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bატოისანნო და დიდებულნო ქართველნო ჟამთა ვითარებისაგან ქართლის
ცხოვრება განრყვნილ იყო. რომელი მე მწერალთა მიერ. და რომელი ჟ
ამთა ვითარებათაგან არღარა წერებულ იყო. ხოლო მეხუთემან ვახტანგ
ძემან ლეონისამან და ძმის წულმან სახელოვანის გიორგისამან. შეკრ
იბნა მეცნიერნი კაცნი და მიხუნა საცა რამ ქართლის ცხოვრებაები პო
ვნა და კვალად გუჯარნი მცხეთისანი გელათისანი და მრავალთა ეკკ
ლესიათა და დიდებულთანი და შეამოწმეს და რომელი განრყვნილი
ყო განმხრთეს და სხვაცა წერილნი მოიხუნეს რომელიმე სომეხთა და სპარ
სთა ცხოვრებისაგან გამოიხუნეს და ესრეთ აღაწერინეს:
´ირველად ვახსენოთ ესრეთ. რამეთუ სომეხთა და ქართველთა რანთა და მოვაკნე
ლთა ჰერთა და ლეკთა მეგრელთა და კავკასიანთა ამათ ყოველთა ერთი იყო მამა
სახელით თარგამოს: ესე თარგამოს იყო ძე თარშისა ძისა ავანანისა ძისა იაფე
თისა ძისა ნოესა:
dა იყო ესე თარგამოს კაცი გმირი და შემდგომად განყოფისა ენათასა აღა
შენა ნებროთ ბაბილონს გოდოლი და განეყუნეს მუნ ენანი და განიბნივნეს
მუნით ქვეყანასა:
dა წარმოვიდა. ესე თარგამოს ნათესავითურთ მისით. და დაემკვიდრა ორთა მათ
მთათა შორის კაცთ შეუვალსა არარატსა და მასისსა. და იყო ნათესავი მისი
დიდი და ურიცხვი. რამეთუ ესხნეს მრავალ ცოლ. ძენი და ასულნი. შვილნი
და. შვილის შვილნი ძეთა და ასულთა მისთანი. რამეთუ ცხონდა იგი ექუსას
წელ. და ვერღარა იტევდა ქვეყანა არარატისა და მასისისა. ხოლო ქვეყანა იგი
რომელი წილით ხუდომოდა, ესე არს საზღვარი ქვეყანისა მისისა:
აღმოსავალით ზღვა გურგანისა რომელსა აწ გილანის ზღვად სახელ სდებენ:
დასავლით ზღვა პონტოსა. რომელსა აწ შავ ზღვად სახელ სდებენ:
სამჵრით მთა ორეთისა რომელ არს ქურთთა ქვეყანასა პირის პირ მიდიისა
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ჩრდილოთ მთაჳ კავკასია რომელსა სპარსნი იალბუზს უწოდენ:
ხოლო შვილთაგან თარგამოსთა გამოჩნდეს კაცნი რვანი გმირნი. ძლიერნი
და სახელოვანნი რომელთა სახელები ესე არს. პირველსა ერქვა ჰაოს
მეორესა ქართლოს. მესამესა ბარდოს. მეოთხესა მოვაკან: მეხუთ
ესა ლეკოს: მეექუსესა ჲროს: მეშვიდესა კავკას: მერვესა ეგროს
ესე რვანი იყუნეს გმირნი. ხოლო ჰაოს უმეტეს გმირი იყო ყოველთასა. რამე
თუ ეგე ვითარი არაოდეს ყოფილ იყო არცა წყლით რღვნის წინათ და არცა
შემდგომად. ტანითა ძალითა და სიმჵნითა. ხოლო ვერღარა იტევდა ქვეყანა
არარატისა და მასისისა: განუყო თარგამოს ქვეყანა და ნათესავი თჴსი რვათა
ამათ გმირთა:
ნახევარი ნათესავისა მისისა და ნახევარი და უმჯობესი ქვეყანისა მისისა მის
ცა ჰაოსსა: ხოლო შვიდთა მათ მისცა ხუჲდრი მათი არძანგების ებრ მათისა:
წარმოიყუანნა შვიდნი იგი ჩრდილოთ კერძო და განუყვნა ქვეყანანი ღირს
ებისაებრ მათისა:

მისცა ქართლოსსა და უჩინა საზღვარი აღმოსავალით ჲრეთი და მდინარე ბერ
დუჯისი. დასავალით ზღვა პონტოსი. სამჵრით მთაჳ რომელი მიჰყუებ
ის ბერდუჯის მდინარის თავსა. და მთაჳ რომელი მიჰყუების დასავალით
კერძო რომლ[ი]სა წყალი გარდმოდის ჩრდილოთ კერძო და მიერთვის მტკ
ვარსა რომელი მიჰყუების მთაჳ შორის კლარჯეთს და ტაოს ვიდრე ზღ
ვამდის. და ჩრდილოთ საზღვარი ღადო მთაჳ რომელი გამოვლის შტოდ
კავკასისგან და მოჰკიდავს წვერი დასასრულსა ღადოსა. რომელსა აწ ჰქვიან
ლიხი. და ამათ საზღვართა საშუალ მისცა ყოველი ქართლოსს:
ხოლო ბარდოსს მისცა მტკუარსა სამჵრით ბერდუჯის მდინარითგან ვიდ
რე სადა შეკრბებიან მტკუარი და რაჵსი. ამან ბარდოს აღაშენა ქალაქი ბა[..]
დავი და დაეშენა მუნ:
და მისცა მოვაკანს მისცა მტკუარსა ჩრდილოთ ალაზნის შესართავითგან ვიდრე
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ზღვამდე. და ამან აღაშენა ქალაქი მოვაკნეთი და დაემკვიდრა მუნ:
ხოლო ჲეროსს მისცა ქვეყანა მტკვრისა ჩრდილოთ. მცირისა ალაზნ
ისა შესართავითგან ვიდრე ტყე ტბადმდე რომელსა აწ ჰქვიან გულგულ
აჳ. და ამან ჲეროს აღაშენა პირველად ქალაქი შესაკრებელთა შორის
ორთავე ალაზანთასა და უწოდა სახელი თჴსი ჲერეთი. და მის გამო ჰქვიან
ჲერეთსა ჲერეთი. და აწ მას ადგილსა ჰქვან ხორანთა:
მისცა ეგროსს ქვეყანა ზღვის ყურისა. და უჩინა საზღვარი აღმოსავლით
მთაჳ მცირე რომელსა აწ ჰქვიან ლიხი. დასავალით ზღვა მდინარე მცი
რისა ხაზარეთისა. სადა წარსწვდების წვერი კავკასიისა: ხოლო ამან ეგროს აღა
შენა ქალაქი და უწოდა სახელი თჴსი ეგრისი. აწ მას ადგილსა ჰქვიან ბედია:
ხოლო კავკასიათა ჩრდილოთ არა იყო ხვედრი თარგამოსისა. არამედ არცა
იყო კაცი კავკასიანთა ჩრდილოთ და უმკვდრო იყო ქვეყანა იგი კავკასი
ითგან ვიდრე მდინარედმდე დიდად რომელი შესდის ზღვასა დარუბანდისასა:
ამისთჴს გამოიყუანნა მრავალთა გმირთაგან ორნი გმირნი ლეკან და კავკას.
და მისცა ლეკანს ზღვითგან დარუბანდისათ ვიდრე მდინარედმდე დიდად
ლომეკისა ჩრდილოთ ვიდრე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთისად; მისცა კავ
კასის ლომეკის მდინარითგან ვიდრე დასასრულადმდე კავკასიისა დასავალით:
X~ ჰაოს დაემკვიდრა საყოფელთა მამისა თჴსისა თარგამოსისთა. და დაიპყრა ქ
ვეყანა ჩრდილოთა ვითა დაგვიწერია სამხრით მთით ორეთისითგან აღმოსა
ვალით ვიდრე ზღვადმდე გურგანისა. და დასავალით ვიდრე ზღვადმდე პო
ნტოსა. და ამათ შვიდთავე ძმათა ზედა იყო გამგებელ და უფალ. და ესე ყოვე
ლნი იყუნეს მორჩილ ჰაოსისა. და ამათ ყოველთა იყო ერთი ენა სომხური.
და ესე რვანი ერთობით ჰმონებდეს ნებროთ გმირსა რომელი იყო პირველი
მეფე ყოვლისა ქვეყანისა:
შემდგომად ამისა მცირედთა წელიწადთა მოუწოდა ჰაოს შვიდთა მათ გმი
რთა. შემოკრიბნა და ჰქვა მათ. მოგვცა ღ~თნ მაღალმან ძალი და სიმრავლ
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ე ნათესავისა ჩვენისა. აწ შეწევნითა ღ~თისა დამბადებლისათა ვიყუნეთ არღარა

მონა და არავის ვმსახუროთ თჴნიერ ღ~ისა დამბადებლისათა. ეწამნეს შვიდნი ი
გი გმირნი და დაუმტკიცეს განზრახვა იგი და განუდგეს ნებროთს და არღარა
მისცეს ხარკი. და ეზრახნეს სხვათა ვიეთმე ნათესავთა და დაუორგულდეს სხვ
ანიცა ნათესავნი:
მაშინ განუწყრა ნებროთ და შემოკრიბნა გმირნი მისნი. და ყოველნი რომელნი ე
რჩდეს სპანი მისნი და მომართა თარგმანოსიანთა. ხოლო ჰაოს მოუწოდა შვიდთავე
გმირთა და ყოველსავე ნათესავსა თარგამოსიანსა. და შეეწივნეს სხუანიცა ვინ
მე ნათესავნი დასავლეთისანი. შეკრიბნა ჰაოს ესე ყოველნი და დადგა ძირსა
მასისისასა. და ვითარ მოადგა ნებროთ ქვეყანასა ადარბადაგნისასა და დადგა
მუნ
წარმოავლინნა გმირნი მისნი სამოცნი, და მათ თანა სპანი ურიცხვნი წყობად
თარგამოსიანთა. ხოლო ვითარცა მოიწივნეს სპანი ნებროთისნი მაშინ მიეგებნე
ს შვიდნი იგი გმირნი ძმანი ჰაოსისანი სპითა ძლიერითა. ხოლო ჰაოს სპითა
უძლიერესითა დაუდგა უკანით ზურგით: იქმნა მათ შორის ბრძოლა სასტიკი
რომელი ემსგავსებოდა სასტიკებასა ჰაერისასა. რამეთუ მტუჲრი ფერჵისა
მათისა ვითა ღრუბელი სქელი. ელვა აბჯრისა მათისა ვითარცა ელვაჳ
ცისა. ჵმა პირისა მათისა ვითარცა ჵმა ქუხილისა. სიმრავლე ისართა და ტ
ყორცნა ქვისა მათისა ვითარცა სეტყუა ჵშირი. და დათხევა სისხლისა მა
თისა ვითარცა ღვარი სეტყუათა. განგრძელდა ბრძოლა მათ შორის და მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი. ხოლო ჰაოს უდგა ზურგად გმირთა მისთა ძალ სცემდა
და ნუგეშინის სცემდა ჵმითა საზარელითა რომელი მსგავს იყო მეხის ტეხისა. მაშინ
სძლეს თარგამოსიანთა და მოსრნეს სამეოცნი იგი გმირნი ნებროთისნი და სპანი
მათნი. ხოლო შვიდნი ესე გმირნი თარგამოსიანნი ქართლოს ბარდოს მოვაკან ჰროს
ლეკან კავკასან და ეგროს ესენი დარჩეს ცოცხლებით თჴნიერ წყლულებისა
და ძლევა შემოსილნი ჰმადლობდეს ღ~თსა:
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ხოლო ვითარცა ესმა ნებროთს განწყრა და წარმოემართა მათ კერძო ყოვლითა ძა
ლითა მისითა. ხოლო ჰაოსს არა ჰყუეს სპანი ნებროთის სპათა ოდენნი გამაგრდა იგ
ი ღირღალთა შინა მასისისათა. მიუდგა ქვეშე კერძო ნებროთ და იყო იგი ჭურ
ვილი რკინითა და რვალითა, ტერფითგან ვიდრე თხემამდე: აჰჵდა ერთსა გორასა
ზედა ზრახვად ჰაოსისა და ეტყოდა დამორჩილებასავე მისსა, რათა სთნდეს მიქცევა
მისდავე. ხოლო ჰაოს ჰქვა გმირთა მისთა განმიმაგრეთ ზურგით კერძი ჩემი და მი
ვიახლო ნებროთს. და წარვიდა და მივიდა პირის პირ მახლობელად ნებროთისა. ს
ტყორცა ისარი და ჰკრა მკერდსა ნებროთისასა ფიცარსა ზედა რვალისასა და გა
ნავლო ზურგით. მაშინ დაეცა ნებროთ და იოტა ბანაკი მისი. და განთავისუფლდ
ეს ნათესავნი თარგამოსისნი. და მაშინ ჰაოს ყო თავი თჴსი მეფედ ძმათა თჴსთა
ზედა და სხვათაცა ნათესავთა ზედა მახლობელთა საზღვართა მისთასა. ხოლო შვი
დნივე ესე ძმანი წარვიდეს თჴს თჴსად ქვეყანად და იყუნეს მორჩილ ჰაოსისა:
ხოლო აქამომდის დავსწერეთ ჰამბავი ესე რვათავე ძმათა:
ხოლო აქათგან ვიწყოთ და წარმოვთქვათ ჰამბავი ქართლისა და ნათესავისა
მათისა და ცხოვრება მათი ვიდრე დღეთა ჩვენთამდე. და ვითარ იგი განუყო

ქვეყანა თარგამოს ნათესავსა მისდა რვათავე შვილთა მისთა.
და მისცა ქართლოსს ქვეყანა რომელი ზემო აღვსწერეთ. და ესე ქართლოს მოვი
და პირველად ადგილსა მას სადა შეერთვის არაგვი მტკუარსა. და განვიდა მთასა
მას ზედა რომელსა ეწოდების არმაზი. და პირველად შექმნა სიმაგრენი მას ზედა.
დაიშენა მუნ ზედა სახლი და უწოდა მთასა მას სახელი თავისა თჴსისა ქართლი.
და ვიდრე აღმართებადმდე მუნ ზედა კერპი არმაზისი. ერქვა მთასა მას ქართლი
და მის გამო ეწოდა ყოველსა ქართლსა ქართლი ხუნანითგან ვიდრე ზღვადმდე
სპერისა:
შემდგომად ამისა ამანვე ქართლოს აღაშენა ციხე ორბისა რომელსა აწ ჰქვიან სა
მშვილდე. და კვალად აღაშენა მტუერის ციხე რომელსა აწ ჰქვიან ხუნანი. ცხონდა
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იგი მრავალთა წელთა და განმრავლდა ნათესავი მისი. ხოლო შვილთა შორის
მისთა გამოჩნდეს ხუთნი გმირნი რომელთა სახელები ესე არს. პირველსა მცხ
ეთოს. მეორესა გარდაბოზ. მესამესა კახოს. მეოთხესა კუხოს. მეხუთე
სა გაჩიოს: ესე ხუთნივე იყუნეს გმირნი. არამედ მცხეთოს უგმირე იყო ხუთ
თავე მათ. მოკუდა ქართლოს და დაფლეს იგი თავსა ზედა ქართლისასა რომ
ელსა აწ ეწოდების არმაზი. და შემდგომად ამისა ცოლმან მისმან აღაშენა დედა
ციხე და მანვე აღაშენა ბოსტან ქალაქი რომელსა აწ ჰქვიან რუს თავი. და განყ
ვნა ცოლმან ქართლოსისამან ხუთნივე იგი გმირნი შვილნი მისნი:
მისცა გარდაბოზს ხუნანი. და უჩინა საზღვარი აღმოსავალით მდინარე ბერდუჯ
ისი. დასავალით ქალაქი გაჩიანი. და სამჵრით მთაჳ პირველ ჵსენებული. და
ჩრდილოთ მტკუარი:
ხოლო გაჩიოსს მისცა ორბის ციხე. და სკვირეთის მდინარითგან ვიდრე თავადმდე
აბოცისა. და ამან გაჩიოს აღაშენა ქალაქი გაჩიანი რომელსა მაშინ ერქვა სანა
დირო ქალაქი. და კუხოსს მისცა ბოსტან ქალაქი რომელსა აწ ჰქვიან რუსთა
ვი. მისცა არაგვითგან ვიდრე ჲერეთამდე თავადმდე მთასა კახეთისასა. და მტკუ
არსა შუა:
ხოლო კახოსს მისცა კავკასიისა და კახეთის მთასა შორის. არაგვითგან ვიდრე ტყე ტბ
ადმდე რომელ არს საზღვარი ჲერეთისა. და ამან კახოს აღაშენა ჩელეთი. და კუხოს
შეეწია შენებასა ჩელეთისასა. რამეთუ დედა ციხე კახოსი ხუედრი იყო და მისცა
კახოს შეწევნისათჴს. და შეეწია შენებასა ჩელეთისასა. რომელსა ბერ ერქვა პირ
ველ შენებულსა კახეთისასა:
x~ მცხეთოს რომელი უგმირე იყო ძმათა მისთა ესე დარჩა საყოფელთა მამისა მა
თისა ქართლოსისათა რომელსა აწ ჰქვიან არმაზი. და მანვე აღაშენა ქალაქი შეს
აკრებელსა შორის მტკურისა და არაგვისასა. და უწოდა სახელი თჴსი მცხეთა.
და დაიპყრა ქვეყანა ტფილისითგან და არაგვიდგან დასავლით ვიდრე ზღვადმდე
სპერისა. და ესე იყო განმგე და უფალ მათ ოთხთავე ძმათა ზედა. და ესე ოთხნ
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ივე იყუნეს მორჩილ მისა. ესე არიან განყოფანი ქართლოსის ძეთანი
რომელნი განყვნა დედამან მათ მან შემდგომად სიკუდილისა ქართლ
ოსისა: ხოლო მრავალთა წელთა და მრავალთა ჟამთა ცხონდა ძე ქართლ

ოსისა. და განმრავლდა ნათესავი მისი. და მათ ყოველთა განმრავლდა ნათ
ესავი მათი:
x~ შვილთა შორის მცხეთოსისათა გამოჩნდეს სამნი გმირნი სახელოვანნი რო
მელთა სახელები ესე არს. პირველსა უფლოს მეორესა ოძრჵოს. მესამე
სა ჯავახოს. განუყო მათ ქვეყანა და ნათესავი მათი ყოველი. ოძრჵოს
მისცა ტასის კარითგან ვიდრე ზღვამდე სპერისა ქვეყანა კლდოვანი. ამან
ოძრჵოს აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი ოძრჵე და თუხარისი:
x~ ჯავახოსს მისცა ფანავრითგან ვიდრე თავადმდე მტკურისა. და ამან ჯავახ
ოს აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი წუნდა და ქალაქი არტანისა რომელსა მა
შინ ერქვა ქაჯთა ქალაქი. ხოლო აწ ჰქვიან ჰური:
x~ უფლოს დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა მცხეთოსისსა მცხეთას. დაიპყ
რა ქვეყანა არაგვიდგან და ტფილისითგან ვიდრე ტასის კარამდე და ფანა
ვარამდენ. და ამან აღაშენა უფლის ციხე ურბნისი კასპი არაგვითგან და არ
მაზითგან ვიდრე ტასის კართამდე. უწოდა ამას ქვეყანასა ზენას სოფლისა.
რომელსა აწ ჰქვიან შიდა ქართლი. ხოლო ვიდრე სიკუდილადმდე მცხეთოსი
სა ესე ყოველნი ნათესავნი თარგამოსისნი იყუნეს სიყუარულსა ზედა ერთმ
ანერთისასა და შიში აქუნდათ ნებროთიანთაგან. და ჰგონებდენ იგინი ნებრო
თიანთაგან ძებნასა სისხლსა ნებროთისასა და ისწრაფდეს იგინი მაგრებასა ციხე
ქალაქთასა შიშისათჴს ნებროთიანთასა:
x~ ვითარცა მოკუდა მცხეთოს ძე ქართლოსისა შთავარდა შური შორის შვილ
თა ქართლოსისთა. იწყეს ბრძოლად და ჵდომად ურთიერთსა. რამეთუ უფლოს
ძესა მხეთოსისსა არა ერჩდეს არცა ხადოდეს უფლად რომელი დატევებულ
იყო საყდართა ქართლოსისათა რამეთუ მამისა მისისაგან მიცემულ იყო უფ
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ლობა ქართლოსიანთა. იწყეს ბრძოლად და ჵდომად ურთიერთას და განაგრძელ
ეს მათ შორის ბრძოლა რომელსამე ჟამსამდე: აღდგიან ამათგანნი ორნი ნათ
ესავნი ერთსა ზედა და სხვანი შეეწეოდიან რომელნიმე მას. და რომელნიმე კვა
ლად სხვანი აღდგიან ერთმანერთსა ზედა და სხვანი შეეწეოდიან. და რომელსამე
ჟამსა იქმნის მშვდობა მათ შორის და შეიშალნიან და ებრძოდიან. და განგრძელ
და მათ შორის ესე ვითარი საქმე. და არავინ იყო მათ შორის უწარჩინებულეს
და უსახელოვანეს. არამედ ადგილითი ადგილად თავადნი იჩინიან. ხოლო რომელი
ცა იყვის მცხეთას რეცა თავადი იგი იყვის ყოველთა მათ სხვათა ზედა. და არა
სახელ ედებოდათ მეფედ არცა ერისთავად, არამედ მამასახლისი ეწოდებოდათ
და იგი იყვის მაზავებელ და ბჭე სხვათა ქართლოსიანთა. რამეთუ ქალაქი მცხე
თა განდიდებულ იყო უმეტეს ყოველთასა. და უწოდდეს დედა ქალაქად: და მ
ას ჟამსა დაივიწყეს ღ~თი დამბადებელი მათი, და იქმნეს მსახურ მზისა და
მთოვარისა და ვარსკვლავთა ხუთთა. და მტკიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო
საფლავი ქართლოსისა:
გამოსვლა ხაზართა:
mას ჟამსა შინა განძლიერდეს ხაზარნი. და დაუწყეს ბრძოლად ნათესავსა ლე
კისათა და კავკასიასთა. ესე თარგამოსიანნი ყოველნი მას ჟამსა იყუნეს მ

შვიდობით სიყუარულსა ერთმანერთისასა. ხოლო შვილთა ზედა კავკასიისთა იყო
უფალ დურძუკ ძე ტირეთისი. ეზრახნეს ესე ექვსთავე ნათესავთა თარგამოსიან
თა და ითხოვეს შველა ხაზართა ზედა. ხოლო შეკრბეს ყოველნი ნათესავნი თარგა
მოსიანნი და გარდავლეს მთა კავკასია და მოტყუენეს ყოველნი საზღვარნი ხაზარეთ
ისანი. აღაშენეს ქალაქნი პირსა ხაზარეთისასა და წარმოვიდეს:
aმისსა შემდგომად ხაზართა იჩინეს მეფე და დაემორჩილნეს ყოველნი ხაზარნი მეფ
ესა მას ჩინებულსა მათსა. და წარმოიძღუანეს იგი და გამოვლეს ზღვის კარი
რომელსა აწ ჰქვან დარუბანდი. ვერ წინა აღუდგეს თარგამოსიანნი რამეთუ იყო
სიმრავლე ურიცხვი ხაზართა. წარტყუენეს ქვეყანანი თარგამოსიანთა. და შემუს
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რნეს ყოველნი ქალაქნი არა რატისნი და მასისისანი და ჩრდილოეთსანი. ხოლო
დაურჩეს ციხე ქალაქნი თუხარისისა სამშვილდე და მტვერის ციხე რომე
ლ არს ხუნანი შიდა ქართლი და ეგრისი: და ისწავეს ხაზართა ორნივე ესე
გზანი რომელარს ზღვის კარი დარუბანდი და არაგვის კარი რომელ არს და
რიელა. და განამრავლეს ხაზართა გამოსლვა და ტყვენვაჳ მათი და ვერღა
რა წინა აღუდგეს. და მიე რითგან იქმნნეს ესე ყოველი თარგამოსიანნი მო
ხარკე ხაზართა:
x~ ოდეს პირველ გამოვიდა ხაზართა მეფე და მოტყვენნა ქვეყანანი რომელნი ზ
ემოთ დაგვიწერია და გარდავლო მთა კავკასია. და იყო ძე მისი სახელით უობოს.
და მისცა ძესა თჴსსა ტყვე სომხითისა და ქართლისა. და მისცა ქვეყანა კავკასიის
ნაწილი ლომეკისა მდინარის დასავლით დასავლეთამდე მთისა. და დაეშენა უობოს
და მათნი ნათესავნი არიან ოვსნი. და იგი არს ოვსეთი რომელ ნაწილი იყო კავკასი
ისა. ხოლო დურძუკ რომელი უწარჩინებულეს იყო შვილთა შორის კავკასისთა მივ
იდა და დაჯდა ნაპრალსა შინა მთისასა და უწოდა სახელი თჴსი დურძუკეთი. და მი
სცემდა ხარკსა მეფესა ხაზართასა. ხოლო მასვე გზობასა მისცა მამის ძმის წულსა მი
სსა ხაზართა მეფემან ნაწილი ლეკანისა აღმოსავალით ზღვითგან დარუბანდის
ით მდინარედმდე ლომეკისა. და მისცა ტყვე რანისა და მოვაკნისა და დაეშენა იგი
მუნ რომელ ნაწილი იყო ლეკანისა. ხოლო ხოზონიხ რომელი უწარჩინებულეს ი
ყო ნათესავთა შორის ლეკანისთა მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შინა მთისასა აღ
აშენა ქალაქი და უწოდა სახელი თჴსი ხოზანეთი:
dა გარდაჵდეს მას შინა ჟამნი მრავალნი და ესე ყოველნი ნათესავნი იყუნეს მოხარკე
ხაზართა. ხოლო მიერითგან განძლიერდეს სპარსნი მზისა აღმოსავლითგან ნათესავ
ნი ნებროთისნი. და გამოჩნდა ნათესავთა შორის ნებროთისთა კაცი ერთი გმირი რომ
ლისა სახელი აფრიდონ. რომელმან შეკრაო ჯაჭვითა ბევრაფ გველთა უფალი.
და დააბა მთასა ზედა რომელ არს კაცთა შეუალიო. ესე ვითარი წერილარს ცხორებ
ასა სპარსთასა. აფრიდონ ეუფლა ყოველსა ქვეყანასა სპარსთასა. ხოლო რომელთამე
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ქვეყანათა შეგზავნნა ერისთავნი ჵელადნი მისნი. და რომელიმე ქვეყანა მოხარკე ე
ყო: ამან წარმოგზავნა ერისთავი თჴსი სპითა დიდითა რომელსა ერქვა არდამ. შვილი
ნებროთის ნათესავთა. მოვიდა ქართლს და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და ცი
ხენი ქართლისანი და მოსრა ყოველი რაოდენნი ხაზარი პოვა ქართლს შინა:

aმან არდამ ერისთავმა აღაშენა ქალაქი ზღვის კარს და უწოდა სახელი დარუბან
დი. რომელი ითარგმანების, დაჵშა კარი. და მანვე მოზღუდა მცხეთა ქალაქი ქვ
ით კირითა. და აქამომდე არა იყო ქართლსა შინა საქმე ქვთკირისა. და ამის გამო
დაისწავლეს ქვთ კირი. ამანვე არდამ მოჰკიდა კირით ზღუდე ციხესა არმაზისასა
და აქათ მტკურამდი წარმოზღუდა ცხვირი არმაზისა ვიდრე მტკურამდე. და ერისთა
ობდა აგადონ მრავალთა წელთა: ხოლო ოდეს განუყო აფრიდონ ყოველი ქვეყა
ნა სამთა ძეთა მისთა: მაშინ რომელსაცა ძესა მისცა სახლად სპარსეთი. მასვე ხვ
და წილად ქართლი. რომელსა სახელად ერქვა იარედ. ხოლო შემდგომად ადარმ
ა ერისთავისა გარდაიცვალნეს. და ერისთავნი მიერითგან უცალო იქმნეს
ძენი აფრიდონისნი. რამეთუ იწყეს ბრძოლად ურთიერთარს. და მოკლეს ორთა
ძმათა იარედ ძმა მათი. მაშინ პოვეს ჟამი მარჯვე ქართლოსიანთა ბერძენთასა
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x~ ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა. რამეთუ მკვიდრთა მას ადგილისათა ეზ
რახნეს ოვსთა. გარდმოიყუანეს ოვსნი და პოვეს ერისთავი სპარსთა ველსა გა
რე დაკნისობად და მოკლეს იგი. და რომელ პოვეს სპარსი ყოველი მოსწყვიდეს
ოვსთა და ქართველთა. და განთავისუფლდეს ქართველნი. ხოლო რანი და ერეთი და
რჩა სპარსთა. და შემდგომად ამისსა მრავალთა წელიწადთა კვალად განძლიერდეს
სპარსნი. და განდიდნა მეფე სპარსთა რომელსა ერქვა ქეკაპოს. იყო კაცი ვინმე მ
ას ჟამსა ლეკეთს მგრძნებელი ნათესავი ზანიხიზსი. და მან გრძნებითა თჴსითა
დააბრმო ქეკაპოს მეფე და სპა მისი. და ვერ შევიდა ლეკეთს. უკუმოიქცა და მაშინ
ღა განუნათლდათ თვალები. ამან კვალად მოხარკე ყვნა ქართველნი და წარვიდა:
±ვალად ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა მოვიდა ჰამბავი ვითარმედ მოსე განავლო
ზღვა ისრაილთა და იზრდებიან იგინი უდაბნოს მანანათა. განკვრდეს ყოველნი
და მათ ყოველთა წარმართთა აქეს ღ~თი ისრაილთა:
Dა შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა უცალო იქმნა ქეკაპოს მეფე სპარს
თა. რამეთუ იწყო ბრძოლა თურქთა. პოვეს ჟამი მარჯვე სომეხთა და ქართველთა
და განუდგეს სპარსთა. და განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი მათნი. და შეიერთნეს
ყოველნი ნათესავნი თარგამოსიანნი: შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა
გამოგზავნა ქეკაპოს სპარსთა მეფემან ძე მისი რომელსა ერქვა ფარშოროტ სპითა
დიდითა სომეხთა და ქართველთა და ყოველთა თარგამოსიანთა ზედა. ხოლო
შეკრბეს ყო
ველნი თარგამოსიანნი მიეგებნეს და ეწყუნეს ადარბადაგანს სძლეს და იოტეს
ფარშოროტ და მოსპეს სპა მისი. შემდგომად ამისსა მცირედთა წელიწადთა კვალ
ად მოგზავნა ამანვე ქეკაპოს ძმის წული მისი ძე შიოშ ბედნიერისა რომელი მო
იკლა თურქეთს. ვითარცა წერილ არს წიგნთა სპარსთა ცხოვრებისასა. არა ყოველი
მართალი არამედ უმრავლესი ტყუილი. წარმოემართა ესე ძე შიოშისი სახელ
ით ქაიხოსრო. ვერ წინა აღუდგეს მას სომეხნი და ქართველნი რამეთუ დიდი იყო
ძალი მისი. მოვლო ყოველი სომხითი და ქართლი მოტყუენა ყოველნივე და იავარ ყ
ვნა ყოველნი ციხენი და ქალაქნი და დაუტევნა ერის თავნი და აღაშენა ადარბადაგანს
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სახლი სალოცავი სჯულისა მათისა და წარვიდა.

Dა შემდგომად ამისსა რაოდენთა მე წელიწადთა უცალო იქმნა ქაიხოსრო და იწყო
ბრძოლად თურქთა. ეძიებდა სისხლსა მამისა მისისასა. და იპოვეს ჟამი სომეხთა
და ქართველთა განუდგეს სპარსთა და მოსრეს ერის თავნი სპარსთანი და განთ
ავისუფლდენ. მასვე ჟამსა მოვიდეს თურქნი ოტებულნი მისვე ქაიხოსრო
საგან: გამოვლეს ზღვა გურგანისი აღმოჰყუეს მტკუარსა და მოვიდეს მცხეთ
ას სახლი ოცდა რვა. და ეზრახნეს მამასახლისსა მცხეთისასა. აღუთქვეს
შეწევნა სპარსთა ზედა. ხოლო მამასახლისმან მცხეთელმან აუწყა ყოველთა
ქართველთა ინებეს დამეგობრება მათი თურქთა. რამეთუ აქუნდა შიში სპა
რსთა. და შემწეობისათჴს დაემეგობრნეს თურქნი იგი გამოსხმულნი და განი
ყუანნეს ყოველსა ქალაქთა შინა:
X~ უმრავლესნი მათგანნი მოვიდეს და პოვეს ადგილი ერთი მცხეთას დასავლით
კერძო კლდეთა შორის მოკვეთილი ღრმა. და მოითხოვეს ადგილი იგი მცხეთელ
თა მამასახლისისაგან. მისცა და აღაშენეს იგი. მოზღუდეს მტკიცედ და ეწოდა ა
დგილსა სარკინე. და იყუნეს ესე თურქნი და ქართველნი ნების მყოფელ
ერთმანერთისა. მოელოდეს მოსლვასა სპარსთასა. ამაგრებდეს ციხეთა და ქა
ლაქთა. მას ჟამსა შინა სადაცა ვინ მოვიდის ოტებულნი საბერძნეთით გინა
ასურით გინა ხაზარეთით ყოველნივე დაიმეგობრიან ქართველთა. შემწეო
ბისათვის სპარსთა ზედა:
Dა გამოჵდეს ამას შინა ჟამნი მრავალნი. მაშინ ნაბუქოდონოსორ მეფემან წარმოსტ
ყუენა იერუსალიმი. და მუნით ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს ქართლს. მო
ითხოვეს მცხეთელთა მამასახლისისაგან ქვეყანა ხარკითა. მისცა და დასხნა არაგ
ვსა ზედა წყაროსა რომელსა ჰქვიან ზანავი. და რომელი ქვეყანა აქუნდა მათ
ხარკითა აწ ჰქვიან ხერკ ხარკისა მისთვის:
Aქამომდის ქართლოსიანთა ენა მხოლო ქართული იყო რომელსა ზრახვიდეს. ხოლო
ოდეს შემოკრბეს ესე ურიცხვნი ნათესავნი ქართლსა შინა. მაშინ ქართველ
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თაცა განრყუნეს ენა თჴსი. და ამათ ყოველთა ნათესავთაგან შეიქმნა ენა
ქართული დაიპყრეს სჯული უბოროტესი ყოველთა ნათესავთასა. რამეთუ ცო
ლ ქმრობისათჴს არა უჩნდა ნათესაობა. და ყოველსა სულიერსა ჭამდეს. საფ
ლავი არა იყო მკუდარსა შესჭამდეს. შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელიწ
ადთა აღმოვიდა ძე სპარსთა მეფისა ვაშტა შაბისა სახელით სპანდიატ რვალ
ი გოლიათი იგი და სახელოვანი. ხოლო ვერ წინა აღუდგეს სომეხნი და ქართველნი.
არამედ განამაგრეს ციხენი და ქალაქნი და მოელოდეს მოსლვასა მისსა. ხოლო
მოვიდა იგი ადარბადაგანს. ეწია ამბავი სპარსთა რამეთუ მოკლეს მამის მამა მ
ისი თურქთა. შემოვიდეს თურქნი სპარსეთად. მაშინ დაუტევა სპანდიატ ბრძოლა
სომეხთა და ქართველთა შეიქცა თურქთა ზედა ძებნად სისხლსა მამის მათის
განთავისუფლდეს სომეხნი და ქართველნი: შემდგომად ამისსა რაოდენთა
წელიწადთა მეფე იქმნა სპარსეთს ძე სპანდიატ რვალისა რომელარს სახელ
[.....] ამან რომელი იცნობების არდაშირობით. ესე განდიდნა უფროს ყოველთა
[....]თა სპარსთასა. ამან დაიპყრა ბაბილოვანი და ასურეთი მოხარკე ყვნა ბერძე
ნი და ჰრომნი. და მაშინ ქართველნი მოხარკე იყუნეს მისდავე. და იყუნეს ქართლს

ესრეთ აღრეულ ესე ყოველნი ნათესავნი. და იზრახებოდა ქართლს შინა ექვ
სი ენა. სომხური. ქართული. ხაზარული. ასურული. ებრაული. და ბერძული:
ესე ენანი იცოდეს ყოველთა მეფეთა ქართლისათა მამათა და დედათა:
შემოსვლა ალექსანდრესი:
aდამს აქეთ სამი ათას ექვსას სამოცდა ორს წელს უკან:
eსე ალექსანდრე გამოჩნდა ქვეყანასა საბერძნეთისასა. ქუეყანასა რომელსა ჰქ
ვიან მაკედონ. ძე კაცნობისი მეგიპტელისა ვითარცა წერილ არს ჰამბავი მისი
წიგნსა ბერძენთასა. ამან ალექსანდრემ დაიპყრნა ყოველნი კიდენი ქვეყანისანი.
ესე გამოვიდა დასავლით და შევიდა სამხრით. შემოვიდა ჩრდილოთ გარდმოვლ
ნო კავკასნი და მოვიდა ქართლად. და პოვნა ყოველნი ქართველნი უბოროტეს
ყოველთა ნათესავთა სჯულითა. რამეთუ ცოლ ქმრობისა და სიძვისათჴს არა
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უჩნდა ნათესაობა ყოველსა სულიერსა ჭამდეს. მკუდარსა შესჭამდეს ვითარცა
მჵეცნი და პირუტყუნი რომელთა ქცევისა წარმოთქმა უჵმარ არს. და იხილნა რა იგი
სასტიკნი წარმართნი რომელთა ჩვენ ბუნთურქად და ყეჩაყად უწოდთ მსხდომარენი
მდინარესა მას მტკვრისასა მიხვევით. დაუკვირდა ესე ალექსანდრეს. რამეთუ
არა რომელნი ნათესავნი იქმოდეს მას. და ენება რათამცა აღმოფხურნა იგინი
ქალაქებისა მისგან. არამედ მას ჟამსა ვერ უძლო რამეთუ პოვნა ციხენი მაგარ
ნი და ქალაქნი ძლიერნი. კვალად გამოვიდეს სხვანი ნათესავნი ქალდეველნი და
დაეშენნეს იგინიცა ქართლს. შემდგომად ამისა განძლიერდა ალექსანდრე და
დაიპყრა ყოველი ქვეყანა და აღმოვიდა ქვეყანასა ქართლისასა და პოვნა ციხ[ე]
ქალაქნი ესე ძლიერნი. შუაქართლ წუნდა ხერთვისი მტკვრისა ო[მ]რჵე მ[...]
ული კლდესა ღადოსსა. თუხარის მდინარესა ზედა სპერისასა რომელსა [....]
ჭოროხი ურბნის უფლის ციხე კასპი ქალაქი დიდი მცხეთა და უბანნი [....]
სარკინე და ციხე დიდი და ზანავი უბანი ჰურიათა და რუსთავი. და დედა სამ[...მ]
დე ციხე. და მტვერის ციხე რომელ არს ხუნანი. და კახეთის ქალაქნი. ამა[.......]
ლთა ციხეთა და ქალაქთა შინა პოვნა კაცნი სასტიკად მბრძოლნი. და განუფ[.......]
ქარი მისი ყოველთა ამათ ციხე ქალაქთა გარე მოადგინნა. და თჴთ დადგა მცხეთას
და დაუდგინნა ლაშქარნი იმიერ და ამიერ. ზემოთ და ქვემოთ. და თჴთ დადგა ქსანს
ზედა
ადგილსა რომელსა ჰქვიან ნასტაკისი:
mტვერის ციხესა და თუხარისსა არა ჰბრძოდა რამეთუ ვერ შეუძლებდა დაპყრობად.
ხოლო სხვანი ესე ციხენი და ქალაქნი დაიპყრნა ექვს თვე. ხოლო სარკინელთა ბუნ თ
ურქთაგანთა აგინეს მეფესა. განუწყრა ალექსანდრე და არღარა ინება ზავი და ვე
დრება მათი. არა შეიწყნარა და ჰქვა მათ. ვინათგან მაგინეთ მე ესე არს ნაცვალი
თქვენი რათა დაგჵოცნე ყოველნი. და მოიცვა ქალაქი და სარკინე და ვერა სადეთ განე
რა ერთიცა კაცი. ხოლო სარკინელთა შესჭირდა რამეთუ ჰბრძოდა თერთმეტთვე.
იწყეს ფარულად კლდესა კაფა და განჵურიტეს კლდე იგი რომელი ლბილ იყო
და ადვილად საჵურეტელი. და განკრბეს ჵურელსა მას სარკინელნი ღამე და შე
1-26 სტრ., 8r
ივლტოდეს კავკასიად და დაუტევეს ცალიერად ქალაქი:

dაიპყრა ალექსანდრე ყოველი ქართლი. და ამა ალექსანდრემ მოსრნა ყოველ
ნი იგი ნათესავნი აღრეულნი ქართლს მყოფნი და უცხონი იგი ნათესავნი. მოს
რნა და დაატყვევნა და დედანი და ყრმანი უცებნი თხუთმეტისა წლისა უმც
ირესნი და დაუტევნა ნათესავნი ქართლოსიანნი. და დაუტევა მათ ზედა პა
ტრიკად სახელით აზონ ძე იარედოსისი ნათესავი მისი ქვეყანით მაკედონით.
და მისცა ასი ათასი კაცი ქვეყანით ჰრომით რომელსა ჰქვიან ფროტათოს. ესე
ფროტათოსელნი იყუნეს კაცნი ძლიერნი და მჵნენი და ეკირთებოდეს ქვეყანასა
ჰრომისასა. და მოიყუანნა ქართლად მისცა აზონს პატრიკსა. და დაუტევა ქართლს
ერისთვად აზონ. და მის თანა სპანი იგი მპყრობლად ქართლისა:
dა უბრძანა ალექსანდრე აზონს რათა პატივსცემდენ მზესა და მთოვარესა და
ვარსკვლავთა ხუთთა. და ჰმსახურებდენ ღ~თსა უხილავსა დამბადებელსა ყოვ
ლისასა. რამეთუ მას ჟამსა არა იყო წინასწარმეტყველი და მოძღვარი სჯულისა
ჭეშმარიტისა რომელმანცა ასწავა და ამხილა. არამედ თჴთ მოიგონა სჯული ესე
ალექსანდრე მეფობასა შინა მისსა ყოველსა ქვეყანასა სჯული ესე დაუდვა. და
წარვიდა ალექსანდრე:
x~ ამან აზონმან მოარღვივნა ზღუდენი ქალაქსა მცხეთას საფუძველითურთ. და
დაუტევნა ოთხნი იგი ციხენი რომელნი მოსდგმიდეს პირსა ქართლისასა. თავადი
ციხე რომელ არს არმაზი. და ერთი ციხე დასასრულსა არმაზისა ცხვირისასა.
და ერთი თავსა ზედა მცხეთისასა. მეოთხე ციხე დასავლით მცხეთა მტკუარსა ზე
და და ესენი მოამტკიცნა და განავსნა იგინი ლაშქრითა. და ყოველთა ქართლისა ქა
ლაქთა მოარღვივნა ზღუდენი და დაიპყრნა ყოველნი საზღვარნი ქართლისანი.
და ბერდუჯის მდინარითგან ვიდრე ზღვამდე სპერისა. და დაიპყრა ქართლსა ზე
და ეგრისიცა და მოხარკე ყვნა ოვსნი ლეკნი და ხაზარნი. და ვითარ წარვიდა ალ
ექსანდრე ეგიპტედ. და ვითარ აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია. და თორმეტ წლამდ
ის მოვლო ყოველი ქვეყანა. თორმეტსა წელსა შინა დაიპყრნეს ყოველნი კიდენი
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ქვეყანისანი. და მეთოთხმეტესა წელსა ალექსანდრიას შინა მოკუდა უსწორო დიდი
ჵელმწიფე. და ვითარ მოკუდებოდა იგი. მისსავე სიცოცხლესა შინა განუტევნა მთავა
რნი იგი რომელნი შეპყრობილ და დამონებულ იყუნენ მისგან და იგინი წარვიდეს
თჴს
თჴსად ქალაქად ვითარცა ბრძანებულ იყო:
mერმე მოიყუანნა ოთხნი კაცნი ტომნი მისნი რომელნი იყუნეს სახელით ანტიო
ხოზ ჰრომოს ბიზინიტოს და პლატონ: და მისცა ანტიოქოზს ასურასტანი
და სომხითი. და კერძო აღმოსავლეთისა უჩინა მას. და მან აღაშენა ქალაქი ანტიოქია:
x~ ჰრომოსს მისცა თრიმიკოზი და უჩინა კერძო დასავლეთისა. და მან ადამს აქეთ
სამი
ათას ორას ოცდა ცამეტს წელიწადს უკან აღაშენა ქალაქი ჰრომი:
dა ბიზინტიოსს მისცა საბერძნეთი და ქართლი. და უჩინა კერძო ჩრდილოსა. და მოუწ
ერა წიგნი ანდერძი აზონ პატრიკსა ერისთავსა ქართლისასა, რათა მსახურებდეს
იგი ბიზინიტოსს. და მან აღაშენა ბიზინტია. რომელსა აწ ჰქვიან კოსტანტიპოლი:
x~ პლატონ დაუტევა ალექსანდრიას. და მოკუდა ალექსანდრე: ამან აზონ დაუტევ

ა სჯული ალექსანდრეს მოცემული. იწყო კერპთ მსახურებად და შექმნა ორ
ნი კერპნი ვეცხლისანი გაცი და გაიმ. და მონებდა იგი ბიზინტოს მეფესა საბერძნეთ
ისასა. იყო კაცი ძნელი და მრისხანე. ესე დააწესა და ამცნო სპათა მისთა. ვითარმედ
ყოველთა ქართველთაგანმან რომელმან ჰპოოს საჭურველი მოჰკალთ იგი. და ჰყო
ფდეს ჰრომნი იგი ესრეთ ქართველთა ზედა. და ვინცა ვინ გამოჩნდეს ქართველთ
აგანი ქმნილ კეთილ ჰასაკოვანი მოკლან იგი. და იყო ჭირი დიდი ქართველთა
ზედა. და ესე აზონ მათ ჰრომთაცა ზედა იყო მესისხლე. და მოესრნეს მრავალნი
მათგანნი:
cხოვრება ფარნავაზისი რომელი იყო პირველი მეფე ქართლისა:
mას ჟამსა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შინა რომელსა ერქვა სახელი ფარნავაზ.
ესე ფარნავაზ იყო მამულად ქართველი. ნათესავი უფლოსი მცხეთოს ძისა. და
დედულად სპარსი ასპანელი. და იყო იგი ძმის წული სამარისი რომელი მოსლვასა
მას ალექსანდრესსა მცხეთელ მამასახლისი ყოფილ იყო. ესე სამარ და ძმა მისი მა
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მა ფარნავაზისი მოკლულ იყო ალექსანდრესგან. ხოლო დედასა ფარნავაზისასა
წარეყუანა ფარნავაზ სამისა წლისა ყრმა. და შელტოლილიყო კავკასიად. და
მუნ აღზრდილ იყო და მოსრულ იყო მცხეთას მამულსა თვისსა.
x~ ესე ფარნავაზ იყო კაცი გონიერი მჵედარი და შემმართებელი და მონადირე ჵელოვ
ანი. და იმალვიდა იგი სიკეთესა თჴსსა აზონის შიშისაგან. ხოლო მონადირეობითა
მისითა იქმნა მეცნიერ აზონისსა. და შეიყუარა იგი აზონმან მონადირეობისათჴს. ევე
დრებოდა ფარნავაზს დედა მისი. შვილო ჩემო ეკრძალე აზონს. და ნურარას
იჩინებ სიკეთესა თავისა შენისასა ნუ უკვე მოგკლან შენ. და იყო შიში და ძრ
წოლა მას ზედა. და ვითარ განმრავლდა შიში აზონისი მათ ზედა. ჰქვა ფარნავ
აზს დედამან მისმან შვილო ჩემო დაუტევე საყოფელი მამათა შენთა და წარმი
ყვანე მამულსა ჩემსა ასპანს ძმათა ჩემთათანა და განერე შენ ცოცხალი ჵელ
ისაგან აზონისა: Dა დაამტკიცეს განზრახვა ესე. წასლვა ასპანისა ჭირ უჩნდა
ფარნავაზს. დატევება საყოფელსა მამათა მისთასა. არამედ შიშისაგან დიდისა
დაამტკიცა წარსლვა. მაშინ იხილა სიზმარი ფარნავაზ რეცა იყო იგი სახ
ლსა შინა უკაცურსა და ეგულვებოდა განსლვა და ვერ განვიდა. მაშინ
შემოვიდა სარკუმელსა მისსა შუქი მზისა და მოერტყა წელთა მისთა. გა
ნიზიდნა და განიყუანა სარკუმელსა მას. და ვითარ განვიდა ველად იხილა მზე
ქვე მდებარედ. მიჰყო ჵელი მისი მოჰჵოცა ცვარი პირისა მისასა და იცხო
პირსა მისსა:
gანიღვიძა ფარნავაზ და განუკვირდა სიზმარი იგი. და თქვა ესე არს. მე წარვალ
ასპანს და მუნ კეთილსა მივეცემი: ხოლო მას დღესა შინა განვიდა და ნადირობდა მა
რტო და დევნა უყო ირემთა ველსა დიღომისსა. და ივლტოდეს ირემნი ღირღ
ალთა შინა ტფილისისათა. მისდევდა ფარნავაზ სტყორცა ისარი და ჰკრა ირე
მსა და მცირედ წარვლო ირემმან და დაეცა ძირსა კლდისასა. მივიდა ფარნავაზ
ირემსა ზედა. და დღე იგი მწუხრი გარდაჵდა და დაჯდა ირემსა მის თანა რა
თამცა დაყო მუნ ღამე იგი და დილეულმცა წარვიდა. ხოლო კლდისა მის ძირსა
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იყო ქვაბი რომლისა კარი აღმოქმნულ იყო ქვითა ძველად და სიძველითა შე
ჰქმნოდა დარღვევა შენებულსა მას. მაშინ დაასხა წვიმა მძაფრი. ხოლო ფარნავაზ
აღმოიღო ჩუგლუგი და გამოარღვია კარი ქვაბისა მის რათამცა მუნ შიგა დაიმ
შრალა წვიმისა მისგან. და შევიდა ქვაბსა მას და იხილა მუნ შინა განძი მიუწდომ
ელი ოქრო და ვეცხლი. და სამსახურებელი ოქროსა და ვეცხლისა მიუწდომელი.
მაშინ ფარნავაზ განკვრდა და აღივსო სიხარულითა და მოეგონა სიზმარი იგი. და
კრძალა კარი ქვაბისა ეგრეთვე მსწრაფლ. წარმოვიდა და უთხრა დედასა თჴსსა და
ორთა დათა მისთა. მასვე ღამესა წარმოვიდეს სამნივე იგი საჵედრებითა და ჭურჭ
ლებითა და იწყეს გამოღებად განძისა მის და დაფლვად სიმარჯვესა თჴსსა. ვით
არ განთენდებოდეს კვალად ეგრეთვე აღმოქმნიან კარი ქვაბისა მის. და ესრეთ
გამოკრიბეს იგი ხუთ ღამე და დაიგულეს სიმარჯვესა მათსა:
mაშინ ფარნავაზ წარგზავნა მონა თჴსი ქუჯის თანა. და ჰქვა მე ვარ ნათესავი უფლოს
მცხეთის ძისა და ძმის წული სამარა მამასახლისისა. და არს ჩემთანა ხვასტაგი დიდ ძ
ალი. აწ ინებო რათა მით ხვასტაგითა მოვიდე შენთანა და ვიყუნეთ ჩვენ ძმა და
ვიჵმაროთ ჩვენ ხვასტაგი იგი ორთავე. გამოუჩნდეთ ჩვენ მტერად აზონ ერის თავსა
და სვემან ჩვენმან გვცეს ჩვენ ძლევა კეთილი:
mაშინ განიხარა ქუჯი სიხარულითა დიდითა და ჰქვა აღდეგ და მოვედ ჩემთანა. და
ნუ
შურობ ხვასტაგსა შენსა. და ხვასტაგითა შენითა განგიმრავლნე სპანი შენნი ვი
დრე გამოვჩნდეთ მტერად აზონისა. მაშინ განიხარონ ყოველთა ქართველთა აწყუედი
ლთა მისგან და მიწყუდეულთა. და ვჰგონებ რომელ ჰრომთა მათგანნიცა გამოგვერ
თვნენ. რამეთუ ურიცხუნი აწყუედილ არიან მათგანნიცა აზონისგან:
mაშინ ფარნავაზ ფარულად წარვიდა სიხარულით. და რომელი შესაძლებელ იყო
განძისა მისგან წარიტანა თანა. და დედა და დანი მისნი მისთანა და მივიდა ქუჯის
თანა. და ჰქვა მას ქუჯი. შენ ხარ შვილი თავთა მათ ქართლისათა. და შენ გმარ
თებს უფლობა ჩემი. აწ ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა რათა განვამრავლნეთ ს
პანი და უკეთუ მოგვეცეს ძლევა შენ ხარ უფალი ჩვენი და მე ვარ მონა შენი:
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mაშინ შეიერთნეს და ეზრახნეს ოვსთა და ლეკთა. ხოლო მათ განიხარეს რამეთუ არა
სთნდა ხარკისა მიცემა აზონისა. და გამოჰყვეს ოვსნი და ლეკნი და განამრავლეს
სპანი ეგრისით შეკრბეს ურიცხვნი სპანი და მომართეს აზონს. ხოლო აზონ მან
მოუწოდა სპათა თჴსთა და შემოკრიბნა:
mაშინ ათასი მჵედარი რჩეული ჰრომთა მათგანი რომელთა ბოროტი წაჰკიდებო
და აზონისგან. განუდგეს აზონს და მოვიდეს წინაშე ფარნავაზისა. მაშინ ყოველნი
ქართველნი განუდგეს აზონს. ხოლო სპანი რომელ დარჩომილ იყუნეს ვერღარა მი
ენდო მათ. რამეთუ ყოველთა ზედა ბოროტის მოქმედ იყო. წარვიდა აზონ და მივიდა
კლარჯეთს და გამაგრდა იგი სიმაგრეთა შინა კლარჯეთისათა. ხოლო მოვიდა ფარ
ნავაზ მცხეთას და დაიპყრნა ოთხნი იგი ციხენი მცხეთისანი. და მასვე წელიწადსა
შინა დაიპყრა ყოველი ქართლი თჴნიერ კლარჯეთისა: ამან ფარნავაზ წარავლ
ინნა მოციქულნი წინაშე მეფისა ანტიოქოს ასურასტანისა. და წარსცა ძღვენი
დიდ ძალი და აღუთქვა მას მსახურება. და ითხოვა მისგან შეწევნა ბერძენთა

ზედა. ხოლო ანტიოქოს შეიწყნარა ძღვენი მისი. და უწოდა შვილად თჴსად. და
წარმოსცა გვირგვინი. და უბრძანა ერის თავთა სომხითისათა რათა შეეწეოდიან ფა
რნავაზს. ხოლო წელსა მეორესა აზონ მოირთნა სპანი საბერძნეთით განძლიერდა ფრ
იად და მომართა ფარნავაზს. ხოლო ფარნავაზს განემრავლნეს მჵედარნი ქართლისანი
მოუწოდა მათ და უჵმო ქუჯის და ოვსთა და შეკრბეს ესე ყოველნი და მოერთნეს ე
რისთავნი ანტიოქოზისნი სომხითით. და ესე ყოველნი შეკრიბნა ფარნავაზ და მიეგება
ნაქალაქევსა თანა არტანისსა რომელსა ერქვა მაშინ ქაჯთა ქალაქი რომელ არს
ჰური, და ეწყუნეს მუნ. და იქმნა ბრძოლა დიდ ძალი და მოსწყდეს ორგნითვე ური
ცხვი. ხოლო იძლივნეს ბერძენნი ფარნავაზისგან. ივლტოდა ბანაკი მათი და მოკლეს
აზონ და ურიცხვნი სპანი მათნი მოსრნეს და ტყუე ქმნნეს. და წარვიდა ფარნავაზ და
მოტყვენნა საზღვარი საბერძნეთისა ანძანძორისა. და ეკლეცით შემოიქცა მოვიდა
კლარჯეთს და დაიპყრა კლარჯეთი. და წარმოვიდა მცხეთად სიხარულითა დიდითა.
ხოლო სიმდიდრესა ზედა მისსა დაერთო ხვასტაგი აზონისცა. და იქმნა სიმდიდრე გა
რდარეული:
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x~ ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა. რამეთუ მკვიდრთა მის ადგილისათა
არა ინებეს განდგომა ბერძენთა. მაშინ ფარნავაზ მისცა და მისი ოვსთა მეფ
ესა ცოლად. და მეორე და მისი მისცა ქუჯის ცოლად. და მისცა ქუჯის ეგრის წყ
ალსა და რიონს შუა ზღვითგან მთამდე. რომელსა შინა არს ეგრისი და სვანე
თი და დაამტკიცა იგი ერისთავად მუნ. და მან ქუჯი აღაშენა ციხე გოჯი:
mაშინ ფარნავაზ უშიშ იქმნა ყოველთა მტერთა მისთაგან და მეფე იქმნა ყოველსა ქა
რთლსა და ეგურსა ზედა. და განამრავლნა ყოველნი მჵედარნი ქართლოსიანნი. გან
აწესნა ერის თავნი რვანი და სპასპეტი:
eრთი გაგზავნა მარგუის ერის თავად. და მისცა მცირით მთითგან რომელარს ლიხი
ვიდრე ზღვადმდე რიონს ზემოთ და ამანვე ფარნავაზ აღაშენნა ციხენი შორაპანი და
დიმნა:
dა გაგზავნა მეორე კახეთისა ერისთავად. და მისცა არაგვითგან ვიდრე ჲრეთამდე.
რომელ არს კახეთი და კუხეთი:
mესამე გაგზავნა ხუნანისა ერისთავად. და მისცა ბერდუჯისა მდინარითგან ვიდრე
ტფილისამდე და გაჩიანთამდის რომელ არს გარდაბანი:
mეოთხე გაგზავნა სამშვილდეს ერის თვად და მისცა სკვირეთისა მდინარითგან ვიდ
რე მთამდე რომელ არს ტაშირი და აბოცი:
mეხუთე გაგზავნა წუნდას ერისთავად. და მისცა ფანავრითგან ვიდრე თავადმდე მტკ
ურისა რომელ არს ჯავახეთი და კოლა და არტანი:
mეექვსე გაგზავნა ოძრჵის ერისთავად. და მისცა ტასის კარითგან ვიდრე არსიანთა
მდის ნოსტის თავითგან ზღვამდის რომელარს სამცხე და აჭარა.
mეშვიდე გაგზავნა კლარჯეთის ერისთავად. და მისცა არსიანთითგან ზღვადმდე:
Èა ქუჯი იყო ერის თავი ეგრისისა:
mერვე დაადგინა სპასპეტად და მისცა ტფილისითგან და არაგვითგან ვიდრე ტასის
კარამდე და ფანავრამდე. რომელ არს შიდა ქართლი. და ესე სპასპეტი ყოვლადვე
წინაშე

მეფისა მთავრობით განაგებდის ყოველთა ერის თავთა ზედა. ხოლო ამათ ერისთავთა
ქ
ვეშე ადგილთა და ადგილთა განაჩინნა სპასალარნი და ათასის თავნი. და მათ
ყოველთაგ
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ან მოვიდოდა ხარკი სამეუფო და საერისთავო. ესრეთ განაწესა ესე ყოველი ფარ
ნავაზ მიმსგავსებულად სამეფოსა სპარსთასა. და მოიყუანა ცოლი დურძუკე
ლთა ნათესავი კავკასისი:
aმან ფარნავაზ მოზღუდა ქალაქი მცხეთა მტკიცედ და ყოველნი ქალაქნი და ცი
ხენი ქართლისანი მოოჵრებულნი ალექსანდრესგან. და ამან აღაშენნა იგინი.
და ვერღარა იძიეს შური ბერძენთა ფარნავაზსა ზედა რამეთუ უცალო იყუნეს
იგინი უფლისაგან ჰრომთასა:
dა ამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი სახელსა ზედა თჴსსა ესევე არს არმაზი
და ფარნავაზს სპარსულად არმაზ ერქუა. ამართა კერპი იგი არმაზი თავსა ზედა
ქართლისასა. და მიერითგან ეწოდა არმაზი კერპისა მისთჴს. და ქმნა სატფუ
რება დიდი კერპისა მისთჴს აღმართებულისა:
Oცდა შვიდის წლისა მეფე იქმნა. და სამეოცდა ხუთს წელს მეფობდა ნებიე
რად. და მსახურებდა იგი ანტიოქოს მეფესა ასურასტანისასა. და ყოველნი დღე
ნი მისნი რა დაჯდა მშვიდობით დაყვნა. და აღაშენა და განავსო ქართლი. ხოლო თვ
ენი გაზაფხულისა და სთვლისა არისანი დაყვნის მცხეთას სამეფოსა ქალაქსა.
და თვენი ზამთრისანი დაყვნის გაჩიანთა. ხოლო თვენი ზაფხულისანი წუნდას.
და ჟამითი ჟამად მივიდის ეგრის და კლარჯეთს. და მოიკითხნის მეგრელნი და კლა
რჯნი. და განაგის ყოველი საქმე დაშლილი. ხოლო იგი ჰრომნი ათასნი მჵედარნი
რომელნი აზონისგან მოერთნეს ფარნავაზს რომელი ზემოთ ვახსენეთ. იგინი გა
ნყვნა ჵევთა და ქვეყანათა შინა. იპყრნა იგინი კეთილად რამეთუ ბრძოლასა
მას აზონისსა მჵნედ იყუნეს. და უწოდა მათ სახელად აზნაურნი. რადგან წარვ
იდა ალექსანდრე არღარა ჭამდეს. კაცსა თჴნიერ რომელ შესწირიან კერპსა
მსხუჲრპლად. იყო განსუენება და სიხარული ყოველსა ქართლსა ზედა მეფობი
სათჴს ფარნავაზისსა. და იტყოდეს ამას ყოველნი. ვმადლობთ სვესა ჩვენსა რა
მეთუ მოგვცა ჩვენ მეფე ნათესავთაგან მამათა ჩვენთასა და აღგვეჵადა ხარკი და
ჭირი უცხოთა ნათესავთა: და ესე ყოველი აღასრულა ფარნავაზ სიბრძნითა და სიქვ
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ელითა სიმჵნითა და სიმდიდრითა. ესვა ძე და უწოდა სახელი საურმაგ. ესე ფარნ
ავაზ იყო. პირველი მეფე ქართლსა შინა ქართლოსისა ნათესავთაგანი. ამან გა
ნა ვრცო ენა ქართული. და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა შინა თჴნიერ
ქართულისა. და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული. და მოკუდა ფარნავაზ და და
ფლეს წინაშე კერპისა არმაზისა:
mეორე მეფე საურმაგ.
dა ამის წილ მეფე იქმნა ძე მისი საურმაგ. მას ჟამსა შინა ზრახვა ყვეს ერისთავ
თა ქართლისათა და თქვეს არა კეთილარს ჩვენდა რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესა
ვსა ჩვენსა. არამედ ვიყოთ ერთად და მოვკლათ ჩვენ საურმაგ და ვიყუნეთ ჩვენ თავ

ის უფალ ვითარცა ვიყვენით პირველ. და მივსცემდეთ ხარკსა ვინცა ვინ გამოჩნ
დეს მძლე. რამეთუ ესრეთ ყოფითა უფროს განვისვენებთ: განამტკიცეს განზრახვა
და მოკლვა საურმაგისი. ხოლო იგრძნა საურმაგ და წარვიდა ფარულად და ივლტოდა:
წარიტანა თანა დედა მისი მივიდა დურძუკთასა დედის ძმათა მისთა თანა: მაშინ რო
მთა იგი აზნაურნი წარვიდეს და მივიდეს დურძუკეთსავე. და ჰქვეს საურმაგს დიდი
კეთილი დგას ჩვენ ზედა მამისა შენისა ამისთჴს ვართ ჩვენ მტკიცე ერთგულობასა
შენსაჱ
mაშინ საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა მამისა დის წულსა. მისსა და ითხოვა შეწევნა. ხო
ლო იგი სიხარულით წარვიდა შველად მისსა. და საურმაგ შეიკრიბა დურძუკეთიცა
და წარმოემართა ქართველთა ზედა. და ვერვინ წინა აღუდგა მას. დაიპყრა ქართლი
და მოსრნა განდგომილნი მისნი. და რომელთამე შეუნდო. ხოლო დაამდაბლნა
ქართლოსიან
ნი. და წარჩინებულ ყვნა აზნაურნი. ხოლო განმრავლებულ ყვნა დურძუკნი ნათეს
ავნი კავკასისნი. ხოლო ტყვენვასა მას ხაზართასა ყოველნივე მშვიდობით დარჩომილ
იყ
ვნეს სიმაგრისაგან ქვეყანისა. და ვერღარა იტევდა დურძუკეთი.
mაშინ ამან საურმაგ წარმოიყუანნა იგინი ყოველთა კავკასისა ნათესავთა ნახევარნი
და რომელნი მათგანნი წარჩინებულ ყვნა. და სხვანი დასხნა მთიულეთს დიდოეთითგ
ან ვიდრე ეგრისამდე რომელ არს სვანეთი. და ესენი დაიპყრნა მისანდობელად თჴსად
დედულნი. და დაჯდა საურმაგ მცხეთას მეფედ და უმატა ყოველთა სიმაგრეთა მცხე
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თისა და ქართლისათა. და მან შექმნნა ორნი კერპნი აინინა და დანანა. და ამართ
ნა გზასა ზედა მცხეთისასა. და ჰმსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანისასა. და მოიყ
ვანა ცოლი სპარსი ასული ბარდაველის ერისთვისა. და ესხნეს მისთანა ორნი ას
ულნი და არა ესვა ძე. მაშინ მოიყუანა სპარსეთით შვილი ნებროთისი. ნათესავი
თგან ცოლისა მისისა დედის დის წული და დაიჭირა იგი შვილად რომელსა სახელი
ერქვა მირვან. და მისცა ასული მისი ცოლად. ქალაქი გაჩიანი და საერისთაო
სამშვილდისა:
dა ერთი ასული მისცა ძესა ქუჯისასა მამის დისწულსა მისსა. მეფობდა საურმაგ
ბედნიერად მრავალთა წელთა. და მოკუდა საურმაგ და მეფე იქმნა მის წილ შვი
ლებული მისი მირვან:
mესამე მეფე მირვან ნებროთიანი:
eსე მირვან იყო ტანითა სრული შვენიერი ძლიერი მჵნე და ქველი. ამისსა მეფო
ბასა დურძუკთა დაივიწყეს სიყუარული ფარნავაზისი და საურმაგისი. და გარდამოვ
იდეს დურძუკეთს მყოფნი და გაეერთნეს თანა ჭართალეთსა მსხდომნი კავკასიანნი.
მო
ტყუენეს კახეთი და ბაზალეთი:
mაშინ მირვან მეფემან მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა ქართლისათა. და შემოკრიბ
ნა ყოველნი სპანი მჵედარი და ქვეითი. და ყოველნი კავკასიანნი. [...] იყუნნეს სა
რწმუნოდ მორჩილებასა ზედა მირვანისსა. რომელნი გარდამოვლინებულ იყუნეს
საურმაგ მეფისა. თჴნიერ ჭართალთასა. შემოკრიბნა ესე ყოველნი და წარემართა დუ

რძუკეთს. შეკრბეს დურძუკნი დაუდგეს სიმაგრეთა ზედა გარდასავალთა გზ
ასა მას. მაშინ მირვან გარდაჵდა ცხენისაგან მივიდა ქვეითთა თანა თჴსთა და წა
რუძღვა წინა ქვეითთა. ზურგით შემოადგინნა მჵედარნი და მოვიდა კართა
მათ შინა ვითარცა ჯიქი სიფიცხითა ვითარცა ვეფხი სიმჵნითა. ვითარცა
ლომი ზახილითა. იქმნა მათ შორის ბრძოლა ძლიერი. ხოლო მირვანს ვერ ჰკვ
ეთდა მახვილი დურძუკთა ვითარცა კლდესა სიპსა და დადგა უძრავად ვითა
რცა კოშკი მტკიცე. და გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლა. და მოსწყდა ორგ
ნითვე ურიცხვი. ხოლო იძლივნეს დურძუკნი და ივლტოდეს. მიუდგეს უკან
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ქართველნი მოსრნეს და ტყუე ქმნნეს. და შევიდა მირვან დურძუკეთს და მოა
ოჵრა დურძუკეთი და ჭართალი. და შეაბნა კარნი ქვით კირითა და უწოდა სახელ
ად დარუბალ. და დაჯდა მირვან მცხეთას. მეფობდა ნებიერად უშიშად. იყო კაც
ი უხვად მიმნიჭებელი კეთილისა. შეიყუარეს იგი ყოველთა მკვიდრთა ქართლი
სათა. და ჰმსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანელთასა:
aმის ზე მიიცვალა ანტიოქისა მეფობა ბაბილონს. და მას ჟამსა შინა მეფე იქმნა სომხი
თს რომელსა ერქვა არშაკ. ეზრახა მირვან არშაკს. და მისცა ასული თჴსი ძესა
არშაკისსა არშაკს. და მოკუდა მირვან. და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი ფარნაჯომ:
mეოთხე მეფე ფარნაჯომ ნებროთიანი:
aმან უმატა ყოველთა ციხე ქალაქთა შენება. და ამან აღაშენა ციხე ზადენი. და შე
ქმნა კერპი ზადენ სახელით ზადენ და ამართა ზადენს. და იწყო შენებად კახეთს ქალა
ქსა ნელქარისასა რომელ არს ნეკრესი. ამისა შემდგომად შეიყუარა სჯული სპ
არსთა ცეცხლის მსახურება. მოიყუანნა სპარსეთით ცეცხლის მსახურნი და მო
გვნი და დასხნეს იგინი მცხეთას. ადგილსა მას რომელსა აწ ჰქვიან მოგვთა. და იწყო
ცხადად გმობად კერპთა. ამისთჴს მოიძულეს იგი მკვიდრთა ქართლისათა რამე
თუ დიდი სასოება აქუნდათ კერპთა მიმართ. მაშინ შეითქუნეს ერისთავნი ქარ
თლისანი უმრავლესნი. და წარავლინეს მოციქული წინაშე სომეხთა მეფისა
და ჰქვეს მეფე ჩვენი გარდაჵდა შჯულსა მამათა ჩვენთასა. არღარა მსახურებს
ღ~თთა მპყრობელთა ქართლისათა. და შემოიღო სჯული მამული. და დაუტევა
სჯული დედული. აწ არღარა ღირს არს იგი მეფედ ჩვენდა:
mოგვეც ძე შენი არშაკ. რომელსა უზის ცოლად ნათესავი ფარნავაზიანთა მეფეთა
ჩვენთა. გვაშველე ძალი შენი და ვაოტოთ ფარნაჯომ შემომღებელი ახლისა ს
ჯულისა. და იყოს მეფედ ჩვენდა ძე შენი არშაკ. და დედოფლად ჩვენდა ცოლი მი
სი შვილი მეფეთა ჩვენთა:
mაშინ სთნდა სომეხთა მეფესა განზრახვა ესე. გაგზავნა მოციქული მათი პასუხითა კე
თილითა და ჰქვა მათ. უკეთუ ჭეშმარიტად უბიწოთა გულითა გნებავსთ. მეფედ
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თქვენდა ძე ჩემი. თქუენ ყოველთა ერისთავთა მომეცით მე მძევალი და მიგცე
ძე ჩემი მეფედ თქვენდა და ყოვლითავე ნიჭითა აღგავსნე: მაშინ ერისთავთა ქართ
ლისათა უმრავლესთა მისცეს მძევლები განაცხადეს განდგომა ფარნაჯომისი.
მაშინ სომეხთა მეფე ყოვლითა ძალითა მისითა წარმოემართა ქართლს. ხოლო ფარან
ჯომ მეფემან მოუწოდა სპარსთა და მოიყუანნა სპარსნი ძლიერნი. და რომელნიმე

დარჩომოდეს შემოკრიბნა ქართველნიცა. ხოლო ერისთავნი ქართლისანი განდგომილ
ნი მიეგებნეს სომეხთა მეფესა ტაშირს. და მუნ შეკრბა სიმრავლე სომეხთა და ქა
რთველთა. ხოლო ფარნაჯომ მიეგება მუნვე ტაშირს. იქმნა მათ შორის ბრძოლა
ძლიერი. მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი. რამეთუ იძლია ფარნაჯომ სომეხთა
და ქართველთაგან. და მოიკლა ფარნაჯომ და მოსრეს სპა მისი. ხოლო ძე ფარნაჯ
ომისი მირვან წელიწდისა ერთისა ყრმაჳ წარიყვანა მამა მძუძემან მისმან
და ივლტოდა სპარსეთს. ხოლო სომეხთა მეფემან მოსცა ძე მისი არშაკ:
mეხუთე მეფე არშაკ არშაკუნიანი:
dა დაიპყრა ყოველი ქართლი და მეფობდა იგი ნებიერად და უმატა ყოველთა სიმა
გრეთა ქართლისათა. და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდენი ჯავახეთს ქალაქსა წუნდას:
mოკუდა არშაკ და მეფე იქმნა ძე მისი არტაგ:
mეექუსე მეფე არტაგ არშაკუნიანი.
dა ორწელ ოდენ მეფობდა. და მეორესა წელსა მეფობისა მისისასა მოვიდეს ერის
თავნი სპარსთანი სპითა დიდითა ძიებად სისხლისა ფარნაჯომისა და სპათა მის
სპარსთასა რომელნი აწყუედილ იყუნეს ფარნაჯომის თანა. ვერწინა აღუდგა მათ
არტაგ მეფე ქართველთა. რამეთუ დიდ ძალი იყო სპარსთა. არამედ განამაგრნა ცი
ხენი და ქალაქნი. და მოვლეს სპარსთა ყოველი ქართლი და მოაოჵრნეს ყოველნი ვე
ლნი. არამედ ციხე ქალაქნი ვერა რომელი წარიღეს და წარვიდეს. მოკუდა არტაგ და
დაჯდა მის წილ ძე მისი ბარტონ:
mეშვიდე მეფე ბარტონ არშაკუნიანი.
aმან უმატა ზღუდე მცხეთისა. და ყოველთა სიმაგრესა ქართლისათა. ხოლო
აღზარდეს
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სპარსთა ძე ფარნაჯომისი მირვან. რამეთუ სიკუდილსა მას ფარნაჯომისსა წარეყუა
ნა მამა მძუძესა მისსა. რომელი ვაჵსენეთ პირველ: ესე მირვან იყო კაცი ქველი. მჵ
ნე მჵედარი. და მრავალ გზის გამოიცდილი. ბრძოლასა თურქთა და არაბთასა:
aმან შეკრიბნა სპანი ძლიერნი სპარსეთს. მოუგზავნა მოციქული ერის თავთა ქართ
ლისათა და ჰქვა მათ. მოიჵსენეთ სიყუარული მამისა მის ჩემისა მირვანისი. და კეთი
ლი მისი თქვენდა მიმართ. დაღაცათუ მამამან ჩემ მან შემოიღო სჯული უცხო
თქვენ შორის. სამართლად მოიკლა მამა ჩემი. რამეთუ ვერ კეთილად იპყრა სჯული
მამათა თქვენთა რომლისაგან გაქუსთ კეთილი. აწ ნუ არს შიში და საურავი გულსა
თქვენსა სიკუდილისათჴს მამისა ჩემისა. რამეთუ სჯულისა დატევებისათჴს მოჰკვლ
ენ მამანი შვილთა. და ძმანი ძმათა და არა იძიების სისხლი სჯულისა დატევებისათჴს
მოკლულთა:
mე ვარ შვილი მეფეთა თქუენთა ფარნავაზიანნი. დაღაცათუ აღზრდილ ვარ სპარსთა
თანა. არამედ ვარ მე სჯულსა ზედა მამათა თქვენთასა. და ვესავ მე ღ~თთა მამათა
თქვე
ნთასა. სასოებითა მათითა მივალ ძიებად მამულისა ჩემისა. აწ მიიღეთ ჩემგან დიდებ
ა და კეთილი. ხოლო ერისთავთა ქართლისათა არა შეიწყნარეს ბრძანებული მირვანი
სი. არამედ ყოველნი მივიდეს წინაშე ბარტომ მეფისა. ხოლო მცირედნი ვინმე
ქართველ

ნი არა წარჩინებულნი წარვიდეს და მიერთნეს მირვანს: ხოლო მეფემან ბარტ
ომ შემოკრიბნა ყოველნი სპანი ქართლისანი. მოირთო ძალი სომხითით და მიეგება
იგი
ხუნანს. იპყრა ზურგად ქალაქი ხუნანი. მოვიდა მირვან და დადგა მდინარესა ზედა
ბერდუჯისასა. და იწყეს ბრძოლად და გამოჩნდეს ორთაგანვე შორის ბუმბერაზნი. იყ
ვნეს თვესა ერთსა ყოველთა დღეთა ბუმბერაზთა ბრძოლანი ოდეს მათ სძლიან. და
ოდ
ეს მე მათ სძლიან. ხოლო ამას თვესა ერთსა შინა ამან მირვან თავის თავითა მოკლა
ცამეტ
ი ბუმბერაზი ქართველთა და სომეხთაგანი. და არავინ გამოჩნდა ქართველთა და
სომეხთა
შორის მძლე მირვანისი. და ვერცა თჴთ ბარტომ ჰბრძოდა მას. რამეთუ არა იყო
მისთანა ძალი გოლიათობისა:
mაშინ ბარტომ მეფემან განაწყვნა სპანი მისნი და მიჰმართა ყოვლითა სპითა. და
მუნით
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მირვან მოეგება სპითა ყოვლითა. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ შორის. მოკუდა
ორთაგანვე ურიცხვი. იძლივნეს სომეხნი და ქართველნი სპარსთაგან. და მოკლეს ბარ
ტომ მეფე ქართველთაჳ.
x~ ამას ბარტომ მეფესა არა ესვა ძე არამედ ასული ერთი. და სიცოცხლესავე მისსა მო
ეყუანა ეგრისით ძის წული ქუჯისა სახელით ქართამ რომელსა შესდგმიდა ფარ
ნავაზიანობა. ფარნავაზის დისა ქუჯის ცოლისაგან. და დედისა მისისა საურმაგისა ას
ულისა ქუჯის ძის ცოლისაგან. და ამის ქართამისდა ეგრისით მიეცა და ასული
ცოლად
ბარტამ მეფესა. და აღეღო ესე შვილად ქართველთა სათნოებისათჴს ექმნა, ფარნა
ვაზიანთ მიმართ რამეთუ და არა უნდა ქართველთა სხვისა ნათესავისა მეფობა. რო
მელსამცა არა შესდგმიდა ფარნავაზიანობა: ესე ქართამ ძედ შვილებული ბარტამ
მეფისა. მასვე წყობასა მოიკლა ბარტომის თანა. ხოლო ცოლი მისი ასული ბა
რტამისი უძლები დარჩა. ივლტოდა და წარვიდა სომხითს. მუნ შვა ყრმა უწოდ
ეს სახელი ადერკი, და იზრდებოდა და იგი მუნ: ხოლო ვითარცა მოკლა ბარტამ მე
ფე. შემოვიდა მირვან ქართლად და იპყრა ყოველი ქართლი. და რომელნი დაშთომილ
იყუნეს ერისთავნი ქართლისანი ციხეთა და სიმაგრეთა შინა მისცა მათ ფიცი და
აღთქუმა. და გამოიყუანნა ყოველნი. და მძლავრებით გამოიყუანა ცოლი ბარტომისი
სამშვილდით და შეირთო ცოლად. რომელი შვილი იყო არშაკუნიანთავე დაჯდა
მცხეთასა:
mერვე მეფე მირვან:
dა ნებიერად მეფობდა მცირედ ჟამ და მოკუდა. და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი
არშაკ:
mეცხრე მეფე მეორე არშაკ ძე მირვანისი ნებროთიანი:
x~ ესე არშაკ მეფე იყო დედით არშაკუნიანი. და მამით ნებროთიანი ფარნავაზიანი.
ამან არშაკ განაშვენა ნენქარ ქალაქი კახეთისა. რომელ არს ნეკრესი. და ჰმატა

სიმაგრესა უფლის ციხისასა. და იყო ესე ძლიერი ძალითა დიდი გოლიათი:
x~ ესე ადერკი ძე ქართამ ძისა საურმაგისა. ასულის წული ბარტამ მეფისა რო
მელი ვაჵსენეთ ზემო აღზარდეს სომხითს. იყო კაცი ასაკითა შვენიერი. ტანითა
დიდი და გოლიათი. მრავალ გზის გამოცდილ იყო იგი ბრძოლათა მას სომეხთა და
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ასურთასა. და მას მოეკლა მრავალი ბუმბერაზნი და სახელოვან ქმნილ იყო:
Aმან მოითხოვნა სპანი სომეხთა მეფისაგან. მოსცა მან და წარმოემართა არშაკს ქართვე
ლთა მეფესა ზედა დედის ძმასა მისსა. ხოლო არშაკ შემოკრიბნა ყოველნი
ერისთავნი ქართლისანი. მოირთო ძალი სპარსეთით. და მიეგება წინა
შეკრბეს ორნივე სპანი თრიალეთსა და დაიბანაკეს მახლობელად
ერთმანერთისაჱ
Sთხოვა ბრძოლა თავის თავ არშაკ ადერკის. ხოლო ადერკი სიხარუ
ლით აღიჭურა საჭურველითა შვენიერითა აღჯდა ტაიჭსა და ჰქვა
სპათა მისთა განმიმაგრეთ ზურგითკერძო ჩემი. დანუ შესძრწუნდებით,
და განვიდა ეგრეთვე არშაკ აღიჭურა. და განვიდა განწყობილთა შორ
ის. აღიზახნეს ორთავე ჵმითა სასტიკითა. დამიეტევნეს ურთიერთსა.
იწყეს ორთავე გურემად. ოროლითა და ვერა ჰკვეთდეს საჭურველთა
ერთმანერთისასა. და ბრძოლისა სიგრძესა შინა განუტყდათ ოროლები
აღმოიღეს ჩუგლუგები. და იწყეს ბრძოლა ჩუგლუგებითა: ოდეს უხ
ეთქნიან ჩუგლუგი. იგი საჭურველსა მათსა ზედა. მსგავს იყვის ჵმასა ურო
სასა მჭედლისაგან გურდემლსა ზედა. და ჵმა ზახილისა
მათისა მსგავს იყო ქუხილისაჱ
mაშინ ვერა სძლეს ურთმანერთსა. დაშვრეს და უკუდგეს ამიერ და იმიერ.
შეღამდა დღე იგი. და განისვენეს ორთავე. და დილეულ კვალად გამო
ვიდეს. აღიღეს მშვილდები იწყეს რბევად დასისრვად ერთმანერთისა. ჰკ
რა ისარი ადერკი მკერდსა არშაკისასა. დავერა უფარა სიმაგრემან საჭურვე
ლისამან განვიდა ზურგით და ჩამოვარდა არშაკ ცხენისაგანჱ
¸ემოიქცა ადერკი მსწრაფლ და მივიდა. სპათა თანა სომხითისათა. და ჰქვა მათ გაფ
უცებ ღ~თთა თქვენთა ნუ განმარტებთ მახვილთა თქვენთა ქართველთა ზედა.
რამეთუ მამულნია ჩვენნი. და აწ მე ვარ მეფე მათი. ძალითა და შეწევნითა
თქვენითა. ისმინეს სომეხთა ვედრება მისი. დადაიდგრეს ადგილსა ზედა. შე
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მოიქცა და მოვიდა მახლობელად ქართველთა სპისა და ჵმა ყო ჵმითა მაღლითა
მე ვარ შვილი მეფეთა თქვენთა. და სვესა ჩემსა მოუცემია მეფობა ჩემდა. აწ
მიიღეთ ჩემგან კეთილი და სიხარული. აჰა ესერა სპანი სომხითისანი არა მოუშვენ
თქვენ ზედა:
mაშინ მიუგეს ქართველთა შენ გამოსჩნდი უმჯობესი ყოველთაგან ნათესავთა
ფარნავაზისთა. რაითგან მოკუდა მეფე ჩვენი შენ ხარ მეფე ჩვენი. და ვმადლობთ
სვესა ჩვენსა რამეთუ მოგვეცა საზღვარად მეფისა ჩვენისა შვილივე. მეფეთა ჩვენ
თა გოლიათი და სახელოვანი. გარდაჵდეს ყოველნი ქართველნი. დაცვივეს პირს
ა ზედა თჴსსა. და თაყუანის სცეს ადერკის. და მშვიდობით შეკრბეს ერთად სომეხ

ნი და ქართველნი და სპარსნი რანისანი. და მოიღეს ქართველთა გვირგვინი ა
რშაკისი და დაადგეს ადერკის და წარმოიყუანეს:
mეათე მეფე ადერკი ძე ბარტომისი არშაკონიანი:
dა ამან ადერკი დაიპყრა ყოველი ქვეყანა ქართლი და ეგრისი. და მოსცა სომეხ
თა მეფემან ასული თჴსი ცოლად და დაჯდა მცხეთ~ას. და მეფობდა კეთილად. ოც
და ათისა წლისა მეფე იქმნა. და ორმეოც და ჩვიდმეტ წელ მეფობდა:
X~ პირველსა წელსა მეფობისა მისისასა. იშვა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ბეთლ
ემს ჰურიასტანისასა. მოვიდეს მისსა მოგუნი ძღუნისა შეწირვად. და მათ მოგვთა შე
სლვისა იერუსალიმს. მოვიდა ჰამბავი მცხეთას. ვითარმედ სპარსთა იერუსალი
მი წარტყვენესო. და ჰურიანი რომელნი მცხეთას იყუნეს. იქმნა მათ შორის გლოვა
და ტირილი. და შემდგომად მეორესა წელსა სხვა მოვიდა ჰამბავი. ვითარმედ სპ
არსნი არა წარტყუენვად მოვიდეს იერუსალიმს არამედ აქუნდათ ძღვენი ყრმ
ისა ვისმე შობილისათჴს. განიხარეს ჰურიათა მცხეთელთა: შემდგომად ამისსა
ვითარ გარდაჵდეს წელნი ოცდა ათნი. მოვიდა მოციქულნი ანნა მღდლისა ჰურიათა
იერუსალიმით.
ჰურიათა თანა მცხეთელთა. ვითარმედ რომლისათჴს იგი მოვიდეს მოგვნი და შეწირ
ეს ძღვენი აღზრდილ არს იგი და იტყვის თავსა თჴსსა ძედ ღ~ისა. და სხვასა რასმე
ახალსა სჯულსა გვიქადაგებს. და აწ წარმოგვივლენია ყოველთა
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თანა ჰურიათა რათა მოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი. მოვედით უკვე ყოვე
ლნივე მოსეს სჯულისა თანა მდებნი და განვიკითხოთ და განვბრჭოთ მას ზედა
რათა სჯული მამათა ჩვენთა შეუცვალებელ ვყოთ და დავამტკიცოთ. და მცნე
ბა მოსესი აღვასრულოთ. რათა ახლითა მით სჯულითა რომელ რასმე გვიქად
აგებს არა შეაცთუნნეს უმარტივესნი ვინმე სჯულისა ჩვენისანი: ხოლო სიკ
უდილითაცა მისითა შური ვიძიოთ. მაშინ უკვე წარვიდა ელიოზ კაცი მოხუცე
ბული. ხოლო ესუა მას დედა ტომისაგან ელი მღდელისა. და კვალად ერთი და.
ხოლო წარმავალსა მას ევედრებოდა დედა ძესა თჴსსა ვითარმედ, წარვედ უკჲ
შვილო საყუარელო წოდებასა მას მეუფისასა და წესსა სჯულისასა. გარნა ესე ხო
ლო რომელსა გამცნებ შენ დაიმარხენ. ნუ უკჲ შეერთჴნ ცნობა შენი განზრ
ახვასა მას მათსა ბოროტსა. და ნუცა ვიდრე მე ეზიარები დათხევასა სისხლისა
მის მისისასა. ნუ შვილო ჩემო გევედრები ნუ. რამეთუ უეჭველად უწყოდე ვით
არმედ იგი არს სიტყუა წინასწარმეტყუელთა, რომელსა პირველითგანვე მოასწავებ
დეს. და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოზ კარსნელი და მუნ დახვდეს
ჯვარცმასა უფლისასა: ხოლო რაჟამს იგი იერუსალიმს დამსჭვალვიდეს უფა
ლსა, ცემასა მას კვერისასა სამსჭვალთა ზედა. მყის მებრ მასვე ჟამსა მცხეთას
ჵმა ესმა დედასა ელიოზასასა. ხოლო მან საშინელითა კრჩხიალებითა დაიზახნა და თქ
ვა მშვიდობით მეფობაო ისრაელთაო. რამეთუ უგუნურებით მოკალთ უბადრუკნო
და წარწყმედილნო, უფალი და მაცხოვარი ყოველთა. და იქმენით ბოროტად მკვლ
ველ შემოქმედისა თქვენისა. ვაჳ თქვენდა უბადრუკნო ვინმცა უკჲ იპოვა
ეგე ვითარი გლოვა რომელსა თქვენ ღირს ხართ: ხოლო უფროსღა ვაჳ ჩემდა რამ

ეთუ პირველ სიკუდილისა ჩემისა მსმენელ იქმნნეს ყურნი ჩემნი ყოვლისა მწუ
ხარებისა სასმენელსა. და მყის ამას სიტყუასა ზედა მეყუსეულად უკვე შეისვენა
დედაკაცმან მან მწუხარებასა და გლოვასა შინა ფრიადსა და მიუთხრობელსა: ხოლო
კვართსა მას ზედა უფლისასა წილ იგდეს უღმრთოთა ჰურიათა ჯვარცმასა უფლ
ისასა, და განგებულებამან ღ~ისამან მიახვედრა მცხეთელთა ჰურიათა: და წარმო
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ვიდა იერუსალიმით ელიოზ და ლონგინოზ, და წარმოიღო კვართი იგი წმიდა. ვი
თაჲ რცა მოიღო ელიოზ მცხეთას, მყის წინა უკჲ მიეგება დაჳ იგი მისი გოდებ
ითა და ტირილითა საშინელითა ცრემლითა შესვარული და მოეხვია ყელსა სა
სურველისა მის ძმისასა: ხოლო ვითარცა იხილა უსასურველესი იგი ყოველთა
სასურველთა, კვართი მჵსნელისა ჩუვენისა. მყის წადიერებით უკჲ და სურ
ვილით შეიტკბო მკერდსა თჴსსა და მეყსეულად სულნი წარჵდეს ნეტარსა
მას დედაკაცსა სამსახეთა მათ მიზეზთათჴს. პირველ უკჲ უფლისა სიკუდი
ლისა და ვნებისა მისისათჴს. მეორედ რამეთუ ეზიარა ძმა იგი მისი სისხლ
სა უფლისასა. ხოლო მესამედ ვინათგან მოეხსენა დედისაცა თჴსისა იგი მწუხ
არებით სიკუდილი. ვინათგან უკყოველივე მწუხარება ერთბამად შემოუ
კრბა, ამისთჴსცა ძლეულ იქმნა ბუნებისაგან კაცობრივისა და სიკუდილი დაე
საჯა ლმობილსა მწუხარებათაგან ფრიადთა: მაშინ უკჲ საკვირველი საქმე
დიდი განისმა ესე ყოველსა მას ქალაქსა შინა. და ვითარცა საცნაურ ექმნა მე
ფესაცა და ყოველთა მთავართა და ყოველსა ერსა. და ყოველთა ერთბამად დაუკვ
რდა საქმე იგი საშინელი: ხოლო ვითარცა იხილა ადერკი მეფემან წმიდა კვართი იგი ს
თნდა უკჲ შვენიერებისა მისთჴს მისისა და ენება სამოსელი იგი შეემოსა, ხოლო
საკვირველებისა მისთჴს და მის მიზეზისათჴს რომელ იგი იქმნა არღარა უკჲ
ინება გამოღებად მკერდისაგან მკუდრისა მის. ხოლო ელიოზ დამარხა დაჳ იგი
მისი სანატრელითა დამარხვითა. რამეთუ ერთბამად ვითარცა აქუნდა მკერდ
სა თჴსსა ზედა კვართი იგი, ეგრეთვე დამარხნა: ხოლო წმიდა იგი კვართი წმიდად
ვე უკჲ დაშთა, და წმიდადვე ჰგიეს ვითარცა პირველ. ვითარცა წერილ არს ე
სე განცხადებულად მოქცევასა ქართლისასა. და შემდგომად ამაღლებისა უ
ფლისა რაჟამს წილიგდეს მოციქულთა, ყოვლად წმიდასა ღ~ის მშობელსა წილ
ად ხვდა მოქცევად ქვეყანა საქართველოსა. მაშინ ჩვენებით ეჩვენა უფალი ძე
მისი და ჰქვა. ჶი დედაო ჩემო არა უგულებელს ვყო იგი ერ საზეპურო უფრ
ოს ყოველთა ნათესავთა მეოხებითა შენითა მათთჴს. ხოლო შენ წარავლინე
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პირველ წოდებული ანდრია ნაწილსა მას შენდა ხვედრებულსა. და თანა წარა
ტანე ხატი შენი. ვითარიცა პირსა შენსა მიდებითა გამოისახოს. და შენ წილ ხა
ტი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად მათდა უკუნისამდე ჟამთა: მაშინ ჰქვა ყო
ვლად წმიდამან. მოციქულსა ანდრიას. შვილო ანდრია დიდად უძნს სულსა ჩემსა
რომელ ქვეყანასა მას ნაწილსა ჩემსა არა ქადაგებულ არს სახელი ძისა ჩემისა.
ოდეს წარვემართე ქადაგებად ძისა ჩემისა ქვეყანასა მას წილად ჩემდა ხვედრ
ებულსა მაშინ გამომეცხადა სახიერი. ძე და ღ~თი ჩემი და მიბრძანა. რათა შენ

წარხვიდე და წარასვენო სახე ჩემი და სახიერისა ძისა ჩემისა ქვეყანასა ჩემდა წი
ლხდომილსა. რათა მე ვიყო განმგებელ ცხოვრებისა მათისა. ჵელი აღუპყრა
და შევეწიო მათ და არავინ მტერთაგანი მძლე ექმნას მათ: ჰქვა მას მოციქულ
მან ყოვლად წმიდასა, ნება სახიერისა ძისა შენისა და შენი იყავნ ყოველსა ჟამსა:
მაშინ ყოვლად წმიდამან მოითხოვა ფიცარი დაიბანა პირი და დაიდვა პირსა ზედა
თჴსსა. და გამოისახა ხატი ესე ვითარი რომელი იგი პირველად ჩჩვილი წიაღთა
თჴსთა ეტვირთა ყოვლად სახიერი განჵორციელებული სიტყუა ღ~ისა. რომელ
აწ ყოველთა მიერ სახილველ არს ხატი ყოვლად წ~ისა აწყვრისა ღ~ის მშობლის
ა. და მისცა იგი მოციქულსა ანდრიას და ჰქვა, მადლი და შეწევნა ჩემგან შო
ბილისა უფლისა თანა შემწე გეყავნ შენ სადაცა ხვიდოდე. და მეცა თანა
შემწე ვარ ქადაგებასა მაგას და დიდად შევეწიო მონაწილესა მას ჩემდა ხვედრ
ებულსა. მაშინ დავარდა მოციქული ქვეყანად, და მადლი შეწირა ცრემლი
თა ყოვლად წმიდასა და გამოვიდა მიერ სიხარულით. და წარემართა ქადაგებ
ასა სახარებისასა:
Aმან ადერკი უმატა სიმაგრეთა ქართლისათა. ქალაქთა და ციხეთა. და უმეტეს მოა
მტკიცნა ზღუდენი ქალაქისა მცხეთისანი წყლისა იმიერ და ამიერ: ამისვე ადე
რკის მეფობასა შინა მოვიდა, ათორმეტთა წმიდათა მოციქულთაგანი ანდრია,
ქალაქად ტრაპიზონად რომელი არს სოფელი მეგრელთა. სადა იგი და იყო ჟამი მც
ირედი. და იხილა უგუნურება პირუტყუებრივი მკვიდრთა შორის მის ქალა
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ქისათა განვიდა მიერ. და შევიდა ქვეყანასა ქართლისასა, რომელსა დიდ
აჭარა ეწოდების და იწყო ქადაგებად სახარებისა. რამეთუ კაცნი პირუტყ
უთა უუგუნურეს იყუნეს და არა იცნობდეს შემოქმედსა ღ~თსა. და ყოველსა
საძაგელსა და არა წმიდასა წესსა აღასრულებდეს, რომელი სათქმელადაცა უ
ჯერო არს. და მრავალნი ჭირნი და განსაცდელნი დაითმინნა ურწმუნოთაგ
ან, და შეწევნითა ღ~ისათა და წმიდისა მის ხატისათა ყოველნივე მადლობით მო
ითმინნა ვიდრემდის ყოველნივე მოაქცივნა და მოიყუანნა სარწმუნოებად:
·~ ადგილსა რომელსა იგი დაასვენა ხატი ყოვლად წ~ისა ღ~ის მშობელისა, აღმოე
ცენა წყარო დიდი და ფრიად შვენიერი. რომელი იგი ვიდრე დღესაცა დაუ
წყუედელად აღმოდის. და შემოკრბეს ყოველნივე ყოვლით კერძო მკვიდრნი მის
ქვეყანისანი. და ნათელსცა ყოველთა სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა
წმიდისათა. და დაადგინნა მღდელნი და დიაკონნი. და დაუდვა წესი და საზღვარი
სარწმუნოებისა. და აღაშენეს ეკკლესია შვენიერი, სახელსა ზედა ყოვლად წისა
ღ~ის მშობელისასა:
dა ვითარცა ენება წმიდასა მოციქულსა მიერ წარსლვაჳ, ევედრებოდეს და ა
რა უტევებდეს წარსლვად. არამედ ეტყოდეს, უკეთუ შენ წარხვალ ხატი
ეგე ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისა აქა დაგვისვენე სასოდ და მცველად ჩვენდა:
X~ წმიდამან მოციქულმან შექმნა ფიცარი მსგავსი ზომისა, და დასდვა ხატსა
მას ზედა. და მეყუსეულად გამოისახა სახე უცვალებელი ხატისა მის და მი
სცა იგი მათ: X~ მათ სიხარულით შეიწყნარეს. და დაისვენეს ეკკლესიასა
შინა მათსა პატივით, რომელი იგი ვიდრე დღეს აქამომდე ჰგიეს:

X~ წმიდასა მოციქულსა მისცეს მშვიდობა და მოწლედ მოიკითხეს ამბორს უყ
ვეს და წარმოგზავნეს: dა წარმოემართა და გარდამოვლო მთა რომელსა რკინ
ის ჯვარი ეწოდების. და თქმულ არს ვითარმედ ჯვარი იგი თჴთ ნეტარისა ანდ
რიას მიერ აღმართებულ არს: და ვითარცა შთავლო ჵევი ოძრჵისა, და მოვი
და საზღვართა სამცხისათა. დაივანნა სოფელსა რომელსა ეწოდების ზადენ
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გორა. მიხედნა მოციქულმან, და იხილნა კაცნი მის ადგილისანი რამეთუ უ
ზორვიდეს კერპთა ყრუთა. და ილოცა მოციქულმან წ~ისა მის ხატისა მიმართ,
და ყოველნი იგი კერპნი დაემჵუნეს და შეიმუსრნეს: X~ წმიდა მოციქული
წარმოემართა და მოიწია აწყუერს, რომელსა პირველად ეწოდებოდა სოსანგე
თი და პირის პირ საქრისი. და დაივანა ადგილსა ერთსა სადა იგი იყო ტაძ
არი საკერპო რომელსა აწ ძველ ეკკლესია ეწოდების. რომელსა შინა იმ
სახურებოდეს კერპნი მათნი: X~ მთავრობდა მაშინ დედა კაცი ვინმე ქუ
რივი სამძღვარი რომელსა ერთი ოდენ ძე ესვა. რომლისა ყოველი სასოება
მისი მისსა მიმართ მოძრაობდა. და მას ოდენ ჟამსა მომკუდარ იყო. და იყო ვა
ება ტირილისა და შფოთი ფრიად მრავალი: და ღამესა მას იხილეს ციხითაღ
მან ნათელი დიდი, სადა ესვენა ხატი ყოვლად წ~ისა: განკვირდეს ფრიად ვინაო
ბასა მათსა. და რა გათენდა მსწრაფლ წარმოგზავნნეს კაცნი რათამცა იხილონ თუ
ვინ არიან ანუ რაჳ არს. და ვითარცა იხილეს კაცთა მათ წმიდა მოციქული და
ხატი ყ~დ წ~ისა. მსწრაფლ წარვიდეს და აუწყეს ქურივსა მას დედაკაცსა, ვითა
რმედ უცხონი ვინმე კაცნი არიან და უცხოსა ღ~თსა ქადაგებენ შემოქმედად და
დამბადებელად. და სიცოცხლესა კაცთასა მიმნიჭებელად და მკუდართა აღმად
გინებელად. და ჰყავს მათ ხატი შვენიერი და მას პატივსცემენ:
Vითარცა ესმა სიტყუა ესე დედაკაცსა მას მკუდართა აღდომისა სიტყუა. გან
კვირდა და ცოტად რამე ნუ გეშინის ეცა გულსა მისსა: წარავლინნა მონანი თ
ვისნი მოწოდებად მოციქულისა. და ვითარცა მივიდა ჰქვა დედაკაცმან ვითა
რმედ ვინ ხართ. ანუ სადათ მიხუალთ ანუ რაჳ არს უცხო ეგე მოძღვრება
თქვენი რომელსა იტყვით. რამეთუ არა სადა სმენილარს ეგე ვითარი თხრ
ობა: მიუგო წმიდამან მოციქულმან და ჰქვა. მოვალ წმიდით ქალაქით იერუს
ალიმით, სადა დადგეს ფერჵნი უფლისანი გოლგოთას და ბეთლემს ცათა მო
ბაძავთა. და მონა ვარ და მოციქული უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელი
წამის ყოფით აღადგენს მკუდართა. და მას ვქადაგებ ღვთად და უფლად და მპყრო
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ბელად. ყოველთა დაბადებულთა. და რომელსა ჰრწმენეს იგი და ნათელ იღოს
სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა, ყოველი რაოდენი ითხო
ოს სარწმუნოებით მიეცემის, და ყოველთა სენთაგან განიკურნების:
X~ დედაკაცსა ვითარცა ესმა ესე დედაკაცსა დავარდა ქვეყანად ცრემლით და ჰქვა
მოციქუ
ლსა. შეიწყალე სიქურივე ესე ჩემი და უბადრუკება ვინათგან მონა ხარ მკუდ
ართა აღმადგინებელისა. ილოცე ღ~ისა შენისა მიმართ და მიანიჭე შვილსა ამა
ს ჩემსა სიცოცხლე. და ყოველი რაოდენი მიბრძანო გისმინო. არა ურჩ გექმნე უკე

თუ ძე ჩემი აღდგომილი ვიხილო. რამეთუ ესე მხოლო მივის და სხვა არა:
X~ მოციქულმან მიუგო და ჰრქვა, უკეთუ გრწმენინ იესო ქრისტე ძე ღ~ისა ჭეშმარიტი
ღ~თი რომელი იქადაგების ჩემ მიერ. რაოდენიცა რა ითხოო სარწმუნოებით ყოველ
ივე მოგეცემის მის მიერ: X~ დედაკაცსა მას ვითარცა ესმა ესე აღივსო სიხარული
თა, და ცრემლით ჰქვა მოციქულსა მას. ჶი მონაო ჭ~ტისა ღ~ისაო, ჭ~ტად მრწამს და
აღვიარებ იესო ქრისტესა რომელსა შენ ჰქადაგებ. არამედ შეეწიე ურწმუნოებასა ჩემსა:
X~ მოციქულმან გამოასხა ყოველი იგი ერი და მგოსნები. და არავინ უტევა მუნ გარ
ნა ქურივი იგი და მცირენი საკუთარნი მისნი. და მიიქუა ჵელთა ხატი ყ~დწ~ისა ღ~ის
მშობელისა. და დაასვენა ცხედარსა მას ზედა სადა იდვა ყრმა იგი და იწყო ლოცვად
და ვედრებად ღ~ისა მიმართ ჵელ აპყრობით. და შემდგომად ლოცვისა უპყრა ჵელი
ყრმასა მას და ვითარცა ძილისაგან ეგრეთ აღადგინა იგი და მისცა იგი დედასა თჴსსა:
dა ვითარცა იხილეს ყოველთა უცხო ესე სასწაული განკვირდეს ფრიად, და თქმად
რასამე
უღონო იყუნეს: X~ დედაკაცმან ვითარცა იხილა ძე თჴსი განცოცხლებული, სიხარუ
ლით აღდგა და დავარდა ფერჵთა თანა მოციქულისათა. ცრემლით თაყუანის სცა და
მა
დლი შეწირა. და ჰრწმენა უფალი იესო ქრისტე. და ნათელ იღო დედაკაცმან მან ძით
ურთ და ყოვლით სახლეულით მისით: dა მსწრაფლ წარავლინნა მონანი თჴსნი და
წარსცა წიგნები სამცხისა მთავართა მიმართ და მიუწერა ესრეთ:
Aჰა ქურივი გახარებ ძმანო სიხარულსა დიდსა ყოველთა ერთა. მოვინმე ვიდა კაცი
ერთი უცხოსა ქვეყანისაგან, რომელი უცხოსა ღ~თსა ქადაგებს. და ჰყავს მას ხატი ზე
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ცისა რომელმან ძე ჩემი მომკუდარი აღადგინა. აწ უკჲ მსწრაფლ მოვედით
რათა უმჯობესი წესი და სჯული გამოვარჩიოთ. და ვსცნათ თუ რაჯერარს:
dა ვითარცა ესმა მესხთა ამბავი ესე საკვირველი მსწრაფლ შემოკრბეს ყოველნი ყო
ვლით კერძო. და იქმნა სიმრავლე ერისა ფრიადისა. ვიდრემდის აღივსო ველი იგი სა
ქრისისა. და განუკვირდა ყოველთა იხილეს რა ძე იგი ქურივისა აღდგომილი მკდ
რეთით: X~ იყო ქალაქსა მას შინა ბომონი საკერპო, რომელსა შინა იმსახურებ
ოდეს ბილწნი ღ~თნი მათნი, არტემი და აპოლონ. და ვითარცა იხილეს საქმე ესე
მღდელთა მათ სიცრუვისათა. აღივსნეს შურითა და იწყეს ცილობად და წინა აღ
მდგომად მოციქულისა. ეგრეთვე ერი იგი რომელნიმე იტყოდეს ჯერარს თაყუა
ნისცემა რომელმან ესე ვითარი სასწაული აღასრულა. ხოლო რომელნი მე იტყო
დეს ვითარმედ აპოლონ და არტემი არიან დიდნი ღ~თნი. და იყო ცილობა და შფოთი
მათ შორის. ვიდრემდის ესე ვითარი საქმე და ბჭობა დაამტკიცეს თანა მოწამებითა
ყოვლისა ერისათა. და ჰქვა განაღეთ კარი საკერპოსა მაგის ტაძრისა. და შევასვენ
ოთ ჩვენ ხატი ესე შუა კერძო კერპთა თქუენთა. და დავბეჭდოთ ზოგად ორთავე კ
არსა ზედა და მცველნი დაადგინენით. და ილოცეთ თქვენ ღამესა ამას ღ~თთა მიმა
რთ თქვენთა: ხოლო ჩვენ ვილოცოთ იესო ქრისტეს ჭ~ტისა ღ~ისა ჩვენისა მიმართ და
ვი
ხილოთ ჩვენ განთიად უკეთუ სძლოს ღ~თნ თქვენმან მისი ჯერარსთაყუანისცემა:

X~ უკეთუ სძლოს ღ~თნ ჩვენმან მას თაყუანის ვცეთ ყოველთა, და დაასკუნეს ესე ეს
რეთ: შეასვენეს ხატი ყოვლადწისა ღ~ის მშობლისა შუა კერპთა. მათთა და დაბეჭდ
ეს კარსა ზედა და მცველნი დაადგინნეს და იწყეს ლოცვად მღდელთა მათ სიცრუ
ისათა. და წმიდამან მოციქულმან ილოცა ქრისტეს მიმართ ჭ~ტისა ღ~ისა ჩვენისა:
და ვითარცა განთენა და განაღეს კარი საკერპოსა. იხილნეს ყოველნი კერპნი მათნი
ქუეყანად დათხეულნი, და სახედ მტუჲრისა შემუსრვილნი.
X~ ხატი ყოვლად წ~ისა ღ~ის მშობელისა ბრწყინვიდა ვითარცა მზე დიდებითა და პა
ტივითა. მაშინ მღდელნი იგი კერპთანი აღივსნეს სირცხვილითა. და უმეცრე
ბისა მათისათჴს შენდობასა ითხოვდეს მოციქულისაგან:
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Èა ყოველმან ერმან მადლობისა ჵმა აღმოუტევეს. და თქვეს ვითარმედ დიდარს
ღ~თი ქრისტეანეთა, რომელსა მოციქული ანდრია ქადაგებს: და ჰრწმენა ყო
ველთა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. და ნათელ სიღეს ყოველთა სახელითა
მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა. და იქმნა სიხარული დიდი მას
დღესა შინა ყოვლისაგან ერისა. და ადიდებდეს ღ~თსა რომელმან იჵსნნა
ჵელთაგან ეშმაკისათა: X~ წმიდასა მოციქულსა ენება კვალად წარსლვ
ა სხვათაცა ქალაქთა და სოფელთა ქადაგებად სახარება ქრისტესი:
X~ დედაკაცი იგი და ზოგად ყოველი ერი ევედრებოდეს, რათა არა განეშო
როს მათგან. არამედ დღითი დღე ასწავებდეს წესსა სჯულისასა. ხოლო
მოციქული ერჩდა მათ და ჟამ რაოდენმე დაადგრა მათ თანა. და ასწა
ვა მათ ყოველი წესი სჯულისა და სარწმუნოებისა. და დაადგინა ეპისკ
ოპოსი მღდელნი და დიაკონნი. და კვალად განემზადა ქადაგებად სახარებისა:
Èა კვალადცა ევედრნეს ქურივი იგი დედაკაცი და სრულიად მესხნი რათა
არა განეშოროს მათგან. და წმიდამან მოციქულმან ანდრია მიუგო და ჰქვა.
სხვათაცა ქალაქთა და სოფელთა ჯერარს ჩემდა ქადაგებად სახარება უფლისა:
x~ მათ ჰქვეს, უკეთუ წარხვალ ხატი ეგე ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისა აქა და
გვისვენე. სასოდ და მცველად ჩვენდა: Mიუგო მოციქულმან და ჰქვა ვი
თარმედ ხატი ესე თჴთ ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისა პირსა ზედა დადებით გ
ამოსახულ არს. და მიუთხრა ყოველივე შემდგომითი შემდგომად. ვითარ
იგი შემდგომად ამაღლებისა უფლისა, წილ იგდეს წმიდათა მოციქულთა
ყოველი ქვეყანა მოსაქცეველად. და ვითარ იგი ყოვლად წმიდასა ღ~ის მშობელსა
წილად ხვდა ქვეყანა ესე სამცხისა. და მის მიერ წარმოგზავნილ არს აქა სასოდ
და მცველად წილ ხდომილთა თჴს. და ჯერეცა ეგრეთ არს რათა დაესვენოს აქა
მკვიდრად უკუნისამდე ჟამთა: და ვითარცა ესმათ ესე მოციქულისაგან ქვრი
ვსა მას და მესხთა უმეტესითა სიხარულითა აღივსნეს ცნეს რა წილ ხდომა
ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისა. მადლი შეწირეს ღ~სა და უბიწოდ მშობელსა მისსა.
1-26 სტრ., 19v
და უმეტესი სიყუარული და სურვილი სურვილსა ზედა შესძინეს წმიდისა ამის
ხატისა. და ცრემლითა სიხარულით ადიდებდეს. და დაასვენეს ყოვლად დიდებული
ხატი ყ~დ წ~ისა აწყუერისა ღ~ის მშობელისა მცირესა მას ეკუდერსა. რომელსა აწ
ძუელ ეკკლესიად სახელსდებენ: X~ წმიდამან მოციქულმან ანდრია მოიკითხნა ყო

ველნი სიმდაბლით და სიყუარულით. მისცა მშვიდობა და წარემართა სხვათაცა ადგი
ლთა ქადაგებად სახარებისა ნიგალას, კლარჯეთს, დაარტაპან კოლას სადა იგი დაყო
ჟამი ფრიად მრავალნი. და განანათლნა სიტყჴთა მოძღურებისა მისისათა. შეწირნა
უფლისა წ~ისა ნათლის ღებისა მიერ: წარავლნა გზანი კლარჯეთისანი ქვეყანანი პ
ართისანი რომელ არს სომხითი, და აღვიდა იერუსალიმად აღსრულებად პასექისა:
ხო
ლო ვითარცა ესმა მეფესა ადერკის ქართველთა და მეგრელთაგან სჯულისა დატეობა
განუწყრა და წარავლინნა ერისთავნი მისნი, იძულებით კვალად მიაქცივნა ქართვე
ლნი და მეგრელნი. და დამალნეს ხატნი და ჯვარნი: და შერისხდა მეფე ადერკი ერის
თავსა კლარჯეთისასა, რომელ მშვიდობით განუტევა: ხოლო ვითარცა აღესრულა
დღესასწაული მარტვილიისა, წარმოვიდა მუნით დიდებული ანდრია სხვათა მათ
თანა.
მოვიდოდეს ქალაქითი ქალაქად და სოფლითი სოფლად. ასწავლიდეს ერთა და
იქმოდეს სასწ
აულთა და ესრეთ მიიწინეს ქვეყანასა ქართლისასა. და მერმე წარვლეს ტაოს კერძი
ქვეყანა და ვიდრე მდინარედ ჭოროხადმდე ყოველი იგი სოფლები მის კერძისა მოვლ
ეს, და დაუცადებელად ქადაგებდეს სახელსა ღ~ისასა. და ესრეთ ქადაგებითა მიიწი
ვნეს სვანეთისა ქვეყანასა. ხოლო მას ქვეყანასა მთავრობდა დღეთა მათ დედაკაცი
ვინმე მთავარი. რომელსა ჰრწმენა ქადაგება მოციქულთა: და მატათა სხვათა მათ
თანა მოწაფეთა დაშთა მათ კერძოთა. ხოლო დიდი ანდრია სიმონითურთ შევიდა
ქვეყან
ასა ოვსეთისასა, და მოიწია ქალაქად რომელსა ეწოდებოდა ფოსტაფორი. სადა ი
გი დიდი სასწაული ქმნეს და მრავალნი ერნი მოაქცივნეს და განანათლნეს: მიერ წა
რვიდეს და შევიდეს ქვეყანასა აფხაზეთისასა და სევასტე ქალაქად მივიდეს. რომელ
სა აწ ეწოდება ცხუმი, და უქადაგეს სიტყუა ღ~ისა. და მრავალთა შეიწყნარეს.
და მუნ დაუტევა ნეტარმან ანდრია, სიმონ კანანელი სხვათა თანა მოწაფეთა. და თავა
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დი ჯიქეთისა ქუეყანად აღვიდა. ხოლო კაცნი მის ქვეყანისანი ჯიქნი იყუნეს და კა
ცნი ფიცხელნი გულითა. და საქმეთა შინა ბოროტთა განფრდილნი. ურწმუნონ
ი და უძღებნი. რომელთა არა შეიწყნარეს ქადაგება მოციქულისა, არამედ
ენება მოკლვა მისი. ხოლო მადლმან უფლისამან დაიცვა. და იხილა რა მიუ
დრეკელობა მათი და პირუტყუებრივი გონება დაუტევნა და წარვიდა. ამისთ
ჴსცა ვიდრე აქამომდე ურწმუნოებასა შინა არიან: ხოლო სიმონ კანანელისა საფლ
ავი არს ნიკოპს ქალაქსა შინა აფხაზეთისა და ჯიქეთისასა. რამეთუ მუნ აღ
ესრულა წმიდა სჴმონ კანანელი: aმისვე ადერკისა მეფობასა გამოჩნდა კვალად
მეფობა სპარსეთისა. რამეთუ რათგან შესრულ იყო ალექსანდრე და განერყ
ვნა სპარსეთი, აქა ჟამადმდე არღარა დაჯდომილ იყო მეფე სპარსეთს. რამეთუ
ადგილთა და ადგილთა იყუნეს ერის თავნი სპარსეთისა:
Mაშინ შეკრბეს ერის თავნი სპარსეთისანი. და დასვეს მეფედ აჟღალან ბრძენი.
მაშინ სომეხნი და ქართველნი იყუნეს მორჩილ აჟღალანისი სპარსთა მეფისა.
და ვიდრე ადერკის მეფობადმდე ერთი დაჯდის ქართველთა მეფედ რაზომცა

მრავალნი იყუნიან შვილნი მეფეთანი: ხოლო ამას ადერკის ესხნეს ორნი ძენ
ი, რომელთა განუყო ქალაქი მცხეთა და ქვეყანა მტკუარსა შიდა ქართლი.
მუხნარით კერძი ქალაქი და ყოველი ქართლი მტკუარსა ჩრდილოეთი ჲერეთ
ითგან ვიდრე თავადმდე ქართლისა და ეგრისისა, ესე მისცა ბარტოს ძესა
თჴსსა. ხოლო არმაზით კერძი ქალაქი მტკუარსა სამხრით ქართლი ხუნანითგ
ან ვიდრე თავადმდე მტკურისა და კლარჯეთი, მისცა ქართამს ძესა თჴსსა და
მოკუდა ადერკი:
Mეთერთმეტე მეფენი ბარტო და ქართამ ძენი ადერკისნი სომეხთ მეფისა
არშაკუნიანნი;
Èა მეფობდეს ძენი მისნი. ხოლო ამათსა მეფობასა იუსპასიანოს ჰურუმთა კეისარმა
ნ წარმოსტყუენა იერუსალიმი. და მუნით ოტებულნი ურიანი მოვიდეს მცხ
ეთას. და დასხდეს ძველთავე მისრულთა ჰურიათა თანა. რომელთა თანა ერთნე
1-26 სტრ., 20v
ს შვილნი ბარაბასნი, რომელი ჯვარცმასა უფლისასა განუტევეს ჰურიათა
უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს წილ. და მოკუდეს ადერკის ძენი ბარტო და
ქართამ: dა მეფე იქმნნეს შვილნი მათნი: არმაზს დაჯდა ფარსმან. და შიდა ქალ
აქსა კაოს:
Mეათორმეტე მეფე ფარსმან და კაოს. ძენი ბარტოსი და ქართამისა
არშაკუნიანნი:
X~ ადერკითგან ესე მეფენი იყუნეს მორჩილებასა შინა სომეხთა მეფისასა. უმეტეს
არმაზელნი მეფენი შეეწეოდეს სომეხთა, ყოველთა მტერთა მათთა ზედა: მაშინ მე
ფე იქმნა სომხითს დიდი იგი მეფე იარვანდ. და დაივიწყა მან კეთილი ქართველ
თა. ემძლავრა ფარსმანს არმაზელსა, და მოუღო საზღვარი ქართლისა ქალაქი
წუნდა და არტანი მტკურადმდე. და დასცნა წუნდას შინა კაცნი მჵეცნი ნათ
ესავნი დევთანი. და უწოდა წუნდასა სახელად ქაჯა ტუნი, რომელი ითარგმა
ნების დევთა სახლად და ვერ იძებნეს მეფეთა ქართლისათა საზღვარი. და მოკ
უდეს მწუხარებასა შინა დიდსა ფარსმან და კაოს: Èასხდეს მეფედ შემ
დგომად მათსა შვილნი მათნი, არმაზს აზორკ. და შიდა ქალაქსა არმაზელი:
Mეათცამეტე მ~ფენი აზორკ და არმაზელ ძენი ფარსმ~ნისი და კაოსისა არშაკუნ.
eსე იყუნეს კაცნი მჵნენი და შემმართებელნი. შეითქუნეს ესენი და განიზრახნ
ეს ძიებად საზღვართა ქართლისათა: მაშინ მოკლა სუმბატ ბივრიტიანმან იარ
ვანდ მეფე სომეხთა. და დასვა მეფედ ძმა იარვანდისი არტაშან:
Mაშინ ამათ მეფეთა ქართლისათა აზორკ და არმაზელ, მოუწოდეს ოვსთა და ლეკთა
და გარდამოიყუანნეს ოვსთა მეფენი ძმანი ორნი გოლიათნი. ბაზუკ და აბაზ
უკ სპითა ოვსეთისათა. და მათ გარდამოიტანნეს თანა ღაჟანიკნი და ჯიქნი.
და გარდამოვიდა მეფე ლეკთა, და მან გამოიტანნა დურძუკნი და დიდონი:
Èა ამათ მეფეთა ქართლისათა შემოკრიბნეს სპანი თჴსნი. და შეკრბა ესე ყოველი
სიმრავლე ურიცხვი. და სიმარჯვით ფარულად შეკრბეს: და ვიდრე შეკრბებ
ოდეს სპანი სომეხთანი, შევიდეს ესენი სომხითს. და უგრძნეულად წარმოსტყ
უენეს შარაკუანი, და ვანანდი ბაგრევანამდე და ბასიანამდე და შეიქცეს:
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და ჩატყვენეს დაშტი ვიდრე ნახჭევანამდე. და აღიღეს ტყუე და ნატყუენავი
ურიცხვი და აღივსნეს ყოვლითავე ხვასტაგითა. და გამოვლეს გზა ფარისოსისა:
Mაშინ სუმბატ ბივრიტიანმან, მოუწოდა სპათა სომხითისათა. და შეჰკრბეს
მსწრაფლ სომეხნი და დევნა უყვეს. ხოლო ესე ყოველნი ჩრდილონი განსრულ
იყუნეს მტკვარსა. და მისრულ იყუნეს კამბეჩოვანს და დაებანაკათ იორსა ზედა
და განიყოფდეს ტყუესა და ნატყუენავსა: მაშინ სუმბატ წარავლინა მოც
იქული და რქვა რომელნი აღგიღიათ ნატყუენავი სომხითით პირუტყვი
ოქრო ვეცხლი და ნაქსოი, ყოველი მომინიჭებიეს თქვენდა და რომელი დ
ათხეულ არს სისხლი სომეხთა თქვენ მიერ, იგიცა უძებნელ იყოს თქვენ ზ
ედა. არამედ რომელნი გყავსთ კაცი ტყვედ განუტევეთ და წარვედით
მშვიდობით, განმდიდრებულნი და აღსავსენი ყოვლითავე. ხოლო მათ პასუხ
უგეს. არად სხვად შემოვედით სომხითს, არამედ ძიებად შენდა და ვერა გპ
ოვეთ შენ. და აწ მოვედ ჩვენდა და მიიღე ნაწილი შენი. თუ არა მოვიდ
ეთ შენდა სადაცა იყო, და ვერ განერე ჵელთაგან ჩვენთა ცოცხალი: მაშ
ინ სუმბატ ბივრიტიანმან განვლო მტკუარი. და ბაზაოკ ოვსთა მეფემან ს
თხოვა მუქარა, მიუგზავნა მოციქული და ითხოვა თავის თავ ბრძოლაჳ. ხოლო სუმ
ბატ აღიჭურა და აღჯდა ვარსამატსა მისსა და განვიდა განწყობილთა შორის. და
მუნით გამოჵდა ბაზოკ და აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს. და სცა სუმბატ ორ
ოლნი სარტყელსა ზედა. და განავლო ზურგით წყრთა ერთ. აიღო ცხენისაგან
და დასცა ქვეყანასა ზედა. მაშინ მიეტევა ანბაზუკ შველად ძმისა თჴსისა და
მოსწუადნა სუმბატ ოროლნი, და მიეგება ეგრეთვე მასცა სცნა და განავლო და აღ
იღო და დასცა ქვეყანასა და თქვა. ესე სომეხთა დედათა და მამათა ყრმათა ჩჩვილთა
თვის რომელნი თქვენ ასწყვიდენით:
Mაშინ სპათა მათ ყოველთა ოვსთა და ლეკთა და ქართველთა. და ყოველთა მათ
ჩრდილოთა ნათესავთა. ვითარცა ერთითა პირითა აღიზახნეს და თქვეს. ვინაჳთგან
მოკლნეს ორნი ისი ძმანი თავნი გოლიათობისა ყოვლისანი, სიკუდილი ჩვენი ა
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რა რად შესარაცხელ არს. უფროსად განბოროტნეს და შეკრბეს ყოველნი სპასალა
რობასა ქვეშე არზოკ და არმაზელისსა ქართველთა მეფეთასა. და ყოველნი მიეტევნეს
სუმბატს და სპათა მისთა: მაშინ იქმნა ბრძოლა დიდ ძალი მათ შორის. სამ ჟამ
ითგან ვიდრე ცხრა ჟამადმდე. და მოსწყდა ორთაგანვე ურიცხვი. აღჵდა მტვერი და
დღე ნათელ იქმნა ვითარცა ღამე ბნელ. აღრეულ იყუნეს ერთგან, და ვერ
იცნობდეს ერთმანერთსა მტვერისაგან. მაშინ იძლია ბანაკი ჩრდილოსა, სომეხთა
გან მეოტ იქმნნეს და დაიფანჩნეს ყოველნივე. მიუდგა სუმბატ მრავალთაგან
მოწყლული, და სდევნა ღამემდე. და მოსრნა ყოველნი ოვსნი და ლეკნი მცირედ
ნი დაურჩეს. ხოლო ქართველნი უფრო დარჩეს სამეოტოთა გზათა მეცნიერებითა:
Èა შემოიხვეწნეს ორნივე მეფენი ქართლისანი მცხეთას მოწყლულნი. მაშინ სუ
მბატ გამარჯვებული შემოვიდა ქართლად. მოაოჵრა ქართლი რომელი პოვა
ციხეთა და ქალაქთა გარე. არამედ ციხეთა და ქალაქთა არა ჰბრძოდა რამეთუ არა
მზა იყო მსწრაფლ გამოსვლისაგან: არამედ აღაშენა ციხე ერთი ოძრჵისასა,
რომელსა ეწოდების სამცხე ადგილსა რომელსა ჰქვიან დემოთი მოკიდებულად

მთასა ღადოჳსასა. და დაუტევნა შიგან ლაშქარნი შემწედ წუნდელთა. რა
მეთუ ბრძოლად ოძრჵელთა წარვიდა: ხოლო მეფენი ესე ქართლისანი აზორკ
და არმაზელ, სიფიცხლითა გულისა მათისათა არა შეუშინდეს. არამედ განამაგ
რნეს ციხე ქალაქნი მათნი. და განწირნეს ყოველნი ველნი ქართლისანი და არა
დასცხრეს კირთებისაგან სომეხთა ზედა. იწყეს ოვსთა სისხლისა მათისა ძიე
სომეხთა ზედა გარდამოვიდეს ქართლად, და დაემეგობრნეს ქართველთა
და აღერივნეს ერთგან ოვსნი და ქართველნი. და მარადის ბრძოდეს სომეხთა.
და იყო ერის თავი ოძრჵეს ქალაქსა შინა მეფისა არმაზელისი აზნაურთაგან
ი. და იგი დადგრომილ იყო სარწმუნოებით ერთგულებასა ზედა არმაზელისასა.
და მას შეეწეოდეს მეგრელნი. ხოლო წუნდელნი და დემოთელნი შეეწეოდეს ერთმა
ნერთსა, და დაუცხრომელად იბრძოდეს. და უფროსი ბრძოლა იყვის მდინარესა
ზედა რომელსა ჰქვიან ნოსტე. და იყო კლარჯეთს ერისთავი აზორკ მეფისა აზნა
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ურთაგანივე. იგი ავნებდის საზღვართა სომხითისათა ქვეყანასა პარხისასა
რომელ არს ტაოჳ და ვერვინ შევიდოდა კლარჯეთს. რამეთუ შეუვალი და მ
აგარი იყო ტყითა და კლდითა. და მკვიდრნი კლარჯეთისანი იყუნეს კაცნი მკ
ვირცხლნი და მჵედარნიცა. რამეთუ თჴთ მეფენი ქართლისანი მცხეთით გაე
მართვოდიან სომხითის გზასა აბოცისასა. და მარადის ესრეთ ჰკრფებოდეს
ქართველნი:
Mაშინ წარმოემართა ძალითა მისითა ყოვლითა, არტაშან სომეხთა მეფე. და სპასპე
ტი მისი სუმბატ ბივრიტიანი. ხოლო ქართველთა განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი
და მოირთეს ძალი ოვსეთით და განავსნეს ციხენი და ქალაქნი მოვიდეს სომეხნი
და დადგეს მცხეთას და ჰბრძოდეს ხუთ თვე. და დღეთა ყოველთა იყვის ბრძოლა
ბუმბერაზთა. მაშინ შესჭირდათ ქართველთა და ოვსთა. ითხოვეს მშვიდობა
არა ძებნად სისხლისა და ზღვევისა. მაშინ ისმინა სომეხთა მეფემან ვედრება მათ
ი. მაშინ იქმნა საფიცი და აღთქმაჳ და დაიმონნა ქართველნი და ოვსნი სომეხ
თა მეფემან და წარვიდა:
X~ გარდაჵდეს ამას შინა წელნი რაოდენნიმე. აღშენდა ქართლი მოოჵრებული სომეხ
თაგან. მაშინ უცალო იქმნნეს სომეხნი. რამეთუ იწყეს ბრძოლა სპარსთა და ბერძენთა:
Mაშინ პოვეს ჟამი მარჯვე ქართველთა და ოვსთა. იწყეს კირთებად სომეხთა. რამეთუ
სპანი სომეხთანი ყოველნი. და ორნი ძენი მეფისანი და სუმბატ. იყუნეს ბრძოლად
სპარსთა. და ვითარ განამრავლეს ქართველთა და ოვსთა ვნება სომეხთა: მაშინ
არტაშან მეფემან შეკრიბნა სპანი რომელნი შინა დარჩომოდეს. და მისცნა ძესა
თჴსსა ზარენს. და წარმოგზავნა ქართველთა ზედა. ხოლო შეკრბეს ქართველნი და
ოვსნი. და მიეგებნეს ქვეყანასა ჯავახეთისასა. და ეწყუნეს და სძლიეს ზარენს.
და აოტეს ზარენ და მოსრეს სპა მისი ყოველი. და სდევნეს საზღვარამდე სომხითისა.
მიეწივნეს ზარენს ძესა მეფისასა. და შეიპყრეს ტბისა მის პირსა რომელსა ჰქვ
ან ცელი. და უკმოიყუანეს. ხოლო ოვსთა ჰნებვიდა მოკლვა ზარენისი. სისხლ
ისათჴს მეფეთა მათთასა. არამედ ქართველთა დაიცვეს ცოცხლებით ძიებისათჴს
საზღვართა მათთასა. დასვეს პყრობილად ციხესა დარღალანისსა: ვერ ძებნეს სო
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მეხთა რამეთუ უცალო იყვნეს სპარსთაგან:
Mაშინ წელსა მესამესა მოვიდა სუმბატ ბივრიტიანი. და ორნი ძენი მეფისანი არ
ტვაზ და ტიგრან ყოვლითა სპითა სომხითისათა. მაშინ მეფეთა ქართლისათა უბრძ
ანეს ქვეყანასა მათსა შელტოლვა ციხეთა ქალაქთა და მთიულეთთა. განამაგრნეს
ციხენი და ქალაქნი. მოვიდეს სომეხნი და დადგეს თრიალეთს. აღდგეს მათ შორის
მოციქულნი და დაეზავნეს. მისცეს ქართველთა ძე მეფისა შეპყრობილი. და
აღუთქვეს შეწევნა ესრეთ. უკეთუ ვინმე აღდგეს მტერი და მოღმართ გბრძ
ოდეს. ჩვენ ორნივე მეფენი თავითა ჩვენითა და სპითა ჩვენითა თანა დაგიდგეთ
და გიშველოთ. და თუ ვისმე მიღმართ ჰბრძოდეთ. ათას ათასითა მჵედრითა ჭ
ურვილითა შეგეწეოდით. და ესეცა აღუთქვეს ქართველთა ვითარმედ ქალაქ
სა ჩვენსა დრამაჳ არტაშან მეფისა ხატითა დავსცეთო: ხოლო ამისთჴს სომეხ
თა უკმოსცეს საზღვარი ქართლისა ქალაქი წუნდა. და ციხე დემოთისა ჯავ
ახეთი და არტანი. და მიერითგან იქმნნეს მოყუარე სომეხნი და ქართველნი და
ოვსნი. სამნივე ერთგან ჰბრძოდეს მტერთა მათთა. აღესრულნეს არზოკ და
არმაზაელ ნუ გეშინის ცემულნი დიდად. რამეთუ სიმჵნითა მათითა უკუ
მოიხუნეს საზღვარნი ქართლისანი:
Èა შემდგომად მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი არმაზს ამზასპ. და შიდა ქალაქსა
დეროკ:
Mეათოთხმეტე მეფენი ამზასპ და დეროკ. ძენი აზორკ და არმაზელისნი
არშაკუნიანი.
Èა შემდგომად მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი. არმაზს ფარსმან ქველი. და შიდა
ქალაქს მირდატ:
Mეათხუთმეტე მეფენი ფარსმან ქველი და მირდატ. ძენი ამზასპისა და დეროკ
ისა არშაკუნიანი.
aქამომდე ესე მეფენი ყოველნი ორნი იყუნეს. მოყურობასა ზედა ერთგან მოყუარ
ენი ვისნიმე და ერთგან მტერნი ვისნიმე. მაშინ ამან მირდატ ქართველმან. მო
იყუანა ცოლი სპარსი ნათესავი მეფეთა. და წვევითა სპარსთათა მტერ ექმნნეს ფა
რსმან ქველსა არმაზელსა. და განიზრახა მუხთლად სიკუდილი ფარსმან ქველისა.
და მოხადა მირდატ ფარსმან ქველსა სახლსა თჴსსა რეცა მიჯლისად და განცხ
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რომად. რომელი ესე უთხრა ვინმე ფარსმანს. და განაკრძალა და არა მივიდა:
Mიერითგან იქმნნეს მტერ ურთიერთას. და მირდატს შეეწეოდეს სპარსნი. ხო
ლო ფარსმანს სომეხნი: ესე მირდატ იყო კაცი ურვილი და მოსისხლე. ხოლო
ფარსმან ქველი იყო კაცი კეთილი. და უხვად მიმნიჭებელი და შემნდობე
ლი. ჰასაკითა შვენიერი. ტანითა დიდი და ძლიერი. მჵნე მჵედარი და შემმ
ართებელი ბრძოლისა. უშიში ვითარცა უჵორცო. და ყოვლითავე უმჯობეს
ი ყოველთა მეფეთა ქართლისათა, რომელნი გარდაცვალებულ იყუნეს უწ
ინარეს მისსა: ესე უყუარდათ მირდატის კერძთაცა ქართველთა. და სძულდა
თ მირდატ მესისხლობისა და მედგრობისა მისისათჴს. და გამოერთნეს უმრავ
ლესნი მირდატისაცა კერძნი: ემძლავრა ფარსმან ქველი აოტა და წარვიდა
მირდატ სპარსეთად:

X~ იყო მაშინ სპასპეტი ფარსმან ქველისა. ეგრეთვე ქველი და გოლიათი სა
ხელით ფარნავაზ. ესე ფარნავაზ ძუძუს მტე იყო ფარსმანისი. სარწმუნო და
ერთგული და მისანდობელი. იგი დაადგინა შიდა ქალაქსა, ადგილსა მირდატისსა. და
ყოვლადვე იყვის ფარნავაზ სპასპეტი ქალაქსა შინა. ხოლო მეფე ფარსმან ქველი
იარებოდის და განაგებდის სამეფოსა მისსა:
Mაშინ მირდატ გამოიყუანა სპარსნი, სპანი ძლიერნი. მიმართნა ფარსმანს. ხოლო
ფარსმან შემოკრიბნა სპანი ქართლისანი. და მოირთო ძალი სომხითით. და მიეგებ
ა იწროთა რკინისა ჵევისათა. იწყეს ბრძოლად ბუმბერაზთა დღეთა მრავალთა.
და რომელი გამოჩნდის ბუმბერაზნი სპარსთა შორის, რომელსა ვერ ებრძოდია
ნ ბუმბერაზნი ქართლისანი და სომხითისანი. მას ზედან განვიდის თჴთ მეფე
ფარსმან, და ანუ სპასპეტი მისი ფარნავაზ. აჯობიან და სძლიან: და მას ბრძო
ლასა შინა მოკლა ფარსმან ათჩვიდმეტნი ბუმბერაზნი სპარსთანი:
X~ სპასპეტმან მისმან ფარნავაზ, მოკლა ოცდა სამი: მაშინ იყო სპარსთა შორის
კაცი ერთი გოლიათი სახელით ჯუანშერ. რომელი ლომსა ჵელითა შეიპყრო
ბდა. ამან სთხოვა ბრძოლა თავის თავ მეფესა ფარსმანს:
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X~ ფარსმან ქველი სიხარულით აღიჭურა და განვიდა. აღიზახნეს ორთავე ჵმი
თა სასტიკითა და მიეტევნეს ურთიერთას. და იწყეს ბრძოლად ჵრმლითა. და ჟა
მი ბრძოლისა მათისა ემსგავსებოდა ჟამსა ქუხილისა და ტეხისასა. აჯობა ფა
რსმან ჩამოაგდო და მოკლა. და მოიქცა სპისა მისისა კერძო, ჵმა ყო ჵმითა მაღლითა
აჰა ლომნო მძვინვარენო ცხოვარნი დასეტყვილნი: მაშინ მიეტევნეს ქართველნი
და სომეხნი სპარსთა ზედა. აოტნეს და მოსწყვიდნეს და ტყვე ყვნეს ურიცხვნი.
და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე: და წელსა მეორესა კვალად მოვიდა
მირდატ სპითა მეტად უძლიერესითა. ხოლო ფარსმან ქველმან შემოკრიბნა მჵე
დარნი და ქვეითნი და დადგა მცხეთას ქალაქსა შინა. რამეთუ არა ჰყუეს სპანი მი
რდატის სპათა ოდენნი. მოვიდა მირდატ და დადგა ჯაჭვს. და ყოველთა დღეთა იბრ
ძოდიან ბუმბერაზნი. და ამას ბრძოლასა შინა ფარსმან მეფემან მოკლა თავის თა
ვითა თორმეტი ბუმბერაზი. ხოლო სპასპეტმან ფარნავაზ, ათექუსმეტი ბუ
მბერაზი. მაშინ ფარსმან მეფემან სიფიცხითა გულისა მისისათა. არღარა გან
ახა სიმრავლე სპარსთა. არამედ განვიდა ჟამსა განთიადისასა სპითა მისითა და
დაესხა. და მოსცა სვემან მისმან ძლევა. აოტა ბანაკი მათი და მოსწყვიდნა ური
ცხვნი. და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე: მიერითგან განითქუა სახელი
ფარსმან ქველისა, და სპასპეტისა მისისა ფარნავაზისი. და წინამძღვარ ექმნა
იგი სპათა ქართლისა და სომხითისათა. დაუწყო ბრძოლა სპარსთა და შესლვად
სპარსეთს. და ვერღარა ოდეს ვინ წინა აღუდგა ფარსმან ქველსა:
Mაშინ სპარსთა გება ყვეს სიმარჯვით. მოიყუანეს მზარეული ერთი და აღუთქვეს მ
ას კეთილი დიდი. და ჰქვეს ესრეთ, ვითარმედ წარვედ და შეეწყნარე ფარსმანს და
წარიტანე თანა წამალი სასიკუდინე. ჩაურთე საჭმელსა მისსა და შეაჭამე. ხოლო წარ
მოვიდა მზარეული იგი და ყო ეგრე ვითარცა უთხრეს სპარსთა. და მოკლა ფარსმან:
Mაშინ იქმნა გლოვა და ტირილი და ტყება ყოველთა ზედა ქართველთა. წარჩინებულ

თაგან ვიდრე გლახაკთამდე. იტყებდენ თავთა ყოველნი. და ყოველთა ქალაქთა და
დაბნებ
თა დასხდიან მგოსანნი გლოვისანი. შეკრბიან ყოველნი და აჵსენებდიან სიმჵნესა და
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სიქველესა და სიშვენიერესა და სახიერებასა ფარსმან ქველისასა. და იტყოდიან ვაჳ
ჩვენდა რამეთუ მოგვიძინა სვემან ბოროტმან. და მეფე ჩვენი რომლისაგან ჵსნილ ვი
ყუენით მონებისაგან მტერთასა, მოიკლა კაცთა მგრძნებელთაგან. და აწ მივეცენით
ჩვენ წარტყუენვად ნათესავთა უცხოთა: მაშინ გამოვიდეს სპარსნი და გამოიტანეს თა
ნა მირდატ და დაიპყრეს ქართლი. და მისცეს მირდატს ნაწილი მისი: ხოლო
ნაწილი ფარსმანისი თჴთ დაიჭირეს და დაუტევეს ერისთავი არმაზს: ხოლო სპასპე
ტმან ფარნავაზ წარიყუანა ცოლი და ძე ფარსმან ქველისა და ივლტოდა და მივიდა სო
მხითს. რამეთუ სომეხთა მეფისა ასული იყო ცოლი ფარსმანისი. და დაიპყრეს ქა
რთლი მირდატ. და ერისთავმან სპარსთამან. ხოლო მეგრელნი დადგეს ერთგულობასა
ფა
რსმანის ძისასაჱ Mას ჟამსა მოყუარე იყუნეს სომეხნი და ბერძენნი. მაშინ სომეხთა
მეფემან მოირთო ძალი საბერძენეთით და წარმოემართა ბრძოლად სპარსთა და
ქართველ
თა. მიერთნეს მეგრელნი და შეკრბეს სპანი ურიცხვნი. მაშინ მირდატ და ერისთავ
მან სპარსთამან მოირთეს ძალი სპარსეთით. ხოლო სომეხნი და ბერძენნი და
მეგრელნი
ჩავიდეს შიდა ქართლს. და მუნ მიეგებნეს სპარსნი და ქართველნი, მდინარესა
ზედა რომელსა ჰქვიან ლიახვი. და მუნ იქმნა ბრძოლა მათ შორის. ადგილსა რომე
ლსა ჰრქვიან რეჵი. მოსწყდა ორთაგანვე ურიცხვი. იძლივნეს სპარსნი და ქართ
ველნი. მოკლეს მირდატ და ერისთავი სპარსეთისა და მოსრნეს სპანი მათნი. და და
სვეს ძე ფარსმან ქველისა რომელსა ერქვა ადამი:
Mეათექუსმეტე მეფე ადამი, ძე ფარსმან ქველისა არშაკუნიანი
Èა სამ წელ მეფობდა და მოკუდა. და დარჩა ძე მისი წელიწდისა ერთისა ყრმა. და
ვიდრე
აღიზრდებოდა. მეფობდა მამის დედა მისი ცოლი ფარსმან ქველისა რომელსა ერქვ
ა დადანა. და ვითარ აღიზარდა ძის წული ფარსმან ქველისა. სახელით ფარსმანვე:
Mეათ შვიდ მეტე მეფე ფარსმან. ძე ადამისი არშაკუნიანი:
Mეფობდა იგი. ხოლო შემდგომად მისსა მეფობდა ძე მისი ამზასპ.
Mეათ რვა მეტე მეფე ამზასპ ძე ფარსმანისი არშაკუნიანი.
Eსე ამაზასპ იყო კაცი ძლიერი და დიდი გოლიათი მსგავსი ფარსმან ქველისა: ამი
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სსა მეფობასა გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი დიდნი გზასა დვალეთისასა. ვერ იგრძ
ნა ამზასპ მეფემან მოსვლა ოვსთა ვიდრე გარდამოვლამდე მთისა. მოვიდეს ო
ვსნი დადგეს ლიახვსა ზედა რვა დღე განსვენებად, და არსად განვიდა მარბიელ
ი. რამეთუ ქალაქისა მცხეთისა შემუსრვად მოსრულ იყუნეს:
Mაშინ ამზასპ მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა. მოვიდეს ერისთავნი აღმოსავლის
ანი. ერის თავი კახეთისა, ერისთავი ხუნანისა. ერისთავი სამშვილდისა. და შე

მოკრბნეს მჵედარნი სპასპეტისანი. და ვიდრე მოვიდოდეს ერისთავნი, მოვიდეს ოვ
სნი ჩრდილოსა კართა ქალაქისათა რომელ არს მუხნარი:
Mაშინ ამზასპ მეფემან განავსნა ციხენი და კარნი ქალაქისანი ლაშქრითა. და იყო სიმ
რავლე ქვეითთა მცხეთელთა რომელნი კართა და ზღუდეთა სცვიდეს. მათგან კი
დე გარე განმავალი ქვეითი მეომარი იყო ოცდა ათი ათასი ყოვლადვე. და
მაშინ რომელი ჰყუანდა მჵედარი ათი ათასი. და განვიდა მჵედარი და ამზასპ. და გა
ნაწესნა ქვეითნი იგი არაგვსა იმიერ და ამიერ. სიმაგრეთა შინა კართასა:
X~ მჵედრითა ლაშქრითა განვიდა ადგილსა რომელსა ჰქვიან საფურცლე. იპყრა ზუ
რგად ქალაქი და ქვეითნი იგი რომელ დაეყენნეს კართა შინა. ხოლო იყო ბუმბერა
ზთა ბრძოლა. განვიდა ამზასპ მშვილდითა და იწყო სროლად გულითა ფიცხელითა
და მკლავითა ძლიერითა. უზომოდ შორს ისროდა რომელ დამართებითა ოვსთაგან
არა შეეტყუებოდა. არცა ინახოდა სიშორით თუ ყოვლად აქუს მშვილდი და მუნ
ჰკრის ისარი რომელსა ვერ დაუდგნის სიმაგრემან საჭურველისამან. და მას დღესა
შინა ამზასპ თავის თავითა მოკლა ბუმბერაზი ათხუთმეტი. და ცხენი მრავალი.
სხვათაგან ბუმბერაზთა ამზასპითა მოკლნეს ბუმბერაზნი ოვსთანი. და დასდვა წყლ
ულება დიდი ოვსთა ზედა:
Mას დღესა შინა შემოვიდა ამზასპ ქალაქად მჵედრითა სპითა. ხოლო ქვეითნი იგი დგ
ეს ადგილსავე ზედა კართა შინა. და ღამესა მას მოემატნეს მჵედარნი რომელნი
მოეტანნეს თანა ერისთავთა მათ სისწრაფითა:
Èა ვითარ განთენდა განვიდა კვალად მუნვე ამზასპ. და აღიხუნა ჰოროლნი. და
გამოვიდა
1-26 სტრ., 25r
კაცი ერთი ოვსთაგან რომელსა ერქვა სახელი ხუანხუა. იგი გამორჩეულ ი
ყო სპათა შორის ოვსთასა. აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს ურთიერთას. და
პირველსავე მისლვასა სცა ოროლნი და განავლო ზურგით. და მოკლა იგი.
და აღმოიჵადა ჵრმალი და მიეტევა სხვათაცა ბუმბერაზთა, და მოკლნა ორნი სხვა
ნიცა. შეიქცა და შევიდა ქალაქად მჵედრებითურთ. და დგეს ქვეითნი მუნ
ვე კართა შინა. და მას ღამესა კვალად მოემატნეს მჵედარნი:
X~ განიზრახეს დასხმა ოვსთა. და განვიდა და დაესხა ოვსთა ჟამსა განთიადისასა
მჵედრ
ითა და ქვეითითა ყოვლითა ძალითა. აოტა ბანაკი მათი და მოკლა მეფე ოვსთა. და
მოსრა ყო
ველი სიმრავლე მათი:
Èა წელსა მეორესა მოირთო ძალი სომხითით და შეკრიბნა სპანი მისნი ყოველნი
და გარდავიდა ოვსეთს. და ვერვინ წინა აღუდგა და მოტყუენა ოვსეთი, და მოვ
იდა შინა გამარჯვებული: და შემდგომად ამისსა შეექმნა სილაღე და იწყო
მესისხლეობად. და მოსწყვიდნა მრავალნი წარჩინებულნი, და ამისთჴს მოიძ
ულეს იგი ერმან ქართლისამან. და მტერ ექმნა იგი სომეხთა და შეიყუარნა სპარსნი:
Mაშინ განდგენ ერის თავნი დასავლეთისანი ხუთნი. ორნი ერისთავნი ეგრის
ისანი. ერთი ოძრჵისა: ერთი კლარჯეთისა. და ერთი წუნდისა. ეზრახნეს ესე სო
მეხთა მეფესა. და ითხოვეს ძე მისი მეფედ. რამეთუ დის წული იყო ამზასპისი:

მაშინ სომეხთა მეფე ძალითა მრავლითა წარმოემართა ქართლად. და მოირ
თნა ძალი საბერძნეთითცა. და ეზრახნეს ოვსთაცა. ხოლო ოვსნი სიხარულ
ით წარმოვიდეს. რამეთუ მესისხლე იყო ამზასპ მათი. და გარდამოვლეს
გზა თაკუერისა. და მოვიდეს ერისთავთა თანა მეგრელისათა:
Mაშინ ამზასპ მოუწოდა სპარსთა. და მოვიდეს სპარსნი ძლიერნი. და შეკრიბნა
ქართველნიცა რომელნი დარჩომოდეს: მაშინ ოვსთა და მეგრელთა გარდამოვ
ლეს მთაჳ მცირე და შეკრბეს იგინი. და ერისთავნი ქართლისანი განდგომილნი.
და მოვიდეს ესე ყოველნი წინაშე სომეხთა მეფისა. ხოლო წარმოემართა ამზასპ
და მოეგება იგი გუთის ჵევსა, და არავინ პოვა ეგოდენთა მათ სპათა შინა ბე
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რძენთა და სომეხთა ოვსთა და მეგრელთა და ქართველთა შორის მარტოდ მბრძო
ლი ამზასპისი. არამედ ეწყუნეს ურთიერთას სპანი იგი. და იქმნა ბრძოლა მათ
შორის. იძლია ამზასპ და ივლტოდა სპა მისი. და დაიპყრეს ქართლი და მოკლე
ს ამზასპ, და მოსრეს სპა მისი. და დაუტევა სომეხთა მეფემან ძე თჴსი მეფედ
ქართლს. დის წული ამზასპისი სახელით რევ:
Mეაცხრამეტე მეფე რევ. ძე სომეხთა მეფისა არშაკუნიანი.
Èა ამან რევ მოიყუანა ცოლი საბერძნეთით ასული ლოღოთეთისა სახელით ს
ეფელია. მოიხუნა თანა კერპი სახელით აფროდიტოს. და აღმართა თავსა ზედ
ა მცხეთისასა:
eSე რევ მეფე დაღაცათუ იყო წარმართი. არამედ იყო მოწყალე და შემწე ყოვე
ლთა ჭირვეულთა. რამეთუ სმენილ იყო მისდა მცირედ რაჳმე სახარება უფ
ლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. და აქუნდა რაჳმე სიყუარული ქრისტესი. და ამ
ან მეფობასა შინა მისსა არღარა ვის უტევა ქართლსა შინა ყრმათა კლვა.
რომელსა იგი ამისსა უწინარეს და პირველ. კერპთა მიმართ შესწირვიდეს მსხუ
ერპლად ყრმათა. ვიდრე იგი იყო მეფედ არღარა ვინ კლვიდა ყრმათა კერპთათჴს:
aრამედ ცხვრისა და ზროხისა შეწირვა განუწესა. და ამისთჴს ეწოდა რევ მართალ
ი. და მეფობდა იგი კეთილად. და მოკუდა რევ: მეფე იქმნა ძე მისი ვაჩე:
Mეოცე მეფე ვაჩე ძე რევისა არშაკუნიანი:
Èა შემდგომად ამისსა მეფე იქმნა ძე ვაჩესი ბაკურ.
Mეოცდა ერთე მეფე ბაკურ ძე ვაჩესი არშაკუნიანი.
Èა შემდგომად ბაკურისა მეფობდა ძე ბაკურისი მირდატ.
Mეოცდა ორე მეფე მირდატ ძე ბაკურისა არშაკუნიანი:
Èა შემდგომად მირდატისა. მეფობდა ძე მისი ასფაგურ:
Mეოცდა სამე მეფე ასფაგურ. ძე მირდატისი არშაკუნიანი:
Èა ამან ასფაგურ აღაშენა ციხე ქალაქი უჯარმა:
X~ ალექსანდრეს მეფობითგან ესე ყოველნი მეფენი მეფობდეს ქართლს. და იყუნეს
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კერპთ მსახურ. და ესე ასფაგურ იყო უკანასკნელი მეფე ფარნავაზიანთა ნათეს
ავისა. და ამის ზე მეფე იქმნა სპარსეთს ქასრე ანუ შარვან სასანიანი. რომე
ლმან მოსრნა მეფენი აჟღალიანნი რომელ იცნობების არდაშირობით ვითარ
ცა წერილ არს ცხოვრებასა სპარსთასა:

X~ სომხითს მეფე იქმნა კოსაროს. და ამან კოსაროს სომეხთა მეფემან უწყო ბრძოლ
ად ქასრე მეფესა სპარსთასა. და შეეწეოდა მას ასფაგორ მეფე ქართველთა
და ამან ასფაგურ განუხვნის კარნი კავკასიანთანი. და გამოიყუანნის ოვსნი და
ლეკნი და ხაზარნი და მივიდის კუსარუ მეფესა თანა სომეხთასა ბრძოლად სპა
რსთა. და პირველსავე შესლვასა სპარსეთად ეწყო ქასრე მეფე სპარსთა და აო
ტეს იგი, და მოსრეს სპა მისი. მიერითგან ვერღარა წინა აღუდგა ამათ მეფე ი
გი სპარსთა. და განამრავლეს შესლვა სპარსეთად და ტყუენვა სპარსეთისა:
X~ დაესრულნეს მეფენი ქართლისანი ფარნავაზიანნი. და სომეხთ მეფის ძენი:
¸ემოსლვა სპარსთა ქართლს, და მეფობაჳ მირიანისი:
vითარ იოტეს სომეხთა და ქართველთა და ჩრდილოს ნათესავთა მეფე სპარსთა
და განამრავლეს შესლვა სპარსეთს, და ოხრება სპარსეთისა. და ვერღარა წინა
აღუდგა მეფე სპარსთა. მაშინ მეფემან სპარსთამან მწუხარებითა შეპყრობი
ლმან. მოუწოდა მთავართა სოფლებისათა პიტიახშთა და ერისთავთა და ყო
განზრახვა და ეძიებდა ღონესა ბოროტისა მის მოწევნულისასა. და აღუთქმი
და ნიჭსა დიდსა და პატივსა, რომელმან უძიოს ღონე შურის გებისა: ხოლო
კრებულსა მას შორის იყო წარჩინებული ერთი მთავარი სახელით ანაკ, ნათესავი
საგან კოსაროს სომეხთა მეფისა. აღდგა იგი წარმოდგა და თქვა. ოტებულარს
სპა ჩვენი კოსაროს სომეხთა მეფისაგან. აწყუედილ არიან მჵედარნი ჩვენნი. და
დასდებია შიში და ძრწოლა მათი სპარსთა ზედა. და განძლიერებულ არ
იან იგინი. და ვერ ძალ გვიც წინა აღდგომა მათდა: აწ ესე არს განზრახ
ვა ჩემი. რათა მშვიდობითა და ვედრებითა და ხარკისა მიცემითა დავამშვი
დოთ კოსარო მეფე: ესე რა თქვა ანაკ. არა გულითა თქვა. არამედ სიმრავლესა
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მას უფარვიდა გულისა მისისა განზრახვასა.
Mიეახლა მეფესა, და ჰქვა თჴსაგან. უწყოდე არა ესრეთ არს განზრახვაჳ ჩემი რო
მელი ვთქუ. არამედ ღირს მყავ მარტოდ შენ წინაშე ზრახვად. და ვაუწყო
მეფობასა შენსა გულისა ზრახვაჳ ჩემი. მაშინ წარჩინებულთა მათ იზრახ
ეს თჴს თჴსად წინაშე მეფისა, და წარვიდეს:
Mაშინ ფარულად მოუწოდა მეფემან ანაკს. და ჰქვა ანაკ. ცხოვნდინ მეფე უკუნის
ამდე მე გიძიო ღონე შურის გებისა კოსაროს ზედა. ესრეთ რათა წარვიდე მე მი
სთანა დედა წულით ჩემითურთ. და მე მომენდობის იგი ნათესაობისათჴს. და სვემან
შენმან მოავლინოს კეთილად. მოვკლა მეფე იგი და დავდვა თავი ჩემი შენთჴს.
სთნდა განზრახვა ესე მეფესა. და მოკლეთა დღეთა წარმოვიდა ანაკ და ძმა მისი დ
ედაწულითურთ. რეცა განდგომილად სპარსთა მეფისაგან:
Èა მოვიდა საზღვარსა სომხითისასა. ქალაქსა რომელსა რქვიან ხილხილა. საზამთ
როთა ადგილთა სომეხთა მეფეთასა:
iXილა რა მეფემან კოსაროს. დიდითა პატივითა შეიწყნარა. რამეთუ ყოვლითავე
სიმარჯვითა მოსულასა მისსა აჩვენებდა სარწმუნოდ. და ხედვიდა მეფე რამეთუ
ყოველთა სახლეულთა მისითა მისდა მოემართა: მაშინ მისცა მას მეფემან პატ
ივი, მეორედად მისსა საყდარსა აღიყუანა სიხარულით და განსვენებით. და დაყ
ვნეს დღენი ზამთრისანი. და ვითარცა მოიწინეს დღენი ზაფხულისა არისანი

და განდიდნეს მდინარენი:
¦არვიდა მეფე მუნით და მოვიდა არარატსა ქალაქსა. და განმზადებულ იყო კოს
არო მეფე კვალად შესლვად სპარსეთს. მაშინ დღესა ერთსა განვიდა მეფე ნა
დირობად და განჰყუეს თანა, ანაკ და ძმაჳ მისი. და იპყრნეს მახვილნი ლესუ
ლნი ფარულად საწვიმარსა ქვეშე სტეოედსა. და პოეს დარი, მოკლეს მეფე და
ივლტოდეს: ხოლო დევნა უყვეს მთავართა სომხითისათა. და მოუსწრეს ვიეთმე
ჵიდსა ზედა. რომელთამე მოუსწრეს ფონსა. და იწყვიდნეს იწროსა შინა. და
ვერღარა წარვიდეს მოკლნეს იგინი და მოსრეს ყოველნი ნათესავი მათი. თჴნიე
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რდაშთეს ორნი შვილნი მათნი. აიხუნეს მამა მძუძეთა მათთა ერთი
შეივლტოდა საზღვართა საბერძნეთისათა. და მეორე საზღვართა სპარსეთისათა:
vითარცა ესმა სპარსთა მეფესა ქასრეს სასანიანსა. აღივსო სიხარულითა და
წარმოემართა ყოვლითა ძალითა მისითა. მოვიდა პირველად სომხითს და დაიპყ
რა სომხითი. მოსრა და ტყვე ყო ყოველი ნათესავი სომეხთა მეფისა. ხოლო ერთი
ძე კოსაროს მეფისა მცირე ყრმაჳ, შეივლტოდა საზღვართა საბერძნეთისა
თა. და მუნ იზარდებოდა რომელსა ერქვა თრდატ: მაშინ ვითარცა დაიპყრა
სომხითი სპარსთა მეფემან, და შემოვიდა ქართლად. წარვიდა ასფაგურ ქართვ
ელთა მეფე ოვსეთისა რათამცა მოიმატნა ოვსეთით სპანი და განამაგრნა ციხე
ქალაქნი. ხოლო რაჟამს შევიდა ოვსეთს, ეწია სიკუდილი და მუნ მოკუდა:
aმას ასფაგურს არა ესვა ძე, არამედ ასული ერთი: მაშინ შეკრბეს ყოველნი
ერის თავნი ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა სპასპეტისა თანა რომელსა ერ
ქვა მაიჟან. ზრახვა ყვეს სავსეთა მწუხარებითა და თქვეს. არა ვაუფლოთ
გულთა ჩვენთა ზედა მწუხარებაჳ. რათა არა მიგვეღოს გონებაჳ: გარნა ვიძ
იოთ ღონე ჭირთა და განსაცდელთა ჩვენთათჴს: მაშინ თქვა მაიჟან სპასპეტ
მან. უკუეთუმცა იყო ჩვენ თანა ძალი ესე ზომი, ჩვენმცა მესამედთა სპარსთა შე
ვესწორებოდით. დამცა ვსხენით თავნი ჩვენნი სიკუდილად და წინა აღუდეგით
მათ: და თუმცა დარჩომილ იყო მკვიდრი მეფობისა ჩვენისა. ანუ ნათესავი მე
ფეთა ჩვენთა რომელიმცა ღირს იყო მეფობასა. დავდეგითმცა ციხე ქალაქთა ში
ნა. და მცა ვსხენით თავნი ჩვენნი სიკუდილად. და ვჭამეთმცა ჵორცი კაცისა
ვითარცა პირველ მამათა ჩვენთა:
aრამედ ჟამთა მოწევნადსა ესრეთ მოუვლენია. რამეთუ მოიკლა სპარსთაგან დი
დი იგი მეფე სომხითისა. წაღებულ არს სომხითი რომელსა ეკიდა სამეფო ჩვენი.
და აღუღია პირი თჴსი სპარსთა მეფესა, შთანთქმად ყოვლისა ქვეყანისა. არა
ვინ არს ჩვენ თანა წინა აღმდგომი მისი. და დარჩომილა ერი ჩვენი ობლად.
ვითარცა ცხოვარნი უმწყემსონი: აწ ესე არს განზრახვა ჩვენი რათა მივაგებ
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ოთ წინა მეფესა სპარსთასა მორჩილება და ვითხოოთ მისგან წყალობა. და ვითხო
ვოთ მისგან ძე მისი მეფედ ჩვენდა და ვევედრნეთ რათა შერთოს ცოლად ძესა
მისსა. ასული მეფისა ჩვენისაჳ: ვაუწყოთ ქალისა მის ნათ
ესაობა ნებროთიანთა. და დიდებულთა არშაკუნიანთა. და მეფეთა ჩვენთა ფარნავა
ზიანთა და ვითხოოთ მისგან დამჭირვა სჯულსა ზედა მამათა ჩვენთასა. ვითხო

ოთ არა აღრევაჳ ჩვენთანა სპარსთა, და წარჩინებულად პყრობა ჩვენი: ნუ,
უკჲ შეიწყნაროს ვედრება ესე ჩვენი, და ყოს ესე ყოველი ჩვენ ზედა: და უ
კეთუ სჯულსა მამათა ჩვენთასა მიგვიღებდეს. და ჩვენ ზედა სპარსთა წარჩინე
ბულ ჰყოფდეს და ნათესავსა მეფეთა ჩვენთასა მოსწყუედდეს, სიკუდილი უმჯობეს
არს თავთა ჩვენთა ციხეთა და ქალაქთა და მოვსწყდეთ ყოველნი:
Mაშინ დაემოწმნეს ყოველნი ერისთავნი ზრახვასა მაეჟან სპასპეტისასა. და წარგზა
ვნეს მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა და მოაჵსენეს ყოველი ესე განზრახვა:
X~ გამოიკითხა სპარსთა მეფემან პირველად ქალაქისა მცხეთისა. და უთხრეს სივრ
ცე და სიგრძე მისი. და მახლობელობა ხაზართა და ოვსთა. და კვალად გამოიკითხა გვა
რი ასფაგურის ასულისა. და უთხრეს ნათესაობა ნებროთიანთა, და არშაკუნიანთა,
და ფარნავაზიანთაჳ კეთილად სთნდა მეფესა სპარსთა. და შეიწყნარა ვედრება
ქართველთა. რამეთუ თჴთცა უკჲ გამოარჩია მცხეთას დასუმა ძისა თჴსისა მე
ფედ. რამეთუ ყოველთა ქალაქთა სომხითისა და ქართლისა და რანისა და მის
კერძოჳსა
უფროსად და უმაგრეს გამოარჩია. და მახლობელად ჩრდილოთა მტერთა რათა ჰბრ
ძოდის მათ მუნით. და იპყრობდეს ყოველთა კავკასიათა:
aღუსრულა ყოველი იგი სათხოველი ქართველთა. და მისცა ყოველსა ზედა ფიცი და
აღთქმაჳ. და მოვიდა მცხეთას, და მიეგება მაიჟანა სპასპეტი და ყოველნი ერის თ
ავნი ქართლისანი:
Mაშინ მოიყუანეს ასული ასფაგურ მეფისა რომელსა ერქვა აბეშურა. და შეჰრთო
სპარსთა მეფემან ძესა თჴსსა. რომელი მუნ თანა ჰყუა შვიდისა წლისა. ნაშობი მჵევ
ლისა. რომელსა ერქვა სპარსულად მიჰრან, და ქართულად მირიან:
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ESე მირიან იგი არს რომელმან ჟამსა სიბერისა მისისასა იცნა ღ~თი დამბადებე
ლი. შეიწყნარა სახარება მოციქულთა წ~ისა ნინოს მიერ და იქმნა აღმსარებელ
სამებისა. და თაყუანის მცემელ ჯვარისა პატიოსნისა:
Mეოცდა ოთხე მეფე მირიან ძე სპარსთ მეფისა ხოსროიანიჱ
აწ ვაჵსენოთ ცხოვრება მირიანისი ძისა ქასრე არდაშირისი სასანიანისაჱ
v~~ შეიწყნარა მეფემან ქასრე, ვედრება ქართველთა. შეჰრთო ძესა მისსა მიჰრია
ნს ასული ქართველთა მეფისა და მისცა მეფეობა და დასვა მცხეთას. და მისცა ქარ
თლი. სომხითი. რანი. მოვაკანი. და ჰერეთი: და იყო მირიან მაშინ შვიდის წლ
ისა. და თანა ჰყუა დედაჳ მირიანისი. და არა დაუტევა იგი მირიანის თანა, რამე
თუ უყუარდა დედა მირიანისი ვითარცა თავი თჴსი. არამედ დაუტევა მამა მძუ
ძედ და განმგებელად წარჩინებული ერთი რომელსა ერქვა მირვანოზ. და დაუტ
ევა ორმოცი ათასი მჵედარი სპარსი რჩეული. და არა დასხნა ქართლისა საზღ
ვართა სპარსნი იგი. ფიცისა მისთჴს რომელ ფიცებულ იყო ქართველთად:
არამედ დასხნა ჲერეთს, და მოვაკანს, და სომხითს. ხოლო უბრძანა მირვანოზს. რა
თა სპარსთა მათგანი შვიდი ათასი რჩეული მჵედარი ყოველივე ქალაქსა შინა
იპყრან მცველად ძისა მისისა. და ესრეთ დაეზავა ქართველთა, რათა კარნი და ცი
ხენი და ქალაქნი ყოველნი იპყრნეს ლაშქრითა სპარსითა. და სხვა სიმრავლე სპარ

სთა არა იყოს ქვეყანასა შინა ქართლისასა აღრეულად: და იყოს შვილი ესე
ჩემი ორსავე სჯულსა ზედა. მამათა ჩვენთა ცეცხლის მსახურებასა, და თქვე
ნთა კერპთასა. რამეთუ პირველვე ამასცა ზედა მოეცა ფიცი:
Èა წარვიდა ქასრე მეფე და წარუხუნა და დაიმორჩილნა ყოველნი ჵევნი კავკასიან
თანი. და დასხნა ყოვლგან მთავარნი. და უბრძანა მათ ყოველთა რათა იყუნენ მორ
ჩილ ძისა მისისა მირიანისა. და უბრძანა მირიანს ძესა თჴსსა, და მამა მძუძე
სა მისსა მირვანოზს რათა ჰბრძოდიან ხაზართა. და წარვიდა თჴთ სპარსეთად: ხოლო
ამან მირვანოზ ჰმატა ყოველთა სიმაგრეთა ქართლისათა. და უმეტეს ყოველთა მო
ამტკიცნა ზღუდენი ნეკრესისა ქალაქისანი: აღიზარდა მირიან მსახურებასა
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შვიდთა მათ კერპთასა და ცეცხლისასა. ხოლო შეიყუარნა ქართველნი, და დაი
ვიწყა ენა სპარსული. და ისწავლა ენა ქართული. და ჰმატა შემკობა კერპთა
და ბომონთაჳ. კეთილად იპყრნა ქურუმნი კერპთანი. და ყოველთა მეფეთა ქა
რთლისათა უმეტეს აღასრულებდა მსახურებასა მას კერპთასა. და შეამკო
საფლავი ფარნავაზისი. ესე ყოველი ქართველთა სათნოებისათჴს ქმნა:
Öეთილად იპყრნა ქართველნი, ნიჭითა და ყოვლითავე დიდებითა. და შეიყუარეს ი
გი ყოველთა ქართველთა უმეტეს ყოველთა მეფეთასა. და მეფობდა ესრეთ მირი
ან. მცხეთითგან ქართლს, სომხითს. რანს, ჰერეთს, მოვაკანს, და ეგრსს:
vითარ იქმნა რა მირიან თხუთმეტისა წლისა. მოუკუდა ცოლი ასული ქართველთა
მეფისა. და ამას ზედა დაესრულა ქართლს შინა, მეფობა და დედოფლობაჳ ფარნ
ავაზიანთა მეფეთაჳ. შეწუხდეს ყოველნი ქართველნი სიკუდილსა ზედა დე
დო ფლისა მათისასა. არამედ დაადგრეს ერთგულობასა ზედა მირიანისსა. არცა
ძალ ედვა და არცაღა ვინ იყო ფარნავაზიანთა ნათესავი. რომელიმცა ღირს
მნილ იყო მეფობასა ქართველთასა. და ესრეთ შეიტკბეს ამის მიზეზისათჴს
მეფობა მირიანისი:
X~ მირიან მეფე მან უმეტეს ჰმატა კეთილსა ქართველთასა. და მოიყუანა ცოლი სა
ბერძნეთით პონტოით ასული ულიოტორისი. სახელით ნანა. იწყო ბრძოლად
ხაზართა, და მარადის ჰბრძოდის. ოდეს მე გაადგიან მირიანის ლეკნი. და მათ გა
მოიყუანიან ხაზარნი. მიეგების ჰერეთს ანუ მოვაკანს და მუნ ეწყვის:
Oდეს მე გამოიყუანიან დურძუკთა და დიდოთა. მაშინ ეწყვის. და ვეროდეს სძლეს
ხაზართა, და ყოვლადვე მირიან სძლის. და ესრეთ მრავალ გზის გარდაიჵადა წყო
ბა ხაზართა. და უფროსი ლაშქრობა მისი. იყვის დარუბანდს. რამეთუ მოვიდია
ნ ხაზარნი და მოადგიან დარუბანდსა რათამცა წარიღეს და განაღეს კარი ფართოჳ
და მუნითმცა იწყეს განსლვა სპარსთა ზედა. ხოლო ოდეს მოვიდიან ხაზარნი დ
არუბანდს. მაშინ წარვიდის მირიან შველად დარუბანდისა. ოდეს მე უომ
როდ მიჰრიდიან ხაზართა. და ოდეს მე ბრძოლითა აოტნის:
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X~ ვითარ იქმნა მირიან წლისა ორმეოცისა. მაშინ მოკუდა მამა მისი სპარს
თა მეფე. და დაჯდა მეფედ სპარსეთს ძმა მირიანისი ურწემესი რომელსა ერ
ქვა ბარტამ. ვითარცა ესმა ესე მირიანს მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა. შე
იკრიბნა და წარემართა ბაღდადს, რათამცა დაჯდა საყდართა მამისა მისისათა.

მაშინ ძმამან მისმან შეიკრიბნა სპანი ურიცხვნი და მიეგება ბრძოლად, ჵევსა ზ~ა
ნასიბისასა:
Èა ვითარცა იხილეს მოხუცებულთა და მარზაპანთა სპარსეთისათა. ვითარმედ მა
ხვილი დაეცემის ურთიერთსა. აღდგეს მათ შორის მოციქულად და ბჭედ.
და დასჯერდეს ორნივე მეფენი ბჭობასა მათსა. და დასხდეს ბჭედ:
Mირიან იტყოდა სარჩლად. პირმშო შვილი ვარ მე მამისა ჩემისა. და საუფლის
წულოდ ებოძნეს ქვეყანანი უცხონი მკლავითა წახმულნი. და მუნ დღენი ჩემნი
ყოველნი დამიყოფიან ბრძოლასა შინა ხაზართასა. და მრავალ გზის: სისხლითა
ჩემითა დამიცავს სპარსეთი ხაზართაგან. ამისთჴს ჩემი არს საყდარი მამისა ჩემისა:
X~ ბარტამ იტყოდა ამისთჴს. თუმცა პირმშოჳ არს იგი. არამედ ნაშობი არს მ
ჵევლისა. და ნაშობსა მჵევლისასა ეყოფის სვედ რომელ მას მიხვედრა სამეუფონი:
ხოლო მე ნაშობი ვარ ჰინდოთა მეფისა ასულისა, სპარსთა დედოფლისა. და მოგისმენ
ია ანდერძი მამისა ჩემისა. და მოგინახავსთ რომელ ჵელითა მისითა დამადგა გჴ
რგვინი თავსა ჩემსა:
X~ მათ გაბჭეს და მისცეს მეფობა სპარსეთისა ბარტამს. ხოლო მირიანს გულის სა
დებელად მისცეს ბარტამისაგან. ჯაზირეთი და შამისა ნახევარი და ადარბად
აგანი. ესე ყოველი ქართლსა, სომხითსა. რანსა ჰერეთსა და მოვაკანს ზედა მო
ურთეს. და წარმოვიდა მირიან: ხოლო მირიან ვიდრეღა ჯერეთ იყო მუნ. გარდმ
ოვლეს ოვსთა ფეროშ და კავცია, და განრყუნეს ქართლი:
X~ მირიან გარეს გარე გარდავიდა ოვსეთს. მოტყუენა ოვსეთი, და მოწვა ხაზარე
თამდე. და გარდმოვლო გზა დვალეთისა, და მოვიდა შინა: და შემდგომად ამისსა
რაოდენთამე წელიწადთა. ჩვეულებისაებრ მოვიდეს ხაზარნი ბრძოლად დარ
უბანდისა. ხოლო მირიან წარვიდა შველად დარუბანდისა. და ვიდრე იგი მუნ იყო
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წყობად ხაზართა. მაშინ უკჲ მეფე გუთთა სპითა ურიცხჴთა შევიდა საბერძ
ნეთს. ხოლო მეფე ბერძენთა შეკრბა სპითა მისითა და წინა აღუდგა: მაშინ მ
ეფემან გუთთამან სთხოვა თავის თავ ბრძოლა კეისარსა. ვერ ძალ ედვა კეისარ
ბრძოლა მისი. ხოლო იყო ძე კოსაროს სომეხთა მეფისა სახელით თრდატ, რო
მელი ვაჵსენეთ ზემო. აღზრდილ იყო საბერძნეთს და იყო იგი გოლიათი: მას
ჟამსა შინა იყო იგი სპასა თანა ბერძენთასა. იგი გამოარჩივეს ყოველთა სპათა
ბერძენთა. და შემოსეს იგი შესამოსლითა და საჭურველითა კეისრისათა. და კეი
სრის სახედ გაუგზავნეს ბრძოლად გუთთა მეფესა: გამოვიდა მუნით გ
უთთა მეფე და მიეტევნეს ურთიერთას ბრძოლად სძლო თრდატ და ჵელად შე
იპყრა და იოტეს ბანაკი გუთთა: ხოლო კეისარმან მისცნა სპანი თრდატს და გა
მოგზავნა სომხითს მამულსა მისსა: მოვიდეს სომხითს და გამოასხნეს სპანი ერ
ისთავნი მირიანისნი: მაშინ მირიან შეიქცა წყობისაგან ხაზართასა. და მოიყუა
ნა სპარსეთით თჴსი მისი ნათესავი მეფეთა სახელით ფეროზ. და მან მოიტანა თა
ნა სპა დიდი. და მისცა ამას ფეროზს მირიან ასული თჴსი ცოლად. და მისცა
ქუეყანა ხუნანითგან ბარდავამდე მტკუარსა ორივე კერძი. და დაადგინა იგი
მუნ ერისთავად. და სხვაცა ძალი მოირთო სპარსეთით, უწყო ბრძოლად თრდატს:

X~ ოდეს მოირთის ძალი თრდატ საბერძნეთით და მოჰმართის მირიანს. და მას ვერ
ძალ ედვის წინა დადგომად. განამაგრნის ციხენი და ქალაქნი. და მოვლის თრდატ
ქვეყანა მისი. და ოდეს მე განძლიერდის მირიან სპარსეთით. ვერ წინა აღუდ
გის თრდატ მოვლის სომხითი. ესრეთ დაუცხრომელად იყვის შფოთი მათ შო
რის წელთა მრავალთა. და არა ვინ იპოვა ოდეს სპარსთა შორის მარტოდ მბ
რძოლი თრდატისი:
Èა სახელოვან იქმნა იგი ყოველსა ქვეყანასა. და სძლო ყოვლადვე მბრძოლთა მისთა.
ვითარცა წერილ არს ჰამბავი მისი ცხოვრებასა სომეხთასა: შემდგომად ამისსა მეფე
იქმნა სპარსეთს ძმის წული მირიანისი ძე ბარტამისი. მოუვლინა მირიანს მოც
იქული და ჰქვა რათა შევკრბეთ, და გარდავლოთ სომხითი და შევიდეთ საბერძნეთად:
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Mაშინ გამოვიდა სპარსთა მეფე და მიეგება მირიან. და შეკრბა სიმრავლე უ
რიცხვი, ვითარცა თივანი ველთანი და ფურცელნი ხეთანი სიმრავლითა. გარ
დავლეს სომხითი, წინა აღუდგა თრდატ. არამედ განამაგრნა ციხე ქალა
ქნი და წარტყუენეს სომხითი. და შევიდეს საბერძნეთად. და ვერ წინა აღუდგა მ
ათ ბერძენთა მეფე კოსტანტინე. შთავარდა მწუხარებასა დიდსა. იწყეს ტყ
უენვად საბერძნეთისა:
Mაშინ არწმუნეს მეფესა კოსტანტინეს კაცთა ღ~თის მსახურთა და ჰქვეს. იხილე
საკვირველება ქრისტესი და ძლევა მტერთა მოსავთა მისთაგან. ვითარ ყოველნი
მოსავნი ქრისტესნი წარძღვანებითა ჯვარისათა სძლევენ მტერთა:
X~ კოსტანტინე მეფემან ირწმუნა მათი, ვითარცა წერილარს ესე განცხადებულად
ცხოვრებასა ბერძენთასა. ნათელ იღო კოსტანტინე და წარმოიძღვანა სახე ჯვარისა.
და ეწყო მტერთა სპარსთა მათ ურიცხუთა, სპითა მცირითა. და ძალითა ქრის
ტესითა აოტა ბანაკი მათი. და მოსრა სიმრავლე მათი. ივლტოდეს ორნი იგი ძ
მანი მცირედითაღა მჵედრითა და მიუდგა უკანა კოსტანტინე და შევიდა საზღვ
ართა მათთა. სპარსთა მეფე შევიდა სპარსეთად მეოტი. ხოლო მირიან დადგა ქარ
თლად. და განამაგრნა ციხე ქალაქნი: უღონო იქმნა მირიან და შეეშინა შემდგო
მად ოტებასა ქართლით. რამეთუ აწყუედილ იყუნეს წყობასა მას შინა ყოველნი წა
რჩინებულნი მისნი სპარსნი და ქართველნი:
¦არგზავნა მოციქული წინაშე კოსტანტინე მეფისა, და ითხოვა მისგან მშვიდობა. და
აღუთქვა მას მსახურება და მოწყუედა სპარსთა. სთნდა კოსტანტინეს, რამეთუ
შიში აქუნდა კვალად სპარსთა მეფისაგან. და შემწეობისათჴს დაეზავა მირიანს.
აღიღო შვილი მირიანისი მძევლად, რომელსა ერქვა ბაქარ. დაამოყურნა თრდატ
და მირიან. და ამზახნა: მოსცა თრდატ ასული მისი რომელსა ერქვა სალომე. ძეს
ა მირიანისსა ცოლად. რომელსა ერქვა რევ:
Uჩინა საზღვარი ესრეთ. რომელთა ქვეყანათა მდინარენი დიან სამხრეთით და
მიერთჴან
რასსა. ესე ქვეყანანი თრდატის კერძად დაყარნა. და რომლისა ქვეყანისა მდინარენ
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ი ჩრდილოჳთ დიან და მიერთვიან მტკვარსა მირიანის კერძად დაყარნა.
და შუამდგომელ ექმნა მათ და წარვიდა:

Mეფობდა მირიან ქართლს. რანს ჰერეთს. და მოვაკანს. და აქუნდა ეგრისიცა
ვიდრე ეგრის წყლამდე. და მისცა ძესა მისსა რევს საუფლის წულოდ კახეთი და
კუხეთი. და დასვა იგი უჯარმოს რევ და ცოლი. მისი სალომე ასული თრდატ
ისი და ცხონდებოდეს უჯარმას:
X~ ფეროზს სიძესა მირიანისსა აქუნდა ქვეყანა რომელი ზემო ვაჵსენეთ მიცემუ
ლად მირიანისგან. და იყო იგი მუნ ერისთავად:
Mას ჟამსა მოსრულ იყო წმიდა და ნეტარი დედაჳ და ემბაზი ჩვენი ნინო. და და
ეყო მცხეთას შინა სამი წელი. და განაცხადა ქადაგება ქრისტეს სჯულისა.
და იქმოდა კურნებასა თჴნიერ წამლისა. და ჵმა მაღლად იწყო ქადაგებად ქრისტეს
სჯულისა ჭეშმარიტისა ქრისტეს ღ~ისა ჩვენისასა:
Oდეს ქართლი მოაქცივა წმიდამან ნინო. ქრისტეს ქრისტეს ამაღლებიდან გარდას
რულ იყუნეს წელნი სამას ოცდა თერთმეტნი:
Mოქცევა მირიან მეფისა და ყოვლისა ქართლისა. წმიდისა და ნეტარისა დედისა
ჩვ
ენისა ნინო მოციქულისა მიერ:
åირველად ვაჵსენოთ ცხოვრება წ~ისა და ნეტარისა დედისა ჩვენისა და ყოვლისა ქა
რთლისა განმანათლებელისა ნინო მოციქულისა. რომელისათჴს მანვე ნეტარმ
ან მოგვითხრა, ჟამსა აღსრულებისა მისისასა. რომელი აღწერა მორწმუნემან
დედოფალმან სალომე უჯარმოსმან. ძის ცოლმან მირიან მეფისამან. ასულმა
ნ თრდატ სომეხთ მეფისამან: და იყო მათ ჟამთა შინა ოდეს წმიდა გიორგი კა
ბადუკელი იწამა ქრისტესთჴს. იყო კაბადუკიაჳთ ქალაქით კაცი ვინმე მთავა
რი, შესაბამი. მონა ღ~ისა სახელით ზაბილონ. და ესე წარვიდა ჰრომედ წინაშე
მეფისა მაქსიმიანესა მსახურებად და ნიჭისა მოღებად მისგან:
Èა მათვე დღეთა შინა კაცი ვინმე იყო კოლასტრას შინა. და ესხნეს მას ორ შვ
ილ ძე და ასული, და სახელი ძისა მისისა იობენალი. ხოლო ასულისა მის სოსანნა:
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აღესრულნეს ქმარი და ცოლი იგი. და დარჩეს და ძმანი ობლად. აღდგეს და
წარვიდეს ქალაქად წმიდად იერუსალემად. იმედ ყვეს იმედი იგი ყოველთა
ქრისტიანეთა წმიდა აღდგომაჳ და მიევედრნეს მ[.]უნ:
ESე ძმა იობენალი მიემთხვია დევტალარობასა. ხოლო დაჳ იგი მისი სოსანა
ჰმსახურებდა ნიაფორსა სარა ბეთლემელსა:
X~ ესე ჭაბუკი კაბადუკელი სახელით ზაბილონ რომელი ვაჵსენეთ. მიიწია ჰ
რომედ წინაშე მეფისა. და აღდგომილ იყუნეს მას ჟამსა ბრანჯნი ბრძოლად ჰრომ
თა ველსა ზედა პატალანისასა. მისცა უფალმან ძალი ზაბილონს ჭაბუკსა მ
ას კაბადუკელსა. და ქმნა წინა აღდგომაჳ მტერთა მათ უზომოჳ. და იოტნა ბრან
ჯნი. და შეიპყრა მეფე ბრანჯთა. და ყოველნი იგი მთავარნი მათნი. და მიიყუა
ნნა იგინი. წინაშე მეფისა. ხოლო მეფემან განაწესა სიკუდილი მათი. მაშინ იწყ
ეს ტირილად ბრანჯთა მათ, და ევედრებოდეს ზაბილონს. მოგვეც პირველად
სჯული შენი. და შეგვიყუანენ ტაძარსა ღ~თისა თქუენისასა. და მაშინ იყავნ
სიკუდილი ჩვენი. რამეთუ შენ მიერ შეპყრობილ ვართ, და შენვე ყავ ესე
ჩვენ ზედა. და უბრალო იქმენ სისხლისა ჩვენისაგან ახოვანო: ხოლო ზაბილონს

ვითარცა ესმა ესე, მსწრაფლ მივიდა იდუმალ პატრიარქისა. ფარულად
მეფისა ააუწყა ყოველი: ხოლო პატრიაქმან მისცა ნათელი ჵელსა ქჲშე ზ
აბილონისსა. და შეიყუანნეს ტაძარსა ღ~ისასა. აზიარნეს საიდუმლოსა ჵორც
სა და სისხლსა ქრისტესსა. და უჩვენნეს დიდებანი იგი მოციქულთანი. და
დილეულ ადრე აღდგეს ბრანჯნი იგი, და შეიმოსეს სამოსელი სამკუდრო.
განვიდეს ადგილსა მას კაცის საკლავსა სასისხლესა. ილოცვიდეს და მადლ
ობდეს ღ~თსა ნათლის ღებისათჴს. და იტყოდეს ჩვენ სიკუდილსა შინა უკუ
დავ ვართ. რამეთუ ღირს გვყუნა ღ~თნ ესე ვითარსა დიდებასა. მიღებად
საგზალსა მას დაულევნელსა. ჵორცსა და სისხლსა ქრისტეს ძისა ღ~ისა უ
კუდავისასა. რომელი უმაღლეს არს ყოველთა მთათა. და უქუჲსკნელეს ყო
ველთა უფსკრულთა, რომელ იგი არს კურთხეულ უკუნისამდე: ხოლო ვითა
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რცა მშობელთა ჩვენთა ნაყოფთა სიმწარისათა და მკვიდრთა ბნელისათა. და ჵმობდ
ეს მოვედინ მეჵრმლე; და აღიხუჲნ თავნი ჩვენნი ჩვენგან. ამას რა იტყოდენ იგი
ნი, ხედვიდა ზაბილონ. აღიძრა გონებითა და ტიროდა მწარედ რამეთუ ვითარცა
ცხოვართა თავნი მათნი კლვად წარეპყრნეს. და ვითარცა კრავთა შვილთა მათთა
სწყალობდეს: მაშინ მოწყალე ქმნილი ზაბილონ მათ ზედა შევიდა მეფისა, და
გამოითხოვნა მეფისაგან სამკუდროდ შეკაზმულნი. და მიჰმადლა მეფემან და ჰქვა. მ
იმინიჭებია იგინი შენდა, და რაჳცა გნებავს უყავ მათ: მაშინ ზაბილონ განუ
ტევნა. ხოლო იგინი ევედრებოდეს ზაბილონს, რათა წარჰყუეს ქვეყანასა მათსა.
და მისცეს სჯული ქრისტესი. ნათლის ღება წყლითა ყოველსა ერსა მათსა:
ხოლო მან ისმინა ვედრება მათი. და მოითხოვა მღდელი პატრიაქისაგან. და ბრძან
ება მოიღო სხვითა მიზეზითა რაითამე მეფისაგან და წარვიდეს მათ თანა. და ვითარ
მიეახლნეს დღისა ერთისა სავალსა. მივიდა წინა ჰამბავი ვითარმედ მეფე ცოცხ
ალი მოვალს და ყოველნი მთავარნი მის თანა. შეიძრნეს ათნი საერისთაონი. ხო
ზამი. ხოზაი. გახალაჯაი. ხონებაგაი. ხინჭრაგაი. ზაჯაი. ზაგაი. ზადაი. ზამ
რაიდა. და თმონი და სამეფოი: Mიეგებოდეს ესე ყოველნი. მდინარესა ზედა დიდ
სა და ღრმასა: დააყენა მეფემან ერი იგი წყალსა იმიერ და ამიერ. და აკურთხეს წყ
ალი იგი. და შთაჵდა ყოველი იგი ერი და განიბანნეს. და აღმოჰჵდეს აღმოსავალსა
ერთსა. და დასდებდა მღდელი ყოველსა მას ერსა ჵელსა. და იყო მუნ ათ დღე.
და აზიარნა საიდუმლოსა ქრისტესსა ერი ყოველი: Èაუტევნა მღდელნი გა
ნუწესა წესი ყოველი. და ამისსა შემდგომად მისცა მშვიდობა ყოველთა და წა
რვიდა ნიჭითა დიდითა ჰრომედ. და განიზრახა გონებასა თჴსსა. წარვიდე იერუ
სალიმად და ვჰმსახურო ნიჭი ესე ჩემი ადგილთა ღ~ისათა:
¦არვიდა ზაბულონ, და განუყო ყოველი იგი მონაგები გლახაკთა. და პირველ ჵსენე
ბული იგი დევტალარი. პატრიაქ ქმნილ იყო. და ფრიად დაიმეგობრნეს ურთი
ერთას. ზაბილონ და პატრიარქი: ჰქვა სარა ნიაფორმან პატრიაქსა:
ESე ზაბილონ მამაჳ და ემბაზი ბრანჯთა. კაცი სრული ღ~ის მოშიშობითა და სიბრძნ
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ითა. მიეც უკჲ დაჳ შენი სოსანნა ცოლად მისსა. და სთნდა წმიდასა პატრია

ქსა, და მისცა სოსანა ცოლად და წარვიდა თჴსად ქალაქად კოლასტრად:
ESე წმიდა ნინო მოძღვარი ქართლისა მათგან იშვა. ოდენ მხოლოდ თჴნიერ სხვისა
შვილისა. და აღზარდა დედამან მისმან სოსანა მსახურებასა შინა გლახაკთასა.
და ვითარ იქმნა ნინო ათორმეტისა წლისა. მშობელთა მისთა განყიდეს ყოველი
მონაგები მათი, და წარვიდეს იერუსალიმად: მაშინ ზაბილონ დაიწერა ჯვარი
პატრიაქისაგან. და იჯმნა ცოლისაგან თჴსისა. შეიტკბო მკერდსა თ~სსა ასული თ
ვისი წმიდა ნინო. და დაღუარნა ვითარცა წყარონი ცრემლნი თვალთაგან პირსა მისსა:
Èა თქვა, შენ მხოლო ასულო ჩემო ესერა დაგიტეობ ობლად ჩემგან. და მიგათვალავ
შენ მამასა ზეცათასა ყოველთა მზრდელსა ღ~თსა. რამეთუ იგი არს მამაჳ ობ
ოლთა, და მსაჯული ქურივთა. და ნუ გეშინინ შენ შვილო ჩემო:
¸ენ ხოლო მარიამ მაგდანელისა შური აღიღე ქრისტეს სიყუარულისათჴს. და
დათა მათ ლაზარესთა. და თუ ეგრეთ შეიყუარო იგი ვითარცა მათ. მან ეგრეთ
ვე მოგცეს შენ ყოველივე რაჳცა სთხოო. დაუტევა ამბორის ყოფა საუკუნოჳ
და წარვიდა წიაღ იორდანესა, კაცთა მათ თანა ველურთა. სადა ყოფა მისი უწ
ყის დამბადებელმან ღ~თნ: ხოლო დედაჳ მისი მისცა პატრიაქმან მსახურებად
გლახაკთა დედათა. და წმიდა ნინო მსახურებდა ნიაფორსა სომეხსა დვინელსა ორ
წელ:
და ჰკითხვიდა ყოვლადვე ვნებათა მათ ქრისტესთა. ჯვარცმისა და დაფლვისა,
და აღდგომისა ძალსა. და სამოსლისა მისისა ტილოთა და სუდარისასა მიწყებით
ყოველსა:
r~ არავინ ყოფილ იყო და არცა იყო შორის იერუსალემისა სწორ მისსა მეცნიერ
ებითა. სჯულისა ძველსა და ახალსა ყოველსავე ზედა მიწევნით: ხოლო იწყო უწ
ყებად მისსა და ჰქვა. ვხედავ შვილო ჩემო ძალსა შენსა ვითარცა ძალსა ლო
მისა ძუისასა, რომელი იზახებნ ყოველთა ზედა ოთხ ფერჵთა გინა ვითარცა
არწივი დედალი. რომელი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უფროს მამლისა. და
ყოველი ჵმელეთი გუგასა თვალისა მისისასა მცირისა მარგალიტისა სწორად
შეიყენის. განიხილის და განიცადის საჭმელი მისი ცეცხლებრ. და რაჳ ნახის მ
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იუტევნის ფრთენი და მიეტევის მას ზედა ეგრეთ იყოს ცხოვრება შენი:
aწ ვიწყო და გითხრა ყოველივე. ოდეს იხილეს ღ~თი იგი უკუდავი კაცთა მოკუდ
ავთა ქვეყანასა ზედა. რომელი მოსრულ იყო მოწოდებად წარმართთა. ვითარცა
თჴთ ინება ჵსნა სოფლისა. იწყო კეთილის ყოფად ჰურიათა. მკუდართა აღდგინებ
ად. ბრმათა ახილვად სნეულთა განკურნებად. ესე შეიშურეს, და შეიზრახნეს.
და წარავლინნეს სტრატიოტნი ყოველსა ქვეყანასა სწრაფით მოსლვად ჰური
ათა და თქვეს. რამეთუ ესერა წარვწყმდებით მოვედით და შემოვკრბეთ ყოველნი:
Mაშინ მოიწინეს ყოვლით ქვეყანით კაცნი რიცხუნი სწავლულნი სჯულსა მო
სესსა, რომელნი იგი ანტაკრად წინა აღუდგეს სულსა წმიდასა. ანტაკრად რაჳ
იგი ჯერ იყო ყოფად ქვეყანასა, მათ აღასრულეს. ჯვარს აცვეს და სამოსელსა
მისსა ზედა წილ იგდეს. და ხუდა წილითა ჩრდილოელთა მცხეთელთა მოქალაქ
ეთა, კუართი იგი უკერავი: ხოლო დაფლეს რა იესო და დაკრძალეს საფლავი მისი.
არამედ იგი აღდგა ვითარცა თქვა პირველად. და ტილონი იგი პოვნეს საფლავსა შინა:

Èა შემდგომად რაოდენთა მე ჟამთა მივიდეს წელთა ლუკა მახარებლისათა. და
დასხნა იგინი სადაცა თჴთ იცის. ხოლო სუდარი არა იპოვა. არამედ თქვეს ვიე
თმე პეტრეს თჴს. ვითარმედ ჵელ ეწიფა აჵუმადო და აქუნდეს მასო არამედ განცხად
ებულად არა გვითხრეს: X~ ჯვარნი ამასვე ქალაქსა შინა დამარხულ არიან.
არამედ ადგილი მათი არავინ იცის. ოდეს ინებოს ღ~თნ გამოჩნდეს იგინიცა:
vითარცა ესმა ესე ყოველი წმიდასა ნინოს, ნიაფორისაგან. მისცა კურთხევა და
მადლი ღ~თისა: და კვალად ჰკითხა მას თუ სადა არს ჩრდილოსა იგი ქვეყანაჳ, სადა
არ
ს სამოსელი იგი უფლისა ჩვენისა. ჰქვა ნიაფორმან. ქალაქი მცხეთა ქვეყანა
ქართლისა. სომხითისა მთეულეთი არს საწარმართოი. რამეთუ ჟამსა ამას უჟ
იკთა საჵელმწიფოთ შექმნილ არს იგი:
X~ მათ დღეთა შინა მოვიდა დედაკაცი ვინმე ეფესოთ თაყუანისცემად წ~ისა აღდგომი
სა. და ჰკითხვიდა დედაკაცსა მას ნიაფორი. ვითარმედ ელენე დედოფალი ჯერ
ეთცა ეგე ვითარსა ცთომასა და ბნელსა შინა არსა. ხოლო მან ჰქვა ესრეთ
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ვითარმედ ვარ მჵევალი მათი. და მახლობელი განზრახვასა მათსა ყოველ
სა ცხადსა და დაფარულსა. და უწყი მე მისი, რამეთუ აქუს მას დიდი წადი
ერებაჳ ქრისტეს სჯულისა, და ნათლის ღებისათჴს:
X~ ესმა რა ესე დედაკაცისა მისგან წმიდასა ნინოს. ჰქვა ნიაფორსა ესრეთ. ვი
თარმედ წარმგზავნე მე და მივიდე დედოფლისა ელენესსა ნუ უკჲ მივიახ
ლო სიტყვის გებად ქრისტეს თჴს წინაშე მისსა. ხოლო ნიაფორმან აუწყა პ
ატრიაქსა წადიერება ესე და საქმე ნინოსი. ხოლო დედის ძმამან მოუწოდა წმი
დასა ამას ნინოს დის წულსა თჴსსა. და დაადგინა იგი აღსავალსა წ~ისა საკუ
რთხეველისასა და დასხნა ჵელნი მისნი წმიდანი მჵართა ზედა მისთა. სულთ
ითქუნა ცად მიმართ სიღრმით გულისა მისისათა და თქვა. უფალო ღ~თო საუკ
უნეთაო ჵელთა შენთა შევვედრებ ობოლსა ამას შვილსა დისა ჩემისასა.
და წარვავლინებ ქადაგებად ღმრთაებისა შენისა. რათა ახაროს აღდგომაჳ
შენი, სადაცა სათნო იყო სრბა ამისი ექმენ ქრისტე ღ~თ ამას მოგზაურ.
ნავთ სადგურ, მოძღვარ, ენა მეცნიერ. ვითარცა უწინარეს ამისსა მოშიშ
თა სახელისა შენისათა:
Èა უჯმნა დედისაგან თჴსისა. ამბორის ყოფითა განშორებისათა. და გამოსახა მის
ზედა სასწაული ჯვარისა. და ესრეთ ლოცვითა ღ~ისა მიმართ და კურთხევითა გა
ნუტევა: და წარემართა წმიდა ნინო დედაკაცისა მის თანა ეფესოთ მოსრულისა.
და ვითარ მიიწივნეს სამეფოსა ჰრომს სახიდ დედაკაცისა რომლისა იგი თანა
მოგზაურ ექმნა. იხილეს მუნ დედოფალი ვინმე და ტომი მეფეთა სახელით რიფს
იმე, და დედა მძუძე მისი გაიანე. რომელნი ეგე იყოფოდეს მონასტერსა ში
ნა ქალწულთასა. და ჰსურდა ქრისტესთჴს. და მომლოდე იყუნეს იერუსალ
იმით ნათლის ღებასა: მაშინ დედაკაცმან მან წარუდგინა წმიდა ნინო და აუწყ
ა საქმე მისი დედოფალსა რიფსიმეს. რომელი იგი იხილა რა ქრისტეს მოყუარე
მან რიფსიმე სიხარულით შეიტკბო და შეიწყნარა სახიდ თჴსად. წინაშე მისსა

წმიდა ნინო ჵელითგან მის დედაკაცისათა მოგზაურისა. და ესრეთ იყოფვოდა რაჳ
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მის თანა წმიდა ნინო. მასვე შინა წელიწადსა ნათელ იღო რიფსიმე, რომლისა
თჴს იგი სურვიელ იყო. მის თანა გაიანეცა დედა მძუძემან მისმან. და სხვათა
მათ სახლეულთა მისთა, რიცხჴთ ორმეოც და ათთა სულთა. ჵელსა შინა წ~ისა
ნინოსსა. და იყოფოდეს მონასტერსა შინა თჴსსა: და მათ თანა წმიდა ნინო ორ წელ:
Mათ დღეთა შინა წარავლინნა კეისარმან ძიებად ქალისა ქმნულ კეთილისა და
შვენიერისა რათამცა უპოვეს ღირსი ცოლად მისსა. და ვითარ მოიწივნეს მეძი
ებლნი იგი მონასტერსა ქალწულთასა. და იხილეს და განიცადეს რიფსიმე. და
გამოიკითხეს გუარი მისი. და ცნეს მეფეთა ნათესაობა მისი. რომლისა სახე ფრ
იად სთნდა შვენიერება მისი. რომლისა ვერა სადაჳ ეხილვა მსგავსი ხილვი
თა და შვენიერებითა: და გამოსახეს სახე შვენიერებისა და ხატისა მისისსა ფი
ცარსა ზედა, და წარგზავნეს წინაშე კეისრისა. რომელი იხილა კეისარმან ფრიად
სთნდა და სიხარულით აღივსო. და განაწესა აღსრულება ქორწილისა. მრავლ
ისა სიხარულითა. რომლის თჴსცა მსწრაფლ წარავლინნა მოციქულნი და გა
ნმგებელნი ყოველთა შინა საბრძანებელთა მისთა. რათა ყოველნი დიდითა
სიხარულითა მოვიდენ ბრძანებითა ამას ქორწილსა სამეუფოსა:
X~ იხილეს რა ყოვლად წმიდათა მათ დაფარული იგი მანქანებაჳ მტერისა. და
ისარნი მისნი განჵურვებულნი, რომლითა იგი ისწრაფდა სისრად წმიდათა ქ
რისტესთა იურვოდეს. რამეთუ ჭური რისხვისა იპოვა მეფე, ვითარცა გუ
ჲლი სამოთხესა შინა მზრახრველ ექმნა. ეგრეთვე აქა მსგავსად მისსა უსჯ
ულო ესე რომელსა აქუნდა შეგინებული თაყუანისცემაჳ ბილწთა და შეგინებ
ულთა კერპთა:
X~ იხილეს რა ნეტარმან რიფსიმე გაიანე და სხვათა მათ წმიდათა დედათა. განსა
ცდელი ესე მათ ზედა მოწევნულად. მაშინ მოიხსენეს მათ უბიწო იგი აღთქმაჳ.
და ღირსი ქებისა მარტოებით ცხოვრება, რომელსა იგი იყუნეს განსწავლულ.
და გოდებით ტიროდეს გამოხატვით შესწავებისა მისთჴს. წინაშე მეფისა უსჯ
ულოსა შუჲნიერებისა წ~ისა რიფსიმესა რომელი იგი გამოეხატათ და წარგზა
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ვნეს: და მისცნეს თავნი თჴსნი ფიცხელისა მოღვაწებისა კანონსა. ლოცჴთა
და ვედრებითა ღ~ისათა. დაუცადებელითა და მჵურვალითა, და ერთობით განზრ
ახვითა ურთიერთას ყოველთავე. და დაუტევეს ქვეყანა იგი ფარულად - ორმეო
ც და ათ სამ მეტმან სულმან. და მოიწივნეს ლტოლვილნი, არეთა და სანახ
ებთა სომხითისათა. ადგილსა მას რომელსა ჰქვიან ახალ ქალაქი. უაღრეს შ
ენებულსა. რომელ არს დვინი, საყოფელი სომეხთა მეფისა. და შევიდეს მუნ
ტალავართა მათ შინა საწნეხელთასა. რომელნი შენებულ იგი იყუნეს შენებულ ჩრდ
ილოთ კერძ. და აღმოსავალით და იზრდებოდეს მუნ შინა ჵელთ საქმრისა
თჴსისა ვაჭრებითა:
X~იხილა რა კეისარმან, რამეთუ განერეს ჵელთაგან მისთა. და ტრფიალების
აგან მისისა ბოროტისა წმიდა. რიფსიმე, და სხვანი იგი მისთანანი. აღივსო უნუგეშ
ინის ცემითა მწუხარებითა. და წარავლინნა კაცნი ყოველთა ადგილთა მოძიებად

მათდა: მაშინ მოიწივნეს მოციქულნი კეისრისანი, წინაშე თრდატ სომეხთა მეფისა.
და მოართვეს წიგნი კეისრისა რომელსა წერილ იყო ესრეთ. თჴთ მპყრობელი კეის
არი, საყუარელსა ძმასა და მეგობარსა და თანა მოსაყდრესა ჩემსა თრტატს გიკ
ითხავ. უწყებულ იყავ ძმობაჳ შენი, და თანა შემწეობა. რომლისათჴს იგი პი
რველად გვევნების შეცთომილისა მას ქრისტიანეთა ნათესავისა. რამეთუ ყოვლად
ვე შეურაცხ იქმნების ჩვენი უფლება მათისაგან კრებულისა. და საწუნელარს
ჩვენი ჵელმწიფებაჳ მათგან. რამეთუ იგინი ჯვარცმულსა ვისმე მომკუდარსა
ჰმსახურებენ. და ძელსა თაყუანის ცემენ, და თავისა მათისა სიკუდილსა უფლი
სა მათისა თჴს დიდებად შეჰრაცხებენ. და არა ეშინის ჰურიათაგან. და მოკლულ
ისა მისგან ჰურიათასა და ჯვარცმულისა ეშინის. და შეცთომილ არიან. მეფეთა
აგინებენ, ღ~თთა შეურაცხ ჰყოფენ. და ძალსაცა მზისასა და მთოვარისასა და ვარ
სკულავთა ნათლისასა არად შეჰრაცხენ. არამედ შექმნილად იტყჴან მათ ჯვარ
ცმულისა მის მიერ: და ესრეთ მიაქციეს ქვეყანაჳ. ვიდრემდის მამანი დედათაგა
ნ, და დედანი მამათაგან ცოცხლივ განაშორნეს: დაღაცათუ დიდითა ქადებითა და
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ფრიადითა სატანჯველითა მოვწყვიდენით. არამედ კვალადცა უფროსად განმრავლდ
ეს: ხოლო აწ შემემთხვია მე ხილვა ნათესავისა მათისაგანისა ქალისა ერთისა
ჭაბუკისა. და განვიზრახე მოყუანება მისი ცოლად ჩემდა. ხოლო მას არცაღათუ ვითარ
ცა მეფისა უთქვა გულმან მისმან სურვილად ჩემდა. არამედ საძულელად და
არა წმიდად შემრაცხეს მე. რომლითაცა მეოტ იქმნნეს ფარულად ჩემგან. და კერძო
თა ქვეყანისა შენისათა წარმოსრულ არიან: უწყებულ იყავნ შენდა ძმაო ჩემო.
მოიძიენ იგინი, და ჰპოვნე რა მისთანანი იგი სიკუდილითა მოაკუდინენ. ხოლო რომე
ლი იგი მათ შეაცთუნეს შვენიერი იგი ხატითა და სახელით რიფსიმე, ჩემდავე წ
არმოავლინე. და უკეთუ შენ გთნდეს იგი, თავისა შენისათჴს იგულე. რამეთუ ა
რავინ იპოვო სხვაჳ მსგავსი მისი იონთა სოფელსა შინა. და ცოცხლებითმცა იყო
ფები შენ. მსახურებასა შინა ღ~თთასაჱ
X~ აღმოიკითხა რაჳ თრდატ, ბრძანება ესე კეისრისა. მსწრაფლ იწყო მოსწრაფებით ძი
ება მათი. და და პოვნა რა საწნეხელთა მათ შინა პირველ ჵსენებულთა. და იხილა
რა რიფსიმე აღივსო ტრფიალებითა გულის თქმისათა და სიხარულითა დიდითა.
და დაამტკიცა მოყვანებაჳ ცოლად მისდა. ხოლო ურჩ ექმნა რაჳ თრდატს საქ
მისა ამისთჴს წმიდა რიფსიმე. მაშინ იწამა იგი მის მიერ წამებისა ღვაწლითა,
მისთანა გაიანეცა დედა მძუძე იგი მისი. და სხვანი მრავალნი მათთანანი, ვი
თარცა იგი წერილ არს წიგნსა მას წამებისა მათისასა მოქცევასა შინა სომე
ხთასა. რამეთუ თრდატ მეფე განგებითა ღ~ისათა ეშვად შეიცვალა: ხოლო რო
მელნი მე მათაგანნი წმიდანი დაიმალნეს და ივლტოდეს. რომელთა თანავე მაში
ნ ესე წმიდაჳ ნინო დამალულ იქმნა, ეკალთა შორის ვარდისათა. რომელი ი
გი ჯერეთ არღარა გამომღებელ ქმნილ იყო ყვავილსა ჟამსა: და ესრეთ
დამალულ რაჳ იქმნა წმიდა ნინო. და იხილა მუნით გამო სახითა მთავარ დიაკო
ნისათა, შთამომავალი ზეცით ნათლისა ოლარითა მოსილი. და მპყრობელი
სასაკუმევლისა ჵელთა მისთა. რომლისა კუამლისა სახე სუნნელებაჳ, დაჰ
ფარვიდა ცათა. და კვალად იყო მის თანა სიმრავლე ერთა ზეცისათა. რამეთ
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უ მას ჟამსა განეყვოდეს ჵორცთაგან სულნი, წმიდათა მათ მოწამეთანი. რო
მელნი იგი შეიერთნეს ბრწყინვალეთა მათ ზეცისა ძალთა. და ესრეთ ცად
მიმართ აღიწეოდა. რომელი ესე იხილა რაჳ ესრეთ წმიდამან ნინო. ღაღადყო
ესრეთ, უფალო უფალო რად დამიტეობ მე შორის ასპიტთა და იქედნეთა:
მაშინ ჵმა ესმა ზეგარდამო რომელი ეტყოდა ვითარმედ ესრეთვე იყოს შე
ნიცა წარყუანება სასუფეველად წინაშე ღ~ისა. ჟამსა ეგე ეკალი რომელ
ი არს გარემოს შენსა, ყოველივე იქმნეს ვარდის ფურცელი სუნნელი.
არამედ აღდეგ და ვიდოდე ჩრდილოთ კერძო. სადა იგი ფრიად არს სამკალი,
და მუშაკი ყოვლად არა:
aმისა შემდგომად წარმოვიდა მუნით წმიდა ნინო, და მოიწია ორბანთად ს
აზღვართავე სომხითისათა. და მუნ დაიზამთრა ჭირთა შინა მრავალთა. და
თთვესა მეოთხესა მარტითგან რომელ არს ივნისი. წარმოემართა და მოი
წია მთათა ჯავახეთისათა. სადა იგი მიემთხვია ტბასა დიდსა გარდამომდი
ნარესა რომელსა ეწოდების ფარავნა. ხოლო მიხედნა რა მუნით. და იხ
ილნა მთანი ჩრდილოსანი დღეთა მათ ზაფხულისათა. სავსენი თოვლი
თა და ჰაერითა სასტიკითა შეძრწუნდა წმიდა ნინო და თქვა. უფალო უფალო
მიიღე სული ჩემი ჩემგან, და დაყო მუნ ორი დღე. და ითხოვა საზრდელი
მეთევზურთაგან ტბასა მას შინა მონადირეთასა. და რამეთუ მწყემსნიცა
იყუნეს ადგილსა მასვე და ჵმილვიდეს რაჳ საჵმილავსა ღამისასა სამწყსოსა
ზედა მათსა. ხადოდენ იგინი შემწედ და მფრველად მათთა ღ~თთა მათთა
არმაზს და ზადენს. და აღუთქმიდეს მათ შესაწირავთა ოდეს მოვიდეთ წინა
შე თქვენსა მშვიდობით. და ამას იტყოდეს იგინი ენითა სომხურითა. რომელი
ესე ესწავლა მცირედ რაჳმე ნინოსცა, პირველვე ნიაფორისგან. და პო
ვა მწყემსთა მათ შორის მზრახველი სომხურისა ერთი და ჰკითხა. და ჰქვა
ენითა სომხურითა, ვითარმედ რომლისა სოფლისანი ხართ. ხოლო მან მიუგო
და რქვა. ვითარმედ ვართ ჩვენ დაბით. ელარბინით და საფურცლით და ქინძ
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არელნი რაბატელნი. და დიდისა ქალაქისა მცხეთისანი. სადა ღ~თნი ღმთობენ,
და მეფენი მეფობენ. და ჰკითხა სადათ არს მცხეთა, ხოლო მან მიუგო ვითარმ
ედ გარდამდინარე ესე ტბისა, თანა წარვლის ქალაქსა ამას მცხეთასა:
X~ წმიდასა ნინო შეუძინა და სიგრძეო გზისა და სიბრტყე მთათა მათ. რო
მელი იხილა და ამისთჴს შეძრწუნებულმან სულით ითქვნა. და დაიდვა ლოდი
ერთი სასთუმალ და ესრეთ მიიძინა გარდასადინელსა მის ტბისასა. და ვითარ
ეძინა იგი, მოვიდა კაცი ერთი ჩუჲნებით. ჰასაკითა ზომიერ. ხოლო თმითა ნა
ხევარ თმოსანი. და მოსცა მან წიგნი დაბეჭდილი წმიდასა ნინოს და ჰქვა მია
რთვი ესე მსწრაფლ ქალაქსა შინა მცხეთას მეფესა მას წარმართთასა. ხოლო წმ
იდამან ნინო იწყო ტირილად და ჰქვა მას ვედრებით. ვითარმედ მე უფალო დედა
კაცი ვარ უცხო და უმეცარი. არღა მრავლის მეტყუელ მეცნიერ. ვითარ მ
ივიდე უცხოსა ქვეყანასა, და კაცთა მათ უცხო თესლთა:
mაშინ კაცმან მან განუჵსნა წიგნი იგი. და იყო წერილი რომაელებრ. რომელსა

ზედა იყო ბეჭედი იესოსი. და წერილ იყუნეს მას შინა ათნი სიტყუანი.
მსგავსადვე ფიცართა მათ ქვისათა მოსეს ზე. მისცა კითხვად წმიდასა ნინოს:
და იყო დასაბამი სიტყუათა მათ ესე:
1 Sადაცა იქადაგოს სახარება ესე, მუნცა ითქმოდის დედაკაცი ესე:
2 aრცა მამაკაცება არს არცა დედაკაცება, არამედ თქუენ ყოველნი ერთ ხართ:
3 ¦არვედით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი, და ნათელსცემდით მათ სახელ
ითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა:
4 nათელი გამობრწყინვებად წარმართთა ზედა, და დიდება ერისა შენისა ისრაელისა:
5 Sადაცა იქადაგოს სახარება ესე სასუფეველისა, მუნცა ითქმოდის ყოველსა სოფელსა:
6 rომელმან თქვენ შეგიწყნარნეს მე შემიწყნარა, და რომელმან მე შემიწყნარ
ოს შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი:
7 r~ ფრიად უყუარდა მარიამ უფალსა, რამეთუ მარადის ისმენდა მისსა სიტყუასა
ჭ~ტსა:
8 nუ გეშინინ მათგან რომელთა მოსწყვიდნენ ჵორცნი თქვენნი, ხოლო სულისა ვერ
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შემძლებელ არიან მოწყუედად:
9 hქვა მარიამ მაგდანელსა იესო, წარვედ დედაკაცო და ახარე დათა და ძმათა ჩემთა:
10 Sადაცა ქადაგებდეთ, სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათაჱ
V~a წარიკითხნა სიტყუანი ესე წმიდამან ნინო. იწყო ვედრებად ღ~ისა მიმართ და გუ
ლის ჵმა ყო ვითარმედ ზეცით იყო ჩვენება ესე. და აღიხილნა თვალნი ზეცად
და ითხოვა მაღალთა შინა დამკვიდრებულისა. და ყოვლისა გარე შემცველი
სა ღ~ისაგან შეწევნა მისი. და წარემართა და მიჰყუა მდინარესა მის ტბისაგა
ნ გარდამომდინარესა, რომელი იგი წარმდინარეობს დასავლით. მერმე კვ
ალად იწყებს აღმოსავლით დინებასა: მიუდგა გზათა ძნელთა და ფიცხელ
თა. ნახნა ჭირნი დიდნი გზათაგან. და შიშნი დიდნი მჵეცთაგან. ვიდრე მიწე
ვნადმდე ადგილსა მას რომელსა იწყებს წყალი იგი აღმოსავლით დინებ
ასა. და მიერითგან იქმნა ლხინება მისი. რამეთუ პოვნა მუნ მოგზაურნი
რომელთა თანა მიიწია სანახებსა ქართლისასა. ქალაქსა მას რომელსა
ეწოდების ურბნისი. სადა იგი იხილა ერი უცხო და უცხოთა ღ~თთა მსახუ
რნი. რამეთუ თაყუანისცემდეს იგინი ღ~თად მათდა ცეცხლსა ქვასა და ძელ
თა. რომლისათჴსცა შეეურვა სულსა ამის წ~ისასა. და შევიდა უბანსა ჰ
ურიათასა რომელთაცა ზრახვიდა მათ თანა ენისათჴს ებრაულისა. რომელ
სა იგიცა მეცნიერ იყო. და დაყვნა მუნ თთვისა ერთისა დღენი. და განიცდი
და საქმესა და ძალსა მის ქვეყანისასა:
X~ აღიძრნეს დღესა შინა ერთსა. ერნი დიდნი სიმრავლითა მით ქალაქით წა
რმავალნი დედა ქალაქად სამეუფოდ მცხეთად. მოვაჭრებად საჵმართა რათ
მე. და ზორვად წინაშე არმაზ ღ~ისა მათისა. და წარჰყუა წმიდა ნინო მათ თანა
ხოლო ვითარ იგი მიიწივნეს ქალაქად მცხეთად და დაისადგურეს მათ
წიაღ მოგუთასა. ჵიდსა მას ზედა იხილა მუნ დგომა ცეცხლის მსახურთა
მათ ერთა და საცთური. და ტიროდა წმიდა ნინო წარწყმედასა მას ზედა მ
ათსა. და იგლოვდა უცხოებასა თჴსსა:
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Èა აჰა ხვალისა დღე. იყო ჵმა ოხრისა და საყვირისა დაზარი საშინელი და
გამოსვლა ერისა ურიცხვისა. ვითარცა ყუავილთა ველისათა. და ზარი საში
ნელი გამოვიდოდა, ვიდრე გამოსვლადმდე მეფისა. და ვითარ მოიწია ჟამი.
იყო სივლტოლა და მიმო დაბნევაჳ ყოვლისა კაცისა. და შიშისაგან შეივლტოდ
ეს და დაიმალვოდეს საფარველსა შინა თჴსსა: და აჰა მყის გამოვიდა ნანა დე
დოფალი. და შემდგომად მისსა გამოვიდა სიმრავლე ერისა ნელიად. და შეამკ
ვნეს ყოველნი გზანი და ფოლორცნი. და სამოსელითა მიერ თჴთო ფერთა და
ფურცელთაგან ხეთასა. მერმეღა გამოვიდა მეფე მირიან, საზარელითა და თვალთ
შეუდგამითა ხილვითა. და იწყო ყოველმან ერმან ქებად მეფისა. და ჰკითხა წმი
დამან ნინო დედაკაცსა ვისმე ჰურიასა. ვითარმედ რაჳ არს ესე. ხოლო მან ჰქვა ღ~თი
ღ~თთა მათთა არმაზს უწესს მათ წინაშე მისსა აღსლვად, რომლისა მსგავს არა ა
რს სხვა კერპი. და ეუწყა რა წმიდასა ნინოს. აღვიდა ხილვად კერპისა მის არ
მაზისსა ერისა მის თანა. რომლითა აღივსნეს მთანი იგი, და განაშვენებდეს დრ
ოშათა მიერ და სამკაულთა ვითარცა ყუავილნი ველისანი. და შეუსწრო წმიდ
ამან ნონო ციხედ არმაზად, და დადგა იგი მახლობელად კერპისა მის ნაპრალსა ზ
ღუდისასა. და ხედვიდა საკვირველებასა მიუწდომელსა და ენითა გამოუთქმელსა.
ვითარ იგი იყო შიში და ძრწოლა ზარისა აღსაჵდელი მეფეთა მათ და ყოვლისა
ერისა წინაშე კერპთა მათ წარდგომილთა: რამეთუ იხილა მუნ წმიდამან ნინო,
მდგომარე კაცი ერთი სპილენძისა რომელსა ეცვა ტანსა მისსა ჯაჭვი ოქრო
სა. და თავსა მისსა ჩაფხუტი ოქროსა. სამჵრენი და თვალნი მისნი იყუნეს ზ
ურმუხტისა და ბივრიტისანი. და ეპყრა ჵრმალი ჵელსა მისსა ელვარე და
ბრწყინვალე. რომელი იგი იქცეოდა ჵელსა შინა მისსა. და შიშითა მისისა მი
მითხვევისა და სიკუდილისა მის მიერითა. არავინ განუკრძალველად შეემთხვე
ოდეს კერპსა მას. არამედ ესრეთ განიკითხის თავი თჴსი და თქვის:
ãI ჩემდა უკეთუ დასამე ვაკლდი. დიდებასა დიდისა ამის ღ~ისა არმაზისსა. ანუ
შესამე ვსცეთ სიტყუად ებრაელთა თანა. გინა მოგუთა თანა სმენისა ოდენ დამთ
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ხუჲულ იყო მზისა მსახურთასა. და მათსა რომელნი იგი იტყვიან უმეცრე
ბით დიდსა ვისმე ღ~თსა და ძესა ღ~ისა ზეცათასა. და იპოოს თუ რაჳმე ესე
ვითარი ბიწი. და მცეს მე მახვილი მისი რომლისაგან ეშინის ყოველსა ქვეყ
ანასა. და ერეთ წინათვე განკითხვითა თავთა თჴსთათა შიშითა და ძრწოლით.
თაყუანის სციან მას: და კვალად იყო მარჯვენით მისა სხვა კერპი ოქროსა.
სახითა კაცისათა მდგომარე, და სახელი მისი გაცი. და მარცხენით მისსა
უდგა კაცი ვერცხლისა, და სახელი მისი გაიმ. რომელნი იგი ღ~თად უჩნდენ
ერთა მათ ქართლისათა:
Mაშინ ვითარ იხილა ნეტარმან ნინო იწყო სულთქმით და ცრემლით ტირილად
ღ~ისა მიმართ ცთომილთა მათთჴს, ქვეყანისა ჩრდილოსათა. და მიფარვისა
მისთჴს, მათგან ნათლისა, და უფლებისა მათ ზედა ბნელისათჴს: რამეთუ მიხე
დნა მეფეთა მათ დიდ ძალთა, და ყოველთა მთავართა. რომელნი იგი ცოცხლ
ივ შთაენთქნეს ჯოჯოხეთსა. დაეტევა დამბადებელი, და ქვათა და ძელთა

სპილენძსა და რვალსა განჭედილსა ღ~თად თაყუანის სცემდენ. და ესენი იცნო
ბებოდეს ყოვლისა შემოქმედად: და მოეჵსენა წმიდასა ნინოს მაშინ სიტყუა
იგი რომელი ამცნო დედის ძმამან იობენალ პატრიაქმან წმიდა
მან ესრეთ, ვითარმედ მამა კაცსა სრულსა წარგავლინებ. და მიწევნად ხარ
ქვეყანასა უცხოსა და ნათესავთა. დარგველ ზეველი ბარკადულ. რომელ
არს ბრანჯულად, კაცთა ღ~ის მბრძოლთა და მჵდომელთაო მაშინ აღი
ხილნა ზეცად მიმართ და თქვა უფალო მრავლითა ძალითა შენითა გე
ცრუვნეს მტერნი შენნი. და მრავლითა სულ გრძელებითა შენითა იქმ
ენ რასაცა იქმან და მოიგონებენ ყოველსა. მტუჲრებრ და ნაცრებრ განქ
არვებადნი ესე ქვეყანასა ზედა. არამედ ნუ უგულებელს ჰყოფ რომ
ელი შექმნეს ჵელთა შენთა კაცი ხატად შენდა:
Èა რომლისათჴს ერთი სამებისაგანი განჰკაცენ. და აცხოვნე ყოველი სოფელი. და მო
ხედენ წყალობით ამათცა ზედა ნათესავთა. და შეჰრისხენ სულთა ამათ ბო
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როტთა და უჩინოთა სოფლისა მპყრობელთა მთავართა ბნელისათა. და შთაჵად
ენ ადგილთა ძნელთა. და მიჩვენე მე უფალო ღ~თო მამისა და დედისა ჩემისაო
მჵევალსა ამას შენსა, და ნაშობსა მონათა შენთასა. რომელ იხილონ ყოველ
თა კიდეთა ქვეყანისათა მაცხოვარება შენი. და რათა ჩრდილო ბღუარსა თანა
იხარებდეს. და ყოველმან ენამან მხოლოსა ღ~თსა თაყუანის გცენ ქრისტე
იესოს მიერ ძისა შენისა რომელსა შვენის მადლობა და დიდების მიცემა უკ~ე:
Èა ვითარცა დაასრულა ლოცვა ესე წმიდამან ნინო. და მყის წამის ყოფითა სამ
ღთოთა აღდგეს დასავალით ქარნი და ჰაერნი, ღრუბელთა თანა ხილვი
თა საშინელითა და ჵმითა ზარისა აღსაჵდელისა ქუხილისათა. და მოჰბერ
ნა ნიავმან მზისა დასავალისამან, სული ჯერკულისა სიმწარისა და სიმყრ
ალისა. რომელი ესე იხილა რა სიმრავლემან ერისამან მათ ზედა მომავა
ლად. მაშინ იწყეს მსწრაფლ სირბილად და შელტოლვად ქალაქთა და სოფე
ლთა თჴსთა. და რამეთუ მცირედ დროსცა ღ~თნ ვიდრე განრინებადმდე თა
ვთა მათთა, და ყოფად ამისა. რათამცა შეესწრნეს იგინი მომსრველსა მას ს
აყოფელთა შინა თჴსთა: და ვითარ განიბნინეს იგი ყოველნი. მეყსეულად
მოიწია რისხვისა იგი ღრუბელი მწარედ სასტიკი. და მოიღო სეტყუა სწო
რი ქვისა ორთა მიერ ჵელთა მძლედ ძლით სატყორცებელი, ადგილსა
მას ოდენ ზედა საყოფელსა კერპთასა. და შემუსრვით დააწულილნა იგინ
ი. და დაარღვივნა ზღუდენი იგი ქარისა მიერ სასტიკისა. და შთაიბნივ
ნეს იგინი კლდეთა ნაპრალთა მათ შინა. ხოლო წმიდა ნინო ეგო უვნებე
ლად დაცული ადგილსა მასვე. სადა იგი პირველ შესრულ და მდგომარე იყო:
X~ დღესა მეორესა გამოვიდა მირიან მეფე და ყოველი იგი ერი ძიებად ღთ~თა
მათთა და არა ჰპოებდეს. რომლისათჴს იგი დაეცა მათ შიში და ძრწოლა. და
განკვირვებულმან შეიპყრნა. და უმრავლესნი იგი ერნი იტყოდეს გულ ფიცხ
ელნი მოუდრეკელნი ესრეთ. ვითარმედ ქალდეველთა ღ~თი ითრუჯან და
ჩვენი ესე ღ~თი არმაზ. ყოვლადვე ურთიერთას მტერ არიან. რამეთუ ამან
1-26 სტრ., 38r

ოდეს მე. მათ ზედა ზღვა მოაქცია. და აწ მან შური იძია და მოაწია ესე
ამას ზედა:
X~ რომელნიმე იტყოდეს ვითარმედ, რომლისა ღ~ისა ძალითა თარდატ სომ
ეხთა მეფე ეშვად შეიცვალა. და კვალად ეშვისაგან კაცადვე მოაქცივნა. მან
უკჲ ღ~თნ ყო და მოაწია ესე. რისხვა ღ~ისა მათ ზედა. და ამას ესე ვითარსა
იტყოდეს. ამისთჴს რამეთუ მაშინ ვინათგან მეფე თრდატ ქრისტეს ძალითა
ეშვად გარდაქცეულ იყო. და ძალითავე ქრისტესითა კვალად კაცადვე შეცვ
ალებულ იყო. მიერითგან ქება და დიდება ქრისტესი არღარა ფარულად ით
ქმოდა ქართლს შინა. რამეთუ მადლსა ღ~ისასა ეწყო მიფენად აღმოსავლეთს:
X~ მასვე დღესა რისხვისა და კერპთა შემუსრვისასა, დასცხრა სეტყუა იგი და
ქარი სასტიკი. მაშინ გამოვიდა წმიდა ნინო კლდისა მისგან ნაპრალისა, და
პოვა თვალი იგი ბივრიტი. აღიღო და წარმოვიდა წინა კერძო დასასრულსა
მის კლდისა ცხვირისასა. სადა ყოფილ იყო ძველადვე ციხე და ქალაქი.
და იხილა მუნ მდგომარედ ხენი ერთნი რომელთა ბრინჯ უწოდიან მაღალნი
შვენიერნი და რტო მრავალნი. სადა იგი ყოფილ იყო ბარტამ მეფისა საგრილი
და განსასვენებელი. და მივიდა ხესა მას ქვეშე გამოსახა სასწაული ქრისტეს
ჯვარისა. და აღასრულნა მუნ დღენი ექვსნი. მადლობით და ვედრებით ღ~ისა
მიმართ. წყალობით მიხედვისათჴს და ჵსნისა ერისა მის ეშმაკთა შეცთომილისა:
X~ ოდეს იქმნა კერპთა შემუსრვაჳ. იყო თთვე მარტითგან მეექუსე აგვისტოსი
და დღე მეექვსე რომელსა შინა ფერი იცვალა ქრსტემან წინაშე თავთა მათ
წინასწარმეტყუელთა და მოწაფეთა თჴსთასა:
Èა ვითარ იგი ვთქუ იყოფებოდა და რა წმიდა ნინო. საფარველსა მას ქვეშე ხეთასა.
მაშინ მოვიდა მისდა სეფე ქალი ერთი, სახელით შროშანა. და იხილა მუნ
წმიდა ნინო ესრეთ მყოფი. განკვირდა და ჰკითხა მას სხვისა მიერ ბერძნულ
მეტყუელისა დედაკაცისა ვინაობაჳ მისი, სხჴსა ყოვლისავე თანა საქმისა
მისისა. რომელი იგი აუწყა რა ყოველივე ნინო თჴნიერ უწყებასა მშობელ
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თა თჴსთასა. და იჩემა ტყუეობაჳ თავისა თჴსისა. მაშინ შროშანა თანა ლმობ
ილი და მოწყალე ქმნილი უცხოებისათჴს მისისა. ცრემლით აიძულებდა წმი
დასა ნინოს წარსლვად მის თანა სახით სამეუფოდ. რომელი ესე არა ინება
წმიდამან ნინო. არამედ განეშორა და წარვიდა მისგან შროშან:
Èა შემდგომად სამთა დღეთა აღდგა მუნით განვლო მტკუარი. და მოიწია სამოთხ
ესა მას მეფისასა. სადა იგი აწ არს სვეტი იგი ღმრთივ აღმართებული და ეკკლ
ესია საკათალიკოზო. და იხილა მუნ სახლი მცირე სამოთხისა მის მცველისა.
და შერავიდა მას შინა იხილა და მოეგება დედაკაცი ცოლი სამოთხის მცველისა
მის სახელით ანასტასიოს. და მწლედ ამბორის ყოფითა შეიტკბო ვითარცა
მრავალ ჟამითგან მეცნიერმან და მეგობარმან. დაჰბანნა ფერხნი და განუსვენა
ცხებითა ზეთისათა. და დაუგო პური და ღვინო. და დაყვნა მისთანა წმიდამან ნ
ინო დღენი და ჟამნი ცხრათა თთვეთანი: ხოლო იყუნეს ესე ანასტო და ქმარი
მისი უშვილო. რომლისათჴს ფრიად მწუხარე იყუნეს იგინი. მაშინ იხილა

წმიდამან ნინო ჩვენებასა შინა ძილისასა, კაცი ნათლით შემოსილი, რომელ
ი ეტყოდა ვითარმედ შევედ სამოთხესა მაგას. და ჰპოო ქვეშე კერძო ნაძვთა
სა. მცირე ბაბილო შემზადებული გამომღებელად ყუავილთა სუნნელთა.
და აღიღე მიწაჳ ადგილისა მისგან და ეც ჭამად მეუღლეთა მაგათ და ეს
ვას შვილი: ხოლო წმიდამან ნინო ულოცასა და სცა ჭამად ცოლ ქმართა მათ
ჩვენებით უწყებისა მისებრ. და შუნეს მათ ძე და ასულები მრავალ. რომ
ლისა თჴსცა ჰრწმენა მთ ქრისტე ნინოს მიერ. და დაემოწაფნეს მას ფარულად:
X~ წმიდამან ნინო შემდგომად ცხრათა მათ თთვეთასა. რომელნი დაეყუნეს სამოთხი
სა მცველთა მათთანა. პოვა გარეგნით ზღუდეთა მათ ქალაქისათა ქოჩი ერ
თი ბრწამალი სახედ ტალავარისა მცირისა, მაყუალთა მიერ შემზადებული
განგებითა ღ~ისათა: ადგილსა მას სადა იგი აწ არს საკურთხეველი ზემოსა
ეკლესიისა სამთავარებისკოპოსოსა. და ყო იგი საყოფლად განსასვენებელად
თჴსად. და აღმართა მუნ ჯვარი თჴთ მის მიერ შემზადებული ნასხლევთაგან
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ვაზთასა. რომლისა წინაშე განათევნ იგი ღამეთა, მარადის მღვიძარებითა.
და ეგრეთვე შეაღამებნ დღეთა დაუცხრომელად ლოცვითა მარხვითა და ვედრ
ებითა ღ~ისათა. და განკვირვებულნი სიმრავლესა ზედა ამას ღვაწლითა მისთა
სა. ჰმსახურებდეს მას მეუღლენი იგი, მცველნი სამოთხისა მის მეფისანი:
Èა ესრეთ მუნ მყოფი იგი წმიდა ნინო მრავალ გზის მივალნ უბანსა მას ჰურ
იათასა, ენისათჴს ებრაულისა. და გამოძიებისათჴს კუართისა მის უფლისა,
რომლისათვის იგი ესმინა იერუსალიმს ნიაფორისა მისგან. ვითარმედ წარმოუ
ღიაო იგი მცხეთელთა მათ ჰურიათა.რათამცა ყოვლით კერძოვე სცნა და
ეუწყა მას კვართისა მის ვედრებაჳ:
Mაშინ პოვა მან ჰურია ერთი სახელით აბიათარ მღდელი, და ასული მისი სი
დონია. და უქადაგა მათ სახარება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. რომე
ლთაცა იგი ჰრწმენა და დაემოწაფნეს მას. და მათ თანა სხვანიცა დედანი დაემო
წაფნეს ჰურიანი. რიცხვით ექვსნი სწავლასა მას წ~ისა ნინოსსა, თჴნიერ ნათლ
ის ღებისა. რამეთუ არა იყო მას ჟამსა მღდელი რათამცა ნათელ ეცა მათ.
და იყუნეს იგინი ფარულად მოწაფე მისი:
Èა აღასრულებდა ღ~თი ჵელითა წ~ისა ნინოსითა საკვირველებათა და კურნება
თა მრავალთა. რამეთუ რეცა თუ მიზეზითა წამალთა ჵმარებისათა. მრავა
ლნი განკურნებულთა სენთაგან შეპყრობილნი განათავისუფლნა უძლუ
რებათაგან მათთა:
Èა ესრეთ იქცეოდა რა ქალაქსა მას შინა მცხეთას წმიდა ნინო. ჟამთა სამისა
წლისათა. მათ დღეთა შინა იქმნა შესლვა მირიანისი. და ძმის წულისა მისი
სა დიდისა სპარსთა მეფისა საბერძნეთად. რომელნი ესე კოსტანტინე მეფემ
ან ბერძენთამან. იოტნა ძალითა ქრისტესითა. და ჯვარისა მისისა წინა მძღრ
ობითა ყოვლით სპითურთ მათით:
ñქუმული აბიათარ მღდელისა. რომელი დაემოწაფა წმიდასა და ნეტარსა
ნინოს:
Mე აბიათარ მღდელი ვიყავ წილით ხვედრებული მის წელიწდისა. ოდეს წმიდა
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ესე და ნეტარი ნინო მოიწია მცხეთად. და მასვე უკჲ ჟამსა მოწევნულ ი
ქმნა ჩემდა წიგნი ანტიოქიით ურიათაგან მღდელთა რომელსა შინა წერილ
იყო ესრეთ. ვითარმედ განხეთქა ღ~თნ სამ ნაწილად მეფობა ისრაელისაჳ.
რამეთუ აჰა ესერა წინასწარმეტყუელნი ჩვენნი დასცხრეს. და რომელსა სული
ღ~ისა აწჲვდა მათ და თქვეს აღესრულა ყოველივე. და განვიბნიენით ჩვენ
ყოველსა ქვეყანასა. და ჰრომთა დაიპყრეს ქვეყანა ჩვენი. ჰურიანი ვტირო
დით ჩვენ ერითურთ დღეს, რამეთუ განვარისხეთ შემოქმედი ღ~თი: აწ გა
ნიხილენღა შენ წიგნნი მოსესნი. და სიტყუა იგი რომელი მან დამიწე
რნა ესრეთ. ვითარმედ რომელი იტყოდის თავსა თჴსსა ქვეყანასა ზედა ძედ
ღ~ისად მოაკუდინა. ანუ შეუკჲ ვსცეთით ნაზარეველისა მის თჴს იესოს
სიკუდილისა. რამეთუ ვხედავთ ოდეს პირველ მამათა ჩვენთა შესცოდიან
რაჳ ღ~თსა და ყოვლად დაივიწყიან იგი. მაშინ მისცნის იგინი ჵელმწიფება
სა ქვეშე ძნელსა და ტყუეობასა ბოროტსა. ხოლო მოიქციან რაჳ და ღაღა
დყვიან ღ~ისა მიმართ, სწრაფით განარინნის იგინი ჭირისა მისგან: ესე ეს
რეთ ყოფადი და აღსრულებადი შვიდ გზის უწყით წერილისაგან: ხოლო აწ
ვინათგან ჵელნი შეასხნეს მამათა მათ ჩვენთა ძესა მას მწირისა დედაკაც
ისასა და მოკლეს იგი. აღიღო ღ~თნ ჵელი წყალობისა მისისა ჩვენ ზედა. და
განხეთქა მეფობა ჩვენი. განგვაშორა ტაძარსა თჴსსა წმიდასა. და უგულ
ებელს ყო ნათესავი ჩვენი სრულიად. და არს მით ჟამითგან სამასი წელ
იწადი და უმეტესცა, რომელ არა ისმინა ვედრება ჩვენი. და არცაღა ყო
ლხინება ჩვენი. რომლისათჴს საგონებელ გვიჩნს ჩვენ. ვითარმედ ნუ უკ~ჲ
ზეცით იყო კაცი იგი. და განმრავლეს მათ ესე ვითარისა პირისათჴს მო
წერად ჩვენდა: ხოლო მე ვითარცა მესმა ესე. ვიწყე კითხვად დედაკაცისა
მის ნინოსგან ქრისტეს თჴს. თუ ვინ იყო იგი. ანუ რომლისა მიზეზისათვის
იქმნა კაცად ძე ღ~ისა: მაშინ აღაღო პირი თჴსი წმიდამან ნინო ვითარცა რაჳ
ჯურღმულმან აღმომდინარემან. და იწყო სიტყუად დასაბამითგან წიგნთა ჩვ
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ენთა ზეპირით წარმოთქმად. და განმიმარტებდა ძალსა მათსა. რომლითა ი
გი ვითარცა მძინარესა განმაღვიძებდა მე. და ვითარცა დასულებულსა
გონიერ მყოფდა. და მამათა ჩვენთა შემაწყალებდა. და მარწყუენებდა
ცვალებასა სჯულისასა:
vიდრემდის მრწმენა მე სიტყვითა მისითა იესო ქრისტე ძე ღ~ისა ვნებულად
და აღდგომილად. და კვალად მომავალად დიდებით. და ვითარმედ ჭეშმარი
ტად იგი არს მოლოდება წარმართთა: და ღირს ვიქმნენით მე და შვილი ესე
ჩემი სიდონია. მოღებად საპკურებელსა მას განსაწმედელსა ცოდვათაგან წყ
ალსა ემბაზისასა. რომელსა ინატრიდა წინასწარმეტყუელი დავით, და ვერ
ეწიფა. და მესმა მე ჵმა ახლისა სჯულისა ერთად მგალობელთა. რომელსა
იგი დავით ინატრიდა. და ღირს ვიქმნეთ ზიარებად ჭ~ტსა ჵორცსა და სისხლსა
ქრისტეს ძისა ღ~ისასა. და კრავსა ცოდვათა თჴს სოფლისათა შეწირულთა. რო

მლისა ტკბილ არს გემოს ხილვაჳ მისი. და ამას ზედა სარწმუნოება ყავ უ
ფალო განსლვა ჩემი ჵორცთაგან ჩემთა: კვალად სხვანიცა მრავალნი სასწ
აულნი ვიხილენ თუალითა ჩემითა მცხეთას შინა, ნინოს მიერ აღსრულ
ებული დღეთა ჩემთა:
Mეორე თქმული, მისვე აბიათარ მღდელისა, კუართისათჴს უფლისა ჩ~ნისა ი~ჴ
ქ~ესი:
Mე აბიათარ მიგითხრობ თქვენ თხრობასა მას, რომელი მეუწყა და ყურითა
ჩემითა ვისმინე მამის დედისა ჩემისაგან. და რომელი წიგნთაგანცა უწყი. რამე
თუ მათცა პაპათა და მშობელთაგან თჴსთა მოთხრობით და სმენით უწყოდეს:
ოდეს იგი მეფობდა ჲეროდე იერუსალიმს. მას ჟამსა შინა გვესმა ესრეთ ვი
თარმედ იერუსალიმი სპარსთა დაიპყრესო. რომლისათჴს იქმნა გლოვა და წუხი
ლი ჰურიათა ზედა ქართველთა მცხეთელთა მკუიდრთა. ბოდელთა მღდელთა
კოდის წყაროელთა მწიგნობართა. და სობის კანანელთა თარგმანთა. რომლისათჴსცა
ესე ყოველნი აღიძრნეს წარსლვად, და შეწევნად იერუსალიმელთა: ხოლო შემდგ
ომად მცირედთა დღეთა სხვაჳ მოიწია ღაღადისი ნუგეშინისცემისა. ვითარმედ სპ
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არსნი იგი არა დაპყრობად იერუსალიმისა მოვიდეს. არამედ საჭურველთა წილ
აქუნდათ ოქრო სამეუფო. და მური მსწრაფლ მკურნალი წყლულებისა. და
გუნდრუკი სუნნელი. და ეძიებდეს ყრმასა ვისმე შობილსა თესლისაგან დავ
ითისა. რომელ რეცა პოვეს მწირი ერთი ყრმაჳ მწირისა დედაკაცისა შობი
ლი. უჟამოდ უადგილოსა ადგილსა ვითარცა არს ჩვეულება გარეგან დაბისა
მდგომარეთა კაცთა. და ესენი მის ყრმისა მოვიდეს თაყუანის სცეს მას და შ
ეწირეს მისა ძღვენი იგი მშვიდობით: და იქმნა სიხარული დიდი სმენითა ამის
ჰამბავისათა ჰურიათა ზედა ქართველთა:
X~ შ~დ გარდაჵდეს რა წელნი ოცდა ათნი. მაშინ მოწერა ანნა მღდელმან იერუსა
ლიმით. მამის ჩემისა ელიოზისთანა ესრეთ ვითარმედ იგივე რომლისა თჴს
სპარსნი მეფენი ძღუნითა მოვიდეს. აღზრდილ არს და ჰასაკსა ზომისასა მიწევ
ნულ არს იგი. და თავსა თჴსსა ძედ ღ~ისად ხადის. აწ მოვედით ყოველნი სიკუ
დილსა მისსა. რათა აღვასრულოთ მცნებაჳ მოსესი:
Èა წარვიდა აქათ ელიოზ მამის მამაჳ ჩემი კაცი მოხუცებული. და ესვა მას
დედა ტომისაგან ელი მღდელისა. და ესვა მას დაჳ ერთი: და ევედრებოდა ე
ლიოზს დედაჳ მისი ესრეთ. წარვედ შვილო წოდებასა მას მეფისასა, და წესსა
სჯულისასა. გარნა რომელსა იგი განიზრახვენ, ნუ შეერთვინ ცნობა შენი შვ
ილო ჩემო. რამეთუ იგი არს სიტყუა წინასწარმეტყუელთა. და იგავი ბრძენთა
და საიდუმლოჳ დაფარული პირველთაგან. და წარმართთა ნათელი და ცხოვრება
საუკუნო: და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი. და ლონგინოზ კარსნელი. და მუნ
დახუდეს ჯვარცმასა უფლისასა:
X~ რაჟამს იგი დამსჭუალვიდეს უფალსა ჯვარსა ზედა. და პასანიგმან კუერ
ითა მით რკინისათა, სცა სამსჭუალთა მათ ზედა უფლისათა იერუსალიმს.
მაშინ ესმა ჵმა სამსჭუალთა მათგან გამოსრული, დედასა ელიოზისსა მყო
ფსა მცხეთას შინა. და მეყსეულად იკრჩხიალნა და თქვა. მშვიდობით მეფობ

აო ჰურიათაო. რამეთუ მოჰკალით თავისა თქვენისა მაცხოვარი და მჵსნელი.
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და იქმნენით ამიერითგან მკლველ და მესისხლე შემოქმედისა. ვაჳ თავსა
ჩემსა რომელ არა მეუფლა უწინარესვე ამისსა სიკუდილი. რათამცა არღა
რა სმენილ იყო ყურთა ჩემთა. და არცაღა შემდგომად ამისსა ღირს ვიქმე
ნ მე ხილვად ნათლისა წარმართთა ზედა. და მშვიდობა ისრაილსა და მყის შეის
ვენა, რაჳ სრულ ყო სიტყუაჳ ესე:
X~ კუართი იგი უფლისა ხუდა წილითა მცხეთელთა მათ ჰურიათა. და მოიღო
იგი მცხეთად ელიოზ. და მიეგება დაჳ მისი ცრემლთა მიერ შესვარული.
და მოეხვია ყელსა ძმასა თჴსსა ელიოზს. და მოუღო სამოსელი იგი იე
სოსი. შეიტკბო მკერდსა თჴსსა, და მყის მეყსეულად სულნი წარჵდეს მა
სვე ჟამსა. სამთა ამათ ტკივილთა სიმწარითა. ქრისტეს სიკუდილითა. და
დედისა თჴსისა. და ზიარებისა თჴს უარის მყოფელთა ქრისტესთა ძმისა თჴსისა:
Mაშინ იყო საკჴრველი დიდი და შეშფოთება მცხეთას შინა. რამეთუ განკვირდა
თჴთ დიდი მეფე ადერკი. და ყოველი სიმრავლე ერისა და მთავართა. და სთნდა მ
ეფესა ადერკის სამოსელი იგი. გარნა საკვირველებისა მისგან ზარ განჵდილ და
შეშინებულ იქმნა იგი და ვერღარა იკადრა გამოღებად ჵელთაგან მის მკუდრის
ათა. რომელსა იგი მაგრად და სურვილით შემოემკერდა. და ესრეთ ჵელთავე მქონ
ებელი სამოსელისა უფლისა, დაჰმარხა ძმამან მისმან ელიოზ დაჳ იგი თჴსი.
ადგილსა მას რომელი უწყის ღ~თნ მხოლომან. და არავინ სხვამან თჴნიერ მი
სა. რომელი ესე უწყიან ვითარმედ არს ადგილი იგი მახლობელ ნაძვისა მის
ლიბანით წარმოღებულსა და მცხეთას დანერგულისა და აღორძინებულისა.
Èა ესეცა მეუწყა მამისაგან ჩემისა. ვითარმედ არს სხვაცა სამღთოთა ძალითა
შემოსილი მრჩობლი იგი ხალენი ელიასი. ამას ქალაქსა შინა და ჵელთ ჩვენთა
საკურთხეველისა სიმტკიცესა ქჲშე ქვათა უპოვნელად ვიდრე ჟამადმდე მისსა:
r~ მრავალ გზის მოიბირა წმიდამან ნინო. მამისა მიმართ ჩემისა. რათამცა გამოვ
იწულილე მისგან ადგილი იგი მჵურვალედ სამოსლისა მის. ხოლო მან ესოდენ მრ
ქვა. ვითარმედ აქა არს ადგილი იგი სამარხვო მისი. რომელსა ზედა ენანი კა
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ცთანი. არა დადუმნენ გალობად ღ~ისა მიმართ. და არს ადგილი იგი, ადგილი ვითარ
ცა იაკობისი კიბედ ხილული და ზეცად აღწევნილი: და შემდგომად წელთა მრავ
ალთასა. ძის წულმან შვილმან ადერკი მეფისამან ამზაელ. ძიება ყო სამოსლ
ისა მისთჴს ჰურიათა თანა. და ვერ უძლო პოვნად და ცნობად მისა. გარნა მასცა ეს
რეთ მიეთხრა რომელთაგან ესრეთ გამოიკითხვიდა. ვითარცა ესერა ზემო ითქვა,
ნაძვისა მის მახლობელად ყოფა. ადგილსა მას რომელსას დამარხულ იქმნაჱ
X~ დამარხულ იყავნ ესეცა. ვითარმედ სახლი ელიოზისი. რომელმან კუართი
უფლისა მოიღო. და დამარხა მითურთ დაჳ მისი. იყო ქალაქსა დასავლით წ
იაღ მოგუთასა ჵიდსა ზედა:
Mათ დღეთა შინა იხილა წმიდამან ნინო. სამ გზის და ოთხ გზისცა ძილსა შინა ჩუჲ
ნებით. რომელი იგი მუჵლსა თჴსსა ზედა მიყრდნობილმან მცირეს რაჳმე მი

ირულის. რამეთუ ხედვიდა იგი ესრეთ, ვითარმედ რეცა თუ მოვიდიან მფრი
ნველნი ფრთითა შავნი. და შთავიდიან მდინარესა მას შინა და განიბანიან და
განსპეტაკნიან. და აღვიდიან იგი სამოთხესა მას შინა პირველ ჵსენებულსა
ბაბილოსა. და მუნ შინა მოისთულებდიან ნაყოფსა მისსა. და ყუავილთა მათ
იჵუმევდიან. და ესრეთ მოწლედ და სურვილით წ~ისა ნინოს მიმართ მოიღებ
დიან რეცა თუ მისი არს სამოთხე იგი. და გარემოს მისსა მოაკრბიან იგი ჟივ
ილითა შჲნიერად;
X~ ესერაჳ ესრეთ იხილა წმიდამან ნინო. აუწყა მოწაფესა თჴსსა სიდონიას ასულსა
აბიათარისსა. რომლისათჴს იგი მიუგო მან და ჰქვა წმიდასა ნინოს. უცხოო
და აქ არა შობილო. ტყუეო სიტყჴსაებრ შენისა, და ჩვენ ტყუეთა მჵსნელო.
უწყი რამეთუ შენ ზედა მოიწია ახალი ესე ჟამი. და შენ ჟამით ისმეს ჰამბ
ავი იგი ძველი მამათა ჩვენთა ნაქმარი. ზეცისა მის კაცისა უბრალოსა სისხლ
ისა უსამართლოდ დათხევა რომელი ჰქმნეს ჰურიათა სირცხვილი. და კიდეთა
ქვეყანისათა განბნევაჳ. მეფობისაგან დაცემაჳ. და ტაძრისა მის წ~ისა მიღებ
აჳ მათგან. ერისა უცხოსა წოდება, და მიცემა მათდა დიდებისა მათისა:
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იერუსალიმ იერუსალიმ ვითარ განგიმარტავნ ფრთენი შენნი. და შეიკრ
ებ ყოველთა ცის კიდითა ნათესავთა ფრთეთა ქჲშე შენთა: რამეთუ აჰა ა
ქაცა მოსრულ არს დედაკაცი ესე, რომელმანცა შეცვალოს ყოველი
წესი ამის ქვეყანისა. და კვალად მიექცა წმიდასა ნინოს, და ჰქვა ესრეთ.
ვითარმედ ჩვენება ეგე შენი მოსწავებს და ცხად ჰყოფს ადგილსა ამას შენ
მიერ სულიერად სამოთხედ შეცვალებასა. და სამღთოთა ნაყოფთა გამომღება
რობასა მისსა უკჲ:
X~ ვითარ მოვიდა მირიან მეფე საბერძნეთით. ოტებული კოსტანტინე. მეფი
საგან. და ვიდრე მოსულადმდე მისსა განცხადნა წ~ისა ნინოს ქადაგება ქრის
ტეს სჯულისა. რამეთუ იტყოდა იგი ჵმა მაღლად. ვითარმედ გპოვენ მკ
ვიდრნი ეგე ჩრდილოსანი ცთომასა შინა: და გამოეჩინა ჯვარი იგი ნასხლევი
სა. და იქმოდა მის მიერ საკვირველებათა დიდთა. რამეთუ განჰკურნის
განუკურნებელნი თჴნიერ წამლისა, შეხებითა მით ჯვარისათა. და კვალ
ად ქადაგებდეს მის თანავე მოწაფენი მისნი. რომელნი პირველ ფარულად
იყუნეს მოწაფე მისდა. რიცხვით შვიდნი დედანი ნათესავნი ჰურიათანი. სი
დონია ასული აბიათარ მღდელისა, და სხვანი იგი ექუსნი. და სამოთხისა მცვ
ელნი იგი ურთიერთას მეუღლენი. და აბიათარ მღდელი ახალი იგი პავლე,
რომელი უშიშად და დაუცხრომელად ჰქადაგებდა სჯულსა ქრისტესსა: რო
მელი ფრიად მეცნიერ იყო ძველისა სჯულისა. და ახალი ესე სჯული ეს
წავა წმიდისა ნინოსგან. და უმეტეს ნინოსსა ამხილებდა ყოველსა
კაცსა. და ასწავებდა სჯულსა ჭეშმარიტსა ქრისტესსა:
Mაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზედა. რათამცა ქვა დაჰკრიბეს მას. ხოლო
მირიან მეფემან მიავლინნა მსახურნი განარინა აბიათარ მოკლვისაგან ჰურია
თასა. რამეთუ აქუნდა მირიან მეფესა სურვილი ქრისტეს სჯულისა.

ამისთჴს რომელ ასმოდეს მრავალნი სასწაულნი ქრისტეს მიერნი საბერძ
ნეთით და სომხითით. და არა დააბრკოლებდა ქადაგებად ნინოსსა, და მოწაფეთა მის
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თა. არამედ ჰბრძოდა მათ მტერი იგი ყოველთა მიმართ მორწმუნეთა ეშმაკი. და
ვერ დაამტკიცებდა აღსაარებასა ქრისტესსა. და ეგრეთვე ნანა დედოფალიცა
გულ ფიცხელ და შეურაცხის მყოფელ იყო ქადაგებასა მას ქ
რისტეს სჯულისასა ჭეშმარიტსა:
X~ წმიდა ნინო იყო ესრეთ. და ილოცვიდა დაუცხრომელად. საყუდელსა მას მისსა
მაყუალთა ქუჲშე. და დაკვირვებულ იყუნეს წარმართნი იგი ლოცვასა მისსა და
მღჴძარებასა. უცხო უჩნდათ საქმე იგი. იწყეს გამოკითხვად მისსა. ხოლო იგი
აუწყებდა ძველთა და ახალთა წიგნთა. და განაბრძნობდა უგულის ჵმოთა მათ. და
შთაუგდებდა გულსა მათსა სიყუარულსა ქრისტესსა:
Èა იყო ესრეთ სამ წელ. ვინაჳცა განაცხადა ქადაგება და დაიმოწაფნა მრავალ
ნი: მაშინ იყო ვინმე ყრმაჳ წული უფლისა. მძიმისა სენითა. და მიმო აქუნდა
დედასა მისსა კარითი კარად. რათამცა ვინმე პოვა მეცნიერი კურნებისა. და
ყომცა სარგებელი მისი. და შეისწავეს იგი ყოველთა და არა ოდეს პოვეს სა
რგებელი კურნებისა ყრმისა მის თჴს. და მკურნალთა ჰქვეს დედაკაცსა მას
ვითარმედ არაჳ სარგებელ ეყვის ყრმასა მაგას. და დედაკაცი იგი იყო გულ
ფიცხელი წარმართი. და მარადის სძაგებნ სჯულსა ქრისტიანეთასა. და აყე
ნებდის სხვათაცა კითხვად და მისლვად ნინოსსა:
X~ ვითარცა სასო წარკვეთილ იქმნა მკურნალთა მიერ. მოვიდა და დავარდა წინ
აშე ნინოსსა, და ევედრებოდა კურნებასა ყრმისასა: მაშინ ჰქუა წმიდამან ნინო
კურნება რომელი კაცთაგან არს, მე არა რაჳ ვყო. ხოლო ღ~თნ ჩვენ მან ქმნა
ს რომელსა მე ვმსახურებ. ქრისტე მან მისცეს ყრმასა ამას კურნება რო
მელი ყოველთაგან განწირულ არს. და რომლისა კილიკსა ზედა მარადის ილო
ცავნ წმიდა ნინო. მას ზედა დადებად უბრძანა. წმიდამან ნინო სნეული იგი. და იწ
ყო ვედრებად უფლისა. და მასვე ჟამსა განიკურნა ყრმა იგი. განცვიფრებუ
ლი და მხიარული მისცა დედასა თჴსსა. ხოლო დედამან ყრმისამან აღიარა ქრის
ტე. და თქვა არა არს სხვა ღ~თი თჴნიერ ქრისტესსა რომელსა ჰქადაგებს ნინო:
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და დაემოწაფა წმიდასა ნინოს. და შეუდგა კვალსა მისსა. და ადიდებდა ღ~თსა:
Mაშინ დედოფალი ნანა შევარდა სენსა ფიცხელსა დიდსა და მწარესა, რომელსა
კურნება ვერავინ შეუძლო. რამეთუ ყოველთა ჵელოვანთა მკურნალთა წარმოცა
ლიერნეს წამალნი მათნი. და ვერაჳ შეუძლეს კურნებაჳ მისი. უღონო იქმნნეს
და სასოწარკუეთილ: ხოლო აუწყეს ვიეთმე დედოფალსა ვითარმედ დედაკაცისა მის
ჰრომისა ტყვისა მიერ რომელსა ჰქვიან ნინო. ლოცვითა მისითა მრავალნი
სენნი განიკურნებიან: მაშინ უბრძანა მსახურთა თჴსთა, რათა მოიყუანონ
ნინო. და მივიდეს მსახურნი დედოფლისანი, და პოვეს წმიდა ნინო ქოჩსა მას ქვეშე
მაყუალთასა. ილოცვიდა ჟამსა მეექუსესა. და მიუთხრეს ბრძანება დედოფლი
სა. ხოლო წმიდამან ნინო ჰქვა. არა ბრძანებულ არს ჩემდა სადა ბანაკი ჩვენი
არს არა განვიდეთ მიერ. არამედ დედოფალი აქა მოვიდეს საყოფელსა ჩემსა

ჭეშმარიტსა, და განიკურნოს ძალითა ქრისტესითა. ხოლო მსახურთა მიუთხ
რეს დედოფალსა თქმული იგი ნინოსი. მაშინ დედოფალი გულს მოდგინედ
ეტყოდა მათ. შემიმზადეთ მე მცხედარი და მიმიყუანეთ მისა. მაშინ წარი
ყუანეს ცხედრითა მსახურთა მათ, და ძე მისი რევ და სიმრავლე ერისა მისთანა:
vითარ მივიდეს საყოფელსა მას წ~ისა ნინოსსა. და დადვეს დედოფალი კი
ლიკსა მისსა ზედა: იწყო წმიდამან ნინო ლოცვად და ვედრებად ღ~ისა მყოვარ
ჟამ. და მოიღო ჯვარი იგი რომელი აქუნდა. შეახო თავსა ფერჵთა და
მჵართა სახედ ჯვარის. და მეყსეულად განიკურნა და აღდგა განცოცხლებ
ული. ჰრწმენა ქრისტე და თქვა, არა არს ღ~თი თჴნიერ ქრისტესა. რომელ
სა ქადაგებს ტყუე ესე დედაკაცი. და მიერითგან შექმნა იგი მეგობრად თვი
სად შინაურად. და მარადის ჰკითხავნ და გამოიწულილვენ სჯულსა ქრისტეს
სა. და ასწავებს წმიდა ნინო, და აბიათარ ახალი პავლე. და ასული მისი ს
იდონია. და იქმნა დედოფალი მორწმუნე და იცნა ღ~თი ჭეშმარიტი: და ჰკით
ხვიდა დედოფალსა მეფე. ვითარ იგი მეყსეულად განიკურნე. და უთხრობდა
დედოფალი ყოველსა მას რომელი იქმნა მას ზედა, თჴნიერ წამლისა ლოცვითა
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ნინოსითა და შეხებითა ჯვარისათა განიკურნა სიმრავლე იგი ერთა რომელ
თა ეხილვა დაამტკიცებდეს სიტყუასა მას დედოფლისასა:
Mაშინ მირიან მეფე განკვირდა და იწყო გამოძიებად სჯულსა ქრისტესსა. და
მარადის ჰკითხავნ ჰურია ყოფილსა მას აბიათარს. ძველთა და ახალთა წ
იგნთასა. და იგი აუწყებდა ყოველსა:
Èა წიგნიცა რომელი ჰქონდა მირიან მეფესა ნებროთისი. მასცა წიგნსა შინა
პოვა წერილი ესრეთ. აღშენებასა მას გოდლისასა. ჵმა იყო ზეცით ნებ
როთის მიმართ რომელი ეტყოდა. მე ვარ მიქელ. რომელი დადგინებულ ვარ
ღ~ისა მიერ მთავრობასა ზედა აღმოსავალისასა. განვედ ქალაქით მაგით. რამ
ეთუ ღ~თი დაჰფარავს. ხოლო უკანასკნელთა ჟამთა მოვიდეს მეუფე იგი ცისა.
რომლისა შენ გნებავს ხილვა შეურაცხი ერსა შორის შეურაცხსა. შიშმან
მისმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი. მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა, და ეძ
იებდენ სიგლახაკესა. მან გიხილოს ჭირსა შინა და გიჵსნას შენ:
Mაშინ გულის ჵმა ყო მეფემან მირიან. რამეთუ ძუელნი წიგნნი და ახალნი ემ
ოწმებოდეს. და ნებროთის წიგნიცა დაამტკიცებდა. და შეექმნა სურვილი ქრის
ტეს სჯულისა. არამედ ჰბრძოდა მტერი იგი უჩინო, და აყენებდა აღსარებასა
ქრისტესსა. გულსა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა და ცეცხლისასა. არამედ მ
არადის ევედრებოდა დედოფალი აღსარებად ქრისტესსა. და იყო მეფე დედოფლი
სა მოქცევითგან წელიწადსა ერთსა ორგულებასა შინა: ხოლო ასწავებდა ერსა
დაუცხრომელად წმიდა ნინო. და არა ვის აუწყებდა თუ ვინ ვარ, ანუ სადათ მოვ
ალ, არამედ ტყუედ იტყოდა თავსა თჴსსა: შემდგომად ამისსა მოგვი იგი მთავა
რი სპარსი, სახლით ხვარასნელი იყო. სულითა უკეთურითა ფიცხელად იგჲ
მებოდა. და სიკუდილსა მიახლებულ იყო. და იყო მთავარი იგი ნათესავის
აგან მირიან მეფისა. მაშინ ევედრნეს წმიდასა ნინოს ნანა დედოფალი. და მეფე

იხილვიდა საქმესა მისსა მცირედ ორგულებით. ეტყვინ წმიდასა ნინოს რომ
ლისა ღ~ისა ძალითა იქმ კურნებასა ამას. ანუ ხარ შენ ასული არმაზისი. ანუ
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შვილი ზადენისა. უცხოობით მოხუედ და შეუვრდი. და ზედა აცთ მათ წყა
ლობა შენი. და მიგანიჭეს ძალი კურნებათა. რათა მით სცხონდებოდი უცხო
სა ქვეყანასა და დიდებულმცა არიან უკუნისამდე. ხოლო შენ წინაშე ჩვენსა ი
ყავ ვითარცა ერთი მაწოვნებელი შვილთა ჩვენთაგანი. და პატივცემულ ქა
ლაქსა ამას შინა. არამედ უცხოსა ამას სიტყუასა ნუ იტყვი. ჰრომთა მათ
შეცთომილთა სჯულსა ნუცა გნებავს ყოვლადვე თქმად:
r~ აჰა ესერა ღ~თნი დიდნი სოფლის მპყრობელნი. მზის მომფენელნი, წვიმის მომყ
უაებელნი ქვეყანით ნაყოფთა აღმომაცენებელნი, გამომზრდელნი ქართლი
სანი, არმაზ და ზადენ. ყოვლისა დაფარულისა გამომეძიებელნი ძველნი ღ~თნი
მამათა ჩვენთანი გაცი და გაიმ. იგინი იყუნენ სარწმუნებელად კაცთა მიმართ.
და უკეთუ განჰკურნო შენ მთავარი ესე, განგამდიდრო და გყო შენ მკვიდრ მც
ხეთას შინა, მსახურად არმაზისა: დაღაცათუ ჰაერითა მით და სეტყვითა მოიწია მათ
ზედა შემუსრვა მისი. არამედ იგი ადგილი უძრავი არს. და ქალდეველთ ღ~თი ი
თრუჯან და ესე ყოვლადვე მტერ არიან. ამან ზღვა შემოადგინა ზედა. და მან ამას
ზედა ესე ვითარი ურვა მოაწია, ვითარ აქუს ჩვეულებაჳ სოფლის მპყრობელთა.
და კმა გეყავნ ჩემგან ბრძანება ესე:
Mიუგო წმიდამან ნინო. შენ მეფე სახელითა ქრისტესითა, და ვედრებითა დედისა მ
ისისათა. და მისთა ყოველთა წმიდათათა. მოავლინენ შენ ზედა ღ~თნ ცისა და ქვეყან
ისა შემოქმედმან. დამბადებელმან ყოვლისა დაბადებულისამან დიდისა და
დიდებულ
ისა და აურაცხელისა მისისა მრავალ მოწყალებისაგან. მოგივლინენ შენ ვითარ
ცა საჵმილისაგან ნაბერწყალი ერთი მადლისა მისისა:
rათა სცნა და გულის ჵმა ჰყო. სიმაღლე ცისა და ნათელი მზისა. სიღრმე ზღვი
სა საძირკველისა. და სივრცე ქვეყანისა და საფუძველი მისი. და უწყებულ ი
ყავნ მეფე ვინ შემოსნის ცანი ღრუბლითა. და ქუხან ჵმითა ჰაერისათა. და
იძრვინ ქვეყანა სიმძაფრითა. და რბიან მეხის ტეხანი. და ყოველსა მთასა ეგზ
ების ცეცხლი გულის წყრომითა მისითა:
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aნუ ოდეს შეიძრის ყოველი ქვეყანა. ვიდრემდის დაირღვან მთანი მყა
რნი კლდენი ქვანი. და მეცნიერ იყავნ შენ ამას ყოველსა მიწევნად. რამე
თუ ღ~თი ცათა შინა არს უხილავ. თავი იგი ყოველთა დაბადებულთა თჴნ
იერ ძისა მისისა. რომელი მისგან გამოვიდა ქვეყანასა ზედა. გამოჩნდა ვი
თარცა კაცი. რომელმან აღასრულა ყოველი რომლისათჴს მოსრულ იყო.
და აღვიდა მათვე სიმაღლეთა მამისათა. და იხილა დაუსაბამო იგი მხოლო
მაღალ არს და დაბადებულთა ხედავს. და მაღალნი იგი შორით იცნის:
მეფეო ახლოს არს მიახლება შენი ღ~ისა მიხედვად რომელი არს ქალა
ქსა ამას შინა, სასწაული ერთი სამოსელი ძისა ღ~ისა აქა არს. და ხალე
ნი მის ელიასი აქავე არს ყოფაჳ, და სასწაულნი არიან. რომელნი ღ~თნ

გამოაჩინნეს. თუ არა მე კულაჳ მთავარი ესე შენი განვჰკურნო სახელითა
ქრისტეს ჩემისათა. და ჯვარითა ვნებისა მისისათა. ვითარცა იგი დედოფალ
ი ნანა განიკურნა სენისაგან დიდისა. რაჳ იგი ვაუწყე მას ჰყოფს იგი. რა
თა სულიცა თჴსი განაბრწყინვოს. და ერიცა თჴსი მიიახლოს ღ~თსა:
Èა მიჰგვარეს მას მთავარი იგი. და მოვიდა ნანა დედოფალიცა სამოთხესა მას შინა
ნაძვთა მათ ქვეშე. და დაადგინა იგი აღმოსავალით, და აპყრობად სცა ჵელნი. და
ჰქვა მას სამ გზის. ვიჯმნი შენგან ეშმაკო. შეუდგები ქრისტესა ძესა ღვთ
ისასა. და ტიროდა ნინო სულთქმითა სულისა თჴსითა. და ითხოვდა ღ~ისაგან
შეწევნასა
კაცსა ამას ზედა. და იყუნეს მოწაფენი მისნი მუნვე ერთ დღე და ორ ღამე.
და მსწრაფლ განვიდა მისგან სული იგი ბოროტი. და დაემოწაფა ნინოს სახლ
ეულითა და ერითურთ მისით. და ადიდებდეს მამასა დაძესა და სულსა წ
მიდასაჱ
ñქმული სიდონია დედაკაცისა. რომელი იყო მოწაფე ნინოსი. რომელი ე
სე იხილა და დაწერა. მოქცევა სასწაულითა მირიან მეფისა. და შევრდომა ნინო
სი, აღსარებისათჴს ქრისტესისა. ჯვარის აღმართებისათჴს. ეკკლესიათა აღ
შენებისათჴს. და მას შინა სასწაულთა მისთათჴს: ñ ა ვ ი. ზ (7): Mამაო გვაკ~ხენ:
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Èა იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა თთვესა ივლისსა ოცსა. დღესა შაბა
თსა. განვიდა მეფე მირიან ნადირობად მუხნარით კერძო: და მოუჵდა უჩინო
იგი მტერი ბოროტი ეშმაკი. და შთაუგდო გულსა სიყუარული კერპთა და
ცეცხლისა. და იგონებდა ყოველსა მსახურებასა მათსა, და მახვილითა მო
წყუედასა ყოველთა ქრისტიანეთა: და ჰქვა მეფემან ოთხთა თანა მზრახველთა
მისთა. ღირს ვართ ჩვენ ღ~ისაგან ჩვენთა, ბოროტის ყოფასა, რამეთუ უდებ
ვიქმნენით მსახურებისაგან მათისა. და მიუშვით ჩვენ ქრისტიანეთა გრძნეუ
ლთა ქადაგებად სჯულსა მათსა ქვეყანასა ჩვენსა. რამეთუ გრძნებითა ჰყოფენ
საკვირველებათა მათ. აწ ესე არს განზრახვა ჩემი. რათა ბოროტად მოისრნეს ყო
ველნი მოსავნი ჯვარცმულისანი. და უმეტესად შეუდგეთ მსახურებასა ღ~თ
თასა მათ მპყრობელთა ქართლისათა. ვამხილო ნანას ჩემსა ცოლსა შენანება
და დატეობა სჯულსა ჯუარცმულისასა. და თუ არა მერჩდეს, დავივიწყო სიყ
უარული მისი. და სხვათავე თანა წარვწყმიდო იგიცა: დაუმტკიცეს განზრახვა მ
ისი თანა მზრახველთა მათ. რამეთუ მჵურვალედ იყუნეს იგინი საქმესა ამას.
და ჰნებვიდა პირველითგან და ვერ იკადრებდეს განცხადებულად: ხოლო მეფემან
მოვლო ყოველი სანახები მუხნარისა. და აღვიდა მთასა ზედა თხოთისასა მაღალ
სა. რათამცა მოიხილა კასპად და უფლის ციხედ. განვიდა თხემსა მთისასა
შუა სამხრის ოდენ. დაუბნელდა მათ ზედა მზე თქვა იქმნა ღამე ბნელი
უკუნი. და დაიპყრა ბნელმან არენი და ადგილნი. განიბნინეს ურთიერთას
ჭირისაგან და ურვისა. და დაშთა მეფე მარტო და იარებოდა მთათა მაღნართა
შეშინებული და შეძრწუნებული. და დადგა ერთსა ადგილსა და წარეწირა
სასოება ცხოვრებისა მისისა: და ვითარცა მოეგო თავისა ცნობასა. და განიზ
რახვიდა ესრეთ გულსა თჴსსა. აჰა ესერა ვხადე ღ~თთა ჩემთთა, და

არა ვპოვე ჩემ ზედა ლხინება: აწ რომელსა ქადაგებს ნინო, ჯვარსა და
ჯვარცმულსა. და ჰყოფს კურნებასა მისითა სასოებითა არამცა ძალ ედვაა ჵს
ნაჳ ჩემი ჭირისა ამისგან. რამეთუ ვარ მე ცოცხლივ ჯოჯოხეთს შინა.
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ვერა უწყი თუ ყოვლისა ქვეყანისა თჴს იქმნა დაქცევა ესე და ნათელი ბნ
ელად გარდაიქცა. და თუ ჩემთჴს ოდენ:
aწ თუ ჩემთჴს ოდენ არს ჭირი ესე ღ~თო ნინოსო განმინათლე ღამე ესე. და
მიჩვენე საყოფელი ჩემი. და აღვიარო სახელი შენი. აღვმართო ძელი ჯვარ
ისა და თაყუანის ვსცე მას. და აღვაშენო სახლი სალოცველად ჩემდა. და ვიყო
მორჩილ ნინოსსა სჯულსა ზედა ჰრომთასა: ესე ყოველი რა წართქვა გან
თენა. და გამობრწყინვა მზე. და გარდამოვიდა მეფე ცხენისაგან და დადგა
მას ადგილსა. განიპყრნა ჵელნი აღმოსავლით და თქვა. შენ ხარ ღ~თი ყოვე
ლთა ზედა ღთ~თა, და უფალი ყოველთა ზედა უფლებათა. ღ~თი რომელსა ნინო
იტყჴს. და საქებელ არს სახელი შენი ყოვლისა დაბადებულისაგან. ცასა ქვე
შე და ყოველსა ქვეყანასა ზედა. რამეთუ შენ მიჵსენ მე ჭირისაგან, და განმინა
თლე ბნელი ჩემი. აჰა ესერა მიცნობიეს რამეთუ გინდა ჵსნა ჩემი და ლხინება,
მიახლებაჳ შენდა უფალო კურთხეულო: ამას ადგილსა აღვმართო ძელი ჯვა
რისა რომლითა იდიდებოდის სახელი შენი. და იჵსენებოდის საქმე ესე სასწა
ული უკუნისამდე: და ისწავა ადგილი იგი და წარმოემართა. და იხილა ერმან
მან ნათელი და გამოერთნენ ერი განბნეული:
X~ მეფე ღაღადებდა. მიეცით ღ~თსა ნინოსსა დიდება ყოველმან ერმან. რამეთუ
იგი არს ღ~თი საუკუნეთა. და მას მხოლოსა შვენის დიდება უკუნისამდე:
ხოლო ნანა დედოფალი და ყოველი ერი განვიდეს მიგებებად მეფისა. რამეთუ
ესმათ პირველ წარწყმედა, და კვალად მოსლვა დიდებად: და მიეგებოდეს ქინ
ძარას და ღართას. ხოლო ნეტარი ნინო დადგომილ იყო ლოცვასა მწუხრისა
სა მაყლოვანსა მას შინა. ჩჲულებისა ებრ მისისა ჟამსა თჴსსა. და
ჩვენ მისთანა ორმეოც და ათი სული:
Èა იყო ვითარცა შემოვიდა მეფე და აღიძრვოდა ქალაქი. და ჵმითა მაღლითა
ღაღადებდა მეფე. სადა არს დედაკაცი იგი უცხო რომელ არს დედაჳ ჩემი.
და ღ~თი მისი მჵსნელი ჩემი: ვითარცა ესმა თუ აქა მაყულოვანსა არს და
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ილოცავს. მოდრკა მეფე და ყოველი იგი ლაშქარი. მოვიდა და გარდაიჭრა საჵე
დრისაგან და ეტყოდა ნინოს. აწ ღირს მყავ სახელის დებად სახელსა ღ~ისა
შენისასა და მჵსნელისა ჩემისასა: ხოლო წმიდა ნინო ასწავლიდა და აწვევდა მს
წრაფლ თაყუანისცემად აღმოსავალით, და აღსარებად ქრისტეს ძისა ღ~ისა:
Mაშინ იქმნა გვრგვინა და ტირილი ყოვლისა კაცისა. ოდეს ხედვიდეს მეფესა
და დედოფალსა ცრემლოსანთა: და ხვალისა დღე წარავლინნა მოციქულნი საბ
ერძნეთად მირიან მეფემან წინაშე კოსტანტინე მეფისა. და წიგნი ნინოსი ელ
ენე დედოფლისა წინაშე. და აუწყეს ესე ყოველი სასწაული ქრისტეს მიერი.
რომელი იქმნა მცხეთას შინა მირიან მეფესა ზედა: და ითხოვნეს მოსწრაფებით

მღდელნი ნათლის ღებისათჴს. ხოლო წმიდა ნინო და მოწაფენი მისნი ქადაგებდ
ეს ერსა მას ზედა დღე და ღამე დაუცხრომელად. და უჩვენებდეს გზასა ჭეშმა
რიტსა სასუფეველისასა:
ñქმული მისივე აღშენებისათჴს ეკკლესიისათა: Mამაო გვაკურთხენ:
Oდეს წარემართა მეფე და ყოველი ერი ქრისტიანობასა მოსწრაფებით, ვიდრე მღ
დელთა მოსლვამდე. ჰქვა მეფემან წმიდასა ნინოს. მესწრაფების მე აღშენებად
სახლსა ღ~ისასა სადა უშენოთ. ჰქვა ნინო სადაცა მთავართა გონება მტკიცე
არს. ჰქვა მას მეფემან მიყუარან მე მაყუალნი ესე შენნი. მნებავს მე გონებისა
ებრ ჩემისა. გარნა არა ესრეთ არამედ არა ვრიდო სამოთხესა ამას სამეფოსა და
ნაძვთა ამათ სიმაღლესა, და ბაბილოთა ამათ ნაყოფიერებასა და ყუავილთა სუნ
ნელებასა. რამეთუ ჩვენებასა რომელი იხილე შენ. მფრინველთა მათ ფრთი
თა უშვერთა განბანა წყლითა და განსპეტაკება ბრწყინვალედ, და დასხდომა ხე
თა მათ ზედა სამოთხისათა. და ჵმობაჳ მათი ჵმითა ტკბილითა:
Å~ტად სამოთხე ესე ჵორციელი და წარმავალი, შეგვეცვალოს ცხოვრებად საუკუნოდ
და მუნ აღვაშენოთ სახლი ღ~ისა სალოცველად ჩვენდა. ვიდრე მოსლვადმდე
ჩემდა მღდელთა საბერძნეთით: და მეყუსეულად მოიღო ძელი და ასწავებდა ხურო
თა. და მოჰკვეთა ნაძვი იგი, და ნაძჴსა მისგან შემზადნა შვიდნი სვეტნი ეკკლ
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ესიისანი. და ვითარ აღაშენეს კედელი იგი ძელითა, და ამართნეს ექვსნი იგი
სვეტნი თჴს თჴსად. ხოლო სუჲტი იგი უდიდესი რომელი საკვირველ იყო
ხილვითა საშუალ ეკლესიისა შესაგდებლად განმზადებული. ვერ შეუძლ
ეს აღმართებად მისსა. და აუწყეს მეფესა საკჴრველი იგი. ყოვლადვე ვერ შეძ
რვა ადგილითცა სუჲტისა მის:
Mაშინ მოვიდა მეფე სიმრავლითა ერისათა. და მოიხუნეს მრავალ ღონენი
მანქანან. სიმარჯვითა და ერისა სიმრავლისა ძალითა, ეცადნეს აღმართებად
და ვერ შეუძლეს. და იყო დაკვირვებულ მეფე და სიმრავლე ერისა და იტყო
დეს რაჳმე არს ესე. და ვითარ იყო მწუხრი წარვიდა მეფე სახლად თჴსად შეწ
უხებული დიდად. ხოლო წმიდა ნინო და ათორმეტნი მოწაფენი მისნი დედანი დაად
გრეს სვეტისა მის თანა. ხოლო სანატრელი გოდებითა სუჲტსა მას ზ
ედა დაადინებდა ცრემლთა:
vითარცა შუაღამე ოდენ იყო. წარმოიქცეს ორნივე ესე მთანი. არმაზი და ზა
დენი. რეცა თუ ჩამოირღვეს და დააყენნეს წყალი ორთავე. და მტკუარმან
გარდამოხეთქა და წარჰქონდა ქალაქი. და შეიქმნეს ჵმანი საზარელნი ტყებისა
და გოდებისანი. ეგრეთვე არაგვი გარდამოჵდა ციხესა ზედა, და იქმნებოდეს სა
ზარელნი გრგვინვანი: შეშინდეს დედანი და ივლტოდეს. ხოლო ნეტარი იგი
ღაღადებდა. ნუ გეშინინ დანო ჩემნო. მთანი მუნვე ჰგიან. და წყალნი მუნ
ვე დიან და ერსა ყოველსა სძინავს:
X~ ესე რომელ რეცა მთანი დაირღვეს სამართლად გეჩვენების. რამეთუ ურწმ
უნოებისა მთანი დაირღვეს ქართლს შინა. და წყალნი რომელ დაეყენნეს,
სისხლნი იგი ყრმათა კერპთა მიმართ შეწირვისა დაეყენოს:
X~ ჵმა ესე ტყებისა არს ეშმაკთა სიმრავლისა. რამეთუ იგლოვენ იგი თავთა თჴ

სთა. რომელნი არიან მეოტ ამით ადგილით, ძალითა მაღლისათა და ჯვარითა
ქრისტესითა. მოიქეცით და ილოცევდით ღ~ისა მიმართ: მეყსეულად დასცხრეს
ჵმანი იგი, და იყო არა რაჳ: და დგა წმიდა ნინო განეპყრნეს ჵელნი და ილოცე
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ვდა ღ~ისა მიმართ. და იტყოდა რათა არა დაებრკოლოს საქმე ესე რომელსა
წარმართებულ არს მეფე. და ვიდრე არა ეყივლა ქათამსა. სამთავე კერძოთა ქა
ლაქისათა. დასცა ზარსა ლაშქარმან ძლიერმან. დაჰლეწნეს კარნი. და აღივსო
ქალაქი სპარსითა ლაშქრითა. და შეიქნა ზარის საჵდელი ზრზინვა და ყივილ
ი. და კლვა, და სისხლი დიოდა. და აღივსო ყოველი ადგილი. და მოვიდა მათდა სი
მრავლე ზახილითა და მახვილითა. და სხვათა მათ შიშისაგან დადნებოდეს ჵო
რცნი, და განილია სული მათი ტიროდეს ნათესავთა მათთა თჴს:
Èა მსწრაფლ ისმოდა ჵმობდეს რაჳ ძლიერად. მეფე სპარსთა ხუარაჳ ბრძანე
ბს. და მეფეთა მეფე ხუარან ხუასრა. ყოველი ჰურია განარინეთ პირისაგან მ
ახვილისა: ესერა მესმა და მოვეგე ცნობასა. შეორგულდით მე და ათნი იგი ჩე
მთანანი. და მოახლებულ იყუნეს მახვილოსანნი გარემოს ჩვენსა, სცემდეს და
კლვიდეს:
Èა ისმა ჵმაჳ ძლიერი. მირიან მეფე შეიპყრესო: გარე მოიხილა მჵნემან მოღვ
აწემან და თქვა. ესე რომელი ყივის, ვიცი რომელ აწ სადამე დიდად სჭირს. და
მადლობდით ღ~თსა რომელი ესე ნიში არს წარწყმედისა მათისა. და ქართლისა
ცხოვრებისა და ამის ადგილისა დაბისა. და ნუგეშინის გუცემდა ვითარცა მო
ძღვარი ჵელოვანი. ჭეშმარიტად მოძღვარი და მოციქული სანატრელი:
Mიექცა ერსა მას მომსრველსა და ჰქვა. სადა არიან მეფენი სპარსთანი. ხვარა
და ხვარან ხვასრა. საბასტინით გუშინ წამოხვედით მალე მალე მოხვედით. დი
დი სადამე ლაშქარი ხართ და ძლიერი. რად დალეწეთ ქალაქი ესე. და მახვ
ილი დაეცით ქართა და ნიავთა. წარგუალეთ ბნელით ჩრდილოთ კერძო მთ
ათა და კედართა. აჰა მოვიდა რომელსა თქვენ ევლტით:
Èა განიძრა ჵელი ჯვარის სახედ. და მეყსეულად უჩინო იქმნნეს ყოველნი იგი
და იქმნა დაყუდება დიდი. და დედანი იგი ჰნატრიდეს მას და ადიდებდეს ღ~თსა:
X~ ვითარცა ცისკარი აღეღებოდა. მიერულა დედათა მათ. ხოლო მე სიდონია მღ
ვიძარე ვიყავ, და იგი დგა ჵელ განპყრობით: აჰა ესერა ზედა მოადგა ჭაბ
უკი ერთი ნეტარსა მას. ყოვლად ნათლითა შემკობილი. შებლარდნილი
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ცეცხლის ზეწრითა. და ჰქვა რაჳმე სამნი სიტყუანი. ხოლო იგი დაეცა
პირსა ზედა. და ჭაბუკმან მან მიჰყო ჵელი სუჲტსა მას და აღმაღლა. და
წარიღო სიმაღლესა შინა. და განკვირვებული მივიახლე მე სიდონია. და ვა
რქუ ესრეთ დედოფალო რაჳ არს ესე. ხოლო მან მრქვა მოიდრიკე თავი ქვეყან
ად. და ტირილად იწყო ზარისა მისგან. და მცირედისა ჟამისა შემდგომად ა
ღდგა და აღმადგინა. და განვეშორენით მას ადგილსა. ხოლო დედანი ვითარ იყუნ
ეს კიდე. აჰა იხილეს მათცა სუჲტი იგი ცეცხლის სახედ ჩამოვიდა და მოეა
ხლა ხარისხსა მას და დადგა, აღშორებულად ქვეყანით ვითარ ათორმეტ წყრთა
და ნელიად ნელიად ჩამოიცვალებოდა ხარისხად თჴსად. მონაკვეთსა და ძირსა

მასვე ნაძვისასა:
vითარცა რიჟ რაჟი ოდენ იყო. აღდგა მეფე გულ გოდებული ურვათაგან.
მიხედნა სამოთხესა დაწყებულსა მას ეკკლესიასა. და იგი მტკიცე იყო გონებ
ით. იხილა ნათელი ვითარცა ელვა აღწევნული ცად სამოთხით მისით. იწყო
სრბად და მკვირცხლ მოვიდოდა. და ყოველი სიმრავლე სახლისა მისისა და ყო
ველი ერი ქალაქისა მოვიდა. ვითარცა იხილეს საკვირველი იგი ნათლითა
ბრწყინვალე სვეტი ჩამოვიდოდა ადგილად თჴსად, რეცა ვითარცა ზეცით.
და დადგა ხარისხსა მას ზედა. და დაემყარა ჵელით შეუხებელად კაცთაგან.
და ნეტარ იყო მას ჟამსა შინა რამეთუ რაჳ იგი იქმნებოდა: შიშითა და სიხა
რულითა აღივსო მცხეთა ქალაქი. და დიოდეს მდინარენი ცრემლთანი მეფეთა
და მთავართა და ყოველსა ერსა. სულთქმითა სულისა მათისათა ადიდებდეს
ღ~თსა. და ჰნატრიდეს წმიდასა ნინოს. და იქმნნეს სასწაულნი დიდნი მას დღესა შინა:
´ირველად მოვიდა ჰურია ბრმაჳ შობითგან. მიეახლა სუჲტსა მას ღმრთივ
აღმართებულსა, და იქმნა მხედველ მუნ თქვესვე და ადიდებდა ღ~თსა. მეორე
სეფე წული ვინმე ყრმა ამაზასპანი იდვა რვისა წლისა მდებარე. მოიღო იგი
დედამან მისმან სარწმუნოებით. და დადვა ცხედრითა წინაშე სვეტსა მას ნათლ
ისასა. და ნანდვილვე ნათლისასა ევედრებოდა ნინოს. მოხედენ დედოფალო ძესა
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ამას ჩემსა სიკუდილად მიახლებულსა. რამეთუ ვიცი ღ~თი ღ~თთა იგი ა
რს რომელსა შენ ჰმსახურებ და ჩვენ გვიქადაგებ. მაშინ ნინო შეახო ჵელი
სუჲტსა მას და დასდვა ყრმასა მას და ჰქვა. გრწამს იესო ქრისტე ძე ღ~ისა
ცხოვრებისათჴს ყოვლისა სოფლისა ჵორცითა მოსრული; ამიერითგან განი
კურნე და ადიდებდი მას ვისმან ძალმან განგკურნა. და მსწრაფლ აღდგა ყრ
მა იგი, ვითარცა მრთელი. და დაეცა შიში დიდი მეფესა და ყოველსა ერსა:
Èა თჴთო სახენი სნეულნი მოვიდოდეს და განიკურნებოდეს. ვიდრემდის მეფ
ემან შეუქმნა საბურველი ძელისა გარემოს სუჲტსა მას. და დაფარა ხედ
ვისაგან. და ეგრეთვე შეეხებოდეს ერნი და განიკურნებოდეს: მსწრაფლ ი
წყო მეფემან და განასრულა ეკკლესია სამოთხესა მას შინა:
Èa ვითარცა მიიწივნეს მოციქულნი მირიან მეფისანი. წინაშე კოსტანტინე მეფისა,
და მიუთხრეს ყოველი რაჳცა იქმნა. მაშინ აღივსო სიხარულითა მეფე, და დედა
მისი ელენე დედოფალი: პირველად ამისთჴს რამეთუ მადლი ღ~ისა მიეფინებ
ოდა ყოველთა ადგილთა. და ჵელსა მათსა ქვეშე ნათელს იღებდა ყოველი ქ
ართლი: და შემდგომად ამის თჴს განმხიარულდეს, რამეთუ დაიდასტურეს მ
ირიან მეფისაგან სრულიად მოწყუედა სპარსთა. და მტკიცედ მიღებაჳ სიყ
უარულისა მათისა, და ჰმადლობდეს ღ~თსა:
Èა წარმოგზავნეს მღდელი ჭეშმარიტი იოანე ეპისკოპოსი. და მისთანა მღდელნი
ორნი, და დიაკონნი სამნი. და მოუწერა მირიანს კოსტანტინე მირიანს წიგნი ლო
ცვისა და კურთხევა ღ~ისა მადლობისა. და წარმოსცა ჯვარი და ხატი მაცხოვრის
ა, და მის თანა ნიჭი დიდი. და ელენე დედოფალმან მოუწერა წიგნი ქებისა და
ნუგეშინის ცემისა: მოიწია ეპისკოპოსი მღდელნი და მოციქულნი მცხეთად. და
აღივსნეს სიხარულითა მეფე და ყოველი ერი მათი, რამეთუ სურვიელ იყუნე

ს ყოველნივე ნათლის ღებისათჴს: მაშინ მსწრაფლ გაგზავნა ბრძანება მირი
ან მეფემან ყოველთა ერისთავთა თანა სპასალართა და ყოველთა პირთა სამეფოსა
თა მოწოდებად წინაშე მისსა. და მსწრაფლ მოიწივნეს ყოველნი ქალაქად: მა
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შინ ნათელს იღო მეფემან ჵელსა ქვეშე წ~ისა ნინოსსა. და შემდგომად დედოფალ
მან და შვილთა მათთა, ჵელთა ქვეშე მათ მღდელთასა და დიაკონთასა. და შემდგო
მად ამისსა. აკურთხეს მდინარე მტკუარი. და ეპისკოპოსმან შემზადა ადგილი
ერთი მიწურვითა ჵიდისა კარსა მოგვთისასა. სადა ყოფილ იყო სახლი ელიოზ
მღდელისა. და მუნ ნათელ სცემდა წარჩინებულთა ერთ ერთსა. და ეწოდა
ადგილსა მას მთავართა სანათლავი:
X~ ქუჲმოთ მისსა მდინარისავე პირსა: ორნი იგი მღდელნი და დიაკონნი ნათელ
სცემდეს ერსა. და მიატყდებოდა ერი იგი ურთიერთას. მოსწრაფებით ეუ
ბნებოდენ მღდელთა რათა პირველად მას ნათელ სცეს. და ესრეთ სურვიელ
იყო ერი იგი ნათლის ღებისათჴს. რამეთუ ესმინა ქადაგებაჳ წ~ისა ნინოსი
რომელსა იტყვინ. ყოველმან რომელმან არა ნათელს იღოს, არა პოვოს მან
ნათელი საუკუნო: და ამისთჴს მოსწრაფე იყუნეს ნათლის ღებად ყოველნი იგი:
და ესრე სახედ ნათელ იღეს ყოველმან ერმან და სიმრავლემან ქართლისამან:
თჴნიერ ხოლო არა ნათელს იღეს მთეულთა კავკასიანთა მიფენასა მას ნათ
ლისასა. არამედ დადგეს ბნელსა შინა ჟამ რაოდენმე. და ჰურიათა მცხეთე
ლთა არავე ნათელ იღეს:
Gარნა ბარბიანთა ნათელ იღეს ორმეოც და ათმან სახლმან და იქმნეს ჭ~ტ.
ამისთჴსცა დიდ იქმნნეს წინაშე მეფისა. და მიუბოძა დაბაჳ რომელსა ჰქვია
ნ ციხე დიდი. არამედ არა ნათელ იღო ფეროზ, სიძემან მირიან მეფისამან. რო
მელსა ჰქონდა რანი ბარდავამდის მირიან მეფისაგან. არცა ერმან მისმან ნა
თელ იღეს, არამედ ჵორციელად ოდენ მორჩილობდეს მირიან მეფესა:
Mაშინ წარავლინა მირიან მეფემან ეპისკოპოსი იოანე და მის თანა წარჩინებუ
ლი ერთი წინაშე კოსტანტინე მეფისა. და ითხოვა ნაწილი ძელისა ცხოვრები
სა. რომელი მას ოდენ ჟამსა გამოეჩინა ღ~ის მსახურსა და ღ~ის მოყუარესა
ელენე დედოფალსა. და ითხოვნა მღდელნი მრავალნი. რათა განავლინნეს ყო
ველთა ქალაქთა და ადგილთა, და ნათელ სცემდენ ერთა. რათა მსწრაფლ ნათ
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ელ იღოს ყოველმან სულმან ქართლისამან. და ითხოვნა ქვითა ხუროსა მოძ
ღვარნი აღშენებისათჴს ეკკლესიათა:
vითარცა მიიწინეს წინაშე კოსტანტინე კეისრისა. სიხარულით მიანიჭა ნა
წილი ძელისა ცხოვრებისა. და ფიცარნი იგი რომელსა ზედა ფერჵნი დაუმსჭუ
ალნეს უფალსა. და სამსჭუალნი ჵელთანი. და წარმოგზავნნეს მღდელნი და ხუ
რონი მრავალნი:
r~ კოსტანტინე მეფემან მეფობასა შინა მისსა. აღაშენა ეკკლესია ტაძარი
წმიდაჳ. და მოსცა განძი დიდ ძალი ეპისკოპოსსა იოანეს. და უბრძანა სადაცა
ჯერ იყოს ადგილთა ქართლისათა, მუნცა აღაშენნენ ეკკლესიანი სახელსა
ზედა ჩემსა. და ნიჭი ესე დიდ ძალი დამიმკვიდრე საზღვართა ქართლისათა:

Èა წარმოვიდა ეპისკოპოსი და მისთანა მოციქული. და ვითარ მოიწივნეს ადგილსა
რომელსა ჰქვიან ერუშეთი. დაუტევნა მუნ ხურონი საქმედ ეკლესიისა და
დაუტევნა განძი და სამსჭუალნი უფლისანი. და წარმოვიდ და მოვიდა მანგ
ლისს, და იწყო ეკკლესიასა. დაუტევნა ფიცარნი იგი უფლისანი. მაშინ შე
წუხდა მირიან მეფე. რამეთუ პირველ არა სამეფოსა ქალაქსა მოვიდეს. არამ
ედ სხვათა ქალაქთა და ადგილთა იწყეს შენებად ეკკლესიასა, და დაუტევნეს ნ
აწილნი: ხოლო მოვიდა წმიდა ნინო. და ჰქვა ნუ სწუხ მეფეო. რამეთუ ესრეთ
ჯერარს სადაცა მივიდოდიან დასთესვიდიან სახელსა ღ~ისასა. რამეთუ არს ქ
ალაქსა ამას შინა სამოსელი იგი დიდებული უფლისა:
Mაშინ მოიყუანა მეფემან, აბიათარ და მის თანა ჰურიანი მრავალნი. და გამოიკი
თხა მათგან კუართისა მისთჴს. და მათ მიუთხრეს ყოველი რომელი ზემო წე
რილარს. და აღიპყრნა ჵელნი თჴსნი მირიან მეფემან და თქვა. კურთხეულ
ხარ შენ უფალო იესო ქრისტე ძეო ღ~ისა ცხოველისაო. რამეთუ პირველით
განვე გინდა ჵსნა ჩვენი ეშმაკისაგან და ადგილისა მისგან ბნელისა. ამი
სთჴს სამოსელი იგი შენი წმიდა წარმოეცა წმიდით ქალაქით შენით იერუსა
ლიმით ებრაელთა მათ ღმრთაებისა შენისაგან უცხო ქმნილთა. და ჩვენ უც
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ხოთა ნათესავთაგან:
Dა წარემართა მეფე და ყოველი ქალაქი ქრისტიანობასა. იწყეს ხუროთა შენებად
ეკლესიისა გარე უბანსა მაყუალთა მათ ზედა საყოფელთა წ~ისა ნინოსთა
სადა აწ არს ეკკლესია საეპისკოპოსოდ:
Mაშინ თქვა წმიდამან ნინომ. კურთხეულ არს უფალი იესო ქრისტე და მამა უ
ფლისა ჩვენისა. რომელმან მოავლინა სიტყუაჳ მისი წმიდა ცათაგან მაღალ
თა. თჴთ ძლიერისაგან საყდრისა გარდამოსრული ქვეყანად მდაბლად. შობილი
უჲჭუელად თესლისაგან დავითისსა. დედაკაცისაგან მარტოდ შობილისა
წმიდისა და უბიწოსა რომელი სათნო ეყო მას. მიზეზითა მიზეზი ცხოვრებისა
ჩვენისა. რომელმან ცასა ქუჲშე ყოველივე განანათლა. და მორწმუნენი აცხო
ვნნა. რომელი იშვა ვითარცა კაცი. ნათელი ყოველთა ხატი ღ~ისა. და ვითარ
ცა მსახურმან ვინმე სჯულისამან. ნათელ იღო წყლისაგან და სულისა. ჯვ
არს ეცვა დაეფლა და აღდგა მესამესა დღესა. ამაღლდა სიმაღლესა მამისა
თანა. და კვალად მოვალს დიდებით რომელსა ჰშვენის ყოველივე დიდება
თანა მამით და სულით წმიდითურთ აწდამარადის და უ~კი უ~კე ა~ნ:
aღმართებისათჴს პატიოსნისა ჯვარისა:
v~a ნათელს იღეს მეფემან და დედოფალმან შვილთა მათთათანა, და ყოველმან
ერმან მათმან. მაშინ დგა ხე ერთი ადგილსა ერთსა კლდესა ზედა შეუა
ლსა. და იყო ხე იგი შუჲნიერი ფრიად სუნნელად. და საკვირველება იყო ხისა
მისგან. რომელ ისარ ცემული ნადირი მოვიდის და ჭამის ფურცელი მისი გი
ნა თესლი ჩამოცვივნებული. განერის სიკუდილისაგან. დაღაცათუ საკლა
ვსა ალაგსა დიდად წყლულ იყვის:
eSე დიდად საკვირველ უჩნდა პირველთა მათ წარმართთა. და აუწყეს ეპისკოპ
ოსსა იოანეს ხისა მისთჴს. ხოლო ეპისკოპოსმან თქვა. აჰა ჭტ~დ პლ~ითგანვე

დამარხულ არს ქვეყანა ესე ღ~ისაგან მსახურად თჴსად. და ღ~ისა მიერ აღმოცე
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ნებულ არს ხე იგი. და დამარხულ ჟამისა ამისთჴს. და აწღა მოეფინა მად
ლი ღ~ისა ქართლს. და მის ხისაგან ჯერარს შექმნად ჯვარი პატიოსანი. რო
მელსა თაყუანის სცეს ყოველმან სიმრავლე მან ქართლისა მან:
Èa წარვიდეს რევ ძე მეფისა. და ეპისკოპოსი მისთანა და სიმრავლე ერისა. და მო
ჰკუჲთეს ხე იგი და წარმოიღეს რტოთურთ მისით. და მოაქუნდა ათსა ათეულ
სა კაცსა ზეზე რტოთურთ და ფურცლითურთ შემოაქუნდა ქალაქად. და შე
მოკრბა ერი ხილვად მწუანისა ფერობასა მას და ფურცლიანობასა ჟამსა ზამთ
რისასა. ოდეს სხვა ყოველი ხე ჵმელ იყო. ხოლო ესე ფურცელ დაუცვივნელ
ი სუნ ამო, და სახილველად შვენიერი. და ძირსა ზედა ამართეს ხე იგი კარ
სა ზედა ეკლესიისასა. სამხრით მის ხისათა. და ბერვიდა ნელი ნიავი და შლი
და ფურცელთა ხისა მისთა ძრვითა რტოთა მისთა. და იყო ხილვაჳ მისი შვ
ენიერი. ვითარცა სმენით ვიცით ხისა მის ალვისა:
ESე მოჰკვეთეს მარტსა ოცდა ხუთსა დღესა პარასკევსა. და დაადგრა ეგრეთ ხე
იგი დღესა ოც და შვიდმეტსა. და არა შეიცვალა ფერი ფურცელმან მისმან
არამედ ვითარცა დგა ძირსავე ზედა თჴსსა, თავსა ზედა წყაროსასა. ვიდრემდ
ის ყოველნი ხენი მაღნარისანი შეიმოსნეს ფურცლითა. და ხენი ნაყოფის
გამომღებელნი შეიმოსნეს ყუავილითა:
Mაშინ თთვესა მაისსა ერთსა შექმნნეს ჯვარნი ესე. და შვიდსა ამის თთვისასა
აღმართნეს ჵელის დადებითა მეფეთათა. სიხარულითა და წადიერებითა ყოვლ
ისა ერისა ქალაქისათა. და იყუნეს ეკკლესიასა შინა:
iXილა ყოველმან ერმან ქალაქისამან ყოველთა მათ დღეთა. აჰა ჩამოვიდის ჯვ
არი ცეცხლისა ზეცით და მის ზედა. გარემოს მსგავსად გვირგვინივით ვარსკვ
ლავისათა. და დაადგრის ზედა ეკკლესიასა ვიდრე განთიადმდე:
DA რიჟრაჟ ოდენ გამოვიდიან მისგან ორნი ვარსკულავნი. ერთი წარვიდის აღ
მოსავალით, და ერთი დასავალით. და იგი თავადი ეგრეთ ბრწყინვალედ ნელიად
განვიდის მიერ კერძო. ახლოს წყაროსა მას ზემო კერძო არაგვისა. და დადგის ბო
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რცუსა ზედა კლდისასა. რომელი აღმოაცენეს ცრემლითა წმიდა ნინოსითა.
და მუნით აღიმაღლის ზეცად:
DA ესრეთ მრავალ გზის იხილა ყოველმან ერმან მაცხოვარება ღ~ისა ჩვენისა: მაშ
ინ იწყეს კითხვად ნეტარისა ნინოსსა. და თუ რაჳ არს რომელი გამოვალს ბრწ
ყინვალე ვარსკულავი. და ერთი წარვალს აღმოსავალით, და ერთი დასავალით.
ხოლო მან თქვა განავლინენით კაცნი მთათა ზედა მაღალთა აღმოსავალით ვიდრე
კახეთისა მთამდე. და დასავალით ვიდრე სანახებამდე ამის ქალაქისა. და ოდეს გა
მობრწყინდენ მთიებნი იგი, ნახონ თუ სადა დადგენ. მუნცა აღემართნენ ორნი იგი
ჯვარნი ქრისტესნი:
Mაშინ ყო მეფე მან ეგრე. და შეიცვნა თავნი მთათანი მიწყებით. ხოლო დღე ესე
იყო პარასკევი, და შაბათი განთენდებოდა. იყო იგივე სასწაული. და იქმნა ეგ
რეთვე, ვითარცა პირველ იქმნის: ხვალისა დღე მოვიდეს დასავლისანი რომელნი

დგეს მთათა ზედა ქვაბთა თავისათა. და მიუთხრეს მეფესა. ვითარცა გამოვიდა ვა
რსკულავი იგი. ამაღლდა და მიიწია მთასა ზედა თხოთისასა. გარდასავალსა კას
პისასა. და დაადგრა ადგილსა ერთსა და ყოვლად უჩინო იქმნა:
Dა ეგრეთვე მოვიდეს მთით კახეთისათ. და თქვეს ვიხილეთ ვარსკულავი აქათ მომა
ვალი. და დაადგრა დაბასა ბუდისა კუხეთისა ქვეყანასა:
Mაშინ უბრძანა ნეტარმან ნინო. წარიხუენით ორნივე ესე ჯვარნი. და აღმართენ
ით, ერთი თხოთს სადა იგი ღ~თნ გამხილად ძალი მისი. და ერთი მიეც სალო
მეს მჵევალსა ქრისტესსა. აღმართოს უჯარმოს ქალაქსა. რამეთუ ბუდი დაბა
კუხეთისა, არა წინა აღუდგეს ქალაქსა მეფეთასა. რამეთუ ერისა სიმრავლე არს
მუნ. ბუდისა კულა დაბაჳ თჴთ იხილოს სათნო იგი ადგილი ღ~ისა. და ყვეს ეგრ
ე ვითარცა უბრძანა ნინო:
X~ ესე სასწაულითა ზეცისა ჩვენებით. ჯვარი პატიოსანი მცხეთას იპყრეს ჵელითა
კაცობრივითა. მივიდეს ბორცუსა მას ქვეშე, და წყაროსა მას ზედა. ათიეს ღამე
და ილოცეს ღ~ისა მიმართ. და ნეტარი ნინო ცრემლითა შეაზავებდა წყაროსა მას.
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და იქმნებოდეს კურნებანი და სასწაულნი დიდნი:
X~ ხვალისა დღე აღვიდეს კლდესა მას ზედა. და მივიდა ნეტარი იგი ბორცუ
სა მას ზედა. დავარდა ქვათა მათ ზედა და ტიროდა თჴთ იგი, და მის თანა მე
ფენი და მთავარნი და ყოველი სიმრავლე ერისა. ვიდრემდის მთანი ჵმა სც
ემდეს. და დასდვა ჵელი ერთსა ქვასა. და ჰქვა ეპისკოპოსსა, მოვედ რამეთუ
შენდა ჯერარს. და დასწერე ქვასა ამას ჯვარი. და მან ყო ეგრეთ. და მუნ ა
ღემართა ჯვარი იგი დიდებითა მეფეთაგან. და მოდრკა ერი იგი ურიცხვი. და
თაყუანის ცეს ჯვარსა, და აღიარეს ჭ~ტად ძედ ღ~ისა ცხოველისა. და ჰრწმ
ენა სამებით დიდებული ღთ~ი:
X~ დიდნი იგი მთავარნი არა განეშორებოდეს ეკკლესიასა წმიდასა. და სუჲტსა
ნათლისასა. და ჯვარსა მას ცხოველსა. რამეთუ ჰხედვიდეს სასწაულთა
მათ უზომოთა, და კურნებათა მათ მიუთხრობელთა: და დღესა კვირიაკესა აღვ
სებისა ზატიკსა. ყო მირიან მეფემან და ყოველმან მცხეთამან შეწირვად დ
ღე იგი განაწესეს ჯვარისა მსახურებად აღვსებისა ზატიკსა ყოველმან
ქართლმან, დღენდელად დღედმდე:
DA იყო რაოდენისამე დღისა შემდგომად მარტვილისა უკანისა. იხილეს ს~სწაული
დიდად საშინელი დღესა ოთხ შაბათსა. აჰა ესერა სუჲტი ერთი ნათლისა. სა
ხედ ჯვარისა დგა ჯვარსა მას ზედა. და ათორმეტნი ვარსკულავნი სახედ გვი
რგვინისა გარემოს მისსა. ხოლო ბორცვი იგი კმეოდა სუნნელად.
და ხედვიდეს სასწაულსა ამას ყოველნი. და მრავალნი უღთოთაგანი მოიქცეს
და ნათელს იღეს მას დღესა შინა: ხოლო ქრისტიანენი უფროს მორწმუნე
იქმნებოდეს. და ადიდებდეს ღ~თსა:
Mერმე კვალად იხილეს, სხვა სასწაული ჯვარისა. ვითარცა ცეცხლი დგა თა
ვსა ზედა მისსა. შვიდ წილად მზისა უბრწყინვალესი ზედა დაადგრა მას.
ვითარცა საჵმილისა ნაბერწყალნი აღვლენ. ეგრე სახედ, ანგელოზნი ღ~ისანი
აღვიდოდეს და გარდამოვიდოდეს მას ზედა. ხოლო ბორცვი იგი ჯვარისა იძრ
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ვოდა ძლიერად. და ვითარცა სასწაული იგი დასცხრებოდა, ეგრეთვე
ძრვა იგი დასცხრებოდა: ვითარცა იხილეს სასწაული იგი დაუკვირდა ყო
ველთა. უფროსად და უმეტესად ადიდებდეს ღ~თსა. და ვითარცა იქმნებოდეს
სასწაულნი იგი წლითი წლად და ყოველნი იგი ერი ხედვიდეს. შიშით და ძრ
წოლით მოვიდოდეს თაყუანისცემად გულს მოდგინედ:
Mას ჟამსა რევისა ძესა მეფისასა. ესვა ყრმა მცირე წული. და იყო სნეულ.
და მიწევნულ იყო სიკუდილად. რამეთუ იგი ოდენ მხოლო ესვა მათ. მოიღო
და დადვა იგი წინაშე ჯვარისა წ~ისა. და ცრემლით ითხოვდა უკეთუ მომიბოძო
ყრმა ესე ცოცხალი. აღვაშენო კუბო საყუდელად შენდა. და მუნ თქვესვე გა
ნიკურნა ყრმა იგი. და განკურნებული და განცოცხლებული წარიყუანა:
Mერმე მოვიდა აღთქმისა აღსრულებად. და ყო მადლისა მიცემა დიდითა სი
ხარულითა. და გულს მოდგინებით აღაშენა კუბო ჯვარისა მცხეთისა. რევ
ძემან მეფისამან. და წლითი წლად მოვიდის და აღასრულის აღნათქუამი იგი მს
ხუჲრპლისა. და მიერითგან უფროს მოვიდოდეს ყოველნი უძლურნი. და სნე
ულნი განიკურნებოდეს. და სიხარულით ადიდებდეს ჯვარსა წმიდასა ქ~ესსა:iყო ვინმე მამაკაცი ჭაბუკი. და ორნივე თვალნი დასდგომოდეს. ჯდა იგი წინა
შე ჯვარსა წმიდასა ქრისტესსა. და შემდგომად შვიდისა დღისა აღეხილნეს
თვალნი. ხედვიდა და ადიდებდა პატიოსანსა ჯვარსა:
Mერმე დედაკაცი ერთი იყო. მარადის გუჲმული სულისაგან უკეთურთა. ეგ
ეოდენ რომელ ძალი და გონება მისი მიეღო რვასა წელსა. და სამოსელსა
მისსა დაიპობდა. და ვითარ მოიყუანეს და პატიოსანსა ჯვარსა შეამთხვივეს.
შემდგომად ათორმეტისა დღისა განიკურნა. და თჴსითა ფერჵითა წარვიდა. ადიდ
ებდა ღ~თსა და თაყუანის სცემდა პატიოსანსა ჯვარსა:
Mერმე კვალად იყო ყრმა ვინმე მცირე და მეყსეულად დაეცა და მოკუდა. აღიღო იგი
დედამან მისმან. და დააგდო წინაშე ჯვარსა ყრმა იგი მომკუდარი დილეულითგან
მიმწუხრადმდე. ხოლო დედა მისი ტირილითა ილოცვიდა წინაშე ჯვარისა. სხვანი
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ეტყოდეს წარიღე დედაკაცო და დამარხე რამეთუ მომკუდარ არს და ნუღარა
აწყინებ. ხოლო მან არა წარიკუჲთა სასოება. არამედ უფროს და უმეტეს სა
წყალობელად ტიროდა და ილოცვიდა. მწუხრის ოდენ ჟამსა სულიერ
იქმნა და თვალნი აღიხილნა. და შემდგომად შვიდისა დღისა განკურნებული
და განცოცხლებული წარიყუანა ყრმა იგი დედამან მისმან და ადიდებდა ღ~თსა:
iXილეს რა სასწაული და კურნება ყოვლად წ~ისა ჯვარისა. მრავალნი უშვი
ლონი მივიდოდეს და ითხოვდეს შვილიერებასა, და შვილ მრავალ იქმნებოდეს.
და შესაწირავთა და მადლთა ჰყოფდეს. არა ხოლო თუ რომელნი მოვლენ მათ
ოდენ მიანიჭის კურნებაჳ. არამედ რომელნი შორით ითხოვდიან შეწევნასა
წმიდისა ჯვარისა მცხეთისაგან. მუნ თქვესვე შეწევნითა მისითა მიიღიან მა
დლი. მძლე იქმნიან მტერთა და მოსწრაფედ მოვიდიან შეწირვად მადლისა:
Mრავალნი უკჲ უღთონი ჭირსა რა შთაცვივიან. რაჟამს ხადოდიან წმიდასა

ჯვარსა. მუნ თქვესვე განერიან ჭირისაგან. და მოვიდიან შემთხუჲვად პატი
ოსნისა ჯვარისა. და მრავალთა ნათელს იღეს. და სიხარულით ადიდებდეს
თ~თსა: მრავალნი უკჲ მრავალთა ჭირთა შთაცვივეს, და ძალითა პატიოს
ნისა ჯვარისათა განიკურნნეს: მრავალნი პირად პირადთაგან სატანჯველთა მო
ივლტიედ ვედრებად. და მყის განიკურნებიედ: მუნითგან დღენდელად დღე
დმდე. და ადიდებდეს მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა. რომლისა არს დი
დება აწდა მარადის და უკუნითი უკ~ე ამინ:
¦იგნი რომელი მოუწერა პატრიაქმან ჰრომისამან. და ბრანჯთა მეფემან ნი
ნოს და მეფესა. და ყოველსა ერთა ქართლისათა:
Mათ დღეთა შინა მოიწია წიგნი ჰრომით წ~ისა პატრიაქისა, ნინოსსა და მეფისა და ყოვ
ელსა ერსა ქართლისასა. და მოუვლინა ბრანჯი დიაკონი ქებისა შესხმად და
კურთხევისა მიცემად. და ამის ნეტარისა ნინოს ლოცვისა წარღებად, და მადლისა
ზიარებად: აქუნდა წიგნი ბრანჯთა მეფისაცა ნინოს თანა. და რამეთუ მამისა მისი
საგან ნათელს ეღო ბრანჯეთს ყოველსა ერსა. და ყოველი ესე მისმენილ იყო
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იერუსალემით და კოსტანტინო პოლით. ვითარმედ ქვეყანასა მას ქართლის
ასა მიეფინა მზე სიმართლისა:
Aამისთჴს სანატრელი წიგნი მოეწერა. რათამცა ეუწყნეს აქანი იგი სასწაულ
ნი სუჲტისა მის მაყულოვანისა, და ძალი იგი კურნებისა. ესე ყოველი იხ
ილა და მოისმინნა სასწაულნი იგი ყოველნი რომელნი ქმნილ იყუნეს მც
ხეთას დიაკონმან ბრანჯთამან. და განკვრვებული ადიდებდა ღ~თსა. და წარი
ღო წიგნები:
Mაშინ მეფემან მან ჰქვა მეფემან წმიდასა ნინოს და ეპისკოპოსსა. მნებავს ესრეთ რათა
იძულ
ებით მახვილითა მოვაქცივნეთ მთეულნი, და სიძე ჩემი ფეროზ. და დავამონნე
ძესა ღ~ისასა, და ვათაყუანნე პატიოსანსა ჯვარსა: მაშინ ჰქვა მათ. არა ბრძანებ
ულ არს უფლისაგან მახვილისა აღება. არამედ სახარებითა და პატიოსნითა
ჯვარითა უჩვენოთ გზა ჭ~ტი. მიმყუანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ. და მადლმან
ღ~ისამან განანათლოს ბნელი იგი გულთა მათთა:
Dა წარვიდა წმიდა ნინო. და ეპისკოპოსი იოანე. და მათ თანა წარატანნა მეფემან ერის
თავი ერთი. და მივიდეს და დადგეს წობანსა. და მოუწოდეს მთიულთა პირ
უტყვისა სახეთა მათ კაცთა ჭართალელთა ფხოელთა გუდა მაყრელთა. და უქადა
გეს მათ ჯვარი ქრისტიანეთა. ჭ~ტი მიმყუანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ. ხოლო მა
თ არა ინებეს ნათლის ღებაჳ. მაშინ ერისთავმან მეფისამან, მცირედ წარმართა
მახვილი მათ ზედა. და ძლევით შემუსრნა კერპნი მათნი:
Gარდამოვიდეს მუნით და დადგეს ჭალეთსა. და უქადაგეს ერწო თიანელთა. ხოლო
მათ შეიწყნარეს და ნათელ იღეს. ხოლო ფხოელთა დაუტევეს ქვეყანა მათი, და გა
რდავიდეს თუშეთს. და სხვანიცა მთეულელნი უმრავლესნი არა მოიქცეს,
არამედ დაუმძიმა მათ მეფემან ხარკი, ოდეს არა ინებეს ნათლის ღებაჳ: ამის
თჴსცა წაკრბეს იგინიცა და შესცდეს. და რომელნი უკანასკნელ მოაქცივნა აბი

ბოს ნეკრესელ ეპისკოპოსმან. და რომელნიმე მათგანნი დარჩეს წარმართობასა
ვე დღესამომდე:
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X~ წმიდა ნინო წარემართა წარსლვად რანს მოქცევად ფეროზისსა. და ვითარცა მიე
ახლა კახეთს დაბასა ბუდისასა. დაყუნა მუნ დღენი. და მოვიდოდეს მისსა კახეთ
ით. ჰკითხვიდეს და აღიღებდეს სწავლასა მისსა, სიმრავლე ერისა:
Mაშინ დასნეულდა მუნ. და ვითარცა ცნა რევ, ძემან მეფისამან, და სალომე ცო
ლმან მისმან, რომელნი ცხოვნდებოდეს უჯარმოს მოვიდეს ნინოსსა. და აცნობ
ეს მეფესა და დედოფალსა:
X~ მათ მიავლინეს ეპისკოპოსი იოანე, წარმოყუანებად წ~ისა ნინოსსა. ხოლო წმიდა
ნინო
არა ერჩდა. მაშინ წარვიდა თჴთ მეფე და სიმრავლე ერისა ძლიერისა და მივ
იდეს მის თანა და შეკრბა სიმრავლე ერთა. და ხედვიდეს ყოველი იგი ერი პი
რსა ნინოსსა, ვითარცა ზეცისა ანგელოზისასა. და მოსწყუჲდიან ფესვსა სამ
ოსლისა მისისასა, მიიღებდეს და ემთხვეოდეს სარწმუნოებით, და იძულებით
ევედრებოდეს ყოველნი დედოფალნი გარემოს მსხდომნი. რომელთა მოსდიოდეს
ცრემლნი თვალთაგან მათთა. განშორებისათჴს მოძღვრისა მის და მოღვაწის
ა და სნეულთა მკურნალისა ჵელოვანისა. და ეტყოდეს სალომე უჯარმელი
და პეროჟ ავრისვნელი. და მათ თანა ერისთავნი და მთავარნი. ჰკითხვიდეს თუ
ვინაჳ. ანუ ვითარ მოხუჲდ ქვეყანასა ამას მაცხოვარებად ჩვენდა. ანუ სად
აჳთმე იყო აღზრდა შენი, დედოფალო მაუწყენ ჩვენ საქმე შენი. რასა იტყვი
ტყუეობასა ტყუეთა მჵსნელო სანატრელო: რამეთუ ესერა გვისწავიეს შენ
მიერ ვითარმედ ყოფილ არიან წინასწარმეტყუელნი პირველ ძისა ღ~ისაჳ. და
შემდგომად მოციქულნი ათორმეტნი, და სხვანი სამეოც და ათორმეტნი. და
ჩვენდა არავინ მოავლინა ღ~თან სხვა გარნა შენ. და შენ ვითარ იტყვი ვითა
რმედ მე ტყუე ვარ ანუ ვითარ უცხო:
X~ მაშინ იწყო სიტყუად წმიდამან ნინო და თქვა. ასულნო სარწმუნოებისანო მახლობე
ლნო დედოფალნო ჩემნო. გხედავ თქვენ ვითარცა პირველთა მათ დედათა ყოველთა
სარწმუნოებასა და სიყუარულსა ქრისტესსა. და გნებავსთ გზათა ჩემთა ცნობა გ
ლახაკისა მჵევლისათა, აწ გაუწყოცა. რამეთუ ესერა მოსრულ არს სული ჩემი
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ჵორჵად ჩემდა. და მეძინებიან მე ძილითა დედისა ჩემისათა საუკუნოდ. არამ
ედ მოიხუჲნით საწერელნი, და დაწერეთ გლახაკი და უდები ცხოვრება ჩემი. რა
თა უწყოდიან შვილთაცა თქვენთა სარწმუნოება თქვენი. და შეწყნარება ჩემი
და სასწაულნი ღ~ისანი რომელ გიხილავნ:
Mაშინ მსწრაფლ მოიხუნეს საწერელნი სალომე უჯარმელმან და პერუჟ ავრისვ
ნელმან. იწყო სიტყუად წმიდამან და იგინი წერდეს. და წარმოუთხრა ყოველი რომე
ლი ზემოთ დავწერეთ. ცხოვრება მის წ~ისა და ნეტარისა: და შევედრა მეფესა იაკობ
მღდელი. რათა შემდგომად იოანესა იგი იყოს ეპისკოპოს:
Mაშინ იოანე ეპისკოპოსმან შეწირა უსუსხლო მსხუჲრპლი და აზიარა წმიდა ნინო
ჵორცსა

და სისხლსა ქრისტესსა. და შეჰვედრა სული მეუფესა ცათასა:
kართლად მოსულითგან მისითმე. თოთხმეტ წელსა. და ქრისტეს ამაღლებიგან
სამას ოცდა თვრამეტსა წელსა: და დასაბამითგან წელთა ხუთ ათას. რვა ას
ოცდა ათ რვამეტსა. Mაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი მცხეთა და უჯ
არმა და ყოველი ქართლი, მიცვალებასა მისსა. მივიდეს და დამარხეს ძლევით შე
მოსილი გვამი მისი. ადგილსავე ზედა ერთისა დაბასა ბუდისასა. რამეთუ მუნ ით
ხოვა თჴთ დაფლვაჳ მეფისაგან. შეხედვითა ღ~ისათა: და სიმდაბლისათჴს ქმნა ესე წმ
იდამან. რამეთუ ადგილი იგი შეურაცხი იყო. და მწუხარე იყო მეფე, და ყოველნი წ
არჩინებულნი მუნ დაფლვასა მისსა. არამედ მცნებისა და ანდერძისა მისისა აღს
რულებისათჴს დაფლეს მუნ:
da ვითარ აღასრულა ესე ყოველი ღვთ~ივ განბრძნობილმან მირიან მეფემან. განამტ
კიცა ყოველი ქართლი და ჰერეთი. სარწმუნოებასა ზედა სამებისა ერთარსისა ღმ
რთისასა. დაუსაბამოსა დამბადებელისა ყოვლისასა. და განმტკიცნეს სრულსა სარ
წმუნოებასა ზედა:
Mაშინ კეისარსა კოსტანტინეს რომელ ჰყუა მძევალი ძე მირიანისი რომელსა ერქ
ვა ბაქარ. გამოუზავნა მეფემან კოსტანტინე ნიჭითა დიდითა. და მოუწერა ესრ
ეთ;
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Mოვსწერ შენდა ღთ~ივ განბრძნობილისა ჩემთანავე ახალ ნერგისა მორწმუნისა მე
ფისა მირიანისსა. იყავნ შენთანა მშვიდობა და სიხარული. ვინაჳთგან იცან შენ
სამება ერთარსებაჳ. ღ~თი დაუსაბამო დამბადებელი ყოვლისა. არღარაჳ მიჵ
მს მე შენგან მძევალი. არამედ კმა არს ჩვენ შორის შუამდგომელად ქრისტე
ძე ღ~ისა პირველ ჟამთა შობილი. რომელი განკაცნა ჵსნისათჴს ჩვენისა. და ჯვ
არი მისი პატიოსანი რომელი მოცემულ არს ჩვენდა წინა მძღვრად. ჩვენდა
გულითა მოსავთა მისთა. და შუამდგომელობითა ღ~ისა დამბადებელისათა. ვიყუნ
ეთ ჩვენ სიყუარულსა ზედა ძმებრივსა. შვილი შენი შენდავე მიმინიჭებიეს,
იხილე და განიხარე. და ღ~ისაგან მოვლინებული ანგელოსი მშვიდობისა იყავნ შენ
თანა. მარადის განდევნენ ღთ~ნ დამბადებელმან ეშმაკი მაცთური საზღვართაგან
შენთა:
Mოვიდა ბაქარ ძე მეფისა მირიანისი. და მოციქული კოსტანტინე მეფისა კეისრისა
მცხე
თას. აღივსნეს სიხარულითა მირიან მეფე და ნანა დედოფალი. და ჰმადლობდეს
ღ~თსა
ნიჭთა სრულითა მომცემელსა: მაშინ მირიან მეფემან განასრულა ეკკ
ლესია საეპისკოპოსო. და აღასრულა სატფურებაჳ მისი მრავლითა დიდებითა. და
მოქცევითგან მირიან მეფისათა ოცდა მეხუთესა წელსა. მოკუდა ძე მისი რევ. სიძე
თრდატ სომეხთა მეფისა. რომელსა მიეცა მეფობაჳ სიცოცხლესავე თჴსსა. და დაფლ
ეს აკლდამასა რომელი თჴთ მასვე რევს აღეშენა. და მასვე წელიწადსა დასნეულდა
მირიან მეფე რომელიცა აღესრულა:
Dა მოიყუანა ძე მისი ბაქარ და უთხრა. აჰა ესერა მე წარვალ ვინაცა მოვედ. და
ვმადლობ

მრავალ მოწყალესა ღ~თსა. დამბადებელსა ცათა და ქვეყანისასა. რომელმან წარ
ტყუენული ეშმაკისაგან მიჵსნა მე. პირისაგან ჯოჯოხეთისა. და ღირს მყო მე მა
რჯვენით მის თანა:
¸ენ ნანა უკეთუ გეცესღა მოცალება ცხოვრებისა, ცხოვრებისა ჩემისა. შემდგომად განყ
ავ სამეფო განძი ჩემი ორად. და მიიღე სამარხავსა ნინოსსა, განმანათლებელსა ჩვ
ენსა. ჟამთა შეცვალებისათჴს, რათა არა შეირყიოს უკუნისამდე იგი ადგილი. რამე
თუ მეფეთა საჯდომი არა არს, არამედ მწირ არს: ეგრეთვე დავედრნა ეპისკოპოსნი
რათა
ადიდონ დიდება მის ადგილისა. რამეთუ ღირს არს პატივისცემასა: ხოლო ძესა თჴსსა
ჰქვა
შვილო ჩემო შეიცვალა ბნელი ჩემი ნათლად, და სიკუდილი ცხოვრებად. შენდა მომი
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ცემია გვირგვინი მეფობისა ჩემისა. ღთ~ნ დამბადებელმან ცისა და ქვეყანისა
მან დაგამტკიცნეს შენ სრულსა სარწმუნოებასა ზედა:
iწურთიდი ყოვლადვე მცნებათა ძისა ღ~ისათა. და დაადგერ სრულიად მათ ზედა.
და სახელსა ზედა ქრისტესსა. სიკუდილი ცხოვრებად გიჩნდენ. რომლითა წარუვა
ლი ცხოვრება მოიგო. და სადაცა ჰპოვნე ვნებანი იგი ცეცხლის მსახურებისანი
და კერპნი. ცეცხლითა დაწვენ. და ნაცარი შეასუ რომელნი მათ ესვიდენ. და
ესე შვილთა შენთაცა ამცენ. რამეთუ მე ვიცი იგი რომელ კავკასიათაცა შინა
ვე დაილევიან: ხოლო შენ ამას შეუდეგ ყოვლითა გულითა შენითა. და თავი შენი
შევედრე ძესა ღ~ისასა. და პირველ ჟამთა შობილსა უკანასკნელ ჩვენთჴს განკა
ცებულსა. და ვნებულსა ჵსნისათჴს ჩვენისა. და წარძღვანებითა პატიოსნისა ჯ
ვარისათა სძლო მტერთა. ვითარცა აქუს ჩვეულება გულითა მოსავთა მისთა:
Dა პატივსცემდე სვეტსა მას ცხოველსა. ღმ~თივ აღმართებულსა. და იყავნ ყოვლი
თურთ სასოება შენი მისსა მიმართ. და იყავნ მისლვა შენი ძილად საუკუნოდ,
სარწმუნოებასა ზედა წ~ისა სამებისასა: და მოაყუანებია ჯვარი იგი წმიდისა ნინ
ოსი რომელი პირველითგან აქუნდა. და ჩამოჰკიდა გვირგვინი სამეფო ჯვარსა
მას. და მოიყუანა ძე თჴსი ბაჰქარ. და თავსა მისსა გამოსახა სახე ჯვარისა. და
აღიღო გვირგვინი ჯვარისაგან. და დადგა თავსა ზედა ძისა თჴსისასა. და აღეს
რულა მირიან მეფე. და დაეფლა ზემოსა ეკკლესიასა საშუალსა სუჲტს
ა სამხრით კერძო. და მას სუჲტსა შინა არს ნაწილი ღმრთივ
აღმართებულისა სუჲტისა: და მეორესა წელსა მო
კუდა ნანა დედოფალი. და დაეფლა მას
ვე სუჲტსა დასავლით. სადა მ
ირიან მეფე დამარ
ხულ იყო:
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Mეოცდა ხუთე მეფე ბაქარ ძე მირიანისი ხოსროიანი:
dა დაჯდა ძე მისი ბაქარ. და იყო მორწმუნე ვითარცა მამაჳ მისი. და ამან მოაქ
ცივნა უმრავლესნი კავკასიანნი. რომელნი ვერ მოექცივნეს მამასა მისსა:
dა შთავარდა შორის მისსა და სომეხთა მტერობაჳ. რამეთუ სომეხნი ბაქარის ძმის წ

ულისა რევის ძისა. თრდატ მეფისა ასულის წულისა. მეფობასა ლამოდ
ეს ქართლს:
X~ ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა მეფესა, მამის ძმის წულსა მისსა. და დაემოყურა
და გაუცვალა ქვეყანა. და სიძესა მისსა ფეროზს, რომელსა ჰქონდა რანი ბარდა
ვამდის მიცემულად მირიანისგან. და მისცა მის წილ სამშვილდითგან მი
ღმართ ქვეყანა. ვიდრე თავამდე აბოცისა:
Mაშინღა ნათელ იღო ფეროზ, და ერმან მისმან. და მოირთეს ძალი ხუასროთაგან,
და ეწყუნეს სომეხთა ჯავახეთს. სძლიეს და აოტნეს სომეხნი. მაშინ მეფემან
ბაქარ. შუამდგომლობითა ბერძენთა მეფისა, და სპარსთა მეფისათა. დაწ
ერა ჵელით წერილი ძმის წულთა მისთა. და დედისა მათისა სალომესი. ვი
დრემდის იყოს ნათესავი ბაქარისი რომელ ეძლოს პყრობა მეფობისა, მა
თი იყოს მეფობა: არაოდეს ძებნონ მეფობა ნათესავთა რევისთა:
Mაშინღა მოიყუანნა ძმის წულნი მისნი, და მისცა კუხეთი. და დასხნა
რუსთავს ერისთავად: ამან ბაქარ ყოველნი დღენი ცხოვრებისა მისისა
ნი დიდსა სარწმუნოებასა შინა აღასრულნა. და განამრავლნა მღდელ
ნი და დიაკონნი ყოველსა ქართლსა და რანსა შინა, ეკკლესიათა მსახუ
რად. ამან აღაშენა ეკკლესია წილკნისა, მოკუდა და დაეფლა ძმასა
ვე თჴსსა თანა:
Mეოცდა ექვსე მეფე მირდატ, ძე ბაქარისი, ხოსროიანი:
dა დაჯდა მეფედ ძე მისი მირდატ. და მეფობდა დიდსა სარწმუნოებასა
შინა. და მან აღაშენა ეკკლესიანი თუხარისსა ციხესა შინა. რამეთუ ჵევსა კლ
არჯეთისასა. არა იყო ეკკლესია. და მუნ შინა დაადგინნა მღდელნი მოძღურ
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ად კლარჯთა. და ჰმატა შენება და შემკობა ერუშეთისა და წუნდისა ეკკლესიათა:
Mაშინ ამის მირდატის მეფობასა, იწყეს ქართველთა სვეტისა ცხოველისა
გან ნაწილის გამოღებად, და ქმნად ჯუარადა. რამეთუ დიდნი სასწაულ
ნი და კურნებანი იქმნებოდეს. სადაცა იყვის ნაწილი სვეტისა ცხოველ
ისა. და არა აყენებდა მირდატ მეფე ნაწილისა გაღებად. რამეთუ ეპისკო
პოსმანცა ჭ~ტმან იაკობ, ეგრეთვე ჯერ იჩინა. და თქვა მინიჭებულარს
უფლისაგან. და ჯერარს სუჲტისა მის ღმთივ აღმართებულისა ქმნა სა
ხედ ჯვარისა. და განეფინა ყოველთა ადგილთა ქართლისათა ნაწილი სჲ
ტისა მის ცხოველისა:
Mაშინ ამან მეფემან მირდატ. მისვე სვეტისაგან შექმნნა ჯუარნი. და ერთი
წარგზავნა ერუშეთს. და რომელი დარჩა სუჲტისაგან მის ცხოველისა. მას
გარემო ქმნა ქვით კირითა. პირველ სვეტისა ოდენად. და თავსა ზედა მის
სუჲტისასა აღმართა იგი ძელი განმანათლებელი. და ყოველნი დღენი ცხოვ
რებისა მისისანი უშფოთველად აღასრულნა სარწმუნოებასა შინა დიდსა.
და მისსა ზე მოკუდა იაკობ ეპისკოპოსი. და დაჯდა იობ სომეხი. ნერსე კათა
ლიკოზისა დიაკონი. და მოკუდა მირდატ მეფე:
Mეოცდა შვიდე მეფე, ვარაზ ბაქარ ძე მირდატისი, ხოსროიანი:

Dაჯდა ძე მისი ვარაზ ბაქარ. და შეირთო ცოლი ასული თარდატისი რევის
ძისა, მირიანის ძის წულისა. მორწმუნე და კეთილ მოქმედი. ხოლო ამას ანგ
ელოზისა ხარებითა მიენიჭა ძე რომელსა უწოდეს, მურვანოს:
ESე მურვანოს საშოთგანვე დედისათა დიდი წმიდა იქმნა. ვითარცა წინა მო
რბედი. და ყოველივე საღ~თო წერილი დაისწავლა. და წარემატებოდა ასაკი
თა და მადლითა წინაშე ღ~თისა:
vითარ იქმნა ათორმეტისა წლისა. მაშინ ბერძენთა მეფე თევდოსი მცირე შე
შინებულ იქმნა რათა არა მიერთნენ ქართველნი სპარსთა. და სთხოვა ვა
რაზ ბაქარს მურვანოს მძეველად და წარიყუანა კოსტანტი პოლედ. და ვითარ
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ცა ძესა თჴსსა ზრდიდა ფუფუნებითა:
X~ მურვანოს არა რას იურვებოდა სოფლისა ამის დიდებისათჴს. არამედ
შესძინა ლოცვასა და მარხვასა და სიწმიდით ცხოვრებად. და შეიმოსა შინაგან
ჵორცთა თჴსთა ზედა ფლასი თხის ბალნისა. და მით აჭირვებდის ჵორცთა
თჴსთა. და მსწრაფლ ისწავა ენა ბერძული და ასურებრივი. და ⴔილოსო
ⴔოსობა სრული ვიდრე ყოველთა უკვირდა. ხოლო მიენიჭნეს მას მადლნი
ღ~ისა მიერ სნეულთა კურნებანი. რომელი წერილ არს სრულსა ცხოვრებასა მისსა;
Dა ღამესა განცხადებისასა მდგომარე იყო უძილად. და ჰქვა მსახურსა მისსა მოღე
ბად ზეთისა აღსანთებელად კანდლისა. ხოლო მან შეურაცხ ყო მურვანოს და
აყუედრა. რამეთუ მეფისა ძე ხარ და არა გსურის სამეფოთა თჴს. და ვითარცა
მონაზონი იყოფები მშიერი კვირიაკით კჴრიაკემდე. ხოლო მურვანოს აღანთო
წყალი კანდელთა შინა თჴნიერ ზეთისა, და ილოცევდა ეგრე. რამეთუ შვიდ
ღამე ენთებოდა კანდელი წყალსა მას შინა. და ეჩვენა უფალი იესო ქრისტე
და აღუთქუა მის თანა ყოფა მარადის. და მრავალი სასწაული აღასრულა კან
დლისა მის მიერ ცხებითა სნეულთათა:
X~ საჭურისი ვინმე იყო მეფისა რომელნი ესე ორნივე შეითქუნეს წარს
ლვად. სცნა მეფემან თევდოსი და დაუდგინნა მცველნი. ხოლო წინა მძღურებ
ითა უფლისათა განვლეს ღამე და წარვიდეს. რამეთუ სუჲტი ნათლისა წინა
უძღოდათ მათ ვითარცა ისრაილთა. და ჵმა ესმათ სუჲტის გამო. რომელი შ
ემომიდგეს მე არა ვიდოდეს ბნელსა. და პოვეს ნავი და ვლეს რაოდენნიმე დღ
ენი. ხოლო ქალაქსა ერთსა შინა შეპყრობილ იქმნნეს ვისგანმე, და შეიყენნეს
საპყრობილესა. ხოლო მას ღამესა იქმნა ძრვა და მეხის ტეხა და ელვა ფრიადი.
და მთავარსა მის ქალაქისასა დაადგა კაცი ვინმე, საშინელებით ეტყოდა
განუტევნენ მონანი ღ~ისანი, უკეთუ არა დაიქცევის ქალაქი ესე და ესრეთ
შეძრწუნებულმან განუტევნა:
aმისა შემდგომად მოვიდენ იერუსალიმად, და მუნ იყო ვინმე მეფე ჰრომისა სა
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მთავროთ მოსრული სახელით პინინოს და მეუღლე მისი. რომელთა დაეტევ
ათ სოფლისა სიცბილი და მუნ იყოფოდეს. რამეთუ მონაზონ იქმნნეს და აღაშენნ
ეს ორნი მონასტერნი რომელნი თითოეულნი მუნ იყოფოდეს. და ამათ მიერ
შეწყნარებულ იქმნნეს. შემდგომად ამისსა საფლავსა უფლისასა მიიწინეს,

და მუნ აღკვეცილ იქმნნეს მონაზონებად. და უწოდეს მურვანოსს. პეტრე. ხოლო
საჭურისსა იოანე:
rომელთა ღვაწლნი და შრომანი გამოუთქმელ არიან. და აღაშენნეს მონასტერნი
და ქსენონი. ამისსა შემდგომად გამოსცადა ეშმაკმან პეტრე და აყუედრა მამულ
თა სამეფოთა დატევება, და მონაზონებითა არა კეთილად ცხოვრება. ხოლო მან შე
რისხნა და განაძო. ამისა შემდგომად გამოეცხადა კვალად ქრისტე და აჩუჲნა
ცათა შინა ეკკლესია. და ერგასისნი კაცნი მგალობელნი შვენიერნი ხილვითა
და აღუთქვა დიდება საუკუნო:
dა ანასტასი პატრიაქისა მიერ იძულებით მღდელად ჵელ დასხმულ იქმნა:
¸ემდგომად განვიდა უდაბნოთა და აღაშენა მუნცა მონასტერნი, პირსა იორდანის
სა. მჯდომი მძვინვარე განკურნა:
Mოვლნო ყოველნი უდაბნონი ეგვიპტისა და სკიტისანი. და მრავალნი სასწაულნი
აღასრულნა. კვალად მონასტერსა და ქსენონსა თჴსსა მოიქცა. და სიყმილსა
შინა საფქვილე საცერცვე საზეთე და საღვინე ყოველივე ჭურჭელი ლო
ცვითა თჴსითა აღავსნა:
Mას ჟამსა აღესრულა ეპისკოპოსი მაიმოსა. და შეკრბეს კაცნი მის ქალაქისანი,
და გამოითხოვეს პეტრე ქართველი. ხოლო მან არა თავს იდვა რათამცა უსმინა
პატრიაქსა. არამედ ენება თავისა გარდაგდება სიმაღლისაგან და ეგრეთ წარტ
ოლვა სხვათა ადგილთა. არამედ კვალად ქრისტე გამოეცხადა სიმრავლეთა
თანა ანგელოზთასა, და სიტყვითა უფლისათა ეპისკოპოსობა თავს იდვა:
Mრავალ გზის ესმა ჵმა ზეგარდამო ქალაქსა მას რომელი ეტყოდა პეტრე ქარ
თველსა. და უწვიმრებასა წვიმიან ყოფდა: უშვილოთა შვილიერ. სნეულ
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თა განჰკურნებდა. უნაყოფოთა ნაყოფიერ ჰყოფდა. მეთევზეთა განუმა
რჯვებდა. ხოლო მისცა ღ~თნ მადლი წინასწარმეტყუელებისა, და სულსა წმიდათა
სა ხილვისა:
r~ სული მამისა ესიასი. და მამისა ზენონ სკიტელისა ჵორცთაგან რა განვი
დეს იხილნა ზეცად აღმავალნი. ამისსა შემდგომად სცნა განსლვა თჴსი ჵორ
ცთაგან და ყოველთა აუწყა. ხოლო ძმამან ვინმე ათანასე იხილა ჩვენება პე
ტრესთჴს. რამეთუ წმიდანი ევედრნეს ღ~თსა. პეტრე ქართველისა ბრძანე
მოყუანებად ჩვენდა, რამეთუ ფრიად ტანჯნა ჵორცნი თჴსნი. და შემდგომად
ათისა დღისა უბრძანა მოსლვად მისსა. ამისა შემდგომად ათ დღე ილ
ოცვიდა სენაკსა თჴსსა. და გამოვიდა მეათესა დღესა და შეწირა წმიდა მსხუ
ჲრპლი და ეზიარა წმიდათა საიდუმლოთა, და სხვანიცა აზიარნა და აკურთხ
ნა და მშვიდობა მისცა. და შევიდა სენაკად მიწვა და დაიძინა ძილი თჴ
სი თთვესა დეკენბერსა ორსა. და იხილეს წმიდათა კაცთა ვიეთმე წმიდა
სული მისი რომელ შეჰყუანდათ სიმრავლესა წმიდათასა გალობითა და დიდებ
ითა რომელთა წანა უპირობდა მღდელ მოწამე პეტრე ალექსანდრიელი. და
მრავალნი სნეულნი განიკურნნეს რომელნი შეეხნეს წმიდასა გვამსა მისსა.
რომლისა ცხოვრებასა შინა მისსა წერილ არს: ხოლო ამის ნეტარისა ფრიადი
ქება აღეწერა გრიგოლ დიოლოღოსსა წმიდასა პატრიაქსა რომისასა წიგნსა შინა თჴსსა:

X~ ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ. ვინათგან ესე ვარაზ ბაქარ დაშთა უ
ძეოდ. შეიყუარა სოფელი ესე, და მიდრკა კეთილისაგან. და შეირთო სხვაცა
ცოლი. ძის წული ფეროზისი მირიანის ასულისა. და უშვა ფეროზის ძის წუ
ლმან ძე, რომელსა ერქვა ფარსმან. ხოლო რევის ძის წულმან რომელი
პირველ ვახსენეთ უშვა ორნი ძენი რომელთა ერქვა მირდატ და თრდატ
Esე ვარაზ ბაქარ მეფე. კაცი იყო ურწმუნო და მოძულე სჯულისა. და ვერ ი
კადრებდა ერისაგან განცხადებად სჯულისა სიძულილისა. რამეთუ მო
ქცეულ იყო ქართლი. და დიდსა სარწმუნოებასა შინა იყუნეს აზნაურნი
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და ყოველი ერი ქართლისა:
da ესე ვარაზ ბაქარ შიშისა მათისაგან ვერ განაცხადებდა დატევებასა სჯუ
ლისასა. არა სადა აღაშენა ეკკლესია. და არცა ჰმატა აღშენებულსა. და
ყოვლითავე იქცეოდა უსჯულოდ: ამისსა ზე გამოგზავნა სპარსთა მეფემან
ერის თავი სპითა დიდითა სომეხთა და ქართველთა ზედა ხარკისა დადებად. მაშინ
სომეხთა მოგზავნეს ვარაზ ბაქარისსა მოციქული და ჰქვეს. რათა შეკრბეს და მო
ირთონ ძალი ბერძენთაგან. და განუხვნენ კარნი კავკასიანთანი გამოიყუანნეს ოვს
ნი და ლეკნი. და წინა აღუდგეს სპარსთა. და წარჩინებულნიცა თჴსნი ეტყოდ
ეს, წინა აღდგომასა სპარსთასა:
aრა ისმინა არცა სომეხთა, არცა წარჩინებულთა მისთა. რამეთუ იყო იგი
ჩუჵი და მოშიში. უკუჯდა იგი ჵევსა კახეთისასა. და აღაშენა ციხე ჵიდარს. და
განამაგრნა ციხე ქალაქნი. და უბრძანა ყოველთა რათა დამალნეს ჯვარნი:
Mოვიდეს სპარსნი პირველად სომხითს და მოაოჵრეს. და შემოვიდეს ქართლს.
აღაშენა ერისთავმან სპარსთამან ტფილისი. კართა შორის ციხედ მცხეთისა.
მაშინ ვარაზ ბაქარ ეზრახა შევრდომით და ითხოვა მშვიდობა. ხოლო ერისთავმან სპ
არსთამან ჰქვა მას. პირველად მომეც რანი და მოვაკანი რამეთუ საზღვართა
სპარსეთისაგანი არს და მათი არს რანი. სრულიად შვილნი არიან სპარსთა მ
ეფეთანი. და სხენან საყდართა მათთა მათთასა, და თქვენდა კმა არს ქართლი.
რომელნი ნაშობნი ხართ მჵევლისანი. გაქუნდეს უკჲ ქართლი. და ხარკსა
მისცემდეთ მეფეთა ხუასროანთა:
Mაშინ ვარაზ ბაქარ ვერღარა პასუხი მიუგო შიშისაგან დიდისა. მისცა რა
ნი და მოვაკანი და განჰკუჲთა ხარკი. ხოლო მან ერის თავმან მისცა ციხე ტფი
ლისისა და წარვიდა. მიერითგან იქმნნეს მოხარკე. ამისსა შემდგომად განუდგე
ს კლარჯნი ვარაზ ბაქარს და მიერთუნეს ბერძენთა. და დაიპყრეს ბერძენთა:
თუხარისი და ყოველი კლარჯეთი ზღვითგან არსიანთამდე:
da დარჩა ვარაზ ბაქარს ქართლი თჴნიერ კლარჯეთისა. და ჰერეთი და ეგრისი
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მანვე ერისთავმან სპარსთამან წარიყუანნა ტყუედ შვილნი ფეროზისნი. ასუ
ლის წულნი მირიანისნი მორწმუნისა მეფისანი. და ქვეყანისა მათისა საზ
ღვარი ქართლისა მოსცა ვარაზ ბაქარსვე. და მოკუდა ვარაზ ბაქარ და დარჩ
ეს ძენი მისნი სამნი წვრილნი. რომელნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა:

Mეოც და რვა მეფე თარდატ. სიმამრი ვარაზ ბაქარისი ხოსროიანი:
Mაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა ზრახვა ყვეს და დასვეს მეფედ. სიმამრი
ვარაზაბაქარისი ძე რევისა. ძის წული მირიანისა. კაცი მოხუცებული ს
ახელით თარდატ. და მისცნეს შვილნი ვარაზ ბაქარისნი აღზრდად. ასულის
წულნი მისნი. და მესამესა შვილსა მეორისა ცოლისასა ზრდიდა სამშვილდ
ისა ერისთავი. რომელსა ერქვა სახელი ფარსმან:
X~ მეფობდა ესე თარდატ მოხუცებული კეთილად. და იყო კაცი მორწმუნე და ბრ
ძენი და გონიერი. ამან სიბრძნითა თჴსითა დაამშვიდნა სპარსნი. გამოაჩინნა
ჯვარნი და შეჰკაზმნა ეკკლესიანი. ამის ზე მოკუდა ეპისკოპოსი იობ. და დასვა
მის წილ ელია. და ხარკსა მისცემდა სპარსთა მეფეთა. და მან გამოითხოვა რუს
თავი და აღაშენა ეკკლესია. და მანვე აღაშენა ეკკლესია ნეკრესი. და მეფობდა
უშფოთვე
ლად. და მოკუდა სარწმუნოებასა შინა დიდსა:
Mეოც და ცხრა მეფე ფარსმან. ძე ვარაზ ბაქარისი ხუასროიანი:
da დაჯდა მეფედ ძე ვარაზ ბაქარისა. ძის წულის წული ფეროზისი. რომელსა
ერქვა ფარსმან. რამეთუ იგი უხუცესი იყო ძმათა: და მოკუდა ელია ეპისკო
პოსი და დასვეს სვიმონ. ესე ფარსმან იყო კაცი მორწმუნე. მჵედარი შ
ემმართებელი. ეზრახა მეფესა ბერძენთასა, ითხოვა მისგან შეწევნა. აღუს
რულა თხოვა მისი კეისარმან. მაშინ განუდგა სპარსთა აღარა მისცა ხარკი.
და განამრავლნა ჯვარნი. და განაახლნა ეკკლესიანი ყოველსა ქართლსა
შინა. აღაშენა ეკკლესია ბოლნისსა. და მცირედ ჟამ მეფობდა და მოკუდა;
Mეოც და ათე მეფე. მირდატ. ძმა ფარსმან მეფისა. ხოსროიანი:
dაჯდა ძმა მისი მირდატ მეფედ. ასულის წული თარდატისი. ძე ვარაზ ბა
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ქარისი მამულად ბაქარიანი. დედულად რევიანი. ორითავე მირიანის ძე
თა ნათესავი. და იყო ესე მირდატ კაცი ქველი მჵედარი და შემმართებელი.
ურწმუნო და უშიში ღ~ისა. ლაღი და ამპარტავანი. და მინდობილი მჵედრობა
სა თჴსსა. და არა ჰმსახურა მან ღ~თსა. არცა აღაშენა ეკკლესია. არცარა ჰ
მატა აღშენებულთა. და სილაღითა მისითა მტერ ექმნა ბერძენთა და სპარსთა.
ბერძენთაგან ეძიებდა კლარჯეთს საზღვართა ქართლისათა. ხოლო სპარსთა არა
მისცემდა ხარკსა:
Mაშინ სპარსთა მეფემან გამოგზავნა ერის თავი. რომელსა ერქვა აბრამ. სპ
ითა ძლიერითა მირდატის ზედა. მაშინ მირდატ სილაღითა თჴსითა არა ჰრ
იდა სიმრავლესა სპარსთასა. მცირედითა სპითა მიეგება გარდაბანს. ეწყო
აოტეს და შეიპყრეს სპარსთა წყობასა შინა. შემოვიდეს ქართლს და დ
აიპყრეს ქართლი და განრყუნნეს
ეკკლესიანი:
X~ ნათესავნი მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთი
სასა. და სჴმონ ეპისკოპოსი მათთანავე. ხოლო
მირდატ წარიყუანეს ბაღდადს. და მუნ
მოკუდა;
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Cხოვრებაჳ ვახტანგ გორგასლისა. მშობელ და შემდგომად თჴთ მისი დი
დისა მის და ღ~ის მსახურისა მეფისა. რომელი უმეტესად კაცთაგან განთქმ
ულად გამოჩნდა ყოველთა მეფეთა ქართველთასა:
Vითარ იგი შეიპყრეს ქართველთა მეფე მირდატ სპარსთა წყობასა შინა. წარ
იყუანეს ბაღდადს და მუნ მოკუდა. და დაიპყრეს ქართლი სპარსთა. განრყ
უნეს ეკკლესიანი. დამალეს ჯვარები ქართველთა. და ყოველთა შინა ეკკ
ლესიათა ქართლისათა. ცეცხლის მსახურთა სპარსთა აღაგზნეს ცეცხლი:
X~ ნათესავნი ქართლისა მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა. და შემდგომად
სამისა წლისა უცალო იქმნა სპარსთა. რამეთუ აღუდგეს მტერნი აღ
მოსავალით:
Mაშინ შეითქუნეს აზნაურნი ქართლისანი. მოიყუანეს და დასვეს. მეფედ მცხ
ეთას. ძე მირდატ მეფისა წარტყუენილისა. სახელით არჩილ:
Mეოც და ათერთმეტე მეფე. არჩილ ძე მირდატ მეფისა. ხოსროიანი:
aმან არჩილ მოიყუანა ცოლი საბერძნეთით. ნათესავი ივბიმიანოს მეფისა. სახ
ელით მარიამ მარიამ. და განაცხადა მტერობაჳ სპარსთა. გამოაჩინნა ჯვარნი. და შე
ამკუნა ეკკლესიანი. მოსრნა და განასხნა ყოველნი ცეცხლის მსახურნი საზღვ
ართაგან ქართლისათა. მოირთო ძალი საბერძნეთით. წარძღვანებითა ჯვარისა
თა. იწყო ბრძოლად სპარსთა: მაშინ ერის თავი სპარსთა მეფისა. რომელი ერის
თაობდა რანს და მოვაკანს ვიდრე არჩილის მეფობადმდე. მისივე გასაგებელი
იყო ქართლი. ამან შეკრიბა სპა რანისა და მოვაკანისა და ადარბადაგანისა. და
მო ჰმართა არჩილს:
X~ არჩილ სასოებითა და მინდობითა ღ~ისათა. მიეგება საზღვართა ზედა ქართლ
ისათა, და რანისათა. ეწყო მუნ მდინარესა ზედა ბერდუჯისასა. და ძალი
თა პატიოსნისა ჯვარისათა, მოსრნა და ტყუე ყვნა. და შევიდა რანს, და წა
რმოსტყუენა. და მოვიდა შინა გამარჯვებული. განავლინნა ქადაგნი ყო
ველსა ქართლსა შინა და ჰქვა ყოველთა. არა ძალითა ჩვენითა. არცა სიმჵნ
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ითა. არცა სიბრძნითა. არცა სიმრავლითა სპათათა ვსძლეთ მტერთა, არამ
ედ ჯვარითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ძისა ღ~ისათა. რომელმან მოგ
ვცა წინამძღვრად და საჭურველად, ჯუარი მისი პატიოსანი. აწ ყოველთა ქ
ართველთა ადიდეთ სამება ერთ არსება. ღ~თი დაუსაბამოჳ დამბადებე
ლი ყოვლისა. შეწირეთ მადლობა. და მტკიცემცა არიან გულნი თქვენნი
სარწმუნოებასა ზედა სამებისა წმიდისასა: და ყოველთა ქართველთა შეწირეს
მადლობა ღ~ისა მიმართ და განაახლნეს ეკკლესიანი:
Mაშინ არჩილ მეფემან აღაშენა ეკკლესია სტეფან წმიდისა. მცხეთას კარ
თა ზედა არაგვისათა. სადა იყუნეს კუბონი მტკიცენი საბრძოლნი. რომე
ლნი მასვე აღეშენნეს: ესვა არჩილს ძე. და უწოდა სახელი მირდატ. და
აღიზარდა ესე მირდატ. და დადგა ასაკსა მამაკაცობისასა. იყო მორწმუნე და
ღ~ის მსახური, ვითარცა მამა მისი. და იყო იგი ქველი და შემმართებელი.
ამან უმეტესად უწყო ბრძოლად სპარსთა. შესლვად და ტყუენვად რანსა და

მოვაკანსა. რამეთუ მას ჟამსა შინა უცალო იყო მეფე სპარსთა. ჰბრძო
და იგი ჰინდოთა, და სინდთა, და აბაშთა. და ვერ შემძლებელ იყო სპისა დიდ
ისა გამოგზავნასა: და სპათა რანისა და მოვაკანისათა და ადარბადაგანისათა ემძ
ლავრებოდეს ქართველნი: წინა მძღუარ ექმნის მირდატ სპათა მამისა
თჴსისათა, და მარადის სტყუენვიდა რანსა და მოვაკანსა: მას ჟამსა შინა ი
ყო ერისთავად რანს ბარზაბოდ. ვეროდეს წინა აღუდგებოდეს იგი. არამე
დ გა ნამაგრნის ციხენი და ქალაქნი. და შესლვასა ქართველთასა რანს. სა
დაცა ეწყუნიან სპარსნი ნაწყუედთა ლაშქრისათა, მტყუენვალთა ქართველ
თა. მარადის სპარსნი იძლეოდიან:
X~ ბარზაბუდ ერისთავსა რანისასა. ესვა ასული ქმნულ კეთილი შვენიერ
ი. რომელსა ერქვა საგდუხტ. უთხრეს მირდატს ძესა არჩილისასა სიშ
ვენიერე მისი. და სმენითა სიშვენიერისა მისისათა, ტრფიალ იქმნა მირდა
ტ მის ზედა. მოაჵსენა მამასა თჴსსა. ვევედრები მეფობასა თქვენსა. მომ
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გუარე ცოლად ჩემდა. საგდუხტ ასული ბარზაბოდისი. და შევქმნათ
ჩვენ შორის მშვიდობაჳ. დაღაცათუ ძალითა ქრისტესითა, ჩვენ ვართ მძ
ლავრნი. არამედ ვერ წავიხუამთ ჩვენ ციხეთა და ქალაქთა რანისათა.
ნუ უკჲ იცალოს მეფემან სპარსთამან, და იძიოს ჩვენ ზედა შური.
და მოაოჵრნეს ეკკლესიანი და საზღვარნი ჩვენნი. აწ ამითა განქარდეს მ
ტერობაჳ ჩვენი. და ჩვენთჴს რაცა მოახსენოს მეფესა სპარსთასა უსმ
ენს იგი. და ამით მტკიცედ და შეურყევლად ვიპყრნეთ საზღვარნი ქართ
ლისანი. და განმტკიცნეს სჯული ქრისტესი ქართლს. და არღარა შეიქმნ
ას გულსა ქართველთასა იჭვი და გმობა სჯულისა ქრისტესისა. მძლავრ
ებისა თჴს სპარსთასა:
ESე ყოველი მირდატ, სიყუარულისათჴს მის ქალისა თქვა. მაშინ არჩილ
მეფემან აღუსრულა თხოვა მისი. წარგზავნა მოციქული ბარზაბუდისსა,
და ითხოვა ასული მისი, ცოლად ძისა მისისა:
X~ ბარზაბუდ განიხარა, სიხარულითა დიდითა. რამეთუ მოოჵრებულ იყო
ქვეყანა მათი და შესჭირდებოდა. ითხოვა ფიცი და აღთქმა მშვიდობისათჴს. და მი
სცეს ფიცი მშვიდობისათჴს:
Dა მოსცა მან ასული თჴსი ზითვითა დიდითა. მოიყუანეს მცხეთას, და ქმნეს
ქორწილი შვება და განცხრომა დღეთა მრავალთა. და მისცა მეფემან სამ
შვილდე ძესა თჴსსა, საერისთაოთა მისითა. და მუნ დასხნეს საგდუხტ და მი
რდატ:
X~ ამან საგდუხტ დედოფალმან, გამოიკითხა სჯული ქრისტესი. რამეთუ ქმ
არმან მისმან მოჰგუარნა კაცნი სჯულისა მეცნიერნი. და უთარგმნეს სახა
რება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. და ამხილეს ვითარმედ ჭეშმარიტი ღმ
ერთი ქრისტე არს რომელი განკაცნა ჵსნისათჴს ჩვენისა:
Mაშინ საგდუხტ გულის ჵმა ყო, და ცნა სჯული ჭეშმარიტი. დაუტევა ცე
ცხლის მსახურება, და ნათელ იღო და იქმნა მორწმუნე. და მან აღაშენა
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სიონი სამშვილდისა:
Dმის არჩილის ზე გარდაიცვალნეს სამნი ეპისკოპოსნი იოვანე, გრიგოლი,
და ბასილი. და ბასილისა შემდგომად. ამანვე არჩილ დასვა ეპისკოპოსი
რომელსა ერქვა მობიდან. ესე იყო ნათესავად სპარსი. და აჩვენებდა იგი
მართლ მადიდებლობასა. ხოლო იყო იგი მოგვი უსჯულო. შემშლელი წესთა.
და ვერ უგრძნა არჩილ მეფემან, და ძემან მისმან უსჯულოება მობიდანისი.
არამედ ჰგონებდეს სარწმუნოდ და ვერცა იგი განაცხადებდა მაშინ ქადაგებ
ასა სჯულისა მისისასა, შიშისაგან მეფისა და ერისა. არამედ ფარულად წერ
და წიგნებსა ყოვლისა საცთურისასა. რომელი შემდგომად დაწვა ყოველი
წერილი მისი ჭეშმარიტმან ეპისკოპოსმან მიქელ მიქაელ, რომელი განიკუთნა კად
რებისა თჴს ვახტანგ მეფისა:
X~ ამან არჩილ მეფემან. ყოველნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი აღასრულნა ს
არწმუნოებასა შინა სამებისა წმიდისასა. ეკკლესიათა შენებასა. და ყოველსა
ქართლსა შინა განამრავლნა მღრდელნი და დიაკონნი, მსახურნი ეკკლესიათანი,
და მოკუდა. და მეფე იქმნა მის წილ. ძე მისი მირდატ:
Mეოც და ათორმეტე მეფე მირდატ. ძე არჩილ მეფისა ხოსროიანი.
Dა მეფობდა იგი ვითარცა მამაჳ მისი, დიდსა სარწმუნოებასა შინა:
Mიუდგა დედოფალი საგდუხტ, და შვა ასული და უწოდეს სახელი,
ხუარანძე. კვალად ევედრებოდეს ღ~თსა მეფე მირდატ და დედოფალი საგ
დუხტ. რათა მისცეს ძე. შემდგომად ოთხისა წლისა მიუდგა საგდუხტ.
და შვა ძე. და უწოდა სახელი სპარსულად ვარანხუასროთანგ. ხოლო
ქართულად ეწოდა VaXºaNg;
aღივსნეს სიხარულითა მშობელნი მისნი. შობასა ყრმისა ამის ვახტანგისასა.
და განავლინნეს მახარობელნი ყოველთა თანა ერისთავთა. და გამოიღეს ხ
უასტაგი დიდ ძალი, ოქრო და ვეცხლი და განუყვეს გლახაკთა. და შეწი
რეს მადლობა ღ~ისა მიმართ ლოცვითა და ღამის თევითა დღეთა მრავალ
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თა. და შემდგომად ამისსა მოხადნა მეფემან ყოველნი წარჩინებულნი
ქალაქად. და დღეთა მრავალთა ყო პურობა და განცხრომა. და ევედრებო
დეს ყოველნი ღ~თსა აღზრდისათჴს ყრმისა ვახტანგისსა. მოითხოვა მეფ
ისაგან საზრდელად, საურმაგ სპასპეტმან. ვახტანგ დიდითა ვედრებითა:
X~ მიანიჭა მეფემან და მისცა ძე მისი ვახტანგ. საურმაგ სპასპეტსა სა
ზრდელად. რამეთუ წესი იყო რათა შვილნი მეფეთანი წარჩინებულთა
სახლსა აღიზარდნენ. შემდგომად ამისსა მეექუსესა წელსა შვა საგ
დუხტ ასული სხვა. და უწოდა სახელი მიჰრანდუხტ, და მოითხოვა
იგი საზრდოდ, სპასალარმან კასპისამან. და მისცა იგი მეფემან. და წარი
ყუანა ქალაქსა კასპისასა. და იზარდებოდა მუნ:
¸ემდგომად ამისსა. წელსა მეორესა. მოკუდა მეფე მირდატ. დარჩა ვახტანგ
შვიდისა წლისა ყრმაჳ: ქ~ეს აქეთ, ~ჳდ:

Mეოცდა ათ სამ მეტე მეფე ვახტანგ. ძე მირდატისი. ხოსროიანი:
Mაშინ არაჳ[ჟ]სატ დედოფალი შეძრწუნდა, მამისა მისისა ბარზაბუდისგან.
ნუ უკჲ შური იგოს მამამან ჩემმან ნაქმრისთჴს მამამთილისა და
ქმრისა ჩემისა. რომელ ეგოდენნი ბოროტნი მოაწივნეს მას ზედა, ნუ
უკჲ შური იგოს ჩემ ზედა დატევებისათჴს სჯულისა. და წარწყმიდ
ოს შვილი ჩემი. განრყუნას ქართლი და სჯული ქრისტესი წარწყმიდოს:
ESე ყოველი მოიგონა. და შთავარდა მწუხარებასა შინა დიდსა. ევედრებო
და ღ~თსა და განიზრახა წარსლვა, წინაშე მამისა მისისა და შევრდომაჳ
მისი. მოიყუანნა ყოველნი ერისთავნი, სპასპეტისა თანა. და ცრემლითა
სიმწარისათა. შეჰვედრა ძე მისი სპასპეტსა და ერისთავთა ყოველთა:
DA წარვიდა ბარდავს, მამისა თჴსისა თანა. განიღო თავი და ამოუყარნა ძ
უძუნი მისნი. დავარდა პირსა ზედა. და დასდვა პირი თჴსი ფერჵთა მის
თა ზედა. დაალტობდა ფერჵთა მამისა თჴსისათა ცრემლითა. და ითხოვდა მის
გან შეწყალებასა. და არა ჵსენებასა ნაქმართა ქრმისა მისისათა. და შენ
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დობასა დატევებისათჴს სჯულისა. და ევედრებოდა რათა არა აიძულოს
დატევებად ქრისტეს სჯულისა. რამეთუ იგი არს ღ~თი ჭ~ტი. და ევედრებ
ოდა რათა იპყრას შვილი მისი, მამულსა შინა თჴსსა. და მოურავ ექმნეს
იგი სპარსთა მეფესა წინაშე.
Mაშინ ბარზაბუდ განმზადებულმან ბოროტის ყოფად ქართლისათჴს.
შეიწყალა ასული თჴსი. არა აიძულა დატევება სჯულისაჳ. და აღასრუ
ლა ყოველი თხოვა მისი. ხოლო სჯულისათჴს ესრეთ თქვა. იძულებით ა
რცა ვის სხვასა ქართველსა დაგატეობიებ სჯულსა ქრისტესსა. არამედ
მივგზავნნე ცეცხლის მსახურნი ქალაქსა თქვენსა და იყუნენ მუნ მათ ზ
ედა ებისკოპოსი სჯულისა ჩვენისა. და ვინცა ქართველი ნებითა თჴსი
თა აღირჩევდეს სჯულსა ჩვენსა. ნუ აყენებთ:
Mაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა თჴსსა შიშისაგან დიდისა. და აღუთქვა მინდ
ობითა ღ~ვთისათა. და წარმოვიდა ქართლად. მაშინ ბარზაბუდ წარმოგზავნნა
ცეცხლის მსახურნი მცხეთას. და მათ ზედა ებისკოპოსად ბანქარ. და დასხ
დეს მოგუთას. ხოლო საგდუხტ დედოფალი განაგებდა მეფობასა ძალითა
და შეწევნითა მამისა თჴსისათა:
DA მოკუდა ბარზაბუდ მამაჳ საგდუხტისი. და მის წილ დაადგინა სპარსთა მე
ფემან ადგილსა მისსა ძევე მისი ვარზაბაკურ. ძმაჳ საგდუხტ დედოფლისა:
Mოკუდა საურმაგ სპასპეტი მამა მძუძე ვახტანგისი:
Mაშინ მეფემან დაადგინა სხვა სპასპეტი. რომელსა ერქვა ჯუანშერ. ხოლო
ბინქარიან ებისკოპოსი მცხეთელთა, რომელი იყო სპარსი ცეცხლის მსა
ხური. ასწავებდა ქართველთა სჯულსა თჴსსა. არამედ არა ვინ ერჩდა
წარჩინებულთაგანნი. გარნა წვრილისა ერისაგანნი მიაქცია მრავალი ც
ეცხლის მსახურებასა:
DA შეერია ქართლს შინა, წვრილსა ერსა ზედა ცეცხლის მსახურებაჳ. ამ

ისთჴს მწუხარე იყო დიდად საგდუხტ დედოფალი. არამედ მძლავრებისაგან
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სპარსთასა ვერა რასა იკადრებდა. მაშინ მოიყუანა მღდელი ჭ~ტი საბე
რძნეთით. სახელით მიქაელ და დაადგინა ეპისკოპოსად ზემოსა ეკკლესია
სა. რამეთუ მობიდან ეპისკოპოსი გარდაცვალებულ იყო:
DA ესე მიქელ ეპისკოპოსი წინა აღუდგა ბინქარს მაცთურსა. რამეთუ
ასწავებდა ყოველთა სჯულსა ჭ~ტსა. ამან იპყრნა სარწმუნოებასა ზედა
ყოველნი წარჩინებულნი ქართლისანი, და ერიცა უმრავლესი. არა
მედ მცირედნი ვინმე წურილისა ერისაგანნი. მიიქცეს ცეცხლის მს
ახურებასა:
Mაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა ათისა. გარდმოვიდნეს ოვსნი, სპან
ი ურიცხვნი და მოტყუენეს ქართლი. თავითგან მტკურისათ ვიდრე ხუ
ნანამდე. და მოაოჵრნეს ველნი: არამედ ციხე ქალაქნი დაურჩეს თჴნი
ერ კასპისა. ხოლო კასპისა ქალაქნი შემუსრნეს. და ტყვე ყვნეს. და წარი
ყუანეს ვახტანგის დაჳ მირანდუხტ სამისა წლისა ქალი:
rომელ დაურჩეს წარუტყუენველად ჵევნი ქართლისანი. კახეთი და კლა
რჯეთი, და ეგრისი. ჩავლეს რანსა და მოვაკანს. და მოტყუენეს იგიცა. და
განვლეს კარი დარუბანდისა. რამეთუ თჴთ გზა სცეს დარუბანდელთა.
და შევიდეს ოვსეთს გამარჯვებულნი:
Mაშინ გამოვიდეს მასვე ჟამსა ბერძენნი აფხაზეთით რამეთუ ბერძენთა ჰქ
ონდა ეგრის წყალს ქვემოთ კერძი ყოველი. დაიპყრეს ქუემოჳთ ეგრისი
ს წყლითგან, ვიდრე ციხე გოჯამდე: მაშინ იქმნა გლოაჳ და წუხილი
ყოველთა ზედა ქართველთა. და იტყოდეს განვამრავლეთ ცოდვა წინაშე
ღ~ისა. და არცა კეთილად ვიპყართ სჯული ქრისტესი და წესი იოანეს მც
ნებისა:
DA სამართლად მოაწია ღ~თნ ჩვენ ზედა ესე რისხვაჳ: რამეთუ მიგუცნა ჩვ
ენ წარტყუენვად უცხოთა ნათესავთა. მიგვეღო ჩვენ საზღვარი ბერძენ
თაგან. ვვითარცა მიეღო ვარაზბაქარ მეფესა, ბერძენთაგან კლარჯეთი. იგი
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ცოდვითა ვარაზ ბაქარისათა მოიწია. რამეთუ ვერა კეთილად ეპყრა სჯული
ქრისტესი. ხოლო ესე არა მეფეთა ჩვენთა ცოდვისაგან იქმნა. არამედ ჩვენ
ერისა ცოდვათაგან:
Aწ მეფე ჩუენი ყრმა არს. და არა გვივის ჩვენ წინა მძღვარი. რომელიმცა
სასოებითა ქრისტესითა, და წინა მძღურებითა ჯვარისათა წარგვიძღვა ჩვენ.
და ვიძიეთ ჩვენ შური. პირველ ოვსთა ზედა. და შემდგომადმცა ვძებნ
ეთ საზღვარნი ქართლისა ბერძენთაგან. ამას იტყოდეს ყოველნი ქართ
ველნი. და იყუნენ მწუხარებასა შინა დიდსა:
Mაშინ ვახტანგ იზრდებოდა. და ისწავლიდა მიქელ ეპისკოპოსისაგან ყოვე
ლსა მცნებასა უფლისასა. და სიყრმესავე ჰასაკისასა შეიყუარა სჯული
ქრისტესი, უფროს ყოველთა მეფეთა. და მწუხარე იყო იგი ამის თჴს.
რამეთუ შემოჰრეოდა ქართლს ცეცხლის მსახურება, ტყუეობისა და საზ

ღვართ მიხუმისაგან. და უმეტეს იურვოდა სჯულისათჴს გონებასა შინა.
არამედ ძლიერებისაგან სპარსთასა ვერ იკადრებდა გამოცხადებად:
Mაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა თხუთმეტისა. მოუწოდა ყოველთა წარჩ
ინებულთა ქართლისათა. და შემოკრიბნა ყოველნი ქალაქნი. და განჰმზადა
მეფემან სახლი ერთი. და დაჯდა საყდართა ზედა მაღალთა. ხოლო ჯუანშერ
სპასპეტი. და ორნივე ეპისკოპოსნი დასხდეს საყდართავე. და სხვანი ყოვე
ლნი ერისთავნი დასხდეს სელებითა. და ათასის თავნი და ასის თავნი, და ყო
ველი ერი წარმოდგეს ზე:
Mაშინ მეფემან ვითარცა მოხუცებულმან და ბრძენ მან. და ვითარცა აღზრ
დილმან ფილასოფოსთა თანა იწყო ზრახვად ჵმითა მაღლითა და თქვა
მეფეთა და ერთა ზედა მოიწევის განსაცდელი და ჭირი ღ~ისა მიერ ცოდვათა
მათთაგან. ოდეს მორწმუნეთა აკლონ მსახურება ღ~ისა. და გარდაჵდენ მც
ნებათა. მოაწევს ჭირთა ესე ვითართა ზედა, რომელი აწ ესე მოიწია ჩვენ ზე
და. ვითარცა რა მამაჳ კეთილი წვრთინ შვილსა კეთილად საქმეთა ზედა კე
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თილთა. და უკეთუ არა კეთილად აღასრულებდეს სწავლასა მამისა თჴსისა
სა. ჰგუემს მამაჳ იგი გუემითა და სწავლითა. რათა ისწაოს ყოელი კეთი
ლი. და იქმნას საჵმარ კეთილისა. ეგრე გუწვართნა ჩვენ ღთ~ნ დამბადებე
ლმან ცისა და ქუეყანისამან. ამის თჴსცა გვიჵმს ჩვენ, რათა ვმადლობდე
თ მოწყალებათა მისთა. მაშინ ამათ ყოველთა მისცეს ღ~თსა მადლობა ტირილითა:
Öვალად იწყო ზრახვად მეფემან ვახტანგ და თქვა. ყოველთა წარჩინებულთა
ისმინეთ, ჵმისა ჩემისა. დაღაცათუ ყრმა ვარ და არა გინახავსთ ჩემგან კე
თილი. მამათა კულა ჩვენთაგან გინახვან დიდნი კეთილნი და დიდებანი. თ
ქვენ რომელნი დადგინებულხართ მთავრობასა ზედა. აწ უკეთუ გუაცოცხ
ლებს ღ~ თი. მოგხუდენ ჩემგან კეთილნი და დიდებანი. რომელნი არა გეხილ
ნენ მამათა ჩვენთაგან:
Aწ რომელსა გეტყვი თქვენ. დაღაცათუ ჩემ ზედა და თქვენ ზედა. სწორად
მოწევნულ არს განსაცდელი ესე. არამედ ესრეთ იპყართ თავით თქვენით. ვი
თარმცა არა მოწევნულ არს თქვენ ზედა, არამედ ჩემ ზედა ოდენ. და არა იყ
ოს გულსა ჩემსა სიტყუა. თუ რომელ მოიწინეს მათ ზედა განსაცდელნი,
თჴსისა შურის გებისათჴს ჰყოფენ ამას. არამედ ყოველი ჩემდა სამსახურად
დავითვალო. ყოვლისა თჴს კეთილი მოგაგო. არა დავითმინო კიცხევა ოვსთა:
Aრამედ სასოებითა სამებისა ერთარსებისა. დამბადებელისა ღ~ისა დაუსაბამოსა
თა. და წარძღვანებითა ჯვარისა მის პატიოსნისათა, რომელი მოცემულარს
წინამძღვრად და საჭურველად გულითა მოსავთა მისთა. და ვიძიოთ შური მ
ათ ზედა: უკეთუმცა წაგუკიდებოდა ესე სპარსთა მეფისაგან. ანუ ბერძენთა
მეფისაგან, მომცა ვითმინეთ. არამედ რაჳ მოწევნულ არს ჩვენ ზედა ოვსთა
კიცხთაგან. არა ჵამს მისი დათმენაჳ. და სიკუდილი სჯობს თავთა ჩვენთათჴს:
Mაშინ აღდგა ჯუანშერ სპაჳსპეტი და თქვა. ცხოვნდინ მეფეო უკუნისამდე.
დიდებით. და მტერთა შენთა ზედა ნება აღსრულებით. ჭ~ტი ჰბრძანე. ცო
დვათა ჩვენთა მიერ მოიწია ესე განსაცდელი ჩვენ ზედა. და სამართლად გუ
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საჯნა ღ~თნ. რამეთუ განვამრავლეთ ცოდვა წინაშე მისსა. და გვიღირს მად
ლობა ღ~ისა. რამეთუ დიდსა პატიჟსა ღირს ვიყუენით. და არა ეზომსა რომ
ელ მოიწია ჩვენ ზედა. არამედ მრავალ მოწყალემან ღ~თნ. არცა შეცოდებ
ათა ჩვენთა ოდენი პატიჯი მოგვაგო. და ამით კნინითა პატიჟითა გვწვა
რთნა და ჩვენ მკვიდრთა ქართლისათა. ამისთჴს დიდი მადლობა გვიღირს
ღ~ისა მიმართ. რამეთუ შენ უმჯობესი ყოველთა მეფეთა ქართლისათა. და მა
მათა შენთა უფროსი. ყოვლითა სრული მსგავსი ნებროთ გმირისა. გამოგაჩინ
ა ღ~თ წინამძღვრად ჩვენდა, მოცემულ ხარ შენ ღ~ისა მიერ. განმაქარვებე
ლი ჭირთა ჩვენთა ძველთა და ახალთასა:
Dა უკეთუ ცოდვანი ჩვენნი არა დასძლევენ. შენ მიერ მოველით განქარვებ
ასა ყოველთა ჭირთა ჩვენთასა. უმეტეს წარმატებასა საზღვართა ჩვენთასა
ყოველსა ჟამისასა. რამეთუ არა ვინ მამათა შენთაგანი ყოფილ არს მსგავს
შენდა. ცხოვნდინ მეფეო უკუნისამდე. რაჳთგან მოწევნულ არს ოვსთაგან
ხუთსა ამას წელსა შინა. ვყოფილვართ ჩვენ მწუხარებასა შინა დიდსა.
ამისთჴს რამეთუ ყრმა იყავ, და არა ძალ გედვა მჵედრობა. და წყობათა
წინა მძღრობაჳ. და არცა შინა მეფობისა განგება:
Aწ მეფეო დაღაცათუ სრულ ხარ სიბრძნითა და ძალითა. სიმჵნითა და ასაკი
თა. არამედ გაკლს სისრულე დღეთა მჵედრობისათჴს. ხოლო ვხედავ სიბრ
ძნესა შენსა. დაღაცათუ ყრმა ხარ, არამედ ძალგიც განგება მეფობი
სა. ხოლო მჵედრობისა და წყობათა წინა განწყობისა შენისა. არა არს ჟამი:
ESე არს განზრახვა ჩემი. რათა სიბრძნითა შენითა, და კითხვითა დედისა შე
ნისათა. გამოარჩიე ერთი ვინ ჩვენგანი. წინა მძღვრად სპისა შენისა. და
მიგუცენ ჩვენ ყოველნი მას. და ვიყუნეთ მორჩილ ვითარცა მამისა შენი
სა. და ძალითა სამებისა ღ~ისა ერთარსებისათა, წარვიდეთ და ვიძიოთ შური.
ხოლო შენ იყავ შინა და განაგებდი მეფობასა. უკეთუ ცოდვათა ჩვენთაგან ვ
იძლივნეთ ოვსთაგან. მეფობა შენი უვნებელად დარჩეს:
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უკეთუ კულა თავითა შენითა ცოდვათა ჩვენთაგან იძლიო. სრულიად წარწყმდ
ეს ქვეყანა ჩვენი. რამეთუ ნაცვალი შენი, არა არს ქვეყანასა ზედა. ეს
ე თქვა ჯუანშერ სპასპეტმან. და დაემოწმნეს ყოველნი წარჩინებულნი და
ერის თავნი ზრახვასა მისსა:
Mაშინ თქვა მეფემან. ვითარ ხუდების სრულსა სიბრძნესა და ერთგულო
ბასა შენსა, ეგრეთ წარმოსთქუი ყოველი ჯუანშერ. ხოლო მე არა ვარ მო
რჩილ ზრახვისა მაგის შენისა. რამეთუ რაჳთგან მოწევნულარს განსაცდე
ლი იგი ჩვენ ზედა. ყოველნი დღენი ცხოვრებისა ჩემისანი მწუხარებასა შ
ინა დამიყოფიან. ვითარცა მყოფსა ბნელისასა. და სიწყალული დისა ჩემ
ისა განლევს გულსა ჩემსა, ვითარცა მახვილი ცეცხლისა. და სიკუდილი
მირჩევია თავისა ჩემისა, ვიდრეღა სიცოცხლე:
Mინდობითა ღ~ისათა. და წინამძღრობითა ჯვარისა მის პატიოსნისათა. თავითა ჩემი
თა წარვალ. და ვესავ მრავალთა მოწყალებათა მისთა. რათა არა განმწიროს

და მომცეს ძლევაჳ:
Mაშინ ვითარ ვერღარა დაუშლიდეს. მიემოწმნეს ყოველნი იგი წარჩინებულნი.
და თქვეს ცხოვნდინ მეფეო უკუნისამდე. იქმნეს განზრახვაჳ შენი. ღთ~ნ და
მბადებელმან მოავლინენ ანგელოსი მისი ძალად შენდა. და დასცენ ყოვე
ლნი მტერნი შენნი:
DA დაამტკიცეს ლაშქრობა ოვსეთისა. და განიყარნეს ყოველნი სახლად თჴსად
კაზმვად:
X~ ვახტანგ წარავლინა მოციქული. წინაშე დედის ძმისა მისისა ვარაზ ბაკუ
რისა რანისა ერისთვისა. აუწყა ლაშქრობა ოვსეთისა. და ითხოვა მისგან
შეწევნაჳ. ხოლო მან სიხარულით აღუთქვა რამეთუ ქვეყანაჳ მისიცა,
ტყუე ქმნილ იყო ოვსთაგან:
¯~ ვახტანგ მოუწოდა ყოველთა სპათა ქართლისათა. და შემოკრბეს ყოველნი,
და დაიბანაკეს მუხნარს, და ხერკს. ამიერ და იმიერ არაგვსა. და იყო ასი
ათასი მჵედარი, და სამოცი ათასი ქვეითი. და მოგზავნა ვარაზ ბაკურ სპა
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ნი თჴსნი. თორმეტი ათასი მჵედარი:
DA ვახტანგ მეფე განვიდა ქალაქით მცხეთით. და განასხნა სპანი მისნი. მოეწ
ონნეს სიმრავლითა, ცხენ კეთილებითა, და მოკაზმულობითა. და იხილნა ყოვე
ლნი იგი მხიარულად და აღძრვით. რამეთუ სავსე იყუნეს შურითა ოვსთა
თა. აღივსო სიხარულითა და ჰმადლობდა ღ~თსა:
¸ემოვიდა ქალაქად. და აღასრულა შვიდეული ერთი ლოცვითა და მარხვი
თა და ღამის თევითა. და განუყო ხუასტაგი დიდ ძალი გლახაკთა. დაუტ
ევნა განმგებელად სამეფოსა მისისა დედაჳ მისი საგდუხტ, და დაჳ მისი
ხუარანძე. და დაწერა ანდერძი ესრეთ. უკეთუ არღარა შემოვიქცე ცოცხა
ლი. დაჳ ჩემი ხუარანძე შეირთოს მიჰრან, რომელი ეყოდა ვახტანგს
მამის ძმის წულად. ნათესავისაგან რევისა, მირიანის ძისა. რომელი სი
ძე იყო თრდატ სომეხთა მეფისა. მან შეირთოს დაჳ ჩემი, და მან დაიპყრ
ას მეფობაჳ. და ესე დაწერილი დედასა თჴსსა მისცა. და სხვასა არა ვის
აუწყა. და იგი მიჰრიან მამის ძმის წული მისი დაუტევა მცხეთას;
¦არვიდა ვახტანგ და დადგა თიანეთს. და მიერთნეს ყოველნი მეფენი კავკასი
ანნი. ორმოც და ათი ათასი მჵედარი. და წარემართა სახელსა ზედა ღ~ისასა.
განვლო კარი დარღანისი: ¸ესლვასა მისსა ოვსეთს. იყო ვახტანგ წლისა
ათექვსმეტისა:
Mაშინ მეფეთა ოვსეთისათა შეკრიბნეს სპანი მათნი. და მოირთეს ძალი ხაზარ
ეთით. და მოეგებნეს მდინარესა ზედა, რომელი განვლის დარიელასა. და
ჩაჰვლის ველსა ოვსეთისასა. და მასცა მდინარესა არაგვი ჰქვიან. რამეთუ
ერთისა მთისაგან გა მოვალს თავი ორთავე ქართლისა არაგვისა და ოვსე
თისა არაგვისა:
DA დაიბანაკეს ორთავე სპათა ამიერ და იმიერ. რამეთუ მდინარისა მის პირსა
ორგნითვე ქარაფნი იყუნეს კლდისანი. ჭალაკნი და ველოვანნი პირთა მდინ
არისათა. და განეკრძალნეს ერთმანერთისაგან. და დაიცვნეს გზანი ქარაფთ
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ანი. და დადგეს ეგრე შვიდ დღე:
Aმას შვიდსა დღესა ბრძოლა იყო ბუმბერაზთა მდინარესა მას ზედა. ხო
ლო რომელ ჰყუეს ნიჯადნი ხაზართანი ოვსთა. მათ თანა ერთო კაცი ერთ
ი გოლიათი. სახელით თარჵან. გამოვიდა ესე თარჵან ხაზარი. ჵმა ყო ჵმი
თა მაღლითა და თქვა. გეტყუი თქვენ ყოველთა სპათა ვახტანგისთა. ვინცა
არს თქვენ შორის უძლიერესი. გამოვიდეს ჩემ ზედა:
X~ ვახტანგ მეფესა რომელ ჰყუა სპანი სპარსთა ნიჯადნი. მათ თანა ერთო კაცი
ერთი, რომელსა ერქვა ფარზმან ფარუხ. ამისდა ვერავის დაედგნეს ბრძო
ლასა შინა. მრავალი ლომი ჵელითა შეეპყრა. ესე განვიდა ბრძოლად
თარჵანისა. და აღიზახნეს ორთავე. და მიეტევნეს ერთი ერთსა. და პირველ
სავე შეკრებასა. უხეთქნა ჵრმლითა ფარზმან ფარუხს ჩაბალახსა ზედა. და
განუპო თავი ბეჭთამდე:
Mაშინ დაჭმუნდა ვახტანგ და სპანი მისნი. რამეთუ არავინ დარჩა მათ შორის
მსგავსი ფარზმან ფარუხისი:
¸ეძრწუნდეს ყოველნი იგი სპანი. და აღივსნეს მწუხარებითა დაღამდა დღე იგი:
Vახტანგ შევიდა კარავად თჴსად და დადგა ლოცვად. და ცრემლითა ევედ
რებოდა ღ~თსა. და ვიდრე განთენებადმდე, არა დაჯდა ქვე ლოცვისაგან.
ითხოვდა ღ~ისაგან შეწევნასა. და მინდობით ღ~ისათა ეგულებოდა თჴთ
ბრძოლაჳ თარჵანისი. რამეთუ უშიშ იყო ვითარცა უჵორცო. და იმედი
ჰქონდა ღ~ვისაგან და ძალისა თჴსისაგან:
Vითარ განთენდა. კვალად შთამოვიდა თარჵან კიდესა მდინარისასა. აყვ
ედრებდა და კვალად და ითხოვდა მუქარასა. და არავინ იპოვა სპათა შორის
ვახტანგისთა მბრძოლი მისი:
Mაშინ ვახტანგ ჰქვა სპათა თჴსთა. არა მინდობილ ვარ მე ძალისა ჩემისა
და სიმჵნისად. არამედ მინდობილ ვარ ღ~ისა დაუსაბამოსა, სამებისა ერ
თარსებისა უფლისა დამბადებელისათა. განვალ თჴთ ბრძოლად თარჵა
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Mაშინ განკვირდეს წარჩინებულნი იგი. აყუედრებდეს ვახტანგს. და მრავალ
ღონედ ზრახვიდეს, რათამცა დააყენეს ბრძოლისაგან. რამეთუ ყრმა
იყო ვახტანგ და არა იცოდეს გამოცდილებაჳ მისი:
Aრა ერჩდა ვახტანგ, არამედ დაამტკიცა ბრძოლაჳ მისი. გარდაჰჵდა ც
ხენისაგან და დავარდა ქვეყანასა ზედა. თაყუანისსცა ღ~თსა. აღიპყრნ
ა ჵელნი თჴსნი და თქვა. ჲე უფალო დამბადებელო ყოვლისაო. და
შემმატებელო კეთილთაო. აღმამაღლებელო მოსავთა შენთაო. შენ
იყავ მწე ჩემდა. და მოავლინე ანგელოსი ძალად ჩემდა და დაეც
უსჯულო ისი. და არცხვინე მგმობართა შენთა. რამეთუ არა ძა
ლისად ჩემისა მინდობილ ვარ. არამედ მოწყალებისა შენისად:
Mოიქცა ვახტანგ, და აღჯდა ტაიჭსა თჴსსა. და ჰქვა სპათა თჴ
სთა. ევედრებოდეთ ღ~თსა და ნუ შესძრწუნდებით წარვი და ვახტა
ნგ. და დადგეს სპანი მისნი ზურგით მისსა. შეძრწუნდებულნი და

სავსენი მწუხარებითა. თჴს თჴსსა სჯულსა ზედა ევედრებოდეს ღ~თსა:
Aქა ვახტანგისა და თარჵანის ომი. და მოკვლა თარჵანისი ვახტანგისგან:
Mაშინ ჩავლო გვერდი ვახტანგ, და ჩავიდა მდინარისა პირსა. აქუნდეს
ჰოროლნი: მოხედნა თარჵან და თქვა. მე გოლიათთა და გმირთა გამოც
დილთა მბრძოლი ვარ, არა ყმაწვილთა. განა შენ ზედა დავიმდაბლო
თავი ჩემი. აღიზახნეს და მიეტევნეს ურთიერთსა. და პირველსავე შეკრ
ებასა სცა Vახტანგ ჰოროლნი სარტყელსა ზედა. და ვერა უფარა
სიმაგრემან საჭურველისამან. და განავლო ზურგით და მოკლა:
¯~ ქართველთა ნუ გეშინის ცემულთა და სავსეთა სიხარულითა. აღიზახნე
ს ჵმითა საშინელითა. და შეწირეს ღ~ისა მიმართ მადლობაჳ: ხოლო ვახტანგ
მასვე ადგილსა გარდაჰჵდა ცხენისაგან, და დავარდა მიწასა ზედა. თაყუან
ის სცა ღ~თსა და თქვა. კურთხეულ ხარ შენ უფალო, რომელმან მოავ
ლინე ანგელოსი შენი, და დაეც მტერი ჩემი. შენ ხარ აღმმართებე
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ლი მოსავთა შენთა. შენ ხარ რომელმან აღადგინე ქვეყანისაგან გლა
ხაკი, და სკორეთაგან აღამაღლე დავრდომილი:
Mოჰკუჲთა თავი თარჵანს. აღჯდა და წარვიდა ლაშქართა თჴსთა თანა.
და ყოველთა მათ სპათა ჵმითა აღწევნითა შეასხეს ქება ვახტანგს. და
ჰმადლობდეს ღ~თსა:
Aქა ვახტანგისა. და ბაყათარ ოვსის ომი. და მოკულა ბაყათარისა ვახტანგისა
გან:
Dა მეორესა დღესა სხვა გამოვიდა ბუმბერაზი ოვსთაგან. რომელსა ერქვა
ბაყათარ. იყო იგი გოლიათი. და რაითგან დაეწყო მჵედრობად, ვერვის და
ედგნეს მისდა. და მოესრა ყოველი მბრძოლი მისი: რამეთუ იყო სიგრ
ძე მშვილდისა მისისა თორმეტი მტკაველი. და ისარი მისი ექუსი მტკაველი:
Mოდგა ესე ბაყათარ პირსა მდინარისასა. და ჵმა ყო ჵმითა დიდითა და თქვა.
ვახტანგ მეფეო. ნუ განლაჰღნები შენ მოკლვისათჴს თარჵანისა. არა
ერთო გოლიათთა თანა, და ამისთჴს მოიკლა იგი ყმაწვილისაგან. აწ უკეთ
უ შენვე გამოხვიდე ბრძოლად ჩემდა. მოგხვდეს ჩემგან ბრძოლანი ფი
ცხელნი. რომელთაგან ვეღარა განერე. თვარა ვინცა სპათა შენთაგანი
გამოვიდეს. მისთჴსცა მზაჳ ვარ:
Mაშინ პასუხ უგო ვახტანგ ბაყათარს და ჰქვა. არა ძალითა ჩემითა ვსძლე
თარჵანს. არამედ ძალითა დამბადებელისა ჩემისთა. და არა მეშინის მე შენგა
ნ, ვითარცა ძაღლისა ერთისაგან რამეთუ ძალი ქრისტესი ჩემ თანა არს.
და ჯვარი მისი პატიოსანი საჭურველ ჩემდა:
DA განაწესნა ვახტანგ სპანი. და დაადგინნა განმზადებულად. და აღჯდა ტა
იჭსა შეჭურვილსა ჯავშნითა. და აღიღო ფარი მისი ვიგრის ტყავისა.
რომელსა ვერ ჰკვეთდა მახვილი. და ჩავლო გვერდი. მიდგა მახლობელ
ად მდინარისა. ჵმა უყო ბაყათარს და ჰქვა არა გამოვალ მე მდინარესა,
რამეთუ მეფე ვარ. არა მივეახლები სპასა ოვსეთისასა რამეთუ წარჩინებ
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ული ვარ. რამეთუ სიკუდილითა ჩემითა წარწყმდების ყოველი სპაჳ.
ხოლო შენ მონა ხარ. და წარწყმედითა შენითა არა ევნების სპასა ოვსეთისა
სა, ვითარცა ძაღლისა ერთისა. გამოვედ მდინარესა ჩემ კერძო. მაშინ ბა
ყათარ ოვსმან აღასრულა სიტყუა მისი და თქვა. მე მომკვლელმან შენ
მან გამოვლო მდინარე. არამედ პირისაგან მდინარისა უკუდეგ სამ უტე
ვან:
Mაშინ ვახტანგ უკუჲრიდა. და გამოვლო მდინარე ბაყათარ. დაუწყო სრო
ლად ისრითა. მაშინ ვახტანგ სიფრთხილითა თვალთა მისთათა. და სიმ
ახვილითა გონებითა თჴსისასა და სიკისკასითა ტაიჭისა მისისათა ჰრი
დებდა ისარსა. რამეთუ შორსვე იხილის ისარი მომავალი. და უხლდებო
დის იგი და სიმარჯვითა და ვერ მიახვედრებდა:
Aმიერ და იმიერ იყო სპათაგან ცემა ბუკებისა და დაბდაბთა. და იზახდეს
ჵმითა აღწევნილითა სპანი ორნივე, ოვსნი და ქართველნი. რომლითა
იძრვოდეს მთანი და ბორცუნი. და ვერ შეჰკრა ისარი ორისა მეტი ბა
ყათარ ფარსა ვახტანგისასა, და ვერა ჰკვეთა ყოვლად. და კვალად ჰკრა სხვა
ისარი ცხენსა ვახტანგისასა განაგდო შიგან. და ვიდრე დაეცემოდა ცხე
ნი ვახტანგისი. მიუხდა ზედა და უხეთქნა ჵრმლითა მჵარსა ბაყათარის
ასა, და ჩაჰკვეთა ვიდრე გულამდე. მაშინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი
სწრაფით მიჰყო ჵელი, და შეიპყრა ცხენი ბაყათარისი. და დავარდა ქვეყა
ნასა ზედა და თაყუანისცა ღ~თსა, და შეწირა მადლი უზეშთაეს პირველისა.
და აღჯდა ცხენსა ბაყათარისსა, და მოდგა მახლობელად სპათა თჴსთა. და
ჰქვა ჵმითა მაღლითა. მჵნე იყუენით და განძლიერდით, რამეთუ ღ~თი ჩვენ
კერძო არს. ხოლო სპანი იგი წარმოემართნეს განმზადებულნი ცხენ თორნო
სანნი, და ჯაჭვ ჩაბალახოსანნი წინათ კერძო მათსა. უკანით კერძო
ქვეითნი. და ქვეითთა უკანით სიმრავლე მჵედართა, და ესრეთ მიჰმართეს:
ხოლო ოვსნი წარმოდგეს ქარაფსა ზედა და დაასხეს ისარი ვითარცა წვიმაჳ მძ
ლაფრი:
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Mაშინ ვახტანგ მეფე მოქცეულ იყო სპასა მისსა ზურგით, რჩეული
თა მჵედრითა. უზახებდა და განაძლიერებდა. და ნუგეშინის სცემდა სპა
თა მისთა. მაშინ წინთ ცხენ თორნოსანთა, აღვლეს გზა ქარაფისა აღვ
იდეს ვაკესა. და აღუდგეს უკანა ქვეითნი. და შემდგომად სიმრავლე მჵე
დართა მისთა. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ შორის:
X~ ვახტანგ. უკეთუ მარჯვენით კერძო იბრძოდის. მარცხენით კერძო ძრწო
დიან. და თუ მარცხენით კერძო იბრძოდის, მარჯვნით კერძონი ძრწო
დიან. და ეგეოდენსა მას შინა ჵმასა სპათასა, იცნობებოდა ჵმა ვახტ
ანგისი. ვითარცა ჵმა ლომისა: და თანა ჰყუებოდეს ორნი მჵედარნი
არტვაზ ძუძუს მტე საურმაგისი სპასპეტისა. და ბივრიტიან სეფე წუ
ლი. და იგინიცა იბრძოდეს მჵნედ:
Mაშინ იძლივნეს ოვსნი და ივლტოდა ბანაკი მათი. მოისრნეს და ტყუე
იქმნნეს. ხოლო უმრავლესი მეოტი ოვსთაგანი ცოცხალი შეიპყრნეს.

უკმოჵსნისათჴს ტყუეთასა. რომელნი წარტყუენილ იყუნეს პირველ
ოვსთაგან ქართველნი:
Vითარ უკჲ მოიქცეს დევნისაგან. და დაიბანაკეს ბანაკსავე თჴსსა სამ
დღე განისვენეს. და შეწირეს მადლობა ღ~ისა მიმართ. და მერმე განიბ
ნივნეს ტყუენვად ოვსეთისა. შემუსრნეს ქალაქნი მათნი. და აღიღეს
ტყუე და ნატყუენავი ურიცხვი:
DA განვიდეს პაჭანიგეთს. რამეთუ მაშინ მუნ იყო პაჭანიგეთი მოსაზღვრედ
ოვსეთისა მდინარესა მას ოვსეთისასა წიაღ. და ჯიქეთი მუნვე იყო.
შემდგომად ჟამთა მრავალთა იოტნეს პაჭანიგნი და ჯიქნი თურქთაგან.
და წარვიდეს პაჭანიგნი დასავლით კერძსა. და ჯიქნი დაემკვიდრნეს, ბ
ოლოსა აფხაზეთისასა:
DA მოტყუენა ვახტანგ პაჭანიგეთი და ჯიქეთი და შეიქცა. და გამოდგა ოვ
სეთსავე. და მეფენი ოვსთანი შევლტოლვილ იყუნეს სიმაგრეთა კავკას
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ისათა. აღდგეს მათ შორის მოციქულნი და დაიზავნეს. და ითხოვეს ვახტან
გისაგან ოვსთა. ნაცვლად დისა მისისა. ოცდა ათი ათასი ტყუე ოვსეთისა
ყოველი უკეთესი რომელი სახელ დებით თქვეს ოვსთა:
DA მისცა ვახტანგ ოცდა ათი ათასი ტყუე დისა მისისათჴს და ესრეთ მოიყუანა:
X~ ტყუენი ქართველნი რომელნი ჰყუეს ოვსთა ექვსსა წელსა. იგი ყოველნი გამო
იჵსნნა. და მისცა თჴითოსათჴს თითო. და აღიღო მრავალი ოვსთაგან. და მძევლ
ისათჴს მისცა სხვა ტყუე, ოცდა ათვრამეტი ათასი. და რომელი უკმოიხსნა ტყუე
ქართლისა, რიცხვით სამას ორმეოც და ათი ათასი: და რომელ დარჩა ტყუე ოვსე
თისა ამათ განტეობილთაგან კიდე თუალვით. ექუსას ორმეოცდა ათი ათასი.
თჴნიერ პაჭანიგთა და ჯიქთასა. და ესე ყოველი აღესრულა ოთხ თვე:
Mაშინ ვახტანგ მეფემან. განუტევნა ნიჯადნი იგი სპარსთანი, და მეფენი კავკას
იათანი ნიჭითა დიდითა. წარმოგზავნა დაჳ მისი მიჰრანდუხტ და ტყუე იგი ყოველ
ი გზასა დარიალისასა:
DA თჴთ სპითა ქართლისათა, წარმოვიდა გზასა აფხაზეთისასა. სულ გრძელად და
უშიშად. იწყო ბრძოლად ციხეთა აფხაზეთისათა:
DA მოვიდა სახლსა თჴსსა. ქალაქსა სამეფოსა მცხეთას. და გაეგება დედა და და
ნი მისნი. და სიმრავლე ქალაქისა მამათა და დედათა. მიუფენდეს სახელთა.
და სამოსელთა მათთა ფერჵთა ქვეშე მისთა. და აყრიდეს თავსა დრამასა და დრაჰ
კანსა. და აღწევნილითა ჵმითა შეასხმიდეს ქებასა:
·~ არა რომელსა მეფესა ექმნა ეგე ვითარი ძლიერი წყობაჳ: მაშინ ვახტანგ მეფე
მან შეწირა მადლობა ღ~ისა მიმართ მრავლითა ლოცვითა და ღამის თევითა. და
გლახაკთ მიცემითა. და განსცა ნიჭი ერსა მისსა ზედა. და წარჩინებულ ქმნ
ნა მჵნედ მსახურნი და გამოცდილნი წყობასა მას შინა ოვსთასა:
DA წარსცა ძღვენი ნატყუენავისა მისგან დედის ძმასა მისსა ვარაზ ბაკურს თა
ნა. მონაჳ ათასი. ცხენი საჵედარი ათასი. ჵდალი ცხენი ათასი: და კვალად
წარსცა წინაშე სპარსთა მეფისა:
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Mონაჳ ათი ათასი. ცხენი საჵედარი ათი ათასი. ცხენი ჵრდალი ათი ათასი:
ESე ყოველი მიუძღვანა სპარსთა მეფესა, ჵელითა ბუნაქარ ებისკოპოსისათა.
და ითხოვა სპარსთა მეფისაგან ასული ცოლად: ხოლო სპარსთა მეფემან მოს
ცა ასული თჴსი ცოლად. რომელსა ერქვა ბალენდუხტ:
DA მოსცა სომხითი და ყოველნი მეფენი კავკასიანთანი ზითვად. მიწერა მისთა
ნა წიგნი. რომელსა პატრუცაგსა წერილ იყო ესრეთ. ჰურმიზდისაგან.
ყოველთა მეფეთა მეფისა ვახტანგის მიმართ. ვარან ხუასრო თანგისა. ათთა
მეფეთა ახოვნისა:
da მოუწერა მან ბრძოლა კეისრისა. რამეთუ კეისარი განსრულ იყო ბრძო
ლად სპარსთა:
Mაშინ ვახტანგ აუწყა ყოველთა სპათა მისთა. და ყოველთა მეფეთა კავკასიისათა. შემ
ოკრბეს და დადგეს მტკუარსა ამიერ და იმიერ. ვითარ ორას ათასი:
DA მოერთო ვარაზ ბაკურ დედის ძმაჳ მისი. ერისთავი რანისა, ბრძანებითა სპა
რსთა მეფისათა. სპითა ადარბადაგანისთა რანისა და მოვაკანისათა. ვითარ ორას
ათასითა მჵედრითა:
Mას ჟამსა იყო ვახტანგ წლისა ოც და ორისა. იყო იგი უმაღლესი კაცთა მ
ის ჟამისათა. და უშვენიერეს სახითა. და ძლიერი ძალითა. რომელ ჭურვილი
ქვეითი, ირემსა მიეწიის უპყრის რქა და დაიმჭირის. და ცხენი ჭურვილი აღ
იღის მჵართა ზედა. და მცხეთით აღვიდის ციხესა არმაზისასა. და მარტო იყო
ძე მამისა მისისა: და ერთი დაჳ მისი ხვარანძეცა. იყო ძლიერი და შვენიერი:
DA ნათესავისაგან მირიან მეფისა მორწმუნისა, ვახტანგ და დანი მისნი დარჩომილ
იყუნეს. იგინი იყუნეს ნათესავისგან ბაქარ მირიანის ძისა: ხოლო მირიან და
გრიგოლ იყუნეს ნათესავისაგან რევისა, მირიანისვე ძისა. და აქუნდა მას კუ
ხეთი, და ცხოვნდებოდეს რუსთავსა ციხე ქალაქსა. რამეთუ შემცირებულ
იყუნეს ურთიერთს კლვითა:
Mირიან მეფითგან, ვიდრე ვახტანგ მეფისამდე. გარდაცვალებულ იყო ნათ
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ესავი ათი. და მეფენი რვანი. და წელიწადნი ასორმოც და ათშვიდმეტი. ხოლო
ეპისკოპოსნი წესსა ზედა ჭეშმარიტსა გარდაცვალებულნი რვანი. ხოლო სხვანი
შემშლელნი წესისანი:
Aქა ვახტანგ გორგასლისგანისა. საბერძნეთს წასლვა საომრად:
¦არემართა ვახტანგ შესლვად საბერძნეთად, და მიიწივნეს სომხითს. და მოერთ
ნეს პეროჟ კაფარს. სადა იგი ციხე აეგო პირველ ჵსენებულსა მას ფერო
ზს. ერის თავნი სომხითისანი. სივნელი არევ. ასფორაგნელი ჯუანშერ. ტა
როვნელი ამაზასპ. გრიგოლის შენებულისა ქალაქისაგან თრდატ. ნათესავ
ისაგან დიდისა თრდატისა:
DA მოადგეს ციხე ქალაქსა, რომელსა ერქვა კარახპოლი. და აწ ეწოდების კ
არნუ ქალაქი, და ჰბრძოდეს მას. ხოლო ვერ შეუძლეს დაპყრობად. რამეთუ
იყო იგი ზღუდითა მაღლითა სამითა. და დაუტევნეს ორნი ერის თავნი მჵე
დრითა. თორმეტ ათას თომეტი ათასითა. ბრძოლად ქალაქისა მის:

¦არვიდა ვახტანგ პონტოს. და მოაოჵრნა გზასა ქალაქნი სამნი. ანძი ანძო
რი. ეკლესი. და სტერი: და მოადგეს ლაშქარნი პონტოსა ქალაქსა დიდსა
ზღვის კიდესა. და ჰბრძოდეს სამ თვე. და მიუწია ლაშქარმან ვიდრე ქალაქი
სა მის კოსტანტინისა:
Ñ~ სპარსნი რომელთა ჰპოებდეს ეკლესიისა მსახურთა დაჰკლვიდეს. არამ
ედ ვახტანგ მეფემან ამცნო სპათა სომხითისათა და ყოველთა სპარსთა. რათა
არავის კლვიდენ მოწესეთაგანსა. არამედ ტყუე ჰყოფდენ:
DA ჰქვა მათ. მამის მამა ჩემი მირიან. ოდეს შემოჰყუა მეფესა სპარსთასა.
ძმის წულსა მისსა ბრძოლად ბერძენთა ზედა. ესე ვითარსა უყოფდეს
მოწესეთა, და ეკლესიის მსახურთა. და იძლივნეს ძლევითა ბოროტითა
ურიცხვნი სპანი, მცირედთა ლაშქართაგან. მიერითგან მიიღეს საზღვარი
ესე ბერძენთა, ჩვენ ქართველთაგან. აღმოსავლით ზღვისა ამის:
Ñ~ წყობაჳ პირველთა მეფეთა, იყო ანძი აძორს. სადა უკუჲ აწ არს საფლა
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ვი. დიდისა მოძღვრისა გრიგოლისი. და მუნით იოტნეს მეფენი ჩვენნი.
ხოლო ჩვენ ათისა დღისა სავალი ჩამოგვივლია. ჩრდილოთ მოქცეულ
ვართ. და ჩვენცა ვართ სჯულსა ზედა ბერძენთასა. აღმსაარებელი
ქრისტესი. რომელ არს ჭეშმარიტი ღ~თი ყოველთა:
aნუ არა გასმიანა სასწაულნი. რომელნი ქმნა კოსტანტინეს ზე მეფისა,
წარძღვანებითა ჯვარისათა. ანუ ქვეყანასა შინა სპარსთასა იქმნეს ივლია
ნეს ზე მეკერპისა მეფისა. ვითარ იგი ისარმან ზეცისამან მოკლა იგი.
და შეკრბეს სპანი ბერძენთანი. ივბიმიანოს მორწმუნე აჩინეს მეფედ. ხო
ლო მან არა თავს იდვა, ვიდრემდის არა დამუსრნეს კერპნი. და აღმართ
ნეს ჯვარნი. და მას ზედა დაარქვეს გვირგვინი მეფისაჳ:
Ñ~ ანგელოსმან უფლისამან აღიღო გვირგვინი. და დაადგა თავსა ივბიმიანო
სისსა ჭეშმარიტსა მეფესა. და ჵმა იყო ზეცით რომელი ეტყოდა სპა
რსთა მეფესა ხუასროთაგანსა. დაეცადენით ბრძოლად ივბიმიანოსისსა,
რამეთუ ძალი ჯვარისა უძლეველ არს. და ამიერითგან იქმნნეს მეგობარ.
მეფე ივბიმიანოს, და ხუასრო. ვიდრემდის ორნივე იგი მიიცვალნეს:
aნუ თქვენ მკვიდრთა მაგათ სომხითისათა არშაკუნიანთა. პატიახშთა ბივრი
ტიანთა. არა გახსოვნანა. საქმენი გრიგოლი პართეველისანი. და წინა
აღმდგომთა მისთა თრდატ მეფისა არშაკუნიანისა. ვითარ დასცა ზუა
ობისაგან, და იქმნა იგი ეშუად. არამედ გრიგოლიმ მოაქცია იგი. და მი
ერითგან იქმნა იგი მუშაკ ეკკლესიათა, და ეკკლესია დიდი აღაშენა თრდა
ტ ზურგითა თჴსითა. რამეთუ იყო იგი გმირი: ხოლო თქვენ მკიდრნო
ქართლისანო. ნათესავნო მეფეთა ქართლისათანო. რომელნი დადგინებულ
ხართ. დღეს მთავრობასა ზედა ჩვენ მეფეთაგან:
rომელნი ჩვენ ვართ ნათესავნი ნებროთ გმირისანი. რამეთუ ესრეთ წე
რილ არს წიგნთა შინა მათთა. რომელი უწინარეს ყოველთა მეფეთა გამო
ჩნდა ქვეყანასა ზედა. რომელი ლომსა ძალითა ვითარცა თიკანსა მიიყვ
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ანებდა. კანჯართა და ქურციკთა, ქვეითი იპყრობდა. რამეთუ ეზომ განდი
დნა ძალი მისი, რომელ დაემორჩილნეს ყოველნი ნათესავნი ნოესნი.
ვიდრემდის შეუძლო ქმნად ქალაქი. რომლისა შენებად შეექმნა ქვაჳ
ოქროჳ და ხარისხად ვეცხლი. და გარემოს მისსა მოიქმოდა აგურითა,
და კირითა. ხოლო ქუდნი კართა და სარკმელთანი, იაკინთისა და ზურმუხტი
სანი შექმნნა. რამეთუ მათისა ნათლისაგან ვერ შეუძლებდა ღამე დ
აბნელებად. და ქმნა მას შინა ტაძრები და კოშკები, რომელი ვერ შესაძ
ლებელ არს გაგონებად თქვენდა. მოუგონებელ არს თვითოეული სიბრძ
ნე მისი რომელი მიეცა მას. ვიდრემდის აღმართა სამისა დღისა სავალსა.
რომელი ექმნა აღსავალად, ხარისხად ზღუდეთა ზედა. და ჰნებვიდა რათა აღ
ვიდეს და იხილოს მყოფნი ცისანი. ხოლო ვითარცა განვლო საზღვარი ჰაერ
ისა, და შევიდა საზღვარსა ვარსკულავთასა. ვერღარა უძლებდეს საქმედ
მოქმედნი იგი. რამეთუ დადნებოდა ოქრო და ვეცხლი. რამეთუ მუნითგ
ან ვიდრე მე არს ჵელმწიფება ცეცხლისა ეთერისა მის. რომელი ეგზების
მძლაფრიად სამყაროსა ქცევისაგან:
DA ესმა მუნით საზრახავი. შვიდთა გუნდთა ზეცისათა. რომლისაგან შეს
ულბეს ადამიანნი. და იქმნა ყოველი კაცი, თვითო ნათესავითურთ, მეტყ
ველ თვითო ენასა. და არღარა ერჩდეს ურთიერთას, პირსა მოყუსისა თჴ
სისასა და წარვიდეს:
Ñ~ ნებროთს ენითა სპარსულითა ჰქვა. მე ვარ მიქელ ანგელოზი რომელი
დადგინებულ ვარ. ღ~ისა მიერ მთავრობასა ზედა აღმოსვლისასა. გან
ვედ ქალაქით მაგით. რამეთუ ღ~თი დაჰფარავს მაგას, ვიდრე გამოჩინებად
მდე სამოთხისა რომელ ესე დგას მახლობელად ნაშენებსა მაგას შენსა. რო
მელსა შორის არს მთაჳ ესე, რომლისაგან აღმოვალს მზე. და გამოვლენ მი
სგან ორნი მდინარენი, ნილოსი და გეონი. რამეთუ გეონსა გამოაქუს სამ
ოთხით ხე სუნნელი. და თივაჳ. რომელი შეეზავების მუშკსა:
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aწ წარვედ შენ და დაჯედ ორთავე მდინარეთა შორის ევფრატასა და
ჯილასა. და განუტევენ ნათესავნი ესე, ვითარცა ვინ ინებოს. რამე
თუ წარუვლენიან უფალსა. ხოლო მეფობაჳ შენი მეფობდეს ყოველთა ზ
ედა მეფეთა:
aრამედ ჟამთა უკანასკნელთა მოვიდეს მეუფე ცისა. რომელი შენ გნება
ვს ხილვაჳ მისი. ერსა შორის შეურაცხსა. შიშმან მისმან განაქა
რვნეს გემონი სოფლისანი. მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა, და ეძიებდე
ნ გლახაკობასა. მან გიხილოს შენ ჭირსა შინა და გიჵსნნეს:
DA დაუტევეს ყოველთა ქალაქი. და დაუტევნა ჰინდურად მზრახველნი, ჰინდ
ოეთს. სინდნი სინდეთს. ჰრომნი ჰრომს: ბერძენნი საბერძნეთს. აგდა
მაგუგ მაგუგეთს. სპარსნი სპარსეთს:
Ñ~პირველი ენა ასურებრი იყო. და ესე არიან შვიდნი ენანი. რომელნი
ნებროთისამდე ზრახვიდეს: ამისთჴს მოგითხარ. რომელ მამათა ჩვენთა
დაფარულად ეპყრა წიგნი ესე. ხოლო მე შურმან სამღთომან მაიძულა

თქმად ამისსა: ამის მიერ შეიწყნარა, მამა მან ჩემ მან მირიან სახარე
ბა იგი ნინოსი. ანუ არა ქრისტეს მოსვლამდე მიიღებდეს მამანი ჩვენ
ნი ხარკსა. და მუნითგან მოუძლურდით. ესერა ბერძენნი მიღმართ ჰბრძ
ვანან:
Üაშინ მან იხილა ნებროთ ჯოჯოხეთსა შინა და იჵსნა. იგი არს პირ ველი მეფე
ყოველთა მეფეთა. და დანიელცა ეწამების ვითარმედ მიქელ დადგინებ
ულ არს ძალად სპარსთა:
DA თქვენ ქართველთა, არა ვიხილენითა სასწაულნი რომელ ქმნნა ნინო. ანუ
ჰგონებთა ვითარმედ ბერძენნი განწირნა ღ~თან. არა უმეტესნი ქვეყანა
ნი სპარსეთისანი, მათ შემოურთვანა. და დღეს მეექუსე თთვე არს რაჳ
თგან ასმიეს ჵმაჳ ლაშქრობისა ჩვენისა. ქცეული არს კეისარი რამეთუ
ასმიეს შემოსლვა ჩვენი. და აწ მოახლებულ არს ბრძოლად ჩვენდა:
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aწ უკჲ ყოველნი ნათესავნი უფალსა ღ~თსა ჰმსახურებდით. და დასცხე
რით ვნებათაგან ეკკლესიისათა. და ვითარცა ესე ყოველი წარმოთქვა განავ
ლინა ქადაგი. რათა ყოველნი მოწესენი გამოვიდენ სამალავთაგან მათთა. და ტ
ყუენი განუტევნენ სადათ უნდეს წარვიდენ. და გამოვიდა სიმრავლე მღდე
ლთა და დიაკონთა. და მოწესეთა მონაზონთა. და ენკრატისთა. ქუაბებით და მთა
თაგან. და უმრავლესნი პონტო ქალაქით. რამეთუ შეიწრებულ იყო ქალა
ქი იგი ოთხ თვე ოდენ:
DA მათ თანა იყუნეს ორნი კაცნი პეტრე მღდელი. მოწაფეთაგან გრიგოლი
ღ~ის მეტყუელისათა. რამეთუ საფლავსა მისსა ზედა მღდელობდა. და სამოე
ლ მონაზონი. წარდგეს წინაშე ვახტანგისსა მადლის მიცემად, განტეობის
ათჴს ტყუეთასა. და განთავისუფლებისათჴს ეკკლესიათა და მღდელთასა.
და ვითარ წარმოთქვეს, სთნდა მეფესა და მოეახლნეს იგინი. და უბრძანა შე
მოსად ყოველთა ტყუეთა და მოწესეთა განტეობილთა მისგან უძლურთა. რამე
თუ ყოველნი უძლურნი ქალაქით გამოსრულ იყუნეს. უძლურთა მისცა
საჵედრები. და ჭაბუკთა სამ სამი დრაჰკანი. და განუტევნა:
Ñ~ პეტრე მღდელი და სამოელ მონაზონი დაიყენნა. და ვითარ წარვიდეს სპანი ი
გი კარავად თჴსად. და მეფე შევიდა სერობად. ჰქვა მეფემან პეტრეს.
სთნდამცა ღ~თსა საქმე ესე ჩემი. რამეთუ დავიცვენ ეკკლესიანი, და გა
ნუტევენ ტყუენი: ჰქვა პეტრე, იტყოდის მონა შენი წინაშე შენსა კადნიე
რად. ანუ მიგცემდე ქებასა სიცრუისასა. ჰქვა მას მეფემან იტყოდე
რამეთუ არას ვეძიებ, გარნა მხილებასა. რათა განვერნეთ სიცრუვისაგან:
hქვა პეტრე. ეკკლესიანი ჵორცთანი უფროს არიან წინაშე ღ~ისა, ვიდრე ეკკლეს
იანი ქვათანი. ეკკლესია ქვათა ოდენ მე დაირღვეს, და აღეშენიან მითვე ქვითა.
ხოლო ეკკლესიანი ჵორცთანი ოდეს დაირღვენ. ვერვინ შემძლებელ არს განკუ
რნებად. ვერცა მკურნალი. ვერცა მეფე:
aწ რაოდენნი გუამნი კაცთა მართალთანი დაგიცემიან. რომელსა იტყჴს სისხ
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ლისათჴს აბელისსა. ყოველი სისხლი ნოეს რღუნითა განწმიდა. და სისხლ
ისა მისთჴს ზაქარიასსა ბარუქის ძისა, მიაგო ყოველი შეურაცხება ჰურია
თა. ვითარცა იტყვის ესაია. აღიღე და წარწყმიდე ყოველი წული მათი, ტიტ
ოს და სპასიანოსის მიერ:
aნუ არა აღმოგიკითხავსთა წიგნთაგან მოსესთა. რაჟამს ისრაიტელმან ისიძვა
უცხო თესლთათანა, რაოდენი სული მოკუდა ერთისა მის სიძვისათჴს. აწ
უკჲ სპათა შენთაგან რაოდენნი ქალწულნი განხრწნილ არიან ტაძარ
ნი ღ~თისანი:
DA ჰქვა მეფემან არა უწყი. ვითარ იგი ივბიმიანოს დაცვისათჴს ეკკლესიათა
სა იყო ივლიანეს თანა უკეთურისა. და თუ დაბრკოლდეს კაცი, უმჯ
ობეს არს დაცემაჳ სრულიად:
hქვა პეტრე არა დაბრკოლებულსა დაგცემ. არამედ დაცემულსა აღგადგი
ნებ. ვითარცა დავით სისხლისაგან ურიისა საცთურისაგან ჰურიათასა. და
არა მნებავს შენი, რათა იყო ვითარცა კაცი. რომელი მარჯუენითა იქმნ
და მარცხენითა არღვევნ. და არცა რომელნი პირითა მათითა აკურთხევდენ, და
გულითა მათითა სწყევდენ და აგინებდენ. არამედ ვითარცა მეფენი კეთილად ჵ
სენებულნი. რომელთა დაიპყრეს სოფელი ესე, და სასუფეველსა არა განეშორნ
ეს. დავით, სოლომონ, კოსტანტინე, ივბიმიანოს და ყოველნი მსგავსნი მათ
ნი: ხოლო არა არს მსგავსება შენი ივბიმიანოსისა, და ვინ არს შენ ზედა უ
ფალ. რომელმცა ჵრმალი მისი იყო კისერსა შენსა ზედა. ვითარცა იგი
ივბიმიანოსისსა ზედა ივლიანესი:
aნუ სადა გევნოს შენ ვითარცა ივბიმიანოსს ივლიანესგან. ანუ ვის ხედავს
ღ~თი რომელი შენ ზედა უფალ იყოს, და ჰქონდამცა პასუხი შენსა ზედა. სი
მართლესა წინაშე ღ~ისა: არა შენ უფალ გყო ამათ ყოველთა ზედა, და შენ
შეგიდგან ყოველნი. ამიერითგან ითხოოს ღთ~ნ ყოველი ჵელთაგან შენთა
საქმე ბოროტისა. და შენ მიგაგოს, არა თუ შეინანო:
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hქვა მეფემან მენება განმართლება თავისა ჩემისა. ხოლო სიმართლი
თ შენ დამსაჯე:
hქვა პეტრე. ვინათგან გზა ეც შეწამებად. ცოდვა შენი განგეშორა შენგა
ნ. ხოლო აწ გითხრა გულის სიტყუა შენი. არა უმეცრებამან აღგძრა ბ
რძოლად, ძეთა ზედა ღ~თისათა. არამედ შველისათვის ნათესავისა შენისა ს
პარსთასა. და არა უწყია, რამეთუ ბერძენნი ნათესავნი ღ~ისანი არიან. აღთ
ქუმისა მისთჴს, რაჟამს უწოდა მათ შვილად ღ~ისა. და მოსცა მათ ბეჭედ
ი რომლითა შემუსრა ჯოჯოხეთი. და არს იგი ჯვარი:
hქვა მეფემან. აწ რა გნებავს შენ. ჰქვა მას პეტრე. მნებავს რათა შენ მ
იერ აღგზებული ესე ცეცხლი, შენვე დაშრიტო. და მეგობარ იყო
კეისრისა, ვითარცა დღესამომდე იყავ სპარსთა: მიუგო მეფემან. ესე მნ
ებავს რათა მიჩვენოთ ლოცვითა თქვენითა ამას ღამესა, კეისარი და მე
შეკრებულნი. და რომელი ზრახვად არს ჩვენ შორის სიყუარულისა ყო

ფა. და ვცნა მე ვითარმედ სთნავს ქრისტესა ზრახვა ესე ჩემი შენდა მომართ:
hქვა პეტრე. დამძიმდა თხოვა ესე შენი ჩემ ზედა. რამეთუ ესე არს კაც
თა რჩეულთა საქმე. რომელნი არიან ვითარცა ანგელოზნი სრულითა საქმითა.
და არიან ამათ კედელთა შორის ესე ვითარნი, მათგან ეგების საქმედ რომელ
სა შენ ითხოვ. მეც მე დროი რათა წარვიდე ვევედრო მათ, და უთხრა
ბრძანებაჳ შენი. და ლოცვითა მათითა აღესრულოს განზრახვა შენი. რა
მეთუ შეურაცხ გვიჩნს თავი ჩვენ. რამეთუ კაცნი ვართ ცოდვილნი. ნუ უკ
ჲ სილაღედ იხილოს ღ~თნ:
¸ერისხნა მას სამოელ მონაზონი, და ჰქვა. მღდელო საქმესა ღ~ისასა ვითარცა
საქმესა კაცისასა ჰზრახავ. ანუ არა აღმოგიკითხავსა. ვითარ ეტყვის ღ~თი
პალეკარტოსს. უკეთუმცა არა დაბრკოლდებოდენ ანგელოზნი კაცთა სათნ
ოებისათჴს. ყოველთამცა ქალაქთა შინა ჯვარს ვეცვი. რათა ყოველნი ვაცხოვნნე:
aნუ მე უფროს არსა აქაზ მეფე ისრაელისა, მეფესა ქრისტიანეთასა. რომე
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ლსა ეტყვის ესაია. ითხოე სასწაული სიმაღლედ ანუ სიღრმედ. და მი
სთჴს თქვა მიუდგეს ქალწული. ანუ ვინ ჰქვა ისრაიტელსა, რაჳცა ითხ
ოო სახელითა ჩემითა მოგეცეს. ისო ჰქვა სამყაროსა ცისასა მოიქეც, და სა
მსა ჭდესა მოიქცა იგი: აწ სიტყუა სიმდაბლისა შენისა კეთილ არს პეტ
რე. არამედ საბრკოლებელ არს, მცირედ მორწმუნეთა კაცთა:
Ñ~შენ მეფეო, მცირედ შეგვეწიენ ჩვენ სარწმუნოებითა, რამეთუ ლოცვა
მან ჭირვეულისა მის ქალაქისამან, ყოს ბრძანება შენი: და წარვიდეს წმ
იდანი იგი სადგურად თჴსად. ხოლო მეფემან მყოვარ ჟამ ილოცა და დაწუა.
და მირულებასა შინა მისსა. აჰა უკჲ მოვიდოდა დედაკაცი იგი, რომ
ელი იყო წმიდა ნინო. და ჰქვა აღდეგ მეფეო და განკრძალულად მიეგებო
დე. რამეთუ ორნი მეფენი ზეცისა და ქვეყანისანი მოვლენ შენდა. და
რეცა მიხედნა და იხილა პირველ სახე ქალისაჳ, ვითარ არს კოსტანტინ
ეს. და მიიწია იგი სწრაფით. და იხილნა ორნი საყდარნი. ერთსა ზედა ჭა
ბუკი მჯდომარე საჭურველითა გუირგუინოსანი
DA მეორეთა საყდართა, მოხუცებული მჯდომარე ზეწრითა სპეტაკითა. და
თავსა ზედა ედვა გვირგვინი ნათლისა, არა ოქროსა. და ფერჵთა თანა დაჯდა ნინო.
და ჵელი ვახტანგისი მარჯვენა ეპყრა პეტრე მღდელსა. და მარცხენაჳ
სამოელ მონაზონსა:
DA ჰქვა სამოელ. შეუვრდი დიდსა ამას მთავარსა ზეცისასა გრიგოლის
მი ვიდა და თაყუანისცა. და ჰქვა გრიგოლი, რაჳ ესე ჰქმენ ბოროტო კაცო.
რამეთუ მოაოჵრე ბანაკი ჩემი. და მჵეცთა შეაჭამენ ცხოვარნი ჩემნი. უ
კეთუმცა ორნი ეგე არა რომელნი გუერდით გიდგან. და დედაკაცისა ამის
თჴს სათნოსა, რომელი მარად იღუწის მამისა თანა თქვენთჴს. შურ ვი
გემცა შენგან, ვითარცა მამათა შენთაგან. რომელნი ესვიდენ ცეცხლსა
შემწველსა, და არა ბრწყინვალებასა განმანათლებელსა ყოველთასა. და
მისცა ჵელი და ამბორს უყო. რეცა მიყო ჵელი გვირგვინსა ნათლისა
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სა. რეცა ეგე ვითარივე გვირგვინი მისცა ვახტანგს. და ჰქვა დაარქუ ე
გე პეტრეს. და აღიღო პეტრე მისვე გვირგვინისაგან, რეცა უდარესი და ა
რქვა სამოელ მონაზონსა:
DA ჰქვა ნინო ვახტანგს. აწ უკჲ მივედ მეფისა და მიიღე ნიჭი შენი. მივი
და მეფისა და ამბორს უყვეს ურთიერთას. და ადგილ სცა საყდართა თჴსთ
ასა დაისვა იგი თანა. და მისცა ბეჭედი ჵელისა მისისაგან. რომლისა იყო
თვალი ფრიად ნათელი. და თქვა კეისარმან უკეთუ გნებავს რათა მოგცე გვ
ირგვინი. აღუთქუ ვითარ ესე დგას ჩვენ ზედა, რათა ჰბრძოდე მტერთა მისთა.
და მიიღე მისგან გვირგვინი:
Üოიხილა ვახტანგ. და იხილა ჯვარი რომელსა ფრთეთა მისთა ზედა აქუნდა
გვირგვინი. და უმეტესად ხილვამან ჯვარისამან დასცა შეძრწუნებაჳ. და
რამეთუ უსაშინელეს იყო ზარი მისი და დადუმნა. ხოლო აღდგა ნინო და მიხედნა პე
ტრეს კერძო და სამოელს. და ერთითა პირითა თქვეს ჩვენ ვართ თავს მდებნი.
ვითარმედ უმეტეს ყოველთასა წარემატოს ჶი ჯვარო უძლეველო, და მიყო
ჵელი კეისარმან და მოიღო გვირგვინი ჯვარისაგან და დაადგა გვირ
გვინი იგი ვახტანგს თავსა. და იწყეს გამოსვლად, რეცა ჵმა ყო ეპისკოპოსმა
ნ სამ გზის და თქვა:
vახტანგ ვახტანგ ვახტანგ. უმეტეს მორწმუნე იყო შენ ყოველთა შორის
ნათესავთა სპარსთა. მეორედ შენგან აღეშენენ ეკკლესიანი. და განეწესნენ
ეპისკოპოსნი. და ეპისკოპოსთა მთავარნი. მესამედ გვირგვინიცა წამებისა მი
იღო, და გამოვიდა. რეცა მოუწოდა ძილსა შინა, პეტრეს და სამოელს. და უ
თხრობდა ძილსავე შინა ჩვენებასა:
DA იგინი აუხსნიდეს, რომელიცა იგი იხილეს საყდართა გვირგვინოსანი ნათლ
ითა. იგი არს დიდი მოძღვარი გრიგოლი. და მან რომელ მომცა მე გვირგვი
ნისა მისგან. მომცა ეპისკოპოსთ მთავრობა. და მე რომელი მივეც გვირგვინის
ა ჩემისაგან მოყუასსა ჩემსა. ჩემ მიერ ყოფად არს ეპისკოპოსად. და რომ
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ელ ნახე გვირგვინითა ოქროსითა ჭურვილი. იგი არს კეისარი. და რო
მელ მოგცა შენ ბეჭედი. და მოგცეს შენ ასული ცოლად, და ყოველი საზღ
ვარი ქართლისა. მისგან უკმოღებული უკჲ მოგცეს. ხოლო გვირგვინი ჯ
ვარისაგან რომელ მოგცა. ვრცელნი ღვაწლნი გარდაიჵადნე შეწევნითა ჯ
ვარისათა. ხოლო მოძღვარმან ჩვენმან რომელ სამ გზის ჵმა გიყო. სამნი ნი
ჭნი გითხოვნა ღ~ისაგან. რათა შენ მიერ ჭ~ტება დაემტკიცოს, ქართლისა
კათალიკოსთაგან და ეპისკოპოსთა. და სძლევდე მტერთა ვიდრე დღედმდე
აღსრულებისა შენისა. ხოლო აღსრულებასა შენსა გვირგვინი წამებისა
მიიღო, ბრძოლასა შინა ჵელთა მტერთასა არა შეჰვარდე. ესე ყოველი
აღესრულოს ვიდრე მოუძლურებადმდე შენდა და სიბერედმდე:
V~a განიღვიძა მეფემან ჰმადლობდა ღ~თსა, რამეთუ ყოველივე გამოუცხადა.
და მოუწოდა მსწრაფლ პეტრეს და სამოელს და ჰქვა. რა იხილეთ. ხოლო

მათ ჰქვეს იტყოდინ მეფე ერთი მარჯვენით და ერთი მარცხენით ვდეგით.
რაჟამს შენ საყდართა მსხდომარეთა წინაშე კეისრისა. ღვ~თივ გამომეტყუელ
ისა დიდისა გრიგოლისი. და კვალად იგივე დედოფალი დაამშვიდებდა მოძ
ღვარსა მა ს განრისხებულსა შენ ზედა. და მიგცემდა შენ ჵელთა მისთა.
და ჰქვა მათ მეფემან, დუმენით წმიდანო რამეთუ ყოველივე ჩემთანა გიხილა
ვს. აწ ვითარ გნებავს თქვენ ქალაქისა ამის საქმე რომელი შემუსრვად მი
წევნულ არს. ანუ რაჳ ვყოთ ტყუისა ამისთჴს რომელი უმეტეს არს ბ
ევრისა ათასისა, რომელი არს ჵელთა ჩემთა
aწ უკჲ სწრაფით განვიდეს აქათ ქადაგი. ვითარმედ სპარსთა მეფე. წარმომ
ართებულ არს ქვეყანად ჯაზირეთად. და გამოვლეს ფილისტიმი კვალსა
მეფისა კეისრისასა. რამეთუ მან მოაოჵრა ქვეყანა სპარსთა. და სპარს
თა მეფემან ვერ შეუძლო ბრძოლად. და კეისარმან ვითარცა ცნა ვითარმედ
ჩვენ მოვედით ქვეყანასა მათსა, მოისწრაფის ბრძოლად ჩვენდა. და ვხედა
ვთ სპარსთა მეფე მოვალს ძალად ჩვენდა. და ვიცით ვითარმედ სპანი ს
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პარსთანი. სომხითისა და ქართლისა სპათა უმრავლეს არიან:
DA არა ვინ არს ჩვენ შორის ჭ~ტი მორწმუნე რომელნი დაჰნერგნა მამა მან
ჩვენ მან მირიან. გინა თრდატ დედით ნათესავმან ჩემ მან. აქათ ამათ ყო
ველთა სარწმუნოება ვიცით, რამეთუ სავსე არს საცთურითა. ნუ უკჲ
გამოცხადებასა საქმისა ჩემისასა, განწყრეს დედის ძმაჳ ესე ჩემი. და ვეწყ
უნეთ ურთიერთარს. და ვიქმნეთ საცინელ ყოველთა ზედა მტერთა ჩვენთა:
aრამედ ესე ვყო. რეცა მოვიდენ სპანი ჩვენნი. მაუწყონ ჩვენ მოსლვა კეის
რისა. მას ზედა უკუვრიდოთ ჩვენ. პირველ საქმე ესე ვაუწყოთ. ოდეს მ
ოვიდეს და დაგვეახლოს ჩვენ კეისარი. მაშინ ვითარცა იზრახოს სიწმიდე მან
შენ მან ეგრეთ ვყოთ. და არცა ერთი ტყუეთა მისთაგანი დარჩეს ჩვენ თანა:
DA წარვიდა პეტრე კეისრისა. ხოლო სამოელ დადგა წინაშე მეფისა. ხოლო ხვალ
ისა მოვიდა რეცა დიასპანი და უქადაგა მეფესა. ვითარმედ სპანი ბერძენთა
ნი შემოვიდეს კოსტანტინე პოლეს:
Ñ~ მოუწოდა მეფემან დედის ძმასა მისსა, და ყოველთა მეფეთა და ჰქვა. რასა იტ
ყვით. რამეთუ უწყით სიმრავლე სპათა ბერძენთა. და ვერაგობა წყობისა მა
თისა. და სიმარჯვე ზღვათა შინა ნავებითა. ესერა შევიდეს იგინი სპარსეთს,
ქვეყანასა გმირთა და გოლიათთასა. და ვერ უძლეს წყობად:
a¦ მეშინის ნუ უკჲ სპანი ნავებითა მოვიდენ შეიპყრან გზა ჩვენი. და მო
გვწყვიდნენ ჩვენ ვითარცა ბაკსა შინა. არამედ აღვდგეთ აქაჳთ. და დავიბა
ნაკოთ ზღვასა სომხითით კერძო. რათა გვაქუნდეს ჩვენ გზა ჭირისა და ლხინისა:
აღიყარა ლაშქარი იგი გარემოს ქალაქისა. და ვლეს ხუთისა დღისა სავალი სამხ
რით კერძო. და დადგეს სპერით კერძო. და განვიდეს მყოფნი ქალაქისანი მიწ
ევნულნი სიკუდილად. და მისცეს მადლი ვახტანგს. და მიართვეს ძღვენი ათა
სი ლიტრა ოქროჳ. და ხუთასი თავი სტავრაჳ. და განვიდა ერი მშვიდობით სავა
ჭროსა თჴს და საჵმრისა. ხოლო ვითარცა მივიდა პეტრე წინაშე კეისრისა, და უთ

ხრა ყოველი იგი. ხოლო კეისარმან განიხარა ფრიად. და ყოველი რომელი ეხილ
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ვა ჩვენებასა შინა. მისცა მას ზედა ნებაჳ ვახტანგს:
DA წარმოავლინა პეტრე მღდელი. და მიუმცნო აღთქმითა და საფიცრითა ძ
ლიერითა. რათა სწორი იყოს მეფობისა მისისა. არამედ ორთავე სპათა
დასცნენ სპარსნი, რომელნი იგი არიან ვახტანგის თანა. არა აღვიდენ საბრ
ძანებელთა მათთაგან ოდეს შეკრბენ ვახტანგ და იგი:
Ñ~ვიდრე პეტრე და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისსა. კეისარი შემოვიდა
კოსტანტინედ. და წარმოავლინა ხუთასი დრომონი, რომელსა შინა იყო
ხუთას ხუთასი კაცი. და უბრძანა რათა მიეახლნენ ვახტანგს. და დადგენ თჴ
ნიერ ბრძოლისა. და წარმოემართა კეისარი გზისა პონტოჳსსა, რვა ას ათასითა
მჵედრითა. და ვითარ მოეახლნეს სპანი იგი ზღვისანი. უნდა სპარსთა წყობა
მათი. ხოლო მეფე აყენებდა და არა მიუშვებდა ბრძოლად:
Ñ~ ვითარცა შეართვეს ძღვენი მოციქულმან კეისრისამან და პეტრე. ჰქონ
და საქმე საიდუმლოჳ. და ჰქონდა სიტყუა საეროჳ: და თქვა ცხადად ნუ
ივლტი და დადეგ ჩემდა მოსლვამდე. რათა რომელნი ეგე შენ თანა არიან
სპარსნი. რომელნი დაგვრჩეს შესლვასა ამას ჩვენსა სპარსეთს მოუწყუ
ედელად. მოვსწყვიდნეთ ეგენიცა:
Ñ~საიდუმლოდ მოართვეს მას ჯვარი, და გვირგვინი შუამდგომელად. და
შესამოსელი ტანისა მისისა. და ეთქვა რაჳ შევკრბეთ მიგცე ციხე თუ
ხარისისა, და საზღვარნი ქართლისანი: ხოლო მისცა მეფემან ვახტანგ პას
უხი საეროდ. ვითარმედ არა რომლისა მიზეზისა თჴს მოვედით აქა, გარ
ნა წყობისა შენისა თჴს. აწ მოვედ აქა, და თუ არა ჩვენ მოვიდეთ კოსტანტ
ინე პოლედ:
DA ფარულად ამცნო და ჰქვა. რომელი არა შვენის შენსა ღ~ის მოყუარებასა.
რომელი შენ არა ჰყოფ სხვასა ნუ აწვევ. რამეთუ ღადრობა არა ჵელი
არს კაცთა პატიოსანთა: დაღაცათუ აწ შენ მიგცნე სპარსნი, არა უკ
ჲ განცრუვდესა სახელი ჩემი. და უმეტეს ჩვენსა აქუს მრავალთა მათგა
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ნთა სიყუარუალი ქრისტესი, არამედ შიშისაგან მათისა ვერ გამოაცხადებენ:
aწ ბრძანე რათა საქმე ესე ჩვენი მშვიდობით ვყოთ. ვითარცა ივბიმიანოს
და ყოველთა სპარსთა: ხოლო შემდგომად ამისა, რაჟამს გაწმდენ საქმენი
ჩვენნი. უმარჯვესადრე შევყარნეთ იგინი ჵელსა შენსა. და ნუმცა რაჳ იქ
მნების საქმე უშვერი. და ნუცა საქმე შფოთისაჳ თქვენ მიერ. რათა არა
დაეცნენ პირითა მახვილისათა ერნი თქვენნი. რამეთუ ერნი თქვენნი განლ
აღებულ არიან ჯობნასა ზედა სპარსთასა. ხოლო სპარსნი არავე შეშინებით
არიან. არამედ შურითა თქვენითა წადიერ არიან წყობასა. ანუმცა მოკუდ
ეს ანუმცა შური იძიეს სისხლისა მათისა. ხოლო სპანი ესე შენნი თუ
მიღმა ჰბრძოდიან მემცა უბრალო ვარ:
DA წარვიდა მისთანა მოციქულად ვარაზ მირ, მამა მძუძისა მისისა ძმაჳ. და

სამოელ მონაზონი. ხოლო კეისარი მოწევნულ იყო პონტოდ ქალაქად. და პო
ნტოელნი გამოსრულ იყუნეს მიგებებად. და შეასხმიდეს ქებასა. და იტყ
ოდეს ვახტანგ მეფისა მადლობასა, რამეთუ უკუჲრიდა მათ. და არა მის
ცნა იგინი სიკუდილსა:
vითარცა მიიწივნეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი ქალაქად. მიართვეს ძღვენი.
ათასი მუტკალი მუშკი. ხუთასი ამბარი. და ათასი ლიტრა ალვაჳ:
DA განსრულ იყო გუნდი ვახტანგ მეფისა ალაფობად. მიეტევნეს მათ მკ
ურცხლნი ბერძენთანი და მათ თანა შეკრებულნი. ჵევთა და ქალაქთანი მჵე
დარი სამას ათასი. ხოლო მეფე ვახტანგ აყენებდა მიძულებად სპათა მათ მო
ალაფეთა. ვითარი არა მივიდა დედის ძმაჳ მისი. ერისთავი სპარსთა. და რისხვ
ით ჰქვა ვახტანგს. ჶი გუელო და ნათესაო ასპიტისაო. არა უწყია რამეთუ დ
ედა მამისა შენისა ბერძენი იყო, ნათესავი ივბიმიანოსისი. და გძლო შენ
ბუნებამან მამის დედისა შენისა მან. და სიყუარული ჯვარცმულისა მის
კაცისა მომკუდარისა გიპყრიეს. და გნებავს შეყენება ჩვენი ჵელსა ბერძენთასა:
Ñ~ ვახტანგ ჰქვა. აჰა შენდა ბერძენნი. იხილო ძალი კაცისა მის მომკუდარისაჳ.
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და ცოცხლისა მის სასოსა შენისა. დასცეს საყვირსა და განვიდეს ყო
ველი სომხითი და სპარსნი. და მეფე დარუბანდისა. ხოლო მეფე ვახტანგ და
ყოველნი ქართველნი, განვიდეს ხედვად და დადგეს. და აღჯდა მეფე პი
ლოსა ზედა თეთრსა. და ეწყვნეს იგინი ზღვის კიდესა მას, რომელ ა
რს ჭალაკი. რიყე ხერთვისისა. მისულამდე სპარსთა ლაშქრისა. მოეკლ
ა ბერძენთა ერისა მისგან, ოცდა შვიდი ათასი:
DA განძლიერდა ბრძოლაჳ. და მოკლეს დედის ძმაჳ ვახტანგისი, ერის თა
ვი სპარსთაჳ. და მოკლეს იპაჯაჯ მეფე ლეკთა. და მრავალნი ერის მთავ
არნი. და იძლია ბანაკი აღმოსავლისა. იყო ბერძენთა სპასალარი:
´ალეკარტოს ლოღოთელი, დისწული მეფისა. და იყო იგი ძლიერ და მას
მოეკლნეს ძლიერად ბუმბერზნი სპარსთანი. და ესეცა ერის თავი მანვე მოკლა:
Üაშინ გარდამოჵდა მეფე ვახტანგ ეტლთაგან და თქვა. არა რომელი ჩვენ გვი
ნდა, გარნა რომელი ღ~თსა სთნდა. რამეთუ ჩვენ ვიტყოდით მშვიდობასა.
არამედ სილაღემან სპარსთა მან აგინა ღ~თსა. და ღ~თნ შურ იგო. და მო
კლეს ერის თავი რანისა. რომლისათჴს ყოველი სპარსეთი ვითარცა მოო
ჵრებასა სპარსთასა იგლოვს აწ. დამდაბლდა სილაღე სპარსთა:
Üოიყუანეთ ჯვარი და წარვიძღუანოთ. რათა რომლითა გუძლევდენ მითვე
იძლინენ. და ჰქმენით ძედ ძლიერებისად. და ნუ ვინ ვბრძავთ ურთიე
რთსა სხვისა მიერ. და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა. არამედ იყუნენ
ჵელნი თქვენნი, ვითარცა ჵელნი ჩემნი. რათა არა ვიძლინეთ სრულიად.
არა ხოლო აქა ვიდევნნეთ, არამედ ადარბადაგანამდე. ვითარცა იდევნნიან
ყორანნი მართვეთაგან თჴსთა:
DA მოიყუანა პეტრე მღდელმან ჯვარი. და ჰქვა მეფემან დადეგ წინაშე პ
ირსა მტერისასა, და ერისა ჩვენისასა. და არქუ ყოველთა. თაყუანის ეც
ით ჯვარსა და ვსძლოთ. და უბრძანა დემეტრეს ერის თავსა თჴსსა, და

ჯუანშერს სპასპეტსა. რათა მიჰყუენ ჯვარსა თანა. ქადაგი ჵმობდა ძლ
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იერად. რომელმან არა თაყუანის სცეს ჯვარსა მოკვედინ და მივიდოდეს ყოვ
ელნი ერნი და თაყუანისცემდეს და დადგებოდეს წინაშე ჯვარისა:
Ñ~ბორზო მოვაკნელმან მეფე მან თქვა. არა დაუტეობ ნათელსა. და
არა თაყუანისვცემ ძელსა მაშმელსა, რომელი განშვენებულ არს, ოქროთა და
ანთრაკითა. დასცა მას ლახვარი ჯუანშერ სპასპეტმან. და დაეცა მძორი მისი:
Üიერითგან არღარა ვინ იკადრა გმობად ჯვარისა. და აღთქმით ეტყოდა ერი იგი მ
ეფესა ვახტანგს. უკეთუ შემეწიოს ჩვენ ჯვარი. არღარა იყოს ჩვენდა სხვა
ღ~თი, გარნა ჯვარცმული. და გარდაჰჵდა მეფე და თაყუანის სცა, და ყოველი ერი
მის თანა. და თქვა მეფემან, აჩვენე ძალი შენი ერსა ამას შენსა ურწმუნოსა. რა
თა მოიყუანნე სარწმუნოებად. უფალო ღ~თო მორწმუნენი შენნი დაღაცათუ მოკუ
დენ ცოცხალ არიან. და ცხოველნი შენნი შენ ცხოველისაგან ძლიერ არიან: და სპა
ნი იგი ბერძენთანი გამოვიდეს ვითარცა ველად. ხოლო პალეკარტოს ვითარცა მგ
ელი სისხლითა აღმოსურილი. და ვითარცა ლომი განძვინებული. მოიზახდა და
შეურაცხ ჰყოფდა სპათა მათ:
Ñ~ მეფე მან თქვა. ვინარს თქვენ შორის კაცი, რომელი ეწყოს იმას. და სწორ
იყოს მეფობისა ჩემისა. და წარვლო ქადაგ მან ორ გზის. და ვერვინ იკადრა
ყოვლად სიტყუად.
aქა ვახტანგ გორგასლისა და პალეკარტოს ბერძენთ სპასპეტის ომი. და
მოკლვა პალეკარტოსისი ვახტანგისაგან:
Üაშინ თქვა ვახტანგ. არა ძალითა განძლიერდების კაცი. არამედ ღ~თნ მოსც
ეს ძალი. და მე ვესავ ძალსა შენსა. და ვითარცა დავით განვალ ნიშითა ჯვა
რისა შენისათა. მომეც მე ძალი ვითარცა დავითს გოლიათსა ზედა. რამე
თუ ესეცა მაყუედრებელად შეურაცხებით მოუ ჵდა ჯუარსა შენსა. რამეთუ
რაჟამს იხილა ჯვარი აღმართებული ძალად ჩვენდა, არა ივლტოდა მისგან. არ
ამედ სასოებითა ძალისა მისისათა განვიდე ბრძოლად:
DA თქვა იხილე ღ~თო ამპარტავანი და დაამდაბლე. კვალად იხილე ჭირვეული და
იჵს
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ენ. ხოლო ისი შეურაცხად მიჩნს. და არა მეშინის რამეთუ ძალი შენ მი
ერ დიდ არს რომლითა ვსძლოთ. არამედ მეშინის შენგან. რამეთუ მდაბალთა
ჵმანი ისმიან. და შენ გხადი შემწედ ჩემდა:
aღმოიჵადა ჵრმალი, და შეამთხვია ჯვარსა. და განვიდა შორის განწყობილთა
მათ. და თქვა არა ჰბრძავნ ლომი ჵარსა, რამეთუ მე მეფე ვარ და შენ მონაჳ.
და დავდვა თავი ჩემი ერისა ამისთჴს, რათა ჰრწმენეს ძალი ჯვარისა. მოეტე
ვა პალეკარტოს. ხოლო ვახტანგ საომრად ნებასა მიეახლებოდა. და აღიზახნეს
ორთავე მათ განწყობილთა ჵმითა საშინელითა. და იყო ჵმა იგი ვითარცა ჵმა
ქუხილისა, რომლითა შეიძრა ქვეყანა. და დასცა ლახვარი პალეკარტოს ფარსა
ვახტანგისასა, რომელი იყო ვიგრის ტყავისა. და განვლო ფარსა ვითარ მწყ
რთა ერთი. რომელი იყო სიმსხო ლახვრისა, ვითარცა მკლავი კაცისა. და

მისცა ფარი იგი მეფემან ლახვარსა მისსა. და მიეტევა პირის პირ. და სცა
ჵრმლითა ჩაბალახსა ზედა, და განაპო თავი მისი ვიდრე ბეჭთამდე. და მიყო
ჵელი დაუპყრა თავისა მისისა ნახევარი. და მიიღო წინაშე ჯვარისა და თქვა
ყოვლისა განდგომისა შენისა. ესე იყავნ ნაწილი. და მიეტევნეს სპანი
ვახტანგისნი, სპათა ბერძენთასა. და აოტნეს იგინი. და აღიჭრნეს გუნდ გუნ
დად. და მიაწყუდინეს ზღვის პირსა. და არა ვინ განერა მათგანი, გარნა
რომელი შეესწრა ზღვად და ივლტოდეს ნავითა:
mას დღესა შინა მოსწყდა სპათაგან ვახტანგისთა, ორმოცდა სამი ათასი. ხო
ლო სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა. სამოც და თორმეტი ათასი. და შეიპყრეს
ტყუედ მათგანი. ას ოც და ხუთი ათასი:
DA ვითარცა მოიქცეს სპანი იგი გვამსა ზედა ვარაზ ბაკურ. ვახტანგის დედის
ძმისა. იგლოვეს და შემურეს გვამი იგი შარითა და მურითა და წარსცეს ბარდ
ავად:
Ñ~ მეფემან ვახტანგ. მოუწოდა ყოველთა სპათა. და უბრძანა მოყუანება ყოველთა
ტყუეთა, და მოიყუანეს. და იყო რიცხჴთ ყოველი. მამა კაცი და დედა კაცი.
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¸ვიდას ოთხმოცი ათასი. და წარსცა იგი ყოველი წინაშე კეისრისა ჵელითა ნა
სარისითა. და ადარ ნერსესითა ერის თავთა მისთათა:
DA მიწერა წიგნი ვითარმედ. სიბრძნე ღ~ისა მიუწდომელარს. და სიბრძნესა
კაცთასა და ნებასა სძლევს ნებაჳ ღ~ისა. მე უწყი რამეთუ არა არს ნებაჳ
შენი საქმესა ამას. რომელ ესე იქმნა პალეკარტოსისაგან. არცა თუ
ერთო ნებაჳ ჩემი. რომელი ესე ქმნა დედის ძმამან ჩემ მან. და ორნივე ე
სე ძვირის მოქმედნი, ძვირმან მოინადირნა. ამის თჴს ყო ესე ღ~თნ. რამეთუ
ახალ ნერგნი ესე ხოლო იყუნენ სარწმუნოებად შიშსა მისსა ქჲშე. ვითარცა ი
გი უძღებისათჴს შვილისა ყო საქმე განსაცხრომელი. ხოლო თქვენ პირველ
ნი შვილნი ხართ ღ~ისანი. და მარადის მისნივე ხართ:
a¦ მწუხარება ესე დედის ძმისა ჩემისა. და დისწულისა თქვენისა მიერ ნუ გეში
ნის ვიეც. რაჟამს ვიძიე შური მკლველთა მისთა. ხოლო თქვენ ნუ გეშის გეც
ით ერისა ამის თჴს რომელი იჵსნა ღ~თან. შვიდას ოთხმოცი ათასი. და უკ
ეთუ ჰბრძანებდე მიმთხჲვად ჩემდა გამოისწრაფე. და უკეთუ არა მოც
იქულითა განაგე საქმე ჩვენი. რამეთუ დამძიმდა დგომა ჩვენი ქვეყანისა
ამისთჴს მოოჵრებულისა: ხოლო ვიდრე მოსულადმდე მოციქულთა ფრიად მწუხა
რე იყო კეისარი. არამედ რაჟამს უთხრეს ვითარმედ ტყუე პირველ შეპყრობ
ილი, და ტყუე ერისაგან მეოტისა ყოველი დაუკლებლად განუტეობია. მაშინ
განიხარა ფრიად. და ყოველთა დაუტევეს მწუხარება:
DA შეჯდა მეფე ნავსა, სამ ათასითა დრომონითა. სუბუქად ზღვის კიდესა, და მო
უწოდა ვახტანგს, და ყვეს ურთიერთარს აღთქმაჳ და ფიცი. და განაგეს სა
ქმე წინდობისა. და უკუნ სცა კეისარმან საზღვარი ქართლისა. ციხე თუხ
არისი, და კლარჯეთი. ყოველი ზღვითგან ვიდრე ისრიანთამდე. და ჵევნი რომ
ელნი მოსდგმანან ღადოთა. და გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისა.

ქვეყანა ზღვის პირისა. რომელ არს აფხაზეთი:
DA ჰქვა ესე ეგრის წყლითგან. ვიდრე მდინარედმდე მცირისა ხაზარეთისა. ესე
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საზღვარი არს საბერძნეთისა ალექსანდრობითგან. რომელი აწ მოგიღია მკ
ლავითა ჩვენგან. აწ იგი უკუმოგუჲც. და ოდეს წარიყვანებდე ცოლსა შენსა
ასულსა ჩემსა მაშინ მოგცე. მისგან ქვეყანა დაუწერა ეგრისის წყალსა
და კლისურასა შუა ქვეყანა ზითვად. და სხვა აფხაზეთი უკუნსცა ვახტანგ ბ
ერძენთა:
DA წარმოვიდა ვახტანგ გზასა კლარჯეთისასა. და სპანი მისნი განუტევნა გზასა
სომხითისასა. და ვითარ მოიწია თუხარისა, მიხედნა და შეუყუარდა ციხე. და
თქვა ჭ~ტად თუ ხარ შენ ციხე. და ვითარცა წარმოვიდა იხილა შუა კლდე
კლარჯეთსა რომელსა სოფელსა ერქვა არტანუჯი. და მოუწოდა არტავაზ ძუძუს
მტესა მისსა და დაადგინა იგი ერისთავად. და უბრძანა რათა ააგოს ციხე არტან
უჯისა. და უბრძანა რათა გამონახოს ჵევსა მას შინა სამონასტრე, და აღაშენოს
ეკკლესია და ქმნეს მონასტრად. ვითარცა ეხილვნეს მონასტერნი საბერძნეთ
ისანი: და ჰქვა არტავაზს უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩვენ ზედა. საყუდე
ლი ჩვენი აქა ყოფად არს:
Ñ~ არტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა და მონასტერი, და სამნი ეკკლესიანი,
დაბაჳ მერისა. შინდობისა. და ახიზისა. და განაახლა ციხე ახიზისა. და ქმნა
იგი ქუაბად: და ვითარ წარმოვიდა ვახტანგ ქალაქად თჴსად მცხეთად. იყო
სიხარული დიდი და მადლისა მიცემაჳ ღ~ისა. და შეიქცა იგი მშვიდობით. და
მისცა ნიჭი ერსა თჴსსა:
Ñ~ მეფემან სპარსთამან, ვითარცა ცნა ვითარმედ მიიქცა ვახტანგ ბერძენთა კერ
ძო, შეიქცა სპარსეთად და მოკუდა. და დაჯდა მეფედ ძე მისი. და ვიდრე მოიწ
იფებოდა იგი. წარმოჵდა ამას შინა სამი წელიწადი: ხოლო ვახტანგ მეფესა უ
შვა ცოლმან. ძე და ასული მარჩბივად. და მოკუდა შობასა შინა ბალენდუხტ.
დედოფალი. ასული სპარსთა მეფისა: ხოლო ვახტანგ უწოდა ძესა თჴსსა. სა
ხელი სპარსულად, დარჩილ. და ქართულად დაჩი:
Üაშინ ვახტანგ მეფემან. ვერ მოიცალა მოყუანებად ცოლისა. ბერძენთა მეფ
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ისა ასულისა. და ვერცა კათალიკოზისა და ეპისკოპოსთა. რამეთუ მოელოდა
იგი სპარსთა მეფისა მოსულასა. ამაგრებდა ციხეთა და ქალაქთა. და ჰკაზმი
და მჵედართა, და განამზადებდა ბრძოლად სპარსთა. მაშინ შეაგდო საპყრობი
ლესა შინა ბინქარ მაცთური. ეპისკოპოსი ცეცხლის მსახურთა. და მოსრ
ნა და განასხნა ყოველნი ცეცხლის მსახურნი. საზღვართაგან ქართლისათა:
Ñ~ სპარსთა მეფე შემდგომად სამისა წლისა წარმოემართა ბრძოლად ვახტან
გისსა. და მოიწია ინდაბრიანთა და დაიბანაკა. ხოლო ვახტანგ წარავლინა ბერძე
ნთა თანა. და მიუმცნო ვითარმედ, აჰა დღე იგი რომელ აღმითქუამს. ვითარმ
ედ სპარსნი შემოვაწყუდინე ჵელსა შენსა. აჰა ესერა მომიყუანებიან შუა ს
აზღვართა ქართლისათა. და ყოველი კაცი მათ თანა, ვითარ სამასი ათასი. რა
მეთუ ჰგონებდა იგი განმრავლებასა სპათა მისთასა სომხითით და მეფეთაგა

ნ კავკასიანთასა. ხოლო მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისა. რამეთუ რომელ
თამე მათგანთა აქუნდა სასოება ჯუარცმულისა. ხოლო რომელნი იძლინეს
ეშმაკისაგან მეფენი დარუბანდისანი გაერთნეს. აწ აღმისრულებიეს აღ
თქმაჳ ჩემი რომელ აღმითქუამს. სადაცა მიპოვნიეს სახლი ცეცხლისა,
დამივსია ფსლითა. და მოგუნი და გაზირნი მიმიცემიან სატანჯველსა ბორო
ტსა. და მაცთური ბინქარიან მივეც საპყრობილესა, და სიკუდილისაგან გ
არდაიხვეწა. მან უკჲ მოიყუანნა სპარსნი ქართლად. და დავსუ ეპისკოპ
ოსად მიქელ კაცი სარწმუნოჳ. ხოლო ბინქარ ვითარცა მოიწია საზღვართა
ქართლისათა მოკუდა:
aწ სწრაფით წარმოემართნენ სპანი შენნი. რომელ აქა შინა დაეცნენ ყოვე
ლნი მტერნი ჯვარისანი. და მოიცალო შენ ყოველთა მტერთა შენთაგან.
ხოლო ჩვენ თუ გვძლოს და განძლიერდეს იგი. შემოვიდეს გზათა შიმბატისა
სა: ხოლო ვიდრე მიიწეოდეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი. წარსრულ იყო
კეისარი ქვეყანით ხაზარეთით კერძო, რომლისაგან ვერ მოიცალებდა მოსვლ
ად ქართლად: ხოლო ვახტანგ განაძლიერნა ციხენი ქალაქისანი. და ურჩეულესი
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მებრძოლი ერისა მისისა ვითარ ასი ათასი მჵედარი, და ასი ათასი ქვეითი
იპყრა მის თანა, და დაუბანაკა მათ დიღუმით ვიდრე ქართლისა კართამდე.
და სპარსთა დაიბანაკეს ცხენის ტერფითგან ჩაღმართ:
aქა სპარსთა მოსვლა ქართლს. ვახტანგ გორგასლის საომრად. ვახტა
ნგისაგან გამარჯვება მათ ზედა:
Ñ~ვახტანგ განაფართა ჵიდი მოგვითისა ვიდრე სამოც მჵარ. ქცევისა თჴს მ
ათ ზედა სპათასა. ხოლო მეფე და სპასპეტი ჯუანშერ დადგეს მცხეთას. ხო
ლო ნასარ და მირდატ დაუტევნა სპათა ზედა სომხითისათა და ქართლისა
თა რომელნი დგეს არმაზით კერძო. და არა ჰბრძოდიან სპარსნი არმაზით
კერძო. მცხეთით განვიდიან არაგუსა ზედა. და ოდეს მე განვლიან ფონი
მტკურისა, და შეიბნიან ფონსა ზედა ტფილისისასა. და რომელსა მე დღ
ესა მათ სძლიან. და რომელსა მე მათ:
Ñ~ ვახტანგს მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსა. და გამოესვა წინაჳთ მგელ
ი. და უკანაჳთ ლომი. და რომელსა კერძოსა იძლეოდიან ქართველნი
მუნითცა მიჰმართის. და მოსრის სპისა მისგან სპარსეთისა ვითარცა ლომმან კანჯარი:
Üიერითგან ვერღარა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისსა. და დაისწავ
ლეს იგი. რომელსა ეწერა მგელი და ლომი. და ვითარცა იხილიან ვახტანგ
და თქვიან. დურაზ გორგასალ. რომელ არს ესე, მიჰრიდეთ თავსა მგლისა
სა. და მის მიერ სახელ ედვა ვახტანგ მეფესა გორგასალ:
gანძლიერდა მათ შორის ბრძოლაჳ ოთხ თვე ოდენ. და მოიწია მოციქული კე
ისრისაგან. და მოართვა ძღვენი ვახტანგს. და მოჰგვარა სპათაგან ბერძენთასა.
ოთხმოცი ათასი მჵედარი. და მოუწერა ვახტანგს ვითარმედ. შევექეც წ
ყობასა ხაყანისასა. და მომივლენია შენდა ოთხმოცი ათასი მჵედარი. და მო
მიწერია ლეონისდა. უკეთუ გიჵმდეს შენ ლაშქარი. წინაშე შენსა არს მე

ლიტენითგან ვიდრე ლამედემდე. და ამოღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქამდე. და
მიბრძანებია ლეონის და წინაშე შენსა იყოს:
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DA მოწევნულ იყო ლაშქარი ბერძენთა ჯავახეთს. ხოლო ვითარცა სცნა სპ
არსთა მეფემან ბერძენთა მოსვლა შველად მათდა. იწყო ზრახვად ვახტ
ანგისსა. მიაუმცნო მოციქულსა და ჰქვა. რასათჴს მოვსწყდებით ურთიე
რთას ძმანი. კაცნი და შვილნი ნებროთისნი. უკეთუ ცეცხლი არს ღ~თი
შეუკჲმწიენ იგი თავსა. ხოლო თითოეული ჩვენგანი სათნოსა სულისა
თვისისასა ჰმსახურებდეს:
V~a მივიდა მოციქული და უთხრა. სთნდა ვახტანგს და ყოველსა ერსა მი
სსა. და მისცა ნიჭი ვახტანგ მეფე მან მოციქულსა. მიუვლინა მოციქუ
ლი და ჰქვა. გიხილავს ძალი ჯვარისა. რამეთუ ყოველთა მეფეთა მოგვაქუ
ნდა ხარკი, ვიდრე გამოჩინებამდე ჯვარ ცმულისა. ხოლო რაჟამს გამოჩნდა
იგი. მძლე ექმნნეს ყოველნი თაყუანის მცემელნი მისნი წინაშე მისსა. და მო
ხარკენი შენნი ბერძენნი, მოღმართ გბრძვანან. და მოაოჵრნეს ყოველნი სა
მსახურებელნი ცეცხლისანი. აწ უკეთუ გვბრძოდი ჩვენ დატეობისა თჴს ს
ჯულისა. მოვკუდებით ჩვენ მის თჴს. ვითარცა მოკუდა ჩვენ თჴს. და მან აღმ
ადგინნეს ჩვენ. ხოლო უკეთუ აღასრულო სიტყუა შენი. და არა იყოს ცეცხ
ლი ღ~თად შენდა, და იყოს ღ~თად შენდა ქრისტე. მამად და უფლად გხადოთ
შენ. დაღაცათუ ჩვენ პირმშონი ვართ. არამედ თქვენ სხდეთ საყდართა ზედა
მამისა ჩვენისათა:
V~a უთხრეს სიტყუა ვახტანგისი შეიწყნარა. და წარსცა ძღვენი გორგასალსა
ძლიერად. და მისთანა გვირგვინი ანთრაკოანი. და ჟამი დადვეს შეკრებისა:
აიყარა მეფე სპარსთა განთიად. და დადგეს ველსა კალჳსასა. ხოლო ტფილისი სო
ფელი და კალაცა მოოჵრებულ იყო მაშინ:
Ñ~ მეფე ვახტანგ დადგა ჯავს. და შეკრბეს მასვე ველსა ორნივე მეფენი. და
მოიკითხეს ურთიერთას. და ყვეს აღთქმა თავის თავისა სჯულსა ზედა გა
რდაუვალ. და მოხადა მას დღესა სპარსთა მეფე გორგასალმან ლაშქრით
თჴსით ტფილისად. და უძღვნა გორგასალმან. მჵევალი ათასი. მონაჳ
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ხუთ ასი. სტავრა სკარამანგი ხუთასი. ბიზპინი უზმაი ხუთასი. ჵდალი
ცხენი ათი ათასი. ცხენი ბარგისა ხუთასი. ჯორი სამასი. ზროხა ოთხ ასი.
ცხვარი ათი ათასი. და დღესა და დღესა მესამესა მივიდა გორგასალი მის თან
ა. და თანა წარიტანა ლეონ ანთი პატრიკი კეისრისა. და ყვეს განზრახვაჳ. და
აზრახა ანთი პატრიკმან გორგასალსა. რათა ყოს მშვიდობა შორის კეისრისა
და ხუასროსა. რამეთუ ეშინოდა ბერძენთა ნუ უკჲ შევიდნენ საბერძნეთა
დ სპარსნი და მოაოჵრონ იგი. რამეთუ სპანი საბერძნეთისანი ყოველნი იყუნეს ხა
ზარეთს:
DA ჰქუა ხუასრო გორგასალსა. ითხოვე ჩემგან რაჳცა გნებავს თავისა შენისა
თჴს, და სხვისა ვისთჴსცა გნებავს. ხოლო გორგასალმან ჰქვა. მნებავს რათა

იყოს მშვიდობაჳ შენ შორის და კეისრისა. ჰქვა ხოსრო დაამძიმე თხოვაჳ შენი
ჩვენ ზედა. არა ყვიან წყალობაჳ. ამისთჴს ვყავ სიყუარული შენ ზედა რათა
შევიდე საბერძნეთად და შური ვიძიო მათგან. და აჰა მოციქული ხაზართა მე
ფისა მეათე დღე არს რაჳთგან მოსრულ არს. და შენ არა უწყი მიზეზი მტე
რობისა ჩვენისა. ხოლო აწ მიგითხრა სილაღე მათი ჩვენ ზედა და მერმე ვყო
ნება შენი. ვინაჳთგან აღგითქუ ფიცითა ძლიერითა. არა რა ვყო უნებელ
ი შენი. და თქვა ვითარმედ შენ უწყი. რამეთუ ზღვასა მოღმართ ჩვენი ა
რს საზღვარი, განყოფილი ნოესითგან. და აწ იგი მბრძავს ჩვენ ჯაზირსა და
შამსა. და მოოჵრებულ არიან ქალაქნი იგი. ხოლო შამი სამეფო ჩვენი არს.
არამედ ჯაზირისა ნახევარი განვალებულ არს მამა ჩვენთა შენი არს ხვედ
რად. და მიუღებიეს იგი ბერძენთა. და მე ესერა შევიდოდე უკმოღებად
მისა. აწ რომელი ნაწილი მამათა შენთა არს შენ განყავ. შენ იცი და ბერძენთა:
Ñ~სხვა ჯაზირისა მომცენ მე ბერძენთა. და რომელი ვითხოვე მე შენგან, ხო
ლო ვითარცა ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიკსა განიხარა ფრიად. და თაყუანის ს
ცა ორთავე მეფეთა. და თქუა ხუთნი ქალაქნი ჯაზირისანი შენდავე იყუნენ შ
ენნი კერძნი. რამეთუ ნახევარი სიკილიისა რომელი მოგვეღო შენგან უკუნ
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გცეთ. და დღეთა ჩვენთა იყავნ მშვიდობაჳ შორის შენსა და მისსა:
DA თქვა მეფემან. ვინაჳ უწყის თუ დასჯერდეს ბერძენთა მეფე ქმნულსა
ჩვენსა. და თქვა ლეონ. რაჟამს წარმომავლენდა მე ძალად ამის მეფისა. ჰქ
ვა მეფესა ჩვენსა მონაზონმან ვინმე ღ~ის მეცნიერ მან. ვითარმედ სთნავს
ღ~თსა მშვიდობა, სამთავე ამათ მეფეთა. და იქმნაცა ეგრე. ხოლო კეისარმან უ
ბრძანა მწიგნობარსა, და დაწერა წიგნი ზავისა. აჰა აქა არს აღწერილი წიგნ
ები მისი. ვითარცა ესე თქვა წარიკითხეს წიგნი იგი. და წერილ იყო ფიცით
თჴნიერ მისა რომელი მოსცა სპარსთა მეფემან ივბიმიანოზს, არა ვძებნო თქვენ
ზედა: და მოუწოდა მეფემან სპარსთამან ხაზართა მეფისა მოციქულსა. და უ
თხრა მან აღზრზენა სპარსთა ბერძენთა ზედა:
Üაშინ მოიღო სპარსთა მეფემან ქარტაჳ. და დაწერა ჵელითა თჴსითა წიგნი ბე
რძენთა მეფისა სიყუარულისა: და ჩინება საზღვართა. და სიკილისა უკუნ
ცემისათჴს მისცა ფილისტიმი საზღვრითა იერუსალიმისითა. და თქვა ვითარ
მედ ქალაქი სჯულისა თქვენისა არს იერუსალიმი:
DA მისცა გორგასალსა ნიჭი. ალვაჳ ლიტრაჳ სამ ათასი. ამბარი ლიტრა ხუ
თასი. მუშკი ლიტრა ხუთასი. სამოსელი ხუასროანი ათასი. და ხაზდი სამ
ი ათასი. და წარვიდა ვახტანგ მეფე შინა: ხვალისა დღე მიავლინნა ვახტან
გისსა ბარზაბან საკუთარი და მობიდან. და ჰქვა ესრეთ გორგასალს. რომელი
გინდა ჩემგან მე ვქმენ აწ იგი, და განაგენ საბრძანებელი შენი ვითარცა გნ
ებავს. მიავლინენ დასტურნი და დაითუალე ქალაქნი შენი რომელ მიგცენ შე
ნ. ხოლო ბარზაბანისდა მიბრძანებია მისლვა კეისრისა მითვალვად ქვეყანათა
და ქალაქთა თქვენთა: ხოლო შენ უწყი რამეთუ საქმესა ამას ჩემსა ზედა განრ
ისხნენ სპარსნი მოხუცებულნი. რამეთუ მათ ებრძანა ჩემ მიერ შემუსრვა
საბერძნეთისა. ხოლო მე დღეს საზღვრით ჩემით ორი სამეფო მივანიჭე:

a¦ ესე არს სათხოველი ჩემი. რათა დაჳ შენი მომცე ცოლად. და შენ წარმოხვი
დე ჩემ თანა. ქვეყანასა მამისა ჩვენისასა. რათა ჰნახნე ნათესავნი შენნი. და
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შენ შემწე მეყო მე თავითა შენითა მტერთა ჩემთა ზედა. აბაშთა და ელამ
თა, ჰინდოთა და სინდთა. რამეთუ უძვირესი ბოროტი და დამდაბლება მე
ფობისა ჩემისა მათ ყვეს. აწ ოდეს მოხვიდე ჩემთანა. ესრეთ ვრქვა მოხ
უცებულთა და მარზაპანთა ჩემთა. რამეთუ სიყუარული ვყავ ჩემი და მოყუარ
ეთა ჩემთა:
r~ ესრეთ ინება ძმამან ჩემ მან ვახტანგ მეფე მან. რომელნი ქვეყანანი მი
ვსცენით. მათითავე შემწეობითა მოხარკე ვყუენით მტერნი ჩვენნი. და ამი
თ დავაცხროთ გულის წყრომა მათი ბერძენთა ზედა. ხოლო შენ თავითა შე
ნითა მინებ ძალად ჩემდა. არამედ სპანი შენნი ადგილსავე იყუნენ:
Üაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანა მზრახველთა თჴსთა. და ეზრახა ლეონ ანთი პ
ატრიკს ესრეთ: ხოლო მან ჰქვა ვითარმედ. დიდ არს კეთილი შენი ბერძენთა
ზედა, უფროს მეფეთა მათ რომელნი სხენან საყდართა მათთა. რამეთუ შენ
დასცვენ ქალაქი პონტოჳსა შემუსრვისაგან. და შენ მიანიჭე შვიდას ოთ
ხმოცი ათასი სული. და დღეს შენ მიერ მიეცემის ჯაზირაჳ და ფილისტიმი.
რომელ მშვიდობით არა რომელსა მეფესა ბერძენთასა შეუპყრია. და მართალ
არს ხვასრო. უკეთუ არა ჰყო მის თანა სათნოება. უჵმრად შეურაცხოს
იგი ერმან მისმან. დაღაცათუმცა მან არა გვითხრა. მიღმართ ვაძლიოთ
რამეთუ ესე არს სრული სიყუარული:
Üიგცე ლაშქრისა ჩემისაგან, ათი ათასი ჭურვილი. და მე წარვჰყვე მოცი
ქულთა შენთა თანა წინაშე კეისრისა. და მუნით გამოგერთო ჯაზირას სპითა
ძლიერითა. ესე განაზრახა ლეონ ანთიპატმან, და სთნდა მეფესა ვახტანგს და
ყოველთა წარჩინებულთა მისთა განზრახვაჳ მისი:
DA მისცა სპარსთა მეფესა ვახტანგ, დაჳ მისი ცოლად რომელსა ერქუა მიჰრ
ანდუხტ. რომელი წარტყუენილ იყო ოვსთაგან, და გამოეხსნა ვახტანგს: ხუ
არანძე ამისთჴს არა მისცა. რამეთუ დაწინდებულ იყო იგი სომეხთა პტიახ
შისა:
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DA მოიყუანა ვახტანგ ძე მისი რომელსა ერქვა სპარსულად დარჩილ. ხოლო
ქართულად დაჩი. მაშინ იყო ხუთისა წლისა. და დაადგა გვირგვინი და დაუ
ტევა მეფედ. და დაუტევა მისთანა შვიდნი წარჩინებულნი მისნი. პირვე
ლად ჯუანშერ სპასპეტი, მპყრობელი შიდა ქართლისა. და მფლობელი ყო
ველთა ერისთავთა: დემეტრე ერისთავი კახეთისა და კუხეთისა: გრიგოლი
ერისთავი ჰერეთისა: ნერსარან ერისთავი ხუნანისა: და ადარნასე ერის თავი
სამშვილდისა. და სამნაღირ ერისთავი შიდა ეგრისისა და სუანეთისა. და
ბაკურ ერის თავი მარგუისა და თაკუჲრისა:
DA ამათ შევედრა ძე თჴსი დაჩი. და უბრძანა აღშენება უჯარმოსა. და მუნ
შინა ზრდა დაჩი მეფისა. რამეთუ სიმარჯვედ გამონახა იგი ნადირთა და
საცხოვართა თჴს:

DA წარიტანნა თანა ოთხნი წარჩინებულნი მისნი. არტვაზ ერის თავი კლარჯეთი
სა. და ნასარ ერისთავი წუნდისა. და ბივრიტიანი ერისთავი ოძრჵისა. და საურმაგ
ეჯიბი მისი დიდი. და მათ თანა ათი ათასი მჵედარი ლაშქრისა მისისა დარჩეული:
DA ლეონ ანთი პატრიკმან ლაშქრისა მისისაგან დაუტევა ათი ათასი ბერძენი. და
თჴთ წარვიდა წინაშე კეისრისა. და ვახტანგ მეფემან წარატანა თანა დესპანად
არტვაზ ერის თავი კლარჯეთისა თავი. და წარსცა ყოველი ნიჭი წინაშე კეი
სრისა, რომელი მიენიჭა მეფესა ხუასროს. გარნა სტავრები და ტაიჭები და
იჭირა თავისა თჴსისათჴს. და სხვა ყოველი წარსცა. და უბრძანა არტვაზს. რათა
ჯაზირს მოერთოს ლეონ ანთიპატრკიისა თანა:
Ñ~ ვახტანგს ევედრნეს დედა და დაჳ მისი ხუარანძე. რათა წარიტანნეს თანა,
და ილოცონ იერუსალიმს. წარიტანნა და წარვიდეს. ვახტანგ მეფე და ხუა
სრო გზასა ადარბადაგანისასა. და მუნით წარვიდეს ვახტანგ და დედა და დაჳ მ
ისი იერუსალიმს. და ხუასრო ელოდა ანტიოქს: შევიდეს და ილოცეს წმიდასა
აღდგომასა. და მოილოცნეს ყოველნი ადგილნი წმიდანი. შეევედრნეს წმიდასა აღ
დგომასა და შეწირეს შესაწირავი დიდი, და წარმოვიდეს ანტიოქს:
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Ñ~ ლეონ ანთი პატრიკ კეისრისა. და არტვაზ ერის თავი ვახტანგისი. მოვიდეს
ოცი ათასითა მჵედრითა და რჩეულითა. და მოართვეს ხუასროს კეისრისაგა
ნ ძღვენი მიუწდომელი. და ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი. და მოემცნო კეისა
რსა მოციქულთასა. სიხარული და მადლისა მიცემა ღ~ისა. და ვახტანგის
ქება და მადლი მიუწდომელი:
DA მოემცნო ვახტანგისად. მიბრძანებია ლეონისდა ესრეთ. რათა იყოს შიშსა
და ბრძანებასა შენსა ქვეშე ვითარცა ჩემსა. და შეკრბა ვახტანგის საბრძა
ნებელსა ქვეშე. ბერძენნი და ქართველნი და სომეხნი. ორმოც და ათი ათასი
მჵედარი რჩეული:
Üაშინ უბრძანა სპარსთა მეფემან ვახტანგს. ოდეს დედა და დაჳ შენი აქამ
ომდის დამაშვრალ არიან. მოვიდენ იგინიცა სამეუფოდ ჩემდა. რათა ერ
თობით აღვასრულოთ სიხარული ჩვენი. მერმე თუ ინებონ წარსლვა ქართ
ლს. წარვიდენ იგინი გზასა რანისასა. ხოლო თუ ინებონ ლოდინება შენი გ
ელოდენ ჰურაჰას ქალაქსა შინა. სთნდა უკჲ ვახტანგს ბრძანება ხუას
როსი. და წარიტანნეს თანა და წარემართნეს. და წარგზავნა სპარსთა მეფემან მო
ციქული წინაშე ყოველთა წარჩინებულთა სპარსეთისათა, და მიუთხრა ესრეთ
ყოველი. ხოლო მათ განიხარეს სიხარულითა დიდითა. რამეთუ ცეცხლებრ ეგზ
ებოდეს ბრძოლისათჴს ჰინდოთა სინდელთა და აბაშთა და ჯორჯანთა თჴს.
და მივიდეს ბაღდადს და მოეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი სპარსთანი სიხა
რულითა დიდითა:
DA აღასრულეს ქორწილი სამეუფო ექუს თთვე. განცხრომითა და განსვენები
თა მიუწდომელითა. და შემდგომად ქორწილისა მისცა ნიჭი დიდ ძალი,
დედასა და დასა ვახტანგისასა. და წარმოვიდეს ურაჰას: პატივ სცემდა ვახტ
ანგს ყოველი ერი სპარსთა ვითარცა ხუასროს მეფესა მათსა. და მერ

მე წარემართნეს მტ
ერთა ზედა:
1-26 სტრ., 81v
aქა ვახტანგ გორგასლისაგან სპარსთ მეფის შველა. ჰინდოთა, სინდელთა
აბაშთა, და ჯორჯანთა ზედა. და ყოველთა ზედა გამარჯვება ვახტანგისაგან:
´ირველად მივიდეს ჯორჯანეთს. და წარმოსტყუენეს ჯორჯანეთი ყოვლად უმ
კვიდრო ყუეს და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი და ელამნი. და
მიერითგან იქმნნეს ჯორჯანნი გლეხად. რომელნი აწ არიან მე ბეგრენი სპარსთანი:
¸ესლვა ჰინდოეთს ვახტანგ გორგასლისაგან გამარჯვება მათ ზე
და ვახტანგისაგან:
DA მუნით შევიდეს ჰინდოეთად. და მუნ იქმნნეს წყობანი ძლიერნი ბუმბერ
აზთანი თითოს თითოთანი. და იყო მუნ წესად. რომელმანცა მათგან მან სძ
ლის ბუმბერეზთა, ივლტინ მის წინაშე ბანაკი მისი. ხოლო ვახტანგ მეფემა
ნ მოკლა ბუმბერეზი თხუთმეტი მუნ შინა. რომელთა დაეცნეს მრავალნი
გოლიათნი. სპარსთანი: დაყვეს ბრძოლასა შინა ჰინდოეთისასა სამი წელი.
და წარმოტყუენნეს უმრავლესნი ქვეყანანი ჰინდოეთისანი. არამედ მტკიცე ქა
ლაქნი ვერ განტეხნეს. რამეთუ ზღვათა შინა იყუნეს:
DA წარმოიღეს ხარკი ჰინდოთა მეფისაგან. მუშკი ლიტრა ათასი. ამბარი ეგზომ
ივე. ალვაჳ ნავი ათი. თვალები იაკინთი და ზურმუხტი ნავი ერთი. და მა
ს თანა საფირონი თჴთო სახე. ოქროჳ აქლემი ასი. ვეცხლი აქლემი ხუთასი:
¸ესლვა სინდეთს ვახტანგ გორგასლისაგან. და გამარჯვება ვახტანგი
სგან:
DA მუნით შევიდეს სინდეთს. მაშინ სინდთა მეფემან განყო ერის თავნი ცი
ხეთა და ქალაქთა შინა. და რომელსაცა კერძოსა განვიდიან სპარსნი მტყუენა
ვნი. გამოუჵდიან ლაშქარნი სინდელნი ციხეთა და ქალაქთაგან. და დასდვიან
ვნება დიდი სპარსთა ზედა. და მოსწყდა ურიცხვი ერი სპარსთაგან. ხოლო
ძალითა ქრისტესითა არა სადა იძლივნეს ვახტანგის სპათაგანნი. და ყოვლ
ადვე მძლედ გამოჩნდეს მტერთა ზედა:
DA მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდეს ოთხნი იგი წარჩინებულნი ვახტანგისნი. და
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ლეონ ბრძენი. რამეთუ მათ დასცნეს მრავალნი მებრძოლნი სინდელ
ნი ბუმბერეზნი:
Ñ~სინდთა მეფე იყო ქალაქსა შინა სინდას: მაშინ ყოვლითა ძალითა მათითა
მივიდეს სინდიას. და მუნ მიხვდეს ბრძოლანი ძლიერნი. და დღეთა ყოველ
თა გამოვიდის თჴთ სინდთა მეფე. რამეთუ იყო იგი მჵნე გოლიათი და შემმა
რთებელი:
DA გამოიტანნის მჵედარნი სინდელნი. და იწყის ბრძოლა ბუმბერაზთა. რო
მელსამე დღესა მათ სძლიან, და რომელსამე მათ. და სინდთა მეფემან ს
ძლო თავის თავითა ყოველთა ბუმბერაზთა მბრძოლთა მისთა. და არა
მიხუდეს იგი და ვახტანგ ბრძოლასა შინა დღეთა მრავალთა:
Üაშინ სინდთა მეფემან. ველსა მას ზედა კართა ქალაქისათა. ღამე თხარა

მთხრებლი დიდი. და სამალავები შიგან მთხრებლსა მჵედართა. და სიმ
არჯით დაუტევნა გზანი გამოსავალნი. და ჩაადგინნის მუნ შიგან მჵე
დარნი ათნი რჩეულნი. და დილასა ადრე გამოგზავნა ბუმბერეზი ერთი.
მას დღესა ხვედრი იყო ვახტანგისი კართა ცვისათჴს. და მიდგა ესე ბუ
მბერეზი და სთხოვა ბრძოლა ვახტანგს თავის თავ. რათამცა წარიტყუა და
შეჰჵადა მათ მჵედართა ზედა. მაშინ საურმაგ ეჯიბი ვახტანგისი განვიდა
და ჰქვა. არა ხარ შენ კადნიერი ბრძოლად მეფისა. არამედ მე გებრძო
ლო მონა მონასა და მიეტევა. ხოლო სინდელი იგი გაიქცა. და მისდევდა
საურმაგ ჩვეულებისა ებრ. რამეთუ მრავალ გზის ბრძოლილ იყო ველ
სა მას ზედა. და ვითარ წარჵდა დამალულთა მათ მჵედართა. გამოუჵდ
ეს ზურგით მისსა. და იგი მეოტი შემოიქცა, ხოლო საურმაგ სცა ჰო
როლნი წინასა მას და მოკლა. ხოლო ათთა მათ მოკლეს საურმაგ:
Üაშინ მიეტევა თჴთ მეფე ვახტანგ. და მის თანა სამნი იგი წარჩინებულ
ნი მისნი. არტვაზ ბივრიტიან და ნასარ და მათ თანა ლეონ ბერძენი. ხო
ლო სინდელნი იგი ივლტოდეს. და მისდევდა ვახტანგ მოყვსითურთ,
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ვიდრე კართამდე ქალაქისათა. და სინდნი იგი შეივლტოდეს ქალაქსა შ
ინა. მაშინ ვახტანგ სავსე მწუხარებითა შეიქცა. და იგლოვდა გვამსა ზე
და საურმაგისსა, ვითარცა ძმისა საყუარელისსა. რამეთუ თანა ზრდილ
იყო მისი. ძმის წული მამა მძუძისა მისისა არტვაზის მამისა. ერთ გუ
ლი მინდობილი და ქველი:
Üაშინ სინდთა მეფე გამოდგა კართა ქალაქისათა. და ჵმა ყო ჵმითა მაღლითა და თქვა.
არაკი
vახტანგ მეფეო მსგავსი ხარ შენ ყუავისა მის უ გუნურისა. რომელმ
ან პოვა ქორი მოწყლული და გაგლეჯილი არწივისაგან, რომელსა ვერ
ეძლო აფრენაჳ და მიახლებულ იყო სიკუდილსა. და არა ქმნა ყუავმან მან ვი
თარცა წესი არს ყუავისა. რამეთუ სხვამან ყუავმან ოდეს იხილოს ქო
რი. იწყის ჵმა მაღლად ყივილი და ასმინის სხუვათაცა. და დაესხის სიმრავ
ლე ყუავთა ქორსა. რათამცა განიოტეს საყოფელთაგან მისთა და უშიშადმცა
დაყვნეს დღენი მათნი. რამეთუ პირუტყუთაცა იციან სარგებელი თავისა:
aრა ქმნა ყუავმან მან ესე ვითარი. არამედ შეიწყალა ქორი იგი, ვითარცა
კეთილის მყოფელი მისი. დაუწყო ზრდაჳ მართვეთა თჴსთა თანა. მარადის უ
კრებნ მკალთა და გუელსა. რამეთუ სხვისა შეპყრობა არა რასი ძალ უც ყუ
ავსა. და მით ზრდიდა ქორსა:
v~a მოეზარდნეს ქორსა მას ფრთენი. თქვა გონებასა თჴსსა. ესერა დღეთა მრ
ავალთა გაზრდილ ვარ მკალითა და გველითა და არა მომცემია მე ძალი მა
მა დედათა ჩემთა. რამეთუ მკალითა ვერ განვძლიერდები, თუმცა ძალ მედ
ვა მიწევნაჳ მფრინველთაჳ და მით გამოზრდაჳ თავისა ჩემისა:
aრამედ შევიპყრა ყუავი ესე მზრდელი ჩემი შევჭამო და განვისვენო ორ დ
ღე. მომეცეს ძალი და ვიწყო წესისაებრ ნადირობად მამათა ჩემთაებ. რო
მლისა თჴსცა აღასრულა ესე. შეიპყრა ყუავი იგი და შეჭამა. მიერითგან ი

წყო ნადირობად დიდთა და მალეთა მფრინველთა:
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aრა მიეცა ყუავსა მას ქება მოწყალებისა არამედ უგუნურად და თავი
სა მკლველად ითქმის. არცა მიეცა ქორსა მას ყუედრება უწყალობისა
და კეთილის უჵსენებლობისა. და იგი არს გუარი და წესი ქორისა. განი
ლეოდა და მოკუდებოდა მკალითა. და ქმნა წესისა ებრ და განერა სიკუდი
ლისაგან. ხოლო ყუავმან მან არა წესისაებრ თჴსისა ქმნა, და მითცა მოკუდა:
aწ სპარსნი პირველითგან მოაქამომდე და წაღმართ. მი უკჲ მტერნია ჯვა
რისა მსახურთანი. ჟამსა შინა უღონობითა ლიქნით ყვიან სიყუარული.
და ოდეს ეცის ჟამი, არა ყვიან წყალობა და კეთილის ჵსენება. ესე ბევრ
ის ბევრეულ ჯერ ქმნილ არს რომელი გვასმია წიგნთაგან:
DA ოდეს იხილენ სპარსნი ჩემ მიერ შეკნინებულნი. არა ჰყავ იგი რომელი
ჯერ იყო შენდა საქმედ. სიხარული და მადლისა შეწირვა ღ~თისა შენისა. და
ზრახება სხვათა ნათესავთა და მტერად აღზრზენაჳ სპარსთა ზედა. და შეწევნა
მტერთა სპარსეთისათა. არა ჰყავ ესე ვითარი:
aრამედ დაგიტეობია საყოფელი მამათა შენთა. და წინამძღვარ ქმნილ ხარ ს
პასა დიდსა საქრისტიანოსა საბერძნეთისასა. და მოგივლია ორისა წელიწადისა
გზაჳ, და მოსრულ ხარ ძალად სპარსთა. რათა განძლიერდენ და მოიწყუეს და
წარგწყმიდეს შენ და ქვეყანა შენი. და დაიპყრეს წარსაწყმედელად ყოვე
ლი ჯვარის მსახური:
Å~ტად ამას იმზადებ თავისა შენისა თჴს. და ყოველთა ჯვარის მსახურთათჴს. რად
ვთქუ მე შენთან ყუავისა იგავი. რამეთუ მეფე ხარ თჴთ მპყრობელი ახოვანი.
და ნებითა შენითა მიგიცემია თავი შენი მონად მტერთა შენთა. ვითარ ა
რა უგუნურად ვთქვა თავი შენი:
Üაშინ ვახტანგ ჰქვა. გეგონა შენ ვითარმედ სიბრძნით გამონახულად იზრახე.
არამედ ცრუ არიან სიტყუანი ეგე შენნი. მე გითხრა და გაუწყო ჭ~ტად:
არაკი.
óგუნურო მსგავს ხარ შენ, თაგვისა მის მთხუნველისა. რომელსა არა ასხე
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ნ თვალნი. და საყოფელი მისი არს მიწასა ქვეშე. და არა უწყინ ბრწ
ყინვალებაჳ მზისა, და შუჲნიერება ველთა. და დაჯერებულ არს იგი
ცხოვრებასა თჴსსა. რამეთუ ეგეოდენ ჰგონიეს მას ცხორება ყოელთა იძრვისთა.
ვითარსა ცხოვრებასა თჴსსა თჴთ არს. და არა სურვიელ არს ხილვად
ნათლისა და შვენიერებასა ცისა და ქვეყანისასა:
egრეთვე შენ ბრმა ხარ გონებისა თვალითა. და ყრუ ხარ გონებისა
ყურითა. და არა ხედავ და არცა გესმის. და არცა უწყი ცხოვრება სრული.
და არცა სურვიელ ხარ შენ მისლვად ცხოვრებასა მას საუკუნესა ნათე
ლსა მას დაუსრულებელსა. არა იცნობ შენ ღ~თსა შემოქმედსა ყოვლისასა,
რომლისა მიერ შეიქმნა ყოველივე: არა მიქმნია მოსლვა ამას ქვეყანასა დ
იდებისათჴს სოფლისა. არცა მსახურებისათჴს სპარსთა მეფისა. არამედ მსახ

ურებისათჴს ღ~თისა დაუსაბამოსა სამებისა ერთარსებისა დამბადებელისა ყო
ველთასა. და დიდებისა თჴს მერმისა საუკუნოსა დაუსრულებელისა. რამე
თუ ჩემითა აქა მოსვლითა. პირველად გამომიჵსნია იერუსალიმი წმიდა ქალ
აქი, სადა დადგეს ფერჵნი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესნი. და მუნ აღას
რულა ყოველივე ჵსნისათჴს სულთა ჩვენთასა. და შემდგომად ყოველი სა
ქრისტიანო დამიჵსნია მოოჵრებისაგან. რამეთუ მისცემოდა ჟამი სპარსთა მეფე
სა, მოტყუენვად ყოვლისა საქრისტიანოსა. დაღაცათუმცა ქვეყანა ჩემი და
ცულ იყო ძალითა ქრისტესითა, და სიმჵნითა სპათა ჩემთათა. არამედ უცა
ლო იყუნეს ბერძენნი და ვერ წინა აღუდგებოდეს:
DA ესრე ჯერ არს ჩვენდა ქრისტეს მოსვლითაგან. რათა ერთისა მოყუსისა ჩვ
ენისა თჴს დავსდვათ სული ჩვენი. ხოლო ბევრისა ბევრეული სული დაჵსნილ
არს ჩემითა აქა მოსვლითა, და ამის თჴს მიქმნიეს ესე. რათა ღ~თნ დამბადე
ბელმან ჩემ მან შეიწიროს მსახურებაჳ ესე ჩემი. და აღმისუბუქნეს ცოდვანი:
DA რომელ სთქუ შენ, თუ მოიწყონ რაჳ სპარსთა მტერ ექმნებიან ქრისტიანე
თა. მე ძალითა და შეწევნითა ქრისტესითა ჟამსა ამას დამიჵსნიან ქრისტიანენ
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ი ჭირისაგან დიდისა. და უკანის ღ~თნ დამბადებელმან წყალობა ყოს კვ
ალად მოსავთა მისთა ზედა:
Dაღაცათუმცა არა იყო მიზეზი ქრისტიანეთა ჵსნისა თჴს. და ძალად სპა
რსთა მოსრულ ვიყავ აქა, ჯერ იყო ესეცა. პირველად ნათესაობისათ
ჴს. და შემდგომად ამისთჴს. დაღაცათუ არა ჭ~ტსა სჯულსა ზედა არიან
სპარსნი, არამედ მეცნიერნი არიან ღ~ისა დამბადებელისანი. და ჰრწამს
ცხოვრება სულიერი. ხოლო თქვენ სრულიად უმეცარნი ხართ ღ~ისანი. და
თუ გულის ჵმა ჰყო ვითარცა ცხენი და ჯორი:
vითარ უკჲ არამცა მსახურებად შეიწირა ღ~თნ დამბადებელმან ყოვლ
ისამან. და საწუთოსაცა ამის საქმეთაგან საძაგელ არს გონება შენი. რამ
ეთუ ქორმან ღადარმან რომელმან შეჭამა ყუავი იგი მზრდელი მისი აქებ
ნაქმარსა მისსა:
Ñ~ ბუნება ჩვენი ესე არს, რათა კეთილის მყოფელისა ჩუენისათჴს დავდვათ
სული ჩვენი. და მოვიგოთ მადლი ღ~ისაგან. და ვპოოთ ცხოვრება საუკუნო.
და სოფელსა ამას მოვიგოთ ქებაჳ კაცთაგან. და სახელსა ზედა ღ~ისასა და მც
ნებათა მისთჴს თუ მოვკუდეთ უკუდავნივე ვართ. და სიკუდილისაგან ც
ხოვრებად მივიცვალებით:
Üაშინ ჰქვა სინდთა მეფემან. ცუდ არს სიგრძე ზრახვისა ჩვენ შორის.
არამედ რომელი სთქუ შენ თუ სახელისა თჴს ღ~ისა ჩემისა მოვკუდე, სიკუ
დილისაგან ცხოვრებად მივიცვალები. მაშინ უკეთუ კაცმან უწყოდის
მის ზედა მომავალი დიდება და კეთილი. ჯერარს ესრეთ რათა ისწრაფოს
მიმთხუჲვად სუფევისა მის:
aწ უკეთუ ჭ~ტად უწყი სუფევად მისვლა შენი, გამოვედ ბრძოლად ჩემ
და. რათა ჩემ მიერ მიიცვალო დღეს სიკუდილისაგან ცხოვრებად. რამე

თუ წარჩინებულიცა შენი წარმივლენია წინა მორბედად შენდა. რათა განგ
იმზადოს სადგური შენი:
1-26 სტრ., 84v
hქვა ვახტანგ. მე აწინდელი არა მიჩნს სიხარულად. რამეთუ ცოდვილი
ვარ და არა სრულიად აღმისრულებია მცნება ღ~ისა. და არა სრულად აღმ
იჵოციან ცოდვანი ჩემნი სინანულითა. არამედ ძალითა ქრისტესითა არა
მეშინიან შენგან სიკუდილისა. რამეთუ იგი არს მფარველი ჩემი, რომლ
ისა მიერ დაცულ ვარ ყოვლადვე, და მრავალ მოწყალემან ღ~თნ მრავლითა
მის მიერითა ძალითა. ჩემ მონისა მისისაგან მოგკლას მგმობარი მისი. და
სული შენი წარვიდეს ბნელსა მას გარესკნელსა ცეცხლსა უშრეტსა:
Üაშინ გამოვიდა სინდთა მეფე. და ვახტანგ ჰქვა მოყუასთა თჴსთა. ღ~თსა
ევედრენით და ზურგით კერძი ჩემი განმიმაგრეთ. და განვიდა ვახტანგ. და
ორთავე აქუნდათ ჰოროლები: მაშინ იწყეს რბევად მრგულივ ნავარდსა.
და ღონესა ეძებდეს ორნივე რათამცა შეჰყვეს წვერსა ჰოროლისასა. მაშ
ინ დაიჟამა სინდთა მეფემან შეყოლა ვახტანგის ჰოროლისა წვერისა. და შ
ეუტევნა რათამცა სცა ჰოროლნი. ხოლო სიმჵნითა და სიკისკისითა ტანისა
მისისათა წარიჵადნა და მიუდრკა ჰოროლსა:
DA შემოუმრგუალა ვითარცა გრიგალმან. და სცა ჰოროლნი სინდთა მეფესა
ბეჭსა მარცხენასა. ვერ უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან. და წყლა
წყლულებითა დიდითა. რამეთუ წინათ განავლო წყრთაჳ, და ჩამოიჭრა ს
ინდთა მეფე. და მიუჵდა ზედა ვახტანგ ჩაყო ჵელი და უპყრა ფერჵი მი
სი, და თრევით მოიღო წინაშე სპარსთა მეფისა:
Üაშინ ყოველმან სპამან ჵმითა მაღლითა შეასხა ქება ვახტანგს. და აღივსო
სიხარულითა სპარსთა მეფე და ყოველი ბანაკი მისი. და მოვიდოდეს ყოველ
ნი წარჩინებულნი წინაშე ვახტანგ მეფისა ძღვნითა და შესწირვიდეს ძღვენსა:
Üაშინ სპარსთა მეფემან მოიყუანა მკურნალი ჵელოვანი და დაადგინა ზედა
სინდთა მეფესა, რათა განკურნოს წყლულებისაგან. და მის მიერ წარიღ
ოს ყოველი სინდეთი:
Ñ~ სინდთა დაიჭირეს ნაცვლად მეფისა მათისა ძე მისი: მაშინ მეფემან ვახტა
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ნგ. აზრახა სპარსთა მეფესა, განტევება სინდთა მეფისა. აღება ხარ
კისა და მძევალთა. რამეთუ ვერ წაიღებდეს სინდეს.
aრამედ სთნდა მეფესა სპარსთასა განზრახვაჳ ვახტანგისი. განუტევა მეფე
სინდთა. აღიღო მისგან ხარკი ორი ეგზომი რომელი ჰინდოთაგან აეღო. და ო
რნი შვილნი მძევლად: და ესე ხარკი სინდთა, მაშინ სპარსთა მეფემან ყო
ველივე მიანიჭა ვახტანგს:
Üაშინ მეფე იგი სინდთა, დაემოყურა ვახტანგს სიყუარულითა დიდითა. პირ
ველად ამისთჴს. რომელ ოდეს შევარდა ჵელსა ვახტანგისსა არა მოკლა
და ცოცხლებით მოიყუანა წინაშე სპარსთა მეფისა. და შემდგომად ამის თჴს
რამეთუ ვახტანგისვე მიერ განთავისუფლდა ტყუეობისაგან. და უძღვნა
ვახტანგს ძღვენი მიუწდომლად დიდ ძალი, და წარმოვიდეს სინდეთით წე

ლსა მეოთხესა სინდეთს შესლვისასა. და დარჩომოდეს ქალაქნი სინდეთ
სანი მოუოჵრებელად. სინდაჳ. თოფორი. კიმრაჳ:
aქა სპარსთ მეფისა, და ვახტანგ გორგასლისგან შესლვა აბაშეთს და
დაჭირვა აბაშეთისა მათგან:
DA მოვიდეს მუნით აბაშეთს. ხოლო აბაშნი მსხდომარე იყუნეს ქვეყანასა რომ
ელსა მოსდგმიდა წყალი და ლერწმოანი. რომელსა ვერა იარებოდა ნავი. და
ვერცა ოთხ ფერჵი. არამედ საზღვარსა ზედა არს სპარსთასა. და სულ გრძე
ლად ჰბრძოდეს. რამეთუ წყალი იგი რომელი შესდიოდა გარდაუგდ
ეს. და ლერწმოანი იგი დაწვეს ცეცხლითა. და წარმოტყუენნეს აბაშეთ
ი ყოველი. და განყუნა მეფემან სპარსთამან აბაშნი ორად. და ნახევა
რნი დაუტევნა ადგილსავე ზედა. და ნახევარნი წარმოიყუანნა ვითარ
სახლი ათასი. და განყუნა იგინი ადგილითი ადგილად:
DA ესე არიან ქურდნი ნათესავნი იგი. რომელ წარმოტყუენნეს აბაშთაგან:
DA ვითარ მოვიდა ვახტანგ მეფე წელსა მერვესა, შესლვით მისითგან სპარსეთ
ადვე ანტიოქიამდე. და მოვიდა ურაჰად: ხოლო სპარსთა მეფე აძლევდა ვა
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ხტანგს ცოლად თჴსთაგან მეფეთასა. ხოლო ვახტანგ ჰქვა, არა ჯერარს ჩე
მგან ორთა ცოლთა პყრობა. რამეთუ მივის ცოლი ასული კეისრისა. დაუმძ
იმდა ესე მეფესა ხუასროს. არამედ ვერა რაჳ ჰქვა:
Ñ~ ვახტანგ მშუიდობით პოვნა დედა და დაჳ მისი. და წარმოვიდეს ვიდრე გა
ნსაყოფელსა ბერძენთასა და სომეხთასა. და წარვიდა ლეონ ბერძენი და სპა მ
ისი შიმშატად. ხოლო ვახტანგ წარავლინა მოციქული, წარმოყუანებად ცოლისა
მისისა. და პეტრეს თჴს კათალიკოსისა და სამოელ ეპისკოპოსისა:
¦არმოვიდა ვახტანგ ქართლად. და მიეგება ძე მისი დაჩი და ყოველნი სპას
ალარნი და მათ თანა ეისკოპოსნი:
DA ვითარცა ცნა ეპისკოპოსმან, ვითარმედ წარავლინა მეფემან მოყუანებად კზ~ისა
და ეპისკოპოსთა. დაუმძიმდა რეცა მას ზედა. იწყო რეცა ამბოხებად და მიზეზობ
ად. და მიუვლინა მეფესა, ვითარმედ შენ დაგიტეობია ქრისტე და ცეც
ხლსა ესავ. ხოლო ვახტანგ მოუვლინა. ვითარმედ ძალითა ქრისტესითა
შევედ, და სიმრთელით გამოვედ ძალითა ქრისტესითა. უბრალო ვარ იცის ღ~თნ:
Üაგრა წარმივლენიეს მოყუანებად კზ~ისა და ეპისკოპოსთა. და ვითარცა ესმა ე
სე ეპისკოპოსსა და დაიდასტურა. ჰგონებდა რომელ შფოთითა დააცადოს
საქმე იგი, და მოსვლა მათი. და კრულ ყო მეფე და ყოველნი სპანი მისნი:
Ñ~ მეფე მან თქვა, დაღაცა თუ უბრალო ვარ, სიმდაბლე ჯერარს ჩემგან. და მივ
იდა მეფე და გარდაჵდა საჵედარსა რათამცა შეემთხვია ფერჵთა ეპისკოპოსის
ათა. და განხარა მან ფერჵი და მიამთხვია პირსა მეფისასა ფანდაკითა, შემ
უსრა კბილი მისი, ხოლო მეფემან თქვა, სილაღე ესე ამპარტავანებისა. არს
საცთური ეშმაკისა:
óკეთუ სიმრავლემან ცოდვათა ჩემთამან აღგძრა. არა გაქუს ჵელმწიფება ბორო
ტისა, არამედ შენდობისა. ვითარცა იტყვის სახარება, არა დაშრიტო პატრუკი
მბდვინვარე. არცა განსტეხო ლერწამი დაჩეჩქვილი. ხოლო შენ ჰგონებ ვითარ

მედ შენითა სივერაგითა ჩვენ დაგვაცადენ სიყუარულსა ქრისტესსა:
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Üაშინ გამოჩნდა ცხადად, რაჟამს გესმა უმთავრესისა შენისა ქართლ
ად მოყუანება. და აღეგზენ შურითა ბოროტად, ვითარცა იუდა პეტრესითა.
რამეთუ შენ ხარ ვითარცა იუდა, ხოლო ეკკლესია ვითარცა პეტრე ვეცხლ
ის მოყუარე ხარ, რამეთუ შენცა მეგვადრუცე ხარ ქრისტესი: აწ მიგა
ვლინო შენ პატრიაქისა კოსტანტინე პოლედ, და ვითარცა ჯერ იყოს გა
ნგიკითხოს:
DA წარსცა იგი დიასპანთა. და მის თანა კბილი მისი. და შეუთვალა რათა კ~ზი
და თორმეტნი ეპისკოპოსნი, სწრაფით წარმოავლინენ. და მათ შორისმცა არს პე
ტრე კათალიკოსი, და სამოელ ეპისკოპოსად. და სხუანი ვითარცა სთნდენ:
DA ვითარ მიაწიეს მიქელ ეპისკოპოსი. ჰქვა მას პატრიაქმან. ვინათგან დაი
თხია სისხლი შენ მიერ ქვეყანასა ზედა. არღარა ხარ შენ ღირს ეპისკო
პოსად. და კადრებისათჴს მეფისა, თანა გაც შენ სიკუდილი. ვითარცა იტყ
ვის, დაემორჩილენით თქვენ მეფეთა. რამეთუ არა ცუდად ჵრმალი აბიეს.
რამეთუ ღ~ისა მიერ მთავრობს ვითარცა ლომი შორის ცხოვართა. და ექსო
რია ყვეს მიქელ ეპისკოპოზი, მონასტერსა მღვიძარეთასა:
DA წარავლინეს პეტრე მღდელი, და სამოელ მონაზონი ანტიოქიას. და მიუწერა
ანტიოქიისა პატრიაქსა, მეფემან და პატრიაქმან კოსტანტინე პოლელმან. პი
რველად დასაბამსა ქართლის მოქცევისასა, დედაკაცისა ჰრომაელისა
ნინოს მიერ. განივლინა აქათ ეპისკოპოსი. რამეთუ შორის სპარსთა და ბე
რძენთა შფოთი იყო, და მით ვერ მოაწიეს საქმე ესე ჯერისაებრ სჯულისა:
r~ ჩუენ უწყით ვითარმედ ქართლი აღმოსავლეთი და ჩრდილოჳ. მაგის წმიდისა
საყდრისანი არიან. ვითარცა განაწესეს მოციქულთა სახარებასა შინა რო
მელ არს უწინარესობა:
DA მიუწერეს ყოველი საქმე დიდისა ვახტანგ მეფისა. ვითარ ეპისკოპო
სი იგი რომელი მათ მიერ დადგინებულ იყო უკუვადგინეთ. და დღეს
იცოდეთ ახალ ნერგად ჭ~ტად ქართლი აწ ესე ორნი მათგან თხოვილ
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ნი აკურთხენ. ხოლო ჩვენდა მოვიდენ რათა ჩვენ ნიჭითა და საჵმრითა ყოვლ
ითა განუტევნეთ:
Ñ~ანტიოქელმან პატრიაქმან, ყო ეგრეთ ვითარცა მიუმცნეს პატრიაქმან და
კეისარმან. აკურთხნა თორმეტნი ეპისკოპოსნი. და პეტრე კ~ზად. და მოვიდეს
კოსტანტინე პოლედ. და მეფემან მისცა ნიჭი დიდ ძალი, და მისცა ასული თ
ვისი სახელით ელენე, მეფესა ვახტანგს. და გამოავლინა იგი სპითა დიდი
თა, ვიდრე საზღვართამდე სომხითისათა. და მოეგება ვახტანგ მეფე. და შეაქ
ციეს სპანი ბერძენთანი, და წარმოვიდეს მცხეთად:
Ñ~ მცხეთას მეფემან ვახტანგ. აღაშენა საკათალიკოზოდ ეკკლესია მოციქულთა სვ
ეტი ცხოველი. რამეთუ პირველ მცირე იყო მირიანისგან შენებული. და
უპყრა სვეტსა შინა სამხრით. ადგილსა მას სადა იგი დაცემულ იყო ეკკლ
ესია რომელ არს სიონი დიდი. მუნ შინა დასვეს პეტრე კ~ზად. და სამოელ

ეპისკოპოსად მცხეთასვე საეპისკოპოსოსა:
dასვა ერთი ეპისკოპოსად კლარჯეთს. ეკკლესიასა ახიზისასა. eრთი არტანს
ერუშეთს. Üესამე, ჯავახეთს წუნდას. Üეოთხე, მანგლისს: Üეხუთე ბოლ
ნისს: Üეექუსე რუსთავს: Üეშვიდე ნინოწმიდას უჯარმისა კარსა, რომე
ლი გორგასალსა აღეშენა: Üერვე. ჭერამს მისსავე აღშენებულსა. და მუ
ნ ქალაქი ერთი შორის ორთავე ეკკლესიათა, რომელი იგი მანვე აღაშენა.
Üეცხრე, ჩელეთს რომელი სოფელსა შუვა აღაშენა: Üეათე, ხორნაბუჯს
Üეათერთმეტე. აგარაკს რომელ არს ხუნანს გამართებით: Üეათერთმეტე.
¸ემდგომად მისსა აღაშენა ეკკლესია ნიქოზისა, საგზებელსა თანა ცეცხლისასა
და დასვა ეპისკოპოსად. სადა იგი ეფლა გუამი წ~ისა რაჟდენისი, რომე
ლი იწამა სპარსთა მიერ წყობასა ვახტანგისასა:
eîე რაჟდენ იყო მამა მძუძე ვახტანგის ცოლისა. რომელი იგი პირველ მოი
ყუანა სპარსთა მეფისა ასული. და მოიქცა იგი ქრისტიანედ. და იქმნა დიდად
მორწმუნე. და იყო ბრძოლასა მას შინა ძლიერ: შეიპყრეს იგი სპარსთა და
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აიძულებდეს რათამცა უარყო ქრისტე. ხოლო მან წმიდამან აღირჩია წა
რუვალი იგი დიდება და იწამა ქრისტეს თჴს:
DA ესხნეს ვახტანგს ბერძნისა ცოლისაგან. სამ ძე და ორ ასულ. ხოლო ძესა
მისსა პირმშოსა პირველისა ცოლისასა დაჩის. მისცა ქალაქი ჭერამისა
და ნეკრესისა. და ქალაქი კამბეჩისა რომელ არს ხორნაბუჯი, და ყოველი
ქვეყანა მტკუარსა აღმოსავალით. და თჴთ ვახტანგ დაჯდა უჯარმოს
და აღაშენა იგი ნაშენებითა უზომოთა. და დაჳ მისი ხუარანძე. მისცა ბაკ
ურს პატიახშსა სომხითისასა ცოლად: და ვითარცა წარჵდეს ამას შინა ჟა
მნი რაოდენნი მე. მოკუდა ხუასრო მეფე. და დაჯდა მის წილ ძე მისი
ხუასრო. და განძლიერებულ იყუნეს სპარსნი. რამეთუ ყოველნი მტერნ
ი მისნი დაემორჩილნეს შესლვითა ვახტანგისითა:
DA წარმოემართა იგი ბრძოლად ბერძენთა. და მოუვლინა გორგასალსა
მოციქული და ჰქვა. მოკუდა მამა ჩემი, და მეფე მყო მე ერმან მისმან
საყდართა მისთა ზედა. და ესრეთ მიბრძანეს მოხუცებულთა ჩემთა.
რათა მოვიდე წინაშე შენსა. და ვერჩდე ბრძანებასა შენსა. შენ წარ
მიძღუე ჩვენ მეფეო წინამძღვრად ჩვენდა შესლვასა ამას ჩვენსა საბ
ერძნეთს:
DA მომეც ასული შენი ცოლად. რათა ვიყო მე ვითარცა ერთი შვილთა
შენთაგანი. და მოვიდა მოციქული ვახტანგ მეფისა. და ვახტანგ აშენებდა
ქალაქსა ტფილისისა. და საფუძველი ოდენ დაედვა. და ვითარცა უთხრა
მოციქულმან შეთვალულობა ხუასრო მეფისა. თქვა მეფემან, ამი
სი თქვან. მჭედელო განმახვე მახვილი შენი. რათა მსწრაფლ განეწ
ონოს ასოთა შენთა. დღეთა მიწევნულ იყო ვითარ სამეოცის წლის:
DA თქვა. ესრეთ უთხართ მეფესა ხუასროს. პირველად განემზადე ბრძოლ
ად ჩემდა, და ეგრე შეედ საბერძნეთად. რამეთუ ძალნი რომელნი იქმნნეს
ძალითა ჯვარისათა. აწცა ცხოვრება ჩვენი იყავნ სასოებითა ჯვარცმულისა

თა;
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DA წარავლინა ქადაგი, რათა დაუტეონ სოფლები და ქალაქები რომელი იყო
არა ძლიერი, და შეივლტოდიან კავკასიანთა და კახეთად. რამეთუ კახეთი ტყე
იყო შეუვალი მტრისა მიერ. ხოლო დაჩი მეფე და დის წული მისი გარდავ
იდეს კახეთად. და შევიდეს ჵევსა ლოპოტისასა ქვეყანასა მას კლდითა მოზღ
უდვილსა. და იყუნეს სოფლისა მის კაცნი ცეცხლისა და წყლისა მსახურნი.
და სავსე იყო ჵევი იგი სიმრავლითა კაცთათა კაცთათა ვიდრე ნოსორამდე:
¯~ გორგასალი ცოლი და შვილნი მისნი უჯარმისა ჵევსა. და წინა ციხესა თჴთ
შედგა. და მისთანა ჯუანშერ და ადარნასე. ხოლო მცხეთად დემეტრე და ნერსე
და ბივრიტიანი დაუტევნა. წარავლინა მოციქული და მიუმცნო კეისარსა:
aქა სპარსთ მოსვლა ქართლს ვახტანგ გორგასალსაზე საომრად. და ვახტ
ანგისგან სპარსთ მეფის შვილის ბარტამის მოკვლა:
DA მოვიდა ხუასრო მეფე, და შემუსრნა ქალაქი კამბეჩისანი და ჭერემისა ციხ
ე. და ველისა ციხე. და ვითარცა მოიწინეს კახეთად დაიბანაკეს იორსა ზედა.
ხოლო სპანი ვახტანგისნი დადგეს ველსა ზედა გარემოს ციხესა ქალაქსა სადა
ჰქვიან დარფაკა. და შეიბნეს იორსა ზედა. და სამდღე ყოველთა დღეთა იბრძ
ოდეს. და დაეცემოდა ორთავე სპათაგან ურიცხვი:
DA ვახტანგ მოუწოდა პეტრე კათალიკოსსა და ჰქვა. უწყოდე რამეთუ არა ხარკი
სა მიღებისათჴს გუბრძვანან, არამედ ქრისტეს დატეობისათჴს. აწ მე ესე
განმიზრახავს. რამეთუ ცხოვრებასა ჩვენსა სიკუდილი უმჯობეს არს სახელ
სა ზედა ქრისტესსა. რათა სასუფეველი გვაქუნდეს აღთქმული მათ თანა,
რომელთა ეტყვის ვითარმედ. რომელმან წარიწყმიდოს თავი თჴსი სოფელსა ამას
ჩემთჴს, მან პოოს იგი:
hქვა მას პეტრე კ~ზმან. გიხილვან საქმენი, რომელნი არავინ ნათესავთა შენთ
აგანმან იხილნა შეწევნანი ქრისტეს მიერნი. რამეთუ უწყის სიბრძნემან შ
ენმან. ვითარმედ მტერი იგი გამომცდელი ჩვენი აცილობს ჩვენთჴს ღ~თსა, ვი
თარცა იობის თჴს. რამეთუ ღ~თი მიუშვებს მაიძულებულთა მათ თჴსთა წარწყმედ
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ად ხოლო შეყუარებულთა თჴსთა განღთობად. იყავ შენ ვითარცა გაზრა
ხოს ღ~თნ. დაღათუ არა მოვკუდეთ, მოვჰკუდეთ:
DA ამით სიტყვითა ამხილა. ვითარმედ წყობასა მას არა დარჩეს. და ჰრქვა,
არა ხოლო თუ ქართლი მიეცეს განსარყუნელად. არამედ იერუსალიმიცა რო
მელ არს მშობელი ყოველთა შვილთა ნათლისათა:
DA ჰქვა მეფემან, დადეგ ეკკლესიასა შინა რაჟდენ წმიდისასა. რომელ პალატ
სა შინა უჯარმოსსა აღმიშენებიეს. და ვეჭვ ვითარმედ ყოველნი ქალაქნი
გარემოს უჯარმოსა იძლივნენ. რამეთუ მტკიცენი ზღუდენი და ძლიერნი აქა
დავსხენით. და ყო ეგრე კ~ზმან. ხოლო ეპისკოპოსნი ყოველნი წმიდანი მას ში
ნა შეკრბეს:
DA იყო ლაშქარი ვახტანგისი ასორმოცი ათასი. ხოლო სპარსთა იყო შვიდას
ორმოცი ათასი, და განყო ვახტანგ ლაშქარი მისი სამად. და კლდით კერძო მი

ავლინნა ქვეითი. და ერთ კერძო მიავლინნა პატიახშნი და სპასპეტნი. და სადათ
სპარსთა მეფე იყო, მუნით თჴთ მივიდა ვახტანგ. ვითარ ასი ათასითა კაცითა,
ღამესა ნისლსა განცისკრებულ ოდენ. დაესხა ვახტანგ სპარსთა ზედა. და ჰქვ
ა ყოველსა ერსა მისსა. ყოველი კაცი რომელი დარჩეს სიკუდილისაგან. და
მტერთა ჩვენთაგანისა თავი ანუ ჵელი არა გამოიტანოს სიკუდილითა მოკუდ
ეს იგი ჩვენ მიერ:
DA ცისკარი რა აეღებოდა დაესხა, და შევლო ვიდრე პალატამდე მეფისა. შევი
და კარავსა შინა მეფისასა. და მეფე შეესწრა ცხენსა ზედა, და ძე მისი ბარტ
ამ მოკლა, და მოჰკუეთა თავი მისი. და მუნ შინა სპარსმან ვინმე სცა ისარი
მკერდსა ვახტანგისასა. და იყო ბრძოლა შუადღემდე:
Sძლო ვახტანგ სპარსთა მათ. და მოკლა მათგანი ვითარ ასოც და ათი ათასი. და
სპათაგან ვახტანგისთა მოკუდა ვითარ ოცდა რვა ათასი. და წარმოიღეს ნატყ
უენავი ცხენი ვითარ ასი ათასი. და სრულად ვერ იოტნეს სიმრავლისაგან. და
აიყარა მუნით სპარსთა მეფე, და ჩადგა რუს თავს. და დამძიმდა წყლულება
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ვახტანგისი. რამეთუ შეწეულ იყო ისარი ფირტვად. და წარვიდა უჯარმოს,
და უბრძანა სპასალართა ქართლისათა, რათა ადგილსავე თჴსთა დადგნენ. ს
ცნეს სპარსთა ვითარმედ დამძიმდა ვახტანგ წყლულებისაგან. მოაოჵრეს
ტფილისი. და არმაზი ქალაქი. ხოლო მცხეთა ვერ დაიპყრეს. გარნა რომე
ლი ზღუდესა გარეგნით იყო მოაოჵრეს. რომელი იგი მუხნარით და არაგვისა
ხერთვისსა იყო:
¯~ ბერძენთა მეფე სიმამრი ვახტანგისი მოკუდა. ქ~ეს აქეთ. პ~ვ: და დაჯდა ზე
ნონ ძე მისი მეფედ. და გამოვიდა სპერად გამოსულად ქართლად. და ვითარ
ცნეს სიმძიმე გორგასლისა, დაადგრა კარნუ ქალაქს. და მივიდა მუნ ხუას
რო. და შეიბნეს მუნ ხუასრო და კეისარი კარნი ფორას. და დაიჵოცა ორთაგა
ნვე სპათა. რომელ იქმნა ორთაგანვე სისხლისა მდინარე. და მის მიერ ეწოდა
კარნიფორას. რეცა სისხლსა ცხენი მუცლითა აპობდა და ვერ სძლო ერთ
მანცა რამეთუ სპანი ორთანივე დაიჵოცნეს. და შეიქცა ხუასრო გზასა ქართ
ლისასა:
¯~ ვახტანგ შეიტყო სიკუდილი თავისა თჴსისა. მოუწოდა კათალიკოსსა პეტრეს.
და ცოლსა თჴსსა ელენეს. და ძეთა და ყოველთა წარჩინებულთა და თქვა. მე
ესერა წარვალ წინაშე ღ~ისა ჩემისა. და ვჰმადლობ სახელსა მისსა, რომ
ელმან არა დამაკლო გამორჩეულთა მისთა წმიდათა:
aწ გამცნებ თქვენ. რათა მტკიცედ სარწმუნოებასა ზედა სდგეთ. და ეძიებდეთ
ქრისტეს თჴს სიკუდილსა, სახელსა მისსა ზედა. რათა წარვალი დიდება
მოიგოთ: და ჰქვა ყოველთა წარჩინებულთა. თქვენ მკვიდრნო ქართლისანო, მოი
ჵსენენით კეთილნი ჩემნი. რამეთუ პირველად სახლისა ჩვენისა მიერ მოიღეთ
ნათელი საუკუნოჳ. და მე ჵორციელებრითა დიდებითა გადიდენ თქვენ: ნათ
ესავთა ჩემთა და სახლსა ჩემსა ნუ შეურაცხ ჰყოფთ თქვენ. და სიყუარულსა
ბერძენთასა ნუ დაუტეობთ:

DA ჰქვა ძესა თჴსსა დაჩის. შენ ხარ პირმშო შვილი ჩემი. შენდა მიმიცემია
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გვირგვინი მეფობისა ჩემისა. და ნაწილად ძმათა შენთადა. მიმიცემია
ტასის კარითგანი და წუნდითგან ვიდრე სომხითადმდე. და საბერძნეთამდე
საზღვარი აფხაზეთისა. რომელი მოცემულ არს ეგრის წყალსა და კლის
ურას შუა. იგი თჴთ ძმათა და დედისა მათისა არს, იგი აქუნდეს მათ.
და იყუნენ შენდა ერის თავად. მორჩილებასა ქუჲშე ნათესავისა შენისასა:
მოუწოდა ნასარს ერის თავსა წუნდისასა. და არტვაზს ერისთავსა კლარ
ჯეთისასა. და ბივრიტიან ერის თავსა ოძრჵისასა. და მათ მიუთვალა
ცოლი თჴსი ელენე, და შვილნი მისნი. რომელთა ერქვა ლეონ და მირ
დატ. და შეჰვედრნა მათ სამთა ერისთავთა ცრემლითა და შეხედვებით
ა ღ~თისითა:
Üაშინ წარჩინებულთა და ყოველთა ერსა ზედა, დღე იყო სასჯელისა.
და იტყებდენ ყოველნი თავთა თჴსთა. ისხმიდეს ყოველნი ნაცარსა. და ყო
ველნი ინატრიდეს სიკუდილსა თავისა თჴსისასა. და ჵმისაგან გოდებისა
იძვროდა ქვეყანა. და მორწმუნე ერი ჰნატრიდა მეფესა. რამეთუ ქრისტ
ეს თჴს მოიკლა:
DA მოკუდა ვახტანგ, და დაეფლა მცხეთას. საკათალიკოზოსა სვეტსა თანა,
რომელსა შინა არს ღ~თივ აღმართებულისაგან სვეტისა. და ზედა საფლა
ვსა მისსა. წერილ არს ხატი მისი სწორი ასაკისა მისისა:
Üეოც და ათოთხმეტე მეფე დაჩი. ძე ვახტანგ გორგასალისა ხოსროიანი.
dაპყრობით დაჯდა საყდარსა მისსა ძე მისი დაჩი, ხოლო ცოლი და ორნი ძენი
ვახტანგისნი წარმოიყუანნეს სამთა მათ ერისთავთა. და დაიპყრეს დასავლი
თ ქართლისა რომელი მისცა ვახტანგ. და დასხდეს წუნდას ქალაქსა ზ
აფხულის. და ზამთრით იყუნიან ოძრჵეს. და არა ეწოდა მათ მეფედ,
არამედ ერისთავთა მთავრად. და იყუნეს მორჩილებასა ძმისა მათისა
დაჩი მეფისასა:
¯~ ამან დაჩი მეფემან. შემდგომად სიკუდილისა ვახტანგ მეფისა. იწყო
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შენებად ქართლისა. რამეთუ მოოჵრებულ იყუნეს ყოველნი ჵევნი ქა
რთლისანი. თჴნიერ კახეთისა და კლარჯეთისა და ეგრისისა. და განასრულ
ნა ზღუდენი ტფილისისანი. და ვითარ ებრძანა ვახტანგს იგი შექმნა სახ
ლად სამეუფოდ: და მოკუდა პეტრე კ~ოზი და დაჯდა. სამოელ. და მეფემან მა
ს მიუთვალა მცხეთაჳ. რამეთუ ეგრე ებრძანა მეფესა ვახტანგს:
aმანვე მეფე მან დაჩი დაჰპატიჯა მთეულთა კახეთისათა რათა აღიარონ ქრისტე.
ხოლო მათ არა ინებეს და განდგეს ყოველნი ნოპაპატელნი: ხოლო ორთავე
მათგან ძეთა ვახტანგისათა. ნაშობთა ბერძნისა ცოლისათა. მოკუდა რომელსა
ერქვა ლეონ, და დარჩა მირდატ ოდენ. ამას მირდატს დაევაჭრა ძმაჳ
მისი დაჩი მეფე. გაუცვალა ქვეყანა. და აიღო მირდატისგან ეგრის წყალსა
და კლისურასა შუა მირდატის დედული საზღვარი საბერძნეთისა. და მის
ცა ჯავახეთი ფარავნითგან მტკურამდე. და დაიპყრა მირდატ ძემან ვახტ

ანგისამან ფარავნით და ტასის კარითგან ვიდრე ზღუამდე სპერისა. და ერის
თაობდა მუნ. და იყო მორჩილ დაჩი მეფისა ძმისა თჴსისა: ამან აღაშენა ჯა
ვახეთისა ეკკლესია წყაროსა თავისა. იმეფა დაჩი თორმეტ წელ. და მოკუდა
დაჩი მეფე:
Üეოცდა ათხუთმეტე მეფე ბაკურ. ძე დაჩი მეფისა ხოსროიანი:
Dაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ. და იმეფა ცამეტ წელ. და მოკუდა ბაკურ მეფე:
Üეოცდა ათექუსმეტე მეფე ფარსმან. ძე ბაკურ მეფისა. ხოსროიანი:
DA დაჯდა მეფედ ძე მისი ფარსმან: მოკუდა კ~ზი სამოელ. და დაჯდა კზ~ად.
თავ ფეჩაგ. და მოკუდა თავფეჩაგ. და დაჯდა კ~ზად ჩარმაგ. და ვახტანგის
ითგან მოაქამომდე ესე მეფენი მშვიდობით იყუნეს. და შვილნი მირდატი
სნი, ჰმონებდეს შვილთა დაჩისთა:
aმის ფარსმანის მეფობასა. მოვიდეს სპარსნი და მოაოჵრეს ქართლი. ხოლო
ფარსმან მეფემან ქართველთამან. ითხოვა სპარსთა მეფისაგან რათა არა მოაოჵ
რნეს ეკკლესიანი. და იპყრას ქართლი სჯულსა ზედა ქრისტესსა. რამეთუ მა
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ს ჟამსა ბერძენნი უცალო იყუნეს. დასავლით მტერნი აღდგომილ იყ
უნეს. და ვერ შემძლებელ იყუნეს შველად ქართველთა, წინა აღდგომა
დ სპარსთა:
Üაშინ სპარსთა მეფემან ისმინა ვედრე[ბა] მისი. და დაიცვნა ეკკლესიანი.
ფარსმან დაუწერა მას მორჩილებაჳ და მსახურება. და წარვიდა სპარსთა მეფე:
Üიერითგან განიყუნეს ნათესანი ვახტანგ მეფისანი. რამეთუ შვილნი დაჩ
ისნი ჰმორჩილობდეს სპარსთა. ხოლო შვილნი მირდატისნი დაადგრეს
მორჩილებასა ბერძენთასა: იმეფა ფარსმან თოთხმეტ წელ და მოკუდა ფ
არსმან. და დაჯდა ძმის წული მისი მეფედ რომელსა ერქვა ფარსმანვე:
Üეოცდა ათ შვიდ მეტე მეფე ფარსმან. ძმის წული ფარსმან მეფისა ხოსროიანი;
DA იყო იგი მორწმუნე ვითარცა მამის ძმა მისი. და ჰმატა ყოველთა ეკკლ
ესიათა შემკობა:
¯~ ითხოვა იუსტინიანესაგან ქართველთა რათა დასხდებოდენ კზ~ად ნათე
სავნი ქართველთანი. რამეთუ მოვიდოდიან კზ~ნი საბერძნეთით: ხოლო იუს
ტინიანე დაწერა წიგნი და დაბეჭდა ესრეთ. რათა დასხდ
ებოდენ კზ~ად ნათესავნი ქართველთანი. და აქუნდეს უაღრესობა ყოველ
თა ეკკლესიათა და მღდელთ მთავართა ზედა. მოკუდა კ~ზი ჩირმაგ,
და ამანვე მეფემან დასვა კზ~ად საბა: აქათგან არღარა მოიყუანებდეს კათ
ალიკოსსა საბერძნეთით. არამედ ქართველნი დასხდებოდეს წარჩინებულ
თა ნათესავნი. და მოკუდა კ~ზი საბა. და მანვე მეფემან დასვა კ~ზი ევლაიოს:
და ამისვე ფარსმანის ზე მოვიდა იოანე შუამდინარელი. რომელსა ეწოდა
იოანე ზედა ზადენელი, განმანათლებელი ქართლისა მაშენებელი ეკკლე
სიათა. რომელმან ქმნნა სასწაულები და ნიშები მრავალი. მან და მოწაფე
თა მისთა, რომელთა განაკვირვნეს ყოველნი ქართველნი. და დაიწერა ცხოვ
რება და სასწაულნი მათნი. და დაისხნეს ეკკლესიათა შინა ქართლისათა:
რომელთა სახელები ესე არს:
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iოანე ზედა ზადენელი. dავით გარესჯელი. îტეფანე ხირსელი.
iოსებ ალავერდელი. zენონ იყალთოელი. aნტონი მარტო მყოფელი.
iსე წილკნელი. ttათე სტეფან წმიდელი. ¸იო მღვიმელი. iსიდორე
სამთავნელი. aბიბოს ნეკრესელი. Üიქელ ულუმბელი. ´იროს ბრე
თელი და eლია დიაკონი: Üირიანითგან აქამომდე გარდაჵდა წელნი ორას
ნი. და მეფენი ათორმეტნი:
¯~ იოანე იყო ქვეყანით შუამდინარით. რომლისა მშობელნი არა უწყით არ
ამედ მხოლო მამა ზეცისა მშობელად მისა. აღიზარდა და სრულ იქმნა ყოვლი
თა სწავლითა: და შეიმკო სრულითა სათნოებითა. ამის თჴს მიენიჭნეს მას ღ~ისა
მიერ სენთა კურნება და ეშმაკთა ოტება. რომლისა მიერ მრავალნი სასწა
ულნი აღესრულებოდეს: ვინათგან მრავალნი წყინება ჰქონდა, ამისთვის
მეოტ იქმნა უდაბნოდ და მუნ დაადგრა. ხოლო მუნ ბრძანება მოიღო ანგელ
ოზისა მიერ. რათა ათორმეტით მოწაფითურთ თჴსით წარვიდეს ქართ
ლად. და მოვიდა მცხეთას. და ბრძანებითა მეფისათა და კურთხევითა კათა
ლიკოსისათა. აღვიდა მთასა ზედა ზადენსა და მუნ დაემკვიდრა დაყუდებით:
მუნ მთასა ზედა პირველითგან კერპნი აღმართებულ იყუნეს, და მით დამკ
ვიდრებულ იყო მუნ ეშმაკთა სიმრავლე: ხოლო ლოცვითა წი~ისა მამისა იოანეს
ითა ყოველივე განიდევნა მთისა მისგანჱ
¯~მოწაფენი მისნი წარგზავნნა წინა ძღომითა სულისა წმიდისათა. რომელი
მე ქართლს და რომელიმე კახეთს. და რომელი მე უდაბნოსა გარესჯათ:
მაშინ მუნ დაადგრა იოანე ღირსი მამა ჩვენი ერთისა ოდენ მოწაფითა.
და მრავალნი წინა აღმდგომობა და განსაცდელნი მოითმინეს ეშმაკისა მი
ერ, და მძლედ გამოჩნდეს მათ ყოველთა ზედა: ამისა შემდგომად მთ
ასა მას ურწყულსა წყარო გემრიელი გამოადინა ღ~თნ ლოცვითა მისითა.
რომლისა სმითა და ცხებითა მდაბიურთაგან მრავალნი სენნი განიკურნ
ებოდეს:
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aმისა შემდგომად დათვი წყაროსა მას ზედა მდგომელი, მშვიდითა მოძღ
ურებითა განიოტა. და მიერითგან არღარა ვის ავნებენ დათვნი მის მთისა
ნი კაცთა ვისმე ვიდრე დღეინდელად დღედმდე. ესრეთ განისწავლნეს დათვნი
უმწყსნი: მოჰგვარეს მას განრღვეული მრავალ ჟამეული, და ლოცვითა მი
სითა მყის განიკურნა:
îხვა მოიყუანეს კაცი რომლისა თანა იყო ეშმაკი უტყუებისა. და ილოცა მისთჴს,
და მყის დაუტევა ეშმაკმა და ივლტოდა და განიკურნა კაცი იგი. და ადიდებ
დეს ღ~თსა: მრავალთა მისთა სასწაულთაგან მცირედნი ესე წარმოვთქუენ:
ხოლო ოდეს მოიწია განსლვა მისი ჵორცთაგან. მოუწოდა ელია დიაკონსა და სხვა
თა ვიეთთა მოწაფეთა თჴსთა ასწავა და განამტკიცა. და იხილნა ზეცისა მჵედრობ
ანი მოსრულნი მის ზედა. და შეჰვედრა სული მისი ჵელთა შინა მათთა, და და
იძინა მშვიდობით. შემურეს წმიდა გვამი მისი და მიიღეს საყოფელსავე მას
თჴსსა სადა იღვაწა მთასა მასვე მუნ:

¯~ შემდგომად მიცვალებისა მრავალნი სასწაულნი აღესრულნეს. რომელთა
სრული ცხოვრება წმიდისა იოანესი მოგვითხრობს:
¦მიდა მამა დავით იყო ქვეყანით შუა მდინარით. რომლისა მშობელთა არა მეც
ნიერ ვართ. ესე დამოწაფებული იოანესა თანა მოვიდა. და განვიდა გარესჯას უდა
ბნოსა ერთისა ოდენ მოწაფითა რომლისა სახელი ლუკიანე. რომლისა სიცხე
ნი მზისანი და ნეფხვანი ზამთრისანი ფრიად მრავალნი მოითმინნეს: ამისა შემდ
გომად ვითრცა მამა დიდისა ბასილისა, ირემთა მიერ გამოიზარდნეს. რამეთუ
სამნი ირემნი ნუკროსანნი მოვიდიან და მოწველიან, და ხაჭოსა მისსა ჭამდიან.
გარნა ოთხშაბათსა და პარასკევსა არა მოვიდიან. შემდგომად მცირედისა ჟამ
ისა ერთი ნუკრთაგანი შთანთქა ვეშაპმან მძვინვარემან. რომელი მკვიდრ
იყო ღელესა რომელსამე ნაპრალთა კლდისათა. რომელი სიტყუითა დავითი
სითა განიდევნა და ველსა ყარაიისასა მეხის ტეხითა შეიწვა. და ბუბაქარ
დიდებული კაკაბთა ნადირობასა შინა შეემთხვია წმიდასა. და ენება მახვილ
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ითა მოკლვა რომელსა ჵელი განმარტებული შეაჵმო. და ვედრებითა წი~სათა
კვალად ეგო ვითარცა უვნებელი. და ძენი ბუბაქარისნი საპყარნი წამსა შინა
ლოცვითა განკურნა: ამის გამო განისმა ჵმა. და ფრიად მრავალნი ერნი დაემოწა
ფნეს. და მრავალნი ჯურღმულნი აღმოკუეთეს. და მოვიდა ღირსი დოდოცა,
და დაადგრა მის თანა:
aმისა შემდგომად წმიდამან წყალნი მწარენი დაატკბნა. რომელნი დიან დღე
ინდელად დღედმდე გარემოს ბერთუბნის მონასტრისა. და მრავალნი სასწაულ
ნი აღასრულნა. და შემდგომად წარვიდა წმიდად ქალაქად იერუსალიმად ქვეი
თად. და სადა იხილვების ბორცვებთაგან. არა თავს იდვა შთასლვა მუნ. არამ
ედ მუნით მოდრკა და თაყვანისსცა. და აღიღო სამნი ლოდნი და შთაისხნა ჩაჵვთა
რასამე და წარმოემართა: ამისთჴს პატრიაქმან იხილა ჩვენება. და მალე მსრბო
ლნი კაცნი მოსწივეს წმიდასა. და ორნი იგი ლოდნი მიუხვნეს და ერთი მოანი
ჭეს. რომელი მოვიდა და მოიღო ლოდი იგი. რომლისა სასწაულნი ითქუა ა
ნგელოზისა მიერ პატრიაქისა მიმართ არა მიცემად სამთა ქვათა. არამდ მე
სამედისა მადლისა წმიდისა ქალაქისა, მოღებად აქა უდაბნოდ. ვინათგან სამ გზ
ის აქა ლოცვა მიესწორების ერთგზის იერულსალიმსა მისლვასა: ამისა შემდ
გომად სული თჴსი ღ~თსა შეჰვედრა. და დაისხნა წმიდა გვამი მისი საყოფსა
თჴსსა, გარესჯის მონასტერსა:
¦მიდა მამა შიო იყო ქალაქით ანტიოქით. სიჩჩოთგან დამოწაფებული მა
მისა იოანესი. ვინადგან წარმოვიდა ქართლად წმიდა იოანე, წინა ძღომითა სა
მღთოთა სულისათა. არა უგულებელს ყო სულიერი მამა თჴსი. და მისთანა
ვე წარმოვიდა ღირსი შიო: მოსრულმა ქართლს ქალაქსა მცხეთისასა. მყ
უდრობისა და მარტო მყოფობისა მოსურნე იყო. ითხოვა შენდობა კზ~ისა
და მამისა იოანესგან. წარვიდა წმიდა შიო დასავლით კერძო მცხეთისა. მარ
ჯვენით მდინარესა მტკვართასა, რომელსა ჰქვიან მღვიმე. ღრმათა ჵევთა:
ფრიადთა მზის სიცხეთა და ზამთრისა ყინვათა მიერ განიბძაროდეს ჵორცნი
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მისნი. პოვა ქვაბი კლდისა გამოკვეთილი, სიცივისა და სიცხისა ნუგეშინ
ის იცა. ვინათგან სახიერმან ღ~თნ არა უგულებელს ყო მრავალი ღვაწ
ლი მისი. არამედ ვითარცა ელია ყორნისა მიერ გამოიზარდა. ეგრეთვე
აქა დღითი დღე ტრედისა მიერ საზრდელი მოეღებოდა:
aმისა შემდგომად დღესა ერთსა ფრინვლითა ნადირობდა გამოვიდა კაცი მდი
დარი და საჩინო სახელითა ევაგრე, მხოლოდ მდგომი კლდისა თავსა ზედა. ნა
ხა ტრედი მიმქონი საზრდელისა. თვალ აგნა და განეცვიფრნა გონებასა:
კვალად დღესა მეორესა ეგრეთვე ნახა ვითარცა პირველ. შეუდგა კვალსა
ტრედისასა. ნახა ბერი მოღვაწე. შეიშურა მოთმინება ბერისა. არა უგულე
ბელს ყო განშორება მისი: ჰქვა მამაო ღირს მყავ შენთანა დამკვიდრებად,
რათა მყუდროებასა შინა აღვასრულო დღენი ჩემნი: ჰქვა მას წმიდამან შიო.
აღიღე კუჲრთხი ესე ჩემი. უკეთუ იმიერ და ამიერ მდინარემან გზა გცეს
და განიპოს წყალი იგი, ნება უფლისა არს და მოვედ აქა. და უკეთუ არა
გზა გექმნეს იყავ სახლად და სარწმუნოდ მნებებელად. წარვიდა განმგებ
სახლისაგან. მოსეს მსგავსად ორგზის მტკუარი განაპო კუჲრთხმან ამან:
აღვიდა მამისა შიოსსა ევაგრე. არა უკუნ მხედველი ვითარცა ლოთ სოდო
მისა შიშითა რათა არა იქმნეს ძეგლ მარილის: ასწავა მოთმინება ლოცვა
უძილობა და ღვაწლი მონაზონებისა:
aმისა შემდგომად ჰქვა წმიდამან შიომ, შვილო ევაგრე. გვიღირს ეკკლესია
სადაცა უფალსა უნდეს სავედრებელი ღ~ისა. აღვიდნენ თავსა კლდისა წვერი
სასა. მარცხენასა ჵელსა საკმეველი და ცეცხლი დაიყარა. მარჯვენითა ჯვა
რი გამოსახა. საკმლის კვამლით წვერ: ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი, სადა
ცა ეკკლესია უნებს უფალსა: აღაშენა საყდარი ყოვლად წ~ისა ღ~ისა დე
დისა. იქმნა მონაზონ ევაგრე. განითქვა ამბავი ყოველსა გარემოს სოფლებთა.
მოვიდნენ სხვანიცა ურიცხვნი სულნი მონაზონებად: ყოველი საზრდო წყალ
იცა საზიდი იყო. სატვირთავად ყჰუანდათ კარაულნი. უბრძანა მგელთა
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და მწყემსად იდგნენ მგელნი ვირთა: ერთსა დღესა ბერისა კონონის კარაული
კლდესა გარდაჭრილი მიუსვლელ იქმნა სადგომსა: ჰქვა ბერმან მან წმიდ
ასა შიოს. რა ესე ჰყავ ვითარ მგელი მყემსად კარაულთა განაჩინე. ამა
ს შეუჭამიეს: ჩვეულ იყო მგელი, რა კარაულთა მიიყუანდის ბერთა პური
დაუნეცვიან და ჭამის. ხოლო აწ დატუქსვილი თრთის და ეჭიდების ზიდვად კალთა
სა ბერისასა. წაყოლილმა ნახა თავსა კლდისასა ნაპრალთა დაგორვებული,
კარაული უსულო მდებარე პოვა. თავის უფალ ყო მგელი. უბრძანა ნუ
რღარა იყოფები სავნებელად ადგილსა ამას: სასწაული ესე დღეინდელა
დღემდე ჰგიან. რამეთუ ვერას ავნებს პირუტყუთა ნადირნი ველისანი. სხვაჳ
ცა მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა:
¸ემდგომად ამისა მამად ბერთა ევაგრე განაჩინა. თჴთ ჩავიდა ლაკვასა მღ
ვიმესა ბნელსა კაცთა მიუვალსა. ვითარ გამოთქუნე ენამან სიმჵნე და
მოთმინება მისი. ლოცვა და ეშმაკთაგან განსაცდელთა შეწყნარება. ცრემ
ლი და ვედრება უფლისა მას შინა. კეთილად აღასრულა ცხოვრება მისი:

ითხოვა მღდელისაგან სიწმიდე. და წარვიდა წინაშე უფლისა. და მუნვე ში
ნა მიღებულ იქმნა სადა ღვაწლი აღასრულა. და ჩანან საფლავი დღესამდე ს
ასოდ ქართველთა. ვიდრე სულიერღა იყო მრავალი სასწაული აღასრულა. დიდი
საცა არაგვისა მდინარე განაპო. მკელობელი ავლინა. განრისხებული მეფე
მშვიდ ყო. ვნებული არა წმიდათაგან განკურნა. უშვილოთა შვილი მიანიჭა.
და ძე იგი კათალიკოს ყო: ხოლო დაიდვა წმიდა გვამი მისი სამყოფსა და საღ
ვაწლოსა შინა მღვიმისასა:
Üამა წმიდა ისე მოწაფე წმიდის მამის იოანესი, რომლისა არა უწყით მშობე
ლი. არცა ალაგი სადაურობისა. თჴნიერ ეს ვიცით თანა მოჰყუა იოანესა.
და მრავლითა იძულებითა ქართლისა კ~ზმან აკურთხა მღდელთ მთავრად.
საყდარსა წმიდასა ღ~ის მშობელისასა ქვეყანასა მუხრანისასა, და სოფელსა წი
ლკნისასა. ფრიადნი ურწმუნონი სწავლითა მოაქცივნა. მოძღურება და ქადაგე
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ბა განფინა სამწყოსა თჴსსა. ხოლო დაბასა მას უწყლოობისა თვის
სასო წარკვეთილ იყუნეს. ამისთჴს რამეთუ შორს იყო ქსანი. შუა ტყე
და მაღალი გორა ჰქონდა. აღიღო კვერთხი თჴსი დღესა ერთსა შესრულმა
ვედრებისა წარმთქმელმა წინაშე ხატსა დედისა ღ~ისასა. მიიწია ქსნისა პი
რსა. უბრძანა წყალსა მას. ძლიერებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა
და ღ~ის მშობელისა მარიამისითა, გიბრძანებ მდინარეო, გამოვედ და შემოუ
დეგ კვალსა ჩემსა. და მოსდევდი წვერსა კვერთხისასა უალსა და უგზაურს ალ
აგსა. შემოუდგა და ჰყუებოდა ვითარცა მონა. წარმოიღო ვიდრე წილკანის ჩაღმა
რომელი დღეინდელად დღემდე მდინარეობს წყალი იგი:
aმისა შემდგომად ღვაწლი მრავალი განფინა. და უფლისა მიერ წარვიდა
სიხარულით. მღდელთ მოძღურებისა პატივი აღასრულა სიწმიდით. ღირსი
და უბიწო სული თჴსი ღ~თსა შეჰვედრ. და მიიღეს ყოვლად პატიოსანი გვამი
მისი, მონასტერსა მასვე წილკნისასა. რომელი აწამომდე ჩანს სასოდ და შესა
ვედრებლად ქართველთა:
¯~ წმიდა მამა ანტონი შუა მდინარით. რომელი იყო მოწაფე იოანესი: ხოლო
იყო წმიდა ესე განშორებულთა შორის, ფრიად სათნო და წარჩინებულ: ამან ყო
ვლად სანატრელმან წმიდა იგი ხატი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. რომ
ელ სახედ პირსა თჴსსა ტილოსა ზედან გამოსახა. და ავგაროზს სასოება აღუ
სრულა. და შემდგომად ამაღლებისა თადეოზის მიერითა ჵელითა მიუვლინ
ა. და განკურნა კეთრისა მისგან ქვე მდებარისა. და ყოვლით სახლეულით მის
ით ნათელ იღო თადეოზის მიერითა ჵელითა. და შემდგომად მისსა ძე კაცი
სა ავგაროზის. და კვალად შვილის შვილისა ძისა მისისა. ენაცვალნეს მა
თ მეფობათა ოდენ. და არა ღ~ის მსახურებითა. რამეთუ განდგომილ ექმნნ
ეს ღ~ის მსახურებასა, და დამონებულ ეშმაკთა საოცრებასა: რამეთუ რაჳ
იგი ავგაროზს ეყო ეშმაკთადა. ვითარ შემუსრნა და განუდგა. მისი ენება
შურის გება რათა შეუზღოს ეშმაკთა სახე ძველსა მის საზორველსა დამხობი
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სა, დამჵობითა ხატისა მის საუფლოსათა. რომელი აღმართა ავგაროზ ბჭე

თა ზედა ქალაქისათა, სადა იგი ემართა კერპი ბილწი. რამეთუ მუნ დაუსვენა
ხატი იგი ტილოსა, ფიცარსა ზედა გარდართხმული. რათა ყოველნი შემავალნი
მუნ შინა ხილვით თაყუანის სცემდენ: მაშინ ბილწმან შვილის წულმან ავგა
როზისმან. აღირჩია დღე კეთილობისა წილ უსახურობა. და ხატი იგი უარ ყო
და ეშმაკთა შეუდგა. და იგონა ხატისა მის ქრისტესისა რათა წარწყმიდოს იგი.
მაშინ ეპისკოპოს მან მის ქალაქისამან გულის ჵმა ყო განზრახვა ბოროტისა მის.
და ყო განგება ღირსი და შემსგავსებული მის ჟამისა. რამეთუ სადა იგი ხატი
ესვენა კამარედად ქმნულ იყო. და წმიდამან ეპისკოპოსმან დადგა კანდელი აღმ
თებული საფარველად ტაძრისა მის. აღმართა კეცი წინა პირსა ხატისასა. და
აღმოყორა კარი იგი კამარისა. და შეაფარილა რომელ ყოვლად არა ეტყობოდა,
თუ ერთი რომელი უახლეს არს:
DA შემდგომად უკანასკნელთა ჟამთა. ხუასრო სპარსთა მეფე. მოადგა ედესია ქა
ლაქსა. და იწყო თხრა ქუჲშე ზღუდესა. და ენებათ რათა ეგრეთ შევიდენ რო
მელ ვერ აგრძნან თუ ბრძავსო: მაშინ ღ~თნ არა დაიდუმა უტყუელი აღთქმა
რომელ აღეთქვა, ვითარმედ ზღუდე ვარ მე ედესიისა. და მშობელისა თჴსისა მე
ოხებითა ავლავიოზს ეპისკოპოსსა მის ქალაქისასა გამოეცხადა დედა ღ~ისა და ჰქვა.
ვითარმედ მას რომელსამე ბჭესა ზედა არს ხატი იგი ჵელით უქმნელი დაფარ
ული. და ვითარცა განიღვიძა ეპისკოპოსმან გულის ჵმა ყო ჭ~ტბით ძილ
ის ჩვენებულსა მისდა. განთიად წარვიდა ლიტანიითა ადგილსა მას და პოვა
წმიდა ხატი იგი ყოვლად განურყუნელი. და კანდელი იგი წინაშე მისსა აღ
ნთებული ეგეოდენსა ჟამთა სიმრავლესა შინა. და გარდააწვეთეს ზეთი მის
კანდელისა ბრძოლთა მათთა ზედან მის ქალაქისათა. და მეყუსეულად ვითარცა
მიეახლა მიედვა და დაიწვნეს, და ვითარცა მტვერი განიბნინეს და უჩინო იქმნეს:
¯~ რომელი იგი კეცი საფარველად მის ხატისა აღმართებულ იყო. მას ზედან
გამოსახულ იყო სხვა ხატი, და მსგავსება წ~ისა მის საუფლოსა ხატისა რომე
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ლი იგი სწორებით პატივ იცემებოდეს. და ნისტორიანთა ეკკლესიასა შინა დაე
სვენნეს: მაშინ წმიდამან ამან ანტონიმ იძია მოძღვრისა თჴსისა გზა და ისწავა
ჭ~ტი და ცნა. რამეთუ წარვიდა სომხითს ჩრდილოეთით კერძო, სხვათა თანა მოწ
აფეთა რომელთა აწ მოვიჵსენნეთ დავით და დოდო და შიო ანტიოქელნი და რვანი
სხვანი მოწაფენი იოანესნი ერთისა საზღვრისანი. ესე სცნა წმიდამან ანტონი აღ
იძრა ტრფიალებითა მოძღვრისა თჴსისათა. და ესეცა ეძვინებოდა გულსა თჴს
სა. რომელ ნისტორიანთა ეკკლესიასა შინა იყუნეს საუფლონი იგი ხატნი. და აღი
ყუანნა კეცი რომელი საფარველად მის ხატისა ყოფილ იყო და ხატი ქმნულ იყო
ესე უჩინრად წარმეიყუანა წინა ძღომითა ანგელოზისათა. და უწყებითა ზეციე
რითა ჩრდილოეთს. და მიიწია მტკუარს ზედან. განალო იგი და დაემკვიდრა აღმო
სავლით ვითარ ოთხ მილიონ ნაპრალსა კლდისასა შინაგან მთათა აკრიანთა:
იოანეს ახლვიდა ვითარ ხუთ მილიონ. და შიოს ცხრა მილიონ. დავითს და დოდ
ოს ათცამეტ მილიონ. ხოლო მუნ ქვესვე რომელ წმიდისა ამას ანტონის ედგნეს
საზდელად გუამისა თჴსისა ირემნი. და იყო მთა უღაღი და სერტყანი. და იყო
ქალაქი ვითარ ერთ მილიონ მცირე. და ესე ირემნი წარვიდიან ველსა. და ვითარ ჟამი

მოვიდის შინა მოვიდიან საწველად. და ვითარ მწყემსთა მიერ მივიდოდეს ჟამეულად.
ხოლო ერთსა ოდენ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ დამფრთხალნი. და უკან ნუკრი მოსდევ
და ჵორც შეკვეთილი. და ესე დაუკვირდა წმიდასა მას. და თქვა გულსა შინა თჴ
სსა თუ სადა ვინ შეემთხვია, რამეთუ არა უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა. და მყი
ს ვითარცა კაცთა თვალ მმრომედ ხედვასა თანა ჰქვა რა არს ეგე. და მათ ვითარ
ცა პირ მეტყუელთა თავ მიზიდვით ჰქვეს შემომიდეგ და გიჩვენოთ. და შეუდგა კვ
ალსა მათსა და მიიწია მას ადგილსა სადა იგი შემთხუჲულ იყო მათდა.
და აჰა მთავარი მის დაბისა მოვიდოდა ნადირობად და წინა შეემთხვია. და ჰქვა ვ
ინ ხარ. ხოლო წმიდა იგი ჵელითა უჩვენებდა სადა იყოფოდა და ყოველსავე
საქმესა. რამეთუ ენა არა ესმოდა:
Üაშინ მთავარმან ჰქვა მე ენა შენი არა მესმის და რომელ ეგე ჵელითა მეუბნე
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ბი ეგეცა მოგკვეთო. და ჰქვა წარიყუანეთ მჭედელისა თანა. და ვითარცა მიიყ
უანეს მჭედელმან შანთი გააჵურვა და გამოიღო რათა ჵელი მოჰკვეთოს. და
დავარდა ქვე, და ჵელნი ვითარცა შეშანი შეექმნნეს. მაშინ წმიდამან მიჰყო
ჵელი და ვითარცა ნაკვერცხალი ჵელითა აღებული მიუპყრა. და ჰქვა ყავ ად
რე ბრძანებული შენდა. და იგი განჰკრთა საშინელსა მას ზედა ხილვასა. და მს
წრაფლ მიუმცნეს მთავარსა და ჰქვეს ყოველი ხილული. და მან ბრძანა რათა
წინაშე მისსა მოიყუანონ. და ვითარცა მიიყუანეს ჰქვა მას რა გნებავს თქუ და
ყოველი მიგცე.
¯~ მან მცირედი ქვაჳ უჩვენა ვითარ სამეული და ლოკდა. და ცნეს რამეთუ მა
რილი უნდა. და მოართვეს ორი ოდენ ქვაჳ განუტეხელი. და მან მოჵლიჩა
ერთი ლიტრისა ოდენი და წარვიდა. და ალოკა ფურთა მისთა. და იყოფოდა
ხატსა მას წინაშე ვიდრე აღსასრულამდე ცხოვრებისა მისისა. და წმიდა იგი წმი
დათა შინა წმიდათასა მიიცვალა. და ჩვენ დაგვიტევა ხატი იგი საუფლო.
და არს ვიდრე დღეინდელად დღედმდე უჩინრად. და სასწაულთ მოქმედებს გა
ნცხადებულად. რომელ უადვილეს არს აღრიცხვა ზღვათა ქვიშათა, ვიდ
რე საკვირველებათა საუფლოსა მის ხატისათა. გარნა ვინათგან ღ~თი მხოლო
არს მოქმედი სასწაულთა, მანვე მხოლომან უწყის სიმრავლე სასწაულთა მისთა:
და უკეთუ[...] სოლომონცა იყო, ვერცა მან შეუძლოს აღრიცხვად თჴნიერ ღ~ისა
მხოლოსა:
¼ამსა მას ოდეს თჴთ მპყრობელი იოსტინიანს მეფე ბერძენთა, ჰბრძოდა კერ
ძოთა ოვსეთისათა საზღვარსა ავაზაგიასსა. ნათესავსა ხასკუნთასა. რამეთუ
ექმნა მათ განდგომილება. მაშინ მოუძღვნა ნიჭი დიდი იოსტინიანოს ფა
რსმანს ქართველთა მეფესა. და ევედრა რათა შეეწიოს მჵედრობასა მისსა
ყოვლითა ძალითა თჴსითა, და ბრძოლა უყოს ხასკუნთა: ისმინა უკჲ
ფარსმან ვედრება ბერძენთა მეფისა. და დაუტევა ევაგრე მცველ სამეუ
ფოსა თჴსსა, ხოლო თჴთ უკჲ წარვიდა. და შეწევნითა ღ~ისათა დაიმორჩილა
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ნათესავი იგი ხასკუნთა. და მთავარნი მათნი ყოველნი შეპყრობილნი წ

არავლინნა წინაშე იოსტინიანესსა. მერმე მოიქცა თჴსადვე სამეფოდ: ოც და
მეექუსესა წელსა იუსტინიანეს მეფობისასა იქმნა კრება მეხუთე. ას სამე
ოც და ხუთთა წმიდათა მამათა: ქ~ეს აქათ, ფ~კზ: კოსტანტინე პოლის ვი
გლიონ წ~ისა ჰრომთა პაპისა ზე. რომლისა წინამძღვარ იყუნეს ევტიქიოს
კოსტანტინე პოლელი. აპოლინარი ალექსანდრიელი. დომნოს ანტიოქე
ლი. და ადგილისა აღმავსებელნი იერუსალიმელთანი, სტეფანოს გიორგი.
და დამიანოს ეპისკოპოსნი. ხოლო შემოკრბეს ორიგენიანთა და მისთა მიმდგ
ომთათჴს დიდიმს და ევაგრესთჴს. რომელნიცა შეაჩვენნეს და დაამჵუნეს:
Üათვე ჟამთა შინა ისტვინიანეს მეფობისათა აფხაზნიცა შეიცვალნეს უმჯ
ობესად, და ქრისტიანობისა შეიწყნარეს ქადაგება. რამეთუ პალატსა შ
ინა იუსტინიანე მეფისასა, იყო ვინმე საჭურისი აფხაზი ნათესავით, და
ევფრატად სახელ დებული. რომელი წარივლინა მეფისა მიერ ქადაგებად
მათდა და აღთქმად. ვითარმედ ამიერითგან არცა ერთიღა ვინ ნათესავისა მა
თისაგანი განჵუებულ იქმნებოდის მამაკაცობისაგან რკინისა მიერ. რამეთ
უ მრავალნი მათგანნი იყუნეს მსახურ სამეუფოსა საწოლისა. რომელთა
საჭურის იცის წოდება ჩჲულებამან: ვინაჳცა იუსტინიანე ტაძარი
წ~ისა ღ~ის მშობელისა აღაშენა აფხაზეთს შინა ბიჭვინტას. და მღდელნი და
ადგინნა მას შინა. რათა უგანცხადებულესად ასწავებდენ სჯულსა ქრისტ
იანობისასა:
¯~მეფობითგან მირიან მეფისათ. ვიდრე მეორისა ფარსმანისა. გარდაჵდეს
წელნი. ორას ორმოცდა ათი. და მეფენი გარდაიცვალნეს თოთხმეტი:
და ვახტანგისითგან კათალიკოსნი გარდაიცვალნეს, ექვსნი: და მოკუ
და ფარსმან. და დაჯ
და მეფედ ძე მი
სი ბაკურ:
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Üეოცდა ათ რვამეტე მეფე ბაკურ. ძე ფარსმან მეფისა ხოსროიანი:
eîე ბაკურ იყო მორწმუნე და მაშენებელი ეკკლესიათა. ამან განამრავლნა ეკ
ლესიანი და მღდელნი სამეფოსა შინა მისსა. და განწმიდა ქართლი ყოვ
ლისა უშჯულოებისაგან. და მოკუდა კ~ზი ევლაიოზ. და მანვე მეფემან და
სვა კ~ზად მაკარი. ამასვე ჟამსა მეფობდა სპარსეთს. რომელსა ერქვ
ა ურმიზდ. და მასვე ჟამსა იყო სომხითს კაცი ერთი. შვილი მთა
ვართა, სახელით ვასქენ. და ესვა მას ცოლი მთავართა შვილი, რომ
ელსა ერქვა შუშანიკ ასული ვარდანისი: ხოლო ამას ვასქენს ეუფლა
ეშმაკი. და განიზრახა მიქცევა ცეცხლის მსახურებად. წარვიდა წინაშე
სპარსთა მეფისა და დაუტევა სჯული ქრისტესი, და იქმნა ცეცხლის მ
სახურ: ხოლო სპარსთა მეფემან წარმოგზავნა იგი ნიჭითა დიდითა ერის
თავად რანის. ვითარ მოვიდა და ცნა ცოლმან მისმან შუშანიკ, ქრმისა
მისისაგან დატევებაჳ სჯული ქრისტესი. არღარა ერჩდა იგი ცო
ლად, და დაივიწყა სიყუარული ქრმისა თჴსისა. და ყოვლითა გულითა

შეუდგა იგი ქრისტესა, აღსრულებად მცნებათა მისთა:
Üაშინ ვასქენ შეუდგა მრავალ ღონედ. პირველ ლიქნითა და ვედრებითა
და ნიჭისა მიცემითა, შემდგომად შეაგდო სატანჯველსა დიდსა. რომე
ლი სიგრძისაგან ვერ დავსწერენ ღვაწლნი წ~ისა შუშანიკისანი. და მოკლა
იგი ქმარმან მის მან ვასქენ, ერის თავმან რანისამან: წ~ისა შუშანიკის ცხორება:
Üაშინ ბაკურ მეფე მან ქართველთა მან. მოუწოდა ყოველთა ერისთა
ვთა ქართლისათა. და შემოკრიბნა ლაშქარნი ფარულად. და წარემარ
თა ვასქენს ზედა პარვით. რამეთუ ვასქენ ველსა გარე დგა კიდესა მტ
კურისასა. სადა შეერთვის მდინარე ანაკერტისა მტკუარსა. დაესხა და
შეიპყრა ვასქენ. და დაჭრეს წვრილად ასონი მისნი და მოჰკიდეს ხესა:
ხოლო გვამი წ~ისა შუშანიკისი წარმოიღეს დიდითა პატივითა, და დაფლეს
ცორტავს:
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aმან ბაკურ მეფემან წარგზავნა მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა. აუწ
ყა ესე ყოველი, და ითხოვა მისგან შენდობა. მაშინ მეფემან განიზრახა გო
ნებასა თჴსსა და თქვა. უკეთუ შევრისხდეთ ქართველთა განერთნენ იგინი ბ
ერძენთა. შენდობა აღირჩია. გამოგზავნა მოციქული ბაკურისსა პასუხითა
კეთილითა, და ყოველი გმობა და ბრალობაჳ ვასქენ მოკლულისა. უ
ბრძანა და ამართლა ბაკურ სიკუდილსა მისსა. და წარმოგზავნა რანსა და
მოვაკანს სხვა ერისთავი, რომელსა ერქვა დარიელ. და უბრძანა რათა
კეთილად მეგობრობდეს ქართველთა: და მოკუდა კოზ~ი მაკარი. და მან
ვე მეფემან დასვა სვიმონ, კათალიკოსად. და მოკუდა ბაკურ მეფე. და დარ
ჩეს შვილნი მისნი წვრილნი რომელნი ვერა იპყრობდეს მეფობასა:
Üაშინ მეფე მან სპარსთამან ურმიზდ. მისცა ძესა თჴსსა რანი და მოვაკანი
რომელსა ერქვა ქასრე ამბარვეზ. და მოვიდა და დაჯდა ბარდავს. და
უწყო ზრახვად ერისთავთა ქართლისათა. აღუთქვა კეთილი დიდი და
დაუწერა საერისთოთა მათთა მამულები შვილითი შვილამდე. და
ესრეთ წარიბირნა ლიქნითა. და განდგეს ერისთავნი თჴს თჴსად. ხარ
კსა მისცემდეს ქასრეს ამბარვეზსა. და შვილნი ბაკურისნი დარჩეს მ
თიულეთს კახეთისასა. და ნათესავნი მირდატისნი ვახტანგის ძისანი
რომელნი მთავრობდეს კლარჯეთს და ჯავახეთს. იგინი დარჩეს კლდ
ეთა შინა კლარჯეთისათა. სხვა ყოველი ქართლი სომხითი და ასფ
ურაგანი დაიპყრეს სპარსთა. და ბრძოდეს ბერძენთა. შემდგომად ამ
ისსა მცირედთა წელთა იქმნნეს შფოთნი დიდნი სპარსთა შინა. შემო
ვიდა თურქთა მეფე სპარსეთსა შინა. მოვიდეს ბერძენნი ეწყუნეს სპარ
სთა შუა მდინარესა იოტნეს. შევიდეს სპარსეთს, და იწყეს ტყუენვად ს
პარსეთისა: მაშინ ქასრე ამბარვეზმან, დაუტევა რანი და ქართლი. წარ
ვიდა შველად მამისა თჴსისა: ესრეთ რა უცალო იქმნეს სპარსნი. მ
აშინ შეითქუნეს ერის თავნი ქართლისანი ზემონი და ქვემონი. და წარ
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გზავნეს მოციქული წინაშე ბერძენთა მეფისა. და ითხოვეს რათა უჩი

ნოს მეფე. ნათესავთაგან მეფეთა ქართლისათა. რათა იყუნენ ერის თ
ავნი იგინი თჴს თჴსსა საერისთოსა შეუცვალებლად:
Üაშინ კეისარმან აღასრულნა თხოვა მათი. და მოსცა მეფედ დის წუ
ლი მირდატისი ვახტანგის ძისა ბერძ
ნის ცოლისა. რომელსა ერქ
ვა გუარამ. რომელი მ
თავრობდა კლარ
ჯეთს და ჯავ
ახეთს:
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Üეოცდა ათცხრამეტე მეფე ქართლისა კურატპალატი გუარამ ბაგრატოვანი:
ხოლო ესე გურამ იყო დედით ხოსროიანი, და მამით ბაგრატოანი:
და ესე ბაგრატონიანი შვილის შვილნი და ნათესავნი არიან ამა გუ
არამისნი: და აწ ვიწყოთ ყოველივე ამბავი ბაგრატოვანთა, თუ ვითარ
არიან ნათესავნი დავით წინასწარმეტყუელისანი და სოლომონისნი. ანუ ვით
არ მოიწინეს ქვეყანასა ჩვენსა: ვიწყოთ ადამითგან და წარმოვთქვათ ყო
ველი ნათესაობა მათი:
aდამ შვა სეით. სეით შვა ენოს ენოს. ენოს შვა კაინან. კაინან შვა მალე
ლაელ. მალელაელ შვა იარედ. იარედ შვა ენუქ. ენუქ შვა მათუსა
ლა. მათუსალა შვა ლამექ. ლამექ შვა ნოე. ნოე შვა სემ. სემ შვა
არფაქსად. არფაქსად შვა კაინან. კაინან შვა სალა. სალა შვა ებერ.
ებერ შვა ფალეგ. ფალეგ შვა რაგავ. რაგავ შვა სერუქ. სერუქ შვა
ნაქორ. ნაქორ შვა თარა. თარა შვა აბრაჰამ. აბრამ შვა ისაკ. ისაკ
შვა იაკობ. იაკობ შვა იუდა. იუდა შვა ფარეზ. ფარეზ შვა ესრომ. ესრ
ომ შვა არამ. არამ შვა ამინადაბ. ამინადაბ შვა ნასონ. ნაასონ შვა სალმონ.
სალმონ შვა ბოოს. ბოოს შვა იობედ. იობედ შვა იესე. იესე შვა დავით
მეფე. დავით მეფემან შვა სოლომონ. სოლომონ შვა რობუამ. რობუამ შ
ვა აბია. აბია შვა ასა. ასა შვა იოსაფატ. იოსაფატ შვა იორამ. იო
რამ შვა ოზია. ოზია შვა იოთამ. იოთამ შვა აქაზ. აქაზ შვა ეზეკია. ე
ზეკია შვა მანასე. მანასე შვა ამონ. ამონ შვა იოსია. იოსია შვა იექო
ნია. იექონია შვა სალათელ. სალათელ შვა ზორაბაბელ. ზორაბაბელ
შვა აბიუდ. აბიუდ შვა ელიაკიმ. ელიაკიმ შვა აზორ. აზორ შვა სადუკ.
სადუკ შვა აქიმ. აქიმ შვა ელიუდ. ელიუდ შვა ელიაზარ. ელეაზარ შ
ვა მატთან. მატათან შვა იაკობ. იაკობ შვა იოსებ ქმარი მარიამისი
და ძმაჳ კლეოპასი. კლეოპა შვა ნაომ. ნაომ შვა სალა. სალა შვა რო
ბოამ. რობოამ შვა მუხთარ. მუხთარ შვა ელიაკიმ. ელიაკიმ შვა ბ[ე]
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ენიამენ. ბენიამენ შვა იერობემ. იერობემ შვა მოსე მოსე. შვა იუდა.
იუდა შვა ელიაზარ. ელიაზარ შვა ლევი. ლევი შვა იორამ. იორამ
შვა მანასე. მანასე შვა იაკობ. იაკობ შვა მიქია. მიქია შვა იოაკიმ. იო
აკიმ შვა იურობემ. იერობემ შვა აბრაჰამ. აბრაჰამ შვა იობ. იობ

შვა აქაბ. აქაბ შვა სვიმონ. სვიმონ შვა იზაქარ. იზაქარ შვა აბია.
აბია შვა გად. გად შვა ასერ. ასერ შვა ისაკ. ისაკ შვა დან. დან შვა
სოლომონ. სოლომონ შვნა შვიდნი ძმანი რომელნი იგი მოსცნა ღ~თნ ტყუეობასა შინა:
DA ესენი შვიდნი ძმანი ძენი ამის სოლომონისნი წარმოვიდეს ქვეყანით ფილ
ისტიმით ტყუეობით წარმოსულნი ჰურიანი და მოიწივნეს ეკლეცს წინ
აშე რაქაელ დედოფლისა. და ნათელ იღეს ჵელითა რაქაელ დედოფლისათა
ერთი მათგანი შემოიყუანა სიძედ და ორნი მათგანი ამზახნა სომეხთ მ
ეფეთა: ხოლო ოთხნი ესე ძმანი გურამ, საჰაკ, ასამ, და ვარზავარდ წარმ
ოემართნეს ქართლს. მაშინ ვინათგან მოაკლდა მეფობა შვილთა გორ
გასლისათა. მით ჟამითგან ეპყრა უფლებაჳ ქართლისა აზნაურთა ვიდ
რე ამათადმდე. არამედ დაესრულა უფლებაჳ ქართლისა აზნაუთა. ბო
როტთა საქმეთა მათთაგან. მას ჟამსა მცხეთა აღთხელდებოდა და ტფილისი
ვითარცა შენდებოდა, არმაზი შემცირდებოდა და კალაჳ განდიდდებო
და. და სპარსთა დაეპყრა სომხითი ქართლი და ასფურაგანი. ხოლო მაშინ
ვითარ უცალო იქმნნეს სპარსნი. ითხოვეს ქართველთა ბერენთა მეფისაგა
ნ. მეფე ქართლისად. მაშინ კეისარმან მოსცა ესე გურამ კურატ პალა
ტი. რამეთუ მანვე კეისარმან მოსცა პატივად კურატპალატობა და წარ
მოგზავნა მცხეთად: ხოლო სამნი იგი ძმანი ამის გაუარამისნი წარვიდეს კახე
თს. და საჰაკ დაემზახა ბაკურს ძესა ნერსესისსა. ხოლო ასამ და ვარზავარ
დ წარვიდეს კამბეჩანს. და გარდუქციეს ერი ვეზანს ერისთავსა სპარსთა
სა. და მოკლეს ვეზან, და დაიპყრეს მათ კამბეჩიანი და დასხდეს მუნ. და
ცხოვნდებოდეს ხორნაბუჯს. და ამა ჟამამდე შვილნი მათნი მთავრობენ
მას შინა:
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¯~ ამის გუარამის ზე მოკუდა კზ~ი სვიმონ და დაჯდა კზ~ად სამოელ: და
შვილნი ბაკურ მეფისანი ნათესავნი დაჩისნი ვახტანგის ძისანი. რომლი
სათჴს მიეცა მეფობა ვახტანგ მეფესა, იგი დარჩეს კახეთს, და დაიპყრ
ეს კახეთი და ჰერეთი. იორითგან და სხდეს უჯარმოს. და იყუნეს მორჩი
ლებასა გურამ კურატ პალატისასა:
Üაშინ კეისარმან წარმოსცა განძი დიდ ძალი გურამ კურატპალატისთანა. და
უბრძანა რათა მით განძითა გამოიყუანნეს ჩრდილოს ლაშქარნი. და შეაერთნეს
მათ თანა სპანი ქართლისანი. და შეგზავნნეს სპარსეთს. ხოლო გურამ ყო ეგრეთ.
გამოიყუანნა ოვსნი დურძუკნი და დიდონი. და წარუძღვანნა წინა ერისთავნი
ქართლისანი. შევიდეს ადარბადაგანს და დაუწყეს ტყუენვა. და ესე ვითარნი ჭი
რნი და უცალოებანი მოიწივნეს სპარსთა ზედა:
Üაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სპარსეთს რომელსა ერქვა ბარამ ჩუბინი. ესე
ეწყო თურქთა სპარსეთს შესრულთა. ვითარცა წერილ არს განცხადებულად
ცხოვრებასა სპარსთასა მოკლა თურქთა მეფე. და აოტა ბანაკი მათი. ხოლო
სპანი იგი ბერძენთანი რომელნი შესრულ იყუნეს სპარსეთს, შეიქცეს და წა
რვიდეს შინა. და დარჩომილნი იგი გუარამ კურატ პალატისა შეგზავნილნი წა
რმოვიდეს იგინიცა შინა. რამეთუ ვინათგან მოიცალეს სპარსთა თურქთაგან.

შეშინდეს და დაეცა შიში და ძრწოლა ქართველთა, სპარსთაგან. მაშინ იწყო
გურამ კურატპალატმან, ციხეთა და ქალაქთა მაგრებად: და კვალად წყალობა
ყო ღ~თნ ქრისტიანეთა ზედა. და სხვა შუღლი დავარდა სპარსეთს, რამეთუ
იგივე ბარამ ჩუბინი გაუდგა სპარსთა მეფესა. და დასწვეს თვალნი ურმიზდს
მეფესა. და ცოლის ძმათა მისთა დაიწყეს ბრძოლად, ჩუბინმან და ქასრე ამბა
რვეზმან. იოტა ქასრე ჩუბინისაგან და წარვიდა საბერძნეთ. მაშინ კეისარმა
ნ მავრიკ. მისცა ასული თჴსი ცოლად ქასრე ამბარვეზსა. და მოსცა სპაჳ
თჴსი და წარმოგზავნა ჩუბინსა ზედა. იოტა ჩუბინი სპარსეთით. და ქასრე ამ
ბარვეზმან დაიპყრა ყოველი სპარსეთი:
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Üაშინ მავრიკ კეისარმან იურვა ქართველთათჴს ქასრეს თანა და ჰქვა. ვინათ
გან დაუტეობიათ ქართველთა კერპთ მსახურება. მუნითგან მორჩილნი
არიან ბერძენთა. რამეთუ ჟამსა შინა მძლავრებისაგან თქვენისა იქმნნეს
განრყუნილ ქართლი თუარა სხვა სამართალი თქვენი არა რაჳ არს ქართლ
სა ზედა. აწ ბრძანებითა ღ~ისათა ვინათგან სრულსა სიყუარულსა ზედა ვარ
თ მედა შენ იყოს ქართლი ჩუენ შორ ის თავის უფალ მშვიდობით. რამეთუ
მე ვარ მოურავი და მწე ყოველთა ქართველთა და ყოველთა ქრისტიანეთა:
Üაშინ ერჩდა სპარსთა მეფე კეისარსა და განთავისუფლდეს ქართველნი: და ესე
გურამ კურატ პალატი, დაადგრა ბერძენთა მორჩილობასა ზედა. იყო ესე გუ
რამ კაცი მორწმუნე და მაშენებელი ეკკლესიათა, ამან იწყო ეკკლესია ჯვარ
ის პატიოსნისა. და აქამომდე ჯვარი ველსა ზედა იყო. და უქმნა ეკკლესია
წელთამდის ოდენ. და კვალად ამანვე კურატ პალატმან განაახლა საფუძველი
ტფილისს სიონისა, რომელი შემდგომად ამის გუარამისა განასრულეს აღშენებ
აჳ ტფილისის სიონისა, ნახევარი ერთმან ვინმე ქურივმან დედაკაცმან. და
ნახევარი ყოველმან ერმან. ჟამსა პირველის ადარნასე მთავრისასა. და იგი ადარ
ნასეცა შეეწია აღშენებასა მისსა რამეთუ ნათესავნი მორწმუნისა მირიან მეფი
სანი. ყოველნივე ეკკლესიათა მაშენებელნი იყუნეს: და მეფობდა ესე გურამ
კულატ პალატად და უშფოთველად. არამედ ქართლისა ერისთავნი ვერ სცვალ
ნა საერისთოთაგან მათთა. რამეთუ სპარსთა მეფისაგან და ბერძენთა მეფისაგან
ჰქონდათ სიგელნი მკვიდრობისანი საერისთოთა მათთა. არამედ იყუნეს მორჩი
ლებასა გურამ კურატ პალატისასა:
¯~ ამა გუარამ კურატ პალატსა ესხნეს ძენი რომელთა ეწოდებოდა
სახელად ერთსა სტეფანოზ და მეორესა დემეტრე: და მისვე ზე მოკუდა კა
თალიკოსი სამოელ, და ამანვე კურატ პალატმან დასვა კ~ზად სამოელვე. და
ამისსა შემდგომად მოკუდა გურამ კურატპალატი. და მის წილ მეფე
იქმნა ძევე მისი სტეფანოზ:
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Üეორმოცე ერისთავთა მთავარი ქართლისა. სტეფანოზ. ძე გურამ
კურატ პალატისა ბაგრატოანი:
¯~ ამან სტეფანოზ მეფობისა სახელი ვერ იკადრა სპარსთა და ბერძენთა
შიშისაგან. არამედ ერისთავთ მთავრად ხადოდეს. და მის ზე მოკუდა

კზ~ი სამოელ. და ამან სტეფანოზ დასვა კ~ზად ბართლომე. ხოლო ესე
სტეფანოზ იყო ურწმუნო და უშიში ღ~ისა. არა ჰმსახურა ღ~თსა. არცა
ჰმატა სჯულსა და ეკკლესიათა. და ამის ზე იქმნა შფოთი დიდი საბერ
ძნეთს. რამეთუ მავრიკ კეისარსა განუდგა ფოკას მჵედარი. და მოკლა
მავრიკ კეისარი და შვილნი მისნი. და დაიპყრა საბერძნეთი ფოკას მჵ
ედარმან. მაშინ სიძემან კეისრისამან ქასრე სპარსთა მეფემან, იწყო
ძებნა სისხლთა სიმამრისა და ცოლის ძმათა მისთა. შესლვად ტყუენვად
საბერძნეთს. განძლიერდა ბერძენთა ზედა. და ვერ წინა აღუდგა ფოკას
კეისარი:
¯~ სტეფანოზ მთავარი ქართლისა შეუშინდა მეფესა სპარსთასა. განუდგა
ბერძენთა, და მიექცა სპარსთა. მას ჟამსა მანვე ქასრე მეფემან წარმოსტ
ყუენა იერუსალიმი, და წარმოიღო ძელი ცხოვრებისა. და შემდგომად ამ
ისა აღიღო ღ~თნ ჵელი წყალობისა ქასრესაგან. შეიპყრა ძემან მის
მან, შესვა იგი საპყრობილესა ძნელსა. და მოკუდა სენითა ბოროტითა:
¯~ამის სტეფანოზის ძმა დემეტრე აშენებდა ეკკლესიასა ჯვარის პატიოს
ნისასა. რამეთუ სენიცა იყო მისთანა ბოროტი. და ვერ შე მძლებელ იყო
განშორებად კარსა ეკკლესიისა. და სტეფანოზ მთავრობდა ყოველსა ქართ
ლსა. და დაჯდა ტფილისს და ჰმორჩილობდა იგი სპარსთა: ხოლო შემდგომად
ამისა რაოდენთამე წელიწადთა გამოჩნდა საბერძნეთს კაცი ერთი თჴსი მავრ
იკ კეისრისა, სახელით ერაკლე. ამან მოკლა ფოკა კეისარი, და დაიპყრა საბე
რძნეთი. განძლიერდა იგი და მიიყუანნა დასავლეთით თურქნი და შეკრიბნა
სპანი ურიცხვნი, და წარმოემართა სპარსეთად, ძებნად ძელისა ცხოვრებისასა.
1-26 სტრ., 99v
და მოვიდა პირველად ქართლს სამცხეს. და ესმა სასწაულთ მოქმედება
ხატისა მის რომელი წმიდასა ღ~ის მშობელსა გამოესახა და მიეცა პირველ
წოდებულისა ანდრიასთჴს. და მას მოესვენა და დაესვენებინა მცირესა ეკუ
დერსა შინა აწყუერს. მოვიდა კეისარი ერაკლე ხილვად და თაყუანისცემად ხატ
ისა მის. მაშინ იწყო ერეკლე აწყუერს დიდისა საყდრისა საძირკულისა ჩაგ
დებად და შენებად ვიდრემდის მიერითგან განსრულდა მორწმუნეთა კაცთა
მიერ. და მერმე შექმნეს საეპისკოპოსოდ:
Üაშინ ამან სტეფანოზ არა ინება განდგომა სპარსთა. განამაგრნა ციხენი და
ქალაქნი და დადგა ტფილისსა შინა. მოვიდა ერეკლე კეისარი და მოადგა ტფი
ლისსა: ხოლო სტეფანოზ იყო ქველი მჵედარი და შემმართებელი დღეთა ყო
ველთა გამოვიდის კართა ქალაქისათა. და ებრძოლის ბერძენთა. მაშინ უკჲ
მას წყობასა შინა ჩამოაგდეს სტეფანოზ. და მოკლეს. და დაიპყრა კეისარმან ტფი
ლისი. ხოლო ციხესა კალისასა დარჩეს კაცნი და არა მოერთნეს მეფესა. და ცი
ხის გამოღმართ ციხის თავმან ჵმა ყო და ჰქვა მეფესა ესრეთ. ვაცისა წვერნი
გასხენ. და ვაც ბოტისა კისერი გაქუს. მაშინ ვითარცა ესმა სიტყუა ესე კეის
არსა. ბრძანა დაღაცათუ კაცმან ამან ბასრობით მრქვა მე ვაც ბოტობაჳ.
არამედ არა არს სიტყუა მისი ცუდ. და მოიღო წიგნი დანიელ წინასწარმეტყ

უელისა. და პოვა მას შინა წერილი ესრეთ. გამოვიდა ვაცი დასავლისა და
შემუსრნეს რქანი ვერძისა აღმოსავლისანი. მაშინ განიხარა კეისარმან და დ
აიდასტურა რამეთუ ყოველივე განემარჯვებოდა:
Üაშინ კეისარმან მოუწოდა ძესა ბაკურისსა ქართველთა მეფისასა ნათესავსა
დაჩისსა ვახტანგის ძისასა. რომელი ერისთაობდა კახეთს. რომელსა ეწოდებ
ოდა სახელად ადარნასე. და მისცა მას ტფილისი და მთავრობა ქართლისა.
და დაუტევა მასთანა ერისთავი რომელსა ერქვა ჯიბღა ბრძოლად კალისა.
Üეორმოც და ერთი მთავარი ქართლისა ადარნასე. ძე მესამე ბაკურ
მეფისა ხოსროიანი:
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¯~ ამან ადარნასე მთავარმან ქართლისამან. და ერისთავმან ჯიბღუმ უწყეს ბრ
ძოლა ციხესა კალისასა. და კეისარი წარემართა ბაღდადს. პირველად მივიდა
გარდაბანს ვარაზ გაგელისასა და დაილაშქრა ადგილსა მას რომელსა ჰქვიან ხუ
ზა შენი. და ნათელ სცა ერაკლემ ერის თავსა ვარაზ გაგელსა და ყოველსა ერსა
მისსა. და იწყო შენებად ეკლესიისა. რომელი იგი უბრწყინვალეს არს ყო
ველთა ეკკლესიათა. და მუნით წარვიდა ბერდუჯს და დადგა გულსა სოფლისა
სა და აღმართა ჯვარი ქვისა. და დადვა საფუძველი წისა ღ~ის მშობელისა
ეკკლესიად და აღასრულა გუმბათი მისი. და მუნით მივიდა ლალს და უწო
და მეწეკევნელთა მთავარსა და ნათელსცა. და წარვიდა მუნით ბაღდადდს:
¯~ მან ერისთავმან ჯიბღუმ, და ადარნასე ქართლისა მთავარმან გამოიღეს ცი
ხე კალისა და შეიპყრეს ციხის თავი იგი: ხოლო ამან ერის თავმან ჯიბღუმ. პირ
ველად პირი დრაჰკნით აღუვსო. რომელ სიტყვითა მისითა კეისარმან განიხარა.
და შემდგომად მისსა ტყავი გაჰჵადა, და კეისარსა უკანა მისწია გარდაბანს. კ
ადრებისათჴს უყო ესე ყოველი მას:
DA ესე ვითარითა სიკუდილითა წარეგნეს სტეფანოზ და მისნი მსახურნი: ამის თჴს უ
ყო ღ~თნ მთავარსა მას სტეფანოზს. რამეთუ არა მინდობითა ღ~ისათა ცხოვნდებო
და. არამედ მორწმუნეთა ემტერებოდა. და ურწმუნოთა ჰმოყუროდა:
¯~ მაშინ კვალად წარიღეს ბერძენთა საზღვარი ქართლისა სპერი და ბოლო კლარ
ჯეთისა ზღვის პირი. და შვილნი სტეფანოზისნი დარჩეს კლდეთა შინა კლარ
ჯეთისათა. და სხვა ყოველი ქართლი დაიპყრა ადარნასე ბაკურის ძემან მთავრო
ბით. და მეფობისა სახელი ვერცა მან იკადრა. და ერის თავნი იყუნეს თჴს თჴს
სა საერისთოსა შინა მკვიდრობდეს და მორჩილობდეს ადარნასე მთავარსა.
და მოკუდა კ~ზი ბართლომე. და ამა ადარნასემ დასვა კ~ზად იოანე. და წარგზავნეს
ანტიოქიას. და მისთანა მონაზონი ერთი, მოციქულთაცა და საკურთხევლადაცა.
რამეთუ განწესებულ იყო კურთხევა ანტიოქიით კ~ზისა. და ვერარა ვის ჵელ
ეწიფებოდა სლვად გზასა ანტიოქიისასა. ამისთჴს დიდი ზრუნვა აქუნდა ქა
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რთველთა. ხოლო დღეთა თეოფილე ანტიოქელ პატრიაქისათა წარავლინნეს მოც
იქულნი და მივიდნენ წინაშე ტეოფილაკტე ანტიოქელ პატრიაქისა. და მოუ
თხრეს ნეტარსა თეოფილაკტთეს ვითარმედ დიდსა ჭირსა შინა არიან ქრის
ტიანენი მკვიდრნი ქართველთა სოფლებისანი. რამეთუ დღითგან ნეტარისა ან

ასტასია მღდელ მოწამისათა არა კურთხეულ არს სიძნელისა თჴს გზათასა:
ხოლო მან ყო საზოგადო კრება და განაჩინა ბჭობითა კრებისათა მთავარ ეპისკო
პოსთა მიტროპოლიტთა და ეპისკოპოსთა თჴსთა თანა. რათა შეკრბებოდენ
ეპისკოპოსნი სამრემლოსა მისისანი, და აკურთხევდენ კ~ზსა ჟამითი ჟამად,
რომელიცა სამღთომან მადლმან უჩვენოს მათ და რომელი გამოირჩიონ და
სთნდეს მეფესა და ეპისკოპოსსა და ერთა და მოყუასთა მის ეკკლესიისათა. და
შეუქმნა მათ აღწერილი მოსაჵსენებელი თავისა თჴსისათჴს. და მუნ შემოკრ
ებულისა კრებისათჴს. და ჵელთ დასხმულ ყო ერთი ორთა მათ მისა მოვ
ლინებულთა მონაზონთაგანი სახელით იოანე. მის ჟამისა კზა~დ მათდა: ხოლო
ამას ანტიოქიის კრებასა შინა გაპატიოსნდა და განთავისუფლდა მათგან კ~ზი,
რამეთუ ჵელ ქვეით არღარა არს პატრიაქთა აღარც იკურთხევიან მათგან.
არამედ თჴსნი ეპისკოპოსნი აკურთხევენ. და შემდგომად რაოდენისა ჟამისად
მოკუდა კვალად კ~ზი იოანე. და ამანვე ადარნასემ დასუა ბაბილა კ~ზად:
¯~ ერაკლე კეისარი შევიდა ბაღდადს. შეიპყრა ხუასრო და მოაღებინა ძელი ცხო
ვრებისა. და მოკლა ხუასრო. და იწყო შენებად იერუსალიმისა. და დასვა მოდის
ტროს პატრიაქად. და წარუღო ბაღდადი. და უკმოიარა გზა ქართლისავე. მეშ
ვიდესა წელსა რაჳთგან ჩაევლო. და ეკკლესია ჯვარისა პატიოსნისა და სიონი.
ტფილისისა განესრულნეს ადარნასე ქართლისა მთავარსა: მაშინ ერაკლე
მეფემან ტფილისს მცხეთას და უჯარმოს ქადაგნი განავლინნა. რათა ყოველ
ნი ქრისტიანენი ეკკლესიას შევიდნენ. და ყოველნი მოგუნი და ცეცხლის მსახ
ურნი რომელნიცა არა მოინათლნენ მოისრნენ. ხოლო მათ ნათლის ღება არა
ინებეს, არამედ ზაკვით აღერივნეს ქრისტიანეთა თანა. და მიაწიეს ყოველთა
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მათ ზედა მახვილი. და ეკკლესიათა შინა მდინარენი სისხლთანი დიოდეს.
და განწმიდნა სჯული ქრისტეს ღ~ისა ჩვენისა. წარვიდა და წარიტანა თა
ნა მანგლისით და ერუშეთით ფერჵთა ფიცარნი და სამსჭუალნი უფლისა ჩ
უენისა იესო ქრისტნი. რომელნი მოცემულ იყუნეს კოსტანტინესგან
მირიან მეფისდა. მაშინ შეწუხნა ადარნასე ქართლისა მთავარი. ევედრებო
და რათა არა წარიხუნეს კეისარმან ნიჭნი იგი ღ~ისა მიერნი. არამედ არა ისმი
ნა კეისარმან ვედრება მისი და წარიხუნა თანა:
¯~ამა ადარნასეს ზე. გარდაიცვალა კზ~ი ბაბილა. და ამანვე ადარნასემ დასვა
კ~ზად თაბორ. და შემდგომად მისა მოკუდა ადარნასე მთავარი. და მის წილ
დაჯდა ძე მისი. სტეფანოზ:
Üეორმეოც და ორე მთავარი ქართლისა სტეფანოზ. ძე ადარნასე მთა
ვრისა ხოსროიანი:
¯~ ესე სტეფანოზ იყო უმეტეს ყოველთა ქართლის მეფეთა და მთავართა მო
რწმუნე და განმწმედელი სჯულისა. მაშენებელი ეკკლესიათა. და მან მოადგნა
ზღუდენი ეკკლესიასა ჯვარის პატიოსნისასა. და აღაშენნა დარბაზნი. და დაუწერა
კრება ყოველთა პარასკევთა. და მუნ შეკრბიან ყოველნი ეპისკოპოსნი და მღრ
დელნი მის არისანი კზ~სა თანა წინაშე პატიოსნის ჯვარისა. და ადიდიან პარ

ასკევი, ვითარცა დიდი პარასკევი: ხოლო საკათალიკოსოსა არიან კრებაჳ ყოვე
ლთა ხუთ შაბათთა. და ადიდიან წმიდა სიონი. ვითარცა დიდსა ხუთშაბათსა
საიდუმლოსა თანა ჵორცითა და სისხლითა ქრისტესითა:
¯~მცხეთას საეპისკოპოსოსა არნ კრება ყოველთა შაბათთა. და ჵსენება პირველ
მოწამისა სტეფანესი. და ყოველთა მოწამეთა. და დიდისა მისგან ძლიერებისა
სპარსთასა რომელი წამებულ იყო აბიბოს ნეკრესელ ეპისკოპოსი. რომელმ
ან მოაქცივნა უმრავლესნი მთეულნი არაგვსა აღმოსავალით. ხოლო პატიოსა
ნი გუამი მისი დადვეს მცხეთას საეფისკოპოსოსა სამარხოსა ეპისკოპოსთ
ასა. და დღესასწაულსა მისსა, უფროს ყოველთა დღესასწაულთა შეკრბიან და
ადიდიან ღ~თი:
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Üათ ჟამთა უკჲ გამოჩინებულ იყო მოჰმედ ნათესავი ისმაილისი. მოძღ
ვარი სარკინოზთა სჯულისა. და ყოველი არაბია და იამანეთი დაიპყრა და მო
კუდა იგი: და დადგა მის წილ აბუბექარ და შევიდა სპარსეთს. რამეთუ
ვინათგან შესრულ იყო ერაკლე მეფე სპარსეთს. განერყუნა სპარსეთი და
არღარა ვინ იყო წინა აღმდგომი მისი სპარსეთს შინა. ამან აბუბექირ და
იპყრა სპარსეთი. შევიდა ბაღდადს. და უმრავლესთა მძლავრებით დაატე
ობინა ცეცხლის მსახურება. და მოაქცივნა ცეცხლის მსახურნი იგი სარკი
ნოზად, და მოკუდა იგი. და დადგა მის წილ ომარ, და უმეტეს განძლიერდა იგი:
Üაშინ უთხრეს მეფესა ერაკლეს ვითარმედ შემოვლენ აგარიანნი შამად და
ჯაზირეთად რომელ არს შუამდინარე. და გამოვიდა ერაკლე ფილისტიმად
რათამცა ეწყო მუნ. ხოლო იყო მუნ მონაზონი კაცი ღ~ისა: და მან ჰქვა მეფესა
ესრეთ. ვითარმედ ივლტოდეთ სარას განძებულთა ანუთუ განკერძოებუ
ლთა. რამეთუ უფალმან მისცა აღმოსავლეთი და სამხრეთი სარკინოზთა.
რომელ არს თარგმანი მისი სარას მიაპოი. და მონაზონისა მის სიტყვითა ესე უთ
ხრეს ერაკლე მეფესა ვარსკულავთ მრიცხველთა და სრულთა მისანთა. აღაშენა
ერაკლე მეფემან სვეტი და დაწერა მას ზედა, მშვიდობით შუა მდინარეო და ფი
ლისტიმო. ვიდრემდის წარჵდეს შვიდნი შვიდეულნი. შვიდეულისათჴს ესრ
ეთ პოვეს ჟამი განსაზღვრებული ფილოსოფოსთა ჰრიმისტროსმან იჯინტონ
ის წიგნთა შინა რომელ არს სარკინოზთა თჴს. რომელ არს ორას ორმეოც
და ათი წელი. ხოლო მოჰმედის გამოჩინებადმდე, ალექსანდრესითგან გარდასრულ
იყუნეს წელნი ცხრა ას ოცდა შვიდი:
Üაშინ ყოველნი ნათესავნი ბერძენთა წარჩინებულნი ჰფლვიდეს ქუეყანათა ში
ნა განძთა მათთა. რათა რაჟამს გამოვიდენ პოონ განძი იგი. და არღარა ნახ
ონ ჭირი იგი წარღებისა და კვალად გამოღებასა: და აღმოვლო მუნით ერაკ
ლე კეისარმან გზა რანისა. და მეორედ შემოვიდა ქართლად. და ჰქვა ნათესავ
თა სპარსთასა რომელნი შემოლტოლვილ იყუნეს სარკინოზთაგან. უკეთუ
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უწყით ვითარმედ დასრულდა მეფობა თქვენი. დაუტევეთ ჩრდილოჳ და
შემოვედით ჩვენ თანა. და მათ დაუტევეს ქვეყანა ესე და დაფლნეს განძ

ნი იგი მათნი. რომელნიმე წარჰყუეს და რომელნიმე დადგეს. და შეიტანნ
ეს ყოვლისა საგანძურისა გუჯარნი. და რაჳ გუჯარნი დაწერნეს აღწერეს
ნათესავი თჴსი და ქვეყანა. და დადვეს რათა ოდეს მოვიდნენ ბერძენნი, მით
გუჯრითა მოიძიონ ნათესავნი მათნი. და თითეულად განუყონ განძი და
ქვეყანა. მოკუდა კ~ზი თაბორ. და დასვეს კ~ზად სამოელ. ამისა შემდგომ
ად გარდაჵდეს რაოდენნი მე წელნი. ქ~ეს აქათ. ქნ~ვ. იქმნა კრება მ
ეექუსე. რ~ო. წმიდათა მამათა კოსტანტინე პოლის შინა. მეათსამმეტ
ესა წელსა პოღონატი კოსტანტინეს მეფობისასა რომელი იყო მამა
იუსტინიანესი. რომლისა წინამძოვარ იყუნეს თეოდორე და გიორგი ხუც
ესნი და იოანე დიაკონი. ადგილის მცველნი, აღათონ ჰრომთა პაპისანი.
და გიორგი კოსტანტინე პოლელი. თეოფანე ანტიოქელი. ამის კრებისა
მიერ ბრძანებს ესრეთ წმიდისა ეკკლესიისა საქართველოსათჴს რომელ
არს წმიდა მცხეთა. რათა იყოს სწორ პატივითა ვითარცა წმიდანი სამ
ოციქულო კათოლიკე ეკკლესიანი საპატრიაქონი. და იყოს კ~ზი ქართლ
ისა სწორი პატრიაქთა თანა. და აკურთხევდეს, მწყსიდეს და განაგებდეს
სიმართლით. მთავარ ეპისკოპოსთა მიტროპოლიტთა და ეპისკოპოსთა და
სამწყსოსა თჴსსა ქართლისა გამოღმა გაღმა კახეთსა შაქსა შირვანსა და
მიდგმით წარმოვლით მთისა მის ადგილისათა. სვანეთისა და ჩერქეზის სამ
ძღვრამდის სრულიად ოვსეთსა და ყოველსა ზემო ქართლსა სამცხე საათა
ბაგოსა. მის თჴს მიგვითვლია საქართველოს ეკკლესიანი. მას მონებ
დენ და მის ჵელს ქვეშე იყუნენ. და სჯულსა მისსა ერჩდენ. და მისგ
ან იმწყსებოდენ. და მიგვიცემია ჵელმწიფება შეკრვისა და განჵსნისა
რომელი შეკრას, კრულ იყოს იგი ცათა შინა. და რომელი განჵსნას ქ
ვეყანასა ზედა, ჵსნილ იყოს იგი ცათა შინა: ხოლო პირველითგან ან
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ტიოქის კრებისა მიერ განპატიოსნებულ იყო. და ამა კრებისა მიერ
დაგვიმტკიცებია პატრიაქად: რამეთუ ნუ იქმნებიან მიტროპოლიტნი ნ
უცა ეპისკოპოსი კზ~ისა შეუნდობარად. ხოლო უკეთუ ვინმე იკადროს
კზ~ისა წინა აღდგომა მთავარ ეპისკოპოსმან გინა მიტროპოლიტმან. ანუ
ეპისკოპოსმან. ანუ დაიპყრას ხარისხი და ეკკლესია ძალითა კზ~ისა უკი
თხავად და შეუნდობელად. ანუ იკურთხოს მეფე, გინა მთავარნი ანუ
მთავარეპისკოპოსნი მიტროპოლიტ ეპისკოპოსნი განიკჲთენ. ხოლო ოდე
სცა ენებოს შემზადება და კურთხევა მირონისა აკურთხოს თჴსსა ეკკლესიასა:
r~ მრავალნი მრავალ გზის ამათ პირთა თჴს გვ
კითხვიდეს, და დავბრკოლდებოდეთ
ჩვენ ამათ პირთა თჴს უმეცრებ
თ. და ესე მცირედნი სიტ
ყუანი ვითარცა თესლ
ის მკრებელმან მი
მოგანთესულნი წ~თა წერილ

თაგან ერთად
შემოვკრიბ
ენ. ჯერ ჩინები
თა შენითა კაცო
ღმრთის
აო:
ჱ
¯~სტეფანოზს ესხნეს ორნი ძენი. უხუცესსა ეწოდებოდა სახელად მირ
და შედეგსა არჩილ. და განუყო ყოველი ხვასტაგი სამეფოსა მისისა საგან
ძური ოქროსა და ვერცხლისა და თვალთა პატიოსანთა რამეთუ ნახევარი
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საქონლისა მისისა წარიღო ქვეყანასა ეგრისს. და წარიტანა თანა ძე
თჴსი პირმშო მირ. და ნახევარი საქონლისა მისისა მისცა არჩილს უ
მრწემესსა ძესა თჴსსა. ხოლო არჩილ დაფლა საგანძური მისი უფროსი
ჵევსა კახეთისასა. ხოლო სამსახურებელნი ოქროსა და ვეცხლისანი ჵევსა
უჯარმოსასა. და საგანძურნი ქართლისა და ჯავახეთისანი დასხნა მახლობე
ლად გორსა რომელი მანვე ერაკლემ განაჩინა განძთა სამალავად. მათ
თჴს რომელნი თანა ვერ წარჰქონდეს. ხოლო სახელისა გორისა მის არს
ტონღო, რომელ არს თარგმანებით მთაჳ ოქროსი. და დასვა მას ზედა ტი
ლისმი, რათა ვერვინ უძლოს გამოღებად:
¯~საგანძურნი ყოელთა ქართლისა ეკკლესიათანი დაფლნა აჩრდილსა დიდსა
სიონისა მცხეთისასა: და შემდგომად მცირედთა დღეთა შევიდა არჩილცა
ეგრისადვე. და მუნ ყოფასა შინა მოკუდა სტეფანოზ მთავარი ქართ
ლისა. და მის წილ მეფე იქმნნეს ძე მისი მირ და არჩილ:
Mეორმეოც და სამი მეფე მირ და ძმა მისი არჩილ. ძენი სტეფანოზ
მთავრისანი ხოსროიანი:
¯~მუნ ეგრისს ყოფნასა შინა ამის მეფის მირისა და ძმისა მისისა არჩილისა.
მოვიდა ამირა აგარიანი ქართლს. რომელსა ერქვა მურვან ყრუ დის წუ
ლი მოჰმედისი. რომელი წარმოევლინა ეშიმს ამირ მუმლსა ბაღდადელსა
ძესა აბდალ მელიქისასა ნათესავისაგან ამათისა. და მისთჴს ეწოდა ყ
რუი რომელ მეორედ არა მიითვლიდა სიტყუასა განმზრახთასა. და ყოვე
ლნი მთავარნი და პატიახშნი ნათესავნი ერისთავთა და წარჩინებულთან
ი შევიდოდეს კავკასიად. და დაიმალნეს კლდთა და ღრეთა: და მოვლო
ყრუმან ყოველი კავკასია და დაიპყრა კარი დარიელასი და დარუბანდისა.
და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი, და უმრავლესნი ციხენი ყოველთა საზ
ღვართა ქართლისათა:
DA ვითარცა ცნა რამეთუ მეფენი ქართლისანი და ყოველნი ნათესავნი მათ
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ნი წარვიდეს ეგრისად. და მუნით კვალად მიიცვალნეს აფხაზეთად. შ
ეუდგა კუალსა მათსა. და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და სიმაგრენი ეგ
რისის ქვეყანისანი. და ციხე იგი სამ ზღუდე შემუსრა, რომელ არს ცი

ხე გოჯი. შემუსრა და შევლო ზღუდე იგი საზღვარი კლისურისა. და მო
სლვასა მისსა კ~ზი თაბორვე:
¯~იყუნეს მაშინ მეფე მირ და ძმაჳ მისი არჩილ ციხესა მას შინა ანაკ
ოფისასა. რომელსა შინა იყო ხატი ყოვლად წმიდისა ღ~ის მშობელისა.
არა კაცობრივითა ჵელითა დაწერილი, არამედ ზეგარდამო. რომლისათჴს არა
ვინ უწყის თუ ვინაჳ იგი მოსრული იპოვა თავსა ზედა მის გორისასა. რ
ომელსა მოსდგმიდა სამხრით ზღვაჳ და ჩრდილოთ ჭალაკი მწყურნები. და
ერისთავი კეისრისა ლეონ შესრულ იყო ციხესა შინა სობლისასა. რომელ ა
რს გარდასავალსა ოვსეთისასა. და ვერავინ შემძლებელ იყუნეს წყობად
ყრუსა მის. რამეთუ იყუნეს სპანი მისნი უფროს და უმრავლეს ჭალაკ
თა ეგრისისათა:
¯~ ამანვე ყრუმ შეიპყრნა და აწამა წმიდა დავით და წმიდა კოსტანტინე. რომე
ლთა წამებასა ვრცელად მოგვითხრობს ცხოვრება მათი: და ჩვენ პირველივე
სიტყუა ვიწყოთ. მაშინ ვითარ იყუნეს ციხესა მას შინა ანაკოფისასა მუნ
მივიდა მურვან ყრუი და უწყო ბრძოლა მეფეთა მათ: მაშინ ჰქვა არჩილ
ძმასა თჴსსა მირს, მიწყუდეულ არს ციხე ქალაქი ესე შემუსრვად. და უკეთ
უ შეგვიპყრნეს ჵელად და გამოიკითხნეს ყოველნი საგანძურნი ნამალევნი
რომელნი იგი დავფლენით ქუეყანასა ჩვენსა. მონაგებნი მირიან ღ~თივ გან
ბრწყინვებულისანი. და კვალად ვახტანგ ღ~თივ განძლიერებულისანი და
ყოველთა შვილთა მათთანი რომელთა გვშვნეს ჩვენ. და იგიცა ითხოვოს
ჵელთაგან ჩვენთა რომელი დამალა ერაკლე მეფემან. რომლისა აღწერილი
ყოველი დავდევით ორთა მათ თანა გვირგვინთა ზურმუხტისა და იაგუნდი
სა ძოწეულისა თანა. რომელნი იგი გამოიტანნა მამამან ჩვენ მან დიდ მან
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ვახტანგ მეფემან ინდოეთით და სინდეთით. დავფლენით იგი უჯარმოს
მახლობელად შორის ორთა მათ კოშკთა უმცუელოთა. და ყოველი
იგი აღწერილ არს გონებასა ჩემსა:
DA შენ წარიხვენ ორნი იგი გვირგვინნი მისვე ვახტანგისნი ოქროსა და ია
აკინთისანი ერთი მირიან მეფისა და ერთი ვახტანგისნი. რომელი მოუძ
ღვნა სპარსთა მეფემან ყოველსა თანა ოქროსა და ვეცხლსა. რომელი აჰ
კიდა სატვირთავსა ხუთასსა, და მკუირცხლსა ორი ათასსა. შენ და მამამან
ჩემმან დასდევით იგი ქუთათის, და ციხე გოჯს: ხოლო მე გვირგვინი იგი ჩე
მნი და გუჯარნი ტყვივისანი მარტოდ დავსხენ. და აწ უკეთუ მოვსწყ
დეთ, განძი იგი უცნაურად დარჩეს ყოველივე. გამოსვლასა ბერძენთას
ა ძიება ყოს კეისარმან ნათესავისა ჩვენისათჴს. და მოსცეს განძიცა იგი
და მეფობაჳ: აწ უკჲ არა ვიქმნნეთ ჩვენ მიზეზ ოჵრებისა ქართლისა და
საბერძნეთისა. არამედ განვიდეთ და ვეწყვნეთ ზღვით კერძოსა ამას გვერდსა
შინა. და თუ ენებოს ღ~თსა ერთითა იოტოს ათასი და ორითა ბევრი:
DA მივიდეს წინაშე ხატისა მის ყოვლად წ~ისა ღ~ის მშობელისასა შევრდომით.
და იტყოდეს განვალთ სასოებითა ძისა შენისა და ღ~ისა ჩვენისათა. რო

მელი იშვა შენგან. მისსა შეწირე ოხა ჩვენთჴს, და თანა მავალ მეყავნ
ჩვენ წყალობა შენი. და იყო მათ თანა სიმრავლე მცირედ ტაძრეულისა
მათისა, და ნათესავი ერისთავთა და პატიახშთა ათასი ოდენ. ხოლო სპათა
გან აფხაზთა ორი ათასი მებრძოლი:
DA ვიდრე განთენებადმდე მოავლინა უფალმან სარკინოზთა ზედა ხორშაკი ბღ
უარისა. და გუემნა იგინი სატილითა სისხლისათა. და ეჩვენა ღამესა მ
ას ანგელოზი არჩილს, რომელმან ჰქვა მას წარვედით და ეწყვენით აგარ
იანთა მათ. რამეთუ მოგვივლენია მათ ზედა გჲმანი სასტიკად მომსრველ
ი, კაცითგან მიპირუტყუთამდე. და ოდეს განხვიდეთ, გესმასთ ბანაკსა შ
ინა მათსა ჵმა ვაებისა და ტირილისა. ხოლო თქვენ მჵნე იყუენით და განძლი
1-26 სტრ., 104v
ერდით სასოებითა ღვ~თისათა:
DA ვითარცა განთენდებოდა ისმა ბანაკით მათით ჵმა ტირილისა და გოდ
ებისა. მაშინ უკჲ განვიდეს სასოებითა ღთ~ისათა წყობად მათდა და
ეწყუნეს. და მოსცა უფალმან ძლევა მცირეთა ერთა ქრისტეანეთა. და მო
სწყდა სატლითა სარკინოზთაგან, ოცდა თხუთმეტი ათასი. და მახვილ
ითა სამი ათასი. და იწყლა მიერ მაზრაკითა ფერდსა. ხოლო ქრისტიანეთა
გან მას დღესა შინა მოკლეს კაცი სამოცი. და სარკინოზთა ცხენი დაე
ცა ვითარცა ჭალაკი და ჩაჰყრიდეს ყოველსა მას ზღვად:
Üაშინ იხილა ვინმე ჩჲნება აგარიანმან რომელსა ეტყოდა რეცა მო
ციქული მათი. მოუცემია ღ~თსა ძლევა ჩვენდა ვიდრე აღსრულებად
მდე ათთა მეფეთა, ვითარცა ჰქვა აბრაჰამს და აგარს ღ~თნ. არამედ ეკკ
ლესიათა ღ~თისათა და კაცთა ღ~ის მსახურთა ეკრძალებოდეთ ვითარცა
იგი გამცენ კურანსა შინა ჩემსა. და მსწრაფლ აღიყარნეს და უკუნ ი
ქცეს კუალსავე თჴსსა. და ვითარცა აღვლეს ციხე გოჯი, დაიბანაკეს
წყალთა მათ ზედა ორთა მსგეფსსა ერთსა. და გარდამოჵდა წყალი წვიმი
სა ფიცხელი. და ადგეს მდინარენი სასტიკად. და მიმართა უმცროსმან
წყალმან მან სპასა აბაშთასა და წარიღო მათგან მკვირცხლი ოცდა სამი
ათასი. და მიმართა უფროსმან წყალმან მან მჵედართა, რომელთა იგი ბან
აკი იყო უჭალაკეს. რომელნი მიივლტოდეს ადგილთა რომელთამე. და
რომელნი მე ხეთა ზედა განჰჵდებოდენ. და წარიღო ცხენი ოცდა თხუ
თმეტი ათასი. და მიერითგან სახელ ედვა ორთა მათ მდინარეთა, ერთსა ცხ
ენის წყალი, და ერთსა აბაშა. და აღიყარა მუნით და შევლეს მუნ გზა გუ
რიისა და განვლეს სპერი. და სიმრავლისაგან არა შეჩენილ იყო დაკლებაჳ.
ხოლო უწინვე დასჭრეს კუდები ცხენთა მათთა, რამეთუ თიჵისაგან ვერ ითრევდიან:
¯~ იქმნა მას ჟამსა განრყუნილ ქვეყანა ქართლისა სომხითისა და რანისა. რამ
ეთუ არა რაჳ იპოებოდა. არცა ნაშენები, არცა საჭმელი კაცთა და პირუტ
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ყუთა ყოვლადვე. და წარავლინეს მოციქული წინაშე კეისრისა მირ და არჩ
ილ და ერის თავმან აფხაზეთისამან და აუწყეს ესე ყოველი რაჳცა იქმნა ღ~ისა

მიერ ჵელითა მათითა: მაშინ კეისარმან წარმოსცა ორი გვირგვინი. და გუ
ჯარნი მირსა და არჩილს. და მოწერა მათ თანა ესრეთ, ვითარმედ თქვენი ი
ყო მეფობაჳ სიმჵნე და სიბრძნე ქართლსა შინა. აწ დაღაცათუ იდევნებით
ჩვენ თანა მსახურებისათჴს ჯვარისა. არამედ მოქცევასა ჩვენსა ვითარცა
აღმითქუა ჩვენ ღ~თნ ჩვენთანავე იდიდნეთ. ხოლო თქვენ დაადგერით სიმაგ
რეთა შინა თქვენთა ვიდრემდის წარჵდენ წელიწადნი მათნი სამასნი. რამეთუ
ორას მეერგასესა წელსა განევლთოს მეფობა მათი. და განსრულებასა მეს
ამასისა წელიწდისასა, მოეცეს ძალი მეფობასა ჩვენსა და შევმუსრნეთ აგარიან
ნი. და ყოველნი მათნი ამაღლებულნი დამდაბლდენ და ჩვენთანა მადიდებელ
ნი ამაღლდენ: და მოწერა ლეონისა ესრე სახედ. რამეთუ ყოვლადვე საზღვართა ქ
ართლისათა ჩვენგან ქმნილარს ვნებაჳ, და მეფეთა მათთაგან ჩვენდა მომარ
თ რგება და თანა დადგრომაჳ: ხოლო აწ ესე მესამე მსახურება და რგება დადვ
ეს საყდარსა ამას სამეუფოსა. რამეთუ პირველად ნათელი მიიღეს ჵელსა ქუ
ეშე ჩვენსა. და კვალად შემუსრვისაგან დაჳრჩინეს დიდი იგი ქალაქი პონ
ტოსი. და შორის ჩვენსა და შორის სპარსთა ყვეს მშვიდობა. რამეთუ იგივე
დიდი ვახტანგ გორგასალ შუამდგომელ იქმნა. და ჵრმლითა თჴსითა უკუ
მოუღო სამეფოსა ამას პალესტინე. და ორი ნაწილი ჯაზირეთისა:
Dა აწ თუმცა ღ~თსა არა მაგათ მიერ დაებრკოლა ბოროტი ეგე მტერი, შემომ
ცა სრულ იყო ვიდრე კოსტანტი პოლემდე. რამეთუ შვილთა შორის ნებრ
ოთისთა ეგენი მხოლოდ ადიდნა ღ~თნ. რამეთუ არა მოაკლდეს ნათესავსა მაგა
თსა ბრძენი გულის ჵმის მყოფელი და მბრძოლი. ვთარცა მოგვითხრობს ჩ
ვენ ესე აღწერილი გუჯარი, რომელსა შინა აღწერილ არიან მეფენი და წარჩ
ინებულნი ტომებით და სოფლებით მათით: ხოლო შენდა მიბრძანებიეს ერის
თაობა აფხაზეთისა, შენდა შვილთა შენთა და მომავალთა სახლისა შენისათა
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მი უკუნისამდე. არამედ კეთილად ჰპატიობდი მეფეთა და ერთა მაგათ ქარ
თლისათა. და მიერიდგან ნუღარამცა ჵელ გეწიფება ვნებად მათდა, და საზღ
ვართა მათთა ეგრისთა. ვიდრემდის იყუნენ მანდა ანუ განვიდენ მანდეთ:
Üაშინ მეფე მირ დამძიმდა წყლულებისაგან მოსიკუდიდ. და ჰრქვა ძმასა თჴს
სა არჩილს ესრეთ. რამეთუ მე ესერა წარვალ ძმაო ჩემო მამათა ჩვენთა
თანა. არამედ წარმეც და დამფალ საფლავსა მას მამათა ჩვენთა თანა. ხოლო
შენ გაუწყო ადგილი საგანძურთა მათ ჩვენთა ნამალევთა თუ სადა არს
რამეთუ არა მივის ჩვენ შვილი წული მკვიდრად. არამედ მისხენ შვიდნი
ქალნი. და აწ შენ ხარ მკვიდრი სახლისაგან მეფობისა ჩვენისა მირიან მ
ეფისა. და შენ თჴთ უწყი ვითარმედ ქალი შვილი ჩვენ არა მივსცით ერის
თავთა ჩვენთა ცოლად. ანუ მივსცით მეფესა. ანუ მოვინმე ვიდის სპარსეთ
ით ნათესავი მეფეთა ვითარცა ფეროზ, რომელსა მისცა მირიან მეფემან ასუ
ლი თჴსი ცოლად. და ჩვენ შემცირებულ ვართ. რამეთუ შენ ხარ უცოლო
და მე ვარ უძეო:
DA აწ რადთგან მოიყუანნიან მამათა ჩვენთა ცოლნი, ასულნი ერისთავთა ჩვენთა
ნი. და მისციან ასულნი თჴსნი. მათ და ქვეყანანიცა ქართლისანი მისც

იან მათ. და შენცა მიეც მათ ასულნი ჩემნი და განუყავ მათ ქვეყანან
ი ქართლისანი. ნახევარი შენ, და ნახევარი მათ. ხოლო საუხუცესოდ რომ
ელ მაქუნდა მე ყოველივე მომიცემია შენდა. და გაქუნდეს საუხუცესოდ
ეგრისი, სვანეთი, თაკუერი, არგვეთი, და გურია: ხოლო კლარჯეთი და შუა
მთიულეთი მიეც ასულთა ჩემთა. რათა მუნ შინა იყუნენ ჟამთა ამათ ბორო
ტთა. და რამეთუ მამაცა ჩვენი მოკუდა შფოთსა ამას შინა, რომელი დამარხ
ულ არს ეგრისსა შინა, და ვერ წარვეცით იგი მცხეთას. წარსცენ ძვალნი მ
ისნი და დაჰფლენ საყდარსა ქუთათისსა რათა იყოს იგი საწამებელად სამკვი
დროსა ჩვენისა. და შენ დაადგერ აქა და ემოყურებოდი ბერძენთა. ვიდრემდ
ის განქარდეს ბნელი ესე. და შემდგომად ამისა მოკუდა მეფე მირ, და წარ
1-26 სტრ., 106r
მოსცეს მცხეთას. და დაფლეს ზემოსა ეკკლესიასა შესავალსა კარისასა,
და დაჯდა მის წილ მეფედ ძმაჳ მისივე არჩილ:
Üეორმეცდა ოთხე მეფე არჩილ. ძე სტეფანოზ მეფისა. და ძმა მე
ფისა მირისა ხოსროიანი:
Üაშინ ამან მეფემან არჩილ მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა ქართლისათა და მ
ისცნა ძმის წულნი თჴსნი. ერთი მისცა მამის ძმის წულს, შვილსა გურამ
კურატ პალატისასა, რომელსა ჰქონდა კლარჯეთი და ჯავახეთი. და მეორე
მისცა პატიახშსა ნათესავსა ფეროზისსა, რომელი მთავრობდა თრიალეთს ტა
შირს და აბოცს: მესამე მისცა ნერსეს ნერსიანსა, რომელი იყო წარჩინ
ებული ვახტანგ მეფისა: მეოთხე მისცა ადარნასე ადარნასიანსა. და ორთა
ამათ განუყო ზენა სოფელი რომელ არს ქართლი: მეხუთე მისცა ვარზმანს
და მისცა კოტმანითგან ქურდის ჵევამდე. იყო ესე ვარზმან ნათესავი სპარს
თა ერისთავისა ბარდაველისა რომელი იყო დედის მამა ვახტანგ მეფისა: მეე
ქუსე მისცა ჯუანშერს ჯუანშერიანსა, რომელი იყო ნათესავი მირიან მეფისა
შვილთაგან რევის ძეთასა. და მისცა ჯვარი და ხერკი და ყოველი მთიულეთი
მანგლისის ჵევი და ტფილისი:
¯~ ნაწილი არჩილისი იყო განზოგებით ყოველთა ამათ ჵევთაგან. და ვითარ
იხილეს. რამეთუ ჯუანშერს უმეტესი ნაწილი მისცა, დაუმძიმდათ მცი
რედ რამ სხვათა მათ. და განუტევნა მთავარნი ესე ცოლებითურთ თჴს
თჴსად ადგილად: ხოლო არჩილ მოუწოდა ლეონს და ჰქვა ესრეთ. კურ
თხეულ იყავნ შენ უფლისა მიერ. რამეთუ კეთილად იღვაწე სტუმრო
ბა ჩვენი. და დამიცვენ ჩვენ ადგილთა შინა შენთა მშვიდობით. გარნა აწ
უწყი ესე შენება ადგილთა ჩვენთა კლისურითგან აღმართ. წარვალ და
დავეშენები ციხე გოჯს და ქუთათის. და აწ ითხოვე თავისა შენისათჴს რაჳ
გნებავს ჩემგან ნაცვლად კეთილის მსახურებისა შენისა: ხოლო ლეონ
ჰქვა. მომცა მე კეისარმან ქვეყანა ესე მკვიდრობით კეთილად სიმჵნითა თქ
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უენითა. ხოლო ამიერითგან არს ესე მამულობით სამკვიდრებელ ჩემდა
კლისურითგან ვიდრე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთად, სადა დასწყდების
წვერი კავკასიისა ამის. შემრთე მეცა მონათა შენთა თანა რომელი ესე დ

ღეს ღირს მყვენ შვილად და ძმად შენდა არა მინდა ნაწილი შენგან, არა
მედ ჩემიცა ესე შენდავე იყოს ყოველივე:
Mაშინ მისცა ლეონს ცოლად ძმის წული მისი გუარანდუხტ, და გვირგ
ვინი იგი რომელი ბერძენთა მეფესა წარმოეცა მირიანს თჴს. და ყვეს აღთ
ქმა და ფიცი საშინელი ვითარმედ არაჳ იყოს მტერობა შორის მათსა
არამედ ერჩდეს ლეონ არჩილს ყოველთა დღეთა მისთა: წარმოვიდა არჩილ
და დაემკვიდრა ეგრისს ვიდრე შორაპნამდე. და განაგნა ყოველნი ციხენი და ქა
ლაქნი და აღაშენა საზღვარსა ზედა გურიისა და საბერძნეთისასა ციხე. და წა
რჵდა ამათ შინა წელიწადნი ათორმეტნი. და იწყო შენებად ქართლმა. რამეთ
უ განრყუნილ იყო საყოფლად მცხეთა. გარდამოვიდა არჩილ ეგრისით და
დაჯდა ნაციხარსა ჵიდრისასა:
Mაშინ მოვიდა მისსა ერთი მთავარი ვინმე, რომელი იყო ნათესავისაგან დ
ავით წინასწარმეტყუელისა სახელით ადარნასე. ძმის წული ადარნასე ბრმისა.
რომლისავე მამა მისი მზახებულ იყო ბაგრატონიანთადვე. და ბერძენთა მიე
რ დადგინებულ იყო ერისთავად არეთა სომხითისათა. და ტყუეობასა მას ყრ
უსასა შთასრულ იყო იგი შვილთა თანა გურამ პალატისასა კლარჯეთ
ს, და მუნ დარჩომილ იყო. ხოლო ამან ადარნასემ ითხოვა არჩილისაგან და
ჰრქვა. უკეთუ ინებო და მყო მე ვითარცა მკვიდრი შენი მომეც მე ქვეყანა.
და მისცა შოლავერი და არტანი: ამისა შემდგომად მოვიდა არჩილ კახეთ
ად. და ყოველთა ტაძრეულთა მისთა მიუბოძა კახეთი. და აზნაურ ყუნა
იგინი. აღაშენა ეკკლესია საძმორს. და შეირთო ცოლი ასული გურამ კუ
რატპალატისა, რომელი იყო შვილთაგან ვახტანგ მეფისათა ბერძნისა ცოლ
ისა ნაშობთა. და დაჯდა წუქეთს. და აღაშენა კასრი და ჵე ვსა ლაკვასტისა
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სა აღაშენა ციხე. და პოვნა წუქეთს მთავარნი, რომელთა მიებოძა ვახ
ტანგ მეფესა წუქეთი. და იყო მაშინ რომელი ერისთავობდა თუშთა და ხუნზ
თა ზედა და ყოველთა წარმართთა მის მთისათა სახელით აბუხუასრო და არა
ინება მისგან წაღება წუქეთისა. და აღაშენა ციხე ქალაქი ერთი ნუხპატის
ორთა წყალთა შუა. ხოლო ნუხპატელნი იყუნეს უწინარეს კაცნი წარმარ
თნი და მჵეცის ბუნებისანი. არამედ ყრუსა მოესრა სიმრავლე იგი მათი. და
იძულებით მონათლნა იგინი არჩილ მეფემან:
¯~ განძლიერებულ იყუნენ სარკინოზნი ქვეყანასა რანისასა. დაეპყრათ გაზ
ირი და სომხითი. და ჰბრძოდა მასლამა ბერძენთა. ხოლო ძმის წულნი ადარნასე ბრ
მისანი რომელთა დასწუნეს მამის ძმისა თუალნი. წარმოვიდეს ტარონით შაკიხ
ად სამნი ძმანი დაემკვიდრნეს მუნ ბრძანებითა არჩილისითა. რამეთუ ყოველი
პირი კავკასიისა რანით კერძო უმკვიდრო ქმნილ იყო. ხოლო ჲერეთი და კახე
თი ჭალაკთა და ტყეთაგან უკეთუ დარჩომილ იყო. და დაემკვიდრნეს სამნი
ვე იგი ძმანი ვიდრე გულგულამდის: მასვე ჟამსა პატიახშნი ვინმე არა შე
ეშუნეს კლარჯეთს სხუად. და წარვიდეს ნახევარნი მათგანნი და შეიპყრეს კლ
დე ერთი ტაოს რომელსა ერქვა კალმახი და აღაშენეს ციხე: ხოლო რომელნი
იგი მოვიდეს კახეთს არჩილის თანა. მისცა ერთსა მათგანსა ცოლად ნათესავისა

აბუხუასროსაგან. და დაქვრივებულ იყო იგი და არა ესვა ქმარი. და მიუბოძა
წუქეთი ციხით და კარითურთ: და ჟამთა მათ დაეცადნეს სარკინოზნი შემო
სვლად ქართლად ყრუსა წარსლვიდგან წელიწადსა ორმეოცდა ათსა აქა
ჟამამდე არღარა შემოვიდოდეს არამედ მიიღებდეს ხარკსა ერისთავთაგან.
ხოლო ესხნეს არჩილს ძენი ორნი იოანე და ჯუანშერ: ასულნი ოთხნი.
გუარანდუხტ, მარიამ, მირანდუხტ, და შუშან:
¦ამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი. რომელი ესე
იყო მეფე ქართლისა ხოსროიანი
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Dა ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა წელიწადნი ორმეოც და ათნი. კვალად მო
ვიდა ჭიჭუმ ნათესავი მოჰმედისი. მოაოხრა და შემუსრნა ყოველი შენებ
ული ქართლისა. და მიმართა შესლვად კახეთად რათამცა მოაოჵრა და ყო
ვლითურთ უმკვიდრო ყო: იყო შიში დიდი მეფეთა და მთავართა და ყოვლისა
ერისა. და არა შემძლებელ იყუნეს წინა აღდგომად. რამეთუ რაჳთგან გან
ერყუნა ქვეყანა ესე ყრუსა. დაღაცათუ გარდავლნა ჟამნი მრავალნი მ
შვიდობით. არამედ არღარა მოგებულ იყო კუალსავე თჴსსა:
Üაშინ წმიდამან არჩილ განიზრახა გონებასა თჴსსა სიმჵნითა გულისა მი
სისათა, რათა მივიდეს და ნახოს და ითხოვოს მისგან მშვიდობა ქვეყანისა თჴ
სისა. და დაცვა შეურყეველად ეკკლესიათა. და არა დაპატიჟება დატევების
ათჴს სჯულისა. მინდობითა ღ~ისათა აღირჩია თავისა თჴსისა და სულისა
დადება საჵსრად ქრისტიანეთა: და აღდგა და მივიდა ჭიჭუმის თანა რომელ
სა ეწოდა ასიმ: მაშინ ვითარცა სცნა მისლვა მისი, მიეგება წინა სიხარულ
ით და მოიკითხა დიდითა დიდებითა, და დაყვეს დღე იგი ერთობით. და აქო
სიკეთე მისი. და შეუყუარდა სიკეთე ასაკისა მისისა. და უმეტესად შვენი
ერება პირისა მისისა:
DA შემდგომად მცირედთა დღეთა იწყო სიტყუად ლიქნითა და აღუთქმიდა
ნიჭთა დიდთა და აწვევდა დატევებასა ქრისტეს სჯულისასა, და მიქცევად
სარკინოზად. ხოლო წმიდამან არჩილ ყოვლადვე არა თავს იდვა სიცბილი
მისი. და მტკიცითა გონებითა მიუგო და ჰქვა ესრეთ. ნუ იყოფინ თუმცა
სიტყუათა შენითა ვისმინე ანუმცა დაუტევე ქრისტე ღ~თი ცხოველი. რომელ
ი იგი არს ღ~თი ჭ~ტი. რომელმან ჵსნისათჴს ჩვენისა ჵორცითა სიკუდილ
ი თავს იდვა: და უკუეთუ ვისმინო შენი, უწყოდე რომელ მოვკუდე სიკ
უდილითა რომლითა ვიტანჯებოდე საუკუნოდ. გარნა უკეთუ შენ მო
მკლა, აღვდგე ვითარცა ღ~თი ჩემი და მისთანაცა ვიდიდო. ესმა რა ესე
უსჯულოსა მას და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეველი. დაუკვირდა ფრიად
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და უბრძანა შეპყრობა მისი და შეყენება საპყრობილესა. რათა ღონის
ძიებითა მიაქციოს იგი. რამეთუ არა სთნდა სიკუდილი მისი სიშვენიე
რისათჴს ხატისა მისისა. და სიმაღლისა თჴს ასაკისა მისისა:
DA ვითარ შეიყუანეს საპყრობილესა აკურთხევდა ღ~თსა, და ითხოვდა მის მიერ
შეწევნასა. რათა მოწყალებითა მისითა ღირს ყოს თავი თჴსი მიმთხუჲვად

მკვიდრ ყოფად ნათელსა დაუსრულებელსა. ყოველთა თანა წმიდათა რომე
ლთა ღ~თისა თჴს სიკუდილითა უკუდავება მოიგეს:
Üაშინ უკჲ წარმოდგა წინაშე ასიმისა მთავარი ერთი გარდაბანელი მიქ
ცეული სარკინოზად. რომლისა მამის ძმაჳ მოეკლა წანართა. და მკულელ
ნი მისნი განერინნეს მშვიდობით პაპასა არჩილისასა ადარნასე მეფესა: ამი
სთჴს უკჲ შური იგო გარდაბანელმან და ჰქვა ასიმს ესრეთ. რამეთუ
არა უწყია თუ ვინა არს ესე არჩილ. ესე არს ძე სტეფანოზისი, ნათესა
ვი დიდისა მეფისა ვახტანგისი. რომელი იყო ნათესავისაგან მირიანის ძისა
ქასრესა: და ესე იყო მამისა თჴსისა თანა რაჟამს იგი დაჰფლვიდეს საგანძ
ურთა სამეფოსა ქართლისასა. და იგიცა იცის რომელი ერაკლე მეფემან
დაფლა საგანძური თჴსი. რამეთუ ერეკლეცა უჩვენებდა სადა იგი ჰფლ
ვიდეს: ესმა რა ესე ყოველი ასიმს. მოუწოდა კვალად არჩილს და
ჰქვა ესრეთ. უწინ თვალ გახვენ ქმნილ კეთილობისა შენისა თჴს,
რამეთუ ფრიად ქმნილ კეთილ ხარ შენ. ხოლო აწ მითხრეს შენთჴს რა
მეთუ შვილი ხარ დიდთა მეფეთა ხოსროანთა. არამედ აწ უფროსად განს
დიდნე წინაშე ჩემსა უკუეთუ ისმინო ჩემი. და იყოს სამეფო შენი შენდავე
და საგანძურნიცა მამათა შენთანი მიგანიჭნე შენვე: პირველად მიჩვენ
ენ საგანძურნი მეფეთა ბერძენთანი, და მოიქეც სჯულსა ჩემსა ზედა
და იქმენ სარკინოზ. და სპასალარ გყო შენ ქვეყანასა ზედა ქართლისასა
და მეფე და უფალ ერსავე შენსა ზედა:
Üაშინ მიუგო წმიდამან არჩილ და ჰქვა ესრეთ. უწყოდე მტკიცედ რამე
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თუ მცირე ვიყავ ასაკითა, ოდეს იგი განვლო ქეყანა ესე ერაკლე მეფემან.
ხოლო მამამან ჩემმან და ძმამან ჩემმან დასხნეს ყოველნი საგანძურნი მათ
ნი ციხესა მას სადათ იგი შეიქცა ყრუი ამირა, და აწ იგი აქუსთ იგი ბერძ
ენთა. ხოლო მე არა დაუტეო უფალი ღ~თი ჩემი. და არცა განვყიდო წარუა
ლი იგი დიდება, მსწრაფლ წარმავალისა ამისთჴს: მიუგო და ჰქვა ასიმ
შენ უკჲ იყავ დაცემასა მას აფხაზეთს შინა სარკინოზთასა. ჰქვა წ
მიდამან არჩილ მე ვიყავ მაშინ რაჟამს დასცნა იგინი ღ~თნ. ჰქვა ასიმ
რომელმან ღ~თნ დასცნა სარკინოზნი მიუგო არჩილ და ჰქვა, ღ~თნ
ცხოველმან რომელი არს შემოქმედი ცისა და ქვეყანისა. და რომელი ი
გი მოვიდა ზეცით ქვეყანად ჵსნისათჴს ნათესავისა კაცთასა. და სიკუ
დილითა თჴსითა აღგუადგინნა და უკუდავება მოგუანიჭა მან უკჲ და
სცნა და დაამდაბლნა იგინი: მაშინ ჰქვა არჩილს მთავარმან მან ასიმ
რომლისა უკჲ ღ~თი მოკუდავი არს, და სასოება ცხოვრებისა მოკუდ
ავისა მიმართ აქუს ჯერარს მისიცა სიკუდილი. და უბრძანა თავის
ა მოკუეთითა აღსრულება წმიდისა არჩილისა. და არა ჰრიდა სიკეთესა
მისსა, და არცა შეიკდიმა დიდებისაგან წარჩინებულობისა მისისა:
Üაშინ განიყუანეს გარე მტარვალთა მათ წმიდა მოწამე არჩილ და
მოჰკვეთეს თავი მისი მახვილითა: ქ~ეს აქეთ. ღ~პა: თთვესა მირკნის

ასა რომელ არს მარტი ოცსა მის თთჴისასა. და შეჰვედრა სული თჴ
სი ჵელთა შინა დამბადებელისათა. აღირჩია სიკუდილი იგი უკუდა
ვებისა მომატყუებელი. და შეცვალა მცირედ ჟამისა ამის მეფობა სა
წუთროსა, სიხარულად საუკუნოდ. ღირს იქმნა განწყობილსა შორის
წმიდათასა და ახოვანთა მოწამეთასა წარდგომად წინაშე ღ~ისა. და მათ თანა
გვირგვინოსანი იხარებს წინაშე სამებისა წმიდისა:
¯~ვითარცა აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ. მივიდეს ღამესა მას გო
დერძიანნი ტბელნი. და მათ თანა სხვანიცა აზნაურნი მამეანნი, და
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მოიპარეს გვამი წმიდისა არჩილისი. წარმოიღეს და შემურეს დი
დითა პატივითა და დამარხეს ნოტკორას მის მიერ აღშენებულსა ეკკლეს
იასა: ხოლო ცოლმან მისმან მიუბოძა სოფლები მათ რომელთა მოიღეს
გუამი წმიდის მოწამის არჩილისი კახეთს შინა სამკვიდრებელად მათდა:
¯~ წიგნი ესე წამებისა მისისა იპოვა ესრეთ სულ მცირედ აღწერილი.
რომელი ჟამთა შლილობითა ჯერისაებრ ვერვის აღეწერა: ხოლო წიგნი
ესე ქართველთა ცხოვრებისა ვიდრე ვახტანგისამდე აღიწერებოდა ჟამითი
ჟამად: ხოლო ვახტანგ მეფისითგან ვიდრე აქამომდე აღწერა ჯუანშერ ჯ
უანშერიანმან ძმის წულის ქმარმან წმიდის არჩილისამან. ნათესავმან რე
ვისმან მირიანის ძისამან. და მიერითგან შემდგომთა ნათესავთა აღწერო
ნ ვითარცა იხილონ, და წინა მდებარემან ჟამმან უწყებად მოსცეს გო
ნებასა მათსა ღმრთივ განბრძნობილსა:
Üეორმეოც და ხუთე მთავარნი ქართლისანი იოანე, და ძმაჳ მისი ჯუანშ
ერ ძენი წმიდის მოწამის არჩილ მეფისანი ხოსროიანნი:
¸ემდგომად ამისა რაჟამს იგი აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ მეფე. დარ
ჩეს შვილნი მისნი იოანე და ჯუანშერ. წარვიდა იოანე ეგრისად. და წარიტა
ნნა თანა დედა და ორნი დანი თჴსნი. დარჩეს ქვეყანასა ქართლისა და კახე
თისასა. არამედ უმრწემესი დაჳ მისი იყო სხვათაგან შუჲნიერ. და მიესმა
ქება მისი ხაზართა მეფესა ხაკანს. მოუგზავნა მოციქული ჯუანშერისად. და
სთხოვა დაჳ თჴსი ცოლად. რომელსა ერქვა სახელად შუშან. და უქადა შვე
ლა სარკინოზთა ზედა. რაჟამს მოიწია მოციქული ხაკანისა. მიუმცნო
ესე ყოველი ჯუანშერ ძმასა თჴსსა იოანეს და დედასა თჴსსა. ხოლო მათ არა
ინებეს მიცემა მისი. არამედ მიუმცნეს ესრეთ. უკეთუ უღონო იქმნეს
ყოფა ჩვენი. უმჯობეს არს რათა შევიდეთ საბერძნეთად და მივმართოთ ქ
რისტიანეთა. ვიდრეღარა შეიგინოს შვილი ჩვენი წარმართთა მიერ. და შუ
შანცა აგინა ხაზართა მეფესა. შემდგომად სამისა წლისა მოგზავნა ხაკანმან
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სპასალარი თჴსი ბლუჩან. გამოვლო გზა ლეკეთისა და შემოვიდა კახეთად.
და მოადგა ციხესა მას რომელსა შინა იყუნეს ჯუანშერ და დაჳ მისი შ
უშან. და მცირედთა დღეთა წარიღო ციხე იგი და ტყვე ყვნა იგინი.
და შემუსრა ქალაქი ტფილისისა წარტყუენა ქართლი და ყოველი ეს
ე ქვეყანა:

DA ვითარცა წარემართა გზასა დარიელისასა. დღესა ერთსა ჰქვა ძმასა
თჴსსა შუშან. უმჯობეს არს ჩემთჴს სიკუდილი რათა ღირს მყოს
მე უფალმან ნაწილსა წმიდათა დედათასა, ვიდრეღარა შევიგინო წარმა
რთთა მიერ. და ჰქონდა მას ბეჭედი. აღმოუგდო მას თვალი და მოწოა
იგი. რამეთუ იყო თვალსა მას ქვეშე სასიკუდინე წამალი და მუნ თქვეს
ვე მოკუდა. და წარვიდა ბლუჩან და მიჰგუარა ჯუანშერ ხაკანსა. და მი
უთხრა სიკუდილი დისა მისისა შუშანისა, ხოლო განწყრა მეფე ხაკან ა
რა მოტანებისათჴს გუამისა შუშანისა, რომლისა წადიერ იყო ხილვად: მ
აშინ შეიპყრეს ბლუჩან და მოაბეს ყელსა საბელი და განზიდვად სცე
ს ორთა ცხენოსანთა იმიერ და ამიერ. და მოსწყვიდეს თავი მისი ბოროტად:
DA ვითარ დაყო ჯუანშერ მუნ წელიწადი შვიდი. მეშვიდესა წელსა წა
რმოგზავნა ხაკანმან ნიჭითა დიდითა ქვეყანად თჴსად: ხოლო ამიერითგან
იწყო შემცირებად მეფობამან დიდთა მათ მეფეთა ხოსროანთამან: პი
რველად უფლება სარკინოზთა განდიდნა. და მათგან მიეცა ყოველი
ესე ქვეყანა ჟამითი ჟამად რბევასა და ოჵრებასა. მეორედ იქმნა სიმ
რავლე ქვეყანასა ქართლისასა. და შეერიათ ბრძოლა და იქმნნეს მტერ უ
რთიერთას. და უკეთუ ვინმე გამოჩნდის რომელიმცა ღირს იყო მეფედ
შვილთა შორის ვახანგისითა, იქმნის შემცირებულ სარკინოზთაგან: რა
მეთუ დაიპყრეს ქალაქი ტფილისი აგარიანთა და შექმნეს სახლად სამ
ყოფლად თჴსად. და მიიღებდენ ხარკსა ქვეყანისა ამისგან რომელსა ჰრ
ქვიან ხარაჯა. რამეთუ განგებითა ღ~ისათა სიმრავლისათჴს ცოდვათა
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ჩვენთასა. განდიდნა ნათესავი აგარიანთა. და განეფინა ქადაგება მოჰმედ
უსჯულოსა. და მრავალი ერი შეუდგა მას. შემდგომად მისსა გამოვიდე
ს სპარსნი და პონტომდე მოიწივნეს. და ყოველი კაბადუკია დაიპყრეს: ღ~ჳვ:
¯~ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლი ნათესავი ბაგრატოანთა ასული ადარ
ნასესი სახელით ლატავრი. და აბრალა დედამან მისმან მოყუანებაჳ მისი
ცოლად. არა თურე კეთილად მეცნიერი იყო არიან იგინი ნათესავნი
დავით წინასწარმეტყუელისანი. რომელი იგი ჵორციელად მამად ღ~თისად
იწოდა. და ვითარ იხილა ძის ცოლი შეუყუარდა იგი. აკურთხა და დალ
ოცა: და ვითარ გარდაჵდა ამას შინა წელიწადნი მრავალნი, მოვიდა ა
მირა აგარიანი. რომელი მთავრობდა სომხითს ქართლს ჲრეთს სახელით
ხვასრო. ოდეს ამან აღაშენა ტფილისი ქალაქი მოოჵრებული ხაზართაგან:
¯~ რაჟამს მოუძლურდენ ბერძენნი. გაადგა მათგან ერისთავი აფხაზთა
სახელით ლეონ ძმის წული ლეონ ერისთავისა. რომლისათვის მიეცა
სამკვიდროდ აფხაზეთი. ესე მეორე ლეონ ასულის წული იყო ხაზარ
თა მეფისა, და ძალითა მათითა გაადგა ბერძენთა. დაიპყრა აფხაზეთი და
ეგრისი ვიდრე ლიხამდე. სახელ იდვა მეფე აფხაზთა. რამეთუ მიცვალ
ებულ იყო იოანე ერისთავი. და დაბერებულ იყო ჯუანშერ. და შემდგომად
ამისსა ჯუანშერცა მიიცვალა. არამედ სიცოცხლესავე ჯუანშერისასა ად
არნასე ბაგრატოვანმან იცვალა ნასამალი კლარჯეთისა შავშეთისა აჭარი

სა ნიგალისა ასისფორისა არტანისა და ქვემო ტაოსა. და ციხეთაგანცა
რომელნი ჰქონდეს შვილის შვილთა ვახტანგ მეფისათა. და შემდგომად
მისსა წარვიდა კლარჯეთად და მუნ მოკუდა ადარნასე. რამეთუ მამა მი
სი ნერსე ძე ვარაზა ბაკურ ანთიპატრიკისა. და ამის ვარაზ ბაკურ
ის მამა სახელით გურამ კურატპალატი ძე პირველისა სტეფანოზ
ისი და ძმა დემეტრესი ესრეთ გარდაცვალებულ იყუნეს. და ძმანი ამ
ის ადარნასესნი სახელით ფილიპე და სტეფანოზ იგინიცა მომკუდარ
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იყუნეს და შემდგომად სიკუდილისა ადარნასესა. განადიდა უფალმან
მეფობაჳ აშოტ კურატ პალატისა რომელი იყო შვილი ადარნასესი და ძმაჳ
გურგენ ერისთვისა:
Üეორმეოც და ექვსი კურატ პალატი ქართლისა აშოტ. ძე ადა
რნასესი ბაგრატოანი:
¯~ესე აშოტ კურატ პალატი მთავრობდა ქვეყანასა მას შინა. და სახლად
მისა იყო ბარდავი და ტფილისი. და ჰქონდა მას ქვეყანა რომელ არს გ
არემოს მისსა: რამეთუ მათვე ჟამთა შესრულ იყო მასლამა საბერძნ
ეთად. და შეიქცა მოუძლურებული და განწბილებული. მაშინ ბერძენთა
მეფემან მიუბოძა აშოტს კურატ პალატობა. და მოუძლურებულ იყუნეს
სარკინოზნი. და განდიდნა აშოტ კურატ პალატი. ხოლო ტფილის არღარა
ვინ დარჩა სარკინოზთაგან თჴნიერ ალი შუაბის ძისასა. და გრიგოლი
მთავრობდა კახეთს. და ესხნეს ძენი აშოტს ადარნასე და ბაგრატ:
Üას ჟამსა მეორესა წელსა. გამოილაშქრა აშოტ კურატ პალატმან. და
უშველა თევდოსი აფხაზთა მეფემან. ძემან მეორისა ლეონისმან
რომელი იგი სიძე იყო აშოტ კურატ პალატისა. მოვიდა გრიგოლ კახე
თით, და გრიგოლს უშველეს მთიულთა და წანართა და ამირამან ტფილ
ისისამან. შეიბნეს ქსანსა ზედა აშოტ და გრიგოლი. გაიქცა გრიგო
ლი მთავარი კახეთისა. დაიპყრეს ქვეყანა რომელნი ჰქონდეს ქართლი
საგან. და დაიპყრა აშოტ კურატ პალატმან კლარჯეთითგან ვიდრე კსნამდე:
DA შემდგომად მისა მოვიდა ხალილ იზიდის ძე არაბიით. და დაიპყ
რა სომხითი ქართლი და ჰერეთი. და იწყეს ძიება აშოტ კურატ პალატი
სა. და ვერ უძლო წინა აღდგომად მათდა აშოტ. და ივლტოდა მა
თგან და წარემართა იგი რათა წარვიდეს საბერძნეთად. და თანა ჰყუეს
მას დედაჳ და ცოლი და ორნი ძენი მისნი უხუცესი ადარნასე. და შე
დეგი ბაგრატ. ხოლო უმრწემესი ძე სახელით გუარამ. არტანუჯსა შინა
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დაებადა. და ერი თვისი მცირედ ჰყუა თანა მკვიდრნი დედაწული
თურთ და შვილითურთ მათით. და მოიწივნეს მთასა ჯავახეთისასა კიდე
სა დიდისა მის ტბისა ფარავნისასა დამაშვრალნი სლვისაგან. და გარდაჵდ
ეს განსვენებად კიდესა მის ტბისასა. ჭამეს რა პური, მცირეთ მიერ
ულათ. და მძინარეთა ეწივნეს დიდნი ლა შქარნი სარკინოზთანი: მაშინ
შეეწია ღ~თი აშოტ კურატ პალატსა და კნინსა ლაშქარსა მისსა, მოს

ცა ძლევა მათ ზედა, და მოსრნეს სიმრავლენი ურიცხვნი, წარმოვიდ
ეს მუნით და მოიწივნეს ჵევსა შავშეთისასა:
¯~ჵევი შავშეთისა უშენებელი იყო მაშინ, გარეშე მცირედთა სოფელთასა.
რამეთუ ჟამსა სპარსთა უფლებისასა. აოჵრდა ოდეს იგი ყრუმან ბა
ღდადელმან შემუსრნა ყოველნი ციხენი. და მოვლო შავშეთიცა და
ღადონი. და კვალად შემდგომად მისსა სრვამან სატილობისამან მო
აოჵრა შავშეთი კლარჯეთი და მცირედღა დაშთეს კაცნი ადგილ ადგილ.
ხოლო დაშთომილთა მათ მკვიდრთა შავშეთისათა შეიწყნარეს იგი სიხარ
ულითა და სიყუარულითა, და დაემკვიდრა მუნ. და მისცა ღ~თნ გამარ
ჯვება და აჵელმწიფა იგი შავშეთ კლარჯეთსა ზედა. და რომელნიმე სოფე
ლნი მის ქუეყანისანი მოიყიდნა საფასოთი. და ზოგნი ოჵერნი აღაშენნა
და განამრავლა სოფლები აშოტ კურატ პალატმან ქვეყანათა მათ შინა
და განამტკიცა ღ~თნ ჵელმწიფობა მისი ნებითა ბერძენთა მეფეთასა:
¯~ამან აშოტ კურატ პალატმან პოვა კლარჯეთისა ტყეთა შინა კლდე
ერთი. რომელი პირველ ვახტანგ გორგასალს ციხედ აღეშენა სახე
ლით არტანუჯი. აოჵრებულ იყო ბაღდადელისა მის ყრუსაგან.
იგი განაახლა აშოტ, და აღაშენა ეგრეთვე ციხედ. და წინა კერძო მისსა ქვე
შეთ აღაშენა ქალაქი. და აღაშენა ციხესა მას შინა ეკკლესია. წმიდათა
მოციქულთა პეტრესი და პავლესი. და შექმნა მას შინა საფლავი თჴს
ი. და დაემკვიდრა ციხესა მას შინა ცხოვრებად: და მერმე კვალად ეუ
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ფლა ქვეყანათა ვიდრე კარადმდე ბარდავის ქალაქისა. და მრავალ გზის
მოსცა ღ~თნ აშოტ კურატ პალატსა ძლევა და დიდი დიდება ბრძოლათა შინა:
DA იყო ერთსა შინა ჟამსა განვიდა აშოტ. რათამცა შეიკრიბა ლაშქარი
ბრძოლისათჴს სარკინოზთასა. მოვიდა იგი ადგილსა რომელსა მე. და
განავლინნა ლაშქრისა მაწვეველნი. და ვიდრე არღა შეკრებულ იყო
ლაშქარი იგი მისი მის თანა. დაესხნეს მას სარკინოზნი უცნაურად და აო
ტეს იგი. და წარმოემართა და მოიწია ჵევსა ნიგალისასა. და იწყო ძებნად
ერისა რათამცა ვითა განიმრავლა ლაშქარი თჴსი. და წარმოემართნეს მის
წინაშე იგინი რომელთა მან უბრძანა. ხოლო იგინი მოვიდოდეს კლვად მის
სა: მაშინ ვიდრე მოწევნადმდე მათდა კარად მისსა არაჳ უწყოდა აშოტ ზა
კუა მათი. და რაჟამს მოიწივნეს იგინი კარად მისსა, მაშინღა აგრძნა რაჳ
იგი ეგულებოდა მათ. და არა ჰყუა მას ერი თჴსი თჴნიერ მცირედთასა
რომლითა ვერ წინა აღუდგებოდა მათ იგი. ამისთჴს შეივლტოდა აშოტ
კურატ პალატი ეკკლესიად და მოწყლეს იგი მახვილითა საკურთხეველ
სა ზედა. და შეისვარა საკურთხეველი იგი სისხლითა მისითა. რამეთუ
დაკლეს იგი მუნ ვითარცა ცხოვარი აღსავალსა საკურთხეველისასა. და
სისხლი იგი მისი დათხეული დღესცა საჩინოდ სახილველ არს: ხოლო
ესმათ რა ესე ამბავი ერსა მისსა რომელნი იგი იყუნეს დოლის ყანას ვ
ითარმედ მოიკლა უფალი იგი მათი აშოტ ჵელითა ოროზ მოროზის ძეთა
თა. წარვიდეს დოლის ყანით და დევნა უყვეს მკლველთა მათ უფლ

ისა თჴსისათა, და ეწივნეს მათ სავანესა ზედა ჭოროხისასა. მოსრ
ნეს იგინი ბოროტად ვიდრემდის არა დაუშთათ არცა ერთი მათგანი:
და წარმოიღეს აშოტ მკუდარი და დაფლეს მისსა მას საფლავსა შინა
ციხესა არტანუჯისასა. ეკკლესიასა წმიდათა მოციქულთა პეტრეს
სა და პავლესსა:
r~ მოიკლა მეგრელთაგან ესე აშოტ კურატპალატი. დასაბამითგანთა წელთა
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ექვსი ათას, სამას ოცდათოთხმეტსა: ქ~კსა მეათცამეტედ მოქცეულსა
შინა, მ~ვ: ქ~ეს აქათ. ყ~ა: თთვესა იანვარსა, კ~თ: და შემდგომად აშოტ
ის სიკუდილისა რომელი გარეთ ქუეყანაჳ ჰქონდათ ძეთა აშოტისთა წარუღ
ეს სარკინოზთა. რამეთუ იყუნეს იგინი უსრულ ასაკითა: ხოლო რაჟამს
სრულ ჰასაკ იქმნეს იგინი. კვალადცა მოსცა ღ~თნ მათ ყოველივე იგი
ნაქონები მამისა მათისა. რამეთუ იზარდებოდენ სამივე იგი ძმანი ძე
ნი ამის აშოტ კურატ პალატისანი ციხესა შინა არტანუჯისასა. და იყ
უნეს ხარკის მიმცემელ სარკინოზთა ყოველნივე ჵევნი შავშეთ კლარჯ
ეთ ნიგალისნი. რამეთუ ამირობდა ტფილისსა შინა ალი შუაბის ძე რო
მელი დაედგინა ხალილს:
¯~მას ჟამსა შინა შეითქუნეს გარდაბანელნი, და განაჩინეს ქორ
ეპისკოპოსად დაჩი ძე იოანე ქუაბულის ძისა. და შემდგომად მისსა
დასვეს ქორეპისკოპოსად სამოელი დონაური. და კვალად მოვიდა მეო
რედ იგივე. ხალილა არაბი. შეებნეს გარდაბანელნი გავაზს და გააქც
იეს ხალილ და მოსწყდა სიმრავლე ფრიადი. და კვალდ დაჯდა ამირად
ტფილისს საჰაკ ისმაილის ძე. ხოლო ხალილ მოვიდა მესამედ და მო
კლეს ჯავახეთს. და ძე მისი მომედ მოვიდა ქართლს. მოერთო მას
ბაგრატ ძე აშოტ კურატ პალატისა. და მისცა მას ქართლი:
Üეორმეოც და შვიდე კურატ პალატი ბაგრატ. ძე აშოტ კურატ პა
ლატისა და ძმა ადარნესესი და გუარამისი ბაგრატოანი:
¯~ ამან ბაგრატ და ძმათა მისთა დაიპყრეს არტანუჯით გამოღმართ მათი
ნაქონები იგი მამული მამისა მათისა. და მორჩილობდეს სარკინოზ
თა. ხოლო ვითარ მოვიდა მომედ ქართლს და მიერთო მას ბაგრატ კურა
ტ პალატი. მაშინ გამოვიდა საჰაკ ამირა ტფილელი ლაშქრითა და დად
გა რეჵს. ხოლო მუმედ და ბაგრატ წარიღეს უფლის ციხე. და მოვიდეს
კახნი გარდაბანელნი შველად საჰაკისა. შეიბნეს რეჵს და იბრძოლეს.
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და იყო ბრძოლა ძლიერი მათ შორის. და არცა იგინი გაიქცეს და არ
ცა იგინი ვიდრემდის გაიყარნეს. და აიყარა მომედ და წარვიდა ბარდავს:
¯~აქა ჟამამდის გარდასრულ იყუნეს წელნი მოჰმედის გამოჩინებითგან რ
ომელმან სჯული სარკინოზთა დაუდვა ორას და ათცხრამეტნი მაშინ
მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდადით. რომელი გამოეგზავნა ამირ მუმ
ლსა სპითა დიდითა. შემუსრნა ყოველნი სომხითი, და ტყუე ყუნა ყოველ
ნი მთავარნი მათნი. და მოვიდა მუნით და მოადგა ტფილისს რამეთუ ა

რა მორჩილობდეს. და მოკლა ამირა ტფილისისა და დაწვა ცეცხლითა,
და მოაოჵრნა ყოველნი არენი მისნი:
Üაშინ გამოვიდა თევდოსი მეფე აფხაზთა წინა აღმდგომად მისსა და და
დგა კუერცხობსა. ხოლო ბუღა ვითარცა ცნა წარავლინა ზირაქ სპ
ასალარი თჴსი და ბაგრატ კურატ პალატი და შეებნეს და გააქცივნ
ეს აფხაზნი და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი. და თევდოსი მეფე წარ
ვიდა მეოტი გზასა დვალეთისასა. კვალად უკჲ მოქცეულთა დაუდ
გეს წინა გარდაბანელნი ჯვარის გვერდსა, და ავნეს დიდად ლაშქართა.
ხოლო ვითარ ცნა ბუღა აღიყარა მუნით და მოვიდა ჭართალეთს და დად
გა მუნ შინა. და ლამოდა შესლვასა ოვსეთად და შევიდა ცხაოტამდის:
¯~ აბულა ბაზ სომეხთა ერისთავმან და გუარამ მამფალიმ, ძმამან ბაგრა
ტ კურატ პალატისამან მიუთხრეს მთეულთა რათა არა შეუშვან:
ხოლო მათ განიხარეს და განწირეს მძევალნი მათნი. უშველა ღ~თნ რა
მოვიდა თოვლი. დაუდგეს წინა და შეებნეს. და მოსცა ღ~თნ ძ
ლევა, და მოკუდა სარკინოზთაგან ურიცხვი. და ცხენ მან მათმან მო
ძოვა იელი და დაიჵოცა ფრიადი: ხოლო სიმრავლისაგან ლაშქრი
სა არა ჩნდა. რამეთუ იყო სიმრავლე მისი ვითარ ასოცი ათასი.
შეიქცა გარე და დაიზამთრა ბარდავს. და შეიპყრა ხუცისა ვინმე ძე
რომელი განმთავრებულ იყო და შემუსრა გარდაბანი:
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gანაღო კარი დარუბანდისა და გამოიყუანნა ხაზარნი სახლი სამასი
და დასხნა იგინი შანქორს. და დარიელით გამოიყუანნა ოვსნი ვითარ
სახლი სამ ათასი და დასხნა დმანის. და ენება ზაფხულის შესლვა
ოვსეთად. ხოლო ამირ მუმლმან ვითარ ცნა ვითარმედ ხაზართა ტო
მთა მისთა ზრახავს. მოუვლინა ბუღას რათა დაუტეოს ქართლი
მომედს ხალილის ძესა. წარვიდა ბუღა, და ამირობდა მომედ ხალ
ილის ძე. და გარდაადგინა ამირ მუმლმან მომედ, და დაადგინა ისე
შიხის ძე ნათესავი მომედისივე. და ქორ ეპისკოპოზი იყო გაბრიელ
დონაური, ძმა სამოელ ქორეპისკოპოზისა. და წარვიდა ესე, და მო
ვიდა სხვა ამირა რომელსა ერქვა სახელად აბრამ:
DA კვალად მოვიდა ამირად ხალილის ძე მომედ. და უფროს ნებიე
რად დაიპყრა ყოველი ესე ქვეყანა სომხითი ქართლი და რანი. და
წარვიდა ხალილის ძე და დადგა ამირად კაცი საჰაკის მონათაგანი სა
ხელით გაბლუც. ხოლო გუარამ ძემან აშოტ კურატ პალატისამან, და
ძმამან ბაგრატ კურატ პალატისამან შეიპყრა გაბულუც და წარსცა სა
ბერძნეთად, რამეთუ გადიდებულ იყო გაბულუც და დაემორჩილნეს გარ
დაბანელნი. და ჰბრძოდა აშოტ მამის ძმის წულსა მისსა. ძესა სუმბ
ატ სომეხთ მეფისასა ძმასა გუარამისასა:
¯~ გუარამს დაეპყრა ჯავახეთი თრიალეთი ტაშირი და აბოცი და არტა
ნი, და ჰბრძოდა სარკინოზთა. ზოგჯერ სძლის გუარამ, და ზოგჯერ სარ

კინოზთა: ხოლო გურამ განუყო ქვეყანანი ძმათა თჴსთა ადარნასეს
და ბაგრატს. და აბოცი განუყო ცოლის ძმასა თჴსსა სომეხთა მეფესა:
DA შემდგომად ამისა გარდაიცვალა ადარნასე ძმა ამის გუარამისი და
ძე აშოტ კურატ პალატისა: გარდაიცვალა ბაგრატ კურატ პალატი
ძმა ამის ადარნასესი: ქ~კსა. ჟ~ვ: და დაუტევნა სამნი ძენი. დავით
აშოტ და ადარნასე: გარდაიცვალა ესე ადარნასე ქ~კსა ჟდ: გარდა
1-26 სტრ., 113v
იცვალა აშოტ ძმა ამის ადარნასესი, და ძე ბაგრატ კურატ პალატისა, ქ~კს: რ~ე:
Üას ჟამსა გამოვიდა აფხაზთა მეფე გიორგი აღწეფელი ძმა თევდოსესი და დემ
ეტრესი ძე ლეონისი. დაიპყრა ქართლი. და დაუტევა ერის თავად ჩიხას ძე
დემეტრესი. მეფობდა ესე შვიდ წელ: და ვითარ გარდაიცვალა გიორგი აფხა
ზთა მეფე. დარჩა ძე დემეტრესი მცირე, რომელსა ერქვა ბაგრატ. რომელი
იცნობების ექსორია ქმნილობით. და ცოლმან გიორგი მეფისამან მო
კლა ტინინე ძე დემეტრესი ერისთავი ჩიხისა. და ეცრუა იგი იოანე
მთავარსა შავლანიანსა. და შთააგდეს ბაგრატ ზღვასა, ხოლო ღ~თნ გა
ნარინა იგი და მიიწია კოსტანტინე პოლედ. და მოჰგუარა მეფემან იო
ანე ძესა თჴსსა ადარნასეს ცოლი, ასული გურამ აშოტის ძისა. და მოკუ
და იოანე მეფე აფხაზთა. და მეფობდა მის წილ ძე მისი ადარნასე: მაშინ
ეპყრა ლიპარიტ ქვეყანა თრიალეთისანი. აღაგო ციხე კლდე კართა
და იპატრონა დავით. ძე ბაგრატ კურატ პალატისა:
Üეორმოც და რვა მეფე კურატპალატი დავით. ძე ბაგრატ კურატ
პალატისა ბაგრატოანი:
¯~ამას დავით კურატ პალატს, აღუდგა მტრად ნასრა. ძე გუარამ
მამფლისი. რომელი იყო მამის ძმა ამის დავითისი. ხოლო ესე ნა
სრ ბიძის ძე ამა დავით კურატ პალატისა და გურგენ იყუნენ აფხაზთ კე
რძ. და დავით და ლიპარიტ უშველდეს სომეხთა. და იბრძოდეს სომეხნი
და აფხაზნი ქართლსა ზედა: მას ჟამსა მონაზონ იქმნა გუარამ. ხოლო
ამან დავით კურატ პალატმან აღაშენა ეკკლესია ხახულისა. და ვითარ
მოკუდა კახთა ქორეპისკოპოზი გაბრიელ დონაური. დაჯდა ქორეპის
კოპოსად ფადლა არევ მანელი, კაცი ბრძენი და საქმის მეცნიერი:
Üას ჟამსა მოიტყუა ნასრ, ძემან გუარამ მამფალისამან დავით კურატ
პალატი და მოკლა იგი: ქ~კსა, რ~ა: და დაუტევა ძე სახელით ადარ
ნასე. რომელი მეფე იქმნა შემდგომად მამისა თჴსისა:
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gარდაიცვალა აშოტ კეკელაჳ ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდისა: ქ~კს. პ~ზ:
გარდაიცვალა სუმბატ მამფალი არტანუჯელი. ძმა აშოტ კეკელასი, და
ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდისა: ქ~კს, რ~თ: გარდაიცვალა ძე ამის
სუმბატისა დავით მამფალი მონაზონ ქმნილი: ქ~კსა რჳ~გ: გარდაიცვა
ლა სუმბატ ერისთავთ ერისთავი ძე მის დავით მამფალ მონაზონისა: ქ~კს. ს~ლ:
და დაუტევნა ძენი ორნი დავით და ბაგრატ : გარდაიცვალა ესე ბაგრატ
ძე სუმბატისი და ძმა დავითისი: ქ~კსა ს~ლ: მასვე წელსა რომელსა წე

ლსა მოკუდა მამა მისი სუმბატ. და დაუტევა ძენი ორნი გურგენ, და
სუმბატ. ხოლო გურგენ დაუტევა ძე ერთი სახელით დემეტრე და სუმბატ
დაუტევა ძე ერთი სახელით: ბაგრატ:
gარდაიცვალა გურგენ, კურატ პალატი ძმა სუმბატ მამფალი არტანუ
ჯელისა, და ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდისა: ქ~კსა რი~ა გარდაიც
ვალა აშოტ კუხი რომელმან აღაშენა ტბეთი საეპისკოპოსო: ძე მის გურ
გენ კურატ პალატისა. ქ~კსა. რლ~ჲ:
gარდაიცვალა ადარნასე ერისთავთ ერისთავი ძე გურგენ კურატ პალა
ტისა. ძმაჳ აშოტ კუხისა ქ~კსა რი~ვ: და დაუტევნა ორნი ძენი დავით
ერისთავთ ერისთავი და გურგენ ერისთავთ ერისთავი: გარდაიცვალა ეს
ე გურგენ ერისთავთ ერისთავი. ძმა დავით ერისთავისა: ქ~კსა რჳ~ა,
gარდაიცვალა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელი. ძე სუმბატ მამფალ ანთიპ
ატისა არტანუჯელისა ძისა ადარნასესი. და ძმა დავით მამფალ მონაზონ
ქმნილისა: ქ~კსა. რკ~თ: გარდაიცვალა ადარნასე ყოფილი და მონაზონ ქმნ
ული ბასილი. ძე მის ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა: ქ~კსა. რჳ~ე:
გარდაიცვალა აშოტ ძმა ადარნასე მონაზონ ქმნილისა. და ძე ბაგრატ მამფალ
არტანუჯელისა: ქ~კსა. რნ~თ: გარდაიცვალა დავით ერისთავთ ერის თავი.
ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა. და ძმაჳ ადარნასე ყოფილ ბასილისა: ქ~კსა რკ~ჲ:
გარდაიცვალა გურგენ ერისთავი ძმა ამის დავით ერისთავთ ერისთავისა
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და ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა: ქ~კს რმ~გ: გარდაიცვალა გ
ურგენ ძე მის გურგენ ერისთავისა. ძისა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელ
ისა. ქკ~სა რპ~ჲ:
¯~ ვიწყოთ ჩვენ პირველივე ამბავი იგი დავით კურატ პალატისა. რომელი
მოკლა ნასრიმ მამის ძმის წულმან მისმან. ძემან გუარამ მამფალისამ
ან. ამისთჴს შეუკრბეს ნასრის მტრად სომეხნი და ლიპარიტ და ქართველ
ნი და აშოტ ძმა დავითისი და მათ თანა სარკინოზნი და შეებნეს ნასრის და
გააქციეს. და მიუხუნეს ციხენი. და წარვიდა ნასრი მეოტი კოსტანტინე
პოლედ წინაშე ბერძენთა მეფისა და იყოფოდა მუნ მრავალ ჟამ. და და
სვეს ქართველთა მეფედ ადარნასე. ძე დავით კურატ პალატისა:
Üერმეოცდა ცხრა მეფე ადარნასე. ძე დავით კურატ პალატისა ბ
აგრატოვანი:
¯~ ამან ადარნასემ მეფობასა შინა მისსა აღაშენა ბანა ჵელითა კვირიკე ბანელ
ისათა: რომელი იგი ქმნა პირველ ეპისკოპოს ბანელ: ხოლო მასვე ჟამსა
შესრულ იყო ბაგრატ ძე დემეტრე აფხაზთა მეფისა საბერძნეთად კოსტა
ნტიპოლედ. და მოსცა ბერძენთა მეფემან ლაშქარი. და გამოგზავნა ზღვ
ით. და ნავით შემოვიდა აფხაზეთად და მოკლა ადარნასე ძე იოანესი. და დაიპ
ყრა აფხაზეთი. ხოლო ამან ბაგრატ მეფემან შეირთო ცოლი ადარნასესი ცოლად
ასული გუარამ მამფალისა. და გამოიყუანა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან ნასრ
ცოლის ძმა მისი საბერძნეთით. და მისცა ლაშქარი და მუნით გარდამოვი
და ნასრ სამცხეს. და შეიპყრა სამნი ციხენი. ოძრჵე, ჯვარის ციხე.

და ლომსიანთა გუარამისივე აღშენებული. და მუნცა შეიკრიბნა სხვანი
ლაშქარნი ურიცხვნი, და მომართა ადარნასეს ქართლისა მეფესა ძესა და
ვით კურატპალატისასა:
¯~ ადარნასე მეფე ძე დავით მოკლულისა განვიდა ბრძოლად მისსა. და მი
ჰყუა მის თანა შეწევნად გურგენ კურატ პალატი. რომელი უწინარეს ამის
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ადარნასე მეფისა კურატ პალატი იყო და შვილნი მისნი. და ამათ თანა სო
მეხნი. და ყვეს ბრძოლა და ომი დიდ ძალი მტკუარსა ზედა. და შეე
წია ღ~თი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა. და იძლივნეს ნასრ და აფ
ხაზნი და ბაყათარ მთავარი ოვსი, და მეოტ იქმნნეს. და შეიპყრეს ნასრ:
და მოკლეს ჵევსა შინა სამცხისასა. სოფელსა რომელსა ეწოდების ასპინძ
ა. ქ~კს. რ~ლ: და არა დაუშთა შვილი და აღიჵოცა სხჵსენებელი მისი:
gარდაიცვალა გუარამ მამფალი, მამა ნასრესი. და ძე აშოტ დიდისა: ქ~კს: რ~ბ:
დარდაიცვალა აშოტ ძე გუარამ მამფალისა ძისა აშორტ დიდისა. და ძმა
ნასრასი: ქ~კსა, პ~თ:
¯~ოდეს ჯერეთ არა მომკუდარ იყო გურგრნ კურატ პალატი ძე ადარნა
სესი ძისა აშოტ დიდისა. წარმოვიდა ესე გურგენ ტაოთ კალმახით მამ
ულით თჴსით ცხოვრებად შავშეთს და არტანს. და მისსა შემდგომად შ
ეიმტერნეს ურთიერთას. და შეკრებეს ლაშქარი ერთმანერთსა ზედა
ერთი კერძო გურგენ კურატ პალატმან და ერთა მისთა. მეორე კერძოსა
ადარნასე მეფემან და ბაგრატ არტანუჯელმან. მოვიდეს ესენი ჵევსა
არტანისასა, სოფელს მგლინავს და ჰბრძოდეს ურთიერთას. და მეოტ
იქმნა გურგენ წყლეს და შეიპყრეს. და მოკუდა წყლულებისა მისგან
გურგენ კურატ პალატი: ქ~კსა. რ~ია: რომლისა სიკუდილი ზემორცა ა
ღგვიწერია:
DA ამისსა შემდგომად განძლიერა ფადლა ქორეპისკოპოზი და დაიმორ
ჩილნა გარდაბანელნი. და შემდგომად მისსა დაჯდა კვირიკე ქორეპ
ისკოპოზად, და დაიპყრობდეს ქართლსა აზნაურნი:
Üას ჟამსა გამოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე. დაიპყრა ქართლი და
დაემტერა სომეხთ მეფე სუმბატ ტეზერაკლი. და გამოილაშქრა სპითა დ
იდითა და მოადგა უფლის ციხესა და მოიღეს პალანკურდანი. აღმოაგეს
ზემო კერძო და წარიღეს ციხე ჵერჵითა: ხოლო კვალად იმზახნეს სუმბატ და
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კოსტანტინე და უკმოსცა უფლის ციხე და ყოველი ქართლი:
¯~ამისა შემდგომად მოვიდა ამირა აგარიანი სახელით აბულ კასიმ ძე
აბუსაჯისი არაბელი, რომელი გამოეგზავნა ამირმ მუმლსა სპითა დიდითა და
ურიცხვითა, რომელთა არა იტევდა ქვეყანა. და მოვიდა პირველად სომხითად.
და მოსრა ყოველი სომხითი სივნეთი ვაეძორი და ასფურაგანი. მაშინ სუმბ
ატ სომეხთა მეფემან ვერ დაუდგნა ზარისა მისგან და წარმოვიდა მუნით მეო
ტებით და მიმართა მთათა აფხაზეთისათა და მუნ იყოფოდა: და მოვიდა აბუს
აჯის ძე ტფილისს: აქა ეწამა წმიდა აბო ქალაქსა ტფილისს. ერისთობასა გ

ურგენისსა. კ~ზობასა სამოელისსა: ქ~ეს აქეთ. ყ~ჟ: მეფობასა ბერძენთასა კოსტანტ
ინე ძისა ლეონისსა. და ამას ჟამსა ამირა იყო ჯაფარ ძე ალისი მოვიდა და
მოადგა უჯარმოს, და შიგან დგეს სამასი ოდენ კაცნი და ჰბრძოდეს მრავალ
თა დღეთა. და ვითარ იხილეს რომელ ვერ დაუდგმიდეს. ამის თჴს აღგდეს ღა
მით და გარდაიხუეწნეს. რომელნი მე წარვიდეს, და რომელთამე ეწივნეს და დაჵ
ოცნეს. ვითარცა ცნეს ბოჭორმელთა ციხოვანთა წარღება უჯარმოსა. და
აგდეს ციხე და გარდამოიხუეწნეს. ხოლო რაჟამს მოვიდეს მუნ პოვეს იგ
ი უკაცური. და თქვეს რომელი ბაკი იყო მას შინა ფიცხლად შეგვებნე
ს. და რომელი ციხეა იგი უკაცურად დაუგდიათ. აღიღეს ბოჭორმაცა
და დაიჭირეს ციხედვე. და უჯარმის ზღუდენი დაარღვივნეს:
¯~კვირიკე ქორეპისკოპოზმან ვითარ იხილა რომელ არა იყო ღონენი მი
სი. ამისთჴს მიენდო ფიცითა, მივიდა და ნახა. და ჰკითხა მან ვინ გა
წვივა აქა მოსვლა. და უთხრა მაწვივა დედამან ჩემმან. და თქვა არა ვატ
კივნო გული ერთისა შემხედვარსა, და შეუყუარდა სიკეთისა მისისათ
ვის და განუტევა. გარნა ბოჭორმა თჴთ დაიჭირა: შემდგომად ამისა შე
მოვიდა ქართლად და მოაოჵრა ქართლი. და ვიდრე იგი შემოვიდოდა მო
არღვივნეს ზღუდენი უფლის ციხისანი რომელ არა დაიმჭირონ. შევ
იდა მუნით სამცხეს, და მოაოჵრა სამცხე და ჯავახეთი. და მოადგა ცი
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ხესა თმოგვისასა. და ვითარ იხილა სიმაგრე მისი და სიმტკიცე, აღი
ყარა მუნით და მოვიდა ყუელს და მოადგა გარე და უწყო ბრძოლად.
ხოლო იყო მუნ შიგან ჭაბუკი ერთი სახელით გობრონ. ებრძოდა შიგნი
თ გამოღმართ დღეთა ყოველთა მოყუასთა თჴსთა თანა: და ვითარ წარიღეს ც
იხე იგი შეიპყრეს წმიდა გობრონ და აწამეს. რომლისა წამება მისი აღწ
ერა ვრცელად წმიდამან მამამან ჩვენმან სტეფანე მტბევარმან. ეპისკო
პოსმან. და ვითარ აიღეს ციხე იგი აღიყარა მუნით და წარვიდა დვინად
ქალაქად. ხოლო მუნ მოვიდეს და უთხრეს. ვითარმედ სუმბატ მეფე შევი
და ციხესა კაპოეტისასა. და მსწრაფლ აღიყარა და მიმართა ციხესა მას რომ
ელსა შინა იყო სუმბატ მეფე სომხეთა. და ამცნო ლაშქარსა თჴსსა რათა ყო
ველი კაცი. რომელი პოონ ცოცხალი მოიყუანონ წინაშე მისსა. და მოვიდა
და მოადგა ციხესა კაპოეტისასა. და ციხოვანთა დედაწული რომელი პოვეს
გარეგნით დაიპყრეს ჵელთა. და ამისთჴს გამოსცეს ციხე იგი. და შეიპყრეს ს
უმბატ მეფე და წარიყუანეს დვინს. ჩამოჰკიდეს ძელსა და მოკუდა:
¸ემდგომად ამისსა ვითარ გარდაჵდეს წელნი რაოდენნიმე და მოეშენა ქართლ
ი. მაშინ უჵმო კვირიკე ქორ ეპისკოპოსმან კოსტანტინე აფხაზთა მეფესა
და ჩავიდეს ერეთად, და მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა. აფხაზთა მეფე მო
ადგა ზედა კერძო, და კვირიკე ქვემოთ. და ვითარ მისწურეს წაღებად. მა
შინ ადარნასე პატრიკი მოვიდა. და პარასკევსა ჯვარსა მიუპყრა ზავის
პირი. მოსცა აფხაზთა მეფესა არიში გავაზნი, და კვირიკეს ორჭობი და
ესრეთ დაიზავნეს და შეიქცეს:
Üაშინ მოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე და ილოცა ალავერდს წმიდისა

გიორგის წინაშე, და შემოსა ხატი მისი ოქროთა. ხოლო ლაშქარი მისი უფ
როსი წარავლინა გზასა გარესა. და ფრიად პატივ სცა კვირიკე ქორეპისკოპ
ოზმან და წარვიდა ქვეყანად თჴსად: შემდგომად მცირედთა დღეთა გარდაიცვ
ალა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე, და იშლებოდა ქვეყანა აფხაზეთისა ჟამ რაო
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დენ მე. რამეთუ ესხნეს ძენი ორნი კოსტანტინე მეფესა ერთი უხუცე
სი. და მეორე რომელი უშვა მეორემან ცოლმან უმრწემესი: უხუცესსა ერ
ქვა გიორგი, და უმრწემესსა ბაგრატ. და იყო მათ შორის ბრძოლა ფიცხ
ელი. რომელი თითოეულად ჰპოო ცხოვრებასა მათსა:
¯~ესე ბაგრატ სიძე იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა, ძისა ადარნასე ერის
თავთ ერისთავისა, რომელი იყო ტომად ბაგრატოანი. რომლისა სიკუდილი
ზემორე აღგვიწერია. ხოლო ესე გურგენ უშველდა ბაგრატს ყოვლითა ძა
ლითა მისითა. ვიდრე არა მიიცვალა ბაგრატ, არა იყო მშვიდობა შორ
ის მათსა. და შემდგომად სიკუდილისა მისისა მოიღო სრულებით მეფო
ბაჳ აფხაზთა გიორგიმ:
iყო ესე გიორგი მეფე სრული ყოვლითა სიკეთითა და ახოვნებითა ღ~ის მოყუა
რე იყო უმეტეს ყოველთა. მაშენებელი ეკკლესიათა. მოწყალე გლახაკთა
უხვი და მდაბალი. და ყოვლითა კეთილითა და სათნოებითა სრული. ამან
განაგნა და განაწყუნა ყოველნი საქმენი კეთილნი მამულისა სამეფოსა თჴს
ისა. ამან აღაშენა ჭყონდიდის ეკკლესია. და შექმნა საეპისკოპოზოდ. და გა
ნაშვენა იგი ნაწილითა მრავალთა წმიდათა მარტვილთათა:
მას ჟამსა გარდაიცვალა კვირიკე ქორეპისკოპოზი, და დაჯდა მის წილ
ფადლა ძე კვირიკესი. და ამან აღაგო ციხე ლოწობანთა:
aმასვე ჟამსა მოვიდეს სარკინოზნი რომელთა უჵმობენ საჯობით. და მოტ
ყუენეს კახეთი და დაწვეს ჯვარი მცხეთა, და შეიქცეს და წარვიდეს. და
წარიტანეს თანა ჯვარი პატიოსანი დაჭრილი. და შემდგომად მისსა შეე
დვათ სნება მუცლისა. და გულის ჵმა ყვეს რომელ ჯვარისაგან ევნოთ.
და ამისთჴს შეკრიბნეს ნაწილნი, და წარმოსცნეს ქართლსავე: ხოლო მათ
ჩაკრიბნეს ნაწილნი იგი ბუდესა შინა და აღმართეს ადგილსავე თჴსსა:
და ჲრეთსავე მეფობამდე იშხანიკისსა პირველნი ყოველნივე იყუნეს მწვ
ალებელნი. ხოლო იშხანიკ დის წული იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავი
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სა. და დედამან მისმან დინარ დედოფალმან მოაქცივნა მართლ მადიდე
ბლად. და სალართა დაეპყრა მაშინ ბარდავი და ადარბადაგანი:
¯~ გიორგი აფხაზთა მეფემან მისცა ქართლი ძესა თჴსსა უხუცესსა კოს
ტანტინეს. რამეთუ მაშინ გარდაცვალებულ იყო მეფე ადარნასე. ქ~კს. რმ~გ.
და გარდაიცვალა ძე ამის ადარნასე მეფისა აშოტ კურატ პალატი: ქ~კს. რო~დ:
გარდაიცვალა ძმა ამის აშოტ კურატ პალატისა მეფე დავით ქ~კს. რ~ნზ: გა
რდაიცვალა ძმა ამათი და ძე ადარნასე მეფისა ბაგრატ მაგისტროსი კურატ
პალატი: ქ~კს. რჳ~ე: გარდაიცვალა ძე ამის ბაგრატისა ადარნასე კურატ
პალატი: ქ~კს, რპ~ა: გარდაიცვალა ბაგრატ ძე ამის ადარნასე კურატპალ

ატი: ქ~კს. რპ~თ:
gარდაიცვალა დავით მაგისტროსი ერისთავთ ერისთავი ძმა ამის ბაგრატი
სი. ქ~კს. რპ~ვ: გარდაიცვალა სუმბატ მეფე კურატპალატი ძე ადარნა
სე მეფისა, და ძმა დავით მეფისა, ქ~კს. რო~ზ: და დაუტევნა ძენი ორნი,
ბაგრატ რეგუნი. რომელი შემდგომად მამისა თჴსისა მეფე იქმნა. და ადარნასე
კურატ პალატი: გარდაიცვალა ესე ადარნასე კურატპალატი. ქ~კს, ს~გ.
გარდაიცვალა ძე ამის ადარნასესი დავით დიდი კურატ პალატი აღსავსე სი
კეთითა რომლისა ჰამბავი ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს. ქ~კსა. სკ~ა:
გარდაიცვალა მამის ძმა ამის დავით კურატ პალატისა და ძე სუმბატ მე
ფე კურატ პალატისა. ბაგრატ მეფე რეგუნი. ქ~კს. ს~იდ: გარდაიცვალა ძე
ამის მეფე ბაგრატ რეგუენისი სუმბატ ქ~კს, ს~იბ: და არა დაუშთა შვილი:
Üეორმეოც და ათე მეფე ქართლისა კოსტანტინე. ძე აფხაზთა მეფისა:
¯~ ამან მეფემან კოსტანტინემ. ძემან გიორგი აფხაზთა მეფისამან ვითა
რ დაყო მეფობასა შინა წელიწადი სამი, იწყო მტერობად მამისა თჴსის
ა, და ეძიებდა მეფობასა აფხაზთასაცა. და ვითარ გამოცხადნა საქმენი მი
სნი, შედგა იგი უფლის ციხეს. და შეუდგეს თანა ტბელნი და სხვანი მ
რავალი აზნაურნი. ხოლო გიორგი მეფემან ვითარ დაიდასტურა განდგო
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მა ძისა თჴსისა. მაშინ გამოილაშქრა ყოვლითა ძალითა თჴსითა. და მო
იყუანნა ტაოელნი მეფენი. რომელთა გარდაცვალებანი ზემორე აღგვი
წერია, რომელნი მეფობდეს ქვეყანსა მას შინა. და მოვიდა ფადლა
ქორეპისკოპოზიცა კახეთით შველად გიორგი მეფისა. და მოადგეს უფლ
ის ციხესა და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა. და ვერარას ავნებდეს ციხე
სა რომელ მრავლად დგეს შიგნით. ზოგსა დღესა შეიბნიან ცხენითა. და
ზოგსა დღესა ქვეითნი:
Üაშინ მეფემან გიორგიმ აბირნა აზნაურნი საზვერელნი ესრეთ სახედ.
გამოვედ ჩვენ წარგიყუანოთ აფხაზეთად, და შენ დასჯდე მუნ მეფედ და
მამა შენი დარჩეს გარეგნით. ხოლო მან დაიჯერა და მოენდო. გარნა აზნა
ურნი იგი რომელნი უდგეს თანა, უშლიდეს საქმესა ამას და მან არა ის
მინა მათი, გამოვიდა ღამე ტივითა მტკუარსა. და ვითარ განეწურა პი
რსა მტკურისასა, ვერღარა დაითმინეს და მიეტევნეს შეპყრობად: მაში
ნ ვითარ იგრძნა ზაკულება მათი, შეაქცივნა ტივნი გარე. და ჩაჰჵდეს
ადგილსა სადა ტივნი გადგებოდეს. შეიქმნა ჵმა, გამოვიდა მეფე და ყო
ველი ლაშქარი, და დაიცვეს ციხისა გარეშემო. და რაჟამს განთენდა იწყეს
ძიება. ხოლო იგი გამოსრულ იყო წყლით, და შესრულ იყო ნაპრალსა
კლდისასა და მუნ დამალულ იყო. პოვა იგი კაცმან ვინმე უნდომან
შეიპყრეს და მოჰგუარეს მეფესა გიორგის. და მან გააპატიჟა ბორო
ტად. რამეთუ პირველად დასწვნეს თვალნი, და მერმე გამოყუერეს და
მოკუდა კოსტანტინე მეფე:
¯~აზნაურნი რომელნი დგეს ციხესა შინა მინდობით გამოიყუანნეს
და ტბელნი განუტევნა მშვიდობით, და წარვიდეს იგინი ასფურაგანს.

გარდაიცვალა კახთა ქორეპისკოპოზი ფადლა. და დაჯდა ქორეპისკოპო
სად კვირიკე. და ამისა შემდგომად გადგეს აზნაურნი გარდაბანელნი
და იწყეს ზრახვად გიორგი მეფისა: მაშინ გამოილაშქრა გიორგი მეფე
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მან ჩავიდა კახეთად. მოწვა და ასწყვიდნა და წარვიდა თჴსადვე ქვეყანად:
DA კვალად მოვიდა და დადგა ატენსა, და აუწყა ყოველსა ლაშქარსა თჴს
სა კვალად შთასლვად კახეთად. რამეთუ იყო მაშინ ძე მისი ლეონ ერ
ისთავად ქართლისა. ხოლო ვითარ ცნა კვირიკე რომელ ვერ დაუდგმიდა წ
ინა აღდგომად. ამის თჴს მოვიდა წინაშე მათსა. და კვალად ენება გაპ
არვა ზაკვით. მაშინ შეიპყრა ჵელთა და წარვიდა კახეთად რათამცა დე
დაწული მისი აკრიბა ჵელთა: და აცნობეს აზნაურთა ქართლისათა და
გარდაეხუეწნეს: და მოერთო შურტა ძმა კვირიკე ქორეპისკოპოზისა გი
ორგი მეფესა. და მოუტანა თანა ციხე მისი უჯარმო. და ეუფლნეს სხ
ვათაცა ციხეთა კახეთისათა, თჴნიერ სამთა ციხეთა ნახჭევანისა, ბოჭორმ
ისა, და ლოწობანთასა. ლოწობანნი ჰქონდეს ივანე არისის ძესა, და გა
მაგრდა შიგან გაწირა პატრონი აუგეს შურის ციხე, და დაუყენნეს შიგ
ან ლაშქარნი. და ციხე მარანისა ჰქონდა მაშინ ხახუასა არსის ძესა
ძმასავე ივანესსა. ლამოდა მსგავსად ძმისა თჴსისა მკლავითა დამჭირვა
სა. მაშინ მივიდა მეფე მუნ და უბრძანა შებმა ლაშქართა. ხოლო
მათ წარიღეს ციხე იგი ჵერჵითა და ხახუა შეპყრობილი მოიუანეს
წინაშე მეფისა. და მეფე მან წარსცა პყრობილად ჯიქეთს. და ციხე ნ
ახჭევანისა ჰქონდა ფადლას ძესა კვირიკესსა. და იგიცა გამაგრდა ში
გან. ხოლო ვითარ იხილა კვირიკე ქორეპისკოპოზმან, რამეთუ არღა
რა იყო ღონე მისი. ამისთჴს ითხოვა სიმტკიცე ცოცხლებით გაგზავნ
ისა, და დაულოცა კახეთი გიორგი მეფესა:
¯~ლეონ ძე მეფისა არა ლამოდა განტევებასა კვირიკესსა. რამეთუ ა
რცა პირველ შეპყრობასა იყო ნება მისი. გარნა არა უსმინა მამა მ
ან მისმან. და კვირიკემ ესე პირი ითხოვა, რათა მას ზამთარსა არა ა
ღიღონ ციხე ბოჭორმისა. და შემდგომად აღუსებისა წარვიდეს და
ნება სცეს. ამისთჴს აღიღეს მისგან ციხე ნახჭევანისა. და შვილი
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ერთი უმრწემესი სახელით დავით მძევლად. და განუტევეს დღესა
ლამპრობასა. და წარვიდა მეფე აფხაზეთად და კვირიკე შევიდა ბოჭ
ორმას. ეკაზმოდა და ლამოდა შემდგომად აღუსებისა წარსლვასა:
Üაშინ შეეზრახნეს აზნაურნი ქართველნი და მათ თანა კახნი. გოდერძი
მგდეორი მამა ყანჩიელი დაჩი კორინთელი იოანე და დაჩი ძმანი სხვილ
ოსელნი. გრიგოლი და სარა ძმანი ფხვენელნი. და მათ თანა ორმეოც
და ათი აზნაური სხვანი. და მიერთნეს კვირიკეს. დაუწყეს ბრძოლად ც
იხეთა. და მცირედთა დღეთა წარიხუნეს და დაარღვივნეს ყოველნი ციხე
ნი. შურის ციხე ლოწობანთა, და კვალად ეუფლა კვირიკე მამულსავე
თჴსსა: მაშინ უთხრეს გიორგი მეფესა წაღება კახეთისა. და დაუმძიმდა დი

დად. და აბრალა ყოველთა ვინცა ვინ აწვია გაშვება კვირიკე ქორეპისკოპოზისა:
DA ვითარ გარდაჵდა ამას შინა ზამთარი იგი. კვალად გაგზავნა ლაშქარი
თჴსი გიორგი მეფემან. და ძე მისი ლეონ უჩინა წინ მძღვრად.და მო
ვიდა და მოწვა კახეთი. და მასვე ლაშქრობასა შინა მოართვეს ამბავი
მიცვალებისა დიდისა და ღ~ის მოყუარისა გიორგი მეფისა: მაშინ მოუ
წოდა ლეონ კვირიკე ქორეპისკოპოზსა და შეკრბეს ბაზალეთს ტბისა
პირსა თჴთოს ცხენოსნითა. და იუბნეს დღე ერთი ვიდრემდის განუცხ
ადა მიცვალება მამისა თჴსისა. და აჰკიდა სიყუარული, და უქადა ძ
ისა თჴსისა სიძობა: და ვითარცა ესმა ესე კვირიკეს, გარდაჵდა ცხე
ნისაგან და თაყუანისცემით მოიკითხა, და მისცა მადლი, განიხარა ზავი
და სიყუარული. და უფროსად პირი მზახობისა: შეიქცა ლეონ და ეუ
ფლა მამულსა და სამეფოსა თჴსსა. რამეთუ მაშინვე შთავიდა აფხაზ
ეთად. და განადიდა ღ~თნ მეფობა მისი მსგავსად მამისა თჴსისა. რა
მეთუ იყო იგიცა ღ~თის მოყუარე და სავსე ყოვლითა კეთილითა: ამან
აღაშენა ეკკლესია მოქვისა. და შექმნა საყდრად საეპისკოპოსოდ. აკუ
რთხა და განასრულა ყოვლითა განგებითა: და ვითარ ეუფლა მამულ
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სა თჴსსა აღუსრულა აღთქმა თჴსი კვირიკეს. და მისცა ასული მი
სი ცოლად ძესა მისსა:
DA შემდგომად მცირედისა მოკუდა ასული ლეონისა. და კვალად იწყო
მტერობად კვირიკე ქორ ეპისკოპოზისა, და ძებნად კახეთისა. გა
ილაშქრა სპითა დიდითა. ჩადგა არაგვის პირსა. ასწყვიდა მუხნარ
ი ხერკი და ბაზალეთი. და მასვე ლაშქრობასა შინა დასნეულდა
და შეიქცა გარე და მოკუდა: ,,,,,,,, იბატონა, წელი, ი~: ქ~ეს აქეთ: შკ~თ:
DA შემდგომად მისსა დაჯდა დემეტრე მეფედ ძმა ლეონისი. და ეუ
ფლა ესე დემეტრე მეფე ქართლსა. და ვითარ მოიწყო სამეფო თჴსი
გარდაჵდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნი მე. და იყო ძმაჳ ამის დემეტ
რესი თევდოსი საბერძნეთს. უჵმეს კაცთა ვიეთმე ამის სამეფოსათა
რათა გარდამოვიდეს ძმისა თჴსისა ზედა. რამეთუ სიცოცხლესავე დ
იდისა გიორგი აფხაზთა მეფისასა. გაეგზავნეს ორნი შვილნი ს
აბერძნეთს თევდოსი და ბაგრატ რათა მუნ იზრდებოდიან. ამისთჴს
რათა შემდგომად სიკუდილისა მისისა არა იყოს მათ შორის ბრძო
ლა და ჵდომა:
Üაშინ გამოვიდა თევდოსი საბერძნეთით, და მოვიდა სამცხეს და დადგა მარგ
ის. და უჵმობდა მესხთა აზნაურთა. იკრებდა ლაშქართა და ლამოდა მკლა
ვითა აღებასა მამულისა თჴსსა. ხოლო დემეტრე მეფემან წარავლინა ლაშ
ქარი თჴსი დაესხნეს უგრძნეულად და გააქციეს თევდოსი და წარ
ვიდა ქართლს, და მიმართა ადარნასეს ძელელს მთავარსა. და შეიყუანეს
იგი ძამის ციხესა, და მუნით გამოღმართ ეძიებდა საქმესა თჴსსა: მაშ
ინ დემეტრე მეფემან მიგზავნა ლაშქარი თჴსი და მოადგეს ციხესა ძამ
ისასა და ჰბრძოდეს სამ თვე ოდენ. და ციხით გამოღმართ ევნებოდათ

ფრიად. და ვითარცა მისჭირდა ციხოვანთა ითხოვეს ზავი და ფიცი და სი
მტკიცე, რათა განუტეონ თევდოსი და წარვიდეს მშვიდობით. და მათ
1-26 სტრ., 119v
მიინდვეს იგი და გამოზავნეს მშვიდობით. და წარვიდა წინაშე დავით კურ
ატ პალატისა. და დაყო მუნ წელიწადი ერთი ოდენ:
¯~ ესე დავით კურატ პალატი იგი არს რომლისა სიკუდილი ზემორე აღ
გვიწერია. ორას ოცდა ერთს ქორონიკონზე. რომელი იყო ძე ადარნასე
კურატ პალატისა. ძისა სუმბატ კურატ პალატისა. რომელი იყო ბაგრა
ტოანი. და შემდგომად წელიწდისა ერთისა წარმოვიდა ესე თევდოსი ტაოთ,
და მოვიდა კახეთად. მაშინ მოუგზავნა მოციქული დემეტრე მეფემან კვირ
იკე ქორეპისკოპოზსა და ჰქვა ესრეთ. რამეთუ რაჳთგან გამოვიდა ძმაჳ
ჩემი საბერძნეთით არა დაილევის ჩვენ შორის ბრძოლა სიტყუითა კაც
თათა. და აწ შუამდგომელობითა შენითა მომანდევ ძმა ჩემი. და ვიყუნეთ
სწორად უფალ მამულისა ჩვენისა, ვითარცა ვიყუენით უწინარეს მე და
ლეონ. და აღიღე ჩემგან სიმტკიცე და შუამდგომელნი. და შენგან დი
დად დავიმადლო საქმე ესე: ხოლო ვითარ ცნა კვირიკე ქორეპისკოპოზ
მან საქმე ესე და სიტყუა მეფისა დემეტრესი. მაშინ მოიყუანა თევდოსი
და აწვია მინდობა მისი და ეტყოდა. მე ვიყო მეძიებელი სისხლისა
შენისა. და თევდოსი მიანდო ძმასა თჴსსა და გაგზავნა:
Üაშინ წარიყუანეს თევდოსი ფიცითა და სიმტკიცითა დიდითა. რომელთა
ეფუცნეს წინაშე სვეტსა ცხოველსა კზ~ი მღდელთ მოძღვარნი და ყოველ
ნი დიდებულნი. და ვითარ მოვიდა თევდოსი ძმისა თჴსისა წინაშე და და
ყუნა დღენი მცირენი. და შემდგომად მცირედისა ხანისა დაემტერა თე
ვდოსის ძმა მისი დემეტრე. და დაივიწყა შუა მდგომელობაჳ ღ~ისა. და შე
მართა ფიცთა გატეხასა. და შეიპყრა თევდოსი და დასწვნა თვალნი: და
ვითარ იხილეს ესე მყოფთა მამულისა მისისათა. ძიება ყვეს ძმისა მა
თისა რომელსა ერქუა ჩალა მეფე. არამედ ვერ შეუძლეს მისი ქმნაჳ.
რამეთუ დემეტრე მეფე იყო მჵნე და ახოვანი:
«a რაჟამს აღესრულა დემეტრე მეფე. იხილეს ყოველთა მკვიდრთა რომელ ა
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რღარა დარჩა მკვიდრი აფხაზეთისა და ქართლისა. გამოიყუანეს თევდოსი
ძმა დემეტრე მეფისა და დასვეს მეფედ:
Üოვიდეს კახნი და მოადგეს უფლის ციხესა. და იყო მას ჟამთა ერის თავი
ქართლისა იოანე მარუშის ძე. კაცი ძლიერი და ერ მრავალი. ამან წარა
ვლინა მოციქული წინაშე დავით კურატ პალატისა ტაოს. და აწვივეს რათა გ
ამოილაშქროს ძალითა მისითა. და აღიღოს ქართლი. ანუ დაიმჭიროს თჴთ
და ანუ უბოძოს ბაგრატს, ძესა გურგენ მეფეთ მეფისასა. ასულის წუ
ლსა გიორგი აფხაზთ მეფისასა. რომელსა ეყოდა დედულად. აფხაზეთი
და ქართლი და ესე იოანე მარუშის ძე ეძიებდა მეფედ ბაგრატს:
DA ვითარცა მოისმინა დავით კურატ პალატმან სიტყუა იოანე მარუშის ძისა
წარმოემართა ძალითა თჴსითა და მოვიდა ქართლად. და რაჟამს სცნეს მოს

ლვა მისი კახთა, წარვიდეს ვითარცა მეოტნი და დაუტევეს ქართლი: მო
ვიდა დავით კურატ პალატი ჩამოდგა ქუაჵურელთა. მოეგება წინა ქართლ
ისა ერისთავი იოანე მარუშის ძე. აღიღო მისგან უფლის ციხე, და მი
უბოძა ბაგრატს და მამასა მისსა გურგენ მეფეთ მეფესა: ამისთჴს ეწ
ოდა გურგენს მეფეთ მეფე. რამეთუ უწინარეს მისსა ძე მისი ბგრატ
მეფე იქმნა აფხაზეთს:
¯~ამას დავით კურატპალატსა არა ესვა შვილი. და ესე ბაგრატ ძე გ
ურგენ მეფეთა მეფისა, რომელი ეყოდა მამის ძმის წულის წულად.
გაეზარდა შვილად თჴსად. და განდიდნა ესე დავით კურატპალატი უმე
ტეს ყოველთა მეფეთა ტაოსთა. რამეთუ იყო პირველად ღ~ის მოყუა
რე გლახაკთ მოწყალე, დავრდომილთ შემბრალე, მდაბალი, მშვიდი,
და ძვირ უჵსენებელი, ეკკლესიათა მაშენებელი. ტკბილი, უხვი, კაცთ
მოყუარე. ფიჩვოსანთ მოყუარე, ყოველთათჴს კეთილის მყოფელი, და სავსე
ყოვლითა კეთილითა: ამან აღაშენა მონასტერი და საყდარი ღ~ისა წმიდისა ეკ
კლესია ხახულისა და ვითარ შეიქცა მუნითგან გარე. დაუტევა ბაგ
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რატ უფლის ციხესა. და მისთანა განმგებლად დაუტევა მამა მისი
გურგენ მეფე. რამეთუ იყო მას ჟამსა ბაგრატ ჯერეთ ასაკსა თჴსსა
ზედან უსრულ:
Üაშინ ამან დიდმან დავით კურატპალატმან შემოკრიბნა ყოველნი ქართ
ველნი აზნაურნი და უბრძანა. ესე არს მკვიდრი ტაოს ქართლისა და აფ
ხაზეთისა შვილი და გაზრდილი ჩემი. და მე ვარ მოურავი ამისი და
თანა შემწე. ამას დაემორჩილენით ყოველნი. და დაყვნა დღენი მცირე
დნი დავით კურატპალატმან და წარვიდა მამულსა თჴსსა ტაოს:
Üეორმეოცდა ათერთმეტე მეფე ბაგრატ ძე გურგენ მეფეთ მეფისა
ბაგრატოანი: ქ~კს. რჟ~ჲ:
¯~ რაჟამს დაჯდა მეფედ ბაგრატ. და წარჵდა ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე
კვალად იწყეს მედგრობით ზაკულება ვითარცა არს ჩვეულება ქართლისა
აზნაურთა. შეეუბნეს ნაქურდეველთა და საბოტარელთა. და მოიყუანნეს
ლაშქარნი კახეთით, და გასცეს უფლის ციხე. და შეიპყრეს გურგენ და ძე
მისი ბაგრატ და დედოფალი გუარანდუხტ და წარიყუანეს კახეთად. ხოლო
რაჟამს სცნა ესე დავით კურატპალატმან დაუმძიმდა ფრიად და გამოილაშ
ქრა ყოვლითა ძალითა მისითა. მოვიდა თრიალეთს შთასლვად კახეთად. და
რაჟამს სცნეს კახთა მოუგზავნეს მოციქული და მოუპყრეს პირი ზავისა,
განუტევეს გურგენ და ბაგრატ და დედოფალი გუარანდუხტ. და შეუქ
ციეს ქართლი და უფლის ციხე. ხოლო წირქუალის ციხე და გრუი
თჴთ დაიჭირეს:
Üას ჟამსა ეპყრა ქართლი და უფლის ციხე გურანდუხტ დედოფალ
სა. ესე გუარანდუხტ დედოფალი ასული იყო გიორგი აფხაზთა მეფისა
და დედა ბაგრატისა. და ვითარ გარდაჵდა ამას შინა წელიწადი სამი. და
მეფობდა აფხაზეთს თევდოსი მწუხარე. განირყუნა ქვეყანა იგი და შე

იცვალა. ყოველი წესი და განგება პირველთა მეფეთა განწესებული.
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და იყუნეს ყოველნი წარჩინებულნი მის ქუეყანისანი მწუხარებასა
შინა დიდსა:
Üაშინ ამანვე იოანე მარუშის ძემან. ინება რათა მოიყუანოს ბაგრატ მეფ
ედ აფხაზეთისა და მისთანა ყოველთა დიდებულთა ერისთავთა და აზნა
ურთა აფხაზეთისა და ქართლისათა გამოითხოვეს ბაგრატ მეფედ დავით
კურატ პალატისაგან. ხოლო მან დიდისა იძულებითა ძნელად აღუსრუ
ლა სათხოველი მათი. და ვითარცა პირველად ვთქუ უშვილო იყო
დავით კურატ პალატი, და ბაგრატ გაეზარდა შვილად მპყრობელად ო
რისავე კერძისა ტაოს. გარნა რაჟამს უმკვიდრო ქმნილ იყო ქვეყანა ა
ფხაზეთისა, მოსცა მათ სიმტკიცითა და მძევლითა. შთაიყუანეს იგი აფ
ხაზეთს დალოცეს მეფედ. და დაემორჩილნეს ყოველნი ბრძანებასა მისსა
რამეთუ განსრულებულ იყო ჰასაკითა:
DA ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა წელიწადი ორი, იწყო განგებად და სა
ურავად და განმართებად ყოველსა საქმესა მსგავსად პაპისა მისისა დი
დისა გიორგი მეფისა. გინა თუ უმეტეს ადრე ვთქვა. რამეთუ ყოვლით
ურთ მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელისა თჴსისა დიდისა მეფის დ
ავით კურატ პალატისასა. და იხილვებოდა მას თანა ყოველი საქმე კეთ
ილისა: გამოგზავნა თევდოსი მეფე დედის ძმაჳ მისი ტაოს წინაშე და
ვით კურატ პალატისა. რამეთუ ესე საქმე გამონახა უმჯობესად, რათა
ყოველთა კაცთა დიდთა და მცირეთა სასოება კეთილი გინა თუ შიში უწ
ესოებისათჴს მისა მიმართ ოდენ აქუნდეს:
¸ემდგომად ამისსა გარდამოვიდა ქართლს მეფე ბაგრატ. რათა განაგნეს
საქმენი დაშლილნი ქართლისანი. მოვიდა და დადგა თიღვას. ხოლო მას
ჟამსა აზნაურთა ქართლისათა რომელთა მე არა ენება გარდამოსლვა მ
ისი. რამეთუ თითეულად გააგებდეს საქმეთა ქართლისათა. დაღაცა
თუ იყუნეს მორჩილებასა ზედა გუარანდუხტ დედოფლისასა. იწინამძ
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ღურეს ქავთარ ტბელი მოეგებნეს ბრძოლად და დაუდგეს თავსა ზე
და მოღრისასა: იხილა რა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან აღუზახნა სპათა თჴს
თა მივიდეს და შეებნეს. აოტნეს ქართველნი რომელნი მე დაჵოცნეს
რომელნი მე შეიპყრნეს. და სხვანი კვალად მეოტნი გარდაიხუეწნეს და
დაიფანჩნეს. მოვიდა უფლის ციხეს აღიღო ციხე დედისაგან თჴსისა. და
ყვნა დღენი მცირედნი. განაგნა საქმენი ქართლისანი. წარიყუანა დედა
თვისი და წარვიდა ქვეყანად აფხაზეთად: და ვითარ ჵელოვანმან მენავეთ მ
ოძღვარმან გააგო ყოველი საქმე აფხაზეთისა. რამეთუ მცირედ ამხილ
ის ყოველთა ვინ უკჲ პოვის ურჩი, და მისსა ადგილსა განადიდის ე
რთგული და მისანდობელი თჴსი:
DA შემდგომად ამისსა გარდახდეს რაოდენნი მე წელნი. იყო კლდეკართა

ერისთავი რატი. და ჰქონდა ციხე ატენისა და ქართლისაგან მტკუარსა
სამხრით კერძო ყოველივე თრიალეთი მანგლის ჵევისა და სკუირეთი,
და არა მორჩილობდა ბაგრატს. მაშინ შეკრიბა ბაგრატ მეფემან სპაჳ
თჴსი და გარდამოვიდა ქართლად. ენება მოდგომა და შერევა რატი ერის
თავთ ერისთაჴსა: მაშინ უკჲ აუწყეს დავით კურატ პალატსა და უთხ
რეს ესრეთ სახედ. არა სადა წარვალს სხვაგან თჴნიერ განმზადებულ
არს სიკუდილად შენდა. და შეკაზმულ იყო გურგენ მამა ბაგრატისი
მისვლად შვილისა თჴსისა თანა: ხოლო დავით კურატ პალატი წარმოემა
რთა მსწრაფ და მოუწოდა ლაშქარსა თჴსსა, და უჵმო ყოველთა მეფეთა
სომხითისათა. ხოლო მაშინ ჯერეთ ცოცხალ იყო პაპი ბაგრატ მეფისა ბაგ
რატ რეგუნი რომლისა სიკუდილი ზემორე აღვსწერეთ. იგიცა მოვიდა
დავით კურატ პალატთან. რამეთუ ეშინოდა ძისა თჴსისა გურგენისგ
ან წაღებასა მეფობისასა. მოვიდეს და დადგეს დლივს სპითა დიდითა რო
მელთა არა იყო რიცხვი. და გაგზავნა ლაშქარი გურგენს ზედა. მიეგე
ბნეს წინა გურგენს და შეიბნეს გარდათხრილთა თავსა შავშეთისასა
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გააქციეს გურგენ და შთაიხუეწა მეოტი და შეიხვეწა ციხესა წეფთისასა:
Üას ჟამსა მოსრულ იყო ბაგრატ მეფე თრიალეთს და დადგა კარუშე
თს. გაგზავნა მოციქული. განიცადა ლაშქარი და იხილა რამეთუ ძა
ლითა არა ეგებოდა წინა აღდგომა დავით კურატპალატისა. მაშინ და
უტევნა სპანი თჴსნი ადგილსა ზედა. და თჴთ მარტო მივიდა წინაშე
მისსა ითხოვა შენდობა და აუწყა ვითარმედ სხჴსა არა რისათჴს მოვედ.
გარნა არა მორჩილებისა თჴს რატისა. რამეთუ მან უბრძანა. ესრეთ
მითხრეს რომელ სიკუდილად ჩემდა გამოსრულ იყავ. გარნა აწ ვსც
ან დასტური რომელ უბრალო ხარ. არამედ მითავისუფლებიხარ რა
ტის ზედა. დაიმორჩილე ვითაცა სახედ გწადიან:
Üაშინ წარმოვიდა სიხარულითა სავსე და წარვიდა მას ჟამსა აფხაზეთა
დვე რათა ვერ უგრძნას რატიმ. და უგრძნეულად მივიდეს ოდეს არა
ჰგონებდეს: ვითარ მოიწია ჟამი ზამთრისა მოვიდა ყოვლითა ძალითა
თჴსითა მეფე ბაგრატ და მოადგა კლდე კართა. იხილა რა ესე რატიმ გა
მოვიდა გარე და გამოიტანა შვილი მისი ლიპარიტ თანა შევედრა ბა
გრატ მეფესა. და მისცა ციხე თჴსი მეფესა ბაგრატს. და თჴთ დაჯდა
მამულსა თჴსსა არგუეთს:
¯~ ამას ჟამსა შინა გარდაცვალებულ იყო დავით დიდი კურატ პალატ
ი ვითარცა ვთქუთ ზემორ. და ვითარ მოკუდა ესე დავით არა დაშთა
ძე. და აოჵრდა ამიერ ტაო. და გამოვიდა ბასილი ბერძენთა მეფე. და
მისცნეს მას ციხენი აზნაურთა ამა დავითისთა. და დაიპყრა ბასილი
მეფემან მამული დავით კურატ პალატისა. და მივიდეს მის წინაშე ბ
აგრატ აფხაზთა მეფე და მამა მისი გურგენ. და მოსცა მათ ბასილი
მეფემან პატივად. გურგენს მაგისტროსობა. და ბაგრატს კურატ პა

ლატობა, რათამცა ვითა მტერ ყვნა ერთმანერთისა მიმართ მამა ძენი
ესე. და ამით ღონითა იძმაცვა. ხოლო გურგენ ჭ~ტი და წრფელი იყო
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და ვერა აღძრა გული მისი ზაკვითა ამით მიზეზითა. და ვერ უძლო
ვერას ღონის ძიებითა. და შემდგომად ამისა რაოდენთა მე წელთა
გარდაიცვალა ესე გურგენ მეფეთ მეფე მამა ამის ბაგრატ მეფისა.
და ძე ბაგრატ მეფე რეგუნისა: ქ~კსა, ს~კჲ:
DA შემდგომად ვითარ წარჵდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნი მე. და ვითა
რ ვთქუ პირველვე მოიწყუნა და განაგნა ყოველნი საქმენი აფხაზეთი
სანი. ურჩნი თჴსნი შეცვალნა დიდებისაგან. და ადგილთა მათთა დაა
დგინნა ერთგულნი და მოსწრაფედ მორჩილნი ბრძანებათა მისთა. და
წარემატა ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა. ყოვლითა განგებითა. და
განიმრავლა ლაშქარი თჴსი უმეტეს ყოვლისა ჟამისა:
gამოილაშქრა ყოვლითა სპითა თჴსითა და გარდამოვიდა ქართლს. წარ
გზავნა მოციქული კახეთს. ითხოვა ციხენი ქართლისანი რომელნი მათ
ჰქონდეს. მას ჟამსა იყო კახეთს ქორ ეპისკოპოზი დავით. ხოლო მან ა
რა ინება მოცემა ციხეთა. არამედ მიუმცნო ესრეთ: უკეთუ ეძიებ ც
იხეთა, იყოს ჩვენ შორის დამჯერებელ მკლავი და ომი. ხოლო
მე წინა მოგეგებო კსანსა ზედა: ვითარცა ესმა რა ესე ბაგრატ მეფე
სა ქართველთა და აფხაზთასა განუწყრა ფრიად. რამეთუ კურატ პალატი
იყო მას ჟამსა დლივს, და განაგებდა საქმეთა ტაოსა და ქართლი
სათა. რომელ მაშინ თვითვე ეპყრა ტაო მიცვალებასა ზედა მამისა
მათისა გურგენ მეფეთ მეფისასა:
Üაშინ წარმოგზავნა მეფემან ბაგრატ კაცი მოსწრაფედ და აწვივა სპა
თა აფხაზეთისა და ქართლისათა. და თჴთ წარემართა ზემოთა ლაშქრ
ითა. გაიარა თრიალეთი, გავლო ჵიდი მცხეთისა და მოერთნეს თა
ნა აფხაზნი და ქართველნი. დადგა თიანეთს და იწყო შემუსრვად კა
ხეთისა. და ვერ წინა აღუდგა დავით, რამეთუ იყო ძალი ბაგრატ
მეფისა ურიცხვი. და იწყო ბრძოლა ციხითა. რამეთუ მას ჟამსა
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აღიღო ქვეყანა ჲრეთისა. და განაჩინა მთავრად აბულალ და წარმო
ვიდა შინა. და ამათვე ჟამთა რაჟამს წარმოვიდა ბაგრატ აფხაზთა მეფე.
კვალადცა მიიქცნეს კაცნი ჲრეთისანი და მიერთნეს დავითს. აღიღო დავ
ით ჲრეთი და შემდგომად მცირედისა ჟამისა მიიცვალა დავით: ქ~ეს აქეთ. ჩ~ე:
Öვალად გამოვიდა ყოვლითა სპითა თჴსითა ბაგრატ მეფე. და აღიღო ჲრეთი
მეორედ. დაიჭირა დინარ დედოფალი თჴსად. იწყო ძებნად კახეთისა. და ძა
ლითა მისითა მიუწდომელითა, წარიხუნა ორსა წელიწადსა შინა ყოველნი ცი
ხენი კახეთისანი. შეაწყუდია კვირიკე ბოჭორმას და დაუყენნა ციხესა გარე
შემო მცველნი წლითი წდამდის. და წარიღო ბოჭორმაცა და დაიპყრა სრუ
ლიად ჲრეთი და კახეთი. წარმოიყუანა კვირიკე და დაიმჭირა თჴსსა კარსა ზედა:
Üას ჟამსა გადიდნა ამირა ფადლონ განძისა. იწყო კირთებად ჲრეთი

სა და კახეთისა ერისთავთა. ჟამითი ჟამად მეკობრობით და პარვით რბევად
და ტყუენვად ადგილითი ადგილად: ხოლო იხილა რა ესე დიდმან მეფემან ბაგრა
ტ კადნიერება მისი. აღივსო შურითა და დიდად შეუძენდა კადნიერება მისი,
განემზადა ყოვლითა სპითა მისითა წარსლვად განძას. და წარგზავნა მოცი
ქული წინაშე გაგიკ შაჰანშა სომეხთ მეფისა წინაშე, რათა იძიოს შური
ფადლონისაგან. ხოლო მან განიხარა სიხარულითა დიდითა, და მოსწრაფედ
მოუწოდა ყოველთა სპათა თჴსთა. წარმოემართა და მოვიდა წინაშე ბაგ რატ ა
ფხაზთა მეფისა. შეკრბეს ორნივე ზორაკერტს, და მიმართეს ფადლონს
დიდად განლაღებულსა მოძულესა ქრისტიანეთასა. რომელი იგი ყოვლი
თურთ ეძიებდა წარწყმედასა ყოველთა ჯვარის მსახურთასა. და ვითარ
იხილა ძალი მათი უძლეველი შეუშინდა. წარვიდა და მიმართა სიმა
გრეთა შესლვად:
Üაშინ ამან დიდმან და ყოვლითურთ ძლევა შემოსილმან მეფემან ბაგრ
ატ. წარმოსტყუენა ქვეყანა რანისა. მოადგა ქალაქსა შანქორს. და
უდგნა ფილაკავანი, და მცირედთა დღეთა დაჰლეწნეს ზღუდენი შანქორისა
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ნი. და ხვალისა დღე ეგულებოდა შემუსრვად. ქალაქისა მის. მას ღამე
სა მოუვლინა მოციქული ფადლონმან. ითხოვა შენდობა. აღუთქვა დღეთა ში
ნა სიცოცხლისა თჴსისათა მსახურება. გაუკვეთა ხარაჯა. და დაუწერა თავის
თავით ლაშქრობა ყოველთა მტერთა მისთა ზედა. მაშინ შემოკრიბნა ყოვე
ლნი დიდებულნი მისნი წინაშე მისსა და უბრძანა მათ რათა დაიმჭირონ
ქალაქი იგი ძალითა მათითა. ხოლო მათ იხილეს და განიცადეს რომელ ვე
რვის ძალ ედვა. ამის თჴს მოახსენეს და აუწყეს. და უფროსღა ამისთჴს რო
მელ სხვათა ყოველთა სალაშქროთა საქმეთაგან უცალო იქმნებოდეს. კვალად
უბრძანა და განიზრახა დაზავება ფადლონისი. და მათ ყოველთა სიბრძნი
თა მათითა გამოარჩიეს და უმჯობესად აწვივეს ზავი. უბრძანა და გაისტ
უმრა მოციქული და მისგან აუწყა ზავისა დასტური:
Üაშინ ფადლონ განიხარა სიხარულითა დიდითა. აღუსრულა ყოველი იგი
სიტყვით აღთქმული საქმით. უძღვნა ძღვენი დიდად მიუწდომელი. აღავ
სნა ყოველნი დიდებულნი ნიჭითა მიუწდომელითა. და წარმოვიდა მეფე ბაგ
რატ შინა გამარჯვებული: ამის მეფობისა ზე იყო წმიდა მამა ჩვენი ეფ
თვიმე ქართველი, მთარგმნელი, წიგნთა ჩვენ ქართველთანი: შ~კ:
¯~ამან მეფემან ბაგრატ აღაშენა საყდარი ბედიისა და შექმნა საეპისკოპო
ზოდ. მოცვალა მუნ გუდა ყუისა საეპისკოპოსო. და შეწირნა სოფელნი მრა
ვალნი ყოველთა ჵევთა და ადგილთა. და განასრულა ყოვლითა განგებითა
და შეამკო ყოვლითა სამკაულითა. აკურთხა და დასვა ეპისკოპოსი მუნ
შინა: ხოლო უკეთუ ვისმე ენებოს განცდად და გულის ჵმის ყოფად სიმ
აღლისა თჴს და დიდებისა მეფობისა მისისა. პირველად განიცადოს სა
მკაული ბედიის ეკლესიისა, და მისგან გულის ჵმა ყოს და ცნას, რო
მელ არავინ ყოფილ არს სხვა მეფე მსგავსი მისსა ქვეყანასა ქართ
ლისა და აფხაზეთისასა:

¯~ამანვე მეფემან ბაგრატ აკურთხა ეკკლესია ქუთათისა განგებითა დი
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დითა და მიუწდომელითა. რამეთუ შემოკრიბნა მახლობელნი. ყოველ
ნი ჵელმწიფენი და კზ~ი მღდელთ მოძღვარნი და ყოველთა მონასტერთა წ
ინა მძღვარნი და ყოველნი დიდებულნი ზემონი და ქვემონი მამულისა და
სამეფოსა მისისა მყოფნი. და სხვათა ყოველთა საჵელმწიფოთანი: ხოლო
ამან ბაგრატ მეფემან კურატპალატმან დაიპყრა ყოველი კავკასია თვ
ით მპყრობელობითა, ჯიქეთითგან ვიდრე გურგენამდე და ადარბადაგა
ნი და შარვანი მოხარკე ყო სომხითისა ჵელმწიფებით. მეფე სპარსთა მ
ეგობარ და ერთგულ ყო, სიბრძნითა და ძლიერებითა თჴსითა უფროს
სახლეულთა თვისთასა. და ბერძენთ მეფესაცა შიში აქუნდა ამისი ყოვლა
დვე, რამეთუ წარემატა ყოველთავე ჵელმწიფეთა ყოვლითა განგებითა.
ამისად მოაჯედ და შემპოვნედ შეიქმნეს ყოველნი ჵელმწიფენი მახლ
ობელნი და მოთაულნი და მამულისა და სამეფოსა მისისანი მოლაშქრე
დ ვითარცა თჴსნი დიდებულნი და მისანდობელნი. დაუმორჩილნა ღ~თნ
ყოველნი მტერნი და წინა აღმდგომნი მისნი. და მომადლა დღეთა მის
თა მშვიდობა და დიდი დაწყნარება ქუვეყანისა მისისა:
Dა უკეთუ ვინმე ინებოს თითოეულად წარმოთქმად და იწყოს განგებ
ულებათა მისთა, მოუძლურდეს ენა მისი რომელთაგან მცირედნი წა
რმოვთქუი ჟამთა სიგრძისაგან არა დავიწყებისათჴს. და ვთქუა ესეცა რო
მელ შემდგომად დიდისა მის მეფისა ვახტანგ გორგასლისა არავინ
გამოჩენილ არს სხვა მსგავსი მისი. დიდებითა და ძალითა და ყოვლითა გო
ნებითა. ეკკლესიათა მაშენებელი იყო. დავრდომილი და გლახაკთა მო
წყალე. და სამართლისა მართლიად მოქმედი ყოველთა კაცთა თჴს. და
ქურივთა და ობოლთა შემწყნარებელი:
¯~ესეცა წარმოვთქუათ ჩვენ რამეთუ რაოდენნი ბაგრატოანნი მეფედ
და კურატ პალატად ზემორ აღგვიწერია. რომელნი მე მეფობდეს ქართ
ლსა, და რომელნიმე სამცხე ტაოსა შინა. ვიდრე ამა ბაგრატის გა
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მეფებამდე. და ოდეს მეფე იქმნა ესე ბაგრატ. რომელნი მე გარდა
ცვალებულ იყუნეს. და რომელნი მე ამის ჟამში გარდაიცვალნეს. და არ
ღარა ვინ იყო ამის ჟამში სხვა ბაგრატოანი, თჴნიერ სუმბატისა და ძმ
ისა მისისა გურგენისა რომელნი მეფობდეს კლარჯეთს. ძენი ბაგრატ ა
რტანუჯელისანი რომელთა სიკუდილნი ზემორე აღვსწერეთ სუმბატის სი
კუდილი ორას ოცდა ათერთმეტს ქორონიკონზე. და ძმისა მისისა გუ
რგენისა სიკუდილი ორას ოც და ათორმეტს ქორონიკონზე:
¯~ ესრეთ იყო გარდაცვალება მათი რამეთუ მაშინ ოდეს მე ამან ბაგრატ
მეფემან კურატ პალატმან მოიყუანნა ესე ორნი ძმანი კლარჯთა ჵელმწი
ფენი სუმბატ და გურგენ ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი დარბაზობად
მის წინაშე ციხესა შინა ფანასკერტისასა. და მუნ შინა შეიპყრნა იგინი,
და აღიხუნა ციხენი და ქალაქნი მათნი. რამეთუ იგინი პატიმარ ყუნა ც

იხესა შინა თმოგვისასა. და მუნ ციხესა შინა გარდაიცვალნეს სუმბატ და
გურგენ: ხოლო შვილნი ამათნი წარვიდეს კოსტანტინოპოლად. ძე გურ
გენისი დემეტრე, და ძე სუმბატისი ბაგრატ ბასილი მეფისა წინაშე. და
მათნივე შვილნი კლარჯთა მეფეთანი რომელ დაშთეს ამას ქვეყანასა მოი
სრნეს ყოველნი სიკუდილითა პატიმრობასა შინა:
aმისა შემდგომად ბაგრატ მეფემან მოვლო ყოველი სამეფო თჴსი აფხაზე
თი ჲრეთი და კახეთი. მოვიდა და დაიზამთრა ჵევთა ტაოსათა. და მორაი
წია ზაფხული, მოვიდა მასვე ციხესა ფანასკერტისასა წელსა მესამესა, და
მუნ შინა გარდაიცვალა ესე ბაგრატ მეფე. თთვესა მაისსა, ზ~. დღესა პ
არასკევსა: ქ~ეს აქეთ. ჩ~თ. ქ~კსა ს~ლდ: და წარმოიღო გვამი მისი ზვი
ადმან ერისთავთ ერისთავმან, და დამარხა ბედიას: ხოლო მეფობდა ესე
ბაგრატ. ლ~ვ, წელ: და შემდგომად ამისსა მეფე იქმნა ძე მისი, გიორგი
ათრვა მეტისა წლისა:
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Üეორმეოც და ათორმეტე მეფე. გიორგი ძე ბაგრატ აფხაზთა და ქართვე
ლთა მეფისა ბაგრატოანი:
¯~ დაჯდა რა ესე გიორგი მეფედ, ეუფლა ყოველსა სამეფოსა და მამულ
სა თჴსსა. ჟამსა ოდენ სიყრმისასა და სიჭაბუკისა მისისასა. რამეთუ იყო
რაჟამს მეფე იქმნა წლისა ათვრამეტისა ოდენ. მას ჟამსა განდგა ამას ქვე
ყანასა ჰერეთ კახეთისა მჭირავნი, და ღადრობითა აზნაურთათა შეპყრობილ
იქმნნეს ერისთავნი მათ ქვეყანად. და კვალადვე ეუფლნეს მათნი უფა
ლნი რომელთა პირველ აქუნდა იგი. ხოლო მეშვიდესა წელსა მეფობისა
მისისასა გამოვიდა ბასილი მეფე ბერძენთა ამა გიორგი მეფესა ზედა ყო
ვლითა სპითა საბერძნეთისათა უცხო თესლითა ურიცხვითა: ხოლო გიორგი
მეფე განვიდა სპითა დიდითა წინა აღდგომად მისა. და დაიბანაკეს ორთავე
ქვეყანასა ბასიანისასა მრავალ დღე. და არა მივიდეს ბრძოლად ურთმანერ
თსა ზედა. და მოჰრიდა გიორგი მეფემან და მოვიდა და დაწვა ქალაქი ო
ლთისი. გამოუდგა კუალსა და მოუდგა უკანა მეფე ბერძენთა. და შეკრბე
ს რა უკანა მავალნი გიორგისნი, და წინა მავალნი ბასილის ლაშქრის
ანი. იქმნა ბრძოლა დიდი სოფელსა მას რომელსა ეწოდების შირიმთა. და მ
რავლად მოისრნეს ორ კერძოვე. და მოკლნეს მუნ დიდ დიდნი ერისთავნი
გიორგი მეფისანი. რატი ძე ლიპარიტისი და ხურსი:
DA ვითარცა მოესმა ჵმა გიორგი მეფესა აღბორგნეს განვიდეს, და მივიდეს
ადგილსა მას სადა იყუნეს ბრძოლად. და მოვიდა მუნ ბასილიცა მეფე სპ
ითა დიდითა და შეკრბეს იგინი იმიერ და ამიერ. და იქმნა მუნ ბრძოლა დიდი
და მოისრნეს მუნ ბერძენნი დიდნი და ფრიადნი. და წარმოიღეს გიორგისთა
ავარი. და ეზომ განდიდნა ბრძოლა იგი რომელ სივლტოლა ეგულვებო
და ბასილი მეფესა. გარნა გიორგისნივე სულ მოკლე იქმნნეს, რამეთუ მო
რიდეს და წარმოვიდეს: ხოლო ბასილი მეფე წარმოუდგა უკანა და მოვიდა არ
ტანს და დაწვა იგი, და რომელი პოვა ტყუე ყო ყოველნივე:
1-26 სტრ., 125v

¯~გიორგი მეფე წარვიდა ნიგალით კერძო სამცხედ, და მიუდგა მას უკა
ნა ბასილი ჯავახეთით კერძო და მოაოჵრა ყოველივე. და მუნით გარდ
ავიდა გიორგი მეფე თრიალეთად და მოადგა ბასილიცა თრიალეთად
ვე. და რა იახლნეს ერთმანერთსა. კვალად განძლიერდა გიორგი მეფე
ლაშქრითა. რამეთუ მოიყუანნა წანარნი და შაქნი. ხოლო იხილა რა ესე
ბასილი მეფემან. შეიქცა თრიალეთით და უკმომოვლო ჯავახეთი და არტ
ანი დღეთა შინა ზამთრისათა. და კვალად უბოროტეს ადრე მოაოჵრა
და წარვიდა. და დაიზამთრა ქვეყანასა ხალადსა. მახლობელად ქალაქსა
ტრაპიზონთასა. და ვიდოდეს მათ შორის მოციქულნი ზავისა და სიყუარულისათჴს:
¯~იქმნა მას ჟამსა შინა განდგომილება დიდი საბერძნეთს. რამეთუ შეი
ერთნეს ბასილი მეფის სპასპეტი, და წარვიზირე ფოკას განდგომილისა. და
მეფე იქმნა ქსიფენ. და მიიდგინეს მათ ყოველი აღმოსავლეთის კერძი ქ
ვეყანა: ხოლო ღ~თნ ბასილის დიდად შეშინებულსავე პატივსცა. რამე
თუ განუდგა ქსიფენს წარვიზი. და ყოველნივე ერნი მისდად მიმდგომე
ლნი შეიქმნნეს და მოკლეს ქსიფენ. ხოლო წარვიზს მიეგო ცროებაჳ ქს
იფენისა რამეთუ შეიტყუეს ციხესა და ლასანოსთა სისხლისათჴს ფოკას
ძისა, შეიპყრეს და მოგვარეს ბასილი მეფესა. და მან ექსორია ყო იგი
კუნძულსა რასამე. და მისთანათა მრავალთა მოჰკუეთა თავი მახვილითა
რომელთა თანა იყო ფერიზ ძე ჯოჯიკისა ნათესავი ტაოელი, და სხვან
ი იყუნეს ბერძენნი:
DA კვალად შემოიქცა ბასილი მეფე და მოვიდა ბასიანსა და ითხოვდა
ქვეყანათა და ციხეთა, და აღუთქმიდა ზავსა და მშვიდობასა. სცნა
რა ესე გიორგი მეფემან. წარავლინა ზვიადი ერის თავი სპითა მისითა
და უბრძანა რათა ზავისა მიპყრობითა მცირედ ხან დამჭირვად ადგილ
სა. და თჴთ მეფე გიორგი წარუდგა უკანით სპითა ძლიერითა. და გა
ნიზრახვიდა ესრეთ. უკეთუ ინებოს ზავი ბასილი მეფემან, იქმნას ეს
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რეთ. და უკეთუ ინებოს ომი განვემზადნეთ მისთჴს. ხოლო რომელთა
არა უნდა ყოფად მშვიდობისა, იწყეს განმზადებად ბრძოლისა რამეთუ
არა უნდოდათ მშვიდობა. არამედ აზრახეს მეფესა გიორგის ბრძოლა
და აწვივეს იგი ბასილი მეფესა ზედა. რომელი იგი ზავად და მშვიდო
ბად ჰგონებდეს მისვლასა მათსა და მოელოდა:
¯~გიორგისთა იწყეს ბრძოლად, და აოტეს ზოგი ბასილის ლაშქრისა.
მაშინ უბრძანა ბასილი მეფემან დამოკიდება წვერსა ჰოროლისასა წერი
ლი მათი, რომელი მისდა დაეწერნეს გიორგი მეფესა სიმტკიცისა და ზავ
ისანი. და ესრეთ ბასილი მეფემან ჰოროლისა წვერითა ამართნა იგი და მი
უპყრა ღ~თსა და თქვა. იხილე მეუფეო წერილი ესე მათი და საქმე რომელ
აწ იქმნა. და კუვალად მოიღო ბასილი მეფემან ძელი ცხოვრებისა მანდილ
ითა წმინდითა, და დასცა იგი ქვეყანასა ზედა და თქვა ესრეთ. ვითარმედ
უკეთუ მომცე მე ჵელთა მტერთასა, არღარა თაყუანის გცე შენ უკუნ
ისამდე. და ვითარ ესე ყო და თქვა. მყის მასვე ჟამსა იძლივნეს და მე

ოტ იქმნნეს სპანი გიორგი მეფისანი რომელნი იგი პირველ მივიდე
ს. და მოისრნეს ურიცხვნი პირითა მახვილისათა, და რომელნიმე ტყუე
იქმნნეს. რამეთუ თჴთ მეფე გიორგი და უძლიერესი ლაშქარი მისი ა
რღარა მისრულ იყუნეს ჯერეთ ყოვლადვე:
DA იგინიცა მოისრნეს მას დღესა შინა, რომელთაცა მშვიდობისა ყოფა არა
ენებათ. და წარიღეს ბერძენთა ავარი დიდ ძალი და განძი სამეფო ყოველ
ი სრულიად რაოდენი აქუნდათ ქართველთა მათ:
DA წარმოიძახა მცირედ ბასილი მეფე ბერძენთა, და მოუდგა უკანა მეფესა
გიორგის და კვალად იწყო ზავი და მშვიდობა პირველისა ებრვე. რამეთუ
შიში აქუნდა ბერძენთა განდგომისა: და ყვეს მშვიდობა და დაიზა
ვნეს. და მისცა გიორგი მეფემან მძევლად ძე თჴსი ბაგრატ წლისა სამ
ისა. და ციხენი რომელნი მე პირველ გაეცნეს აზნაურთა. დაულოცნა
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და მისცნა სხვანიცა ციხენი პირველ მიცემულნი და უკანის ვითარ
ათოთხმეტნი. და ქვეყანა რომელი ჰქონდა დავით კურატპალატსა, ტაოს
ბასიანს ჯავახეთს და შავშეთს. ხოლო რომელნიმე ამათ ქვეყანათაგან ეკკ
ლესიანი სოფელნი და ადგილნი დაულოცნა გიორგი მეფესა, და ესრეთ წარ
ვიდა. და წაიყუანა ბაგრატ უფლის წული მძევლად, ძე გიორგი მეფისა ჩვ
ენისა. აღუთქვა ფიცითა აღთქმა ვითარმედ. წელსა მესამესა გამოვგზავნო
ძე შენი. და იყო სამ წელ ქალაქსა სამეფოსა კოსტანტი პოლესა. და წე
ლსა მესამესა გამოგზავნა ვითარცა აღუთქვა:
ხოლო რაჟამს მოიწივნეს მამულსა და სამეფოსა თჴსსა. მოჰყუა თანა კატაბანი
აღმოსავალისა, ვიდრე საზღვართამდე მამულისა თჴსისა. და ვითარ შეიქ
ცა გარე, მოეწია მსწრაფლ მანდატური და მოართვა კატაბანსა წიგნი კო
სტანტინე მეფისა. რომელსა წერილ იყო ესრეთ სახედ. ვითარმედ განგ
ებითა ღ~თისათა მიიცვალა სანატრელი ბასილი მეფე ძმა ჩემი. და ნაცვ
ლად მისსა ვიქმენ მეფედ ყოველსა საბერძნეთსა. აწ უკჲ სადაცა
მიწევნულ იყოს განსაგებელსა ჩემსა ბაგრატ ძე გიორგი აფხაზთა ჵე
ლმწიფისა შეაქციეთ სწრაფითა დიდითა, რომელ მოიწიოს წინაშე ჩვენსა:
¯~ მან ვითარცა წარიკითხა ბრძანება მეფისა. შეიქცა სწრაფით დევნა უყო
უკანა, რაჟამს მიეახლა იხილა რომელ სიმრავლე დიდ ძალი მიგებებ
ულნი წინა. დიდებულნი ერისთავნი და აზნაურნი ტაოელნი მესხნი და ქა
რთველნი რომელთა არა იყო რიცხვი სიმრავლისა მათისა. შეიქცა გარე და
უთხრა მას მანდატურსა რომელ, მიწეულ იყო დასტი დარითა. უკეთუ
ძალ გიც შენ აქციე. ჩემგან კულა ესე არა ეგების:
ãi დიდი და საკვირველება და მოწყალება ღ~ისა ვითარ მყის განერა მართა
ლი ჵელთაგან მათთა. რომელთა ენება ზაკვით შექცევაჳ მისი. და
თუ ვისმე გენებოს განცდად ესე ვითარითა შეწევნითა ღ~ისა მიერითა
იხილენით და განიცადენით ურიცხვნი ჵელის აპყრობანი ამის დიდისა
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ბაგრატის აფხაზთა მეფისა. რომელნი არავის ზედა მოწევნულ იყუნეს ს
ხვისა მეფისა. რომლისათჴს ჟამსა და ჟამსა გაუწყოს წინა მდებარემ
ან სიტყუამან: ხოლო ვითარ უკჲ მოიწია წინაშე მამისა თჴსისა გიორ
გი მეფისა სახლად მათდა ქუთათის. იხილეს მშობელთა მისთა შვი
ლი მათი მსგავსი განუცდელისა და მიუთხრობელისა. სიკეთისა მისის
ათჴს შეუძლებელ არს კაცთაგან მითხრობა. იხილეს რა განიხარეს სი
ხარულითა მიუთხრობელითა. შეწირეს მადლობა ღ~ისა მიმართ იყო
ქორონიკონი მას ჟამსა: სმ~ე:
¸ემდგომად ორისა წლისა გარდაიცვალა გიორგი მეფე სავსე ყოვლითა
სიკეთითა ჟამსა ოდენ სიყმისასა. რომელი არავინ გამოჩინებულ იყო
მსგავსი მისი მამათა შორის მისთა. ახოვნებითა ჭაბუკობითა და სიქველ
ითა, ტანითა და სახითა ცნობითა, და ყოვლითურთ სრული განგებითა
საჵელმწიფოთა: ქ~კსა სმ~ზ. თთვესა აგვისტოსაჱ ი~ვ: ქვეყანასა თრია
ლეთისასა. ადგილსა რომელსა ეწოდების მყინვარნი გინა იწრონი. და
დაუტევა გლოვა და მწუხარება ყოველთა მკვიდრთა მამულისა და სამ
ეფოსა მისისათა. იგლოვდეს ყოველნი სიკეთისა და სიჭაბუკისა და ახოვნ
ებისა მისისათჴს. წარიღეს და დამარხეს საყდარსა ქუთათისასა. ესხნე
ს შვილნი ოთხნი ძენი ბაგრატ და დემეტრე. და ასულნი გურანდ
უხტ და კატაჳ. მეხუთე შვილი მათი მართა მიცვალებულ იყო. შემდგ
ომად მიცვალებისა დიდისა მის მეფისა. მასვე ჟამსა მეფე იქმნა ბაგრატ
ყოველსა მამულსა მისსა ზედა ზემოსა და ქვემოსა წელიწდისა ცხრასა:
Üეორმოც და ათ სამ მეტე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა ბაგრატ.
ძე გიორგი მეფისა, ბაგრატოანი:
¯~რაჟამს დაჯდა მეფედ ბაგრატ. მასვე ჟამსა წარვიდეს აზნაურნი ტაოელ
ნი საბერძნეთს. ვაჩე კარიჭის ძე. და ბანელი ეპისკოპოსი იოანე. და მა
თ თანა სიმრავლე აზნაურთა ტაოელთა. ხოლო კოსტანტინე მეფემან
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მოქცევასა ოდენ წელიწდისასა, გამოგზავნა პარკიმანოზი ლაშქრითა ური
ცხვითა. მოვიდა და ჩამოდგა და ააოჵრნა იგივე ქვეყანანი, რომელი ბა
სილი მეფესა მოეოჵრნეს. მოვიდა თრიალეთს ციხესა ქვეშე კლდე კარ
თა. მას ჟამსა ჰქონდეს ლიპარიტ ერისთავთ ერისთავსა ძესა ლიპარიტი
სსა. შემოკრიბნა სხვანიცა აზნაურნი დაუდგეს განძათა და შეებნეს ცი
ხესა ქუჲშე. რაჟამს იხილა პარკიმანოზმან რომელ ვერას ავნებდა შე
იქცა გარე. მასვე ჟამსა წარვიდა ჩაჩუხი ფალელი საბერძნეთს. მის
ცა ციხე გარფლობისა მიერთო ბერძენთა. და არჯევან ჰოლოლის ძემან
განსცა ბერძენთავე ციხე წეფთისა:
¯~რაჟამს იხილა საბა მტბევარმან ეპისკოპოსმან, რომელ შავშეთს არ
ღარა იყო სხვაჳ ღონე. ააგო ციხე თავსა ზედა ტბეთისასა. დაიმჭირა ქვე
ყანა შავშეთისა. ქმნა დიდი ერთ გულობა ბაგრატ აფხაზთა მეფისათჴს.
პატივ სცა ღ~თნ და ვერ წარუღეს ქვეყანა მტერთა. რამეთუ მას ჟამსა

გაგზავნა პარკიმანოზ პროედროზი ერისთავმან იოანე ბანელი ხალტულა
რი. წარიყუანა თანა ვითანგი ლაშქრითა დიდითა. და მისცა თანა დემეტრე
კლარჯიძე სუმბატისი, რეცა შესატყუევნელად ქვეყანისანი კაცთათჴს. და
ამით მიზეზითა მიიქცეს მრავალნი კაცნი მის ქვეყანისანი წვრილისა
ერისაგან. შემოვიდა მასვე ციხესა შინა. ეზრახა ანჩელი და რომელნი
აზნაურნი გამოჩნდეს ერდგულად, შეუდგეს მასვე ციხესა შინა და გამა
გრდეს:
¯~ ციხე არტანუჯისა ჰქონდა იოანეს ერისთავსა აბუსერსა. და მას
ჟამთა ქვეყანათა მათ შინა იქმნნეს ბრძოლანი შუღლნი და მიდამონი
მრავალნი. და ვითარ დიდად იღელვებოდა ქვეყანა ესე. კვალადცა
პატივ სცა ღ~თნ ბაგრატს აფხაზთა და ქართველთა მეფესა. ეწია სენი
სასიკუდინე კოსტანტინე მეფესა. მოუწერა პარკიმანოზს პროედროსსა
უჵმო შეღმართ. ხოლო იგი წარემართა მსწრაფლ. და ვიდრე მოვიდო
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და მიიცვალა კოსტანტინე მეფე: და რაჟამს მიიცვალებოდა დას
ვა სხვა მეფედ სახელით რომანოზ. და შერთო ცოლად ასული თჴ
სი ზოია. შემდგომად წელსა მესამესა წარვიდა დედოფალი მარი
ამ დედა ბაგრატ აფხაზთა და ქართველთა მეფისა საბერძნეთად. ძიებ
ად მშვიდობისა და ერთობისა:
Dა კვალად ძიებად პატივისა კურატ პალატობისასა ძისა თჴსისა თჴს.
ვითარცა არს ჩვეულება და წესი სახლისა მათისა. და მოყუანები
სათვის მის ცოლისა:
¯~ამის ჟამში იყო წმიდა მამა გიორგი მთა წმიდელი მთარგმნელი. და
თანა ახლდა დედოფალს მარიამს: ქ~ეს აქეთ. ჩჴ~ჲ:
¯~ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ, და ვითარცა მიიწია დედოფალი
მარიამ წინაშე ბერძენთა მეფისა. აღუსრულა ყოველი სათხოველი სიხ
არულით. მისცნა ფიცნი და სიმტკიცენი ერთობისა და სიყუარულისათჴს.
დაუწერა ოქრო ბეჭედნი. მოსცა პატივი კურატ პალატობისა. და
მოსცა ცოლად ბაგრატისთჴს ელენე დედოფალი:
¯~მორაიწია მარიამ დედოფალი მამულსა ძისა თჴსისასა ქვეყანასა ტ
აოს. მოართვა პატივი. აღასრულა ქორწილი უკურთხნეს გვირგვი
ნი ბაგრატს. და მიიცვალა ელენე დედოფალი ქუთათისს შინა:
DA შეირთო ბაგრატ მეფემან Bორენა დედოფალი ოვსთა მეფეთა ასუ
ლი დაჳ დურღულელისი: და ამისა შემდგომად სხვაცა ძე დარჩა
გიორგი მეფესა ანაკოფიას შინა ოვსთა მეფეთა ასულსა მეორესა
ცოლსა თანა გიორგი მეფისასა. და აზნაურთაგან იყო მათ შუა მიდა
მო საუბარი. და ყრმა მცირე იყო სახელით დემეტრე. ვერცა გა
ამეფეს თუცა ვის გულსა ედვა. და ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მე
ფემან და დედამან მისმან. და არცაღა თავადთა დიდებულთა ამის სამ
ეფოსათა. და ვერღარა დაიდგნა და წარვიდა სამეფოსა მისგან, და მი
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მართა ბერძენთა მეფესა. და წარუტანა თანა ანაკოფია. და მიერითგან
წარუჵდა ანაკოფია მოაქა ჟამამდე აფხაზთა მეფესა:
Dა შემდგომად მოირჭუნა და ეუფლა ზემოსა და ქვემოსა თავისა მამულ
სა ზედა ბაგრატ მეფე:
Dა დიდი ფადლონ ავად იქცეოდა და სწუნობდა ყოველთა მოთაულთა ა
მის სამეფოსათა. და ვიდრე ყრმაღა იყო ბაგრატ შეკრბეს ლაშქარნი
ამის სამეფოსანი. იპირნეს ლიპარიტ და ივანე აბაზაძე. და მოვიდა დიდი
კვირიკე რანთა და კახთა მეფე. დავით სომეხთა მეფე. და ჯაფარ ამირ ტფი
ლელი. ესე ყოველნი პირობითა კვირიკესითა შეკრებულ იყუნეს. მიუჵ
დეს ესე ყოველნი ეკლეცს ფადლონს ზედა. გააქციეს ფადლონ, და აწყ
ვიდეს ლაშქარი. აიღეს ავარი და განძი ურიცხვი. ამიერითგან ვიდრე სი
კუდილამდე შეჰავდა ფადლონ:
Dა სიმცირესავე შინა ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტ ლიპარიტის ძემ და ივანე
აბაზა ძემ ქართლისა ერის თავმან. მუხათ გვერდს გამოიტყუეს თბილელი
ამირა ჯაფარ. და შეიპყრეს. და დიდი ხანი დაყო პატიმრობასა შინა. და
წარუღეს ბირთვისი: შეიწყალა აფხაზთა მეფემან და დაუტევა ტფილი
სსა ზედა ამირათ. და მიერითგან დარჩა მტერობა ლიპარიტეთ და ამირ
ას შუა. და შემდგომად მცირედისა ჟამსა აზრახა ლიპარიტ ბაგრატს
წაღება ტფილისისა მოადგეს ტფილისსა მტკუარსა ამიერით ზემოთ და ქვ
ემოთ აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი. და წყალსა იმიერ ისნით კერძო მოადგინნ
ა ლაშქარნი კახნი და ჲერნი. მას ჟამსა მოკლულ იყო დიდი კახთა მეფე
კვირიკე ოვსისა ვისმე მონისაგან. რამეთუ წყობასა შინა ოვსთა მეფე უ
რდურე მოეკლა კვირიკე მეფესა. და მესისხლეობით მოიკლა კვირიკე მეფე
ნადირობასა შინა ფიდარზის გორთან ოვსისა მონისა მიერ:
Üას ჟამსა იყო მეფე კახეთს გაგიკი. ძე დავით სომეხთა მეფისა სამშვილდარ
ისა და ზოლაკერტელისა დის წული კვირიკესი. და ჰბრძოდენ ორ წელ ტფილ
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ისს. და მას ჟამსა იყო ამირად ჯაფარ ძე ალისი. და ესრე შეაჭირვეს
ტფილელთა რომელ ლიტრა ვირისა ჵორცი ხუთას დრამად იყიდეს,
და ვერღარა დაუდგმიდეს შიმშილთა და ბრძოლათა ძლიერთა. ტფილელ
თა გაიზრახეს მოცემა ტფილისისა. და ამის ქალაქისა ბრძოლასა ში
ნა წარტყუენეს ციხენი ორბეთი და ფარცხისი, აფხაზთა მეფისა ლაშქარმა
ნ. და ამირა შეეკაზმა თავისა ლაშქრითა. შემზადა ტივები და ნავები ღა
მით წარსლვად განძას. ლაშქარსა თანა ფადლონის შვილისასა. და
რომელთამე დიდებულთა აფხაზთა მეფისათა ლიპარიტისაგან ფარულად
გააზრახეს მეფესა, არა განძება ამირასი. და ფარულად ლიპარიტისგ
ან დაჰკიდეს ზავი ამირასა. გამოაცხადეს და დაამკვიდრეს ამირა ტფილ
ისსავე ზედა: და აბირნა აფხაზთა მეფემან კახნი. აშოტ მთავარი მარილე
ლი. და სიძე კვირიკე მეფისა და ხახულა გურთა ჯვარის ციხითა. და მო
ეყარა აფხაზთა მეფე ქალაქსა, და დაემტერა კახთა. და მიერითგან შეიქმნა
ლიპარიტ ქვე გამხედვარად თავისა პატრონისაგან: გაილაშქრა აფხაზთა

მეფემან კახეთს შეება და შეუხდა მთასა ზედა მიქელ გაბრიელთასა. და
წყობათა შინა შეიპყრეს სტეფანოზ ვარჯანის ძე პანკისისა ერის თავი
და ვაჩე ძე გურგენ ბერისა. ხორნაბუჯის ერის თავი დაჯე დის წული
გოდერძისა შტორის ერისთავი და მაჭელისა. და გარდადგა თიანეთს და
დაწვა დარბაზი ბოდოჯისა, სახლი სახელოვანი დიდისა კვირიკე მეფი
სა აგებული: და ესე ერისთავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა და
ვერღარა ჩავიდეს კახეთს და შემოიქცა. რამეთუ ლიპარიტ იწყო საურავ
თა გუერდ ქცეულთა. შემდგომად მცირედისა ჟამისა გამოიყუანა ლიპ
არიტ დემეტრე ძმა ბაგრატისი სამეფოდ. ბერძენთა მეფისა ლაშქრითა.
და მიერთნეს სხუანიცა ვინმე დიდებულნი აზნაურნი. მოვლეს ზემო
ქვეყანა და ჩამოვიდეს ქართლს. მოადგეს ატენსა არე არე მოწვეს ქა
რთლი: და ჰყუეს ლიპარიტს კახნი და ბერძენნი, ვერა წაიღეს ატენი.
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რამეთუ ციხეთა უფალნი კაცნი მტკიცე იყუნეს ერთგულობასა ზედა
ბაგრატისსა, თჴნიერ ფარსმან თმოგველისა, და ბეშქენ ჯაყელისა თუხარ
ისა ერისთვისა. გავიდა მეფე ჯავახეთს და იწყეს ახალ ქალაქისა ზღუ
დეთა შენებად, რამეთუ მას ჟამსა უზღუდო იყო, და არე ზამთრისა მოწევნ
ულ იყო. ბერძენთა ენება შეღმართ წასვლა. დაეზავა ლიპარიტ აფხაზთა
მეფესა. უბოძა ქართლისა ერისთაობა. წარვიდეს ბერძენნი საბერძნეთად
და წარიტანეს დემეტრე თანა:
DA კვალად განძლიერდა მოირჭუნა ბაგრატ მეფე თავის მამულსა ზედა,
და დააგდო სუემან ბაგრატისმან ჟამი. მოერთო ვესტი ცხრითა ციხითა
ანისისათა, თჴნიერ ამბერდისათა. და მოსცეს ანელთა ანისი ბაგრატის დე
დასა. რამეთუ მამულად ეყვოდეს სომეხნი. სენაქერემ სომეხთა მეფისა ასული
იყო მარიამ დედოფალი ბაგრატის დედა: იყო ჟამი გაზაფხულისა, ბაგრა
ტ აფხაზეთს იყო. მოადგა ანაკოფიას და მისწურა წასაღებელად. და მოვი
დეს ტფილელნი ბერნი. რამეთუ მის ჟამისა პირველ მომკუდარ იყო
ტფილელი ამირა ჯაფარ. უქადეს ქალაქი და უჵმეს სასწრაფოდ. დააგ
დო და მოაყენა ანაკოფიას გარე ქუაბულელ ჭაჭას ძე ოთაღო აფხაზეთისა
ლაშქრითა. ამოიარა და მოვიდა ქუთათის. და მოაყენა ქუთათისსა სამოქალ
აქოსა ლაშქარი. და გურიელნი აზნაურნი და ლომსიანნი მოაყენნა ხოფათის.
და დაუდგეს ფილაკავანი და ჰბრძოდეს. და ამოიარა მეფემან და მოვიდა ქართ
ლს. და მოვიდეს სხვანი მჵმობელნი ბერნი ტფილელნი წარემართა ტფი
ლისად. და მოეგებნეს ქალაქისა ბერნი დარბაზის ყმანი ცხენოსანნი დ
იღმისა ველსა. და ყოველი ერი ქვეითი დაკაზმული. დედათა და მამათა
სიმრავლე იყო მოედანს. და იყო ჵმობა ბუკთა და დუმბულთა ორკე
რძოვე საშინელი, რომლისა ჵმითა იძვროდა ქვეყანა. და იყო სიხარულ
ი ორკერძოვე განსაკვირვებელი: შეიყუანეს მოავლეს ქალაქი. ასხმიდ
ეს დრამასა და დრაჰკანსა. და მოართუნეს კლიტენი ქალაქისანი. და შეი
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ყუანეს საამირაოსა დარბაზსა. და დაჯდა მეფე ბაგრატ საურავად. აღიხ

უნა კოშკნი კართანი თავის კაცითა. და აღიღო ციხე ქალაქისა დარიჯელ
ელი და ორნივე კოშკნი წყალ ყინისანი და თაბორი და დაადგინნა შიგან
ერისთავნი თჴსნი: ხოლო ისნელთა ჩააგდეს ჵიდი და არა მოსცნეს ისნი. დ
აუდგეს ფილაკავანი და ჰბრძოდეს ისნსა, და ესროდეს ისართა. და ისნისა
ველსა მოვიდეს კახთა მეფე გაგიკ, და ერისთავთ ერისთავი გოდერძი,
და ყოველნი დიდებულნი კახეთისანი. დარბაზობად ბაგრატ მეფისა წინ
აშე და მშვიდობისა ძებნად. მაშინ ბრძანა და განვიდა მეფე ბაგრატ ველსა ის
ნისასა. მოიყუანნა კახნი და ითაყუანნა და მისცა მშვიდობა და განუტევნა:
iყო სიხარული და საურავი დღითი დღე შემატებისა. და ვითარ გარდაჵდეს
ამას შინა დღენი ზაფხულისანი. და კვალად იწყო ლიპარიტ მათვე ფიცხელ
თა საურავთა. და გამოიტყუვნა ანისით დედოფლისაგან აბუსერი ერის თა
ვი არტანუჯისა. და ციხათა და ციხის ჯურისა. და აწყურის ციხისა პატ
რონი. და ივანე ერისთავი, დადიანი და გვარამ გოდერძის ძე ბეჭის ციხის
პატრონი. და შეიპყრნა იგინი ანისის კარსა. და დააგდო ტფილისი მეფე
მან და გავიდა ჯავახეთს:
Aმისა შემდგომად გამოიყუანნა მაწყუერელმან მესხნი განძითა ბაგრატის თჴს
შველად. და მეფე დგას ხრტილსა. ხოლო ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი და მოად
გა ფოკათა. გამოექცა მაწყუერელი ბაგრატ მეფეს და შეეზრახა ლიპარიტს.
ცნა ესე მეფემან ბაგრატ ზამთრისა ბუქთა საშინელთა. გარდაიარა შავშ
ეთი და ჩავიდა ქართლს: და ლიპარიტ გამოიყუანა ახლად საბერძნეთით დე
მეტრე ძმა ბაგრატ მეფისა. ბერძენთა მეფის განძი და ლაშქარი შემწე იყო
და განხეთქნა ამის სამეფოსა კაცნი. რომელნიმე წარუდგინნა დემეტრეს. და
რომელნი მე დარჩეს ბაგრატს ერთგულობასა შინა. და ძე ლიპარიტისი
ივანე მძევლად დარჩა ბაგრატის ჵელთა შინა. და ითხოვა იგი ბაგრატისა
გან, და ნაცვლად გაუშვა აბუსერი თავისითა ციხითა მშვიდობით. და იყ
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უნეს თანა მდგომნი ლიპარიტისა კახნი ძალითა მათითა. და დავით
სომეხთ მეფე ძალითა მისითა. და განძლიერდებოდეს იგინი ძალითა მათი
თა ამას კერძოსა ქართლისასა და იყო მიდამო საურავი ჵელოვნად:
DA მოვიდეს ვარანგნი სამი ათასი კაცი და დააყენნა ბაშს. გარდამოიტანა თა
ნა შვიდ ასი კაცი. და მოვიდა ბაგრატ შიდათ ლაშქრითა. და ამით ვარ
ანგითა, მესხნი ვერღარა მოილოდინეს. მოვიდეს და შეიბნეს თავსა სას
ირეთისა ჭალისასა. გაიქცა შიდა ლაშქარი. და ომსა ამასვე კულა შეი
პყრეს აბუსერი და სხვანიცა დიდებულნი მისთანა. ვერღარა უძლეს
ბრძოლა ვარანგთა. და მისცნა ლიპარიტ პაშტნი და წინა მათსა პურსა უკ
აზმიდეს და ეგრეთ ლხინი გარდავლეს. და ამისსა პირველ მომკუდარ იყო
ძმა ბაგრატისი დემეტრე. და შემდგომად გაქცევისა შეშინდა ბაგრატ სამეფ
ოსა და მამულისა მისისა განხეთქილობასა. და უქმნა მუდარა ლიპარიტს,
და მცირედისა ცხენოსნითა მივიდა ლიპარიტის თანა ხოვლესა. და რა ცნა ლიპ
არიტ მოსვლა მისი არა ნახა გაჰრიდა. მუნით შეიქცა ბაგრატ და წარვი
და აფხაზეთს.

Dა შემდგომად მცირედისა ჟამისა სულა ერისთავმან კალმახისამან. გრიგო
ლი ერისთავმან არტანუჯისამან შეაერთნეს სიტყუა. და შეიწყუნეს მათ
თანა სხუანიცა აზნაურნი მესხნი. და უჵმეს მეფესა ბაგრატს, და წარმოემა
რთა ლაშქრითა. გარდამოვლო გზა რკინის ჯვარისა და შეკრბეს არყის ციხეს.
ცნა ესე ლიპარიტ. შეკრიბა თავისი ლაშქარი და მოირთნა კახნი და სომეხნი, და
ბერძენნი თანავე ჰყუეს. და მიუჵდა არყის ციხესა უგრძნულად და შეიბნეს.
სძლია ლიპარიტვე და გააქცია მეფე. შეიპყრეს სულა კალმახისა ერის თავი
და მრავლითა ტანჯვითა და ძელსა გასუმითა სთხოვეს კალმახი და არა მისცა: მას
ვე ომსა შეიპყრეს გრიგოლ ძე აბუსერისი სთხოვეს არტანუჯი სიკუდილისა
ქადებითა და მისცა. მოირჭუნა ლიპარიტ და აიხუნა ზემონი ციხენი, და მი
ირთნა თავადნი კაცნი:
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DA გარეს გარე წარვიდა ლიპარიტ მითვე ლაშქრითა დვინად. და ულაშქრა ბ
ერძენთა მეფესა დვინელსა ზედა და შემოიქცა თავის ქვეყანასა. და შემდგო
მად წელიწდისა მოქცევისა გამოჩნდეს თურქნი სულტნისანი ბაჰრამ ჰამია
ნი ქვეყანასა ბასიანისასა. გამოვიდა ბერძენთა მეფისა ლაშქარი და უჵმეს
ლიპარიტს. და წარვიდა ლიპარიტ შველად ბერძენთა ყოვლითა ლაშქრითა ა
მის ზემოსა კერძისათა. შეიბნეს ორდროსა და უკუმიასა ქვემოთ. და გააქციეს
ყოველი სპა საბერძნეთისა და ლიპარიტისა, თურქთა. იქმნა მოსრვა დიდი და
შეიპყრეს ლიპარიტ და წარიყუანეს ხვარასანს სულტანსა თანა, დიდებულთა
ამის სამეფოსათა: და შვილთა ლიპარიტისთა იოანე და ნიანია იძებნეს უშიშოება
და გამოიყუანეს მეფე მეფედ. და კვალად მოირჭუნა და შეიპყრნა შვილნი ლი
პარიტისნი. აიღო უფლის ციხე და გამოუშვა ივანე: და დადგომილ იყუნეს გ
ანძისა ქვეყანას თურქნი, და წასაღებლად მიეწურა განძა: გამოგზავნა თავის
ნაცვლად ბერძენთა მეფემან ლიხტური ყოვლითა ლაშქრითა დიდითა. და აწვ
ივეს ბაგრატ ლაშქრითა მისითა და წარყუა თანა. დაემართნეს თურქთა და მი
ვიდეს განძას კარსა. და მორიდეს თურქთა. და დაირჩინეს განძის ქვეყანა და
შეიქცეს მშვიდობით:
DA ამისა შემდგომად კვალად უჵმეს ტფილელთა და მოსცეს ტფილისი ბაგრა
ტს და შეიყუანეს შინა. და იყო სიხარული და მშვიდობა დიდი:
DA ამისსა შემდგომად დაეჵსნა ლიპარიტ თურქთა და შემოვიდა ანის. დააგდო
ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზით. აღმოვლო ქართლი და მივიდა ჯავახ
ეთს. განძლიერდა ლიპარიტ, რამეთუ მსახურებისა მისისა თჴს ტყუე ქმნილ
იყო. წარვიდა საბერძნეთად და ნახა ბერძენთა მეფე. და მოირთო ბერძენ
თა მეფისაგან ძალი. და ვერღარა დაუდგა ბაგრატ. და ამისსა პირველ სუ
მოდა ძე მისი გიორგი ბაგრატს. დაუტევა ქუთათის მეფედ სამეფოსა
ზედა აფხაზეთისასა. და წარვიდა თჴთ საბერძნეთს:
Üას ჟამსა იყო ბერძენთა მეფე კოსტანტინე მონამოხი. და ლიპარიტის სათ
1-26 სტრ., 131v
ნოთა სწრაფით ვერღარა შეაქცია თავის მამულსა ზედა ბაგრატ. და დაყო
მუნ სამი წელიწადი დიდსა დიდებასა და პატივსა შინა ბერძენთასა. ვიდ

რე იყო ბაგრატ საბერძნეთს. ითხოვა ლიპარიტ ძე ბაგრატისი გიორგი მეფე
დ. დამხედ მოსცეს იგი დედამან მისმან და დიდებულთა მის ქვეყანისა
თა მოიყუანეს საყდარსა რუისისასა აკურთხეს მეფედ. და მოიყუანეს მზ
რდელად მისა ლიპარიტ, და პატრონად დაჳ ბაგრატისი გუარანდუხტ დე
დოფალი დედაკაცი სრული და უნაცვლო სახითა. სიბრძნითა, სიუხვი
თა და ღ~ის მსახურებითა და ყოვლითა კეთილითა: და შემდგომად მცირედი
სა ჟამისა მოითხოვა გურანდუხტ ბაგრატ, ბერძენთა მეფისაგან. და გამოგზ
ავნა ბერძენთა მეფემან დიდითა დიდებითა ნიჭითა და განძითა მიუწდომელ
ითა: მიეგება ყოველი ლაშქარი აფხაზეთისა ზღვის პირსა ხუთას. და იყო
სიხარული და ღ~ისა მადლობა დიდი. ბრძანა და შემოვიდა სახლად თჴსად
ქუთათის. და ლიპარიტ მოირჭუნა ზემოსა კერძსა დაუკლებლად. და იყო
მოყუარედ მისსა ხორასანს დუილუბეგ სულტანი. და საბერძნეთს მეფე ბე
რძენთა. და ზრდიდა ბაგრატის ძესა გიორგის მცირესა სახელითა მეფობისა
თა: ხოლო ბაგრატს აქუნდა ლიხსა ქვემოთ კერძი მიწყობით:
DA შემდგომად მცირედისა ჟამისა, ამის სამეფოსა დიდებულთა მოეწყინა პა
ტრონობა ლიპარიტისი. სულა კალმახელი და ყოველნი მესხნი გამოექცეს
ლიპარიტს. და შეიპყრეს დლივს ლიპარიტ და ძე მისი იოანე. ხოლო ნიანია
გარდაეხვეწა და მიმართა კლდე კართა. და არა შეუშვეს მამისა მისისა ციხოვა
ნთა. და წარვიდა ანის ბერძენთა თანა. ლიპარიტ და ივანე პყრობილი, სულა
წარიყუანნა კალმახს. გაგზავნა სულა მეფესა წინაშე სულთა ზედა მჵმობე
ლნი. ხოლო გურანდუხტ და ძე ბაგრატისი გიორგი დგეს ხრტილასა. და რა
ცნეს შეპყრობა ლიპარიტისი შეიყუანეს ახალ ქალაქსა და მუნ მოილოდ
ინეს ბაგრატ. სულთა ზედა მივიდა ბაგრატ მეფე. და ამის მსახურებისა ნ
აცვლად მეფემან უბოძა მამულობით ციხის ჯვარი ოძრჵე ბოდო კლდითა.
1-26 სტრ., 132r
და სხვაცა მრავალი საქონელი და სამღდელთ მოძღრონი და რაცა უნდო
და. მოვიდა მეფისა წინაშე სულა ჯავახეთს, და მოგვარა ლიპარიტ და
იოანე პყრობილნი და მოაჵსენნა. ჵელთა აიხუნა ლიპარიტეთგან ციხენი
არტანუჯი და ყველი. უფლის ციხე და ბირთვისი. ხოლო კლდე კარნი მტ
კიცედ ეპყრნეს ციხოვანთა. რამეთუ მუნ შიგან დგა ანამორი მწიგნობ
ართ უხუცესი ლიპარიტისი. მიიყუანეს თრიალეთს. ამოთა თხოვითა არა
მოსცნეს ციხოვანთა კლდე კარნი. აღმართნეს ძელნი და გაასხნეს მას ზედა
ლიპარიტ და იოანე, განწირნეს სიკუდილად. და შემდგომად დღეთა მრავა
ლთა მოიმტკიცეს მეფე და დიდებულნი ამის სამეფოსანი ციხოვანთა ლიპ
არიტისთა. მშვიდობით გაშვებისათჴს ლიპარიტისა და იოანესთჴს. მოსცნა კლ
დე კარნი. გამოიღო თავის ხვასტაგი, და ჩაიცვნა ჩოხანი ლიპარიტ. შე
ვედრა ძე მისი იოანე მეფესა. და დარჩა არგუეთის მამული იოანეს. ეფი
ცა ლიპარიტ მეფესა შეუცოდებლობისათჴს. გაუშვეს და წარვიდა სამ
ეფოსა:
¸ემდგომად მცირედისა ჟამისა გაიპარა და წარვიდა იოანე საბერძნეთს. და
დაყუნა წელნი რაოდენნიმე. და ნიანია მოკუდა ანის ბერძენთა ყმობასა

შინა. და იოანეს უურვა თავის მამამან ბაგრატს თანა. და თჴთ ბაგრატ
ცა გამოიზიდნა და გამოიყუანა ამას სამეფოსა. და უბოძა მამული არგვე
თისა და ქართლისა. და ჰმონებდა ერთგულებით. და იყო თავადთა თანა ა
მის სამეფოსათა. და იქმნა სპასალარ სიკეთითა მისითა: ხოლო ლიპარიტ მიიც
ვალა საბერძნეთს სამეუფოსა ქალაქსა კოსტანტინო პოლეს. და წამოიღეს დი
დითა დიდებითა ერთგულთა და გაზრდილთა მისთა. მოიტანეს და დამარხეს კა
ცხს სამარხოსა მამათა მათთასა: და მოირჭუნა ბაგრატ, და გაძლიერდა
უფროს ყოველთა მეფეთა ამის სამეფოსათა. და ამან წარუხუნა ყოველნი
ციხენი ჲრეთისა და კახეთისანი თჴნიერ კუეტარისა და ნახჭევანისა:
DA შემდგომად ამისსა იქმნეს დიდნი საქმენი და აღძრვანი დიდთა მეფეთა
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ნი. ამისა მეფობასა შინა გამოვიდა სულტანი არფასარან მეფე სპარსთა.
დასხმის გვარად უგრძნეულად მოვიდეს და შემუსრეს კანგარი და თრიალე
თი. და დღესა ერთსა მარბიელმან მისმან მიუწია ყუელის ყურსა, გა
რდავიდა შავშეთს კლარჯეთს ტაოს ვიდრე ფანასკერტამდე. და მასვე დღ
ესა ჩამოუწივა თორს და ღვივის ჵევს. და თვით დადგა თრიალეთს სამ დღე:
მას ჟამსა მომავალი იყო მეფე ტაოთ. და თანა ჰყუანდეს დედა და დაჳ და
ძე მისი გიორგი. და დგრომილ იყუნეს ხე კრებულთა და აყრისა მისისა
ჟამთა მოუჵდა ლაშქარი სულტნისა. წამოვიდეს და წარმოუდგეს ქედსა ზედა.
ხოლო იგინი ჩამოესწრნეს ქართლს. წავიდა ჯავახეთს და მოადგა ახალ ქალა
ქსა. რამეთუ მესხნი აზნაურნი და ზემოსა კერძოსანი ძლიერად დგეს ახალ ქა
ლაქს. და ბრძოდეს სამ დღე. რამეთუ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებ
ულ იყო ახალ ქალაქი. ვერღარა დაუდგმიდეს ბრძოლათა ძლიერთა. აღიჭუ
რნეს მყოფნი ქალაქისანი და განახუნეს კარნი და შეიბნეს ძლიერად. მოს
რეს პირითა მახვილისათა. შევიდეს თურქნი ქალაქად და ტყვე ყუეს ური
ცხვი ერი ქრისტიანეთა. აღიღეს განძი და ტყუე ძლიერი. შეიღება წყა
ლი ახალ ქალაქისა სისხლითა. და მოუვლინა ახალ ქალაქით მოციქული ს
ულტანმან. დაჰკიდა მზახობა. სთხოვა დის წული ცოლად ბაგრატ მეფესა.
და მიიქცა სულტანი ანისად შემუსრა და წარუღო ანისი. მოსრნა და ტყუე
ყუნა ურიცხვნი სულნი. და წარვიდა ქვეყანად თჴსად სპარსეთად. და ანის
ი წარუღო ბერძენთა, და მისცა მანუჩას ძესა აბულ ასვარისსა: ხოლო
დის წული ბაგრატისი რომელსა ითხოვდა სულტანი. იყო ძმის წული სომეხ
თა მეფისა კვირიკესი. სთხოვა ბაგრატ და არა მოსცა სომეხთა მეფემან. მიგზავ
ნა ბაგრატ მოციქულად დიდ ძალად ერისთავი ვარაზ ბაკურ გამრეკელი.
აბირნა კაცნი სომეხთა მეფისანიცა. და სამშვილდეს შემომავალი სომეხთა
მეფე კვირიკე და ძმა მისი სუმბატ შეიპყრეს ქვეშის ჭალასა. და აცნობეს
ბაგრატს. და წარვიდა ქუა ჵურელთად მსწრაფლ. და მოგუარნეს პყრობი
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ლნი კლდე კართა ქჲშე. სთხოვა სამშვილდე და არა მოსცეს. და ერთი
ძმა მათი შესრულ იყო სამშვილდეს ადარნასე. ხოლო მიიყუანეს სამშვილდეს

და ამართეს ძელი და გასვეს სომეხთ მეფე კვირიკე სამ დღე ითხოვეს მშვი
დობა და მოსცეს სამშვილდე:
¯~ მოსრულ იყუნეს ორნი ერისთავნი სომეხთა მეფისანი. ლუკიის ერის თა
ვი. და კაკვა ქარისა. აძლევდეს და მოსცემდეს სამთა ციხეთა სუმბატ ძმა კვი
რიკესი. ოფრეთს და კოშკსა და ვარზაქარს: ხოლო შეეწყალნეს ბაგრატს მე
ფესა და მისცნა და უთავისუფლნა ყოველნი ციხენი თჴნიერ სამშვილდისა.
და არცა სხვანი ციხეთა უფალნი დიდებულნი მათნი შემოუშვნა. არამედ
სამშვილდე ოდენ იპყრა სახლად თჴსად, და ეგრეთვე ჰმონებდეს სომეხნი:
¯~ დიდმან ბაგრატ მეფემან გაათხოვა ასული მისი მართა და შერთო ბერძენ
თა მეფესა. ხოლო შემდგომად ამისა გაათხოვა დის წული მისი, და შერ
თო სპარსთა მეფესა სურტანსა: და შემდგომად სამისა წლისა გამოვიდა
სულტანი. შემოვლო რანი და უგრძნეულად შევიდა ჲერეთად. და მის ქ
ვეყანისა დიდებულნი იყუნეს მორთულ და ერთ გულ ბაგრატისა:
DA მას ჟამსა იყო მცირედითა საქონლითა მეფე კახეთისა აღსართან ძე
გაგიკისა. და ყოველთა დაყარნეს ციხენი მათნი და ივლტოდეს კავკასიად.
და იყო ბაგრატ გალაშქრებული კახეთისა აღებად. და ლაშქარი მისი წინა
გაგზანილი იყო ვეჟნის ერისთავსა თანა წირქუალელსა. შემოიქცეს მშ
ვიდობით და უამბეს შემოსვლა სულტნისა, და დაყრა ციხეთა. შემოიქცა
სწრაფით და მოვიდა ქვეყანად თჴსად ქართლად. ხოლო აღსართან მიერთო
სულტანსა. მიუძღუნა ძღვენი დიდი, და დაუტევა სჯული. დაიცვითა
წინა, აღუთქვა ხარაჯა, და მისცნა ყოველნი ციხენი დაყრილნი სუ
ლტანმან მასვე. და რომელნი აფხაზთა მეფისა კაცთა დაეყარნეს. და
რომელნი თჴთ აღსართანისთა, მისცნა ყოველნი აღსართანს:
DA შემდგომად სამისა კვირისა წარმოემართა აფხაზთა მეფესა ზედა. და
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მიერთნეს სომეხთა მეფე კვირიკე და ტფილელი ამირა და აღსართან, შემოჰ
ყუეს ქართლს თანა. ჯაჭვით გაუშვეს მარბიელი ცისკრად. და სამწუხრ
ოდ აღივსო ყოველი ქართლი. თთვესა დეკემბერსა. ათსა დღესა სამშაბათ
სა. ქ~კნი იყო, სპ~ჲ და იყო ქართლს შინა პური და ღვინო ფრიადი და დაყო
ექვსი კვირა. და იწყო ოჵრებად და ჵოცად კაცისა. და გარდავიდა მარბიელ
ი მისი არგუეთს მიუწივეს, დაარბიეს ვიდრე სვერისა ციხემდე. და მოისრა
ურიცხვი სული ქრისტიანეთა და ტყუე იქმნა. და იქმნა საძაგელ ქვეყანა
ქართლისა სახილველად კაცთა. მოოჵრდეს ეკკლესიანი ყოველნი. სიმრავლ
ითა მძორისათა არა დაედგმოდეს ქვეყანასა თვალნი. და ცოდვათა ჩვენთა მოსა
გებელსა რისხვისა ღ~ისასა ზეცით ცა წამებდა. სისხლისა მწვიმელი ღრუ
ბელი აღმოსავალით მოეფინა ქართლსა ზედა. და იქმნა ღამე უკუნი ვითა
რცა ნათელი დღისა. და იყო ხილვა მისი საშინელი და შესაძრწუნებელი.
და არე არე სისხლი წვიმული ეხილვა კაცთა. და იქმნა ზამთარი სასტიკი.
რომელი გარდაეხვეწა და მიმართა მთათა, მოსწყვიდნა იგინიცა სიფიცხემან
ზამთრისამან. ხოლო ყოველსა ქართლსა შინა დადგა ლაშქარი. და თჴთ
თავადი სულტანი დადგა კარბს. და მერმე ჩამოდგა შერთულთა. და აჭირ

ვა სიძნელემან ზამთრისამან და ბუქთა ძლიერთა. და მიგზავნა მოციქულად
ივანე ძე ლიპარიტისი მეფემან ბაგრატ ძებნად მშვიდობისა:
¯~სულტანმან შეაქცია იგი აფხაზეთად. და ბაგრატს სთხოვა ხარაჯა და უქა
და მშვიდობა. ხოლო სიფიცხლისაგან ზამთრისა ვერღარა მოილოდინა და
წარვიდა ქართლით. და ჩამავალმან წარუღო ტფილისი და რუს თავი, და
მისცა ფადლონს განძისა პატრონსა. არა თუ მეფეთა ჩვენთა მტერობისათ
ჴს ოდენ ამოსწყვიტა ტფილისი და რუს თავი ამას სამეფოსა. არცა ამისთ
ვის ქმნა თუმცა იგი ამირანი ორგულად დადგომილ იყუნეს მისსა კარსა ზედა.
არამედ კეთილისა და მსახურებისა ნაცვლად ბოროტსა უყოფდიან ყოველ
სა კაცსა. რამეთუ მინდობილ იყუნეს იგინი ძალსა უღთოებისა მათისა
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სა. და იყუნეს იგინი ყოვლით კერძო მცბიერ. და ამის ქართლისა ოჵრებ
ასა შინა იყო ლაშქრისა მისისა სიმრავლე ხუთასი ათასი. და წარვიდა სუ
ლტანი ქვეყანად თჴსად. რამეთუ მოიწია არე გაზაფხულისა, შეიქმნა სიმდიდ
რე წყალთა ძლიერი. და მტკუარი ვერღარა ეტია ნადინობსა თვისსა. მოეფი
ნა ველთა და წარიღო მრავალი სული რომელი დარჩომილ იყო სულტნისაგან:
DA ამისა შემდგომად იწყო ფადლონ ამპარტავანებასა და უსჯულოებასა.
და სიახლესა ტფილისისა სადამე გამოყუანებად ჵელოსანთასა. და ვითარ იქმ
ნა გაზაფხული გარდამოვიდა მეფე ქართლად, და ჩადგა დიდგორთა. და ცნა
დადგომა მეფისა, რამეთუ საზაფხულო მეფეთა სადგომი არს ადგილი იგი:
ხოლო ფადლონ არად შერაცხა დიდ გორთა დგომა მეფისა. წარმოემართა
ლაშქრითა ოცდა ცამეტი ათასითა კაცითა. მოვიდა ტფილის და დაიბანაკა
ველსა ისნისასა. ხოლო მუნ დაუტევნა კარავნი და ამოვლო ღამე ყოლ
მუხნარისა, დაარბივნა ქართლისა ნაპირნი. ხოლო ცნა ტფილისით გაღ
მართ აფხაზთა მეფემან ქართლისა ვნება, წარმოსლვა ფადლონისი. გამოგ
ზავნა ხილვად ივანე ძე ლიპარიტისი ერისთავი, და ნიანია ძე ქვაბულისი,
და მურვან ჯაყელი ერის თავი ყველისა. და თანა სხვანიცა აზნაურნი მ
ცირედნი რჩეულითა ლაშქრითა. ხოლო ქართლს ვეღარა ჩამოეწივნეს.
შექცეულთა გაუსწრეს მუხნარს წინა წილკნის გორთა თანა უკანა კერძ
სა. შეიბნეს და პირველსავე ჵრმლისა მოკიდებასა გააქციეს ფადლონ. და
მოადგა ფადლონის ლაშქარი გაქცეული ტრამასა ნარეკვავისასა. მიჰჵოც
დეს, და იპყრობდეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი. და აღმოეგო ხრამი იგი
ცხენითა და კაცითა. და ზედა ლაშქარმან მეოტმან გასვლა იწყო. შობო
ს ტყით და ყოველთა ტყეთაგან და ძეძუნართაგან ვითა ჭივჭვისა მართ
ვეთა გამოჰკრებდეს, დამალულსა ლაშქარსა ფადლონისსა ბაგრატისა
ლაშქარნი. და შემოუსწრეს წინა იწროსა ღართისასა, და მცირედნი ვი
ნმე გაესწრნეს. და სდევნა ლაშქარმან ბაგრატისმა ვიდრე მთამდე ხე
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რკისა. მოსრეს და ტყუე ყუეს ლაშქარი ფადლონისი და დაჵოცეს.
ხოლო ფადლონ თხუთმეტითა ოდენ ცხენოსნითა წარვლო გზა წილკნის
ა და მიეხვია პირსა არაგვისასა და გაჰჵდა ნარღუ[.]ევთა გზათა ერწოს

და თქვა თავი თჴსი მოციქულად. ვითარმედ ფადლონის მოციქული ვარ,
და მახარობლად მივალ აღსართანის თანა. აფხაზთა მეფისა ლაშქარი გა
ვაქცივეთ: დახუდა კაცი ვინმე მეცნიერი რომელი იცნობდა ფადლო
ნს. და ჰქვა არა ხარ შენ მოციქული. არამედ ხარ შენ ამირათა ამირა
ფადლონ. ჰქვა კაცსა მას ფადლონ მიიღე ჩემგან ოქრო და ვეცხლი
დიდ ძალი და საკარგავნი მრავალნი და ნუ შემიწამებ. გარდამიყუანე მინდ
ორად და წამომყევ თანა. ჰქვა კაცმან ვერ ვიქმ საქმესა მაგას რამეთუ მკვ
იდრი ვარ მე ამის სოფლისა. აწ ისმინე ჩემი და მომყევ თანა და მე მიგიყუა
ნო აღსართანისთან, და მან გაგგზავნოს ქვეყანასა შენსა. ნებსით არ უნდა
ესე ფადლონს. არამედ ერწოთ ვერღარა შემძლებელ იყო წარსლვად:
წარუძღვა კაცი იგი და მიჰგუარა ჭალეთს ისაკს ტოლობელის ძესა აზნა
ურსა მესხსა. ხოლო რა ცნა ფადლონის კარად მისლვა. გაძარცვა ერი
ფადლონისა, გარდაყარნა ცხენისაგან და დაიჭირნა ჵელთა. და შესვა ჯორ
სა ზედა ფადლონ. და არა იჵსენა ისაკ მკვიდრობა აფხაზთა მეფისა. რომე
ლმცა აფხაზთა მეფისაგან გაქცეული ფადლონ შეეპყრა და შეგუარა ბო
ჭორმას ბაგრატისათჴს:
aმან მსწრაფლ წარიყუანა და მიჰგვარა აღსართანს თელავს. ხოლო აღსართან
მსწრაფლ წარიყუანა ხორნაბუჯს. ხოლო აფხაზთა მეფისაგან ეშინოდა უკანა
ჩამოდგომისა. მიუპყრეს ხორნაბუჯს ფადლონ და მისცა ხორნაბუჯი.
წარიყუანეს არადეთად, და მისცა არადეთი აღსართანსვე. ხოლო ბაგრატ შეშინდ
ა გაშვებასა ფადლონისსა. მისცა ბოჭორმა და უჯარმო კახთა და წამოიყ
უანა ფადლონ. გასვეს ძელსა მიუპყრეს ტფილისი და აიღეს ჭირვეუ
ლად ტფილისი. რამეთუ მუნ შიგა მდგომი კაცი გაამირებასა ლამოდა. და რა
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დაიჭირა ბაგრატ თჴსად ტფილისი. არამედ დმანის დატევებული სითლ
არაბა ძებნა, შემოიყუანა ტფილისად და მისცა მას ტფილისი. ხოლო თჴს
ად აიხუნა ციხენი რუსთავი ფარცხისი. აგარანი გრიგოლ წმიდანი და ქა
ვაზნი. და ორმოცდა ოთხი ათასი დრაჰკანი. და მძევალნი ძმის წული მისი
ძე მანუჩასი, და სამთა თავადთა განძისათა:
DA შემდგომად ამისა მოგზავნა სულტანმა სარანგი ალხაზი და მისითა შუამდ
გომელობითა და სიტყვითა დაეზავა ბაგრატ, და გაუტევა ფადლონ. და გა
გზავნა საჵელმწიფოსა თჴსსა განძას. და წარჰყუა სარანგი თანა. და მოართვ
ეს გაგიკეთი, და აღიღო აფხაზთა მეფემან გაგი: შემდგომად ამისა ფადლო
ნმა გატეხა ფიცნი და შუამდგომელობანი დიდისა სულტანისანი. და მოიპა
რა ქავაზინი. და შემდგომად მისსა მეფე აფხაზეთს იყო. მოვიდა ფადლონ და
მოადგა აგარათა. და განსცა ციხის თავმან აგარანი. და მსწრაფლ აღმოვიდა
მეფე და მივიდა და მოადგა აგარათა, და წაიხუნა აგარანი:
DA გამოიყვანა თორღოლელი ოსთა მეფე ორმოც და რვა ათასითა ოვსითა.
და წარუძღვანა ძე მისი გიორგი კურატპალატი. და მოაოჵრა განძა. და აღ
იღო ტყუე და ნატყუენავი ურიცხვი და გაგზავნა თავის სამეფოდ. ამისად
შემდგომად აღისურვილა დიდმან ოვსთა მეფემან დურღულელმან დის სი

ძისა მათისა ბაგრატის სევასტოსისთჴს. და ითხოვა დარბაზობა ბაგრატისა
გან. ხოლო ბაგრატ ნება სცა. და მხიარულად წარმოემართა ოვსთა მეფე
ყოვლითა თავადითა ოვსეთისათა. და აღმოვლო გზა აფხაზეთისა და მოვიდა ქ
უთათის. და ნახა და მათი დედოფალი დედა გიორგი კურატპალატისა.
რამეთუ გიორგი კურატ პალატი გებულ იყო უწინა და მოიყუანეს ქართ
ლს. და მეფე იდგა ტინის ჵიდის ჭალასა ნადარბაზევს. და მოეგება წინა
დიდითა სიამითა და პატივითა. შეკრბეს ერთად კეზუთა ზედა. და იყო სიხა
რული და ჵმა ბუკთა და დუმბულათა საშინელი და მიუწდომელი.
და დაყუეს ერთგან დღე ათორმეტი. და განისვენეს ყოვლითა განსვენები
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თა და სიხარულითა. და შემდგომად ზამთრისა მიზეზითა გაისწრაფეს. და
მისცა ნიჭი საბოძვარი მეფესა. და ყოველსა დიდებულსა ოვსეთისასა. გაგ
ზავნა და წარვიდეს სიხარულითა დიდითა:
DA შემდგომად ამისსა არონიებდა სულტანი მოციქულთა. და უკრებდა ძღუე
ნთა ბაგრატ მეფესა. ამოთა ენითა სთხოვდა ხარაჯასა. და არა დაიდვა ბაგრ
ატ მეფემან ხარაჯა. არამედ ავლენდა იგიცა მოციქულთა და უკრებდა
იგიცა ძღუენთა: და იყო მათ შორის სიტყუა სიყუარული: და შემდგომად
მცირედთა წელიწადთა სამშვილდისა ბართა მდგომსა ბაგრატ მეფესა დაეცა
სალმობა მუცლისა. და ჩადგა მარაბდათა და გაუძნელდა სალმობა. და ტახტ
ითა წარმოიყუანეს. და თანა ჰყუა გიორგი კურატ პალატი და ყოველნი დიდნი და
დიდებულნი მისნი. ხოლო გიორგი კურატპალატი გაგებულ იყო წინა. და მო
იყუანეს ქართლს მეფე. და ყოველნი დიდებულნი მისნი მუნ მოვიდეს. და მო
ვიდა დედა მისი მარიამ დედოფალი. და ცოლი მისი ბორენა. და ასული მი
სი მარიამ. და შემდგომად მცირედთა დღეთა მიუთვალა ძე მათი გიორგი
კურატ პალატი მეფედ დიდებულადა ამის სამეფოსათა და ყოველნი შეჰვედრ
ნა მას. და ჰქვა დედასა თჴსსა. დედაო მეწყალვი შენ რამეთუ ყოველნი შო
ბილნი შენნი წარგვიქციენ წინა, და ეგრეთღა შენ მოჰკუდები. და შემდგო
მად ამისსა გარდაიცვალა მეფე ბაგრატ. თვესა ნოენბერსა ოცდა ოთხსა
ქრონიკონი იყო ს~ჟბ: და ამისვე ბაგრატის სიკუდილისა ჟამთა შინა მოი
კლა სულტანი კაცისა ვისგანმე ბერისა თურქისაგან. თავის ლაშქართა ხა
რგასა შინა. გაევლო ჯეონი შვიდასი ათასითა კაცითა. გაელაშქრა თურქ
თა მეფესა ზედა სამარყანდისა სიახლესა ციხესა მოადგა. და მოიკლა მის
ციხისა პატრონისა თურქისა მიერ. და ვერღარა შეესწრა თურქი იგი ციხ
ესა და დაჭრეს უწყალოდ მახვილითა:
DA ვერღარა სცნეს ბაგრატ და სულტანმან ერთმანერთისა სიკუდილი: შემდ
გომად ამისსა დაჯდა ძე ბაგრატისი გიორგი კურატპალატი მეფედ:
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Üეორმოც და ხუთე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა. გიორგი ძე
ბაგრატისი ბაგრატოანი: ქკ~სა. სო~გ 1067
¯~ამის ბაგრატის მეფობისა ზე არა აფრინდა ყოველსა შინა მამულსა მი
სსა ერთიცა ქათამი. და დიდითა დიდებითა და პატივითა წარიყუანეს და და

მარხეს ჭყონდიდს. ესე მეფე ბაგრატ წელიწდისა ცხრისა მეფე იქმნა
და აღესრულა წლისა ორმეოც და ათექვსმეტისა: ესე ბაგრატ პირველ
იყო კურატ პარატი. და შემდგომად მერმე იქმნა სევასტოს. იყო კაცი უშვენი
ერესი ყოველთასა. სრული სიბრძნითა, ფილოსოფოსი ენითა. სვიანი ბ
ედითა. უმდიდრესი ყოველთა აფხაზთა მეფეთასა. მოწყალე შეცოდებულ
თათჴს. უხვი ალაგთა ზედა: ხოლო ჟამთა მისთა ქვეყანასა დაწყნარება ა
რა ჰქონდა. ეკკლესიანი გლახაკნი აზნაურნი ვერ იკითხვებოდეს:
¯~გიორგი მეფე იყო მოწყალე და განმკითხველი გლახაკთა და დავრდო
მილთა. კაცი საშიში და უხვი ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა. პურად
უკეთესი ყოველთა კაცთასა. ცხენოსან მშვილდოსანი რჩეული. და შემ
დგომად მამისა მისისა დაყო ზამთარი ერთი მშვიდობით, და ზაფხულის
ნახევარი: ხოლო შემდგომად თავადთა ამის სამეფოსათა ნიანია ქუაბულის
ძემან. და ივანე ლიპარიტის ძემან. და ვარდან სვანთა ერისთავმან, რეცა
თუ იკლეს რამე სიყმითა გიორგი მეფისათა და აუშალეს ქვეყანა. ი
ვანემ მოირთნა კახნი, და დადგა ქსნისა პირსა. და ნიანია წარიღო ქუთა
თისა საჭურჭლე, და შედგა ქუთათის შიგა. და ვარდან გაადგინნა ს
ვანნი ავისა მოხარულნი. დაარბიეს და ამოსწყვიტეს საეგრო: ხოლო გიო
რგი მეფემან სძლო სიკეთითა სიბრძნითა და ძვირ უჵსენებელ იქმნა. უ
ბოძა ივანეს სამშვილდე. და ძესა ივანესსა ლიპარიტს მისცა ლოწო
ბანი ნაცვლად რუსთავისა რომელ მიეცა კახთა. და ნიანიას თმოგვი და
სხვანი საქონელნი რჩეულნი. ვარდანს უბოძა ასკალანა და უთაღუ
ობა ჯაყელთა, ივანეს სიტყვით უბოძა ყოველივე. ერთგული და ო
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რგული დაფარა წყალობითა. და დაიწყნარა მეფობა თჴსი გიორგი მეფემან:
კვალად გაადგა ივანე ლიპარიტის ძე. და ცნა გიორგი მეფემან ქუთათი
სით. გარდამოვიდა სამცხეს მოირთნა მესხნი. გარდმოიარა და მივიდა სამშვი
ლდეს კარს. მუნ მოიყუანა კახთა მეფე აღსართან. ვერ დადგა ივანე ციხ
ეშიგან. მიჰრიდა მთათა სომხითისათა. და მასვე შლილობასა შინა წაიხუ
ნა ლოწობანნი ლიპარიტისაგან აღსართან. მოეყარა მეფე სამშვილდეს
გარდადგა ჯავახეთს და მოიყუანა მეფეთ მეფემან გიორგი მათ წინაშე. და
იფიცნეს ეკრანთას. და დაამტკიცა ივანე კლდე კართა და სამშვილდესა ზედა:
კვალადცა გადგა ივანე, გამოსტყუა გაგი ციხოანთა გიორგი მეფისათა, და
მიჰყიდა ფადლონს განძის პატრონსა:
DA შემდგომად ამისსა მოვიდა სულტანი მალიქშა, მტერად ყოველთა
ქრისტიანეთა. მიაგება ივანე ძე თჴსი ლიპარიტ წინა. შეაწყნარა სუ
ლტანმა, და დაყო მისთანა ხანი მცირედი და გამოეპარა. და მოვიდა სუ
ლტანი და მოადგა სამშვილდეს. წარუღო სამშვილდე, და ტყუე იქმნა ივ
ანე თავითა ცოლითა და შვილის შვილითა, და ყოველთა აზნაურთა დედა
წულითა. და დაიჭირა სამშვილდე სულტანმან. და მუნ დგომასა მოარბ
ია ქართლი. წაიღეს ტყუე და ნატყუენავი ურიცხვი: და შეიქცა გარე და
აიღო განძა და დააგდო სარანგი თავადად განძას, და ბრძოლად ამის ქვე

ყანისა ყოვლისა, ორმოც და რვა ათასითა კაცითა: შედგა ფადლონ ციხ
ეთა მაგართა და ვერ დაუდგნა. გამოიყუანეს და დააპატიმრეს იგიცა:
შემდგომად მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყოვლითა ლაშქრითა მის
ითა. და განძისათა დვინისა და დმანისისა ამირათა თანა დგომითა, და მომართა
გიორგი მეფესა: შეკრბა გიორგი მეფეთ მეფე ყოვლითა სპითა მისითა
ზემოთა და ქვემოთა. და მოიყუანა მათ წინაშე აღსართან კახთა მეფე. დაჰ
მართეს ერთმანერთს. განაძლიერა ღ~თნ გიორგი მეფე. წარძღვანებითა
პატიოსნისა ჯვარისათა. მიუჵდა ზედა ფარცხის ქვემოთ და იოტა ბ
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ანაკი სარანგისი. გააქცია და ასწყვიდა. იყო ჟამი მწუხრისა და სიღამემ
ან დაარჩინა ნეშტი სარანგის ლაშქრისა. და შემოიქცა უკლებლად მშვიდ
ობით მეფეთ მეფე გიორგი თავისა სამეფოსა: და შემდგომად ამისსა მოჰ
მადლა ღ~თნ მძლავრებისაგან ბერძენთასა წახმულნი ციხენი. კლარჯეთისა
შავშეთისა ჯავახეთისა და არტანისა. და შემდგომად ამისსა ესეცა მომადლ
ა ღ~თნ. აღიღო კარის ციხე ქვეყანა და სიმაგრენი ვანადისა და კარნიფო
რისანი. და იოტნა თურქნი მის ქვეყანისაგან:
Ãხოვრება მეფეთ მეფის დავითისი გიორგის ძისა. რომელი იყო სამეოც და
მეთერთმეტე შვილი შვილთაგანი დავით წინასწარმეტყუელისა. რომელ
სა ეწოდა დავით აღმაშენებელი: ესე იყო მეფე ქართლისა და აფხაზე
თისა[ასა] მეორმეოც და ექვსე;
aმისა შემდგომად მოვიდა სულტანი მალიქშა. მოადგა სამშვილდესა და
წაიღო. და ივანე ძე ლიპარიტისი ტყვე ყო. და მოაოჵრა სომხითი და წარ
ვიდა: ხოლო მასვე წელსა მოვიდა სარანგი ძალითა სულტნისათა. ჩამო
დგა სამშვილდის ბარს. და მივიდეს ლაშქარნი გიორგი მეფისანი. და შე
იბნეს ფარცხის. სძლიეს სპათა გიორგისათა, და იოტნეს სპარსნი. და რამე
თუ დიდი ძლევა მოსცა ღ~თნ გიორგის. წარვიდა მეფე გიორგი მამულსა
თჴსსა ტაოსს. და მოვიდა ბანას: ხოლო მუნ მოვიდა წინაშე მათსა ზორვ
არი აღმოსავლისა. გრიგოლ ბაკურიანის ძე, რომელსა ჰქონდეს ოლთი
სნი და კარნუ ქალაქი და კარი. და დიდათ განიხარნეს და განისვენეს. და
მოსცა გიორგი მეფესა კარის ციხე ქალაქი და მისი მიმდგომი ქვეყანა
და განიყარნეს: ხოლო მეფემან გიორგიმ დაუტევნა კარსა აზნაურნი შავ
შნი, და წარმოვიდა შინა: ხოლო განძლიერებასა თურქთასა, დაუტევნეს
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ბერძენთა ქვეყანანი მათნი ციხენი და ქალაქნი, რომელნი აღმოსავლეთს ჰქონ
დეს და წარვიდეს. რომელნიცა აიხუნეს თურქთა და დაემკვიდრნეს მას შინა.
და ვინათგან მეზობლობით მოეახლნეს საზღვართა ჩვენთა. გამრავლდა შიში
და ჭირი მათი ჩვენ ზედა: რამეთუ იწყეს მიერითგან რბევად ტყუენვად და
მოოჵრებად. წვად სრვად და ტყუეობად ქრისტიანეთა:
r~ მათ ჟამთა გიორგი მეფესა ყველს გარე მდგომსა. დაესხნეს უგრძნეულო
დ თურქნი დიდნი. რომელთა თავადი იყო აჰმად ამირა, ძლიერი და მაგრ

ად მოისარი. რომელსა მას ოდენ ჟამსა აღეღო კარი. მოვიდეს ესენი, ში
ნა განცემითა ქრისტიანეთათა. აოტეს გიორგი მეფე და სპა მისი ურიცხვი:
ხოლო საჭურჭლენი დიდნი და სამსახურებელნი სამეფოთა ტაბლათანი ოქრო
სა და ვეცხლისანი ბაგრატეულნი. და სასმურნი სამწდეონნი. პატიოსანნი კარ
ავნი სამეფოთა ყოველთა დიდებულთანი აიხვნეს იავარად და წარვიდეს: ხოლო
გიორგი მეფე წარვიდა მეოტი აჭარით აფხაზეთად: მათ უკჲ ლაშქართა ესე
ვითარითა ალაფითა სავსეთა მიმავალთა, წინა დაემთხუივნეს ამირანი დიდნი.
იასი ვინმე და ბუჟობ, და მათ თანა სიმრავლე ურიცხვი თურქთა საბ
ერძნეთს მიმავალნი. რომელთა იხილეს რა ესეოდენი სიმრავლე ოქროსა
და სიმდიდრისა რომელი აქუნდა, და ცნეს მეოტობა გიორგისი. და ესმაცა
მათგან ვითარმედ, რად წარხვალთ საბერძნეთს. აჰა ქვეყანა საქართველო
უკაცური და სავსე ესე ვითარითა სიმდიდრითა: და მათ მყის მოაქცივნ
ეს გზანი მათნი, და მოეფინნეს პირსა ყოვლისა ქვეყანისასა ვითარცა მკალ
ნი. და დღესა ივანობასა, კარნისფორნი, კლარჯეთი ზღვის პირამდი, შა
ვშეთი აჭარა სამცხე ქართლი, არგუეთი, სამოქალაქო, და ჭყონდიდი
აღივსო თურქითა: მოისრა და ტყუე იქმნა ამათ ქვეყანათა მკვიდრი ყო
ველი. მასვე ერთსა დღესა დაწვეს ქუთათისი და არტანუჯი და უდაბნონი
კლარჯეთისანი. და დაყვეს ამათ ქვეყანათა, და მოსწყვიდეს თუ სადამე ვინ
დარჩომილ იყო, ტყეთა კლდეთა ქუაბთა და ჵურელთა ქვეყანისათა: და
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ესე იყო პირველი და დიდი თურქობა. რამეთუ ქკ~ნი იჯდა. ტ. ხოლო
თუ ვინმე მთიულეთს. ანუ სიმაგრეთა სადაღა ვინ დაშთა კაცი. ზამ
თრისა სიფიცხითა - უსახლობითა და შიმშილითა ეგრეცა მოისრა. და
განგრძელდა ესე ვითარი ჭირი ქრისტიანეთა ზედა: რამეთუ არესა თანა
გაზაფხულისასა მოვიდიან თურქნი და მათვე პირველთა საქმეთაებრ იქმო
დიან. და ზამთრის წარვიდიან. და არა იყო მათ ჟამთა შინა თესვა და მკა.
და მოოჵრდა ქვეყანა. და ნადირნი დაემკვიდრნეს მათ შინა:
iყო ჭირი მოუთმენელი ყოველთა ზედა მკვიდრთა ქართლისათა. და შეუ
სწორებელნი და აღმატებული ოდეს მე ყოფილთა სმენილთა და გარდ
ასრულთა ოჵრებათასა: ხოლო წმიდანი ეკკლესიანი შექმნეს სახლად ჰუ
ნეთა მათთა. ხოლო საკურთხეველნი ღ~ისანი, ადგილად არა წმიდებისა მა
თისა: და მღდელნი რომელნი მე თჴთ შეწირვასავე შინა სამღთოსა მსხუ
ერპლისასა, მუნვე მახვილითა შეწირულ იქმნნეს. და სისხლნი მათნი ა
ღირინეს მეუფისა თანა. და რომელნიმე მწარესა ტყუეობასა მიცემულ იქ
მნნეს. მოხუცებულნი არა შეწყალებულ იქმნეს. ხოლო ქალწულნი გინე
ბულ: ჭაბუკნი დაკვეთებულ. ხოლო ჩჩვილნი მიმო დატაცებულ: ცეცხლ
ი უცხო და მბრძოლი, რომლითა მოიწვა შენებულნი: ყოველნი მდინარენი
სისხლთანი ნაცვლად წყლისა ნაკადულთა მრწყველნი ქვეყანისანი: და რათა
თჴთ მათ იერემიასათა ვიტყოდე. რამეთუ მან ოდენ კეთილად უწყოდა
ჟამისა ამის ჯეროვანი გოდება. ვითარმედ ძენი სიონისანი პატიოსანნი და

ბოროტის გამოუცდელნი უცხოთა გზათა ტყუეობისათა მოგზაურობენ. ხოლო გზ
ანი სიონისანი იგლოვენ არა ყოფისათჴს მათ ზედა მედღესესწაულეთასა.
და ჵელნი დედათა მოწყალეთანი, არა საზრდელითა შვილთა მიცემად მოქმე
დებენ. არამედ საზრდელ თჴსსა ჰყოფენ თჴთ თჴსთა მათ საყუარელთა. და ესენი
ესრეთ ფრიადცა უძვირეს:
aმათ რა საქმეთა ესრეთ რა ხედვიდა მეფე გიორგი. და რამეთუ არა სადათ იყო ღო
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ნე ჵსნისა და შეწევნისა. არცარა დამჵსნელი ამათ ძვირთა რომელთა მოეცვა
პირი ყოვლისა ქვეყანისა: რამეთუ ძალი ბერძენთაცა შემცირებულ იყო.
და რომელნი ქვეყანანი მათ აღმოსავლეთს ჰქონდეს ზღვასა გარეთ. ყოველი
თურქთა დაეპყრა: ყო განზრახვა დიდებულთა თჴსთათანა, და დაამტკიცეს წა
რსლვა მაღალსა სულტანსა მალიქ შას წინაშე: და ესრეთ დადვა სული თ
ვისი და სისხლნი ქრისტეანეთა ჵსნისა თჴს. და მინდობითა ღ~ისათა, და წარძღ
ვანებითა ძელისა ცხოველისათა წარვიდა ასპანს. ნახა სულტანი, და შეწყნარ
ებულ იქმნა მისგან ვითარცა შვილი საყუარელი:
r~ იყო კაცი იგი მალიქშა. ვითარცა სიდიდითა კიდეთა მპყრობელობისათა შეუ
სწორებელ. ეგრეთვე სახითა სიტკბოებისათა და სახიერებითა აღმატებული ყო
ველთა კაცთასა: რომლისანი მრავალ არიან. და სხვანიცა ურიცხუნი საცნაურ
ებანი. მართლ მსაჯულობანი. მოწყალებანი. ქრისტიანეთა სიყუარულნი. და
რათა არა განვაგრძოთ სიტყუა, ყოვლად უბოროტო რამე გონება ყოვლით კერ
ძო აქუნდა: ამისთვისცა ყოველი სათხოველი აღუსრულა მეფეს გიორგის უმეტესცა
სასოებისა. და სამეფო მისი თავის უფალ ყო ზედა მარბიელთაგან. და მოსცა კახეთ
იცა და ჲერეთი. გარნა ხარაჯა ითხოვა სამეფოსა მისისა. რომელსა აიღებდეს
ჟამთა მრავალთა: და ესრეთ განდიდებითა მრავლითა დიდებითა გამოგზავნა სა
მეფოდ თჴსად. და წარმოაყოლნა სპანი დიდნი რათა წარავლონ გზა მშვიდობისა
და რათა აართვან კახეთი:
DA ჟამსა სთვლისასა მოვიდეს კახეთს და მოადგეს ციხესა ვეჟანისასა. ვიდრე ჰბ
რძოდესღა მოვიდა თოვლი: ხოლო მეფეს გიორგის მოეჵსენა ნადირობა აჯამე
თისა. არღარა ზრუნვიდეს სხვასა. არცა ელოდეს აღებასა ვეჟანისა და კახე
თისასა: არამედ ლაშქართა თურქთა რომელნი ჰყუეს, მისცა ნიჭად სუჯეთი
და ყოველი ქვეყანა იორის პირისა. კუხეთი რომელი მოოჵრდა მუნითგან დღ
ეინდელად დღედმდე:
¯~ თჴთ გარდავლო მთა ლიხთა, და შთავიდა აფხაზეთად: მათ ჟამთა კახთა მეფე ა
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ღსართან წარვიდა მალიქშას წინაშე. დაუტევა ქრისტიანობა, და შეეძინა
სარკინოზთა სჯულსა. და ამით ღონითა აღიღო სულტანისაგან კახეთი:
ამათ ესე ვითართა ჟამთა არავე დამშვიდნა ქვეყანა. არცარა იქმნა ლხ
ინება კაცთა, უკეთურებისათჴს მკვიდრთა მისთასა: რამეთუ ყოველმან ჰა
საკმან და ყოველმან პატივმან ყოვლითურთ შესცოდეს ღ~თსა. მიიქცეს
გზათაგან წრფელთა ყოვლისა მიმართ უკეთურებისა: ბუნებით მოწყალე
და სახიერი ღ~თი ესოდენ განარისხეს. ვიდრემდის თჴთ მოხადეს განჩინება

რისხვისა, ქადებული უსჯულოთა თჴს ესაიას მიმართ მეტყუელისა ესრეთ.
ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა. ერი რომელი სავსე არს უსჯულოებითა. კვალით
გან ფერჵთათ ვიდრე თავადმდე. არა არს მას შინა სიცოცხლე. არცა ბ
რძვილი არცა შესახვევი, და შემდგომნი: ამის თჴს ქვეყანა თქვენი ოჵე
რ. ქალაქნი ცეცხლითა მომწვარ. სოფელთა თქვენთა უცხო თესლნი მოს
ჭამდენ. მოოჵრებულ და დაქცეულ არს ერისაგან უცხო ტომთასა: ესე
ყოველი მოიწია და თვალითა ჩვენითა ვიხილეთ, და ფრიად უფროს ამ
ათ წარმოთქმულთასა: რამეთუ ვითარმცა ვინ წარმოთქვა თითეულად
რომელიცა დღეთა ჩვენთა მოიწია ჭირი: ამას ყოველსა ზედა არავე დას
ცხრა გულისწყრომა უფლისა ჩვენ ზედა რამეთუ არა შევინანეთ. არცა
გულის ჵმა ვყავთ. არცა ჯეროვნათ მოვაქციეთ გზათა მიმართ უფლისა
ბრძანებათასა: ამისთჴს ქვეყანის მავალთა ბოროტთა ზედა, სხვანიცა
საშინელებანი ზეგარდამონი ღ~თივ მოვლენილნი გვემანი მოიწივნეს ქვ
ეყანასა ჩვენსა ზედა. რათა არა თქვან მცოდველთა, ვითარმედ ესე აღძ
რვანი წარმართთანი, არა ცოდვათა ჩვენთა თჴს იქმნნეს, არცა ღ~ისა მიერ
მოიწივნეს, არამედ შეცვალებითა რათმე ჟამთათა, და დამთხვევითა აღძ
რვისა საქმეთათა: ამისთჴსცა დღესა აღვსებასა, თჴთ მას აღდგომასა მ
ეუფისასა, რომელსა შინა სიხარული და განსვენება ჯერ იყო. მოხედნა
რისხვით უფალმან ქვეყანასა, და შეძრა ქვეყანა საფუძველითურთ. ეს
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ეოდენ სასტიკად. ვიდრემდის მთანი მაღალნი და კლდენი სასტიკნი მ
ყარნი სახედ მტვერისა დაიგალნეს. ქალაქნი და სოფელნი დაირღვეს.
ეკკლესიანი დაეცნეს სახლნი დაინთქნეს და დაზულეს, და იქმნეს საფლა
ვ მას შინა მკვიდრთა. რომელთა თანა თმოგვიცა დაიქცა, და დაიპყრა
ქვეშე კახაბერი, ძე ნიანიასი ცოლითურთ: და განგრძელდა ესე ვითარი რყ
ევა ქვეყანისა საშინელი, განსრულებულად ვიდრე წელიწდამდის.
რომელს შინა მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი: მაშინ რისხვასა შინა
მოიხსენა წყალობა, მან რომელი სწავლის ყოველსა შვილსა რომელი უ
ყუარს. მოაკუდინებს და აცხოვნებს. რომელი მზა არს უფროს მამისა მოწ
ყალისა წყალობად: რამეთუ წერილისაებრ. არათუმცა უფალმან დამიტევ
ა ჩვენ თესლი. ვითარცა სოდომომცა შევიქმნენით, და გომორელთა მივემსგ
ავსენით: რამეთუ ამიერითგან იწყეს ნიავთა ცხოვრებისათა მობერვად, და ღ
რუბელთა მაცხოვარებისათა აღმოჭვირობად. ვინათგან ათორმეტ წელ ამათ
თითო სახეთა ჭირთა განგრძობითა ვიყუენით ბნელსა უკუნსა. შინა: იწყო
აღმოცისკრებად მზემან ყოველთა მეფობათამან. დიდმან სახელითა. უდიდეს
მან საქმითა. სახელ მოდგმამან, დავით ღ~ისა მამისამან. და თჴთ სამეოც და
მეათვრამეტემან შვილმან ამის დავითისამან: დავით, მას ჟამსა რომელი
იყო ჰასაკითა ათექვსმეტისა წლისა: ხოლო ქკ~ნი იყო, ტ~თ; 830
aმის მარტოდ შობილისა გიორგისაგან. თჴთ მამამან დაადგა გვირგვინი
მეფობისა: უჭეშმარიტესი ითქვინ თჴთ მამამან ზეცათამან პოვა დავით მო
ნა თჴსი, და საცხებელი მისი წმიდა სცხო. და რამეთუ ჵელი მისი წმიდა შეეწი

ა. და მკლავმან წმიდამან მისმან განაძლიერა იგი. წყალობა და ჭეშმარიტება
შეჰმოსა, და უაღრეს ყო უფროს ყოველთა მეფეთა ქვეყანისათა. ვიდრემდი
ს დადვა ზღვათა ზედა ჵელი მისი, და მდინარეთა ზედა მარჯვენა მისი: გა
რნა შრომითა ფრიადითა, და ღვაწლითა ძლიერითა. და მრავალთა დღეთა შემდ
გომადცა იქმნა ესე, ვითარცა წინამდებარემან სიტყუამან ცხად ყოს:
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r~ მეფე იქმნა რა დავით. მოოჵრებულ იყო ქართლი. და თჴნიერ ციხეთასა
სადამე არა რა სადა იყო სოფელსა შინა კაცი, არცარა შენებულება:
მათ ჟამთა შინა ჰქონდეს თრიალეთი და კლდე კარნი და მიმდგომი ქვეყა
ნა მათი, ლიპარიტს. და მეფეს დავითს წინაშე იყვის რეცა ერთგულად:
ეგრეთვე ნიანია კახაბერისა ძეცა და სხვანიცა აზნაურნი. მცირედ მცირედ
შემოკრიბნა დაშთომილნი სადავე. და სოფლებთაცა დაიწყეს შთამოსლვად და და
სხდომად: და იყო მაშინ საზღვარი სამეფოსა მთა მცირე ლიხთა. და სადგო
მი სამეფო წაღულის თავი. და ოდესცა ნადირობა უნდის ქართლის ჭალაკ
თა ანუ ნაჭარმაგევს, რომელი ყოვლად აღსავსე იყო ირემთა და ეშუთა მიერ.
რომელ არა პირველ შთავიდიან. ვიდრემდის ცხენ კეთილთა მჵედართა მიერ მო
ნახიან და მაშინღა ჩამოვიდიან ნადირობად: ხოლო ამა ვითარებასა შინა გარდაჵდა
წელიწადი ოთხი: მოკუდა სულტანი მელიქშაჰ: და ლიპარიტ ამირამან იწყო მათვე
მამულ პაპურთა კვალთა სლვა. რამეთუ ზაკვიდა წინაშე მისსა მოპოვნებად უს
ჯულოებისა: დაღათუ ქრისტიანე იყო სახითა, გარნა ორგულებითა სიძული
ლი პატრონთა გუარისაგან მოაქუნდა გონებითა. და ვინათგან გულის ჵმის ყოფა
არა ინება კეთილისა, დგა ყოველსა გზასა არა კეთილსა:
aმას რა ესე ვითარებასა ხედვიდა მეფე დავით. ინება გაწურთა მისი: ამისთჴ
სცა პყრობილ ყო ჟამ რაოდენმე. რომელი კმა იყო განსასწავლელად გონი
ერისა ვისსამე: და ესრეთ მომტკიცებული მრავალთა და მტკიცეთა ფიცთა მი
ერ. და ერთობისათჴს ღ~თისა შუამდგომელად მომცემი განუტევა იგი. და მით
ვე დიდებითა ამყოფა და არა შეუცვალა: რამეთუ კეთილმან არა თუ მართა
ლსა, არამედ არცა თუ ბოროტსა ადვილად აბრალის. ვინათგან სიბოროტ
ედ არა განსწავლულ არს. არცა მეჭუჲლ იყო:
¯~იგი ვითარცა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა. და ვითარცა ღორი ინწუბა სანგო
რელსა მწვირისასა. განაცხადა მტერობა და უკეთურებასა იწურთიდა საწო
ლსა ზედა თჴსსა:
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iÑილა რა მშვიდმან და ღთ~ივ განბრძნობილმან მეფემან დავით. რამეთუ კ
უდი ძაღლისა არა განემართების. არცა კირჩხიბი მართლად ვალს: მე
ორესა წელსა კვალად შეიპყრა ორ წელ პყრობილ ყო და საბერძნეთს
გაგზავნა. და მუნ განეჵუა ცხოვრებასა.
aმის ჟამსა გამოვიდეს ფრანგნი. აღიღეს იერუსალიმი და ანტიოქია: შეწევ
ნითა ღისათა მოეშენა ქვეყანა ქართლისა. განძლიერდა დავით, და განიმრა
ვლნა სპანი. და არღარა მისცა სულტანს ხარაჯა. და თურქნი ვერღარა დ
აიზამთრებდეს ქართლს: რამეთუ მოაქამომდე ზამთრისა მიწევნისა ფალანგებ

ითა მათითა ჩამოდგიან ჰავჭალას და დიღომს. ჩაღმართ მტკვრისა, და იორის
პირთა. რამეთუ მათი იყო სადგომი:
Öახეთს მეფობდა კვირიკე. კაცი მეფობისავე თანა, მეფე ქმნული ვნებათა ზ
ედა და ჭეშმარიტი ქრისტიანე: მოსცა ჟამი ღ~თნ მეფესა დავითს. წარუღო
კვირიკეს ციხე ზედა ზადენი. და იყო ქკ~ნი, იყო ტ~კა:
¦არემატებოდა დიდებითა და განმარჯვებულებითა. რომელთა თანა ესეცა იქ
მნა. მოკუდა რატი ძე ლიპარიტისი. კაცი ორგული და ნამდვილვე ნაშობი
იქედნესი. და ესრეთ დასრულდა სახლი ბაღვი ვაშთა, სახლი განმამწარებე
ლთა: რამეთუ სუა უკანასკნელი თხლე რისხვისა, სასმელი ცოდვილთა ქვეყა
ნისათა. და არღარავინ დაშთა საყოფელთა მათთა მკვიდრი: რამეთუ აღიხსენა
უსჯულოება მამათა მათთა წინაშე უფლისა. და მამული მათი აღიღო მეფ
ემან: შემდგომად წელიწდისა ერთისა მიიცვალა კვირიკე მეფე. და დასვეს კ
ახთა მეფედ ძმის წული კვირიკესი აღსართან: და რომელსა არა რა ჰქონდეს ნი
შანი მეფობისა. არამედ იყო ცუნდრუკი რამე უსჯულო. უმეცრად უსამართ
ლო. და ყოვლად წინა უკმო მამის ძმისა მისისა:
Üას ჟამსა განიცადა მეფემან გონებისა თვალითა, და კეთილად გულის ჵმა ყო
საქმე რომლითა მოიმადლებოდა ღ~თი და სარგებელი დიდი იქმნებოდა. რა
წმიდანი ეკკლესიანი სახლნი ღ~ისანი, ქვაბ ავაზაკთა ქმნილ იყუნეს,
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და უღირსთა და უწესოთა. მამულობითა უფროს ვიდრე ღირსებით დაეპყრნე
ს უფროსნი საეფისკოპოსონი. არა კართა მწყემსებრ შესრულნი, არამედ
ავაზაკებრ ერდოთ შესრულნი: და მათნივე მსგავსნი ხუცესნი და ქორ
ეპისკოპოსნი დაედგინნეს. რომელნი ნაცვლად სჯულთა ღ~ისათა პყრობისა,
უსჯულოებასა აწურთიდეს მათ ქვეშეთა ყოველთა. და თჴთ სახელით უ
ფლისათა და მღდელთაგან გამოვიდოდა ყოველი უსჯულოვება და ცოდვა.
რომილთა თვალი ღ~ისა მხედველი ესოდნად რისხვად აღძრულ იყო, ვითარ
ცა ზემორე სიტყუამან გამოაცხადა: და რამეთუ არა სწორ არს ცოდვა
მღვდლისა და მჵედრისა. არცა ერისა და მღდელთ მთავრისა. არცა მწყემს
ისა და სამწყსოსა. ვითარცა წერილ არს, მონამან რომელმან იცოდის ნება
უფლისა თჴსისა და არა განეკრძალოს იგვემოს დიდად: ამათ უკუჴ ესე ვით
ართა და დიდთა წყლულებათა კურნებად შემოკრბა კრება ერი მრავალი: რამე
სამეფოსა თჴსისა კზ~ნი. მღდელთ მთავარნი, მეუდაბნოენი, მოღძვარნი,
და მეცნიერნი შემოკრიბნა წინაშე მათსა. ჟამსა და ადგილსა ჯეროვანსა. და
მრავალ დღე გამოწვლილვითა ფრიადითა, კეთილად გამოიძიეს. და ყოველი ცთო
მილი განმართეს. და კეთილ წესიერება ყოვლითურთ დაამტკიცეს. უღირსად
გამოჩინებულნი გარდამოსთხინეს საყდართაგან და შეაჩვენეს. დაღათუ არა ად
ვილ იყო ესე: რამეთუ იყუნეს კაცნი მთავარნი და წარჩინებულთა შვილნი.
რამეთუ რომელთა უწესოდ დაეპყრნეს საყდრები, და მათ წილ ჭ~ტნი მწყე
მსნი და სათნონი ღ~ისანი დაადგინეს. და ძეგლი შვენიერი ჭეშმარიტი სარწმუნოე
ბისა აღწერეს. მიმდგომი და მოწამე წმიდათა ათოთხმეტთა კრებათა: და ესრეთ
ყოველნი ნიჭითა სამეუფოთა გაგზავნნეს თითოეული სახიდ თჴსად. და ესეცა მ

იმსგავსებულად დიდისა კოსტანტინესსა აღასრულა მეფემან დავით: რომლის
ა სანაცვლოდ იხილეთ თუ რა განაგო ღ~თნ გულთ მეცნიერმან. უძილმან
მცველმან ისრაილისამან:
r~ ესე აღსართან კახთა მეფედ ჵსენებული, შეიპყრეს ჲერთა დიდებულთა. ა
1-26 სტრ., 141v
რიშიანმან და ბარამ. და დედის ძმამან მათმან ქავთარ ბარამის ძემან და
მოსცეს მეფესა: და აიხუნა მეფემან ჲერეთი და კახეთი. და ერწუხს ქმნნა
წყობანი დიდნი და ჵმა გასმენილნი და დიდი ძლევა. რომელ მცირედითა
ლაშქრითა. და განწირულითა ერითა დაჵოცნა სულტანისა იგი სპანი უ
რიცხვნი. ათაბაგი განძისა და უმრავლესი კახთა და ქვეყანისა ერი მტერ
თავე თანა გარე მოდგომილი ჩვენთანა: ესოდენ ადვილად და მოსწრაფედ
ჵელთ უსხნა ღ~თნ საკვირველებათამან. რომელ ერთი ათასთა არა თუ
სდევდა, არამედ ჵელითა იპყრობდა: და ორთა არა თუ წარექცივნეს ბ
ევრნი. არამედ სანთლითა თჴთ მათვე ტყეთათ და მთხრებლთათ ტყ
უედ მოჰყუანდეს იგინი ყოველნი ქრისტიანენი:
¯~ თჴთ მეფე არა თუ ვითარცა სხვა ვინმე ზურგით უდგა სპათა თვის
თა ოდენ, ანუ შორით უზრახებდა ვითარცა ერთი მთავართაგანი ვინმე.
არამედ უპირატეს ყოველთა წინა უვიდოდა, და ვითა ლომი შეუზახებ
და ჵმითა მაღლითა. და ვითა გრიგალი მიდამო იქცეოდა. თჴთ გოლი
ათებრ მიმართებდა მკლავითა მტკიცითა. და უჵმობდა ახოვანთა. სრვიდა
და დასცემდა წინა დამთხვეულთა ყოველთა. ვიდრემდის ფრიადისა ცემი
საგან არა თუ ვითარცა ძველსა დავითს ელიაზარის ჵელი ჵრმლისა ვ
ადისა ოდენ დაეწება. არამედ ჵრმლითა მისითა უკმომდინარითა სისხლი
თა წელნი აღსავსედ ეტვირთნეს: რაჟამს შემდგომად ომისა გარდაჵდი
სა და სარტყლისა განჵსნისა საცნაურ იქმნა, ქვეყნად რა დაითხია. ეს
ე ოდენისა მტკნარისა სისხლისა შეყინებულისა. რომელსა პირველ განხ
ილვისა თჴთ მისგან ვგონებდით გამოსრულად. და მას დღესა სამნი
ცხენნი გამოუკლეს. და მეოთხესაღა მჯდომმან სრულ ყო მის დღის
ა ომი: და ესე მრავლისაგან ყოვლად მცირედი და კნინი წარმოვთქვით:
eსრეთ რა თჴთ მპყრობელობით დაიპყრა ჲერეთი და კახეთი. და ნები
ერად აიხუნა ციხენი და სიმაგრენი მათნი. მზეებრ მიჰფინა წყალო
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ბა ყოველთა ზედა მკვიდრთა ქვეყანისათა: და ვინათგან ღ~თი ესრეთ
განაგებდა საქმეთა დავითისთა, და წარემართებოდა ყოველთა გზათა მი
სთა. და მოსცემდა ჟამითი ჟამად ძლევათა საკვირველთა და უძღოდა
ძალითი ძალად. არცა იგი უდებებდა განმრავლებად საქმეთა კეთილ
თა და სათნოთა ღ~ისათა. სრულითა გულითა ჰმსახურებდა, და მათ
იქმოდა რომელნი ნებისად ღ~ისად დაამტკიცნის და სათნო ყოფილად მის
და აღუჩნდის ვითარცა აწ ითქვას:
r~ მოიგონა აღშენება მონასტრისა და დაამტკიცა. რომელიცა გამოირჩია
მადლმან საღთომან ადგილსა ყოვლად შვენიერსა და ყოვლითურთ უნ

აკლულოსა რომელსა შინა ვითარცა მეორე ცა გარდაართხა ტაძ
არი ყოვლად წმიდისა და უფროსად კურთხეულისა ღ~ის მშობელისა.
რაბამ რამე აღმატებული ყოველთა წინანდელთა ქმნულობისა. რომე
ლი ზესთა ჰმატს შვენიერებასა ყოველთასა. სივრცითა და ნივთით ს
იკეთითა და სიმრავლითა და მოქმნულობისა შეუსწორებლობითა. რომ
ელსა აწ თანა მოწამედ ჰქონან თვალნი ყოველთა ჵორციელთა მხე
დველთანი: და აღავსო სიწმიდეთა მიერ პატიოსანთა ნაწილთა წმიდათა
სა. წმიდათა ხატთა და სიწმიდისა სამსახურებელთა ყოვლად დიდებულ
თა და სხვათა ნივთთა ძვირად საპოვნელთა: ამათ თანა დასხნა მუნ
ვე, დიდთა და ხვასროანთა მეფეთა ტახტნი და საყდარნი. სასანთლე
ები და საკიდელნი ფერად ფერადნი, იავარად მოხმულნი: და კვალად
გვირგვინნი მანიაკნი და ფილანი და სასუმელნი, რომელნი მოეხვ
ნა მეფეთა არაბეთისათა. რაჟამს თჴთ იგინიცა ტყუედ მოიყუანნა. და
მასვე ტაძარსა შინა შეწირნა ღ~ისა. საჵსენოდ და სამადლობელად ძ
ლევისა მის საკვირველისა: და მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატიოსანნი
და შემკულნი ყოვლითა ცხოვრებითა. არა თჴსთა სამეფოთა
ოდენ შინა პოვნილნი, არამედ ქვეყანისა კიდეთა სადათცა ესმა
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ვიეთთა მე სიკეთე და სისრულე. სულიერითა და ჵორციელითა სათ
ნოებითა აღსავსეობა იძია. და კუალად მოიყუანნა და დაამკვიდრნა მას შინა.
და შესწირა მამული ლიპარიტეთი უმკვიდროდ დაშთომილი იყო ს
რულიად, სხვათა მრავალთა და სამართლიანთა უსარჩლელ მიუხუჲ
ჭელთა სოფლებთა თანა, მისცნა დედასა ღთისასა სამსახურებელად
მისსა წინაშე მდგომთათჴს: და უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა. რ
ომელიცა აწ წინა მდებარე არს ყოვლისა აღმოსავლისა მეორედ ი
ერუსალიმად. სასწაულად ყოვლისა კეთილისა. მოძღვრად სწავლულ
ებისად სხლად ათინად ფრიად უაღრეს მისსა: სამ~ღთოთა შინა
წესად კანონად ყოვლისა საეკლესიოსა შვენიერებისად: და კვა
ლად სხვა მოიგონა საქმე შემსგავსებულად მოწყალისა და ტკბილისა
ღ~ისა სახიერისა კაცთ მოყუარებისათჴს: აღაშენა ქსენონი ადგილსა შე
მსგავსებულსა და შვენიერსა. რომელსა შინა შეკრიბნა ძმანი თითო
სახითა სენითა განცდილნი. და მოუმზადა ყოველი საჵმარი მათი
უნაკლულოდ და უხვებით: განუჩინნა შესავალნი და საღვაწნი მათნ
ი ყოვლადვე: ხოლო თვით მივიდის მოიხილნის მოიკითხნის და ამბ
ორს უყვის თვითოეულსა. აფუფუნებდის მამებრ სწყალობდის. და ჰნ
ატრიდის, განამჵნობდის მოთმინებისა მიმართ: მონახის თჴსითა ჵელ
ითა ცხედრები სამოსლები და საგებელი მათი, პინაკი და ყოველი საჵ
მარი მათი: მისცის თითოეულსა ოქრო კმა საყოფნი. და განაკრძა
ლნის ზედა მდგომელნი მათნი. განაგის ყოველი საქმე მათი დიდად
შუენიერად და ღ~ის მსახურებით: ხოლო ვიდრე ამად ჟამადმდე ქალაქი ტ
ფილისი რუს თავი სომხითი და ყოველი სამშვილდე და აგარანი თურქ

თა აქუნდეს: ხოლო თრიალეთნი და კლდე კარნი ჰქონდეს თევდორ
ეს ჭყონდიდლისა დის წულსა, კაცსა გონიერსა და დიდად მყოფსა:
რამეთუ მეფე რა გარდავიდის აფხაზეთად უმცრორე ეშინოდის თურქთა
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და მათთა ციხოვანთა: მას ჟამსა მეფე გარდავიდა იმერეთს. და შეკრბე
ს გიორგი ჭყონდიდელსა მწიგნობართ უხუცესსა წინაშე თევდორე აბუ
ლეთი. და იოვანე ორბელი. და სიმარჯვით მოიპარეს სამშვილდე: მაშინ
იქმნა დიდი სიხარული, რამეთუ დღითი დღე შეემატებოდა საზღვართა სამეფო
თა: ცნეს რა თურქთა აღება სამშვილდისა, უმრავლესნი ციხენი სომხი
თისანი დაუტევნეს და ღამე ივლტოდეს. და ჩვენთანა მოითვალნეს იგინი:
რამეთუ ვიდრე მოაქამომდე სთველთა ჩამოიარიან თურქთა სომხითი ყოვლ
ითა ფალანგებითა მათითა. ჩამოდგიან გაჩიანთა პირსა მტკვრისასა ტფ
ილისითგან ვიდრე ბარდავადმდე. და იორის პირთა და ყოველთა ამათ შვენ
იერთა ადგილთა საზამთროთა. რომელთა შინა ზამთრის ვითარცა არესა
გაზაფხულისასა ითიბების თივა და აქუს შეშა და წყალი უხვებით. და
მუნ არს სიმრავლე ნადირთა თვითო ფერი და საშვებელი ყოველი: ამ
ათ ადგილთა შინა დადგიან ხარგებითა. ცხენისა ცხვრისა ჯორისა და
აქლემისა მათისა არა იყო რიცხვი. და აქუნდათ ცხოვრება სანატრელი.
ნადირობდიან განისვენებდიან და იხარებდიან, და არა იყო ნაკლულევანებ
ა მათ თანა. თჴსთა ქალაქთა ვაჭრობდიან, ხოლო ჩვენთა ნაპირთა არბევ
დიან: ტყვითა და ალაფითა სავსეთა გაზაფხულსა თანა იწყიან აღმართ ს
ლვად მთათა სომხითისათა და არარატისათა: ეგრეთვე ზაფხულისცა ჰქონდ
ისთ შვება და განსვენება თავთა. და ველთა შვენიერთა წყაროთა და ადგილთა
მწვანვილოვანთა. და ესოდენ დიდ იყო ძალი მათი და სიმრავლე. რომელ
სთქუამცა თუ ყოველი თურქობა ყოვლისა ქვეყანისა იქი არსო. და
არა ვისგან მოსაგონებელ იყო ოდესცა მათი განსხმა ანუ ვნება. არცა
თუ თჴთ სულტნისაგან:
oდეს სამშვილდე და ძერნა აღიღეს ქკ~ნი იყო, ტ~ლ: მას წელსა მოვი
და ძალი სულტნისა და ყოველი თურქობა. კაცი ვითარ ორას ათასი.
უგრძნეულოდ სიმარჯვითა:
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¯~მეფე დგა ნაჭარმაგევს ტაძრეულით. ცნა რა მოსვლა მათი მიმწუხრი თ
თრიალეთს ღამე ყოველ. წარვიდა მასლათა კაცითა ათას ხუთასითა, რამეთუ
ესოდენნი დახუდეს მას წინაშე. ცისკარს მოვიდეს თურქნი. იქმნა ბრძოლა ფიც
ხელი მას დღესა. და შეწევნითა ღ~ისათა იძლია ბანაკი მათი. და მიდრეკასა
დღისასა მიდრკეს სივლტოლად. ესოდენ ზარ განჵდილნი და მოსწრაფენი. ვი
დრემდის არცა თუ კარავთა მათთა და ჭურჭელთა მიხედნეს ყოვლად. არამედ
მოსწრაფებასა პატივ სცეს ფერჵთა მათთა, უფროს საქონლისა მათისა. და ეს
რეთ განიბნივნენ თჴსთა ქვეყანათა:
esე ვითარსა საკვირველსა სივლტოლასა მათსა თჴთ მეფე და სპანი მისნი
ესოდენ ურწმუნო იქმნნეს. ვიდრემდის არავინ სდევნა ყოვლად. რამეთუ

ხვალისა ომი ეგონა: წარიღო გიორგი ჭყონდიდელმან რუს თავიცა
მეფისა მუხნარს ყოფასა: ქკ~ნი იყო ტლ~ე: რომლისა თჴსცა დიდად
წყენა შეექმნა თურქთა და რიდობა საზამთროთა ადგილთა დგომისა:
r~ მოიმსტურნის მეფე მან, რომელთა მოსრვა ეგებოდის. რამეთუ უგრძნეულ
ად დაესხის და მოსწყვიდნის: და ესე არა ერთ. გინა ორ. ანუ სამ, არა
მედ მრავალ გზის. ვითარცა აწ ერთი ითქვას: რამეთუ ტაოს ჩამოდგეს
დიდნი თურქნი ხარგებითა. ვინათგან ზამთრისა სიფიცხესა და მთათა სიმ
აგრესა მიენდვნეს: ხოლო მეფე მან მოიჵელოვნა ესრეთ. რამეთუ სპათა
ქართლისათა მზაობა უბრძანა, და თჴთ ქუთათის გარდავიდა რომლითა
უეჭუელ ყუნა იგინი: და თთვესა ფებერვალსა აცნობა ქართველთა და
მესხთა რათა კლარჯეთს დახვდენ პაემანსა. და თჴთ შიდითა სპითა ხუფთ
ით ჭოროხის პირი წარვლო: შეკრბეს ერთად და უგრძნეულად დაესხნე
ს მათ ზედა. უშიშათ გულ დებითა მსხდომარეთა ბასიანამდე და მთად კარ
ნიფორისა. რამეთუ. ქკ~ნი იყო: ტლ~ე: მოსრეს სიმრავლე მათი ურ
იცხვი. და აღიღეს დედაწული მათი. ცხენები ცხოვარი აქლემები და ყო
ველი ნაქონები მათი. რომლითა აღივსო ყოველი სამეფო მისი ყოვლითა კე
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თილითა: და მასვე წელსა ასული თჴსი კატაჳ გაგზავნა საბერძნ
ეთს. სძლად ბერძენთა მეფისა: რამეთუ პირველ ამისსა პირმშო
ასული თჴსი თამარი გაგზავნა დედოფლად შარვანისა. რათა ვითარ
ცა ორნი მნათობნი ერთი აღმოსავლეთს ერთი დასავლეთს ცის
კროვან ჰყოფდენ სფეროსა, მამისაგან მიმღებელნი მზეებრთა შარავანდე
დთანი: და მეორესა წელსა დაიპყრნა გრიგოლის ძენი ასამ და შოთა.
და აღიღო ციხე გიში. და გაგზავნა ძე თჴსი დიმიტრი შარვანს სპითა ძ
ლიერითა ლაშქრად: ხოლო მუნ ქმნნა ომნი საკვირველნი, რომლითა გა
ნაკვირვნა მხილველნი და მსმენელნი: გამოიღო ციხე ქალაძორი. და ძლევა
შემოსილი მოვიდა წინაშე მამისა თჴსისა, სავსე ალაფითა და ტყვითა ური
ცხვითა:
¯~ მეორესა წელსა ბზობად, წარმოემართა მეფე. ღანუჵით წარსლვად რაჵ
სის პირსა და ზატიკი გარდაიჵადა ნაჵიდურს. მუნ მოართვეს ამბავი ბე
შქენ ჯაყელისა ჯავახეთს თურქთაგან მოკლვისა: და ამისთჴს უშლიდეს დი
დებულნი მას ჟამსა წარსლვად. და ყოვლად არა მოისმინა. არამედ დაესხა
თურქთა რაჵსის პირსა მდგომთა, და მოსრა სიმრავლე მათი ურიცხვი. წა
რმოიღო ტყუე და ალაფი ურიცხვი:
aმასვე წელსა აიღო სომხითის ციხე ქალაქი ლორე. და მასვე წელსა
აღიხუნა აგარანი მეორესა დღესა ცისკარსა: რამეთუ პირველცა ესევე ცი
ხე აეღო ბაგრატს პაპასა მისსა, გარნა სამ თვე ბრძოლითა: ამასვე აგვ
ისტოსა მოკუდა სულტანი მალიქი მალიქშას ძე. და ალექსი ბერძენთა მეფ
ე. და ვერა სცნეს ერთმან მეორისა სიკუდილი: ქკ~ნი იყო, ტ~ლჲ:
Ñედვიდა რა მეფე დავით ესეოდენთა ზეგარდამოთა ღ~ისა მიერსა წყალობათა შე
წევნათა ძლევათა და გამარჯვებათა თჴსთა. და რომელთა ღ~თი მოსცემდა სამ

ეფოთა ქვეყანათა ქალაქთა და ციხეთა. რამეთუ არა იყო ესეოდენი სიმრავ
ლე ლაშქართა სამეფოსა შინა მისსა. რათამცა ქალაქთა და ციხეთა შინა მ
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დგომად და დამჭირველად, და კვალად თჴსთა თანა მყოფელად და მოლაშქრ
ედცა კმა იყუნეს. დაუცხრომელად და სამარადისოსა მისსა მიმოსლვასა
ზამთარ და ზაფხულ განაღა სადამე ლაშქრობისა ამისთჴს შემოიკრიბა გო
ნება, კეთილად და გონიერად გამგონე: ვითარცა დავით სულისა მიერ წმი
დისა. აღიღო მაღლად თავი თჴსი, და მიმოავლო თვალი გონებისა თჴსისა
განიცადა კეთილად და განიზრახა სამეფოთა ცნობითა. რომელი არა კმა იყუნეს
სამეფოსა მისისანი თანა მიყოლად კრთომათა და წადიერებათა სულისა თჴს
ისათა: და მსგავსად ალექსანდრესსა ჰქმნა ამანცა სულთ ითქუნა: რამეთუ
ითქმის მის თჴს ვითარმედ ფილოსოფოსმან ვინმე ჰქვა მას. არიანო მრავალნი
და ურიცხვნი სოფელნი, რომელთა არცა თუ სახელი გასმიეს შენ: და მან
სულთ ითქვნა და თქვა. უკეთუ დამიშთეს ესენი, რაჳ იყოს მპყრობელობა
ჩემი: ამისთჴსცა ამან მეორე ალექსანდრემ. განიზრახა სივრცითა გონებისა
თა, რამეთუ სხუებრ არა იყო ღონე. უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა ნათესავ
ისა სიმრავლე და სიმჵნე წყობათა შინა. სისუბუქე მიმოსვლისა. სიფიცხე
მიმართებისა. ადვილად დასამჭირველობა. და ყოვლითურთ მომზავებლობა ნებ
ისა თჴსისა. და ამათ თანა უადვილეს იყუნეს მოსვლად მახლობელობითაცა და
უპოვარებითა. და რამეთუ პირველ მრავალთა წელთასა მიერ მოიყუანა სანა
ტრელი და ყოვლად განთქმული სიკეთითა გუარანდუხტ დედოფალი, შვილი
ყივჩაყთა უმთავრესისა, ათრაქა შარაღანის ძისა სჯულიერად მეუღლედ თჴსა
და დედოფლად ყოვლისა საქართველოსა:
ამისთჴსცა წარავლინნა კაცნი სარ
წმუნონი, და მოუწოდა ყივჩაყთა და სიმამრსა თჴსსა:
¯~მათ სიხარულით მიითვალეს, გარნა ითხოვეს გზა მშვიდობისა ოვსთაგან: ამ
ისთვისცა აიძულა მეფემან და ბრძანა წარსლვად ოვსეთს, და სიტყუასავე თანა
წარემართა. და თანა წარიტანა გიორგი ჭყოინდელი მწიგნობართა უხუცესი თ
ვისი. კაცი სრული ყოვლითა სიკეთითა სულისა და ჵორცთასა. სავსე სიბრძნ
ითა და გონიერებითა. განმზრახი სვიანი, ფრთხილი. თანა აღზრდილი პატრო
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ნთა. და თანა განკაფული ყოველთა გზათა და საქმეთა ღვაწლთა მისთა:
შევიდეს ოვსეთს, და მოეგებნეს მეფენი ოვსეთისანი და ყოველნი მთავა
რნი მათნი. და ვითარცა მონანი დადგეს წინაშე მისსა. აღიხვნეს მძევალნი
ორთაგანვე ოვსთა და ყივჩაყთა. და ესრეთ ადვილად შეაერთნა ორნივე
ნათესავნი. და ყო შორის მათსა მშვიდობა და სიყუარული ვითარცა ძმათა.
აიხუნა ციხენი დარიელისა და ყოველთა კართა ოვსეთისა და კავკასიისა მთი
სათანი. და შექმნა გზა მშვიდობისა ყივჩაყთა თჴს. და გამოიყუანა სიმრა
ვლე ფრიად დიდი. სიმამრი და ცოლის ძმანი თჴსნი. და არცა ცუდად
დაშვურა არცა უსაქმოდ მათი გამოყუანება: არამედ მათითა ჵელითა მოსრა სრ
ულიად სპარსეთისა ძალი. და დასცა შიში და ზარი ყოველთა მეფეთა ქვეყა

ნისათა. და მათითა თანა ყოლითა ქმნნა საქმენი დაურწმუნებელნი. ვითა
რცა ითქვას წაღმართ: ხოლო მაშინ ოვსეთს ყოფასა. მიიცვალა გიორგი
ჭყოინდელი. და თავ ადგა სიყრმითგანთა პატრონი მსახურებათა თჴს: და
პატივითა დიდითა წარმოგზავნა მონასტერსა ახალსა და მუნ დაემარხა: რომ
ელი იგლოვა ყოველმან სამეფომან და თჴთ მეფემან ვითა მამა, შემოსი
თა შავისათა ორმეოც დღე: ვიდრემდის იშვა ვახტანგ. რომლისა ხარები
თა დაჵსნა გლოვა:
¯~ ყივჩაყნი დააყენნა ადგილთა მათთა მარჯვეთა დედა წულითა მათითა.
რომელთა თანა იყო წყობად განმავალი რჩეული ორმოცი ათასი:
eსენი განასრულნა ცხენებითა და საჭურველებითა: და კვალად მონანი რომელ
ჰყუეს რჩეულნი და განსწავლულნი ღვაწლსა. ვითარ ხუთ ათასი კაცი ყოვ
ელნი ქრისტიანე ქმნულნი. მისანდონი და გამოცდილნი სიმჵნითა. და თჴთ ყ
ივჩაყნიცა უმრავლესნი ქრისტიანე იქმნებოდეს დღითი დღე. და სიმრავლე
ურიცხვი შეეძინებოდა ქრისტესა: ესენი რა ესრეთ შემოიკრიბნა და დააწ
ყუნა გუარად გუარად. და დაუდგინნა სპასალარნი და მმართებელნი: და ეგრ
ეთვე თჴსისა სამეფოსა სპანი რჩეულნი და მოკაზმულნი ცხენ კეთილნი და
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პირ შეუქცეველნი. და საშუალ მათსა თჴთ იგი უმსგავსო სპასპეტი და წი
ნა მ ბრძოლი, მიმსგავსებული ძველისა ქაიხოსროსთჴს მოთხრობილთა: წინა
უძღოდა და იწყო რბევად სპარსეთისა შარვანისა და სომხითისა დიდისა:
r~ არა დაშურებოდა არცა მოეწყინებოდა არამედ ჟამიერად და წესიერად ალ
აშქრებდა მათ. მართებდა და განაგებდა მსგავსად მისსა დიდ გონეობითა: და
ვინღამცა იყო წინა დამდგომი მისი. ანუ მიმართი მისი ომისა მის წინაშე:
რამეთუ დაღათუ წერილმან ფრთოვანსა ვეფხსა მიამსგავსა მაკედონელი იგი,
სიფიცხითა მიმმართველობისა თჴს. და მსწრაფლ მიმოვლისა ქვეყანათა შინა
და ჭრელად მრავალ ფერობისა თჴს ქცევათა და განზრახვათა მისთასა:
aრამედ ჩვენი ესე გვირგვინოსანი და ახალი ალექსანდრე. დაღათუ იყო ჟა
მითა შემდგომად, არამედ არა საქმითაცა. არცა განზრახვათა. არცა სიმჵნითა
უმცირედ: და თჴთ მათ საქმეთა შინა რომელთა მძლედ ითქმის ალექსანდრე.
არა უმდაბლე, არამედ მრავლითა უმაღლეს მგონიეს ესე: და რაოდენ საწუ
თოთა და ჵორციელთა შინა იგი მისთა სწორთა და მისგან მის ჟამისათა ყო
ველთა უმაღლეს და უზეშთაეს იყო. ეგოდენ ესე სამღ~თოთა და ქრისტეს მც
ნებათა შინა ჵორციელთავე თანა მისთა პირველთა ყოველთა ჰმატა. რამეთუ
არა სცა ძილი თვალთა არცა ჰრული წამთა, არცა განსვენება ჵორცთა
თჴსთა. არა მიდრკა გემოვნებათა მიმართ, არცა ნებასა ჵორცთასა. არა სა
ჭმელ სასმელთა, არცა სიმღერა სიღოდათა. და რათურთ არა რასა შემკრვ
ელთა ჵორცთა და გონებისათა: გარნა სამღთოთა და სასულიეროთა ყოველთა. და
სრულებად და უდებებად მზიდველთა ნებისათა: და განიცადეთღა ოთხთა ამ
ათ წელთა ქმნულნი მისნი. რომელთაგან მრავალ გზის ქმნულთა, მცირედი მეგუ
ლების თქმად: რამეთუ აქუნდეს ჩვეულებად ესე მეფესა. რამეთუ განგებუ
ლებითა გარდავიდის აფხაზეთად. და ჩამოიტყუვნნის თურქმანნი საზამთროთა ადგი

ლთა მტკურის პირსა. რამეთუ მათნიცა მსტოვარნი ზედა ადგიან მეფესა და იკ
ულევდიან გზათა მისთა:
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gარდავიდა მეფე გეგუთს და მიერ ხუფთას, და ამით გულ პყრობილ ყ
უნა იგინი: ქკ~ნი იყო. ტ~მ: ხოლო მათ ცნეს რა სიშორე მისი. ჩამოდგ
ეს ბოტორას დიდნი ულუსნი ფრიად და დაიზამთრეს. და არა ჰრულოდა
მეფესა. არამედ გარდამოიფრინა ფებერვალს ათოთხმეტსა. და უცნაურად და
ესხა მათ ზედა. და ძლით ვინმე შეესწრა ცხენზედა და გარდაიხვეწნეს: აღი
ღეს ტყუე და ალაფი ურიცხვი. მოვიდეს ღანუჵს. და მასვე შვიდეულსა პ
ირ მარხვასა დღესა აღიღო შარვანისა ქალაქი ყაბალა. და აღავსო სამეფო
თჴსი ოქროთა და ვეცხლითა და ყოვლითა სიმდიდრითა. და წარმოვიდა ქართლს
და მყის შეიკრიბა სპა და ჩავიდა შარვანს: მაისს შვიდსა. არაბიალით ჟა
ჳთ, ვიდრე ქურდევნამდი და ხიშტალანთამდე. და სავსენი ალაფითა მოვი
დეს ქართლს:
Üათვე დღეთა შეიბნეს შარვანელნი და დარუბანდელი. მოკლეს აფრიდონ
და მოსწყვიდეს შარვანელნი: თთვესა ფებერვალსა წარვიდა მეფე აშორნას
და დაესხნეს თურქმანთა. მოსრნა და იავარ ყუნა. წარმოიღო ურიცხვი. ჩამო
ვლო მგზავრად და დაესხა სევგელამეჯს თურქმანთავე. და არა დაუტევა მოტ
ირალი კარავთა მათთა: ესე ერთისა წლისად: მასვე ზამთარსა ჩავიდა აფხა
ზეთს ბიჭვინტამდე და გააგნა საქმენი მანდაურნი: ღირსნი წყალობისანი
შეიწყალნა. შემცოდენი დაიპყრნა და წუართნა. რამეთუ იყო ზამთარი ძნე
ლი და თოვლი ფრიადი: ესე რა ცნეს რა თურქთა ვითარმედ შორს არს მე
ფე. გულ დებით ჩამოდგეს პირსა მტკურისასა: გარნა ომსა არა ჰრცხვენ
ოდა, არცა დამხრწეველთაგანი რაჳ დაიმჭირვიდა. არცა ჰრულოდა ომის
ათჴს: წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთით თოვლთა საშინელთა. გარდაათხრევინა
მთა ლიხისა. სადა გარდანაკუეთსა თოვლისასა აქუნდა სიმაღლე მჵარი სა
მი: დახუდა მზად სპა მისი პირველ ამბავისა ქართლისა ცნობადმდე. დაე
სხა ხუნანს. და აღავსო ლაშქარმან მთით მტკურამდე. და გაგთათ ბერდუჯა
მდე. და მოსრეს პირითა მახვილისათა. რომელ არა დაუშთათ მომთხრობი
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ამბავისა: ქ~ნი იყო. ტ~მა: თთვე იყო მარტი:
¯~ ვითარცა მოიწია გაზაფხული გადიდნა მტკუარი ფრიად. რომელ ნადინები
მისი ვერღარა იტევდა: ამისითა მინდობითა ჩადგენ თურქმანნი ბარდავს
გულ დებით: მაშინ მონახნა მეფემან იგინიცა. და ალონს მტკუარსა გა
ცურდა ყივჩაყითა. და უაზრავსა მას წყალსა. და მოსრნა თურქნი. არ
ბა ბარდავი. და დაყო ორი დღე. და ნებიერად მოვიდა შინა სავსე ალაფ
ითა, თთვე იყო ივნისი:
Aმათ ესე ვითართა ჭირთაგან შეიწრებულნი თურქმანნი. და კვალად ვაჭარნი.
განძელ, ტფილელ და დმანელნი, წარვიდეს სულტანსა წინაშე და ყოველსა სპ
არსეთსა: შეიღებნეს შავად რომელთამე პირნი. და რომელთამე ჵელები. და
რომელნიმე სრულიად. და ესრეთ მიუთხრნეს ყოველნი ჭირნი მოწევნულნი

მათ ზედა. რომელთა აღძრნეს წყალობად თჴსსა. და იქმნა გლოვა ფრიადი
შორის მათსა:
Üაშინ სულტანმან მოუწოდა არაბეთის მეფესა დურბეზს სადაყის ძესა. და
მოსცა ძე თვისი მალიქი. და ყოველი ძალი მისი: და აჩინა სპასალარად ე
ლღაზი ძე არდუხისი კაცნი დაჰმანი და მრავალ ღონე: და უბრძანა
თურქმანობასა სადაღაცა ვინ იყო დამასკოთ და ჰალაბითგან ამოღმართ ყოვ
ელსა მჵედრობად შემძლებელსა: ამათ თანა ათაბაგსა განძისასა მისითა ძალ
ითა. და ყოველთა სომხითისა ამირათა: ქკ~ნი იყო. ტმ~ა:
¸ეკრბეს ესე ყოველნი. შეითქუნეს შეიმტკიცნეს, სიმრავლითა ვითარცა ქვ
იშა ზღვისა, რომლითა აღივსო ქვეყანა: და აგვისტოსა თვრამეტსა. მოვიდა
თრიალეთს, მანგლის, და დიდ გორთა. რომელი თჴთ ფერჵითა ზედა ვერ
ეტეოდეს ამათ ადგილთა:
¯~ მეფემან დავით უშიშმან და ყოვლად უძრავმან გულითა. და თუ ვითარ
წინა განაწყო სპა მისი. და თუ ვითარ ყოველი საქმე შვენიერად და ღონი
ერად ყო. რაბამ რამე წყნარად უშფოთველად და გამოცდილებით და ყოვლ
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ად ბრძნად განაგო. და თუ ვითარ თჴსნი სპანი დაიცვნა უნებლად
ამათ ყოველთა თჴს ვგონებ რომელ ყოველთა ბრძენთა სოფლისათა ვერ შე
მძლებელ არს მითხრობად ზედა მიწევნით ყოველსა: რამეთუ პირველსა
ომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდა. რამეთუ ჵელი მაღლისა შეეწ
ეოდა და ძალი ზეგარდამო ჰფარვიდა მას:
DA წმიდა მოწამე გიორგი განცხადებულად და ყოველთა სახილველად წინა
უძღოდა მას. და მკლავითა თჴსითა მოსრვიდა მას ზედა მოწევნულთა უსჯ
ულოდა მათ წარმართთა. რომელ თჴთ იგი უსჯულონი და უმეცარნი მოღმა
რთ აღიარებდეს და მოგვითხრობდეს სასწაულსა ამას მთავარმოწამისა გიორგის
სა: და ვითარითა ღონითა მოსრნა სახელოვანნი იგი მბრძოლნი არაბეთისანი.
და ანუ მეოტთა ვითარ სიმარჯვით და განკრძალულად სდევნა და მოსრნა:
რომლითა აღივსნეს ყოველნი მთანი და ღელენი მძორებითა:
¯~სპანი ჩვენნი და უფროსად ყოველი სამეფო აღივსო ოქროთა და ვეცხლითა.
არაბულითა ცხენებითა. ასურულითა ჯორებითა. კარვებითა. სრა ფარდაგე
ბითა. და სხვითა უცხოთა ჭურჭლებითა საბრძოლელთა თჴთო სახეთა. ქოსთა
და ფილაკავანთათა. სასმურთა ტურფათა და სანადიმოთათა. საბანელთა და სა
მზარეულოთათა. რაოდენ მან ქარტამან და მელანმან დაიტიოს აღწერად: და
რამეთუ გლეხთა იხილემცა ოდეს არაბთა მეფენი მოჰყუანდეს ტყუედ. და ს
ხვათა გოლიათთა თჴს რადღა რამც გვინდოდა თქმა:
¯~ ამად რა თხრობად მოვიწიე. ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დიდნი იგი სახელო
ვანნი გამომეტყუელნი. ვიტყვი უკჲ უმიროზს არისტოტელის ელლინთა: ხოლო
იოსიპოსს ებრაელსა. რომელთაგანმან ერთ მან ტროადელთა აქილეველთამან
შეამკვნა თხრობანი თუ ვითარ აღაშენონ. და პარჟამოან უაქიველი და ეკტონ.
მერმეცა უდისეოს და ფირესტე ეკუეთნეს. და ვინ ვის მძლე ექმნა: და მეორ

ემან ალექსანდრესნი წარმოთქუნა მძლეობანი და სიმჵნენი და ძლევა შემოსილობ
ანი: ხოლო მესამემან ნეტიტოჳს მიერნი მეტომეთა თჴსთა ზარნი და ჭირნი
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მისცნა აღწერასა: და ვინათგან ამათ ნივთნი საქმეთანი არა აქუნდეს კმად მი
სათხრობლად. ამის თჴსცა მის ჵელოვნობისა რიტორობისათა განავრცელნეს: ვ
ითარცა იტყვის დავით სადამე ალექსანდრიელი. არა დიდ იყავ აქიველი. არა
მედ დიდთა მიემთხვიე მაქებელსა უმირზს: რამეთუ ოცდა რვა წელ განგრძ
ობასა ტროადელთა ბრძოლისასა, ვერა რა ღირსი ქებისა იქმნა:
¯~ მეფის დავითისი. ესოდენთა მიმართ წინა განწყობა სამ ჟამამდი იყო. და ვერცა პი
რველსა ომსა შეუძლეს წინა დადგომად. ჰქონებოდესმცა ამათ ბრძენთა თხ
რობათა ნივთად საქმენი დავითისნი. და მათმცა აღწერნეს ჯეროვნად მათისა ებ
რ რიტორებისა მსგავსად. და მაშინღამცა ღირს ქმნილ იყუნეს ჯეროვანსა ქებასა
და ესენი ესე ოდენ:
¯~მეორესა წელსა აღიღო მეფე მან ქალაქი ტფილისი პირველსავე ომსა. ოთ
ხას წელ ქმნული სპარსთა. და დაუმკვიდრა შვილთა თჴსთა საჭურჭლედ, და
სახლად თვისად საუკუნოდ: ქკ~ნი იყო ტმ~ბ და მეორესა წელსა მოვიდა სუ
ლტანი შარვანს. შეიპყრა შარვანშა. აღიღო შამახია. და მოგზავნა მოციქული მ
ეფესა წინაშე და მოუწერა წიგნი და მოჰრქვა. ვითარმედ შენ ტყეთა მეფე ხარ,
და ვერ ოდეს გამოხუალ ჵევთა: მე ესერა შარვანშა შევიპყარ ჵელთა და ხარ
აჯასა ვსთხოვ: შენ თუ გენებოს ძღვენი ჯეროვანი გამოგზავნე. და თუ უნდა
სამალავთათ გამოვედ და მნახე:
¯~ესმა რა ესე მეფესა. მსწრაფლ ჵმა უყო ყოელთა სპათა მისთა. და ბრძანე
ბასავე თანა შემოკრბეს ყოველნი სამეფოსა მისისანი. და წარემართა სულტ
ანსა ზედა: და ყივჩაყნი ოდენ აღთუალულ იქმნნეს მაშინ. და იყო შემბმ
ელი კაცი ორმოც და ათი ათასი;
DA ეუწყა რა სულტანსა ზედა მისლვა და ძალი. და სიმრავლე სპათა მისთა გა
ნჰკრთა. და აიყარა ველთათ სადა დგა, და მსწრაფლ შევიდა ქალაქად. და გარე
მოიზღუდა ერთ კერძო სხერტითა და ხანდაკებითა. და სხვით კერძო ზღუდითა ქა
ლაქისა შამახიისათა: ხოლო ცნა რა ესე მეფემან არღარა ჯერ უჩნდა ზედა მის
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ულა მლტოლვარისა. არამედ დავარდა მიწასა ზედა. მადლობა შეწირა
ღ~თისა, სახიერისა და კაცთ მოყუარისა. და ადგილობასა დადგა:
Üაშინ სულტანმან მრავალთა მიერ ვედრებათა და ძღვენთა, და მუდარითთა
შეთულილობათა. ვითარცა მონამან ჭირვეულმან. არღა ძღვენი ანუ ომ
ნი ითხოვნა, არამედ გზა სალტოლვარო. ფრიად რამე სიმდაბლით, და არა
სულტანურად: შეიწრებულმან შიმშილითა და წყურვილითა მრავალ დ
ღე: მასვე დღესა სულტანსა წინაშე მიმავალი ათაბაგი რანისა აღსუნღ
ული, ძალითა მრავლითა მოსრეს მონათა მეფისათა, ვითარ ოთხი ათასი კა
ცი: და იგი ოდენ მარტო მეოტი ძლით მივიდა სულტანსა წინაშე: იხილა
რა ესე სულტანმან, მასვე ღამესა გაიპარა. და სასდუნით მეოტი, სხვით
გზით წარვიდა სოფლად თჴსად: და ესრეთ ძლევა შემოსილი და მმადლობელი

ღ~ისა შემოიქცა მეფე. და მცირედთა დღეთა განისვენა ამ თვეს:
DA მეორესა თუესა ივნისსა. კვალად წარვიდა შარვანს. აღიღო გულისტან
ი. სახლი თავადი შარვანისა სიცხეთა მათ საშინელთა. მოირთო შარვანი და
აღავსნა კეთილითა ყოველნი მორჩილნი ბრძანებათა მისთანი: და წარმოვიდა ქ
ართლად: ხოლო სთველთა გარდავიდა გეგუთს. ინადირა განისვენა განაგო მ
ანდაურნი ყოველი. და მარტსა გარდავიდა ქართლად. და აღიღო ქალაქი.
და აპრილსა დაესხნეს ბაბურანს დარუბანდელსა. და მოსწყვიდნეს ქურდნი
ლეკნი და ყივჩაყნი დარუბანდელისანი. და აღიხუნეს ციხენი ღასანნი და
ხოზაონდი და მიმდგომი მათი ქვეყანა: და მყის აღისრბოლა ვითარცა ა
რწივმან. და მაისსა აღიხუნეს ციხენი სომხითისანი. გაგნი, ტერონაკალი,
ქავაზინნი, ნორბედი, მანას, გომნი, და ტალინჯაქარი: და ივნისსა წარემ
ართა ლაშქრითა განვლო ჯავახეთი კოლაკარნი, ფოლა, ბასიანნი სპერამ
დინ. და რაცა პოვა თურქმანი მოსრა და ტყუე ყო: ჩამოვლო ბუიათა ყ
ური და დაწუნა ოლთისნი. და მოვიდა თრიალეთს დიდითა გამარჯვები
თა: და მცირედნი დღენი შუა გამოჵდეს, და განიყარა ლაშქარი თჴს თჴსად:
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და აგვისტოსა ოცსა მოვიდეს მწიგნობარნი ანელთა თავადობანი. და მო
ახსენეს მოცემა ქალაქისა და ციხეთა. ბოჟანას წყაროთა ზედა მდგომსა: და
მსწრაფლ წიგნები წვევისა წარსცა ყოველთა. და მესამესა დღესა სამოცი ა
თასი მჵედარი წინაშე უდგა:
¦არემართა და ვითარცა მიიწია. მესამესა დღესა აღიღო ქალაქი ანისი და ც
იხენი მისნი უჭირველად და სოფელნი და ქვეყანანი ანისისანი: და წარმოიყუა
ნა ბულასვარ რვათა ძეთა მისთა თანა და მჵევალთა და სძალთა. და ჩაგზა
ვნა აფხაზეთს: და ანისისა მცველად დაუტევნა აზნაურნი მესხნი. და წარ
მოვიდა ქართლად. და მცირედთა დღეთა მოუსვენა სპათა თჴსთა. და მერმე
წარემართა შარვანს და აღიღო ქალაქი და ციხე ბიგრიტი სრულად ყოველი
შარვანი: და დაუტევნა ციხეთა და ქალაქთა შინა ლაშქარნი დიდნი ჲერნი და
კახნი: და განმგებელად და ზედა მხედველად ყოველთა საქმეთა მანდაურთა. აჩ
ინა მწიგნობართ უხუცესი თჴსი სვიმონ ჭყოინდელი მთავარ ეპისკოპოსი.
ბედიელი. ალავერდელი მიმსგავსებული გიორგი დედის ძმისა თჴსისა. კაცი
ყოვლითურთ სრული და ბრძენი. და განაგო მეფემან ყოველი საქმე შარვა
ნისა. აღავსნა კეთილითა და საბოძვარითა. ქურდნი, ლეკნი. და თარასნი: მოვიდა
ქართლად. და ყივჩაყთა თჴსთა უჩინა საზამთროდ სადგური და საზრდელი. კა
ცნი ზედა მდგომნი მათნი. და განაგო ყოველი საქმე ქართლისა სომხითისა
და ანისა: და ეგულებოდა გაზაფხულ ქმნა დიდთა საქმეთა და უფროსთა ლ
აშქრობათა. ვინადგან არა ვინ წინა აღუდგა მას: და რამეთუ თჴთ სულტანი
მუნ სადა იყო, ძრწოდა შიშისაგან მისისა. და არცაღა თჴთ ძველად ქონებუ
ლთა ქალაქთა და ქვეყანათა ჰგონებდა თჴსა ქონებად: არამედ რაოდენცა შო
რს იყო ეგრეცა ეოცებოდა მძინარესა შიში. და მღვიძარესა სიკვდილი:
ამისთჴსცა ზედა ზედ წარმოავლენდის მოციქულთა ძღვნითა, დამშვიდებად პირ
სა მისსა: და რამეთუ წარმოსცნის საჭურჭლენი მძიმენი ტურფანი მრავალ ფე

რნი. მფრინველნი და ნადირნი უცხონი და ძვირად საპოვნელნი. და ეძიებნ მშ
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ვიდობასა და სიყუარულსა, და ყივჩაყთაგან არა რბევასა: ამისთჴსცა
არა რას მიხედვიდეს წარსაგებელთა სიმრავლესა. ოდენმცა მუნ თჴთ სა
და იყვის იპოვის მშვიდობა, და სიცოცხლე თავისა თჴსისა:
DA ვგონებ ვითარმედ მამათა და პაპათაგან წაღებულნი ქვეყანანი. ტყუენი
და სიმდიდრენი მრავალ წილად უკმოიზღნა:
aმან მჵნემან დაამშვიდნა ქვეყანა. აღივსო და გარდაეცა ყოვლითა კეთილითა. განავ
სო და აღაშენა ყოველი ოჵერ ქმნილი. და გარდაემატა ყოველთა ჟამთა მშვიდობ
ითა და სიმდიდრითა სამეფო ჩვენი. ნაცვლად გარდასრულთა ოჵრებათასა:
eსე ვითარნი უკუე არიან მეფობრივთა და მიმოსვლათა მისთა წყობათა და ღვაწლთა.
ძლევათა და წარმართებულებათა დაპყრობათა და ახუმათა. დიდთა მათ და მ
რა ვალთა სამეფოთა და სამთავროთა მოთხრობანი და საქმენი რომელნი მან ქმნნა
და აღასრულნა: რომელნი ჩვენ მცირედითა და ყოვლად კნინითა სიტყვითა წარ
მოგვიჩენიან, დიდთა მათ და მითხრობად შეუძლებელთა საქმეთა მისთაგან: ბ
რჭალთაგან ლომსა და ვეფხსა. მცირისა ყოვლისა ქსოვილისა ვითარებასა, საც
ნაურ ყოფად ვმეცადინობთ. ვითარცა აჩრდილისაგან კაცსა: რომელნი ესე
შეუძლებელ არიან ყოფად:
¯~ ჵორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისგან. უკეთუ ვიეთმე ჰგონონ ვითარმე
დ რადღამცა მოეცალა სამღთოთა და სულიერთა სათნოებათა მიერ მიხედვა
დცა და გონებად, არა თუ ქმნად. ვინადგან ფრიადცა კმა არიან ესენი ერ
თისა ჵორცთა შინა მყოფისა კაცისა ქმნადცა და წარმართებად: და თუ სად
ათ პოვა სამეფო თჴსი სიმდაბლედ შთასრული. და თუ სადა სიმაღლედ აღი
ყუანა. და თუ სადა დასხნა საზღვარნი: და ძლეულნი ვითა მძლედ გამოაჩინნა.
ამათნი მგონებელნი ნუ უკჲ არა იბრალნენ: არამედ ეუწყენ მათ. ვითა
რმედ უკეთუ ამათ პირთა თჴს ვინმე გამოიძიოს. და ზედა მიწევნით ვინ ცნობა
ინებოს. კნინღა და ესე ჵორციელნი საქმენი წარმოთქმულნი, ფრიად უნდო და
არა რად პოვნეს. ვითარცა ნამდვილვე მცირედნი და სასაწუთონი. დადგრ
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ომადთა მათ თანა მტკიცედ და საუკუნოდ. ღ~თ მყოფელთა მისთა საქმეთა.
რომელთა იგი უმეტეს ამათსა მათ მოქმედებდა. და უსასწრაფოეს აქუნდა:
რომელთაგანნი მცირედნი მრავლისაგან. ვითარცა სასმელი ერთი მტკურის
გან. ჩვენცა მივსცეთ თხრობასა:
iºყვის სოლომონ დასაბამად სიბრძნისა მოიგე სიბრძნეო: ხოლო დავით მა
მა ღ~თისა. დასაბამად სიბრძნისა შიში უფლისა: ესე შიში უფლისა მოიგო
სიყრმითგან თჴსით დავით. და ჰასაკსა მისსა თანა აღორძნდა. და ჟამსა
თჴსსა ესე ვითარნი ნაყოფნი გამოიხუნა. რომლითა ორ კერძო ცხოვრება თჴ
სი განაშვენა. რომლითა შეამკუნა საქმენი თჴსნი. რომლითა განაგნა ჵო
რციელნი, და წარმართნა სულიერნი: ხოლო თუ ვითარ, ისმენდი გონიერად:
Dედად სიბრძნისა რა პოვა შიში უფლისა. შიშისად ღ~თისად სამღთონი წერი

ლნი: და ესენი მდიდრად შეიტკბნა რაოდენნი პოვნა გარდამოღებულად ენ
ასა ქართულსა სხვათა ენათაგან ძველნი და ახალნი. ვითარცა სხვანი პტო
ლემეოს: ამას ზედა ოდენ სახოვან ქმნილმან: და ესეოდენ შეიყუარნა და შე
ითვისნა რომელ სთქუათმცა თუ რათ შინა ცხოველ არს და მათ შინა იძ
რვის: იგინი იყუნეს მისსა საზრდელ, ყოველთა გემოან. და სასუმელ ტკბ
ილ და საწადელ. იგინი შვებად განცხრომად. საწურთელ და სარგებელ
დღე და ღამე: მიმოსლვათა შინა მიმდემთა. ლაშქრობათა მოუწყენელთა. შ
რომათა განუსვენებელთა წიგნები ეტვირთა სიმრავლესა ჯორთა და აქლემთას
ა: და სადა გარდაჵდის ჰუნესა. პირველ ყოვლისა წიგნი მოაქუნდიან ჵელი
თა. და არა დააცადის კითხვა ვირე არა დაშურის: ხოლო შემდგომად სერო
ბისა ნაცვლად ძილისა ანუ სხვისა რასამე საქმისა. კვალად კითხვა წიგნთა.
და რაჟამს თვალნი დაშურიან. სასმენელნი ანაცვალის. სადა არა გარე წარა
დ, არამედ ფრიადცა ფრთხილად ისმენნ წინაშე თჴსსა მკითხველისასა. გამო
ეძიებნ ჰკითხავნ. და უფროღა თჴთ განმარტებნ ძალსა და სიღრმესა მა
თსა: და უსაკვირველესი ესე არს: უწყით ყოველთა თუ ვითარ სასწრ
1-26 სტრ., 150r
აფო არს ყოველთა საქმე ნადირობასა შინა. არა რასა სხვასა, გარნა განხილვას
ა და დევნასა ნადირისასა. და თუ ვითარ ჵელთ იგდოს მიმხედველ ჰყოფს:
gარნა მისი გულს მოდგინება ამასცა სძლევდა. რამეთუ თჴთ ნადირობას
ა შინა წიგნნი აქუნდიან ჵელთა: და რაჟამს ჟამი იყვის, მისცნის ვის
მე მსახურსა და ესრეთ დევნა უყვის. და ნუ უკჲ ჰგონო ვითარმედ
ჵელითა ცარიელითა მოიქცის, ანუ ცუდად დაშურის: რამეთუ ვინ გა
ვნ ჵორციელი, ანუ ვინ იხილა ესეოდენ განმარჯვებული ნადირობასა შინა:
Üოსამახოს ვინმე ითქმის ებრაელი მოისრობის და კეთილ მმართელობისათვ
ის ალექსანდრეს სპათა მჯდომად. და აქილევი კენტავროსგან განსწავლ
ულად მისრობისა ელენთა შორის: ხოლო ბარაჰმჯური სპარსთა შორის
მოქმედად უცხოთა და საკვირველთა, გარნა ჭ~ტდ ვერცა ერთი ამათგანი
შეუსწორებდა ამას. ვითარცა გვიხილავს: და ვთქვა სხვაცა საქმე საცნა
ურ მყოფელი წიგნთა სიყუარულისა, რომელსა შინა არა რა იყოს ტყუ
ილი. ვინათგან წარსწყმედს უფალი ყოველნი რომელნი იტყვიან სუცრუვესა:
¦ინა დაიდვა ოდეს მე წიგნი სამოციქულო წარკითხვად. და რაჟამს დაასრ
ულის ნიშანი დასვის ბოლოოსა წიგნისასა: ხოლო მოქცევასა წელიწდისასა,
მით ნიშნითა ვთვალეთ. ოცდაოთხჯერ წარეკითხა: არიან უკჲ სხვა
ნიცა მრავალნი საცნაურებანი ამის პირისანი, გარნა მე ერთიღა შევსძ
ინო სიტყუად სხვა ამათთა:
iყო ქალაქი ტფილისი. ოდეს ერთ ჯერ არა სრულიად შემოყუანებულ
იყო უღელსა ქვეშე მორჩილებისასა ვითარცა აწ. არამედ სავსე იყო სის
ხლითა ქრისტიანეთათა: ოდესმე ყვიან ღავღავი, და თჴნიერ მიზეზისაცა მ
ოსრნიან რაოდენნი პოვნიან ქრისტიანენი. და ტყუეობად და სიკუდილად მი
სცნიან: ხოლო ოდეს ქარავანსა თანა შემოყოლილთა თურქთა ზედა განს

ცნიან შემავალ გამომავალნი ქრისტიანენი. და ესრეთ ისრვოდა ქვეყანა მრ
ავალ ჟამ: რომელ ესე ეძვინებოდა სულსა დავითისსა: შემოვიდა ოდესმე
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ქარავანი დიდი განძით და თანა შემოჰყუნეს თურქნი დიდნი. ცნა მეფემან
და გაგზავნნა მონათაგანნი ათხუთმეტნი კაცნი რჩეულნი. რათა ლოჭინ
ით კერძო ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოიტაცონ. ნუ უკჲ იგი თ
ურქნი გამოვიდენ დევნად, და მოსწყვიდნეს ამით ღონითა:
¯~ თჴთ სამასითა კაცითა ოდენ დაიმალა ღელეთა ავჭალისათა. და არავის მი
ენდო მხედველსა სხვასა, არამედ თჴთ მარტო წარვიდა ყოვლად უსაჭურვ
ელო ჵრმლითა ოდენ. და თანა წარიტანა წიგნი ღ~თის მეტყუელი. და ამცნო
სპათა არა შეძრვად ყოვლადვე, მისვლადმდე მისა მათ თანა: ხოლო მონათა
ყვეს ბრძანებული მათდა. და წარმოიღეს ნახირი. და მოეწივნეს თურქნი
ვითარ ასი კაცი. და შემდგომად დიდისა ომისა ჩამოყარნეს მონანი და დაუ
ჵოცნეს ცხენნი, გარნა ქვეითნიცა იბრძოდეს ფიცხლად: ხოლო მეფე ცხენსა
არა გარდაჵდა, არა ჰგონებდა ჯერეთ მოსვლასა: შეექცა კითხვასა, და ესეო
დენ წარიტყუენა მისგან გონებითა, რომელ სრულიად დაავიწყდა წინა მდებ
არე საქმე. ვიდრემდის ჵმა რამე კლვისა შემოისმა ყურთა: მყის დაუტევა წი
გნი მუნვე. და აღმჵედრებული მიჰყუა მას ჵმასა. და ვითარცა ზედა წარადგა
მონათა თჴსთა ესე ვითარსა ღვაწლსა შინა მყოფთა. და რამეთუ აშორვიდა
თჴსთა სპათა. და უკეთუმცა მათდა ცნობად წარსრულ იყო მონათა დაუჵოცდ
ეს: მსწრაფლ შთაბრიალდა ვითარცა არწივი. და დააბნინა ვითარცა კაკაბნი.
და მსწრაფლ ესეოდენნი მოსწყვიდნა, რომელ მათნი ცხენნი კმა ეყუნეს მონა
თა [.]მათ: და აღმჵედრებულთა ესეოდენნი მოსრნეს რომელ მცირედ შეესწ
რნეს ქალაქს: ხოლო გზანი სავსენი იყუნეს მძორითა მათითა. და ფრიადისა
ცემისაგან ჵრმალმანცა დაღულარჭნილმან უარ ყო ქარქაში თჴსი:
Üაშინღა მოვიდა სპათა თჴსთა თანა. რომელნი ფრიად აბრალებდეს მას: განი
ცადეთღა ჩემდად რომელ ესე ვითარსა საქმესა შინა: და ესოდენ უცალო
სა წიგნივე აქუნდეს უსასწრაფოესად საქმედ: და ესენი ესეოდენ. ხოლო ვთქვა
ესეცა ვითარმედ უკეთუმცა არა წერილთა მეცნიერებანი. და გარდასრულთა
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საქმეთა შემცნებანი პირველ მეფეთა ყოფილთა კეთილ ძღვანებულთა. ანუ
ვერასა წარმართებულთა შემთხვეულნი წინა განსაკრძალებელად და სახედ არა
შემოეხუნეს და არა მოეჵმარნეს: ვითარცა იტყვის სოლომონ. ვითარმედ იცნ
ის ქცეულებანი ჟამთანი. აჵსნანი იგავთანი. და გარდასრულთა შეამსგავსნ
ის მომავალნი: არათუმცა ესენი კუერთხი მეფობისა ესეოდენ დამდაბლებული
ძნელი და ნანდვილ დიდად განსაგებელი. რათა იპყრა ესრეთ მაღლად. და ვით
არ ვერვინ სხვამან: რამეთუ განბრძნდა უფროს გაბასაელისა. და უფროს
ეთამ ისრაიტელისა წერილისაებრ. და ვითარ ვინ აღრაცხნეს რაოდენნი საქმე
ნი ეთხოებიან მეფობასა. რაოდენნი მართებნი და განსაგებელნი. კიდეთა პყრ
ობანი. ნაპირთა მჭირვანი. განხეთქილებათა კრძალვანი. სამეფოსა წყნარო

ბისა ღონენი. ლაშქრობათა მეცადინობანი. მთავართა ზაკვისა ცნობანი. მჵე
დართა განწესებანი. საერონი შიშნი. საჵელოთა და საბჭოთა სჯანი. საჭურჭ
ლეთა შემოსლვანი. მოციქულთა შემთხვევანი და პასუხნი, მეძღვნეთა ჯეროვან
ნი მისაგებელნი. შემცოდეთა წყალობითნი წვრთანი. მსახურებულთა ნიჭ მრ
ავლობანი. მოჩივართა მართალნი გამოძიებანი. მოსაკითხავთა შესატყვისნი მოკი
თხვანი. სპათა დაწყობანი და ღონიერნი მიმართეობანი: და რაოდენნი ვინ აღ
მოწყნეს სიტყვითა უფსკრულისგან სამეფოთა საქმეთასა. რომელსა შინა ვერა
ვინ ძველთა და ახალთა მეფეთაგანი ემსგავსა, ვითარცა საქმენი წამებენ მზისა
შარავანდთა უბრწყინვალესნი და ცხადნი. რომელნი სიბრძნითა თჴსითა ქმნნა:
r~ სულტანი დასვა მოხარკედ თჴსსა. ხოლო მეფე ბერძენთა ვითარცა სახლეული
თჴსი: დასცნა წარმართნი. მოსრნა ბარბაროზნი. მრწემად მოიყუანნა მეფენი. ხო
ლო მონად ჵელმწიფენი: მეოტად წარაქცივნა არაბნი. იავარად ისმაიტელნი.
მტვერად დასხნა სპარსნი, ხოლო გლეხად მთავარნი მათნი. და რათა მოკლედ ვ
თქვა. პირველ ყოფილნი მეფენი მსაჯულნი გოლიათნი და გმირნი კაცნი იგი
საუკუნითგან სახელოვანნი მჵნენი და ძლიერნი რათაცა საქმეთა ზედა სახ
ელოვანნი, ყოველნივე ესრეთ დასხნა ვითარცა პირუტყუნი ყოველსა საქმესა
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შინა:
¯~ კვალად სამღთოთა სათნოებათა და სულიერთა საქმეთა მისთა. ვიეთი გონებ
ა მისწუდეს. ანუ მოგონებულსა, ვისმან ენამან შეუძლოს თხრობად: რამე
ეთუ ვითარცა ღ~თი მართალ სჯიდა სამეფოთა თჴსთა თვალ უხვამითა მით
ბჭობითა თჴსითა. და არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწორისა. ვითა
რცა სოლომონისთჴს გვესმის საბჭოთა შინა. და თჴთ მოსეს მიერნი გუაუწყე
ბენ ბჭობანი და თხრობანი: ხოლო თავი სათნოებათა სიწმიდე ესეოდენი მოიგო,
ვითარცა დიდმან ანტონი:
âუ მეტყვი მისთა სიჭაბუკისათა. რამეთუ რომელი არცა ღ~თნ მოიჵსენნეს უწყი
ჭ~ტებით: რამეთუ ყოველთა ათისა წლისა ჟამთა. სამარადისოდ წმიდითა პირითა
და განწმედილითა გონებითა უხრწნელთა ქრისტეს საიდუმლოთა თანა მოწამებითა
სვინდისისათა, და არა მხილებითა გონებისათა: და რომლისა მოწამე არს სარწმუ
ნო ცათა შინა: კვალად ლოცვისა და მარხვისათჴს რადღა საჵმარ არს თქმა.
რომელსა იგი საქმარ ოდენ იყო: და კვალად მონასტერნი და საეფისკოპოსონი
ეკკლესიანი წესსა და რიგსა ლოცვისასა და ყოვლისა საეკკლესიოსა განგებისასა
დარბაზის კარით მიიღებდიან, ვითარცა კანონსა უცთომელსა ყოვლად შვენ
იერსა და დაწყობილსა კეთილ წესიერებასა ლოცვისა და მარხვისასა:
¯~ საეშმაკონი სიმღერანი, სახიობანი და განცხრომანი, და გინება ღ~ისა განმა
რისხებელი და ყოველი უწესოება მოსპობილ იყო ლაშქართა შინა მისთა:
და ურიცხვსა მას შინა სიმრავლესა ენათა ნათესავთა ვითარცა ცათა შინა მყ
ოფთა შორის: კვალად წყალობა გლახაკთა ესეოდენი აქუნდა. ვიდრემდის
აღავსო ზღვა და ჵმელი ქველის საქმემან მისმან: რამეთუ ლავრანი და საკრე
ბულონი და მონასტერნი, არა რა თჴსთა ოდენ სამეფოთა. არამედ საბერძნეთ
ისანიცა, მთა წმიდისა და ბორღალეთისანი: მერმეცა ასურეთისა და კვიპრიი

სა და შავისა მთისა პალესტინისანი აღავსნა კეთილითა. უფროსღა საფლავი
უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, და მყოფნი იერუსალიმისანი. თვითო
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ფერთა მიერ შესაწირავთა განამდიდრნა: კვალად უშორესცა ამათსა:
r~ მთასა სინასა სადა იხილეს ღ~თი მოსე და ელია. აღაშენა მონასტერი. და წა
რსცა ოქრო მრავალ ათასეული. და მოსაკიდენი ოქსინონი. და წიგნები საე
კკლესიო სრულებით. და სამსახურებელი სიწმიდეთა ოქროსა რჩეულისა და
კვალად დღითი დღე წარსაგებელთა რომელთა თჴსითა ჵელითა მისცემდა ფარ
ულად, ვინ აღრიცხოს თჴნიერ მამისა ზეცათასა რომელი მიაგებს ცხადად:
რამეთუ იყო მისა კიხაკი მცირე. აღავსის დრაჰკნითა. რა დღე სარწმუნოთა
თჴსთა ჵელითა. და სამწუხროდ ცარიელი მოაქუნდის იგი. მხიარულსა სუ
ლითა და პირითა და ოდეს მე ნახევარი წარაგის მისი. და ოდეს მე არავინ
ეპოვის, და ეგრე სავსე მისცის დამარხვად ხვალისა. და სულთქმითა თქვის.
დღეს ვერა მივეცრა ქრისტესა, მარცხებითა ჩემთა ცოდვათათა: და ამას არა
თუ ჵელოსანთაგან მორთმეულისა იქმოდის ანუ საჭურჭლითა, არამედ ჵელ
თა თჴსთა ნადირებულითა. რომელთაგანი თჴსსა მოძღვარსა იოვანეს მისცა ოდ
ესმე დრაჰკანი, ვითარ ოცდა ოთხი ათასი. რათა განუყოს გლახაკთა. და ესე
ცა მცირედი მრავლისგან თქმად შეუძლებელ:
¯~განათავისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლავრანი მოსაკარგვეთა მაჭირ
ვებელთაგან, არამედ ხუცესნიცა სამეფოსა შინა მისსა. ყოვლისა ჭირისა და
ბეგრისაგან. რათა თავისუფალთა სამღთო მსახურება მიუპყრან ღ~თსა: ხოლო
ამათ თანა რაოდენნი ეკკლესიანი აღაშენნა: რაოდენნი ჵიდნი მდინარეთა სასტ
იკთა ზედა: რაოდენნი გზანი საწყინოდ სავალნი ქვა ფენილ ყუნა: რაოდ
ენნი ეკკლესიანი წარმართთაგან შეგინებულნი განწმიდნა სახლად ღ~თისად: რა
ოდენნი ნათესავნი წარმართთანი შვილად წმიდისა ემბაზისად აღმოშვნა, და შეაწყ
ნარნა ქრისტესა: და დადვა მისთჴს უმეტესი მოსწრაფება, რათამცა ყოველი სო
ფელი მოსტაცა ეშმაკსა, და შეასაკუთრა ღ~თსა: რომლითა მოიღო მადლი მო
ციქულობისა, ვითარცა პავლე და ვითარცა დიდმან კოსტანტინე:
sხუათავე კეთილთა თანა აქუნდა ესეცა. რამეთუ სლვათა შინა თჴსთა სამეფო
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თასა სიმრავლითა სპათათა და სიმაღლითა სლვისათა ვერა ადვილად მიემთხვე
ოდიან მოჩივარნი და დაჭირვებულნი. განაღა ვიეთგანმე რომელთა საჭირო
დ უჵმდის განკითხვა და შეწევნა მეფობრივი: ნუ უკუჲ და ვინმე აღვიდის
ბორცუსა ზედა რასმე გზისა მახლობელსა, ანუ უკეთესა, გინა ხესა ვითარ
ცა ზაქე. უკეთუ ოდენ ეპოვის ესე ვითარი რამე. და მუნით საცნაურ ყვის
ჭრტინვა: ამის თჴს დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი და განმკითხვარნი
მოჩივართანი. რომელთა მიერ მიიღებდეს კურნებასა:
Üრავალ გზის გვიხილავს იგი დამლტობელად ღაწუთა თჴსთა ცრემლითა ხილ
ვასა ზედა თითო სახეთა სენთა მიერ განცდილთასა, და ხილვად საძნაურთა
რომელნი შეემთხუჲვიან მიუნდობელთა ამათ და უბადრუკთა ჵორცთა. რომელ
თა სხვათა უმეტეს ზრდის ქვეყანა ქუთათისი:

vინ აღრიცხვნეს ტყვენი რომელნი მან განათავისუფლნა. რომელნი უკუმოიჵსნ
ნა ყივჩაყთაგან ფასითა: ვინ ჯეროვნად წარმოთქუნეს პატივის პყრობანი მონაზონ
თანი. და სიყუარულით შეწყნარებანი მათნი. თითოუეულისა ნიჭნი და საჵმარნი
რომლითა უზრუნველ ყვნის ყოველთა საჭიროთაგან:
¯~აქუნდა ამას ყოვლად ბრძენსა მეფესა საქმედ ესეცა. რომელთა უმეტეს
ყოველთა საჭიროთაგან საშიშად საზარელ იყო ყოველთა: რამეთუ ღ~ისა მიერ
იყო მის ზედა ნიჭი ესე. და საქმე ყოვლად საკვირველი: არა რა შორიელი.
არცა სამეფოთა შინა მისთა. არცა ლაშქართა შინა მისთა მყოფთა კაცთა და
დიდთა და მცირეთა საქმე ქმნილი. კეთილი გინა სიტყუა ბოროტი თქმული
არა რა დაეფაროდა ყოვლადვე: არამედ რაოდენცა ვის ფარულად ექმნის ან
უ თუ ეთქვის, ყოველივე ცხად იყო წინაშე მისსა. ვიდრემდის გულის სი
ტყუანიცა მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრნის მათ. რომლითა ზარ განჵდილ ყ
ვნის: და მონაზონთა განშორებულთა სენაკთა შინა მათთა ქმნილნი ღვაწლნი
და სათნოებანი უწყოდნის ცხადად: და სიშორე გზისა ვიდრე ეკკლესიადმდე
ზომით იცოდის. და მოთმინებისათჴს აქებდის და ჰნატრიდის:
1-26 სტრ., 153r
Þუ ამას ეძიებ მკითხველო თუ ვითარ იქნებოდა ესე. არამედ ამას სცნ
ობდი თუ რა სარგებელი პოვის ამათ: რამეთუ არა თუ ცუდად რადმე და
განსაკითხავად საგონებელთა საქმედ ანუ საკიცხელად ვიეთ ვისმე იქმოდის.
ნუ იყოფინ ესე წარვედ. არამედ დიდნი საქმენი და ფრიად სასწრაფონი
წარმართნა ამით და მრავალითა კეთილთა მიზეზ ექმნა ესე:
åირველად ორგულებასა და ზაკვასა და ღალატსა რასაცა. ვერვინ დიდითა ანუ
მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონებადცა, არა თუ თქუმად ვისდა. არცა თუ უმ
აღლესსა ვინ თვისსა თანა ანუ მოყუასსა თჴსსა. გინა ყრმათა თჴსთა: ვინათ
გან მტკიცედ უწყოდა ყოველმან კაცმან, პირით აღმოსლვასავე თანა სიტყვი
სასა, საცნაურ ქმნილ არს უეჭუელად წინაშე მეფისა: და მრავალნი განპა
ტიჟებულცა იყუნეს. და მახლობელ ესე ვითართა თჴს. ამის თჴსცა ვერცა
ოდეს ვინ განიზრახა ღალატი რათურთით დღეთა მისთა. არამედ იყო ყოველთა
გან საკრძალავი და სარიდო: და კვალად მღდელთ მოძღვართა მღდელთა დიაკო
ნთა მონაზონთა და ყოველთა კაცთა ესევე საქმე ექმნა წესიერება გზა ყოველ
თა სათნოებათა მიმართ: რამეთუ შიშითა მისითა ვერ იკადრებდიან უწესოდ
სვლად. ვინათგან უწყოდიან არარას დაფარულობა წინაშე მისსა. და მის მიერ
ქება სათნოებისა. და ძაგება არა წმიდათა და უწესოთა საქმეთა: რამეთუ ვერცა მსო
ფლიო ვინმე და ვერცა მოქალაქე. ვერ მჵედარი. ვერ რომელნი პატივი და ჰას
აკი იკადრებდა განდრეკილად სვლად: რამეთუ ყოველთა კაცთა იყო წესიერე
ბა. ყოველთა კანონ. ყოველთა პატიოსნება: და თჴთ მათ მეძავთაცა ყოველთა კრძ
ალულება. ყოველთა შიშ. და მმართებელ გზათა სამღთოთა და მშვიდობისათა:
ესე დიდნი საქმენი და ღ~თისაგან ოდენ შესაძლებელნი, ესრეთ ადვილად წა
რმართნა ამით. ვითარცა ვერვინ ადვილი წარმართის ეგრეთ: ამისთჴსცა შიშ
ი დიდი და ზარი მისი განითქვა კიდეთა ქვეყანისათა. და განკრთეს ყოველნი
მკვიდრნი ქვეყანისანი:

¯~ შემოკრბა ოდეს მე წინაშე მეფისა ნათესავი გულარძნილი ყოვლად ბოროტ
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თა სომეხთა ეფისკოპოზები. და მონასტერთა მათთა წინამძღვრები მრავალი ფრია
დ, რომელნი აზმნობდეს თავთა თჴსთა მიწევნად თავსა ყოვლისა მეცნიერებისა
სა: და მოაჵსენეს რათამცა ყო ბრძანებითა მისითა კრება. და ყვესმცა სიტყ
უის გება, და გამოძიება სჯულისა: და უკეთუ იძლივნენ, და იქმნენ თანა ერთ
ჵმა სჯულისა. და თჴსი სჯული შეაჩვენონ: ხოლო უკეთუ სძლონ, ესოდენ მ
იემადლოს რათა არღარა გვიწოდდეთ მწვალებელად და არცა შეგუაჩვენებდეთ:
¯~მოუწოდა მეფემანცა. იოანე კათალიკოსსა ქართლისასა, და მის ქვეშეთა ეპისკო
პოსთა და მეუდაბნოეთა. და არსენის იყალთოელსა თარგმანსა და მეცნიერსა ბერძ
ენთა და ქართველთა ენათასა. და განმანათლებელსა ყოველთა ეკკლესიათასა, და სხვა
თა მეცნიერთა და ბრძენთა კაცთა: ყუეს უკჲ სიტყვის გება ურთიერთარს. ცი
სკრით ვიდრე ცხრა ჟამადმდე. და ვერასა უძლეს დაბოლოებად. რამეთუ იყო ორ
კერძოვე ძლევის მოყუარება ოდენ, და სიტყუათა პაექრობა: რამეთუ შევიდიან შე
უვალთა საქმეთა, და ძნიად გამოსავალთა: შეეწყინა ესე მეფესა და ჰქვა მათ,
თქვენ მამანო სიღრმეთა სადმე შესრულხართ. და უცნაურთა ხედვათა ვითარცა
ფილოსოფოსნი: და ჩვენ ვერარას უძლებთ ცნობად ვითარცა უსწავლელნი და
ყოვლად მსოფლიონი: და ესე საცნაურ არს თქვენდა. რამეთუ მე შორს ვარ სწ
ავლულებისა და მეცნიერებისაგან ვითარცა მჵედრობათა შინა აღზრდილი. ამის
თვისცა უსწავლელთა და ლიტონთა და მარტივთა მიერ სიტყუათა გეზრახო თქვენ,
ესე რა თქვა. იწყო მათდა მიმართ სიტყუათა თქმად რომელთა ღ~თი მოსცემდა უ
ეჭველად პირსა მისსა: ესეოდენთა იგავთა და სახეთა წინა დაუდებდა. აჵსნათა საკვ
ირველთა მიერ წინა დაუდგრომელთა და უცილობელთა. რომლითა დაანთქნა ვი
თარცა მეგვიპტელნი, და დაუყო პირი მათი და უპასუხო ყუნა, და ყოვლად უს
იტყუელ. ვითარცა ოდესმე დიდმან ბასილი ათინას შინა: ესე მწვალებელ
ნი: და ესოდენ ზარ გაჵდილ ყუნა და ყოვლად უღონო. რომელთა აღიარეს ცხადად
ძლეულება თჴსი: ამისთა ოდენ მეტყუელთა ვითარმედ, ჩვენ მეფე მოწაფე გვეგონე
ამათ მოძღვართა თქვენთა, გარნა ვითარ ვხედავთ შენ სამე ხარ მოძღვარი მო
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ძღვართა, რომლისა ბრჭალსა ვერ მიმწუდარ არიან ეგე მოძღვარ საგონებელნ
ი თქვენნი: და ესრეთ ფრიად მაბრალობელნი თავისანი მიიქცეს სირცხვილეულ
ნი. არღარა ოდეს მკადრებელნი ამისნი ოდესცა:
¯~ არიან ვინმე მაბრალობელნი მეფისანი ჯერეთცა ესე ოდენ მჭირსედ. მოლაშ
ქრეობისათჴს და მჵედრობათა მისთა განუსვენებელისა მიმოსლვისა დაჭირვები
სათჴს: და ვითარმედ არცა მშვილდი თავს იდებსო მარადის განსხიპულობასა.
რამეთუ ჟამსა ჵმარებისა მათისასა, თითოეული მათი უჵმარ იპოის: და ესე ვი
თართა უგიობელთა მათთჴს და უმიზეზოსა და ყოვლად იტყვიან: გარნა ისმინეთ
ესე ვითართა მათ: პირველად ესე, რამეთუ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ჰქონდა
მოკლებული და მცირე იყო. და ტყუეობათა და ზემო ჵსენებულთა ჭირთაგან.
მცირე გუნდი მჵედრობისა, და იგინიცა დაჯაბნებულნი მრავალ გზის მტერთაგან

სივლტოლითა. უცხენოდ უსაჭურველონი. და თურქთა წყობისა მიმართ ყოვლ
ად უმეცარნი და ფრიად მოშიშნი: უკეთუმცა უწყინოთა ლაშქრობითა და მც
ირედ მცირედ ბრძოლითა, და სწავლითა გუარიანად და ღონიერად წინა ძღო
მითა. და მრავალთა ძლევათა მიერ მოგუარებითა არა განეწუართნეს წყობ
ათა მიერ მჵნეთა. ქებითა და ნიჭთა მიცემითა: ხოლო ჯაბანთა სადედოთა შთ
აცმითა კიცხევითა და ძაგებითა, არამცა მოეღონნა ვიდრემდის სპათა შორის
მისთა ყოვლად არა იპოებოდა ჯაბნად ზრახული რათამცა ექმნნეს ესეოდენ
ნი ძლევანი. ანუ რათამცა ექმნნეს და აღეხუნეს ესეოდენნი სამეფონი: ნუ
უკჲ ძილითა ანუ ადგილთა მწვანვილოვანთა ზედა მოსმურობითა. განცხრო
მითა და მაჩვენებელთა საქმეთა შედგომითა:
aრა ესრეთ არა, არამედ არცა ალექსანდრე ქმნნა ესრეთ. რამეთუ პირველად მა
მულისა თჴსისანი შეკრიბნა და მით დაიპყრნა დასავლისანი. ევროპი იტალ
ია ჰრომი, და აფრიკეთი. და მათითა წარატანებითა დაიპყრა ეგვიპტე, შეს
რულმან კარქედონით. და მიერ ეგიპტით პალესტინე და ფინიკე და კილიკიასა
თჴსად შემქმნელი, წინა განეწყო დარიოზს. და რაჟამს სპარსეთი მოირთო
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მაშინღა სძლო პიროს ჰინდოსა. და ეგრეთღა ამით ყოვლითა მოვლო ყოვე
ლი ქვეყანა. და ქმნა რა იგი ქმნა:
DA თუ არა ქართველითა სპითა ვერცარას ალექსანდრე იქმოდა კარგსა: და თუმცა
დავითს სპარსთა მეფობა ჰქონებოდა ანუ ბერძენთა და ჰრომთა ძალი, ანუ სხვათა
დიდთა სამეფოთა, მაშინმცა გენახნეს ნაქმარნი მისნი და სხვათა ქებულთანი:
¯~ვთქვა მეორეცა მიზეზი ამისვე პირისა. ვინათგან ნათესავი ქართველთა ორგ
ულ ბუნება არს პირველითგანვე თჴსთა უფალთა. რამეთუ რაჟამს განდიდნენ გა
ნსუქნენ და დიდება პოონ და განსვენება. იწყებენ განზრახვად ბოროტისა. ვი
თარცა მოგვითხრობს ძველი მატიანე ქართლისა, და საქმენი აწ ხილულნი: და
ესე მან უბრძნესმან ყოველთა კაცთამან კეთილად სადმე უწყოდა. ამისთჴსცა
არა ოდეს მოაცალა ამისად განზრახვად ანუ განსვენებად. ანუ შეკრებად და
ქმნად რასმე ესე ვითარისა: არამედ საქმეთა რომელთა იწყო ქმნად, გაასრულნა
ცა მაღლად და შვენიერ: ნუ უკჲ და ლომსაცა აბრალონ ეგე ვითართა,
რამეთუ არა ციდა მტკავლურად იხედავს, არცა კვერნულად ჰკრთების: კვალად
სხვასა ბრალობასა შემოიღებენ მეტყუელნი. შეიყუარნის ვინმე და განადიდნ
ის ვინმეო. და კვალად მოიძულნის ვინმეო და დაამცრნისო. ესე აღამაღლნ
ის, და ესე დაამდაბლნის:
eha უსამართლოებასა, ჶი უგუნურებასა. ამისთჴს აბრალებთაა. რამეთუ
კაცი მიწისაგანი ღ~თსა ემსგავსა რაჳთაცა საქმითა, ვინ იხილა ესე საუკუნითგა
ნ ჶი კაცო: ამისთჴს რად არა ღ~თსა აბრალებ უგუნურო ამასვე ესრეთ მოქმედ
სა: ანუ არა ხუთთა ქანქართა ათ მყოფელსა მისცნაა ათნი ქალაქნი: ანუ
არა ერთისა დამფლველსა, მოუღო იგიცა და მისცა ათთა ზედა მეათერთმეტედ:
ანუ რასათვის ქადაგებულ არიან სამოთხისა შვებანი და სასუფეველისა ნეტარება

ნი. ღ~თისა ნებისა მყოფელთა თჴს ჭტ~დ: ხოლო საშინელებანი ურჩთა და
უღირსთათჴს:
DA უკეთუ მეფემან ერთგულნი ფრთხილნი და ახოვანნი, ნაცვლად ორგულთა და ჯ
აბანთა და უღირსთა ადიდნეს, რა უსამართლო ქმნა: ნუ უკჲ დუხჭირმანცა
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აბრალოს სარკესა, რამეთუ სახე მისი ცხადად უჩვენის უჵმარნი და უღ
ირსნი: ნუ მას არამედ თავთა თჴსთა აბრალებდინ: უკეთუ არავინ იყო ესო
დენ მართლად აღმწონელ საქმეთა, და მცნობელ ვითარებასა კაცისასა.
რომლისა აჩრდილსა შეკრებულ იყუნეს ერნი ტომნი და ენანი. მეფენი და
ჵელმწიფენი ოვსეთისა და ყივჩაყეთისანი. სომხეთისა და ფრანგეთისანი. შარ
ვანისა და სპარსეთისნი. ხილვისა ებრ ნაბუქოდონოსორისა:
vხედევდ იტყვის ხესა შორის ქვეყანისა სიმაღლედ ცისა მიწდომასა. და რტ
ოთა მისთა კიდემდე ქვეყანისა. ფურცელნი მისნი შვენიერ და ნაყოფი მისი
ფრიად. და საზრდელი მისი შორის ქვე კერძო მისსა. დაიმკვიდრეს მჵეცთა ქ
ვეყანისათა. და რტოთა მისთა მკვიდრობა ყვეს მფრინველთა ცისათა. და მისგა
ნ იზარდებოდა ყოველი წერილი:
aჰა სახე არა უმსგავსო. არამედ ფრიადცა თანა შეტყუებული ჩვენისა თჴთ მპ
ყრობელისა. და ყოვლად გამომსახველი სიტყვით საქმეთა თვალთა ჩვენთა ახ
ილულთა: რამეთუ სიტკბოებისა და სახიერებისა და სიბრძნისა მისისა ხილვად
წყურიელნი კიდით ქვეყანისათ შემოკრბებოდეს წინაშე მისსა: ვინ იყო ეზომ
ტკბილ შემთხუჲვათა შინა, ვინ სატრფიალო ზრახვითა და სასურველ დუმილ
ითა. უძლიერეს სიმახვილითა. საწადელ ღიმილითა. უსაწადელეს მჭმუნვარებითა.
მადლიერ ხედვითა. საზარელ ლომებრ მკთომელობითა. ბრძენ ცნობითა. უბ
რძნეს გამორჩევითა. მარტივი სახეთა. მრავალ სახე მართებითა. შემრისხველ
მყუდროებითა. მაქებელ განსწავლელობითა. და არცა ერთსა კეთილთაგანსა შ
ემაშფთებელ უზომოებითა. მაღალ უმაღლესთათჴს. მდაბალ მდაბლესთათჴს.
და თჴთ მათ მტერთაგანცა თვით საწადელ და საყუარელ, სათნოებათა მისთაგან შეკ
დემებულთა: ვინა ესრეთ მოიღო ერთიცა სათნოებათაგანი. ვითარ ვინ ყოველ
თაგანმან შეიკრიბა ყოველი სრულებით თითოეული. რომელთა ყოველთა თ
ვის შეუძლებელ არს დაკვირვება ოდენ, არათუ მიბაძვება რომლითა სრულ
იქმნა იგი ყოველსა შინა:
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eსრეთ რა აღსავსე იყო ნავი უფასოთაგან ტვირთითა სათნოებისათა. და არ
ღარა შემძლებელ წარსლვად ღადირთა: და აქუნდა ყოვლით კერძო მშვიდო
ბა და დაწყნარება სამეფოთა მისთა: მაშინ დიდმან მან წინა განმგებელმ
ან ცხოვრებისა ჩვენისამან. და ყოვლისავე უმჯობესისა შემცვალებელმან. გა
ნგებითა მით რომელნი მან უწყის და განაწესებს ჟამთად წელთა ჩვენთა:
ესრეთ განაგო: ვითარცა მუშაკმან კეთილმან რაჟამს იხილნის ჵუვილნი აღსა
ვსედ ნაყოფითა და ქვეყანად დადრეკილნი. ისწრაფის დაუნჯება მათი:
DA ვითარცა მენავემან ბრძენმან განიცადის რა ნავი თჴსი აღსავსედ მრავალ ფე

რითა ტვირთითა. მიისწრაფის ნავთ სადგურად რათა არა რაჳ ევნოს, სოფლისა
ამის მღელვარისა ზღვისაგან: რამეთუ ჟამსა ზამთრისასა. მშვიდობასა და
დაწყნარებასა ყოვლისა სამეფოსასა. არა გარეგნად მენაკიდურესა, არამედ საშუ
ალ თჴსთა სამეფოთა ადგილთა. თჴთ მის მიერვე წინათ განჩინებულსა გან
სასვენებელად და მისაძინელად. ვითარცა ჰრულითა რათმე შვენიერითა დაიძინა.
მამათა თჴსთა თანა: და თჴთ მებრ ესე კმა არს საცნაურ მყოფელად საკუთრ
ებისა თჴსისა ღ~თისა მიმართ:
r~ მრავალ გზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა სიკუდილისათა შთავარდა
იგი. რომელთაგანი მცირედ მივსცეთ თხრობასა: რამეთუ ნადირთა დევნასა
შინა ოდეს მე მუხნარს წაექცა ცხენი. და ესეოდენ შემუსრა, რომელ სა
მ დღე ყოვლად უსულო მდებარე იყო უძრავად სამშვინველისაგან. ოდ
ენ საცნაური ცოცხლად. და შემდგომად სამ დღე ნამეტსა სისხლისასა აღმო
მყრელსა მოექცა სული და სიტყუა. და ძლითღა აღდგა ცოცხალი: და ესე ვით
არი მრავალ გზის შეემთხვია, და ღ~თნ იჵსნა სიკუდილისგან:
Öვალად ციხესა რომელსამე ჰბრძოდეს ქართლსა. და მეფე კარსა კარვისა თ
ვისისა დგა პერანგითა მოსილი ოდენ შუადღე. და ციხით ვინმე შემოს
ტყორცა ისარი. და ჰკრა ხატსა მთავარ ანგელოზისასა. რომელი ეკიდა ყელ
სა ოქროსა მცირე: და ძალმან სამღთომან განარინა მშვიდობით: რაოდენ
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გზის ყივჩაყთა თჴსთა განიზრახეს ღალატი. და განაჩინნეს კაცნი მჵნენი
რომელნი ჵრმლითა. რომელნიმე შუბითა. სხვანი ისრითა. და ესე არა ერთ
და ორ გინა სამ. არამედ მრავალ გზის: და არაოდეს მიუშვა ღ~ თნ კუჲრ
თხი ცოდვილთა, მართალსა მას ზედა. არცა ოდეს მისცა იგი ჵელთა
მეძიებელთა მისთასა: დაღათუ მრავალ გზის დევნასა თურქთასა მარტო
დაეპყრის. ანუ უსაჭურველო. გარნა ყოველსა შინა ჵელი იგი ზეგარდამო
ჰფარვიდა მდევართა მისთაგან. არამედ ყოვლადვე და ყოველსა შინა იყო ბედ
ნიერ და სვიან. მადლითა აღსავსე:
eგრეთვე ჟამსა შინა შვენიერსა და ჯეროვანსა მოუწოდა ღ~თნ შემყუარებ
ელსა თჴსსა, და მარადის მოსურნესა სამარადისოდ მეფობად წინაშე მისსა.
და არღარა მიუშვა მრავალ ჟამ სჯად. და დაჭირვად სამ სახეობასა ამას
კედარსა შინა მკვიდრობითა. და ჵორცთა ამათ ქვე დამზიდველთა მიერ შე
კრვად სულსა გონება ქმნულსა. არცა განხრწნადითა გვირგვინითა და პო
რფირითა. ვითარცა სიზმრითა და ნაოცნითა უმრავლესად, არამედ
ნამდვილ ჭეშმარიტითა და მტკიცითა, წარუდინებელთა და სამარადისოთა
სადა თჴთ იგი ბუნებით ღ~თი მეუფებს მადლითა ღ~თ ქ მნულთა ზედა:
Üუნ აღიყუანა მის თანა მეფობად უხრწნელითა და ბრწყინვალითა გვირგვინი
თა და პორფირითა შემკული. სადა იგი აწ მკვიდრ არს, და იქცევის ნათელს
ა შინა ღთ~აებისასა: რამეთუ იყო მაშინ თთვე იანვარი ოცდა ოთხი დღე
შაბათი: ოდეს ქკ~ნი იყო ტ~კე: ხოლო წელიწადნი მისნი შობითგანნი.
ორმეოც და ათ სამმეტ: ხოლო მეფობდა ოც და ათოთხმეტ წელ: და ვით
არცა პირველმან დავით სოლომონი. ამანცა თჴსითა ჵელითა დასვა საყდარ

თა თჴსთა ძე თჴსი დიმიტრი. სახელით სახელ დებული. მარადღე გარდამონასახი
ყოვლითურთ მსგავსი მამულთა: და დაადგა თავსა გვირგვინი შვენიერი ქ
ვათაგან პატიოსანთა: ვიტყვი უკჲ სათნოებათა მამულთა. და შეარტყა წელ
თა ძლიერთა მახვილი ვითარცა რაბამ სვიანად ჵმარებული. და შეჰმოსა პო
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რფირი მკლავთა ლომებრთა და ტანსა ახოვანსა. და ულოცა ცხოვრება წარ
მართებული, და განგრძობა დღეთა ბედნიერობით: თაყუანის ცემად მისსა მე
ფეთა ქვეყანისათა, და ყოველთა წარმართთა მონებად მისსა. გამობრწყინვებ
ად დღეთა მისთა სიმართლე და მრავალი მშვიდობა:
DA ესრეთ განცვალა ქვენა მოქალაქობა ზენად სუფევად. რომლისა მკვიდრნი გა
ნჵსნილ არიან შრომათაგან და ოფლთა და ზრუნვათა: და მუნ მეფობს სიმდი
დრეთა მათ ზედა რომელნი წინა წარგზავნა, საუნჯეთა მათ უშიშთა: რამეთუ
მუნ არს შვება და სიხარული: რომელსა არა აქუს მწ
უხარება და სიმდიდრე. რომელსა არა შეუდგს სიგ
ლახაკე და მხიარულება. რომელსა არა განჰ
კუეთს ურვა და მეფობა. რომელსა ა
რა აქუს აღსასრული. და მუნ არ
ს ცხოვრება. რომელსა
არა შეამრღუჲვს სი
კუდილი:
ჱ
Ãხოვრება დიმიტრი მეფისა დავითის ძისა. რომელი იყო მეორმეოც
და შვიდე, მეფე ქართლისა ბაგრატოანი;
îრულ ყო რა დავით სრბა მეფობისა ქკ~ს ტკ~ე: და მივიდა დაუსრულებე
ლისა სუფევასა: სიცოცხლესავე შინა თჴსსა დასვა მეფედ ძე თჴსი დიმიტ
რი. და დაადგა გვირგვინი თჴთ მისითა ჵელითა. დაიპყრა სამეფო ტახტი
და საჯდომი მკლავითა ლომებრივითა. მისათხრობელად ბრძენთა ქების
მოყუარეთა თჴს:
Œტყვის სოლომონცა მეფე. ჟამნი არიან მშვიდობისანი სარწმუნოება მეფეთა:
პირველად მოშიში იყო ღ~ისა სვიანი და გამარჯვებული. და სიმაღლესა და სი
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მდიდრესა შინა მდაბალი, და გლახაკთ მოწყალე. ობოლთა და ქურივთა
განმკითხველი. საყდართა და ეკკლესიათა მღდელთა და მონაზონთა კეთილის
მყოფელი. შემწირველი სოფელთა და აგარაკთა: დიდებულთა სამეუფოსა
მათისათა და კარსა ზედა მყოფთა ტკბილად მოუბნარი, უხვი და მბოძებელ
ი: და ვითარ განავრცელა და აღაშენა სამეფო მისი. ოდეს დიდმან დავით
ტფილისი ჲერეთი და კახეთი მოირთო. ციხეთა და ქალაქთაგან კიდე კაცი
არსად იყო: ჲერეთი სომხითი ტაშირი ჯავახეთი. ქვენა არტაჰნი და აჰრტანი:
ამათსა მეფობასა შინა აშენდა ტაოსა ნაპირნი:
äდეს ჯერეთ არა მეფე იყო, დიდმან დავით შარვანს გაგზავნა, ჰქმნა ომ

ნი და ბრძოლანი, რომელ ყოველნი მხედველნი მისნი განაკვირვნა. და აი
ღო ციხე ქალაძორი. და აღივსო ალაფითა და ტყუვითა ურიცხვითა: გააქცივ
ნა სუქმნეთნი თავი ყოვლისა სპარსეთობისა. დაჵოცნა და ამოსწყვიტნა. აავსნა
საჭურჭლენი და ლაშქარნი მისნი: ერთგულთა შემწყნარებელი იყო. და შეცო
დებულთა სამართლიანად მწვრთნელი: ვინათგან არა სწორ არს ცოდვა მღვ
დლისა და მჵედრისა. არცა ერისა და მღდელთ მთავრისა: რომელმან იცოდის
ნება უფლისა და არა ყოს, იგვემოს ფრიად:
çოვლითურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა დავითიანსა ხესა ღ~თივ დანერგულ
სა და ცხებულიანსა: წარვლო ცხოვრება, და მიიწია სრულ ქმნილი სიბე
რესა: და ესხნეს ძენი ორნი დავით და გიორგი. ასული ერთი სახელით
რუსუდან. შეიმოსა ჩოჵა. და იკურთხა სქემითა. დაყო წელიწადი ერთი
და აღესრულა: და დასვა მეფედ ძე მისი დავით:
Üეორმეოც და რვა მეფე, დავით ძე დიმიტრი მეფისა ბაგრატოანი:
¯~ამან დავით იმეფა ექვს თთვე და მოკუდა. და დაუტევა ძე ერთი სახელით
დიმირტი: და შემდგომად მისსა დაჯდა მეფედ ძმა მისივე: გიორგი. და ძე
დიმიტრი მეფესა: ქ~კს ტო~ე: ამასვე წელსა მიიცვალა მეფე დიმიტრი წლ
ისა ერთისა ჩოჵოსანი: და დაჳ დემეტრესი თამარ თიღვის აღმაშენებელი,
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იგიცა შემონაზუნებული:
gარდაიცვალა დაჳ მისი კატაჳ, საბერძნეთს გათხოვილი.
Üეორმეოცდა მეცხრე მეფე გიორგი ძე დიმიტრი მეფისა ბაგრატოანი:
¯~ მეფე გიორგი ვითარცა დაჯდა ტახტსა ზედა საჵელმწიფოსა. დაიპყრ
ნა ყოველნი სამეფონი მამა პაპათა მისთანი: აღმოსავლეთით გურგანის
ზღვით, ვიდრე ზღვადმედ სპერისა: რომელმან ენამან შეუძლოს სიკეთი
სა და სიქველისა მისისა. ახოვნებისა და გულოვნობისა მისისა. ღ~თის მო
ყუარებისა და მოწყალებისა მისისა. სიუხვისა და სვიანობისა მისისა. სიბ
რძნისა და გონიერებისა გამოთქმად:
r~ იყო უმაღლესი ყოველთა მეფეთასა. მძლე და შემმუსრველი ყოველთა
მტერთა მისთა. მორჭმული, და სვე დოვლათით გამდიდრებული. კეთი
ლად მსახური ღ~თისა. ეკკლესიათა და საყდართა მაშენებელი. ეპისკოპოს
თა და მეუდაბნოეთა და მღდელთა თჴს კეთილის მყოფელი. დიდთა და ცოტათა
გან შეცოდებისა უკადრო. გლახაკთა და ქურივთა თჴს მოწყალე: და უკეთ
უ ვინმე იპოვის ვინმე ორგულ და შემცოდე, ადრე მიმტევებელ ექმნის და
შემდობელ. ერთ გულთა თჴს უხვი და მბოძებელ: სპარსეთისა სურტანნი
შორს მყოფნი და ახლოს მყოფნი, მეძღვნედ და მოხარკედ მისდა იყუნეს. და
ყოველნი სანაპირონი უშიშად ჰქონდეს:
aმას მამამან მისმან კეთილად მოხსენებულმან დიმიტრი მეფემან. სიცოცხლ
ესავე თჴსსა მოგვარა ცოლი. ასული ოვსთა მეფისა ხუდადანისი ხელით
ბურდუხან. რომელი მატდა სიკეთითა ყოველთა დედათა. მისებრი სძალი
არა ეხილვა ქართლისა თემსა: ესე თჴთ შესატყვისი ქმრისა პირ მზისა ტან
ლომისა. თჴთ მზე მზეთა. შვენებითა და მიმფენობითაცა. ვითარ ითქმის ცოდ

ვილთა და მართალთა ზედა. რომელი ჰყუარობდა მართალთა და სწყალობდა
ბრალეულთა: ამის თჴს არა ვიტყვი სახეთა გარეშეთა. გინა თუ ვიეთმე სატ
რფიალოთა. რომელი ამათგანაც არა უნაწილო ვყო. არამედ ყოველი შვენიერ
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ება და ჵორციელი სიტურფე გარდამეტებულად იხილვებოდა მის შორის:
არამედ თჴთ მის ქრისტეს შემოსილობით ვთქვა. რომელი ემსგავსებო
და ეკატირინეს, და პელენოპის წილ ირინედ წოდებულსა: ნუ უკჲ
ზეშთა გარდამატებითა მოუძლურდეს სიტყუა. ანუ მაბრალებდეს ვინ მარ
ჯულ ანუ მარცხლ გარდაქცევისათჴს: არამედ ყოველი ძალისაებრ შეს
აწყნარებელ არს: არამედ ესე ხოლო კმა ვყო ქებად. რამეთუ დედა იქმ
ნა შვილისა ნათელ შემოსილისა. თჴთ გორგასლისა ვახტანგისა. აღმაშენე
ბელი ადგილისა. და წინასწამეტყუელისა დავითისა მამად თჴსად ღ~თისაგან
ქენებით აღთქმულსა, აღდგინებად ტომთაგან მისთა ებრ მპყრობელი აღმ
ოსავლეთისა და დასავლეთისა თამარს ვიტყვი მეფედ ცხებულსა. რომელი
ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს: ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ:
aმან გიორგიმ იპყრნა რა მეფობისა შარავანდედი, შვიდ სამეფოდ განწესე
ბული, შემკულმან ზეგარდამო პორფირითა და გვირგვინთა. აღიჭურნა.
მკლავნიცა მოსრვად და მოწყუედად წინა აღმდგომთა ქრისტეს სჯულისათა.
აგარიანთა ისმაიტელთა და მაჰმედიანთა: პირველად წყალობისა მიმფენმან იმ
ერთა და ამერთა, და ზემოთა და ქვემოთა, დიდებულთა და აზნაურთა. სპასალა
რთა და სპასპეტთა. შინაურთა და გარეშეთა: მერმე ჵელყო შეყრად და გამა
რთვად, ქალაქსა ზედა კათირევანს. და წარმოსტყუენა ყოველი ჵევნები კლდ
ოვანი და ქალაქები აშორნისა სომეხთა მეფედ წოდებულისა შაჰერმენის:
DA შემდგომად ამისა. კვალად შემყრელმან სპათა მისთამან. მიჰმართა დიდად ქ
ალაქად და სახელ განთქმულად. აწ რომელ არს არარატის ძირსა. საზღვა
რი სომხითისა და ადარბედაჯანისა, მამული თარდატ გოლიათისა. რომელი ოდ
ესმე ღორ იქმნა, მიზეზითა გრიგოლ პართისათა: თჴთ წინა მდგომელ და
წყობად განმზადებულ ექმნა სპათა თჴსთა. და ახოვანად წინა მსრბოლობითა
ეკუეთა რომელნიცა დახუდეს ქალაქსა გარეთ: და კვალად თჴთ სპითა თჴსითა
გამოიღო ქალაქი. რომლისა სიმრავლემან ტყუეთა და საუნჯეთამან დაფარა
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პირი ველთა და მთათა. და თჴთ ქალაქიცა სამეფო ტფილისი აღივსო ნატ
ყუენავთა მიერ. რომელ ტყუესა თვითო დრამად გინა ფუკად მომსყიდველ გ
ამსყიდველობდეს: შემდგომად ამისა განისვენებდეს, და ნადირობდეს მთათა და
ბართა: და მოვლიდის და მოინადირის რომლისა მოისრობასა ვერ რომელი სა
ხელ განთქმული მოისარი, პირველი ანუ მის ჟამისა ესწორებოდის:
¸ეყრად და გალაშქრებად დიდად ქალაქად ანისად.
rომელი ძველოდესმე ბერძენთა მეფეთა სახლი და საჯდომი იყო. რომელსა
შინა მოდღესამდე არს ათას და ერთი ეკკლესია: და მირიდებითა ბერძენთათა
და მიმოცვალებითა ჟამთათა. დიდად გვარიანთა ვიეთმე შანშე დადიანთა თა

ნა განდგომილ ქმნილ იყო: ამას ზედა მყის მიმჵდომმან სამდღე. ყო ომთა სიმრ
ავლე და ძგერა ჰუნეთა სიტყვით და საქმით: ბოლოდ დასტეხნეს მსგავსად
მეხის ტეხისა. და ელვის სახედ გარდახვეწასა შინა შანშე დადიანისასა. ჵელთ
იგდო ქალაქი ნებისაებრ თჴსისა: და არა წარვიდა მიერ, ვიდრე არა განაგო
კეთილად. და დაიჭირა სიმტკიცედ ტახტისა თჴსისა: შესანახავად და გასამაგ
რებლად: და დაუტევა ივანე ორბელიანი მანდატურთა უხუცესი. თანა შ
ემწეობითა ამირ სპასალარისა სარგის მჵარ გრძელისა. და სხვათა თემისა დიდ
ებულთა აზნაურთა. და ამიერ უზრუნველ ქმნილმან მომართა თჴსთავე სანა
დიროთა და შესაქცევართა და სასიხარულოთა. რომლისა ჯავრისაგან. აღძ
რა სიბოროტე და ქედ მაღლობა აგარიანთა და ისმაიტელთა:
DA შარიარმან სულტნად მწოდებელმან თავისა თჴსისამან. მაწვეველ ექმნა ყო
ველსა შამსა ჯაზაირსა და დიარბეგისა თურქთა თანა გარდამონისათა. არდოხის
ძე რომელი პაპისა მისისაგან დიდ გვართა. კუხის ძე, რომლისა მამამან ლაშქრ
ობათა შინა პამარიელად სახელ განთქმულად გამოჩენილი. ივანე აბულეთის
ძე ლტოლვილ იყო. სალდუხა სალჩუკიანი, რომელი სულტანთა გვარ ტო
მობდა. სრულიად მრავალთა დიდთა ამპარიათა და ფათაბაშთა სპარსეთისა
თა თანა: მსგავსად მჵეცთა აღილესნა კბილნი. და დიდითა და მიუწდომელი
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თა ძალითა და უამრავითა ლაშქრითა მოვიდა და მოადგა ანისსა:
¯~ცნა ესე მეფემან მეფეთამან გიორგი ნაჭარმაგევს სალხინოსა სახლსა მ
დგომმან. კაცმან მჵნე მან და გულოვანმან, და ზეშთა შემმართებელმან წყ
ობათა შინა: იჵმნნა დასნი და დასნი ზემონი და ქვემონი. და ვითარ ითქმის
გმირი სრბად გზასა, ეგრეთ მსწრაფლ შეირტყა და წარემართა და სუფევდა
არღა დამხედველი მცირეთა: და არღარა მომლოდინე ექმნა სახელ განთქმულ
თა ჭაბუკთა ლიხთ იმერელთა და ვიეთმე ამიერთაცა, მინდობილი წყალო
ბათა შემძლისა. და ხადა სახელსა ზეცათა მეუფისასა. რომელი აღრაცხს სიმ
რავლესა გარე მოდგომილთა მტერთასა: გარდამვლელი მთათა შთავიდა შირაკ
ად, რომელსა იახლა თანა განმზრახად. ივანე მწიგნობართ უხუცესი. და სუმბ
ატ სვიმონ ქმნილი. რომელი სხვათა საჭურველთა თანა საქმითაცა აღჭურვილ
იყო. და ესენი დამშლელ ექმნნეს მეფესა, სიმცროსათჴს სპათასა:
¯~არა დამორჩილდა მჵნე მჵნეთა, და გოლიათი გოლიათთა. ჭტ~დ მიმღები
მოწამეთა ღვაწლთა და გვირგვინთა. თჴთ სეხნაობითაცა მიმსგავსებული გიო
რგი ღვაწლისა მძლისათა. მან თუ ერთი ვეშაპი მოკლა. ამან ბევრის ბე
ვრთა ასპიტთა და იქედნეთა მსგავსად სძლივნა უძლეველმან: ხოლო იხი
ლნა რა სპანი ურიცხვნი სარკინოზთანი, გარდაჵდა ჰუნისაგან. და მლო
ცველი ევედრებოდა ღ~თსა მჵურვალედ ცრემლითა ნაკადითა. თვალთა ზეც
ად აღიხილვიდა. და აღიღო საჭურველი და მისცა იოანეს ძელი ცხო
ვრებისა წინა წარძღვანვად: და აღმჵედრდეს გულითა განმახულითა. ურ
თიერთას განამჵნობდეს. და შვილნი ცხოვრებისანი თავისა თჴსსა სიკუდ
ილსა არა რიდებდეს:
¯~მეფემან მტკიცედ აღმჵედრებულმან ჰუნესა ზედა, ჵმითა მით ხოსროვან

ითა გასცა ღაღადი და სწავლა გულსა ახოვანთა და გულოვანთა სპათა
თჴსთასა. ვითარმედ კაცნო ძმანო. ერთ სულნო და ერთ სჯულნო. თუ რა
ზომ დიდად კეთილ არს, სამღთოთა სჯულთა და ქრისტეს სახარებისათ
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თვის სიკუდილი. რომელთა სამარადისოდ ვნატრით ქრისტეს კუალთა შ
ედგომილთა და მომკუდართა, თჴთ ბუნებით მოკუდავთა სხეულთაგან. და
ხედავთ თუ რაოდენ უფროს სახელოვან არს მჵნებრივი სიკუდილი, ვიდ
რეღა სენითა განდნობით განლეულებასა შინა: რამეთუ სახე და სახელი
კეთილი საუკუნოდ გზა გვყუების: გვასმიეს ძველთა მომთხრობელთაგან თუ
რაოდენნი ღვაწლნი თავს ისხნეს საღ~თოთა სჯულთა თჴს ტომმან ებრაელ
თამან. და ახალსა ამას შინა აღთქმასა, გუნდმან და მწყობრმან მოწამეთ
ამან: არამედ ფრთოვანნო ლომნო ჩემნო. ჩვენთჴს ლახვარ განწონილისა
ქრისტეს თჴს აღვიხუნეთ ლახვარნი და ოროლნი, და უგმირნეთ ურწმუნო
თა ღ~თაებისა მისისათა:
DA წარმომთქუმელმან უკანასკნელთა ლოცვათამან. მოუწოდა ამირახორსა მისსა
სუმბატის ძესა ლიპარიტს. და ბეგასა სურამელსა. ქირქიშს აბულეთის ძესა,
და სამ ათასთა თანა მბრძანებელმან. მუნცა ღიმილით მლაღობელმან. მოყმე
ნო იგიცა ვსჯობთ რომელმანცა უმოსწრაფეს უხეთქნეთ დროშის მქონესა,
და დაცემითა მისითა დავსცეთ ბანაკი უცხო თესლთა ამათ:
eსრეთ სასოებით მოქადულმან განვლნა რაზმნი და სუმპერაზმნი, და განაწონა კი
ნენი: და ვითარ იხილეს დროშა დაცემული მკლავითა აქილიანითა. იქცეს მკ
ვეთრ და იჵმიეს სივლტოლა ძალისა ებრ ჰუნეთასა. რომელსა შინა აღესრუ
ლა სიტყუა წინასწარმეტყუელთა. ვითარმედ ერთმან წარიქციოს ასი. და ასმან
თქვენგანმან ბევრეული: ამირ სპასალარი დიდებულნი და ლაშქარნი ამათ ა
ქეთ და მათ მუნით ადინეს ღვარი სისხლისა: და თჴთ მეფე ალექსანდრეს სვე
თა და სიაოშის მოყმეობითა სდევდა მრავალ გზის მცლელი რაზმთა. სცემდა
და იცემებოდა. სვრიდა და ისროლებოდა. და ბუმბერაზნი მისნი თანა შემწეო
ბდეს. და ესრეთ დევნასა შინა და ზედა გარდამატებულსა ძლევასა ზედა შთა
ეწვერა მზე: და კვალად შეიქცეს სადგომად. და იხილეს სიმრავლე ჵელმწი
ფეთა და დიდებულთა აზნაურთა და მონათა. სიმრავლე კარავთა და სარაფარდათა.
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სიმდიდრე თუალთა და მარგალიტთა ურიცხვთა ოქროთა. ჭედილთა და უჭ
ედელთა. აქლემთა ცხენთა და ჯორთა. და ყოველთა განძთა სოფლისა სიმდ
იდრეთა და მონაგებთა აღრიცხვად შეუძლებელთა: ესრეთ მმადლობელნი
ღ~თისანი იშვებდეს და იხარებდეს. ვითარ მპოვნელნი მამა ძისა და ძე მ
ამისა. ძმა ძმისა. და თვისი ნათესავისა. პატრონი ყმისა, და ყმა პატრ
ონისა. გამარჯვებულნი და აღვსილნი ყოვლითურთ სიხარულითა. იღი
მოდეს და ამბორს უყოფდეს ურთიერთას.
DA ესე ვითარსა განცხრომასა და სახარულსა შინა თჴთ მეფე მისით სპით
ურთ გარდამოჵდა და თაყუანისცა ზენასა განგებასა: არა ესვიდა მკლავ
თა სიმაგრესა, არცა მსხვილ ბარკალთა მამაკაცისათა. არამედ ზეგარდ

ამოსა შეწევნასა, და მოხედვასა წმიდისა მარჯვენისა საუფლოსასა. უგა
ლობდა დამხედ სიმდაბლით. დავარდა წინაშე უფლისა ღ~ისა საბაოთი
სა. და ცრემლთა მიერ ადგილი იგი დაასველა, და მერმეღა დაჯდა განსვე
ნებად. და აღებად ბევრის ბევრეულთაგან ნიჭთა, მცირედ მცირედისა.
და ეგრეთცა აღვსებულმან საჭურველითა და საჭურჭლეთა მიერ აღმსხმელ
მან ჵელმწიფეთა და დიდებულთამან აზნაურთა და მონათამდის. სამ დღე დამყ
ოფელმან კართა ანისისათა. და მაურვებელმან ქალაქისამან. და მას შინა
დამყენებელმან ამირისა და ლაშქართაგან:
Üუნით აღიყარა და წარმოემართა პირითა მხიარულითა. წარმოავლინა მახარ
ობელნი წინაშე ფილოსოფოსთა და პატრიაქისა. რომლისა ლოცვა თანა
შემწედ ქონდა: და თჴთ განათლებულითა პირითა. პირველად მივიდა გამ
ზრდელისა თვისისა და მამიდისა წინაშე თამარ დედოფლისა დედოფალთასა. რო
მელმან დაალტო პირველად ცრემლითა. და მერმე სიხარულითა გარდარეუ
ლითა: და კვალად შეეყარა ცოლსა თჴსსა ურცხვენელითა პირითა და ახოვ
ნითა სახითა: ამას ესე ვითარსა მისსა მორჭმულობასა და გაზევებასა და
აღმატებულობასა, რომელმან აღვლნა ყოვლითურთ საზღვარნი პაპათა და მამათანი
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¯~განისმა რა ამბავი ესე საკვირველი ამოწყუეტა შამისა და ჯაზაირასა
სომხითისა და აზრუმისა ლაშქართა ჵელმწიფეთა და დიდებულთა: მიესმა სულ
ტანსაცა ხვარასნისა და ერაყისასა, და ხალიფასა მპყრობელსა დიდისა ბაბ
ილოვნისსა. და ცრუ სჯულის მდებელსა სარკინოზობისასა. და ვარაზგ ა
თაბაგსა სპარსეთისსა: მოაწვიეს და შემოიკრიბეს ყოველი ისლემობა: და შე
იყარნეს რანს. და მომართეს ქვემო კერძოსა ქვეყანასა სომხითისასა. და მოადგეს
ციხესა გაგსა. აღიღეს იგი, და მოაოჵრეს ყოველი საზღვარნი მისნი:
¯~ცნა ესე სახელ განთქმულმან და უძლეველმან მჵედარმან. და უებრომან ჭა
ბუკმან გიორგი მეფემან: მსწრაფლ შეიყარა შვიდნივე სამეფონი მისნი, იმე
რნი და ამერნი, ზემონი და ქვემონი. და გამოასხნა ოვსნი და ქვეყანანი დიდ ძა
ლნი და მომართა სულტანსა რომელი მოსრულ იყო აურაცხელითა და უამრავი
თა ლაშქრითა: რამეთუ იყუნეს აქათაც სიკეთე და სიდიდე დაუსრულებელი: მი
მართეს და განვიდეს მთასა ბუბაქართასა. და ვითარ ცნა ესე სულტანმან და
ათაბაგმან და ყოველთა ფალავანდთა და დიდებულთა მათთა და თქვეს, ვითარმედ
არა არს დღეს კაცი ქვეყანასა ზედა პირისა მიერ შემბმელი გიორგისა და
მისთა ლაშქართა. მივრიდოთ თავი და დავეფარნეთ პირისა მათისაგან. და
დამყრელთა
ყოვლისა სანოვაგისათა და უფროსღა გაგს შინა მყოფთა ლაშქართამან. აღიძრნ
ეს და წარვიდეს. და ვითარცა განვლეს წყალი ეკლეცისა რომელსა შინა
მსწრაფლ მსრბოლობამან და ჯარმან. დაეწივნეს ლაშქართა დაუწყეს ჩამოყრა და
ჵოცა: ხოლო ესე რა ცნა ჵელმწიფემან და სვე გამდიდებულმან მკლავმან აქი
ლეველმან. და გულმან მაღნიტოვანმან. მიეტევა სახედ მჵეცისა. გარნა უქმ
იქმნა ესე. ვინათგანმე რამეთუ ძლევად განმზადებულსა წინა აღმდგომ და
დამხრწეველ ექმნეს დიდებულთაგანნი ვინმე. ვიდრე სადვეთა დაჭედებადმდ

მდე: ხოლო უფროსღა ვარდან კოლონკელის ძე. რომელსა მას ჟამსა ერი
სთაობაცა ეპყრა ჲერეთისა. კაცი დღითა მომწყსებული. და ბრძოლასა ში
ნა ძლიერი და გამოცდილი: ნუ უკჲ შურმან და მტერობამან ყო ერთი
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ერთისაგან. და არღარა მიუშვეს მეტყუელთა ესრეთ: ვინათგან გაქცეულთა ს
ულტანი ყოვლითა სპითა მისითა, ნურღარა აღზუავებული მკადრებლობ ღ~თის
აგან ესრეთ ამაღლებული: არამედ იყო სიტყუა მათი უსიტყუ, საქმე უსა
ქმო. და მიზეზი უმიზეზო:
gარნა ვინათგან მეფე ცნობითა ბრძენი და მომსმენი იყო დამორჩილდა. და კვალად
ეგო განმყრელი ლაშქართა თჴსსავე შვებასა სიხარულსა და ნადირობასა
შინა: შემდგომად ამისსა სულტანი და ათაბაგი ყოვლითა სპითა და ძალითა
მათითა აღვიდეს გელაქუნად, და მიერ მოირთეს ძალი და მოვიდეს კართა
ანისისათა. და ზემოთ შაეჰრმანი და ყოველი ჵელმწიფე არაბეთითგან:
Üას ჟამსა შინა ანისსა განამტკიცებდა თორელი დიდი და სახელ განთქმუ
ლი მოლაშქრე. და განმზადნა საბრძოლელნი და მანქანანი მარღვეველმან და
მარბეველმან და ამაოჵრებელმან გარეშემოთა ქვეყანათამან:
eსე ამბავი ვითარ მოისმა ქვეყანასა ამას და მოიწია წინაშე მეფისა რომელი
მცირედითა ლაშქრითა დგა შორის მთათა ლორისა და დმანისისათა ნადირობდა
და იშვებდა: რომლისა წინაშე მოსრულცა იყო მოციქული სულტნისა. კაცი
მოგვი და ტრელი მეცნიერი საქმისა. ამხილველი და განმხილველი ლაშქა
რთა დგომისა: ვითარი თქმის ინდოთა აღწერილსა ქილილა და მანასა შინ
ა იგავი ბუთა და ყვავისა: ეგრეთვე ამან სახედ ყუავისა. გამომცდელმან ლა
შქართამან. მოისხნა ფრთენი და აღფრინდა და მივიდა წინაშე სულტნისა და
ათაბაგისა. და მეტყუელმან ესრეთ. აჰა ჟამი კვალად გებისა ჩვენისა. უკუეთ
უ აწ არა მიხვდეთ, სხვა ჟამი ვერღარა ჰპოოთ. ვინათგან იხილნა მცირედ
ითა მდგომი. ამის თჴს განლაღნა სვე ამაღლებულსა და ძალითა ახოვნებითა
შემმართებელსა მეფესა ზედა:
¯~ესმა რა მათ ესე. მათ ფრიად მხიარულთა აღისწრაფეს. და ღამე იგი ყოველი აღ
სწრაფებული წარმომემართნეს. და ჟამსა განთიადისასა მძინარეთა ზედა დაესხნ
ეს. ესრეთ უგრძნულად რომელ, ძლით უსწრო შეჭურვა და ამჵედრება ჰუ
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უნესა ზედა: ამას ზედა ივანე ამირ სპასალარმან და სხვათა დიდებულთა კნი
ნღა და შეპყრობისა სახედ იძულებით წარმოიყუანეს. და გამოემართნეს ესრეთ
მეტყუელთა. ნუ მეფე ჟამი არს ომისა და ჟამი არს სივლტოლისა. ვინათგან
ყოველსავე საქმესა ჟამი მიაჩანს: რამეთუ ოდესმე ალექსანდრეცა უძლეველი
იძლია დედაკაცისაგან. და ეგრეთვე სამფსონ დალილასაგან. და სოლომონ სიბილას
აგან. და სხვანი სახელნი ჵელმწიფეთა. ძლეულებისაგან წინა უყვნეს: და ნუ
უკჲ რომელთამე განვარისხეთ ზეცათა მეუფე მომცემი შარავანდედობისა შენი
სა. და სწორად ძისა ინება განსწავლნა შენი. ვითარცა მამამან შვილთ მოყუარემ
ან ამაღლებულსა ძესა დავითიანსა ზედა. ვინათგან იგიცა იდევნებოდა საულ

სა. მიერ მეფე და წწ~ყლი. უფროსღა მამად ძისა ღ~ისა განჩინებული:
Aწ ჩვენცა თავს მდებელთა ვიჵმიოთ სივლტოლა. და კვალად შემძლებელ მან
ყოვლისა მან და მომნიჭებელმან ძლევისამან. ჩვეულებისაებრ მოწყალებისა მი
სისა მოგვაგოს უძლეველობა. და ესრეთ იძულებით წარმომყუანებელნი და გა
მომართულნი. მრავალ გზის იგი და მოყმენი მისნი რაზმსავე შინა იპოვნეს, გა
რე უკუნ მქცეველნი და მიმბრუნველნი. ჵოცდეს და ჩამოყრიდეს სპათა მათ
თა. რომელთა სიმჵნითა ესე ვითარი უცხო და განსაკრთომელი საქმე იხილვა:
რამეთუ არა დიდებული არა აზნაური. არა ვარგი და საცნაური კაცი აზნ
აურის ყმაცა დაკლებულ იქმნა მათ ლაშქართა შინა. თჴნიერ ერთის ჯვარ
ის მტვირთველისა. და ერთის ბედითის კაცის აზნაურის კიდე. გარნა ჯვარი
წარმოყუანებულ იქმნა მშვიდობით და უვნებელად:
ãი განსაკრთომელი სიმჵნე და სიქველე და უფროსღა ჵელი საუფლო თანა შემწე.
ვითა
რ რომელთა წყობათა შინა. გინა ძველთა გინა ახალთა სმენილ არს ესრეთ უვ
ნებელობა უგრძნეულად დამსხმელობასა შინა. ესოდენთა სპათათაჱ ვინაცა ესრეთ იხ
ილეს ისლემთა. შემდგომად ამისსა განიფრთხვეს და თქვეს ვითარმედ. უკეთუ ეს
რეთ უგრძნეულად დამსხმელთა ვერ ჵელთ ვიგდეთ, და ვერ რომელი ვნება შევამთ
ხვიეთ. აწ დევნა გრძნობილისა, აჩრდილთა უკჲ არს დევნა მათი და წიაღითა
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შეპყრობა ქარისა: მაშინ შეიქცეს და წარვიდეს სირცხვილეულნი:
Aწ უკჲ წამკითხველნი ამისნი და მცნობელნი განიცდიდით საკვირველებათა
ღთ~ისათა. ვითარ წერილ არს ფსალმუნთა შინა. საზღვარი დასდევ რათა არა
გარდაჵდეს: ვითარ ითქმის ზღუისა თჴს. და კვალად კესარიელთა მნათობისა დი
დისა ვასილის მიერ აღწერილი ბუნებათა მეტყუელებისა თჴს ექუსთა დღეთა
თჴს: ვითარ ჩიტი ალკუნი ბაგვასა ზედა ზღვისასა დამსხმელ იქმნების კუერ
ცხთა. ხოლო ოხრანი და ღელვა ტეხილობანი ზღვისანი ვერ შეარყევენ და ვერ
ცა გარდაჵდებიან ბრძანებასა ღ~თისასა, და დაცემულ ექმნების მართუეთაცა ალკ
უნისათა: ეგრეთვე უკუეთუმცა მიეშვა ზენასა განგებასა, და არა უკუნ ექცივნეს
სიმჵნესა და სიქველესა მეფისასა და შიშსა სპათა მისთასა, წარტყუენულ და მო
ოჵრებულმცა ქმნილ იყო ყოველნი არენი და ადგილნი უმანკონი სამეფოსა მ
ისისანი: შემდგომად ამისსა უბოძა ანისი თჴსსავე მემამულესა. და ითაყუა
ნა თავისა თჴსისა ყმად. და თჴთ შემოეხვეწა ელდა გუზა ათაბაგი. და ჩამოდგ
ა შუა სულტნისა და ითხოვა ქართველთა ზავი:
Aქათ დედოფალი რუსუდან დაჳ მეფისაჳ სულტნის ცოლ ყოფილი ჩამოდგა შუა და შე
იქმნა მშვიდობა და ზავი ჟამ რაოდენ მე: ხოლო მეფე დაჯდა თჴთ სიხარულად
და განსვენებად: და დანადირობად ოდეს მე ჟამსა ზამთრისასა გარდავიდის ლიხთ ი
მერითს და მიუწივის ზღვად პონტოსა. მოვლის და მოინადირის ალანთა ქვე
ყანა რომელ არს აფხაზეთი: და ოდეს მე ზღვად გურგანისა. და ამას შინა
სუფევდა და იხარებდა: ვინათგან უღონო იქმნნეს ლაშქარნი და დიდებულნი ამ
ის სამეფოსანი. მკადრებელთა მოახსენეს ესრე სახედ. არა არს ღონე დარ

ჩომისა ჩვენისა თჴნიერ ლაშქრობისა და რბევისა:
¯~ ისმინა მეფემან და წარსცა ფიცი და ზავი შინაურთა. და ესრთსა დღესა შინა
დაასკუნეს პაემანი ლაშქრობისა: უბრძანა ტაოელთა კლარჯთა და შავშთა მო
რბევა ოლთისისა და ბანისა: ხოლო მესხთა და თორელთა, კარისა და აშორნისა:
და ამირ სპასალარსა და სომხითართა მტკუარს აქეთ ვიდრე განძამდის თჴთ ხა
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საგიანით ლიხთა და იმერთა და ქართველთა განძისა დამართებით მტკუ
რის პირი იმიერ და ამიერ ხოლთამდის. და ჲერთა და კახთა ალაზნის შეს
ართავით ვიდრე შარვანამდის:
iქმნა ესე ვითარი უცხო ლაშქრობა, რომელი არა ოდეს ვის ეხილვა ესე: არა
უადრეს მიჩანს ამბაკომის აღტაცებასა და დანიელის მიმართ მსწრაფლ
მოყუანებასა. არცა ელიას ცეცხლის ეტლთა მიერ მსწრაფლ აღტაცე
ბასა რომელი ესე იქმნა დღეთა ამათ ჩვენთა: ღ~თისა არს საკვირველება
ესე, და არა კაცობრივისა ძალისა: ესრეთ წამსა შინა მლაშქვრელმან და
აღვსებულ მან ურიცხუთა საუნჯეთა მიერ გარდავლო მთა და იპოვა მუნ
ვე გეგუთს. რომელი მუნ მყოფთა ძლით სადმე ირწმუნეს ყოფა ამისი:
Aწ რომელმან ენამან. ანუ რომელმან მე გონებამან შეუძლოს აღწერად ა
ნუ გამოთქმად. და უკეთუ ჵელ ჰყოს თითოეულად აღწერად, საწყენმცა იქ
მნა სიმრავლითა აღწერილთათა და საკვირველ და დაუჯერებელ სასმენელად:
ვინათგან დავითიანობა და სოლომონიანობა, ამის თანა ცხადად იხილვებოდა.
ცხებულსა თანა ღ~თისასა: ამასცა სოლომონისებრ მონებდეს ყოველნი მეფენი
ქვეყანისანი. და ძღუნის მრთმელობდეს წინაშე მისსა:
r~ მოვიდა ოდეს მე წინაშე ამისსა ანდრონიკე კომნიანოსი ცოლითა სახე შვენ
იერითა და ბრწყინვალითა. თანა შვილებითა და დისწულითა. მამის ძმის წუ
ლი დიდისა ბანოელ კეისრისა, ყოვლის დასავლეთისა და საბერძნეთისა მეფი
სა: და ვითარ მართებდა ეგრეთ მმადლობელმან ღ~თისა მან შეიწყნარა და მი
სცა პატივი შესატყვისი სახლისა შვილობისა მისისა: და მისცნა ქალაქნი
და ციხენი კმა საყოფელნი მისნი: და დაუდგნა საჯდომნი სიახლესა საყდრის
ა თჴსისასა. პირის პირ მამის დის წულისა თჴსისისა აღსართანისა, რომელი
მეფე იყო მოვაკანისა და შარვანისა და ზღვის პირისა დარუბანდით ხილხილა
მდის. რომელი მეფესა უჩნდა ვითარცა შვილი. რამეთუ მამიდისა მისისა თა
მარის ძე იყო რომელი პირველ განეთხოვა მეფესა დიდსა დავითს: ესე
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შარვანშა შემოხვეწილ იყო ოდეს მე დაჭირებული დარუბანდელთა ხაზართაგან:
Üაშინ შეიყარა ლაშქარნი იმერნი და ამერნი. და თჴთ ძმაცა ბერძენთა მეფ
ისა ანდრონიკე თანა წარიყუანა. და მივიდა ვიდრე კართამდე დარუბანდისათა.
და მოაოჵრა ქვეყანა მუსკურისა და შარაბამისა. და აღიღო ქალაქი შაბუ
რჩი. რომლისა კართა თჴთ მჭვრეტელობასა შინა მეფისასა დიდად მოსაწო
ნელ იქმნა ანდრონიკე. თჴთ მისგან და ყოველთა სპათა მისთაგან. და უბოძა ქ
ალაქი მამის დის წულსა მისსა შარვანშესა. და მუნიდაღმან მომრბეველი
ბასიანისა. რომელი ესე უცხო იყო კაცობრივისა ძალისაგან.

¸ემოიქცა მუ ნით გამარჯვებული იშვებდა და იმოთხზვიდა საყოფელთა შინა თ
ვისთა: ოდეს მე გაგზავნიდის სპათა თჴსთა და სპასალართა და მიუწევდის
ვიდრე ნახჭევანის კარამდის, და ოდეს მე მასისამდის. და ღაღუამდის. ოდ
ესმე ბარდავამდის და ბალყუანამდის: ამას ესე ვითარსა მარჯვებასა და
გაზევებასა შინა, განამრავლნა საჭურჭლენიცა. და დადვა თჴთ მისით მონ
აგებით და მისთა ნამეტნავთაგან მოგებული ციხესა შინა უჯარმოსასა.
რომელი აგებულ იყო ვახტანგ გორგასლისაგან. რომელსა შინა აღესრ
ულა ლომი იგი ლომთა და გოლიათი გოლიათთა ვახტანგ:
¯~სანადიროთა ქორთა და ძაღლთა სიმრავლე და სიტურფე და მოკაზმულობა
არაოდეს ვისგან ქმნილარს. არცა წიაღ მომართ ყოფად არს: ამას ესე
ვითარსა სრულ ყოფასა სოფლისასა. და საწუთოთა გემოთა შინა ქცევას
ა. მოიწიფა ძმის წული მისი დიმტრი ძე დავითისი შვილი ძმისა მი
სისა უხუცესისა დავითისი. სახე კეთილი და ყოვლითა ჵელოვნებითა მარ
ჯვე. და განსწავლული ზნე კეთილობითა. მსგავსი სახლი შვილობისა მა
თისა: გარნა რომელი ცუდ იქმნას ამათ ყოველთა სიკეთეთა და სწავლულ
ობათა. სახე უკლებლობათა და ჭაბუკობათა: იგი ექმნა მკულელ და განმ
ამწარებელ ჟამთა ცხოვრებისა მისისათა: უშიშოება ღ~თისა და გარდამავლობა
სჯულსა ქრისტეს მცნებათასა: ვითარ თანა შთამამავლობა და გვართა უბ
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ედობა ამის სამეფოსა კაცთა: ვინათგან დავითცა მამა მან მისმან. ღალატ
სა და განდგომილებასა შინა მამისა თჴსისასა დიდისა დიმიტრი მეფისასა ა
მოსწყვიტნა ამის სამეფოსა დიდებულნი. რომელნიმე ექსორია ქმნით, და რომე
ლნიმე სიკუდილით, და რომელნიმე განპატიჟებით:
Aქაცა მსგავსად მისსა შევიდა ეშმაკი გულსა და გონებასა მისსა. და მის მ
იერ შერისხდა ღ~თი ორბელიანთა. და ყოველთა ტომთა და მიმდგომთა მა
თთა სამცხელთა ჲერეთთა კახთა და სადაცა ვინ ნათესავი და ნატამალი მო
მსმენარ მათდა იყო: იქმნა განდგომანი ბრძოლანი კლვანი სისხლნი და
რბევანი:
¯~მოქმედმან სამართალთამან ღ~თნ არა მიუშვა ვითარცა დავითის ზე აბესა
ლომს. არცა ამას სცა უფლება ვითარცა ითქმის წმიდასა სახარებასა შინა.
უკეთუ ჰქვას შვილმან მამასა გინა დედასა კორბან რომელ არს ნიჭი, რომე
ლი ჩემგან სარგებელ გეყოსო სიკუდილითა მოკუედინო. ამის თჴსცა არა წა
რემართა ძესა მამისა წინა აღმდეგისა, და თჴთ ამასცა წინა აღმდეგსა. და
განდგომილსა მეფისა ღ~თის მოყუარისასა. და მიეცა ძლევა გიორგისვე მძლეთა
მძლესა:
Üაშინ შეიყარა ლაშქარი ქალაქით ტფილისით. და მიმართა სომხითისა მთ
ასა შინა მყოფსა და დაეკჲთა ძლიერად. იოტნა და გააქცივნა, დიმიტრი
და მიმდგომნი მისნი. და შეიხვეწნეს ქალაქსა და ციხესა შინა ლორისასა
და მოიხუნა ყოველნი სიმაგრენი და ციხენი რაოდენნი მას მძლავრებით დაეპ
ყრნეს: მაშინ წამოუვიდეს დიმიტრის სარგის მჵარ გრძელი, შვილითა და

ძმის წულითა მისითა ძმა და საყუარელი ორბელთა: ესე შეიტკბო და შეი
ყუარა მეფემან, და მისცა მისანდობლობა მსგავსად გვარის შვილობისა
მისისა. და მომრბეველმან ტაშირისა და ლორისა ვიდრე კართამდე. და დაიბან
აკა აგარათა:
Üაშინ დიმიტრი მყოფმან ციხესა შინა ლორისასა. წარგზავნა ლაშქარნი რომე
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ლნიცა დარჩომოდეს ერთგულობასა შინა მისსა. და სხვანი თემისა და
თემის მესხნი თორელნი ქართველნი სომხითარნი. და თჴთ გამზრდელი მი
სი მეჯინიბეთ უხუცესი ჭიაბერი. და მივიდეს ქვეყანასა ჲერეთისასა.
და მუნით მოიჵმეს ჲერეთის ერისთავი, და ყოველნი ჲერნი სრულითა ლ
ეკითა და კავკასიათა. და შეიქმნნეს ომნი ფიცხელნი და კვეთრ კვეთებანი:
რამეთუ იყუნესცა ორკერძოვე გამოცდილნი და ლომნი ჭაბუკნი: ამას ში
ნა სძლო მსჯავრმან სიმართლისამან და გააქცივნეს ჲერნი დიდებულ
ნი აზნაურნი და ლეკნი: ხოლო შეიპყრეს გრიგოლ ასათის ძე ფიცხელი
და კარგ მეომარი თჴთ ჵელ დაკოდილობითა: და გამოკულითა ცხენისათა
შეიპყრეს ივანე ვარდანის ძე. რომელი ითქმოდა პირველითგან ორგულად
და მთხრელად მთხრებლისა: და მისთანა შოთაცა ძე ართა ვაჩოს ძისა:
ესენი ვითარცა შინათ გამოცემულნი განზრახ განგებითა ჵელთ იპყრნეს წა
მოემართნეს და მოვიდეს წინაშე მეფისა ღ~ვთივ დაცულისა: ხოლო განიხ
არეს სიხარულითა დიდითა ფრიად: ვინათგან ხედვიდა ღ~თსა თანა შემწე
დ თჴსსა ჵელის ამპყრობელად. და მარადღე მარჯუებისა მომცემსა, მრა
ვალსა: მადლსა აღუარებდა:
Üაშინ მეფე აგარას მყოფი აღიძრა. აღვიდა და მოადგა ქალაქსა და ციხესა
ლორისასა: ხოლო მას ჟამსა წარეგზავნნეს სპარსეთს დიმიტრის, ქართლის
ერის თავი სუმბატის ძე ლიპარიტ. და მეჯინიბეთ უხუცესი ქავთარ ივანეს
ძე. რომელნი ესე გიორგისაგანვე იყუნეს ჵელის უფალნი. და ანანია დვინე
ლი: ზოგნი შაერმანის თანა, და ზოგნი ელდაგუზის ძეთა თანა. რათამცა
მოხადეს თანა შემწედ თჴსსა: ხოლო მათ დაღათუ ინებეს თანა შემწეობა
დიმიტრისი, არამედ უქმადვე უკუნ აქცია მართლ მსაჯულებამან ღ~თის
ამან: ამას შინა დაუღონოვდეს ციხესა შინა ლორისასა მყოფნი:
iხილნა რა დიმიტრი თავი თჴსი ყოვლითურთ შეუწევნელი, მოიბა საბელი
და გარდამოჵდა ციხით და მოჰმართა თვისსავე ბიძასა: და ამირ სპასალარი
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და სხვანი რომელნიცა დარჩეს ციხესა შინა უნებლებით გამოასხეს
ციხით და მოჰყუანდეს წინაშე მეფისა, სვე სრულისა და ამაღლებულ
ისა: აღიღო ლორე და დაიჭირა თავისა თჴსისათჴს:
¯~ მას ჟამსა მუნით წარმოვიდა მორჭმული და ზე ამაღლებული და
ურჩთა და მტერთა თჴსთა არა მიაგო მსგავსად მისაგებელისა მათისა.
არამედ შენდობით და წყალობით წვართნა. და რომელნიმე ექსორია ყუნა
უცხოთა ქვეყანათა. და თჴთ მოვიდა ნაჭარმაგევს. იშვებდა და იხარებდა,
და ჰმადლობდა ღ~თსა:

Aწ დაიწყება ცხოვრება თამარისა:
¸ემდგომად ამისა მეორესა წელსა შეიყარა ყოვლით სამეფოთ თჴსით. შე
მოიქცა ღანუჵით ნაჭარმაგევადვე: და შემკრებელმან შვიდთავე სამეფ
ოთა თჴსთამან. აწ მოუწოდა ცოლსა თჴსსა დედოფალთ დედოფალს
ა ბურდუხანს. რომელი იყო ასული ოსთა მეფისა. რომელი ჰმატდა სი
კეთითა ყოველთა დედათა სიბრძნითა და გონიერებითა და სიტურფითა და
შვენიერებითა. რამეთუ მისებრი სძალი არა უხილავს ქვეყანასა ქართლ
ისასა: და ვითარ იგი ჰმატდა ყოველთა სიკეთითა, ეგრეთვე დედობითაცა
თამარისითა უმეტეს იყო ყოველთა: და თანა განზრახვითა და გამორჩევითა მ
ისითა. და უფროსად განგებითა ზენისა მის ყოველთა მხედისათა. შარა
ვანდედთა მინიჭებითა შვილი მათი თამარ. ნათელი და ბრწინვალება თ
ვალთა მათთა და გვირგვინი და და მანიაკი ყოველთა მეფეთა და ჵელმწიფეთა:
Üეფე ყო თანა დგომითა პატრიაქთა და ყოველთა ეპისკოპოსთათა. დიდებულ
თა იმერთა და ამერთა. ვაზირთა სპასპეტთა, და სპასალართათა. და დაისვა
მარჯვენით თჴსსა მეფე და დედოფალი შემკული და შემოსილი პირად პირა
დად ფესვედითა ოქროვანითა. ბისონითა და ზეზითა. რომელსა ხადა მთად
ღ~თისად. მთად პოხილად და მთად შეყოფილად: და დაადგა გვირგვინი ო
ქროსა თავსა მისსა. ოქროსა მის ოფაზისა აღმკული იაკინთთა და სამარა
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გდოთა მიერ. და მდიდარნი ერისანი ლიტანიობდეს წინაშე პირსა
მისსა: და თჴთ მეფემან მფიცებელმან ერთგულობისა და ერთ სუ
ლობისა მისისათჴს. და ცრემლით მლტოლვარემან შეავედრა იგი
ღ~თსა, და აკურთხა იგი კურთხევითა აბრამიანთა: რომელი ჩანს ვითა
რცა მზე ვიდრე მოდღენდელად დღედმდე, მამისა კურთხევა შვილსა
ზედა საყუარელსა ნარნარსა. და მშვიდსა მსგავსად დავითისა: და ლო
დისა მის ებრ დანიელის მიერ ხილულისა. რომელი გამოეკუჲთა მთისა
გან. იმატა და იმატოს. და მერმეცა იმატა, ვიდრემდის იქმნა მთა დიდ
და ლოდ საკიდურ. არა ლოდ შებრკოლებისა:
DA შემუსრა ყოველი ხატნი და კერპოვნება ოქრსა ვეცხლისა რკინისა
და რვალ ისა და კეცისა: რომელნიმე უხილავთა ძალთა ძეგლები და ანდ
რიანტები. და რომელიმე ხილულთა მბრძოლთა და წინა აღმდგომთა ძლი
ერებანი და სილაღენი, რომელნიცა შემდგომმან სიტყამან საცნაურ ყოს რომელ
ნი გვეგულების აღწერად:
¯~ ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ: და ვითარცა ესრეთ განსცხრებო
დეს და იშვებდეს. და არა სადათ იყო მავნებელი გინა ვნებული. არამედ
ყოვლითურთ მოხარულნი და გაზეებულნი იმოთხვიდეს და იხარებდეს:
მაშინ მოიწია თანა ნადები იგი ბუნებისა ჩვენისა. და საწუთოსა ამის
პირ უჭეშმარიტობა და სიმუხთლე: მიიცვალა დედოფალი დედა თამარისა. ყოვლით
ურთ სიკეთე აღმატებული დედოფალი. ბურდუხან: და თუ ვითარნი
ვაებანი და ტყებანი იქმნნეს ჟამსა მას. შემსგავსებული მოსაწევარისა

მათისა. სიტყვით გამოთქმა შეუძლებელ არს. და აღწერად შეუკადრებელ
და საწყინო მსმსენელთა თჴს
¯~ მეფესა გეგუთს მყოფსა უთხრეს ესოდენი ამბავნი ზარისაჵდელნი. აღ
მფხურელმან თმათა და წვერისამან. აღისწრაფა შეყრა საყუარელისა თჴსი
სა. ესე ვითარისა დედისაგან უსამართლო ქმნულისა ტკბილისა შვილ
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ის თჴსისა თამარისა. რომელსა ნათელ ცისკროვნება ჰაერისა მისისა
სიმრუმედ გარდაიქცეოდეს: ხოლო ნაკადულნი ცრემლთა მათთანი ურთიე
რთას ხვევნასა შინა ოთხთავე თვალთაგან სახედ სამოთხისა მდინარეთა
გეონისაებრ მცენარეობდეს:
«A ვითარცა წესისაებრ იგლოვეს ყოველთა ქართველთა. კვალად იმედის მ
დებელ ექმნა შვილსა საყუარელსა და სატურფოსა. არა უმეტეს ზომისა
გლოვად. ვითარცა არცა იყო თამარ გარდამსლველი წესსა და საზ
ღვარსა სამღთოთა სჯულთასა: მორჩილ ექმნა მამასა თჴსსა და მიმყოლელ
ყოველსა ბრძანებასა მისსა: და შემდგომად გლოვისა მის გარდაჵდისა და
მოქცევასა წელიწადთასა. კვალად იშვებდა და ნადირობდა მომვლელი მთათა
და ბართა ბრძანებათა მპყრობელი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა. ჩრდი
ლოსა და სამხრისა: რამეთუ ამას სძღნობდეს. და ძმობდეს მეფენი ბერძე
ნთანი და ჰრომთანი. ჰინდოთა და არაბთანი: ეგრეთვე სულტანნი ხვარასნ
ისა და ბაბილოვნისა და შამისა. ეგვიპტისა და იკონიისანი, და შემდგომ
ნი ამათნი. სკვითნი ხაზარნი. და ალმანნი. ხვარასანი და ხვარაზმშა. აბაშ
ნი არაბნი მიდნი ელამიტელნი და შუა მდინარელნი. და ყოველნი ერნი
ენანი და ნათესავნი, მაღრიბით მაშრიყამდის:
Aმას ესე ვითარსა გაზეებასა და ამაღლებასა. სვე სრულობასა. და სოფლი
სა მონაგებთა და დიდებასა: აჰა მოიწია ჟამი ევას წყევისა. და ადამის
ცთომათაგან დანასაჯი. და ყოველთა ტომთა მათთა ზედან წარუალი ვა
ლი. სიკუდილი ყოველთა შემჭამელი და მიწადვე მიმაქცეველი: რამეთუ
ვინათგან თჴთ ღ~თნ და ძემან ღ~თისამან და ჩვენდა მომართ მოსრულმან
ჵორცითა მით ადამიანითა მიიღო სიკუდილი: რა საკვირველ არს, უკე
თუ მიწით მოღებულნი მიწადვე მიიქცენ: ეგრეთვე ამან დიდმან და სასუ
რველმან. და ყოველთა ღ~თისა სათნოთა ქცევათა, და კაცობრივთაცა შინა
უზეშთაესმან. უახოვნეს მან ყოველთა მის ჟამისა კაცთა მან. დიდმან მეფე
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მან გიორგი მიიღო სიკუდილი:
მოკუდა მეფე გიორგი. ქ~კს, ტჟ~დ:
Üასვე მსგეფსსა ქრისტეს ვნებისასა. ესე ვითარი საგოდებელი და სა
ღაღადო მოსაწევარი მოიწია. რომელ ითქმოდამცა თუმცა განსახეთქელი
კლდეთა და შემძრველი იატაკთა. და დამაბნელებელი მნათობთა:
eსმა ესე მეფეთ მეფისაგან თჴთ მეფე ქმნულსა თამარს. ქალაქსა შინა
ტფილისისასა. მჯდომსა ციხესა შინა ისინს: მაშინ ყოვლითურთ სა
მოთხისა მსგავსი სამყოფი, იქმნა მსგავს ჯოჯოხეთისა: და შვებათა წ

ილ და მუსიკობათა, აღჵდეს ჵმანი ვაებისა და ტყებისანი: თამარ პირი
იგი ეთეროვანი და უკიმირო, ჰაერი უმრუმო ნათელი, შეიზღუდა
ბნელითა. და დამფხვრელი თმათა იხოკდის ღაწუთა, ჵელითა მულღაზარ
ოვანთა: და წყარო სისხლისა უსწრობდა ჩაკიდულსა ცრემლთასა: ხოლო
დაჳ მეფისა რუსუდან გამზრდელი თამარისი იყოფოდა სამშვილდეს. წა
რვიდა პატრიარქი და დიდებულნი და წარმოიყუანეს მუნით:
¸ერავიდეს ტაძართა სამეუფოთა. და აღმხილველთა თვალთასა, იხილნეს ამ
აღლებული და სვე სრულობით გაზეებული ტახტი და სასვენებელი მ
ეფეთა დაცლილი და ოჵერ ქმნილი: და კვალად იხილა გაზრდილი თჴსი
თამარ ესრეთ მყოფი. გარდამხვეველნი ურთიერთას სისხლ რუელითა ცრე
მლითა ჵმასა აღუტევებდეს ვაებისასა: მიმოიხილეს გარემოს და იხილეს
მიქაელ პატრიარქი ყოველთა ეპისკოპოსთა თანა მდგომი, და ვაზირი ანტო
ნი, და ამირ სპასალარი ყუბასრა. და სხვანი კეთილის უფალნი. მეჭუ
რჭლეთ უხუცესი ვარდან, და მდივანი ჩურჩურახი. ჭიაბერი მეჯინიბ
ეთ უხუცესი. აფრიდონ მსახურთ უხუცესი. იოანე და დიდებულნი აზ
ნაურნი მონანი და მოყმენი თანა პორფირით და გვირგვინით სკიპტრათურ
თ: და საჭურველთა სვიანად ჵმარებულთა: კვალად ამხილველთა იხილეს
ცა სრაჳ, სავსე მეომართა რაზმები და რაზმები. სპები და მონა სპები:
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და კვალად ქალაქები და ციხეები აწყუედილი და ოჵერ ქმნილი. და თჴთ ი
ხილვებოდა ტანითა გორგასლიანითა და პირითა მნათობიერითა უსულოდ
და უძრავად მდებარე: რომელმანცა ენამან გამოთქვას, ანუ რომელიმცა
სახე მოიღებოდა უსახოსა მის დღისა. რაოდენნი გლოვანი, რაოდენნი ტყე
ბანი. რაოდენნი ვაებანი. და რაოდენნი სისხლ რეულთა ცრემლთა ნაკადნი
ათას კეცნი. რომელნიმე მოთქმანი და მოჵსენებანი. ადამისნი აბელისამდამი. და
დავითისნი იონათანისადმი. და იაკობისნი იოსებისდამი:
aმას ესე ვითარსა გლოვასა, და ბნელთა სახლთა შინა შეწყუდევასა. შთაცმ
ასა და დაფენასა ძაძისასა. და კიდე ქმნასა ყოვლისა სანოვაგისასა: მიმყოვრდა
ჟამი გლოვისა: ვერღარა ეძლოთ ქართველთა უმეფოდ და უპატრონოდ ყოფნა.
ამისთჴს შემოკრბა შვიდთავე სამეფოთა დიდებულნი რომელნიცა ღირს იყუნეს
განზრახვად და გამორჩევად: ჰკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს გამზ
რდელსა თამარისასა: დღეს შენ სჩან მშობლად ამისა. და ვინათგან ვხედავთ
ყრმასა თამარს, გონებითა არა ყრმებრითა, არამედ გონიერებითა და ცნობიერებ
ითა სრულსა. და ჯეროვნად და კეთილად მორჩილსა და მსმენელსა შენდა. და
შენ გხედავს სახედ მშობელთა. არქუ მბრძანებელმან და მომხსენებელმან. შეც
ვალება ამის ესე ვითარის გლოვისა. და სადა ძმასა თქვენსა და მამასა მათსა დ
აუსვამს, მუნ ჵელ ყოს გამობრწყინვება მათი: და უკეთუმცა არა შემეცნებულ
იყო სისრულესა და ზეშთა პყრობად და აღმატებად მთავრებრივსა პატივსა,
გვირგვინი იგი და მანიაკი მეფობისა არამცა ერწმუნნეს საყდარი დავითისი.
და საბრჭო სოლომონისი: აწ ჵელ ყოს ჵელითა მეფობასა. და კურთხევით გვირ
გვინოსან ყოფად: აღვიდეს და ამაღლდეს და დაჯდეს საყდარსა მამათა

თჴსთასა. აპყრობითა და აძღვანებითა ძელისა ცხოველისათა: მან დაიპყრნე
ს კიდენი ქვეყანისანი. და მეფობდეს იგი ზღვითი ზღვადმდე. და მდინარიდ
გან კიდედმდე სოფლისათ:
aმისმან მსმენელმან დედოფალმან სუსუდან, მიითვალნა განზრახვანი მათნი.
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და ეკეთნეს სიტყუანი იგი. შევიდა წინაშე თამარისა. უბრძანა და მოა
ხსენა მეფესა დედოფალსა თამარს. და ძლით მორჩილ ექმნა
ბრძანებასა გამზრდელისა თჴსისასა: და შვიდთავე სამე
ფოთა თჴსთა განზრახჴთა და გამორჩევითა: ძლით დაარ
წმუნნეს აღსლვად და ამაღლებად საყდართა
და საჯდომთა მამა პაპურ
თა:
ჱ
Dაჯდა ნებითა ღ~თისათა მეფე თამარ: დასაბამითგან წელთა, ექუსი
ათას ექვსას ოთხმოც და ექუსსა: ქ~ეს აქეთ. ათას ას ორმოცდა ათ
ექუსმეტსა. იყო მეფე ქართლისა თამარ მეორმოც და ათე:
¯~ აწ ამიერითგან ვიწყო და მოგითხრა. და დაფარული იგი ცეცხლი. ვითა
რცა საღრტილსა შორის კვეთებითა რკინისათა გამოკრთის: ეგრეთვე აღმობრ
წინვებად ამბავთა თამარისთა: და სიტყვით ოდენ მცირედი რამე ნაბერწყალი
დიდისა მის საჵმილისა აღმოვაჭურით. და მოგითხრა მიუთხრობელი და სიტ
ყვით გამოუთქმელნი ცხოვრებანი, და ქცევანი თამარ ბრძნისანი:
Üაშინ ვითარცა შემოკრბეს შვიდთავე სამეფოთა მთავარნი და დიდებულნი პა
ტრიარქით თანა ყოვლით ეპისკოპოსით და სამღდელო კრებულით. აღსვეს
და აღამაღლეს საყდარსა ზედა სამეუფოთა, მზე იგი მზეთა, და ნათელი ნათელ
თა. ელვარება და მზეებრ მაშუქებელი სხივ კამკამებათა: მიიღეს გვირგ
ვინი, და აღიმაღლეს ჵმა მგალობელთა ძლევით გვირგვინოსნობისა, და მძლ
ედ მფლობელობისა: და მოახსენეს მთასა ზეთის ხილთასა გამოჩინებულსა
ჯვარსა, კოსტანტინეს ზე მეფისა: და ამას ესე ვითარსა შესხმასა და გალო
ბასა შინა. ვინათგან ლიხთ იმერთაგან იყო დადგმად გვირგვინსა თავსა
სამეუფოსა: აწვივეს მონაზონი ღირსი მადლით შემოსილი მთავარ ეპისკო
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პოსი ქუთათელი ანტონი საღირის ძე მიღებად გვირგვინისა და სრულ
ყუეს რა კურთხევა დალოცეს: მაშინ კახაბერი კვირიკეს ძე ერის თავი რა
ჭისა და თაკუერისა. და სრულ ყვეს მოჵელეთა სვიანთა და დიდებულთა ვა
რდანის ძეთა საღირის ძეთა და ამანელის ძეთა მოღებად და დადებად ჵრმლისა:
aმას შინა ჰკრეს სპილენძ ჭურთა ბუკთა ქოსთა და წინწილთა. და იყო ზარი და
ზეიმი ქალაქსა შინა, სიხარული და მხიარულება. შვება და გამოსვენება,
და იმედი უიმედო ქმნილთა. და სასოება უსასო ქმნილთა: თაყუანის სცეს დალ
ოცეს და ადიდეს სპათა შვიდთავე სამეფოსათა. და დაიპყრა ჟამისად თითოე
ულმან თჴსი ადგილი: რამეთუ რომელმან ადიდნის მადიდებელნი თჴსნი
ღ~თნ, თჴთ მისგან იდიდა თამარ შვიდ მნათობიერი: რომელმან ექვსთა

დღეთა შინა წარმოაჩინა ყოველნი არსნი. და განსვენება სცა მეშვიდესა:
eსე თამარ არს რომლისა თჴს თქვა განსუენებად სულსა შინა მშვიდსა
და მყუდროსა: აწ მხილველმან იხილა და იყო ნათელი, უმეტეს ნათლ
ისა მის ხილულისა. და იყო კეთილ. და უწოდა ნათელსა მას დღე.
ამას უწოდა ნათლად ულუმპიანად. დიდ სვეობისა დადიდ ბრწყინვალ
ებისა: ამან განმზადებულმან სიბრძნისა შვიდთა სვეტთა მან აღაშენა მას
ზედა ტაძარი შეუმწიკულებელად სამკვიდრებელად შვიდთა მადლთა სულისა
თა. და შვიდ გზის დღესა შინა მადიდებელმან ღ~თისა მან, შვიდ წილ
განწმედილ ყუნა სიტყუანი თჴსნი მსახურებად უფლისა: ვითარ აღსწერდა
რომელსამე ესაია, და რომელსამე დავით. და პატივის მცემელი შვიდთა
უფროსღა ნაწილის მიმცემი მერვისა სიტყვისა ებრ სოლომონისა: კვალად
შვიდცა და სამეოც და ათ შვიდ გზის შვიდეულთა შინა თუითეულსა
დღესა. შემანდობელმან ბრალეულთამან. ჵმისა ებრ სამეუფოსა. და
შვიდთა მათ სარტყელთა ცისათა მნათობთა სფეროსანთა. რომელ არი
ან კრონოს, ზევ, აფროდიტე, აპოლონ, ერმი, ირაკლი, და არეა:
ამათ შეასახა სფერო მიწიერი ხუთთა მათ საგრძნობელთა სულისათა. შ
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ვიდ მყოფელად თანა დართვითა სულისა და გონებისათა განწმედად:
განათლებად და განბწყინვებად: და ესრეთ აღებაძვა ზენასა მნათ
სა, ქვენა ესე მნათი. გინა თუ შვენებითა უცხოთა და უსახოთა. გინ
ა თუ სიბრძნითა და მეცნიერებით მპყრობელობითა: ანუ თუ მზეებრ
უხვებითა მიფენად სწორებით მართალთა და ცოდვილთა: და ესრეთ გა
ნსწავლნა ხუთნივე საგრძნობელნი, და შეიზღუდა შიშითა ღ~თისათა, ხედ
ვა, ყნოსა, სმენა, გემოს ხილვა, და შეხება: და ულიქნავად სატანა
ს და გველისა მიერ: და ესრეთ მარად წარმდინარე ესე საწურთო
და ქვე დამზიდველი მსგავსად სოლინართა შეუხებელმან ბიწისამან. უვ
ნებელად წარიჵადნა: და ესოდენთა დიდებათა და სიმდიდრეთა გარდარეუ
ლთა და სიმაღლესა შინა ესრეთ იყო, ვითარმცა ყოვლად არა რა
ჰქონებოდა და უდარეს და უგლახაკეს ყოველთა კაცთასა შეერაცხა თავი
თჴსი. მომჵსენებელი ჵმისა მის, შიშველი გამოვედ დედის მუცლით
ჩემითგან, და შიშველსა მეგულების წარსლვად. და ესეოდენსა ამას ღვ
თის მსახურებასა და კრძალულებასა შინა, ნუ უკჲ ქვეყნიერი
ესე მეფობა უდიდებელად და განუგებელად დაუტევა, ნუ იყოფინ.
არამედ უზეშთაეს ყოველთა მეფეთა და ბრძენთა და ფილოსოფოსთასა კე
თილად განაგო და შეამკო და წარმართა. რომელი ესე შეუძლე
ბელ არს სხვათა კაცთა მიერ. ჵმისა ებრ სამეუფოსა. ვითარმედ
ორთა უფალთა მონება შეუძლებელ არს. არამედ ამან პირველად მეძი
ებელმან სასუფეველისამან და ზენასა სუფევისა მოსურნემან, ქვენაცა
ესე დიდება და სიმდიდრე უხვებით და სავსებით მიიღო, აღთქმისა
ებრ უტყუელისა. პირველად ეძიებდით სასუფეველსა ღ~თისასა და სი

მართლესა მისსა, და ესე ყოველი შეგეძინოს:
r~ აღიმაღლა მაღლად გონება, და მდაბლითა სულითა განიცადა სიდ
იდე საქმისა მისდა ხვედრებულისა: მიაყუნა მყუანებელსა თჴსსა
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ხედვა. და ვითარცა ორბმან ფრთე მალემან აღიფრინვა ზე. და მიმო
ავლნა გუგანი სახედველთანი. და სივრცითა გონებისა თჴსისათა შემოიკრი
ბა ყოველივე საღ~თონი და საერონი წესნი და განგებანი: და იწყო განგე
ბად, ვითარ იგი მობერვიდა სული:
Üიმო იხილა სიმახვილითა ცნობისათა გარემოს ყოველი. და მყისსა შინა
შეემეცნა ხილვითა ოდენ წრფელთა. და დრკუთა და გულარძნილთა და უ
მანკოთა. ერთგულთა და ორგულთა: და სიბრძნით განგებითა თჴსითა, პი
რველად ყოველთა ზედა დაასხა წყალობა უხვებით. რათა ჟამსა საქმეთა
სა, ერთ გულნი ერთ გულობით მადლიერობდენ: ხოლო დრკუნი და განდრე
კილნი გულითა. უსიტყუეულ იყუნენ მიგებისათჴს უშურველად წყალობათასა:
gანახუნა საუნჯენი მამა პაპათანი, და განფინნა ყოველთა ზედა მოწყალებ
ანი და შეწყნარებანი: პირველად ყოვლისა, პირველისა მისთჴს იღვაწა
სადა იგი დაიუნჯების სიმდიდრე წარუპარველი. რომელსა მპარავი
არა მიეხების, და მღილთა მიერ არა განირყუნების. მუნ წარგზავნა
უხვებით, ჵელითა გლახაკთა და მოქენეთათა: რომლისა რიცხვი ურიც
ხვ არს, და ჰამრი უამრავ: და დაიჵსნნა მოვალენი ვალთაგან. და მისცა
ობოლთა და ქურივთა კმა საყოფელი მათი. და ჵელმწიფება განჰქორწინ
ებად ობოლთა მათთა: ღონიერ ყუნა გლახაკნი, და ღონიერნი მდიდ
არ: ამა ესე ვითარსა შინა დაწყებასა წყალობისასა, იმერთა და ამერთა
ზემოთა და ქვემოთა შვიდთავე თემთასა, არა დაუტევა მოქენე, რომელსა
ცა ზედა არა უხვებით მიჰფინა წყალობა და სამართალი:
¯~ სჯულთა თვის საღ~თოთა, მეორე კოსტანტინე იქმნებოდა. და მისებრვ
ე მოსწრაფე იყო დაწყებასა საღ~თოსა საქმეთასა: რამეთუ იწყო აღლესვად
ორპირსა მახვილსა სამხილებელად უღთოთა, და მოსასვრელად თესლთა
ბოროტთა: და ინება რათა იქმნეს შეყრა და გამორჩევა, დიდთა მათ და
მსოფლიოთა კრებათა: პირველად აღმოუწოდა წმიდით ქალაქით იერუსა
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ლიმით. ნიკოლაოზს გულაბერის ძესა, რომელსა სიმდაბლისა ძლ
ით ეჯმნა ქართლისა კათალიკოზისაგან: ესერა მოიყუანა. შემოკრიბ
ნა ყოველნი სამეფოსა თჴსისა მღდელთ მთავარნი მონაზონნი და მეუდ
აბნოენი, კაცნი მეცნიერნი სჯულისა საღ~თოსანი: და მოსწრაფე იყო
რათა მართლ მადიდებლობასა ზედა შემოთესილნი ბოროტნი თესლნ
ი აღმოფხურნეს სამეფოსაგან თჴსისა: რომელი ესე განემარჯვა ადრე
სასოებითა კეთილის მქონებელითა:
¯~ შემორაკრბეს ყოვლით კერძო სამეფოსა მისისა ეპისკოპოზნი. რომელ
თა პირველად აქუნდა ზემო ჵსენებული იგი ნ~იკზ მსგავსი სეხნისა
თჴსისა წმიდისა ნ~იკზისი: და ანტონი ქუთათელი საღირის ძე დიდ

ად განთქმული სათნოებათა შინა, და ძლიერი სიტყუით და საქმით,
მიეგებოდა მათ თამარ დიდითა სიმდაბლითა, ვითარცა ერთი კაცი
შეურაცხი და არა ვითარცა მეფე ვ~რ ანგელოზთა და არა კაცთა:
¸ეკრიბნა ყოველნი ერთსა სადგურსა. და დასხნა საყდრებითა. ხოლო
თჴთ დაჯდა შორის მათსა მარტოდ, და არა მეფობით: და ესრეთ
ეუბნებოდა: ჶი წმიდანო მამანო. თქვენ ღ~ისა მიერ განჩინებ
ულ ხართ მოძღვრად ჩვენდა, და მმართებლად წმიდათა ეკკლესიათა.
და თანა გაცთ სიტყვის მიგებად სულთა თჴს ჩვენთა: გამოიძიეთ ყო
ველი კეთილად. და დაამტკიცეთ მართალი. და განჵადეთ ყოველი გ
ულარძნილი: იწყეთ პირველად ჩემ ზედა. რამეთუ შარავანდედი ესე
მეფობისა არს, და არა ღ~თის მბრძოლობისა: ნუ თვალ ახუამთ
მთავართა სიმდიდრისათჴს. ნუცა გლახაკთა უდებ ჰყოფთ სიმცირისათჴს:
თქვენ სიტყვით, ხოლო მე საქმით. თქვენ სწავლით, ხოლო მე განს
წავლით. თქვენ წურთით, ხოლო მე განწვრთით: ზოგად ჵელი მი
ვსცეთ დაცვად სჯულთა საღ~თოთა შეუგინებელად, რათა არა ზოგა
დ ვიზღვივნეთ: თქვენ ვითარცა მღდელნი, ხოლო მე ვითარცა მე
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ფე: თქვენ ვითარცა მნენი, ხოლო მე ვითარცა ებგური:
eსმნეს რა სიტყუანი ესე ყოველსა მას კრებულსა მამათასა, მადლობდ
ეს ღ~თსა და თანად მეფესა ღ~თივ განბრძნობილსა: ჯდა უკჲ თამარ
მცირედ ჟამ შორის მათსა. მერმე მოიღო კურთხევა მათგან და წარვიდა.
პალატად თჴსად:
¯~ წინა მძღვართა კრებისათა ნიკ~ზ და ანტონი. რომელნი ვითარცა პირმე
ტყუელნი მთიებნი უძღოდეს მომრგულებასა ცაებრისა მის ვარსკულავთა
ვარსკულავისასა: ხოლო არა ინება მაშინდელმან მან მიქაელ კათალიკოზ
მან შორის მათსა ყოფა. რამეთუ წინა უკმო რამე იყო წესთაგან საეკკლ
ესიოთა. და ჭყონდიდელ მაწყუერელობა, და მწიგნობართა უხუცესობა მას
მიეხუჲჭა ჟამისაგან. არამედ ვერ განაყენეს დაღაცათუ ფრიად იღუაწეს:
არამედ თჴთ განაყენა სასჯელმან ღ~თისა მან: ხოლო სხვანი ვინმე ეპის
კოპოსნი შესცვალნეს. და მათ წილ სამღთონი კაცნი და მეცნიერნი სჯულ
ისანი დასხნეს: და სხვანი საეკკლესიონი წესნი განმართნეს უდებთა დაჵსნ
ილნი:
¯~აღივსებოდა რა კრება და აღდგეს წმიდანი მამანი: კვალად მეფე თამარ
მიექცა საურავთა და განსაგებელთა სამეფოთა თჴსისათა:
Üაშინ იწყეს ძველითგან ჩვეულებისა ებრ კაცთა დაუდგრომელობისა საქმე.
დიდებულთა ვიეთმე ჵელის უფალთა ყუეს ფიცი ესრეთ. ვითარმედ აღარ
ვეგებით ძველთა ჵელის უფალთა და განმგებელთა საქმისათა ფარმანსა ქვეშე
მყოფნი. ვინათგან მათგან დაძურცილნი და უპატიოდ დასულნი ვართ:
და გვარიანნი და თჴთ მსახურულნი სახლნი უპატიოდ და უსახოდ გასულ
ვართ, უგვაროთა და უჵმართაგან: დაღაცა თუ ერთგული და კარგი მოყმე და

ჭაბუკი იყო ყუბასარ გაზრდილი პატრონთაგან, და იყოცა ამირ სპასალა
რი და მანდატურთ აუხუცესი, გარნა სენისა მიერ ფილენჯად წოდებულ
ისა მიღებოდა ენა ჵელი და ფერჵი: და აწვივეს მეფესა თამარს მოღებად
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ყოვლისა ნაქონებისა: გარნა უქმ იქმნა განზრახვა მათი. ვინათგან თა
მარ სახიერი იყო და მოწყალე. მოიხსენა სიყუარული და სამსახური
და ზრდილობა მისი, თჴნიერ ჵელის უფლობისა. და ლორისაგან კიდე
არა რა დააკლო: და ეგრეთვე სიყუარულითა და დიდითა პატივითა და
იჭირა დღე და ღამე მიცვალებისა მისისა:
Öვალად აფრიდონ, აზნაურის ყმობისაგან ღ~თის მობაძავის მოწყალები
თ ამაღლებული და გადიდებული ვიდრე მსახურთ უხუცესობამდი. და
თმოგვისა და სხვათა ციხეთა პატრონობით აღზეებული მოიშალა და დაი
მჵო ნებითა და განზრახვითა ლაშქართათა: და ბრძოლა ყუეს ურთიერთას
ჵელის უფლებისათჴს: ერთი ესეცა უცხო მოსაგონებელი, და დიდად
განსაკვირვებელი. ყუთლუარსღან ჯორის სახედ ორ გუნებამან, და და
უდგრომელმან წესსა ზედა თჴსსა: ვითარ ჩვეულება აქუს ყრმათა. ად
რე აღზუავებად სიდიდისა მიერ. და უფროსღა გვარითა უხანოთა აღამაღლ
ებს. სიმდიდრე მომღებ იქმნა წესსა რასმე სპარსთა გონება მაღლობის
ასა, და სილაღით ქცევისასა: ითხო დადგმად კარავი ველსა ისანისასა:
სანახებსა საგოდებელისასა. მუნ შიგან თავის უფლებით მსხდომარენი.
რათა მივსცემდეთ და მოვიღებდეთ. რომელთამე ვრისხვიდეთ, და რომელთა
მე ვსწყალობდეთ. ამას ერეთ ვკადრებდეთ თამარს მეფესა და დედოფალ
სა. და მუნღა სრულ იქმნებოდის გაგებული ჩვენი:
eსე ვითარ საწყენცა იყო. და ვითარცა შვენოდა მისსა ჵელმწიფობასა და ს
იბრძნესა და მეცნიერებასა, ეგრე იწყინა და გაიკვირვა: და ვითარცა გულ
ის ჵმა ყო მათი სივერაგე და უკეთურება. უკლებმან გონებითა, და სუ
ლ გრძელმან და გვიანმან რისხვისა თჴს. და საუნჯემან სიბრძნისამან. იძია
ღონე შემსგავსებული სიბრძნისა მისისა. რათამცა ჵელთ იგდო მოქმედნი
ამის საქმისანი: განეზრახა ერთ გულთა და საკუთართა თჴსთა. და შეიპ
ყრა ყუთლუ არსღან მეჭურჭლეთა უხუცესი, ხოლო აწ თავით თჴსით
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ამირ სპასალარად. და სომეხთ მეფისა ადგილსა ლორეს დაჯდომად განმზა
დებული: და ვითარცა ცნეს ესე ლაშქართა მის თანა შემწეთა და თანა შეფი
ცულთა. მისისა მის უკეთურობისა, და უგზოდ განზრახულობისათა. შეე
ყარნეს და უკუადგეს თამარს სახიერსა და ბრძენსა. და ყუეს ახალი სიმ
ტკიცე და ფიცი. რათა ყუთლუ არსღან გააშვებინნო, და არა მიუშვან ვნებ
ად მისსა. და განემზადნეს ისანისაცა შემოდგომად და ჵელ ყვეს საქმესა
შეუკადრებელსა. და ბრძოლად უბრძოლველსა. რომელსა ჰფარვიდა ძალი
მაღლისა. და მკლავი საუფლო იყო მარადის განმზადებულ თანა შემწედ
მისსა. მის წილ ამღებელ ჭურისა და ფარისა. და განჰფინის მახვილი
წინაშე მაჭირვებელთა მისთა და წინა აღმდგომთა მისთა: ამისთჴს ცუდ

იქმნა განზრახვა მათი, ვითარ განზრახვა აბიათარ მღვდელისა. და იო
აბ სპასპეტისა. რომელნი თანა შემწე ეყოფოდეს ორნიას ძმასა სოლომონისსა:
Üაშინ თამარ მშვიდმან და მშვიდობის მეძიებელმან. წარავლინნა ორნი
საპატიონი დიოფალნი. რომელი იყო ერთი ხვაშაქი ცოქელ დედა ქა
რთლისა ერისთავთა ერისთავისა რატისი: მეორე კარავი ჯაყელი დედა
აწ მყოფთა სამძივართა: უბრძანა ფიცით მონდობა და სხვისა აღარ
ავისი ბრალობა: ხოლო იხილეს რა ესე განდგომილთა მათ. მაშინვე
მოჰყუეს დიდებულნი ბრძანებასა პატრონისასა. მოვიდეს წინაშე თამარი
სსა და დავრდომით თაყუანის სცეს. და აღიღეს ფიცი პატრონისაგან და
მისცეს პირი ერთგულობისა, და ნების ყოფისა მისისა:
Öვალად დაჯდა ცხებული ღ~თისა საყდართა ზედა ზე ამაღლებულთა შვენებ
ითა მით აფროდიტიანითა. და სიუხვითა მით მზეებრ აპოლონიანითა. სა
ტურფო საჭურეტი ვიდრე დაბნედამდის და გაჭრა გახელებამდის ყოველთა
მისთა გამცდელ მხედთა: და შეპყრობდის წყალ ჯავარითა მით უმსგავს
ოთა, და სახითა მით ღ~თივ ქმნულითა: იურვის და იურვოდა ყოველთა
შეურვებულთა თჴს:
1-26 სტრ., 171r
åირველად გარდაცვალებასა და გამოჩენასა შინა ორთა ვაზირთა
და სპასპეტთათა. თანა დგომითა და ერთ ნებაობითა შვიდთავე სამ
ეფოთა დიდებულთათა. გააჩინა ამირ სპასალარი სარგის მჵარ გრძე
ლი. კაცი გვარიანი და აღზრდილი ლაშქრობათა შინა და ჭაბუკო
ბათა: და უბოძა ლორე სათავადო და სამთავრო სომხითს შინა: და
წყალობა ყო ძისაცა მისისა ზაქარიასი: ესე ზაქარია და ივანე მჵარ
გრძელის ძენი, დაღაცათუ მეფეთა თჴს ერთგულნი იყუნეს და დიდად
გამოცდილნი ლაშქრობათა შინა. კაცნი სახელოვანნი, არამედ სჯული
თა სომეხნი იყუნეს: ესე იოანე წერილთა ზედა მიწევნით მეცნიერი ი
ყო. რომლისა თჴსცა გულის ჵმა ყო სიმრუდე სჯულისა თჴსისა. ნა
თელ იღო და იქმნა ჭ~ტი ქრისტიანე, რომელი ქვემორე სიტყუამან სა
ცნაურ ყოს: და ლოცვითა ითაყუანა დარბაზისა ყმად უმცროსი შვილი
მისი ივანე და გააჩინა: და უბოძა ჭიაბერს მანდატურთ უხუცესობა.
და მისცა არგანი ოქროსა ჵელთა მისთა. და შთააცვეს საკრამანგი ტანსა
მისსა. და დასვეს სელებითა ოქრო ჭედილებითა. რომელნი მე მარჯვენი
თ მისსა და რომელნიმე მარცხენით:
Öვალად უბოძა მეჭურჭლეთ უხუცესობა დიდ გვარიანსა კაცსა კახა
ბერსა ვარდანის ძესა. და მსახურთ უხუცესობა ვარდანს დადიანსა: და
ჩურჩურახობა მარუშიანსა ძესა ჩურჩურახისასა: ვინაცა მათ ორთა
ვე მამა მოხუცებული იყო. და დასდვა პატივი მამისა მათისა. და დასხ
ნა სასთაულითა. და მისცა ამილახორობა გამრეკელსა თორელსა. რო
მელი შემდგომად სარგის მჵარ გრძელისა ამირ სპასალარცა იქმნა:
AMila¯ori «a, «a EriS T~Vi
Mის ჟამისანი ესენი იყუნეს: ბარამ ვარდანის ძე, სუანთა ერის თავი,

კახაბერი კახაბერის ძე, რაჭის ერისთავი: აფხაზთა ერისთავი დოთაღ
ოდ, შარვაშის ძე; ცხუიმის ერისთავად, ამუნელის ძე. და ოდიშის ე
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ერისთავად ბედიანი: და ლიხთ ამერით ქართლის ერისთავად რატი სურა
მელი: და კახეთის ერის თავად, ბაკურ ყრმა ძაგანის ძე: და ჲერეთის ერის
თავად გრიგოლის ძე ასათ: რომელმან მისტაცა მძლავრებით და მორევით
საღირს კოლონიკელის ძესა: და მცირედ ჟამ ქონებასა შინა იაჯა არში
ანის ადგილსა დაჯდომა სასთაულითა. და ჵელთ უდვა შვილსა მისსა გრ
იგოლს ჲერეთის ერის თაობა: და სამცხის ერის თავად და სპასალარად ა
ჩინეს, ბოცო ჯაყელი. და სხვანი ჵელის უფალნი ტაძრისა და საყდრისა წი
ნაშე მდგომელი განაჩინეს წესისა ებრ და სიახლისა:
Aმათ თანა აღავსნა ეპისკოპოსნი და საყდარნი შესაწირავითა: თავის უფალ
ყუნა ეკკლესიანი ხარაჯისა და ბეგრისაგან: გააზნაურდეს ქვეყნის მოქმედნი,
და გადიდებულდეს აზნაურნი. და გაჵელმწიფდეს დიდებულნი მეფობასა
შინა ამისსა. რომელი აწ ჩანს დაწერასა შინა ამისსა. ათერთმეტთა მოქცე
ვთა ჟამთა, თამარ სამ გზის სანატრელისათა: რომელმან სიმშვიდითა დავი
თიანთა, და სიბრძნითა სოლომონიანითა, სიმჵნითა და საურავის დღეისა ხ
ვალისარ მიგდებითა ალექსანდრიანითა:
iპყრნა ზღვით პონტოსით, ზღუადმდე გურგანისა. და სპერითგან დარუბან
დამდის. და ყოველნი კავკასიისა იმერნი და ამერნი ხაზარეთამდი და სკვითთამ
დი: დამმარხველ იქმნა ცხრათა ნეტარებათა, და აღმასრულებელ ათთა მცნებ
ათა. რომელმან ესე ვითარი იჵმია სიბრძნე და მეცნიერება და სიმშვიდე გონ
ებისა. ვიდრემდის ამისსა განგებასა შინა, და ცხოვრებასა ამისსა არცათუ
ტაჯგანაგი უბრძანა ვისდამე დაკარგვად: რამეთუ შორს იყო ყოვლისა
მესისხლეობისა თუალთა დაბნელებისა, და ასოთა მოღებისა: არამედ აქუნდა
ნება შიშისა და ზარისა დამდებელი. რომლითა უძრწოდა შიშნეულად ყო
ველი საბრძანებელი მისი
Mშვიდ იყო და მყუდრო და მშვიდობისა მყოფელი. ამისთჴს იშვებს მშვი
დობით სიტყვისა ებრ საწინასწარმეტყუელოსა. მშვიდთა დაიმკვიდრონ
1-26 სტრ., 172r
ქვეყანა: და სუფევს შვიდობით სამეფოთა და სამფლობელობათა შინა თჴ
სთა: რომელი არა სადა ვის უხილავს თჴნიერ ამისსა ესე ვითარსა უვ
ნებლობასა და ურისხველობასა შინა, უვნებელად და მშვიდობით. დაპყ
რობა საზღვართა მამა პაპურთა: და დაჭირვა და მოწურთა კაცთა ქედ ფიცხ
ელთა და გონება ურჩთა:
X~ სხვანი ზნენი და ქცევანი. გამარჯვებანი და აღმატებანი საზღვართა მა
მა პაპათანი. და ყოვლის მამცნობისა მიმართ სიმარჯვენი. ოდეს მე რაინ
დობანი და მჵედართ სიჵელოვნენი და მკვირცხლ მოქმედებანი. ოდეს მე
ნარნარად მშვიდ და წყნარ მეტყუელებანი, და სიბრძნით მეპასუხობანი.
ესე ყოველნი წინა მდებარისა სიტყვისაგან გეუწყნენ ყოველთა:
´ირველი ქმრის დაპატიჟება თამარისი:

Mაშინ შეკრბეს ყოველნი ამის სამეფოსა დიდებულნი სპასალარნი და ერ
ის თავნი წინაშე პატრიაქისა და ეპიკოპოსთა. და მოახსენებდეს მამათა
რათა ზოგად იღვაწონ ყოველთა შემოყუანებად სიძისა თამარის თჴს: რომ
ლისა თჴს ჵამდა თუმცა ყოფილ იყო ჟამი გმირთა და გოლიათთა ყოფ
ისა: ანუ თუ გარეშედ წოდებულთა ელინთა სისხლთა დათხევისა: ანუ
გაჭრანი მიჯნურთა ხელ ქმნილთანი. ვითარ იქმნაცა ამის თამარისთჴს.
მრავალთა მიერ, რომელი ქვემორე სიტყუამან გაუწყოს: რამეთუ შვე
ნოდა საჵამსოდ თუმცა გამოჩენილ იყუნეს ანუ გმირნი, სახენი გმირთ
ანი. ანუ მამანი, სახენი მამათ მთავართა შვენიერთა და კეთილად მბრძ
ოლთანი: ანუ მსგავსნი გარეშეთანი სისხლ დამთხეველნი შეყუარებულთა
თჴს. ანუ მიჯნურნი ლომნი მზენი მჵეცებრ განჭრილნი, ამის მზისა
და უმეტეს მზისა. თჴთ მათ მოთხრობილთა მზედ მნათობად საგონებ
ელთა უბრწყინვალისა და უნათლესისათჴს: ვითარ თაჰმთა თანიმანის თვ
ის: ვითარ ამირან ხვარაშანის თჴს: ვითარ ხვასრო შანშა ბანუშის თვ
ის. ვითარ მზე ჭაბუკ, მზისა თჴს ხაზართასა: ვითარ პოლემპი მჵნედ
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მბრძოლი, იპოდამისთჴს ონომაოს ასულისა: ვითარ პლატონ,
პერსეფონისთჴს: ვითარ რამინ ვისისთჴს: ვითარ შარიაროს, ოსნა
ოზის თჴს: ვითარ ბადბერ, ანალათისთჴს: და უმეტეს ვითარ იაკობ,
რაქაელისთჴს: და იოსებ ასანათის თჴს: და დავით, ბერსაბეს თჴს: და აბ
ისაკის თჴს:
gარნა ვინადგან ცუდ საგონებელ იქმნა. და არა სადა დაებადა ღ~თსა
სწორი ამისი. არცაღა მგონიეს თუ დაბადებად არს: მაშინ წამოდგა
კაცი ერთი ტფილისისა მკვიდრთაგანი თავადი. და მეფეთ მეფისაგან წყ
ალობა ჵელ დასხმული. ამირად ქართლისა და ტფილისისა. სახელით აბ
ულასან: მან თქვა. მე ვიცი შვილი რუსთა ჵელმწიფისა ანდრია დიდისა
მეფისა. რომელსა მონებენ სამასნი მეფენი მის კერძოსანი. და იგი მცირე
დარჩომილი მამისაგან. და ბიძისაგან სავალთად წოდებულისა ექსორია ქმ
ნით დევნილი გარდმოიხვეწა. და არს იგი ყივჩაყთა მეფისა სეინჯს ქალა
ქსა შინა:
Mაშინ განზრახვითა ყოველთათა, წარავლინეს კაცი ერთი მკვიდრთაგან ტფი
ლისისათა, დიდ ვაჭარი სახელით ზანქან ზორაბაბელ. რათა მსწრაფლ წ
არვიდეს ცვალებითა ჰუნეთათა და წარმოიყუანეს იგი: რამეთუ იყუნეს
მაშინ რუსნი ქრისტიანენი და მართლ მადიდებელნი, ამისთჴს უფრო
მოიყუანებდეს მას: არამედ ესე ვერ განიზრახეს კეთილად. რამეთუ არცა
იგი კაცი ღირსი საქმისა წარავლინეს, და არცა რომელსა მოიყუანებდეს
მისსა მეცნიერ იყუნეს:
¸ემდგომად მცირედისა ჟამისა მოიწია კაცი იგი წარვლინებული, და მოიყუა
ნა კაცი იგი დიდად გვარიანი, და უდიდესი ყოველთა მათ მეფეთა მის კერ
ძოსათა. და სხვითაცა არა უმარჯვი. არამედ პირითა შვენიერი, სრული
ანაგებითა. და მჭვრეტთაგან დიდად საჩენი: რომელიცა იხილეს რა ყოველ

თა, სთნდა ხილვა მისი. არამედ შინაგანსა მისსა არა რას მეცნიერ იყ
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უნეს, არცა ჩვეულებასა მისსა:
¸ეკრბეს წინაშე რუსუდან დედოფლისა პატრიარქი და დიდებულნი. სპ
ასპეტნი და ერის თავნი. და მოახსენებდეს თამარს, და აწვევდეს ქორ
წინებასა. და ასწრაფობდეს ამის პირისათჴს: არამედ იგი მიუგებდა. ვ
ითარმედ კაცნო, ვითარ ღირს შეუტყობლად. ესე ვითარისა საქმისა ქმნად:
არა ვიცით კაცისა ამისთჴს უცხოსა. არცა ქცევა. არცა საქმე. არ
ცა ბუნებისა და ჩვეულობისა. არცა მჵედრობისა და სიქველისა: მა
ცადეთ ვიდრემდის განიცადოთ ყოველთა სიკეთე გინა სიდრკუე მისი:
X~ იგინი წინა აღუდგებოდეს. და უშვილოებასა მოახსენებდეს, და სახლ
ისა მისისა უნაყოფოებასა. დრტვინვიდეს და წინამძღვარსა სპათასა ითხ
ოვდეს და ყოვლითურთ შეაიწრებდეს: სულსა მისისა სახე ირემთა ემ
სგავსებოდა სახისა ოდენ მიხედვითა. და პილოთა ებრ არა განიხილვ
იდეს მისაყრდნობელთა: ესე ოდენსა მძიმესა საქმესა სუბუქად შეეხებო
დეს: ხოლო სხვანი ვიეთნიმე უღონოებით აწუევდეს ალექსის მოყუანასა
ქრმად. რომელი ახლოს თვისობდა, და მამულად მამისა ძმის წული ი
ყო ბერძენთა მეფისა: ესე მას ჟამსა აქა მყოფილ იყო, და შიშითა ამ
ისისა ქმნისათა ყოვლად უწადინელმან ქმრისა მან იაჯა ჟამად დაჵსნა ქო
რწინებისა:
X~ დედოფალმან და სპათა. არა მიუშვეს. ამისა ქმნად: არამედ ფრიად აიძულე
ს და განმზადეს ქორწილი. ვითარ იყო ხვედრი და რიგი ულუმპიანობისა
და შარავანდედობისა მათისა. ეგრეთ ქმნეს ქორწილი სახე დაუდებელი:
და იგავ მიუწდომელი. სიმრავლენი სახიობათანი ძღუნობანი და ნიჭე
ბანი თვალთა და მარგარიტთანი. ოქროთა ჭედილთა და უჭედელთანი. ს
იმდიდრეთა და ლართა კერულთა და უკერველთანი: ესრეთ მსგეფსამდი ი
ყო სიხარული შვება ძღვნობანი და გაცემანი:
X~ მე ესეცა გაუწყო საბრალო და საძნაური საქმე: რამეთუ მოსრულ
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იყუნეს ოვსთა მეფეთა შვილნი, შვენიერნი და სახე კეთილნი მოყმე
ნი. მოჰაჯენი და მთხოველნი ღ~თისანი თამარისთჴს, მინდობილნი ჭაბუ
კობისანი. ვითარ რომელნიცა ღირს ვიყუნეთ მოწონებად თამარისად.
და მიხდომად ბედსა საზეშთაოსა: ვინაცა უქმ იქმნა განზრახვა მა
თი. და წარსრულთა თჴსად მამულად ერთსა მათგანსა შეემთხვია მო
უთმენელი სურვილი და სიყუარული თამარისი. რომლისათჴს ვერღარა შე
მძლე. მივარდა საგებელად დაბნედასა შინა მიიწია აღსასრულად ნიქ
ოზს. საყდარსა შინა წმიდასა რაჟდენისასა. რომელიცა მუნ დაფლეს:
და სხვანი რაოდენნი ჵელმწიფეთა ძენი. ამისთჴს გაჭრით გამიჯნურებუ
ლნი და ხელ ქმნილნი ვერღარა სთმობდეს სურვილსა მისსა ვითარცა ქ
ვემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:

¸ემდგომად ამისა ჵელ ყუეს გალაშქრებად, და განვიდეს ტფილისით:
მეფე რუსთა და უფროსღა აფხაზთა: და ააბეს დროშა სვიანად ჵმარებუ
ლი: და წარიძღვანეს ძელი ცხოვრებისა. მცველი და მფარველი მეფეთა
და ზღუდე ქრისტიანობისა: პირველად ილაშქრეს ქვეყანასა კარისა და
კარნი ფოლასასა. და მოარბიეს ვიდრე ბასიანამდის. და გამარჯვებულნი
და აღვსებულნი შემოიქცეს. და მოვიდეს წინაშე პატრონისა ღ~თივ გან
ათლებულისა. და იხარებდეს და იშუჲბდეს და მადლობდეს ღ~თსა:
Aმისა უწინარეს მოვიდეს ლაშქარნი არანისა და გელაქუნისა თურქთანი და
მოარბიეს ქვეყანა პალაკაციოსი, ძაღლის ჵევად წოდებული: მაშინ მი
უჵდა მათ ზედა გამრეკელი კახას ძე სვისაგან თამარ უძლეველისა. და
მცირედთაგან დიდნი იძლივნეს. გააქცივეს ამოსწყვიდნეს, და მოიღეს
არმაღანი წინაშე თჴთ მპყრობელისა:
DA მასვე ჟამსა შინა მოვიდეს კარნუ ქალაქელნი შამელნი და თურქნი გა
რმიანელნი, ცხენოსანნი და ქვეითნი. და აღივსო შავშეთისა და კლარჯე
თისა ქვეყანა: აქეთ შეიყარნეს გუზან აბულასანის ძე ტაოელნი, და
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მის ქვეყანისა ლაშქარნი. და ბოცო და ვინცაღა იახლა. და მიესწრნეს
მესხნიცა: და მარბიელ გაშვებულთა შეებნეს: მანვე ბედმან და სვემან
თამარისმან სძლია. გააქცივნეს და დაჵოცნეს, და მუნითცა მოიღეს
ურიცხუვი კაცი და ცხენი წინაშე მეფისა ღ~თივ გვირგვინოსნისა. დღ
ითი დღე აღმატებულისა და წარმართებულისა: ამას შინა იხარებდეს
და იშვებდეს და მადლობდეს ღ~თსა:
Aმისსა შემდგომად წარვიდეს მჵარ გძელის ძენი. სარგისისა და ვარ
ამისნი. მოყმენი კეთილნი. და გამოცდილნი ლაშქრობათა შინა: უხ
უცესი ზაქარია, და ზაქარია დალოცვილნი. ივანე და სარგის დაულო
ცავნი. და ილაშქრეს ქვეყანასა დვინისასა: და გამარჯვებულთა და
ალაფ აღებულთა, მოეწივნეს უკანა ლაშქარნი დვინელნი და სურმანე
ლნი: მიექცეს ესენიცა და შეექმნათ ომი ფიცხელნი: ვინაცა ბო
ლოდ მათვე მჵარ გრძელთა გაემარჯვა და გააქცივნეს. და აღვსებუ
ლნი და სახელოვანნი მოვიდეს წინაშე მეფეთა. ხოლო მათ წყალ
ობა მიანიჭეს. და გარდაიჵადეს მადლი უსაზომო:
¸ემდგომად ამისსა ჟამ რაოდენმე ლაშქრობდეს ქვემონი ქვემოთ და ზემონ
ი ზემოთ. და შუანი შუათ. და ყოვლგნით ძლევა შემოსილნი და გამარჯვ
ებულნი მადლობდეს ღ~თსა. და არა სადათ ჩნდა წინა აღმდეგი და ურჩი
ნებისა მათისა: კვალად მეფემან შემოიკრიბა სპა თჴსი ბრძანებითა თამარის
ათა. მიჰმართა დვინად და მოაოჵრა ქვეყანა პართთა. წარუხუვნეს ქალაქნ
ი და გამოიღეს მას შინა მყოფი საუნჯე დიდ ძალი. და ტყუეთა სიმრავლ
ე. და მოვიდეს თამარისვე სასურველისა და ნათელ წყინვალისა წინა
შე. რომლისა თვალი უღამო და დღე უუკუნო და საწადელ და საშვებელ
სულისა და ჵორცთა: ამას შინა ოდეს მე მოისვენიან ლაშქრობათაგან და
გარდავიდიან იმერთა ქვეყანათა წესისაებრ და ჟამისა. და ოდეს მე ჩავიდიან

შარვანისა მზღვრადმდე: და მოვიდის შარვანშე დიდითა ნიჭითა და ძღ
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უნითა. და ერთად მოინადირიან მინდორნი. და მხიარულნი კვალად გა
ნიყარნიან: და უბოძის საბოძვართა სიმრავლე, და წარგზავნის პატი
ვითა ძმებრივითა: და იგი მსახურებდა, და მონებდა მონებითა ყრმებრითა:
¸ემდგომად ამისა შეიყარა დიდ ძალითა ლაშქრითა და მიჰმართა გელაქუნად
რომელი ძნელ იყო შესამართებლად ზღუის ქვიშის სახედ სიმრავლითა თუ
რქმანისათა: დაესხნეს ამოსწყვიტნეს და აღიღეს დიდ ძალი ნატყუენავი
და იავარი: და ვითარცა გამოემართნეს გამარჯვებულნი. მოეწია უკანა
ყოველი თურქმანობა გელაქუნს. წინა ძღომითა შამელთა დიდებულთა როს
ტომ და იალღუზ ალფესითა: და ვითარ წყობა და რაზმი ურთიერთარს გან
ეწყუნეს. განმჵნდეს სპანი თამარისნი. და უსწრობდა ბერი ყრმასა. და ყ
რმა ბერსა: პატრონი ყმასა. და ყმა პატრონსა. გააქცივნეს ამოსწყვიტნე
ს და დაჵოცნეს, და მოვიდეს თჴსადვე სამეფოდ წინაშე მეფისა და დედოფლისა
¸ემდგომად ამისა. წვევითა ასათ გრიგოლის ძისათა, დიდი და სახელოვანი
ლაშქრობა გარდაიჵადეს განძას ქვემოთ ბელყუნამდის: კვალად ზემოთ კე
რძო რაჵსის პირი მასისამდის. მუნცა დიდთა ლაშქართა მოწევასა შინა
ისახელეს თავი სპათა ამის სამეფოსათა. და თჴთ მეფის მჭვრეტელობასა
შინა. ვარდან დადიანმან მსახურთ უხუცესმან. ოთხთავე მჵარ გრძელ
თა და სხვათა დიდებულთა და აზნაურთა დიდი გაჭირებული ომი გარ
დაიჵადეს და გააქცივნეს. და შემოიქცეს მუნითცა გამარჯვებულნი, და აღ
ვსებულნი სიხარულითა:
Aრა მრავლისა ჟამისა შემდგომად მიიღეს აღსასრული თამარის სიტყუათა:
რამეთუ შემოჵდა უცხო რამე და უმსგავსი საქმე. შეუმსგავსებელი და დაუ
ჯერებელი კაცთა გონებისაგან: შევიდა სატანა გულსა სვე უბედურისა
რუსისასა, სკუით რამე სახელ დებულისა. ბარბაროზებრივთა გონებათა
და გულის სიტყუათა უწესობა: რამეთუ სიმთვრალეთა შინა იწყო მრავ
ალთა საძაგელთა და უშვერთა საქმეთა ქმნად. რომელთა ნამეტნავ არს
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აღწერად. აღიძრა წყენად თამარისა ჵელმწიფეთა მზისა. და მეფეთა ელვა
ცისკროვნებისა. იუდა მყოფელმან თავისა მისისამან: არღარა იცოდა რა
მცა ექმნა, ძლეული და ტაძარ ქმნილი შვიდთა მათ სულთა უბოროტეს
თა პირველისათა სოდომურიცა ქცევა მოიპოვა. დაქცევით დაქცეულმან და
წარწყმედით წარწყმედილმან:
Aმის ესე ვითარისა უცხოსა და ურიგოსა საქმისა შემოსვლასა შინა ითმენდა
თამარ მჵნე და წყნარი ნარნარი ცნობიერი და გონიერი, ორი წლისა და
ნახევრისა ჟამთასა. უკეთურებათა რუსისათა რომელსა სხვა ვერავინ მოითმ
ენდა განსაცდელსა ამას, უცხოსა ჩენასა შინა:
DA ვითარცა უგრძნეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა ამის სამეფოსათა. განკვი
რვებულთა და განცვიფრებულთა ერთ ჵმა ყუეს მცნობელთა ამისთა. ვითა
რმედ ესე მისვე ძველისა მტერისა არს. რომელმან მოაკულევინა ძმასა ძმა

ჳ და მამათა შვილნი. და ექსორია ქმნა პირველი კაცი სამოთხით: ვითა
რ ესე აწ ხილულისა ამის სამოთხისა, და უმეტეს სამოთხისა და უბრწყინ
ვალეს ედემისა შეუმზადებია ექსორია ქმნა:
r~ მისვე ძველისა ხაღან სკუითისა შემსგავსებულად მოსდგომია აქაცა: მუ
ნ თუ იგი მოადგა დედოფალსა ქალაქთასა, აქა ესე დედოფალსა დედოფ
ალთასა და მეფესა მეფეთასა: ბოლოდ რაღა თჴნიერ ამისსა. ვერღარა
მიმნდობელთა ორღანო ქმნილისა მის ეშმაკთა ბომონისა. ჵელ ყუეს დი
დად ცრემლ მდინარეობასა შინა: იწყეს დრტვინვად ცილობათა თჴს მ
ათ პირველთასა, რომლითა აიძულებდეს შერთვასა მისსა: ჰრცხვენოდა
ყოველთა თამარისგან ჯერეთცა მოწყალისა და გაურისხებელისა:
X~ ბრძენმან თამარ იძია მრავალი ღონე განკურნებისა მისისა, გარნა ვე
რარას სარგებელ ეყო: უბრძანა სარწმუნოთა მონაზონთა პირითა მრავალ
გზის, და ყოვლადვე არა რას სარგებელ ეყო რუსსა მას: ამისთჴსცა
თჴთ პირის პირ იწყო მხილებად მისსა. არამედ უფროს განძვინებოდა
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რუსი ვითარცა ღ~თისაგან საფარველ მოძრცვილი: ვითარცა იტყუის წ
ერილი ვკურნებდით ბაბილოვანსა, და არა იყო კურნება: არა თუ ოდ
ენ არა შეიგონა. არამედ უძვირესთა მიმართ იწყო. და შერაცხილნიცა
კაცნი უბრალოდ გუემნა. და ასოთა ამოგდებითა ტანჯნა:
¸ეუძნდა ესე ყოველი თამარს. და წინაშე ყოველთასა ესე თქვა. დაღათუ სა
ღმრთოსა სჯულისა მიერ სწავლულ ვარ არა განშორებად პირველსა საწო
ლსა: არამედ რომელმან არა დაიცვას საწოლი თჴსი წმიდად, არა ჯერ
არს მისთანა დათმენა. რამეთუ შემაგინებელ არს ტაძარსა ღ~თისასა: და
მე არა მიძლავს აჩრდილსა მრუდისა ხისასა გამართვად. და უბრალოდ
განვიყრი მტვერსაცა რომელი აღმეკრა შენ მიერ: ესე თქვა და აღდგა
და დაუტევა იგი: ხოლო რუსუდან დედოფალმან და ყოველთა მთავართა
საწყალობლად განაძეს იგი: და არა ეგოდენ უბადრუკ იქმნა დამჵობითა მე
ფობისათა, რაოდენ შვენიერებისაგან თამარისა დაკლებითა გამოეჵუა ცხოვრ
ებისაგან: და ესრეთ ექსორია ქმნით, შთასვეს ნავსა შინა. აურაცხელთა
ლართა და სიმდიდრეთა მიერ განსაგზლებული: დაღაცათუ სიკუდილისა
ღირს იყო. არამედ ფრიადითა მოწყალებითა და სიტკბოებითა თამარისათა
არა ვის აუფლა სიკუდილი მისი, არცაღა განძარცვა მისი. არამედ ექსორ
ია ქმნით შთასვეს ნავსა და მიიწია კოსტანტინე პოლედ: და ჟამ რაოდენ
მე იყოფოდა მუნ:
¸ემდგომად ამისსა უმეტეს და უმეტეს, და უკეთ და უკეთ წარემატებოდეს
საქმენი თამარისნი. და სუფევდა და ჰფარვიდა ძლიერი ჵელი საუფლო, და
მკლავი მაღალი თანა შემწე და თანა მბრძოლ ბრძოლათა შინა: ამას ს
ძღნობდენ ყოველნი მეფენი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისანი: ამისთვის
ხელდებიან ყოველნი მსმენელნი ესრე სახე ბრწყინვალებისა მისისანი:
r~ ბერძენთა მეფისა მანოელის უხუცესი შვილი, ამისთჴს იყო გაჭრით და
გახელებით გამიჯნურებული, სახელით პოლიკარპოს: არა თუმცა ანდ
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რონიკეს ჟამსა მისისა მეფობისასა და მისგან ბერძენთა ამოწყუედისასა
შეეპყრა და განეპატიჟა: კვალად ასურასტანისა და შუამდინარის ან
ტიოქელისა მეფისა შვილი იყო: უკუეთუმცა ჰქონებოდა გზა. მრა
ვალ გვართა ბარბაროზთა შუა ყოფისაგან. წამსაცა შინა აქა პოვ
ნილ იყო: კვალად სულტნისა ყიზრ ასლანის შვილი ერთი, ამისისა
ბრწყინვალებისა სმენითა ხელ ქმნილი. ძალითღა სამე დაიჭირა მამამან
სჯულისა გაშვების შიშითა: ხოლო ახლო მყოფთა ესე ვითარი აქუნდა ტ
რფიალება და სურვილი. რომელი არცაღა უღირსთა უღირსობისა აქ
უნდა კდემა და სირცხვილი. არცაღა თჴსთა თვისობისა განვლნა: ვინა
ცა სახედ შარავანდნიცა მზისანი მისცემენ ნათელსა ხედვად და განცდად
მზისა: ეგრეთვე შარავანდნიცა თამარის ნათელითა ბრწყინვალებისანი ე
ფინებოდეს იატაკსა ამას მიწისასა. და ყოველთა აღძრვიდა და სურვილად
მისსა: მცნობელმან ამისმან სალდუხის ძის ძემან სახელით მუტაფრ
ადინ. არღარა დახედნა ურჩებასა მშობელთასა. არამედ დააგდო გემო
ვანი სჯული მოჰმედისი. რომელმან მოზიდვითა კაცთათა უმოძღურნა
კაცთა ნებასა ზედა თჴსსა საწუთო:
eსე სურვილითა და სმენა სატურფოთა სახეთაგან ძლეული, მოვიდა წინა
შე თჴთ მფლობელისა. და ყოველთა მეფისა უზეშთაესისა ამის თამარისა,
სამეუფოთა თჴსითა ლაშქრითა აკაზმულობითა. და მრავალთა დიდებულ
თა ხოჯაებითა, საჭურისებითა, და მონებითა და მჵევლებითა. ბარგი
თა და სიმდიდრითა. საჵელმწიფოთა ძღვნითა. კმა საყოფელითა თვალთა
და მარგალიტთა და საჭურჭლეთა და ლართა ურიცხვებითა: ავაზებისა და
ტაიჭებისა სიმრავლითა: ხოლო წესისაებრ სახლისა საჵელმწიფოსა მი
ეგებნეს დიდებულნი. და პატივითა და სიყუარულითა მოიყუანეს სრად
სამეუფოდ: რომლისა პაპი ამისი სალდუხ ეზდინი, პაპასა ამისსა დი
დსა დიმიტრი მეფესა, ძალითა და მკლავთა სიმაგრითა ჵელთ ეგდო
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და მოეყუანა: აწ ამან სიტყვითა და ნუ უკჲ და არცა სიტყვის ღირს
ებითა მოიყუანა ვითარცა მონა, მოხარკე ნელიად და წყნარად. და მიმყო
ვრებითრე უდარბაზა: რომელმან ნახვასავე თანა რამინისებრი აჩვენა ცრე
მლთა ნაკადთ მრავლობა. და დასვა პატივითა ტახტსა თანა სელითა. და იქ
მნა სიხარული გამოუთქმელი ვითა მართებს ნადიმსა და წყლიანობასა სახლ
ისა ამის დიდებულთა მოყმეთა უკლებლობასა. მრავალ გვართა სახიობათა
და მუტრიბთა და მუშაითთა განწყობილობასა: ვინაცა ნიჭთა და საბოძ
ვართა და შემოსათა იქმნა რიცხვი ურიცხუ:
Aმა ესე ვითარსა სიყუარულსა პატივსა და ბოძებასა შინა დაყო ჟამი ზამ
თრისა სომხითს და ტფილის. და მოეწონნეს და ეკეთნეს სანადირონი და
ქვეყანანი და მოყმენი თამარისნი. და უმეტეს ზეშთა ყოვლისა ქებისა და მო
გონებისა სიტურფე და ბრწყინვალება თამარისი. რომლისა სიკეთისა მითხ

რობა კაცთაგან შეუძლებელ არს: და ჟამსა ღანუჵობისასა თანა წარიტ
ანეს და აჩვენეს სამყოფნი სანადირონი მინდორნი მოედანნი და ქვემონი
კახეთისანი და რანისანი. და რანისა დიდებულნი მოყმენი და ლაშქარნი. განა
ღამცა მოეწონნეს და ეკეთნეს: ამაშიგან იშვებდეს და იხარებდეს, და მოელ
ოდა უკუდავ ქმნასა თამარის მიერ. რათამცა ღირს ქმნილ იყო ზეშთა ღი
რსებისა მისისა. გარნა ვინათგან თამარ შორს ქმნილი უჯეროსა რასმე
შესატყუისობისა თჴსისა ზეშთა აღემაღლა გონება. და ფრთოვან ქმნი
ლი სულითა იშვებდა სასოებითა კეთილითა:
DA ვითარცა შემოვიდა ესე ქალაქად სამეუფოდ. დაამჵუეს ქედ მაღლობა ტ
რფიალისა მისისა და წინა უკმო საულისა შეემთხვია სალჩუკანსა. რამეთ
უ საულ ძებნასა შინა კარაულისასა პოვა მეფობა. და ამან მძებნელმან
მეფობისამან, და ზეშთა ყოველთა მეფობისამან. პოვა ნაცვლად რომელი ჵა
მდა მერაინდედ კარაულებსა საულისასა: იყო ვინმე ერთი ხარჭთაგანი
სა ნაშობი. რეცა სახელ დებული შვილად. მეფისა. ვინაცა მთქმელთა ამის
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სთა და დაასკუნეს ქორწილი:
¸ერთეს და გარდაიჵადეს ქორწილი სახელოვანი. და გასცეს საბოძვარი
აურაცხელი ლართა თანა და სიმდიდრეთა უსაზომოთა. და მრავლითა ზ
ითვითა წარგზავნეს იგი თვისად სამყოფად აზრუმად: გარნა თუ ვითა
რითა ცრემლითა და ვითარითა გულითა. გამოუთქმელ არს კაცთა ენისაგან:
X~ შემდგომად ამისა, რეცა დარბაზობის სახედ მოვიდა შარვანშა აღს
ართან. რომელი მიჵდილ იყო ცნობასა, სიყუარულისაგან და ტრფიალე
ბისა თამარის: სჯულისაებრ ძველისა ისლიმთასა. და თვით დღესცა რო
მელსა იქმან ტრფიალებითა: რამეთუ არცა დახედვენ თჴსობასა, და არ
ცა სიდიდესა საქმისასა, რათამცა ეწივნენ ნებასა გულის თქმისა მათ
ისასა: რამეთუ თჴსად ეყვოდა ესე ახსართან თამარს: რამეთუ მამის დ
ედა ამისი დიმიტრი მეფისა დაჳ იყო დიდის დავით მეფის ასული: რო
მელი უკანასკნელ მოიქცა სამბობლოდვე თჴსად. და მონაზონ იქმნა. და აღ
აშენა თიღვისა მონასტერი. სახელსა ზედა პატიოსნისა ჯვარისასა:
Eსე ახსართან მოვიდა სჯულისა დაგდებად განმზადებული. მოქენე იქმ
ნა წინაშე ღ~თისა საქმის მოქმედთა და მოძღვარსა და კ~ზსა. მიუწდომელითა
ქრთამითა ევედრებოდა. გარნა უქმ იქმნა ზაკვანი და მანქანებანი ეშმაკის
ანი. ვინათგან თამარს გონება ზე აქუნდა, დიდისა მის გონებისა მიმართ.
და აღემსჭუალა საცნობელნი თჴსნი ზენასა მის ხვედრისა მიმართ: და ყო
ველთა მამონასაგან ძლეულთა და ამისად ქმნად მაწვეველთა ჰრცხვენოდა: და
არა მსმენელი ამისი სირცხვილეულ ჰყოფდა მათ რომელი სატანას მზაკუარ
ებითა აწვევდა ამას: ვინაცა წესისა ებრ პატივითა და სიყუარულითა, და
მრავლითა ნიჭითა წარავლინეს და ამცნეს, რათა არღარა შესძინოს ამისა
თქმად ანუ კადრებად, თამარ სვე სვიანისა ჵელმწიფისა. და მზეებრ შუ
ქთა მფენისა:
Aმიერითგან გონება უჵმს ვრცელი, და ენა ბრძნად მეტყუელი, რომელმან
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ცა შეუძლოს ღირსებით აღწერისა მიცემად, წარმართებანი თამარის სა
ქმეთანი: რამეთუ ვითარ თმანი თჴსნი თითოეულად ვერვინ აღრაცხნეს, ეგ
რეთვე ვერცავინ ესენი აღრაცხნეს ანუ თუ აღწერნეს: და რომელთაცა ო
დენ შეუძლონ, საეჭვ მიჩნს მომავალთაგან არა დარწმუნებად: გარნა ლო
მი ბრჭალთაგან საცნაურ არს, და თამარ საქმეთაგან: ვის უნდეს ცნობ
ად, იხილნეს ქალაქნი ციხენი და თემნი. სულტანთა სასხდომნი მისგა
ნ ახმულნი: ზღვარნი რომელნი მას დახვდეს, მას გარეთ მისსა სამეფო
სა ორად განფართებულნი: და მისგან სცნას მეძიებელმან საქმეთამან:
Üერმე სცნას ერაყამდის ქვემოდ მისგან დადებული ხარაჯა: და ბაღდადის
კერძ მარაღამდის, და თჴთ იგი ხალიფა შეშინებული: კმა არს ქვე ჯდ
ომით მოქმედისაგან: აწ ითქმოდენ წერილისა, მოაკლდეს ძალი ბაბილოვნი
სა, და აღეშენა მთა ერმონისა: განქარდა კუამლი სუბაკთა, და განძლიერდა
ბჭენი სელიმისანი: ესე ვითარითა წყალობათა შინა ღ~თისათა, იშვებდა ერ
ი ქრისტიანეთა:
Üეორის ქრმის ამბავი:
gარნა წუხდეს და იურვოდეს შემჭირნენი საქმეთანი უნაყოფოებისათვის
და შვილის უსმელობისათჴს თამარისა: და ვითარ მოეცვა შვიდივე ესე
სამეფო შეჭირვებასა ამას საქმისასა. რამეთუ ხედვიდეს უშვილოდ და
მარტოდ მკვიდრად სახლისა თჴსისა: პოეს ღონე განგებითა და ნებითა
ღ~თისათა, რომელი აღამაღლებს მდაბალთა, და შემუსრავს ლაღთა. რო
მელი ბრძანებს წმიდასა შინა სახარებასა. არა რომელთა მე გამომირჩიონ. ა
რამედ რომელნი მე გამოვირჩინე: და ვითარ იტყვის დავით, რომელსა ე
სე აწ სათნო იყო გამოჩინებად:
uმცირეს ვიყავ მე ძმათა ჩემთა შორის. და უმრწემეს სახლსა მამისა
ჩემისსა: ხოლო თავადმან უფალმან აღმიღო და მცხო ზეთითა ცხე
ბულისა მისისათა და შემდგომი;
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iყო სახლსა შინა რუსუდან დედოფლისასა, მოყმე ეფრემის ძეთა შო
რისთაგანი. რომელ არიან ოვსნი კაცნი მძლენი და ძლიერნი ბრძო
ლასა შინა: ვინათგან დედოფალსა რუსუდანს თვის ეყვოდა მამის დ
ისა მისისა დავითის ასულისა. ოვსეთს გათხოვილობისა მიზეზითა:
რამეთუ ოვსთა მეფისა შვილი იყო. და გვარადცა ბაგრატოვანი:
Rამეთუ დიმიტრი ძე გიორგი მეფისა რომელი დაშთა ოვსთა მეფის ქალისა
გან. მის დიმიტრის მეექუსე ნათესავი იყო ძეთაგან მისთა. და რუსუ
დან უშვილო იყო. და იგი მოეყუანა აღსაზრდელად სახლსა შინა მის
სა. ყრმა ფრიად შვენიერი, ვითარცა შვენის მეფეთა შვილსა. და იხი
ლეს მუნ მიმავალი. რამეთუ მოყმე იყო ნაკუთად კარგი. ბეჭბრტყე
ლი. პირად ტურფა, და ტანად ზომიერი. და ორთავე კერძთა გვართაგ
ან საჵელმწიფო: სხვით კულა ზრდილობით კეთილად ზრდილი და წურ
თილი, მჵნე და ძლიერი რაინადობითა და მშვილდოსნობითა უსწორო.

ტანითა ახოვანი, და ყოვლითურთ სრული სიკეთითა: ამისი ინებეს ყო
ველთა შეერთება თამარისა, და საქმე ღ~თსა მიანდვეს:
Hკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს მკვიდრთა ამის სამეფოსათა.
იგი განაღამცა ნების დამრთველი. ვაზირთა და დიდებულთა თანა შეწევნითა
მომხსენებელნი, მოაჯე ექმნნეს თამარს და ეტყოდეს: უკუთუმცა არა იყო
ზენა განგება. ამისა მოქმედებასა შინა ხედავს შარავანდედობა თქვენი
თუ ვიეთნი და რაოდენნი რაოდენ გზის მოყმენი შვენიერნი და დიდებულ
ნი შვილნი ჵელმწიფეთანი. ბერძენთა და ჰრომთანი. სულტანთა და სკვითთა
ნი, სპარსთა და ოვსთანი, მცდელნი სამართალთა ებრ, უკუნ არღვივნ
ა ბრძანებამან ღ~თისა მან. რამეთუ თჴნიერ ნებისა მისისა ვერა რა სრ
ულ იქმნების:
Üაშინ თამარ მინდობილმან მამის დისა მისისაგან. რამეთუ მშობლისა სახედ
მორჩილობდის ბრძანებასა მისსა. და დიდებულთა დარბაისელთა და ეპისკო
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პოზთა განზრახვითა. ესრეთ თქვა მბრძანებელმან: მოწამე არს ჩემდა
ღ~თი. არაოდეს ყოფილა გულსა ჩემსა წადილი ქრმოსნობისა და ქორ
წინებისა. არცა პი რველ და არცა აწ თუმცა იყო ვინმე მკვიდრი საყ
დრისა ამის ჩემისა, რომელი მერწმუნა პირველ ღ~თისაგან და მერმე მ
შობელთა ჩემთაგან. და აწცა ამისი ვარ მოაჯე:
Mაშინ არ მიმშვებელთა ამისთა ჰკადრეს დედოფალს რუსუდანს. და წარ
ვიდეს დიდებულნი ამიერნი და იმერნი. და წარმოიყუანეს დედოფალი და გა
ზრდილი მისი რჩეული ღ~თისა დავით. და მოვიდეს სრასა დიდუბისსა ს
ანახებსა ტფილისისასა. და მუნ ქმნეს ქორწილი შესატყვისი და შემსგავ
სებული ჵელმწიფობისა და შარავანდედობისა მათისა. ვინათგან დედოფალი
რუსუდან ყოვლითა სიბრძნითა აღსავსე მოქმედებდა. და აქათ ბაგრატუნიანი
თა გვარზეობითა იწყობდა რიგთა სახლისათა, და ქვემოთ ხვარასნისა და ერა
ყისა სულტანთა სძლობითა გამეცნიერებული. მუნებრივითა სახიობითა და შვ
ებითა მოქმედებდა. მშვებელნი იშვებდეს. და გლახაკნი განმდიდრდებოდ
ეს. მოვალნი ვალთაგან განთავისუფლდებოდეს. ობოლნი და ქურივნი
ღონიერ იქმნებოდეს. და ეკკლესიანი აღყუავდებოდეს: იყო ზმა მგოსა
ნთა და მუშაითთა და სახიობათა მჭურეტელნი: იყო რაზმთა სიმრავლე ჯ
ალათი:
¸ემდგომად ამისსა შემოვიდეს ტფილისად და დასხდენ ტახტ ბედნიერნი
ორნი მნათობნი. ორნი მზენი განმანათლებელნი ყოველთანი. და გა
ნიხარეს ყოველთა დიდიდგან მცირედმდე ყოველმან ერმან: და ცხოვრე
ბისა ნიშანი მაშინვე იხილვებოდეს მათ ზედა: იყუნეს ლაშქრობანი გ
ამარჯვებულნი ზემოთ და ქვემოთ. და არავინ სადა ჩნდა წინა აღმდგომი
Eსე დავით წელიწდისა მოქცევამდის ესრეთ წაეჯობინა ყოველსა მშვილდ
ოსანსა ცხენოსანსა, და მკვირცხლსა მოასპარეზესა. მწიგნობართა და ყოვე
ლთა ნასწავლთა ჵელით სიკეთითა, ვითა დღეს ჩანს. რომელ შინათ ვინ ყო
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ფილა ამისი მსწავლელი და თანა მოსწავლე. და თუ გარეთთა ქვეყა
ნათა მოსრულა, ვერავინ სადა გამოჩენილა მისებრი:
Mაშინ მოკუდა ქართლისა კ~ზი ჭყონდიდელი მწიგნობართ უხუცესი ქა
რთველი მირიანის ძე კ~ზი მიქაელ. რომელსა აქუნდა სამთავისიცა. და
არავინ შეწუხნა მისთჴს, არცა დიდი და არცა მცირე. რამეთუ ყოვე
ლნი სძულობდეს მას:
X~ თამარ ევედრებოდა ღ~თსა და იგონებდა თუ ვის მიანდოს დავით და
სპა თჴსი, და განსაგებელი სახლისა თჴსისა: რომლისათჴსცა არა არც
ხვინა ღ~თნ, არამედ აღავსო სიბრძნითა და მეცნიერებითა. და მიმოიხილა
ყოველთა ზედა სამეფოსა თჴსისათა მათავართა. და განიცადნა გონებისა თ
ვალითა. და მიანდო ღ~თსა საქმე: მოიყუანა ანტონი გნოლის თავის ძე
გარესჯით. რომელი პირველ ჭყოინდელი იყო. და მიქაელ კ~ზმან მას
მისტაცა მოძმაცვით, ვიეთმე მეფისა განმზრახთათა:
eსე მოიყუანეს ნამდვილვე კაცი ღირსი ქებისა. მართალი წრფელი უმანკო
სახიერი მდაბალი მოწყალე ყოველთა. ტკბილი, პატრონის ერთგული და
შემეცნებული. საურავთა ეკკლესიათა მონასტერთათჴს. რადღა საჵმარ
არს თქმად. თჴთ წამებენ ქმნილნი მისნი ყოველგან. ვითარცა მღვიმესა და
კლარჯეთს მის მიერ ქმნილსა მონასტერსა. და ყოველთა ადგილთა შვიდთა
ვე სამეფოთა დიდებულთა განზრახვითა, ესე დასვეს ვაზირად. მისცეს
ჭყონდიდი, სამთავისი, კისისჵევი და მწიგნობართ უხუცესობა: რამეთუ მ
ართალსა უკეთუ უბრკმეს არავე დაეცეს:
aმიერითგან იწყეს განზრახვათა კეთილთა სამეფოსათჴს და ერისა უმჯობეს
თა: შემდგომად ამისა მოესმა ვითარმედ რუსი იგი ძნელ ბედი, და სვე
უსვეო. წარმოსრულ არს კოსტანტინპოლით, და მოსრულა ქვეყანასა
ეზინკისასა და კარნუ ქალაქისასა: პირველად მიერითო გუზან. პატრონი
კლარჯეთისა და შავშეთისა. რომელი ძველთა მეფეთა და ტაოელთა დიდებ
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ულთა ადგილსა შეეწყალა მეფესა და დაედგინა: აქეთ ბოცო სამცხისა
სპასალარი დიდად შეწყალებული პატრონთაგან. სხვითა მესხითა დიდებუ
ლთ აზნაურითურთ, თჴნიერ ივანე ციხის ჯვარელისა, რომელსა ყუარყუარეცა
ეწოდების: ესე დამაგრდა თჴსით მოკიდულითურთ. ვითარ გვარულადცა ი
თქმოდა ერთ გულობა ამისი. რომელ ბაღუაშსა ზედა უერთგულა პანკრატს:
ვარდან დადაიანი მსახურთ უხუცესი. აქათ პატრონი ორბეთისა და კაცნისა.
და ლიხთ იქით ნიკოფსამდის უციებლად ქონებისა: მას შეეყარა ყოველი
სვანეთი აფხაზეთი სააეგრო, გურია სამოქალაქო რაჭა თაკუერი და არგ
ვეთი: და მომრთველმან სანიგთა და ჯაშმათაგანმან, იფიცეს რუსისა გამეფები
სა, და მისისა მეფე ყოფისათჴს. დიდებულთა და ლაშქართა მის ქვეყანისათა:
ამის თჴს განკვირდების დავით და იტყვის. მე ვთქუ განკვირვებასა ჩემსა რა
მეთუ ყოველი კაცი ცრუ არსო:
r~ რომელნიცა უფრო შეწყალებულნი და უმეტესად განდიდებულნი იყ
უნეს პატრონთაგან და თჴთ თამარისაგან, მათ ქმნეს უმეტესი განდგომილე

ბა და იგინი მიერთნენ რუსსა: ვერ გულის ჵმა ყუეს. რამეთუ არცა ძველ
თა ჟამთა შინა და არცა ახალთა სადმე სმენილ არს. უკეთუ სადმე ქმნილ
იყოს ნებსით ანუ უნებლიეთი განდგომილება მეფეთა. დაწყებითგან სოფ
ლისათ არა სადა ვის უხილავს თუმცა წარმართებოდეს, ანუ გამარჯვებ
ოდეს პატრონთა ზედა: გარნა თუ სადმე ქმნილ არს განდგომილება,
ეგრეთცა სახლისა ამის თჴსთა და ნატამალთა მიზეზითა ქმნილ არს:
gაუგზავნეს ლაშქარნი გუზანს, და მუნით წარმოვიდეს რუსი და მისი ლა
შქარნი: და შეყრილთა მიმართეს სამცხეს, და მიეგება ბოცო და ვინცა
მისნი იყუნეს მიმდგომნი. გარდავლეს მთა და მივიდეს გეგუთს. და და
სვეს ტახტსა ზედა სამეფოსა: ჶი ღაღადი დიდი და განსაკრთომელი კაც
თა ცნობისა და გონებისა. ვინა ანუ ვისთანღა მოსაყდრე საყდარსა დაჯდა
დავითიანსა:
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Üაშინ თამარ მყოფი ქალაქსა ტფილისასა. ამა უზაროსა და უცხოსა საქმ
ისასა განკვირდა და პირველად მოხადა ჩვეულებისა ებრ ზენასა შეწევენასა
და მოწყალებასა: მერმე უბრძანა ყოველთა ერთ გულთა: ვინაცა შემოკრ
ბეს სპასალარნი და დიდებულნი. ერეთით კახეთით ქართლით სომხითით
და განკვირვებულთა ამა საქმისათა ჰკადრეს და მოახსენეს, მათგან არა ნებ
ისა დართულობა: და ვითარცა შეაჯერეს უმათოდ ქმნილობა ამა ს
აქმისა. მჵეცებრ განმჵნდა გული მათი ერთგულობისათჴს და თავისა
საწამებელად დადებისა პატრონთა თვის: თამარ ჵელითა საუფლოთა, და
სიტყვითა ოქრო ნეკტარითა მართლიად იკითხევდა მიზეზსა მკვიდრთა მის
თაგან: ოდეს მე თევდორე პატრიარქსა და ანტონი ქუთათელსა. რომელი იგი
ოდენ დაშთა მას ჟამსა ერთ გულად ლიხთ იმერით ვიდრე სისხლთა დათ
ხევამდე. და სხვათა ეპისკოპოსთა გზავნიდის. ოდეს მე შინაურთა ვაზირ
თა ეჯიბთა და მესტუმრეთა. და მათგან ვერას პირის მპოვნელი:
Öვალად შეკრბა კრებული ღ~თის მბრძოლთა, და იზრახეს ზრახვა ბოროტისა
და აღიღეს მახვილები პატრონსა ქრისტეს შემოსილსა ზედა: ნახევარნი თ
ვით მეფე საგონებელითურთ, და გარდმოვიდეს მთათა ლიხთისათა. ამოსწყვ
იტეს და ააოჵრეს არენი ქართლისანი. მოვიდეს ნაჭარმაგევამდისინ და გო
რამდის. და ნახევართა დადიანთა და ბედიანთა წინა წაძღომითა გარდაიარეს
რკინის ჯვარი, და ჩავიდეს ციხის ჯვარსა და დაწვეს ქალაქი ოძრჵე. და
მუნ შეიყარნეს ბოცო და მესხნი ვინცაღა იყუნეს მიმდგომნი მისნი:
და განმგებელთა ესე ვითარისა ღ~თისა უკითხავად, არა შეიშინეს სასჯელ
ისაგან ღ~თისათა. არცა პატრონისა ღ~თივ დაცულისაგან, რომელსა ჰფარ
ვიდა ჵელი საუფლო. და უძღოდა მკლავი მაღალი:
r~ გააგეს აღება ჯავახეთისა თმოგვისა და ახალ ქალაქისა: კვალად თრიალეთ
ისა და სომხითისა: და ვინათგან ქურდ ვაჭარს იქით გასდგომოდავე ყოველ
ი სომხითი. ივანე ვარდანის ძე პატრონი გაგისა. მააყ პატრონი კაიწონი
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სა. კაენი თჴთ ვარდანისი. სხვანი მის ქვეყნისა აზნაურნი და აზნაურ

შვილნი. თჴნიერ ზაქარია ვარდანის ძისა. იგი კაცი ერთგული იყო და ჭა
ბუკი გამოცდილი: ამათ ყოველთავე აგარათა შეყრა გააგეს. და მუნიდაღ
მა მათ და ზემოქართლისათა მყოფთა, კართა ქალაქისათა ერთად შეყრა
ინებეს. სადა იგი იყო მზე მზეთა და ნათელი ნათელთა. ტარიგი უმანკო
მსგავსი ძალისა ებრ მისისა ქრისტესი. მშვიდი დავითისებრ გონებითა. მ
ინდობილი ზენასა მის განგებისა. და სასოებისა მქონებელ:
Mაშინ უბრძანა ამირ სპასალარსა გამრეკელსა. ოთხთავე მჵარ გრძელთა და
სხვათა თორელთა ზემოთა და ქვემოთა. წასლვად მიგებება წინა ქვეყანას
ა ჯავახეთისასა. და მუნვე ცნობა ძალსა მათსა. და მივიდეს მტკუარსა
ზედა. იგინიცა მუნვე მოსრულ იყუნეს. და მიერთნეს მესხნიცა ერთგუ
ლად დარჩომილნი. და აქეთ ესენი მისრულნი მტკუარსა ზედან. და იგინი
მუნით ჵიდსა ზედა. შეიბნეს და შეიქმნა ომი და სროლა. მას დღესა, ს
იღამემან და წყლისა შუა ყოფამან გაჰყარნა:
DA ვითარ შეღამდა შეიყარნეს და ზრახვა ყუეს ვითარმედ. ვხედავთ მჵეც ქმნ
ილობასა ამათ ლაშქართასა. და რამეთუ არა გვაქუს ძალი და ღონე შებ
მისა. აწ მივრიდოთ სიმაგრისა კერძ. და მუნით ღონით რითმე ვეცადნე
თ ღალატსა და ძლევასა. გარნა რომელი ძლევასა და სიმჵნესა მისცემ
და თამარის კერძ და იღვწიდა ღ~თი მისთჴს. მან ამცნო გულსა თამარის,
რათა დაუყოვნელად შებმა უყონ. და დევნა წინა აღდგომთა მისთა:
gანვლეს მტკურის ჵიდი და მიმართეს მთასა ტრაძაად წოდებულსა ღონ
ედ სიმაგრისა საძებნელად, და ვერცაღა მუნ დაადგეს. გარიდეს და მიი
წინეს ველსა ნალისასა და წყალსა ხინგრისასა თმოგუს და ერუშეთს შუა,
მუნ შეიქმნა ომი ვითა ხუდებოდა რჩეულებასა იმერთა და ამერთასა მოყმე
თასა. რომელი კმა იყო ძველთაგანცა გოლიათთა და ჭაბუკთა ომად.
რომელთა ზედა მოვიდოდის სიმწვავენი და მკვეთებელნი ისართანი. მფეთ
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ებელნი ჵრმალთანი. და მხეთქებელნი ოროლთანი: და განგრძობასა
შინა ომთასა მიეცა ძლევა მოყმეთა თამარისათა. და გაქცეულნი რო
მელნიმე დაიპყრნეს და დაჵოცნეს და დაატყუევეს. და ამათ არა რა ევნო.
არცა სიკუდილითა. არცა დაკოდითა, თჴნიერ ივანე სარგისის ძე დაკოდეს,
და შემოიქცეს მხიარულითა პირითა და განათლებულითა გულითა თავის უ
ფლად: უდევნელ ყუნეს იგინი რომელნიცა გარდიხვეწნეს. შეძინებისა და
პატრონისა არ დაკლებისათჴს. და მოვიდეს წინაშე ღ~თივ გვირგვინოსანისა
და ჭტ~დ მეფეთ მეფისა: და მიმცემელმან ჯეროვნისა მადლობისამან. ნა
ხნა თჴსნი მოყმენი პირითა ბრწყინვალითა, და გულითა სახიერითა, და
თვალითა ტკბილითა: ვინაცა ცნეს ესე პირველ მახარობლისა მოსული
თა: ზრახვა ყუეს რომელნი მყოფ იყუნეს: ჭიაბერი მანდატურთ უხუ
ცესი. და კახნი დიდებულნი. თანა დართვითა ყივჩაყთათა. შეყრილთა
ქართლისა ერის თვისა, და ქართველთა დიდებულთა წინა ძღომითა. და
თჴთ მეფისა სვიანისათა. დასხმა ქართლს მდგომთა, რომელთა თანა მი
რთულ იყუნეს ვიეთნიმე ქართველნიცა, და სიმრავლე ყოვლისა კავკას

იისა და მთიულებისა:
DA ვითარ აგრძნეს ამათ ამოწყუედა და გაქცევა მათ კერძოთა ზემოთა
ლაშქართა, მსწრაფლ იჵმიეს ამათცა გაქცევა და გარდავლა ლიხთა: შე
მოიქცეს და მოვიდეს წინაშე თამარისა: ჰკადრეს გასვლა სომხითით და
მიმართება ურჩთა და განდგომილთა მეფობისა მისისათა: და დამორჩილდა
ქრისტეს შემოსილი ჵელმწიფე, შემეცნებული ღ~თისა წყალობა აურაცხ
ელობათა: ვინა უწყოდეთ ესეცა რომელ წყალობათა და მოხედვათა ღ~თის
ათა სივრცე აურაცხელ არს და დიდ ფრიად. რამეთუ კეთილთა და სახიე
რთა, ნიშთა სიმრავლითა და ძლევათა მინიჭებითა განამდიდრებს: ვითარცა
იტყვის ბრძენთა შორის პლატონ. ვითარმედ კეთილი კეთილთა თჴს არს
კეთილ: ვინა იგივე კეთილი ბოროტთა თჴს ბოროტ:
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X~ აწ ჵამს და უფროსღა მარადის გაგონება ნათქვამთა ამათ. და უწყებ
ად. და ხედვად ზენათა წყალობათა მონიჭებათა. რათა მარადის მოუკლ
ებელად იყოს ჩვენ ზედა ესე ვითარნი წყალობანი და მოხედვანი ღ~თის
ანი: ხოლო ვინაცა ცნეს განდგომილთა შერისხვა ღ~თისა მათ ზედა,
თჴთ რომელნიმე დამგდებელ იქმნნეს ციხეთა და სიმაგრეთა. და უწინარეს
სჯულისანიცა. ვინათგან თამარს ზედა ესე ვითარნი საქმენი იკადრნეს,
რომელნი მე მოვიდეს ყელ საბელ მობმულნი. რომელნიმე მოკლულ ექმნნ
ეს თავისა ბიძასა. და მუნცა იქმნა ჩუეულებრივი გამარჯვება: და შ
ემოქცეულნი დადგეს ჭალასა აგართასა:
¸ეიწყალა ზაქარია ვარდანის ძე და უბოძა გაგი ქურდვაჭრითა განძამდ
ის. მრავლითა საკუთარითა და მრავლითა სანახევროთა ქალაქებითა ციხე
ებითა და სოფლებითა: შეიწყალა და უბოძა სარგის ძესა ივანეს. პირ
ველობა მსახურთ უხუცესობა. ჵელ შინაურნი და საპატიო კაცნი და
კაიწონი გელაქუნით და სხვითა მრავლითა სახარჯოთა და ქალაქთა ც
იხითა და ქვეყანითა: შეიწყალნეს და დალოცნეს სხვანიცა მრავალნი
დიდებულნი: შეიქცეს და მიმართეს სახლად მათდა ნაჭარმაგევს:
DA ლიხთ იმერთა დიდებულთა შეცოდებისა მათისა შენდობისა მოაჯე
თა, ითხოვნეს ცხოველნი ხატნი. და თჴთ დედოფალი რუსუდან მათ შ
უა საყოფლად. და კზ~ი მანდატურთ უხუცესი და სხვანი ებისკოპოს
ნი შინაურითურთ სახელდებულით: ვინაცა გარდამოვიდეს სვანნი
დიდებულნი. და გარდმოიტანეს რუსი მეფე ყოფილი: და მისცა დედოფა
ლმან სიმტკიცე ყოველთა მუნ მყოფთა: პირველად რუსის უვნებელად
გაშვებისათჴს. მერმე მის ჟამისა არას შეცოდებისათჴს. არცა შენანები
სა და გარდაჵდისა: და წარმოძღვანვითა დედოფლისათა მოვიდეს ნაჭარმა
გევად: ვინაცა რუსმა ითხოვა ივანე მისანდობელად: და წარვიდა მასვე
მისსა სვე უბედურსა გზასა. და შეიქნა მშვიდობა სიხარული და ერ
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თობა, რომელი არა ოდეს ვის უხილავს: და სიტყვისაებრ საწ
ინასწარმეტყუელოსა ერთბამად მოვიდეს ლომი და ჵარი. და იხარე

ბდეს ვეფხი თიკანთა თანა, და მგელი ცხოვართა თანა. და განდიდნა სა
ხელი თამარისი ყოველსა ზედა პირსა ქვეყანისასა:
DA ლაშქრობდა დავით ბრძანებითა და გამორჩევითა თამარ სუე ალექსან
დრიანითა. და ემარჯვებოდა ყოველი შეწევნითა ზეგარდამოთა: და ამა
ს შინა მიიცვალა გამრეკელი ამირ სპასალარი: ესე ყოველთა იგლო
ვეს და დიდად დაუმძიმდათ. და თმოგვისაგან კიდე არა რა დააკლეს შვილ
თა მისთა:
Mაშინ უბოძეს ამირსპასალარობა ზაქარიას მჵარ გრძელსა, ძესა სარ
გის ამირ სპასალარისასა. მჯდომსა სომეხთა მეფისა ადგილსა პატრ
ონსა ლორისასა. მოუმატეს ქალაქიცა რუს თავი. მოყმესა ღირსსა
სპასპეტობისასა: და ჭიაბერსა მანდატურთ უხუცესსა, მოუმატეს და
უბოძეს ჟინვანი ქალაქი და ციხე. მრავლითა მთიულეთითა. და შე
იწყალეს და დალოცეს ვარამის ძე, და უბოძეს თმოგვი. და ქვემოთ
წირქუარელნი. ზარტაიჭისა ძენი. გრიგოლის ძენი. ჭიაბერის ძენი.
და მახატლის ძენი, და თავნი კახეთისანი თორღაის ძენი: და შეიწყა
ლნეს თუითოეულნი თჴსითა წესითა. რომელნიმე ახლად დალოცვითა,
და რომელნიმე მომატებითა: და ეგრეთვე ქართველნი სომხითარნი თო
რელნი მესხნი და ტაოელნი:
Vინაცა გუზან პირველვე წარმწყმედელი თავისა თჴსისა აწცა განდგა.
და გაიტანა ტაოს კარი ვაშლოვანი და სხვანი ციხენი მრავალნი. და
წარ ვიდა ქვეყანასა შარმანისასა: მაშინ წარავლინეს სარგის თმოგველი
და კახა სამძივარი სხვითა აზნაურ შვილებითა. რომელთა თანა იყო მე
ღვინეთ უხუცესიცა სეფე შვილად კლარჯეთისა: ხოლო განვიდეს რა მ
თასა კოლისასა. მოეგებნეს წინა ფანასკენტელი ზაქარია. და ძინელნი
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კალმახლელნი ყრმანი კარგნი პატრონისაგან შეწყალებულნი: შეყრასა
ვე თანა ცნეს გუზანის შვილისა და შაერმენისა ლაშქართა მოსვლა, გუ
ზანის ცოლ შვილისა წასასხმელად. და ციხეთა შინა თურქთა შეყენება:
Dაღაცათუ ლაშქარნი დიდნი იყუნეს და თორმეტისა დროშისა პატრონნი,
და ესენი მცირენი. არამედ სასოებითა ქრისტესითა, და სიმართლითა და
სუე უძლეველითა თამარ ღ~თივ დაცულისათა შებმა უყვეს და არა დარიდ
ნეს სიდიდესა და სიმრავლესა მათსა, სიმჵნითა და სიქველითა მათითა.
და დიდი და ძლიერი ომი გარდაიჵადეს, და ბოლოდ გააქცივნეს იგინი და
ამოსწყვიდნეს. და გუზანის დედა წულნი ჵელთ იპყრნეს და შემოიქცეს მშვ
იდობით. აღიღეს ციხენი და სიმაგრენი. და კვალად აგნეს ამავე სამეფოსა
და მოიწივნეს წინაშე თამარისა, რომელმან მიჰფინა ნათელი წყალობისა. და
გარდაიჵადა მადლი კეთილად მოჭირვებისა და სიმჵნისა ამისა თჴს:
Eსე ვითარსა წყალობასა შინა ღ~თისასა იშვებდა ერი ქრისტიანეთა: გარნ
ა წუხდეს და იურვოდეს უნაყოფოებისათვის თამარისა: არამედ ღ~თნ რომელ
მან მოხედნა პირველ მანოეს და აბრაჰამს და მდედრთაცა ანნას და ელისაბ
ედს. არა ყოვნა არცა აქა. რამეთუ შემდგომად მცირედისა ჟამისა დაორსუ

ლდა თამარ. და ცნეს რა ესე ყოველთა. იწყეს ლიტანიობით ვედრებად ღ
ვრთისა. მარხვითა ლოცვითა და ცრემლითა. რათა მისცეს ღ~თნ შვილი წუ
ლი, რომელი ესე იქმნაცა: და იყუნეს რა დავანებულ ტაბაჵმელას. მუნ
შვა ძე პირმშო. ყოვლითურთ მსგავსი პაპისა. და უწოდა სახელი ახოვნისა
მამისა მისისა გიორგი ძე თამარისი: რომლისათჴსცა ყუავილი უკუდავთა
ნაწილთა აღმოგუეცენა:
Aმას ესე ვითარსა მოხედვასა შინა ღ~თისასა, და პირველ დარჩომასა
თამარისასა და აღმოშობასა ძისასა. რამცა თქმად ეგებოდა სახე სიხარულისა
ანუ მადლობისა ღ~თისა: ყოველთა მიერ. ესე თქმად შეუძლებელ არს: იხ
არებდეს იშვებდეს და იმოთხვიდეს სამოთხესა შინა ამის საწუთოსასა: გა
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ნმათავისუფლებელნი ტყუეთანი. შემწირველნი ეკკლესიათანი. მწი
რვებელნი მღდელთანი. და მიმცემელნი მონაზონთანი. მოღვაწენი
გლახაკთანი. ერთბამად ადიდებდეს ღ~თსა. მწყობრნი ეპისკოპოსთანი
და სამღდელოთა კრებულთანი. და დასნი შვიდთავე სამეფოთა სპათა
ნი: და თჴთ დედოფალმან რუსუდან და გაზრდილმან მისმან მეფემან
დავით და დამან თამარისმან და ყოველთა მყოფთა ამის სამეფოსათა.
მსგავსად მოგვთასა იწყეს ძღნობად და მინიჭებად ნიჭთა ურიცხუთა:
X~ ცნეს რა ესე ბერძენთა მეფეთა და სულტანთა ათაბაგთა და ამირა
თა სპარსეთისათა. წარმოავლინეს ნიჭნი და განძნი კმა საყოფელნი:
და შემდგომად წელიწდისა კვალად დაორსულდა და შვა ასული შემს
გავსებული თჴსი და უწოდეს რუსუდან ძე თამარისი: რომლისათჴს
კვალად უფროსი სიხარული შეიქმნა ყოველთა ზედა. და უმეტეს გარ
დაემატა ქვეყანა ბედნიერობითა და ყოვლითა კეთილითა. და გამარჯვები
თა ლაშქართათა. რომელ არაოდეს ქმნილ იყო ბაგრატოანისა:
´ირველად შემყრელთა ბედსა და სვესა ზედა ლაშასსა. რომელი განმანა
თლებელად სოფლისა ითარგმანების, აფსართანითა: მიჰმართეს ბარდა
ვად დიდად და ძველად ქალაქად, და ამომწყვიტეს ჰრანი. და გამოიღეს
დიდ ძალითა ომითა. პირველისა ნებროთის ძისა ჰაოს შვილის ბა
რტოსის მამული. და აღივსნეს ტყვითა და საუნჯითა აურაცხელითა: და
ათავისუფლეს სამი ბევრი ტყუე, დღეგრძელობისა თჴს თამარისა და ძი
სა მისისა თჴს: და მუნით რა წარმოვიდეს. არღარა შეისვენეს არცაღა
თუ თთვე ერთ: მსწრაფლ წარვიდეს და ილაშქრეს აზრუმს. კარსა კარნუ
ქალაქისასა. და მუნ იყო სიმრავლე ომთა და წყობა ძლიერი. და ხეთქე
ბა აბჯართა: რომლისა მეშვლად იყუნეს სურმანელი კარული სპერუ
ლი. და შიგნით სალდუხის ძე ნასრადინ და ორნი ძენი მისნი ლაშქარ
თა სიმრავლითა, ქვეითითა და ცსენოსნითა. და ცისკრის ბინდსა მისრ
1-26 სტრ., 183v
ულთა და დაიწყეს ომი. და ღამისა ბინდმან გაჰყარა:
Dა ვითარ გარდაჵდა ღამე იგი. მოვიდეს ლაშქარნი. და უთუალავითა და
მიუწდომელითა ალაფითა: შიგნით მყოფნი ვითარცა მჵეცნი იღრჭენდ

ეს კბილთა მათთა. და წვერთა იფხურიდეს ხედვიდეს რა ცოლთა
მათთა ტყუე ქმნილთა. და ჯოგისა და რემაებისა მათისა იავარ ქმნი
ლთა: ესრეთ ცრემლოდეს და გოდებით იტყოდეს. ვინა იქმნა ჩვ
ენ ზედა ესეოდენი შერისხვა. რამეთუ არაოდეს გვიხილავს ჩვენ
თა სანახებთა ტომი ქრისტიანეთა: და ვითარცა განთენდა, შეიქნა ცე
მა ბუკთა და დაბდაბთა და ზეიმი ქალაქსა შინა: დაასკვნეს დათხე
ვა სისხლისა მათისა: და გაწირნეს თავნი მათნი. გამოვიდეს ბჭეთა
ქალაქისათა და გააწყუეს რაზმი ქვეითთა და ცხენოსანთა. და წარმოდ
გეს ბანთა და შუკათა ზედა ისრის მსროლელნი. და ქვის მტყორ
ცებელნი:
DA ვითარ იხილნა მეფე მან დავით სპათა მათთა გულ მყარად გამოსვ
ლა მათი. ითხოვეს საჭურველნი და აღსხდეს ჰუნეთა ზედა. და აღი
ხუნეს ოროლნი. და აჰა პირველსავე მისლვასა დასტეხნეს სახედ მეხ
ის ტეხისა. და აღიხვნეს კარნი ქალაქისანი. და ასწყვიდეს პირველ
გამჵეცებულნი იგი. და წარიქციეს წინა და ურთიერთას მოსრვიდეს ს
იმრავლისაგან და ტენებისა. და სირცხვილუელნი ცოლთა და ხადუმთა
მათთგან. და სანერწყუელ იქმნნეს მათ მიერ: აგინებდეს და ბასრობ
დეს მოჰმედს მოციქულსა მათსა, და სჯულის დებასა მისსა:
Mაშინ შემოიქცა მეფე დავით და ლაშქარნი მისნი. მოვიდეს მოხარულ
ნი ქვეყანადვე თჴსად. მუნით ძლევა შემოსილნი წინაშე თამარისა ნ
ათელ ბრწყინვალისა, და ძისა მისისა საშოთ მთიებისა აღმობრწყი
ნვებულისა: ხოლო მე მორიდმან განგრძობასა წყინებისამან. მცონი
ს დაგდებად ღვაწლთა და წყობათა და მარჯვებათა უკანასკნელთა, უმ
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ჯობესთა პირველისათა აღიძრვის ენა ჩემი სიტყუად და მოთხრობად:
ესე ვითართა:
Oდესმე ჟამსა ერთსა განვიდეს შეყრილნი გელაქუნად. და ჩაიარეს ხაჩი
ანი. და ჩავიდეს ქვეყანასა ყარყრისასა და მიუწიეს ბალყუნამდის. და მო
არბეს ყოველი არანი. და შემოიარეს კარი განძისა. და შეიქმნა კართა ზე
და დიდი შუღლი: განაღამცა გააქცივნეს და შეიხვეწნეს ქალაქად. და
ყარყრით შანქორამდის ექუსი დღე იარეს. და არა რომელი დღე გარდას
რულა. თუმცა არა მოსწეოდეს ლაშქარნი და არა შემობმოდეს. და ყოველ
გან ძლევა ბრწყინვალე აჩვენეს. და შემოიქცეს ესრეთ სიხარულითა: და
მოვიდეს წინაშე სიხარულსა ყოვლისა სოფლისასა:
Öვალად ლორიდაღმან წარვიდეს ორნი ძმანი სარგისის ძენი. ზაქარია
ამირ სპასალარი. და მსახურთ უხუცესი ივანე, მორბევად რაჵსის პირ
ისა: და მუნით წამოსრულ იყუნეს ლაშქარნი დვინელნი ბიჯნელნი და
ამბერდელნი მეკობრობად და მზერად ქარავნისა: და ვითარ ცნეს ამათ
და შეიპყრნეს საშუალობასა გზისასა, და ეკუეთნეს ურთიერთას. და უ
ფროს ომისა და მჵნედ ბრძოლისა, საქებელ იყო წამღებელი სულის
ა სიფიცხედ ქველობისა მათისაგან: აღვსებელი და სახელოვანი მოვი

დეს წინაშე დავით სვე ამაღლებულისა, და თამარ ღთ~ივ დამყარებულისა:
Aმისა შემდგომად ჰკადრა კაენისა პატრონმან ივანე მსახურთ უხუცესმან
დავითს და აწვივა ლაშქრობად. ძლით შესამართებელსა. სახელოვნისა
და დიდისა გელაქუნისა მოსარბეველად. და სპარსი ბაზირისა და გო
რალაუქისა: მაშინ გაჰყუა მოყმე დღითი დღე აღმატებული და წარ
მართებული ომთა და ლაშქრობათა შინა: და ვითარცა მიიწივნეს და და
ესხნეს. აღიღეს ტყუისა ჯოგისა აქლემისა ზროხისა და ცხურისა სიმრ
ავლე, შემსგავსებული ზღვის ქვიშისა. და სადაცა ვინ ლაშქარნი და
მეშველელნი თავი თავის დედაწულისანი გარდეკიდნეს. გააქცივნეს ამოს
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წყვიდეს და დაჵოცნეს: ვინაცა სპარსი ბაზრისა არა რად შემრაცხვე
ლთა სულტნისა მოედანსა შინა იწყეს სიხარულად და ასპარეზობად. რო
მელ ესეცა არაოდეს ვისგან ქმნილ არს არცა სმენილ არს:
X~ კვალად არა მრავლისა ჟამისა ოდეს მე. იგივე სვე უბედური რუსი.
ამის სამოთხისაგან ექსორია ქმნილი. კაენისებრ მკლველი არა ძმისა, არ
ამედ თავისა თჴსისა, ვერცაღა ნადიმსა ღირს იქმნა ყოფად: რამეთუ მო
იშალა სამეუფოსა ქალაქისაგანცა კოსტანტინე პოლის ყოფისაგან. და მუ
ნითცა ექსორია ქმნეს. მივიდა ათაბაგისა. და მისგან აიღო არანისა ქვ
ეყანისა სამყოფი შემსგავსებული უბედობისა თჴსისა: მუნიდაღმა შეიყ
არა ლაშქარი განძისა და არანისა. და მოვიდა ქვეყანასა კამბეჩისასა. და
შიგნით მინდორი მოარბიეს: და აღიღო სიმრავლე ტყვისა და ნატყუენ
ავისა:
Mაშინ ხორნაბუჯისა ბატონმან საღირ მახატლის ძემან ცნა ესე. და შე
იყარა მცირედითა ლაშქრითა და სამითა შვილითა წამებად და დადებად თა
ვისა თჴსისა განემზადა და მიეწია. და არა თუ ორნი ერთისათჴს ლაშქრობდ
ეს და ოცნი ორთათვის: გარნა მანვე სიმართლემან თამარის მან დასცა
რისხვა ღ~თისა უხილავი: და ვითარცა გედეონისაგან გასმიეს მცირედითა მრ
ავალთა: ეწივნეს და გააქცივნეს, ჩამოყარნეს და დაჵოცნეს: ვინა სვე
უბედო რუსი ძლით სამე განრომილი გარდაიხვეწა ორითა მონითა:
X~ ესეცა უწყებულ იყავნ თქვენ ყოველთა მსმენელთაგან. დაღაცათუ სამ
ისოდ გაჭრით მჵეც ქმნილთა, მჵეცებრ აჩვენეს ულმობელობა. გარნა იხ
ილეთ თუ ვითარ სატურფო და ანდამატებრივ მომზიდველობა აქუნდა მჵე
ცთა გულებისა: ოდეს მე შარვაშეს ლომის ბოკვერი გამოეგზავნა მათ
მიერ გაზრდილი. და ესთენ დიდი და საზარელი შეიქმნა. რომელ არცა ველუ
რი და არცა შინაური არკადაც არავის ასმიეს. ესე რაჟამს დარბაზს მ
ოიყუანიან. ესეთი სურვილი აქუნდის და ტრფიალება თამარ ღ~თივ განათ
1-26 სტრ., 185r
ლებულისა. რომელ მრჩობლითა ჯაჭვითა მიმო და ქცეულება მან კა
ცთა კიდებისამან ვერ დაიმჭირის, ვიდრე თავი უბეთა შინა არა შთაუ
დვის და ლოშნიდის. ვითარცა ძველ ოდესმე მოწაფეთა მეტაფრასები
მოგვითხრობს: და ოდეს მე ძლით დაიმჭირიან და ძლით დამაგრდიან. მა

შინ წყაროს მსგავსნი ცრემლნი გარდამოსთხინის თვალთაგან. რომელი
დაალტობდის მიწასა: ამას ესე ვითარსა მძლეველობისა მტერთასა. დ
ამჵობასა ურჩთასა და მჵეცთა მომდოვრებასა ხედვიდეს რა ყოველნი. განი
სმა ზარი და შიში ყოველთა კიდეთა. აღმოსავლით და დასავალით. ჩ
რდილოთ და სამხრით. და ყოველნი მორჩილობდეს, და ძღვნითა მრა
ვლითა მოიკითხიან:
Aმას ჟამსა შინა მოიკლა ყიზარსლან ათაბაგი აწ გასულტნებული მოლიდთა
მიერ. და დარჩეს სამნი შვილნი ფალავანდისნი, მპყრობელად ყოვლისა
სპარსეთისა. რომელთა მამისა და ბიძისაგან გაჰყოფოდეს ქვეყანანი ესრეთ:
უხუცესსა ხუტლუ ინანჩის, ერაყით ხვარასნამდის და ბაბილოვანამდის:
და შედეგსა ამირ ბუბაქარს, ადარბადაგანი სომხითამდის: და უმცროსსა
ამირმირმანა. არანი გურგანის ზღვით ვიდრე გელაქუნისა ზღვადმდე:
Aმას შინა ვითარცა არს წესი მრავალ მთავრობისა: შეიქმნა შური და
ჵდომა მათ შორის: სძლია უშუალესმან ამირ ბუბაქარ. და იოტა უ
ფროსი ძმა და დაჯდა ათაბაგად: და უმცროსი ძმა ამირ მირმან არანიდაღ
მან შარვაშეს შეესიძა. და თჴთ შარვაშეს და მას. ბალუყან კართა ზედა
დაესხა და გააქცივნეს, და თჴთ დარჩა გადიდებული და გალაღებული ჟამა
დმდე: ხოლო ვინადგან უღონო იქმნნეს შარვანშიანნი და ამირ მირან:
რამეთუ მას ჟამსა შერისხვაცა მოიწია სახლსა ზედა შარვანისასა. რომელი
შეაძრწუნებს ქვეყანასა და შეხებით აკმოვლებს მთათა შერყევით: შეარყ
ივნა და დასცნა ზღუდენი და ციხენი შამახიისანი და უჩინო იქმნნეს ყო
ველნი მას შინა მყოფნი. რომელსა შინა წარწყმდეს შარვანშეს ცოლი და შვ
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ილნი. და ესე რა ესმა და იხილეს. მოიწია უზომო გლოვა და მწუხ
არება მათ ზედა. რამეთუ იტყებდეს თავსა და ისხმიდეს ნაცარსა
რამეთუ არა სადათ იყო სასოება ჵსნისა მათისა. გარნა მხოლო ოდენ ღ~თი,
და მისგანვე პატივ ცემული და გადიდებული დავით და თამარ:
DA წარმოავლინნეს მოციქულნი შემოსახვეწელად ძღვნითა ურიცხვითა. თვა
ლითა და მარგალიტითა ფას დაუდებელითა. და იაჯნეს შველასა და მოა
ხსენებდეს ამას: ვინადგან ძალი აქუს ჵელმწიფობასა თქვენსა. და სიბრძ
ნით განგებასა თქვენსა მორჩილებს ყოველი. სვესა ალექსანდრიანსა თქვენ
თამარ ღ~თივ განბრძნობილისასა. და სიმჵნესა და სიქველესა თქვენ დავი
თ დავითიანსა. და უებრობასა ლაშქართა თქვენთასა აღება ყოვლისა სპარსეთისა:
Mაშა მოგვეცით ასული ნათელი და ბრწყინვალება შარავანდედობისა თქვენისა:
და დასვით დედოფლად და პატრონად ყოვლისა სპარსეთისა: მაშინ არა მღი
რსებელმან სიძობისა მათისამან. უბრძანეს იმედი შველისა და ჵელის შეწევ
ნისა: მასვე ჟამსა გასცეს ბრძანება, და წარავლინნეს შიკრიკნი და მალე
მსრბოლნი წვევად და ჵმობად სპათა იმერთა და ამერთა. რამეთუ მას ჟა
მსა ძმაცა ყივჩაყთა მეფისა სევინჯი სავალთი აქა იყო სამსახურად დ
იდითა ლაშქრითა: შეიყარნეს და დადგეს დასითა შინა. რომლისა სიმრავ
ლითა აღივსნეს. მტკურის პირი. კციის პირი. და ქურდ ვაჭრის პირი:

ესე ოთხნივე მდინარენი ტფილისით ყარაღაჯამდის:
Mაშინ მოვიდა ამირ მირიან ფალავანდის შვილი. და აღსართან შარვანშე ყო
ვლის არანისა დიდებულითა და ჰალამითა: დადგეს ჵელმწიფენი სვე სრუ
ლნი და ღ~თივ აღმობრწყინვებულნი ჭალასა აგარათასა: პატივი სცეს და
აღუთქვეს აღსრულება ნებისა მათისა: აწუივეს და მოიყუანეს დიდითა პა
ტივითა და ზარითა და დედოფალიცა რუსუდან: აქა რამცა სახე შემო
იღებოდა. ანუ ვისმანცა გონებამან და ენამან აღმოთქვა ქებანი ზართა
და დიდებისანი. კარავთა და სარა ფარდაგთა. კოშკთა და ფლოპოტთანი მოკა
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ზმულობანი და შემკობილობანი ბესელიელებრი. ანუ სოლომონიანებრი
ტაძრისა ღ~თისა. რომლსა შინა იხილვებოდა აქაცა მსგავსი სოლომონ
ისი და უმეტეს სოლომონისი, სიბრძნითა და ღ~ის მსახურებითა. და შვენიე
რებითა უმსგავსოთა. რომელსა მოესთლო სურნელება და შვება სამოთხისა
და მოეფუტკრა ვარდბუკობა, ყუავილ მცენარეობა. ასფდელტონ,
ნარგისოვნობა. ივლიოს ველის ნამორჩები: ანუ ვისნიმცა ქება მიხ
დომოდა დავითის მოყმისა პირველთა გოლიათთა, მსგავსისა ბაღათარისა
და თარჵანისი. მსგავსი ეფრემიანისი და დიდებულთა ბუმბერაზთა მოყმეთა
ამის სამეფოსათა: და შეიყარნეს ზარითა გონებისა ზარ განსაჵდელითა:
და შეიქმნა დარბაზობა და დასხდეს ტახტსა ზედა ოქროჭედილითა. თჴთ
თამარ და დავით და ძე მათი გიორგი. მადიდებელნი და მასახელებელნი
ყოველთა შარავანდედთა მპყრობელობისანი:
´ირველად რა გამოვიდეს ტფილისით ქალაქით. მიეგებნეს წინა ოვსნი და
ყივჩაყნი ძველნი და ახალნი: შემდგომად ამისა ჲერნი და კახნი. და შე
მდგომად ქართველნი. და კვალად მესხნი და თორელნი შავშ კლარჯ ტაო
ელითურთ: შემდგომად სომხითარნი. და კვალად აფხაზნი და სუან მეგრ
ელ გურიელნი. თანა რაჭა თაკუერ მარგუელითურთ. და თჴთ კარვისა კარ
სა ჵელის უფალნი და შინაურნი: ხოლო ვინათგან შინაური და თვისი
იყო შარვანშა. პირველად შემოვიდა იგი და თაყუანისცა და მოიკით
ხა წესისაებრ. და დასვეს თჴსსა ადგილსა: და შემდგომად მისსა მოვი
და ამირ მირან მამულად ძმის წული სულტანისა და შვილი ფალავანდ
ისი. და დედა მისი იყო ასული ინანჯანისი ხუარასნის პატრონისა. და
აწ ცოლი იყო ტუღრილ სულტნისა. და მოიყუანეს პატივითა. და შეი
ტკბეს ვითარცა შვილი. მოყმე კარგი და შესახედავ საყუარელი:
Mოასხნეს დიდებულნი ზოგნი სულტანთა დაზრდილნი. ზოგნი ელდგუზისნი
და ზოგნი შვილთა მათთანი. ათაყუანნეს და მოიკითხეს შესატყვისითა პა
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ტივითა. და შეექნა სიხარული გულსა მათსა მიუთხრობელი. და ფიც
ით დაამტკიცეს და იტყოდეს. ვითარმედ არაოდეს ნახულა კაცთა თვა
ლისაგან. და არცა წაგვიკითხავს ძველთა წერილთა შიგან გინა ახ
ალთა სახე თამარისი. და მსგავსი ქცევა ყოფისა მისისა: და მოეწონა
თჴთ მეფე დავით და დიდებულნი და მოყმენი მათნი: და იტყოდეს

სიხარულით და გულ დაჯერებით. გავიმაგრნეთ გულნი და აღვიძარც
ოთ მწუხარება. რამეთუ ჭეშმარიტად ძალ უც ჵსნა ჩვენი, და კვალად
გება მამულადვე ჩვენდა:
Mაშინ ითხვეს პური. და შემდგომად პურობისა დაიდვეს ნადიმი სიკეთ
ე და სიტურფე გამოუთქმელი: იყო სიხარული და ზმა მგოსანთა და
მოშაითთა: განაღამცა დამოსნა ძვირ ფასითა შემოსლებითა ორნივე იგი
და ლაშქარნი მათნი. და დაყუეს მუნ მსგეფსი ერთი. და ჰქონდათ დღე
ყოველ სიხარული. და მათგან ძღნობა, და ამათგან ბოძება. ნადირო
ბა და ბურთობა. რომლისათჴსცა ითქმოდა ქება ამირ მირანისი და დ
იდებულთა და ულამთა მისთა. ვითა ერაყსა და ადარბადაგანს და ერანს
ამათებრნი მობურთალნი არ დარჩომილ არიან:
Mაშინ უბრძანა მეფემან ამირ სპასალარსა მისსა ზაქარიას, და მსახურთ
უხუცესა იოანეს. და ერისთავსა ერეთისას გრიგოლს. და სხვათა მო
ყმეთა. და ჩავიდეს მოედანსა. და მუნით ჩამოვიდა ამირ მირან მისი
თა დიდებულითა და მონითა. და თჴთ თამარ საჭურეტლად პირითა მით
ბრწყინვალითა ნათელ მფენითა: და ისლემნი დაჯერებულნი მეცადინო
ბისანი. და მძლე მგონებელნი თავისანი: მსწრაფლ იძლივნეს დავით
მეფისა და მისთა მოყმეთაგან. და შეიქცეს ძლეულნი და დამჭმუნებულნი.
და ემზადებოდეს დამსკვნელნი შველისანი.
Üოვიდეს და აცნობეს ათაბაგისა ნახჭევნიდაღმა შეყრა და არანს მოსვლა.
რამეთუ ყოვლით კერძო შეიწრდეს სპარსნი და უღონოებამან მოიცვნა,
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მხოლოდ ერთიღა სასოება ცხოვრებისა მოიპოვეს. ესე იგი არს, სიკუდ
ილითაღა ჵსნა თავისა თჴსისა: ამისთჴს შეკრბეს ყოვლით კერძო შეთ
ქმულობითა. შეიღებნეს სამოსელნი და პირნი და მივიდეს წინაშე ხა
ლიფასა: აუწყეს თჴსი ჭირი და აწუევდეს რათა უბრძანოს ყოველ
სა სპარსეთსა შეწევნად მათდა რომელ ესე ყო ხალიფა:
gანახვნა ძველნი საგანძურნი და იდუმალ წარავლინნა კაცნი ყოვე
ლსა შინა სპარსეთსა: მისცა ოქრო აურაცხელი რათა შეკრიბონ
ყოვლით კერძო ლაშქარი ურიცხვი. და მისცა ბრძანება რათა რო
მლისაცა სამთავროსაგან სპარსთასა არა წარმოვიდენ. თჴთ მის ზედა მ
ისვლით იავარ ყონ: ხოლო ესე ესრეთცა იქმნა. იწყეს ამომართ რომ
გიაროს და ინდოეთისა და ქვემოთ სამარყანამდის და დარუბანდამდი
ს: შეკრბა ესოდენ. ვითარ არცა რიცხვი იცოდეს, და ვერცა ერ
თსა თემსა დაეტეოდეს: შეკრბეს ადარბადაგანს და მაშინღა გაამჟღავნ
ეს წაკიდება თჴსი: რამეთუ დროშაცა თჴსი წარმოეცა ხალიფას. რომ
ლისა თავსა ზედა იყო ოქრო ათასისა ხალიფაურისა:
eსმა ესე ყოველი თამარს. და მოუწოდა ყოველთა ვაზირთა თჴსთა. და
შეიქმნა გამორჩევა: უბრძანა ჭყოინდელსა ანტონის. არა ავითა გულ
ითა, არცა დედაკაცურითა სიტყვითა. არამედ ესრეთ უბრძანა. ისწ
რაფეთ დაწერად და მამაცურითა სიტყვითა მიმო დასდევით ბრძანება,

რათა მსწრაფლ შემოკრბენ მჵედრობა: და კვალად მიუმცენით ყოველთა
ეკკლესიათა და მონასტერთა. რათა დაუცადებელნი ღამის თევანი და
ლიტანიაობანი აღესრულებოდიან ყოველთა ადგილთა:
DA წარგზავნა ფრიადი საფასე და საჵმარი ეკკლესიათა და გლახაკთათჴს
რათა მოიცალონ ლოცვად და მოწყალე ყონ ღ~თი. ნუსადა თქვან
წარმართთა სადა არს ღ~თი იგი მათი: ესე უბრძანა და ბრძანება
საქმე იქმნა. და ათსა დღესა შინა ვითარცა გროი შავარდენია
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მოჰფრინდა ვითარცა პირველვე ვთქუ ყოველი მჵედრობა ყოვლით კერძო
სავსენი სიხარულითა. და აღივსო სპითა თამარისათა მტკურის პირი.
ტფილისით ყარაღაჯამდის. ალგეთის პირი კციის პირი. და ბერდუჯი
ს პირი: ესე ოთხნივე მდინარენი რომელნი ძლით იპყრობდეს თავთა
შინა თვისთა: ესე ყოველი შეკრბეს სომხითს. და მივიდა თამარ, და
იხილნა მუნ: იყო თჴთ შარვაშე და ამირ მირან. და ძმაცა ყივჩაყთა მ
ეფისა დიდითა ლაშქრითა: მუნ დაყუნეს მცირედნი დღენი ლოცვისათვ
ის: მერმე ჰრქუა მათ თამარ ღთ~ივ განბრძნობილმან. ძმანო ჩემნო
ყოვლად ნუ შეძრწუნდებიან გულნი თქვენნი. სიმრავლისათჴს მათისა და
სიმცირისა თჴს თქვენისა. რამეთუ ღ~თი ჩვენ თანა არს:
gასმია გედეონის თჴს სამასნი, და სიმრავლე ურიცხვი მადიამელთა მათ
მიერ მოწყუედილი: კვალად ასურასტანელთა ბანაკი ლოცვითა ეზეკი
ასითა წამსა შინა ანგელოზისა მიერ დაცემული. მხოლოდ ღ~თსა მიენ
დვენით. და გულნი თქვენნი სიმართლით იპყრენით წინაშე მისსა და სა
სოება თქვენი ყოველი ჯვარისა მიმართ ქრისტესისა იყავნ: შეისწრაფ
ედ ქვეყანად მათდა, შეწევნითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისათა,
და ძალითა უძლეველისა ჯვარისათა წარემართენით: ულოცა მათ და შ
ეავედრნა იგინი ღ~თსა: წარუძღვანა ძელი ცხოვრებისა და თანა წარატა
ნა ანტონი ჭყონდიდელი: ხოლო თჴთ წარიჵადნა სამოსელნი ფერჵთანი
და შიშულივ ფერჵითა მიიწია ტაძარსა ღ~ის მშობელისასა მეტეხთა. და
წინაშე ხატსა მას მდებარე არა დასცხრებოდა ცრემლით ვედრებად, ვიდრ
ემდის სრულ ყო ღ~თნ სათხოველი თჴსი:
DA ვითარცა წარემართნეს დაიბანაკეს წყალსა ზედა ელკეცისასა, და მუნით
აყრილნი მოვიდეს ძაგამს სიახლესა შაჰნქორისასა, თთვესა ივნისსა
დღესა ხუთშაბათსა რომელი განთენდებოდა პარასკევად. რომელსა შინა
ქრისტემან ღ~თნ ჩვენ მან შეჰმუსრა ძალი მჵდომისა. და დათრგუნა ორ
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თავი იგი ვეშაპი: რომლისა იხილეთ აქაცა ძალი და ძლიერება ძე
ლისა მის ცხოვრებისა და პატივის ცემა პარასკევისა:
DA ვითარცა განთენდა მოვიდეს კაცნი წინა მავალნი აეშაგთაგანნი და
თქვეს ვითარმედ ჩვენ თვალითა ჩვენითა გვიხილავნ ათასნი ათასთანი
და ბევრნი ბევრთანი უმრავლესნი რიცხვისანი ვითარცა მკალნი. და ვი
თარცა ქვიშა ზღვისა შანქორითითგან ვიდრე მთად შოთისა და ვარდანაშ

ტისა განძის კარამდი ვერ მისაწთომელ არიან თვალნი განცდად და გარდა
წთომად: ვითარცა ცნა ესე მეფემან და სპათა მისთა: შარვანშან და ამირ
მირან და ლაშქართა მისთა: პირველად განიხარეს და მადლობა შეწირე
ს უფლისა ახლოს პოვნისა თჴს მტერთა მათთასა. და განკვირდეს თუ
ვითარ დააგდეს განძისა და არანისა ჭალა და მთანი მაგარნი. და შეუმა
რთებია ომი და წინა მოგებება ჩვენი: გარნა განზრახვით და გამორჩე
ვით ექმნათ ესე: პირველად იმედითა სიმრავლე აურაცხელობისათა. და მ
ერმე ჵევისა და სიმაგრისა შეზღუდვილობითა:
Üაშინ აღიჭურა მეფე და შეჯდა ზერდაგსა. რომელი სახელ განთქმულო
ბისათჴს ეყიდა ვახტანგ ხაჩინელისაგან. ფასად ებოძა ციხე და სოფელი
რომელ არიან ჭარგანანი: ვინათგან მას ჟამსა ჭიაბერი და მწიგნობართ
უხუცესი ანტონიცა მის წინავე იყო. კაცი შესახედავათ ჭაბუკი. და გვ
არ ტომობით არა უაზნო: მას უბრძანა წარძღვანვა ძელისა ცხოვრებისა
რომელარს სკიპტრა და ჯაჭუ ჭური მეფეთა: განამჵნობდეს ურთიერთა
ს სპანი და სპასპეტნი და მჵედრობა ქრისტეს მოსახელე. და მოახსენებ
დეს ქრისტეს ვნებათა ერთი ერთსა: აღიხილვიდეს თვალთა ზეცად და
შევრდომით თაყუანის სცემდეს ძელსა ცხოველსა. და მოახსნებდეს სიმჵნესა
მოწამეთასა. თუ ვითარ ფერად ფერადნი სატანჯველები დაითმინეს ქრისტეს სჯულ
ისათვის. და არა დარიდეს ცეცხლსა და მახვილსა: ეგრეთვე მამა პაპა
თა მათთა სიმჵნესა და გამარჯვებულობათა: და აღმახვიდეს თავთა თჴს
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თა. ანუ ვითარ ძველ ოდეს მე წინაშე დავითისა ოცდა ათ ჩვიდმეტნი გ
მირნი მბრძოლობდეს და სძლევდეს უცხო თესლთა. და ვითარ ვახტან
გის სპანი წინაშე ვახტანგისა. აწ ახლისა დავითისთჴს და გიორგის ძი
ს თამარისთჴს: რომელი დავით წინასწარმეტყუელთაგან ოთხმეოც და ერთად
აღირაცხვის შვილად ცხებულად: აჰა ჩვენცა ჵელნი ჵრმალსა და სულნი
ღ~თსა: და ნუ ვრიდებთ თავთა ჩვენთა:
Üაშინ ჰკრეს სპერმურთა და ბუკთა საომართა. დასცეს ზარი და შეიქმნა ზე
იმი. განაწყუეს რაზმი წესისა ებრ ვითარცა განჩენილ არს თემთა და თემთა:
მიუწივა წვერმან მარჯვენით რაზმისა მან მთად. და მარცხენეთამან მტკურად.
წარემართნეს და მივიდეს შანქორის სიახლესა და გარდაეცუნეს ზედა რეცა
თუ დარწყმულსა მომახურთაგან: და განყო რაზმი მიახლებამან ქალაქისამან.
და მუნვე დაწყებამ ამან ომისამან. და თჴთ მეფემან რაზმითა მისითა დააგდო
მარჯვენით შანქორი. მოსწრაფე იყო განსლვად წყალსა შაჰნქორისასა
კერძოსა. და უმცირესისა რაზმის კართა ზედა და ჵიდთა და ბაღთა შიგან,
შეიქმნა ომი და სროლა. და დია ძნელსა და საჭიროსა გზასა სიმჵნით
ჵელ ყუეს განსულად. და განვიდეს პირსა ისლემთა რაზმისასა. რომლისა ჰაზ
რი უაზრო ჰამრი და რიცხვი ურიცხველ. კაცთა გულისა გაგონებ
ისა და თვალთა მხედველობისაგან:
¸ეიქმნა განსლვასავე ომი და კვეთება. არა თუ სრულობით წარმოღურითა
რაზმისათა გარნა წინა მსრბოლთაგან ყივჩაყთა ენითა ჩალხად და ჩა

ნჩახად ეწოდების. და განგრძელდა ომი გზისა სიგრძისაგან. ვინათგან მ
ეფე და რაზმნი მისნი მიზეზითა ბაღთა და კაპანთათა: დაყოვნებულ იყუნე
ს და მოუკლეს ცხენი ზაქარიას ვარამის ძესა. და დაუკოდნეს სხვათაცა
მრავალთა დიდებულთა: მაშინ ცნეს მჵარ გძელთა ძეთა სარგისისათა
ზაქარია ამირ სპასალარმან, და ივანე მსახურთ უხუცესმან. წარმოიმალეს ვი
თარცა ვეფხთა ფრთე მალეთა და მოესწრნეს კნინღა დაჭირებისაგან უკურიდებ
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ულთა: მოიხედეს რა იხილეს მეფე და რაზმი მისი მახლობელად,
და დროშა იგი გორგასლიანი. რომელი იგი სინდეთს შესლვითგან მოსპ
ეტაკობდა რეცა სიბერისა სახედ: და ამათ პირველ მისრულთა წახეთქნეს
ნახევარნი ლაშქართა და რაზმთანი. და ვიდრე მეფისა მოსვლადმდე განმა
გრდა რაზმი ათაბაგისა და სპარსთა:
Dა რაჟამსცა იხილეს მეფე დაეცა რისხვა ღ~თისა უხილავი მათ ზედა: აჰა
მისლვასავე იოტნეს და გააქცივნეს. და დაათრვეს ისარნი მათნი სისხლ
ითა, და ჵრმალნი მათნი სჭამდეს ჵორცთა მტერთა მათთასა: და მიუწი
ა მდევარმან ერთ კერძომან განძით ბაღთამდინ და ერთ კერძომან მთად
გელაქუნისა: და შესდვეს მახვილი და ძალი ღ~თისა მტერთა მათთა. და
ათ კეცი რაზმი მათი დასხნეს და ვითარცა თაგუთა მოსრვიდეს. და ვითარ
ცა ქათამთა იპყრობდეს დიდთა მათ ამირათა. მათთა ბაღდადელთა და მუს
ულიელთა, ავრიელთა და ერაყელთა და ადარბადაგანელთა და ერანელთა და
სხვათა მრავალთა ადგილთასა. რომელნი ნიჯადად ჰყუეს ვითარცა ვთქუ ინდო
ეთითგან: ვითარ მზარეულნი წვერთა ზიდვითა მოიყუანებოდეს წინაშე დავით
მეფისა: გარნა ათაბაგი მხოლო განერა ერთითა მონითა:
DA დაიონავრეს ქალაქი სამნი. ვითარცა არს წესი სარკინოზთა ლაშქართა.
შიგან ქონება ქალაქთა და სიმდიდრეთა მათთა. ერთი ა
თაბაგის ძისა ბეშქენ ქველისა. და ერთი თამაზ ეზდინის ძისა. რომლისა მა
მისა სიუხვისა სახელი სპართა შორის დიდად განთქმულ იყო. და იხი
ლვებოდა დიდი საკვირველი და გარდამეტებული შეწევნა ღ~თისა:
r~ თჴთ მოიღებდეს ნაქონებთა მათთა. და თჴთ მოახსენებდეს და მოასხემდეს
აქლემთა და ჯორთა კიდებულთა: და თჴთ იყუნეს მსახურ იავარისა მათ
ისა და ნატყუენავისა:
X~ ათაბაგმან ბუბაქარ აქო თჴსი ღონე და ღონიერება. რამეთუ მიწევნულმა
ნ სადმე ჵნარცუსა მცირესა მიწასა შინა დაფლა თავი თჴსი. და წარუ
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ღეს დროშაცა ხალიფასაგან ღაზოდ წარმოგზავნილი. და მიმყოვრებისა
გან დევნისა შემოიქცა მეფე. და მიეგებნეს წინა ვაზირი ანტონი ჵელ გ
ანპყრობით მმადლობელი ღ~თისა. თჴთ აღვსილი ლართა და საჭურჭლ
ეთა მიერ ათაბაგისათა: რომელმან რიდობითა მონაზონებისათა არა იჵადა
მახვილი. და მისრულმან სამითა ყმითა შემოიქცია სამასი ჯორი და აქ
ლემი კიდებული: მაშინ მოვიდნენ დიდებულნი სპასალარნი და სპასპეტნი
შარვანშე და ამირ მირან მხიარულნი: გარდაჵდეს და თაყუანისსცეს. და

ლოცეს და ქება შეასხეს მეფესა და ბუმბერაზთა მისთა. და მას ღამესა
დაიბანაკეს სადგომსა მათსა, რომელი გუშინ მნახველთაგან არღარა იცნო
ბებოდა: რამეთუ დღეს ბადრასათა წილ აღმართნეს ეკკლესიანი. და მყივანთა
წილ ჰრეკეს ძელსა. და ნაცვლად მუყრთა, ღაღადება მღვდელთა:
Dა ვითარცა განთენდა მოვიდეს შანქორელნი მოართვნეს კლიტენი. აღი
ღო ქალაქი და ყოველი მისი მიმდგომნი ქალაქნი და ციხენი: ითაყუანა
ამირ მირან და უბოძა მას შაჰნქორი. და ყოველი მისი შესავალი.
და თვით გაემართა განძას. და მივიდა სიახლესა ქალაქისათა. გამოეგ
ებნეს დიდებულნი და დიდ ვაჭარნი. ყადი და მუსალიმი. დავრდომით
მიწასა ზედა თაყუანის სცეს. და შეასხეს ქება დავით მეფესა. და ცრე
მლით მოქენეთა შეავედრნეს თავნი და შვილნი. და მშვიდობა ითხოვეს:
განახვნეს კარნი ქალაქისანი და მიუფენდეს სტავრასა კარამდი სრასა
სასულტნოსა. გარდაასხმიდეს თავსა ოქროსა და ვეცხლსა დრამასა
და დრაჰკანსა:
Dა ვითარცა შევიდა სრასა სასულტნოსა აღვიდა და დაჯდა ტახტსა სულტნ
ისასა და შეიქნა დარბაზობა. და დასხნეს ამირ მირან და შარვაშე თი
თეული თჴსსა ადგილსა: ეგრეთვე ვაზირ მანდატურთ უხუცესი და ამ
ირ სპასალარი. და შემდგომნი რომელთაცა აქუნდა წესი ჯდომისა და დგო
მისა დასვეს: მაშინდელი ზეიმი და ზარი ვისმანცა ენამან გამოთქუა.
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ანუმცა ვისი გონება მისწუთა მეფობისა და სულტნობისა ერთად მ
ქონელობასა. ათაბაგის წინა ძისა და შარვაშეს ყმად ყოლასა და მუსუ
ლმანობისა ტყუე ქმნასა შინა:
¸ეიქმნა პურობა ნადიმობა შესატყვისი მის ჟამისა. რამეთუ ჵორცითა
ღორისათა ქმნეს პურობა იგი: ხოლო განძელთა დიდ ძალი ძღვენი და
ხარაჯა შეწირეს: გახსნეს საჭურჭლენი. და მრავალი ტურფა ფიალა
ჯამები და ფეშხუმები სხვისა თანა განძისა წარმოიღეს: და გარეგან ქა
ლაქისა დაიბანაკეს მცირეთა დღეთა: რამეთუ ეძიებდეს ათაბაგსა და ვერ
პოვებდეს: მაშინ წარმოგზავნეს მახარობლად მანდატურთ უხუცესი ჭია
ბერი და მოვიდა ტაბა ჵმელასა და ჰკადრა თამარს საქმე აღსავსე სიხა
რულითა გამოუთქმელითა:
X~ მან აღუზავებელითა გულითა. და მდაბლითა და შემუსრვილითა სული
თა ცრემლით ვედრება შეწირა ღ~თისა. და მარადის მადლობასა აღუარებდა.
და ვითარცა მცირედნი დაყუნეს მუნ. მერმე წარმოემართნეს ლაშქარნი დი
დად მოხარულნი, ულუმპიანსა ამას ზედა ძლევასა. და ფრიად უაღრესსა
საქებელისა მისგან ძლევისა რომელი ყო ალექსანდროს დარიოს ზედა:
ვითარცა მოეახლნეს მოეგებოდა მათ თამარცა, იხარებდა და მადლობდა
ღ~თსა. მოიკითხვიდა თითოეულად ვითარცა შვილთა. და იგინი იშვებდეს
ხილვითა მისითა: მოვიდეს ქალაქსა სრასა სამეუფოსა: აღივსნეს ყოვე
ლნი ველნი გარემოს ტფილისისანი. და ვერღაღა იტევდა კაცსა ცხენსა ჯორსა
და აქლემსა: და ესოდენ მოსაწყინელცა იყო სიმრავლე იგი ტყუეთა. ვიდ

რემდის შეიყუანიან ქალაქად. და ერთად კუტლად ფუკისად გაყიდიან და
ამისი მოწამე თჴთ იგი უტყუელი ღ~თი არს: და რათა არა ტყუილი ვი
სმე ეგონოს, და ზღაპრად გიჩნდესთ თქმული ესე. მომავალთა ჟა
მთაჱ ნანდვილვე ერმიონთასა უსახელოვნეთასა მათ კაცთა. ზაქარია
და იოანე აღიღეს ფანჯიაქი სამეფოდ, და განაწყუეს ველსა დიდუბის
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ასა ავჭალამდის. აქლემი ყოველი ტვირთითა. ცხენი ყოველი აკაზმულ
ობითა: ეგრეთვე ყოველი იგი ამირანი თჴსითა დროშითა. პირველად ხალ
იფას დროშა, მერმე ათაბაგისა: შემდგომითი შემდგომად განაწყუეს კა
რითგან ქალაქისათ, ვიდრე ჵევადმდე გლდანისა: ტყუე ყოველი კაცი ჵელ
მწიფე, აზნაურთა მონამდის. თორმეტი ათასი: ავაზა ორმოცი ათასი.
ცხენი ოცი ათასი. ჯორი შვიდი ათასი. აქლემი თხუთმეტი ათასი. ყო
ველი კიდებული სხვათა სიმდიდრეთა და საჭურჭლეთა. ოქროთა და ლართა
ვინმცა უძლო აღრიცხვა: განიყუანეს თამარ და შეწირნეს. და ათაყუა
ნნეს ყოველნი იგი თავნი სპარსეთისანი. თჴთცა თაყუანის სცეს. და მიუ
ლოცეს მეფობა ბედნიერი ღ~თისა მიერ:
Aმისა შემდგომად შევიდეს ქალაქად. და თითეულმან იწყო ნიჭად არ
მაღანად ძღვენთა მოღებად ოქროსა და სამკაულსა, და ჭურჭელთა მრავალ
სახეთა. თვალთა პატიოსანთა, და მარგალიტთა უსასყიდლოთა. ჯაჭუთა
მუზარადთა ჵრმალთა გამოცდილთა. ნაქსოვთა ფერად ფერადთა ოქრო ქსოვი
ლთა და შესამოსელთა მრავალ სასყიდლინათა. ცხენთა და ჯორთა. მა
ნიაკთა ოქროსათა უსასყიდლოთა თვალ მარგალიტიანთა. სუნნელთა მრა
ვალ ფერთა. და ალვისა ხეთა სპილენძებითა ტვირთულად: იწყეს ანაკ
ოფის ციხით, ვიდრე ციხედმდე გულისტანისა. სეფენი აზნაურთანი
აღივსნეს ტყვითა რჩეულითა. და ყოველი საგანძური ოქროთა, ვითარცა
მიწათა. და ჰინდოურიათა ქვითა და პატიოსანთა მარგალიტთა მიერ ურიცხვ
თა: ხოლო დროშა იგი ხალიფასი რომელი მოიღო შალვა ახალ ციხ
ელმან. წარგზავნა ესე მონასტერსა დიდსა წინაშე ხახულისა ღ~თის მშო
ბელისასა. მსგავსად მამა პაპათა მისთა: ვითარცა მაშინ დიდსა დავი
თს წარეგზავნა. მოძრცვილი ქედისაგან დორბეზეს და ყაისის ძისა დიდ
გვართა მანიაკი ოქროსა შემკული თვალებითა ძვირ ფასისათა მიზეზად
ძღვნისა შეწირვისასა. და მვედრებლობისა: ამანცა ესე ვითარად ესე
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იამ ბიკო ხუთეული ოც და ხუთ ლექსად აღწერა:
Ãასა ცათასა დამწყები, ღ~თ მთავრობა:
zე საუკუნეთა საუკუნობს პირველ და კვლადი,
sულმან ღ~თისა მან სრულ ყო არ მოქმედებაადი:
sამებით სრულმან ერთ ღთაებითა:
Üიწით პირველისა პირ მშოისა კაცისა:
¸ენ მიერ მისთჴს დრკუსა მის განმგები.

Dრკუ მიდრკა უვნები ვნებისადმი:
iვნო. და ვნება პირველი უვნებელ ყო:
¸ენგან შობილმან ჩვენ ღირს გვყუნა აღმოშობად:
bნელით ნათელსა. ნათლითა მხედველობად.
¸ენგან ქალწულო რომელსა შენთჴს დავით:
rოკვიდა ძისა ღ~თისა. ძედ შენდა ყოფად:
Üე თამარ მიწა შენი და მიერივე:
Ãხებულებასა ღირს მყავ და თჴსობასა:
eდემს ღადირად. სამხრით და ჩრდილოეთით:
¸უა მფლობელი იავარსა შენდა ვმრთმელობ:
Ñალიფასა დროშასა. თანავე მანიაკსა:
¸ევრთე ცრუ სჯულთა მოძღვრისა ღაზოდ მძღუანი:
vინ დავით ეფრემის ძეებრ მოისარმან:
Üოირთხნა მოსრნა სულტანთა ათაბაგი.
Iრანს ებრძოლნეს ჩემ მიერ მისთა სპათა.
Üოწყლნეს მოსწყვიდნეს აგარის ნათესავნი.
Üუნით მოხმულთა ნიჭთაგან ერთისა ამის.
¸ენდა შევსწირავ მიოხე ძეებრ ღ~თო:
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vინათგან თამარ მზეებრ უხუ იყო და უნიჭ დიდ ნიჭთა ამღებელ იქმნებ
ოდა. ამისგან თვითოსა დამჯერებელმან აღიღო საპატრონო. პატრონ
მან ჵმელთა და ზღვისამან. და მადლის გარდამჵდელმან. და წყალობისა
მიმნიჭებელმან გაჰყარა ლაშქარი: ხოლო მწყემსნი ოდენ ეკმარებოდეს
ტყუეთა და ნატყუენავთა. და თჴთ იშვებდეს და იხარებდეს. ნადირობდეს
და სუფევდეს თამარ და დავით ორთა შვილთა ნათელ მოსილთა თანა:
Aმისთჴსცა უდიდესად ჵელ ყო უდიდესთა საქმეთა სამღთოთა რომელთა მითხ
რობა შეუძლებელ არს. არა ჩვენ მიერ. არამედ უკეთუმცა შეკრბეს
ბრძენნი ყოვლისა სოფლისანი, ჯეროვნად ჵელ ჰყოფენ დუმილსა, ვერ მიწთო
მისათჴს სიტყვით გამოთქმად საქმეთა თამარისთა: არამედ მცირედი რამე
ჵელ ვყო კვალად აღწერად ძალისა ებრ ჩემისა. რამეთუ სრულიად დუმი
ლი დავიწყებასა შეიქმს საქმეთა მისთა. და აღწერა ვერ შეძლებითი დ
ააკნინებს სიდიდეთა ბრწყინვალებასა საქმეთა მისთასა:
X~ ვინა უტყუელი პირი იტყვის. პირველად ეძიებდი სასუფეველსა ღ~თისა
სა და სიმართლესა მისსა, და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენო: aმის
მან მსმენელმან კეთილად გულის ჵმა ყო. აღიხილნა თვალნი მაღლისა
მიმართ. და აღიმაღლა გონება ყოვლად რამე ბრძნად და კეთილად. და
შეიჭურა ცნობა გონიერი: რამეთუ ყოვლითურთ შეეყო მაღალსა მას
ყოველთა ზედა მხედველსა: და შემსჭუალა თვალი უმრუმოდ მხედველი,
რათა მეცნიერ ყოს და მას მხოლოსა ხედვიდეს. და ვერ შეიტყუას საშუებ
ელმან ამის სოფლისამან. არცა მეფობამან და გვირგუვინ სკიპტრამან: არ
ცა ქვათა პატიოსანთა უხვად ქონებამან. არცა სპათა სიმრავლემან,

და ესოდენ სიმჵნემან რომელი სიტყუამან ცხად ყო: არა მიდრკა, ვერცა
წარიპარა სიმდიდრემან ვით არ ძველ ოდესმე მეფენი მრავალნი. და უმე
ტეს ამის სანატრელისა მამა. და ყოველთა ბრძენთა უპირატესი. და
უმეტესი სოლომან: ესრეთ უბრძნეს იქმნა ბრძნისა. რომელ ესოდენ შეი
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ყუარა ღ~თი. და უცხო ექმნა საცთურთა სოფლისათა: ამან ისმინა ჵმა
იგი უტყუელისა და შეიტკბო იგი: რამეთუ ღამე ყოველ მღვიძარებ
ად. ლოცვა მუჵლთ დრეკა და ცრემლით ვედრება ღ~თისა. ზე მდგ
ომრეობითა განსაკვირვებელითა აქუნდა ღამე ყოვლ ჵელთ საქმარი,
რომელი გლახაკთა მიეცემოდა: ერთი ოდენ ვახსენოთ:
r~ ლოცვისა და ჵელთ საქმრისა მიერ მაშურალმან მცირედ მიიძ
ინის ბუნებითისა წესისა ებრ: ამას მცირედ მირულებასა შინა. იხ
ილა ჩვენებით საყოფელი რამე სახილავად ტურფა. და სიკეთე აღმატ
ებული. ყუავილთა მწუანვილთა და ნერგთა მიერ განშუენებული.
რომელი საწადელ იყო მხილველთა თჴს. და სიკეთესა და შვენიერებასა
მისსა სამოთხისა მითხრობა ეუწყებოდა:
Aმას შინა იყო შეუსწორებელ საყდრები და ტაბლები და სარკმლები
პატიოსნად შემკული ოქროთა და რომელიმე ვეცხლითა, თვითო ფერად
განშვენებული საჯდომი თითოეულისა კაცისა არძანგისაებრ კაცად
კაცადისა საქმეთა მათთასა: ხოლო ზენა კერძო იყო ტახტი უპატიო
სნესი, ყოველთა უპატიოსნეს დასაჯდომელი ოქროთა შემკული თვა
ლითა და მარგალიტითა პატიოსნითა: ამას სამოთხესა შინა შე
იყუანეს ჭ~ტად ღირსი მას შინა ყოფისა მეფე თამარ:
Dა იხილა საჯდომები და განიზრახა გულსა შინა თჴსსა. ვითარმედ
მეფე ვარ მპყრობელი ყოველთა, და ჩემი არს უზენაესი ესე და უპატ
იოსნესი საჯდომი ისი. და მყის მიმართა მუნ დაჯდომად:
X~ მყის წარმოუდგა კაცი ვინმე ნათლითა შემოსილი. და უპყრა ჵელი
და ჰრქვა არა არს შენი საჯდომი ეგე. რამეთუ შენ ვითარ შემძლებე
ლ ხარ დაპყრობად ამისა: და მეფე ეტყოდა ვინ უპატიოსნეს არს
ჩემსა. რომელმან დაიპყრას უპატიოსნესი საჯდომი: ხოლო მან ჰრქვა.
საყდარი ისი შენისა დიასახლისისა არს. ამისთჴს რომელ ათორმეტთა
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მღვდელთა მისთა ჵელითა შესთული ჰმოსიეს. რაჟამს წარდგენ წინა
შე საშინელსა და შესაძრწუნებელსა ტრაპეზსა, შეწირვად უსისხლოსა
და პატიოსნისა მსხუჲრპლისა. ამისთჴს იგი უზეშთაეს არს შენსა: დაღ
აცათუ საყოფელი შენი აქავე არს. და უჩვენა უდარესი და უუნდოესი
საჯდომი:
DA ვითარ განიღვიძა წინაშე მოყუანებად ბრძანა დიასახლ იგი: ხოლო
მან აღიარა ათორმეტისა მღვრდელისა თჴს უფროსად სრულისა კვართ
ფილონისა შესთვა და მღრდელთა მიძღვანვა: ამიერითგან ყო ამანცა
ალექსანდრიით ვაჭართაგან მოღებულისა მატყლისაგან სთვად და ქმნად შ

ესამოსლისა. ვიდრემდის ათორმეტად სრულ ყო:
Tქმულ არს ესეცა დაღათუ მოუწყობელ არ სიტყუა: ვითარმედ თჴსითა
ჵელითა ამასცა შურებოდა. რომელ მის დღისა საჭამადი მისი. და ფას
რაოდენ ღირდის რაოდენიცა შეჭამის დღითი დღე ჵელთ საქმარი მისი
განყიდის. და ეგოდენი ფასი გლახაკთა მისცის. და არა სამეფოსა შემოსავ
ალთაგან: საეკლესიო ლოცვა და წესი ლოცვისა დაუკლებლად აღესრ
ულებოდის. ვითარცა ტიბიკონი განწესება პალესტინისა მონასტრისა მო
გვითხრობს ყოველი სრულიად აღესრულებოდის: ხოლო დარბაზისა კარსა
მყოფი ლოცვად ვერავინ დააკლდებოდის მწუხრი დილეულ და სამხრის
ვითარცა თქმულ არს:
gარნა სამართალთათჴს რადღა მიჵმს თქმა. რამეთუ ჟამთა მისთა არა იყო
მიმძლავრებული. არცა მტაცებელი. არცა მეკობრე და მპარავი: იტყო
და ვითარმედ მე ვარ მამა ობოლთა და მსაჯული ქურივთა: და მოწყალ
ებისათჴს კმა გეყავნ დადიანი ვარდან გუზ. რომელი თვალ მრუმე ო
დენ ყუეს ბოცოს ძე ბოცო და ამათნი მიმდგომნი დიდებულნი და აზ
ნაურნი. რომელი ჩანს დღეს შეწყალებული:
Aწ ვინადგან უდიდესი საქმენი წინა მდებარე არიან სათქმელად. რადღა ჵ
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ამს და ზარი დიდი იყო ყოველთა სულტანთა ზედა: აღივსებოდა ნი
ლოსი, და იეფობდა ეგვიპტე: მოაკლდებოდა ისმაელს, განიქიტნებო
და აგარ: იკურთხოდა ისაკ: ესე სხვამან ვინმე სხვისათჴს თქვა: და მე აქა
წინა სიტყუა ვყოფ. რამეთუ მოაკლდებოდა ძალსა მოჰმადიანთასა, დამცემე
ლიც ებანსა: რამეთუ ქრისტიანეთა ორღანონი ჵმოვანობდეს კიდით კიდედმ
დე: დაშრტა სასოება მუსულმანთა. და ყოვლითურთ უღონონი ღონე ჰყო
ფდეს რათა წყალობად მოიზიდონ[..] წყალობის მოყუარე თამარ:
Aმისთჴს კვალად წარვიდეს ხალიფასა არღარა პირველებრ, არამედ ფრი
ად შეცვალებით. და შესახვეწელთა სიტყუათა მოახსენებდეს რათა ევედრ
ოს თამარს აღებად ხარკისა, ოდენ მახვილი მსრველი დააყენონ და ჯაჭვ
ი შემკურელი. რომელი ესე ყო ხალიფამან და წარმოავლინა მოციქული
ორ გზის ამის პირისათჴს. და დიდნი და მრავალ ფერნი სამეფონი ძღვენნი
უცხონი წარმოგზავნნა. და დიდითა სიმდაბლითა შემოეხვეწა თამარს, რათა აღ
იღოს ხარკი და დააცადოს რბევა: ისმინა თამარ ამისი ვედრება და ეს
რეთ მისცა პასუხი. აღმისრულებიეს თხოვა შენი და რომელთაცა ინებონ მ
შვიდობა თავთა თჴსთა და მოიღონ ხარკი წინაშე ჩემსა, ამათდა მიმინიჭე
ბიეს მეცა ცხოვრება ვედრებისათჴს შენისა. რომელი ესე ესრეთ იქმნა:
esე რა ელმოდა საბერძნეთისა სულტანსა მაღალსა ჩარასლანის ძესა სახე
ლით ნუქარდინს, რომელი უმაღლეს და უდიდეს იყო სხვათა ყოველთა სუ
ლტანთა. რომელი მთავრობდა დიდსა საბერძნეთსს ასიასა და კაბადუკიასა ვი
დრე პონტოდ ზღვადმდე. ესე იჩემებდა ზაკვით სიყუარულსა და გზავნი
და მოციქულთა მშვიდობისათჴს მრავალ ჟამ. და ძღვენთა შვენიერთა მრა
ვალთა. ეგრეთვე თამარ ჰყოფდა ნაცვალსა სახედ მოციქულთა წარავლენდა ძ

ღვენთა. გარნა იგი ზაკვასა ფარვიდა და ფიცთა მიერ განმსტრობად მოსწრა
ფე იყო ამის სამეფოსა: ამან მოუწოდა ყოველსა სიმრავლესა სპათა მი
სთასა. და შეკრიბა კაცი ოთხმეოცი ბევრი რომელ არს ოთხასი ათასი.
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განახუნა პაპა მამურნი საუნჯენი და გამოყარნა ოქრო აურაცხელნი. და
წარგზავნიდა ოქროთა შეკრებისათჴს მჵედრობისა. და ამცნებდა რათა ორ
სა კეცსა მისცემდენ განჩენილისასა. და წარავლინნა ყოველთა საზღვართა
მისთა. და იწყო მესოპოტამს და კალონეროთ გალატიას ღანგრას ანკვირი
ას ისავრიას კაბადუკიას დიდსა სომხითს ბინუინიას და საზღვართა ფებლაღონ
ისათა და არა დაუტევა თჴნიერ დედაკაცისა სოფელთა შინა მათთა. არამედ ყო
ველნი აამჵედრნა. ხოლო თჴთ აღმოისწრაფა მიიწია უჯად სახელ დებულთა
მათ თურქთა თანა რომელ არიან მჵნე ბრძოლასა შინა. და არიან სიმრავლითა
ვითარცა მკალნი გინა ჯინჭველნი ამათ მისცნა ოქრო მრავალნი და კვალად
ნიჭნი დიდნი ესეოდენ ვიდრე ასი ათასი მჵედარი შეკაზმული გამოიყუანა მა
თგან: და კვალად მიირთნა თჴნიერ ნებისა მათისა შიშით ეზინკელნი ხალ
ფერდელნი და კარნუ ქალაქელნი სალდუხის ძე რომელსა ნაცვლად მსახურები
სა მოუღო კარნუ ქალაქი და თჴსი ძმა დასვა მუნ. ვითარცა იტყუიან გძღ
არბისა თჴს ჵმელისასა შვილ მრავალ არს ცხოველი ესე. და რაჟამს იხილნეს ნა
შობნი თჴსნი მრავალად. გამოვალს ბუდით თჴსით მართვეებით და განაწყობს
და გოდლოის მათ ზედა: ეგრეთვე ყო ნოქარდინცა. იხილნა რა ფრიადნი ი
გი სიმრავლე შეკრებულად, რომელი ზეშთა იყო რიცხვისა. აღზუავნა გულ
ითა მსგავსად სენაქერემისა და ამაღლდა ღ~თსა ზედა. არა შეიშინა პირველ
თა მათ მზაკუართა ფიცთაგან და სიყუარულისა აღთქუმათა. არამედ ფრიად წი
ნა უკმო განმზადა თავი თჴსი და მოიწია ქალაქად სევასტიად და იწყო მუნ
განმზადებად საომართა მანქანათა;
Üაშინ წარმოავლინა მოციქული წინაშე თამარისა ესე ვითარითა წიგნითა. რომე
ლსა წერილ იყო სახე ესე ვითარი. მე ნუქარდინ სულტანი ყოვლისა ცასა ქვ
ეშისა უმაღლესი მიმსგავსებული ანგელოზთასა. თანა მდგომი ღ~თისა. მოვლი
ნებული დიდისა მოჰმედისაგან მოგიმცნობ მეფესა ქართველთასა თამარს: ყოვე
ლი დიაცი რეგვენია. შენ გიბრძანებია ქართველთად აღებად ჵრმლისა. და
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ღ~თისაგან საყუარელისა ისლემთა ერისა დაჵოცად მუსულმანთა. და კვალად
ნათესავსა ზედა თავის უფალსა დადებად ხარკი ყმებური. აწ მე მოვალ რათა
უსაჯო სამართალი სახლსა სპარსთასა. და განგწვართო შენ და ერი ეგე შენ
ი. არა ოდეს კადრებად აღებად ჵრმლისა რომელი ღ~თ სა ჩვენდა უბოძებია.
ხოლო ცხოვნებით იგი ოდენ ვაცხოვნო რომელმან უწინარეს მოსლვისა ჩემისა თა
ყუანის მცეს წინაშე კარვისა ჩემისა და აღიაროს ქადაგება მოჰმად მოციქულ
ისა და უარ ჰყოს სჯული შენი. და ჵელითა თჴსითა იწყოს წინაშე ჩემსა ლ
ეწად ჯვარისა რომელთა მიმართ დაგიცთ ცუდი სასოება აწ მოელოდი ნაცვალ
სა ჩემსა რომელი შეამთხვივე სპარსთა:
DA ვითარ მოვიდა მოციქული და შეიყუანეს თამარს წინაშე და წიგნი მისცა,

წარდგა და იწყო რა უკადრებელთა სიტყუათა თქმად: უკეთუ მეფემან თქვენმან და
უტეოს სჯული, იპყრას სულტანმან ცოლად. და უკეთუ არა დაუტეოს სჯ
ული, იყოს ხარჭად სულტნისა: ხოლო ვითარ ამპარტავანად იტყოდა სიტყუათა
ამათ, წარმოდგა ზაქარია ამირ სპასალარი და უხეთქნა ჵელითა პირსა. დაეცა
და ვითარცა მკუდარი დაედვა. ვითარ აზიდნეს და აღმართნეს და ცნობად მოვიდა
ჰრქუა ზაქარია, თუ მოციქული არა იყავ პირველად ენისა აღმოკუეთა იყო
სამართალი
შენი და მერმეღა თავისა, კადნიერად კადრებისა თჴს აწ რაჳ არს სიტყუა ესე:
წიგნი ვითარცა მიართვეს და იხილა თამარ, ყოვლად არა აჩქარდა არამედ ს
ხვა ეზეკია იქმნებოდა სიმდაბლითა. და განმარტა წიგნი იგი წინაშე ღ~თისა
სულთ ითქუნა სიღრმით გულისათ და ცხელთა ცრემლთა დამოდინებითა და
ღ~თისა მიმართ სასოებისა დამდებელმან
Üერმე მოუწოდა მაშინ რომელნიცა დახვდეს, და ეზრახა მათ ამის პირისათ
ვის. არცა ჩუკნად არცა მდედრად არცა განუბრძნობელად: მაშინ მოუწო
დეს სპათა იმერთა და ამერთა ნიკოფსით ვიდრე დარუბანდამდის. და ბრძანებ
ა და წიგნები ქროდა. და მალე მსრბოლთა ცოტათა შინა დღეთა შემოკრიბ
ეს ვითარცა ვეფხნი სიკისკასითა და ვითარცა ლომნი გულითა ქრისტესა
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ღ~თსა ესვიდეს. და შეკრბეს ჯავახეთს და არღარა ყოვნეს არამედ მსწრა
ფლ მიმართეს ტაძარსა ყოვლად წ~ისა ღ~თის მშობელისასა ვარძიას. და
ვარძიისა ღ~თის მშობელსა წინაშე ცრემლით შევედრნა სოსლან დავით და
სპა მისი და დროშა ბედნიერად ჵმარებული: და წარგზავნა ვარძიით ლა
შქარნი რომელთა თჴთ თამარ უძღოდა წინა შიშულითა ფერჵითა და ცრე
მლით ასოვლებდა ღაწუთა თჴსთა. და წარუძღვა ბასიანის კერძოთა და მი
იწივნეს მახლობელად კარისა, და დადგეს დღისა ერთისა სავალსა. და მა
შინღა წარგზავნნა მოციქულნი სულტნისა. და წარატანა თანა მოციქუ
ლიცა თჴსი. და მიუწერა ნაცვალი წიგნისა ესრეთ: ძალსა ღ~თისა ყოვ
ლისა მპყრობელისასა მინდობილმან. და მარადის ქალწულისა მარიამის
მვედრებელმან. და პატიოსნისა ჯვარისა სასოებით მოსავმან. წარვიკითხ
ე ღ~თისა განსარისხებელი წიგნი შენი ჶი ნუქარდინ. და ვცან სიცრ
უვენი შენნი რათა ბჭე ღ~თი იყოს. არა გასმიესა რამეთუ ყოველი ცრუ
და მფუცავი სახელსა ღ~თისასა მის მიერ აღიჵოცოს: შენ ოქროსა
შეკრებულთა სიმრავლისა მევირეთა მინდობილ ხარ უმეცარი მსჯავრსა ღ~თისასა:
X~ მე არცა სიმდიდრეთა არცა სპათა ჩემთა სიმრავლისა. არცა რას სხვასა
კაცობრივსა საქმესა მინდობილ ვარ, არამედ ძალსა ღ~თისა ყოვლისა მპყრ
ობელისასა და შეწევნასა ქრისტეს ჯვარისასა რომელსა შენ გმობ. ესერა
ვითარი შემოგეთვალა. წარმომივლენიან მჵედრობა ქრისტეს მოსახელე. არა
შენდა თაყუანისცემად, არამედ დამჵობად შენდა ზუავისა მაგის და ამპარტავ
ანისა გულისა შენისა. რათა განისწავლო ღ~თისა მიერ, არღარა გმობად სა
ხელსა მისსა, იყავნ ნება ღ~ისა, და ნუ შენი. სამართალი მისი, და ნუ შენი;
X~ მე უწყი დაჵსნილობა მსახურთა შენთა, ამისთჴს წარმომივლენიეს მსახური

ჩემი რათა წიგნისა შენისა პასუხი ადრე მოგართვას და განგაკრძალოს. რამე
თუ ჩემ მიერ წარმოვლენილთა სპათა ფერჵნი ესერა კართა შენთა ზედა დგან
ან: მისცა ესე ვითარი წიგნი და მერმე შემოსეს და უბოძეს ნიჭი და წარა
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ვლინა მოციქული სულტნისა: ხოლო თჴთ უბძანა თჴსთა სპათა ყო
ველთა შესხდომა და თჴთ განვიდა უმაღლესსა ადგილსა სადათ ყოველთა
ხედვიდა. და დავარდა მუჵლთა თჴსთა ზედა დიდ ხან და ტიროდა წინაშე
ღ~თისა. მერმე აღდგა რა იხილვებოდა ადგილი იგი ყოვლად დალტობ
ილად ცრემლთაგან მისთა: მერმე მოიყუანნა წინაშე თჴსსა ყოველნი წარჩინებ
ულნი. და უბრძანა ერისთავთა რათა თითოეული მათი მოვიდოდის წინა
შე წმიდასა ჯვარსა და თაყუანისსცემდენ და შეემთხუეოდიან. დაიწყეს მოს
ვლად ყოველთა ტირილით ვედრებად და თაყუანისცემად პატიოსნისა ჯვა
რისა და ამბორის ყოფად. და ეგრეთვე შემთხუჲვად ჵელთა თამარისა. და
ანდერძ ყოფდეს ყოველნი სახლთა შვილთა და სულთა წინაშე მისსა. რა
მეთუ ერთითა ჵელითა თჴთ მას ეპყრა ძელი ჯვარისა, ხოლო ერთითა ეზოს
მოძღვარსა ბასილის და ჯვარის მტვირთველსა: სრულ იქმნა რა ყოველთაგან
ესრე სახედ თაყუანის ცემა ჯვარისა. მერმე თჴთ მიიქუა პატიოსანი იგი
ჯვარი ჵელითა თჴსითა. და ამჵედრებულთა ზედა ყოველსა მჵარსა ნიში
ჯვარისა გამოსახა სამ გზის და ულოცა. და ეგრეთ წარემართნეს მინდობ
ილნი ღ~თისანი და თამარის ცრემლთანი:
X~ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჵარ გრძელი ამირ სპასალარი. და ორნი
ცა იგი ძმანი ახალ ციხელნი შალვა და ივანე. დაღათუ შალვა მანდა
ტურთა უხუცესი იყო ჭიაბერი და სხვანი თორელნი. და წარემართნეს ბ
ასიანის კერძოსა. და მეფე თამარ მოიქცა სამცხეს და მოვიდა ოძრჵეს. და მოიც
ალა ლოცვად და მარხვად. მუნ იყო წინაშე მისსა თეოდორე ქართლისა
კ~ზი. კაცი წმიდა და სახიერი. და მას თანა მრავალნი ეპისკოპოსნი და მო
ნაზონნი ღ~თისა სათნონი. რომელთა თანა იყო იოანე შავთელი კაცი ყოვლა
დ განთქმული და საკვირველი მოღვაწებათა შინა და ლექსთა გამომთქმელი.
და ევლოგი ქრისტესთჴს სულელი რომელსა მოეღო მადლი წწ~რ მცნობელობისა:
iყუნეს მიმდემნი ღამის თევანი და ლიტანიობანი. ამათ თანა იყვის მეფე თა
1-26 სტრ., 195v
მარ დღისი და ღამე ყოველ ლოცვითა და ფსალმუნებითა. დაუძინებელ
ად განათიის. და ყოველგან საყდართა მონასტერთა და სოფელთა უბრძანა ლი
ტანიობა და ვედრება ღ~თისა. აწ ჯერ არს მოხსენებად ვითარ იგი წყალო
ბა ყო ღ~თან ერსა თჴსსა ზედა, მეოხებითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელი
სა. და შეწევნითა ცხოველს მყოფელისა ჯვარისათა: ხოლო ვითარ მიიწივნ
ეს ქვეყანად ბასიანისა მუნ იყო სულტანი დაბანაკებული ადგილსა ბო
ლოსიტეკად წოდებულსა. დაიახლნეს რა ბანაკსა სულტანისასა არა ი
ყო რიცხვი ცხენისა ჯორისა და აქლემისა მათისა, კარვებისა და სარაფა
რდაგებისა მათისა. მინდორი იგი ძლივ იტევდა კარვებსა მათსა. ესრეთ
ნებიერად მდგომარე იყუნეს და არა უდგა დარაჯანი სულტანსა:

Üუნ დააწყვეს რაზმი ქართველთა და მუნ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჵ
არ გძელი ამირ სპასალარი. და ახალ ციხელი შალვა და ივანე და სხვანი
თორელნი. და ერთ კერძო აფხაზნი და იმერნი, და ერთ კერძო ამერნი
და ჰერ კახნი. და ვითარ იხილნეს სულტანი ცოტად ცხენნი ააჩქარნეს
და მიმართეს: ხოლო ვითარ იხილნეს სპარსთა რამეთუ აუზიდავად მიდიო
დეს. დააგდეს სადგომი მათი და სიმაგრეთა მიმართეს. რამეთუ მიავლინა
მათ ზედა ღ~თნ შიში დიდი: ხოლო ქრისტიანეთა იხილეს რა მათ წინაშე
გაქცეულნი მიეტევნეს და არა უტევნეს წარსლვად არამედ გარე მოიცვნეს
და იქმნა ომი ფიცხელი და ძლიერი და განგრძელდა მყოვარ ჟამ და მოს
წყდეს ორგნითვე ურიცხვნი. ხოლო უმეტეს სულტნისა სპანი მოისროდეს:
და ესოდენ განგრძელდა ომი რომელ ცხენი მოუკლეს ივანე მსახურთ უ
ხ უცესსა ზაქარიას გრიგოლს და ახალ ციხელთა შალვას და ივანეს და
სხვათა მრავალთა თავადთა. და კნინღა სივლტოლად მიდრიკნეს ქართველ
ნი და ქვეითად დარჩეს რაზმსა შინა მჵნენი იგი ქართველნი:
Üაშინ ვითარცა იხილნეს ლაშქართა თჴს თჴსი პატრონნი ქვეითნი. გაწირნ
ეს თავნი სიკუდილად. ჩამოჵდეს ცხენისაგან და პატრონთა მათთა გვერდსა
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დაუდგეს. ქვეითნი ქვეითთა და ეგრეთ ძლიერი ომი შეიქმნა: და ვი
თარ იხილა დავით მჵნემან მორიდა ერთ კერძო და მარჯვენისა მჵარსა
მორიდა ზაქარია მჵარ გრძელმან. და ვითარ ქართველთა განეშორნეს რა
თა არა ცხენთა მათთაგან დაითრგუნოს ქვეითნი ქართველნი და მ
იმართეს სპარსთა კერძო. მსწრაფლ მიეტევნეს ერთ კერძო სოსლან დავით
და ერთ კერძო ზაქარია. და ვითარ მგელნი ცხოვართა ეგრეთ შეუცვივდ
ეს ურიცხუთა მათ სპათა სულტნისათა. და პირველსა მოკიდებასა და ხე
თქებასა ჵრმალთასა მოხედნა წყალობა აურაცხელმან ღ~თნ მოსავთა ჯვარ
ისათა. და განადიდა დიდება დავითისი და თამარისი ვარძიისა ღ~ის მშობე
ლმან. და ანაზდად ეგეოდენი იგი სიმრავლე განსქდა. იძლია და დაიფან
ტა. და ამას გუანდა თვალ გარდაუწდომელი მაღნარი მიწითურთ მოგლე
ჯილ იყო და განქცეულ. და სადეთცა თვალი მისწვდებოდა ყოველგან
ტყეთა მსგავსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად:
X~ ჯერარს ამისიცა მოხსენება რომელ მეფისა თამარის ოძრჵეს ყოფასა შინ
ა იყუნეს მიმდემნი ლოცვანი და ღამის თევანი. დღესა ერთსა აღესრულა
რა სამღთო ჟამისა წირვა ზემო ჵსენებულისა ევლოგის მიერ. განკვირვე
ბა დაეცა ევლოგის და იწყო ღაღადებად სულელის მსგავსად. და იწყო
აღმართ ხედვად. და ვითარ ხედვიდა ევლოგი ჵმა ყო ჭმუნვის სა
ხედ და სამ გზის დაეცა. და მეყსეულად აღხლტნა და აღიტყუელნა ჵელნ
ი. აჰა დიდება ღ~თსა ქრისტე ძლიერ არს ჵელო ევლოგის სპარსთაგ
ან არა გეშინის განუტევეთ რათა ვიდოდის მშვიდობით. ცნეს ყოველთა
რამეთუ წინასწარმეტყუელებით იყო სიტყუა მისი: არამედ ევლოგი არა
ვისრა გამოუცხადა საიდუმლო თჴსი, თჴნიერ იოანე შავთელისა. რამეთუ
მას ოდენ აუწყა ვითარმედ ჟამსა ამას მოსცნა ღ~თნ ბარბაროზნი საძლევ

ელად ჵელთა ქრისტიანეთასა. და მყის წარვიდა ევლოგი პირისაგან მათ
ისა და დაიმალა:
1-26 სტრ., 196v
X~ ქართველთა იხილნეს რა გაქცეულნი წინაშე მათსა მტერნი თჴსნი. აღს
ხდეს ჰუნეთა მათთა და დევნა უყვეს. ჵოცდეს ჩამოყრიდეს და იპყრობდეს.
და სიმრავლისაგან ვერ ივლტოდეს, არამედ ურთიერთას დასთრგუნვიდეს. ხოლო
ერი ქართველთა უვნებელად დაიცვნა. რომელ არცა ერთი ვარგი მეფისაგან
შესწავებული კაცი მოკუდა. არამედ ეგოდენი სიმრავლე სპისა მათისა ივ
ლტოდა, და სპანი თამარისნი უვნებელად დაიცვნა მოწყალებამან ღ~თისამან:
რამეთუ მისცნა ღ~თნ ჵელთა მათთა. და იხილვებოდა საქმე საკვირველი რამ
ეთუ თჴთ იყუნენ მსახურ თჴსისა შეკვრისა რომელნი განერნეს პირსა მახვ
ილისასა. უდიდესი მათი შეიკუროდა უმცროსისა მიერ თჴსისა. და უწა
რჩინებულესი მათი მოიყუანებოდა გამობმული ძუასა ცხენისასა. და ერ
თითა საბლითა ერთისა მიერ კაცისა შეიკვროდა ოცი. და თმითა გამოებმოდა
ერთი ერთსა ყრმისა მიერ მცირისა უმჯობესნი მბრძოლთანი მოიყუანებოდ
ეს ვითარცა თიკანნი. გამოიძივნეს ყოველნი ადგილნი და გაქცეულთა ჵოცდეს,
ხოლო ნეშტთა ვითარცა მართვეთა ქათამთასა მოჰკრეფდეს და გაუშვებდეს აურა
ცხელსა სიმრავლესა. რამეთუ ასსა სპარსსა ერთი ქრისტიანე ძლით მიხვდებო
და წარმომყუანელად. ესრეთ აღესრულა წინასწარმეტყუელება ევლოგისი მას
ვე ჟამსა შინა ქმნითა რომელსა შინა იხილა ჩვენება. ესოდენი დიდებული ძ
ლევა მიმადლა ღ~თნ ცრემლთა და სასოებისა სიმტკიცესა თამარისთა რომელი ესე
იქმნა:
X~ ესე ყოველი რაჳ ესრეთ იქმნა. მერმე მოუჵდეს ბარგსა მათსა და არა იყო გა
ნცდა მისი სიდიდითა ოქროსა და ვეცხლისა ჭურჭელთა. ნაქსოვთა სიმრავლე ა
ურაცხელნი. სასმურნი ოქროსანი თვალ მარგალიტოვანნი. ლანკნები პინაკები
ლაგუინებისა და ქუაბებისა თანა ყოვლითურთ სავსეთა მიუწდომელითა ალაფი
თა. ხოლო ცხენ ჯორისა და აქლემებისა სიმრავლე და კარავთა და საფენელთა უ
რიცხუება რომელ დაყარეს, ვინმე აღრაცხნეს. რამეთუ სავსე იყო ყოველი სა
ბანაკო მათი. და ესრეთ ძლევა შემოსილნი მადიდებელნი ღ~თისა შემოიქცეს და
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დადგეს კარავთა შინა მათთა:
DA ამისსა შემდომად შეეკაზმა მოქალაქეთა ტფილისი და შევიდა თამარ
და დავით ვითარცა მზისა შარავანდედი მიფენითა. და შეიღეს დროშა
ნუქარდინისა. შეიყუანეს პირველად ეზინკელი მერმე სხვანი იგი წარჩინებ
ულნი. მოიყუანნა რომელნი სთნდეს წინაშე თჴსსა თამარ. ყოველთა ნუ გეში
ნის სცეს და დიდად სახელოვნად სერითა ისტუმრნა და უბოძა ყოველთა
შესატყვისად. და წარგზავნნა ციხეთა შინა ყოველსა ადგილსა თჴნიერ ეზი
ნკელისა. არამედ იგი დაიმჭირა ტფილისს პატიმრად პირველისა პატივისა
და სიყუარულისა წილ. ხოლო უკანასკნელ ეგეოდენი სახელოვანი კაცი და დ
იდებული განყიდა ნალად ცხენთა. რომელი ესე ყო თამარ პატივად სახლი
სა თჴსისა და დიდებად. რომლი ესე არაოდეს ვისგან ქმნილ იყო დასა

ბამითგან ესე დიდებად და სახსენებელად თავისა ყო:
Aწ კვალად აღივსნეს ყოველნი საგანძურნი სამეფონი ოქროთა და ჭურჭლითა
ოქროსათა. რამეთუ მიწისა მსგავსად შეასხმიდეს ოქროსა. ხოლო თვალ
სა და მარგალიტსა წყუით დასდებდეს. ხოლო ოქრო ქსოვილთა ბერძულთა
და სხვათა ძვირად საპოვნელთა, ვითარცა ცუდთა სამოსელთა ურცხელთა დ
აყრიდეს. ხოლო ვეცხლისა ჭურჭელთა არღარა აქუნდა პატივი პალ
ატსა შინა მეფისასა. რამეთუ ყოველი ოქროსა და ბროლისა წინა გებ
ული იყო ინდაურთა ქვათაგან შემკობილი. რომლითა აღავსნა ყოველნი
ეკკლესიანი რომელთა მიანიჭა სამსახურებელად სიწმიდეთა საიდუმლოთასა
და აღავსნა გულნი ყოველთა მთხოველთანი. და განაძღნა ყოველნი გლახ
აკნი და აღუვსო წიაღნი მათნი:
esრეთ ადიდებს ღ~თი მადიდებელთა თჴსთა. ესრეთ აღამაღლებს წინაშე თჴსსა
მდაბალთა. ესრეთ შემწე არს მოსავთა მისთა. ესე ვითართა ნიჭთა მიანიჭ
ებს მინდობილთა თჴსთა. რამეთუ არა რაჳ სხვა დაიდვა თამარ გულ
სა თჴსსა, ვითარ დასაბამი იგი სიბრძნისა შიში ღ~თისა და სამართალი
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და წყალობა სწორად ყოველთა ზედა. იყო დღეთა მისთა სიმართლე და
მრავალი მშვიდობა განეფინა მადლი ბაგეთა მისთა, ამისთჴს აკურთხ
ა იგი ღ~თნ უკუნისამდე. და დაადგრა თავსა მისსა გვირგვინი პატიოსნებ
ისა და დასდვა წელთა მისთა მახვილი ძლიერებისა. და წარემართა სუფევად
უკუნისამდე ჭ~ტებისა თჴს სიმშვიდისა და სიმართლისა. ჯერარს ამისთჴსცა
თქმად ვითარმედ ქმნნეს მრავალთა დედათა ძლიერება, არამედ არა ესრეთ
ვითარ ამან. არა ვერაგობისა ღონითა აცხოვნებდა ერსა თჴსსა, არამედ სიბ
რძნისა წინა ძღომითა და სიმართლითა და უმანკოებითა. დავითიანითა სიმშვი
დითა. იაკობის მსგავსითა სიუხუითა. აბრამის ებრითა მოწყალებითა. იესო
ს ღ~თისა მსგავსითა და სამართალითა მისისა მობაძავითა: დღეთა შინა თამარისთა
არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული მეცნიერებითა მისითა. არცა ვინ დაშჯილი
თვინიერ ძველისა სჯულისა რომელი ძეს ავაზაკთა ზედა ძელსა ზედა ჩამო
რჩობა. თჴთ არცა ვის ღირსსა სიკუდილისასა და არცა პატიჟისასა მიეჵა
და თანა ნადები. არცავინ ბრძანებითა მისითა ასო მოკვეთილ იქმნა. არცა
სიბრმითა დაისაჯა თჴნიერ გუზან ღირსი სიკუდილისა რომელი ორგულობ
ით განდგა და კოლას სადმე მთათა შინა ავაზაკობა მალვით. ესე შეიპყრეს
მთიბავთა თივისათა და დავით მეფისა წინაშე მოიყუანეს. ხოლო მან უწყოდა
დიდი მოწყალება თამარისი. ამისთჴს მისსა შეკითხვამდის თვალნი დასწუნა ნა
ცვლად მრავალთა სისხლთა ქრისტიანეთასა:
X~ არა ოდეს თჴსსა სამეფოსა შინა იყო კეთილიანობა არამედ ყოველთა ქრისტი
ანეთა თჴს. და რომელნი მძლავრობდეს ქრისტიანეთა ყოველთა მიუმცნო რათა
აზადად იყუნენ, და ფიცხლად დამორჩილდენ შიშითა და სიყუარულითა მისითა.
წარავლენდის სარწმუნოთა თჴსთა და დავედრის. იწყეთ ალექსანდრიით ყოვლი
სა თანა ლუბიისა სინისა მთისა და მათ კერძოთა ეკკლესიათა მონასტერთა და
ერთა ქრისტიანეთა მოიკითხვიდის. ხოლო იერუსალიმისათჴს რადღა საჵმარ

არს თქმად. რამეთუ წარგზავნის ამათ ყოველთა შინა ეკკლესიათა ბარძიმ ფე
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შხუმებსა და სიწმიდეთა საბურავებსა. და მონაზონთა და გლახაკთა თჴს
ოქროთა აურაცხელთა. ტყუენი განათავისუფლნა და ხარკი ერისა
თჴთ უკუნსცის. და ყოველი ჭირი დაჭირებული აღიღის მათგან. კვა
ლად კერძოთა ელადისათა და მთა წმიდისა ეგრეთვე მაკედონიისათა პი
ტრიღონოს კერძოთა თრაკისათა და კოსტანტინე პოლის მონასტრებთა რო
მანას და ყოველგან. და კვალად ისავრიას კურუსეთს და ყოველთა მათ სა
ნახებთა შავისა მთისათა კუიპრისათა. ესე ყოველნი აღავსნა ქველის საქმ
ითა. რომლისათჴს ისმინეთ თუ ვითარ მოხედვიდა ღ~თი საქმეთა მისთა:
Üოიწინეს ოდეს მე ჩვეულებისა ებრ ქველის მოქმედებათათჴს ამისთა მო
ნაზონნი შავისა მთისა ანტიოქიით და კუიპრისა ჭალაკით. ეგრეთვე მთა წმ
იდით და მრავალთა ადგილთათ. შეიწყნარნა თამარ ვითარ ანგელოზნი და
მრავალ დღე არა გაუშვნა. მერმე მისცნა ყოველთა დიადი და აღავსნა ყო
ვლითა საჵმრითა. უკანასკნელ მათგან უფრო შარიელთა მისცა დიდ ძალი
ოქრო. თჴთ მათთჴს და ყოველთა მონასტერთა განსაყოფელად. წარვიდეს მო
ნაზონნი იგი და მიიწინეს რა კოსტანტინე პოლედ ესმა მეფესა ბერძენთასა
ალექსის ანგარსა. რომელმან ძმასა თჴსსა ისაკს თვალნი დასწვნა და მეფ
ობა წარუღო. ესე ყოვლითურთ ბოროტი კაცი იყო და შეუტყუებელი
მეფობისა, გარნა უმეტეს ანგარებისა თჴს საძაგელ იყო ყოველთა მიერ.
იხილა სიდიდე იგი ოქროსა რომელი მიეცა თამარს და წარუღო მათ მ
ონაზონთა:
X~ ცნა რა ესე მეფემან თამარ ნაცვლად სხვა უფროსი წარგზავნა მათ
წმიდათა მიმართ. და ამით უმეტეს არცხვინა ეშმაკსა. ხოლო განრისხნა მეფ
ესა ზედა ბერძენთასა და წარგზავნნა მცირედნი ვინმე ლიხთ იქითნი. და
წარუღეს ლაზია ტრაპიზონი ლიმონი სამისონი სინოპი კერსენდი კიტ
ორა ამასტრია არაკლია და ყოველნი ადგილნი ფებლაღონისა და პონტოს
ანი. და მისცა ნათესავსა თჴსსა ალექსის კომნიანოსსა, ანდრონიკეს შვილ
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სა. რომელი იყო მაშინ თუით წინაშე თამარისა შემოხვეწილ, ესმა ესე ფრანგთა
რამეთუ მოეღო ბერძენთა შეწევნა აღმოსავლეთით. გამოვიდეს ვენეტიკნი და
წარუღეს სამეფო ქალაქი მეფობისა თანა. და შეიხუჲწა უბადრუკი იგი ალექ
სი ბორღალეთს თჴსისა სიძისა თანა:
X~ იხილა რა ბორღალელთა მეფემან სიძემან მისმან, შეიყუანა ციხესა ერთსა და
დაუფინა წინაშე მისსა ოქრო დიადი და ესრეთ ჰრქვა. აჰა ალექსი გულის სათქ
მელი იგი შენი ოქრო. ესე მიიღე თჴნიერ სხვისა რომლისამე საზრიელისა და
წყლისა წილ, რამეთუ ამისთჴს წარსწყმიდე სახლი სამეუფო ქრისტიანეთა. და და
ჵსენ თჴთ მპყრობელობა ბერძენთა. და ესრეთ მოკუდა საწყალობელი იგი
სიყმილითა დაკლებული შეწევნისაგან ღ~თისა. ესრეთ საზარელ იყო თამარ მტე
რთა ზედა. და კვალად ესეოდენ ტკბილ და ძვირ უჵსენებელ. ვიდრემდის ეს
მა რა ესე ყოველი დიდითა ტკივილითა იგლოვა. დაღათუ არა ღირს იყო მის

თჴს ტკივილი. რამეთუ რაცა ვის არა ჭტ~ებით აქუნდეს არა იპყრობს დიდ ხან,
გარნა თამარ უცხოსაცა ზედა და დავრდომილთა ლმობიერ იყო ტკივნეულობად
და წყალობად ვითარ აწ ამასცა ზედა:
ESრეთ დღითი დღე წარმატებითა და განდიდებათა შინა იყო სკიპტრის მპყრო
ბელთა ყოველთა უბრწყინვალესი თამარ უმეტეს ღ~თის მსახურებასა ეკკლესიათა
და მონასტერთა კაზმასა და შენებასა ობოლთა და ქურივთა შეწყალებასა და სა
მართლისა მიფენასა: ამას შინა იშვებდეს და იხარებდეს სამეფონი მისნი;
ჟამ გარდვიდიან და განაგნიან საქმენი მანდაურნი, და მოინადირიან კეთილი იგი
სანადირო გეგუთი და აჯამეთი. მერმე გარდმოვიდიან ქართლს სომხითს. და მერმე
დადგიან დვინს. მოვიდიან ხარაჯითა განძელნი დაღმართ ქალაქნი. გაზაფხულ ა
ღმოვლიან სომხითი მოიღიან ხარაჯა ნახჭევნელთა და წარვიდიან კოლასა თავსა
არტანისასა და მუნით მოიღიან ხარაჯა კარნუ ქალაქით და ეზინკით და სხვათა
გარემოსთა ქალაქთა:
Oც და მესამედ გინა თუ მეოთხედ აღმავლობასა მეფობისა მისისასა წელიწადსა. იკი
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თხა საქმე კარისა. რამეთუ მრავლითა ჟამითგან ჰბრძოდეს სარგიზ თმო
გველი შალვა თორელი და მესხნი გარნა ვერა ღონე ქნეს აღებისა.
რამეთუ ზამთრის მკსინვარებისაგან და სიცივისა უღონო იყუნეს მოდგომად.
ხოლო ჟამსა ყინვისასა წყლისაგან გაყინულისა ვერ შეუძლებდეს ბრძოლ
ად. გარ შემოუხუნეს ყოველნი ციხენი და სოფელნი და იგი ხოლო მარტო
ჰქონდა სპარსთა: მაშინ განიზრახა და წარავლინა დავით ზემოთ ლაშქრითა
წაატანა ზაქარია და ივანე და უბრძანა რათა დადგენ მუნ და ძლიერად ეომნ
ენ. და ხან გრძლად იქმნა ესე: და თჴთ თამარ დადგა ჯავახეთს და მუნ მოე
ლოდა ამბავსა მათსა. ებრძოლეს უკჲ შეკრულსა მას ღონესა წყლ
ისა თჴს და მრავალთა შინა დღეთა განტეხეს ადგილი იგი და გამოიცალა წყ
ალი და მისთანა უმრავლესნი მოქალაქენიცა. ხოლო დაშთომილთა მათ ითხო
ვეს დავითისგან რათა თჴთ თამარ მივიდეს და მას მიენდვნენ. რამეთუ ეშინო
დათ სიტყუათა მათთა თჴს გინებისათა, რომელთა ციხით გამო იტყოდეს პირველ:
Mაშინ მოახსენეს ესე თამარს და მივიდა თჴთ და მოიხუნეს კლიტენი წინაშე ძი
სა მისისა გიორგისა და მერმე თამარს წინაშე. და ითხოვდეს თავთა მშვიდობას
ა და ფიცსა რათა არა განსცეს კარი, ვითარ ანისი და დვინი არამედ სამეფ
ოდ დაიჭიროს: მისცა იმის თჴს სიტყუა მტკიცე. და უბრძანა ძესა თჴსსა
გიორგის რათა შევიდეს და თჴთ მოითვალოს ქალაქი და ციხე რომელი ესე
ესრეთ იქმნა. და ესე ერთი ქალაქი და ციხე თჴსად დაიჭირა მათ ყოველ
თაგან რომელნი აიხუნა ზორაკერტით რაჵსამდის, გაგით განძამდის. და ჯავახ
ეთით სპერამდის:
Dა ვისცა ათჩვიდმეტსა წელიწადსა შინა ესე სქმენი თამარისგან გემცრები
ან და მისთა ლაშქართაგან. წელიწდისა ერთისა დღეთა თუ ვითარ შეუძლო
ყოველთა მათ გარეთა აღმართ ოდენ შეხედვა, რომელნი ჰქონან ციხენი მ
ჵარ გრძელთა ოდენ სახლთა ზემოთ და ქვემოთ:

X~ ამა სიხარულსა და შვებასა შეუდგა მწუხარება, რამეთუ მიიცვალა
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სოსლან დავით კაცი აღსავსე ყოვლითა კეთილითა საღთოთა და საკაცობო
თა შესახედავითა განშუენებული, ხოლო წყობათა ომსა შინა მჵნე. უხვი
და მდაბალი. და სხვითა ყოვლითა სიკეთე აღმატებული. და დაუტევნა ორ
ნი ძენი ყრმა ვიდრე მე ლაშა გიორგი, ხოლო ასული რუსუდან. და იტ
ირეს და იტყებდეს და დაუტევეს მწუხარება ყოველსა მუნ მკვიდროვანსა:
DA მათ უკჲ ჟამთა არა მცირედსა ჟამთა მშვიდობა იყო ყოველგან. და
მეფე იყო გეგუთს რამეთუ იყო წმიდანი მარხვანი. და მჵარ გრძელნი ო
რნივე მეფეს წინაშე იყუნეს: და ვითარ ცნა არდაველისა სულტანმან აღ
ძრა მტერობა ქრისტეანეთა ზედა. მოუწოდა სპათა თჴსთა და წარმოემართა.
უწყოდა მჵარ გრძელთა შინა უმფლობა. წარმოვიდა და აღმოვლო რაჵს
ის პირი გზა გზა არავის ავნო. და უგრძნობელად მოვიდა და მოიწია ანისის ქა
ლაქის სიახლესა. და დიდსა შაბათსა მწუხრი მორაეახლა ქალაქსა. და ვითარ
ცისკარი მოეახლა და ჰკრეს ძელსა და განახვნეს კარნი ქალაქისანი. მყის
მიეტევნეს კარსა ქალქისასა. შეუტევეს ცხენით და ვერღარა მოასწრეს
კარნი და შევიდეს ქალაქად. იწყეს ჵოცად და კლვად და ტყუეობად. უმრა
ვლესი ერი იყო ეკკლესიათა შინა ვითარ შეჰგავს ქრისტეანეთა სჯულსა.
ხოლო რომელნიმე შეივლტოდიან დარბაზოვანთა შინა და მუნ გამაგრდიან. და
რომელნი მე ქვაბოვანთა შინა რომელსა ქარტუნობით უწოდენ: არა გა
ნერა ანუ ციხესა ანუ ქარტუნსა შინა რომელსა არა შევიდა. რა
მეთუ გარეშემო სამგნით ქარაფი იყო კლდოვანი და ქვაბოვანი: ესრეთ ჵე
ლთ იგდეს რა ქალაქი ყოველი. ერთი ბევრი და ორი ათასი კაცი ეკკლეს
ი ათა შინა ვითარცა ცხოვარი დაკლეს, თვინიერ მისსა რომელი უბანთა და
ფოლორცთა შინა მოიკლა. ესოდენ მძვინვარედ მოაოჵრეს ანისი. და სავს
ენი ტვირთითა და ალაფითა ურიცხვითა წარვიდეს და მიიწივნეს შინა:
X~ ესე ანისის მოოჵრებისა ამბავი ახალ კვირიაკედ დღესა აცნობეს მეფესა
თამარს. სცნეს რა ამირ სპასალარმან ზაქრიამ და მსახურთ უხუცესმ
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ან ივანემ დიდად დამძიმდენ და მწუხარება მან მოიცვნა და გულნი მა
თნი ცეცხლებრ ენთებოდა, და რამცა ყუეს არაჳ უწყოდეს: ხოლო
მეფე და ყოველნი სპანი მისნი მწუხარებითა და გულის წყრომითა მოცუ
ლნი სპარსთა მიმართ ბრძოლისა ყოფად აღეგზნეს: მაშინ მჵარ გრძელ
თა ჰქვეს მეფესა, მოიწია ბოროტი ჩვენ ზედა გარდასლვითა მცნებათა
ღ~თისათა რომელ ესოდენი სული ქრისტიანე მოისრა. ცუდ რჯულთა სარკინ
ოზთა მიერ ცოდვათა ჩუენთა თჴს. არამედ ვესავთ წყალობასა ღ~თისასა და
პატიოსანსა ჯვარსა რათა არა მისცნეს მოსავნი ჯვარისანი სრულიად
სა წარწყმედასა. არამედ ჩვენცა შური ვაგოთ და ნაცვალისა ქმნად გან
ვემზადნეთ. და სიცრუვე მათი მათდავე მიექცეს: შენ მეფეო ამცენ ს
პათა შენთა რათა მზა იყუნენ არდაველის სულტანსა ზედა წარსვლად:

პირველად წარვიდეთ ანის და ვინ სადა ვპოოთ სპარსთაგან მოვინადიროთ
და რათა არა ცნან მცირედითა ლაშქრითა წარვიდეთ, უკუე დიდნი წარვალთ
სცნობენ და სიმაგრეთა შევლენ. არამედ მცირითა ლაშქრითა შემეწიე. და რა
ჟამს შეგინებული მარხვა მოვიდეს მზამცა არიან რაჟამს ჩვენ მოგახსენოთ:
სთნდა მეფესა თქმული მათი და უბრძანა მეფემან რათა მზა იყუნენ სპა
ნი მისნი და მჵარ გრძელნი წარმოვიდეს ანის. და იწყეს კაზმად. და მოიახლა
ბილწისა სჯულისა მათისა მარხვა. წარმოავლინეს წინაშე მეფისა კაცი ლ
აშქრისა მთხოველად არდაველისა სულტანსა ზედა:
Mაშინ უბრძანა მესხთა თორელთა თმოგველთა ჲერ კახთა სომხითართა. ხო
ლო ქართველნი არა წარატანნა რათა არა აგრძნან არდაველს მყოფთა: შე
კრბეს ანის და წარემართნეს არდაველს. გარდავლეს გელაქუნი და ჩავლ
ეს ისპაანი. გავიდეს ხუაფირის ჵიდსა და მიმართეს არდაველს. ხოლო
ესრეთ მოუწონეს ჟამი რომელ აიდი განთენდებოდა რომელ არს აღვსება
მათი. და მას ღამესა გარე მოადგეს არდაველს. და ვითარ ჵმა ყო ქადაგმ
ან ბილწისა ქადაგებისა მათისამან და გაჵშირდა მუყრთა ყივილი. ყოვლგ
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ნით ცხენი შემოუტევეს მჵარ გრძელთა და უომროდ ჵელთ იგდეს ს
რულობით ქალაქი იგი. სულტანი ცოლნი და შვილნი მისნი და ყოველი
სიმდიდრე სულტნისა და ქალაქისა მის. ესრეთ აღივსნეს სიმდიდრითა ურ
აცხველითა თუალითა მარგალიტითა ოქროთა და ვეცხლითა. ჭურჭლითა ოქ
როსა და ვეცხლისათა. შესამოსლითა და საფენლითა და ყოვლითა სიმდიდრითა
ეგოდენ განმდიდრებულსა ქალაქისა, რომელ მოთხრობა შეუძლებელ არს: აღ
ივსნეს ცხენითა ჯორითა და აქლემითა. და საქონელი მათი თჴთ მათთავე
საჵედართა აღკიდეს და ესრეთ გამარჯვებულნი წარმოემართნეს:
X~ სულტანი არდაველისა და ცოლნი და შვილნი მისნი ტყუედ წარმოიყუანეს
და ათორმეტი ათასი კაცი რჩეული მიზგითთა შინა მათთა მოკლეს ვითარ
იგი მათ ყუეს ანისისა ეკკლესიასა შინა. სხვა უმრავლესი ერი მოკლეს
და სხვა ტყუე ყუეს. აღმოიარეს იგივე გზა და ესრეთ ძლევა შემოსილნი
მოიწივნეს ანისს და დიდად ნუგეშინის იცეს. და ესრეთ ძლევა შემოსილნი მოიწივნეს
წინაშე მ
ეფეთ მეფისა და დედოფალთ დედოფლისა თამარის წინაშე: მოიღეს ძღვენი
და არმაღანი. აღავსნეს მეფე და ყოველნი წინაშე მისსა მყოფნი: ჟამსა
მას კოლად დგა მეფე აღივსო ყოველი სამეფონი ამისნი სიმდიდრითა აუ
რაცხელითა ოქროთა ვეცხლითა და სხვითა ყოვლითა სიმდიდრითა. რომე
ლიცა მოიღეს ზაქარია და იოანე. რომლისათჴსცა დიდად მადრიელმან
მეფემან უბოძა მრავალნი ციხენი და ქალაქნი და ქვეყანანი:
DA ესრეთ მადიდებელნი ღ~თისანი იშვებდეს და იხარებდეს და ნებიერად
იყოფოდეს და მოუდიოდა გარეშემოთა მყოფთაგან ხარაჯა ძღუენი ურიცხვი:
ხოლო სხვასა ჟამსა მოვიდეს მეფის წინაშე მჵარ გრძელნი ზაქარია ს
პასალარი და მსახურთ უხუცესი იოანე და ვარამ გაგელი და მოახსენეს
ძლიერო ჵელმწიფეო. და შარავანდედთა შორის უმეტეს აღმობრწყინვებულო.

იხილე და განიცადე სამეფო თქვენი, და სცან სიმჵნე და სიქველე სპათა შე
ნთა. გულის ჵმა ყავ რამეთუ მრავალნი ახოვანნი მჵნენი და ქველნი იპოე
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ბიან სპათა შენთა შორის. რამეთუ არა ვინ არის წინა აღმდგომი მათი.
აწ ბრძანოს მეფობამან თქვენმან, რათა არა ცუდად ვაუქმოთ სპანი თქვ
ენნი და დავიწყებასა მიეცეს სიმჵნე მათი. არამედ აღვამჵედროთ ერაყს
რომგუარს ზედა რომელ არს ხვარასანი. რათა ცნან ყოველთა სპათა აღ
მოსავლეთისათა ძალი და სიმჵნე ჩვენი. აწ უბრძანე სპათა საქართველოსა
თა რათა მზა იყუნენ ლაშქრობად ხვარასანს. დაღათუ არავინ ქართველთა
განი მიწევნულ არს მუნ ხვარასანს და ერაყს. არამედ ბრძანე რათა ნი
კოფსით დარუბანდამდის აღიჭურნენ და მზა იყუნენ საომრად:
DA ვითარ ესმნეს თქმულნი მჵარ გძელთანი მეფესა. მოუწოდა ყოველთა
წარჩინებულთა ამის სამეფოსათა ამერთა და იმერთა აუწყა თქმული მათი.
ხოლო ვითარ ესმა ლაშქრად წვევა მჵარგძელთაგან სთნდა ყოველთა მათი
და დაასკუნეს ლაშქრობა და იწყეს კაზმად: და ვითარცა მოიწია არე სთვლისა
მოვიდეს ტფილისს წინაშე მეფისა. და განიხილნა რა სპანი თჴსნი და მოეწო
ნა აბჯართ განწყობილება და ცხენ კეთილობა მათი სიდიდე და სიმჵნე სპათ
ა მისთა და შურითა სპარსთათა აღსავსეობა: და მოიღო დროშა სვიანად ჵ
მარებული გორგასლიანი და დავითიანი და შევედრა მასვე ვარძიისა ღ~თის
მშობელსა დროშა და ლაშქარი. და ულოცა და წარავლინა სპარსეთს: მის
ცა დროშა ამირ სპასალარსა ზაქარიას და წარემართნეს სპარსეთად. ჩავლეს
პირი ნახჭევნისა და გავიდეს ჯუღას და რაჵსისა პირსა. და შევლეს იწრო
იგი ჵევი დარადუზისა და აღვიდეს მარანდს. ხოლო მარანდელნი ამისნი მცნობ
ელნი შეივლტოდეს კლდეთა შინა. და ესენი მარანდს რა მივიდეს არა პოვ
ეს კაცი. ეგონათ მთასა მარანდისასა ყოფა სპათა ადარბადაგანისათა. ამის
თჴს დაარჩიეს ხუთასი რჩეული მჵედარი დიდებული და აზნაური. და აჩინ
ეს მჵედართ მთავრად თაყიადინ თმოგველი. წარემართნეს და აღვლეს აღმარ
თნი მარანდისანი და აღვიდეს ვაკესა თავსა მას მარანდისასა და დადგეს მთასა
მას ზედა. რამეთუ ესრეთ ემცნო ზაქარიას რათა არა ვის ებრძოლონ მიღ
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მართ ვიდრემდის არა მივიდეს იგი. და თუ დიდი ლაშქარი ნახონ აცნ
ობონ ზაქარიას რაცა ჰქვას მათ ყონ იგი. და დადგა ხუთასი კაცი წ
არჩინებული: ხოლო ვითარცა იხილეს მთით მარანდელთა რომელნი შელტ
ოლვილ იყუნეს ღირღალთა და კლდეთა შინა მაღალთა რომელ არს ზენა
კერძო მთასა მარანდისასა უმაღლესი სხვათა მთათა სავსე ქვითა და კლ
დითა. იხილეს მცირე ლაშქარი და აღიჭურნეს. მოუჵდეს ზარითა და ამბ
ოხებითა მარანდელნი იგი. რამეთუ საწუნელ უჩნდეს ქართველნი სიმცროსათჴს:
X~ ესენი მიეტევნეს ესოდენ ძლიერად და აოტეს, რომელ მცირედნი განერ
ნეს და უმრავლესი მოკლეს და სხვათა დევნა უყუეს გრძლად: მაშინ აღვ
იდეს უმრავლესიცა იგი ლაშქარი ქართველთა. და იხილნეს ნაომარი
ადგილი მკუდრითა კაცითა და ცხენითა სავსე. და ქართველი კაცი არც

ა ერთი იპოებოდა. და ესოდენი ძლევა მისცემოდა ღ~თისაგან. რომელ
ხუთ ასი შუბი ხუთასსა კაცსა და ცხენსა ზედა ესვა. ესე რა იხილეს
განკვირდეს და ქართველისა კაცისა ვერ პოვნა უკვირდათ. ამის თჴს უღო
ნო ქმნილი და მწუხარე ზაქარია იგონებდა და არა უწყოდა თუ რამცა
ყო: ვითარცა მცირედი ხანი დაეყოვნათ გამოჩნდეს დევნისაგან შემოქცეულ
ნი ლაშქარნი. იხილა ზაქარია დიდად გამხიარულდა და მადლობა შეწი
რა ღ~თისა მიმართ რომელ არცა ერთი კაცი ქართველი მომკუდარ იყო. და
ესეთი ძლევა მისცემოდათ ღ~თისაგან რომელ ხუთასსა კაცსა ხუთასი შუბი
ხუთასისა კაცისა და ცხენისა თჴს დაესვათ და ესრეთ იხილეს. დაღაცა
თუ ესრეთ გამარჯვებოდათ გარნა ყოვლადვე აბრალებდეს თაყიადინს და
უმეტეს ზაქარია მქისედ ეტყოდა ამბის უცნობელად შებმისათჴს:
X~ ესრეთ გამხიარულებულნი და მმადლობელნი ღ~თისანი გამარჯვებისა თჴს
წარმოემართნეს და მომართეს ქალაქსა თავრეჟისასა. გარდავლეს მთა დევს
ოფნად წოდებული. და ვითარ ესმათ თავრეჟს მყოფთა მისვლა ქართ
ველთ ლაშქართა განჰკრთეს და ძრწოლამან შეიპყრნა ყოველნი მკვიდრნ
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ი თავრეჟისანი ხოჯანი და ყოველნი წარჩინებულნი და მიმდგომნი
თავრეჟის ქალაქისანი. მაშინ განიზრახეს რათა ხარკის მიცემითა და ძ
ღვნითა და შევრდომითა და ზენარისა თხოვნითა დაამშვიდონ პირნი ქა
რთველთა სპათანი. წარმოავლინნეს მოციქულნი და ითხოვეს მშვიდობა არა
მოოჵრება ქალაქისა მათისა. აღუთქვეს ძღვენი ურიცხვი ოქრო ვეცხლ
ი თვალნი პატიოსანნი და მარგალიტნი ძვირ ფასისანი: განკვირდენ ყოვე
ლნი წარჩინებულნი ქართველთანი ზაქარია და ივანე მჵარ გძელნი. აღ
უთქვეს მშვიდობა და უვნებელად განვლა ქვეყანისა მათისა. მოიმტკ
იცეს ფიცისა მიერ. და მოვიდეს ყადნი და ხოჯანი და ყოველნი თავადნი
თავრეზისანი. და მოიღეს ოქრო ვეცხლი ლარი თვალი მარგალიტი შე
სამოსელნი ცხენი ჯორი და აქლემი და საზრდელნი კმა საყოფელნი ლაშქარ
თა თჴს. აღავსნეს დიდნი და მცირენი და დაუდგინნეს ქალაქსა მცველნი
და წარვიდეს: განვლეს ადარ ბადაგანი და მიმართეს მანას. და ცნა მელ
იქმან მანისამან მისვლა ქართველთა. და ვითარცა თავრეზელთა ქმნეს მა
ნცა ითხოვა მანცა მშვიდობა და აღუთქვეს მოცემად ურიცხვი საქონელი. უს
მინა ზაქარიამ და მოიყუანეს მშვიდობის ყოფად. და მოიღო მანცა ოქ
რო და ვეცხლნი და ქვანი ძვირ ფასისანი. და აღივსნეს მუნცა ყოვლითა
სიმდიდრითა. და დაუტევნეს მუნცა მცველნი ქალაქისა მის და წარვიდეს
მშვიდობით:
Dა მუნით წარმავალთა მიაწივნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს. და იყო ალიზ
ის ზღუდით განმაგრებულ. ხოლო ქალაქი ძლიერად განამაგრეს და იწყ
ეს ფიცხელად ბრძოლა. და ვითარ განგრძელდა ომი. განყუეს თემთა და
თემთა ზღუდე ქალაქისა რათა შესთხარონ. მაშინ იწყეს თხრად ზღუ
დეთა. პირველად მარჯვენესა მჵარსა მესხთა შეხვრიტეს, და უწინ შე
ვიდეს ქალაქსა შინა. და რომელნიცა დახუდეს შიგნით მეომარნი იწყეს

ჵოცად და სრვად. აღივსნეს მესხნი ურიცხვითა საქონლითა. და მერმე
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შემოჵურიტეს ყოვლგნით და წარმოტყუევეს და აღივსნეს საქონლითა და
მცირედ განისვენეს მუნ. და მერმე ამჵდერდეს და წარემართნეს ხვარასნად
და მწუხრი მივიდეს მცირესა სოფელ ქალაქსა მუსულმანსა იგიცა მოტყ
უენეს და მცირედ განისვენეს:
DA მერმე წარვიდეს ქალაქსა ხორასნისასა და ყაზმინს რა მიიწინეს. აიყარნეს
და ვერ წინა აღუდგეს ყაზმინელნი და ივლტოდეს მთად. მოარბიეს იგი
ცა და აღივსნეს საქონლითა. და აღკიდეს საქონელი მათი მათსავე საჵედართა.
კაცთა არა ავნებდეს არამედ ტყუედ წარმოიყუანდეს კაცთა და მცირეთა ვაჟ
თა. და წარემართნეს მთად ლტოლვილთა მიმართ და მიესწრნეს და მიეწივნ
ეს. აღივსნეს მუნცა ოქროთა და ვეცხლითა და ცოლთა მათთა სამკაულითა:
და უშინაგანეს რომ გუარისა მიმართ მიიწინეს რომელ არს ხვარასანი. და
რაღა გრძელ სიტყუა. ვითარ მიიწივნეს ვიდრე ქალაქად გურნისად და მო
აოჵრეს ქვეყანა იგი. და ვერღარა ძალ ედვა წიაღსლვა ალაფისაგან. შემოი
ქცენ გამარჯვებულნი და შემოსილნი სიმდიდრითა ქართველნი. რამეთუ აქა
მომდე არავინ ქართველთა ნათესავი მიწევნულ იყო ლაშქრად. არა მეფე,
არა მთავარი. და ვერვინ წინა აღუდგა სპარსეთს შესლვასა მათსა. ვერ
ხვარასნის სულტანი ვერცა ერაყისა, და ვერ რომელი თემი:
DA ესრეთ უზომოთა და ურიცხვთა სიმდიდრითა აღვსებულნი და განმდიდრებ
ულნი შემოიქცეს და მოვიდეს კერძოთა ერაყისათა. და ვითარ გურგანის
ქვეყანისა ამბავი ქართველთა მიერ ქმნილი უცნაურ ქმნილ იყო ყოვე
ლთა მიერ და ერაყის სულტნის მოსრვა. კაცი ვინმე მისრულ იყო
მანას სულტანსა თანა და ესე ვითარი ტყუილი ეთქვა. ვითარმედ მოვ
იდა თჴთ დიდი სულტანი და გილანელი სულტანი ხვარასნისა და ერა
ყის სულტანი. და გილანელთა ყოველგნით გზა შეუკრეს ქართველთა და
მოსრნეს რომელ არცა ერთი კაცი ქართველთაგანი განერა ეგოდენისა სი
მრავლისაგან. არცა მთხრობელი მივა საქართველოსა:
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X~ ესერა ესმა მელიქსა მანისისა და მანელთა დიდად განიხარნეს. და
ქართველთაგან დატევებულნი მცველნი ქალაქისანი დაჵოცნეს და ძელსა
ზედან ჩამოჰკიდეს. გარნა ერთი კაცი ქართველი დაიმალა მცველთა მ
ათგანი ქალაქსა შინა. და ვითარცა მოვიდეს ქართველნი ძლევა შემოსილ
ნი და გამდიდრებულნი მანას. წინა გაეგება სულტანი მანისა დიდითა
ძღუნითა და ეგონა დაფარვა ნაქმრისა მათისა. იხილნა რა ზაქარია იკით
ხა მცველნი მათგან დატევებულნი. ხოლო მათ ჰრქვეს ვითარმედ თავრეჟს
წარვიდეს მუნ დატევებულთა მცველთა თანა: მაშინ მოვიდა დამალული
იგი კაცი და აუწყა ნაქმარი მანელთა. მცველთა მოწყუედა ტყავისა გაჵდა
და ძელსა ზედა დაკიდება. და შესწამა პირის პირ მელიქს და იგინი იდგეს
უსიტყუელნი. და ვითარ ესმა ესე ზაქარიას და ივანეს დიდად გამწარდეს და
ძნელად აღუჩნდეს ესე. შეიპყრეს მელიქი და ყოველნი სახლეულნი და თვ

ისნი მისნი და ყოველნი სიკუდიდ დასაჯნეს თჴთ იგი და შვილნი მისნი.
ტყავები დაჰჵადეს და ძელსა ზედა ჩამოკიდნეს. და ქალაქი მოაოჵრეს მ
ოწვეს და ტყუე ყუეს. ხოლო სიმდიდრე რომელი წარმოიღეს შეუძლებელ
არს აღრიცხვა მათი. და ესრეთ მომართეს გზასა მას რომელ აღმოევლ
ოთ ადარბადაგანით. მოვიდეს და მოეგებნეს პირველად უჟანით. და მერმე
თავრეზელნი მითვე ძღვნითა და მოართვეს სიმდიდრე აურაცხელნი. რომ
ლითა აღივსნეს სრულიად სამეფონი. და თჴთ მეფეთა მეფისა თამარისათ
ვის წარმოგზავნეს თვალნი დიდ ფასისანი ძვირად საპოვნელნი, და ჭურ
ჭელნი უცხონი. და დაუტევეს მშვიდობით მყოფნი ადარბადაგანისანი. და
გამოვლეს რაჵსი და შემოვლეს პირი ნახჭევნისა და მოვიდეს ტფილის წი
ნაშე მეფისა. მხიარულ იქმნა მეფე მმადლობელი ღ~თისა. და მხიარულითა
პირითა გაეგება ზეიმითა და დიდებითა. იყო ჵმა ბუკთა და დუმბულთა რო
მელი არცა ძველ ოდესმე ქმნილ იყო:
DA ესე ვითარი გამარჯვება არცა მეფეთაგან არცა მთავართაგან ქმნილ იყო:
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შევიდეს ისანთა და დაჯდა მეფე ტახტსა ზედა სამეუფოსა. შეუძღვა
ამირ სპასალარი და შევიდეს თავადნი და დასხდეს წესისაებრ. და მოიღეს
არმაღანი ურიცხვი და დადგეს წინაშე მეფისა. გაკვირდა მეფე რომელ არა
ვის ქართველთაგანსა ენახნეს ეზომნი სიმდიდრენი აურაცხელნი თვალნი და
მარგალიტნი: ხოლო მეფე თამარ არა უმადლო იპოვა ღ~თისა მიმართ. აღ
ასრულებდა ლიტანიობასა და ღამის თევათა. მრავალი განსცა ობოლთა
და ქურივთა ზედა. და ეკკლესიანი აღავსო სიმდიდრითა. და ლაშქართა ზედა გ
ანყო საჭურჭლე დიდი. იყო მადლობა ღ~თისა მიმართ დაუცადებელი ესე ვი
თარისა გამარჯვებისათჴს:
Mაშინ მოიწია მწუხარება დიდი რამეთუ მიიცვალა ზაქარია ამირ სპასალარი
ძე სარგიზ ამირ სპასალარისავე. კაცი დიდად გადიდებული და ყოვლითა სა
თნოებითა აღსავსე. რომელიცა იგლოვა მეფემან და ყოველმან კაცმან საქა
რთველოსამან. რამეთუ არავინ მჵნედ გამოჩენილ იყო მთავართა შორის ჟამ
თა ამათ. რამეთუ გუარისაგანცა მოვე აქუნდა. რომელი იყო ნათესავით არტ
აქსესი ჵელ გრძელისა. და იყო სარწმუნოებით სომეხი. არამედ ყოველნი სა
თნოებანი ღ~თისანი და საკაცობონი აქუნდეს და დაუტევა შვილი ერთი: მა
შინ მეფემან მოუწოდა ივანეს მსახურთ უხუცესსა ძმასა ამის ზაქარიასსა
და ინება აღყუანება პატივსა ძმისა მისისასა და უბოძა ამირ სპასალარობა:
X~ ივანე საქმისა ამის თჴს განკვირვებული ეტყოდა მეფესა. პატივი ესე
რომლითა პატივ გიცემიეს ჩემდა დიდად დიდებულ არს და მე უღირს ვა
რ. არამედ ამას გევედრები რათა ძმისა ჩემისა სახელსა არა ახსენებდენ ჩ
ემ ზედა. რათა არა მრცხვენეს ნაცვლად მისა დგომად. არამედ ათაბაგო
ბითა პატივ მეც. რამეთუ საქართველოსა შინა არა არს ესე წესად თქვენ
მეფეთა წინაშე ათაბაგობა. ამით განადიდე წყალობა შენი ჩემ ზედა რათა
ახალსა უაღრესსა პატივსა ღირს მყო და ათაბაგობა მიბოძო. ვითარცა წ
ესი სულტანთა. რომელ მეფეთა გამზრდელთა და სულტანთა ათაბაგობით
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უჵმობენ, ამით განადიდე წყალობა შენი ჩემ ზედა: უსმინა ესე
მეფემან და უბოძა ათაბაგობა რომელი არა ყოფილ იყო ქართველთა
მეფისა წინაშე და არცა ვის ბოძებოდა. და მსახურთ უხუცესობა უბ
ოძა ვარამს გაგელს ზაქარიას ძესა კაცსა საპატიოსა. და ლაშქრობათა
შინა გამარჯვებულსა. და ესრეთ იყუნიან მარადის წინაშე მეფის თამარისა:
X~ მეფე თამარ ზამთრ დვინს იყვის და ზაფხულ კოლას და ცელის
ტბას. ზოგჯერ გარდვიდის აფხაზეთს გეგუთს და ცხუმს. მათ უკუჲ
ჟამთა იწყეს კაცთა მთეულთა განდგომად ფხოველთა და დიდოთა. დიდონი
უკჲ მშთვარსა და უხარშავსა ჭამენ, და მრავალნი ძმანი ერთსა დე
დაკაცსა მიიყუანებენ ცოლად, და რომელნიმე უჩინარსა რასამე ეშმაკსა
თაყუანის ცემენ: და ზოგნი უნიშნოსა შავსა ძაღლსა და ამას ესე ვითარსა
ჰყოფენ. ხოლო ფხოელნი ჯვარის მსახურნი არიან და ქრისტიანობასა იჩემებენ.
ამათ იწყეს რბევად ჵოცად და ტყუეობად ცხადად და ღამით:
Mაშინ მოუწოდა მეფემან თამარ ათაბაგსა ივანეს და ყოველთა მთეულთა.
დვალთა ცხრაზმელთა მოჵეველთა ჵადელთა ცხავატელთა ჭართალთა და
ერწოთიანელთა. მისცნა ივანე ათაბაგსა და წარავლინა მათ ზედა. ხოლო
ივანემ გონიერად ყო. აღვიდა მთასა ჵადისასა და წარვლო წუერი მთისა.
და წარადგა მთასა ფხოელთა და დიდოთასა რომელი ესე არავის ექმნა არცა
პირველ და არცა შემდგომად. ერთ კერძო დაურჩა დურძუკეთი და ერთ
კეძო დიდოეთი და ფხოელი: ცნეს რა მისვლა ათაბაგისა, მოვიდეს ძღ
ვნითა მეფენი დურძუკთანი. მოსცეს ლაშქარი და დაუდგეს გვერდსა
და იწყეს ზეიდამ ბრძოლა რბევა და კლვა და ტყუეობა და დაწვა. და
მოსწყვიდეს ურიცხუი კაცი დიდო და ფხოელი. და დაყუნეს სამნი თვე
ნი ივნისი ივლისი და აგვისტოსი: მაშინ შეიწრებულთა ათაბაგისაგან მო
სცეს მძევლები და აღუთქვეს მსახურება და ხარაჯა და მოსცეს პირი სიმ
ტკიცისა. ქმნეს ზავნი და წარმოასხა მძევლები. და ესრეთ გამარჯვე
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ბულნი მოვიდეს წინაშე მეფისა:
DA ჰქვა ივანე ათაბაგმან მეფესა თამარს ჶი ძლიერო მეფეო იქმნა ბრძანე
ბა შენი და მოვაოჵრენ ურჩნი მეფობისა შენისანი დიდოეთი და ფხოელი.
ხოლო მეფემან დიდათ დაუმადლა და უაღრესსა პატივსა აღიყუანა და იყო
ყოველგან მშვიდობა და წარმატება. და დღითი დღე შემატება სამეფოსა
ღ~თივ დაცულისა მეფისა თამარისათა. ხოლო სპანი მისნი განისვენებდენ ნ
ადირობითა და ბურთობითა. და თვით თავადნი და წარჩინებულნი მარადის
მეფეს წინაშე იყუნიან. იხარებდეს და აღივსებოდეს ნიჭითა და საბოძვრი
თა მეფისა მიერ თამარისა:
r~ ვითარ დიდისა მხიარულად ამბისაგან მეტყუელი პირი, და აწ მწუხარებ
ისა მიმართ მიიქცევის. რამეთუ მეგულების აწ წარმოთქმა ყოვლისა სოფლი
სა საგლოველისა ამბისა კოსტანტინეს ძმის წულისა ივბიმიანოსისათჴს. წერი

ლარს რომელ ჰრქვა ანგელოზმან მონაზონსა ვისმე, რომელი იგლოვდა
სიკუდილისათჴს ივბიმიანოსისა. ვითარმედ რასა დააკლო ღ~თნ ქრისტია
ნეთა ესე ვითარი მეფე რომელსა ანგელოზმან დაადგა გვირგვინი სახილველ
ად ყოველთა: და ეტყოდა ანგელოზი, რაჳ არს ბერო. რასა გამოეძიებ
შენ მშჯავრთა ღ~თისათა. აწ გიბრძანებს დასცხერ გამოძიებისაგან მაგის
ბოროტისა. არა უწყი რომელ აღმოსავლეთით ვიდრე დასავლეთამდე უკე
თუ მართლ მადიდებელი იყოს. არცა იგი ღირს იყო მეფობასა ივ
ბიმიანოსისსა, არა თუმცა საბერძნეთი ოდენ: ეგრეთვე აწცა იქმნა ამის
დიდისა მეფისა საქმე. არა თუ ოდენ საქართველო, არამედ არცა თუ ოდ
ენ ყოველი ქვეყანა ღირს იყო მეფობასა თამარისასა: ნაჭარმაგევს გარდ
მოდგა მეფე თამარ, და მის წინაშე იყუნეს ყოველნი დიდებულნი და წარჩი
ნებულნი. და იურვნა და განაგნა საქმენი სამეფოსა თჴსისანი, და უფროს
ღა ეკკლესიათა და მონასტერთანი:
DA მუნ დგომასა შინა გამოაჩნდ სენი რამე მომაოჵრებელი ჩვენი. რომელი
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დღითი დღე დამძიმდებოდა მის ზედა. და დიდ ხან ფარვიდა რა
თა არავინ შეაწუხოს. გარნა ურგებელ იქმნა რა ჭირი არა მიმთვ
ალველი კურნებისა, მაშინღა განაცხადა. რამეთუ დედობრივმან უძლურე
ბამან განგრძნობილითა შინა მჵედრობათა არა თავს იდვა შეუმთხვეველ
ად მიშვება აგებულებისა. და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდად ერთ
გულნი კაცნი იგი, თუ ვითარ უგულებელს ყუეს ეგოდენი ტკივნეულ
ობა. რამეთუ წარმოიყუანეს კუბოთა ტფილისს. და შემდგომად მცირე
დთა დღეთა ენებათ ისწრაფდეს ჩუეულებისაებრ რათა დასოს განვ
იდენ და მუნ წარიყუანეს კუბოთავე, და დიდად განძნლედა სენი იგი
უწყალო. და კვალად წარმოიყუანეს აგარათა ციხესა, და უქმ იქმნა
მის ზედა ყოველი ბუნებათა გამომეძიებლობა მკურნალთა ჵელოვნები
სა: ამის თჴსცა იყუნეს თჴთ მუნ და ყოველსა ადგილსა ლიტანიობ
ანი და ღამის თევანი მიმდემნი და ცრემლთა დინებანი იხილვებოდეს
მდიდართა და გლახაკთანი სწორებით, გარნა განჩინებანი წინა აღუ
დგომელ იყო. და დღემან იწყო მიდრეკად და მზემან დასლვად, და
ჰაერმან სხვად ფერად უფერულობა. და ცისკარსა დღისასა ზედა იწყეს
შემოსად ბნელთა ღრუბელთა. ღაწუთა მათ ვარდოვანთა იწყეს დაჭნობად
და თვალთა მათ ტბა ებრ მზისა შემცხრომელთა, სიმრუმედ მიმართეს.
ჵელთა მათ მსახურებისაგან გლახაკთასა არაოდეს დაცხრომილთა, იწყე
ს მოუძლურებად. და ფერჵთა მათ მარადის ღ~თისა თჴს მაშურალთა იწყეს
შედრეკად. და ყოველნი ნიშნი ცხოვრებისანი სხვად და სხვად ფერად იხილ
ვებოდეს. ზოგად მან უღონოებამან მოიცუნა ყოველნი. და არა უწყო
დეს თუ რამცა ყვეს:
Mთავარნი იცემდეს პირთა. გლახაკნი იტყებდეს თავთა და ისხმიდიან თავ
თა ნაცარსა და მტვერსა. და ყოველნი ნაცვლად მიუპყრობდეს თავთა თვ
ისთა და შვილთა თჴსთა ღ~თსა. და ითხოვდეს მის ზედა მომავალსა სიკუ
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დილსა. რათა მარტო ესე დარჩეს და ჩვენ ყოველნი მოგვსრენ. ამას
ჵმობდეს და მოეცვათ სასუენებელი პალატისა რომელსა აქუნდა ცხედა
რი უბადრუკებისა ჩვენისა, და ღონე თუმცა იყო ეცდებოდეს რათა
არა აუფლონ სიკუდილსა შემოსვლად. რაჳ იყო რომელი არა იხილვე
ბოდა მუნ ანუ სავედრებელთაგანი გინა მწუხარებათა. გარნა მწოდებე
ლი კართა ზედა დგა. და მბრძანებელისა წინა აღდგომა შეუძლებელ იყო:
BRძენმან ბრძნისა ნეტარება აქაცა მოიღო თამარ რ~ შემოუწოდა
ყოველთა სამეუფოსა თჴსისათა წინაშე მისსა. განიმტკიცა თავი თვისი და
მჵნედ მჯდომარე ესრეთ ეტყოდა. ძმანო ჩემნო და შვილნო მე ესერა მი
ვიწოდები მსაჯულისაგან საშინელისა უსაშინელესისა უფროს მეფეთა
ქვეყანისათა. რომელმან მიუხუნის სულნი მთავართანი: თქუენ ყოველნი
თჴთ მოწამე ხართ რამეთუ თავისა ჩემისა თანა მაქუნდა სიყუარული თქვე
ნი, და სარგებელსა და სათნოსა თქვენსა არა დავაკლე თითოეულისა
ებრ არზანგისაებრ ვიდრემდის განგებითა ღ~თისათა ვიყავ თქვენ ზედა მე
ფედ. აწ მეცა წარვალ მამათა ჩემთა თანა გზასა ჩემგან უცხოსა ბრ
ძანებითა საშინელითა და განყოფითა საკვირველითა. გევედრები ყოვე
ლთა რათა მარადის კეთილსა შინა იყუნეთ მახსენებელ ჩემდა. აჰა ეს
ერა მკვიდრად სახლისა ჩემისა დაგიტევებ რომელნი მომცა ღ~თნ შ
ვილნი ჩემნი გიორგი და რუსუდან. ეგენი მიიხუენით ჩემ წილ, და
მაგათ აღმოგივსონ დაკლებული ჩემი: შევედრნა ყოველთა და მიუთვა
ლნა წინაშე ხატსა ქრისტესსა და ჯვარსა ცხოველს მყოფელსა. და მერ
მე უკანასკნელ ჵმა აღმოუტევა და ყოველთა მშვიდობა მისცა ესრეთ
მეტყუელ მან:
Kრისტე ღ~თო ჩემო მხოლოო დაუსრულებელო მეუფეო ცათა და ქვეყა
ნისაო. შენ შეგვედრებ სამეფოსა ამას რომელი შენ მიერ მერწმუნა.
და ერსა ამას პატიოსნითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა. და შვი
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ლთა ამათ ჩემთა რომელნი შენ მომცენ და მერმე სულსა ჩემსა:
მაშინ განვიდეს ყოველნი მწარედ მტირალნი. და დაიძინა თამარ ძილი
იგი მართალთა თთვესა იანვარსა, ი~ჲ. ქ~კსა, ~ლ: და აღივსო მზე ქა
რთლისა. და საფლავმან სადიდებელად თჴსსა დაგვაჭირვა ცხოვრება მსოფლ
იო ყოველთა ქრისტიანეთა: აქა რაღა ჯერარს თქმა გარნა ბავთისა ღაღა
დი. ბნელი უნათლო, და გლოვა უნუგეშინის ცემო. რამეთუ ვინ იყოს
ნუ გეშინის მცემელი, ოდეს მწუხარება ზოგადი იყოს ყოველთათვის. სატ
უხელ იქმნა პირი ქვეყანისა. აღეპარსა ყოველთა თავისა დიდებისა თანა
თმანიცა მხოლოდ სახელისა ოდენ მქონებელთა ჵმასა თანა ვაებისასა
ქჲსკნელნიცა შეიძრნეს. ყოველნი ფლასითა ესრეთ გვანდა დაღათუ ჩვე
ნთანა იგლოვს ცაჳ და ყოველი სოფელი: მაშინ უკჲ აღმოიყუანეს და მც
ირეთა შინა დღეთა მცხეთად დადვეს. და მერმე უკანასნელ თჴთ მუნვე

გელათს დაამკვიდრეს თჴსსა შინა სამარხოსა. დიდებად მუნ შინა დამ
კვიდრებულთა პაპათა და მამათა მისთა სახელოვანთა დიდთა მეფეთა თა
ნა: დაუტევა სამეფო ძესა თჴსსა ლაშას: aრსენი იტყვის იყალთოელი:
Mეფე მთავარი სიონი და წყნარი ჭაბუკი ქალწული ებგური სებგურო
აღვირი კიცვთა თვალნი იერუსალიმი გოდოლი მენავე სახლი და მამა
მეგვიპტელი ცხენი ლაზარე ქუდი იოანე იტყვის ჭრჭიმელი: Tვალთავალი მღთი
ელმან სფერო შესხა შამშისი: Dავით თქვა ზეზთა გადიდნეს მით ჵრმალი
ჵორცსა ჭამს მათ: Dა აქლემის ებრ ძალით მპყრობელად გეთსა ჵმას ისი
დიდება ღ~თისა:
iცვალა ფერი ქართველთა მხიარულებისა, რამეთუ განბიცნეს ბაგენი მ
ათნი. რომელთა პირსა შინა პირველ სხვა არა რაჳ მოაქუნდა ვითარ თამ
არ. რამეთუ სახლთა ზედა აკროსტიხორად თამარის შესხმათა დასწერდეს.
ბეჭედთა ზედა და დანათა და არგანთა შეამკობდეს და ზედა თამარის ქება
თა დასწერდეს. და ყოველთა პირნი ერთბამად მზა იყუნეს რათა ღირსი
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რამე თამარის საქებლობისა სიტყუა აღმოთქვან. ყრმანი მემროწლენი
განპებასა შინა ორნატთასა თამარის ქებათა მელექსეობდიან. ერაყს
მყოფნი მეებნენი გინა მეჩანგენი თამარის შესხმათა მუსიკელობდიან. ფ
რანგნი და ბერძენნი ზღვასა შინა მენავენი ნავ კეთილობათა შინა თამა
რის ქებათა იტყოდიან: ესრეთ ყოველი სოფელი სავსე იყო მის მიერითა ქებ
ითა. და ყოველი ენა ადიდებდა რომელსაცა ოდენ სახელი მისი ასმიოდა:
ხოლო საქმეთა მისთა თჴს რადღა საჵმარ არს თქმად რამეთუ კიდით კიდედმ
დე განისმნეს, ვითარცა თჴთ მოწამე არს ყოველი ჩვენ მიერ ხილული ს
იტყვისა ებრ ბრძნისა. არა უცთომელობა მგონიეს ძალისა უზეშთაესსა მე
ცადინობა. რამეთუ დაწყება და აღსასრული ამის ჵელ ყოფისა სრულებით
ესრეთ ჩანს ვითარცა სიმძიმესა და პატიოსნობასა თანა ოქროსასა ქარქჲტ
ისა ნამუსრევი. რამეთუ ვინ რა წარმოთქვას ღირსი ამისთჴს: გინა რა ვინ
პირველ აქოს. ანუ რომელი უკანასკნელ: სიმდაბლე უზომო სიმაღლე შეუს
წორებელი სიმშვიდე საქებელი, სიმქისე ჯეროვანი. ლმობიერება მოწლე.
მოწყალება თანა ლმობილი. უმანკოება უზაკველი. სიწრფოება უსიცრუო.
სახიერება ზოგადი. სიუხვე აღუზვავებელი, და თავი ყოვლისა კეთილისა ში
ში ღ~თისა და მსახურება მისი შეუორგულებელი. რომელი ესე ყოელი ამ
ან ესრეთ მოიგო ვითარ ვერცა ერთი სხვამან ვერვინ;
DA წამებს ამას ყოველი მახლობელი სამეფო გარეშემო ქართლისა თუ რა
ოდენნი დაგლახაკებულნი მეფენი განამდიდრნა. რაოდენთა მიმძლავრებულ
თა უკუნ სცა სამეფო თჴსი. რაოდენნი განდევნილნი სამეფოდვე თჴსად კვ
ალად აგნა. და რაოდენნი სიკუდილად დასჯილნი განათავისუფლნა. და ამ
ისი მოწამე არს სახლი შარვანშეთი და დარუბანდელთა, ღუნძთა ოვსთა
ქაშაგთა კარნუ ქალაქელთა და ტრაპიზონელთა, რომელნი თავის უფლებით
სა ცხოვრებასა ამის მიერ იყუნეს და მტერთაგან უზრუნველობასა: ხოლო

სჯულთა მიმართ სამღ~თოთა ვინ იყო ესრეთ მოშუნე გინა სიმდაბლით
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თავისა მომდრეკელ, რამეთუ თევდოსი დიდისაცა აღემატებოდა ლოცვ
ანი და ღამისთევანი, რომელნი პალატსა შინა ამისსა აღესრულებოდეს,
საეჭჲლ მიჩნს მეუდაბნოეთაგანცა: ხოლო მარხვისათჴს რაღა ვთქუა
რამეთუ წესი იყო მონაზონთა და მამხილებელ უდებთა ერი პალატისა. ეგ
რეთვე სიყუარულისა თჴს ხუცესთა და მონაზონთასა ნამეტნავ არს თქმად.
რამეთუ წესიერად ცხოვრებულნი კაცნი მარადღე იყუნან წინაშე მისსა,
და მახლობელად სასჲნებელისა მისცის მათ საყოფელი და თჴთ ზრდი
დის საზრდელითა და ყოვლითა საჵმრითა, რაჳცა უნებნ. და უკეთუ მათგა
ნი ვინმე იყვის უძლურ თჴთ მივალნ მოხილვად და ნუგეშინის ცემად. და
თჴთ განუმზადებნ ცხედარსა და სარეცელსა: ხოლო გლახაკთა თჴს განეჩინ
ნეს სარწმუნონი ზედა მდგომელნი და ყოვლისა სამეფოსა მისისა შემოსა
ვალნი რაცა იყო შინათ და გარეთ ყოვლისა ნაათალი გლახაკთა მიეცემო
და დაუკლებელად ერთისა ქართილისა მარცვლამდეცა. და ამას ყოვლადვე
არა გონებდა ქველის საქმედ მითუალულად წინაშე ღ~თისა. რამეთუ
რაჟამს მოიცალის მარტოებით ყოფად, მყის აღიღის სასთუელი გინა
საკერავი. და ნაშრომსა მას თჴსთა ჵელთასა ჵუცესთა და გლახაკთა განუ
ყოფნ თვისითა ჵელითა:
ESრეთ წესითა განმტკიცებულითა ღ~თის სახიერისა სათნოებისათა. არა
დაწყებისასა მიხედვიდა, არამედ აღსასრულისათა. და ვითარცა მზე სწორ
პატიობით ყოველთა ზედა განუტეობდა ნათელსა თჴსთა შარავანდედთ
ასა. ესრეთ წყალობითა ყოველთათა, მოიზიდვიდა წყალობად ღ~თსა: ეს
რეთ გამოიფრდიდა ჟამთაგან. ესრეთ განაძლიერებდა მეგობართა. დაღა
თუ არა რათ სიცრუით მოგებულითა და უსამართლოთა: არა ოდეს მომ
ედგრდა ჟამისაგან არცა უდებ იქმნა ოდესცა განგებისა თჴს: არა ოდეს
აუქმა გონება მისდა რწმუნებულთა საქმეთა თჴს. არა დაუმძიმა კრთომ
ასა გონებისასა დამზიდველი რამე ჩუკენებრივი. არცა სიმდაბლესა მირ
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იდა არცა სიმაღლესა განეყენა. არცა სიტკბოება ჟამიერი უმოთნო
ყო არცა საშინელება შეურაცხ ყო. ყოველი განზავა ყოვლითა რათა სრ
ულებით სრულისაგან წარმოაჩინოს თავსა შორის თვისსა:
u¬აფარი მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა. რათა მოქცევსა შინა ს
იმრგულისასა არა რად ელმად და უცხოდ მიდრკეს. არცა გარდაყუეს სავსებ
ელისა დუღილსა შინა. არცა მოაკლდა შთაზიდვასა შინა საბლისასა.
არამედ მეტად დამდაბლებულმან გონიერისა გონებისაგან იყოვლის ფერა
გარემოდ, რათა მოქცევი თჴსი მარტიობით იხილვოს გუარსა შინა ანაგი
სასა შეუყოფელად ვნებათა. ისურვებდა და სასურველ იყო. იწადებდა და
საწადელ იყო. იქებოდა და საქებელ იყო. ნატრიდეს და სანატრელ იყო.
და არა რა იყო სხვა კეთილი, რაცა იგი არა იყო მას შორის: ურჩნი

თვისნი დაამდაბლნა, და მოყუარენი აღამაღლნა. არა იღუწიდა უმეზობლობ
ასა, არცა შერთვიდა სახლსა სახლსა ზედა, არცა აგარაკსა აგარაკსა
ზედა უცხოსა, არამედ თჴსი მამული ძჲლი კმა იყო რათა არა უსა
მართლოდ ჰგონონ და მიმხჲჭელად. ვინათგან სამართალმანცა ზე
ნამან უბჭო მართალსა: არა შინებით უთქმიდა მეზობელთა, არამედ
უფროსღა სცვიდა მაშინებელთაგან და მათ საშინელ ყოფდა მტერთა
ზედა. შორს განიოტა წურბლის მსგავსი ვერ მაძღრისობა. ვინ არა
გესლოვან ნაყოფი და არცა ბუგრიან ნაშრომი. ბჭედ ჯდა შორის
თავისა თჴსისა. და მეზობელთა მეფეთა არა მიშვებად ბრძოლისა. არცა
გარდადებად უღელსა მძლავრობისასა ურთიერთას. და სახედ თავსა თჴსსა
მისცემდა. და ამისთჴს მათ ზედა მეორედ სოლომონ იქმნა მეფეთა შორის:
DA არა ერთი საბელი აღძრა სურვილად, არამედ ყოველნი რომელთა ესმა
სახელი მისი. ვინა დიდთა მეფეთა ცუდად შერაცხნეს თჴსი ბედ კეთილ
ობა ვერ ხილვისათჴს მისისა. კნინღა და ყოველსა ზღვასა აღმოიწრედდა
თჴსად ვითარცა ღრუბელი ყოველთა ზედა მსახურებელი ტკბილთა წვიმ
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ათა: განიგემნე ყოველნი მატიანენი ძველთა გინა ახალთა მეფეთა მა
ქებელნი რამეთუ გარდაემატა თამარის საქმეთა ჭ~ტებით საქებელობა
პირველთასა. სახარულ იყო თხრობათა შინა და კდემულ. განმსწავლელ
ობათა. შემხებელ ლბილობით, და განმწურთელ სიტკბოებით. მგვემელ
მოწყალებით, და შემრისხველ თანა ლმობით. რათა ყოვლად ყოვლითურთ
განუგმობელ აჩვენოს თვისება ღ~თისა: სანთელი იყო გონიერთა და
უგუნურთა პირველ განმანათლებელ და მეორეთა დამწვველ. აღვირი იყო
უწესოდ მკრთომელთა და დეზ უდებთა თჴს. კანონი სირცხვილისა მოხუც
ებულთა, და კუჲრთხი რკინისა ჭაბუკთა თჴს: კეთილ მავალთა სიბრძნი
თ მცველ, ხოლო მბორგალეთა თვალ უხუად მგუემელ:
mღრდელთ მოძღვართა შეიმოსეს შიში. მღრდელთა დაიცვეს წესი თვისი.
მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქალაქობა. მთავარნი განისწავლნეს სიწმიდით
სლვად. ერნი განემტკიცნეს შიშით მონებად ღ~თისა და ერთ გულობით
უფალთა თჴსთა. ყრმანი განიწუართნეს მოძაგებად უჯეროსა უსჯულო
ებისა. რამეთუ ბილწებამან უწესომან და ყრმებრივმან მბორგალებითამან
ბორგნეულობამან, ვერცა თუ კუალი პოვა დღეთა თამარისთა. ვინა და
თვით გინებადცა შორს იყუნეს რომელნიცა პალატსა შინა ღირს იყუნეს
გინა კარსა ზედა მსახურებად:
DA ესრეთ ყოველსა შინა დაცვითა ღ~თისა მცნებათათა, მოიგო წყალობა ღ~ისა
და აკურთხა ღ~თნ ცხოვრება მისი და განამრავლნა ნაყოფი მისი. და თავ წა
რსხმულ ყო მსგავსად წერილისა. ნათელი აღმოუბრწყინდა მართალსა გა
ნთიადსა თანა, და მეუღლე მისი სიხარული შუადღე და მწუხრი. მშვი
დობით დაიძინა სარეცელსა ზედა თვისსა. შეამკუნა ღ~თნ დღენი მისნი პ
ატიოსნებით და ჟამნი მისნი მშვიდობით. და მეფობასა შინა მისსა არა

შეიჭუა პირი მისი. ამისთჴს რამეთუ არაოდეს გარე მიაქცია ჵელი სათხო
ველისაგან ქურივთა ობოლთა და მიმძლავრებულთასა: წარავლნა დღენი
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მისნი სიხარულსა შინა, ამის თჴს რამეთუ მარადღე ახარებდა ყოველ
თა გლახაკთა და დავრდომილთა;
DA უკანასკნელ წარვიდა მამათა თჴსთა თანა და შეეძინა. და დაუტევნა ო
რნი ძენი გიორგი და რუსუდან შვენიერნი საწადელნი სასურველნი და
საქებელნი. შექმნით სეფის პირნი გონიერებით აღსავსენი სიბრძნით შემ
კობილნი და ყოვლითა სიკეთითა სრულნი: თამარ ოც და სამთა შინა წე
ლიწადთა შეაწყუდია ყოელი გუარი კეთილ მეფობისა:
Aქა დავჵში სიტყვისა წყობა მომავალთა თჴს ყოველთაგან აწინდელთა სხვა
თა ძლევისა მიცემითა ყოველთა. და უმჯობესად შესატყვის შესაძლებე
ლად სახის მეტყუელებასა უაღრესისა სიტყვისასა პოვნით. და ამისთჴს
ჩვენ მიერ დუმილით პატივ ცემით დავიდუმოთ:
mესამეოცე მეფე ლაშა გიორგი რომელი ითარგმანების აფსართა ენითა ქვე
ყანისა მანათობელად. ძე თამარ მეფეთ მეფისა ბაგრატოანი:
Aმას სანატრელსა სიცოცხლესა შინა თჴსსა დაედგა გვირგვინი ძისა მის
ისა გიორგის და რომელსა ლაშობითცა უწოდა. იყო წლისა ათ ცამეტი
სა რაჟამს დაიდგა გვირგვინი მეფობისა: და მეფემან თამარ მიულოცა
მეფობა. ხოლო რაჟამს მიიცვალა თამარ იყო ლაშა ათრვამეტისა წ
ლისა. დაუტევა მეფობა ძესა თჴსსა, ხოლო ქართველთა ნათესავსა თავ
ცემა მწუხარება ვაება და გლოვა. რამეთუ ცოცხლივ ჯოჯოხეთს შთ
ასრულ იყუნეს მკვიდრნი სამეფოსა მისისანი და ეგრეთცა ჯერ იყო:
¸ემდგომად მისსა დაიპყრა მეფობა ძემან თამარისმან ლაშა გიორგი. რამე
თუ იყო ტანითა ძლიერი, მჵნედ მოისარი. ნადირობათა შინა მოსწრაფე.
ლაღი და თჴთ ბუნება. და უმეტეს ამისთჴს განლაღებულ იქმნა, რამე
თუ დაემორჩილნეს ყოველნი წინა აღმდგომნი მისნი კეთილად მოჵსენებ
ულსა და ღ~თის მოყუარესა დედასა მისსა. და უშფოთველად და დაწყნარე
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ბით დაეტევა სამეფო თჴსი: და ყოველნი მახლობელნი მათნი მოხა
რაჯე შეექმნნეს. ვითარ განძელნი და მიმდგომნი ნახჭევნელნი და
კარნუ ქალაქელნი და სხვანი მრავალნი ძღვნითა და ხარჯითა მოვი
დოდიან მისსა. მას ჟამსა იშუებდა იხარებდა და ყოველგნით იყო
შჲბა და მხიარულება:
mაშინ იწყეს განძით განდგომა, და არღარა მოსცეს მეფესა ხარკი. ხოლო
ამისმან მსმენელმან მეფემან ლაშა მოუწოდა ყოველთა სპათა საქართველ
ოსათა იმერთა და ამერთა. მჵარ გრძელსა ივანეს რომელსა მაშინ პატ
ივი ათაბაგობისა მინიჭებოდა დედისა მათისა თამარისაგან. რამეთუ ი
ყო ათაბაგობა უმეტეს სხვათა ერისთავთასა განდიდებული. ესე იყო
ვაზირი კარსა მეფისასა. მაშინ თქვა მეფემან ვითარმედ ვინადგან მეფ

ეთა შორის ბრწყინვალემან და სანატრელმან დედამან ჩემმან დამიტევა მ
ეფობა. რამეთუ ყოველნი წინა აღმდგომნი პაპათა და მამათა ჩემთანი მოხ
არაკედ შექმნნა დღესამომდე. და მორჩილნი ბრძანებისა ჩემისანი არიან:
აწ განძისა ათაბაგსა საწუნელ უქმნიე და ხარკისა არღარა ჰნებავს მოც
ემა. მე ესრეთ განმიზრახავს რათა შური ვიგო განძასა ზედა და თქ
ვენ შრომასა შეგამთხვიო. რამეთუ ძალითა და თანა დგომითა თქვენი
თა დაუცემია სანატრელთა პაპათა და მამათა ჩვენთა დიდთა სულტანთა
ძლიერებანი ყოვლითურთ:
DA აწ მიიღეთ ჩემგან პატივი და ნიჭი და აღვიმჵედროთ განძას ზედა რა
თა სხვათა მტერთაგან არღარა საწუნელ ვიქმნეთ შეწევნითა ღ~თისათა
და წარძღვანებითა ჯვარისა პატიოსნისათა. და სიქველითა თქვენითა ვსძ
ლოთ მტერთა და ყოველთა წინა აღმდგომთა ჩვენთა: ვითარცა ესმა ყო
ველთა წარჩინებულთა სამეფოსა მისისათა, განიხარეს და დაუმტკიცე
ს და ჰქვეს ვითარმედ. დიდი ნუ გეშინის ცემა მოგვემატა ღ~თისა მიერ.
რამეთუ გპოვეთ ახოვანი და გოლიათი გორგასლიანი და დავითიანი მ
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სგავსი მათი. მინდობითა ღ~თისათა და ძალითა თქვენითა დავიმორჩილ
ნეთ ურჩნი მეფობისა თქვენისანი და შევანანოთ ყოველთა ურჩება თქვენი:
mაშინ დაამტკიცეს ლაშქრობა და განძის დარბევასა წარემართნეს თჴთ მე
ფე სპითა თჴსითა. ხოლო ვერ წინა აღუდგეს განძელნი და მოაოჵრეს ქვ
ეყანა განძისა. აღიღეს ტყუე და ნატყუენავი ურიცხვი. და მოადგეს ქალა
ქსა განძისასა. მოადგეს გარე და მრავალ დღე ებრძოდეს. და ყოველთა დღე
თა გამოვიდიან ქალაქის კარსა ბრძოლად. აქათცა და მუნითცა ურჩეულ
ესნი ებრძოდიან: მაშინ ინება მეფემან გარე შემოვლად ქალაქისა მცირე
დითა ლაშქრითა. და ვითარ მოვლიდა მტკურისაკენ ქვემოთ. ცნეს ესე გან
ძის მყოფთა ყოველნივე აღიჭურნეს. კაცი ჭურვილი ვითარ ათი ათასი.
ხოლო მეფესა ჰყუა ოთხი ათასი ოდენ. ამათ შინა უმეტეს მესხნი იყუნე
ს. რამეთუ ერთ კერძო მჵარ გძელნი დგეს, და ერთ კერძო აფხაზნი დად
იან ბედიანნი და ლიხთ იქით ზედ მოკიდებით ერთი ერთას:
X~ მაშინ ვითარ მოვლიდა მეფე იცნეს იგი და მსწრაფლ განახვნეს კარნი
ქალაქისანი და ვითარ მჵეცნი ზედა მიეტევნეს. და იხილა მეფემან ლაშა
სიმრავლე მათი. უშიშითა გულითა განმჵნობითა სპათა მათთათა. ეგრეთ
ვე სპანი მეფისა თჴს სიკუდილად განმწირველნი თავთა მათთანი ეტყოდეს
სიკუდილამდის ვიღვაწოთ და დავდვათ თავი სასიკუდილოდ. და არა ვა
რცხვინოთ პირველსა ომსა მეფობისა შენისასა. და მყის მიეტევნეს უ
რთიერთას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და ფრიად სასტიკი. და მიეცნეს პი
რსა მახვილისასა უმრავლესნი რჩეულნი განძისანი. თჴთ მეფე ლაშა
წინა მიეტევა მჵნედ და ძლიერად. რომლისა თანა წინა მბრძოლობდეს ყ
უარყუარე ჯაყელისა შვილი პირ მშო ბიბლა გურკელი ბოცო ბოცოს
ძე მემნის. რამეთუ ესენი წინა განეწესნეს: ხოლო ვითარ იხილეს სიმჵნე მათი
განძელთა სწრაფით ივლტოდეს პირისაგან მათისა. და სდევნეს ვიდ

რე კართამდე ქალაქისა, და მცირედნიღა შეესწრნეს ქალაქად. და უმრავლ
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ესნი ტყუე ყუეს და ზოგნი მოსრნეს. ხოლო ამისნი მხილველნი დედანი
ძლიერად იცემდეს მკერდსა მათსა, და საყელოსა თმითურთ იფხ
ურიდეს. და განაძლიერეს ყივილი და ზრიალი ყოვლგნით: ესმა რა ესე
ყოვლგნით გარე მოდგომილთა ლაშქართა. მეფესა მომართეს მსწრაფლ:
X~ მეფე ღ~თისა უვნებელად დაცული იგი და მისნი წინა მბრძოლ
ნი თავადნი სახელოვანნი მოეგებნეს. რომლისათჴს დიდებულნი მებრძ
ოლნი და ლაშქარნი დაამტკიცებდეს არღარა ყოფად მოლაშქრედ, და არც
ა ყოფად კარსა მეფისასა: ხოლო მეფე ჰუნისაგან ჩამოჵდა და ევედრა.
უმეცრებით ქმნილისა თჴს შენდობა ითხოვა. და ესრეთღა მივიდეს კა
რვად მეფისა სიხარულითა. და მგზეფსამდის მხიარულება და გაცემა იყო
ლაშქართა ზედა: ესრეთ შესჭირდა ათაბაგი განძისა. ევედრა რათა განუჩინონ
ხარკი პირველივე. ხოლო ესე ისმინა მეფემან და უკუნსცა ტყუენი ფა
სითა. და მრავლითა ძღვენითა თვალითა და მარგალიტითა ოქროთა და ვე
ცხლითა. და მიერ წარმოემართნეს და მივიდეს ტფილის. და აღავსო საქარ
თველო საბოძვრითა. რამეთუ იყო ყოველთა მეფეთა უმეტეს უხვი,
და არავის თჴს მოშურნე. მლოცველ მმარხველ და განმკითხველ და მო
წყალე. არამედ უკანასკნელ მიდრკა სიბოროტედ თანა მიყოლითა უწე
სოთა კაცთათა ვითარცა ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:
X~ ვითარ განისუენებდა ნადირობითა და სიხარულითა მოსმურთა თანა, მიდ
რკა სიბოროტედმი ვითარცა წერილ არს ისრაელთათჴს. დასხდა ერი
იგი ჭამად და სმად და აღდგეს სიმღერად. ხოლო სმამან მღერისა და
სიღოდასა და ნაყროვნებამან სიბილწესა უმეტეს გარდარია. განიშორ
ნა ვაზირნი სანატრელისა დედოფლისა და დედისა წესთა მასწავლელნი:
შეიყუარნა თანა მოასაკენი მოსმურობათა და დედათა უწესოთა თანა აღერ
ივა და რომელ ესოდენ უსახურებად მიიწია. ოდეს მე მსმელი ფრიადისა
ღვინისა ტფილის მყოფი წარიყუანეს რაინდთა თანა. რათა თანა მუნ
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განიძღონ სიბილწე თჴსი. ხოლო რაინდნი მეფისა მისვლასა არ მგო
ნებელნი და ღვინით უცნობო ქმნილნი ზედა მიეტევნეს და ძლიერა
დ გვემეს. ვიდრემდის ერთი თვალი მარჯვენე ხედვისაგან დააკლეს: ამ
ისნი მცნობელნი თავადნი საქართველოსანი ფრიად მწუხარენი. და უმე
ტეს ივანე ათაბაგი და ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე განეყენებოდენ დარ
ბაზს ყოფისაგან. არა თავს ვიდებთო ეტყოდეს შენსა მეფედ ყოფასა,
უკეთუ არა განეყენო ბოროტთა კაცთა სიახლესა და უწესოებასა რ
ომელსა ჰყოფ:
r~ მეფე მან შეინანა და აღუთქვა სიმტკიცეთა მიერ არა რასა ქმნა თჴნიერ
მათისა განზრახვისა. არამედ ცოლისა სმა ვერ არწმუნეს, ვითარცა არს
გულის თქმისა მიერ შემწველობა დედათა მიმართ: მისრულ მან კახეთსა
სოფელსა ერთსა ველის ციხეს. იხილა ქალი ფრიად ქმნულ კეთილი, და

მყის აღტაცებულ იქმნა გულის თქმათა მიერ. და დამვიწყებელმან დავ
ითის ურიის ცოლისა მიმართისა საქმისამან. მსწრაფლ თჴსად მიიყუანა
და შეიყუარა ქალი იგი ფრიად.
DA მუცლად იღო დედაკაც მან მან და შვა ყრმა რომელსა უწოდეს სახ
ელად დავით. ესე იგი დავით არს, რომელი შემდგომად დიდთა განსაცდ
ელთა მეფე იქმნა რომელი ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს: ხოლო
ესე ყრმა აღსაზრდელად მისცა დასა თჴსსა რუსუდანს. რომელთა და ძმე
ბრივსა სიყუარული ფრიადი აქუნდათ ურთიერთას უმეტესად ყოველთა ძმათასა:
Aმათ დაწყნარებულებთა და წარ მართებულებათა შინა იყო მეფე. და ყო
ვლგნით ნიჭი და ძღვენი მიუვიდოდის მოხარკეთა მიერ კარვად მეფისა. მხ
იარულითა პირითა მოვლიდის სამეფოსა თჴსსა განსაგებელთა საქმეთა თჴს.
გარდავიდის აჯამეთს ნადირობდის ცხუმს და აფხაზეთს და განაგნის საქმე
ნი მანდაურნი. და სთველთა შთავიდის ტფილისს. ხოლო საზამთროდ დ
ადგის დუინს სომხითისასა და მუნით ბრძოდის განძელთა. ზაფხულით
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აღვიდის თავად მტკურისად და დადგის კოლას. და მოვიდოდიან წინაშე მისაა
მოხარკენი ძღუნითა ხლათით და საბერძნეთით:
Aმათ განსვენებასა შინა მყოფმან არა ინება ქორწინება სჯულიერსა მეუღ
ლესა თანა: ამის თჴს შეკრბეს კზ~ნი ეპისკოპოსნი და ვაზირნი და მოახსე
ნებდეს. არა ჯერარს რათამცა მჵევალი გესვას და არა ცოლი. ვითარცა
დასწერს მოციქული პავლე პირი ქრისტესი ქორწილი წმიდა არს და
საწოლი შეუგინებელ, ხოლო მეძავნი და მემრუშენი საჯნეს ღ~თნ: ხოლო
მეფესა არა ენება არცა უსმინა. ამის თჴს წარგვარეს ქალი იგი დედა
დავითისი და ქმარსავე მისსა მისცეს იგი. ხოლო არცა მაშინ ექორწინა მე
უღლესა არამედ ეგო უქორწინებელად: რამეთუ იყო ესე ლაშა გიორ
გი მჵნე ახოვანი ძლიერი ლაღი ამპარტავანი თავ ჵედი თჴთ ბუნება ვით
არცა გვითქუამს. უხვი სახიობის მოყუარე. ღვინის მოყუარე და გემოთ მოყუარე:
მას ჟამსა იყო მშვიდობა სამეფოსა შინა მისსა. და შექცეულ იყუნეს სმ
ასა და ჭამასა. რომლისა თჴს დასწერენ მამანი. ვითარმედ სამნი არიან მიზეზ
ნი ვნებათანი რომელთაგან იშუებიან ყოველნი ბოროტნი. გემოთ მოყუა
რებანი ვეცხლის მოყუარებანი და დიდების მოყუარებანი. ამათნი პირმშო
ნი ნაშობნი არიან სიძვანი მრუშებანი რისხვა მწუხარება ამპარტავნ
ება. ამათ ბოროტთაგან გამოვლენ ჵორცთ მოყუარებანი, უწესოდ ნები
სა მიდევნებანი. რომლისა თითოეულად არა არს ჟამი აღწერად: ვი
თარცა წწ~ყლიცა იტყუის ჭამა იაკობ განძღა განსხვა განსუქნა და დაუ
ტევა ღ~თი შემოქმედი თჴსი, და განუდგა ღ~თსა მაცხოვარსა თჴსსა: ეგრ
ეთვე იქმნა ნათესავსაცა ამას შორის ქართველთასა. რამეთუ განძღეს
და იშვებდეს და მირკეს უწესოებად სიძვათა შინა მთვრალობათა. და
უგუნურნი და უწესონი კაცნი მეფისა კარსა ზედა არა ყოფისა ღირს
ნი და აწ კარსა ზედა მყოფნი: დაღაცა თუ კზ~თა ორთავე და თავადთა ამ
ის სამეფოსათა და უმეტს ივანე ათაბაგსა უმძიმდათ საქმე ესე. არღარა
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ინებეს მას თანა სამარადის ყოფა. არამედ განეშორნეს და თჴს თჴსად ი
ყოფოდეს: ამისთჴს აღმოსცენდეს ცოდვათა სიმრავლენი, მიზეზნი საქართვე
ლოსა მოოჵრებისანი რომელი ქუემორე სიტყუამან ცხად ყოს:
Aმბავი ჩინგიზ ყაენისანი. თუ ვითარ გამოჩნდეს ქვეყანასა აღმოსავლეთისასა:
kვეყანასა მზისა აღმოსავლეთისა კერძო რომელსა ეწოდების ჩინ მაჩინი.
გამოჩნდეს კაცნი ვინმე საკვირველნი, ადგილსა ყარყურუმად წოდებულ
სა. უცხო და უცხო სახითა წესითა ქცევითა და შესახედავითა:
r~ არცა ძველთა წიგნთა შინა სადამე იპოების ამბავი მათი. რამეთუ არი
ან უცხო ენა უცხო სახე უცხო ცხოვრება. პურისა გემო არა იცოდიან.
ჵორცითა და პირუტყუთა სძითა იზრდებოდეს: ხოლო იყუნენ ტანითა სრუ
ლ, გვამითა ახოვან და ძლიერ. ფერჵითა შვენიერ და სპეტაკ ჵორცითა.
თვალითა მცირე ჭურიტ და გრემან განზიდულ და საჩინო. თავითა დიდ. თმ
ითა შავ და ჵშირ. შუბლ ბრტყელ. ცხვირითა მდაბალ ესოდენ რომელ
ღაწუნი უმაღლეს იყუნიან ცხვირთა. და მცირედნი ოდენ ნესტუნი ჩნდიან
ცხვირთა: ესე ვითარი აქუნდა უმსგავსო სახე. და ნუ ვის გიკვირს რა
მეთუ აღმატებული რამე შვენიერება აქუნდათ მათ ყოველთა მამათა და დედათა:
X~ ამას თანა მოეგოთ სიმჵნე. და მოისარნი იყუნეს რჩეულნი მაგრითა მშვილ
დითა უცდომრად მსროლელნი. რომელთა ნაკრავსა ვერა რამან საჭურველ
მან დაუდგნის. უფროს ცხენსა ზედა იყუნეს მჵნე. რამეთუ აღზრდა მა
თი ცხენსა ზედა იყუის. საჭურველისა არა რასა მქონებელნი, მშვილდისა
და ისრისა კიდე: ესე იყუნეს კაცნი განსაკვირვებელნი. რამეთუ იხილნი
რაჳ სულელ საგონებელ იყუნიან, ხოლო ყოველი სიბრძნე იპოებოდა
მათ შორის და ყოველი გონიერება. მოეგოთ მცირე მეტყუელება, და
ტყუილი სიტყუა ყოვლადვე არა იყო მათ შორის. არა თვალ ახუნიან პ
ირსა კაცისასა არცა დიდსა და არცა მცირესა უმეტეს საბჭოთა შინა. რა
მეთუ კეთილნი წესნი ეპყრნეს ჩინგიზ ყაენისაგან განჩენილნი რომელთა
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თითოეულად წარმოთქმა გრძელ არს. ამათ აქუნდათ სჯულად ერთისა
ღ~თისა უკუდავისა თაყუანის ცემაჳ. პირი მზის აღმოსავლეთით ქნიან. და
სამისა ჩოქისა და სამჯერ თაყუანის ცემა. და შუა თითის წუერისა ნებსა
ზედა დადება და დატკაცუნება და სხუა მეტი არა რაჳ:
X~ მოიპოეს წერილიცა ამა მცირედითა ასოთა. რამეთუ ათექუსმეტითა ასო
თა დასწერენ წიგნსა რომელ ადვილ სასწავლოცა არს და ადვილ გულის ჵმ
ის საყოფელ: ამათვე შექმნეს ქორონიკონისა სახე ათორმეტი წელიწადი.
ათორმეტთა პირუტყუთა ცხოველთა სახელსა ზედა. და თითოსა პირუტყუსა
და ცხოველსა თითოსა წლის მთავრობა განუჩინეს. ვითარ ძველ ოდეს
მე ელინთა ბრძენთა ათორმეტთა ზოდიაქთა რომელ არიან ეტლნი მზი
სა და მთოვარისანი. ამათ ეტლთა თითოეულთა მისცეს მზისა საჯდომად
ოც და ათ ოც და ათი დღე. არა თუ ცხოველნი არიან არამედ ზომნი. ეგრე
თვე ამათ თითოსა წელიწადსა მთავრობა განუჩინეს თჴთოსა პირუტყუისა.

რომლითა თორმეტივე გათავდების და თავსავე დაიწყებს. ვითარ ათ ცხრა
მეტეული ზედ ნადები და ზედ ექუსეული:
r~ ცხრამეტ წლად გააწევს და მერმე თავსავე დაიწყებს. და ეგრეთვე ესე თო
რმეტ წლად გააწევს და მერმე თავადვე დაიწყებს. რომელსა უწოდენ სახ
ელად. ყალღუნჯილ. უქურჯილ. ფარსინჯილ. თავლა ინჯილ. ლუილ
ჯილ. მოილჯილ. მორილჯილ. ყონიჯილ. მეჩინჯილ. თაღანჯილ. ნო
ხინჯილ. ყაყანჯილ: ესე არს სახელი ათორმეტთა ცხოველთა. რომელთა მ
ისცეს მთავრობა თითოსა წლისა თით ოსა პირუტყუსა. რომლისა პირვე
ლად თავ ყუეს ყალღუნ რომელ არს თაგუი. მერმე ზროხა. ავაზა,
ყურდგელი. ვეშაპი. გუელი. ცხენი. ცხოვარი. ყაპუზუნა. ქათამი,
ძაღლი და ღორი. ესენი აქუნდეს წელიწდის სათვალავად, ვითარ ჩვენ
ქართველთა ქორონიკონი:
X~ აქუნდათ წესად ერთისა ღ~თისა თაყუანის ცემა. რომელსა თენგრი უწო
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დდეს ენითა მათითა. და წიგნისა თავსა ესრეთ დასწერდეს მანგუ თენგ
რი ქუჩუნდურ. ესე არს უკუდავისა ღ~თისა ძალითა: ხოლო ესენი მცირე
დთა საზრდელთა განეშორებოდეს რომელი ყოველსა სულიერსა ჭამდეს ჵო
რცსა კატისა ძაღლისა და ყოველსავე: ამათნი ნათესავნი მრავალ გვარად
განყოფილ იყუნეს და არიანცა ჯერეთ: ხოლო ათორმეტთა ოდენ მოვიჵ
სენოთ სახელი. რამეთუ პირველი გვარი არს საყირთა ჰინდნი ყათნი ჯა
ლირი ოირდი სულდუსი ნიჰმნიყონ ღარდი მანღუთი თანღუთი ყიათი
და უღურნი. ხოლო უღურნი კერპის მსახურნი არიან. რომელსა უწოდენ
ქუნჯითად. ესენი ენითა მათითა უწოდენ თავთა მათთა მანღულ. ხოლო ქართველნი
თარად:
X~ ამათთა ნათესავთა ყიათთა გუარისათა გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით
თემურჩი რომელ არს ჩინგიზ ყაენი. ესე იყო ჰაეროვანი და შუენიერი.
ტანითა ახოვანი. თმითა მომწითურო ძლიერი მჵნე შემმართებელი მოისარი
ჵელოვანი. ღრმად გამგონე განმზრახი კეთილი: ესე წარვიდა ნიჭისა
და პატივის მოღებად უმთავრესისა მათისა. რომელსა ხანობით უჵმობდ
ეს ჵელმწიფესა მათსა რომელსა ერქვა ონხანდ:
X~ ვითარ იხილა შეიყუარა სიკეთისა მისისათჴს და დიდსა პატივსა აღიყ
უანა უწარჩინებულეს ყოველთა სწორთა მისთა და მჵედართ მთავრობა
ჵელთ უდვა ლაშქართა მისთა. და ყოვლგნით მოსწყუედდიან ურჩთა და გა
ნდგომილთა მისთა. ვინაცა ყოვლგნით გამარჯვებული მივიდის პატრო
ნსა მისსა ონხანს ჵელმწიფეს წინაშე. ხოლო მან უაღრესსა პატივსა ა
ღიყუანის: ესე შეიშურა ძმამან ონხანის მან სახელით უთქინ და ძემა
ნვე მისმან ქოლაქ. და შეასმინეს ონხანს ვითარმედ ნებავს დაპყრობად
მეფობისა შენისა რომელსა ხანობით გინა ყაენობით უჵმობენ. და
მან განიზრახა მოკლვა მისი. გარნა აგრძნა თემურჩი განზრახვა ესე
რამეთუ უთხრეს ორთა ვიეთმე კაცთა ვითარმედ ნებავს სიკუდილი შე
ნი ონხანსო:
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X~ იგი ივლტოდა და ორნიცა იგი კაცნი მის თანა. და მივიდა სახლსა შ
ინა თჴსსა. აიყარა დედა წულით და იარა ერთ დღე და ერთ ღამე. და
მერმე დაჰყარა დედა წული და ბარგი და ხვასტაგი და მივიდა წყლისა მ
ის პირსა რომელსა ჰქვიან ბლაჯუნი, და განაშორა ლაშქარი მცირედ და უკ
უდგა ჵევსა რასმე. და ცნა ონსან სივლტოლა თემურჩისა მსწრაფლ დევნა
უყო და მოეწია დედა წულსა და ბარგსა მისსა აღიღეს ტყუე ურიცხვი და
დამძიმდეს ალაფითა ლაშქარი მისი. მაშინ ზედა მოუჵდა თემურჩი ყოველთა
ლაშქართა ონხანისთა. იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი მოსწყდა ორგნ
ითვე ურიცხვი და იძლია ონხან. ხოლო დევნა უყუეს მოეწივნეს და შე
იპყრეს და მოკლეს ონხან. და მერმე მსწრაფლ დაესხა დედაწულსა ონხა
ნისასა და ჵელთ იგდო ცოლი და შვილნი და ყოველი სიმდიდრე მისი თჴნიე
რ ქულაქ უხუცესისა შვილისა მისისა. და დაჯდა ტახტსა ზედა ონხან
ისასა. და უწოდეს თემურჩის სახელად ჩინგიზ ყაენი:
DA შემდგომად მისსა ბრძოლა უყო ყონღარდთ ჵელმწიფესა ალთუხანს. ს
ძლო და მოაკუდინა იგიცა და დაიპყრა მეფობა მისი. და მერმე ქულაქ
შვილი ონხანისი მივიდა გორხანსა ვისმე თანა რათამცა თანა შემწე ეყო
და ბრძოდა ჩინგიზ ყაენს. ხოლო მან ბრძოლა უყო გორხანსცა და სძლო
მასცა და მოკლა გორხან, და დაიმორჩილნა ლაშქარნი გორხანისნი: ამისა შ
ემდგომად უიღურთა ზედა წარემართა. რამეთუ უიღურნი ჵელმწიფესა მათს
ა ედუთობით უჵმობდეს. ხოლო მას ჟამსა სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი
უიღურთა, რომელთა გვარისა საქმენი განსაკვირვებელ არიან ვითა ზღაპ
არნი. და არიანცა ზღაპარ და ცუდ ამისთჴს უჯერო არს აწ თქმაჳ:
X~ ჩინგიზ ყაენს შეეწყალა და პატივითა დაიჭირა. აღიხუნა მრავალ გვარნი
თათარნი და დაიმორჩილნა და ყარყითიცა დაიმორჩილა. და ვითარ მოიწყო
თათარნი. გამოჩნდა კაცი ვინმე საკვირველი რომელსა თეგთუნ გვარობით
უჵმობდეს. ესე მივიდა ყაენს წინაშე. ეტყოდა ვითარმედ მე მას მთასა
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რომელსა უწოდენ ბალიყ. წარვალ ღ~თისა სიტყუა მესმის ამას ბრძა
ნებს ღ~თი ყოველი ქვეყანა თემურჩის და მისთა ლაშქართა თჴს მიმიც
ემია. და სახელადცა ჩინგიზ ყაენ ერქვას:
X~ ითქვა ესეცა ვითარმედ ჩინგიზ ყაენი აღვიდა მთასა მაღალსა და გამო
უჩნდა უფალი იესო ქრისტე ღ~თი ყოველთა. და მან ასწავა სამართალი
სჯული სიწმიდე და სიმართლე. ტყუილისა პარვისა და ყოვლისა ბორო
ტისაგან განშორება და ჰრქუა თუ მცნებანი ესე დაიმარხნე, ყოველი
ქვეყანა შენთჴს და ნათესავისა შენისათჴს მიმიცემიეს. წარვედ და აღ
იღე ყოველი ქვეყანა რაოდენი გეძლოს. ხოლო იქმნა რა ყაენად და
მივიდა ხატაეთს და შევიდა ხილვად ქრისტიანეთა ეკკლესიასა. იხილა
მუნ ხატი მაცხოვრისა იესოს ქრისტესი. მეყსეულად თაყუანისცა და თქ
ვა. აჰა კაცი იგი რომელი მთასა ჩინეთისასა ვიხილე, ამა სახითა ი
ყო. ამან მასწავა ყოველი ესე წესი. შეიყუარა ჩინგიზ ყაენმან და მას აკ

ურთხევდის და მისი მცნება რაოდენიცა ამცნო ყოველივე მტკიცედ დაიცვა:
Mერმე ებრძოლა ხატაეთის ჵელმწიფესა არსლან ხანსა ზედა და სძლო.
ესრეთ ჵელთ იგდო რომელ, ორას ათასი კაცი მოაკუდინა არსლან ხა
ნისა. ამისმან მცნობელმან არსლან ხან სახლსა შინა შესრულმან ცო
ლით და შვილითურთ ცეცხლისა მოდება უბრძანა მსახურთა თჴსთა რო
მელთა ყვეს ეგრეთ და დაიწვა არსლან ხან დედა წულითურთ ცეცხლსა მას
შინა. და შევიდა ჩინგიზ ყაენი და დაჯდა ტახტსა ზედა და დაიპყრა ხატე
თი. ესე აქამომდე იყავნ:
Aქა ვახსენოთ შვილთა თჴსცა ჩინგიზ
ყაენისათა მცირედ რამე:
X~ ამა ჩინგიზ ყაენს ცოლნიცა მრავალ
ნი ესხნეს და შვილნიცა. უხუცესის ცოლის სევინჯისგან ესვა შვილ
ი, რომელსა ერქვა თუბის. რომელსა ქართველნი ჯოჩიდ უწოდდეს. მე
ორე ჩაღათა. მესამე ოქროფა. მეოთხე თული: ესე ოთხნი ყაენად
განაჩინა ხატაეთს მყოფმან: უხუცესსა შვილსა თუბის მისსა ლაშქრ
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ისა ნახევარი და წარავლინა დიდსა საყივჩაყეთსა ზედა ოვსეთს ხა
ზარეთს და რუსეთს ვიდრე ბნელეთამდე. და ესე ყოველი ამას მისცა.
ხოლო ამათ სხვათა უკანასკნელ ვახსენოთ:
X~ ესე რა ცნა მაღალმან და ყოველთა ჵელმწიფეთა უდიდესმან ხუარ
აზმშა რომელი მაშინ დღეთა სიმრავლითა მიმჵცოვნებულ იყო. შვი
ლისა თჴსისა ჯალალდინის და ჵელთ ედვა სულტნობა თჴსი. და ქვ
ეყანანი რომელნი მას ეპყრა ჯიონს აქეთ ხვარასნისა და ერანისა:
ცნა რა მოახლოება თათართა. მოუწოდა სპათა მისთა ვითარ ექუს
ასი ათასთა კაცთა, და წარემართა ჩინგიზ ყაენსა ზედა. ხოლო იგი ხვარაზმ
შას წინა დაემთხვია. იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი რომელ ორგნი
თვე მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი. და იძლივნეს ხვარასნელნი. ხოლო
ბერი ხვარაზმშა დაშთა რაზმთა შინა მცირედითა ლაშქრითა და თათარნი
გარე მოადგეს მას. ცნა ესე შვილმან მისმან სულტანმან ჯალალდინ
რომელი იყო კაცი მჵნე და ქველი. შემმართებელი უშიში ვითარცა უჵო
რცო. მივიდა მცირედითა კაცითა შველად მამისა. და მყის განარინა მა
მა თჴსი წარმოიყუანა და ივლტოდეს ხვარასნად:
Aმისა შემდგომად ებრძოლა კვალადცა სულტანი ჯალალდინ მრავალ
ჯერ. რამეთუ სამჯერ ჯიონს იქით შეება. და ოთხჯერ ხუარასანს
ჯიონს აქეთ: ხოლო ვინადგან ღ~თსა ცოდვათა ჩვენთა თჴს მიეცა
ყოველი ქვეყანა სრულიად იძლია და ივლტოდა. ცნა რა სივლტოლა
ამისი და სიმაგრეთა შინა შევლტოლვა ჩინგიზ ყაენმან. წარავლინნა
ორნი თავადნი ზემო ჵსენებულნი იამა და სალპიანი რომელთა ქართვ
ელნი სება ჯებობით უწოდდეს. რათა მოვლონ ქვეყანა ხვარასნისა
და ერაყისა სადამდის ეძლოთ სლვად და განიხილონ: ხოლო ესენი
წარმოვიდეს ათორმეტითა ათასითა მჵედრითა თჴნიერ საჭურველისა და

საზრდელისა ქონებითა, არამედ მშვილდი ოდენ უჵრმლოდ:
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gანვლეს თურანი ჯიონი ხვარასანი ერაყი ადარბადაგანი და მოიწივნ
ეს განძას და ვერვინ წინა აღუდგა. და თუ ვინ სადა გამოჩნდის ყოველ
თა სძლიან. და მოიწივნეს საზღვართა საქართველოსათა. იწყეს დარბ
ევად ქვეყანა გაგისა. ცნა ესე ვარამ გაგელმან და ივანე ათაბაგმან და
ცნობეს მეფესა ლაშას უცხოსა ნათესავისა მოსვლა უცხოთა ენითა, ოხრებ
ად სომხითისა: ხოლო მეფემან მოუწოდა სპათა თჴსთა იმერთა და ამერთა
და შეკრიბა ოთხმეოცდა ათი ათასი მჵედარი და წარემართნეს თათართა კერძ
გაგისა ბოლოს მდგომთა. იქით ივანე ათაბაგი და ძმის წული მისი ზაქარ
იას ძე ამირ სპასალარისა შანშე. და ვარამ გაგელი მსახურთ უხუცესი
მოერთნეს დიდითა ლაშქრითა და წარემართნეს:
X~ იგინი დაბანაკებულნი წყალსა ზედა ბერდუჯსა და აწ სიგმად წოდებულ
სა. მყის ამჵედრდეს და ეწყუნეს ურთიერთას. და იქმნა ძლიერი ბრძოლა.
ნახევარნი ივლტოდეს თათარნი და ნახევართა მზირ ეყო და უკანით მოუ
ჵდეს. მაშინ მოიწია რისხვა ზეგარდამო უსჯულოებათა და ცოდვათა ჩვენთა
თჴს და ივლტოდეს ქართველნი და თჴთ მეფე ლაშა. და ურიცხვი სული
ქრისტიანე მოკუდა. სადა იგი დიდიცა ივანე ათაბაგი. სამცხისა სპასალარი
ძლით ცოცხალი განერა. და მეჭურჭლეთა უხუცესის ყუარყუარეს შვილი
ბექა მოიკლა ძლიერად ბრძოლილი: და აქა იქმნა მოწევნა სრულიადისა ღვ
თისა რისხვისა და განწირვა ქართველთა ნათესავისა, სიმრავლისათჴს უსჯუ
ლოებათა ჩვენთასა და იქმნა უკუნ ქცევა სვე სვიანისა სრულისა და მა
ღლისა და საჩინოსა დავითიანისა დროშისა გამარჯვებულისა. რამეთუ ვინ
ათგან მიეცა ღ~თსა დიდისა დავითისდა გამარჯვება. აქა ჟამამდე დროშა იგი
სვიანი დავითისა გამარჯვებული არა სადა ძლეულ იყო:
X~ აქა ამიერითგან ვითარ იქმნა ცვალება სვიანობისა ქართველთა ნათესავისა.
რამეთუ არღარა მიეცა ძლევა თათართა ზედა ვიდრე ჟამთამდე ჩვენთა: ესრეთ
ლტოლვილნი მოიწივნეს ქალაქსა ძლიერნი იგი და სახელოვანნი რომელნი
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სულთქმითა და მწუხარებითა შეიწვებოდეს. რამეთუ ვინათგან ჩვენ შევაწუ
ხეთ ღ~თი საქმითა ბოროტითა. ეგრეთვე ღ~თნ აღავსო გული ჩვენი მწუხარ
ებითა და წინაშე მტერთა ჩვენთა სირცხვილეულ გვყო: ხოლო თათარნი
მოიწივნეს ვიდრე სამშვილდედმდე და მიერ უკუნ იქცეს. რომელთა ქმნნეს
საკურველნი ესე საქმენი წარვიდეს გზასა დარუბანდისასა. რამეთუ ვერცა შ
არვანშა წინა აღუდგა და ვერცა დარუბანდელნი. განვლეს კარი დარუბანდი
სა და შევიდეს ყივჩაყეთს რომელთა ბრძოლა აჰკიდეს და მრავალგან შემოე
ბნეს ყივჩაყნი და ყოველგან თათარნი მძლე ექმნნეს და წარვიდეს ესრეთ ომითა;
X~ ვითარცა მითქუამს უსაჭურველონი დაუჭედელითა ცხენითა ესეოდენთა გზ
ათა მავალნი განვლეს ყივჩაყეთი და შემოუარეს ამა დარუბანდისა ზღვასა
გარეშემო. და მიიწივნეს ჵელმწიფესა ჩინგიზ ყაენს წინაშე ყარაყურუმს. და ქმ
ნეს საკვირველი ესე საქმე. მოუსვენებელად სლვა ამა ყოველთა გზათა უჭედ

ელითა ცხენითა ყარაყურუმით წარმოსრულნი მუნვე მიიწივნეს. ხოლო ესე რა
ცნა ჩინგიზ ყაენმა რომელ ყოვლგან სძლიეს თათართა. წარმოავლინნა შვილ
ნი მისნი ხორასნის სულტანსა ჯალალდინისა ძიებად. ცნა ესე სულტან
მან ჯალალდინ შეიყარა ლაშქრითა და მრავალ ჯერ ბრძოლა ქმნა ვითარცა
ვთქუთ. და იგრძნა რაჳ სრულიადი ძლეულება თჴსი. აიყარა დედაწულითუ
რთ თჴსით. და ლაშქარი თანა ჰყუა დედაწული კაცი ას ორმეოცი ათასი და
ივლტოდეს პირისაგან თათართასა და წარმოემართნეს ჩვენ კერძ ვითარცა ქვე
მორე სიტყუამან ცხად ყოს:
X~ მეფე გიორგი იყო რაჳ ტფილის იშვებდა და განსცხრებოდა. დაჳ მათი რუსუდან
ითხოვეს ხლათის დასასმელად დიდმან სულტანმან მელიქმან რომელსა ეგვიპ
ტით ვიდრე ხლათამდე სპარსეთი ჰქონდა. და დააყენა მოწყალება მან ღ~თისამან
და არა ყო ესე: შემდგომად ამისა დიდისა შემოხვეწითა სთხოვა შარვაშე.
უქადეს და უბრძანეს მიცემისა პირი. გაგზავნეს შარვანს ქართლისა ერის
თავი. და თჴთ მეფე გიორგი მეფე ბაგავანს მივიდა გაკაზმად და მიცემად დისა
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მისისა. და ათ დღე დრო იყო წარსვლისა მისისა:
X~ ღ~თნ აქაცა დააყენა რამეთუ არა დასცხრა გულის წყრომა უფლისა რო
მლითა განვარისხეთ მრავალ მოწყალე იგი და სახიერი. რამეთუ აღესრუ
ლა გიორგი მეფე მუნ ყოფასა შინა:
Mაშინ ვითარცა ცნა აღსასრული თჴსი მეფე მან ლაშა ბაგავანს მყოფმან
მოუწოდა წარჩინებულთა სამეფოსა თჴსისათა. შევედრა დაჳ თჴსი რუსუდან
ცრემლთა მომდინარემან და თქვა უწყი უმანკოება და ერთგულობა მეფეთა,
ნათესავისაგან თქვენ მკვიდრთა საქართველოსათა. შეხედვებითა ღ~თისათა მიგა
თვალავ დასა ჩემსა რუსუდანს. რათა შემდგომად ჩემსა მეფე ჰყოთ ვითარ
არს ჩვეულება ნათესავისა თქვენისა. ერთ გულობით მონებდით და სიმჵნითა
თქვენითა დაიცევით ტახტი მეფობისა მტერთაგან უვნებელად. დაღათუ არა
მამა კაცი არს არამედ დედაკაცი. არა აკლია სიბრძნესა და სამეფოთა საქმისა
ცნობასა. თქვენ წარჩინებულთა ამის სამეფოსათა იცით და გახსოვს[თ] წყალ
ობა და ნიჭი და პატივი სანატრელისა და კეთილად მოჵსენებულ[ის]ა მეფ
ეთა შორის ბრწყინვალისა დედისა ჩემისა. ეგრეთვე თუ ღ~თსა უნდეს დამა
ნცა ჩემმან იცის პატივი თქვენი. და აწ შეგვედრებ წინაშე ღ~თისა რათა მე
ფე ჰყოთ დაჳ ჩემი რუსუდან შემდგომად ჩემსა:
X~ დასა ჩემსა რუსუდანს ვამცნებ წინაშე ღ~თისა სასმენელად თქვენ ყოველთა
რათა აღზარდოს შვილი ჩემი დავით. ხოლო რაჟამს ეძლოს მეფობა და მჵე
დრობა შვილი ჩემი დავით მეფე ყოს. და იგი დაადგინეთ მეფედ მემკვიდრედ
მეფობისა ჩემისა. ხოლო დაღათუ ყრმაჳ არს აწ. არამედ ინებოს თუ ღ~თნ
აღზრდაჳ მისი ვგონებ რომელ შემძლებელ იყოს პყრობად მეფობისა ჩე
მისა რამეთუ კეთილითა ჰასაკითა არს და ჰაეროვან:
DA ვითარ დაასრულა ბრძანება ესე. შეისვენა მეფემან ლაშა გიორგი ბაგავანს
მყოფ მან თთვესა იანვარსა. ი~ჲ: ქ~კსა, მ~ბ. დღესა ოთხ შაბათსა: მაშინ

მოიწია გლოვა და მწუხარება უნუ გეშინის ცემო. და საშინელნი ტკივილნი
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ცრემლთა წილ გულითა სისხლთა დენანი. წარწირვანი დარჩომისა და სი
ცოცხლისანი თანა ზრდილთა და მომჵსენებელთა კეთილთა და სიამოვნეთა
მისთანი. ტკივილნი და ნაცართა თავსა სხმანი. ვაზირთა და დიდებულთა
და ყოვლისა სამეფოსაგან. და თჴთ მისისა გამზრდელისა ივანე ათაბაგისაგ
ან. ანუ დამან მისმან რუსუდან რავდენი გლოვანი აღასრულნა მრავალ
დღე ვინ შემძლებელ არს გამოთქმად. ხოლო მეფე წარიყუანეს სამკვიდრ
ებელსა მათსა გელათს. და დამარხეს სამარხოსა პაპათა მისთასა:
Mესამეოც და ერთე მეფე. რუსუდან ძე თამარ მეფეთ მეფისა და დაჳ ლ
აშა გიორგი მეფისა ბაგრატოანი:
Mაშინ შეკრბეს ყოველნი წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი იმერნი და ამე
რნი კზ~ნი ორნივე და ეპისკოპოსნი ნიკოფსით დარუბანდამდე ყოველნი
მორჩილებასა ქჲშე მათსა მყოფნი. და მეფე ყვეს რუსუდან და დასვეს ს
აყდართა სამეფოთა. და მიულოცეს მეფობა წესისაებრ:
X~ იყო რუსუდან ხილვითა შვენიერი ვითა სანატრელი დედაჳ მისი. მდა
ბალი უხვი. პატივის მცემელი. პატიოსანთა კაცთა მოყუარე. ამან მოიწყო
ყოველი საბრძანებელი თჴსი და მეფობაჳ მშვიდობით. და აღივსო ყოველი ს
ამეფო რუსუდანისა ყოვლითა კეთილითა. იწყეს უძღებება და განცხრომა
ყოველმან ჰასაკმან და მიიქცეს ყოველნი სიბოროტედ. და ვითარ არა გამ
ოიცადეს ღ~თი, ამისთჴს მისცნა იგინი ღ~თან უჯეროდ გინებად და
ჵოცად წარმართთა მიერ. რამეთუ მეფეცა რუსუდან, ჩვეულებითა წეს
სა ძმისა თჴსისასა ვიდოდა განცხრომითა და სიმღერითა. ამისთჴს აღდ
გეს ბოროტნი უდიდესნი. რამეთუ ზემო ჵსენებული სულტანი ჯალ
ალდინ უღონო იქმნა რა ბრძოლილი თათართაგან მოუწოდა სპათა თვ
ისთა ვითარცა ზემო ვთქუ. და ჰქვა მათ იცით და გახსოვსთ ყოველთა
მარზაპანთა და ერის თავთა ჩვენთა კეთილი და წყალობა პაპათა და მამათა
ჩემთა. და აწ იცით თუ რაჳ მოიწია ჩემ ზედა და თქვენ ზედა უცხოთა
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ნათესავთა თათართაგან. მრავალ გზის ბრძოლა ვყავთ და მრავალი ღვა
წლი დავითმინეთ. არამედ განგებითა ზეგარდამოთა ყოველგან ვიძლიენით.
აწცა მოახლებულ არიან მდინარესა ჯიონსა. და წინა მბრძოლად წარმო
უვლენია ძე მისი უხუცესი:
DA აწ ესე არს განზრახვაჳ ჩემი ვინათგან მისცა ღ~თნ ძლევა. უკეთუ
გთნავსთ დაუტეოთ ქვეყანა ესე. აღვიღოთ დედა წული სიმდიდრე და
ჯოგი და წარვიდეთ საბერძნეთს და მუნ დავემკვიდრნეთ. დაღათუ ჩვენ თა
თარნი გუძლევენ, გარნა ყოველთა ნათესავთა ჩვენ ვსძლოთ. უკუეთუ ვის
ენებოს წარმოვიდეს ჩვენ თანა. და თუ სთნავსთ ვის მე იყავნ შინა. რამეთუ
ნება იყავნ ყოველთა სათნოდ.
mაშინ თქმული ესე ყოველთა ეკეთა და აღიღეს დედა წული და ყოველი სიმდი

დრე მათი. და წარმოვიდეს და მოიწივნეს ადარ ბადაგანს კაცი ვითარ ას
ორმეოცი ათასი. და მოიწივნეს ქვეყანად მჵარ გძელთა. რამეთუ ივანე
ათაბაგსა ეპყრა დვინი. და ანისი მიეცა ძმის წულისა მისისა შანშეს და
მანდატურთა უხუცესისათჴს: ესე ხვარაზმელნი მოვიდეს წელსა მესამესა
ლაშა გიორგის მიცვალებითგან. ტყუენვად და მოოჵრებად ქვეყანათა დვინი
სა და მიმდგომთა მისთათა: ცნეს რა ივანე ათაბაგმან და ვარამ გაგელმან. მ
ივიდეს რუსუდან მეფეს წინაშე. მოახსენეს მოსვლა ხვარაზმელთა და თვით
დიდისა სულტნისა ჯალალდინის. ჵოცად და ტყუენვად და მოსრვად ქრისტ
იანეთა. ესრეთ უწყალოდ მოსრვიდეს რომელ არცა თუ დედათა და ჩჩვილ
თა ყრმათა რიდებდეს: ხოლო ვითარ ცნა რუსუდან შემოსვლა ხვარას
ნელთა სამეფოსა შინა მისსა. მოუწოდა ყრმათა იმერთა და ამერთა. და მოი
ღო დროშა სეფე და მოუწოდა ივანე ათაბაგსა რომელი მას ჟამსა მიმჵც
ოვნებულ იყო. არა განცხადებულად არამედ ფარულად მონაზონ ქმნილ იყო.
განაჩინა მეფემან რუსუდან სპათა მისთა თავად და უბოძა დროშა ივანე
ათაბაგსა. და წარავლინნა ბრძოლად სულტნისა მის ჯალალდინისა:
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X~ მიიწივნეს დვინსა და ამობერდს. და დაებანაკა ხვარაზმელთა სოფელსა
რომელსა ჰქვიან გარნისი. და მირავიდეს სპანი მეფისანი წინა განეწყო
სულტანი ჯალალდინი. აქათ ივანე ათაბაგმან განაწყო სპანი მეფისანი
იმიერ და ამიერ. და აჩინა წინა მბრძოლად თორელნი. და ძმანიცა იგი ო
რნი ახალ ციხელნი შალვა და ივანე სახელოვანნი იგი მბრძოლნი ვითარ
წესად არს სახლისა მათისდა წინა მბრძოლობაჳ: ხოლო ვითარ დაეახლნეს
წინა მბრძოლნი და სულტანი: Aქა დაიპყრა ფერჵი ივანე ათაბაგმან. იტ
ყვიან ვითარმედ შურითა ყო ახალ ციხელთა შალვა და ივანესითა. ჶი
შური ყოველთა ბოროტთა დასაბამი და ძვირ მომწყუედელი კაცთა ნათესა
ვისა და ყოველთა ნათესავთა მწყლველი. ვითარ ურიათა ღ~თის მკლველო
ბა არწმუნა. და კვალად აქაცა უგბილი და ულმობელი და საქართველოსი
სრულიადი მოსპოლვა ვითარ ქვემორე სიტყუა მან ცხად ყოს რომელი ათაბა
გსა ივანეს არწმუნა. რომელ ჟამსა წყობისა და ჟამსა ომისასა უკუნ დგა
და არღარა ვიდოდა მბრძოლთა კერძ. ხოლო წინა მბრძოლთა ყოველთა
მოუვლინეს კაცი და ჰქვეს. დაახლებულ ვართ სულტანსა და სპათა მისთა
და ჩვენ დიდათ უმცირეს ვართ და ომი ძლიერი წინა გვიც. წარმოიმა
ლონ მჵნეთა სპათა მეფისათა და სიმჵნემან შენმან. ესე ორ გზის და სამ
გზის მოუვლინეს ხოლო იგი არა რასა მიუგებდა:
X~ ვინათგან წინა მბრძოლნი თორელნი და უმეტეს ახალ ციხელნი შალვა
და ივანე ახოვან იყუნეს და წყობათა შინა სახელოვანნი. არღარა რიდეს
სიმრავლესა სულტნისა სპათასა, ვითა მჵეცნი ზედა მიეტევნეს. და იქმნნ
ეს ძლიერნი ომნი. მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი რამეთუ ძლიერად მბ
რძოლობდეს შალვა და ივანე. ახოვანთა და ძლიერთა სრვიდეს. და განგრძ
ელდა ომი სასტიკი. ხოლო ივანე ათაბაგი და სპანი ქართველთანი ხედვიდ
ეს ძლიერსა ომსა, და არა შეიწყალებდეს თანა მონათესავეთა და ერთ

სჯულთა ქრისტეს აღმსაარებელთა თორელთა და მათ თანა მრავალთა სახ
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ელოვანთა. არამედ დგეს შორით და არა ინებეს შველა ივანე ათაბ
აგმან. რომელსა შურითა იტყვიან ამას ყოფად და არა თუ შიშითა:
DA ვითარ განგრძელდა ომი, ორთავე ძმათა ახალ ციხელთა დაუჵოცნეს
ცხენნი და ქვეითნი მჵნედ იბრძოდეს. და მოისრნეს ორგნითვე ურიცხუვნი
და უმეტეს თორელნი. და ვითარ შენივთდა ომი ძლიერად. ჵრმალნიცა
ახალ ციხელთანი განტყდეს ჩაბალახსა ზედა. მაშინ ივლტოდეს ქართვ
ელნი. ხოლო შალვა მუნვე შეპყრობილ იქმნა სიმრავლისა ფრიადისა მ
იერ. და ივანე გარნისისა კლდეთა შინა შელტოლვილი. ზენა კერძო
მოტევებულითა ქვითა მოიკლა მუნ:
X~ შალვა წარიდგინა სულტან ჯალალდინსა წინაშე. რომელი იცნეს ნახჭე
ვნელთა და ადარ ბადაგანელთა. და მოახსნეს სულტანსა ახოვნება და
წყობათა შინა სიქველე მისი, ხოლო მან არა მოკლა არამედ თჴსთა თანა
იპყრა დიდითა პატივითა. და მიანიჭნა ქალაქნი ადარ ბადაგანისანი და თავა
დთა თჴსთა თანა პატივსცა. ხოლო შემდგომად წელიწდისა ერთისა აიძუ
ლებდა დატევებასა სჯულისასა. და უქადებდა ნიჭთა და პატივთა უმეტ
ესთა. ხოლო მან არა უსმინა არცა აღირჩია წუთ ჟამისა ამის პატი
ვი. არცა უარ ყო სახელი ქრისტესი. კვალად სულტანი ლიქნიდა და
ეტყოდა უარ ყოფასა ქრისტესა, არამედ იგი გარე მიაქცევდა სიტყუათა მი
სთა: კვალად სულტანი ექადოდა მრავალ ფერითა სატნჯველთა და აშ
ინებდა, არამედ იგი მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა ზედა:
X~ შემდგომად მრავალთა ტანჯვათა მწარითა სიკუდილითა განიყუანა საწუ
თოსაგან წმიდა შალვა. და მოწამობისა გვირგვინითა შემკული აღვიდა წინ
აშე ქრისტესა. ესე აქამომდე სულ მცირედ აღიწერა ჩვენ მიერ: ხოლო
ივანე ათაბაგი უკუნ იქცა ბიჯნისად. და სულტანი მიიქცა ადარ ბადაგანს
და ნახჭევანს. და მიერ აოჵრებდეს საქართველოსა არბევდეს და ტყუე ჰყო
ფდეს. და სრულიად უწყალოდ ჵოცდეს, და არავინ იყო ნუგეშინის მცემ
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ელი მათი. და შემდგომად ორის წლისა მიიცვალა ივანე ათაბა
გი. და მთავარ ყუეს ძე მისი ავაქ. და უბოძეს მას ამირ სპასალარობა:
Aმისა შემდგომად უდიდესნი ბოროტნი შეიცვიდეს ნათესავთა ქართვე
ლთასა. რამეთუ მოხლოებულ იყო სრულიადი მოსპოლვა სიმრავლი
სა თჴს უსამართლოებათა ჩვენთასა. რამეთუ აღიმჵედრა სულტანმან
საქართველოსა შემოსვლად და მეფე ყოფად თავისა თჴსისა. მივიდა
და მოაოჵრა ყოველი ქვეყანა დვინისა ანისი და ყოველი ქვეყანა ანის
ისა სომხითი გაგი ვიდრე განძამდე. რამეთუ უწინარეს ამისა ვარამ გა
გელსა კაცსა გონიერსა და ლაშქრობათა შინა წარჩინებულსა ამას აქუნ
და შანქორი და მიმ დგომი მისნი ქვეყანა. ესე ვითარნი ესე ჭირნი და
ბოროტნი და შფოთნი იძროდეს:
Aმათ ჟამთა შინა მოეყვანა მეფესა რუსუდანს ორტულის შვილი მძ

ევლად ერთგულობისა მისისა თჴს. რომელი იყო ქმნულ კეთილ და
სრული ასაკითა. შვენიერი გვამითა. მჵნე და ძლიერი ძალითა. ხოლო
ვითარ განიცადა სთნდა მეფესა რუსუდანს, და ინება ქრმად მიყუანება
მისი. რომელი აღასრულაცა და იქორწინა ორტულის შვილი. რომე
ლთაგან იშვა ასული სიტურფე აღმატებული. და უწოდა სახელი სა
ნატრელისა დედისა მათისა თამარ. და კვალად მიუდგა და შვა ძე და
უწოდა სახელი დავით. და კვალად ზრდიდა ძმის წულსა მისსა ძესა
ლაშა გიორგისსა დავითს:
X~ ვითარ აღიზარდა ასული მათი თამარ. ესმა საბერძნეთისა სულტანს
ძესა ნუქარდინისასა ყიასდინს ქმნილ კეთილობა მეფის ასულისა. ევედ
რა მრავალთა ნიჭთა და ძღვენთა მიერ, რათა მისცეს ცოლად ასული მისი
თამარ. და გაუგზავნა ძღვენი დიდ ფასისა და სთხოვა ცოლად და აღუთქვა
ფიცით არა დატევება სჯულსა ქრისტიანეთასა. რომელი ისმინა მეფემან
რუსუდან და მისცა ასული მისი სულტანს ყიასდინს. რომელი ესე უჯე
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რო იყო ქრისტიანეთა მიერ: ხოლო დიდითა დიდებითა და დიდითა საქორ
წილოთა მისცა იგი. და აწყუერი ზითვად მისცა. გარნა პირველ ჵსენებუ
ლნი იგი სპარსნი ხვარაზმელნი მცირედ მოახლოებოდეს საქართველოსა
და განრყუნიდეს ქვეყანათა:
mაშინ სცნა სულტანმან ჯალალდინ ავაქ ათაბაგისა და ამირ სპასალარი
სა ბიჯნის ყოფა ინება ნახვა მისი. მიუვლინა მოციქული და ჰქვა. შენ
ხარ ვაზირთ უხუცესი მეფისა და საქართველოსა უთავადესი. და ითვალ
ავ საქართველოსა. თითოთა კაცითა შევკრბეთ რამეთუ მნებავს სიტყუად
შენ თანა. და სთნდა ავაქსცა და ნება სცა ხილვად. და წარვიდა ჭურვილი
და იქით ერთითა კაცითა სულტანი ხრამსა ზედა ბიჯნისისასა ჭურვილი იგ
იცა. და შეკრბეს მახლობელად ერთი ერთისა: მაშინ იწყო სულტანმან
სიტყვისა თქმად. არა მოვედ მე რბევად საქართველოსა, არამედ ზავისა და
მშვიდობისათჴს. გარნა თქვენ მსწრაფლ საომრად აღიჭურენით და ფიცხლა
შემებენით და არა იქმნა მშვიდობა. აწ ვინათგან წარჩინებულ ხარ ქართვე
ლთა შორის და ვაზირი კარსა მეფისასა. ისმინე ჩემი გასმია გვარი და ნათეს
ავი ჩემი. სიდიდე სამეფოსა ჩემისა და სიმრავლე. რომელ არავის ჵელმწიფე
სა ძალ ედვას სწორება ჩემი. მე ვარ მაღლისა და დიდისა ჵელმწიფისა ხ
ვარაზმშას ძე. და ფარმანსა ჩემსა ქვეშე იყო ყოველი სპარსეთი ადარბადაგ
ანით ვიდრე ჯიონამდე. და ჯიონით ვიდრე ინდოეთამდე. თურანი ხატა
ეთი ჩინ მაჩინი და ყოველი აღმოსავლეთი:
X~ განგებითა ზენითა გამოჩნდეს ქვეყანასა ჩინეთისასა ადგილსა შეურაცხსა
ყარაყურუმად წოდებულსა კაცნი ვინმე საკვირველნი უცხონი. უცხოთა
ენითა. და უცხოთა ცხოვრებითა მყოფნი. რომელთა ყოველი აღმოსავლეთი და
იმორჩილნეს. და მრავალნი ჵელმწიფენი მოსრნეს. ხოლო ჵელმწიფედ ჰყვასთ
კაცი ვინმე საკუირველი ღრმად გამგონე საქმისა. მჵნე და მეცნიერი ბრ
ძოლასა შინა. და ჰქვიან სახელად ჩინგიზ ყაენი: ამან რა ჵელთ იგდო
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ხატაეთი. წარვემართე ლაშქრითა. ერანითა თურანითა სპარსითა თურ
ქმანითა და მრავალ ჯერ შევებენით და ბრძოლა ვყავთ ჯიონს იქით.
და უკანასკნელ ჯიონს აქეთცა. გარნა იქმნა ცვალება სიმჵნე ქველობ
ისა ხვარაზმშას სახლისა და ყოვლგნით ვიძლიენით. და ვითარ უმეტესად
ვსცან არღარა იყო ღონე. დაუტევე ქვეყანა და სამეფო ჩემი და სიმდ
იდრე აურაცხელი და წარმოვედ საქართველოსა მშვიდობისა და ზავისა
ყოფად. მესმა სიმაგრე საქართველოსა ნათესავისა. სიმჵნე წყობათა შინა
აწ მნებავს რათა შევიერთნეთ და შევითქუნეთ მტკიცითა ფიცითა და ვებ
რძოლნეთ მტერთა მათ ჩვენთა:
mასმიეს რომელ მეფე თქვენი დედაკაცი არს და მყოფ ქმარ მისა და ი
გი ცოლად ჩემდა, და მე მეფედ თქვენ ზედა. და თუ ესე იქმნების ვსძ
ლოთ ყოველთა მტერთა ჩვენთა. და უკეთუ ესე არა ჰყოთ, მოოჵრდეს
სამეფო თქვენი. და თუ მეცა წარვიდე, თათარნი ეგრეცა მოსულ არია
ნ. თქვენ ვერ წინა აღუდგებით და ვერცა შემძლებელ ხართ ბრძოლად მ
ათდა. აწ ფიცხლად გაგზავნე კაცი მეფესა თქვენსა წინაშე და აუწყე თ
ქმული ესე ჩემი. რამეთუ არა მნებავს ოჵრება საქართველოსა, არამ
ედ დაცვა მტერთაგან. და თქვენ მიერ მე განვძლიერდე და ვიყუნეთ მშვი
დობით: ხოლო ესე რაჳ ესმა სულტნისაგან ავაქს. არაჳ პასუხ უგო
არამედ ჰრქვა ვაუწყებ საქმესა მაგას მეფესა და ვაზირთა მისთა. მყის
დაწერა წიგნი და წარმოავლინა და წარმოგზავნა წინაშე მეფისა და აუწყა ყო
ველი თქმული ესე რომელი აუწყა სულტანმან მან:
DA ვითარ მოიწია ამბავი ესე. და წიგნი იხილეს. განკვირდა მეფე რუსუდან
და უცხო უჩნდა საქმე ესე. და მიუმცნეს ავაქს არცა თუ სმენად საქმ
ისა მაგის, არამედ სრულიად განყენებად. და ავაქ ფიცხლა სულტანსა აც
ნობა. ხოლო მან რა მოისმინა აიყარა სრულითა ლაშქრითა და წარმოემარ
თა ტფილის ქალაქსა რათა ბრძოდეს მას. მაშინ ვითარ ცნა მეფემან მოს
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ვლა სულტნისა. აიყარა და წარვიდა ქუთათის. ხოლო ტფილისის მცველად
დაუტევა ლაშქარი და თავადნი ორნი ბოცოს ძენი მემნა და ბოცო. მოიწია
სულტანი სომხითად. და მოაოჵრა ყოველი სომხითი. და დასცნა მ
ისნი პირითა მახვილისათა ესრეთ რომელ არღარა დარჩა მამა კაცი.
mაშინ მოიწივნეს ტფილისად. და მცველნი ქალაქისანი აღიჭურნეს და იქმნა
ძლიერი ბრძოლა. და ბრწყინვალე ბრძოლა აჩვენეს ქართველთა. მერმე მას
ღამესა მიუვლინეს კაცი სულტანსა ჯალალდინს შიგნიდაღმა მიცემა ქალ
აქისა. სპარსნი რომელ კარსა სცვიდენ იქიდაღმან შემოშუება. რა გათენდა
დაეკაზმნეს და მოვიდა სულტანიცა მონდობილი სპარსთა იმედითა. შიგნით მ
ცველნი ქალაქისანი. ამისნი უმეცარნი იყუნეს და მიმართნეს სულტნისა სპათა
და გაუჵდეს განძის კართაკე. მემნა ბოცოს ძე და მისი ძმა მუზარ
ადები არა დაეხურათ და ლამოდეს კარსა გასლვასა. ანაზდათ სპარსმან ვინმე
უმუზარადოს თავსა შიგნიდაღმან აფთი დაჰკრა და ძლიერად გაუხეთქა. დაეცა

და მოკუდა მემნა. და შეიქმნა შიგნით ომი და ღალატი. და ტფილელთა სპათაგ
ან განახვნეს კარნი. სპათა ტფილელთა ესრეთ რა შინა განცემა იყო ქალაქი
სა. ივლტოდეს მცველნი ქალაქისანი და შედგეს ისანთა. ბოცოს ძემან ბო
ცო გაამაგრა ისანი და ქმნა ძლიერი ომი:
X~ არა შემინდობს ტკივილი გულისა მოხსენებად თუ ვითარ იქმნნეს ხვარაზმე
ლნი შინაგან ქალაქისა. ვინმე უძლოს მაშინდელთა მოსაწევართა და განსაცდ
ელთა რომელი მოიწია ქრისტიანეთა ზედა. აქა მეგულებოდა დადუმებად რო
მელ სალმობიერსა მიუთხრობ ტკივილითა გულისათა. და ცრემლთა მიერ აღ
ვივსები. რამეთუ ვინ შემძლებელ არს მითხრობად რავდენნი მოსაწევარნი იქმ
ნნეს. რამეთუ ესოდენ მძვინვარედ ჵოცდეს რომელ ჩჩვილნიცა ძუძუთაგან
დედისათა აღიტაცნიან და წინაშე დედისა დაანარცხიან. და რომელსამე თვალნი
წარსცვივდიან და რომელსა მე ტვინი დაითხიის. და მერმე დედანი მოიკლვო
დიან. ბერ ბერნი უწყალოდ ფოლოცთა შინა ცხენთა მიერ დაითრგუნვ
1-26 სტრ., 220r
ოდეს. და ჭაბუკნი დაეკვეთებოდეს. სისხლისა მდინარენი დიოდეს.
თავი ტანისაგან განშორებულნი და თმა ნაწევართა შიგან აღრეულნი. და
დედაკაცი და მამა კაცი ურთიერთას აღრეული მტჲრსა შიგან ცხენ
ისა ტერფითა იზილებოდის. არა ჰყოფდეს წყალობასა. რამეთუ რომელ
იმე დანითა ღლიასა დასობილი, სხვანი მკერდსა დაცემითა. და სხვანი მ
უცელსა და ზურგსა ზედან განიპებოდეს:
ãÒ ჶი სალმობიერი იგი ღაღადი რომელი მუნ მოიწია ტირილი კივილი
და ზახილი და უზენარო ვაებაჳ. და საზარელთა ჵმათაგან იძრვოდა ქა
ლაქი ყოველი. რამეთუ უმრავლესი ერი ვითა ცხოვარნი შეკრიბიან და
ჵოცდიან. და ხედვიდეს ზოგნი საყუარელთა შვილთა და ზოგნი ძმათა და
მამათა და ქმარნი ცოლთა უპატიოდ მკუდრად მდებარეთა ცხენთა მიერ
დათრგუნვილთა და ფოლორცთა შინა ძაღლთა მიერ ზიდულთა. და არა თუ
დაფლვასა მიწასა შინა ღირს ჰყოფდეს. ეკკლესიანი და ყოველნი პატიოს
ანნი სამსხუერპლონი შეურაცხ იქმნებოდეს. და პატიოსანნი მღრდელნი
და დიაკონნი და მონაზონნი ეკკლესიათა შინა თჴთ ხატთა და ჯვართა თანა შ
ეიმუსვროდეს და დაიკლვოდეს:
DA ესე ვითარნი ჭირნი მოიწივნეს რომელ არა ოდეს ძველთა სადამე წიგნ
თა მიერ სმენილ არს უკუნისამდე რომელნი თანა შეესწორებიან ქრის
ტეს ჯვარის მცმელთა იუდიანთა ზედა ქმნულთა მიერ. უსალიმისა სრ
ულიადსა მოსპოლვასა ტიტეს და უესპასიანეს მიერ. ვითარცა ჟამთა აღ
მწერელი და მრავალ მომთხრობელი იოსიპპოს წარმოიტყუის ესეოდენსა
ძნელ ბედოვანსა იუდიანთასა. ვიდრეღა სამასისა ბევრისა აღრიცხვასა მ
ამა კაცისასა ოდენ სიყმილისა და მახვილისა მიერ აღსრულებულსა,
რომლისა მსგავს იქმნა ჟამსაცა ამას სარკინოზთა მიერ ქალაქსა ამას
ტფილისისასა. ხოლო არღარა იყო ღონე და ლხინება ქალაქისა:
mაშინ წარმოუვლინა კაცი მეფემან რუსუდან ბოცოს და სხვათა მცველ
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თა ქალაქისათა რათა დაუტეონ ისანი და წარვიდენ. და ვითარ მრავალ
გზის მიუვლინა დასტური მეფემან დატევებად ქალაქისა. ძლით დაა
რწმუნა ბოცოს დაგდება და წასვლა. ვითარცა დასწერს ბერი ვინმე მ
ღვიმელი. და ესრეთ ძლიერად ჵელთ იგდო რაჳ ქალაქი იგი სულტანმან.
კვალად იწყო უბოროტესთა საქმეთა ქმნად ქრისტიანეთა ზედა. ესოდენ მ
ძვინვარედ მოსრვიდა რომელ სავსე იყუნეს ფოლორცნი ხრამნი და ჵნარ
ცვნი მოკლულთა მიერ. და უმრავლესთა მკუდართა მტკუარსა შთაუ
ტევებდეს. ამას თანა არავე დამშვიდნა ცუდ რჯული იგი და ბილწი.
მოიგონა სხვაცა სიბოროტე რომლისა ჵსენება სირცხვილ მიჩნს. რამეთუ
გლოვათა და ცრემლთა მიერ შევიცვები თუ ვითარ განვარისხეთ მოწყალე
და შემწყნარებელი ღ~თი არა შეწყალებად ჩვენდა. იწყო რღვევად ეკკლე
სიათა ვიდრე საფუძველადმდე. რომლისა თჴსცა იკადრა და ჵელ ყო სიონ
ისა გუმბათსა შემუსრვად და ზედა ბილწისა საჯდომისა მისისა აღშენ
ებად. რომელი იგი ჵიდითა მაღლითა და გრძლითა განჵიდა აღლსვად
მას ზედა:
DA ესეცა შესძინა რამეთუ ხატი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და ყო
ვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა რომელი სიონს მკვიდრ იყო ბრძანა მო
ყუანებად და ჵიდისა საშუალსა დადებად პირაღმარ. და ბრძანა ყოველთა
მათ პყრობილთა ქრისტიანეთა მამათა და დედათა იძულებით დათრგუნვა პ
ატიოსანთა ხატთა და დატევება რჯულისა. და უკეთუ არა ჰყონ წარ
კვეთა თავთა მათთა. და ვითარ აღასრულებდეს ბრძანებულსა ამას. მოჰყუანდ
ეს მამა კაცი დედათა თანა და აიძულებდეს ესრეთ ყოფად. და მრავალთა
უკჲ ბრწყინვალე ძლევა აჩვენეს. და არა თავს იდვეს შეურაცხება წმ
იდათა ხატთა და დატევება ქრისტიანობისა სჯულისა მათისა:
mაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა იპოვნეს ახოვნად რომელთა
მიიღეს გვირგვინი წამებისა. რომლისა აღრიცხვა შეუძლებელ არს სიმ
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რავლისათჴს. რამეთუ ვჰგონებ ვითარმედ ათ ბევრად აღიწია რიცხვი
მოკლულთა, ესრეთ რაჳ მოაოჵრეს ტფილისი. იწყეს რბევად ტყუენ
ვად ჵოცად და კლვად სომხითისა და კამბეჩიანისა და იორის პირთა.
ქართლს და თრიალეთს ჯავახეთს და არტანს. ზოგნი სამცხეს და ტაოს
და კარნიფორას. და ანისის მიმდგომთა ქვეყანათა. და გაგრძელდა ესე
ვითარი ჭირი და ზეგარდამომავალი რისხვა და მოსაწევარი ხუთისა წლი
სა ჟამთა. რამეთუ ორ წელ პირველ აღაოჵრეს ქვეყანა და ხუთი წელი
ქალაქსა დაყუეს და აოჵრებდეს ქვეყანათა ამათ ზემო ჵსენებულთა. და
არღარა იყო შენებულება თჴნიერ ციხეთა და სიმაგრეთა. რამეთუ ქვე
ყანა საქართველოსა მიეცა განსარყუნელად:
Aმის თჴს რამეთუ დაუტევეს მეფეთა და მთავართა სამართალი მოწყა
ლება სიყუარული სიწრფოება სიმშვიდე და სიმართლე. და ამის წილ მ

ოიპოვეს ამპარტავანება ზაკვა შური ჵდომა სიძულილი ანგარება
მიმძლავრება კლვანი პარვანი სიძვანი უწესოებანი. ვითარცა იტყვის
წინასწამეტყუელი ვაჳ მათდა რომელნი კვალსა ბალამისასა შეუდგეს და
საქმესა სოდომელთასა იქმან. რამეთუ ყოველმან ჰასაკმან ბერთა და ჭა
ბუკთამან მცირეთგან ვიდრე დიდადმდე მიაქციეს სიბოროტედ. რამე
თუ სენი იგი სოდომელთა და სალმობა იგი გომორელთა მოიწია და ამის
ძლით მისცნა იგინი ღ~თნ წარწყმედად ბოროტად. რამეთუ განვიწირე
ნით ღ~თისა მიერ. რამეთუ დავივიწყეთ ღ~თი და ღ~თნცა სამართლად და
გვივიწყა და მოოჵრდა ქვეყანა საქართველოსა ლიხთ აქათ. ვითარცა
ჵმობს წწყ~ლი ესაია, ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა ერი რომელი სავსე ა
რს უსჯულოებითა. ნათესავნი ბოროტნი ძენი უსჯულოებისანი. დაუ
ტევეთ უფალი და განარისხეთ წმიდა იგი ისრაილისა. რასაღა იწყლვით
და შესძინებთ უსჯლოებასა. ყოველი თავი სალმობად და ყოველი გული
მწუხარებად კვალითგან ფერჵთათ ვიდრე თავადმდე. არა არს მას შინა ს
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იცოცხლე არა არს წყლული არცა ნაგუემი არცა ბრძვილი გან
სივებული არა არს სალბუნი დასადებელი. არცა ზეთი არცა შესახვეველი
ქვეყანა თქვენი ოჵერ არს და ქალაქნი თქვენი ცეცხლითა მომწვარ. სოფელსა
თქვენსა წინაშე თქვენსა უცხო თესლნი მოსჭამდენ და მოოჵრებულ არს და დაქც
ეულ ერისაგან უცხო თესლთასა და დაშთეს ასული სიონისა ვითარცა კრავი
ვენაჵსა შინა და ვითარცა ხილის საცავი შორის ნესოვანსა. და ვითარცა ქალ
აქი მოცული უკეთუმცა არა უფალმან საბაოთ დამიტევნა ჩვენ თესლი ვი
თარცა სოდომა შევიქმნენით და გომორელთამცა მივემსგავსენით:
X~ ამათ ულხინებელთა რა ჭირთა შინა იყო რა ქვეყანა საქართველოსა. სხვანი
ცა უდიდესნი ძნელ ჟამობანი აღმოჩნდებოდეს. რამეთუ ზემო დატევებუ
ლი ამბავი აწ კვალად ვიწყოთ. ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებული
მეფე რუსუდან იყო რა ქუთათის და ყოველსა აფხაზეთსა. იქმნა ძე მისი და
ვით ვითარ წლისა ექუსისა. ინება მეფე ყოფა ძისა მისისა ვითარ არს
წესი სოფლის მოყუარეთა. შეიყუარა წარმავალი ესე საწუთრო და დაივიწყა
შიში ღ~თისა და სიყუარული ძმისა თჴსისა. და მოიგონა საქმე ყოველ
თა მიერ განსაკრთომელი. რამეთუ ზემოჵსენებული ძმის წული მისი და
ვით რომელი ძმისა მისისა გიორგისაგან ანდერძობით შევედრებულ იყო
და მას აღეზარდა წარავლინა ფარულად ასულსა მისსა და სიძესა მისსა სუ
ლტანს ყიასდინს თანა საბერძნეთს. რათა წარწყმიდონ იგი. და იყოს დაუშფ
ოთველად ძისა მისისა დავითისთჴს არა განყოფად მეფობისა:
DA ვითარ მიიწია დავით წინაშე სულტნისა და ცოლის მისისა რუსუდანის
ასულისა თამარს თანა. რომელსა სულტანი უწოდდა გურჯი ხ
ათუნ. და ვითარცა იხილეს იგი და ეკეთა. შეიყუარეს იგი თჴსთა თანა და
იპყრეს პატივითა. და გურჯი ხათუნ დედოფალი კეთილსა უყოფდა ყრ
მასა მას დავითს ბიძის ძესა მისსა. და არა ისმინეს ბრძანება მკლველებ
რი მეფისა რუსუდანისი რომელ დაევედრა რაჟამს წარეგზავნა იგი. არამედ ფ
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რიად პატივ სცემდეს დავითს:
X~ ვითარცა წარგზავნა ძმის წული საბერძნეთს. მოუწოდა ყოველთა სპა
თა მისთა აფხაზთა დადიან ბედიანთა რაჭის ერისთავსა და კ~ზსა აფხაზე
თისასა. დასვეს მეფედ დავით ძე რუსუდანისა. აკურთხეს ქუთათის
და დაადგეს თავსა მისსა გვირგვინი და დასვეს ტახტსა ზედა სამეფოსა და
მიულოცეს მეფობა წესისა ებრ. და სრულ ყო კზ~მან წესი კურთხევ
ისა. ხოლო ამერი ესე სამეფო უცალო იყო ხვარაზმელთაგან. ამისთ
ვის რომე მანდატურთა უხუცესი შანშე ანისს იყო. და ავაქ ამირ სპასა
ლარი ბიჯნის. და ეგრეთვე ვარამ გაგელი ჰრნი კახნი სომხითარნი ქართ
ველნი თორელნი და შავშ კლარჯნი და ტაოელნი თავის თავის სიმაგრესა
შინა იყუნეს. მორჩილებასა ზედა რუსუდან მეფისასა. და უცალოებ
ისა ძლით ვერ დახვდეს დალოცვასა ზედა რუსუდანის ძის დავით მეფისასა:
X~ აწ პირველად ზემო ჵსენებული იგი ჩინგიზ ყაენი ვახსენოთ. ვითარცა
მოიწივნეს თათარნი ქვეყანასა ჩვენსა. მათგან მეოტი სულტანი ჯალალ
დინ წარვიდა რა საბერძნეთად სამეფო მისი ადვილად ჵელთ იგდეს თუ
რანი სათურქეთი და ყოველი ხვარასანი. მაშინ განყო ლაშქარი მისი
ორად და აჩინნა შვილნი მისნი ყაენად. პირველსა განუჩინა და მისცა
ლაშქრის ნახევარი და წარგზავნა დიდსა ყივჩაყეთს ვიდრე ბნელეთამდის ხა
ზარეთს ოსეთს რუსეთს ვიდრე ბორღალეთამდე სერბთა და კავკასთა და
ჩრდილოთა ყოველთა მკვიდროვანთა ვითარცა მითქვამს. და მეორესა შვ
ილსა ჩაღათას მისცა ლაშქარი და უიღურთა ქვეყანა სამარყანი ბუხარა
და ვიდრე ალმუთისა ქუეყანამდის. ამას ვჰგონებ ესე იყო თურანი. და მე
სამესა შვილსა ოქროფას მისცა თჴთ მისი ტახტი ყარაყუმი და ჩინ მაჩ
ინი ემეთისა ყაყვისა ქვეყანა და ხატაეთი. და მეოთხესა შვილსა თუ
ლი მისცა ლაშქარი და უქუთის ზედა მოკიდებით ქვეყანა აღმოსავლეთისა:
ესე ოთხნი განაჩინნა ყაენად და ამცნო რათა წელიწადსა შინა ერთ გზის,
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ოქროფასა მიმართ მივიდოდენ უხუცესნი ძმანი მისი ყურნუთოს
საქნელად. ამისთჴს რამეთუ ტახტი მისი ოქროფას მისცა:
esრეთ რაჳ დააწყუნა შვილნი მისნი მოვიდა თურანად და გამოგზავნა შვ
ილი მისი უმრწამესი მოსათვალავად ხვარასნისა. გამოვლო ჯიონი და მო
იწია ნიშბურს. და ნიშბურელნი დაეკაზმნეს და შეებნეს თულის. და პირ
ველსავე ომსა აღიღო ქალაქი და მოკლა სამასი ათასი კაცი თავისა მო
კუეთითა. და მეორესა ომსა ასი ათასი. და მესამესა ომსა ოცდა თორმე
ტი ათასი. და უკეთუ არა ჯერ ხართ ამით დაირწმუნეთ დიდისა სიბდივანი
ს ხოჯა შამშადინის ძმა თანა დამხვდარ იყო და იგი იტყოდა ამას ყოველ
სა ნიშბურისა მოოჵრებასა:
¦aრმოვიდა ესე თული გამოვლო მაზანდარა და მოეახლა არაყის ქვეყანასა.
ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ აიყარა დედაწულითა და ბარგითა ტფილ
ისით და გაემართა ბრძოლად თათართა. და მოვიდა ადარბადაგანს და მიუგზავ

ნა მოციქული ხლათის სულტანსა და ხალიფას ბაღდადისა მპყრობელსა რა
თა შეეწივნენ რამეთუ მათთჴსცა სარგებელ არს. ეგრეთვე ერაყისა სულტან
სა მიუწერა. უკეთუ თჴთ ვერა წარმოხვალთ ლაშქარი ბარე გვაშველეთო და
მე ვებრძოლო თათართა ამათ. რამეთუ მე უწყი კეთილად წესი ბრძოლისა
მათისა და წყობათა და უკეთუ არა ისმენთ ჩემსა. მე მარტო ვერწინა აღუდგე
ბი არამედ მივრიდებ. და ვერცაღა თქვენ შემძლებელ ხართ წინა აღდგომად მათდა:
X~ მივიდა რა მოციქული სულტნისა. მათ უქმად წარმოავლინეს და არა ისმინეს,
მცნობელმან ამის მან სულტანმან და უიმედო ქმნილმან სპათა მისთა და ად
არ ბადაგანისა ვერ წინა აღდგომისამან. დააგდო ადარ ბადაგანი და გამოემარ
თა მეორედ ტფილისადვე: ხოლო ესე რა ესმა რუსუდანს. უბრძანა ყოვე
ლთა სპათა მისთა იმერთა და ამერთა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა და ავა
ქს ამირ სპასალარსა და ვარამ გაგელსა მსახურთ უხუცესსა. ჰერთა კახთა
სომხითართა ჯავახთა მესხთა ტაოელთა დადიანსა ცოტნეს კაცსა წარჩინ
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ებულსა და სათნოებიანსა. აფხაზთა ჯიქთა და ყოველსა სამეფოსა რო
მელთა თითოეულად არა არს ჟამი თქმისა, და განახვნა კარნი დარიალი
სნი. და გამოიყუანნა ოვსნი დურძუკნი და შეკრიბნა ყოველნი მთეულნი
და შეკრბეს ნაჭარმაგევს ურიცხვნი ერნი. და გაგზავნა მეფემან რუსუდან
ხვარაზმელთა თჴს წინა განწყობად. ხოლო სეფე დროშა არღარა გაგზავნ
ეს ივანე ათაბაგისა მიერ ქმნულისა საქმისათჴს. წარმოემართნეს და გა
ნვლეს ტფილისი. და სულტანი დაბანაკებულ იყო სომხითს ჵევსა ბოლნ
ისისასა:
DA ვითარცა იხილეს დარაჯთა სულტნისათა ფიცხლად აცნობეს სულტა
ნსა ჯალალდინს. ხოლო მან აღისწრაფა რამეთუ იყო მჵნე და უშიში ბრძო
ლასა შინა. წინა განეწყო და იქმნა ბრძოლა სასტიკი. და პირველად შეკრ
ებამდის სძლიეს ქართველთა. და გაგრძელდა რა ომი მოსწყდეს ორგ
ნითვე ურიცხვი. კვალად მოხედნა რისხვით ღ~თნ ქართველთა ნათესავსა
და არა დასცხრა გულის წყრომა უფლისა ჩვენ ზედა არა დაივიწყა უ
სჯულოება ჩვენი. იძლივნეს სპანი მეფისანი ხვარაზმელთაგან და გაიქც
ეს ქართველნი. კვალადვე მოვიდა სულტანი ტფილისად და იწყო პირველ
თავე საქმეთა ქმნად. რამეთუ რისხვით ჵოცდა რასაცა ვით ჰპოებდა ქა
რთველთა. და არბევდა ქვეყანათა ამათ ზემო ჵსენებულთა:
X~ ამას უკანის მოვიდა თათართა უმთავრესი თული ჩინგიზ ყაენის შვილი.
შემოვიდა ერაყს ვიდრე ყაზმინამდის. ამოსწყვიტნა ქვეყანანი და ურჩნი მი
სნი. წარვიდა და განვლო ჯიონი და მივიდა მამასა მისსა ჩინგიზ ყაენს
წინაშე და ძმათა მისთა. და ვითარ ცნეს სრულიად გაქცევა სულტან ჯალ
ალდინისი უთხრა ოთხთა ერისთავთა მთავართა რომელსა ქართველნი ნო
ინობით უჵმობენ. პირველისა სახელი ქარმაღან. მეორისა ჩაღატარ. მე
სამისა იოსერ. და მეოთხისა ბიჩუის. და ამათ ათი ათას ათი ათასი კაცი
მოსცა დედაწულით მათითურთ და გამოგზავნა ჯალალდინის ძებნად: ესე
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ოთხნივე ნოინნი ყაენის შვილები იყუნეს. და ესრეთ დავედრა ვითარმედ სადა
ცა მივიდოდენ და ზენარსა სთხოვდენ შეუნდობდენ და შეიწყალებდენ. და მა
თთა ურჩთა მოსრვიდენ და ხარაჯასა მის ქვეყანისასა ოთხად განჰყოფდენ. და მა
თ ყაენთა გაუგზავნიდენ ხარაჯასა მას:
¦aრმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინნი გამოვლეს ჯიონი და ხვარასანი ორმოცი ათ
ასითა კაცითა დედა წულიანითა და მოვიდეს ქვეყანასა აღმოსავლეთისასა სადა
მოლიდნი მკვიდრობდეს: შემოებნეს მოლიდნი ძლიერად და დიდიად ავნეს. მ
ოვიდეს ერაყს და მოაოჵრეს ქვეყანა. და რომელნიცა მიენდვნიან შეიწყალ
ნიან. და მერმე მოვიდეს ადარ ბადაგანს რომელსა ჰქვიან თავრეზი. და წინა მი
ეგებნეს ადარ ბადაგანელნი ძღვნითა ურიცხვითა. და მივიდეს ქვეყანასა არდა
ველისასა და იგინიცა წინა მოეგებნეს ძღუნითა. და გამოვლეს რაჵსი და მო
ვიდეს განძად რომელი იგი მტკიცედ ზღუდითა განმაგრებულ იყო და სამთა
დღეთა შინა რა ბრძოლა უყუეს თათართა მყის ჵელად იგდეს. და შიგან ქალ
აქთა შევიდეს მოაოჵრეს განძა და ურიცხვი სული მოსწყვიდეს. რამეთუ ს
აძაგელ უჩნდათ თათართა მათ სჯული და წესი მოჰმედის მიერ ქადაგებული:
X~ მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ მსწრაფლ აიყარა დედა წულითა
და წარვიდა საბერძნეთად და თათართა დევნა უყვეს და მიიწივნეს ბასიანს. იხილ
ეს რა მსწრაფლ განიბნინეს. ესოდენ დაიფანტნეს რომე სულტანი ჯალალდინ
მარტო დაშთა. სადა იგი მიიწია სოფელსა რასამე შეურაცხსა და დაიძინა ხეთა
ძირსა. იხილა იგი კაცმან ვინმე შეურაცხმან და მოაკუდინა. რომლისა სარტ
ყელი და უნაგირი და კაპარჭი უფასოთა თვალთა მიერ და მარგალიტთა შემკ
ობილი იყო და მის ძლით მოიკლა კაცი იგი მაღალი და სახელოვანი ჵელმწ
იფე. ვინა დაუდგრომელ არს მინდობა სოფლისა ამის ამაოსა. ვითარცა იტყ
ვის ბრძენი ეკლესიასტე. ამაოება ამაოსა და ყოველივე ამაო არს. ამის თჴს
ამაო იქმნნეს სპანი მისნი და სიმტკიცე იგი ქედისა მათისა და წყობათა შინა
მძლეობა და გარდარეული სიმდიდრე მათი ამისთჴს ყოველივე ამაო არს. გარ
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ნა საუკუნო იგი დაულევნელი და უკუდავი ცხოვრება:
esერა ხვარაზმელნი იგი განიბნინეს და უმრავლესნი მათნი გარმიანს ივ
ლტოდეს და სულტანი ჯალალდინ მოიკლა. აქა შინა დასრულდა სრულ
იად ჵელმწიფობა იგი მაღლის სულტნისა ხვარაზმელისა: ცნა რა სიკუ
დილი სულტნისა ხვარაზმელისა ძისა, სულტანმან ყიასდინ. მოაყუანინა
კაცი იგი მკლველი სულტნისა და მოაღებინა სარტყელი იგი და უნაგირი
კაპარჭი ძვირ ფასისა. განკვირდენ მნახავნი მისნი რომელ არ ავის ენახნეს ეგ
ეთნი პატიოსანნი თვალნი და მარგალიტნი. და კაცი იგი მკლველი სულტან
ჯალალდინისა ცეცხლითა დააწუევინა სულტნმან ყიასდინ:
X~ მორაიქცეს თათარნი ხვარაზმელთა დევნისაგან. მიერ წარვიდეს და მოაოჵრეს ქ
ვეყანა ხლათისა და ვალაშკერტისა. და ვერ წინა აღუდგა სულტანი ხლათისა.
არამედ გამაგრდა ქალაქთა შინა და თათარნი წარვიდეს თავრეჟს. და ზავნი ქმ
ნეს მათ შორის და დაიპყრეს თავრეზი და მისი მიმდგომი ქვეყანა ყოველი.
და მეორესა წელსა წარვიდეს ბარდავს განძას და მუღანს. და მიერ იწყეს რ

ბევად და ოჵრებად საქართველოსა დარუბანდს ამოღმართ ქვეყანასა მას შა
რვანისასა ყაბალას ჲრეთს კახეთს სომხითს და ქვეყანასა მას არშაკუნიანთა
სა დვინსა და ანისს:
DA ვინადგან მეზობლობით მოახლოებულ იყუნეს ქვეყანასა საქართველოსასა,
უდიდესნი და უბოროტესნი განსაცდელნი მოაწივნეს პირველთასა. აღიძრ
ნეს მძვინვარენი განსაცდელნი საზღვართა შინა საქართველოსათა უკეთურე
ბისათჴს მკვიდრთა ქართლისათა. რამეთუ ყოველი ჰასაკი ბერთა და ჭაბუკთა.
მეფეთა და მთავართა დიდთა და მცირეთა მიდრკა სიბოროტეთა მიმართ. რამ
ეთუ დაუტევეს სამართალი და წყალობა. ვინათგან თჴთ მღდელთა მიერ
იხილვებოდა არა წმიდება. ვინათგან ყოველი ერი იქმოდა სიბილწესა ვით
არ ოდეს მე ძენი ბენიამენისნი ვითარ იგინი მიეცნეს მოსასრველად ეგრეთვე ესე
ნი. აქა შინა მისცნა ღ~თნ ნათესავნი ქართველთანი მოსასრველად ვითარ ძე
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ნი ბენიამენისნი. ვითარცა იტყვის წწყ~ლი ოსე. უფალი საბაოთ უბრ
ძანებს ნათესავსა ჭურვილსა მოსლვად ქვეყანით შორით. კიდითგან ცის
ათ ჭურვილნი მბრძოლნი მისნი გარყუნად ყოვლისა სოფლისა. და ცოდვ
ათა მოსპოლვად მისგან ღაღადებისა რამეთუ ახლოს არს დღე უფლისა.
და შემუსრვა უფლისა მიერ მოიწიოს: კვალად იტყვის დღე უფლისა მო
ვალს უკურნებელი რისხვითა და გულის წყრომითა დადებად ყოველი სო
ფელი ოჵრად და ყოველნი ცოდვილნი წარწყმედად. ვითარცა იქმნა ყოვე
ლი სოფელი ქართლისა ოჵრად:
X~ ვითარცა ცნა მეფემან რუსუდან მოახლება თათართა. დაუტევა ტფი
ლისი და წარვიდა ქუთათის. და ტფილის მუხას ძე გოჭი დაუტევა და
ამცნო. უკუეთუ მოვიდენ თათარნი მოწუვას ტფილისი თჴნიერ პალატისა და
ისანთა. ამის თჴს რათა სადგომად არღარა იპყრან ვითარ ხვარაზმელთა: რა
ჟამს ცნა მუხას ძემან მოახლება თათართა მოწვა სრულიად ქალაქი და თვ
ით პალატი და ისანნი და ესრეთ მოოჵრდა ქალაქი ტფილისისა:
X~ ნოინნი ესე ზემო ჵსენებულნი შემოვიდეს ქართლსა თრიალეთს სომხითს.
ჯავახეთს, სამცხეს შავშეთს კლარჯეთს. კოლას. არტანს ანისს და დვინს.
და მოეფინნეს ქვეყანასა მსგავსად მკალთა საოჵრებლად და ჵოცად. და არა
სადა იყო ლხინებაჳ შეწევნა და ნუ გეშინის ცემა. ესრეთ უწყალოდ მოი
სრვოდა ყოველი ესე ქვეყანა. მანდატურთა უხუცესი შანშე შეივლტოდ
ა ქვეყანასა აჭარისასა. და ამირ სპასალარი ავაქ შევიდა ციხესა კაენისასა
და ვარამ გაგელი წავიდა ქუთათის. ეგრეთვე ჲრნი კახნი სომხითარნი ქართ
ველნი მესხნი ტაოელნი თორელ არტან კოლაელნი ყოველნი შეიხიზნეს
ციხეთა მთათა და ტყეთა და ყოველთა სიმაგრეთა კავკასიანთასა და მთიულეთსა:
DA გაგრძელდა ესე ვითარი ოჵრება და მოსპოლვა ქვეყანისა ამის ჩვენისა
სიმრავლისა ებრ უსჯულოებათა ჩვენთასა. ამის თჴს რამეთუ განრყუნა ყო
ველმან კაცმან გზა თჴსი სიმრავლითა ბოროტთათა: ამისთჴს განირყუნა
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ყოველი ქვეყანა. არა თუ ოდენ საქართველო. არამედ სპარსეთი ბაბილოვა

ნი და საბერძნეთი მიეცემოდა მწარესა ტყუეობასა და უწყალოთა სიკუდი
ლთა რამეთუ არა იყო წყალობა, რამეთუ სავსე იყუნეს მოკლულთა მიერ
ყოველნი ალაგნი ქალაქნი სოფელნი ველნი ტყენი მთანი და ჵევნი თჴნიე
რ სიმაგრეთა თუღა სადამე დარჩომილ იყო სავსე იყო ტყებითა და გოდებ
ითა. და ყოველნი მკვიდრნი საქართველოსანი ამერნი ხედვიდეს მამა დედანი
შვილთა მოკლულთა და შვილნი მამა დედათა მკუდართა მდებარეთა. სხვანი
ძმათა და ნათესავთა და დათა თჴსთა იავარად წარსხმულთა ცოლთა და შვილთა
მათთა. და ყოველსა სიმდიდრესა მათსა წინაშე მათსა განბნეულსა. ესეო
დენნი ზარნი იქმნნეს თათართაგან რომელ უმრავლესნი ქართველნი ციხეთა და
მაგართა ადგილთა დაუტეობდეს და შეივლტოდეს ყოველნივე კავკასიად:
X~ ამათ ულხინებელთა რაჳ მოეცვა ქვეყანა ესე. ძლიერნი ერისთავთა ერის
თავნი და ვაზირნი განდგეს ურთიერთას თავთა მათთა ოდენ შემწყნარებელნ
ი. და მეფე რუსუდან ყოვლადვე დამკვიდრა ლიხთ იქით, და ვერღარა გარ
დამოვიდის ლიხთ აქათ. და ვერცაღა ამერნი ვაზირნი მივიდიან მის წინაშე უც
ალოებისა ძლით თუ არა განქცეულნი მიივლტოდეს ხიზნად: ესრეთ შე
უთქმელნი მოშორდეს ერთი ერთსა და ირყუნებოდა ქვეყანა მათი. და ძლიე
რნი იგი მბრძოლნი და სახელოვანნი უღონო იქმნნეს და ვერღარა ეძლოთ
წყობისა ყოფად თათართა რომელნი ტყეთა შინა ძლიერად იცვებოდეს:
მაშინ მკვიდრნი საქართველოსანი სახელოვანნი და წყობათა შინა მჵნენი ერ
ისთავთა ერისთავნი სრულიადსა მოოჵრებასა მიეცნეს. ეგრეთვე აღმომართ მკ
იდროვანნი ყოველნი:
Aმათ რა ბოროტთა ხედვიდა ამირ სპასალარი ავაგ ძე ივანე ათაბაგისა.
წარმოავლინა მოციქული ბარდავს სადა დაებანაკათ ზემო ჵსენებულთა მათ
მთავართა. რომელთა ზამთრის აქუნდა საყოფელად ბარდავი და საზაფხუ
ლოდ გელაქუნის მთანი და არარატისანი. რამეთუ მაშინ აეღო ანისი
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ჩაღატარს. ამათ წარმოუვლინა ავაგ მოციქული ზავისა თხოვნად. და დაჰპი
რდა მუნ მისლვასა სამსახურსა. და მისთა ქვეყანათა შინა ხარაჯასა. და
ითხოვა ფიცი და სიმტკიცე:
X~ მათ გაეხარეს და სიხარულით შეიწყნარნეს მოციქულნი ავაგისნი. და მტკ
იცითა ფიცთა გულ სავსე ყუნეს. მათ აქუნდა სჯულად ერთისა ღ~თისა
თაყუანის ცემა. და დილეულ აღმოსლვასა მზისასა აღმოსავალით სამსა ჩოქსა
ყოფდიან და მეტი არა რაჳ. ხოლო ფიცის სიმტკიცე ესე იყო. განბძმედ
ილი ოქრო სამჯერ წყალსა შთაყვიან განავლიან და შესვიან. და მინდობი
ლი მათ შეიწნარიან. და ამა ფიცსა არა ეცრუვნიან. და სიტყუა ტყუილი
არა გამოვიდოდა პირით მათით. და მეკობრე და მამათ მბორგელი კაცი გა
უკითხავად მოკლიან. და სხვანი მრავალნი კეთილნი წესნი იცოდეს. და გაეჩინნეს
ჵელმწიფესა მათსა ჩინგიზ ყაენსა. ამით ოქროთა საფიცრითა დაუმტიცეს მო
ციქულთა ავაგისთა ფიცი რომლითა დაჯერებულ იქმნას. ამისთჴს რომე არა
იცოდეს ტყუილი არცა სიცრუე ფიცთა. მოვიდეს რა მოციქულნი ავაგი
სნი და უამბეს ესე ყოველნი. მაშინ წარვიდა ავაგ დამდები სულისა თვ

ისისა ქვეყანისა მისისათჴს. და მივიდა ქარმაღანს ჩაღატარს ბიჩუის და იო
სერს წინაშე. რომელთა იხილეს და პატივსცეს და შეიყუარეს. და მცველნი დ
აუდგინნეს ქალაქთა და ქუეყანათა მისთა რომელთა შანად უწოდდეს სიტყ
ვითა მათითა: ვითარ დამშვიდდა ქვეყანა ავაგისი და ცნა შანშე მანდატუ
რთა უხუცესმან ზავი თათართა და ავაგისი და ქვეყანათა უვნებელად დაცვა. ი
ნება მანცა და გაუგზავნა მოციქული და ავაგსცა მიუმცნო. უკეთუ მანცა მ
იუმცნოს. მივიდეს იგიცა ხილვად თათართა:
Aმისნი მცნობელნი თათარნი სიხარულით შეიწყნარებდეს. და მისცეს მითვე
ოქროსა საფიცრითა მტკიცე ფიცი უვნებელობისა. რა მივიდა კაცი შანშეს
ი წარვიდა და ნახნა თათარნი და მათ ფრიადი პატივი უყვეს. და მათგან წაღე
ბული ანისი და მისი მიმდგომი ქვეყანა ყოველივე მისცეს: და მცველნი
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დაუდგინნეს ქვეყანასა შინა. და ვინცა მოვიდის ქართველთა მთავართაგა
ნნი პატივით შეიწყნარიან. ხოლო ურჩთა ქვეყანა მოისრვოდა. ამისი მცნ
ობელი ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე მიენდო და შეეზავა, და ამისიცა ქვეყანა
დამშვიდდა. ხოლო ჲრეთი კახეთი სომხითი და ქართლი და ამოღმართ კა
რნუ ქალაქამდის ტყუეობასა და მწარესა ოჵრობასა შინა იყუნეს. არბევ
დეს ჵოცდეს მამათა და დედათა. და უტურფესთა ვაჟთა და ქალთა ტყვედ წ
არასხმიდეს. და ქალაქი ტფილისი მათვე დაიჭირეს და აშენებდიან. და ზამთრ
ის დაიბანაკეს ბარდავს მტკურის პირთა და აღმომართ გაგამდის. არბევდიან
და ჵოცდიან ქართლს სამცხეს ჯავახეთს და აღმართ საბერძნეთამდის. და ერე
თს და კახეთს დარუბანდამდის. და ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებუ
ლნი მთავარნი საქართველოსანი მიენდვნეს თათართა. ჲერ კახნი და ქარ
თველნი თორელი გამრეკელი თმოგველი სარგიზ კაცი სწავლული და ფი
ლასოფოსი და მრავალ ღონე. ხოლო მესხნი სათნოებისათჴს მეფისა
რუსუდანისა არა მიენდვნეს. ამის თჴს განრისხებულმან ჩაღატარ ნოინმან აღ
იმჵედრა სამცხესა ზედა. არამედ მესხნი შეიწრებულნი შიშისაგან შეივლტო
დეს სიმაგრეთა შინა. ესრეთ მოისრა და ტყუე იქმნა სულნი მრავალნი სა
მცხეს. დაჵოცილთა რიცხვი ერთ ბევრად აღვიდა:
X~ ოდეს არღარა იყო ღონე. მოახსენეს მეფეს რუსუდანს ივანე ციხის
ჯვარელის ძემან რომელსა ყუარყუარეცა ეწოდებოდა. უკეთუ ენებოს
იგიცა მიენდოს თათართა. რათა იჵსნეს ქვეყანა სამცხისა ოჵრებისაგან. რამ
ეთუ პატივითა იყო მეჭურჭლეთა უხუცესი და მთავარი ქვეყანასა სამცხის
ასა. ინება მეფემან წარმოგზავნა. მაშინ წარვიდა ივანე და ნახა ჩაღატარ. ხო
ლო მან პატივით შეიწყნარა და დაუდგინნა მცველნი ქვეყანისა მისისანი
და დაიცვა ქვეყანა მისი ნახვითა მისითა. ესრეთ რა ჵელთ იგდეს ყოველი
ქვეყანა. განიყუეს მათ ოთხთა მთავართა ოთხად. და ეგრეთვე ერისთავნი
ამა ქვეყანისანი თითეულმან მიითვალა. და ამათგან რასაცა ხარაჯასა ა
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ღიღებდიან მათ ყაენთა გაუგზავნიდიან. და ესრეთ მცირედ იწყო
ქვეყანამან დაწყნარება:

ESერა დაამტკიცა მეფე მან რუსუდან რამეთუ წარუღეს ამერი ქვეყანა
თათართა. განიზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თჴსი დავით და მოანდოს თა
თართა. და აღიღოს ფიცი მტკიცე უვნებელად დაცვისათჴს. მაშინ მოცი
ქულად წარმოგზავნა შანშე და ავაგ და ვარამ. და ჲრეთის ერისთავი შოთა
რომელსა სიშავისთჴს კუპრობით უჵმობდეს. და ვიდრე დავით მივიდოდა ი
ნება ამჵედრება დიდსა სულტანსა ყიასდინს ზედა. ნათესავით სალჩუქიან
სა რათა დაიმორჩილონ. რომელსა აქუნდა საბერძნეთი. და წარავლინეს
ბიჩუის ნოინი. და თანა წარიტანნა დიდნი იგი მთავარნი საქართველოსანი.
და ვითარ მიიწივნეს ქვეყანასა ეზინკისასა და სევასტიას დაუწყეს ოჵრება:
Mაშინ სულტანმან ყიასდინ მოუწოდა ყოველთა სპათა და შემოიკრიბა მჵედრ
ობაჳ თჴსი კაცი ორმეოცი ბევრი, რომელ არს ოთხასი ათასი. და უჩინა
მჵედართ მთავრად შარვაშის ძე აფხაზი სახელით დარდანი. რომელი სიმჵნისა
მისისათჴს პირველვე დიდსა დიდებასა აღეყუანა. და მტკიცედ ეპყრა სჯუ
ლი ქრისტესი. ამას თანა ფარადავლა თორელის ახალ ციხელის შალვას
ძე. რომელი ლტოლვილი წარსრულ იყო სულტანს წინაშე. კაცი მჵნე
და რაზმთა შინა სახელოვანი. ესენი მჵედართ მთავარ ყუნა და ლაშქართა წინა
მბრძოლად განაჩინნა. წარმოვიდა მათისა სიახლესა და დაებანაკა:
ESმა რა ესე თათართა მოსლვა სულტნისა წყობად მათდა. ესრე ზომ განლა
ღებულ იყუნეს რომე განიხარნეს. ამისი მსმენელი ბიჩუის ნოინი მივიდა
თხრობად ქართველთა მუნ მყოფთა მოსვლა სულტნისა ყიასდინისი ახარა: და
იხილა ძის წული ყუარყუარე ჯაყელისა სახელით სარგიზ კაცი მჵნე და შემმა
რთებელი და ჵელოვანი ომსა შინა, ჵმა უყო ბიჩუის და ჰქვა. მახარობე
ლად მე მოვალ ვითარ რაჳ იყოს ნიჭი ჩემი. რამეთუ დიდსა სულტანსა
ასმიეს მოსლვა ჩვენი და იგიცა მოახლოებულ არს და დაუბანაკებიეს ახლ
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ოს ჩვენსა დიდითა და უამრავითა ლაშქრითა. და ხვალე ეგულების წყ
ობად და ბრძოლისა ყოფად ჩვენდა. ესმა რა ესე სარგიზს განკვირვებულმ
ან ჰქვა. უწყი წყობათა შინა სიმჵნე და გამარჯვება თქვენი ჶი ნოინო
გარნა სიმრავლისათჴს მათისა არას ვეჭობ სახარულევანსა:
X~ ბიჩვის განიღიმნა და ჰრქვა. არა თურე კეთილად მეცნიერ ხარ ნათესა
ვისა ჩვენ მოლიდთასა. რადგან ღ~თნ მოგვცა ჩვენ ძლევა არად შეგვირა
ცხია სიმრავლე სპათა. რამეთუ უმრავლ ესთა უმჯობესად ვიდრე მე ვსძ
ლევთ და უმრავლესითა აღვივსებით ალაფითა. აწ განემზადენით ხვალისა
ბრძოლად და ვიხილოთ ვითარ ვებრძვით მტერთა. ესე ზომ განლაღებულ
იყუნეს ყოველთა ნათესავთა ზედა: ვითარ განთენა და მოვიდა სულტანი ს
პითა საზარელითა. რამეთუ იყო ოთხასი ათასი მჵედარი და განაწყუეს რა
ზმი. აქათ თათართა განაწყუეს რაზმი. და ურჩეულესნი მათნი მარცხენეს
ა მჵარსა დააწესნეს. ესრეთ აქუნდესთ წესად. უმჯობესთა ვიდრე მე მა
რცხენესა მჵარსა დააწესებდიან. ამის ძლით რომელ სხვანი ყოველნი
ნათესავნი უმჯობესთა და უმჵნესთა მარჯუენით აქუნდა დაწესება. რა
თა ურჩეულესნი ურჩეულესსა შეემთხვივნენ. ხოლო დროშათა მათთა სი

მეწამულე მოასწავებდა სისხლისა დამღვრელობასა მტერთასა და მიმართ
ეს ძლიერად და რაჳ მიიახლნეს ურთიერთას:
i¦ყეს თათართა ჵმითა მაღლითა ძლიერად ზახილი. აჰლა აჰლა აჰლა რო
მელი ძნელად სათარგმანებელ არს და უცნაურ. და სამჯერ იტყოდიან
ამას აჰლა აჰლა აჰლა და მყის მიეტევნიან: ხოლო ქართველნი უპი
რატეს და უმჵნეს ძლიერად ეწყუნეს. და იქმნა ომი სასტიკი და მოს
წყდა ურიცხვი სიმრავლე სპათაგან სულტნისათა. სადა სახელოვანი
ცა შარვაშის ძე დარდანი აფხაზი მჵედართ მთავარი მათი მოიკლა და
ივლტოდეს სპანი სულტნისანი. და დევნა უყვეს რაჳ თათართა და ქართვ
ელთა ურიცხვი სული მოსრეს და შეიპყრნეს მრავალნი. ხოლო ახლ
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ციხელი სულტნისა მიერ მოიკლა შურითა ქართველთათა. ესე ზომ
ეწყუნეს ქართველნი ვითა განკვირდეს ყოველნი თათარნი. ამისთჴს სიყ
ვარულსა და პატივსა და ნიჭსა წინა უყოფდეს და ქებასა შეასხმიდეს:
X~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ყოვლითა სიმდიდრითა ოქროთა და ვეც
ხლითა. სასმურითა და სამზარეულოთა ოქროსა და ვეცხლისათა. უცხოთა
ლარითა და სამოსლითა. ცხენისა და ჯორისა და აქლემისა არა იყო რიცხვი
რაზომი აღიღეს. ესრეთ სავსენი მივიდეს საბერძნეთს დევნად სულტნისა,
და მიჰყუეს ვიდრე იკონიადმდე. რომელ არს ქალაქი ფრიად დიდი და ზღუდითა
მიერ მტკიცითა განმაგრებული რომელსა შინა შელტოლვილ იყო სულტ
ანი. და კვალად კართა ქალაქისათა იქმნა ომი ძლიერი რომელთა თითოეუ
ლად არა არს ჟამი მოთხრობად. რამეთუ უმრავლესთა დღეთა გამოვიდიან
ჩალისად და იბრძოდიან. სადა იგიცა ძლიერი და სახელოვანი ჩალისობა
გარდაიჵადეს მრავალთა დღეთა მათ სახელოვანთა ქართველთა. ხოლო სულ
ტანმან შეიწრებულმან ბრძოლისაგან ითხოვა ზავი და აღუთქვა ხარაჯა დ
იდი და მძიმე. და მრავლითა ძღვნითა და უფასოთა თვალ მარგალიტთა ძღუ
ნად მიმცემითა მოამშვიდნა და ითხოვნა მცველნი და ესრეთ ჟამ რაოდენ მე
არა იხილონ სულტანი ვიდრემდის გამოარჩიონ უმჯობესი. ამისნი დამჯე
რებელნი თათარნი წარმოვიდეს და მოვიდეს ხლათს:
X~ სულტანმან ხლათისა მან ითხოვა ზავი და წინა მოეგება ძღვნითა დიდითა.
ხოლო მან კეთილად შეიწყნარეს და მცველნი დაუდგინნეს რომელ არი
ან შანანი და წარვიდეს საზაფხულოსა სადგომსა გელაქუნს და არარატისა
მთასა. და გამოგზავნეს მოციქული მეფესა რუსუდანს წინაშე რათა ზავი იქ
მნას მათ შორის და მოსცეს ძე მისი დავით და მისცენ მეფობა ტფილისი
და ყოველი საქართველო. და ვითარ ესმა ესე რუსუდანს სთნდა სიტყუა
ესე. და გულ სავსე იყო ამის თჴს რამეთუ ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს.
და მინდობილსა შეიწყნარებდეს. და გარდამოვიდა თჴთ მეფე და წარმოგზავ
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ნა ძე თჴსი დავით რომელთა წინა მიეგებნეს შანშე და ავაგ რომე
ლი თათართა დიდათ პატივითა შეეწყნარა. შოთა კუპარი თორელი
ვარამ ქართლის ერისთავი. სურამელი გრიგოლ სამცხის სპასალარი

და მეჭურჭლეთ უხუცესი ციხის ჯვარელი თმოგველი შავშ კლარჯნი
და ტაოელნი და წარიყუანეს მეფე ძე რუსუდანისი დავით:
X~ რუსუდან თანა წარიტანნა ყოველნი მთავარნი ლიხთ იმერელნი და
დიანი ცოტნე კაცი პატიოსანი და სათნოებიანი და ბრძოლათა შინა სახ
ელოვანი ბედიანი რაჭის ერის თავი. გურიელი და ყოველნი წარჩინებუ
ლნი. წარემართნეს და შევიდეს ტფილისს. და წარვიდეს მუნით ბარდა
ვს სადა დაებანაკათ ნოინთა: მიიყუანეს დავით დიდითა პატივითა და ლა
შქრითა. ვითარ იხილეს ქარმაღან ჩაღატარ იოსურ და ბიჩუის. განიხ
არეს პატივი უყვეს მეფესა და მთავართა საქართველოსათა. და მოსცეს
ყოველი საქართველო ტფილისი და სამშვილდე რომელი პირველ ომითა აე
ღო იოსურ ნოინსა და ანგურაგს თანა დახდომითა ავაგისათა. და ესრეთ
კეთილად შეიწყნარეს დავით მეფე. რომელსა ნარინ დავითობით უწოდეს.
ესე იგი არს სეფის პირი დავით:
Mაშინ წარავლინეს მოციქული წინაშე დიდისა ყაინისა რომელი ყარაყურუმს
იჯდა ტახტსა ზედა ჩინგიზ ყაინისასა. და ჩინგიზ ყაინი გარდაცვალებულ
იყო და ჵელთ იგდო ძემან მისმან სახელით ოქროფა ყაინობა. რომელი ი
ყო კაცი კეთილი დიდად უხვი და მოსამართლე. და იგიცა გარდაიცვალა.
და დასვეს ძე ოქროფასი ყაენად სახელით ქუქ. და იგიცა მოკუდა. და ჵელ
თ იგდო ყაენობა მანგუ. ამას გაუგზავნეს მოციქული და აუწყეს აღება
სპარსეთისა საქართველოსა და დიდისა საბერძნეთისა და ყოველთა თემთა.
და გაუგზავნეს დიადი მოკაზმული ქუდი აბჯარი ტანისამოსი. და მიუწერეს
წესი და სჯული ვითარმედ ქართველნი სრულიად მოვიდეს მეფე და ერთო
ბილნი ქართველნი რომელსა აქუსთ სჯული კეთილი და ტყუილსა ევლტ
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იან. და მწამლველი და მხიბლავი კაცი არცა თუ სახელ იდების მათ შო
რის. ხოლო სპარსნი არიან ცრუ მოღალატენი ფიცისა არა შემნახავნი და მუ
ლიდნი და მწამლველნი მრავალნი იპოებიან მათ შორის. და ურცხვინოდ
მამათ მავალნი:
Mიიწია რაჳ ელჩი ბათოსა რომელი იყო შვილი თუბისი პირმშოსა ჩინგიზ
ყაენის შვილისა. რამეთუ მაშინ ყაენთა უპირატესობა ბათოს ყაენსა ეპყ
რა. რომელსა ჰქონდა ოვსეთი და დიდი ყივჩაყეთი ხაზარეთი და რუსეთი ვი
დრე ბნელეთამდის და ზღუადმდე დარუბანდისა. და ამან წარავლინა წინაშე
მანგუ ყაენისა. და ვითარ იხილა მოციქული განიხარა და ჩაბალახისა ხილვა
სა ზედა განკვირდა. და ესრეთ მიუმცნო ნოინთა მანგუ ყაინ. ვინადგან ქართ
ველნი წყობათა შინა კეთილად გიხილავნ და ტყუილი არა არს მათ შორის
და მინდობა იციან და მჵნენი არიან ბრძოლათა შინა. თქვენ გვერდით იპყრ
ენით მტერთა თქვენთა ზედა ბრძოლად. ხოლო სპარსნი მოსწყვიდენით და
მის ქვეყანისა თავადნი აქა წარმოგზავნენით:
ESე მოციქულნი რა მოვიდეს ავაგ რომელი ამირ სპასალარობისაგან ათაბაგ იქმნ
ა. მეფის რუსუდანის მიერ იგი წარავლინა ჩაღატარ ნოინ წინაშე დიდისა ყა
ენისა ბათოსა და ხლათისა სულტანი. წარვიდეს უცნაურსა და ყოვლადვე ქა

რთველთა ნათესავისაგან უვალსა გზასა. და ვითარ მიიწინეს წინაშე ბათოსა
რომელი იყო მას ჟამსა უმთავრესი ყაენთა და უზეშთაესი და აღმატებული
შვენიერებითა. და მუნ თანა წარეტანა ათაბაგსა ავაგს, ივანე ახალ ციხელ
ის ძე სახელით დავით ეჯიბი ავაგისი. და მან ჰქვა ავაგს. ვინათგან უცხო
თა ნათესავთა მომართ მოვიწიენით და არა უწყით თუ რა ყოფად არს ჩვენდა.
ესრეთ განგაზრახებ რათა ვიქმნე მე ვითარცა პატრონი და მთავარ შენდა
და შენ იქმნე ვითარცა მონა. უკეთუ ენებოს მოკუდინება შენი მე მოვიკლა
და არა შენ და არღარა ვეჭუ უკეთუ ბატონი მოიკლას ყმათაცა დაჵოცად. და
ესრეთ მრავლითა ვედრებითა და იძულებითა დაარწმუნეს ავაგს ამისდა ყოფად.
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ვითარ შევიდეს წინაშე ბათოსა წინა წაიძღვანა დავით ვითარცა უმთავრ
ესი. და ესოდენი სათნოება ქმნა დავით განმწირველმან თავისა თჴსისმან ს
იკუდილად პატრონისა თჴს.
X~ იხილა რა ყაენმან ბათო განიხარა და დიდად პატივ სცა მრავალთა დღეთა.
და ვითარ სცნეს კეთილის ყოფა ბათოსგან და უშიშ იქმნნეს სიკუიდილისაგან
ერთსა დღესა შეუწოდა ბათო და ავაგ წინა წარუძღვა. ესე რა იხილა ყა
ენმან განკვირვებით შემხედველი ეტყოდა ავაგს არა სადა მეცნიერ ხარა ვ
ითარმედ პატრონი არს შენი რომელი უკანის შენსა დგას და შენ წინა წარმოს
ძღოლიხარ. ხოლო დავით ღიმილით ეტყოდა დიდო და განმარჯვებულო ჵელმ
წიფეო ეგე არს პატრონი და მე მონა მისი. და განკვირვებული ყაენი ჰკითხვი
და მიზეზსა მისსა. რომლისათჴს დავით თქვა. მის ძლით ვყავ დიდო ყაენო
რომელ არა მეცნიერნი ვართ სიკეთისა შენისა. და რასა შეგვამთხუევდით არა
უწყოდით. უკეთუ გენება მოკუდინება ჩვენი მემცა მოგეკალ უწინარეს და
არა პატრონი ჩემი. რომლისათჴს დიდად განკვირდა და აქო დავით. და თქვა ყა
ენმან უკეთუ ნათესავი ქართველთა ეგე ვითარი არს. ვბრძანებ რათა რაოდენ
ნიცა ნათესავნი არიან მორჩილებასა ქჲშე ჩვენ ყაენთასა ყოველთა უმაღ
ლესად და უწარჩინებულესად დაგიჭირნე და ყოველთა უპატიოსნესად აღგრა
ცხნე. და მამული და საქონელი თქვენთა ჵელთა იყოს. და ყოველსა საქმესა ში
ნა მისანდონი იყუნეთ ჩვენგან. და ესრეთ ესე ბრძანება დააწერინა და განა
ჩინა. და მოსწერა დიდსა მანგუ ყაენსა. და წარგზავნა მის წინაშე ხატაეთს და ყა
რაყურუმს: ესენი აქამდინ იყავნ:
X~ ჩვენ დაშთომილისა სიტყვისა მიმართ აღვიდეთ. გარდამოვიდარა მეფე რუ
სუდან ლიხით და მივიდა ტფილისად. წინა მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებუ
ლნი სამეფოსა მისისანი. და წარავლინა ძე თჴსი დავით ნოინთა წინაშე რო
მელთა პატივით შეიწყნარეს იგი. და მოსცეს ყოველი სამეფო წარჩინებულნი
და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი. და ესრეთ კვალად ეგო სრული ს
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ამეფო ბრძანებასა ქვეშე რუსუდან მეფისასა:
Öვალად აქაცა ვინებე დუმილი ვინათგან მეგულების საქმისა განსაკრთომელი
სა მოთხრობად. დაღათუ არა საკადრებელ არს თხრობად მეფეთა თჴს უშვერსა

რასამე. რამეთუ იტყვის მოსე მხილველი ღ~თისა ვითარმედ მთავარსა ერისა შ
ენისასა არა ჰრქვა ბოროტი. გარნა ვინადგან წიგნი ესე შუა მდებარე არს
კეთილის მოქმედთა და ბოროტის მოქმედთა თჴს შენდობილ იყავნ სიტყუანი ჩ
ემნი. რამეთუ ჟამთა აღმწერელობა ჭ~ტის მეტყუელება არს და არა თუ
თვალ ხმა ვისთჴს მე. რამეთუ ამათ ჟამთა დაივიწყა შიში ღ~თისა და ანდერძი
ძმისა თჴსისა. და ფიცი იგი რომელი აფიცა ძმამან მის მან რუსუდან მე
ფესა. და განიზრახა ზრახვა უცხო რათა დაუმკიცდეს მეფობა ძესა მისსა
დავითს. და წარავლინა კაცი საბერძნეთს სულტანსა ყიასდინს და ასულსა მი
სსა თამარს წინაშე. რათა ძმის წული მისი დავით ყრმა რომელ პირველ წარე
ვლინა მათდა რათა ბოროტი რამე უყონ მას, და მათ არა რა ბოროტი
ეყო. და შეუთვალა აწ რათა ბოროტი უყონ წარსწყმიდონ და მოკლან და
მიერთგან უზრუნველად ეპყრას მეფობა მას და ძესა მისსა დავითს:
X~ მათ არა ისმინეს ესე. და კვალად სხვა წარავლინა მოციქული ამავე პირისა
თჴს, ხოლო იგინი არა ერჩდეს. და მესამედ სხვა სავედრებელი წიგნი წარგზა
ვნა შვილისა და ძმის მკლველობითა სავსე, და იგინი არცა მაშინ ერჩდ
ეს. და ამისგან განცვიფრებულმან და გულის წყრომითა აღვსებულმან დაივ
იწყა დედობრივი ლმობა და ნათესავობა და სჯული ბუნებითი და თჴთ შვ
ილისა სიყუარული. ვითარცა იტყვის ბრძენი სოლომონ. ვითარმედ გულის
წყრომამან კაცისა მან სიმართლე ღ~თისა არა ყვის. ვითარცა ამანცა კეთილ
თა ძირთა მორჩმან არა ყო სიმართლე და წყალობა: დაწერა წიგნი სიძესა
თჴსსა სულტანსა ყიასდინს თანა ესრეთ. ვითარმედ ამის თჴს მენება მოკლვა
ძმის წულისა ჩემისა დავითისი რამეთუ ასულსა ჩემსა და ცოლსა შენსა ძმის
წული ჩემი დავით თანა ეყოფის სიბილწედ. ამის თჴს არა უნდა ასულსა ჩე
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მსა მისთჴს ბოროტი: ჶი გინება მჵეცთა უმძვინვარესი. ჶი მკლვე
ლობა ოდესმე სმენილთა და გარდარეულთა მკულელობათა უბოროტ
ესი რომელი აღასრულა შვილსა და ძმასა თჴსსა ზედა, დამვიწყებელმან
დედობრივთა და ძმებრივთა ლმობათამან:
X~ მიიწია რა წიგნა ესე სულტანს წინაშე მყის აღშფოთდა და შევიდა სახ
ლსა სადედოფლოსა და უპატიოდ განითრია ცოლი თჴსი მოფხურითა თმა
თათა. და ფერჵითა ძლიერად უხეთქნა პირსა მას შვენიერსა. და ტანი იგი
ზარიფი ფრიადისა ცემისაგან სისხლის ფერ ყო. და ხატნი იგი რომელნი სა
მარადისოდ აქუნდის სავედრებელად მის წინაშე შეაგინნა და დამუსრნა. და ყო
ველნი მის წინაშე მყოფნი მსახურნი და მჵევალნი ექსორია ყუნა და რომელნ
იმე მოსწყვიდნა. და ცოლსა მისსა შინებით უთქმიდა უწყალოდ სიკუდილ
სა უკეთუ არა დაუტეოს სჯული ქრისტესი და მუსულმან იქმნეს. და
მრავალნიცა ტანჯვანი შეამთხვივნა რომლისა შემდგომად მრავალთა ტანჯვა
თა მიერ, მომედგრებულმან უარ უყო სჯული ქრისტესი. რამეთუ აქამო
მდე მტკიცედ ეპყრა სჯული ჭ~ტი. რამეთუ ხუცესნი და ხატნი და ჯვარნი
წინაშე მისსა აქუნდეს არა ფარულად, არამედ განცხადებულად.
Ñ~ ყრმა იგი დავით შეიპყრეს და მრავალნი ტანჯვანი შეამთხუივნეს რათა ჭე

შმარიტი აღიაროს. ხოლო იგი იტყოდა უბრალო ვარ მოწამე არს ღ~თი. და
ღათუ აწ ესე ცილი დამწამა მამიდამან ჩემმან დასაჯერებელ არს თქვე
ნს წინაშე. გარნა საქართველოთა ბრალისა და შეცოდებისათჴს ექსორია მყო
და სიკუდილი ჩემი გამცნოთ. აწ იხილე მოწყალეო და მაღალო სულტანო
რამეთუ ადრითგანვე ენება ჩემი მოკუდინება და მკლველობისა ჩემისა გუ
ლი აქუნდა: ესე ვითარცა ესმა სულტანსა მცირედ ლმობიერ იქმნა.
და მაშინ სიკუდილი არღარა ინება მისი, განგებითა ზეგარდამოთა. რამეთ
უ მსჯავრნი და განგებულებანი ღ~თისანი გამოუკულეველ არიან. ვითარ
ცა წერილ არს ვინ ცნა გონება უფლისა ანუ ვინ თანა მზრახველ ეყო
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მას. გარნა არავე სრულიად დამშვიდნა გულის წყრომა სულტნისა. რამე
თუ ვითარცა ალითა მძაფრითა ეტყინებოდა გული მისი. ამის თჴს მოუ
წოდა მენავეთ მოძღვარს და მისცა დავით ჵელთა მათთა და ამცნო რათა
წარიყუანონ ზღვად და შთააგდონ სიღრმესა ზღვისასა. ხოლო უკეთუ არა
ყონ ესე იავარ იქმნენ იგინი სახლითა და დედა წულითა მათითა და იგინი
ბოროტად მოისრნენ:
X~ მენავეთა მათ წარიყუანეს და შთასვეს ნავსა და მიმართეს პელაგონად და მი
იწივნეს სიღრმედ დიდად განშორებულად ქუეყანისაგან და ენებათ შთაგდება დავ
ითისი. მაშინ ევედრა მენავეთა რათა ილოცოს მცირედ. ხოლო მათ დრო სცეს
ვითარ აღდგა და აღმოიღო უბეთგან ხატი ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა
რომელი ვედრების სახედ დახატულ იყო და მარადის თანა აქუნდის. და მის
ა მიმართ აქუნდის სასოება. ესე დაიდვა პირსა და თვალთა და ცრემლნი სიმ
წარისანი გარდმოსთხინა და თქვა. ყოვლად წმიდაო დედოფალო დედაო მჵსნელ
ისა ჩვენისა იესოს ქრისტესო ცოდვილთა შესავედრებელო და ნუგეშინის მცემელო.
შენ შეივედრე სული ჩემი რამეთუ შენ ხარ ნუგეშინის მცემელი მწარისა ამის
სიობლისა ჩემისა და უმსჯავროდ სიკუდილისა. რამეთუ სამარესა და მიწასა
შინაცა დაფლვად არავინ ღირს მყო. რამეთუ საჭმლად თევზთა მივეცი, და სა
ფლავი ჩემი არა საცნაურ იქმნების. არამედ მოწყალებათა შენთა მინდობილი ვი
თხოვ უკანასკნელსა ამას ოხჭანსა შინა რათა მიჵსნა ჰაერის მცველთა ჵელთაგან.
და საშინელთა მათ სატანჯველთაგან რომელსა მოელიან ჩემებრ ცოდვილნი და ბ
რალეულნი. ამას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმობიერად. და ცრემლთა
მწარეთა მომდინებელი:
Mაშინ აჵადეს შესამოსელი და ხატი წარუღეს. რომლისა თჴს ევედრა ლმობიერად
რათა მისცენ ხატი იგი ყოვლად წმიდისა და რათა თანა აქუნდეს. ისმინეს მენავეთა
და მის ცეს ხატი იგი და დაიკიდა ყელსა. ხოლო ვითარ ეგულებოდათ შთაგდებაჳ
ერთმან მენავეთაგანმან ყო წყალობა განგებითა ღ~თისათა და ვედრებისა ღ~თის მშ
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ობელისა მცირე რამე ფიცარი მისცა ჵელთა მისთა და ესრეთ შთააგდ
ეს ზღვად. ხოლო დავით მოეხვივა ფიცარსა მას და მობერა ქარმან ძლიე
რმან და მყის უჩინო იქმნა თვალთაგან მათთა. და მიმო აქუნდა ფიცარი იგ
ი ყრმითურთ ღელვათა ვითარ კიდობანი ნოესი და მყის განაგდო ჵმელად. იხი

ლა იგი ვაჭარმან ვინმე მგზავრ მომავალმან. და მიავლინა მან მცურავი რა
მეთუ ჯერეთ შორსღა იყო ქვეყანისაგან ვითარ უტევან ერთ. და მოიყუანა ვა
ჭარსა მას თანა. მყის შემოსეს და საზრდელი მოართვეს და ნუგეშინისცეს.
და განძლიერდა რა შიმშილისა და წყურილისაგან შეიწრებული რომელი თ
ვალთაცა კამკამებად ძლით ეძლო. მაშინ იწყო კითხვად ვაჭარმან მან მიზე
ზი შთააგდებისა მისისა ზღუად. ხოლო მან ყოველივე ზემო წერილი საქმე ა
უწყა. რომლისათჴს განიხარა ვაჭარმან მან და სახ ლად თჴსად წარიყუანა და
იწყო პატივის ცემა ვითარცა საყუარელსა შვილსა ესრეთ ფუფუნებდა. და
იყო მას ვაჭარსა თანა ექვსი თვე ოდენ. და განცხადნა საქმე ესე ყოველ
თა შორის ვითარმედ ვაჭარსა ვისმე ზღვასა შთაგდებული ქართველთა მეფი
სა ძე უპოვნიეს. და მიიწია სიტყუა ესე სულტანსა ყიასდინს თანა:
Mაშინ აღივსო გულის წყრომითა. მყის წარმოავლინნა მჵედარნი და მოაყუანინა
ყრმა იგი და მენავენი პყრობილ ყუნა და სიკუდილსა აქადებდა ბრძა
ნებასა ჩემსა რად ურჩ ექმნენითო. ხოლო ისწავეს რა ვაჭრისა მისგან ზე
და მიწევნით ზღვით გამოყუანება და შორს ყოფა ადგილსა მის სადა შთ
აეგდოთ და რომელსა ნაპირსა გამოიყუანა ყრამა იგი მენავენი იგი განუტევ
ნა. ხოლო დავითის თჴს არავე დასცხრა გულის წყრომად. არამედ ვითარცა
ჲეროდე შესძინა ძვირი ძვირსა ზედა და კაცის კვლა კაცის კვლასა ზედა
და უბოროტესი სატანჯველი განაჩინა. რამეთუ იყო ჯურღმული ღრმა რო
მელსა შინა წყალი არა იყო. ამას შინა იყუნეს გველნი შთაყრილნი. ას
პიტნი წამლიანნი სავსენი გესლითა მაკუდინებელითა და ლოდი დიდი ზედა
ედვა. და იყო ყოვლად უნათლო მღვიმე იგი. და მწარისა სიკუდილისა ღი
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რსსა მას შინა შთააგდებდიან. მას შინა ბრძანა ყიასდინ შთაგდება ყ
რმისა მის დავითისი:
DA ვითარცა წარიყუანეს დავით თანავე აქუნდა ხატი იგი. აღიღეს ორ
მოსა მისგან ქვა იგი და მას შინა შთააგდეს, და ლოდი იგი ზედა მია
გორვეს. ხოლო დაიცვა ღ~თნ ვითარცა დანიელ პირისაგან ლომთასა, ეგერ
ეთვე ესე მჵეცთა მათგან გესლიანთა: ამა დავითის ერთი ყრმა პირველვე თა
ნა წარტანებული მამისა მათისა ლაშა გიორგისაგან ეახლა. ნათესავით რო
ვთი სახელით სოსნა: რომელი იგი ფრიად უყუარდა. ესე შეუდგა რაჟამს
შთააგდებდენ ჯურღმულსა მას და დაისწავა ადგილი იგი. და რაჟამს დაუ
ტევეს კაცთა მათ სულტანისათა. მივიდა სოსნა მცირედ შეთხარა პირის
კერძ. და წარვიდა ქალაქად. მიმოვიდოდეს და ითხოვდის პურსა წარიღის
და იდუმალ შთაუგდის პური. და ესრეთ ზრდინ ხუთ წელ. ორი გუდა
ქონდის სოსნას ერთითა პურსა და ერთითა წყალსა შთაუკიდებდის საბლი
თა ყრმასა მას: X~ მიწვის რა ძილად ყრმა იგი დავით გუელნი იგი
რომელნი მე ყელსა მოეხვეოდეს რომელნი მე ფერჵსა, სხვანი უბესა, სხვ
ანი გვერდსა უწვიან. და ვითარ ეძინა დღესა ერთსა გვერდისა ქცევასა
შინა. მჵრითა დააჭირა გველსა ერთსა და ატკივნა. რომელმანცა სასტიკად
უკბინა მჵარსა ზედა დავითს. და ვითარ სიმწარისაგან ძლიერად ჵმა ყო

დავით. სხვანი იგი გველნი მოუჵდეს და დაჭრეს გველი იგი მკბენელი
დავითისი. და იწყეს ლოშნად წყლულთა მათ ყრმისათა და მყის განკ
ურნეს. და გუელი იგი შეჭამეს გველთა მათ. ესრეთ საკვირველე
ბით განარინა ღ~თნ ყოვლისაგან წარსაწყმედელისა რომელნი მოიწივ
ნეს მას ზედა:
r~ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან თავით თჴსით დამტკიცება. მეფ
ობა ძისა თჴსისათჴს. არა მომჵსენებელმან სიტყუასა წინასწარმეტყუე
ლისა ესაიასსა რომელსა იტყვის. და მოხედნეს უფალმან გონებასა
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მას ზედა დიდსა მთავარსა ასურასტანისასა. და სიმაღლესა მას ზედა
დიდისა მთავრობისა მისისასა. და სიმდიდრესა თვალთა მისთასა. რამეთუ
თქვა ძალითა ჵელთა ჩემთათა ვყო. და სიბრძნითა გულის ჵმის ყოფისა
ჩემისათა მოვიპყრნე საზღვარნი თესლებისანი. და ძალი მათი წარმოვიღო
და შევძრნე დამკვიდრებულნი და სოფელი ყოველი დავიპყრა ვითარცა მა
რთვენი, და ვითარცა კუერცხი დაშთომილი აღვიხუნე. და არავინ იყოს
რომელი განმერეს მე ანუ სიტყუა მიგოს. აწ უკჲ იდიდოს მეა ც
ული თჴნიერ მკვეთელისა ვითარმცა თავით თჴსით კუეთდა. ანუ ამაღლდ
ეს ხერხი თჴნიერ მზიდველისა მისისა. ეგრეთვე ვინ აღიღის შეშა გი
ნა კჲრთხი. არა ეგრეთ, არამედ მოავლინოს უფალმან საბაოთ შენსა მა
გას პატიოსნებასა ზედა უპატიოება. და დიდებასა შენსა ზედა ცეცხ
ლი აღგზებული აღატყდებოდის. ვითარ აღესრულა პატიოსნისა მეფისა
რუსუდანის ზედა: რამეთუ სირცხვილ მიჩნს კადრებად, და კვალად დუმ
ილად ვერ მიძლავს. რამეთუ უპატიო ყო თავი მისი ბოროტითა ამით ჵელ
ყოფითა. არამედ განაქარვა ღ~თნ განზრახვა მისი ვითარ ზრახვა აქიტობელ
ისი დავითის ზე: არა გულის ჵმა ყვნა თქმულნი იგი წინასწარმეტყუელ
ისა. უფალმან განაქარვნის ზრახვანი კაცთანი ზრახვა მან სამღ~თომან. ვი
თარცა მოსეს ზე ფარაოსი, და განერა ჵელთაგან მისთა. და კვალად ვითა
რ განერა დავით საულისაგან და ცუდ იქმნა განზრახვა მათი: ეგრეთვე
შენი ჶი კეთილთა ძირთა მორჩო დედოფალთ დედოფალო და მეფეო რუ
სუდან რა ჰყავ ანუ რა მოივაჭრე. იხილე რამეთუ ხუთისა წლისა ჟამნი
დაყუნა ულხინებელთა ამათ ჭირთა შინა ჯურღმულსა ღრმასა გუელთა თა
ნა. იგი განერა ზეგარდამოთა განგებითა, ხოლო შენ განსვენებასა და ს
უფევასა შინა მყოფი და ტახტსა ზედან მჯდომი მრჩობლ განეჵვი ცხო
ვრებისაგან, ვითარცა ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:
X~ ჩვენ პირველსა სიტყუასა აღვიდეთ. მოიწია რა მეფე რუსუდან ტფილის
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და ძე მისი დავით ნოინთა წინა წარავლინა. ხოლო მათ ინებეს დავითისი
დიდსა ყაენს ბითოს წინ წარვლინება და მიერ ყარაყურუმს მანგუ ყაენის
წინა. და ვითარცა ცნა რუსუდან წარვლინება ძისა თჴსისა უცხოთა ნათესავ
თა შორის უცნაურთა და შორთა ქვეყანათა ტკივილითა და უზომოთა მწუხარე

ბითა შეიცვებოდა. და დაუწყუედელთა ცრემლთა მოადინებდა. და მოიხსენებდა რა
იგი ყო ძმის წულსა თჴსსა დავითის ზედა. ვითარ ექსორია ყო ეგრეთვე თათა
რთა წარავლინეს ძე მისი ვითარ ექსორიად წინაშე ბითოსა. ვითარ არღა
რა იყო ღონე წარვიდა ნარინ დავით და წარჰყუეს ცოტანი ვინმე თანა შეზ
რდილნი ქართლის ერისთჴს გრიგოლის სურამელის შვილი ბეგაჳ. გურკე
ლელი მახუჯაგის ძე. ამირეჯიბი ბეშქენ. და თვალნიცა ორნი თანა წარეტან
ებინეს უდუმალ ძვირ საფასონი. და წარვიდეს შემდგომად კვალსა ავაგის
ასა და ხლათის სულტნისასა, რამეთუ პირველად იგინი გაეგზავნეს თათართა.
და მიიწივნეს წინაშე ზემო ჵსენებულისა ბათოსა. რომელმან კეთილად ისტუ
მრნა და ორისა წლისა ჟამთა თჴსთა თანა იპყრა ნარინ დავით. და მერმე წარა
ვლინა ჩინ მაჩინს და ყარაყურუმს მანგუ ყაენს წინაშე. რომელი მიიწია რაჳ
კეთილად შეიწყნარა და ავაგს შეეყარა რომელი პირველ მისრულ იყო მუნ
და მისთანა იყოფოდა. და ყაენი კეთილსა უყოფდა მას:
a¦ ოთხთა ამათ ნოინთა მოიგონეს ბოროტის ყოფა ალმუთელთა რომელნი
შეამთხვინეს პირველად. აღიმჵედრეს მათ ალმუთელთა ზედა, და თანა წარიტ
ანნეს ქართველნი და მათ თანა აბრძოლებდეს მტერთა მათთა ზედა. და წა
რმოუვლინეს მოციქული მეფესა რუსუდანს. რათა მისცეს საქართველოდამ ლ
აშქარი კმა საყოფელი ალმუთსა ზედა:
mას ჟამსა მეფე რუსუდან შვილისა თჴსისა ნაღვლითა და ტკივილითა მწარი
თა ილეოდა და დასნეულებული გარდაიცვალა ტფილისს: ქ~კსა, ~ნა.
ეს ამბავი სხვას ქორონიკონში ვიძიეთ იმიტომ ასრე დავსწერეთ. ამ ქ~კსა მოკდა
რსდან მეფე.
მოჵდა ფარხს ფოლადი ამოსწყვიტნა სრლიად სამეფონი. და არავინ ჰყა
გამვლენი. ამა დროსა
ალასტანელისა შვილი დავით მეფე მივიდა ყაინს წინაშე მეფობისა გამოსათხოვრად.
ვიდრე იქ
ით მობრნდებოდა მოჵდეს თათარნი და სრლად სამცხის სახლი გარდავლინეს:
და წარიყუანეს მთავართა დიდითა პატივითა და გლოვითა და დამარხეს სამარხ
ოსა მამათა მათთასა მონასტერსა გელათს. და გახდეს ქართველნი უნუგეშ
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ინისცემოდ და უმეფოდ. და არღარა ვინ იპოებოდა ნათესავი მეფეთა რამ
ეთუ ერთი დავით საბერძნეთს წარევლინა ყიასდინს თანა რათა წარწყმიდოს.
და მეორე დავით რომელსა ნარინ დავითობით უჵმობდეს ყარაყურუმს წარეგზა
ვნა და არა უწყოდეს თუ რაჳ შეემთხვია: ამისთჴს თითოეული თავადი თავი
სა თჴსისათჴს გააგებდა და ზრუნვიდა. რამეთუ თითოეული ერის მთავარი მა
თსა ხვედრსა ნოინსა შეუდგა. რამეთუ პირველვე განყოფილ იყუნეს ნოინ
თა მიერ. და გააჩინეს თათართა ბევრის მთავარი რომელსა დუმნის მთავრად
უწოდდეს. და გამოარჩივეს პირველად ეგარსლან ბაკურ ციხელი ღრმად მო
უბნარი მჵნედ მეომარი და არას საქონლისა პატრონი. ამას მიათვალეს ლა
შქარი ჲრეთ კახეთისა კამბეჩანისა ტფილისითგან აღმართ ვიდრე მთადმდე

შამახისა. და შანშეს ჵელთ უდვეს მამული მისი და ავაგისი. ვარამ გაგელ
სა ჵელთ უდვეს ყოველი სომხითი. გრიგოლს სურამელსა ქართლი. და
თორელსა გამრეკელსა მსგავსადვე ეგარსლანისასა საჭაბუკოთ შინა. ჵელთ უ
დვა ჯავახეთი სამცხე და აღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქამდე. ხოლო ცოტნე დ
ადიანსა და რაჭის ერისთავსა ყოველი იმერი სამეფო. და ესრეთ განაჩინეს თა
თართა და განიყუეს ყოველი საქართველო და წარვიდეს ალმუთს ბრძოლად,
და ქართველნი თანა წარიტანეს. და განიყუეს ორად. ნახევარი ერთსა წელს
ა და ნახევარი ერთსა წელსა იყუნიან ალმუთს:
X~ შვიდ წელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისი რომელნი არიან მიპარვით
კაცის მკლველნი რომელთა მულიდად უჵმობენ. ამათ ებრძოდენ მრავალ
ჟამ ესე ზემო ჵსენებულნი ნოინნი ქარმაღან ჩაღატარ იოსურ და ბიჩვის
მოუწყინებელად ზამთარ და ზაფხულ. და მათგან განყოფილნი ქართველნი
თითოუეული ხუედრსა მისსა იახლნიან. ნახევარნი ერთსა წელიწადსა ადგიან
და ნახევარნი მეორესა. და ამა წესითა იბრძოდიან: დღესა ერთსა წარმოგზ
ავნეს ალმუთელთა მულიდი ერთი ჵელოვანი. მივიდა ღამით და მოეპარა
მცველთა ჩაღატარ ნოინისათა. შევიდა კარავსა მისსა და მძინარესა განა
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წონა გულსა მახვილი ერთი და მოკლა იგი რომელ ვერ ვინ აგრძნა. და
ვითარ განთენდა იხილეს კარვის მცველთა ჩაღატარ ნოინი მოკლული. ი
წყეს ტირილად და ტყებად და ვაებად. და ვითარ ესმა სპათა ჩაღატარ ნო
ინისთა მირბიოდეს. და იხილეს რა მათცა მოკლული იწყეს ვაება და ტ
ირილი. და არა უწყოდეს თუ ვითარ ანუ ვის მიერ მოკლულ იყო:
mაშინ თქვეს ყოველთა ვითარმედ ვინათგან ქართველნი დიდსა ჭირსა და სა
სჯელსა შინა არიან ჩვენ მიერ ამისთჴს მოკლეს ქართველთა. ამას ყოველნი
უცილობით დაამტკიცებდეს თვინიერ ქარმაღან ნოინისა კიდე. რამეთუ
იგი იტყოდა დასწყნარდით კაცნო რამეთუ არა არიან ნათესავნი ქართველ
თანი კაცის მკვლელნი. და არცა სჯულ უცთ ესე ვითარისა საქმისა ქმნ
ად. ხოლო იგინი აღშფოთებულნი სიკუდილისა თჴს პატრონისა განძვინე
ბულნი წარმოემართნეს ბანაკისა მიმართ ქართველთასა, რამეთუ მახლობე
ლად ჩაღატარ ნოინისათა დაბანაკებულ იყუნეს. და ვითარ მომართეს განკრ
თეს ქართველნი და უღონოებასა მოეცვნეს. და არა უწყოდეს რამცა ყუეს.
ხოლო ზოგნი ომისა მიმართ განემზადებოდეს და ზოგნი აყენებდეს რამეთუ უმ
ცირეს იყუნეს მათსა:
mაშინ გრიგოლ სურამელი ქართლისა ერისთავი იტყოდა. არა არს ძმანო ჟა
მი ბრძოლისა რამეთუ ჩვენ მცირე ვართ და ესენი უმრავლესნი არიან. და
უკეთუ ბრძოლა ვყოთ ყოველთა მოგუწყუედენ დიდით მცირემდის. და უკეთუ
არა ვებრძვით მე ვგონებ ჩუენ უთავადესთა მოგვწუედენ და ამა ლაშქართა
არღარა. და უმჯობესცა არს რათა ჩვენ ოდენ მთავარნი მოგვწყვიდნენ და
არა ყოველი ესე სიმრავლე მოისრნენ. გარნა შევრდომა ღ~თისა ჯერარს.
რამეთუ არა ვინ არს მჵსნელი ჩვენი თჴინიერ იესო ქრისტე ძე ღ~თისა. და
ყოვლად წმიდა მშობელი მისი მარადის ქალწული მარიამ. რომელი იგი მა

რადის მცველი არს მოსავთა ძისა მისისათა. და უმეტეს ჩვენ ქართველ
თა ნათესავისა:
1-26 სტრ., 234r
a¦ ყოველთა სამ სამი მუჵლი მოიდრიკოთ შევრდომით ყოვლად წმიდისა ღვ
თის მშობელისა მიმართ. და რომელთა უწყით ვთქვათ შესხმა ესე მისი.
მოწყალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღ~თის მშობელო და შემდგო
მი. და ვითარ აღასრულეს ლოცვა ესე სავედრებელი ყოვლად წმიდისა
ღ~თის მშობელისა მოახლებულ იყუნეს თათარნი იგი უწყალოდ დასაჵოც
ლად ქართველთა. მაშინ გამოვიდა კაცი ერთი ლერწმოანით რომელსა აქუ
ნდა ლახუარი წუდილი შებღალული სისხლითა. ლახვარი იგი აღიპყრა
ზე და ძლიერად ჵმობდა მან ქუშტემ ჩაღატარ მან ქუშტემ ჩაღატარ
რომელ არს ენითა სპარსულითა მე მოვკალ ჩაღატარო. ვითარ იხილეს
თათართა მყის მიეტევნეს. ხოლო იგი ივლტოდა ლერწმოვანთავე მიმართ.
ხოლო მათ შეუდვეს ცეცხლი ლერწამსა და გამოიყუანეს კაცი იგი ლერწმით
და მოიყუანეს ქარმაღან იოსურ და ბიჩუის წინაშე:
X~ იგინი ჰკითხვიდეს ვითარ მოაკუდინე ჩაღატარ ნოინი. ხოლო უთხრა მე ვარ
მულიდი მულიდთა შორის საჩინო. მათ მულიდთა თავადთა მომცეს ოქრო ფ
რიადი. წარმომგზავნეს თქვენ ოთხთაგან ერთისა რომლისამე მოკუდინებად. წარ
მოვედ და მოვედ ღამით მოვკალ ჩაღატარ ნოინი და დავიმალე ლერწმოვანთა შ
იგა. და იგინი ეტყოდეს, რა იყო მიზეზი გამოსვლისა შენისა და ყივილი მა
ღლად სიკუდილი დიდისა ნოინისა. ვინათგან დამალულ იყავ. და კვალად მუ
ლიდი მიუგებდა, მე ლერწმოანთა მათ შინა უჵშირესთა რაჳ დამალულ ვი
ყავ, მყის მოვიდა ვინმე სახითა დედაკაცისათა სიტურფე აღმატებული და მ
რქვა მე. რაჳ ესე ჰქმენ კაცო. შენ მოჰკალ კაცი იგი და აწ მრავალნი
უბრალონი სულნი შენ ძლით მოისრვიან. და მე მიუგე შიშით რა ვყო
დედოფალო. ხოლო მან მრქვა აღდეგ და შემომიდეგ მე. და მივედ და ესრეთ
თქუ ვითარმედ მე მოვკალ კაცი იგი და განარინე ურიცხვი სული სიკუდი
ლისაგან. ხოლო მე მსწრაფლ აღვდეგ და შეუდეგ მას. და მან მომიყუანა თქ
ვენსა წინაშე. და მე ვითარ ჵმა ვყავ და თქვენცა მიხილეთ უჩინო იქმნა დედა
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კაცი იგი. და არა უწყი ვინა მოსრულ იყო. და აჰა მე ესერა ვარ წინაშე
თქვენსა:
X~ ვითარ ესმათ სიტყუა ესე თათართა კაცისა მისგან ფრიად განკვირდეს და კა
ცი იგი მულიდი ჵრმლითა ორად განკვეთეს. ესრეთ იჵსნა ერი თჴსი ყოვლ
ად წმიდამან ღ~თის მშობელმან უმსჯავროსა მისგან სიკუდილისა ვითარ ო
დესმე იჵსნა ქალაქი იგი დიდი კოსტანტინო პოლი. რაჟამს იგი ბარბაროზთა მძვ
ინვარედ გარე მუცვა მჵედართ მთავრობასა სარვანოსსა. და მძვინვარედ აღ
დგომასა ხაღან სკუითთა მთავრისასა. ვითარ დაანთქნა მბრძოლნი მისნი ზღვ
ად ქალაქისა მისდა მინდობილისანი. რამეთუ აღდუღნა ზღვა და განდნა ძივთი
ნავისა და დაინთქნეს მძვინვარედ შეწევნითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა
თა. და ჵმელეთსა ზედა მყოფთა აწვიმა ცეცხლი ვითარ ძველ ოდესმე სოდო

მელთა ზედა. ამათ საკვირველებათა არა უდარეს ვჰგონებ, ვითარ აწ იქმნა მსწ
რაფლი და ანასდათი ჵსნა ქართველთა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ: გა
რნა ვინმე შეუძლოს დიდების მეტყუელებისა მიერ სამადლობელი შესხმა
საკვირველებისა. ამის თჴს რომელ დაიცვა ურიცხვი სული ქართველთა ნათე
სავისა. ყოვლად უბიწომან სიტყვისა ღ~ისა მშობელმან ღმრთაებისა და კაცე
ბისა ერთ გვამად შემაერთებელმან ორთა შინა ბუნებათა ღ~ვთად სრულად და
კაცად სრულად ორითა ბუნებითა და ორითა ნებითა შეურევნელად:
X~ ამის უბიწოსაგან დაცულნი ქართველნი დიდსა ჭირსა შინა იყუნეს თათარ
თაგან. რამეთუ მიმდემი და მოუწყინებელი ბრძოლა აქუნდათ ალმუთელთა მი
მართ და ქართველნიცა თანა ახლდიან და ორად განყოფილნი იყუნიან ვითარ
ცა ზემორე ვთქუ. თითოეული ერის მთავარი თითოსა ნოინსა განესაკუ
თრნიან და მუდამ გვერდსა იახლნიან: მაშინ ზემოჵსენებული ეგარსლან კაცი
საკვირველი და მჵედრობისა ცოდნითა აღსავსე, ასრე განდიდნა კნინღა და
მეფობისა სახელისა დებადმდე. და ყოველი ქართველთა ნათესავი ბრძანებასა
მისსა მორჩილობდეს ვითარცა მეფესა. და თჴთ დიდი და პატიოსანი შანშე
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მანდატურთა უხუცესი, და ვარამ გაგელი და სხვანი ყოველნი მთავარნი:
mათ ჟამთა შინა სხვანიცა ბოროტნი აღმოსცენდეს. ვითარცა ცნეს
თურქთა შამს მყოფთა უმეფობა ქართველთა და ლაშქართა საქართველ
ოსათა ალმუთს ყოფა და უცალობა ქართველთა. შეკრბეს სიმრავლე ფ
რიადი ვითარ სამოცი ათასი კაცი. რომელთა მთავრად და პატრონად ჰყ
ვათ კაცი ვინმე სახელოვანი სახელით ყარახან, და გამოემართნეს საქარ
თველოსა მოსაოჵრებლად. და მოიწივნეს ქვეყანასა ვალაშკერტისასა. რო
მელი მას ჟამსა ოდენ აეღო შანშეს და იწყეს ოჵრებად ვალაშკერტისა.
და რაჵსს იქით ქვეყანათა ვიდრე სურმანადმდე. რომელ იგიცა ოდენ დაე
ჭირა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა. ამან ვითარ იხილა ოჵრება ქვ
ეყანათა მათ უბრძანა სპათა თჴსთა და ავაგ ათაბაგისთა. და შეკრბა მეო
მარი ოცდა ათი ათასი რჩეული მჵედარი. განვლეს რაჵსი და მივიდეს ვ
ალაშკერტს სადა იგი დაებანაკა ყარახანს:
X~ ვითარ მიიახლნეს დააწყვეს რაზმი და მიეტევნეს ერთმანერთსა. ხოლო
შანშე უპირატეს ყოველთასა მიეტევა. რომელმან ოროლითა განგმირა თ
ურქი ერთი სახელოვანი. იქმნა ომი ძლიერი და მოსწყდა სიმრავლე
ურიცხვი სპათაგან თურქთასა. ხოლო სპათაგან შანშესთა კეთილად დაც
ულ იქმნეს შეწევნითა ღ~თისათა და ძელისა ცხოვრებისათა რომლისა მიმა
რთ მინდობილ იყო. და ვითარ შენივთდა ომი იძლია ყარახან და სპანი
მისი და ივლტოდეს შეუქვეველად. მაშინ დევნა უყუეს ვიდრე ხლათამ
დე. მოსრეს და ტყუე ყუეს სიმრავლე ურიცხვი. და აღისავსნეს ცხენითა ჯ
ორითა და აქლემითა კარვითა და ურიცხვითა ალაფითა. ესრეთ სახელო
ვანნი და გამარჯვებულნი მივიდეს ანის სახლსა და ტახტსა თჴსსა:
gარნა ვინათგან განითქმოდა ყოველგან უმეფობა საქართველოსა. აღიძრ
ვოდეს ყოველნი ნათესავნი ოჵრებად ქართველთა. მაშინ აღიძრნეს ს

აბერძნეთს მყოფნი თურქმანნი და სულტანი ეზინკისა. და სხვათა ქალ
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აქთა შინა მყოფნი ამირანი. და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი და წარ
მოემართნეს საქართველოსა. ხოლო ვითარ ცნეს ტაოელთა შავშ კლა
რჯ კოლა არტან კარნიფოლელთა განჰკრთეს და წარმოავლინეს კაცი სამცხ
ეს ყუარყუარე ციხის ჯვარელ ჯაყელს თანა რათა შეეწიოს. ხოლო მან
მოუწოდა ყოველთა მესხთა ერისთავთა და ყოველთა სპათა მისთა. და შეკრ
ბა მჵედარი ვითარ ათი ათასი და წარმოემართნეს. ხოლო იგინი მოსრულ ი
ყუნეს ბანას და გარე მოსდგომოდეს. რამეთუ ოლთისნი და ბუღათა ყურნი
მას აქუნდეს და აოჵრებდეს ტაოს:
mაშინ წინამძღვარ ექმნა სპათა მესხთა ყუარყუარე და მოვიდეს თავსა კალმახ
ისასა. ვითარ ესმა თურქმანთა მისვლა მესხთა აღიჭურნეს იგინიცა რომელ
თა თავად ყუეს ალთუ ხან და ონხან. აქათ მესხნი ჩავიდეს მინდო
რსა მას რომელსა ეწოდების ავნის ვაკე და შეკრბეს ურთიერთას. და იქმნა
ომი ძლიერი და სასტიკი. და ბერძენნი და თურქმანნი არა გარე უკუნ იქ
ცეოდეს მინდობილნი სიმრავლისათჴს. და ეგრეთვე მესხნი მინდობილნი
სიმჵნისანი არა გარე უკუნ იქცეს რამეთუ ძლიერად ბრძოდეს. რამეთუ
კაცმან ვინმე აზნაურმან ერთსა კაცსა თურქმანსა მუზარადიანსა თავი ორ
ად განუპო და მოკლა. და მეორესა ონხანის მჵნეთაგანსა ზურგსა უხეთქნა
თუცა ჯაჭვი ვერ გაუკუეთა, არამედ ზურგის მძივი დაამტვრია და ქვე
დააკუეთა მკუდარი. და ესრეთ განგრძელდა ომი და ორგნითვე მოსწყდა
ურიცხვი იძლივნეს ბერძენნი და თურქმანნი და იწყეს სივლტოლად:
mაშინ ქართველთა დევნა უყუეს და აღიღეს ნატყუენავი ურიცხუი და სიმდიდ
რე აურაცხელი. და ესრეთ გამარჯვებულნი და სავსენი მოვიდეს სამცხეს.
და ესოდენ განემარჯვათ რომელ ესე ვითართა სპათა შორის არავინ მოიკლა
სახელ დებული კაცი მესხი. ხოლო ამას ომსა უწოდდეს ბანის ჯვარად.
რომელ სიმრავლისა მათისათჴს ძლით დაეტივნეს ბანსავნის ვაკესა: და
ვითარ იქმნა ესე ამან სამცხისა სპასალარ მან ყუარყუარე წარავლინნა ძ
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ის წულნი თჴსნი ივანე რომელსა ეწოდა პაპა, და უმრწემესი მისი
სარგის. რომელნი იყუნეს ძმანი ძლიერნი და მჵნენი უმეტეს ყოველთა
წყობათა შინა უშიშნი და შემმართებელნი. ებრძოლნეს ოლთისთა და
აღიღეს ოლთისნი და ბუღათა ყურის ციხე. ძლიერად განმარჯვებულნი
და ნაომარნი ომთა დიდთა შინა მოიქცეს მშვიდობით რომელთა არა
არს აწ ჟამი მითხრობისა:
X~ ამა შფოთთა რა შინა იყო ქვეყანა საქართველოსა შეკრბეს ყოველნი მ
თავარნი საქართველოსანი თავსა კოხტისასა იმერნი და ამერნი. შანშე ეგარ
სლან. დადიანი ცოტნე. ვარამ გაგელი. ყუარყუარე. კუპარი შოთაჳ. და ყო
ველნი ჲერ კახნი. ქართველნი. თორელი გამრეკელი, სარგის თმოგვე
ლი. მესხნი და ტაოელნი. ყოველნი იტყოდეს რამე ვყოთ რამეთუ არ
ღარა არს ნათესავი მეფეთა რომელი წინა მძღვარ გვექმნას და ვბრძოდით

თათართა. ჩვენ ერთი ერთისაგან განდგომილ ვართ, და ვერ ძალ გვიც
წინა აღდგომად თათართა. და იგინი ბოროტად გვაჭირვებენ ჩვენ და ყო
ველთა წელთა ალმუთს წარგვასხმენ ყოველთა ჭირთა და ბოროტთა შე
სამთხუევლად. და არა არს ღონე ჩვენი, და ჩვენ უმეფონი ვართ:
a¦ შევკრბეთ ყოველნი და ვებრძოლნეთ თათართა, და დააპირეს ომი და და
დვეს პაემანი ქართლს შეყრისა. ამას ზედა განიყარნეს უშორეს მყოფნი
აფხაზნი დადიანი ცოტნე. და ბედიანი კაცი კეთილი და სრული ყოვლითა სამღთო
თა და საკაცობოთა. და რაჭის ერისთავი. ესენი ყოველნი წარვიდეს კაზმად.
ესმა რა ესე თათართა ერთად შეკრება ქართველთა. წარმოვიდეს ბიჩუის
და ანგურგ, და მოვიდეს კოხტას თავსა. და ესე ყოველნი მთავარნი და თავა
დნი საქართველოსანი მუნვე იყუნეს გაუყრელნი. და ჯერეთ ლაშქარნი
არა შეეყარათ. და ამისთჴს ვერღარა წინა აღუდგეს სიმცროსა ბედითა.
მოუჵდეს და დაიპყრნეს. და წარასხნეს ანისის ქვეყანასა, ადგილსა რომელ
სა ეწოდების შირაკავანი:
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X~ ვითარ მიიწივნეს ქარმაღან ნოინს წინაშე. ჰქვა მათ რაჳ არს მიზ
ეზი შეკრებისა თქვენისა, უკეთუ არა განდგომილება ჩვენი გნებავსთ.
ხოლო მთავარნი მიუგებდეს, არა განდგომად თქვენდა შევკერბით. არამ
ედ რათა განვაგოთ საქმე თქვენი. და ხარკი გაგიჩინოთ რომელსა ი
გი უწოდდეს ხარაჯად. ესე რა ესმა ნოინთა არა სრულიად ირწმუ
ნნეს, და ბრძანეს განძარცვა ყოველთა და მჵართ დაკრვა და შიშველთა
მჵარ დაკრულთა სიცხეთა შინა მოედანთა დასხდომა. და ყოველთა დღეთა ჰკითხ
ვიდის მიზეზსა შეკრებისასა. და უკეთუ არა აღიარონ სიკუდილსა მის
ცენ ყოველნი ესე ზემო ჵსენებულნი მთავარნი. ხოლო იგინი დაამტკი
ცებდენ რათა გაუჩინონ ხარაჯა, და ამას ჰყოფდეს მრავალ დღე. და ამა
ჭირსა და სატანჯველსა შინა იყუნეს. არცა ირწმუნებდეს სიტყუასა მ
ათსა და არცა განუტევებდეს:
X~ ვითარ მოეახლა პაემანი მოვიდა დადიანიცა ცოტნე ლაშქრითა მათდა. ა
დგილსა რომელარს რკინის ჯვარი შორის სამცხისა და ღადოსა. და ვი
თარ აუწყეს წარსხმა ყოველთა მთავართა საქართველოსათა ანისად და ყო
ველთავე ყოფა ბოროტთა სატანჯველთა შინა. მწუხარე იქმნა უზომოდ.
და თჴსად სიკუდილად შერაცხა საქმე იგი. წარავლინა ლაშქარი თჴსი
და ორითა კაცითა წარვიდა ანისად. დამდები თავისა თჴსისა მეგობართა
თჴსთა თჴს მცნებისა თჴს უფლისა. ვითარცა იტყვის უფალი წმიდასა შ
ინა სახარებასა. ამისა უფროსი სიყუარული არა არს, რათა დადვას კაცმან
სული თჴსი მეგობართა თჴსთა თჴს. რომელ ყო პატიოსანმანცა ამან კა
ცმან სათნობა მაღალი და საკვირველი და ყოვლისა ქებისა ღირსი. გან
ვლო სამცხე ჯავახეთი და მივიდა ანის:
mაშინ ზემო ჵსენებულნი ესე ნოინნი ქალაქად შესრულ იყუნეს. და ესე მ
თავარნი ტყუენი მჵარ დაკრულნი შიშველნი მოედანს შინა მსხდომარე
იყუნეს. ვითარ იხილნა ესე ცოტნე წარჩინებულნი ესრეთ უპატიოდ მ
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სხდომარენი და სიკუდილად განწირულნი გარდაჵდა ჰუნისაგან და დააბნ
ია სამოსელი თჴსი განშიშულდა და შეიკრნა მჵარნი და დაჯდა წარჩ
ინებულთა თანა მწუხარედ. და ვითარ იხილნეს თათართა განკვირდეს და
მსწრაფლ აუწყეს ნოინთა ვითარმედ ცოტნე დადიანი მოვიდა ორითა კა
ცითა და განიძარცვა სამოსელი და შეკრული დაჯდა ქართველთა თანა რამ
ეთუ კეთილად მეცნიერნი იყუნეს ცოტნესნი, რომლისათჴს განკვირდეს
თათარნი. და წინაშე მათსა მიუწოდეს და ჰკითხვიდეს მიზეზსა მუნ მისლ
ვისა მისისასა და ამის საქმისა ქმნასა რომელ მან ყო:
X~ იგი ეტყოდა ვითარმედ ჩვენ ყოველნი ამად შევკერბით რათა განვაგოთ ხა
რაჯა თქვენი, და ბრძანება თქვენი აღვასრულოთ ესე იყო მიზეზი შეკრებ
ისა ჩვენისა. აწ თქვენ ძვირის მოქმედად შეგვრაცხენით. და მე ამის ძლ
ით მოვედ წინაშე თქვენსა რათა გამოიკითხოთ. და უკეთუ ღირსი რამე სი
კუდილისა გვიქმნიეს მეცა მათ თანა მოვკუდე. და უკეთუ უბრალონი
იყუნენ, მეცა უბრალოდ შევირაცხო და მართალ თქვენს წინაშე. რამე
თუ თვინიერ ჩემსა არა რაჳ უქმნიესთ. და ვითარ ესმათ ესე ცოტნესგან
ნოინთა მათ, განკვირდეს სათნოებისაგან მისისა. და თქვეს ვინათგან
ნათესავნი ქართველთანი ესეოდენ კეთილ არიან და არა ეცრუებიან ერ
თი ერთსა. რომე აფხაზეთით მოვიდა კაცი ესე დიდებული, რათა დადვას
სული თვისი მოყუასთა თჴსთა თჴს. და განწირა სული თჴსი სიკუდიდ არა
არს სიცრუვე მათ შორის და ამის ძლით უბრალოდ ვპოვებთ. ამისთჴს
განუტეოთ ყოველნი და ნურღარა ვსჯით: ჰქვეს ცოტნეს, განდგომილება
ვგონეთ თქვენ ქართველთა. და აწ ვინათგან ჰყავ სათნოება კეთილი ყო
ველთა ქართველთა შენ მიგანიჭებთ და შენდა მონდობილ ვართ. და გან
უშვნეს ყოველნი ესე წარჩინებულნი. და წარვიდეს თჴს თჴსად და წინა აღ
მდგომ იქმნეს ურთიერთას:
mაშინ შეკრბეს დიდებულნი ამის სამეფოსანი. რამეთუ ჰრცხვენოდათ მთავარ
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ყოფად მათ ზედა ეგარსლანისი. არა მათგან უგვარიანესისა კაცისა. ამ
ის თჴს შეკრბეს შანშე ვარამ გაგელი ყუარყუარე ჯაყელი სარგის თმო
გველი კაცი მეცნიერი და ფილოსოფოსი. სურამელი გრიგოლ ქართ
ლისა ერისთავი თორელი გამრეკელი ორბელიანი და მრავალნი ერის მთა
ვარნი. და ძიება ყუეს ლაშას ძისა დავითისთჴს. რამეთუ ეუწყათ ვიეთგა
ნმე ვაჭართა, ვითარმედ ჯერეთ ცოცხალ არს. გარნა პყრობილი ჯურღმულ
სა შინა ღრმასა გველთა თანა. და ვითარ ჭეშმარიტებით ეუწყათ ესე მთავა
რთა საქართველოსათა, წარვიდეს ქარმაღან იოსურს ბიჩუის და ანგურაგს
წინაშე. რამეთუ ჯერეთ ყაენი არა რომელი მოსრულ იყო ამა ქვეყანასა. არა
მედ ესე ზემო ჵსენებულნი ნოინნი გააგებდეს ამა ქვეყანათა. და მოახსენეს, ვი
ნათგან მეფე ჩვენი ნარინ დავით წარავლინეთ ყაენს წინაშე. არა უწყით თუ
რა შეემთხვია. დედა მათი რუსუდან გარდაიცვალა და არღარა არს ნათესავი მე
ფეთა ჩვენთა. და ჩვენ ურთიერთას დაუმორჩილებელ ვართ. და არა ეგების თუ

მცა დავემორჩილენით ვისმე, უკეთუ არა იყოს ნათესავი მეფეთა. აწ გვას
მიეს თუ არს შვილი მეფისა ჩვენისა ლაშასი სახელით დავით. რომელი
დაუტევა ძმამან დასა თჴსსა რუსუდანს, რათა იგი დაადგინოს მეფედ. ხოლო
რუსუდან მეფემან წარავლინა სულტანს თანა საბერძნეთს რათა წარსწყმიდოს.
აწ გვასმიეს ვითარმედ ცოცხალ არს. და გუელთა თანა პატიმრად ჰყავს. და აწ
გევედრებით რათა წარავლინოთ ერთი ვინმე სახელოვანი კაცი და ჩვენცა
თანა წარვყუეთ და მოვიყუანოთ იგი აქა და ყოთ ჩვენ ზედა მეფედ:
DA ვითარ ესმათ ესე ნოინთა, განკვირდეს საქმისა ამის თჴს რომელი ექმნა
რუსუდან მეფესა. მსწრაფლ წარავლინეს ანგურაგ ელჩად და თანა წარჰყუეს ვარ
ამ გაგელი. და სარგის თმოგველი. და მცირედთა დღეთა მიიწივნეს სულტანსა
წინაშე. და აუწყეს ვითარმედ დავითის ძებნად მოსრულ ვართ რათა მოგვცე და
წარვიყუანოთ იგი. ხოლო იგი არღარა ჰგონებდა სიცოცხლესა მისსა და ეტყოდა
ვითარმედ ყრმა დავით წარმოევლინა მეფესა ქართველთასა რათა მოვაკულევ
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ინო. და მე მაშინვე სიკუდილად მივეც მღვიმესა შინა გველთა თანა.
აწ არს მიერითგან შვიდი წელი, ვითარღა ეგების ცოცხალ ყოფა მისი.
ხოლო მათ აუწყეს ვითარმედ ჩვენ უწყით სიცოცხლე მისი ჯურღულსა
შინა მყოფი გუელთა თანა. რამეთუ მას ოდენ ჟამსა სოსნა მოსრულ იყო
და მას ეამბო ვარამ გაგელისა და მისთანა მყოფთა თავადთათჴს სიცოც
ხლე დავითისი:
X~ ვითარ ცნა სულტანმან წარავლინა კაცი და გამოიყუანეს დავით კნინღა
სულიერ მყოფი. რამეთუ საგონებელ იყო უსულო რადმე განყინულად
ანუ მკუდრად უძრავად მხილველთა მიერ, ესრეთ უცხო იყო სახილველ
ად. რამეთუ ფერი პირისა მისისა დაყვითლებულ იყო და თმანი ვიდრე
კოჭამდე შთასრულ. და ფრჩხილნი გრძლად წაზიდულ. იხილეს რა ესე
განკვირდეს სისოცხლესა მისსა თუ ვითარღა იყო სულიერ. ცრემლეოდეს
დიდად ვარამ გაგელი და სარგის და სულტანიცა ლმობიერ იქმნა. მყის წა
რიყუანეს აბანოდ განბანეს და შემოსეს საპატიოდ სამეუფოთა სამოსლითა
და სამკაულითა და მოიყუანეს და სხვაცა ფრიადნი ნიჭნი და სიმდიდრენი მიან
იჭნეს და ევედრებოდა სულტანი შენდობასა რათა არა იხსენოს ძვირი მი
სთჴს. და ესრეთ წარმოავლინა. და ვითარ მოიწივნეს საქართველოს. მიეგ
ებნეს ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი. შანშე და ძე მისი ზაქარია
ამირ სპასალარი კაცი სიკეთითა აღმატებული. ყუარყუარე ჯაყელი. სუ
რამელი გრიგოლ ქართლისა ერის თავი. ორბელიანი გამრეკელი. შოთა კუ
პრაი და ყოველნი მთავარნი თჴნიერ ეგარსლანისა და წარვიდეს ნოინთა წინაშე:
X~ მათ იხილნეს და განიხარნეს არამედ მათ მეფობა ვერ დაუმტკიცეს და წა
რავლინეს დიდსა ყაენს ბათოს წინაშე. და წარჰყუეს შანშეს ძე ზაქარია. ვა
რამის ძე აღბუღა, და სარგის თმოგველი, და წარვიდეს ბათოს წინაშე. და ვით
არ მიიწინეს კეთილად შეიწყნარნა იგინი ბითო. ხოლო მან შანშეს ძე ზაქ
არია. და ვარამის ძე აღბუღა თჴსად დაიმჭირნა. და მეფე დავით მანგუ ყაენს
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წინ წარავლინა ყარაყურუმს. და წარჰყუეს თანა სარგის თმოგველი და სხ
ვანი მცირედნი ვინმე ქართველნი და მიიწინეს მანგუ ყაენს წინაშე. რომ
ლისად მიემცნო. რათა განიხილოს და განბჭოს. და ორთაგან რომელსაცა
ხვდებოდეს დავითს და დავითს მეფობა მას დაუმტკიცოს. ხოლო მირაიწ
ინეს დახვდეს მანგუ ყაენს თანა ნარინ დავით მეფე. ათაბაგი ავაგ. სურამე
ლი გამრეკელი ამირეჯიბი ბეშქენ. და ესრეთ მრავალ ჟამ იყოფოდეს ხ
ატაეთს და ყარაყურუმს:
Mაშინ ინებეს თათართა ნოინთა რომელნი საქართველოს იყუნეს რათა მათ
წინაშე მიიყუანონ სულტანი ყიასდინ. და მოუწოდეს ელჩთა და მსწრაფლ
წარავლინეს. მაშინ ვერღარა ურჩ ექმნა ყიასდინ არამედ წარმოემართა დი
დითა სიმდიდრითა თჴსითა და მოიწია წინაშე ნოინთა. ვითარ იხილეს ნოინთა
სულტანი სიმდიდრითა უზომოთა და განსაკრთომელითა. ინებეს მისიცა წა
რვლენა ყაენს ბითოს თანა. და წარავლინეს იგიცა. და თუ სადა ვინ იყო
ჵელმწიფე დამორჩილებული მათი ბათოს თანა წარვლენდიან. და ბითო მ
ანგუ ყაენთანა წარავლენდის ვითარ ესე სულტანიცა ყიასდინ წარავ
ლინა მანგუ ყაენს თანა:
DA იყოფოდეს ორნი ესე ულუ დავით და ნარინ დავით და მივიდა საბე
რძნეთისა სულტანი ყიასდინცა. და ხლათისა სულტანი მუნ იყო და ავაგ ათაბა
გი. და იყუნეს მანგუ ყაენს წინაშე ხატაეთს და ყარაყურუმს ხუთისა წლი
სა ჟამნი. და ამათ ჟამთა შინა იქმნა საქმე ესე. რამეთუ მანგუ ყაენს ორ
ნი ძენი ესხნეს. უხუცესისა სახელი ყუბულ ყაენ. და უმრწემესსა უ
ლოდა ეჰჯნობითაცა უჵმობდეს. ამან ყაენმა მანგუ განაჩინა ყაენად პირ
მშო ძე თჴსი ყუბულ ყაენ. და უბრძანა ლაშქრობა დასავლეთით კერძო ბაბი
ლოვნისა რომელ არს ბაღდადი და ეგვიპტისა და ყოვლისა დასავლეთისა კე
რძოთა. ხოლო ულოს უბრძანა წარსლვა ინდოეთს დიდითა ლაშქრითა. გარ
ნა ორთავე ძნელად აღუჩნდათ. ყუბულს დასავლეთის კერძ. და ულოს ინდოეთ
ის კერძ:
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Mაშინ ევედრა ულო ძმასა თჴსსა ყუბულს რათა ინდოეთს კერძ იგი
წარვიდეს და დასავლეთის კერძო თჴთ წარავლინოს და ესრეთ განცვა
ლონ ლაშქრობა. და მოახსენეს მანგუს მამასა მათსა სალაშქროსა გან
ცვალება. რომელსა ნება სცა მანცა. და მოუწოდა ძესა თჴსსა ულოს
და მისცა ლაშქარი ექვსი ბევრი მჵედარი დედა წულითა მათითა ბარგი
თა და ხუასტაგითა. და განაჩინა მჵედართ მთავრად რომელსა იგინი ნო
ინობით უჵმობდეს და აწ ბეგლარბეგ ეწოდების. სახელით ელგა ნოინი ნ
ათესავით ჯალარი კაცი პატიოსანი და სათნოებიანი და სიმართლისა მოქ
მედი. ამას მოსცა მჵედარი ათი ათასი სახლითა და დედაწულითა. და წარ
ვიდა ულო და მჵედართ მთავარი მისი ელგან ნოინი. გამოვლეს ერანი
თურანი და ჯიონი მოვიდეს ხვარასანს ერაყს და მოიწივნეს ალმუთს. და
ვითარ მოადგეს ბრძოლად ალმუთს მოკუდა ყაენი მანგუ. და დასვეს მამისა
მისისასა ტახტსა ზედა შვილი მისი ყუბულ ყაენად. რამეთუ თჴთ მამასა მი

სსა მისთჴს დაეგდო ყაენობა. და დარჩეს ესე ზემო ჵსენებულნი ჵელმწიფე
ნი დავით და დავით ყარაყურუმს უცალოებისაგან თათართასა. და ულო
მოვიდა ადარბადაგანს ლაშქრითა სამოცი ათასითა:
DA ვითარცა ცნეს ნოინთა ქარმაღან იოსურ ბიჩუის და ანგურაგ წარემა
რთნეს მიგებებად ულოსა. და თანა წარიტანეს ყოველნი წარჩინებულნი
საქართველოსანი. და უმეტეს ეგარსლან რომელსა უმეტეს მეფისა მორჩი
ლობდეს ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი და მიეგებნეს თვარე
ზს. და წარჩინებულნიცა საქართველოსანი მივიდეს ულოს წინაშე. იხი
ლნა და კეთილად შეიწყნარნა პატივითა. და აამჵედრნა მათ თანავე მბრძო
ლად. და უბრძანა რომელსამე ულდაჩად რომელ არს მეჵრმლე. და რომ
ელსა არტყია ჵრმალი და კარსა ზედა დგას ედვაჩად. და რომელსამე სუ
ქურჩად რომელსა საგრილობელი აქუს შესაკეცელი და გაშაშლელი მრგ
უალი მაღალსა ხესა ზედა ვითარცა ბუნსა დროშისასა განრთხმული იყ
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ვის და მით ყაენის თავსა ზედა უგრილობდიან. და თუ არა ყაენისა
ნათესავი არა ვინ ღირს იყო სექურითა დაჩრდილებად. და სხვანი ყაფ
ჩაჩად რომელთა აქუნდა ტანისამოსი. და ბაშმაყანი და ზოგნი კარის მეკარე
დ და ევჩად. და ზოგნი ყორჩად. რომელთა ჰქონდა მშვილდნი და ქარქაშნი.
ესე ვითარითა უშვერითა პატივითა პატივსცა ყაენმან დიდთა ამათ მთავა
რთა საქართველოსათა. და წარმოვიდეს და მოვიდეს ადგილსა მას რომელსა
ეწოდების ალატაღი. და მივიდეს ყოველნი მორჩილნი მათნი ყაენს წინაშე.
და დაჯდა ტახტსა ზედან საჵელმწიფოსა. და დალოცეს წესისაებრ მათისა:
Aქა იწყო ყაენობა ულაო. რამეთუ პირველ მათ ოთხთა ნოინთა მიერ განეგ
ებოდა ქვეყანა საბრძანებელისა მათისა. პირველად რომ გუარი რომელ არს
ხორასანი ერაყი ადარბადაგანი მოვაკანი. ბარდავი შარვანი საქართველო
ყოველი ხლათი და საბერძნეთი დიდი ვიდრე ასიადმდე ამა ოთხთა ნოინთა მიერ
განეგებოდა. და მათი საურავი იყვის რომელთა თუმოჩიანობით უჵმობდეს. ვ
ითარცა ძველ ოდესმე იონთა ქვეყანასა და რომს გააგებდეს ოთხნი იპატ
ოსნი. და ვინათგან მოიწია ულაო დაუწყო საურავად ქვეყანათა და განა
გებდა წესთა ყაენობისათა აღსრულებად:
Mათვე ჟამთა წარმოვლინეს სხვათაცა ყაენთა შვილნი მათნი რომელთა
ქოუნ უწოდიან ბითო ვიდრე მე ტუთარ და ჩაღათ ნოინის შვილმან უშ
ან ყული და თულის ნათესავისაგან. ბოლღარათა ქვეყანა მათი წილ ხდო
მითა ყაენის შვილთა დაიპყრან. და ხარაჯასა იგინი აიღებდენ და აქუთ ყა
ენის შვილის შვილი ყუბულ ყაენის ძმა ულო აქა დაჯდა პირველ მოსრ
ული. და ვითარ იხილნა ულო სამნი ესე ზემო ჵსენებულნი ქოუნნი შე
იწყნარნა. და მისცნა ქვეყანა ხუედრი მათი. და ესრეთ მშვიდობით იყოფებო
და ქვეყანა ესე. და საყდრისა შესავალნი მცხეთა და სხვანი მო ნასტერნი და
მისი მიმდგომი სოფელნი და ქვეყანანი არა ვისგან იცვებოდეს. რამეთუ წარჩი
ნებულნი ამის სამეფოსანი თვისისა ქვეყანისათჴს ზრუნვიდეს:
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AMისთჴს წარვიდა ულოს წინაშე კ~ზი ნიკოლაოზ. კაცი სულითა მ
ხილველი მობაძავი ანგელოზთა. და მრავალთა მოღვაწებათა შინა სა
კვირველი მართლ მადიდებელი ძლიერი და თვალ უხვად მამხილე
ბელი მეფეთა და მთავართა. რამეთუ იყოცა უმანკო და არავის თვალ
ახუვნის. იხილა რა ყაენმან განკვირდა წესსა და ხილვასა შესახედავი
სა მისისასა. რამეთუ არა მეცნიერ იყო ნათესავსა ქრისტეანეთასა თ
ვინიერ არქუანთა. და პატივსცა პატივითა დიდითა. და დაუწერეს იერ
ლაყი რომელ არს წიგნი შეწყალებისა და მოსცეს შანა და შეუქმნეს
ჯვარნი ოქროსანი და შეუმკვნა თვალთა მიერ და მარგალიტთა. და
უბოძა ერთი თჴთ კ~ზსა, ერთი მოძღვარსა ვარძიისასა. რომელი თანა ჰ
ყუა კ~ზსა. და არგანიცა იგი ოქროთა შეკაზმული მოანიჭა კ~ზსა ოდენ ჯვარი
ანი იგიცა. და ესრეთ პატივითა წარმოავლინეს და დაიცვნა ყოველნი ეკკლ
ესიანი და მონასტერნი მოწყალებითა ღ~თისათა:
X~ იყუნეს ორნივე დავით და დავით ყუბულ ყაენს წინაშე ყარაყურუმს. და
იურვოდეს ორნივე მეფობასა. არამედ სარგის თმოგველი ძლიერად წინა აღუ
დგებოდა თჴთ ნარინ დავითს და რომელნი მის წინაშე მყოფ იყუნეს თანა ზ
რდილნი მისნი. რამეთუ ეტყოდეს არა ჯერარს რათამცა ნაშობმან დედაკაცისა
მან დაიპყრას მეფობა, და არა ძემან თჴთ მპყრობელისა მეფისა მამა კაცისამან.
ხოლო იგინი მიუგებდეს ვითარმედ ნარინ დავით დაღათუ დედაკაცისა ნაშობი
იყო, არამედ მეფევე იყო რუსუდან გვირგვინოსანი ძმისა მისისა გიორგისაგა
ნ დატევებული და მეფისავე ძე არს ნარინ დავით. და ვითარ განგრძელდა მა
თ შორის ცილობა. მაშინ ავაგ ათაბაგი წარმოავლინეს და მისცეს იერლაყი
შეწყალებისა და ქალი ქმნულ კეთილი ნათესავი მეფეთა სახელით ესლომ.
და ელჩი ულო ყაენთანა რათა კეთილად შეიწყნაროს ავაგ. და ესრეთ მოიწ
ია ულოს ყაენს წინაშე. ხოლო მან პატივით შეიტკბო და წარმოავლინა საქარ
თველოსა მამულსა თჴსსა. და ვითარ ცნეს ქართველთა მოსვლა ავაგ ამირ სპას
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ალარისა წინა მიეგებნეს ყოველნი მთავარნი და წარჩინებულნი. თჴთ შანშე
და ეგარსლან რომელსა კნინღა სახელი მეფობისა ეპყრა. და ვითარცა მიიახლა
ავაგ ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდაჵდომასა ეგარსლანისგან და ეგრე ხილვად.
ხოლო იგი დიდად განლაღებული იყო და არა ინება პატივით ხილვა და ამბ
ორის ყოფად ავაგისა. და ვითარ იხილა ავაგ განძვინდა და თავსა მათრაჵითა უ
ხეთქნა. და უბრძანა მის ქვეშე დაწესებულთა რათა ცხენისაგან უპატიოდ დაამჵ
უან ქვეყანად, რომელიცა ყვეს ეგრეთ. და პატივისაგან უპატიო ყუეს. და განძ
რცვილი განაძეს და მიერითგან უპატიო იქმნა და საცინელ. და ესრეთ განაგდეს
შანშე და ავაგ და თავადთა საქართველოსათა:
X~ ჩვენ პირველივე სიტყუა მოვიხსენოთ. და ვითარ ცილობა იყო მეფეთა შორის და
არა რომელსა განუჩინა მეფობა ყუბულ ყაენ თუ რომლისა იყოს მეფობა. ამის
თვის დაშთეს მრავალთა წელთა ყარაყურუმს. ხოლო სულტანი ყიასდინ და ხლათ
ელი წარმოავლინეს ავაგსავე თანა და მივიდეს სახლად სამეფოდ მათდა:
DA ვითარ განგრძელდა ყოფა მათი ყარაყურუმს და ხატაეთს ორთავე მეფეთა. მ

აშინ ინება ყუბულ ყაენ მან და წარმოავლინნა ორნივე მეფენი ძმასა მისსა ულ
ოს ყაენს თანა. და მიუ მცნო ესრეთ. რათა უკეთუ სთნდეს ორთავე მისცეს მეფ
ობა. რომელ ყოცა ულო უკანასკნელ. და ესრეთ მოიწივნეს ულოს წინაშე.
რომელი იხილნა რა კეთილად შეიწყნარა. და ვითარ დაყუეს მცირედი ჟამი უ
ლოს ყაენს წინაშე ორთავე მეფობა დაუმტკიცა და მისცა ყოველი სამეფო
მათი და წარმოავლინნა ქართლს. და ვითარ ესმა ქართველთა მოსვლა მეფეთა.
უზომოთა სიხარულითა აღვსებულნი წინა მიეგებნეს ალატაღს იმერნი და ამერ
ნი წარჩინებულნი. და იყო სიხარული და მადლობა ღ~თისა მიუთხრობელი. და
შემოვიდეს ტფილისს სიხარულითა დიდითა. და შეკრბეს კათალიკოზისა თანა
ყოველნი ეპისკოპოსნი და ყოველნი მთავარნი და ერის თავ
ნი და დასხდეს ტახტსა მამათა მათთასა ტფილ
ის დავით და დავით ორნივე:
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Mესამეოც და ორე მეფენი. დავით ძე მეფის ლაშა გიორგისა. და
დავით ძე მეფის რუსუდანისა ბაგრატოვანნი:
X~ დასხდეს რა მეფედ ორნივე დავით და დავით იყუნეს მოყუარულ ერთმანერ
თისა ესრეთ. რამეთუ მრავალი სიგელი იპოების და მეცა მინახავს რო
მელ სიგლისა თავსა სწერიან მეფენი ბაგრატოანნი ნებითა ღ~თისათა დავით
და დავით. და ჵელიცა ორთავესი რთავს ჩემ დავითისგან მტკიცეა და ჩემ
დავითისგანცა მტკიცეა. ხოლო დასხდეს ორნივე მტკიცედ მეფედ ვითარ ვთქ
უ. რომლისათჴს საეჭველ იქმნა შანშესგან ლაშას ძის დავითის სიყუარული
და ავაგისგან რუსუდანის ძისა დავითის სიყუარული, და ავაგისგან რუსუდანის
ძისა დავითის მიმდგომობა. გარნა ვერ განაცხადებდეს. რამეთუ ორნივე და
ვით და დავით ურთიერთარს სიყუარულსა ზედა ეგნეს. და არა რას წინა აღ
უდგებოდეს ერთმანერთსა. და ესრეთ მსახურებდეს ულოს ყაენსა და ხარკს
ა მისცემდეს და მონებდეს: X~ უპირატესი პატივი და ზემო ჯდომა ლაშას ძე
სა დავითს ეპყრა ლაშას ძეობისათჴს და უხუცესცა იყო. გარნა ვინათგან თ
ათარნი არა დამშვიდნებოდეს ყოველთა ნათესავთა სრვად და ოჵრებად. და თა
ნა მბრძოლად აქუნდეს ქართველნი წყობათა შინა სიმჵნისა მათისათჴს. ამისთ
ვის დიდსა ჭირსა შინა იყუნეს მეფენი და ყოველნი მთავარნი. დაუცხრომე
ლად ბრძოდეს ურჩთა და უმეტეს ალმუთს მყოფთა. რამეთუ შვიდისა წლისა
ჟამთა გაგრძელდა ბრძოლისა ყოფა მათი. ამის თჴს წარავლინა ულოცა
ნოინი. და მათ თანა ძე გიორგისი დავით ქართველთა სპითა რათა ბრძოდეს
ალმუთს. ხოლო იგინი ამისნი მცნობელნი და მრავალთა ომთა მიერ შეიწრებ
ულნი ყოვლისა ღონის ძიებისაგან უღონო ქმნილნი ივლტოდეს ეგიპტედ,
რომელ არს მისრი. რამეთუ აღიღეს დედაწული ხვასტაგი და ყოველი
სიმდიდრე მათი და მუნ დაამკვიდრნა სულტანმან მისრისამან. და აწ რომელ
მულიდნი მისრეთით გამოვლენ იგივე ალმუთელნი არიან მუნ დამკვიდრებულნი:
DA ესრეთ რა ჵელთ იგდო ულო ალმუთი და ყოველი ხუარასანი ინება ამჵედრ
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ება ყოველთა ნათესავთა ურჩთა თჴსთა. და მოსრვიდა კაცთა ესოდენ რომელ

ათორმეტი დღე ოდენ ერთსა სადგურსა ზედა ვერ დაყვიან. ამის თჴს რომ
ელ მოკლულითა კაცითა აღყროლდის ადგილი იგი რომელსაცა ზედა დგის.
ხოლო უმეტეს სპარსთა მოსწყუედდის. რამეთუ საძაგელ უჩნდისთ რჯული
ყოველთა მათ მუსულმანთა:
X~ ამას თანა აქუნდა სამართალი განმკითხველობისა. და ამას ულოს ყაენსა
თანა იყუნიან მარადის მეფენი ორნივე დავით და დავით. ხოლო იყო ესე ლაშ
ას ძე დავით ტანითა დიდ და ახოვან და სხვილ და მოისარი მაგრითა მშვილდითა.
უმანკო წრფელი და მალე მრწმუნებელი და შემნდობელი ბოროტის მყოფთა.
და რუსუდანის ძე დავით იყო ტანითა ზომიერ და თხელ. ფერითა ჰაეროვან და შვე
ნიერ და თმითა თხელ ფერჵითა მალე. მონადირე რჩეული და კეთილად მსროლ
ელი ნადირთა. ენა ტკბილ და სიტყვიერ. უხვი და მდაბალი. ცხენსა ზედა მჵნე
და ლაშქრობათა შინა გამგონე და სამართლის მოქმედი და უმეტესობის მოყუარე
და მოღუაწე. ესენი უმეტესსა ჟამსა ულოს ყაენს წინაშე იყუნიან. ხოლო ულო
ლაშას ძისა დავითის უმეტეს მოყუარულ იყო და რუსუდანის ძის დავითის მოძულე:
X~ ვითარ იყო რუსუდანის ძე დავით ალტაღს ულოს წინაშე შეიპყრეს და წარმოა
ვლინეს საზამთროსა ადგილსა მათსა ბარდავს. და ვითარ მოიწივნეს ნახჭევანს მიერ
წარივლტოდა დავით. რუსუდანის ძე ორითა ოდენ კაცითა. რომელი იყო
გურკელელი ამირეჯიბი, და სურამელი ბეგაჳ. რომელსა თათარნი სალინ ბ
ეგობით უჵმობდეს. ესე იგი არს კარგი ბეგაჳ. და წარვიდა აფხაზეთს. და მას
ჟამსა ლაშას ძე მეფე დავით ტფილის იყოფოდა. და ვითარ მოიწია ნარინ
დავით ქვეყანად ავაგ ათაბაგისა შეურაცხითა შესამოსლითა იხილა იგი მომა
ვალი ნადირობას მყოფმან სუმბატ ორბელმან. რომელი მოწყუედასა მას ო
რბელთასა მეფისა მიერ ლტოლვილი წარსულ იყო ნახჭევანს სახელით
ლიპარიტ. ესე მიიწია ქვეყანად ელიგუმისად. ხოლო ელიგუმ რა იხილა
ლიპარიტ ორბელი, სიძედ შეიყუანა და ასული თჴსი აქორწინა. რომელმ
1-26 სტრ., 242r
ან უშვნა ორნი ძენი რომელსა უწოდეს ერთსა ელიგუმ და ერთსა
სუმბატ. და შვილად მიიყუანა ელიგუმ სუმბატ. ამის სუმბატის შვ
ილის შვილი სუმბატ შეემთხვია დავითს და წარიყუანა სახლად თჴსად:
X~ დავით ევედრებოდა სუმბატს რათა არა განაცხადოს და წარავლინოს
აფხაზეთს, და თვალიცა იგი სახელოვანი მისცნა რომელ წარეტანებინა
დედასა მათსა რესუდანს. და მან წარმოავლინა უნდოთავე შესამოსლ
ითა შიშისათჴს თათართასა. და მოიწია თორს ლიპარიტ ღორელისასა რო
მელსა დევის ყურცა ეწოდებოდა. და მან უძღვნნა ცხენნი და შესამოსელ
ნი და წარყუა ქუთათის. ხოლო ვითარ ცნეს აფხაზთა სუანთა დადიანთა ბე
დიანმან რაჭის ერისთავმან და სრულად ლიხთ იმერთა, შემოკრბეს სიხარული
თა დიდითა და მეფე ყვეს დავით რუსუდანის ძე აფხაზთა ვიდრე ლიხთამდე.
აქა შინა შეიქმნა სამეფო ესე ორ სამთავროდ. გარნა ეგრეთცა იყუ
ნეს სიყუარულსა ზედა ერთმანერთისასა დავით და დავით. და დარჩა ლი
ხთ აქათი ლაშას ძესა დავითს. და ლიხთ იმერი რუსუდანის ძესა. და მოიწ
ყო ყოველი ქვეყანა და მოიგო სიმდიდრე უზომოჳ ლაშას ძემან და წარმა

რთა სახლი თჴსი სამეფო კეთილად, და მონებდა ულო ყაენსა:
Mაშინ წარმოავლინა ელჩი დიდმან ყაენმან ბითო რომელსა ეპყრა ყივჩ
აყეთი და ოვსეთი ხაზარეთი რუსეთი და ბორღალეთი ვიდრე სერფთამდე
დარუბანდამდე და ხატაეთამდე და მოუწოდა მეფესა დავითს. მაშინ წარვი
და წინაშე ბითოსა მეფე დავით ნიჭითა უზომოთა. და დაუტევა განმგებელ
ად სახლისა სამეფოსა დედოფალი ჯიგდახათუნ და მესტუმრე ჯიქური.
რამეთუ იყო ესე ჯიქური ერთგული მეფეთა უმეტეს ყოველთა კაცთა. რა
მეთუ ჟამსა შინა ამისსა სრულიად სამეფოსა შინა მპარავი და ავაზაკი არა
იპოებოდა. და თუ სადა გამოჩნდის ძელსა ჩამოჰკიდიან. და სხვისა არა რასა
ნიჭისა მქონებელი:
X~ ესე განდიდნა მეფისა დავითის მიერ დიდად ერთგულობისათჴს. და ჵელთ
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უდვა სამეფოსა და სახლისა თჴსისა განგება. დაუტევა ტფილის დედოფ
ალს წინაშე. რომელმან აღაშენა ისანთა პალატი განგებითა დიდითა. და ფხოე
ლნი მოხარკე და მეჯორე ყვნა, კაცნი იგი მჵეცისა ბუნებანი. და წარვიდა მე
ფე წინაშე ბითოსსა ხოლო მან პატივით შეიწყნარა და ყოველი სათხოველი
აღუსრულა და იყოფოდა მეფე წინაშე ბითოსსა ჟამთა მრავალთა. და თითო
ეული თემის თემისა ადგილი თითუეულსა კაცსა შეჰვედრის. რომლისათვ
ის კახეთიცა პანკელსა თორღუას შევედრა. და ამცნო რათა ბრძანებასა
დედოფლისასა ერჩდეს. ხოლო ჰგონა თორღუამან არღარა მოსვლა მეფ
ისა. უკუდგა პანკის ციხესა და თვისად დაიმჭირა კახეთი. და არღარა მო
რჩილებდა დედოფალსა, და არცა მესტუმრესა ჯიქურსა:
Mაშინ შეიწყალა ყაენმან ბითო დავით მეფე და მოსცა სუქური საჩრდილ
ობელი რომელი სხვასა არავის აქუნდის თჴნიერ ყაენთა და ნათესავსა მათ
სა. და მოუმცნო ულოს რათა თვინიერ ულოსისა ნოინისაგან კიდე ურ
დოს შესლვასა მეფის ზედათ არავინ დადგებოდის. რამეთუ ესე იყო
წესი თათართა რომელ ყაენს წინ ვერვინ დაჯდებოდის არცა პურისა ჭამ
ასა შინა. ესრეთ პატივსცა მეფესა და წარმოავლინა ქართლად სამეფოდ.
და ვითარ მოიწია ჲერეთს. მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი სამეფოსა მისისანი:
X~ თორღუა შეშინებული უკუდგა პანკის. ხოლო მეფე მოიწია ტფილ
ისს. და იყო სიხარული ყოველთა მკვიდრთა ამის სამეფოსათა. ხოლო თურღ
უას მოუწოდა მეფემან, და არა მოვიდა კარად მეფისა არამედ უკუდგა შიშს
ათჴს. და მრავლ გზის მოუწოდა არამედ ვერ ეძლო გულ პყრობა მოსვლად.
მაშინ განზრახვითა ჯიქურისათა წარვიდა ხორნაბუჯელი და მივიდა თორღუას
სახლსა რათა მას მიენდოს ფიცითა მტკიცითა. ხოლო თორღუამან ჰქვა ესრ
ეთ. წარვალ ალავერდს წმიდის გიორგის წინაშე. მუნ შემომფიცე და მიმინდე
ვ მის წინაშე. და წარვიდეს ორნივე. და თორღუა გამოება ფესვსა სამოსლისა
ალავერდის მთავარ მოწამისასა. და მივიდა ხორნაბუჯელი შეჰფიცა და გამო
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ჵსნა ფესვსა სამოსლისასა. ხოლო თორღუამან ჰრქვა რა იგი ყო ჩემ ზედა
ამან წმიდამან გიორგიმ გიყოს შენ. რამეთუ მარტოჳ ვარ და სიკუდილ

ითა ჩემითა უმკვიდრო იქმნების მამული ჩემი. ეგრეთვე უმკვიდრო ყოს
წმიდამან ამან მთავარ მოწამემან სახლი შენი. და წარმოიყუანა ხორნაბუჯე
ლმან ფიცთა მტკიცეთა მიერ შეკრულმან და მოიყუანა ტაბა ჵმელას. და
შეურაცხ ყო აღთქმა და ფიცი იგი დიდი. და შეიპყრა ჯიქურმან განზრახ
ვითა დედოფლისათა თჴნიერ მეფისა ცნობისა. და წარიყუანეს კლდე კართა
და მუნით გარდამოაგდეს:
X~ ვითარ მიეგო ბოროტი ხორნაბუჯელსა, ალავერდისა მთავარ მოწამისაგან აღ
თქმისა და ფიცისა დავიწყებისათჴს იხილეთ. რამეთუ ესვა შვილი ხორნაბუჯელ
სა სახელით შალვა სიკეთე აღმატებული. ამას შალვას ესხნეს შვილნი
მრავალნი და მყის დაიჵოცნეს და ამოსწყდეს. და ეგრეთ ბერი ხორნა ბუჯელი
მოკუდა მწუხარებითა. რამეთუ ვითარცა თორღუას ეგრეთ ხედავთ უმკვიდ
რობასა სახლისა მისისასა. და დარჩა შვილი ერთი სახელით შალვაჳ. რომე
ლი უკანასკნელ თათართა მიერ მოიკლა და უმკვიდრო იქმნა სახლი მისი. და
ესრეთ შურ იგო ალავერდისა მთავარ მოწამემან:
DA ვითარ მოიწყო დავით მეფემან სამეფო თჴსი. წარვიდა ულო ყაენს წინაშე ძ
ღუნითა და ნიჭითა დიდითა. რომელი იხილა რა ულო ყაენმან პატივით შეი
წყნარნა. და ნოინთა თანა დააწესა დგომად და ჯდომად და იარაღუჩად რომელ ა
რს განმკითხველობა და ბჭობაჳ: ამათ ჟამთა ინება ულო ყაენმან ამჵედრე
ბა ბაბილონს ზედა რომელ არს ბაღდადი და ჵელმწიფესა ბაბილოვნელთასა
ხალიფას ზედა. და მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა. და წარემართა ბაღდა
დს ბრძოლისა ყოფად ხალიფასა. და ვითარცა მივიდა ქვეყანასა ბაბილოვნ
ელთასა ვერ წინა აღუდგა ხალიფა არამედ შეივლტოდა ბაღდადს. ხოლო
ყაენი გარე მოადგა და მოიცვა იგი. ერთ კერძო თჴთ ყაენი მოადგა წყალს
აქათ, და წყალს იქით ელგან ნოინი, და ერთ კერძო დავით მეფე, რამეთუ
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მის წინაშე იყუნიან ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი. და ვითარ ბ
რძოდეს ძლიერად არა მრავალ დღე არამედ ათორმეტ დღე. აღიღეს ბაღდ
ადი. რამეთუ მეფემან დავით უბრძანა ლაშქართა მისთა რათა ზღუდე შეს
თხარონ ქვე კერძოჳ, რომელთაცა ყვეს ეგრეთ. შესთხარეს და შიგნით
შევიდეს ქართველნი. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. და მოსრვიდეს სპათა
ბაღდადელთა. რამეთუ შიში ფრიადი აქუნდათ სპარსთა ქართველთაგან ესრეთ განუხვნეს კარნი ქართველთა და შეიყუანნეს თათარნი ქალაქად:
X~ ამისი მცნობელი ხალიფა ივლტოდა ნავითა წყალსა მას ზედა რომელი ქა
ლაქსა შუა დის. და ვითარცა იხილა ელგონ ნოინმან რომელი იყო წყალ
სა იმიერ კერძო. მოუჵდა და ვერღარა ეძლო სივლტოლად. არამედ უკუნ იქც
ა პალატად თჴსად. და ესრეთ ადვილად რაჳ ჵელთ იგდეს სახელ განთქმულ
ი იგი ქალაქი ბაბილოვანი. ვინმე მიუთხრნეს განსაცდელნი და ჭირნი
რომელ მოიწინეს ბაღდადს ზედა. რამეთუ მოსრნეს პირითა მახვილისათა ესო
დენ რომელ არა იყო რიცხვი. და სავსე იყო ფოლორცი უბანი და სახლნი
მოკლულითა კაცი. ხოლო სიმდიდრისა და ალაფისა მაშინ პოვნილთა ვინმე
მიუთხრნეს. რამეთუ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ოქროთა ვეცხლითა

თუალითა მარგალიტითა ლარითა და შესამოსლითა პატიოსნითა. სამსახურ
ებელითა ჭურჭლისა ოქროსა და ვეცხლისათა. რომელ არა ვინ აიღებდა თჴნი
ერ ოქროსა და ვეცხლისა თვალთა და მარგალიტთა ლართა და შესამოსელთაგან
კიდე. და სხვანი ჭურჭელნი ჩინით და ქაშანით მოხმულნი და მუნ შექმნი
ლნი სპილენძი და რკინა უპატიოდ მიმო დაიბნეოდა და ილეწებოდა. რამე
თუ ესრეთ აღივსნეს ლაშქარნი. რომელ უნაგირი კურტანი და ყოველი შეურ
აცხი სამსახურებელი თვალითა მარგალიტითა და წითლითა ოქროთა განტე
ნიან. და ზოგთა ჵრმალი ვადის პირსა მოსტეხიან და ქარქაში ოქროთა განტენი
ან და ზედა ვადა ჩააგიან. ზოგთა მკუდარი კაცი ბაღდადელი გამოწლიან, და
ოქროთა თვალითა და მარგალიტითა გატენიან და ვითარცა თჴსი მკუდარი გა
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ნიყუანიან გარეშე ქალაქისა. და ესრეთ რაჳ აოჵრებდეს ჰჵოცდეს
და ტყუე ჰყოფდეს მიიწინეს პალატად ხალიფასა. და ძენი მისნი ცოლ
ნი და ყოველი სიმდიდრე მისი განსაკვირვებელი აიკლნეს. და მოიყუან
ეს ხალიფა წინაშე ულოსა. და ვითარცა წარადგინეს წინაშე მისსა ე
ტყოდეს რათა თაყუანის სცეს ყაენსა, ხოლო მან არა თავს იდვა. არამედ
დადგა და ეტყოდა ჵელმწიფე ვარ თჴთ მპყრობელი. და მონებასა ქვეშე
არავისსა მყოფი. და უკეთუ განმიტეო დაგემორჩილები. და უკეთუ არა
განმიტეო არა ვისსსა მონებასა ქვეშე მოვკუდები:
X~ იგინი აიძულებდეს თაყუანისცემად. გამოუჵუნიან ფერჵნი და იგი პირ
აღმართ დაეცის. და ვითარ არა თავს იდვა ბრძანა განყუანება გარე. და
წარავლინა ელგა ნოინი რათა მოკლან ხალიფა და შვილნი მისნი. და
ჰქვა ხალიფას. ყაენმან შეგიწყალა. და იგი მხიარულ ქმნილი ეტყოდა
ვითარ შემიწყალებს განმიტევებს და ბაბილოვანსავე მომცემს. ხოლო ელ
გონ ჰქვა არა, არამედ ყაენი თჴთ მისითა ჵრმლითა და ჵელითა მოგაკუ
დინებს. და ყაენის შვილი აბაღა შენსა შვილთა მოჰკლავს. ხოლო ხალ
იფა განკვირვებული ეტყოდა. უკეთუ მომკლავთ გენებოს ძაღლმან და
გენებოს კაცმან მომკლას. და ესრეთ მოიკლა ხალიფა ყოვლით სახლეუ
ლით მისითურთ. და შეიწყალნეს კაცნი დაშთომილნი ბაღდადელნი. და კვა
ლად აღშენება ინება და დაყარნა შანანი. და ესრეთ სავსენი ტყვითა და ალა
ფითა მივიდეს სადგურად მათდა მიუთხრობელითა სიმდიდრითა:
AMათ ჟამთა შინა იქმნა ესეცა რამეთუ ყაენმან ბითო რომელი უდიდეს ი
ყო ყოველთა ყაენთა. ინება განსწორება და აღთვალვა ყოვლისა ქვეყანისა.
და პოვა ვინმე კაცი ნათესავით იორიდი სახელით არღუნ სამართლის მო
ქმედი და ფრიად მართლის მეტყუელი. ღრმად გამგონი, და განმზრახი
რჩეული. ესე წარავლინა ყოველსა საბრძანებელსა მას მისსა. რუსეთს
ხაზარეთს ოვსეთს ყივჩაყეთს ვიდრე ბნელეთადმდე. და აღმოსავლეთს ვიდ
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რე ჩრდილოეთამდე და ხატაეთამდე რათა აღთვალოს და განაჩინოს მჵე
დარი და მეომარი ლაშქრად განმავალი ნოინთა თანა დიდთა და მცირეთა ღი
რსებისა ებრ მათისა. ულუფა რომელ არს ძღვენი მიმავალთა გზად. და

ქირა ცხენისა და საპალნისა. და ვითარ განაჩინა და განაგო არღუნმან საბ
რძანებელსა ბათო ყაენისასა. მიერ წარავლინა ყარაყურუმს ყუბულ ყაე
ნს წინაშე რათა მანცა ესრეთ განაჩინოს ჵელსა ქვეშე არღუნისასა. და მირა
იწია ყუბულ ყაენს წინაშე. ინება მანცა ესრეთ ქმნად. და წარავლინა იგი
ვე არღუნი განგებად საბრძანებელისა მათისა. და განუწესა იგივე წესი და
მივიდა ტახტსა ჩაღათასსა და უშანს წინაშე თურანს. და განაწესა და განაგო
მანდაური ყოველი. და გამოვლო ჯიონი და მოვიდა ხვარასანს ერაყს და
ყოველსა რომ გუარსა და განაგო ესრეთვე. და მოიწია ყაენს ულოს წინაშ
ე. და მანცა პატივით შეიწყნარა. და წარავლინა საქართველოსა მეფეს და
ვითის წინაშე. და საბერძნეთად და ყოველსა საბრძანებელსა მისსა ზედა. გან
ჩენად აღწერად და განგებად:
DA ვითარცა მოიწია საქართველოსა დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყოველნი მკვიდრნი
ამის სამეფოსანი. და იწყეს აღწერად კაცითგან და პირუტყუთამდე. ყანით ვენ
აჵთამდე. და წალკოტით ბოსტნამდე. და ცხრასა გლეხსა სრულისა მიწისა მ
ქონებელსა, ერთი ლაშქარს წარმავალი კაცი შეაგდიან. და გამოჵდა სამეფოსა
გან დავითისა ცხრა დუმანი მჵედარი თათართა თანა წარმავალი რომელ არს
ცხრა ბევრი. და განაწესა ძღვენი სოფლისაგან. ათასისა მჵედრისა მთავარსა კ
რავი ერთი და დრაჰკანი ერთი. ხოლო ბევრისა მთავარსა ცხოვარი ერთი და
დრაჰკანი ორი. და მიზდი ცხენისა თეთრი სამი დღისა ერთისა. და ესრეთ გა
ნუწესა და წარვიდა საბერძნეთს და ბაღდადს და ყოველგან:
X~ ამან არღუნ განაწესა რა იგი ჯერ იყო ოთხსავე საყაენოსა შინა რამეთუ ი
ყო კაცი ესე სამართლის მოქმედი. ხოლო ხუცესთა და მონაზონთა და საეკკლეს
იოთა განწესებათა არა შეაგდო საზღავი და არცა ყალანი. ეგრეთვე შიხთა
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და დარიშმანთა. და ყოვლისა სჯულისა კაცნი საღთოდ განჩენილნი ათ
ავის უფლნა: მას ჟამსა ინება ყაენმან ულო ამჵედრება ეგიპტეს ზედა.
და მოუწოდა მეფესა დავითს ყოვლითა სპითა მისითა და წარვიდა ბრძოლად
სულტნისა და მიიწია შუამდინარედ. და იწყო ოჵრებად ყოვლისა შუამ
დინარისა და შამისა. და ვითარ ესმა სულტანსა ეგვიპტისასა ამჵედრდა იგ
იცა წინა განწყობად თათართა. და მოიწია მდინარესა ზედა ევფრატსა ყოვლ
ით მჵედრებით მისით. და მოვიდეს თათარნი და განვლეს მდინარე რამეთუ
არა მოახლებულ იყო სულტანი პირსა მდინარისასა და წინა მიეგებნეს. მაშ
ინ სულტანი წინა განეწყო და იქმნა ომი ძლიერი სადა იგი დავით მეფე
და სპანი მისნი წინა მბრძოლობდეს ძლიერად. და მოსწყდეს ორგნითვე და
ივლტოდეს მეგვიპტელნი. ხოლო უმრავლესი ერი მოსწყდა სულტნისა. და
ესრეთ ყაენმან დაიბანაკა მრავალ დღე პირსა ევფრატისასა სადა იგი იყო ქა
ლაქი მცირე მდინარესა ევფრატისასა ძლიერად განმაგრებული. რომელი
ერთ კერძო კლდე იყო და ერთ კერძო მინდვრისა კერძ ევფრატისა მიერ
შეცული. რომელი იხილა რა სულტანმან სიმაგრე ქალაქისა უღონო
იქმნა ბრძოლად. გარნა მოიგონა საქმე საკვირველი. რამეთუ ეტყოდა მ
ის ქვეშე დაწესებულთა არა არს ღონის ძიება ბრძოლისა ყოფად ქალ

აქისა ამის. მნებავს რათა აღვმჵედროთ და გარე მოვიცვათ ქალაქი ესე და
ვითა ძაღლთა ვიწყოთ ყავილი და ყვირილი. და ვითარ ესმათ ესე განკვი
რდენ და მყის ამჵედრდენ და ვითარ ძაღლთა იყივლეს. და ვითარ მიიწია
ჵმა ესე ქალაქად, იქმნა საქმე საკვირველი რამეთუ განსქდა ქალაქი ორგ
ან. ნახევარი წარიქცა კლდითურთ წყლისაკენ და მოისპო სული ურიცხვი.
ესრეთ ჵელთ იგდო და წარვიდა შამად შუამდინარედ. და მოეგებნეს ყოველ
ნი მკვიდრნი შუამდინარისანი და შამისანი. სავსენი ურიცხვითა ძღვნითა:
X~ მეფე დავით და ქართველნი იაჯნეს ყაენისაგან წარმოსლვასა, რამეთუ მრა
ვლით ჟამითგან იყუნეს ლაშქრობათა შინა. მაშინ ყაენმან ულო მისცა
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თავისუფლება და წარმოემართნეს, და ესრეთ სავსენი ურიცხვითა ნიჭითა და
ალაფითა გამდიდრებულნი მეფე დავით და ქართველნი მოიწივნეს ადარ ბადაგა
ნს. და მუნით მოვიდეს ტფილისს სავსენი სიხარულითა:
Aმათ ჟამთა შინა მწუხარე იყუნეს წარჩინებულნი მეფისანი. რამეთუ ჯი
გდახათუნ არა უშვა შვილი. ამისთჴს ინება მეფემან მოყუანებად შვილიერ
ებისა ძლით ქალი ქმნულ კეთილი სახელით ალთუნ. მეუღლედ თჴსად. ა
ღმთქმელმან უკეთუ მიეცეს ყრმა წული არღარა შეიწყნაროს, არამედ განუ
ტეოს. და ვითარ წარჵდა მცირედი ჟამი მუცლად იღო ალთუნ ძე და შვა.
და უწოდეს სახელად გიორგი რომელი აღიქუა და შეიყუანა შვილად დედო
ფალმან ჯიგდახათუნ. და შემდგომად მცირედისა კვალად მიუდგა და შვა
ასული სახელი თამარ. აქა შინა განიშორა საყუარელი თჴსი ალთუნ ნა
თესავით ოვსი რომელი ფრიად ქმნულ კეთილ იყო. და შემდგომად მცი
რედისა ჟამისა გარდაიცვალა დედოფალი ჯიგდახათუნ. და წარიღეს სამარხ
ოსა მეფეთასა მცხეთას და დაკრძალეს:
Mას ჟამსა წარვიდა მეფე დავით ულო ყაენს წინაშე მუღანს რამეთუ იგი აქ
უნდა სადგურად საზამთროდ. და მიერ წარმოჰყუა სადგურსა საზაფხულოსა
და მუნით წარმოავლინა მეფე ქართლად რათა მზა იყოს ლაშქრად ეგვიპტე
სა რომელ არს მისრი. და შემოიარა ქვეყანა ავაგ ათაბაგისა ივანე ათაბაგის
ძისა. რამეთუ მას ჟამსა გარდაცვალებულ იყო ავაგ და არა დაშთა ყრმა
წული არამედ ქალი ერთი სახელით ხუაშაქ. და მივიდა მეფე ბიჯნის ტი
რილად. და იხილა ცოლი ავაგისი კახაბერის ძეთა რაჭის ერისთავთა სახელ
ით გვანცა ქმნულ კეთილი. ეტრფიალა და შემდგომად მცირედისა მიიყ
ვანა იგი ცოლად და დედოფლად და წარმოიყუანა სამეფოდ თჴსად. ხოლო ქა
ლი იგი ავაგისი დაუტევა მამულსა თჴსსა ზედა. და შევედრა მანკაბერდ
ელსა სადუნსა. რომელი იყო კაცი ბრძენი და გონიერი და კეთილ განმზრ
ახი სუანი დიდად დიდი ტანითა და ჰაეროვანი ძალითა ფრიად ძლიერი მორ
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კინალი ფრიად. რჩეულ საჩინო მოისარი ჵელოვანი. რომელი წარდგა
წინაშე ულო ყაენისა და მუჵლ მოყრილმან ჰქვა ვინათგან მოგცა თ
ქვენ ღ~თნ ძლევა და ყოველთა კაცთა უმჯობესად გამოგაჩინათ. და აწ
აქა არს მჵედარი ასი ათასი. ვინცა მერკინების ანუ მედგინების გინა

ისარსა განვასრევთ მზა ვარ. და არავინ იპოვა მსგავსი მორკინალი მი
სი. და ვინცა იპოვა ყოველთა სძლო. ესე შეყუარებულ იქმნა ულო
ყაენისაგან. შეიწყნარა და იწყო განდიდებად მისა. და გონიერებითა მის
ითა მეფემანცა პატივ სცა და შევედრა სახლი ავაგისი:
X~ დედოფალი გვანცა მიუდგა და შვა ყრმა და უწოდეს სახელად დიმიტრი.
რომელი შემდგომად დავითისა მეფე იქმნა რომელი ქვემორე სიტყუა მან
ცხად ყოს: ამის გვანცას დედოფლობა მძიმედ უჩნდა მესტუმრესა
ჯიქურს რამეთუ მტერ იყუნეს. ამისთჴს განზრახვითა სუმბატ ორბე
ლისათა შესმენილ იქმნა ვითარმედ ჯიქურ წარავლენს კაცთა არღუნს წი
ნაშე რათა აუწყოს ყაენს ულოს სიმდიდრე მეფისა, და ეგულების გა
ნდგომა: ხოლო ვინათგან დავით მეფე უმანკო იყო. რომლისათვის უმა
ნკოსა ყოველი რწამნ. წარავლინნა მსწრაფლ წინაშე მდგომელნი და ბრძა
ნა მოყუანება წინაშე მისსა და სახლისა მისისა იავარ ყოფად. და ვითარ
აღასრულეს მსახურთა მეფისათა. წარადგინეს ჯიქური წინაშე მეფისა ღ
ამით რამეთუ მეფე ჯდა ისანთა მხედველი მტკურისა. არღარა სიტყვა ყო
მისთანა, არამედ განუკითხავად ბრძანა შთაგდებად მტკუარსა. ხოლო ვი
თარ განთენდა იხილეს ჯიქური რიყესა ზედა განგდებული წყლისაგან
და განკვირდეს ყოველნი მხილველნი ანაზდათისა სიკუდილისათჴს. და
არავინ ჰყუა დამფლველი მისი რამეთუ არა ესვა შვილი. და შეკრბ
ეს ყოველნი გლახაკნი და ობოლ ქვრივნი. და ევედრნეს მეფესა რათა
მიანიჭოს გუამი ჯიქურისი ამად რომე მრავალი კეთილი ექმნა მათ ზედა.
ისმინა დავით და მისცა გუამი მისი და მრავლითა გოდებითა წარიღეს
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ეკკლესიასა წმიდისა ქალწულისა ქრისტინასასა რომელი ხვარაზმელ
თაგან დარღვეული ახლად აღშენებულ იყო და მუნ დაფლეს დიდითა
პატივითა. რაცა ოდენ გლახაკთა ძალ ედვა:
X~ შემდგომად ამისა ინება ყაენმან ამჵედრება სულტანსა ზედა მისრეთ
ისასა. და შეკრიბნა ყოველნი მთავარნი და სპანი მისნი და მოუწოდა
მეფესაცა დავითს და სპასა მისსა წარსლვად ეგვიპტედ. ხოლო შეიწრ
ებულ იყო მეფე და ყოველი საბრძანებელი მისი აღთვალვისაგან არღ
უნისა. და რომელი იგი განეწესა რაცა განისყიდებოდეს ტფილისს, ას
სა თეთრსა ზედა სამი თეთრი საყეენოდ აიღებოდეს. და ამას ზედა ხოჯა
აზიზ ვინმე ნათესავით და სჯულითაცა სპარსი განეჩინა და დაეტევა ტფ
ილს რომელ ესოდენ უწესოდ მიიწია რომელ სამზარეულოსა მეფისასა ცხვ
არი გინა კრავი ისყიდებოდა, მას ზედაცა ხარაჯა წაუღიან რომელსა იგი
ტაღმად უწოდდეს. ამის მიერ შეიწრებული მეფე იგონებდა უკეთუ წა
რვიდე ეგვიპტედ, ანუ თუ განუდგე ყაენსა გარნა ვერას დაამტკიცებდა,
ეგრეცა წარემართა ლაშქრად მისრს. და ვითარ მიიწია ქვეყანად ჯავახეთად
დაამტკიცა განდგომად. და მოუწოდა თანა განმზრახთა მისთა. და ჰქვა უკე
თუ ვისმე ჰნებავნ დაუტევენ მამული და წარმოვედინ ჩემ თანა. და უკეთ
უ არა ჰნებავს, წარვედინ მსახურებად ყაენისა მისრს რათა დაიცვას ქვ

ეყანა მისი. რამეთუ ნება კაცად კაცადსა ზედა იყუნედ. და მე არღარა
მნებავს მონება თათართა, მძლავრებისათჴს ხოჯა აზიზისა რომელი დაად
გინა ჩემ ზედა არღუნ. რამეთუ ვერ თავს ვიდებ ესოდენსა შეურაცხებ
ასა. ხოლო წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი რომელნი მე დაამტკიცე
ბდეს, და რომელნი მე არა. გარნა ეგრეთცა დაამტკიცა განდგომილება.
და უმრავლესნი წარვიდეს ყაენს წინაშე. შანშეს ძე ივანე. და გრიგოლ
სურამელი. ორბელი და თორელი და კახა ერისთავი ახალ ქალაქისა თა
ვნი და პირნი ქვეყანანი წარვიდეს ყაენს ულოს წინაშე. და უმრავლესნი
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ჲერ კახნი. და ვითარ სცნა მეფემან წარსლვა დიდებულთა, მანცა ნე
ბა სცა და წარვიდა განდგომად. და მოუწოდა სარგის ჯაყელსა ციხის ჯ
ვარელსა რომელსა აქუნდა პატივი სამცხისა სპასალარობისა და ეზრახა რა
თა განუდგენ ყაენსა. ერჩდა სარგის და წარმოიყუანა სამცხეს სახლსა მისსა.
და ფრიადითა პატივითა განუსვენა უმეტეს წესისა მეფეთასა. და აძლევდა ყო
ველთა ციხე ქალაქთა და ქვეყანათა მისთა გამოსაზრდელად მეფისა და ლაშქრისა
მისისა თჴს. ხოლო მეფემან არა ინება. და დაყო ზაფხული იგი მცირე ერთგ
ულითა რომელნი დაადგრეს ერთ გულობასა მისსა ზედა. და ესრეთ იყოფე
ბოდეს სამცხეს:
X~ დედოფალი გვანცა და ძე მისი დიმიტრი დაუტევა სახლსა ავაგისსა ბიჯნ
ის. მას ჟამსა შინა მოვიდა ყაენი ულო განმარჯვებული ბრძოლისა სუ
ლტნისა მეგვიპტელისა რამეთუ სძლო მათ და იოტნა. სადა იგი მუნ დ
ამხვდართა ქართველთა ძლიერი ბრძოლა ყუეს. ხოლო ვითარ მოიწია საზაფხუ
ლოსა სადგურსა თჴსსა ალტაღს და მიერ საქოსა. და მერმე წარვიდა საზამ
თროსა ადგილსა რომელსა აწ ყარაბაღობით და მუღანობით უჵმობენ. იკი
თხა საქმე დავითისი და სცნა განდგომილება მისი. მოუწოდა არღუნს და
ორასთ მთავართა. და აჩინა მჵედართ მთავრად. და მისცა მჵედარი ოცი
ათასი. და უბრძანა ქართველთა მათ რომელნი ერჩდეს მას რათა წარჰყვენ
არღუნ ოირიდსა და მივიდენ მეფესა ზედა სამცხეს და ბძოლა უყონ.
წარმოვიდა არღუნ მჵედრითა ოცი ათასითა შემოვლო განძა და სომხითი
და მოიწია ტფილისს. და მუნ მოერთნეს ყოველნი ესე ზემო ჵსენებულნი მ
თავარნი საქართველოსანი. და წარმოემართნეს სამცხეს ბრძოლისა ყოფად
მეფისა. და ვითარცა ესმა მეფესა დავითს მოსულა არღუნისი და ყოვე
ლთა მთავართა ქართლისათა. მოუწოდა მესხთა შავშ კლარჯთა და ვინცა
დადგრომილ იყო ერთ გულობასა ზედა მისსა. შეკრიბნა მცირედნი კ
აცნი მჵედარი რვა ათასი. და აჩინა მჵედართ მთავრად სარგის ჯაყელი
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კაცი მჵნე და შემმართებელი და მრავალ ჯერ გამოცდილი და სახელო
ვან ქმნული წყობათა შინა. ტანითა ახოვანი ჵელოვნად მბრძოლი. ცხ
ენსა ზედა მჵნე მოისარი საჩინოდ ნადირთა უცთომლად მსროლელი. და
მისსა მინდობილ იყო მეფე დავით. რამეთუ ერთგულობაცა დიდი აქუნ
და მეფისა და წარავლინა წინა მიგებებად და წყობად არღუნისა. და წარე

მართნეს და დადგეს ჵევთა შინა მტკურისათა. ხოლო არღუნ შემოვლო ქარ
თლი და დადგა სურამს. და წარმოავლინნა წინა მბრძოლნი მჵედარი ექვსი ა
თასი. და არღუნ დადგა შინდარას და წინა მბრძოლნი მივიდეს ტასის კარს
და დადგეს სამდინაროსა მას ზედა რომელ არს შოლა:
X~ აიყარა სარგის ჵევთათ და წარავლინნა წინა მბრძოლად კაცნი რჩეულნი და გა
მოცდილნი წყობათა შინა ათას ხუთასი მჵედარი. არა უწყოდეს მოახლება ა
რღუნისი და წარემართნეს და განვლეს ჵიდი ახალ დაბისა. იყო ყინელი და
ზამთარი ვითარ წესი არს თთვისა დეკენბერისასა. და განვიდეს სივიწრისა
გან წინა მავალნი. იხილნეს რაზმი თათართა და წინა განეწყუნეს ქართველ
ნიცა. და მყის ზედა მიეტევნეს მესხნი. და პირველსა შეკრებასა აოტნეს
თათარნი. და მოსწყვიდნეს მრავალნი სახელოვანნი. და ესრეთ ძლიერად ბრ
ძოდეს თათართა მათ მესხნი, რომელ მცირედნიღა განერნეს და შეიხუეწნეს
რაზმთა შინა არღუნისასა შინდარას გორისასა. და სდევნეს და მოსწყვიდეს
პირითა მახვილისათა. რამეთუ მჵედართ მთავარი სარგის და სპა მეფისა ვე
რღარა მოილოდინეს. ამისთჴს რომელ თათართა რაზმი მახლობელად მდგო
მარე იყო. და ესრეთ ძლევითა საჩინოთა შემოქცეულნი მრავალთა სახელ
ოვანთა თათართა თავისა მქონებელნი მოეგებნეს სარგისს და ლაშქართა. ხო
ლო ვითარცა იხილა სარგის განმხიარულებაჳ და უვნებელად დაცვა გა
ნიხარა. გარნა მძიმედ აღუჩნდა რამეთუ ვერ მიესწრა ომსა. რამეთუ ი
ყო კაცი მძლე და შემმართებელი. კვალად სურვიელ იყო განწყობისა მეს
ხთა. წარემართა არღუნსა ზედა გულითა ქუელითა. ხოლო არღუნ მოუწო
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და სპათა თჴსთა და კვალად ქართველნი სპანი ზედა მისრულნი იხილნა
რა, ივლტოდა. გარნა აყენებდეს ქართველნი წარჩინებულნი და არა უტევე
ბდეს სივლტოლად. რომელთა უპირობდა თორელი კახა და ეტყოდა ვითარმედ
ქართველნი მეცნიერნი ვართ ომისა მათისანი ჩვენ ვბრძოდით თქვენ წილ.
და ესრეთ ძლით არწმუნეს. და დადგა ადგილსა მას რომელსა დაებანაკა და გან
აწყო მჵედარნი თჴსნი. და ვითარ დაეახლნეს ურთიერთას. ზედა მიეტევნეს მე
სხნი განლაღებულნი. ხოლო სარგის ჯაყელი უპირველეს ყოველთასა მიუჵდა
რაზმსა და უმჵნეს მათი ჩვენდა ბაადური ოროლითა ცხენისაგან ქვეყანად
დასცა. და იქმნა ძლიერი ომი და მრავალნი მოისრვოდეს არღუნის სპისაგა
ნ. და სივლტოლად მიდრკეს პირველსავე მიჯრასა. სძლევდეს სპანი მეფისა
ნი. და ვითარ არს ჩუეულება თათართა ლტოლვა და გარე უკუნ ქცევნა.
ანასდ გარე უკუნ იქცეს. მაშინ სულ მოკლე ქმნილნი სპანი მეფისანი
ივლტოდეს მსწრაფლ ესრეთ განწირულნი და მიმოდაბნეულნი, თათართა
მიერ მოისრვოდეს. ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლითა განწირნა ღ~თნ და მისცნა
ჵელთა წარმართთასა. ხოლო უწყალოდ ჰჵოცდენ და მრავალნი სახელო
ვანნი მოსრნეს თათართა რომელ მცირედნიღა ძლით განერნეს და სდევ
ნეს ახალ დაბის ჵიდამდე გინა უმეტესცა:
X~ ზოგნი ტყუედ წარყუანებულ იქმნნეს. გურკლელი მურვან და სხვანი მ
რავალნი. და ესრეთ შეიქცა არღუნ ყაენს ულოს წინაშე განმარჯვებუ

ლი. ხოლო სარგის და მესხნი მივიდეს მეფეს წინაშე აწყუერს მეყვისთა
თვისთა თჴს მტირალნი. რამეთუ უმრავლესნი მოესრნეს და მცირედნი და
შთომილ იყუნეს. და დაყო მეფემან ზამთარი ნახევარი სამცხეს და გარ
დვიდა შავშეთს და კლარჯეთს, და წარვიდა ნიგალის ჵევს. და ვითარ მო
იწია თთვე მაისი და აღმოსცენდა მდელო. ყაენმან იგივე არღუნ დე
ვნად და ძებნად წარმოავლინა რომელთა თანა იყუნეს ქართველნიცა მი
მდგომნი ყაენისანი. და თთვესა ივნისსა მოვიდა სამცხეს. ხოლო მესხნი
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რომელნიმე მიეგებნეს არღუნს და რომელნიმე წარჰყუეს მეფესა. და ესრ
ეთ იწყო ოჵრებად და ტყუენვად სამცხესა. და მოადგა ციხის ჯვარსა დ
აუწყო ბრძოლა ძლიერად. რამეთუ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულე
ბულ იყო. ხოლო ციხეს მყოფნი ძლიერად ბრძოდეს და მრავალი კაცი მო
კლეს და დიდად ავნებდეს გარეთ მყოფთა დღისით. და ღამით განვიდიან და
ადგილ ადგილად მოსწყუედიან. და ვითარ იხილა სიმტკიცე ციხის ჯვარისა
რომელ არს ჯვარის ციხე აიყარა და წარვიდა და წიგნიცა მოუვიდა ყაენისა
მსწრაფლებელი წარსლვად. ვინათგან ყაენი თურანისა ქვეყანასა მყოფი
ბრძოლად მოსრულ არს ხვარასანს. და ესრეთ იჵსნა ღ~თნ ჭირთა ამათგან ქვ
ეყანა სამცხისა. რომელ ოც დღე ძლით იყო არღუნ სამცხეს:
X~ მეფე დავით კვალად მოვიდა სამცხეს და შავშეთს. და ვითარ იხილა სამც
ხე მოოჵრებული. მოუწოდა თანა მზრახველთა მისთა, ჰკითხა თუ რა ყ
ონ რამეთუ ომი თათართა აღარ ეგებოდა. მაშინ სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარ
ელმან მოახსენა. ვითარმედ სამცხე მცირე არს და არა კეთილი სადგომი
მეფეთა. აწ განგამწარებ რათა წარხვიდე ლიხთ იმერით რუსუდანის ძისა დავ
ითის თანა. რამეთუ სწორად ორთავე არს სამეფო იგი და ესეცა. და მე და
ვსდებ თავსა ჩემსა და საქონელსა ყოველსა და ლაშქარსა ჩემსა შენ თვის
და ვითარ გენებოს იჵმარე. და უკეთუ კეთილად გისტუმროს დავით კეთილ,
და უკეთუ არა აჰა სიმდიდრე ჩემი მზა არს თქვენთჴს. და ნუცა შენ სწყა
ლობ საჭურჭლესა შენსა და ვეზრახნეთ თავადთა იმერთა და განვსცეთ საჭრჭლე და
ჩვენ კერძო დავიყენოთ:
Sთნდათ ყოველთა განზრახვა ესე და წარავლინეს მოციქული წინაშე რუსუ
დანის ძისა რათა შეიწყნაროს თათართაგან მირიდებული. ხოლო მან აღ
უთქვა შეწყნარება. და წარვიდეს და მივიდეს ქუთათის. სადა იგი წინა მი
ეგება რუსუდანის ძე მეფე დავით და კეთილად ისტუმრა. და დაყვეს წელ
იწადი ერთი. გარნა კეთილად თუ ისტუმრებდა რუსუდანის ძე. ეგრეცა
კეთილადვე ლაშასა ძესა დავითს. არამედ ვითარცა უცხო ვიდოდა მათ თანა:
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მაშინ ეზრახნეს კახა ბერის ძესა რაჭის ერისთავსა კახა ბერსა. ქუაბუ
ლის ძეთა ფარჯანიანთ სარგის. რათა ლაშას ძე დავით ყონ მეფედ. რომე
ლნი ერჩდესცა. და იქმნა განდგომილება ლიხთ იმერითს. და რომელნიმე წ
არმოუდგეს ლაშას ძესა დავითს. და რომელნიმე რუსუდანის ძესა ნარინ

დავითს. ეგრეთვე დადიანი ბედიანი ჯუანშერის ძე დადგრენ ერთგულო
ბასა ზედა რუსუდანის ძისასა. რამეთუ იყო ესე ბედიანი კაცი წარმატ
ებული ყოვლითა ზნითა. უხვი უმეტეს ყოველთა კაცთა. სრული გონი
ერებითა. ამან დააწყუნა ოდიში რომელ მპარავნი და ძვირის მოქმედნი ა
რა იპოებოდა. და სუანნი განიყუნეს ორად. გარნა არას ავნებდეს უ
რთიერთას ორნივე დავით და დავით. დაღაცათუ ლაშქართა არა ენებათ.
ამისთჴს რომელ არა გასცემდეს ორნივე მეფენი საჭურჭლესა ლაშქა
რთა ზედა. ესრეთ იყო აშლილობა და შფოთნი მრავალნი იმერითს:
მაშინ არღარა იყო ღონე დაამტკიცეს რათა განყონ სამეფო და საჭურ
ჭლე ორად. და აჩინნეს თავადნი სამეფოსანი და განყუეს ორად. თბილ
ისი ორად და ქუთათისი ორად. და თავადნი და ერისთავნი ურთიერთ
შეასწორნეს. ნიკოფსით დარუბანდამდე. და განყუეს სამეფო და საჭურჭ
ლენი ორად. გარნა ხუამლისა ქუაბსა რომელი იდვა მცირე რამ გა
მოიღეს და გაყუეს, და უფროსი ქუაბსავე დაუტევეს: ხოლო ჯაჭვი იგი ს
ახელ დებული სალმასური და თვალი იგი პატივ ცემული გურდემლი
და მარგალიტი იგი დიდი რომლისა სწორი არავის სადა უხილავს. ესე
სამივე რუსუდანის ძესა დავითს მიხუდა:
DA აქა იქმნა განყოფა სამეფოსა. და მიერითგან შეიქმნა ორ სამეფოდ. მაშ
ინ უმეფო იყო ამერი საქართველო სამეფო. დაიშალა ლაშქარობა და მს
ახურება თათართა. ინება კვალად ყაენმან ზავი მეფისა. მოუწოდა არღ
უნს რათა წარავლინოს მოციქული მეფის წინაშე ზავის ყოფად. და ფიც
სა დაუმტკიცებდა უვნებლობისათა. რამეთუ დედოფალი გუანცა ავა
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გის ცოლ ყოფილი. და ძე თჴსი ყრმა მცირე დარჩეს ჵელთა ულოსთა,
რომელნი ტყუედ წარისხნეს ურდოს. ვითარ ეგულებოდა ბოროტის
ყოფა ყრმისა. ნოინის ვისმე ცოლმან აღიყუანა და შვილად მიიყუანა,
რამეთუ იყო უშვილო. ხოლო თქმულ არს ესეცა ვითარმედ მიიქუა რა
ყრმა დიმიტრი წიაღთა, მეყუსეულად საშო განეღო დედაკაცსა და მუცლად
იღო და შვა ყრმა წული. და ამის ძლით კეთილსა უყოფდა ნოინის ცო
ლი გუანცას და ყრმასა მას. მას უბრძანა ყაინმა რათა მან წარავლინოს
კაცი წინაშე მეფისა ზავისა ყოფად. და წარმოავლინეს მოციქული ზავისათ
ვის, რათა მისცნეს სამეფო მისი ყოველი; და კვალად ეგოს პირველსავე პატ
ივსა დედოფლობისასა. ხოლო მივიდეს რა მეფის წინაშე მოციქულნი ყაენის
ნი და აუწყეს ესრეთ. მიუმცნო მეფემან ესრეთ ვითარმედ ხოჯა აზიზ იქმნა
მიზეზი ჩემისა წამოსვლისა და სამეფოსა დატევებისა. უკეთუ ჰნებავს ყა
ინსა შეწყნარება ჩემი. პირმშოსა ძესა ჩემსა გიორგის წარმოვავლენ
წინაშე მათსა და უბოძოს სამეფო ჩემი. და დედოფალი გუანცა და ძე
ჩემი დიმიტრი წარმოავლინნეს ჩემდა. და ხოჯა აზიზ მომცეს რათა სიკუდი
ლითა მისითა შური ვიგო ნაქმართა მისთა რომელნი ყუნა ჩემ ზედა:
X~ ვითარ მიიწივნეს ყაინს წინაშე სთნდა სიტყუა მეფისა. და ითხოვეს ძე მისი
გიორგი. და დაუმტკიცეს ფიცთა მიერ შესმითა ოქროსა საფიცრისათა. რათა

უვნებლად დაიცვას ძე მეფისა და მისცეს სამეფო მისი. უკეთუ დავით
მეფემან იხილოს ყაინი ულო რომელსა ეჯნობითცა უწოდდეს. ხოჯა
აზიზცა მისცეს ჵელთა მეფისათა. თუ ენებოს მოკლას, და თუ ენებოს გა
ნუტეოს: ამის შუა შემოიყუანა ენუქ არქუნ კაცი მართალი და პატიოს
ანი. სჯულითა ქრისტეს ჯვარისა თაყუანის მცემელი. მან უთავსდება ყაი
ნს, რათა არა ევნოს დავითს და ძესა მისსა გიორგის. თჴთ მივიდა ენუქ
დავითს წინაშე შეჰფიცა და წარიყუანა ძე მისი გიორგი. შევიდეს ტფილს
და მუნ მოეგებნეს ყოველნი მთავარნი და ერის თავნი საქართველოსანი. და ბა
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დინი ვინმე ნათესავად სომეხი. რომელსა შეევედრა ტფილისი და თვით
მეფობაცა. არღუნ მოიღო ძღვენი ურიცხვი გიორგის წინაშე. და დაყუეს
მცირედი ჟამი ქალაქსა და მერმე წარვიდეს ეჯნს წინაშე და მიიყუანეს ურდ
ოსა. პირველად მოუვლინა ეჯნის ცოლსა ტონღულ ხათუნს. რამეთუ იყო
იგი მაღლისა ჵელმწიფისა კოსტანტინე პოლისა ასული, სჯულითა ქრის
ტიანე და მართლ მადიდებელი. ამისთჴს პატივსა უყოფდა ტონღულ ხათ
უნი ენუქ არქუნს რომელი იგიცა ქრისტეანე იყო. ვითარ იხილა ყრმა ი
გი შეიყუარა სიკეთისა მისისა თჴს დავითცა ქმნულ კეთილი იყო. და მერ
მე წარიყუანეს ყაინს წინაშე, და მანცა კეთილად შეიწყნარა და პატივი დი
დი უყო. და ესრეთ პატივ ცემულმან დაყო წელიწადი ერთი. რომელ
სა მიანიჭა ყოელი სამეფო მისი ყაენ მან:
DA წარავლინა მოციქული რათა მივიდეს მეფე დავით ეჯნს წინაშე. ხოლო მეფე
მიზეზობდა ხოჯა აზიზის არ მიცემასა. უკეთუ არა მომცეთ მოსიკუდიდ ა
რა მოვალ ურდოსა. ამის მცნობელი ყაინი სიტყვითა არღუნისითა განწყ
რა. რამეთუ მძიმედ აღუჩნდებოდა სიკუდილი ხოჯა აზიზისი. ამისთჴს ეტ
ყოდა ყაინს არღუნ. ვითარმედ მეფე არა მოვალს მსახურებად შენდა. არამე
დ კვალად ტყუილით გვიშორებს. აწ ამას განგზრახებ, წარსწყმიდე ძე მე
ფისა და მე წარმგზავნე ლაშქრად მეფესა ზედა და შეკრულსა მოვიყუან წინ
აშე თქვენსა. ყაინმან დაიჯერა და განაჩინნა კაცნი რათა წარსწყმიდონ ძე
მეფისა, და ყოველნი რომელნი წარმოევლინნეს მეფესა ძისა მისისა თანა. ცნა
ესე ენუქ არქუნ. აღდგა და მსწრაფლ მივიდა ტონღულ ხათუნს წინაშე და
აუწყა სიტყუა ესე. ხოლო იგი მსწრაფლ მივიდა ყაინს წინაშე და ენუქ ა
რქუნ. მოახსენა დიდო მაღალო ყაინო რასა უსამართლოებისა იგი ბრ
ძანება განგიჩენია, სიკუდილი მეფის ძისათჴს და მსახურთა მისთა. არა უ
წყია შენ რომელ წინასწარმეტყუელთა რომელთა ეზრახებოდა ღ~თი ბრწყინ
ვალეთა და საჩინოთა გვართაგან შთამომავალთა არს. კვალად იხილე რომე
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ლ ფიცითა მოიყუანე იგი. და მე და ენუქ არქუნ სიკუდილსა აღვირჩევთ
და აჰა თავნი ჩვენნი იყუნენ მეფის ძისათჴს. და ესეცა უწყოდე რომელ ძმა
შენი დიდის ყაინისაგან ბათოს შვილი მრავალსა მოციქულსა უგზავნის და
დიდთა ნიჭთა აძლევს რათა მისცეს გზა დარიალმანისა და დასავლეთისა. რამ
ეთუ ორივე ჵელთა შინა მისთა არს. და ამასაც განგზრახებ ერთისა ბერ

ისა სპარსისა ვაჭრისათჴს. პირველად დიდსა ჵელმწიფესა გააძებ შენთა მტერთა
ზედა. რამეთუ უკეთუ ბათოს ულოსი და მეფე შეიერთნენ დიდნი შფოთნი აღ
დგებიან. ვითარცა ესმა ულოს განკვირდა. და მსწრაფლ მოიყუანა გიორგი შ
ეიყუანა და პატივი უყო და შემოსა შესამოსლითა ბრწყინვალითა. და მისცა ტონ
ღულ ხათუნს და ენუქ არქუნს. და ჰქვა აჰა ძე მეფისა ჩემგან მტკიცე ფი
ცითა. არას ვავნებ დავითს თჴნიერ პატივისა. და შენ წარვედ ენუქ. და ორნი
ვე ძენი მეფისანი დიმიტრი და დედოფალი გუანცა ვითარცა ტონღულ ხათუნს
და შენ გნებავს ეგრეთ ყავთ და მოიყუანეთ დავით. ვითარცა ესმათ განიხარეს
და თაყუანისცეს. და მოახსენნეს თავნი ჩვენნი იყუნენ ნაცვლად უკეთუ მოგვცე
ხოჯა აზიზ და არ მოვიყუანოთ დავით. უკეთუ არ მოგვცემ ხოჯა აზიზს არ მოვა.
ხოლო დაღათუ მძიმედ აღუჩნდა არღუნს მისცა ხოჯა აზიზ. და წარმოიყუანა ენუქ.
და მოუწერა წიგნი ფიცისა ტონღულხათუნ მეფესა. არა ევნოს ყაინისაგან უკე
თუ მოვიდეს ურდოსა პატივითა დიდითა პატივსცეს. და სამეფო დაუკლებე
ლად მისცეს. წარმოვიდა ენუქ არქუნ და მოვიდა ტფილისს, და ორნი ძენი მეფ
ისანი. წარმოუვლინა მოციქული მეფესა და აუწყა ყოველი. ხოლო წარმოვიდა მეფე
და მოვიდა ქვიშხეთის ბოლოს და სურამის შუა დადგა. და მოუწოდა ენუქ
არქუნს. მოვიდა და მოუსხნა შვილნი ორნივე. და მოართვა წიგნი ფიცისა და მოჰ
გუარა ხოჯა აზიზ. ვითარცა იხილა ხოჯა აზიზ მეფემან ბრძანა თავისა მისისა მ
ოკუჲთა. და მოჰკუჲთეს და წარგზავნეს თავი ტფილისს. და აღმართეს ძელი და
მოჰკიდეს თავი ხოჯა აზიზისა. და ესრეთ წარჰყუა მეფე ენუქს. და მოეგებნეს
ყოველნი სამეფოსა მისისანი და წარემართნეს ურდოსა. ხოლო თანა წარჰყუა სა
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რგიზ ციხის ჯვარელი ჯაყელი დიდად ნამსახური. რომელმან ქმნა ესეცა
სათნოება რამეთუ ტფილის ყოფნასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაინისა.
ვითარმედ მეფესა მოვინდობ. ხოლო პაპა სარგიზს არა მივინდობ. და არა
სათნო უჩნდა ბრძანებაჳ ესე სარგიზს. და ეტყოდა მეფე გარე უკუნ ქც
ევასა. ხოლო იგი არა ერჩდა და ეტყოდა ნუ იყოფინ ქმნად ეგე ჩემდა რა
თამცა მე შევიქცე შინა. უკეთუ ცოდვათა ჩემთაგან გევნოს რამე თათართაგან.
ყოველნი კაცნი იტყვიან განზრახვითა სარგისისითა განუდგა მეფე თათართა. აწ
იგი წარვიდა შინა, მეფე წარავლინა მოკლვად ყაინს წინაშე. ნუ ყოს ეგე ღ~თნ
რამეთუ ამით წარჵდების გვარი ჩემი. არამედ მოთუ მკლან ნაცვლად თქვენდა ვი
ყო. და თუ დავრჩე თქვენთანა დავრჩე. დაიმადლა ესე მეფემან ეზომ რომელ ქუ
აბულიანი თემი ერთი სამცხეს და საყდარი ტბეთისა შავშეთს სიგლითა სამა
მულოდ მიუბოძა:
DA წარემართნეს ურდოსა და მივიდეს ყაინს წინაშე ბარდავს. რამეთუ იგი იყო
საზამთრო სადგური. და არა უწყოდეს რაჳ ეგულების ყოფად მათთჴს. და
მცირედთა დღეთა მოუწოდა ყაინმან ხილვად მეფისა და მთავართა. და იკით
ხვიდა რომლისა მიზეზისა თჴს განდგა. და ყოველნი ჰგონებდეს მეფისა და
წარჩინებულთა მისთა სიკუდილსა. და ევედრებოდეს ღ~თსა და ყოვლად წმიდა
სა მეტეხთასა და ვედრებისა ღ~თის მშობელსა რომლისა მინდობილ იყუნეს.
და შევიდეს ყაინს წინაშე. ხოლო მან მოსცა თჴსითა ჵელითა ღვინო. რამე

თუ ესე იყო წესი ყაინთა. თასითა დიდითა ოქროსათა: და ვითარ ჯდა
მეფე მუჵლ მოყრილი და მისთანა ყოველნი მთავარნი. ჰკითხა ყაინმან ვი
თარმედ რად ჰქმენ განდგომა ჩემი. და ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩ ექმ
ენ და არღუნს შემოები. არა დიდნი კეთილნი ვქმენ შენ ზედა. დაკარგუ
ლი და სიკუდილად განწირული გუელთაგან აღმოგიყუანე ჯურღმულით და
მეფედ დაგადგინე. მაშინ ვითარ არღარა აქუნდა პასუხი მიგებად მეფესა.
მოიხედნა უკანით კერძო სარგის ჯაყელისა ვითარმცა იგი ქმნულ იყო მიზ
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ეზი არღუნის შემობმისა და თათართ მოსრვისა. და იხილა სარგიზ მბრდ
ღვინვისა ლომისა მსგავსად მეფემან მას ზედა მიუტევა საქმე იგი. ა
რა შეშინდა არამედ უშიშად აღდგა და წარდგა ყაინს წინაშე, განმწირვე
ლი თავისა თჴსისა მეფისათჴს. რათა იგი მოკლას მეფისა წილ, და მუჵლ
მოყრილი ეტყოდა მე ვარ დიდო ყაინო რომელი შემოვები არღუნს. ხო
ლო მან ჰკითხა პაპა სარგიზ შენ ხარ. რამეთუ პაპა სარგისს უწოდდეს
თათარნი. და მან ჰრქვა იგი ვარ. ჰქვა მას და რასათჴს განაყენე მეფე ჩემ
გან და არღუნს შემოები. ხოლო სარგის არა მეცნიერ იყო ენასა მათსა
წარმოაყენეს სადუნი თარგმნად რომელი ფრიად უყუარდა ულოს და დიდად
პატივ ეცა. რამეთუ იყო კაცი იგი გონიერი და ენა კეთილი სიტყვითა მარ
ჯვე ყაინს წინაშე მეტყუელებდა:
Mაშინ სარგიზ მიუგო დიდო ყაინო არაჳ იყო სხვა მიზეზი. რამეთუ მან მი
იღო მეფობა დავითის ქალაქი და სოფელი. მან დაიჭირნა ეკკლესიანი და ცი
ხენი ყოველნი დაარღვივნა. ბედნიერო ყაინო არღარა ვინ გაუგონებდა უს
ამართლობასა ამას. შეკრა კარი თქვენი ქრთამითა. ამის მიზეზისა თჴს მე
წარვიყუანე მეფე რათა ბედნიერმან ყაინმან გაიგონოს და იკითხოს საქმე ესე
ვითარცა აწ კითხვასა ღირს მყო. ესეცა უწყოდი ყაინო რომელ სპარსნი ძვე
ლთაგან მტერნი არიან ჩვენ ქართველთანი. ამის თჴს არღუნს თანა ვყავ ბრ
ძოლა და ომი. რამეთუ საქმე და უსამართლოებაჳ მეფისა მიმართ ხოჯა აზიზ
ისაგან ვერღარა დავსთმეთ. აწ ყაინო მეფე უბრალო არის. მე ვარ რომელმან
განვაყენე მეფე კარისაგან თქვენისა. და განმრავლდა სიტყუა მათ შორის და მრავ
ალ გვარად უბნობაჳ, რომელთა არა არს ჟამი თქმად და დაწერად. და მეფეცა
მრავალსა რასმე იტყოდა. და ენუქ არქუნ და დიდი იგი ნოინი სხდეს შუა.
და სადუნი იგი კეთილად თარგმნიდა და ჰკაზმევდა თქმულთა მეფისათა. რამეთუ
მეფე ენა მძიმე იყო მცირედ მანკაბერდელი სადუნი კეთილ მეტყუელებდა. და
ყოელნი მოელოდეს ბოროტის ყოფასა მეფისა თჴს, და სიკუდილსა სარგისისასა:
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Mაშინ მოუვლინა ღ~თნ წყალობა მოსავთა მისთა და აწცა დაიცვა ვითარ
ცა მარადის ჰფარავს. და ვითარ სიტყუასა უგებდეს ყაინი და მეფე ურთი
ერთას. მოვიდა კაცი დარუბანდით გზის მცველთა ყაინისათა რომელთა ყა
ფულობით უწოდდეს. რამეთუ არღარა განსრულებულ იყო სიტყუა. შე
ვიდა ყაინისა კაცი იგი ურდოსა ყაინის წინაშე და მოახსენა. არა არს ჟამი
მეტყუელობად. რამეთუ შეიძრა ულუსი დიდი, დიდისა ყაინის ბათოსი. და

შვილი მისი ყაინი დიდი ბერქა მოვალს გზასა დარუბანდისასა უამრავითა
დიდად დიდითა ლაშქრითა. ესმა რა ყაინს მსწრაფლ აწვია სპა თჴსი, და მყის
შემოკრბეს მის წინაშე. მას ჟამსა წარმოემართნეს წინა განწყობად. და ვითარ
დაეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთას. მაშინ ევედრა მეფე ყაინს რათა წინა მ
ბრძოლად აჩინოს მეფე და სპა მისი. და წესადცა არს ქართველთა წინა მბრძ
ოლობაჳ. ისმინა და აჩინა წინა მბრძოლად მეფე მახლობელად მისსა დგომად:
X~ სარგის ჯაყელი თჴთ წინა დაიყენა. და განაჩინა მარჯვენე და მარცხენე. და
დამწყობელმან რაზმთამან მიჰმართეს. ხოლო იქმნა ესეცა რომელ რაზმთა ში
ნა გახლტა შველი სადა იგი სარგის ჯაყელმან აბჯარ ცმულმან მოკლა. და
მცირედ წარვლეს და მელი მოკლა იგიცა სარგის ისრითა. და წაიარეს და
ყურდგელი მოკლა. და ამას სამსავე ხედვიდა ულო ყაინი და დიდად აქო
სარგის და კეთილად უთქმიდა მრავალსა. მაშინ დაეახლნეს სპანი ორნივე უ
რთიერთას. და გამოჩნდა კაცი ერთი მათ შორის რომელი წარმოევლინა დიდსა
ყაინს ბერქას. რამეთუ ყაინი არა წარმოსრულ იყო. ესე მოეახლა დავითს
რომლისათჴს დიდად შეწუხნეს სპანი მეფისანი. რამეთუ იყო კაცი ესე დ
იდი და მაგრად და უცთომლად მოისარი. ხოლო მეფემან აღმოიღო მშვილ
დი და ჰკრა ცხენსა მისსა მკერდსა და დაასო და გულსა განავლო. ხოლო
ქართველთა განმხიარულებულთა აღიზახნეს და მიეტევნეს. იქმნა ძლიერი და
ფიცხელი ომი ველსა ზედა შარაბამისასა. ძლიერად ბრძოდა მეფე და სპანი
მისნი. სადა იგი სარგის ჯაყელმან სახელოვანი ომი ყო წინაშე ულოსა რო
1-26 სტრ., 252v
მელ განჰკვირდა ყაინი. და განგრძელდა ყოველგან ომი. და მოსწყდა ორგნით
ვე ურიცხვი. ივლტოდა სპა ბერქასი და დევნა უყვეს ძლიერად. ხოლო იქ
მნა ესეცა დევნასა მას ლაშქართასა დაშთა ყაინი ულო ოთხითა ოდენ კაც
ითა მცირესა რასმე ბორცუსა ზედა. და ვითარ იხილეს ლტოლვილთა. შვი
დნი რჩეულნი კაცნი ზედა მოეტევნეს ყაინსა. იხილა ესე მიმავალმან სა
მითა კაცითა სარგის შეუტივა შვიდთა მათ კაცთა. და სამითა კაცითა შეება
და ოთხნი ვიდრმე დაჵოცნეს სარგის და აზნაურთა მისთა. და სამნი იგი ივლტ
ოდეს. მაშინ იხილა თვალითა მისითა სიმჵნე სარგისისი და ყრმათა მისთა. გა
ნიხარა და დევნა უყო კვალადცა სპასა ბერქასსა დარუბანდის კარამდის. და გა
ნვლეს დარუბანდიცა, და სამსა დღესა სხვასა დევნა უყვეს. ესრეთ განმარჯ
ვებული და სახელოვანნი მოვიდეს სადგურსა მათსა ბარდავს:
X~ მეფესა დავითს და სპათა მისთა ფრიადითა პატივითა პატივ სცა. და მრავალი ნი
ჭი მიანიჭა ესე ეზომ რომელ სარგის ჯაყელსა კარნუ ქალაქი და მიმდგომი მი
სი ქვეყანა უბოძა იერაყითა. მაშინ შეიშურეს სხვათა ვიეთმე მტერთა და
მოახსენეს მეფესა. აწ მეფობაცა სარგისს მიეც. ყაინმან ეზომ განადიდა არღარა
იქმნების მორჩილი მეფობისა თქვენისა. მაშინ დაიჯერა მეფემან რამეთუ იყო უმ
ანკო და მალე მრწმენი სიტყუათა კეთილთა და ბოროტთა ორთავე. და წარვიდა
ღამე ელგონ ნოინის წინაშე. და მოახსენა. უკეთუ ყაინი სარგისს კარნუ ქალ
აქს მისცემს მეფობაცა მისცეს. განკვირდა ელგონ ნოინი და ჰქვა. ყაინმან
შენის მოდგომისათჴს მისცა. და თუ შენ გიმძიმს არღარა მისცემს. თქვენ

ქართველნი არას კეთილს უყოფთ მჵნედ მბრძოლთა წყობათა შინა. არა უწყი
ყაინი სარგის დაარჩინა მტერთაგან, ძლიერი და სახელოვანი ომი ყო. წარვი
და ნოინი რა მოახსენა ყაინს ყოველი იგი თქმული. და არღარა მოსცეს კარ
ნუ ქალაქი. სცნა ესე სარგის შეიქნა გულ კლებით და ქვე გამხედვარად
პატრონისაგან. ხოლო მას ზამთარსა დაიმჭირა მეფე ბარდავს თავისა თჴსისა
თანა. და სარგის წარვიდა გულ კლებული სამცხეს:
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Mას ჟამსა გაადგა ულაოს ყაინს შანშეს ძე ზაქარია ამირ სპასალარი. კა
ცი ყოვლითა სათნოებითა სრული და საჩინო და ივლტოდა ქუთათის ნარინ
დავითისას. რამეთუ ბერქას ლაშქართა გამოსვლა მასმია ჩემ ზედა. ხოლო
მეფემან დავით კეთილად შეიწყნარა. დაყო მცირე ჟამი. და მერმე ფიცით
მოიყუანა ყაინმან. გარნა არცა ეგრეთ დამშვიდდა გული ულოსი, და მოკლა
ზაქარია ამირ სპასალარი. კაცი პატიოსანი და სახელოვანი. და სცნა დიდმან
შანშე მამამან მისმან. მწუხარებითა შეწუხებული იგიცა აღსრულდა. ხოლო
გუანცა დედოფალი ავაგის ცოლ ყოფილი მოკლულ იქმნა თათართა შინა მყოფი.
რომელსა იტყვიან ვითა ასულისა მისსა ხუაშაგის. რომელი იყო ცოლი სევიფ
არდავისი ხოჯა შამშადინისა, მისითა განზრახვითა მოიკლაო: და ვითარ უცოლო
იყო მეფე. იქორწინა ცოლი სახელით ესუქან. დიდისა ჭორმალო ნოინისა
და დიდისა სირმა ნოინისა. და წარვიდა ტფილის და ქმნა ქორწილი პატიოსანი:
Aმა ჟამთა გარდამოვიდეს ბერქას ყაინისგან ლტოლვილნი ორნი დედაკაცნი სა
კვირველნი. სახელით ლიმაჩავ. და მან მოიტანნა შვილნი მცირენი ნათესავი
თა ახა სარფა კაიანნი. პირმშო ფარეჯნ. და უმრწამესსა ბაყათარ და სხვანი თავად
ნი მრავალნი. გამოვლეს კარი დარუბანდისა და მოვიდეს მეფეს წინაშე. ხოლო
მან პატივითა ისტუმრნა და წარავლინა ყაინს ულოს წინაშე. და ყაინმან შეიწ
ყნარნა ფრიად. და უბოძა ხარაჯა და მოლაშქრედ და თანა მბრძოლელად განაჩი
ნნა. და ესრეთ მეფისთანავე წარმოავლინნა. ხოლო მეფე მან დასხნა რომელნი მე ქა
ლაქსა. რომელნიმე დმანისსა. და სხვანი ჟინვანს:
DA ვითარ მოიწია სთველი წარვიდა ყაინი ქვეყანად შარვანს საზღვართა საქართვე
ლოსათა. ადგილსა რომელსა უწოდიან ჩალან უსური. ესე იგი არს თეთრი
წყალი. და შეკრეს ობითა წყლის პირი, რომელსა სიბად უწოდეს. რამეთუ
ჰგონებდა გამოსვლასა ბერქა ყაინისასა. და ამა ჟამითგან იწყეს სიბასა ზედა
დგომად თათართა და ქართველთა. და სთულითგან გაზაფხულამდე. და გაზაფ
ხულ წარვიდიან საზაფხულოთა ადგილთა. ხოლო იქმნა ესეცა რომელ ყაინთა
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შვილნი ზემო ჵსენებულნი ულოსთან წარგზავნილნი ტუთრყული და ბალა
ლი. დაიპყრა ყაინმან ულო და მოკლნა სამნივე. და დაიპყრა ქვეყანა მათი.
და ყოველი სიმდიდრე მათი. და სცნეს სიკუდილი პატრონთა მათთა საბერძნე
თს მდგომთა დედა წულთა. რომელთა თავადი იყო ალათემურ ვინმე კაცი სახ
ელოვანი. აიყარა ბარგითა და დედა წულითა და ივლტოდა. და მომართა სამცხ
ის კერძო. ცნეს თათართა ულო ყაინისთა სივლტოლა ალათემურისი. დევ
ნა უყვეს და მოეწივნეს, და იგინი დაბრუნდეს და შეებნეს. და მრავალი კაცი

მოკლეს ულოს ლაშქრისა. და რათა არა განგრძელდეს სიტყუა. ვიდრე კოლ
ის მთათა მოსვლადმდე, ათორმეტ ჯერ მოეწივნეს და ათორმეტ ჯერ შეებნეს.
და ათორმეტ ჯერვე ალათემურ მოერია და გააქცივნა. და ესრეთ მოიწივნეს ქვე
ნა არტანს სოფელსა რომელსა ჰქვიან გლინავი. და მუნ დახვდა მურვან გუ
რკელელი მახუჯაგის ძე. წინა შეემთხვია ნადირობას მიმავალი. რომელი
შეიპყრეს თათართა და კნინღა მოაკუდინეს. ხოლო იგი ევედრა და აღუთქვა
ლიხთ იმერით წარყვანებაჳ მათი. და ეგრეთ ბერქას ყაინს წინაშე წარსხმა.
ხოლო იგინი მიენდვნეს. და წარმოიყუანა და მოასხნა სამცხეს. და მოასხნა
გურკლის ჭალას, და ესრეთ განსცნა. წარავლინა კაცი და ამცნო სარგის თ
მოგველს. და შალვას ბოცოს ძესა და ყოველთა მესხთა. და სარგის ჯაყელ
ის ლაშქართა. რათა შეკრბენ ერთად და შეიპყრან ალათემურ და მიჰგვარონ
ულო ყაინსა. და წარმოემართნეს. და ცნა ესე ალათემურ აიყარა ბარგი
თა და დედაწულითა გამოვლო მტკუარი. და მომართა ჯავახეთით კერძო. შემო
ია რა ელასის შემოღმართი. და მივიდა ოშორას ქვეშეთ ადგილსა რომელსა ჰქვი
ან ლერძავნი რამეთუ თმოგველი მუნ დაუდგა წინა რომელნი იხილნა რაჳ
მორიდა სარგის და ბოცოს ძემ. და ლაშქარნი ერთ კერძო მოსდევდეს. და გულ
კლებული მურვან მართლ კუალსა შედგომილი მოსდევდა. და მოეწია გურკელე
ლი მცირითა ლაშქრითა. რამეთუ ბოცოს ძე და სარგისის ლაშქარნი არა მოვ
იდეს. არცა შველად გურკელელისა. შეიბნეს ძლიერად სძლიეს თათართა. და
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მრავალი ტაძრეული აზნაური მოკლეს. და ივლტოდა გურკელელი,
ხოლო თათართა განვლეს ჯავახეთი და თრიალეთი და რუს თავს მტკუარს
გავიდეს. და მრავალგან მიეწივნეს თათარნი და სომხითარნი ლაშქარნი რო
მელთა თითოეულად არა არს ჟამი მოთხრობად. ყოველგან ალათემურ მძ
ლე ექმნა. და განვლეს კამბეჩანი კახეთი ჲერეთი ყოველგან ომითა. და
წარვიდეს გზასა ბელაქნისასა. შევიდეს ღუნძეთს. რამეთუ წინა განეწეო
მეფე ღუნძთა, და სძლეს თათართავე. და განმარჯვებული მივიდეს ყაი
ნს წინაშე. და ესრეთი საკვირველი საქმე ქმნეს და ამათ თანანი თათარნი სად
აცა დარჩეს აღნარღომობით უჵმობდეს. ესე იგი არს უფროსთანი გინა
უხუცესთა. და ამისთჴს განძვინებული ბერქა განემზადა გამოსლვად. და
ამათ თეთრსა წყალსა ზედა ღობე შეკრეს და მუნ იზამთრიან ვითარცა მითქვამს:
X~ ვითარ მათ საქმეთაგან უბრალო არს მეფე. განდიდნა ჭყონდიდელი ბასილი
და უჯარმელი. და იწყო საურავთაცა ქმნად თჴნიერ მეფისა კითხვისა. და მე
ფისა იმერით ყოფნასა შინა დიადი აწყინა სეფეთა ქვეყანათა. რამეთუ ვით
არ თჴსთა ხედვიდა და სიტყუაცა ესრეთ იყო ვითარმედ ესუქანს თანა ეყო.
ამისთჴს შესმენილ იქმნა ბასილი წინაშე მეფისა. რომელმან მსწრაფლ მო
იყუანა და ბრძანა ძელსა დამოკიდება. დამოჰკიდეს ძელსა შუა ქალაქსა. რამ
ეთუ იყო მეფე მალე მორწმუნე და ლიტონიცა. და ვითარ მოიწია სთუელი
კვალად წარვიდა ყაინი სიბასა ზედა, და მეფეცა მისთანა. მოიწია რა გაზაფ
ხული წარმოვიდა ყაინი საქოსა. და ძე მისი თანქუშ წარმოვიდა გელაქუ
ნსა. რამეთუ მას აქუნდა საზაფხულოდ სადგურად გელაქუნი. და მეფე

თანა წარმოიტანა და მუნ იყო. მაშინ ევედრა მეფე თანქუშს. რათა უაჯ
ოს მამასა მისსა ყაინს ულოს წინაშე, რათა განუტეოს სამეფოდ თჴსად.
ხოლო მან ისმინა და წარავლინა კაცი. და ვითარ მიიყუანეს საქოდ. ყაინი ულო
აღსრულებულ იყო. მაშინ ხათუნთა და ნოინთა მიუმცნეს თანქუშს. რათა
განუტეონ მეფე სამეფოსა. გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისსა და ყოველსა
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ქართლსა და სომხითსა. განაგნა საქმენი მანდაურნი:
X~ ნოინთა დასვეს ტახტსა ზედა ულოს ძე უხუცესი სახელით აბაღა. კაცი
კეთილ უხვი მოწყალე ტკბილი მდაბალი გამკითხველი სამართლის მოქმედი.
გლახაკთ მოწყალე და შემნდობელი. ეს ზომ რომელ დაღათუ დიდისა ბო
როტის მოქმედი კაცი იყვის არავე მოჰკლევდის. რამეთუ ესრეთ იტყოდა ყო
ვლისა ქვეყანისა მპყრობლად დაუდგენივარ ღ~თსა. და რასაცა ვერ მივსცემ
არცა თუ წაუღებ. და მრავალ გზის საჭურჭლენი მისნი წარიხუნეს მპარა
ვთა და არა მოაკუდინის. არამედ იტყოდის რად მაკლს მე საჭურჭლე. ისი წა
რიღონ გლახაკთა რამეთუ ნაკლულევან არიან და მის თჴს იპარვენ. კვალად უბ
ოროტო და კეთილი გონება აქუნდა: მაშინ აბაღამ განაჩინა მჵედართ მთა
ვრად კაცი საჩინო წყობათა შინა და ურდოსა და სახლისა თჴსისა მოურავ
ად დაადგინა. ზემო ჵსენებულისა ჭორმაღონის შვილი სირმონ. კაცი გან
მარჯვებული და საჩინო ბრძოლათა შინა. ვინათგან ქრთამსა მძი მესა მიი
ღებდიან მის წინაშე მდგომნი ყოველნი. გამოარჩია კაცი ერთი მოწყალე
და სამართლის მოქმედი და მმარხავი და მლოცავი. ქრისტეანთა და ეკკლე
სიათა ღ~თისათა მოსავთა მოყუარე სახელითა აღუბაღა. ესე განაჩინა უღო
ნოთა და გლახაკთა განმკითხველად. არა თუ ულო ყაინის პატივ ცემულ
ნი ნოინნი გამოცვალნა. არამედ უმრავლესნი აღსრულებულ იყუნეს.
ვითარ ელგან ნოინი და სხვანი მრავალნი. ამას აბაღას წინაშე წარვიდა
მეფე დავით. და ფრიად პატივითა შეიწყნარნა და პატივ სცა. და დაემორ
ჩილნეს აბაღას ყოველნი თათარნი საბრძანებელი მამისა მისისა ულოსი:
Mას ჟამსა გამოვიდა დიდი ყაინი ბერქა, გზასა დარუბანდისასა. აურაცხელ
ითა ლაშქრითა. შურის გებად ხუთარეს ბალღას და ყულის საქმისათჴს.
ცნა ესე აბაღა ყაინმან, და მოუწოდა სპათა თვისთა და მეფესა დავითს და
წარემართა. ხოლო ვითარ აგრძნა ძლიერება და სიდიდე სპათა ბერქასთა. არ
ღარა განვიდა მტკუარსა არამედ შეიარა ნაპირი და განსავალი ყოველი.
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და აღიღო ზომი ყოველგან და დააყენა ლაშქარი სადა შეკრბებიან მტ
კუარი და რაჵსი. და მუნითგან ვიდრე მცხეთამდე. ხოლო ბერქამან მ
ოაოჵრა ქვეყანა შირვანისა ჲერეთი კახეთი და ყოელი იორის პირი.
და მოვიდა ლაშქარი ტფილისამდე. და მრავალი სული ქრისტიანე მოსწყ
ვიდეს. ხოლო ბერქა ყაინი დადგა მთათა შინა გარესჯისასა. მაშინ მოხედ
ნა ღ~თნ ქვეყანასა ამას და ყაინსა აბაღას. შეედვა სალმობაჳ რაჳ მე
ბერქას და მოკუდა. ვითარცა იხილეს სპათა მისთა სიკუდილი ყაინისა
მათისა. წარიღეს მკუდარი და განვლეს კარი დარუბანდისა. ესრეთ

დამშვიდნა ქვეყანა ესე. ხოლო თათართა გულად აქუნდის შიში მეფისა
ბერქას ლაშქრის გამოსვლისა. და ყოველთა სთველთა წარვიდიან სიბასა
ზედა. ვითარ მოეახლის ჟამი სიბას წარსლვისა. მოუწოდა მეფემან სპა
თა მისთა და სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარელსა. ვითარ მივიდა სარგის
დავით მეფისა წინაშე ტფილის. ჰგონა სარგისის განდგომილება ყაინს
წინაშე. და დაივიწყა ნამსახურება განზრახვითა უკეთურთა კაცთათჴს. მო
უწოდა პალატად და შეიპყრა შინა და ტყვე ყო საჭურჭლესა შინა ცნ
ეს ესე აზნაურთა თანა მყოფთა სარგისისთა ივლტოდეს და წარვიდეს ყ
აინს წინაშე. და მოახსენეს აბათა ნოინსა რათა მან განაჩინოს მეფისაგან დ
აჭირვა სარგისისი და მოახსენოს ყაინს აბაღას და სთხოვოს სარგის. ისმინა
მსწრაფლ ვედრება აბათან ნოინისა. და მოსცა ელჩი და წარმოავლინეს და
მოიწია ტფილის. და წარმოიყუანა სარგის და მოჰგვარეს აბათან ნოინსა.
და მიერითგან იქმნნეს ჯაყელნი მორჩილნი ულოსისანი. ვიდრე ჟამ
თამდე მეფეთა შორის ბრწყინვალისა და საჩინოსა დიდისა გიორგისთა:
X~ მეფე ჯერეთ არა წარსრულ იყო სიბასა. შეედვა სალმობაჳ მუცლისა ძესა
მისსა პირმშოსა გიორგის. რომელი სიკეთე აღმატებულებითა სავსე იყო.
განგრძელდა სალმობაჳ ესე ზომ რომელ კნინღა მკუდარ საგონებელ ი
ყო. და იდვა უჵმრად უძრავად სულთა აღმომფშვინველი და მითცა ძ
1-26 სტრ., 255v
ლით. ამას მწუხარებასა და უღონოებასა რაჳ მოეცვა მეფე და ყოველ
ნი მკვიდრნი საქართველოსანი. მოეჵსენა მეფესა დმანისისა ღ~თის მშობელი,
და წარვიდა წინაშე მისსა და თჴთ წარმოაჩინა ვითარ ყოველი უჵამურითა
ფერჵითა მოჰყუებოდეს და მოეგებოდეს მჵურვალითა ცრემლითა წყალობად
მათდა აღსძრვიდეს. მაშინ შეისმინა მათი ვედრება წმიდათა უწმიდესის ღვ
თის მშობელმან. და მყის შეხებასავე თანა. და პირსა ზედა შეხებასა თვალ
ნი აახუნა მსწრაფლ, და ვითარცა უვნებელი წარმოჯდა. იხილეს ესე მეფე
მან და ყოველთა მკვიდრთა საქართველოსათა. განკვირდეს ანასდათსა ამას სა
კვირველებასა ზედა ყოვლად წმიდისასა, და ადიდებდეს ყოველნი ღ~თსა:
DA კვალად წარვიდა მეფე სიბას ზედა. და მუნ ყოფასა მისსა ჟამსა წარმოსვლ
ისასა დასნეულდა მეფე დავით. მით სალმობითა მუცლისათა, და ვერ განკუ
რნეს მკურნალთა. და წარვიდა ცხედრითა. და ვითარ მოეახლა მარტო მყოფსა.
მივიდა ხატსა მას ჵელით უქმარსა რომელი თჴთ გამოისახა ტილოსა ხატი
სა მიერ კეცსა ზედა. მოყუანება ბრძანა მარტო მყოფისა ხატისა. და ევედ
რა ცრემლითა და შეუვრდა და განკურნა ვითარ უფლისა მიერ განკურნებული
მცხედარსა ზედა მდებარე. და ესრეთ მრთელი მოვიდა პალატად ტფილისისა.
და იყო განსვენებასა შინა თჴნიერ ამისსა. რამეთუ მთავარნი და ერის თავნი ვ
ერ სცვალნის შიშისათჴს ყაინისა:
X~ თქმულ არს ესეცა ვითარ ბრძენისა სოლომონისთჴს წერილ არს. ჟამსა ს
იბერისა მისისასა არა მართლად ვიდოდა წინაშე ღ~თისა. და მძლავრებისაგა
ნ თათართასა უცალო ქმნილმან იწყო შლად საყდართა საეპისკოპოსოთა,
რომელი სანატრელთა მეფეთა შესავალნი სოფელნი მიენიჭნეს განსცემდა.

ეგრეთვე მონასტერთა. ამას თანა სხვანიცა ბოროტნი აღძრნა მტერმან რო
მელნი არა საჵმარ არიან თქმად. და მძლავრ სიბერესა შინა ვითარ სოლო
მონს, ამის თჴს სწვრთიდა ღ~თი. არა ჩვენებითა არამედ შვენიერებითა ძისა
მისისათა სიკუდილისა გლოვითა. ვინათგან უგუნურებასა შინა ვართ ნა
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თესავნი ადამისნი. და გულს მოდგინედ მიდრეკილ არს გული კაცისა ბო
როტისა მიმართ. ვითარცა წერილ არს არა ინებეს შეგონებად, არამედ
გარდავჵედით ცხოვრებასა ჩვენსა. და ყოველნი ვართ ამაოებასა შინა. ვი
თარ იტყვის ბრძენი ეკლესიასტე ამაოებაჳ ამაოვებათა და ყოველივე
ამაო არს. და მზესა ამას ქვეშე ხილულსა ყოველსა ამაოებასა მისცემს: ხო
ლო ჩვენ გზისა მცირდ გარდამაბიჯებელნი კვალად მოგზაურ ვიქმნეთ და ვი
თარ მოიწია მსგეფსი სიბას წარსლვისა წარვიდა მეფე კვალად. ხოლო მუნ
ყოფასა მისსა დასნეულდა ძე მისი გიორგი რამეთუ დიდი ნუგეშინის ცემა
აქუნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა. და მისვე სისხლის მდინარებისაგან აღს
რულდა და დაუტევა მსწუხარებაჳ მიუთხრობელი ყოველთა მკვიდრთა სამეფო
სათა დიდითგან მცირეთამდე. ხოლო გვამი ყრმისა გიორგისი. დაასვენეს სა
ყდარსა სიონისასა რათა მოიცადონ მეფე. და ვითარ მოეახლა ჟამი მოსვლისა
და წარჵდა ჟამი მცირედი, მოვიდა მეფე ტფილისს, ვითარ არა ვინ გაეგება წი
ნა თჴნიერ მცირეთა მოქალაქეთასა. ზარ განჵდილი მიისწრაფდა პალატად.
სადა დახუდეს სპანი და ვაზირნი დამალულნი და შავითა მოსილნი. და ვით
არცა აუწყეს სიკუდილი ძისა მისისა გიორგისი. მყის სმენასავე თანა და
ეცა და კნინღა მკუდარ იქმნა და ესრეთ შეიღეს პალატად ჵელთა ზედა მქონ
ებელი. და ძლით მოვიდა ცნობად. რამეთუ უკეთუ მოისპოს სული მყის
მოისპობის ცნობაჳ. და უკეთუ მოისპოს ცნობა არა თანა მოისპობის სუ
ლი სიტყვის მოქმედი. იტყვის ვინათგან ტკივილთა მიერ უზომოთა მოცვულ
იყო. და შვილობისა სიყუარული და კვალად სიტურფე აღმატებულობა
ათრვამეტისა წლისა მყოფისა სიმჵნე სამჵედროთა ზნეთაგან განსრულებ
ულობასა. ტკივილნი მრჩობლ ზედა დაერთოდეს. სალმობიერითა გოდებ
ითა გოდებდა და სიკუდილსა აღირჩევდა თავისა თჴსისა. რაჟამს იხილა
აღყუავებული შჲნიერი გუამი ძისა მისისა გიორგისი მკუდრად უფერ
ულად მდებარე რომელსა იგლოვდა ერი. და ვაებით წარიყუანეს მცხე
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თას და მუნ დაკრძალეს და უკმოიქცეს მწუხარებითა სავსენი. ხოლო ესო
დენ განუმრავლდეს ტკივილნი შვილისა საყუარელისანი. მიერითგან არღა
რა აქუნდა ლხინებაჳ. და სენთაცა მრავალთა მოიცვეს. და გუამითა უძლ
ურებდა უმრავლესთა ჟამთა. გარნა ჰმონებდავე ყაინსა აბაღას არა იყო
სხვა ღონე:
Aქა შინა იწყო მანკაბერდელმან სადუნმან განდიდებად. რომელი პირველი უ
ლოს შეეწყალა რკინობისა ძლით. და ყაინმა აბაღაცა პატივი უყო. და
დიდი საბდივანი კეთილს ყოფად. მით რომელ ცოლისა მისისა ავაგის ასუ

ლისა ხვაშაქისა ეჯიბობა აქუნდა. და მეფესა დავითს მიუბოძნეს მრავალ
ნი ქვეყანანი:
AMათ ჟამთა იქმნა განდგომილებაჳ თათართა ურთიერთას. რამეთუ განუდგა
ყაინსა აბაღას თაგუთარ ყაინი ბარახას ძმა უმრწამესი. რომელი იყო ზემო
ჵსენებულისა ჩინგის ყაინის შვილისა ჩაღატა ყაინის ნათესავი. რომელსა
ეპყრა ქვეყანა თურანისა და დიდი თურქეთი. ესე ბარახა ყაინი იყო თურანსა
და წარმოავლინა ძმაჳ თჴსი თეგუთარ რათა ხარაჯა ქვეყანისა რომელ მას წილ
ხდომოდა ვითარ ზემო თქმულ არს თეგუთარს მიხვდებოდის. ესე მივიდა ო
რისა ბევრისა ლაშქრისა მქონებელი შეიწყნარა აბაღა და უჩინა ზაფხულის
სადგურად ვიდრე მე მთანი არარატისანი. და საზამთროდ რაჵსისა პირი და ნა
ხჭევანი. ესრეთ იყოფოდა თაგუთარ. შეშურდა ყაინობა აბაღასი. და მიუმ
ცნო ძმასა თჴსსა ყაინსა ბარახას ჯეონს იქით მყოფსა. ვითარმედ რად მი
ვსცემთ ყაინობასა და ქვეყანასა დიდსა აბაღას. აწ წარმოემართე მანდით
შენ და აქათ მე და ორთავე შევმუსროთ აბაღა, და ჩვენ დავიპყრათ ქვეყა
ნა მისი. ხოლო მოივერაგა ესრეთ თავი შეშისა ისრისა აღმოთხარა და ძვლი
თა პილოსათა შეაწებნა სამნი ისარნი, და მათ შინა შთადვა წიგნი. ამად
რომელ ყოველგან გზისა მცველნი განჩენილ იყუნეს თათართაგან ძველითგ
ან. და განიკითხიან მგზავრი და მოციქული. და ვითარ მივიდა თეგუთარის
1-26 სტრ., 257r
მოციქული ძმასა მისსა ბარახა ყაინს წინაშე სთნდა სიტყუა და განზრა
ხვა თეგუთარისი. და მიუმცნო მანცა ეგრეთ. რათა პაემანს შეკრბენ ერ
თად და დაამჵუან აბაღა ყაინი და დაიპყრან ჵელმწიფობაჳ. და მოუწერა
განჩინებული დრო პაემანისა. რომელ მას ჟამსა უკუადგეს თეგუთარ რომ
ელსა ჟამსა გამოვიდეს ჯეონსა ბარახა სპითა მისითა. ხოლო განგებამან
ზენამან განაქარვა განზრახვა მათი, და დაიცვა აბაღა უმანკოებისათვის
და სიწრფოებისა და სიმართლისათჴს. და შესცდა მწიგნობარი მისი და
ორითა მთვარითა დაწერა განდგომა თეგუთარისა. რამეთუ თთვენი მათნი
მთოვარითა აღრაცხულ არიან. და შთადვა მანცა თავსა შინა ისრისასა წი
გნი ესე. და წარმოვიდა მოციქული და მოიწია თეგუთარს წინაშე და მოსცნა
ისარნი. და განაღო თავი ისრისა და პოვა დაწერილი ძმისა მისისა ბარახა
სი და ჟამიცა პაემანისა მოახლებულ იპოვა წერილსა მას შინა. და
მყის აღეკაზმა ბარგითა და დედაწულითა კაცი მბრძოლი ვითარ ბევრი ერთი
და ხუთასი. რამეთუ სხუაჳ იგი ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისაგან ნუ უ
კვე განცხადნეს საქმე მისი, და ბოროტი ეყოს აბაღას მიერ. აიყარა და მომა
რთა მთათა ღადოსათა კარცხალთა და კარისათა რომელ არს შორის შავშეთის
ა და აჭარასა. და დადგა თავსა შავშეთისასა ფიჭუთას. და ეზრახა სარგის ჯა
ყელსა რათა მისცეს გზა. უკეთუ უნდეს წარსლვა აფხაზეთისა მეფესა დავითს
წინაშე. რათა იგი იყოს შუამდგომელ მეფისა და თეგუთარისა. და უკეთუ განუ
მარჯვდეს დიდად განადიდოს სარგის. და ვითარ ამას ზრახვასა შინა იყუნეს.
სთნდა სარგისს სიტყუა თეგუთარისი. მოუწოდა სპათა მისთა და დიდსა შანშ
ეს შვილსა ივანეს მანდატურთა უხუცესსა. წარმოავლინა დვინად თეგუთა

რისასა. და აჩინა მჵედართ მთავრად სირმონ ნოინის შვილი ჩორმაღონისი
კაცი წყობათა შინა სახელოვანი და შემმართებელი. და მრავალნი ნოინნი
სხვანი. და მოიწივნეს მთათა არტანისათა და დაიბანაკეს მუნ:
X~ იქმნა ესეცა საკვირველი ყოველთა ნაშობთა დედათა უმეტესისა. რომელმან
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ღ~ისა სიტყუასა ქალწულისაგან შობილსა ქრისტესა ღ~თსა ჩვენსა თვ
ისითა ჵელითა ნათელ სცა. და ჵმა მამისა ზეცით ესმა. და სული წ
მიდა სახითა ტრედისათა იხილა. და სამებისა წმიდისა ერთი არსება ცხ
ად ყო და გვასწავა იოანე ნათლის მცემელმან. ამისი უდაბნო შენ არს
და არა უცნაურ მთათა შინა ღადოსათა. ოპიზა უპირველესი ათორმეტ
ითა უდაბნოთა. ამას შინა არს უპირატესი ყოვლითა წწყ~ლთა და მოწამ
ეთა ყოველთა უაღრესისა ნათლის მცემლისა იოანეს ჵორჵი იგი რომ
ელი არა დაუდუმდებოდა ქებად ღ~ისა მოსრულისა. და მამხილებელი
ჲეროდეს უსჯულოებისა. და ესრეთ პატიოსნითა საუნჯითა განშუენებ
ული და საღ~თოთა კრებულითა აღსავსე იგი სამყოფი ნათლის მცემლისა.
და ჭ~ტი თჴთ თავადისა სამყოფი, ვითარ სიტყუა ცხად ჰყოფს: ესმა რა
სიდიდე უდაბნოსა ოპიზისა და შემკობა მისი პატიოსნითა ხატითა და
კანდელთა მიერ აღსავსეობაჳ. ინება წარმოღება მისი. და წარმოავლინა ვი
თარ ათასი მჵედარი რათა მოაოჵრონ. ხოლო წარვიდეს მთისა გზასა რომე
ლი მივალს კარჩხალთა კერძო. გარნა არა დაიდუმა მსჯავრმან ზენამან.
რამეთუ ეგოდენნი წმიდანი მამანი რომელ მას ჟამსა ბრწყინვიდეს ოპ
იზას სასწაულთა ნიშთა მიერ გაბრწყინვებულნი. და მინდობილნი წინა
მორბედისა იოანესნი წარმართთა მიერ მოწყუედილნი. და ჵორჵი იგი და
უდუმებელი ღ~ისა ქადაგი არა უპატიო ყუნა ღ~თნ. ამისთჴს დაიცვა სა
ყოფი თჴსი და მოუვლინა ნისლი და სიბნელე და ვერღარა ვიდოდეს ფერ
ჵითა საძაგელითა. რამეთუ მიახლებულ იყუნეს უდაბნოსა. და დადგეს მთ
ისა მის ძირსა რომელსა ეწოდების ძეგლი. რომელსა ზედა შენ არს ეკკ
ლესია წმიდისა გიორგისი. რომელ არს ოპიზასა და მიძნაძორას. მაშინ
მოხედნა წყალობით სამკვიდრებელსა თჴსსა იოანე ნათლის მცემელმან. მს
გავსად ყოვლად უბიწოსა ვლაქერნისა ღ~ის მშობელისა. და მოავლინა ქარი
სასტიკი მთისა ღადოსა, და ხოშაკი სეტყუა და წვიმა მძაფრი. და აღდგეს
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ღელვანი ვითარცა შუა ზღვისა. და წარმოეცა წყალი მძაფრი. და
იქმნა მდინარე დიდი რომელი განსწორდა ვიდრე წუერადმდე ძეგლისა.
რომელი აწცა იხილვების დიდი იგი ნაღვარევი რომელი შთავალს მა
რთლ ზედა წყალსა შავშურსა. ზედა მოეტევა წყალი და წარიხუნა თათა
რნი სრულიად კაცი და ცხენი. არა დაშთა თჴნიერ კიდე ერთისა კაცისა. და
წარვიდა თხრობად თეგუთარისა ვითარცა იობის ზედა ღაღადისი ვითარმე
დ სახლი ღ~ისა არს ადგილი იგი სამყოფი მონათა ღ~ისათა. ერიდენით მუნ მის
ვლად. იდგა მაღალსა არსიანის თავსა. მოვიდეს და ჰქვეს ვითარმედ მოვიდა
ლაშქარი დიდი აბაღასი. დადგეს მთასა არტანისასა და ხვალე მოსლვად

არინ აქა. ესმა თეგუთარს და რა გათენდა აღყარა ბარგი და დედა წული
თვისი და უკუაყენა მთასა მაგარსა კარისათა, რომლისა ერთ კერძო შევა
ლს გზა. და თჴთ ლაშქრითა და მეომრითა გარდმოიარა არსიანი. აქეთ სირ
მონ ჩამოვლო მთა ყველისა. და მოვიდეს ორნივე თავსა ყველისასა. სირმ
ონ წინა დაუდგა რომელი იყო ბრძოლათა შინა სახელოვანი. ეგრეთვე
ძლიერნი მბრძოლნი თეგუთარისნი. სეგზი ჯოლაქი აბიბ ხანოხი თელქა
დემურ რომელთა დიდად ძლიერი ომი გარდაიჵადეს. და მოსწყდა ორგნ
ითვე ურიცხვი და განგრძელდა ორგნითვე ომი. იძლია თეგუთარ და ივ
ლტოდა დედაწულისა კერძო მთასა ღადოსასა ჯნალის თავსა. და მიუდგა
უკანა სირმონ. ხოლო თეგუთარ დაუდგა სიმაგრესა მთისა მინდობილი.
და კვალად იქმნა ომი ძლიერი ორ დღე. და ვითარ მისჭირდა თეგუთარს
ივლტოდა უცნაურად. რომელიმე აჭარით და რომელიმე ნიგალის ჵევით
რომელი ყოვლად უვალ იყო კაცთაგან. და არა დასაჯერებელ არს კაცთა
გან. უკეთუ ვისმე ეხილნეს მთანი იგი რომელსამცა წარვლნეს. რამეთუ
ყოვლად შეუძლებელ არს სლვა კაცისა არა თუ ცხენისა. პირველ სიმყ
აფრითა და მერმე ტყისა სიხშირითა და შქერთა და ეკალთა რომელსა ბუ
რწუმელი ეწოდების განთხრძული ბრძწამლითა, რომელი ნადირთაგანცა
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უვალ იყო ადგილი რომელი შთავლეს. და იქმნა ესეცა რომელ განვლ
ეს ტყესა ერთსა ქვეშეთ კლდიანსა და ზედათ მიწისა მცირისა მქონებე
ლსა. და ზედა მოშენებულ იყო ტყე. გაღმართ განმავალთა წარუსქდა
მთა იგი ვითარცა ზუავი თოვლისა კაცსა ვითარ ათასსა დედაწულისა მქო
ნებელსა. და შთავიდა ჵევსა აჭარისასა და დაიპყრა ცხენი და კაცი და ყო
ვლად უჩინო ყო. და ესრეთ საწყალობლად მოისრვოდეს. და ჯერეთცა
ადგილსა მას სთხრიან აჭარელნი, და ჰპოებენ სამკაულთა დედათასა ოქ
როსა და ვეცხლისასა. ჩაიარეს აჭარა და ნიგალის ჵევი. და მერმე შეიარეს
გურია და მივიდეს ქუთათის მეფესა დავითს წინაშე. ხოლო იგი სიხარულ
ით მოეგება და სერი დიდი განუმზადა. ხუთასი ზრო ხა მოხარშული დ
აუდვა თჴნიერ ღორისა და ცხვრისა კიდე. და ლაშქრისა გამოსაზრდელად.
მასვე დღესა ცხენი ექვს ასი. ძროხა ათას ხუთასი. ცხვარი ორი ათასი.
ღორი ორი ათასი. ესე მას დღესა მოიღო თეგუთარს წინაშე, და მან გან
უყო ლაშქართა რომლისათჴს დიდად გნკვირდენ თეგუთარ და სპანი მი
სნი. ხოლო ღვინის ჰამარი არა იყო. მოიღეს ურმითა და ჭურითა და
აღმოასხმიდეს. ესრეთ კვალად ისტუმრა მეფემან დავით რომელი იყო უხვი
და მდაბალი და მეცნიერი ყოვლისა საქმისა და სახელისა მომხვეჭელი. ესე
ვითარცა მონა დაუდგა წინაშე სამსახურად თეგუთარს:
Egრეთვე დედოფალმან ასულმან მაღლისა ჵელმწიფისამან პალიალოღ
ოს კოსტანტინე პოლის მეფის ასულმან. ამანცა ეგრეთ პატივ სცა
ცოლსა თეგუთარისსა და გაუშინაურდეს ურთიერთას და მიენდვნეს. და
ზედას ზედა მივიდის დავით მეფე თეგუთარის წინა და განუჩინის
ესრეთ იყოფოდა:

DA ვითარ შეიქცა სირმონ გამარჯვებული ყაინს აბაღას წინაშე. მიუვ
იდა კაცი გზათა მცველთა ხუარასნით ვითარ შეიძრა ულუსი დიდი
თურანისა. და ყაინი დიდი ბარახა გამოვიდა ჯეონსა უმრავითა ლაშქრ
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ითა. რამეთუ ბარახა ჰამანსა გამოსულ იყო და თეგუთარის გარდახვეწა
აუწყეს. ვითარცა ესმა აბაღას განჰკვირდა. მოუწოდა ყრმათა მისთა და
ყოველთა ქართველთა. რამეთუ მეფე დავით შვილის სიკუდილითა. დაუძ
ლურდა. არამედ ეგრეთვე წარვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა. წარვიდეს
ხვარასნით კერძო და მივიდეს ჲერს და მიერ მინდორსა ამოსისასა დაეახლნ
ეს ურთიერთას. წარავლინნეს მეფე და სპანი მისნი წინათ რათა დაიც
ვნენ ლაშქარნი მისნი დასხმისაგან ბარახასა. და ულუსი და სპა მისი განი
ცადოს. და სხვანიცა ნოინნი წარგზავნნა წინა წარსლვად ვითარ ოთხ გინა
ხუთსა მილიონსა. ამცნო რათა იხილონ სპა ბარახასი რომელი მათცა შე
მოეყენა და გარე უკუნ იქცეს. ამათ წინა შორს მდგომთა ყარაულად უწო
დინ ენითა მათითა. და წარვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი აბაღასნი. ვი
თარ ვლეს ორი დღე დადგეს და ცისკარი მოეახლა იხილეს მტუერი დიდი
ამოსის მინდორსა ამაღლებული ვითარ ღრუბელი. ცნეს ვითარმედ ბარახ
ასი და სპისა მისისა არს. აეკაზმნეს მეფე და სიქადურ. და ენება სიქადუ
რს გარე უკუნ ქცევად შიშისაებრ აბათასა. და ჰქვა მეფესა ჩვენ ყარაულ
ნი ვართ. და ლაშქართაგან მცირედნი. და აჰა განგვიცდიან ლაშქარნი და წარვ
იდეთ ყაინს წინაშე და ვაცნობოთ მოსლვა მისი:
X~ მეფემან თქვა არა არს წესი ჩვენ ქართველთა უკჲ. რა ვიხილოთ მტერი
ჩვენ კერძო მომავალი, შეუბმელად ზურგი შემოვაქციოთ დაღათუ იყოს სიკ
უდილი. ვითარცა ესმა თათართა განჰკვირდეს და განწყრეს. და ზედა მოუჵდ
ეს მეფესა და ეტყოდეს. არა იცი რასა იქმ. არა გაქუს ბრძანება აბაღასი
უმისოდ შებმა დიდისა ყაინისა. თქვენ ქართველნი უცნობონი ხართ და
არა იცით საქმე. და მრავალსა ევედრებოდეს მეფესა და ყოველთა სპათა მის
თა. და ბოროტის ყოფასაცა აქადებდეს აბაღას მიერ. გარნა ვერ არწმუნეს უკ
უნ ქცევაჳ. მაშინ წარავლინეს მსწრაფლ კაცი ყაინს წინაშე და აცნობეს.
აჰა მოვიდა ბარახა დიდითა ლაშქრითა. და ჩვენ ვხედავთ მტუჲრსა დიდსა ა
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მოსისა მინდორსა სრულიად მტუჲრითა დაბნელებულსა. და ჩვენ ბრძანებ
ისა ებრ თქვენისა გუნებავს გარე შექცევა და წინაშე შენსა მოსვლა. გარნა
ქართველნი უცნობო ქმნულნი არა მოვლენ ჩვენთანა. ამას იტყვიან ვითარმედ
არა გვაქვს ჩუეულებაჳ რათამცა მტერი თვალითა ვნახოთ და გარე შევიქცეთ.
აწ არა თუ შენ ყაინი მოხუალ და შენ განაგებ. ჩვენ განგვიწირავს თავნი ჩვენ
ნი სიკუდილად და ისწრაფე შეწევნად ჩვენდა. ვითარ მოიწია მოციქული და ესმა
მოსვლა ბარახასი და ყარაულთაგან არა მორიდება. განკვირდა და მსწრაფლ ამ
ჵედრდა სპითა მისითა და წარისწრაფა, და მიესწრა რაზმ წყობილთა. და მოიყუანა
და ჰქვა მეფესა. ვიცი სიმჵნე თქვენი ბრძოლათა შინა. თქვენ ქართველნი ურჩნი

ხართ და შმაგნი. უკეთუმცა ნოინს რომელსამცა ექმნა მომცა ვკალ. ამისთჴს ა
რა ბრალეულ გყო, რამეთუ უმეცარნი ხართ წესისა ჩვენისანი. აწ დადეგ წინ
ათ ლაშქრითა შენითა:
X~ მეფე გარდაჵდა ცხენისაგან თაყუანისცა და ჰქვა დიდო ყაინო არა არს ჩვეულება
ქართველისა რათა მტერი იხილოს, და ზურგი შემოაქციოს. აწე ბედნიერმან თვ
ალმან ყაინისამან გვიხილოს რომელ დავდვათ თავი ჩვენი სიკუდილად. და წარვი
და მეფე და დაეწესა წინა კერძო. ხოლო დიდი იგი და მჵნე აბათან ნოინი, რომელი
იყო მჵედართ მთავარი, რომელ არს ამირ სპასალარი მარცხენასა მჵარსა. სირმონ
ცა დიდი იგი ნოინი მარცხენითვე. სიქადურ ტონღა ბუღა ჯინილის არღუნ აღას
და იას ბუღა მარჯვენით. და სხვანი ნოინები გააყენეს მარჯვენით და მარცხენით:
ეგრეთვე რაზმ წყობილი ბარახა: მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ალინაყ
ასისა კაცისა თავადი და არა საჩინოსა გვარისა. არამედ ტანითა დიდი და ახოვანი
ძლიერი ძალითა და უშიში მჵნედ და აღმატებული სიტურფითა. ჰაეროვანი
და შვენიერი. ამან ითხოვა აბათა ნოინისაგან რათა ფარმანი მისცეს წინა მბრძო
ლობისა ოდესცა სთნდეს. და მისცა სათხოველი ესე აბათან ნოინმან. და ამას
შინა მოეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთას. და იქმნა ომი დიდი და საშინელი.
ამან ზემო ჵსენებულმან ალინაყ წინა შეუტივა რაზმსა მათსა და განაპო. და
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განვიდა რაზმსა მათსა ყოვლითა მოყუსითა მისითა. შეკრბა იწყო თქმ
ად ალა ალასა. და მოიქცა და კვალად განხეთქა რაზმი მათი და გამოვიდა
აქათ. და მეორედ კვალად მიმართა დაფრიწა რაზმი და განვიდა იქით, და იწყო
თქმად ალა ალასა. ვიდრე ხოლო ქართველთა ძლიერად იბრძოლეს რამეთუ
თჴთ ხედვიდა ყაინი რომელ წინა მდგომთასა მეფემან და სპამან მისმან
უწინ შეუტივეს და სივლტოლად მიდრიკეს. ეგრეთვე აბათა ნოინმან ძლიე
რად იღუაწა. ესოდენ რომელ ოხჭანსა შინა ომისასა სრულიად შეჭურვილი
კაცი აღიღო უნაგირისაგან და ტახტასა თავისასა შემოიდვა. და აქუნდა სრუ
ლსა ომსა შინა ჵელითა ვითარცა არწივსა კაკაბი: Eგრეთვე სირმონ იღვაწ
ა ძლიერად. და ყოველნი მათ კერძონი სივლტოლად მიდრიკნეს. ხოლო ბარ
ახა ყაინი შეემთხვია მარჯვენით აბაღასთა სიქადურს ტონღა ბუღასა ჯინი
ლის და არღუნ აღას. ესენი მსწრაფლ სივლტოლად მიდრიკნა ბარახამ. ვიდრე
მეორე დღე ამათ სდევნიდა. და ვერ სცნეს რაზმისა სიგრძისაგან თუ რაჳ შეემთ
ხვია: X~ ვითარ სცნა ბარახა გაქცევა და ამოწყუეტა სპათა მისთა დაბრუნ
და. ხოლო ეგრეთვე აბაღაცა. და შეიმთხვინეს კვალად ურთიერთას და განეწყ
ვნეს. ვითარ იხილა აბათა ნოინმა ბარახა. აღიღო შუბი და მარტომან მ
იმართა რაზმსა მათსა. და ვითარ მიახლდა სპაჳ მისი სდევნეს და მოწყვიდნ
ეს ურიცხვი სული და ტყუე ყუეს. და ესრეთ განმარჯვებულნი მოვიდეს უ
რდოსა მათთა შინა:
X~ ვითარ იყო ყაინი აბაღა ხუარასანს. ბრძოლად ბარახა ყაინისაგან. მაშინ ზემო
ხსენებულმან თეგუთარ წარმოავლინნა სამნი მჵედართ მთავარნი მისნი დედა წუ
ლითა და ბარგითა მათითა. სახელით სეგზი ბადურ. და აბიბახა. და თოლაქ დემ
ურ. და მეოთხე ჯოლაქა. წარმოვიდეს და მოვიდეს და დადგეს მთასა ზედა რომ

ელი აღმოვლის შტოდ კავკასიისა რომელ არს ლიხი. და ვითარ წარვლეს დასავ
ლით კერძო რომელსა უწოდენ ღადოდ, და ამათსა შესაყარსა დემოთისასა. დად
გეს თათარნი ადგილსა რომელსა ეწოდების ლომის თავი. და მიერ არბევდეს ჯავა
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ხეთსა ვიდრე ფანავარამდე. მაშინ მდგომთა თათართა ჩამოვლეს ეკერის ჵევი და
განვლეს აწყუერს ზედა ფონი მტკურისა და განვიდეს ჯავახეთს. დახვდა ჯო
გი კახა თორელისა რომელსა აქუნდა პატივად მეჭურჭლეთა უხუცესობაჳ. და
ყურუმჩის ვისმე ჯოგი ათასის თავადისა მჵედრისა არალიყანისა შვილისა ყუ
რუმჩისი. და წარმოიღეს და მომართეს სადგურსა მათსა ლომის თავსა. ესმა ყუ
რუმჩი ბადურსა და მოუწოდა კახას თორელსა და დევნა უყვეს:
X~ თეგუდარიანნი განსრულ იყუნეს მტკუარსა სადა მოერთვის წყალი გურკლისა.
და ესენი მივიდეს პირსა მტკურისასა. რამეთუ იყო სიმრავლე თათართა და ქართვე
ლთა სპისა რამეთუ მცირედნი იყუნეს იგინი. იძიეს ღონე თოლაქ დემურ გან
ვლო მტკუარი ოცდა ათითა კაცითა უგრძნულად. და სხვანი დაუდგეს პირსა მ
ტკურისასა. თოლაქ დემურ აღვლო ჵევი და აღვიდა ქედსა. და აღაბა ალამი რ
აჳმე სხვაჳ დროშისა და მოეტევა ჵმითა მაღლითა. და ვითარ იხილა ყურუმჩი
ბადურ წინათ და უკანაჳ კერძო. ლაშქარი ჰგონა და შეშინებულ იქმნა და ივლტო
და მსწრაფლ შეშფოთებული. სადა იგი სიმრავლე მოიკლა კაცთა კეთილთა. და ო
რთა კოხტელთა მიიღეს აღსასრული. და სამძიმარი ცხენ მოკლული ცურვით ივ
ლტოდა და აწყუერს შევიდა. მჵედართ მთავარი თათართა ყურუმჩი ბადურ მოკ
ლა. და უწესოდ დაბნეულნი გზისა მეოტისა ვერ დამპყრობელნი შეივლტოდეს
მთად რუგეთისა აღმართსა ძნელ სავალსა სოფელსა რომელსა ჰქვიან კვირიკე წმიდა.
დაბრუნდეს და განმარჯვებულნი მივიდეს ყაინის ძმისა თეგუთარისა თანა. და ალა
ღებული თეგუთარ გარდამოვიდა ქართლს და მოაოჵრებდა ყოველსა ქართლსა:
Mაშინ ევედრა ყაინი აბაღა მეფეს დავითს რუსუდანის ძესა. რათა არღარა შეეწი
ოს და არცა შეუშვას თეგუთარ. და ნიჭთა დიდთა აღუთქმიდა. რამეთუ იჭვი
სა მქონებელი ღალატსა თეგუთარის ყმათაგან განცხადებულად მცნობელი თვ
ინიერ თეგუთარის კითხვისა. ერჩდა აბაღას დავით მეფე. და შეკრა გზანი რომელ
არღარა შეისვლებოდა ცხენითა. ხოლო თეგუთარ არა უწყოდა. ვითარცა ც
ნა აბაღა რამეთუ არღარა შეეწევის მეფე დავით. წარმოავლინა მჵედართ მთავარი
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მისი სირმონ ბადური და სხვანი მთავარნი ნოინნი და სპისა სიმრავლე და
მოვიდეს თრიალეთს. და მოუწოდეს მეფესა დავითს და სპათა მისთა. რა
მეთუ მეფე სნეულებდა მას ჟამად. და წარმოავლინა ყოველნი მთავარნი
მისნი სირმონს თანა. და შთავიდა სირმონ ქართლად. და ცნა თეგუთარ მ
ოსულა სირმონისი. წინა განაწყო სპაჳ მისი და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. და
მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი. და ესწრა ღამე და გაიყარნეს. რა გათენდა გა
ნემზადნეს და განეწყუნეს ურთიერთას პირის პირ. იქმნა ბრძოლა ძლიერი
და სპა მეფისა წინა მბრძოლობდა. და ვითარ აღერივნეს ურთიერთას ივლტ
ოდა სპა თეგუთარისი. მიმო დაიბნინეს მოისრნეს და უჩინო იქმნეს. დარჩა თ
ეგუთარ და ძე მისი მცირე. უღონო იქმნა მივიდა სირმონს თანა და ევედ

რა რათა ყაინი აბაღა იხილოს მან და ძემან მისმან მისმან. ისმინა სირმ
ონ გარნა დაპატიმრნა. და აღიღო ტყუედ დედა წული მისი და ყოველი
სიმდიდრე და ბარგი და საქონელი და ჯოგი. და მივიდა აბაღას წინაშე და
მიიყუანა თეგუთარ და ძე მისი. ხოლო აბაღა არა ავნორა. რამეთუ იყო
კაცი მოწყალე და შემნდობელი ვითარ ზემო ვთქუთ. და წარგზავნა ქვეყა
ნასა ერაყისასა. და მისცა ათორმეტი კაცი. მას და ძესა მისსა საზრდელ
ი და შესამოსელი უხუად. ქორ შავარდენი და ავაზა. და განუჩინა სარჩ
ომი რომელ არა აკლდეს. და მცველნი დაუდგინნა რათა არღარა გაუშვას
მამულსა მისსა. და ესრეთ განსვენებით იყოფოდა და აღსრულდა. და ყა
ინმა აბაღამ მრავალნი ნიჭნი და ძღვენი წარავლინა მეფის დავითს წინაშე.
და ქართლს მრავალნი სოფელნი და ატენი და შემდგომნი სოფელნი მისცნა:
Mაშინ წარვიდა ყაინი სიბას, და თანა წარიტანა მეფე დავით და დაყო ჟამი ზა
მთ რისა. და რა ზაფხული მოიწია წარმოვიდეს. და მგზავრ მომავალსა მეფესა
შეედვა სალმობა მუცლისა. და ვითარ მკურნალთა ვერ უძლეს კურნებად.
მაშინ ევედრა ხატსა მას მარტო მყოფისასა. და მივიდა მის წინაშე ვითარ ჩვეულ იყო
რამეთუ პირველ ამისსა მუცლისა სნეულებითა შეპყრობილ იყო. და ვითარ
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მკუდარი იდვა უსიტყოდ. და აღედგინა ხატსა ჵორც შესხმულისა ღ~ისასა.
ხოლო აწ არღარა პოვა ლხინება. ამისთჴს რამეთუ მოაკლო ღ~ის მსახურე
ბა. და იწყო რღვევად საყდართა დაბლად. ამის თჴს აღიღო ღ~თნ ჵელი წყალო
ბისა. და პირველ წელთა მოკუდა ძე მისი პირმშო გიორგი სიკეთე აღმატებ
ული. და აქა მიიცვალა მეფე დავით მწუხარებითა ძისა თჴსისათა. და ესვა
სხვაცა ძე კეთილ მოჵსენებული მჵნე და ქველი რომელი შემდგომად მეფე ი
ქმნა. ხოლო ამან დავით რაჳ დაასრულა ცხოვრება. სამარხოსა მეფეთასა
დამარხეს მცხეთას:
X~ თქმულ არს ესეცა ვითარმედ წამლისა მიერ აღსრულდა ცოლისა მისისა ე
სუქანის მიერ მიცემითა წამლისათა. შურისათჴს ბასილი უჯარმელისა
რომელი მოკლა მეფემან უწესოებისათჴს თანა ეყო ბასილი ესუქანს. და არა
ჰრიდა საწოლსა პატიოსნისა მეფისასა. და ჩოჵანიცა აღიჵადა, და მთავრო
ბა მიიტაცა. ამის უწესოებისათჴს მოიკლა ბასილი. ვინათგან მოიწია მწუხ
არებაჳ უნუგეშინისცემო ყოველთა მკვიდრთა საქართველოსათა. რამეთუ მი
იცვალა მეფე დავით იგლოვეს წესისაებრ. და მრავალი ნიჭი გასცეს ეკკლე
სიათა საყდართა გლახაკთა სახსენებლად მისა. გარნა მწუხარე იყუნეს მ
თავარნი. რამეთუ მეფე დიმიტრი მცირე იყო და არა ძალ ედვა მეფობაჳ.
ამის თჴს უმრავლესნი წარვიდეს და მსახურებდეს ყაინსა. რამეთუ ვერცა
დავით მეფემან სწვართნა ერისთავნი შიშისა თჴს ყაინისა. მაშინ ზემო ხსენე
ბული აღალარ და რაჭის ერისთავი კახა ბერი შეიზრახნეს ურთიერთას რათა
განუდგენ მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა და წარვიდენ ყაინს აბაღას წინაშე.
და ეზრახნეს ალიყანს ბადურს რომელი იდგის მთათა ჯავახეთისათა. და მან
აცნობა ყაინს. ხოლო მან ნიჭნი დიდნი აღუთქვნა. და წარვიდა აღალარ და
კახაბერის ძე კახა ბერი რომელი იყო თესლით ბოროტი. ვითარ გვაუწყებ

ს წიგნი მეფეთა. ბაღუშისთა და ნათესავთა მისთასა. რამეთუ მოიწივნეს ყაინს
წინაშე. შეიწყნარნა და მოუწოდა სირმონ ნოინსა და ჰქვა. მეფე დავით ესოდენ
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თა განდგომილებათა იქმს, არა კმა იყოფს. და ყოველთა განდგომილთა
ჩვენთა თანა შეეწევის. ვითარ თეგუთარს და აწ იალხურს. ხოლო მე ნიჭნი
დიდნი და პატივნი წინა უყვენ თეგუთარის თჴს, და კვალად ოალხურ შე
იწყნანრა. აწ მნებავს რათა შური ვიგოთ მის ზედა. და ესმა კახა ბე
რსა წარდგა და თქვა. უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შურის გებად დავითს მ
ეფეს ზედა. მე მისთჴს მოვსულ ვარ. ვიცნი გზანი შესავალნი და
წარვასხამ ლაშქართა, და ვჰგონებ რომელ მეფე ჵელთ ვიგდო. და აღა
ლარცა იცის გზა და ძალი ქვეყანისა მათისა. მაშინ უბრძანა ყაინმან
აბაღა, სირმონ ნოინს ალიყას და თაიჩოს და აბჩის რათა ილაშქრონ მე
ფეს დავითს ზედა. და შეკრბეს სიმრავლე ლაშქრისა სამი ბევრი. და გა
მოვლეს თრიალეთი და გარდავლეს მთა ლიხისა. და ზედა დაესხნეს ქუთა
თისს აბანოსა შინა მყოფსა მეფესა და ძლით შეესწრა ცხენსა ერთითა კაბი
თა მარტო ივლტოდა. ხოლო თათართა მოაოჵრეს ეკკლესიანი. და მრავალი
სული ქრისტიანე მოიკლა და ტყუე იქმნა. და უვნებელად მივიდეს ყაინს
წინაშე. ხოლო მეფე საკვირველებით დაცული ღ~ისა მიერ განერა. და ვერ ე
სწრა მეფე ომსა მათსა. რამეთუ მსწრაფლ უკუნ იქცეს თათარნი:
¦ელსა მესამესა კვალად წარმოვიდეს სირმონ და ალიყან ბრძანებითა აბა
ღასთა შეპყრობად მეფისა. რამეთუ დაემსტურა კახა ბერსა და არაღარა ჰგ
ონებდა მისულასა თათართასა. დაესხნეს კვალად და მეფე მან მიჰრიდნა. და
მოაოჵრნეს ქვეყანანი. და ვითარ ცნეს შეყრა და ზედა მოსვლა მეფისა, ივ
ლტოდეს თათარნი მსწრაფლ მასვე დღესა ტყვითა და ალაფითა. ამათ ჟამთა
სადუნი მანკაბერდელი განდიდებულ იყო უმეტეს ყოველთა მთავართა
მის ჟამისათა. რამეთუ შეიპყრა ყაინმა აბაღამ და იწყო ურვად საქმე
თა საქართველოსათა. რამეთუ ასული პატრონისა მისისა ავაგ ათაბაგ
ისა შევედრა სადუნსა. და ხუაშაგმან ეჯიბობაცა მისცა. მაშინ შე
კრბეს თავადნი ქართველნი დიდებულნი. და წარიყუანეს მეფის ძე
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დიმიტრი ურდოსა. და მივიდეს შანშას ძისა ივანეს თანა და მანდატუ
რთა უხუცესსა თანა. და წარჰყუა იგიცა ურდოს. და მიიყუანეს ყაინს წინ
აშე ურდოს და უურვეს მეფობა. და ვითარ იხილა ყაინმან დიმიტრი, შე
იწყალა და შეიყუარა. რამეთუ იყო ქმნულ კეთილი და შუჲნიერი ხილ
ვად. და მოსცა ყოველი სამეფო თჴნიერ სარგის ჯაყელისა. და წარმოატანა
თანა სადუნი. რომელსა უბოძა მეფემან დიმიტრიმ ათაბაგობაჳ და მოვი
დეს ტფილისსა. და დასვეს ტახტსა ზედა მამათა მისთასა. და აღასრულეს
წესი კურთხევისა კათალიკოზმან. და ეპისკოპოსთა და ყოველთა მთავართა სა
ქართველოსათა. ერეთით კახეთით სომხითით ქართლით და ჯავახეთით და ტ
აოთ. რომელნი შეკრებულ იყუნეს. და იყო მადლობა ღ~ისა და სიხარული
დიდი. განცემა გლახაკთა და ობოლთა და დავრდომილთა ზედა, რათა წარემა

რთოს მეფობა დიმიტრისი. და კეთილად განგება საქართველოსა:
Mესამეოც და სამი მეფე ქართლისა დიმიტრი. ძე დავით მეფისა ლა
შას ძისა ბაგრატოანი:
Mათ ჟამთა იწყო ყაინმა აბაღამ ბრძოლად მეგვიპტელთა მთავარსა და სულ
ტანსა მისრისასა ფუნდუყადარს. და წარავლინა სპა ძლიერი. და მათ თანა სპა
ქართველთა. და აჩინა მჵედართ მთავრად თონდა ვინმე ნათესავით სალდუხი
ბადურთა მთავარი გართათ. და წარგზავნეს გზასა საბერძნეთით მიმავალსა შა
მად. და მიუმცნო სულტანსა საბერძნეთისასა სახელით ფარმანსა. რამეთუ უწ
ინარეს ამის ჟამისა აღსრულებულ იყო სულტანი დიდი სალჩუქიანი ყიასდინ.
და მონასა მისსა ფარმანს მიეტაცა სულტნობა და ცოლიცა მისი ასული რუ
სუდანისა გურჯიხათუნ მიიყუანა ცოლად. და მას აქუნდა ყოველი პონტოა. ას
ია, და კაბადუკია. ამას მიუმცნო ყაინმან რათა თანა შეეწიოს სპათა მისთა.
და წარვიდეს სპანი აბაღასნი და მივიდეს ფარვანს თანა. და დაიბანაკეს ევხაიტს
რომელ არს ასურიასტანი. და ვითარცა ესმა სულტანს ფუნდუყადარს მისუ
ლა თათართა. მოუჵდა სპითა ეგვიპტისათა, და ზედა დაესხა ჟამსა განთიადისასა.
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და იქმნა ძლიერი ბრძოლა. სადა იგი მჵნედ ბრძოლა უყვეს ქართველთა
რომელ თათარნი განჰკვირდეს. მაშინ თათარი ვინმე არა სახელოვანი სახელით
მორღულ მიეტევა მარტო რაზმსა არაბთასა. და განვლო შიგან და მერმე გამო
ვლო რაზმი. და მომავალსა ცხენსა მისსა უკანა ფერჵი მარჯუენა მოჰკუეთა
ვინმე ქუჲ მდებარე მან კაცმან საოლავსა ქაჩაჩსა ზედა. იქმნა საქმე საკვი
რველი ივლტოდა სპა აბაღასი და თანა მოკლულ იქმნა. წარმოვიდა ესე მორღუ
ლი უფერჵოთა ცხენითა სამი დღე და სამი ღამე ვლო, ეგრეთ მოკუდა ცხენი:
X~ ვითარ ცნა აბაღამ ამოწყუეტა ლაშქართა და უმეტეს ქართველთა. დაუმძიმდა დ
იდად. და შეასმინეს სულტანი საბერძნეთისა ფარეანა. ვითარმედ განზრახვითა მი
სითა იქმნა მოსულა სულტნისა ფუნდუ ყადარისა. ამისთჴს შეიპყრეს ფარვან
ა. დაღათუ არა ენება ყაინსა აბაღას მოკვლა მისი. არამედ ნოინთა მოაკუდინეს ფა
რვანა. და აიღეს ყოველი სიმდიდრე მისი. და აჩინეს საბერძნეთსა ნოინი დიდი
კეთილი. ნათესავი პირველთა ყაინთა ონახნისა გვარისა. სახელით ერინჯნი. ამ
ას ჵელთა უდვეს მთავრობა საბერძნეთისა. და წარუღეს აწყუერი სამცხეს რომელ
ი ჰქონდა ფარმანს ცოლეულთაგან. და უბოძეს სარგის ჯაყელსა და ძესა მისსა ბერქას:
X~ ვითარცა აღიზარდა მეფე დიმიტრი. და იწყო საურავთა საქმეთა კეთილ განგებად.
რამეთუ იყო ესე დიმიტრი ტანითა ახოვანი. ფერითა ჰაეროვანი. შესახედავად ტურ
ფა. თმითა და წვერითა მწყაზარ და შუჲნიერ. თვალითა გრემა. ბეჭ ბრტყელ და
შეწყობილ სამჵედროთა წესითა. სრული ცხენოსანი. და მშვილდოსანი რჩეული.
უხვი მოწყალე და მდაბალი. გლახაკთა ქურივთა და დავრდომილთა მოწყალე. რო
მელ არა სმენილ არს ნათესავი მეფეთა გინა სხვათა კაცთა. რამეთუ აქუნდა ჩუ
ეულებაჳ აღიღის საფასე და აღდგის ღამე და მოვლის ქალაქი. და მოიხილნის გლ
ახაკნი და დავრდომილნი და ობოლნი და თჴსითა ჵელითა მისცემდის. ყოველთა
უწყოდეს მოწყალება მეფისა და გლახაკნი ღამით ფოლორცთა შინა ვიდოდიან,
რათა შეემთხვივნენ მეფესა. ამას თანა მოეგო მარხველობა ღამით ლოცვა და მუ

ჵლთ ყრა ფრიადი. ათას ხუთასი მუჵლი მოაგდის მდაბლად მიწასა ზედა. ესრ
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ეთ ყოვლითურთ განშორებული იყო. გარნა ესრეთ ჵელთა შინა სადუნისთა
იყო. რამეთუ ფრიად განადიდა სადუნი ყაინმან. და იურვა მეფის დიმიტრისა
გან თელავი და ბელაქანი და მრავალნი ქვეყანანი. და სადუნი კეთილად გა
ნაგებდა საქმეთა საქართველოსათა. რამეთუ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა
თათართაგან ძალი და უსამართლო. არცა დიდთა ნოინთაგან, არცა ელჩთაგან.
ესრეთ აღშენდა საქართველო. და მოირჭუნა მეფემან და იწყო სიბას წარსლ
ვად. და აღაშენნა ქვეყანანი მოოჵრებულნი. ამანვე აღაშენა პალატსა შინა
მონასტერი ისანთა საყოფელად მეტეხთა ღ~ის მშობელისა. და შეამკო განგებითა
დიდითა. და შესწირნა სოფელნი და ზვარნი. და განუჩინა მონაზონთა საზრდელი
და სამოსელი. და განაგო განგებითა კეთილითა. და წარვიდა ურდოსა და მას
შინა ყოფასა მეფისასა. სთხოვეს საფასე ურიცხვი მეფესა განზრახვითა სადუნ
ისათა. ჰქვა მეფესა სადუნმან უკეთუ მომცე დმანისი მე მივსცე საფასე ყა
ინსა. ისმინა მეფე მან და უნებლიად მისცა დმანისი და მიმდგომი მისი. და
უმეტეს განდიდნა სადუნი:
X~ ქმნა კეთილიცა საქმე მონასტერთა და გლახაკთა მიმართ რომელ დღეთა ცხო
ვრებისა მისისათა მანცა მისცა ყალანი და მალი ათორმეტთა უდაბნოთა გარე
სჯისათა. და განათავისუფლა ქვეყანა გარესჯისა და მსახურებდა მეფესა დი
მიტრის. განდიდნა დიდად ლაშქრითა და სიმდიდრითა ოქროსა და ვეცხლისა და
ჯოგისა და ხუასტაგისა არა იყო რიცხვი. რამეთუ იყო კაცი ესე მშვებე
ლი. კეთილად გამგონე და ბრძენი. რამეთუ ყაინი აბაღა ისმენდა სიტყუათა მ
ისთა. და დიდი სიბდივანი ავაგა ათაბაგისა ამას აქუნდა. და ასული მისი ხუა
შაქ მოეყუანა ცოლად. ესე განდიდებულ იყო ყაინისა ულოსაგან. და სად
უნიცა მისგან განდიდებულ იყო. და ყოველი საბრძანებელი ყაინისა მისთა
ჵელთა შინა იყო, და ბრძანებასა მისსა მორჩილებდეს. და იყიდნა მრავალნი
ქვეყანანი. და უბოძეს მეფეთა კარი. და დაჯდა კარსა და მისი მიმდგომი
ქვეყანა მოივერაგა ახალ ციხელთაგან. და ასული ახალ ციხელისა ცოლად მოიყ
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უანა. და საქართველოსა ლაშქართა საქმე და განგება ყაინმან ჵელთ უდ
ვა. და დარბაისელნი ქართველნი და სომხითარნი და ერ კახნი მეფეს წინაშე იყუნენ:
Aმათვე ჟამთა შინა განდიდნა სამცხის სპასალარი და მეჭურჭლეთა უხუცესი
სარგის ჯაყელი და ძე მისი ბექა. რომელნი მთავრობდეს სამცხესა:
X~ საქმენი სარგისისნი ზემო აღგვიწერიან და აწ ვახსენოთ ძე მისი ბექა. ხოლო
იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან. ფერითა ჰაეროვან. თმითა და თვალითა გრემა და
შუენიერ. ბეჭ მკერდითა სრულ და ძლიერ ძალითა. ომსა შინა მჵნედ მბ
რძოლ. ცხენსა ზედა მჵნედ მოისარი ნადირთა ჵელოვანი. გონებითა ფრთხილ.
მაშენებელი ქვეყანათა, ეკკლესიათა და მონასტერთა ღ~ის მოსავთა კაცთა პატ
ივის მცემელ. მლოცავი რომელ არა დააკლდის ცისკრის ლოცვათა ს
ამხრად და მწუხრად. ვითარ ტიბიკონი მოსცემდა წესსა ლოცვისასა. ამისთჴს
პატივ სცა ღ~თნ და მეუღლეცა შემსგავსებული მოანიჭა. ლოცვისა მარხვ

ისა და გლახაკთ მოწყალებისა. მონასტერთა და ხატთა პატივის მოყუარე
ობოლთა და უღონოთა აღმზრდელი:
Mაშინ ბექამან დაიპყრა ქვეყანა, ტასის კარითგან კარნუ ქალაქამდის. სამც
ხე აჭარა შავშეთი კლარჯეთი და უმრავლესი ტაო ვაშლოვანი ნიგალი
ს ჵევი არტანუჯი თორმეტნი უდაბნონი კოლაკარნი ფოლა და ორნივე
არტანნი და მრავალნი სოფელნი ჯავახეთს. და ესრეთ დღითი დღე განდიდნებ
ოდეს და მსახურებდეს ყაინსა აბაღას. და მორჩილობდეს მეფესა დიმიტრის:
X~ მეფე დიმიტრი წარემატებოდა ღ~ის მსახურებითა და კაცთ მოყუარები
თა. და ყაინი უმეტეს უმატებდა პატივსა მისსა. დაღათუ ჯერეთ ყრ
მა იყო არამედ ინებეს და წარავლინეს კაცი პონტოდ მეფისა ბერძენთა
სა კომნიანოსისა. რომელი იყო ნათესავად დიდისა კოსტანტინესა. და
მოიყუანეს ასული კომნიანოსისა მეფისა ტრაპიზონელისა დიდებითა და ს
აჭურჭლითა დიდითა. და ქმნეს ქორწილი სამეფოსა წესისა
ებრ. და შემდგომად მცირედისა ჟამისა მუცლად იღო დედოფალმან და
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შვა ძე და უწოდეს სახელად დავით. რომელი უკანასკნელ მეფე იქმნა ქართლს:
Aმათ ჟამთა კვალად მოვიდა იგივე არღუნ რომელსა აღერიცხუნეს ყოველნი
საბრძანებელნი ყოველთა ყაინთანი. რათა აღთვალოს ქვეყანა და ცნას ვით
არ ძი ქვეყანა აღშენდა გინა აოჵრდა. ათუალა ახლად და ცნა რამეთუ უ
მრავლესი მოოჵრებულ იყო და უმეტეს ჲერეთი და კახეთი. რამეთუ კამბ
ეჩის ვაკენი მოოჵრებულ იყო გამოსლვასა მას თათართასა. ოდეს გამოვიდა
ყაინი დიდი ბერქა. მაშინ ტფილის ყოფნასა არღუნ არდისასა ეზრახა მეფესა
და სთხოა თამარ დაჳ მისი. რომელი იგი მხოლო ესვა. და ჰქვა ვითარ
მედ კეთილად მოჵსენებულმან მეფემან მამა მან შენ მან მომცა ასული
მისი დაჳ შენი სძლად და ცოლად შვილისა ჩემისა გარნა იგი ვერ ესწრა.
აწ ვითხოვ რათა არა უღირს იჩინო ვედრება ჩემი და მომცე დაჳ შენი შვი
ლისათჴს ჩემისა. ვითარ ესმა მეფესა დაუმძიმდა და დიდსა ჭმუნვასა შთავ
არდა. და სულითა ტკივნეულითა ეძიებდა ღონესა და სძაგდა წარმართისა
ქორწინებად დაჳ მისი ქრისტეს აღმსაარებელი. გარნა არა იყო ღონე რამე
თუ მამასა მისსა მიეცა. და მისცეს ცოლად შვილსა არღუნისსა. და აღასრ
ულეს წესი ქორწილისა. და წარვიდა არღუნ ურდოს. ხოლო შვილი მისი
დაუტევა წინაშე მეფისა:
მათ ჟამთა კვალად მიუდგა დედოფალი და შვა ყრმა. და უწოდეს სახელი ვა
ხტანგ. და კვალად ამათ ჟამთა დამშვიდდა ქვეყანაჳ ლიხთ იმერი. და მიუწყო მეფე
მან დავით რომელი იყო კაცი პირველ კეთილი და გონიერი. უხვი მდაბალი და
პურად უმჯობეს უწინარესთა მეფეთა. და იყო მრავალსა მშვიდობასა შინა. ხო
ლო რაჭის ერისთავი კახა ბერი იყო ქართლს და აქუნდა ქვეყანა ატენისა.
და არა პატივი ეპყრა არცა ყაინისა და არცა დიმიტრი მეფისაგან ორგულობის
ათჴს მეფეთასა. ამისთჴს შეიწრებული ევედრა მეფესა რათა შეიწყალოს და უბ
ოძოს მამული მისი. ხოლო ტკბილმან და მოწყალემან მეფემან შეიწყალა და
შეუნდო ფიცთა მტკიცეთა მიერ რათა არა აბრალოს პირველი შეცოდებაჳ.
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და ეგოს ერთ გულობასა ზედა მისსა. და მიუბოძა მამული მისი ყოვე
ლი. და კვალად აგო მამულსა მისსა რაჭასა. ხოლო ვითარ დაყო მცირედი
ჟამი. იწყო მათვე მამურ პაპურთა კვალათა სლვად. და ვითარ ისწრაფდა
ღორი მწვირეთა მიმართ და სკორეთა მიმართ. და ვითარ იქედნე გესლისა
დათხევად. გვარისაგან მოაქუნდა ორგულობაჳ: დამვიწყებელმან ფიცთა
საშინელთამან იწყო ღალატად მეფეთა. წარავლინა კაცი და წიგნი ალიყას თ
ანა ათასის თავსა რომელი დადგის მთასა ჯავახეთისა და კოლისათა. რათა პი
რველისა ებრ დაესხას მეფესა, და ადვილად ჵელთ უგდოს მეფე. გარნა უქმ
ყო ღ~თნ საკვირველებათამან ზრახვა მისი ვითარ აქიტობელისა დავითის მ
იერ. და საცნაურ იქმნა წიგნი. ამისთჴს მიეგო მისაგებელი ბოროტი. და
სიცრუვე მისი თხემსა მისსა ზედა დაუჵდა. შეიპყრა მეფემან და პირველ თ
ვალნი დასწვნა. მერმე ერთი ჵელი და ერთი ფერჵი მოჰკუეთა. და ორნი შვ
ილნი მისნი მისცნა ექსორიობად კოსტანტინე პოლედ. ხოლო კახა ბერი მცი
რე ცხოვრებული განვიდა ცხოვრებისაგან და მოკუდა. და მოისპო ყოველი ნა
თესავი მისი. და აღიჵოცა ნათესავი მისი:
AMას ჟამსა ინება ყაინმან ამჵედრება ქვეყანასა ზედა გილანისასა. რამეთუ
იგი დაშთომილ იყო ჵელთ უგდებლად და არა მორჩილობდეს და არცა ხარა
ჯასა მოსცემდეს. წარავლინა სპა თათართა და ქართველთა, და მეფე არა
წარგზავნა. და აჩინა სპათა უხუცესად სირმონ ბადური. წარვიდეს და შე
ვიდეს გილანსა. და შეკრბეს გილანელნი და წინ დაუდგეს სიმაგრეთა შ
ინა. ხოლო ქვეყანა მათი განმაგრებულ იყო. არს ერთ კერძო კლდითა
და ტყითა და გზანი იწრონი. და ერთ კერძო ზღვითა. ამათ სიმაგრეთა შინა
წინა განეწყუნეს და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. გილანელთა დაასხეს ისარი ვ
ითა წვიმა. გარდაჵდა სირმონ ცხენისაგან და დაჯდა და ზურგი შეაქცია
მბრძოლთა მისთა. და ყოველნი სპანი დაქოითდეს. და ვითარ შეუმცირდათ
ისარი. ახლტა სირმონ და მიეტევა ვითა ვეფხი. და მისთანა ქართველნი
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მიეტევნეს მჵნედ და აოტეს გილანელნი. და ორნი თითნი მარჯვენისა
ჵელისანი დასჭრნეს სირმონს. და დარჩეს სპანი თათარნი და ქართველთანი უ
ვნებელად. და ვითარ იხილნეს სიმაგრენი ქვეყანისა რომელ უბრძოლველ ი
ყო და არა ეგო დაპყრობაჳ. წარვიდეს ყაინს აბაღას წინაშე:
ESრეთ დამშვიდდა ქვეყანა და ყოვლით კერძო იწყო მშვიდობა. მოხედნა ღ~თნ
წყალობით მოსავთა მისთა. და იყო უხობა პურისა და ღვინისა. და მეფე
დიმიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმეთა. ვითარ მოიცალეს მცირედ ჭირთ
აგან და განისვენებდეს. მიდრკეს გზისაგან საღ~თოსა იწყეს განდგომად. რა
მეთუ მეფემან მოიყუანნა სამნი ცოლნი. ეგრეთვე სადუნმან მოიყუანნა სამ
ი ცოლნი. და მთავართა იწყეს ჵელის შეხებად საყდართა და მონასტერთა მი
ტაცებად სოფელთა და აგარაკთა. უმეტეს მესხთა საყდარსა ზედა დიდებუ
ლსა აწყუერისასა. დაღათუ ამათ უწესოებათა დიდად ამხილებდა ნიკოლაოზ
კა თალიკოსი და ნიკოლოზ მაწყუერელი ჯუანშერის ძე. არავინ ყურად იღ

ებდა სიტყუასა მათსა. და კვალად სხვანიცა აღმოსცენდებოდეს ბოროტნი.
რამეთუ იწყეს ურთიერთას მძლავრებად და მიხუჲჭად. და არა ვინ იპოებო
და სამართლის მყოფელი. რამეთუ იყო მღდელთ მთავარი და მღდელი ლ
აღ და ამპარტავან. ანგარ ბოროტის მყოფელ უწესო. ვითარ განვამრავლოთ
სიტყუა. რამეთუ იყუნენ ყოვლით კერძო ბოროტ. მაშინ მოიწია სამართა
ლი საშჯელი ცოდვათა ჩვენთა თჴს. რამეთუ ზემო ჵსენებული იგივე არღ
უნ წარმოემართა სამცხეს, ხილვად სარგის ჯაყელისა. რომელი დაბერებულ
იყო. და სენთაგან სიბერისათა დაჵსნილ იყო. ყოვლითა სიბერითა და ასოთა
მოღებითა მიწყუდეულ იყო. შემოვლო სომხითი ტფილისი და ქართლი
მჵედრითა ორითა ბევრითა. და დიდად ავნებდა ქვეყანათა. დაღათუ არა ბო
როტის მყოფელი, არამედ საზრდელისა ძალითა უზომოთა დიდად დასჭირდა
ქვეყანაჳ. და უგრძნეულად მივიდა სამცხეს და დადგა აწყუერს. და სცნა სარ
გის მოსლვა არღუნისი. და მივიდა მის წინაშე იგი და ძე მისი ბექა. განჰკვ
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ირდა ორთავე მოსლვასა. და სარგის წარიტანა ურდოს, და ბექა დაუ
ტევა სამცხეს. რამეთუ იყო მეხუთე კვირიაკე წმიდათა მარხვათა. და
რაჳ წარმოვიდეს სამცხით მოიწინვეს სომხითს. და მოიწია ვნებისა კვირია
კე. და დიდსა ოთხ შაბათსა შეიძრა მძაფრიად ქვეყანა სამხილებელად
უსჯულოებათა თჴს. და კვალად ხუთ შაბათსა მცირედ შეიძრა. და არა
ვინ გულის ჵმა ყო რათამცა წყალობად აღეძრათ ღ~თი მოწყალე და შემნ
დობელი. და ვითარ მოიწია პარასკევი ვნებისა უფლისა. კვალადცა შეიძ
რა ქვეყანა დაყუდდა და არღარა იქმნა. და ვითარცა მოიწია შაბათი და იქ
მნა სამ ჟამად დღე. და ხვალისა დღე ჯერ იყო სიხარული აღდგომისა
თჴს უფლისა. და ყოველნი მოელოდეს სიხარულსა. ესოდენ რისხვით მოხედ
ნა ღ~თნ ქვეყანასა სიმრავლისათჴს უსამართლოებათა ჩუენთა თჴს. რამე
თუ საფუძველითურთ შეარყია და შეიძრა ქვეყანა და შეაძრწუნვა, რომელ
დაიქცეს საყდარნი და მონასტერნი ეკკლესიანი ციხენი სახლნი ნაშენებნი
მოოჵრდეს. მთანი და ბორცუნი მაღალნი დაზულეს. და კლდენი სახედ მ
ტუერისა დაიშალნეს. და მიწა განიპო და შავი წყ ალი მსგავსი კუპრისა
აღმოიჭრა. ხენი მაღალნი დაეცნიან და ირყეოდიან ძრვასა ქვეყანისასა. რომ
ლისათჴს საყდარი აწყუერისა დაიქცა. რამეთუ ყოვლად წმიდა აწყუერისა ღ~ის
მშობელი ლიტანიობით შესუჲნებული საშუალ საყდრისა ესვენა. გუმბა
დი ჩამოიჭრა და ვითარ ქუდი კაცისა ესრეთ თავსა დაერქუვა. და დარჩა უვნე
ბელად ძლიერებითავე მისითა. ესე რისხვა ზეგარდამო სამცხესა ოდენ მო
იწია ვიდრე თვისა ერთისა ჟამთამდე. გარნა სხვა არა სადა ევნო. მცხეთ
ას საყდარიც დაიქცა. სამცხეს ურიცხვი სული მოსწყდა. და ყოვლად სა
ყდარი ეკკლესია და ციხე არსად დარჩა დაურღვეველი. იქმნა გლოვა
და ტირილი უზომო:
X~ ზემო ჵსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაინს წინაშე. და შეედვა სენი რო
მლისა მიერ მოკუდა. და ვითარ ცნა შვილმან არღუნისმან წარმოვიდა სახ
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ლად დიდად მეფისა. და ცოლი მისი დაუტევა ტფილისს. ხოლო იჵმია დამან
მეფისამან თამარ სივლტოლა მთიულეთს. რამეთუ სძაგდა ვითარ უსჯუ
ლო და წარმართი. მაშინ სადუნმან ცნა ვითარ არღარა ჰნებავს დასა
მეფისასა ქმარი შვილი არღუნისი. და ევაჭრა რათა მოჰყიდოს დაჳ მეფისა.
და ევედრა ყაინს აბაღას. ხოლო იგი ერჩდა და მოჰყიდა. ხოლო მეფემან მისცა
დაჳ თჴსი სადუნსა. ესე უწესო ქმნა რომელ სამნი ცოლნი მოიყუანნა სადუნ
მა თჴსად. ამისთჴს განწყრა კ~ზი ნიკოლაოს კაცი მოხუცებული და მართ
ლ მკვეთელი. გარნა მძლავრებისაგან სადუნისა ვერ უძლო განყენებად. არა
მედ ფრიად შეაჩვენებდა:
Mათ ჟამთა შინა საქმისა რასათვისმე განუდგეს თათართა სარგიზ და ძე მისი ბ
ექა. რამეთუ სარგიზ დაბერებულ იყო სენითა ფერჵის ტკივილისათა. და ბუღა
ნოინის მიერ თვალად წოდებულისა ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჵრებად სა
მცხისა. და მოვიდა არუხა სპითა ოცი ათასითა, ხოლო ბექამან მიჰრიდნა მთ
ათა რომელ არიან შუა გურიასა და რაჭასა. და მესხნი შევიდეს ციხეთა ქუა
ბთა და ტყეთა. და მოვლო ლაშქარმან სამცხე და ვერარა ავნო. დაყუეს ოცი
დღე და წარვიდეს, და დარჩა ქვეყანა მშვიდობით. და ვითარ გარდაჵდა წელ
იწადი ინება ყაინმა აბაღამ წარსლვა ეგვიპტედ. ანუ დაიპყრას ანუ მოხარკ
ე ყოს. მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა და მეფესა დიმიტრის და ყოველთა
სპათა მისთა. წარსლვად და ბრძოლად ეგვიპტისა სულტნისა. რამეთუ მაშინ
ფუნდუ ყადარ მიცვალებულ იყო. და სხვა დაეყენა რომელსა ეწოდებოდა ნა
სირ მელიქ. და მოუწოდა ძმასა თჴსსა უმრწემესსა, და აჩინა მჵედარ მთ
ავრად. და ჵელთ უგდო ყოველი სპა მისი. და უბრძანა ბრძოლა სულტნისა.
მაშინ მანგუ დემურ მოუწოდა მთავარსა სამცხისასა ბექას. რათა წარჰყუეს
თანა. ხოლო მან ჰქვა მტერთა ჩემთა სიტყვითა განწყრა ჩემთჴს ძმა შე
ნი ყაინი აბაღა. და არუხა წარმოავლინა და მოაოჵრა ქვეყანა ჩემი. ხოლო
მე მოვრიდენ არას შეცოდებისათჴს. და აწ მეშინის ყაინისაგან. და თუ შენ
1-26 სტრ., 267r
ფიცითა მიმინდობ. არა მაბრალოს და ქვეყანა ჩემი და მამული მშვი
დობით დაიცვას მოვალ წინაშე შენსა ლაშქრითა. ვითარცა ესმა მანგ დემ
ურს განიხარა და ოქროსა წყლისა შესმითა შეჰფიცა და ყოველი სიმტკიც
ე აღუთქვა. და მოსცა ბეჭედი რომელი ეცვა თითსა მისსა. რამეთუ ესე ი
ყო მტკიცე საფიცარი. და აუწყეს მოციქულთა ყოველი ბექასა. მყის მოუ
წოდა ყოველთა მესხთა და წარემართა მანგუდემურს თანა. და მივიდა მის წინა
შე. და განიხარა ფრიად და პატივნი და ნიჭნი დიდნი უყუნა და უჩუჲნა
ყაინი აბაღა რომელმან ფრიად პატივ სცა და შეიყუარა სიკეთისა მისისა თჴს.
და ესრეთ წარვიდეს მისრეთს. და ვლეს მრავალი დღე და მიიწინეს ერთსა ქა
ლაქსა რომელსა ერქვა დარბუზაკი. გამოვიდეს მოქალაქენი კარით და იქმნა
ომი, სადა იგი ბექამან და მისთა მყოლთა მესხთა ძლიერად იღუაწეს, უფრ
ოს სხუათა თათართა. და ქართველთა შიგან ქალაქსა შესთხინეს. და მესხნი უ
პირატეს მიეტევნეს. და დასცხრა ღვაწლი ბრძოლისა: მაშინ პატივი დიდი უყო
ბექასა. შესამოსელთა და ცხენთა საკვირველთა მინიჭებითა. ეგრეთვე დიდებულთა

და აზნაურთა ბექასათა. აიყარნეს მიერ და წარვიდეს ეგიპტის კერძო. და მივი
დეს ქალაქსა რომელსა ეწოდების ამასია და ამო. და დაიბანაკეს მახლობლად ქა
ლაქთა. და ეცნა სულტანსა ნასირ მელიქს მოსლვა თათართა. წარმოსრულ იყო
ყოვლითა ძალითა მისითა და მოვიდა იგიცა. და ვითარცა იხილა მანგუდემურ
სულტანი და სპაჳ მისი. ამჵედრდა და წინა განეწყო, ხოლო მეფე დიმიტრი
დაღათუ ჯერეთ არა სრულ იყო დღითა ბრძოლათათჴს. ევედრა მანგუდე
მურს რათა წინა მბრძოლად განაჩინოს იგი და სპა მისი. რომლისათჴსცა ისმი
ნა. და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი ოდესვე ყოფილთა და გარდასრულთა
ბრძოლათა უდიდესი. ხოლო ვინადგან უწყოდა სულტანმან წყობათა შინა მჵნ
ედ წინა დაუდგრომლობაჳ მეფისა და სპათა მისთა. ამისთჴს რჩეული მჵედა
რი თორმეტი ათასი წინაშე დაიყენა ორთა თანა მთავართა მჵნეთა რათა განძლიერ
ებასა და შენივთებასა ბრძოლისასა უკანასკნელ მიმტევებელთა სძლონ და
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აოტნენ ქართველნი. განძლიერდა ომი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი. მაშ
ინ მსწრაფლ ზედა მოეტევნეს მეფესა ყარასუნღულ და იაყუბ ათორმეტი ათასი
თა რჩეულითა მჵედრითა. და კვალად იქმნა სასტიკობაჳ ესე ვითარი რომელ ო
რასი მჵედარი წინა მბრძოლად განეწესნეს მეფესა სრულიად მოისრნეს, თჴნიე
რ მეფისა და სამთა კაცთა სამთა ცხენთასა ეგრეთვე ჰუნე მეფისა მოიკლა
ყარა სუნღულისა მიერ შუბითა. ხოლო მხილველთა ქართველთა იწყეს ბრძო
ლა ძლიერად და უმრავლესნი მეგვიპტელნი მოისრნეს. და მეფეცა ცხენ მოკლუ
ლი ძლიერად იბრძოდა. ხოლო ვითარ იხილა მეფე სიქანალის ძემან აბაშმან
მყის აღსუა მეფე ჰუნესა თჴსსა. ვითარცა იხილეს ამჵედრებული ქართვ
ელთა მაშინ ყოველნი ამჵედრდეს და მეოტ იქმნნეს ყარა სუნღულ და იაყუბ ათ
ორმეტი ათასთა თჴსთა თანა. ხოლო ლტოლვილ იქმნნეს აქათ პირველ ნოინნი
და თათარნი. და თვით მანგუ დემურ უკმოიქცა ლტოლვილი ყოველთა თანა სპ
ათა მისთა. მაშინ უღონო ქმნულთა ქართველთა სივლტოლა იჵმიეს. განგები
თა ზეგარდამოთა მეფე დაცულ იქმნა. დაღაცათუ უმრავლესნი ქართველნი ქართ
ოისრნეს. მოვიდეს მანგუდემურ და მეფე წინაშე აბაღასა:
X~ ნადირობის და ლაშქართა ყოფისა ამბვისა მომლოდებისა. აბაღა იხილა თათარი ვი
ნმე ლტოლვილი. ხოლო მან კითხულმან ყოველივე ლექსთა მიერ შეწყობით წარმო
უთხრა ენითა მათითა თითოეულისა მთავრისა ვედრებაჳ. ალიყანისთჴს თქვა
ვითარცა მაღლით მომავალი შავარდენი მოუჵდა. და მანგუ დემურ ვერძსა მი
ამსგავსა. სირმონის შვილი ებაგან მხტომელსა ვეფხსა. და იას ბუღა მოზვერ
სა ბუღა კამბეჩსა. ხოლო ქართველთა მეფისა თჴს ესრეთ თქვა ენითა მათითა,
თენგარი მეთუ ქაურქურბაჳ ბუღარმეთუ ბუღრლაჯი. ესე იგი არს ვითარმედ.
ვითა ღ~თი გრგვინვიდეს ვითა აქლემი ბუღრობდეს ქართველნი. ვითარ მოვიდეს
ყაინს წინაშე მეფესა პატივსცა და წარმოავლინა სახიდ თჴსად:
DA კვალად ეგულებოდა აბაღას წარსლვად და შურის გებად სულტანსა ზედა. მო
კუდა ძმაჳ მისი მანგუ დემურ. და მცირედისა შემდგომად მოკუდა სადუნი ათ
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აბაგი. და მიუბოძა ძესა მისსა ხუტლუშას მეფემან მამული თჴსი. და სპასპე

ტობისა პატივსა აღიყუანა:
X~ შემდგომად მცირედისა ჟამისა მოკუდა აბაღაცა. და დასვეს ნოინთა ყაინად ძმა
აბაღასი აჰმადა. არა რაჳ ნიჭთა საჵელმწიფოთა მქონებელი. მაშინ წარვიდა მეფე
ურდოსა აჰმადას წინაშე. ხოლო მან პატივსცა და შეიწყნარა. მაშინ მუნ ყოფასა
მეფისასა მისცა ასული თჴსი რუსუდანის შვილსა დიდისა ბუღასა. რომლისათ
ვის დიდად განრისხებული ნიკოლაოს კ~ზი ფრიად აბრალებდა. და ღ~ისა სასჯელთა
თვალ უხობისა აქადებდა. რამეთუ მუნ ყოფასა დიმიტრისსა ქმნა ბოროტი აჰმა
დამ ყაინმან. და მომყუანებელმან ძმისა მისისა ყონღარდასმან საბერძნეთით მოაკუ
დინა ორნი ძმანი აბულეთის ძენი სადუნისგან ლტოლვილნი და ყონღარდას თანა
მოაკუდინნა ხუტლუშა, ძემან სადუნისმან მოაკუდინა: აქამომდე მეფე დიმიტრი კე
თილად მმართებელი სკიპტრათა სამეფოთა შემკობილი. და მოწყალებისა და მოს
ამართლობისა მონაზონთა და ეკკლესიათა ყოველთა წესთა საღ~თოთა და კაცობრი
ვთა კეთილად ზედა მიწევნით მმართებელი სისრულისაგან მცირედ მიდრკა და
აღერია წარმართთა. და ისწავნა საქმენი მათნი უძღებებისა და სიძვისა გულის
სიტყვისა უკანა შედგომილმან. მოიყუანნა ცოლნი სამნი. ერთი ბექას ასული. და
სხვაჳ რომელი დედათა შეაცთუნეს სოლომონისა ებრ. ურიცხუთა კეთილთა მი
ერ აღვსებული მცირედ სიბოროტედ მიდრკა. რომლისათჴსცა ნიკოლაოს კზ~ი
განრისხებული უთქმიდავე და ამხილებდა მრავლად და ვერ დაარწმუნა. დაუტ
ევა კათალიკოსობა. და ჵელითა თჴსითა აკურთხა ჯვარის მტვირთველი მეფისა
აბრაჰამ კზ~ად. და თჴთ წარვიდა მამულად თჴსად მოხუცებული და მუნ იყოფო
და მრავლითა მოღუაწებითა მარხვითა მღვიძარებითა და გლახაკთ მოწყალებითა. და
სავსე სათნოებათა ტვირთითა უფლისა მიმართ მიიცვალა:
Mათ ჟამთა მოიწია მთა წმიდით ბასილი მონაზონი ბიძა ევფემიოს კ~ზისა საღ~თოთა
წესითა აღსავსე. და წინასწარ ცნობისა მადლითა განბრწყინვებული. მოიწია წინ
აშე დიმიტრი მეფისა გამოცხადებითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისათა. ვი
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თარცა მოციქული ძლიერად ამხილებდა და წინა აღუდგებოდა მეფესა უწეს
ოსა მისთჴს ქორწინებისა. და ასწავებდა სიწმიდესა. და მოჵსენებდა ტაძარ ღ~ისა
ყოფასა ჩვენსა და სხეულთა განუხრწნელობისათა ტაძრისა ღ~ისა განუხრწნელისა
სიძვათა შინა სასუფეველისა ღ~ისა დამკვიდრებასა კეთილთა მათ. დამკვიდრებასა
ლოცვასა მარხვასა და ცრემლთა. გლახაკთ მოწყალებასა და ლმობიერებასა და უხვე
ბასა. მდინარეთა თანა მწვირიანთა და უყიანთა ლია მპალთა არა თანა შერთვად. ამას
ესე ვითართა სწავლათა ეტყოდა. უკეთუ დაუტევნეს უწესონი ქორწინებანი, მე თავს
მდებ გექმნა რათა კეთილად წარგემართოს მეფობა შენი. და მთავართაცა ამხილებ
და უწესოებათა. და უმრავლესთა დაფარულნი გულისანი მიუთხრნის, ესე ვითა
რთა სათნოებითა განშუენებულ იყო სანატრელი იგი მონაზონი. და ვითარ ვერ არ
წმუნა მეფესა და შეურაცხყო სიტყუა მისი. კვალად წარმოუდგა მეფესა და მთავა
რთა მისთა. უკეთუ მე ჩემებით რასმე ვიტყვი ვითარცა ცრუ წინაწარმეტყუელი
შემაცთუნებელი კაცისა ღ~ისა რომელი მიივლინა რობოამისსა ძისა ნაბოტიანი
სსა. და არა ყოვლად წმიდისა ღ~ის მშობელისა მიერ წარმოვლინებულ ვარ. ვითარ ც
რუდ სჯულისა გარდა მავალი შემრაცხეთ. და უკეთუ ყოვლად წმიდისა ღ~ის მშობე

ლისა მიერ მოვლინებულ ვარ სწავლად შენდა. არა ცუდ იქმნენ პირველნი საქმე
ნი შენნი. ლოცვა და ცრემლნი შენნი. და უკეთუ არა განეყენო უწესოთა ქორწილ
შეყოფათა. და შეურაცხყუნე სიტყუანი ჩემნი. ბოროტად და უპატიოდ მოიკლა მძ
ლავრთა მიერ. და ოჵერ იქმნე სამეფოსაგან შენისა. და შვილნი შენნი მიმო დაიბ
ნინენ. და სხვამან დაიპყრას მეფობა შენი. და იავარ ყონ სიმდიდრე შენი. აჰა ესე
რა შენ და მთავართა გეტყვი. და ვესავ ყოვლად წმიდასა ღ~ის მშობელსა რომელ სრ
ულ იქმნეს და აღესრულოს სიტყუა ჩემი. უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას ზედა: მე
აჰა ესერა წარვალ. ხოლო მეფემან განკვირვებულმან არა მიუგო სიტყუა. რამეთუ
იყო წმიდათა კაცთა პატივის მცემელ:
X~ ამათვე ჟამთა ბრწყინვიდა პატიოსანი პიმენ სალოსი. რომელი გარესჯით წარმო
ვიდა და დაემკვიდრა ბელაქანს ქუაბსა რასმე. რომელმან ნათესავი ლეკთა წარმარ
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თობისაგან მოაქცია რომელნი ჰგიან სარწმუნოებასა ზედა ქრისტესსა. ამ
ასთანა ბრწყინვიდა დიდიცა იგი მოღვაწე ანტონი ნაოჵრებელის ძე
ნათესავით მესხი. ხოლო ჩვენ ზემო ხსენებულისა აჰმადის მიმართ აღვიდეთ.
ვინათგან მოაკუდინა აჰმადამ ძმაჳ თჴსი ყუნღადარ. იხილეს უწესოება
აჰმადასი ნოინთა ხვარასანს მდგომთა. განდგეს და დასვეს ყაენად ძე აბა
ღა ყაინისა სახელით არღუნ. ვითარ ცნა ესე აჰმადა ყაინმან შეკრიბა
სპაჳ მისი. და მოუწოდა მეფესა და სპასა მისსა რათა წარჰყუეს ხვარასანს ბ
რძოლად არღუნ ყაინისა. და წარვიდა მეფე და თანა წარიტანა ყოველი ძალი
მისი. და მანდატურთა უხუცესი დიდისა შანშეს ძეი იოანე და სადუნის ძეი
ხუტლუშა ამირ სპასალარი. წარემართნეს და განვლეს ერაყი. და მივიდეს
საზღვარსა არღუნისსა:
X~ ვითარ იხილა არღუნ სიმრავლე ლაშქრისა ვერ წინა აღუდგა. არამედ ივლ
ტოდა და შევიდა ციხესა ქალსად წოდებულსა. რომელსა უკანა მიუდგა ყა
ინი აჰმადა და მოიცვა ციხე ქალსა. ხოლო ვითარ უღონო იქმნა არღუნ ევ
ედრა რათა არა აბრალოს და შეუნდოს და მოსცეს ფიცი და მივიდეს წინა
შე მისა. და ისმინა აჰმადამ და მისცა ფიცი უვნებლობისა. რამეთუ სპარ
სთა სჯული აეღო აჰმადას. და გამოვიდა არღუნ ციხით და მოვიდა ბიძასა
მისსა წინაშე და ესრეთ წარემართნეს:
X~ ვითარ ვიდოდეს ხუარასანს. შეკრბეს სპანი ვინმე უწესონი და ცუდნი კაცნი
და მტერნი ქრისტეანეთანი. რომელთა ქრისტიანეს კაცის სიკუდილი დიდად
ღვაწლად უჩნდეს. რამეთუ უღ~თოსა მის მოჰმედის მოძღრობაჳ ესრეთ იყო
რომელი დაეწერა ცუდი სიტყუა ყურანსა მისსა შინა. ვითარმედ უკეთუ მო
ჰკლა ქრისტიანი სამოთხეს შესვლად ხართ. და უკეთუ მათგან მოიკლათ მაში
ნცა შესლვად ხართ. ამის თჴს უღ~თო იგი კრებული შეკრბა. და სადაცა
ჰპოებდეს ქართველსა ერთსა გინა ორსა მოჰკლვიდიან. ცნა ესე სურამელის
ბეგას შვილმან რატიმ რამეთუ ყრმა იყო. წარვიდა სამოცითა კაცითა და პო
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ვნა მთასა რასმე მაგარსა შინა მყოფნი კაცი სამასი ოდენ. ზედა მიეტ
ევა და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი. და პირველსავე შეკრებასა მეოტ იქმნნეს. და უ

მრავლესი მათგანი მოსრნეს და სხვანი მოიყუანნა წინაშე მეფისა. რომლისათვ
ისცა დიდად პატივსცა მეფემან და მრავალი ნიჭი უბოძა. და მიერ წარმოვ
იდეს და მოიწინეს ჲერესა და ყაზმინსა და ყაინმან დიდად დაუმადლა მეფესა თა
ნა ხლება ხვარასანს. და პატივიცა უყო დიდი. და ყოველნი მთავარნი საქართვ
ელოსანი მოსცნა. და ყაინი წარვიდა შინა რათა მივიდეს ცოლთა თანა. გამარჯ
ვებული მეფე თანა წარმოიტანა. ხოლო ძმის წული მისი არღუნ დაუტევა ჲერე
სა და ნოინი ყოველი დაუტევა არღუნს თანა. და დავედრა ალიყანს და სხვათა
ნოინთა რათა მცირედნი დღენი დააყუნან და მერმე მოაკუდინონ არღუნ. და იყუნენ
ნოინნი არღუნს თანა. და ქმნეს განზრახვა დიდმან ბუღამ. და იას ბუღამ ნათესავად
ოირიდთა მთავარმან. რათა აბაღას შვილი არღუნ ყაინად დასვან. და აჰმადა მოა
კუდინონ. რომელ ყვესცა. მსწრაფლ მივიდეს ღამით და გამოიყუანეს ალიყან კა
რავსა შინა მწოლი და მოაკუდინეს. და ვითარ განთენდა არღუნ ყაინად ქადაგეს
და წარმოვიდეს დევნად აჰმადისა. ხოლო იგი მოვიდა ურდოსა შინა მისთა უჟანს
და მოეწივნეს და საბლითა მოაშთვეს აჰმადა ყაინი:
X~ მეფესა დიმიტრის პირველვე მიუმცნეს რათა განეყენოს აჰმადას და ყოცა მეფემან.
და მობრუნდა და მოვიდა ყაინს არღუნს წანაშე. ხოლო მან კეთილად შეიწყნარა და
მოსცა ყოველი სამეფო თჴსი. და სახლი ავაგ ათაბაგისა რომელ აქუნდა სიფდი
ვანს. რამეთუ ყაინი ჵელთა შინა ბუღასათა იყო. და ბუღა მოყუარეცა იყო
და მზახალი მეფისა; და წარვიდა შინა მშვიდობით განმარჯვებული. და წარავლ
ინა ძე მისი დავით მცირე, სახლსა ზედა ათაბაგისასა რათა მუნ იზრდებოდეს
და აქუნდეს საუფლისწულოდ. და ესრეთ დღითი დღე წარემატებოდეს მეფო
ბასა მისსა. და კ~ზი აბრაჰამ კეთილად მართებდა საჭეთა კათოლიკე ეკლესიისა
თა. რამეთუ იყო კაცი ესე მართლ მოქმედი კეთილთა საქმეთა. და საურავთა სა
მეფოთა გამგე კეთილი:
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X~ მეფესა დიმიტრის ესხნეს შვილნი დედოფლისა ტრაპიზონელისა ასულსა თანა
პირმშო დავით ვახტანგ ლაშა და მანოველ: და ასული რუსუდან, ხოლო
თათრის ასულსა თანა ძენი ორნი. ბადურ და იადგარ ასული ჯიგდა ხა
თუნ: ხოლო ასულმან ბექასამან ნათელ უშვა ძე მხოლო გიორგი რომე
ლი უკანასკნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა. და განდიდნა უმეტეს შემდგო
მთა მეფეთა. რამეთუ მარტო იყო ძე დედისა. მარტო შვა დედამან ვითარ
ცა მარგალიტისათჴს თქმულ არს მარტოება უმჯობესისათჴს. ეგრეთვე
გიორგი იპოვა უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა. არა ოდენ ჵელეწ
იფეთა, არამედ ყოველთა კაცთა:
X~ ამან დიმიტრი მეფემან მოიგო სიმდიდრე დიდად დიდი სიმდიდრესავე ზედა
რომელ დაშთომოდა მამისა მისისაგან და მსახურებდა ყაინს არღუნს. რამეთუ
თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი ბუღა. რომელსა პატივად ჩინგი ყაინობა მისცა ყა
ინმან ყოველთა უმეტეს არს:
Mაშინ განუდგეს ყაინს დარუბანდელი. და წარვიდა ყაინი დარუბანდს. მოუწ
ოდა მეფესა დიმიტრის და წარჰყუა. და შევიდეს დარუბანდს. და ვერ წინა აღ
უდგეს დარუბანდელნი და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა. რომელსა ანიყად

უწოდეს და გარე მოადგეს და ვერა ავნესრა. მაშინ ყაინმან არღუნ უბრძანა
მეფესა რათა ებრძოლოს რამეთუ იყო ფრიად მაგარი. აღიჭურა მეფე და სპანი
მისი გარე შეეხვივნეს და შეუჵდეს ციხესა. რამეთუ ბეგა შვილი რატი უპ
ირველეს ყოველთა გავიდა და წარუღეს ციხე. და თავადნი მათნი დაჵოცეს და
წარმოიღეს ტყუ და განძი და დედა წული ურიცხვი და ციხე დაწვეს ყოველსა
ხედვიდა ყაინი. თჴთ მეფისა აქუნდა მტერობაჳ. სთხოვა ჯაჭვი სახელოვანი,
და მსწრაფლ მიანიჭა მეფემან. და წარმოვიდეს შინა:
DA ვითარცა გარდაჵდეს ჟამნი მრავალნი. და რაჟამს მოიწია წლის თავი რომელ
სა ურდსინგად უწოდდეს. რომელ არს ენითა მათითა. რომელი იქმნების მარტს
ა მეთხუთმეტესა. მიავლინა ყაინმან ნოინი და დაესხნეს ბუღას და შეიპყრ
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ეს და აღიღეს ყოველი სიმდიდრე მისი. და მოიყუანეს წინაშე ყაინისა და
მან მსწრაფლ ბრძანა განუკითხავად მოკლვა მისი და ძისა მისისა. და მოაკუ
დინეს ბუღა და ყოველი ნათესავნი მისნი. წარავლინეს ყოველგან კაცი საბე
რძნეთს შამს და ხვარასანს და მრავალნი დიდნი ნოინნი მოსწყვიდნეს. და ესრეთ
შეიქმნა კლვა და მოსრვა ნოინთა. და წარმოავლინა ელჩი მეფისა მჵმობელ მან
ყაინმან და აწვია ურდოსა მეფე. ხოლო ვითარ ცნა სიკუდილი ბუღასი მეფემა
ნ დაუმძიმდა დიდად. მოუწოდა მეფემან კათალიკოსსა აბრაჰამს და ეპისკოპო
სთა მონასტერთა და უდაბნოთა გარესჯისა მღდელ მონაზონთა. და ყოველთა
მთავართა სამეფოსა მისისათა. შემოკრბეს მის წინაშე და დაჯდა ტახტსა ზედა და
დასხდეს ყოველნი. და აღაღო პირი თჴსი მეფემან და ბრძანა. ისმინეთ ჩემი ყო
ველთა კათალიკოსთა და ეპისკოპოსთა და წარჩინებულთა სამეფოსა ჩემისათა.
ვითარმედ შეისვენა მამა მან ჩემმან დავშთი ყრმა მცირე მძლავრებასა შინა
თათართასა. და ღ~თნ ყოვლისა მპყრობელმან და უფალმან ჩვენმან იესო ქრისტე
მან და ყოვლად წმიდამან ღ~ის მშობელმან რომლისა ნაწილადცა ვართ. და ჯვა
რმან პატიოსანმან რომელი მოგვენიჭა ჩვენ მეფეთა მიერ. დამიცვა და მიმაწია
ასაკად სისრულისა. და მომმადლა მეფობა სკიპტრა და პორფირი მეფობისა.
და თანა დგომითა წარვმართე მეფობაჳ. და აქამომდე მშვიდობით ჰგიეს სამეფო
ჩემი. აწ განრისხებულ არს ყაინი, და ყოველი მთავარი მისი მოუწყუედი
ან. და აწ მე მიწოდს წინაშე მისსა. ვჰგონებ ბოროტის ყოფასა. თუ არა წა
რვიდე ურდოსა და წარვიდე მთიულეთს სიმაგრეთა შინა და დავიცვა თავი ჩემი
და აჰა ყოველი სამეფო წინაშე მათსა ძეს. იხილეთ რავდენი სული ქრისტ
იანე სიკუდილსა მიეცემის და ტყუე იქმნების. და ეკკლესიანი შეიგინებიან და
მოოჵრდებიან. ხატნი და ჯვარნი დაიმუსრვიან. და უკეთუ წარვიდე ყაინს წი
ნაშე დასტურობით უწყი მომკლავს. და აწ სიბრძნითა თქვენითა განაგეთ. მე
ესრეთ ვგონებ მრავალ მღელვარე არს საწუთო ესე. დაუდგრომელ და წა
რმავალ დღენი ჩვენნი სიზმრებრ და აჩრდილებრ წარვლენ. და უნებელ
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და მსწრაფლ თანა გუაც წარსლვა სოფლისა ამისგან. რაჳ სარგებელ არს ცხოვ
რება ჩემი უკეთუ ჩემთჴს მრავალი სული მოკუდეს. და მე ტვირთ მძიმე ცოდ
ვითა, განვიდე სოფლისა ამისგან. აწ მნებავს რათა წარვიდე ყაინს წინაშე და იყ

ოს ნებაჳ ღ~ისა. უკეთუ მე მომკლან ვგონებ ქვეყანა უვნებელად დარჩეს:
X~ ვითარ ესმათ კ~ზსა და ეპისკოპოსთა და მოძღვართა და მთავართა, განკვირდეს
თუ ვითარ დადვა მეფემან სული თჴსი ერისა მისისათჴს. და ესრეთ პასუხი
უგეს. არა არს ნაცვალი შენი მეფეო. გაშოროს ღ~თნ მოკლვა თათართაგან. მო
ოჵრდეს ქვეყანა. შვილნი შენნი მიმო დაიბნევიან. თუ ქვეყანაცა დაშთების
რაჳ არს ნაცვალი შენი. აწ გეზრახებით რათა წარხვიდეთ სიმაგრეთა მთიულეთ
ისათა ანუ აფხაზთასა ვითარ ქმნა მამა მან შენმან. და არა საჭირო არს განწი
რვა სულისა შენისა შენ გან. ჩვენ ყოველნი მტკიცედ ვჰგიეთ ერთგულობასა.
ვითარცა ესმა მეფესა თქვა. თქვენ ერთ გულობისა და სიყუარულისა ჩემისათჴს
იტყვით, გარნა მეწყალვის უბრალო ერი. ვითარცა ცხოვარნი კლვად უღონო
არიან. და არა სადა აქუნ ნუგეშინის ცემა. მე დავსდებ სულსა ჩემსა ერისა თვის
ჩემისა და არა დავიშლი ურდოს წასვლასა. მაშინ განკვირვებულნი ყოველნი აღ
დგეს. და ჰქვა აბრაჰამ კზ~მან არა არს საქმე მეფეო განსწირავ სულსა შენსა.
რამეთუ მრავალთა მეფეთა მიურიდნია და დაუცავს სული თჴსი. აწ თუ შენ დას
დებ სულსა შენსა ერისათჴს. ჩვენ ყოველნი ეპისკოპოსნი ვიტვირთავთ ცოდვათა
შენთა. არამედ წინაშე ღ~ისა ვწამებთ მოწამეთა თანა შერაცხილ იქმნე. ვითარცა
უფალი სახარებასა შინა ბრძანებს. უფროს ამისსა სიყუარული არა არს რათა დადვ
ას კაცმან სული თვისი მოყუსისათჴს. და უკეთუ ერთისა მოყუსისა სულისა და
დება კეთილ არს. რავდენ ურიცხვთა სულთა ცხოვნება ეგოდენ სარგებელარს:
X~ ვითარცა ესმნეს მეფესა კ~ზისაგან, განიხარა და დაასკვნა წარსლვა ურდოსა დიდ
ითა დიდებითა და საჭურველითა. და თანა წარჰყუა კ~ზი აბრაჰამ. და განუჩინა შვილ
თა საყოფელი ყოველთა მთავართა რომელნი არა თანა წარჰყუა შევედრნა შვილნი მის
ნი. და წარგზავნნა რომელნიმე მთიულეთს და რომელნი მე კახეთს. ხოლო ყრმა მც
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ირე გიორგი წარგზავნა ტაოს იშხნის ციხესა ასპარაშენს და თჴთ წარვიდა
ურდოსა. და ვითარ მივიდა ქვეყანასა ავაგის ასულის ხვაშაქისასა მუნ დახ
უდა ძე მისი დავით რომელი იგიცა წარიტანა. ამისთჴს რომელ უჲჭველ
იქმნეს ყაინი და ჰგონოს ერთგულობა მისი. ვითარ ვლეს მცირედ და მიეახლ
ნეს ურდოსა. ჰგონა ყაინმან მეფისა არ მისლვა. წარმოავლინა ნოინი ერთი
სახელით სიუქოლ ძე ზემო ჵსენებულისა იას ბუღასი რათა მოიყუანოს მეფე.
მგზავრ მიმავალსა მეფესა წინა დაემთხვია რომელმან მყის აღიღო ყოველი
ბარგი და სიმდიდრე მისი. და მეფე პყრობილ ყო და მიიყუანა ყაინს არღუნს წინა
შე. ხოლო მანცა პყრობილ ყო. და განიზრახვიდა ყაინი უკეთუ ბოროტი უყოს
მეფესა არღარა ვინ არს ღირსი მეფობისა. და თუ არა ბოროტი არა შეამთხვიოს
ვითარ განუტეოს მიმდგომი და მზრახავი ბუღასი.
X~ ჰქვა ხუტლუ ბუღა ყაინსა. ნუ იურვი მაგას რამეთუ მე მოვიყვანო შვილი
აფხაზთა მეფისა დავითისა სახელით ვახტანგ და მას მიუბოძე მეფობაჳ. რო
მელ ორივე სამეფო ბრძანებასა შენსა მორჩილობდეს. სთნდა ყაინსა სიტყუა
ესე და წარავლინა ხუტლუ ბუღა იმერითს დავით მეფისა წინაშე. უქადა ძესა
მისსა მეფობა და დაჳ მისი ოლჯათ ცოლად. და ვითარ წარვიდა ხუტლუ ბუღა.
ჰკითხეს მეფესა დიმიტრის რათა აღწეროს ყოველი სიმდიდრე მისი. საჭურჭლე

ზროხა და ცხოვარი და ყოველი საქონელი მისი. რამეთუ პყრობილ იყო თჴთ მეფე
და მთავარნი მისნი, თჴნიერ აბარაჰამ კათალიკოსისაგან კიდე. და არღარა იყო ღო
ნე აღწერა რაჳცა აქუნდა სიმდიდრე ფრიადი. წარმოგზავნეს კაცი და წარიღეს
ყოველი არა რაჳ დაშთა. რამეთუ მოქალაქეთაცა უწყოდეს საგანძურნი მეფისა
ნი. და შინა განმცემელ იქმნნეს:
X~ იტყვიან ამასაც ხოჯა აზიზის შვილი რომლისა მამა მოეკლა მეფესა დავითს.
ხუტლუბუღა და იგი ორნივე მტერობად შეითქუნეს მეფისა. და მივიდა საჭუ
რჭლე მეფისა ყაინს წინაშე. განკვირდა სიმრავლისა თჴს და მცირედ დასცხრა
გულის წყრომისაგან. და არღა ეგრე ჰგონებდა ბოროტის ყოფად. და ვითარ
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იხილეს ვაზირთა მეფისათა ფლობილათ ჰქვეს აჰა თავი შენი ჵელთა შენთა
შინა არს. ღამით მოიდგინენ ცხენნი მორბედნი და წარვედ და განერე ჵელთა
გან ამათთა. არა არს ნაცვალი სულისა შენისა. ჰქვა მეფემან ისმინეთ ჩე
მი. პირველვე უწყოდი სიკუდილი ჩემი გარნა დავდევ თავი და სული ჩემი
ერისა თჴს ჩემისა. ხოლო აწ თუ წარვიდე უბრალო ერი მოისრას. რაჳ სარგ
ებელარს უკეთუ ყოველი სოფელი შევიძინო და სული წარვიწყმიდო. არა ისმინა
განზრახვაჳ მთავართა მისთა:
X~ მოიწია რა ხუტლუბუღა ლიხთ იმერეთით. და მოახსენა ყაინსა ვითარმედ დავ
ით მეფე წარმოავლენს ძესა თჴსსა მსახურებად შენდა და სპათა აფხაზთასა რათა
გმსახურებდენ. ხოლო ვითარ ცნა ყაინმან კვალად დააპატიმრეს მეფე დიმიტრი.
და ვითარ გარდაჵდა ორი დღე კვალად შეიპყრეს მეფე და ძე მისი მცირე ყრმა
დავით ცალკე ცალკე. და წარჰყუა თანა მღდელ მონაზონი გაზრდილი მისი მოსე.
და არგნითა სცეს მეფესა. და ეგონა ყოველთა არღარა მოკლვა მეფისა. რამეთუ წესად
აქუნდათ რაჳ არგნითა სციან არღა მოაკუდინიან. გარნა არა დამშვიდნა გულის
წყრომა მისი. წარიყუანეს სამსჯავროსა სახლსა რომელსა დივახანად უწოდდეს. და
ჰკითხვიდეს უკეთუ თანა ეწამა განზრახვასა ჩინქი შანბუღასსა და ვერაჳ ბრალი პო
ვეს. და წარვიდა ტოღნა ვინმე ნოინი ყაინს წინაშე რათა არა მოაკუდინოს მეფე და
ვერ აღასრულა საწადელი მისი. და მოიწივნეს ათორმეტნი მჵედარნი ყაინისანი რა
თა წარიყუანონ და სიკუდილსა მისცენ:
X~ ვითარ ცნა მეფემან სიკუდილი თავისა თჴსისა. მხიარულითა პირითა მოიკითხვი
და მთავართა საქართველოსათა. რამეთუ ყოველნი მუნ მოსრულ იყუნეს ნუგეშინის
ცემად მეფისა. და ხუტლუბუღაცა მდგომარე იყო მუნ. ჰქვა მეფე მან უკეთუ
ძალ გიც ყაინს წინაშე შემეწიე სიკუდილსა ამას შინა. და თუ არა გნებავს ძე
ჩემი მცირე დავით იღუაწე რათა არა მოიკლას გულის წყრომითა აღსავსითა ყაი
ნისაგან. ხოლო მან და ყოველთა მთავართა იწყეს ტირილად და განვიდეს გარე.
ილოცა და ეზიარა სისხლსა და ჵორცსა მეუფისა ჩვენისა ქრისტეს ღ~ისასა. ეგ
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რეთ აღსვეს ცხენსა და წარიყუანეს ვითარ მილიონ ერთ. და ევედრა მტ
არვალთა რათა ილოცოს მცირედ. და ილოცვიდა ცრემლთა მოდინებითა ქვე
ყანასა ზედა. და მერმე წარუპყრა ქედი აჰა დღე საშინელი ზარის აღსაჵდელი
რომელი იკადრეს ბილწთა ცხებულსა ზედა ღ~ისასა. და წარჰკვეთეს მეფეს

დიმიტრის თავი. ხოლო გამოჩნდა მასვე ჟამსა პატივი ღ~ისა მიერ ცხებუ
ლსა მისსა. რამეთუ მზემან შარავანდედი თჴსი უჩინო ყო სრულიად იყო
სიბნელე დიდი. და ყოველნი წარმართნი განკვირდეს. იყო ჟამი მეათე და მწუხ
რამდე შეიმოსა ბნელი. ვითარ იგი ყოვლისა სოფლისა ცხოვრებისა ვნებასა
მეუფისასა. ეგრეთვე ამის ნეტარისა და საქართველოსათჴს წამებულისა მე
ფისასა. რათა საცნაურ იქმნენ რამეთუ პატიოსან არიან ცხებულნი ღ~ისანი.
ხოლო იყო მესამე შაბათი წმიდათა მარხვათა. და მეათორმეტე თავისა ებრაელთა
მიერ ნისანად წოდებული და ჩვენ მიერ მარტად. და აღასრულეს გულის წყრო
მა. და არავე დასცხრა გულის წყრომაჳ მათი. რამეთუ შეიპყრეს ყრმაცა დავით.
და ნოინსა ტაჩრას მიჰგუარეს რომელსა მჵედართ მთავრობა აქუნდა. მას ღამე
სა მწუხარებისა გულისასა მოიცვეს ყრმაცა დავით კარავსა შინა მოსიკუდიდ.
და ვითარ განთენდა განიპარა მოსე მღდელი რომელი არა ოდეს განეშორებოდა
დავითს. და შევიდა ტაჩარს წინაშე და აუწყა მოკლვა დავითისი. ხოლო იგი აღდ
გა მსწრაფლ და წარვიდა ყაინს წინაშე. და ჰქვა ყრმისა დავითის უბრალოება.
რად გიჵმს მომკუდრისა ყრმისა მოკლვაჳ მე მომმადლე. ისმინა და მოსცა და
წარიყუანა სახლსა თჴსსა და შევედრა ხოჯასა თჴსსა რომელი უკანასკნელ სიბდი
ვან იქმნა:
X~ გვამი იგი პატიოსანი დიმიტრი მეფისა დაცვეს მრავალ დღე რათა არა წარი
ღონ ქართველთა. და ესრეთ სრულ იქმნა წინასწარ თქმული ბასილი მთა წმიდელ
ისა. ხოლო იყუნეს მრავალნი წარჩინებულნი საქართველოსანი. და ვერვინ იკა
დრა გამოთხოვად გვამი მეფისა. მაშინ კ~ზმან და მოსე იყიდეს კაცნი და მოს
ეც თანა წარჰყუა და მოიპარეს ღამით გუამი დიმიტრი მეფისა. მაშინ განგებითა
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ზეგარდამოთა გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი რომელთა აქუნდა თევზი
წარსაღებელად. და თევზთა თანა იტვირთეს და მოიღეს მცხეთას და დამარხეს
სამარხოსა მამათა მათთასა. ვითარცა იქმნა ესე ყოველი დავით ძე დიმიტრი
სი შეინახა კეთილად ტაქარ ნოინმან ხოლო დედოფალი და სხვანი ცოლნი მეფისან
ი დამალნეს სორღალა წარვიდა სახლსა მამისა მისისა თათარში. ხოლო ასული
ბექასი წარვიდა მამისა მისისა თანა სამცხეს. და ვახტანგ იყო მთიულეთს. ხოლო
ყრმამან მისცა დედოფალს სარჩოდ სკორეთის ჵევი. და ეახლნეს ორნი მცი
რედნი ძენი მანოველ და ლაშა. და სორღალს წარჰყუეს ორნი შვილნი ბადურ და
იედგარ სახლსა მამისა მისისასა. და დარჩა ქვეყანა ესე უმეფოდ:
X~ მოუწოდა ყაინმან ხუტლუბუღას და ჰქვა. აჰა მოვსრენ ყოველნი მტერნი
ჩემნი და მტერიცა შენი მეფე დიმიტრი. და აწ მეფე არღარა აღმისრულე რო
მელი აღმითქვი. მოიყუანე ძე აფხაზთა მეფისა და იყოს იგი მეფედ. მაშინ მო
გითვალო საქართველო ყოველი, და განაგებდი ვითარ გნებავს და წარვედ აფხ
აზეთს. და წარვიდა ხუტლუბუღა მეფისა დავითის წინაშე. და ვითარ იხილა
ხუტლუბუღა მეფემან დავით მოუწოდა სპათა თჴსთა. წარმოემართა და თანა
წარმოიტანა ძე მისი ვახტანგ. გარდამოვიდეს და დადგეს ტასის კარს ქვიშხეთის
მინდორსა. აქათ მოვიდეს სირმონ ნოინის შვილი ყონჩიბაჳ ალიყანის შვილი
ყურუმჩი რომელი დგის მთათა ჯავახეთისათა. რომელ არიან არტანსა და სამცხ

ეს შუა. და ყოველნი დიდებულნი საქართველოსანი შემოკრბეს და ყვეს ფიცი
და სიმტკიცე ერთგულობისა. და მოსცა ძე მისი მეფემან და მრავალნი თავად
ნი მისნი თანა წარმოატანნა და წარმოვიდეს მსწრაფლ. და მეფე დავით შეიქც
ა ქუთათის:
X~ მოიწინეს რაჳ ყაინს არღუნს წინაშე. იხილა ყაინმან ვახტანგ. შეიყუარა სიკე
თისა მისისა თჴს. რამეთუ იყო ტანითა სრულ, პირითა ჰაეროვან. ტკბილ მოწყა
ლე სიმართლის მოქმედ უხვი მდაბალი ენა ტკბილი. განმზრახი კეთილი. ყო
ვლისა საქმისა მცოდნე. ამას ვახტანგს მოსცა მეფობა ყოვლისა საქართველო
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სი და დაჳ თჴსი ოლჯათ ცოლად. და წარმოგზავნა და მოვიდა ტფილისს:
Mესამეოც და ოთხი მეფე ქართლისა ვახტანგ. ძე დავით იმერელ მეფ
ისა ბაგრატოანი.
X~ ვითარ მოვიდა მეფე ვახტანგ ქართლს. შემოკრბეს კ~ზი და ეპისკოპოსნი და მთა
ვარნი. და დაადგეს გვირგვინი მეფობისა თავსა მისსა და დასვეს ტახტსა სამეფოსა
და აღასრულეს წესი კურთხევისა. და დაიპყრა ყოველი საქართველო ნიკოფსით
დარუბანდამდე. თჴნიერ ჯაყელ ციხის ჯვარელისა ბექასა. და განიხარეს ყოველთა
მკვიდრთა საქართველოსათა რომელ მოეცა ნათესავი მეფეთა ჩვენთა. პატიოსანი ღ~ის
მოყუარე ტკბილი და მოსამართლე. ახოვანი და მჵნე. და სამჵედროთა ზნითა აღსავსე.
ამ
ან აღიყუანა პატივსა ათაბაგობისასა და ამირ სპასალარობისასა ხუტლუბუღა.
და მიუბოძა ორივე ჵელი და განგება სამეფოთა. ხოლო დავით დაშთა ტაქარ
ნოინის თანა თათართა შინა ჭირთა და იწროებათა. და დედოფალი დედა მათი დ
აშთა სკორეთს. და სხვანი ძმანი მისნი მიმოიბნივნეს. ხოლო უმრწემესი ძმა მი
სი რომელი უშვა ასულმან ბექასამან. წარიყუანა პაპამან მისმან ბექამან და აღ
ზარდა იგი სახლსა შინა თჴსსა. რამეთუ იყო იგი უმჯობესი ყოველთა კაცთა.
ვითარ ქვემორე სიტყუამან ცხად ყოს:
X~ ვითარ გარდაჵდა წელიწადი ერთი. შეედვა სალმობაჳ ბოროტი ყაინს არღუ
ნს. რამეთუ განჵმეს ყოველნი ასონი მისნი და ჵორცნი და ძვალნი დასცვივდეს
და განიყარა ყოველი გუამი მისი. და იყო სანახავად უშვერ და საზარელ. და კნი
ნღა მიმსგავსებულ იყო მკუდარსა. ვითარ სნეულებდა არღუნ ენება ხუტლუ
ბუღას რათა დავით მეფე ყოს და მოდგამი მის კერძო. და ეცადა ნოინსა წინაშე.
რათა წარუღონ მეფობა ვახტანგს. ტაქარ თანა შეეწეოდა დავითს. და ოვ
სთა მეფის ძე სახელით ბარეჯან, იგიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს. ამის
თჴს საბრჭოდცა წარდგეს, თუ რომელსა მართებს მეფობაჳ. ხოლო სხვათა
მთავართა ქართველთა არა სთნდათ მეფობა დავითისი. რამეთუ მტკიცედ დ
გეს ერთგულობასა ზედა ვახტანგისასა. ამის თჴს არა მოსცეს მეფობა დავითს.
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და ადგილ ადგილ სოფელნი და ქვეყანა მოსცეს დავითს:
DA ვითარ განგრძელდა ზეგარდამო რისხვა არღუნს ზედა. და სენი იგი გა
ნგრძელდებოდა ოთხისა თვისა ჟამთა განრღვეული თავით ფერჵამდე. მო
ეწყინათ ნოინთა შეკრბეს და ზედა მიეტევნეს და კარავსა შინა მოშთო

ბისა მიერ სიკუდილსა მისცეს. მასვე დღესა და ჟამსა რიცხვისა თთვ
ისასა მეათორმეტესა მარტსა. რომელსა შინა პატიოსანი და სანატრე
ლი ცხებული ღ~ისა მოწამე ბრწყინვალე დიმიტრი მეფეთ მეფე მოკლა.
საცნაურ იქმნა ვითარმედ ამის თჴს მოიწია სენი ბოროტი არღუნს ზედა.
რომელ დასთხია სისხლი უბრალო მრავალი. მოკუდა არღუნ და ყოველნი გა
ნმზრახნი მისნი რომელნი მეფისა სიკუდილსა თანა შემწე ყოფილ იყუნ
ეს ყოველნი მოისრნეს. და მიერითგან მიეცა ფლობაჳ დავითს. და ნო
ინნი დავითისაკენ იყუნეს. ეგრეცა მტკიცედ ეპყრა მეფობა ვახტანგს.
წარავლინეს ნოინთა კაცი და მოიყუანეს ყაინად ქეღთუქონ ძმაჳ არღუნ
ისი დასვეს ტახტსა და ჵელთ უდვეს ყოველი საყაინო:
Aმან შეიყუარა კეთილად ვახტანგ. რამეთუ ამისთჴს ჰგონა არღუნს ზედა
მიწევნად რისხვა იგი სასტიკი. და ვითარცა ესე ესრეთ იქმნებოდა. მაშინ
შეედვა მცირე რამე სენი ვახტანგ მეფესა რომლისა მიერ შეისვენაცა.
და მოკუდა მეფე ვახტანგ სამ წელ მეფე ყოფილი სამღთოთა და საკაცობო
თა შინა სრული და შემკობილი. რამეთუ აღმზრდელიცა კეთილი და მე
ცნიერი ესვა ფარსმანის შვილი. ვითარცა ცნა დავით დიმიტრი მეფის
ძემან სიკუდილი ვახტანგისა განმწარდა სიკეთისა და სიჭაბუკისა მისისა
თჴს. და იგლოვა წესისა ებრ და ფრიად პატივ სცა. და წარგზავნა გელა
თს სამარხოსა მეფეთასა. ვითარცა ესმა მამასა. მისსა მეფესა დავითს სიკ
უდილი სასურველისა. და ყოველთა მიერ შეყუარებულისა ძისა მისისა ვა
ხტანგისა. უზომოთა ტკივილთა და მწუხარებათა მოიცვეს. რამეთუ შეუ
ძლებელარს მითხრობა თითოეულისა. გარნა ესოდენ მოიცვა მწუხარება
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მან რომელ ვერღარა პოვა ლხინებაჳ. და შემდგომად მცირეთა წელთა მა
ნცა შეისვენა პატიოსნითა სიბერითა აღსავსე. დაუტევა სამნი ძენი პირ მშო
ვიდრემე კოსტანტინე. და მეორე მიქაელ. და უმრწემესი ალექსანდრე. რო
მელი უშვა დედოფალმან დიდისა პალიალოღოსის ასულმან კოსტანტი პოლი
სმან და საბერძნეთისა მპყრობელმან.
X~ მიიღო მეფობაჳ კოსტანტინემ პირმშოობისა ძლით. რომლისა მეფობასა წი
ნა აღუდგა. ძმა მისი მიქელ. და დაიპყრა ქვეყანა რაჭისა და არგუეთი. და დღ
ეთა მათთა იშლებოდა ქვეყანა იგი რომელთა საქმენი არა მოჵსენებულ არ
იან. და არაჳ ყუეს მშვიდობა ვიდრე არა მიიცვალნეს. რამეთუ რომელსა
ჟამსა დაიზავნიან მყის შეიშალნიან:
X~ ჩვენ პირველივე გზა აღვლოთ მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა. დაჯდა
რაჳ ქეღთუქონ ტახტსა ზედა. განდგა ქალაქი საბერძნეთისა ტუნღუ ზალო
რომელი საბერძნეთით მოსრულ იყო ქეღათო. ჰგონეს უცალოება ყაინისი და
განდგეს. მაშინ მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა. და მეფის დიმიტრის ძესა და
ვითს და მთავართა ქართლისათა. ხოლო შევედრა ტახტი და ცოლი მისი და ხათ
უნნი ნოინსა ელგოზს. ხუტლუბუღა და სხვანი საქართველოსა მთავარნი დაუტ
ევნა მუღნს. რამეთუ ეშინოდა გამოსლვისათჴს ბერქალნთასა. თჴთ წარვიდა და
დავით ძეი დიმიტრისი თანა წარიტანა. და ვითარ მიიწივნეს ტუნღუ ზალო

ქალაქსა გარე მოადგეს ოთხ თვე და ვერრაჳ ავნეს. და ვითარ მისჭირდათ მეხ
უთესა თთვესა იწყეს ძლიერად ბრძოლად. რამეთუ დავით და მცირედნი ქართვ
ელნი ჰბრძოდეს. წარუღეს ქალაქი და შიგან შევიდეს, სადა იგი ქრისტიანენი
ერთსა ყურესა შეკრებულ იყუნეს და ევედრნეს დავითს რათა შეიწყალნეს
და ყაინმან არა ბოროტი უყოს. უსმინა და მცველნი დაუდგინნა და დაიცვ
ნა. და აღიღო ხარაჯა და საჭურჭლე ურიცხვი და მიერ წარმოვიდეს. ხოლო
მუნ ყოფასა ფარეჯან ოვსთა მეფისა ძისასა. იწყეს ოვსთა ოჵრებად ჵოცად
და რბევად და ტყუენვად ქართლისა. და ქალაქი გორი წარტყუენეს და თჴსად
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დაიჭირეს ოვსთა. მაშინ შეკრბეს ქართლის ერისთავისა ბეგას წინაშე
ამისა ამადასი ყოველნი ქართველნი. და მოადგეს გორსა და მრავალ გზის
შეებნეს და ქალაქსა შინა მრავალი კაცი მოკუდა ოსიცა და ქართველიცა.
და დაწვეს გორი სრულიად. და ვითარ მისჭირდა ოვსთა ციხიდამან გარ
დმოუშვეს საბლით კაცი და წარავლინეს მუხნარს მდგომთა თათართა თანა რა
თა შეეწივნენ. ვითარცა ესმათ ჩამოდგეს შუა შველა ქმნეს და ზავი. და
მიერითგან შეიქმნა მტერობაჳ შორის ქართველთა და ოვსთა. ვიდრემდის მ
ეფეთა შორის ბრწყინვალემან დიდმან სახელ განთქმულმან გიორგიმ განასხ
ნა და აღფხურნა:
X~ ვითარ მოიწია ყაინი შინა. მოუწოდა დავითს და ჰქვა. ვინათგან დასდევ თა
ვი შენი მსახურებად ჩემთჴს. და სდგახარ ერთგულობასა ჩემსა ზედა. მო
მიცემია მეფობა და სამეფო შენი ყოველი. და წარმოგზავნა ტფილის და და
სვა ტახტსა მამისა მისისასა. და თანა წარმოატანნა სპანი საქართველოსანი
შანშე და ხუტლუბუღა და ყოველნი დიდებულნი. და მოუწოდეს სამცხით
ბექასა, და მან არა ინება მოსლვად. რამეთუ ფრიად განდიდებულ იყო თჴთ
არღარა წარვიდის არცა ყაინს წინაშე და არცა მეფეს თანა. წარმოუვლინა ძე
თჴსი პირმშო სამცხის სპასალარი სარგის. და ყოველი ნამარხევი რომელ
აქუნდა მეფის დიმიტრისაგან შევედრებული და სარტყელიცა იგი დიდ ფა
სისა. მოვიდა სარგის და მოიღო ყოველივე დაუკლებელად მეფის დავითის
წინაშე. და დასვეს მეფე ტახტსა ზედა და აკურთხეს კ~ზმან აბრაჰამ და ეპი
სკოპოსთა:
Mესამეოც და ხუთე მეფე ქართლისა დავით. ძე დიმიტრი მეფისა ბაგ
რატოანი მეოთხე დავით:
X~ მოსცა ყაინმან მეფეს დავითს ცოლად დაჳ თჴსი რომელსა ეწოდებოდა სა
ხელად ოლჯათ. რომელი ვახტანგ მეფეს ცოლად ესვა. და დაიპყრა ამან და
ვით ყოველი სამეფო მამისა მისის დიმიტრისი. თჴნიერ ბექას სამცხის მპ
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ყრობელისა. არამედ იგი პატივსცემდა მეფესა დავითს მრავალთა ნიჭთა
და ძღვენთა წარმოუვლენდის. ხოლო დავით უმეტესთა ჟამთა იყვის წინაშე ყა
ინისა. დაღათუ ფარეჯან ოვსთა მთავარი მსახურებდა კეთილად მეფესა. არა
მედ აქუნდა მტერობა ქართველთა. ესოდენ გარდაეკიდნიან ერთმანეთსა რომე
ლიცა მძლე ექმნის მოკლის. მაშინ წარვიდეს ქალაქსა ოვსნი ვაჭრობად. და

მოიქცეს და იხილეს გლახაკი და მისცეს ქველის საქმე ოვსთა. რომელსა უპი
რველესსა ეწოდა სათხისა, და მეორესა უზურაბეგ. და ჰქვეს გლახაკო ევედრე
ღ~თსა რათა დღეს ჩვენი და სურამელის ბეგას შვილის ჵრმალი ერთგან შეიყა
რნენ. ვითარ წარვლეს მცირედ დახვდა ნადირობასა შინა მყოფი რატი მცირითა
კაცითა უსაჭურლო. მყის ზედა მოეტევნეს. აღიღო ფარი და დაუდგა სივიწრ
ესა წყლის გასავალსა. და პირველ სათხეს უხეთქნა მუზარათსა, განუპო და
ჩამოაგდო და მოკუდა. მერმე უზურაბეგ მოუჵდა ჰკრა მასცა მჵარსა ჯაჭვიანსა
განუკვეთა მჵარი და ჩამოაგდო, და ყმათა რატისთა მოაკუდინეს. იხილეს სხვა
თა ოვსთა და ივლტოდეს. ამის თჴს იტყვის წწ~ყლი. უფალი ამპარტავანთა
შემუსრავს. კვალად სხვა ჵმობს. აჵოცენინ უფალმან ყოველნი ბაგენი მზაკვარ
თანი და ენა დიდად მეტყუელი:
X~ მოვიდა მწოდებელი ყაენ თუქალისი წინაშე დავით მეფისა და წარვიდა დავით. რო
მელი იდგა მთათა არა რატისათა. ვითარ იხილა თუ ქალ მეფე დავით მეფე პატივითა
შეი
ყუარა. ინება რომელ ფიცთა მიერ ქმნან ერთობა სიყუარულისა. და დაამტკიცეს ერ
თობა და წარმოვიდა მეფე შინა. და მოსცა დმანისი რომელ აქუნდა ხუტლუბუღას
ძმასა მანგასარისსა. და ვითარ გარდაჵდა მცირედი ჟამი წარვიდეს ნოინნი რომელნი
თუქალის ლტოლვილ იყუნეს. ვითარ ნავროზ დიდისა არღუნის შვილი. რო
მელი იყო კაცი მჵნე ძლიერი ახოვანი მანქანი შემმართებელი უმეტესობისა.
ალიყანის შვილი ყურუმში რომლისა ძმა ბუღა მოეკლა თუქალს. ესენი მივი
დეს ხვარასანს არღუნის შვილს ყაზანის თანა. რომელსა აქუნდა მამისაგან
საუფლის წულოდ ხუარასანი. შეიყარნეს და ინებეს რათა ყაზან ყონ უფლად
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და ყაინად. შეკრბეს ესე ყოველნი და წარმოემართნეს ბრძოლად ბაიდო
სსა. და ვითარ ცნა მოსლვა ყაზანისა. მოუწოდა მანცა ლაშქართა და წარ
ვიდა თუქალცა. სისწრაფითა ვერღარ მიიცადეს მეფე. აქაცა დაიცვა ღ~თნ
რომე არ დახუდა. მიეგებნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს. შეკრბეს ურთიე
რთას და სწორი ძლევაჳ იქმნა. უკუდგეს ორნივე და გაიყარნეს. რამეთუ
ყაზან მუნ არა იყო. ნავროზ და ხუტლუბუღა წარმოევლინა. ნავროზ
ჵელთ იგდეს. და ძლიერი ბრძოლა ყო ჯალირმან და წარვიდა ყაზან ხუა
რასნით. ხოლო ევედრა ნავროზ თუქალს რათა განუტეოს. და ფიცით და
უმტკიცებდა რათა ყაზან შეკრული მოსცეს. ირწმუნა და განუტევა. და ვი
თარ მივიდა ყაზანს თანა შეკრა ქვაბი სპილენძისა და წარმოგზავნა თუქალს
წინა. რამეთუ ენითა თურქულითა ქვაბსა ყაზან ეწოდების. მოვიდა ქვაბი შე
კრული საბლითა. განუკვირდა და დაუმძიმდა თუქალს. რამეთუ მოსრულ
იყო არა რატისა მთასა:
Mაშინ კვალად წარმოემართა ყაზან უმრავლესითა სპითა უგრძნეულად და უჟ
ანს დაესხა ბაიდოს შეიპყრეს და მოაშთვეს. და მისთანა მრავალნი ნოინნი. ხოლო
აქაცა დაიცვა ღ~თნ მეფე. ხოლო ვითარ ცნა სიკუდილი ბაიდო ყაინისა თუქალ
ივლტოდა და მივიდა სამცხეს ბექასას. რომელი მთავრობდა ტასის კარითგან ვი
დრე კარნუ ქალაქამდე. და შვილი წარგზავნა მეფეს დავითს წინაშე და მას შე

ვედრა. და ვითარ მოვიდა ყაზან ადარბადაგანს რომელ არს თავრეჟი. წარმოუ
ვლინა მოციქული მეფესა და ბექასა. რათა მისცენ თუქალი და შვილი მისი.
ერთ გზის და ორ გზის და არა მისცეს. არამედ იურვეს რათა შეუნდოს. და
მოსცა პირი და ბეჭედი უვნებელობისა და მისცეს თუქალი. ვითარ ცნა
ყურუმჩიმ წარიყუანა თუქალისა ურდოსა. მოეგება ელჩსა ყაინ ყაზანისსა
ნახიდურს. და წაჰგვარა თუ ქალი და მოკლა სიკუდილისა თჴს ბაიდოსა.
და მეფემან დავით მოსცა შვილი მისი და ყოველი საჭურჭლე და სიმდიდ
რე ყოველი რომელი შეევედრა ოვსთა მთავრის ფარეჯანისა. რომელი იდ
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ვა ციხესა ატენისასა. რამეთუ ესე დაიმადლა ყაინმან ყაზან. გარნა მეფემან
ვერ გულს იდგინა წარსლვა ურდოსა. შიშისათჴს რომელ ჰქონდა სიყუარუ
ლი თუქალისი. კვალად სხვაცა იყო შიში ურდოს წარსლვისა. რამეთუ ზემო
ჵსენებული იგი ნავროზ არღუნ აღას შვილი მტერი იყო ყოველთა ქრისტ
იანეთა. ვისცა ჰგონებდა სჯულისა დატეობასა დაჰპატიჟის და მუსულმანად
მიაქცევდის, თვინიერ ცნობისა ყაზან ყაინისა. და კვალად რაჳმე აქუნდა ბორ
ოტი. ამისთჴსცა ბოროტად მოკუდა ვითარ ქვემორე სიტყუამან ცხად ყოს:
X~ ესე ნავროზ განდიდნა თჴნიერ ყაინისა განაგებდა საქმეთა საურავთა და აქ
უნდა მტერობა ქრისტიანეთა. და განემზადა სრულიად დაქცევად ეკკლესიათა
თავრეჟსა და ყოველთა ქალაქთა შინა. და მოიყუანა ეპისკოპოზი მარღა ქალა
ქისა. ნათესავით და სარწმუნოებით ნასრანი. რომელი იყო კაცი მოწყალე და სა
ხიერი ფრიად სათნოებიანი პირველთა ყაინთაგან პატივ ცემული. და მამად ყა
ინთაგან სახელ დებული. ესე პყრობილ ყო და მრავალნი გვემანი და ბასრო
ბანი შეამთხვივნა დატევებისა თჴს სჯულისა. ხოლო იგი ახოვნად წინა აღუდ
გებოდა და მოითმენდა. შეურაცხ ჰყოფდა სჯულისა მოჰამაედისა მიერ ქადაგებ
ულსა. ამისთჴს ექსორიობად დაისაჯა. რამეთუ იყო ფრიად მოხუცებულ.
ამას ზედა ესეცა შესძინა ბოროტი ნავროზ. წარმოავლინა კაცი ერთი უკე
თური ნათესავი მისი. რათა მოაოჵრნეს ეკკლესიანი ყოველსა საქართველოსა.
პირველად მოაოჵროს საყოფელი ყოვლად უბიწოსა ვარძიისა ღ~ის მშობლისა ს
აყდარი და ყოველსა საქართველოსა რაჳცა პოოს. და წარმოიღოს რაცა რაჳ
პოოს მას შინა სიმდიდრე. ჰგონებდა უზომოსა სიმდიდრესა. ოქროსა და ვეც
ხლსა თვალთა და მარგალიტთა პატიოსანთა მრავალთა:
´ირველად უკჲ წარმოვიდა და მოიწია ნახჭევანს. იწყო რღვევად ეკკლესია
თა. მოიწია რისხვა ყოვლად წმიდისა ვარძიის ღ~თის მშობლისა მას ზედა რო
მელ მოვიდოდა ასაოჵრებლად ვარძიისა ღ~ის მშობელისა. და პატიოსნისა
ჯვარისა დასამჵობლად. ამის თჴს მეხ დატეხილ იქმნა და განგალა მეხმან ს
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რულიად, და დაიწვა ძვალითურთ. ესრეთ საკვირველებითა დაიცვა სამყო
ფი თვისი ვარძიის ღ~ის მშობელმან:
X~ ნავროზს ზედაცა მოიწია რისხვა ღ~ისა. რამეთუ განურისხდა ყაინი ყაზან უს
ამართლოებისათჴს და ბოროტთა საქმეთა მისთა თჴს. იყო ყაზან ფრიად რა

მე კეთილი. და უბოროტო გონება და სამართლისა მოქმედ. უფროს ყოველ
თა უწინარეს ყაინთა. ესოდენ რომელ ჯაჭვი განება ორთა ხეთა ზედა და
ეჟუნები მოება მრავლად. რათა გლახაკნი უღონონი და უქონელნი ყაინს
და ნოინთა წინა მისულისა უღირსნი და მოჩივარნი მივიდოდენ და შეარყევ
დენ ხესა და ჯაჭუსა. და ესრეთ ესმოდის ყაინსა ჵმა ეჟუანთა. და ცნას რო
მელ სასჯელი უც გლახაკთა და შეურაცხთა კაცთა რომელი თჴთ განიკითხ
ის პირის პირ. ესოდენ უყუარდა სამართალი. რომელ დღეთა მისთა არა იქნებ
ოდა ძალი და უსამართლოება. არა დიდთა და არცა მცირეთაგან:
Aმისთჴს რისხვეული ნავროზ ივლტოდა ხუარასანს. რომელ დევნა უყო ზემო ჵს
ენებულმან ხუტლუშა ნოინმა. მიეწია და მოაკუდინა იგი და შვილი მისი და
ყოველი ნათესავი მისი. მოისპო ქვეყანით საჵსენებელი მისი. ვითა წერილ არს.
მოისპენ უღ~თო რათა არა იხილონ დიდება ღ~ისა. და კვალად წარწყმდა საჵსენ
ებელი მისი. და ესრეთ დამშვიდდეს თათარნი მისნი. იწყო ყაზან ყაინმან განგ
ება ქვეყანისა სიმართლითა და მსჯავრითა კეთილთა:
DA მათ ჟამთა წარავლინა მოციქული ყაზან ყაინმან. და იჵმო მის წინაშე დავით
მეფე. ხოლო იგი მსწრაფლ განემზადა და მოიწია კახეთს და ერეთს. მივიდეს
ერ კახნი დიდებულნი და აზნაურნი დავით მეფის წინაშე. ერისთავი სამადავლა
კაცი ყოვლითა სამჵედროთა ზნითა შემკობილი და მოისარი რჩეული. მსგავსი
მოსომახოსა ებრაელისა. დაყო მცირედ ჟამი ერეთს და განეზრახა ვაზირთა
უკეთუ წარვიდე ურდოსა მეშინის ყაინისაგან. არამედ დაუმტკიცებდეს ვაზირ
ნი წარსლვასა. ხოლო მეფემან არა ისმინა მათი და შეიქცა გარე. რამეთუ აქუნდა
შიში თათართაგან და ყაინის ხილვისა. და მოვიდა მთიულეთს. უკუდგა ჟინვა
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ნს. შეშეკრა სიბა და მცველნი დაუდგინნა. ხოლო მეფე დავით მთიულეთს დგა.
და წარავლინა ძმა თჴსი ურწემესი ვახტანგ ელჩად დიდისა ბათოს შვილის შვ
ილისა ყაინისა. და უქადა გზაჳ გამოსლვად ყაინს ზედა. და მან კეთილად შეი
წყნარა და უქადა ქვეყანა და საჭურჭლე მრავალი. ვითარ ცნა დავითის უკუ
დგომა ყაზან. წარმოგზავნა ხუტლუშა მხედართ მთავარი. რომელსა იგინი ბე
გლარ ბეგობით უჵმობდენ სპითა დიდითა. მოვიდეს და დადგეს ტფილისს. გაგზავნ
ეს მოციქული მეფესა დავითს თანა და ითხოვეს კაცნი სარწმუნონი მისანდობელ
ად და აძლევდეს ზავსა. და სთხოვდეს ერთგულობასა ყაზანისასა და არა მიქცევ
ასა მტერთა კერძო. და მან წარმოგზავნა კ~ზი აბრაჰამ. ბურსელი იოანე. და ტფი
ლისის ყადი. და ითხოვნა მძევალნი და ფიცად მიჰპირდა. ხოლო მათ ფიცეს სჯ
ულისა ებრ მათისა. და მისცეს მძევლად ხუტლუშას შვილი სიბუჩი. ყურუმშ
ის ძმაჳ არფა. და სხვათა ნოინთა შვილნი. და მისცეს ბეჭედი ყაინისი და სიმტკი
ცე უვნებლობისა. და იგი მოვიდა ნახვად მათდა და აღუთქვა წარსლვა ურდო
სა. ხოლო ხუტლუშამან შეიწყნარა პატივითა და განუტევა. ხოლო დავით იქცა
თვისადვე და მძევალთა მისცა ნიჭი დიდი და განუტევნა:
X~ ვითარ მოიწია არე გაზაფხულისა. აწვივეს კვალად მეფე დავით ურდოსა და არა
ინება წარსლვად რამეთუ აქუნდა შიში. ამისთჴს წარავლინა ძმაჳ თჴსი ბადურ
დიდისა ყაინისა ოთხას წინაშე. ვითარ ცნა ყაზან ყაინმან. კვალად წარმოავლი

ნა მჵედართ მთავარი ხუტლუშა სპითა ურიცხვითა. მოვიდეს სომხითს და კვალა
დცა აწვიეს მეფე მისლვად და აღუთქმიდეს ნიჭთა დიდთა. და კვალადცა წარავლი
ნა კ~ზი აბრაჰამ. ყადი ტფილისისა და იოანე ბურსელი. და აღუთქვა მისლვად,
ცნეს თათართა რამეთუ მიზეზობდა. მომართეს შესლვად მთიულეთს. მოაოჵრეს
სომხითი ქართლი თიანეთი ერწო და დადგეს მუხნარს ხერკ ბაზალეთს ერწოს
და თიანეთს და ვერ ეტეოდეს სადგომად და არბევდეს ქართლსა და ზემო ჵსენებ
ულთა ქვეყანათა. ტყუე ყუეს რომლისა არა იყო რიცხვი. და მოსრეს პირითა მახ
ვილისათა რავდენი პოვეს. და მიეცა ქვეყანა განსარყუნელად ცოდვათა ჩვენთათჴს:
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r~ ამას წელსა გამოჩნდა ვარსკვლავი კვიმატი ლახვრის სახე ჩრდილოთ კერ
ძო. და დადგა ვიდრე ოთხ თვემდე. და ყოველთა ღამეთა იხილვებოდა ვარ
სკულავი იგი ლახურის სახე. და იტყოდეს ლახვრითა მოწყუედასა მოასწავ
ებს. კვალადცა ინებეს თათართა ზავის ყოფა მეფისა. და გაუგზავნეს მო
ციქული რათა მეფე მან შეჰფიცოს ერთგულობასა ზედა ყაზანისსა. და არა
მისცეს გზაჳ ბათოს შვილის შვილსა დიდსა ყაენსა ოხთას. და ესრეთ ჟამ
ად შინა იყოს. მისცეს სამეფო მისი. და ყვეს ფიცი და აღთქმა ურთიერთას.
და წარმოგზავნა დედა თჴსი დედოფალი და ძმაჳ მისი უმრწამესი მანოველ. და კა
თალიკოსი აბრაჰამ. და დედოფალი ცოლი მეფისა ოლჯათ წარმოავლინა. რათა
წარვიდეს ურდოსა და იურვოს საქმე მისი. და მოიწივნეს ურდოსა. იხილნა ხ
უტლუშამან და პატივითა შეიწყნარნა მსწრაფლ უკურიდნა. მოსცა ტფილისი
და სამეფო მისი და წარვიდა ურდოსა. და წარიტანა დედოფალი ოლჯათ. და კვალ
ად დამშვიდდა მოოჵრებული ქვეყანა:
DA ვითარ გარდაჵდა ზამთარი იგი და მოეწურა არე ზაფხულისა. წარმოავლინეს
მოციქ
ული მეფისა დავითის წინაშე. რათა ცნას უკეთუ არს ერთგულობასა ზედა ყაი
ნისასა ანუ არა. და ცნა კაცმან მან რომელ ბაადურ წარევლინა დავითს ყაინ
ოთხოს თანა და გზა ექადა გამოსვლად აცნობა ყაზანს. ხოლო იგი განწყრა და
წარმოავლინა ყურუმში და აღინჯი ვინმე შინაური მისი და შანშე მჵარ გრძელი.
და მოუწოდეს ძმასა დავითისასა მცირესა გიორგის. რომელი ეშვა ასულსა ბე
ქასასა. და მას აღეზარდა რომელი მარტო ეშვა დედასა ვითარცა მარტო რქა.
რამეთუ ვერ შემძლებელ იყო ბუნება დედათა სხვათასა. ეგე ვითარსა მრავა
ლთა შობად. ვითარ ქვემორე სიტყუამან ცხად ყოს:
X~ ესე გიორგი იყო სახლსა ბექასსა. რამეთუ ესე ბექა განდიდებულ იყო და
აქუნდა ტასის კარითგან ვიდრე სპერამდე და ვიდრე ზღვამდე. სამცხე აჭარა შა
ვშეთი კლარჯეთი ნიგალის ჵევი. ხოლო ჭანეთი სულიად მოსცა ბერძენთა მე
ფემან კომნინოსმან კირია მიხაილ. და ასული ბექასი ცოლად მიიყუანა.
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ამისთჴს აქუნდა უმრავლესი ტაო არტანი კოლა კარნიფორა და კარი. ამათ
შორის ქვეყანანი ციხენი არტანუჯი და უდაბნონი კლარჯეთისანი. და დიდებ
ულნი აზნაურნი და მონასტერნი ყოველნი მას აქუნდეს. და ხარაჯას მისცემ
და ყაზანსა და ლაშქრითა შეეწეოდა. ამას სთხოვეს ყრმა გიორგი რათა მისცეს

და მეფე ყონ ქართლსა დავითის წილ ძმისა მისისა. რომელი აღასრულა და მი
სცა და თანა წარატანა ლაშქარი დიდი. X~ წარიყუანეს ესე გიორგი და დასვეს
მეფედ. დაღათუ მცირე იყო. არამედ წინა დაუსახვიდეს უძლეველობასა მეფობი
სასა და წინა მოასწავებდეს:
Mესამე ოც და ექუსე მეფე ქართლისა გიორგი. ძე დიმიტრი მეფისა და ძმა
დავით მეფისა ბაგრატოანი: მეოთხე გიორგი:
X~ იყო ყრმა მცირე გიორგი მეფედ ტფილისისა. და ვითარ მოიწია გაზაფხ
ული კვალად წარმოავლინა ყაზან ყაინმან იგივე ხუტლუშა სპითა ძლიერითა
და მრავალნი ნოინნი სხვანი. და დადგეს ზემო ჵსენებულთა ადგილთა. მოაოჵრეს
ქართლი უბოროტესად. ხოლო მეფე დავით დადგა ჵადას. მაშინ ქვენა ფლავ
ელი შალვა გამოექცა მეფესა აღსავსე ნიჭთა მიერ მისითა რომელნი მას ჟამსა
მიენიჭნეს. არა მოიჵსენა წყალობაჳ ეგოდენი. და მივიდა ხუტლუშა ნოინ თანა.
ხოლო მან განიხარა და პატივითა შეინახა და წინამღვრად გზისა აჩინა. და შევი
დეს გზასა ხუარაზმის ჵევისასა და განვიდეს მთასა შორის ცხავატსა და ცხრა
ზმის ჵევთა რომელ არს ლომისა. და ვითარ ცნა დავით ორგულობა შალვა ქვ
ენა ფლაველისა. შედგა ციკარეს, რამეთუ ციკარე მტერთაგან უბრძოლველ არს.
ჩავლო ხუტლუშამან და გავიდეს ჵადას და გარდვიდეს ჵევსა და მიმართეს გვე
ლეთს რამეთუ მუნ შინა ჰგონებდეს მეფესა დავითს. და გარე მოადგეს სტე
ფან წმიდასა სოფელსა. და განგებითა ღ~ისათა განმაგრდეს. რამეთუ წინა მავა
ლნი თათართანი იყუნეს ქვენა ფლაველი შალვა და ოვსთა მთავარი ბაყათარ.
და მუხნარს მდგომი თათარი ბანთანაღუთ. ხოლო ვითარ სცნეს რამეთუ სტეფ
ან წმიდელთ ვერას ავნებდეს. და ვითარცა ცნეს რამეთუ მეფე მუნ არა იყო
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ითხოეს საზრდელი მცირე სტეფან წმიდელთაგან. მოსცეს და აიყარნეს
და გარდამოდგეს ჵადასა:
X~ მეფე ციკრეთს იყო დაამტკიცეს და დაადგეს ერთგულობასა მეფისასა. ს
ურამელი აჰმადა. და ამირ ეჯიბი აბაზას ძე ჭილა. და აზნაურნი და სომხი
თარნი. და დიდი ერთ გულობა აჩვენეს. ხოლო ვითარ ცნა ხუტლუშამან
მეფისა ციკარეს დგომა. განყო ლაშქარი. და რომელნიმე წარავლინა ცხ
აოტით გზასა რათა ეგრეთ შევლონ ციკარესა რომელი ესე შეუძლებე
ლ იყო. მაშინ ქვემო შესრულთა ლაშქართა შევლეს გზაჳ ცხაოტისა,
და განვიდეს ცხაოტს. ვითარ ცნა მეფემან და წარავლინა მცირედნი ლაშქ
არნი და იქმნა ომი ძლიერი და მოსწყდა თათარი ურიცხვი. რამეთუ შემ
ოსრულ იყუნეს იწროსა გზასა კაცი მეომე ვითარ ხუთასი რომელნი ვე
რღარა გამოესწრნეს გზისა სივიწრისაგან. შეიპყრეს ხუთასივე. რომელიმე
მოკლეს და რომელნიმე დარჩეს მოჰგუარეს მეფესა. ხოლო სხვანი ილტო
დეს და სპანი მეფისანი გამოვიდეს ჵადის თავსა გორასა რასმე რომელ არს
ციკარეს პირის პირ. და იქმნა ომი ძლიერი. რამეთუ კეთილად ბრძოდეს
შინაურნი მეფისანი ჵადელნი და ზოგნი ჵევით მოსრულნი რჩეულნი. და
უმეტეს მოისრვოდეს თათარნი, რამეთუ დიდად ავნებდეს მთიულელნი. იყ
უნეს ფერჵითა მალე ცხენოსანი ვერ შეუვიდოდა საომრად. და ქოითად იბ

რძოდეს თათარნი რომელთა შემწედ ჰყუა ივანეს ძე შანშე. და ორნი რომელ
სხდეს გორს მესხნი ლაშქარნი რომელნი წარმოევლინნეს სამცხისა მთავარსა
ბექას. თორელნი თმოგველნი და ტაოელნი. და განგრძელდა ომი ვიდრე მიმწ
უხრადმდე. გზათა სივიწრითა არა აღერინეს ურთიერთას. განიყარნეს და უკუ
დგეს ჵადას თათარნი. და უშველა ღ~თნ მეფესა. რამეთუ ცხაოტით შესრუ
ლი ლაშქარი ივლტოდა. და ვითარ ხუთასი ოდენ კაცი შეიყარა. და ხუტლ
უშასცა დიდი ვნებოდა. იხილა სიმაგრე ქვეყანისა ხუტლუშამან. და ცნა რო
მელ არა ეგების შესლვა ციკარეს. აიყარა ღამით გზასა ლომის თავისასა.
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დაესხა ქართლს. დაღათუ ვინმე დარჩომილ იყო მოსრა და ტყუე ყო და მოა
ოჵრეს ქართლი და წარვიდა ყაინს ყაზანს წინაშე:
X~ მოიწია რა არე გაზაფხულისა წარმოემართა იგივე ხუტლუშა სიტყვითა
ყაინისათა სპითა უძლიერესითა და მოიწია ტფილისს. და ეგულებოდა შეს
ლვა მთიულეთს. და ვითარ ცნეს დიდებულთა ამის სამეფოსათა. განჰკრთ
ეს და ეძებდეს ღონესა. რათამცა განერნენ პირისაგან თათართასა. ქვეყა
ნა თუ სადაღამე დარჩომილ იყო შეკრბეს მეფესა დავითს წინაშე. და მო
ახსენებდეს რათა წარვიდეს ყაზანს წინაშე. ფიცი და სიმტკიცე აღიღოს
უვნებელობისა. ისმინა მეფემან და დაამტკიცა წარსლვა ურდოსა. სთხო
ვა ზავი და ფიცი. ხოლო მან დიდად განიხარა და აღუთქვა უვნებელ ყო
ფა მეფისა და დაცვა ქვეყანისა. უკეთუ ოდენ იხილოს ყაინი. მიერ
წარმოგზავნონ დაცული მშვიდობით. ამას პირსა შინა იყო ბურსელი იო
ანე აღიღო პირი მტკიცე და მოვიდა მეფის წინაშე. იხილა რა პირი სი
მტკიცისა განეხარნეს ქართველთა ერ კახთა. და აწვევდეს წარსლვად და
მძევალთაცა აძლევდეს. ხუტლუშა სარწმუნო კაცი არს და არა ეცრუვებ
ის აღთქმასა. ვგონებ კეთილად შეწყობასა. გარნა მეფემან არა ისმინა. რამ
ეთუ შიში აქუნდა თათართა და დადგა გველეთს. ხოლო ვითარ იხილეს დიდ
ებულთა მოოჵრება. უმრავლესნი წარვიდეს კითხვათა მეფისათა დაცვისათჴს
ქვეყანისა. ხოლო ხუტლუშა კეთილად შეიწყნარებდა ვინაცა მოვიდოდა:
კვალად მოაოჵრეს ქვეყანა ქართლისა ზემო ჵსენებულნი თჴნიერ მთიულე
თისა და წარვიდეს ურდოსა:
X~ ვითარ მოიწია სთველი ჩამოდგა ცხრაზმის ჵევსა მეფე დავით და აოჵრებდა
მამულსა შალვა ქვენა ფლაველისასა ორგულობისა თჴს. მაშინ უღონო
იქმნა ქვენა ფლაველი. ევედრა სურამელსა მსახურთ უხუცესსა ქართლისა
ერის თავს აჰმადას, რათა იურვოს მეფეს წინაშე. მოახსენა მეფესა და არა
ინება ამისთჴს დაჭირვა. არამედ მიუბოძა აჰმადას. გარდაიყარა თავსა ნაცა
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რი შალვამ და თქვა. ესემცა არს მისაგებელი ორგულთა მეფეთასა. და
შეუნდო მეფე მან შალვას:
Aმა ჟამთა წარმოვიდა ძმაჳ მეფისა ვახტანგ. რამეთუ იკლო რაჳმე სი
ყვარული და სიკეთე ძმისა თვისისა დავითისაგან. რამეთუ შეპყრობილ
ცა ჰყუა დაპატიმრებული ციხესა ჟინვანისასა. გამოიპარა და მოვიდა იო

ანე ბურსელისასა. და ჰქვა არღარა ბოროტი მიქმნეს და შეურაცხება
წინაშე ძმისა ჩემისა. აწე არა წარვალ ურდოსა მტერთა მისთა თანა.
არამედ წარავლინე კაცი წინაშე მეფისა ძმისა ჩემისა და აუწყე ჩემი
შენსა მოსლვა. თუ ჰნებავს და ფიცით შემიჯერებს რომელ არა ავი მ
იყოს და არღარა შემიპყრას, მის წინაშე მივალ მცირე სარჩომიცა მომც
ეს. ხოლო მან წარავლინა კაცი მეფისა დავითის წინაშე და მოახსენა ესე
ყოველი. ხოლო მეფემან განიხარა და ფიცითა მოიმტკიცა და წარიყუანა ძმა
თჴსი და კეთილად ხედვიდა. და კვალად ჰგონებდა განდგომასა ამის
ძლით რამეთუ შაბურის ძმის ასული შეირთო ვახტანგ ცოლად და ვერ
ღარა თავს იდვა ვახტანგ უპატიოდ ყოფაჳ. და წარვიდა ურდოს ყაზანი
სა წინაშე. ხოლო მან პატივითა შეიწყნარა და მოსცა მეფობაჳ: და წარმ
ოატანა ხუტლუშა ნოინი სპითა უძლიერესითა და მოვიდა ტფილისს.
და მუნ შემოიპირნეს ყოველნი თათარნი და ქართველნი. და სამცხის ბატონის
ბექას შვილი სარგის სპასალრი. ტაოელნი თორელნი თმოგველნი და სომხ
ითარნი. რამეთუ შანშე პირველვე იყო მუნ:
Mესამეოც და შვიდე მეფე ქართლისა ვახტანგ. ძე დიმიტრი მეფისა. და
ძმაჳ დავით მეფისა. და გიორგი მეფისა ბაგრატოანი:
X~ ვითარ ცნა მეფემან დავით რომელ ვახტანგს მეფედ ჰყოფენ. წარმოავლი
ნა იგივე ბურსელი ზავისა თჴს და აღუთქვა ურდოს წარსლვა. რათა ფი
ცითა შეაჯერონ და მოსცენ მძევალი. ხოლო ხუტლუშამან შეჰფიცა. და
ყოველი სათხოველი აღუსრულა. და წარვიდა ბურსელი და მოვიდა მეფის
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წინაშე. ხოლო მან განიხარა და წარმოავლინა დედოფალი ოლჯათ და კზ~ი
აბრაჰამ და ბურსელი მოვიდეს მუხნარს. ხუტლუშა და სხვანი ნოინნი ბაზალ
ეთს წინა მიეგებნეს დედოფალსა ოლჯათს. და ვითარ ყაინს ეგრეთ პატი
ვ სცეს. და მოსცეს ფიცისა სიმტკიცე და ბეჭედი ყაინისა და ჵელის მანდილი
რამეთუ ესე აქნდა სიმტკიცე ფიცის მინდობისა. და აძლიეს ხუტლუშას
შვილი სიბუჩი მძევლად განა ოლჯათ დაიმჭირეს და არღარა წარავლინეს.
არამედ კზ~ი. და ყადი და ბურსელი წარგზავნა რათა მოიყუანონ მეფე. ვითარ მ
ივიდეს მეფის წინაშე ცნა ოლჯათის არღარა მოსვლა. მიზეზ ყო და არღარა ინ
ება ნახვა თათართა. დიდი რაჳმე რიდი და შიში აქუნდა. წარავლინა იგივე
კ~ზი. ყადი და ბურსელი ითხოვა ოლჯად და აღუთქვა ხილვა. და ვითარ მ
ივიდეს ხუტლუშას თანა ცნა რათა მოსვლა მეფისა. ჰქვა ბურსელსა. კაცო
სატყუარი რაჳ არს მე მტიცითა ფიცითა შემიფიცავს და არ მოვიდა. აწ
მიიღე ტყუილისა ნაცვალი პატიჟი. და განრისხებულმან მოაკუდინა ბურსე
ლი. რომლისა გუამი აღიღო შანშემ და წარგზავნა სამარხოსა მისსა:
X~ ვახტანგს დაუმტკიცეს მეფობაჳ. და ოლჯად წარავლინეს ურდოსა. და თათა
რნი კვალად წარვიდეს მთიულეთს და გარდვიდეს გველეთს რამეთუ მეფე შე
დგომილ იყო და დიდად ავნებდა სიმაგრეთა შესრულთა თათართა. გარნა სიდ
იდითა არა აკლდებოდა. ხოლო ვითარ იხილეს სიმტკიცე და უბრძოლვე

ლობა გველეთისა. აიყარნეს და წარმოვიდეს რამეთუ ქართაცა მოჰბერეს.
და იწყო თითოეულმან მოსლვა. მოესწრეს მთიულნი და მრავალი მოკლეს.
ეგრეთვე ზანდუკის ჵევს შესრულნი თათარნი მრავალნი მოისრნეს. და შთა
მოვიდეს ქართლს და წარვიდეს ყაზანს წინაშე და მიჰგუარეს ოლჯათ. და
არღარა მოსცეს მეფესა დავითს დედოფალი ოლჯათ:
X~ ვითარ ცნა მეფე მან არღარა მოცემა ცოლისა თჴსისა ოლჯათისი. იქორწინა
ქართლისა ერისთავის აჰმადის ასული ფრიად ქმნულ კეთილი: Aმათ შფოთთა
რაჳ შუა იყო ქვეყანა ქართლისა. რამეთუ არა იყო მათ ჟამთა შინა თე
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სვა და არცა შენობა ყოვლადვე. ვითარ დღეთა აქაბ მეფისათა ელიას მიერ
სამ წელ და ექუს თთვე. გარნა აქა ხუთ წელთა იყო ოჵრებაჳ. რამეთუ
ესოდენთა ბოროტთა თჴს და სიბილწეთა სოდომურთა ცოდვათა შემ
ოსრულთა თჴს განრისხდა ღ~თი და ვიქმნენით მიცემულ პირად მცირ
ესა ტყუეობასა. და მეორედ ბარბაროზთა მიერ სიძვასა და ჵოცასა.
და მესამედ იქმნა პურის მოკლებაჳ. რამეთუ ყოვლად არა იპოებოდა სა
სყიდლად არცა დიდითა ფასითა. ესოდენ განძვინდა შიმშილი რომელ მძო
ვრსა არა წმიდისასა ურიდად ჭამდეს. სავსე იყუნეს უბანნი და ფოლორცნ
ი გზანი მინდორნი და ქალაქნი სოფელნი მკუდრებითა, ყრმანი მკერ
დთა დედათა ძუძუთა ლეშკთა სწოვდიან. და უმრავლესი ერი ქართლისა წ
არვიდეს სამცხეს ქვეყანად ბექასსა. სადა იგი იპოებოდა პური სასყიდ
ლად. ფრიადსა და უზომოსა მოწყალებასა შინა იყო მეუღლე ბექასი ვახა
ხი, რომელი იყო ყოვლითურთ შემკობილი:
DA ვითარცა დამტკიცდა მეფობაჳ ვახტანგისი. რამეთუ ყაზანმან ჵელთ უდვა
სამეფო. და დაიპყრა ტფილისი და ყოველ სომხითი დმანისი და სამშვილდე.
ხოლო არა წინა აღუდებოდა ძმასა თჴსსა დავითს. რამეთუ იყო ვახტანგ ყო
ვლითურ სრულ სარწმუნოებითა მტკიცე. ეკკლესიათა პატივის მდებელ. მშვ
იდ და მდაბალ. არა მოშურნე მყუდრო და უშფოთველ:
X~ ამათ ჟამთა უმეტეს განდიდნა მთავარი სამცხის ბექა: Aმათ ჟამთა გამო
ჩნდეს თურქნი საბერძნეთით მყოფნი. რომელნი დაემკვიდრნეს ზაფხულით მთ
ათა პარხლისათა და ზამთრის მახლობელად პონტოსა. და შეკრბეს ვითარ
სამოცი ათასი. რომლისა თავად იყო აზატ მოსე კაცი მჵნე და ძლიერი. ესე
აზატ მოსე წარმოვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა მოოჵრებად ყოვლისა საქა
რთველოსა. და ვითარ მოიწია ბასიანს და ტაოს იწყო მძვინვარედ ოჵრებაჳ.
ჵოცა და კლვაჳ ესოდენი სული მოისრა და ტყუე იქმნა. ვითარმედ
შეუძლებელ არს მოთხრობაჳ. ვითარ ბერნი ყრმანი და ჭაბუკნი უწყალ
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ოდ მოისრვოდეს. და ჩჩვილთა ყრმათა დედისა ძუძუთა შინა მოჰკლვიდ
იან რამეთუ არა ჰგონებდეს თურქთა გამოჩენასა. ამის თვის ყოველი სოფე
ლი ტაოსა შეუძრველად დახვდათ. და ვერ სადა ვინ ივლტოდა. ამისთჴს
ურიცხვნი მოისრეს. და ესე ზომ მოოჵრდა ტაო. რამეთუ ვაშლოვნით წა
რსრულნი თურქნი შთავიდეს მუძღულს და ნიგალის ჵევსა უვალთა ადგილ

თა. რომელნი მოისრნეს. ჵერჵემელის ძეთა აზნაურთაგან:
Mაშინ ერის თავი ტაოსა თაყა ფანასკერტელი უღონო იყო სიმცროსათჴს ლა
შქრისა. გარნა ეგრეცა მცირე წყობა ყო თორთომის ციხისა ძირსა და დიდ
ად ავნო. გარნა სიდიდისათჴს თურქთასა ქვეყანით მისით ვერ განასხა. არამედ
თურქნი უმეტეს განძვინდეს და მოაოჵრებდეს ტაოსა:
X~ მოიწია ამბავი მთავარსა თანა ბექასა. რომლისათჴსცა დიდად ტკივნეულ იქმ
ნა. ვითარ ხუდებოდა გონიერებასა და სიბრძნესა მისსა. და მოუწოდა ყო
ველთა მის ქვეშე დაწესებულთა, და წარემართა წყობად თურქთა. და ვითარ მ
იიწია ბასიანად. ესმა ვითარმედ თურქნი წარვიდეს საზამთროსა სადგომსა მათსა
და ვერ ესწრა. შეწუხდა ბექა მოოჵრებისათჴს ტაოსა, გარნა შეიქცა სახლ
ად თჴსად. ეძვინებოდა სულსა მისსა მოსლვა ტაოდ ვითარ ანტაკრად ეტყ
ინებოდა სული მისი წყობად თურქთა. მოუწოდა ყოველთა წარჩინე ბულთა სამ
ცხისათა. შავშ კლარჯთა. შემოჰკრიბნა ყოველნი და ჰქვა. ისმინეთ მთავარნო საქა
რთველოსანო. ძმანო და თანა მონათესავენო ჩემნო სიტყუა ჩემი. რამეთუ დიდმან
და სახელოვანმან სკიპტრისა და პორფირისა მქონებელთა შორის უმეტეს განთქმ
ულმან მეფე მან დავით, დასცა და დაამჵუა ძლიერება თურქთა ნათესავისა, და
იოტნა სამეფოსაგან მისისა. მიერ ჟამითგან აქამომდე არღარა ჩენილ არიან თ
ურქნი. და აწ ცოდვათა ჩვენთა თჴს კვალად აღიძრნეს მძვინვარედ და მოაოჵრ
ეს ტაო, და ურიცხვი სული ტყუე ყვეს და მოსწყვიდეს პირითა მახვილი
სათა. ეკკლესიანი დასცეს. და სიწმიდენი შეაგინეს. და კვალად განმზადებულ
არიან ბოროტის ყოფად ქრისტიანეთა თჴს, და მოოჵრებად. ვინათგან მეფე შე
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მცირებულ არს მძლავრებისაგან თათართასა. და კვალად პირნი და თავნი სა
ქართველოსანი განდგომილან და არა ვინ არს წინა აღმდგომ თურქთა. და აწ
ისმინეთ ჩემი ტომნო და ერთ ნებანო. შევკრბეთ ყოვლითა ძალითა ჩვენითა
და მი მართოთ თურქთა. და არა მივსცნეთ თავნი და შვილნი ჩვენნი. და არა
განგუწირნეს ღ~თნ მოსავნი მისნი და აღმსაარებელნი მისნი. და მოგუცეს ძ
ლევა მათ ზედა. ვითარ მისცა მამათა ჩვენთა ძლევა მათ ზედა. დავდვათ თა
ვი ჩვენი სჯულისა შეუგინებლობისათჴს და ძმათა ჩვენთა თჴს. უჲჭუელ
ად ღ~თი მოგუანიჭებს ცხოვრებასა:
X~ ვითარ ესმათ მთავართა და სპათა ბექასთა სიხარულით მიემოწმნეს. და და
ა პირეს ლაშქრობა თურქთა ზედა. მაშინ მცირედ ჟამ განიყარნეს და მოიწია
არე ზაფხულისა. კვალად იწყეს თურქთა აღმომართ სლვა. და შეკრბეს სიმ
რავლე ვითარ ექვსი ბევრი. რამეთუ ყოველთა ქალაქთაგან გამოჰყუა კაცი სჯ
ულითა სარკინოზი ჵოცად ქრისტიანეთა, და არა თურქნი ოდენ იყუნეს, არამედ
სპარსნიცა. და ვითარ ცნა ბექამან მოსვლა თურქთა. მოუწოდა ყოველთა მის
ქვეშე დაწესებულთა. ტასის კარითგან ვიდრე ბასიანადმდე. მესხთა შავშთა
კლარჯთა კოლა არტან კარნიფორელთა და უმრავლესთა ტაოელთა. რამეთუ
მას აქუნდა. ქვეყანა ესე. ამთ თანა თმოგველთა და თორელთა. და შეკრბა სი
მრავლე ერთი ბევრი და ორი ათასი და მიმართეს თურქთა ზედა. და იგინი აღ
მოსრულ იყუნეს მთათა პარხლისათა და დაებანაკათ. და წარევლინა მჵედრობა

ტყუენვად ვაშლოვნისა. და თჴთ ეგულებოდა მოსლვა ქვეყანად ბექასა სამ
ცხეს ქართლსა და სომხითს. ხოლო ვითარ მივიდეს თურქნი ვაშლოვანს კა
ცი ვითარ ათი ათასი. წინა განეწყვნეს სპანი ბექასნი ხუთასი კაცი რომე
ლნი წარევლინნეს მცველად. და დაუდგეს სიმაგრეთა შინა. იქმნა ომი ძ
ლიერი და ივლტოდეს თურქნი. და მოსწყვიდეს სიმრავლე ფრიადი ადგი
ლთა სიმაგრითა, და ესრეთ წინა დაუსახვიდა ღ~თი ძლევასა ბექას თურქთა ზედა:
X~ ვითარ ესმა ბექას ვაშლოვნით გაქცევა თურქთა. განიხარა ფრიად და წარისწ
1-26 სტრ., 282v
რაფა და მიმართა სპერს და შატბერდს სადა იყუნეს თურქნი მდგომარე. ვი
თარცა იხილეს თურქთა მოწყუედა სპათა მათთა მცირეთა ლ აშქართაგან. გან
ძვინდეს ფრიად და იღრჭენდეს კბილთა მათთა. მოუწოდა მთავარმან მათმან
აზატ მოსემ სპათა თურქთასა. და გამოიარჩია კაცი ოც და ათი ათასი და წარე
მართა ვაშლოვანს ძებნად სისხლსა სპათა მისთასა. რამეთუ მისულა და დაა
ხლება ბექასი არა უწყოდა. ოცდა ათი ათასი სხვა წარმოავლინა ტაოს. და
ჰქვა მე წარვალ ვაშლოვანს და მოვაოჵრებ და აღვიზღავ სისხლსა ჩემთა და თქ
ვენ მიდით ტაოს და მოსწყვიდეთ თუღა სადმე დარჩომილ იყოს და დადეგით
ბანას. და მეცა გამარჯვებული შემოვიქცევი და მოვალ ბანას. და მუნ შე
ვკრბეთ და მივმართოთ ყოველთა საქართველოსა. და ესრეთ წარემართა ვაშლ
ოვანით კერძო:
Mაშინ აღიჭურა მანდატურთა უხუცესი ბექა და ყოველი სპაჳ მისი, და მიმა
რთეს თურქთაკენ. ხოლო არა უწყოდა წარსლვა თურქთა ვაშლოვანს. ხოლო ვითარ
წარვლო მცირე ადგილი. ოთხნი თურქნი მიმავალნი დაიპყრეს და მოუსხ
ნეს ბექასა. ხოლო მან ჰკითხა აბავი თურქთა თუ სადა არიან. და ოთხნივე
ცალკე ცალკე განყუნა. და ოთხნივე ერთსა იტყოდეს წარსლვასა თურქთასა
ვაშლოვანს. კვალად აზატ მოსე ოცდა ათი ათასითა მხედრითა წარვიდა ვაშლო
ვანს. და ორმოცი ათასი დაუტევა და წარმოავლინა ტაოს. ხვალე ანუ ზე
გე მოვალსო. ირწმუნა სიტყუა მათი და ორად განყო ლაშქარი თჴსი. რჩე
ული და უმრავლესი ლაშქარისა მისისა მისცა შვილსა მისსა პირმშოსა
სარგისს. რომელი ოდენ აღზრდილ იყო აბჯრის მტვირთველად. და წარავლი
ნა ვაშლოვანს აზატ მოსეს ზედა. ხოლო წარისწრაფა სარგის და მიეწია ვაშ
ლოვნის მთათა ზედა მიმავალსა თურქსა. და ვითარ იხილეს უკანა კერძო ლა
შქარი განკვირდეს და მოაქცინეს ჰუნენი სარგისის კერძო. იხილეს რა სიმც
რო ლაშქრისა. რამეთუ იყუნეს მესხნი ხუთათასი. ხოლო თურქნი ოცდა ათი ათა
სი. განიხარეს და ჰგონეს მოწყუედა ყოველთა. მაშინ მჵედარნი სარგისისნი ზედა
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მოეტევნეს უშიშად. ხოლო თჴთ სარგის წინა განეწყო და სპანი მისნი მი
ეტევნეს მჵნედ. და იქმნა ომი სასტიკი. და პირველსავე შეკრებასა მიდ
რკეს თურქნი სივლტოლად და იოტეს ძლიერად. და ესოდენ მოსრეს რომელ
შექცეულთა აღრიცხეს რაზმთა შინა მკუდარი მდებარე თურქი პოვეს
ხუთას და ცამეტი. თჴნიერ მისსა რომელი დევნასა შინა მოკუდა. და დევნ
ეს ვიდრე მზისა დასვლისა ჟამად მდე. ხოლო მოხედნა ღ~თნ წყალობით მო

სავთა ჯვარისათა. რამეთუ განსაკვირვებელ არს სმენად რომელ ეგოდენ
სა წყობასა შინა არა მოიკლა ბექას ლაშქრისაგან ხუთთა კაცთაგან კიდე.
იგინიცა უსახელო ვინმე. რამეთუ ესრეთ მოსცა ძლევა ღ~თნ ბექას ლაშქა
რთა თურქთა მათ ზედა. ხოლო სარგის დაღათუ ყრმა იყო არამედ მჵნედ ი
ბრძოდა, რამეთუ გუარისგან მოაქუნდა სიმჵნე მამურ პაპეულად:
X~ ბექამან მიმართა თურქთა დედა წულთაკენ და მომავალნი წინა დაემთხვივ
ნეს. და იხილეს რაჳ თურქთა შორით მთით ბექა და სპანი მისნი მსწრაფლ
გარე შეიქცეს და ივლტოდეს. ხოლო დედაწულთა მიმართეს მთათა.
რამეთუ არღარა ესვიდეს საფასისა სიმდიდრეთა, არამედ ყოველთავე დაჰყრიდ
ეს. ხოლო ბექამან და სპათა მისთა მსწრაფლ დევნა უყვეს იპყრობდეს და ჵო
ცდეს რომლისა არა იყო რიცხვი. და თურქნი მცირედნი რამე შეივლტოდეს
ქალაქსა და ციხესა სპერისასა და რომელნ იმე ნორ ქალაქს. მიეწივნეს
სპანი ბექასნი. შესჯარეს გზათა სივიწრითა და დედა წულთა სიმრავლითა არა
სადა აქუნდათ გზაჳ სივლტოლისა. დაიჯარნეს თურქნი ვითა ცხვარსა და
ჯრილსა და ჯოგსა ეგრეთ იპყრობდეს და ჰჵოცდეს. გარნა იქმნა ესეცა
რამეთუ შვილისა მისისა სარგისისგან ლტოლვილნი კაცნი თურქნი უკა
ნა მოეწივნეს მანდატურთა უხუცესსა ბექასა. საცა იგი მიმართეს მესხ
თა და კვალად მოსწყვიდეს და გარე მოადგეს ქალაქსა სპერსა. და პირველსა
ვე ომსა აღიღეს ქალაქი თჴნიერ ციხისა და აღივსნეს საქონლითა ოქრო
თა ვერცხლითა ლარითა და ჯოგითა ცხენითა და აქლემითა. ზროხითა და
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ცხვრითა, ანგარიში ვისგან ითქმის. და თჴთ მათთავე საჵედართა აჰკიდეს ძლ
ით წარმოიღეს. ეზომი ძლევა მისცა ღ~თნ ბექას რომელ მისთა სპათაგან ერთი
კაცი არა დააკლდა. მოიცვა ბექამან ქალაქი სპერი. და თურქნი გაქცეულნი ორ
ასნი ჩავიდეს პონტოსა კერძ. და ვითარ განემარჯვა სარგისს, მომავალსა მამისა კერძ.
და მომავალმან ააოჵრა ნორა ქალაქი და აღავსნა სპანი რომელნი იყუნეს საქონლი
თა ალაფითა და ტყვითა. და ესრეთ ძლევა შემოსილი მივიდა მამას წინაშე. ხოლო
ვითარ განძლიერდა სპერელთა გარე დგომა ბექასი. მოუგზავნეს მოციქული
ვითარ ჩვენ ყაინისა ყაზანისანი ვართ. და ძალით გარდაიხვეწნეს პონტოსა კერძ.
და აწ გევედრებით მიგვრიდო და უკუსდგე. და უზომო ოქრო და ვეცხლი ჯორი
და ცხენი მოგცეთ. ისმინა ბექამან და აღიღო განძი ურიცხვი სპერით და შაბე
რდით და ძლევა შემოსილი მობრუნდა. დამოეგებნეს კარნუ ქალაქით თავადნი
და მოართვეს მათცა ძღვენი ალაფი და არცარა მათ ავნო. და ესრეთ ბრწყინვა
ლე ძლევა მიანიჭა ღ~თნ ბექასა, და მოვიდეს შინა საქონლითა უძლეველითა.
R~ იყო ბექა მონასტერთა და ეკკლესიათა მაშენებელი. და მონაზონთა და ხუცე
სთა და მოწესეთა კაცთა პატივის მცემელი. და არა დააკლდის ეკკლესიასა მის
სა წესი ლოცვისა ცისკრად სამხარ და მიმწუხრი. და ლაშქარი მისი ვერ დააკლ
დებოდიან სამსა ამას ლოცვასა. და ამისთჴს უმარჯვებდა ღ~თი: და მოსცა
ყაენმან ყაზან კარი და მიმდგომი მისი ქვეყანა. ხოლო ჩენ პირველსავე სიტყ
ვასა აღვიდეთ. მას ჟამსა იწყო ყაზან ყაინმან ამჵედრება მეგიპტელთა ზედა.
და მოუწოდა მეფესა ვახტანგს, და მისცა ბექამანცა ლაშქარი მისი რჩეული.

რომელი დივნითა ხვდებოდა. წარემართა ყაზან და შევიდეს ქვეყანასა ასურას
ტანისასა და შამისასა და მოაოჵრებდეს. რამეთუ იყო სიმრავლე ლაშქრისა მ
ისისა ათცამეტი ბევრი. და ვითარ ესმა სულტანსა მისრისასა რომელსა სახ
ელად უწოდდეს ნასარ მელიქსა. შეკრიბა სპა მისი ყოველი და მოვიდა და
დევნა. განეწყო და იქმნა ომი სასტიკი ესეოდენ რომელ ხუტლუშა ნოინი ათას
ითა მჵედრითა წინა დაუდგა ყაზანს. ამად რომელ დიდთა მიმართეს ყაზანს ზ
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ედა. და ათასისა კაცისაგან ექვსასი დაჵოცეს და ოთხ ასიღა დარჩა. რომლ
ითა სძლო და იოტნა. რომელსა თანა შემწე ექმნა ჩოფან სულდური ხუ
თასითა კაცითა. სადა ვახტანგ და სპანი მისნი მჵნედ ბრძოდეს. და ვითა
რ სწყრებოდა ორგნითვე ურიცხვი, ივლტოდეს ეგვიპტელნი და სულტ
ანი ნასარ მელიქი. და უკმობრუნდა ყაზან დევნისაგან. და სამ დღე განის
ვენა. და მეოთხესა დღესა დევნა უყვეს და მიეწივნეს მცირედნი და ამოს
წყვიდნეს. და განიბნინეს თათარნი ტყუენვა ყუეს და მიუწია ლაშქარმან ვიდ
რე წმიდად ქალაქად იერუსალიმად. და მრავალი სული მოისრა ქრისტიანე
და უმეტეს სპარსნი. ხოლო ყაზან მიმართა დიამუშყსა ზედა რომელ არს და
მასკო. ხოლო მათ ზენარისა მთხოველთა მოსცეს ქალაქი და საქონელი ური
ცხვი. და დაამყარა და ყაზან დამასკო და მიმდგომნი მისნი ქალაქნი. და დაყო
ვითარ ოთხ თვე და დაუტევნა მცველნი ქალაქისანი და წარმოვიდეს სახლად
თჴსად თავრეზად. და ვითარ მოიწია ზაფხული განდგეს დამასკელნი. და გამოა
სხნეს მცველნი ყაზანისანი. ცნა რა ესე ყაზან. მოუწოდა სპასპეტსა მისსა
ხუტლუშასა და მეფესა ვახტანგს და ყოველთა მთავართა საქართველოსათა,
და წარავლინნა სულტანსა ზედა ლაშქრად. მივიდეს შევიდეს შამად და
დამასკოდ და აოჵრებდეს დამასკოს. და ვეღარ აიღეს. განვლეს დიდი ან
ტიოქი და მივიდეს ვიდრე ლაზამდე. და ვერ შემართა სულტანმან ომი
მათი. და მოაოჵრეს ექვს თთვე. და მით უკმოიქცეს და მოვიდეს ყაზა
ნს წინაშე განმარჯვებულნი. და ვინათგან მეფე დავით არა მიენდო თათა
რთა. ზაფხულ მთიულეთს იყვის, ზამთარ ქართლსა. ამისთჴს იშ
ლებოდა ქვეყანა ქართლისა. და მთავარი ბაყათარ განდიდებულ იყო და
აოჵრებდა ქართლსა თრიალეთსა. და განასხმიდა მამულისაგან აზნაურთა,
და იყო ჭირი დიდი მკვიდრთა ქართლისათა. და მეფე მან დავით შეკრიბა
ყოველი მთიული. წარვიდა და მივიდა ტფილისს. კაცი ცხენოსანი და ქვეი
თი ვითარ ათხუთმეტი ათასი. და მოუჵდა ყივჩაყთა საზაფხულოთ მომავალთა.
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ხოლო ყივჩაყნი რომელნი მე ქალაქსა ეწინეს. და ზოგნი მტკურის პირით
ივლტოდეს. ესე ვახტანგს ტაბა ჵმელას მდგომსა მიუვიდა ამბავი. მცირი
თა კაცითა განვლო ჵიდი და სახიუდაბელი და განვიდა მახათას. რამეთუ დავ
ით და ლაშქარი მისი მახათას დგეს თავსა ქედისასა, და ვახტანგ ქვემოთ მიუდ
გა და დადგა. და ვერ შემართა შებმა სიდიდითა დავითის ლაშქრისათა. მაშინ მც
ირედნი ვინმე ჩამოვიდეს. და აქათ მცირედნი ვახტანგისანი მიეგებნეს. შეიბნ
ეს და დავითის კერძნი გააქცივნეს და ორნი ძმანი და შვილნი დაჵოცნეს. და

ვითარ შენივთდებოდა ომი ასი ყივჩაყი გაქცეული შეკრბა ვახტანგს თანა
ჯარად. მაშინ მოიწია რისხვა ღ~ისა და ივლტოდა დავით და სპა მისი ძლიერი.
უომრად იყო დავით და მივიდოდა ომისა არა შემმართი. მიუდგეს უკანა ყივჩაყნი
და ქართველნი და სდევდეს ვიდრე ჯაჭვადმდე. დაჵოცეს კაცი ურიცხვი. არა თუ
ვახტანგ მტერი იყო ძმისა. არამედ თათართა შიშითა იძულებით შეება: რა
ცნა ოტება დავითისი უმძვინვარესად აოჵრებდა ბაყათარ ქართლსა. და მეფე
დავით ვერ წინა აღუდგებოდა. მით სენიცა შეედვა ბოროტი მიკრისი ჵელთა
და ფერჵთა და უჵმარ იქმნა. და იყოცა კაცი ურწმუნო და უშიში ღ~ისა. ამისთვის
ბოროტსა სენსა ჩავარდნილი უღონოებდა. და ბაყათარ აოჵრებდა ქვეყანა
თა ჰჵოცდა კაცთა. დაღათუ სურამელი აჰმადა და რატი ძლიერად ებრძოდეს:
მაშინ ბაყათარ წარუღო გამრეკელსა კახასა ძესა. ციხე რამისა. ცნა ესე ბექამ
ა. მოუჵდა დიდითა ლაშქრითა. ხოლო ბაყათარ ციხით გამოსრული წინ დახვდა
წინა მავალთა ბექასათა. იქმნა ომი ფიცხელი. და პირველსავე შებმასა გაიქ
ცა ბაყათარ და შევიდა ციხესა. მივიდა ბექა და მოადგა ძლიერად ციხესა. და
ვითარ განძლიერდა ოვსთა ითხოვეს ზენაარი და აღუთქვეს არა წყენა. და ესრეთ
მოვიდა ბექასა წინაშე გაუშვებელი, და უკანას მოკუდა ბაყათარ:
A¦ ვიწყოთ თათართა მოთხრობად. და ვითარ გამოასხნეს მეგვიპტელთა მცველნი
დამასკოსანი. ამის თჴს გამწყრალმან ყაზან. გაგზავნა იგივე ხუტლუშა სპითა
ძლიერითა. და ვახტანგ სპითა საქართველოსათა. და ვითარ ცნა სულტანმან
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მისვლა მათი. მიეგება სულტანი ომად. და იქმნა ძლიერი ომი. დაიჵო
ცნეს ორგნითვე ურიცხვნი. და მას დღეს სწორი ძლევა არა იქმნა და
ღამემან გაჰყარნა. და ვითარ უკუდგეს პოეს ქედი დიდი თათართა და მას
ზედა შემოდგეს ხუტლუშა ერითურთ უსეინ სევინჯი. გარნა სიბუჩი ხ
უტლუშას შვილი მივიდა მახლობელად სულტნისა და დადგა ვაკედ რო
მელსა ახლდეს ბექას ლაშქარნი. და ყუელასა ცხენი ჵელთა ჰყუა. მოიჵელ
ოვნა სულტანმან რამეთუ ჩამოუშვა წყალი უკანა კერძო თათართა. და მას
ღამესა ესეთი ლამი შეიქნა ცხენი და კაცი ორნივე უჩინო იქმნიან ლამსა
შიგან. და რა განთენა იხილეს თათართა უკანა კერძო ლამი, და წინათ ლაშქ
რისა სიმრავლე. უღონო იქმნნეს პოვეს მცირე უგანო ადგილი ლამისა,
და მაშიგანცა დაიჵოცნეს სიმრავლე კაცისა და ცხენისა. და რაჟამს აღივსო
კაცითა და ცხენითა მეოტმან ლაშქარმან ზედა განსლვა დაიწყო. დაღათუ
მოსწყდა ურიცხვი თათარი და ქართველნი. და ვახტანგ და ნოინნი მშვიდობით
დარჩეს და მოვიდეს ყაზანს წინაშე. რომელი განწყრა და საპყრობილესა მისც
ნა ყოველნი ნოინნი. და ეკაზმოდა კვალად სულტანსა ზედა. გარნა დასნეულ
და სენითა მუცლისათა და მოკუდა, რომელი იგლოვა ყოველმან კაცმან სიმა
რთლისათვის. რომელ ავის მოქმედი და მეკობრე და უსამართლო კაცი აღარ იპ
ოებოდა საყაენოსა მისსა, და ამისთჴს დაუტევა მწუხარება ყოველთა. ხოლო
შემდგომად მისსა დასუვეს ტახტსა ყაინთასა ძმა მისი სახელით ხარბანდა. რომ
ლისა უკანასკნელ ოლჯათა სულტანს მისცა რომელ ერთითა თვალითა არა მხ
ედველ იყო. და რაცა ეძლო იპყრობდა წესთა ძმისა მისისა ყაზანისთა. დაღათუ

იყო ესეცა კაცი კეთილი. ამან მოიწყო ყოველი საბრძანებელი მისი და ფრიად კე
თილსა უყოფდა ვახტანგს ამან ხარაბანდამან ინება გილანს წასვლა. და მოუწო
და ყოველთა სპათა თათართა და თჴთ მეფესა ვახტანგს. და ოთხად განყო სპა თვ
ისი. უკეთესი და უწარჩინებულესი სპა მან დაიჭირა და მეფე ვახტანგ. და ერთი
ნაწილი მისცა ხუტლუშასა, და ბექასა ლაშქარი თჴთ პირველვე მისი იყო. ერთი ნა
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წილი ლაშქარი ჯალაიარს მისცა და ოვსნი გორს მსხდომნი. ერთი ნაწილი ს
ადუნსა ჩოფანსა მისცა. და თჴთო თვითო თავადი თჴთო გზასა ჩაგზავნა. და ერთს გზ
ას თჴთ ყაინი ხარბანდა. სადა იგი წინა მბრძოლად მეფე ვახტანგ აჩინეს გილანს ყო
ვლგნით. ხოლო გილანელნი დაღათუ მცირენი იყუნეს არა შეშინდეს. რამეთუ იყუნე
ს გილანსაცა ოთხნი მთავარნი. რომელთა სახელები იყო ერქაბაზნ და უბაში რო
სტან და ასან. ესე თჴთ დადგა სიმაგრეთა შინა. შეკრა ხარხალი და ერიქაბაზნ ყა
ინს ხარბანდას დაუდგა წინა და შემოება. იქმნა ძლიერი ომი. რამეთუ ვახტანგ
წინა მბრძოლობდა. ქვეითნი გზისა სივიწრისაგან და ტყისა სიჵშირისაგან ვერა იარებ
ოდეს. და სადაცა მცირე ვაკე იყვის იგიცა ლამი იყვის:
X~ ვითარ გაგრძელდა ომი პირველ ისრითა და მერმე ჵრმლითა იბრძოდეს თათარნი
და ქართველნი. და ხარბანდა თჴთ უჭვრეტდა. მცირედნი შეეწეოდეს და ჵმითა განამჵ
ნობდეს. ვითარ შენივთდა ომი და არა შეაქცევდა მეფე ვახტანგ ზურგსა, და არცა
სპანი მისნი. არამედ სივიწრითა მოისრვოდეს ესოდენ რომელ ათისაგან ძლივ ორ
ნი ცოცხალ იყუნიან. სომხითარნი ახლდეს რაოდენიცა იპოებოდეს ცხენსა ზედა მ
დგომი და ესრეთ მოსწყვიდეს. რამეთუ მრავალი აზნაური უმკვიდრო გახდეს. რა
მეთუ მამა შვილი და ძმა ყოველნივე მუნ ახლდეს. გარნა რომელნი მე დარჩეს
თჴთ ვახტანგ არა გარემიაქცევდა პირსა, არამედ მჵნედ და ძლიერად იბრძოდეს. გა
ნკვირდეს თათარნი სიმჵნესა ზედა ქართველთასა. რამეთუ ვახტანგ მჵნე იყო ბრძ
ოლასა შინა და მჵნედ იბრძოდა და მცირედ დაიკოდა ბარკალსა. და მიდრკა მზე
და მოეახლა ღამე და განიყარნეს:
X~ ვითარ იხილა ყაინმან სიმაგრე ქვეყანისა მისისა ტყითა და კლდითა ღამე ყოვლ წ
არმოვიდა. ცნეს გილანელთა და დევნა უყვეს და რომელთა ეწივნეს დიდად ავნეს.
ხოლო ერთ კერძო ხუტლუბუღას შვილი დაუდგა წინა. ხოლო თავადმა გილანელ
თამან უბიშმა შეკრა მანცა ხარხალი და შეაბა კარი ვიწროსა შესავალსა და
დაუდგა ხუტლუბუღას. ხოლო იგი გარდაჵდა ცხენისაგან და დაჯდა სკამითა. და უბ
რძანა ბექას ლაშქართა ქვეითად შესლვა და ყვეს. შევიდეს ტაძარსა და გარდვიდეს
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და შეიქმნა ომი ძლიერი, აქაცა ქართველთა და მესხთა ზედა. არცა ამათ შე
აქციეს ზურგი არამედ მჵნედ ბრძოდეს და უფროსნი გილანელნი მოისრვოდეს.
მაშინ ოდეს სტყორცნა ვინმე ისარი და ეცა შიშველსა თავსა ხუტლუბუღა
ნოინსა. და მყის მკუდარი შთაიჭრა სკამისაგან:
X~ ვითარცა იხილა შვილმან მისმან სიბუჩიმ მამისა სიკუდილი მსწრაფლ ივლტ
ოდა იგი და სპა მისი. ხოლო მესხნი დარჩეს ტაძარსა შინა. მცირედნი ივლ
ტოდეს და უმეტესნი მოისრნეს. და მოიწია უზომო რისხვა ღ~ისა თათართა და მესხთა
ზედა. რამეთუ უკანით სადა ბრინჯი დგომილ იყო ვაკესა შინა. ღამით წყალი

ჩაეგდოთ და ესრეთ ლამი შექმნილ იყო რომელ ვერცა ცხენი და ვერცა ქვეითი ვ
ერ გაიარდა. და იქმნა ამით მოსრვა ძლიერი:
X~ ჩოფანსცა შემოება როსტან მელიქი ვაკესა ადგილსა. გარნა ჩოფან სძლო და იოტა.
და სიმაგრესა შინა არღარა შეჰყუა, არამედ წყნარად დაბრუნდა. და აჩინა მჵედარნი
მისნი უკანა მავალად. ჯავახის შვილი გამრეკელი მჵნედ იბრძოდა ომსა მას და
გამოვიდეს მშვიდობით. ეგრეთვე ასან ოვსთა შემოება და სწორი ძლევა იქმნა. და
იგინიცა გამოქცეულნი ივლტოდეს და შეკრბეს უჟანს ხარბადანს ყაინს წინაშე:
სულდუსი ჩოფან მჵედართ მთავრად განაჩინეს, მონაცვალედ ხუტლუბუღა ნოინისა:
X~ მეფე ვახტანგ პატივცემულ ყვეს და დიდებულნი მისნი ყოველნი მჵნედ ბრძოლის
ათჴს. და ნიჭითა დიდითა წარმოავლინეს შინა. და ვითარ წარმოვიდა ვახტანგ მოუჵ
დეს კაცნი ხოდრისელნი სჯულითა სარკინოზნი და მტერნი ქრისტეს აღმსაარებელთა
ნი და ყოველთა ქრისტიანეთა. და ჰქვეს ხარბადანს. უკეთუ არა ყოველთა ქრისტეანე
თა დაატეობინო სჯული და ეკკლესიანი არა დააქცინე, არა განგემარჯოს მტე
რთა ზედა. და არა წარგემართოს მეფობა შენი და ჵელმწიფობაჳ:
X~ ესე სიბილწე წარმოსთხიეს ცუდ რჯულთა. და ამათ ძლით ისმინა ყაინმან და იწ
ყო რღვევად ეკკლესიათა. და წარმოავლინა ლაშქარი და ერთი ნოინთა მთავარი. რა
თა მოვიდეს საქართველოსა. მეფესა და ყოველთა ქართველთა დაატეობინოს სჯუ
ლი და სარკინოზად შექმნას. და ყოველსა საქართველოსა შინა დაარღვევინოს ეკ
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კლესიანი. დაეწია ნახჭევანსა წარმოსრულსა ვახტანგს ესე წარმოვლინებული ნოინი:
X~ მეფე ვახტანგ არა შეშინდა არამედ განმჵნდა და უმეტეს მოიჵსენებდა სიმჵნ
ეთა და ღვაწლთა ქრისტეს ღ~ისათჴს. და ჰქვა სპათა თჴსთა. კაცნო ძმანო და ერთ
სჯულნო და ქრისტეს ღ~ისა ჭ~ტნო აღმსაარებელნო. უწყით სჯული მამათა მიერ
და გასმიეს ქადაგება წმიდათა მოციქულთა. და უწყით ღვაწლნი და ახოვნებანი მო
წამეთანი. და გიხილავნ თვალითა თქვენითა ტაძარსა შინა მათსა ურიცხვნი სას
წაულნი. და გასმიეს სახარებასა შინა წერილი უტყუელისა პირისა. ვითარმედ
რომელმან აღმიაროს მე წინაშე კაცთა, მეცა აღვიარო იგი წინშე მამისა ჩემისა
ზეცათასა. და კვალად. მოვედით ჩემდა ყოველნი მაშვრალნი და ტვირთ მძიმენი
და მე განგისუჲნო თქვენ:
DA აწ ნუ შესძრწუნდებით და წარვიდეთ ყაენს წინაშე და დავდვათ სული ჩვენი
მისთჴს, რომელმან დადვა სული თჴსი ჩვენთჴს. პირველად ჩვენ მივსცნეთ თა
ვნი ჩვენნი სიკუდილად, მერმე იყავნ ნებაჳ ღ~ისა და მან დაიცვას სამწყსო
თჴსი. ხოლო ვითარ ესმათ სპათა ვახტანგისათა სიხარულით შეიწყნარეს ბრ
ძანებული მისი და მყის წარემართნეს ურდოსა და მივიდეს ყაინს წინაშე. ხო
ლო ყაინი განკვირდა მისვლასა მეფისასა. და მივიდეს კარსა ყაინისასა და მუჵლ
ნი დაიდგეს. და ჰქვა მეფემან ჵმითა მაღლითა. ისმინე მაღალო და ძლიერო
ყაინო. მოვიდა ბრძანება თავთა ყოველთა ქრისტიანეთა დაუტეოთ სჯული ჩვე
ნი. აწ ისმინე. ბედნიერთა პაპათა და მამათა თქვენთა, ჰმონა და მსახურა პაპამან
და მამა მან ჩვენმან ამით სჯულითა. და არა ოდეს გვასმიეს თუ სჯული ქარ
თველთა ავი არს. არამედ უწარჩინებულეს ვყოფილვართ ყოველთაგან. და სპა
რსთა სჯული უფროს საძაგელად შეერაცხა პირველთა ყაინთა. ამის თჴსცა იგი

ნი მოსწყჴდნეს რამეთუ იყუნეს მწამლველ და მამათ მავალ და კაცის მკლველ.
და აწ თუ სიტყუასა სპარსთასა ისმენ ყაინო. მე ვარ მეფე ქართველთა და ყოველ
ნი მთავარნი საქართველოსანი შენს წინაშე არიან და სიკუდილად მე მზა ვარ
სჯულისათჴს ქრისტიანობისა და მერმე ესე ყოველნი შენს წინაშე მყოფნი ქრისტ
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იანენი. თავნი ჩვენნი წარგვკუეთენ და წარუპყრა ქედი. და ვითარ ესმა ყაი
ნსა სიტყუა ესე განკვირდა. პატივ სცა მეფესა და სიტყვითა ტკბილითა აღა
დგინა. და შეინანა და აბრალა რომელთა აქმნევინეს. ხოლო იქმნა ესეცა რო
მელ არღვევდეს რა თავრეჟს ეკკლესიათა არამედ ოთხსა დღესა შინა ოთხნი შვილ
ნი ხარბანდასანი დაიჵოცნეს სახელით ბარტამ და მას ზედანი და ესრეთ
წარდგომილმან მეფემან დახსნა შური და შფოთი მომავალი საქართველოსა
ზედა. ხოლო წარმოვიდა ვახტანგ პატივ ცემული და გარდმოვიდა მუნვე ნახჭ
ევანს. შეედვა სალმობა მუცლისა და მოკუდა შემკული გვირგვინითა მეფობ
ისათა. და წარმოიყუანეს და დამარხეს დმანის. და დარჩეს შვილნი ორნი დიმ
იტრი და გიორგი. დიმიტრის დმანისი აქუნდა და გიორგის სამშვილდე: და ვითარ
ჵელთ უდვეს მჵედართ მთავრობა თჴთ ხუტლუბუღასი ჩოფანს. წარმოემართა ესე
ჩოფან ერითა ურიცხვითა. პირველად მოვიდა კოლას და არტანს ვიდრე არსიან
ამდე. და აწვევდა ბექას. რათა ყაინი ანუ ჩოფან ნახოს. რომელ არა თავს იდვა
ბექამან. არამედ შვილი მისი უმრწემესი სახელით შალვა წარატანა თანა. წა
რვიდა და ჩავლო სომხითი, და დარჩა ქვეყანა ბექასი მშვიდობით:
Aქა დაიწყო აღმოცისკრებად ძემან მეფისამან გიორგი. რომელ აღეზარდა პ
აპასა მისსა დიდსა ბექასა. ხოლო ესე გიორგი იგი არს რომელი ამა მეფის ვახტ
ანგის უწინ მისცა ყაენმა მეფობა. ძე დიმიტრი თავ დადებულისა, და ძმაჳ
დავით მეფისა და ვახტანგ მეფისა: მეფე მესამეოც და შვიდე ბაგრატოანი:
X~ ესე გიორგი წარავლინა ბექამან ჩოფანს თანა, და მან მიიყუანა ყაენს წინაშე.
ხოლო მან პატივითა შეიწყნარა. და წინათვე დაუსახვიდა ნიშთა მეფობისათა. ამან
ყაენმან წარმოავლინა მოციქული და სთხოვა შვილი რათა მეფე ყოს. მაშინ მცირ
ე იყო გიორგი იგიცა მოსცეს და წარმოგზავნეს ურდოსა და ყაენმან მოსცა მეფობა
და ტფილისი. და უჩინა საზღვარად და საქმის მოურავად დიდი გიორგი და მი
ვიდეს ტფილისსა:
DA ამას წელსა მიიცვალა მთავარი სამცხისა ბექაჳ. კაცი წარმატებული ყოველსა
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შინა სიკეთეაღმატებული სა~ღთო საკაცობოთა საქმეთა. და უმეტეს სა
მართლის მოქმედებითა. ეკკლესიათა და მონასტერთა მაშენებლობითა. სოფ
ლისა კეთილად მორწმუნობითა. და გლახაკთა და ქვრივ ობოლთა უზომოთა მ
იცემითა: X~ საყუარელი მეუღლე მისი იყო გამცემელ ეპისკოპოსთა
მონაზონთა და ყოველთა სამღდელოსა და საეკკლესიოთა საჵმართა. ესოდენ რომელ
სადაცა ესმის კეთილი და მოღვაწე და მეცნიერ ეპისკოპოსი გინა მონაზონი
წინაშე მისსა მოუწოდის და მოიყუანის. და მრავლითა ნიჭითა და პატივითა ამყო
ფის. და სავსე იყო სახლი მისი მონაზონითა და ხუცითა. ამას თანა აქუნდა შე
მწყნარებელობა ობოლ ქურივთა და დავრდომილთა. ხოლო სახლსა მისსა არა

დააკლდებოდა სამ სამი ლოცვა. და ამისთჴსცა წარუმართა ღ~თნ დღენი ცხოვ
რებისა მისისანი. მტერთა ძლევასა მშვიდობასა და დაწყნარებასა: მიიცვალა
ვითარ სამეოც და ექვსისა წლისა. და დაუტევა გლოვა და მწუხარება უზომო
მკვიდრთა სამცხისათა. და დაიპყრეს სამცხე სამთავე ძეთა მისთა. უხუცესმან
სარგის. და შედეგმან ყუარყუარე. და უმრწემესმან შალვამ:
X~ აღესრულა მესამესა წელსა მეფე დავით გარჯილი სენთა მწარეთა მიერ. და და
ფლეს სამარხოთა მეფეთასა მცხეთას. და დაუტევეს და ნაცვლად მისად ძეი მისი
მცირე
გიორგი ორწელ მეფე ქმნული: ¸ემდგომად ამისა ინება ყაენმან ამჵედრება ქ
ვეყანასა ზედა შამისასა. ციხესა რომელსა ეწოდება რაბაშანი, რომელი აქუნდა
სულტანსა მისრელსა. წარვიდა ძალითა თჴსითა. და თანა წარიტანა გიო
რგი და ლაშქარი დიდი. და გარე მოადგა რაბაშანს ხუთ თვე და ვერა ავნორა.
და ამის თჴს აიყარა და წარვიდა. და ჰყუა ექვსი არწივი დამართული სხვათა მფ
რინველთა თანა და ავაზათა აქათ ესოდენ დიდ იყო ძალი მისი. მოვიდა ყაინი შინა
და მიერითგან არღარა სადა განილაშქრა დღეთა მისთა. იყოფოდა მშვიდობით და
ნებიერად ათ ცამეტ წელ დამპყრობელი ყაინობისა:
X~ ამან ოლჯათ სულტანმან წარმოავლინა მცირე გიორგი მეფედ. და ზაალ მე
ლიქი ვინმე სპარსი ხვარასნელი. და ახრუნჩი მამის ძმაჳ ჩოფანისა თანა წარმო
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იტანა. რათა ყოველი საქართველო ერთად შეკრიბონ მეფობასა შინა გიორგ
ისსა. და აჩინეს მათ მჵარ გრძელი შანშე. და ზაქარია ავაგის ასულის ხვაშაქ
ის ნაშობი. მივიდეს ჯავახეთს მიერ კოხტის თავსა და აწვევდეს სარგისს და
ყუარყუარეს გამოსვლად, და არა ინებეს გამოსვლაჳ:
X~ ამათ ჟამთა შინა იქმნა განდგომილება საბერძნეთს. და განუდგეს ულჯათ
სულტანსა. ფარმანის შვილნი და ქალაქი დიდისა კონისა. მაშინ წარავლინ
ა ყაინმან. ჩოფან სპითა მისითა საბერძნეთს. და თანა წარატანა ქართველნიცა და
წარჰყუა გიორგიცა ჩოფანს. ხოლო გოგაზლა მალუქ. შანშე და ზაქარია არა წარჰყ
ვეს თანა. და აიყარნეს და ტფილისს შევიდეს. და წარიტანეს მეფე გიორგი თანა
საბერძნეთს. და ვერ წინა აღუდგეს ფარმანიანნი ლაშქართა მათ ერთ წელ. და ყოვე
ლნი მას შინა მყოფნი ქართველნი მოსცა მეფესა გიორგის. იახლნეს ჯავახნი
და თორელნი რაოდენნი ჰყუეს. და სადაცა ილაშქრიან და შეიბნიან ციხეთა ზედა
მუნ მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდის მეფე გიორგი და მის თანა ყოველნი ქართველ
ნი. ესრეთ მოიმორჩილნა ყოველნი განდგომილნი და ურჩნი მისნი. და
მოქცევასა წელიწდისასა მოვიდა შინა:
DA სთვლის ჟამსა ვითარ მივიდა ჩოფან წინაშე ყაინისა და მცირედი დაყო ვითარ
თვეცა ერთი. მოკუდა ულჯათ სულტანი. და დაუტევა ძე მცირე ვითარ
შვიდისა წლისა სახელით მუსაით. ხოლო იგი მიასვენეს და დაფლეს ქალაქსა
მას რომელსა ეწოდების ყორღოილნგი. რომელ მან აღაშენა და განავრცო
უმეტეს თავრეზისა და უწოდა სახელად სუღ:
X~ ესმა რაჳ მეფესა გიორგის სიკუდილი ყაინისა და მის წილ დადგინება მ
უსაითისა წარვიდა ურდოსა. და მივიდა რა ურდოსა მეფე გიორგი. გან

იხარა ჩოფან და შეიტკბო სიყუარულითა დიდითა ვითარცა შვილი. და მო
სცა ყოველი საქართველო. და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი. და შვი
ლნი დავით მეფისანი. და მესხნი შვილნი ბექასნი. და დაიწყო მთიებმან აღმო
ჭვირობად. ხოლო მე ენა ვერ მიძრავს საკვირველისა და საშინელისა თქმად.
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Dაჯდა მეფე ადარნასე და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა. მას ჟამსა უკვე
მოკვდა ქსანთა ერის თავი ვირშელი. და დაშთა ძე მისი შალვა სამისა წლი
სა. და აღზარდა იგი მეფემან პატივითა მამათათა. ამისა შემდგომად მოკუდა
მეფე ადარნასე. დაშთა ძე მისი ვახტანგ ექვსისა წლისა: და დაჯდა მეფედ
ძმა ადარნასესი დავით და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა. მაშინ მამის
ძმამან მისმან დავით მეფემან არა რაჳ მისცა ძმის წულსა თჴსსა ვახტანგს.
მაშინ შალვა გაზრდილი მამისა მისისა არა განეშორა არამედ ზრდიდა ყრმასა
მას. მაშინ დავით მრავლითა სიტკბოებითა და მრავლისა დიდებისა მინიჭებ
ითა ევედრებოდა შალვას. ხოლო მან არა ისმინა. არამედ განამაგრნა ციხენი
და შევედრნა ერთგულთა მონათა. და თჴთ წარყუა ძესა მას მეფისასა ურდოს:
Mაშინ მეფემან დავით შეკრიბა ყოველი ლაშქარი თჴსი და თათარნი შარვანელნი და
ყოველნი მყოფნი კახეთს და მუხნარს. და მოადგა ცხრასავე ჵევსა შალვას საერ
ისთოსა. და ჩამოასხნა დვალანი და ჵადელ ცხვატელნი. და ყოველნი მთიულნი ქვ
ემონი. და დაწვეს და მოაოჵრეს ყოველი ცხრაზმის ჵევი, გარეშე ციხეთა. და ცი
ხეთა ბრძოდეს ქვენიფნევს, ქარჩოხს, ქოლოთს და ისროლის, არამედ ვერ ა
იხუნეს. და შვიდ წელ განგრძელდა ომი მათი. ხოლო ციხოვანთა ესოდენ შესჭირ
და დაიწყეს ჭამა ღვედისა. და ესე ვითართა ზედა მოვიდა ვახტანგ და შალვა
სპარსთა ლაშქართა ურიცხვითა სპითა:
Mაშინ დავით დგა ბაზალეთს და ვითარცა სცნა მოსვლა მათი მიმართა ციხესა დარ
იელისასა. და მიუდგა უკანა სპაჳ ყოველი და შეიარეს არაგვი. და გარდავლეს ჯვ
ართა ჵევი და ჩავიდეს დარიალს. და მოადგეს დავითს ციხესა გველეთისასა:
X~ შალვა დადგა ჵადას. და ესოდენ ძლიერად ბრძოდა რომელ ერთსა დღესა აი
ღო ცხრა ციხე და დაარღვია. და მას ერთსა კვირასა დაარღვივა ციხე ოც
და ხუთი. თხუთმეტი იქით არაგვისა. მაშინ მისცა ვახტანგ დავითს ჯავახე
თი და ალასტანი. და გამოიყუანა გველეთით. ხოლო შალვა მიმართა ჵევთა დვა
ლეთისათა, და მოაოჵრნა ყუელანი. და მოუჵდეს ბოდაელნი ღამესა ბნელსა
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დაუსხდეს მომლოდნენი. ხოლო ესმა შალვას მოსლვა მათი. მაშინ მიაწყუდი
ნეს იგინი მთხრებლსა კლდისასა და ერთიცა მათგანი ვერღარა წარვიდა. და
მოსრეს სიმრავლე არა მცირედი დვალა. მაშინ მოწუნეს და მოაოჵრნეს ყოვე
ლნი ჵევნი დვალეთისანი. და შემუსრნეს და დაარღვივნეს ყოველნი ციხენი.
თრუსუით აჩაბეთამდის. მაშინ წარვიდა ყოველი სპა სპარსთა. და მეფე მან
მიუბოძა შალვას თრუსუი, ღუდა, გაგას ძენი, მლეთე, არაჵუჲთი, ჵანდო.
ყანჩაეთი, აბაზას ძეთა მამული, ძაგნაკორანი, დიღუამი, გავაზი. აწერის ჵევი.
ბეჵუშე. და ყოველთა დიდებულთა მისთა უმჯობეს ხედვიდა: მაშინ მოკუდა
დავით მეფე. და მასვე წელსა მოკუდა ვახტანგ მეფე:

Dაჯდა მეფედ ძე დავითისი გიორგი. და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა. ხოლო
აბაზას ძე ნავროზ წარვიდა სპარსეთად. მაშინ მეფემან უბრძანა შალვას მოდ
გომად ციხესა ლოწობნისასა. mაშინ შალვა მოადგა ლოწობანს და ბრძო
და სასტიკად ოთხ დღე. და მეხუთესა დღესა აღიღო იგი. მაშინ მოიყუანნა
ორნი იგი ხატნი ფრიად შვენიერნი:
Mაშინ მეფემან გიორგი განილაშქრა მაღაროს და დიდად ევნო მათგან. ვიწროთა
მათ ჵევთა სიმრავლითა საგორავისათა, და დიდად მწუხარე მოვიდა. და კვალ
ად მეორედ წარვიდა დღეთა ყველიერისათა, და იყო სიცივე დიდი. და შიშისა
გან საგორავისა წარმოვიდეს გზასა მთისასა, რომელი იყო განყინებულ. მაშ
ინ უმეტეს ევნო. რამეთუ ინქრეოდა ცხენები. და კაცნი იგი მსგავსად მჵეცთა
შესვარულნი სისხლისა მოსდევდეს. ხოლო შალვა ორსა ამას ლაშქრობასა არა
იყო მუნ, არამედ ძენი ხოლო მისნი იყუნეს. რამეთუ ესხნეს ძენი ცამეტნი ქვე
ლნი და გონიერნი:
Mაშინ შალვა წარვიდა ლაშქრითა თჴსითა. მივიდა და დასხა უმჯობესი ლაშქა
რი მზირად ღამე. და განთიად მივიდა მცირედითა ლაშქრითა. და მოწვა და მოა
ოჵრა ქვეყანა მათი. და არა რა აიღო ლაშქარმან ალაფი, თჴნიერ აბაჯრისა და
წარმოვიდეს. მაშინ მოუდგეს უკანა ლაშქარნი იგი მის ქვეყანისა და წარჵდ
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ეს მზირთა. და აღდგა ყოველი ლაშქარი დამალული, და მოუბრუნდა შა
ლვა. და შეიწყუდინეს ადგილსა იწროსა. და მოკლეს ორმეოც და თხუთმ
ეტი კაცი, და მრავალი შეიპყრეს. მაშინ კვალად შთავიდეს და დადგეს
და მოაოჵრეს და დაწვეს ყოველი ქვეყანა მათი. და წარმოვიდეს გამარჯვე
ბულნი ალაფითა დიდითა: ქკ~ს. ი~ზ. ჩსპ~დ:
Aმას ჟამსა მოვიდა ამბავი. კლიტენი იერუსალიმისანი სპარსთა დაიპყრნესო
და დიდად შეწუხნა მეფე გიორგი. მაშინ წარგზავნა ძე შალვა ერის თავისა
რომელსა ერქვა პიპა გზასა ჵმელთასა მრავლითა ძღვნითა წინაშე ნისრელისა.
და მივიდა პიპა წინაშე ნისრელისა. ხოლო მან სიხარულით შეიწყნარა ძღვენი იგი
და მისცნა კლიტენი იერუსალიმისანი. მივიდა პიპა ზედა საფლავსა ქრისტ
ესსა და შეემთხვია. ჟამი აწირვინა და ეზიარა და მოილოცნა წმიდანი ადგილნი.
და შეკრიბნა ნაწილნი წმიდათანი და ხატნი შვენიერნი და წარმოვიდა მასვე
გზასა ჵმელით და მოვიდა წინაშე მეფისა. და მოიღო იერლაყი შეწყალებისა
და აღსრულება ყოვლისა სათხოველისა მისისა. ფრიად განიხარა მეფემან გიო
რგი, რამეთუ მოეცნეს კლიტენი ქართველთა. მაშინ მოადგა ოვსთა გორს მ
ყოფთა და ბრძოდა სამწელ. ხოლო ვირშელი და ლაშქარი მისი უმჯობეს ბრძო
და სპისა ყოვლისაგან. და აქებდეს ქებითა დიდითა. რომელი ესე შეიშურეს
მთიულთა არაგვისათა და თქვეს. უკეთუ ომსა გარეგანსა უმჯობეს არიან. ა
რამედ მივიდეთ მთასა ლომისისასა და მუნ შემებნენ ჩვენ და იხილოთ რომე
ლნი უმჯობეს ვართ. მაშინ შექმნეს პაემანი და დაიმუქარნეს. და შემდგო
მად გორისა აღებისა აუწყეს ერთი ერთსა. და შევიდეს ვირშელი და ყოველ
ი ლაშქარი მისი მთასა ლომისისასა. ხოლო არაგვისა მთიულნი დადგეს ღოის
თავს, და აწუევდეს ლომისასა. ხოლო იგინი ტყესა ციხესა ღოის თავისასა და

ქარაფსა კლდეთასა არა განეშორნეს:
Mაშინ მივიდა დავით ძე გიორგისი, და არა ჩაუშვნა ომად. არამედ განყა
რნა ყოველნი. და თავის თავ წარვიდეს ყოველნი აზნაურნი ქართველნი, თჴნი
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ერ სამთა მათ ჵევთა. მაშინ წარმოვიდა ვირშელი და შთამოვიდა ვაკედ.
ხოლო ლაშქარი წყაროთა მუხათა და წისქვილთა თანა გვერდსა მას შთამოვიდო
და. და ვითარცა ესმა ესე მთიულთა არაგვისათა წარმოუდგეს უკანა მათსა
და გამოვიდეს ლომისას. ხოლო დავით ძე მეფისა მუჵლთა დაუყრიდა. და
ლომისას მყოფნი ხატთა დაუსვენებდეს და ევედრებოდეს რათა არა სდევდენ.
ხოლო მათ არა ისმინეს, არამედ მრავლითა გინებითა მოსძახდეს. და საგორავისა
სიმრავლესა ჩამოჰყრიდეს: Mაშინ ვირშელმან შეკრიბნა მცირედნი იგი ლაშქა
რნი სამისა ამის ჵევისანი და ჰქვა მათ. აწ არღარა იქმნების ომი, რამეთუ გაი
ყარა ლაშქარი ჩვენი. არამედ კულა შევყაროთ ლაშქარი ჩვენი და მაშინ ვებრძოლნეთ
მათ:
X~არა ინებეს ესე მცირეთა მათ ლაშქართა. არამედ თქვეს მამანი ჩვენნი მცირე
დნი მძლავრობდიან მამათა მათთა დიდთა და მრავალთა. და უკეთუ არა ვართ შვ
ილნი მამათა ჩვენთანი, რასათჴს გვაქვს მამული მათი. მაშინ განიშიშვლეს ფე
რჵები მათი და წარიძღვანეს დროშა და აღმართეს ორსა მას ქედსა მთასა ლო
მისისა. და ჩამოეგებნეს ერთსა მას ქედსა ცხავატელ გარეთნი და ყოველნი მიმდ
გომნი მათნი. მაშინ ჩამოყარეს საგორავი ურიცხვი. და აღვიდეს კვალადცა რა
მეთუ დაბურვილ იყუნეს ფარითა ვითარცა სიპითა. და დაასხეს ქვა და შუბი
მსგავსი წვიმისა. მაშინ შეიქმნა სიმრავლე ისრისა ვითარცა სეტყუა ჵშირი. და
ფუცვიდეს ღ~თსა რომელ ქვემოთ ნასროლმან ისარმან ფარი და ჯაჭვიანი კაცი გაიარ
ის და მიწასა ნახევრად დაესვის. აღმოიწუადეს ჵრმლები და შეუჵდეს და აიხუნეს
და აემართნეს აღმა მთასა, და გორვიდეს ჩამოღმა. და იგი იყო უმჯობესი მათ შო
რის, რომელმან დაყარის აბჯარი და ტანისამოსი და შიშველი მირბოდის:
Mაშინ ვირშელმან ერისთავმან იხილნა რა ესრეთ უღონო ქმნილნი მებრძოლნი მი
სნი. უბრძანა არა ჵოცად მათდა, არამედ პყრობად და დევნად. და მიუდგეს უკა
ნა და გაჰყუეს იქით არაგვისა. და მოვიდა ერისთავი ლომისას, და გაუშვნა ყოველნი
რომელნი ჵლთა დარჩომოდეს და შეწირა ლომისას არა მცირედი. და ისტუმრა ში
ნა დავით ძე მეფისა:
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Aმისა შემდგომად გარდაჵდა წელნი რაოდენნი მე. ვითარცა წესი არს ჩვეულ
ება ეშმაკისა. აღძრა ეშმაკმან მოძულემან კეთილისამან თურქნი ქრისტიანეთა ზე
და. შეკრბა ერი ურიცხვი და მოვიდა ქართლს, წინა ძღომითა ბაადარის ძის
ხოსიასითა. ეწყუნენ ქართველნი და თურქნი. მოკლეს მეფე გიორგი. და მისთანა ქ
უენაფლაველი იოანე. და ყოველნი მთავარნი დიდებულნი ქართლისანი. და ლაშქ
არნი სრულიად დაჵოცნეს. საქართველო მოარბიეს და წარტყუენეს თთესა აგვის
ტოსა ჲ. ქ~კს. ჳ~ა : და დაჯდა მის წილ ძე მისი დავით. და განაგებდა
ყოველსა სამეფოსა ქართლისასა. Aღესრულა დავით, და დაჯდა მის წილ ძე მისი
გიორგი;

Dაჯდა მეფედ ბაგრატ და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა. ხოლო მჯდომარე იყო
წმიდასა კათოლიკე ეკლესიისა ხარისხსა ზედა ჟამსა მას და მწყსიდა კეთილად
მწყემსი იგი კეთილი სანატრელი და ყოვლად წმიდა კ~ზ პატრიარხი ელიოზ. და
ამას ჟამსა შინა გამოჩნდა მძლავრი ლანგთემურ. პირველად ქვეყანასა თუ
რქეთისასა. რამეთუ ეწოდა თემურ სახელად. და მკელობელ იყო, და სპარსთა
ენათა მიერ მკელობელსა ლანგ ეწოდების. ხოლო ესე ლანგ თემურ გვარ ტომ
ობით იყო ჩინ ყიზ სამარყანელი. ამისთჴს უწოდდენ ჩინ ყიზად, რამეთუ
პირველთა ჟამთა შინა იყო ვინმე ქვეყანასა თურქთასა ასული ერთი მდიდრ
ისა რომლისამე მუნ მკვიდრთაგანისა კაცისა. და იყო ქალი ესე მდიდარ ფრ
იად, საჭურჭლეთა და მონათა სიმრავლითა გარდარეულ. და უფლებდა რომ
ელსა მე ელსა და სპათა ზედა. ესრეთ განაგებდა ელსა და სპათა თჴსთა ქ
ალი ესე და არა ესვა ქმარი. ხოლო იქმნა მის ზედა ჵელოვნება რამე ბელ
იარისა და მიდგომილება ანტესებრივ. და ეგრეთვე ქალი იგი მიდგომილ
იქმნა თჴნიერ ქმრისა და დაწინდებისა. ხოლო საცნაურ იქმნა მიდგომილ
ება იგი მისი ყოველთა მიერ. და მცნობელთა საქმისა ამის სპათა მისთა
მიერ ფრიად შემძნობელ განსაქიქებელ და საკიცხელ უჩნდათ. რამეთუ
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დიდად წარჩინებულ იყო მკვიდრთა მის ადგილისათა. ხოლო ვერღარა თავს იდვეს
სირცხვილი იგი მისი სპათა და მონათა მისთა. დღესა ერთსა შეკრბეს ვანად მ
ისსა. მიუვლინეს და ეტყოდეს. ვინათგან მთავარ და უფალ ქმნილ ხარ ჩვენ ზე
და რასათჴს ჰყავ საქმე ესე, და შეამთხვიე თავსა შენსა ესე ვითარი სირცხვილი.
ხოლო მან უარ ყო ფრიად და ეტყოდა მათ უკეთუ სარწმუნო ხართ სიტყუათა
ჩემთა ესე უწყოდეთ, რამეთუ მე კაცთაგან არა მიდგომილვარ. და უკეთუ არა
სარწმუნო გიჩნსთ. დაადგინეთ სრასა ამას ჩემსა მსტოვარნი და მათ სცნან
თუ ვინა მოვალს ჩემდა და მით გულ სავსე იქმნათ. და მათ ყვეს ეგრეთ. განა
წესნეს მცველნი და განმმსტრობელთა საქმისა მის. იხილეს მსგავსი ნათლისა
მზაკვარება მთავრისა მის ბნელისა. რომელი ჵელოვნებათა თჴსთა მიერ, რეცა
ნათლად შეიცვალების. და უფროსღა ნების მყოფელთა თჴსთა ზედა ესრეთ მოქ
მედებს. ხოლო მცველთა მათ იხილეს ნათლისა სახე იგი რომელი მივიდა ქალ
ისა მის თანა, და მსგავსმან განისვენა მსგავსისა თანა. და ეგრეთვე ღამე ყოველ
მოქმედებდა, და აუწყეს მცველთა ცხადად ხილული იგი მათ მიერ. მაშინღა
სარწმუნო იქმნნეს საქმესა მას. ხოლო მიუდგა ქალი იგი და შვა ყრმა წუ
ლი და აღიზარდა იგი, და უწოდეს მას ძედ ნათლისად. და მიერითგან უწ
ოდეს ჩინყიზი. და ვითარცა აღიზარდა იგი, იქმნა მეფედ თურქთა ზედა. და
მიერითგან მეფობდენ მუნ ტომნი მისნი. და ესეცა ლანგ თემურ იყო ტომო
ბით თესლი ჩინყიზისა მის. და იყო თურქთა მეფისა ყმა საყუარელი და მჵედ
ართ მთავარი და მიანიჭა ქალიცა თჴსი. ამისთჴსცა განძლიერდა ფრიად.
და უფლებდა სპათა თჴსთა ზედა, და სხვანიცა მრავალნი მიიმძლავრა. და დიდ
ად სახელოვან და განთქმულ იქმნა მკვიდროვანთა მის ადგილისათა. ხოლო
ჵელოვნებითა თჴსითა მოიპოვა ჟამი რამე ნებისა თჴსისა. და მოკლა მეფე
თურქთა, და ძენიცა მისნი ყოველნივე მოსრნა პირითა მახჴლისათა. და თვით

დაიპყრა სრულიად ქვეყანა თურქეთისა და მერმე ინდოეთი და ერანი. და კვალ
ად უმეტესად განძლიერდა. და ვერღარა ვინ აღუჩნდეს წინა აღმდგომად მი
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სსა. რამეთუ ვრცელად ცხოვრება მისი წიგნსა შინა სპარსთასა განმარტე
ბით წერი[ლ] არს. და სომეხთაცა სხვებრ რადმე აღუწერიათ:
X~ ამიერითგან უფროსად განძლიერდა ლანგთემურ რამეთუ კნინღა სრულიად
დაიპყრა პირი ყოვლისა ქვეყანისა. და ესრეთ წარემართებოდა საქმე მისი ვით
არცა ალექსანდრე მაკედონელისა. და ესე არა თუ კეთილ მოქმედებისა მისისა
თჴს, არამედ ესრეთ არს სოფლისა ამის ჩვეულება. და იგი მპყრობელი ყოვლი
სა ქვეყანისა აწ ესერა იგიცა ნაცარ და მტვერ ქმნილ არს და სულითა ქვეს
კნელს შთასრულ არს:
X~ აწ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ. მაშინ დაიპყრა ლანგთემურ ყოველივე ქვეყ
ანა აღმოსავლეთისა. და წარმოვიდა ძლიერებითა მრავლითა, და სპითა ურიცხვითა
რომელი ჰფარვიდა ყოველთა ველთა ქვეყანისათა. და ესრეთ მოიწია სომხითად და
მოიცვა სრულიად სომხითი. რამეთუ მოაწია მათ ზედა ჭირი სრვა ტყუენვა და
სრულიად იავარ ყო სომხითი ესრეთ ვითა ცხოვრებასა სომეხთასა განმარტებით წე
რილ არს. ხოლო დაიპყრა სრულიად სომხითი. და მრავალი ტყუე ყო, და უმრავ
ლესნი მათნი მოსრნა პირითა მახვილისათა, და სხვანი ყოველნივე თჴსად მიიმძლა
ვრნა, და ყო საბრძანებელსა ქვეშე თჴსსა. და წარვიდა მუნითგან და დაიპყრა კა
რი და აღიღო ყოველნივე ციხენი და სიმაგრენი მათნი: X~ წინა აღმდგომნი და
ურჩნი ყოველნივე მოსრნა პირითა მახვილისათა. და დაიბანაკა მუნ ზამთარსა
ერთსა. რამეთუ იყო ზამთარი ძლიერი და ფიცხელი. ხოლო წარვიდა ათაბაგიცა
და მორჩილ ექმნა მას. რამეთუ ვერ ძალ ედვა წინა აღდგომა მისი და დიდად
პატივ სცა ათაბაგსა: მაშინ წარვიდა ბურდიას შვილი ვირშელი და წარმოუძღ
ვა წინა ყოვლითა სპითა ჩაღნელ ქვაშნელ სიყალბელ ნალროელ ინდუსტანელითა
და ყოვლისა სპარსეთისა და აღმოსავლისა ლაშქრითა. დიდითა რისხვითა და გულის
წყ
რომითა: X~ შემდგომად ზამთრისა წარმოემართა ქართლსაცა ზედა. ვითარცა ღელ
ვანი ზღვისანი განძვინებულნი. რამეთუ წადიერ იყო დაპყრობად საქართველოსა და
ესრ
ეთ იყო ნება სვინიდისისა მისისა. გარდამოვლო აბოცი წარმომტყუენველმან, და სრ
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ულიად იავარ მყოფელმან ყოვლისა სანახებისამან. არა ყოვნა მუნ არამედ წარმოვი
და. გარდმოვლო თრიალეთი და საბარათიანო საშინელებითა და ზარითა დიდითა:
r~ ვის ძალ ედვა წინა აღდგომად მისა, რამეთუ ჰყუა ბანაკი და სიმრავლე სპათა უ
რიცხვი. რომელსა ვერ იტევდენ მთანი და ველნი და ყოველნივე არენი და სანახები
საქართველოსანი. და მოსრნა ყოველივე თრიალეთი საბარათიანო და გარემონი მკვიდ
რნი მათ ადგილთანი წარმოსტყუენნა. და შემუსრნა ყოველნივე სიმაგრენი ციხენი და
გოდოლნი. და არა დაშთა დაბანი რომელნი სრულიად არა აღაოჵრა. რამეთუ არა ო
დეს მოწევნულ არს ჭირი ესე ვითარნი საქართველოსა ზედა რომელი მან მოაწია
მაშინ: სცნა რა საქმე ესე მეფემან ბაგრატ, მწუხარე იქმნა ფრიად და ეძიებდა

ღონესა რასამე საქმისასა: რამეთუ ვერ ძალედვა წინა აღდგომა მისი:
X~ შევიდა ციხესა ტფილისისასა. მაშინ გიორგი მეფე წარვიდა და მივიდა სამწევრ
ისს. და ოდეს ესმა მოსვლა ტფილის თემურისა, მაშინ აღიყარა მეფე გიორგი ლი
ხთ იმერეთით. მაშინ ერისთავი ვირშელი უკუდგა ციხესა ბეხუშისასა დედა წული
თა და ჯოგითა. და თანა ჰყვა კ~ზი ელიოზ ყოვლითა საყდრის შვილითურთ და ხიზნ
ითა და ჯოგითა და ცხვრითა. ხოლო მეფე ბაგრატ გამაგრდა ციხესა ტფილისისასა. და
ვითარცა ესმა საქმე ესე ლანგ თემურს წინა აღდგომა და სიმაგრე. ეგრეთ გონებ
და თჴთ მისლვასა და მორჩილებასა მეფისა ბაგრატისასა, ვითარცა მორჩილ ექ
მნა ათაბაგი და სხვანიცა მრავალნი. მაშინ ფრიად განრისხნა მძლავრი იგი ზვავი
და ამპარტავანი. მივიდა და გარე მოადგა ციხესა ტფილისისასა. და უბრძანა სპა
სპეტთა და სპასალართა თჴსთა ყოველთავე ბრძოლა ძლიერი და განწირვა თავთა
მათთა. ხოლო რომელნი მე დიდებულნი თავადნი ქართლისანი არა იყუნენ ციხე
სა მას შინა მეფისა ბაგრატის თანა, არამედ წარსულ იყუნეს თჴს თჴსად სახ
იზარსა და სიმაგრესა შინა. და რომელნიმე თანა ჰყუეს რჩეულნი ჭაბუკნი რომ
ელნი სამარადისოდ თანა ჰყუებოდეს მეფესა. ხოლო მოიცვა მძლავრმან ლანგ თემ
ურ სრულიად გარემონი ტფილისისანი. და უბრძანა სიმრავლესა ბანაკთა თვ
ისთასა აღება ციხისა, და შემუსრვა ზღუდეთა ციხისათა. მაშინ მეფემან ბაგ
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რატ დიდად მინდობილმან და მსასოებელმან მოწყალებათა ღ~ისათა განიგულა
წინა განწყობაჳ მათი მეტყუელმან ესრეთ. ფრიად უმჯობეს არს და სანატ
რელ სიკუდილი სარწმუნოვებასა ზედა ქრისტესსა. ვიდრეღარა მორჩილებასა
და იძულებით შეპყრობასა მძლავრისა მის მიერ. და ესრეთ შეიჭურა ჯაჭუ
ჭური ქრისტეს სარწმუნოებისა, და გამოვიდეს შემთხუჲვად და ბრძოლად ლანგ
თემურისა. და მიმტევნეს ბანაკსა მათსა მეფე ბაგრატ და სპანი ქართველთა
ნი. ესრეთ ვითარცა გავაზი გუნდსა წეროთასა, და ვითარცა ლომი მროწეულ
სა ზროხათასა. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი იმიერ და ამიერ. და მოისრა ორ კე
რძოვე სიმრავლენი სპათანი. და უფროსღა უმრავლესნი მოსწყდეს სპანი ლანგ
თემურისანი. და ვერა უძლეს ოტებად მათდა სიმრავლისაგან ბანაკთასა. და
დაშვრეს ფრიად ქართველნი ფიცხელთა ბრძოლათა მიერ და სრვათა. და მოისრნ
ეს ქართველნიცა მრავალნი. და ესრეთ უკუნ იქცეს მუნვე ციხესა ტფილის
ისასა. ამისა შემდგომად ფრიად განძვინებულმან ლანგ თემურ, და ვერ მიმთხ
უეულმან ნებასა გულის თქმისასა. მოიპოვა ღონე ესე ვითარი. და ქმნეს
ჩელტები რკინითა შემზადებული. ესე აღიფარეს და მიეტევნეს ციხესა მას
ტფილისისასა. და ესრეთ მძლავრებით შემუსრეს და აღიღეს ციხე იგი. და
იავარ ყვეს სრულიად შინაგან მყოფნი ციხესა მას შინა. და რომელნიმე მოს
რნეს და რომელნიმე ტყუე ყუეს. მაშინ შეიპყრეს თჴთ მეფე ბაგრატ და დედოფ
ალი ანნა, და მის თანა მყოფნი ქართველნი ყოველნივე. და განიხარა ლანგთე
მურ შეპყრობისა მისისათჴს. და პყრობილ ყო მეფე ბაგრატ, და სრულიად მის
თანა მყოფნი ქართველნიცა. და თჴთ დაიპყრა ციხე, და შეაყენა მას შინა სპ
ანი თჴსნი. ხოლო იიძულა მეფესა ბაგრატს სჯული მაჰმადისი ლანგ თემურ,
და აღუთქმიდა ნიჭთა დიდთა და პატივსა ძმებრივსა, და კვალადვე მინიჭებასა ს

ამეფოსა თჴსისასა. ლიქნითა სიტყუათათა მოქენე იყო პყრობად სჯულისა მისისა
და არა მორჩილ ექმნა ყოვლადვე. რამეთუ მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა თჴს
სა ზედა მეფე ბაგრატ. და დაყო მცირედ რამე მუნ ლანგთემურ. და მერმე
1-26 სტრ., 293v
აუწყეს ნადირთა სიმრავლე და შექცევა ყარაისა. და წარვიდა ყარაიასა შინა
მოინადირეს და შეექცეს კეთილად. მოსრეს სიმრავლე ნადირთა და იშვებდეს უზ
რუნველად და განსცხრებოდეს. მაშინ განიზრახა წარსლვად ყარაბაღს, და აღ
იყარა და წარვიდა. და თანა წარიყუანა მეფე ბაგრატ პყრობილი. და შთასრულ მან
ყარაბაღს დაიბანაკა მუნ რაოდენთამე ჟამთა. და იგონებდა ბოროტსა, რამეთუ
სავსე იყო შურითა და ჵდომითა. რომლისა თხლე არა წარმოიცალიერა. და გარდამო
ეცემოდა გესლი ასპიტისა ბაგეთაგან მისთა. რამეთუ სრულიად ეგულვა და მო
ქენე იყო იავარ ყოფისა თჴს საქართველოსა ვინათგან მეფე ბაგრატ პატიმრად
ჰყუა. და სხვა არავინ საეჭუჲლ უჩნდა წინა აღმდგომი მისი:
X~ განაწესა სპასალარი ერთი ვინმე წარჩინებულთა თჴსთაგანი, და მისცნა სიმრავლ
ენი სპათანი ურიცხვი. წარმოგზავნა საქართველოსა ზედა, და ამცნო სრულიად მოო
ჵრება და დასრულება ქართლისა. და უმეტესად წმიდათა ეკკლესიათა თჴს ციხე
თა და შენობათათჴს ეტყოდა. დაარღვიეთ დაარღვიეთ მისაფუძვლადმდე მისა,
ხოლო მჵცოვანთა მამათა და დედათა და უფროსღა სამღდელოთაგან რომელნიცა შე
იპყრან მოსრან ყოველნივე პირითა მახჴლისათა. და სხვანი წარტყუენონ და ტყუე
ყონ. და მოწვან ცეცხლითა წმიდანი ეკკლესიანი. და ყოველნივე დაბანი და შენობ
ანი ქართლისანი. და ესრეთ ამცნო და განამტკიცნა სარდალნი და ყოველნივე ს
პანი თჴსნი, მძლავრმან უწყალომან ლანგთემურ. მაშინ წარმოვიდენ და მოიწივნ
ეს მსწრაფლ მყისსა შინა არეთა ქართლისათა: ქ~ეს აქეთ. ჩტ~ჟგ:
DA ვითარცა მოიწივნეს მაშინ მოიცვეს ტფილისი, და სრულიად ყოველნივე სანახე
ბნი ქართლისანი. და სრვიდეს უწყალოდ ვითარცა პირველ მეგიპტელთა ღ~ისა
მიერ რისხვით მივლინებული იგი მომსრველი სენი. რამეთუ ესრეთ თქმულ
არს, ორგზის ჟამიც აღარ მოექცევისო. ნანდვილვე ფრიად უბოროტეს ჟამისა
გამოჩნდეს იგინი. რამეთუ მომსრველი იგი ჟამი ზეგარდამო ბრძანებითა ყოვლ
ად მოწყალისა ღ~ისათა მიივლინების კაცთა ზედა, განმრავლებისათჴს ცოდვა
თა ჩვენთასა. და სწვრთნის ვითარცა საყუარელსა ძესა მამა იგი მოწყალე. რა
1-26 სტრ., 294r
თა შეინანონ, და მოიქცენ სინანულად: Dა განგებითა ღ~ისათა მის მიერ ა
ღსრულებელნი გუამნი მკუდართანი ყოველნივე მღდელთა მიერ შეიმუსრვ
ის და იმსახურების. და წმიდათა ეკკლესიათა შინა განწესებულ არს სამარ
ხო მათი. პატივად და სალხინებელად აღსრულებულთა სულთა თჴს. და
მომსრველი იგი სენი ვერ მიეხების მღდელთა რათურთით. და ესრეთ განთა
ვისუფლებულ არს მღდელნი მომსრველთა სენთა მიერცა. და წმიდათა
ეკკლესიათა მიერ ფრიად შიშნეულარს და მძრწოლარე ჭირი იგი მომსრვე
ლი. არამედ მაშინ ფრიად უბოროტეს გამოჩნდეს მომსრველისა მისგან
ჟამისა, სპანი იგი ლანგ თემურისანი საქართველოსა შინა:
X~ არათუ ყოველთა კაცთა სრვა კმა ეყოთ, არამედ წმიდანი ეკკლესიანიცა

და მას შინა მყოფნი სამღდელონი კრებულნი ცეცხლითა დამწვარ იქმნ
ნეს მათ მიერ, მაშინ დაუტევეს ქვემო კერძონი იგი სანახები ქართლისანი
და წარვიდეს ზემოთ კერძო შიდა ქართლად, რომელსა აწ ზემო ქართლად
უწოდენ. რამეთუ პირველ მოსვლასა მათსა დაშთა შიდა ქართლი წარუტ
ყუენველად. მაშინ მივიდეს უსჯულონი იგი წმიდასა კათოლიკე ეკკლესია
სა მცხეთას. უფროსღა და უმეტეს სავსენი შურითა მისითა. ეჰა ვაჳ მე
დღისა მის თჴს და ჟამისა, რომელი მოიწია ჩვენდა სიმრავლისათჴს ცოდვა
თა ჩვენთასა. აჰა წარმოდეგინ ჩვენდა გოდებისა მთხზველად. ჵმა ჰრამათ
მტირალი სამღთო იერემია მეტყუელი ესრეთ. gანიშორა უფალმან საკ
ურთხეველი თჴსი. განაბნია სიწმიდე თჴსი. შემუსრა ჵელითა მტერისათა
ზღუდე ტაძართა მისთა. ჵმა ბრძოლისა მოსცა სახლსა შინა უფლისასა
ვითარცა დღესა შინა დღესასწაულისასა. დაეკუეთნეს ქვეყანასა ბჭენი მ
ისნი. წარწყმიდნა და შემუსრნა მოქლონნი მისნი. მეფე მისი და მთავარ
ნი მისნი წარმართთა შორის და არა არს სჯული. და წწყ~ლთაცა მისთა
არა პოვეს ხილვა უფლისა მიერ:
r~ ესრედ სახედ ყოველივე ყო მძლავრმან უწყალომან ლანგთემურ საქარ
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თველოსა შინა, ვითარცა მეფემან ბაბილოვნისამან ნაბუქოდონოსორ მოაწია
იერუსალიმს შინა. და უფროსღა გარდაემატა მას. რამეთუ მან არა იკადრა
დარღუევა ტაძრისა მის სოლომონისა. თჴნიერ წარღებისა მრავალ ფასსა
მას პატიოსანთა ჭურჭელთა ტაძრისათა. არამედ ამან ლანგთემურ ესეო
დენი ბოროტი ქმნა. ვითარმედ წარიღო სრულიად პატიოსანი სამკაულნი
და შემკობილებანი ჭურჭელნი წმიდისა კათოლიკე ეკკლესიისანი. და იგი
არა ჯერ უჩნდა კმა ყოფად, არამედ თჴთცა შეჰკადრა და ბილწითა ჵელითა წა
რმდებად ჵელ ყო დარღვევად და მოოჵრებად სვეტისა ცხოველისა. შინაგან
და გარეთ ზღუდენი და პალატნი. და ყოველნი შენობანი სრულიად იავარ
ყვეს სპათა ლანგთემურისთა. ამისა შემდგომად აიყარნეს და წარვიდეს. და
სადაცა განვლეს დაწვეს და მოაოჵრეს დაბანი და შენობანი ზემო კერძონი სან
ახებთანი. და ესე ვითარითა სიბოროტითა მიიწივნეს ქვათა ჵევს. და იგიცა მო
იცვეს და წარმოსტყუენეს და ყვეს მრავალი ბოროტი გარეშე წმიდისა ეკკლე
სიისა. და ინებეს წმიდისა მის ეკლესიისა ცეცხლითა დაწვა და დარღვევა.
რამეთუ შინაგან ტაძრისა მის შევტოლვილ იყუნეს ყოველნივე მუნ მყო
ფნი წმიდანი მღდელნი დიაკონნი და ფირჩოსანნი. მღდელ მონაზონნი გლახაკნ
ი და უღონონი დავრდომილნი და დედანი მონაზონნი რომელნი მდგომ იყუნენ ა
ზნაურთა და თავადთა ასულნი და დედანი. ხოლო ესე ყოველნი მონაზონნი გამოი
ყუანნა და შეასხა სამეჩანგო შესასხმელნი. და დაჰკიდნა ეჟუანნი და ზარნი
და ფერჵისა დააბმევინა ათამაშა და ამღერა. და ერთმა მონაზონმა ვინმე აღმო
თქვა, ვაჳ ჩვენს დედაბრობასა ესრა გვეჟღარუნებიან. ამისა შემდგომად
რომელნიცა ინებეს წარიყუანეს. და რომელთა არა დაუტევეს სჯული ქრის
ტესი და ურჩ ექმნენ მათ. და გლახაკნი და დავრდომილნი იყუნეს. მათ ყოველ
თა შეუკრნეს ჵელნი და ფერჵნი და დააწყვეს საშუალ ეკკლესიისა. რამეთუ

იყო ჵმაჳ მათი ვაებისა და ოჵრებისა, ვითარცა ქუხილი ცისა. ხოლო მათ
ყოველთა უკეთურებითა აღსავსეთა აღაგზნეს შიგან და გარეშე ტაძრისა მის
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ცეცხლი მძლაფრი და დაწვეს ტაძარი იგი ქვათაჵევის ღ~ის მშობელისა,
და მას შინა მყოფნიცა იგი წმიდანი და სამგზის სანატრელნი სამღდელო
თა დასნი. რომელნი მას შინა ცეცხლითა აღესრულნეს. და წამებისა ღვა
წლითა და გვირგვინითა შემკულნი აწ იხარებენ წანაშე ღ~ისა, და ჩვენთჴს
ჰყოფენ ვედრებასა. ხოლო დამწვარნი იგი წმიდათა გვამთა მათთა აჩრდილნი
ვიდრე დღენდელად დღედმდე მსგავსად კაცთა სახედ იხილვების იატაკსა მ
ას შინაგან წმიდისა ტაძრისასა. და ესენი სურვილითა წამებისათა და ტრფ
იალებითა ზეშთა სასურველისათა შეთქმულ იქმნნეს, რათა ღირს იქმნენ ი
გინი ქრისტეს თჴს სიკუდილსა და ტანჯვასა. და აქა მცირედ მოითმინეს და
მუნ საუკუნოდ იშვებენ და იმოთხვენ ზეცათა შინა ყუავილთა მათ დაუჭნობე
ლთა: ხოლო უსჯულოთა მათ მოვლეს გარემონი მათ ადგილთანი და წარტ
ყუენნს ყოველნივე. და ამისა შემდგომად წარვიდეს და მიიწივნეს რუის და
დაიბანაკეს მუნ. მოიცვეს სრულიად შიდა ქართლი. დაწვეს და აღაოჵრეს.
და მოვლნეს ყოველნი არენი და სანახებნი შიდა ქართლისანი. და აღიღეს
ციხენი გოდოლნი და სიმაგრენი ყოველნივე თჴნიერ მთისა კავკასიასა. მაშინ
ძირითურთ აღმოფხურეს დიდი ეკკლესია იგი რუისისა, რომელ არს საყდარი
ღმთაებისა ვიდრე საფუძველითურთ დაარღვივეს. და არა სადა დაშთა დაბანი
და შენობანი მათ მიერ წარუტყუენველად. და ესრეთ სრულ ყვეს ბრ
ძანებული იგი ლანგთემურისა სპათა მისთა. ვითარცა პირველ ნაბუზარდ
აწ მთავარ ქონდაქარმან მეფესა ნაბუქოდონორისამან ყო იერუსალიმს შინა
იუდიანთა ზედა, მოქმედმან ესე ვითარისა უკეთურებისამან. რომელმან გან
ასახლნა იერუსალიმით ბაბილოვნად იუდიანნი ძენი სიონისანი. სიტყვისა
ებრ წწყ~ლისა იერემიასა. მოვიდაო ნაბუზარდან მთავარ ქონდაქარი და წინა
შე მდგომი მეფისა ბაბილოვნისა იერუსალიმად, და დაწვა სახლი უფლისა
და სახლი მეფისა და ყოველნი სახლნი ქალაქისანი. და ყოველი სახლი დიადი მოც
ეცხლა ცეცხლითაო. ესე ყოველივე ჩვენდა მომართ აღასრულა უწყალ
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ომან ლანგთემურ და სპათა მისთა, რამეთუ სრულ ყვეს ყოველივე ბრძანებული მისი:
Aმისა შემდგომად აღიძრნეს და წარვიდეს მუნითგან და ჩავლეს კახეთი, იგიცა წარ
მოსტყუენეს და იავარ ყვეს და მრავალნი ტყვე ყვეს და რომელნიმე მოსრნეს პირითა
მახვილისათა. და შენობანი ყოველნივე მოცეცხლეს. და წარვიდეს ლანგთემურისა თა
ნა, მიულოცეს გამარჯვებაჳ: X~ ჟამსა მას მივიდა ლანგ თემურ შაქის და მიერთ
ნეს ყოველნივე მკვიდრნი მის ადგილისანი. მიიმძლავრნა და ვერვის ძალ ედვა წინა
აღდგომად მისსა. და ყო ყოველნივე საბრძანებელსა ქვეშე თჴსსა. მაშინ შემოიკრიბა
და მიერთნეს ყოველნივე კავკასიანნი და ლეკნი. შირვანელნი და გილან მაზანდარ
ელნი. და ჰყუა პყრობილად მეფე ბაგრატ და ყოველნივე მისთანა მყოფნი ქართველ
ნი. რამეთუ დიდად მოქენე იყო და ღონე ჰყოფდა ლანგთემურ მიქცევად სჯულ
სა მისსა ზედა მეფისა ბაგრატისსა. აღუთქმიდა მრავალსა ნიჭსა და პატივსა დიდ

ძალსა და კვალად მინიჭებასა საქართველოსასა. და უკეთუ არა სარწმუნო მექმნა
და არა ისმინო ჩემი ვბრძანო ბოროტითა სიკუდილითა სიკუდილი შენი და ყო
ველთავე ქართველთა რომელნიცა პყრობილ არიან ჩემ მიერ:
X~ მეფემან ბაგრატ არა რას მზრუნველმან თავისა თჴსისამან, და ვითარცა სურვი
ელმან მწარისა სატანჯველისა და სიკუდილისამან ქრისტეს სარწმუნოებისათჴს.
არა ინება და არცა სათნო უჩნდა მორჩილება მათი და დატევება სჯულისა თჴ
სისა. არამედ გამოჵსნისათჴს ქართველთასა. რათა არა მიზეზითა მისითა იქმნ
ას აღსასრული მათი, მის უწყალოსა მძლავრისა მიერ. ამისთჴსცა მოიპო
ვა ღონე რამე ჵელოვნებით ძვინად მათდა აღმრჩეველმან. რეცა თუ პირ მო
რჩილ ქმნილმან ნებასა მათსა. მან ხოლო გულითა შორად განშორებულმან.
მცირედსა ჟამსა შინა უმჯობესისა საქმისა წარმართებისათჴს. რათამცა ჵსნ
ილ და განტევებულ იქმნენ მათ მიერ, და ამისთჴსცა მიჰყუა ნებასა ლანგთ
ემურისასა. ხოლო ლანგთემურს რა ესმა მორჩილება მეფისა ბაგრატისა გა
ნიხარა სიხულითა დიდითა და მსწრაფლ წარავლინა კაცი და თავის უფალყო
პყრობილებისაგან, და მიიყუანა სახიდ თჴსად და შეიტკბო და დიდად პატივ სცა.
1-26 სტრ., 296r
იდა გიორგი ლიხთ იმერეთით და ესმა დვალთაგან ღალატი ქსანთ ერისთვისა. გა
ნრისხნა და განილაშქრა მათ ზედა. და შემოვიდა გზასა აჩაბეთისასა და იწყო ტყუენ
ვა და აოჵრება მათი. და მოაოჵრა სრულიად დვალეთი. მაშინ მოუწოდა სპათა სა
ქართველოსათა და შემოკრიბნა ყოველნივე. და წარმოემართა და მოვიდა და დაიბნაკა
ერთსა ვიწროთაგანსა გზასა სიმაგრისასა, სადაცა წინასწარ ბირებულ იყო მეფისა
ბაგრატის მიერ. ხოლო ოდეს მოიწია მეფე ბაგრატ ადგილსა მასა სადა იგი მზირად
განწყობილ იყუნენ. უქმნეს წინა უკანა სპათა ლანგთემურისთა. მაშინ მიეტევვეს
ქართველნი ვითარცა ხანძარი აღტყინებული ქართა მიერ განძვინებული მდელ
ოთა ველისათა ანუ მაღნართა შინა.
DA ვითარცა ხე ცულითა დაკოდნეს ბეჭნი მათნი და პირითა მახვილისათა მოსრნეს ი
გინი. და მოიწია მათ ზედა რისხვა ღ~ისა საშინელი. ვითარცა იგი ილოცა ეზეკია
მეფემან ღ~ისა მიმართ სენექერემის თჴს. და გამოვიდა ანგელოზი უფლისა და მოს
რა ბანაკისა მისგან ასურასტანელთასა ასოთხმეოც და ხუთი ათასი კაცთაგან მთა
ვართა. ესე ვითარი რისხვა ღ~ისა მოიწია სპათა ზედა ლანგთემურისათა. და მიუწყეს
მათცა საწყაული იგი, რომელ მოუწყვეს საქართველოსა. ვითარცა იტყვის დავით
ასულო ბაბილოვნისაო უბადრუკო. ნეტარ არს რომელმან მიგაგოს შენ მისაგებ
ელი იგი რომელ შენ მომაგე ჩვენ და შემდგომი:
X~ მოსრეს პირითა მახვილისათა ყოველნი სპანი ლანგთემურისნი ვითარ თორმეტ
ი ათასი, და ერთიცა მათგანი არა განერა. და წარიღეს ქართველთა ნატყუენავი და
იავარი მათი და იყუნენ სიხარულით და შვებით განმარჯვებულნი. და უფროსღა
მოხარულ იყუნენ ხილვისათჴს მეფისა ბაგრატისა, და მის თანა მყოფთა ქართველ
თასა. რამეთუ ესრეთ განმარჯვება მისცა ღ~თნ ქართველთა. რომელ თორმეტის ა
თასის რჩეულის ლანგთემურისა სპისა მომსრველთა, თორმეტი კაცი არა დააკ
ლდა მათ მიერ საქართველოსა, ამა წყობათა შინა:
mაშინ ვითარცა მიესმა ლანგთემურს ამბავი ესე. ესრეთი შეუძნდა ვითარმცა სრ

ულიად მიღებულ ქმნულ იყო მისთჴს ყოველივე საჵელმწიფო და განსაგებელი
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თჴსი. იშთვებოდა სულითა. და განიხერხებოდა შურითა. და იმძლავრებო
და ბოროტთა გულის სიტყუათაგან. მაშინ დაღა იდუმა საქმე იგი და დაიზამთრა
მუნვე შაქის ბანაკითურთ თჴსით. და იყო მუნ ჟამსა რაოდენსამე. და ვითარცა მო
იწია თთვე მარტისა. შემოკრიბნა სიმრავლენი სპათანი უმრავლესნი ზღვისა ქვი
შისა და უმეტესი პირველთასა. მაშინ მოუწოდა შარვანშას ბანაკითურთ თჴ
სით, და მოვიდა იგიცა სპითა ურიცხვითა. და წარმოვიდა ლანგთემურ ძალითა მ
რავლითა და საშინელებითა ზარის საჵდელითა საყვირითა და დაბდაბთა ცემითა და
ბუკთა ტკრციალითა. და ესრეთ მოიწია ბარდავს. და მუნ დაუტევნა საჭურჭლე
ნი და ბარგნი სამძიმარი რომელი არა ეჵმარებოდა. და დაარჩია სპანი მეომა
რნი და ესრეთ წარმოემართა და მოიწია მდინარესა მას ზედა მტკუარსა. და გასდ
ვა ჵიდი ნავებითა და განვლეს მას ზედა. რამეთუ მას ჟამსა იყო გაზაფხულის პი
რი და წვიმდა და მოსთოვდა მთათა ჰაეროვნებისაგან. და არღარა ყოვნეს მუნ, არა
მედ მოისწრაფეს შენობათა შინა:
X~ მეფემან ბაგრატ და ძემან მისმან გიორგი შემოიკრიბა სპანი საქართველოსანი.
რომელ
თა მინდობითა და სარწმუნოებისა ღ~ისათა, არა ჰრიდეს სიკუდიდ განწირვად თავთა
მათ
თა. დაღაცათუ უმრავლეს იყუნეს იგინი უმეტეს ასითა ასითა ზომითა. არამედ არა
შეშინდეს არცა მომედგრდეს. ხოლო მეფემან ბაგრატ და ძემან მისმან გიორგი და
ერთ გულთა სპათა მისთა ქართველთა მყის მიისწრაფეს მათდა მიმართ:
a¦ მიხედეთ მაშინდელსა მას სიქველესა და მჵეც ქმნულებასა და სჯულისა სიმტ
კიცესა მკვიდრნო საქართველოსანო. ჩინებულნო და რჩეულნო. და თუ ვითარი ახოვნ
ება და გულს მოდგინება აჩვენეს უსჯულოთა ზედა, არა დაკნინებისათჴს საქართ
ველოსა. რამეთუ ესრეთ ჯერ უჩნდათ მაშინ ბრძოლა მათი, ვითარმცა მჵეც
თა სრვა და შექცევა ყარაიასა შინა:
mაშინ მივიდეს ქართველნი სადა იგი დაბანაკებულ იყუნეს პირველ შემოსლვადმ
დე მათსა, შენობათა შინა ქართლისათა. ესენი მიეგებნეს წინა და მიეტევნეს
სპანი ქართველთანი ვითარცა ლომი ჯოგთა მიმართ კანჯართასა. და ვითარცა მგელი
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ფარათა მიმართ თხათასა და ეკუეთნეს ურთიერთას. და იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი იმიერ და ამიერ. აჰა მიხუდეს რჩეულებსა და ქებულსა ჭაბუკთა ქა
რთველთასა დღე და ჟამი სიხარულისა და განცხრომისა. და პირველსავე კვე
თებასა ზედა მიდრიკნეს იგინი და შეანარცხეს ურთიერთას ვითარცა შავა
რდენთა მიერ განქრეული გუნდი ჭილყუავთა, ეგრეთ საგონებელ იყუნეს ბა
ნაკნი ლანგ თემურისნი. არამედ სიმრავლისაგან მათისა ვერა აგრძნეს ბო
ლოდ კერძოთა მყოფთა ბანაკთა მისთა, ესე ვითარი ძლიერი ბრძოლა თხემსა
რაზმთა წყობისა მათისასა. რამეთუ მაშინ ფრიად სანატრელ საგონებელ იყო
შორით მჭვრეტელთა კაცთა. მიერ ახალ მოასაკეთა მათ მოყმეთა ქართვე
ლთა ჭაბუკთა სიქუჲლე და მკვირცხლ მორბედობა. რომელი კმა იყო ძველთა

განცა გოლიათთა და ჭაბუკთა ომად. რომელთა ზედა მათ მიერ მივიდოდეს
სიმწვავენი დამკვეთებელნი ისართანი. მფეთებელნი ჵრმალთანი და მხეთქ
ებელნი ოროლთანი. დაუშრომელობანი და სიმაგრენი მკლავთანი, და ამას
შინა განგრძელდა ომი: X~ლანგთემურისა მიერ პირველვე განწესებულ
იყუნეს მცველნი, რათა არავის უტევებდენ მლტოლვარეთაგანსა. და მაშინ
ღა შეკრბეს ზოგად ერთ გუნდად. რამეთუ სიფიცხისაგან ომისა ფრიად შე
ძრწუნებულთა ეგულებოდათ სივლტოლა და უკუნ ქცევა. ხოლო ლანგ თე
მურ აღირჩივა განწირვა თავისა თჴსისა და სიკუდილი და არა უკუნ ქცევა:
mაშინ იჵადა მახვილი და თჴთ განვიდა წინა განწყობად, აღიზახა ჵმითა დიდი
თა სპათა მიმართ თჴსთა და განმჵნდეს სპანიცა მისნი, და მიეტევნეს მიმყო
ვრებასა თანა ომისასა:
r~ სპანი ქართველთანი ფრიად დამაშურალ იყუნეს და დაელეწნეს აბჯარნი საომ
არენი. არამედ კვალადცა ფიცხლად იბრძოდეს და სრვიდეს სიმრავლესა მათსა
და დასთხევდეს სისხლსა მათსა, რომელ ყოველნივე მეწამულად იხილვებოდე
ს სპანი ქართველთა ცხენით კაცითურთ. და მოისრა ორ კერძოვე ბანაკი უ
რიცხვი. და უფროსღა ხუთი ზომა სპანი ლანგ თემურისანი მოისრნეს. რამე
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თუ განგრძობასა თანა ომისასა ვერღარა ძალ ედვათ ქართველთა წინა განწყ
ობა მათი დიდსა სიმაშვრალისაგან, და არცაღა იარაღი შერჩომოდათ. არც
აღა ცხენთა მათთა ძალ ედვა სრბა. რამეთუ მე ეგრეთ ვერ ძალ მიც აღწერად
და შესხმა ქებისა სიმჵნე აჵოვნებათა მათ ჭაბუკთა ქართველთასა, ვითარ იგი
სპარსთა წიგნთა შინა წერილ არს ქება სპათა ქართველთასა. მაშინ უკუნ იქ
ცა მეფე ბაგრატ და ქართველნი და მიმართეს სიმაგრესა მთათასა. და დევნა
უყო უკანა მათსა ლანგთემურ და სრულიად სპათა მისთა. ხოლო წინათვე წარ
სულ იყვნეს ხიზანნი საქართველოსანი სიმაგრეთა შინა. რომელნი მე მთათა
შინა კავკასიისასა. რომელნი მე სხვათა სიმაგრეთა მიმართ იმერთასა. და არღარა
ვინ დაშთა საქართველოსა არცა იპოებოდა ხიზანი შენობათა შინა. ყოველნივე შ
ელტოლვილ იყუნეს მთათა მიმართ:
X~ მეფემან ბაგრატ და ძემან მისმან გიორგი მიისწრაფეს სიმაგრეთა შინა. და წა
რვიდეს ქართველნიცა თჴს თჴსად: მაშინ შემოვიდა საქართველოსა შინა
რისხვითა დაუპყრობელითა. და ვითარ იგი გონებდა, ვერ მიემთხვია ნებასა
გულის თქმისა თჴსისასა. ვერ პოვა ხიზანი, და მოვლეს სრულიად ქართლი.
მოაოჵრეს და დაწვეს ყოველნივე შენობანი, და უფროსღა წმიდანი ეკკლესიანი
და მონასტერნი დააქცივნეს და დაწვეს ცეცხლითა. ესე მეორე ბოროტი მოა
წია წმიდათა ეკლესიათა ზედა. და შემდგომად მცირედისა ჟამისა წარვიდა
ლანგთემურ და მიიქცა მუნვე ყარაბაღს. და იყო მუნ ხანსა რაოდენსამე:
X~ მეფემან ბაგრატ კვალად იპყრა სამეფო თჴსი და განაგებდა კეთილად. და მ
ცირედსა ხანსა შინა მიიცვალა სარწმუნოებასა და სინანულსა შინა
მეფე ბაგრატ. და დაჯდა მის წილად მეფედ გიორგი ძე მისი: ქ~ეს აქათ,
dა ამასვე ჟამსა მიიცვალა ყოვლად სანატრელი კ~ზი ელიოზ. და დაჯდა მის
წილად კათალიკოსი გიორგი.

DA ყო გლოვა დიდი მეფემან გიორგიმ, და აღასრულეს წესი დაფლვისა. და შე
მ დგომად ამისა დაიპყრა მეფემან გიორგი ყოველივე საქართველო იმერნი და
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ამერნი და მეფობდა ერთობით სრულიად საქართველოსა ზედა. და ვითარცა ეს
მა საქმე ესე მძლავრსა მას ლანგთემურს სიკუდილი მეფისა ბაგრატისა და
გამეფება ძისა მისისა გიორგისა. კვალად აღივსო შურითა და რისხვითა და
უპყრობელითა. რამეთუ ესეოდენი ბოროტი და უკეთურება არა მოეწყინა.
და არცა დააცხრვო გულის წყრომა თჴსი. მაშინ გამოაყენა მეწინავეთ სარდა
ლი თჴსი სახელით ყარალათი, და შემდგომად თჴთცა წარმოვიდა სპითა ურიცხჴთა:
X~ გასცა საბოძვარი მრავალი სპათა თჴსთა ზედა, და დასცალნა სალარონი და
საჭურჭლენი თჴსნი ყოველნივე. და ესრეთ დაიერთგულნა სპანი თჴსნი და აღ
აზრზინნა იგინი ვითარცა მჵეცნი განრყუნად ქრისტეს სამწყოსთა. და იღრჭენდ
ეს შეგინებულთა კბილთა მათთა ქრისტეს შემოსილსა მეფესა ზედა. მაშინღა
წარმოემართა და მოიწია ყარაბაღს საშინელებითა და დიდ ძალითა ბანაკთა სიმრავ
ლითა. რამეთუ ვერ იტევდა ვერცა ქალაქნი და ვერცაღა დაბანი სპათა მისთა.
არამედ სიმრავლისაგან ბანაკთასა არა იყო რიცხვი. და ესრეთ წარმოვიდა გულ
ის წყრომით აღძრული და მოიწია მზღვართა საქართველოსათა და დაიბანაკა მუნ:
X~ წარავლინა კაცი ერთი და მიუწერა მეფესა გიორგის ესრეთ. ვითარმედ მამა მან
შენმან მეფემან ბაგრატ არა სარწმუნო ქმნილმან მორჩილებისა ჩემისამან ქმნა
ბოროტი. და ზაკვით განხეთქა ზოგი მეფობისა ჩემისა. და ვითარცა ქურციკი
საბრჵით განერა მახეთაგან ჩემთა. და მოსრა პირითა მახვილისათა სპანი ჩემნი
რჩეულნი რიცხვით თორმეტი ათასი, რომელ არცაღათუ ერთი განერა. და უკეთუ
შემდგომად ამისა სარწმუნო თუმცა ქმნულ იყო მორჩილებად ჩემდა, არამცა
მეძიებელ ვიყავ შურისა მის პირველისა. არამედ ვინათგან აწ შენ დაგიპყრ
იან საქართველო თჴნიერ ბრძანებისა ჩემისა:
r~ ქვეყანა ესე ჵრმლითა ჩემითა დამიპყრიეს და საბრძანებელსა ქვეშე ჩემსა არს. აწვე
მოვედ ჩემდა და იყავ მორჩილ ბრძანებისა. ეგრეთ ვითარცა არს წესი მონათა თვ
ისთა უფალთა ზედა. და მეცა კეთილის მოქმედ ვიყო შენდა მომართ. და იყოს
მშვიდობა ურთიერთას შორის:
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X~ უკეთუ არა ინებო მორჩილებაჳ ჩემი ვყო მრავლი ბოროტი შენ ზედა და თემთა
შენთა ზედა, უძვირეს პირველისა. და ესრეთ სრულიად იავარ ვყო სამეფო შენი:
მაშინ ვითარცა ესმა მეფესა გიორგის, განბასრა ამპარტავანება და ქედ მაღლობა მისი
და შეუთვალა მეტყუელმან ესრეთ. დაღაცათუ სარკინოზ ხარ და ბარბაროზ სჯული
თა და არა უწყი წინასწარმეტყუელთა მიერ თქმული, თუ ვითარ იტყვის. უფალი ამ
პარტავანთა შემუსრავს, ხოლო მდაბალთა მოსცის მადლი. ესე უწყოდე რამეთუ მე
მეფობისა შენისა არა უმცირეს ვარ არცა უდარეს:
Aრა უწყია რამეთუ ძირთაგან დავით წინასწარმეტყუელისათა აღმოცენებულ ვართ.
და მის
გამო ღ~ისა მიერ ცხებით განეგების მეფობა ჩვენ ბაგრატოანთა. და ტომნი ვართ
დავით მ

ეფისა და წწყ~ლისა. რომლისათჴს ბრძანა ღ~თნ ვითარმედ ერთ გზის ვეფუცე წმიდასა
ჩემსა დავითს და მე არა ვეცრუვო მას. ნაყოფისაგან მუცლისა შენისა დავსვა სა
ყდართა შენთაო. და ესე დავით იგი არს. რომელმან ერთითა შურდულითა მოკლა
გოლიათი, და შემუსრა ქედ მაღლობა მისი. ამისთჴსცა განგებითა მრავალ მოწყ
ალისა ღ~ისათა მეფე დამკჴდრებულ ვართ სრულიად საქართველოსა ზედა. და ესრეთ
განთავისუფლებულ ვართ, და სხვა მეფე არა უფლებულ არს ჩვენ ზედა. გარნა მე
უფე იგი ზეცათა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე:
X~ მეფობა შენი აქაცა მწრაფლ წარმავალ არს და უმკვიდრო. და მუნ საუკუნოდ გეგუ
ლების ცეცხლი უშრეტი. რომელი განმზადებულ არს ეშმაკთათჴს, და შენებრ
მსახურთა
ყოველთათჴსვე. და მზაკვარებითა მაგით და ჵელოვნებითა ბელზებულთათა,
დაგიპყრიეს
სრულიად აღმოსავლეთი. და გვყავს სიმრავლე ბანაკთა, და სპანი ურიცხვნი. და ესე ს
ამ გზის მოსრულ ხარ და იავარ გიყოფიეს სამკჴდრებელი ესე სამეფო ჩვენი:
DA წილ ხდომილი სამყსო წმიდასა დედოფლისა ჩვენისა ღ~ის მშობელისა. და ესე
არათუ
ძალისა შენისა მოქმედება არს, არამედ ცოდვათა ჩვენთა განმრავლებისათჴს სამარ
თლად გვწვართნა ჩვენ ღ~თნ: r~ ესეოდენი ბოროტი გიყოფიეს, და არა განსძეღ სი
სხლ[.]თა ჩვენთაგან. და კვალად გნებავს შეჭმად ჵორცთა ჩვენთა ძვალთა თანა. და აწ
ვინათგან ეგე ვითარითა სილაღითა მოქადულ ხარ ჩვენდა მომართ მომავალი. მოვედ
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თუმცა არა ხარ სეფე ქალი და დიაც. და თუ შენ არა მოხვალ მე მოვალ ძა
ლითა ღ~ისათა. რჩეულითა სპითა ჩემითა:
r~ სამგზის შენცა გიხილავს, და სიმრავლეთა სპათა შენთათა უწყიან მჵეც ქმნილო
ბა და გამოცდილება ომსა შინა ჭაბუკთა ქართველთასა. დაღაცათუ სიმრავლ
ითა ძალისა შენისა მრავალი ბოროტი გიყოფიეს ჩვენდა მომართ, არამედ უვნ
ებელად არცა ჩვენ მიერ წარსრულ ხარ. და ესრეთ წარგზავნა მოციქული
ლანგთემურისა:
X~ მეფემ გიორგი მსწრაფლ შემოკრიბა სრულიად სამეფო თჴსი სპანი რჩეულნი
იმერნი და ამერნი. მესხნი და კახნი და ყოველივე საქართველო და წარმოვიდა: მაშინ
მივიდა მოციქული იგი წინაშე ლანგთემურისა, და წარმოუთხრა ყოველივე თქმულ
ი მეფისა გიორგისა, და დიდად აქო სიმჵნე და სიქველე მეფისა გიორგისა და სპა
თა მისთა. და სიტყუასა მას ზედა უფროსად განძვინდა ვითარცა მჵეცი ბორ
ოტი. და აღიყარა სიმრავლითა ძალისა თჴსისათა და წარმოვიდა იგიცა და შეე
მთხვივნეს რაჳ ურთიერთას, მაშინ ფიცხად მიეტევნეს ქართველნი ვითარცა ც
ეცხლი თივათა. და აჰა შეიქმნა ომი ძლიერი იმიერ და ამიერ. და დიდად სახე
ლოვნად გამოჩნდეს სპანი ქართველთანი სრვიდეს და იპყრობდეს და განგრძელ
და ომი და შეაძრწუნნეს სპანი ლანგ თემურისანი. და სიმრავლისაგან ბანაკთა მათ
თასა ძრვა ვერ ძალე დვათ. რამეთუ ესეოდენი სიმჵნე აჩვენეს სპათა საქართველ
ოსათა. ვითარმედ შეჰჵდიან კისკასად შუასა შინა რაზმთა მათთასა, და ეგრეთ მახ
ვილ წუდილი სრვიდეს. და განვიდიან თავითგან ვიდრე ბოლოდმდე, და კვალად

მათგან უვნებელად უკუმოიქცეოდიან შორის ბანაკისა მის ისმაიტელთასა. და
ესრეთ სახელოვნად გამარჯვებულნი მოვიდიან ღვ~თივ გვირგვინოსნისა მეფისა
გიორგის წინაშე, და მოულოცევდიან განმარჯვებასა
mაშინ ფრიად შეწუხნა მძლავრი ლანგთემურ ესრეთ რომელ, ამისთანა მარცხი
და ზიანი მას არა ოდეს არ შემთხვია. და ესე ვითარითა სიმჵნითა ლომებრივითა
გულითა შებმა უყვეს და ურიცხუნი სპანი მოისრნეს პირითა მახვილისათა ქართვ
ელთა მიერ არამედ სიმრავლისაგან მათისა არა აკლდებოდათ. ხოლო ლანგთემურ გამ
1-27 სტრ., 299v
ოცდილ იყო და უწყოდა ქართველთა ომისა სიფიცხლე და ადრე სიმაშურა
ლე. ამისთჴსცა დაღაითმინა ვიდრემდის დიდად დაშურნეს ომისაგან ქართველნი:
X~ ოდეს მიმყოვრდა ომი და მზეცა მიდრკა შთასასულელად. სცნა ლანგ თემურ ფ
რიადი სიმაშურალე და დაღალვა მკლავთა და დალეწა აბჯართა საომართა სპათა
ქართ
ველთასა. მაშინღა განიწირა თავი თჴსი მოსიკუდიდ, და აღუძახა ჵმითა დიდითა ს
პათა თჴსთა და განმჵნდეს იგინიცა და ესრეთ მიეტევნეს სპათა ქართველთასა. და
რაც ოდენ ძალე დვათ კვალად შებმა უყუეს, არამედ ვერღარა ძალ ედვათ წინა დ
ადგრომად ფრიადისა სიმაშვრალისა და მოჭირვებისაგან, და მაშინღა სძლეს ბანაკმა
ნ ისმაიტელთამან ლანგთემურ და აგარიანთა. და მიდრკეს ქართველნი და
ივლტოდეს
მთათა მიმართ და სიმაგრეთა:
mაშინ ლანგთემურ წარმოვიდა პირველად და მოადგა ციხესა ტფილისისასა. მაშ
ინ დიდად განმაგრებულ იყო ციხე იგი ტფილისისა. რამეთუ მდგომარე იყუნეს
შინაგან ციხისა სპანი ქართველთანი. და ბრძოლა უყო ძლიერად. და ეგრეთვე
ძლიერად იბრძოდეს მეციხოვანნი. და მოიცვა ლანგთემურ სრულიად გარემონი
ტფილისისანი. და მაშინღა მძლავრებით ინებეს შემუსრვა ციხისა და ეგრეცა
შემუსრეს ზღუდეები. და ხანთა რაოდენთა მე შინა აღიღეს ციხე იგი ტფი
ლისისა და ეგრეთვე ყოველნივე სიმაგრენი ქართლისანი აღიღეს. და დაიპყრა ქა
რთლი და შეაყენნა ციხესა შინა ტფილისისასა სპანი ხვრასნელნი. და თვით
აღიყარა და წარმოვიდა და დადგა მუხნარს. და შემუსრნეს კვალად წმიდანი ეკკლ
ესიანი და მონასტრები და შენობანი ყოველნი აღაოჵრეს და დაწვეს ცეცხლითა და
მაშინღა მოვიდეს ზოგი რომელი მე ქართველთაგანნიცა რომელთა არა აქუნდათ
ძალი სიმაგრისა: X~ იყო ვინმე მთავარი და დიდად წარჩინებული ქართლსა
შინა სახელით ჯანიბეგ. ამა ჯანიბეგისა მამულსა ჩაუდგა ლანგთემურ და
აღაოჵრა დაწვა და დააქცია, და მოუვიდა იგიცა და შეურიგდა, და იყო ხანსა
რაოდენსამე შინა მუნ. და მოვლეს სრულიად ქართლი და მოაოჵრეს და დაწვე
ს. და დიდად ღონე ჰყოფდა და წადიერ იყო შეპყრობად მეფისა გიორგისსა და ვერ
შეუძლო:
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X~ რაჟამს მოუვიდა ჯანიბეგ აღიყარა და წარვიდა და მივიდა სადაცა ჰქონდა ბარ
გი და სამძიმარი თჴსი: X~ არცაღა მაშინ დასცხრა ბოროტისა მისგან შურისა
და გულის წყრომისაგან მეფისა გიორგის თჴს: რამეთუ ჰგონებდა კვალად შთა

მოსლვასა ქართლად და დაპყრობასა. ამისთჴსცა გამოაყენა ამირ სპასალარად
ხოჯა შიხალი და ამირ ჯანშა. ესენი წარმოავლინა საქართველოსა ზედა. და წარმ
ოატანნა თანა სპანი ურიცხვნი. და უბრძანა თითოეულსა თითოსა არესა მტკიც
ედ დგომა და სრულიად მოოჵრება დაწვა და დაქცევა ყოველთავე. რათა არღა
რა დაემკვიდრნენ მკვიდრნი საქართველოსანი მუნ. და წარმოვიდეს იგინი და მოვი
დეს ქართლსა შინა. კვალად იწყეს უკეთურებად და ბოროტის ყოფად წვად
და ქცევად ტყუენვად და სრვად. და უფროსღა წმიდათა ეკკლესიათა ზედა ყვეს მ
რავალი ბოროტი. მაშინ დიდად წადიერ იყუნეს ჵელ გდებად და შეპყრობ
ად მეფისა გიორგისსა, არამედ ვერ შეუძლეს. და ესრეთ მოვლეს დიდითა ოჵ
რებითა ქართლი. მაშინ შეიპყრნეს რომელნიმე ყრმანი მეფისა გიორგისანი,
და ეკითხვიდეს სადა ყოფასა მისსა, და მათ არა რაჳ უწყოდეს. და ვერცაღა შე
მძლებელ იქმნნეს მათგან ცნობისა საქმისასა: da მაშინღა წარმოვიდენ და
მოვიდენ წინაშე ლანგთემურისა, და აუწყეს ვერშეპყრობაჳ მეფისა გიორგისა. და
მაშინ დაჭმუნდა და დიდად მწუხარე იქმნა, და შემდგომად მცირედისა. აღიყა
რა და მივიდა ყარაბაღს და დაიბანაკა მუნ:
X~ იყო ვინმე მუნ კერძოთა არეთასა სახელით სახელით თირ სულთან ქვეყანისა
ჯალაისა.
და ესე იყო სჯულითა მაჰმადიანი. მაშინ ოდეს მოვიდა ლანგ თემურ ღარაბაღს.
ესე თირ სულთან ფრიად წინა აღუდგა ლანგთემურს, და მრავალი ბოროტი
შეამთხვია თჴთ ლანგ თემურს და სპათა მისთა, და იყო განდგომილ მათგან. და
არა მორჩილებდა ლანგთემურს, და რაოდენ ძალ ედვა ბრძოდა მათ. ხოლო
ვერღარა შეუძლო წინა აღდგომად მისსა, და ესრეთ ლტოლვილი წარმოვიდა
და მოვიდა მეფისა გიორგისსა თანა. ხოლო მეფე მან დიდად პატივ სცა და კეთილად
ისტუმრნა იგი. და იყო თანა განმზრახ მისსა და ისმენდა მისსა. და იყო მისთანა
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ჟამ რაოდენმე. და ამას შინა კვალად უფროსად განძლიერდა ლანგთემურ:
sცნა ესე მეფემ გიორგიმ. და დიდად მოურნეობდა საქმის წარმართებასა საქართვე
ლოსასა. და მაშინღა უმჯობესისა წარმართებისათჴს ინება მორჩილებად ლანგთე
მურისა. და ჰკითხვიდა დიდებულთა, თანა განმზრახთა თჴსთა. და განიგულეს წარ
გზავნად კაცისა, მშჴდობისა ყოფისათჴს. მაშინ სცანა რა ესე სულთან თირ. რა
ც ოდენ ძალ ედვა დიდად წადიერ იყო არა ქმნად და დაშლად საქმისა მის, რამე
თუ არა ენება მორჩილებად ლანგთემურისა. არამედ არა უსმინა მეფემან. და წარ
ავლინა კაცი და იჵმო პირველ მოსრული იგი მოციქული, რომელი წარმოევლინა ლა
ნგ თემურს მეფისა გიორგის თანა: r~ ესე იყო შემეცნებულ და ცნობილ მეფისა
მიერ. ესე იყო სჯულითა მაჰმადიანი სახელით ისმაილ, და თანა განმზრახი ლანგთე
მურისა. ამას მოუწიდა და წარავლინა შერიგებისათჴს და მშჴდობის ყოფისა წინაშე
ლანგთემურისა, და შეუთვალა სიტყუანი მორჩილებისანი:
X~ ვითარცა ესმა ლანგთემურს განიხარა სიხარულითა დიდითა და მართლ უკუნ
აქცია იგი
ვე მოციქული. და ესრეთ მიუმცნო მეფესა გიორგის. ვითარმედ ფრიად კეთილი საქმე
აღ

გირჩევიეს თავისა შენისათჴს და სამეფოსა შენთა თჴსცა. და კმა არს დაცადება
ესოდენი
სა სიბოროტისა, ამიერითგან ვყოთ მშვიდობა. და უკეთუ მოხუალ ჩემდა, არცაღა მე
მოვიხსენებ გარდასრულთა მათ ჭირთა რომელნი გიქმნიან ჩემ ზედა. არამედ
ნაცვლად
სიმდაბლისა და მორჩილებისა შენისა, მეცა მრავალი კეთილი ვყო შენ ზედა. და
მიიღო
ჩემ მიერ საბოძვარი და ძმებრივი პატივი. და ვითარცა წარავლინა კაცი იგი. მაშინ
განიზრახა თჴსაგან და თქვა. ესე უწყი. ვითარმედ ესე საქმე ჵელოვნებითრე
განუზრახა
ვს, და ნებავს ცთუნება ჩემი ვითარცა ყო პირველ მამამან მისმან მეფემან ბა
გრატ. და მოსრნა პირითა მახვილისათა რჩეულნი სპანი ათორმეტი ათასი. ესე ვი
თარ ეგების და არცა სარწმუნო მიჩნს საქმე ესე, არამედ ზაკვით ნებავს ცთუნება ჩემი:
mაშინ აემზადა და წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა საათაბაგოსა ზედა. ამისთჴს რომე
პირვე
ლსა ომსა შინა ახლდა სპითა რჩეულითა ათაბაგი ივანე, მეფესა გიორგის. და იყო
მორჩილ მისა. ამა პირველსავე შურსა იგონებდა მძლავრი იგი. და წარმოემართა ძ
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ვირის ყოფად ივანე ათაბაგსა ზედა. და მირაიწია ჩაუდგა შიგან ზემო ქართლ
სა რომელ არს საათაბაგო. და ვერღარა წინა აღუდგა ათაბაგი და ივლტოდა სიმ
აგრეთა შინა. მაშინ მრავალი ბოროტი მოაწია და მოსრა პირითა მახვილისათა
სულნი მრავალნი. მრავალი ტყუე ყო და დააქცია წმიდანი ეკკლესიანი. და დაწ
ვა ცეცხლითა ყოველნივე შენობანი თემნი და დაბანი. და სრულიად იავარ ყუეს
ზემო ქართლი. და წარმოტყუენა და წარიღო მრავალნი საჵმარნი წმიდათა ეკკლეს
იათანი. ხატნი და ნაწილნი ყოველნივე შერიეს და უჵმარ ყუეს. და რაოდენნიცა შ
ეიპყრნეს კაცნი ქრისტიანენი რომელნიმე მოკლეს. და რომელთაცა დაუტევეს სჯ
ული თჴსი, იგინი თანა წარმოიყუანეს. მაშინ წარმოვიდა მუნითგან გარდმოვლო
მთა კლარჯეთისა, და მოიწია მანგლის. და დაიბანაკა მუნ ორთვე. ხოლო მოვიდეს კა
ცნი რომელნიცა მსხემ იყუნეს სამძღვართა საქართველოსათა ისმაიტელნი სჯული
თა მაჰმადიანნი. ესენი მოვიდეს ლანგთემურისა თანა ძვინად მეფისა გიორგისა და
სპათა
საქართველოსათა მეტყუელთა ესრეთ. ვითარმედ ამიერითგან ვერღარა ძალ გვიც მკვ
იდრ ყოფად სამძღვართა საქართველოსათა. არამედ განგვასახლეთ სხვათა ქვეყანისა
კერძ
ოთა. და მუნითგან ვიქმნებით მოხარკე თქვენდა. რაოდენიცა ბოროტი თქვენ მიე
რ ქმნილ არს მათ ზედა, იგინი უმრავლესისა ბოროტისა მყოფელ არიან ჩვენდა
მომართ. და აწცა რაჟამს წარხვალთ ამიერ, უჲჭუელად იგინი ჩვენდა მომართ მჵ
დომ არიან და იღრჭენენ ჩვენ ზედა კბილთა თჴსთა. ხოლო ვითარცა ესმა ესე შეეწყ
ალა იგინი ლანგთემურს დიდად. მაშინ უბრძანა ამირ სპასალარსა თჴსსა ამირ
შიხ ნურადინს და წარატანა თანა სპანი მრავალნი და უბრძანა სრულად მოო
ჵრება კერძოთა მათ საქართველოსათა, რომელნიცა იყუნეს მოსამღურენი ისმაიტ

ელთანი. და წარავლინა ესენი მათ ზედა ბოროტის ყოფად. და ვითარცა მივიდა
მუნ, ბრძოლა უყვეს ურთიერთას. და დიდად კარგად შემოებნეს ქართველნი და
მრავალი მოკლეს და ამოსწყვიტეს. კვალად წარავლინა სხვა ამირ სპასალარი
თჴსი ლანგთემურ და გაატანა მრავალი სპანი. და მივიდეს იგინიცა და შეიბნეს
და სძლეს სპათა ლანგთემურისთა სიმრავლითა. რამეთუ ძლიერად წინა განეწყ
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უნეს ქართველნი და იბრძოლეს დღესა ხუთსა და ვერღარა დაუდგეს. და აარ
თვეს სიმაგრენი და ციხენი. რამეთუ არა იყუნეს მუნ სხვანი ქართველნი არცა
მეფე გიორგი. არამედ იგინი ბრძოდეს რომელნი იყუნეს მოსამძღურენი თათარ
თანი და იგინი უჵდებოდეს მათ:
X~ რაჟამს წარვიდეს იგინი სიმაგრეთა შინა, ვერცაღა პოვეს ხიზანი. და დაწვეს
შენობანი ყოველნივე და მოვიდეს წინაშე ლანგთემურისა. და ამას შინა მოვიდა.
ლანგთემურისა თანა ელჩი ფრანგისა, და მოართვეს ძღუვენი სახელმწიფო. და კვალ
ად ამავე ხანთა შინა სპათა მისთა ძლევა მოეღო ბერძენთა ზედა. და მაშინ
შეეპყრათ ძე პირმშო კეისრისა. და მოართვეს ძე იგი კეისრისა ლანგთემურს. და
განიხარა დიდად, და უბოძა საბოძვარი მრავალი სპათა მისთა. და რაჟამს იხილა
ძე იგი კეისრისა, იგიცა დიდად შეიყუარა და ითჴისა. და შეეწყალა სიჭაბუკე და
შვენიერება მისი. და მასცა მიანიჭა საბოძვარი მრავალი და სამოსელი საჵელმწ
იფო, და ეგრეთვე წარგზავნა იგი სამყოფსა თჴსსა და მშვიდობით განუტევა:
X~ შემდგომად ორისა თვისა აღიყარა იგიცა მანგლისი. წარვიდა და მივიდა
იგი ჵევსა არაგვისასა და დაიპყრა იგი და დაამტვრია. და აღიღო ციხენი და სიმა
გრენი და ყოველნივე ადგილნი იავარ ყო და მოაოჵრა და ხიზანი ვერა იპყრა. და
რამეთუ ყოველნივე შელტოლვილ იყუნეს სიმაგრეთა შინა მთათასა. და ამისა
შემდგომად წარმოვიდა მუნითგან და ხანსა რაოდენსამე უკან. განილაშქრა და დ
აიპყრა ქვეყანა სიასი და სხვანიცა მრავალნი ქვეყანანი თჴსად მიიმძლავრნა,
და ყოველნივე მოხარკე ყო:
Aმისა შემდგომად კვალად იპყრა მეფე მან გიორგი საქართველო. და ვითარცა ეს
მა ლანგთემურს. არავე დასცხრა შურისა და ბოროტისა გულის წყრომისაგან. კვ
ალად აღამზადა სპანი ურიცხვნი და წარმოგზავნნა ძენი თჴსნი სულთაგან უსეინ.
ფირმაჰმად ამირ შიხ აბუბექირ. და სხვანი თავადთა მისთაგანი ჯანშა და თემურ
ხოჯა. აღბუღა სეიდ ხოჯა. შიხალი შვილი. და სხვანი მრავალნი თავადთაგანი
და სპანი ურიცხუნი. წარმოვიდენ და მოვიდენ ერინჯანგს. და შემოადგნენ ციხ
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ესა მას ერინჯანგისასა. რამეთუ მას ჟამსა ეპყრა იგი მეფესა ქართლისასა
და ბრძოლა უყუეს ძლიერად მეციხოვანთა მათ და პირველად ვერა აართვეს
ციხე. და იყუნენ მუნ ხანსა რაოდენსამე. და შემდგომად ხანსა რაოდენისამე
აღიღეს. ამით რომე არავინ ჰყუა თანა მწე და დიდად შეწუხდენ და თჴთვე და
ანებეს. გამოვიდეს მეციხოვანი და ციხის თავი და მოაჯე ექმნნეს. და მაშინ წა
რმოიყუანეს ციხის თავი და უფროსნი მეციხოვანნი და მიჰგუარეს ლანგთემურს:
X~ ძენი ლანგთემურისანი წარმოემართნეს საქართველოსა ზედა მოვიდეს მანგლ
ის და დაიბანაკეს მუნ: X~ სცნა საქმე ესე მეფემან გიორგიმ. წარგზავნა მოცი

ქული და შეუთვალა სიტყუა სააჯო სიმშვიდისა. ითხოვა მათგან მშვიდობა და
აღუთქვა მორჩილება. და ურთიერთას დაგება. მაშინ უსმინეს ძეთა ლანგთე
მურისათა. და მიუმცნეს და აუწყეს ლანგთემურს:
X~ ვითარცა ესმა ლანგთემურს მორჩილება მეფისა გიორგისა, მანცა ინება მშვ
დობისა ყოფა ურთიერთას. და მიუმცნო ძეთა თჴსთა და იჵმო იგინი თჴსთა თა
ნა და წარვიდნენ. მაშინ წარგზავნა ლანგთემურ ძენი თჴსნი ძალითა მრავლითა
ბაღდადსა ზედა, და მივიდეს და აღიღეს ბაღდადი. და დაიპყრეს არაბისტანი და მრა
ვალი თემნი. და ყუნა საბრძანებელსა ქვეშე თჴსსა. და წარმოიღეს მრავალი ნა
ტყუენავი. მაშინ იდგა ლანგთემურ თავრიზსა. და წარმოვიდა რათამცა იხილოს
ციხე იგი რომელი პირველ აღიღეს ძეთა მისთა. ციხე იგი რომელსა ეწოდა
ალინჯა. და წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა სიმრავლითა ბარგისათა, და კარვებ
ითა მრავალ ფერითა. და მივიდა და ნახა ციხე იგი ალინჯა. და კვალად განამ
აგრა იგი და წარვიდა, და დადგა ტბასა მას გელაქუნსა. სცნა რა ესე მეფემან
გიორგიმ. მაშინ წარმოგზავნა ძმაჳ თჴსი და ძღვენი მრავალი, და მიუმცნო ეს
რეთ. ვითარმედ პირველადცა მოგვიხსენებია, და აწცა მასვე პირობასა მოგახ
სენებთ ვითარცა გნებავს ეგრეთ ვართ მორჩილნი ბრძანებისა თქვენისა. და
სადაცა გნებავსთ გილაშქრებთ. და ამიერითგან ვყოთ მშვიდობა და ურთიერთას
ერთობა. და ამიერითგან კმა არს დაცხრომა გულის წყრომისა და არღარა მოხს
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ენებად გარდასრულთა მათ საქმეთა ხოლო ლანგთემურცა მორჩილ ექმნა და
უსმინა. და მიუმცნო ვინათგან სარწმუნო ქმნილ ხარ მორჩილებასა ჩვენსა. არცა
ღა მე მოვიჵსენებ შურსა პირველსა მის საქმისასა. და ამიერითგან ნუღარამცა კა
დრებულ არს თქვენ მიერ და სპათა შენთა წყინობად და ჵდომად და რბევად. მათ
და რომელნი არიან სამღვართა საქართველოსათა სჯულითა მაჰმადიანნი, და ვიყვ
ნეთ მშვიდობის მყოფელ ურთიერთას. მაშინ აღიყარა და წარვიდა ბარდას. და
იყო მუნ წელიწადსა ერთსა. მაშინ განაგო ყოველივე საქმე თჴსი ლანგთემურ. და
კვალად ინება წარსლვა ქართლსა ზედა. და წარმოვიდა და მოვიდა მუნვე მანგლისს:
mაშინ იყო ადგილსა მას კერძოთა სომხითისასა თავადი ერთი რომელსა ეწოდა სახე
ლად ადგილსა მას მარტინი. ხოლო სახელად ეწოდა თავადსა მას ესაია. და ამას მი
ეცა პირობა ლანგ თემურისათჴს მისვლად მის თანა, და ვერღარა მისრულ იყო.
და იგონებდა ბოროტსა მისთჴს. ხოლო ესმა რა თავადსა მას ესაიას შეწუხდა ფრი
ად. მაშინ წარვიდა შიშითა შეპყრობილი და მივიდა ძისა თანა ლანგთემურისასა და
ევედრებოდა რათამცა თანა შემწე ექმნას მამისა მისისა თანა. და აღუთქვა ნიჭად
ლარნი დიდ ფასისანი. მაშინ შეეწყალა ძესა მას ლანგთემურისასა შარუხს და მივ
იდა რამეთუ დიდად შემწე ექმნა, და მიმადლა იგი მას. მაშინ უძღვნა ძღვენი მრავ
ალი და ლარნი საჵელმწიფონი ლანგთემურს. და მიიყუანა იგი შარუხ ძემან ლანგთე
მურისმან დაგებად მამისა თჴსისა. იხილა რა იგი ლანგთემურ. მიუგო მრისხანებით
ვითარ იკადრე წინა აღდგომად და ურჩებად ჩემდა. მაშინ ფრიად მოაჯე იგი წინაშე
მისა, და სათნოებისათჴს ძისა მისისა მიუტევა და შეიწყალა და უბოძა ხალათი. რამე
თუ ჰყვუა თავადსა მას ესეაიას ასული შვენიერი. და რა სცნა ძემან ლანგთემურისმ
ან აბუბექირ ეტრფიალა იგი და სთხოვა ცოლად და მისცა. და იყუნენ მიერითგან წყ

ალობის მიმნიჭებელ. კვალად წარვიდა აღბუღას ძე ათაბაგი ივანე და მივიდა იგი
ცა ძღვნითა მრავლითა ლანგთემურისა თანა, და შეეწყალა იგიცა და სცა პატივი და
უბოძა საბოძვარი მრავალი: dა მიუვიდნენ: ყოველნივე თავადნი სომხითისა სა
მცხისა და კარისა. მაშინ სცნა ესე მეფე მან გიორგიმ. წარავლინა ძმაჳ თჴსი კოსტა
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ნტინე ძღვნითა მრავლითა. და იყო ფრიად მოაჯე მის წინაშე. და ისმინა მისი
და შეიწყალა იგი. და აღიყარა მუნითგან და წარვიდა ქვეყანასა მას ქურთის
ტანისასა და დაიპყრა ქურთისტანი:
DA კვალად იხსენებდა ძვირსა და ბოროტსა საქართველოსათჴს. და წადიერ იყო გა
თათრებისათჴს მეფისა და სრულიად ქართლისა. მაშინ წარმოგზავნა პატრონი შ
ირვანისა სახელით შიხ ბარაჰიმ საქართველოსა შინა, რათა მივიდეს და შეიტყოს
ყოველივე ბეგარა და გამოსაღები ქართლისა. და შემდგომად მცირედისა თჴთცა
წარმოემართა და მოვიდა კარსა. და სცნა რა ესე მეფემან გიორგიმ, წარმოავლინა
ესაია თავადი იგი სომხითისა. ესე წარავლინა წინაშე ლანგთემურისა რათამცა
არა შემოვიდეს იგი ქართლსა შინა. და რამეთუ იყო ჟამი მკისა და მოსავლის
აღებისა. შეუთვალა სიტყუანი სააჯონი ესრეთ. ვინათგან გვიყოფიეს მშვიდობ
ა და ერთობა. მიერითგან არა რაჳ ურჩობა გვიქმნიან. და არცა ჯერარს თჴთ მპყ
რობელთა შარავანდედთაგან განტეხა პირობისა. და აწ შეიწყალე ქვეყანა ესე და ნუ
ღარა გარყუნი. რომელსაც გვიბრძანებთ მზა ვართ აღსრულებად სამსახურისა
და მორჩილებისა თქვენისა. წარავლინა და წაატანა თანა ძღვენი მრავალი და ფეშ
ქაში სახელმწიფო. და რა მივიდა ესაია თავადი იგი მეფე გიორგისა, და მიარ
თვა ძღვენი და ფეშქაში. რამეთუ ფრიად განრისხებულ იყო და სურვიელ იყო
მოოჵრებისათჴს საქართველოსა. მაშინ შეუთვალა მეფესა გიორგის. უკეთუ
გნებავს მშვიდობისა ყოფა, და არა იავარ ყოფა საქართველოსი და სიცოცხლე
თავისა შენისა. აწვე მოვედ ჩვენდა და იპყარ სჯული ჩვენი, და იყო ჩვენ მიერ
დიდად პატივცემულ და საყუარელ. და არცა საწაჵდენ სამეფოსა შენსა. და არ
ცაღა აღვიღებ ხარკსა. და მიიღო ჩემ მიერ სხვაცა მრავალი ნიჭი და საბოძ
ვარი. და იყოს უკუნისამდე მშვიდობა შორის ჩემსა და შორის შენსა. და უკეთუ
არა მორჩილ მექმნა მოვაოჵრო და ვყო სრულიად უმკვიდრო ქვეყანა ეგე შენი:
X~ უკეთუ რჯულისა ჩემისა რწმუნება არა გნებავს, მოვედ ჩემდა და დაიდევ ხარკი
რაცოდენ ძალ გედვას. და შემეცნებულ ვიქმნნეთ მშვიდობით და კეთილად. და
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ვითარცა გნებავს ეგრეთ წარვედ სამეფოდვე შენდა ჩვენ მიერ მინიჭებითა ს
იმრავლეთა ნიჭთათა და საბოძვართა. და ვითარცა განუტევე ძე იგი კეისრისა, ეგ
რეთვე შენ წარვედ მშვიდობით. და ესრეთ წარავლინა მოციქული. და ვითარცა წ
არვიდა იგი. მაშინცა არავე დასცხრა ზაკვისა და შურისა მისგან ბოროტისა.
არამედ იტყოდა უკეთუ აღიღონ და შეიკრიბონ მოსავალი და საზრდო თჴსი მკვიდ
რთა საქართველოსათა, მიერითგან ვერღარა შემძლებელ ვარ ვნებად მათდა. რა
მეთუ წარვლენ სიმაგრეთა შინა. და აღიყარა და წარმოვიდა და დადგა მახლობელ
ად სამძღვართა. მაშინ ყოველთავე ისწრაფეს და აღიღეს მოსავალი თჴსი სიმაგრეთა
შინა. და ივლტოდეს მთათა შინა მაგართა. და მივიდა მძლავრიცა ლანგთემურ

სპითა მრავლითა და ურიცხვითა. და შევლო ქვემო ქართლი დიდითა ოჵრები
თა წვითა და ქცევითა. და წარვიდა მეფე გიორგი სიმაგრეთა შინა. და მივიდა
ლანგ თემურ შიდა ქართლს. და ჩადგა და მოაოჵრა ყოველნივე შენობანი. და შემუ
სრნეს წმიდანი ეკკლესიანი. არამედ ვერ ეწიფა ბოროტსა მას გულის თქმასა თჴ
სსა. რამეთუ ენება შეპყრობა მეფისა გიორგისა, და დატყუეება ტყუეთა. და ვერ
ცა ერთსა შემძლებელ იქმნა პოვნად. და იყო ხანსა რაოდენსამე მუნ და აღ
იყარნენ და წარვიდენ. და მიადგნენ ციხესა ბირთვისისასა. და იყო იგი დიდად გან
მაგრებულ და იყუნენ შიგან ციხესა მას შინა ბირთვისისასა თავადნი წარჩინებულ
ნი საქართველოსანი რიცხვით ოც და ათნი. და იყო ციხის თავად სახელით ნაზალ,
და სხვანი მრავალნი აზნაურნი და მსახურნი საქართველოსანი:
X~ სპანი. ლანგთემურისნი შიშით მძრწოლარენი ფრიად მჭმუნვარე იყუნეს. და უარ
ჰყოფდეს ციხისა მის აღებასა. რამეთუ მრავალ გზის ვნებულ იყუნენ მათ მიერ
და უწყოდენ ციხისა მის სიმტკიცე, და საზრდელთა სიმრავლე. და უფროსღა ციხის
ათა და მჵეც ქმნილობა და ომსა შინა სიფიცხლე. რამეთუ მრავალნი სპანი
მოესრათ, და მათ მიერ მრავალი ჭირი შემთხვეოდათ ციხისა მისგან. სცნა რა
ლანგთემურ ესე ვითარი სიმტკიცე შეძრწუნდა ფრიად. და ჰკითხვიდა თანა
განმზრახთა თჴსთა:
X~ დაასკვნეს მიდგომა მეტყუელთა ესრეთ. არა სადა დაშთომილ არს სიმაგრენი და
ცი
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ხენი რომელი არა აღგვეღოს, და იგიცა ადვილ არს თქვენ მიერ. მაშინ
მიადგეს ციხესა მას სიმრავლენი სპათანი, და გამოვიდეს ციხოვანნიცა იგი ჭაბ
უკნი რჩეულნი. მიეტევნეს და განეცვნეს შიგან ვითარცა მახჴლი ლესული
ორ პირად მკუჲთელი მძოვრსა რასამე და მრავალნი სულნი მოსრნეს პირითა
მახვილისათა. და დასჩქაფნეს ხარბად სისხლნი ვითარცა ღვარნი პერად აღძრულ
ნი ფიცხელთა წჴმათა მიერ. და სცნეს რა ესე ვითარი მჵეც ქმნილობა სპათა ლანგ
თემურისთა, მყის იჵმიეს სივლტოლა და უკუნ იქცეს მუნით. რამეთუ ჰყუა ერთ
კერძო ბანაკი ფარულად ადგილსა ერთსა. და დევნა უყვეს უკანა მათსა ქართვლ
თა, და შეანარცხეს იგინიცა ურთიერთას, და ივლტოდეს ორ კერძოვე განწყობილ
ნი სპანი ისმაიტელთანი. და ამოსწყვიტეს და უყვეს მრავალი ზიანი. და ესრეთ შე
მოიქცეს გამარჯვებულნი და აღვსილნი საშოვრითა მრავლითა, შევიდეს ციხესა
შინა. ხოლო სცნა რა ესე ლანგთემურ წარმოვიდა თჴთცა ძალითა მრავლითა გან
კვინებული გულითა მრისხანითა. მივიდა და მოიცვა სრულიად გარემონი ციხისა
ნი. და აღუშენა გარემოს ციხეები საფრად. და შეაყენნა სპანი მრავალნი. და
თჴთ მიადგა წინა კერძო ბჭესა მას ციხისასა. და მუნცა აღაშენა ციხე. და განავ
ლინა ბრძანება რათა მტკიცედ ბრძოლა უყონ. და მოიცვნეს კუთხნი ორკერძოვე
ციხისანი. და მტკიცედ ეგნეს შინაგან მეციხოვანნი უზრუნველად. და იბრძოდეს მს
გავსად შეძლებისა მათისა. და გამოჵდა მსგეფსი ერთი და ვერ შეუძლეს აღებად:
X~ იყო კლდე ერთი და მუნითგან პოვეს მცირე რამე აღსავალი. და იყო ვინმე სპათა
შორის ლანგთემურისთა კაცი სახელით ბეგიჯან ესე იყო მეგიპტელი. ამან მოი
ჵელოვნა და შეიპარა ღამე შიგან ციხისა მის და აღიყუანა თანა თხა ერთი და დაკ

ლა შინაგან ციხისა და დაუტევა იგი და თჴთ წარმოვიდა. ამისთჴს ჰყო საქმე იგი რა
თა საცნაურ იქმნას ციხისა მყოფთა მიერ კადნიერება მათი: sცნეს რა ესე ში
ნაგან მყოფთა ციხისათა კვალად უფროსად განმტკიცდეს და იყუნენ უშიშრად:
X~ აუწყეს ლანგთემურს აღსავალი იგი კლდისა მის. მაშინ განიხარა ფრიად და უბრ
ძანა ყოველთავე შეწუნა კიბეთა ბანბისათა. და კვალად წარგზავნეს კაცი იგი მეგი
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პტელი აღსაძრომელსა მას კლდისასა. და მოაბა წვერი იგი დაწნულისა კიბისა.
თავსა კლდისა მის მტკიცედ. და მასვე ღამესა შეუვიდეს თითოეულად სპანი ლა
ნგთემურისანი მრავალნი, რომელი ვერა აგრძნეს მეციხოვანთა. კვალად მიიწივნეს
შინათ გამოციხისა კარსა და უგრძნობელად აღახუნეს კარნი ციხისა მის. და ეს
რეთ მიეტევნეს შინაგანნიცა და გარე მყოფნი თათარნი. და მაშინღა სცნეს ქარ
თველთა და შეიბნეს ფიცხლად. დაერივნეს ქართველნი გულითა სისხლთა მ
ღვრელითა. და განაპეს მრავალ კეცნი იგი რაზმი მათი. და მსგავსად ქუხილთა
იხილვებოდა მსმენელთაგან ცემანი და კუჲთებანი აბჯართანი, და ძლიერად ბრძ
ოლა უყვეს ქართველთა. და უმრავლესნი მოსრნეს და დააკუჲთეს. და ბოლოს ეგ
რეთვე დარჩა გამარჯვება და ძლევა ლანგთემურს სიმრავლისაგან სპათასა. მაშინ
აღიღო ციხე იგი ბირთვისისა და მოართვეს შეპყრობილნი მრავალნი დიდებულ
ნი და აზნაურნი ჵელ პყრობილნი. და თჴთ ციხის თავი იგი სახელით ნაზალ პყრ
ობილად მიგვარეს. და ყოველთავე წარკვეთეს თავნი მათნი. და მისცა ცოლი ციხ
ის თავისა ნაზალისა, სულთანსა შარვანისასა. და სხვათაცა სხვა მიანიჭა წყალ
ობა მრავალი სპათა მისთა. და უფროსღა მას რომელმან იჵელოვნა აღება ციხისა მის:
DA რომელნიცა იყუნეს ციხესა მას შინა მრავალნი ამოსწყვიტნა, და უნრავლესი
ტყუედ წარიყუანა. მაშინ განაწესა ციხის თავად ერთი წარჩინებულთა თჴსთაგა
ნი რომელსა ეწოდა მაჰმად. და მისცა მას სპანი მრავალნი, და შეაყენნა იგინ
ი ციხესა მას შინა ბირთვისისასა. და უბრძანა მათ დაწვა და მოოჵრება მუნ
მკვიდრთა, და უფროსღა წმიდათა ეკკლესიათა დარღვევა. და თჴთ წარვიდა შამს:
ხოლო ტყუე და ალაფი ყოველი გაგზავნა სამარყანს: ქ~კს. ჟ~: 1394
DA ამიერითგან ვერღარა შემძლებელ იქმნა კვალად მოსვლად საქართველოსა შინა.
რო
მელი ნუმცაღა ქმნილ არს მოქცევა მისი ძალითა ღ~ისათა, ვითარ კეთილის მოქმედ
და მოწყალე და ჵელის ამპყრობელ იყო წმიდათა ეკკლესიათა და ქურივთა და
ობოლთა
თჴს მკვიდრთა საქართველოსათა:
r~ შვიდ გზის იავარ ყო საქართველო ბოროტმან და ღ~ისა მიერ რისხვეულმან შვიდ
გზ
ის წყეულმან. და ამიერითგან დააცადა:
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X~ წარვიდა რაჳ ლანგთემურ. მაშინ მეფემან გიორგიმ კვალად იპყრა საქართვე
ლო მოოჵრებული და იწყეს შენობად. და მას ჟამსა წარვიდა მძლავრი
ლანგთემურ, და დაიპყრა თურქის ტანი ინდოეთი სპარსეთი შირაზი ადარბად
აგანი და შეიპყრა ბურსას მჯდომი ხუანთქარი. რომელსა სახელად ეწოდებო

და ბაიაზითი. ესე იყო თესლი ოსმანისა. და შემდგომად ექვსასისა წლისა
მაჰმადის გამოჩინებისა. ამას ჟამსა შინა გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ოსმ
ან. და ესე იყო სჯულითა სუნი. ამან იწყო მეკობრობად. და შემოიკრიბნა მრა
ვალნი სხვანი მეკობრენი და თანა შემწენი. და გაგმდიდრებულ იქმნა ფრიად
სიმრავლითა ნატაცებთათა. და დაიპყრა სრულიად არაბისტანი და ანატოლი. და
ტახტად ეპყრა ბურსა. და მის ზედა განილაშქრა ლანგთემურ:
r~ ამა ოსმანის ძეთა ეპყრა ბურსა. და ესე ბაიაზითცა თესლი იყო ოსმანისა. ხო
ლო ლანგთემურ ბრძოლა უყო და სძლო. რამეთუ შეიპყრა ბაიაზით ხვანთქარ
ი და ჩასვა რკინისა ყაფაზასა და ეგრეთ პატიმრად თანა ჰყუა და დაიპყრა ბურსა
და სანახები მისი:
X~ კეისარმანცა ყო მორჩილება მისი. მიართვა ძღვენი მრავალი და მისცა ხარაჯა
ლანგ თემურს. კვალად რუსეთიცა დაიპყრა. და ამისა შემდგომად წარმოვიდა და
მოვიდა თურქისტანს და მუნ სალმობიერ იქმნა და ბოროტი იგი ბოროტად
წარწყმდა. რამეთუ მაშინ განუყო ძეთა თჴსთა ქვეყანანი. რომელსამე მისცა
ინდოეთი. რომელსამე ხვარასანი. და რომელსამე ადარბადაგანი. და მიერითგან
ვერღარა შესძინეს ძეთა მისთა მისლვად საქართველოსა შინა. რამეთუ იქმნა
მათ შორის შური და ჵდომა. და მას ჟამსა განისვენა საქართველომან და იწყეს
შენობად. და მეფობდა მეფე გიორგი და მიიცვალა: და მოკლეს მეგრელთა მეფე
გიორგი იმერეთისა. ამასვე წელსა გარდაჵდა დიდი მეფე ბაგრატ იმერეთისა. და
დაჯდა მეფედ ძე ბაგრატისა კოსტანტინე, და იმეფა შვიდ წელ და მოკლეს ჩა
ლაღას. ხოლო ოდეს ლანგთემურ მოვიდა მაშინ შეინახეს დიდოეთს ძე ბაგრატისა
და ძმა გიორგისა დავით. და ოდეს აღესრულა მეფე გიორგი. მაშინ შთამოიყუანეს
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ქართველთა და კახთა დიდოეთიდამ და გააბატონეს ქართლსა და კახეთს. და მას
ჟამსა მწყსიდა კეთილად საქართველოსა კზ~ი ბასილი. და იმეფა დავით კეთილ
ად და მშვიდობით. და შემდგომად ჟამსა რაოდენსამე შინა მიიცვალა. და დაჯ
და მის წილ მეფედ ძე მისი გიორგი. და ესუა ცოლად ამირეჯიბის ქუცნას ას
ული ნათია. და შვა ძე სამნი. ალექსანდრე, ბაგრატ, და გიორგი. და ამას ჟამსა
შინა მჯდომარე იყო კ~ზი გიორგი, და გარდაიცვალა კზ~ი გიორგი. და დაჯდა კზ~ი
ელიოზ. და გარდაიცვალა კზ~ი ელიოზ, და დაჯდა მიქაელ. და მოკუდა კზ~ი მიქ
აელ და დაჯდა დავით. ხოლო მეფობდა მეფე გიორგი კეთილად და მშჴდობით.
და ჟამსა რამოდენსამე შინა მიიცვალა იგიცა. და დაჯდა მის წილად ძე მისი
ალექსანდრე: ქ~კსა, რ~ა: 1414
და იყო ჟამსა მას კზ~ი დავით, და მიიცვალა იგი. და დაჯდა ელიოზ. და მიიცვა
ლა ელიოზ. და დაჯდა კზ~ი თეოდორე. და მოკუდა კზ~ი თევდორე, და დაჯდა კზ~ი
შიო. და ამან მეფემან გარდამატა სხვათა მეფეთა საქართველოსათა. და იყო
კაცი სახიერი და სწავლული ყოვლისავე საღ~თოსა საეროსა ზნეობითა აღსავსე.
და გული უთქმიდა კვალად გებად პირველსავე საზომსა ზედა მოყუანებად წმიდა
თა ეკკლესიათა თჴს და საქართველოსა. რამეთუ იყო მაშინ ყოველი ესე საქართვე
ლო უსჯულო თემურისაგან უნუგეშინისცემოდ განსრული. და სრულიად აოჵ
რებული დედა ქალაქი მცხეთა. და დიდი წმიდა კათოლიკე ეკკლესია. და ეგრეთ

ვე ყოვლნი ეკკლესიანი საყდარნი და ციხენი ყოველნივე სრულიად საფუძველით
ურთ დაექცია და მოეოჵრებინა. და ყოველნი სულნი ქრისტიანენი დედაწულით
ურთ ტყუე ექმნა. ესე იავარ ნაქმარს ქართლზე მეფე იქმნა. ამის მეფობად
მდე მუდამი ტყუენვა რბევა და მოოჵრება ჰქონდა ქვეყანასა ჩვენსა. რომელი
ქართლისა შემცირებულ იყო მრავლის ტყუენვისა და რბევისაგან. და არა სად
ათ აღუჩნდა ნუგეშინის მცემელი, ვიდრემდის არა მეფე იქმნა დიდი ალექ
სანდრე. ამან იწყო ბრძოლა უსჯულოთა მათ. და მრავლის ბრძოლითა და
ზეგარდამო შემწეობითა განასხნა ყოველნი უსჯულონი მზღვართაგან საქარ
თველოსათა:
1-26 სტრ., 306r
ქკ~სა. რ~ბ: მეფე ალექსანდრე და ივანე ათაბაგი კოხტას შეებნეს თურქთა. ახ
ალციხე ამოსწყვიდეს. ამ მეფის ალექსანდრეს აღმზრდელმან მრავლის ჭირ
ნახულობითა. ბებია მისმან ქუცნა ამირეჯიბის მეუღლე ყოფილმან რუსა.
ამან იწყო მრავლის ღვაწლითა და გულს მოდგინებით აღშენებად წმიდისა სვეტ
ის ცხოველისა. პირველად გამოკაზმა და იწყო შენებად სვეტთა საყდრისათა. და ვე
რღარა სრულ ყო აღშენება მისი, ეგრეთ მიიცვალა ამიერ სოფლით. და ვითარ
ეგულებოდა მეფესა ალექსანდრეს, ეგრეთვე იგულა და იგულს მოდგინა ოცდაოთ
ხისა წლისამან იწყო აღშენებად სვეტის ცხოველისა. და აწ ახლად აღაშენა და გა
ნავრცო და განასრულა და ყოვლითა მოკაზმულობითა შეამკო და განაშვენა. და
დაადგინა პატრიაქად მიქაელ. და მრავალი წმიდანი და პატიოსანნი მონაზონნი მღ
დელნი მგალობელნი და მოწესენი შეკრიბნა. და რომელიცა ძველთაგან გარიგებ
ული შესავალი ჰქონდა. გინა გარიგებულნი აღაპნი და სხვანი საეკლესიო საჵმ
არნი ანუ ქვეყანანი ჰქონდეს მას ზედა მრავალნი შეუმატა და უფროსად განა
ვრცელა. და კვალად ქართლსა და კახეთსა და სადაცა ყოფილ იყო მკვიდრი მი
სი მამულნი. რომელნიცა ძველთა ჵელმწიფეთა მამა პაპათა და დედა შვილთა გა
ერიგებინნეს და გაესაზღვრნეს და შეეწირნეს, ეგრეთვე ამანცა ჯერ იჩინა და ყო
ველნივე შესწირნა. და ეგრეთვე სადაცა მოოჵრებულნი აგარაკნი ჰქონდა ყოვე
ლნივე აღუშენნა. და ყოველნივე საქართველოს უდაბნონი მონასტერნი და ეკკლეს
იანი სოფელნი აგარაკნი აზნაურნი და გლეხნი განუწესნა და შესწირნა. და კვალად
აღაშენა მცირე ეგუტერი მთავარ ანგელოზისა მცხეთას სამარხოდ: ქ~კს. რი~თ:
მეფემან ალექსანდრემ ლორე აღიღო და კვალად ინება აღშენება ყოველთა საქარ
თველოს ციხეთა და საყდართა. აღაშენნა და განავრცნა. მას ჟამსა შემოსავალი
არსაით იყო სახლისა მისისათჴს. და ამით საქართველოს კვამლსა ზედა ორმეო
ცი თეთრი მალად განაჩინა. ასოცდარვა ქორონიკონზედ. საქართველოს ციხენი
საყდარნი და მონასტერნი ყოველნივე სრულიად ახლად აღაშენნა და შეამკუნა. და
კვალად მისგან დადებული მალი, მანვე ამოჰკუჲთა. და ყოველნი ქრისტიანენი
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ფრიადსა მშვიდობასა და მყუდროებასა შინა ამყოფნა. თათართაგან კაცთ მოასხმიდა
და დაასახლებდა. და ქვეყანა ესე საქართველოსა ესრეთ აღავსო: ქ~კსა, რ~ლ:
დასვა მეფედ ქართლსა და იმერეთს პირველი შვილი ვახტანგ. და შერთო ფანასკე
რტლის ქალი და დაჳ თაყას ფანასკერტელისა დედოფალი სითი ხათუნ. ხოლო თვით

მეფემან ალექსანდრემ სახე მონაზონებისა შეიმოსა, და უწოდეს სახელად ათანასე. და
აღაშენნა მისთჴს სენაკნი და სახლნი დიდნი ქვიტკირისანი. მცხეთას მისგან აღშენებ
ულსა მთავარ ანგელოზის ეკუდართანა. და მუნ დადგა ვიდრემდის ცხოვრებდა. სასო
ებითა და მოღვაწებითა. ხოლო ოდეს დასვა პირველი შვილი ვახტანგ ქართლსა და
იმერეთს. მასთან დააყენა უმრწემსი ძმაჳ მისი დიმიტრი და დასვა კახეთს: ქ~კს რლ~გ:
მეფედ უმრწემესი ძმა დიმიტრისი გიორგი. და შერთეს ნესტან დარეჯან იმერელ მეფ
ის ქალი: მაშინ ოდეს დაიპყრა ალექსანდრემ იმერეთი, განაძეს ძე კოსტანტინ
ესი მეფე იმერეთისა ბაგრატ:
X~ შემდგომად სიკუდილისა მძლავრისა ლანგთემურისა, კვალად იპყრეს არაბისტანი,
ანატოლი. ძეთა მათ ბაიაზით ხვანთქრისათა. და კვალად იპყრეს ბურსა ტახტი და ყო
ველი სამკვიდრო მამულნი მათნი. და უმეტეს გაძლიერდენ და იწყეს ბრძოლად
ქრისტიანეთა ზედა. და მცირედ მცირედ კადნიერ ქმნილთა მათ ზედა ძლევის
მოქმედ
ებენ ყოველთავე საბერძნეთსა ზედა. ამისა შემდგომად განიგულეს ბრძოლა დიდ
ისა ტახტისა, და სამეუფოსა დედა ქალაქისა კოსტანტინოპოლისა. და იყო ურთიერ
თას შორის დაუცადებელი ბრძოლა ძლიერი. და სძლეს ოსმალთა და ხვანთქარმა
სულთან მაჰმად. და მიდრკნეს ბერძენნი. შეაიწრეს ფრიად კეისარი. მძვინვარედ ზე
და დასხმითა რომელნი გარე მოადგეს კოსტანტინო პოლის ქალაქსა მას სამეუფოსა.
სძლეს და აღიღეს კოსტანტინო პოლი ოსმალთა: ქ~კსა. რ~ლბ: ქ~ეს აქათ, ჩ~მე
DA იყო ჟამსა მას კეისარი სახელით კოსტანტინე პოლეოლოღოს. და პატრიაქი აღ
სრულებულ იყო. მაშინ აღიხუნეს და დაიპყრეს სრულიად საბერძნეთი ოსმალთა.
და ოდეს აღიღეს კოსტანტი პოლი მას, ჟამსა დაბნელდა მზე. რომლისა ამბავნი
ვრცელად წერილ არს ცხოვრებასა ბერძენთასა. და იყო სამარადისოდ ბრძოლა
ძლიერი.
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და კვალად იყო შური და ჵდომა ძეთა შორის ლანგთემურისთა. რამეთუ ფრიად მო
შურნე იყუნეს იგინი ურთიერთას შორის. და ჟამსა ამას განთავისუფლებულ იყ
ვნეს მკვიდრნი საქართველოსანი. და იყუნენ მშვიდობით განსვენებასა შინა:
Aმასავე ქკ~სა ჯანშა ყაენი ახალ ციხეს მოუჵდა: Aმასვე ქ~კსა იოანე ათაბაგი
მიიცვალა:
k~კსა რ~ლგ მეფემან ალექსანდრემ დასვა კახეთს უმრწემესი ძმაჳ დიმიტრისი გ
იორგი. და მისცა ზემო კერძონი მთის ალაგნი მუნითგან არაგვს გამოღმართ ჵევ
ძმარამდის. კვალად ჵევ ძმარიდამ გაყოლილი ლილოს სერამდინ. რაოდენი ლ
ილოს სერსა წყალი გასდის და შეერთვის მარტყოფის წყალსა გაყოლით, ვიდ
რე ამართულადმდე. და ამარ თულას გაყოლით ვიდრე აჯისუმდე. და აჯისუს გა
ყოლით ვიდრე მტკურის შეს ართავამდე. და მას ქვემოთ მტკუარს გაღმართი და
შაქისი ვიდრე შირვანის სამძღვრამდე. დაჰყო მცირე რამე ხანი და აღესრუ
ლა სავსე დღითა. მას ჟამსა იჯდა კ~ზი შიო; ოდეს აღესრულა მეფე ალექსან
დრე მაშინ მოვიდა იმერითს ძე იმერელ მეფისა კოსტანტინესი მეფე ბაგრატ.
გამოაძო ძე ალექსანდრე მეფისა ვახტანგ, და დაიპყრა იმერეთი: k~კს. რლ~ე:

Aღბუღა და ყუარყუარე შეიბნეს Aმავე ქ~კსა. მეფე ვახტანგ მიიცვალა და არა ესვა
ძე. და დაჯდა მის წილად უმრწემესი ძმაჳ მისი დიმიტრი. და ჰყუა მეუღლედ
დედოფალი გულანშარ. და მეფობდა კეთილითა და მშვიდობის მყოფლობისა მე
ფობითა. და მოკუდა კზ~ი შიო და დაჯდა კზ~ად ძე მეფის ალექსანდრესი დავით:
k~კს, რ~მა: მიიცვალა მეფე დიმიტრი, და დარჩა ძე მისი კოსტანტინე: ამი
სა შემდგომად იქმნა ბრძოლა, კახთა უფლისა გიორგისა და ბაგრატსა შუა
მეფობისათჴს ქართლისა. რამეთუ იყო მეფის ალექსანდრეს ძმაჳ ბაგრატ
და შვილი რომელი ზემო ვახსენეთ გიორგი კახთა უფალი. სძლო გიორგიმ ბაგრა
ტს და დაჯდა ქართლს მეფედ. და იყო რამე ხანი და გააძეს გიორგი. და
დასვეს ძმა ალექსანდრე მეფისა და ძე მეფის გიორგისა ბაგრატ. ხოლო კახთა უწ
ოდეს მეფედ ამიერითგან მეფედ. რამეთუ უწოდენ კახნი კახთა უფალსა მეფედ:
ხოლო
რაჟამს იპყრა მეფობა ქართლისა მეფემან ბაგრატ. მოიმორჩილნა ქართველნი
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და მესხნი. შეიყარა ლაშქარი შთავიდა კახეთს, დაიმორჩილნა კახნი. და განაძო
ძმის წული მისი და დაიპყრა კახეთი:
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sახელითა ღ~ისათა აწ ვიწყოთ ცხოვრება ბაგრატონიანთა მეფობისაჳ: ქ~კონსა.
რ~მბ:
Dაჯდა მეფედ ძე გიორგისა ბაგრატ და ძმა ალექსანდრესი. და ჰყუანდა ცოლად
დედოფა
ლი ელენე. და ესხნეს ამათ ძენი ორნი, ალექსანდრე და დავით: და იყო მეფობასა
შინა მეფეთ მეფისა ბაგრატისსა დიდი მოსვენება ქრისტიანეთა. ამისსა ჟამსა შინა
იყო ყაენი ასან ბეგ. მორჭმული და ორისავე საყაენოსა მპყრობელი. არაოდეს დარ
ბეულ იყო ქართლი დიდსა თეიმურაზს უკანის. იყო შენება და განსვენება. ამას ჟამ
სა შინა არა იყო ხარაჯა და არცა მალი ქართლსა შინა, არამედ განთავისუფლდეს
ყოველნი სამეფონი და არენი ქართლისანი მონებისაგან თურქთასა. ესე მეფე ბაგრატ
იყო მორჭმული სახელოვანი. ამას ჰქონდა ქართლი სომხითი და მონებდა ლორის პა
ტიახშნი კახეთისა შარვანისა და სამცხისა. და ჰყუეს იმერელნი ოდიშარნი გურიუ
ლნი აფხაზნი სუანნი ჯიქნი და მთიულნი კავკასიანნი. ამას შინა უკუდგა დადიანი
და გურიელი, და უკუიტანნეს ოდიშარნი და აფხაზნი. შეჰყარნეს ერთად და აღა
რა მსახურეს ბაგრატ მეფესა. იწყინა მეფე მან და შეიყარა. მივიდა და დადგა ცხ
ენის წყალსა ზედა. იქით ისინი მოადგეს. ქნეს რაზმი და შეიბნეს. იპრიანა ღ~თან
და გაიქცნეს დადიანი ოდიშარნი. დაჵოცნეს და დაატყუევეს და მოსწყვიდეს ქარ
თველთა. მიჰყუეს თანა ჩაუდგეს შინაგან დაწვეს და დააქციეს ციხენი სიმაგრენი.
მობრუნდეს გამარჯვებულნი. და წარმოიტანეს თანა ტყუე და მძევალი. ამა ზედა
აღარა ჰქონდა თავი ჵელთა მეფესა. ლიხთა იქით იყო და ქართველნი თანა იახლნეს.
k~კონსა. რმ~დ. ¸ეიყარა ყაენი უზუნასან, და მოვიდა სომხითს. მოადგეს ბარათი
ანთა. და ორბეთისა ძირსა დიდად კარგად დახვდეს ბარათიანნი და გამაგრდეს და
ვერა უყუეს რა. მოვიდეს და ტფილისი აიღეს. თჴთ ყაენი მუხნარს დადგა. აღ
ივსო ქართლი ლაშქრითა. მოოჵრდა სრულ ქართლისა ადგილი. იჵმნა ყაენმა

ნ ბარათიანნი მოინდუნა ნახნა და შეიწყალნა. მოსცა მრავალი და აღვსნა პირ
თამდის. ამას ზედა აიყარა ყაენი და წარვიდა. და გამოუშვნა ბარათიანნი შეწყ
ალებულნი. და უბოძა მრავალნი მისაცემელნი: ამისა შემდგომად გარდაჵდა
წელიწადი. k~კს, რ~ნ: კვალად უზუნოს ყაენი მოვიდა სამცხეს ყუარყუარეს
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უშველა ჩიხორს. შეიბნეს მეფე ბაგრატ იმერეთისა. და ათაბაგს ყუარყუარეს
გაემარჯვა: k~კსა, რ~ნა: ქართველთ მეფემ თავრეზს გილაქმა და თემურა აა
ოჵრა: k~კსა. რნ~გ. მეფე ბაგრატ იმერეთისა დაიჭირა ყუარყუარემ ტყუედ,
და დაატყუევა ციხესა შინა: k~კსა. რჳ~გ. Aთაბაგი ბაადურ გარდაიცვალა
წლისა ოცდა ერთისა. ოკდონბერს ათს: დასაბამითგან ექვსი ათას. პ~ბ:
k~კსა, რჳ~დ. Öვალად შეიკრიბა ერი ურიცხვი და წარმოემართა უზუნ ასან ძა
ლითა დიდითა სამცხესა ზედა. ესმა ესე ყუარყუარეს და ორთა ძეთა მისთა,
რამეთუ პირის პირ განწყობა ვერ ძალედვათ სიმრავლისაგან ურიცხობისა სპათა
მათთასა. და ქმნეს განზრახვა, რათა სამთაგან ერთი წარსრულ იყო. და დაეცხრო
გულის წყრომა მძლავრისა მის, რათა არღარა მოსრულ იყუნეს ქვეყანასა სამცხ
ისასა. მოვიდა სამცხეს, და მერმე მოიწივნეს აწყუერს. და მოსრნეს მრავალნი ქრის
ტიანენი მღდელნი და მონაზონნი და ერის კაცნი. და წარტყუენნეს სრულიად სამც
ხე. აიყარა ყაენი და წარვიდა საყაენოსა თჴსსა. და ტყუე ყვეს ხატი აწყუერისა
ღ~ის მშობელი, და წარიყუანეს ქვეყანასა მათსა. და იქმნა დიდი გლოვა და მწუ
ხარება მიუთხრობელი. სრულიად მესხთა ზედა. აღდგეს ყოველნი და შთავიდეს ქ
ართლს ვიდრემდის მწირობენ მუნ შვიდ წელ. მიიცვალა ძე მეფის ალექსან
დრესი მეფე გიორგი კახთა, და დაჯდა მის წილ ძე მისი ვახტანგ. და გარდაჵდეს
მცირე რამე ხანი და წარვიდა კოსტანტინე თათარშიგან. და სხვამან ვერავინ გაბე
და ქართველმან დარბაისელმან წარსლვა თათარშიგან და ბატონის ხლება. დიდ
ად ერთ გულად და კარგად იყუნეს ბარათა შვილნი. და იგინივე წაჰყუეს თანა და მსა
ხურეს. და წარჰყუა მზე ჭაბუკცა პირმშო შვილი ყუარყუარესი. იპრიანა ღ~თნ და იწ
ყინა ამოწყუედა საქრისტიანოსა. შეედვა ყაენსა სენი სასიკუდინე. ქნა ღ~თან
და მოკუდა ყაენი უზუნ ასან. და მიიღო პატრონობა ძემან მის მან სულთან
მან. და ძმა მისი იაღუბ ეშურებოდა მიღებად პატრონობასა. დააგდეს თათ
ართა ტფილისი და სომხითი, და დაიჭირა მეფემან ბაგრატ. ჩაუჵდეს ბარათიან
ნი დაიფორაქეს ელი და დაჵოცეს მრავალი თათარი. ხოლო სულთანი და მკით
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ხველნი სჯულისა თათარისანი უქადაგებენ სჯულსა თჴსსა. ხოლო იცოდა მზე
ჭაბუკ არაბული და სპარსული და თათრულიცა. ესეოდენ სწავლულ იყო ენი
თა და წიგნითა მათითა, ვიდრემდის ყოველთა ღრმათა სცნობდა. და მისგან ესრეთ აღ
მოვიდოდის სამღთონი სიტყუანი პირით მისით. და სჯულისა მათისაგანცა ყოველ
ივე ზედა მიწევნით უწყოდა. და მათისავე სჯულისა წიგნთაგან დაუყოფდა მედგა
რსა პირსა მათსა და მიერ დღითაგან ვერღარა ვინ იკადრა ამის პირისათჴს სიტყვ
ისა ყოფად წინაშე მისსა. ხოლო მიეცა ძლევაცა ესე ვითარი. რამეთუ იყო უსჯულ
ოსა მის მთავრისა კაცი ერთი ფალავანთა თავი დიდი და გოლიათი. რომელსა
სახელად მალანი ეწოდებოდა. და მატდა ყოველთა კაცთა სიდიდითა, ვითარ წყრთა

ერთ ანუ უფროსცა. და არავინ გამოჩინებულ იყო სიმრავლესა მას შინა მრკინო
ბელ მისსა. ამან ინება ოდეს მე განმცდელობა მზეჭაბუკისი. და ვითარაცა ც
ნა ესე არღარა ყოვნა, არამედ ვითარცა ლომმან მსწრაფლ შებმა უყო. და მინდობი
ლმან ღ~ისა, და ყოვლად წმიდისა აწყუერისა ღ~ის მშობელისამან, აღიყუანა და უპა
ტიოდ მიწასა ზედა დასცა. ესე რა იხილეს ყოველთა მათ ლაშქართა დიდებულ
თა ერთა. დიდად განკვირვებულ იქმნნეს, და თქმად რასამე უღონო იყუნეს. ესენი და
სხვანი უმრავლესნი მჵნე ქველობანი მოენიჭნეს. ბრძანა ღ~თნ და წარმოავლინა დი
დითა პატივითა სულტანმან კოსტანტინე, და წარმოატანა თანა მზე ჭაბუკცა. და
მოვიდა კოსტანტინე თათართათ ყაენისგან შეწყალებული. მას უკანის მძლე ექმნა
სულთანსა იაღუბს. დაიპყრა პატრონობა და დაჯდა ყაენად ასან ბეგის შვილი იაღუბ
ბეგ განზრახვითა ეშმაკისათა. ამას შიგან გამოჵდა ხანი და სოფელმან მისი ბეგარა არ
დაიკლო. მიიცვალა მეფე ბაგრატ რაჭასა. და იყო დიდი გლოვა და მწუხრება სამე
ფოსა ზედა. აღიღეს და დამარხეს გელათს მათსა სამარხოსა შიგან:
Aმასვე შიგან გამოჵდა ხანი: kკს~ა. რჳ~ვ: დაჯდა მეფედ ალექსანდრე მეფის
ძის დიმიტრი შვილი კოსტანტინე, და მეფობდა კეთილითა მეფობითა. არღარა იყო
წყენა თათართაგან. დაიმორჩილნა იმერელნი ოდიშარნი და აფხაზნი. მსახურებდა
ათაბაგი და მორჩილებდეს კახნიცა. არა სადათ იყო წყენა ქრისტიანეთა. იყო მო
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სვენება და დაწყნარება. არამედ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ. მაშინ ოდეს მოვიდა
უზ
უნ ასან მძლავრითა ლაშქრითა. და წარიყუანეს ხატი იგი აწყვრისა ღ~ის მშობელი
ქვეყანასა
მას უცხო თესლთასა. ესე ვითარი რისხვა ღ~ისა მიავლიანა. არცა შობა დედაკაცმან, არ
ცა პირუტყუმან. არცა ყო ხემან ნაყოფი. არცა მიწამან აღმოაცენა. და იქმნა დიდი
გამოძიება მათ შორის, უცხოსა ამისთჴს საქმისა. და იტყოდეს რამე არს ესე. რომელნი
მე იტყოდეს შეცდომით იქმნა. ხოლო სხვანი სხვსაცა რასმე მიზეზსა მოიღებდეს.
ხოლო
უბრძნესთა კაცთა მის ქვეყანისათა ესრეთ თქვეს. ოდეს იგი საქართველოს ვილაშ
ქრეთ. მაშინ ერთისა დიდისა საყდრიდაღმენ ფიცარი ერთი შემკული მრავლითა პ
ატივითა ვიხილეთ და წარმოვიღეთ. და მგზავრობასა მას ჩვენსა უცხო სასწაული
ვიხი
ლეთ მისგან. რამეთუ მწუხრსა ჩავასვენით უღრმესსა ადგილსა ბარგისასა. და
ვითარცა განთენდის აღმოვიდის სიღრმისაგან და მაღლად მჯდომარე იხილვებოდ
ის და ვითარცა მზე ბრწყინევდის, და საქმე ესე უეჭუჲლად მისგან იქმნა ქვეყა
ნასა ჩვენსა. და თუ გნებავს განრინება ჭირისა ამისგან იგი მოვიძიოთ და ქვეყან
ასა მათსა განუტეოთ: mაშინ მოიძიეს წმიდა ესე ხატი, და პოეს რა, ესრეთ გან
იზრახეს. მოვედით და დავაკრათ კიცვსა უჵედნსა. და უკეთუ წარვიდეს მართლი
ად გზასა თჴსსა, უწყოდეთ რამეთუ ამისგან არს ესე ყოველი. და უკეთუ მიიქც
იოს სხვით კერძო. მაშინ შეხდომით რამე იქმნა და არა ამისგან:
DA ვითარცა დააკრეს კიცუსა მას ზედა წმიდა ესე ხატი, ესრეთ მართლიად წარმოემა
რთა გზასა სამცხედ მომყუანებელსა. ვითარმცა საჩინო მჵედარი და აღვირითა მპ

ყრობელი და მმართებელი: DA ვითარცა იხილეს უცხო თესლთა საკვირველება
ესე, განიხარეს სიხარულითა დიდითა ფრიად, და წარმოგზავნეს პატივითა. და თანა
წარმოჰყუა სიმრავლე ცხენებისა ფრიადი, რომელთა ზურგები ჩადრეკილები, დღ
ესცა ქადაგებს მაშინდლსა სასწაულსა. ხოლო უცხო თესლთა მათ არა რაჳ იზრუ
ნეს ცხენებისა მათისათჴს. ვინადგან უზომოსა მის ჭირისაგან ჵსნასა მოელოდეს,
და განგებითა საღ~თოთა მცირედთა ჟამთა სამცხეს მოიწია, ადგილსა მას რომელსა
აწ ელავსი ეწოდების. და იქმნა დიდებული სასწაული. რამეთუ მყის განათლდა
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სრულიად სამცხე და განბრწყინდა წესისაებრ პირველისა. და ვითარცა იხილეს
ყოველთა ანასდათი იგი შეცვალება ბნელისა ნათლად. და მიხედნეს ადგილსა მას
და სახედ ელვისა ბრწყინვიდა ხატი ყოვლად წმიდისა. განკვირვებულთა თქვეს რამე
არს ესე ელვის სახედ ბრწყინვალე. და მიერითგან ეწოდა ადგილსა მას ელავსი:
DA შეკრბეს ყოველნი და მივიდეს და იხილეს ხატი ესე ყოვლად წმიდისა ღ~ის
მშობელისა
ბრწყინვალედ მჯდომარე კიცუსა ზედა. და სიმრავლე ცხენებისა გარემოს მისსა. გა
ნკვირდეს უცხოსა მას ზედა საკვირველსა და ადიდეს ღ~თი და ყოვლად წმიდა ღ~ის
მშობ
ელი. და ცრემლითა მჵურვალითა ღაღად ყუეს მისსა მიმართ კურთხეულ არს მოსლვა
შენი დედაო სახიერისა ღ~ისაო. რასათჴს დაგვიტევენ ესეოდენითა ჟამთა ბნელსა შინა
რომელთა შენ მიერ ვიხილეთ საღ~თო ნათელი ძისა შენისა:
DA ვითარცა ესმა ხატისა სასწაულითა მოსლვა მესხთა ქართლს მყოფთა ვითარმედ
სამცხ
ე განათლდა. განიხარეს სიხარულითა დიდითა ფრიად. და თქვეს უეჭვჲლად ხატი
ყოვ
ლად წმიდისა მოსუენდა, აღვდგეთ და წარვიდეთ ქვეყანასა ჩვენსა. ხოლო მეფე
კოსტანტი
ნე აყენებდა და არა უტევებდა წარმოსლვად. და ვითარცა ჰპოვეს ჟამი მარჯვე. აღდგ
ეს ღამესა ერთსა და წარმოემართნეს ყოვლით სახლეულით მათითურთ. და ესმა მეფე
სა ვითარმედ მესხნი წარვიდეს. აღიმჵედრა ლაშქრითა თჴსითა, და დევნა უყო
ვითარცა
იგი ოდესმე ფარაო ისრაილთა. და მოეწივნეს ადგილსა რომელსა არადეთ ეწოდების.
ხოლო მესხნი მოუბრუნდეს სახელსა ზედა ყოვლად წმიდისა აწყუერისა ღ~ის
შობლისასა
და განეწყუნეს ურთიერთას და შეიბნეს კოსტანტინე მეფე და ყუარყუარე ათაბაგი და
მესხნი:
k~კსა. რო~ა: Tთვესა Aგვისტოსა. ი~გ. ათაბაგს და მესხთ გაემარჯვა. და ესე ვითარი ძ
ლევა აღადგინეს მესხთა ქართველთა ზედა. რომლისა მსგავსი არა სადა სმენილ არს.
და მოსრნეს მრავალნი წარჩინებულნი მეფისანი: X~ მეფე ლტოლვილი მცირედითა მჵ
ედრითა განერა და უკუნ იქცა სახედ თჴსად: ხ~ მესხნი უკმოიქცეს ძლევა შემოსილნი
მშჴდობით, და მადიდებელნი ყოვლად წმიდისა ღ~ის მშობელისანი და მოვიდეს
სამცხეს. ამისა

შემდგომად გარდაჵდეს წელნი ორნი. მერმე ვითარცა წესი არს და ჩვეულება ეშმაკისა,
აღძრნა ეშმაკმად მოძულემან კეთილისამან თათარნი ქრისტეანეთა ზედა. შეკრბა
სიმრ
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ავლე ურიცხვი თურქმანთა და მომართეს სამცხეს: ქ~კსა რო~გ: mოვიდეს და მოად
გეს ტაშირზედა. მოუმცნეს მეფესა ქართლისასა რათა ქვემოთ ქართველნი შეუჵდენ
სამცხეს. ვითარცა ესმა ესე ყუარყუარეს და ძეთა მისთა მზე ჭაბუკს და ბაადურს. შე
მოკრიბნეს სპანი თჴსნი და დაადგრეს სიმაგრესა ადგილსა ქვიანისა მთისასა. რათა
უკვე
მიიწივნენ მათდა, მყის განეწყუნენ და შებმა უყონ. და სხვათა ყოველთა თემთა და
ქვეყა
ნათა მათთა უბრძნეს ციხეთა და სიმაგრეთა შინა ყოფა და განმაგრება: vითარცა იგი
ეპისკოპოსსაცა წმიდისა ამის დედა ქალაქისასა. უბრძანეს რათა ხატი ყოვლად წ~ისა
აწყუერი
სა ღ~ის მშობლისა ციხესა საჭურჭლესა შინა დაასვენონ: DA ვითარცა ესრეთ იქმნა:
k~კს: რ~ოდ:
მოვიდა ყაენი იაღუბ ურიცხვითა ერითა. და უბრძანა ერთსა თავადსა და ლაშქარსა
მისსა
რათა ჩაუდგეს სამცხეს. ჩაუდგნენ და მოიცვეს სრულიად და იავარ ყუეს ქვეყანა
სამცხისა.
და მერმე მოადგეს ციხესა და ქალაქსა ახალ ციხისასა. ჰბრძოდეს დიდ ხან, და
ვერღარა და
უდგნა სიმაგრემან. გატეხნეს ციხე და დაწვეს ქალაქი და დაიპყეს ჵელთა მესხნი
დარბა
ისელნი ციხოვანნი. მერმე აიყარნეს და მოადგეს ციხესა და ქალაქსა აწყუერისასა. და
მოწვეს აწყუერი და მოაოჵრეს ქალაქი და ციხესა ვერ უძლეს ბრძოლითა აღებად და
წარსლვა ინებეს. მაშინ ეზრახნეს ციხოვანთა და უქადეს მშვიდობა, და არა დაქცევა სა
ყდრისა და ციხისა. ამას ზედა გამოედვნეს. შესცთენ მცველნი იგი ციხისანი და მაწყ
ვერელი და მას თანა სხვანიცა ჩინებულნი. განიზრახეს აღიხუნეს კლიტენი ციხისანი
და თჴნიერ თხოვისა და ბრძოლისა, უმღრთოსა მას მთავარსა მიართვეს. და მან
განიხარა
ფრიად. და აღუთქვა ვითარმედ არა რა ავნოს მათ და გამოენდვნეს. და ვითრცა
შევიდეს
ციხესა მას შინა, მიეტევნეს ვითარცა მჵეცნი და იავარ ყუეს ყოველი საჭურჭლე
საყდრისა. და ერი ურიცხვი დედებით და ყრმებითურთ. რომელნი მე მოსრნეს
მახვილი
თა, ხოლო სხვანი ტყუედ წარიყუანნეს. ხოლო ხატი ყოვლად წმიდისა სასოსა ჩვენისა
შემკო
ბილი თვალთა მიერ პატიოსანთა. და ცოდვათა ჩვენთაგან ტყუე ყუეს და მიჰგუარეს
უსჯუ

ლოსა მას მთავარსა. ხოლო მას ფრიად განუკვირდა შემკობილება ხატისა მის. და
პატიოსნო
ბა თვალთა. და ბილწითა ჵელითა თჴსითა განძარცვა შემკობილობა ხატისა. და
შემდგომ
ად ამისა აღაგზნეს ცეცხლი ფრიად დიდ ძალი, და მას შინა შთააგდეს. ხოლო ცეცხ
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ლი იგი დაშრტა, და ხატსა ყოვლადვე არა შეეხო. არცა თუ ნაბრძვილი აჩინა
რომელი ესე მრავალთაგან და თჴთ თვალითაცა ჩვენითა სახილველ იქმნა:
esე რა სასწაული იხილა ერთმან ვინმე ლაშქართა მათ შინა მყოფთაგანმან ქრის
ტიანემან, და და სჯულითა არა მართლ მადიდებელმან. აღიპარა ხატი იგი ყოვლად
წმიდისა და წარახვია ფაკელსა წმიდასა. ამას შინა ბრძანა ყაენმან რათა სომხითი მოა
რბიონ. ბარათა შვილი გაუზახა და მისი უკეთესი ლაშქარი მალვით. მივიდეს და
დაესხნეს შეუგრძნად დმანის და ქვეშის ჵევსა. წარმოიღეს ტყუე ალაფი უამ
რავი. დაუვარდა ჵმა ბარათიანთა გარდაუდგეს წინა ცოტათა ლაშქრითა. იპრიანა
ღ~თნ ესე გაემარჯვათ რომე ერთის ქართველისაგან ასი და ორასი მოიკლა. და
ჵოცეს და ამოსწყვიტეს დაატყუევეს. და ცოტა რამე გარდამოეხვეწა ცხენ კეთი
ლი და თავად კარგი. კარგად იყო სულხან ბარათა შვილი, ერთი ასეთი დარბ
აისელი მოკლა ყაენის კარზედ მის თანა არ იყო. და სხჴს ნაჵოცისა ანგარიში
არ იქნებოდა. რანიღაც გარდაიხუჲწნეს მივიდეს ყაენსა თანა. ერთობ ეწყინა
და დაუმძიმდა ლაშქართა ამოწყუეტა. და ამას ზედა აიყარა ყაენი სამცხით და წა
რვიდა. და დატყუევდა აწყუერისა ღ~ის მშობელი: Tთვესა სეკდენბერსა. კ~ე. და მოქ
ალაქენი და რაცა ციხესა შიგან იყო დიადი სული წაასხეს. და წარვიდა ყაენი მის
სა საყაენოსა: X~ რომელი ზემო ვაჵსენეთ კაცმან ქრისტიანემან და სჯული
თა არა მართლ მადიდებელ მან წარასვენა ქვეყანასა მათსა: ვითარცა ესმა ესე
ყუარყუარეს, და მეუღლესა და ძეთა მისთა, განრისხნეს გამცემელთათჴს ციხისა
თა და სიკუდილად დასჯა. ბრძანეს მაწყუერელისა და სხვათა ყოველთა რომელნი
შინა განმცემელ იქმნნეს. და იძლია ბუნებითისა მოწყალებისაგან, არღარა სიკუ
დიდ დასაჯნა, არამედ ექსორია ყუნა: aმისსა შემდგომად მოიძიეს სხვა ეპისკ
ოპოსი, და პოვეს საზღვართაგან პონტოსათა ქალაქით ტრაპიზონელი სახელით ს
ვიმიონ. რამეთუ მაშინ საჭეთ მპყრობელობდა საყდარსა ტბეთისასა. ამას მიუბო
ძა უკანასკნელ მაწყუერელობა: ხოლო ვითარცა ზემორე ვთქუ ეპყრა კაცსა მას ხატი
იგი ყოვლად წმიდისა სასოსა ჩვენისა აწყუერისა ღ~ის მშობლისა, დიდითა პატივითა.
1-26 სტრ., 311v
გამოეცხადა კაცსა მას და ჰქუა. უკეთუ არა წარმიყუანო ქვეყანასა ჩემსა დიდი
ბოროტი
მოვაწიო შენ ზედა. და წარმოვიდა მსწრაფლ კაცი იგი. და აუწყა ყოველივე პატრონსა
ყუარყუარეს და მანუჩარს. ხოლო მათ განიხარეს სიხარულითა დიდითა, და მსწრაფლ
წარ
გზავნეს კაცნი სარწმუნონი. და დაიჵსნა პატრონ მან მანუჩარ. და ვითარცა მივიდეს
იც

ნეს იგი და დაცვივნეს პირსა ზედა თჴსსა და თაყუანის სცეს. და აღიქუეს და
წარმოასვენ
ეს წმიდა იგი ხატი. აღიყუანეს და დასვეს საყდარსა თჴსსა აწყუერისასა. ამას შიგან გამ
ოჵდა ცოტა ხანი, და გამოგზავნა ყაენმან ხალიბეგ. და დაუწყო შენება ქაოზიანთა და
არჯაყალისა ციხესა. იწყინეს ბარათიანთა და არა დაანებეს. დაუწყეს მისარჩელი წ
ყენა და მტერობა. გაგულისდა ყაენი და აშველა ლაშქარი ხალიბეგს. შეიყარნეს და მო
ადგეს ტფილისსა, ებრძოლეს მრავალ დღე და ვერა რა ავნეს, რამეთუ სიმტკიცეს
ა ზედა ეგნეს. და იყვის ყოველთა დღეთა ომი, და არა იყო ღონე ციხის წაღებისა. მე
რმე შეიყარნეს ბარათიანნი და შემოუთვალეს მეფესა კოსტანტილეს და ითხოვეს მის
გან შველა. მეფე მან გაგზავნა ციტის შვილი ქაიხოსრო, და ჯავახის შვილი ჯავა
ხი ცოტათა აზნაურ შვილითა და ლაშქრითა. წარუძღვეს წინა ბარათიანნი მივიდეს
და დაესხნეს ჭანდართა მდგომთა მონაპირეთა თათართა. გააქცივნეს და დაჵოცნეს
ასრე
რომე თუ არა მაცნე წავიდა სადმე, ვერცა ერთი წაუვიდა. აივსნეს აბჯრითა ალაფი
თა და ბარგითა პირთამდის: X~ ვითარცა ესმა ესე ქალაქს მდგომთა თურქმანთა
უკუეყარნეს ციხესა ტფილისისსა. და წარვიდეს ჩაღმა. გადრაუდგეს კუმისის ბო
ლოსა. შეებნეს წინა მავალსა ლაშქარსა. გაიქცივნეს და დაჵოცნეს. ასრე რომე თათა
რსა თავსა სჭრიდეს და ვენაჵისა ღობესა და მარგილზედა აცვემდეს. მერმე გან რისხდ
ა ღ~თი. და მოუჵდა ზემოთ ბუსუნი შუა შეიყრნეს. და რაცა ბარათიანთა და ქაიხო
სრო ჯავახმან ქნეს. არცა წინა გმირთა უქნია. ასრე რომე ულუსსა ლაშქარსა ომი
თა და ჵრმლითა წარმოუვიდეს და ცოტა ლაშქარი დაზიანდა და თჴთ მორჩეს ნებითა
და შე
წევნითა ღ~ისათა. ამას ზედა წარვიდა თურქმანი ლაშქარი შერცხუენილი, და ორბე
თისა ძირსა დადგენ. ეცადნეს თათარნი, და მუდამ ბარათიანთა და ორბეთის ძირელ
თა გაემარჯვის: Aმას ზედა ადგა ხალიბეგ და სხვანი ყაენის თავადები. მივიდეს
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შეეხუეწნეს ყაენსა. რა გამჰჵდა წელიწადი ერთი. აშველა ლაშქარი. მოირთო ძალი
და წარმოემართა სომხითისა და ორბეთისა ძირზედა. მომართა ციხესა კოჟორისასა,
მოადგა გარე და დაუწყეს ომი და თოფსა სროლა. აწყუდივნეს შინაგან სოლაღას
შვილნი. იყო დიდ ხან ომი, და შეაწუხნა მეტმან თოფისა საქმემან. და ცოტა ციხ
ეცა დააქციეს. ვერღარა დაუდგნეს. ამის თჴს რამეთუ მეშველი არა ჰყუათ. ერთ
სა ღამესა თოვლმან უკუყარნა, და გამოვიდეს ციხით. და ციხე დაუდგეს ცარიელი.
თჴთ მიმართეს მთათა და სიმაგრეთა. ხოლო ვითარცა განთენდა, ნახეს თათართა
ციხე
უკაცური. შევიდეს შიგან და კაცი არა პოვეს. მიჰყუეს ჵელი და დააქციეს:
v~A ესმა მეფესა აღება ციხისა დაუმძიმდა. რამეთუ მეფე შეყრილი ნიჩბისის წყალ
ზედა იდგა: ამას ზედა ადგეს თათარნი და მოადგეს ტფილისისა ცხესა. და იყო
ყოველთა დღეთა ომი. და ესროდეს თოფსა და არა იყო ღონე ციხისა წაღებისა.
რამეთუ მჵარი ბარათიანთაგან ჰქონდა. ეუბნებოდა მეფე კახთა და არა უშველეს.
იმერელნი უკუდგომით იყუნეს. და არცაღა მესხთ უშუელეს, ამისთჴს ომი ვე
რ გაბედა მეფემან. ადგეს დიდსა ხანსა ქალაქსა და შეეწყინა ომი თათართა. ციხ

ეს ვერა უყუესრა. მერმე აკაზმეს ლაშქარნი და გამოარჩიეს დარბევა ორბეთისა ძ
ირისა. აარჩიეს ათას ხუთასი ისპაი კაცი, და სხვა წვრილი კაცი ლაშქრისა მრავა
ლი. და ცისკრისა ჟამსა შეუდგა ორბეთისა ძირსა, დაესხნეს და აიფორაქეს და ამოსწ
ყვიტეს მთისა სოფლები. იშოვეს განძი ტყუე და ალაფი ურიცხვი. ამას ზედა ესმა ბა
რათიანთა და იგინი იყუნეს ენაგეთს. და მათ თანა იყუნეს ქაიხოსრო თურმანის ძე.
და
სხვა მეფისა ყმები ცოტაოდენი: Dავარდა ჵმა და მომართეს ასე ვითა ვეფხთა. წამო
ვიდა აქეთ სულხან ბარათა შვილი და მისნი ძმანი. აქეთ სხვანი ბარათიანნი. მოეწ
ივნეს უკანა. შეიბნეს და გააქცივნეს. მისჯარნეს ჵევსა და ჵირჵალსა. ასრე ჵოცა
დაუწყეს ვითა ქათამთა მართვეთა: X~ მოსცა ღ~თნ ძლევა ქრისტიანეთა და დაჵოცეს
ურიცხვი. რამეთუ არა იყო განცდა მკუდრისა. სისხლისა რუ დიოდა. როცა სიკუდილ
სა მორჩეს, ჵელთა დაიპყრეს. ერთი ასეთი თავადი დარჩა ბარათა შვილს მერაბს, რო
მე ყაენის კარზედა მას არავინ სჯობდა, და მეყვისიცა იყო ყაენისა. ასეთი ძლევა
1-26 სტრ., 312v
მოსცა ღ~თნ ბარათიანთა. რამეთუ ერთისა ტყვისა დედაკაცისაგან სამი და ოთხი მუს
ულმანი მოიყუანებოდა ყელ დოლბანდიანი. რამეთუ პირველსა ომსა ვერ მოესწრნეს
ქა
იხოსრო ჯავახი. ქავთარ სოლაღას შვილი. და სხვანი დარბაისელნი. მოხუდეს უკანა
მომდე
ვარნი დარჩეულნი ჩაღდაულად დიდნი ლაშქარნი. აქათ არცა ამათ დაუგდეს გზა.
შეებნეს
ოცი კაცი სამასამდის ისპასა თათარსა ჵრმლითა წინა დაუდგეს. იპრიანა ღ~თნ და
მორჩე
ს მშვიდობით. ორჯერ და სამჯერ ცხენები დაუჭრეს. ჩამოყრილნი ზედავე შესხდეს.
ჩვე
ნი ქართველთაგანი ერთის თურმანის ძის მეტი არა დაგუაკლდა. იგიცა ჯარმან გაიტა
ნა. დიდისა ულურსისა ლაშქრისაგან ცოტანი ჩაღთაულნი წავიდეს მაცნედ. სხვა
ყუელა
დაიჵოცა და ჵელთა დარჩა: rაჳ ესე ესმა ქალაქს მდგომთა თათართა, შეშინდეს.
დააგდ
ეს და უკუეყარნეს ციხესა თუმცა ბარათიანთა არა გამარჯვებოდათ, ძალად ქალაქსაც
წაართუემდეს, და ქართლსაცა შემოეჭიდებოდეს. ამას ზედა იპრიანა ღ~თნ წყალობით
მოხედნა ბარათიანთა მოჭირვებასა. და მას უკანის თათართა ძალი ვერღარა
უკადრებია
და არცა რბევა. გატყდეს და შეშინდეს შეწევნითა ღ~ისათა:
DA ვითარცა მცირედნი დღენი გადრაჵდეს. შემდგომად ტყუეობით მოსვლისა წმიდი
სა მის ხატისა. რამეთუ არა დაუტევა უფალმან კუჲრთხი ცოდვილთა ნაწილსა ზე
და მართალთასა. არამედ ვინმე იტყოდეს ძლიერებათა შენთა უფალო. ანუ ვინმე
სასმენელ ყუნეს ქებულებანი შენნი. რამეთუ მიავლინა ყოვლად წმიდამან დედოფ
ალმან რისხვა საშინელი სახლსა ზედა იაღუბისსა და ნათესავსა მისსა. და ყოველსა
გუარსა მისსა. და შემდგომად მცირესა ჟამსა შინა სრულიად დაემჵუნეს და მოი

სპნეს და აღოჵრდეს. რამეთუ იაღუბს უღმრთოსა ესე ვითარი სიკუდილი ეუფ
ლა. რომლითა ჵელითა იკადრა იკადრა წმიდისა ამის ხატისა მახვილისა შეხება.
მითვე
ჵელითა განზავა სასმელი მაკუდინებელი. რეცა თუ კეთილ საგონებელ უჩნდა,
შეცთომილსა მსჯავრთა მით სამღთოთა: და შესვა მან, და მიუძღვანა მისგან
დედასა თჴსსა და ძმასა და მიიღეს მათცა და შესვეს, რამეთუ არა ეგებოდა უ
რჩება მათგან. და ვითარცა სუეს, ერთბამად მოსწყდეს ერთსა შინა ჟამსა სიკუდი
ლითა სალმობიერითა. და მათ თანა სხვანიცა მთავარნი და წარჩინებულნი სახლისა
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მათისანი მოისრნეს. რომელნი მე მახვილითა, და სხვანი სიკუდილითა უცნა
ურითა. და მიერითგან სრულიად დაემჵუა მთავრობა მათი: uკეთუ ცოდვათა ჩვ
ენთა სამხილებელად მიშვებითა ღ~ისათა მოივლინნეს და სახლი ღ~ისა და წმიდანი
სა
მსახურებელნი დათრგუნნეს. არამედ ყოვლად წმიდამან ღ~ისმშობელმან შეურაცხე
ბა ხატისა არა თავს იდვა, და ესე ვითარი რისხვა მიუვლინა. ვითარმედ ნათესავი
მათი ვიდრე დღეს აქამომდეცა არღარა სადა იპოების: ქ~კსა რ~ოზ. Aხალ ციხეს
თათარნი მოვიდეს. იმასავე წელიწადსა ალექსანდრე ქუთაისი აიღო ძემან
ბაგრატისამან:
ქ~კსა რ~ოთ mიიცვალა მეუღლე ყუარყუარე ათაბაგისა ბატონი დედის იმედი, წლისა:
ნ~დ:
sეკდემბერს. ი~ჲ: ქ~კსა. რ~პგ. bაგრატ დაიბადა ძე ალექსანდრესი ფებერვალსა. კ~გ:
Öახეთისა მეფესა ვახტანგსა, და ძმასა მისსა ბატონს ალექსანდრეს ჩხუბი ჩამოუგ
დეს კახთა და შეამდურეს. და იყო შფოთი მათ შუა და შური დიდ ხანს და ვერ შეი
წყუნეს. მერე მეფე კოსტანტინე, და კ~ზი დოროთეოს შუა ჩამოუვიდნენ და შეიწყუნეს
მეფე კახეთისა ვახტანგ, და ძმა მათი ბატონი ალექსანდრე: ქ~კსა რ~პჲ: Aმასავე ქ~კსა:
დიდი ბატონი ყუარყუარე მიიცვალა წლისა. პ~ბ. ივნის. ა~. ქ~კსა. რ~ჟ: Aთაბაგი ბა
ტონი ქაიხოსრო მიიცვალა წლისა. ნ~გ. მაისს. ვ~. ქ~კონსა რ~ჟა. mეფე კოსტანტინე მი
იცვალა, და დაჯდა მის წილ ძე მისი დავით, და ბარათას შვილის დავითის ქალი
დედოფალი ნესტანჯარ: ქ~კსა. რ~ჟგ. dიდისა მონასტრისა გენათისა წინა მძღვარი
მანასე მიიცვალა. ქ~კსა. რ~ჟზ. Aიღო გორი ალექსანდრე ძემან ბაგრატისა მან. თთ
ვესა აგვისტოსა. ვ~. Aმასვე წელსა ქუთათის თათარნი მოვიდნენ და დაწვეს დიდი
მონას
ტერი გენათისა შიგნით და გარეთ. და ქუთათისი და საყდარი და სხვანი ეკკლესიანი
და
ციხე ვერა აიღეს. და აურაცხელნი ტყუენი წაასხეს ქრისტიანენი. თთვე იყო ნოენბერი.
კ~გ:
ქ~კსა რჟ~ჲ. მარტსა. ი~ბ, მიიცვალა დედოფალი თამარ. Aპრილსა. ა~: Aმასავე წელსა
მეფეთ მეფე ალექსანდე მიიცვალა. ამასავე წელსა დაჯდა მეფედ იმერეთს ძე მისი ბა
გრატ. ამასავე წელსა იქმნა ბრძოლა ძლიერი ქართლის მეფეს დავითსა და ბაგრატს
შუა. ამის თჴს ბევრის ტყუენვისა და რბევისაგან ძალი ქართლისა შემცირებულ
იყო. აღეღო და დაეჭირა გორი ალექსანდრეს მამასა ბაგრატისასა. ამას ზედა მოეჵმა
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რნენ ქართლის მეფეს დავითს კახეთის მეფე ვახტანგ და ათაბაგი მზე ჭაბუკ. დავით
მეფე ვეღარ მოესწრო მოხისს შეება ბაგრატ ვახტანგსა და მზეჭაბუკს და გაემარჯვა
თთ
ვესა ივნისსა, გ~: Aმასავე წელსა მიიცვალა ბატონი დედოფალი ელენე დედა
ალექსანდრ
ესი. ნოემბერს. გ~: Aმასავე წელიწადსა აღესრულა კახთა მეფე ვახტანგ. და დაჯდა მის
წილ კახეთს ძმა მისი ალექსანდრე. ესე ალექსანდრე იყო კაცი კეთილი და ღ~ის მოყ
უარე: დიდად შემწე წმიდათა ეკკლესიათა. შემამკობელი ხატთა და ჯვართა. ამან
ალექს
ანდრემ და დედამან მათმან ბაგრატიონმა დედოფალმან ნესტან დარეჯან. დაქცეული
და
დაძველებული აღუშენა ალავერდსა სამხრენი და გუმბათნი და დაახატვინა და
შეამკო
ჯვარითა და ხატითა წიგნითა და ეკკლესიის შესამკობელითა. და შემდგომად ამისა
ყოველ
ნივე საეპისკოპოსო ეკკლესიანი კახეთისანი შეამკუნა, და შესწირნა ყოველნივე
საეკკლესიო
სამკაულნი. და ესვა ძენი ორნი. უხუცესსა ეწოდა გიორგი. და უმრწემესსა ეწოდა
დიმი
ტრი. ამან გიორგიმ დაიწყო ბრძოლა ქართლსა ზედა რამეთუ დაპყრობა უნდოდა
ქართლ
ისა. ხოლო მამა მისი ალექსანდრე და ძმა მისი დემეტრე ევედრებოდა რამეთუ ძმანი
არიან და არა ჯერარს შენგან ცილობა და დაპყრობა ქართლისა, კმა არს შენთჴს კახ
ეთიცა და არა მისცეს თავი ჵელთა. და გარდაუდგნენ წინა საფურცლეს. ამას ზედა აღ
ივსო შურითა გიორგი, და ღალატით მოკლა მამა თჴსი ალექსანდრე საფურცლეს ჩა
ლასა შინა. აღიღეს და დამარხეს კახთა მეფეთა სასაფლაოსა ალავერდს შიგნით. საყდ
არსა უკანა ეკუდერსა შინა. და მერმე შეიპყრა ძმაჳ თჴსი დიმიტრი და დასთხარა თვა
ლები. მაშინ იყო ქ~კონი. რჟ~თ: და მერმე ცოლითა და შვილითა გამოაგდო დიმიტრი
და
მოვიდა მცხეთას და სვეტს ცხოველს შემოეხვეწა. და იყო რაოდენი მე ხანი: ამის
მოქმედე
ბისათჴს ავ გიორგი უწოდეს. ხოლო რაჟამს მოკლა გიორგიმ მამა თჴსი ალექსანდრე.
მა
შინ თჴთ დაიპყრა კახეთი. და მეფობდა ქართლსა ზედა მეფე დავით კაცი მშვიდობის
მ
ყოფელი და სათნო ღ~ისა. ხოლო მეფესა დავითს ჰყუანდა ძმა გიორგი ბაგრატ და
ალექსან
დრე. და მელქისედეკ მონაზონი. და მას ჟამსა იჯდა კ~ზი დოროთეოს. ხოლო აღიღო
შური
მახვილითა ავ გიორგიმ, მეფესა დავითს ზედა. და ქმნა მრავლი ბოროტი საქართველ

ოსა ზედა. ხოლო ეკრძალებოდა სისხლსა ავ გიორგისასა მეფე დავით და სპანი მისნი
ყო
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ველნივე. და ამას ზედა უფროსღა განლაღნა ავ გიორგი და უჵდებოდა
საქართველოსა.
და მრავალ გზის იავარ ყო საქართველო. და უფროსღა ზემო ქართლი მრავალგზის
წარმოსტყ
ვენა ვიდრე იმერეთის სამძღვრამდე. და თჴთ მეფე დავით შეწყუდეულ ყო ციხესა
შინა
ატენისასა, და ბრძოდა მრავალ დღე. და ვერ წაუღო ციხე იგი ატენისა, და წარვიდა სა
ხედ თვისა. და წარიღო ნატუყუენავი მრავალი:
mაშინ ეზრახეს უმრწემესნი ძმანი მისნი მეფესა დავითს ვითარმედ ამიერითგან
ვერღარა შ
ემძლებელ ვართ დათმენად ბოროტისა მის კაცისა მიერ. რამეთუ კახეთიცა ვიდრე აქა
მომდე მამათა ჩვენთა ეპყრათ. და სრულიად კახეთი საბრძანებელსა სახლისა
ჩვენისათა დამონებ
ულ იყუნეს. და აწ ესრეთ აღზვავნეს ჩვენ ზედა, ვიდრეღა საქართველოსაცა ზედა
უფლებულ
არს. და ნებავს სრულიად მიმძლავრებად თჴსად. და აწ ჩვენცა აღვდგეთ მათ ზედა და
ვბრ
ძოდეთ მათ. არამედ მეფემან დავით არა ინება. რამეთუ მსგავსად სეხნად სახელისა
მისისა
დავითისებრ მშვიდ იყო და არა შურის მეძიებელ, ვითარცა იგი საულის თჴს მშვიდ
იყო,
ხოლო ვინათგან არა უსმინა. მაშინ სთხოვა უმრწემესმან ძმამან მისმან ბაგრატ, მეფესა
დავითს
მუხნარი საუფლისწულოდ და დროშა. და დარაჯად გამოითხოვა ერისთავი ქსნისა
და ჵეობა არაგვისა:
X~ მეფემან დავით მისცა და ესრეთ წარმოემართა და მოვიდა მუხრანს ციხე მტვერისა
რომელ ა
რს ციხის ძირის თავსა და დადგა მუნ: sცნა რა ესე ავ გიორგიმ შემოკრიბნა სპანი
თჴსნი
რაოდენ ძალედვა და წარმოემართა. მოვიდა და მოადგა გარე ციხესა მას მტვერისასა.
და ადგა
სამსა თთვესა და ვერ უძლო აღებად. მაშინ ავ გიორგიმ მიუძღვანა ღვინო ერთითა
საღვი
ნითა და მიუმცნო ესრეთ ბაგრატს. ვინათგან ესეოდენი ჟამი არს ციხესა მაგას შინა შე
წყუდეულ ხარ. და არა ჯერარს ძისა მეფისა შეჭირვება უღვინობითა. და შეიძღვენ ღვ
ინო ესე და სუ ამისგან ნუ გეშის საცემელად შენდა. რამეთუ პური და ღვინო ახარებს
გულსა კაცისასა. და ვითარცა მიართვეს ბაგრატს სიტყუა ესე და ღვინოცა იგი. მაშინ
აქუნდა ციხესა მას შინა ორაგული ახალი. და ღვინისა მის წილ წარმოსცა ორაგული

იგი მეტყუელმან ესრეთ. ეგოდენი ჟამი არს ვინადგან მდგომარე ხარ პირსა ზედა
ქსნისა
სა და არა მოგსულიან ორაგული, და ესრეთ სიმტკიცით არს ცხოვრება ჩვენი. აწ მიირ
თვი ესე და ამით საცნაურარს რამეთუ ვერ ძალგიც აღება ციხისა ამის:
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X~ მოართვეს რა ავ გიორგის ორაგული იგი. მაშინ სცნა სიმრავლე საზრდელთა და
სიმტკიცე
ციხისა მის და შეუწუხდეს სპანიცა. მაშინ აიყარა და წარვიდა სახლად თჴსად და მუნ
დაყო მცირედ. და შემდგომად მცირედისა ხანისა წარმოვიდა ზემო ქართლად და
წარმოსტყუე
ვნა იგი ძლიერად, და წარმოიღო იავარი მრავალი და წარმოვიდა უშიშრად. სცნა რა
ესე
ბაგრატ მპყრობელმან მუხრანის მან, შემოიკრიბნა მცირედნი სპანი თჴსნი და
დაუმზირ
და ჵევსა მას რომელ არს ძალისა და ჭაპურს შუა: X~ რომელნი მე სპანი ავ გიორგისნი
წინათკენ წარმოსრულ იყუნეს ნაშოვრითა. ხოლო ავ გიორგი უკანითკერძო
წარმოემართა ნადირ
ობითა და შექცევითა. და ვითარცა მოიწია მუნ სადა ბაგრატ მზირად განწყობილ იყო.
მა
შინ მიეტევნეს გულითა სრულითა. და მსწრაფლ დაემჵუა სილაღე და ამპარტავნება
მისი. ძალის შეიბნეს და შეიპყრა თჴთ ბაგრატ, და შეიხსნა სარტყელი და შეუკრნა მჵა
რნი. ხოლო იყო ავ გიორგი ენითა ბრგვნილ. ჰქვა ავ გიორგი ბაგრატს. ვის ეკადრება
შეპყრ
ობა და შეკვრა მჵრისა. და ქვა ბაგრატ ავ გიორგის, ჯერეთ ესე მოვაწიე შენ ზედა. და
აწ გამცნებ თუ რა მოიწიოს შენ ზედა. ვინ ხარ და რა კაცი ხარ რეგვენი და ჭკუა მცირე.
ხოლო ავ გიორგისთანაც მყოფნი რომელნი მე კახნიცა შეიპყრნეს და სხვანი
ლტოლვილნი
შეიქცეს და წარმოერთვეს ნატყუენავი რომელი წარმოეღოთ მათიცა მრავალი. და
წარი
ყუანეს შეპყრობილი ავ გიორგი. და პატიმარ ყო ციხესა მას შინა მტვერისასა: ქკს. ს~ა:
ქ~ეს აქათ, ჩფ~იდ:
X~ ბაგრატ მიუმცნო საქმე ესე ძმასა თჴსსა მეფესა დავითს, და განიხარა სიხარულითა
დიდი
თა. და შემდგომად მცირედისა ჟამისა მოაშთვეს ავ გიორგი ციხესა მას შინა და
მოკუდა:
X~ სცნა რა სიკუდილი მისი მეფემან დავით. მაშინ აღიღეს გუამი მისი და წარიღეს
მცხ
ეთას ეკკლესიასა მთავარანგელოზისასა ჩრდილოეთით კერძო და მას შინა დამარხეს
და
აღასრულეს წესი დაფლვისა და კეთილად მოურნე ექმნნეს ვითარცა ჯერარს მიცვალე
ბულთათჴს. ხოლო დაშთა ავ გიორგის ძე ერთი და ეწოდა სახელი ყრმასა მას ლევან.

ამისა შემდგომად განილაშქრა მეფე მან დავით კახეთსა ზედან და დაიპყრა სრულიად
კახეთი. და მტკიცედ ეპყრა იგი ჟამსა რაოდენსამე:
X~ მეფე დავით განაგებდა კეთილად ქართლსა და კახეთსა. და იყო ყრმა იგი ლევან
დედით
ურთ სახლსა შინა ჩოლოყა შვილის გარსევანისასა. რამეთუ იყო მეყვისი დედა იგი
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ლევანისა ჩოლოყა შვილის გარსევანისა რომელი იყო სახლთ უხუცესი კახის
ბატონისა. მაშინ აუწყეს მეფესა დავითს ყრმისა მისთჴს ლევანისა. რამეთუ აღო
რძინებულ არს კახეთსა შინა. და წარავლინა ძმა თჴსი ბაგრატ და ერისთვი ქს
ნისა და ამილახორი რათამცა მოიძიონ ყრმა იგი თუ სადა არს. მაშინ იწყეს ძიება
მკვიდრთა მათ კახეთისა სახლსა შინა დიდთა და მცირეთასა. და განავლინეს ბრძან
ება და შემოიფიცეს ყოველნივე რათამცა გამოაცხადონ ყრმისა მის თჴს თუ სადა ა
რს. და ესრეთ მოვლეს რომელიმე კახეთისა კერძონი. მაშინ წარიყვანეს ლევან მო
სკოვისა კნიაზთანა. და დედა მისი დედოფალი ელენე აღიყუანეს ციხესა მაღრანისასა
და განამაგრეს ციხე იგი. და მერმე მივიდეს ბაგრატ და ერის თავი ქსნისა და ამილახო
რი სახლსა ჩოლოყა შვილის გარსევანისასა, და მას ღამესა კეთილად უმასპინძლა და
დღესა მეორესა დაუმტკიცა ფიცით გარსევან ვითარმედ არა არს სახლსა ჩემსა.
და რომელიცა იხილეთ თვალითა თქვენითა, სხვა არა ვინ არს სახლსა შინა ჩემსა.
ხოლო იყო რაოდენიმე ხანი, კვალად მოვიდა ლევან სპითურთ რუსით, და შთამოვი
და კახეთს, და შევიდა ციხესა მას შინა ოჩონისასა, რომელ არს თავსა ივრისასა,
მაშინ კახნი ყოველნივე მივიდეს მისთანა და შეჰფიცეს და მიერთნეს ლევანს. წარმ
ოიყუანეს და გაიბატონეს და დაიპყრა კახეთი ლევან:
X~ სცნა რა საქმე ესე მეფემან დავით, შემოიყარა სპანი თჴსნი და წარემართა კახეთსა
ზედა. გადავლო გომბორი და შთავიდა კახეთად. მაშინ კვალად იპყრა კახეთი და
შემოეყარნეს კახნი ყოველნივე. ხოლო ლევან ივლტოდა, წარვიდა და შევიდა ციხე
სა მას შინა რომელ არს თავსა მაღრანისასა. ხოლო მიადგა მეფე დავით და მოიცვა
გარემონი ციხისა მის და ბრძოლა უყო ძლიერად: ამას ჟამსა შინა მივიდეს ურ
იცხუნი სპანი ოსმალთანი, და მოაოჵრეს სრულიად სამცხე. და ვერ აღუდგეს მე
სხნი წინა. წარმოვიდეს მუნითგან და მოვიდეს ქართლს და ვერავინ აღუდგა წინა,
რამეთუ ქართველნი კახეთს იყუნეს ლაშქარად. და ვითარცა ესმა მეფესა დავითს
მოსვლა იგი ოსმალთა ჯერეთ არა გამოაცხადა. ამისთჴს რომე ძლიერად შეეჭირვე
ბინა ციხესა მყოფნი, და მცირედსა ხანთა შინა ეგულებოდა აღება ციხისა მის.
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და წარავლინა მოციქულნი მეფე მან დავით ამილახორი და მთავარეპისკოპოსი და
სთხო
ვა ციხე. მაშინ ფრიად შეჭირვებულ იყუნეს ციხესა შინა მყოფნი და ვერ ძალ
ედვათ გამაგრება ციხისა მის. და რა ესმა საქმე ესე დედასა ლევანისასა მისლვა ამი
ლახვარისა და მთავარ ეპისკოპოზისა და არღარა ჰქონდათ ღონე ციხის მიცემისაგან
კიდე. და
რა შევიდა მთავარ ეპისკოპოზი და ამილახორი ხილვად დედისა ლევანისა. მაშინ
აღდგა დ

ედა იგი ლევანისა და მიეგება შემთხვევად მთავარ ეპისკოპოზისა. და რა მივიდა თქვა
მ
თავარ ეპისკოპოზმან იდუმალ, მაგრა იყუენით რამეთუ ღამესა ამას უკუვეყრებით
ციხე
სა ამას და წარვალთ ქართლს. მაშინ წარვიდა დედა იგი ლევანისა სიხარულით და
აუწყა
საქმე მეციხოვანთა მათ და განამტკიცნა იგინი:
X~ დღესა მეორესა სთხოვეს ციხე. და მათ დიდად უარყვეს მიცემა ციხისა. და
შემოუთვა
ლნეს სიტყუანი მაგარნი. მაშინ წარმოვიდეს მოციქულნი იგი და აუწყეს მეფესა
დავითს.
Ñ~ მსწრაფლ აიყარა მეფე დავით და წარმოვიდა ბრძოლად ურუმთა. მოიწია ზემო
ქართლს.
მაშინ ეწყუნეს ძლიერად ოსმალთა. და ძალითა მრავალ მოწყალისა ღ~ისათა მიეცა
განმა
რჯვება ქართველთა. და მოსწყვიდნეს მრავალნი ოსმალთაგანნი და სხვანი შეიპყრეს
და
ტყუე ყვეს და წარმოართვეს ალაფი და ნაშოვარი მათი. და სხვანი რომელიმე
ლტოლვი
ლნი წარვიდეს სახიდ თვისა. მაშინ რაჟამს წარმოვიდა მეფე დავით, კვალად დაიპყრა
ლევან კახეთი, და შემოეყარნეს კახნიცა სრულიად. და იყო მაშინ ლევან წლისა შვ
იდისა. ხოლო რაჟამს ესმა მეფესა დავითს პყრობა კახეთისა, მაშინ შეიყარა სპანი
და წარვიდა კვალად კახეთსა ზედა. მივიდა საგარეჯოს და შემოეყარნეს გარესჯელნი,
და
მას აქეთი კახნი ყოველნივე. მაშინ ლევან იდგა ქისიყსა, და ახლდეს რომელნიმე კახნ
ი. მოვიდა მეფე დავითცა ქისიყსა და ეწყუნეს ურთიერთას, და სძლო სამართალმან
ლევა
ნისამან. რამეთუ ესრეთ მოწყალე არს ღ~თი ქურივთა და ობოლთა თჴს, და მცირი
თა სპითა განემარჯვა ლევანს, მეფესა დავითს ზედა. და მეოტ იქმნა და წარმოვიდა
ქართ
ლსა. მაშინ ლევან მტკიცედ იპყრა კახეთი. და შემდგომად მცირედისა დაემძახა ლ
ევან მპყრობელი კახეთისა გურიელსა. და მოიყუანა ასული გურიელისა ცოლად და
ეწოდა თინათინ. და ამან გურიელის ასულმან თინათინ ჟამსა სიყრმისა თჴსისასა
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იხილა ჩვენებასა შინა ესრეთ რომე მიჰყვანდა იგი სძლად კაცსა ვისმე მთავარ
თაგანსა და გზასა ზედა დაისადგურეს დღესა ერთსა. და მას ადგილსა რომელსა
მდგომა
რე იყუნეს იხილა მუნ შინდი ერთი მდგომარე. და იყო შინდი იგი თეთრი:
DA აუწყებდა ვინმე კაცი სამღდელოთაგანი რათამცა აღუშენოს მონასტერი დედასა
ღ~ისასა
ადგილსა მას სადა იდგა შინდი იგი თეთრი. და ესრეთ იხილა ჩვენება იგი:

X~ რაჟამს სთხოვა ლევან მპყრობელმან კახეთისამან გურიელსა ასული იგი მისი თინა
თინ ცოლად. მაშინ მოსცა გურიელმან და წარმოიყუანეს კახეთს. მაშინ მიიწინეს იგი
ნი შუა მთას და მუნ განისვენეს მას დღესა: X~ მიმოიხედვიდა ასული იგი გურიე
ლისა თინათინ, და იხილა მუნ შუა მთას შინდი იგი თეთრი რომელი პირველ ეხილ
ვა ჩვენებასა შინა. და მოეხსენა ჩვენება იგი და შინდი რომელი მდგომარე იყო ნიშად
ეკკლესიისა მის მომასწავებელად. მაშინ გულის ჵმა ყო და სარწმუნო იქმნა განგებულ
ებასა მას ზედა: X~ რაჟამს იქორწინა შემდგომად მცირედისა ჟამისა იწყო შენებად
შუა მთას მონასტერსა დედისა ღ~ისასა. რამეთუ ფრიადი მოსწრაფება აჩვენა, და
ჟამთა
რაოდენსამე შინა აღაშენა იგი. შეასრულა და შეამკო ყოვლისავე სამონასტროსა
წესითა
და სამკაულითა. და შესწირნა აგარაკნი და დაბანი. და დაადგინა მას ზედა მოძღვართ
მოძღუარი, და იგი შემზადა სამარხოდ თვისად:
X~ შვა ამან გურიელის ასულმან თინათინ, ძენი ორნი. სახელი ერთისა მის
ალექსანდრე
და მეორისა მის ვახტანგ. და ამის შემდგომად მიიცვალა გურიელის ასული თი
ნათინ. და დაუტევა ანდერძი რათა არა დამარხონ გვამი მისი ქმრისა თჴსისა ლევანის
თანა, არამედ დაემარხოს იგი შუა მთას თჴსსა აღშენებულსა მონასტერსა და ყვეს
ეგრეთ:
DA ამისთჴს რა დაემარხა ქრმისა თჴსისა თანა. რამეთუ ლევან იყო სიძვისა და
მრუშების
მოყუარე. და კვალად ისვა ლევან ცოლი სხუა ასული შამხლისა, რომელსა ეწოდა
სახელ
ად შამხალსა მას ყარა მუსალ. და კვალად მიეცა შამხლისა ასულსა თანა ძენი სამ
ნი. გიორგი, ელიმირზონ, და ქაიხოსრო:
X~ მეფე ქართლისა დავით, კეთილად მშვიდობით: ქ~კსა. ს~ვ: Aღიძრა ყაენი და
წარმოვიდა ულურსითა საქართველოსა. საქრისტიანოსა ხატთა და ჯვართა ყუელასა
ატ
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ყუევებდეს. პატრონმან მეფემან დავით თჴსი შვილი რამაზ გაგზავნა. და ყაენს წინ
ა მიაგება, და დაიხსნა საქრისტიანო. და დაჰყო რაოდენი მე ხანი და მერმე დღითა
აღსავ
სემა აღირჩია კეთილი ნაწილი და იქმნა მონაზონ. და უწოდეს სახელად დამიანე. და
ეს
ხნეს ძენი სამნი. ლუარსაბ, დიმიტრი, და რამაზ: ქ~კსა, ს~ზ. mიიცვალა დიდისა
მონასტ
რისა გენათისა მოძღვართ მოძღვარი ილარიონ პატრონი. თთვესსა მაისსა, ვ~. და გო
რის ჯვარი აქა გელათს მოასვენეს: Aმასავე ქ~კსა მიიცვალა მეფის ბაგრატის შვილი
მუცლის ტკივილითა. და იყო მეფე დავით ყოფილი დამიანე სინანულსა და ვედრება
სა ღ~ისასა. რამეთუ აღეშენა სენაკი მცხეთას და იყოფებოდა სიმართლით. მაშინ იყო

ქ~კნი, ს~იდ: mაშინ იყო კზ~ი მელქისედეკ ძმაჳ მეფის დავითისა. k~კ~სა, ს~იდ:
mისცეს
ბაგრატს ქართლი მეფესა იმერეთისასა არადათის წყალს გამოღმა ალი სურამი და
ახალდაბა:
Aმასავე წელსა მიიცვალა მეფე დავით ტფილისის ქალაქს და დამარხეს მცხეთას:
Aმასავე წელსა იქორწინა ძემან მის მან ლუარსაბ. და შეირთო ცოლად მეფის ბაგრატ
ის ასული თამარ მარტს. კ~ე: dა მეფობდა ლუარსაბ ძალითა და შეწევნითა ბაგ
რატისითა. და იყო ყაენად შაისმაილ. მეოთხე შვილი შვილი იყო შიხისა მ
ის რომელი გამოჩნდა პირველ არადაველს. და დაიპყრა შაისმაელ სამკვიდრო
თჴსი არდაველი, და მუნითგან იწყო ბრძოლად სპარსეთისა და დაიპყრა სპარსეთი:
ქ~კსა, ს~ივ. mიიცვალა იმერელის ბატონის შვილის ვახტანგის ცოლი კახთა მეფი
სა ასული ხუარამზე: k~კსა. ს~იზ. mიიცვლა ქუთათელი გერასიმე. იანვრსა. I~.
Aმასვე წელიწადსა დაჯდა მათი ძმის წული სვიმონ. და წარვიდა და ეკურთხა საყდ
არსა ბიჭინვისასა: Aმასვე ქ~კსა. მეფეთ მეფემან ბაგრატ განყო ლიხტ იმერი სამ
საეპისკოპოზოდ. bრძანებითა აფხაზეთისა კ~ზისა აბაშიძისათა: Òნება ღ~თივ
გვირგვინოს
ანმან მეფეთ მეფემან ბაგრატ, და დედოფალთ დედოფალმან ელენე. dიდისა და ცათა
მო
ბაძავისა საყდრისა ახლისა იერუსალიმისა გენათისა ეპისკოპოზისა მელქისედეკისა
საყუარელის ძისა, საუკონოდმცა არს ჵსენება მათი: Aმასვე დროსა იმავე პატრონმ
ან გააჩინა ხონელ ეპისკოპოსად. მჩხეტის ძე მანოელ: mისვე აფხაზეთისა კ~ზისა ჵელ
ითა, საყდართა შიგან ბიჭვინტისათა: k~კნი იყო. ს~იზ: ¦არვედით აფხაზეთს საკურთ
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ხევლად ივნისსა. კ~. და მოვედით ივლისსა, კ~. Aმასვე ჟამსა მონაზონ იქმნა გიორგი,
ძმა დავით მეფისა. და უწოდეს სახელად გერასიმე. და ბაგრატცა ძმა მეფის დავი
თისა და გიორგისა რომელი უფლებდა მუხრანს იგიცა მონაზონ იქმნა, და უწოდეს
სახელად ბარნაბე. ხოლო რაჟამს მონაზონ იქმნა ბაგრატ მპყრობელი მუხრანისა. და
ესხნეს მას ძენი ოთხნი. ერეკლე არჩილ აშოთან და ვახტანგ. მაშინ მტკიცედ ეპყ
რა ქართლი მეფესა ლუარსაბს. ხოლო კ~ზი მელქისედეკ პირველვე განძებულ იყო
და იდგა მონასტერსა არმაზისასა. და იყო კზ~ად გერმანე, და ტფილელად დომენტი,
და მროელად გედეონ: k~კსა. ს~ით. Òვლისსა. ი~ა. mიიცვალა მჵეცის ძე სარგის:
X~ ოდეს დაიპყრა ქვეყანა სპარსეთისა შაისმაილ, მაშინ წარმოემართა და განიგულა
დაპყრობა საქართველოსი. მოვიდა ძალითა დიდითა და სპითა ურიცხვითა და
დაიბანა
კა აღჯაყალას: mაშინ სცნა რა მეფემან ლუარსაბ, შემოიყარა სპანი თჴსნი და და
დგა ტფილისს, განამაგრა ციხე ქლაქი;
X~ შაისმაელ წარმოგზავნა ამირ სპასალარი ყარა ფირი სპითა ურიცხვითა. კვალად შე
მდგომად მცირედისა წარმოგზავნა მიშკარ ბაში ელიასბეგ სპითა ურიცხვითა. და შემ
დგომად მათსა თჴთცა წარმოვიდა. მაშინ წარვიდა მეფე ლუარსაბ ტფილისით და
მოვიდა ღელესა მას თელეთისასა, და მუნ განაწყო სპა თჴსი. და რაჟამს მოვიდა
ყარაფირი ამირ სპასალარი და ეწყუნენ ურთიერთას. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და

მჵნედ იბრძოდეს სპანი ქართველთანი ვითარცა ლომნი, და მოსწყვიდნეს ურიცხ
ვნი თათარნი. მიდრკეს იგინი და ოტებულნი ივლტოდეს ვითარცა ჯოგი კ
ანჯრისა ლომთაგან დანქრეული. მაშინ შეემთხვია წინათ კერძო მიშკარ ბაში ელიას
ბეგ ოტებულთა მათ ყიზილბაშთა, და კვალად უკუმოაქცივნნა ლტოლვილნიცა
იგი და თჴსითა სპითა წინა განეწყვნეს ქართველთა. კვალად შეიქმნა ბრძოლა ძლი
ერი უძლიერესი პირველისა. და ძალითა ღ~ისათა კვალად მძლე ექმნეს ქართვე
ლნი და მოსრეს უმრავლესი პირველისა ომისა და იოტნეს იგინი. და მიჰყუნენ
უკანა მათსა ქართველნი, სრვიდეს და ამოსწყვიდნეს მრავალნი. და აღმოვიდა შა
ისმაილცა ყოვლითავე ძალითა თჴსითა და სპითა უმრავლესითა. ესრეთ მოიწია მთა
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სა თელეთისასა რომელ არს კერძოთა ტაბაჵმელისათა. გარდმოხედნა შაისმეილ და იხ
ილნა სპანი თჴსნი ძლიერად ოტებულნი და მიმოდანქრეული და უმრავლესნი დაჵო
ცილნი, და უკანა მათსა ქართველნი ფიცხლად მდევნელნი და განლაღებულნი მათ
ზედა. ამას ზედა შეწუხნა შაისმაილ, და შემოუტივეს შაისმაელ და სპათა მისთა
ყარაყოინლუთა: Mაშინ დაშთეს ქართველნი წინათ კერძო და უკანა მათსა შაისმაილ
და სპანი მისნი. რამეთუ ფრიადისა ომისაგან მაშვრალთა ქართველთა რაც ოდენ ძალ
ედვათ ძლიერად ბრძოლა უყვეს. და განაგრძობასა შინა ომისასა იძლივნეს სპანი
ქართველთანი;
mაშინ ივლტოდა მეფე ლუარსაბ და მივიდა ზემო ქართლს, და კვალად ენება შეკრე
ბა სპათა და ბრძოლა, არამედ ვერღარა უძლო ადრე შეყრა რამეთუ დაიფანტნეს
ქართველნი:
DA წარმოვიდა შაისმაელ და გარე მოადგა ციხესა ტფილისისასა და ბრძოლა უყო
ძლიერად.
მაშინ აღუთქვეს ნიჭი დიდი ციხის თავსა მას ტფილისისასა, და ესრეთ მოინდო
ციხის თა
ვი იგი და მისცა ციხე. და დაიპყრა ციხეცა და ქალაქი. და ქმნა მრავალი ბოროტი,
შემუსრნა წმიდანი ეკკლესიანი. და შეაგინნეს სიწმინდენი. და მრავალნი ხატნი და
ჯვარნი წარტყუენეს. და თჴთ შემუსრა ჵელითა თჴსითა სიონთა ღ~ის მშობელი და
განძა
რცვა მრავალ ფასი სამკაული, ქართველთა მეფეთაგან სასოებით შემკული. ამან უღ
თომან მიჰყო წარმდებად ბილწი ჵელი თვისი და შემუსრა. და უფასონი იგი თვალი
და
მარგალიტი თჴთ წარიღო. და ფიცარი იგი განაშიშვლა მძლავრმან უსჯულომან
შაისმაელ. და დადვა თავსა ზედა განსავალსა მას ჵიდისასა, რომელ არს ციხესა შინა
ტფილისისასა. და შეიპყრნეს მრავალნი ქრისტიანენი და მოკრიბეს ჵიდსა მას ზედა,
და მძლავრებით აიძულებდეს ფერჵითა დათრგუნვად ხატსა მას:
r~ომელთამე ქრისტიანეთა ფრიად უარ ყუეს განსლვა ჵიდსა მას ზედა და
დათრგუნვად
ხატსა მას წმიდისა დედოფლისა ჩვენისასა, და მრავალთა აღირჩიეს სიკუდილი და
არა დათრგუნეს ხატი იგი და წარეკუეთნეს წმიდანი და ყოვლდ ქებულნი თავნი მა
თნი. და აწ იმოთხვენ ყუავილთა მათ შინა დაუჭნობელთა წმიდათა ორმეოცთა მოწამ

ეთა თანა. ხოლო რომელნიმე ქრისტიანეთაგანნი მომედგრდეს უძლურებითა
ჵორცთათა
და დაკლებულ იქმნნეს სასუფეველისაგან. რამეთუ ვერა რა ივაჭრეს, და განვიდეს კრ
ებისაგან ცალიერი:
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X~ ოდეს აღასრულა ყოველივე სიბოროტე თჴსი მძლავრმან ურჯულომან შაისმეილ,
მაშინ გარდაუტევეს ხატი იგი წ~ისა დედოფლისა ჩვენისა ღ~ის მშობელისა
მდინარესა
მას შინა მტკუარსა. და წარიღო ხატი იგი წყალმან მან და განვიდა ქვემოთ კე
რძო წიაღ მდინარისა მის. ეჰა საკვირველება ესე და სასწაული ხატისა მის რამეთუ
არავე განეშორა ტაძარსა თჴსსა. არამედ იყო რამე წიაღ მდინარისა მის ხე ტირიფისა
მდგომარე, და ძირსა ზედა მისსა მიყრდნობილი წაღმართ სვენებული იხილა ვინ
მე მწყემსმან მიმავალმან კახეთად და განსავალსა წყლისასა აღიღო და განიხარა
ფრიად.
და თაყუანისცა მწყემსმან მან. აღიღო და მიართვა მპყრობელსა მას კახეთისასა
ბატონს ლე
ვანს, და მხიარულ იქმნა დიდად, და მიანიჭა მწყემსსა მას წყალობა მრავალი. და იწყო
მეორედ შემკობად ხატისა მის. და რაც ოდენ ძალ ედვა აჩვენა მოსწრაფება დიდი. და
ესრ
ეთ შეამკო ვითარცა აწ იხილვების სიონისა ღ~ის მშობელი. და კვალად ზედა
წერილარს ხატსა
მას ზედა ცხოვრება კახეთის მპყრობელის ლევანისა. ხოლო ოდეს განასრულა ხატი,
წარმ
ოგზავნა ხატი იგი პატივითა დიდითა სიონსა შინა. და არს მიერითგან ვიდრე
აქამომდე
ზე აღმკულ ლევანის მიერ:
X~ აღაშენა შაისმაელ მეჩითი სჯულისა თჴსისა ყურესა მას ჵიდისასა. და შეაყენნა
მცველ
ნი თჴსნი. და განამაგრა ციხე და წარვიდა. და ამას შინა შემოიკრიბნა სპანი თჴსნი მე
ფემან ლუარსაბ და წარმოემართა შაისმაელსა ზედა და ეგულვა კვალად ბრძოლა
მისი.
და რაჟამს სცნა აღება ციხისა მის და შექცევა შაისმეილისა დაუმძიმდა ფრიად. მაშინ
კვლად იპყრა ქართლი მეფემან. და ამასავე ჟამსა შინა ეწია რისხვა ღ~ისა
ულხინებელი
შაისმაელს, და ბოროტი იგი ბოროტად წარწყმდა. და დაჯდა მის წილად ძე მისი შას
თამაზ. ხოლო შაისმაილ იყო კაცი მზაკვარი, და ამან გამოაჩინა სჯული შიასი, და
იწყო ძაგებად და გინებად სჯულისა ოსმალთასა. და განთქმულ ყო სახელი ალიასი
და იწოდა თავი თჴსი ძედ ალიასა. და მიერითგან ირწმუნეს ყიზილბაშთა მედ იმამის
ა. და ვიდრე აქამომდე სწამსთ და უპყრიესთ მტკიცედ. ხოლო განმდიდრდა შასთამაზ
უფროს მამისა თჴსისა და დაიპყრა მრავალი ქვეყანა უცხოთა, რომელი არა ეპყრა
მამასა მისსა:

X~ მეფემან ლუარსაბ დაიპყრა ტფილისი და აღიღო ციხე ტფილისისა და გაამგრა.
მაშინ
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შასთამაზ იდგა ყარაბაღს და ესმა აღება ტფილისისა ციხისა. შემოიკრიბა სიმრავლე
სპათა რჩეულთა და ესე იდუმალ წარმოემართა ტფილისსა ზედა. და ამას ჟამსა შინა
მიიცვალა ტფილისს ძე მეფის ლუარსაბისა ყრმა მცირე. და წარიღეს ყრმა იგი მც
ხეთას სამარხოსა თჴსსა, და წარჰყუეს თანა მეფე და დედოფალი. და რომელსაცა
დღესა განვ
იდეს ტფილისით, მასვე ღამესა შემოვიდა შასთამაზ ტფილისსა შინა და დაიპყრა სრუ
ლიად ქალაქი. და ზეგარდამოთა განგებითა ღ~ისათა მორჩეს დიდსა განსაცდელსა
მეფე
და დედოფალი. და მათ თანა მყოფნი ქართველნიცა. ხოლო სცნა რა საქმე ესე მეფემან
წარვიდა სიმაგრეთა შინა, და ეგრეთვე სრულიად ქართველნი წარვიდეს სიმაგრეთა
ში
ნა. ამისთჴს ვერღარა შემოიკრიბა სპანი თვისნი მეფემან, რამეთუ იყუნეს დაუხიზნავ
ნი ქართველნი და ყოველნივე დასახიზნავად წარვიდნენ. მაშინ შასთამაზ მოაწია
მრავ
ალი ბოროტი ტფილისსა ზედა. შეპყრეს და განძარცვეს ხატი იგი მეტეხისა სახე
წმიდისა ღ~ის მშობელისა, და ამოსწყვიტნა მრავალნი სულნი. ხოლო ციხის თავსა
გულბ
აადს შეეშინა დიდად მეფისა თჴისისაგან, ნუ უკვე ესე საქმე მე დამადვას მეფემანო.
და გარდამოვიდა ციხით და მივიდა შასთამაზთანა. და მიანიჭა წყალობა მრავალი. და
სხვანი მეციხოვანნი რომელნი მე წარვიდეს სახლსა, და რომელნიმე მიერთნეს
ყიზილბ
აშთა. მაშინ ციხის თავმან გულბაად და სხვათა მეციხოვანთა დაუტევეს სჯული თვი
სი, და მიიქცეს სჯულსა მაჰმადისსა. და დაიპყრა შასთამაზ ციხე იგი და განამაგრა
და თჴთ შეიქცა და წარვიდა ყარაბაღს. მაშინ შეურიგდა მპყრობელი კახეთისა ბატო
ნი ლევან. და წარვიდა შასთამაზ ნახჩევანს ქვეყანასა სომხითისასა. და დაიმორჩილნა
ყოველნივე ურჩნ. და ყო საბრძანებელსა ქვეშე თვისსა: k~კსა. სკ~ა:
დადიანი მამია და გურიელი მამია წარვიდეს ჯიქეთს საბრძოლად ზღვით ნავებითა
და
შეიბნეს თთვესა იანვარსა ოცდა ათსა. პირველსა დღესა ამათ გაემარჯვა. მეორესა
დღესა პარასკევსა განრისხდა ღ~თი ოდიშართა თჴს. უღალატეს და გამოექცნეს. დად
იანი და გურიელი და გურიელის ლაშქარი დაუტევეს. მოეტევნეს ჯიქნი და შეიბნეს.
მრავალი დაჵოცეს დადიანმა გურიელმა და გურიელის ლაშქართა. მოკლეს გური
ელის შვილი გიორგი და მისნი აზნაურ შვილნი დაღალულნი ომისაგან. შეჩვენ
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ებულმან ცანდია ინალდიფითა გაინდვნა. დადიანი გააშიშვლეს სრულიად
შიშველი დაჭრეს გურიელი და სამნი მისნი ძმანი. და ეპისკოპოზნი და მისნი ლა
შქარნი ტყუე ყუეს. წარვიდა მალაქია კზ~ი და გამოიჵსნა ცოცხალნი და მკუდარნი
ფასით იყიდნა: k~კსა, ს~კგ. Mეფე ალექსანდრე ძე ლევანისა იშვა: Aმასავე k~კსა,

მუჯახეთს შეიბნეს აგვისტოსა. ი~გ. დღესა ხუთშაბათსა შეიბა მეფეთმეფე ბა
გრატ, და ათაბაგი ყუარყუარე ახალ ქალაქს. და დაიჵოცნეს მრავლნი კაცნი და
გაემარჯვა მეფესა. და ჵელთ დარჩა ყუარყუარე და მისნი ლაშქარნი და დაიპყრა სრ
ულიად საათაბაგო ძემან ალექსანდრესმან:
Dა ჟამსა ამას ბაგრატ მპყრობელი იმერეთისა იყო სამცხეს. და ვითარცა ესმა და
პყრობა სომხითისა, წარმოემართა იგიცა და მოვიდა შასთამაზთანა მიზეზითა ამით,
რაჟამს გაემარჯუა ბაგრატს ყუარყუარე ათაბაგსა ზედა, და დაიპყრა ბაგრატ საა
თაბაგო. მაშინ ოტებულ იქმნა ოთარი შალიკა შვილი, ივლტოდა იგი და თა
ნაწარიყუანა ძე ათაბაგის ყუარყუარესი ქაიხოსრო. მივიდეს სტამბოლს და მოაჯე
ექმნნეს ხვანთქარსა. და შეიწყალა ხვანთქარმან და მოსცა ჯარი მრავალი და თოფი
და ზარბაზნები დიდ დიდნი. და უჩინა ამირ სპასალარად მუსტაფ ფაშა, და წარმოგზა
ვნა იგინი ბრძოლად ბაგრატისა. და რა ესმა ამბავი ესე ბაგრატს მპყრობელსა ი
მერეთისასა. ამისთჴს წარვიდა შასთამაზთანა და არავინ წარიყუანა კაცნი უჭაღა
რონი. არამედ აარჩია კაცნი ჭაღარანი. წარიყუანნა დიდებულნი და მცირენი მოხუ
ცებულნი ჭკუის მყოფელნი ჭაღარანი. კაცნი მსგავსნივე მისნი. ხოლო იყო შასთამაზ
აიდარბეგს და მივიდა ბაგრატ. დიდად პატივსცა ყაენმან და დაისვა წინაშე აქა მოხ
უცებულნი მიმყოლნი მისნი. და უბძანა ყაენმა ბაგრატს რათა მოსწიოს მშვილ
დსა. და მოუტანეს მშვილდი ძლიერი ბაგრატს. ხოლო ბაგრატ არა რამე თავს იდვა.
და ეპყრა მცირე რამე ნატეხი წვრილი ჯოხი და მით ასწია. ხოლო ყაენმა გაიცინა
და მისცა საბოძვარი დიდი და გამოისტუმრა. ითხოვა ბაგრატ მისგან შეწევნა და
ძალი ოსმალთა ზედა. და იყო მაშინ შასთამაზ ფრიად უცალო ვერა ათხოვა ჯარი. და
მისცა საბოძვარი მრავალი და მით შემწე ეყო, და წარვიდა ბაგრატ მპყრობელი იმ
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ერეთისა სამცხეს. მაშინ წარავლინა ბაგრატ კაცი და ითხოვა გურიელისაგან შეწე
ვნა, და წარმოვიდა გურიელი სპითა თჴსითა და მოვიდა ბაგრატის თანა: k~კსა. სკ~ე:
mეფე სვიმონ იშვა ძე ლუარსაბისა: k~კს, სლ~ა: ხვანთქრის ფაშები მოვიდეს ოცდა
ორი
ათასი, და სრულიად ტაო ამოსწყვიტნეს. მოუჵდა ბაგრატ მეფე და ეწყუნეს
ურთიერთას.
იქმნა ბრძოლა ძლიერი. მისცა ღ~თნ გამარჯვება ბაგრატს და იოტნეს ოსმალნი.
მოსრნეს
მრავალნი პირითა მახვილისათა. მაშინ მოკლეს თჴთ მუსტაფ ფაშა, და სხვანი ივლტო
დეს ოსმალნი. და იშოვნეს მრავალნი საგანძურნი, და დაიპყრა მტკიცეს საათაბაგო:
Aმისა შემდგომად კვალად წარვიდა ხვანთქართანა ოთარი შალიკა შვილი და
ქაიხოსრო
ძე ათაბაგისა. ესმა რა ხვანთქარსა დაუმძიმდა ფრიად. და კვალად წარმოავლინა
აზრუმ
ისა ფაშა და დიარ ბექირისა და სხვანიცა მრავალნი. და შეკრბა სპათა სიმრავლე ური
ცხვი, და ესრეთ წარმოემართა სამცხესა ზედა. სცნა რა ესე ბაგრატ წარმოუვლინა კა
ცი და ითხოვა შეწევნა მეფისა ლუარსაბისგან. ხოლო მეფე ლუარსაბ იყო კაცი სახ
იერი და ფრიად ზრუნვიდა საქართველოსათჴს. და ეძვინებოდა უსჯულოთა ზედა

მოსვლისათჴს, და დაკნინებად საქრისტიანოსა:
mაშინ მოუწოდა სპათა საქართველოსათა, და წარემართა შეწევნად ბაგრატისა. რამე
თუ ამან მეფე მან ლუარსაბ მრავალ გზის აწვივნა იმერელნი მესხნი და კახნი შეწე
ვნად უსჯულოთა ზედა. არამედ იგინი არა თანა შემწე ექმნეს. და ესოდენ უმეტე
ს მოურნე იყო მათთჴს, ვითარცა მამა შვილთა თჴს ტკბილ არს და ლმობიერ, ეგრ
ეთვე ესეცა ტკბილ იყო მათთჴს და არა ძვირის მოჵსენე. და ვითარცა წარვიდა ე
სე, მაშინღა წარვიდა გურიელი სპითა თჴსითა, და შეკბეს ყოველნივე სამცხეს:
X~ მოვიდეს ოსმალნი ურიცხვნი ბასიანს. k~კსა. ს~ლგ. და მივიდეს ესენიცა მუნ
სადა ოსმალნი დაბანაკებულ იყუნეს. ხოლო იქმნა რამე განზრახვა ქართველთა
შორის.
თქვეს ქართველთა და აღირჩიეს მეწინავედ მისვლა. არამედ მესხთა არა თავს იდვეს.
რამეთუ იტყოდეს ვითარმედ ძველითგანვე მეწინაობად მისვლა მესხთათჴს განწესე
ბულარს. და აწცა ჯერარს ჩვენდა მისლვაო. და რამეთუ რიგი ესე და წესი ძვე
ლითგან გვაქვსო: X~ უმეტეს ქართველთა არა უსმინეს და იქმნა ცილება
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ურთიერთა შორის და აღეგზნა შური დიდი. აჰა იხილეთ მსმენელნო გაბედვა
და მკვეთელობა საქმისა. ვითარ იგი ყუეს მაშინ ლომ ვეფხვებრ მჵეც ქმნილთა
რჩეულთა მათ სპათა ქართველთა უსჯულოთა ზედა. და მიეტევნეს ქართველნი
ვითარცა ელვა ქუხილისა ცისა. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და შეიბნეს სოხო
იტზედა იმერელი მეფე ბაგრატ და ქართლის მეფე ლუარსაბ და ათაბაგი პატრო
ნი ქაიხოსრო და სრულიად საქართველო იყო, და ორი ფაშა იყო და მეფენი მეოტ
იქმნნეს. მაშინ შურითა ბოროტითა აღსავსეთა მესხთა ინებეს განდრეკილება,
და არღარა მიჰყუნენ ომსა შინა. ხოლო სცნეს რა განდრეკილება მესხთა, უფროსად
განიწირნეს თავნი თჴსნი ქართველთა და იმერელთა. და გარგრძელდა ომი. და მოისრ
ნეს მრავალნი იმიერ და ამიერ. და უფროსღა მოსწყვიდნეს ოსმალნი ვიდრე ოთხნი
ზომა. მაშინ მოკლეს ძე გურიელისა ქაიხოსრო და სხვანი მრავალნი ქართველნი
და იმერელნი. ქმენს სახელი დიდი და შემუსრეს ყოველივე საომარი საჭურველი
და ესრეთ დარჩნენ რომ საბრძოლველი იარაღი აღარა ჰქონდათ. და იყო ომი ძლიერი
დილითგან ვიდრე მწუხრადმდე:
mაშინ სიმრავლისაგან სპათასა იოტნეს სპანი ქართველთანი დამაშვრალთა ქართველ
თა სძლეს ოსმალთა და მეოტ იქმნენ. და ლტოლვილი წარმოვიდეს მეფე ლუა
რსაბ ქართლს, და ბაგრატ იმერეთს: X~ დაიპყრეს ოსმალთა სამცხე საათაბგო
და აღიღეს ყოველნივე ციხენი და სიმაგრენი სამცხისანი, და გააბატონეს ქაიხოსრო
ძე ყუარყუარესი. და იქმან ათაბაგ. შემოიკრიბნა მესხნი დიდნი და მცირენი
ყოველნივე
და მთავრობდა ოთარი შალიკა შვილი. ხოლო ათაბაგი ქაიხოსრო დაემოყურა
მპყრობე
ლსა მუხრანისასა ბაგრატს. მოიყუანა ცოლად ასული ბაგრატისი დედის იმედი და
იქო
რწინა. და იყო ქალი ლაღი და ამპარტავან გლისპი და არა მოშიში ღ~ისა: ქ~კსა. ს~ლდ:
აწყუერისა ღ~ის მშობელი ტყუედ წაასვენა ციხის ჯვარს იმერელმა მეფემ ბაგრატ:

k~კსა, ს~ლჲ. ტაოს ქვეყანა დაიჭირეს თათართა ურუმთა: ქ~კსა, ს~მა. Aრტანუჯი წა
გვართვეს ურუმთა და არსიანამდის დაიჭირეს. ფარნაკანი და სრულ არტანი
დაიჭირეს
და ფარნაკანი აღაშენეს. აწყუერისა ღ~ის მშობლის შეწევნითა სამცხეს ვერ გარდმოვი
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დეს, და მძლავრობდენ ფრიად ყოველსავე მესხთა ზედა. და ვერღარა შეუძლეს ტვი
რთვად ბოროტის ყოფასა ოსმალთასა. მაშინ ოთარმან შალიკა შვილმან და ათაბაგმა
და
ყოველთავე მესხთა წარავლინეს მოციქული თჴთ მპყრობლის ერანის მპყრობლის
შასთა
მაზისთანა და ფრიად მოაჯე ექმნეს. ებირნეს და ითხოვეს მისგან შეწევნა. და
აღუთქვეს
მორჩილება და დამონება ვითარცა პირველ:
X~ ვითარცა ესმა შასთამაზს განიხარა ფრიად და წარმოემართა სპითა ურიცხვითა
საათაბა
გოსა ზედა. მოესწრა ყაენი შასთამაზ ბატონს ქაიხოსროს. მოვიდა ვარძია თმოგვი და
ვა
ნის ქვაბი და აწყუერი ასპინძა ვარნეთი და სრულიად სამცხის ციხეები აიღო და
ვარძიი
სა ღ~ის მშობელი და სრულიად ციხეები ბატონს ქაიხოსროს მოსცა. და წარვიდა ყაენი
და ჩავიდა სომხითს. და დაჵოცნა ვახუშტი და დიასამიძე. და ამაონ ტყუე წაიყუანა.
მარიამობის თთვესა: Aმასვე ქ~კსა, ციხის ჯუვარიდამ აწყურისა ღ~ის მშობელი
ტყუედ
წაასვენეს იმერითს:
X~ სცნა რა საქმე ესე ხვანთქარმან სულთან სულეიმან. წარმოვიდა იგიცა ძალითა მრავ
ლითა და გულის წყრომითა მესხთა ზედა: mაშინ შასთამაზ ვერღარა უძლო წინა
აღდგო
მად მისდა. და მოიპოვა მზაკვარება ესე. და მიუმცნო ოთარს შალიკა შვილსა სიტყვ
ანი გულის წყრომისანი. მიუწერა წიგნი რისხვისანი და ექადდა მოკვეთესა თავისასა,
და
სრულიად იავარ ყოფასა ქვეყანასა მათისასა. ამისთჴს მოსწერა ესე წიგნი, რომ ოთარს
მიეგზავნა ხვანთქარისათჴს რომ შაჰთამაზ ჩემი მტერია და ესრეთ მექადვისო და მით
მორჩომოდა ხვანთქარს. ვითარცა მიუვიდა წიგნი იგი ოთარს, მეყსეულად წარუვლ
ინა წიგნი სულთან სულეიმანს. და მიუმცნო სიმართლე თავისა თჴსისა. და უბრალო
ყოფა მისვლისათჴს ყაენისა: mაშინ მიხედნა ღ~თნ მესხთა, და შეიბრალა სულთანმ
ან და წარვიდა სახიდ თჴსად სულთანი, და წარვიდა ყაენიცა:
X~ ბაგრატს მპყრობელსა იმერეთისასა აქუნდა შური დიდი დადიანისა. რამეთუ მაშინ
ოდეს შეება ურუმთა ბაგრატ. ესე დადიანი არა თანა მწე ეყო მას. ამისთჴს განიზრახა
და მოაწვივა დადიანი ლეონ, ჭალასა ხონისასა და ღალატად შეიპყრა იგი ბაგრატ
მპყრ
ობელმან იმერეთისამან და პატიმარ ყო. მაშინ მიუმცნო გურიელსა საქმე ესე და აწვ
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ივა იგი განლაშქრებად ოდიშსა ზედა, და აღუთქვა ნახევარი ოდიშისა:
X~ გურიელმან არა უსმინა. და თქვა გულსა შინა თჴსსა. ვინათგან ოდიშიცა დაიპ
ყრას განლაღნების და მერმე აღიძრვის ჩემ ზედაცა ბოროტის ყოფად უეჭუჲლად.
ხოლო რაჟამს სცნა ბაგრატ არა მოსლვა გურიელისა. მაშინ ენება თუალების დაწვა
დადიანისა, და არღარა ინება. და ჰყუანდა იგი პატიმრად გელათს სამრეკლოსა შინა.
მაშინ ათაბაგმან ქაიხოსრო სცნა რა შეპყრობა დადიანისა. აღძრა ჩხეიძე ხოფილანდ
რე, და გააპარა დადიანი, და მიიყუანა ათაბაგთანა:
X~ ათაბაგმან და გურიელმან წარიყუანეს და გააბატონეს იგი ოდიშს, და კვლად იპყრა
დადიანმან ოდიში. ამისა შემდგომად გაუწყრა ხვანთქარი გურიელსა, და მოიხსენა
ძვირი პირველი რაჟამს იგი თანა შემწე ეყო ბაგრატს, და მოსწყვიდნეს სპანი მრავა
ლნი ხვანთქრისანი. ამისთჴს წარგზავნა სპანი მრავალნი გურიასა ზედა. და მოვი
დეს ბათომს და იწყეს შენებად ციხისა. მაშინ შემოიკრიბა სპა თჴსი გურიელმან,
და წარვიდა მათ ზედა. და მისცა ღ~თნ ძლევა და გაემარჯვა გურიელსა. დაუტევეს
ბათომი და შევიდეს ზღვასა შინა ნავებითა. და აღუდგეს მათ ღელვანი მძაფრნი.
და გაჰყარნა იგინი ჭორახს გაღმართ. და იყო მდინარე ჭორახი აღდიდებულ და
ვერღარა განვლეს იგი ცხენებით გურიელმან და სპათა მისთა:
mაშინ მივიდეს გონიას და იწყეს შენება ციხისა და გამაგრდენ ოსმალნი და იწყეს
მძლავრება. ამოწყვიტეს ჭანეთი და თჴთ დაიპყრეს. ხოლო გურიელმან ითხოვა
შეწევნა ბაგრატისაგან და დადიანის ლეონისაგან. მაშინ დადიანმან შემოიყარა სრ
ულიად აფხაზნი და ოდიშარნი და წარვიდა:
X~ ბაგრატცა წარავლინა ძმა თჴსი ვახტანგ და სპანიცა იმერელნი წარატანნა კაცი
ხუთასი. და აუწყა ბაგრატ ძმასა თჴსსა ვახტანგს. ამას წადიერ იყავ. რათა არა ყონ
დადიანმან და გურიელმან ერთობა. და უკეთუ იგინი გაერთდენ, მრავალი ბოროტი
გვეწიოს ჩუენ მათ მიერ. და ეცადე რომე დადიანი არ შეეყაროს გურიელსა. რამ
ეთუ მაშინ იდგა დადიანი თვალსა რიონისასა: Dა ვითარცა მივიდა ვახტანგ
საჯავახოს. მიუმცნო დადიანსა ვითარმედ შენცა უწყი რომე მე ფიცი ვარ შენი
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და არა რას დაგიფარავ. ესე უწყოდე რამეთუ ძმამან ჩემმან ბაგრატ და გურიელმან
შეთქმულება ყვეს შენ ზედა. და თუ მოხვალ გურიას ღალატი ნებავსთ შენი. მ
აშინ სცნეს რა მეგრელთა ესე. მოშიშართა არღარა ინებს წარმოსლვა გურიას. და
მივიდა ვახტანგ როსტომ გურიელთანა ბათომს. X~ ვინათგან არღარა მოვიდა
დადიანი, ვერღარა შეუძლო გურიელმან ბრძოლად ოსმალთა, და ვერცაღა განვი
დეს გაღმა, რამეთუ არა აქუნდათ ნავები. მაშინ ოსმალნი უფროსად განძლიერდე
ს და აღაშენეს ციხეები:
X~ წარმოვიდა ვახტანგ იმერეთს. ამისა შემდგომად მიიცვალა ბაგრატ მპყრობელი იმე
რეთისა, და დამარხეს გელათს. და დაიპყრა იმერეთი ძემან მისმან გიორგიმ. და ეპყრა
როსტომს გურია წელსა. Ò~b. და მიიცვალა იგიცა და დაეფლა შემოქმედს. და ესხნ
ეს ძენი სამნი. და უხუცესსა ეწოდა გიორგი, და ესე დასვეს გურიელად:
X~ ესუა ასული როსტომ გურიელისა ძესა დადიანისასა ცოლად. და შემდგომად
სიკუდილ

ისა მისისა, განუტევა ქალი იგი ძემან დადიანისმან და ქმნა დიდი ბოროტი. რამეთ
უ ბიძასა თჴსსა წაართვა ცოლი, და თჴთ შეირთო ცოლად. და გამოჵდა ხანი რამე და
კვალ
ად ერთობა ყუეს გიორგი გურიელმან და დადიანმან ლეონ. და შეირთო გურიელმან
ას
ული დადიანისა ცოლად. და შემდგომად მცირედსა მანცა განუტევა ასული დად
იანისა და იძია შური. სცნა რა ესე გიორგი მპყრობელმან იმერეთისამან. მაშინ ეზრ
ახა გურიელსა და ყუეს ერთობა. რამეთუ ჰყუა მას რძალი ქვრივი, და მისცა იგი
ცოლად გურიელსა გიორგის, შურად დადიანისა. და იწყეს მტერობად დადიანისა. და
ვერღარა შეუძლო წინა აღდგომა მათი დადიანმა, და მეოტად წარვიდა სტამბო
ლს და მოაჯე ექმნა ხვანთქარსა, და ითხოვა მისგან შეწევნა. მაშინ მისცა ხვანთქ
არმან სიმრავლენი სპათანი აზრუმელნი და ტრაპიზონელნი. წარმოვიდეს და მოიწი
ვნეს სატყეპელას; X~ გურიელმან ვერღარა უძლო წინა განწყობა მათი სიმრავ
ლისაგან სპათასა. მაშინ წარავლინა მოციქული ხვეწნად დადიანისა. და მისცა ს
ისხლი განტევებისათჴს ასულისა მისისა ფლური ათასი, და შერიგდენ დადიანი და
გურიელი:
X~ გიორგი მპყრობელმან იმერეთისამან, მოაწვია სახლსა თჴსსა ჯავახ ჭილაძე. და
ღალა
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ტითა მოკლა იგი. მაშინ იწყინა საქმე ესე გურიელმან და დადიანმა, და დაიპყ
რეს საჯავახო. და განიყუეს ნახევარი დადიანმა დაიპყრა, და ნახევარი გურიელმან.
ამისა შემდგომად წარვიდა დადიანი ნადირობად და ჯაიანმა შეაძგერა ცხენი და მოკ
ლა დადიანი. და დასვეს ძე მისი უხუცესი გიორგი დადიანად.
mაშინ გურიელმან გიორგიმ გარდიბირა უმრწემესი ძმაჳ მისი მამია. ესე მოიყუანა
გურიას. და შერთო გურიელმან დაჳ თვისი ცოლად მამიას ძესა დადიანისასა:
X~ ულაშქრა გურიელმან წარვიდა ლაშქრითა და მივიდა ზუგდიდს და მუნ შემოება
დადი
ანი, და გაემარჯვა გურიელსა, და წარიოტეს დადიანი. და დასვა დადიანად მამია და
წარვიდა
გურიელი სახიდ თჴსად. მაშინ დადიანმა გიორგიმ შემოიყარა სპანი აფხაზთანი და
წარმო
ემართა და კვალად მოუვიდეს ჯიქნიცა შეწევნად და ჩერქეზნიცა:
mაშინ ათხოვა გურიელმან ჯარი დადიანსა მამიას და ეწყუნენ ურთიერთას. კვალად
გაე
მარჯუა მამიას, და ივლტოდა გიორგი დადიანი. ხოლო დადიანი გიორგი მოაჯე ექმნა
მპყრ
ობელსა იმერეთისასა გიორგის. მაშინ აღუთქვა შეწევნა მპყრობელმან იმერეთისამა
ნ. რამეთუ ჟამსა ამას ესვათ ცოლად, გიორგის მპყრობელსა იმერეთისასა ასული ჩერ
ქეზის ბატონისა. და კვალად ჰყუანდა გურიელსაცა მეორე დაჳ მისი ცოლად. და
კვალად
მესამე დაჳ ამათი იყო გაუთხოვარი სახლსა შინა იმერეთის მპყრობელის გიორგისასა

რომელი აღეზარდა მათ. და ესე უმცირესი ასული ჩერქეზი ს ბატონისა, სთხოვა
დადია
ნმა გიორგიმ მპყრობელსა იმერეთისასა. მაშინ აუწყა საქმე ესე გურიელსა. და მან
ესე უპასუხა. ვინათგან დადიანთ ჰნებავსთ გაერთება ჩვენი მომცეს საუპატიო და
სისხლ
ი დისა ჩემისა განტევებისათჴს. ვითარცა მე მივეც სისხლი განსატევებელად დისა მ
აგისისა, და იყოს მშვიდობა ჩვენ ყოველთა შორის. და იქმნას დადიანი მოყუარე და
ქვისლი
თქვენი და ჩემი. მაშინ დაურთო ნება და აღუთქვა მიცემა სისხლისა გურიელსა
დადიან
მა რამეთუ არა აქუნდა თეთრი, და მისცა გირაოდ ხოფი. რომელიცა სისხლი გურიელ
ს მიეცა, ეგოდენისა მიცემა აღუთქვა. და ამის გირაოდ დაუდვა ხოფი. და მაშინ მის
ცეს ასული იგი ჩექეზის ბატონისა და გაერთდენ სამნივე:
Ñ~ სცნა რა საქმე ესე მამია დადიანმან, იგიცა ლმობიერ იქმნა უხუცესობისათჴს ძმისა
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თჴსისა. დაურთო ნება და დაანება დადიანობა. მაშინ მამია დადიანს მისცეს სარ
ჩოდ ლომკაცის ჭილაძისეული და რევანოზისეული, და ესრეთ შეითვისნეს ურთ
იერთას. და იქმნა მშვიდობა სამთავე საბატონოთა შინა. ხოლო სცნა რა ესე დათული
ამ ბიძამან დადიანის გიორგისამან. შემოიყარა საჯავახოელნი და წარვიდა
საღალატოდ
დადიანის გიორგისა. აგრძნა საქმე ესე დადიანმან, და ვერღარა უღალატა და წარვიდა
საჯავახოს დათულია. ხოლო დადიანმან და მპყრობელმან იმერეთისამან შეუთავალა
გურიელსა, და აუწყა ღალატი დადიანისა. და მიუმცნეს ესრეთ. საჯავახო შენთჴს
დაგვინებებია და დათულიას უღალატეო: X~ გურიელმან უღალატა და შეიპ
ყრა დათულია და დაატყუევა უზურგეთს და თჴთ დაიპყრა საჯავახო. მაშინ შეუთვა
ლეს გურიელს სიკუდილი დათულიასი, და გურიელმან არ მოკლა. ესრეთ შეუთ
ვალა შენის სახლის კაცს მე არ მოვკლაო შენ მოკალო. და მერმე ამათ გაგზა
ვნეს კაცი და მოაშთვეს იგი. ამის შემდგომად მოკუდა დადიანი გიორგი, და კვალად
დაიპყრა მამიამ დადიანმა:
X~ დაშთა დადიანს ძე ერთი რომელსა ეწოდა ლეონ. მაშინ განირისხა ღ~თი მამია
დად
იანმა, წაართვა დედასა თჴსსა და წარმოიყუანა ყრმა იგი და შხეფის ციხეში დაატყ
უევა. და იყო ყრმა გამოუცდელი და ვერ გაუძლო ტყუეობასა. შეწუხდა ყრმაჳ
იგი განშორებისათჴს დედისა თჴსისა, და გარდმოიგდო თავი თჴსი ციხისა მისგან
და ესრეთ აღესრულა იგი:
X~ ჟამსა მას შინა შეითქუნეს მეფე ქართლისა ლუარსაბ, მპყრობელი კახეთისა
ლევან. და ათაბაგი ქაიხოსრო. ამათ შეკრეს პირობა, და დაუწყეს რბევა და ოჵრება
ქვეყანასა ყიზილბაშისასა ადარბადაგანსა. მაშინ განუდგა შასთამაზს მპყრობელი შ
ირვანისა ასანბეგის შვილი დავრიშ მაჰმად:
mაშინ შასთამაზ შემოიყარა სიმრავლენი სპათანი. წარმოვიდა და მოიწია ყარაბაღს.
მაშ

ინ წარავლინა კაცი და შეუთვალა ლევანს მპყრობელსა კახეთისასა და გარდამოიბირა
იგი, და მივიდა ლევან შასთამაზთან. და იყო განდგომილ დავრიშ მაჰმად ძე ასან
ბეგისა. რამეთუ ჟამსა მას ოდეს ეპყრა შაისმაილს შაქისი. მას ჟამსა მიუჵდა ბ
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ატონი ლევან ასან ბეგს და იავარ ყო შაქისი და მოკლა ასან ბეგ. ამისა შემდგო
მად მოიყუანეს ძე მისი დავრიშ მაჰამად და გააბატონეს შაქელთა. და მტერ იყ
უნენ ურთიერთას დავრიშ მამად, და ბატონი ლევან:
X~ შასთამაზ გაუძახა ლაშქარი თჴსი შირვანსა ზედა. მაშინ დავრიშ მამად შეიყა
რა სპა თჴსი, დაესხა თავსა და მოსრა მრავალი ჯარი შასთამაზისა და გამოაქცინა
იგინი. k~ეს აქეთ, ჩფ~მვ: X~ შასთამაზ აღიყარა სპითა ურიცხვითა და წარვი
და შირვანს. და მისწერა შასთამაზ წიგნი დავრიშ მაჰმადს მისლვად მისთანა. და
აღუთქვა არა მოხსენებად ძვირსა, არამედ მინიჭებად მრავლისა პატივისა. ხოლო
მან არა ისმინა მისი და უფროსად განამაგრა ციხეები და ეგო სიმტკიცესა ზედა.
მაშინ წარავლინა ბატონი ლევან სპითა მრავლითა მის ზედა. და მივიდეს რა შა
ქისი მოაოჵრეს და იავარ ყუეს სრულიად შაქისი. და გარე მოადგეს ციხესა მას
რომელსა შინა იყო დავრიშ მაჰამად. და იყო ხანსა რაოდენსამე და ვერღარა უძლო
გამაგრება და ღამით განვიდა ციხისა მისგან:
X~ სცნა რა ბატონმა ლევან, დევნა უყო. მიეწია და შეიბნეს. და გაემარჯვა ბატონს
ლევანს. და მოკლეს დავრიშ მაჰამად, და შემოიქცა გამარჯვებული. და მოართვა თა
ვი დავრიშ მაჰმადისა შასთამაზს. ხოლო უყო წყალობა მრავალი ბატონს ლევანს
და წარმოვიდა სახიდ თჴსად კახეთს. მაშინ შასთამაზ წარვიდა ყარაბაღს. და შემდგომ
ად მცირედისა წარმოემართა კვალად ტფილისსა ზედა. და ქმნა მრავალი ბოროტი.
მოაოჵრა სრულიად ტფილისი და აღიღო ციხე ტფილისისა და შეაყენნა მცვე
ლნი თჴსნი, და ვერა რაჳ ავნო მეფესა ლუარსაბს. რამეთუ ჟამსა მეფობისა მისის
ასა არა მორჩილ ექმნა ყიზილბაშთა არცა ოსმალთა. და მრავალი ჭირი შეაჩვე
ნა ორთავე. და არა დაამონა საქართველო უსჯულოთა სახარკოდ. მაშინ შასთამაზ
ინება მოყურობა ქაიხოსრო ათაბაგისა, და არა ჰყუანდა ასული ათაბაგსა. მაშინ
ოთარს შალიკა შვილს გამოართვა ასული. რომელი იყო მეყვისი ათაბაგისა. და
მის წილად წარუგზავნა შასთამაზს. და მან შეირთო იგი ცოლად, და დიდად
საყუარელ
უჩნდა ქალი იგი, და მიერითგან იყო ფრიად კეთილისა მყოფელ ათაბ
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აგისა. სცნა რა ესე მეფემან ლუარსაბ, შეიყარა სპა თჴსი და მიუჵდა ათაბაგსა და
წარუღო თემნი და დაბანი მრავალნი და ააოჵრნა და წარმოვიდა გამარჯვებული.
ხოლო ათა
ბაგმან ქაიხოსრომ მიუმცნო ესე ყოველი შასთამაზს. რამეთუ მას ჟამსა წარმოსრულ
იყო მტერობად ათაბაგისა აზრუმის ფაშა ისკანდარ და აუწყა იგიცა შასთამაზს
k~კსა, სმ~დ. Aმისა შემდგომად ხვანთქარი სულთან სულაიმან გამოვიდა და ყაენს
ჩაუდგა, კარი აღაშენა და უკმობრუნდა და ბასიანს მოვიდა. მაშინ ყაენმა შათამაზ
შეიყარა სიმრავლენი სპათანი და წარმოდგა და მოვიდა არტანს. მაშინ გაგზავნა შა
სთამაზ ძე თჴსი მირზა ისმეილ კარს, და დაიპყრა კარი აიღო ციხენი და სიმაგრენი.

მოსრნა პირითა მახვილისათა რომელნი იყუნეს ყმანი ხვანთქარისანი და განსდევ
ნა იგინი, და თჴთ დაიპყრა კარი და ხვანთქარი წარვიდა:
X~ ვინცა იყუნეს განდგომილნი ათაბაგისანი ყოველნივე მოსწყვიდნა პირითა
მახვილისა
თა. და აღიღო ციხენი და სიმაგრენი მათნი. და შემუსრნეს წმიდანი ეკკლესიანი.
და მრავალნი ხატნი და ჯვარნი. და დაამონა ურჩნი და განდგომილნი ათაბაგისანი.
და
მივიდეს ომან და შერმაზან და ივჯუშ განდგომილნი ათაბაგისანი. ხოლო შასთამაზ
შეიპყრა და მკლველ ექმნა ივჯუშს და შერმაზანს, და მისცა მამული მათი ათაბაგ
სა და რაჟამს განაგო საქმე მუნებური, მაშინ უკმობრუნდა ყაენი ბოროტის ყოფა
დ ქართლსა ზედა სპითა ურიცხვითა. ჩამოვლო თრიალეთი და იავარ ყო. წარმოემა
რთა საბარათაიანოზედა და მოაოჵრა იგიცა. მაშინ მიადგა ციხესა ბირთჴსისასა და
ვერა
აიღო. და აღუთქვა ნიჭი დიდ ძალი მეციხოვანთა და მოიბირნა იგინი, და დაანებეს
ციხ
ე. და რომელნიცა იყუნენ ბარათიანნი ციხესა მას შინა არღარა დაინდო. რომელნიმე
ამოსწყვიტნა, და რომელნიმე შეიწყალა და დააყენნა მამულსა თჴსსა ზედა. სხვანი მრა
ვალნი ტყუედ ყო. მაშინ მეფემან ლუარსაბ ვერღარა შემოიკრიბა სპანი თჴსნი რამეთ
უ ფრიად მოსურნე იყო წინა განწყობად ყიზილბაშთა. და ვინათგან ჯარი არღარა
ჰყუა
ნდა. ესრეთ იყო ჩვეულება მისი. მცირითა კაცითა ზედა დაესხმოდა თარეშთა ანუ
სიმაგ
რეთა შინა. და ესრეთ მოქმედებითა მრავალნი ყიზილბაშნი ამოსწყვიდა. ხოლო
შასთამაზ
მივიდა გორს და აღიღო ციხე წედისისა. ციხე ძალათ აიღეს, და ვერის ციხე ნებით
1-26 სტრ., 324r
მოსცა ფარსადან, და უვნებელად ციხოვანნი მორჩნენ. და იქიდამ მიადგა ციხესა
ატენისასა, რომელ არს თავსა საცივისასა. რამეთუ მას შინა იყუნეს დედა და დაჳ
მეფისა ლუარსაბისა და სხვანი მრავალნი ჯალაბნი თავადთანი. ამის თჴს გარედამ
ყაენის ლაშქარი შემოადგა და შიგნიდამ ქართველნი. დაუწყეს ერთმანერთს ცემ
ა და ბრძოლა, და მრავალნი ყიზილბაშნი დაიჵოცენ და ციხის აღება გაძნელდა.
ამისთჴს რომე არც სიბა მიიტანებოდა, და არც შეეთხრებოდა, და არც სით თო
ფი ესროლებოდა. და თათართ ერთი ფარეში კავთის ჵეველი ბავთა შვილი მეფის
ლუარსაბის დედის ფარეში დაიჭირეს. და სიკუდილის შიშით იმან უთხრა, თუ არ
მომკლავთო ციხეს აგაღებინებო. და ამათაც უვნებელობის ფიცი უთხრეს. და იმან
ეს ამბავი უთხრა, ჭის წყალი დაელივათო, და ჩრდილოეთისაკენ მომცრო წყალი
გამოუდისო. და იმ წყაროს მისაპარავი გზა აქვსო გასწავლიო. ის დაუჭირეთ ღონე
გაუწყდებისთ და ციხეს მოგცემენო: იმ წყლის გზა ასწავლათ ყიზილბაშთ წყალი უკ
უუჭირეს. ციხოვანთ მშველელი აღარსაით გაუჩნდა. და უწყლოობამაც ძალი უყო
თ. და მრავალი ყიზილბაში და ქართველნი იმ ციხის აღებაში ამოსწყდენ და ციხე
აიღეს. დედოფალი ნესტანჯარ დედა ლუარსაბისა და დაჳ და მრავალნი სხვა

ნი ჯალაბნი თავადთანი: k~კსა, სმ~დ. Dა მეფის ლუარსაბის დედა და დაჳ ქვეი
თი წაასხეს ციხითგან ზედაველამდის. და მერე მეაქლემეთ მისცეს და წარიყ
უანეს მეფე ლუარსაბ ხან აჩაბეთის სიმაგრეში, და ხან იმერეთს იყო. მაშინ წა
რმოსტყუენა ციხე იგი ატენისა, და ყაენი აიყარა და ყარაბაღში წავიდა. და წა
რიყუანნა უმრავლესნი ტყუეთანი:
X~ ესმა რა საქმე ესე მეფესა ლუარსაბს. მაშინ წარმოუდგა უკანა ყიზილბაშთა
და ამოსწყვიტნა მრავალნი თათარნი, და წაართვა ურიცხვი ალაფი. და ვერღა
რა წაართვა დედა თჴისი. და რა მივიდა შასთამაზ ერევანს, მაშინ სცნა დედამან
მეფისა ლუარსაბისმან გაუპატივება თავისა თჴსისა. ამისთჴსცა რომელნი
მე იტყვიან შესვა წამალი სასიკუდინე და მოიკლა თავი თჴსი, და არა შეამთხვ
ივა თავსა თჴსსა საქმე უჯერო: X~ რომელნიმე იტყვიან სარჯლითა და უპატ
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იოებით აღესრულა: X~ უკმოიქცა მეფე ლუარსაბ ფრიად მწუხარე, და წარვ
იდა შასთამაზცა ადგილსა თჴსსა. და დასვა ხანები ყაზახს შამშადილოს, და
დასვა სულთანი განჯას. და კვალად ეპყრა მათ ციხეცა ტფილისისა. და იყო ესე
ყოველი ჵელდებული განჯას მჯდომისა სულთნისა. და ყოველნი გარემონი ყიზილბ
აშთანი მიუჩინა ციხესა მას ტფილისისასა, რათა არღარა იპყრას მეფემან ლუარსაბ:
X~ მწუხარე იყო ფრიად ესრეთ განძლიერებისათჴს უსჯულოთასა მეფე ლუარსაბ.
სრული საქართველოს მეფეთა და მებატონეთა ზედა ძველთა და ახალზედ ნამეტ
ნავად ნაქები. იყო თავად სარდლად მერმე მამაცად და უხობით პურად გამცემად
სამართლის მოქმედად. და ყმა მორჩილი, ცხენოსან ცეროსანი, უშიშარი ომში ამა
ყი. ქრისტიანის სჯულზედ მაგარი. და ურუმთა და ყიზილბაშთ ნამეტნავად მის
გან ეშინოდათ. და მეზობელნი ვითაც ყმანი ისრე ემსახურებოდეს. და სხვათა ყმო
ბის თქმა არა იკადრა. ამისთჴს შასთამაზ ყაენმან ხუთჯერ ამაზედ ილაშქრა, და
არას საქმით ვერც მოამშვიდა ვერც დაიჭირა ვერც მოკლა, და ვერც შეიხუეწა. ამ
ისთჴს რომე ცოტას შემოებმოდა ამოსწუეტდა, და ბევრს უკუეფარებოდა. და ღამ
ით დაესხმოდა. და გზებზე წაეწეოდა და მრავალს ნავნებს იქმოდა. ხოლო რომელნი
მე ზემო აღწერილ არს მოოჵრება საქართველოსი. ვერ გაუძლო გონებამან მე
ფეს ლუარსაბს. ამისთჴსცა შემოიკრიბნა სპანი თჴსნი, და დაუწყო ჵდომა და რბ
ევა და ამოსწყვიტნა მრავალნი. და რაოდენიცა ეპყრა მათ კერძონი და ადგილნი
საბარათიანო, იგი ყოველნივე წარმოართვა და განსდევნა და დაიპყრა რაოდენი
ცა ეპყრა არენი და თემნი საქართველოსანი თჴნიერ ტფილისისა ციხისა. შავე
რდი სულთან განჯის ხანი ყაენს ამ ალაგების მცველად დაეყენებინა. და რა
მეფის ლუარსაბის ლაშქრის შეყრა გაიგონა, იმანაც არაზს აქათი ლაშქარი შ
ემოიყარა, და მეფეზედ წამოვიდა. რა ესე შეიტყო მეფემან ლუარსაბ, გორითგან
გარის ვარხუნას მივიდა. იქითგან შავერდი სულთან წამოვიდა და მოვიდა ქართ
ლად. და იმ ღამეს მეფეს ლუარსაბს სიზმარი ენახა. და მეორეს დილას კ~ზი
და საქართველოს თავადნი და თავისი შვილები მოიჵმო და ასრე უთხრა. სიზმა
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რი ვნახეო მართალი და ჭტ~ად დასაჯერიო. რომ უსაცილოდ ჩვენ გავიმ
არჯვებთ და ყიზილბაშნი გაიქცევიან და ამ ომში მე მომკვლენო. და ჩემს მომ

კვლელსაც ქართველნი მოჰკვლენო. მაშინ ჰყუანდა მეფესა ძენი სამნ
ი, სვიმონ და დავით და ვახტანგ: Mაშინ უხუცესსა შვილსა სჴმონს ჵელი მოჰკიდა
და ქართველთ უბრძანა. ჵელმწიფობა ამისთჴს მიმიცემია და კიდეც ეს ღირსაო.
და შვილთაც ასრე უანდერძა, უფროს ძმას დაემორჩილენითო. და ყუელას უბრ
ძანა და ფერჵთ აკოცეს და მეფედ აკურთხეს. და ასრე ანდერძი დაუგდო, ჩემის სი
კუდილით ნუ მოიშლებითო. და ნურც ჩემის სიკუდილის ჵმას დააგდებთო. რაჳ
ყიზილბაშნი გალახოთ მასუკან მცხეთას მიწას მიმაბარეთო. ჩემს გლოვას დაეხს
ენით, ქვეყნის შენახვას გაფრთხილდითო: რა ესე სიზმარი მეფისაგან გაიგონეს
სრულ ყუელანი ატირდენ, და ასრე მოახსენეს. რადგან მაგისთანა სიზმარი გინ
ახავს, ამ გზობით ნუ შევებმითო და უკუვეცალნეთო. ესე სიტყუა მეფემან შორს
დაიჭირა და ასე უპასუხა, დღეს აქნობამდისინ ხონთქარსა და ყეენს ზურგი არ
შევაქციეო, რით იქნების რომ ახლა ერთს ყაჯარს პირი მოვარიდო. ქართვ
ელთ ბევრი იხვეწეს, მაგრამ მეფემ ლომ გუნებისამან ზრახვას სიკუდილი არ
ჩია და რა სულთან შავერდი რაზმ წყობით მოახლოვდა და არა ინება მეფემან
ომი მინდორსა ზედა, და ჩავიდა გარის. და უთავა ქართველთა უხუცესი ძე
თჴსი სვიმონ სპითა თჴსითა მეწინავედ, და თჴთ მეფე უკან კერძო მდგომარე იყო.
და ახლდა თანა კზ~ი და ეპისკოპოსნი და მოხუცებულნი ერის კაცნი. რა მოვიდეს
ყიზილბაშნი, მაშინ მიეტევა მათ სჴმონ და სპანი ქართველთანი ვითარცა ლომი
განძვინებული. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. მაშინ მოეცა ღ~ისა მიერ ძლევა ქა
რთველთა, და მოსწყვიდნეს ურიცხვნი სპანი თათართანი. და წარიქცივნეს იგი
ნი და ივლტოდეს. და დევნა უყვეს უკანა მათსა და დაანქრივნეს. რამეთუ ვერ
ღარა უძლეს ზოგად წარსლვა, არამედ დასწყვიდნეს ურთიერთას და ვიდოდეს
შეცთომილნი. ღელე უშენთა და ტყეთა მიმართ და ერთ კერძო წარივლტოდა
სულთანი იგი შავერდიბეგ: X~ მაჰმად სულთანი სპითა თჴსითა შევლტოლვ
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ილ იყო ტყესა შინა შეშინებული და ვერღარა ეძლო წარსლვა დღისით. მა
შინ იხილა მეფე ლუარსაბ მცირედითა კაცითა შემოუტივა მეფესა. ხოლო
განმჵნდეს ძალითა ღ~თისათა მეფე და მისთანა მყოფნიცა ეპისკოპოზნი და მოხუცებ
ულნი ერის კაცნი და იქმნეს ვითარცაჭაბუკნი. და კვალად იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი, და სძლო მეფემან და წარიქცივნეს იგინი და მოსწყვიდნეს მრავალნი
ყიზილბაშნი:
X~ მეფემან იხილა მაჰმად სულთან და არა აქუნდა ოროლი ჵელთა. რამეთუ შეემტ
ურივა კაცსა ზედა. და განაფიცხა ტაიჭი თჴსი მეფემან, შეაძგერა ცხენსა მაჰმად
სულთნისასა და დაანარცხა მიწასა ზედა. კვალად მიეტევა სხვასა: r~ ყოველივე სა
ბრძოლველი იარაღი დაემსხვრივა მეფესა, და იბრძოდა ცხენითა თჴნიერ
საჭურველის
ა. და რა მისდევდა სხვასა ყიზილბაშსა, იყო რამე თხრილი და დანახეთქი მიწისა და
შთაუარდა ფერჵი ცხენსა მეფისასა და წარმოექცა ცხენი მეფესა. მაშინ მოუჵდა ყიზ
ილბაში ერთი სახელით ზაქირ და იჵადა მახჴლი, სცა თავსა მეფისასა და სწყლა სა
სიკუდინედ და შეჯდა ცხენსა მეფისასა და ივლტოდა. სცნეს რა ქართველთა დევნა
უყუეს ძლიერად და მიეწივნეს და მოკლეს იგიცა. და სულთან მაჰმად და სპანი მის

ნი ყოველნივე ამოსწყვიტნეს;
Mაშინ სვიმონს გამარჯვებოდა ძლიერად და სდევნიდა სულთანსა განძისასა შავერ
დის, და სრვიდეს სპათა მისთა. ვითარცა მხალთა მდელოსათა და აუწყეს სვიმონს სა
ქმე ესე, და მყის შემოიქცა და მოვიდა მეფესთანა და მწუხარე იქმნა ფრიად. და წა
რვიდეს ყიზილბაშნი განძას. და დაიპყრა სვიმონ ალაგნი საქართველოსანი ყოველნი
ვე. და იცოცხლა მცირესა ხანსა მეფემან ლუარსაბ. და მასვე წყლულებასა შინა
მიიცვალა იგი, ვითარცა წმიდა მოწამე ვახტანგ და დავით მეფე. და აღიღეს წმიდა
გვამი მისი და დამარხეს სამარხოსა თჴსსა მცხეთას, ღ~თივ აღმათებულსა სვეტ
სა ცხოველსა. და იქმნა გლოვა და მწუხარება ქართველთა მიერ: k~კსა. ს~მვ: ქ~ეს
აქათ, ჩფ~იზ:
Da დაჯდა მეფედ მამისა მისისა წილ სვიმონ, და იყო ჟამსა ამას შინა კზ~ი ნი~კზ,
მაშინ წარიყუანეს სვიმონ, და აკურთხეს მეფედ მცხეთას. და მცხეთით გორს მი
ვიდა. და ქალაქი ყიზილბაშთ ეჭირა. და გარეშე კაცნი მეფეს სვიმონს ემსახურ
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ებოდენ. მაშინ დაემძახლა მეფე სვიმონ კახსა ბატონსა ლევანს. და მისცა ლევან
ასული თჴსი, ნაშობი შამხლისა ქალისაგან. და წარმოიყუანა იგი მეფე მან სვიმონ და
ყუეს ქორწილი სახელოვანი, და ეპყრა მტკიცედ საქართველო: k~კსა. ს~მჲ:
Mუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი არჩილ დაიჭირეს თათართა. აღიძრა მეფე ს
ვიმონ მტერობად და შურად ყიზილბაშთა. და იკრებდა სპასა თჴსსა სჴმონ, რათა აღ
იღოს ციხე ტფილისისა. ესმა ესე ამბავი ნაპირის მცველს ყარაბაღის ბატონს და
იმანაც არეზის წყალს გამოღმართი ლაშქარი შეიყარა, და ქალაქს მოსაშველებლად
წამო
ვიდა. მაშინ ესმა მეფესა სვიმონს. შემოიყარა სპანი საქართველოსანი და ჩამოვიდა
ციხე
დიდს. და მიუწერა ცოლის ძმასა თჴსსა კახის ბატონის შვილს გიორგის და ითხოვა
მისგან შეწევნა. და წარმოვიდა გიორგი სპითა თჴსითა და შემოეყარა ციხე დიდს.
მაშინ
სცნეს საქმე ესე სპარსთა. შემოიყარეს სპანი მრავალნი და წარმოემართნეს ტფილ
ისს. რამეთუ ჟამსა მას უშენ და ოჵერ იყო კაცთაგან ხუნანი და ღვინჭრობი და ვა
შლოვანი. მოვიდენ და დადგნენ იაღლუჯას ღამესა ერთსა, და შემოვიდეს ციხესა ტფ
ილისისასა რამეთუ მათ ეპყრა ციხე იგი ჟამსა მას. ქართველთ ხანდაგი გაეთხარათ
ამისთჴს რომე არამც მოპარვით ყიზილბაშნი თავს არ დაესხნენ. და ტფილი სითგან წა
რმოვიდეს უგრძნობელად, და მიმართეს ციხე დიდს:
X~ მეფემან წინათვე ყარაულად გამოაყენა გერმანოზის შვილი სოფელსა შინა მუხათ
გვერდისასა გარდაჵდად დღესასწაულსა აღდგომისასა. და ეგულებოდა კვალად მუნ
ჩასლვად და შეკვრად გზებისა. და ამას შინა უგრძნობელად შეუვლეს ყიზილბაშთა
მუხათ გვერდი. მივიდეს და სადაცა ხანდაგი იყო ხანდათგან ჩამოჵდეს, და ის ხანდა
გი გაასწორეს. შეუგრად დაესხნეს დღესა აღდგომისასა. აქათ ქართველთა და იქით
ყიზილბაშთ რაზმი დააწყვეს. და ყიზილბაშთ მეწინავეში და ქართველთ ლაშქარში
ომი და ცემა გახშირდა. და ქართველნი ნამეტნავად თავ გამომეტებით იბრძოდეს და
მრავალი ყიზილბაში მოკლეს. და რა განჯის ხანმა ასრე თავ გამომეტებით ქართველ

თ ომი ნახა, ყიზილბაშთ ასრე უთხრა, გზა შორსა გვაქვსო რომ გავიქცეთო და ვერსად
გავატანთ, უკან დაგვეწევიან და დაგვჵხოცენო. მუხანათობით სიკუდილს ესევ ვაჯო
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ბინოთ, რომ ძალ მიცემით ომში ამათვე შევაკუდეთო. ყუელამ ჰალა ჰალა დაიძახეს
და
შეუტივეს ჵმალ დაწვდილთა, და იქიდამ ქართველთ წამოუშინეს. და ორგნითვე კარ
გად იყუნენ, მაგრამ ყიზილბაში უფრო ბევრი მოკუდა და გაქცევასაც აპირებდენ. ამა
ში კახთ ჯარმან შექნა ტირილი და თავს ცემა რომე ბატონის შვილი გიორგი მოკლე
სო. ომისა აღარა ინაღვლესრა. მკუდარი საომარით გამოიტანეს, და ომი და ბრძოლა
გაუშვეს. ამაზედ ყიზილბაშთ დრო დაიცეს. მოშლილთა და მტირალთ ლაშქართ კიდ
ევ შემოუტივეს და ყიზილბაშთ გაიმარჯვეს. და სხვანი მრავალნი თავადნი და
აზნაურ
ნი და მსახურნი ქართლისანი უფროსღა მოსწყვიდნეს, და დარჩათ ძლევა
ყიზილბაშთა
და შეიქცეს ქართველნი: ქ~ეს აქათ, ჩფ~ო: ქ~კს. სმ~თ: iმავ ღამეს შავერდი
სულთან ქალაქს შევიდა, და მეფე სვიმონ თავისის ლაშქრით გორს მივიდა. და კახის
ბატონის შვილი გიორგი მოკლული ლევანს მიუტანეს. შეიქნა გლოვა
და ტირილი შვილისათჴს ბატონის ლევანისა და ერთობილად კახთა. და ასრევე გო
რს ნესტან დარეჯან დედოფალს საყუარელის ძმის გიორგი ბატონის შვილის მოკვლა
გაუმჟღავნეს. და საქართველოს ჯარი მოვიდა. იტირეს იგლოვეს, და საორმოცედ ბ
ატონი დედოფალი ქართლის თავადები ჯალაბობრივ კახეთს მამის მისატირებლად
და საყუარელის ძმის სატირლად ალავერდს მივიდნენ, და ორმოცამდინ მამასთან იყო
იტირა იგლოვა და ისევ ქართლს მოვიდა: aმავე წელსა და ქ~კსა მუხრანის ბატო
ნის ბაგრატის შვილი აშოთან მოკლეს ფხოველთა: ხოლო იყო უმრწემესი ძმაჳ მეფისა
სვიმონისა სახელით დავით და შემოსწყრა ძმასა თჴსსა მეფესა სვიმონს, და წარვიდა
შასთამაზ ყაენის კარსა. ყაენი ყაზმინს იყო, და რა დავითის მოსვლა ხელმწიფეს
მოაჵსენეს დიდად იამა. და სრულ ბეგლარბეგი ვინც კარზედ იყო წინ მიაგება. და
უფროსი ერთი ბარათიანნი თან ახლდენ. და მისის ძმის მეფის სვიმონისაგან შემომ
წყრალი იყო, ამისთჴს უფრო დიდი პატივი სცეს, და შვილობის რაყამი უბოძე
ს. და მეჯლისშიგან ყაენმან თავის სიახლოვეს დაისვა. და ვითაც ჵელმწიფესა ქვ
ეშ მოუფინეს და დორი დაუდვეს და ზედ დასვეს. და მისი თავადები მეჯლიშში
დასხეს და ალაგ ალაგ შუაში ჩაუსხდენ. და ცოტას ხანს უკან გმო ღ~თი და გათათ
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რრდა, და უწოდეს სახელად დაუთხან. და მისთანანიცა დაათათრეს და საჵელმწი
ფო იარაღი ყოველი რამე უბოძეს და მის თავადთა და აზნაურ შვილთა ხალათ
ი სახარჯო ცხენი და იარაღი გაუკეთეს და უბოძეს. რაც ბატონ ყმათ მიე
ცა ცხრა ათასის თუმნისა იყო. და ქალაქისა და სომხით საბარათიანოს მეფობაჳ
მისცეს. და რაყამში შვილობით ჩასწერეს. და მესტუმრე თან გაატანეს. და დი
დის პატივითა და მორჭმით გაისტუმრეს. და წელიწადში თჴთოს ნაპირის ხა
ნს, მეფის დავითის მცველად თავისის ლაშქრით მოუყენებდენ ქალაქის ციხეშ
ი. მაგრამ მეფე სვიმონ არ ეხსნებოდა და სომხით საბარათიანოს არბევდა და ქა

ლაქის აღებას ცდილობდა, მაგრამ ვერ აიღო. კიდევ მეფემან სვიმონ შეიყარა ლა
შქარი, საქართველოს ცხენოსან ქვეითნი და წარვიდა ბრძოლად დაუთხანისა,
k~ეს აქეთ, ჩფ~ჳჲ. მოვიდა და დადგა დიღვამს. სცნა რა ესე დაუთხან და მოახსენეს
ქალაქზედ მოსვლა. ამანაც სომხით ბარათიანი თათარნი და მოქალაქენი შემოიყარნა
და ძმას საომრად მიეგება. ნახა რომე მეფის სვიმონის ლაშქარი ბევრი იყო. შე
ება დიღომს. იქმნა ბრძოლა ძლიერი. და მოისრნეს სპანი მეფისა სვიმონისანი
მცირედნი რამე. ხოლო დაუთხანისა მოსწყვიდნეს ორი ზომა. და მისცა ღ~თნ ძლ
ევა მეფესა სვიმონს, და წარიქციეს დაუთხან და მეოტი ისევ ქალაქში შემოვი
და. მაგრამე ყარამანალუს ხალიფა რომე ყიზილბაშის სარდალი იყო. ჭკუა ნ
აკლები და ამაყი კაცი იყო. მეფეს დავითს არ დაუჯერა და სამარტოვოთ სახელს
ეძებდა. მეფეს სვიმონს შეება და ძალ მიცემით და თავ გამომეტებით ძალზედ
იბრძოდა და ბევრი ნავნებიცა ქნა. მაგრამ თჴთანაც მოკლეს და ჯარიც ამოუწყვი
ტეს. ეს ამბავი დავით მეფემ ყაენს მისწერა და ლაშქარი სთხოვა. იქნა ყეენის
ბრძანება, და ასანბეგ ყარამანლუ სარდლად უჩინეს, და დიდის ლაშქრით მეფეს
დავითს მოაშველეს. დავით მეფემანც თჴსი ლაშქარი შეიყარა, და მეფეს სვი
მონზე გაილაშქრა. მეფე სვიმონ დიღომს იდგა და შეიბნენ: k~კსა. ს~ნე:
iქმნა ბრძოლა ძლიერი და მოისრნეს სპანი მეფისა სვიმონისანი მცირედნი რამე.
ხოლო დაუთხანისა მოსწყვიდნეს ორი წილი. და მისცა ღ~თნ ძლევა მეფესა სვიმ
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ონს და წარიქციეს დაუთხან მეოტი და შევიდეს ციხესა ტფილისისასა მხო
ლოდ. და სპანი მისნი რომელნიმე მოსრნეს, და რომელნი მე დაიპყრნეს. მაშ
ინ მოადგა მეფე სვიმონ ციხესა ტფილისისასა, და ეგონა მოქალაქენი მომივ
ლენო. ყეენის შიშით მოქალაქენი არ მოუვიდნენ და ცოლ შვილი იმათაც ცი
ხეში შეასხეს და ციხიდამ შექმნეს ბრძოლა. თოფთა და ზარბაზანთა სროლა. და
აღარც ბარათიანნი მოვიდნენ. და ციხიდაღმეც კაცნი დაუჵოცეს. და იდგნენ ჟა
მსა რაოდენსამე და შეაწუხნეს ფრიად: X~ წარავლინეს კაცი და აუწყეს ამი
რ სპასალარსა შასთამაზისსა უსეინბეგ შეწუხება თჴსი დაუთხან და ითხოვა
მისგან შეწევნა. მაშინ წარმოვიდა უსეინბეგ სპითა ურიცხვითა და ღამე შემო
ვიდა ციხესა ტფილისისასა. და ვერა სცნა მეფემან სვიმონ მოსვლა მისი და წა
რვიდა სამადლოს. ამას ზედა მოიცა ძალი და განლაღნა დაუთხან. განვიდა ცი
ხით და მივიდა სამადლოს: k~კსა, სნ~ვ. dა ეწყუნეს მეფე სვიმონ და დაუთხან
ურთიერთას. შეიქმნა ბრძოლა ძლიერი. მაშინ განლომნეს მეფე სვიმონ და სპანი
ქართველთანი. და მოსცა ღ~თნ ძლევა მეფესა და ქართველთა. კვალად წარიქციეს
დაუთხან და ყიზილბაშნი მრავალნი ამოსწყვიტნეს. და უმრავლესნი დაიპყრეს
და დევნა უყუეს. მაშინ ლტოლვილნი შეიხვეწნეს ციხესა შინა ტფილისისასა.
და მივიდა მეფე სვიმონ და ადგა ციხესა მას ჟამ რაოდენ მე და ვერა აღიღეს. და
წარვიდა გამარჯვებული და აღვსილი საშოვრითა მრავლითა:
X~ დაუთხან აუწყა საქმე შასთამაზს, და მოაჯე ექმნა კვალად შეწევნად. მაშინ მო
უმცნო შასთამაზ შამხალსა რომელსა ეწოდა ჩერქეზ. და სულთანსა შაქისისასა
და ყარაბაღელთა, და გარემოსთა ყოველთა ყიზილბაშთა რათა შემწე ეყონ დაუთხანს:
X~ შეიყარა სპანი ურიცხვი და მოვიდეს სამძღვართა ქართლისათა. მაშინ წარვიდა

ყორღანა შვილი კახაბერი, და წინა მიეგება მათ განჯას. რამეთუ ფრიად ეშიშოდეს
ყიზილბაშთა მოსლვად საქართველოსა შინა. ხოლო ამან ყორღანა შვილმან იტვ
ირთა სისხლი მათი და წინამძღვარ ექმნა მათ. რამეთუ ვერ ძალედვათ თჴნიე
რ მისსა შემოსლვად საქართველოსა შინა:
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Mაშინ შემოიყარა მეფემან სვიმონ სპანი საქართველოსანი და მივიდა ფარცხის. რამ
ეთუ მუნ მდგომარე იყუნეს ყიზილბაშნი. და იყუნეს ათ გზის უმრავლეს ქართვ
ელთა. მაშინ მიეტევნეს ქართველნი გულითა სრულითა, და იქმნა ბრძოლა ძ
ლიერი და მიდრიკნეს ყიზილბაშნი პირველსავე კვეთებასა ზედა. და განმჵნდეს
სპანი ქართველთანი მათ ზედა. სრვიდეს და იპყრობდეს. ამას შინა მოუჵდა მე
ფე სვიმონ ერთსა ჭურვილსა ყიზილბაშსა. სცა ძლიერად ოროლითა და დაანა
რცხა მიწასა ზედა და მოკლა იგი. და კვალად სილაღით მიეტევა სხვათა და გა
ნშორდა სპათა თჴსთა. მაშინ იცნა იგი ყორღანა შვილმა. და უთხრა ყიზილბაშ
თა ესე არს მეფე სვიმონო: X~ მათ მიმართეს და შემოერტყნეს გარე. და სიმრავ
ლითა მათითა შეიპყრეს მეფე სვიმონ: k~კსა. ს~ნზ: და ვერა სცნეს ქართველა
შეპყრობა მისი. ამისა ქმნეს სახელი მისი და იბრძოლეს და მოსრეს მრავალნი
ყიზილბაშნი. და ვითარცა სცნეს შეპყრობა მეფისა. დამაშვრალნი ფრიად სიფ
იცხლისაგან ომთასა იარაღი არღარა აქუნდათ ყოველივე შეემუსრათ. მაშინ
უკმოეცალნეს ქართველნი, და წრიყუანეს მეფე სვიმონ და მიიყუანეს დაჭირ
ული ტფილისის ქალაქს, და დიდის პატივით ყაენთან გაისტუმრეს ყაზმინს
შასთამაზსთან;
X~ ყაენმა დიდად პატივსცა, და მისცა საბოძვარი მრავალი. და იიძულეს დატე
ვებად სჯულისა. ხოლო მეფემან სვიმონ არა უსმინა მათ, არამედ მტკიცედ ეგო
სარწმუნოებასა ზედა. ამისთჴსცა განრისხდა ყეენი და წარავლინეს იგი. და ტყ
ვედ ყუეს ციხესა შინა ალამუტისასა: k~კსა. სჳ~ა. ´ატრონი ქაიხოსრო
ათაბაგი წლისა, ნ~ა. თებერვლის, ი~გ. გათავდებოდა. Mიიცვალა ყაზმინს. ენკენ
ის თთვის. კ~თ. დღესა სამშაბათსა. ჟამსა მეცხრესა, მთოვარესა. ბ~; aმასვე ქ~კსა
მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი არჩილ შირაზს გაგზავნეს ყაზმინიდამა.
ღვინობის თთვის, კ~ბ. დღესა ხუთშაბათსა: X~ ჟამსა ამას შინა მიიცვალა კახი
ბატონი ლევან. k~ეს აქეთ, ჩფ~ოვ. ქ~კსა, ს~ჳგ: dა დაჯდა მის წილად პირ
მშო ძე მისი ალექსანდრე, და მან დაიპყრა კახეთი. ესე ალექსანდრე იყო ნაშ
ობი გურიელის ასულისა. ხოლო ელიმირზონ და ხოსრო მირზა ნაშობი შამხლის
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ასულისაგან. პირველ მეფობასა ლევანისსა ესენი ელიმირზონ და ხოსრო. დედითაც
გამო
იყუნენ მეფის სვიმონის ცოლისა. და სამშობლოდ ჰყუანდათ შამხალი. და ამ ორის
გზითა
და ზურგით უფროსს ძმას არა თავს უდებდენ სძალობდენ. და შემდგომად სიკუდი
ლისა ლევანისა განიყუნეს კახნი. რომელნიმე მიერთნენ ალექსანდრეს, და რომელ
ნიმე ელიმირზონს და ხოსრო მირზას. და არს ჩვეულება ესე კახთა ძველითგან. და იქ
მნა შური დიდი ძმათა შორის. მაშინ წარვიდეს ელიმირზონ და ხოსრო მირზა და მ

ივიდეს თორღას. ხოლო ალექსანდრემ შემოიყარა თჴსნი კერძნი კახნი და წარვიდა
მათ
ზედა. და ვითარცა მივიდა ეწყუნენ ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა. და მოიკლა ომსა
მას
შინა ორნივე ძმანი ელიმირზონ და ხოსრო მირზა და ძმის წულნი. და დაიპყრა სრ
ულიად კახეთი ალექსანდრემ:
X~ დაუთხანს ეპყრა ტფილისი და საბარათიანო, და იჯდა დმანის ჵევს ციხესა შინა.
და
ცოლი მეფისა სვიმონისა დედოფალი ნესტანდარეჯან იყო კავთის ჵევს. და ჰყუა ძე
ერთი მ
ცირე რომელსა ეწოდა გიორგი. და ოდეს დაიდასტურეს ქსნის ერისთავმან და ამილ
ახორმან ტყუეობა მეფისა სვიმონისა, და სიკუდილი ცოლის ძმებისა მისისა კახის ბა
ტონის შვილებისა: Mაშინ განირისხეს ღ~თი, სძლიათ ანგარებამან და ვერცხლის
მოყუარებამან. შეესივნეს დედოფალსა ნესტან დარეჯანს, და იავარ ყუეს საუნჯენი მ
ისნი. და წარიღეს ყოველივე რაცა აქუნდათ მეფისა სვიმონისა და დედოფლისა ნესტ
ანდარეჯანისა. და მიმო აქუნდათ ყოველთავე დიდთა და მცირედთა:
R~ იტყოდეს სიტყუასა ამას ერთგულნი ყმანი მეფისანი. რომელსა აწცა იტყვიან ანდ
აზად. და არს სიტყუა ესე მაშინ თქმული. ვაჳმე ბატონის სვიმონის საქონელო. და წა
რიღეს ყოველივე საუნჯენი მეფისა და დედოფლისა ნესტან დარეჯანისა:
da იყო ჟამსა მას ამირ სპასალარი საბარათიანოსა. ბარათას შვილი საჩინო კაცი ფრია
დ კეთილი. და ესე არა მორჩილებდა დაუთხანს. რამეთუ იყო ერთგული მეფისა ს
ვიმონისა. დღესა ერთსა მოვიდოდა იგი კოჭრის კერძოდ. და ვითარცა მივიდა თავსა
გელიყარისასა, შეემთხვივა მუნ წინა ყორღანა შვილი კახაბერი რომელი მოუძ
ღვა ყიზილბაშთა ოდეს შიპყრეს მეფე სვიმონ. ხოლო იცნა საჩინო ბარათა შვილ
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მან კახაბერი იგი ყორღანა შვილი. შეიპყრა იგი და გარდააგდო კლდესა მას გელ
იყარისასა. მოგორევდა ყორღანა შვილი. და იტყოდა თჴთვე ლექსსა ა
მას. ყორღანა შვილი ქარაფინდა, ჵელი ჰკრეს და გარდაფრინდა:
X~ კახსა ბატონსა ალექსანდრეს ესვა ცოლად ასული ამილახორისა თინათინ. და ესხნ
ეს ალექსანდრეს ხუთ ძე. დავით, ერეკლე, გიორგი, კოსტანტინე, და როსტომ.
და ჰყუა ასული ერთი ნესტან. რომელსა ეწოდა დარეჯან:
da ესე ნესტან დარეჯან მიათხოვა დადიანს მანუჩარს, ძესა მამია დადიანისასა. და წა
რგზავნა ზითვითა დიდითა: X~ ძე მისი ერეკლე ურჩ ექმნა მამასა თჴსსა ალექ
სანდრეს და წარვიდა სტამბოლს. მაშინ მიესმა შასთამაზს, განრისხნა და წარმო
ემართა. რამეთუ გონებდა განდგომილებასა ალექსანდრესსა. და მოვიდა სპითა
ურიცხვითა ყარაბაღს: dა შეწუხნა ფრიად ალექსანდრე. მაშინ სალთხუცეს
მან ჩოლოყა შვილმან მოიპოვა ღონე რამე და ჰქვა ალექსანდრეს და კახთა. უკეთუ
იქმნას საქმესა მას ზედა სიმრავლე ცოდვისა, იყავნ ზოგად ყოველთათჴს. და მე
განვარინო კახეთი რისხვისაგან შასთამაზისა. ხოლო მისცეს ყოველთავე
დიდებულთა კ
ახეთისასა ჵელით წერილი:

X~ ჟამსა მას გარდაცვალებულ იყო ქაიხოსრო ათაბაგი, და იპყრობდა ძე მისი მცი
რე მანუჩარ. მაშინ წინა აღრჩევითა ჩოლოყას შვილის სალთხუცისათა. წარავლი
ნეს კაცი და მიუწერეს დედის იმედსა ცოლსა ქაიხოსრო ათაბაგისასა ესრეთ. ვით
არმედ შალიკა შვილს ვარაზს ნებავს ღალატი შენთჴს და ძისა შენისა მანუჩა
რისათჴს. რამეთუ მაგას ნებავს დაპყრობა საათაბაგოსი. და მოჰყავს ყაენი სპი
თა ურიცხვითა საათაბაგოსა ზედა. და აწ უკეთუ ძალ გიც შეიპყარ ეგე და მო
ჰკალ. ვითარცა ორგული და მკვლელი ძისა შენისა. და არღარა მოვალს შასთ
ამაზ და წარვალს სახიდ თჴსად. და უმეტესად მტკიცედ იპყრობ ქვეყანასა მაგას.
ხოლო ესე დედის იმედი იყო ჭკუით სულელი და უ~ღთო:
v~a ესმა საქმე ესე, ვერ გულის ჵმა ყო მზაკვარება იგი კახთა. და სარწმუნო ქმნილ
მან სიტყუასა ამას ზედა. შეიპყრა ღალატად შალიკა შვილი ვარაზა და მოკლა
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იგი, და დასთხია სისხლი უბრალო. რამეთუ ესე ვარაზა იყო ძე ოთარ შალიკა
შვილისა მრავალ გვარად ერთ გული და ნამსახური ქაიხოსრო ათაბაგისა. და
ცოლის ძმაჳ შასთამაზისა:
X~ ესმა შასთამაზს სიკუდილი ვარაზასი. განრისხნა ფრიად. მაშინ არღარა მოვიდა
კახეთსა ზედა. არამედ მივიდა რისხვითა საშინელითა სამცხეს. ამოსწყვიტა სრულ
იად სამცხე საათაბაგო და ქმნა მრავალი ბოროტი. და წარავლინა კაცი ხვანთქ
ართანა. და ინებეს მშვიდობისა ყოფა ურთიერთას. და განიყუეს ქვეყანა ჟამსა ამას
და შერიგდენ. მაშინ დარჩა წილად ხვნთქარსა იმერეთი ოდიში გურია და საათაბა
გო, ქართლისა სამძღვრამდე:
dარჩა კარი სამძღვრამდე აბოცისა და ერევანისა და სომხითი სამძღვრამდე, რომ
ელსა აწ თურქისტანად უწოდენ ვიდრე ბაღდადამდე:
X~ შასთამაზ დაიპყრა ქართლი კახეთი ერევანი ქურთისტანს აქათი. და მიერითგან
იყო ურთიერთას შორის ერთობა და მშვიდობა. ვითარცა ერთგულნი მოსავნი მაჰ
მადისანი: ხოლო ბატონმა ალექსანდრემ წარავლინა ძე თჴსი კოსტანტინე შასთამაზ
ისა თანა და წარატანა ძღვენი მრავალი და მოაჯე ექმნა ფრიად. და მიუმცნო ურჩ
ება ძისა თჴსისა ერეკლესი. რომელ ურჩებითა ჩემითა წარვიდა ხვანთქართანა: მა
შინ უსმინა შასთამაზ აჯა ბატონის ალექსანდრესი, და წარვიდა სამყოფსა თჴსსა.
და თანა წარიყუანა კოსტანტინე ყრმა მცირე მძევლისა მსგავსად: შემდგომად ა
მისსა გარდაჵდა მცირე რამე ხანი: k~კსა: სჳ~დ: Mაისსა. ი~ე. დღესა სამ შაბათსა
ყაენი შასთამაზ მოკუდა. და უსტაჯალუანთა და იოთამის შვილმა ალიხან სულთან,
ჰაიდარ მირზას ბატონობა მოინდომეს. ჯარგაზმა შამხალ ავშართა და ვინცა მათი
იომახი იყო, მიუჵდენ ჰაიდარ მირზამ მოკლეს. უსტაჯალუანი ამოსწყვიტეს, და
ისმეილ მირზას გამოსაყუანად კაცი გაგზავნეს: aმავე k~კსა. და ამავე მაისსა ოც
დაორსა. შასთამაზის შვილი შაჰისმეილ ტყუედ იჯდა ციხესა ყალყაას. და გამოი
ყუანეს დღესა სამ შაბათსა, და ამავე მაისსა, კ~ვ. არდაველს ქალაქში მოვიდა. და
კ~ჲ, ყაზმინისაკე წავიდა. და დასვეს ყაენად შეჰისმაელ. და მეფე სვიმონ ალამუტის
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ციხითგან გამოიყუანა ყაზმინს მოაყუანინა, და საქართველოს ბატონობა მისცა
და მრავალი სხვა წყალობა დამართა. საჵელმწიფო მორთულობა ყოვლის ქარხ

ნებისაგან გაურიგა: ·ა ესე ამბავი თბილის ქალაქს მჯდომს მეფეს დავითს
მოუვიდა. იწყინა და ხვანთქართან ჩაფარი გაგზავნა და ლაშქარი სთხოვა: Aმავე
წელსა. ივნისსა. Aთაბაგი ყუარყუარე და ძმა მათი პატრონი მანუჩარ. და ბიძა შ
ვილი მათი მუხრანის ბატონის არჩილის შვილი პატრონი ჰერეკლე. მგელ
ციხეს წავიდეს, ყაენთან ელჩის გასაგზავნელად. ავ კარგად სამოცამდის კაცი ია
ხლა. სამწუბთ ღელეში დავდეგით. აცნობა ოლადის ქვაბიდამა, ბედიანის შვ
ილმან იასონ. ვარაზას შვილს კოკოლასა, და მის ძმას ლაშქარსა, და მის ბიძ
ას გურგაქს: Iახლნეს თანა დიასამიძის ელიას შვილი ავთანდილ, და მისი ძმა
შერმაზან. Aმატაკის შვილის როსტომის შვილი ამატაკ. და აბდუ ყაფარ. და
მათი ძმის წული როსტომ. და ამატაკის ვაჟი სეხნიაი. დაეკაზმნეს ხუთასამდი კა
ცი და წარმოვიდეს, და ორ თვალ ჵიდს გამოვიდეს, ბორგს მივიდეს: Iქ ფანა
სკერტელი იობის შვილი ჯირასონ გვერდს იახლა. საუბარს შეესწრა კაცსა,
თუ გულ მართლა ბატონებზე თავს დასასხმელად და დასაჵოცლად მიდიანო.
იარა და აცნობა უგუბოს. დოლენჯის შვილს ყანდურალის. თუ გულ მართლად
ბატონის შვილებს დაჰჵოცენ ფიცხლა აცნობეო. წარმოვიდა ყანდურალი აცნობა
ბატონებს, ქათამს ეყივლა. ადგეს ბატონები და ვინც იყო დაეკაზმნეს ო
ცამდი შეკაზმული კაცი იყო. ბარგი აჰკიდეს. დიდხანს იქივ იბრუნეს და არ
მოვიდეს. უკმოდგეს ოფერათ თავს სიმაგრესა. Iვნისს. ლ~. შაბათს დღეს
განთიად დაესხნეს ნასადგომევსა. სხვა აღარა დახვდარა. თუხარლიანთ კარავი
და ბარგი დახვდა და ის დაიფორაქეს. ჯორები კიდევ მოსცეს. ჩვენი და მათი
კაცი გარდიკიდნეს ერთი მოკლეს და ერთი ჵელთ დაიჭირეს ჩვენთა. წავიდეს
გაწბილებულნი. ეკვეხათ თუ არ გაგვსწრობოდეს, თავებს დავსჭრიდით და
მკუდარს ასო ასო ავიქმოდით. და ეს გვექმნა მარტვილებსაც არ გაუვებდით ცო
ცხალსა. დავარდა ჵმა დაიწყო ჩვენმან ლაშქარმა მოდენა. გაემართნეს პატრ
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ონი ყუარყუარე და პატრონი მანუჩარ და ჰერეკლე სახელსა ზედა ღ~ისასა. და
მივედით ზედა თმოგვს და თმოგვის ქალაქი მოვარბიეთ. და იქვე ზედა თმოგვს
ამოვედით. და პატრონი დედა მათი დედის იმედ ყოფილი დებორა იქ მოვიდა. და
ორშაბათს ვანის ქვაბს მოვადეგით და ოთხშაბათს იერიშით აღვიღევით. და პარასკ
ევს ავიყარენით ჩაუდეგით რჩეულიანი შემოვიწყუენით. კვირას დღეს ოლადის ქ
ვაბი ავიღევით: ამოვედით კარწატს დავდეგით ივლისს, ი~თ. დღესა ხუთშაბა
თსა: K~კსა. სჳ~დ. Eრეკლე შევკაზმეთ მუხრანის ბატონის არჩილის შვილი
წლისა ათექვსმეტისა სამის თვისა და სამის კვირისა: მიუჵედით ფოსოს სახლი და
ვწვით და ამოვწყვიტეთ. გაუძახეთ ლაშქარი, დარღვეულთ ყიზანი და ალამი გამ
ოვიღეთ და მოვედით და პალაკაციოს დავდეგით. იქიდამა თეთრციხის გარშემო დ
ავწვით ალაბუტი და კამროანი. ყაენთან ელჩი გავგზავნეთ. და ამავე თთვესა ივლ
ისსა. კ~ჲ, დღესა შაბათსა შალიკა შვილის ზემბადის შვილმან მათივ ნაქონები ო
ლთის ციხე წაართვა. ჩვენ თათარნი შუა შემოვიდეს. გამოუდეგით წამოვედით მგ
ელ ციხეს შერანშაიან წყაროზედ დავდეგით, და მერმე აწყუერს წავედით: Aმავე
K~კსა. აგვისტოს. ლ~ა, ვარნეთის ციხეს უღალატეს მგელ ციხიდამ. და ენეკენის
თთვის ოთხსა, დიასამისძემა დემოთის საღალატოდ აზნაურ შვილები და მსახურები

გაგზავნა, და ვეღარ უღალატეს. და ჩვიდმეტი ჵელთ დარჩა საჯარს შალვა შვი
ლს ციხის თავსა: პატრონი მანუჩარ, და პატრონი ერეკლე მათი ბიძა შვილი
მგელ ციხეს იყუნეს და შალიკაანთ აზნაურ შვილებს თავს დაესხნეს. აზნაურ შ
ვილები გარდაეხვეწნეს. ერეკლე მიეწია კაცი ჩამოაგდო და კარგი ცხენი დარჩა.
და ჩვენც მოვედით სამცხიდამა და შერანშაანთ წყაროზედ დავდეგით: Aმავე. ქ~კს,
სჳ~დ:
Iვანობის თვეს, კ~დ. bატონი არჩილ შირაზიდამ ყაზმინს მოსრულ იყო ცოლ შვი
ლიანად. მერმე ჩაუდეგით ფოსო ამოვწყვიდეთ და შასთან ელჩი გავგზავნეთ, უკმო
ვბრუნდით სამცხეს მოვედით, K~კსა, სჳ~ე: Mარტში მოგვიჵდა კოკოლა და ახჩი
ის ქვაბი წაგვართვა. წავიდა ბატონი მანუჩარ, და იმავე წამს წაართვა. ერეკლე
თან ახლდა. მერმე გურგაქ უკუადგა კოკოლა თავის ძმისწულსა, და ბატონს მან
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უჩარს შემოჰფიცა. ქაჯის ციხე უკმოუჭირა. მერმე ფიცი გაუტეხა და კიდ
ევ უკუადგა ბატონს მანუჩარს. უკმობრუნდა ბატონი მანუჩარ, ჩაუდეგით
კიდე გაზაფხულზე ვეუბნენით არ შემოგვეწყუნენ. დაურბივეთ ფოსო. ელჩი გავი
სტუმრეთ და უკმოვბრუნდით: Aმასავე K~კსა: Sსახელსა ზედა ღ~ისასა გავილაშქრ
ეთ. ენკენის თთვის ნახევარს ქაჯის ციხეს მოვადეგით. ღვინობის თთვის ორს.
გურგაქ შემოგვეწყო და ველი მოგვცა. გავბრუნდით ურთის ციხე საყდარი წა
ვართვით კოკოლას კერძოდ იყო და ციხე დავაქციეთ, სიმაგრე რაც იყო დავწვით
საყდარი გაუშვით. ფოსო მოვარბიეთ და ელჩი გაუშვით ყაენთან. მოვბრუნდით
მგელციხეს მოვედით. ბოსტოღანა შვილმან მატამა, უხუცესი მისი ძმა მოკლა
ათა მირძა ერქვა. წამოვიდა ბატონი მანუჩარ. დაიჭირა მატაი და თვალები დას
წვა მას და მასთან მყოფთა ყმათა. მობრუნდა ბატონი მანუჩარ მგელ ციხეს,
მოვიდა ბატონი ყუარყუარე და ბატონი მანუჩარ იქდაგეს. და ბატონი დედის იმედი
წამოვიდა ახალ ციხეს მოვიდენ: ქ~კსა, სჳ~ვ:
Gამოჩნდა კუდიანი ვარსკულავი, ოდეს მისებრივ არავის უხილავს: ესე შაისმაილ
იყო კაცი უწყალო და მსმელი სისხლისა. ამისთჴს არა ინებეს ყიზილბაშთა უფლ
ება მისი. და ეწამებოდენ სჯულითა სუნობასა. და თთვესა მეექუსესა მოწამლვით
მოკლეს ყიზილბაშთა შაისმაილ ყაენი. გიორგობის თთვს. კ~გ. და მისივე ძმა შაჰ
ხუდაბანდ გააჵელმწიფეს. ესე შახუდაბანდა იყო კაცი უღონო და თვალითა ბრმა.
და ვერა კეთილად წარმართა საქმე თჴსი წესისაებრ: Kრისტეს შობის თთვის, ლ~ა.
ბატონი ყუარყუარე და ბატონი მანუჩარ თმოგვს მოადგეს სამშაბათს დღეს. Iანვარს.
ე~.
K~კს. სჳ~ვ. ´ატრონი დედის იმედი და ბატონი ბექა ყუელს მოადგეს. ამასვე
იანვარსა. ჲ~.
ოთხშაბათს თმოგვი წაართვეს. და აქეთ იმავ დღეს ყუელი წავართვით ოთხშაბათს:
Gიორგობის თთვის შვიდს. ბატონს ერეკლეს ცხენი წამოექცა, საქმე სათუოდ გაუ
ჵდა. ასრე საძულად დასცა, უცხო ფერს ფათერაკს მორჩა. ეგრეთვე მეცამეტეს დ
ღეს წარვიდა სანადიროდ. ქარაფის ძირს იჯდა ჩამოაგდო ქვა დაეცა, თითის წვერი ძ
უვლითირთ მოჰკვეთა გონჯად დალეწა. ორს თვეს ძლივ გაუმთელდა. მისთჴს არც
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თმოგუს იყო და არც ყუჲლს. შეიყარა კოკოლამა ყარახან წამოვიდა თმოგვზე მოსაშ
ველებლად. ვეღარ მოესწრა ციხე ორივ წაერთმევინა. ყუელიდამა თმოგვს წავიდა
დედის იმედი. იქიდამ ბატონი მანუჩარ ჯავახეთს წავიდა ფოსო და ჯავახეთი დაარბი
ა და გურგაქს ქაჯის ციხე გაუბარაქიანა. ბატონი ყუარყუარე და ბატონი მანუჩარ
ახალ ციხეს წამოვიდნენ. და ბატონი დედის იმედი თმოგვს დადგა. თმოგვის ციხეს
რა
ც ზახირა უნდოდა მიატანინა გააბარაქიანა. და თვალ შვენიერთან ელჩი გაგზავნა,
ციხეების შოვნა შესთვალა და ურუმთ აშლა აცნობა. და ურუმთ საჩქარო ჵმა
დაუვარდა. პატრონი დედის იმედი ახალციხეს შვილებთან მოვიდა. პატრონმან მა
ნუჩარ და პატრონი ერეკლე ლაშქარი შეიყარეს წავიდეს ურუმთ პირს მიუდგეს.
პატრონი ყუარყუარე ცოტად უგუნებოდ იყო, ის ვეღარ წავიდა. ზღუდერს ჩავედით.
ამასობაში ოთმანიანი რვა ათასი კაცი, ფებერვალს, კ~ვ. ოთხშაბათს დღესა დაესხნეს
ყარახანს გაუდრკა საილათოდ. წაუდგეს ურუმნი და ათიოდე კაცი მოუკლეს.
მობრუნდეს
გორი დაუწვეს და იმავ ზარიშატში დადგეს. მობრუნდა ყარახან ექვსასი კაცი ახლ
და. დაესხა თავსა ამოსწყვიტნა ურუმნი გააქცივნა სახელსა ზედა ღ~ისასა. და გაემარ
ჯვა ყარახანს და აღივსნეს საქონლითა და იარაღითა. მობრუნდა ბატონი მანუჩარ და
აწყუერს ჩამოვიდა: Aმავე K~კსა. გამოვიდა ჯარი ხვანთქრისა. და დაიპყრეს თავრიზი
ერევანი განჯა ყარაბაღი ვიდრე სულთანიამდე და ყოველივე ადგილი
ადარბადაგანისა:
Aმავე K~კსა, Mაისსა, კ~ა. დღესა ოთხშაბათსა წარვიდა მუხრანის ბატონის არჩილის
შვილი ერეკლე სურამს, ნესტანდარეჯან ქართლის დედოფალთანა. დედოფალი
ღარიბად
იყო მისთან სამყოფლად ჩავიდა: Aმასვე ქ~კსა, მიიცვალა აფხაზეთის კ~ზი ევდემონ
ჩხე
ტის ძე: Aმასვე ქ~კსა. Mიიცვალა მეფეთ მეფის გიორგის შვილი ბაგრატ. თთვესა მა
ისსა, კ~ბ. და დედა მათი შარვაშიძის ქალი დედოფალი რუსუდან მიიცვალა აგვისტ
ოსა. დ~. Aმასვე ქ~კსა, მარიამობის თთვის, ზ~. ხუთშაბათს დღეს ხვანთქრის ლაშქა
რი და ლალა ფაშა მგელციხეს მოადგეს. შეიბნეს სამშაბათამდის ყოველთ დღეს ომ
ში იყუნეს ციხოანნი. გოგორი შვილი როინ, და მისი ძმა ბერი. ერუშნელი, და მისი ძმ
ისწული ზურაბ იყუნეს მათის ყმითა. და ღ~ის შეწევნითა უკუეყარნეს და ციხე ჩვენ
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ვე დაგვრჩა. ჩვენთა გაემარჯვა პარასკევს დღესა. ჲ~, მარიამობის თთვესა: ქაჯის
ციხე ველი და თეთრ ციხე წაგვართვეს ურუმთა. და ქაჯის ციხის მეციხოვნენი სრ
ულიად შემოეხოცნეს: და. T~. შაბათს დილასა ძურძანასა და წინწალს შუა. აზრუ
მისა და ვანის ფაშა მოვიდეს. და სულთანი და ყარახან ბაზუქლუ. კიდევ მუღალუ
ს ბატონი იქ შეიყარნეს. მაჰმადი სულთანი გორაზედ წამოდგა, მისი ვინც იყო გვე
რდს მოიყენა. და სხვა ბატონები შეებნეს ურუმთა. პირველად გაიმარჯვეს ყიზი
ლბაშთა, და მერმე ურუმნი მოერივნეს და გაიმარჯვეს. მაჰმად სულთან გამოიქ
ცა გარდაეხვეწა, იმავ კვირას. I~. მარიამობის თთვესა, პატრონი მანუჩარ ქაჯის
ციხეს შეეყარა. ვერც ლაშქრის ომსა და ვერც ციხეების აღებასა ვერ მიესწრა.

ამილახორის შვილი ქოიარ მიეგება არტანს, და ორი ციხე მას შესძღუნა ლა
ლა ფაშასა, Mარიამობის თთვის. ბ~. აგრეთვე არფათაქსად ჰბირებოდა ექუსით ცი
ხითა მას წინათ. და ხერთვისი და ხუთი ციხე მას შეეძღვნა. და პატრონს მანუჩარს
თან მიჰყუა. იმწამს გამოჰგუარეს ციხეები გამოართვეს, და ხახული სასანჯახოდ მისც
ეს: პატრონმან მანუჩარ. ი~ზ, ამავ თთვესა, თმოგვის ციხე მისცა ლალაფაშასა.
ახალ ქალაქი უწინ წაართვეს კოკოლას მეციხოვნე იდგა, და იქიდამ მისცა თმოგვი. გა
იარეს წავიდეს ტფილისის ქალაქზედ. ის დაუთხან დაწვა და გაეცალა ლორეს ჩა
ვიდა. ტფილისს ჩვიდნენ ურუმნი ფაშა დასვეს და გორს სანჯახი. დაუთხან ხვანთქ
ართან წავიდა, და იქ დიდი პატივი მიაპყრეს. ორი საფაშო სარჩოდ გაუჩინეს. და
თვითან კარზედ შეინახეს. და მისი ორნი შვილნი ბაგრატ და ხოსროვ მამას არ გაჰყ
ვნენ. კახის ბატონის სიძე იყო. ბატონი ბაგრატ სიმამრისას დადგა. და უმცროსი ძმა
ხოსროვ მირზა ისიც ძმასთან დადგა, და ბოლოს ყაენის კარზედ ჩავიდნენ. როდესაც
ტფილისს ფაშა დასვეს დაგორს სანჯახი. მუხრანის ბატონის შვილი პატრონი
ვახტანგ, ერისთავი ელისბარ, და ამილახორი ბარძიმ ერთად შეიყარნეს. ლალა
ფაშამ ლაშქარი გაუძახა დედოფალსა და სრულიად ქართლსა. ესენი მივიდეს და ამა
თის წყალობითა ლაშქარი დააბრუნეს. თემი აღარ ამოსწყდა. მათ მათი მამული მი
სცეს. ოთხი დღე არ დააყოფინეს და დააბრუნვეს, მათს მამულში მოვიდეს სომხი
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თართ ბევრი აწყინეს. ლაშქარი გამოეშუა ლალა ფაშასა. აღმოიარეს ქართლი, და
უდ გეს იმერელნი წინა და მწოედ ამოსწყვიდეს. მეორედ ერეკლე დაემწყვდია შიგა
ომში პატრონის არჩილის შვილი, და მას გაემარჯვა უცხო ფერად. შებმულ იყო
ცხენი ქვეშ გამოეკლათ მისთჴს. თექვსმეტი მუზარადს ჰქონდა ნაკრავი. ისარი
ორმოცამ
დის. და ვერც ჯაჭვი და ვერც მუზარადი ვერ გაეკვეთა. ერთი ჵრმალი ხანჯარს სცე
მოდა, ხანჯრის ტარი ზედ დაეჭრა. ექვსი აზნაურ შვილი მძიმედ დაუჭრეს. გამ
არჯვება ერეკლეს დარჩა. გამოაქციეს თათარნი უფროსი ერთნი დაჵოცეს და ამოსწყვ
იტნეს, ენკენის თთვის, ერთს. იმერელნი შეიბნეს და გაიმარჯვეს. და ქართველნი
და ერეკლე ენკენის თთვის. I~. შეიბნეს და სრულიად ამოსწყვიტნეს:
Oრავჟანდას შვილი მოვიდა და ლალაფაშსთან პატრონს მანუჩარს ის მიუძღვა. ახალ
ქალაქიდამ ფაშა და პატრონი მანუჩარ ქართლს წავიდეს. ორავჟანდას შვილი ქაიხო
სრო აქათ გამოეგზავნა: K~კსა, ს~ჳვ. Eნკენის თთვის, დ~, ხუთშაბათს ქორწილი
უყავით.
მასთან პატრონის შვილს თამარს. და საშინელმან აწყვრისა ღ~ის მშობელმა. და წმი
დამან ნკ~ზ, ქორწილი ბედნიერად მოუჵდინოს. ჭამა აგურიანში იყო თათართ
შიშითა. და ჩვე
ნი უგუნებო ქორწილი იყო: Aგრევე კახი მეფე ბატონის ლეონის შვილი პატრონი ალე
ქსანდრე მიეგება ლალა ფაშას, სათის ჭალას შეეყარა. და შაქისა და შირვანზედ
წავიდეს:
Aმაზე შერაშანშა შვილი მოვიდა ყაენიდამა თვალ შვენიერთან იყო. ეს ამბავი
მოიტანა,
მანუჩარის ლალაფაშასთან მისვლა შეიტყო ყაენმა. თვალ შვენიერს კაცები გამოუგზ

ავნა, სადგომი დააგდებინეს, და ყორჩიბაშს მიაბარეს, მარიამობის თთვის, კ~ვ. ორშაბ
ათს დღესა დაიჭირეს თვალშვენიერი: დაიჭირეს ურუმთა შირვანი, ციხე აღაშენეს
და ოსმან ფაშა შეაყენეს მისით ლაშქრითა და შემობრუნდეს. ალექსანდრეს შვილი ა
რაგუამდის მოჰყუა და დაბრუნდა. ლალაფაშა მუხრანს დადგა გორი გაამაგრა: და მიე
სმა საქმე ესე შახუდაბანდას. მაშინ დედამან შახუდაბანდასამან. ასულმან ოთარ შა
ლიკა შვილისამან, მოიყუანა მეფე სვიმონ. და ვითარცა წესი არს ქართველთა
დედათა,
ეგრეთვე ყო ამან. წარმოუგზავნა ლეჩაქი საბურველი ესე დედათა მომიხვევია ჵლმისა
შ
ენისა ხეტარსა ზედა, შენ იცი და ჵმალმან შენმან. და აწ მოგვიცემია შენთჴს სამე
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ფო შენი საქართველო და სხვაცა მრავალი საბოძვარი წარვედ და განამაგრე საქა
რთველო. რათა არა წარგვიღონ ოსმალთა. და იყავ თანა მწე და ერთგულ საჵელმ
წიფოთა ჩვენთა. ხოლო მისცეს საბოძვარი ურიცხვი, და ესრეთ წარმოემართა მეფე სვ
იმონ. და მოაბით მიოყუანეს ავად მყოფი მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი არჩილ
ერთის შვილითა, და ბევრი ტყუე თან მოიტანა ღვინობის თთვის ნახევარს. ლალა
ფაშა
ქართლსავე იდგა. მოვიდეს სომხითს და დალაპარაკდეს. ავად მყოფი იყო მისით
მიზეზით
ვეღარ ნახა. აიყარა ლაშქარი ღვინობის თთვის ერთსა პარასკევს დღესა მოდენა
დაიწყო
აწყუერს ვიდეგით. ორშაბათს პატრონი მანუჩარ გამოეშვა წინათ მოვიდა სამშაბა
თს პატრონი ყუარყუარე წინ მიეგება. თვითან ლალა ფაშაც მოვიდა, და გაღმა ლეკ
ზე დადგა. ხუთშაბათს პატრონი დედის იმედი გავიდა ციხიდამა და ლალა ფაშა ნახა.
ანგარიში არ იქნებოდა რაც ლაშქრისა და აქლემების ჯარი იყო. შაბათს ცისკრისას
აიყარა და წავიდა. პატრონი ყუარყუარე თან გაჰყუა მოტყუებით და აღარ დაბრუნდა.
პატრონი მანუჩარ თან წაჰუა. ათს დღეს ძლივ ლაშქარი გაწმდა. სამშაბათს დღეს
ამბავი მოვიდა, პატრონი ყუარყუარე აღარ დაბრუნდა. წაუდგა პატრონი დედის ი
მედი ჯაყამდის სდია ვერ მიეწია. აზნაურ შვილები წაუყენა ვეღარ დააბრუნვა.
ისრე დედისა და ცოლ შვილის გამოუსალმებელი წავიდა. ოლთისი სასანჯახოდ
მისცეს იქივ მივიდა: პატრონი მანუჩარ მოვიდა აწყუერს. მობრუნდა მეფე სვიმ
ონ გორი აიღო. ქართლში გაძლიერდა. და ვისაც დედოფალს და ბატონის შვილს
გიორგიზე ემტყუვნეს. ზოგნი მეფეს დავითს თან გაჰყუნენ ურუმში. და ზოგნი იმერ
ეთსა და კახეთს გარდაიხვეწნეს. და ქსნის ერისთვის მამული ზოგი ბატონს ნესტანდ
არეჯან დედოფალს საუპატიოდ მისცეს. და ზოგი ბატონის შვილს მისცეს. და ამი
ლახორის კასპი სვეტს ცხოველს შეუწირეს. და აზნაურ შვილნი სახასოდ დაიჭირა. და
გორის მოურაობა სულხან თურმანიძეს მისცა. მუხრანის ბატონის შვილი, მუხრ
ანის ბატონი ვახტანგ, ტაძრად მიყუანების დღეს ჵელთ დაიჭირა პატრონმა სვიმონ
მეფემა, და კეხვის ციხეში ტყუედ ჩააგდო, ლალა ფაშას ლაშქარი და მიძა ალი გამოეგ
ზავნა პატრონს მანუჩართანა ქართლს გაეძახა. ქართლს ვერ ჩაუვიდეს, სადგე
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რს დადგეს და ამოსწყვიდეს სადგერი. წმიდის გიორგის განძი წაჵდა. მეორედ კიდ
ევ სანჯახები გამოეგზავნა. შეიყარა პატრონი მანუჩარ ჩაუჵდა და ზემო ქართლი
დაერბივა. მოუვიდა კაცი პატრონს ყუარყუარეს, ოლთის აღარ დააყენეს. აზრუმს
მიიყუანეს, შობის წინა დღეს წაიყუანეს:
Mოუჵდა შაჰხუდაბანდას ცოლი ბეგუმ შირვანსა. შეიბნეს ამოსწყვიდნეს ლაშქარ
ნი. ციხე დაწვეს და დაქაციეს. ხაზინა ყველა ჵელთ დარჩა. თათარ ხანი ჵელთ და
იჭირეს. ყაზმინს ტყუედ წაიყუანეს. მოერივნეს ყიზილბაშნი. ოსმან ფაშა დემურ
ყაფს უკურჩა. ჩავიდა ყაზმინს ბეგუმ. დაიჭირეს ბეგუმ გამარჯვებული ჵელთა.
ისიც მოკლეს და თათარხანიცა ყაენმა დააჵოცინა. ყაენი შახუდაბანდ ცოლის სიკუ
დილს უკან ყიზილბაშთ დაჩაგრეს. და ადრიბეჟანი და შირვანი ურუმთ დაიჭირეს.
განჯის ხანი შავერდი სულთან კახეთს მივიდა და ბატონს ალექსანდრეს შეეხვეწა.
იმან შეხვეწილი კაცი დააჭირვინა და ხონთქარს გაუგზავნა: K~კს, ს~ჳზ. Mარტს. კ~გ.
´ატრონი ყუარყუარე და პატრონი მანუჩარ კოსტანტინოპოლის წარვიდა
აზრუმიდამა.
Aპრილს, კ~. Oრშაბათს გადგეს: Mასუკან მოვიდა ამბავი, ბატონი თვალ შვენიერი
მარიამობის თთვის კ~გ. ჵელთ დაიჭირეს. ღვინობის თთვის, ა~. ორშაბათს დღესა
ალამ
უტის ციხეში ტყუედ წაიყუანესო: ¼ამი შეიქმნა მაისსა ლ~ა, შაბათს საღამოსა ხოსიტა
გააცხელა საკანაფეს პატრონის ყუარყუარეს შვილი. ღ~ის შეწევნთ გარდაიჵადა.
Iვნისს, ი~თ. ბატონი ბექა გააცხელა, და ღ~ის შეწევნით მანც გარდაიჵადა. ბევრი გაა
ცხელა ჩვენში, და არა ვისრა დაუზიანდა: მეორედ მოვიდა ლალა ფაშა და კარი აღაშე
ნა. ტფილის ქალაქს ლაშქარი გაგზავნა და ნუზლი შეუტანინა. Mარიამობის თვს. კ~ვ.
´ატრონი დედის იმედი გააცხელა ხუთშაბათს დღესა: და ორშაბათს დღესა. bერის
პატრონის ბასილის ჟამით გაცხელება მოვიდა. და საფარას საბურთეზე გაეცხელები
ნა. იმ წამს წაბრძანდა პატრონი დედის იმედი. ორნი დედა შვილნი ერთს კვირაში და
წვეს. ენკენის თთვს, გ~. პარასკევი განთენდებოდა. ღ~თი გარისხდა ბატონი ბასილ
ი მიიცვალა. წლისა, ი~ე. და ოცდა ორის დღისა. ღამით ჟამსა მეორესა. dა წამო
ვიდა პატრონი დედის იმედი მოაბითა ზღუდერს ჩამოვიდა. და ღვინობისთთვეს, უსკ
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უდარიდამ პატრონი შვილების გამოშვების მახარობელი მოუვიდა: Aმასვე ქ~კსა.
გიორგობის თთვეს პატრონი მანუჩარ მოვიდა კოსტანტინოპოლიდამა. ფაშაობა ებო
ძა ხვანთქარსა და სრულად მისი მამული. ორს თთვეს პატრონი ყუარყუარე თო
რთომს დაეყენებინა არა გამოეშვა: K~კსა, სჳ~ჲ. Iანვარს ჲ~. პატრონი ბექა ვალი
დამა გავაყენეთ. ლალა ფაშა წარსულ იყო, და ბექა ოლთის დადგომილ იყო. პატრო
ნი ყუარყუარე ღ~თს წინაც შეურცხვენელი და კაცთანაცა. ფალავანი დაეცა ხვანთ
ქართანა და ქართველობით გამოეშვა. მისის საბატონოს წყალობა ექმნა, და მარტში
მობრძანდა. ივანობის თთვეს ნახევარს ბექა მოიყუანეს. და თვითან ორნივ ბატონები
ლორეს წავიდეს, დაარბიეს და გამარჯვებულნი მოვიდეს: Mასუკან მეორეს წელი
წადს. სინან ფაშა მოვიდა და ტფილის წავიდა. და ორნივ თან გაჰყუეს, პატრონი ყუა
რყუარე თრიალეთიდამ მოებრუნებინა იმერეთს მოციქულად გაეგზავნა. და პატრო
ნი მანუჩარ თანა წარეტანა: K~კსა ს~ჳჲ. Mუხრანის ბატონის. ბაგრატის შვილი

მუხრანი ბატონი ვახტანგ მიიცვალა, ივანობის თთვის დამდეგს: K~კსა. ს~ჳთ:
´ატრონმან მანუჩარ გვირგვინი იკურთხა ფებერვალს, და ბექა კოსტანტინე პო
ლის წაიყუანეს: Aმავე ქ~კს. Mარიამობის თთვის დ~. პატრონი არჩილ მობრძან
და აწყუერს. დიდი ხნის უნახავი და ძმანი შევიყარენით. ღვინობის თთვეს
წაბრძანდა: Aმასვე ქ~კს. გიორგობის თთვის, კ~ე. ´ატრონი ყუარყუარე, და მუხრა
ნის ბატონის ბაგრატის შვილი არჩილ მიიცვალა:
X~მეფემან სვიმონ ყორღანას შვილის კახაბერის ცოლ შვილნი და სახლეულნი ყოველ
ნივე შთააყრევინა კლდესა მას გელიყარისასა. და იტყოდენ პირველსავე მას ლექსსა,
და სხვანი ნათესავნი მისნი ივლტოდეს. რომელნი მე ყიზილბაშია, და რომელნი მე
საათაბაგოსა:
X~ დაუთხანს ჰყუა ძე ერთი მეუღლისა თჴსისათანა, რომელსა ეწოდა ბაგრატ. და
შემდგ
ომად დაუთხანის წარსვლისა. არცაღა ეს დააყენეს ბიძასთან წარიყუანეს ყაენთან
და მუნ გათათრდა. ამის ბაგრატის დედა მეყვისი იყო გვარით კახის ბატონის ალე
ქსანდრესი და მას ახლო. ხოლო ჩამოვარდა შური კახ ბატონსა და მეფეს სვიმონს შ
უა, დაჵოცისათჴს ელიმირზონისა და ხოსრო მიზასათჴს. და ესე ალექსანდრე უფრო
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მოყურობდა დაუთხანს. მიზეზისა ამისთჴს დიდად მოშურნე ექმნა კახი ბატონი ალ
ექსანდრე მეფესა სვიმონს. მაშინ ტფილისი და ციხე ტფილისისა ეპყრათ ურუმ
თა, და მეფე სვიმონ იდგა დიღვამს დედოფლითურთ. ხოლო კახი ბატონი ფრიად მოშ
იში იყო მეფისა სვიმონის მიერ. ნუ უკჲ ძვირი იჵსენოს ამოწყუეტისათჴს ცო
ლის ძმებისა თჴსისა. ოდეს დაჵოცა ალექსანდრე ძმანი თჴსნი, იგინი იყუნენ ცო
ლის ძმები მეფისა სვიმონისა. ამისთჴსცა მიესმა მეფესა ალექსანდრეს მცირითა კა
ცითა ყოფნა მისი დიღვამს. შემოიყარა კახნი და წარმოემართა ღამით და დაესხა უგ
რძნობლად მეფესა სვიმონს:
X~ მეფე მან სვიმონ თჴთ მხოლომან კნინღა განარინა თავი თჴსი სიკუდილსა. მაშინ
შეე
სია და იავარ ყო საჭურჭლე და ბარგი მისი. და სირცხვილთა საფარველი დედოფლი
სა დისა თჴსისა, თჴთ მანვე ალექსანდრე აიცვა წვერსა ზედა შუბისა თჴსისასა
და ქმნა მრავალი უკადრისი საქმე და წარმოვიდა. მივიდა და დადგა მარტყოფს
რომელსა ჰქვიან ჭოტორი. ხოლო მეფე მან სვიმონ შემოიყარა სპანი ქართველთა და
წარვიდა გულითა სრულითა ალექსანდრესა ზედა. და წინათვე წარავლინა კაცი
და მიუმცნო ესრეთ. ვინათგან შენ იკადრე ეგე ვითარი ბოროტი რომელ არა
არს წესი მეფეთა. და მუხთლად დამესხი შეუგრად მძინარესა. და აწ უწყოდე
რამეთუ წარმოსრულ ვარ შენ ზედა ბრძოლად. და უკეთუ ხარ კაცი გამოცდილ მა
მაცობასა შინა დამხვდი. რამეთუ უმჯობეს არს ომი გამოცხადებული, უფრ
ოს ღალატად ნაქმარსა. მაშინ მივიდა მეფე სვიმონ და შეიბნეს, და იქმნა ბრძო
ლა ძლიერი, და მიეცა ძლევა მეფესა სვიმონს და ქართველთა. და ივლტოდა ალ
ექსანდრე. და შეიპყრნეს კახნი თავადნი, რომელ მცირედნი ძნიად განერა. და წა
რმოვიდა მეფე სვიმონ გამარჯვებული, და წარმოასხეს პყრობილნი კახნი დარბაის

ელნი. და დააფიცეს მცხეთას სვეტსა ცხოველსა ზედა. ესრეთ დააფიცნეს კახნი
ვითარმედ ღ~თნ სამართლის მოქმედ მან კახს კაცს ნურაოდეს გაუმარჯოს
ქართველს კაცს ზედაო. არცა დიდთა და არცა მცირედთაო: და ოდეს ესრეთ
დააფიცეს, მაშინ მიანიჭა ყოველთავე კახთა წყალობა და ხალათები და ესრეთ
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განუტევნა იგინი მშვიდობით. და არღარა ემტერებოდა მიერითგან. და უკეთ
უმცა ენება მეფესა სვიმონს, მაშინ დაიპყრობდა სრულიად კახეთსა და ალე
ქსანდრესაცა. და იქმნა ომი ესე: K~კსა სჳ~თ: K~ეს აქეთ. ჩფ~პბ:
Aმისა შემდგომად გამოვიდა დიდი ამირ სპასალარი ხვანთქრისა მაჰმად ფაშა
ჩამოვლო ზემო ქართლი და აღიღო გორის ციხე და შეაყენნა მცველნი თჴსნი.
და თჴთ წარმოვიდა და დაიბანაკა მუხრანს. და მუნ დახვდა მეფე სვიმონ შეყრ
ილი. მაშინ იქმნა ბრძოლა ძლიერი. და ეკუჲთნეს სპანი ქართველთანი ძლ
იერად. და შეიბრალა ღ~თნ და მიეცა ძლევა ქართველთა, და გაემარჯვა მეფე
სა სვიმონს. ამოსწყვიტნეს მრავალნი სპანი ოსმალთანი. და შეიპყრეს ურიც
ხვი, კნინღა განერა თჴთ ფაშა და ივლტოდა მცირედითა კაცითა და შეიხვეწა
ციხესა ტფილისისასა: K~ეს აქეთ, ჩ~ფპბ:
X~ მეფე სვიმონ მოვიდა დიღვამს, და მოაწვია მუნ ყოველნი თავადნი ქართლისანი
ყალბიანად. და შემოკრბეს ყოველნივე დარბაისლის ცოლნი დედოფლისა თანა.
და აღიყარნეს დიღვმიდამე განვიდეს ტბასა ლილოსასა და დადგნენ მუნ მას
ზედა რომელ არს გორა მაღალი. რამეთუ მუნ ახლდეს ყოველნივე დიდებულ
ნი და მცირენი სპანი ქართველთანი. თჴთ დედოფალი და ჯალაბნი თავადთანი:
X~ გამოვიდა ტფილისის ციხიდამე მროწეულნი ზროხათა. მაშინ განუძახა მეფე
მან სვიმონ მცირედნი სპანი თჴსნი და წარმოიღეს მროწეული იგი:
X~ კაცნი იგი ივლტოდეს. და გამოვიდა ციხიდამ მრავალნი სპანი ოსმალთანი.
და იყუნეს განწყობილნი მეფე და სპანიცა ქართველთანი. მსწრაფლ მიეტევნეს
იგინი ვითარცა ლომნი. და პირველსა კვეთებასა ზედა წარიქცინეს სპანი ოსმა
ლთანი. და მოსწყვიდნეს მრავალნი მათგანნი, და უმრავლესნი შეიპყრნეს და
უჭვრეტდეს თჴთ დედოფალი და დარბაისელთა ჯალაბნი თვალითა. და მისდე
ვდეს ოტებულთა ოამალთა, სპანი ქართველთანი. და ვიდრე ციხისა კარამდე
სრვიდეს და იპყრობდეს. და ესრეთ გამარჯვებულნი გამობრუნდეს. და მოვი
და მეფე სვიმონ სიხარულითა და ნაშოვრითა დედოფალსა თანა. და იყო შვება
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და განცხრომა ზოგად ყოველთა შორის: K~კსა, ს~O, ´ატრონს მანუჩარს უღა
ლატეს ურუმთა პატრონი მორჩა ორნივ ფაშანი მძიმედ დაიკოდნეს და გაიქცეს
და თემი ჩვენვე დაგვრჩა. და ყაენი განჯას მოვიდა. და პატრონს მანუჩარს ჩალაბ
ურთი მოსცა. და პატრონს დედის იმედს ხუთი დიდი სოფელი: ქ~კსა. სო~ა.
თვალ შვენიერი ორმოდამ ამოიყუანეს და ყაენთან მოიყუანეს: Aმავე ქ~კსა, მარტს
კვირას დღეს ბზობას პატრონმა მანუჩარ მეფეთ მეფის პატრონის სვიმონის ქა
ლი, პატრონი ელენე მოიყუანა: K~კსა. ს~ობ. Mიიცვალა ბარათა შვილი კ~ზი ნ~კზ,
და ნებითა და ბრძანებითა ღ~ისათა კ~ზ იქმნა ძე კახთა მეფისა ლეონისა: თთვესა
ფებერვალსა, კ~ჲ. დღესა შაბათსა: Aმავე ქ~კსა, Sარდალი ვარად ფაშა მოვიდა

ახალ ციხეს, და ახალციხეს საშენებლად ვეღარ დადგა წავიდა და თემი ჩვენვე დაგვ
რჩა. შემდგომად მცირედისა კვალად შეიყარა სპა თჴსი და წარვიდა ლორეს რამე
თუ ოსმალთა ეპყრა იგი. და იგი ვითარცა მივიდა. მაშინ გამოვიდა ფაშა სპითა მრავლ
ითა და ეწყუნეს ურთიერთას. და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. და მისცა კვალად ღ~თნ გა
მარჯვება მეფესა სვიმონს და ამოსწყვიტნეს მრავალნი ოსმალნი რიცხვით ოთხას
სამოცდა ცამეტნი: ქ~ეს აქეთ. ჩფპ~ვ. K~კსა, სო~გ. და აღიღო სიმაგრენი და ქვაბ
ები ვითარ ცხრა, ლორისანი რომელი ეპყრა ოსმალთა. და თვით დაიპყრა თჴნიერ
ციხისა მის. და იგი მხოლო ეპყრათ ოსმალთა. მაშინ მიადგა ციხესა მას ლორისასა
აპრილსა, ა~. და აღიღო Iვნისსა. I~. Aმასვე ქ~კს. ყაენმა სამცხე ამოსწყვიტა. ხოლო
დაიპყრა მეფე მან სვიმონ სრულიად ლორე. და წარმოვიდა გამარჯვებული სახიდ
თჴსად
X~ შემდგომად მცირედისა კუალად შეიყარა და მივიდა ტაბაჵმელას. მაშინ სცნა რა ას
ან ფაშამ, იდუმალ გამოვიდა იგი ციხისაგან სპითა მრავლითა. აგრძნა ესე მეფემან
და ეწყუნეს ურთიერთას. იქმნა ომი ძლიერი. და მისცა ღ~თნ გამარჯვება ქართვ
ელთა. და მაშინ მეფე სვიმონ გალომებული მიეტევა ერთსა წარჩინებულსა
ბეგსა ოსმალსა და წარიქცია იგი. და მივიდა კაცი იგი და შთაიჭრა დიდსა მას ჵე
ვსა ტაბაჵმელისასა ცხენითურთ. და ესრეთ თქმულ არს ვითარმედ არა მომკუდარ
არს კაცი, და ივლტოდეს ოსმალნი. და მოისრა მაშინ ოსმალი კაცი ვითარ ხუთასი:
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X~ მიადგა ციხესა მას ტფილისისასა, და აღიღო გალავანი ტფილისისა და უკან ციხე.
და შემდგომად ამისა აღიღო დიდი ციხე იქით ტფილისისა და ქალაქი ტფილისისა
ცა. და მოსრნა ყოველნივე რაოდენიცა იყუნეს ციხესა მას შინა, და თჴთ დაიპყ
რა ყოველივე. მაშინ მიესმა რა საქმე ესე ხვანთქარსა, შეუძნდა ფრიად. და წარმოა
ვლინნა უმრავლესნი სპანი თჴსნი. და უჩინა ამირ სპასალარი ერთი ვინმე წარჩი
ნებულთაგანი. და მოვიდა ლორეს და აღიღო ციხე ლორისა და დაიპყრა ლორე. მოვ
იდა და დაიბანაკა ხატის სოფლისა ბოლოს. მაშინ მეფემან სვიმონ შეჰყარა სპა
თჴსი. მივიდა და დაიბანაკა ხრამის გაღმა. რამეთუ მოიპოვა ღონე რამე მეფემან ს
ვიმონ, და მოირთო ელჩად თჴთ და მივიდა ფაშას თანა სვიმონ მეფისა მაგიერად. და
მიუ
თხრნა სიტყუანი ლიქნისანი. ვითა თქვენცა გასმიან თუ რაოდენნი ჭირნი და პყრო
ბილებანი და ტყუეობანი მოწევნულ არიან ყიზილბაშთა მიერ ჩემ ზედა. და აწ არღა
რა ძალ მიც ესეოდენი სისხლი და ბრძოლა ხვანთქრისა და სპათა მისთა. რამეთუ სა
ქმე ესე არა ნებითა ჩემითა მიქმნიან, არამედ მძლავრებითა ყიზილბაშთათა. ამიერით
გან არღარა მნებავს მონება ყიზილბაშთა, და აღმირჩევიეს მორჩილება ხვანთქრისა უ
ფროს ყიზილბაშთა. და აწ უკეთუ თქვენცა გნებავს შევრიგდეთ და ვიყუნეთ მშიდობ
ით. და აუწყეთ ხვანთქარსა დამონება ჩვენი. და ამიერითგან ვიქმნებით მორჩილ ბრ
ძანებისა მისისა. ხოლო ვითარცა ესმა ფაშასა მას საქმე ესე განიხარა ფრიად. და
მიუმცნო მეფესა სვიმონს, ვითარმედ კეთილად განგიზრახავს და ჩვენცა სარწმუნოდ
გვიჩნს სიტყუა შენი. აწვე გავრიგდეთ, და ამიერითგან იყოს მშვიდობა და ერთო
ბა ჩვენ შორის. და წარმოვიდა მეფე სვიმონ სპათა თჴსთა თანა. მაშინ განიმსტრო
ბანაკი იგი ოსმალთა და იხილა ყოველივე საქმე ესე და სიმაგრე მათი და სიმრავლ

ე მებრძოლთა მათთა. და მასვე ღამესა წარვიდა მათ ზედა. შემოვლო ხატის სოფლ
ის გორასა, და დაესხა თავსა ოსმალთა. და მოსწყვიდნა მრავალნი პირითა მახვილ
ისათა. სხვანი შეიპყრნა უმრავლესნი და გაემარჯვა ძლიერად. და იავარ ყუეს ბა
რგი მათი, და წარმოიღეს საშოვარი ურიცხვი. და მოვიდეს გამარჯვებულნი ტფ
ილისს. და განისვენა მცირედ. და კვალად შემოიყარნა სპანი ქართველთანი. და
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იყო მაშინ ათაბაგიცა მანუჩარ სიძე მისი მისთანა. წარვიდა და მიადგა ციხესა
დმანისისასა. რამეთუ მაშინ ოსმალთა ძლიერად ეპყრათ დმანისი და ციხეცა დმა
ნისისა. ხოლო აღიღო ციხე და დაიპყრა დმანის ჵევი და გარემონი ადგილნი რომე
ლნი ეპყრათ ოსმალთა. მაშინ წარვიდა ათაბაგი მანუჩარ. და კვალად იპყრა საა
თაბაგო. და განძლიერდა ფრიად მეფე სვიმონ:
X~ ჟამსა ამას შინა იყო მოსვენებით მეფე, და სრულიად საქართველო. რამეთუ ვერ
ღარა უძლეს ოსმალთა მოსლვად საქართველოსა ზედა: K~კს. ს~ოე. Aქა შაჰხ
უდაბანდის შვილი ამზაი მირზა დალაქმა მოკლა: Aქა მაწყუერელი გაგზავნეს
კოსტანტი პოლეს. და მესაპატიონი კაცნი მძევალნი მისცნეს. შალიკა შვი
ლი ედიშერ. შალიკა შვილი ელია. და ამილახორის შვილი ქოიარ. და მძევლებ
ი დაუჭირეს. და პატრონი მანუჩარ ვერღარ მიენდო: Aმასვე ქ~კსა, ახალ ციხე და
გორი აღაშენეს ურუმთა აგვისტოსა: dასაბამითგან წელთა. შვიდ ათას, ოთხმოც
და თოთხმეტსა: Mეფე სვიმონ საშველად მოვიდა. აღარ შეაბეს მესხთა. თემი დაა
რბიეს და წარვიდეს: Bევრ რიგი მოღალატე შემოადგეს პატრონს მანუჩარს. ვეღ
არ დაუდგნა და ახალ დაბას ცოლი წაიყუანა და წავიდა. პატრონი დედის იმედი
დედა
პატრონის ყუარყუარეს შვილი, პატრონი ქაიხოსრო. საკანაფეს ციხეში დადგეს. და
დიასამიძემ ელია დემოთიას ციხეს სავალინ შვილი საღალატოდ შეუყენა. უღალ
ატეს ციხე წაართვეს. და ბევრი საქონელი და სალარო დაიჭირეს. dა გოგორის
შვილმა ბეჟან ციხის ჯვარი უკუუჭირა და მისცა ფაშასა. შემოგვიყენეს მოღა
ლატენი, და ვეღარც ჩუენ დაუდგენით და ჩავედით ახალ დაბას; მარტს ნახევარ
ს გაზაფხულ, ყაენი ხუდაბანდის შვილი, აბასი მირზა გამოვიდა არდაველს მოვიდა.
ოზბეგნი სუარასანს წამოეჭიდნეს, დაბრუნდა იქითვე წავიდა, და თვალ შვენიერი
თან წაიტანა. თავრეჟს რომ ჩავიდეს იქ ომი იქნა. სამჯერ შეიბა თვალ შვენიე
რი სამჯერვე გაემარჯვა. კიდეც დაჵოცნა ჵელთაც დაიჭირნა. ყაენს მიუსხა. ყაენ
მან მამულიც დიდი მისცა და ჯილდოცა:
Mერმე პატრონი მანუჩარ აღარ მიენდო. ღონე ვეღარა მოიგონარა. დაგვიწყეს მოციქ
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ულობა. პატრონი დედის იმედი. და პატრონი მისი შვილისშვილი პატრონი
ქაიხოსრო გამოუგზავნეს ახალ ციხეს ფაშას თანა შობის წინა დღეს. ყიზილბა
შთა განდევნეს შახუდაბანდა ყაენი და დასვეს მის წილად ძე მისი შააბაზ.
და გამოვიდა ესე შააბაზ და აღიღო თავრეზი და ყოველივე ადარ ბადაგანი თვი
ნიერ ერევნისა და ბაღდადისა. და იყო ფრიად მწყალობელ შააბაზ, მეფისა სვიმ
ონისა. და კვალად უფროსად განმდიდრდა მეფე სვიმონ და განძლიერდა. და არ
ღარა იყო მტერობა. რამეთუ ყუეს მშვიდობა ალექსანდრემ მპყრობელმან კახეთ

ისამან, და მეფე მან სვიმონ. რამეთუ ჟამსა ამას მოკუდა პატრონი იმერეთისა გიო
რგი. და დაჯდა კოსტანტინე. და მცირედსა ხანსა შინა მოკუდა კოსტანტინე და
დაჯდა ძმაჳ მისი ლეონ. და მტერობდენ ურთიერთას დადიანი მანუჩარ და
ლეონ მპყრობელი იმერეთისა. რამეთუ ესვა ცოლად დადიანს მანუჩარის ა
სული კახის ბატონის ალექსანდრესი ნესტანდარეჯან. და ჰყუა დადიანს მანუ
ჩარს მას თანა ძე ერთი. რომელსა ეწოდა ლეონ. ამას ჟამსა შინა მოკუდა
ცოლი დადიანისა ნესტან დარეჯან. და შეირთო ასული ათაბაგისა თამარ.
X~ რაჟამს განძლიერდა მეფე სვიმონ. მაშინ განიზრახა დაპყრობა იმერეთისა. შემო
იყარა სპანი ქართველთანი და წარვიდა დაპყრობად იმერეთისა. სცნა რა ესე ლ
ეონ მპყრობელმან იმერეთისმან. შეიყარა მანცა სპანი იმერთანი, თჴნიერ და
დიანისა და გურიელისა. და წარვიდა და დაიბანაკა გოფანთოს. მაშინ გარდმო
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ვლო მთა ლიხისა მეფემან სვიმონ და მივიდა გოფანთოს და ეწყუნენ ურთიე
რთას. იქმნა ბრძოლა ძლიერი და გაემარჯვა მეფესა სვიმონს. და ივლტოდა
ლეონ მპყრობელი იმერეთისა:
Mაშინ დაიპყრა მეფემან სვიმონ იმერეთი. და გამოართვა დიდებულთა თავადთა
მძევალნი და წარმოვიდა ქართლს. რამეთუ მას ჟამად გორის ციხე ეპყრა ოსმალთა:
Aმისთჴს ვერა დაადგრა იმერეთს. და ოდეს წარმოვიდა მეფე სვიმონ. მაშინ კვალად
დაიპყრა იმერეთი ლეონ და აღიღო შური დადიანზედა, რამეთუ არა თანა მწე
ექმნა იგი მეფესა სვიმონსა ზედა. და იწყეს მტერობა ურთიერთას. შეიყარა
ამიერ მპყრობელი იმერეთისა ლევან, და იმიერ დადიანი მამია: Eწყუნენ ურთ
იერთას და გაემარჯვა დადიანსა. და შეიპყრა მპყრობელი იმერეთისა ლეონ. და
პყრობილ ყუეს იგი ოდიშს ციხესა შხეფისასა და მუნ მოკუდა ლეონ. ქ~ეს აქეთ. ჩფ~ჟბ:
ქ~კს. ს~ოჲ. Sცნა რა ესე მეფემან სვიმონ, შეიყარნა სპანი თჴსნი და გარდვლო
მთა ლიხისა და ჩავიდა ქუთაის: K~ეს აქეთ. ჩფჟ~გ. ქ~კსა, სო~თ: Mაშინ ძმის
წული ლევანისა ბაგრატ იყო ციხესა შინა ქუთაისისასა განმაგრებულ. მიადგა
მეფე სვიმონ ციხესა მას და აიღო იგი. გამოიყუანა ბაგრატ ძმის წული ლეონისა,
და სხვანიცა მრავალნი თავადნი იმერეთისანი. და გამოართვა მძევლები და დაიპყრა
მტკიცედ იმერეთი: dა წარმოიყუანა ბაგრატ თანა. და ოდეს მოკუდა მპყრობელი
იმერეთისა ლეონ უძეოდ. რამეთუ არა დაშთა თესლი მისი, და არღარა ვინ იყო სხვა
სახლსა შინა მათსა, თჴინიერ ძე კოსტანტინესი როსტომ. და რაჟამს წარვიდა მეფე სვ
იმონ ქართლს. ამან როსტომ მოიყენა დადიანი მამია. და მისცა ქალი დადიანმა. და
წარმოიყუანა იგი და გააბატონა. და დაიპყრა იმერეთი როსტომ. მიადგეს ციხესა ქუ
თაისისასა და აღიღეს იგიცა. ხოლო რაჟამს ესმა მეფესა სვიმონს საქმე ესე. შეიყა
რა და წარმოვიდა: K~ეს აქეთ, dმასვე ქ~კსა. გარდავლო მთა და მივიდა რაჭას. და აღი
ღო ციხე კვარისა, და ციხე სკანდისა, და ციხე კაცხისა. მივიდა ქუთაის და აღიღო
ციხე და დაიპყრა კვალად იმერეთი. და ვერღარა დაუდგა როსტომ, და წარვიდა ო
დიშს დადიანისა თანა. მაშინ წარვიდა მეფე სვიმონ დადიანსა ზედა. ჩავიდა და დაიბ
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ანაკა ოფიშკუპტს დიდებითა და ძალითა მრავლითა. და წარიღო. თანა ზარბაზნე

ბი დიდ დიდნი სახელოვანნი. რომელი აწცა არს ზუგდიდის, და უდიდესი
ზარბაზანი
ერთი არს რუხს დღესცა: მაშინ დადიანმა მოუგზავნა მოციქული მეფესა სვიმო
ნს რათამცა პატივ სდვას მას და შეირიგოს სიძე მისი როსტომ. და მისცეს სარჩო
მამული, და იყოს დამონებულ და მორჩილ ბრძანებისა თქვენისა. და მეცა ვიქმნე
ბი დამორჩილებულ ვითარცა ერთი თავადი შენი ერთ გული, და მონა მორჩილი ბ
რძანებისა თქვენისა. და ესრეთ ერთობით დაიმკვიდრე საქართველო ვითარცა პირ
ველ დავით აღმაშენებელმა: X~ მეფემან სვიმონ არა მოიხსენა განლაღებულმ
ან თქმული იგი სოლომონისი. ვითარმედ რაჟამს ამაღლდე ღ~ისა მიერ, მაშინღა უფ
როს ჯერარს შენდა დამდაბლება თავისა შენისა. რამეთუ არა უსმინა დადიანსა
განზრახვა იგი ფრიად სარგებელი მათი. და უმჯობესი ზოგად ყოველთათჴს:
Mაშინ სილაღით და კადნიერებით მიუმცნო მეფემან სვიმონ. ვითარმედ ვერ
ეგების საქმე ეგე. არამედ მოსრულ ვარ ბრძოლად თქვენდა. უკეთუ ძალ გიც წი
ნა განწყობად ჩვენდა აჰა ჟამი სიმჵნისა თქვენისა: Sცნა რა ესე დადიანმა მამი
ამ. შემოიყარნა სრულიად ოდიშარნი, და რომელნიმე თავადნი იმერელნი. თანა გა
რდაყოლილნი როსტომისანი. წარმოემართნეს მსწრაფლ. და განთიადისა ჟამსა დაე
სხა თავსა მეფესა სვიმონს უგრძნობელად. მაშინ მეფე სვიმონ და სპანი მისნი შესხ
დეს და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. არამედ სძლო სამართალმან დადიანისამან. და მ
იეცა გამარჯვება ქართველთა ზედა: ·~ ჰყუანდა მეფესა ცხენი ორი რჩეული,
ერთსა ეწოდა ფალავანი, და მეორესა შურდანი. რამეთუ იყო მეფე სვიმონ მრავალ
გვარად გამოცდილი ბრძოლასა შინა. და პირველსავე ჯარის მიდგომას სცნობსა უკ
ეთუ გაემარჯვებოდა მაშინ შეჯდებოდა ფალავანზედა. და უკეთუ დაუმარცხდებო
და, მაშინ შეჯდებოდა შურდანსა ზედა და წარმოვიდოდა. და არავინ უწყოდა ესე
გარნა საამ თუქის ტანის შვილმა. და მზერდა ესე თურქის ტანის შვილი საქმესა
მეფისასა რომელსა ცხენსა ითხოვდა. ესრეთ იყო ჩვეულება მისი. მაშინ მოითხოვა შუ
რდანი. სცნა რა ესე თურქისტანის შვილმან რომელი იყო კაცი ყრმა ახალ ვაჟ კა
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ცი. და მზერდა საქმესა მეფისასა. მოახსენა მეფეო რა არს მიზეზი შურდანზედ
შეჯდომისა თქვენისა. ნუმცა მიხილავს თვალითა ჩემითა ლტოლვა მრავალ ჯერ
გამარჯვებულისა და სახელოვანისა თავისა თქვენისა. და მე აქადამ შუბ მოუქნევე
ლი ცოცხალი არა წავალო:
Mაშინ მიეტევა გამარჯვებული. შეისწრაფა რაზმთა შინა. სცა ოროლითა და გარდ
ააგდო კაცი, და ქმნა სახელი დიდი დამარცხებულსა ომსა შინა:
X~ მეფემან სვიმონ სცნა რა გაჭირება ომისა და გამარჯვება მამია დადიანისა: მაშინ
უკუნ იქცა და წარმოვიდა მარტო თავ კაცად. ამოვლო იმერეთი და მოვიდა
კოლიბაურს:
X~ ოდეს წარმოემართა მეფე სვიმონ და წარვიდა ბრძოლად მამია დადიანისა, მაშინ დ
აიბანაკა კოლიბაურს. მაშინ ერთმან ვინმე დედაკაცმან კოლიბაურელმან მიართ
ვა მეფესა სვიმონს შვილი თჴსი. და ფრიად ევედრა დედაკაცი იგი, რათამცა იახლ
ოს და წარიყუანოს შვილი მისი:
X~ მეფემან სვიმონ არა იახლა იგი. და უბრძანა, დედავო ესე არა უწყი რომე კაცითა მ

თვრალი ვარო. და რაჟამს ოტებული მხოლოდ წარმოვიდა მივიდა მუნვე კოლიბაურს.
მაშინ დედაკაცი იგი სთოჵნიდა ახოსა. და იხილა დედაკაცმან მან მეფე სვიმონ მომა
ვალი მარტო უკაცოდ. მიეგება დედაკაცი იგი და იცნა მეფე სვიმონ. და სცნა დედო
ფალმან მან დამარცხება მეფისა სვიმონისა. მაშინ მოახსენა ჵელმწიფეო კაცისაგან
რომ მთვრალი იყავ, ვეჭობ ახლა კი გამოგფხიზლებიაო. და რა ესმა მეფესა სვი
მონს გაუკვირდა და მადლობა შეწირა ღ~ისა და წარვიდა. მაშინ წარმოვიდა თურქ
ისტანის შვილიცა და ყოველნივე ქართველნი და მრავალნი ამოსწყდეს მუნ. და
სხვანი წარმოვიდეს ოტებულნი. და დაშთა მუნ მრავალი საუნჯე და დიდნი თოფნი
და ზარბაზანნი რომელი არს დღესცა ზუგდიდს. ხოლო მეფემან სვიმონ გარდავლო
მთა
ლიხისა, ჩავლო ზემო ქართლი მხოლომან თჴნიერ კაცისა და მივიდა კავთის ჵევს.
რამეთუ ფრიად დაშვრა და ვერღარა ძალ ედვა სლვა. მიადგა ერთსა მუნ მკვიდრსა
მცირეთაგანსა გლეხსა. და ინება მუნ მცირედ ჟამ განსვენებაჳ:
dა გამოვიდა სახლისა მისგან ქალი ერთი და ვერა იცნა მეფე სვიმონ. მაშინ აწვია და
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უსადგურა კეთილად, და მოუმზადა სერი და მიართვა მას. და მიიღო მცირედი
საზრდელი. და მერმე მოახსენა ქალმან მან და ჰკითხა ამბავი ლაშქრისა და
მეფისა თუ მეფე რა იქმნა ანუ ცოცხლებით არისო. ანუ გამოვიდა ომისაგან
მშვიდობით:
X~ მეფემან უბრძანა არა უწყი რა მეფისაო. ამისა შემდგომად ჰკითხა ქრმისა თჴს
ისა და ანიშნა ნიშანი ქრმისა თჴსისა, და უბრძანა არა უწყირა მათი თუ რა შეემ
თხვა ლაშქართა მეფისათაო. ხოლო ქალი დიდად მწუხარე იქმნა და ტიროდა მეფი
სათჴს უფროს, ვიდრე ქრმისა მისისა. და იტყოდა ნეტარ თუმცა ღ~თნ მიხედოს
წყალობითა და გვაღირსოს მეფისა სვიმონის ცოცხლებით გამოსლვა. და სხვანი
ყოველნივე სპანი მისნი, ჭირისა მისისა სანაცვლო იყოსო:
Mაშინ ფრიად მხიარულ იქმნა მეფე გულსა შინა თჴსსა, ერთგულობისათჴს
დედაკაცისა
მის და მერმე წარვიდა სახიდ თჴსად. ამისა შემდგომად მოვიდა ქმარი ქალისა მის და
უყო წყალობა ფრიადი მეფემან სიტყუითა მის ქალისათა. და უბოძა ყმა და საჵელო
და სხვა საბოძვარი მრავალი. და მიერითგან აზნაურ იქმნა კაცი იგი რომელ აწცა
არიან ქულივიძენი:
X~ ესმა ლორის ციხესა შინა მყოფთა, დამარცხება მეფისა სვიმონისა. მაშინ გამოვიდეს
და
იავარ ყუეს რომელნი მე კერძონი საქართველოსანი. და დაიბანაკეს ტაშირზედა. და
იყო სიხა
რული დიდი ოსმალთა შორის. ხოლო მეფემან სვიმონ კვალად შემოიყარა მცირედნი
რამე სპანი ქართლისანი, რაოდენიცა დაშთომილ იყუნეს და წარვიდა ლორეს ოსმალ
თა ზედა უგრძნობელად. და ეწყუნეს ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. და გაე
მარჯვა მეფესა, და აღიღეს ციხე ლორისა. და მოსრნა იგინი პირითა მახვილისათა.
და დაიპყრა ლორე და წარმოვიდა გამარჯვებული სახიდ თჴსად:
Aმისა შემდგომად წარვიდა ზემო ქართლს და მივიდა გორიჯვარს. რამეთუ ჟამსა მას

ეპყრა ციხე გორისა ოსმალთა. მაშინ მეფე სვიმონ დაჯდა გორასა მას ზედა გორი
ჯვრისასა და სმიდა ღვინოსა და სჭამდა თრიაქსაცა. ესე ჩვეულება ესწავა ყიზილ
ბაშთა შინა. ხოლო ოდეს განმხიარულდა ღვინითა და თრიაქითა. გახედა გორის
ბოსტნებსა და იხილა ახალი მწუანვილი;
Mაშინ უბრძანა მეფემან მუნ მყოფთა. აჰა რჩეულნო სპანო ჩემნო ქართველნო. მნებავს
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ახალ აღმოცენებული იგი მწუანვილი მოღებად ჩემს წინაშე. და რა საკადრე
ბელ არს ესე სიმჵნისა თქვენისაო: ესმა რა ესე ქართველთა მყის ისწრაფეს და გა
ნვიდეს გაღმა გორის ბოსტნებსა შინა და დაგლიჯეს მწუანვილი: მაშინ დაუშ
ინეს ოსმალთა თოფნი და დიდნი ზარბაზანნი და მოკლეს კაცი მრავალნი დიდინი
და მცირენი:
·~ მუნ მოკლეს ბატონისშვილი გოჩა. რომელი იყო პაპის ძმის წული მეფისა სვ
იმონისა და სხვანიცა მრავალნი თავადნი და აზნაურ შვილნი ამოსწყვიტეს მწარეს
ხ[ა]
ხვისათჴს. და მაშინ განგმეს მეფე სვიმონ. და ამა სვიმონს უწინაცა სძრახევდენ
ჭკუასა ტყუეობას უკან. და ყიზილბაშნი და ოსმალნი დელუ სვიმონს უწოდდენ,
რომელ არს ხელი: X~ შეუძნდა ფრიად საქმე ესე მეფესა, და შემდგომად მცი
რედისა შემოიყარა სპანი ქართველთანი. და გარე მოადგა ციხესა გორისასა. და ბრ
ძოლა უყო ძლიერად და აღიღო იგი. და ამოსწყვიტნა ყოველნივე ოსმალნი მყოფნი
ციხესა შინა;
X~ ესმა რა საქმე ესე ხვანთქარსა განრისხნა ფრიად. ესეოდენისა სპათა მისთა
ამოწყუეტი
სათჴს. არათუ ერთ გზის, არამედ მრავალ გზის. და წარმოავლინა ამირ სპასალა
რი თჴსი ვეზირი ჯაფარ ფაშა. და გამოატანა თანა სიმრავლენი სპათანი ურიცხვი
წარმოვიდენ და დაიბანაკეს ნაჵიდურს. მაშინ მეფემან სვიმონ შემოიყარნა სპანი თჴს
ნი, მივიდა და დაიბანაკა თავსა საღირაშნისასა. და მერმე განიზრახა თჴსაგან საქმე
არა კეთილი, და არა აუწყა სპათა თჴსთა: არამედ მინდობითა თავისა თჴისისათა ყო
საქმე ესე. და არა ითხოვა ღ~ისა მიერ შეწევნა. რამეთუ ესრეთვე ქმნა მეფემან სვიმ
ონ. და წარვიდა ათითა ცხენოსნითა მარტო. და წარიტანა ერთი საყვირისა მცემ
ელი მექანარე. და ეგულვებოდა განმსტრობა ბანაკისა მის ოსმალთასა:
Mივიდა და გარდაადგა თავსა ნაჵიდურისასა რომელ არს მცირე ეკლესია. და მუნით
გან განიხილა ბანაკი იგი ოსმალთა. მაშინ უბრძანა მეფემან დაცემა ქანარისა
რათა აღრივნეს სპანი მათნი:
X~ ვითარცა ესმა ოსმალთა ჵმა საყვირისა, თქვეს უცილოდ მოსვლა მეფისა სვი
მონისა. შეიჭურნეს მყის, და აღსხდეს ჰუნეთა ზედა. და მოეტევნეს ამიერ კე
რძო სადა მდგომარე იყო მეფე. და რა სცნა მეფემან მოისწრაფა სპათა თჴსთა
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თანა. ხოლო მათ დევნა უყვეს ძლიერად. მიეწივნეს და იხილეს მეფე სვიმონ,
რამეთუ ცხენი მისი შთაფლულ იყო ლიასა შინა ბოლოს ფარცხისისასა. და
თჴთ მდგომარე იყო ამას ზედა მივიდეს ოსმალნიცა და გარე მოადგეს. და იწ
ყო ბრძოლად მხოლომან. და რაოდენ ძალედვა აჩვენა სიმჵნე თჴსი. არამედ სიმ

რავლენი ოსმალთანი ზედა დაესხნეს და შეიპყრეს იგი: K~ეს აქეთ, ჩ~ქ:
Mაშინ სცნეს რა მეფობა მისი განიხარეს ფრიად, და მსწრაფლ იჵმიეს სივლტო
ლა. აღიყარნეს და წარვიდეს ლორეს: მაშინ მიესმა ქართველთა საქმე ესე.
რამეთუ გიორგი ძე მეფის სვიმონისა მუნ იყო ქართველთა შორის წარმოუდგეს
ოსმალთა უკან და დევნა უყუეს ძლიერად, და ვერღარა მიეწივნეს: მაშინ ო
სმალთა აღიღეს ციხე ლორისა, და შეაყენეს მცველნი თჴსნი და წარვიდეს და
წარიყუანეს თანა მეფე სვიმონ, და მიიყუანეს სტამბოლს. ხოლო გიორგი ძე მისი
განაგებდა ქართლსა. წარავლინა კაცი სტანბოლს და აღუთქვა საჵსარი მამი
სა თჴსისა. ხოლო მათ სთხოვეს საჵსარი მრავალი, და აღუთქვეს განტევება მეფისა
სჴმონისა:
X~ ხვანთქარმან მიუმცნო მეფესა სვიმონს დადება ხარკისა საქართველოსა ზედა და
დამორჩილებად ბრძანებისა მისისა. ხოლო მეფემან სვიმონ არა ნება სცა. ამისთჴს
რომე ყეენის ბეგარა ქართლსა შინა ამან განაწესა, კომლის თავს გლეხზედ მარჩ
ილი ასი. რამეთუ ამა თეთრითა იყიდდეს ტყუესა შვიდსა და წარუგზავნიდეს
ყაენსა: მაშინ გიორგიმ ძემან მეფისა სვიმონისამან, აღიღო ყოველივე საუნჯე
მამისა თჴსისა, ანუ რომელიცა თჴსი ჰქონდა, და სხვა სადაცა მონასტრებისა
საქონელი იყო. ანუ რომელიცა ქართველთა დარბაისელთა ჰქონდათ მოკრიბეს
ზოგად, და წარგზავნეს საჵსრად მეფისა სვიმონისა, და ვიდრე საქონლისა მისლვ
ადმდე, მიცვლილ იყო მეფე სვიმონ საპყრობილესა შინა. და ესეოდენი საუნ
ჯეცა მუნ დაშთა: ხოლო იყო მუნ სტანბოლს ერთი გორელი ვაჭარი რომელსა
ეწოდა დიაკვნის შვილი. და ამან იშოვნა ძვალნი სვიმონ მეფისანი. და წარმოიღო
იგი და მოართვა გიორგის და დედოფალსა ნესტანდარეჯანს. და ყვეს გლოვა
დიდი, და დამარხეს სამარხოსა თჴსსა მცხეთას:
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X~ რომელმანცა მოიღო ძუალნი მისნი იგი დიაკუნის შვილი ყოვლითურთ სახლეულ
ით მისით გააზატეს. და შესწირეს პატიოსანსა და ცხოველს მყოფელსა ჯვარის მო
ნასტერსა. სალხინებელად და საოხად მეფისა სვიმონისა. და არიან აწცა გორს
დიაკუნის შვილები ყმანი ჯვარის მონასტრისანი:
X~ გიორგიმ დაიპყრა ქართლი და მეფობდა კეთილად. ამისა შემდგომად შემოიყარნა
ქართველნი და წარვიდა ლორესა ზედა. და აღიღო ციხე და დაიპყრა ლორე მეფე
მან გიორგი. და ამას ჟამსა შინა მიიცვალა მპყრობელი იმერეთისა როსტომ.
ქ~ეს აქეთ. ჩქ~იდ: და არა დაშთა როსტომს ძე. ხოლო ჰყუა ნაშობი მჵევლისა რო
მელსა ეწოდა გიორგი. და ესე გააბატონეს იმერელთა:
Aმავე ჟამთა შინა მოკუდა დადიანიცა მამია. და დაუშთა მას ძე ერთი სახელით ლე
ვან. ესე იყო ნაშობი კახის ბატონის ასულის ნესტანდარეჯანისა. ესე ლევან წარ
მოიყუანა კახმა ბატონმა ალექსანდრე პაპამან მისმან და აღზარდა კახეთს. ხოლო
შემდგომად მამია დადიანისა, ესე ლევან ძე მისი წარმოიყუანეს ოდიშართა და დასვ
ეს დადიანად:
Aმასვე ჟამთა შინა წარმოვიდა ყაენი შააბაზ აღებად ერევნისა. მაშინ იჵმო ყაენმა
მეფე გიორგი და კახი ბატონი ალექსანდრე სპითა მათითა და წარვიდეს. და რა მივიდ
ენ დიდად მოეწონა შააბაზს სპანი ქართველთა და კახთანი. და უბრძანა ყოველთავე

სპათა მისთა იერიში ერევნის ციხისა. მაშინ სიმჵნე დიდი აჩვენეს ქართველთა უმ
ეტეს ყიზილბაშთა და მივიდეს მეწინავედ, და აღიღეს ციხე ერევნისა. და დაიპყრა
შააბაზ ერევანი და შეაყენა ციხესა შინა სპანი თჴსნი. ხოლო სთხოვა შააბაზ მეფესა
გიორგის, ლორე და ციხე ლორისა. და შეუძნდა ფრიად. და რამეთუ არა ეძლო უარი
შააბაზისა. და დაანება ლორე და დაიპყრა ციხე ლორისა შააბაზ. და შეაყენნა სპა
ნი თჴსნი და მიიქცა სახიდ თჴსად. რამეთუ იყო ყაენი შააბაზ კაცი მზაკვარი და აღ
სავსე ყოვლითავე სიბოროტითა. პირველად ესე წყალობა უყო მეფესა გიორგის ერ
თგულობისა ნაცვლად მამისა თვისისა:
Mაშინ წარმოვიდენ მეფე გიორგი და კახი ბატონი ალექსანდრე სამყოფსა თჴსსა. და შ
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ემდგომად მცირედისა წარმოვიდეს ძენი კახის ბატონის ალექსანდრესი დავით
და გიორგი და ესტუმრნეს მეფესა გიორგის მამიდას შვილსა თჴსსა. მაშინ მიე
გებნეს წინა ავლაბარში მეფე გიორგი. და განიხარეს ნახვა ურთიერთას. და წარ
მოუძღვა და დააყენა და ისტუმრნა იგინი კეთილად. და უმზადა სერი დიდი. და იყო
ლხინობა და გამოჩვენება დიდი. და ესრეთ იყუნეს დღეთა რაოდენთამე. და მერმე
კვალად შინაგან თჴსსა მოაწვივნა იგინი. და წარვიდა დავით და რაოდენიმე კახნი
იახლნეს თანა. ხოლო გიორგი მიზეზ ყო სნეულება ბევრთა ღვინისა სმათა მიერ და
არა წარვიდა. მაშინ შეექცეს ლხინსა იგინი. ხოლო გიორგიმ უმცირესმან ძმა მან
დავითისამან განიზრახა ზრახვა ბოროტი ძმისა თჴსისა დავითისათჴს, და ეგულვებ
ოდა ღალატად სიკუდილი მისი. ესე ბოროტი აღრჩევა გაანდო ერთ გულთა ყ
მათა თჴსთა. რამეთუ იყო ესე გიორგი კაცი გამცემი და მოყუარე ყმათა. და იყუნენ
კახნი უმრავლესნი ამის კერძო, და ერთგულნი დიდად:
X~ უხუცესი ძმა მისი დავით იყო კაცი კადნიერი და მრისხანე. ამისთჴისცა დიდად
ერთ
გულ იყუნენ გიორგისა კახნი. მაშინ შემოიფიცა ერთგული ყმანი თჴსნი გიო
რგიმ, და დაასკვნეს ღალატად სიკუდილი დავითისა ღამესა მას. რამეთუ ეგულ
ებოდათ ღვინითა მთვრალსა ღალატი დავითისი. და იმარჯვებდა ჟამსა აღსრულ
ებად ძმისა მკლველებრთა გულის სიტყუათა წარმწყმედელთა სულისათა. ხოლო
იყო ვინმე მათ შინა მყოფი ღ~ის მოყუარე კაცი ჩოლაყა შვილი. და ამან არა თავს
იდვა დაფარვად საქმე ესე, არამედ წარვიდა და აუწყა დავითს ღალატი იგი მისთ
ვის განმზადებული. მაშინ დავით აღდგა მყის სერისა მისგან და წარმოვიდა. რამე
თუ ვერ აგრძნა საქმე ესე მეფემან გიორგიმ. და მივიდა დავით კარავსა ძმისა თჴ
სისა გიორგისსა. და იხილა ძმა თჴსი აღჭურვილი კარავსა შინა. და ჰქვა დავით,
ძმაო ვის ზედა აღჭურვილხარ, ანუ ვის ზედა მიმავალხარ ბრძოლად. ხოლო
მან ვერა რაჳ სიტყუა უგო. და შეიპყრა იგი და მისთანაცა შეთქმულნი იგი კახ
ნი. და წარიყუანა იგი და პატიმარ ყო ციხესა შინა თორღასა და თორმეტნი ყმანი
მისნი ჭოეთის ციხიდამ გადმოყარნა და დაჵოცნა, და თჴთ დაიპყრა კახეთი. და
1-26 სტრ., 341v
იქმნა ურჩ და წინა აღმდგომ მამისა თჴსისა ალექსანდრესი. რამეთუ მძლავრებით
მიუღო კახეთი და თჴთ დაიპყრა და იბატონა თთვესა ექუსსა. და მერმე ურჩებისა
მის თჴს ეწია მსწრაფლ გულის წყრომა ღ~ისა და მოკუდა იგი. და კვალად იპყრა კა

ხეთი ალექსანდრემ. და მოიყუანა ძე თჴსი გიორგი პატიმარი ციხისაგან. და რამეთ
უ სხვა არღარა ჰყუა ძე თჴნიერ მისსა:
X~ დავითს ესუა ცოლად ასული მუხრანის ბატონის აშოთანისა. და ესე იყო ღვაწლ მრ
ავალი და სამ გზის სანატრელი დედათა შორის ახოვანი დედოფალი და მოწამე
ყოვლად
ქებული ქეთევან. და ამას დაუშთა დავითის მიერ ძე ერთი ყრმა მცირე თეიმუ
რაზ. და ფრიად შიშნეულ იყო და ზრუნვიდა ქეთევან მხოლოდ შობილისა ყრმისა მ
ისისა თჴს. ნუ უკჲ ძვირი იჵსენოს გიორგიმ, რომელ ყო ძვინად მის ზედა და
ვით. ამისთჴსცა ქეთევან იჵმია გონიერება კეთილი. და წარგზავნა ძე თჴსი თეიმუ
რაზ შააბაზ ყაენთანა. და წარჰყუა თანა შერმაზან ჩოლაყა შვილი:
X~ მივიდეს რა დიდად პატივსცა შააბაზ, და ითვისა ვითარცა ძე თჴსი, რამეთუ მაშ
ინ დიდად წადიერ იყო შააბაზ და ღონე ჰყოფდა დაპყრობად საქართველოსა. ხოლო
ალექსანდრეს მპყრობელსა კახეთისასა. პირველ ოდესმე მიეცა ძე თჴსი კოსტან
ტინე შააბაზ ყაენისათჴს. და აღზარდა სჯულსა თვისსა ზედა:
ESე კოსტანტინე წარმოგზავნა შააბაზ. და წარმოატანა თანა სპანი შირვანისა და ყა
რაბაღისანი, და ჵელითა კოსტანტინესითა წარმოუგზავნა მამასა მისსა ალექსანდრ
ეს ხალათი. მაშინ შააბაზ მზაკვარებითა თჴსითა აღჭურა და ამცნო კოსტანტინეს,
ვითარმედ არღარა ვინ დაშთომილ არს სახლთა მამისა შენისასა თჴნიერ შენსა. წა
რვედ და უღალატე მამასა შენსა და ძმასა შენსა და დაიპყარ შენთჴს კახეთი. და
მეცა ვიყო თანა შემწედ შენდა. და მიიღო ჩემგან პატივი და წყალობა ურიცხვი.
ესე აცთუნა ბოროტმან მან, და წარმოგზვანა მკვლელად მამისა და ძმისა თჴსისა. ხო
ლო მან უბადრუკმან ირწმუნა განზრახვა ესე ბოროტი. ჶი დიდი ესე უგუნურ
ება, რამეთუ ვინ სადა იხილა თჴნიერ სულელთა და ჵელ ქმნილთა, რათამცა სარწ
მუნო იქმნა განზრახვათა მტერისათა:
1-11 სტრ., 342r
Mაშინ წარმოემართა კოსტანტინე. და რა მოიწია სამძღვართა კახეთისათა. მაშინ წარავ
ლინა კაცი და მიუმცნო მამასა თჴსსა ალექსანდრეს, ვითარმედ წარმოვედ დას
ტურითა შააბაზისათა. რამეთუ ფრიად მსურის ხილვად შენდა:
Mაშინ ფრიად განიხარა ალექსანდრემ და წარვიდა. და თანა წარიყუანა ძე თჴსი გიო
რგი და მიეგება წინა. იხილეს რაჳ ურთიერთას, განიხარეს სიხარულითა დ
იდითა და განისვენეს მცირედ. მაშინ მიუძღვანა კოსტანტინემ ხალათი იგი
რომელი წარმოეცა შააბაზს ალექსანდრეს თჴს. და იყუნეს მუნ შვებით და
სიხარულით:
X~ კოსტანტინეს აშფოთებდა ბოროტი იგი გულის თქმა. და აღდგა მკლველად მამისა
თჴსისა და ძმისა. დღესა ერთსა განაზრახნა სპანი იგი შირვანელნი, და განიგულა
წარწყმედა სულისა თჴსისა, და სიკუდილი მამისა და ძმისა თჴსისა. მაშინ მიუწ
ოდა ალექსანდრეს და გიორგის,

