შმაჲ ყემი ელიორ
კაცი მოცსცებსლი და
ერსა მარ დედაჲ ტომირაგ~ნ
ელი მფდელირა და ერსა
ერთი ც~ დაჲ ელიოზრ:
eვედრებოდა დედაჲ შერა
თჳრრა და ეტქოდა წარ
ვედ ღვილო წოდებარა
მეტირარა: და წერრა ღძ
სლირარა ც~ რ~ლრა იგინი
განიზრაცვენ ნს ღეერ
თვინ ცნობაჲ ღენი მარ ქ~დვე
ნს ღვილო ყემო:
r~ რიტ~აჲ არრ წ~ნწ~ქლთაჲ
და იგავი ბრშენთაჲ რა
იდსმლოჲ არრ დატარსლი
წსრიათაგან ც~ წარმ
ართთა ნათელ და ცცო
რება რასკსნო:
და წარვიდა ელიოზ და
ქ~ლნი წსრიანი უართლით
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და ამარ რიტქსარა ზ~ა ღე
ირსენა დედაკაცმან მან
დედამან ელიორირმან
ც~ ამან ელიოზ: მოიფო კსა
რთი იგი მაცცოვრირა ი~ს

რაუმჱ ერე რ~ი იქო რამჱ
ცცად რასკსნითგან ფმრთირა თანა:
da მეოთცერა წელრა გამ
ოჴდა ბრშანებაჲ ი~ჱმით
წეროდე მეტირაგან ვ~დ
ქ~ლთა შეთა ი~ჱლირათა
განბნესლთა ქ~ლრა უ~ქანა
რა იცილეთ ერთი ფ~ი და
იგსლეთ და ირმინეთ ერთი
ღძსლი და ირწავეთ ერთი
რიტქ~აჲ მორერი რ~ი თუ~ა
რ~ნ უ~ქანარა ზ~ა თუ~არ ფ~თად
თავი თჳრი შელრა დამ
ოეკიდენ და მერმე თუ~ა
წქესლ იქავნ ქ~ი რ~ი დამ
ოკიდებსლ იქორ შელრა
აწ ერერა აფდგა კაცი
ერთი და რაცელი მირი ი~ს
თავით თჳრით წცადირ
და აფერრსლა ქ~ივე რ~ი
აწ ვიცით ნინოჲრ მიერ
ევანგელეთაგან უ~ჱრ მ~რ
x~ რამორელი იგი წცსდა
ამარ უ~ქანარა წილით და
წარმოიფო ელიოზ:
X~ dedasa missa v~a esma
ჴ~ჲ ოდერ პარანიკმან ძ~ა
ზ~ა რამღჩსალრა
დარცა კსერი
მჩედლირაჲ ი~ჱმრ აუა ერმა
ჴ~ჲ და იკრყციალნა მწ
არედ დედაკაცმან მან
და თუ~ა მღჳდობით მე
ტობაო წსრიათაო რ~
მოწკალთ თავირა მაც
ცოვარი და მჴრნელი და
იუმნენით ამიერითგან
მტერ ღემოუმედირა
ვაჲ თავრა ყემრა რ~ლ არა
წინარჱ მოვკსედ რ~ლმცა
ერე არფარა რმენილ იქო
და არცა კნინ სკსანაჲრ
რჱ დავრყი რ~ლმცა მეცი
ლვა ნათელი გამობრწ
ქინვებსლი წარმართთა ზ~ა
და დ~ბაჲ ერირა ი~ჱლირაჲ
იგი ი~სჲრი და სნდა წარ
ფებაჲ მირი ც~ ზარრა მარ ზ~ა
დედაკაცირა მკსდრირა ჴე
ლთ გდებარა ღეღინდა და
ვერ იკადრა:

უ~ჱრი მცცეთად რაცლად
ყ~ნდა და იცილა რ~ მომკ
სდარ იქო დედაჲ მირი ამ
არ რიტქსარა ზ~ა ც~ დაჲ მირი
მიეგებვოდა ღერსარსლი
ცრემლითა ვ~ა რირცლითა
და მოეცჳა ქელრა შმირა
თჳრირარა და მოსფო რა
მორელი იგი ი~ჳჲრი და ღეიტ
კბო მკერდრა თჳრრა ზ~ა
და მწრატლ რსლნი წარ
წჴდერ რამითა ამით რიმ
წარითა რიკსდილითა
დედირაჲთა და სმეტჱრ
ტკივილითა რიკსდილრა
ზ~ა უ~ჱრრა და რსრვილითა
მირ რამორლირაჲთა:
mაღინ იქო ღტოთი დიდი
მცცეთარ ღინა მეტეთაჲ
და მთავართაჲ და ქ~ლი
რა ერირაჲ და იცილა მეტ
ემან ამაზაერ რამორელი
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ბირა მე დედამან ყემმან
ნინო მამირა ყემირა მიმა
რთ რ~ა გამოვრწსლილო
ადგილი იგი რამორლირაჲ
მირ გსლითად ც~ მან ერთ
ენ დადვა ნაწილი ყემ თა
ნა და მრუ~ა აუა არრო
ადგილი რამარცვოჲ მირიო
რ~ლრა ენანი კაცთანი არა
დადსმნენ გალობად ფ~თირა
მიმართ მარ ზ~ა არრ ადგილი
იგი ვ~ა ადგილი იაკობირი
კიბედ ცილსლი და ზეცად
აფწევნსლი ამიერითგ~ნ
და სკ~ე დ~ბაჲ და უება მოს
კლებელ
Tavi É~ T²m~li sid
oniaYisive deda±acisaY
ოდერ ვიცილე არსლმან
აბიათარირმან რიდონია
წ~ჲ ნინოჲ თავრა ციცირა
რა პირველ მცცეთირარა
კოღკრა მარ მაფალრა ბრ
ინძთა მათ უსეღე ბრა
ტმან მეტირა რაგრილთა
და რარსენებელთა ძდა
oდერ იგი ღემსრრნა ო~ნ
არმაზ და რც~ნი იგი კერპნი
1-27 სტრ., 234v
ცსარა რნესლ იქო რს

ც~ ელიოზ დაწმარცა დაჲ იგი
თჳრი და ჴელთა მირთა
აუსნდა რამორელი იგი
და არრ ადგილი იგი რ~ი ფ~ნ
იცირ და იცირ დედამან ყემ
მან ნინო და არა იტქჳრ რ~
არა ძერარრ რიტქსად აწ
ა~დ ერე ც~ კმაიქავნ ნინოჲრ
მოწატეთათჳრ და უ~ჱრ
მორწმსნეთა რ მაცლო
ბელ არრ ადგილი იგი ნაშ
სრა მარ ლიბანით მორრს
ლრა და მცცეთარ დანერგსლრა
თჳნიერ ერე მერმა მამირა ყე
მირაგან არრ რც~ჲცა შალითა
ღემორილი მრყობლი იგიცა
ცალენი ელიაჲრი ამარ უ~ლუ
რა ღინა ჴელთა ყ~ნთა რა
კსრთცეველირა რიმტკიცერა
უსეღე უვათა ღინა სლ
პოლველად ვ~ე ჟამადმდე
მირა რ მრავალგზირ მა
რაზარელითა რირცვითა
პირირა მირირაჲთა რ~ი იგი
წინა წერილ არრ ანდერ
შრა მარ მირრა ღინა
ც~ ვ~ე რწმსნებადმდე დედ
ოტლირა ნანაჲრა უ~ჱ ფ~ი
შედ ფ~თირა რანატრელმ~ნ
წ~ნ ნინო დაქო ეუსრი
წელი ვ~რ იგი თჳთ იტქჳრ
ქოტარა ღინა მირრა
Da ოდერ მე ღჳდნი დედანი
დაგჳმოწატნა ღძსლრა
მირრა რ~ წქოტდა ტარს
ლად კსრნებათა მრა
ვალთა ვ~დრ ნებრით
იწქო კსრნებაჲ განგე
ბითა ფ~ჲთა დედოტლირა
ნანაჲრ ზ~ა აყსენა ფ~ნ
პირველად შალი მირი მირ
მიერ მაქსლოვანრა მარ
ღინა განკსრნა ლოცვი
თა მირითა რენირა მირგან
მშიმირა რ~ლირა ჴელოვ
ნებამან კაცთამან ვერ
ღესშლო განკსრნებაჲ
მირი და ღემდგომად მირა
მოგჳ მთავარი რპარრი

რიტქსარა ნს იტქჳ წრომთა

ლითა სკეთსრითა ტი
ცცლად იგსემებოდა რი
კსდიდ მიწევნსლ იქო
და იქო მთავარი იგი დედირ
შმაჲ ნანაჲრი დედოტლირაჲ:
maღინ ევედრნერ დედარა
ყემრა ნინორ ნანა დედო
ტალი და მეტეცა იცილ
ვიდა მცირე მცირედ რაუ
მერა მარ და ორგსლებით
ეტქოდა ნინორ რ~ლირა
ფ~თირა შალითა იუმ რაუ
მერა ამარ კსრნებირა
რა ანს ცარ ღენ არსლი
არმაზირი ანს ღვილი
ზადენირი სცცოვებით
მოცსედ და ღესვრდი ც~ მარ
ზ~ა აწ მოწქალებაჲ და
მიგინიჩერ შალი კსრნები
რაჲ რ~ა მით რცცოვნდე
ბოდი სცცორა ამარ უ~ქანარა
და დ~ბსლმცა არიან სკ~ე:
ც~ ღენ წ~ე ყემრა იქავ მ~რ ვ~ა
ერთი მაწოვნებელთაგანი
პატივცემულ ქ~ყანასა ამ
ას ა~დ სცცორა მარ
1-27 სტრ., 235r
ამან მირ ზ~ა ზფსაჲ მოად
გინირ და მან ამირ ზ~ა ერთი
ნს რაჲმე მოაწიირ ვ~ა
აუსრ ყსესლებაჲ როტ
ლირ მპქრობელთა და კმა
გექავნ ყემგან ბრშანებად ერე
mისგო ნეტარმან ნინო
მეტერა და წუ~ა მეტჱ
ღენ სკ~ე ცცოვნდი რაცე
ლითა უ~ერითა და ვედრ
ებითა წ~დირა დედირა მირი
რაჲთა და მირ თანა ქ~ლთა
წ~თაჲთა მოავლინენ
ღ~ნ ზ~ა ფ~ნ ცირა და უ~ქანირა
ღემოუმედმან დამბადებ
ელმან ქ~ლირა დაბადებ
სლირამან დიდირა დ~ბირა
მირირაგან და ასრაცცელი
რა მოწქალებირა მირირაგ~ნ
ვ~ა რაჴსმილირაგან ნა
ბერწქალი ერთი მადლირა
მირირაჲ რ~ა რცნა და გს
ლირცმაწქო რიმართლჱ
ცირაჲ და რინათლჱ მზირაჲ
რიფრმჱ ზფჳრაჲ და რაში
რკსელნი მირნი რივრცჱ

მათ ღეცთომილთა ღძსლრა
da ნს გნებავნ ქ~ლადვე აუა
თუსმად რ~ აწა ერე რა
ფ~თნი დიდთა ნაქოტთა მო
მცემელნი და როტლირ მპქ
რობელნი მზირ მომტენელნი
და წჳმირა მომცემელნი
უ~ქანით ნაქოტთა განმზრდე
ლნი უართლირანი არმ
აზ და ზადენ ქ~ლირა და
ტარსლირა გამომეშიებ
ელნი და შსელნი ფ~თნი
მამათა ყ~ნთანი გაცი და
გა და თავი ღენი იგი იქ~ვნ
დარარწმსნოვებად კაც
თა მიმართ და აწ სკსე
თს განწკსრნო მთავარი
ერე განგამდიდრო და გქო
მკჳდრ მცცეთარ ღინა მრაც
სრად არმაზირა:
dაფაცათს წაერირა მირ
რიტიცცლითა ღეიმსრრა
ა~დ მირი ადგილი ღესშრა
ვ არრ ეგე არმაზ და უალ
დეველთა ფ~ი ითრსღანა
ქ~დვე მტერ არიან:
ლნი მირნი და რ~ა სწქებსლ
იქო ღენ მეტჱ თს ვინ ღე
მორნა ცანი ფრსბლითა
და უსცილნი ჴმითა წა
ერირაჲთა და იშრვინ
უ~ქანაჲ რიმშატრითა მი
რითა და რბიოდიან მეცირ
ტეცანი კსალრა მირრა:
eგზებინ ცეცცლი გსლირ წ
ქრომითა მირითა ანს
ოდერ ღეიშრირ ვეღაპი
იგი დიდი რ~ლ არრ ზფსარა
ღინა და ღეშრირ ქ~ი უ~ქანაჲ
ვ~დრ დაირფჳან მთანი
მქარნი და კლდენი და მეც
ნიერ გქავნ ღ~ნ ამარ
ქ~ლრა ზ~ა მიწევნით:
რ~ ფ~ი არრ ცათა ღინა და
სცილავ არრ თავადი
იგი ქ~ლირაგან დაბადებ
სლირა თჳნიერ მირა რ~ი
იგი მირგან გამოვიდა ერე
მოივლინა უ~ქანარა ზ~ა ვ~ა
კაცი რ~ნ ქ~ივე აფარრს
ლა რ~ლირა თჳრცა მორრ
სლ იქო და აფჴდა მათ

უ~ქანირაჲ და რატსშვე
1-27 სტრ., 235v
man mxoloman ixila
დასრაბამოჲ იგი და იგი
მცოლოჲ მირ თანა არრ:
რ~იიგი მდაბალთა წცედ
ავრ და მაფალნი იგი
ღორით იცნირ:
ც~ აწ მეტჱ აცლორ არრ მი
აცლებაჲ ღ~ნი ფ~თირა მე
ვცედავ რ~ არრ ამარ უა
ლაურა რარწასლი ერ
თი რამორელი შირა ფ~ჲ
და ცალენირა მირ ელიაჲ
რირა ქოტაჲ ვიეთმე აუა
თუ~ერ და მრავალნი რა
რწასლნი არიან აუა
რ~ლნი თჳთ ფ~ნ გასწქნერ
ც~ მე ერე მთავარი განვკ
სრნო შალითა უ~ე ყემი
რაჲთა და ძ~რითა ვნებ
ირა მირირაჲთა ვ~ა იგი
დედოტალი ნანა განკ
სრნა ფ~ნ რენირა მირგან
ტიცცლირა და რაჲ იგი ვა
სწქე მარ წქოტრ მარ იგი
რ~ა რსლიცა თჳრი განაბ
რწქინვორ და ერიცა თჳრი
მიააცლორ ფ~რა::
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იგი უ~ლუი განვიდოდერ მი
გებებად მეტირა რ~ პირველ
ერმინა წარწქმედაჲ და მე
რმე მოუცევაჲ მღჳდობით
da მიეგებვოდერ უინშარრ
და ფართრ და იქო რიცარს
ლი დიდი მღჳდობით მოუცევი
რათჳრ ც~ ნეტარი ნინო დად
გრომილ იქო ლოცვარა
მწსცრირარა ყსესლებირა
ებრ მაქლოვანრა მარ ღინა
და ყ~ნ მირ თანა ორმეოც და
ათი რსლი:
da იქო ვ~ა ღემოვიდა მეტჱ
იშრვოდა ქ~ი იგი უ~ლუი და
ჴმითა მაფლითა ფაფადებ
და მეტჱ და იტქოდა რადა
სკსე არრ დედაკაცი იგი სც
ცოჲ რ~ლ არრ დედაჲ ყემი
და ფ~ი იგი მირი მჴრნელი ყემი
da ვ~ა ერმა ვ~დ აუა მაქლო
ვანრა ღინა არრ და ილო
ცავრ მოდრკა მეტჱ და ქ~ი

ვე რიმაფლეთა მამირა თანა
მაღინ მოწგსარერ მთავ
არი იგი და წარიქვანა
წ~ნ ნინო და მე და ნანა დე
დოტალი რამოთცერა მარ
ღინა ნაშსთა მათ უსეღჱ
დაადგინა იგი და აფმო
რავალით აფპქრობად
რცნა ჴელნი მირნი:
და ათუსმია რამგზირ ვი
ძმნი ღენგან ეღმაკო და
ღესდგები უ~ა შერა ფ~თირარა
da ტიროდა რსლთუსმი
თა რსლირა თჳრირაჲთა
წ~ჲ ნინო და ითცოვდა ფ~თი
რაგან ღეწევნარა კაცრა
მარ ზ~ა და ყ~ნ მირ თანა ერთ
დფჱდა მწრატლ განვ
იდა რსლი იგი ბოროტი და
დაემოწატა წ~რა ნინორ
იგი და ქ~ი რაცლი მირი
da ადიდებდა ფ~რა მამარა
და შერა და წ~რა რსლრა
რ~ლირაჲ არრ დ~ბაჲ სკ~ი სკ~ე ა~ნ
Tavi [.] T²muli misive
Da i¶o d³esa erTsa za
fxulis პირრა თსერა
ივლირრა ოცრა დფჱრა
ლრა ფ~თირა ღ~ნირარა და მჴრ
ნელირა ყემირარა ც~ წ~ჲ იგი
არწავებდა და აწსევდა
მწრატლ თავქსანირცემარა
აფმორავალით უ~ჱრა შირა
ფ~თირაჲრა მაღინ იგი გრგჳ
ნვაჲ და ტირილი ქ~ლირა მირ
ერირაჲ რ~ წცედვიდერ მეტჱ
რა და დედოტლირა ცრემლ
თა დინებარა რიცარსლი
რა მირგან და რაკჳრველებ
ირა დიდირა რ~ი იუმნა:
dა ცვალირა დფჱ წარავლი
ნნა მ~ცულნი რაბერშნეთა
ც~ ნეტარი ნინო არწავებდა
დფჱ და ფამე ქ~ლრა კაცრა
ჩეღმარიტრა მარ გზარა რა
რწმსნოვებირარა
x~ მეტჱ ეტქოდა ნინორ აფღ
ენებირათჳრ ეკლერიირა ოდერ
იგი წარემართა მეტჱ და
ქ~ი ერი მოწრატებით უ~ჱ
ანობარა ვ~ე მფდელთა მათ

იგი ლაღუარი მოვიდა და
გარდამო ვარდა რაჴედრი
რაგან და ეტქოდა ნინორ
aწ ფირრ ვარა ცადიდ რაცე
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რადაცა მეტეთა გონებაჲ
მტკიცე არრ ც~ მეტემან წ~უა
მიქსარან მაქსალნი ეგე
ღ~ნნი და მსნ მინებრ გონები
თა ა~დ არა ერრჱთ
a~დ არა ვწრიდო რამოთცე
რა მარ რამესტორა და
ნაშსთა რიმაფლერა და
ბაბილოთა მათ ნაქოტიერ
ებარა და ქსავილთა მათ
რსლნელებარა ა~დ მარ ღინა
აფვაღენო ტაშარი რალო
ცველად ყემდა რ~ი ეგორ სკ~ე
dა მექრესლად მოიფერ შელი
და იწქერ ღენებად და მო
წკსეთერ ნაშჳ იგი და ღემ
ზადერ რსეტად და შირთა
მირთა ზ~ა დადვერ რატს
შველი ეკლერიირაჲ:
dა იქო რსეტირა მირ რაღინელ
ცილვაჲ და რაშირკსელი
რ~ი ზემო წერილ არრ
x~ ოდერ მოიწია ჟამი აფმა
რთებად რსეტი იგი პირვ
ელ მოჴრენებსლი იწქერ
ცსროთა მათ აფმართე
ბად და ვერ სშლერ:
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რეცა თს ერრჱთ ყამოირფ
სევოდერ და დააქენნერ
ორთავე წქალნი იგი და
მტკსარმან გარდამოცეთუა
და წარწუონდა რაღინელ
ად უ~ლუი და მიერ ღეიუმ
ნნერ ჴმანი რაღინელნი და
რაზარელნი ტქებირა და რი
ვლტოლირანი:
eგრევე არაგჳ გარდამოჴდა
ციცერა ზემოჲთ და იუმნე
ბოდერ რაღინელნი გრგჳნვა
ნი და ღეღინდერ დედანი იგი
და ივლტოდერ და მეცა მათ
თანავე ც~ ნეტარი წ~ჲ ნინო
ფაფადებდა ნს გეღინინ
დანო ყემნო მთანი იგი მსნ
ვე წგიან და წქალნი იგი
მსნვე დიან და ერრა ქ~ლრა
რშინავრ:

მორლვადმდჱ რაბერშნეთით
hუ~ა მეტემან მორწმსნემან
წ~რა ნინორ რადა სღენო
რაცლი ფ~რა ც~ ნეტარმან მან წუ~ა
mაღინ ღეკრბა რიმრავლჱ
სრიცცჳ და მეტჱ მათ თ~ნა
i¦ქერ ტერად ტერადთა ფონე
თა და მანუანათა მზადე
ბად არა თს აფმართებად
ოდენ ვერ ღესშლერ ა~დ
ღეშრვადცა და სუმ იუმ
ნა ქ~ი რიბრშნჱ და ფონირში
ებაჲ კაცთაჲ და რ~ა რსეტი
რა მირ აფმართებითა რაკჳ
რველად ფ~ი იდიდორ და კაც
ნი სმეტერად დაემტკიცნენ
რარწმსნოვებარა:
da რ~ ვერ ღესშლერ აფმა
რთებად და სმარძს იუმ
ნა რაუმჱ იგი წარვიდა
მეტჱ და ქ~ი ერი გსლგდებსლი
სრვირაგან და მწსცარჱ
იქვნერ ამარ ზ~ა:
ც~ ნეტარი ნინო დაღთა ადგილ
რავე და ათორმეტნი დედანი
რცსანი ც~ რანატრელი იგი
გოდებდა და დაადენთა
ცრემლთა რსეტრა მარ ზ~ა
da ვ~ა ღსვაფამჱ ოდენ იქო
წარმოიუცეოდერ ორნი ერე
მთანი არმაზ და ზადენ
ღეწირვირაჲ ც~ ჴმანი ერე
ტქებირანი არიან ეღმაკთა
რიმრავლირანი რ~ ეგლოვი
ან თავთა მათთა ოჴრებარა
r~ არიან იგინი მეოტ ამით ად
გილით შალითა მაფლირაჲ
თა და ძსარითა უ~ჱრითა:
მოიუეცით და ილოცევდით
ფ~თრა მიმართ ღვილნო
და მექრესლად დარცცრერ
ჴმანი იგი და იქო არარაჲ
da დადგა წ~ჲ ნინო და განიპ
ქრნა ჴელნი თჳრნი ცად მი
მართ და თსალნი ფ~თირა
მიმართ ილოცვიდა და ევ
ედრებოდა რ~ა არა დაა
ბრკოლორ რაუმჱ ერე რარ
წმსნოვებირაჲ მტერმან
რ~ლრა წადიერებით წარმა
რთებსლ არრ მეტჱ და ქ~ი ერი

x~ ერე რ~ლ რეცა მთანი დაი
რფსერ რამართლად გსა
ყსენებრ რ~ სრწმსნოვე
ბირა მთანი დაირფსერ უა
რთლრ ღინა და წქალნი რ~ლ
დაექენნერ დაექენა რირც
ლი იგი ქრმათაჲ ეღმაკთა
1-27 სტრ., 237v
ღეიუმნნერ ზარირ აფრაჴ
დელნი ზრინვანი და ქი
ვილნი და კლვაჲ ერირაჲ
ვ~რმცა რირცლი დიოდა
და აფივრო ქ~ი ადგილი
და მოვიდა ყ~ნ ზ~ა რიმრა
ვლჱ ზაცილთაჲ და მაცჳ
ლთაჲ და დადნერ ჴორ
ცნი ყ~ნნი და განილია
რსლი ყ~ნი:
x~ მე ვტიროდე მამირათჳრ და
ნათერავთა ყემთათჳრ
და მწრატლ მერმა ჴმობ
დერ შლიერად ამარ ბრშ
ანებრ მეტჱ რპარრთაჲ
ცსარა და მეტეთ მეტჱ
ცსარან ცსარა ქ~ი წს
რიაჲ განარინეთ პირირა
გან მაცჳლირ:
v~a ერე მერმა მოვეგე გო
ნებარა ღეორგსლდი მე და
ათნი იგი ყემ თანა და მო
აცლებსლ იქვნერ მაცჳლო
რანნი და ყ~ნრა გარემოჲრ
რცემდერ და კლვიდერ:
da ირმა ჴ~ჲ შლიერად მი
რეან მეტჱ ღეიპქრერო
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კედარირათა აუა მოვი
და იგი რ~ლრა თუ~ნ ევლტ
ოდეთ და განშრა მარ
ძსენე თჳრი და დარწერა
ჴელითა რაცჱ ძ~ჲ
da მექრესლად სყინო
იუმნა ქ~ი იგი რიმრავლჱ
ერირაჲ და იუმნა დაქს
დება დიდ და ყ~ნ ვადიდებ
დით ფ~ა და ვწნატრიდით
წ~რა და რანატრელრა ნინორ:
da ვ~ა ცირკარი აფეფებოდა
მცირედ მიერსლა და
თა მათ ყემთა ც~ მე მფჳ
შარჱ ვიქავ და წ~ჲ ნინო
დგა ჴელაფპქრობილ
და აწა ერერა ზ~ა მოადგა

dა ვ~ე არფა ექივნა უათ
ამრა რამთავე კართა
რცა ზარრა ლაღუარმან
შლიერმან და დალეწნერ
კარნი უ~ლუირანი და აფივრო
უ~ლუი რპარრთა ლაღ
ურითა და მექრესლად
da გარემოიცილა მჴნედ მო
ფსაწემან მან და თუსა
კ~ლდ ქვერა ვიცი რ~ დიდად
ღჩირრ და წმადლობდა ფ~ა
რ~ ერე ნიღანი მათირა წარწქ
მედირაჲ არრ და უართლირა
ცცორებირაჲ და ამირ ად
გილირა დიდებირაჲ და ნს
გეღინირ გსცემდა ვ~ა მოშ
ფსარი ჴელოვანი
nანდჳლვე ჩეღმარიტად
მოშფსარი და მოციუ~ლი
უ~ერი წ~ჲ ნინო და მოეუცა
ერრა მარ მომავალრა
ყსენ ზ~ა და წუ~ა რადა
არიან მეტენი რპარრთანი
ცსარა და ცსან ცსარა
რაბარტანით გსღინ წა
რმოცსედითა მალჱ მო
ცსედით და დიდად რამჱ
არრ ლაღუარი ს
ზომო ვ~დმე ცართ და შლ
იერად დაწლეწეთ უ~ლუი
ერე მაცჳლი დაეცით უართა
და ნიავთა:
¦არვედით ბნელთა ყრდი
ლოჲრათა მთათა მათ
და წარიფო რიმაფლერა
ცათარა და მე განკჳრ
ვებსლი მივეაცლჱ და
ვარუს ნეტარრა დედო
ტალრა რაჲ არრ ერე
x~ მან მომიდრიკა თავი
ყემი უ~ქანად და მე ტირილდ
ვიწქე ზარრა მარ ზ~ა
და მცირედირა ჟამირა ღე
მდგომად აფდგა ნეტარი
იგი და მეცა აფმადგინა
და განვეღორენით მარ
ადგილრა მარ:
ც~ დედანი იგი იქვნერვე
კიდე და აწა ვიცილე
რსეტი იგი ცეცცლირ რა
ცედ ყამოვიდოდა და
მოეაცლა ცარირცრა მარ

ჩაბსკი ერთი ქ~დვე ნა
თლითა ღემორილი და
მოებლარდნა ცეცცლირ რაცედ
ზეწარი და არუსნა რა
მნი რაჲმე რიტქსანი ნეტ
არრა ნინორ:
x~ იგი დაეცა პირრა ზ~ა თჳრ
რა ც~ ჩაბსკმან მან მიქო
ჴელი რსეტრა მარ და ს
პქრა თავი და აფამაფლა
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რსეტი იგი ცცოველი
და ვ~რ რიჟსრაჟს ოდენ
იქო აფდგომილ იქო მეტჱ
გსლგდებსლი სრვათა
გან და მიცედა რამოთ
ცერა მარ დაწქებსლრა
მარ მირრა ეკლერიარა რ~
მსნ მტკიცე იქო გონებაჲ
მირი და იცილა მსნ ნა
თელი ვ~ა ელვაჲ ზეც~დმდე
აფწევნსლი რამოთცერა
მარ ღინა:
იწქო რრბად მკჳრცცლ მორ
ლვად და ქ~ლირა ერირა
რიმრავლჱ მირ თანა და
ვ~ა მოვიდერ და იცილერ
რაკჳრველი იგი ნათ
ლითა მბრწქინვალჱ
რსეტი იგი ყამოვიდოდა
ადგილად თჳრა რეცა თს
დადგა ცარირცრა თჳრრა ზ~ა
და დაემქარა ჴელთ
ღესცებელად კაცთაგ~ნ
nეტარ მარ ჟამრა რაჲ
იგი იუმნებოდა ღიღითა
და რიცარსლითა აფივ
რო მცცეთაჲ უ~ლუი და
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და ეტქოდა მოცედე დედო
ტალო შერა ამარ ყემრა
მიაცლებსლრა რიკსდიდ:
რ~ ვიცი ვ~დ იგი არრ ფ~ი ფ~თ
თაჲ რ~ლრა ღ~ნ წმრაცს
რებ და ყ~ნ გჳუადაგებ
მაღინ ღეაცო ნეტარმან
ნინო ჴელი თჳრი რსეტრა
მარ ცცოველრა და დარდ
ვა ქრმარა მარ ზ~ა და წუ~ა
გრწამრა ი~ს უ~ჱ შე ფ~ა
ცცოველირაჲ ჴორცითა
მორრსლი ცცორებირათჳრ
ქ~ლირა როტლირა და წუ~ა

თჳრრა და ვ~რ დაემარ
თა და დადგა ზ~ა ცარირ
ცრა მარ უ~ქანით აფღორ
ებსლად ვ~რ ათორმეტ
წქრთა და ნელიად
ჩამოიცვალებდა თჳს
სავე მას ზ~ა ნაკუეთსა
რ~ ხარისხად იყო ძირი იგი
მისი რ~ლისაგან მოკუეთილ იყო
დამორდიოდერ მდინარენი
ცრემლთანი მეტერა და
მთავართა და ქ~ლრა ერრა
რსლთუსმითა რსლირა
მათირაჲთა და ადიდებდერ
ფ~ა და წნატრიდერ ნეტარ
რა ნინორ და იუმნებოდ
ერ მარ დფერა ღინა რარ
წასლნი მრავალნი:
Tavi i~a T²muli misive
´irveli sas¦auli mo
ვინმე ვიდა წსრიაჲ ბრ
მაჲ ღობითგანი და მიეა
ცლა რსეტრა მარ ცცოვ
ელრა და მსნუსერვე
იუმნა იგი მცედველ და
ადიდებდა ფ~ა:
ბ~ შმაჲ ვინმე რეტჱწსლი
იდვა რვა წლირა რნე
სლი წარმართი მოიფო
იგი დედამან მირმან რა
რწმსნოვებით დადვა
იგი ცცედარრა ზ~ა წ~ე რსე
ტირა მირ ნათლირაჲრა და
ნანდჳლვე ნათლით
ღემორილირა და ევედრე
ბოდა ნეტარრა ნინორ
ოდერ ვ~დირ მეტჱმან ღეუ
მნა რაბსრველი შელირაჲ
გარემოჲრ რსეტრა მარ და
დატარა ცედვირაგან:
და ეგრეთ ღეეცებოდერ ერნი
რართსლრა მარ და განიკ
სრნებოდერ მწრატლ და
ადიდებდერ ფ~ა: რაკჳრველთ
მოუმედრა და იწქო მეტე
მან აფღენებად რამოთცე
რა მარ ღინა ეკლერიარა გს
ლრმოდგინებითა და რიცა
რსლითა დიდითა:
mაღინ მოვიდერ მცუსლნი რა

ქრმამან მან წე დედოტა
ლო მრწამრ ი~ს უ~ჱ მჴრნე
ლი დაბადებსლთაჲ
მაღინ წ~უა მარ წ~ნ ნინო გა
ნიკსრნე ამიერითგან და
ადიდებდი მარ ვირმან შა
ლმან განგკსრნა და მწ
რატლ აფდგა ქრმაჲ იგი ვ~ა
სტკივნელი და დაეცა ღიღი
დიდი მეტერა და ქ~ლრა რიმრ
ავლერა ერირარა:
და თითო რაცენი რნესლნი
მოვიდოდერ და განიკსრნებ
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ოდერ ერე ნეტარი დედაკაცი
ნინო მოვიდა მცცეთად
მარ ჟამრა ყემ თანა წიგნე
ბი მორრსლ იქო წრომით
და ეგჳპტით და ბაბილოვ
ნით წსრიათაჲ მფდელთაჲ
და მწიგნობართაჲ რ~ლრა
წერილ იქო ერრეთ:
ვ~დ განცეთუა ფ~ნ მეტობაჲ
წსრიათაჲ აწა ერერა
წ~ნწტქლნი დარცცრერ რ რ~ლ
რა რსლი აწსევდა ქ~ი აფ
ერრსლა და განვიბნიენ
ით ყ~ნ ქ~ლრა უ~ქანარა დაწ
რომთა დაიპქრერ მეტობით
უ~ქანაჲ ყ~ნი რ ვცოდეთ ქ~ლი
თსრთ და განვარირცეთ
ღემოუმედი ფ~ი:
აწ იცილენ წიგნნი მორერნი
რ~ნ დამიწერა ყსენ ერე ქ~ი რ~ი
იტქჳრ უ~ქანარა ზ~ა ფ~თად
თავრა თჳრრა შელრა და
მოეკიდორ ანს სკსე ღე
ვ~ე მევრცეთით
ნაზარ
ეველირა მირ ი~სჲრ რიკს
დილრა რ~ წცედავ პირველ
1-28 სტრ., 240r
რათჳრ იუმნა ფ~ი კაც:
მაღინ ნეტარმან მან აფა
ფო პირი თჳრი ვ~ა ძსრფსმ
სლმან აფმომდინარემან
და ვ~ა წქარომან დასწქ
სედელმან იწქო რასკს
ნითგანთა ყემთა წიგნთა
ზეპირით წარმო იტქოდა და
განმიმატებდა და ვ~ა მში
ნარერა განმაფჳშებდა:

ბერშნეთით მფდელთმო
შფსარი მფდელნი და დია
კონნი და იწქერ ნათლირ
ცემად ვ~ა ზემოწერილ არრ
ქოვლირა ერირა
TAVI I~B R~I
TKUA ABIATAR R~I IçO
´IRVElI m¬«EZI BagInáA
êInA HURIATAáA mCXE
TAá DA nATEl I³o qEl
Sa ¸ina ninoYssa
მე აბიათარ მფდელი ვიქ
ავ წილით ცსედრებსლი
რამფდელორა ზ~ა მირ წელიწდირარა
ოდერ მამათა ყ~ნთა ღერცო
დიან ფ~ა და ქ~ლადვე დაივი
წქიან იგი მირცნირ ჴელმწ
იტერა შლიერრა და ტქსე
ობარა ც~ ოდერ მოიუციან
და ფაფადქვიან მწრატლ
განარინნირ იგინი ჩირირაგ~ნ
da ერე ღჳდგზირ ვიცით წერ
ილთაგან ც~ ვინაჲთგან
ჴელნი ღეარცნერ შერა მარ
დედაკაცირა მწირირარა და:
მოკლერ აფიფო ფ~ნ ჴელი მირი
ყ~ნ ზ~ა განცეთუა მეტობაჲ
და განგსაღორნა ტაშარრა
ფ~თირარა და სგსლებელრ
ქო ნათერავი ყ~ნი რ~დ
x~ აწ არრ რამარი წელი ვინ
აჲთგან არცაფა ქ~დვე
ირმინა ვედრებაჲ ყ~ნი არ
ცა ქო ლცინებაჲ რაგონებ
ელ მიყრ ვ~დ ზეცით იქო კაცი
იგი და ერე განემრავლა
მოწერილი:
x~ მე ვ~ა მერმა ერე ვიწქე
კითცვად დედაკაცირა მირ
ნინოჲრა უ~ერთჳრ თს ვინაჲ
იქო იგი ანს რ~ლირა მიზეზი
და კსალად მერმა მე ჴ~ჲ აცლირა
ღძსლირა მგალობელთაჲ
რ~ლრა ინატრიდა იგივე დ~ვთ
და ვერ მიემთცჳა:
da ფირრ ვიუმენ ზიარებად
ჩეღმარიტრა ჴორცრა და რი
რცლრა კრავირა მირ ფ~თირა
რა რ~ტლირა ცოდვათათ~რ
ღეწირსლირა რ~ლირა ტკბილ
არრ მირი გემოჲრ ცილვაჲ

და ვ~ა დარსლებსლრა გან
მანათლებდა და მამათა
ყემთა ღემაწქალებდა და
ღძსლირა ცვალებარა
ღემაძერებდა ვ~დირ მრწმ
ენა რიტქჳთა მირითა უ~ჱ შჱ ფ~ჲ
dა ვნებაჲ მირი და აფდგომაჲ
დ~ბით და მეორედ მორლვაჲ
მირი რაღინელებით და ჩეღ
მარიტად იგი არრ მოლოდებაჲ
წარმართთაჲ:
maრ ჟამრა მე და არსლი ყემი ფი
რრ ვიუმნენით რაპკსრე
ბელრა და განრაწმედელრა
ცოდვათარა ემბაზრა წქა
ლრა მარ წ~რა რ~ლრაცა ინა
ტრიდა დ~ვთ წნწატქლი და
ვერ ეწიტა:
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ღვილებრა წიაფ
თა უ~ლუირათა და ერუსა
ადგილრა მარ მთავართა
რანათლოჲ და ტ~დ დ~
ბსლ იქო ადგილი იგი დფე
თა ყ~ნთა რ~ დგა იგი ველრა
თჳნიერ ნაღენებრა
და მათ დფეთა ღემეღსრვ
ნერ ტ~დ წსრიანი მცცეთელ
ნი ყემ ზ~ა და დარცერ ცჱ
იგი კილამოჲ რ~ი დგა კა
რრა ზ~ა ბაგინირარა რ~ი გა
ნაღსენებდა ადგილრა მარ
რ~ გარდაერთცნერ რტონი მირ
ნი ქ~ლრა მარ რტოვარა
ბაგინირარა და იწქერ რა
დაჲთვე წარრლვად თჳ
ნიერ ც~ ბარაბეანთარა რ~ნი
ცა მოინათლნერ ორმეოც
და ათი რსლი რაცლირა მა
თირაჲ და მკჳდრ იუმნერ
მცცეთარ ღინა და მისბოშა
მირეან მეტემან დაბაჲ ერ
თი რ~ლრა წრუვან ციცედიდი და
იქვნერ დიდ წ~ე მეტირა და
უ~ეანეთარა მადლი
თა ნეტარირა ნინოჲრითა
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მირ და მაქსლოვანირაჲ მირ
რაკჳრველებანი და შალი
იგი კსრნებათაჲ რ~ი იცილა
მთავარ დ~კნმან და განკჳრ
ვებით ადიდებდა ფ~რა და წარ
იფო წიგნები და წარვიდა

და ამარ ზ~ა ქავნ ო~ნ განრ
ლვაჲ ყემი ჴორცთაგან
რ~ მრავალნი რარწასლნი
იცილნერ თსალთა ყემთა
ნინოჲრ მ~რ მცცეთარ ღინა:
დფეთა ყემთა:
x~ რაცლი ელიოზირი იქო უ~ლუ
რა ღინა დარავალითრა
იქო კარრა მოგსეთირარა
მტკსარრა ზ~ა და იქო მცირჱ
ბაგინი რამარცვოჲ მათი
რ~ლრა ზ~ა აფწმართა წ~ნ
ნინო ძ~ი უ~ერი და ერთი
ერთრა ნათელრცემდა მსნ
ღინა ჴელითა იაკობ მფდელი
რაჲთა და პროსილა მთა
ვარ დ~კნისაჲთა მთავართა
და მოშფსრებითა მირითა
და მათ დფეთა ღინა მოიწია
წიგნები წრომით წ~ირა
პატრეაუირაჲ ნეტარირა
ნინოჲრა და მირეან მეტირა
და ქ~ლირა ერირა უართველ
ირა და მოევლინა ბრაძი
მთავარდიაკონი უებირა
ღერცმად და კსრთცევირა
მოცემად და წ~დირა და ნე
ტარირა ნინოჲრ ლოცვირა
წარფებად და მადლირა
ზიარებად და წუონდა
წიგნი ბრაძთა მეტირაჲ
ნეტარირა ნინოჲრა:
რ~ მოენათლნერ იგინი მამარა
მირრა ზაბილოვნრ და ერე
ქ~ი მირმენილ იქო მათა ი~ჱმით
წრომით კორტანტინეპო
ვლით ვ~დ უ~ქანარა მარ ყრ
დილოჲრარა მიტენილ არრ
მზჱ იგი რიმართლირაჲ ნა
თელი მამირა მ~რ მორრსლი უ~ჱ
და ამირთჳრ რანატრელი
წიგნი მოეწერა რ~ამცა
ესწქნერ რაუმენი იგი და
რარწასლნი და რსეტირაჲ
ღალვიდა ტსრც [......]
ცირა მირგან და[...........]
რტოთა მირთა და[......]
ვაჲ მირი ღსენიე[......]
წამო ვ~ა რმენით ვიცით
ცირა მირთჳრ ალვირა
და ერე მოვწკსეთეთ თსე

Tavi
i~g
´atiosnisa
-~risaTWs
R~i aR¦era ia±ob
dა იქო რ~ ჟ~რ მოეკსეთა ცჱ
იგი პატიორნირა და შლევირ
მქოტელირა პატიორნირა ძ~ჲ
და მოაუსნდა იგი ათრა
ათესლრა კაცრა ზჱ ზჱ
რტოჲთსრთ და ტსრცლით
ღემოაუსნდა უ~ლუდ:
da მირტქდებოდა ერი იგი მწ
სანირტერობარა მარ და
ტსრცლიანობარა დფეთა
ზატცსლირ პირირათა ოდერ
რცსაჲ ქ~ი ცჱ ჴმელ იქო ც~ იგი
ქ~ლადვე ტსრცელ დასცჳ
ვნებელ და რსლწამო:
da ცედვად ღსენიერ იქო
მაღინ შირრა ზ~ა აფწმარ
თერ კარრა ეკლერიირარა
რამცრითრა და წბერვიდა
წქალთაგან ნიავი და
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მათ ფამეთა და აწა ყამ
ოვიდირ ძ~ი ცეცცლირაჲ და
გჳრგჳნებსლი ვარრკსლა
ვითა და დაადგრირ ზ~ა ეკლე
რიარა ვ~ე განთიადმდე და
ქ~ლნი ადიდებდერ ფ~ა ამარ ზ~ა
და განთიად რიჟსრაჟსრ ო
დენ გამოვიდირ მირგან ორი
ვარრკსლავი ერთი იგი
წარვიდირ აფმორავალით
და ერთი დარავალით და
იგი თავადი ეგრევე დგან
მბრწქინვალედ და ნელიად
ნელიად განდგირ მ~რ კერშო
არაგსრა და დადგირ ბორ
ცსრა ზ~ა კლდირარა ზემო კერ
შო აცლორ წქარორა მარ რ~ი
იგი აფმოადინერ ცრემლთა
წ~დირა ნინოჲრთა და მსნით
აფმაფლდირ ზეცად:
eრე მრავალგზირ იცილა ქ~ნ
რიმრავლემან ერირამან მა
ცცოვარებაჲ ფ~თირა ყ~ნირაჲ
მაღინფა ვიწქეთ ნეტარირა
ნინოჲრა კითცვად ვ~დ რაჲ
მე არრ რ~ გამოვიდირ ნაბერ
წქალი და წარვიდირ აფ
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ერგჳრ კარპირარა და
დაადგრა ადგილრა ერთრა

რა მარტრა კე~რა დფერა
პარარკევრა და დაადგრა
ცჱ იგი ოც და ათყჳდმეტ
დფედმდე და არა ღეიცვა
ლა ტსრცელი მირი ვ~ა ში
რრა ზ~ა მდგომარირაჲ თავ
რა წქაროჲრარა ვ~დირ ქ~ლნი
ცენი მაფნარირანი ღეიმორ
ნერ ტსრცლითა და ცენი ნა
ქოტიერნი ღეიმკვნერ ქსა
ვილითა მაღინ თთსერა
მაირრა ერთრა ღეიუმნნერ
ძ~რნი ერე და ღჳდრა მირ თჳრარა
აფემართნერ ჴელირ დადებ
ითა მეტირაჲთა რიცარს
ლითა და დიდითა წადიერები
თა ქ~ლირა უალუირაჲთა
იქვნერ რაჲ ქ~ლნი იგი ეკლერიარა
ღინა და იცილერ რიმრავ
ლემან უ~ლუირამან ბნელთა

მორავალით და დარავალით
ც~ წ~ნ მან წ~უა მეტერა და ქ~ლ
რა ერრა განავლინენით
კაცნი მთათა ზ~ა მაფალთა
აფმორავალად ვ~ე კაცეთი
რა მთადმდე და დარავალით
ვ~ე მიაწევდერ რამესტ
ოჲ ღ~ნი და ოდერ მთიებნი იგი
გამობრწქინდენ იცილონ
თს რადა დადგენ და მსნცა
აფწმართენით ორნი ერე ძ~რნი
რაცოდ ქ~ლთა უ~ეანეთა
და დარამჴობელად მტერირა
x~ მეტემან ქო ეგრეთ და
ღეიცვნა თავნი მთათანი
მიწქებით ათ დფჱ ერე იქო
პარარკევრა ღაბათადფა
განთენებოდა და იქო
რარწასლი იგივე იუმნა
ეგრევე ვ~ა ქ~ლდვე იუმნირ
ცვალირ დფჱ მოვიდერ დარა
ვალითნი იგი რ~ლნი იგი დგერ
მთათა ზ~ა რ~ლ არრ მთაჲ
უსაბთა თავირაჲ და სთ
ცრერ მეტერა ვ~დ დაადგრა
ვარრკსლავი იგი მთათა
თცოთირათა და ღთავიდა
ჴელითა კაცობრივითა და
მივედით ბორცსრა მარ უსე

და ნელად სყინო იუმნა
ეგრევე მოვიდერ აფმორავა
ლით და თუ~ერ ვიცილეთ ვ
არრკსლავი იგი აუაჲთ მო
მავალი და დაადგრა დაბა
რა ბოდრ კაცეთირა უ~ქანარა
mაღინ ბრშანა ნეტარმან ნი
ნო: რ~ა წარიცსნენ ორნი ერე
ძ~რნი და აფწმართნენ ერთი
თცოთრ რადაიგი ამცილა
ფ~ნ მეტერა შალი თჳრი და
ერთი იგი მიეც რალომერ სჟა
რმელრა ჩეღმარიტრა მჴევა
ლრა უ~ერრა და აფწმართორ
იგი სჟარმარ უ~ლურა და
დაბაჲ ბოდირი არა წინააფ
სდგერ უ~ლურა მეტეთარა
რ~ ერირა რიმრავლჱ არრ მსნ
dაბაჲ კსლა ბოდირი თჳთ ვ
იცილოთ რათნოჲ იგი ადგილი
ფ~ჲ და ვქავთ ეგრეთ ვ~ა
გჳბრშანა ყ~ნ წ~ნ ნინო
x~ ერე რარწასლთაგან ზეცირა
თა ყსენებსლი პატიორანი
ძ~ი მცცეთირაჲ აფვიპქართ
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ქ~ი რიმრავლჱ ერირაჲ და თა
ვქსანირრცერ შლევით ღემ
ორილრა ძ~რრა და აფიარერ
ძსარცსმსლი ი~ს უ~ე ჩეღმა
რიტად ფ~თად და შედ ფ~თირა
ცცოველირად და წრწმენა
რამებით დ~ბსლი ფ~ი ქ~ლთა რ~ლ
რა ღსენირ დ~ბჲ სკ~ი სკ~ე ა~ნ
x~ დედანი იგი მთავარნი არა
რადა განეღორებოდერ წ~ა
ეკლერიარა და რსეტრა ნათ
ლირარა და ძ~ა ცცოველრა რ~
წცედვიდერ რარწასლთა
მათ სზომოთა და კსრნება
თა მისთცრობელთა:
მაღინ დასტევა წ~ნ ნინო მცც
ეთაჲ უ~ლუი და წარვიდა
მთესლთა ცარებად პირს
ტქსთრაცეთა მათ კაცთა
და ღემსრრვად კერპთა მა
ც~ აუა ღინა დასტევა აბია
თარ წსრიაქოტილი იგი
მფდელი რ~ი იქო მეორჱ პავლჱ
რ~ი არა დარცცრებოდა ფამჱ
და დფჱ უადაგებარა უ~ერრა
დბ~რ მირრა ვ~დრ რივლტო
ლად იწქერ წსრიათა:

ღე წქარორა მარ ზ~ა და ვა
თიეთ ფამჱ და ვილოცევდით
ფ~თირა მიმართ ც~ ნეტარი წ~ჲ
ნინო ცრემლითა განწზავ
ებდა წქარორა მარ და იუ
მნებოდერ კსრნებანი და რა
რწასლნი დიდდიდნი:
და ცვალირ დფჱ აფვედით
კლდერა მარ ზ~ა და მივიდა
ნეტარი ნინო და დავარდა
უვათა მათ ზ~ა ბორცჳრათა
და ტიროდა იგი და მეტჱ და
ქ~ნი მთავარნი და ქ~ი იგი რიმ
რავლჱ ერირაჲ მამათაჲ
და დედათაჲ და იქო ქრმათა
ყყჳლთა ჟივილი ვ~დირ მთა
ნიცა ჴმარცემდერ:
dა დარდვა ჴელი წ~ნ ნინო:
ერთრა უვარა და მ~რუა მე
მოვედ ღ~ნდა ძერარრ დარწ
ერე ძ~რი უვარა ამარ და მე
ვქავ ეგრეთ და მსნ აფწმ
ართერ ძ~რი იგი დ~ბსლი მეტეთა
dა მოდრკა მეტჱ მსჴლთა თჳრთა
ზ~ა და ქ~ლნი მთავარნი და
ც~ ბაგინირათჳრ აიშსლებდა მეტ
ერა რ~ა არა ღეშრან ნაღენ
ები იგი მირი არამედ რ~ა ღერშინორ
აფღენებაჲ რ~ ვ~ე არფა გამო
ყინებსლ იქო აცალი მადლი
უ~ქანარა ამარ მსნ ღინა იქო
დ~ბსლი რაცელი რასკსნოჲრაჲ
მირ ფ~ჲ და ერყდა მეტჱ მირთა
დფეთა და იქვნერ მსნ ღინა
ელიოზირ ნათერავნი მფდელად
წსრიათა ზ~ა
aRmarTebaY
´atiosnisa ¿~risaY mcxeTisaY
Da merme Öualad gamo¨inebaY
Da iço r~ ¿~s moiKca ç ~i KarT
ლი ზრაცვაქვერ მფდელთა
მათ რ~ლნი მორრსლ იქვნერ რა
ბერშნეთით აფმართებად
ნიღი ძსარირაჲ წრუსერ მფდელთა მათ
მირეან მეტერა ძერ და წერ
არრ აფმართებად რასტლ
ოჲ ნიღი ძ~ჲ და რათნო სყნ
და მეტერა და ქ~ლრა ერრა
და რიცარსლით ღეიწქნარერ
რიტქსაჲ იგი მფდელთაჲ მათ
და რწავლაჲ და სბრშანა
მირეან მეტემან შელი რაძ
სარედ წარვიდერ ცსრონი
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და მოწკსეთერ ცჱ ერთი წა
ეროვანი და სბრშანა მე
ტემან ღერაუმედ ძ~ი
x~ მფდელნი იგი არწავებდერ
რაცერა მარ ძ~რირარა და რ~ჟრ
ღეუმნერ ძ~ი იგი მოვიდერ
და სთცრერ მირეან მეტერა
ცსროთა მათ ვ~დ ღევუმ
ენით ყ~ნ ძ~რი იგი ვ~ა მფდელ
თა მათ გსარწავერ
da მექრ აფდგა მეტჱ იგი რიც
არსლით და ქ~ნ ერმან იც
ილერ რაცჱ იგი ძ~ჲ მირ და და
სკჳრდა ტ~დ და ა~ბდერ ფ~ა
maრ ჟამრა გსლირცმაქო და
მოეჴრენა მეტერა ოდერიგი
დფჱ დასბნელდა მთარა ზ~ა
ვითარიგი ნათელი მბრწქინ
ვალებირა დიდირაჲ იც
ილა მრგავრად ძ~რირა და ვ~რ იც
ილა იცნა მაღინ სთცრობ
და მფდელთა მათ და ქ~ლრა
ერრა ცილვარა მარ და ვ~რ
განსნათლა ბნელი იგი
ნიღმან ძ~ირამან წ~ე თსა
ლთა მირთა მაღინ ვ~ა ერმა
ერრა მარ რ~ტქჲ იგი მეტირაჲ
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გსლრა უ~ქანირარა და
მერამერა დფერა არდეგ და
აფარრსლე ქ~ივე თუ~მლი
წ~ნწტქლთაჲ აფწმაფლდი
ზეცად და დაღძედ მარძს
ენით მამირა და მერმე მორ
ლვად ცარ განღძად ცცოვ
ელთა და მკსდართა:
და დაგჳტევე ყ~ნ ნიღი ძ~რირა
ღენირაჲ დარარფსეველად
სცილავთა მანუანება
თა მტერირათა ც~ ყ~ნ მოღიღ
თა ღ~ნთა მოგჳფებიერ რარ
წასლად რ~ა განვერნეთ
პირრა ეღმაკირარა რ~ლირა
განცა წარტქსენსლ ვიქვენით
x~ აწ ღენ ო~ო ფ~ო მაცცოვარო
ყ~ნო ინებე გამოცცადებაჲ
ადგილირაჲ რ~ლრა აფვწმ
ართოთ ნიღი ძ~რირა ღ~ნირჲ
რ~ა იცილონ მოშსლეთა ყ~ნ
თა და წრცცსენოდირ რ~
ღ~ნ ო~ი ღემეწიე ყ~ნ და ნსგეღ
ინირმეც ყ~ნ და ვ~ა ღემწსც
რდა მარ ფამერა ყსენებით

სმეტერადფა და სტროჲრ
წრწმენა ი~ს უ~ე და ნიღი იგი
ძ~ირა მირირაჲ და ქ~ლთა ერთ
ობით რიცარსლით თაქსანირ
რცერ მარ და ადიდებდერ ფ~ა
მაღინ განაზრაცვიდა მეტჱ
ქ~ლრა მარ ერრა ვ~დ რ~ლრამე
ადგილრა აფწმართონ რაცჱ
იგი ძ~ჲ ც~ კაცადკაცადი იტ
ქოდა რადა ვირ მარძსე
სყნდა ა~დ ვერ რადა გამო
ირყიერ მარ ჟამრა მირეან
მეტჱ ილოცვიდა და იტქ~და
ო~ო ი~ჳ უ~ე რ~ი გსრწამ ტქჳრა
ამირ მიერ და გსარწავერ
მფდელთა ამათ ღ~ნთა ღენ
ი~ჳ უ~ე რ~ნ თავი თჳრი დაიმ
დაბლჱ და ცატი მონებირაჲ
ღთაიცს რიმდაბლითა ღ~ნითა
რ~ი გარდამოწჴედ კსრთც
ესლთაგან წიაფთა მამირა
თა რ~ნ დასტევენ ყ~ნთჳრ
რაქდარნი სტლებანი და
შალნი და დაემკჳდრე რა
ღორა წ~დირა უალწსლირარა
da მერმე ძსარრეცს პონტ
ოველირა პილატერ ზე დაეტალ
მარ ბორცჳ ერთი არაგსრა
წიაფ კერშო მაცლობელად
მცცეთარა და წ~უა მარ:
eრე ადგილი გამოსრყევიერ
ფ~ა ამარ ზ~ა აფწმართჱ
ნიღი ძ~ჲ და ვ~ა განთენა
სთცრა მირეან მეტემან
მფდელთა მათ ყსენებაჲ იგი
ან~გლზრაჲ და რიტქ~აჲცა იგი
რ~ლ წ~უა და ბორცჳცა იგი რ~ი
სყსენა ვ~ა ერმა ყსენებ~ჲ
იგი და ადგილიცა იგი იცილერ
sათნო სყნდა ქ~ლრა ერ
რა ბორცჳ იგი და რიცარსლ
ითა და გალობითა დიდითა
ქ~ლთა ერთბამად აფიფერ
ძ~ი იგი და აფწმართერ
ბორცსრა მარ ზ~ა მშლჱ
ნიღი ძ~ჲ მცცეთარა მაცლო
ბელად მართლ წ~ე აფმო
რავალით დფერა კჳრიაკე
რა აფვრებირა ზატიკირ
ზატიკრა:
da ვ~ა აფემართა ნიღი ძ~ჲ

დაადგრა ანგელოზი ო~ჲ
მირეან მეტერა და სყსენა
1-27 სტრ., 244r
იქვნერ რაზფვართა უა
რთლირათა და ღეიმსრრნერ
და რაკერპონი დაირ
ფსერ ვ~ა იცილერ ერე რა
კჳრველი რაუმჱ და რარწ
ასლი რ~ი უმნა შლევირ
მქოტელმან მან ნიღმან ძ~რი
რამან კერპთა ზ~ა:
uტროჲრ განსკჳრდებოდა
რაუმჱ ერე და ადიდებდერ ფ~თრა
და რიცარსლით თავქსა
ნირრცემდერ პატიორანრა ძ~ა
და ქო მირეან მეტემან და
ქ~ნ ერმან მცცეთირამან ღე
რაწირავი დიდი მარ დფერა
ღინა პატიორნირა ძ~რირა
dა დააწერერ დფერარწას
ლი შლევით ღემორილირა
ძ~ჲ აფვრებირა ზატიკირ
ზატიკრა დფერა კჳრიაკერა
ქ~ნ უართლმან ვ~ე დფენდ
ელად დფედმდჱ და ვ~ე სკ~ე
და იქო რაოდენირამე ჟამირა
ღემდგომად მარტჳლიირა
სკსანა იცილერ რარწას
ლი დიდი და რაღინელი დფე
რა ოთცღაბათრა:
1-27 სტრ., 244v
პატიორანრა ძ~ა ც~ ბორ
ცჳ იგი ძ~ჲ იცარებდა შლი
ერად და ქ~ი უ~ქანაჲ იშრ
ვოდა და მთათა და ბორ
ცსთა და ფელეთა არმს
რი რსლნელებირაჲ აფვი
დოდა ცამდჱ და კლდენი ღე
იმსრრვოდერ:
dა რსლნელებაჲ დიდშალი
მიეტინებოდა ქ~ლრა უ~ქანა
რა და ერე არა ზ~ამოჲთ იქო
და არცა თანაწარრლვ
ით ა~დ მქოვარ ჟამ და
ჴმანი დიდნი ირმოდერ და ქ~ი
იგი ერი წცედვიდა მარ და
ერმოდა ოცრაჲ იგი გალ
ობირაჲ ღეღინდერ და და
სკჳრდა ტ~დ ღიღით და
შრწოლით თავქსანირ
რცემდერ პატიორანრა ძ~ა
და რიცარსლითა დიდითა
ადიდებდერ ფ~ა

უ~ქანარა მარ უართლირარა
მექრესლად მარ ჟამრა
დაეცნერ ქ~ნი კერპნი რ~ლნი
აწა ერერა რსეტი ნათლირაჲ
რაცედ ძ~რირა დგა ზ~ა ძ~ა
მარ და ათორმეტნი ანგ~ზნი
დაგჳრგჳნებსლ იქვნერ გა
რემოჲრ მირა ეგრევე რაცედ
ათორმეტნი ვარრკსლა
ვნი დაგჳრგჳნებსლ იქვნერ
x~ ბორცჳ იგი ძ~ჲ ერთრაცედ
კსმოდა რსლნელად და
ვ~რ წცედვიდერ რარწასლ
რა მარ მრავალნი სფმრ
თოთაგანნი მოიუცევოდერ
და ნათელრიფებდერ და ა
ფაღენებდერ ეკლერიათა
ც~ მორწმსნენი სტროჲრ
განმტკიცნებოდერ და ად~ბდერ ფ~ა
და მერმე კ~ლად იცილერ რც~ჲ
რარწასლი პატიორნირა ძ~ჲ
ვ~ა ცეცცლი დგა და ვ~ა
ალი ეგზებოდა ზ~ა თავრა
ძ~რირარა რამგზირ მზირა
სბრწქინვალერი:
და ვ~ა რაჴსმილირა რაჲ
ნაბერწქალი აფვალნ
შლიერად ეგრჱ რაცედ იქო
აფვიდოდერ ანგ~ლზნი და
გარდამოვიდოდერ ზ~ა
რაღინელნი დავერცცრერ
და ღემდგომად ამირა რცს
ანი მრავალნი რარწას
ლნი და ნიღნი იუმნებოდერ
ზ~ა პატიორანრა ძ~რრა ზე
ცით გარდამო:
და წცედვიდა ქ~ი ერი და
ღიღით და შრწოლით მივლ
ენედ თავქსანირცემად
გსლრმოდგინედ პატიორანრა
ძ~ა და რიცარსლით ადიდებედ ფ~ა
mas úamsa iço vinme
კაცი ერთი მოღიღი ფ~ჲ რ~ლრა
ერუსა რევ შჱ მეტირაჲ
და იქო შჱ რევირი რნესლ
და მიწევნსლ რიკსდიდ
რ~ იგი ც~ მარტოჲ ერსა მოიფო
იგი და დააგდო წ~ე პატიო
რნირა ძ~რირა და ცრემლით
ითცოვდა მირგან სკსე
თს მომიბოშო ქრმაჲ ერე
გსმბადი აფვაღენო რაქ

და იქო რაოდენირამე ჟა
მირა ღემდგომად ვ~ა რარ
წასლნი და ცილვანი
დარცცრებოდერ ეგრევე
შრვანი იგი დიდ დიდნი და
1-27 სტრ., 245r
რიცარსლითა დიდითა
წარიქვანა და ადიდებ
და ფ~თრა და პატიორანრა ძ~ა
მერმე მოვიდა აფნათუ
სემირა აფრრსლებად
და ქო მადლირა მიცემაჲ
და დიდი რიცარსლი და გს
ლრმოდგინედ გსმბადი აფ
აღენა მცცეთირაჲ რევირ
შემან და წლითიწლად
მოვიდირ და აფარრსლირ
მრაცსრებაჲ იგი პატიორ
ნირა ძ~ჲ და მიერითგან
სტროჲრფა და სმეტერ
მოვიდოდერ რნესლნი
მრავალნი და სშლსრნი და
განიკსრნებოდერ და
რიცარსლით ადიდებდერ
ფ~ა და პატიორანრა ძ~ა
Iço vinme ©abuÖi erTi
და ორნივე თსალნი და
დგომილ იქვნერ მოვიდა
და ღესვრდა პატიორანრა ძ~ა
და ევედრებოდა იგი
გსლრმოდგინედ და ღემდგ
ომად ღჳდირა დფირა აფე
ცილნერ თსალნი მირნი და
1-27 სტრ., 245v
მარ მსნ მდგომარენი მომ
კსდარ არრ ეგე წარიფე
და დაწმარცე და ნსფარა
აწქინებ ც~ მან არა წა
რიკსეთა რაროვებაჲ
ა~დ სტროჲრადფა რაწქა
ლობელად ცრემლოოდა
და ითცოვდა ღეწევნარა
da მწსცრირა ოდენ ჟამრა
რსლნი სკსნიცსნა ქრმ
ამან მან და თსალნი აფ
იცილნა და ღემდგომად
რამირა დფირა განკსრნებ
სლი წარიქვანა იგი დე
დამან თჳრმან და ადი
დებდა ფ~ა და პატიორანრა ძ~ა
da ვ~ა იცილნერ ქ~ლთა რარ
წასლნი ერე დ~ბსლნი პატ
იორნირა ძ~ჲ მრავალნი

ოტლად ღენდა:
და ვ~ა იგი მწარედ და სწ
ქინოდ ტიროდა წ~ე პატიორ
ნირა ძ~რირა მსნუსერვე
განიკსრნა ქრმაჲ იგი და
რიცარსლით ადიდებდა
ფ~ა და პატიორანრა ძ~ა
Deda Öaci vinme iço
მ~დრ გსემსლი რსლითა
სკეთსრითა და ეგოდენ
გსემაჲ მოიფო რ~ჟ~რ პა
ტიორანრა ძ~ა ღეამთცსე
ვედ რამორელრა ძ~რირარა
მოაპებნ და იქო მეათო
თცმეტირა დფირა ღემდგომად
განიკსრნა დედაკაცი იგი
და წარვიდა იგი ტერჴ
ითა თჳრითა რიცარსლით
ადიდ~ბდა ფ~ა და პატიორანრა ძ~ა
Ö~ld i¶o vinme deda Ö
აცი რც~ჲ და ერსა მარ შჱ
და მექრესლად დარწქჳ
დნა ქრმარა მარ და აფი
უსა იგი დედამან მირმ~ნ
მოიფო იგი და დააგდო წ~ე
პატიორანრა ძ~ა და იდვა
ქრმაჲ იგი მწქდარი წ~ე
წ~რა ძ~ა დილესლითგან
ვ~ე მწსცრადმდჱ
x~ დედაჲ ქრმირაჲ მირ ტირი
ლით ილოცვიდა წ~ე პატი
ორნირა ძ~რირა და ეტქოდერ
ლებნ რათცოველრა ა~დ
მათცა რ~ლნი ღორრ არიედ
გინა თს ბრშოლარა ფსა
წლრა ღინა ცადიედ პატ
იორანრა ძ~ა მცცეთირარა
მსნთუსერვე მშლე ეუ
მნნიან მტერთა ღეწევნი
თა პატიორნირა ძ~ჲთა:
dა დიდითა რიცარსლითა
მოვიდიან მადლირა მიცემ
ად პატიორნირა ძ~რირა:
mრავალნი სფმრთონიცა ჩი
რრა ღეცჳვერ ც~ რ~ჟრ რარ
წმსნოვებით წცადოდერ
პატიორანრა ძ~რრა მცცეთი
რარა მსნუსერვე განერ
ნიან და რიცარსლითა დი
დითა მოვიდიან თ~ქნირცემად
პატიორანრა ძ~ა და ნათე

სღვილონი მოვლენედ და
ილოცვედ მირგან ღვილი
ერებარა და ღვილითა
განმაშფარნი ადიდებ~დ ფ~ა
და ღერაწირავთა და მა
დლთა მირცემედ პ~ტრანრა ძ~ა
aრა ც~ თს რ~ლნიმსნ მივლე
ნედ და მათ ოდენ მიწმად
1-27 სტრ., 246r
პატიორნირა ძ~რირა და განი
კსრნებიედ ვ~ე დფენდელად დ
ფედმდე და რცსანიცა
რარწასლნი იუმნებოდერ
წ~ე პატიორნირა ძ~რირა ზეც
ით გარდამო ფ~თირა მიერ:
რ~ლნი არა დაწერილ არიან
წიგნრა ამარ:
x~ ერე ოდენ დაიწერნერ რა
უებელად ფ~თირა და რადი
დებელად პატიორნირა ძ~რირა
და რ~ა ყ~ნ ქ~ნი ვადიდებდეთ
მამარა და შერა და წ~რა რს
ლრა რ~ლირაჲ არრ დ~ბაჲ აწ
და მ~რ და სკ~ი სკ~ე ამენ
წიგნი რ~ი დაწერა მირეან მე
ტემან უართლირამან ჟამ
რა რიკსდილირარა აფწერა:
ჴელითა იაკობ მთავარები
რკოპორირაჲთა და მირცა რალ
ომერ სჟარმელრა შირ ცოლ
რა თჳრრა რ~ი მეცნიერ იქო ქ~ლ
რავე ჩეღმარიტად:
და იქო ჟამრა მარ რ~ლრა მო
იჴრენა ო~ნ უ~ქანაჲ ერე ყრდ
ილოჲრაჲ დაბნელებსლი
ცოდვითა და რავრე ცთომითა
1-27 სტრ., 246v
ვ~ა სრმი და სტქჳ რ~იცა
აწ მეუმნა ყსენ ტქსე იგი დედო
ტალ სცცოჲ იგი დედა:
ღესწევნელი ღერავედ
რებელ ქ~ლთა და სტქჳ იგი
უადაგ შლიერ და მეცნიერ
დატარსლთა ყემთა გს
ლირ რიტქსათა:
ამან წმიდამან აფანთო გსლრა ყე
მრა რანთელი ნათლირაჲ და
ღსვაფამერ ოდენ მეყსენა
მე მზჱ მბრწქინვალჱ უ~ე
ფ~ი ყ~ნი რომლირა ნათელი მირი
არა მოაკლდერ სკ~ე
და მეუმნა ყ~ნ მოშფსარ და
ღემრთნა ყ~ნ ერრა უ~ერრა ნა
თლირფებითა წმიდ~თა და

ლი მოიფიან და რიცარსლით
ადიდებედ ფ~ა და პტ~რანრა ძ~ა
x~ რცსანი მრავალნი მრავა
ლრა ჩირრა ღეცჳვერ და ვე
დრებითა პატიორნირა ძ~ჲთა/
განერნიან და მრავალნი
რნესლნი პირად პირადითა
რენითა მავლენედ ვედრებად
ეღმაკირაჲთა ვიქვენით
ყ~ნ ვ~ა ცცოვარნი კლვადნი
r~ ვარ მე ოც და მეათეუსრ
მეტჱ მეტჱ ვინაჲთგან მა
მანი ყ~ნნი მოივლინნერ ვ~ე
დფეთა ყემთამდე და ღეჩამ
ნერ ღვილნი მათნი მრცსერ
პლად კერპთათჳრ რაშ
აგელთა და სბრალოჲ იგი
ერი უ~ქანირაჲ მირ და რ~ლნი ღვი
ლთა მათთა ვ~ა თივარა
თიბდერ მამანი ყ~ნნი რ~ა რა
თნო ექვნენ კერპთა:
და სტროჲრ ც~ ორთა მათ
მთათა არმაზირა და ზად
ენირა რ~ლთა უვანიცა მა
თნი დასლტვან რირცლითა
ყყჳლთაჲთა და ფირრცა
არიან მთანი იგი არპოლ
ვად ცეცცლითა რირცვითა
ფ~თირა მიერითა:
ც~ ოდერ მოიწია ჟამი და მოვ
იდა ნეტარი ერე დედაკაცი
მც~ული და მაცარებელი ში
რა ფ~ჲ წ~ჲ ნინო პირველ ვ~ა
ტქსე ვ~ა სცცოჲ და ვ~ა ~
მწირი ვ~ა ღესწევნელი
რამოთცერა მარ მამათა
ყემთარა და მარ ღინა რსეტი
ერე ნათლირაჲ რ~იცა მე ქ~დ
ვერ ღესშლე ქ~ლითა შა
ლითა და ცნობითა კაცობ
რივითა ც~ ფ~ნ მაფალმან
მოავლინა ერთი მრაცსრთა
მირთაგანი და წამირქოტითა
მირითა უ~ქანით ცად აფიწია
da თჳთ თსალნი თუ~ნნი ცედ
ვენ რაღინელებარა და რაკჳ
რველებარა მირრა და მერმჱ
კსრნებათა მათ მირთა:
da ოდერ მასწქა აფმართ
ებაჲ წარვავლინენ ცსრ
ონი შიებად ცერა და ვ~რ
პოვერ ცჱ ერთი მარტოჲ მდგ

პატიორნირა შელირა თავქს
ანირცემითა და მომცა ყ~ნ
ღძსლი აცალი ცცორებირაჲ
და რიცარსლირაჲ და ფირრ
მქვნა გემოჲრცილვად რა
იდსმლოთა სცრწნელთა
ზეცირათა მე ვიუმენ მო
რყილ ბრშანებათა მირთა
რ~იცა მარწავა და აფვა
ღენე ეკლერიაჲ რალოცველად
1-27 სტრ., 247r
დილირაგან განერირ
eრე მითცრიან და ვიქავ
დაკჳრვებსლ ამირთჳრ მო
ვწკსეთე მე ცჱ იგი და
ღევუმნენ მირგან რამნი
ძ~რნი ერთი ერე რ~ლ ზეცით
იქო რარწასლი მირი და
ერთი აფვწმართე ადგი
ლრა მარ რადაიგი მცილებ~ჲ
ს~ლირა მიერი ვიცილე მთა
რა ზ~ა თცოთირარა ც~
ერთი იგი ულურა სჟარ
მარ რ~ი წარიფო რალომე
dა აფვაღენე ეკლერიაჲ
მაქსლოვანრა მარ ღინა
ნინოჲრრა და ვუმენ მარ
ღინა რაუმჱ უმნსლი ს
ყინოჲ და ცცადი დიდებაჲ მაქ
სლოვანთა მათ რ~ არა გა
მოვაჴს ტსრცელი ერთი
ცა მათგან ა~დ ცარირცითა
გარჱღევიცვენ:
რ~ მეცილვნერ მრავალნი
რარწასლნი მარ ღინა და
კსრნებანი დიდნი და აფვ
აღენე ზემოჲ ეკლერიაჲ თა
ვირა ყემირათჳრ უვითა
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და ვ~ა ღევიმზადე კეთილთა
ფ~თირათა განრრსლებარა
ყემ ზ~ა და ვიტქოდე ვ~დ ღე
ვწვედრო რ~ლი ყემი დედარა
ყემრა წ~რა ნინორ
ც~ წ~მან მან ღეწვედრა რსლი
თჳრი სბიწოჲ ჴელთა
დამბადებელირა თჳრირათა
r~ აფარრსლა ქ~ივე მცნებ~ჲ
ფ~ჲ და რ~ჲ წ~იდირა მირ
დედირ შმირა მირირა მამირა
ყ~ნირა პატრიაუირაჲ და
დაგსაობლნა ყ~ნ აცლად
ღობილნი ყყჳლნი სმეცარნი
და ტ~დ ღევშრწსნდი

ომარჱ კლდერა ზ~ა რლირა და
არა მიცებსლ იქო ჴელი კაცი
რაჲ ა~დ მონადირეთაგან რმ
ენით გსერმინა რარწასლი
ცირაჲ მირ რ~ ოდერ ირემრაფა
ეცირ ირარი მიივლტინ ბორც
სრა მარ უსეღე რ~ლრა ზ~ა
დგა ცჱ იგი და რწრატით
ჩამნ თერლრა მარ მირ ცირარა
ყამოცჳვნებსლრა და რიკს
და ერირა რიმრავლითა
რ~ უსემორა ეკლერიარა ერ
უსა წ~ჲ წ~თაჲ და ქოვლადვე
ვერ ვიკადრებდი კართა
მირთა განცსმად თჳნიერ ც~
დფერა კჳრიაკერა არცა
ღერლვად ვინ იკადრებდა
თჳნიერ მფდელთარა რ~ლნი
გალობედ მარ ღინა:
რ~ ღიღი დიდი დაცემსლ იქო
ქ~ლრა ზ~ა კაცრა რსეტირა
მირგან ცცოველირა და წც
ედვიდა ქ~ი კაცი რსეტრა მარ
ვ~ა შალრა ფ~თირარა და
მიცედვადცა ვერ ეშლო კა
ცთა რართსლრა მირრა
რ~ლრა თჳთ ვცედავთ და
ვერ ვიკადრე წ~ე მირრა
აფმოკსეთად მიწაჲ რამა
რედ ყემდა რ~ამცა დავრ
ცენ ჴორცნი ყემნი მირ წ~ე
რ~ მეღინოდა მირგან ცოდვი
რა ოდენ მოუმედრა და ღე
ვიმზადე ზემო რატლავი
ყემი რ~ა თსალრა მირრა
მივწრიდო და წქალობარა
მირრა მივემთცჳო აფდგომარა:
გსლრმოდგინებითა დიდი
თა აუა წ~ე რსეტრა ნათ
ლით ღემორილრა და არა
ვპოვე ფონე ქ~ლადვე რ~
ვერ განშრერ ორართა
კაცთა მცირე იგი ცცედარი
რ~ლრა ზ~ა ღეირსენა წ~ნ და
რანატრელმან ნინო:
მაღინ დავწმარცეთ წ~ჲ იგი
გსამი მირი ქ~ლადვე დ~ბსლრაჲ ~
bოდრ დაბარა კაცეთირა
რა და ვეგლოვდით რიობ
ლერა ყ~ნრა ოც და ათ დფჱ
ქ~ლითსრთ რამესტოჲთ ყემით
dა აფვაღენე მარ ზ~ა ეკლ

რსლითა ყემითა და ქ~ი ნა
თერავი ყრდილოჲრაჲ
აფივრო მწსცარებითა:
r~ აფმო ოდენრრსლ იქო
მზჱ რიმართლირაჲ და მო
ოდენტენილ იქო ჩეღმარიტი
და დატარა ფრსბელმან
წ~ჲ ნინო ც~ წ~ჲ იგი ქ~ლდვე
ნათელრა ღინა არრ და
ქ~ლთა განგსანათლებრ
ც~ მე განვიზრაცე წ~ჲ იგი
გსამი მირი რ~ამცა წარმოვიდე
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უ~ერ მესტირადა რ~ლირაჲ
არრ დ~ბაჲ რიმტკიცე და შლი
ერებაჲ აწ და მ~რ და სკ~ი სკ~ე ა~ნ
anderZi mirian mefisaY
Zisa TKsisa mimarT re
visa da colisa TKsisa
nanaYsa:
აწა ერერა მე წარვალ
ვინაჲცა მოვედ ც~ ღენ
ნანა სკსეთს გეცერ
მოცალებაჲ ცცორებირაჲ
ღემდგომად ყემრა განქ
ავ რამესტოჲ ყემი ორად
და მიიფე რამარცვორა წ~დი
რა ნინოჲრრა ჟამთა ღეცვ
ალებირათჳრ რ~ა არა ღე
ირქიორ სკ~ე ადგილი იგი
რ~ არა მეტეთა რაძდომი
არრ მწირ არრ ადგილი იგი
eგრევე ვწვედრებ მთავ
არებირ~პორრა რ~ა დადვარ
დ~ბაჲ მირ ადგილირაჲ რ~ ფირრ
არრ პატივირცემირა:
ც~ შერა თჳრრა არწავებდა
აწა ერერა ღეიცვალა
ბნელი ყ~ნი ნათლად და რი
კსდილი ყ~ნი ცცორებად
1-4 სტრ., 248v
სულისაჲ ვ~ა ტალანტი წინამძღ
უართაგან დაფარული შემდგ
ომად მრავალთა ჟამთა და წე
ლთა ვპოვეთ:

ერიაჲ და განვადიდე ტ~დ
და მირითა მეოცებითა მაუ
სრ რაროვებაჲ შირა ფ~თი
რაგან და რარწმსნოვე
ბარა ზ~ა დასრაბამოჲრა
ფ~თირა მამირარა და ქ~ლდ
შლიერირა შირარადა ცც
ოველრ მქოტელირა რსლ
ირა წ~დირა სკსდავირარა
და ვეშიებ და მოველი აფდ
გომარა მკსდრეთით და
ღევწვედრებ რსლრა ყემრა
აწ რადაცა წპოვნე უ~ქანა
რა ღინა ღენრა ვნებანი იგი
უართლირანი მაცთსრნი
კერპნი ცეცცლითა დაწ
სენ და ნაცარი მათი ღე
არს მათ ვინ მათ ეგლოვდერ:
da ერე ამცენ ღვილთა
ღ~ნთა რ~ მე ვიცი იგი მწრ
ატლ კავკარიათა
ღინა ვერ დაილევიან:
x~ ღ~ნ ერრე წქოტდ
თავი ღ~ნი ღეწვედრე რსეტ
რა მარ ზეგარდამო დ~ლრა
და პატიორანრა ძ~რრა ცა
თა ღინა ყინებსლრა:
da იქავნ ღ~ნი მირლვაჲ მი
წად შილად რასკსნოდ
რარწმსნოვებარა ზ~ა წ~ა
რამებირარა ამენ:
Âigni ²arTlisa moqcevis~Y
რ~ლითა ფ~ნ ნათელი გამოაბ
რწქინვა დარაბამი წ~თა ეკლე
სიათა გამობრწყინვებისაჲ ძალ
თა ზეცისა მუნდია აღ
ყუავილდა უბიწოჲ სარწმუნოვებაჲ
შეუძრავი კედ ქრისტესსა ესე
ჩ~ნისა

