1-27 სტრ., 1
პატიოსანნო და დიდებულნო ქართვლნო, ჟამთა ვითარებისაგან ქართლის
ცხოვრება განრყუნილიყო, რომელიმე მწერალთა მიერ, და რომელიმე ჟამთა ვი
თარებათაგან არღარა წერებულიყო: ხ~ მეხუთემან ვახტანგ* ძემან ლეონისმან
და ძმისწულმან სახელოვანის გიორგისამან, შეჰკრიბნა მეცნიერნი კაცნი, და მოი
ხნა საცა რამ ქართლის ცხოვრებაები ჰპოვნა: და კვალად გუჯარნი მცხეთი
სანი, გელათისანი, და მრავალთა ეკკლესიათა, და დიდებულთანი, და შეამოწმეს,
და რომელი განრყუნილიყო გამართეს. და სხვანითა წერილნი მოიხვნეს რომელნიმე
სო
მეხთა და სპარსთა ცხოვრებისაგან გამოიხნეს, და ესრეთ აღწერნეს:
პირველად ვახსენოთ ესრეთ, რამეთუ სომეხთა, და ქართვლთა, რანთა და მო
ვაკნელთა, ჰერთა, და ლეკთა, მეგრელთა, და კავკასიანთა: ამათ ყოველთა ერთი
იყო მამა სახელით თარგამოს: ესე თარგამოს იყო ძე თარშისა ძისა ავანანი
სა, ძისა იაფეთისა, ძისა ნოესა: და იყო ესე თარგამოს კაცი გმირი. და შემდგომად
განყოფისა ენათასა. ოდეს აღაშენა ნებროთ ბაბილონს გოდოლი, და განეყუნეს მუნ ე
ნანი, და განიბნინნეს მუნით ყოველსა ქვეყანასა: და წარმოვიდა ესე თარგამოს
ნათესავითურთ მისით. და დაემკუიდრა ორთა მათ მთათა შორის, კაცთა შეუვალსა
არარატსა და მასისისსა, და იყო ნათესავნი მისნი დიდი და ურიცხვი, რ~ ესხნეს ცოლ
ნი მრავალ ძენი და ასულნი, შჴლნი და შჴლისშჴლნი ძეთა დაასულთა მისთანი, რ~
ცხონდა იგი ექვსასწელ, და ვერღარა იტევდა ქვეყანა არარატისა და მისისასა. ხ~
ხ~ ქვეყანა იგი რომელი წილით ხდომოდა ესე არს საზღვარი ქვეყანისა მისისა:
აღმოსავალით ზღვა გურგანისა, რომელსა აწ გილანის ზღვად სახელდებენ:
დასავლით ზღვა პონტოსა, რომელსა აწ შავ ზღვად სახელსდებენ:
სამჵრით მთა ორეთისა. რომელარს ქურთთა ქვეყანასა პირის პირ მიდიისა:
ჩრდილოთ მთა კავკასია. რომელსა სპარსნი იალბუზად უწოდენ: ხ~ შჴლთაგან
თარგამოსისთა გამოჩნდეს კაცნი რვანი, გმირნი, ძლიერნი, და სახელოანნი
რომელთა სახელები ესე არს: პირველსა ერქვა ჰაოს: მეორსა ქართლოს:
მესამესა ბარდოს: მეოთხესა მოვაკან: მეხუთესა ლეკოზ: მეექვსესა ჲეროს:
მეშვიდესა კავკას: მერვესა ეგროს: ესე რვანი იყუნეს გმირნი: ხ~ ჰაოს
1-27 სტრ., 2
უმეტეს გმირი იყო ყოველთასა, რ~ეგე ვითარი არა ოდეს ყოფილიყო, არცა
წყლით რღვნისა წინათ, და არცა შემდგომად, ტანითა, ძალითა და სიმჵნითა: ხ~
ვერღარა იტევდა ქვეყანა არარატისა და მასისისა: განუყო ქვეყანა თარგამოს
და ნათესავი თჴსი რვათა ამათ გმირთა: ნახევარი ნათესავისა მისისა, და ნახევა
რი და უმჯობესი ქვეყანისა მისისა მისცა ჰაოსსა: ხ~ შვიდთა ამათ მისცა ხვედრი
მათი არძანგებისაებრ მათისა, წარმიყუანნა შვიდნი იგი ჩრდილოთ კერძო, და გა
ნუყვნა ქვეყანანი ღირსებისაებრ მათისა. მისცა ქართლოსს და უჩინა საზღვა
რი აღმოსავალით ჲერეთი, და მდინარე ბერდუჯისი, დასავალით ზღვა პონ
ტოსი სამხრით მთა რომელი მიჰყვების დასავალით კერძო, რომლისა წყალი გა
რდმოდის ჩრდილოთ კერძო, და მიერთვის მტკვარსა რომელი მიჰყვების მთა შო

რის
კლარჯეთის: და ტაოს ვიდრე ზღვამდის, და ჩრდილოთ საზღვარი ღადო, მთა რომე
ლი გამოვლის შტოდ კავკასისაგან, და მოჰკიდავს წვერი დასასრულსა ღადოსა,
რომელ
სა აწ ჰქვიან ლიხი, და ამათ საზღვართა საშუალ მისცა ყოველი ქართლოსს: ხოლო
ბარდოსს მისცა მტკვარსა სამხრით ბერდუჟის მდინარითგან, ვიდრე სადა. შეკ
რბებინ მტკვარი და რაჵსი: ამან ბარდოს აღაშენა ქალაქი ბარადვი და დაეშენა მუნ
და მისცა მოვაკანს მტკვარსა ჩრდილოთ მცირის ალაზნის შესართავითგან ვიდრე
ზღვადმდე. და ამან აღაშენა ქალაქი მოვაკნეთი, და დაემკუიდრა მუნ: ხოლო ჲეროსს
მისცა ქვეყანა მტკვრისა ჩრდილოთ და მცირის ალაზნის შესართავითგან ვიდრე
ტყე ტბამდე, რომელსა აწ ჰქვიან გულგულა, და ამან ჲეროს აღაშენა პირველად. ქალა
ქი შესაკრებელთა შორის, ორთავე ალაზანთასა, და უწოდა სახელი თჴსი ჲერეთი, და
მისგამო ჰქვიან ჲერეთს ერეთი: და აწ მას ადგილსა ჰქვიან ხორანთა: მისცა ერგოსს
ქვეყანა ზღვის ყურისა, და უჩინა საზღვარი აღმოსავალით მთა მცირე რომელსა
აწ ჰქვიან ლიხი, დასავალით ზღვა მდინარე მცირისა ხაზარეთისა, სადაც წარწვდე
ბის წვერი კავკასიისა: ხ~ ამან ეგროს აღაშენა ქალაქი, და უწოდა სახელი თჴ
სი ეგრისი: აწ ამას ადგილსა ჰქვიან ბედია: ხ~ კავკასიათა ჩრდილოთ არა იყო ხვედრი
თარგამოსისა: არამედ არცა იყო კაცი კავკასიანთა ჩრდილოთ, და უმკუიდრო იყო
ქვეყანა იგი კავკასითგან ვიდრე მდინარედმდე დიდად, რომელი შესდის ზღვასა
1-27 სტრ., 3
დარუბანდისასა: ამისთჴს გამოიყვანნა მრავალთა გმირთაგან ორნი გმირნი ლეკან
და კავკას: და მისცა ლეკანს ზღვიდგან დარუბანდისათ ვიდრე მდინარედმდე
ლომეკი
სა. ჩრდილოთ ვიდრე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთისათა:
მისცა კავკასის ლომეკის მდი
ნარითგან ვიდრე დასასრულადმდე
კავკასიისა დასავალით: ხოლო ჰაოს დაემკვიდრა სა
ყოფელთა მამისა თჴსისა თარგამოსისთა, და დაიპყრა ქვეყანა ჩრდილოთა ვითა
დაგვიწერია,
სამხრით მთით ორეთისითგან აღმოსავალით ვიდრე ზღვადმდე გურგანისა,
დადასავა
ლით ვიდრე ზღვადმდე პონტოსა: და ამა შვიდთავე ძმათა ზედა იყო განმგებელ
და უფალ,
და ესე ყოველნი 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 ჰა
ოს* შვიდთა მათ გმირთა შემოკრიბნა და ჰქვა მათ მოგვცა ღ~თნ მაღალმან ძალი
და სიმრავლე ნათესავისა ჩვენისა: აწ შეწევნითა ღ~თისა დამბადებელისათა ვიყუნეთ
არავისა მონა, და არავის ვმსახუროთ თჴნიერ ღ~თისა დამბადებელისა: ეწამნეს

შვიდნი იგი გმირნი და დაუმტკიცეს
განზრახვა იგი, და განუდგეს ნებროთს, და არღა
რა მისცეს ხარკი: და ეზრახნეს სხვათა ვიეთმე ნათესავთა, და დაურგულდეს სხვანი
ცა ნათესავნი: მაშინ განუწყრა ნებროთ და შემოკრიბნა გმირნი მისნი
და ყოველნი რომელნი ერჩდეს სპანი მისნი, და მომართა თარგამოსიანთა: ხ~ ჰაოს მო
უწოდა შვიდთავე გმირთა, და ყოველსავე ნათესავთა თარგამოსიანთა: დაშეეწივნ
ენ სხვანიცა ვინმე ნათესავნი დასავლეთისანი: შეკრიბნა ჰაოს ესე ყოველნი, და
დადგა ძირსა მასისისასა: და ვითარ მოადგა ნებროთ ქვეყანასა ადარბადაგანისასა
დად
გა მუნ და წარმოავლინნა გმირნი მისნი სამეოცნი, და მათთანა სპანი ურიცხვნი
წყობად თარგამოსიანთა: ხ~ ვ~ა მოიწივნეს სპანი ნებროთისნი: მაშინ მიეგებნეს
შვიდნი იგი ძმანი ჰაოსისანი სპითა ძლიერითა: ხ~ ჰაოს სპითა უძლიერე
სითა და უდგა უკანით ზურგი:
იქმნა მათ შორის ბრძოლა სასტიკი, რომელი ემს
გავსებოდა სასტიკებასა აჰერისასა: რ~ მტვერი ფერხისა მათისა ვ~ა ღრუბელი
სქელი: ელვა აბჯრისა მათისა ვ~ა ელვა ცისა: ჵმა პირისა მათისა ვ~ა ქუხილი
სა: სიმრავლე ისართა, და ტყორცნა ქვისა მათისა ვ~ა სეტყვა ჵშირი: და დათხევა სი
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სხლისა მათისა ვითარცა ღვარი სეტყვათა: განგრძელდა ბრძოლა მათ შო
რის, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: ხ~ ჰაოს უდგა გმირთა
მისთა, ძალსცემდა, და ნუგეშინისცემდა ჵმითა საზარელითა, რომელი მსგავს ი
ყო მეხის ტეხისა:
მაშინ სძლეს თარგამოსიანთა, და მოსრნეს სამეოცნი იგი
გმირნი ნებროთისნი, და სპანი მათნი: ხ~ შვიდნი ესე გმირნი თარგამოსიანნი ქარ
თლოს, ბარდოს, მოვაკან, ეროს, ლეკან, კავკასიან, და ეგროს. ესენი დარჩეს ცო
ცხლებით, თჴნიერ წყლულებისა, და ძლევა შემოსილნი ჰმადლობდეს ღ~ა:
ხ~ ვითარცა ესმა ნებროთს, განწყრა და წარმოემართა მათ კერძო ყოვლითა
ძალითა მისითა: ხ~ ჰაოსს
არა ჰყვეს სპანი ნებროთის სპათა ოდენი: გამაგრდა
იგი ღრიღალთა შინა მასისისათა: მიუდგა ქვეშე კერძო ნებროთ, და იყო იგი
ჭურვილი რკინითა და რვალითა, ტერფითგან ვიდრე თხემადმდე: აღჵდა ერთსა
გორასა ზედა ზრახვად ჰაოსისა, და ეტყოდა დამორჩილებასავე მისსა, რათა
სთნდეს მიქცევა მისადვე: ხ~ ჰაოს ჰქვა გმირთა მისთა განმიმაგრეთ ზურგით
კერძი ჩემი, და მივეახლო ნებროთს: და წარვიდა და მივიდა პირის პირ მახლო
ბელად ნებროთისა, ჰსტყორცა ისარი, და ჰკრა ისარი მკერდსა ნებროთისასა ფიცარსა
ზ~ა
რვალისასა, და განავლო ზურგით: მაშინ დაეცა ნებროთ, და იოტა ბანაკი
მისი: და განთავისუფლდეს ნათესავნი თარგამოსისნი: და მაშინ ჰაოს ჰყო თავი
თჴსი მეფედ ძმათა თჴსთა ზედა: და სხვათაცა ნათესავთა ზედა მახლობელთა სა
ზღვართა მისთასა: ხ~ შვიდნივე ესე ძმანი წარვიდეს თვის თვისად ქვეყანად, და
იყვნეს მორჩილ ჰაოსისა. ხ~ აქამომდე დავსწერეთ ამბავი რვათავე ძმათა:

ხ~ აქათგან ვიწყოთ და წარმოვსთქვათ ამბავი ქართლისა, და ნათესავისა მა
თისა, და ცხოვრება მათი ვიდრე დღეთა ჩვენთამდე: და ვითარ იგი გა
ნუყო ქვეყანა თარგამოს ნათესავთა მისსა რვათავე შვილთა მისთა:
და მისცა ქართლოსს ქვეყანა რომელი ზემო აღვწერეთ: და ესე ქართლოს
მოვიდა პირველად ადგილისა მას სადა შეერთვის არაგვი მტკვარსა, და განვიდა
მთასა მას ზედა რომელსა ეწოდების არმაზი: და პირველად შექმნა სიმაგრ
ენი მას ზედა: და იშენა მუნ სახლი: და უწოდა მთასა მას სახელი თავისა
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თჴსისა ქართლი: და ვიდრე აღმართებადმდე მუნ კერპისა მის არმაზისა ერ
ქვა
მთასა მას ქართლი: და მისგამო ეწოდა ყოველსა ქართლსა ქართლი ხუნა
ნითგან ვიდრე ზღვადმდე სპერსისა: შემდგომად ამისა, ამანვე ქართლოს აღა
შენა ციხე ორბისა რომელსა აწ ჰქვიან სამშვილდე: და კვალად აღაშენა მტვერის ცი
ხე რომელსა აწ ჰქვიან ხუნანი: ცხონდა იგი მრავალთა წელთა, და განმრვლდა
ნათესავი
მისი: ხ~ შჴლთა შორის მისთა გამოჩნდეს ხუთნი გმირნი, რომელთა სახელები
ესე არს პირველსა, მცხეთოს: მეორესა, გარდაბოზ: მესამესა, კახოს: მეოთ
ხესა, კუხოს: მეხუთესა, გაჩიოს: ესე ხუთნივე იყუნეს გმირნი: ა~დ მცხე
თოს უგმირე იყო ხუთთავე მათ: მოკვდა ქართლოს, და დაფლეს იგი თა
ვსა ზედა ქართლისასა, რომელსა აწ ეწოდების არმაზი: და შემდგომ ამისსა,
ცოლმან მისმან აღაშენა
დედა ციხე, და ამანვე აღაშენა ბოსტან ქალაქი, რომელსა
აწ ჰქვიან რუს თავი: და განყვნა ცოლმან ქართლოსისამან ხუთნივე იგი გმირნი
შჴლნი მისნი: მისცა გარადბოზს ხუნანი, საზღვარი აღმოსავალით, მდინა
რე ბერდუჯისი,
დაუჩინა დასავალით ქალაქი გაჩიანი, და დასამხრით მთა პირველ
ხსენებული, და ჩრდილოთ მტკვარი. ხოლო გაჩიოსს მისცა ორბის ციხე, და
სკვირეთის მდინარითგან ვიდრე თავადმდე აბოცისა: და ამან გაჩიოს აღაშენა ქა
ლაქი გაჩიანი, რომელსა მაშინ ერქვა სანადირო ქალაქი: და კუხოსს მისცა ბოს
ტან ქალაქი, რომელსა აწ ჰქვიან რუსთავი, მისცა არაგვიდგან ვიდრე ჲერეთამდე
თავამდე მთასა კახეთისასა, და მტკვარსა შუა: ხ~ კახოსს მისცა კავკასისა დაკა
ხეთისა მთასა შორის, არაგვიდგან ვიდრე ტყე ტბადმდე, რომელარს საზღვარი
ჲერეთისა: და ამან კახოს აღაშენა ჩელთი, და კუხოს შეეწია შენებასა ჩელ
თისასა, რომელსა ბერ ერქვა პირველ შენებულსა კახეთისასა: ხოლო მცხე
თოს რომელი უგმირე იყო ძმათამისთა, ესე დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა
ქართლოსისათა, რომელსა აწ ჰქვიან არმაზი, და მანვე აღაშენა ქალაქი შესაკრებ
ელსა შორის მტკვრისა და არაგვისასა, დაუწოდა სახელი თჴსი მცხეთა: და დაი
პყრა ქვეყანა ტფილისითგან და არაგვთაგან დასავლით ვიდრე ზღვადმდე სპერისა,
და ესე იყო განმგე და უფალ მათ ოთხთავე ძმათა ზედა: დაესე ოთხნივე იყუნეს
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მორჩილ მისა, ესე არიან განყოფანი ქართლოსის ძეთანი რომელნი განყუნა დედამან

მათმან, შემდგომად სიკვდილისა ქართლოსისა: ხ~ მრავალთა წელთა, და მრავალთა
ჟამთა ცხონდა ძე ქართლოსისი, და განმრავლდა ნათესავი მისი და მათ ყოველთა
გან
მრავლდა ნათესავი მათი: ხოლო შვილთა შორის მცხეთოსისთა გამოჩნდეს სამნი
გმირნი სახელოვანნი, რომელთა სახელები ესე არს: პირველსა უფლოს: მეოერე
სა, ოძრჵოს: მესამესა, ჯავახოს: განუყო ამათ ქვეყანა, და ნათესავი მათი ყოვე
ლი ოძრჵოს მისცა ტასის კარითგან ვიდრე ზღვადმდე სპერისა ქვეყანა კლდო
ვანი: ამან ოძროჵოს აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი, ოძრჵე, და თუხარისი: ხ~ ჯა
ვახოსს მისცა ფანავარითგან ვიდრე თავადმდე მტკვრისა, და ამან ჯავახოს აღა
შენა ორნი ციხე ქალაქნი, წუნდა. და ქალაქი არტანისა. რომელსა მაშინ ერქვა
ქაჯთა ქალაქი. ხ~ აწ ქვიან ჰური. ხ~ უფლოს დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა
მცხეთოსისა მცხეთას: დაიპყრა ქვეყანა არაგვითგან და ტფილისისითგან ვიდრე ტა
სის კარადმდე, და ფარავანამდე, და მან აღაშენა უფლის ციხე ურბნისი კასპი
არაგვითგან და არმაზითგან ვიდრე ტასის კართამდე უწოდა ამას ქვეყანასა ზენასა სო
ფლისა რომელსა აწ ჰქვიან შიდა ქართლი: ხოლო ვიდრე სიკვდილადმდე მცხეთო
სისა, ესე ყოველნი ნათესავნი თარგამოსისნი იყუნეს სიყუარულსა ზედა ერთმანერ
თისასა: და შიში აქვნდათ ნებროთიანთაგან: და გონებდენ იგინი ნებროთიანთაგან
ძებნასა სისხლისა ნებროთისისა, და ისწრაფდეს იგინი განმაგრებასა ციხე ქალა
ქთასა შიშისათჴს ნებროთიანთასა: ხოლო ვ~ა მოკვდა მცხეთოს ძე ქართ
ლოსისა, შთავარდა შური შორის შჴლთა ქართლოსისთა, იწყეს ბრძოლად და
ჵდომად ურთიერთარს: რ~ უფლოს ძესა მცხეთოსისასა არა ერჩდეს, არცა
ჰხადოდეს უფლად, რომელი დატევებულ იყო საყდარათა ზედა ქართლოსისათა: რ~
მა
მისა მისისისაგან მიცემულ იყო უფლობა ქართლოსიანთა იწყეს ბრძოლად და
ჵდომად,
ურთიერთარს: და განგრძელდეს მათ შორის ბრძოლა რომელსამე ჟამსამდე აღ
დგიან ამათგანნი ორნი ნათესავნი ერთსა ზედა, და სხვანი შეეწეოდიან რომელნი
მე მას, და რომელნიმე კვალად სხვანი აღდგიან ერთმანერთსა ზედა, და სხვანი შე
ეწეოდიან, დარომელნიმე ჟამსა იქმნის მშვიდობა მათ შორის: და კვალად შეიშალნიან,
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და ებრძოდიან: განგრძელდა მათ შორის ესე ვითარი საქმე, და არავინ იყო მათ
შორის უწარჩინებულეს, და უსახელოვანეს: ა~დ ადგილითი ადგილად თავად
ნი იჩინიან: ხ~ რომელიცა იყუის მცხეთას რეცა თავადი იგი იყუის ყოველთა მათ
სხვათა ზედა, და არცა სახელედებოდათ მეფედ, არცა ერისთავად: ა~დ მამასახლისი
ეწოდებოდათ: და იგი იყუის მაზავებელ, და ბჭე სხვათა ქართლოსიანთა: რ~ ქალაქი
მცხეთა განდიდებულ იყო უმეტეს ყოველთასა, და უწოდდეს დედა ქალაქად: და
ამას ჟამსა დაივიწყეს ღ~თი დამბადებელი მათი: და იქმნეს მსახურ მზისა და მთო
ვარისა, და ვარსკვლავთა ხუთთა, დამტკიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო საფ
ლავი ქართლოსისა:
გამოსვლა ხაზართა:
მას ჟამსა შინა განძლიერდეს ხაზარნი, დაუწყეს ბრძოლა ნათესავსა ლე

კისათა, და კავკასისანთა: ესე თარგამოსიანი ყოველნი მას ჟამსა იყუნეს მშვიდო
ბით სიყუარულსა ერთმანერთისასა: ხ~ შჴლთა ზედა კავკასიისათა იყო უფალ
დურძუკ ძე ტირეთისი: ეზრახნეს ესე ექვსთავე ნათესავთა თარგამოსიანთა
და ითხოვეს შველა ხაზართა ზედა: ხ~ შეკრბეს ყოველნი ნათესავნი თარგამო
სიანნი, და გარდავლეს მთა კავკასია, და მოსტყვენნეს ყოველნი საზღვარნი ხა
ზარეთისნი, და აღაშნნეს ქალაქნი პირსა ხაზარეთისასა და წარმოვიდეს:
ამისსა შ~დ ხაზართა იჩინეს მეფე, და დაემორჩილნეს ყოველნი ხაზარნი მე
ფესა მას
ჩინებულსა მათსა, და წარმოიძღვანეს იგი და გამოვლეს ზღვის კარი რო
მელსა აწ ჰქვიან დარუბანდი, ვერ წინა აღუდგეს თარგამოსიანნი, რ~ იყო სიმ
რავლე ურიცხვი ხაზართა წარტყვენეს ქვეყანანი თარგამოსიანთანი, და შემუ
სრნეს ყოველნი ქალაქნი არარატისანი, და მასისისანი. და ჩრდილოეთისანი: ხ~
დაურჩეს ციხე ქალაქნი თუხარისისა სამშჴლდე და, მტვერის ციხე რომელ-ა
რს ხუნანი, შიდა ქართლი, და ეგრისი, და ისწავეს ხაზართა ორნივე ესე გზა
ნი, რომელარს ზღვის კარი, დარუბანდი, და არაგვის კარი, რომელარს დარიე
ლა: და განამრავლეს ხაზართა გამოსვლა და ტყვენვა მათი, და ვერღარა წი
ნა აღუდგეს, და მიერითგან იქმნეს ესე ყოველნი თარგამოსიანნი მოხარკე
ხაზართა: ხ~ ოდეს პირველ გამოვიდა ხაზართა მეფე, და მოსტყვენა ქვეყანანი რო
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მელნი ზემოთ დაგვიწერია, და გარდავლო მთა კავკასია, და იყო ძე მისი სახელით
ულბოს, და მისცა ძესა თჴსსა ტყვე სომხითისა, და ქართლისა, და მისცა ქვეყანა
კავკასისა, ნაწილი ლომეკისა მდინარის დასავლით დასავლეთამდე მთისა, და დაეშე
ნა უობოს. და მათნი ნათესავნი არიან ოვსნი: და იგი არს ოვსეთი, რომელ ნაწილი ი
ყო კავკასისა, ხ~ დურძუკ რომელი უწარჩინებულეს იყო შჴლთა შორის კავკასისთა
მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შინა მთისასა, და უწოდა სახელი თჴსი დურძუკეთი
და მისცემდა ხარკსა მეფესა ხაზართასა: ხ~ მასვე გზობასა მისცა მამისძმისწულსა მის
სა ხაზართა მეფემან ნაწილი იყო ლეკანისა აღმოსავალით ზღვითგან დარუბანდისით
მდინარედმდე, რომელ ნაწილი იყო ლეკანისა: ხ~ ხოზონის რომელი უწარჩინებუ
ლეს იყო ნათესავთა შორის ლეკანისთა: მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შინა მთისასა
აღაშენა ქალაქი. და უწოდა სახელი თჴსი ხოზანახეთი, და გარდაჵდეს მას შინა ჟამ
ნი მრავალნი, და ესე ყოველნი ნათესავნი იყუნეს მოხარკე ხაზართა: ხ~ მიერითგან
განძლიერდეს სპარსნი მზისა აღმოსავალითგან ნათესავნი ნებროთისნი: და გამოჩნ
და ნათესავთა შორის ნებროთისთა კაცი ერთი გმირი, რომლისა სახელი აფრიდონ
რომელმან შეკრაო ჯაჭვითა გველთა უფალიო, და დააბა მთასა ზედა. რომელ
არს კაცთ შეუვალი: ესე ვითარი წერილარს ცხოვრებასა სპარსთასა, ა
ფრიდონ ეუფლა ყოველსა ქვეყანასა სპარსთასა: ხ~ რომელთამე ქვეყანათა
შეგზავნნა ერისთავნი ჵელადნი მისნი, და რომელნიმე ქვეყანა მოხარკე ჰყო: ა
მან წარმოგზავნა ერისთავი თჴსი სპითა დიდითა: რომელსა ერქვა არდამ შჴ
ლი ნებროთის ნათესავთა, მოვიდა ქართლს, და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი
და ციხენი ქართლისანი: და მოსრნა ყოველნი რაოდენნი ხაზარნი პოვნა ქართ
ლსა შინა: ამან არდამ ერისთავმა აღაშენა ქალაქი ზღვის კარს, და უწოდა

სახელი დარუბანდი, რომელი ითარგმანების დაჵშა კარი: და მანვე მოზღუდა
მცხეთა ქალაქი ქვიტკირითა: და აქამომდე არა იყო ქართლსა შინა საქმე ქვიტკი
ირისა, და ამისგამო დაისწავლეს ქვიტკირი: ამანვე არდამ მოჰკიდა კირით ზღუდე
ციხესა არმაზისასა, და აქათ მტკურამდი წარმოზღუდა ცხჴრი არმაზისი ვიდ
რე მტკვრადმდე, და ერისთაობდა აგადონ მრავალთა წელთა: ხ~ ოდეს განუყო
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აფრიდონ სამთა ძეთა მისთა, მაშინ რომელსაცა ძესა მისცა სახლად სპარსეთი, მას
ვე ხვდა წილად ქართლი, რომელსა სახელად ერქვა იარედ: ხ~ შემდგომად ადარმა
ერისთავისა გარდაიცვალნეს: და ერისთავნი მიერითგან უცალო იქმნეს ძე
ნი აფრიდონისნი: რ~ იწყეს ბრძოლად ურთიერთარს, და მოკლეს ორთა ძმათა ია
რედ ძმა მათი: მაშინ ჰპოვეს ჟამი მარჯვე ქართლოსიანთა ბერძენთასა:
ხოლო ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა, რ~ მკუიდრთა მის ადგილისათა ეზრახ
ნეს ოვსთა, გარდამოიყუანნეს ოვსნი. და პოვეს ერისთავი სპარსთა ველსა გარე
დაკანისობად, და მოკლეს იგი. და რომელ პოვეს სპარსი ყოველი მოსწყვიდეს ოვს
თა, და ქართველთა, და განთავისუფლდეს ქართველნი: ხ~ რანი, და ერეთი დარ
ჩა სპარსთა. და შემდგომად ამისსა მრავალთა წელიწადთა კვალად განძლიერდეს
სპარსნი, და განდიდნა მეფე სპარსთა, რომელსა ერქვა ქეკაპოს: იყო კაცი ვინმე მას
ჟამსა ლეკეთს მგრძნობელი ნათესავი ზანიხზსი, და მან გრძნებითა თჴსითა დააბრმო
ქეკაპოს მეფე, და სპა მისი: და ვერ შევიდა ლეკეთს: უკუმოიქცა დამაშინღა განუ
ნათლდათ თვალები: ამან კვალად მოხარკე ყვნა ქართველნი და წარვიდა: კვა
ლად ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა მოვიდა ამბავი, ვითარმედ მოსე* განვლო
ზღვა ისრაილთა, და იზრდებიან იგინი მანანათა უდაბნოსა. განჰკუირდეს ყოველ
ნი, და მათ ყოველთა წარმართთა აქეს ღ~თი ისრაილთა: და შემდგომად ამისა
რაოდენთამე წე
ლიწადთა უცალო იქმნა ქეკაპოს მეფე სპარსთა, რ~ იყო ბრძოლა თურქთა: ჰპოვეს
ჟამი მარჯვე სომეხთა და ქართველთა, და განუდგეს სპარსთა, და განამაგრნეს ცი
ხენი და ქალაქნი მათნი, და შეიერთნეს ყოველნი ნათესავნი თარგამოსიანნი: შ~დ
ამისსა რაოდენთამე წელთა გამოგზავნა ქეკაპოს სპარსთა მეფემან ძე მისი რო
მელსა ერქვა ფარშოროტ, სპითა დიდითა სომეხთა და ქართველთა, და ყოველთა
თარგამოსიანთა ზედა: ხ~ შეკრბეს ესე ყოველნი თარგამოსიანნი მიეგებნეს და დაეწყვ
ნეს ადრაბადგანს: სძლეს და იოტეს ფარშოროტ, და მოსპეს სპა მისი: შემდ
გომად ამისსა მცირდეთა წელიწადთა კვალად მოგზავნა ამანვე ქეკაპოს ძის წუ
ლი მისი შიოშ ბედნიერისა. რომელი მოიკლა თურქეთს, ვ~ა წერილარს
წიგნთა სპარსთა ცხოვრებისასა არა ყოველი მართალი: ა~დ უმრავლესი ტყუ
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ილი: წარმოემართა ესე ძე შიოშისი სახელით ქაიხოსრო, ვერ წინა აღუ
დგეს მას სომეხნი და ქართველნი, რ~ დიდ იყო ძალი მისი: მოვლო ყოველი სო
მხითი და ქართლი მოტყვენა ყოველნივე. და იავარ ყვნა ყოველნი ციხენი და ქა
ლაქნი. და დაუტევნა ერისთავნი: და აღაშენა ადრაბადაგანს სახლი სალოცავი,
სჯულისა მათისა, და წარვიდა: და შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელიწად
თა უცალო იქმნა ქაიხოსრო. და იწყო ბრძოლად თურქთა. ეძებდა სისხლ

სა მამისა მათისათა. და იპოვეს ჟამი სომეხთა და ქართველთა, განუდგეს სპ
არსთა, და მოსრნეს ერისთავნი სპარსთანი, და განთავისუფლდენ: მასვე ჟამ
სა მოვიდეს თურქნი ოტებულნი მისვე ქაიხოსროსაგან: გამოვლეს ზღვა გუ
რგანისი აღმოჰყვეს მტკვარსა, და მოვიდეს მცხეთას სახლი ოცდა რვა, და ეზ
რახნეს მამა სახლისსა მცხეთისასა, აღუთქვეს შეწევა სპარსთა ზედა: ხ~ მამა
სახლისმან მცხეთელმან აუწყა ქართველთა, ინებეს დამეგობრება
მათი თურქთა: რ~ აქვნდა შიში სპარსთა და შემწეობისათჴს დაემეგობრნეს
თურქნი იგი გამოხმულნი და განიყუნეს ყოველსა ქალაქთა შინა: ხ~ უმრა
ვლესნი მათგანნი მოვიდეს და პოვეს ადგილი ერთი მცხეთას, დასავალით
კერძო კლდეთა შორის მოკვეთილი ღრმა, და მოითხოვეს ადგილი იგი მცხ
ეთელ მამასახლისისაგან: მისცა, და აღაშენეს იგი მოზღუდეს მტკიცედ, და ეწ
ოდა ადგილსა მას რაკინე, და იყუნეს ესე თურქნი და ქართველნი ნების მყო
ფელ
ერთმანერთისა: მოელოდეს მოსვლასა სპარსთასა, ამაგრებდეს ციხე
თა და ქალაქთა, მას ჟამსა შინა სადაცა ვინ მოვიდის ოტებულნი საბერძნეთით,
გინა ასურით, ოტებული, გინა ხაზარეთით, ყოველნივე დაიმეგობრიან ქარ
თველთა შემწეობისათჴს სპარსთა ზედა: და გამოჵდეს ამას შინა ჟამნი მრა
ვალნი, მაშინ ნაბუქოდონოსორ მეფემან წარმოსტყვენა იერუსალიმი,
და მუნით ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს ქართლსა მოითხოვეს მცხეთელ
თა მამასახლისისაგან ქვეყანა ხარკითა, მისცა და დასხნა არაგვსა ზედა წყარო
სა, რომელსა ჰრქვიანზნავი. და
რომელი ქვეყანა აქვნდა მათ ხარკითა: აწ ჰქვიან ხერკ:
ხარკისა მისთჴს. აქამომდის ქართლოსიანთა ენა მხოლო ქართული იყო რომელ
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სა ზრახვიდეს. ხ~ ოდეს შემოკრბეს ესე ურიცხვნი ნათესავნი ქართლსა შინა,
მაშინ ქართველთაცა განრყუნეს ენა თჴსი, და ამათ ყოველთა ნათესავთაგან შეიქმნა ე
ნა ნართაული: იპყრეს ჰსჯული უბოროტესი ყოველთა ნათესავთა, რ~ ცოლქმრო
ბისათჴს არა უჩნდა ნათესავობა, და ყოველსა სულიერსა ჭამდეს, საფლავი არა იყო
მკვდარსა შესჭამდეს: შემდგომად ამისა რაოდენთამე წელიწადთა აღმოვიდა ძე სპარს
თა მეფისა ვაშტაშაბისა სახელით სპანდიატ რვალი გოლიათი იგი და სახელოვანი:
ხ~ ვერ წინა აღუდგეს სომეხნი და ქართველნი, არამედ განამაგრნეს ციხენი და ქა
ლაქნი და მოელოდეს მოსლვასა მისსა: ხ~ მოვიდა იგი ადარბადაგანს ეწია ანბავი სპ
არსთა, რ~ მოკლეს მამის მამა მისი თურქთა: შემოვიდეს თურქნი სპარსეთად:
მაშინ დაუტევა სპანდიატ ბრძოლა სომეხთა და ქართველთა: შეიქცა თურქთა
ზედა ძებნად მამისა მათისასა: და განთავისუფლდეს სომეხნი და ქართველნი: შ~დ
ამისა რაოდენთამე წელიწადთა მეფე იქმნა სპარსეთს ძე სპანდიატ რვალისა რო
მელი არს სახელით ბაამან, რომელი იცნობების არდაშირობით: ესე განდიდნა უ
ფროს ყოველთა მეფეთა სპარსთასა: ამან დაიპყრა ბაბილოვანი და ასურეთი, მოხარკე
ყნა ბერძენნი, და ჰრომნი: და მაშინ ქართველნი მოხარკე იყუნეს მისდავე: და იყუნეს
ქართლს ესრეთ აღრეულ ესე ყოველნი ნათესავნი: და იზრახებოდა ქართლსა შინა ე

ქვსი ენა, სომხური, ქართული, ხაზარული, ასურული, ებრაული, და ბერძუ
ლი: ესე ენანი იცოდეს ყოველთა მეფეთა ქართლისათა მამთა და დედათა:
თავი შემოსვლა ალექსანდრესი:
ესე ალექსანდრე გამოჩნდა ქვეყანასა საბერძნეთისასა, ქვეყანასა რომელსა ჰქვიან მა
კედონ, ძენი კაცნობისი მეგჴპტელისა: ვ~ა წერილარს ამბავი მისი წიგნსა ბერძენთასა:
ამან ალექსანდრე დაიპყრნა ყოველნი კიდენი ქვეყანისანი, ესე გამოვიდა დასავლით,
და შევიდა სამხრით შემოვიდა ჩრდილოთ კავკასიანი და მოვიდა ქართ
ლად, და პოვნა ყოველნი ქართველნი უბოროტეს ყოველთა ნათესავთა სჯული
თა: რ~ ცოლქმრობისა და სიძვისათჴს არა უჩნდა ნათესავობა: ყოველსა სულიერსა
ჭამდეს, მკვდარსა შესჭამდეს: დაუკჴრდა ესე ალექსანდრეს, რ~ არა რომელნი
ნათესავნი იქმოდეს მას, და პოვნა ციხე ქალაქნი ესე ძლიერნი: შუა ქართლ.
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წუნდა, ხერთვისი მტკურისა, ოძრჵე, მოკიდებული კლდესა ღადოსსა, თუხარის
მდინარესა ზედა სპერისასა, რომელსა ქვიან ჭოროხი, ურბნისი, კასპი, და უ
ფლის ციხე: ქალაქი დიდი, მცხეთა და უბანნი, მისი, სარკინე. და ციხე დიდი, და
ზანავი: უბანი ჰურიათა, და რუსთავი: და დედა ციხე, სამშვილდე, და მტვერის ციხე,
რომელარს ხუნანი: და კახეთის ქალაქნი: ამათ ყოველთა ციხეთა, და ქალაქთა შინა პო
ვნნა კაცნი სასტიკად მბრძოლნი: და ლაქარი მისი განუყო: და ყოველთა ამათ ციხე
ქალაქთა გარე მოადგინნა და თჴთ დადგა მცხეთას. და დაუდგინნა ლაშქარნი. იმი
ერ და ამიერ ზემოთ და ქვემოთ, და თჴთ დადგა ქსანს ზედა ადგილსა, რომელსა
ჰქვიან ნასტაკისი: მტვუჲრის ციხესა, და თუხარისსა არა ბრძოდა რ~ ვერ შეუძ
ლებდა დაპყრობად: ხ~ სხვანი ესე ციხენი, და ქალაქნი დაიპყრნა ექვს თვე: ხ~
სარკინელთა მუნ თურქთაგანთა აგინეს მეფესა: განუწყრა ალექსანდრე, და არღა
რა ინება ზავი და ვედრება მათი, არღარა შეიწყნარა, და ჰქვა მათ, ვინათგან მა
გინეთ მე: ესე არს ნაცვალი თქვენი რათა დაგჵოცნე ყოველნი: და მოიცვა ქალაქი
სარკინე, და ვერა სადეთ განერა ერთიცა კაცი: ხ~ სარკინელთა შესჭირდა რ~ ბრძო
და ათერთმეტ თთვე: იწყეს ფარულად კლდესა კაფვა, და განჵურიტეს კლდე
იგი რომელი ლბილიყო, და ადვილად საჵვრეტელი: და განკრბეს ჵურელსა მას სა
რკინელნი ღამე: და შეივლტოდეს კავკასიად, და დაუტევეს ცალიერად ქალაქი:
დაიპყრა ალექსანდრე ყოველი ქართლი: და ამა ალექსანდრე* მოსრნა ყოველნი
იგი ნათესავნი აღრეულნი ქართლს მყოფნი: და უცხონი იგი ნათესავნი მოსრნა,
და დაატყვევნა: და დედანი და ყრმანი უცებნი ათუთხმეტისა წლისა უმცირესნი
და დაუტევნა ნათესავნი ქართლოსიანნი და დაუტევა მათ ზედა პატრიკად აზონ
ძე იარედოსისი, ნათესავი მისი, ქვეყანით მაკედონით: და მისცა ასი ათასი კაცი ქვე
ყანით ჰრომით რომელსა ჰქვიან ფროტათოსი: ესე ფროტათოსელნი იყუნეს კაცნი ძლი
ერნი, და მჵნენი ეკირთებოდეს ქვეყანასა ჰრომისასა: და მოიყუანნა ქართლად, მისცა
აზონს პატრიკსა, და დაუტევა ქართლს ერისთავად აზონ, და მისთანა სპანი მპყრო
ბელად ქართლისა: დაუბძანა ალექსანდრემ აზონს, რათა პატივსცემდენ მზესა,
და მთოვარესა, და ვარსკვლავთა ხუთთა: და მსახურებდენ ღ~თსა უხილავსა, დამბადე
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ბელსა ყოვლისასა, რ~ მას ჟამსა არა იყო წინასწრმეტყველი, და მოძღვარი სჯუ
ლისა ჭეშმარიტისა, რომელმანცა ასწავა, და ამხილა, არამედ თჴთ მოიგონა სჯუ
ლი ესე ალექსანდრე* მეფობასა შინა მისსა, ყოველსა ქვეყანასა ჰსჯული ესე და
უდვა და წარვიდა ალექსანდრე: ხ~ ამან აზონმან მოარღვივნა ზღუდენი ქალაქსა
მცხეთას საფუძველითურთ, და დაუტევნა ოთხნი იგი ციხენი რომელნი მოსდგმიდ
ეს პირსა ქართლისასა, თავადი ციხე რომელარს არმაზი, და ერთი ციხე დასასრუ
ლსა არმაზისა ცხვირისასა, და ერთი თავსა ზედა მცხეთისასა: მეოთხე ციხე დასავა
ლით მცხეთა მტკვარსა ზედა, და ესენი მომტკიცნა, და და განავსნა იგინი ლაშქრითა,
და ყოველთა ქართლისა ქალაქთა, და მოარღვივნა ზღუდენი, და დაიპყრნა ყოველნი
სა
ზღვარნი ქართლისანი, და ბერდუჯის მდინარითგან ვიდრე ზღვადმდე სპერისა, და
დაიპყრა ქართლსა ზედა ეგრისიცა. და მოხარკე ყნა ოსნი, ლეკნი, და ხაზარნი, და
ვითარ წარვიდა ალექსანდრე ეგჴპტედ, აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია, და ათორმეტ
წლამდის მოვლო ყოველი ქვეყანა: ათორმეტსა წელსა შინა დაეპყრნეს ყოველნი
კიდენი ქვეყანისანი, და მეათოთხმეტესა წელსა ალექსანდრიასა შინა მოკვდა იგი
უსწორო დიდი ჵელმწიფე: და ვითარ მოკვდებოდა იგი, მისსავე სიცოცხლესა შინა
განუტევნა მთავარნი იგი რომელნი შეპყრობილ და დამონებულიყვნეს მისგან,
და იგინი წარვიდეს თჴს თჴსად ქალაქად, ვ~ა ბრძანებულიყო: მერმე მაშინ მოიყვა
ნნა ოთხნი კაცნი ტომნი მისნი რომელნი იყუნეს სახელით ანტიოხოს, ჰრომოს ბი
ზინტოს, და პლატონ: და მისცა ანტიოხოზს ასურასტანი, და სომხითი, და კერ
ძო აღმოსავლეთისა უჩინა მას: და მან აღაშენა ქალაქი ანტიოქია: ხ~ ჰრომოსს
მისცა თრიმიკოსი, დაუჩინა კერძო დასავლეთისა: და მან აღაშენა ქალაქი ჰრომი:
და ბიზინტოს საბერძნეთი და ქართლი, დაუჩინა კერძო ჩრდილოსა, დამოუ
წერა წიგნი ანდერძი აზონ პატრიკსა ერისთავსა ქართლისასა, რ~ა მსახურებდ
ეს იგი ბიზინიტოსს: და მან აღაშენა ბიზინტია: რომელსა აწ ჰქვიან კოსტანტინოპო
ლი: ხ~ პლატონ დაუტევა ალექსანდრიას, და მოკვდა ალექსანდრე: ამან აზონ
დაუტევია ჰსჯული ალექსანდრეს მოცემული, იწყო კერპმსახურებად, და შე
ქმნა ორნი კერპნი ვერცხლისანი, გაცი, და გაიმ, და ჰმონებდა იგი ბიზინტიოსს მეფესა
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საბერძნეთისასა: იყო კაცი ძნელი და ფიცხელი და მრისხანე: ესე დააწესა და ამცნო
სპათა მისთა ვითარმედ ყოველთა ქართველთაგანმან რომელმან ჰპოოს საჭურველი
მოჰკალთ იგი: და ჰყოფდეს ჰრომნი იგი ესრეთ ქართველთა ზედა: და ვინცავინ გამო
ჩნდის ქართველთაგანი ქმნილ კეთილ ჰასაკოვანი მოკლიან იგი: და იყო ჭირი დიდი
ქართველთა ზედა: და ესე აზონ მათ ჰრომთაცა ზედა იყო მესისხლე: და მოესრნეს მრა
ვალნი მათგანნი:
ცხოვრება ფარნავაზისი, რომელი იყო პირველი მეფე ქართლისა:
მას ჟამსა იყოჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შინა, რომელსა ერქვა ფარნავაზ:
ესე ფარნავაზ იყო მამულად ქართველი. ნათესავი უფლოსი, მცხეთოს ძისა, და დედუ
ლად ასპანელი სპარსი, და იყო იგი ძმისწული სამარასი რომელი მოსვლასა მას ალექსა

ნდრესსა მცხეთელ მამასახლისი ყოფილიყო: ესე სამარ და ძმა მისი მამა ფარნავაზისაი
მო
კლულიყო ალექსანდრესგან: ხ~ დედასა ფარნავაზისასა, წარეყვანა ფარნავაზ სამისა
წლისა ყრმა, და შელტოლვილიყო კავკასიად, და მუნ აღზრდილიყო, და მოსრულიყო
მცხეთას მამულსა თჴსსა: ხ~ ესე ფარნავაზ იყო კაცი გონიერი, მჵედარი, და შემ
მართებელი, და მონადირე ჵელოვანი: და იმალვიდა იგი სიკეთესა თჴსსა აზონის შიში
საგან: ხ~ მონადირებითა მისითა იქმნა მეცნიერ აზონისა. და შეიყუარა იგი აზონმან,
მონადირობისათჴს: ევედრებოდა ფარნავაზს დედა მისი: შჴლო ჩემო ეკრძალე აზო
ნს, და ნურარას იჩინებ სიკეთესა თავისა შენისასა, ნუ უკვე მოგკლან შენ, და იყო შიში
და ძრწოლა მას ზედა: და ვითარ განმრავლდა შიში აზონისი მათზედა: ჰქვა ფარნავა
ზს შჴლო ჩემო დაუტევე საყოფელი მამათა შენთა, და წარმიყუანე მამულსა ჩემსა
ასპანს,
ძმათა
ჩემთა თანა, და განერე შენ ცოცხალი ხელისაგან აზონისა: და დაამტკიცეს განზრა
ხვა ესე წარსლვა ასპანისა: ჭირ უჩნდა ფარნავაზს დატევება საყოფელსა მამათა მის
თასა: ა~დ შიშისაგან დიდისა დაამტკიცა წარსლვა: მაშინ იხილა ფარნავაზ სიზმარი
ფარნავაზ,
რეცა იყო სახლსა შინა უკაცურსა, და ეგულვებოდა განსლვა, და ვერ განვიდა: მა
შინ შემოვიდა სარკმელსა მისსა შუქი მზისა, და მოერტყა წელსა მისთა, განიზიდნა და
განიყუანა სარკმელსა მას: და ვითარ განვიდა ველად, იხილა მზე ქვე მდებარედ,
მიჰყო ჵელი
მისი, მოჰჵოცა ცვარი პირისა მისისა, და იცხო პირსა მისსა: განიღვიძა ფარნავაზ
დაგანუ
1-27 სტრ., 15
კვირდა სიზმარი იგი: ესე არს მე წარვალ ასპანს, და მუნ სიკეთესა მივეცემი: ხ~ მას
დღესა შინა განვიდა, ნადირობდა მარტო: და დევნა უყო ირემთა, ველსა დიღომისასა,
და ივლტოდეს ირემნი ღირღალთა შინა ტფილისისათა: მის დევდა ფარნავაზ
სტყორცა
ისარი და ჰკრა ირემსა: და მცირედ წარვლო ირემმან, და დაეცა ძირსა კლდისასა:
მივიდა
ფარნავაზ ირემსა ზედა, და დღე იგი იყო მწუხრი: გარდაჵდა და დაჯდა ირემსა
მისთანა
რათამცა დაჰყო მუნ ღამე იგი, და დილეულმცა წარვიდა: ხ~ კლდისა მის ძირსა იყო
ქვაბი
რომლისა კარი აღმოქმნილიყო ქვითა ძველად: და სიძველითა შეჰქმნოდა დარღვევა
შენე
ბულსა მას: მაშინ დაასხა წჴმა მძაფრი: ხ~ აღმოიღო ფარნავაზ ჩუგლუგი, და
გამოარღვია
კარი ქვაბისა მის: რათა მუნ შიგა დაიმშრალა წჴმისა მისგან, და შევიდა ქვაბსა მას:
და იხილა მუნ შინა განძი მიუწდომელი ოქრო და ვეცხლი, და სამსახურებელი
ოქროსა

და ვეცხლისა მიუწდომელი: მაშინ ფარნავაზ განჰკუირდა, და აღივსო სიხარულითა:
და მოეგო
ნა სიზმარი იგი. და დაკრძალა კარი ქვაბისა, ეგრეთვე მსწრაფლ წარმოვიდა და უთხრა
დედასა თჴსსა, დაორთა დათა მისთა: მასვე ღამესა წარმოვიდეს სამნივე იგი
საჵედრებითა
და ჭურჭლებითა, და იწყეს გამოღებად განძისა მის, დადაფლვად სიმარჯვესა თჴსსა
ვით
არ განთენდებოდის: კვალად ეგრეთვე აღმოქმნიან კარი ქვაბისა მის, და ესრეთ გა
მოკრიბეს იგი ხუთღამე, და დაიგულეს სიმარჯვესა მათსა: მაშინ ფარნავაზ წარ
მოგზავნა მონა თჴსი ქუჯისთანა, და ჰრქუა მე ვარ ნათესავი უფლოს, მცხეთოს ძისა,
და
ძმისწული სამარა მამასახლისისა: და არს ჩემთანა ხვასტაგი დიდძალი: აწ ინებო რათა
მით ხვასტაგითა მოვიდე შენთანა. და ვიყუნეთ ჩვენ ძმა, და ვიჵმაროთ ჩვენ ხვასტაგი
იგი:
ორთავე გამოუჩნდეთ ჩვენ მტერად აზონ ერისთავსა, და სვემან ჩვენმან გვცეს ჩვენ
ძლევა კეთილი: მაშინ განიხარა ქუჯი სიხარულითა დიდითა, და ჰქვა აღდეგ და მო
ვედ ჩემთანა, და ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა, და ხვასტაგითა შენითა განგიმრა
ვლნე სპანი შენი ვიდრე გამოვსჩნდეთ მტერად აზონისა: მაშინ განიხარონ
ყოველთა ქართველთა აწყვედილთა მისგან და მიწყუდეულთა: და ვგონებ რომელ
ჰრომთა მათთაგანნიცა გამოგვეერთნენ: რ~ ურიცხვნი აწყვედილარიან მა
თგანნიცა აზონისგან: მაშინ ფარნავაზ ფარულად წარვიდა სიხარულ
ითა, და რომელი შესაძლებელ იყო განძისა მისგან წარიტანა თანა, დედა, და დანი
1-27 სტრ., 16
მისნი მისთანა, და მივიდა ქუჯისთანა: და ჰრქვა მას ქუჯი, შენ ხარ შვილი თავთა
მათ ქართლისათა, და შენგმართებს უფლობა ჩემი: აწ ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა
რათა განვამრავლნეთ სპანი, და უკეთუ მოგვეცეს ძლევა შენ ხარ უფალი ჩვენი, და
მე ვარ მონა შენი: მაშინ შეიერთნეს და ეზრახნეს ოვსთა და ლეკთა, ხ~ მათ გა
ნიხარეს რ~ არა სთნდა მიცემა აზონისა და გამოჰყვეს ოვსნი და ლეკნი, და განი
მრავლეს სპანი ეგრისით: შეკრბეს ურიცხვნი სპანი და მომართეს აზონს: ხ~აზონ
მა მოუწოდა სპათა თჴსთა და შემოკრიბნა: მაშინ ათასი მჵედარი რჩეული
ჰრომთა მათგანი რომელთა ბოროტი წაჰკიდებოდა აზონისაგან, განუდგეს აზონს
და მოვიდეს წინაშე ფარნავაზისსა: მაშინ ყოველნი ქართველნი განუდგეს აზონს.
ხ~ სპანი რომელ დარჩომილიყვნეს ვერღარა მიენდო მათ, რ~ ყოველთა ზედა ბორო
ტის მოქმედიყო: წარვიდა აზონ, და მივიდა კლარჯეთს, და გამაგრდა იგი სიმაგრეთა
შინა კლარჯეთისათა: ხ~ მოვიდა ფარნავაზ მცხეთას, და დაიპყრნა ოთხნი იგი ციხე
ნი მცხეთისანი, და მასვე წელიწადსა შინა, დაიპყრა ყოველი ქართლი თჴნიერ
კლარჯეთისა: ამან ფარნავაზ წარავლინნა მოციქულნი წინაშე მეფისა, ანტიოქოს
ასურასტანისა, და წარსცა ძღვენი დიდძალი, და აღუთქვა მას მსახურება, და ითხო
ვა მისგან შეწევნა ბერძენთა ზედა: ხ~ ანტიოქოს შეიწყნარა ძღვენი მისი, და უ
წოდა შჴლად თჴსად, და წარმოსცა გვირგვინი. და უბრძანა ერისთავთა სომხეთისა
თა, რათა შეეწეოდენ ფარნავაზს: ხ~ წელსა მეორესა აზონ: მოირთნა სპანი საბერძ

ნეთით განძლიერდა ფრიად და მომართა ფარნავაზს: ხ~ ფარნავაზს განემრავლნეს
მჵედარნი ქართლისანი მოუწოდა მათ და უჵმო ქუჯის და ოვსთა, და შეკრბეს ე
სე ყოველნი, და მოერთნეს ერისთავნი ანტიოქოზისნი სომხითით: და ესე ყოველ
ნი შეკრიბნა ფარნავაზ, და მიეგება ნაქალაქევსათანა არტანისასა, რომელსა ერქვა
მაშინ ქაჯთა ქალაქი რომელარს ჰური, და ეწყუნეს მუნ, და იქმნა ბრძოლა
დიდ ძალი: და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვნი: ხ~ იძლივნნეს ბერძენნი ფა
რნავაზისგან: ივლტოდა ბანაკი მათი, და მოკლეს აზონ: და ურიცხუნი სპანი მათნი
მოსრნეს, და ტყვე ქმნეს: და წარვიდა ფარნავაზ, და მოტყუენა საზღვარი საბერძ
ნეთისა ანძიანძორისა, და ეკლეცით შემოიქცა: მოვიდა კლარჯეთს, და დაიპყრა
1-27 სტრ., 17
კლარჯეთი, და წარმოვიდა მცხეთად სიხარულითა დიდითა: ხ~ სიმდიდრესა ზედა
მისსა, და ერთო ხვასტაგი აზონისცა, და იქმნა სიმდიდრე გარდარეული: ხ~ ეგ
რის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა, რ~ მკუიდრთა მის ადგილისათა არა ინებეს
გა ნდგომა ბერძენთა: მაშინ ფარნავაზ მისცა და, მისი ოსთა მეფესა ცოლად, და
მისცა ქუჯის ეგრის წყალსა დარიონს შუა ზღვიდგან მთამდე რომელსა შინა არს
ეგრისი და სვანეთი, და დაამტკიცა იგი ერისთავად მუნ, და მან ქუჯიმ აღაშენა ცი
ხე გოჯი: მაშინ ფარნავაზ უშიშ იქმნა ყოველთა მტერთა მისთაგან, და მეფე იქ
მნა ყოველსა ქართლსა, და ეგურსა ზედა, და განამრავლნა ყოველნი მჵედარნი ქარ
თლოსიანნი, განაწესნა ერისთავნი რვანი, და სპასპეტი: ერთი გაგზავნა მარგვის
ერისთავად, და მისცა მცირით მთითგან რომელარს ლიხი ვიდრე ზღვადმდე რიონს
ზემოთ, და ამანვე ფარნავაზ აღაშენნა ორნი ციხენი შორაპანი და დიმნა: და გაგზა
ვნა მეორე კახეთისა ერისთავად, და მისცა არაგუიდგან ვიდრე ერეთადმდე რომელ
არს კახეთი და კუხეთი: მესამე გაგზავნა ხუნანისა ერისთვად, და მისცა ბერ
დუჯის მდინარითგან ვიდრე ტფილისამდე, და გაჩიანთამდის რომელარს გარდა
ბანი: მეოთხე გაგზავნა სამშჴლდეს ერისთავად, და მისცა სკუირეთისა მდინარ
ითგან ვიდრე მთადმდე რომელარს ტაშირი და აბოცი: მეხუთე გაგზავნა წუნდ
ას ერისთავად, და მისცა ფანავარითგან ვიდრე თავადმდე მტკრისა რომელარს ჯა
ვახეთი, და კოლა და არტანი: მეექვსე გაგზავნა ოძრჵის ერისთავად, და მისცა ტა
სის კარითგან ვიდრე არსიანთამდის ნოსტის თავითგან ზღვამდის რომელარს სამც
ხე და აჭარა: მეშჴდე გაგზავნა კლარჯეთს ერისთავად, და მისცა არსიანთითგან ზღ
ვამდე: და ქუჯი იყო ერისთავი ეგრისისა: მერვე დაადგინა სპასპეტად, და მისცა
ტფილისითგან, და არაგვიდგან ვიდრე ტასის კარამდე და ფანავარადმდე, რომელარს
შიდა ქართლი: და ესე სპასპეტი იყო ყოვლადვე წინაშე მეფისა მთავრობით, განაგ
ებდის ყოველთა ერისთავთა ზედა: ხ~ ამათ ერისთავთა ქვეშე ადგილთა და ადგილთა
განაჩინიან სპასალარი, და ათასის თავნი, და მათ ყოველთაგან მოვიდოდა ხარკი
სამეფო
და საერისთაო: ესრეთ განაწესა ესე ყოველი ფარნავაზ მიმსგავსებულად სამეფო
სა სპარსთასა: და მოიყუანა ცოლი დურძუკელთა ნათესავი კავკასისი: ამან ფარნა
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ვაზ მოზღუდა ქალაქი მცხეთა მტკიცედ, და ყოველნი ქალაქნი და ციხენი ქა

რთლისანი მოოჵრებულნი ალექსანდრესგან: და ამან აღაშენნა იგინი,
და ვერღარა იძიეს შური ბერძენთა ფარნავაზსა ზედა: რ~ უცალო იყუნეს
იგინი უფლისაგან ჰრომთასა: და მანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი სახ
ელსა ზედა თჴსსა: ესევე არს არმაზი: და ფარნავაზს სპარსულად არმაზ ერქვა:
აღმართა კერპი იგი არმაზი თავსა ზედა ქართლისასა: და მიერითგან ეწოდა
არმაზი კერპისა მისთჴს და ქმნა სატფურება დიდი კერპისა მისთჴს აღმართე
ბულისა: ოცდა შვიდის წლის მეფე იქმნა, და სამეოცდა ხუთსა წელს მეფო
ბდა ნებიერად და ჰმსახურებდა იგი ანტიოქოსს მეფესა ასურასტანისასა,
და ყოველნი დღენი მისნი რა დაჯდა მშვიდობით დაყუნა, და აღაშენა და განავსო
ქართლი: ხ~ თვენი გაზაფხულისა და სთლისა არისანი დაყნის მცხეთას სა
მეფოსა ქალაქსა, და თვენი ზამთრისანი დაყნის გაჩიანთა: ხ~ თთვენი ზაფხუ
ლისანი წუნდას: და ჟამითი ჟამად მივიდის ეგრისს და კლარჯეთს, და მოიკითხნის
მეგრელნი და კლარჯნი, და განაგის ყოველი საქმე დაშლილი: ხ~ ჰრომნი ათას
ნი მჵედარნი რომელნი აზონისგან მოერთნეს ფარნავაზს, რომელიზემოთ ვახსე
ნეთ: იგინი განყუნა ჵევთა და ქვეყანათა შინა, იპყრნა იგინი კეთილად, რ~ ბრძო
ლასა, მას აზონისსა მჵნედ იყუნეს: და უწოდა მათ აზნაურნი: რადგან წარვიდა
ალექსანდრე არღარა ჭამდეს კაცსა თჴნიერ რომელ შესწირიან კერპსა მსხ
ვერპლად: იგი იყო განსუენება და სიხარული ყოველსა ქართლსა ზედა მეფობისათჴს
ფარნავაზისა: და იტყოდეს ამას ყოველნი, ვმადლობთ სვესა ჩვენსა რ~ მოგვეცა
ჩვენ მეფე ნათესავთაგან მამათა ჩვენთასა, და აღგვეჵადა ხარკი და ჭირი უცხოთა
ნათესავთაგან: და ესე ყოველი აღასრულა ფარნავაზ სიბრძნითა და სიქველითა,
სიმჵნითა და სიმდიდრითა: ესვა ძე და უწოდა სახელი საურმაგ: და ესე ფარნა
ვაზიყო პირველი მეფე ქართლსა შინა ქართლოსისასა ნათესავთაგანი: ამან გა
ნავრცო ენა ქართული, და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა შინა, თჴ
ნიერ ქართულისა: და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული: და მოკუდა ფარნ
ავაზ, და და ფლეს წინაშე კერპისა არმაზისა:
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მეორე მეფე საურმაგ:
და ამის წილ მეფე იქმნა, ძე მისი საურმაგ, მას ჟამსა
შინა ზრახვა ყვეს ერისთავთა ქართლისათა: და თქვეს არა კეთილ არს ჩვენდა
რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა ჩვენსა: ა~დ ვიყვნეთ ერთად, და მოვკლათ
ჩვენ საურმაგ, და ვიყვნეთ ჩვენ თავისუფალ ვ~ა ვიყვენით პირველ: და მივსცემდეთ ხა
რკსა, ვინცავინ გამოჩნდეს მძლე: რ~ ესრეთ ყოფითა უფრო განვისვენებთ: განამტკიც
ეს განზრახვა და მოკლვა სურმაგისი: ხ~ იგრძნა საურმაგ და წარვლიდა ფარულად
და ივლტოდა: და წარიტანა თანა დედა მისი: მივიდა დურძუკთასა დედის ძმათა მის
თათანა: მაშინ ჰრომთა იგი აზნაურნი წარვიდეს და მივიდეს დურძუკეთსვე, და ჰრ
ქვეს საურმაგს დიდი კეთილი დგას ჩვენზედა მამისა შენისა, ამისთჴს ვართ ჩვენ
მტკიცე ერთგულებასა შენსა: მაშინ საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა მამის
დისწულსა მისსა, და ითხოვა შეწევნა: ხ~ იგი სიხარულით წარვიდა შველად
მისა, და საურმაგ შეიკრიბა დურძუკეთიცა, და წარმოემართა ქართველთა ზ~ა:

და ვერვინ წინა აღუდგა მას და დაიპყრა ქართლი, და მოსრნა განდგომილნი მის
ნი, და რომელთამე შეუნდო: ხ~ დაამდაბლნა ქართლოსიანნი, და წარჩინებულ
ყვნა აზნაურნი: ხ~ განმრავლებულყვნა დურძუკნი ნათესავნი კავკასიისნი:
ხ~ ტყვენვასა მას ხაზართასა ყოველნივე მშვიდობით დარჩომილიყუნეს სიმაგ
რისაგან ქვეყანისა, და ვერღარა იტევდა დურძუკეთი: მაშინ ამან საურმაგ
წარმოიყუანნა იგინი ყოველთა კავკასიისა ნათესავთა ნახევარი: და რომელნი
მათგანნი წარჩინებულყუნა: და სხვანი მთიულეთს დიდოეთითგან ვიდრე ეგრი
სამდე რომელარს სვანეთი: და ესენი დაიპყრნა მისანდობლად თჴსად დედულ
ნი, და დაჯდა საურმაგ მცხეთას მეფედ, და უმატა ყოველთა სიმაგრეთა მისთა მცხეთი
სათა და ქართლისათა: და მან შექმნა ორნი კერპნი აინინა, და დანანა, და ამართნა
გზასა ზედა მცხეთისასა: და ჰმსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანისასა: და მოიყვანა
ცოლი სპარსი, ასული ბარდაველის ერისთვისა: და ესხნეს მისთანა ორნი ასულ
ნი, და არა ესვა ძე: მაშინ მოიყუანა სპარსეთით შჴლი ნებროთისი ნათესავითგან
ცოლისა მისისა დედის დისწული. და დაიჭირა იგი შჴლად რომელსა სახელი ერქვა
მირვან: და მისცა ასული მისი ცოლად, ქალაქი გაჩიანი, და საერისთო სამშჴლდისა:
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და ერთი ასული მისცა ძესა ქუჯისსა მამის დისწულსა მისსა: მეფობდა საურმაგ
ბედნიერად მრავალთა წელთა, და მოკუდა საურმაგ, და მეფე იქმნა მის წილ შვილე
ბული მისი მირვან:
მესამე მეფე მირვანოზ ნებროთიანი:
ესე იყო მირვან ტანითა სრული,
შვენიერი, ძლიერი მჵნე, და ქველი: ამისსა მეფობასა დურძუკთა დაივიწყეს სიყუა
რული ფარნავაზისი და საურმაგისი, და გარდამოვიდეს დურძუკეთს დურძუკეთს
მყო
ფნი, და გაერთნეს თანა ჭართალეთსა მსხდომნი კავკასიანნი, მოტყვენეს კუხეთი და ბა
ზალეთი: მაშინ მირვან მეფემან, მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა ქართლისათა,
და შემოკრიბნა ყოველნი სპარსნი, მჵედარი და ქვეითი, და ყოველნი კავკასიანნი ი
ყვნეს სარწმუნოდ მორჩილებასა ზედა მირვანისასა, რომელნი გარდამოვლინებულ
იყუნეს საურმაგ მეფისა თჴნიერ ჭართალთასა: შემოკრიბნა ესე ყოველნი: წარ
ემართა დურძუკეთს: შეკრბეს დურძუკნი, დაუდგეს სიმაგრეთა ზედა გარდა
სავალთა გზასა: მაშინ მირვან გარდაჵდა ცხენისაგან, მივიდა ქვევითთათანა თჴსთა
და წარუძღვა წინა ქვეითთა, ზურგით შემოადგინნა მჵედარნი, და მოვიდა კართა
მათ შინა ვ~ა ჯიქი სიფიცხითა, ვ~ა ვეფხი სიმჵნითა: ვ~ა ლომი ზახილითა: იქმნა
მათ შორის ბრძოლა ძლიერი: ხ~ მირვანს ვერ ჰკვეთდა მახვილი დურძუკთა, ვ~ა
კლდესა სიპსა: და დადგა უძრავად ვ~ა კოშკი მტკიცე: და განგრძელდა მათ შორის ბრ
ძოლა, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: ხ~ იძლინნეს დურძუკნი და ივლტოდეს,
მიუდგეს უკან ქართველნი, მოსრნეს და ტყვე ქმნეს: და შევიდა მირვან დურ
ძუკეთს, და მოაოჵრა დურძუკეთი, და ჭართალი: და შეაბნა კარნი ქვიტკირითა, და უ
წოდა სახელად დარუბალ: და დაჯდა მირვან მცხეთას, მეფობდა ნებიერად და უში
შად: იყო კაცი მიმნიჭებელი კეთილისა: შეიყუარეს იგი ყოველთა მკვიდრ
თა ქართლისათა, და ჰმსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანელთასა: ამისზე მი

იცვალა ანტიოქისა მეფობა ბაბილონს, და მას ჟამსა შინა მეფე იქმნა სომხითს
რომელსა ერქვა არშაკ: ეზრახა მირვან არშაკს, და მისცა ასული თჴსი ძესა არშაკ
ისასა არშაკს: და მოკუდა მირვან, და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი ფარნაჯომ:
მეოთხე მეფე ფარნაჯომ ნებროთიანი:
ამან უმატა ყოველთა ციხე ქალაქთა
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შენება, და ამან აღაშენა ციხე ზადენი: და შექმნა კერპი სახელით ზადენ, და ამართა
ზადენს: და იწყო შენებად კახეთს ქალაქსა ნელქარისასა რომელარს ნეკრესი: ამისა
შემდგომად შეიყუარა სჯული სპარსთა ცეცხლის მსახურება: მოიყუანნა სპარს
ეთით ცეცხლის მსახურნი, და მოგვნი: და დასხნეს იგინი მცხეთას, ადგილსა მას რო
მელსა ჰქვიან მოგვთა: და იწყო ცხადად გმობად კერპთა: ამისთჴს მოიძულეს ი
გი მკჴდრთა ქართლისათა: რ~ დიდი სასოება აქუნდა კერპთა მ~რთ: მაშინ შეი
თქვნეს ერისთავნი ქართლისანი უმრავლესნი, და წარავლინნეს მოციქულნი
წინაშე სომეხთა მეფისა, და ჰქვეს მეფე ჩვენი გარდაჰჵდა სჯულსა მამათა ჩვენთასა
არღარა ჰმსახურებს ღ~თთა მპყრობელთა ქართლისათა, და შემოიღეს სჯუ
ლი მამული, და დაუტევა სჯული დედული: აწ არღარა ღირსარს იგი
მეფედ ჩვენდა: მოგვეც ძე შენი არშაკ რომელსა უზის ცოლად ნათესავი ფა
რნავაზიანთა მეფეთა ჩვენთა: გვაშველე ძალი შენი, და ვაოტოთ ფარნაჯომ შე
მომღებელი ახლისა ჰსჯულისა: და იყოს მეფედ ჩვენდა ძე შენი არშაკ, და დედო
ფლად ცოლი მისი, შჴლი მეფეთა ჩვენთა: მაშინ სთნდა სომეხთა მეფესა გა
ნზრახვა ესე, გაგზავნა მოციქული მათი პასუხითა კეთილითა და ჰქვა მათ უ
კეთუ ჭეშმარიტად უბიწოთა გულითა გნებავსთ მეფედ თქვენდა ძე ჩემი, თქ
ვენ ყოველთა ერისთავთა მომეცით მე მძევალი, და მიგცე ძე ჩემი მეფედ თქვენ
და, და ყოვლითავე ნიჭითა აღგავსნე: მაშინ ერისთავთა ქართლისათა უმრავლეს
თა მისცეს მძევლები: განაცხადეს განდგომა ფარნაჯომისი: მაშინ სომეხთა
მეფე ყოვლითა ძალითა მისითა წარმოემართა ქართლს: ხ~ ფარნაჯომ მეფემან
მოუწოდა სპარსთა, და მიიყუანნა სპარსნი ძლიერნი, და რომელნიმე დარჩომოდეს
შემოკრიბნა ქართველნიცა: ხ~ ერისთავნი ქართლისანი განდგომილნი მიეგე
ბნეს სომეხთა მეფესა ტაშირს, და მუნ შეკრბა სიმრავლე სომეხთა და ქართველთა: ხ~ ფარნაჯომ მიეგება მუნვე ტაშირს: იქმნა მათ შორის ბრძოლა ძლიერი, მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: რ~ იძლია ფარნაჯომ სომეხთა და ქართველთაგან, და მოიკლა ფარნაჯომ: და მოსრეს სპა მისი: ხ~ ძე ფარნაჯომისი მირვან წელიწდისა ერთისა წარიყუანა მამა მძუძემან მისმან და ივლტოდა: ხ~ სომეხ1-27 სტრ., 22
თა მეფემან მოსცა ძე მისი არშაკ:
მეხუთე მეფე არშაკ არშაკუნიანი:
და დაიპყრა ყოველი ქართლი, და მეფობდა
ნებიერად: და უმატა ყოველთა სიმაგრეთა ქართლისათა: და უმეტეს მომტკიცნა ზღ
უდენი ჯავახეთს ქალაქსა წუნდას: მოკუდა არშაკ, და მეფე იქმნა ძე მისი არტაგ:
მეექუსე მეფე არტაგ არშაკოიანი:
და ორ წელ ოდენ მეფობდა, და მეორესა წელსა

მეფობისა მისისასა: მოვიდეს ერისთავნი სპარსთანი სპითა დიდითა ძიებად სისხლი
სა ფარნაჯომისა, და სპისა მის სპარსთასა, რომელნი აწყვედილიყუნეს ფარნაჯომისთა
ნა: ვერ წინა აღუდგა მათ არტაგ მეფე ქართველთა, რ~ დიდძალი იყო სპარს
თა: ა~დ განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი: და მოვლეს სპარსთა ყოველი ქართლი
და მოაოჵრნეს ველნი: ა~დ ციხე ქალაქნი ვერა რომელნი წარიღეს და წარვიდეს:
მოკვდა არტაგ, და დაჯდა მის წილ ძე მისი ბარტონ:
მეშვიდე მეფე ბარტომ არშაკუნიანი
ამან უმატა ზღუდე მცხეთისა და
ყოველთა სიმაგრესა ქართლისათა: ხ~აღზარდეს სპარსთა ძე ფარნაჯომისი მირ
ვან, რომელი სიკვდილსა მას ფარნაჯომისასა წარეყუანა მამა მძუძესა მისსა, რომე
ლი ვახსენეთ პირველ: ესე მირვან იყო კაცი ქველი, მჵნე, მჵედარი, და მრავალ
გზის გამოცდილი ბრძოლასა თურქთა და არაბთასა: ამან შეკრიბნა სპანი
ძლიერნი სპარსეთს, მოუგზავნა მოციქული ერისთავთა ქართლისათა და ჰქვა მათ:
მოიხსენეთ სიყუარული მამისა მის ჩემისა მირვანისი, და კეთილი მისი თქვენდა მი
მართ: დაღაცათუ მამამან ჩემმან შემოიღო სჯული უცხო თქვენ შორის: სამარ
თლად მოიკლა მამა ჩემი, რ~ვერ კეთილად იპყრა სჯული მამათა თქვენთა, რო
მლისგან გაქვსთ კეთილი: აწ ნუ არს შიში და საურავი გულსა თქვენსა სიკვდი
ლისათჴს მამისა ჩემისა: რ~ სჯულისა დატევებისათჴს მოჰკლვენ მამანი შჴლთა,
და ძმანი ძმათა: არა იძიების ჰსჯული (ბ) სისხლი (ა), დატევებისათჴს მოკლულთა:
მე ვარ შვილი მეფეთა თქვენთა ფარნავაზიანი, დაღაცათუ აღზრდილ ვარ
სპარსთათანა: ა~დ ვარ მე სჯულსა ზედა მამათა თქვენთასა: და ვესავ მე ღ~თთა
მამათა თქვენთასა სასოებითა მათითა მოვალძიებად მამულისა ჩემისა: აწ
მიიღეთ ჩემგან დიდება და კეთილი: ხ~ ერისთავთა ქართლისათა არა შეიწყ
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ნარეს ბრძანებული მირვანისი: ა~დ წინაშე ყოველნი მივიდეს წინაშე ბარტომ მეფისა:
ხ~ მცი
რედნი ვინმე ქართველნი არა წარჩინებულთაგანნი წარვიდეს და მიერთნეს მირვანს:
ხ~ მეფემან ბარტომ შემოკრიბნა ყოველნი სპანი ქართლისანი: მოირთო ძალი სო
მხითით, და მიეგება იგი ხუნანს: იპყრა ზურგად ქალაქი ხუნანი, მოვიდა მირვან და
დად
გა მდინარესა ზედა ბერდუჯისასა, და იწყეს ბრძოლად და გამოჩნდეს ორთაგან
ვე შორის ბუმბერაზნი, იყუნეს თთვესა ერთსა ყოველთა დღეთა ბუმბერაზთა
ბრძოლანი, ოდეს მათ სძლიან, და ოდესმე მათ ჰსძლიან: ხ~ ამა თთვესა ერთსა
შინა, ამან მირვან თავის თავითა მოკლა ათსამმეტი ბუმბერაზი ქართველთა და
სომეხთაგანი: და არავინ გამოჩნდა ქართველთა და სომეხთა შორის მძლე მირვანი
სი, და ვერცა თჴთ ბარტომ მეფე ჰბრძოდა მას, რ~ არა იყო მისთანა ძალი გოლია
თობისა: მაშინ ბარტომ მეფემან განაწყნა სპანი მისნი, და მომართა ყოვლი
თა სპითა, და მუნით მირვან მოეგება სპითა ყოვლითა, და იქმნა ბრძოლა ძლიე
რი მათშ~ს: მოსწყდა ორთაგანვე ურიცხვი, იძლივნეს სომეხნი და ქართველნი
სპარსთაგან, და მოკლეს ბარტომ მეფე ქართველთა: ხ~ ამას ბარტომ მეფესა

არა ესვა ძე ა~დ, ასული ერთი და სიცოცხლესავე მისსა მოეყუანა ეგრისით ძის
წული ქუჯისი, სახელით ქართამ, რომელსა შესდგმიდა ფარნაოზიანობა ფა
რნავაზისა დისა ქუჯის ცოლისაგან, და დედისა მისისა საურმაგისა ასულისა ქუჯის
ძის ცოლისაგან, და ამის ქართამის და ეგრისი მიეცა, და ასული ცოლად ბარტ
ამ მეფესა, და აღეღო ესე შჴლად ქართველთა, სათნოებისათჴს, ექმნა ფარ
ნავაზიანთ მიმართ, რ~ არა უნდა ქართველთა სხვისა ნათესავისათჴს მეფობა რო
მელსამცა არა შესდგმიდა ფარნავაზიანობა: ესე ქართამ ძე შჴლებული ბა
რტამ მეფისა, მასვე წყობასა შინა მოიკლა ბარტომისთანა: ხ~ ცოლი მისი ასუ
ლი ბარტამისი, უძლები დარჩა, ივლტოდა და წარვიდა სომხითს, მუნ ჰშვა
ყრმა უწოდეს სახელად ადერკი, და იზარდებოდა იგი მუნ: ხ~ ვ~ა მოკლა იგი
ბარტამ მეფე, შემოვიდა მირვან ქართლად, დაიპყრა ყოველი ქართლი, და რომელნი
დაშთომილიყუნეს ერისთავნი ქართლისანი ციხეთა და სიმაგრეთა შინა, მისცა
მათ ფიცი და აღთქმა, და გამოიყუანნა ყოველნი: და მძლავრებით გამოიყუანა ცოლი
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ბარტომისი სამშვილდით, და შეირთო ცოლად რომელნი შჴლნი იყო არშაკონიან
თავე, დაჯდა მცხეთას, და ნებიერად მეფობდა მცირედ ჟამ, და მოკვდა, და მეფე იქმნა
მის
წილ ძე მისი არშაკ:
მეცხრე მეფე არშაკ ძე მირვან მეფისა ნებროთიანი:
ხ~ ესე არშაკ მეფე ი
ყო დედით არშაკონიანი, და მამით ნებროთიანი ფარნავაზიანი: ამან არშაკგანაშვე
ნა ნენქარ ქალაქი კახეთისა, რომელ არს ნეკრესი, და ჰმატა სიმაგრესა უფლის ცი
ხისასა, და ესე იყო ძლიერი ძალითა დიდი გოლიათი:
ხ~ ესე ადერკი ძე ქართამ ძისა
საურმაგისა, ასულის წული ბარტომ მეფისა, რომელი ვახსენეთ ზემო, აღზარდეს
სომხითს, და იყო კაცი ჰასაკითა შვენიერი, ტანითა დიდი და გოლიათი, მრავალგზის
გა
მოცდილ იყო იგი ბრძოლათა მათ სომეხთა და ასურთასა, და მას მოეკლა მრა
ვალი ბუმბერაზნი, და სახელოვან ქმნილიყო: ამან მოითხოვნა სპანი სომეხთა მე
ფისაგან, მოსცა მან და წარმოემართა არშაკსა ქართველთა მეფესა ზედა, დედის ძმა
სა მისსა: ხ~ არშაკ შემოკრიბნა ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი, მოირთო ძალი
სპარსეთით, და მიეგება წინა: შეკრბეს ორნივე სპანი თრიალეთს, და დაიბანაკეს მახ
ლობელად ერთმანერთისა:
ითხოვა ბრძოლა თავის თავ არშაკ ადერკის: ხ~ ად
ერკი სიხარულით აღიჭურა საჭურველითა შვენიერითა, აღჯდა ტაიჭსა და
ჰრქვა სპათა მისთა, განმიმაგრეთ ზურგით კერძი ჩემი, და ნუ შესძრწუნდებ
ით, და განვიდა არშაკ ეგრეთვე აღიჭურა, და განვიდა განწყობილთა შორის, აღიზახ
ნეს ორთავე ჵმითა სასტიკითა, და მიეტევნეს ურთიერთას, და იწყეს ორთავე გრემად ოროლითა, და ვერ ჰკვეთდეს საჭურველთა ერთმანერთისასა, და ბრძო
ლისა სიგრძესა შინა გაუტყდათ ოროლები, აღიმღლეს ჩუგლუგები, დაიწყეს

ბრძოლად ჩუგლუგებითა. ოდეს უხეთქნიან ჩუგლუგები საჭურველსა მათსა
ზედა, მსგავს იყჴს ჵმასა უროსასა, რომელი იცემის მჭედლისაგან გრდემლსა ზ~ა,
და ჵმა ზახილისა მათისა მსგავს იყო ქუხილისა: მაშინ ვერა სძლიეს ერთმანე
რთსა, დაშრეს და უკუდგეს იმიერ და ამიერ. შეღამდა დღე იგი და განისვენეს
ორთავე, და დილეულ კვალად გამოვიდეს აღიღეს მშვილდები, იწყესრბევად, და
სისრად ერთმანერთისა: ჰკრა ისარ ადერკი მკერდსა არშაკისასა, და ვერ უფარა სი1-27 სტრ., 25
მაგრემან საჭურველისამან, განვარდა ზურგით და ჩამოვარდა არშაკ ცხენისაგან:
შეიქცა ადერკი მსწრაფლ და მივიდა სპათათანა სომხითისათა, და ჰრქვა მათ გაფუცებ
ღთ~თა თქვენთა, ნუ განმარტებთ მახვილთა თქვენთა ქართველთა ზედა, რ~ მამულ
ნია ჩვენნი. და აწ მე ვარ მეფე მათი ძალითა და შეწევნითა თქვენითა: ისმინეს სომეხთა
ვედრება მისი, და დაადგრეს ადგილსა ზედა: შემოიქცა და მოვიდა მახლობელად ქა
რთველთა სპისა, და ჵმა ჰყო ჵმითა დიდითა: მე ვარ შჴლი მეფეთა თქვენთა,
და სვესა ჩემსა მოუცემია მეფობა ჩემდა: აწ მიიღეთ ჩემგან კეთილი და სიხა
რული: აჰა ესერა სპანი სომხითისანი არა მოუშვენ თქვენ ზედა:
მაშინ მი
უგეს ქართველთა, შენ გამოსჩნდი უმჯობესი ყოველთაგან ნათესავთა ფა
რნავაზისთა: რადგან მოკუდა მეფე ჩვენი, შენხარ მეფე ჩვენი, და ვმადლობთ სვე
სა ჩვენსა, რ~ მოგვეცა საზღვარად მეფისა ჩვენისა შჴლივე მეფეთა ჩვენთა გოლიათი
და სახელოვანი, გარდაჵდეს ყოველნი ქართველნი, დაცვივეს პირსა ზედა თჴსსა და
თაყუანისცეს ადერკის, და მშჴდობით შეკრბეს ერთად სომეხნი და ქართველნი, და
სპარსნი რანისანი. და მოიღეს ქართველთა გვირგვინი არშაკისი, და დაადგეს ადერკის
და წარმოიყუანეს:
მეათე მეფე ადერკი ძე ბარტომისი არშაკუნიანი:
და ამან ადერკიმ დაიპყრა
ყოველი ქვეყანა, ქართლი, ეგრისი, და მოსცა სომეხთა მეფემან ასული თჴსი
ცოლად, და დაჯდა მცხეთას, და მეფობდა კეთილად: ოცდა ათის წლისა მეფე იქმ
ნა, და ორმეოცდა ათშვიდმეტწელმეფობდა: ხ~ პირველსა წელსა მეფობისა მისისასა
იშვა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ბეთლემს ჰურიასტანისასა, მოვიდეს მისსა მო
გვნი ზღვნისა შეწირვად, და მოგვთა შესვლისა იერსალიმს, მოვიდა ამბავი მცხეთას
ვითარმედ სპარსთა იერუსალიმი წარტყუენესო და ჰურიანი რომელნი მცხეთას იყვნეს იქმნა მათ შორის გლოვა დატირილი: და შემდგომად მეორესა წელსა სხვა
მოვიდა
ამბავი ვითარმედ, სპარსნი არა წარტყვენვად მოვიდეს იერუსალიმს, ა~დ აქვნდათ
ძღვენი ყრმისა ვისმე შობილისათჴს: განიხარეს ჰურიათა მცხეთელთა, შემდგო
მად ამისა ვითარმედ გარდაჵდეს წელნი ოცდა ათნი: მოვიდა მოციქულნი ჰურიათა
იერუსალიმით ჰურიათათანა მცხეთელთა, რომლისათჴს იგი მოვიდეს მოგვნი და შე
1-28 სტრ., 26
წირეს აღზრდილარს იგი: და იტყუის თავსა თჴსსა ძედ ღ~თისა: აწ წარგვივლ
ენიან ჩვენ მოციქულნი ყოველთათანა ჰურიათა რათა მოვიდნენ მეცნიერნი ჰსჯუ

ლისანი და გავბრჭოთ მასზედა: აწ თქვენგანიცა წარმოვიდენ მეცნიერნი სჯული
სანი, მანდეთ: და წარვიდეს ელიოზ მცხეთელი, და ლონგინოზ კარსნელი, და მუნ
დახვდეს ჯვარცმასა უფლისასა, და მუნით მოიღეს კვართი უფლისა ელიოზ მღ
ვდელმან, ვითარცა წერილარს ესე განცხადებულად მოქცევასა ქართლისა
სა: ამან ადერკი მეფემან უმატა სიმაგრეთა ქართლისათა, ქალაქთა და ციხეთა, და უმე
ტეს მოამტკიცნა ზღუდენი ქალაქისა მცხეთისანი წყალსა იმიერ და ამიერ, ა
მისვე ადერკის მეფობასა შინა მოვიდეს ათორმეტთა წმიდათა მოციქულთაგ
ანნი, ანდრია სჴმონ კანანელითურთ აფხაზეთს და ეგრისს, და მუნ აღეს
რულა წმიდა სჴმონ კანანელი ქალაქსა ნიკოფისასა, საზღვარსა ბერძენთასა: ხ~
ანდრია მოაქცივნა მეგრელნი, და წარვიდა გზასა კლარჯეთისასა: ხ~ ვ~ა ესმა მე
ფესა ადერკის მეგრელთაგან ჰსჯულისა დატეობა, განუწყრა და წარავლინნა
ერისთავნი მისნი იძულებით: კვალად მიაქცივნა მეგრელნი და დამალნეს ხა
ტნი და ჯვარნი, და შერისხდა მეფე ადერკი ერისთავსა კლარჯეთისასა რომელ
მშვიდო
ბით განუტევა ანდრია: ამისვე ადერკის მეფობასა გამოჩნდა კ~დ მეფობა სპარსეთისა:
რ~ რადგან შესრულ იყო ალექსანდრე, და განერყუნა სპარსეთი, აქა ჟამამდე არღა
რა დაჯდომილიყო მეფე სპარსეთს, რ~ ადგილთა და ადგილთა იყუნეს ერისთავნი
სპარსეთისანი: მაშინ შეკრ[.]ბ[.]ეს ერისთავნი სპარსეთისანი, და დასვეს მეფედ აჟ
ღალან ბერძენი: მაშინ სომეხნი და ქართველნი იყუნეს მორჩილ აჟღალანისი
სპარსთა მეფისა, და ვიდრე ადერკისა მეფობადმდე ერთი დაჯდის ქართველთა მეფ
ედ, რაზომცა მრავალნი იყუნიან შჴლნი მეფეთანი: ხ~ ამას ადერკის ესხნეს ორნი
ძენი რომელთა განუყო ქალაქი მცხეთა, და ქვეყანა მტკვარსა შიდა ქართლი,
მუხრანით კერძი ქალაქი, და ყოველი ქართლი მტკვარსა, ჩრდილოეთი ჰე
რეთითგან ვიდრე თავადმდე ქართლისა, და ეგრისისა: ესე მისცა ბარტოსს ძესა
თჴსსა: ხ~ არმაზით კერძი ქალაქი მტკვარსა, სამხრით ქართლი ხუნანიდგან
ვიდრე თავადმდე მტკრისა და კლარჯეთი მისცა ქართამს ძესა თჴსსა, და მოკუდა
ადერკი:
1-27 სტრ., 27
მეათერთმეტე მეფენი ბარტო და ქართამ ძენი ადერკის არშაკუნიანი:
და მეფობდეს ძენი მისნი: ხ~ ამათსა მეფობასა ოსპა[.]სიანოს ჰრომთა კეისარმან
წარმოტყვენა იერუსალიმი, და მუნით ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს მცხ
ეთას, და დასხდეს ძველადვე მოსრულთა ჰურიათათანა, რომელთა თანა ერთნ
ეს შჴლნი ბარაბასნი რომელი ჯვარცმასა უფლისასა განუტევეს ჰურია
თა უფლისა ჩვენისა იესოს ქრისტეს წილ, და მოკუდეს ადერკის ძენი ბარტო
და ქართამ: და მეფე იქმნეს შჴლნი მათნი არმაზს დაჯდა ფარსმან, და
შიდა ქალაქსა: კაოს:
მეათორმეტე მეფენი: ფარსმან და კაოს, ძენი ბარტოსი, და ქართამისა
არშაკუნიანნი:
ხ~ ადერკისითგან ესე მეფენი იყუნეს მორჩილებასა შინა
სომეხთა მეფისასა: უმეტეს არმაზელნი მეფენი შეეწეოდეს სომეხთა ყო

ველთა მტერთა მათთა ზედა: მაშინ მეფე იქმნა სომხითს, დიდი იგი
მეფე იარვანდ, და დაივიწყა მან კეთილი ქართველთა, ემძლავრა ფარსმანს
არმაზელსა, და მოუღო საზღვარი ქართლისა, ქალაქი წუნდა, და არტანი,
მტკვრამდე, და დასხნა წუნდას შინა კაცნი მჵეცნი ნათესავნი დევთანი, და უწო
და წუნდასა სახელად ქაჯატუნი, რომელი ითარგმანების დევთა სახლი, და ვერ ი
ძებნეს მეფეთა ქართლისათა საზღვარი, და მოკვდეს მწუხარებასა შინა დიდსა ფა
რსმან და კაოს:
მეათსამმეტე მეფენი აზორკ და არმაზელ ძენი ფარსმანისი, და კაოსისა
არშაკუნიანნი:
დასხდეს მეფედ შემდგომად მათისა შვილნი მათნი არმაზს,
აზორკ, და შიდა ქალაქსა არმაზელ, ესე იყუნეს კაცნი მჵნენი და შემმართებელ
ნი: შეითქვნეს ესენი და განიზრახეს ძიებად საზღვართა ქართლისათა, მა
შინ მოკლა სუმბატ ბივრიტიანმან იარვანდ მეფე სომეხთა, და დასვა მეფედ
ძმა იარვანდისი არტაშან:
მაშინ ამათ მეფეთა ქართლისათა აზორკ და არ
მაზელ, მოუწოდეს ოვსთა და ლეკთა. და გარდამოიყუანნეს ოვსთა მეფენი ძმანი ო
რნი გოლიათნი ბაზუკ და აბაზუკ სპითა ოვსეთისათა, და მათ გარდამოიტანნეს
თანა პაჭანიკნი და ჯიქნი, და გარდამოვიდა მეფე ლეკთა, და მან გარდამოიტანნა
1-27 სტრ., 28
დურძუკნი და დიდონი: დაამათ მეფეთა ქართლისათა შემოკრიბნეს სპანი თჴს
ნი, და შეკრბა ესე ყოველი სიმრავლე ურიცხვი, და სიმარჯვითა ფარულად შეკრ
ბეს ვიდრე შეკრბებოდეს სპანი სომეხთანი, და შევიდეს ესენი სომხითს, და უგრ
ძნულად წარმოსტყვენეს შირაკვანი და ვანანდი ბაგრევანამდე და ბასიანამდე,
და შეიქცეს და ჩატყვენეს დაშტი ვიდრე ნახჭევანამდე, და აღიღეს ტყვე და ნატყვე
ნავი ურიცხვი, და აღივსნეს ყოვლითავე ხვასტაგითა, და გამოვლეს გზა ფარისოსისა:
მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმან მოუწოდა სპათა სომხითისათა, და შეჰკრბეს მსწ
რაფლ სომეხნი და დევნა უყვეს: ხ~ ესე ყოველნი ჩრდილონი განსრულიყვნეს მტ
კვარსა და მისრულიყუნეს კამბეჩოვანს, დაებანაკათ იორსა ზედა, და განიყოფდეს
ტყვესა და ნატყუენავსა: მაშინ სუმბატ წარავლინა მოციქული და ჰრქვა, რომელ
ი აღგიღიათ ნატყუენავი სომხითით, პირუტყვი, ოქრო, ვეცხლი, და ნაქსოვი
მიმინიჭებიეს თქვენდა. და რომელი დათხეულარს სისხლი სომეხთა თქვენ მიერ,
იგიცა უძიებელიყოს თქვენ ზედა, ა~დ რომელნი გყავსთ კაცნი ტყვედ, განუტე
ვეთ და წარვედით მშვიდობით განმდიდრებულნი დააღსავსენი ყოვლითავე, ხ~ მათ
პასუხ უგეს არად სხვად შემოვედით სომხითს, ა~დ ძიებად შენდა, და ვერა გპო
ვეთ შენ: და აწ მოვედ ჩვენდა. და მიიღე ნაწილი შენი, თუარა მოვიდეთ შენდა სა
დაცა იყო, და არა განერე ჵელთაგან ჩვენთა ცოცხალი: მაშინ სუმბატ ბივრიტია
ნმან განვლო მტკვარი, და ბაზუკ ოვსთა მეფემან სთხოვა მუქარა: მიუგზავნა მო
ციქული, და ითხოვა თავის თავ ბრძოლა: ხ~ სუმბატ აღიჭურა და აღჯდა ვარსა
მატსა მისსა, და განვიდა განწყობილთა შორის, და მუნით გამოჵდა ბარზოკ, და
აღიზახნ
ეს ორთავე და მიეტევნეს: დასცა სუმბატ ოროლნი სარტყელსა ზედა და განავ

ლო ზურგით წყრთა ერთ, აღიღო ცხენისაგან და დასცა ქვეყანასა ზედა, მაშინ
მიეტევა ანზაბუკ შველად ძმისა თჴსისა, და მოსწყვიდნა სუმბატ ოროლნი, იგი მიე
გება ეგრეთვე მასცა სცა, და განავლო, და აღიღო, დასცა ქვეყანასა, და თქვა ესე სო
მეხთა დედათა და მამათა, ყრმათა ჩჩვილთათჴს, რომელნი თქვენ ასწყვიდენით:
მაშინ სპათა მათ ყოველთა ოვსთა დალეკთა და ქართველთა, და ყოველთა მათ ჩრდი
ლოთა ნათესავთა ვ~ა ერთითა პირითა აღიზახნეს, და თქვეს ვინათგან მოკლნეს ორნი
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იგი ძმანი თავნი გოლიათობისა ყოვლისანი, სიკვდილი ჩვენი არარად შესარაცხელარს
უფროსად განბოროტნეს და შეკრბეს ყოველნი სპასალარობასა ქვეშე აზორკ და არმა
ზელისსა ქართველთა მეფეთასა, და ყოველნი მიეტევნეს სუმბატს და სპათა მისთა,
იქმნა ბრძოლა დიდძალი მათ შორის სამჟამითგაან, ვიდრე ცხრაჟამადმდე, და
მოსწყდა ორთაგანვე ურიცხვი აღჵდა მტვერი და დღე ნათელი იქმნა, ვ~ა ღამე ბნ
ელ აღრეულ იყუნეს ერთგან, და ვერ იცნობდეს ერთმანერთსა მტვერისაგან მა
შინ იძლივა ბანაკი ჩრდილოსა სომეხთაგან, მეოტ იქმნეს და დაიფანტნეს
ყოველნივე, მიუდგა სუმბატ მრავალთაგან მოწყლული, და სდევნა ღამედმდე,
და მოსრნა ყოველნი ოვსნი და ლეკნი, მცირედნი დაურჩეს, ხ~ ქართველნი უფ
რო დარჩეს სამეოტოთა გზათა მეცნიერებითა: და შემოიხნეს ორნივე მეფ
ენი ქართლისანი მცხეთას, მოწყლულნი: მაშინ სუმბატ გამარჯვებული შე
მოვიდა ქართლად, მოაოჵრა ქართლი, რომელნი ჰპოვნა ციხეთა და ქალაქთა გარე,
ა~დ ციხე ქალაქთა არა ბრძოდა: რ~ არა მზა იყო მსწრაფლ გამოსლვისაგან, ა~დ აღა
შენა ციხე ერთი ოძრჵისისა რომელსა ეწოდების სამცხე, ადგილსა რომელსა ჰქვი
ან დემოთი მოკიდებულად მთასა ღადოსასა, და დაუტევნა შიგან ლაშქარნი შე
მწედ წუნდელთა: რ~ ბრძოლად ოძრჵელთა წარვიდა: ხ~ მეფენი ესე ქართლისა
ნი არზოკ და არმაზელ სიფიცხლითა გულისა მათისათა არა შეუშინდეს. ა~დ
განამაგრნეს ციხე ქალაქნი მათნი, და განწირნეს ყოველნი ველნი ქართლი
სანი, და არა დასცხრეს კირთებისაგან სომეხთა ზედა: იწყეს ოვსთა სისხლისა
მათისა ძიებად სომეხთა ზედა, გარდამოვიდეს ქართლად, და დაემეგობრნეს ქარ
თველთა, და აღერივნეს ერთგან ოვსნი და ქართველნი, და მარადის ბრძოდეს სო
მეხთა, და იყო ერისთავი ოძრჵეს ქალაქსა შინა მეფისა არმაზელისი აზნაურთაგანი:
იგი დადგრომილიყო სარწმუნოვებით ერთგულებასა არმაზელისასა, და მას შე
ეწეოდეს მეგრელნი: ხ~ წუნდელნი და დემოთელნი შეეწეოდეს ერთმანერთსა,
და დაუცხრომელად იბრძოდეს, და უფროსი ბრძოლა იყჴს მდინარესა ზედა რო
მელსა ჰქვიან ნოსტე, და იყო კლარჯეთს ერისთავი არზოკ მეფისა აზნაურთაგანივე
იგი ავნებდის საზღვართა სომხითისათა, ქვეყანასა პარხისასა რომელარს ტაო,
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და ვერავინ შევიდოდა მავნე კლარჯეთს, რ~ შეუვალი და მაგარი იყო ტყითა და კლდი
თა, და მკჴდრნი კლარჯეთისანი იყუნეს კაცნი მკუირცხლნი და მჵედარიცა: ხ~ თჴთ
მეფენი ქართლისანი მცხეთით გაემართოდიან სომხითის გზასა აბოცისასა, და მარა
დის ესრეთ ჰკრთებოდეს ქართველნი: მაშინ წარმოემართა ძალითა მისითა ყო
ვლითა, არტაშან სომეხთა მეფე, და სპასპეტი მისი სუმბატ ბივრიტიანი: ხ~ ქართ

ველთა გაამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი, და მოირთეს ძალი ოვსეთით, და განავსნეს
ციხენი და ქალაქნი: მოვიდეს სომეხნი და დადგეს მცხეთას, და ბრძოდეს ხუთ თვე:
და დღეთა ყოველთა იყუის ბრძოლა ბუმბერაზთა, მაშინ შესჭირდათ ქართველთა
და ოვსთა, ითხოვეს მშვიდობა არა ძიებად სისხლისა და ზღვრისა: მაშინ ისმინა
სომეხთა
მეფემან ვედრება მათი: იქმნა საფიცი და აღთქმა, და დაიმონნა ქართველნი და
ოვსნი სომეხთა მეფემან და წარვიდა: გარდაჵდეს ამას შინა წელნი რაოდენნიმე აღ
შენდა ქართლი მოოჵრებული სომეხთაგან: მაშინ უცალო იქმნეს სომეხნი, რ~
იწყეს ჰბრძოლა სპარსთა და ბერძენთა: მაშინ პოვეს ჟამი მარჯვე ქართველთა და
ოვსთა იწყეს კირთებად სომეხთა: ხ~ სპანი სომეხნი იყუნეს ბრძოლად
ორნი ძენი მეფისანი სპარსთა ზედა: და ვითარ განამრავლნეს ქართველთა და ოვს
თა ვნება სომეხთა: მაშინ არტაშან მეფემან შეკრიბნა სპანი რომელნი შინა დარჩო
მოდეს, და მისცნა ძესა თჴსსა ზარენს, და წარმოგზავნა ქართველთა ზედა: ხ~ შეკრ
ბეს ქართველნი და ოვსნი, და მიეგებნეს ქვეყანასა ჯავახეთისასა, და ეწყვნეს და სძლი
ეს ზარენს, და აოტეს ზარენ, და მოსრეს სპა მისი ყოველი, და სდევნეს საზღვრადმდე
სომხითისა, მიეწივნეს ზარენს ძესა მეფისასა, და შეიპყრეს ტბისა მის პირსა რო
მელსა ჰქვიან ცელი, და უკმოიყუანეს: ხ~ ოვსთა ჰნებვიდა მოკლვა ზარენისი სისხლი
სათჴს მეფეთა მათთასა: ა~დ ქართველთა დაიცვეს ცოცხლებით ძიებისათჴს სა
ზღვართა მათთასა, და დასვეს პყრობილად ციხესა დარღალანისასა, ვერ ძებნეს
სომეხთა რ~ უცალო იყუნეს სპარსთაგან: მაშინ წელსა მესამესა მოვიდა სუმბატ
ბივრიტიანი, და ორნი ძენი მეფისანი არტვაზ, და ტიგრან ყოვლითა სპითა სომხითი
სათა, მაშინ მეფეთა ქართლისათა უბრძანეს ქვეყანასა მათსა შელტოლა ცი
ხე ქალაქთა და მთიულეთთა: გაამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი, მოვიდეს სომეხნი და
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დადგეს თრიალეთს აღდგეს მათ შორის მოციქულნი და დაიზავნეს: მისცეს
ქართველთა ძე მეფისა შეპყრობილი, და აღუთქვეს შეწევნა ესრეთ, უკეთუ ვინმე
აღდგეს მტერნი, და მოღმართ გვბრძოდეს ჩვენ, ორნივე მეფენი თავითა ჩვენითა და
სპითა ჩვენითა თანა დაგიდგეთ და გიშველოთ: და თუ ვისმე მოღმართ ბრძოდეთ ა
თას ათასითა მჵედრითა ჭურვილითა შეგეწეოდით: და ესეცა აღუთქვეს ქართველ
თა ვითარმედ ქალაქსა ჩვენსა დრამა არტაშან მეფისა ხატითა და ვსცეთო: ხ~ ამი
სთჴს სომეხთა უკმოსცეს საზღვარი ქართლისა ქალაქი წუნდა, და ციხე დე
მოთისა: ჯავახეთი და არტანი: და მიერითგან იქმნეს მოყუარე სომეხნი და ქარ
თველნი და ოვსნი: სამნივე ერთგან ჰბრძოდეს მტერთა მათთა აღესრულნეს ა
რზოკ, და არმაზელ ნუგეშინის ცემულნი დიდად, რ~ სიმჵნითა მათითა უკუმოიხვ
ნეს საზღვარნი ქართლისანი: და შემდგომად მათსა მეფობდეს შვილნი მათ
ნი არმაზს ამზასპ, და შიდა ქალაქსა დეროკ:
მეათთოთხმეტე მეფენი ამზასპ, და დეროკ, ძენი აზორკ და არმაზელისნი
არშაკუნიანნი:
და შემდგომად მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი არმაზს ფარსმან
ქველი, და შიდა ქალაქს მირდატ:
მეათხუთმეტე მეფენი ფარსმან ქველი, და მირდატ ძენი ამზასპისა, და დე

როკისი არშაკუნიანნი:
აქამომდე ესე მეფენი ყოველნი ორნი იყუნეს მოყრო
ბასა ზედა ერთგან მოყუარენი ვისნიმე, და ერთგან მტერნი ვისნიმე: მაშინ მე
ფეთა მეფეთა და წვევითა სპარსეთათა მტერ ექმნეს ფარსმან ქველსა არმაზელსა:
დაგანიზ
რახა მუხთლად სიკვდილი ფარსმან ქველისა: და მიუხდა მირდატ ფარსმან ქვე
ლსა სახლსა თჴსსა, რეცა მიჯლისად და განცხრომად მჯდომარე: იყო რომელი
ესე უთხრა ვინმე ფარსმანს და განაკრძალა და არა მივიდა: მიერითგან იქმნ
ეს მტერ ურთიერთას, და მირდატს შეეწეოდეს სპარსნი: და ფარსმანს სო
მეხნი: ესე მირდატიყო კაცი ურვილი და მოსისხლე: ხ~ ფარსმან ქველი იყო კაცი
კეთილი, და უხვად მიმნიჭებელი და შემნდობელი: ჰასაკითა შვენიერი, ტანითა
დიდი, და ძლიერი, მჵნე მჵედარი, და შემმართებელი ბრძოლისა, უშიში ვ~ა უ
ჵორცო, და ყოვლითავე უმჯობესი ყოველთა მეფეთა ქართლისათა რ~ნი გარდა
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ცვალებულიყვნეს უწინარეს მისსა: ესე უყუარდათ მირდატის კერძთაცა ქა
რთველთა, და სძულდათ მირდატ მესისხლეობისა და მედგრობისა მისისათჴს, და
გამოე
რთნეს უმრავლესნი მირდატისაცა კერძნი. ემძლავრა ფარსმან ქველი, აოტა
და წარვიდა: ხ~ იყო მაშინ სპასპეტი ფარსმან ქველისა, ეგრეთვე ქველი და გო
ლიათი სახელით ფარნავაზ: ესე ფარნავაზ ძუძუს მტე იყო ფარსმანისი, სარწ
მუნო და ერთგული, და მისანდობელი, იგი დაადგინა შიდა ქალაქსა ადგილსა მირ
დატისასა. და ყოვლადვე იყუის ფარნავაზ სპასპეტი ქართლსა შინა, ხ~მეფე ფარსმან
ქველი იარებოდის და განაგებდის სამეფოსა მისსა: მაშინ მირდატ გამოიყუანა
სპარსნი სპანი ძლიერნი ფარსმანის მიმართ: ხ~ ფარსმან შემოკრიბნა სპანი ქარ
თლისანი, და მოირთო ძალი სომხითით, და მიეგება იწროთა რკინისა ჵევისათა: იწყეს
ბრძოლად ბუმბერაზთა დღეთა მრავალთა: და რომელი გამოჩნდის ბუმბერაზნი
სპარსთა შორის, რომელსა ვერ ებრძოდიან ბუმბერაზნი ქართლისანი, და სომხი
თისანი, მას ზედან განვიდის თჴთ მეფე ფარსმან, და ანუ სპასპეტი მისი ფარნავაზ
აჯობიან და სძლიან: და მას ბრძოლასა შინა მოკლა ფარსმან ათშვიდმეტნი ბუნბე
რეზნი სპარსნი: ხ~ სპასპეტმან მისმან ფარნავაზ მოკლა ოცდა სამი: მაშინ იყო სპ
არსთა შორის კაცი ერთი გოლიათი სახელით ჯუანშერ, რომელი ლომსა ჵელი
თა შეიპყრობდა, ამან სთხოვა ბრძოლა თავის თავ მეფესა: ხ~ ფარსმან ქველი
სიხარულით აღიჭურა და განვიდა: აღიზახნეს ორთავე ჵმითა სასტიკითა, და მიეტევ
ნეს ურთიერთას, დაიწყეს ბრძოლად ჵლმითა, და ჟამი ბრძოლისა მათისა ემ
სგავსა ჟამსა ქუხილისა და ტეხისასა, აჯობა ფარსმან, ჩამოაგდო და მოკლა, და მო
იქცა სპისა მისისა კერძო, ჵმა ჰყო ჵმითა მაღლითა, აჰა ლომნო მძვინვარენო
ცხოვარნი დასეტყულნი: მაშინ მიეტევნეს ქართველნი და სომეხნი სპარსთა
ზედა, აოტნეს და მოსწყვიდნეს, და ტყვე ყვეს ურიცხვნი: და წარვიდა მირდატ
მეოტი სპარსეთადვე: და წელსა მეორესა კვალად მოვიდა მირდატ სპითა მეტად უძლი
ერესითა: ხ~ ფარსმან ქველმან შემოკრიბნა მჵედარნი და ქვეითნი, და დადგა მცხ

ეთას ქალაქსა შინა, რ~ არა ჰყვეს სპანი მირდატის სპათა ოდენნი, მოვიდა მირდატ
დადადგა ჯაჭვს, და ყოველთა დღეთა იბრძოდიან ბუმბერეზნი: და ამას ბრძოლასა
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შინა ფარსმან მეფემან მოკლა თავის თავითა ათორმეტი ბუნბერაზი: ხ~ სპასპეტ
მან ფარნავაზ მოკლა ათექვსმეტი ბუმბერაზი: მაშინ ფარსმან მეფემან სიფიც
ხითა გულისა მისისათა, არღარა განახა სიმრავლე სპარსთა, არამედ განვიდა ჟამ
სა განთიადისასა სპითა მისითა, და დაესხა და მოსცა სვემან მისმან ძლევა აო
ტა ბანაკი მათი, და მოსწყვიდნა ურიცხვნი, და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთად
ვე: მიერითგან განითქვა სახელი ფარსმან ქველისა, და სპასპეტისა მისისა ფარნა
ვაზისი, და წინამძღვარ ექმნა იგი სპათა ქართლისა და სომხითისათა, დაუწყო
ბრძოლა სპარსთა, და შესვლად სპარსეთს, და ვერღარა ოდეს ვინ წინა აღუდგა
ფარსმან ქველსა: მაშინ სპარსთა გება ჰყვეს სიმარჯვით, მოიყვანეს მზარე
ული ერთი, და აღუთქვეს მას კეთილი დიდი, და ჰრქვეს ესრეთ ვითარმედ წარვედ
და შეეწყნარე ფარსმანს, და წარიტანე წამალი თანა სასიკუდინე, ჩაურთე საჭმ
ელსა მისსა და შეაჭამე: ხ~ წარმოვიდა მზარეული იგი, და ჰყო ეგრე ვ~ა უთხრეს
სპარსთა, და მოკლა ფარსმან: მაშინ იქმნა გლოვა და ტირილი, და ტყება
ყოველთა ზედა ქართველთა წარჩინებულთაგან, ვიდრე გლახაკთამდე იტყებდენ
თავთა მათთა ყოველნი, და ყოველთა ქალაქთა და დაბნებთა დასხდიან მგოსანნი
გლოვისანი შეკრბიან ყოველნი, და ახსენებდიან სიმჵნესა, და სიქველესა, და სიშვე
ნიერესა, და სახიერებასა ფარსმან ქველისასა, და იტყოდიან ვაი ჩვენდა, რ~ მოგვძინა
სვემან ბოროტმან, და მეფე ჩვენი რომლისაგან ჵსნილვიყვენით მონებისაგან
მტერთასა,
მოიკლა კაცთა მგრძნებელთაგან. და აწ მივეცენით ჩვენ წარტყვენვად ნათესავთა
უცხოთა: მაშინ გამოვიდეს სპარსნი, და გამოიტანეს თანა მირდატ, და დაიპყრეს
ქართლი, და მისცეს მირდატს ნაწილი მისი: ხ~ ნაწილი ფარსმანისი თჴთ დაიჭი
რეს, და დაუტევეს ერისთავი არმაზს: ხ~ სპასპეტმან ფარნავაზ წარიყუანა ცოლი,
და ძე ფარსმან ქველისა, და ივლტოდა, და მივიდა სომხითს: რ~ სომეხთა მეფისა ასუ
ლი იყო ცოლი ფარსმანისი. და დაიპყრეს ქართლი მირდატ, და ერისთავმან სპარს
თამან: ხ~ მეგრელნი დადგეს ერთგულებასა ფარსმანის ძისასა: მას ჟამსა მოყუა
რე იქმნეს სომეხნი და ბერძენნი: მაშინ სომეხთა მეფემან მოირთო ძალი საბერძნეთ
ით, და წარმოემართა ბრძოლად სპარსთა, და ქართველთა მიერთნეს მეგრელნი, და
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შეკრბეს სპანი ურიცხვნი. მაშინ მირდატ და ერისთავმან სპარსთამან მოი
რთო ძალი სპარსეთით: ხ~ სომეხნი და ბერძენნი და მეგრელნი ჩავიდეს შიდა ქარ
თლს, და მუნ მოეგებნეს სპარსნი და ქართველნი მდინარესა ზედა რომელსა ჰქვიან
ლი
ახვი, და მუნ იქმნა ბრძოლა მათშორის ადგილსა რომელსა ჰქვიან რეჵი, მოსწყდა ო
რთაგანვე ურიცხვი, იძლივნეს სპარსნი და ქართველნი, მოკლეს მირდატ, და ე
რისთავი სპარსეთისა, და მოსრნეს სპანი მათნი:
მეფე ადამი, ძე ფარსმან ქველისა არშაკუნიანი:
დასვეს ძე ფარსმან ქველი

სა, რომელსა ერქვა ადამი, და სამწელ მეფობდა, და მოკუდა. და დარჩა ძე მისი
წელიწდი
სა ერთისა ყრმა და ვიდრე აღიზრდებოდა მეფობდა მამის დედა მისი, ცოლი ფარ
სმან ქველისა, რომელსა ერქვა ღადანა: და ვითარ აღიზარდა ძისწული ფარსმან
ქველისა, სახელით ფარსმანვე:
მეათშვიდმეტე მეფე ფარსმან ძე ადამისი არშაკუნიანი:
მეფობდა იგი, ხ~ შემდ
გომად მისსა მეფობდა ძე მისი ამზასპ:
მეათვრამეტე მეფე ამაზასპ ძე ფარსმანისი არშაკუნიანი:
ესე ამზასპ იყო
კაცი ძლიერი, და დიდი გოლიათი, მსგავსი ფარსმან ქველისა: ამისსა მეფობასა
გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი დიდნი, გზასა დვალეთისასა: ვერ იგრძნა ამზასპ მე
ფემან მოსვლა ოვსთა, ვიდრე გარდამოვლადმდე მთისა: მოვიდეს ოვსნი დადგეს
ლიახვსა ზედა რვა დღე განსვენებად. და არსად განვიდა მარბიელი, რ~ ქალაქისა მც
ხეთისა შემუსრვად გარდამოსრულიყუნეს: მაშინ ამაზასპ მოუწოდა ყოველთა ე
რისთავთა: მოვიდეს ერისთავნი აღმოსავალეთისანი: ერისთავი კახეთისა, ერისთავი
ხუნანისა, ერისთავი სამშჴლდისა: და შემოკრიბნეს მჵედარნი სპასპეტისანი. და
ვიდრე
მოვიდოდეს ერისთავნი: მოვიდეს ოვსნი ჩრდილოსა კართა ქალაქისათა რომელარს
მუ
ხნარი: მაშინ ამზასპ მეფემან, განავსნა ციხენი და კარნი ქალაქისანი ლაშქრითა, და იყო სიმრავლე ქვეითთა მცხეთელთა, რომელნი კართა და ზღუდეთა სცვიდეს,
მათგან კიდე გარე გამავალი ქვეითი მეომარი იყო ოცდა ათიათასი, და ყოვლედვე რომელ მაშინ ჰყუანდა მჵედარი ათიათასი, და განვიდა მჵედარი და ამზასპ, და განაწესნა
ქვევითნი იგი არაგვსა, იმიერ დ ამიერ სიმაგრეთა შინა კართასა: ხ~ მჵედრითა ლა1-27 სტრ., 35
შქრითა, განვიდა ადგილსა რომელსა ჰქვიან საფურცლე: იპყრა ზურგად ქალაქი, და
ქვეითნი იგი რომელ დაეყენეს კართა შინა: ხ~ იყო ბუნბერაზთა ბრძოლა, და განვიდა
ამზასპ მშვილდითა, და იწყო სროლად გულითა ფიცხელითა და მკლავითა
ძლიერითა,
უზომოდ შორს ისროდა რომელ დამართებითა ოვსთაგან არა შეეტყუობოდა, არცა
ინახვოდა სიშორით თუ ყოლად აქვს მშვილდი, და მუნ ჰკრის ისარი რომელსა არა
დაუდგნის სიმაგრემან საჭურველისამან, და მას დღესა შინა ამზასპ თავის თავითა
მოკლა ბუმბერეზი ათხუთმეტი, და ცხენი მრავალი სხვათაგან, ბუმბერაზთა ამზა
სპისათა მოკლნეს ბუმბერაზნი ოვსთანი, და დასდვა წყლულება დიდი ოვსთა ზედა:
მას დღესა შინა შემოვიდა ამაზასპ ქალაქად მჵედრითა სპითა: ხ~ ქვეითნი იგი
დგეს ადგილსავე ზედა კართა შინა, და ღამესა მას მოემატნეს მჵედარნი, რომელნი მო
ეტანნეს თანა ერისთავთა მათ სისწრაფითა: და ვითარ განთენდა განვიდა გარე
კვალად მუნვე ამზასპ, და აღიხვნა ოროლნი, და გამოვიდა ოვსთაგან კაცი ერთი რო
მელსა სახელი ერქვა ხუანხუა. იგი გამორჩეულიყო სპათა შორის ოვსთასა, აღი
ზახნეს ორთავე და მიეტევნეს ურთიერთას, და პირველსავე მისვლასა სცა ოროლნი

და განავლო ზურგით, და მოკლა იგი, და აღმოიჵადა ჵმალი და მიეტევა სხვათაცა ბუ
მბერაზთა, და მოკლნა სხვანიცა, შეიქცა და შევიდა ქალაქად მჵედრებითურთ, დადგ
ეს ქვეითნი მუნვე კართა შინა, და მას ღამესა კვალად მოემატნეს მჵედარნი: ხ~ გა
ნიზრახეს დასხმა ოვსთა, და განვიდა დადაესხა ოვსთა განთიადისასა მჵედრითა და
ქვეი
თითა ყოვლითა ძალითა და აოტა ბანაკი მათი, და მოკლა მეფე ოვსთა, და მოსრა ყოვე
ლი სიმრავლე მათი: და წელსა მეორესა მოირთო ძალი სომხითით, და შეკრიბნა
სპანი მისნი ყოველნი, და გარდავიდა ოვსეთს, და ვერვინ წინა აღუდგა, და მოტყვენა
ო
ვსეთი, და მოვიდა შინა განმარჯვებული, და შ~დ ამისსა შექმნა სილაღე, და იწყო მეს
ისხლეობად, და მოსწყვიდნა მრავალნი წარჩინებულნი, და ამისთჴს მოიძულეს იგი
ერმან ქართლისამან, და მტერ ექმნა იგი სომეხთა, და შეიყუარნა სპარსნი: მაშინ
განდგეს ერისთავნი დასავლეთისანი ხუთნი: ორნი ერისთავნი ეგრისისანი, ერთი ო
ძრჵისა, ერთი კლარჯეთისა, და ერთი წუნდისა, ეზრახნეს ესე სომეხთა მეფესა, და ით
ხოვეს ძე მისი მეფედ, რ~ დისწული იყო ამზასპისი: მაშინ სომეხთა მეფე ძალითა
მრავლითა,
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წარმოემართა ქართლად, და მოირთნა ძალი საბერძნეთითცა, და ეზრახნეს ოვს
თაცა: ხ~ ოვსნი სიხარულით წარმოვიდეს: ხ~ მესისხლე იყო ამზასპ მათი, და გარ
დამოვლეს გზა თაკვერისა, და მოვიდეს ერისთავთათანა მეგრელისათა: მაშინ ამზასპ
მო
უწოდა სპარსთა, და მოვიდეს სპარსნი ძლიერნი, და შეკრიბნა ქართველნიცა რომელნი
დარჩომოდეს მაშინ ოვსთა და მეგრელთა, გარდამოვლეს მთა მცირე, და შეკრბეს იგი
ნი, და ერისთავნი ქართლისანი განდგომილნი, და მოვიდეს ესე ყოველნი წინაშე სომ
ეხთა მეფისა: ხ~ წარმოემართა ამზასპ, და მოეგება იგი გუთის ჵევსა, და არავინ პო
ვა ეგოდენთა მათ სპათა შინა ბერძენთა, და სომეხთა, ოვსთა, და მეგრელთა, და ქართ
ველთა შორის მარტოდ მბრძოლი ამზასპისი: ა~დ ეწყვნეს ურთიერთას სპანი იგი
და იქმნა ბრძოლა მათშორის: იძლია ამზასპ და ივლტოდა სპა მისი, და დაიპყრეს
ქართლი, და მოკლეს ამზასპ, და მოსრეს სპა მისი, და დაუტევა სომეხთა მეფემან ძე
თჴსი მეფედ ქართლს, დისწული ამზასპისი, სახელით რევ:
მეათცხრამეტე მეფე რევ არშაკუნიანი:
და ამან რევ მოიყუანა ცოლი საბერ
ძნეთით ასული ლოღოთეთისა სახელით სეფელია, მოიხვნა თანა კერპი სახე
ლით აფროდიტოს, და აღმართა თავსა ზედა მცხეთისასა: ესე რევ მეფე დაღაცა
თუ იყო წარმართი: ა~დ იყო მოწყალე და შემწე ყოველთა ჭირვეულთა: რ~ სმენილ
იყო მისდა მცირედრამე სახარება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, და აქვნდა რამე
სიყუარული ქრისტესი: და ამან მეფობასა შინა მისსა არღარავის უტევა ქართლსა ში
ნა ყრმათა კვლა, რომელსა იგი ამისსა უწინარეს, და პირველ კერპთა მიმართ შესწი
რევდეს მსხვერპლად ყრმათა, ვიდრე იყო იგი მეფედ არღარავინ ჰკლიდა ყრმათა
კერპთათჴს: არამედ ცხვრისა და ზროხისა შეწირვა განუწესა, და ამისთუის ეწოდა რევ

მართალი, და მეფობდა იგი კეთილად, და მოკვდა რევ. მეფე იქმნა ძე მისი ვაჩე:
მეოცე მეფე ვაჩე, ძე რევისა არშაკუნიანი:
და შ~დ ამისა მეფე იქმნა, ძე ვა
ჩესი ბაკურ:
მეოცდა ერთე მეფე ბაკურ ძე ვაჩესი არშაკუნიანი:
და შ~დ ბაკურისა მეფობ
და ძე ბაკურისი მირდატ:
მეოცდა ორე მეფე მირდატ, ძე ბაკურისა არშაკუნიანი:
და შ~დ მირდატისა
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მეფობდა, ძე მისი ასფაგურ:
მეოცდა სამე მეფე ასფაგურ ძე მირდატისი არშაკუნიანი:
და ამან ასფაგურ აღა
შენა ციხე ქალაქი უჯარმა: ხ~ ალექსანდრეს მეფობითგან ესე ყოველნი მეფენი
მეფობდეს ქართლს, და იყუნეს კერპთმსახურ: და ესე ასფაგორ იყო უკანასკნელი
მეფე ფარნავაზიანთა ნათესავისა: და ამისზე მეფე იქმნა სპარსეთს ქასრე, ანუ შირვან
სასანიანი, რომელმან მოსრნა მეფენი აჟღალიანნი, რომელ იცნობების არდაშირო
ბით, ვ~ა წერილარს ცხოვრებასა სპარსთასა: ხ~ სომხითს მეფე იქმნა კოსაროს,
და ამან კოსაროს სომეხთა მეფემან, დაუწყო ბრძოლად ქასრე მეფესა სპარსთასა,
და შეეწეოდა მას ასფაგორ მეფე ქართველთა, და ამან ასფაგურ განუხვნის კარნი კავკა
სიანთანი, და გამოიყუანნის ოვსნი, ლეკნი, და ხაზარნი, და მივიდის კოსარუ
მეფესათანა
სომეხთასა ბრძოლად სპარსთა, და პირველსავე შესვლასა სპარსეთად ეწყო ქასრე
მეფე სპარსთა, და აოტეს იგი და მოსრეს სპა მისი: და მიერითგან ვერღარა წინა ა
ღუდგა ამათ მეფე იგი სპარსთა: და განამრავლეს შესვლა სპარსეთად, და ტყვენვა
სპარსეთისა: ხ~ დაესრულნეს მეფენი ქართლისანი ფარნავაზიანნი, და სომეხთ
მეფის ძენი:
შემოსლვა სპარსთა ქართლს, და მეფობა მირიანისი:
ვითარ იოტეს სო
მეხთა და ქართველთა, და ჩრდილოს ნათესავთა მეფე სპარსთა, და განამრავლეს
შესვლა სპარსეთს, და ოხრება სპარსეთისა, და ვერღარაოდეს წინა აღუდგა მეფე
სპარსთა, მაშინ მეფემან სპარსთამან მწუხარებით შეპყრობილმან, მოუწოდა მთა
ვართა სოფლებისათა, პატიახშთა და ერისთავთა, და ჰყო განზრახვა და ეძიებდა ღო
ნესა ბოროტისა მის მოწევნულისასა, და აღუთქმიდა ნიჭსა დიდსა და პატივსა რომ
ელმან უძიოს ღონე შურისგებისა: ხ~ კრებულსა მას შორის იყო წარჩინებუ
ლი მთავარი, სახელით ანაკ, ნათესავისაგან კოსაროს, სომეხთა მეფისა, აღდგა იგი
წარმოდგა, და თქვა ოტებულარს სპა ჩვენი კოსაროს სომეხთა მეფისაგან, აწყ
უედილარიან მჵედარნი ჩვენნი და დასდებია შიში და ძრწოლა მათი სპარსთა ზ~ა,
და განძლიერებულარიან იგინი, და ვერ ძალგვიძს წინა აღდგომა მათდა, აწ ესე არს განზრახვა ჩემი რათა მშვიდობითა და ვედრებითა, და ხარკისა მიცემითა დავამშჴ
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დოთ კოსარო მეფე: ესე რა თქვა ანაკ არა გულითა თქვა, ა~დ სიმრავლესა მას
უფარვიდა გულისა მისისა განზრახვასა: მიეახლა მეფესა და ჰრქვა თჴსაგან უ
წყოდე, არა ესრეთ არს განზრახვა ჩემი რომელი ვთქუ, ა~დ ღირსმყავ მარტოდ შე
ნსა წინაშე ზრახვად, და ვაუწყო მეფობასა შენსა გულისა განზრახვა: მაშინ
წარჩინებულთა მათ იზრახეს თჴს თჴსად წინაშე მეფისა, და წარვიდეს:
მაშინ ფარ
ულად მოუწოდა მეფემან ანაკს, და ჰრქვა, ანაკ: ცხონდინ მეფე უკუნისამდე, მე
გიძიო ღონე შურის გებისა კოსაროს ზედა ესრეთ, რათა წარვიდე მე მისთანა დე
და წულით ჩემითურთ, და მე მომენდობის იგი ნათესაობისათჴს, და სვემან შენმან
კეთილად მოავლინოს, მოვკლა მეფე იგი, და დავსდვა თავი ჩემი შენთჴს: სთნდა
განზრახვა ესე მეფესა, და მოკლეთა დღეთა წარმოვიდა ანაკ, და ძმა მისი დედა წუ
ლითურთ, რეცა განდგომილად სპარსთა მეფისაგან:
და მოვიდა საზღვარსა სო
მხითისასა ქალაქსა რომელსა ჰქვიან ხილხალა საზამთროთა ადგილთა სომეხთა მე
ფეთასა: იხილა რა მეფემან კოსაროს, დიდითა პატივითა შეიწყნარა, რ~ ყოვლითავე
სიმარჯვითა მოსვლასა მისსა აჩვენებდა სარწმუნოდ, და ხედვიდა მეფე რ~ ყოვე
ლთა სახლეულთა მისთა მისდა მოემართა, მაშინ მისცა მას მეფემან პატივი მე
ორედად მისსა საყდარსა აღიყუანა სიხარულით და განსვენებით: და დაყუნეს
დღენი ზამთრისანი, მოიწივნეს დღენი ზაფხულისა არისანი და განდიდნეს მდინარე
ნი: წარვიდა მეფე მუნით, და მოვიდა არარატსა ქალაქსა, და განმზადებულ იყო
კოსარო მეფე კვალად შესვლად სპარსეთს: მაშინ დღესა ერთსა განვიდა მეფე ნა
დირობად და განჰყვეს თანა ანაკ, და ძმა მისი: და იპყრნეს მახვილნი ლესულნი
ფარულად საწვიმარსა ქვეშე, სტეოდეს და ჰპოვეს დარი, მოკლეს მეფე და ივლტო
დეს: ხ~ დევნა უყვეს მთავართა სომხითისათა, და მოუსწრეს ვიეთმე ჵიდსა ზედა,
რომელთამე მოუსწრეს ფონსა, და ასწყვიდნეს იწროსა შინა, და ვერღარა წარვიდ
ეს, მოკლნეს იგინი, და მოსრნეს ყოველი ნათესავი მათი, თჴნიერ დაშთეს ორნი
შვილნი მათნი, აიხვნეს მამამძუძეთა მათ, ერთი შეივლტოდა საზღვართა საბერ
ძნეთისათა, და მეორე საზღვართა სპარსეთისათა: ვითარცა ესმა სპარსთა მეფესა
ქასრეს სასანიანსა, აღივსო სიხარულითა, და წარმოემართა ყოვლითა ძალითა მი
1-27 სტრ., 39
სითა: მოვიდა პირველად სომხითს, და დაიპყრა სომხითი, მოსრა და ტყვე ჰყო
ყოველი
ნათესავი სომეხთა მეფისა: ხ~ ერთი ძე კოსაროს მეფისა მცირე ყრმა შეივლტოდა სა
ზღვართა საბერძნეთისათა, და მუნ იზარდებოდა რომელსა ერქვა თრდატ: მაშინ ვ~ა
დაიპყრა სომხითი სპარსთა მეფემან, და შემოვიდა ქართლად, წარვიდა ასფაგურ
ქართველთა მეფე ოვსეთს, რათამცა მოიმატნა სპანი ოვსეთით, და განამაგრნა ცი
ხე ქალაქნი: ხ~ რაჟამს შევიდა ოსეთს ეწია სიკვდილი, და მუნ მოკუდა:
ამას ასფაგურს არა ესვა ძე, ა~დ ასული ერთი, მაშინ შეკრბეს ყოველნი ერის
თავნი ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა სპასპეტისათანა რომელსა ერქვა მაიჟან,
ზრახვა ჰყვეს მწუხარებითა სავსეთა და თქვეს, არა ვაუფლოთ გულთა ჩვენთა
ზედა მწუხარება, რათა არა მიგვეღოს გონება, გარნა ვიძიოთ ღონე ჭირთა და

განსაცდელთა ჩუენთათჴს: მაშინ თქვა მაიჟან სპასპეტმან, უკუეთუმცა იყო
ჩვენთანა ძალი ესე ზომი ჩუენმცა მეასედთა სპარსთა შევესწორებოდით, დამცა
ვსხენით თავნი ჩვენნი სიკუდილად, და წინა აღუდეგით მათ, და თუმცა დარჩო
მილიყო მკჴდრი მეფობისა ჩვენისა. ანუ ნათესავი მეფეთა ჩუვენთა, რომელიმცა ღი
რსიყო მეფობისა, დავდეგითმცა ციხე ქალაქთა შინა, და დამცა ვსხენით თავნი ჩვენ
ნი სიკვდილად, დავჭამეთმცა ჵორცი კაცისა, ვ~ა პირველ მამათა ჩვენთა:
არამედ ჟამთა მოწევნადსა ესრეთ მოუვლენია, რ~ მოიკლა სპარსთაგან დიდი იგი
მეფე სომხითისა, წაღებულარს სომხითი, რომელსა ეკიდა სამეფო ჩვენი, და აღუღია
პირი თჴსი სპარსთა მეფესა შთანთქმად ყოვლისა ქვეყანისა: არავინ არს ჩვენთა
ნა წინააღმდგომი მისი, დადარჩომილა ერი ჩვენი ობლად, ვ~ა ცხოვარნი უმწყე
მსონი: აწ ესე არს განზრახვა ჩვენი, რათა მივეგებოთ წინა მეფესა სპარსთა
სა, და დავემორჩილნეთ: და ვითხოვოთ მისგან წყალობა, და ვითხოვოთ მისგან ძე მი
სი მეფედ ჩვენდა: და ვევედრნეთ რათა შერთოს ცოლად ძესა მისსა ასული ასფაგ
ურისი მეფისა ჩვენისა: ვაუწყოთ ქალისა ამის ნათესავობა ნებროთიანთა დადიდე
ბულთა არშაკუნიანთა, და მეფეთა ჩვენთა ფარნავაზიანთა: და ვითხოვოთ მისგან
დამჭ
ირვა სჯულსა ზედა მამათა ჩვენთასა: და ვითხოვოთ არა აღრევა ჩვენთანა
სპარსთა, და წარჩინებულად პყრობა ჩვენი: ნუ უკვე შეიწყნაროს ვედრება ესე
1-27 სტრ., 40
ჩვენი და ჰყოს ესე ყოველი ჩუვენ ზედა, და უკეთუ ჰსჯულსა მამათა ჩვენთასა მი
გუვიღებდეს, და ჩვენ ზედა სპარსთა წარჩინებულჰყოფდეს, და ნათესავსა მეფეთა
ჩვენთასა მოსწყვედდეს, სიკუდილი უმჯობესარს თავთა ჩვენთათჴს ვიდრე მონა
ხვა ესე ვითარისა: დავსხნეთ თავნი ჩვენნი ციხეთა და ქალაქთა, და მოვსწყდეთ
ყოველნი: მაშინ დაემოწმნეს ყოველნი ერისთავნი ზრახვასა მაეჟან სპასპეტისასა, და
წარგზავნეს მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა, და მოახსენეს ესე ყოველი რომე
ლი განეზრახა: ხ~ გამოიკითხა სპარსთა მეფემან პირველად ქალაქისა მცხეთისა,
და უთხრეს სიგრძე და სივრცე მისი, და მახლობელობა ხაზართა და ოვსთა: და კ~დ
გამოიკითხა გვარი ასფაგურის ასულისა, და უთხრეს ნათესავობა ნებროთიანთა
და არშაკუნიანთა, და ფარნავაზიანთა: კეთილად სთნდა მეფესა სპარსთასა, და შეიწ
ყნარა ვედრება ქართველთა: რ~ თჴთცა უკვე გამოარჩივა მცხეთას დასმა ძისა
თჴსისა მეფედ: რ~ ყოველთა ქალაქთა სომხითისა, და ქართლისა, და რანისა, და მის
კერძი
სა, უფროსად და უმაგრეს გამოარჩივა, და მახლობელად ჩრდილოთა მტერთა რათა
ბრძოდის მათ მუნით, და იპყრობდეს ყოველთა კავკასიათა: აღუსრულა ყოველი ი
გი სათხოველი ქართველთა, და მისცა ყოველსა ზედა ფიცი, და აღთქმა და მოვიდა მც
ხეთას, და მიეგება მააჟან სპასპეტი, და ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი: მაშინ
მოიყუანეს ასული ასფაგურ მეფისა რომელსა ერქვა აბეშურა, და შერთო სპარსთა
მეფემან ძესა თჴსსა, რომელი მუნ თანა ჰყუა შვიდისა წლისა ნაშობი მჵევლისა,
რომელსა
ერქვა სპარსულად მიჰრან: და ქართულად მირიან: ესე მირიან იგი არს რომელმან
ჟამსა სიბერისა მისისასა იცნა ღ~თი დამბადებელი: შეიწყნარა სახარება მოციქ-

ულთა, წმიდისა ნინას მიერ იქმნა აღმსარებელ სამებისა, და თაყუანისმცემელ ჯვარისა პატიოსნისაჱ
მეოცდა ოთხე მეფე მირიან, ძე სპარსთა მეფისა ხოსროიანი: აწ ვახსენო ცხოვრება მირიანისი, ძისა ქასრე არდაშირისი სასანელისა:
ვითარცა შეიწყნარა მეფემან ვედრება ქართველთა: და შეჰრთო ძესა მისსა მირიანს ასული ქართველთა მეფისა, და მისცა მეფედ, და დასვა მცხეთას, და მისცა ქართ1-27 სტრ., 41
ლი, სომხითი, რანი, მოვაკანი, და ჲერეთი: და იყო მირიან მაშინ წლისა შჴდისა,
და თანა ჰყუა დედა მირიანისი, და არა დაუტევა იგი მირიანისთანა, რ~ უყუარდა
დედა
მირიანისი ვ~ა თავი თჴსი: ა~დ დაუტევა მამა მძუძედ და განმგებელად, წარჩინებუ
ლი ერთი, რომელსა ერქვა მირვანოზ: და დაუტევა ორმოცი ათასი მჵედარი სპარსი
რჩეული: დაარა დასხნა ქართლისა საზღვართა სპარსნი იგი ფიცისა მისთჴს რომელ
ფი
ცებულიყო ქართველთადა, ა~დ დასხნა ჲერეთს და მოვაკანს, და სომხითს, ხ~ უბრძანა
მირვანოზს რათა სპარსთა მათგანი შვიდი ათასი რჩეული მჵედარი ყოვლადვე ქალაქ
სა შინა იპყრან მცველად ძისა მისისა: და ესრეთ დაეზავა ქართველთა რათა კარ
ნი, და ციხენი და ქალაქნი ყოველნი იპყრნეს ლაშქრითა სპარსითა, და სხვა სიმრავ
ლე სპარსთა არა იყოს ქვეყანასა შინა ქართლისასა აღრეულად: და იყოს შვილი ესე
ჩემი ორსავე სჯულსა ზედა, მამათა ჩვენთა ცეცხლის მსახურებასა, და თქვენთა კე
რპთასა, რ~პირველვე ამასცა ზედა მოეცა ფიცი: და წარვიდა ქასრე მეფე, და წარ
უხვნა და დაიმორჩილნა ყოველნი ჵევნი კავკასიანთანი: და დასხნა ყოველგან მთავა
რნი, და უბრძანა მათყოველთა რათა იყუნენ მორჩილ ძისა მისისა მირიანისა: დაუბრძა
ნა მირიანს ძესა თჴსსა, და მამა მძუძესა მისსა მირვანოზს, რათა ჰბრძოდიან ხაზართა
და წარვიდა თჴთ სპარსეთად: ხ~ ამან მირვანოზ ჰმატა ყოველთა სიმაგრეთა ქართ
ლისათა, და უმეტეს ყოველთა მოამტკიცნა ზღუდენი ნეკრესისა ქალაქისანი: აღ
იზარდა მირიან მსახურებასა შვიდთა მათ კერპთასა, და ცეცხლისასა: ხ~ შეიყვა
რნა ქართველნი, და დაივიწყა ენა სპარსული, და დაისწავლა ენა ქართული: და
ჰმატა შემკობა კერპთა, და ბომონთა, კეთილად იპყრნა ქურუმნი კერპთანი, და
ყოველთა მეფეთა ქართლისათა აღასრულებდა უმეტეს მსახურებასა მათ კერპ
თასა: და შეამკო საფლავი ფარნავაზისი, ესე ყოველი ქართველთა სათნოვებისათჴს
ქმნა: კეთილად იპყრნა ქართველნი ნიჭითა და ყოვლითავე დიდებითა,
და შეიყუარეს იგი ყოველთა ქართველთა უმეტეს ყოველთა მეფეთასა, და მეფობდა
ესრეთ მირიან მცხეთითგან ქართლს, სომხითს, რანს, ჲერეთს, მოვაკანს, და ეგ
რისს: ვითარ იქმნა მირიან ათხუთმეტისა წლისა, მოუკვდა ცოლი ასული ქართველთა მეფისა. და ამას ზედა დაესრულა ქართლს შინა მეფობა და დედოფლობა ფა1-27 სტრ., 42
რნავაზიანთა მეფეთა: შეწუხდეს ყოველნი ქართველნი სიკუდილსა ზედა
დედოფლისა
მათისასა: ა~დ დაადგრეს ერთგულებასა ზედა მირიანისსა: არცა ძალედვა, და არცა

ღავინ იყო ფარნავაზიანთა ნათესავი, რომელიმცა ღირსქმნილიყო მეფობასა ქართველ
თასა, და ესრეთ შეიტკბეს ამის მიზეზისათჴს მეფობა მირიანისი: ხ~ მირიან მეფემან
უმეტეს ჰმატა კეთილსა ქართველთასა, და მოიყუანა ცოლი საბერძნეთით პონტოთ
ასული ულიოტორისი, სახელით ნანა: იწყო ბრძოლად ხაზართა, და მარადის ჰბრძო
დის: ოდესმე გაადგიან მირიანს ლეკნი, და მა[.]თ გამოიყუანნიან ხაზარნი, მიეგების
ერეთს, ანუ მოვაკანს, და მუნ ეწყვის: ოდესმე გამოიყუანნიან დურძუკთა და დიდოთა
მაშინ ეწყვის, და ვეროდეს სძლეს ხაზართა, და ყოვლადვე სძლოს მირიან, და ესრ
ეთ მრავალგზის გარდაიჵადა წყობა ხაზართა: და უფროსი ლაშქრობა მისი იყუის დარუბანდს, რ~ მოვიდნიან ხაზარნი, და მოადგიან დარუბანდსა, რათამცა წარიღეს და
განაღეს კარი ფართო, და მუნითცა იწყეს გასლვა სპარსთა ზედა, ხ~ ოდეს მივი
დიან ხაზარნი დარუბანდს, მაშინ წარვიდის მირიან შველად დარუბანდისა: ოდესმე
უომროდ მიჰრიდიან ხაზართა, და ოდესმე ბრძოლით აოტნის: ხ~ ვითარ იქმნა მირი
ან წლისა ორმეოცისა, მაშინ მოკუდა მამა მისი სპარსთა მეფე, და დაჯდა მეფედ სპა
რსეთს ძმა მირიანისი უმრწემესი, რომელსა ერქვა ბარტამ: ვ~ა ესმა ესე მირიანს მო
უწოდა ყოველთა სპათა მისთა: შეიკრიბნა და წარემართა ბაღდადს რათამცა დაჯ
და საყდართა მამისა მისისათა: მაშინ ძმამან მისმან შეიკრიბნა სპანი ურიცხვნი,
და მიეგება ბრძოლად ჵევსა ზედა ნასიბისასა: და ვ~ა იხილეს მოხუცებულთა,
და მარზაპანთა სპარსეთისათა, ვითარმედ მახვილი დაეცემის ურთიერთას, აღდგეს
მათ შორის მოციქულად და ბჭედ, და დასჯერდეს ორნივე მეფენი ბჭობასა მათსა,
და დასხდეს ბჭედ: მირიან იტყოდა სარჩლად პირმშო შჴლი ვარ მე მამისა ჩემი
სა, და საუფლის წულოდ ებოძნეს ქვეყანანი უცხონი მკლავითა წარხმულნი, და
მუნ დღენი ჩემნი დამიყოფიან ბრძოლასა შინა ხაზართასა, და მრავალგზის სისხლითა
ჩემითა დამიცავს სპარსეთი ხაზართაგან: ამისთჴს ჩემი არს საყდარი მამისა ჩემისა:
ხ~ ბარტამ იტყოდა ამისთჴს, თუმცა პირმშო არს იგი, ა~დ ნაშობი არს მჵევლისა,
და ნაშობსა მჵევლისასა ეყოფის სუედ რომელ მას მიხვედრია სამეფონი: ხ~ მე ნაშობი
ვარ
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ინდოთა მეფისა, ასულისა სპარსთა დედოფლისა, და მოგისმენია ანდერძი მამისა
ჩემისა, და მოგინახავს რომელ ჵელითა მისითა დამადგა გვირგვინი თავსა ჩემსა:
ხ~ მათ გაბჭეს და მისცეს მეფობა სპარსეთისა ბარტამს: ხ~ მირიანს გულის სად
ებლად მისცეს ბარტამისაგან ჯაზირეთი, და შამისა ნახევარი, და ადარბადაგანი ესე
ყოველი ქართლს, სომხითს, რანს, ჲერეთს, და მოვაკანსა ზედა მოურთეს. და წარ
მოვიდა მირიან: ხ~ მირიან ვიდრეღა ჯერეთ იყო მუნ, გარდამოვლეს ოვსთა ფეროშ
და კავცია, და განრყვნეს ქართლი: ხ~ მირიან გარეს გარე გარდვიდა ოვსეთს,
მოტყვენა ოვსეთი, და მოწვა ხაზარეთამდე, და გარდამოვლო გზა დვალეთისა,
და მოვიდა შინა, და შემდგომად ამისა რაოდენთამე წელიწადთა ჩვეულებისაებრ
მოვიდეს ხაზარნი ბრძოლად დარუბანდისა: ხ~ მირიან წარვიდა შველად დარ
უბანდისა, და ვიდრე იგი მუნ იყო წყობად ხაზართა, მაშინ უკვე მეფე გუთთა სპი
თა ურიცხვითა შევიდა საბერძნეთს: ხ~ მეფე ბერძენთა შეკრბა სპითა მისითა და
წინა აღუდგა: მაშინ მეფემან გუთთამან სთხოვა თავის თავ ბრძოლა კეისარსა,
ვერ ძალედვა ბრძოლა კეისარსა მისი: ხ~ იყო კოსაროს ძე სომეხთა მეფისა, სახელ

ით თრდატ, რომელი ვახსენეთ ზემო, აღზრდილიყო საბერძნეთს, და იყო იგი გოლი
ათი: მას ჟამსა შინა იყო იგი სპასათანა ბერძენთასა, იგი გამოარჩივეს ყოველთა
სპათა ბერძენთა, და შემოსეს იგი შესამოსლითა, და საჭურველითა კეისრისათა,
და კეისრისა სახედ გაუგზავნეს ბრძოლად გუთთა მეფესა: გამოვიდა მუნით
გუთთა მეფე, და მიეტევნეს ურთიერთსა ბრძოლად: სძლო თრდატ, და ჵელად
შეიპყრა, და იოტეს ბანაკი გუთთა: ხ~ კეისარმან მისცნა სპანი თრდატს, და გამოგ
ზავნა სომხითს მამულსა მისსა: გამოვიდეს სომხითს, და გამოასხნეს სპანი, ერის
თავნი მირიანისნი, მაშინ მირიან შეიქცა წყობისაგან ხაზართასა, და მოიყუანა სპარ
სეთით თჴსი მისი, ნათესავი მეფეთა, სახელით ფეროზ, და მან მოიტანა თანა სპა დი
დი, და მისცა ამას ფეროზს მირიან, ასული თჴსი ცოლად, და მისცა ქვეყანა ხუნა
ნითგან ბარდავადმდე მტკვარსა ორივე კერძი, და დაადგინა იგი მუნ ერისთავად
და სხვაცა ძალი მოირთო სპარსეთით, და უწყო ბრძოლად თრდატს: ხ~ ოდეს
მოირთის ძალი თრდატ საბერძნეთით, და მოჰმართის მირიანს, და მას ვერ ძალ ე1-27 სტრ., 44
ედვის წინააღდგომად: განამაგრნის ციხენი და ქალაქნი, და მოვლის თრდატ ქვეყა
ნა მისი, და ოდესმე განძლიერდის მირიან სპარსეთით, ვერ წინა აღუდგის თრ
დატ, მოვლის სომხითი: ესრეთ დაუცხრომელად იყვის შფოთი მათ შორის წელთა
მრავალთა: და არავინ იპოვა ოდენ სპარსთა შ~ს მარტოდ მბრძოლი თრდატისი: და სა
ხელოვან იქმნა იგი ქვეყანასა ყოველსა, და სძლო ყოვლადვე მბრძოლთა მისთა, ვი
თარცა წერილარს ამბავი მისი ცხოვრებასა სომეხთასა: შ~დ ამისსა მეფე იქმნა
სპარსეთს ძმის წული მირიანისი ძე ბარტამისი: მოუვლინა მირიანს მოციქული
და ჰრქვა, რათა შევკრბეთ, და გარდავვლოთ სომხითი, და შევიდეთ საბერძნეთად:
მაშინ გამოვიდა სპარსთა მეფე, და მიეგება მირიან, და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი,
ვ~ა თივანი ველთანი, და ფურცელნი ხეთანი სიმრავლითა, გარდავლეს სომხითი,
ვერ წინა აღუდგა თრდატ: ა~დ განამაგრნა ციხე ქალაქნი, და წარტყვენეს სომხითი,
და შევიდეს საბერძნეთად, და ვერ წინა აღუდგა მათ ბერძენთა მეფე კოსტანტინე, შთა
ვარდა მწუხარებასა დიდსა, იწყეს ტყვენვად საბერძნეთისა: მაშინ არწმუნეს
მეფესა კოსტანტინეს, კაცთა ღ~თისმსახურთა, და ჰრქვეს, იხილე საკჴრველება ქრის
ტესი, და ძლევა მტერთა მოსავთა მისთაგან, ვითარ ყოველნი მოსავნი ქრისტესნი
წარძღვანებითა ჯვარისათა სძლევენ, მტერთა მათთა: ხ~ კოსტანტინე მეფემან ირ
წმუნა მათი, ვ~ა წერილარს ესე განცხადებულად ცხოვრებასა ბერძენთასა, ნა
თელიღო კოსტანტინე, და წარმოიძღვანა სახე ჯვარისა, და ეწყო მტერთა სპარსთა
მათ ურიცხვთა სპითა მცირითა, და ძალითა ქრისტესითა: აოტა ბანაკი მათი, და
მოსრა სიმრავლე მათი: და ივლტოდეს ორნი იგი ძმანი, მცირედითაღა მჵედრითა,
და მიუდგა უკანა კოსტანტინე, და შევიდა საზღვართა მათთა, სპარსთა მეფე შევიდა
სპარსეთად მეოტი: ხ~ მირიან დადგა ქართლად, და განამაგრნა ციხე ქალაქნი: უღო
ნო იქმნა მირიან და შეეშინა, შემდგომად ოტებასა ქართლით, რ~ აწყუედილიყუნეს
წყობასა შინა ყოველნი წარჩინებულნი მისნი სპარსნი და ქართველნი: წარჰგზა
ვნა მოციქული წინაშე კოსტანტინე მეფისა, დაითხოვა მისგან მშვიდობა, და აღუთქვა
მას მსახურება, და მოწყვედა სპარსთა, სთნდა კოსტანტინეს რ~ შიში აქვნდა კვალად
სპარსთა მეფისაგან, და შემწეობისათჴს დაეზავა მირიანს: აღიღო შჴლი მირიანისი მძე
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ვლად, რომელსა ერქვა ბაქარ, და დაამოყვრნა თრდატ და მირიან, და ამზახნა მოს
ცა თრდატ ასული მისი, რომელსა ერქვა სალომე. ძესა მირიანისსა ცოლად რომელ
სა ერქვა რევ: უჩინა საზღვარი ესრეთ, რომელთა ქვეყანათა მდინარენი დიან სა
მხრით, მიერთვიან რახსსა ესე ქვეყანანი: თრდატის კერძად დაყარნა: და რომლისა
ქვეყანისა მდინარენი ჩრდილოთ დიან, და მიერთჴან მტკვარსა, მირიანის კერძად
დაყარნა, და შუამდგომელ ექმნა მათ, და წარვიდა: მეფობდა მირიან ქართლს,
რანს, ერეთს, და მოვაკანს, და აქვნდა ეგრისიცა, ეგრის წყლადმდე, და მისცა ძე
სა მისსა რევს საუფლისწულოდ კახეთი, და კუხეთი, და დასვა იგი უჯარმოს რევ
და ცოლი მისი ასული თრდატისი სალომე, და ცხონდებოდეს უჯარმოს:
ხ~ ფეროზს სიძესა მირიანისსა აქვნდა ქვეყანა რომელი ზემოთ ვახსენეთ მიცემუ
ლად მირიანისგან, და იყო იგი მუნ ერისთავად: მას ჟამსა მოსრულიყო, წმიდა
და ნეტარი დედა, და ემბაზი ჩვენი ნინა: და დაჰყო მცხეთას შინა სამი წელი. და გა
ნაცხადა ქადაგება ქრისტეს ჰსჯულისა, და იქმოდა კურნებასა თჴნიერ წამლისა,
და ჵმა მაღლად იწყო ქადაგებად ქრისტეს ჰსჯულისა ჭეშმარიტისა ქრისტეს ღ~ისა
ჩვენისა:
მოქცევა მირიან მეფისა, და ყოვლისა ქართლისა, წმიდისა და ნეტარისა დედ
ისა ჩვენისა ნინა მოციქულისა მიერ:
პირველად ვაჵსენოთ ცხოვრება წმიდისა, და ნეტარისა დედისა ჩვენისა, და ყოვ
ლისა ქართლისა განმანათლებელისა ნინა მოციქულისა, რომლისათჴს მანვე ნე
ტარმან მოგვითხრა ჟამსა აღსრულებისა მისისასა, რომელი აღწერა მორწმუნემან
დედოფალმან სალომე უჯარმელმან, ძის ცოლმან მირიან მეფისამან: ასულმან
თრდატ სომეხთა მეფისამან: და იყო მათ ჟამთა შინა, ოდეს წმიდა გიორგი კაბად
უკელი იწამა ქრისტესთჴს, იყო კაბადუკიათ ქალაქით კაცი ვინმე მთავარი შე
საბამი მონა ღ~თისა, სახელით ზაბულონ: და ესე წარვიდა ჰრომედ წინაშე მე
ფისა მაქსიმიანესა, მსახურებად და ნიჭისა მოღებად მისგან: ამათვე დღეთა
შინა კაცი ვინმე იყო კოლასტრას შინა, და ესხნეს მას ორ შჴლ, ძე და ასული, და სახე
ლი ძისა მისისა იობანელი: ხ~ ასულისა მის სახელი სოსანა, აღესრულნეს
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ქმარი და ცოლი იგი, და დარჩეს და, ძმანი ობლად, აღდგეს და წარვიდეს ქალაქად
წმიდად იერუსალიმად, იმედ ყვეს იმედი იგი ყოველთა ქრისტიანეთა, წმიდა ა
ღდგომა, და მიევედრნეს მუნ: ესე ძმა იობენალი, მიემთხვია დევტალარობა
სა: ხ~ და იგი მისი ჰმსახურებდა სოსანა ნიაფორსა სარა ბეთლემელსა: ხ~
ესე ჭაბუკი კაბადუკელი, სახელით ზაბილონ რომელი ვახსენეთ, მიიწია ჰრო
მედ წინაშე მეფისა, და აღდგომილიყუნეს მას ჟამსა ბრანჯნი ბრძოლად ჰრო
მთა, ველსა ზედა პატალანისასა: მისცა უფალმან ძალი ზაბილონს ჭაბუკსა
მას კაბადუკელსა, და ქმნა წინა აღდგომა მტერთა მათ უზომო, და იოტნა ბრ
ანჯნი, და შეიპყრა მეფე ბრანჯთა, და ყოველნი იგი მთავარნი მათნი. და მიიყუა
ნა იგინი წინაშე მეფისა: ხ~ მეფემან განაწესა სიკვდილი მათი: მაშინ იწყეს ტი
რილად ბრანჯთა მათ, და ევედრებოდეს ზაბილონს, მოგვეც პირველად
სჯული შენი, და შეგვიყუანენ ტაძარსა ღ~თისა თქვენისასა, მაშინ იყავნ სიკუ

დილი ჩვენი, რ~ შენმიერ შეპყრობილვართ, და შენვე ჰყავ ესე ჩვენ ზედა, და
უბრალო იქმენ სისხლისა ჩვენისაგან ახოვანო: ხ~ ზაბილონს ვ~ა ესმა ესე
მსწრაფლ მივიდა იდუმალ პატრიაქისა, ფარულად მეფისა აუწყა ყოველი;
ხ~ პატრიაქმან მისცა ნათელი ჵელსა ქვე ზაბილონისასა, და შეიყუანეს ტაძარ
სა შინა ღ~თისასა, აზიარნეს საიდუმლოსა ჵორცსა, და სისხლსა ქრისტესსა, და
უჩვენნეს დიდებანი იგი მოციქულთანი, და დილეულ ადრე აღდგეს ბრანჯ
ნი იგი, და შეიმოსეს სამოსელი სამკვიდრო: განვიდეს ადგილსა მას კაცის
საკლავსა სასისხლესა, ილოცვიდეს და ჰმადლობდეს ღ~თსა ნათლისღებისა
თჴს, და იტყოდეს ჩვენ სიკვდილსა შინა უკვდავნი ვართ: რ~ ღირსგვყვნა
ღ~თნ, ესე ვითარსა დიდებასა მიღებად, საგზალსა მას დაულევნელსა ჵორც
სა, და სისხლსა ქრისტეს ძისა ღ~თისა უკვდავისასა, რომელი უმაღლეს არს ყო
ველთა მთათა, და უქვესკნელეს ყოველთა უფსკრულთა, რომელი იგი არს კურთ
ხეულუკუნისამდე: ხ~ ვა მშობელთა ჩვენთა ნაყოფთა სიმწარისათა, და მკვიდრ
თა ბნელისათა, და ჵმობდეს მოვედინ მეჵმლე, და აღახვენ თავნი ჩვენნი ჩვენგან:
ამას რა იტყოდენ იგინი, ჰხედვიდა ზაბილონ აღიძრა გონებითა, და ტიროდა მწარ
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ედ, რ~ ვ~ა ცხოვართა თავნი მათნი კლვად წარეპყრნეს, და ვ~ა კრავთა შჴლ
თა მათთა სწყალობდეს: მაშინ მოწყალე ქმნილი ზაბილონ მათზედა შევიდა მე
ფისა: და გამოითხოვნა მეფისაგან სამკვდროდ შეკაზმულნი, და მიმადლა მეფემან
და ჰრქვა მიმინიჭებია იგინი შენდა, და რაცა გნებავს უყავ მათ: მაშინ ზაბილონ
განუტევნა: ხ~ იგინი ევედრებოდეს ზაბილონს, რათა წარჰყვეს ქვეყანასა მათსა,
და მისცეს ჰსჯული ქრისტესი ნათლისღება წყლითა ყოველსა ერსა მათსა: ხ~ მან
ისმინა ვედრება მათი, და მოითხოვა მღდელი პატრიაქისაგან, და ბრძანება მოიღ
ეს სხვითა მიზეზითა რითამე მეფისაგან: და წარვიდეს მათთანა: და ვ~რ მიეახლნეს
დღი
სა ერთისა სავალსა, მოვიდა წინა ამბავი, ვ~დ მეფე ცოცხალი მოვალს, და ყოველნი
მთა
ვარნი მისთანა: შეიძრნეს ათნი საერისთონი, ხოზამა, ხოზა, გაახლაჯა, ხონება
გა, ხინგარაგა, ზიჯა, ზაგა, ზარდა, ზარმარა, და თმონი, და სამეფო: მიეგებოდეს
ესე ყოველნი მდინარესა ზედა დიდსა და ღრმასა, დააყენა მეფემან ერი იგი წყალსა
იმიერ
და ამიერ, და აკურთხეს წყალი იგი, და შთაჵდა ყოველი იგი ერი, და განიბანნეს და
აღმო
ჵდეს აღმოსავალსა ერთსა, და დასდებდა მღდელი ყოველსა მას ერსა ჵელსა, და იყო
მუნ ათ დღე, და აზიარნა საიდუმლოსა ქრისტესსა ერნი ყოველი: დაუტევნა
მღდელნი, განუწესა წესი ყოველი, და ამისსა შ~დ მისცა მშვიდობა ყოველთა და
წარვიდა
ნიჭითა დიდითა ჰრომედ, და განიზრახა გონებასა თჴსსა, წარვიდე იეროსალიმად, და
ვამსა
ხურო ნიჭი ესე ჩემი ადგილთა ღ~თისათა: წარვიდა ზაბილონ, და განუყო ყოველი იგი

მონაგები გლახაკთა, და პირველ ხსენებული იგი დევტალარი პატრიაქ ქმნილიყო, და
ფრი
ად დაიმეგობრნეს ურთიერთას ზაბილონ და პატრიაქი, ჰრქვა სარანიამფორმან პატრი
აქსა: ესე ზაბილონ მამა და ებაზი ბრანჯთა, კაცი სრული ღ~თისმოშიშებითა,
და სიბრძნითა, მიეც უკვე და შენი სოსანა ცოლად მისა, და სთნდა წმიდასა პატრია
ქსა, და მისცა სოსანა ცოლად, და წარვიდა თჴსად ქალაქად კოლასტრად:
ესე წმიდა ნინა მოძღვარი ქართლისა მათგან იშვა ოდენ თჴნიერ სხვისა შვილისა,
და აღზარდა დედამან მისმან სოსანა მსახურებასა შინა გლახაკთასა, და ვითარ იქმნა
ნინა ათორმეტისა წლისა, მშობელთა მისთა განყიდეს ყოველი მონაგები მათი,
და წარვიდეს იეროსალიმად, მაშინ ზაბილონ დაიწერა პატიოსანი ჯვარი პატრია1-27 სტრ., 48
ქისაგან, და იჯმნა ცოლისაგან თჴსისა, შეიტკბო მკერდსა თჴსსა ასული თჴსი წმი
და ნინა, და დაღვარნა ვითარცა წყარონი ცრემლნი თვალთაგან პირისა მისისათა:
და თქვა შენ მხოლო ასულო ჩემო ესერა დაგიტეობ ობლად ჩემგან, და მიგითვალავ
შენ მამასა ზეცათასა ყოველთა მზრდელსა ღ~თსა, რ~ იგი არს მამა ობოლთა, და
მსაჯული ქვრივთა, და ნუ გეშინინ შენ შჴლო ჩემო: შენ ხ~ მარიამ მაგდანელი
სა შური აღიღე ქრისტეს სიყუარულისთჴს, და დათა მათ ლაზარესთა, და თუ
ეგრეთ შეიყუარო იგი ვითარცა მათ, ეგრეთვე მოგცეს შენ ყოველივე რაცა სთხ
ოო, დაუტევა ამბორის ყოფა საუკუნო და წარვიდა წიაღ იორდანესა კაცთა
მათთანა ველურთა სადაყოფა მისი უწყის დამბადებელმან ღ~თნ: ხ~ დედა მისი მის
ცა პატრიაქმან მსახურებად გლახაკთა დედათა: და წმიდა ნინა მსახურებდა ნი
ამფორსა სომეხსა დვიანელსა, ორ წელ, და ჰკითხვიდა ყოვლადვე ვნებათა მათ ქრის
ტესთა ჯვარცმისა და დაფლვისა და აღდგომისა ძალსა, და სამოსელისა მისისა ტილო
თა და სუდარისასა მიწყებით ყოველსა: რ~ არავინ ყოფილიყო, და არცა იყო შორის
იეროსალიმსა, სწორ მისსა მეცნიერობითა სჯულისა, ძველისა და ახლისა ყოველსა
ვე ზედა მიწევნით: ხ~ იწყო, უწყებად მისა და ჰრქვა, ვხედავ შჴლო ჩემო ძალსა შენ
სა, ვ~ა ძალსა ლომისა ძუსასა, რომელი იზახებენ ყოველთა ზედა ოთხფერჵთა, გინა
ვ~ა არწივი დედალი, რომელი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უფროს მამლისა, და ყო
ველი ჵმელეთი გუგასა თვალისა მისისასა, მცირისა მარგარიტისა სწორად შეი
ყენის, განიხილის და განიცადის საჭმელი მისი ცეცხლებრ, და რაინახნის მიუტე
ვნის ფრთენი, და მიეტევის მას ზედა, ეგრეთ იყოს ცხოვრება შენი: აწ ვიწყო
და გითხრა ყოველივე, ოდეს იხილეს ღ~თი იგი უკუდავი კაცთა მოკვდავთა ქვეყან
ასა ზედა რომელი მოსრულიყო მოწოდებად წარმართთა, ვ~ა თჴთ ინება ხსნა
სოფლისა, იწყო კეთილის ყოფად ჰურიათა მკვდართა აღდგომად, ბრმათა ახილვ
ად, სნეულთა განკურნებად, ესე შეიშურვეს, და შეიზრახნეს, და წარავლინნეს
სტრატიოტნი ყოველსა ქვეყანასა სწრაფით მოსვლად ჰურიათა, და თქვეს, რ~ ესე
რა წარვწყმდებით მოვედით და შემოვკრბეთ ყოველნი: მაშინ მოიწინნეს ყოვ
ლით ქვეყანით კაცნი რიცხვნი სწავლულნი სჯულისა მოსესსა, რომელნი იგი
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ანტაკრად წინა აღუდგეს სულსა წმიდასა: ანტაკრად რა იგი ჯერ იყო ყოფად
ქვეყანასა მათ აღასრულეს, ჯვარსაცვეს და სამოსელსა მისსა ზედა წილიგდეს:

და ხდა წილითა მით ჩრდილოელთა მცხეთელთა მოქალაქეთა კვართი იგი უკერავი,
ხ~ დაფლეს იესო და დაკრძალეს საფლავი მისი, ა~დ იგი აღდგა ვ~ა თქვა პირველად,
და ტილონი იგი პოვნეს საფლავსა შინა: და შ~დ რაოდენთამე ჟამთა მივიდეს ჵელთა
ლუკა მახარებლისათა, და დასხნა იგინი სადაცა თჴთ იცის, ხ~ სუდარი არა იპოვა,
ა~დ თქვეს ვიეთმე პეტრესთჴს ვითარმედ ჵელეწიფა აღხმადო და აქს მასო, ა~დ გან
ცხადებულად არა გვითხრეს: ხ~ ჯვარნი ამასვე ქალაქსა შინა დამარხულარიან
არამედ ადგილი მათი არავინ იცის, ოდეს ინებოს ღ~თნ გამოჩნდეს იგინიცა:
ვითარცა ესმა ესე ყოველი წმიდას ნინას ნიაფორისგან, მისცა კურთხევა და მადლი
ღ~თსა, და კვალად ჰკითხა სადაარს ჩრდოლოსა იგი ქვეყანა, სადაარს სამოსელი იგი
უფლისა ჩვენისა: ჰრქვა ნიაფორმან, ქალაქი მცხეთა ქვეყანა ქართლისა სომხითისა,
მთიულეთი არს საწარმართო, რ~ ჟამსა ამას უჟიკთა საჵელმწიფოდ შექმნილარს იგი:
ხ~ მათ დღეთა შინა მოვიდა დედაკაცი ვინმე ეფესოთ თაყუანის ცემად წმიდისა
აღდგო
მისა: და ჰკითხვიდა დედაკაცსა მას ნიაფორი, ვითარმედ ელენე დედოფალი ჯერეთცა
ეგე ვითარსა ცთომასა და ბნელსა შინა არსა: ხ~ მან ჰრქვა ესრეთ ვითარმედ ვარ მჵევა
ლი მათი, და მახლობელი განზრახვასა მათსა ყოველსა, ცხადსა და დაფარულსა, და
უწყი მე
მისი რ~ აქვს მას დიდი წადიერება ქრისტეს სჯულისა, და ნათლისღებისათჴს:
ხ~ ესმა რა ესე მის დედაკაცისაგან წმიდასა ნინას, ჰრქვა ნიაფორსა ესრეთ ვითარმედ წა
რმგზავნე მე და მივიდე დედოფლისა ელენესა: ნუ უკვე მივეახლო სიტყჴს გებად ქრის
ტესთჴს წინაშე მისსა: ხ~ ნიაფორმან აუწყა პატრიაქსა წადიერება ესე და საქმე ნინა
სი: ხ~ დედისძმამან მოუწოდა წმიდასა ამას ნინას დისწულსა თჴსსა, და დაადგინა იგი
აღსავალსა წმიდისა საკურთხევლისასა, და დაასხნა ჵელნი მისნი წმიდანი მჵართა
ზედა მისთა, სულთითქვნა ცადმიმართ სიღრმისა გულისა მისისათა და თქვა უფა
ლო ღ~თო საუკუნეთაო ჵელთა შენთა შევვედრებ ობოლსა ამას შჴლსა დისა ჩემისასა,
და წარვავლინებ ქადაგებად ღ~თაებისა შენისა, რათა ახაროს აღდგომა შენი სა
დაცა სათნოიყოს სრბა ამისი, ექმენ ქრისტე ღ~თო ამას მოგზაურ, ნავთსადგურ მოძ
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ღვარ, ენა მეცნიერ ვითარცა უწინარეს ამისსა მოშიშთა სახელისა შენისათა:
და უჯმნა დედისაგან თჴსისა ამბორისყოფითა განშორებისათა, და გამოსახა მის ზ~ა
სასწაული ჯვარისა, და ესრეთ ლოცვითა ღ~თისა მიმართ და კურთხევითა განუტე
ვა და წარემართა წმიდა ნინა დედაკაცისა მისთანა ეფესოთ მოსრულისა, და ვითარ
მიიწივნეს სამეფოს ჰრომს სახიდ დედაკაცისა რომელსა იგი თანა მოგზაურ ექმნა, იხი
ლეს მუნ დედოფალი ვინმე, და ტომი მეფეთა, სახელით რიფსიმე, და დედა მძუ
ძე მისი გაიანე, რომელნი ესე იყოფოდეს მონასტერსა შინა ქალწულთასა, და
ჰსუროდა ქრისტესთჴს, და მომლოდე იყუნეს იეროსალიმით ნათლისღებასა,
მაშინ დედაკაცმან მან წარუდგინა წმიდა ნინა, და აუწყა საქმე მისი დედოფალ
სა რიფსიმეს, რომელი იგი იხილარა ქრისტეს მოყვარემან რიფსიმე სიხარულ
ით შეიტკბო, და შეიწყნარა სახიდ თჴსად წინაშე მისსა წმიდა ნინა, ჵელთაგან
მის დედაკაცისა თანა მოგზაურისა: და ესრეთ იყოფოდარა მისთანა წმიდა ნინა

მასვე შინა წელიწადსა ნათელიღო რიფსიმე, რომლისათჴს იგი სურვიელიყო, მის
თანა გაიანეცა დედა მძუძემან მისმან, და სხვათა მათ სახლეულთა მისთა რიცხვით
ა ორმეოცდა ათთა სულთა, ჵელსა შინა წმიდისა ნინასსა, და იყოფოდეს მონასტერ
სა შინა თჴსსა, და მათთანა წმიდა ნინა ორწელ:
მათ დღეთა შინა წარავლინნა კეისარმან ძიებად ქალისა ქმნილ კეთილისა, და
შვენიერისა, რათამცა უპოვეს ღირსი ცოლად მისსა, და ვითარ მოიწინეს მეძიებელ
ნი იგი მონასტერსა ქალწულთასა, და იხილეს და განიცადეს რიფსიმე, და გამო
იკითხეს გვარი მისი, და ცნეს მეფეთა ნათესაობა მისი, რომლისა სახე ფრიად სთნ
და შვენიერება მისი, რომლისა ვერ სადა ეხილვა მსგავსი ხილვითა და შვენიერე
ბითა, და გამოსახეს სახე შუვნიერებისა და ხატისა მისისა ფიცარსა ზედა. და წარ
გზავნეს წინაშე კეისრისა რომელი იხილა კეისარმან ფრიად სთნდა და სიხარულ
ით აღივსო, და განაწესა აღსრულება ქორწილისა მრავლითა სიხარულითა:
რომლისათჴსცა მსწრაფლ წარავლინნა მოციქულნი და განმგებელნი ყოველთა
შინა საბრძანებელთა მისთა, რათა ყოველნი დიდითა სიხარულითა მოვიდენ ბრძანე
ბითა ქორწილსა ამას სამეუფოსა: ხ~ იხილესრა ყოვლად წმიდათა მათ დაფარუ
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ლი იგი მანქანება მტერისა, და ისარნი მისნი განჵურვებულნი რომლითა იგი ისწრ
აფდა სისრად წმიდათა ქრისტესთა, იურვოდეს რ~ ჭური რისხვისა იპოვა მეფე ვ~ა
გველი სამოთხესა შინა, მსახრველ ექმნა, ეგრეთვე აქა მსგავსად მისსა უსჯულო
ესე რომელსა აქვნდა შეგინებული თაყუანისცემა ბილწთა და შეგინებულთა კერპთა:
ხ~ იხილესრა ნეტარმან რიფსიმე და გაიანე სხვათა მათ წმიდათა დედათა განსაცდე
ლი ესე მათზედა მოწევნულად, მაშინ მოიხსენეს მათუბიწო იგი აღთქმა, და ღირსი
ქებისა მარტოებით ცხოვრება, რომელსა იგი იყუნეს განსწავლულ და გოდებით
ტიროდეს გამოხატვით შესწავებისა მისთჴს წინაშე მეფისა უსჯულოსა, შვენიერ
ებისა წმიდისა რიფსიმესა, რომელი იგი გამოხატვით წარგზავნეს, და მისცეს თა
ვნი თჴსნი ფიცხელსა მოღვაწებისა კანონსა, ლოცვითა და ვედრებითა ღ~თისათა და
უცადებელითა და მჵურვალითა, და ერთობით განზრახვითა ურთიერთას ყოველ
თავე დაუტევეს ქვეყანა იგი ფარულად ორმეოცდა ათსამმეტმან სულმან, და მო
იწინნეს ლტოლვილნი არეთა და სანახებთა სომხითისათა, ადგილსა მას რომელსა
ჰქვიან ახალ ქალაქ უაღრეს შენებულსა, რომელარს დვინი, საყოფელი სომეხთა
მეფისა, და შევიდეს მუნ, ტალავართა მათშინა საწნეხელთასა, რომელნი იგი იყუნეს
შენებულ ჩრდილოთ კერძ, და აღმოსავალით და იზრდებოდეს მუნ შინა ჵელთ
საქმრისა თჴსისა განვაჭრებითა: ხ~ იხილარა კეისარმან რ~განერნეს ჵელთაგან
მისთა და ტრფიალებისაგან მისისა ბოროტისა, წმიდა რიფსიმე და სხვანი იგი მი
სთანანი აღივსო უნუგეშინისცემოთა მწუხარებითა, და წარავლინნა კაცნი
ყოველთა ადგილთა მოძიებად მათდა: მაშინ მოიწივნეს მოციქულნი კეისრი
სანი წინაშე თრდატ სომეხთა მეფისა, და მოართვეს წიგნი კეისრისა, რომელსა წე
რილიყო ესრეთ, თჴთ მპყრობელი კეისარი საყუარელსა ძმასა და მეგობარსა, და
თანა მოსაყდრესა ჩემსა თრდატს გიკითხავ, უწყებულ იყავნ ძმობა შენი და
თანა შემწეობა, რომლისათჴს იგი პირველად გვევნების შეცთომილისა მის
ქრისტიანთა ნათესავისა, რ~ ყოვლადვე შეურაცხ იქმნების ჩუენი უფლება მა

თისგან კრებულისა და საწუნელარს ჩვენი ჵელმწიფება მათგან, რ~ იგინი
ჯუარცმულსა ვისმე მომკუდარსა მსახურებენ, და ძელსა თაყუანისცემენ, და თა
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ვისა მათისა სიკვდილსა უფლისა მათისათჴს დიდებად შეირაცხებენ, და არა ეშინის
ჰურიათაგან, და მოკლლისა მისგან ჰრიათაგან და ჯვარცმულისა ეშინის, და
შეცთომილარიან მეფეთა აგინებენ, ღმ
ერთთა შეურაცხყოფენ, და ძალსაცა მზისასა და მთოვარისასა და ვარსკვლავთა
ნათლი
სასა არად შეჰრაცხიან, ა~დ შექმნილად იტყჴან მათ ჯვარცმულისა მის მიერ, და ე
სრეთ მიაქციეს ქვეყანა ვიდრემდის მამანი დედათაგან, და დედანი მამათაგან ცოცხ
ლვე განაშორნეს, დაღაცათუ დიდითა ქადებითა, და ფრიადითა სატანჯველითა
მოვსწყვიდენით, ა~დ კვალადცა უფროსად განმრავლდეს: ხ~ აწ შემემთხვია ნა
თესავისა მათისაგანისა ქალისა ხილვა ერთისა ჭაბუკისა: და განვიზრახე მოყვანება
მისი ცოლად ჩემდა: ხ~ მას არცაღათუ ვ~ა მეფისა უთქვა გულმან მისმან სურ
ვილად ჩემდა, ა~დ საძაგელად და არა წმიდად შემრაცხეს მე, რომლითაცა მეოტ
იქმნეს ფარულად ჩემგან, და კერძოთა ქვეყანისა შენისათა წარმოსრულარიან,
უწყებულიყავნ შენდა ძმაო ჩემო, მოიძიენ იგინი და ჰპოვნნე რა მისთანანი
იგი სიკვდილით მოაკვდინენ: რ~ რომელი მათ შეაცთუნეს შვენიერი ხატითა, და სახე
ლით რიფსიმე ჩემდავე წარმოავლინე, და უკეთუ შენ გთნდეს იგი, თავისა შენისა
თჴს იგულვე, რ~ არა იპოვო სხვა მსგავსი მისი იონთა სოფელსა შინა, და ცოცხ
ლებითმცა იყოფები შენ მსახურებასა შინა ღ~თთასა:
ხ~ აღმოიკითხა რა თრდატ ბრძანება ესე კეისრისა, იწყო მყის მოსწრაფებით
ძიება მათი, და ჰპოვნარა საწნეხელთა მათშინა პირველ ხსენებულთა, და იხი
ლარა რიფსიმე აღივსო ტრფიალებითა გულისთქმისათა, და სიხარულითა
დიდითა, და დაამტკიცება მოყვანება მისი ცოლად მისა: ხ~ ურჩექმნარა თრდა
ტს საქმისა ამისთჴს წმიდა რიფსიმე, მაშინ იწამა იგი მის მიერ წამებისა ღვაწ
ლითა, მისთანა გაიანეცა დედა მძუძე იგი მისი: და სხვანი მრავალნი მათთანანი,
ვ~ა წერილარს წიგნსა მას წამებისა მათისასა, და გვეუწყებიან სასწაულნი იგი
რომელნი იქმნეს ჟამსა წამებისა მათისასა, მოქცევასა შინა სომეხთასა, რ~
თრდატ მეფე განგებითა ღ~თისათა ეშვად შეიცვალა: ხ~ რომელნიმე მათგანნი
წმიდანი დაიმალნეს და ივლტოდეს, რომელთათანავე მაშინ ესე წმიდა ნინა
დამალულიქმნა ეკალთა შორის ვარდისათა, რომელი იგი ჯერეთ არღა გამო
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მღებელქმნილიყო ყვავილისა ჟამსა, და ესრეთ დამალულრა იქმნა წმიდა ნინა, და ი
ხილა მუნითგამო სახითა მთავარ დიაკონისათა შთამომავალი ზეცით, ნათლისა ო
ლარითა მოსილი, და მპყრობელი სასაკმეველისა ჵელთა მისთა, რომლისა კვამლსა სა
ხე სულნნელება დაჰფარვიდა ცათა, და კვალად იყო მისთანა ერთა სიმრავლე
ზეცისათა
რ~ მას ჟამსა განეყოფოდეს ჵორცთაგან სულნი წმიდათა მოწამეთანი, რომელნი
იგი შეიერთნეს ბრწყინვალეთა მათ ზეცისა ძალთა, და ესრეთ ცადმიმართ აღიწე

ოდა, რომელი ესე იხილარა ესრეთ წმიდამან ნინა ღაღადყო ესრეთ, უფალო უ
ფალო რად დამიტეობ მე შორის ასპიტთა იქედნეთა: მაშინ ჵმა ესმა ზეგარდა
მო რომელი ეტყოდა, ვ~დ ესრეთვე იყოს შენიცა წარყუანება სასუფეველად წინა
შე ღ~თისა ჟამსა. ეგე ეკალი რომელიარს გარემოს შენსა ყოველივე იქმნეს ფურც
ელ ვარდისა სუნნელი, ა~დ აღდეგ და ვიდოდე ჩრდილოთ კერძო, სადა იგი ფრიად
არს სამკალი, ხ~ მუშაკი ყოვლად არა: ამისსა შემდგომად წარმოვიდა მუნით წმი
და ნინა, და მოიწია ორბანთად საზღვართავე სომხითისათა, და მუნ დაიზამთრა ჭირ
თა შინა მრავალთა. და თთვესა მეოთხესა მარტითგან რომელ არს ივნისი,
წარმოემართა
და მოიწია მთათა ჯავახეთისათა, სადა იგი მიემთხვია ტბასა დიდსა
გარდამომდინარესა
რომელსა ეწოდების ფარავანა: ხ~ მიხედნა რა მუნით, და იხილნა მთანი ჩრდილო
სანი, დღეთა მათ ზაფხულისათა სავსენი თოვლითა და ჰაერითა სასტიკისათა, შე
ძრწუნდა წმიდა ნინა, და თქვა უფალო უფალო მიიღე სული ჩემი ჩემგან, და
დაყო მუნორიდღე, და ითხოვა საზრდელი მეთევზურთაგან ტბასა მას შინა მონადირ
ეთასა: და რ~ მწყემსნიცა იყუნეს ადგილსა მასვე, და ჵმილვიდეს რა საჵმილავსა ღა
მისასა სამწყსოსა ზედა მათასა ჰხადოდეს იგი შემწედ და მფარველად მათდა ღ~თთა
მათთა არმაზს და ზადენს, და აღუთქმიდეს მათ შესაწირავთა: ოდეს მოვიდეთ წი
ნაშე თქვენსა მშვიდობით: და ამას იტყოდეს იგინი ენითა სომხურითა, რომელი ე
სე ესწავლა მცირედრამე ნინასცა პირველვე ნიამფორისაგან, და ჰპოვა მწყემსთა
მათ შორის მზრახველი სომხურისა ერთი, და ჰკითხა და ჰქვა ენითა სომხურითა
ვ~დ რომლისა სოფლისანი ხართ: ხ~ მან მიუგო და ჰრქვა, ვ~დ ვართ ჩვენ დაბით
ელარბ
ინით, და საფურცლით და ქინძარელნი, რაბატელნი, დადიდისა ქალაქისა
მცხეთისანი
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სადა ღ~თნი ღმერთობენ, და მეფენი მეფობენ: და ჰ~კითხა, სადათარს მცხეთა, ხ~ მან
მიუგო ვითარმედ გარდამდინარე ესე ტბისსთანა წარვლის ქალაქსა მას მცხეთასა:
ხ~ წმიდასა ნინას შეუძნდა და სიგრძე გზისა მის, და სიბრტყე მთათა მათრომელ
იხილა,
და ამისთჴს შეძრწუნებულმან სულთითქვნა დაიდვა ლოდი ერთი სასთუმალ, და
ესრეთ მიიძინა გარდასადინელსა მას ტბისასა: და ვითარ იგი ეძინა, მოვიდა კაცი ერ
თი ჩვენებით ჰასაკითა ზომიერ: ხ~ თმითა ნახევარ თმოსანი, და მისცა მან წიგნი და
ბეჭდილი წმიდასა ნინას, და ჰრქვა მიართჴ ესე მსწრაფლ ქალაქსა შინა მცხე
თას, მეფესა მას წარმართთასა: ხ~ წმიდამან ნინა იწყო ტირილად, და ჰრქვა მას
ვედრებით, ვითარმედ მე უფალო დედაკაცი ვარ უცხო და უმეცარი, არღა
მრავლის მეტყველად მეცნიერ, ვითარ მივიდე უცხოსა ქვეყანასა, და კაცთა მათ
უცხო თესლთა: მაშინ განუსხნა წიგნი იგი, და იყო წერილი ჰრომაელებრ რო
მელსა ზედა იყო ბეჭედი იესო ქრისტესი, და წერილიყუნეს მას შინა ათნი სიტ
ყვანი, მსგავსადვე ფიცართა მათ ქვისათა მოსესზე, მისცა კითხვად წმიდასა ნინას
და იყო დასაბამი სიტყუათა მათ ესე:

ა სადაცა იქადაგოს სახარება ესე, მუნცა ითქმოდის დედაკაცი ესე:
ბ არცა მამაკაცება არს, არცა დედაკაცება, ა~დ თქვენ ყოველნი ერთხართ:
გ წარვედით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი, და ნათელსცემდით მათ სა
ხელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა წმიდისათა:
დ ნათელი გამობრწყინვებად წარმართთა ზედა, და დიდებად ერისა შენისა
ისრაილისა:
ე სადაცა იქადაგოს სახარება ესე სასუფეველისა, მუნცა ითქმოდის ყოველსა სოფელსა:
ვ რომელმან თქვენ შეგიწყნარნეს მე შემიწყნარა, და რომელმან მე შემიწყნაროს,
შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი:
ზ რ~ ფრიად უყვარდა მარიამ უფალსა, რ~ მარადის ისმენდა სიტყვასა მისსა ჭ~ტსა:
ჲ ნუ გეშინინ მათგან რომელთა მოსწყვიდნენ ჵორცნი თქვენნი, ხ~ სულისა ვერ შემძ
ლებელარიან მოწყვედად:
თ ჰრქვა მარიამს მაგდალინელსა იესო, წარვედ დედაკაცო და ახარე ძმათა ჩემთა:
ი სადაცა ჰქადაგებდეთ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა:
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ვ~ა წარიკითხნა სიტყუანი ესე წმიდამან ნინა, იწყო ვედრებად ღ~თისა მიმართ, და
გულისხმაჰყო ვითარმედ ზეცითიყო ჩვენება ესე, და აღიხილნა თვალნი ზეცად და
ითხოვა მაღალთა შინა დამკვიდრებულისა, და ყოვლისა გარე შემცველისა ღ~თისა
გან შეწევნა მისი, და წარემართა და მიჰყვა მდინარისა მას ტბისაგან გარდამომდ
ინარესა, რომელი იგი წარმდინარეობს დასავლით: მერმე კვალად იწყებს აღმოსა
ვალით დინებასა, მიუდგა გზათა ძნელთა და ფიცხელთა, ნახნა ჭირნი დიდნი გზა
თაგან, და შიშნი დიდნი მჵეცთაგან, ვიდრე მიწევნადმდე ადგილსა მას რომელსა იწყებს წყალი იგი აღმოსავალით დინებასა, და მიერითგან იქმნა ლხინება მისი,
რ~ ჰპოვნა მუნ მოგზაურნი, რომელთათანა მიიწია სანახებსა ქართლისასა, ქალა
ქსა მას რომელსა ეწოდების ურბნისი, სადა იგი იხილა ერი უცხო, და უცხოთა
ღ~თთა მსახურნი: რ~ თაყუანისცემდეს იგი ღ~თად მათდა, ცეცხლსა, ქვასა,
ძელთა, რომლისათჴსცა შეეურვა სულსა ამის წმიდისასა, და შევიდა უბანსა
ჰურიათასა, რომელთაცა ზრახვიდა მათთანა ენისათჴს ებრაულისა: რომელსა იგიცა მეცნიერიყო, და დაყვნა მუნ თვისა ერთისა დღენი, და განიცდიდა საქმესა
და ძალსა მის ქვეყანისასა: ხ~ აღიძრნეს დღესა შინა ერთსა, ერნი დიდნი სი
მრავლითა მით ქალაქით წარმავალნი დედად ქალაქად სამეუფოდ მცხეთად, მო
ვაჭრებად საჵმართა რათამე, და ზორვად წინაშე არმაზ ღვთისა მათისა: და
წარჰყვა წმიდა ნინა მათთანავე: ხ~ ვითარ იგი მიიწივნეს ქალაქად მცხეთად
და დაისადგურეს მათ წიაღმოგვთასა ჵიდსა მას ზედა: იხილა მუნ მოგობა ცეც
ხლის მსახურთა მათ ერთა და საცთური, და ტიროდა წმიდა ნინა წარწყმედასა
მას ზედა მათსა, და იგლოვდა უცხოებასა თჴსსა: და აჰა ხვალისა დღე იყო
ჵმა ოხვრისა და ზარისაყვირისა საშინელი, და გამოსლვა ერისა ურიცხვისა, ვი
თარცა ყვავილთა ველისათა, და ზარი საშინელი გამოვიდოდა ვიდრე გამოსვლა
დმდე მეფისა, და ვითარ იგი მოიწია ჟამი, იწყო სივლტოლა და მიმოდაბნევა ყოვლი
სა კაცისა, და შიშისაგან შეივლტოდეს, და დაიმალვოდეს საფარველსა შინა
თჴსსა: და აჰა მყის გამოვიდა ნანა დედოფალი, და შ~დ მისსა გამოვიდა სიმრავლე

ერისა ნელიად, და შეამკვეს ყოველნი გზანი და ფოლორცნი, და სამოსელთა მ~რ
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თჴთო ფერთა, და ფურცელთაგან ხეთასა: მერმეღა გამოვიდა მეფე მირიან საზა
რელითა შეუდგამითა ხილვითა, და იწყო ყოველმან ერმან ქებად მეფისა, და ჰკითხა
წმიდამან ნინა დედაკაცსა ვისმე ჰურიასა, ვითარმედ რა არს ესე, ხ~ მან ჰრქვა ღ~თი
ღმერთთა მათთა არმაზ უწესს მათ წინაშე მისსა აღსლვად, რომლისა მსგავს არა
არს სხვა კერპი: და ეუწყა წმიდასა ნინას, აღვიდა დხილვად კერპისა მის არ
მაზისსა ერისა მისთანა, რომლითა აღივსნეს მთანი იგი და განაშვენებდეს დროშა
თა მიერ და სამკაულთა, ვითარცა ყვავილნი ველისანი: და შეუსწრო წმიდამან
ნინა ციხედ არმაზად, და დადგა იგი მახლობელად კერპისა მის ნაპრალსა ზღუ
დისასა, და ხედვიდა საკვირველებასა მიუწდომელსა, და ენითა გამოუთქმელსა,
ვითარ
იგი იყო შიში და ძრწოლა ზარისა სახდელი მეფეთა მათ, და ყოვლისა ერისა წინა
შე კერპთა მათ წარმოდგომილთა: ხ~ იხილა მუნ წმიდამან ნინა მდგომარე კაცი
ერთი სპილენძისა რომელსა ეცვა ტანსა მისსა ჯაჭვი ოქროსა: და თავსა მისსა ჩაფ
ხუტი ოქროსა: სამჵრენი და თვალნი მისნი იყუნეს ზურმუხტისა, და ბივრი
ტისანი: და ეპყრა ჵმალი ჵელსა მისსა ელვარე და ბრწყინვალე, რომელი იგი ი
ქცეოდა ჵელსა შინა მისსა, და შიშითა მისისა მიმთხვევისა და სიკვდილისა მის მი
ერითა, არავინ განუკრძალველად შეემთხვეოდეს კერპსა მას, ა~დ ესრეთ განიკით
ხის თავი თჴსი და თქვის: ჶ~ი ჩემდა უკეთუ დასამე ვაკლდი დიდებასა დიდისა
ამის ღ~თისა არმაზისასა: ანუ შესამევსცეთ სიტყუად ებრაელთათანა, გინა მო
გუთათანა სმენასა ოდენ დათხვეულ ვიყავ მზისა მსახურთასა, და მათსა რომელნი
იგი იტყვიან უმეცრებით დიდსა ვისმე ღ~თსა, და ძესა ღ~თისა ზეცათასა, და იპოოს
რამე ესე ვითარი ბიწი. და მცეს მე მახვილი მისი, რომლისაგან ეშინის ყოველსა
და ქვეყანასა, და ესრეთ წინასწარვე განკითხვითა თავთა თჴსითა შიშითა და ძრწო
ლითა თაყუანისციან მას: და კვალად იყო მარჯვენით მისსა სხვა კერპი ო
ქროსა, სახითა კაცისათა მდგომარე, და სახელი მისი გაცი: და მარცხენით მისსა
უდგა კაცი ვეცხლისა, და სახელი მისი გაიმ: რომელნი იგი ღ~თად უჩნდენ ე
რთა ქართლისათა: მაშინ ვ~ა იხილა ნეტარმან ნინა, იწყო სულთქმით და
ცრემლით ტირილად ღ~თისა მიმართ, ცთომითა მათთჴს ქვეყანისა ჩრდილო1-27 სტრ., 57
სათა, და მიფარვისა მასთჴს მათგან ნათლისა და უფლებისა მათზედა ბნელისათჴს, რ~
მიხედნა მეფეთა მათ დიდძალთა და ყოველთა მთავართა, რომელნი იგი ცოცხლივ
შთა
ენთქნეს ჯოჯოხეთს. დაეტევათ დამბადებელი, და ქვათა და ძელთა, სპილენ
ძსა და რვალსა განჭედილსა ღ~თად თაყუანისცემდენ, და ესენი იცნობებოდეს
ყოვლისა შემოქმედად: მაშინ მოეხსენა წმიდასა ნინას მაშინ სიტყუა იგი რომელი
ამცნო დედის ძმამან მისმან იობანალ პატრიარხმან ღ~თისამან წმიდამან: ესრ
ეთ ვითარმედ მამაკაცსა სრულსა წარგავლინებ, და მიწევნად ხარ ქვეყანასა უც
ხოსა და ნათესავთა. დარაგველ ზეველი ბარკადულ: რომელარს ბრანჯულად
კაცთა ღ~თისმბრძოლთა და მჵდომელთა: მაშინ აღიხილნა ზეცად მიმართ და

თქვა: უფალო მრავლითა ძალითა შენითა გეცრუვნეს შენ მტერნი შენნი, და
მრავლითა სულგრძელებითა შენითა იქმენ, რასაცა იქმან და მოიგონებენ ყო
ველსა მტვერებრ და ნაცრებრ განქარვებადნი ესე ქვეყანასა ზედა, ა~დ ნუ უ
გულებელსჰყოფ რომელი შექმნეს ჵელთა შენთა კაცი ხატად შენდა: და რომ
ლისათჴს ერთი სამებისაგანი განჰკაცენ და აცხოვნე ყოველი სოფელი, და მოხედ
ენ წყალობით, ამათცა ზედა ნათესავთა, და შეჰრისხენ სულთა ამათ ბოროტთა
და უჩინოთა სოფლის მპყრობელთა მთავართა ბნელისათა, და შთაჵადენ ადგილ
თა ძნელთა: და მიჩვენე მე უფალო ღ~თო მამისა და დედისა ჩემისაო, მჵევალსა ა
მას შენსა: და ნაშობსა მონათა შენთასა, რომელ იხილონ ყოველთა კიდეთა ქვეყანი
სათა მაცხოვარება შენი, და რათა ჩრდილო ბღვარსათანა იხარებდეს, და ყოვე
ლმან ერმან მხოლოსა ღ~თსა თაყუანისგცენ, ქრისტეს იესოს მიერ ძისა შენი
სა, რომელსა შვენის მადლობა, და დიდების მიცემა უკუნისამდე:
და ვითარცა დაასრულა ლოცვა ესე წმიდამან ნინა, და მყის წამისყოფითა
საღ~თოთა, აღდგეს დასავლით ქარნი, და ჰაერნი ღრუბელთათნა, ხილვითა
საშინელითა, და ჵმითა ზარის სახდელითა ქუხილისათა, და მოჰბერნა ნიავმან
მზისა დასავლისამან სული ჯერკვალი სიმწარისა სიმყრალისა, რომელი ესე
იხილა სიმრავლემან ერისამან მათზედა მომავალად: მაშინ იწყეს მსწრაფლ სი
რბილად შელტოლვად ქალაქთა და სოფელთა თჴსთა: და რ~ მცირედ დრო სცა
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ღ~თნ ვიდრე განრინებადმდე თავთა მათთა და ყოფად ამისსსა რათამცა შეესწრნეს
იგინი მომსვრელსა მას, საყოფელთა შინა თჴსთა: და ვითარ განიბნივნეს იგი ყო
ველნი, მეყსეულად მოიწია რისხვისა იგი ღრუბელი მწარედ სასტიკი: და მოიღო
სეტყუა სწორი ქვისა, ორთა მიერ ჵელთა მძლედ ძლით სატყორცებელი, ადგილ
სა მას ოდენ, ზედა საყოფელსა კერპთასა, და შემუსრვით დააწვლილნა იგინი:
და დაარღვივნა ზღუდენი იგი ქარისა მიერ სასტიკისა: და შთაიბნივნეს იგი კლდ
ეთა ნაპრალთა მათ შინა: ხ~ წმიდა ნინა ეგო უვნებელად დაცული ადგილ
სა მასვე, სადა იგი პირველ შესრულ და მდგომარე იყო: ხ~ დღესა მეორესა გა
მოვიდა მირიან მეფე, და ყოველი იგი ერი ძიებად ღ~თთა მათთა, და არა ჰპოვებ
დეს, რომლისათჴს დაეცა მათ შიში და ძრწოლა, და განკუირვებამან შეიპყრნა, და
უმრავლესნი იგი ერნი იტყოდეს გულფიცხელნი მიუდრეკელნი ესრეთ, ვითარ
მედ, ქალდეველთ ღ~თი ითრუჯან, და ჩვენი ესე ღ~თი არმაზ ყოვლადვე ურთიე
რთარს მტერარიან: რ~ ამან ოდესმე მათზედა ზღვა მოაქცია, და აწ მან შური ი
ძია, და მოაწია ესე ამას ზედა: ხ~ რომელნიმე ესრეთ იტყოდეს, ვითარმედ რომ
ლისა ღ~თისა ძალითა, თრდატ სომეხთა მეფე ეშვად შეიცვალა, და კვალად ე
შვისაგან კაცადვე მოაქცივნა, მან უკვე ღ~თნ ჰყო, და მოაწია ესე რისხვა ღ~თისა მათ
ზედა: და ამას ესე ვითარსა იტყოდეს ამისთჴს მაშინ, რ~ ვინათგან მეფე თრდატ ქრი
სტეს ძალითავე ეშვად გარდაქცეულიყო: და ძალითავე ქრისტესითა კვალად კაცად
ვე შეცვალებულიყო, მიერითგან ქება დიდება ქრისტესი არღარა ფარულად ი
თქმოდა ქართლს შინა: რ~ მადლსა ღ~თისასა ეწყო მიფენა აღმოსავლეთს: ხ~ მას
ვე დღესა რისხვისა, და კერპთა შემუსრვისასა, დასცხრა სეტყუა იგი, და ქარი სას
ტიკი: მაშინ გამოვიდა წმიდა ნინა კლდისა მისგან ნაპრალისა, და ჰპოვა თვალი ი

გი ბივრიტი, აღიღო და წარმოვიდა წინა კერძო, დასასრულსა მის კლდისა
ცხვირისასა, სადა იგი ყოფილიყო ძველადვე ციხე და ქალაქი. და იხილნა მუნ მდ
გომარედ ხენი ერთნი, რომელთა ბრინჯ უწოდიან, მაღალნი შვენიერნი, და
რტო მრავალნი, სადა იგი ყოფილიყო ბარტამ მეფისა საგრილი და განსასვენებელი
და მივიდა ხესა მას ქვეშე გამოსახა სასწაული ქრისტეს ჯვარისა, და აღასრულ
1-27 სტრ., 59
ნა მუნ დღენი ექუსნი მადლობით და ვედრებით ღ~თისა მიმართ წყალობით მო
ხედვისათჴს, დაჵსნისა ერისა მის ეშმაკთა შეცთომილისა: ხ~ ოდეს იქმნა კერ
პთა შემუსრვა, იყო თთვე მარტითგან მეექვსე აგვისტოსი, დადღე მეექვსე, რო
მელსა შინა ფერი იცვალა ქრისტემან წინაშე თავთა მათ წწ~ყლთა, და მოწაფე
თა თჴსთასა: და ვითარ იგი ვსთქუ იყოფებოდა რა წმიდა ნინა საფარველსა
მას ქვეშე ხეთასა, მაშინ მოვიდა მისდა სეფე ქალი ერთი სახელით შროშანა,
და იხილა მან წმიდა ნინა ესრეთ მყოფი, განჰკუირდა და ჰკითხა მას სხვისა მიერ ბერძ
ულ მეტყველისა დედაკაცისა ვინაობა მისი, სხვისა ყოვლისავე თანა საქმისა მისისა,
რომელი იგი უწყარა ყოველივე ნინა თჴნიერ უწყებასა მშობელთა თჴსთასა, და
იჩემა ტყვეობა თავისა თჴსისა: მაშინ შროშანა, თ~ა ლმობილი, და მოწყალე ქმნილი
უცხოებისათჴს მისისა: ცრემლით აიძულებდა წმიდასა ნინას წარსლვად მის
თანა სახით სამეუფოდ: რომელი ესე არა ინება წმიდამან ნინა, ა~დ განეშორა და
წარვიდა მისგან შროშან: და შემდგომად სამთა დღეთა აღდგა მუნით განვლო
მტკვარი, და მიიწია სამოთხესა მას მეფისასა სადა იგი აწ არს სვეტი იგი ღ~თივ აღ
მართებული, და ეკკლესია საკათალიკოსო: და იხილა მუნ სახლი მცირე სამოთხი
სა მის მცველისა: და შერავიდა მას შინა იხილა და მოეგება დედაკაცი მცველი
სამოთხის მცველისა მის სახელით ანასტასოს, და მოწლედ ამბორის ყოფითა შეი
ტკბო, ვითარცა მრავალჟამითგან მეცნიერმან და მეგობარმან: და დაბანნა ფერჵ
ნი, და განუსვენა სცხებითა ზეთისათა, და დაუგო პური დაღვინო: და დაყვნა მის
თანა წმიდამან ნინა, დღენი და ჟამნი ცხრათა თთვეთანი: ხ~ იყუნეს ესე ანა
სტოს, და ქმარი მისი უშვილო, რომლისათჴს ფრიად მწუხარე იყუნეს იგინი: მა
შინ იხილა წმიდამან ნინა ჩვენებასა შინა ძილისასა, კაცი ნათლითშემოსილი,
რომელი ეტყოდა ვითარმედ, შევედ სამოთხესა მაგას, და ჰპოო ქვეშე კერძო ნა
ძვთასა მცირე ბაბილო შემზადებული გამომღებელად ყვავილთა სუნნელთა,
და აღიღე მიწა ადგილისა მისგან, და ეც ჭამად მეუღლეთა მაგათ, და ესვას შჴლი:
ხ~ წმიდამან ნინა ულოცა, და სცა ჭამად ცოლქმართა მათ ჩვენებით უწყებისა
მისებრ, და შვნეს მათ ძე და ასულები მრავალ, რომლისთჴსცა ჰრწმენა მათ ქრის
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ტე ნინას მიერ, და დაემოწაფნეს მას ფარულად: ხ~ წმიდამან ნინა შემდ
გომად ცხრათა მათ თთვეთასა რომელნი დაეყვნეს სამოთხისა მცველთა მათ
თთანა პოვა გარეგნით ზღუდეთა მათ ქალაქისათა ქოჩი ერთი ბრწამ
ლი, სახედ ტალავარისა მცირისა მაყვალთა მიერ შემზადებლი, განგე
ბითა ღ~თისათა, ადგილსა მას, სადა იგი აწარს საკურთხეველი ზემოსა ეკკლ
ესიასა სამთავარ ეპისკოპოსოსა, და ყო იგი საყოფლად განსასვენებელად თჴ
სად, და აღმართა მუნ შინა ჯვარი თჴთ მისმიერ შემზადებული ნასხლევთაგან

ვაზთასა, რომლისა წინაშე განათენნ იგი ღამეთა მარადის მღვიძარებითა, და ეგ
რეთვე დღეთა შეღამებნ დაუცხრომელად ლოცვითა მარხვითა და ვედრები
თა ღ~თისათა, და განკჴრვებულნი სიმრავლესა ზედა ამას ღვაწლთა მისთასა,
ჰმასახურებდეს მას მეუღლენი იგი მცველნი სამოთხისა მის მეუფისანი: და ე
სრეთ მუნ მყოფი იგი წმიდა ნინა მრავალგზის მივალნ უბანსა მას ჰურიათასა
ენისათჴს ებრაულისა, და გამოძიებისათჴს კვართისა მის უფლისა, რომლისათ~ს
იგი ესმინა იეროსალიმს ნიამფორისა მისგან ვითარმედ წარმოუღიაო იგი მცხეთელ
თა ჰურიათა, რათამცა ყოვლითკერძოვე ცნა, და ეუწყა მას კვართისა მის ვითარე
ბა: მაშინ პოვა მან ჰურია ერთი სახელით აბიათარ მღუდელი, და ასული
მისი სიდონია, და უქადაგა მათ სახარება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელ
თაცა იგი ჰრწმენა და დაემოწაფნეს მას, და მათთანა სხვანიცა დედანი დაემო
წაფნეს ჰურიანი რიცხვით ექვსნი, სწავლასა მას წმიდისა ნინასსა, თჴნიერ
ნათლისღებისა: რ~ არა იყო მას ჟამსა მღდელი რათამცა ნათელსცა მათ, და
იყვნეს იგი ფარულად მოწაფე მისი: და აღასრულებდა ღ~თი ჵელითა წმი
დისა ნინასითა საკუირველებათა და კურნებათა მრავალთა, რ~ რეცათუ მიზე
ზითა წამალთა ჵმარებისათა, მრავალნი განუკურნებელთაგან სენთა შეპ
ყრობილნი განათავისუფლნა უძლურებათაგან მათთა: და ესრეთ იქცეო
და რა ქალაქსა მას შინა მცხეთას წმიდა ნინა ჟამთა სამისა წლისათა: მათ
ღეთა შინა იქმნა შესვლა მირიანისი, და ძმისწულისა მისისა დიდისა სპარსთა
მეფისა საბერძნეთად, რომელნი ესე კოსტანტინე მეფემან ბერძენთამან იოტნა
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ძალითა ქრისტესითა, და ჯვარისა მისისა წინამძღვრობითა, ყოვლით სპითურთ
მათით:
თქმული აბიათარ მღდელისა, რომელი დაემოწაფა წმიდასა და ნეტ
არსა ნინას:
მე აბიათარ მღდელი ვიყავ წლით ხვედრებული მის წელი
წდისა, ოდეს წმიდა ესე და ნეტარი ნინა მოიწია მცხეთად, და მასვე უკვე ჟამსა
მოწევნულიქმნა ჩემდა წიგნი ანტიოქიით ჰურიათაგან მღ~დელთა რომელსა
წერილ იყო ესრეთ ვითარმედ: განხეთქა ღ~თნ სამნაწილად მეფობა ისრაილისა:
რ~ აჰა ესერა წ~წყლნი ჩვენნი დასცხრეს, და რომელსა სული ღ~თისა აწვევდა მათ
და თქვეს, აღესრულა ყოველივე, და განვიბნიენით ჩვენ ყოველსა ქვეყანასა, და ჰრო
მთა დაიპყრეს ქვეყანა ჩვენი: ჰურიანი ვსტიროდით ჩვენ ერითურთ დღეს:
რ~ განვარისხეთ შემოქმედი ღ~თი: აწ განიხილენღა შენ წიგნი იგი მოსესნი, და სიტ
ყვა იგი რომელი მან, დამიწერა ესრეთ ვითარმედ რომელი იტყოდის თავსა თჴ
სსა ქვეყანასა ზედა ძედ ღ~თისად მოაკვდინეს, ანუ შეუკვე ვცეთით ნაზარევლისა
მისთჴს იესოს სიკუდილისა: რ~ ვხედავთ ოდეს პირველ მამათა ჩვენთა შესცოდ
იან რა ღ~თსა, და ყოვლად დაივიწყიან იგი: მაშინ მისცნის იგი ჵელმწიფებასა ქვეშე
ძნელსა, და ტყვეობასა ბოროტსა: ხ~ მოიქციან რა და ღაღადყვიან ღ~თისა მიმართ,
სწრაფით განარინნის იგი ჭირისა მისგან; ესე ესრეთ ყოფადი და აღსრულებადი
შვიდგზის უწყით წერილისაგან: ხ~ აწ ვინათგან ჵელნი შეასხნეს მამათა მათ ჩვენთა

ძესა მის მწირისა დედაკაცისასა და მოკლეს იგი, აღიღო ღ~თნ ჵელი წყალობი
სა მისისა ჩვენ ზედა, და განხეთქა მეფობა ჩვენი, განგვაშორა ტაძარსა მისსა წმი
დასა, და უგუ ლებელსჰყო ნათესავი ჩვენი სრულიად, და არს მით ჟამითგან სამა
სი წელიწადი, და უმეტესცა რომელ არა ისმინა ვედრება ჩვენი, და არცაღა ჰყო
ლხინება ჩვენი, რომლისათჴს საგონებელგვიჩნს ჩვენ, ვითარმედ ნუ უკუე ზეცით ი
ყო კაცი იგი, და განამრავლეს მათ ესე ვითარისა პირისათჴს მოწერა ჩვენდა: ხ~
მე ვითარცა მესმა ესე ვიწყე კითხვად დედაკაცისა მის ნინასაგან ქრისტესთჴს,
თუ ვინიყო იგი, ანუ რომლისა მიზეზისათჴს იქმნა კაცად ძე ღ~თისა: მაშინ აღიღო
პირი თჴსი წმიდამან ნინა, ვითარცა რა ჯურღმულმან აღმომდინარემან დაიწყო
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სიტყუად დასაბამითგან წიგნთა ჩვენთა ზეპირით წარმოთქმად და განმიმარტ
ებდა ძალსა მათსა რომლითა იგი ვითარცა მძინარესა განმაღვიძებდა მე, და ვი
თარცა დასულებულსა გონიერ მყოფდა და მამათა ჩვენთა შემაწყალებდა, და
მარწმუნებდა ცვალებასა სჯულისასა: ვიდრემდის მრწმენა მე სიტყვითა
მისითა, იესო ქრისტე ძე ღ~თისა ვნებულად და აღდგომილად, და კვალად მო
მავალად დიდებითა, და ვითარმედ ჭეშმარიტად იგი არს მოლოდება წარმარ
თთა, და ღირსვიქმნენით მე და შჴლი ესე ჩემი სიდონია მოღებად საპკურებელსა
მას განსაწმედელსა ცოდვათაგან წყალსა ემბაზისასა, რომელსა ინატრიდა წწ~ყლი
დავით და ვერ ეწიფა: და მესმა მე ჵმა ახლისა სჯულისა ერთად მგალობელთა რო
მელსა იგი დავით ინატრიდა, და ღირსვიქმნეთ ზიარებად ჭეშმარიტსა ჵორცსა და
სისხლსა ქრი
სტეს ძისა ღ~თისასა, და კრავსა ცოდვათათჴს სოფლისათა შეწირულთა, რომლისა
ტკბილარს გემოს ხილვა მისი, და ამას ზედა სარწმუნოებაჰყავ უფალო განსლვა
ჩემი ჵორცთაგან ჩემთა, კვალად სხვანიცა მრავალნი სასწაულნი ვიხილენ თვა
ლითა ჩემითა მცხეთას შინა ნინას მიერ აღსრულებული დღეთა ჩემთა:
მეორე თქმული მისვე აბიათარ მღდელისა კვართისათჴს უფლისა
ჩვენისა იესო ქრისტესა:
მე აბიათარ მიგითხრობ თქვენ მას, რომელი
მეუწყა, და ყურითა ჩემითა ვისმინე მამის დედისაგან ჩემისა, და რომელი წი
გნთაგანცა უწყი, რ~ მათცა პაპათა, და მშობელთაგან თჴსთა მოთხრობით, და სმ
ენით უწყოდეს ოდეს იგი მეფობდა ჲეროდე იერუსალიმს: მას ჟამსა შინა გვესმა ესრ
ეთ ვითარმედ იეროსალიმი სპარსთა დაიპყრესო: რომლისათჴს იქმნა გლო
ვა და წუხილი ჰურიათა ზე და ქართველთა მცხეთელთა მკუიდრთა ბოდ
ელთა მღუდელთა, კოდის წყაროელთა, მწიგნობართა, დასობის კანანელ
თა თარგმანთა, რომლისათჴსცა ესე ყოველნი აღიძრნეს წარსლვად და შეწ
ევნად იერუსალიმელთა: ხ~ შემდგომად მცირედთა დღეთა სხვა მოიწია ღა
ღადისი ნუგეშინისცემისა, ვ~დ სპარსნი იგი არა დაპყრობად იერუსალიმისა
მოვიდესო: ა~დ საჭურველთა წილ აქვნდათ ოქრო სამეუფო, და მური მს
წრაფლ მკურნალი წყლულებისა, და გუნდრუკი სუნნელი, და ეძიებდეს
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ყრმასა ვისმე შობილსა თესლისაგან დავითისა, რომელ რეცა პოვეს მწირი ერ
თი ყრმა, მწირისა დედაკაცისა შობილი უჟამოდ, უადგილოსა ადგილსა, ვ~ა არს
ჩვეულება გარეგან დაბისა მდგომარეთა კაცთა: და ესენი მის ყრმისა მოვიდეს,
თაყუანისცეს მას, და შეწირეს მისა ძღვენი იგი მშვიდობით: და იქმნა სიხარული დი
დი სმენითა ამის ამბისათა ჰურიათა ზედა ქართველთა: ხ~ შ~დ გარდაჵდეს რა
წელნი ოცდაათნი, მაშინ მოსწერა ანნა მღუდელმან იეროსალიმით მამისა ჩე
მისა ელიოზისთანა ესრეთ, ვ~დ იგივე რომლისათჴს სპარსნი მეფენი ძღნითა
მოვიდეს აღზრდილარს, და ასაკსა ზომისასა მიწევნულარს, და თავსა თჴსსა
ძედ ღ~თისად ჰხადის: აწ მოვედით ყოველნი სიკუდილსა მისსა რათა აღვასრულ
ოთ მცნება მოსესი: და წარვიდა აქათ ელიოზ მამის მამა ჩემი კაცი მოხუ
ცებული, და ესვა მას დედა ტომისაგან ელი მღუდელისა, და ესვა მას და, ერ
თი: და ევედრებოდა ელიოზს დედა მისი ესრეთ, შჴლო (ბ) წარვედ (ა) წოდებასა
მას მეფისასაა, და წესსა ჰსჯულისასა: გარნა რომელსა იგი განიზრახვენ ნუ
შეერთვინ ცნობა შენი შჴლო ჩემო: რ~ იგი არს სიტყუა წ~წყველთა, და იგავი
ბრძენთა, და საიდუმლო დაფარული პირველთაგან. და წარმართთა ნათელ, და
ცხოვრება საუკუნო; და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი, და ლონგინოზ კარს
ნელი, და მუნ დახვდეს ჯვარცმასა უფლისასა: ხ~ რაჟამს იგი დამსჭვალვიდ
ეს უფალსა ჯუარსა ზედა: და ჰასანიგმან კვერითა მით რკინისათა სცა სამსჭ
ვალთა მათზედა უფლისათა იეროსალიმს, მაშინ ესმა ჵმა სამსჭვალთა მათ
გან გამოსრული დედასა ელიოზისასა მყოფსა მცხეთას შინა: და მეყსეულად
იკრჩხიალნა, და თქვა მშვიდობით მეფობაო ჰურიათაო, რ~ მოჰკალით თავისა
თქვენისა მაცხოვარი და მხსნელი, და იქმენით ამიერითგან მკვლელ და მესის
ხლე შემოქმედისა: ვაჰ თავსა ჩემსა რომელარა მეუფლა უწინარესვე ამისა
სიკუდილი, რათამცა არღარა სმენილიყო ყურთა ჩემთა, და არცაღა შ~დ ა
მისა ღირსვიქმენ მე ხილვად ნათლისა წარმართთა ზედა, და მშვიდობა ისრაილ
სა, და მყის შეისვენა რა სრულჰყო სიტყუა ესე: ხ~ კვართი იგი უფლისა ხვდა
წილითა მცხეთელთა მათ ჰურიათა, და მოიღო იგი მცხეთად ელიოზ, და მი
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ეგება და მისი ცრემლთა მიერ შესვარული, და მოეხვია ყელსა ძმასა თჴსსა
ელიოზს, და მოუღო მას სამოსელი იგი იესოსი: შეიტკბო მკერდსა თჴსსა,
და მყის მეყუსეულად სულნი წარჵდეს მასვე ჟამსა სამთა ამათ, ტკივილთა სიმ
წარითა ქრისტეს სიკვდილითა, და დედისა თჴსისა, და ზიარებისათჴს უარისმყო
ფელთა ქრისტესთა ძმისა თჴსისა: მაშინ იყო საკჴრველი დიდი, და შეშფოთება
მცხეთასა შინა: რ~ განჰკჴრდა თჴთ დიდი მეფე ადერკი, და ყოველი სიმრავლე ერისა
და მთავართა: და სთნდა: მეფესა ადერკის სამოსელი იგი, გარნა საკვირველებისა მის
გან ზარგანჵდილი, და შეშინებულიქმნა იგი, და ვერღარა იკადრა გამოღებად
ჵელთაგან მის მკვდრისათა, რომელსა იგი მაგრად, და სურვილით შემოემკრდა,
და ესრეთ ჵელთვე მქონებელი სამოსელისა უფლისა, დამარხა ძმამან მისმან
ელიოზ დაი იგი თჴსი, ადგილსა მას, რომელი უწყის ღ~თნ მხოლომან, და არავინ სხვა
მან თჴნიერ ამისა რომელი ესე უწყიან, ვ~დ არს ადგილი იგი მახლობელ ნაძვისა მის

ლიბანით წარმოღებულისა, და მცხეთას დანერგულისა და აღორძინებულისა: და ე
სეცა მეუწყა მამისაგან ჩემისა, ვითარმედ არს სხვაცა საღ~თოთა ძალითა შემოსი
ლი მრჩობლი იგი ხალენი ელიასი, ამას ქალაქსა შინა, და ჵელთა ჩვენთა საკ
ურთხეველისა სიმტკიცესა ქვეშე ქვათა უპოვნელად ვიდრე ჟამადმდე მისა: რ~ მრა
ვალგზის მოიბირა წმიდამან ნინა მამისა მიმართ ჩემისა, რათამცა გამოვიწლიე
მისგან ადგილი იგი მჵურვალედ სამოსლისა მის: ხ~ მან ესოდენ მრქვა ვ~დ აქა
არს ადგილი იგი სამარხავი მისიო, რომელსა ზედა ენანი კაცთანი არა დადუმნ
ენ გალობად ღ~თისა მიმართ, და არს ადგილი იგი ადგილი ვ~ა იაკობისი კიბედ ხი
ლული, და ზეცად აღწევნილი, და შ~დ წელთა მრავალთასა ძისწულმან შჴლმან ა
დერკი მეფისამან ამზაელ, ძიება ჰყო სამოსლისა მისთჴს ჰურიათა თანა, და ვერ უძ
ლო პოვნად და ცნობად მისა, გარნა მასცა ესრეთ მიეთხრა, რომელთაგან ესრეთ
გამოიკითხვიდა, ვ~ა ესერა ზემოთ ითქვა ნაძვისა მის მახლობელად ყოფა ადგილსა
მას რომელსა დამარხულ იქმნა: ხ~ დამარხულიყავნ ესეცა, ვ~დ სახლი ელიოზი
სი რომელმან კვართი უფლისა მოიღო და დამარხა მითურთ და მისი იყო ქალაქ
სა დასავალით წიაღ კერძ მოგვთასა ჵიდსა ზედა: მათ დღეთა შინა იხილა წმი
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დამან ნინა სამგზის, და ოთხგზისცა ძილსა შინა ჩვენებით რომელი იგი მუჵლსა თჴ
სსა ზედა მიყრდნობილამან მცირედ რამე მიირულის. რ~ ჰხედვიდა იგი ესრეთ ვი
თარმედ, რეცათუ მოვიდიან ფრინველნი, ფრთითა შავნი, და შთავიდიან მდინ
არესა მას შინა, და განიბანიან, და განსპეტაკნიან, და აღვიდიან იგი სამოთხესა
მას შინა პირველ ხსენებულსა ბაბილოსა, და მუნ შინა მისთლებდიან ნაყო
ფსა მისსა, და ყვავილთა მათ იჵმევიდიან, და ესრეთ მოწლედ და სურვილით წმი
დისა ნინას მიმართ მოიღებდიან, რეცათუ მისი არს სამოთხე იგი, და გარემოს
მისსა მოაკრბიან იგი ჟივილითა შვენიერად: ხ~ესერა ესრეთ ისხილა წიდამ
ან ნინა აუწყა მოწაფესა თჴსსა სიდონიას ასულსა აბიათარისასა, რომლისათჴს
იგი მიუგო და ჰრქვა მან წმიდასა ნინას, უცხო და აქა არა შობილო ტყვეო სიტყუი
საებრ შენისა, და ჩვენ ტყვეთა მხსნელო, უწყი რ~ შენ ზედა მოიწია ახალი ე
სე ჟამი: და შენ ჟამით ისმეს ამბავი იგი ძველი მამათა ჩვენთა ნაქმარი ზეცისა
მის კაცისა უბრალოსა სისხლისა უსამართლოდ დათხევა, რომელთა იქმნა ჰუ
რიათა სირცხვილი, და კიდეთა ქვეყანისათა განბნევა, მეფობისაგან დაცემა, და
ტაძრისა მის წმიდისა მიღება მათგან ერისა უცხოსა წოდება და მიცემა მათდა
დიდებისა მათისა: იერუსალიმ იერუსალიმ ვითარ განგიმარტავნ ფრთენი შენ
ნი, და შეიკრებ ყოველთა ცისკიდითა ნათესავთა ფრთეთა ქვეშე შენთა: რ~ ა
ჰა აქაცა მოსრულ არს დედაკაცი ესე რომელმანცა შეცვალოს ყოველი წესი
ამის ქვეყანისა, და კვალადცა მიექცა წმიდასა ნინას და ჰრქვა ესრეთ ვ~დ ჩვენე
ბა ეგე შენი მოასწავებს და ცხადჰყოფს ადგილსა ამას შენ მიერ სულიერად
სამოთხედ შეცვალებასა, და სამრღთოთა ნაყოფთა გამომღებარობასა მისსა
უკვე: ხ~ ვითარ მოვიდა მირიან მეფე საბერძნეთით ოტებული კოსტანტინე
მეფისაგან, და ვიდრე მოსვლასა მისსა განეცხადა წმიდასა ნინას ქადაგება ქრის
ტეს სჯულისა, რ~ იტყოდა იგი ჵმა მაღლად ვითარმედ გპოვენ მკუიდრნი იგი

ჩრდილოსანი ცთომასა შინა: და გამოეჩინა ჯვარი იგი ნასხლევისა, და იქმო
და მის მიერ საკუირველებათა დიდთა, რ~ განჰკურნის განუკურნებელნი თჴნიერ
წამალთასა შეხებითა მით ჯვარისათა, და კვალად ქადაგებდეს მისთანავე მოწა
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ფენი მისნი, რომელნი პირველ ფარულად იყუნეს მოწაფე მისდა, რიცხვით შჴდნი დე
დანი, ნათესავნი ჰურიათანი: სიდონია ასული აბიათარ მღუდელისა, და სხვანი იგი
ექვსნი, და სამოთხისა მცველნი იგი ურთიერთას მეუღლენი, და აბიათარ მღუდელი
ახალი იგი პავლე, რომელი უშიშად დაუცხრომელად ჰქადაგებდა ქრისტეს ჰსჯუ
ლსა, რომელი ფრიად მეცნიერიყო ძველისა ჰსჯულისა, და ახალი ესე ჰსჯული ესწ
ავა მას წმიდისა ნინასგან, და უმეტეს ნინასსა ამხილებდა ყოველსა კაცსა, და ასწავებ
და ჰსჯულსა ჭ~ტსა ქრისტესსა: მაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზედა, რათამცა
ქვა დაჰკრიბეს მას, ხ~ მირიან მეფემან მიავლინნა მსახურნი, განარინა აბიათარ მო
კლვისაგან ჰურიათასა: ხ~ აქუნდა მირიან მეფესა სურვილი ქრისტეს სჯულისა: ამისთ
ვის რომელ ასმიოდეს მრავალნი სასწაულნი ქრისტეს მიერნი, სომხითით (ბ) და
საბერძნე
თით (ა): და არა დააბრკოლებდა ქადაგებად ნინასა, და მოწაფეთა მისთა: ა~დ
ჰბრძოდა
მათ მტერი იგი ყოველთა მიმართ მორწმუნეთა ეშმაკი, და ვერ დაამტკიცებდა აღსარებ
ასა ქრისტესსა, და ეგრეთვე ნანა დედოფალიცა უმეტეს გულფიცხელ, და შეურ
აცხისმყოფელიყო ქადაგებასა მას ქრისტეს სჯულისასა ჭ~ტსა: ხ~ წმიდა ნინა იყო ესრ
ეთ და ილოცვიდა დაუცხრომელად საყუდელსა მას მისსა მაყუალთა ქვეშე,
დადაკვირვებულ
იყუნეს წარმართნი იგი ლოცვასა მისსა და მღვიძარებასა, უცხო უჩნდა საქმე იგი, იწყ
ეს გამოკითხვად მისსა, ხ~ იგი აუწყებდა ძველთა და ახალთა წიგნთა, და
განაბრძნობდა უგუ
ლის-ჵმოთა მათ, და შთაუგდებდა გულსა მათსა სიყუარულსა ქრისტესსა: და იყო ესრ
ეთ სამწელ, ვინაცა განაცხადა ქადაგება, და დაიმოწაფნა მრავალნი, მაშინ იყო ვინმე ყრ
მა წული უფლისა, მძიმისა სენითა შეპყრობილი, და მიმოაქვნდა დედასა მისსა კა
რითი კარად, რათამცა ვინმე ჰპოვა მეცნიერი კურნებისა, და ჰყომცა სარგებელი მი
სი, და შეისწავეს იგი ყოველთა, და არაოდეს პოვეს სარგებელი კურნებისა ყრმისა მი
სთჴს, და მკურნალთა ჰრქვეს დედაკაცსა მას, ვითარმედ არა სარგებელეყვის ყრმასა
მაგას, და
დედაკაცი იგი იყო გულფიცხელი წარმართი, და მარადის სძაგებენ სჯულსა
ქრისტეანე
თასა, და აყენებდეს სხვათაცა კითხვად და მისლვად ნინასსა: ხ~ ვ~ა სასო წარკვეთილ
იქმ
ნა მკურნალთა მიერ, მოვიდა და დავარდა წინაშე ნინასსა, და ევედრებოდა კურნებასა
ყრმისასა: მაშინ ჰრქვა წმიდამან ნინა კურნება რომელი კაცთაგანარს, მე არარა ვყო
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ხ~ ღ~თნ ჩვენმან ქმნას, რომელსა მე ვმსახურებ, ქრისტემან მისცეს ყრმასა ამას
კურნება რომელი ყოველთაგან განწირულარს: და რომელსა კილიკსა ზედა მარად

ის ილოცავნ წმიდასა ნინას, მას ზედა დადება უბრძანა წმიდამან ნინა სნეული
იგი: და იწყო ვედრებად უფლისა, და მასვე ჟამსა განიკურნა ყრმა იგი განცვიფრ
ებული, და მხიარული მისცა დედასა თჴსსა, ხ~ დედამან ყრმისამან აღიარა ქრის
ტე და თქვა, არა არს სხვა ღ~თი თჴნიერ ქრისტესა: რომელსა ქადაგებს ნინა: და და
ემოწაფა წმიდასა ნინას, და შეუდგა კვალსა მისსა, და ადიდებდა ღ~თსა:
მაშინ დედოფალი ნანა შევარდა სენსა ფიცხელსა დიდსა და მწარესა, რომელსა კურ
ნება ვერავინ შეუძლო: რ~ ყოველთა ჵელოვანთა მკურნალთა წარმოცალიერნეს
წამალნი მათნი, და ვერა შეუძლეს კურნება მისი, უღონო იქმნეს, და სასოწარკვე
თილ: ხ~ აუწყეს ვიეთმე დედოფალსა, ვითარმედ დედაკაცისა მის ჰრომისა ტყვისა მი
ერ, რომელსა ჰრქვიან ნინა, ლოცვითა მისითა მრავალნი სენნი განიკურნებიან: მაშ
ინ უბრძანა მსახურთა თჴსთა, რათა მოიყუანონ ნინა, და მივიდეს მსახურნი, და
ჰპოვეს ნინა ქოჩსა მას ქვეშე მაყუალთასა ილოცვიდა ჟამსა მეექვსესა, და მიუ
თხრეს ბრძანება დედოფლისა; ხ~ წმიდამან ნინა ჰრქვა, არა ბრძანებულარს
ჩემდა, სადა ბანაკი ჩვენი არს არა განვიდეთ მიერ: ა~დ დედოფალი აქა მოვიდეს სა
ყოფელსა ჩემსა ჭ~ტსა, და განიკურნოს ძალითა ქრისტესითა: ხ~ მსახურთა მიუ
თხრეს დედოფალსა თქმული იგი ნინასი: მაშინ დედოფალი გულსმოდგინედ ეტ
ყოდა მათ, შემიმზადეთ მე მცხედარი და მიმიყუანეთ მისა: მაშინ წარიყუანეს მსა
ხურთა მათ, და ძე მისი რევ, და სიმრავლე ერისა მისთანა: ვითარ მივიდეს საყო
ფელსა მას წმიდისა ნინასსა, დადვეს დედოფალი კილიკსა მისსა ზედა: იწყო წმი
დამან ნინა ლოცვად და ვედრებად ღ~თისა მყოვარ ჟამ, და მოიღო ჯვარი იგი რომე
ლი აქვნდა, და შეახო თავსა, ფერჵთა, და მჵართა სახედ ჯვარისა: და მეყსეულად
განიკურნა, დააღდგა განცოცხლებული: ჰრწმენა ქრისტე, და თქვა არა არს ღ~ი
თჴნიერ ქრისტესა რომელსა ქადაგებს ტყვე ესე დედაკაცი: და მიერითგან შექ
მნა იგი მეგობრად თჴსად შინაურად: და მარადის ჰკითხავნ, და გამოიწვლილავნ
სჯულსა ქრისტესსა, და ასწავებს წმიდა ნინა, დააბიათარ ახალი პავლე, და ასული
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მისი სიდონია და იქმნა დედოფალი მორწმუნე, და იცნა ღ~თი ჭეშმარიტი, და
ჰკითხვიდა
დედოფალსა მეფე ვითარ იგი მეყუსეულად განიკურნე, და უთხრობდა დედოფალი
ყოველსავე მას რომელი იქმნა მასზედა, თჴნიერ წამლისა, ლოცვითა ნინასითა, და
შეხე
ბითა ჯვარისათა განიკურნა სიმრავლე იგი ერთა, რომელთა ეხილვა, დაამტკიცებ
დეს სიტყუასა დედოფლისასა: მაშინ მირიან მეფე განჰკჴრდა, და იწყო გამოძიებად
სჯულსა ქრისტესსა: და მარადის ჰკითხავნ ჰურიაყოფილსა მას აბიათარს ძველთა
დაახალთა წიგნთასა, და იგი აუწყებდა ყოველსა: და წიგნიცა რომელი ჰქონდა მირი
ან მეფესა, ნებროთისი მასცა წიგნსა შინა პოვა წერილი ესრეთ აღშენებასა მას
გოდლისასა, ჵმა იყო ზეცით ნებროთის მიმართ, რომელი ეტყოდა მე ვარ მიხაილ
რომელი დადგინებულვარ ღ~თისა მიერ მთავრობასა ზედა აღმოსავლისასა, გან
ვედ ქალაქით მაგით, რ~ ღ~თი დაჰფარავს, ხ~ უკანასკნელთა ჟამთა მოვიდეს მეუ
ფე იგი ცისა, რომლისა შენ გნებავს ხილვა შეურაცხი ერსა შ~ს შეურაცხსა:
შიშმან მისმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი, მეფენი დაუტევებდენ მეფობა

სა, და ეძიებდენ სიგლახაკესა, მან გიხილოს ჭირსა შინა დაგიხსნას შენ: მაშინ გულისხმა ჰყო მეფემან მირიან, რ~ ძველნი წიგნნი და ახალნი ემოწმებოდეს
და ნებროთის წიგნიც დაამტკიცებდა, და შექმნა სურვილი ქრისტეს სჯულისა
არამედ ჰბრძოდა მტერი იგი უჩინო, და აყენებდა აღსარებასა ქრისტესსა გუ
ლსა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა და ცეცხლისასა: ა~დ მარადის ევედ
რებოდა დედოფალი აღსარებასა ქრისტესსა: და იყო მეფე დედოფლისა მო
ქცევითგან წელიწადსა ერთსა ორგულებასა შინა: ხ~ ასწავებდა ერსა დაუცხ
რომელად წმიდა ნინა, და არავის აუწყებდა თუ ვინ ვარ, ანუ სადათ მოვალ, ა~დ
ტყვედ იტყოდა თავსა თჴსსა, შ~დ ამისსა მოგვი იგი მთავარი სპარსი სახლით
ხვარასნელი, იყო სულითა უკეთურითა ფიცხელად იგვემებოდა, და სიკუდილსა
მიახლებულიყო: და იყო მთავარი იგი ნათესავითგან მირიან მეფისა: მაშინ ევე
დრნეს წმიდასა ნინას ნანა დედოფალი; და მეფე იხილვიდა საქმესა მისსა
მცირედ ორგულებით ეტყვინ წმიდასა ნინასა, რომლისა ღ~თისა ძალითა იქმ
კურნებასა ამას: ან ხარ შენ ასული არმაზისი. ანუ შჴლი ზადენისი, და უ1-27 სტრ., 69
ცხოებით მოხვედ და შეუვრდი, და ზედა აძს მას წყალობა შენი, და მიგანიჭეს ძალი
კურნებათა, რათა მით ცხონდებოდი უცხოსა ქვეყანასა, და დიდებულმცა არიან უ
კუნისამდე: ხ~ შენ წინაშე ჩვენსა იყავ ვ~ა ერთი მაწოვნებელი შჴლთა ჩვენთაგანი,
და პატივგცემ ქალაქსა ამას შინა: ა~დ უცხოსა სიტყუასა ნუ იტყუი ჰრომთა მათ
შეცთომილთა ჰსჯულსა ნუ გნებავს ყოვლადვე თქმად: რ~ აჰა ესერა ღ~თნი დიდ
ნი, სოფლის მპყრობელნი, მზის მომფენელნი, წჴმის მომყუანებელნი: ქვეყა
ნით ნაყოფთა აღმომაცენებელნი, გამომზრდელნი ქართლისანი, არმაზ და
ზადენ, ყოვლისა დაფარულისა გამომეძიებელნი, ძველნი ღ~თნი მამათა ჩვენ
თანი, გაცი, და გაიმ, იგინი იყუნენ სარწმუნებელად კაცთა მიმართ: და უკეთუ გა
ნჰკურნო შენ მთავარი ესე განგამდიდრო: და გყო შენ მკვიდრად მცხეთასა ში
ნა მსახურად არმაზისა: დაღაცათუ ჰაერითა მით და სეტყვითა მოიწია მას ზედა შე
მუსრვა მისი: ა~დ იგი ადგილი უძრავი არს, და ქალდეველთ ღ~ თი ითრუჯან
ყოვლადვე მტერარიან: ამან ზღვა შემოადინა ზედა, და იმან ამას ზედა ესე ვი
თარი ურვა მოაწია, ვითარ აქვს ჩვეულება სოფლის მპყრობელთა, და კმა გე
ყავნ ჩემგან ბრძანება ესე: მიუგო წმიდამან ნინა: შენ მეფე სახელითა
ქრისტესითა, და ვედრებითა დედისა მისისათა, და მისთა ყოველთა წმიდათათა
მოავლინენ შენ ზედა ღ~თნ ცისა და ქვეყანისა შემოქმედმან დამბადებელმან
ყოვლისა დაბადებულისა, და დიდისა და დიდებულისა მისისა, და აურაცხელი
სა მრავალმოწყალებისაგან მოგივლინენ შენ, ვ~ა ნაბერწყალი საჵმილისა
გან ერთი მადლისა მისისა: რათა ჰსცნა და გულისხმაჰყო სიმაღლე ცისა, და
ნათელი მზისა, სიღრმე ზღვისა საძირკველისა: და სივრცე ქვეყანისა საფუძველი
მისი: და უწყებულიყავნ მეფე. ვინ შემოსნის ცანი ღრუბლითა, და ქუხნ ჵმი
თა ჰერისათა: და იძრვინ ქვეყანა სიმძაფრითა, და რბინ მეხისტეხანი, და ყოველსა
მთასა ეგზების ცეცხლი გულისწყრომითა მათითა: ანუ ოდეს შეიძრის ყო
ველი ქვეყანა ვიდრემდის დაირღვონ მთანი, და მყარნი კლდენი, და ქვანი: და მე
ცნიერ იყავ შენ ამას ყოველსა მიწევნად, რ~ ღ~თი ცათა შინა უხილავარს, თა

ვადი იგი ყოველთა და დაბადებულთაგან თჴნიერ ძისა მისისა, რომელი მისგან
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ვიდა, ქვეყანასა ზედა გამოჩნდა, ვითარცა კაცი რომელმან აღასრულა ყოველი
რომლისათჴს მოსრულიყო: და აღვიდა მათვე სიმაღლეთა მამისათა, და იხილა და
უსაბამო იგი მხოლო მაღალარს და დაბადებულთა ჰხედავს: და მაღალნი ი
გი შორით იცნის: მეფეო ახლოს არს მიახლება შენი ღ~თისა მიხედვად, რომელი
არს ქალაქსა ამას შინა სასწაული ერთი სამოსელი ძისა ღ~თისა აქა არს: და ხა
ლენი მის ელიასი აქავეარს ყოფად, და მრავალნი სასწაულნი არიან რომელ
ნი ღ~თნ გამოაჩინნეს: თუ არა მე კლა მთავარი ესე შენი განვჰკურნო
სახელითა ქრისტეს ჩემისათა, და ჯვარითა ვნებისა მისისათა: ვ~ა იგი დედო
ფალი ნანა განიკურნა სენისაგან დიდისა, რა იგი ვაუწყე მას ჰყო იგი: რათა
სულიცა თჴისი განაბრწყინოს, და ერიცა თჴსი მიიახლოს ღ~თსა: და მიჰგვა
რეს მას მთავარი იგი, და მოვიდა ნანადედოფალიცა სამოთხესა მას შინა ნაძვთა
მათ ქვეშე: დაადგინა იგი აღმოსავალით, და აპყრობად ჰსცა ჵელნი, და ჰრ
ქვა მას, სამგზის: ვიჯმნი შენგან ეშმაკო, შეუდგები ქრისტესა ძესა ღ~თისა
სა: დატიროდა ნინა სულთქმითა დიდითა, და ითხოვდა ღ~თისაგან შეწევნასა
კაცსა ამას ზედა: და იყუნეს მოწაფენი მისნი მუნვე ერთ დღე, დაორღამე: და
მსწრაფლ განვიდა მისგან სული იგი ბოროტი, და დაემოწაფა ნინას სახლეულ
ითა და ერითურთ მისით, და ადიდებდეს ღ~თსა, მამასა, და ძესა, და სულსა
წმიდასა:
თქმული სიდონია დედაკაცისა, რომელი იყო მოწაფე წმიდისა ნინასი:
რომელი ესე იხილა, და დაიწერა მოქცევა სასწაულითა მირიან მეფისა
თა: და შევრდომა ნინასი აღსარებისათჴს ქრისტესისა: ჯვარისა აღ
მართებისათჴს, ეკლესიათა აღშენებისათჴს, და მას შინა სასწაულთა
მისთათჴს: თავი მეშვიდე.:. მამაო გვაკურთხენ.:.
და იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა, თთვესა ივლისსა ოცსა, დღესა შაბათსა გა
ნვიდა მეფე მირიან ნადირობად მუხნარით კერძო: და მოუჵდა უჩინო იგი მტ
ერი ბოროტი ეშმაკი: და შთაუგდო გულსა სიყუარული კერპთა და ცეცხლისა, და
იგონებდა ყოველსა მსახურებასა მათსა მახვილითა მოწყვედასა, ყოველთა ქრისტე
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ანეთა და ჰრქვა მეფემან ოთხთათანა მზრახველთა მისთა ღირსვართ ჩვენ ღთ~თა
გან ჩვენთა ბოროტისყოფასა, რ~ უდებვიქმნენით მსახურებისაგან მათისა, და მი
უშვით ჩვენ ქრისტიანეთა გრძნეულთა ქადაგებად სჯულსა მათსა ქვეყანასა
ჩვენსა: რ~ გრძნებითა ჰყოფენ საკვირველებათა მათ: აწ ესე არს განზრახვა ჩემი, რა
თა ბოროტად მოისრენ ყოველნი მოსავნი ჯვარცმულისანი, და უმეტესად შეუდგ
ეთ მსახურებასა ღ~თთასა, მათ მპყრობელთა ქართლისათა: ვამხილო ნანას ჩე
მსაცა ცოლსა, შენანება და დატეობა სჯულსა ჯვარცმულისასა: და თუ არა მერ
ჩდეს დავივიწყო სიყუარული მისი, და სხვათავე თანა წარვწყმიდო იგიცა, დადაუმტ
კიცეს განზრახვა მისი, თანა მზრახველთა მათ რ~ მჵურვალედ იყუნეს იგინი საქ
მესა ამას, და ჰნებვიდა პირველითგან, და ვერ იკადრებდეს განცხადებულად: ხ~

მეფემან მოვლო ყოველი სანახები მუხრანისა, და აღვიდა მთასა ზედა თხოთისასა
მაღალსა, რათამცა მოიხილა კასპად და უფლის ციხედ, განვიდა თხემსა მთისა
სა შუასამხრისა ოდენ, დაუბნელდა მათზედა მზე, და იქმნა ღამე ბნელი უკუნი, და
დაიპყრა ბნელმან ჰაერნი, დაადგილნი: განიბნინნეს ურთიერთას ჭირისაგ
ან დაურვისა, და დაშთა მეფე მარტო, დაიარებოდა მთათა მაღნართა შეშინებუ
ლი და შეძრწუნებული, და დადგა ერთსა ადგილსა, და წარეწირა სასოება ცხო
ვრებისა მისისა: და ვ~ა მოეგო თავისა ცნობასა, და განიზრახვიდა ესრეთ გულსა
შინა თჴსსა: აჰა ესერა ვხადე ღ~თთა ჩემთა, და არა ვპოვე ჩემზედა: აწ რომელ
სა ქადაგებს ნინა ჯვარსა და ჯვარცმულსა: და ჰყოფს კურნებათა მისითა სა
სოებითა: არამცა ძალედვა ხსნა ჩვენი ჭირისა ამისგან: რ~ ვარ მე ცოცხლივ
ჯოჯოხეთს შინა, ვერა უწყი თუ ყოვლისა ქვეყანისათჴს იქმნა დაქცევა ე
სე, და ნათელი ბნელად გარდაიქცა, და თუ ჩემთჴს ოდენ: აწ თუ ჩემთჴს
ოდენარს ჭირი ესე ღ~თო ნინასო განმინათლე ღამე ესე, და მიჩვენე საყოფე
ლი ჩემი, დააღვიარო სახელი შენი: აღვმართო ძელი ჯვარისა, და თაყუანის
ვცე მას: და აღვაშენო სახლი სალოცველად ჩემდა, და ვიყო მორჩილ ნინასსა,
ჰსჯულსა ზედა ჰრომთასა: ესე ყოველი რა წართქვა: განთენა და გამოუბრწყი
ნდა მზე: და გარდამოჵდა მეფე ცხენისაგან: და დადგა მას ადგილსა, განიპყრნა
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ჵელნი აღმოსავალით, და თქვა შენ ხარ ღ~თი ყოველთა ზედა ღთ~თა, და უფა
ლი ყოველთა ზედა უფლებთა ღ~თი, რომელსა ნინა იტყჴს, და საქებელარს
სახელი შენი ყოვლისა დაბადებულისაგან ცასა ქვეშე, და ყოველსა ქვეყანა
სა ზედა, რ~ შენ მიხსენ მე ჭირისაგან, და განმინათლე ბნელი ჩემი, აჰა ესე
რა მიცნობიეს, რ~ გინდა ხსნა ჩემი და ლხინება მიახლება შენდა უფალო
კურთხეულო: ამას ადგილსა აღვმართო ძელი ჯვარისა, რომლითა იდიდე
ბოდის სახელი შენი, და იჵსენებოდის საქმე ესე, და სასწაული უკუნისამდეჱ
დაისწავა ადგილი იგი და წარმოემართა, და იხილა ერმან მან ნათელი, და გა
მოერთნენ ერი განბნეული: ხ~ მეფე ღაღადებდა მიეცით ღ~თსა ნინასსა დი
დება ყოველმან ერმან, რ~ იგი არს ყოველთა ღ~თი საუკუნეთა, და მას მხოლოსა
ჰშვენის დიდება უკუნისამდე: ხ~ ნანა დედოფალი, და ყოველი ერი განვიდეს
მიგებებად მეფისა, რ~ ესმა პირველ წარწყმედა, და კვალად მოსვლა დიდებ
ით, და მიეგებოდეს ქინძარას და ღართას: ხ~ ნეტარი ნინო დადგრომილიყო ლო
ცვასა მწუხრისასა, მაყულოვანსა მას შინა ჩვეულეებრ მისსა, ჟამსა
თჴსსა, და ჩვენ მისთანა ორმეოცდა ათი სული: და იყო ვითარცა შემოვიდა მე
ფე და აღიძრვოდა ქალაქი: და ჵმითა მაღლითა ღაღადებდა მეფე, სადაარს
დედაკაცი იგი უცხო, რომელარს დედა ჩემი. და ღ~თი მისი მხსნელი ჩემი: ვ~ა
ესმა თუ აქა მაყულოანსა შინა არს და ილოცავს: მოდრკა მეფე, და ყოველი იგი
ლაშქარი მოვიდა, და გარდაიჭრა საჵედარისაგან, და ეტყოდა ნინას: აწ ღირს
ვარ სახელისდებად სახელისა ღ~თისა შენისასა, და მხსნელისა ჩემისასა: ხ~ წმიდა
ნინა ასწავლიდა, და ასწავებდა მსწრაფლ თაყუანისცემად აღმოსავალით, და
აღსარებად ქრისტეს ძისა ღ~თისა: მაშინ იქმნა გვრგვინვა და ტირილი ყოვლი
სა კაცისა, ოდეს ხედვიდეს მეფესა და დედოფალსა ცრემლოსანთა, და ხვალისა

დღე წარავლინნა მოციქულნი საბერძნეთად მირიან მეფემან, წინაშე კოსტა
ნტინე მეფისა: და წიგნი ნინასი ელენე დედოფლისა წინაშე: და აუწყეს ესე ყო
ველი სასწაული ქრისტეს მიერი, რომელი იქმნა მცხეთას შინა მირიან მე
ფისა ზედა და ითხოვეს მოსწრაფებით მღ~დელნი ნათლისღებისათჴს: ხ~ წმიდა ნი
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ნა, და მოწაფენი მისნი ქადაგებდეს ერსა მას ზედა დღე და ღამე დაუცხრომელად
და უჩვენებდა გზასა ჭეშმარიტსა სასუფეველისასა:
თქმული მისივე აღშენებისათჴს ეკლესიისათა: მამაო გვაკურთხენ:
ოდეს წარემართა მეფე და ყოველი ერი ქრისტიანობასა მოსწრაფებით ვიდრე
მღდელთა მოსვლადმდე: ჰრქვა მეფემან წმიდასა ნინას, მესწრაფების მე აღ
შენებად სახლსა ღ~თისასა სადა უშენოთ: ჰრქვა ნინა, სადაცა მთავართა გონება
მტკიცე არს: ჰქვა მას მეფემან, მიყუარან მე მაყუალნი ესე შენნი: მნებავს მე გო
ნებისაებრ ჩემისა, გარნა არა ესრე, ა~დ არა ვრიდო სამოთხესა ამას სამეფოსა, და ნა
ძუთა ამათ სიმაღლეთა, და ბაბილოთა ამათ ნაყოფიერებასა: და ყვავილთა სუნნელება
სა: რ~ ჩვენებასა რომელი იხილე შენ, მფრინველთა მათ ფრთითა უშვერთა განბა
ნა წყლითა, და განსპეტაკება ბრწყინვალედ: და დასხდომა ხეთა მათ ზედა სამოთხისა
თა, და ჵმობა მათი ჵმითა ტკბილითა: ჭეშმარიტად სამოთხე ესე ჵორციელი
და წარმავალი შეგვეცვალოს ცხოვრებად საუკუნოდ: და მუნ აღვაშენოთ სახ
ლი ღ~თისა სალოცველად ჩვენდა, ვიდრე მოსვლვადმდე ჩემდა მღ~დლთა საბერ
ძნეთით: და მეყუსეულად მოიღო ძელი, და ასწავებდა ხუროთა, და მოჰკვეთა ნა
ძვი იგი: და ნაძვისა მისგან შემზადნა შვიდნი სვეტნი ეკლესიისანი: და ვითარ აღაშენ
ეს კედელი იგი ძელითა, და ამართნეს ექვსნი იგი სვეტნი თჴს თჴსად: ხ~ სვეტი
იგი უდიდესი, რომელი საკჴრველიყო ხილვითა საშუალ ეკლესიისა შესადგმელად
განმზადებული: ვერ შეუძლეს აღმართებად მისა, და აუწყეს მეფესა საკვირველი
იგი ყოვლადვე ვერ ძრვა ადგილითაცა სვეტისა მის: მაშინ მოვიდა მეფე სიმრავლი
თა ერისათა, და მოიხვნეს მრავალღონენი მანქანანი სიმარჯვითა, და ერისა სიმრა
ვლისა ძალითა ეცადნეს აღმართებად, და ვერ შეუძლეს: და იყო დაკვირვებულ
მეფე და სიმრავლე ერისა, და იტყოდეს რამე არს ესე, და ვითარ იყო მწუხრი წარ
ვიდა მეფე სახლად თჴსად შეწუხებული დიდად: ხ~ წმიდა ნინა, და ათორმეტ
ნი მოწაფენი მისნი დედანი, დაადგრეს სვეტისა მისთანა: ხ~ იგი სანატრელი
გოდებითა სვეტსა მას ზედა დაადინებდა ცრემლთა: ვითარცა შუაღამე
ოდენიყო წარმოიქცეს ორნივე ესე მთანი არმაზი და ზადენი, რეცათუ ჩა-მოი
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ირღვეს, და დააყენეს წყალი ორთავე, და მტკუარმან გარდამოხეთქა, და წარჰ
ქონდა ქალაქი, და შეიქმნნეს ჵმანი საზარელნი, ტყებისა და გოდებისანი. ეგ
რეთვე არაგვი გარდამოჵდა ციხესა ზედა, და იქმნებოდეს საზარელნი გრგვი
ნვანი, შეშინდეს დედანი და ივლტოდეს: ხ~ ნეტარი იგი ღაღადებდა, ნუ გეში
ნინ დანო ჩემნო. მთანი მუნვე ჰგიან, და წყალნი მუნვე დიან, და ერსა ყო
ველსა სძინავს: ხ~ ესე რათა რეცა მთანი დაირღვეს სამართლად გეჩვენების
რ~ ურწმუნოვებისა მთანი დაირღვეს ქართლსა შინა. და წყალნი რომელ დაე

ყვნეს სისხლნი იგი ყრმათა კერპთა მიმართ შეწირვის დაეყენოს: ხ~ ჵმა ესე
ტყებისა არს ეშმაკთა სიმრავლისა, რ~ იგლოვენ იგი თავთა თჴსთა, რომელნი არიან
მეოტ ამით ადგილით, ძალითა მაღლისათა, და ჯვარითა ქრისტესითა, მოიქე
ცით დაილოცევდით ღ~თისა მიმართ: მეყსეულად დასცხრეს ჵმანი იგი, და
იყო არარა: და დადგა წმიდა ნინა, განეპყრნეს ჵელნი, და ილოცვიდა ღ~თისა მ~რთ.
და იტყოდა რათა არა დაებრკოლოს საქმე ესე, რომელსა წარმართებულარს მე
ფე. და ვიდრე არა ეყივლა ქათამსა, სამთავე კერძთა ქალაქისათა, დასცა ზარსა ლა
შქარმან ძლიერმან დალეწნეს კარნი, და აღივსო ქალაქი სპარსითა ლაშქრითა,
და შეიქმნა ზარისაჵდელი ზრინვა და ყივილი, და კლვა, და სისხლი დიოდა, და
აღივსო
ყოველი ადგილი, და მოვიდა მათდა სიმრავლე ზახილითა და მახვილითა, და სხვათა
მათ შიშისაგან დასდნებოდეს ჵორცნი, და განილია სული მათი, ტიროდეს ნათე
სავთა მათთჴს: და მსწრაფლ ისმოდა ჵმობდეს რა ძლიერად, მეფე სპარსთა
ხვარა ბრძანებს. და მეფეთა მეფე ხვარან ხვასრა, ყოველი ჰურია განარინეთ პირი
საგან მახვილისა: ესერა მესმა და მოვეგე ცნობასა, და შეორგულდით, მე, და ა
თნი იგი ჩემთანანი: და მოახლებულიყუნეს მახვილოსანნი იგი გარემოს ჩვენსა
სცემდეს და ჰკლვიდეს: და ისმა ჵმა ძლიერი, მირიან მეფე შეიპყრესო,
გარე მოიხილა მჵნემან მოღვაწემან და თქვა. ესე რომელი ყივის, ვიცი რომელ აწ
სადამე დიდად სჭირს, და ჰმადლობდით ღ~თსა, რომელი ესე ნიში მათისა წარწ
ყმედისა არს, და ქართლის ცხოვრებისა. და ამის ადგილისა დაბისა: და ნუგეშინის
გვცემდა ვ~ა მოძღვარი ჵელოვანი. ჭ~ტდ მოძღვარი და მოციქული სანატრელი:
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მიექცა ერსა მას მომსვრელსა და ჰრქვა, სადა არიან მეფენი სპარსნი ხვარან
და ხვარან ხვასრა, საბასტანით გუშინ წამოხვედით მალე მოხვედით, დიდი სა
დმე ლაშქარი ხართ და ძლიერი. რად დალეწეთ ქალაქი ესე, და მახვილი დაეცით
ქართა და ნიავთა, წარგვალეთ ბნელით ჩრდილოთ კერძო მთათა და კედართა, აჰა
მოვიდა რომელსა თქვენ ევლტით: და განიძრა ჵელი ჯვარის სახედ, და მეყვსეულად
უჩინო იქმნნეს ყოველნი იგი. და იქმნა დაყუდება დიდი, და დედანი იგი ჰნატრიდ
ეს მას, და ადიდებდეს ღ~თსა: ხ~ ვ~ა ცისკარი აეღებოდა მიერულა დედათა მათ: ხ~
მე სიდონია მღვიძარე ვიყავ, და იგი დგა ჵელგანპყრობით, აჰა ესერა ზედა მოადგა ჭა
ბუკი ერთი ნეტარსა მას, ყოვლად ნათლითა შემკობილი, შებლარდნილი ცეცხ
ლისა ზეწრითა, და ჰრქვა რაჳმე სამნი სიტყუანი: ხ~ იგი დაეცა პირსა ზედა, ხ~
ჭაბუკმან მან მიჰყო ჵელი, დააღამაღლა და წარიღო სიმაღლესა შინა, და განკვირ
ვებული მივეახლე მე სიდონია, და ვარქუ ესრეთ, დედოფალო რა არს ესე: ხ~ მან მრ
ქვა მოიდრიკე თავიქვეყანად: და ტირილად იწყო ზარისა მისგან: და მცირედისა ჟამი
სა შემდგომად აღდგა და აღმადგინა და განვეშორენით მას ადგილსა: ხ~ დედანი ვ~რ
იყუნეს კიდე, აჰა იხილეს მათცა სვეტი იგი ცეცხლის სახედ ჩამოვიდა დამოეახ
ლა ხარისხსა მას, და დადგა აღშორ[.]ებულად ქვეყანით, ვითარ ათორმეტ წყრთა
და ნელიად ნელიად ჩამოიცვალებდა ხარისხად თჴსად მონაკვეთსა და ძირსა ნა
ძვისასა: ვითარცა რიჟრაჟი ოდენ იყო, აღდგა მეფე გულგოდებული ურვათაგან
მიხედნა სამოთხესა დაწყებულსა მას ეკლესიასა, და იგი მტკიცე იყო გონებით, იხი

ლა ნათელი ვ~ა ელვა აღწევნული ცად სამოთხით მისით. იწყო სრბად და მკჴრ
ცხლ მოვიდოდა, და ყოველი სიმრავლე სახლისა მისისა: და ყოველი ერი ქალაქისა
მოვიდა: ვ~ა იხილეს საკუირველი იგი ნათლითა ბრწყინვალე სვეტი ჩამოვიდა
ადგილად თჴსად, რეცა ვ~ა ზეცით, და დადგა ხარისხსა მას ზედა, და დაემყარა
ჵელით შეუხებელად კაცთაგან, და ნეტარიყო მას ჟამსა შინა: რ~ რა იგი იქმნე
ბოდა შიშითა და სიხარულითა, აღივსო მცხეთა ქალაქი, და დიოდეს მდინარ
ენი ცრემლთანი მეფეთა და მთავართა, და ყოველსა ერსა სულთქმითა სულისა
მათისათა ადიდებდეს ღ~თსა, და ჰნატრიდეს წმიდასა ნინას, და იქმნეს სასწაულ
1-27 სტრ., 76
ნი დიდნი მას დღესა შინა: პირველად მოვიდა ჰურია ბრმა შობითგან მიეახლა
სვეტსა მას ღთ~ივ აღმართებულსა, და იქმნა მხედველ მუნ თქვესვე, და ადიდებდა
ღ~თსა: მეორე სეფე ქალი ვინმე ყრმა ამზასპანი, იდვა რვისა წლისა, მოიღო დე
დამან მისმან სარწმუნოებით, და დადვა ცხედრითა წ~ე სვეტსა მას ნათლისასა, და ნა
ნდვილვე ნათლისასა: ევედრებოდა ნინას, მოხედენ დედოფალო ძესა ამას ჩემსა,
სიკუდი
ლად მიახლებულსა, რ~ ვიცი ღ~თი ღ~თთა იგი არს, რომელსა შენ ჰმსახურებ, და ჩვენ
გვიქადაგებ მაშინ ნინა შეახო ჵელი სვეტსა მას, და დასდვა ყრმასა მას, და ჰრქუა
გრწამს იესო ქრისტე ძე ღ~თისა, ცხოვრებისათჴს ყოვლისა სოფლისა: ჵორცითა
მოსრული: ამი
ერითგან განიკურნე დაადიდებდი მას: ვისმან ძალმან განჰკურნა, და მსწრაფლ აღდ
გა ყრმა იგი ვ~ა მრთელი, და დაეცა შიში დიდი მეფესა, და ყოველსა ერსა: და თჴ
ითო სახენი სნეულნი მოვიდოდეს და განიკურნებოდეს ვიდრემდის მეფემან შეუქმნა
საბურველი ძელისა გარემოს სვეტსა მას, და დაჰფარა ხედვისაგან: და ეგრეთვე შეე
ხებოდეს ერნი და განიკურნებოდეს: მსწრაფლიწყო მეფემან, და განასრულა ეკლესი
ა სამოთხესა მას შინა: და ვ~ა მიიწინნეს მოციქულნი მირიან მეფისანი წ~ე კოს
ტანტინე მეფისა: და მიუთხრეს ყოველი რაჳცა იქმნა: მაშინ აღივსო სიხარუ
ლითა მეფე, და დედა მისი ელენე დედოფალი: პ~დ ამისთჴს რ~ მადლი ღ~თისა მი
ეფინებოდა ყოველთა ადგილთა, და ჵელსა მათსა ქვეშე ნათლისღებად ყოველი ქარ
თლი: და შ~დ ამისთჴს განმხიარულდეს, რ~ დაადასტურეს მირიან მეფისაგან
ს~დ მოწყვედა სპარსთა, და მტკიცედ მიღება სიყუარულისა მათისა, და ჰმადლობდეს
ღ~თსა: და წარმოგზავნეს მღვდელი ჭ~ტი. იოანე ეპისკოპოსი: და მისთანა მღ~დელ
ნი ორნი, და დიაკონნი სამნი: და მოუწერა მეფემან კოსტანტინე მირიანს წიგნი
ლოცვისა, და კურთხევა ღ~თისა მადლობისა: და წარმოსცა ჯვარი, და ხატი
მაცხოვრისა,
და მისთანა ნიჭი დიდი: და ელენე დედოფალმან მოუწერა წიგნი ქებისა, და ნუგე
შინისცემისა: მოიწია ეპისკოპოსი, მღ~დელნი, და მოციქულნი მცხეთად, და აღივს
ნეს სიხარულითა მეფე, და ყოველი ერი მათი: რ~ სურვიელ იყუნეს ყოველნივე ნა
თლისღებისათჴს: მაშინ მსწრაფლ გაგზავნა ბრძანება მირიან მეფემან, ყ~თა
ერისთავთათანა სპასალართა, და ყოველთა პირთა სამეფოსათა მოწოდებად წინაშე
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მისსა, და მსწრაფლ მოიწინნეს ყ~ნი ქალაქად: მაშინ ნათელსიღო მეფემან ჵელ

სა ქვეშე წმიდისა ნინასსა: და შ~დ დედოფალმან, და შვილთა მათთა, ჵელთა ქვეშე
მათ მღვდელთასა, და დიაკონთასა: და შ~დ ამისა აკ~ხეს მდინარე მტკვარი: და ეპის
კოპოსმან შემზადა ადგილი ერთი მიწურვითა, ჵიდის კარსა მოგუთისასა: სადა
ყოფილიყო სახლი ელიოზ მღუდელისა: და მუნ ნათელსცემდა წარჩინებულ
თა ერთ ერთსა: და ეწოდა ადგილსა მას მთავართა სანათლავი: ხ~ ქვემოთ
მისსა მდინარისავე პირსა, ორნი იგი მღუდელნი, და დიაკონნი ნათელსცემდეს ერ
სა: და მიატყდებოდა ერი იგი ურთიერთას, მოსწრაფებით ეუბნებოდენ მღ~დლ
თა რათა პ~დ მასვე ნათელსცეს: და ესრეთ სურვიელიყო ერი იგი ნათლისღები
სათჴს, რ~ ესმინა ქადაგება წმიდისა ნინასი, რომელსა იტყუინ: ყ~ნ რ~ნ არა ნა
თელიღოს, არა პოოს მანნათელი საუკუნო: და ამისთჴს მოსწრაფე იყუნეს
ნათლისღებად ყოველნი იგი: და ესრეთ სახედ ნათელიღეს ყოველმან ერმან,
და სიმრავლემან ქართლისამან: თჴნიერ ხ~ არა ნათელსიღეს მთეულთა კავკა
სიანთა მიფენასა მას ნათლისასა: ა~დ დადგეს ბნელსა შინა ჟამ რაოდენმე, და
ჰურიათა მცხეთელთა არა ნათელსიღეს: გარნა ბარაბიანთა ნათელიღეს
ორმეოცდა ათმან სახლმან, და იქმნეს ჭ~ტ: ამისთჴსცა დიდიქმნეს წ~ე მეფისა:
და მიუბოძა დიდება, რომელსა ჰრქვიან ციხე დიდი: ა~დ არა ნათელიღო ფეროზ სი
ძემან მირიან მეფისამან რომელსა ჰქონდა რანი ბარდავამდის მირიან მეფისაგ~ნ,
არცა ერმან მისმან ნათელიღო, ა~დ ჵორციელად ოდენ ჰმორჩილებდეს მი
რიან მეფესა: მაშინ წარავლინნა მირიან მეფემან ეპისკოპოსი იოანე, და მი
სთანა წარჩინებული ერი წ~ე კოსტანტინე მეფისა: და ითხოვა ნაწილი ძელისა
ცხოვრებისა, რომელი მას ოდენ ჟ~ა გამოეჩინა, ღ~თისმსახურსა, და ღ~თისმოყუა
რესა დედოფალსა ელენეს, და ითხოვნა მღ~დლნი მრავალნი, რათა განავლი
ნნეს ყოველთა ქალაქთა და ადგილთა, და ნათელსცემდენ ერსა: რათა მსწრა
ფლ ნათელსიღოს ყოველმან სულმან ქართლისამან, და ითხოვნა ქვითა ხურო
სა მოძღვარნი აღშენებისათჴს ეკლესიათა: ვითარ მიიწინნეს წ~ე კოსტა
ნტინესა კეისრისა, სიხარულით მიანიჭა ნაწილი ძელისა ცხოვრებისა: და ფი1-27 სტრ., 78
ცარნი იგი რომელსა ზედა ფერჵნი დაუმსჭვალნეს უფალსა, და სამსჭუალნი ჵელ
თანი, წარმოგზავნნეს მღუდელნი, და ხურონი ფრიად მრავალნი: ხ~ მეფემ
ან კოსტანტინე მეფობასა შინა მისსა, აღაშენა ეკლესია ტაძარი წმიდა, და მოსცა გა
ნძი დიდ ძალი ეპისკოპოსსა იოანეს, და უბრძანა სადაცა ჯერიყოს ადგილთა ქარ
თლისათა, მუნცა აღაშენენ ეკლესიანი სახელსა ზედა ჩემსა, და ნიჭი ესე დიდ
ძალი დამიმკუიდრე საზღვართა ქართლისათა: და წარმოვიდა ეპისკოპოსი, და მის
თანა მოციქული. და ვითარ მოიწივნეს ადგილსა, რომელსა ჰრქვიან ერუბეთი, და და
უტევნა მუნ ხურონი საქმედ ეკლესიისა, დაუტევნა განძი, და სამსჭვალნი უფ
ლისანი, და წარმოვიდა მოვიდა მანგლისს, და იწყო ეკლესიასა. დაუტევნა ფიცარნი ი
გი უფლისანი: მაშინ შეწუხდა მირიან მეფე, რ~ პირველ არა სამეფოსა ქალაქსა
მოვიდეს: ა~დ სხვათა ქალაქთა და ადგილთა იწყეს შენებად ეკლესიათა: და დაუტ
ევნეს ნაწილნი: ხ~ მოვიდა წმიდა ნინა და ჰქვა: ნუ ჰსწუხ მეფეო: რ~ ესრეთ ჯე
რარს სადაცა მივიდოდიან და ჰსთესვიდიან სახლსა ღ~თისასა: რ~ არს ქალაქსა ამას
შინა სამოსელი იგი დიდებული უფლისა: მაშინ მოიყუანა მეფემან ა-

ბიათარ, და მის თანა ჰურიანი მრავალნი, და გამოიკითხა მათგან კვართისა მის
თჴს: და მათ მიუთხრეს ყოველი რომელი ზემოწერილარს: და აღიპყრნა ჵელნი
თჴსნი მირიან მეფემან და თქვა: კხ~რ შენ უფალო იესო ქ~ე ძეო ღ~თისა ცხოველისაო:
რ~ პირველითგანვე გინდა ჵსნა ჩვენი ეშმაკისაგან, და ადგილისა მისგან ბნელისა:
ამისთჴს სამოსელი იგი შენი წმიდა წარმოეცა წმიდით ქალაქით შენით იერო
სალმით ებრაელთა მათ ღ~თაებისა შენისაგან უცხო ქმნილთა, და ჩვენ უცხოთა
ნათესავთა: და წარემართა მეფე, და ყოველი ქალაქი ქრისტიანობასა: იწ
ყეს ხუროთა შენებად ეკლესიისა, გარე უბანსა მაყვალთა მათ ზედა საყოფელ
თა წმიდისა ნინასთა, სადა აწ არს ეკლესია საეპისკოპოსოდ: მაშინ თქვა
წმიდამან ნინა, კხ~რს უფალი იესო ქრისტე, და მამა უ~ჳ ჩვენისა, რ~ნ მოავლი
ნა სიტყუა მისი წ~ჳ ცათაგან მაღალთა, თჴთ ძლიერისაგან საყდრისა გარდამო
სრული, ქვეყანად მდაბლად შობილი, უეჭველად თესლისაგან დავითისა, დე
დაკაცისაგან მარტოდშობილისა, წმიდისა და უბიწოსა რომელი სათნო ეყო მას
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მიზეზითა მიზეზი ცხოვრებისა ჩვენისა, რომელმან ცასა ქვეშე ყოველივე განა
ნათლა, და მორწმუნენი აცხოვნნა, რ~ი იშვა ვ~ა კაცი, ნათელი ყოველთა, ხატი
ღ~თისა და ვითარცა მსახურმან ვინმე ჰსჯულისამან ნათელიღო წყლისაგან და სუ
ლისა ჯვარსეცვა, დაეფლა, და აღდგა მესამესა დღესა: ამაღლდა სიმაღლესა
მამისათანა: და კ~დ მოვალარს დიდებითა: რომელსა ჰშვენის ყოველივე დიდება,
თანა მამით, და სულით წმიდითურთ: აწ და მარადის და უკუნითი უ:
აღმართებისათჴს პატიოსნისა ჯვარისა:
ვითარცა ნათელიღეს მეფემან, დედოფალმან, შვილთა მათთა, და ყოველმან ე
რმან მათმან: მაშინ დგა ხე ერთი ადგილსა ერთსა კლდესა ზედა შეუვალსა
და იყო ხე იგი შვენიერი ფ~დ სულნნელად, საკვირველება იყო ხისა მისგან, რომელი
ისარ ცემული ნადირი მივიდის და ჭამის, ფურცელი მისი, გინა თესლი ჩამო
ცვივნებული, განერის სიკუდილისაგან, დაღაცათუ საკლავსა ალაგსა დიდად
წყლულიყვის: ესე დიდად საკუირველუჩნდა პირველთა მათ წარმართ
თა, და აუწყეს ეპისკოპოსსა იოანეს ხისა მისთჴს: ხ~ ეპისკოპოსმან თქვა, აჰა ჭე
შმარიტად პირველთაგანვე დამარხულარს დამარხლარს ქვეყანა ესე ღ~თისა
გან მსახურად თჴსად: და ღ~თისა მიერ აღმოცენებულარს ხე იგი, დამარხულ
ჟამისა მისთჴს: და აწღა მოეფინა მადლი ღ~თისა ქართლს: და მის ხისაგან ჯერ
არს შექმნად ჯვარი პატიოსანი, რომელსა თაყუანისცეს ყ~ნ სიმრავლემან ქა
რთლისამან: დაწარვიდეს რევ ძე მეფისა, და ეპისკოპოსი მისთანა სიმრა
ვლე ერისა, და მოჰკვეთეს ხე იგი: და წარმოიღეს რტოთურთ მისით: და მოაქვნდა
ათსა ათეულსა კაცსა ზეზე რტოთურთ და ფურცლითურთ შემოაქვნდა ქა
ლაქად, და შემოკრბა ერი ხილვად მწვანისა ფერობასა მას, და ფურცლიანობასა
ჟ~ა ზამთრისასა: ოდეს სხვა ყოველი ხე ჵმელიყო: ხ~ ესე ფურცელდაუცუივნე
ლი სუნამო, და სახილველად შვენიერი, და ძირსა ზედა ამართეს ხე იგი, კარ
სა ზედა ეკლესიისასა, სამხრით მისხისათა, და შერავიდა ნელი ნიავი: და შლიდა
ფურცელთა ხისა მისთა, ძრვითა რტოთა მისთათა: და იყო ხილვა მისი შვენიერი,

ვ~ა სმენით ვიცით ხისა მის ალვისა: ესე მოჰკვეთეს მარტსა ოცდახუთსა,
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დღესა პარასკევსა, და დაადგრა ხე იგი ეგრეთ, დღესა ოცდა ათშვიდმეტსა, და არა
შეიცვალა ფერი მისი ფურცელმან მისმან, ვითარმცა დგა ფურცელნი იგი ძირსავე
ზედა თჴსსა, თავსა ზედა წყაროსასა: ვიდრემდის ყ~ნი ხენი მაღნარისანი შეიმოსნეს
ფურცლითა, და ხენი ნაყოფის გამომღებელნი შეიმოსნეს ყუავილითა: მაშინ
თვესა მაისსა ერთსა, შექმნნეს ჯვარნი ესე, და შვიდსა ამის თჴსასა აღემართნ
ეს ჵელისა დადებითა მეფეთათა, სიხარულითა და წადიერებითა, ყოვლისა ერი
სა ქართლისათა: და იყუნეს ეკლესიასა შინა: იხილა ყ~ნ ერმან ქალაქისამან
ყოველთა მათ დღეთა: აჰა ჩამოვიდეს ჯვარი ცეცხლისა ზეცით და მისზედა, გარემოს
მსგავსად გრგვინივით ვარსკვლავისათა, და დაადგრეს ზედა ეკლესიასა ვ~ე განთიადმ
დე: და რიჟრასოდენ გამოვიდიან მისგან ორნი ვარსკვლავნი, ერთი წარვიდის
აღმოსავალით, და ერთი დასავალით, იგი თავადი ეგრეთ ბრწყინვალედ ნელიად
განვიდის მიერ კერძო: ახლოს წყაროსა მას ზემო კერძო არაგვისა, და დადგის ბორც
ვსა ზედა კლდისასა, რომელი აღმოეცენნეს ცრემლითა წ~ისა ნინასითა, და მუნით
აღიმაღლის ზეცად: და ესრეთ მრავალგზის იხილა ყ~ნ ერმან მაცხოვარება
ღ~თისა ჩვენისა: მაშინ იწყეს კითხვად ნეტარისა ნინასსა: თურა არს რომელი გა
მოვალს ბრწყინვალე ვარსკულავი, და ერთი წარვალს აღმოსავლით, და ერთი და
სავლით: ხ~ მან თქვა განავლინენით კაცნი მთათა ზედა მაღალთა აღმოსავალით,
ვიდრე კახეთისა მთამდე: და დასავალით ვიდრე სანახებამდე ამის ქალაქისა: და ო
დეს გამობრწყინდეს მთიებნი იგი, და იხილონ თუ სადა დადგენ, მუნცა აღემ
ართნენ ორნი იგი ჯვარნი ქ~სნი: მაშინ ჰყო მეფემან ეგრე, და შეცვნა
თავნი მთათანი მიწყებით: და დღე ესე იყო პარასკევი, და შაბათი განთენდებო
და: იყო იგივე სასწაული და იქმნა ეგრეთვე, ვ~ა პ~ლ იქმნის: ხვალისა დღე მოვი
დეს დასავლისანი რომელნი დგეს მთათა ზედა ქვაბთა თავისათა და მიუთხრ
ეს მეფესა: ვ~ა გამოვიდა ვარსკვლავი იგი, ამაღლდა და მიიწია მთასა ზ~ა თხოთი
სასა გარდასავალსა კასპისასა, და დაადგრა ადგილსა ერთსა, და ყ~დ უჩინო იქმნა,
და ეგრეთ მოვიდეს მთით კახეთისით, და თქვეს ვიხილეთ ვარსკლავი აქათ მო
მავალი, და დადგა დაბასა ბუდისსა კუხეთისსა ქვეყანასა: მაშინ უბრძანა
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ნეტარმან ნინა, წარიხვენით ორნივე ესე ჯვარნი, და აღმართენით ერთი თხოთს,
სადა იგი ღ~თნ გამხილა ძალი მისი, და ერთი მიეც სალომეს მჵევალსა ქ~ს
სა, აღმართოს უჯარმოს ქალაქსა: რ~ ბუდი დაბა კუხეთისა, არა წინა აღუდ
გეს ქალაქსა მეფეთასა, რ~ ერისა სიმრავლე არს მუნ, ბუდისა კლა დაბა თჴთ
იხილოს სათნო იგი ადგილი ღ~თისა, და ყვეს ეგრე ვ~ა უბრძანა ნინა: ხ~ ესე
სასწაულითა ზეცისა ჩვენებით ჯვარი პატიოსანი მცხეთას იპყრეს ჵელი
თა კაცობრივითა მივიდეს ბორცსა მას ქვეშე, და წყაროსა მას ზედა ათიეს ღა
მე, და ილოცეს ღ~თისა მიმართ, და ნეტარი ნინა ცრემლითა შეაზავებდა წყა
როსა მას, და იქმნებოდეს კურნებანი, და სასწაულნი დიდნიჱ ხ~ ხვა
ლისა დღე აღვიდეს კლდესა მას ზედა, და მივიდა ნეტარი იგი ბორცსა მას ზ~ა

დავარდა ქვათა მათ ზედა, დატიროდა თჴთიგი, და მისთანა მეფენი და მთავარნი,
და ყოველი სიმრავლე ერისა, ვიდრემდის მთანი ჵმას სცემდეს: და დასდვა ჵე
ლი ერთსა ქვასა, და ჰრქუა ეპისკოპოსსა მოვედ, რ~ შენდა ჯერარს, და დასწე
რე ქვასა ამას ჯვარი: და მან ჰყო ეგრეთ: და მუნ აღემართა ჯვარი იგი დიდე
ბითა მეფეთაგან: და მოდრკა ერი იგი ურიცხვი, და თაყუანისცეს ჯვარსა, და ა
ღიარეს ჭ~ტდ ძე ღ~თისა ცხოველისა: და ჰრწმენა სამებით დიდებული
ღ~თი: ხ~ დიდნი იგი მთავარნი, არა განეშორებოდეს ეკლესიასა წმიდასა,
და სვეტსა ნათლისასა: და ჯვარსა მას ცხოველსა, რ~ ჰხედვიდეს სასწაულთა მათ
უზომოთა, და კურნებათა მათ მიუთხრობელთა, და დღესა კჴრიაკესა აღვ
სებისა ზადიკსა, ჰყო მირიან მეფემან, და ყ~ნ მცხეთამან შეწირავად, დღე
იგი განაწესეს, ჯვარისა მსახურებად აღვსებისა ზადიკსა, ყ~ნ ქართლმ
ან დღეინდელად დღედმდე: და იყორაოდენისამე დღისა შ~დ მარტჴლისა უკანი
სა, იხილეს სასწაული დიდად საშინელი, დღესა ოთხშაბათსა, აჰა ესერა სვე
ტი ერთი ნათლისა, სახედ ჯვარისა დგა ჯვარსა მას ზედა, და ათორმეტნი ვარსკ
ვლავნი სახედ გვირგვინისა გარემოს მისს, ხ~ ბორცვი იგი ჯვარისა კუმეოდა სახედ
სუნნელად: და ხედვიდეს სასწაულსა ამას ყ~ნი, და მრავალნი უღ~თოთაგანნი მოი
ქცეს, და ნათელსიღეს მას დღესა შინა, ქრისტეანენი უფრო მორწმუნე იქმნებო
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დეს, და ადიდებდეს ღ~თსა: მერმე კ~დ იხილეს სხვა სასწაული ჯვარისა, ვ~ა
ცეცხლი დგა თავსა ზედა მისსა, შვიდწილად მზისა უბრწყინვალესი, ზედა დაად
გრა მას, ვ~ა საჵმილისა ნაბერწყალნი, აღვლენ, ეგრე სახედ ანგელოსნი ღ~თისანი აღ
ვიდოდეს, და გარდამოვიდოდეს მასზედა: ხ~ ბორცვი იგი ჯვარისა იძრვოდა
ძლიერად, და
ვ~ა სასწაული იგი დასცხრებოდა, ეგრეთვე ძრვა იგი დასცხრებოდა: ვ~ა იხილეს
სასწაული იგი, დაუკჴრდა ყ~თა, უფროსად და უმეტესად ადიდებდეს ღ~თსა, და
ვ~ა იქმნებოდეს სასწაულნიიგი წლითი წლად ყოველნი იგი ერი ხედვიდეს, ში
შითა და ძრწოლით მოვიდოდეს თაყუანისცემად გულსმოდგინედ: მას ჟ~ა რე
ვის ძესა მეფისასა, ესვა ყრმა მცირე წული, და იყო სნეულ, და მიწევნულიყო სი
კვდილად. რ~ იგი ოდენ მხოლო ესვა მათ, მოიღო და დადვა იგი წ~ე ჯვარისა წ~ისა,
და ცრემლით ითხოვდა, უკეთუ მომიბოძოს ყრმა ესე ცოცხალი, აღვაშენო
კუბო საყუდელად შენდა, და მუნთქვესვე განიკურნა ყრმა იგი, და განკურნებუ
ლი, და განცოცხლებული წარიყვანა: მერმე მოვიდა აღთქმისა აღსრულებ
ად, და ყო მადლისა მიცემა დიდითა სიხარულითა, და გულსმოდგინებით აღა
შენა კუბო ჯვარისა მცხეთისა, რევ ძემან მეფისამან, და წლითი წლად მოვი
დის, და აღასრულის აღნათქვამი იგი მსხვერპლისა, და მიერითგან უფრო მოვი
დოდეს ყოველნი უძლურნი, და სნეულნი განიკურნებოდეს, და სიხარულით ადიდ
ებდეს ჯვარსა წმიდასა K~ესსა: იყო ვინმე მამაკაცი ჭაბუკი, და ორნივე თვა
ლნი დასდგომოდეს, ჯდა იგი ჯვარისა წმიდისა ქ~ესსა: და შ~დ შვიდისა დღისა
აღეხილნეს თვალნი, ხედვიდა და ადიდებდა პატიოსანსა ჯ~ა: მერმე დე
დაკაცი ერთი იყო მარადის გვემული სულთაგან უკეთურთა, ეგეოდენ რო
მელ ძალი დაგონება მისი მიიღო რვასა წელსა: და სამოსელსა მისსა დაიპობდა, და

ვითარ მოიყუანეს, და პატიოსანსა ჯვარსა შეამთხვივეს, შ~დ ათორმეტისა დღისა გა
ნიკურნა, და თჴსითა ფერჵითა წარვიდა, ადიდებდა ღ~თსა, და თაყუანისცემდა პა
ტიოსანსა ჯვარსა: მერმე კ~დ იყო ყრმა მცირე, და მეყვსეულად დაეცა და
მოკუდა, აღიღო იგი დედამან მისმან, და დააგდო წ~ე ჯ~ისა ყრმა იგი მომკუდარი,
დილ
ეულითგან მიმწუხრამდე: ხ~ დედა მისი ტირილითა ილოცვიდა წ~ე ჯვარისა: ხ~
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სხვანი ეტყოდეს, წარიღე დედაკაცო და დამარხე, რ~ მომკვდარ არს, და ნუღარა აწ
ყინებ, ხ~ მან არა წარიკვეთა სასოება: ა~დ უფროს დაუმეტეს საწყალობლად ტი
როდა, და ილოცვიდა: მწუხრისა ოდენ ჟ~ა სულიერიქმნა, და თვალნი აღიხილნა: და
შ~დ შვიდისა დღისა განკურნებული, და განცოცხლებული წარიყუანა ყრმა იგი
დედამან მისმან, და ადიდებდა ღ~თსა: იხილეს რა სასწაული, და კურნება ყ~დ
წმიდისა ჯვარისა: მრავალნი უშვილონი მოვიდოდეს. და ითხოვდეს შვილიერებასა,
და შვილმრავალიქმნებოდეს, და შესაწირავთა და მადლთა ჰყოფდეს: არა ხ~ თუ რ~ნი
მოვალნ მათ ოდენ მიანიჭის კურნება, ა~დ რ~ნი შორით ითხოვდიან შეწევნასა
წმიდისა ჯვარისა მცხეთისაგან, მუნ თქვესვე შეწევნითა მისითა მიიღიან მადლი
მძლე იქმნიან მტერთა, და მოსწრაფედმოვიდიან შეწირვად მადლისა: მრავალ
ნი უკვე უღონონი ჭირსა შთაცვივიან, და რა~ჟს ხადოდიან წმიდასა ჯვარსა, მუნ
თქვესვე განერნიან, და მოვიდიან შემთხვევად პატიოსნისა ჯვარისა, და მრავალთა
ნათელიღეს, და სიხარულით ადიდებდეს ღ~თსა: მრავალნი უკვე მრავალთა
ჭირთა შთაცვივეს, და ძალითა პატიოსნისა ჯვარისათა განკურნეს: მრავალნი
პირადპირადთაგან სატანჯველთა მოივლტიედ ვედრებად, და მყის განიკურნებ
იედ მუნ დღენდელად დღედმდე, და ადიდებდეს მამასა, და ძესა, და წ~ა სულსა:
აწდა მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე ამინ:
წიგნი რომელი მოუწერა პატრიახმა ჰრომისამან, და ბრანჯთა მეფემან
ნინასა, და მეფესა, და ყოველთა ერთა ქართლისათა:
მათ დღეთა შინა, მოიწია წიგნი ჰრომით წმიდისა პატრიარხისა ნინას მო
მართ, და მეფისა, და ყოველთა ერთა ქართლისათა, და მოუვლიანა ბრანჯი დია
კონი ქებისა შესხმად, და კ~ხევისა მიცემად, და ამის ნეტარისა ნინას ლოცვისა წარღე
ბად, და მადლისა ზიარებად: აქვნდა წიგნი ბრანჯთ მეფისა ნინასცათანა: და რ~
მამისა მისისაგან ნათელეღო ბრანჯეთს ყოველსა ერსა, და ყოველი ესე მისმენელ
იყო იეროსალიმით და კოსტანტინოპოლით, ვ~დ ქ~ყნასა მას ქართლისასა მიეფი
ნა მზე სიმართლისა: ამისთჴს სანატრელი წიგნი მოეწერა რათამცა ეუწყნეს ა
ქანი იგი სასწაულნი სვეტისა მის მაყულოანისა, და ძალი იგი კურნებისა: ესე ყ~ლი
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იხილნა და მოისმინა სასწაულნი იგი ყოველნი რომელნი ქმნილიყუნეს მცხეთას დია
კონმან ბრანჯთამან, და განკურვებული ადიდებდა ღ~თსა, და წარიღო წიგნები:
მაშინ მეფემან ჰრქუა წმიდასა ნინას, და ეპისკოპოსსა, მნებავს ესრეთ, რათა ეს
რეთ იძულებით მახვილითა მოვაქციენით მთეულნი, და სიძე ჩემი ფეროზ, და
დავამონნე ძესა ღ~თისასა, და ვათაყუანნე პატიოსანსა ჯვარსა: მაშინ ჰრქვა მათ არა
ბრძანებულარს უფლისაგან მახვილისა აღება: ა~დ სახარებითა და პატიოსნითა ჯ~ი

თა უჩვენოთ გზა ჭ~ტი მიმყუანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ: და მადლმან ღ~თისა
მან განანათლოს ბნელი იგი გულთა მათთა: და წარვიდა წ~ ნინა, და ეპისკოპოსი
იოანე: და მათწარატანა მეფემან ერისთავი ერთი: და მოვიდეს და დადგეს წორბანსა,
და მოუწოდეს მთეულთა პირუტყუისა სახეთა მათ კაცთა ჭართალელთა, ფხოე
ლთა, გუდამაყრელთა და უქადაგეს þ~ი ჭ~ტი ქრისტიანეთა, მიმყუანებელი ცხო
ვრებად საუკუნოდ: ხ~ მათ არა ნათლისღება: მაშინ ერისთავმან მეფისა
მან მცირედ წარმართა მახვილი მათზედა, და ძლევით შემუსრნა კერპნი მათნი:
გარდამოვიდეს მუნით, და დადგეს ჟალეთსა, და უქადაგეს ერწოთიანელთა: ხ~
მათ შეიწყნარეს და ნათელიღეს: ხ~ ფხოველთა დაუტევეს ქვეყანა მათი, და გარ
დავიდეს თუშეთს, და სხვანიცა მთიულელნი უმრავლესნი არა მოიქცეს: ა~დ
დაუმძიმა მათ მეფემან ხარკი ოდეს არა ინებეს ნათლისღება: ამისთჴსცა წაკრ
ბეს იგინიცა და შესცდეს, და რომელნიმე უკანასკნელ მოაქცივნა, აბიბოს ნეკრ
ესელ ეპისკოპოსმან: რომელნიმე მათგანნი დარჩეს წარმართობასავე დღესამომ
დე: ხ~ წმიდა ნინა წარემართა წარსლვად რანს მოქცევად ფეროზისსა: და ვ~ა მიეა
ხლა კახეთს დაბასა ბუდისასა, დაყნა მუნ დღენი, და მოვიდოდეს მისსა კახეთით,
ჰკითხვიდეს და აღიღებდეს სწავლასა მისსა სიმრავლე ერისა: მაშინ დასნეულ
და მუნ: და ვ~ა ცნა რევ ძემან მეფისამან, და სალომე ცოლმან მისმან რომელნი ცხო
ვნდებოდეს უჯარმოს: მოვიდეს ნინასსა, და აცნობეს მეფესა და დედოფალსა: ხ~ მათ
მიავლინეს ეპისკოპოსი იოანე წარმოყუანებად წმიდისა ნინასსა: ხ~ წმიდა ნინა
არა ერჩდა: მაშინ წარვიდა თჴთ მეფე, და სიმრავლე ერისა ძლიერისა, და მივი
დეს მისზედა, და შეკრბა სიმრავლე ერთა: და ყოველივე იგი ერი ხედვიდეს პირ
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სა ნინასსა ვ~ა ზეცისა ანგელოზისასა: და მოსწყვედდიან ფესვსა სამოსლისა მისისასა
მიი
ღებდეს და ემთხვეოდეს სარწმუნოებით: და იძულებით ევედრებოდეს ყ~ნი
დედოფალ
ნი გარემოს მსხდომნი, რომელთა მოსდიოდეს ცრემლნი თვალთაგან მათთა განშორე
ბისათჴს მოძღვრისა მის, და მოღვაწისა, და სნეულთა მკურნალისა ჵელოვანისა: და ე
ტყოდეს სალომე უჯარმელი, ჲეროჟ ავრისვნელი: და მათთანა ერისთავნი, და
მთავარნი ჰკითხვიდეს თუ ვინა, ანუ ვითარ მოხვედ ქვეყანასა მაცხოვარებად ჩვენდა:
ა
ნუ სადათმე იყო აღზრდა შენი დედოფალო მაუწყე ჩვენ, საქმე შენი, რასა იტყუი ტყ
ვეობასა ტყვეთა მხსნელო სანატრელო: რ~ ესერა გვისწავიეს შენმიერ, ვ~დ ყოფილარ~ნ
წ~წყ~ლნი პირველ ძისა ღ~თისა: და შ~დ მოციქულნი ათორმეტნი, და სხვანი
სამეოცდა
ათნი, და ჩვენდა არავინ მოავლინა ღ~თნ სხვა გარნა შენ: და შენიტყი (ბ) ვითარ (ა)
ვ~დ მე
ტყვე ვარ, ანუ ვითარ უცხო: ხ~ მაშინ იწყო სიტყუად წ~ნ ნინა და თქვა, ასულნო
სარწმუნოებისანო, მახლობელნო დედოფალნო ჩემნო, გხედავ თქვენ ვ~ა პირველთა
მათ დედათა ყ~ა სარწმუნოვებასა, და სიყუარულსა ქ~სსა: და გნებავსთ გზათა

ჩემთა ცნობა, გლახაკისა მჵევლისათა, და გაუწყოცა, რ~ ესერა მოსრულარს სული
ჩემი ჵორჵად ჩემდა, და მეძინებიან მე ძილითა დედისა ჩემისათა საუკუნოდ: ა~დ
მოიხვენით საწერელნი და დაწერეთ გლახაკი დაუდები ცხოვრება ჩემი, რათა უ
წყოდიან შჴლთაცა თქვენთა სარწმუნოვება თქვენი: და შეწყნარება ჩემი, და
სასწაულნი ღ~თისანი რომელ გიხილავნ: მაშინ მსწრაფლ მოიხვნეს სა
წერელნი სალომე უჯარმელმან, და ჲერუჟ ავრისვნელმან, იწყო სიტყუად
და იგინი წერდეს: და წარმოუთხრა ყოველი რომელი ზემოთ დავწერეთ ცხოვ
რება მის წმიდისა და ნეტარისა: და შევედრა მეფესა იაკობ მღვდელი, რათა
შ~დ იოანესა იგი იყოს ეპისკოპოს: მაშინ იოანე ეპისკოპოსმან შეწირა ჟამი
და აზიარა წმიდა ნინა ჵორცსა და სისხლსა ქრისტესსა, და შევედრა სული მეუ
ფესა ცათასა, ქართლად მოსვლითგან მისით მე ი~დ წელსა: და ქ~ს ამაღლე
ბითგან ტ~ლე წელსა: და დასაბამითგან წელთჭშ~ლჲ:
მაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი, მცხეთა, და უჯარმო, და ყოველი
ქართლი მიცვალებასა მისსა მივიდეს, და დამარხეს ძლევით შემოსილი გვამი
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მისი ადგილსავე ზედა ერთსა დაბასა ბუდისასა, რ~ მუნ ითხოვა თჴთ დაფლვა მეფი
საგან შეხედვითა ღ~თისათა, და სიმდაბლისათჴს ქმნა ესე წ~ნ, რ~ ადგილიიგი შეურაც
ხი იყო, და მწუხარე იყო მეფე, და ყ~ნი წარჩინებულნი მუნ დაფლვასა მისსა, ა~დ მც
ნებისა და ანდერძისა. მისისათჴს აღსრულებისა, დაფლეს მუნ: და ვითარ აღას
რულა ესე ყოველი ღ~თივ განბრძნობილმან მირიან მეფემან, განამტკიცა ყ~ლი
ქართლი, და ერეთი, და სარწმუნოვებასა ზედა სამებისა ერთარსებისასა, ღ~ისა
სა დაუსაბამოსა, დამბადებელსა ყ~თასა, და განმტკიცნეს სრულსა სარწმუნოვებასა
ზედა: მაშინ კეისარსა კოსტანტინეს რომელ ჰყუა მძევალი ძე მირიანისი, რ~ლ
სა ერქვა ბაქარ, გამოუზავნა მეფემან კოსტანტინე ნიჭითა დიდითა, და მოუწერა
ესრეთ: მოვწერ შენდა ღ~თივ განბრძნობილისა, ჩემთანავე ახალ ნერ
გისა მორწმუნისა მირიანისსა, იყავნ შენთანა მშვიდობა და სიხარული, ვინათგან
იცან შენ სამება ერთარსება, ღ~თი დაუსაბამო დამბადებელი ყოვლისა, არ
ღარა მიჵმს მე შენგან მძევალი, ა~დ კმა არს ჩვენ შ~ს შუა მდგომელად k~ე ძე
ღ~თისა პ~ლ ჟამთა შობილი, რ~ი განჰკაცნა ჵსნისათჴს ჩვენისა, და ჯვარი მისი პა
ტიოსანი, რომელი მოცემულარს ჩვენდა წინამძღვრად ჩვენდა გულითა მოსავ
თა მისთა, და შუამდგომელობითა ღ~თისა დამბადებელისათა: ვიყუნეთ ჩვენ სი
ყუარულსა ზედა ძმებრივსა: შჴლი შენი შენდავე მიმინიჭებიეს, იხილე და
განიხარე, და ღ~ თისაგან მოვლინებული ანგელოსი მშვიდობისა იყავნ შენთანა:
მარადის განსდევნენ ღთ~ნ დამბადებელმან ეშმაკი მაცთური საზღვართაგან
შენთა: მოვიდა ბაქარ ძე მეფისა მირიანისი, და მოციქული კოსტანტინე
მეფისა კეისრისა მცხეთას, აღივსნეს სიხარულითა მირიან მეფე, და ნანა დედო
ფალი, და ჰმადლობდეს ღ~თსა ნიჭითა სრულითა დიდითა მომცემულსა: მა
შინ მირიან მეფემან განასრულა ეკლესია საეპისკოპოსო, და აღასრულა
სატფურება მისი მრავლითა დიდებითა: და მოქცევითგან მირიან მეფისათა
ოცდა მეხუთესა წელსა, მოკვდა ძე მისი რევ, სიძე სომეხთა თრდატ მეფისა,
რ~ლსა მიეცა მეფობა სიცოცხლესავე თჴსსა, და დაფლეს აკლდამასავე, რ~ი თჴთ

მასვე რევს აღეშენა, და მასვე წელიწადსა დასნეულდა მირიან მეფე რლ~იცა
1-27 სტრ., 87
აღესრულა: და მოიყუანა ძე მისი ბაქარ, აჰა ესერა მე წარვალ ვინაცა მო
ვედ, და ვმადლობ მრავალმოწყალესა ღ~თსა, დამბადებელსა ცათა და ქვეყანისასა,
რლ~ნ წარტყვენილი ეშმაკისაგან მიხსნა მე პირისაგან ჯოჯოხეთისა, დაღი
რსმყო მე მარჯვენით მისთანა: შენ ნანა უკეთუ გცესღა მოცალება ცხო
ვრებისა ჩემისა შ~დ განჰყავ სამეფო განძი ჩემი ორად, და მიიღე სამარხოსა ნინასსა
განმანათლებელსა ჩვენსა, ჟამთა შეცვალებისათჴს, რათა არა შეირყიოს უკუნისამდე ადგილი იგი, რ~ მეფეთა საჯდომი არს, ა~დ მწირარს ეგრეთვე, დავედ
რა ეპისკოპოსნი რათა ადიდონ დიდება მისი ადგილისა: რ~ ღირს არს პატივცე
მასა: ხ~ ძესა თჴსსა ჰქვა, შჴლო ჩემო შეიცვალა ბნელი ჩემი ნათლად, და სიკ~დი
ლი ცხოვრებად, შენდა მომიცემია გვირგვინი მეფობისა ჩემისა: ღთ~ნ დამბადებელ
მან ცისა და ქვეყანისამან განგამტკიცნეს შენ სრულსა სარწმუნოვებასა ზედა:
იწრთიდი ყ~დვე მცნებათა ძისა ღ~თისათა, დაადგერ ს~დ მათზედა, და სახელსა
ზედა k~ესსა, სიკვდილი ცხოვრებად გიჩნდინ, რომლითა წარუალი ცხოვრება
მოიგო. და სადაცა ჰპოვნე ვნებანი იგი ცეცხლის მსახურებისანი კერპნი ცე
ცხლითა დასწვენ, და ნაცარი შეასვ რ~ლნი მათ ესვიდენ: და ესე შვილთა
შენთა ამცენ: რ~ მე ვიცი იგი რომელ კავკასიანთაცა შინავე დაილევიან: ხ~ შენ ამას შეუდეგ ყოვლითა გულითა შენითა, და თავი შენი შევედრე ძესა ღ~თისასა,
და პ~ლ ჟამთა შობილსა განკაცებულსა, და ვნებულსა ხსნისათჴს ჩვენისა, და წარ
ძღვანებითა პატიოსნისა ჯვარისათა ჰსძლო მტერთა, ვ~ა აქვს ჩვეულება გული
თა მოსავთა მისთა: და პატივსცემდე სვეტსა მას ცხოველსა ღ~თივ აღმართე
ბულსა, და იყავნ ყოვლითურთ სასოება შენი მისსა მიმართ, და იყავნ მისვლა
შენი ძილად საუკუნოდ, სარწმუნოვებასა ზედა წმიდისა სამებისასა: და მოას
ვენებინა ჯ~ი იგი წ~ისა ნინასი, რ~ი პირველითგან აქვნდა, და ჩამოჰკიდა გვირგვინი
სამეფო ჯვარსა მასზედა: და მოიყუანა ძე თჴსი ბაქარ, და თავსა მისსა გამოსახა სა
ხე ჯ~ისა, და აღიღო გვირგვინი ჯვარისაგან, და დადგა თავსა ზედა ძისა თჴსისა
სა: დააღესრულა მირიან მეფე, და დაეფლა ზემოსა ეკლესიასა, საშუალსა სვე
ტსა სამხრით კერძო: და მას სვეტსა შინაარს ნაწილი ღ~თივ აღმართებულისა
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სვეტისა: და მეორესა წელსა მოკუდა ნანა დედოფალი, და დაეფლა მასვე სვეტსა
დასავლით, სადა მირიან მეფე დამარხულიყო:
მეოცდა ხუთე მეფე ბაქარ, ძე მირიანისი ხოსროიანი:
და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაქარ, და იყო მორწმუნე ვითარცა მამა მისი, და ამან მო
აქცივნა უმრავლესნი კავკასიანნი რომელნი ვერ მოექცივნეს მამასა მისსა:
და შთავარდა შორის მისსა, და სომეხთა მტერობა, რ~ სომეხნი ბაქარ ძმის
წულსა რევის ძისა, თრდატ სომეხთა მეფისა, ასულისწულისა მეფობასა ლამოდეს
ქართლს:
ხ~ ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა მეფობასა, მამისძმისწულსა მისსა, და დაემოყურა,
და გაუცვალა ქვეყანა: და სიძესა მისსა ფეროზს რ~ლსა ჰქონდა რანი ბარდავამ

დის მოცემულად მირიანისგან: და მისცა მისწილ სამშვილდითგან მიღმართ
ქვეყანა, ვიდრე თავადმდე აბოცისა: მაშინღა ნათელ იღო ფეროზ, და ერმან
მისმან, და მოირთეს ძალი ხვასროთგან, და ეწყვნეს სომეხთა ჯავახეთს: სძლიეს
და აოტნეს სომეხნი: მაშინ მეფემან ბაქარ შუამდგომლობითა ბერძენთა მეფისა
თა, და სპარსთა მეფისათა, დაწერა ჵელითწერილი ძმისწულთა მისთა, და დე
დისა მათისა სალომეს, ვიდრემდის იყოს ნათესავი ბაქარისი რომელ ეძლოს პყრო
ბა მეფობისა, მათი იყოს მეფობა, არაოდეს ძებნონ მეფობა ნათესავთა რევისთა:
მაშინღა მოიყუანნა ძმისწულნი მისნი, და მისცა კუხეთი, და დასხნა რუსთა
ვს ერისთავად: ამან ბაქარ, ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი, დიდსა სარწმუნოვე
ბასა შინა აღასრულნა: და განამრავლნა მღდულნი და დიაკონნი, ყ~ა ქართლსა
და რანსა შინა ეკლესიათა მსახურად: ამან აღაშენა ეკლესია წილკნისა: მო
კვდა და დაეფლა ძმასავე თჴსსათანა:
მეოცდა ექვსე მეფე მირდატ ძე ბაქარისი ხოსროიანი:
და დაჯდა მეფედ ძე მისი მირდატ, და მეფობდა დიდსა სარწმუნოვებასა შინა,
და მან აღაშენა ეკლესიანი, თუხარისსა ციხესა შინა, რ~ ჵევსა კლარჯეთისასა
არა იყო ეკლესია, და მუნ შინა დაადგინნა მღდ~ლნი მოძღვრად კლარჯთა:
და ჰმატა შენება, და შემკობა ერუშეთისა, და წუნდისა ეკლესიათა: მაშინ
ამის მირდატის მეფობასა, იწყეს ქართველთა სვეტისა ცხოველისაგან ნაწილისა
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გამოღებად, და ქმნად ჯვარად: რ~ დიდნი სასწაულნი, და კურნებანი იქმნებოდეს
სადაცა იყუის ნაწილი სვეტისა ცხოველისა: და არა აყენებდა მირდატ მეფე ნაწილი
სა გაღებად: რ~ ებისკოპოსმანცა ჭ~ტმან იაკობ, ეგრეთვე ჯერიჩინა, და თქვა მი
ნიჭებულარს უფლისაგან: და ჯერარს სვეტისა მის ღთივ აღმართებულისა ქმნა
სახედ ჯვარისა: და განეფინა ყ~თა ადგილთა ქართლისათა ნაწილი სვეტისა მის
ცხოველისა: მაშინ ამან მეფემან მირდატ, მისვე სვეტისაგან შექმნა ჯვა
რნი, და ერთი წარგზავნა ერუშეთს: და რ~ლი დარჩა სვეტისაგან მის ცხოველისა,
მას გარემოქმნა ქვიტკირითა პირველ სვეტისა ოდნად: და თავსა ზედა მის სვეტი
სასა აღმართა ძელი იგი განმანათლებელი: და ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისი
სანი უშფოთველად აღასრულნა, სარწმუნოვებასა შინა დიდსა: და მისსა ზე
მოკვდა იაკობ, ებისკოპოსი: და დაჯდა იობ სომეხი: ნერსე კზ~ისა დიაკონი:
და მოკუდა მირდატ მეფე:
მეოცდა შვიდე მეფე, ვარაზბაქარ ძე მირდატისი ხოსროიანი:
დაჯდა ძე მისი ვარაზბაქარ, და შეირთო ცოლი ასული თრდატისი, რევის ძი
სა, მირიანის ძისწულისა, მორწმუნე და კეთილმოქმედი: ხ~ ამას ანგელოსისა
ხარებითა მიენიჭა ძე, რომელსა უწოდეს მურვანოს: ესე მურვანოს საშო
თგანვე დედისათ, დიდი წმიდა იქმნა ვ~ა წინამორბედი: და ყოველივე საღ~თო
წერილი დაისწავლა, და წარემატებოდა ასაკითა, და მადლითა წ~ე ღ~თისა:
ვითარ იქმნა ათორმეტისა წლისა, მაშინ ბერძენთა მეფე თეოდოსი მცირე,
შეშინებულიქმნა, რათა არა მიერთნენ ქართველნი სპარსთა, ა~დ სთხოვა
ვარაზბაქარს მურვანოს მძევლად, და წარიყუანა კოსტანტინოპოლედ, და ვ~ა ძესა თ~ს

სა ზრდიდა ფუფუნებითა დიდითა, ხ~ მურვანოს არარა ეურვებოდა სოფ
ლისა ამის დიდებისათჴს, ა~დ შესძინა ლოცვასა და მარხვასა, და სიწმიდით ცხო
ვრებად: და შეიმოსა შინაგან ჵორცთა თჴსთა ზედა ფლასი თხისა ბალნისა, და
მით აჭირვებდის ჵორცთა მისთა: და მსწრაფლ ისწავა ენა ბერძული, და ასუ
რებრივი: და ფილოსოფოსობა სრული ვიდრე ყ~თა უკუირდა: ხ~ მიენიჭნეს მას მად
ლნი ღ~თისა მიერ სნეულთა კურნებისანი რ~ი წერილარს სრულსა ცხოვრე
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ბასა მისსა: და ღამესა განცხადებისასა მდგომარე იყო უძილად, და ჰრქვა მსა
ხურსა მისსა მოღებად ზეთისა, აღსანთებელად კანდლისა, ხ~ მან შეურაცხყო
მურვანოს და აყვედრა, რ~ მეფისა ძე ხარ, და არა გსურის სამეფოთათჴს, და ვ~ა მო
ნაზონი იყოფები მშიერი კუირიაკით კუირიაკემდე: ხ~ მურვანოს აღანთო წყალი
კანდელსა შინა თჴნიერ ზეთისა, და ილოცვიდა ეგრე, რ~ შვიდღამე ენთებოდა კა
ნდელი იგი წყალსა მას შ~ა, და ეჩვენა უფალი იესო k~ე, და მისთანა ყოფა აღუთ
ქვა მარადის: და მრავალი სასწაული აღასრულა კანდლისა მისმიერ ცხებ
ითა სნეულთათა: ხ~ საჭურისი ვინმე იყო მეფისა, რომელი ესე ორნივე შე
ითქვნეს წარსლვად, სცნა მეფემან თეოდოსი, დაუდგინნა მცველნი: ხ~ წინამძღ
ვრებითა უ~ისათა განვლეს ღამე და წარვიდეს, რ~ სვეტი ნათლისა წინა უძღო
და მათ ვ~ა ისრაილთა, და ჵმა ესმათ სვეტისგამო, რ~ი შემომიდგეს მე არავიდოდ
ეს ბნელსა, და პოვეს ნავი, და ვლეს რაოდენიმე დღენი: ხ~ ერთსა ქალაქსა შინა
შეპყრობილიქმნეს ვისგანმე, და შეიყენნეს საპყრობილესა: ხ~ მას ღამესა იქმ
ნა ძრვა, და მეხისტეხა, და ელვა ფ~დი: და მთავარსა მას ქალაქისასა დაადგა კა
ცი ვინმე საშინელებით, ეტყოდა განუტევენ მონანი ღ~ისანი, უკეთუ არა დაი
ქცევის ქალაქი ესე: და ესრეთ შეძრწუნებულმან განუტევნა: ამისსა
შ~დ მოვიდენ იერუსალიმად, და მუნ იყო ვინმე მეფე ჰრომისა სამთავროთ მოსრ
ული, სახელით პინინას, და მეუღლე მისი, რომელთა დაეტევათ სოფლისა
სიცბილი, და მუნ იყოფოდეს, რ~ მონაზონ იქმნნეს, და აღაშენეს ორნი მონასტერ
ნი რ~ლ თჴთეულნი მუნიყოფოდეს: და ამათმიერ შეწყნარებულიქმნნეს: შ~დ
ამისა, საფლავსა უ~ისასა მიიწინნეს, და მუნ აღკვეცილიქმნეს მონაზონებად: და უ
წოდეს მურვანოსს, პეტრე: ხ~ საჭურისსა: იოვანე: რომელთა ღვაწლნი და შრო
მანი გამოუთქმელარიან, და აღაშენნეს მონასტერნი, და ქსენონი: ამისსა შ~დ
გამოსცადა ეშმაკმან პეტრე, და აყვედრა მამულთა სამეფოთა დატევება, და მონაზონ
ებითა არა კეთილად ცხორება: ხ~ მან შეჰრისხა და განაძო: ამისა შ~დ გამოეცხა
და, კ~დ K~ე, და აჩვენა ცათა შ~ა ეკლესია, და ერგასისი კაცნი მგალობელნი შვენიერნი
ხილვითა, და აღუთქვა დიდება საუკუნო: და ანასტასი პატრიარქისა მ~რ იძულებ
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ით მღდელად ჵელ დასხმულიქმნა: შ~დ განვიდა უდაბნოთა, და აღაშენნა მუნცა მო
ნასტერნი: პირსა იორდანესასა მჯდომი მძვინვარე განკურნა: მოვლნა ყოველ
ნი უდაბნონი ეგჴპტისანი და სკიტისანი: და მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა. კ~დ
მო
ნასტერსა და ქსენონსა თჴსსა მოიქცა. და სიყმილსა შ~ა საფქვილე, საცერცვე, საზეთე,

და საღვინე, ყ~ლივე ჭურჭელი ლოცვითა თჴსითა აღავსნა: მას ჟ~ა აღესრ
ულა ეპისკოპოსი მოამისა, და შეკრბეს კაცნი მის ქალაქისანი, და გამოითხოვეს
პ~ე ქართველი: ხ~ მან არა თავსიდვა რათამცა უსმინა პატრიაქსა, ა~დ ენება თა
ვისა გარდაგდება სიმაღლისაგან, და ეგრეთ წარტოლვა სხვათა ადგილთა: ა~დ კ~დ
ქ~ე გამოეცხადა სიმრავლითა ანგელოზთათა: და სიტყუითა უფლისათა
ეპისკოპოსობა
თავსიდვა: მრავალგზის ესმა ჵმა ზეგარდამო ქალაქსა მას, რომელი ეტყოდა,
პ~ე ქართველსა, და უწვიმრეობასა წვიმიან ჰყოფდა, უშვილოთა შვილიერ, სნეულ
თა განჰკურნებდა, უნაყოფოთა ნაყოფიერ ჰყოფდა, მეთევზეთა განუმარჯვებ
და, ხ~ მისცა ღ~თან მადლი წ~წყ~ლებისა, და სულისა წმიდისა ხილვისა: რ~ სული მა
მისა ესაიასი, და მამისა ზენონ სკიტელისა ჵორცთაგან რა განვიდეს: იხილნაზეცად
აღმავალნი: ამისა შ~დ სცნა განსლვა თჴსი ჵორცთაგან, და ყ~თა აუწყა, ხ~
ძმამან ვინმე ათანასი, იხილა ჩვენება პ~ესთჴს, რ~ წ~ნი ევედრნეს ღ~თსა პ~ე ქართვე
ლისა ბრძანე მოყუანებად ჩვენდა, რ~ ფ~დ ტანჯნა ჵორცნი თჴსნი: და შ~დ ათისა
დღისა უბრძანა მოსვლა მისი: ამისა შ~დ ათდღე ილოცვიდა სენაკსა თჴსსა, და გამო
ვიდა მეათესა დღესა, და შეწირა წ~ მსხვერპლი: და ეზიარა წ~თა საიდუმლოთა,
და სხვანიცა აზიარნა, და აკ~ხნა და მშვიდობა მისცა, და შევიდა სენაკად, მიწვა დადაი
ძინა ძილი მართალთა: თთვესა დეკემბერსა ორსა: და იხილეს წ~ათა კაცთა ვიეთ
მე წ~ჳ სული მისი, რომელ შეჰყუანდათ სიმრავლესა წ~თასა გალობითა და
დიდებითა,
რომელთა წინაუპირებდა მღდ~ლმოწამე პ~ე ალექსანდრიელი, და მრავალნი სნე
ულნი განიკურნეს, რ~ლნი შეეხნეს წ~ა გვამსა მისსა, რომლისა ცხოვრებასა შინა
მისსა წერილარს: ხ~ ამის ნეტარისა ფ~დი ქება აღუწერია გრიგორი დიოლოღო
სა, წმიდასა პატრიაქსა ჰრომისასა წიგნსა შინა თჴსსა: ხ~ ჩვენ პ~ლსა
ვე სიტყუასა მოვიდეთ, ვინათგან ესე ვარზაბაქარ დაშთა უძეოდ. შეიყუარა სოფელი
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ესე: და მიდრკა კეთილისაგან: და შეირთო სხვაცა ცოლი ძისწული ფეროზისი მირი
ანის ასულისა, და უშვა ფეროზის ძისწულმან ძე რომელსა ერქვა ფარსმან: ხ~ რევის
ძისწულმან რომელი პირველვახსენენ ორნი ძენი, რომელთა ერქვა მირდატ და
თრდატ:
ესე ვარზბაქარ მეფე, კაცი იყო ურწმუნო, და მოძულე ჰსჯულისა, და ვერიკადრებ
და ერისაგან განცხადებად ჰსჯულისა სიძულილსა რ~ მოქცეულიყო ქართლი, დიდ
სა სარწმუნოვებასა შ~ა იყუნეს აზნაურნი, და ყ~ლი ერი ქართლისა: და ესე
ვარზბაქარ შიშისა მათისაგან ვერ განაცხადებდა დატევებასა სჯულისა მათისასა
არასადა აღაშენა ეკლესია, და არცა ჰმატა აღშენებულსა, და ყოვლითავე იქცეოდა
უშჯულოდ: ამისსაზე გამოგზავნა სპარსთა მეფემან ერისთავი სპითა დიდითა სომეხ
თა და ქართველთა ზედა ხარკისა დადებად: მაშინ სომეხთა მოგზავნეს ვარზბაქარი
სსა მოციქული, და ჰრქვეს, რათა შეკრბეს, და მოირთონ ძალი ბერძენთაგან, და გა
ნუხვნენ კარნი კავკასიანთანი, გამოიყუანნეს ოვსნი, და ლეკნი, და წინა აღუდ
გეს სპარსთა, და წარჩინებულნი თჴსნიცა ეტყოდეს წინააღდგომასა სპარსთა
სა: არაისმინა, არცა სომეხთა, არცა წარჩინებულთა მისთა, რ~ იყო იგი ჩუ

კენი და მოშიში, უკუჯდა იგი ჵევსა კახეთისასა, და აღაშენა ციხე ჵიდარს, და განამ
აგრნა ციხე ქალაქნი, და უბრძანა ყ~თა რათა დამალნეს ჯვარნი: მოვიდეს
სპარსნი პ~დ სომხითს, და მოაოჵრეს, და შემოვიდეს ქართლს: აღაშენა ერისთავ
მან სპარსთამან ტფილისი, კართა შ~ს ციხედ მცხეთისა: მაშინ ვარზაბაქარ ეზ
რახა შევრდომით, დაითხოვა მშვიდობა: ხ~ ერისთავმან სპარსთამან რქვა მას პ~დ მო
მეც რანი და მოვაკანი, რ~ საზღვართა სპარსეთისაგანი არს, და მათიარს რანი ს~დ შჴ
ლნი არიან სპარსთა მეფეთანი, და სხენან საყდართა მათთა მათთასა, და თქვენდა
კმაარს ქართლი რ~ნი ნაშობნიხართ მჵევლისანი: გაქვნდეს უკუე ქართლი, და
ხარკსა მისცემდით მეფეთა ხვასროანთა: მაშინ ვარზბაქარ ვერღარა პასუ
ხი მიუგო შიშისაგან დიდისა: მისცა რანი და მოვაკანი, და განჰკვეთა ხარკი: ხ~ მან
ერისთავმან მისცა ციხე ტფილისისა და წარვიდა: მიერითგან იქმნნეს მოხარკე:
ამისსა შ~დ განუდგეს კლარჯნი ვარაზბაქარს, და მიერთნეს ბერძენთა, თუხა
რისი, და ყ~ლი კლარჯეთი ზღვითგან არსიანთამდე: და დარჩა ვარაზბაქარს
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ქართლი, თჴნიერ კლარჯეთისა, და ჲერეთი, და ეგრისი: მანვე ერისთავმან სპარს
თამან წარიყუანნა ტყვედ შვილნი ფეროზისნი: ასულისწულნი მირიანისნი, მორწ
მუნისა მეფისანი: და ქვეყანისა მათისა საზღვარი ქართლისა მოსცა ვარაზბაქარს
ვე: და მოკუდა ვარზაბაქარ და დარჩეს ძენი მისნი სამნი წრილნი, რ~ნი
ვერიპყრობდეს
მეფობასა:
მეოცდარვა მეფე თრდატ, სიმამრი ვარზბაქარისი ხოსროიანი:
მაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა, ზრახვა ყვეს, და დასვეს მეფედ სიმამრი
ვარზაბაქარისი, ძე რევისი: ძმისწული მირიანისი: კაცი მოხუცებული, სახელით
თრდატ: და მისცნეს შჴლნი ვარზბაქარისნი საზრდოდ ასულისწულნი მისნი: და
მესამესა შჴლსა მეორისა ცოლისასა ზრდიდა სამშვილდისა ერისთავი, რ~ლსა ერქვა
სახელით ფარსმან: ხ~ მეფობდა ესე თარდატ მოხუცებული კეთილად: და იყო
კაცი მორწმუნე ბრძენი და გონიერი: ამან სიბრძნითა თჴსითა დაამშვიდნა სპარს
ნი: გამოაჩინნა ჯვარნი: და შეკაზმნა ეკლესიანი: ამისზე მოკუდა ეპისკოპოსი იობ:
და დასვა მისწილ ელია. და ხარკსა მისცემდა სპარსთა მეფესა: და მან გამოითხოვა
რუსთავი და აღაშენა ეკლესია: და მანვე აღაშენა ნეკრესი: და მეფობდა უშფოთვლად:
და მოკვდა სარწმუნოვებასა შინა დიდსა:
მეოცდა ცხრა მეფე ფარსმან, ძე ვარაზბაქარისი, ხოსროიანი:
დაჯდა მეფედ ვარაზბაქარისი ძისწულისწული ფეროზისი, რომელსა ერქვა
ფარსმან: რ~ იგი უხუცესი იყო ძმათა: და მოკვდა ელია ებისკოპოსი, და დასვეს,
სიმონ: ესე ფარსმან იყო კაცი მორწმუნე, მჵედარი, შემმართებელი: ეზრახა
მეფესა ბერძენთასა, ითხოვა მისგან შეწევნა, აღუსრულა თხოვა მისი კეისარმან,
მაშინ განუდგა სპარსთა, არღარა მისცა ხარკი: და განამრავლნა ჯვარნი, და გა
ნაახლნა ეკლესიანი ყ~ა ქართლსა შინა: აღაშენა ეკლესია, ბოლნისისა, და
მცირედჟამ მეფობდა, და მოკუდა:
მეოცდა ათე მეფე მირდატ, ძმა ფარსმან მეფისა, ხოსროიანი:

და დაჯდა ძმა მისი მირდატ მეფედ, ასულისწული თრდატისი. ძე ვარზბაქა
რისი: მამულად ბაქარიანი, დედულად რევიანი: ორთავე მირიანის ძეთა ნათე
სავი: და იყო ესე მირდატ კაცი ქველი, და შემმართებელი მჵედარი: ურწმუნო
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და უშიში ღ~თისა, ლაღი და ამპარტავანი, და მინდობილი მჵედრობასა თჴსსა და არა
ჰმსახურა მან ღ~თსა, არცაღა აღაშენა ეკლესია: არცარა ჰმატა აღშენებულთა:
და სილაღითა მისითა მტერექმნა ბერძენთა და სპარსთა: ბერძენთაგან ეძიებდა
კლარჯეთს საზღვართა ქართლისათა: ხ~ სპარსთა არა მისცემდა ხარკსა:
მაშინ სპარსთა მეფემან გამოგზავნა ერისთავი, რ~ლსა ერქვა უბარაბ სპითა ძლიერი
თა მირდატისზედა: მაშინ მირდატ სილაღითა თჴსითა არა ჰრიდა სიმრავლესა სპ
არსთასა, მცირედითა სპითა მიეგება გარდაბანს: ეწყო აოტეს, და შეიპყრეს
სპარსთა წყობასა შინა: შემოვიდეს ქართლს, და დაიპყრეს ქართლი, და განრყუნ
ეს ეკლესიანი: ხ~ ნათესავნი მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა, და სიმონ ეპისკო
პოსი მათთანა: ხ~ მირდატ წარიყუანეს ბაღდადს, და მუნ მოკუდა:
ცხოვრება გურგასლანისა ვახტანგისი, დამშობელთა მისთა: პ~დ თჴთ
დიდისა მის, და ღ~თისმსახურისა მეფისა, რ~ი უმეტესად ყოველთა მეფეთა
ქართველთასა განთქმულად გამოჩნდა:
ვითარ იგი შეიპყრეს მირდატ მეფე ქართველთა სპარსთა წყობასა შინა,
წარიყუანეს ბაღდადს, და მუნ მოკუდა: და დაიპყრეს ქართლი სპარსთა, და გა
ნრყუნეს ეკლესიანი: დამალეს ჯვარები ქართველთა: და ყ~თა შინა ეკლესია
თა ქართლისათა ცეცხლისმსახურთა სპარსთა აღაგზნეს ცეცხლი: ხ~ ნათესავნი
ქართლისა მეფეთანი, დარჩეს ჵევსა კახეთისასა: და შ~დ სამისა წლისა უცალო იქმნა
მეფე სპარსთა, რ~ აღუდგეს მტერნი აღმოსავალით: მაშინ შეითქვნეს აზნაურნი
ქართლისანი, მოიყუანეს და დასუვეს მეფედ მცხეთას, ძე მირდატ მეფისა
წარტყვენილისა სახელით
არჩილ:
მეოცდაათერთმეტე მეფე არჩილ, ძე მირდატ მეფისა ხოსროიანი:
ამან არჩილ მოიყუანა ცოლი საბერძნეთით, ნათესავი ივბიმიანოს მეფისა:
სახელით მარიამ: და განაცხადა მტერობა სპარსთა: გამოაჩინნა ჯვარნი, და შე
ამკვნნა ეკლესიანი: მოსრნა და განასხნა ყ~ნი ცეცხლისმსახურნი საზღვართა
გან ქართლისათა: მოირთო ძალი საბერძნეთით წარძღვანებითა ჯ~ისათა: იწ
ყო ბრძოლად სპარსთა: მაშინ ერისთავი სპარსთა მეფისა რ~ი ერისთაობდა რანს, და
მოვა
კანს ვ~ე არჩილის მეფობადმდე: მისივე გასაგებელი იყო ქართლი: ამან შეკრიბა სპა
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რანისა, და მოვაკანისა, და ადარბადაგანისა, და მომართა არჩილს: ხ~
არჩილსასოებითა და მი
ნდობითა ღ~თისათა, მიეგება საზღვართა ზედა ქართლისათა დარანისათა: ეწყო მუნ
მდინარესა ზედა ბერდუჯისასა, და ძალითა პატიოსნისა ჯვარისათა მოსრნა, და ტყვე
ყვნა: და შევიდა რანს, და წარმოტყვენა და მოვიდა შინა განმარჯვებული განავლინნა
ქადაგნი ყოველსა ქართლსა შინა, და ჰრქვა ყ~თა არა ძალითა ჩვენითა, არცა სიმჵნი

თა, არცა სიბრძნითა, არცა სიმრავლითა სპათათა ვსძლეთ მტერთა, ა~დ ჯ~ითა
უფლისა ჩვენისა იესო K~ეს ძისა ღ~თისათა, რ~ნ მოგვცა წინამძღვრად და საჭურველ
ად ჯ~ი მისი პატიოსანი: აწ ყ~თა ქართველთა ადიდეთ სამება ერთარსება ღ~თი დაუ
საბამო დამბადებელი ყოვლისა: შეწირეთ მადლობა და მტკიცემცა არიან გულნი თქ
ვენნი სარწმუნოვებასა ზედა სამებისა წმიდისასა: და ყ~თა ქართველთა შეწირეს
მადლობა ღ~თისა მიმართ, და განაახლნეს ეკლესიანი:
მაშინ არჩილ მეფემან აღაშენა სტეფან წმიდა მცხეთას: კართა ზედა არაგვისათა:
სადა იყუნეს კოშკნი მტკიცენი საბრძოლანი რ~ნი მასვე აღეშენნეს: ესვა
არჩილს ძე, და უწოდა სახელი მირდატ, და დადგა ასაკსა მამაკაცობისასა მირდატ,
იყო
მორწმუნე და ღ~თისმსახური ვ~ა მამა მისი, და იყო იგი ქველი და შემმართებელი:
ამან
უმეტესად უწყო ბრძოლად სპარსთა, შესლვად და ტყვენვად რანსა და მოვაკანსა, რ~
მას ჟ~ა შინა უცალო იყო მეფე სპარსთა, ჰბრძოდა იგი ინდოთა, და სინდთა, და აბაშთა,
და
ვერშემძლებელიყო სპისა დიდისა გამოგზავნასა, და სპათა რანისა და მოვაკანისათა,
დადა
რბადაგანისათა ემძლავრებოდეს ქართველნი: წინამძღვარ ექმნის მირდატ სპათა
მამისა თჴსისათა, და მარადის ტყვენვიდა რანსა და მოვაკანსა: მას ჟ~ა შინა იყო
ერისთავად
რანს ბარზაბუდ ვეროდეს წინააღუდგებოდა იგი, ა~დ განამაგრნის ციხენი და ქალა
ქნი: და შესლვასა ქართველთასა რანს სადაცა ეწყნიან სპარსნი, ნაწყვედთა
ლაშქრისათა მტყვენვალთა ქართველთა, მარადის სპარსნი იძლეოდიან: ხ~ ბარზა
ბუდ ერისთავსა რანისასა, ესვა ასული ქმნილ კეთილი შვენიერი, რომელსა ერ
ქვა საგდუხტ, უთხრეს მირდატს ძესა არჩილისსა სიშვენიერება მისი, და სმენი
თა შვენებისა მისისათა, ტრფიალიქმნა მირდატ მისზედა: მოახსენა მამასა თჴსსა, ვე
ვედრები მეფობასა თქვენსა, მომგვარე ცოლად ჩემდა საგდუხტ ასული ბარზაბოდისი:
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და შევქმნათ ჩვენ შორის მშვიდობა, დაღათუ ძალითა K~ესითა ჩვენვართ მძლავრნი,
ა~დ
ვერ წავიხუამთ ჩვენ ციხეთა და ქალაქთა რანისათა, ნუ უკუე აცალოს მეფემან სპარსთა
მან, და იძიოს ჩვენ ზედა შური, და მოაოჵრნეს ეკლესიანი, და საზღვარნი ჩვენნი:
აწამით
ღა განქარდეს მტერობა ჩვენი, და ჩვენთჴს რაცა მოახსენოს მეფესა სპარსთასა უს
მენს იგი, და ამით მტკიცედ და შეურყეველად ვიპყრნეთ საზღვარნი ქართლისანი, და
განმტკიცნეს სჯული K~ესი ქართლს და არღარა შეიქმნას გულსა ქართველთასა
იჭვი და გმობა სჯულისა K~ესისა, და მძლავრებისათჴს სპარსთასა ესე ყ~ლი მირდატ
სიყუარულისათჴს მის ქალისა თქვა: მაშინ არჩილ მეფემან აღუსრულა თხოვა
მისი. წარგზავნა მოციქული ბარზაბუდისა, და ითხოვა ასული ცოლად ძისა მისისა: ხ~

ბარზაბუდ განიხარა სიხარულითა დიდითა, რ~ მოოჵრებულიყო ქვეყანა მათი,
და შესჭირდებოდა, ითხოვა ფიცი და აღთქმა მშვიდობისათჴს: და მისცეს ფიცი
მშვიდობი
სათჴს, და მოსცა მან ასული თჴსი ზითვითა დიდითა: მოიყუანეს მცხეთას, და ქმ
ნეს ქორწილი შვება და განცხრომა დღეთა მრავალთა: და მისცე მეფემან სამშვილ
დე ძესა თჴსსა საერისთავოთა მისითა: და მუნდასხნეს მირდატ, და საგდუხტ: ხ~
ამან საგდუხტ დედოფალმან გამოიკითხა სჯული K~ ესი: რ~ ქმარმან მისმან მოჰ
გვარნა კაცნი სჯულისმეცნიერნი, და უთარგმნეს სახარება უ~ისა ჩვენისა იე
სო ქ~ესი, და ამხილეს ვ~დ ჭ~ტ K~ე r~ი არს, რ~ი განჰკაცნა ხსნისათჴს ჩვენისა: მაშ
ინ საგდუხტ გულისხმაყო, და ცნა სჯული ჭ~ტი: დაუტევა ცეცხლისა მსახუ
რება. და ნათელიღო, და იქმნა მორწმუნე: და მან აღაშენა სიონი სამშვილდი
სა: ამის არჩილისაზე გარდაიცვალნეს, სამნი ეპისკოპოსნი: იოანე:
გრიგორი, და ვასილი: და ამანვე არჩილ დასვა ეპისკოპოსი: რომელსა
ერქვა მობიდან: ესე იყო ნათესავად სპარსი: აჩვენებდა იგი მართლმადიდე
ბლობასა: ხ~ იყო ვინმე მოგვი უსჯულო, შემშლელი წესთა, და ვერ უგრძნა ა
რჩილ მეფემან, და ძემან მისმან უსჯულოვება მობიდანისი: ა~დ ჰგონებდეს
სარწმუნოდ, და ვერცა განაცხადებდა მაშინ ქადაგებასა სჯულისა მისისასა,
შიშისაგან მეფისა და ერისა: ა~დ ფარულად წერდა წიგნებსა ყოვლისა საცთურ
ებისასა: რ~ი შ~დ დაიწვა ყ~ლი წერილი მისი ჭ~ტმან ეპისკოპოსმან მიქელ რ~ლი
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განიკვეთა კადრებისათჴს ვახტანგ მეფისა: ხ~ ამან არჩილმეფემან ყ~ნი დღენი
ცხოვრებისა მისისანი აღასრულნა სარწმუნოვებასა შინა სამებისა წმიდისასა:
ეკლესიათა შენებასა: და ყ~ა ქართლსა შ~ა განამრავლნა მღდელნი და დიაკონნი
მსახურნი ეკლესიათანი: და მოკუდა: და მეფეიქმნა მისწილ ძე მისი მირდატ:
მეოცდა ათორმეტე მეფე მირდატ, ძე არჩილ მეფისა ხოსროიანი:
და მეფობდა იგი, ვ~ა მამა მისი დიდსა სარწმუნოვებასა შინა: მიუდგა დედოფალი
საგდუხტ, და შვა ასული, და უწოდეს სახელად ხვარანძე: კ~დ ევედრებოდეს
ღ~ა მეფე მირდატ, და დედოფალი საგდუხტ, რ~ა მისცეს ძე: შ~დ ოთხისა წლისა
მიუდგა საგდუხტ, და შვა ძე. და უწოდა სახელისპარსულად ვარან ხვასროთანგ: ხ~
ქართულად ეწოდა ვახტანგ: აღივსნეს სიხარულითა მშობელნი მისნი, შობასა
ყრმისა ვახტანგისასა, და განავლინეს მახარებელი ყ~თა თ~ა ერისთავთა: და გამო
იღეს ხვასტაგი დიდძალი ოქრო და ვეცხლი და განუყვეს გლახაკთა: და შეწირ
ეს მადლობა ღ~თისამიმართ, ლოცვითა და ღამისთევითა დღეთა მრავალთა: და
ამისსა შ~დ
მოხადნა მეფემან ყ~ნი წარჩინებულნი ქალაქად, და დღეთა მრავალთა ჰყო პურობა,
და განცხრომა, და ევედრებოდეს ყ~ნი ღ~ა აღზრდისათჴს ყრმისა ვახტანგისათჴს: მოი
თხოვა მეფისაგან საზრდელად საურმაგ, და სპასპეტმან ვახტანგ დიდითა ვედრები
თა: ხ~ მიანიჭა მეფემან, და მისცა ძე მისი ვახტანგ, საურმაგ სპასპეტსა საზრდელ
ად, რ~ წესი იყო რ~ა შვილნი მეფეთანი წარჩინებულთა სახლსა აღიზარდნენ: შ~დ ა
მისა მეექვსესა წელსა შვა საგდუხტ ასული სხვა: და უწოდა სახელი მირანდუ

ხტ: და მოითხოვა იგი საზრდოდ სპასალარმან კასპისამან, და მისცა იგი მეფემან
და წარიყუანა ქალაქსა კასპისასა. და იზარდებოდა მუნ: შ~დ ამისა წელსა მეო
რესა მოკუდა მეფე მირდატ: დარჩა ვახტანგ შვიდისა წლისა ყრმა:
მეოცდა ათსამმეტე მეფე ვახტანგ, ძე მირდატისი ხოსროიანი:
მაშინ საგდუხტ დედოფალი შეძრწუნდა მამისა მისისა ბარზაბუდისგან
ნუ უკვე შური იგოს მამამან ჩემმან, ნაქმრისათჴს მამამთილისა, და ქმრისა
ჩემისა, რ~ლ ეგოდენნი ბოროტნი მოაწინნეს მასზედა: ნუ უკვე შური იგოს ჩემ
ზედა დატევებისათჴს სჯულისა, და წარწყმიდოს შჴლი ჩემი, განრყუნას ქართლი,
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და ჰსჯული K~ესი წარწყმიდოს: ესე ყ~ლი მოიგონა და შთავარდა მწუხარებასა
შინა დიდსა ევედრებოდა ღ~თსა, და განიზრახა წარსლვა წ~ე მამისა მისისა, და შევრ
დომა მისი: მოიყუანნა ყ~ნი ერისთავნი სპასპეტისათანა: და ცრემლითა სიმწარისათა
შევედრა ძე მისი სპასპეტსა, და ერისთავთა ყ~თა: და წარვიდა ბარდავს მამისა თჴ
სისათანა: განუღო თავი, და ამოუყარნა ძუძუნი მისნი: დავარდა პირსა ზ~ა, დასდ
ვა პირი თჴსი ფერჵთა მისთა ზედა, და დაალტობდა ფერჵთა მამისა თჴსისათა
ცრემლითა, და ითხოვდა მისგან შეწყალებასა, და არა ხსენებასა ნაქმართა ქრმი
სა თჴსისათა, და შენდობასა დატევებისათჴს ჰსჯულისა: და ევედრებოდა რათა არა
აიძულოს დატევებად K~ეს სჯულისა: რ~ იგი არს ღ~თი ჭ~ტდ, და ევედრებოდა რათა
იპყრას შვილი მისი მამულსა შ~ა თჴსსა, და მოურავ ექმნეს იგი სპარსთა მეფი
სა წ~ე: მაშინ ბარზაბუდ განმზადებულმა ბოროტისყოფად ქართლისა თ~ს
შეიწყალა ასული თჴსი: არა აიძულა დატევება სჯულისა, და აღასრულა ყ~ლი
თხოვა მისი: ხ~ სჯულისათჴს ესრეთ თქვა, იძულებით არცავის სხვასა ქართველ
სა დაგატეობინებ სჯულსა ქ~ესსა: ა~დ მივუგზავნნე ცეცხლისმსახურნი ქალა
ქსა თქვენსა, და იყუნენ მუნ მათზედა ეპისკოპოსი სჯულისა ჩვენისა: და ვინცა ქარ
თველი ნებითა თჴსითა აღირჩევდეს სჯულსა ჩვენსა ნუ აყენებთ: მაშინ
საგდუხტ ერჩდა მამასა თჴსსა შიშისაგან დიდისა, და აღუთქვა მინდობითა ღ~ისა
თა, და წარმოვიდა ქართლად: მაშინ ბარზაბუდ წარმოგზავნნა ცეცხლის მსა
ხურნი მცხეთას, და მათზედა ეპისკოპოსად ბინქარ, და დასხდეს მოგვთას: ხ~
საგდუხტ დედოფალი განაგებდა მეფობასა ძალითა და შეწევნითა მამისა თჴსი
სათა: და მოკუდა ბარზაბუდ მამა საგდუხტისი: და ძის წული დაადგინა სპარს
თა მეფემან ადგილსა მისსა ძევე მისი ვარაზბაკურ ძმა საგდუხტ დედოფლისა:
მოკუდა საურმაგ სპასპეტი მამამძუძე ვახტანგისი: მაშინ მეფემან დაადგინა
სხვა სპასპეტი რ~ლსა ერქვა ჯუანშერ: ხ~ ბინქარიან ეპისკოპოსი მცხეთელთა
რ~ი იყო სპასრსი ცეცხლის მსახური, ასწავებდა ქართველთა სჯულსა თჴსსა:
ა~დ არავინ ერჩდა წარჩინებულთაგანნი, გარნა წვრილისა ერისაგანნი მიაქცია
მრავალნი ცეცხლისმსახურებასა: და შეერია ქართლს შინა წვრილსა ერსა
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ზედა ცეცხლისმსახურება: ამისთჴს მწუხარეიყო დიდად საგდუხტ დედოფალი:
ა~დ მძლავრებისაგან სპარსთასა ვერარას იკადრებდა: მაშინ მოიყუანა მღდელი ჭ~ტი
საბერძნეთით სახელით მიქაელ: დადაადგინა მიქელეპისკოპოსი ეპისკოპოსად ზე

მოსა ეკლესიასა, რ~ მობიდან ეპისკოპოსი გარდაცვალებულიყო: და ესე მიქელ ეპისკო
პოსი წინააღუდგა ბინქარს მაცთურსა, რ~ ასწავებდა ყ~თა ჰსჯულსა ჭ~ტსა, ამ
ან იპყრნა სარწმუნოვებასა ზ~ა ყ~ნი წარჩინებულნი ქართლისანი, და ერიცა
უმრავლესი: ა~დ მცირედი ვინმე წურილისა ერისაგანნი მიიქცეს ცეცხლის მსა
ხურებასა: მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა ათისა, გარდამოვიდეს ოვსნი
სპანი ურიცხვნი, და მოტყვენეს ქართლი თავითგან მტკვრისად ვიდრე ხუნანამ
დე, და მოაოჵრეს ველნი: ა~დ ციხე ქალაქნი დაურჩეს თჴნიერ კასპისა: ხ~ კასპის
ქალაქი შემუსრნეს, და ტყვე ყვეს, და წარიყუანეს ვახტანგის და მირანდუხტ
სამისა წლისა ქალი: რ~ი დაურჩეს წარუტყვენველად ჵევნი ქართლისანი, კახეთი
და კლარჯეთი, და ეგრისი: ჩავლეს რანსა და მოვაკანს, და მოტყვენეს იგიცა, და გან
ვლეს კარი დარუბანდისა: რ~ თჴთგზა სცეს დარუბანდელთა, და შევიდეს ოვსეთს
გამარჯვებულნი: მასვე ჟ~ა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზეთით: რ~ ბერძენთა
ჰქონდა ეგრისს წყალს ქვემოთ კერძი ყ~ლი დაიპყრეს, ქვემოთ ეგრისწყლით
გან ვ~ე ციხე გოჯამდე: მაშინ იქმნა გლოვა და წუხილი ყ~თა ზ~ა ქართველთა და იტყო
დეს, განვამრავლეთ ცოდვა წინაშე ღ~თისა, და არცა კეთილად ვიპყართ სჯული ქ~ესი
და წესი იოანეს მცნებისა: და სამართლად მოაწია ღ~თნ ჩვენზედა ესე რისხვა: რ~ მი
გვცნა ჩვენ წარტყვენვად უცხოთა ნათესავთა: მიგვეღო ჩვენ საზღვარი ბერძენთა
გან, ვ~ა მიეღო ვარაზბაქარ მეფესა ბერძენთაგან კლარჯეთი: იგი ცოდვითა ვარაზბაქა
რისათა მოიწია, რ~ ვერა კეთილად ეპყრა სჯული ქ~სი: ხ~ ესე არა მეფეთა ჩვენთა
ცოდვისაგან იქმნა, ა~დ ჩვენ ერისა ცოდვისაგან: აწ უკვე მეფე ჩვენი ყრმა არს, და
არა გვივის ჩვენ წინამძღვარი რ~იმცა სასოებითა k~ესითა და წინამძღურები
თა ჯვარისათა წარგვიძღვა ჩვენ: და ვიძიეთ ჩვენ შური პ~ლ ოვსთა ზ~ა, და შემდგო
მადმცა ვსძებნეთ საზღვარნი ქართლისა ბერძენთაგან: ამას იტყოდეს ყ~ნი
ქართველნი, და იყუნეს მწუხარებასა შინა დიდსა: მაშინ ვახტანგ იზარდებოდა
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და ისწავლიდა მიქელ ეპისკოპოსისაგან ყ~ა მცნებასა უ~ისასა: და სიყრმისავე
ჰასაკსა შეიყუარა სჯული ქ~სი უფროს ყ~თა მეფეთა: და მწუხარე იყო იგი ამის თ~ს
რ~ შემორეოდა ქართლს ცეცხლის მსახურება ტყვეობისა და საზღვართ მიხმისა
გან: და უმეტეს იურვოდა სჯულისათჴს გონებასა შ~ა: ა~დ ძლიერებისაგან სპარს
თასა ვერ იკადრებდა გამოცხადებად: მაშინ ვითარიქმნა წლისა ათ
ხუთმეტისა, მოუწოდა ყ~თა წარჩინებულთა ქართლისათა: და შემოკრიბნა ყ~ნი
ქალაქნი: და განმზადა მეფემან სახლი ერთი, და დაჯდა საყდართა ზ~ა მაღალ
თა: ხ~ ჯუანშერ სპასპეტი, და ორნივე ეპისკოპოსნი დასხდეს საყდართავე:
და სხვანი ყ~ნი ერისთავნი დასხდეს სელებითა: და ათასის თავნი, და ასისთავნი
და ყოველი ერი წარმოდგეს ზე: მაშინ მეფემან ვ~ა მოხუცებულმან და ბრძენ
მან, და ვითარცა აღზრდილმან ფილასოფ~ოსთათანა იწყო ზრახვად ჵმითა მაღლი
თა და თქვა: მეფეთა და ერთა ზედა მოიწევის განსაცდელი და ჭირი ღ~თისა მიერ
ცოდვათა მათთაგან: ოდეს მორწმუნეთა აკლონ მსახურება ღ~თისა და გარდაჵდენ
მცნებასა, მოაწევს ჭირთა ესე ვითართა ზედა რ~ლ აწ ესერა მოიწია ჩვენზედა:
ვ~ა რა მამა კეთილად (ბ) კეთილი (ა) სწვრთინ შჴლსა საქმეთა ზედა კეთილთა: და
უკეთუ არა კეთილად აღასრულებდეს სწავლასა მამისა თჴსისასა, გვცემს მა

მა იგი გვემითა და სწავლითა, რათა ისწავლოს ყ~ი კეთილი, და იქმნას საჵმარ
კეთილისა, ეგრეთ გვწვართნა ჩვენ ღთ~ნ დამბადებელმან ცისა და ქვეყანისა
მან: ამისთჴს გვიჵმს ჩვენ რათა ვმადლობდეთ მოწყალებათა მისთა: მაშინ
ამათ ყ~თა მისცეს ღ~ა მადლობა: კ~დ იწყო ზრახვად მეფემან ვახტანგ, და თქვა
ყ~თა წარჩინებულთა ისმინეთ ჵმისა ჩემისა, დაღაცათუ ყრმა ვარ, და არა
გინახავსთ ჩემგან კეთილი, მამათა კლა ჩვენთაგან გინახავან დიდნი კეთი
ლნი და დიდებანი რ~ნი დადგინებულხართ მთავრობასა ზ~ა: აწ უკეთუ გვა
ცოცხლებს ღ~თი მოგხვდენ ჩემგან კეთილნი და დიდებანი, რ~ნი არა გეხილნენ
მამათა ჩვენთაგან: აწ რომელსა გეტყუი თქვენ დაღაცათუ ჩემზედა და
თქვენზ~ა სწორად მოწევნილარს განსაცდელი ესე, ა~დ ესრეთ იპყართ თავით
თქვენით ვ~რმცა არა მოწევნილარს თქვენზ~ა, ა~დ ჩემზ~ა ოდენ: და არა იყოს გულ
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სა ჩემსა სიტყუა თუ რომელ მოიწინნეს მათ ზედა განსაცდელნი თჴსისა შურისგე
ბისათჴს ჰყოფენ ამას, ა~დ ყოველი ჩემდა სამსახურად დავითვალო, ყოვლისათჴს
კეთილი
მოგაგო. არა დავითმინო კიცხევა ოვსთა, ა~დ სასოებითა სამებისა ერთარსებისა დამ
ბადებელისა ღ~თისა დაუსაბამოსათა, და წარძღვანებითა ჯვარისა მის პატიოსნისათა
რ~ი მოცემულარს წინამძღვრად და საჭურველად გულითა მოსავთა მისთა, და ვი
ძიოთ შური მათზედა: უკეთუმცა წაგვკიდებოდა ესე სპარსთა მეფისაგან, ანუ
ბერძენთა მეფისაგან მომცავითმინეთ: ა~დ რა მოწევნულარს ჩვენზედაოვსთა კიც
ხთაგან არა ჵამს მისი დათმენა, და სიკვდილი სჯობს თავთა ჩუენთათჴს: მაშინ აღ
დგა ჯუნბერ სპასპეტი, და თქვა, ცხონდინ მეფეო უკუნისამდე დიდებით, და მტერ
თა შენთა ზედა ნება აღსრულებით ჭ~ტი ბრძანე, ჩვენთა ცოდვათა მიერ მოიწია
ესე გ ანსაცდელი ჩუვენზედა, და სამართლად გვსაჯნა ღ~თნ, რ~ განვ[.]ამ[.]რავლეთ
ცოდვა წ~ე მისსა, და გვიღირს მადლობა წ~ე ღ~თისა: რ~ დიდსა პატიჟსა
ღირსვიყვენით
და არა ეზომსა რომელ მოიწია ჩვენზედა: ა~დ მრავალმოწყალემან ღ~თნ, არცა შე
ცოდებათა ჩვენთა ოდენი პატიჟი მოგვაგო, და ამით კნინითა პატიჟითა გვწვარ
თნა, და ჩვენ მკვიდრთა ქართლისათა, და მამათა შენთა უფროსი ყ~ითა სრული
მსგავსი ნებროთ გმირისა გამოგაჩინა ღთ~ნ წინამძღვრად ჩვენდა მოცემულხარ შენ
ღ~თისა მიერ, განმაქარვებელი ჭირთა ჩვენთა ძველთა და ახალთასა, და უკეთუ
ცოდვანი ჩვენნი არა დასძლევენ, შენ მიერ მოველით განქარვებასა ყ~თა ჭირთა
ჩვენთასა, უმეტეს წარმატებასა საზღვართა ჩვენთასა ყოვლისა ჟამისასა, რ~ არავინ
მამათა შენთაგანი ყოფილარს მსგავს შენდა ცხოვნდინ მეფეო უ~კე: რადგან მო
წევნილარს ოვსთაგან ხუთსა ამას წელსა შინა ვყოფილვართ ჩვენ მწუხარებ
ასა შინა დიდსა: ამისთჴს რ~ ყრმა იყავ, და არა ძალგედვა მჵედრობა, და წყობათა წი
ნამძღუვრობა, და არცა შინამეფობისა განგება: აწ მეფეო დაღაცათუ სრულ
ხარ სიბრძნითა და ძალითა, სიმჵნითა და ასაკითა: ა~დ გაკლს სისრულე დღეთა
მჵედრობისათჴს: ხ~ ვხედავ სიბრძნესა შენსა დაღაცათუ ყრმახარ, ა~დ ძალგიძს
მეფობისა განგება: ხ~ მჵედრობისა, და წყობათა წინაგანწყობისა შენისა არაარს

ჟამი: ესე არს განზრახვა ჩემი, რ~ა სიბრძნითა შენითა, და კითხვითა დედისა შე1-27 სტრ., 102
ნისათა გამოარჩივე ერთი ვინ ჩვენგანი წინამძღვრად სპისა ჩვენისა, და მიგვცენ ჩვენ
ყოველნი მას, და ვიყუნეთ მორჩილ ვ~ა მამისა შენისა, და ძალითა სამებისა
ღ~თისა ერთარსებისათა წარვიდეთ და ვიძიოთ შური. შენ ხ~ იყავ შინა და განაგ
ებდი მეფობასა, უკეთუ ცოდვათა ჩვენთაგან ვიძლინნეთ ოვსთაგან, მეფობა შენი უ
ვნებელად დარჩეს: უკეთუ კლა თავითა შენითა ცოდვათა ჩვენთაგან იძლიო
ს~დ წარწყმდეს ქ~ყნა ჩვენი: რ~ ნაცვალი შენი არა არს ქ~ყნასა ზედა: ესე თქ
უვა ჯუანშერ სპასპეტმან და დაემოწმნეს ყ~ნი წარჩინებულნი, და ერისთავ
ნიზრახვასა მისსა: მაშინ თქვა მეფემან, ვითარ ხვდების სრულსა სიბრ
ძნესა და ერთგულებასა შენსა ეგრეთ წარმოსთქვი ყ~ლი ჯუანშერ: ხ~ მე არა
ვარ მორჩილ ზრახვისა მაგისშენისა, რ~ რადგან მოწევნილარს განსაცდელნი იგი
ჩვენზედა, ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა ჩემისანი მწუხარებასა შინა დამიყოფიან ვ~ა
მყოფსა ბნელისასა, და სიწყალული დისა ჩემისა განჰლევს გულსა ჩემსა ვ~ა
მახვილი ცეცხლისა, და სიკვდილი მირჩევია თავისა ჩემისა ვ~ეღა სიცოცხლე,
მინდობითა ღ~თისათა, და წინამძღვრებითა პატიოსნისა მის ჯვარისათა, თავით
ჩემით წარვალ, და ვესავ მრავალმოწყალებათა მისთა, რათა არა გამწირ
ოს და მომცეს ძლევა: მაშინ ვითარ ვერღარა დაუშლიდეს მიემოწმნეს
ყ~ნი იგი წარჩინებულნი, და თქვეს ცხოვნდი მეფეო უკ~ე, იქმნნეს განზრახვა
შენი: ღთ~ნ დამბადებელმან მოავლინნეს ანგელოსნი მისნი ძალად შენდა,
და დასცნე ყ~ნი მტერნი შენნი:
ლაშქრობის გაპირვა ოვსეთზე:
და დაამტკიცეს ლაშქრობა ოვსეთისა: და განიყარნეს ყ~ნი სახლად თჴსად
კაზმვად: ხ~ ვახტანგ წარავლინა მოციქული წ~ე დედის ძმისა მისისა ვარაზ
ბაკურისა რანისა ერისთჴსა: აუწყა ლაშქრობა ოვსეთისა, და ითხოვა მისგან
შეწევნა: ხ~ მან სიხარულითა აღუთქვა, რ~ ქყ~ნა მისი ტყვე ქმნილიყო ოვს
თაგან: ხ~ ვახტანგ მოუწოდა ყ~თა სპათა ქართლისათა: და შემოკრბეს ყ~ნი, და და
იბანაკეს მუხნარს და ხერკს, იმიერ და ამიერ არაგვს: და იყო ასი ათასი მჵედა
რი: და სამოციათასი ქუვეითი: და მოგზავნა ვარაზბაკურ სპანი თჴსნი ათორმეტი
ათასი მჵედარი: და ვახტანგ მეფე განვიდა ქალაქით მცხეთით, და განასხნა სპანი
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მისნი მოეწონნეს სიმრავლითა ცხენკეთილებითა და მოკაზმულებითა, და იხილ
ნა ყ~ნი იგი მხიარულად და აღძრვით, რ~ სავსე იყუნეს შურითა ოვსთათა, აღივსო
სიხარულითა, და მადლობდა ღ~თსა: შემოვიდა ქალაქად: და აღასრულა შვიდეული
ერ
თი ლოცვითა და მარხვითა და ღამისთევითა: და განუყო ხვასტაგი დიდ ძალი
გლახაკთა,
დაუტევნა განმგებელად სამეფოსა მისსა დედა მისი საგდუხტ, და და მისი ხვარანძე:
და დაწერა ანდერძი ესრეთ: უკეთუ არღარა შემოვიქცე ცოცხალი: და ჩემი ხვა
რანძე შეირთოს მირიან, რ~ლი ეყოდა ვახტანგს მამისძმისწულად ნათესავისაგან რე

ვისა, მირიანისძისა, რ~ი სიძე იყო თრდატს სომეხთა მეფისა: მან შეირთოს და ჩემი,
და მან დაიპყრას მეფობა: და ესე დაწერილი დედასა მისსა მისცა, და სხვასა არავის ა
უწყა: და იგი მიჰრიან მამის ძმისწული მისი, დაუტევა მცხეთას: წარვიდა ვახტანგ,
დადგა თიანეთს, და მიერთნეს ყ~ნი მეფენი კავკასიანნი ორმოცდა ათი ათასი მჵე
დარი: წარვიდა და წარემართა სახელსა ზედა ღ~თისასა: განვლო კარი დარღანისა:
შესვლასა მისსა ოვსეთს იყო ვახტანგ წლისა ათექვსმეტისა: მაშინ მეფეთა ოვსე
თისათა შეკრიბნეს სპანი მათნი: და მოირთეს ძალი ხაზარეთით: და მოეგებნეს მდი
ნარესა მას ზედა რ~ლი განვლის დარიელასა: და ჩავლის ველსა ოვსეთისასა: დამას
ცა მდინარესა არაგვი ჰქვიან: რ~ ერთისა მთისაგან გამოვალს თავი ორთავე ქა
რთლისა არაგვისა და ოვსეთისა: და დაიბანაკეს ორთავე სპათა ამიერ: რ~ მდინარისა
მის პირსა ორგნითვე ქარაფნი იყუნეს კლდისანი ჭალაკნი, და ველოანნი პირთა მდი
ნარისათა, და განეკრძალეს ერთმანერთისაგან, და დაიცვნეს გზანი ქარაფთანი,
დადგეს ეგრე შვიდდღე: ამას შვიდსა დღესა ბრძოლა იყო ბუმბერაზთა
მდინარესა მას ზედა: ხ~ რომელჰყვეს ნიჯადნი ხაზართანი, ოვსთა მათთანა
ერ თო კაციერთი გოლიათი სახელით თარჵან: გამოვიდა ესე თარხან ხაზარი
ჵმაჰყო ჵმითა მაღლითა და თქვა: გეტყვი თქვენ ყოველთა სპათა ვახტანგისთა:
ვინცა არს თქვენ შორის უძლიერესი გამოვიდეს ჩემზედა: ხ~ ვახტანგ მეფე
სა რომელჰყუა სპანი სპარსთა ნიჯადნი: მათთანა ერთო კაცი ერთი, რომელსა
ერქვა ფარზმან ფარუხ: ამისდა ვერავის დაედგნეს ბრძოლასა შინა მრავალ
გზის ლომი ჵელითა შეეპყრა: ესე განვიდა ბრძოლად თარჵანისა: და აღიზახნეს
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ორთავე, და მიეტევნეს ურთიერთსა: და პირველსავე შეკრებასა უხეთქნა
ჵრმლითა ფარზმანფარუხს ჩაბალახსა ზედა, და განუპო თავი ბეჭთამდე:
მაშინ დაჭმუნდა ვახტანგ და სპანი მისნი, რ~ არავინ დარჩა მათ შორის მსგავსი
ფარსმან ფარუხისი: შეძრწუნდეს ყ~ნი იგი სპანი, და აღივსნეს მწუხარები
თა, და დაღამდა დღე იგი: და შევიდა ვახტანგ კარავად თჴსად, დადგა ლოცვად,
და ცრემლით ევედრებოდა ღ~თსა, და ვ~ე განთენებადმდე არა დაჯდა ქვე ლო
ცვისაგან: ითხოვდა ღ~თისაგან შეწევნასა, და მინდობითა ღ~თისათა ეგულებოდა
თჴთ
ბრძოლა თარჵანისა: რ~ უშიშიყო ვ~ა უჵორცო, და იმედი ჰქონდა ღ~თისაგან, და
ძალისა თჴსისაგან: ვითარ განთენა კ~დ შთამოვიდა თარჵან კიდესა მდინარისასა,
აყვედრებდა, და კ~დ ითხოვდა მუქარასა, და არავინ იპოვვა სპათა შორის ვახტანგი
სათა მბრძოლი მისი: მაშინ ვახტანგ ჰრქვა სპათა თ~სთა, არა მინდობილვარ
ძალსა ჩემსა, და სიმჵნესა, ა~დ მინდობილვარ ღ~თისა დაუსაბამოსა, სამებისა ერთარსებისა უ~ისა დამბადებელისათა, განვალ თჴთ ბრძოლად თარჵანისასა:
მაშინ განჰკუირდეს წარჩინებულნი იგი, აყვედრებდეს ვახტანგს, და მრავალ
ღონედ ზრახვიდეს რათამცა დააყენეს ბრძოლისაგან: რ~ ყრმა იყო ვახტანგ, და
არა იცოდეს გამოცდილება მისი: არა ერჩდა ვახტანგ, ა~დ დაამტკიცა ბრძო
ლა მისი გარდაჵდა ცხენისაგან, და დავარდა ქვეყანასა ზედა, თაყუანისცა ღ~ა
აღიპყრნა ჵელნი თჴსნი და თქვა, ჲე უფალო დამბადებ~ლო ყოვლისაო
და შემმატებელო კეთილთაო: აღმამაღლებელო მოსავთა შენთაო: შენ იყავ

მწე ჩემდა, და მოავლინე ანგელოსი ძალად ჩემდა, დაეც უშჯულოისი, და არც
ხვინე მგმობართა შენთა, რ~ არა ძალისა ჩემისად მინდობილვარ: ა~დ მოწყალებ
ისა შენისად: მოიქცა ვახტანგ, დააღჯდა ტაიჭსა ზედა თჴსსა, და ჰრქვა სპათა
თჴსთა: ევედრებოდეთ ღ~თსა, და ნუ შესძრწუნდებით: წარვიდა ვახტანგ, და
დანდგეს სპანი მისნი, ზურგით მისსა შეძრწუნებულნი და სავსენი მწუ
ხარებითა, თჴს თჴსსა სჯულსა ზედა ევედრებოდეს ღ~თსა:
პირველ აქა ვა
ხტანგისა, და თარჵანისა ომი, და მოკულა თარჵანისა ვახტანგისაგან:
მაშინ ჩავლო ვახტანგ გვერდი, და ჩავიდა მდინარისა პირსა, აქვნდეს ოროლ
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ნი: მოხედნა თარხან და თქვა, მე გოლიათთა და გმირთა გამოცდილთა მბრძოლი
ვარ, არა ყმაწულთა: განა შენზედა დავიმდაბლო თავი ჩემი, აღიზახნეს
და მიეტევნეს ურთიერთსა, და პირველსავე შეკრებასა სცა ვახტანგ ოროლ
ნი სარტყელსა ზედა, და ვერა უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან, და განვ
ლო ზურგი, და მოკლა: ხ~ ქართველთა ნუგეშინისცემულთა, და სავსეთა სიხა
რულითა, აღიზახნეს ჵმითა საშინელითა, და შეწირეს ღ~თისა მიმართ მადლობა:
ხ~ ვახტანგ მასვე ადგილსა გარდაჰჵდა ცხენისაგან, და დავარდა მიწასა ზედა, თა
ყუანისცა ღ~თსა და თქვა, კხ~რ შენ უფალო რომელმან მოავლინე ანგელოსი
შენი, და დაეც მტერი ჩემი: შენხარ აღმმართებელი მოსავთა შენთა, შენ
ხარ რომელმან აღადგინი ქვეყანისაგან გლახაკი, და სკორეთაგან აღამაღლი და
ვრდომილი: მოჰკუვეთა თავი თარხანს, აღჯდა და წარვიდა ლაშქართა თჴსთა
თანა: და ყ~თა მათ სპათა ჵმითა აღწევნითა შეასხეს ქება ვახტანგს, და მადლო
ბდეს ღ~თსა:
მეორედ აქა ვახტანგისა, და ბაყათარ ოვსის ომი: და
მოკვლა ბაყათარისა ვახტანგისაგან:
და მეორესა დღესა სხვა გამოვიდა
ბუმბერაზი ოვსთაგან, რომელსა ერქვა ბაყათარ, იგი იყო გოლიათი, და
რადგან დაეწყო მჵედრობად, ვერვის დაედგნეს მისდა, და მოესრა ყ~ლი მებ
რძოლი მისი: ხ~ იყო სიგრძე მშვილდისა მისისა ათორმეტი მტკაველი,
და ისარი მისი ექვსი მტკაველი: მოდგა ესე ბაყათარ მდინარისა პირსა, და
ჵმაჰყო ჵმითა დიდითა და თქვა: ვახტანგ მეფეო ნუ განლაღნები შენ მოკ
ლვისათჴს თარჵანისა: არა ერთო გოლიათთა, და ამისთჴს მოიკლა იგი ყმაწვი
ლისაგან: აწ უკეთუ შენვე გამოხვიდე მბრძოლად ჩემდა, მოგხვდენ ჩემგან
ბრძოლანი ფიცხელნი, რომელთაგან ვეღარა განერე: თუ არა ვინცა სპა
თა შენთაგან გამოვიდეს, მისთჴსცა მზა ვარ: მაშინ პასუხუგო ვახტანგ და
ჰრქვა ბაყათარს, არა ძალითა ჩემითა ვსძლე თარჵანს, ა~დ ძალითა დამბა
დებელისა ჩემისთა, და არა მეშინის შენგან ვ~ა ძაღლისა ერთისაგან, რ~ ძალი
ქ~ესი ჩემთანაარს, და ჯვარი მისი პატიოსანი, საჭურველ ჩემდა: და განაწესა
ვახტანგ სპანი, და დაადგინნა განმზადებულად, და აღჯდა ტაიჭსა შეჭურვილ
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სა შეჭურვილისა ჯავშნითა, და აღიღო ფარი მისი ვიგრის ტყავისა, რომელსა ვერ

ჰკვეთდა მახვილი: და ჩავლო გვერდი: მიდგა მახლობელად მდინარისა, ჵმა უყო
ბაყათარს და ჰრქვა: არა გამოვალ მე მდინარესა, რ~ მეფევარ, არა მივეახლები
სპასა ოვსეთისასა, რ~ წარჩინებული ვარ: რ~ სიკვდილითა ჩემითა წარწყმდე
ბის ყ~ლი სპა: ხ~ შენ მონახარ, და წარწყმედითა შენითა არა ევნების სპასა ოვს
ეთისას ვ~ა ძაღლისა ერთისა: გამოვედ მდინარესა ჩემკერძო: მაშინ ბაყათარ
ოვსმან აღასრულა სიტყუა მისი, და თქვა მე მომკლველმან შენმან გამოვლო მდი
ნარე: ა~დ მდინარის პირისაგან უკუდეგ სამუტევან: მაშინ ვახტანგ
უკურიდა, და გამოვლო მდინარე ბაყათარ, დაუწყო სროლად ისრითა: მაშინ ვა
ხტანგ სიფრთხილითა თვალთა მისთათა, და სიმახვილითა გონებისა თჴსისასათა, და
სიკის
კასითა ტაიჭისა მისისათა ჰრიდებდა ისარსა, რ~ შორსვე იხილის ისარი მომავალი, და
დაუხლდებოდის იგი სიმარჯვითა, და ვერმიახვედრებდა: ამიერ და იმიერ სპათა
გან იყო ცემა ბუკებისა და დაბდაბთა, და იზახდეს ჵმითა აღწევნულითა სპანი ორნივე
ოვსნი და ქართველნი რომლითა იძროდეს მთანი და ბორცვნი, და ვერა შეჰკრა ისა
რი ორისმეტი ბაყათარ ფარსა ვახტანგისასა, და ვერა ჰკვეთა ყოვლად: და კ~დ ჰკრა
სხვა ისარი ცხენსა ვახტანგისასა, განაგდო შიგან, და ვ~ე დაეცემოდა ცხენი ვახტანგისი
მიხვდა ზედა, და უხეთქნა ჵრმლითა მჵარსა ბაყათარისსა, და ჩაჰკვეთა ვ~ე გულამ
დე, მაშინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი: სწრაფით მიყო ჵელი, და შეიპყრა ცხენი
ბაყათარისი, და დავარდა ქვეყანასა ზედა, და თაყუანისცა ღ~თსა, და შეწირა მადლი
უზესთაეს პირველისა: და აღჯდა ცხენსა ბაყათარისსა, და მოდგა მახლობელად სპა
თა თჴსთა, და ჰქვა ჵმითა მაღლითა მჵნე იყვენით და განძლიერდით, რ~ ღ~თი ჩვენ
კერ
ძოარს: ხ~ სპანი იგი წარმოემართნეს განმზადებულნი ცხენთორნოსანნი, და ჯა
ჭვ ჩაბალახოსანნი, წინაკერძო მათსა, უკანითკერძო ქვეითნი, და ქვეითთა უკანით
სიმრავლე მჵედართა და ესრეთ მიმართეს: ხ~ ოვსნი წარმოდგეს ქარაფსა ზედა
და დაასხეს ისარი ვ~ა წვიმა მძლაფრი: მაშინ ვახტანგ მეფე მოქცეულიყო სპასა
მისსა ზურგით, რჩეულითა მჵედრითა უზახებდა და განაძლიერებდა, და ნუგეში
ნის ცემდა სპათა თჴსთა: მაშინ წინათ ცხენოროსანთა აღვლეს გზა ქარაფისა,
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აღვიდეს ვაკესა, და აღუდგეს უკანა ქვეითნი, და შ~დ სიმრავლე მჵედართა მათთა, და
იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათშორის: ხ~ ვახტანგ უკეთუ მარჯვენით კერძოიბრძო
დის, მარცხენით კერძო ძრწოდის, და თუ მარცხენითკერძო იბრძოდის, მარჯვენ
ითკერძო ძრწოდიან: და ეგეოდენსა მასშინა ჵმასა სპათასა იცნობებოდა ჵმა ვახტ
ანგისი, ჵმა ვ~ა ლომისა: და თანა ჰყვებოდეს მას ორნი მჵედარნი არტვაზ ძუძუსმტე
საურმაგისი სპასპეტისა, და ბივრიტიან სეფეწული: და იგინიცა იბრძოდეს მჵნ
ედ: მაშინ იძლივნეს ოვსნი, და ივლტოდა ბანაკი მათი: მოისრნეს და ტყვე იქმნნეს:
ხ~ უმრავლესი მეოტი ოვსთაგან ცოცხალი შეიპყრეს უკმოჵსნისათჴს ტყვეთასა:
რ~ნი წარტყვენილიყუნეს პირველ ოვსთაგან ქართველნი: მოიქცეს დევნისაგან
და დაიბანაკეს ბანაკსავე თჴსსა: სამ დღე განისვენეს და შეწირეს მადლობა ღ~თისა მი
მართ: და მერმე განიბნივნეს ტყვენვად ოვსეთისა: შემუსრნეს ქალაქნი მათნი

და აღიღეს ტყვე, და ნატყვენავი ურიცხვი: და განვიდეს პაჭანიგეთს: რ~ მაშინ მუნიყო
პაჭანიგეთი მოსაზღვრედ ოვსეთისა მდინარესა მას ოვსეთისასა წიაღ: და ჯიგე
თი მუნვეიყო: შ~დ ჟამთა მრავალთა იოტნეს პაჭანიგნი, და ჯიქნი თურქთაგან, და
წარვიდეს პაჭანიგნი დასავლით კერძოსა: ხ~ ჯიქნი დაემკვიდრნეს ბოლოსა აფხაზე
თისასა: და მოტყვენა ვახტანგ პაჭანიგეთი, და ჯიქეთი, და შეიქცა და გამოდგა ოვ
სეთსავე: და მეფენი ოვსთანი შელტოლვილიყუნეს სიმაგრეთა კავკასიათა჻ აღდგეს
მათ შორის მოციქულნი და დაიზავნეს: და ითხოვეს ვახტანგისგან ოვსთა, ნაცვლ
ად დისა მისისა, ოცდაათი ათასი ტყვე ოვსეთისა ყ~ლი უკეთესი, რ~ლი სახელდებით
თქვეს ოვსთა: და მისცა ვახტანგ ოცდა ათიათასი ტყვე დისა მისისათჴს: და ეს
რეთმოიყუანა: ხ~ ტყვენი ქართველნი რომელნი ჰყვეს ოვსთა ექვსსა წელსა, იგი ყ~ნი
უკმოიხსნნა თჴთო თჴთოსათჴს: და აიღო მძევალი ოვსთაგან, და მძევლისათჴს მისცა
სხვა ტყვე ოცდაათვრთმეტიათასი: და რ~ლი უკმოიხსნა ტყვე ქართლისა რიცხვით
სამას
ორმოცდაათიათასი: და რომელდარჩა ტყვეოვსეთისა ამათგატეობილთაგან კიდე
თვალვით, ექვსასორმოცდაათიათასი, თჴნიერ პაჭანიგთა, და ჯიქთასა: და ესე
ყ~ლი აღესრულა ოთხთვე: და მაშინვახტანგ მეფემან განუტევნაი ნიჯადნი იგი სპ
არსთანი, და მეფენი კავკასიანთანი ნიჭითა დიდითა, წარმოგზავნა დაიმისი მირანდ
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დუხტ, და ტყვე იგი ყოველი გზასა დარიელისასა, და თჴთ სპითა ქართლისათა
წარმოვიდა გზათა აფხაზეთისათა: და მოვიდა სახლსა მისსა ქალაქსა სამეფოსა
მცხეთას,
და გაეგება დედა და დანი მისნი, და სიმრავლე ქალაქისა მამათა და დედათა,
მიუფენდ
ეს საცხელთა და სამოსელთა მათთა ფერჵთა ქვეშე მისთა, დააყრიდეს თავსა დრამასა
დადრაჰკანსა: და აღწევნულითა ჵმითა შეასხმიდეს ქებასა: რ~ არა რომელსა მეფესა ექ
მნა ეგე ვითარი ძლიერი წყობა: მაშინ ვახტანგ მეფემან შეწირა მადლობა ღ~თისა მ~რთ
მრავლითა ლოცვითა და ღამისთევითა, და გლახაკთა მიცემითა: და გასცა ნიჭი ერსა
მისსა ზედა: და წარჩინებულმანქმნნა მჵნედ მსახურნი და გამოცდილნი წყობასა მას
შ~ა
ოვსთასა, და წარსცა ძღვენი ნატყუენავისა მისგან, დედისძმასა მისსა
ვარაზბაკურისთ~ა
მონა ათასი, ცხენი საჵედარი ათასი: ჵდალი ცხენი ათასი: და კ~დ წარსცა წ~ე
სპარსთა მეფისა მონა ათიათასი: ცხენი საჵედარი ათიათასი: ცხენი ჵრდალი
ათიათას: ესე ყ~ლი მიუძღვანა სპარსთა მეფესა ჵელითა ბუნქარ ეპისკოპო
სისათა: და ითხოვა სპარსთა მეფისაგან ასული ცოლად: ხ~ სპარსთა მეფემან მოსცა
ასული ცოლად რომელსა ერქვა ბალენდუხტ: და მოსცა სომხითი, და ყ~ნი მეფენი
კავკასიანთანი ზითვად: მისწერა მისთანა წიგნი, რ~ლისა პატრუცაგსა წერილი
ყო ესრეთ: ჰურომის დისაგან ყ~თა მეფეთა, მეფის ვახტანგისმიმართ ვარან
ხვასროთანგისა, ათთა მეფეთა ახოვანისა: და მოუწერა მან ბრძოლა კეისრისა: რ~ კე
ისარი ბრძოლად განსრულიყო სპარსთა: მაშინ ვახტანგ აუწყა ყ~თა სპათა
მისთა, და ყ~თა მეფეთა კავკასიისათა, და შემოკრბეს და დადგეს მტკვარსა იმიერ

და ამიერ, ვითარორასათასი: და მოერთო ვარაზბაკურ დედისძმა მისი ერის თავი რა
ნისა ბრძანებითა სპარსთა მეფისათა სპითა ადარბადაგანისათა რანისა დამოვაკანი
სთა ვითარ ორასათასითა მჵედრითა: მას ჟ~ა იყო ვახტანგ წლისა ოცდაორისა
იგი იყო უმაღლეს კაცთა მისჟამისათა, და უშვენიერეს სახითა, და ძლიერი ძალი
თა, რ~ლ ჭურვილი ქვევითი ირემსა მიეწიის უპყრის რქა და დაიმჭირის: და ცხენი
ჭურვილი აღიღის მჵართა ზედა, და მცხეთით აღვიდის ციხესა არმაზისასა: და
მარტო იყო ძე მამისა მისისა: და ერთი დაი მისი ხვა[.]რანძეცა იყოძლიერი და
შვენიერი
და ნათესავისაგან მირიან მეფისა მორწმუნისა ვახტანგ და დანი მისნი დარჩომილ ი1-27 სტრ., 109
ყუნეს: იგინი იყუნეს ნათესავისაგან მირიანის ძისა ბაქარისა: ხ~ მირიან და გრიგოლ
იყუნეს ნათესავისაგან რევისა მირიანისვე ძისა: და აქვნდა მას კუხეთი,
დაცხონდებოდეს
რუსთავსა, და ციხე ქალაქსა: რ~ შემცირებულიყუნეს ურთიერთარს კლვითა
მირიან მეფითგან, ვ~ე ვახტანგ მეფისამდე გარდაცვალებულიყო ნათესავი ათი, და მე
ფენი რვა: და წელიწადნი ასორმოცდა ათშვიდმეტი: ხ~ ეპისკოპოსნი წესსა ჭ~ტსა
ზედა
იყუნეს რვანი გარდაცვალებულნი: ხ~ სხვანი შემშლელნი წესისანი:
აქა ვახტანგ გურგასლანისაგან საბერძნეთს წასვლა საომრად:
წარემართა ვახტანგ შესლვად საბერძნეთად, და მიიწივნეს სომხითს: და მოერ
თნეს პეროჟ კაფარს, სადა იგი ციხე აღეგო პ~ლ ჵსენებულსა მას ფეროზს ე
რისთავნი სომხითისანი სივნელი, არევ ასფორაგნელნი, ჯუანშერ ტაროვნე
ლი: ამზასპ გრიგოლისშენებულისა ქალაქისაგან, თრდატ ნათესავისაგან დი
დისა თრდატისა: და მოადგეს ციხე ქალაქსა რომელსა ერქვა კარახპოლ: და აწ ეწო
დების კარნუ ქალაქი, და ბრძოდეს მას: ხ~ ვერ შეუძლეს დაპყრობად: რ~ იყო
იგი ზღუდითა მაღლითა სამითა: და დაუტევნეს ორნი ერისთავნი მჵედრითა ათ
ორმეტიათასითა ბრძოლად ქალაქისა მის: წარვიდა ვახტანგ პონტოს, და მოაოჵ
რნა[.] გზასა ქალაქნი სამნი, ანძიაძორი, ეკლეცი, და სტერი. და მოადგეს ლაშქარ
ნი პონტოსა ქალაქსა დიდსა ზღვისა კიდესა, და ჰბრძოდეს სამ თვე: და მიუწია
ლაშქარმან ვ~ე ქალაქისა მის კოსტანტისა: ხ~ სპარსნი რომელთა ჰპოვებდეს
ეკლესიისა მსახურთა დაჰკლვიდეს, ა~დ ვახტანგ მეფემან ამცნო სპათა სომხი
თისათა, და ყ~თა სპარსთა რათა არავის ჰკლვიდენ მოწესეთაგანსა: ა~დ ტყვე ჰყო
ფდენ: და ჰრქვა მამის მამა ჩემი მირიან ოდეს შემოჰყუა მეფესა სპარსთასა ძმის
წულსა მისსა ბრძოლად ბერძენთა ზედა: ესე ვითარსა ჰყოფდეს მოწესეთა, და ეკლე
სიისა მსახურთა: და იძლივნეს ძლევითა ბოროტითა ურიცხვნი სპანი მცირე
თა ლაშქართაგან: მიერიდგან მიიღეს საზღვარი ესე ბერძენთა ჩვენ ქართველთა
გან აღმოსავალით ზღუვისა ამის: ხ~ წყობა პირველთა მეფეთა იყო ანძიანძორს,
სადა უკვეარს საფლავი დიდისა მოძღვრისა გრიგორისი, და მუნით იოტნეს მეფენი
ჩვენნი: ხ~ ჩვენ ათისა დღისა სავალი ჩამოგვივლია, ჩრდილოთ მოქცეულვართ,
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და ჩვენცა ვართ სჯულსა ზედა ბერძენთასა აღმსარებელ ქ~ესი, რ~ლარს ჭ~ტი

ღ~თი ყ~თა: ანუ არა გასმიანა სასწაულნი რ~ნი ქმნა კოსტანტინე ზე მეფისა წარძ
ღვანებითა ჯ~ისათა: ანუ ქვეყანასა შინა სპარსთასა იქმნნეს ივლიანეს ზე მეკერპი
სა, ვითარ იგი ისარმან ზეცისამან მოკლა იგი: და შეკრბეს სპანი ბერძენთანი, ივბი
მიანოს მორწმუნე იჩინეს მეფედ: ხ~ მან არა თავსიდვა ვ~ემდის არა დამუსრნეს კე
რპნი, და აჰღმართნეს ჯვარნი, და მას ზ~ა დაარქვეს გვირგვინი მეფისა: ხ~ ანგელო
ზმან უფლისამან აღიღო გვირგვინი, და დაადგა თავსა ივბიმიანოსისსა ჭ~ტსა მეფესა,
და ჵმაიყო ზეცით რომელი ეტყოდა სპარსთა მეფესა ხვასროთანგსა, დაეცადენით
ბრძოლად ივბიმიანოსისსა, რ~ ძალი ჯ~ისა უძლეველარს: და ამიერითგან იქმნნ
ეს მეგობარ მეფე ივბიმიანოს, და ხვასრო: ვ~ემდის ორნივე იგი მიიცვალნეს, ანუ
თქვენ მკვიდრთა მაგათ სომხითისათა არშაკუნიანთა პატიახშთა ბივრიტიანთა
არა გახსოვნან საქმენი გრიგოლ პართეველისანი, დაწინააღმდგომთა მისთათ
თრდატმეფისა არშაკონიანისა ვითარ დასცა ზვაობისაგან და იქმნა იგი ეშვად: ა~დ
გრი
გოლიმ მოაქცია იგი, და მიერითგან იქმნა იგი მუშაკ ეკლესიათა, და ეკლესია დიდი
აღაშენა თრდატ ზურგითა თჴსითა, რ~ იყო იგი გმირი: ხ~ თქვენ მკვიდრნო ქართ
ლისანო მეფეთა ქართლისათანო, რ~ნი დადგინებულხართ დღეს მთავრობასა
ზედა ჩვენ მეფეთაგან, რ~ლნი ესე ჩვენ ვართ ნათესავნი ნებროთ გმირისანი: რ~
ესრეთ წერილარს წიგნთა შინა მათთა, რ~ი უწინარეს ყ~თა მეფეთა გამოჩნდა ქვე
ყანასა ზედა, რ~ი ლომსა ძალითა ვ~ა თიკანსა მიიყუანებდა, კანჯართა და ქურციკ
თა ქვევითი იპყრობდა: რ~ ეზომ განდიდნა ძალი მისი რომელ დაემორჩილნეს ყო
ველნი ნათესავნი ნოესნი, ვ~ემდის შეუძლო ქმნად ქალაქი რ~ლისა ქვად შეექმ
ნა ქვა ოქრო და ხარისხად ვეცხლი: და გარემოს მისსა მოიქმოდა აგურითა და კი
რითა: ხ~ ქუდნი კართა და სარკმელთანი იაკინთისა, და ზურმუხტისანი შექმნა
რ~ მათისა ნათლისა[.]გან ვერ შეიძლებდა დაბნელებად ღამე: და ქმნა მას შინა
ტაძრები და კოშკები რომელ ვერშესაძლებელარს გაგონებად თქვენდა: მოუგონე
ბელარს თჴთოეული სიბრძნე მისი რ~ი მიეცა მას ვ~ემდის აღმართა სამისა დღი
სა სავალსა, რ~ი ექმნა აღსავალად ხარისხად ზღუდეთა ზ~ა: და ჰნებვიდა რ~ა აღვიდეს
და
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იხილნეს მყოფნი ცისანი: რ~ ვ~ა განვლო საზღვარი ჰაერისა, და შევიდა საზღვარსა
ვარსკვლავთასა, ვერღარა უძლებდეს საქმედ მოქმედნი იგი, რ~ დადნებოდა ოქ
რო და ვეცხლი: რ~ მუნითგან ვინამე არს ჵელმწიფება ცეცხლისა ეთერისა მის რ~ი
ეგზების მძლაფრიად სამყაროსა ქცევისაგან: და ესმა მუნით საზრახავი შვიდთა გუნდ
თა ზეცისათა, რომლისაგან შესლბეს ადამიანნი: და იქმნა ყ~ი კაცი ნათესავითუ
რთ მეტყველ თჴთო ენასა, და არღარა ერჩდეს ურთიერთარს პირსა მოყუსისა
თჴსისასა და წარვიდეს: ხ~ ნებროთს ენითა სპარსულითა ჰქვა მე ვარ მიქაილ
ანგელოსი
რ~ი დადგინებულვარ ღ~თისამიერ მთავრობასა ზედა აღმოსავლისასა, განვედ ქალა
ქით მაგით რ~ ღ~თი დაჰფარავს მაგას, ვ~ე გამოჩინებადმდე სამოთხისა: რომელ ესე
დგას

მახლობელად ნაშენებსა მაგას შენსა, რ~ლსა შორისარს მთა ესე, რ~ლისაგან აღმოვალს
მზე, და გამოვლენ მისგან ორნი მდინარენი ნილოსი და გეონი: რ~ გეონსა გამოაქვს
სამოთხ
ით ხე სულნნელი: და თივა რ~ი შეეზავების მუშკსა: აწ წარვედ შენ, და დასჯედ ორ
თავე მდინარეთა შ~ს ევფრატასა, და ჯილასა: და განუტევენ ნათესავნი ესე ვ~ა ვინ ინე
ბოს, რ~ წარუვლენიან უფალსა: ხ~ მეფობა შენი მეფობდეს ყ~თა ზედა მეფეთა. ა~დ
ჟამთა უკანასკნელთა მოვიდეს მეუფე ცისა, რ~ი შენგნებავს ხილვა მისი ერსა
შ~ს შეურაცხსა: შიშმან მისმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი, მეფენი დაუტეო
ბდენ მეფობასა, და ეძიებდენ გლახაკობასა, მან გიხილოს შენ ჭირსა შ~ა დაგიხსნეს:
და დაუტევეს ყ~თა ქალაქი, და დაუტევნა ინდურად მზრახველნი ინდოეთს: სინდნი
სინდს: ჰრომნი ჰრომს: ბერძენნი საბერძნეთს: აგ და მაგუგ მაგუგეთს: სპარსნი
სპარსეთს: ხ~ პ~ლი ენა ასურებრი იყო: და ესე არიან შვიდნი ენანი, რ~ლნი ნებ
როთისამდე ზრახვიდეს: ამისთჴს მოგითხარ რომელ მამათა ჩვენთა დაფარულად ეპ
ყრათ წიგნი ესე: ხ~ მე შურმან საღ~თომან მაიძულა თქმად ამისსა: ამის მიერ
შეიწყნარა მამამან ჩუენმან მირიან სახარება იგი ნინასი: ანუ არა ნინას ქ~ეს მოს
ლვამდე მიიღებდეს მამანი ჩვენნი ხარკსა, და მუნითგან მოუძლურდენ: ესე
რა ბერძენნი მიღმართ ბრძვანან: მაშინ იხილა ნებროთ ჯოჯოხეთსა შ~ა და იხს
ნნა: იგი არს მეფე ყ~თა მეფეთა: და დანიელცა ეწამების ვ~დ მიქაილ დადგინებულარს
ძალად სპარსთა: და თქვენ ქართველთა არა ვიხილენით სასწაულნი რ~ლ ქმნნა
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ნინა: ანუ ჰგონებთ ვ~დ ბერძენნი განწირნა ღ~თნ არა უმეტესნი ქვეყანანი სპარ
სეთისანი მათ შემოურთვანა: და დღეს მეექვსე თთვე არს რადგან ასმიეს ჵმა ლაშ
ქრობისა ჩვენისა, ქცეული არს კეისარი რ~ ასმიეს შემოსლვა ჩვენი, და აწ მოახლებულ
არს ბრძოლად ჩვენდა: აწ უკვე ყ~ნი ნათესავნი უ~ა ღ~ა ჰმსახურებდით, და დასცხერ
ით ვნებათაგან ეკლესიისათა: და ვ~ა ესე ყ~ლი წარმოთქვა განავლინნა ქადაგნი რ~ა
ყ~ნი მოწესენი გამოვიდენ სამალავთაგან მათთა, და ტყვენი განუტევნენ სადათ უნდეს
წარვიდეს: და გამოვიდა სიმრავლე მღდელთა და დიაკონთა და მოწესეთა,
მონაზონთა
და ენკრატისთა, ქუაბებითა და მთათაგან: და უმრავლესნი პონტო ქალაქით: რ~ შე
იწრებულიყო ქალაქი იგი ოთხთვე ოდენ: და მათთანა იყუნეს ორნი კაცნი პეტრე
მღვდელი მოწაფეთაგან გრიგოლი მღ~თისმეტყველისათა, რ~ საფლავსა მისსა ზედა
მღდელობდა, და სამოელმონაზონი, წარდგეს წ~ე ვახტანგისსა მადლისა მიცემად
განტ
ევებისათჴს ტყვეთასა, და განთავისუფლებისათჴს ეკლესიათასა და მღუდელთასა
დავითარ წარმოთქვეს სთნდა მეფესა, და მოიახლნა იგინი: და უბრძანა შემოსად ყ~თა
ტყვეთა და მოწესეთა განტეობილთა მისგან, უძლურთა მისცა საჵედრები, და ჭაბ
უკთა სამ სამი დრაჰკანი და განუტევნა: ხ~ პეტრე მღდელი, და სამოელ მონაზო
ნი დაიყენა, და ვითარ წარვიდეს სპანი იგი კარვად თჴსად, და მეფე შევიდა სერობად
ჰრქვა მეფემან პეტრეს: სთნდამცა ღ~ა საქმე ესე ჩემი, რ~ დავიცვენ ეკლესიანი
და განუტევენ ტყვენი: თქვა პ~ე იტყოდის მონა შენი წ~ე შენსა კადნიერად ანუ მი

გცემდე ქებასა სიცრუვისასა: ჰრქვა მას მეფემან იტყოდე, რ~ არას ვეძიებ გარნა
მხილებასა რ~ა განვერნეთ სიცრუვისაგან: ჰრქვა პ~ე ეკლესიანი ჵორცთანი უფ
როს არიან წ~ე ღ~თისა, ვ~ეღა ეკლესიანი ქვათანი: ეკლესია ქვათა ოდესმე დაირ
ღვეს, და აღაშენიან მითვე ქვითა: ხ~ ეკლესიანი ოდეს დაირღვენ ვერვინ შემძ
ლებელარს განკურნებად, ვერცა მკურნალი ვერცა მეფე: აწ რაოდენნი გვამნი კა
ცთა მართალთანი დაგიცემიან, რომელსა იტყუის სისხლისათჴს აბელისსა ყოველი
სისხლი ნოეს რღვნითა განიწმიდა, და სისხლისა მისთჴს ზაქარიასსა ბარუქისა ძისა
მიაგო ყ~ლი შეურაცხება ჰურიათა, ვ~ა იტყუის ესაია: აღიღე და წარსწყმდე ყ~ლი
წული მათი ტიტოს და სპასიანოსის მიერ: ანუ არა აღმოგიკითხავსა წიგნთაგან
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მოსესთა, რა~ჟს ისრაიტელმან ისიძვა უცხო თესლთანა, რაოდენი სული მოკუდა
ერთისა მის სიძვისათჴს: აწ უკვე სპათა შენთაგან რაოდენნი ქალწულნი განხრ
წნილარიან ტაძარნი ღ~თისანი: და ჰრქვა მეფემან არა უწყი, ვითარ იგი ივბიმია
ნოს დაცვისათჴს ეკლესიათასა იყო ივლიანესთანა უკეთურისა: და თუ დაბრკო
ლდეს კაცი უმჯობესარს დაცემა ს~დ: ჰრქვა პ~ე არა დაბრკოლებულსა დაგც
ემ, ა~დ დაცემულსა აღგადგინებ: ვ~ა დავით საისხლისაგან ჰურიისა საცთურისა
გან ჰურიათასა: და არა მნებავს შენი, რათა იყო ვ~ა კაცი: რ~ი მარჯვნით იქმან, და მა
რცხენით არღვევნ: და არცა რ~ნი პირითა მათითა აკ~ხევენ, და გულითა მათითა
სწყევენ და აგინებდენ: ა~დ ვ~ა მეფენი კეთილად ხსენებულნი რ~ლთა დაიპყრეს სო
ფელი ესე, და სასუფეველსა არა განეშორნეს დავით, სოლომონ, კოსტანტინე, ივ
ბიმიანოს, და ყ~ნი მსგავსნი მათნი: ხ~ არა არს მსგავსება შენი ივბიმიანოსა
ივლიანესი: ანუ სადა გევნოს შენ ვ~ა ივბიმიანოსსა ივლიანესაგან: ანუ
ვის ჰხედავს ღ~თი რ~ი შენზედა უფალიყოს: და ჰქონდამცა შენზ~ა სიმა
რთლესა წ~ე ღ~თისა: არა შენ უფალ გყო ამათ ყ~თა ზედა, და შენ შეგიდგენ ყ~ნი
ამიერითგან ითხოვოს ღ~თნ ყ~ლი ჵელთაგან შენთა საქმე ბოროტისა, და შენ მი
გაგოს არათუ შეინანო: ჰრქვა მეფემან მენება განმართლება თავისა ჩემისა,
ხ~ სიმართლით შენ დამსაჯე უმსჯავროებასა ჩემსა: ჰრქვა პ~ე ვინათგან გზა
ეც შეწამებად ცოდვა შენი განგეშოროს შენგან: ხ~ აწ გითხრა გულისსიტყუა
შენი, არა უმეცრებამან აღგძრა ბრძოლად ძეთა ზედა ღ~თისათა: ა~დ შველი
სათჴს ნათესავისა შენისა სპარსთასა: და არა უწყია რ~ ბერძენნი ნათესავნი ღ~ისა
ნი არიან აღთქმისა მისთჴს, რაჟამს უწოდა მათ შჴლად ღ~თისა, და მოსცა მათ ბე
ჭედი რ~ლითა შემუსრა ჯ~ჯხეთი, და არს იგი ჯ~ი: ჰრქვა მეფემან აწ რა გნება
ვს შენ: ჰრქვა მას პეტრე: მნებავს რათა შენმიერ აღგზებული ესე ცეცხ
ლი შენვე დაშრიტო, და მეგობარიყო კეისრისა, ვ~ა დღესამომდე იყავ სპარსთა;
მიუგო მეფემან ესე მნებავს, რათა მიჩვენოთ ლოცვითა თქვენითა ამას ღა
მესა კეისარი და მე შეკრებულნი და რ~ი ზრახვად არს ჩვენ შ~ს სიყუარულისა
ყოფა: და ვცნა მე ვ~დ სთნავს ქ~ესა ზრახვა ესე შენი ჩემდა მომართ: ჰრქვა
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პეტრე, დამძიმდა თხოვა ესე შენი ჩემზედა, რ~ ესე არს კაცთა რჩეულთა რ~ლ
არიან ვ~ა ანგელოსნი სრულითა საქმითა, და არიან ამათ კედელთა შ~ს ესე ვითარი
მათ განგებისა საქმედ რომელსა შენ ითხოვ მეც მე დრო, რ~ა წარვიდე ვევედრო მათ

და უთხრა ბრძანება შენი, და ლოცვითა მათითა აღესრულოს განზრახვა შენი:
ა~დ შეურაცხ გვიჩნს თავი ჩვენ, რ~ კაცნი ვართ ცოდვილნი: ნუ უკუე სილაღედ
იხილოს ღ~თნ: შეჰრისხნა მას სამოელ მონაზონი და ჰქვა, მღუდელო საქმესა
ღ~თისასა ვ~ა საქმესა კაცისასა [.............] ჰზრახავ: ანუ არა აღმოგიკითხავსა ვითარ
ეტყუის ღ ~თი პალეკარტოს: უკეთუმცა არა დაბრკოლდებოდეს ანგელოსნი კაცთა
სათნოებისათჴს, ყოველთამცა ქალაქთა შინა ჯვარსვეცვი, რ~ა ყ~ნი ვაცხოვნე: ანუ
მე უფროსარსა აქაზ მეფე ისრაელისა მეფესა ქრისტიანეთასა რ~ლსა ეტყუის ესაია,
ითხოვე სასწაული სიმაღლედ ანუსიღრმედ, და მისთჴს მიუდგეს ქ~წული: ანუ ვინ ჰრ
ქვა ისრაიტელსა რაცა ითხოო სახელითა ჩემითა მოგეცეს: ისო ჰრქვა სამყაროსა ცი
სასა, მოიქეც და სამსა ჭდესა მოიქცა იგი: აწ სიტყუა სიმდაბლისა შენისა კეთილარს
პეტრე: ა~დ საბრკოლებელარს მცირედ, მორწმუნეთა კაცთა: ხ~ შენ მეფეო მცირედ
შევეწიენ ჩვენ სარწმუნოვებითა: რ~ ლოცვამან ჭურვილისა მის ქალაქისამან ყოს
ბრძანება შენი: და წარვიდეს წ~ნი იგი სადგურად თჴსად: ხ~ მეფემან მყოვარ ჟამ
ილოცა და დაწვა, და მირულებასა შინა მისსა, აჰა უკვე მოვიდოდა დედაკაცი იგი
რ~ლი
იყო წმიდა ნინა და ჰქვა აღდეგ მეფეო, და განკრძალულად მიეგებოდე: რ~ ორნი
მეფენი ზეცისა და ქვეყანისანი მოვლენ შენდა: და რეცა მიხედნა და იხილნა პირვ
ელ სახე ქალისა ვითარარს კოსტანტინეს: და მიიწია იგი სწრაფით: და იხილნა ორ
ნი საყდარნი, ერთსა ზედა ჭაბუკი მჯდომარე საჭურველითა გვირგვინოსანი: და
მეორე
თა საყდართა მოხუცებული მჯდომარე ზეწრითა სპეტაკი: და თავსა ზედა გვირგვი
ნი ნათლისა არა ოქროსა: და ფერჵთათანა დაჯდა ნინა: და ჵელი ვახტანგისი
მარჯვენა ეპყრა პ~ე მღვდელსა, და მარცხენა სამოელ მონაზონსა: და ჰრქვა სამოელ
შეუვრდი დიდსა ამას მთავარსა ზეცისასა გრიგოლს: მივიდა და თაყუანისცა, და
ჰრქვა გრიგორი* რა ესე ჰქმენ ბოროტო კაცო რ~ მოაოჵრე ბანაკი ჩემი, და მჵეცთა შეაჭამენ ცხოვარნი ჩემნი: უკეთუმცა ორნი ეგე არა რ~ლნი გვერდით გიდგან, და დე1-17 სტრ., 115
დაკაცისა ამისთჴს სათნოსა, რომელი მარადის იღუწის მამისათანა თქვენთჴს, შუ
რივიგემცა შენგან ვ~ა მამათა შენთაგან რ~ნი ესვიდენ ცეცხლსა შემწველსა, დაარა ბრ
წყინვალებასა განმანათლებელსა ყოველთასა: და მისცა ჵელი და ამბორსუყო: რეცა
ჵელი მიჰყო გვირგვინსა ნათლისასა, რეცა ეგე ვითარივე გვირგვინი მისცა ვახტანგს,
და
ჰრქვა. დაარქვ ეგე პეტრეს: და აღიღო პეტრე მისვე გვირგვინისაგან რეცა უდა
რესი. და ჰრქვა სამოელ მონაზონსა: და ჰრქვა ნინა ვახტანგს, აწ უკუე მივედ მე
ფისა, და მიიღე ნიჭი შენი: მივიდა მეფისა, და ამბორს უყვეს ურთიერთარს, და ად
გილსცა საყდართა თჴსთასა დაისვა იგი თანა: და მისცა ბეჭედი ჵელისა მისისაგანნ
რ~ლისა იყო თვალი ფ~დ ნათელი: და თქვა კეისარმან უკეთუ გნებავს რათა მოგცე
გვირგვინი აღუთქუ ვითარ ესე დგას ჩვენზედა რ~ა ჰბრძოდე მტერთა მისთა: და მიი
ღე მისგან გვირგვინი: მიიხილა ვახტანგ, და იხილა ჯ~ი რომელსა ფრთეთა მისთა ზ~ა
მის

თა აქნდა გვირგვინი, და უმეტესად ხილვამან ჯ~ისამან დასცა შეძრწუნება: და
რ~ უსაშინელეს იყო ჯ~ი მისი და დადუმნა: ხ~ აღდგა ნინა და მიხედნა პეტრეს კერძო
და სამოელს: და ერთითა პირითა თქვეს, ჩვენვართ თავსმდებნი ვ~დ უმეტეს ყ~თა
სა წარემატოს ჶი ჯვარო უძლეველო: და მიჰყო ჵელი კეისარმან, და მოიღო გვირგვინი
ჯვა
რისაგან, და დაადგა კეისარმან გვირგვინი იგი ვახტანგს თავსა, და იწყეს გამოსლვად
რე
ცა ჵმა ჰყო ეპისკოპოსმან სამგზის და თქვა: ვახტანგ: ვახტანგ: ვახტანგ: უმე
ტეს მორწმუნე იყო შენ ყ~თა შ~ს ნათესავთა სპარსთასა: მეოხად შენდა აღეშენენ ეკ
ლესიანი, და განეწესნენ ეპისკოპოსნი, და ეპისკოპოსთა მთავარი: მესამედ გვირგვინ
იცა წამებისა მიიღო: და გამოვიდა რეცა მოუწოდა ძილსავე შ~ა პ~ეს, და სამოელს, და
უ
თხრობდა ძილსავე ჩვენებასა: და იგინი უხსნიდეს, რ~იცა იგი იხილეს საყდართა
გვირგვინოსანი ნათლითა: იგი არს დიდი მოძღვარი გრიგორი: და მან რ~ლ მომცა
გვირგვი
ნისა ჩემისაგან მოყუასსა ჩემსა ჩემმიერ ყოფადარს ეპისკოპოსად, და რ~ლ ნახე
გვირგვინ
ითა ოქროსათა ჭურვილი იგი არს კეისარი: და რ~ლ მოგცა შენ ბეჭედი, და მოგცეს შენ
ასული ცოლად, და ყ~ლი საზღვარი ქართლისა მისგან უკმოღებული უკმოგცეს:
ხ~ გვირგვინი ჯვარისაგან რ~ი მოგცა ვრცელნი ღვაწლნი გარდაიჵადნე შეწევნითა
ჯ~ისათა: ხ~ მოძღვარმან ჩვენმან რ~ლ სამგზის გიჵმო, სამნი ნიჭნი გითხოვნა ღ~თისა1-27 სტრ., 116
გან, რ~ა შენმიერ ჭ~ტება დაემტკიცოს ქართლისა კ~ზისაგან და ეპისკოპოსთა, და სძ
ლევდე მტერთა, ვ~ე დღედმდე აღსრულებისა შენისა: ხ~ აღსრულებასა შენსა გვი
რგვინი წამებისა მიიღო ბრძოლასა შინა ჵელთა მტერთასა არა შევარდე: ესე ყ~ლი
აღესრულოს ვ~ე მოუძლურებადმდე შენდა სიბერემდე: ვ~ა განიღვიძა მეფემან
ჰმადლობ
და ღ~თსა, რ~ ყ~ლივე გამოუცხადა, და მოუწოდა მსწრაფლ პეტრეს, და სამოელს და
ჰრქ
ვა რა იხილეთ: ხ~ მათ ჰრქვეს, ვიტყოდეთ მეფე: ერთი მარჯვენით ვდეგით, და
ერთი მარცხენით, რა~ჟს შენ საყდართა მსხდომარეთა წ~ე კეისრისა ღ~თივ გამომეტყ
ველისა დიდისა გრიგორისა: და კ~დ იგივე დედოფალი დაამშვიდებდა მოძღვარსა მას
გან
რისხებულსა შენზედა, და მიგცემდა შენ ჵელთა მისთა: და ჰრქვა მათ მეფემან
დუმენით წმიდანო, რ~ ყოველივე ჩემთანა გიხილავსთ: აწ ვითარ გნებავს თქ
ვენ ქალაქისა ამის საქმე რ~ი შემუსრვად მიწევნულარს: ანურა ვყოთ ტყვისა
ამისთჴს რ~ი უმეტესარს ბევრისა ათასისა, რომელიარს ჵელთა ჩემთა: აწ უ
კვე სწრაფით განვიდეს აქათ ქადაგი, ვ~დ სპარსთა მეფე წარმომართებულ არს
ქვეყანად ჯაზირეთად, და გამოვლეს ფილისტიმი კვალსა მეფისა კეისრისასა, რ~
მან მოაოჵრა ქ~ყნა სპარსთა, და სპარსთა მეფემან ვერ შეუძლო ბრძოლად. და კეი

სარმან ვ~ა ცნა ვ~დ ჩვენ მოვედით ქ~ყნასა მათსა მოისწრაფის ბრძოლად ჩვენდა
და ვხედავთ სპარსთა მეფე მოვალს ძალად ჩვენდა: დავიცით ვ~დ სპანი სპარსთანი
სომხითისა, და ქართლისა სპათა უმრავლესარიან: და არავინარს ჩვენ შ~ს ჭ~ტი მო
რწმუნე დანერგნა მამამან ჩვენმა მირიან, გარნა თრდატ დედით ნათესავმან
ჩემმან: აქა ამათ ყ~თა სარწმუნოვება ვიცით, რ~ სავსე არს საცთურითა ნუ
უკვე გამოცხადებასა საქმისა ჩემისასა განწყრეს, დედის ძმა ესე ჩემი, დავეწყ
ვნეთ ურთიერთას, და ვიქმნნეთ საცინელ ყ~თა ზ~ა მტერთა ჩვენთა: ა~დ ესე
ვყო რეცა მოვიდენ სპანი ჩვენნი, მაუწყო ჩვენ მოსლვა კეისრისა მისზა: უკუვ
რიდოთ ჩვენ პ~ლ საქმე ესე ვაუწყოთ ოდესმოვიდეს, და დაგვეახლოს ჩვენ კეისა
რი: მაშინ ვ~ა იზრახოს სიწმიდემან შენმან ეგრეთვყოთ: და არცა ერთი ტყვე
თა მისთაგანი დარჩეს ჩვენთა: და წარვიდა პ~ე კეისრისა: ხ~ სამოელ დადგა წ~ე
მეფისა: ხ~ ხვალისა მოვიდა რეცა დესპანი, და უქადაგა მეფესა ვ~დ სპანი ბერ
1-27 სტრ., 117
ძენთანი მოვიდეს კოსტანტინეპოლის: ხ~ მოუწოდა მეფემან დედისძმასა მის
სა, და ყ~თა მეფეთა, და ჰრქვა რასა იტყუით რ~ უწყით სიმრავლე სპათა ბერძენთა
და ვერაგობა წყობისა მათისა, და სიმარჯვე ზღვათა ნავებითა: ესერა მოვიდეს იგინი
სპარსეთს გმირთა და გოლიათთასა, და ვერ უძლეს წყობად: აწ მეშინის ნუ
უკვე სპანი ნავებითა მოვიდენ შეიპყრან გზა ჩვენი, და მოგვწყვიდენ ჩვენ ვ~ა ბაკსა
შ~ა: ა~დ აღვდგეთ აქათ და დავიბანაკოთ ზღვასა სომხითით კერძო, რ~ა გვაქვნდეს
ჩვენ გზა ჭირისა და ლხინისა: აღიყარა ლაშქარი იგი გარემოს ქალაქისა, და
ვლეს ხუთისა დღისა სავალი სომხითით კერძო, დადადგეს სპერის კერძო, და გან
ვიდეს მყოფნი ქალაქისანი მიწევნულნი სიკუდილად, და მისცეს მადლი ვახტან
გს: და მისცეს ძღვენი ათასი ლიტრა ოქრო, და ხუთასი თავი სტავრა, დაგან
ვიდა ერი მშვიდობით სავაჭროსა თჴსსა და საჵმრისა: ხ~ ვ~ა მივიდა პ~ე წ~ე კეისრისა,
და
უთხრნა ყ~ნივე იგი: ხ~ კეისარმან განიხარა ფ~დ და ყ~ლი რ~ი ეხილვა ჩვენებასა შინა
მისცა მას ზ~ა ნება ვახტანგს, და წარმოავლინა პ~ე მღუდელი, და მიუმცნო აღთქმი
თა და საფიცითა ძლიერითა, რ~ა სწორი იყოს მეფობისა მისისა: ა~დ ორთავე სპათა
დასცნენ სპარსნი რ~ნი იგი არ~ნ ვახტანგისთანა, არა აღვიდენ საბრძანებელთა
მათთაგან: ოდეს შეკრბენ ვახტანგ და იგი: ხ~ ვ~ე პეტრე და მოციქულნი მოვი
დოდეს ვახტანგისსა: კეისარი შემოვიდა კოსტანტინედ, და წარმოავლინა ხუთა
სი დარმონი: რ~ლსა შ~ა იყო ხუთას ხუთასი კაცი: და უბრძანა რ~ა მიეახლნენ
ვახტანგს, და დადგნენ თჴნიერ ბრძოლისა: და წარემართა კეისარი გზასა პო
ნტოსასა რვა ასათასითა მჵედრითა: დავითარ მოეახლნეს სპანი იგი ზღვისანი
უნდა სპარსთა წყობა მათი: ხ~ მეფე აყენებდა და არა მიუშვებდა ბრძოლად,
ხ~ ვ~ა შეართვეს ძღვენი მოციქულმან კეისრისამან და პეტრე ჰქონდა სიტყუა სა
იდუმლო, და ჰქონდა სიტყუა საერო: და ჰრქვა ცხადად ვ~დ ნუ ივლტი და დადეგ
ჩემდა მოსვლამდე რათა რ~ლნი ეგე შენთანა არიან სპარსნი რ~ლნი დაგ~რჩეს
შესლვასა ამას ჩვენსა სპარსეთს მოუწყვედელად მოვსწყვიდნეთ ეგენიცა: ხ~
საიდუმლოდ მოართვეს მას ჯვარი და გვირგვინი შუამდგომელად: და შესამოსე
ლი ტანისა მისისა: და თქვარა შევკრბეთ მიგცე ციხე თუხარისისა, და საზღ
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ვარნი ქართლისანი: ხ~ მისცა მეფემან ვახტანგ პასუხი საეროდ, ვ~დ არა რ~ლისა
მიზეზისათჴს მოვედით აქა, გარნა წყობისა შენისათჴს: აწ მოვედ აქა და თუ არა ჩვენ
მოვი
დეთ კოსტანტინუპოლედ: დაფარულად ამცნო და ჰრქვა, რ~ი არა ჰშვენის შენსა ღ~ის
მოყუარებასა, რ~ი შენარაჰყოფ სხვასა ნუ აწვევ: რ~ღადრობა არა ჵელი არს კაცთა პატი
ოსანთა. დაღაცათუ აწ შენ მიგცნე სპარსთა არა უკვე განცრუვდესა სახელი
ჩემი: და უმეტეს ჩვენსა აქვს მრავალთა მათგანთა სიყუარული ქ~ესი: ა~დ შიშისაგან
მათისა ვერ გამოაცხადებენ: აწ ბრძანე რათა საქმე ესე ჩვენი უმარჯუესადრე შე
ვყარნეთ იგინი ჵელსა შენსა: და ნუმცარა იქმნების საქმე უშვერი, და ნუცა საქმ
ე შფოთისა თქვენმიერ, რ~ა არა დაეცნენ პირითა მახვილისათა ერნი თქვენნი: რ~
ერნი თქვენნი განლაღებულარიან ჯობნასა ზ~ა სპარსთასა: ხ~ სპარსნი არავე შე
შინებითარიან, ა~დ შურითა თქვენითა წადიერარიან წყობასა: ანუმცა მოკუდეს
ანუმცა შური იძიეს სისხლისა მათისა: ხ~ სპანი ესე შენნი თუ მიღმა ჰბრძო
დიან მემცა უბრალოვარ: და წარვიდა მისთანა მოციქულად ვარაზ მიჰრ, მამამძუ
ძისა მისისა ძმა, და სამოელ მონაზონი: ხ~ კეისარი მოწევნულიყო პონტო ქალაქად:
და პონტოელნი გამოსრულიყუნეს მიგებებად, და შეასხმიდეს ქებასა, და ვახტანგ
მეფისა მადლობასა: რ~ უკურიდა მათ და არა მისცნა იგინი სიკუდილად, ვ~ა მიიწინ
ეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი ქალაქად: მიართვეს ძღვენი ათასი მუტკალი
მუშკი: ხუთასი ამბარი: და ათასი ლიტრა ალვა: და გარდასრულიყო გუნდი
ვახტანგ მეფისა ალაფობად: მიეტევნეს მათ მკვირცხლნი ბერძენთანი, და მათ
თანა შეკრებულნი ჵევთა და ქალაქთანი მჵედარი სამასათასი: ხ~ მეფე ვახტა
ნგ აყენებდა მიძულებად სპათა მათ მეალაფეთა: ვითარ არა მივიდა დედის ძმა მი
სი ერისთავი სპარსთა, და რისხვით ჰრქვა ვახტანგს: ჶი გველო და ნათესაო ასპი
ტისაო, არა უწყია რ~ დედა მამისა შენისა ბერძენი იყო ნათესავი ივბიმიანოსისი, და გძ
ლო შენ ბუნებამან მამის დედისა შენისამან, და სიყუარული ჯვარცმულისა მის
კაცისა მომკუდარისა გიპყრიეს: ხ~ ვახტანგ ჰქვა აჰა შენდა ბერძენნი, იხილო ძალი
კაცისა მის მომკუდარისა, და ცოცხლისა მის სასოსა შენისა: დასცეს საყვირსა და
განვიდეს
ყ~ლი სომხითი დასპარსნი, და მეფე დარუბანდისა: ხ~ მეფე ვახტანგ, და ყ~ნი
ქართველ
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ნი განვიდეს ხედვად და დადგეს: და აღჯდა მეფე სპილოსა ზედა თეთრსა: და ეწყვ
ნეს იგინი ზღვისკიდესა მას, რომელარს ჭალაკი რიყე ხერთვისისა: მისვლამდე
სპარსთა
ლაშქრისა მოეკლა ბერძენთა ერისა მისგან: ოცდა შვიდი ათასი: და განძლიერდა ბრ
ძოლა, და მოკლეს დედისძმა ვახტანგისი ერისთავი სპარსთა: და მოკლეს იპაჯაჯ მეფე
ლეკთა: და მრავალნი ერისმთავარნი: და იძლია ბანაკი აღმოსავლისა: იყობერძენთა
სპასალარი ილეკარპოს ლოღოთელი, დისწული მეფისა: დაიყო იგი ძლიერი: და მას
მოეკლნეს ძლიერად ბუმბერზნი სპარსთანი: და ესეცა ერისთავი მანვემოკლა: მაშინ
გარდამოჵდა მეფე ვახტანგ ეტლთაგან: არა რ~ი ჩვენ გვინდა, გარნა რ~იღა სთნდა, რ~

ჩვენვიტყოდით მშვიდობასა: ა~დ სილაღემან სპარსთამან აგინა ღ~ა: და ღ~ნ შურიგო,
და მო
კლეს ერისთავი რანისა: რ~ლისათჴს ყ~ლი სპარსეთი ვ~ა მოოჵრებასა სპარსთასა იგ
ლოვდეს: აწ დამდაბლდა სილაღე სპარსთა, მოიყუანეთ ჯ~ი, და წარვიძღვანოთ
რათა რ~ითა გვძლევდენ მითვე იძლივნენ, და ჰქმენით ძედ ძლიერებისად: და ნუვინ
ვბ
რძავთ ურთიერთსა სხვისამიერ: და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა: ა~დ იყუნენ
ჵელნი თქვენნი, ვ~ა ჵელნი ჩემნი, რ~ა არავიძლინნეთ ს~დ: არა ხ~ აქა ვდევნნეთ, ა~დ
ადარბადაგანამდე ვ~ა იდევნნიან ყორანნი მართვეთაგან თჴსთა: და მოიყუანა პ~ე
მღდ
ელმან ჯ~ი, და ჰრქვა მეფემან: დადეგ წ~ე პირსა მტერისასა, და ერისა ჩვენისასა, და არ
ქვ ყ~თა თაყუანისეცით ჯ~ა დავსძლოთ: და უბრძანა დემეტრეს ერისთავსა თჴსსა
და ჯუანშერს სპასპეტსა, რათა მიჰყვენ ჯვარსათანა: ქადაგი ჵმობდა ძლიერად
რ~ნ არა თაყუანისცეს ჯ~ა მოჰკვედინ: და მივიდოდეს ყ~ნი ერნი და თაყუანისცემდ
ეს დადგებოდენ წ~ე ჯ~ისა: ხ~ ბორზომოვაკნელმან მეფემან ჰრქვა, არა დაუტეობ
ნათელსა შემწველსა: და არა თაყუანისვცემ ძელსა მააშმელსა, რ~ი განშვენებულ
არს ოქროთა დაანთრაკითა: და სცა მას ლახვარი ჯუანშერ სპასპეტმან, და დაეცა
მძორი მისი: მიერითგან არღარავინ იკადრა გმობად ჯ~ისა: და აღთქმითა ეტყოდა ერი
იგი მეფესა ვახტანგს, უკეთუ შემეწიოს ჩვენ ჯ~ი, არღარა იყოს ჩვენდა სხვა ღ~თი
გარნა ჯვარცმული: და გარდაჵდა მეფე თაყუანისცა, და ყ~ლი ერი მისთანა, და
თქვა მეფემან, აჩვენე ძალი შენი ერსა ამას შენსა ურწმუნოსა რ~ა მოიყუანნე სა
რწმუნოვებად უფალო ღ~თო მორწმუნენი შენნი, დაღაცათუ მოკუდენ ცოცხალარიან,
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და ცხოველნი შენი შენ ცხოველისაგან უძლიერეს ცხოველთასა: და სპანი იგი ბერძენ
თანი გამოვიდეს ვ~ა ველად: ხ~ პალეკარტოს ვ~ა მგელი სისხლითა აღმოსვრილი
და ვ~ა ლომი განძვინებული მოიზახდა, და შეურაცხჰყოფდა სპათა მათ: ხ~ მეფემ
ან თქვა ვინარს თქვენ შ~ს კაცი, რ~ი ეწყოს ამას, და სწორიყოს მეფობისა ჩემისა. და
წარვლო ქადაგმან ორგზის, და ვერვინ იკადრა ყ~დ სიტყუად:
აქა ვახტანგ გორგასლანისა, და პალეკარტოს ბერძენთ სპასპეტისა ო
მი: და მოკვლა პალეკარტოსისი ვახტანგისაგან:
მაშინ თქვა ვახტანგ, ა
რა ძალითა განძლიერდების კაცი, ა~დ ღ~თნ მისცეს ძალი: და მე ვესავ ძალსა შენსა: და
ვითარ
ცა დავითგანვალ ნიშითა ჯვარისა შენისათა: მომეც მე ძალი ვ~ა დავითს გოლიათსა
ზ~ა: რ~ ესეცა მაყვედრებელად შეურაცხებით მოუჵდა ჯ~ა შენსა: რ~ რაჟამს იხილა
ჯ~ი აღმართებულად ძალად ჩვენდა: არა ივლტოდა მისგან: ა~დ სასოებითა ძალისა
მისისათა განვიდეს ბრძოლად: და თქვა იხილე ღ~თო ამპარტავანი და დაამდაბლე:
კ~დ
იხილე ჭირვეული და იხსენ: ხ~ ისი შეურაცხად მიჩნს, და არა მეშინის, რ~ ძალი შ~ნ
მიერ დიდარს რ~ლითა ვსძლოთ: ა~დ მეშინის შენგან რ~ მდაბალთა ჵმანი ისმიან,

და შენ გხადი შემწედ ჩვენდა: აღმოიჵადა ჵრმალი და შეამთხვია ჯ~ა, და განვიდა შ~ს
განწყობილთა მათ, და თქვა არა ჰბრძავნ ლომი, ჵარსა: რ~ მე მეფე ვარ და შენ მონა:
ა~დ დავსდევ თავი ჩემი ერისა ამისთჴს რათა ჰრწმენეს ძალი ჯ~ისა: მოუტევა
პალეკარტოს: ხ~ ვახტანგ საომრად ნებასა მიახლებოდა, და აღიზახნეს ორთავე მათ
განწყობილთა ჵმითა საშინელითა: და იყო ჵმა იგი ვ~ა ქუხილისა მსგავსი, რომლი
თა შეიძრა ქ~ყანა: და დასცა ლახვარი პალეკარტოს ფარსა ვახტანგისასა, რ~ი იყო
ვიგრისტყავი, და განვლო ვ~ა მკლავი კაცისა: და მისცა ფარი იგი მეფემან ლახვარ
სა მისსა, და მიეტევა პირისპირ, დასცა ჵრმლითა ჩაბალახსა ზედა, და განაპო
თავი მისი. ვ~ე ბეჭთამდე: და მიჰყო ჵელი და უპყრა თავისა მისისა ნახევარი: და
მიიღო
წ~ე ჯ~ისა და თქვა ყოვლისა განდგომილისა შენისა ესრე იყავნ ნაწილი: და მიეტ
ევნეს სპანი ვახტანგისნი სპათა ბერძენთასა, და აოტნეს იგინი: და აღიჭრნეს
გუნდ გუნდად, და მიაწყვდიეს ზღვის პირსა, და არავინ განერა მათგანი გარ
ნა რ~ი შეესწრა ზღვად და ივლტოდეს ნავითა: მას დღესა შ~ა მოსწყდა სპა
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თაგან ვახტანგისთა ორმოცდა სამიათასი: ხ~ სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა სა
მოცდა თორმეტიათასი: და შეიპყრეს ტყვედ მათგანი: ასოცდა ხუთიათასი, და
მოიქცეს
სპანი იგი გვამსა ზედა ვარაზბაკურ ვახტანგის დედის ძმისსა: იგლოვდეს და შემურ
ეს იგი შარითა და მურითა, და წარსცეს ბარდავად: ხ~ მეფემან ვახტანგ მოუწოდა
ყ~თა სპათა, და უბრძანა მოყუანება ყ~თა ტყვეთა, და მოიყუანეს, და იყო ერთრიცხვად
ყ~ლი
მამაკაცი, და დედაკაცი: შვიდას ოთხმოცდა ათასი: და წარსცა იგი ყ~ლი წ~ე კეისრისა
ჵე
ლითა ნასარისითა, და ადარნერსესათა ერისთავთა მისთათა: და მიწერა წიგნი, ვ~დ
სიბრძნე ღ~თისა მიუწდომელარს, და სიბრძნესა კაცთასა და ნებასა ჰსძლევს ნება
ღ~თისა: მე უწყი რ~ არა არს ნება შენი საქმესა ამას რ~ლ ესე იქმნა პალეკარტოსისა
გან: არცათუ ერთო ნება ჩემი რ~ი ესე ქმნა დედისძმამან ჩემმან, და ორნივე ესე
ძვირისმოქმედნი ძვირმანვე მოინადირა: ამისთჴს ჰყო ესე ღ~თნ, რ~ ახალნერგნი ესე
ხ~
იყუნეს სარწმუნოვებად შიშსა მისსა ქვეშე, ვ~ა იგი უძღებისათჴს შჴლისა ყო საქმე
განსაცხრომელი: ხ~ თქვენ პ~ლნი შჴლნიხართ ღ~თისანი, და მარადის მისნივე ხართ:
აწ მწუხარება ესე დედისძმისა ჩემისა, და დისწულისა თქვენისა მიერ ნუგეშინ
ის ვეც რაჟამს ვიძიე შური მკლველთა მისთა: ხ~ ნუგეშინისგეცით ერისა ამის
თჴს რ~ი იჵსნა ღ~თნ შვიდას ოთხმოციათასი: და უკეთუ ბრძანებდე მიმთხვევად
ჩემდა გამოისწრაფე: და უკეთუ არა მოციქულითა განაგე საქმე ჩვენი: რ~ დამძიმ
და დგომა ჩვენი ქ~ყანისა ამისთჴს მოოჵრებულისა: ხ~ ვ~ე მოსვლამდე მოციქულ
თა ფ~დ მწუხარე იყო კეისარი: ა~დ რა~ჟს უთხრეს ვ~დ ტყვე პ~ლ შეპყრობილი, და
ტყვე ერისაგან მეოტისა ყ~ლი დაუკლებელად განუტეობია: მაშინ განიხარა ფ~დ, და
ყ~თა დაუტევეს მწუხარება: და შეჯდა მეფე ნავსა სამათასითა დრომონითა სუბ
უქად ზღვისკიდესა, და მოუწოდა ვახტანგს: და ყვეს ურთიერთას აღთქმა და ფიცი

და განაგეს საქმე წინდობისა: და უკუნსცა კეისარმან საზღვარი ქართლისა: ციხე
თუხარისა, და კლარჯეთი ყ~ლი ზღვითგან ვ~ე არსიანთამდე: და ჵევნი რ~ნი მოსდგმ
ანან დიდოთა: და გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისა ქ~ყანა ზღვისპირსა
რ~ლარს აფხაზეთი: და ჰრქვა ესე ეგრის წყლითგან ვ~ე მდინარემდე მცირისა ხაზა
რეთისა, ესე საზღვარიარს საბერძნეთისა ალექსანდრობითგან, რ~ი აწ შენ მიგიღია
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მკლავითა ჩვენგან, აწ იგი უკუმოგვეც, და ოდეს წარიყუანებდე ცოლსა შენსა, ასულსა ჩემსა მაშინ მოგცე, მისგან ქ~ყანა: დაუწერა ეგრის წყალსა, და ელისურ
ასა შუა ქ~ყანა ზითვად: და სხვა აფხაზეთი უკუნსცა ვახტანგ ბერძენთა: და წა
რმოვიდა ვახტანგ გზასა კლარჯეთისასა: და სპანი მისნი განუტევნა გზასა სომ
ხითისასა: და ვითარ მოიწია თუხარისად: მიხედნა და შეუყუარდა ციხე, და თქ
ვა ჭ~ტდ თუხარ შენ ციხე: და ვ~ა წარმოვიდა იხილა კლდეს შუა კლარჯეთს რო
მელსა სოფელსა ერქვა არტანუჯი: და მოუწოდა არტავაზ ძუძუსმტესა მისსა,
და დაადგინა იგი ერისთავად: და უბრძანა რ~ა ააგოს ციხე არტანუჯისა: დაუბ
რძანა რათა გამონახოს ჵევსა მას შინა სამონასტრე, და აღაშენოს ეკლესია, და ქმ
ნას მონასტრად ვ~ა ეხილვნეს მონასტერნი საბერძნეთისანი: და ჰრქვა არტვაზს
უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩვენზ~ა საყუდელი ჩვენი აქა ყოფადარს, რ~ არ
ტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა, და მონასტერი, და სამნი ეკლესიანი, დაბა, მერი
სა, შინდობისა, და ახიზისა: და განაახლა ციხე ახიზისა: და ქმნა იგი ქვაბად: და ვითარ
წარ
მოვიდა ვახტანგ ქალაქად თჴსად მცხეთად: იყო სიხარული დიდი და მადლის მიც
ემა ღ~თისა: და შეიქცა იგი მშვიდობით, და მისცა ნიჭი დიდი ერსა თ~სსა: ხ~ მეფემან
სპ
არსთამან ვ~ა სცნა, ვ~დ მიიქცა ვახტანგ ბერძენთა კერძო: შეიქცა სპარსეთად
დამოკვდა: და დაჯდა მეფედ ძე მისი: და ვ~ე მოიწიფებოდა იგი წარმოჵდა ამას შ~ა
სამი
წელიწადი: ხ~ ვახტანგ მეფესა უშვა ცოლმან ძე და ასული მარჩბივად, და მოკ
ვდა შობასა შინა ბალენდუხტ დედოფალი: ასული სპარსთა მეფისა: ხ~
ვახტანგ უწოდა ძესა თჴსსა, სახელი სპარსულად დარჩილ: და ქართულად
დაჩი: მაშინ ვახტანგ მეფემან ვერ მოიცალა მოყუანებად ცოლისა ბერძენ
თა მეფისა ასულისა: და ვერცა კ~ზისა და ეპისკოპოსთა: რ~ მოელოდა იგი სპარსთა
მეფესა მოსლვასა, ამაგრებდა ციხეთა და ქალაქთა: და ჰკაზმევდა მჵედრობათა:
და განამზადებდა ბრძოლად სპათა: მაშინ შეაგდო საპყრობილესა შ~ა ბინაქარ
მაცთური ეპისკოპოსი ცეცხლის მსახურთა, და მოსრნა და განასხნა ყ~ნი ცე
ცხლის მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა: ხ~ სპარსთა მეფე შ~დ სამისა
წლისა წარმოემართა ბრძოლად ვახტანგისსა: და მოიწია ინდაბრიანთა, დადაი1-27 სტრ., 123
ბანაკა: ხ~ ვახტანგ წარავლინა ბერძენთათანა, და მიუმცნო ვ~დ აჰა დღე იგი რ~ლ
აღმითქვამს, ვ~დ სპარსნი შემოვაწყუდინნე ჵელსა შენსა: აჰა ესერა მომიყუანები
ან შუა საზღვართა ქართლისათა, და ყ~ლი კაცი მათთანა, ვ~რ სამასიათასი: რ~ ჰგო
ნებდა იგი განმრავლებასა სპათა მისთასა სომხითით, და მეფეთაგან კავკასიანთა

სა: ხ~ მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისსა: რ~ რ~ლთამე მათგანთა აქვნდა სასოება
ჯვარცმულისა: ხ~ რ~ნი იძლინნეს ეშმაკისაგან მეფენი დარუბანდისანი გაერ
თნეს: აწ აღმისრულებიეს აღთქმა ჩემი რ~ლ აღმითქვამს: სადაცა მიპოვნიეს
სახლი ცეცხლისა დამივსია ფსლითა: და მოგვნი და გმირნი მიმიცემიან სატა
ჯველსა ბოროტსა: და მაცთური ბინქარიანი მივეც საპყრობილესა, და სიკუდი
ლისაგან გარდაიხვეწა: მან უკვე მოიყუანნა სპარსნი ქართლად: და დასვა ეპი
სკოპოსად მიქელ კაცი სარწმუნო: ხ~ ბინქარ ვ~ა მოიწია საზღვართა ქართლისა
თა მოკუდა: აწ სწრაფით წარმოემართნენ სპანი შენნი, რ~ლ აქა შინა დაეცნენ ყო
ველნი მტერნი ჯვარისანი, და მოიცალო შენ ყ~თა მტერთა შენთაგან: ხ~ ჩვენ თუ
გვძლოს, და განძლიერდეს იგი, და შემოვიდეს გზათა შიმბატისასა: ხ~ ვ~ე მიეწეოდეს
მო
ციქულნი ვახტანგ მეფისანი წარსრულიყო კეისარი ქვეყანით ხაზარეთით კე
რძო, რ~ლისაგან ვერმოიცალებდა მოსლვად ქართლად: ხ~ ვახტანგ განაძლიერ
ნა ციხენი ქალაქისანი, და ურჩეულესი მებრძოლი ერისა მისისა ვითარ ასი
ათასი მჵედარი: დაასიათასი ქვეითი იპყრა მისთანა, და დაუბანაკა მათ დიღმით,
ვ~ე ქართლისა კართამდე: და სპარსთა დაიბანაკეს ცხენისტერფითგან ჩაღმართ:
აქა სპარსთა მოსვლა ქართლს ვახტანგ გურგასლანის საომრად:
და ვახტანგისაგან გამარჯვება მათზედა:
ხ~ ვახტანგ განაფართა ჵიდი მოგვ
თისა ვიდრე სამოც მჵარ ქცევისათვის მათზედა სპათასა: ხ~ მეფე და სპასპეტი
ჯუანშერ დადგეს მცხეთას: ხ~ ნასრი და მირდატ დაუტევნა სპათაზედა სომ
ხითისათა და ქართლისათა, რ~ნი დგეს არმაზით კერძო: და რა ბრძოდიან სპარს
ნი არმაზით კერძო მცხეთით განვიდიან: და რა განვიდის ლაშქარი იგი იმიერ
კერძო მცხეთით ეწყვნიან არაგვსა ზ~ა მცხეთისასა: და რომელსამე დღესა
განვლიან ფონი მტკურისა და შეიბნიან ფონსა ზ~ა ტფილისისასა, და რომელსამე
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დღესა მათ სძლიან, და რომელსამე მათ:
ხ~ ვახტანგს მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქ
როსა, და გამოესვა წინათ მგელი, და უკანათ ლომი: და რ~ლსა კერძოსა იძლეოდიან
ქართვე
ლნი, მუნითცა მიჰმართის და მოსრის სპისა მისგან სპარსეთისა, ვ~ა ლომმან კანჯარ
ნი: მიერითგან ვერღარა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისა, დაისწავლეს იგი
რომელსა ეწერა მგელი და ლომი: და ვ~ა იხილიან ვახტანგ თქვიან, დურაზ გორგას
ლან: რ~ლარს ესე, მირიდეთ თავსა მგლისასა: და მისმიერ სახელედვა ვახტანგ
მეფესა გურგ ასლან: განგრძელდა და განძიერდა მათშ~ს ბრძოლა ოთხ
თვეოდენ: და მოიწია მოციქული კეისრისაგან, და მოართვა ძღვენი ვახტანგს: და მოჰ
გვარა სპათაგან ბერძენთასა ოთხმოციათასი მჵედარი: და მომიუწერია ლეონისდა
უკეთუ გიჵმდეს შენ ლაშქარი წ~ე შენსა იყოს:
და მოწევნულიყო ლაშქარი ბერძენთა ჯავახეთს: ხ~ ვ~ა სცნა სპარსთა მეფემან ბე
რძენთა მოსლვა შველად მათდა: იწყო ზრახვად ვახტანგისსა მიუმცნო მოციქულ
სა და ჰრქვა რასათჴს მოვსწყდებით ურთიერთას ძმანი კაცნი, და შვილნი ნებ

როთისნი: უკეთუ ცეცხლიარს ღ~თი შეუკვე მეწიენ იგი თავსა: ხ~ თჴთოეული
ჩვენგანი სათნოსა სულისა თჴსისასა მსახურებდეს: ვ~ა მივიდა მოციქული, და
უთხრა: სთნდა ვახტანგს, და ყ~ა ერსა მისსა: და მისცა ნიჭი ვახტანგ მეფემან
მიუვლინა მოციქული და ჰრქვა: გიხილავს ძალი ჯ~ისა, და ყ~თა მეფეთა მოგვქნდა
ხარკი ვ~ე გამოჩინებადმდე ჯვარცმულისა, რა~ჟს გამოჩნდა იგი მძლე ექმნნეს
ყ~ნი თაყუანისმცემელნი მისნი წ~ე მისსა: და მოხარკენი შენნი ბერძენნი მოღმართ
გბრძვანან, დამოაოჵრნეს სამსახურებელნი ცეცხლისანი: აწ უკეთუ გვბრ
ძოდი ჩვენ დატეობისათჴს სჯულისა, მოვკვდებით ჩვენ მისთჴს: ვ~ა მოკუდა ჩვენ
თვის, და მან აღმადგინნეს ჩვენ: ხ~ უკეთუ აღასრულო სიტყუა შ~ი, და არა იყოს ცე
ცხლი ღ~თად შენდა: და იყოს შენდა ღ~თად ქ~ე: მამად და უფლად გხადოშენ: და
ღაცათუ ჩვენ პირმშონი ვართ, ა~დ თქვენ სხდეთ საყდართა ზედა მამისა ჩვენისა
თა: ვითარცა უთხრეს სიტყუა ვახტანგისი, შეიწყნარა და წარსცა ძღვენი
გურგასლანსა ძლიერად: და მისთანა გვირგვინი ანთრაკოანი: და ჟამი დადვეს შეკრე
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ბისა: აყარა მეფე სპარსთა განთიად, და დადგეს ველსა კალსასა: ხ~ ტფილისი
სოფელი, და კალაცა მოოჵრებულიიყო მაშინ: ხ~ მეფე ვახტანგ დადგა ჯაჭვს, და
შეკრბეს მასვე ველსა ორნივე მეფენი, და მოიკითხეს ურთიერთას: დაუყვეს აღთქ
მა თავის თავისსა სჯულსა ზედა გარდაუალ: და მოხადა მას დღესა სპარსთა მეფეჳ
გურგასლანმან ლაშქრით თჴსით ტფილისად: და უძღვნა გურგასალმან მჵე
ვალი ათასი: მონა ხუთასი: სტავრა სკარმანგი ხუთასი, ბიზიონი ზუზმა ხუ
თასი: ჵრდალი ცხენი ათიათასი: დადღესა მესამესა მივიდა გურგასლანი მის
თანა, და თანა წარიტანა ლეონ ანთჴპატრიკი კეისრისა, და ჰყვეს განზრახვა: და აზ
რახა ანთიპატრიკმან გურგასლანსა რ~ა ყოს მშვიდობა შ~ს კეისრისა, და ხვასროსა:
რ~ ეშინოდა ბერძენთა ნუუკვე შევიდნენ საბერძნეთად სპარსნი, დამოაოჵრონ
იგი: რ~ სპანი საბერძნეთისანი ყ~ნი იყუნეს ხაზარეთს: და ჰრქვა ხვასრო გურგ
ასლანსა ითხოვე ჩემგან რაცა გნებავს თავისა შენისათჴს, და სხვისა ვისთვისცა
გნებავს: ხ~ გურგასლანმან ჰრქვა მნებავს რათა იყოს მშვიდობა შენ შ~ს დაკეის
რისა: ჰრქვა ხვასრო: დაამძიმე თხოვა შენი ჩვენზედა არა ჰქვიან წყალობა: ამის
თჴსვჰყავ სიყუარული შენზედა, რათა შევიდე საბერძნეთად, და შური ვიძიო
მათგან: დააჰა მოციქული ხაზართა მეფისა მეათე დღეარს, რადგან მოსრულარს
და შენარა უწყი მიზეზი მტერობისა ჩვენისა: ხ~ აწ მიგითხრა სილაღე მათი ჩვენ
ზედა, და მერმე ვ[.]ყონება შენი: ვინათგან აღგითქვ ფიცითა ძლიერითა, ვ~დ არა
ვყო უ[.]ნებელი შენი: და თქვა ვ~დ შენ უწყი რ~ ზღვასა მოღმართ ჩვენი არს სა
ზღვარი განყოფილი ნოესითგან, და აწ იგი მბრძავს ჩვენ ჯაზირსა, და შამსა, დამო
ოჵრებულარიან ქალაქნი იგი: ხ~ შამი სამეფო ჩვენიარს: ა~დ ჯაზირისა ნა
ხევარი განწვალებულარს მამათა ჩვენთა, შენი არს ხვედრად, და მიუღებიეს
იგი ბერძენთა: და მე ესერა შევიდოდე უკმოღებად მისა, აწრ~ი ნაწილი მამათა
შენთაარს, შენ განყავ, შენ იცი და ბერძენთა: ხ~ სხვა ჯაზირისა მომცენ მე ბე
რძენთა: დარ~ი ვითხოვე მე შენგან: ხ~ ვ~ა ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიკსა განიხა
რა ფ~დ და თაყუანისცა ორთავე მეფეთა, და თქვა ხუთნი ქალაქნი ჯაზირისანი
შენდავე იყუნენ შენნი კერძნი: რ~ ნახევარი სიკილიისა რ~ი მოგვეღო შენგან უ-
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კუნგცეთ, და დღეთა ჩვენთა იყავნ მშვიდობა: შ~ს შენსა და მისსა: და თქვა მეფემან:
ვინა უწყის თუ დასჯერდეს ბერძენთა მეფე ქმნილსა ჩვენსა: და თქვა ლეონ, რა
ჟამს წარმომავლენდა მე ძალად ამისმეფისა: ჰრქვა მეფესა ჩვენსა მონაზონმან ვინმე
ღ~თისმეცნიერმან, ვ~დ სთნავს ღ~თსა მშვიდობა სამთავე ამათ მეფეთა, და იქმნაცა ეგ
რე: ხ~ კეისარმან უბრძანა მწიგნობარსა და დაწერა წიგნი ზავისა: აჰა აქა არს აღწე
რილი წიგნი, მისი ვ~ა ესე ვთქვა წარიკითხეს წიგნი იგი დაწერილიყო ფიცით
თჴნიერ მისსა რ~ი მოსცა სპარსთა მეფემან ივბიმიანოზს არა ვძებნო თქვენზედა:
და მოუწოდა მეფემან სპარსთამან ხაზართა მეფისა მოციქულსა და უთხრა მან აღ
ზრახნეა სპარსთა მეფეთა ზედა: მაშინ მოიღო სპარსთა მეფემან ქარტა, და და
წერა ჵელითა თჴსითა წიგნი ბერძენთა მეფისა სიყუარულისა, და ჩინება საზღ
ვართა და სიკილიისა უკუნცემისათჴს, მისცა ფილისტიმი საზღვრით იჲ~ლიმისათ.
და თქვა ვ~დ ქალაქი სჯულისა თქვენისა არს იერუსალემი: და მისცა გურგსლა
ნსა ნიჭი ალვა ლიტრა სამათასი: ამბარი ლიტრა ხუთასი: მუშკი ლიტრა ხუ
თასი: სამოსელი ხვასროანი ათასი: და ხაზდი სამიათასი: და წარვიდა ვახტანგ
მეფე შინა ხვალისა დღე: მიავლინნა ვახტანგისსა ბარზაბან საკუთარი, და
მობიდან და ჰრქვა ესრეთ გურგასლანსა: რ~ი გინდა ჩემგან მე ვქმნე აწ იგი: და
განაგენ საბრძანებელი შენნი, ვ~ა გნებავს მიავლინენ დასტურნი, დაითვა
ლე ქალაქნი შენი რ~ლნი მიგცენ შენ: ხ~ ბარზაბანის მიბრძანებია მისვლა
კეისრისა მითვალვად ქ~ყანათა და ქალაქთა ჩვენთა: ხ~ შენ უწყი რ~ საქმესა ამას
ჩემსა ზედა განრისხნენ სპარსნი მოხუცებულნი: რ~ მათ ებრძანა ჩემ მიერ
შემუსრვა საბერძნეთისა: ხ~ მე დღეს საზღვრით ჩემით ორი სამეფო მივანი
ჭე: აწ ესე არს სათხოველი ჩემი, რათა დაჳ შენი მომცე მე ცოლად, და შენ წარ
მოხვიდე ჩემთანა ქ~ყნასა მამისა ჩვენისასა: რ~ა ნახნე ნათესავნი შენნი, და შენ
შემწე მეყო მე თავითა შენითა მტერთა ჩემთა ზ~ა, აბაშთა, და ელამთა, ინდოთა და
სინდთა: რ~ უძვირესი ბოროტი, და დამდაბლება მეფობისა ჩემისა მათ ყვეს:
აწ ოდეს მოხვიდე ჩემთანა, ესრეთ ვრქვამოხუცებულთა, და მარზაპანთა ჩემ
თა რ~ სიყუარული ვყავ ჩემი, და მოყუარეთა ჩემთა: რ~ ესრეთ ინება ძმამან
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ჩემმან ვახტანგ მეფემან: რ~ლნი ქვეყანანი მივცენით მათითვე შემწეობითა
მოხარკე ვიყუენით მტერნი ჩვენნი: და ამით დავაცხვროთ გულისწყრომა მათი
ბერძენთა ზედა: ხ~ შენ თავითა შენითა მინებ ძალად ჩემდა: ა~დ სპანი შენნი
ადგილსავე იყუნენ: მაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანამზრახველთა თჴსთა, და ეზ
რახა ლეონ ანთჴპატრიკსა ესრეთ, ვ~დ დიდარს კეთილი შენი ბერძენთა ზ~ა უფ
როს მეფეთა მათ რ~ნი სხენან საყდართა მათთა: რ~ შენ დასცევ ქალაქი პონტო
სა შემუსრვისაგან: და შენ მიანიჭე შვიდასოთხმოციათასი სული, და დღეს შენ
მიერ მიეცემის ჯაზირა და ფილისტიმი: რ~ი მშვიდობით არარ~ლსა მეფესა ბერძენ
თასა შეუპყრია, და მართალარს ხვასრო: უკეთუარა ჰყო მისთანა სათნოება უჵ
მარად შეურაცხყოს იგი ერმანმისმან, დაღაცათუმცა მან არა გვითხრა მიღმართ
ვაძლიოთ: რ~ ესე არს სრული სიყუარული, მიგცე ლაშქრისა ჩემისაგან ათი
ათასი ჭურვილი: და მე წარვყვე მოციქულთა შენთა თანა წ~ე კეისრისა: და მუნით

გამოგერთო ჯაზირს სპითა ძლიერითა: ესე განზრახვაჳ ლეონ ანთიპატმან
ჰრქვა, და სთნდა მეფესა ვახტანგს, და ყ~თა წარჩინებულთა მისთა განზრახვაჳ
მისი: და მისცა სპარსთა მეფესა ვახტანგ* დაჳ მისი ცოლად: რ~ლსა ერქვა მირა
ნდუხტ: რ~ი წარტყვენილიყო ოვსთაგან, და გამოეხსნა ვახტანგს: ხვარანძე
ამისთჴს არა მისცა, რ~ დაწინდებულიყო იგი სომეხთა პატიახშისა: და მოიყუანა
ვახტანგ ძე მისი, რ~ლსა ერქვა სპარსულად დარჩილ: ხ~ ქართულად დაჩი:
მაშინიყო ხუთისა წლისა, დადაადგა გვირგვინი, და დაუტევა მეფედ: და დაუტ
ევნა მისთანა შვიდნი წარჩინებულნი მისნი: პ~დ ჯუანშერ სპასპეტი მპყრო
ბელი შიდა ქართლისა: და მფლობელი ყ~თა ერისთავთა: და დემეტრე ერისთავი
კახეთისა და კუხეთისა: გრიგოლი ერისთავი ერეთისა: ნერსანრა ერისთავი ხუ
ნანისა: და ადარნასე ერისთავი სამშვილდისა: და სამნაღირ ერისთავი შიდა ეგრისი
სა, და სვანეთისა: და ბაკურ ერისთავი მარგუისა და თაკვერისა: და ამათ შევედრა
ძე თჴსი დაჩი: და უბრძანა აღშენება უჯარმოსა: და მუნ შინა ზრდა დაჩი მე
ფისა: ხ~ სიმარჯვედ გამონახა იგი ნადირთა და საცხოვართათჴს: და წარიტანნა
თ~ა ოთხნი წარჩინებულნი მისნი, არტვაზ ერისთავი კლარჯეთისა: და ნაზარ
1-27 სტრ., 128
ერისთავი წუნდისა, და ბივრიტიანი: ერისთავი ოძრჵისა, და საურმაგ ეჯიბი მისი
დიდი: და მათთანა ათიათასი მჵედარი ლაშქრისა მისისა დარჩეული: და ლეონ ანთჴ
პატრიკმა ლაშქრისა მისისაგან დაუტევნა ათიათასიბერძენი, და თჴთ წარვიდა წ~ე კე
ისრისა: და ვახტანგ მეფემან წარატანათანა დესპად არტვაზ ერისთავი კლარჯეთის
თავი: და წარსცა ყოველი ნიჭი წ~ე კეისრისა. რ~ი მიენიჭა მეფესა ხვასროს, გარნა სტ
ავრები დატაიჭები დაიჭირა თავისა თჴსისათჴს: და სხუა ყ~ლი წარსცა, და უბრძანა
არტვაზს, რ~ა ჯაზირსმოერთოს ლეონ ანთიპატრიკსათანა: ხ~ ვახტანგს ევედრნეს
დედა და დაჳ მისი ხვარანძე რ~ა წარიტანნესთანა დაილოცონ იეროსალიმს:
წარიტანნა
და წარვიდეს ვახტანგ მეფე და ხვასრო გზასა ადარბადაგანისასა: და მუნითწარვიდეს
ვახტანგ, და დედა და დაჳ მისი იეროსალიმს: და ხვასრო ელოდა ანტიოქს: შევიდეს
დაილოც
ეს წმიდასა აღდგომასა: და მოილოცნეს ყ~ნი ადგილნი წ~ნი: შეევედრნეს წ~ა
აღდგომასა
და შეწირეს შესაწირავი დიდი, და წარმოვიდეს ანტიოქს: ხ~ ლეონან პატრიკ კეისრისა
და არტვაზ ერისთავი ვახტანგისი, მოვიდეს ოციათასითა მჵედრითა დარჩეულითა:
და მოართვეს ხვასრო კეისრისაგან ძღვენი მიუწდომელი: და ვახტანგს ნიჭი
მიუწდომელი
და მოემცნო კეისარსა მოციქულთამიერ სიხარული, და მადლისა მიცემა ღ~თისა,
და ვახტანგის ქება, და მადლი მიუწდომელი: დამოემცნო ვახტანგისად: და
მიბრძანებია
ლეონისდა ესრეთ, რ~ა იყოს შიშსა და ბრძანებასა შენსა ქვეშე ვ~ა ჩემსა: და შეკრბა
ვახტანგის საბრძანებელსა ქვეშე ბერძენნი, და ქართველნი და სომეხნი, ორმოცდა
ათიათასი მჵედარი რჩეული: მაშინ უბრძანა სპარსთა მეფემან ვახტანგს ოდეს

დედა და დაჳ შენი აქამომდის დამაშრლარიან, მოვიდენ მოვიდენ იგინიცა
სამეუფოდ ჩემდა
რათა ერთობითაღვასრულოთ სიხარული ჩვენი, მერმე თუ ინებონ ქართლს წარ
წარვიდენ იგინი გზასა რანისასა: ხ~ თუ ინებონ ლოდინებაჳ შენი გელოდიან ურას
ქალაქსა
შ~ა: სთნდა უკვე ვახტანგს ბრძანება ხვასროსი, და წარიტანნესთანა, და წარემართნეს:
და
წარგზავნნა სპარსთა მეფემან მოციქული წ~ე ყ~თა წარჩინებულთა სპარსეთისა
თა: და მიუთხრა ესრეთ ყ~ლი: ხ~ მათგანიხარეს სიხარულითა დიდითა: რ~ ცეცხ
ლებრ ეგზებოდეს ბრძოლისათჴს ინდოთა, სინდელთა, და აბაშთა, და ჯორჯანთა
თჴს: და მივიდეს ბაღდადს: და მოეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი სპარსთანი სიხარუ
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ლითა დიდითა, და აღასრულეს ქორწილი სამეუფო ექვს თთვე განსვენებითა
და განცხრომითა მიუწდომელითა: და შ~დ ქორწილისა მისცა ნიჭი დიდძალი დედასა
და დასა ვახტანგისსა, და წარმოვიდეს ურაჰას: პატივსცემდა ვახტანგს ყ~ლი ერი
სპარსთა, ვ~ა ხვასროს მეფესა მათსა: და მერმე წარემართნეს მტერთა ზედა:
აქა ვახტანგ გორგასლისაგან, სპარსთ მეფისა შველა, ჰინდოთა, სინ
დელთა, აბაშთა, და ჯორჯანთა ზედა: და ყ~თა ზე გამარჯვება ვახტანგისა
გან:
პირველად მივიდეს ჯორჯანეთს, და წარმოტყვენეს ჯორჯანეთი,
ყ~დ უმკვიდროყვეს: და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი, და ელა
მნი: და მიერითგან იქმნნეს ჯორჯანნი გლეხად, რ~ნი აწარიან მებეგრენი სპა
რსთანი:
შესლვა ჰინდოეთს ვახტანგ გურგასლანისა, და განმა
რჯვება მათზედა:
და მუნითშევიდეს ინდოეთს, და მიერით იქმნნეს წყობა
ნნი ძლიერნი ბუმბერაზთანი, თითოს თითოთანი: და იყო მუნ წესად რომელმ
ანცა მათგანმან სძლის ბუმბერაზთა, ივლტინ მის წ~ე ბანაკი მისი: ხ~ ვახტანგ
მეფემან მოკლა ბუმბერაზი მუნ შ~ა ათხუთმეტი: რ~ლთა დაეცნეს მრავალნი
გოლიათნი სპარსთანი: და ყვეს ბრძოლასა შინა ჰინდოეთისასა სამი წელი: და
წარმოტყვენეს უმრავლესნი ქვეყანანი ჰინდოეთისანი: ა~დ მტკიცენი ციხე ქალ
აქნი ვერ განტეხნეს, რ~ ზღვათა შ~ა იყუნეს, და წარმოიღეს ხარკი ჰინდოთა მეფი
საგან, მუშკი ლიტრა ათასი, ამბარი ეგზომივე ალვა, ნავიათი, თვალნი იაკინ
თნი, და ზურმუხტი ნავიერთი: და მისთანა საფირონი: თჴთო სახე ოქრო აქლემი
ასი: ვეცხლი აქლემი ხუთასი*: <note>*შესლვა სინდეთს ვახტანგ გრგასლისაგან,
გამარჯვება ვახტანგისგან: და მნით შევიდეს სინდეთს: მაშინ</note> მაშინ სინდთა
მეფემან, განჰყო ერისთავნი
ციხეთა, და ქალაქთა შინა: და რ~ლსაცა კერძსა განვიდიან სპარსნი მტყვენავნი
გამოუჵდიან ლაშქარნი სინდელნი ციხეთა და ქალაქთაგან, და დასდვიან ვნება
დიდი სპარსთა ზედა: და მოსწყდა ურიცხვი ერი სპარსთაგან: ხ~ ძალითა ქ~სითა

არა სადა იძლივნეს ვახტანგის სპათაგანნი, და ყ~დვე მძლედ გამოჩნდეს მტე
რთა ზედა: და მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდეს ოთხნი იგი და წარჩინებულნი ვა
ხტანგისნი, და ლეონ ბერძენი: რ~ მათ დასცნეს მრავალნი მებრძოლნი სინდ
ელნი ბუმბერაზნი: ხ~ სინდთა მეფეიყო ქალაქსა შ~ა სინდიას: მაშინ ყ~ითა
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ძალითა მათითა მოვიდეს სინდიას, და მუნ მიხვდეს ბრძოლანი ძლიერნი, და დღე
თა ყ~თა გამოვიდის თჴთ სინდთა მეფე, რ~ იყო იგი მჵნე გოლიათი და შემმართებ
ელი, და გამოიტანნის მჵედარნი სინდეთისანი, და იყვის ბრძოლა ბუმბერაზ
თა, რომელსამე დღესა მათ სძლიან, და რომელსამე მათ, და სინდთა მეფემან სძლო
თავის თავითა ყ~თა ბუმბერაზთა მბრძოლთა მისთა, და არა მიხვდეს იგი ვახტა
ნგს ბრძოლასა შინა დღეთა მრავალთა: მაშინ სინდთა მეფემან ველსა მას
ზ~ა კართა ქალაქისათა, ღამე უთხარა მთხრებლი დიდი, და სამალავები შიგან
მთხრებლსა მჵედართა, და სიმარჯვით დაუტევნა გზანი გამოსავალნი, და ჩაადგ
ინის მუნ შიგან მჵედარნი ათნი რჩეულნი: და დილას ადრე გამოგზავნა ბუმ
ბერაზი ერთი მას დღესა შ~ა ხვედრი იყო ვახტანგისი კართა ცვისათჴს: და მი
დგა ესე ბუმბერაზი, და სთხოვა ბრძოლა ვახტანგს თავის თავ რათამცა
წარიტყუა და შეჰჵადა მჵედართა მათზედა: მაშინ საურმაგ ეჯიბი ვახტანგი
სი განვიდა, და ჰრქვა არა ხარ შენ კადნიერ ბრძოლად მეფისა, ა~დ მე გებრძო
ლო მონა მონასა და მიეტევა: ხ~ სინდელი იგი გაიქცა, და მისდევდა საურმაგ
ჩვეულებისაებრ, რ~ მრავალგზის ბრძოლილიყო ველსა მას ზედა, და ვითარ
წარჵდა დამალულთა მათ მჵედართა, გამოუჵდეს ზურგით მისსა, და იგი მეო
ტი შემოიქცა: ხ~ საურმაგ სცა ოროლნი წინასა მას და მოკლნა: ხ~ ათთა მათ მო
კლეს საურმაგ: მაშინ თჴთ მეფე მიეტევა, და მისთანა სამნი იგი წარჩინებ
ულნი მისნი არტვაზ, ბივრიტიან, და ნასარ, და მათთანა ლეონ ბერძენი: ხ~
სინდელნი იგი ივლტოდეს, და მისდევდა ვახტანგ მოყუსითურთ ვ~ე კართამ
დე ქალაქისათა, და სინდნი იგი შეივლტოდეს ქალაქსა შინა: მაშინ ვახტა
ნგ მწუხარებითა შეიქცა, და იგლოვდა გვამსა ზედა საურმაგისსა ვ~ა ძმისა
საყუარელისასა, რ~ თანა ზრდილიყო მისი ძმისწული მამამძუძისა მისისა არ
ტვაზის მამისა ერთგული მინდობილი და ქველი არაკი: მაშინ სინდთა მე
ფე გამოდგა კართა ქალაქისათა, და ჵმაყო ჵმითა მაღლითა და თქვა, ვახტანგ მე
ფეო მსგავსი ხარ შენ ყვავისა მის უგუნურისა, რომელმან პოვა ქორი მოწყ
ლული და გაგლეჯილი არწივისაგან რ~ლსა ვერ ეძლო აფრენა, და მიახლებულ
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იყო სიკვდილსა, და არა ქმნა ყვავმან მამნ ვ~ა წესიარს ყვავისა: რ~ სხვამან ყვავმან
ოდეს იხილის ქორი, იწყის ჵმა მაღლად ყივილი, და ისმინის სხვათაცა, და დაესხის
სიმ
რავლე ყვავთა ქორსა რათამცა განიოტეს საყოფელთაგან მისთა, და უშიშადმცა
დაყვნეს დღენი მათნი, რ~ პირუტყვთაცა იციან სარგებელი თავისა, არა ქმნა ყვა
ვმან მან ესე ვითარი, ა~დ შეიწყალა ქორი იგი ვ~ა კეთილისმყოფელი მისი, დაუწ
ყო ზრდა მართვეთა თჴსთათანა, მარადის უკრებნ მკალსა და გველსა, რ~ სხვისა
შეპყრობა არარასა ძალუძს ყვავსა, და მითზრდიდა ქორსა მას: ვ~ა მოეზარდნეს ქო

რსა მას ფრთენი, თქვა გონებასა თჴსსა, ესერა დღეთა მრავალთა გაზრდილვარ
მკალითა და გველითა, და არა მომცემია მე ძალი მამა დედათაჩემთა, რ~ მკალითა
ვერ განვძლიერდები, თუმცა ძალმედვა მიწევნა მფრინველთა, და მით გამო
ზრდა თავისა ჩემისა: ა~დ შევიპყრა ყვავი ესე მზრდელი ჩემი და შევჭამო, და განვი
სვენო ორდღე მომეცეს ძალი: და ვიწყო წესისაებრ ნადირობად მამათა ჩემთა
ებრ: რ~ლისათჴსცა აღასრულა ესე, შეიპყრა ყვავი იგი და შეჭამა: მიერითგან
იწყო ნადირობად დიდთა და მალეთა მფრინველთა, არა მიეცა მას ყვავსა ქება
მოწყალებისა, ა~დ უგუნურად და თავისმკვლელად ითქმის: არცა მიეცა ქორსა
მას ყვედრება უწყალოობისა, და კეთილის უხსენებლობისა: და იგი არს გვა
რი და წესი ქორისა, განილეოდა და მოკვდებოდა მკალითა, და ქმნა წესისაებრ, და
განერა სიკვდილისაგან: ხ~ ყუავმან მანარა წესისაებრ თჴსისა ქმნა, და მითცა მო
კვდა: აწ სპარსნი პირველით მოაქამომდე, და წაღმართ მიუკუნისამდე მტ
ერნი არიან ჯვარის მსახურთანი, ჟამსა შინა უღონოობითლიქნით ყვიან სიყვარ
ული: და ოდეს ეცის ჟამი არაყვიან წყალობა, და კეთილის ხსენება ესე, ბევრის
ბევრეულჯერ ქმნილარს რ~ი გვასმია წიგნთაგან, დაოდეს იხილენ სპარსნი ჩემ
მიერ შეკნინებულნი, არა ჰყავ იგი რ~ი ჯერიყო შენდა საქმედ, სიხარული და მა
დლისა შეწირვა ღ~თისა შენისა, და ზრახება სხვათაცა ნათესავთა, და მტერად
აღზრზენა სპარსთა ზედა, და შეწევნა მტერთა სპარსეთისათა, არა ჰყავ ესე ვითა
რი, ა~დ დაგიტეობია საყოფელი მამათა შენთა, და წინამძღვარ ქმნილხარ სპასა
დიდსა საქრისტეანოსა საბერძნეთისასა, და მოგივლია ორის წელიწადისა გზა,
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და მოსრულხარ ძალად სპარსთა, რ~ა განძლიერდენ და მოიწყვეს და წარგწყმიდ
ებს შენ, და ქვეყანა შენი, და დაიპყრეს წარსაწყმედელად ყ~ლი ჯვარისმსახური
ჭტ~დ ამას იმზადებ თავისა შენისათჴს, და ყ~თა ჯ~ის მსახურთათჴს: რად ვთქუ მე
შენთანა ყვავისა იგავი, რ~ მეფეხარ თჴთმპყრობელი ახოვანი, და ნებითა შენითა მი
გიცემია თავი შენი მონად მტერთა შენთა, ვითარარა უგუნურად ვთქუ თავი
შენი: არაკი: მაშინ ვახტანგ ჰრქვა. გეგონა შენ ვ~დ სიბრძნითა გამონახუ
ლად იზრახე, ა~დ ცრუ არიან სიტყუანი ეგე შენნი: მე გითხრა და გაუწყო ჭ~ტი,
უგუნურო მსგავსხარ შენ თაგვისა მის მთხუნველისა, რ~ლსა არა ასხენ თვალნი,
და საყოფელი მისიარს მიწასა ქვეშე, და არა უწყიან ბრწყინვალება მზისა, და შვენიე
რება ველთა, და დაჯერებულარს იგი ცხოვრებასა თჴსსა: რ~ ეგეოდენ ჰგონიეს
მას ცხორება ყ~თა იძრვისთა, ვითარსა ცხორებასა თჴსსაარს, და არა საკვირველ
არს ხილვად ნათლისა, და შვენიერებასა ცისა და ქ~ყანისასა: ეგრეთვე შენ ბრმა
ხარ გონებისა თვალითა, და ყრუხარგონებისა ყურითა, და არა ხედავ, და არა
გესმის: და არცა უწყი ცხოვრება სრული, და არცა სურვიელხარ შენ მისლვად
ცხოვრებასა მას საუკუნოსა, ნათელსა მას დაუსრულებელსა: არა იცნობ შენ ღ~ა
შემოქმედსა ყოვლისასა, რლ~ისამიერ შეიქმნა ყოველივე: არა მიქმნია მოსვლა
ამა ქ~ყნასა დიდებისათჴს სოფლისა, არცა მსახურებისათჴს სპარსთა მეფისა:
ა~დ ღ~თისათჴს დაუსაბამოსა სამების მსახურებისათჴს, ერთარსებისა დამბა
დებელისა ყ~თასა: და დიდებისათჴს მერმის საუკუნოსა დაუსრულებელისა:
რ~ ჩემითა აქა მოსვლითა პ~დ გა მომიხსნია იჲ~ლიმი: წმიდა ქალაქნი, სადა დგეს ფე

რჵნი უ~ისა ჩვენისა იესოს ქ~სნი: და მუნაღასრულა ყ~ლივე ხსნისათჴს სულთა ჩვენ
თასა: და შ~დ ყ~ლი საქრისტიანო დამიხსნია მოოჵრებისაგან: რ~ მისცემდა ჟამი სპ
არსთა მეფესა მოტყვენვად ყ~ისა საქრისტიანოსა: დაღაცათუმცა ქვეყანა ჩემი
დაცულიყუნენ, ბერძენნი და ვერწინა აღუდგებოდეს: და ესრეთ ჯერარს ჩვენ
და ქ~ს მოსვლითაგან, რ~ა ერთისა მოყუსისა ჩვენისათჴს დავსდვათ სული ჩვენი: ხ~
ბევრის ბევრეული სული დაჵსნილარს ჩემისა აქა მოსვლითა: და ამისთჴს მი
ქმნიეს ესე, რ~ა ღ~თნ დამბადებელმან ჩემმან შეიწიროს მსახურება ესე ჩემი:
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დააღმისუბუქნეს ცოდვანი ჩემნი. დარომელსთქუ შენ თუ მოიწყონ [.]რა სპარსთა
მტერ
ექმნებიან ქრისტიანეთა: მე ძალითა და შეწევნითა ქ~სითა ჟამსა ამას დამიხსნიან
ქრისტიანენი ჭირისაგან დიდისა, და უკანის ღ~თნ დამბადებელმან წყალობა ჰყოს კ~დ
მოსავთა მისთა ზედა: დაღაცათუმცა არა იყო მიზეზი ქრისტიანეთა ხსნისათჴს ძა
ლად სპარსთა მოსრულვიყავ აქა: ჯერიყო ესეცა პირველად ნათესაობისათჴს,
და შ~დ ამისთჴს: დაღაცა თუ არა ჭ~ტსა სჯულსა ზედა არიან სპარსნი: ა~დ მეც
ნიერნი არიან ღ~თისა დამბადებელისანი, და ჰრწამს ცხოვრება სულიერი: ხ~ თქვენ
ს~დ უმეცარნი ხართ ღ~თისანი და უგულისხმოვ~ა ცხენი და ჯორი, ვითარ უკვე არა
მცა მსახურებად შეიწირა ღ~თნ დამბადებელმან ყოვლისამან: და საწუთოსა
ამის საქმეთაგან საძაგელარს გონება შენი: რ~ ქორმან ღადარმან რ~ნ შეჭამა ყვა
ვი იგი მზრდელი მისი, აქებ ნაქმარსა მისსა, ხ~ ბუნება ჩვენი ესე არს რათა კეთი
ლისმყოფელისა ჩვენისათჴს დავდვათ სული ჩვენი, და მოვიგოთ მადლი ღ~ისაგან
და ვპოოთ ცხოვრება საუკუნო, და სოფელსა ამას მოვიგოთ ქება კაცთაგან, და სა
ხელსა ზედა ღ~თისასა, და მცნებათა მისთათჴს თუ მოვკვდეთ უკუდავნივე ვართ,
და სიკვდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალებით: მაშინ ჰქვა სინდთა მეფემან
ცუდ არს სიგრძე ზრახვისა ჩვენ შ~ს: ა~დ რ~ი სთქუ შენ თ სახელისათჴს ღ~თისა ჩე
მისა მოვკვდე, სიკვდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალები, მაშინ უკეთუ კაცმან
უწყოდის მისზედა მომავალნი დიდება და კეთილი, ჯერარს ესრეთ რ~ა ისწრა
ფოს მიმთხვევად სუფევისა მის: აწ უკვე ჭ~ტდ უწყი სუფევად მისლვა შენი, გა
მოვედ ბრძოლად ჩემდა, რ~ა ჩემმიერ მიიცვალო დღეს სიკვდილისაგან ცხოვ
რებად, რ~ წარჩინებულიცა შენი წარმივლენია წინამორბედად შენდა რათა
განგიმზადოს სადგური შენი: ჰრქვა ვახტანგ მე აწინდელი არა მიჩნს სიხარ
ულად, რ~ ცოდვილი ვარ, და ს~დ აღმისრულებია მცნება ღ~თისა, და არა ს~დ აღ
მიჵოცნიან ცოდვანი ჩემნი სინანულითა, ა~დ ძალითა ქ~სითა არა მეშინიან შენ
გან სიკვდილისა, რ~ იგი არს მფარველი ჩემი, რომლისა მიერ დაცულვარ ყ~დვე
და მრავალმოწყალემან ღ~თნ მრავლითა მისმიერითა ძალითა ჩემ მონისაგან მისი
სა მოგკლას მგმობარი მისი, და სული შ~ი წარვიდეს ბნელსა მას გარესკნელსა,
ცეცხლსა უშრეტსა:
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მაშინ განვიდა სინდთა მეფე, და ვახტანგ ჰრქუა მოყუასთა თჴსთა, ღ ~თსა ევედრენ
ით, და ზურგით კერძი ჩემი განმიმაგრეთ, და განვიდა ვახტანგ, და ორთავე

აქვნდა ოროლები: მაშინ იწყეს რბევად მრგულივ ნავარდსა, და ღონესა ეძე
ბდეს ორნივე რათამცა შეჰყვეს წვერსა ოროლისასა: მაშინ დაიჟამა სინდთა
მეფემან შეყოლა ვახტანგის ოროლის წვერისა, და შეუტივნა რათამცა სც
ნა ოროლნი: ხ~ სიმჵნითა და სიკისკასითა ტანისა მისისათა წარიჵადნა და მიუდ
რკა ოროლსა, და შემოუმრგვალა ვ~ა გრიგალმან, და სცა ოროლნი სინდთა მე
ფესა ბეჭსა მარცხენასა, ვერუფარა სიმაგრემან საჭურველისამან, და წყლა
წყლულებითა დიდითა, რ~ წინათვლო წყრთა, და ჩამოიჭრა სინდთა მეფე: და მი
ვიდა ზედა ვახტანგ ჩაჰყო ჵელი, და უპყრა ფერჵი მისი, და თრევით მოიღო
წ~ე სპარსთა მეფისა: მაშინ ყ~ნ სპამან ჵმითა მაღლითა შეასხა ქება ვა
ხტანგს, და აღივსო სიხარულითა სპარსთა მეფე და ყ~ლი ბანაკი მისი, და მოვიდოდ
ეს ყ~ნი წარჩინებულნი წ~ე ვახტანგ მეფისა ძღვნითა, და შესწირვიდეს ძღვენ
თა: მაშინ სპარსთა მეფემან მოიყუანა მკურნალი ჵელოვანი, და დაადგინა ზ~ა
სინდთა მეფესა რ~ა განკურნოს წყლულებისაგან, და მის მიერ წარიღოს
ყ~ლი სინდეთი: ხ~ სინდთა დაიჭირეს ნაცვლად მეფისა მათისა ძე მისი:
მაშინ მეფემან ვახტანგ აზრახა სპარსთა მეფესა განტევება სინდთა მეფისა,
აღება ხარკისა, და მძევალთა, რ~ ვერ წაიღებდეს სინდეს: ა~დ სთნდა მეფე
სა სპარსთასა განზრახვა ვახტანგისი: განუტევა მეფე სინდთა აიღო მის
გან ხარკი ორი ეგზომი რ~ი ინდოთაგან: და ორნი შვილნი მძევლად: და ესე ხარკი
სინდთა მაშინ სპარსთა მეფემან ყ~ლივე მიანიჭა ვახტანგს: მაშინ მეფე ი
გი სინდთა დაემოყურა ვახტანგს სიყუარულითა დიდითა: პ~დ ამისთ~ს რ~ლ
ოდეს შევარდა ჵელსა ვახტანგისსა, არა მოკლა, და ცოცხლებით მოიყუანა წ~ე
სპარსთა მეფისა: და შ~დ ამისთჴს რ~ ვახტანგისვე მიერ განთავისუფლდა ტყვეო
ბისაგან: და უძღვნა ვახტანგს ძღვენი მიუწდომელად დიდძალი, და წარმოვი
დეს სინდეთით წელსა მეოთხესა სინდეთს შესლვისასა: და დარჩომოდეს ქალა
ქნი სინდეთსანი მოუოჵრებელად სინდთა თოფორი კიმრა:
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აქა სპარსთ მეფისა, და ვახტანგ გურგასლისაგან აბაშეთს მისვლა, და დაჭ
ირვა აბაშეთისა მათგან:
და მოვიდეს მუნით აბაშეთს: ხ~ აბაშნი მსხდომა
რე იყუნეს ქ~ყნასა, რ~ლსა მოსდგმიდა წყალი და ლელწმოანი, რ~ლსა ვერ იარებოდა
ნავი, და ვერცა ოთხფერჵი: ა~დ საზღვარსა ზ~ა არს სპარსთასა, და სულგრძელად
ბრძოდეს: რ~ წყალი იგი რომელი შესდიოდა გარდაუგდეს, და ლელწმოანი იგი
დაწვეს ცეცხლითა, და წარმოტყვენეს აბაშეთი ყ~ლი: და განუყუნა მეფემან სპ
არსთამან აბაში ორად, და ნახევარი დაუტევა ადგილსავე ზ~ა: და ნახევარი წარ
მოიყუანნა ვ~რ სახლიათასი, და განყუნა იგინი ადგილითი ადგილად, და ესე არ~ნ
ქურდნი ნათესავნი იგი რ~ლ წარმოტყვენნა აბაშთაგან: და ვითარ მოვიდა ვახ
ტანგ მეფე წელსა მერვესა შესვლით მისითგან სპარსეთადვე ანტიოქიამდე:
და მოვიდა ურაჰად: ხ~ სპარსთა მეფე აძლევდა ვახტანგს ცოლად თჴსთაგან მეფე
თასა: ხ~ ვახტანგ ჰრქვა არა ჯერარს ჩემგან ორთა ცოლთა პყრობა, რ~ მივის ცო
ლი ასული კეისრისა: დაუმძიმდა ესე მეფესა ხვასროს: ა~დვერარა ჰრქვა: ხ~ ვახ
ტანგ მშვიდობით პოვნა დედა და დაჳ მისი, და წარმოვიდეს ვ~ე განსაყოფელსა ბერ

ძენთასა და სომეხთასა: და წარვიდა ლეონ ბერძენი და სპა მისი შიმშატად: ხ~ ვახ
ტანგ წარავლინნა მოციქული ცოლისა მისისა, და პეტრეს თჴს კ~ზისა, და სამო
ელ ეპისკოპოსისა: წარმოვიდა ვახტანგ ქართლად, და მიეგება ძე მისი დაჩი
და მათთანა სპასალარნი ყ~ნი, და ეგრეთვე ეპისკოპოსნი: და ვ~ა ცნა ეპისკოპოს
მან ვ~დ წარავლინნა მეფემან კათალიკოსისა, და ეპისკოპოსთა, დაუმძიმდა, მას
ზ~ა იწყო რეცა ამბოხებად და მიზეზობად, და მიუვლინა მეფესა, ვ~დ შენ დაგი
ტეობია ქ~ე, და ცეცხლსა ესავ: ხ~ ვახტანგ მოუვლინა ვ~დ ძალითა ქ~სითა შე
ვედ, და სიმართელით გამოვედ: ძალითა ქ~სითა უბრალო ვარ იცის ღ~ნ: მაგრა
წარმივლენიეს მოყუანებად კ~ზისა და ეპისკოპოსთა: და ვ~ა ესმა ეპისკოპოზსა, დაი
დასტურა, და ჰგონებდა რ~ლ შფოთითა დააცადოს საქმე იგი, და მოსვლა მათი: დაკ
რულყო მეფე, და ყ~ნი სპანი მისნი: ხ~ მეფემან თქვა დაღაცათუ უბრალო ვარ
სიმდაბლე ჯერარს ჩემგან, და გარდაჵდა საჵედარსა, რათამცა შეემთხვია ფე
რჵთა ეპისკოპოსისათა: და განხარა მან ფერჵი, და მიამთხვია პირსა მეფისასა
ფანდაკითა
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შემუსრა კბილი მისი: ხ~ მეფემან თქვა სილაღე ესე ამპარტავანებისა არს სა
ცთური ეშმაკისა: უკეთუ სიმრავლემან ცოდვათა ჩემთამან აღგძრა, არა გაქვს
ჵელმწიფება ბოროტისა, ა~დ შენდობისა: ვ~ა იტყუის წმიდა სახარება, არა დაშრიტო
პატრუკი მბდვინვარე, არცა განსტეხო ლელწამი დაჩეჩქვილი: ხ~ შენ ჰგონებ ვ~დ
შენითა სივერაგითა ჩვენ დაგვაცადენ სიყუარულსა ქ~სსა: მაშინ გამოჩნდა
ცხადად რ~ჟს გესმა უმთავრესისა შენისა ქართლად მოყუანება, და აღეგზენ შური
თა ბოროტად, ვ~ა იუდა პეტრესითა რ~ შენხარ ვ~ა იუდა: ხ~ ეკლესია ვ~ა პეტრე:
ვეცხლისმოყუარე ხარ შენ, რ~ შენცა მეგვადრუცეხარ ქ~სი: აწ მიგავლინო შენ
პატრიაქისა კოსტანტინუპოლედ, და ვ~ა ჯერიყოს განგიკითხოს, და წარსცა იგი
დიასპანთა: და მისთ~ა კბილი მისი: და შეუთვალა რ~ა კათალიკოსი, და ათორმეტნი
ეპისკოპოსნი სწრაფით წარმოავლინნენ: და მათშორისმცა არს პეტრე კ~ზი, და სამოელ
ეპისკოპოსად, და სხვანი ვინცა სთნდენ: და ვითარ მიაწიეს მიქელ ეპისკოპოსი:
ჰრქვა მას პატრიაქმან, ვინათგან დაითხია სისხლი შენმიერ ქ~ყნასა ზ~ა, არ
ღარა ხარ შენ ღირს ეპისკოპოსად. და კადრებისათჴს მეფისა თანა გაძს შენ
სიკვდილი: ვ~ა იტყუის დაემორჩილენით თქვენ მეფეთა, რ~ არა ცუდად
ჵრმალიაბს, რ~ ღ~თისა მიერ ჰმსთავრობს, ვ~ა ლომი შ~ს ცხოვართა: და ექსორია
ყვეს მიქელ ეპისკოპოსი მონასტერსა მღვიძარეთასა: და წარავლინეს პეტრე
მღ~დელი. და სამოელმონაზონი ანტიოქიას: და მიუწერა ანტიოქიისა პატრიარ
ხსა, მეფემან და პატრიახმან კოსტანტინეპოლელმან: პ~დ დასაბამსა ქართლი
ს მოქცევისასა დედაკაცისა რომელსა ნინას მიერ განევლინა აქა ეპისკოპოსი
რ~ შ~ს სპარსთა და ბერძენთა შფოთიიყო, და მითვერმოაწიეს საქმე ესე ჯერისა
ებრ სჯულისა: რ~ ჩვენ უწყით ვ~დ ქართლი აღმოსავლეთი და ჩრდილო
მაგის წმიდისა საყდრისანი არიან, ვ~ა განაწესეს მოციქულთა სახარებასა შ~ა
რ~ლარს უწინარესობა: და მიუწერეს ყ~ლი საქმე დიდისა ვახტანგ მეფისა,
ვ~რ ეპისკოპოსი იგი რ~ი მათ მიერ დადგინებულიყო უკუვადგინეთ, და დღეს
იცოდეთ ჭ~ტდ ახალნერგად ქართლი: აწ ესე ორნი მათგანნი თხოვილნი ა-

კურთხენ, დაათერთმეტნი ვინ შენგნებავნ აკ~ხენ: ხ~ ჩვენდა მოვიდენ რ~ა ჩვენ ნიჭი
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თა და საჵმრითა ყოვლითა განუტევნეთ: ხ~ ანტიოქელმან პატრიაქმან ყო ეგრე, ვ~ა
მიუმცნეს პატრიარქმან და კეისარმან, აკ~ხნა ათორმეტნი ეპისკოპოსნი, და პეტრე
კ~ზად: და მოვიდეს კოსტანტინეპოლედ: და მეფემან მისცა ნიჭი დიდძალი: და მისცა
ასული თჴსი სახელით ელენე: მეფესა ვახტანგს, და გამოავლინა იგი სპითა დიდი
თა, ვ~ე საზღვართამდე სომხითისათა: და მოეგება ვახტანგ მეფე: და შეიქცეს სპა
ნი ბერძენთანი, და წარმოვიდეს მცხეთად: ხ~ მცხეთას მეფემან ვახტანგ აღაშენა ე
კლესია მოციქულთა: სვეტიცხოველი: და უპყრა სვეტსა შ~ა, სამხრით ადგ
ილსა მას, სადაიგი დაცემულიყო ეკლესია: რლ~რს სიონი დიდი: მუნ შ~ა დას
ვეს პირველად კ~ზი პ~ე: და სამოელ ეპისკოპოსი, მცხეთისავე საეპისკოპოსოსა:
და დასვა ერთი ეპისკოპოსად კლარჯეთს ეკლესიასა ახიზისასა: ერთი არტანს:
მეორე, ერუშეთს: მესამე, ჯავახეთს წუნდას: მეოთხე, მანგლისს: მეხუ
თე, ბოლნისს: მეექვსე, რუსთავს: მეშვიდე, ნინაწმიდას, უჯარმისა
კარსა: რ~ი გურგასლანსა აღეშენა: მერვე, ჭერამს მისსავე აღშენებულ
სა: და მუნ ქალაქი ერთი შ~ს ორთავე ეკლესიათა, რ~ი იგი მანვე აღაშენა:
მეცხრე, ჩელეთს, რ~ი სოფელსა შუა აღაშენა: მეათე, ხორნაბუჯს:
მეათერთმეტე აგარაკსა, რ~ლიარს ხუნანს გამართებით: შ~დ მისსა აღაშ
ენა ეკლესია ნიქოზისა: საგზებელსათანა ცეცხლისასა: და დასვა ეპისკო
პოსი: სადა იგი ეფლა გვამი წმიდისა რაჟდენისი რ~ი იწამა სპარსთა მიერ წყო
ბასა ვახტანგისასა: ესე იყო რაჟდენ მამამძუძე ვახტანგის ცოლისა:
რ~ი იგი პირველ მოიყუანა სპარსთა მეფისა ასული: და მოიქცა იგი ქრისტიანედ,
და იქმნა დიდად მორწმუნედ: და იყო ბრძოლასა მას შინა ძლიერ, და შეიპყრეს იგი
სპარსთა, დააიძულებდეს რათამცა უარყო ქ~ე: ხ~ მან წ~ნ აღირჩია წარუალი იგი
დიდება, და იწამა ქ~სთჴს: და ესხნეს ვახტანგს ბერძენისა ცოლისაგან სამძე, და ორ
ასულ: ხ~ ძე სა მისსა პირმშოსა პირველისა ცოლისასა დაჩის მისცა ქალაქი ჭერამ
ისა და ნეკრესისა, და ქალაქი კამბეჩისა, რ~ლარს ხორნაბუჯი: და ყ~ი ქვეყანა
მტკვარს აღმოსავალით: და თჴთ დაჯდა ვახტანგ უჯარმოსა: და აღაშენა იგი ნა
შენებითა უზომოთა: და დაჳ მისი ხვარანძე მისცა ბაკურს პატიახშსა სომხითისასა
1-27 სტრ., 138
ცოლად: და ვ~ა წარვიდეს ამას შ~ა ჟამნი რაოდენნიმე, მოკვდა ხვასრო მეფე, და დაჯდა
მის
წილ ძე მისი ხვასრო, და განძლიერებულიყუნეს სპარსნი, რ~ ყ~ნი მტერნი მათ
ნი დაემორჩილნეს შესლვითა ვახტანგისათა, და წარმოემართა იგი ბრძოლად ბე
რძენთა: და მოუვლინა გორგასალსა მოციქულის და ჰრქვა: მოკვდა მამა ჩემი, და მეფ
ე მყო მე ერმან მისმან საყდართა მისთა ზედა, და ესრეთ მიბრძანეს მოხუცე
ბულთა ჩემთა, რ~ა მოვიდე წ~ე შენსა, და ვერჩდე ბრძანებასა შენსა: შენ წარმიძღ
ვე მე მეფეო წინამძღვრად ჩვენდა შესლვასა ამას ჩვენსა საბერძნეთს: და მომეც
ასული შენი ცოლად, რ~ა ვიყო მე ვ~ა ერთი შვილთა შენთაგანი, და ვ~ა მოვიდა მოცი
ქული ვახტანგ მეფისად: და ვახტანგ აშენებდა ქალაქსა ტფილისისასა და საფ
უძველი ოდენ დაედვა: და ვ~ა უთხრა მოციქულმან შეთვალულობა ხვასრო

მეფისა: ჰრქვა მეფემან: ამისი თქვიან მჭედელო განმახვე მახვილი შენი: რათა
მსწრაფლ განეწონნეს ასოთა შენთა: დღეთა მიწევნილიყო ვითარ სამეოცისა წლი
სა: და თქვა ესრეთ უთხართ მეფესა ხვასროს პ~დ განემზადე ბრძოლად ჩემდა
და ეგრე შევედ საბერძნეთად, რ~ ძალნი რ~ნი იქმნნეს ძალითა ჯ~ისათა იქმნნეს
აწ ცხოვრება ჩვენი იყავნ სასოებითა ჯვარცმულისათა: და წარავლინა ქადაგი,
რათა დაუტეონ სოფლები, რ~ი იყო არა ძლიერი, და შეივლტოდიან კავკასიანთა
და კახეთად, რ~ კახეთი ტყე იყო შეუვალი მტრისა მიერ: ხ~ დაჩი მეფე და დისწუ
ლი მისი გარდავიდეს კახეთად: და შევიდეს ჵევსა ლოპოტისასა ქ~ყნასა მას კლდითა
მოზღუდვილსა, და იყუნეს სოფლისა მის კაცნი ცეცხლისა და წყლის მსახურნი
და სავსე იყო ჵევი იგი სიმრავლითა კაცთათა ვ~ე ნოსორამდე: ხ~ გურგასლანი
ცოლი, და შვილნი მისნი უჯარმის ჵევსა, და წინა ციხესა თჴთ შედგა, და მის
თანა ჯუანშერ, და ადარნასე: ხ~ მცხეთას დემეტრე, და ნერსე ბივრიტიანი
დაუტევნა: წარავლინა მოციქული, და მიუმცნო კეისარსა:
აქა სპარსთ მოსვლა ქართლს, ვახტანგ გურგასლანზე საომრად,
და ვახტანგისაგან სპარსთა მეფის შჴლის ბარტამის მოკვლა:
და მოვიდა ხვასრო მეფე, და შემუსრნა ქალაქნი კამბეჩისანი, და ჭერამის ციხე,
და ველის ციხე: და ვ~ა მოიწივნეს კახეთად, და დაიბანაკეს იორსა ზედა, და სამ დღე
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დღეთა იბრძოდეს: და დაეცემოდა ორთავე სპათაგან ურიცხვი: და ვახტანგ მო
უწოდა პეტრე კ~ზსა, და ჰრქვა რ~, უწყოდე არა ხარკისა მიღებისათჴს გვბრძანან.
ა~დ ქ~ს დატეობისაჴს: აწ მე ესე განმიზრახავს რ~ ცხოვრებასა ჩვენსა სიკვდილი უმჯობესარს სახელსა ზედა ქ~სსა, რ~ა სასუფეველი გვაქვნდეს აღთქმული მათთანა
რ~ლთა ეტყვის, რ~ნ წარიწყმიდოს თავი თჴსი სოფელსა ამას ჩემთვის: მან პოოს იგი
ჰრქვა მას პ~ე კ~ზმან, გიხილავნა საქმენი რ~ნი არავინ ნათესავთა შენთაგანმან იხილნა შეწევნანი ქ~ს მიერნი: რ~ უწყის სიბრძნემან შენმან, ვ~დ მტერი იგი გა
მომცდელი ჩვენი აცილობს ჩვენთჴს ღ~თსა: ვ~ა იობისთჴს, რ~ ღ~ი მიუშვებს მაიძუ
ლებულთა მათ თჴსთა წარწყმედად: ხ~ შეყუარებულთა თჴსთა განღვთობად
იყავ შენ ვ~ა გაზრახოს ღ~თნ, დაღაცათუ არა მოჰკვდეთ, არა მოვკვდეთ: და ამით
სიტყვითა ამხილა ვ~დ წყობასა მას არა დარჩეს: და ჰრქვა არა მხოლო თუ ქართ
ლი მიეცეს განსარყვნელად, ა~დ იჲრუსალიმიცა, რ~ლარს მშობელი ყ~თა შჴლთა
ნათლისათა: და ჰრქვა მეფემან, დადეგ ეკლესიასა შინა რაჟდენ წმიდისასა რ~ლ
პალატსა შ~ა უჯარმოსასა აღმიშენებიეს: და ვეჭვ ვ~დ ყ~ლი ქალაქი გარემოს
უჯარმოსა იძლივნენ: რ~ მტკიცენი ზღუდენი და ძლიერნი აქა დავსხენით, და ჰყო
ეგრეთ კ~ზ
მან: ხ~ ეპისკოპოსნი ყ~ნი წ~ნი მას შინა შეკრბეს, და იყო ლაშქარი ვახტანგისი
ასორმოციათასი: ხ~ სპარსთა იყო შვიდასორმოციათასი: და განყო ვახტანგ
ლაშქარი მისი სამად: და კლდითკერძო მიავლინა ქვეითი: და ერთკერძო მიავ
ლინნა პატიახშნი, და სპასპეტნი: და სადათ სპარსთა მეფე მუნით თჴთ მივიდა
ვახტანგ, ვითარ ასიათასითა კაცითა, ღამესა ნისლსა განცისკრებულოდენ დაე
სხა ვახტანგ სპარსთა ზედა: და ჰრქვა ყ~ა ერსა მისსა: ყ~ლი კაცი რ~ი დარჩეს
სიკვდილისაგან, და მტერთა ჩვენთაგანისა, თავი ანუ ჵელი არაგამოიტანოს

სიკვდილითა მოკვდეს იგი ჩვენმიერ: და ცისკარიღა ეღებოდა დაესხა და შე
ვლო ვ~ე პალატამდე მეფისა, შევიდა კარავსა შინა მეფისასა: და მეფე შეესწრა
ცხენსა ზედა, და ძე მისი ბარტამ მოკლა, და მოჰკვეთა თავი: და მუნ შ~ა სპარსმან ვი
ნმე სცა ისარი მკერდსა ვახტანგისსა: და იყო ბრძოლა შუადღემდე სძლო ვახ
ტანგ სპარსთა მათ, და მოკლა მათგან ვითარ ასოცდაათიათასი: ხ~ სპათაგან
1-27 სტრ., 140
ვახტანგისათა, მოკუდა ვითარ ოცდარვაათასი: და წარმოიღეს ნატყვენავი ცხენი
ვითარ ასიათასი: და სრულად ვერ იოტნეს სიმრავლისაგან: და აიყარა მუნით
სპარსთა მეფე, და ჩადგა რუსთავსა, და დამძიმდა წყლულება ვახტანგისი, რ~ შე
წეულიყო ისარი ფირტვად, დაწარვიდა უჯარმოს. და უბრძანა სპასალართა ქართლი
სათა, რათა ადგილსავე თჴსსა დადგენ. ჰსცნეს სპარსთა ვ~დ დამძიმდა ვახტანგ
წყლულებისაგან, მოაოჵრეს ტფილისი და არმაზი ქალაქი: ხ~ მცხეთა ვერ და
იპყრეს, გარნა რ~ი ზღუდესა გარეგნითიყო მოაოჵრეს: რ~ი იგი მუხნარით და არაგ
ვსა ხერთვისსა იყო: ხ~ ბერძენთა მეფე სიმამრი ვახტანგისი მოკუდა, და დაჯდა ზე
ნონ ძე მისი მეფედ: და გამოვიდა სპერად, გამოსვლად ქართლად: და ვითარ ცნეს
სიმძიმე გორგასლისა, დაადგრა კარნუ ქალაქსა: და მუნ მივიდა ხვასრო: და შეიბნეს
ხვასრო და კეისარი კარნიფორს, და დაიჵოცა ორთაგანვე სპათა, რ~ი იქმნა ორთაგანვე
სის
ხლისა მდინარე: და მისმიერ ეწოდა კარნიფორს, რეცა სისხლისა: ცხენი მუცლით აპობდა სისხლსა: და ვერ სძლო ერთმანცა რ~ სპანი ორთანივე დაიჵოცნენ, და შეიქცა
ხვასრო გზასა ქართლისასა: ხოლო ვახტანგ შეიტყო სიკვდილი თავისა თჴსისა: მოუ
წოდა კ~ზს: პეტრეს, და ცოლსა თჴსსა, ელენეს, და ძეთა და ყ~თა წარჩინებულ
თა: და თქვა, მე ესერა წარვალ წ~ე ღ~თისა ჩემისა. და ვმადლობ სახელსა მისსა,
რ~ნ არა დამაკლო გამორჩეულთა მისთა წ~თა: აწ გამცნებ თქვენ რ~ა მტკიცედ სა
რწმუნოვებასა ზედა სდგეთ, და ეძიებდეთ ქ~სთჴს სიკვდილსა სახელსა მისსა ზედა:
რათა წარუალი დიდება მოიგოთ: და ჰრქვა ყ~თა წარჩინებულთა, თქვენ მკვიდრნო
ქართლისანო: მოიხსენენით კეთილნი ჩემნი: რ~ პ~დ სახლისა ჩვენისა მ~რ მოიღეთ
ნათელი საუკუნო: და მე ჵორციელებრითა გადიდე თქვენ: ნათესავთა ჩემთა, და
სახლსა ჩემსა ნუ შეურაცხჰყოფთ თქვენ: და სიყუარულსა ბერძენთასა ნუ დაუ
ტეობთ: და ჰრქვა ძესა თჴსსა დაჩის, შენხარ პირმშო შჴლი ჩემი: შენდა მომი
ცემია გვირგვინი მეფობისა ჩემისა: და ნაწილად ძმათა შენთადა მიმიცემია ტა
სის კარითგან. და წუნდითგან ვ~ე სომხითადმდე, და საბერძნეთამდე, საზღვარი
აფხაზეთისა: რომელი მოცემულარს ეგრის წყალსა, და კლისურასა შუა: იგი თჴთ
ძმათა შენთა, და დედისა მათისა არს იგი აქვნდეს მათ: და იყუნენ შენდა ერის
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თავად მორჩილებასა ქვეშე ნათესავისა შენისასა: და მოუწოდა ნასარს ერისთავსა
წუნდისასა: და არტავაზს ერისთავსა კლარჯეთისასა: და ბივრიტიან ერისთავსა
ოძრჵისასა: და მათ მიუთვალა ცოლი თჴსი ელენე: და შჴლნი მისნი რ~ლთა ერქ
ვა ლეონ. და მირდატ: და შეჰვედრნა მათ სამთა ერისთავთა ცრემლითა და
შეხედვებითა ღ~თისათა: მაშინ წარჩინებულთა, და ყ~თა ერსა ზ~ა დღე იყო სასჯე
ლისა: და იტყებდენ ყ~ნი თავთა თჴსთა: ისხმიდეს ყ~ნი ნაცარსა: და ყ~ნი ინატრი

დეს სიკვდილსა თავისა თჴსისასა: და ჵმისაგან გოდებისა იძვროდა ქ~ყნა: და მორწმ
უნე ერი ჰნატრიდა მეფესა: რ~ ქ~ს თჴს მოიკლა: მოკუდა ვახტანგ: და დაე
ფლა მცხეთას საკათალიკოსოსა, სვეტსათანა, რ~ლსა შ~ა არს ღ~თივ აღმართე
ბულისაგან სვეტისა: და ზედა საფლავსა მისსა წერილარს ხატი მისი სწორი:
მეოცდა ათოთხმეტე მეფე დაჩი, ძე ვახტანგ გურგასლანისა ხოსროიანი:
დაპყრობით დაჯდა საყდარსა მისსა: ძე მისი დაჩი: ხ~ ცოლი, და ორნი ძენი
ვახტანგისნი წარმოიყუანნეს სამთა მათ ერისთავთა: და დაიპყრეს დასავალ
ით ქართლისა. რ~ი მისცა ვახტანგ: და დასხდეს წუნდას ქალაქსა ზაფხულს
და ზამთრით იყვიან ოძრჵეს და არა ეწოდა მათ მეფედ: ა~დ ერისთავთა მთავრად: და იყუნეს მორჩილებასა ძმისა მათისა დაჩი მეფისასა: ხ~ ამან დაჩი მე
ფემან შ~დ სიკვდილისა ვახტანგ მეფისა: იწყო შენებად ქართლისა: რ~ მოო
ჵრებულიყუნეს ყ~ნი ჵევნი ქართლისანი, თჴნიერ კახეთისა, და კლარჯეთი
სა, და ეგრისისა: და განასრულნა ზღუდენი ტფილისისანი: და ვითარ ებრძა
ნა ვახტანგს, იგი შექმნა სახლად სამეუფოდ: და მოკუდა, პეტრე, კ~ზი: და და
ჯდა, სამოელ, და მეფემან მას მიუთვალა მცხეთა: რ~ ეგრე ებრძანა მე
ფესა ვახტანგს: ამანვე მეფემან დაჩი, დაიპატიჟა მთეულთა კახეთისათა
რათა აღიარონ ქ~ე: ხ~ მათ არა ინებეს: და განდგეს ყ~ნი ნოპაპატელნი: ხ~ ორ
თავე მათგან ძეთა ვახტანგისათა: ნაშობთა ბერძნისა ცოლისათა მოკვდა, რ~ლ
სა ერქვა ლეონ: და დარჩა მირდატოდენ: ამას მირდატს დაევაჭრა ძმა მისი
დაჩი მეფე: გაუცვალა ქვეყანა, და აღიღო მირდატისაგან ეგრის წყალსა, და
კლისურსა შუა მირდატის დედული საზღვარი საბერძნეთისა: და მისცა ჯა
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ვახეთი ფანავარითგან მტკრამდე: და დაიპყრა მირდატ ძემან ვახტანგისმან
ფანავრით და ტასისკარითგან ვ~ე ზღვამდე სპერისა, და ერისთაობდა მუნ, და იყო
მორჩი
ლი დაჩი მეფისა ძმისა თჴსისა: ამან აღაშენა ჯავახეთისა ეკლესია წყაროს თავისა:
და იყო მორჩილ და იმეფა დაჩი ათორმეტწელ. და მოკუდა დაჩი მეფე:
მეოცდა ათხუთმეტე მეფე ბაკურ ძე დაჩი მეფისა ხოსროიანი:
დაჯდა მეფედ
ძე მისი ბაკურ, და იმეფა ათსამმეტწელ, და მოკვდა:
მეოცდა ათექვსმეტე მეფე ფარსმან ძე ბაკურ მეფისა ხოსროიანი:
დაჯდა
ძე მისი მეფედ ფარსმან: მოკუდა კ~ზი სამოელ: და დაჯდა კ~ზად თავფეჩაგ: და
მოკუდა
თავფეჩაგ: და დაჯდა კ~ზად ჩირმაგ: და ვახტანგისაგან მოაქამომდე ესე მეფენი
მშვიდობ
ით იყუნენ, და შჴლნი მირდატისნი ჰმონებდეს შჴლთა დაჩისთა: ამის ფარსმანის
მეფობასა მოვიდეს სპარსნი, და მოაოჵრეს ქართლი: ხ~ ფარსმან მეფემან ქართველთა
მან, ითხოვა სპარსთა მეფისაგან, რ~ა ა რა მოაოჵრნეს ეკლესიანი, და იპყრას ქართლი
ჰსჯულსა ზედა ქ~სსა: რ~ მას ჟამსა ბერძენნი უცალო იყუნეს, დასავალით მტერ

ნი აღდგომილიყუნეს: და ვერშემძლებელიყუნეს შველად ქართლისა წინააღდგომად
სპარსთა: მაშინ სპარსთა მეფემან ისმინა ვედრება მისი, და დაიცვნა ეკლესია
ნი: ხ~ ფარსმან დაუწერა მას მორჩილება და მსახურება, და წარვიდა სპარსთა
მეფე: მიერითგან განიყუნეს ნათესავნი ვახტანგ მეფისანი: რ~ შჴლნი დაჩისა
ნი ჰმონებდეს სპარსთა: ხ~ შჴლნი მირდატისნი დაადგრეს მორჩილებასა
ბერძენთასა: იმეფა ფარსმან ათოთხმეტ წელ: და მოკვდა ფარსმან: და დაჯდა
ძმისწული მისი მეფედ, რ~ლსა ერქვა ფარსმანვე:
მეოცდაათშვიდმეტე მეფე ფარსმან ძმისწული ფარსმან
მეფისა ხოსროიანი:
და იყო იგი მორწმუნე ვითარცა მამისძმა მისი: და ჰმატა ყ~თა ეკლესიათა შემ
კობაჳ: და მოკუდა კ~ზი ჩერმაგ: და ამანვე მეფემან დასვა კზ~ად საბა: აქათგან არ
ღარა მოიყუანებდეს კ~ზსა საბერძნეთით: ა~დ ქართველნი დასხდებოდეს წარ
ჩინებულთა ნათესავნი: და მოკვდა კ~ზი საბა: და მანვე მეფემან დასვა კ~ზი ევლა
ვიოზ: და ამასვე ფარსმანისზე მოვიდა იოანე შუამდინარელი: რ~ლსა ეწოდა ი~ნე
ზედაზადნელი განმანათლებელი ქართლისა, და განმწმედელი ჰსჯულისა: მაშვენე
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ბელი ეკლესიათა: რ~ნ ქმნნა სასწაულები, და ნიშები მრავალი, მან და მოწა
ფეთა მისთა, რლ~თა განაკუირვნეს ყ~ნი ქართველნი: დაიწერა ცხოვრება და
სასწაულნი მათნი: და დაისხნეს ეკლესიათა შ~ა ქართლისათა, რლ~თა სა
ხელები ესე არს: იოანე ზედა ზადენელი: დავით გარესჯელი: სტეფანე
ქხარძეელი*: <note>*ხირსელი:</note> იოსებ ალავერდელი: ზენონ იყალთოელი:
ანტონი მარ
ტომყოფელი: ისე წილკნელი: თათე სტეფანწმიდელი: შიო მღვიმელი:
ისიდორე სამთავნელი: აბიბოს ნეკრესელი: მიქაილ ულუმბელი:
პიროს ბრეთელი: და ელია დიაკონი: ხ~ იოანე იყო: ქვეყანით შუამდინარ
ით: რლ~ისა მშობელნი არა უწყით: ა~დ მხოლო მამა ზეცისა მშობელად
მისსა: აღზარდა და სრულიქმნა ყოვლითა სწავლითა, და შეიმკო სრულითა
სათნოებითა: ამისთვის მიენიჭნეს მას ღ~თისა მიერ სენთა კურნება, და ეშ
მაკთა ოტება, რლ~ისა მიერ მრავალნი სასწაულნი აღესრულებოდეს, ვი
ნათგან მრავალი წყინება ჰქონდა: ამისთჴს მეოტიქმნა უდაბნოდ, და მუნ
დაადგრა: ხ~ მუნ ბრძანება მოიღო ანგელოსისა მიერ, რ~ა ათორმეტით მო
წაფითურთ თჴსით წარვიდეს ქართლად, და მოვიდა მცხეთას, და ბრძანე
ბითა მეფისათა, და კურთხევითა კათ~ზისათა, აღვიდა მთასა ზედა ზადენს, და
მუნ დაემკუიდრა დაყუდებით: მუნ მთასა ზედა პირველითგან კერპნი აღ
მართებულიყუნეს, და მით დამკვიდრებულიყო მუნ ეშმაკთა სიმრავლე: ხ~
ლოცვითა წმიდისა მამისა იოანესითა ყოველივე განიდევნა მთისა მისგან:
ხ~ მოწაფენი მისნი წარგზავნა წინა ძღომითა სულისა წმიდისათა, რ~იმე
ქართლს, და რ~იმე კახეთს: და რ~იმე უდაბნოს გარესჯად: მაშინ მუნ დაადგ
რა იოანე ღირსი მამა ჩვენი ერთისა ოდენ მოწაფითა: და მრავალნი წინააღ
მდგომობა, და განსაცდელნი მოითმინნეს ეშმაკისა მიერ, და მძლედ გამოჩნდეს
მათ ყ~თა ზედა: ამისსა შ~დ მთასა მას ურწყულსა წყარო გემოანი გამოა

დინნა ღ~თნ ლოცვითა მისითა: რლ~ისა სმითა, და ცხებითა მდაბიურთაგან
მრავალნი სნეულნი განიკურნებოდეს: ამისა შ~დ დათჴ წყაროსა მას ზედა
მდგომელი მშვიდითა მოძღვრებითა განიოტა, და მიერითგან არღარავის ავ
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ნებენ დათვნი მის მთისანი კაცთა ვისმე ვიდრე დღეინდელად დღედმდე. ესრეთ
განისწავლნეს დათვნი უმწყსნი: მოგვარეს მას განრღვეული მრავალჟამეუ
ლისა, და ლოცვითა მისითა მყის განიკურნა: სხვა მოიყვანეს კაცი, რომლისათანა
იყო ეშმაკი უტყვებისა, და ილოცა მისთჴს, და მყის დაუტევა ეშმაკმან და ივლტოდა,
და განიკურნა კაცი და ადიდებდა ღ ~თსა: მრავალთა მისთა სასწაულთაგან მცირ
ედნი ესე წარმოვთქვენ: ოდეს მოიწია განსლვა მისი ჵორცთაგან, მოუწოდა ელია
დიაკონსა, და სხვათა ვიეთთა მოწაფეთა თჴსთა ასწავა და განამტკიცნა, და იხილნა
ზეცისა მჵედრობანი მოსრულნი მისზედა, და შევედრა სული მისი ჵელთა შინა
მათთა, და დაიძინა მშვიდობით: შემურეს წმიდა გვამი მისი, და მიიღეს საყოფესა
ვე მას თჴსსა სადა იღვაწა მთასა მასვე მუნ: ხ~ შ~დ მიცვალებისა მრავალნი
სასწაულნი აღესრულნეს რლ~თა სრული ცხოვრება წმიდისა იოანესი მო
გვითხრობს: იყო წმიდა მამა დავით ქვეყანით შუამდინარით, რ~ლისა
მშობელთა არა მეცნიერვართ: ესე დამოწაფებული იოანესთანა მოვიდა, და გა
ნვიდა გარესჯისა უდაბნოსა ერთისა ოდენ მოწაფითა, რ~ლისა სახელი ლუკიანე:
რ~ლთა სიცხენი მზისანი და ნეფხვანი ზამთრისანი ფ~დ მრავალნი მოითმინნეს:
ამისსა შ~დ ვ~ა მამა დიდისა ვასილისა ირემთა მიერ გამოიზარდნეს: რ~ სამნი ირემნი ნუკროსანნი მოვიდიან და მოწველიან, და ხაჭოსა მისსა ჭამდიან: გარნა ოთ
ხშაბათს და პარასკევს არმოვიდიან: შ~დ მცირედისა ჟამისა ერთი ნუკრთაგანი
შთანთქა ვეშაპმან მძვინვარემან, რ~ი მკჴდრიყო ღელესა, რ~ლისამე ნაპრალთა
კლდისათა, რ~ი სიტყჴთა დავითისითა განიდევნა, და ველსა ყარაიისასა მეხისტე
ხითა შეიწვა: და ბუბაქარ დიდებული კაკაბთა ნადირობასა შინა შეემთხვია
წმიდასა, და ენება მახვილითა მოკლვა, რ~ლსა ჵელი განმარტებული შეაჵმო
და ვედრებითა წ~ისათა კ~დ ეგო ვ~ა უვნებელი: და ძენი ბუბაქარისნი საპყარ
ნი წამსა შ~ა ლოცვითა განკურნა: ამისგამო განისმა ჵმა, და ფ~დ მრავალი ერნი
დაემოწაფნეს, და მრავალნი ჯურღმულნი აღმოჰკვეთეს:
და მოვიდა ღირსი დოდოც, და დაადგრა მისთანა: ამისა შ~დ წ~ნ წყალნი მწა
რენი დაატკბნა რნ~ი დიან ვ~ე დღეინდელად დღედმდე. გარემოს ბერთუბ
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ნის მონასტრისა, და მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: და შ~დ წარვიდა წ~ჳ
ქალაქად იერუსალიმად ქვეითად: და სადა იხილვების ბორცვებთაგან არა
თავსიდვა შთასვლა მუნ: ა~დ მუნით მოდრკა და თაყუანისცა: და აღიღო სამნი ლო
დნი, და შთაისხნა ჩაჵვთა რასამე და წარმოემართა: ამისთჴს პატრიაქმა იხილა ჩვე
ნება, და მალე მსრბოლნი კაცნი მოსწივეს, და ორნი იგი ლოდნი მიუხვნეს, და ერთი
იგი მიანიჭნეს რ~ი მოვიდა და მოიღო ლოდი, რ~ლისა სასწაულნი ითქვნეს
ანგელოსისა
მიერ, პატრიარხისა მ~რთ არა მიცემად სამთა ქვათა, ა~დ მესამედისა მადლისა
წმიდისა ქალაქისა მოღებად აქა უდაბნოდ: ვინათგან სამგზის აქა ლოცვა მიეს

წორების ერთგზის იეროლიმს მისლვასა: ამისა შ~დ სული თჴსი ღ~ა შევედ
რა, და დაისხნა წმიდა გვამი სამყოფსა თჴსსა გარესჯის მონასტერსა:
იყო მამა წმიდა შიო იყო ქალაქით ანტიოქიით სიჩჩოთგან დამოწაფებული მამისა
იოანესი: ვინათგან წარმოვიდა ქართლად წ~ჳ ი~ნე წინაძღომითა საღ~თოთა სულისა
თა, არა უგულებელსჰყო სულიერი მამა თჴსი, და მისთანავე წარმოვიდა ღირსი
შიო, მოსრულმა ქართლს ქალაქსა მცხეთისასა, მყუდროებისა და მარტომყოფობისა
მოსურნე იყო: ითხოვა შენდობა კ~ზისაგან, და მამისა იოანესსა, წარვიდა წ~ჳ შიო
დასავა
ლითკერძო მცხეთისა, მარჯვენით მდინარესა მტკვართასა, რ~ლსა ჰრქვიან მღვი
მე, ღრმათა ჵევთა ფ~დთა მზის სიცხეთა, და ზამთრისა ყინვათა განიბძარვოდეს ჵო
რცნი მისნი: პოვა ქვაბი კლდისა გამოკვეთილი სიცივისა სიცხისაგან ნუგეშინ
ისცა: ვინათგან სახიერმან ღ~თნ არა უგულებელსყო მრავალი ღვაწლი: ა~დ ვ~ა ელია
ყორნისა მიერ გამოზარდნა: ეგრეთვე აქა დღითი დღე ტრედისა მიერ საზრდელი
მოეღებოდა: ამისა შ~დ დღესა ერთსა ფრინვლითა ნადირობად გამოვიდა კა
ცი მდიდარი და საჩინო, სახელით ევაგრე მხოლოდ მდგომი კლდისა თავსა ზედა
ნახა ტრედი მიმქონი საზრდელისა, თვალაგნა და განეცვიფრა გონებასა: კ~დ დღე
სა მეორესა ეგრეთვე ნახა ვ~ა პ~ლ შეუდგა კვალსა ტრედისასა: ნახა ბერი მოღვა
წე, შეიშურვა მოთმინება ბერისა, არა უგულებელსყო განშორება მისი: ჰრქვა
მამაო ღირსმყავ შენთანა დამკვიდრებად: რ~ა მყუდროებასა შ~ა აღვასრულნე
დღენი ჩემნი: ჰრქვა მას წ~ნ შიო, აღიღე კვერთხი ესე ჩემი, უკეთუ იმიერ და
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ამიერ მდინარემან გზა გცეს. განიპოს წყალი იგი ნება უფლისა არს, და მო
ვედ აქა. და უკეთუ არა გზა გექმნას, იყავ სახლად და სარწმუნოდ მნებებე
ლად: წარვიდა განმგებ სახლისაგან მოსეს მსგავსად ორგზის მტკვარი განაპო
კვერთხმან იმან: აღვიდა მამისა შიოსა ევაგრე არა უკუნმხედველი, ვ~ა ლოთ სოდო
მისა შიშითა არა იქმნნეს ძეგლ მარილის, ასწავა მოთმინება, ლოცვა, უძილობა,
და ღვაწლი მონაზონებისა: ამისა შ~დ ჰრქვა წ~ნ შიომ, შვილო ევაგრე გვიღირს
ეკლესია
სადაცა უფალსა უნდეს: მვედრებელი ღ~თისა. აღვიდენ თავსა კლდისა წვერისა
სა, მარცხენასა ჵელსა საკმეველი, და ცეცხლი დაიყარა, მარჯვენითა ჯ~ი გამო
სახა. საკმლისა კვამლით წვერ ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი: სადაცა ეკლესია
უნებს უ~ა. აღაშენა საყდარი ყ~დ წმიდისა ღ~თისა დედისა, იქმნა მონაზონ ევა
გრე, განითქვა ამბავი ყოველსა გარემოს სოფლებსა: მოვიდნენ სხვანი ურიცხვნი
სულნი მონაზონებად ყ~ლი საზრდო: წყალიცა საზიდი იყო სატვირთავად ჰყვა
ნდათ კარაულნი: უბრძანა მგელთა, და მწყემსად იდგნენ მგელნი: ვირთა: ერთსა
დღესა ბერისა კონონის კარაული კლდესა გარდაჭრილი მიუსვლელი ქმნა
სადგომსა: ჰრქვა ბერმან მან წ~ა შიოს, რა ესე ჰყავ ვითარ მგელი მყემსად
კარაულთა განაჩინე ამას შეუჭამიეს: ჩვეულიყო მგელი რა კარაულთა მი
იყვანდის ბერთა პური დაუნეცვიან ჭამის, აწ დატუქსვილი თრთის, დაეჭიდებ
ის ზიდვად კალთასა ბერისასა, წაყოლილმა ნახა თავსა კლდისასა ნაპრალთა
დაგორებული კარაული უსულოდ მგდებარე პოვა: თავისუფალჰყო მგელი,

უბრძანა ნუღარა იყოფები სავნებელად ადგილსა ამას: სასწაული ესე დღენ
დელად დღემდე ჰგიან: რ~ ვერას ავნის პირუტყვთა ნადირნი ველისანი: სხვა
ცა მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: ამისსა შ~დ მამად ბერთა ევაგრე გა
ნაჩინა: თჴთ შთავიდა ლაკვასა მღვიმესა ბნელსა კაცთა მიუვალსა: ვითარ გა
მოთქვეს სიმჵნე და მოთმინება მისი, და ლოცვა: ეშმაკთაგან განსაცდელთა შეწყნა
რება: ცრემლი და ვედრება უ~ისა მას შინა კეთილად აღასრულა ცხოვრება
მისი: ითხოვა მღვდლისა მიერ სიწ~ე და წარვიდა წ~ე უ~ისა: და მუნვე მიმღებელ
იქმნა სადა ღვაწლი აღასრულა, და ჩანან საფლავი დღესით სასო ქართველ
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თა, წლითი წლად ნაწილნი აღმოეცენებიან მორწმუნეთა განმამჵნობელად, და
ურწმუნოთა განმაკვირებელად, ვ~ე სულიერღა იყო მრავალი სასწაული აღას
რულა: დიდსაცა არაგვთა მდინარე განაპო: მკელობელი ავლინა: განრისხებუ
ლი: მეფე მშვიდჰყო: ვნებული არაწმიდათაგან განჰკურნა: უშვილოთა მიანიჭა.
და ძე იგი კათალიკოს ჰყო: დაიდვა წმიდა გვამი მისი სამყოფსა, და საღვაწოსა შინა
მღვიმისასა: იყო წმიდა მამა ისე წილკნელი, მოწაფე წმიდის მამის ი~ნე
სი, რ~ლისა არა უწყით მშობელი: არცა ალაგი სადაურობისა: თვინიერ ესე ვიცით
თანა მოჰყვა ი~ნეს: და მრავლითა იძულებითა ქართლისა კ~ზმა აკურთხა მღუ
დელმთავრად, საყდარსა წმიდისა ღ~თისმშობლისასა, ქ~ყნასა მუხრანისასა, და
სოფელსა წილკნისასა: ფ~დნი ურწმუნონი სწავლითა მოაქცივნა: მოძღვრება და
ქადაგება განჰფინა სამწყოსა თჴსსა. დაბასა მას უწყლობითა სასოწარკვეთილიყუნ
ეს: ამისთჴს რ~ შორსიყო ქსანი შუატყე, და მაღალი გორა ჰქონდა: აღიღო კვერთხი
თჴსი დღესა ერთსა შესრულმა ვედრებისა წარმთქმელმა წ~ე ხატსა დედისა
ღ~თისასა, მიიწია ქსნისაპირსა: უბრძანა წყალსა მას ძლიერებითა უ~ისა ჩვენისა
იესო ქ~სითა, და ღ~თისმშობელისა მარიამისათა გიბრძანებ მდინარეო გამოვედ
და შემოვედ კვალსა ჩემსა, და მოსდევდი წვერსა კვერთხისასა: უვალსა და უგზა
ურსა ალაგსა შემოუდგა ჰყვებოდა ვ~ა მონა: წარმოიღო ვ~ე წილკნის ჩაღმა, რლ~ი
დღენდელად მდინარეობს წყალი იგი: ამისა შ~დ ღვაწლი მრავალი განჰფინა,
უ~ისა მიერ წარვიდა სიხარულითა, მღვდელთმოძღვრებისა პატივი აღასრულა,
ღირსი წ~ჳ სული შევედრა ღ~თსა, და მიიღო ყ~დ პატიოსანი გვამი მისი მონასტერსა
მას
ვე წილკნისასა, რ~ი აწამომდე ჩანს სასოდ და შესავედრებლად ქართველთა:
იყო წმიდა მამა ანტონი შუამდინარელი, და მოწაფე იოანესი: იყო წ~ჳ ესე განშო
რებულთა შ~ს ფ~დ სათნო და წარჩინებული: ამან ყ~დ სანატრელმან წმიდა იგი
ხატი უ~ისა ჩვენისა იესო ქ~სი, რ~ი სახედ პირსა თჴსსა ტილოსა ზედა გამოსახა, და
ავგა
როზს სასოება აღუსრულა, და შ~დ ამაღლებისა თადეოსისმიერითა ჵელითა მიუ
ვლინა, და განჰკურნა კეთრისა მისგან ქვემდებარისა, და ყოვლით სახლეულით
მისით ნათელიღო თადეოზისმიერითა ჵელითა: და შ~დ მისა ძე კაცისა ავგაროზის,
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და კ~დ შჴლის შჴლისა ძისა მისისა ენაცვალნეს მათ მეფობათა ოდენ, და არა ღ~თისმსა
ხურებითა, რ~ განდგომილექმნეს ღ~თისმსახურებასა, და დამონებულეშმაკთა საოცრე

ბასა: რ~ რა იგი ავგაროზს ეყო ეშმაკთა, და ვითარ შემუსრნა და განუდგა: მისი ვნება
შურისგება რ~ა მიუზღოს ეშმაკთა სახე ძველსა მის საზორველსა დამჵობისა,
დამჵობათა ხა
ტისა მის საუფლოსათა, რ~ი აღმართა ავგაროზ ბჭეთა ზედა ქალაქისათა, სადა იგი
ემარ
თა კერპი ბილწი. რ~ მუნ დაუსვენა ხატი იგი ტილოსა, ფიცარსა ზ~ა გარდართხმუ
ლი, რ~ა ყ~ნი შემავალნი მუნ შინა ხილვით თაყუანისცემდენ: მაშინ ბილწმან შჴ
ლისწულმან ავგაროზისმან აღირჩია დღე კეთილობისა წილ უსახურება, და ხა
ტი იგი უარყო, და ეშმაკთა შეუდგა: და იგონა ხატისა მის ქ~სისა რ~ა წარწყმიდოს იგი:
მაშინ ეპისკოპოსმან მის ქალაქისამან გულისხმაყო განზრახვა ბოროტისა მის: და
ჰყო განგება ღირსი, და შემსგავსებული მის ჟამისა: რ~ სადა იგი ხატი ესვენა
კამარედად ქმნილიყო, და წ~ნ ეპისკოპოსმან დადგა კანდელი აღნთებული სა
ფარველად ტაზრისა მის აღმართა კეცი, წინა პირსა ხატისასა, და აღმოყარა კარი
იგი კამარისა, და შეაფარილა რ~ლ ყ~დ არა ეტყობოდა თუ ერთი რ~ლ უახლეს არს: და შ~დ უკანასკნელთა ჟამთა ხვასრო სპარსთა მეფემოადგა ედესია ქალა
ქსა: დაუწყო თხრა ქვეშე ზღუდესა, და ეგრეთ შევიდენ რ~ლ ვერ აგრძნან თუ
ჰბრძავსო: მაშინ ღ~თნ არა დაიდუმა უტყუველი აღთქმა, რ~ლ აღუთქვა, ვ~დ ზღუ
დე ვარ მე ედესიისა, და მშობელისა თჴსისა მეოხებითა ევლავიოზს ეპისკოპოსსა
მის ქალაქისასა გამოეცხადა დედა ღ~თისა და ჰრქვა, ვ~დ მას რ~ლსამე ბჭესა ზედა
არს ხატი იგი ჵელითუქმნელი და დაფარული: და ვ~ა განიღვიძა ეპისკოპოსმან
გულისხმაყო ჭ~ტებით ძილსა შ~ა ჩვენებულისა მის, და განთიად წარვიდა ლიტა
ნიით ადგილსა მას, და პოვა წმიდა ხატი იგი ყ~დ განურყვნელი, და კანდელი იგი წ~ე მისსა აღნთებული ეგო ეგოდენსა ჟამთა სიმრავლესა შ~ა: და გარდააწ
ვეთეს ზეთი მის კანდელისა მბრძოლთა მათსა ზედა მის ქალაქისათა, და მეყვსე
ულად ვ~ა მიახლდა მიედვა და დაიწვნეს, და ვ~ა მტვერი განიბნივნეს, და უჩინო
იქმნნეს: ხ~ რ~ი იგი კეცი საფარველად მის ხატისა აღმართებულიყო, მას ზედა
გამოსრულიყო სხვა ხატი და მსგავსება წ~ისა მის საუფლოჳსა ხატისა, რ~ი იგი სწორე
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ბით პატივიცემებოდეს, და ნისტორიანთა ეკლესიასა შინა დაესვენნეს: მაშინ წ~ნ ამან
ანტონი იძია მოძღურისა თჴსისა გზა, და ისწავა ჭ~ტი, და ცნა რ~ წარვიდა სომხითს
ჩრდი
ლოეთით კერძო სხვათათანა მოწაფეთა, რ~ლთა აწმოვიხსენნეთ: დავით. და დოდო:
და შიო
ან ტიოქელი: და რვანი სხვანი მოწაფენი იოანესნი ერთისა საზღვრისნი: ესე ცნა
წ~ნ ანტონი, აღიძრა ტრფიალებითა მოძღვრისა თჴსისათა: და ესეცა ეძვინებოდა
გულსა თჴსსა რ~ლ ნისტორიანთა ეკლესიასა შინა იყუნეს საუფლონი იგი ხატ
ნი: დააღიყუანნა კეცი რომელ საფარველად მისხატისა ყოფილიყო, და ხატი ქმნულ
იყო: ესე უჩინარად წარმოიყუანა წინაძღომითა ანგელოსისათა, და უწყებითა ზე
ციერითა ჩრდილოეთს მიიწია მტკვარსა ზედა, განვლო იგი და დაემკვიდრა აღმო
სავალით ვითარ ოთხმილიონ ნაპრალსა კლდისასა შინაგან მთათა აკრიანთა
იოანეს ახლვიდა ვითარ ხუთმილიონ, და შიოს ცხრა მილიონ: დავითს დო

დოს ათსამმეტ მილიონ: ხ~ მუნ ქვესვე რ~ლ წმიდასა ამას ანტონის ენდვნეს
სახელად გვამისა თჴსისა ირემნი, და იყო მთა უღაღ და სერი ტყიანი, და იყო ქა
ლაქი ვითარ ერთმილიონ მცირე: და ესე ირემნი წარვიდიან ველსა, და ვითარ
ჟამი მოვიდის, შინა მოვიდიან წველის: და ვითარ მწყემსნი მოვიდოდეს ჟამეულად
ხ~ ერთსა ოდენ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ და ფრთხინ, და უკან ნუკრი მოსდევდა
ჵორც შეკვეთილი. და ესე დაუკვირდა წ~ა მას, და თქვა გულსა შინა თჴსსა თუ
სადა ვინ შეემთხვია, რ~ არა უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა, და მყის ვ~ა კაცთა
თვალმმრუმედ ხედვასათანა ჰრქვა, რაარს ეგე: და მათ ვ~ა პირმეტყველთა თავ
მიზიდვით ჰრქვეს შემომიდეგ და გიჩვენოთ: და შეუდგა კვალსა მათსა და მიიწია
მას ადგილსა სადაიგი შემთხვეულიყო მათდა: და აჰა მთავარი მის დაბისა მოვი
დოდა ნადირობად: და წინა შეემთხვია და ჰრქვა ვინ ხარ: ხ~ წ~ჳ იგი ჵელითა უჩვე
ნებდა სადა იგი იყოფოდა და ყოველსავე საქმესა, რ~ ენა არა ესმოდა: მაშინ მთავა
რმან ჰრქვა, მე შენი არა მესმის, და რომელ ეგე ჵელითა მეუბნები ეგეცა მო
გკვეთო: და ჰრქვა წარიყუანეთ მჭედლისათანა: და ვ~ა მიიყუანეს მჭედელმან
შანთი გააჵურვა, და გამოიღო რათა ჵელი მოჰკვეთოს, და დავარდა ქვე, და ჵელნი
ვ~ა შეშანი შეექმნნეს: მაშინ წ~ნ მიჰყო ჵელი, და ვ~ა ნაკვერცხალი ჵელითა აღე
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ბული მიუპყრა და ჰრქუა, ჰყავ ადრე ბრძანებული შენდა, და იგი განჰკრთა
საშინელსა მას ზედა ხილვასა, და მსწრაფლ მიუმცნეს მთავარსა, და ჰრქვეს ყ~ლი
ხილული: და მან ბრძანა რათა წ~ე მისსა მიიყუანონ: და ვ~ა მიიყვანეს ჰრქვა მას
რა გნებავს ჰსთქუ, და ყ~ლი მიგცე: ხ~ მან მცირედი ქვა უჩვენა მან ვითარ სამეული
და ილოკდა, და ცნეს რ~ მარილი უნდა, და მოართვეს ორი ოდენ ქვა განუტეხელი,
და მან მოხლიჩა ერთი ლიტრა და წარვიდა, და ალოკა ფურთა მისთა: დაიყოფოდა
ხატსა მას წ~ე ვ~ე აღსასრულამდე ცხოვრებისა მისისა, და წ~ჳ იგი წმიდა შ~ა
წმიდათასა მი
იცვალა, და ჩვენ დაგვიტევა ხატი იგი საუფლო დაარს ვიდრე დღეინდელად დღედ
მდე უჩინარად, და სასწაულთა ჰმოქმედებს განცხადებულად, რ~ლ უადვილ
ესა არს აღრიცხვა ზღვისა ქვიშათა ვიდრე საკუირველებათა საუფლოსა მის ხატი
სათა: გარნა ვინათგან ღ~თი მხოლო არს მოქმედი სასწაულთა, მანვე მხოლომან
უწყის სიმრავლე სასწაულთა მისთა, და უკეთუ სოლომონცა ვერცა მან შეუძ
ლოს აღრიცხვად თჴნიერ ღ~თისა მხოლოჳსა:
და მოკვდა ფარსმან. და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ:
მეოცდა ათურამეტე მეფე ბაკურ, ძე ფარსმან მეფისა ხოსროიანი:
ესე ბაკურიყო მორწმუნე, და მაშენებელი ეკლესიათა: ამან განამრავლნა ეკ
ლესიანი და მღვდელნი სამეფოსა შინა თჴსსა. და განსწმიდა ქართლი ყოვლისა უ
სჯულოებისაგან: და მოკუდა კ~ზი ევლავიოს: და მანვე მეფემან დასვა კ~ზად მაკარი:
ამისვე ჟამსა მეფობდა სპარსეთს, რ~ლსა ერქვა ურმიზდ. და მასვე ჟ~ა იყო სომხითს
კაცი ერთი შჴლი მთავართა სახელით ვასქენ: და ესვა მას ცოლი მთავართა შჴ
ლი, რომელსა ერქვა შუშანიკ, ასული ვარდანისი, ხ~ ამას ვასქენს ეუფლა ეშმაკი
და განიზრახა მიქცევა ცეცხლისმსახურებად: წარვიდა წ~ე სპარსთა მეფისა, და
დაუტევა ჰსჯული ქ~სი: და იქმნა ცეცხლის მსახურ: ხ~ სპარსთა მეფემან

წარმოგზავნა იგი ნიჭითა დიდითა ერისთავად რანისა: ვითარ მოვიდა და სცნა ცო
ლმან მისმან შუშანიკ ქმრისა მისისაგან დატევება სჯულისა ქ~სისა: არღარა ე
რჩდა იგი ცოლად, და დაივიწყა სიყუარული ქმრისა თჴსისა: და ყოვლითა გული
თა შეუდგა იგი ქ~ესა აღსრულებად მცნებათა მისთა, მაშინ ვასქენ შეუდგა მრა1-27 სტრ., 151
ვალღონედ პირველლიქნითა და ვედრებითა, და ნიჭისა მიცემითა, შ~დ შე
აგდო სატანჯველსა დიდსა, რ~ი სიგრძისაგან ვერ დავწერენ ღვაწლნი წმიდი
სა შუშანიკისნი, და მოკლა იგი ქმარმან:
მაშინ ბაკურ მეფემან ქართველთამან მოუწოდა ყ~თა ერისთავთა ქართლი
სათა, და შემოკრიბნა ლაშქარნი ფარულად, და წარემართა ვასქენს ზ~ა პარ
ვით: ხ~ ვასქენ ველსა გარე დგა კიდესა მტკრისასა, სადა შეერთვის მდინარე
ანაკერტისა მტკვარსა: დაესხა და შეიპყრა ვასქენ, და დაჭრეს წრილად ასო
ნი მისნი, და მოჰკიდეს ხესა: ხ~ გვამი წ~ისა შუშანიკისი წარმოიღეს დიდითა პა
ტივითა, და დაფლეს ცორხავს: ამან ბაკურ მეფემან წარგზავნა მოციქული
წ~ე სპარსთა მეფისა. აუწყა ესე ყ~ლი, და ითხოვა მისგან შენდობა: მაშინ მე
ფემან განიზრახა გონებასა თჴსსა და თქვა უკეთუ შევრისხდეთ ქართველთა
განერთნენ იგინი ბერძენთა: შენდობა აღირჩია: გამოგზავნა მოციქული ბაკური
სსა პასუხითა კეთილითა, და ყ~ი გმობა და ბრალობა ვასქენ მოკლულისა უბ
რძანა, და ამართლა ბაკურ სიკვდილისა მისისათჴს, და წარმოგზავნა რანსა და
მოვაკანს სხვა ერისთავი რ~ლსა ერქვა დარიელ: და უბრძანა რ~ა კეთილად
მეგობრობდეს ქართველთა: და მოკვდა კ~ზი მაკარი: და მანვე მეფემან დასვა
სჴმონ: და მოკვდა ბაკურ: და დარჩეს შჴლნი მისნი წრილნი რ~ნი ვერ
იპყრობდეს მეფობასა: მაშინ მეფემან სპარსთამან ურმიზდ მისცა ძესა
თჴსსა რანი და მოვაკანი, რ~ლსა ერქვა ქასრე ამბარიეზ, და მოვიდა და დაჯდა ბარ
დავს, დაუწყო ზრახვად ერისთავთა ქართლისათა: აღუთქვა კეთილი დიდი
და დაუწერა საერისთოთა მათთა მამულები შვილითი შვილადმდე, და ესრ
ეთ წაბირნა ლიქნითა, და განდგეს ერისთავნი თჴს თჴსად: ხარკსა მისცემ
დეს ქასრეს ამბარიეზს, და შვილნი ბაკურისნი დარჩეს მთიულეთს კახეთი
სასა: და ნათესავნი მირდატისნი ვახტანგის ძისანი რ~ნი მთავრობდეს კლარჯ
ეთს და ჯავახეთს, იგინი დარჩეს კლდეთა შ~ა კლარჯეთისათა: სხვა ყ~ლი ქარ
თლი სომხითი და ასფურაგანი დაიპყრეს სპარსთა დაჰბრძოდეს ბერძენთა:
ამისსა შ~დ მცირედთა წელთა, იქმნნეს შფოთნი დიდნი სპარსთა შ~ა, შემოვიდა
1-27 სტრ., 152
თურქთა მეფე სპარსეთსა შ~ა: მოვიდნეს ბერძენნი ეწყუნეს სპარსთა შუამდი
ნარესა: იოტნეს, შევიდეს სპარსეთს, და იწყეს ტყვენვად სპარსეთისა: მაშინ ქასრე
ამბარვეზმან დაუტევა ქართლი, და რანი, წარვიდა შველად მამისა თჴსისა: ეს
რეთრა უცალო იქმნნეს სპარსნი: მაშინ შეითქვნეს ყ~ნი ერისთავნი ქართლი
სანი ზემონი და ქვემონი: და წარგზავნეს მოციქული წ~ე ბერძენთა მეფისა, და
ითხოვეს რ~ა უჩინოს მეფე ნათესავთაგან მეფეთა ქართლისათა, რ~ა იყვნენ
ერისთავნი იგინი თჴს თჴსსა საერისთოსა შეუცვალებელად: მაშინ კეისარმან

აღასრულა თხოვა მათი: და მოსცა მეფემან დისწული მირდატისი ვახტა
ნგის ძისა ბერძნის ცოლისა, რ~ლსა ერქვა გვარამ: რ~ი ჰმთავრობდა კლარ
ჯეთს და ჯავახეთს:
მეოცდა ათცხრამეტე მეფე ქართლისა კურატპალატი გუარამ ბა
გრატოანი: ხ~ ესე გუარამ იყო დედით ხოსროიანი: და მამით ბაგრატო
ანი: ხ~ ესე ბაგრატოანნი შჴლისშჴლნი, და ნათესავნი არიან ამა გურა
მისნი: დავიწყოთ ყოველივე ამბავი ბაგრატოანთა: თუ ვითარარიან ნა
თესავნი დავით წ~წყლისა, და სოლომონისნი: ანუ ვითარ მოიწივნნეს
ქვეყანასა ჩვენსა: ვიწყოთ ადამითგან, და წარმოვსთქვათ ყოველი ნათე
საობა მათი:
ადამ შვა, სეით: სეით შვა, ენოს: ენოს შვა, კაინან: კაინან ჰშვა მა
ლელეელ: მალელეელ შვა იარედ: იარედ შვა ენუქ: ენუქ შვა მა
თუსალა: მათუსალა შვა, ლამექ: ლამექ შვა ნოე: ნოე შვა სეიმ: სე
იმ შვა არფაქსად: არფაქსად შვა კაინან: კაინან შვა სალა: სალა შვა ებ
ერ: ებერშვა ფალეგ: ფალეგ შვა რაგავ: რაგავ შვა სერუქ: სერუქ
შვა ნაქორ: ნაქორ შვა თარა: თარა შვა აბრაამ: აბრაამ შვა ისაკ: ისაკ
შვა იაკობ: იაკობ შვა იუდა: იუდა შვა ფარეზ: ფარეზ ჰშვა ესრომ: ესრომ
შვა არამ: არამ შვა ამინადაბ: ამინადაბ შვა ნაასონ: ნაასონ შვა სალ
მონ: სალმონ შვა ბოოს: ბოოს შვა იობედ: იობედ შვა იესე: იესე შვა
დავით მეფე: დავით მეფემან შვა სოლომონ: სოლომონ შვა რობოამ: რობოამ
1-27 სტრ., 153
შვა აბია: აბია შვა ასა: ასა შვა, იოსაფატ: იოსაფატ შვა, იორამ: იორამ შვა,
ოზია: ოზია შვა, იოათამ: იოათამ შვა აქაზ: აქაზ შვა, ეზეკია: ეზეკია
შვა, მანასე: მანასე შვა, ამონ: ამონ შვა იოსია: იოსია შვა, იექონია: იექო
ნია შვა, სალათიელ: სალათიელ შვა, ზორაბაბელ: ზორაბაბელ შვა, აბი
უდ: აბიუდ შვა, ელიაკიმ: ელიაკიმ შვა, აზორ: აზორ შვა, სადუკ: სადუკ
შვა, აქიმ: აქიმ შვა, ელიუდ: ელიუდ შვა, ელიაზარ: ელეაზარ შვა, მატათან: მატათან შვა, იაკობ: იაკობ შვა, იოსებ, ქმარი მარიამისი, და ძმა კლე
ოპასი: კლეოპა შვა, ნაომ: ნაომ შვა, სალა: სალა შვა, რობუამ: რობუამ
შვა, მუხთარ: მუხთარ შვა, ელიაკიმ: ელიაკიმ შვა, ბენიამენ: ბენიამენ შვა,
იერობემ: იერობემ შვა, მოსე: მოსე შვა, იუდა: იუდა შვა, ელიაზარ:
ელიაზარშვა, ლევი: ლევი შვა, იორამ: იორამ შვა, მანასე: მანასე შვა,
იაკობ, იაკობ შვა, მიქია: მიქია შვა, იოაკიმ: იოაკიმ შვა, იერობ: იერობ
შვა, აბრაამ: აბრაამ შვა, იობ: იობ შვა, აქაბ: აქაბ შვა, სიმონ: სიმონ
შვა, იზაქარ: იზაქარ შვა, აბია: აბია შვა, გად: გად შვა, ასერ: ასერ
შვა, ისაკ: ისაკ შვა, დან: დან: შვა, სოლომონ: სოლომონ შვა შვიდნი ძმა
ნი: რ~ნი იგი მოსცნა ღ~თნ ტყვეობასა შინა: და ესე შვიდნი ძმანი ძენი ამის სო
ლომონისნი წარმოვიდეს ქვეყანით ფილისტიმით ტყვეობით წარმოსულ
ნი ჰურიანი. და მოიწივნეს ეკლეცს, წ~ე რაქაელ დედოფლისა: და ნათელ
იღეს ჵელითა რაქაელ დედოფლისათა: ერთი მათგანი შემოიყუანა სი
ძედ, და ორნი მათგანნი ამზახნა სომეხთა მეფეთა: ხ~ ოთხნი ესე ძმანი

გურამ, საჰაკ, ასამ, და ვარზავარად წარმოემართნეს ქართლს: მაშინ
ვინათგან მოაკლდა მეფობა შვილთა გურგასლისათა: მით ჟამითგან ეპყრ
ათ უფლება ქართლისა აზნაურთა, ბოროტთა საქმეთა მათთაგან: მას
ჟ~ა მცხეთა აღთხელდებოდა: და ტფილისი აღშენდებოდა: არმაზი შემცი
რდებოდა, და კალა განდიდდებოდა: და სპარსთა დაეპყრა სომხითი, ქარ
თლი, და ასფურაგანი: ხ~ მაშინ ვითარ უცალოიქმნნეს სპარსნი ითხოვეს
ქართველთა, ბერენთა მეფისაგან, მეფე ქართლისად: მაშინ კეისარმან მოს1-27 სტრ., 154
ცა ესე გურამ კურატპალატი, რ~ მანვე კეისარმან მოსცა პატივად კურატპალა
ტობა, და წარმოგზავნა მცხეთად: ხ~ სამნი იგი ძმანი ამის გაუარამისნი წარვიდეს
კახეთს
და საჰაკ დაემზახა ბაკურს ძესა ნერსესისა: ხ~ ასამ და ვარზავარდ წარვიდეს კამბეჩო
ნს, და გარდუქციეს ერი ვეზანს ერისთავსა სპარსთასა. და მოკლეს ვეზან. და დაიპყ
რეს მათ კამბეჩოანი. და დასხდეს მუნდა ცხოვნდებოდეს ხორნაბუჯს, და ჟამამდე
შჴლნი
მათნი მთავრობენ მას შინა: ხ~ ამის გუარამისზე მოკუდა კ~ზი სჴმონ, და დაჯდა
კ~ზად
სამოელ: და შჴლნი ბაკურ მეფისანი, ნათესავნი დაჩისნი, ვახტანგის ძისანი რ~ლისა
თჴს მიეცა მეფობა ვახტანგ მეფესა. იგინი დარჩეს კახეთს. და დაიპყრეს კახეთი
და ჲრეთი იორითგან, და დასხდეს უჯარმოს, და იყუნეს მორჩილებასა გუარამკუ
რატპალატისასა: მაშინ კეისარმან წარმოსცა განძი დიდძალი გუარამ კურატპა
ლატისთანა. და უბრძანა რ~ა მითგანძითა გამოიყუანნეს ჩრდილოს ლაშქარნი, და
შეაერთნეს მათთანა სპანი ქართლისანი, და შეგზავნნეს სპარსეთს: ხ~ გუარამყო
ეგრე, გამოიყუანნა ოვსნი, დურძუკნი, დადიდონი, და წარუძღვანნა წინა ერის
თავნი ქართლისანი: შევიდეს ადარბადაგანს, და დაუწყეს ტყვენვა, და ესე ვ~რ
ნი ჭირნი და უცალოებანი მოიწინნეს სპარსთა ზ~ა: მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი
სპარსეთს, რ~ლსა ერქუა ბარამ ჩუბინი: ესე ეწყო თურქთა სპარსეთს შესრულ
თა: ვ~ა წერილ არს განცხადებულად ცხოვრებასა სპარსთასა: მოკლა თურქთა
მეფე, და იოტა ბანაკი მათი: ხ~ სპანი იგი ბერძენთანი რ~ნი შესრულიყუნეს სპა
რსეთს, შეიქცეს დაწარვიდეს შინა. და დარჩომილნი იგი გუარამ კურატპალატისა
შეგზავნილნი, წარმოვიდეს იგინიცა შინა: ხ~ ვინათგან მოიცალეს სპარსთა თუ
რქთაგან: შეშინდეს და დაეცა შიში დაძრწოლა ქართველთა სპარსთაგან: მაშინ
იწყო გუარამ კრატპალატმან ციხეთა და ქალაქთა მაგრებად: და კ~დ წყალობაყო
ღ~თნ ქრისტე
ანეთა ზ~ა, და სხვა შუღლი დავარდა სპარსეთს, რ~ იგივე ბარამ ჩუბინი გაადგა სპა
რსთა მეფესა და დასწვეს თვალნი ურმიზდს მეფესა, და ცოლისძმათა მისთა, დაიწყეს
ბრძოლად
ჩუბინმან, და ქასრე ამბარვეზმან, იოტა ქასრე ჩუბინისაგან, და წარვიდა საბერძნეთს:
მაშინ კეისარმან მავრიკ მისცა ასული თჴსი ცოლად ქასრე ამბარვეზსა, და მოსცა სპა
თვისი და წარმოგზავნა ჩუბინსა ზ~ა: იოტა ჩუბინი

სპარსეთით, და ქასრე ამბარვეზმან დაიპყრა ყ~ლი სპარსეთი: მაშინ მავრიკ კე1-27 სტრ., 155
ისარმან იურვა ქ~რთველთათჴს ქასრესთანა და ჰრქვა: ვინათგან დაუტეობიათ ქა
რთველთა კერპთმსახურება, მუნითგან მორჩილნი არიან ბერძენთა, ჟ~ა შ~ა მძლა
ვრებისაგან თქვენისა იქმნნეს განრყუნილ ქართლი. თუარა სხვა სამართალი თქ~ნი
არა[.]რაარს ქართლსა ზედა: აწ ბრძანებითა ღ~თისათა ვინათგან სრულსა
სიყუარულსა
ზედა ვართ მედა შენ იყოს ქართლი ჩვენ შ~ს თავისუფალ მშვიდობით, რ~ მე ვარ
მოურა
ვი და მწე ყ~თა ქართველთა, და ყ~თა ქრისტიანეთა: მაშინ ერჩდა სპარსთა მეფე კეისა
რსა, და განთავისუფლდეს ქართველნი: და ესე გრამ კურატპალატი დაადგრა
ბერძენთა
მორჩილობასა ზედა: იყო ესე გუარამ კაცი მორწმუნე, და მაშენებელი ეკლესიათა: ამან
იწყო ეკლესია ჯვარისა პატიოსნისა: რ~ აქამომდე ჯვარი ველსა ზედა იყო, და უქმ
ნა ეკლესია წელთამდის ოდენ, და კ~დ ამანვე კურატპალატმან განაახლა საფუ
ძველი ტფილისის სიონისა: რ~ლი შ~დ ამის გურამისა განასრულეს აღშენება ტფი
ლისის სიონისა, ნახევარი ერთმან ვინმე ქვრივმან დედაკაცმან, და ნახევარი ყ~ნ
ერმან, ჟ~ა პირველის ადარნასე მთავრისასა, და იგი ადარნასეცა შეეწია აღშენ
ებასა მისსა, რ~ ნათესავნი მორწმუნისა მირიან მეფისანი ყ~ნივე ეკლესიათა მაშენ
ებელნი იყუნეს: და მეფობდა ესე გუარამ კულატპალატი კეთილად და უშფოთველად,
ა~დ ქართლისა ერისთავნი ვერ სცვალნა საერისთვოთაგან მათთა: რ~ სპარსთა მეფი
საგან, და ბერძენთა მეფისაგან ჰქონდათ სიგელნი მკვიდრობისანი საერისთვოთა
მათთა
ა~დ იყუნეს მორჩილებასა გურამ კურატპალატისასა: ხ~ ამა გუარამ კურატპალა
ტსა ესხნეს ძენი, რ~ლთა ეწოდებოდა სახელად ერთსა სტეფანოს, და მეორესა
დემეტრე: და მისვე ზე მოკვდა კ~ზი სამოელ: და ამანვე გუარამ კურატპალატმან
დასვა კ~ზად
სამოელვე: და ამისა შ~დ მოკვდა გურამ კურატპალატი, და მის წილ მეფე იქმნა,
ძე მისი სტეფანოზ:
მეორმოცე ერისთავთა მთავარი ქართლისა სტეფანოზ: ძე გურამ კუ
რატპალატისა ბაგრატოანი:
ხ~ ამან სტეფანოზ მეფობისა სახელი ვერ
იკადრა, სპარსთა, და ბერძენთა შიშისაგან: ა~დ ერისთავთ მთავრად ჰხადო
დეს: და მისზე მოკვდა კ~ზი სამოელ: და ამან სტეფანოზ დასვა კ~ზად ბართლომე:
ხ~ ესე სტეფანოზ იყო ურწმუნო და უშიში ღ~თისა: არა მსახურა ღ~თსა, არცა
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ჰმატა სჯულსა და ეკლესიათა, და ამისზე იქმნა შფოთი დიდი საბერძნეთს: რ~ მავ
რიკ კეისარსა განუდგა ფოკას მჵედარი, და მოკლა მავრიკ კეისარი, და შვილნი მისნი,
დადაიპყრნა საბერძნეთით ფოკას მჵედარმან, მაშინ სიძემან კეისრისამან ქასრე სპარს

თა მეფემან იწყო სისხლთა ძებნა სიმამრისა, და ცოლის ძმათა მისთა შესლვად
დატყვენ
ვად საბერძნეთს, განძლიერდა ბერძენთა ზედა, და ვერ წინა აღუდგა ფოკას კეისარი:
ხ~ სტეფანოზ მთავარი ქართლისა შეუშინდა მეფესა სპარსთასა, განუდგა ბერძენ
თა, და მიექცა სპარსთა: მას ჟამსა მანვე ქასრე მეფემან წარმოსტყვენა იერუსალი
მი, და წარმოიღო ძელი ცხოვრებისა: და შ~დ ამისა აღიღო ღ~თნ ჵელი წყალობისა
ქასრესაგან
შეიპყრა ძემან მისმან, შესვა იგი საპყრობილესა ძნელსა, და მოკვდა სენითა ბოროტი
თა: ხ~ ამის სტეფანოზის ძმა დემეტრე აშენებდა ეკლესიასა ჯვარისა პატიოსნისასა,
რ~ სენიცა იყო მისთანა ბოროტი, და ვერ შემძლებელიყო განშორებულად კარსა ეკლე
სიისასა, და სტეფანოზ მთავრობდა ყოველსა ქართლსა, და დაჯდა ტფილისს, და ჰმორ
ჩილებდა იგი სპარსთა: ხ~ ამისსა შ~დ რაოდენთამე წელიწადთა გამოჩნდა საბერძ
ნეთს კაცი ერთი, თჴსი მავრიკ კეისრისა სახელით ერაკლე: ამან მოკლა ფოკა კეისა
რი, და დაიპყრა საბერძნეთი, განძლიერდა იგი და მიიყუანა დასავლეთით თურქნი
და შეკრიბნა სპანი ურიცხვნი, და წარმოემართა სპარსეთად, ძებნად ძელისა ცხოვრე
ბისა, და მოვიდა პირველად ქართლს: მაშინ ამან სტეფანოზ არა ინება განდგომა სპარს
თა: განამაგრნა ციხენი, და ქალაქნი, დადგა ტფილისს შინა: მოვიდა ერაკლე კეისა
რი, და მოადგა ტფილისსა: ხ~ სტეფანოზ იყო ქველი მჵედარი და შემმართებელი, დღე
თა ყ~თა გამოვიდის კართა ქალაქისათა და ებრძოლის ბერძენთა: მაშინ უკვე მწყობასა
მას
შინა ჩამოაგდეს სტეფანოზ დამოკლეს, და დაიპყრა კეისარმან ტფილისი: ხ~ ციხესა
კალი
სასა დარჩეს კაცნი, დაარამოერთნეს მეფესა, და ციხისგამოღმართ ციხის თავმან ჵმა
ჰყო, და ჰრქვა მეფესა ესრეთ: ვაცისა წუერნი გასხენ და ვაც ბოტისა კისერი გაქვს: მაშ
ინ ვ~ა ესმა სიტყვა ესე კეისარსა ბრძანა: დაღაცათუ კაცმან იმან ბასრობით მრქვა
მე ვაცბოტობა, ა~დ არაარს სიტყუა მისი ცუდ, და მოიღო წიგნი დანიილ წ~წყ~ლისა,
და პოვა მას შინა წერილი ესრეთ: გამოვიდეს ვაცი დასავალისა, და შემუსრნეს
რქანი ვერძისა აღმოსავლისანი: მაშინ განიხარა კეისარმან და დაიდასტურა, რ~ ყოვე
1-27 სტრ., 157
ლივე განემარჯვებოდა: მაშინ კეისარმან მოუწოდა ძესა ბაკურისსა ქართველთა მეფი
სასა: ნათესავსა დაჩისასა: ვახტანგის ძისასა: რ~ლი ერისთაობდა კახეთს: რომელსა ეწო
დებოდა სახელად ადარნასე: და მისცა მას ტფილისი, და მთავრობა ქართლისა: და
დაუ
ტევა მასთანა ერისთავი რ~ლსა ერქვა ჯიბღა ბრძოლად კალისა:
მეორმოცდა ერთი მთავარი ქართლისა ადარნასე: ძე მესამე ბაკურ მეფისა
ხოსროიანი:
ხ~ ამან ადარნასე მთავარმან ქართლისამან, და ერისთავმან ჯი
ბუღ, უწყეს ბრძოლა ციხესა კალისასა: და კეისარი წარემართა ბაღდადს: პირ
ველად მივიდა გარდაბანს ვარაზ გაგელისასა. და დაილაშქრა ადგილსა მას, რ~ლსა ჰრ
ქვიან ხუზაშენი, და ნათელსცა ერაკლემ ერისთავსა ვარაზ გაგელსა, და ყოველსა ერსა
მისსა: და იწყო შენებად ეკლესიასა, რ~ი იგი უბრწყინვალესარს ყოველთა ეკლესიათა,

და მუნითწარვიდა ბერდუჯს, და დადგა გულსა სოფლისასა: და აღმართა ჯ~ი ქვისა,
და და
დვა საფუძველი წმიდისა ღ~თისმშობელისა ეკლესიად: და აღასრულა გუმბათი მისი,
დამუნით მივიდა ლალს, და უწოდა მეწეკევნელთა მთავარსა და ნათელსცა, და
წარვიდა
მუნით ბაღდადს: ხ~ ამან ერისთავმან ჯიბუღ, და ადარნასე ქართლისა მთავარ
მან. გამოიღეს ციხე კალისა, და შეიპყრეს ციხის თავი იგი: ხ~ ამან ერისთავმან ჯი
ბუღ პირველად პირი დრაჰკანითა აღუვსო: რ~ლ სიტყუითა მისითა კეისარმან განი
ხარა: და შ~დ მისსა ტყავი გაჰჵადა, და კეისარს უკანა მისწია გარდაბანს კადრებისა
თჴს უყო ესე ყ~ლი მას: და ესე ვითარითა სიკვდილითა წარეგზნეს სტეფანოზ,
და მისნი მსახურნი: ამისთჴს უყო ღ~თნ მთავარსა მას სტეფანოზს: რ~ არა მინდობითა
ღ~თისათა ცხოვნდებოდა: ა~დ მორწმუნეთა ემტერებოდა, და ურწმუნოთა
მოყურობდა:
ხ~ მაშინ წარიღეს ბერძენთა საზღვარი ქართლისა, სპერი, და ბოლო კლარჯეთი
სა ზღვისპირი: და შვილნი სტეფანოზისნი დარჩნეს კლდეთა შინა კლარჯეთისათა: და
სხვა ყ~ლი ქართლი დაიპყრა ადარნასე ბაკურის ძემან მთავრობით, და მეფობის
სახელი ვერცა მან იკადრა, და ერისთავნი იყუნეს თჴსთჴსსა საერისთავოსა მაშინ
მკვიდრობდეს დამორჩილობდეს ადარნასე მთავარსა: და მოკვდა კ~ზი ბართლომე
და ამან ადარნასემ დასვა კ~ზად იოანე: და შ~დ რაოდენისა ჟამისა მოკვდა კ~დ კ~ზი
იოანე: და ამანვე ადარნასემ დასვა ბაბილა: ხ~ ერაკლე კეისარი შევიდა ბაღ
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დადს, შეიპყრა ხვასრო, და მოაღებინა ძელი ცხოვრებისა, და მოკლა ხვასრო, და იწყო
შენებად იერუსალიმისა. და დასვა ბოტისტროს პატრიარხად, და წარუღო ბაღდადი,
და უკმოიარა გზა ქართლისავე, მეშვიდესა წელსა რათგან ჩაევლო: და ეკლესია ჯ~ისა
პატიოსნისა, და სიონი ტფილისისა განესრულნეს ადარნასე ქართლისა მთავარსა: მაშ
ინ ერაკლე მეფემან ტფილისს, მცხეთას, და უჯარმოს ქადაგნი განავლინნა, რათა
ყ~ნი ქრისტიანენი ეკლესიას შევიდნენ: და ყ~ნი მოგვნი და ცეცხლის მსახურნი რ~ნი
ცა არა მოინათლნენ მოისრნენ: ხ~ მათ ნათლისღება არა ინებეს: ა~დ ზაკუით აღერივნნეს ქრისტიანეთათანა. და მიაწიეს ყ~თა მათზედა მახვილი, და ეკლესიათა
შინა მდინარენი სისხლთანი დიოდეს, და განწმიდა ჰსჯული ქ~ს ღ~თისა ჩვენისა: წა
რვიდა და წარიტანა თანა, მანგლისით და ერუშეთით ფერჵთა ფიცარნი, და სამსჭვა
ლნი უფლისა ჩვენისა იესო ქ~ესი, რ~ნი მოცემულიყუნეს კოსტანტინესგან, მირიან
მეფისდა: მაშინ შეწუხნა ადარნასე ქართლისა მთავარი, ევედრებოდა რათა
არა წარიხვნეს კეისარმან ნიჭნი იგი ღ~თისამიერნი: ა~დ არა ისმინა კეისარმან
ვედრება მისი, და წარიხვნნა თანა: ხ~ ამა ადარნასესზე გარდაიცვალა კ~ზი ბა
ბილა: და მანვე ადარნასემ დასვა კ~ზად თაბორ: და შ~დ მისა მოკვდა ადარნასე მთა
ვარი, და მის წილდაჯდა ძე მისი სტეფანოზ:
მეორმეოცდაორი მთავარი ქართლისა სტეფანოზ ძე ადარნასე მთავრი
სა ხოსროიანი: ბ სტეფანოზ:
ხ~ ესე სტეფანოზ იყო უმეტეს ყ~თა ქართლის მეფეთა და მთავართა, მორწმუნე,

და განმწმედელი სჯულისა: მაშენებელი ეკლესიათა, და მან მოადგნა ზღუდენი
ეკლესიასა ჯვარისა პატიოსნისასა: და აღაშენნა დარბაზნი: და დაუწერა კრება
ყ~თა პარასკევთა: და მუნ შეკრიბნა ყ~ნი ეპისკოპოსნი, და მღუდელნი მის არისანი,
კ~ზსათანა წ~ე პატიოსნისა ჯ~ისა: და ადიდიან პარასკევი, ვ~ა დიდი პარასკევი: ხ~
საკა
თალიკოზოსა არნ კრება ყ~თა ხუთშაბათთა, და ადიდიან წ~ჳ სიონი, ვ~ა დიდსა
ხუთშაბათსა საიდუმლოსათანა ჵორცითა და სისხლითა ქ~სითა: ხ~ მცხეთას საე
პისკოპოზოსა არნ კრება ყოველთა შაბათთა, და ხსენება პირველმოწამისა სტე
ფანესი, და ყ~თა მოწამეთა, და დიდისა მისგან ძლიერებისა სპარსთასა აბიბოს ნეკ
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რესელი ეპისკოპოსი, რ~ნ მოაქცივნა უმრავლესნი მთეულნი არაგვსა აღმო
სავლით: ხ~ პატიოსანი გვამი მისი დადვეს მცხეთას საეპისკოპოსოსა სამარ
ხოსა ეპისკოპოსთასა, და დღესასწაულსა მისსა უფროს ყოველთა დღესასწაულთა
შეკრბიან და ადიდიან ღ~თი: მათ ჟამთა უკვე გამოჩინებულიყო მოჰმედ
ნათესავი ისმაილისა, მოძღვარი სარკინოზთა სჯულისა, და დაიპყრა ყ~ლი არაბია და
იამანეთი, და მოკვდა იგი: და დადგა მისწილ აბუბექირ, და შევიდა სპარსეთს, რ~ ვი
ნათგან შესრულიყო ერაკლე მეფე სპარსეთს. განერყუნა სპარსეთი, და არღარავინ
იყო წინააღმდგომი მისი სპარსეთს შინა: ამან აბუბექირ დაიპყრა სპარსეთი შე
ვიდა ბაღდადს, და უმრავლესთა მძლავრებით დაატეობინა ცეცხლისმსახურება
დამოაქცივნა ცეცხლის მსახურნი. იგი, სარკინოზად: და მოკვდა იგი, და დადგა მის
წილ ომარ, და უმეტეს განძლიერდა იგი: მაშინ უთხრეს მეფესა ერაკლეს, ვ~დ
შემოვლენ აგარიანნი, შამად და ჯაზირეთად, რ~ლარს შუამდინარე: და გამოვიდა ერაკლე ფილისტიმედ რათამცა ეწყო მუნ: ხ~ იყო მუნ მონაზონი კაცი ღ~თისა, და მან
ჰრ
ქვა მეფესა ესრეთ ვ~დ ივლტოდეთ სარრას განძებულთა, ანუ თუ განკერძოებუ
ლთა, რ~ უფალმან მისცა აღმოსავლეთი და სამხრეთი სარკინოზთა, რომელარს თარ
გმანი მისი სარას ძაღლი: და მონაზონისა მის სიტყვითა ესე უთხრეს ერაკლე მეფესა
ვარ
სკვლავთ მრიცხველთა, და სრულთა მისანთა: აღაშენა ერაკლე მეფემან სვეტი, და
დაწერა მასზედა, მშვიდობით შუამდინარეო, და ფილისტიმო, ვიდრემდის წარჵდეს
შვი
დნი შვიდეულნი შვიდეულისათჴს: ესრეთ პოვეს ჟამი განსაზღვრებული ფილოსოფო
სთა, ჰრიმისტროსმან იჯინტონის წიგნთა შინა, რ~ლარს სარკინოზთათჴს, რ~ლარს ო
რასორმეოცდა ათი წელი: მაშინ ყ~ნი ნათესავნი ბერძენთა წარჩინებულ
თანი ჰფლვიდეს ქვეყანათა შინა განძთა მათთა, რათა რაჟამს გამოვიდეს პოონ განძი
იგი: და არღარა ნახონ ჭირი იგი წაღებისა: და კ~დ გამოღებასა, და აღმოვლო მუნით ე
რაკლე კეისარმან გზა რანისა, და მეორედ შემოვიდა ქართლად, და ჰრქვა ნათესავსა
სპარსთასა, რ~ნი შემოლტოლვილიყვნეს სარკინოზთაგან: უწყით ვ~დ უკეთუ დას
რულდა მეფობა თქვენი, დაუტევეთ ჩრდილოჳ, და შემოვედით ჩვენთანა, და მათ
დაუტევეს ქვეყანა ესე, და დაფლნეს განძი იგი მათნი, რნ~იმე წარყვეს და რნ~იმე
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დადგეს, და შეიტანნეს ყოვლისა საგანძურისა გუჯარნი, და რა გუჯარნი დაწერნ
ეს, აღწერეს ნათესავი თჴსი და ქვეყანა დადვეს, რათა ოდეს მოვიდეს ბერძენნი
მით გუჯრითა მოიძიონ ნათესავნი მათნი, და თითოეულად განუყონ განძი და ქვეყა
ნა: ხ~ სტეფანოზს ესხნეს ორნი ძენნი, უხუცესსა ეწოდებოდა სახელად მირ
და შედეგსა არჩილ: და განუყო ყოველი ხვასტაგი სამეფოსა მისსა, საგანძური ოქრო
სა და ვეცხლისა, და თვალთა პატიოსანთა: რ~ ნახევარი საქონლისა მისისა მისცა არ
ჩილს უმრწემესსა ძესა თჴსსა: და ნახევარი საქონლისა მისისა წარიღო ქვეყანასა
ეგრისს, და წარიტანა ძე თჴსი პირმშო მირ: ხ~ არჩილ დაფლა საგანძური მისი უფ
როსი ჵევსა კახეთისასა: ხ~ სამსახურებელნი ოქროსა და ვეცხლისანი, ჵევსა უ
ჯარმოსასა: და საგანძურნი ქართლისა და ჯავახეთისანი დასხნა მახლობლად გო
რსა. რ~ი მანვე ერაკლემ განაჩინა განძთა სამალავად მათთჴს რ~ლი თანა ვერ წარჰქ
ონდეს: ხ~ სახელი გორისა მისარს ტონთიო, რ~ლარს თარგმანებით მთა ოქროსა: და
და
სვა მასზედა ტილისმი, რათა ვერავინ უძლოს გამოღებად: ხ~ საგანძურნი ყ~თა
ქართლი
სა ეკლესიათანი დაჰფლნა აჩრდილსა დიდსა სიონისა მცხეთისასა: და შ~დ მცირედთა
დღეთა შევიდა არჩილცა ეგრისადვე: და მუნყოფასა შინამოკვდა სტეფანოზ მთავა
რი ქართლისა: და მისწილ მეფე იქმნა, ძე მისი მირ, და არჩილ:
მეორმოცდა სამი მეფე მირ, და ძმა მისი არჩილ, ძენი სტეფანოზის მთავრი
სანი ხოსროიანი:
ხ~ მუნ ეგრისს ყოფნასა შინა ამის მეფისა მირისა, და ძმი
სა მისისა არჩილისა: მოვიდა ამირა აგარიანი ქართლს, რომელსა ერქვა მურვან
ყრუ, დისწული მოჰმედისი, რ~ი წარმოევლინა ეშმს ამირ მუმლს ბაღდადელსა ძესა
აბდალ მელიქისასა ნათესავისაგან ამათისა, და მისთჴს ეწოდა ყრუი, რომელ მეორედ
არა მიითვალვიდა სიტყუასა განმზრახთასა, და ყ~ნი მთავარნი დაპატიახშნი
ნათესავნი
ერისთავთა და წარჩინებულთანი შევიდოდეს კავკასიად, და დაიმალნეს კლდეთა და
არეთა: დამოვლო ყრუმან ყოველი კავკასია, და დაიპყრა კარი დარიელასი, და დარუ
ბანდისი: და შემუსრნა ყ~ნი ქალაქნი, და უმრავლესნი ციხენი ყ~თა საზღვართა
ქართლისათა: და ვ~ა ცნა რ~ მეფენი ქართლისანი, და ყ~ნი ნათესავნი მათნი წარვი
დეს ეგრისად და მუნით კ~დ მიიცვალნეს აფხაზეთად, შეუდგა კვალსა მათსა, და
1-27 სტრ., 161
შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და სიმაგრენი ეგრისის ქვეყანისანი: და ციხე იგი სამზღ
უდე შემუსრა, რომელარს ციხე გოჯი: შემუსრა და შევლო ზღუდე იგი საზღვარი ეკ
ლისურისა: და მოსვლასა მისსა იყო კ~ზი თაბორვე: ხ~ იყუნეს მაშინ მეფე მირ, და ძმა
მისი
არჩილ, ციხესა მასშინა ანაკოფისასა, რ~ლსა შინა არს ხატი ყოვლად წმიდისა
ღ~თისმშო
ბელისა, არა კაცობრივითა ჵელითა დაწერილი, ა~დ ზეგარდამო: რ~ლისათჴს არავინ
უწყის თუ ვინა იგიმოსრული იპოვა თავსა ზედა მის გორისასა, რ~ლსა მოსდგმიდა სა
მხრით ზღვა, და ჩრდილოთ ჭალაკი მწყურნები: და ერისთავი კეისრისა ლეონ შესრ

ულიყო ციხესა შინა სობღისასა: რ~ლარს გარდასავალსა ოვსეთისასა, და ვერვინ შემძ
ლებელიყუნეს წყობად ყრუსა მის: რ~ იყუნეს სპანი მისნი უფროს და უმრავლეს
ჭალაკთა ეგრისისათა: ხ~ ამანვე ყრუმ შეიპყრა, დააწამა წ~ჳ დავით, და კოსტანტინე
რ~ლთა წამებასა ვრცელად მოგვითხრობს ცხოვრება მათი: და ჩვენ პირველივე
სიტყუა
ვიწყოთ: მაშინ ვითარიყუნეს ციხესა მას შინა ანაკოფისასა, მუნ მივიდა მურვან ყრუი,
და დაუწყო ბრძოლა მეფეთა მათ: მაშინ ჰრქვა არჩილ ძმასა თჴსსა მირს, მიწყვედ
ილარს ციხე ქალაქი ესე შემუსრვად: და უკეთუ შეგვიპყრნეს ჵელად, და გამოიკი
თხნეს ყ~ნი საგანძურნი ნამალევნი, რ~ნი იგი დავფლენით ქვეყანასა ჩვენსა მონა
გებნი, მირიან ღ~თივ განბრწყინვებულისანი: და კ~დ ვახტანგ ღ~თივ განძლიერებ
ულისანი. და ყოველთა შვილთა მათთანი, რ~ლთა გშვნეს ჩვენ: და იგიცა ითხოვოს
ჵელთაგან ჩვენთა რ~ი დამალა ერაკლე მეფემან: რ~ლისა აღწერილი ყოველი დავს
დევით ორთა მათთანა გვირგვინთა ზურმუხტისა და იაგუნდისა ძოწეულისათა: რ~ნი
იგი გამოიტანნა მამან ჩვენმან დიდმან ვახტანგ მეფემან ინდოეთით და სინდეთ: დავ
ფლენით იგი უჯარმოს, მახლობელად შორის ორთა მათ კოშკთა უმცველოთა: და
ყოველი
იგი აღწერილარს გონებასა ჩვენსა: და შენ წარიხვენ ორნი იგი გვირგვინნი მისვე ვახ
ტანგისანი ოქროსა და ანთრაკისანი: ერთი მირიან მეფისა: და ერთი ვახტანგისა:
რ~ი მოუძღვანა სპარსთა მეფემან ყოველსათანა ოქროსა, და ვეცხლსა, რ~ი აღკიდა
სატჴ
რთავსა ხუთასსა: და მკვირცხლსა ორიათასსა, შენ და მამამან ჩემმან დასდევით იგი
ქუთათის, და ციხე გოჯს: ხ~ მე გვირგვინნი იგი ჩემნი, და გუჯარნი ტყვივისანი მარტ
ოდ დავსხენ: და აწ უკეთუ მოვსწყდეთ განძი იგი უცნაურად დარჩეს ყოველივე
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გამოსლვასა ბერძენთასა ძიება ყოს კეისარმან ნათესავისა ჩვენისათჴს, და მოსცეს გა
ნძიცა იგი და მეფობა, აწ უკუე არა ვიქმნნეთ ჩვენ მიზეზ ოჵრებისა ქართლისა და
საბერძნეთისა, ა~დ განვიდეთ და ვეწყვნეთ ზღვით კერძოსა ამას გვერდსა შინა,
და თუ ენებოს ღ~თსა ერთითა იოტოს ათასი, და ორითა ბევრი: და მივიდეს წინაშე
ხატისა მის ყოვლად წმიდისა ღ~თისმშობელისასა შევრდომით და იტყოდეს: განვალთ
სასოებითა ძისა შენისა, და ღ~თისა ჩვენისათა: რ~ი იშვა შენგან მისა შეწირე ოხა
ჩვენთჴს და თანა მავალ მეყავნ ჩვენ წყალობა შენი: და იყო მათ~თა სიმრავლე მცი
რედ ტაძრეულისა მათისა, და ნათესავი ერისთავთა, და პატიახშთა ათასი ოდენ: ხ~
სპა
თაგან აფხაზთა ორი ათასი მებრძოლი: და ვიდრე განთენებამდე მოავლინა უფალ
მან სარკინოზთა ზედა ხორშაკი ბღვარისა, და გვემნა იგინი სატლითა სისხლისათა,
და ეჩვენა ღამესა მას ანგელოსი არჩილს, რ~ნ ჰრქვა მას, წარვედით და ეწყვენით აგარიანთა მათ, რ~ მოგვივლენია მათზედა გვემანი სასტიკად მომსრველი კაცითგან
მიპირუტყვამდე: და ოდეს განხვიდეთ გესმასთ ბანაკსა შინა მათსა ჵმა ვაებისა
დატირილისა: ხ~ თქვენ მჵნე იყვენით და განძლიერდით სასოებითა ღ~თისათა, და
ვ~ა გა

ნთენდებოდა ისმა ბანაკით მათით ჵმა ტირილისა და გოდებისა: მაშინ უკვე განვიდ
ეს სასოებითა ღ~თისათა წყობად მათდა, და ეწყვნეს: და მოსცა უფალმან ძლევა
მცირეთა ერთა ქრისტეანეთა: და მოსწყდა სატლითა სარკინოზთაგან ოცდა თხუთ
მეტიათასი: და მახვილითა სამიათასი: და იწყლა მირ მაზრაკითა ფერდს: ხ~ ქრისტე
ანეთაგან მას დღესა შინა მოკლეს კაცი სამოცი: და სარკინოზთა ცხენი დაეცა ვ~ა
ჭალაკი: და ჩაჰყრიდეს ყოველსა მას ზღვად: მაშინ იხილა ვინმე ჩვენება აგა
რიანმან რ~ლსა ეტყოდა რეცა მოციქული მათი: მოუცემია ღ~თსა ძლევა ჩვენდა
ვიდრე აღსრულებადმდე ათთა მეფეთა, ვითარცა ჰრქვა აბრაამს და აგარს ღ~თნ:
ა~დ ეკლესიათა ღ~თისათა, და კაცთა ღ~თისმსახურთა ეკრძალებოდეთ: ვ~ა იგი გა
მცენ ყურანსა შინა ჩემსა: მსწრაფლ აღიყარნეს და უკუნიქცეს კვალსავე
თჴსსა, და აღვლეს ციხე გოჯი: და დაიბანაკეს წყალთა მათზედა ორთა მსგეფ
სისა ერთსა. და გარდამოჵდა წყალი წვიმისა ფიცხელი: დააღდგეს მდინარენი სასტ
იკად: და მიმართა უმცროსმან წყალმან მან სპასა აბაშთასა, და წარიღო მათგან
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მკვირცხლი ოცდა სამიათასი: და მიმართა უფროსმან წყალმან მან მჵედართა რ~ლთა
იგი ბანაკი იყო უჭალაკეს, რ~ლნი მიივლტოდეს ადგილთა რომელთამე, დარ~ლნიმე
ხეთა ზედა განჵდებოდეს: და წარიღო ცხენი ოცდა ათხუთმეტიათასი: და მი
ერითგან სახელედვა ორთა მათ მდინარეთა, ერთსა ცხენის წყალი: და ერთსა აბა
შა: და აღიყარა მუნით, და შევლეს გზაჳ გურიისა, და განვლეს სპერი: და სიმ
რავლისაგან არა შეჩინილიყო დაკლება: ხ~ უწინავე დასჭრეს კუდები ცხენთა
მათთა, რ~ თიჵისაგან ვერ ითრევდიან: ხ~ იქმნა მას ჟამსა განრყუნილ ქვეყანა
ქართლისა სომხითისა დარანისა: რ~ არარა იპოვებოდა არცა ნაშენები, არცა სა
ჭმელი კაცთა, და პირუტყვთა ყოვლადვე: და წარავლინეს მოციქული წინაშე კეის
რისა მირ დაარჩილ: და ერისთავმან აფხაზეთისამან, და აუწყეს ესე ყ~ლი რაცა იქ
მნა ღ~თისა მიერ ჵელითა მათითა: მაშინ კეისარმან წარმოსცა ორი გვირგვინი, და
გუჯარი მირს და არჩილს: და მოსწერა მათთანა ესრეთ ვ~დ თქვენი იყო მეფობა სიმჵნე
და სიბრძნე ქართლსა შინა: აწ დაღაცათუ იდევნებით ჩვენთანა მსახურებისათჴს
ჯ~ისა: ა~დ მოქცევასა ჩვენსა ვ~ა აღმითქვა ჩვენ ღ~თნ ჩვენთანავე იდიდნეთ: ხ~ თქვენ
დაადგერით სიმაგრეთა შინა თქვენთა ვიდრემდის წარჵდენ წელიწადნი მათნი
სამასნი: რ~ ორას მეერგასესა წელსა განევლთოს მეფობა მათი: და განსრულ
ებასა მესამასისა წელიწდისასა მოეცეს ძალი მეფობასა: და შევმუსრნეთ აგარიანნი
და ყ~ნი მათნი დამდაბლდნენ (ბ) ამაღლებლნი (ა): და ჩვენთანა მადიდებელნი
ამაღლ
დენ: და მოწერა ლეონისა ესრე სახედ: რ~ ყოვლადვე საზღვართა ქართლისათა,
ჩვენგან ქმნილარს ვნება: და მეფეთა მათთაგან ჩვენდა მომართ რგება, დადვეს
საყდარსა ამას სამეუფოსა: რ~ პ~დ ნათელი მიიღეს ჵელსა ქვეშე ჩვენსა: და კ~დ
შემუსრვისაგან დაარჩინეს დიდი იგი ქალაქი პონტოსი: და შ~ს ჩვენსა, და შორის
სპარსთა ყვეს მშვიდობა: რ~ იგივე დიდი ვახტანგ გურგასლან შუამდგომელ
იქმნა: და ჵრმლითა თჴსითა უკმოუღო სამეფოსა ამას პალესტინე. და ორი
ნაწილი ჯაზირეთისა: და აწ თუმცა ღ~თსა არა მაგათმიერ დაებრკოლა ბ~რტი ეგე

მტერი შემომცა სრულიყო ვიდრე კოსტანტინეპოლედმდე: რ~ შვილთა შ~ს ნებ
როთისთა ეგენი მხოლო ადიდნა ღ~თნ: რ~ არა მოაკლდეს ნათესავსა მაგათსა ბრძენი
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გულისხმისმყოფელი, და მბრძოლი, ვ~ა მოგვითხრობს ჩვენ ესე აღწერილი გუჯა
რი, რ~ლისა შინა აღწერილარიან მეფენი და წარჩინებულნი ტომებით, და სოფ
ლებით მათით: ხ~ შენდა მიბრძანებიეს ერისთავობა აფხაზეთისა, შენ და
შვილთა შენთა, და მომავალთა სახლისა შენისათა მიუკუნისამდე: ა~დ კეთილ
ად პატიობდი მეფეთა და ერთა მაგათ ქართლისათა: და ამიერითგან ნუღარა
მცა ჵელგეწიფება ვნებად მათდა, და საზღვართა მათთა ეგრისათა, ვიდრემ
დის იყვნენ მანდა: ანუ განვიდნენ მანდეთ: მაშინ მეფე მირ დამძიმდა წყლ
ულებისაგან მოსიკვდიდ. და რქვა ძმასა თჴსსა არჩილს ესრეთ რ~ მე ესერა
წარვალ ძმაო ჩემო მამათა ჩვენთათანა: ა~დ წარმეც და დამფალ საფლავსა მას
მამათა ჩვენთასათანა: ხ~ შენ გაუწყო ადგილი საგანძურთა მათ ჩვენთა ნამალ
ევთა სადა არს, რ~ არა მივის ჩვენ შჴლი წული მკვიდრად: ა~დ მისხენ შვიდ
ნი ქალნი: და აწ შენ ხარ მკვიდრი სახლისაგან მეფობისა, ჩვენისა მირიან მეფი
სა: და შენ თჴთ უწყი ვ~დ ქალი შჴლი ჩვენარა მივსცით ერისთავთა ჩვენთა ცო
ლად. ანუ მივსცით მეფესა: ანუ მოვინმე ვიდის სპარსეთით ნათესავი მეფეთა,
ვითარცა ფეროზ, რ~ლსა მისცა მირიან მეფემან ასული თჴსი ცოლად, და ჩვენ
შემცირებულვართ: რ~ შენხარ უცოლო, და მე ვარ უძეო: და აწ რადგან მოი
ყვანნიან მამათა ჩვენთა ცოლნი ასულნი ერისთავთა ჩვენთანი: და მისციან ას
ულნი თჴსნი მათ, და ქვეყანანიცა ქართლისა მისციან მათ, და შენცა მიეც
მათ ასულნი ჩემნი, და განუყავ მათ ქვეყანანი ქართლისანი. ნახევარი შენ
და ნახევარი მათ, ხ~ საუხუცესოდ რომელ მაქვნდა მე ყოველივე მომიცემია
შენდა, და გაქვნდეს საუხუცესოდ, ეგრისი ს[ა]ვანეთი, თავ კვერი, არგვეთი
და გურია, ხ~ კლარჯეთი და შუა მთიულეთი მიეც ასულთა ჩემთა, რათა მუნ
შინა იყუნენ ჟამთა ამათ ბოროტთა: და რ~ მამაცა ჩვენი მოკვდა შფოთსა ამას შინა
რ~ლი დამარხულარს ეგრისსა შინა, და ვერ წარვეცით იგი მცხეთას, წარსცენ
ძვალნი მისნი დადაჰფლენ საყდარსა ქუთათისსა, რათა იყოს იგი საწამებელად სა
მკვიდროსა ჩვენისა, და შენ დაადგერ აქა დაემოყვრებოდი ბერძენთა, ვიდრემდის
განჰქარდეს ბნელი ესე: და შ~დ ამისსა მოკვდა მეფე მირ, და წარმოსცეს მცხე1-27 სტრ., 165
თას, და დაფლეს ზემოსა ეკლესიასა შესავალსა კარისასა, და დაჯდა მის წილ მეფედ
ძმა მისივე არჩილ:
მეორმეოცდა ოთხი მეფე არჩილ, ძე სტეფანოზ მეფისა, და ძმა მეფისა მირისა
ხოსროიანი: ბ არჩილ:
მაშინ ამან მეფემან არჩილ მოუწოდა ყ~თა
ერისთავთა ქართლისათა, და მისცნა ძმისწულნი მისნი, ერთი მისცა მამისძმის
წულისშვილსა გურამ კურატპალატისასა, რომელსა ჰქონდა კლარჯეთი, და ჯავახე
თი, და მეორე მისცა პატიახშსა ნათესავსა ფეროზისსა, რ~ი მთავრობდა თრიალეთს
ტაშირს და აბოცს: მესამე მისცა ნერსეს ნერსიანსა რ~ი იყო წარჩინებული ვა
ხტანგ მეფისა: მეოთხე მისცა ადარნასე ადარნასიანსა, და ორთა ამათ განუყო ზენა

სოფელი რ~ლარს ქართლი: მეხუთე მისცა ვარაზმანს, და მისცა კოტმანითგან ქუ
რდის ჵევადმდე: იყო ესე ვარაზმან ნათესავი სპარსთა ერისთავისა ბარდაველისა,
რ~ი იყო დედისძმა ვახტანგისი შვილთაგან ძეთა მისთასა: მეექვსე მისცა ჯუან
შერს ჯუანშერიანსა, რ~ი იყო ნათესავი მირიან მეფისა, და მისცა ჯვარი და ხერკი,
დაყო
ველი მთიულეთი, მანგლისის ჵევი და ტფილისი: ხ~ ნაწილი არჩილისაიყო განზოგე
ბით ყ~თა ამათ ჵევთაგან: და ვითარ იხილეს რ~ ჯუანშერს უმეტესი ნაწილი მისცა
დაუმძიმდათ მცირედ რამ სხვათა მათ: და განუტევნა მთავარნი ესე ცოლებითურთ
თჴს თჴსად ადგილად: ხოლო არჩილმოუწოდა ლეონს და ჰრქვა ესრეთ: კხ~ლ იყავნ
შენ
უფლისა მიერ, რ~ კეთილად იღვაწე სტუმრობა ჩვენი, და დამიცვენ ჩვენ ადგილ
თა შინა შენთა მშვიდობით: გარნა აწ უწყი ესე ბუნება ადგილთა ჩვენთა ეკლისურითგან აღმართ წარვალ დადავეშენები ციხე გოჯს და ქუთათის: და აწ ითხოვე თავი
სა შენისათჴს რა გნებავს ჩემგან ნაცვლად კეთილისმსახურებისა შენისა: ხ~
ლეონ ჰრქვა მომცა მე კეისარმან ქვეყანა ესე მკვიდრობით კეთილად სიმჵნითა
თქვენითა: ხ~ ამიერითგან არს მამულობით სამკვიდრებელ ჩემდა ეკლისურ
თაგან ვიდრე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთად სადა დასწყდების წვერი კავკა
სიისა ამის: შემრთე მეცა მონათა შენთათანა, რ~ნი ესე დღეს ღირსყვენ შვილად
და ძმად შენდა: არა მინდა ნაწილი შენგან, ა~დ ჩემიცა ესე შენდავე იყოს ყოველი
ვე: მაშინ მისცა ლეონს ცოლად ძმის წული მისი გუარანდუხტ, და გვირგვინი იგი
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რ~ლი ბერძენთა მეფესა წარმოეცა მირისთჴს. და ყვეს აღთქმა და ფიცი საშინ
ელი, ვ~დ არა იყოს მტერობა შორის მათსა, ა~დ ერჩდეს ლეონ არჩილს ყ~თა დღეთა
მისთა. წარმოვიდა არჩილ. და დაემკვიდრა ეგრისს ვ~ე შორაპნამდე, და ყ~ნი ციხენი
და ქალაქნი, და აღაშენა საზღვარსა ზედა გურიისა და საბერძნეთისასა ციხე,
და წარჵდა ამათ შინა წელიწადნი ათორმეტნი: და იწყო შენებად ქართლმა. რ~ გან
რყვნილიყო საყოფელად მცხეთა: გარდამოვიდა არჩილ ეგრისით, და დაჯდა ნაციხ
არსა ჵიდრისასა: მაშინ მოვიდა მისა ერთი მთავარი ვინმე, რ~ლი იყო ნათესავისაგან
დავით წ~წყ~ლისა სახელით ადარნასე: ძმისწული ადარნასე ბრმისა, რ~ლისავე მამა
მისი მზახებულიყო ბაგრატონიანთადვე, და ბერძენთა მიერ დადგინებულ იყო
ერისთავად არეთა სომხითისათა, და ტყვეობასა მას ყრუსასა შთასრულ იყო
იგი შვილთათანა გურამ კურატპალატისასა კლარჯეთს, და მუნ დარჩომილიყო:
ხ~ ამან ადარნასემ ითხოვა არჩილისაგან და ჰრქვა უკეთუ ინებო დამყო მე ვითა
რცა მკვიდრი შენი, მომეც მე ქვეყანა, და მისცა შოლავერი და არტანი: ამისსა
შ~დ მოვიდა არჩილ კახეთად, და ყ~თა ტაძრეულთა მისთა მიუბოძა კახეთი, და აზნა
ურყვნა იგინი: აღაშენა ეკლესია საძმორას, და შეირთო ასული გურამკურატ
პალატისა ცოლად: რ~ლი იყო შვილთაგან ვახტანგ მეფისათა ბერძნისა ცოლისა ნაშო
ბთა, და დაჯდა წუქეთს, და აღაშენა კასრი, და ჵევსა ლაკუტისასა აღაშენა ციხე,
და პოვნა წუქეთს მთავარნი, რ~ლთა მიებოძა ვახტანგ მეფესა წუქეთი. და იყო
მაშინ რ~ი ერისთავობდა თუშთა და ხუნძთა ზედა, და ყ~თა წარმართთა მის
მთისათა სახელით აბუხვასრო. და არა ინება მისგან წაღება წუქეთისა, და აღაშ

ენა ციხე ქალაქი ერთი ნუხპატის ორთა წყალთა შუა: ხ~ ნუხპატელნი
იყვნეს უწინარეს კაცნი წარმართნი, და მჵეცის ბუნებისანი, ა~დ ყრუსა მო
ესრა სიმრავლე იგი მათი, და იძულებით მონათლნა არჩილ იგინი: ხ~ განძლი
ერებულიყვნეს სარკინოზნი ქვეყანასა რანისასა, დაეპყრათ გაზირი და სო
მხითი. და ბრძოდა მასლამა ბერძენთა, ხ~ ძმისწულნი ადარნასე ბრმისანი, რ~ლთა
დასწვნეს მამისძმისათვალნი, წარმოვიდეს ტრონით შაკიხად სამნი ძმანი, დადაემ
კვიდრნეს მუნ ბრძანებითა არჩილისათა: რ~ ყ~ლი პირი კავკასიისა რანით კერ
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ძო უმკვიდროქმნილიყო: ხ~ ერეთი და კახეთი ჭალაკთა და ტყეთაგან უკეთუ
დარჩომილი
ყო, და დაემკვიდრნეს სამნივე იგი ძმანი ვ~ე გ~ლგლამდის, მასვე ჟამსა პატიახშნი
ვინმე არა
შეუშვნეს კლარჯეთს სხვად. და წარვიდეს ნახევარნი მათგანნი, და შეიპყრეს კლდე ე
რთი ტაოს, რ~ლსა ერქვა კალმახი, და აღაშენა ციხე: ხ~ რ~ნი იგი მოვიდეს კახეთს არჩი
ლისთანა მისცა ერთსა მათგანსა ცოლად ნათესავისა აბუხვასროსაგან, რ~
დაქვრივებული
ყო იგი, და არა ესვა ქმარი, და მიუბოძა წუქეთი ციხით და კარითურთ, და ჟამთა მათ
დაეცადნეს სარკინოზნი შემოსლვად ქართლად, ყრუსა წარსლვითგან წელიწადსა
ორმეოცდა მეათესა: აქა ჟამამდე არღარა შემოვიდოდეს, ა~დ მიიღებდეს ხარკსა ე
რისთავთაგან: ხ~ არჩილს ძენი ორნი იოანე, და ჯუანშერ: ასულნი ოთხ
ნი: გუარანდუხტ: მარიამ: მირანდუხტ: და შუშან:
წამება წმიდისა, და დიდებულისა მოწამისა არჩილისა, რ~ი ესე მეფე იყო
ქართლისა ხოსროიანი:
და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა წელიწადნი
ორმეოცდა ათნი: კ~დ მოვიდა ჭიჭუმ ნათესავი მოჰმედისი, მოაოჵრა და შემუსრნა ყო
ველი შენებული ქართლისა: და მიმართა შესვლად კახეთად, რათამცა მოაოჵრა
და ყოვლითურთ უმკვიდრო ჰყო: იყო შიში დიდი მეფეთა და მთავართა, და ყოვლისა
ერისა, და არაშემძლებელიყუნეს წინააღდგომად: რ~ რადგან განერყუნა ქვეყანა
ესე ყრუსა, დაღაცათუ გარდავლნა ჟამნი მრავალნი მშვიდობით: ა~დ არღარა
მოგებულიყო კვალსავე თვისსა: მაშინ წმიდამან არჩილ განიზრახა გონებასა
თჴსსა სიმჵნითა გულისა მისისათა, რათა მივიდეს და ნახოს, და ითხოვოს მისგან მშვი
დობა ქვეყანისა თჴსისა, და დაცვა შეურყეველად ეკლესიათა, და არა დაპატიჟება
დატევებისათვის სჯულისა: მინდობითა ღ~თისათა აღირჩია თავისა თჴსისა და სული
სა დადება სახსრად ქრისტიანეთა. და აღდგა და მივიდა ჭიჭუმისთანა, რ~ლსა ეწოდა
ასიმ: მაშინ ვ~ა ცნა მისვლა მისი, მიეგება წინა სიხარულით, და მოიკითხა დიდითა დი
დებითა, და დაყვეს დღე იგი ერთობით, და აქო სიკეთე მისი, და შეურყეველად
სიკეთე
ასაკისა მისისა, და უმეტესად შვენიერება პირისა მისისა: და შ~დ მცირედთა დღეთა
იწყო სიტყვად ლიქნითა, და აღუთქმიდა ნიჭთა დიდთა, და აწვევდა დატევებასა ქ~ს
სჯულისასა და მიქცევად სარკინოზად: ხ~ წ~ნ არჩილ ყოვლადვე არა თავსიდვა სი
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ცბილი მისი, და მტკიცითა გონებითა მიუგო, და ჰრქვა ესრეთ: ნუ იყოფინ თუმცა სიტ
ყვითა შენითა ვისმინე, ანუმცა და უტევე ქრისტე ღ~თი ცხოველი, რომელი იგი არს
ღ~თი
ჭ~ტი, რ~ნ ხსნისათჴს ჩვენისა ჵორცითა სიკვდილი თავსიდვა, და უკუეთუ ვისმინო
შენი უწყოდე რომელ მოვკდე სიკვდილითა რ~ლითა ვიტანჯებოდე საუკუნოდ,
გარნა უკეთუ შენ მომკლა აღვდგე ვ~ა ღ~თი ჩემი, და მისთანაცა ვიდიდო: ესმარა
ესე უსჯულოსა მას, და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეველი, დაუკვირდა ფ~დ და
უბრძანა შეპყრობა მისი, და შეყენება საპყრობილესა, რათა ღონისძიებითა მი
აქციოს იგი, რ~ არა სთნდა სიკვდილი მისი სიშუენიერისათჴს ხატისა მისისა
და სიმაღლისათჴს ასაკისა მისისა, და ვითარ შეყუანეს საპყრობილესა, აკ~ხვდა ღ~ა
და ითხოვდა მის მიერ შეწევნასა: რ~ა მოწყალებითა მისითა ღირსყოს თავი თჴსი
მიმთხვევად მკვიდრყოფად ნათელსა დაუსრულებელსა ყოველთათანა წმიდათა
რ~ლთა ღ~თისათჴს სიკვდილითა უკვდავება მოიგეს: მაშინ უკვე წარმოდ
გა წინაშე ასიმისა მთავარი ერთი გარდაბანელი მიქცეული სარკინოზად, რომ
ლისა მამისძმა მოეკლა წაინართა, და მკვლელნი მისნი განერინნეს მშვიდობით პაპა
სა არჩილისასა ადარნასე მეფესა: ამისთჴს უკვე შურიიგო გარდაბანელმან და ჰრქ
ვა ასიმს ესრეთ, რ~ არა უწყი თუ ვინაარს ესე არჩილ: ესე არს ძე სტეფანოზი
სი ნათესავი მეფისა დიდისა ვახტანგისი, რ~ი იყო ნათესავისაგან მირიანის ძისა ქას
რესა, და ესე იყო მამისა თჴსისათანა, რა~ჟს იგი დაჰფლვიდეს საგანძურთა სამეფოსა
ქართლისასა. და იგიცა იცის რ~ლი ერაკლე მეფემან დაფლა საგანძური თჴსი,
რ~ ერაკლეცა უჩვენებდა სადა ცა ჰფლვიდეს: ესმა რა ესე ყ~ლი ასიმს, მოუწ
ოდა კ~დ არჩილს: და ჰრქვა ესრეთ, უწინ თვალგახვენ ქმნილკეთილობისა შენი
სათჴს რ~ ფ~დ ქმნილკეთილხარ შენ: ხ~ აწ მითხრეს შენთჴს, რ~ შჴლი ხარ
დიდთა მეფეთა ხოსროიანთა, ა~დ აწ უფროსად განსდიდნე წ~ე ჩემსა უკეთუ ის
მინო ჩემი, და იყოს სამეფო შენი შენდავე, და საგანძურნიცა მამათა შენთანი მიგა
ნიჭნე შენვე: პირველად მიჩვენენ საგანძურნი მეფეთა ბერძენთანი, მოიქეც
სჯულსა ჩემსა ზედა და იქმენ სარკინოზ, და სპასალარგყო შენ ქვეყანასა ზ~ა ქართლ
ისასა, და მეფე და უფალ ერსავე შენსა ზედა: მაშინ მიუგო წ~ნ არჩილ და ჰრქვა
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ესრეთ უწყოდე მტკიცედ, რ~ მცირე ვიყავ ჰასაკითა, ოდეს იგი განვლო ქვეყანა ე
სე ერაკლე მეფემან: ხ~ მამამან ჩემმან და ძმამან ჩემმან დასხნეს ყ~ნი საგანძ
ურნი მათნი ციხესა მას სადათიგი შეიქცა ყრუი ამირა, და აწ აქვსთ იგი ბე
რძენთა: ხ~ მე არა დაუტეო უფალი ღ~თი ჩემი, და არცა განვყიდო წარუვალი ი
გი დიდება მსწრაფლ წარმავალისა ამისთჴს: მიუგო და ჰრქვა ასიმ: შენ უკვე
იყავ დაცემასა მას აფხაზეთს შინა სარკინოზთასა, ჰრქვა წმიდამან არჩილ
მე ვიყავ მაშინ, რაჟამს დასცნა იგინი ღ~თნ: ჰრქვა ასიმ რ~ნ ღ~თნ დასცნა სარკი
ნოზნი: მიუგო არჩილ და ჰრქვა ღ~თნ ცხოველმან რ~ი არს შემოქმედი ცათა და ქ~ყა
ნისა: და რ~ი იგი მოვიდა ზეცით ქვეყანად ხსნისათჴს ნათესავისა კაცთასა, და სიკ
ვდილითა თჴსითა აღგვადგინნა, და უკვდავება მოგვანიჭა: მან უკვე დასცა და

დაამდაბლნა იგინი: მაშინ ჰრქვა არჩილს მთავარმან მან ასიმ, რ~ლისა უკვე
ღ~თი მოკვდავიარს, და სასოებაჳ ცხოვრებისა მოკვდავისა მიმართ აქვს ჯერარს
მისიცა სიკვდილი, და უბრძანა თავისა მოკვეთითა აღსრულება წ~ისა არჩილისა
დაარა ჰრიდა სიკეთესა მისსა, არცა შეიკდიმა დიდებისაგან წარჩინებულე
ბისა მისისა: მაშინ განიყვანეს გარე მტარვალთა მათ წმიდა მოწამე არ
ჩილ, და მოჰკვეთეს თავი მისი მახვილითა, თთვესა მირკანისსა, რომელარს მარტი,
ოცსა მისთჴსასა, და შევედრა სული თჴსი ჵელთა შინა დამბადებელისათა,
აღირჩია სიკვდილი იგი უკ~დავებისა მომატყვებელი, და შეცვალა მცირედ
ჟამისა ესე მეფობა საწუთოსა სიხარულად საუკუნოდ: ღირსიქმნა განწყობ
ილთა შ~ს წმიდათასა: დაახოვანთა მოწამეთასა წარდგომად წ~ე ღ~თისა: და მათთანა
გვირგვინოსანი იხარებს წ~ე სამებისა წმიდისა: ხ~ ვ~ა აღესრულა წ~ჳ მოწამე ა
რჩილ: მივიდეს ღამესა მას გოდერძიანნი ტბელნი: და მათთანა სხვანიცა აზ
ნაურნნი მამეანნი, და მოიპარეს გვამი წ~ისა მოწამისა არჩილისი: წარმოიღეს
და შემურეს დიდითა პატივითა, და დამარხეს ნოტეკორას მის მიერ აღშენე
ბულსა ეკლესიასა: ხ~ ცოლმან მისმან მიუბოძა სოფლები მათ, რ~ლთა მოი
ღეს გვამი წმიდისა მოწამისა არჩილისი კახეთს შინა სამკვიდრებელად მათ
და: ხ~ წიგნი ესე წამებისა მისისა იპოვა ესრეთ სულმცირედ აღწერილი,
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რომელ ჟამთა შლილობითა ჯერისაებრ ვერვისაღეწერა: ხ~ წიგნი ესე ქართველ
თა ცხოვრებისა ვიდრე ვახტანგისამდე აღიწერებოდა ჟამითი ჟამად: ხ~ ვახტანგ მე
ფესითგან ვიდრე აქამომდე აღწერა ჯუანშერ ჯუანშერიანმან, ძმისწულის ქმ
არმან წმიდისა არჩილისამან: ნათესავმან რევისამან, მირიანის ძისამან: და ამიე
რითგან შემდგომთა ნათესავთა აღწერონ ვ~ა იხილონ: და წინამდებარემან ჟამმ
ან უწყებად მოსცეს გონებასა მათსა ღ~თივ განბრძნობილსა:
მეორმეოცდა ხუთი მთავარნი ქართლისა იოანე, და ძმა მისი ჯუანშერ,
ძენი წმიდის მოწამის არჩილ მეფისანი ხოსროიანნი:
შ~დ ამისსა, რა~ჟს
იგი აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ მეფე, დარჩეს შჴლნი მისნი იოანე და
ჯუანშერ: წარვიდა იოანე ეგრისად, და წარიტანა თანა დედა, და ორნი დანი თჴს
ნი: ხ~ ჯუანშერ და ორნი დანი დარჩნეს ქ~ყნასა ქართლისასა და კახეთისასა: და
უმრწემესი დაჳ მისი იყო სახითა შვენიერ: და მიესმა ქება მისი ხაზართა მე
ფესა ხაკანს: მოუგზავნა მოციქული ჯუანშერისად, და სთხოვა დაჳ თჴსი ცოლად:
რ~ლსა ერქვა სახელად შუშან: და უქადა შველა სარკინოზთა ზ~ა: რა~ჟს მოიწია
მოციქული ხაკანისა, მიუმცნო ესე ყ~ლი ჯუანშერ ძმასა თჴსსა იოანეს, და
დედასა თჴსსა: ხ~ მათ არა ინებეს მიცემა მისი, ა~დ მიუმცნეს ესრეთ, უკე
თუ უღონო იქმნნეს ყოფა ჩვენი უმჯობესარს რათა შევიდეთ საბერძნეთ
ად, და მივმართოთ ქე~ანეთა, ვ~ეღარა შეიგინოს შჴლი ჩვენი წარმართთა მ~რ:
და შუშანაცა აგინა ხაზართა მეფესა: შ~დ სამისა წლისა მოგზავნა ხაკანმან სპა
სალარი თჴსი ბლუჩან: გამოვლო გზა ლეკეთისა, და შემოვიდა კახეთად: და მოადგა
ციხესა მას რ~ლსა შინა იყუნეს ჯუანშერ, და დაჳ მისი შუშან: და მცირეთა
დღეთა წარიღო ციხე იგი, და ტყვე ყვნა იგინი: და შემუსრა ქალაქი ტფილი

სისა: წარტყუენა ქართლი: და ყოველი ესე ქვეყანა: და ვ~ა წარემართა გზა
სა დარიელისასა: დღესა ერთსა ჰრქვა ძმასა თჴსსა შუშან, უმჯობესარს
ჩემთჴს სიკვდილი, რ~ა ღირსმყოს მე უფალმან ნაწილსა წ~თა დედათასა, ვ~ეღა
რა შევიგინო წარმართთა მიერ: და ჰქონდა მას ბეჭედი: აღმოუგდო მას თვალი,
და მოაწოა იგი, რ~ იყო თვალსა მას ქვეშე სასიკვდინე წამალი, და მუნ ქვესვე მო
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კვდა: და წარვიდა ბლუჩან, და მიჰგვარა ჯუანშერ ხაკანსა, და მიუთხრა სიკვ
დილი დისა მისისა შუშანისა: ხ~ განწყრა მეფე ხაკან არა მოტანისათჴს გვამი
სა შუშანისასა, რ~ლისა წადიერიყო ხილვად: მაშინ შეიპყრეს ბლუჩან, და მოა
ბეს ყელსა საბელი, და განზიდვად სცეს ორთა ცხენოსანთა იმიერ და ამიერ, და
მოსწყვიდეს თავი მისი ბოროტად: და ვითარ დაყო ჯუანშერ მუნ წელიწადი შვიდი
მეშვიდესა წელსა წარმოგზავნა ხაკანმან ნიჭითა დიდითა ქვეყანად თჴსად: ხ~
ამიერითგან იწყო შემცირებად მეფობამან დიდთა მათ მეფეთა ხოსროიანთა
მან: პ~დ უფლება სარკინოზთა განდიდნა: და მათგან მიეცა ყოველი ესე ქვეყანა
ჟამითი ჟამად რბევასა და ოჵრებასა: მეორედ იქმნა სიმრავლე ქვეყანასა ქა
რთლისასა, და შეერიათ ბრძოლა, და იქმნნეს მტერურთიერთას, და უკეთუ
ვინმე გამოჩნდის რომელიმცა ღირსიყო მეფედ შვილთა შ~ს ვახანგისათა, იქმნის
შემცირებულ სარკინოზთაგან, რ~ დაიპყრეს ქალაქი ტფილისი აგარიანთა,
და შექმნეს სახლად სამყოფლად თჴსად, და მიიღებდენ ხარკსა ქვეყანისა ამის
გან, რ~ლსა ჰრქვიან ხარაჯა: რ~ განგებითა ღ~თისათა სიმრავლისაგან ცოდვათა
ჩვენთასა განდიდნა ნათესავი აგარიანთა: ხ~ ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლი ნა
თესავი ბაგრატოანთა, ასული ადარნასესი, სახელით ლატავრი: და აბრალა
დედამან მისმან მოყუანება მისი ცოლად: არა თურე კეთილად მეცნიერ იყო,
არიან იგინი ნათესავნი დავითწ~წყ~ლისანი, რ~ი მამად ღ~თისა იწოდა: და ვითარ
იხილა ძის ცოლი შეუყვარდა იგი, აკურთხა და დალოცა: და ვითარ გარდაჵდა
ამას შინა წელიწადნი მრავალნი, მოვიდა ამირა აგარიანი, რ~ი მთავრობდა
სომხითს, ქართლს, ჲრეთს, სახელით ხვასრო: ოდეს ამან აღაშენა ტფი
ლისი ქალაქი მოოჵრებული ხაზართაგან: ხ~ რა~ჟს მოუძლურდენ ბერ
ძენნი, გაადგა მათგან ერისთავი აფხაზთა სახელით ლეონ: ძმისწული ლეონ
ერისთავისა, რ~ლისათჴს მიეცა სამკვიდროდ აფხაზეთი: ესე მეორე ლეონ ასუ
ლისწული იყო ხაზართა მეფისა, და ძალითა მათითა გაადგა ბერძენთა, და და
ი[.]პყრა აფხაზეთი, და ეგრისი ვიდრე ლიხამდე, სახელიდვა მეფე აფხაზთა,
რ~ მიცვალებულიყო იოანე ერისთავი, და დაბერებულიყო ჯუანშერ: და შ~დ ამისა
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ჯუანშერცა მიიცვალა: ა~დ სიცოცხლესავე ჯუანშერისასა ადარნასე ბაგრატო
ანმან იცვალა ნასამალი კლარჯეთისა, შავშეთისა, აჭარისა, ნიგალისა, ას
ის ფორისა, არტანისა, და ქვემო ტაოსა, და ციხეთაგან რ~ი ჰქონდეს შვილისშვილთა ვა
ხტანგ მეფისათა, და შ~დ მისა წარვიდა კლარჯეთად, და მუნ მოკვდა ადარნასე: რ~
მამა
მისი ნერსე ძე ვარაზბაკურ ანთიპატრიკისა: და ამის ვარაზბაკურის მამა სახელ
ით გურამ კურატპალატი: ძე პირველისა სტეფანოზისა, და ძმა დემეტრესი,

ესენი გარდაცვალებულიყვნეს: და ძმანი ამის ადარნასესნი, სახელით ფილიპე,
და სტეფანოზ, იგინიცა მომკუდარიყვნეს: და შ~დ სიკვდილისა ადარნასესა, განადი
და უ~ნ მეფობა აშოტ კურატპალატისა, რ~ი იყო შვილი ადარნასესი, და ძმა გურგენ
ერისთვისა:
მეორმეოეცდა ექვსე კურატპალატი ქართლისა აშოტ: ძე ადარნა
სესი ბაგრატოანი:
ხ~ ესე აშოტ კურატპალატი მთავრობდა ქვეყანა
სა მას შინა, და სახლად მისა იყო ბარდავი, და ტფილისი, და ჰქონდა მას ქვეყანა რო
მელარს გარემოს მისსა: რ~ მათვე ჟამთა შესრულ იყო მასლამა საბერძნეთად,
და შეიქცა მოუძლურებული და განწბილებული: მაშინ ბერძენთა მეფემან მი
უბოძა აშოტს კურატპალატობა: და მოუძლურებულიყვნეს სარკინოზნი: დაგა
ნდიდნა აშოტ კურატპალატი: ხ~ ტფილისს არღარავინ დარჩა სარკინოზთაგანი,
თჴნიერ ალი შუაბისძისა: და გრიგოლი მთავრობდა კახეთს: და ესხნეს ძენი აშო
ტს ადარნასე, და ბაგრატ: მას ჟ~ა მეორესა წელსა, გამოილაშქრა აშოტ კურაპალ
ატმან, და უშველა თევდოსი აფხაზთა მეფემან, ძემან მეორისა ლეონისმან, რ~ი იგი
სიძე იყო აშოტ კურატპალატისა: მოვიდა გრიგოლ კახეთით, და გრიგოლს უშველ
ეს მთიულთა და წნართა, და ამირამან ტფილისისამან, შეიბნეს ქსანს შინა აშოტ
და გრიგოლი: გაიქცა გრიგოლი მთავარი, და დაიპყრეს ქვეყანა რ~ი ჰქონდეს,
ქართლისაგან, და დაიპყრა აშოტ კურატპალატმან კლარჯეთითგან ვ~ე კსნადმდე,
და შ~დ მისსა ხალილ იზიდის ძე არაბიით, და დაიპყრა სომხითი, ქართლი, და ჲე
რეთი: და იწყეს ძიება აშოტ კურატპალატისა: და ვერ უძლო წინააღდგომად მათ
და აშოტ: და ივლტოდა მათგან, და წარემართა იგი, რათა წარვიდეს საბერძნეთად:
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და ჰყვეს მას დედა და ცოლი: და ორნი ძენი მისნი, უხუცესი ადარნასე, და შედეგი
ბაგრატ: ხ~ უმრწემესი ძე სახელით გურამ არტანუჯსა შ~ა დაებადა, და ერი
თჴსი მცირედ ჰყვა თანა მკვიდრნი მისნი დედაწულითურთ, და შვილით მათით
და მოიწინნეს მთასა ჯავახეთისასა, კიდესა დიდისა მის ტბისა ფარავნისასა დამაშ
ვრალნი სვლისაგან, გარდაჵდეს განსვენებად კიდესა მის ტბისასა: ჭამეს რა
პური მცირეთ მიერულათ: და მძინარეთა ეწივნეს დიდნი ლაშქარნი სარკინოს
თანი: მაშინ შეეწია ღ~თი აშოტს კურატპალატსა: და კნინსა ლაშქარსა მისსა მოს
ცა ძლევა მათზედა, და მოსრნეს სიმრავლენი ურიცხვნი, წარმოვიდეს მუნით და
მოიწივნეს ჵევსა შავშეთისასა: ხ~ ჵევი შავშეთისა უშენებელი იყო: მაშინ გარე
შე მცირეთა სოფელთასა: რ~ ჟამთა სპარსთა უფლებისასა აოჵრდა, ოდეს იგი
ყრუმან ბაღდადელმან შემუსრნა ყ~ნი ციხენი, და მოვლო შავშეთიცა და ღადონი:
და კ~დ შ~დ მისსა სრვამან სატლობისამან მოაოჵრა, შავშეთი, კლარჯეთი, და მც
ირედღა დარჩეს კაცნი ადგილადგილ: ხ~ დაშთომილთა მათ მკვიდრთა შავშეთი
სათა, შეიწყნარეს იგი სიხარულითა, და სიყვარულითა, და დაემკვიდრა მუნ, და მის
ცა ღ~თნ გამარჯვება და ჵელმწიფება შავშეთ კლარჯეთსა ზედა: და რ~ლნიმე
სოფელნი მის ქ~ყანისანი მოიყიდა საფასოთი: და ზოგნი ოჵერნი აღაშენნა: დაგა
ნამრავლა სოფლები აშოტკურატპალატმან ქ~ყნათა მათშინა, და განამტკიცნა ღ~ნ
ჵელმწიფება მისი ნებითა ბერძენთა მეფეთათა: ხ~ ამან აშოტ კურატპალატმან

პოვა კლარჯეთისა ტყეთა შ~ა კლდე ერთი, რ~ი პ~ლ ვახტანგ გურგასლანსა
ციხედ აღეშენა სახელით არტანუჯი: აოჵრებულიყო ბაღდადელისა მის ყრუო
ბითგან იგი განაახლა აშოტ, და აღაშენა ეგრეთვე ციხედ: და წინა კერძო მისა
ქვეშეთ აღაშენა ქალაქი: და აღაშენა ციხესა მას შინა ეკლესია წ~თა მოციქულთა
პეტრესი და პავლესი, და შექმნა მას შინა საფლავი თვისი: და დაემკვიდრა ცი
ხესა მას შ~ა ცხოვრებად: და მერმე კ~დ ეუფლა ქ~ყანათა ვიდრე კარადმდე ბარ
დავისა ქალაქისა. და მრავალგზის მოსცა ღ~თნ აშოტ კურატპალატსა ძლევა,
და დიდი დიდება ბრძოლათა შ~ა: და იყო ერთსა შ~ა ჟამსა განვიდა აშოტ რათამცა
შეიკრიბა ლაშქარი ბრძოლისათჴს სარკინოზთასა: მოვიდა იგი ადგილსა რომელსამე,
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და განავლინნა ლაშქრისსა მაწვეველნი, და ვ~ე არღა შეკრებულიყო ლაშქარი იგი მისი
მისთანა, დაესხნეს მას სარკინოზნი უცნაურად, და აოტეს იგი, წარმოემართა და
მოიწია ჵევსა ნიგალისასა: და იწყო ძებნად ერისა რათამცა ვითა განიმრავლა ლაშ
ქარი თჴსი. და წარმოემართნეს მისწ~ე იგინი რ~ლთა მან უბრძანა: ხ~ იგინი მოვიდო
დეს კლვად მისა: მაშინ ვ~ე მოწევნადმდე მათდა კარად მისა, არა უწყოდა აშოტ
ზაკვა მათი: და რა~ჟს მოიწივნეს იგინი კარად მისსა, მაშინღა აგრძნა რა იგი ეგულ
ებოდა მათ: და არაჰყუა მას ერი თჴსი თჴნიერ მცირედთასა, რ~ლითა ვერ წინა
აღუდგებოდა მათ იგი: ამისთჴს შეივლტოდა აშოტ კურატპალატი ეკლესიად,
და მოწყლეს იგი მახვილითა საკხ~ვლსა ზ~ა, და შეისვარა სკხ~ეველი იგი სისხლითა
მისითა: რ~ დაკლეს იგი ვ~ა ცხოვარი აღსა[ლ]ვალსა საკ~ხეველისასა, და სისხლი იგი
მისი
დათხეული დღესცა საჩინოდ სახილველ არს: ხ~ ესმათრა ესე ამბავი ერსა მის
სა რ~ნი იგი იყვნეს დოლისყანასა, ვ~დ მოიკლა უფალი იგი მათი აშოტ ჵელითა ო
როზმოროზის ძეთათა: წარვიდეს დოლისყანით, და დევნა უყვეს მკვლელთა მათ
უფლისა თჴისისათა, და ეწინნეს მათ სავანესა ზედა ჭოროხისასა: მოსრნეს იგინი
ბოროტად ვიდრემდის არა დაუშთათ არცა ერთი მათგანი: და წარმოიღეს აშოტ
მკვდარი, და დაფლეს მისსა მას საფლავსა შ~ა ციხესა არტანუჯისასა: ეკლეს
იასა წ~თა მოციქულთა პეტრესსა, და პავლესსა: ხ~ მოიკლა ესე აშოტ კურატ
პალატი: დასაბამითგან წელთა, ჵოლ: მეათსამმეტედ მოქცეულსა შინა:
მ~ვ, თთვესა იანვარსა, კ~თ: და შ~დ აშოტის სიკ~დილისა, რ~ლ გარეთ ქ~ყნა
ჰქონდათ ძეთა აშოტისთა, წარუღეს სარკინოზთა: რ~ იყუნეს იგინი უსრულ ასა
კითა: ხ~ რა~ჟს სრულასაკ იქმნეს იგინი: კ~დცა მოსცა ღ~თნ მათვე ყ~ლი იგი ნაქონე
ბი მამისა მათისა: რ~ იზარდებოდენ სამივე იგი ძმანი, ძენი ამის აშოტ კურატპა
ლატისანი ციხესა შ~ა არტანუჯისასა: და იყუნეს ხარკისა მიმცემელ სარკინოზ
თა ყ~ნივე ჵევნი, შავშეთი, კლარჯეთი, ნიგალისანი: ხ~ ამირობდა ტფილისსა
შ~ა ალი შუაბის ძე, რ~ი დაედგინა ხალილას: ამას ჟ~ა შ~ა შეითქვნეს გარ
დაბანელნი, და განაჩინეს ქორეპისკოპოსად დაჩი, ძე იოანე ქვაბულის ძისა: და
შ~დ მისსა დასვეს ქორეპისკოპოსად სამოელ დონაური: და კ~დ მეორედ მოვიდა
იგივე
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ხალილა არაბი: შეებნეს გარდაბანელნი გავაზს, და გააქციეს ხალილ, და
მოსწყდა
სიმრავლე ფ~დი: და კ~დ დაჯდა ამირად ტფილისს სააკ ისმაილის ძე: ხ~ ხალილ
მოვიდა
მესამედ, და მოკლეს ჯავახეთს: და ძე მისი მოჰმედ მოვიდა ქართლს, მოერთო
მას ბა
გრატ ძე აშოტ კურატპალატისა, და მისცა მას ქართლი:
მეორმეოცდა შვიდი კურატპალატი ბაგრატ, ძე მისი აშოტ კურატპალა
ტისა, და ძმა ადარნასესი, და გურამისი ბაგრატოანი:
ხ~ ამან ბაგრატ, და
ძმათა მისთა, დაიპყრეს არტანუჯით გამოღმართ მათი ნაქონები იგი მამული
მამისა მათისა, და ჰმორჩილებდეს სარკინოზთა. ხ~ ვითარ მოვიდა მოჰმედ ქართლს
და მიერთო მას ბაგრატკურატპალატი: მაშინ გამოვიდა საჰაკ ამირა ტფილელი
ლაშქრითა, და დადგა რეჵს: ხ~ მოჰმედ და ბაგრატ წარიღეს უფლის ციხე, და მოვიდეს
კახნი გარდაბანელნი შველად საჰაკისა: შეიბნეს რეჵს, დაიბრძოლეს: და იყო ბრძო
ლა ძლიერი მათშ~ს: და არცა იგინი გაიქცნეს, და არცა იგინი: ვ~ემდის გაიყარნეს: და
აიყარა მოჰმედ და წარვიდა ბარდავს: მაშინ მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდა
დით, რ~ლი გამოეგზავნა ამირ მუმლსა სპითა დიდითა, შემუსრნა ყ~ლნი სომხითი,
და ტყვე ყვნა ყ~ნი მთავარნი მათნი: და მოვიდეს მუნით, და მოადგა ტფილისს: რ~ არა
მორჩილობდეს, და მოკლა ამირა ტფილისისა საჰაკ: და შემუსრა ტფილისი, და დაწ
ვა ცეცხლითა: და მოაოჵრნა ყ~ნი არენი მისნი: მაშინ გამოვიდა თევდოსი მეფე აფხ
აზთა წინააღმდგომად მისსა, და დადგა კვერცხობსა: ხ~ ბუღა ვ~ა ცნა, წარავლინა
ზირაქ სპასალარი თჴსი, და ბაგრატ კურატპალატი, და შეებნეს და გააქციეს
აფხაზნი, და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი: და თევდოსი მეფე წარვიდა მეოტი
გზასა დვალეთისასა: კ~დ უკვე მოქცეულთა დაუდგეს წინა გარდაბანელნი ჯვა
რის გვერდსა, და ავნეს დიდად ლაშქართა: ხ~ ვ~რ ცნა ბუღა აღიყარა მუნით, და
მოვიდა ჭართალეთს, და დადგა მუნ შინა, და ლამოდა შესვლასა ოვსეთად, და შევი
და ცხაოტამდის: ხ~ აბულბაზ სომეხთა ერისთავმან, და გურამ მამფალიმ ძმა
მან ბაგრატ კურატპალატისამან, მიუთხრეს მთეულთა, რათა არა შეუშვან:
ხ~ მათ განიხარეს და განწირნეს მძევალნი მათნი: უშველა ღ~თნ რ~ მოვიდა თოვლი,
დაუდგეს წინა და შეებნეს: და მოსცა ღ~თნ ძლევა, და მოკვდა სარკინოზთაგან ური1-27 სტრ., 176
ცხვი, და ცხენმან მათმან მოძოა იელი, და დაიჵოცა ფ~დი: ხ~ სიმრავლისაგან
ლაშქრისა
არა ჩნდა, რ~ იყო სიმრავლე მისი ვითარ ასოციათასი, შეიქცა გარე და დაიზამთრა
ბარდავს, და შეიპყრა ხუცისა ვინმე ძე, რ~ლი გამთავრებულიყო: და შემუსრა გარ
დაბანი: განაღო კარი დარუბანდისა: და გამოიყვანნა ხაზარნი სახლი სამასი: და დაასხ
ნა იგინი შანქორს, და დარიელით გამოიყვანნა ოვსნი ვითარ სახლი სამიათასი: და და
სხნნა დმანისს: და ენება შესლვა ზაფხულის ოვსეთად: ხ~ ამირ მუმლმან ვითარ
ცნა ვ~დ ხაზართა ტომთა მისთა ზრახავს: მოუვლინა ბუღას რათა დაუტეოს ქართლი
მოჰმედს ხალილისძესა: წარვიდა ბუღა, და ამირობდა მოჰმედ ხალილისძე: და გარ

დაადგინა ამირ მუმლმან მოჰმედ: და დაადგინა ისე შიხისძე ნათესავი მოჰმედისივე:
და ქორეპისკოპოსი იყო გაბრიილ დონაური, ძმა სამოელ ქორეპისკოპოსისა: და
წარვიდა
ისე: და მოვიდა სხვა ამირა, რ~ლსა ერქვა სახელად აბრამ: და კ~დ მოვიდა ამირად ხა
ლილისძე მომედ: და უფროს ნებიერად დაიპყრა ყოველი ესე ქ~ყნა, სომხითი,
ქართლი, და რანი, და წარვიდა ხალილის ძე: და დადგა ამირად კაცი საჰაკის მონათაგა
ნი, სახელით გაბულუც: ხ~ გურამ ძემან აშოტ კურატპალატისამან: და ძმამან ბა
გრატ კურატპალატისამან, შეიპყრა გაბლუც, და წარსცა საბერძნეთად, რ~ გა
ნდიდებულიყო გაბულუც, დადაემორჩილნეს გარდაბანელნი, და ჰბრძოდა აშოტ მა
მისძმისწულსა მისსა ძესა სუმბატ სომეხთა მეფისასა, ძმასა გურამისასა: ხ~
გუარამს დაეპყრა ჯავახეთი, თრიალეთი, ტაშირი, აბოცი, დაარტანი, და ჰბრძო
და სარკინოზთა, ზოგჯერ სძლის გურამ, და ზოგჯერ სარკინოზთა: ხ~ გურამ გა
ნუყო ქ~ყნანი ძმათა თჴსთა, ადარნასეს, და ბაგრატს: და აბოცი განუყო ცოლისძმა
სა თჴსსა სომეხთა მეფესა: და შ~დ ამისა გარდაიცვალა ადარნასე ძმა ამის,
გურამისა, და ძე აშოტ კურატპალატისა: გარდაიცვალა ბაგრატ კურატპალატი,
ძმა ამის ადარნასესი: ქ~კსა, ჟვ: ხ~ დაუტევნა სამნი ძენი: დავით, აშოტ, და ადარნა
სე: გარდაიცვალა ესე ადარნასე, ქ~კსა, ჟ~დ: გარდაიცვალა აშოტ, ძმა ამის ადა
რნასესი, და ძე ბაგრატ კურატპალატისა: ქკსა რ~ე: მას ჟ~ა გამოვიდა აფხაზთა მე
ფე გიორგი ძმა თევდოსესი, და დემეტრესი, ძე ლეონისი: დაიპყრა ქართლი, და დაუ
ტევა ერისთავად ჩიხას ძე დემეტრესი: და ვითარ გარდაიცვალა გ~ი აფხაზთა მეფე,
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დარჩა ძე დემეტრესი მცირე, რომელსა ერქვა ბაგრატ. რ~ი იცნობების ექსო
რია ქმნილობით: და ცოლმან გ~ი მეფისამან მოკლა ტინინე, ძე დემეტრესი, ერისთა
ვი ჩიხისა: და ეცრუა იგი იოანე მთავარსა შავლალიანსა: და შთააგდეს ბაგრატ
ზღვასა: ხ~ ღ~თნ განარინა იგი, და მიიწია კოსტანტინეპოლედ: და მოჰგვარა მეფემან
ი~ნე, ძესა თჴსსა ადარნასეს ცოლი, ასული გურამ აშოტისძისა: და მოკვდა ი~ნე მეფე
აფხაზთა, და მეფობდა მისწილ ძე მისი ადარნასე: მაშინ ეპყრა ლიპარიტს ქ~ყანანი
თრიალეთისანი: აღაგო ციხე კლდე კართა, და იპატრონა დ~თ ძე ბაგრატ კურატპა
ლატისა:
მეორმეოცდა რვა მეფე კურატპალატი დავით ბაგრატოანი ძე ბაგრატისა:
ხ~ ამას დავით კურატპალატსა აღუდგა მტერად ნასრა, ძე გურამ მამფლისა,
რ~ი იყო მამისძმა ამის დავითისი: ხ~ ესე ნასრა ბიძის ძე ამა დავით კურატპალატისა
და გურგენიყვნენ აფხაზთა კერძ, და დავით დალიპარიტ უშველიდეს სომეხთა,
და იბრძოდეს სომეხნი, და აფხაზნი ქართლსა ზ~ა: მას ჟ~ა მონაზონიქმნა გურამ:
ხ~ ამან დავით კურატპალატმან აღაშენა ეკლესია ხახულისა: და ვითარ მოკვდა
კახთა ქორეპისკოპოსი გაბრიილ დონაური: დაჯდა ქორეპისკოპოსად ფადლა არევ
მანელი, კაცი ბრძენი, და საქმის მეცნიერი: მას შინა ჟ~ა მოიტყუა ნასარ ძემან
გურამ მამფალისამან დავით გურამკურატპალატი: და მოკლა იგი, ქ~კს, რ~ა:
და დაუტევა ძე სახელით ადარნასე, რ~ი მეფე იქმნა შ~დ მამისა თჴსისა: გარდაი
ცვალა აშოტ კეკელა ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ დიდისა: ქ~კს პზ: გარდაიცვა
ლა სუმბატ მამფალი არტანუჯელი, ძმა აშოტ კეკელასი, და ძე ადარნასესი,

ძისა აშოტ დიდისა: ქ~კს რთ: გარდაიცვალა ძე ამის სუმბატისა, დავით მამ
ფალი, მონაზონ ქმნილი, ქ~კს რჳგ: გარდაიცვალა სუმბატ ერისთავთ ერის
თავი, ძე მის დავით მამფალმონოზონისა: ქ~კს სჲ: და დაუტევა ძენი ორნი დ~თ
და ბაგრატ: გარდაიცვალა ესე ბაგრატ ძე სუმბატისი, და ძმა დავითისი, ქ~კს
ს~ჲ: მასვე წელსა, რომელსა წელსა მოკვდა მამა მისი სუმბატ, და დაუტევა ძენი
ორნი, გურგენ და სუმბატ: ხ~ გურგენ დაუტევა ძე ერთი სახელით დემეტრე,
და სუმბატ დაუტევა ძე ერთი სახელით ბაგრატ: გარდაიცვალა გურგენ
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კურატპალატი, ძმა სუმბატ მამფალი არტანუჯელისა, და ძე ადარნასესი ძი
სა აშოტდიდისა: ქ~კს რია: გარდაიცვალა აშოტ კუხი, რ~ნ აღაშენა ტბეთი საე
პისკოპოსო ძე მის გურგენ კურატპალატისა, ძმა შოტ კუხისა, ქ~კს რლჲ: გარ
დაიცვალა ადარნასე ერისთავთ ერისთავი, ძე გურგენ კურატპალატისა ქ~კს
რ~ივ: და დაუტევნა ორნი ძენი, დავით ერისთავთ ერისთავი*, <note>*და გრგენ ე
რისთავთ ერის
თავი: გარდაი
ცვალა ესე გ
რგენ ერისთავთ
ერისთავი</note> ძმა დავით ერისთავთ
ერისთავისა, ქ~კსა რჳა: გარდაიცვალა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელი, ძე სუმ
ბატ მამფალ ანთჴპატი არტანუჯელისა, ძისა ადარნასესი: და ძმა მამფალ დავით
მონაზონ ქმნილისა, ქ~კს რკთ: გარდაიცვალა ადარნასე ყოფილი, და მონაზონ ქმ
ნილი ვასილი, ძე მის ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა, ქ~კსა რჳე: გარდაიც
ვალა აშოტ, ძმა ადარნასე მონაზონქმნილისა, და ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელი
სა: ქ~კს რნთ: გარდაიცვალა დავით ერისთავთ ერისთავი, ძე ბაგრატ მამფალ
არტანუჯელისა, და ძმა ადარნასე ყოფილ ბასილისა: ქ~კსა რკჲ: გარდაიცვალა
გურგენ ერისთავი, ძმა ამის დავით ერისთავთ ერისთავისა, და ძებაგრატ მამფალ არტანუჯელისა, ქ~კს რმკ: გარდაიცვალა გურგენ ძე მის გურგენ ერისთავისა,
ძისა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა: ქ~სა რპჲ:
ხოლო ვიწყოთ ჩუენ პირველივე ამბავი იგი დავით კურატპალატისა, რ~ი მოკლა
ნასრიმ მამისძმისწულმან მისმან, ძემან გურამ მამფალისამან: ამისთჴს შეუკრ
ბეს ნასრის მტერად სომეხნი დალიპარიტ, და ქართველნი: და აშოტ ძმა დავითისი,
და მათთანა სარკინოზნი: და შეებნეს ნასრის და გააქციეს, და მუხვნეს ციხენი, და
წარვიდა ნასრი მეოტი კოსტანტიპოლედ წ~ე ბერძენთა მეფისა, იყოფოდა მუნ მრა
ვალჟამ: დადასვეს ქართველთა მეფედ ადარნასე ძე დავით კურატპალატისა:
მეორმეოცდა ცხრა მეფე ადარნასე, ძე დავით მეფე კურატპალატისა ბაგრა
ტოანი: ბ: ადარნასე:
ხ~ ამან ადარნასემ მეფობასა შინა მისსა აღაშენა
ბანა ჵელითა კჴრიკე ბანელისათა, რ~ლი იგი ქმნა პირველ ეპისკოპოს ბანელ
ხ~ მასვე ჟამსა შესრულიყო ბაგრატ ძე დემეტრე აფხაზთა მეფისა საბერძნე
თად, კოსტანტიპოლედ: და მოსცა ბერძენთა მეფემან ლაშქარი, და გამოგზავნა ზღ

ვით, და ნავით, შემოვიდა აფხაზეთად, და მოკლა ადარნასე ძე იოანესი, და დაიპყრა
აფხა
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ზეთი: ხ~ ამან ბაგრატ მეფემან შეირთო ცოლი ადარნასესი ცოლად, ასული გუ
არამ მამფალისა, და გამოიყვანა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან ნასრ ცოლისძმა მისი
საბერძნეთით, და მისცა ლაშქარი, და მუნით გარდამოვიდა ნასრი სამცხეს, და შე
იპყრნა სამნი ციხენი ოძრჵე, ჯვარის ციხე, და ლომსიანთა გუარამისივე აღშენე
ბული: და მუნცა შეიკრიბნა სხვანი ლაშქარნი ურიცხვნი, და მომართა ადარნა
სეს ქართლისა მეფესა, ძესა დავით კურატპალატისასა: ხ~ ადარნასე მეფე ძე
დავით მოკლულისა განვიდა ბრძოლად მისსა: და მიჰყვა მისთანა შეწევნად გურ
გენ კურატპალატი: რ~ი უწინარეს ამის ადარნასე მეფისა კურატპალატი იყო
და შვილნი მისნი, და მათთანა სომეხნი: დაჰყვეს ბრძოლა და ომი დიდძალი მტკა
რსა ზედა: და შეეწია ღ~ი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა, და იძლივნეს ნას
რი, და აფხაზნი, და ბაყათარ მთავარი ოვსი, და მეოტიქმნეს, და შეიპყრნეს ნა
სრ, და მოკლეს ჵევსა შინა სამცხისასა, სოფელსა რომელსა ეწოდების ასპინძა:
ქ~კს რჲ: და არა დაუშთა შჴლი, და აღიჵოცა სახსენებელი მისი: გარდაიცვა
ლა გუარამ მამფალი მამა ნასრესი, და ძე აშოტ დიდისა: ქ~კს რბ: გარდაიცვა
ლა აშოტ ძე გუარამ მამფალისა ძისა აშორტ დიდისა, და ძმა ნასრასი, ქ~კს პთ:
ხ~ ოდეს არა მომკუდარიყო გურგენ კურატპალატი ძე ადარნასესი ძისა აშოტ
დიდისა: წარმოვიდა ესე გურგენ ტაოთ კალმახით მამულით თჴსით, ცხოვრებად
შავშეთს დაარტანს, და მისსა შ~დ შეიმტერნეს ურთიერთას, და შეკრბეს ლაშქარი
ერთმანერთსა ზედა: ერთკერძო გურგენ კურატპალატმან და ერთა მისთა: მეორე
კერძოსა ადარნასე მეფემან, და ბაგრატ არტანუჯელმან: მოვიდეს ესენი ჵევსა
არტანისასა სოფელსა მგლინავს, და ჰბრძოდეს ერთმანერთს, და მეოტიქმნა გურ
გენ კურატპალატი, ქ~კს რია: რომლისა სიკვდილი ზემორცა აღგვიწერია: და ა
მისსა შ~დ განძლიერდა ფადლა ქორეპისკოპოსი, და დაიმორჩილნა გარდაბანელ
ნი: და შ~დ მისსა დაჯდა კ~კე ქორეპისკოპოსად, და დაიპყრობდეს ქართლსა აზნაურ
ნი: მას ჟ~ა გამოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე დაიპყრა ქართლი, და დაემტე
რა სომეხთა მეფე სუმბატ ტეზერაკლი, და გამოილაშქრა სპითა დიდითა, და მოადგა
უფლისციხესა, და მოიღეს პალანკურდანი, აღმოაგეს ზემო კერძო, და წარიღეს
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ციხე ფერჵითა, ხ~ კ~დ იმზახნეს სუმბატ და კოსტანტინე, და უკმოსცა უფლისციხე, და
ყოველი ქართლი: ხ~ ამისა შ~დ მოვიდა ამირა აგარიანი, სახელით აბულკასიმ, ძე აბუ
საჯისი არაბელი: რ~ი გამოეგზავნა ამირ მუმლსა სპითა დიდითა და ურიცხვითა,
რ~ლთა
არა იტევდა ქ~ყანა, და მოვიდა პ~დ სომხითს, და მოსრა ყ~ლი სომხითი, სივნეთი,
ვაეძორი,
და ასფურაგანი: მაშინ სუმბატ სომეხთა მეფემან, ვერ დაუდგნა ზარისა მისგან
და წარმოვიდა მუნით მეოტებით, და მისმიერთა მთათა აფხაზეთისათა, და მუნ
იყოფოდა:

და მოვიდა აბუსაჯის ძე ტფილისს, და მას ჟ~ა ამირა იყო ჯაფარი ძელისი. მოვიდა და
მოად
გა უჯარმოს, და შიგან დგეს სამასი ოდენ კაცნი, და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა
და ვითარ იხილეს რომელ ვერ დაუდგმიდეს: ამისთჴს აღგდეს ღამით და გარდაიხვე
წნეს, რნ~იმე წარვიდეს, და რნ~იმე ეწყუნეს და დაჵოცნეს: ვ~ა ცნეს ბოჭორმელთა ცი
ხოვანთა წაღება უჯარმოსა, დააგდეს ციხე და გარდამოიხვეწნეს: ხ~ რა~ჟს მოვი
დეს მუნ, პოვეს იგი უკაცური, და თქვეს რ~ი ბაკი იყო მას შ~ა ფიცხლად შეგვებნეს,
რ~ლი
ციხეა იგი უკაცურად დაუგდიათ, და დაიჭირეს ბოჭორმაცა, და დაიჭირეს ციხედვე:
და უჯარმის ზღუდენი დაარღვივნეს: ხ~ კუირიკე ქორეპისკოპოსმა ვითარ იხილა
რ~ლ
არა იყო ღონენი მისი: ამისთჴს მიენდო ფიცითა: მივიდა და ნახა, და ჰკითხა ვინ
გაწვია აქა მოსვლა: და უთხრა მაწვია დედამან ჩემმან და თქვა არა ვატკივნო გული ერთი
სა შემხედვარსა, და შეუყუარდა სიკეთისა მისისათჴს და განუტევა, გარნა ბოჭორმა
თჴთ დაიჭირა: შ~დ ამისა შ~დ მოვიდა ქართლად, და მოაოჵრა ქართლი: და ვ~ე იგი
შემოვიდო
და მოარღვივნეს ზღუდენი უფლისციხისანი, რ~ლარა დაიმჭირონ: შევიდა მუნით
სამცხეს, და მოაოჵრა სამცხე და ჯავახეთი, და მოადგა ციხესა თმოგვისასა: და ვითარ
იხილა
სიმაგრე მისი და სიმტკიცე, აღიყარა მუნით და მოვიდა ყველს, და მოადგა გარე,
დაუწყო
ბრძოლად: ხ~ იყო მუნ შიგან ჭაბუკი ერთი, სახელით გობრონ: ებრძოდა შიგნით გა
მოღმართ, დღეთა ყ~თა, მოყუასთა მისთათანა: და ვითარ წარიღეს ციხე შეიპყრეს
წმიდა გობრონ დააწამეს: რ~ლისა წამება მისი აღეწერა ვრცელად, წ~ნ მამამან ჩვენ
მან სტეფანე მტბევარმან ეპისკოპოსმან: და ვითარ აიღეს ციხე იგი, აღიყარა მუ
ნით დაწარვიდა დვინად ქალაქად: ხ~ მუნმოვიდეს, და უთხრეს ვ~დ სუმბატ მეფე შე
ვიდა ციხესა კაპოეტისასა, და მსწრაფლ აღიყარა დამიმართა ციხესა მას რ~ლსა
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შინა იყო სუმბატ მეფე სომეხთა და ამცნო ლაშქარსა თჴსსა, რათა ყ~ლი კაცი რ~ლი
პოვონ ცოცხალი მოიყუანონ წ~ე მისსა, და მოვიდა და მოადგა ციხესა კაპოეტისასა, და
ცი
ხოვანთა დედაწული რ~ი პოვეს გარეგნით დაიპყრეს ჵელთა: და ამისთჴს გამოსცეს
ციხე იგი, და შეიპყრეს სუმბატ მეფე, და წარიყუანეს დვინს, ჩამოჰკიდეს ძელსა, და
მოკვდა: შ~დ ამისსა ვითარ გარდაჵდეს წელნი რაოდენნიმე, და მოეშენა ქართლი:
მაშინ
უჵმო კ~კე ქორეპისკოპოსმან კოსტანტინე აფხაზთა მეფესა, და ჩავიდეს ჲრეთად, და
მო
ადგეს ციხესა ვეჟინისასა: აფხაზთა მეფე მოადგა ზედა კერძო, და კ~კე ქვემოთ: და ვ~რ
მისწურეს წარღებად: მაშინ ადარნასე პატრიკი მოვიდა, და პარასკევსა ჯ~ა მიუპყრა
ზავის პირი: მოსცა აფხაზთა მეფესა არიში გავაზინი, და კ~კეს ორჭობი: და ესრეთ და

იზავნეს და შეიქცეს: მაშინ მოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე, დაილოცა ალავე
რდს წმიდის გიორგის წ~ე, და შემოსა ხატი მისი ოქროთა: ხ~ ლაშქარი მისი უფროსი
წარავლინა გზასა გარესა, და ფ~დ პატივსცა კ~კე ქორეპისკოპოსმან, და წარვიდა ქ~ყა
ნად თჴსად: შ~დ მცირედთა დღეთა გარდაიცვალა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე, და
იშლებოდა ქვეყანა აფხაზეთისა ჟამრაოდენმე: რ~ ესხნეს ძენი ორნი კოსტანტინე
მეფესა: ერთი უხუცესი, და მეორე რ~ი უშვა მეორემან ცოლმან უმრწემესი: უხუცესსა
ერქვა გ~ი და უმრწამესსა ბაგრატ: და იყო მათშ~ს ბრძოლა ფიცხელი რ~ი
თჴთოეულად
ჰპოო ცხოვრებასა მათსა: ხ~ ესე ბაგრატ სიძე იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა,
ძისა ადარნასე ერისთავთ ერისთავისა, რ~ი იყო ტომად ბაგრატოანი, რ~ისა
სიკ~დილი
ზემორე აღგვიწერია: ხ~ ესე გურგენ უშველდა ბაგრატს ყოვლითა ძალითა მისითა ვ~ე
არა მიიცვალა ბაგრატ არა იყო მშვიდობაჳ შ~ს მათსა: და შ~დ სიკ~დილისა მისისა
მიიღო
სრულებით მეფობა აფხაზთა გიორგიმ: იყო ესე გ~ი მეფე სრულითა ყ~ითა სიკეთითა
დაახოვნებითა, ღ~თისმოყუარე: იყო უმეტეს მაშენებელი ეკლესიათა: მოწყალე
გლახაკ
თა, უხვი და მდაბალი, და ყ~ითა კეთილითა, და სათნოვებითა სრული: ამან განაგნა
და განაწყვნა ყ~ნი საქმენი კეთილნი მამულისა სამეფოსა თჴსისა: ამან აღაშენა
სა ჭყონდიდის ეკლესია, და შექმნა საეპისკოპოსოდ, და განაშვენა იგი ნაწილითა
მრავალი
თა წ~თა მარტვილთათა: მას ჟ~ა გარდაიცვალა კ~კე ქორეპისკოპოსი, და დაჯდა მის
წილ ფადლა ძე კ~კესი: და ამან აღაგო ციხე ლოწობანთა: ამასვე ჟ~ა მოვიდეს სა1-27 სტრ., 182
რკინოზნი, რ~თა უჵმობენ საჯობით, და მოტყვენეს კახეთი, და დაწვეს ჯ~ი მცხეთა
და შეიქცეს და წარვიდეს, და წარიტანეს თანა ჯ~ი პატიოსანი დაჭრილი: და შ~დ მისსა
შეედვათ სნება მუცლისა, და გულის ხმაყვეს რ~ლ ჯვარისაგან ევნოთ: და ამისთჴს
შეკრიბეს ნაწილნი, და წარმოსცნეს ქართლსავე: ხ~ მათ ჩაკრიბნეს ნაწილნი იგი
ბუდესა შ~ა, და აღმართეს ადგილსავე თჴსსა, და ჲრეთსავე მეფობამდე იშხანიკისსა პი
რველნი ყოველნივე იყვნეს მწვალებელნი: ხ~ იშხანიკ დისწულისწული იყო გუ
რგენ ერისთავთ ერისთავისა: და დედამან მისმან დინარ დედოფალმან მოაქცივნა მა
რთლმადიდებელად, და სალართა დაეპყრა მაშინ ბარდავი, და ადარბადაგანი: ხ~
გიორგი აფხაზთა მეფემან მისცა ქართლი ძესა თჴსსა უხუცესსა კოსტანტინეს: რ~
მაშინ გარდაცვალებულიყო მეფე ადარნასე, ქ~კს რმგ: და გარდაიცვალა
ძე ამის აშოტ კურატპალატი: ქ~კს როდ: გარდაიცვალა ძმა ამის აშოტ კურა
ტპალატისა მეფე დავით, ქ~კს რნზ: გარდაიცვალა ძმა ამათი, და ძე ადარნასე
მეფისა ბაგრატ მაგისტროსი კურატპალატი ქ~კს რჳე: გარდაიცვალა ძე ამის
ბაგრატისა, ადარნასე კურატპალატი, ქ~კს რპაჱ გარდაიცვალა ბაგრატ
ძე ამის ადარნასე კურატპალატისა, ქ~კს რპთ: გარდაიცვალა დავით ერის
თავთ ერისთავი, ძმა ამის ბაგრატისი, ქ~კს რპ~ვ: გარდაიცვალა სუმბატ მეფე
კურატპალატი, ძე ადარნასე მეფისა, და ძმა დავით მეფისა, ქ~კს როჲ: და დაუტე

ვნა ძენი ორნი ბაგრატ რეგუნი, რ~ი შ~დ მამისა თჴსისა მეფე იქმნა: და ადარნასე
კურატპალატი გარდაიცვალა: ქ~კს სგ: გარდაიცვალა ძე ამის ადარნასესი
დავით დიდი კურატპალატი აღსავსე სიკეთითა, რომლისა ამბავი ქვემორე სიტყუა
მან ცხადჰყოს, სკა, გარდაიცვალა მამის ძმა ამის დავით კურატპალატისა, და ძე
სუმბატ მეფე კურატპალატისა ბაგრატ მეფე რეგუნი, ქ~კს სიდ: გარდაი
ცვალა ძე ამის ბაგრატ მეფე რეგუნისი სუმბატ, ქ~კს სიბჱ და არა დაუშთა
შჴლი:
მეორმეოცდა ათე მეფე ქართლისა კოსტანტინე, ძე აფხ
აზთა მეფისა:
ხოლო ამან მეფემან კოსტანტინემ, ძემან გ~ი აფხაზთა
მეფისამან ვითარ დაყო მეფობასა შინა წელიწადი სამი, იწყო მტერობად მამისა
თჴსისა, და ეძიებდა მეფობასა აფხაზთაცა, და ვითარ გამოცხადნა საქმენი მისნი,
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შედგა იგი უფლისციხეს: და შეუდგეს თანა ტბელნი, და სხვანი მრავალი აზ
ნაურნი: ხ~ გ~ი მეფემ ვითარ დაიდასტურა განდგომა ძისა თჴსისა, მაშინ გამოილა
შქრა ყოვლითა ძალითა თჴსითა, და მოიყუანნა ტაოელნი მეფენი, რ~ლთა გარდაცვა
ლებანი ზემორე აღგვიწერია, რ~ნი მეფობდეს ქვეყანსა მას შ~ა: და მოჴდა ფადლა ქორ
ეპისკოპოსიცა კახეთით შველად გ~ი მეფისა, და მოადგეს უფლის ციხესა, და ჰბრ
ძოდეს მრავალთა დღეთა, და ვერარას ავნებდეს ციხესა, რ~ლ მრავლად დგეს
შიგნით: ზოგსა დღესა შეიბნიან ცხენითა: და ზოგსა დღესა ქვეითნი: მაშინ მეფე
მან გიორგი აბირნა აზნაურნი საზვერელნი ესრე სახედ, გამოვედ ჩვენ წარგიყუა
ნოთ აფხაზეთად, და შშენ დაჯდე მუნ მეფედ, და მამა შ~ი დარჩეს გარეგნით: ხ~ მან
დააჯერა და მოენდო: გარნა აზნაურნი იგი რ~ნი უდგეს თანა უშლიდეს საქმესა
ამას, და მან არა ისმინა მათი, და გამოვიდა ღამე ტივითა მტკვარსა, და ვითარ
განეწურა
პირსა მტკურისასა, ვერღარა დაითმინეს, და მიეტევნეს შეპყრობად: მაშინ
ვითარ აგრძნა ზაკულება მათი შეაქცივნა ტივნი გარე, და ჩაჰჵდეს ადგილსა სა
და ტივნი გადგებოდეს, შეიქნა ჵმა გამოვიდა მეფე, და ყ~ლი ლაშქარი, და დაცვეს
ციხის გარეშემო, და რა~ჟს განთენდა იწყეს ძიება: ხ~ იგი გამოსრულიყო წყლით,
და შესრულიყო ნაპრალსა კლდისასა, და მუნ დამალულიყო: პოვა იგი კაცმან ვინ
მე უნდომან, შეიპყრეს და მოჰგვარეს მეფესა გიორგის, და მან გააჰპატიჯა ბორო
ტად: რ~ პ~დ დასწვნეს თვალნი: და მერმე გამოყვერეს, და მოკვდა კოსტანტინე მეფე
ხ~ აზნაურნი რ~ნი დგეს ციხესა შ~ა მინდობით გამოიყუანნეს, და ტბელნი განუტევნა
მშვიდობით, და წარვიდეს იგინი ასფურაგანს: გარდაიცვალა კახთა ქორეპისკოპო
სი ფადლა, და დაჯდა ქორეპისკოპოსად კ~კე: და ამისა შ~დ გადგეს აზნაურნი
გარდაბა
ნელნი, და იწყეს ზრახვად გიორგი მეფისა: მაშინ გამოილაშქრა გ~ი მეფემან, ჩავიდა
კახეთად, მოწვა და ასწყვიდნა, და წარვიდა თჴსადვე ქ~ყანად: და კ~დ მოვიდა და
დადგა ატენს,
და აუწყა ყ~ა ლაშქარსა თჴსსა კ~დ შთასლვა კახეთად: რ~ იყო მაშინ ძე მისი ლეონ
ერის

თავად ქართლისა: ხ~ ვითარ ცნა კ~კე რ~ლ ვერ დაუდგმიდა წინა აღდგომად, ამის
თჴს მოვიდა წ~ე მათსა: და კ~დ ენება გაპარვა ზაკვით, მაშინ შეიპყრა ჵელთა, და
წარვიდა კახეთად, რათამც დედაწული მისი აკრიბა ჵელთა, და ცნეს აზნაურთა
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ქართლისათა და გარდაეხვეწნეს, და მოერთო შურტა ძმა კ~კე ქორეპისკოპოსისა
გ~ი მეფესა, და მოუტანა თანა ციხე მისი უჯარმო, და ეუფლნეს სხვათაცა ციხეთა
კახეთისათა თჴნიერ სამთა ციხეთა, ნახჭევანისა, ბოჭორმისა, და ლოწობანთასა,
ლოწობანი ჰქონდეს ი~ნე არისის ძესა, და გამაგრდა შიგან, გაწირა პატრონი, აუგეს
შურისციხე, დადაუყენნეს ში[.]გან ლაშქარნი, და ციხე მარნისა ჰქონდა მაშინ სახუ
ას არისის ძესა ძმასავე იოანესსა: ლამოდა მსგავსად ძმისა თჴსისა მკლავითა დაჭირ
ვასა: მაშინ მივიდა მეფე მუნ, და უბრძანა შებმა ლაშქართა: ხ~ მათ წარიღეს ციხე ი
გი ფერჵითა, და ხახუა შეპყრობილი მოიყუანეს წ~ე მეფისა, და მეფემან წარსცა პყრო
ბილად ჯიქეთს: და ციხე ნახჭევანისა ჰქონდა ფადლას ძესა კ~კესა, და იგიცა გამაგრ
და შიგან: ხ~ ვითარ იხილა კ~კე ქორეპისკოპოსმან რ~ არღარა იყო ღონე მისი, ამისთჴს
ითხოვა სიმტკიცე ცოცხლებით გაგზავნისა: და დაულოცა კახეთი გ~ი მეფესა: ხ~
ლეონ ძე
მეფისა არა ლამოდა განტევებასა კ~კესა, რ~ არცა პ~ლ შეპყრობასა იყო ნება მისი, გარ
ნა არა უსმინა მამამან მისმან: და კ~კემ ესე პირი ითხოვა, რათა მას ზამთარ არა აღი
ღონ ციხე ბოჭორმისა: და შ~დ აღვსებისა წარვიდეს, და ნება სცეს: ამისთჴს აღიღ
ეს მისგან ციხე ნახჭევანისა: და შჴლი ერთი უმრწემესი სახელით დავით მძევ
ლად, და განუტევეს დღესა ლამპრობასა, და წარვიდა მეფე აფხაზეთად, და კ~კე შევი
და ბოჭორმას: ეკაზმოდა და ლამოდა შ~დ აღუსებისა წარსვლასა: მაშინ შეეზრახნეს
აზნაურნი ქართველთანი, და მათთანა კახნი: გოდერძი მგდეორი, მამა ყანჩიელი, დაჩი, კორინთელი, ი~ნე და დაჩი ძმანი სხვილოსელნი, გრიგოლი და სარა ძმანი ფხ
ვენელნი: და მათთანა ორმეოცდა ათი აზნაურნი სხვანი, და მიერთნეს კ~კეს, დაუწ
ყეს ბრძოლად ციხეთა, და მცირედთა დღეთა წარიხუნეს, და დაარღვივნნეს ყ~ნი ციხ
ენი: შურისციხე ლოწობანთა: და კ~დ ეუფლა კ~კე მამულსავე თჴსსა: მაშინ უთხრ
ეს გ~ი მეფესა წაღება კახეთისა, და დაუმძიმდა დიდად, და აბრალა ყ~თა ვინცავინ აწვია გაშვება კ~კე ქორეპისკოპოსისა: და ვითარ გარდაჵდა ამას შინა ზამთარი იგი კ~დ
გაგზავნა ლაშქარი თჴსი გ~ი მეფემან, და ძე მისი ლეონ უჩინა წინამძღვრად, და
მოვიდა
და მოწვა კახეთი: და მასვე ლაშქრობასა შინა მოართვეს ამბავი მიცვალებისა, დიდი
სა და ღ~თისმოყუარისა გ~ი მეფისა: მაშინ მოუწოდა ლეონ კ~კე ქორეპისკოპოსსა, და
შეკ
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რბეს ბაზალეთს ტბისა პირსა თჴთო ცხენოსნითა, და იუბნეს დღე ერთი ვ~ემდის
განუცხადა მიცვალება მამისა თჴსისა, და აჰკიდა სიყუარული, და უქადა სიძობა
ძისა თჴსისა: და ვ~ა ესმა ესე კ~კეს გარდაჵდა ცხენისაგან, და თაყუანისცემით მოი
კითხა, და მისცა მადლი: განიხარა ზავი და სიყუარული, და უფროსად პირი
მზახობისა
შეიქცა ლეონ, და ეუფლა მამულსა და სამეფოსა თჴსსა: რ~ მაშინვე შთავიდა აფხაზე

თად, და განადიდა ღ~თნ მეფობა მისი მსგავსად მამისა თჴსისა: რ~ იყო იგიცა ღ~თის
მოყუარე, და სავსე ყოვლითა კეთილითა: ამან აღაშენა ეკლესია მოქვისა, და შე
ქმნა საყდრად საეპისკოპოსოდ: აკ~ხა და განასრულა ყოვლითა განგებითა: და ვითარ
ეუფლა მამულსა თჴსსა აღუსრულა აღთქმა თჴსი კ~კეს, და მისცა ასული
თჴსი ცოლად ძესა მისსა, და შ~დ მცირედისა მოკვდა ასული ლეონისა: და კ~დ იწყო
მტერობად კ~კე ქორეპისკოპოსისა, და ძებნად კახეთისა: გაილაშქრა სპითა დიდი
თა: ჩადგა არაგვის პირსა ასწყვიდა მუხნარი და ბაზალეთი, და მასვე ლაშქრობასა
შინა დასნეულდა, და შეიქცა გარე და მოკვდა: და შ~დ მისსა დაჯდა დემეტრე,
მეფედ ძმა ლეონისი: და ეუფლა ესე დემეტრე მეფე ქართლს: და ვითარ მოიწყო სამე
ფო თჴსი გარდაჵდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე: და იყო ძმა ამის დემეტრესი თე
ვდოსი საბერძნეთს, უჵმეს კაცთა ვიეთმე ამის სამეფოსათა რათა გარდამოვიდეს
ძმისა თჴსისა ზედა: რ~ სიცოცხლესავე დიდისა გ~ი აფხაზთა მეფისასა, გაეგზავნეს
ორნი შჴლნი საბერძნეთს თევდოსი, და ბაგრატ რათა მუნ იზრდებოდიან. ამი
სთჴს რათა შ~დ სიკ~დილისა მისისა არა იყოს მათშორის ბრძოლა და ჵდომა: მაშინ
გამოვიდა
თევდოსი საბერძნეთით, მოვიდა სამცხეს და დადგა მარგის, და უჵმობდა მესხთა ა
ზნაურთა, იკრებდა ლაშქართა, და ლამოდა მკლავითა აღებასა მამულსა თჴსსა:
ხ~ დემეტრე მეფემან წარავლინა ლაშქარი თჴსი, და დაესხნეს უგრძნეულად.
გააქციეს თევდოსი, და წარვიდა ქართლს, და მიმართა ადარნასეს ძელელს მთა
ვარსა, და შეიყუანეს იგი ძ~მის ციხესა, და მუნით გამოღმართ ეძიებდა საქმე
სა თჴსსა: მაშინ დემეტრე მეფემან მიგზავნა ლაშქარი თჴსი, და მიადგეს ცი
ხესა ძ~მისასა, და ჰბრძოდეს სამთვე ოდენ: და ციხით გამოღმართ ევნებოდა ფ~დ,
და ვ~ა მისჭირდათ ციხოვანთა ითხოვეს ზავი და ფიცი, და სიმტკიცე, რათა განუტეონ
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თევდოსი, და წარვიდეს მშვიდობით: და მათ მიინდვეს იგი, და წარმოზავნეს მშვიდო
ბით, და წარვიდა წ~ე დავით კურატპალატისა, და დაყო მუნ წელიწადი ერთი ოდენ:
ხოლო ესე დავით კურატპალატი იგიარს, რ~ისა სიკ~დილი ზემორე აღგვიწერია, ს~კა
ქ~კსზე, რ~ლი იყო ძე ადარნასე კურატპალატისა, რ~ი იყო ბაგრატოანი: და შ~დ წე
ლიწდისა ერთისა წარმოვიდა ესე თევდოსი ტაოთ, და მოვიდა კახეთად: მაშინ
მოუგზავნა
მოციქული დემეტრე მეფემან კ~კე ქორეპისკოპოსსა, და ჰქვა ესრეთ, რ~ რადგან
გამოვიდა ძმა ჩემი საბერძნეთით, არა დაილევის ჩვენ შ~ს ბრძოლა სიტყჴთა კა
ცთათა: და აწ შუამდგომელობითა შენითა მომანდევ ძმა ჩემი, და ვიყუნეთ ორნივე
სწო
რად უფალ მამულისა ჩვენისა, ვ~ა ვიყვენით უწინარეს მე და ლეონ: და აღიღე
ჩემგან სიმტკიცე და შუამდგომელნი, და შენგან დიდად დავიმადლო საქმე ესე: ხ~
ვითარ ცნა კ~კე ქორეპისკოპოსმან საქმე ესე, და სიტყვა მეფისა დემეტრესი: მაშინ
მოიყუანა თევდოსი, და აწვია მინდობა მისი, და ეტყოდა მე ვიყო მეძიებელი
სისხლისა შე
ნისა, და თევდოსი მიანდო ძმასა თჴსსა და გაგზავნა: მაშინ წარიყვანეს თევდოსი
ფიცითა

და სიმტკიც[...]ითა დიდითა, რ~ლითა ეფუცნეს წინაშე სვეტსა ცხოველს, წ~ე, კ~ზი,
მღ~დლთ
მოძღვარნი, და ყ~ნი დიდებულნი: დავითარ მოვიდა თევდოსი ძმისა თჴსისა წ~ე, და
და
ყვნა დღენი მცირედნი: და შ~დ მცირედისა ხანისა დაემტერა თევდოსის ძმა მისი
დემეტრე, და დაივიწყა შუამდგომელობა ღ~თისა, და შემართა ფიცთა გატეხასა, და
შეიპყრა თევდოსი, და დასწნა თვალნი: და ვითარ იხილეს ესე მყოფთა მამულისა
თჴსისათა, ძიება ყვეს ძმისა მათისა, რომელსა ერქვა ჩალა მეფე: ა~დ ვერ შეუძ
ლეს ამისი ქმნა, რ~ დემეტრე მეფე იყო მჵნე და ახოვანი: და რა~ჟს აღესრულა დემე
ტრე მეფე, იხილეს ყ~თა მკჴდრთა, რ~ლ არღარა დარჩა მკვიდრი აფხაზეთისა და ქა
რთლისა, და გამოიყუანეს თევდოსი ძმა დემეტრე მეფისა, და დასვეს მეფედ: მოვიდეს
კახნი და მოადგეს უფლისციხესა: და იყო მას ჟამთა ერისთავი ქართლისა იოანე,
მარუშის ძე, კაცი ძლიერი, და ერ მრავალი: ამან წარავლინა მოციქული წ~ე დ~თ
კურატპალატისა ტაოს, და აწვიეს რათა გამოილაშქროს ძალითა თჴსითა დააღიღოს
ქართლი: ანუ დაიმჭიროს თჴთ, და ანუ უბოძოს ბაგრატს, ძესა გურგენ მეფეთა
მეფისასა, ასულისწულსა გ~ი აფხაზთ მეფისასა, რ~ლსა ეყოდა დედულად აფხაზე
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თი და ქართლი: ესე იოანე მარუშის ძე ეძიებდა მეფედ ბაგრატს: და ვ~ა მოისმინა
დ~თ კურატპალატმან სიტყუა ი~ნე მარუშის ძისა, წარმოემართა ძალითა თჴსითა,
და მოვიდა ქართლად: და რა~ჟს ცნეს მოსვლა მისი კახთა წარვიდეს ვ~ა მეოტნი, და
დაუ
ტევეს ქართლი: მოვიდა დ~თ კურატპალატი ჩამოდგა ქვაჵრელთა, მოეგება წინა
ქართლისა ერისთავი ი~ნე მარუშის ძე: აღიღო მისგან უ~ისციხე, და მიუბოძა ბაგრა
ტს, და მამასა მისსა გურგენ მეფეთ მეფესა: ამისთჴს ეწოდა გურგენსმეფეთ მეფე
რ~უწინარეს მისსა, ძე მისი ბგრატ მეფე იქმნა აფხაზეთს: ხ~ ამას დ~თ კურატპა
ლატსა არა ესვა შჴლი: და ესე ბაგრატ ძე გურგენ მეფეთ მეფისა, რ~ი ეყოდა მამის
ძმისწულის წულად, გაეზარდა შჴლად თჴსად: და განდიდნა ესე დ~თ კურატპა
ლატი უმეტეს ყ~თა მეფეთა ტაოსთა: რ~ იყო პ~დ ღ~თისმოყუარე, გლახაკთ მოწყალე,
დავრდომილთ შემბრალე: მდაბალი, მშვიდი, დაძვირუხსენებელი: ეკლესიათა
მაშენებელი, ტკბილი, უხვი, კაცთმოყუარე, და ფიჩვოსანთ მოყუარე, ყ~თათჴს კეთილ
ისმყოფელი, და სავსე ყოვლითა კეთილითა: ამან აღაშენა მონასტერი, და საყდა
რი ღ~თისა წ~ჳ ეკლესია ხახულისა: და ვითარ შეიქცა მუნითგან გარე, დაუტევა
ბაგრატ უ~ისციხესა, და მისთანა გამგებელად დაუტევა მამა მისი გურგენ მე
ფეთ მეფე: რ~ იყო მას ჟ~ა ბაგრატ ჯერეთ ასაკსა ზედა თჴსსა უსრულ: მაშინ ამან დიდმან დავით კურატპალატმან, შემოკრიბნა ყ~ნი ქართველნი აზნაურნი
და უბრძანა ესე არს მკვიდრი ტაოსა ქართლისა და აფხაზეთისა შჴლი და გაზრდილი
ჩემი. და მე ვარ მოურავი მისი, და თანა შემწე, ამას დაემორჩილენით ყ~ნი: დადაყ
ნა დღენი მცირედნი დ~თ კურატპალატმან, და წარვიდა მამულსა თჴსსა ტაოსს,
მეორმეოცდა ათერთმეტე მეფე ბაგრატ ძე გურგენ მეფეთ მეფისა ბაგ
რატოანი: ბ ბაგრატ:

ხ~ ვითარ დაჯდა მეფედ ბაგრატ, და წარჵდა
ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე: კ~დ იწყეს მედგრობით ზაკულება, ვ~ა არს ჩვე
ულება ქართლისა აზნაურთა: შეეუბნეს ნაქურდეველთა, და საბოტარე
ლთა: და მოიყუანნეს ლაშქარნი კახეთით, და გასცეს უ~ისციხე, და შეიპყრეს
გურგენ, და ძე მისი ბაგრატ, და დედოფალი გუარანდუხტ, და წარიყვანეს კა
ხეთით: ხ~ რა~ჟს ცნა ესე დ~თ კურატპალატმან დაუმძიმდა ფ~დ, და გამოილაშქრა
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ყოვლითა ძალითა მისითა მოვიდა თრიალეთს შთასვლად კხეთად, და რა~ჟს ცნეს კა
ხთა მოუგზავნეს მოციქული, და მოუპყრეს პირი ზავისა: განუტევნეს გურგენ და
ბაგრატ, და დედოფალი გვარანდუხტ, და შეუქციეს ქართლი და უფლის ციხე,
ხ~ წირქვალის ციხე და გრუი თავთან დაიჭირეს: მას ჟ~ა შ~ა ეპყრა ქართლი, და უ
ფლისციხე გუარანდუხტ დედოფალსა: ესე გუარანდუხტ დედოფალი იყო
ასული გიორგი აფხაზთა მეფისა, და დედა ბაგრატისა: და ვითარ გარდახდა ამას
შინა წელიწადი სამი: და მეფობდა აფხაზეთს თევდოსი მწუხარე: განირყუნა ქ~ყნა
და შეიცვალა ყ~ლი წესი მისი: და განგება პლ~თა მეფეთა განწესებული, და ი
ყუნეს ყ~ნი წარჩინებულნი მის ქ~ყანისანი მწუხარებასა შ~ა დიდსა: მაშინ ა
მანვე ი~ნე მარუშის ძემან, ინება რ~ა მოიყუანოს ბაგრატ მეფედ აფხაზეთისა,
და მისთანა ყ~თა დიდებულთა ერისთავთა, და აზნაურთა აფხაზეთისა და ქართ
ლისათა: გამოითხოვეს ბაგრატ მეფედ, დ~თ კურატპალატისაგან: ხ~ მან დიდი
თა იძულებითა ძნელად აღუსრულა სათხოველი მათი. და ვ~ა პ~დ ვსთქუ უშვილო
იყო
დავით კურატპალატი: და ბაგრატ გაეზარდა შჴლად მპყრობლად ორისავე კერ
ძისა ტაოსა: გარნა რა~ჟს უმკვიდრო ქმნილიყო ქ~ყანა აფხაზეთისა მოსცა მათ სიმტკი
ცითა და მძევლითა, შთაიყუანეს იგი აფხაზეთს დალოცეს მეფედ, და დაემორჩილნეს
ყ~ნი ბრძანებასა მისსა, რ~ განსრულებულიყო ასაკითა: და ვ~რ გარდაჰჵდეს ამას შინა
წელიწადი ორი: იწყო განგებად და საურავად და განმართებად, ყ~ა საქმესა მსგა
ვსად პაპისა მისისა დიდისა გ~ი მეფისა: გინათუ უმეტესადრე ვსთქვა, რ~ ყოვლი
თურთ მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელისა თჴსისა, დიდისა დ~თ მეფი
სა კურატპალატისასა: და იხილვებოდა მისთანა ყ~ლი საქმე კეთილისა: გამო
გზავნა თევდოსი მეფე, დედის ძმა მისი ტაოს წ~ე დავით კურატპალატისა: რ~ ესე
საქმე გამონახა უმჯობესად, რათა ყ~თა კაცთა დიდთა და მცირეთა სასოება კე
თილი, გინათუ შიში უწესოებისათჴს მისსა მ~რთ ოდენ აქ~ნდეს: შ~დ ამისსა,
გარდამოვიდა ქართლს მეფე ბაგრატ, რ~ა განაგნეს საქმენი დაშლილნი ქარ
თლისანი, მოვიდა და დადგა თიღვას: ხ~ მას ჟ~ა აზნაურთა ქართლისათა რ~ლთა
მე არა ენება გარდამოსლვა მისი: რ~ თჴთეულად გააგებდეს საქმეთა ქარ
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თლისათა, დაღაცათუ იყუნეს მორჩილებასა ზედა გარანდუხტ დედოფლისასა,
იწინამძღვრეს ქაფარ ტბელი, მოეგებნეს ბრძოლად, და დაუდგეს თავსა ზ~ა
მოღრისისა: იხილარა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან, აღუზახნა სპათა თჴსთა, მო
ვიდეს და შეებნეს, იოტნეს ქართველნი, რ~ლნიმე დაჵოცნეს: რნ~იმე დაიპყრნეს,

და სხ~ნი კვალად მეოტნი გარდაიხვეწნეს და დაიფანჩნეს: მოვიდესა უ~ისციხესა აღ
იღო ციხე დედისაგან თჴსისა. დაყვნა დღენი მცირედნი განაგნა საქმენი ქართლი
სანი, წარიყუანა დედა თჴსი, და წარვიდა ქ~ყნად აფხაზეთად: და ვითარ ჵელოვანმან
მენავეთმოძღვარმან გააგო ყ~ლი საქმე აფხაზეთისა: რ~ მცირედ ამხილის ყ~თა
ვინ უკვე პოვის ურჩი, და მისა ადგილსა განადიდის ერთგული და მისანდობელი
თჴსი: და შ~დ ამისსა გარდაჵდეს წელნი რაოდენნიმე, იყო კლდე კართა ერისთავი
რატი
და ჰქონდა ციხე ატენისა, და ქართლისაგან მტკვარსა სამხრით კერძო ყოველივე თრი
ალეთი მანგლის ჵევისა, და სკჴრეთი, არა მორჩილობდა ბაგრატს: მაშინ შეიკრიბა
ბაგრატ მეფემან სპა თჴსი, და გარდამოვიდა ქართლად, ენება მოდგომა, და შერე
ვა რატი ერისთავთ ერისთავს: მაშინ უკვე აუწყეს დ~თ კურატპალატსა, და უთ
ხრეს ესრეთ სახედ: არა სადა წარვალს სხვაგან თჴნიერ განმზადებულარს სი
კვდილად შენდა, და შეკრებულ და შეკაზმულიყო გურგენ მამა ბაგრატისი მის
ვლად შვილისა თჴსისათანა: ხ~ დავით კურატპალატი წარმოემართა მსწრაფლ,
და მიუწოდა ლაშქარსა თჴსსა, და უჵმო ყ~თა მეფეთა სომხითისათა: ხ~ მაშინ ჯერეთ
ცოცხალ იყო პაპა ბაგრატ მეფისა ბაგრატ რეგუნი, რ~ლისა სიკ~დილი ზემორე
აღვსწერეთ, იგიცა მოვიდა დ~თ კურატპალატთან, რ~ ეშინოდა ძისა თჴსისა გუ
რგენისგან წაღებასა მეფობისასა: მოვიდეს და დადგეს დლივს სპითა თჴსითა,
რ~ლთა არა იყო რიცხვი, და გაგზავნა ლაშქარი გურგენს ზ~ა: მიეგებნეს წინა გურ
გენს და შეიბნეს გარდათხრილთა თავსა შავშეთისასა, გააქციეს გურგენ, და
შთაიხვეწა მეოტი, და შევიდა ციხესა წეფთისასა: მას ჟ~ა მოსრულიყო ბა
გრატ მეფე თრიალეთს, და დადგა კარუშეთს, გაგზავნა მოციქული, განიცადა
ლაშქარი, და იხილა რ~ ძალითა არა ეგებოდა წინა აღდგომა დ~თ კურატპალა
ტისა: მაშინ დაუტევნა სპანი თჴსნი ადგილსა ზ~ა, და თჴთ მარტო მივიდა წ~ე
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მისსა, ითხოვა შენდობა, და აუწყა ვ~დ სხვისა არარისთჴს მოვედ, გარნა მორჩილები
სათჴს რატისა: ხ~ მან უბრძანა ესრეთ, მითხრეს რ~ლ სიკ~დილად ჩემდა გამოსრ
ულიყავ, გარნა აწ ვსცან დასტური რ~ლ უბრალოხარ, ა~დ მითავისუფლები
ხარ რატის ზ~ა, დაიმორჩილე ვითაც სახედ გწადიან: მაშინ წარმოვიდა სიხარული
თა სავსე, და წარვიდა მას ჟ~ა აფხაზეთადვე, რ~ა ვერა უგრძნას რატიმ, და უგრძნე
ულად მივიდეს, ოდეს არა ჰგონებდეს ვითარ მოიწია ჟამი ზამთრისა, მოვიდა ყ~ითა
ძალითა თჴსითა მეფე ბაგრატ და მოადგა კლდე კართა, იხილა რა ესე რატიმ გა
მოვიდა გარე, და გამოიტანა შჴლი მისი ლიპარიტთანა, შევედრა ბაგრატ მეფესა,
და მისცა ციხე თჴსი მეფესა ბაგრატს, და თჴთ დაჯდა მამულსა თ~სსა არგვეთს:
ხოლო ამას ჟ~ა გარდაცვალებულიყო დ~თ დიდი კურატპალატი ვ~ა ვთქუთ
ზემორ, და ვითარ მოკვდა ესე დავით არა დაშთა ძე, და აოჵრდა იმიერ ტაო, და გამოვი
და ვასილი ბერძენთა მეფე, და მისცნეს მას ციხენი აზნაურთა ამა დავითისთა,
და დაიპყრა ბასილი მეფემან მამული დ~თ კურატპალატისა: და მივიდეს მის
წ~ე ბაგრატ აფხაზთა მეფე, და მამა მისი გურგენ: და მოსცა მათ ბასილი მეფემან
პატივად გურგენს მაგისტროსობა, და ბაგრატს კურატპალატობა, რათამცა
ვითა მტერყვნა ერთმანერთისა მ~რთ მამაძენი ესე, და ამით ღონითა იძმაცვა:

ხ~ გურგენ ჭ~ტი და წრფელი იყო, და ვერა აღძრა გული მისი ზაკვითა ამით მიზეზი
თა, და ვერ უძლო ვერას ღონისძიებითა: და შ~დ ამისა რაოდენთამე წელთა, გარდაი
ცვალა ესე გურგენ მეფეთ მეფე მამა ამის ბაგრატ მეფისა, და ძე ბაგრატ მეფე
რეგუნისა: ქ~კს სკჲ: და შ~დ ვ~რ წარჵდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე, და
ვითარ ვსთქუ პ~ლვე მოიწყვნა და განაგნა ყ~ნი საქმენი აფხაზეთისანი, ურჩ
ნი თჴსნი შეცვალნა დიდებისაგან, და ადგილთა მათთა დაადგინნა ერთგულ
ნი და მოსწრაფედ მორჩილნი ბრძანებათა მისთა, და წარემატა ყ~თა მეფეთა აფხაზ
ეთისათა ყ~ითა განგებითა, და განიმრავლა ლაშქარი თჴსი უმეტეს ყ~ისა ჟ~ისა,
გამოილაშქრა ყ~ითა სპითა თჴსითა და გარდამოვიდა ქართლს, წარგზავნა მოცი
ქული კახეთს, ითხოვა ციხენი ქართლისანი რ~ნი მათ ჰქონდეს: მას ჟ~ა იყო კახეთის ქორეპისკოპოსი დ~თ, ხ~ მან არა ინება მოცემა ციხეთა, ა~დ მიუმცნო ესრეთ უ[კეთუ]
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ძიება ციხეთა, იყოს ჩუენ შ~ს დამჯერებელ მკლავ და ომი, ხ~ მე წინა მოგეგებო
კსანსა ზედა: ვ~ა ესმა რა ესე ბაგრატ მეფესა ქართველთა და აფხაზთასა განუწყრა
ფ~დ, რ~ კურატპალატი იყო მას ჟ~ა დლივს, და განაგებდა საქმეთა ტაოსსა და
ქართლი
სათა, რ~ი მაშინვე თჴთ ეპყრა ტაო მიცვალებასა ზ~ა მამისა მათისა გურგენ მეფეთ მე
ფისასა: მაშინ წარმოგზავნა მეფემან ბაგრატ კაცი მოსწრაფედ და აწვია სპათა აფხა
ზეთისა და ქართლისათა, და თჴთ წარემართა ზემოთა ლაშქრითა, გაიარა თრიალე
თი, გავლო ჵიდი მცხეთისა, და მოერთნეს თანა აფხაზნი და ქართველნი, დადგა თიან
ეთს, დაიწყო შემუსრვად კახეთისა, და ვერ წინააღუდგა დ~თ, რ~ იყო ძალი ბაგრატ
მეფისა ურიცხვი. და იწყო ბრძოლად ციხეთა, რ~ მას ჟ~ა აღიღო ქ~ყანა ჲრეთისა, და
განა
ჩინა მთავრად აბულალ, და წარმოვიდა შ~ა, და ამათვე ჟ~ა რა~ჟს წარმოვიდა ბაგრატ
აფხაზთა მეფე, კ~დ მიიქცნეს კაცნი ჲრეთისანი, და მიერთნეს დ~თს: აღიღო დ~თ ჲე
რეთი, და შ~დ მცირედისა ჟამისა მიიცვალა დ~თ: კ~დ გამოვიდა ყ~ითა სპითა
თჴსითა,
ბაგრატ მეფე, და აღიღო ჲერეთი მეორედ: დაიჭირა დინარ დედოფალი თჴსად, იწ
ყო ძებნად კახეთისა, დაძალითა მისითა მიუწდომელითა წარიხვნა ორსა წელიწ
ადსა შ~ა ყ~ნი ციხენი კახეთისანი: შეაწყუდია კ~კე ბოჭორმას, და დაუყენა ციხესა გა
რეშემო მცველნი წლითი წლამდის, და წარიღო ბოჭორმაცა: და დაიპყრა ს~დ
ჲერეთი და კახეთი, წარმოიყუანა კ~კე, და დაიმჭირა თჴსსა კარსა ზ~ა: მას ჟ~ა
განდიდნა ფადლონ ამირა განძისა: იწყო კირთებად ჲერეთისა, და კახეთისა ერისთა
ვთა, ჟამითი ჟამად მეკობრობით და პარვით რბევად და ტყვენვად ადგილითი ად
გილად: ხ~ იხილა რა ესე დიდმან მეფემან ბაგრატ კადნიერება მისი, აღივსო
შურითა და დიდად შეუძნდა კადნიერება მისი, განემზადა ყოვლითა სპითა
თჴსითა, წარსლვად განძას, და წარგზავნა მოციქული წ~ე გაგიკ შაჰანშა სომეხთ
მეფისა წ~ე რათა იძიოს შური ფადლონისაგან: ხ~ მან განიხარა სიხარულითა დი
დითა, და მოსწრაფედ მოუწოდა ყ~თა სპათა თჴსთა: წარმოემართა და მოვიდა წ~ე ბაგ
რატ აფხაზთა მეფისა, შეკრბეს ორნივე ზორაკერტს, და მიმართეს ფადლონს

დიდად განლაღებულსა მოძულესა ქ~ეანეთასა, რ~ი იგი ყოვლითურთ ეძიებდა
წარწყმედასა ყ~თა ჯვარის მსახურთასა: და ვ~რ იხილა ძალი მათი უძლეველი,
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შეუშინდა წარვიდა, და მიმართა სიმაგრეთა შესლვად: მაშინ ამან დიდმან და ყო
ვლითურთ ძლევა შემოსილმან მეფემან ბაგრატ წარმოჰსტყვენა ქ~ყანა რანისა
მოადგა ქალაქსა შანქორს, დაუდგნა ფილაკავანი, და მცირედთა დღეთა დალეწნეს
ზღუდენი შანქორისანი, და ხვალისა დღე ეგულებოდა შემუსრვად ქალაქისა მის:
მას ღამესა მოუვლინა მოციქული ფადლონმან ითხოვა შენდობა, აღუთქვა დღეთა
შ~ა სიცოცხლისა თჴსისათა მსახურება, გაუკვეთა ხარაჯა, და დაუწერა თავის თავით
ლაშქრობა ყ~თა მტერთა მისთა ზ~ა, მაშინ შემოკრიბნა ყ~ნი დიდებულნი მისნი წ~ე
მისსა, და უბრძანა მათ რ~ა დაიჭირონ ქალაქი იგი ძალითა მათითა: ხ~ მათ იხილეს
და განიცადეს, რ~ლ ვერავის ძალედვა: ამისთჴს მოახსენეს დააუწყეს, და უფროს
ღა ამისთჴს რ~ლ სხვათა ყ~თა სალაშქროთა საქმეთაგან უცალო იქმნებოდეს:
კ~დ უბრძანა და განიზრახა, დაზავება ფადლონისი, და მათ ყ~თა სიბრძნითა მათითა
გამოარჩიეს დაუმჯობესად აწვივეს ზავი: უბრძანა და გაგზავნა მოციქული, და მი
სგან აუწყა ზავი დასტური: მაშინ ფადლონ განიხარა სიხარულითა დიდითა აღუ
სრულა ყ~ი იგი სიტყვითა აღთქმული საქმით: უძღვნა ძღვენი დიდად მიუ
წდომელი, აღავსნა ყ~ნი დიდებულნი ნიჭითა მიუწდომელითა, და წარვიდა მეფე
ბაგრატ შინა გამარჯვებული: ამის მეფობისა ზე იყო წმიდა მამა ჩვენი
ეფთჴმე ქართველი, მთარგმნელი წიგნთა ჩვენ ქართველთასა, შკ: ხ~ ამ
ან მეფემან ბაგრატ აღაშენა საყდარი ბედიისა, და შექმნა საეპისკოპოსოდ
მოცვალა მუნ გუდაყვისა საეპისკოპოსო, და შეწირნა სოფელნი მრავალნი
ყ~თა ჵევთა და ადგილთა, და განასრულა ყ~ითა განგებითა, და შეამკო ყ~ითა სამკაუ
ლითა, აკ~ხა და დასვა ეპისკოპოსი მუნ შ~ა: ხ~ უკეთუ ვისმე ენებოს განცდად და
გულისხმისყოფად სიმაღლისათჴს, და დიდებისა მეფობისა მისისა: პ~დ განიცადოს
სამკაული ბედიის ეკლესიისა, და მისგან გულის ხმა ყოს და ცნას რ~ლ არავინ ყო
ფილარს სხვა მეფე მსგავსი მისა ქ~ყნასა ქართლისა და აფხაზეთისასა: და ა
მანვე მეფემან ბაგრატ აკურთხა ეკლესია ქუთათისა განგებითა დიდითა და
მიუწდომელი
თა, რ~ შემოკრიბნა მახლობელნი ყ~ნი ჵელმწიფენი და კ~ზნი მღ~დლთმოძღ~რნი,
და ყ~თა მონასტერთა წინამძღვარნი, და ყ~ნი დიდებულნი, ზემონი, და ქვემონი,
1-27 სტრ., 193
მამულისა და სამეფოსა მისისა მყოფნი, და სხვათა ყ~თა საჵელმწიფოთანი: ხ~ ამან ბა
გრატ მეფემან კურატპალატმან დაიპყრა ყ~ლი კავკასია თჴთ მპყრობელობითა,
ჯიქეთითგან ვიდრე გურგენადმდე, და ადარბადაგანი, და შარვანი მოხარკე ჰყო
სომხითისა ჵელმწიფობით მეფე სპარსთა მეგობარ და ერთგულ ჰყო სიბრძნითა და
ძლიერებითა თჴსითა უფროს სახლეულთა თჴსთასა, და ბერძენთა მეფესაცა ში
ში აქვნდა ამისი ყ~დვე. რ~ წარემატა ყოველთავე ჵელმწიფეთა ყ~ითა განგებითა, ა
მისად მოაჯედ და შემპოვნედ შეიქმნეს ყ~ნი ჵელმწიფენი, მახლობელნი და მოთა
ულნი და მამულისა და სამეფოსა მისისანი მოლაშქრედ ვ~ა თჴსნი დიდებულნი, და
მი

სანდობელნი, დაუმორჩილნა ღ~თნ ყ~ნი მტერნი, და წინააღმდგომნი მისნი, და
მოჰმად
ლა დღეთა მისთა მშვიდობა, და დიდი დაწყნარება ქ~ყანისა მისისა: და უკეთუ ვინმე
ინებოს თჴთოეულად წარმოთქმად, და იწყეს ყ~თა განგებულებათა მისთა მოუძლ
ურდეს ენა მისი, რ~ლთაგან მცირედი წარმოვსთქვი ჟამთა სიგრძისაგან არა დავი
წყებისათჴს: და ვსთქვა ესეცა რ~ლ შ~დ დიდისა მის მეფისა ვახტანგ გურგასლი
სა, არავინ გამოჩენილარს სხვა მსგავსი მისი, დიდებითა და ძალითა და ყ~ითა გონები
თა, ეკლესიათა მაშენებელი იყო, გლახაკთა და დავრდომილთა მოწყალე, და სიმართ
ლისა მართლიად მოქმედი ყ~თა კაცთათჴს, და ქვრივთა და ობოლთა შემწყნარე
ბელი: ხ~ ესეცა წარმოვთქვათ ჩვენ, რ~ რაოდენნი ბაგრატოანნი მეფედ და კურატ
პალატად ზემორ აღგვიწერია, რნ~იმე მეფობდეს ქართლსა, და რ~ლნიმე სამცხეს
ტაოსსა შ~ა, ვ~ე ამა ბაგრატის გამეფებადმდე: და ოდეს მეფე იქმნა ესე ბაგრატ
რ~ნიმე გარდაცვალებულიყუნეს, და რ~ნიმე ამის ჟ~ა გარდაიცვალნეს: და არღა
რავინ იყო ამის ჟამში სხვა ბაგრატოანი, თჴნიერ სუმბატისა, და ძმისა მისისა გურ
გენისა რ~ნი მეფობდეს კლარჯეთს ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი, რ~ლთა სი
კვდილნი ზემორე აღვწერეთ, სუმბატის სიკ~დილი, სლა ქ~კსზე: ხოლო
ესრეთ იყო ძმისა მისისა გურგენის სიკვდილი, სლბ ქ~კსზე: ხოლო ესრეთ გა
რდაცვალება მათი, რ~ მაშინ ოდესმე ამან ბაგრატ მეფემან კურატპალატმან
მოიყუანნა ესე ორნი ძმანი კლარჯთა ჵელმწიფენი, სუმბატ და გურგენ ძენი
ბაგრატ არტანუჯელისანი დარბაზობად მის წ~ე ციხესა შ~ა ფანასკერტისასა,
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და მუნ შინა შეიპყრნა იგინი, და აღიხვნა ციხენი და ქალაქნი მათნი, რ~ იგინი პატი
მარ ყვნა ციხესა შ~ა თმოგვისასა, და მუნ ციხესა შ~ა გარდაიცვალნეს სუმბატ
და გურგენ: ხ~ შვილნი ამათნი წარვიდეს კოსტანტინეპოლედ, ძე გურგენისი დემე
ტრე, და ძე სუმბატისი ბაგრატ, ვასილი მეფისა წ~ე, და მათნივე შჴლნი კლარჯ
თა მეფეთანი, რ~ლ დაშთნეს ამა ქვეყანასა მოისრნეს ყ~ნი სიკვდილითა პატიმ
რობასა შ~ა: ამისსა შ~დ ბაგრატ მეფემან მოვლო ყ~ლი სამეფო თჴსი აფხაზეთი, ჲე
რეთი, და კახეთი, მოვიდა და დაიზამთრა ჵევთა ტაოსათა, და მორაიწია ზაფხული,
მოვიდა
მასვე ციხესა ფანასკერტისასა წელსა მესამესა, და მუნ შინა გარდაიცვალა ესე ბა
გრატ მეფე, თთვესა მაისსა,ზ, დღესა პარასკევსა: ქ~კს სლდ: და წარმოიღო
გვამი მისი ზვიადმან ერისთავთ ერისთავმან, და დამარხა ბედიას: და მეფე იქმნა ძე
მისი გიორგი, ი~ჲ წლისა:
მეორმეოცდა ათორმეტე მეფე გ~ი, ძე ბაგრატ აფხაზთა, და ქართველ
თ მეფისა ბაგრატოანი:
ხ~ დაჯდარა ესე გ~ი მეფედ, ყ~ა სამეფოსა და მამ
ულსა თჴსსა ჟ~ა ოდენ სიყრმისა და სიჭაბუკისა მისისასა, რ~ იყო რა~ჟს მეფე იქ
მნა წლისა ი~ჲ: ოდენ: მას ჟ~ა განდგა ამას ქ~ყნასა ჲერეთ კახეთი, და ღადრობითა აზნა
ურთათა შეპყრობილიქმნნეს ერისთავნი მათ ქ~ყნად, და კ~დვე ეუფლნეს მათ
ნი უფალნი რ~ლთა პ~ლ აქვნდა გ~ი: ხ~ მეშვიდესა წელსა მეფობისა მისისასა, გამო
ვიდა ვასილი მეფე ბერძენთა, ამა გ~ი მეფესა ზედა, ყ~ითა სპითა საბერძნეთით,

უცხო თესლითა ურიცხვითა: ხ~ გ~ი მეფე განვიდა სპითა დიდითა წინა აღდგო
მად მისა, და დაიბანაკეს ორთავე ქ~ყნასა ბასიანისასა მრავალდღე, და არა მივიდ
ეს ბრძოლად ურთიერთსა ზედა: და მორიდა გ~ი მეფემან, და მოვიდა და დაწვა ქა
ლაქი ოლთისი, გამოუდგა კვალსა, და მოუდგა უკანა მეფე ბერძენთა, და შეკრბეს
რა უკანა მავალნი გზისანი, და წინა მავალნი ვასილის ლაშქრისანი, იქმნა ბრძო
ლა დიდი სოფელსა მას რ~ლსა ეწოდების ბირმთა, და მრავლად მოისრნეს ორ
კერძოვე, და მოკლნეს მუნ დიდნი ერისთავნი გ~ი მეფისანი, რატი ძე ლიპარიტისი
და ხურსი: და ვ~ა მოესმა ჵმა ომისა გ~ი მეფესა, აღბორგნეს, განვიდეს, და მივი
დეს ადგილსა მას, სადა იყუნეს ბრძოლად, და მუნ მოვიდა ვასილიცა მეფე სპითა
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დიდითა, და შეკრბეს იგინი იმიერ და ამიერ, და იქმნა მუნ ბრძოლა დიდი, და მოის
რნეს მუნ ბერძენნი დიდნი და ფ~დნი, და წარმოიღეს გიორგისთა ავარი, და ეზომ გა
ნდიდნა ბრძოლა იგი რ~ლ სივლტოლა ეგულვებოდა ვასილი მეფესა, გარნა გიო
რგისნივე სულმოკლე იქმნნეს რ~ მორიდეს და წარმოვიდეს: ხ~ ვასილი მეფე წარმო
უდგა უკანა, და მოვიდა არტანს დადაწვა იგი, და რ~ი პოვა ტყვე ყო ყ~ნივე: ხ~ გ~ი
მეფე
წარვიდა ნაგალით კერძო სამცხედ, და მიუდგა მას უკანა ბასილი ჯავახეთით კერ
ძო და მოაოჵრა ყ~ლივე, და მუნით განვიდა, და გარდავიდა გ~ი მეფე თრიალეთად,
და მო
ადგა ვასილიცა თრიალეთადვე, და რა მიეახლნეს ერთმანერთსა კ~დ განძლიერდა
გ~ი მეფე ლაშქრითა, რ~ მოიყუანნა წანარნი, და შაქნი, ხ~ იხილა რა ესე ვასილი მე
ფემან შეიქცა თრიალეთით, და უკმოვლო ჯავახეთი, და არტანი დღეთა შ~ა ზამ
თრისათა, და კ~დ უბოროტესადრე მოაოჵრა და წარვიდა, და დაიზამთრა ქ~ყნასა ხალ
დასა, მახლობელად ქალაქსა. ტრაპიზონთასა, და ვიდოდეს მათ შ~ს მოციქულნი
ზავისა
და სიყუარულისათჴს: ხ~ იქმნა მას ჟ~ა შინა განდგომილება საბერძნეთს, რ~ შე
იერთნეს ვასილის მეფის სპასპეტნი, და წარვიზიძე ფოკას განდგომილისა, და მეფე
იქმ
ნა ქსიფენ, და მიიდგნეს მათ ყ~ლი აღმოსავლეთისა კერძი ქ~ყნა: ხ~ღ ~თნ ვასილის დი
დად შეშინებულსავე პატივსცა, რამეთუ განუდგა ქსიფენს წარვიზი და ყ~ნივე ერნი
მისად
მიმდგომელნი და მოკლეს ქსიფენ: ხ~ წარვიზს მიეგო ცრუობა ქსიფენისა, რ~
შეიტყუეს
ციხესა, და ლასანოთა სისხლისათჴს ფოკას ძისა შეიპყრეს და მოგვარეს ვასილი მეფე
სა, და მან ექსორია ყო იგი კუნძულსა რასმე, და მისთანათა მრავალთა მოჰკუეთა თავი
მახვილითა, რ~ლთათანა იყო ფერიზ ძე ჯოჯიკისა ნათესავი ტაოელი, და სხ~ნი
იყვნეს ბე
რძენნი: და კ~დ შემოიქცა ვასილი მეფე, და მოვიდა ბასიანსა, და ითხოვდა ქ~ყნათა და
ცი
ხეთა, და აღუთქმიდა ზავსა და მშვიდობასა, ცნარა ესე გ~ი მეფემან, წარავლინა
გიორგი ერისთავი სპითა მისითა, და უბრძანა რ~ა ზავისა მიპყრობითა მცირედ ხან

დამჭირვად ადგილსა და თჴთ გ~ი მეფე წარუდგა უკანით სპითა ძლიერითა, და
განიზრახვიდა ესრეთ უკეთუ ინებოს ზავი ვასილი მეფემან იქმნას ესრეთ, და
უკეთუ ინებოს ომი განვემზადნეთ მისთჴს: ხ~ რ~ლთა არა უნდა ყოფად მშვი
დობისა იწყეს განმზადებად ომისა, რ~ არა უნდოდათ მშვიდობა, ა~დ აზრახეს მეფესა
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გიორგის ბრძოლა, და იწვიეს იგი ვასილი მეფესა ზედა, რ~ი იგი ზავად და
მშვიდობად
ჰგონებდეს მისვლასა მათსა და მოელოდა: ხ~ გიორგისთა იწყეს ბრძოლად, და აო
ტეს ზოგი ვასილის ლაშქრისა: მაშინ უბრძანა ვასილი მეფემან დამოკიდება
წვერსა ოროლისასა წერილი მათი რ~ი მისად დაეწერნეს გ~ი მეფესა სიმტკიცისა და
ზავისანი: და ესრეთ ბასილი მეფემან ოროლისა წვერითა ამართნა იგი და მიუპყრა
ღ~ა და ჰრქვა, იხილე მეუფეო წერილი ესე მათი, და საქმე რ~ლ აწ იქმნა, და კ~დ
მოიღო
ბასილი მეფემან ძელი ცხოვრებისა მანდილითა წმიდითა, და დასცა იგი ქ~ყნა
სა ზედა, და თქვა ესრეთ, ვ~დ უკეთუ მიმცე მე ჵელთა მტერთასა არღარა თა
ყუანისგცე შენ უკ~ე: და ვითარ ესე ჰყო და თქვა, მყის მასვე ჟ~ა იძლივნეს და მეოტ
იქმნნეს სპანი გ~ი მეფისანი, რ~ნი იგი პ~ლ მივიდეს, და მოისრნეს ურიცხვნი პირი
თა მახვილისათა, და რ~ლნიმე ტყვე იქმნეს, რ~ თჴთ მეფე გ~ი, და უძლიერესი ლა
შქარი მისი არღარა მისრულიყუნეს ჯერეთ ყ~დვე, და იგინიცა მოისრნეს მას
დღესა შ~ა, რ~ლთაცა მშვიდობისაყოფა არა ენებათ: და წარიღეს ბერძენთა ავარი
დიდძალი, და განძი სამეფო ყ~ლი სრული ს~დ რაოდენი აქვნდათ ქართველთა მათ:
და წარმო
იძახა მცირედ ბასილი მეფე ბერძენთა, და მოუდგა უკანა მეფესა გ~ის: და კ~დ
იწყო ზავი და მშვიდობა პ~ლისაებრვე, რ~ შიში აქვნდა ბერძენთა განდგომისა: და ყვეს
მაშინ მშვიდობა და დაიზავნეს, და მისცა გ~ი მეფემან მძევლად ძე თჴსი ბაგრატ წლი
სა სამისა: და ციხენი რ~ნიმე პ~ლ გაეცნეს აზნაურთა დაულოცნა, და მისცნა სხვანი
ცა ციხენი პ~ლ მიცემულნი, და უკანის ვითარ ათოთხმეტნი: და ქ~ყანა რ~ლ ჰქონდა
დ~თ კურატპალატსა, ტაოს, ბასიანს, ჯავახეთს, და შავშეთს, ხ~ რ~ლნიმე ამათ
ქ~ყანათაგან ეკლესიანი, სოფელნი და ადგილნი დაულოცნა გ~ი მეფესა, და ესრ
ეთ წარვიდა და წაიყუანა ბაგრატ უფლისწული მძევლად ძე გ~ი მეფისა ჩვენისა
აღუთქვა ფიცითა აღთქმა ვ~დ წელსა მესამესა გამოგიგზავნო ძე შენი: და იყო
სამ წ[..] ქალაქსა სამეუფოსა კოსტანტიპოლესა: და წელსა მესამესა წარმოგ
ზავნა ვ~ა აღუთქვა: ხ~ რა~ჟს მოიწივნეს მამულსა და სამეფოსა თჴსსა, მოჰყუა
თანა კატაბანი აღმოსავალისა ვ~ე საზღვართამდე მამულისა თჴსისა: და ვითარ
შეიქცა გარე მოეწია მოსწრაფებით მანდატური, და მოართვა კატაბანსა წიგნი
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კოსტანტინე მეფისა, რ~ლსა წერილიყო ესრე სახედ, ვ~დ განგებითა ღ~თისათა მიიცვა
ლა სანატრელი ბასილი მეფე ძმა ჩემი და ნაცვლად მისსა ვიქმენ მეფედ ყ~ა საბერძ
ნეთსა: აწ უკვე სადაცა მიწევნულიყოს განსაგებელსა ჩვენსა ბაგრატ ძე გ~ი აფხაზ
თა ჵელმწიფისა: შეაქციეთ სწრაფითა დიდითა რ~ლ მოაწიოს წ~ე ჩვენსა: ხ~ მან ვ~ა
წარიკით

ხა ბრძანება მეფისა, ენება რათამცა შეაქციეს გარე ბრძანებისაებრ მეფისა: შეიქ
ცა სწრაფით დევნა უყო უკანა, რა~ჟს მიეახლა, იხილა რ~ლ სიმრავლე დიდძალი მი
გებებული წინა, დიდებულნი ერისთავნი, და აზნაურნი, ტაოელნი, მესხნი, და ქარ
თველნი, რ~ლთა არა იყო რიცხვი სიმრავლისა მათისა: შეიქცა გარე და უთხრა მას მან
დატურსა რ~ლ მიწეულიყო დასტი დარითა, ეკეთუ ძალგიძს შენ აქციე, ჩემგან კულა
ესე არა ეგების: ჶ დიდი და საკვირველება და მოწყალება ღ~თისა, ვითარ მყის განერა
მართალი ჵელთაგან მათთა, რ~ლთა ენება ზაკვით შექცევა მისი: და თუ ვისმე გენებოს
განცდად ესე ვითარითა შეწევნითა ღ~თისამიერითა, იხილეთ და განიცადენით ურიც
ხვნი ჵელისაღპყრობანი ამის დიდისა ბაგრატის აფხაზთა მეფისა: რ~ი არავის ზედა
მოწევნულიყვნეს სხვისა მეფისა, რ~ლისათჴს ჟ~ა და ჟ~ა გაუწყოს წინამდებარემან სი
ტყუამან: ხ~ ვითარ უკვე მოიწია წ~ე მამისა თჴსისა გ~ი მეფისა სახლად მათდა
ქუთათის
იხილეს მშობელთა მისთა შჴლი მათი, მსგავსი განუცდელისა, და მიუთხრობელისა
სიკეთისა მისისათჴს შეუძლებელარს კაცთაგან მითხრობა: იხილეს რა განიხარ
ეს სიხარულითა მიუთხრობელითა, შეწირეს მადლობა ღ~თისა მ~რთ: იყო ქ~კნი
მას ჟ~ა სმე: შემდგომად ორისა წლისა გარდაიცვალა გ~ი მეფე სავსე ყ~ითა
სიკეთითა ჟ~ა ოდენ სიყმისასა, რ~ი არავინ გამოჩინებულიყო მსგავსი მისი მამათა
შ~ს მისთა ახოვნებითა, ჭაბუკობითა, და სიქველითა, ტანითა და სახითა ცნობითა,
და ყ~ითურთ სრული განგებითა საჵელმწიფოთა, ქ~კსა სმზ: თთვესა აგვისტოსა,
ივ: ქ~ყნასა თრიალეთისასა: ადგილსა რ~ლსა ეწოდების მყინვარნი, გინა იწრონი:
და დაუტევა გლოვა, და მწუხარება ყ~თა მკვიდრთა მამულისა, და სამეფოსა მისისათა
იგლოვდეს ყ~ნი სიკეთისა, და სიჭაბუკისა, და ახოვნებისა მისისათჴს: წარიღეს
და დამარხეს საყდარსა ქუთათისსა: ესხნეს შჴლნი ოთხნი, ძენი ბაგრატ, და დე
მეტრე: და ასულნი გუარანდუხტ, და კატაჳ: მეხუთე შჴლი მათი მართა მიცვა1-27 სტრ., 198
ლებულიყო, შ~დ მიცვალებისა დიდისა მის მეფისა, მასვე ჟა~ა მეფე იქმნა ბა
გრატ ყ~ა მამულსა, და სამეფოსა მისსა ზ~ა ზემოსა და ქვემოსა: წელიწდისა, თ:
გ ბაგრატ:
მეორმეოცდა ათსამმეტე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა, ბაგრატ
ძე გიორგი მეფისა ბაგრატოანი:
ხ~ რა~ჟს დაჯდა მეფედ ბაგრატ,
მასვე ჟ~ა წარვიდეს აზნაურნი ტაოელნი საბერძნეთს, ვაჩე კარიჭიის ძე:
და ბანელი ეპისკოპოსი ი~ნე, და მათთანა სიმრავლე აზნაურთა ტაოელთა: ხ~ კოს
ტანტინე მეფემან მოქცევასა ოდენ წელიწდისასა გამოგზავნა პარკიმანოზი, ლაშ
ქრითა ურიცხვითა, მოვიდა და ჩამოდგა, და ააოჵრნა იგივე ქ~ყნანი, რ~ი ბასილი მეფე
სა მოეოჵრნეს: მოვიდა თრიალეთს ციხესა ქვეშე კლდე კართა: მას ჟ~ა ჰქონდეს
ლიპარიტ ერისთავთ ერისთავსა, ძესა ლიპარიტისასა: შემოკრიბნა სხვანიცა
აზნაურნი დაუდგეს განძათა, და შეებნეს ციხესა ქვეშე: რა~ჟს იხილა პარკიმა
ნოზმან რ~ლ ვერას ავნებდა: შეიქცა გარე მასვე ჟ~ა, წარვიდა ჩანჩუხი ფალე
ლი საბერძნეთს, მისცა ციხე გარყლობისა: მიერთო ბერძენთა, და არჯევან
ჶოლოლის ძემან გასცა ბერძენთავე ციხე წუფთისა: ხ~ რა~ჟს იხილა საბა

მტბევარმან ეპისკოპოსმან რ~ლ შავშეთს არღარა იყო სხვა ღონე: აღაგო ციხე
თავსა ზ~ა ტბეთისასა, დაიჭირა ქ~ყანა შავშეთისა: ქმნა დიდი ერთგულობა ბა
გრატ აფხაზთა მეფისათჴს: პატივსცა ღ~თნ, და ვერ წარუღეს ქ~ყნა მტერ
თა: რ~ მას ჟ~ა გაგზავნა პარკიმანოზ პროედ როზი ერისთავმან ი~ნე ბანელი ხალ
ტულარი: წარიყუანა თანა ვითანგი ლაშქრითა დიდითა, და მისცა თანა დემეტრე
კლარჯი ძე სუმბატისი რეცა შესატყვენველად ქ~ყანისა კაცთათჴს: და ამით
მიზეზითა მიიქცეს მრავალნი კაცნი მის ქ~ყანისანი წრილისა ერისაგან: შე
მოვიდა მასვე ციხესა შინა: ეზრახა ანჩელი, და რ~ნი აზნაურნი გამოჩნდეს ერთგ
ულად: შეუდგეს მასვე ციხესა შ~ა და გამაგრდეს: ხ~ ციხე არტანუჯისა ჰქონდა
ი~ნეს ერისთავსა აბუსერსა: და მათჟამთა ქ~ყნათა ამათშინა იქმნნეს ბრძოლანი
შუღლნი და მიდამონი მრავალნი: და ვითარ დიდად იღელვებოდა ქ~ყანა ესე:
კ~დ პატივსცა ღ~თნ ბაგრატს აფხაზთა, და ქართველთა მეფესა: ეწია სენი სა
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სიკვდინე კოსტანტინე მეფესა: მოუწერა პარკიმანოზს ჲრედროსსა უხმო შეღმართ,
ხ~ იგი წარემართა მსწრაფლ, და ვ~ე მივიდოდა მიიცვალა კოსტანტინე მეფე, და რა~ჟს
მიი
ცვალებოდა, დასვა სხვა მეფე სახელით რომანოზ კეისარი: და შერთო ცოლად
ასული თჴსი, ზოია: შემდგომად წელსა მესამესა წარვი და დედოფალი მარი
ამ, დედა ბაგრატ აფხაზთა, და ქართველთ მეფისა საბერძნეთად: ძიებად მშვიდობისა
და ერთობისა: და კ~დ ძიებად პატივისა კურატპალატობისა ძისა თჴსისათჴს, ვ~ა არს
ჩვეულება და წესი სახლისა მათისა, და მოყუანებისათეს ძის ცოლისა: ამას ჟ~ა
იყო გიორგი მთაწმიდელი მთარგმნელი: თან ახლდა დედოფალსა მარიამს: ქ~ეს ა
ქეთ, ჩჳჲ: ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ: და ვ~ა მიიწია დედოფალი
მარიამ წ~ე ბერძენთა მეფისა, აღუსრულა ყოველი სათხოველი სიხარულით: მის
ცნა ფიცნი და სიმტკიცენი ერთობისა სიყუარულისათჴს, დაუწერა ოქრობეჭედნი,
მოსცა
პატივი კურატპალატობისა, და მოსცა ცოლად ბაგრატისთჴს, ელენე დედოფალი: ხ~მო
რაიწია მარიამ დედოფალი, მამულსა ძისა თჴსისასა ქ~ყანასა ტაოსა: მოართვა პა
ტივი, აღასრულა ქორწილი, უკურთხეს გვირგვინი ბაგრატს: და მიიცვალა ელ
ენე დედოფალი, ქუთათის შ~ა: და შეირთო ბაგრატ მეფემან ბორენა დედოფალი:
ოვსთა მეფისა ასული, დაჳ დურღულელისა: ხ~ ამისსა შ~დ სხვაცა ძე დარჩა
გ~ი მეფესა ანაკოფიას შ~ა, ოვსთა მეფეთა ასულსა, მეორესა ცოლსათანა გ~ი მეფისასა,
და აზნაურთაგან იყო მათ შუა მიდამო საუბარი: და ყრმა მცირე იყო სახელით დე
მეტრე: ვერცა გაამეფეს, თუცა ვის გულსა ედვა, და ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ
მეფემან, და დედამან მისმან, და არცაღა თავადთა დიდებულთა ამის სამეფოსათა, და
ვერ
ღარა დაიდგნა: და წარვიდა სამეფოსა მისგან, და მიმართა ბერძენთა მეფესა, და წარ
უტანა თანა ანაკოფია: და მიერითგან წარუჵდა ანაკოფია მოაქაჟამადმდე აფხაზთა
მეფესა: და შ~დ ამისსა მოირჭვნა და ეუფლა ზემოსა და ქვემოსა თავის მამულსა ზ~ა
ბაგრატ მეფე, და დიდი ფადლონ ავად იქცეოდა, და სწუნობდა ყ~თა მოთაულთა ამის

სამეფოსათა: და ვ~ე ყრმაღა იყო ბაგრატ, შეკრბნეს ლაშქარნი ამის სამეფოსანი: იპი
რნეს ლიპარიტ, და ი~ნე აბაზაძე: და მოვიდა დიდი კ~კე რანთა, და კახთა მეფე: დ~თ
სომე
ხთა მეფე: და ჯაფარ ამირ ტფილელი: ესე ყ~ნი პირობითა კ~კესითა შეკრებულ
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იყუნეს: მიუჵდესესე ყ~ნი ეკლეცს ფადლონს ზედა, გააქციეს ფადლონ და აუწყვიდ
ეს ლაშქარნი, აიღეს ავარი, და განძი ურიცხვი: ამიერითგან ვ~ე სიკუდილამდე შეჰა
ვდა ფადლონ, და სიმცირესავე შ~ა ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტ ლიპარიტის ძემან, და
ი~ნე აბაზარის ძემან ქართლის ერისთავმან მუხათგვერდს გამოიტყუეს თბილელი
ამირა ჯაფარ, და შეიპყრეს, და დიდი ხანი დააყენეს პატიმრობასა შინა, და წარუღ
ეს ბირთვისი: შეიწყალა აფხაზთა მეფემან, და განუტევა ტფილისსა ზედა ამირათ
და მიერითგან დარჩა მტერობა ლიპარიტეთ, და ამირას შუა, და შ~დ მცირედისა
ჟამისა აზრახა ლიპარიტ ბაგრატს წაღება ტფილისისა: მოადგეს ტფილისსა მტკ
ვარსა ამიერით ზემოთ და ქვემოთ აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი, და წყალსა იმიერით
ისანით კერძო მოადგინნა ლაშქარნი კახნი და ჲერნი: მას ჟ~ა მოკლულიყო დიდი კა
ხთა მეფე კ~კე ოვსისა ვისმე მონისაგან: რ~ წყობასა შინა ოვსთა მეფე ურდურე მოეკლა
კ~კე კახთა მეფესა: ამისთჴს მოკლა ოვსმან კ~კე მეფე მესისხლობით ნადირობასა შ~ა
ფიდარაზის გორთან ოვსისა მონისა მიერ: მას ჟ~ა იყო მეფე კახეთს გაგიკ ძე დ~თ სო
მეხთ მეფისა სამშვილდარისა, და ზორაკერტელისა დისწული კ~კესი, და ჰბრძოდენ
ორწელ ტფილისს: და მას ჟ~ა იყო ამირად ჯაფარ ძე ალისი: და ესრეთ შეაჭირვეს
ტფილელნი, რ~ლ ლიტრა ვირის ჵორცი ხუთას დრამად იყიდეს, და ვერღარა დაუდგ
მიდეს შიმშილთა და ბრძოლათა ძლიერთა ტფილელთა განიზრახეს მოცემა ტფი
ლისისა: და ამის ქალაქისა ბრძოლასა შინა წარტყვენეს ციხენი ორბეთი და ფარ
ცხისი აფხაზთა მეფისა ლაშქარმან: და ამირა შეეკაზმა თავისა ლაშქრითა, შემზადა
ტივები, და ნავები ღამით წარსლვად, განძას ლაშქარსათანა ფადლონის შჴლისასა, და
რ~ლთამე დიდებულთა აფხაზთა მეფისათა ლიპარიტისაგან ფარულად გააზრახეს
მეფესა არა განძება ამირასი: და ფარულად ლიპარიტისაგან დაჰკიდეს ზავი ამირასა,
გამოაცხადეს და დაამკვიდრეს ამირა ტფილისსავე ზედა. და იბირნა აფხაზთა მეფემან
კახნი აშოტ მთავარნი მარილელი, და სიძე კ~კე მეფისა, და სახულა გურთა ჯ~ის ცი
ხითა, და ემოუყრა აფხაზთა მეფე ქალაქს, დაემტერა კახთა: და მიერითგან შეიქმ
ნა ლიპარიტ ქვე გამხედვარად თავის პატრონისაგან გაილაშქრა აფხაზთა მეფემან
კახეთს: შეება და შეუხდა მთასა ზედა მიქელ გაბრიელთასა, და წყობათა შ~ა შეიპყრეს
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სტეფანოზ ვარჯანის ძე პანკისისა ერისთავი, და ვაჩე ძე გურგენ ბერისა ხორნაბუ
ჯისა ერისთავი, დაჯე დისწული გოდერძისა ბტორის ერისთავი დამაჭელისა, და
გარდა
ადგა თიანეთს, და დაწვვა დარბაზი ბოდოჯისა სახლი სახელოვანი დიდისა კ~კე
მეფისა ა
გებული: და ესე ერისთავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა, და ვერღარა ჩავი
დეს კახეთს, და შემოიქცა რ~ ლიპარიტ იწყო საურავთა გვერდ ქცეულთა, შ~დ მცი
რედისა ჟამისა გამოიყუანა ლიპარიტ დემეტრე ძმა ბაგრატისი სამეფოდ ბერძენ

თა მეფისა ლაშქრითა, და მიერთნეს სხვანიცა ვინმე დიდებულნი აზნაურნი: მო
ვლეს ზემო ქვეყანა, და ჩამოვიდეს ქართლს, მოადგეს ატენს არე არე მოწვეს ქარ
თლი, და ჰყვეს ლიპარიტს კახნი და ბერძენნი, და ვერაწაიღეს ატენი, რ~ ციხეთა
უფალნი კაცნი მტკიცე იყუნეს ერთგულობასა ზედა ბაგრატისასა თჴნიერ ფა
რსმან თმოგველისა, და ბეშქენ ჯაყელისა თუხარისა ერისთვისა, გავიდა მეფე ჯავ
ახეთს, და იწყეს ახალქალაქისა ზღუდეთა შენებად, რ~ მას ჟ~ა უზღუდო იყო, და
არე ზამთრისა მოწევნულიყო: ბერძენთა ენება შეღმართ წასვლა, დაეზავა ლი
პარიტ აფხაზთა მეფესა, უბოძა ქართლისა ერისთაობა: წარვიდეს ბერძენნი სა
ბერძნეთად და წარიტანეს დემეტრე თანა: და კ~დ განძლიერდა მოირჭვნა ბაგრატ
მეფე თავის მამულსა ზედა, დააგო სვემან ბაგრატისმან ჟამი: მოერთო ვესტი
ცხრითა ციხითა ანისისათა თჴნიერ ამბერდისათა: და მოსცეს ანელთა ანისი ბა
გრატის დედასა, რ~ მამულად ეყოდეს სომეხნი, სენაქერემ სომეხთა მეფის ასული
იყო მარიამ დედოფალი ბაგრატისდედა, რ~ იყო ჟამი გაზაფხულისა, ბაგრატ აფხა
ზეთს იყო, მოადგა ანაკოფიას, და მისწურა წასაღებელად: და მოვიდეს ტფილელნი ბე
რნი: რ~ მის ჟამისა პ~ლ მომკ~დარიყო ტფილელი ამირა ჯაფარ: უქადეს ქალაქი, და
უჵმეს სასწრაფოდ, დააგდო და მოაყენა ანაკოფიას გარე ქვაბულელ ჭაჭას ძე ოთაღო
აფხაზეთისა ლაშქრითა: ამოიარა დამოვიდა ქუთათის, და მოიყენნა ქუთათისსა სამო
ქალაქოსა ლაშქარი, და გურიელნი აზნაურნი, და ლომსიანნი მოიყუანნა სოფათის
და დაუდგეს ფილაკავანი და ბრძოდეს, და ამოიარა მეფემან, და მოვიდა ქართლს: და
მოვი
დეს სხვანი მჵმობელნი ბერნი ტფილელნი წარემართა ტფილისად და მოეგებნეს
ქალაქის ბერნი, დარბაზის ყმანი ცხენოსანნი დიღმის ველსა, და ყ~ი ერი ქვეითი
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დაკაზმული, დედათა და მამათა სიმრავლე იყო მოედანს, და იყო ჵმობა ბუკთა და
დუმ
ბულთა ორკერძოვე საშინელი, რ~ლისა ჵმითა იძვროდა ქ~ყანა, და იყო სიხარული
ორკე
რძოვე განსაკვირვებელი: მოავლეს ქალაქი, ასხმიდეს დრამასა და დრაჰკანსა, და მოარ
თვნეს კლიტენი ქალაქისანი, და შეიყუანეს საამირაოსა დარბაზსა: და დაჯდა მეფე
ბაგრატ საურავად: აღიხუნა კოშკნი კართანი თავის კაცითა, დააღიღო ციხე ქალა
ქისა დარიჯელელი, და ორნივე კოჭნი წყალყინისანი და თაბორი, და დაადგინნა
შიგან
ერისთავნი თჴსნი: ხ~ ისნელთა ჩააგდეს ჵიდი და არა მოსცნეს ისანი, დაუდგნეს ფილა
კავანი, და ბრძოდეს ისანსა და ესროდეს ისართა: და ისანისა მოვიდეს კახთა
მეფე გაგიკ, და ერისთავთ ერისთავი გოდერძი, და ყ~ნი დიდებულნი კახეთისანი და
რბაზობად ბაგრატ მეფისა წ~ე, და მშვიდობისა ძებნად, მაშინ ბრძანა და განვიდა მეფე
ბაგრატ ველსა ისანისასა: მოიყუანნა კახნი და ითაყუანნა, და მისცა მშვიდობა და
განუტ
ევნა: იყო სიხარული და საურავი დღითი დღე შემატებისა, და ვითარ გარდაჵდეს ა
მას შინა დღენი ზაფხულისანი: და კ~დ იწყო ლიპარიტ მათვე ფიცხელთა საურავთა,
და გამოიტყუვნა ანისით დედოფლისაგან აბუსერი ერისთავი არტანუჯისა და ხიხა

თა, და ციხის ჯ~ისა, და აწყვერისა ციხისა პატრონი: და შეიპყრნა იგინი ანისის კარსა
და დააგდო ტფილისი მეფემან, და გავიდა ჯავახეთს: ამისა შ~დ გამოიყუანნა მაწყვერ
ელმან მესხნი განძითა ბაგრატისთჴს შველად, და მეფე დგას ხრტილსა: ხ~ ლიპა
რიტ შეკრიბნა კახნი, და მოადგა ფოკათა: გამოექცა მაწყვერელი ბაგრატს მეფესა,
და შეეზრახა ლიპარიტს: ცნა ესე მეფემან ბაგრატ ზამთრისა ბუქთა საშინელთა,
გარდაიარა შავშეთი, და ჩავიდა ქართლს: და ლიპარიტ გამოიყუანნა ახლად საბერძნ
ეთით დემეტრე ძმა ბაგრატ მეფისა, ბერძენთა მეფის განძი, და ლაშქარი შემწე იყო,
და განხეთქნა ამის სამეფოსა რ~ლნიმე (ბ) კაცნი (ა) წარუდგინნა დემეტრეს, და
რ~ლნიმე დარ
ჩეს ბაგრატის ერთგულებასა შინა: და ძე ლიპარიტისი ი~ნე მძევლად დარჩა ბაგრა
ტის ჵელთა შინა, და ითხოვა იგი ბაგრატისაგან, და ნაცვლად გაუშვა აბუსერი თავისა
ციხითა მშვიდობით, და იყვნეს თანამდგომნი ლიპარიტისა კახნი ძალითა მათითა, და
დ~თ
სომეხთ მეფე ძალითა მისითა, და განძლიერდებოდეს იგინი ძალითა მათითა, ამას
კერძოსა ქართლისასა, და იყო მიდამო საურავი ჵელოვნად, და მოვიდეს ვარანგნი
სამიათასი
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კაცი, და დააყენნა ბაბს, გარდამოიტანა თანა შვიდასი კაცი, და მოვიდა ბაგრატ ბიდათ
ლაშქრითა, და ამით ვარანგითა მესხნი ვერღარა მოილოდინეს, მოვიდეს და შეიბნეს
თა
ვსა სასირეთისა ჭალისასა, გაიქცა შიდა ლაშქარი: და ომსა ამასვე კულა შეიპყრეს
აბუსერი, და სხვანიცა დიდებულნი მისთანა, ვერღარა უძლეს ბრძოლაჳ ვარანგთა
და მისცნა ლიპარიტ პაშტნი, და წინა მათსა პურსა უკაზმიდეს, და ეგრეთ ლხინი გა
რდავლეს: და ამისსა პ~ლ მომკუდარიყო ძმა ბაგრატისი დემეტრე: და შ~დ გაქცევისა
შეშ
ინდა ბაგრატ სამეფოსა და მამულისა მისისა განხეთქილობითა, და უქმნა მუდარა ლი
პარიტს: და მცირედისა ცხენოსნითა მივიდა ლიპარიტისთანა ხოვლესა: და რა ცნა
ლიპარიტ მოსვლა მისი არა ნახა, გარიდა მუნით, შეიქცა ბაგრატ, და წარვიდა აფხ
აზეთს, და შ~დ მცირედისა ჟამისა სულა ერისთავმან კალმახისამან, გრიგოლი ერი
სთავმან არტანუჯისამან შეაერთნეს სიტყუა, და შეიწყუნეს მათთანა სხვანი აზნაუ
რნი მესხნი, და უჵმეს მეფესა ბაგრატს, და წარმოემართა ლაშქრითა, გარდმოვლო
გზა რკინის ჯ~ისა: და შეკრბეს არყის ციხესა: სცნა ესე ლიპარიტ, შეკრიბა თავისა
ლაშქარი, და მოირთნა კახნი და სომეხნი, და ბერძენნი თანავე ჰყვეს: და მიუჵდა არყის
ციხესა უგრძნულად, შეიბნეს სძლია ლიპარიტვე და გააქცია მეფე: შეიპყრეს
სულა კალმახისა ერისთავი, და მრავლითა ტანჯვითა, და ძელსა გასუმითა სთხოვეს
კალმახი, და არა მისცა: მასვე ომსა შეიპყრეს გრიგოლის ძე აბუსერისი, სთხოვეს
არტანუჯი სიკ~დილისა ქადებითა, და მისცა: მოირჭმა ლიპარიტ და აიხვნა ზემო
ნი ციხენი, და მიირთნა თავადნი კაცნი, და გარეს გარე წარვიდა ლიპარიტ მითვე
ლაშქრითა დვინად, და ულაშქრა ბერძენთა მეფესა დვინელსა ზედა, და შემოიქცა
თავის ქ~ყნასა, და შ~დ წელ იწდისა მოქცევასა, გამოჩნდეს თურქნი სულტნისანი,
ბალარამ ლამიანი ქ~ყნასა ბასიანისასა: გამოვიდა ბერძენთა მეფისა ლაშქარი და უჵ

მეს ლიპარიტს: და წარვიდა ლიპარიტ შველად ბერძენთა ყ~ითა ლაშქრითა, ამისა
ზემოსა კერძისათა, შეიბნეს ორდროსა, და უკუმიასა ქვემოთ, და გააქციეს ყ~ლი
სპა საბერძნეთისა და ლიპარიტისა, თურქთა: იქმნა მოსრვა დიდი, და შეიპყრ
ეს ლიპარიტ, და წარიყუანეს ხვარასანს სულტანსათანა, დიდებულთა ამის
სამეფოსათა, და შჴლთა ლიპარიტისთა, ი~ნე და ნიანია იძებნეს უშიშოება, და გამო
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იყვანეს მეფე მეფედ, და კ~დ მოირჭუნა და შეიპყრნა შჴლნი ლიპარიტისნი, აიღო
უფლისციხე, და გამოუშვა ი~ნე: და დადგომილიყუნეს განძისა ქ~ყანასა თურქნი, და
წასა
ღებლად მიეწურათ განძა: გამოგზავნა თავის ნაცვლად ბერძენთა მეფემან ლიხ
ტური ყოვლითა ლაშქრითა დიდითა: და აწვიეს ბაგრატს ლაშქრითა მისითა, და წა
რიყუანა თანა, დაემართნეს თურქთა, და მივიდეს განძას კარსა, და მორიდეს თურ
ქთა, და დაირჩინეს განძის ქ~ყანა, და შემოიქცეს მშვიდობით: და ამისა შ~დ კ~დ უჵმეს
ტფილელთა, და მოსცეს ტფილისი ბაგრატს, და შეიყუანეს შ~ა, და იყო სიხარული და
მშვიდობა დიდი, და ამისა შ~დ დაეხსნა ლიპარიტ თურქთა, და შემოვიდა ანის,
დააგდო
ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზით, აღმოვლო ქართლი, და მივიდა ჯავახეთს, გან
ძლიერდა ლიპარიტ, რ~ მსახურებისა მისთჴს ტყვე ქმნილიყო, წარვიდა საბე
რძნეთს, დანახა ბერძენთა მეფე, და მოირთო ბერძენთა მეფისაგან ძალი, და ვერღა
რა დაუდგა ბაგრატ: და ამისსა პ~ლ სუმოდა ძე მისი გიორგი ბაგრატს: დაუტევა
ქუთათის მეფედ სამეფოსა ზ~ა აფხაზეთისასა, და წარვიდა თჴთ საბერძნეთს:
მას ჟამსა იყო ბერძენთა მეფე მიხაილ მონამოხი, და ლიპარიტის სათნოთა სწრაფით
ვერღარა შეაქცია თავის მამულსა ზ~ა ბაგრატ: დაყო მუნ სამი წელიწადი დიდ
სა დიდებასა დაპატივსა შ~ა ბერძენთასა: ვ~ე იყო ბაგრატ საბერძნეთს ითხოვა
ლიპარიტ ძე ბაგრატისი გ~ი მეფედ დამხედ მოსცეს იგი დედამან მისმან, და დიდებ
ულთა მის ქ~ყანისათა, მოიყუანეს საყდარსა რუისისასა აკ~ხეს მეფედ: და მოიყვა
ნეს მზრდელად მისა ლიპარიტ, და პატრონად დაჳ ბაგრატისი გუარანდუხტ
დედოფალი: კაცი სრული და უნაცვლო სახითა, სიბრძნითა, სიუხვითა, და ღ~თისმ
სახურებითა ყოვლითა კეთილითა: და შ~დ მცირედისა ჟამისა მოითხოვა გურა
ნდუხტ, ბაგრატ, ბერძენთა მეფისაგან: და გამოგზავნა ბერძენთა მეფემან დიდი
თა დიდებითა, ნიჭითა, და განძითა მიუწდომელითა: მიეგება ყ~ლი ლაშქარი აფ
ხაზეთისა ზღვის პირსა ხუფთას: და იყო სიხარული, და ღ~ის მადლობა დიდი, ბრძა
ნა და შემოვიდა სახლად თჴსად ქუთათის, და ლიპარიტ მოირჭვნა ზემოსა კერძო
სა დაუკლებლად: და იყო მოყუარედ მისსა ხორასანს დუღლუბეგ სულტანი:
და საბერძნეთს ბერძენთა (ბ) მეფე (ა), და ზრდიდა ბაგრატისძესა გ~ის მცირესა სახე
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ლითა მეფობისათა: ხ~ ბაგრატს აქვნდა ლიხსა ქვემოთ კერძი მიწყობით: და მცირედი
სა ჟამისა შ~დ ამის სამეფოსა დიდებულთა მოეწყინათ პატრონობა ლიპარიტისი:
სულა
კალმახელნი და ყ~ნი მესხნი გამოექცეს ლიპარიტს: და შეიპყრეს დლივს ლიპარიტ
და ძე მისი ი~ნე: ხ~ ნიანია გარდაეხვეწა, და მიმართა კლდე კართა, დაარა შეუშვეს მა

მისა მისისა ციხოვანთა, და წარვიდა ანის ბერძენთათანა: ხ~ ლიპარიტ და ი~ნე
პყრობილი
სულა წარიყუანნა კალმახს: გაგზავნა სულა მეფესა წინაშე სულთა ზ~ა მჵმობელნი:
ხ~ გურანდუხტ და ძე ბაგრატისი გ~ი დგეს ხრტილსა: და რა ცნეს შეპყრობა ლიპა
რიტისი, შეიყუანეს ახალ ქალაქს, და მუნ მოილოდინეს ბაგრატ სულთა ზ~ა: მოვიდა
ბა
გრატ მეფე, დაამის მსახურებისა ნაცვლად მეფემან უბოძა მამულობით ციხის
ჯვარი, ოძრჵე, ბოდოკლდითა, და სხვაცა მრავალი საქონელი, და
სამღდ~ლთმოძღ~რო
ნი, და რაჳცა უნდოდა: მოვიდა მეფისა წ~ე სულა ჯავახეთს, დამოგვარა ლიპარიტ და
ი~ნე
პყრობილნი, და მოახსენა ჵელთა აიხვნა ლიპარიტეთაგან ციხენი არტანუჯი, დაყვე
ლი, უფლის ციხე, და ბირთვისი: ხ~ კლდე კარნი მტკიცედეპყრნეს ციხოვანთა, რ~ მუნ
შიგან დგა ანამორი მწიგნობართ უხუცესი ლიპარიტისი: მიიყუანეს თრიალეთს, ამო
თა თხოვითა არა მოსცნეს ციხოვანთა კლდე კარნი: აღმართნეს ძელნი, და გაასხნეს მას
ზედა ლიპარიტ და ი~ნე განწირნეს სიკვდილად: და შ~დ დღეთა მრავალთა
მოიმტკიცეს
მეფე, და დიდებულნი, ამის სამეფოსანი ციხოვანთა ლიპარიტისთა, მშვიდობით
გაშვები
სათჴს ლიპარიტისა, და ი~ნესთჴს, მოსცნა კლდე კარნი, გამოიღო თავის ხვასტაგი, და
ჩაიცუნა ჩოხანი ლიპარიტ: და შევედრა ძე თჴსი ი~ნე მეფესა, და დარჩა არგვეთის მა
მული იოანეს: ეფიცა ლიპარიტ მეფესა შეუცოდებლობისათჴს, გაუშვეს და წარ
ვიდა სამეფოსა: შემდგომად მცირედისა ჟამისა, გაიპარა და წარვიდა ი~ნე საბერძნეთს
და დაყვნა წელნი რაოდენნიმე: და ნიანია მოკვდა ანის ბერძენთა ყმობასა შ~ა, და
ი~ნეს
უურვა თავის მამამან ბაგრატს თანა, და თჴთ ბაგრატცა გამოიზიდნა, და გამოიყუანა ამას სამეფოსა, და უბოძა მამული არგვეთისა, და ქართლისა, და ჰმონებდა ერთგულო
ბით, და იყო თავადთათანა ამის სამეფოსათა, და სპასალარ სიკეთითა მისითა: ხ~
ლიპარიტმიიცვალა საბერძნეთს სამეფოსა ქალაქს კოსტანტინეპოლეს: და წამოიღეს დიდითა დიდებითა, ერთგულთა და გაზრდილთა მისთა, მოიტანეს და დამარხეს კაცხს სა1-27 სტრ., 206
მარხოსა მამათა მათთასა, და მოირჭვნა ბაგრატ და განძლიერდა უფროს ყ~თა მეფეთა
ამის სამეფოსათა: და ამან წარუხუნა ყ~ნი ციხენი ჰერეთისა, და კახეთისანი, თჴნიერ
კუეტარისა და ნახჭევანისა, და შ~დ ამისსა იქმნნეს დიდნი საქმენი და აღძრვანი დიდ
თა მეფეთანი: ამისსა მეფობასა შ~ა გამოვიდა სურტანი, არფასარან მეფე სპარსთა დას
ხმის გვარად უგრძნეულოდ მოვიდეს და შემუსრეს კანგარი და თრიალეთი: დადღ
ესა ერთსა მარბიელმან მისმან მიუწია ყველის ყურსა, გარდავიდა შავშეთს, კლა
რჯეთს, ტაოს ვ~ე ფანასკერტამდე, და მასვე დღესა ჩამოუწია თორს დაღვივის ჵევს,
და თჴთ დადგა თრიალეთს სამდღე: მას ჟ~ა მომავალი იყო მეფე ტაოთ, და თანა ჰყუა

ნდეს დედა, და დაჳ, და ძე მისი გ~ი დადგრომილიყუნეს ხე კრებულთა: და აყრისა
მისი
სა ჟამათ მოუჵდა [....] ლაშქარი სულტნისა, წამოვიდეს და წარმოუდგეს ქედსა
ზედა: ხ~ იგინი ჩამოესწრნეს ქართლს: წავიდა ჯავახეთს, და მოადგა ახალ ქალაქ
სა: რ~ მესხნი აზნაურნი, დაზემოსა კერძისანი, ძლიერად დგეს ახალ ქალაქს,
და ჰბრძოდეს სამ დღე, რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულიყო ახალ
ქალაქი, ვერღარა დაუდგმიდეს ბრძოლათა ძლიერთა: აღიჭურნეს მყოფნი
ქალაქისანი, და განახვნეს კარნი, და შეიბნეს ძლიერად, მოსრეს პირითა მახვილი
სათა, შევიდეს თურქნი ქალაქად, და ტყუე ყვეს ურიცხვი ერი ქ~ეანეთა: აღიღეს
განძი, და ტყვე ძლიერი, შეიღება წყალი ახალ ქალაქისა სისხლითა: და მოუვლი
ნა ახალ ქალაქით მოციქული სულტანმან, დაჰკიდა მზახობა, სთხოვა დისწული
ცოლად ბაგრატ მეფესა: და მიიქცა სულტანი ანისად, შემუსრა და წაუღო ანისი,
მოსრნა და ტყვე ყვნა ურიცხვნი სულნი, და წარვიდა ქ~ყანად თჴსად სპარსეთად,
დაანისი წარუღო ბერძენთა, და მისცა მანუჩას ძესა აბულასვარისსა: ხ~ დისწული
ბაგრატისი, რ~ლსა ითხოვდა სულტანი, იყო ძმისწული სომეხთა მეფისა კ~კესი,
სთხოვა ბაგრატ მოციქულად დიდძალად ერისთავი ვარზაბაკურ გამრეკელი,
იბირნა კაცნი სომეხთა მეფისანიცა, და სამშვილდეს შემომავალი სომეხთა მეფე
კ~კე, და ძმა მისი სუმბატ შეიპყრეს ქვეშის ჭალასა, და აცნობეს ბაგრატს, და წა
რვიდა ქვაჵვრელთად მსწრაფლ, და მოგვარნეს პყრობილნი კლდე კართა ქვეშე:
სთხოვა სამშვილდე და არა მოსცეს: და ერთი ძმა მათი შესრულ იყო სამშვილდეს ადა
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რნასე: ხ~ მიიყუანეს სამშვილდეს, და ამართეს ძელნი, და გასვეს სომეხთ მეფე კ~კე
ითხო (ბ)
ვეს: სამდღე: (ა) მშვიდობა, და მოსცეს სამშვილდე: ხ~ მოსრულიყვნეს ორნი
ერისთავნი
სომეხთა მეფისანი ლუკიის ერისთავი, და კაკვა ქარისა, აძლევდეს და მოსცემდეს
სამთა
ციხეთა: სუმბატ ძმა კ~კესი ოფრეთს და კოშკსა, და ვარზაქარს: ხ~ შეეწყალნეს ბაგრა
ტ მეფესა, და მისცნა დაუთავისუფლნა ყ~ნი ციხენი თჴნიერ სამშჴლდისა, და არცა
სხვანი ციხეთა უფალნი დიდებულნი მათნი შემოუშვნა: ა~დ სამშვილდე ოდენ იპყ
რა სახლად თჴსად, და ეგრეთვე ჰმონებდეს სომეხნი: ხ~ დიდმან ბაგრატ მეფემან
გაათხოვა ასული თჴსი მართა, და შერთო ბერძენთა მეფესა: ხ~ შ~დ ამისა გაათხოვა
დისწული თჴსი, და შერთო სპარსთა მეფესა სულტანსა: და შ~დ სამისა წლისა გა
მოვიდა სულტანი, შემოვლო რანი, და უგრძნეულად შევიდა ჲერეთად, და მის
ქ~ყანისა
დიდებულნი იყუნეს მორთულ და ერთგულ ბაგრატისა, და მას ჟ~ა იყო მცირედი
თა საქონლითა მეფე კახეთისა აღსართან ძე გაგიკისა, და ყ~თა დაყარნეს ციხენი მათ
ნი, და ივლტოდეს კავკასიად: და იყო ბაგრატ გალაშქრებული კახეთისა აღებად:
და ლაშქარი მისი წინა გაგზანილი იყო ვეჟანის ერისთავსათანა წირქვალელსა
შემოიქცეს მშვიდობით, და უამბეს შემოსვლა სულტნისა დაყრა ციხეთა, შემოი
ქცა სწრაფით, და მოვიდა ქ~ყანად თჴსად ქართლად: ხ~ აღსართან მიერთო სულტა

ნსა: მიუძღვანა ძღვენი დიდი, და დაუტევა სჯული, დაიცვითა წინა, აღუთქვა
ხარაჯა, და მისცნა ყ~ნი ციხენი დაყრილნი სულტანმან მასვე, და რ~ნი აფხაზთა
მეფისა კაცთა დაეყარნეს, დარ~ნი თჴთ აღსართანისათა, მისცა ყ~ლი აღსართანს
და შ~დ სამისა კუირისა წარმოემართა აფხაზთა მეფესა ზედა: და მიერთნეს სო
მეხთა მეფე კ~კე, და ტფილელი ამირა, და აღსართან, შემოჰყვეს ქართლსთანა ჯა
ჭვით: გაუშვეს მარბიელი ცისკრად, და სამწუხროდ აღივსო ყ~ლი ქართლი: თვესა
დეკემბერსა, ი: დღესა სამშაბათსა: ქ~კნი იყო, სპჲ: და იყო ქართლს შინა,
პური და ღვინო ფ~დი, და დაყო ექუსი კუირა, და იწყო ოჵრებად, და ჵოცად კაცისა: და
გა
რდავიდა მარბიელი მისი არგვეთს: მიუწიეს, და არბიეს ვ~ე სვერის ციხემდე: და
მოისრა ურიცხვი სული ქ~ეანეთა, და ტყვე იქმნა: და იქმნა საძაგელ ქ~ყანა ქართლი
სა სახილველ კაცთა: მოოჵრდეს ყ~ნი ეკლესიანი სიმრავლითა მძორისათა, არა
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დაედგმოდა ქ~ყანასა თვალნი, და ცოდვათა ჩვენთა მოსაგებელსა რისხვასა ღ~თისასა,
ზეც
ით ცაჳ [.] წამებდა სისხლისა მწვიმებელი, ღრუბელი აღმოსავლით მოეფინა ქართ
ლსა ზედა, და იქმნა ღამე უკუნი ვ~ა ნათელი დღისა: და იყო ხილვა მისი საშინელი,
და
შესაძრწუნებელი: და არე არე სისხლი წვიმული ეხილვა კაცთა: და იქმნა ზამთარი
სასტიკი, რ~ლი გარდაეხვეწა ზამთარს, და მიმართა მთათა, მოსწყვიდნა იგინიცა სი
ფიცხემან ზამთრისამან: ხ~ ყ~ა ქართლსა შინა დადგა ლაშქარი: და თჴთ თავადი
სულტანი დადგა კარბს: და მერმე ჩამოდგა შერთულთა, და აჭირვა სიძნელემან
ზამთრისამან, და ბუქთა ძლიერთა: და მიგზავნა მოციქულად ი~ნე ძე ლიპარიტისი
მეფემან ბაგრატ ძიებად მშვიდობისა: ხ~ სულტანმან შეაქცია იგი აფხაზეთად
და ბაგრატს სთხოვა ხარაჯა, და უქადა მშვიდობა, ხ~ სიფიცხლისაგან ზამთრისა ვე
რღარა მოილოდინა, და წარვიდა ქართლით, და ჩამავალმან წარუღო ტფილისი და რუ
სთავი, და მისცა ფადლონს განძისა პატრონსა, არათუ მეფეთა ჩვენთა მტერობისათ~ს
ოდენ ამოსწყვიდა ტფილისი და რუსთავი ამას სამეფოსა, არცა ამისთჴს ქმნა თუმ
ცა იგი ამირა ორგულად დგომილიყუნეს მისსა კარსა ზედა: ა~დ კეთილისა და მსა
ხურებისა ნაცვლად ბ~რტსა ჰყოფდიან ყ~ა კაცსა ზედა, რ~ მინდობილიყუნეს იგინი
ძალსა უღ~თოებისა მათისასა, და იყუნეს იგინი ყოვლით კერძო მცბიერ: და ამის
ქართლისა ოჵრებასა შ~ა იყო ლაშქრისა მისისა სიმრავლე ხუთასი ათასი: და წარვიდა
სულტანი ქვეყანად თჴსად: და მოიწია არე გაზაფხულისა: შეიქმნა სიმდიდრე
წყალთა ძლიერი, და მტკვარი ვერღარა ეტია ნადინებსა თჴსსა: მოეფინა ველ
თა, და წარიღო მრავალი სული რ~ლი დარჩომილიყო სულტნისაგან: და ამისსა შ~დ
იწყო ფადლონ ამპარტავანებასა და ურჯულოვებასა და სიახლესა ტფილისისასა, სა
დამე, სადმე გამოყუანებასა ჵელოსანთასა: და ვითარცა იქმნა გაზაფხული გარდამო
ვიდა მეფე ქართლად და ჩადგა დიდგორთა, და ცნა დადგომა მეფისა, რ~ საზაფხულო
მეფეთა სადგომი არს ადგილი იგი: ხ~ ფადლონ არად შერაცხა დიდგორთა დგომა მე
ფისა: წარმოემართა ლაშქრითა ოცდაათცამეტითა ათასითა კაცითა, მოვიდა ტფი
ლისს, და დაიბანაკა ველსა ისნისასა: ხ~ მუნ დაუტევნა კარავნი და ამოვლო ღამე ყოლ

მუხნარისა, დაარბივნა ქართლისა ნაპირნი: ხ~ ცნა ტფილისით გაღმართ აფხაზთა
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მეფემან ქართლისა ვნება, წარმოსვლა ფადლონისი: გამოგზავნა ხილვად ი~ნე ძე
ლიპარიტისი ერისთავი, და ნიანია ძე ქვაბალისი, და მურვან ჯაყელი ერისთავი
ყველი
სა, და თანა სხვანიცა აზნაურნი მცირედნი რჩეულითა ლაშქრითა: ხ~ ქართლს ვერ
ღარა ჩამოეწივნეს, შექცეულთა გაუსწრეს მუხნარს წინა წილკნის გორთან უკა
ნა კერძსა შეებნეს, და პირველსავე ჵრმლისა მოკიდებასა გააქციეს ფადლონ: და
მოადგა
ფადლონის ლაშქარი გაქცეული ტრამასა ნარეკვავისასა, მიჰჵოცდეს და იპყრობდ
ეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარი: და აღმოეგო ხრამი იგი ცხენითა და კაცითა: და ზედა ლა
შქარმან მეოტმან გასლვა იწყო მობოს ტყით, და ყ~თა ტყეთაგან და ძეძვნართაგან ვითა
ჭივჭვისა მართვეთა გამოჰკრეფდეს დამალულთა ლაშქარსა ფადლონისასა ბაგრატის
ლაშქარნი, და შემოუსწრნეს წინა იწროსა ღართისასა, და მცირედნი ვინმე გაესწრნ
ეს: და სდევნა ლაშქარმან ბაგრატისმან ვ~ე მთადმდე ხერკისა, მოსრეს და ტყვე ყვეს
ლაშქარი ფადლონისა: ხ~ ფადლონ ათხუთმეტითა ოდენ ცხენოსნითა წარვლო
გზა წილკნისა, და მიეხვია პირსა არაგვისასა, და გაჰჵდა ნარღვევთა გზითა ერწოს, და
თქ
ვა თავი თჴსი მოციქულად, ვ~დ ფადლონის მოციქული ვარ, და მახარობლად მივალ
აღ
სართანისთანა: აფხაზთა მეფისა ლაშქარი გავაქცივეთ: დახუდა კაცი ვინმე მეცნიერი
რ~ი იცნობდა ფადლონს, და ჰრქვა: არა ხარ შენ მოციქული, ა~დ ხარ შენ ამირა ფად
ლონ: ჰრქვა კაცსა მას ფადლონ, მიიღე ჩემგან ოქრო და ვეცხლი დიდძალი, და
საკარგავ
ნი მრავალნი, და ნუ შემიწამებ: გარდამიყვანე მინდორად, და წამომყევ თანა: ჰრქ
ვა კაცმან ვერ ვიქმ საქმესა მაგას, რ~ მკვიდრი ვარ მე ამის სოფლისა: აწ ისმინე ჩე
მი, და მომყევ თანა, და მე მიგიყუანო აღსართანისთანა, და მან გაგგზავნოს ქ~ყანასა
შენსა
ნებსით: არა უნდა ესე ფადლონს, ა~დ ერწოდ ვერღარა შემძლებელიყო წარსლ
ვად, წარუძღვა კაცი იგი, და მიჰგვარა ჟალეთს ისაკს ტოლობელის ძესა, აზნაურსა
მესხსა: ხ~ რა ცნა ფადლონის კარად მისვლა, გაძარცვა ერი ფადლონისა, გარდა
ყარნა ცხენისაგან, და დაიჭირნა ჵელთა, და შესვა ჯორსა ზედა ფადლონ: და არა იხ
სენა ისაკ მკვიდრობა აფხაზთა მეფისა, რ~ნცა აფხაზთა მეფისაგან გაქცეული ფადლ
ონ შეიპყრა, და შეჰგვარა ბოჭორმას ბაგრატისთჴს: ამან მსწრაფლ წარიყუანა
და მიჰგვარა აღსართანს თელავს: ხ~ აღსართან მსწრაფლ წარიყუანა ხორნაბუჯს,
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ხ~ აფხაზთა მეფისაგან ეშინოდა უკანა ჩამოდგომისა, მიუპყრეს ხორნაბუჯს
ფადლონ, და მისცა ხორნაბუჯი, წარიყუანეს არადეთად, და მისცა არადეთი აღ
სართანსვე: ხ~ ბაგრატ შეშინდა გაშვებასა ფადლონისასა, მისცა ბოჭორმა, და უჯარ
მო კახთა და წამოიყუანა ფადლონ: გასვეს ძელსა, მიუპყრეს ტფილისი, და აღიღეს
ჭირვეულად ტფილისი, რ~ მუნ შიგა მდგომი კაცი გაამირებასა ლამოდა. და არა და

იჭირა ბაგრატ თჴსად ტფილისი: ა~დ დმანისს დატევებული სითლარაბა ძებნა:
შემოიყუანა ტფილისად, და მისცა მას ტფილისი: ხ~ თავისად აიხვნა ციხენი რუსთა
ვი, ფარცხისი, აგარანი, გრიგოლ წმიდანი, და გავაზანი: და ორმეოცდა ოთხი ათასი
დრაჰკანი, და მძევალნი ძმისწული მისი, ძე მანუჩასი, და სამთა თავადთა განძისათა:
და შ~დ ამისსა მოგზავნა სულტანმა სარანგი ალხაზი, და მისითა შუამდგომლობითა,
და სიტყვითა, დაეზავა ბაგრატ, დაგანუტევა ფადლონ, და გაგზავნა საჵელმწიფოსა
თ~ს
თსა განძას: და წარჰყუა სარანგი თანა, და მოართვეს გაგიკეთი, და აღიღო აფხაზთა
მეფემან გაგი: შ~დ ამისსა ფადლონმან გატეხა ფიცნი, და შუამდგომელობანი დიდისა
სულტანისანი, და მოიპარა ქავაზინი: და შ~დ მისსა მეფე აფხაზეთს იყო: მოვიდა
ფადლ
ონ, და მოადგა აგარათა, და წაიხვნა აგარანი, და გამოიყუანა დორღოლელი ოვსთა მე
ფე, ორმეოცდა რვა ათასითა ოვსითა: და წარუძღვანა ძე მისი გ~ი კურატპალატი,
და მოაოჵრა განძა, და აღიღო ტყვე, და ნატყვენავი ურიცხვი, და გაგზავნა თავის
სამეფოდ:
ამისად შ~დ აღისურვილა დიდმან ოვსთა მეფემან დურღულელმან დის ძისა მა
თისა ბაგრატის სევასტოსის თავს, და ითხოვა დარბაზობა ბაგრატისაგან: ხ~ ბაგრ
ატ ნება სცა: და მხიარულად წარმოემართა ოვსთა მეფე, ყოვლითა თავადითა ო
ვსეთისათა, და აღმოვლო გზა აფხაზეთისა, და მოვიდა ქუთათის, და ნახა დაჳ მათი
დედო
ფალი, დედა გ~ი კურატპალატისა: რ~ გ~ი კურატპალატი გებულიყო უწინა: და მოი
ყუანეს ქართლს, და მეფე იდგა ტინის ჵიდს ჭალასა ნადარბაზევს: და მოეგება წინა,
დიდითა სიამითა პატივითა: შეკრბეს ერთგან კეზუთა ზ~ა, და იყო სიხარული, და ჵმა
ბუკთა და დუმბულათა საშინელი და მიუწდომელი: და დაყვეს ერთგან დღენი
ათორმეტი, და განისვენეს ყოვლითა განსვენებითა, და სიხარულითა: და შ~დ ზამთრისა მიზეზითა გაისწრაფეს, და მისცა ნიჭი საბოძვარი მეფესა, და ყ~ა დიდებულსა ოვ1-27 სტრ., 211
სეთისასა, გაგზავნა და წარვიდეს სიხარულითა დიდითა: და შ~დ ამისსა აროინიებდა
სულტანი მოციქულთა, და უკრებდა ძღვენთა ბაგრატ მეფესა, ამოთა ენითა სთხო
ვდა ხარაჯასა, და არა დაიდვა ბაგრატ მეფემან ხარაჯა: ა~დ ავლენდა იგიცა მოცი
ქულთა, და უკრებდა ძღვენსა, და იყო მათ შ~ს სიტყუა სიყუარელი: და შემდგომთა
მცი
რედთა წელიწადთა სამშვილდისა ბართა მდგომსა მეფესა ბაგრატს, დაეცა სალმო
ბა მუცლისა, და ჩადგა მარაბდათა, და გაუძნელდა სალმობა, და ტახტითა წარმოიყუა
ნეს, და თანა ჰყუა გ~ი კურატპალატი, გაგებულიყო წინა: და მოიყუანეს ქართლს მეფე:
და ყ~ნი დიდებულნი მისნი მუნ მოვიდეს: და მოვიდა დედა მისი მარიამ დედოფალი,
და ცო
ლი მისი ბორენა, და ასული მისი მარიამ: და შ~დ მცირედთა დღეთა მიუთვალა ძე
მათი გ~ი კურატპალატი მეფედ, დიდებულთა ამის სამეფოსათა: და ყ~ნი შევედრნა
მას: და ჰრქვა დედასა თჴსსა, დედაო მეწყალვი შენ, რ~ ყ~ნი შობილნი შენნი წარგვიქ

ციენ წინა, და ეგრეთღა შენმოჰკვდები: და შ~დ ამისსა გარდაიცვალა მეფე ბაგრატ,
თვესა ნ~ნბერსა კ~დ: ქკ~ნ ს~ჟბ: და მისვე ბაგრატის სიკ~დილისა ჟამთა შ~ა მოიკლა
სულტანი კაცისა ვისგანმე ბერისა თურქისაგან, თავის ლაშქართა ხარგასა შ~ა: გაე
ვლო ჯეონი შვიდასი ათასითა კაცითა: გაელაშქრა თურქთა მეფესაზედა სამარყა
ნდისა სიახლესა ციხესა მოადგა: და მოიკლა მის ციხისა პატრონისა თურქისა მ~რ:
და ვერღარა შეესწრა თურქი იგი ციხესა, და დაჭრეს უწყალოდ მახვილითა: და ვერ
ღარა ცნეს ბაგრატ და სულტანმან ერთმანერთისა სიკ~დილი: შ~დ ამისსა დაჯდა
ძე ბაგრატისი გიორგი კურატპალატი მეფედ: ბ გიორგი:
მეორმეოცდათხმეტე მეფე ქართლისა, და აფხაზეთისა გ~ი, ძე ბაგ
რატისი ბაგრატოანი: ქ~კს, სჟგ
ხ~ ამის ბაგრატის მეფობისა ზე
არა აფრინდა ყ~ა შ~ა მამულსა მისსა ერთიცა ქათამი, და დიდითა დიდებითა და
პატივითა წარიყუანეს და დამარხეს ჭყონდიდს: ესე მეფე ბაგრატ, წელიწდისა ცხ
რისა მეფე იქმნა, და აღესრულა წლისა ორმეოცდა ათექვსმეტისა: ესე ბაგრატ
პ~ლ იყო კურატპალატი, და შ~დ მერმე იქმნა სევასტოს, იყო კაცი უშვენიერესი ყ~თა
სა: სრული სიბრძნითა, ფილასოფოსი ენითა, სვიანი ბედითა, უმდიდრესი ყ~თა აფ
ხაზთა მეფეთასა, მოწყალე შეცოდებულთათჴს, უხვი ალაგთა ზ~ა: ხ~ ჟამთა მის
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თა ქ~ყანასა დაწყნარება არა ჰქონდა, ეკლესიანი გლახაკნი აზნაურნი ვერ იკითხ
ვებოდეს: ხ~ გ~ი მეფე იყო მოწყალე და განმკითხველი გლახაკთა და დავრდომილთა,
კა
ცი საშიში და უხვი ყ~თა მეფეთა აფხაზეთისათა, პურად უკეთესი ყ~თა კაცთასა, ცხე
ნოსან მშვილდოსანი, რჩეული: და შ~დ მამისა მისისა დაყო ზამთარი ერთი
მშვიდობით
და ზაფხულის ნახევარი: ხ~ შ~დ თავადთა ამის სამეფოსათა, ნიანია ქვაბულის ძემან
და ი~ნე ლიპარიტის ძემან, და ვარდან სვანთა ერისთავმან რეცათუ იკლეს რამე სიყმ
ითა გიორგი მეფისათა, და აუშალეს ქ~ყანა: ი~ნე მოირთნა კახნი, და დადგა ქსნისა
პირ
სა, და ნიანია წარიღო ქუთასისა საჭურჭლე, და შედგა ქუთათის შიგა, და ვარდან
გაადგინნა სვანნი ავისა მოხარულნი, დაარბიეს და აწყვიდეს საეგრო: ხ~ გ~ი მეფემან
სძლო სიკეთითა სიბრძნითა, და ძვირუხსენებელ: იქმნა: უბოძა ი~ნეს სამშვილდე: და
ძე
სა ი~ნესსა ლიპარიტს მისცა ლოწობანი, ნაცვლად რუსთავისა რ~ლ მიეცა კახთა, და
ნიანიას თმოგვი, და სხვანი საქონელნი რჩეულნი, ვარდანს უბოძა ასკალანა, და უ
თაღოუბა ჯაყელთა ი~ნეს სიტყვით უბოძა ყოველივე, ერთგული დაორგული დაფარა
წყალობითა, და დაიწყნარა მეფობა თჴსი გ~ი მეფემან: კ~დ გადგა ი~ნე ლიპარიტის
ძე: და ცნა გ~ი მეფემან ქუთათისით გარდამოვიდა სამცხეს მოირთნა მესხნი გარ
დმოვიდა და მივიდა სამშვილდეს კარს, მუნ მოიყუანა კახთა მეფე აღსართან, ვერ
დადგა ი~ნე ციხეში, მირიდა მთათა სამხითისათა, და მასვე შლილობასა შ~ა წაიხ
ვნა ლოწობანნი ლიპარიტისაგან აღსართან: მოეყარა მეფე სამშვილდეს გარ
დადგა ჯავახეთსა: და მოიყუანა მეფეთ მეფემან გ~ი მათწ~ე დაიფიცნეს ეკრანთას,

და დაიმტკიცა ი~ნე კლდე კართა, და სამშვილდესა ზედა: კ~დცა გაადგა ი~ნე, გამოსტ
ყუა გაგი ციხოვანთა გ~ი მეფისათა, და მიჰყიდა ფადლონს განძის პატრონსა:
და შ~დ ამისა მოვიდა სულტანი მალიქშა მტერად ყ~თა ქ~ეანეთა: მიეგება ი~ნე და
ძე მისი ლიპარიტ წინა: შეაწყნარა სულტანმან, და დაყო მისთანა ხანი მცირე
დი და გამოეპარა: და მოვიდა სულტანი, და მოადგა სამშვილდეს, წარუღო სამშვილდე
და ტყვე იქმნა ი~ნე, თავითა ცოლითა, და შჴლის შჴლითა, და ყ~თა აზნაურთა დე
და წულითა, და დაიჭირა სამშვილდე სულტანმან, და მუნ დგომასა მოარბია ქა
რთლი, წაიღეს ტყვე, და ნატყუენავი ურიცხვი, და შეიქცა გარე, დააღიღო განძა,
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და დააგდო თავადად სარანგი განძას, და ბრძოლად ამის ქ~ყანისა ყოვლისა, ორმოცდა
რვა ათასითა კაცითა, შედგა ფადლონ ციხეთა მაგართა და ვერ დაუდგნა, გამოიყუა
ნეს და დააპატიმრეს იგიცა: შ~დ მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყ~ითა ლაშქრი
თა მისითა, განძისათა, დვინისა, და დმანისისა ამირათათანა დგომითა, და მომართა
გ~ი
მეფესა: შეკრბა გ~ი მეფეთ მეფე ყ~ითა სპითა მისითა ზემოთა და ქვემოთა, და მოიყუა
ნა მათ წ~ე აღსართან კახთა მეფე, და ჰმართეს ერთმანერთს: განაძლიერა ღ~ნ გ~ი
მეფე წარძღუანებითა პატიოსნისა ჯ~ისათა, მიუჵდა ზ~ა ფარცხის ქვემოთ, და იოტა
ბანაკი სარანგისი, გააქცია და ასწყვიდა: იყო ჟამი მწუხრისა, და სიღამემან დაარჩინა
ნეშტი სარანგის ლაშქრისა, და შემოიქცა უკლებლად და მშვიდობით მეფეთ მეფე გ~ი
თჴს
სა სამეფოსა: და შ~დ ამისსა, მოჰმადლა ღ~თნ მძლავრებისაგან ბერძენთასა წახმულნი
ციხენი კლარჯეთისა, შავშეთისა, ჯავახეთისა, და არტანისა: და შ~დ ამისსა ესეცა მოჰ
მადლა ღ~თნ აღიღო ქალაქი კარის ციხე ქ~ყანა, და სიმაგრენი ვანადისა და კარნიფო
რისანი, დაიოტნა თურქნი მის ქ~ყანისაგან:
ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი, გიორგის ძისა, რ~ი იყო სამეოცდა მეათე
რთმეტე შჴლი შჴლთაგანი დ~თ წ~წყლისა, რ~ლსა ეწოდა დ~თ აღმაშენებე
ლი: ესე იყო მეფე ქართლისა, და აფხაზეთისა მეორმეოცდა ათხუთმეტე:
ამისა შ~დ მოვიდა სულტანი მალიქშა, მოადგა სამშვილდესა, და წარიღო: და ი~ნე
ძე ლიპარიტისი ტყვე ჰყო, და მოაოჵრა სომხითი და წარვიდა: ხ~ მასვე წელსა მოვი
და სარანგი ძალითა სულტნისათა ჩამოდგა სამშვილდის ბარს: და მივიდეს ლაშქა
რნი გ~ი მეფისანი, და შეიბნეს ფარცხის: სძლიეს სპათა გიორგისათა და იოტნეს სპარს
ნი: და რ~ დიდი ძლევა მოსცა ღ~თნ გიორგის, წარვიდა მამულსა თ~სსა ტაოს, და
მოვიდა
ბანას: ხ~ მუნ მოვიდა წ~ე მათსა ზორვარი აღმოსავალისა, გრიგოლ ბაკურიანის ძე
რ~ლსა ჰქონდეს ოლთისნი, და კარნუ ქალაქი, და კარი: და დიდად განიხარნეს, და
განი
სვენეს: და მოსცა გ~ი მეფეს კარისციხე ქალაქი, და მისი მიმდგომი ქ~ყანა და განიყარნ
ეს: ხოლო მეფემან გ~ი დაუტევნა კარსა აზნაურნი შავშნი, და წარმოვიდა შ~ა: ხ~ განძ
ლიერებასა თურქთასა დაუტევნეს ბერძენთა ქ~ყანანი მათნი, ციხენი და ქალაქ
ნი რ~ლ აღმოსავლეთს ჰქონდეს და წარვიდეს, რ~ნიცა აიხვნეს თურქთა, და დაემკვი
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დრნეს მას შ~ა. და ვინათგან მეზობლობით მოეახლნეს საზღვართა ჩვენთა, განმ
რავლდა შიში, და ჭირი ჩვენ ზედა (ბ) მათი: (ა) რ~ მიერითგან რბევად, ტყვე
ნვად და მოოჵრებად: წვად, სრვად და ტყვეობად ქრისტიანეთა: რ~ მათ ჟამთა
გ~ი მეფესა ყველს გარე მდგომსა, დაესხნეს უგრძნეულოდ თურქნი დიდნი,
რ~ლთა თავადი იყო აჰამად ამირა ძლიერი და მაგრად მოისარი: რ~ლსა მას ოდ
ენ ჟ~ა აღეღო კარი: მოვიდეს ესენი შინა განცემითა ქ~ეანთათა: აოტეს გ~ი მე
ფე, და სპა მისი ურიცხვი: ხ~ საჭურჭლენი დიდნი, და სამსახურებელნი სამეუ
ფოთა ტაბლათანი, ოქროსა და ვეცხლისანი ბაგრატეულნი, და სასმურნი სამწდ
ეონნი პატიოსანნი კარავნი სამეფოთა ყ~თა დიდებულთანი აიხვნეს იავარად, და
წარვიდეს: ხ~ გ~ი მეფე წარვიდა მეოტი აჭარით აფხაზეთად: მათ უკვე ლაშ
ქართა ესე ვითარითა ალაფითა სავსეთა მიმავალთა, წინა დაემთხვინეს ამირანი
დიდნი პასიასი ვინმე, და ბუჟღობ: და მათთანა სიმრავლე ურიცხვი თურქთა საბე
რძნეთს მიმავალნი: რ~ლთა იხილესრა ესეოდენი სიმრავლე ოქროსა, და სიმდი
დრისა რ~ი აქვნდა: და ცნეს მეოტობა გ~ისი, და ესმაცა მათგან, ვ~დ რად წარხვალთ
საბერძნეთს, აჰა ქ~ყანა საქართველო უკაცური, და სავსე ესე ვითარითა სიმდი
დრითა: და მათ მყის მოაქცივნეს გზანი მათნი, და მოეფინნეს პირსა ყოვლისა ქ~ყა
ნისასა, ვ~ა მკალნი: და დღესა ივანობისა, კახის კარნის ფორნი, კლარჯეთი ზღ
ვის პირამდის შავშეთი, აჭარა, სამცხე ქართლი, არგვეთი, სამოქალაქო:
და ჭყონდიდი აღივსო თურქითა მოისრა და ტყვე იქმნა ამათ ქ~ყანათა მკვიდ
რი ყ~ლი მასვე ერთსა დღესა დაწვეს ქუთათისაი არტანუჯი, და უდაბნონი კლა
რჯეთისანი: და დაყვეს ამათ ქ~ყანათა შ~ა თურქთა ვ~ე მოსვლამდე თოვლისა: მო
ჭამეს ქ~ყანა და მოსწყვიდეს, თუ სადამე ვინ დარჩომილიყო, ტყეთა, კლდეთა,
ქვაბთა, და ჵრელთა ქ~ყნისათა: და ესე იყო პ~ლი და დიდი თურქობა: რ~ ქკ~ნი
იჯდა და ტ: ხ~ თუ ვინმე მთიულეთს, ანუ სიმაგრეთა სადაღა ვინ დაშთა კაცი:
ზამთრისა, სიფიცხითა, უსახლობითა, და შიმშილითა, ეგრეცა მოისრა, და გა
ნგრძელდა. ესე ვ~რი ჭირი ქრისტიანეთა ზ~ა: რ~ არესათანა გაზაფხულისასა მოვი
დიან თურქნი, და მათვე პ~ლთა საქმეთა იქმოდიან: და ზამთრის წარვიდიან, და
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არა იყო მათ ჟამთა შინა თესვა და მკა, და მოოჵრდა ქყანა, და ტყედ გარდაიქცა, ნა
ცვლად კაცთა მჵეცნი, და ნადირნი, დაემკვიდრნეს მათ შინა და იყო ჭირი
მოუთმენელი
ყ~თა ზედა მკვიდრთა ქართლისათა, და შეუსწორებელნი, და აღმატებული ოდეს
მე ყოფილთა სმენილთა, და გარდასრულთა ოჵრებათასა: ხ~ წ~ნი ეკლესიანი შექ
მნეს სახლად ჰუნეთა მათთა: ხ~ საკ~ხეველნი ღ~თისანი ადგილად არა წმიდებისა
მათისა, და მღ~დელნი რ~ლნიმე შესაწირავსავე შინა საღ~თოსა მსხვერპლისასა
მუნვე მახვილითა შეწირულიქმნეს, და სისხლნი მათნი აღვიდეს მეუფისათანა, და
რ~ნიმე მწარესა ტყვეობასა მიეცნეს: მოხუცებულნი არა შეწყალებულიქმნ
ეს: ხ~ ქალწულნი გინებულ, ჭაბუკნი დაკვეთებულ: ხ~ ჩჩვილნი მიმოდატა
ცებულ, ცეცხლი უცხო, და მბრძოლი, რ~ლითა მოიწვა შენებული ყ~ნი: მდი
ნარენი სისხლთანი ნაცვლად წყლისა ნაკადულთა მრწყველნი ქ~ყანისანი,

და რათა თჴთ მათ იერემიასათა ვიტყოდე, რ~ მანოდენ კეთილად უწყოდა ჟამისა
ამის ჯეროვანი გოდება, ვ~დ ძენი სიონისანი პატიოსანნი, და ბ~რტისა გამოუცდელ
ნი: უცხოთა გზათა ტყვეობისათა მოგზაურობენ: ხ~ გზანი სიონისანი იგლოვენ
არაყოფისათჴს მათზედა მედღესესწაულეთასა: და ჵელნი დედათა მოწყალე
თანი არა საზრდელითა შჴლთა მიცემად მოქმედებენ: ა~დ საზრდელ თ~ს
სა ჰყოფენ თჴთ თჴსთა მათ საყუარელთა: და ესენი ესრეთ ფ~დცა უძვირეს,
ამათრა საქმეთა ესრეთ ხედვიდა მეფე გ~ი: და რ~ არა სადათ იყო ღონე ხსნისა
და შეწევნისა, არცა რა დამხსნელი ამათ ძვირთა რ~ი მოეცვა, პირი ყოვლისა
ქ~ყანისა, რ~ ძალი ბერძენთაცა შემცირებულიყო, და რ~ნი ქ~ყნანი მათ აღმოსა
ვალთად ჰქონდეს ზღვასა: გარეთ ყ~ნი თურქთა დაეპყრა: ყო განზრახვა
დიდებულთა თჴსთათანა, და დაამტკიცეს წარსლვა მაღალსა სულტანსა მა
ლიქშას წ~ე, და ესრეთ დადვა სული თჴსი, და სისხლი ქრისტეანეთა ხსნისათ~ს
და მინდობითა ღ~თისათა, და წარძღვანებითა ძელისა ცხოვრებისათა: წარვიდა
ასპანს ნახა სულტანი, და შეწყნარებულიქმნა მისგან, ვ~ა შვილი საყვარელი:
რ~ იყო კაცი იგი მალიქშა, ვ~ა სიდიდითა კიდეთა მპყრობელობისათა შეუსწორე
ბელ, ეგრეთვე სახითა სიტკბოებისათა და სახიერებითა აღმატებული ყ~თა
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კაცთასა, რ~ლისანი მრავალარიან, და სხუვანიცა ურიცხვნი საცნაურებანი მარ
თლმსაჯულობანი, ქრისტიანეთა სიყუარულნი: და რათა არა განვაგრძოთ სიტ
ყვა ყ~დ უბოროტო რამე გონება ყოვლით კერძო აქ~ნდა: ამისთჴსცა ყოველი სათ
ხოველი აღუსრულა მეფეს გ~ის, უმეტესცა სასოებისა, და სამეფო მისი თავისუ
ფალჰყო ზ~ა მარბიელთაგან: და მოსცა კახეთიცა და ჲერეთი: გარნა ხარაჯა ითხოვა
სამეფოსა მისისა, რ~ლსა აიღებდეს ჟამთა მრავალთა: და ესრეთ განდიდებითა
მრავლითა დიდებითა გამოგზავნა სამეფოდ თჴსად, და წარმოაყოლნა სპანი დიდნი
რათა წარვლონ გზა მშვიდობისა: და რათა აართვან კახეთი: და ჟ~ა სთვლისასა მოვიდ
ეს კახეთს, და მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა, ვ~ე ჰბრძოდესღა მოვიდა თოვლი:
ხ~ მეფესა გ~ის მოეხსენა ნადირობა აჯამეთისა: არღარას ზრუნვიდეს სხვასა, არცა ელოდა აღებასა ვეჟინისა და კახეთისასა: ა~დ ლაშქართა თურქთა ყ~ნი
ჰყვეს, მისცა ნიჭად სუჯეთი და ყ~ლი ქ~ყნა იორისპირისა კუხეთი, რ~ი მოოჵრ
და მუნ დღეინდელად დღედმდე: ხ~ თჴთ გარდავლო მთა ლიხთა, და შთავიდა
აფხაზეთად: მათ ჟამთა შ~ა კახთა მეფე აღსართან წარვიდა მალიქშას წ~ე, დაუტე
ვა ქ~ეანობა, და შეეძინა სარკინოზთა სჯულსა: და ამით ღონითა აღიღო სულტანი
საგან კახეთი: ამათ ესე ვითართა ჟამთა არავე დამშვიდნა ქ~ყანა, არცარა იქმნა ლხ
ინება კაცთა უკეთურებისათჴს მკვიდრთა მისთასა: რ~ყ~ნ ასაკმან, და ყ~ნ პატივ
მან, ყოვლითურთ შესცოდეს ღ~თსა: მიიქცეს გზათაგან წრფელთა ყოვლისა მიმ
ართ უკეთურებისა: ბუნებით მოწყალე და სახიერი ღ~ი ესე ოდენ განარისხეს, ვ~ე
მდის თჴთ მოიხადეს განჩინება რისხვასა ქადებული უსჯულოთათჴს, ესაიას
მიმართ მეტყველისა ესრეთ, ვაი ნათესავსა ცოდვილსა, ერი რომელი სავსეარს უსჯ
ულოვებითა კვალითგან ფერჵთათ ვ~ე თავადმდე არა არს მას შინა სიცოცხლე, ა
რცა ბრძვილი, არცა შესახვევი და შემდგომნი: ამისთჴს ქ~ყანა თქვენი ოჵერ
ქალაქნი ცეცხლითა მომწვარ: სოფელთა თქვენთა უცხო თესლ

ნი მოსჭამდენ, მოოჵრებულ და დაქცეულარს ერისაგან უცხო ტომთასა: ესე
ყ~ლი მოიწია, და თვალითა ჩვენითა ვიხილეთ, და ფ~დ უფროს ამათ წარმოთქმულთა
სა, რ~ ვითარმცავინ წარმოთქვა თჴთოეულად, რაცა დღეთა ჩვენთა მოიწია ჭირი:
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ამას ყ~ა ზ~ა არავე დასცხრა გულისწყრომა უ~ისა ჩვენზ~ა, რ~ არა შევინანეთ, არცა
გულისხმა ვყავთ, არცა ჯეროვნად მოვიქეცით გზისა მ~რთ უ~ისა ბრძანებისათა,
ამისთჴსცა ქ~ყანისა მავალთა ბოროტთა ზ~ა, სხვანიცა საშინელებანი ზეგარდა
მონი, ღ~თივ მოვლენილნი გვემანი მოიწივნეს ქ~ყანასა ზედა ჩვენსა, რათა არა
თქვან მცოდველთა ვ~დ ესე აღძრვანი წარმართთანი არა ცოდვათა ჩვენთათჴს იქმნ
ეს, არცა ღ~თისა მიერ მოიწივნესო, ა~დ შეცვალებითა რამე ჟამთათა, დადამ
თხვევითა აღძრვისა საქმეთათა: ამისთჴსცა დღესა აღვსებასა თჴთ მას აღ
დგომასა მეუფისასა, რ~ლსა შინა სიხარული და განსვენება ჯერიყო: მოხედნა
რისხვით
უ~ნ ქ~ყნასა, და შეძრა ქ~ყნა საფუძველითურთ, ესეოდენ სასტიკად ვ~ემდის მთანი
მაღალნი და კლდენი სასტიკნი მყარნი სახედ მტვერისა დაიგალნეს: ქალაქნი და
სოფელნი დაირღვეს ეკლესიანი დაეცნეს, სახლნი დაინთქნეს, და დაზვლეს:
დაიქმნნეს საფლავ მას შინა მკვიდრთა, რ~ლთათანა თმოგვიცა დაიქცა, და დაიპყრა
ქვეშე კახაბერიძე ნიანიასი ცოლითურთ: და განგრძელდა ესე ვითარი იგი რყე
ვა ქ~ყანისა საშინელი განსრულებადი, ვ~ე წელიწდამდის რ~ლს შ~ა მოსწყდა
სიმრავლე ურიცხვი: მაშინ რისხვასა შინა მოიხსენა წყალობა, მან რ~ი სწავლ
ის ყ~ა შჴლსა რ~ი უყუარს: მოაკვდინებს და აცხოვნებს: რ~ი მზა არს უფროს მა
მისა მოწყალისა წყალობად, რ~ წერილისაებრ არათუმცა უ~ნ დამიტევა ჩვენ
თესლი ვ~ა სოდომომცა შევიქმნენით, და გომორელთა მივემსგავსენით: რ~ ამი
ერითგან იწყეს ნიავთა ცხოვრებისათა მობერვად, და ღრუბელთა მაცხო
ვარებისათა აღმოჭურობად: ვინათგან ათორმეტწელ ამათ თჴთო სახეთა ჭირ
თა განგრძობითა ბნელსა უკუნსა შინა იწყო აღმოცისკრებად მზემან ყო
ველთა მეფობათამან დიდმან სახელითა უდიდესმან, საქმითა სახელმდგომმან
დავით ღ~თისა მამისამან, და თჴთ სამეოცდა მეათვრამეტემან შვილმან ამის დავი
თისმან დავით: ქ~ეს აქეთ ჩპდ: მას ჟ~ა რ~ი იყო ჰასაკითა ათექვსმეტის წლისა:
ხ~ ქკ~ნიკონი ტთ: ამას მარტოდშობილსა გიორგისგან, თჴთ მამამან დაადგა გვირგვ
ინი მეფობისა, და უჭ~ტესი ითქვინ თჴთ მამამან ზეცათამან პოვა დავით მონა თ~სი
და საცხებელი მისი წ~ჳ სცხო: და რ~ ჵელი მისი წ~ჳ შეეწია, და მკლავმან წ~ნ
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მისმა განაძლიერა იგი, წყალობა და ჭ~ტბა შემოსა, და უაღრეს ჰყო უფროს ყ~თა მეფე
თა ქ~ყანისათა, ვ~ემდის დასდვა ზღვათა ზ~ა ჵელი მისი, და მდინარეთა ზ~ა მარჯვენე
მი
სი: გარნა შრომითა ფ~დითა, დაღვაწლითა ძლიერითა, და მრავალთა დღეთა
შემდგომად
ცა იქმნა ესე ვ~ა წინამდებარემან სიტყუამან ცხადჰყოს, რ~ მეფე იქმნა რა დ~თ მოოჵ
რებულიყო ქართლი: და თჴნიერ ციხეთასა სადამე არა სადაიყო სოფელსა შ~ა კაცი: არ
ცარა შენებულება მათჟამთა შ~ა, ჰქონდეს თრიალეთი, და კლდე კარნი, და მიმდ

გომი ქ~ყნა მათი ლიპარიტსა: და მეფეს დავითს წ~ე იყვის რეცა ერთგულად, ეგრეთ
ვე ნიანია კახაბერის ძეცა: და სხვანიცა აზნაურნი მცირედ მცირედ შემოკრი
ბნა დაშთომილნი სადავე, და სოფლებთაცა დაიწყეს შთამოსლვად დადასხდო
მად: და იყო მაშინ საზღვარი სამეფოსა მთა, მცირე ლიხთა: და სადგომი სამეფო წაღ
ულის თავი: დაოდესცა ნადირობა უნდის ქართლისა ჭალაკთა, ანუ ნაჭარმაგევს
რ~ი ყ~დვე აღსავსე იყო ირემთა და ეშთა მიერ, არა პ~ლ შთავიდიან ვ~ემდის ცხენ
კეთი
ლითა მჵედართა მიერ მონახიან, და მაშინღა ჩამოვიდიან ნადირობად: ხ~ ვითარებასა
შინა გარდაჵდა წელიწადი ოთხი, მოკვდა სულტანი მელიქ შაჰ, და ლიპარიტ ამი
რამან იწყო მათავე მამულ პაპურთა კვალთა სლვა: რ~ ზაკვიდა წ~ე მისსა მოპოვნებ
ად უსჯულოებისა, დაღათუ ქ~ეანე იყო სახითა, გარნა ორგულებითა: და სიძუ
ლილი პატრონთა გვარისაგან მოაქვნდა გონებითა: და ვინათგან გულისხმისყოფა არა
ინება კეთილისა, დგა ყ~ა გზასა არა კეთილსა: ამასრა ესევითა ხედვითა მეფე და
ვით, ინება გაწურთა მისი: ამისთჴსცა პყრობილყო იგი ჟამ რაოდენმე, რ~ლი
კმაიყო განსასწავლელად გონიერისა ვისსამე: და ესრეთ მამტკიცებელი მრავალთა და
მტკიცეთა ფიცთა მიერ, და ერთობისათჴს ღ~თისა შუამდგომელად მომცემი განუ
ტევა იგი: და მითვე დიდებითა ამყოფა, დაარა შეუცვალა, რ~ კეთილმან არათუ მა
რთალსა, ა~დ არცათუ ბ~რტსა ადვილად აბრალის, ვინათგან სიბოროტედ არა გა
ნსწავლულარს, არცა მეჭელ იყო: ხ~ იგი ვ~ა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა, და
ვ~ა ღორი ინწუბა სანგორელსა მწვირისასა: განაცხადა მტერობა, და უკეთუ
რებასა იწურთიდა საწოლსა ზ~ა თ~სსა: იხილა რა მშვიდმან და ღ~თივ განბრძნობილ
მან მეფემან დ~თ, რ~ კუდი ძაღლისა არა განემართების, არცა კირჩხიბი მართ
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ლად ვალს: მეორესა წელსა კ~დ შეიპყრა ორწელპყრობილყო, და საბერძნეთს გაგზა
ვნა, და მუნ განეხვა ცხოვრებასა: ამას ჟ~ა გამოვიდეს ფრანგნი აღიღეს იჲ~ლიმი
და ანტიოქია შეწევნითა ღ~თისათა მოეშენა ქ~ყანა ქართლისა: განძლიერდა დავით
და განამრავლა სპანი, დაარღარა მისცა სულტანს ხარაჯა, და თურქნი ვერღარა
დაიზამ
თრებდეს ქართლს; რ~ მოაქამომდე ზამთრისა მოწევნისა ფალანგებითა მათითა
ჩამოდგიან ავჭალას, და დიღომს ჩაღმართ მტკვრისა დაიორისპირთა: რ~ მათი იყო
სად
გომი: კახეთს მეფობდა კ~კე კაცი მეფობისავე თანა მეფე ქმნული ვნებათაზ~ა, და ჭ~ტი
ქ~ეანე: მოსცა ჟამი ღ~თნ დავითს, წარუღო კ~კეს ციხე ზედა ზადენი, და იყო ქ~კნი
იყო ტკა: წარემატებოდა დიდებითა და გამარჯვებულებითა, რ~ლთათანა ესეცა იქმნა
მოკვდა ძე ლიპარიტისი რატი, კაცი ორგული, და ნამდვილვე ნაშობი იქედნესი: და ეს
რეთ დასრულდა სახლი ბაღვი ვაშთა სახლი განმამწარებელთა: რ~ სვა უკანასკნ
ელი თხლე რისხვისა, სასმელი ცოდვილთა ქ~ყანისათა, დაარღარავინ დარჩა
საყოფელთა
მათთა მკვიდრი, რ~ აღიჵსენა უსჯულოვება მამათა მათთა წ~ე უ~ისა: და მამული
მათი

აღიღო მეფემან: შ~დ წელიწდისა ერთისა მიიცვალა კ~კე მეფე: და დასვეს კახთა მეფედ
კ~კესი (ბ) ძმისწლი(ა) აღსართან: და რომელსა არარაჰქონდეს ნიშანი მეფობისა: ა~დ
იყო ცუნ
დრუკი რამე უსჯულო, უმეცრად უსამართლო, და ყ~დ წინაუკმო მამისძმისა მისისა:
მას ჟ~ა განიცადა მეფემან გონებისა თვალითა, და კეთილად გულისხმაყო საქმე რ~ითა
მოიმადლებოდა ღ~თი, და სარგებელი დიდი იქმნებოდა: რ~ წ~ნი ეკლესიანი სახლნი
ღ~ თისანი ქვაბავაზაკთა ქმნილიყუნეს, და უღირსთა და უწესოთა მამულობითა უფ
როს ვ~ე ღირსებით დაეპყრნეს უფროსნი საეპისკოპოსონი, არა კართა მწყემსებრ
შესრულნი, ა~დ ავაზაკებრ ერდოთ შესრულნი: და მათნივე მსგავსნი ხუცესნი,
დაქრიკოსნი დაედგინნეს, რ~ნი ნაცვლად სჯულთა ღ~თისათა პყრობისა უსჯულო
ვებასა იწვრთიდეს მათ ქვეშეთა ყ~თა, და თჴთ სახელითა უ~ისათა, დამღ~დლთაგან
გამოვიდოდა ყ~ლი უსჯულოვება და ცოდვა, რი~თა თვალი ღ~ისა მხედველი ყ~თა
ესოდენ რისხვად აღძრულიყო, ვ~ა ზემორე სიტყუამან გამოაჩინა: და რ~ არა სწო
რარს ცოდვა მღდე~ლისა და მჵედრისა, არცა ერისა და მღდ~ლთმთავრისა, არცა
მწყემსი
სა და სამწყსოსა, ვ~ა წერილარს მონამან რ~ნ იცოდის ნება უ~ისა თ~სისა, და არა
განეკრძა
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ლოს იგვემოს დიდად: ამათ უკვე ესე ვითართა დიდთა წყლულებათა კურნებ
ად შემოკრბა კრება, ერი მრავალი, რათა სამეფოსა თჴსისა კათალიკოს
ნი მღუდელმთავარნი მეუდაბნოენი, მოღძვარნი და მეცნიერნი შემოკ
რიბნა წინაშე მათსა, ჟამსა და ადგილსა ჯეროვანსა, და მრავალ დღე
გამოწვლილვითა, და ფ~დითა კეთილად გამოიძიეს, და ყ~ლი ცთო
მილი გამართეს, და კეთილ წესიერება ყოვლითურთ დაამტკიცეს,
უღირსად გამოჩინებულნი გარდამოსთხივნეს საყდართაგან და შეა
ჩვენნეს: დაღათუ არა ადვილ იყო ესე, რ~ იყუნეს კაცნი მთავართა და წა
რჩინებულთა შჴლნი, რ~ რ~ლთაცა უწესოდ დაეპყრნეს საყდრები:
და მათ წილ ჭ~ტნი მწყემსნი, და სათნონი ღ~თისანი დაადგინნეს და ძეგ
ლი შვენიერი ჭ~ტისა სარწმუნოვებისა აღწერეს: მიმდგომი და მოწამე +
წ~თა ათოთხმეტთა კრებათა: და ესრეთ ყ~ნი ნიჭთა სამეფოთა განგზავნეს.
თჴთოეული სახიდ თჴსად, და ესეცა მიმსგავსებულად დიდისა კოსტანტ
ინესსა აღასრულა მეფემან დავით: რ~ლისა სანაცვლოდ იხილეთ რაი
განაგო ღ~თნ გულთმეცნიერმან უძილმან მცველმან ისრაელისამან:
რ~ ესე აღსართან კახთა მეფედ ხსენებული შეიპყრეს ჲერთა დიდებულ
თა, არიშიანმან და ბარამ, და დედის ძმამან მათმან ქავთარ ბარამის ძემან:
და მოსცეს მეფესა, და აიხვნა მეფემან ჲერეთი და კახეთი: და ერწუხს ქმნა წყო
ბანი დიდნი: და ჵმა გასმენილნი იგი, და დიდი ძლევა რ~ლ მცირედითა ლა
შქრითა, და განწირულითა ერითა, დახოცნა სულტანისა იგი სპანი ურიცხ
ვნი: ათაბაგი განძისა, და უმრავლესი კახთა და ქ~ყანისა, ერი მტერთა
ვე თანა გარე მოდგომილი ჩვენთანა ესეოდენ ადვილად და მოსწრაფედ ჵელთ

უსხნა ღ~თნ საკვირველებათამან, რ~ი ერთი ათასთა არათუ სდევდა, ა~დ
ჵელითა იპყრობდა: და ორთა თუ წარექცივნეს ბევრნი, ა~დ სანთლითა
თჴთ მათვე ტყვეთათ და მთხრებლთათ, ტყვედ მოჰყუანდეს იგინი ყ~ნი
ქ~ეანენი: ხ~ თჴთ მეფე არათუ ვ~ა სხვა ვინმე ზურგით უდგა ოდენ სპა
თა თჴსთა, ანუ შორით უზახებდა ვ~ა ერთი მთავართაგანი ვინმე, ა~დ
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უპირატეს ყოველთა თჴთ წინა უვიდოდა, და ვ~ა ლომი შეუზახებდა ჵმითა მა
ღლითა: და ვითა გრიგალი მიდამოიქცეოდა თჴთ გოლიათებრ მიმართებდა, თჴთ
მკლავითა მტკიცითა და ჵმობდა: ახოვანთა სრვიდა და დასცემდა წინა დამთხვე
ულთა ყ~თა ვ~ემდის ფრიადისა ცემისაგან, არათუ ვ~ა ძველსა დავითს ელიაზა
რის ჵელი ჵრმლისა ვადასა ოდენ დაეწება, ა~დ ჵრმლითა მისითა უკმომდინა
რითა სისხლითა წელნი აღსავსედ ეტვირთნეს: რა~ჟს შ~დ ომისა გარდაჵდის
და სარტყლისა განხსნისა საცნაურიქმნა, ქ~ყანადრა დაითხია
ესეოდენისა მტკნარისა სისხლისა შეყინებულისა, რ~ლსა პ~ლ განხილვისა თჴთ
მისგან ვჰგონებდით გამოსრულად: და მას დღესა სამნი ცხენნი გამოუკლეს:
და მეოთხესაღა ზედა მჯდომმან სრულჰყო მის დღისა ომი: და ესე მრავლისაგან
ყ~დ მცირედი. და წინა წარმოვსთქვით ესრეთრა თჴთ მპყრობელობით დაი
პყრა ჲერეთი და კახეთი, და ნებიერად აიხვნა, ციხენი და სიმაგრენი მათნი, მზე
ბრ მიჰფინა წყალობა ყ~თა ზედა მკვიდრთა ქ~ყანისათა: და ვინათგან ღ~თი ესრეთ გა
ნაგებდა საქმეთა დავითისთა, და წარუმართებდა ყ~თა გზათა მისთა: და მოსცემდა
ჟამითი ჟამად ძლევათა საკვირველებათა: და უძღოდა ძალითი ძალად: არცა
იგი უდებებდა განმრავლებად საქმეთა კეთილთა, და სათნოთა ღ~ისათა, ა~დ
სრულითა გულითა მსახურებდა, და მათ იქმოდა რ~ნი ნებისა ღ~ისად დაამტკიც
ნის, და სათნოყოფილად მისდა აღუჩნდის ვ~ა აწითქვას: რ~ მოიგონა აღშენება
მონასტრისა და დაამტკიცა, რ~იცა გამოირჩია მადლმან საღ~თომან ადგილსა ყ~დ შვე
ნიერსა, და ყოვლითურთ უნაკლულოსა, რ~ლსა შ~ა ვ~ა მეორეცა გარდაართხა ტა
ძარი ყ~დ წ~ისა და უფროსად კხ~ლისა ღ~თისმშობელისა რაბამ რამე აღმატებული,
ყ~თა წინანდელთა ქმნულობისა: რ~ი ზესთა ჰმატს შვენიერებასა ყ~თასა, სივრ
ცითა და ნივთთა სიკეთითა და სიმრავლითა, და მოქმნულობისა შეუსწორებლობითა,
რ~ლსა აწთანამოწამედ ჰქონან თვალნი ყ~თა ჵორციელთა მხედველთანი, და აღავსო
სიწმიდეთა მიერ პატიოსანთა ნაწილთა წმიდათასა: წ~თა ხატთა: და სიწმიდისა
სამსახურებელთა ყ~დ დიდებულთა: და სხვათა ნივთთა ძვირად საპოვნელთა: ამათ
თანა დასხნა მუნვე დიდთა და ხვასროანთა მეფეთა ტახტნი და საყდარნი, სასანთ
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ლეები და საკიდელნი, ფ~დ ფ~დ იავარად მოხმული, და კ~დ გვირგვინნი მანიაკნი, და
ფი
ალანი და სასმელნი რ~ნი მოუხვნა მეფეთა არაბეთისათა, რა~ჟას თჴთ იგინიცა ტყ
ვედ მოიყუანნა, და მისვე ტაძარსა შ~ა შეწირნა ღ~ისა სახსენოდ, და სამადლობელად
ძლევისა მის საკვირველისა, და მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატიოსანნი ცხოვრებითა
და შემკულნი ყ~ითა სათნოვებითა არა თჴსთა სამეფოთა შ~ა პოვნილნი, ა~დ ქ~ყა
ნისა კიდეთა, სადითცა ესმა ვიეთმე სიკეთე და სისრულე სულიერითა და ჵორციე

ლითა სათნოვებითა აღსავსეობა, იძია და კ~დ გამოიძია, მოიყუანნა დაამკვიდრნა მას
შ~ა, მამული ლიპარიტეთი უმკვიდროდ დაშთომილიყო ს~დ სხვათა მრავალთა
და სამართლიანთა უსარჩლელ მიუხვეჭელთა, სოფლებთათანა მისცნა დედასა
ღ~თისასა სამსახურებელად მისსა წ~ე მდგომთათჴს, და უზრუნველი ტრაპე
ზი განუჩინა, რლ~იცა აწ წინამდებარე არს ყოვლისა აღმოსავლისა მეორედ
იერუსალიმად სასწაულად ყოვლისა კეთილისა, მოძღვრად სწავლულებისად,
სახლად ათინად, ფ~დ უაღრეს მისსა საღმრთოთა შ~ა წესად კნ~ნად ყ~ისა საეკლ
ესიოსა შვენიერებისად: და კ~დ მოიგონა საქმე შემსგავსებულად მოწყალისა
და ტკბილისა ღ~თისა სახიერისა კაცთმოყუარებისა მისისა, აღაშენა ქსენონი ად
გილსა შემსგავსებულსა და შვენიერსა, რ~ლსა შინა შეკრიბნა ძმანი თჴთო სახითა
სენითა განცდილნი, დამოუმზადა ყოველივე საჵმარი მათ უნაკლულოდ და უხვებით
და განუჩინნა შესავალნი და საღვაწნი მათნი ყ~დვე: ხ~ თჴთ მივიდის და მოიკითხნის
(ა)
მოიხილნის (ბ) დაამბორსუყუნის თჴთოეულსა, ჰფუფუნებდის, მამებრ სწყალობ
დის და ჰნატრიდის: განამჵნობდის მ~რთ მონახის თჴსითა ჵელითა ცხედრები სამო
სლები, და საგებელი მათი, პინაკი, და საჵმარი მათი: მისცის თჴთოეულსა ოქროჳ
კმა საყოფნი, და განაკრძალნის ზედა მდგომელნი მათნი: განაგის ყ~ლი საქმე მათი
დიდად შვენიერად და ღ~თისმსახურებით: ხ~ ვ~ე ამა ჟამადმდე, ქალაქი, ტფი
ლისი, რუსთავი სომხითი, და ყ~ლი სამშვილდე, და აგარანი თურქთა აქვნდეს:
ხ~ თრიალეთნი და კლდე კარნი ჰქონდეს თევდორეს ჭყონდიდლისა დისწულსა
კაცსა გონიერსა, და დიდად მყოფსა: რ~ მეფე რა გარდავიდის აფხაზეთად, უმცრორე
ეშინოდის თურქთა და მათთა ციხოვანთა: მას ჟ~ა მეფე გარდავიდა იმერეთს, და შეკრ
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ბეს გ~ი ჭყონდიდელმწიგნობართ უხუცესის წ~ე, თევდორე აბულეთი, და იოანე ო
რბელი, და სიმარჯვით მოიპარეს სამშვილდე: მაშინ იქმნა დიდი სიხარული რ~
დღითი დღე შეემატებოდა საზღვართა სამეფოთა: ცნესრა თურქთა აღება სამ
შვილდისა უმრავლესნი ციხენი სომხითისანი დაუტევნეს, და ღამე ივლტოდეს, და
ჩვენ
თანა მოითვალნეს იგინი, რ~ ვ~ე მოაქამომდე, სთველთა ჩამოიარიან თურქთა
სომხითი ყო
ვლითა ფალანგებითა მათითა ჩამოდგიან გაჩიანთა, და პირსა მტკურისასა,
ტფილისით
გან ვ~ე ბარდავადმდე და იორისპირთა: და ყ~თა ამათ შვენიერთა ადგილთა
საზამთროთა
რ~ლთა შ~ა ზამთრის ვ~ა არესა გაზაფხულისასა ითიბების თივა, და აქვს შეშა და
წყალი
უხვებით: და მუნარს სიმრავლე ნა[.]დირთა თჴთო ფერი, და საშვებელი ყოველი,
ამათ ადგილთა შ~ა დადგიან ხარგაებითა, ცხენისა, ცხვრისა, ჯორისა, და აქლემებისა
მათისა არაიყო რიცხვი, და აქვნდათ ცხოვრება სანატრელი, ნადირობდიან, განის
ვენებდიან, და იხარებდიან: და არა იყო ნაკლულევანება მათთანა, თჴსთა ქალაქთა
ვაჭრობდიან: ხ~ ჩვენთა ნაპირთა არბევდიან ტყვითა და ალაფითა სავსეთა: გაზაფხ

ულსათანა იწყიან აღმართსლვად, მთათა სომხითისათა დაარარატისათა: ეგრეთ
ვე ზაფხულისცა ჰქონდისთ შვება და განსვენება თივათა და ველთა შვენიერთა
წყაროთა, დაადგილთა მწუანვილოანთა: და ესოდენ დიდიყო ძალი მათი და სიმ
რავლე, რ~ი ჰსთქვამცათუ ყ~ლი თურქობა, ყ~ისა ქ~ყანისა აქი არსო: დაარავისგან
მოსაგონელიყოოდესცა მათი გასხმა ანუ ვნება: არცათუ თჴთ სულტნისაგან:
ოდეს სამშვილდე დაძერნა აღიღეს: ქ~კნი იყო: ტ და ლ: და მასწელსა მოვიდა ძალი
სულ
ტნისა: და ყ~ი თურქობა: კაცი ვითარ ორასი ათასი, უგრძნეულად სიმარჯვითა,
ხ~ მეფე დგა ნაჭარმაგევს ტაძრეულითა, ჰსცნა რა მოსლვა მათი მიმწუხრი თრია
ლეთს: ღამყოლე წარვიდა მასლათა კაცითა ათას ხუთასითა: რ~ ესეოდენნი დახვდ
ეს მასწ~ე ცისკარს მოვიდეს თურქნი: იქმნა ბრძოლა ფიცხელი მას დღესა: და შეწევ
ნითა ღ~თისათა იძლია ბანაკი მათი: და მიდრეკასა დღისასა მიდრკეს სივლტოლად
ესეოდენ ზარგანჵდილნი, და მოსწრაფენი ვ~ემდის არცათუ კარავთა მათთა და ჭურჭ
ელთა მიხედნეს ყ~დ: ა~დ მოსწრაფებასა პატივსცეს ფერჵთა მათთა, უფროს საქონ
ლისა მათისა, და ესრეთ განიბნივნენ თჴსთა ქ~ყანათა: ხ~ ესე ვითარსა საკვირველსა
სივლ
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ტოლასა მათსა, თჴთ მეფე და სპანი მისნი ესოდენ ურწმუნო იქმნნეს ვ~ემდის არა
ვინ ჰსდევნ ყ~დ რ~ ხვალისა ომი ეგონა: წარიღო გიორგი ჭყონდიდელმან რუსთავი
ცა, მეფის მუხნარს ყოფასა ქ~კნი იყო, ტლე: რ~ლისათჴსცა დიდად შეექნა (ბ) წყენა (ა)
თურქთა, და რიდობა საზამთროთა ადგილთა დგომისა: რ~ მოიმსტუარნის მე
ფემან რ~ლთა მოსვრა ეგებოდის, რ~ უგრძნეულად დაესხის და მოსწყვიდნის
და ესე არა ერთ, გინა ორ, ანუ სამ, ა~დ მრავალგზის: ვ~ა აწ ერთი ითქვას, რ~
ტაოს ჩამოდგეს დიდნი თურქნი ხარგებითა, ვინათგან ზამთრისა სიფიცხესა
და მთათა სიმაგრესა მიენდვნეს: ხ~ მეფემან მოიჵელოვნა ესრეთ, რ~ სპათა ქა
რთლისათა მაზაობა უბძანა, და თჴთ ქუთათისს გარდვიდა, რ~ლით უეჭველ
ყუნა იგინი: და თთვესა ფებერვალსა აცნობა ქართველთა და მესხთა რ~ა კლარ
ჯეთს დახვდენ პაემანსა: და თჴთ შიდითა სპითა ხუფთით ჭუროხის პირი
წარვლო, შეკრბეს ერთად, და უგრძნეულად დაესხნეს მათზედა უშიშად
გულდებითა მსხდომარეთა ბასიანამდე, და მთად კარნიმფორისა: რ~ ქ~კნი იყო, ტლვ:
მოსრეს სიმრავლე მათი ურიცხვი, და აღიღეს დედაწული მათი, ცხენები, ცხო
ვარი, აქლემები, და ყ~ლი ნაქონები მათი: რ~ლითა აღივსო ყ~ლი სამეფო მისი ყოვ
ლითა კეთილითა: ამასვე წელსა ასული თჴსი, კატაჳ გაგზავნა საბერძ
ნეთს, სძლად ბერძენთა მეფისა: რ~ პ~ლ ამისსა პირმშო ასული თჴსი თამარი გაგზა
ვნა დედოფლად შარვანისა: რ~ ვ~ა ორნი მნათობნი ერთი აღმოსავლეთს, ერთი დასავ
ლეთს ცისკროვანჰყოფდენ სჷერასა მამისაგან მიმღებელნი, მზებრთა შარავანდე
დთანი: და მეორესა წელსა დაიპყრნა გრიგოლის ძენი ასამ და შოთა: დააღიღო ციხე გი
ში: და გაგზავნა ძე თჴსი დიმიტრი შარვანს სპითა ძლიერითა ლაშქრად, ხ~ მუნ
ქმნნა ომნი საკვირველნი, რ~ლთა განაკვირვნა მხილველნი და მსმენელნი: გამოიღო
ციხე ქალამორი, და ძლევა შემოსილი მოვიდა წ~ე მამისა თჴსისა სავსე ალაფითა:
და ტყვითა ურიცხვითა: ხ~ მეორესა წელსა ბზობად წარმოემართა მეფე იანუჵით

წარსლვად რაჵსის პირსა: და ზადიკი გარდაიჵადა ნაჵიდურს: მუნ მოართვეს ამბა
ვი ბეშქენ ჯაყელისა ჯავახეთს თურქთაგან მოკულისა: და ამისთჴს უშლიდეს დი
დებულნი მას ჟ~ა წარსლვად, და ყ~დ არა მოისმინა: ა~დ დასხა თურქთა რაჵსის
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პირსა მდგომთა, და მოსრა სიმრავლე მათი ურიცხვი, წარმოიღო ტყვე და ალაფი
ურიცხვი: ამასვე წელსა აიღო სომხითისა ციხე ქალაქი ლორე: და მასვე
წელსა ივლისსა აღიხვნა აგარანი, მეორესა დღესა ცისკარსა: რ~ პირველცა ესე
ვე ციხე აეღო ბაგრატს პაპასა მისსა, გარნა სამ თვე ბრძოლითა. ამასვე აგვისტო
სა მოკვდა სულტანი მალიქი მალიქშას ძე. და ალექსი კომნინს ბერძენთა მეფე, და
ვერა სცნეს ერთმან მეორისა სიკვდილი: ქ~კნი იყო, ტ~ლჲ: ჰხედვიდა რა დავით მეფე
ესეოდენთა ზეგარდამოთა ღ~ისა მიმარ წყალობათა შეწევნათა, ძლევათა და განმა
რჯვებათა თჴსთა, და რომელთა ღ~თი მოსცემდა სამეფოთა ქვეყანათა, ქალაქთა და ცი
ხეთა, რ~ არა იყო ესეოდენი სიმრავლე ლაშქართა სამეფოსა შ~ა მისსა, რათამცა ქალა
ქთა და ციხეთა შ~ა მდგომად დამჭირველად, და კ~დ თჴსთათანა მყოფელად, და
მოლა
შქრედცა კმა იყუნეს დაუცხრომელად: და სამარადისოსა მისსა მიმოსლვასა ზამ
თარ და ზაფხულ განაღა სადამე ლაშქრობასა: ამისთჴს შემოიკრიბა გონე
ბა კეთილად და გონიერად გამგონე, ვ~ა დავით სულისა მიერ წმიდისა, აღიღო მაღ
ლად თავი თჴსი, და მიმოვლო თვალი გონებისა თჴსისა: განიცადა კეთილად, და გა
ნიზრახა სამეფოთა ცნობითა, რ~ლი არა კმა იყუნეს მეფობისა მისისანი, თანა მიყო
ლად კრთომითა, და წადიერებათა სულისა თჴსისათა: და მსგავსად ალექსანდრ
ესა ქმნა ამანცა: სულთითქვნა რ~ ითქმის მისთჴს, ვ~დ ჷილოსოჷოსმან ვინმე
ჰრქვა მას ვ~დ არიანო მრავალნი და ურიცხვნი სოფელნი, რ~ლთა არცათუ
სახელი გასმიეს შენ: და მან სულთითქვნა, და თქვა, უკეთუ დამიშთეს ესენი,
რაი იყოს მპყრობელობაი ჩემი: ამისთჴსცა ამან მეორე ალექსანდრე განიზრა
ხა სივრცითა გონებისათა: რ~ სხვებრ არა იყო ღონე და უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა
ნათესავისა სიმრავლე და სიმჵნე წყობათა შ~ა სისუბუქე მიმოსლვისა, სიფიცხე
მიმართებისა, ადვილად დასამჭირვლობა, და ყოვლითურთ მომმზავებლობა
ნებისა თჴსისა, და ამათთანა უადვილეს იყუნეს მოსლვად მახლობელობითცა, და
უპოვარებითა, და რ~ პ~ლ მრავალთა წელთასა მიერ მოიყუანა სანატრელი და ყ~დ
განთქმული სიკეთითა გუარანდუხტ დედოფალი, ყივჩაყთა უმთავრესისა ათრა
ქაშარაღანის ძისა, სჯულიერად მეუღლედ თჴსად და დედოფლად ყ~ისა
საქართველოსა:
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ამისთჴსცა წარავლინნა კაცნი სარწმუნონი, და მოუწოდა ყივჩაყთა, და სიმამრსა თ~ს
სა: ხ~ მათ სიხარულით მიითვალეს, გარნა ითხოვეს გზა მშვიდობისა ოვსთაგან: ამის
თჴსცა აიძულა მეფემან და ბრძანა წარსლვად ოვსეთს, და სიტყუასავე თანა წარემა
რთა, და თანა წარიტანა გიორგი ჭყონდიდელი მწიგნობართა უხუცესი თჴსი: კაცი სრ
ული ყოვლითა კეთილითა სულისა და ჵორცთასა, სავსე სიბრძნითა და გონიერებითა,
გა

ნმზრახი, სვიანი, ფრთხილი თანა აღზრდილი პატრონთა, და თანა განკაფული ყ~თა
გზა
თა და საქმეთა ღვაწლთა მისთა: შევიდეს ოვსეთს და მოეგებნეს მეფენი ოვსეთისა
ნი, და ყ~ნი მთავარნი მათნი, და ვ~ა მონანი დადგეს წ~ე მისსა, აიხვნეს მძევალნი
ორთაგ
ანვე ოვსთა და ყივჩაყთა, და ესრეთ ადვილად შეართნა ორნივე ნათესავნი. და ჰყო შ~ს
მათსა მშვიდობა და სიყუარული ვ~ა ძმათა, აიხვნა ციხენი დარიელისა, და ყ~თა კარ
თა ოვსეთისათა, და კავკასიისა მთისათანი, და შექმნა გზა მშვიდობისა ყივჩაყთათჴს
და გამოიყუანა სიმრავლე ფრიად დიდი, სიმამრი და ცოლისძმანი თჴსნი, და არცა
ცუდად
დაშვრა, არცა უსაქმოდ მათი გამოყუანება: ა~დ მათითა ჵელითა მოსრა ს~დ სპარსეთი
სა ძალნი, და დასცა შიში და ზარი ყ~თა მეფეთა ქ~ყანისათა, და მათითა თანაყოლითა
ქმნნა
საქმენი დაურწმუნებელნი, ვ~ა ითქვას წაღმართ: ხ~ მაშინ ოვსეთს ყოფასა
მიიცვალა გიორგი ჭყონდიდელი, და თავადგა სიყრმითგანთა პატრონი მსახურება
თათჴს, და პატივითა დიდითა წარმოგზავნა მონასტერსა ახალსა, და მუნ დაემარხა,
რ~ი
იგლოვა ყ~ნ სამეფომან, და თჴთ მეფემან, ვ~ა მამა შემოსითა შავისათა ორმეოცდღე
ვიდრ
ემდის იშვა ვახტანგ, რლ~ისა ხარებითა დახსნა გლოვა: ხ~ ყივჩაყნი დააყენნა ადგი
ლთა მათთა მარ ჯვეთა დედაწულითა მათითა, რლ~თათანა იყო წყობად განმავალი
რჩეული, ორმოცი ათასი: ესენი განასრულნა ცხენებითა და საჭურველებითა: და
კ~დ მონანი რ~ნი ჰყვეს რჩეულნი და განსწავლულნი ღვაწლსა ვითარ ხუთიათასი
კაცი
ყ~ნი ქრისტეანე ქმნილნი მისანდონი, და გამოცდილნი სიმჵნითა: და თჴთ ყივჩაყნიცა
ქ~ეანე იქმნებოდეს დღითი დღე, და სიმრავლე ურიცხვი შეეძინებოდა ქ~ესა: ესენირა
ესრეთ შემოიკრიბნა და დააწყვნა გვარად გვარად, და დაუდგინნა სპასალარნი და მმარ
თებელნი, და ეგრეთვე თჴსისა სამეფოსა სპანი რჩეულნი და მოკაზმულნი, ცხენ
კეთილ
ნი, და პირ შეუქცეველნი და საშუალ მათსა, თჴთ იგი უმსგავსო სპასპეტი, და წინა მბრ
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ძოლი ძველისა ქაიხოსროსთჴს მოთხრობილთა წინა უძღოდა: და იწყო რბევად სპარს
ეთისა შარვანისა და სომხითისა დიდისა, რ~ არა დაშვრებოდა, არცა მოეწყინებოდა
ა~დ ჟამიერად და წესიერად ალაშქრებდა მათ, ჰმართებდა და განაგებდა მსგავსად
მისსა დიდგონებითა, და ვინღამცა წინააღმდგომი იყო მისი: ანუ მიმართი ომისა მის
წ~ე: რ~ დაღათუ წერილმან ფრთოვანსა ვეფხსა მიამსგავსა მაკიდონელი იგი სიფიც
ხითა მიმმართველობისათჴს, და მსწრაფლ მიმოვლისა ქვეყანათა შ~ა, და ჭრელად
მრავალფერობისათჴს ქცევათა და განზრახვათა მისთასა: ა~დ ჩვენი ესე გვირგვინო
სანი, და ახალი ალექსანდრე. დაღათუ იყო ჟამითა შ~დ, ა~დ არა საქმითაცა, არცა
განზრახვითა, არცა სიმჵნითა უმცირედ, და თჴთ მათ საქმეთა შ~ა, რ~ლთა მძლედ
ითქმის ალექსანდრე, არა უმდაბლეს ა~დ მრავლითა უმაღლეს მგონიეს ესე: და

რაოდენ საწუთოთა, და ჵორციელთა შინა სწორთა მისთა: და მისგან მის ჟამისათა
ყ~თა უმაღლეს და უზესთაეს იყო, ეგეოდენ ესე, საღ~თოთა და ქ~ს მცნებათა შინა
ჵორციელთავე თანა მისთა პ~თა ყ~თა ჰმატა, რ~ არცა ჰსცა ძილი თვალთა, არ
ცა რული წამთა, არცა განსვენება ჵორცთა თვისთა: არა მიდრკა გემოვნებათა
მიმართ, არცა ნებასა ჵორცთასა: არა სასმელ საჭმელთა, არცა სიმღერა სიღო
დათა: და რათურთ არარა შემკვრელთა ჵორცთა და გონებისათა: გარნა საღ~თო
თა და სასულიეროთა ყ~თა დასრულებად და უდებებად მზიდველთა ნებისათა
და განიცადეთღა ოთხთა ამათ წელთა ქმნულნი მისნი, რ~ლთა მრავალგზის
მცირედი მეგულების თქმად: რ~ აქვნდის ჩვეულებად ესე მეფესა, რ~
განგებულებითა გარდავიდის აფხაზეთად, და ჩამოიტყუვნის თურქმანნი საზა
მთროთა ადგილთა პირთა მტკვრისათა, რ~ მათნიცა მსტოვარნი ზედა ადგი
ან მეფესა, და აკვლევდიან გზათა მისთა: გარდავიდა მეფე გეგუთს, და მიერ ხუ
ფთას, და ამით გულპყრობილყუნა იგინი: ქ~კნი იყო ტ~მ: ხ~ მათ ცნესრა სი
შორე მისი, ჩამოდგეს ბოტორის დიდნი ფ~დ და დაიზამთრეს, და არა რულოდა
მეფესა, ა~დ გარდამოიფრინა ფებერვალსა ათხუთმეტსა, და უცნაურად დაეს
ხა მათზედა, და ძლით ვინმე შეესწრა ცხენზედა და გარდაიხვეწნეს, აღიღეს ტყვე
და ალაფი ურიცხვი: მოვიდეს ღანუჵს, და მასვე შვიდეულსა პირ მარხვასა დღესა
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აღიღო შარვანისა ქალაქი ყაბალა, და აღავსო სამეფო თჴსი ოქროთა და ვეცხლითა,
და ყოვლითა სიმდიდრითა, და წარმოვიდა ქართლს: და მყის შეიკრიბა სპა, და ჩავიდა
შარ
ვანს მაისსა შვიდსა არაბია ლიჟათათ ქურდევნამდე, და შიშტლანთამდე, და სავსენი ა
ლაფითა მოვიდეს ქართლს: მათვე დღეთა შეიბნეს შარვანელი და დარუბანდელ
ნი მოკლეს აფრიდონ, და მოსწყვიდნეს შარვანელნი თთვესა ნოემბერსა, წარვიდა მე
ფე აშორნას, და დაესხნეს თურქმანთა, მოსრნა და იავარყუნა, წარმოიღო ურიცხვი, ჩა
მოვლო მგზავრად, და დაესხა სევგელამეჯს თურქმანთავე და არა დაუტევა მოტირა
ლი კარავთა მათთა ესე ერთისა წლისად: მასვე ზამთარსა ჩავიდა აფხაზეთს ბი
ჭვინტამდე, და განაგნა საქმენი მანდაურნი, ღირსნი წყალობისანი შეიწყალნა. შემცო
დენი დაიპყრნა და სწვართნა: რ~ იყო ზამთარი ძნელი, და თოვლი ფ~დი: ესე რა ცნ
ეს რა თურქთა ვ~დ შორს არს მეფე, გულდებით ჩამოდგეს პირსა მტკვრისასა, გარნა
ლომსა არა ჰრცხვენოდა, არცა დამწველთაგან იმჭირვიდა, არცა ჰრულოდა ო
მისათჴს: წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთით თოვლთა საშინელთა, მ გარდაათხრევინა
მთა ლიხისა, სადა გარდანაკვეთსა თოვლისასა აქვნდა სიმაღლე მჵარი სამი, დახვდა
მზად სპა მისი, პირველ ამბავისა ქართლისა ცნობამდე დაესხა ხუნანს, და აღავსო
ლაშქარმან მთით მტკრამდე, და გაგთათ ბერდუჟამდე, და მოსრეს პირითა მახვი
ლისათა, რ~ლ არა დაუშთათ მთხრობი ამბავისა: ქ~კნი იყო, ტმა: თვე იყო მარტი:
ხ~ ვ~ა მოიწია გაზაფხული განდიდნა მტკვარი ფ~დ, რ~ლ ნადინები მისი ვერღარა ი
ტევდა: ამისითა მინდობითა ჩადგენ თურქმანნი ბარდავს გულდებით: მაშინ მო
ნახნა მეფემან იგინიცა, დაალონს მტკვარსა გაცურდა ყივჩაყთა დაუზრავსა
მას წყალსა, და მოსრნა თურქნი არბია, ბარდავი, და დაჰყო ორი დღე, და ნებიერად
მოვიდა შინა სავსე ალაფითა თთვე იყო ივნისი: ამათ ესე ვითართა ჭირთაგან შეიწრ

ებულნი თურქმანნი: და კ~დ ვაჭარნი, განძელ, ტფილელ, და დმანელნი, წარვიდეს
სულტანსა წ~ე, და ყ~ა სპარსეთსა, შეიღებნეს შავად რლ~თამე პირნი, და რლ~თამე ჵე
ლები, და რლ~ნიმე ს~დ, და ესრეთ მიუთხრნეს ყოველნი ჭირნი მოწევნილნი მათ
ზედა: რომელთა აღძრნეს წყალობად თჴსად, და იქმნა გლოვა ფრიადი შო
რის მათსა: მაშინ სულტანმან მოუწოდა არაბეთისა მეფესა დურაბეზს სადაყის
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ძესა, და მისცა ძე თჴსი მალიქი, და ყ~ლი ძალი მისი: და აჩინა სპასალარად ელღა
ზი ძე არდოხისი, კაცნი დაჰმატნი და მრავალ ღონე, და უბრძანა თურქმანობასა,
სადაღაცა ვინიყო დამასკოთ და ალაბითგან აღმოღმართ ყ~ა მჵედრობად
შემძლებელსა:
ამათთანა ათაბაგისა განძისასა, მისითა ძალითა, და ყ~თა სომხითისათა ამირათა,
ქ~კნი
იყო ტმა: შეკრბეს ესე ყ~ნი შეითქვნეს შეიმტკიცნეს სიმრავლითა ვ~ა ქვიშა ზღვი
სა, რლ~ითა აღივსო ქ~ყანა: და აგვისტოსსა ათვრამეტსა, მოვიდა თრიალეთს, მანგლი
სს, და დიდგორთა, რ~ლ თჴთ ფერჵთა ზ~ა ვერა ეტეოდეს ამათ ადგილთა: ხ~ მეფემან
დავით უშიშმან, და ყ~დ უძრავმან გულითა, და თუ ვითარ განაწყო სპა მისი, და თუ
ვითარ
ყ~ლი საქმე შვენიერად და ღონიერად ჰყო: რაბამ რამე წყნარად უშფოთველად და
გამოცდილებით, და ყ~დ ბრძნად განაგო: და თუ ვითარ თჴსნი სპანი დაიცვნა უვნებე
ლად, ამათ ყ~თათჴს ვგონებ რ~ლ ყ~თა ბრძენთა სოფლისათა ვერ შემძლებელ არს
მითხრობად ზედმიწევნით ყ~ავე: რ~ პ~ლსავე ომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდა,
რ~ ჵელი მაღლისა შეეწეოდა, და ძალი ზეგარდამო ჰფარვიდა მას: და წ~ჳ მოწამე გ~ი
განცხადებულად, და ყ~თა სახილველად წინა უძღოდა მას, და მკლავითა თჴსითა
მოსრვიდა ზედმოწევნულთა უსჯულოთა მათწარმართთა, რ~ლ თვით იგი უსჯუ
ლონი და უმეცარნი მოღმართ აღიარებდეს, და მოგვითხრობდეს სწავლასა ამას,
მთავარმოწამისა გიორგისსა: და ვითარითა ღონითა მოსრნა სახელოანნი იგი მბრძოლ
ნი არაბეთისანი: და ანუ მეოტთა ვითარ სიმარჯვით და განკრძალულად ჰსდევნა და
მოსრნა, რ~ლითა აღივსნეს ჵევნი მათნი, და ღელენი მძორებითა: ხ~ სპანი ჩვენ
ნი, და უფროსად ყ~ლი სამეფო აღივსო ოქროთა და ვეცხლითა, ცხენებითა არაბულ
ითა, ასურულითა ჯორებითა, კარვებითა სრა ფარდაგებითა: სხვითა უცხოთა
ჭურჭლებითა, საბრძოლველთა თჴთო სახეთა, ქოსთა და ფილაკავანთათა, სასმ
ურთა ტურფათა და სანადიმოთათა, საბანელთა და სამზარეულოთათა, რაოდენმან
ქარტამან და მელანმან დაიტიოს აღწერად: და რ~ გლეხთა იხილემცა ოდეს ა
რაბთა მეფენი მოჰყუანდეს ტყვედ, და სხვათა გოლიათთათჴს რადღა რამცა გვინდო
და თქმად: ხ~ ამადრა თხრობად მოვიწიე, ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დიდნი
იგი სახელოანნი გამომეტყველნი: ვიტყვი უკვე უმიროზს, და არისტოტელის ელენთა:
ხ~
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იოსიპოსს ებრაელსა, რლ~თაგანმან ერთმან ტროადელთა აქიველთამან შეამკვნა თხ
რობანი, თუ ვითარ აღამენონ, და პირჟამოან, უაქიველი, და ეკტონ, მერმეცა უდისეოს:

და ფირესტე ეკვეთნეს: და ვინვის მძლე ექმნა: და მეორემან ალექსანდრესნი
წარმოთქვნა
მძლეობანი და სიმჵნენი, და ძლევა შემოსილებანი: ხ~ მესამემან ნეტიტოს მიერნი
მეტომეთა
თვისთა ზარნი ჭირნი მისცნა აღწერასა: და ვინათგან ამათ ნივთნი საქმეთანი არა
აქუნდეს კმ
ად მისათხრობელად: ამისთჴსცა ჵელოვნობისა რიტორებისათა განავრცელნეს, ვ~ა
იტყუის თჴთ სადამე ალექსანდრელი არა დიდიყავ აქიველი, ა~დ დიდთა მიემთხვია
მაქებ
ელსა უმიროზ, რ~ ოცდა რვაწელგანგრძობასა ტროადელთა ბრძოლისასა ვერა რა
ღირსი ქებისა იქმნა: ხ~ მეფისა დავითისი ესეოდენთა მიმართ წინა განწყობა სამჟამად
იყო, და ვერცა პ~ლსა ომსა შეუძლეს წინა დადგომად ჰქონებოდესმცა ამათ ბრძენთა
თხ
რობათა ნივთად საქმენი დავითისნი, და მათმცა აღწერნეს ჯეროვნად მათისაებრ
რიტო
რებისა მსგავსად, და მაშინღამცა ღირს ქმნილიყუნეს ჯეროანსა ქებასა, და ესენი ესეო
დენ: ხ~ მეორესა წელსა აღიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი პ~ლსავე ომსა, ოთხასწელ
ქონებული სპარსთა, და დაუმკვიდრა შვილთა თვისთა საჭურჭლედ, და სახლად
თჴსად
საუკუნოდ, ქკ~ნი იყო ტმბ: და მეორესა წელსა მოვიდა სულტანი შარვანს, შეიპყ
რა შარვანშაჰ, აღიღო შამახია: და მოუგზავნა მოციქული მეფესა და მოუწერა წიგნი,
და მორქვა ვ~დ უშენ ტყეთა მეფეთა ხარ, და ვერაოდეს გამოხვალ ველთა: ხ~ მე ესერა
შა
რვანშა შევიპყარ ჵელთა და ხარაჯასა ვთხოვ, შენ თუ გენებოს ჯეროანი ძღვენი გამო
გზავნე, და თუ უნდა სიმალავთათ გამოვედ და მნახე: ხ~ ესმა რა ესე მეფესა მსწრა
ფლჵმაუყო ყ~თა სპათა მისთა, და ბრძანებასავე მისსათანა მოვიდეს წ~ე მისსა ყ~ნი
სამეფო
სა მისისანი, და წარემართა სულტანსა ზ~ა, და ყივჩაყნი ოდენ აღთვალულიქმნეს მაშ
ინ: და იყო შემბმელი ორმოცდაათიათასი, და ეუწყარა სულტანსა ზ~ა მისვლა და
ძალი
და სიმრავლე სპათა მისთა და განჰკრთა და აიყარა ველთათ სადა დგა და მსწრაფლ
შევიდა
ქალაქად. და გარე მოიზღუდა ერთკერძო სხრტითა და კანდაკებითა, და სხვითკერძო
ზღუ
დითა შამახიისათა: ხ~ ცნარა ესე მეფემან არღარა ჯერუჩნდა ზედა მისლვა მლ
ტოლვარისა, ა~დ დავარდა მიწასა ზედა, და მადლობა შესწირა ღ~ისა სახიერისა და
კაცთმო
ყუარისა და ადგილობანსა დადგა: მაშინ სულტანმან მრავალთა მ~რ ვედრებათა და
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ძღვენთა, და მუდარითა შეთვლილობათა, ვ~ა მონამან ჭირვეულმან, არა ძღვენი, ანუ
ომნი ით

ხოვნა, ა~დ გზა სამლტოლვარო ფ~დ რამე სიმდაბლით, და არა სულტანურად,
შეიწრებულმან
სიმშილითა და წყურილითა მრავალდღე: მასვე დღესა სულტნისა წინაშე მიმავალი
ათაბაგი რა
ნისა აღსუნღული ძალითა მრავლითა მოსრეს მონათა მეფისათა, ვ~რ ოთხიათასი კაცი
და იგი ოდენ მარტომეოტი ძლით მივიდა სულტანსა წ~ე: იხილარა ესე სულტანმან
მასვე
ღამესა გაიპარა, და სასდუნით მეოტი სხვითგზით წარვიდა სოფლად თჴსად: და
ესრეთ ძლ
ევა შემოსილი დამმადლობელი ღ~თისა შემოიქცა მეფე, და მცირედთა დღეთა
განისვენა;
და მეორესა თთვესა ივნისსა, კვალად წარვიდა შარვანს, აღიღო გულისტანი სახლი თა
ვადი შარვანისა სიცხეთა მათ საშინელთა მოირთო შარვანი, და აღავსნა კეთილითა
ყ~ნი მო
რჩილნი ბრძანებათა მისთანი: წარმოვიდა ქართლად, და აღიღო ქალაქი დმანისი: და
აპ
რილსა დაესხნეს შაბურანს დარუბანდელსა, და მოსწყვიდნეს ქურდნი ლეკნი, და ყივ
ჩაყნი დარუბანდელისანი, და აღივსნნეს ციხენი ღასანნი, და ხოზაონდი, და
მიმდგომი
მათი ქ~ყანა: და მყის აღისრბოლა ვ~ა არწივმან, და მაისსა აღიხვნა ციხენი სომ
ხითისნი, გაგნი, ტერონაკალი, ქავაზინნი, ნორბედი, მანას გომნი, და ტალინჯაქა
რი: და ივნისსა წარემართა ლაშქრითა: განვლო ჯავახეთი კოლაკარნი, ფოლა,
ბასიანნი,
სპერამდის, და რაჳცა პოვა თურქმანნი მოსრა და ტყვე ჰყო: ჩამოვლო ბუიათაყუ
რი დაწვნა ოლთისნი, და მოვიდა თრიალეთს დიდითა გამარჯვებითა: და მცირედნი
დღენი შუა გამოჵდეს, და განიყარა ლაშქარი თჴს თჴსად: და აგვისტოსსა ოცსა
მოვიდეს
მწიგნობარნი ანელთა თავადთანი და მოახსენნეს მოცემა ქალაქისა, და ციხეთა ბო
ჟანას წყაროთა ზედა მდგომსა, და მსწრაფლ წიგნები წვევისა წარსცა ყ~თა: და მესამესა
დღესა სამოციათასი მჵედარი წ~ე უდგა: წარემართა და ვ~ა მიიწია მესამესა
დღესა აღიღო ქალაქი ანისი, და ციხენი მისნი უჭირველად, და სოფელნი, და
ქ~ყანანი ანისისანი, და წარმოიყუანა ბულასავარ რვათა ძეთა მისთათანა და მჵევალთა
და სძალთა, და ჩაგზავნა აფხაზეთს, და ანისისა მცველად დაუტევნა აზნაურნი მეს
ხნი, და წარმოვიდა ქართლად, და მცირედთა დღეთა მოუსვენა სპათა თჴსთა:
და მერმე წარემართა შარვანს, და აღიღო ქალაქი შამახია, და ციხე ბიგრიტი სრულად ყოველი შარვანი: და დაუტევნა ციხეთა და ქალაქთა შ~ა ლაშქარნი დიდნი ჲერნი
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და კახნი და განმგებელად, და ზედამხედველად ყოველთა საქმეთა მანდაურთა, აჩინა
მწიგნობართ უხუცესი თჴსი სჴმონ ჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოსი: მაშინ ბედიელ
ალავერდელი მიმსგავსებული დედის ძმისა თჴსისა, კაცი ყოვლითურთ სრული და
ბრძენი: და განაგო მეფემან ყოველი საქმე შარვანისა, აღავსნა კეთილითა და საბოძ

ვრითა, ქურდნი, ლეკნი, და თარასნი, მოვიდა ქართლად, და ყივჩაყთა თჴსთა უჩინა
საზამთროდ ადგილი და საზრდელი, კაცნი ზედა მდგომნი მათნი: და განაგო ყ~ლი
საქმე ქართლისა სომხითისა, და ანისა: და ეგულებოდა გაზაფხულ ქმნა დიდთა
საქმეთა, და უფროსთა ლაშქრობათა, ვინათგან არავინ წინააღუდგა: და რ~ თჴთ სულ
ტანი მუნსადაიყო ძრწოდა შიშისაგან მისისა: და არცაღა თვით ძველად ქონებულთა
ქალაქთა და ქვეყანათა, ჰგონებდა თვისადა ქონებად: ა~დ რაოდენცა შორსიყო, ეგრე
ცა ეოცნებოდა მძინარესა შიში, და მღვიძარესა სიკვდილი: ამისთჴსცა ზედას
ზედა წარმოავლენდის მოციქულთა ძღვნითა დამშვიდებად პირსა მისსა, და რ~ წარმო
სცნის საჭურჭლენი მძიმენი ტურფანი, მრავალფერნი, მფრინველნი და ნადირნი
უცხონი, და ძვირად საპოვნელნი, და ეძიებნ მშვიდობასა და სიყუარულსა, და
ყივჩაყთაგ
ან არა რბევასა: ამისთჴსცა არარას მიხედვიდეს წარსაგებელთა სიმრავლესა, ო
დენმცა მუნ თჴთ სადა იყვის მშვიდობა, და სიცოცხლე თავისა თჴსისა: და ვგონებ ვ~დ
მამათა და პაპათაგან წაღებულნი, ქ~ყანანი ტყვენი და სიმდიდრენი, მრავალწი
ლად უკუმოიზღნა ამან მჵნემან, და დაამშვიდნა ქ~ყანა: აღივსო და გარდაეცა ყოვლი
თა კეთილითა, განავსო და აღაშენა ყოველი ოჵერ ქმნილი, და გარდაემატა ყო
ველთა ჟამთა მშვიდობითა და სიმდიდრითა სამეფო ჩვენი ნაცვლად გარდასრულთა
ოჵრებათასა: ესე ვითარნი უკვე არიან მეფობრივთა და მიმოსვლათა მისთა წყო
ბათა, და ღვაწლთა ძლევათა, და წარმართებულებათა, და პყრობათა, და აღხმათა
დიდთა მათ, და მრავალთა სამეფოთა, და სამთავრობათა მოთხრობანი, და საქმე
ნი რ~ლნი მან ქმნნა და აღასრულნა, რ~ნი ჩვენ მცირედითა, და ყ~დ კნინითა სიტ
ყვითა წარმოგვიჩენიან დიდთა მათ და მითხრობად შეუძლებელთა საქმეთა
მისთაგან, და ბრჭალთაგან ლომსა, და ფესვსა მცირისა ყ~ისა ქსოვილისა ვითარე
ბასა საცნაურყოფად ვმეცადინობთ, ვ~ა აჩრდილისაგან კაცსა რ~ნი ესე შეუძ
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ლებელარიან ყოფად, რ~ ჵორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისგან უკეთუ ვიეთ
მე ჰგონონ, ვ~დ რადღამცა მოეცალა საღმრთოთა და სულიერთა სათნოებათა მ~რ,
მიხედვადცა და მოგონებად, არათუ ქმნად: ვინათგან ფ~დცა კმა არიან ესენი ერ
თისა ჵორცთა შ~ა მყოფისა კაცისა ქმნადცა და წარმართებად: და თუ სადა პოვა სამე
ფო თჴსი სიმდაბლედ შთასრული: და თუ სადა სიმაღლედ აღიყუანა: და თუ სადა
დასხნა საზღვარნი, და ძლეულნი ვითა მძლედ გამოაჩინნა ამათნი მგონებელნი:
ნუ უკვე არა იბრალნენ, ა~დ ეუწყენ მათ ვ~დ უკეთუ ამათ პირთათვის ვინმე გა
მოიძიოს, და ზედა მიწევნით ვინ ცნობა ინებოს, კნინღა და ჵორციელნი ესე სა
ქმენი წარმოთქმულნი ფ~დ უნდო და არარად პოვნეს, ვ~ა ნამდვილვე მცირედი
და სასაწუთონი დადგრომადთა მათთანა მტკიცეთა და საუკუნოდ ღ~თ მყოფელ
თა მისთა საქმეთა, რ~ლთა იგი უმეტეს ამათსა მათ მოქმედებდა, და უსასწრაფო
ეს აქვნდა, რ~ლთაგანნი მცირედნი მრავლისაგან ვ~ა სასმელი ერთი მტკვრი
საგან ჩვენცა მივსცეთ თხრობასა: იტყუის სოლომონ, დასაბამად სიბრძნისა
მოიგე სიბრძნე: ხ~ დავით მამა ღ~ისა: დასაბამად სიბრძნისა შიში უ~ისა: ესე შიში
უ~ჳ მოიგო სიყრმითგან თჴსით დავით*: და ასაკსა მისსა თანა აღაორძინა: და ჟ~ა
თჴსსა ესე ვითარნი ნაყოფნი გამოიხვნა, რომლითა ორკერძოვე ცხოვრება თჴსი

განაშვენა, რლ~ითა შეამკვნა საქმენი თჴსნი რლ~ითა განაგნა ჵორციელნი, და წა
რმართნა სულიერნი: ხ~ თუ ვითარ გონიერად ისმენდი, დედად სიბრძნი
სა რა პოვა შიში უ~ისა, შიშისა ღ~თისად საღ~თონი წერილნი, და ესენი მდიდრად
შეიტკბნა რაოდენნი პოვნა გარდამოღებულად ენასა ქართველთასა, სხვა
თა ენათაგან ძველნი და ახალნი, ვ~ა სხვამან პტოლემეოს: ამას ზედა ოდენ სასო
ვან ქმნილმან, და ესეოდენ შეიყუარნა და შეითვისნა რ~ლ სთქვამცა თუ მათშინა
ცხოველარს, და მათშ~ა იძრვის: იგინი იყუნეს მისსა საზრდელ ყ~თა გემოვან და სას
მელ ტკბილ და საწადელ იგინი შვებად განცხრომა საწვრთელ და სარგებელ
დღე და ღამე მიმოსვლათა შ~ა მიმდემთა ლაშქრობათა, მოუწყენელთა შრომათა
განუსვენებელთა, წიგნები ეტვირთა სიმრავლესა ჯორთა და აქლემებთასა:
და სადა გარდაჵდის ჰუნესა, პ~ლ ყოვლისა წიგნნი მოაქვნდიან ჵელითა, და არა
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დააცადის კითხვა ვ~ე არა დაშვრის: ხ~ შ~დ სერობისა, ნაცვლად ძილისა, ანუ სხვისა
რაჳსმე საქმისა, კ~დ კითხვა წიგნთა, და რა~ჟს თვალნი დაშვრიან, სმენილნი ანაცვალ
ნის სადაარა გარეწარად, არამედ ფრთხილად ისმენნ წ~ე თჴსსა მკითხველისასა, გა
მოეძიებნ, ჰკითხავნ, და უფროღა თჴთ განმარტებნ ძალსა და სიღრმესა მისსა, და
უსაკვირველესარს ესე, უწყით ყ~თა თუ სასწრაფოარს ყოველთადა საქმე ნადირო
ბისა: და თუ ვითარ დაიმონებს შედგომილსა თჴსსა და წარტყვენულჰყოფს: და ნად
ირობასა შინა არარასა სხვასა, განხილვასა და დევნასა ნადირისასა: და
თუ ვითარ ჵელთიგდოს მიმხედველჰყოფს გარნა მისი გულსმოდგინება ამასცა
სძლევდა: რ~ თჴთ ნადირობასა შ~ა წიგნნი აქვნდიან ჵელთა: და რა~ჟს ჟამი იყვის
მისცის ვისმე მსახურსა, და ესრეთ დევნა უყვის: და ნუ უკვე ჰგონო ვ~დ ჵელითა
ცალიერითა მოიქცის, ანუ ცუდად დაშვრის, რ~ ვინ ჰგავნ ჵორციელი, ანუ ვინ იხი
ლა ესოდენ განმარჯვებული ნადირობასა შინა: მოსიმახოს ვინმე ით
ქმის ებრაელი, მოისრობის და მმართელობისათჴს ალექსანდრეს სპათა შ~ს
მჯობად: და აქილევ კენტავროსგან განსწავლულად მოისრობისა ელენთა შ~ს:
ხ~ ბარამ ჯური სპარსთა შ~ს მოქმედად უცხოთა და საკვირველთა. გარნა ჭტ~დ ვე
რცა ერთი ამათგანი შეუსწორებოდა ვ~ა გვიხილავს: და ვსთქვა სხვაცა სა
ქმე საცნაურმყოფელი წიგნთა სიყუარულისა, რ~ლსა შ~ა არარა იყოს ტყუილი, ვინათ
გან წარსწყმედს უ~ი ყ~ნი რ~ნი იტყუიან სუცრუესა: წინა დაიდვა ოდესმე წიგნი სამო
ციქულო წარკითხვად, და რა~ჟს დაასრულის ნიშანი დასვის ბოლოსა წიგნისასა: ხ~
მოქცევასა წელიწდისასა მით ნიშნითა აღვთვალეთ ოცდა ოთხჯერ წარეკითხა:
არიან უკვე სხვანიცა საცნაურებანი ამის პირისანი: გარნა მე ერთღა შევსძინო
სიტყუად სხვაჳ ამათთა: ქალაქი ტფილისი იყო ოდეს ერთჯერ არა ს~დ შემო
ყვანებულ იყო უღელსა ქვეშე მორჩილებისასა ვ~ა აწ, ა~დ სავსე იყო სისხლითა ქრი
სტიანეთათა, ოდესვე ჰყვიან ღავღავი, და თჴნიერ მიზეზისაცა მოსრნიან რაოდენნი
პოვიან ქრისტიანენი: ხ~ ოდესმე ქარავანსათანა შთამოყოლილთა თურქთა ზ~ა განს
ცნიან, შემომავალ გამომავალი ქ~ეანენი, და ტყვეობად და სიკვდილსა მისციან: და
ესრეთ
ისრვოდა ქ~ყანა მრავალჟამ, რ~ლი ესე ეძვინებოდა სულსა დავითისსა: შემოვიდა
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ოდესმე ქარავანი დიდი განძით, და თანა შემოჰყვეს თურქნი დიდნი: ცნა მეფემ
ან და გაგზავნნა მონათაგანნი ათხუთმეტნი კაცნი რჩეულნი, რათა ლოჭინით კერძო
ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოიტაცონ: ნუ უკუე იგი გამოვიდენ დევნად,
და მოსწყვიდნეს ამით ღონითა: ხ~ თჴთ სამასითა ოდენ კაცითა დაიმალა ღელეთა ავჭა
ლისათა, და არავის მიენდო მჵედველსა სხვასა, ა~დ თვით მარტო წარვიდა ყ~დ
უსაჭურველო
ჵრმლითა ოდენ: და თანა წარიტანა წიგნი ღ~ისმეტყველი: და ამცნო სპათა არა შე
ძრვად ყოვლადვე მისლვადმდე მისა მათთანა: ხ~ მონათა ყვეს ბრძანებული
მათდა და წარმოიღეს ნახირი, და მოეწივნეს თურქნი ვ~რ ასი კაცი, და შ~დ დი
დისა ომისა ჩამოყარნეს მონანი, და დაუჵოცნნეს ცხენნი, გარნა ქვევიითნიცა იბრძო
დეს ფიცხლად: ხ~ მეფე ცხენსა რა გარდაჵდა, არა ჰგონებდა ჯერეთ მოსლვასა, შე
ექცა კითხვასა და ესეოდენ წარიტყვენა მისგან გონებითა რ~ლ ს~დ დაავიწყდა
წინამდე
ბარე საქმე, ვ~ემდის ჵმა რაჳმე კლვისა შემოესმა ყურთა: მყის დაუტევა წიგნი მუ
ნვე, და აღმჵედრებული მიჰყუა მას ჵმასა. და ვ~ა ზედა წარადგა მონათა თჴსთა ესე
ვითარსა ღვაწლსა შ~ა მყოფთასა. და რ~ აშორვიდა თჴსთა სპათა. და უკეთუმცა მათდა
ცნობად წარსრულიყო მონათა დაუჵოცდეს: მსწრაფლ შთაბრიალდა ვ~ა არწი
ვი, და დააბნივნა ვ~ა კაკაბნი. და მსწრაფლ ესეოდენნი მოსწყვიდნა რ~ლ მათნი ცხენნი
კმა ეყუნეს მონათა მათ. და აღმჵედრებულთა ესეოდენნი მოსწყვიდნეს რ~ლ მცირენი
შეესწრნეს ქალაქსა: ხ~ გზა[.] ნი სავსენი იყუნეს მძორითა მათითა, და ფ~დისა ცემი
საგან ჵრმალმანცა დაღუვალარჭნილმან უარყო ქარქაში თჴისი: მაშინღა მოვიდა
სპათა თჴსთათანა რ~ნი ფ~დ აბრალებდეს მას: განიცადეთღა ჩემდად რ~ლ ესე ვი
თარსა საქმესა შ~ა, და ესეოდენ უცალოსა წიგნი აქვნდეს უსასწრაფესად საქმედ
და ესენი ესეოდენ: ხ~ ვსთქვა ესეცა, ვ~დ უკეთუმცა არა წერილთა მე
ც ნიერებანი და გარდასრულთა საქმეთა შემცნებანი, პ~ლ მეფეთა ყოფილთა
კეთილძღვანებულთა, ანუ ვერა რა წარმართებულთა შემთხვეულნი წინა
განსაკრძალებლად, და სახედ არა შემოეხვნეს, და არა მოეხმარნეს ვ~ა იტყუის სოლო
მონ, ვ~დ იცნის ქცეულებანი ჟამთანი ახსნანი იგავთანი, და გარდასრულთა შეა
მსგავსნის მომავალნი, არათუმცა ესენი ესრეთ კვერთხი მეფობისა ესეოდენ დამ
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დაბლებული ძნელი და ნანდვილი დიდ განსაგებელი რათა იპყრა ესრეთ მაღლ
ად, და ვითარ ვერავინ სხვამან, რ~ განბრძნდა უფროს გაბასაელისა. და უფროს ეთამ
ისრაიტელისა წერილისაებრ, და ვითარ ვინ აღრაცხნეს რაოდენნი საქმენი ეთხოე
ბიან მეფობასა, რაოდენნი მართებანი, და განსაგებელნი კიდეთა პყრობანი, ნაპირ
თა მჭირვანი. განხეთქილობათა კრძალვანი, სამეფოსა წყნარობისა ღონენი,
ლაშქრობათა მეცადინობანი მთავართა ზაკვისა ცნობანი, მჵედართა განწე
სებანი, საეროთა შიშნი, საჵელოთა და საბჭოთა სჯანი, საჭურჭლეთა შემოს
ლვანი, მოციქულთა შემთხვევანი და პასუხნი, მეძღვნეთა ჯეროანნი მისაგე
ბელნი: შემცოდეთა წყალობითნი წვრთნანი, მსახურებულთა ნიჭმრავლო
ბანი, მოჩივართა მართალნი გამოძიებანი: მოსაკითხავთა შესატყვისნი მოკითხვანი,
სპათა დაწყობანი, და ღონიერნი მიმართებანი, და რაოდენნი ვინ აღმოწყნეს სი

ტყვითა უფსკრულისგან სამეფოთა საქმეთასა, რ~ლსა შ~ა ვერვინ ძველთა და ა
ხალთა მეფეთაგანი ემსგავსა, ვ~ა წამებენ საქმენი მზისა შარავანდედთა უბ
რწყინვალესნი და ცხადნი, რნ~ი სიბრძნითა თჴსითა ქმნნა: რ~ სულტანი დას
ვა მოხარკედ თჴსად: ხ~ მეფე ბერძენთა ვ~ა სახლეული თჴსი, დასცნა წარმართ
ნი, მოსრნა ბარბაროსნი, მრწემად მოიყუანნა მეფენი, ხ~ მონად ჵელმწიფენი,
მეოტად წარიქცივნა არაბნი, იავარად ისმაიტელნი, მტვერად დასხნა სპარს
ნი: ხ~ გლეხად მთავარნი მათნი: და რათა მოკლედ ვსთქვა პ~ლ ყოფილნი მეფე
ნი, მსაჯულნი გოლიათნი გმირნი კაცნი იგი საუკუნითგან სახელოანნი
მჵნენი და ძლიერნი, და ყ~თა საქმეთა ზედა სახელოანნი, ყ~ნივე ესრეთ დასხნა ვ~ა
პირუტყუნი ყ~ა საქმესა შ~ა: ხ~ კ~დ საღ~თოთა სათნოებათა და სულიერთა
საქმეთა მისთა ვიეთი გონება მისწვთეს, ანუ მოგონებულსა ვისმან ენამან შეუძ
ლოს თხრობად, რ~ ვ~ა [ä~] მართალ ჰსჯიდა სამეფოთა თჴსთა, თვლუხვა
ვითა მით ბჭობითა თჴსითა, და არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწო
რისა, ვ~ა სოლომონისთჴს გვესმის საბჭოთა შ~ა, და თვით მოსეს მიერნი გვაუ
წყებენ ბჭობანი და თხრობანი: ხ~ თავი სათნოებათა სიწმიდე ესეოდენი მოიგო
ვ~ა დიდმან ანტონი: ნუ მეტყვი მისთა სიჭაბუკისათა რათამე რ~ლი არცა ღ~თნ მოი
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იხსენნეს უწყი ჭ~ტბით, რ~ ყ~თა ათისა წლისა ჟამთა სამარადისოდ წმიდითა პირითა,
და განწმედილითა გონებითა უხრწნელთა ქ~ს საიდუმლოთა თანა მოწამებითა
სჴნდისი
სათა, და არა მხილებითა გონებისათა, და რ~ლისა მოწამე არს სარწმუნო ცათა შ~ა: კ~დ
ლოცვისა და მარხვისათჴს რადღა საჵმარარს თქმად, რ~ლსა იგი საქმაროდენიყო: და
კ~დ
მონასტერნი და საეპისკოპოსონი ეკლესიანი წესსა და რიგსა ლოცვისასა, და ყ~ისა
საეკლ
ესიოსა განგებისასა დარბაზის კარით მიიღებდიან, ვ~ა კანონსა ყ~დ შვენიერსა უ
ცთომელსა და დაწყობილსა, კეთილ წესიერებასა, ლოცვისა და მარხვისასა: რ~ საე
შმაკონი სიმღერანი, სახიობანი და განცხრომანი, და გინება ღ~ისა განმარისხებელი
და ყ~ლი უწესოება მოსპობილიყო ლაშქართა შ~ა მისთა. და ურიცხვსა მას შ~ა სიმრა
ვლესა ენათა ნათესავთა, ვ~ა ცათა შ~ა მყოფთა შ~ს: კვალად წყალობა გლახაკთა
ესეოდენი აქვნდა ვ~ემდის აღავსო ზღვა და ჵმელი ქველის საქმემან მისმან, რ~
ლავრანი და საკრებულონი და მონასტერნი, არა თჴსთა ოდენ სამეფოთა, ა~დ საბერ
ძნეთისანიცა მთაწმიდისა და ბორღალეთისანი, მერმეცა ასურეთისა და კიპრიისა
და შავისა მთისა პალესტინისანი აღავსნა კეთილითა, უფროსღა საფლავი უ~ისა
ჩვენისა იესო ქ~სი, და მყოფნი იერუსალემისანი თჴთოფერთა მიერ შესაწირავთა
განამდიდრნა: კ~დ უშორესცა ამათსა, რ~ მთასა სინასა სადა იხილეს ღ~ი მოსე* და
ელია* აღაშენა მონასტერი, და წარსცა ოქრო მრავალათასეული, და მოსაკიდელ
ნი ოქსინონი, და წიგნები საეკლესიო სრულებით, და სამსახურებელნი სიწმიდეთა
ოქროისა რჩეულისა: და კ~დ დღითი დღე წარსაგებელთა რ~ლთა თჴსითა ჵელი
თა მისცემდა ფარულად, ვინ აღრიცხოს თჴნიერ მამისა ზეცათასა რ~ი მიაგებს
ცხადად: რ~ იყო მისსა კისაკი მცირე აღავსის დრაჰკნითა რა დღე სარწმუნოთა თჴსთა

ჵელითა და სარწმუნოდ ცალიერი მიაქვნდის იგი მხიარულსა სულითა და პირითა,
და ოდესმე ნახევარი წარაგის მისი: და ოდესმე არავინ ეპოვნის ეგრევე სავსე მისც
ის დამარხვად ხვალისა, და სულთქმით თქვის, დღეს ვერა მივეც ქ~ესა მარცხები
თა ჩემთა ცოდვათათა: და ამას არათუ ჵელოსანთაგან მორთმეულისა იქმოდის: ანუ
საჭუ
რჭლით, ა~დ ჵელთა თ~სთა ნადირებულითა, რ~ლთაგანი თ~სსა მოძღვარსა ი~ნეს
მისცა ოდ
ესმე დრაჰკანი ვ~რ ოცდაოთხიათასი რ~ა განუყოს გლახაკთა. და ესეცა მცირედი
მრავლი
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საგან თქმად შეუძლებელ: ხ~ განათავისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლავრა
ნი მოსაკარგვეთა მაჭირვებელთაგან: ა~დ ხუცესნიცა სამეფოსა შ~ა მისსა ყოვლისა ჭი
რისა და ბეგრისაგან, რათა თავისუფალთა საღ~თო მსახურება მიუპყრან ღ~ა: ხ~
ამათთ~ა
რაოდენნი ეკლესიანი აღაშენნა, რაოდენნი ჵიდნი მდინარეთა ზედა სასტიკთა: რაოდე
ნნი გზანი საწყინოდ სავალნი ქვაფენილყუნა: რაოდენნი ეკლესიანი წარმართთაგან
შეგინებულნი განწმიდნა სახლად ღ~ისა: რაოდენნი ნათესავნი წარმართთანი შვილად
წმიდისა ემბაზისად და შეაწყნარნა ×~ესა: დადვა მისთვის მოსწრაფება უმეტესი,
რათამცა ყ~ლი სოფელი მოსტაცა ეშმაკსა, და შეასაკუთრა ღ~თსა, რლ~ითა მიიღო
მადლი
მოციქულებისა ვ~ა პავლე*: და ვ~ა დიდმან კოსტანტინე* სხვათავე კეთილთათ~ა
აქ~ნდა
ესეცა: რ~ სლვასა შინა თვისთა სამეფოთასა სიმრავლითა სპათათა, და სიმალითა
სლვისათა ვერადვილად მიემთხვეოდიან მოჩივარნი დადაჭირვებულნი და მიმძლავრ
ებულნი: განაღა ვიეთგანმე რლ~თა საჭიროდ უჵმდის განკითხვა და შეწევნა მეფო
ბრივი: ნუ უკვე და ვინმე აღვიდის ბორცვსა ზედა რასამე გზისა მახლობელსა, ანუ
კლდესა, გინათუ ხესა, ვ~ა ზაქე, უკეთუ ოდენ ეპოვის ესე ვითარი საქმე, და მუნით
საცნაურყვის ჭრტინვა თჴსი: ამისთვის დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელ
ნი, და განმკითხვარნი მოჩივართანი, რლ~თა მიერ მიიღებდეს კურნებასა: მრა
ვალგზის გვიხილავს იგი დამლტობელად ღაწვთა თჴსთა ცრემლითა, ხილვასა ზ~ა
თვითო სახეთა სენთა მიერ განცდილთასა, და ხილვად საძნაურთა რ~ნი შეემთხვევიან
მიუნდობელთა ამათ და უბადრუკთა ჵორცთა, რლ~თა სხვათა უმეტეს ზრდის ქყ~ნა
ქუთათისა: ვინ აღრიცხვნეს ტყვენი რ~ნი მან განათავისუფლნა, რ~ნი უკუმოიხსნნა
ყივჩაყთაგან ფასითა: ვინ ჯეროვნად წარმოთქვნეს პატივის პყრობანი მონაზონთანი,
და სიყუარულით შეწყნარებანი მათნი, თვითოეულისა ნიჭნი და საჵმარნი რ~ლთა
უზრუნველყვნის ყ~თა საჭიროთაგან: ხ~ აქვნდა ამას ყ~დ ბრძენსა მეფესა
საქმედ ესეცა, რლ~თა უმეტეს ყ~თა საშიშად საზარელიყო, რ~ ღ~ისა მიერ იყო მის
ზ~ა ნიჭი ესე და საქმე ყ~დ საკვირველი, არარა შორიელი, არცა სამეფოთა შ~ა მისთა
არცა ლაშქართა შ~ა მისთა მყოფთა, და დიდთა და მცირეთა საქმე ქმნილი კეთილი,
გინა

სიტყუა ბოროტი სიტყუა თქმული არარა დაეფარვოდა ყ~დვე, ა~დ რაოდენცა ვის
ფარულად ექ
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მნის, ანუთუ ეთქვის ყოველივე ცხადიყო წ~ე მისსა, ვიდრემდის გულისსიტყუანიცა
მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრნის მათ რ~ლ ზარგანჵდილყვნის, და მონაზონთა
განშორებ
ულთა სენაკთა შ~ა მათთა ქმნილნი ღვაწლნი და სათნოებანი უცხოდ და კეთილად
უწყო
დის ცხადად, და სიშორე გზისა ვიდრე ეკლესიამდე ზომით იცოდის, და
მოთმინებისათვის
აქებდის და ჰნატრიდის: ნუ ამას ეძიებ მკითხველო თუ ვითარ იქნებოდა ესე, ა~დ ამას
ჰსცნობდი თუ რა სარგებელი პოვის ამათ, რ~ არა ცუდად რადმე დაგანსაკითხავად
საგიობელთა საქმედ, ანუ საკიცხელად ვიეთ ვისმე იქმოდის, ნუ იყოფინ ესე წარვედ:
არამედ დიდნი საქმენი, და ფ~დ სასწრაფონი წარმართნა ამით და მრავალითა
კეთილი
თა მიზეზ ექმნა მრავალთა: ესე პ~დ ორგულებასა დაზაკვასა და ღალატსა რასაცა ვე
რვინ დიდთა ანუ მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონებადცა არა თუ თქმად, არ
ცათუ უმაღლესსა ვინ თჴსსათანა, ანუ მოყუასსა თჴსსა: გინა ყრმათა თჴსთათ~ა, ვინ
ათგან მტკიცედ უწყოდა ყ~ნ კაცმან პირითაღმოსლვასავე თანასიტყუისასა
საცნაურქმნ
ილარს უეჭველად წ~ე მეფისა, და მრავალნი განპატიჟებულცა იყუნეს, და მხილებულ
ესე ვითართათჴს: ამისთჴსცა ვერცა ოდეს ვინ განიზრახა ღალატი რათურთით
დღეთა მისთა, არამედ იყო ყ~თაგან საკრძალავ და სარიდო: და კ~დ
მღუდელთმოძღვართა
მღვდელთა და დიაკონთა, მონაზონთა და ყ~თა კაცთა, ესევე საქმე ექმნა წესიერება
და გზა ყ~თა სათნოებათა მ~რთ: რ~ შიშითა მისითა ვერ იკადრებდიან უწესოდ სლვ
ად: ვინათგან უწყოდიან არარას დაფარულება წ~ე მისსა, და მისმიერ ქება სათნო
ებისა, და ძაგება არა წ~თა და უწესოთა საქმეთა, რ~ ვერცა მსოფლიო ვინმე, და ვერ
ცა მოქალაქე, ვერ მჵედარი, და ვერა რ~ი პატივი და ასაკი იკადრებდა განდრეკილად
სლ
ვად: რ~ ყ~თა კაცთა ჰყო წესიერება, ყ~თა კანონ, ყ~თა პატიოსნება, და თვით მათ მეძა
ვთაცა ყ~თა კრძალულება ყ~თა შიში და მმართებელ გზათა საღ~თოთა და
მშვიდობისათა,
ესე დიდნი საქმენი, და ღ~თისაგან ოდენ შესაძლებელნი ესრეთ ადვილად წარმართ
ნა ამით, ვ~ა ვერვინ ადვილი წარმართის ეგრეთ: ამისთვისცა შიში დიდი და ზარი
მისი განითქვა კიდეთა ქვეყანისათა, და განკრთეს ყ~ნი მკვიდრნი ქვეყანისანი:
ხ~ შემოკრბა ოდესმე წინაშე მეფისა ნათესავი გლ არძნილი ყოვლად ბოროტთა სო
მეხთა ეპისკოპოსები, და მონასტერთა მათთა წინამძღვრები მრავალი ფ~დ, რ~ლნი
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აზმნობდეს თავთა თვისთა მიწევნად თავსა ყოვლისა მეცნიერებისასა, და მოახსენ

ეს რათამცა ყო ბრძანებითა მისითა კრება, და ყვესცა სიტყვის გება და გამოძიება
ჰსჯულისა: და უკეთუ იძლინენ, და იქმნენ თანა ერთჵმა სჯულისა, და თჴსი სჯუ
ლი შეაჩვენონ: ხ~ უკეთუ ჰსძლონ ესეოდენ მიემადლოსთ, რათა არღარა გვიწო
დდეთ მწვალებელად, და არცა შეგვაჩვენებდეთ: ხ~ მაშინ მოუწოდა მეფემანცა,
იოანე კ~ზსა ქართლისასა, და მის ქვეშეთა ეპისკოპოსთა და მეუდაბნოეთა, და არსე
ნის იყალთოელსა თარგმანსა და მეცნიერსა ბერძენთა და ქართველთა ენათასა
და განმანათლებელსა ყ~თა ეკლესიათასა, და სხვათა მეცნიერთა და ბრძენთა კაც
თა: ჰყვეს უკვე სიტყუისგება ურთიერთას ცისკრით ვ~ე ცხრაჟამადმდე, და ვე
რარა უძლეს დაბრკოლებად, რ~ იყო ორკერძოვე ძლევის მოყუარება ოდენ, და
სიტყუათა პაექრობა: რ~ შევიდიან შეუვალთა საქმეთა, და ძნიად გამოსავალთა,
შეეწყინა ესე მეფესა. და ჰრქვა მათ, თქვენ მამანო სიღრმეთა შესრულხართ
და უცნაურთა ხედვათა ვ~ა ჷილოსოჷოსნი, და ჩვენ ვერასა უძლებთ ცნო
ბად ვ~ა უსწავლელნი, და ყ~დ მსოფლიონი: და ესე საცნაურარს თქვენდა
რ~ მე შორს ვარ სწავლულებისა და მეცნიერებისაგან, ვ~ა მჵედრობათა შინა
აღზრდილი: ამისთჴსცა უსწავლელთა ლიტონთა და მარტივთა მიერ სიტ
ყუათა გეზრახო თქვენ: ესერა თქვა იწყო მათდა მიმართ სიტყუითა თქმად
რლ~თა ღ~თი უეჭველად მოსცემდა პირსა მისსა ესეოდენთა იგავთა და სახეთა,
წინა დაუდებდა ახსნათა საკვირველთა მიერ წინა დაუდგრომელთა და უცილო
ბელთა, რლ~ითა დაანთქნა ვ~ა მეგვიპტელნი, და დაუყო პირი მათი, და უპასუხო
ყვნა, და ყ~დ უსიტყველ ვ~ა ოდესმე დიდმან ვასილი ათინას შ~ა ესე მწვალებელ
ნი: და ესეოდენ ზარგაჵდილყუნა და ყ~დ უღონო, რლ~თა აღიარეს ცხადად ძლ
ეულება თ~სი, ამისთა ოდენ მეტყველთა ვ~დ ჩ~ნ მეფეო მოწაფე გვეგონე ამათ მოძღვა
რთა თქვენთა, გარნა ვ~რ ვხედავთ შენ სამე ხარ მოძღვარი მოძღვართა, რლ~ისა ბრჭა
ლსა ვერ მიმწვთარ არ~ნ ეგე მოძღვარ საგონებელნი თქვენნი. და ესრეთ ფ~დ მაბ
რალებელნი თ~სნი მიიქცეს სირცხვილეულნი, არღარა ოდეს მკადრებელნი მისნი ოდესცა: ხ~ არიან ვინმე მაბრალებელნი მეფისანი ჯერეთცა ესეოდენ მჭირ1-27 სტრ., 241
სედ, და მოლაშქრეობისათჴს და მჵედრობათა მისთა განუსვენებელისა მიმოსლვისა
და დაჭირვებისათჴს, და ვ~დ არცა მშვილდი თავიდებსო მარადის გარდაცმულო
ბასა, არცა ძალი ორღანოსა მარადის განსხირპულობასა, რ~ ჟამსა ჵმარებისა მათი
სასა თჴოთეული მათი უჵმარ იპოოსო. და ვ~ა უგიობელთა მათთჴს და უმიზეზოსა,
და ყ~დ იტყუიან. გარნა ისმინეთ ესე ვითართა მათ. პ~დ ესე რ~ სამეფო აფხაზეთისა
მცირე
ჰქონდა მოკლებული და მცირედიყო. და ტყვეობათა და ზემო ხსენებულთა ჭირთაგან
მცირე გუნდი მჵედრობისა, და იგინიცა დაჯაბნებულნი მრავალგზით მტერთაგან
უცხენოდ უსაჭურველონი, და თურქთა წყობისა მიმართ ყ~დ უმეცარნი, და ფ~დ მო
შიშნი: უკეთუმცა ესეოდენ უწყინოთა ლაშქრობითა, და მცირედ მცირედ ბრძოლი
თა და სწავლითა გონიერად და ღონიერად წინა ძღომითა, და მრავალთა ძლევათა
მიერ მოგვარებითა არა განეწვართნეს სპანი მისნი, და განეკადნიერნეს წყობათა
მიერ მჵნეთა, ქებითა და ნიჭთა მიცემითა: ხ~ ჯაბანთა სადედოთა შთაცმითა, და
კიცხვით ძაგებითა, არამცა მოეღონნა, ვ~ემდის სპათა შ~ს მისთა ყ~დ არა იპოვებოდა

ჯაბანად ზრახული, რათამცა ექმნნეს ესეოდენნი ძლევანი: ანუ რათამცა ექმნნ
ეს და აღეხვნნეს ესეოდენნი სამეფონი: ნუ უკვე ძილითა, და ადგილთა
მწვანვილოვანთა
მოსმურობითა, განცხრომითა, და მაჩვენებელთა საქმეთა შედგომითა, არა ესრე
არა, ა~დ არცა ალექსანდრე ქმნა ესრეთ: რ~ პ~დ მამულისა თჴსისანი შეკრი
ბნა და მით დაიპყრნა ეგჴპტე შესრულმან ქალკედონით, და მიერ ეგჴპტით პალე
სტინე, და ფინიკე, და კილიკასა თჴსად შემქმნელი წინა განეწყო დარიოზს. და რაჟამს
სპარსეთი მოირთო, მაშინღა ჰსძლო პიროსა ჰინდოსა, და ეგრეთღა ამით ყ~ითა
მოვლო ყ~ლი ქ~ყნა, და ქმნა რა იგი ქმნა. და თუ არა ქართველითა სპითა ვერცარა
ალექსანდრე იქმოდა კარგსა: და თუმცა დავითს სპარსთა მეფობა ჰქონებოდა,
ანუ ბერძენთა, და ჰრომთა ძალი, ანუ სხვათა დიდთა სამეფოთა: მაშინმცა გენახ
ნეს ნაქმარნი მისნი, და სხვათა ქებულთანი: ხ~ ვსთქვა მეორეცა მიზეზი ამი
სივე პირისა, ვინათგან ნათესავი ქართველთა ორგულ ბუნება არს პირველითგან
ვე თჴსთა უფალთა: რ~ რა~ჟს განდიდნენ, განსუქნენ, და დიდება ჰპოონ და განსვენ
ება: იწყებენ განზრახვად ბ~რტისა, ვ~ა მოგვითხრობს ძველი მატიანე ქართლ[.]ისა, და
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საქმენი აწ ხილულნი, და ესე მან უბრძნესმან ყ~თა კაცთამან კეთილად სადამე
უწყოდა, ამისთჴსცა არაოდეს მოიცალა ამისად განზრახვად, ანუ განსვენებად, ანუ
შეკრებად, და ქმნად რასამე ესე ვითარისა: ა~დ საქმეთა რლ~თა იწყო ქმნად გაასრულ
ნამცა მაღლად და შვენიერად: ნუ უკვე და ლომსაცა აბრალონ ეგე ვითართა, რ~
არა ციდა მტკავლურად იხედავს, არცა კვერნურად ჰკრთების: კვალად სხვასა
ბრალობასა შემოიღებენ მეტყველნი, შეიყუარნის ვინმე, და განადიდნის ვინმეო, და
კ~დ
მოიძულნის ვინმეო, და დაამცირნისო: ესე აღამაღლის და ესე დაამდაბლის: ეჰა უსა
მართლოებასა, ჶი უგუნურებასა, ამისთჴს აბრალება რ~ კაცი მიწისაგანი ღ~ა ემსგ
ავსა რაჳთამცა საქმითა ვინ იხილა ესე საუკუნითგან ჶი კაცო: ამისთჴს რად არა
ღ~თსა აბრალებ უგუნურო, ამასვე ესრეთ მოქმედსა: ანუ ხუთთა ქანქართა ათ მყო
ფელსა მისცნა ათნი ქალაქნი, ანუ არა ერთისა დამფლველსა მოუღო იგიცა, და მის
ცა ათთა ზედა მეათერთმეტედ: ანუ რასათჴს ქადაგებულარიან სამოთხისა
შვებანი, და სასუფეველისა ნეტარებანი ღ~თისა ნებისა მყოფელთათჴს ჭ~ტდ: ხ~ საში
ნელებანი ურჩთა და უღირსთათჴს, და უკეთუ მეფემან ერთგულნი ფრთხილნი და
ახო
ვანნი ნაცვლად ორგულთა და ჯაბანთა და უღირსთა ადიდნეს რაჳ უსამართლო ქმნა
ნუ უკვე დუხჭირმანცა აბრალოს სარკესა, რ~ სახე მისი ცხადად უჩვენის: უჵმარნი
და უღირსნი ნუ მას, ა~დ თავთა თჴსთა აბრალებდინ, უკეთუ არავინ იყო ესოდენ მარ
თლად აღმწონელ საქმეთა და მცნობელ ვითარებასა კაცისასა, რ~ლისა აჩრდილსა
შეკრებულიყუნეს ერნი ტომნი და ენანი, მეფენი და ჵელმწიფენი ოვსეთისა, და ყივ
ჩაყეთისანი, სომხეთისა და საფრანგეთისანი, შარვანისა და სპარსეთისანი, ხილვი
საებრ ნაბუქოდონოსურისა: ვხედევდიო იტყუის ხესა შ~ს ქ~ყანისა, სიმაღლედ ცისა
მიწდომასა, და რტოთა მისთა კიდემდე ქ~ყანისა, ფურცელნი მისნი შვენიერ, და
ნაყოფი მი

სი ფ~დ, და საზრდელი მისი შ~ს ქვე კერძო მისსა დაიმკვიდრეს მჵეცთა ქვეყანისათა,
და
შ~ს რტოთა მისთა მკვიდრობაჳ ყვეს მფრინველთა ცისათა, და მისგან იზრდებოდა
ყ~ლი
ჵორციელი: აჰა სახე არა უმსგავსო, ა~დ ფ~დცა თანა შეტყვებული ჩვენისა თჴთ
მპყრობელისა, და ყ~დ გამომსახველნი სიტყუით საქმეთა თვალთა ჩვენთა აღხილულ
თა: რ~ სიტკბოებისა და სახიერებისა, და სიბრძნისა მისისა ხილვად წყურიელნი კი
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დით ქვეყანისათ შემოკრბებოდეს წ~ე მისსა: ვინ იყო ეზომ ტკბილ შემთხვევათა
შინა: ვინ სატრფიალო ზრახვითა, და სასურველ დუმილითა, იგივე შვენიერ ხატითა
უშვენიერეს მორთულობითა გვამისათა, გაწყობილ ანაგებითა, და ახოვან ტანითა
და ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, უსაწადელეს მჭ
მუნვარებითა, მადლიერ ხედვითა, საზარელ ლომებრ მკრთომელობითა, ბრძენ
ცნობითა, უბრძნეს გამორჩევითა, მარტივ სახითა, მრავალსახე მართებითა:
შემრისხველ მყუდროებითა, მაქებელ განმსწავლელობითა, და არცა ერთსა კეთი
ლთაგანსა, შემაშთობელ უზომოებითა, მაღალ უმაღლესთათჴს, მდაბალ მდა
ბალთათჴს, და თჴს მათ მტერთაგანცა თჴთ საწადელ და საყუარელ სათნოე
ბათა მისთაგან შეკდიმებულთა: ვინა ესრეთ მიიღო ერთიცა სათნოებათაგა
ნი: ვითარ ვინ ყოველთაგანმან შეიკრიბა ყ~ლი სრულებით თჴთოეული, რ~ლთა ყ~თა
თჴს შეუძლებელარს დაკვირვება ოდენ, არა თუ მიბაძვება, რ~ლითა სრულიქმ
ნა იგი ყოველსა შ~ა. ესრეთ რა აღსავსე იყო ნავი უფასოთაგან ტვირთითა სათნოებ
ისათა, და არღარა შემძლებელ წარსლვად ღადირთა: და აქვნდა ყოვლით კე
რძო მშვიდობა და დაწყნარება სამეფოთა მისთა, მაშინ დიდმან მან წინა განმგებე
ლმან ცხოვრებისა ჩვენისამან, და ყოვლისავე უმჯობესისა შემცვალებელმან
განგებითა მით, რ~ნი მან უწყის, და განაწესებს ჟამთად წელთა ჩვენთა, ესრეთ
განაგო ვ~ა მუშაკმან კეთილმან რა~ჟს იხილნის ჵუვილნი აღსავსედ ნაყოფითა, და
ქ~ყნად დადრეკილნი ისწრაფის დაუნჯება მათი: და ვ~ა მენავემან ბრძენმან განიცა
დისრა ნავი თჴსი აღსავსედ მრავალფერითა ტვირთითა მიისწრაფის ნავთსადგუ
რად, რათა არარა ევნოს სოფლისა ამის მღელვარისა ზღვისაგან: რა~ჟსა ზამთ
რისასა მშვიდობასა, და დაწყნარებასა ყ~ისა სამეფოსასა, არა გარეგნად მენაკიდურესა
ა~დ საშუალ თჴსთა სამეფოთა ადგილთა, თჴთ მის მიერვე წინა განჩინებულსა განსას
ვენებელად და მისაძინელად ვ~ა რულითა რაითამე შვენიერითა დაიძინა მამათა
თჴსთათანა, და თჴთმებრ ესე კმა არს საცნაურმყოფელად საკუთრებისა თჴსისა
ღ~ისა მ~რთ, რ~ მრავალგზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა სიკ~დილისათა
შთავარდა იგი, რ~ლთაგანი მცირედ მივსცეთ თხრობასა, რ~ ნადირთა დევნასა შ~ა
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ოდესმე მუხნარს წაექცა ცხენი, და ესეოდენ შეიმუსრა რომელ სამ დღე ყ~დ უსუ
ლო მდებარე იყო უძრავად სამშვინველისაგან ოდენ საცნაური ცოცხლად: და შ~დ
სამდღე ნამეტსა სისხლისასა აღმომყრელსა მოექცა სული და სიტყუა, და ძლითღა აღ
დგა ცოცხალი, და ესე ვითარი მრავალგზის შეემთხვია, და ღ~თნ იხსნა
სიკვდილისგან:

კვალად ციხესა რ~ლსამე ჰბრძოდეს ქართლს, და მეფე კარსა კარვისა თჴსისასა დგა
პერანგითა ოდენ მოსილი შუადღე, და ციხით ვინმე შესტყორცა ისარი, და ჰკრა ხა
ტსა მთავარანგელოსისასა, რ~ი ეკიდა ყელსა ოქროისა მცირე, და ძალმან საღ~თომან გა
ნარინა მშვიდობით: რაოდენგზის ყივჩაყთა თჴსთა განიზრახეს ღალატი, და
განაჩინნეს კაცნი მჵნენი, რ~ლნიმე ჵრმლითა, რნ~იმე შუბითა: სხვანი ისრითა, და ესე
არა ერთ და ორ, გინა სამ, ა~დ მრავალგზის, და არაოდეს მიუშვა ღ~ნ კვერთხი ცო
დვილთა მართალსა მას ზედა: არცაოდეს მისცა იგი ჵელთა მეძიებელთა მისთასა
დაღათუ დევნასა თურქთასა მარტო დაეპყრის ანუ უსაჭურველო: გარნა ყ~ა შ~ა
ჵელი იგი ზეგარდამო ჰფარვიდა მდევართა მისთაგან: არამედ ყ~დვე, და ყ~ა შ~ა
იყო ბედნიერ და სვიან, მადლითა აღსავსე,
ეგრეთვე ჟ~ა შ~ა შვენიერსა და ჯერო
ანსა მოუწოდა ღ~თნ შემყუარებელსა თჴსსა, და მარადის მოსურნესა, სამარადი
სოდ მეფობად წ~ე მისსა: და არღარა მიუშვა მრავალჟამ და დაჭირვად სამსხემოსა
ამას კედარსა შ~ა მკუიდრობითა, და ჵორცთა ამათ ქვე დამზიდველთა მიერ შეკრ
ვად სულსა გონება ქმნილსა, არცა განხრწნადითა გვირგვინითა და პორჷირითა
ვ~ა სიზმრითა და ნაოცნითა უმრავლესად მღერად, ა~დ ნანდჴლ ჭ~ტითა და მტკი
ცითა წარუდინებელთა და სამარადისოთა, სადა თჲთ იგი ბუნებით ღ~ი მეუფებს
მადლით ღ~თქმნილთა ზ~ა. მუნ აღიყუანნა მასთანა მეფობად უხრწნელითა, და
ბრწყინვალითა გვირგვინითა და პორჷირითა შემკული, სადა იგი აწ მკვიდრარს და
იქცევის ნათელსა შინა ღ~თაებისასა: რ~ იყო მაშინ თთვე იანვარი ოცდა ოთ
ხი, და დღე შაბათი: ოდეს ქკ~ნი იყო ტკე: ქ~ეს აქეთ ჩრკ: ხ~ წელიწადნი მისნი
შობითგანნი ორმეოცდა ათსამმეტ: ხ~ მეფობდა ოცდა ათოთხმეტ წელ: და ვ~ა
პლ~მან დავით, ამანცა თჴსითა ჵელითა დასვა საყდართა თჴსთა ძე თ~სი დიმი
ტრი, სახელით სახელდებული, მარადღე გარდამონასახი ყ~ითურთ მსგავსი
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მამულთა. და დაადგა თავსა გვირგვინი შვენიერი ქვათაგან პატიოსანთა: ვიტყვი
უკვე სათნოებათა მამულთა, და შეარტყა წელთა ძლიერთა მახვილი: ეჰა რაბ
ამ ძლიერად ჵმარებული სვიანად, და შემოსა პორფირი მკლავითა ლომებრითა
და ტანსა ახოვანსა დაულოცა ცხოვრება წარმართებული, და განგრძობაჳ დღ
ეთა ბედნიერობით თაყუანისცემად მისსა მეფეთა ქ~ყნისათა, და ყ~თა წარმართთა
მონებად მისსა, გამობრწყინვებად დღეთა მისთა სიმართლე, და მრავალი მშვიდობა
და ესრეთ განცვალა ქვენა მოქალაქობაჳ ზენად სუფევად, რ~ლისა მკვიდრნი განხს
ნილა~რნ შრომათაგან დაოფლთა და ზრუნვათა, და მუნ მეფობს სიმდიდრეთა მათზ~ა
რ~ნი წინა წარგზავნნა საუნჯეთა მათ უშიშთა. რ~ მუნ არს შვება და სიხარული,
რ~ლსა არა აქვს მწუხარება და სიმდიდრე, რ~ლსა არა შეუდგს სიგლახაკე და მხია
რულება: და რ~ლსა არა განჰკვეთს ურვა და მეფობაჳ, რ~ლსა არა აქვს აღსასრული
და მუნარს ცხოვრება, რ~ლსა არა შეამრღვევს სიკვდილი:
ცხოვრება დიმიტრი მეფისა დავითის ძისა, რ~ი იყო მეორმეოცდა შვიდი მე
ფე ქართლისა ბაგრატიონი:
სრულჰყო დავით სრბა მეფობისა, ქ~კს ტკე, მი
ვიდა დაუსრულებელისა სუფევისა, სიცოცხლესავე შ~ა თჴსსა დასვა მეფედ ძე თ~სი

დიმიტრი: და დაადგა გვირგვინი თჴთ მისითა ჵელითა, დაიპყრა სამეფო ტახტი და
საჯდომი მკლავითა ლომებრითა, მისათხრობელად ბრძენთა და ქების
მოყუარეთათ~ს
იტყვის სოლომონცა მეფე, ჟამნი არიან მშვიდობისანი სარწმუნოება მეფეთა: პ~დ მო
შიში იყო ღ~ისა სვიანი და გამარჯვებული, და სიმაღლესა და სიმდიდრესა შ~ა მდაბა
ლი, და გლახაკთ მოწყალე: ობოლთა და ქვრივთა განმკითხველი: საყდართა და
ეკლესიათა, მღდელთა და მონაზონთა კეთილისმყოფელი: შემწირველი სოფელთა
და აგარაკთა, დიდებულთა სამეფოსა მათისათა, და კარსა ზ~ა მყოფთა ტკბილად
მოუბ
ნარი, უხვი და მბოძებელი: და ვ~რ გაავრცელა და აღაშენა სამეფო თჴსი: ოდეს
დიდმან დავით ტფილისი აიღო, ჲერეთი, და კახეთი მოირთო, ციხეთა და ქალაქთა
გან კიდე კაცი არა სადა იყო: ჲერეთი, სომხითი, ტაშირი, ჯავახეთი, ქვენა არტანი,
და არტანი, ამათსა მეფობასა შ~ა აშენდა ტაორა ნაპირნი: ოდეს ჯერეთ არა მეფე იყო დიდმან დავით შარვანს გაგზავნა, ქმნნა ომი და ბრძოლანი, რ~ლ ყ~ნი მხედველნი
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მისნი განაკვირვნა, და აღიღო ციხე ქელაგორი, და აღივსო ალაფითა და ტყვითა
ურიცხვითა
გააქცივნნა სუქმნეთნი თავი ყ~ისა სპარსეთობისა, დაჵოცნა და ამოსწყვიდნა აავსო
საჭუ
რჭლენი დალაშქარნი მისნი: ერთგულთა შემწყნარებელი იყო, და შეცოდებულთა სა
მართლიანად მწვრთელი: ვინათგან არა სწორარს ცოდვა მღვდლისა და მჵედრისა:
არცა
ერისა და მღვდელმთავრისა: რ~ნ იცოდის ნება უ~ისა თჴსისა და არა ყოს იგვემოს
ფ~დ: ყოვლი
თურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა, დავითიანსა ხესა, ღ~თივ დანერგულსა და ცხებული
ანსა: წარვლო ცხოვრება, და მიიწია სრულქმნილი სიბერესა: და ესხნეს ძენი ორნი:
დავით: და გიორგი: ასული, ერთისახელით, რუსუდან: და შ~დ შეიმოსა ჩოხა, და
ეკ~ხა სქემითა, დაიყო წელიწადი ერთი, დააღესრულა: და დასვეს მეფედ ძე მისი,
დავით, ქ~ეს აქეთ ჩრნა:
მეორმეოცდარვა მეფე დავით, ძე დიმიტრი მეფისა, ბა
გრატოანი:
ხ~ ამან დავით იმეფა ექვს თთვე და მოკვდა: და დაუტევა ძე ერთი
სახელით დიმიტრი: და შ~დ მისსა დაჯდა მეფედ გიორგი ძმა მისივე, და ძე დიმიტ
რი მეფისა: ქკ~ს ტოვ: ამასვე წელსა მიიცვალა მეფე დიმიტრი, წელ ერთ ჩოხო
სანი: და დაჳ დიმეტრესი თამარ თიღვის აღმაშენებელი: იგიცა შემონაზვნებუ
ლი გარდაიცვალა: და დაჳ მისი კატა, საბერძნეთს გათხოილიყო:
მეორმეოდა ცხრა მეფე გიორგი: ძე დიმიტრისი, და ძმა დავით მეფისა ბა
გრატოანი:
ხ~ მეფე გიორგი ვ~ა დაჯდა ტახტსა ზედა საჵელმწიფოსა, და დაიპ
ყრნა ყ~ნი სამეფონი მამა პაპათა მისთანი აღმოსავლეთით, გურგანის ზღვით, ვ~ე

ზღვადმედ სპერისა: რ~ნ ენამან შეუძლოს სიკეთისა და სიქველისა მისისა ახოვნე
ბისა, და გულოვნობისა მისისა: ღ~თისმოყუარებისა და მოწყალებისა მისისა:
სიუხვისა
და სვიანობისა მისისა, სიბრძნისა და გონიერებისა გამოთქმად: რ~ იყო უმაღლესი
ყ~თა მეფეთასა: მძლე და შემუსრველი ყ~თა მტერთა მისთა: მორჭმული და სვე
დოვლათითა განმდიდრებული: კეთილად მსახური ღ~ისა ეკლესიათა და საყდარ
თა მაშენებელი: ეპისკოპოსთა და მეუდაბნოეთა და მღდელთათჴს კეთილისმყო
ფელი, დიდთა და ცოტათაგან შეცოდებისა უკადრი: გლახაკთა და ქვრივთათ~ს
მოწყალე: და უკეთუ ვინმე იპოვის ორგულ და შემცოდე: ადრე მიმტეველ ექმნის
და შემნდობელ ერთგულთათჴს უხვ და მბოძებელ: სპარსეთისა სულტანნი შორს
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მყოფნი, და ახლოსმყოფნი მეძღვნედ და მოხარკედ მისა იყუნეს, და ყ~ნი სანაპირონი
უშიშად
ჰქონდეს: ამას მამამან ამისმან კეთილად მოხსენებულმან დიმიტრი მეფემან სიცოცხ
ლესავე თჴსსა მოგვარა ცოლი, ასული ოვსთა მეფისა ხუდდანისი სახელით ბურდუ
ხან: რ~ი ჰმატდა სიკეთითა ყ~თა დედათა: მისებრი სძალი არა ეხილვა ქართლისა
თემთა: ესე თჴით შესატყვისი ქმრისა თჴსისა პირ მზისა, ტან ლომისა: თჴთ მზე
მზეთა შვენებითა, და მომფენაობითაცა ვითარ ითქმის ცოდვილთა და მართალთა
ზ~ა:
რ~ი ჰყუარობდა მართალთა, და სწყალობდა ბრალეულთა: ამასთჴს არა ვიტყვი სა
ხეთა გარეშეთა: გინათუ ვიეთმე სატრფიალოთა, რ~ი ამათგანცა არა უნაწილო იყო
ა~დ ყ~ი შვენიერება და ჵორციელი სიტურფე გარდამატებულად იხილვებოდა მის
შ~ს: ა~დ თჴთ მის ქ~ე შემოსილობით ვთქვა, რ~ი ემსგავსებოდა ეკატირინეს: ანუ
პელენოპის წილ ირინედ წოდებულსა: ნუ უკვე ზესთა გარდამეტებითა მოუძლუ
რდეს სიტყუა: ანუ მაბრალებდეს ვინ მარჯულ, ანუ მარცხულ გარდაქცევისათჴს:
ა~დ ყ~ლი ძალისაებრ შესაწყნარებელარს: ა~დ ესე ხ~ კმავყო ქებად, რ~ დედა იქმნა
შჴლისა ნათელშემოსილისა, თჴთ გორგასლისა ვახტანგისა აღმავსებელი ადგილი
სა, და წ~წყლისა დავითისა მამად თჴსად ღ~ისაგან ქენებით აღთქმულსა აღდგინებად
ტომთაგან მისთა: მისებრ მპყრობელი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა, თამარს
ვიტყუი მეფედ ცხებულსა, რ~ი ქვემორე სიტყუამან საცნაურჰყოს: ხ~ ჩვენ პირველსავე
სიტყუასა მოვიდეთ: ამან გ~ი იპყრარა რა მეფობისა შარავანდედი შვიდ სამეფოდ
განწესებუ
ლი: შემკულმან ზეგარდამოთა პორჷირითა და გვირგვინთა, აღიჭურნა მკლავნი
ცა მოსრვად და მოწყვედად წინააღმდგომთა ქ~ს სჯულისათა აგარიანთა, ისმაიტელ
თა, და მოჰმადიანთა: პირველად წყალობისა მიმფენმან იმერთა და ამერთა, ზე
მოთა და ქვემოთა, დიდებულთა და აზნაურთა, სპასალართა და სპასპეტთა, შინა
ურთა და გარეშეთ: მერმე ჵელჰყო შეყრად და გამართვად ქალაქსა ზედა კათი
რევანსა, და წარმოსტყვენა ყ~ლი ჵევნები კლდოვანი: და ქალაქები აშორნისა სო
მეხთა მეფედ წოდებულისა შაერმანისა: და შ~დ ამისა კ~დ შემყრელმან სპათა
მისთამან, მიმართა დიდად ქალაქად, და სახელგანთქმულად, აწ რ~ლ არს არარატისა ძირსა საზღვარი სომხითისა და ადრაბედაჟანისა, მამული თრდატ გოლია
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თისა, რ~ი ოდესმე ღორ იქმნა, მიზეზითა გრიგორი პართისათა. თჴთ წინამდ
გომელ და წყობად განმზადებულექმნა სპათა თჴსთა. და ახოვნად წინამსრბო
ლებითა ეკვეთა რლ~ნიცა დახვდეს ქაალაქსა გარეთ: და კ~დ თვით სპითა თვისი
თა, და ახოვნად წინა მსრბოლობითა გამოიღო ქალაქი, რლ~ისა სიმრავლემან
ტყვეთა და საუნჯეთამან, დაფარა პირი ველთა და მთათა, და თჴთ ქალაქიცა სა
მეფო ტფილისი აღივსო ნატყვენავთა მიერ, რ~ლ ტყვესა თჴთო დრამად, გინა
ფუკად მომსყიდველი გამსყიდველობდეს: შემდგომად ამისსა განისვენე
ბდეს, და ნადირობდეს მთათა და ბართა, და მოვლიდის და მოინადირის, რ~ლისა
მოისრობასა ვერა რ~ი სახელგანთქმული მოისარი პ~ლი ანუ მის ჟამისა ესწორ
ებოდეს: კვალად ინება შეყრა და გალაშქრება დიდად ქალაქად ანისად
რ~ი ძველოდესმე ბერძენთა მეფეთა სახლად და საჯდომად იგი ეპყრათ, რ~ლსა
შ~ა მოდღესამდე არს ათას და ერთი ეკლესია, და მირიდებითა ბერძენთათა, და
მიმოცვალებითა ჟამთათა დიდად გვარიანთა ვიეთმე შანშე დადიანთათანა გან
დგომილთა ქმნილიყო: ამას ზედა მყის მიმჵდომმან სამდღე ყო ომთა სიმრავლე,
და ძგერა ჰუნეთა, სიტყუით და საქმით ბოლოდ დასტეხნეს მსგავსად მეხის
ტეხისა, და ელვისა სახედ გარდახვეწასა შ~ა შანშე დადიანისსა, ჵელთიგდო ქა
ლაქი ნებისაებრ თჴსისა: და არა წარვიდა მიერ ვ~ე არა განაგო კეთილად, და
დაიმჭირა სიმტკიცედ ტახტისა თჴსისა შესანახავად და გასამაგრებლად: და და
უტევა ი~ნე ორბელიანი მანდატურთა უხუცესი. თანა შემწეობითა ამირ
სპასალარისა სარგის მჵარგრძელისათა, და სხვათა თემისა დიდებულთა აზნა
ურთათა: და ამიერ უზრუნველ ქმნილმან მომართა თჴსთავე სანადიროთა
და შესაქცევართა და სასიხარულოთა: რომლისა ჯავრისაგან აღძრა სიბო
როტე და ქედ მაღლობა აგარიანთა და ისმაიტელთა და შარიარმან, სულ
ტანად მწოდებელმან თავისა თჴსისამან, მაწვეველ ექმნა ყ~ა შამსა, ჯაზი
რასა, და დიარბეგისა თურქთათანა გარდმანისათა არდოხის ძე: რ~ი პაპისა
მისისაგან დიდგვართა კუზის ძე: რ~ლისა მამამან ლაშქრობათა შ~ა პამარიელად
სახელგანთქმულად გამოჩენილი ივანე აბულეთის ძე ლტოლვილყო სალდუხა
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სალჩუკიანი რ~ლი სულტანთა გვარტომობდა ს~დ მრავალთა დიდთა ამპარია
თა და ფათაფაშთა სპარსეთისათანა მსგავსად მჵეცთა აღილესნა კბილნი, და დიდი
თა და მიუწდომელითა ძალითა და უამრავითა ლაშქრითა მოვიდა და მოადგა ანისს:
ხ~ ცნარა ესე მეფემან მეფეთამან გიორგი ნაჭარმაგევს სახლსა სალხინოსა მდგო
მმან, კაცმან მჵნემან და გულოვანმან და ზესთა შემმართებელმან წყობათა შ~ა
იჵმნა დასნი ზემონი და ქვემონი, და ვ~რ ითქმის გმირი სრბად გზასა, ეგრეთ მსწრა
ფლ შეირტყა, და წარემართა, და სუფევდა: არღა დამხედველი მცირეთა, დაარღა
რა მომლოდინე ექმნა სახელგანთქმულთა ჭაბუკთა ლიხთიმერელთა, და ვიეთმე
ამიერთაცა. მინდობილი წყალობათა შემძლისა, და ხადა სახელსა ზეცათა მეუ
ფებისასა, რ~ი აღრაცხა სიმრავლესა გარემოდგომილთა მტერთასა, გარდამვლელი
მთათა შთავიდა შირაკად: რ~ლსა იახლათანაგანმზრახად ი~ნე მწიგნობართა უხუ
ცესი, და სუმბატ სჴმონქმნილი: რ~ სხვათა საჭურველთათანა საქმითაცა აღ

ჭურვილიყო: და ესენი დამშლელექმნნეს მეფესა სიმცროსათჴს სპათასა: ხ~ არა
დამორჩილდა მჵნე მჵნეთა, და გოლიათი გოლიათთა ჭ~ტდ, მიმღები მოწამეთა ღვა
წლთა და გვირგვინთა თჴთ სეხნაობითაცა მიმსგავსებული გიორგი ღვაწლი
სა მძლისათა: მან თუ ერთი ვეშაპი მოკლა: ამან ბევრის ბევრთა ასპიტთა და იქ
ედნეთა მსგავსთა სძლივნა უძლეველმან: ხ~ იხილნარა სპანი ურიცხვნი
სარკინოზთანი, გარდაჵდა ჰუნისაგან, და მლოცველი ევედრებოდა ღ~ა მჵურვალედ
ცრემლთა ნაკადითა, თვალთა ზეცად აღხილვითა: და აღიღო საჭურველი, და
მისცა ი~ნეს ძელი ცხოვრებისა წინა წარძღვანვად, და ამჵედრდეს გულითა გან
მახულითა: ურთიერთას განამჵნობდეს: და შჴლნი ცხოვრებისანი თავისა თ~ს
სა სიკ~დილსა ჰრიდებდეს: ხ~ მეფემან მტკიცედ ამჵედრებულმან ჰუნესა ზ~ა ჵმი
თა მით ხოსროიანითა განსცა ღაღადი, და სწავლა გულსა ახოანთა და გულოანთა
სპათა თჴსთა, ვ~დ კაცნო ძმანო ერთსულნო და ერთრსჯულნო თუ რაზომ კეთილ
არს საღ~თოთა სჯულთა, და ქ~ს სახარებისათჴს სიკ~დილი, რ~ლთა სამარადისოდ
ვნატ
რით ქ~ს კვალთა შედგომილთა და მომკ~დართა, თჴთ ბ~ნბით მოკვდავთა
სხეულთაგან
და ხედავთა: თუ რაოდენ უფრო სახელოან არს მჵნებრივი სიკ~დილი ვ~ეღა სენით
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განდნობით განლეულებასა შინა, რ~ სახე და სახელი საუკუნოდ გზად გვყვე
ბის, გვასმიეს ძველთა მომთხრობელთაგან, თუ რაოდენი ღვაწლნი თავსისხნეს საღ
მრთოთა ჰსჯულთათჴს ტომმან ებრაილთამან, და ახალსა ამას შ~ა ღთქმასა გუნდმან
და მწყობრმან მოწამეთამან: აწ ფრთოვანნო ლომნო ჩემნო, ჩვენთჴს ლახვარ გან
წონილისა ქ~სთჴს აღვიხვნეთ ლახვარნი და ოროლნი, და უგმირნეთ ურწმუნოთა ღ
თაებისა მისისათა: და წარმომთქმელმან უკანასკნელთა ლოცვათამან, მოუწოდა ამი
ლახორსა მისსა სუმბატის ძესა ლიპარიტს, და ბეგსა სურამელსა ქირქიშს აბულეთის
ძესა, და სამათასთა თანა მბრძანებელმან მუნცა ღიმილით და სიცილით მლაღობელ
მან, მოყმენო იგიცა ვსჯობთ რომელმანცა უმოსწრაფეს უხეთქნე დროშის მქონ
ესა დაცემითა მისითა დავსცეთ ბანაკი უცხო თესლთა ამათ: ესრეთ სასოე
ბით მოქადულმან განვლნა რაზმნი, და სუმპერაზმნი, და განაწონანა კინენი: და
ვითარ
იხილეს დროშა დაცემული მკლავითა აქილიანითა: იქცეს მკვეთრ, და იჵმიეს
სივლტოლა ძალისაებრ ჰუნეთასა, რ~ლსა შ~ა აღესრულა სიტყუა წ~წყ~ლთა, ვ~დ ე
რთმან წარიქციოს ასი, და ასმან თქვენგანმან ბევრეული: ამირ სპასალარი დიდე
ბულნი და ლაშქარნი: ამათ აქეთ, მათ მუნით ადინეს ღვარი სისხლისა, და თვით
მეფის
ალექსანდრეს სვეთა, და სიაოშის მოყმეობითა სდევდა მრავალგზის მცველი რაზმთა
სცემდა დაიცემებოდა, სვრიდა და ისროლებოდა, და ბუმბერაზნი მისნი თანა შემ
წეობდეს, და ესრეთ დევნასა შ~ა და ზესთა გარდამატებულსა ძლევასა ზ~ა შთაეწურა
მზე, და კ~დ შეიქცეს სადგომად, და იხილეს სიმრავლე ჵელმწიფეთა და
დიდებულთა,

აზნაურთა დამონათა სიმრავლე, კარავთა და სარაფარდათა, სიმდიდრე თვალთა და
მარ
გარიტთა ურიცხვთა ოქროთა ჭედილთა დაუჭედელთა, აქლემთა, ცხენთა, და ჯორ
თა: და ყ~თა განძთა სოფლის სიმდიდრეთა და მონაგებთა აღრიცხვად შეუძლებელთა:
ესრ
ეთ მმადლობელნი ღ~ისანი იშვებდეს დაიხარებდეს ვ~რ მპოვნელნი მამა ძისა, და ძე
მა
მისა: ძმა ძმისა და თჴსი ნათესავისა: პატრონი ყმისა, და ყმა პატრონისა: განმარჯ
ვებულნი და აღვსებულნი ყ~ითურთ სიხარულითა იღიმოდეს, და ამბორსუყოფდეს
ურთიერთას: და ესე ვითარსა განცხრომასა და სახარულსა შ~ა, თვით მეფე მისით სპი
თურთ გარდამოჵდა, და თაყუანისცა ზენასა განგებასა: არა ესვიდა მკლავთა სიმაგრ
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ესა, არცა მსხვილბარკალთა მამაკაცისათა, ა~დ ზეგარდამოსა შეწევნასა და მოხედვა
სა წ~ისა მარჯვენისა საუფლოსასა უგალობდა. დამხედ სიმდაბლით დავარდა წ~ე
უფლისა ღ~ისა საბაოთისა, და ცრემლთა მიერ ადგილი იგი დაასოვლა, და მერმეღა
დაჯდა განსვენებად, და აღებად ბევრის ბევრეულთაგან ნიჭთა მცირედ მცირედისა
და ეგრეთცა აღვსებულმან საჭურველთა და საჭურჭლეთა მიერ, აღმსხმელმან ჵელ
მწიფეთა და დიდებულთა აზნთა და მონათამან სამდღე დამყოფელმან კართა
ანისისათა, და
მაურვებელმან ქალაქისამან, და მას შინა დამყენებელმან ამირისა და ლაშქართამან:
მუნით აღიყარა და წარემართა პირითა მხიარულითა წარმოავლინნა მახარებ
ელნი წ~ე ჷილოსოჷოსთა, და პატრიარქისა, რ~ლისა ლოცვა თანა შემწედ აქვნდა,
და თჴთ განათლებულითა პირითა პ~დ მივიდა გამზრდელისა თჴსისა, და მამიდისა
წ~ე თამარ დედოფლისა, რ~ნ პ~დ დაალტო ცრემლითა, და მერმე სიხარულითა
გარდარეულითა: და კ~დ შეეყარა ცოლსა თჴსსა ურცხვენელითა პირითა და
ახოვანითა
სახითა: ამას ესე ვითარსა მისსა მორჭმულობასა და გაზაეებასა და აღმატებუ
ლებასა, რ~ნ აღვლნა ყოვლითურთ საზღვარნი პაპთა და მამათანი: ხ~ განისმა
რა ამბავი ესე საკვირველი, ამოწყვედა შამისა, და ჯაზირასი, სომხითისა, და
აზრუმის ლაშქართა ჵელმწიფეთა და დიდებულთა, მიესმა სულტანსაცა ხვას
რანისა და ერაყისასა, და ხალიფას მპყრობელსა დიდისა ბაბილოვნისასა, და ცრუ
სჯულისმდებელსა სარკინოზობისასა: და ვარაზგ ათაბაგსა სპარსეთისასა, მოაწვი
ეს და შემოკრიბეს ყ~ლი ისლემობა, და შეიყარნეს რანს, და მომართეს ქვემო კე
რძო ქ~ყანასა სომხითისასა: და მოადგეს ციხესა გაგსა: აღიღეს იგი და მოაოჵრნეს
ყ~ნი საზღვარნი მისნი: ხ~ ცნა ესე სახელგანთქმულმან და უძლეველმან
მჵედარმან, და უებრომან ჭაბუკმან გიორგი მეფემან, მსწრაფლ შეიყარნა შვიდნი
ვე სამეფონი მისნი იმერნი და ამერნი, ზემონი და ქვემონი, და გამოასხნა ოვსნი, და
ქვეყანანი დიდძალნი, და მომართა სულტანსა: რ~ი მოსრულიყო აურაცხელითა
და უამრავითა ლაშქრითა: რ~ იყუნეს აქათაც სიკეთე და სიდიდე დაუსრულებელი
მიმართეს და განვიდეს მთასა ბუბაქართასა, და ვ~რ ცნა ესე სულტანმან, და ათაბაგმან და ყ~თა ფალავანთა და დიდებულთა მათთა, და თქვეს ვ~დ არა არს დღეს
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კაცი ქ~ყანასა ზ~ა პირისპირ შემბმელი გიორგისი და ლაშქართა მისთა, მივრიდოთ
თავი დავეფარნეთ პირისა მათისაგან, და დამყრელთა ყ~ისა სანოაგისათა, და
უფროსღა
გაგის შ~ა მყოფთა ლაშქართამან, აღიძრენს და წარვიდეს: და ვ~ა განვლეს წყალი ე
კლეცისა რ~ლსა შ~ა მსწრაფლ მსრბოლომან და ჯარმან, დაეწივნეს ლაშქართა, დაუ
წყეს ჩამოყრა და ჵოცა: ხ~ ცნარა ესე ჵელმწიფემან, და სვე განმდიდრებულმან
მკლავმან აქილეველმან, და გულმან მაღნინტოვანმან, მიეტევა სახედ მჵეცისა, გარ
ნა უქმიქმნა ვიეთგანმე: რ~ ძლევად განმზადებულსა წინააღმდგომ და დამხრწე
ველექმნეს დიდებულთაგანნი ვინმე, ვ~ე სადვეთა დაჭედებადმდე: ხ~ უფროსღა ვა
რდან კოლონკელის ძე, რ~ლსა მას ჟ~ა ერისთაობაცა ეპყრა ჲრეთისა: კაცი დღ
ითა მომწყსებული, და ბრძოლასა შ~აძლიერი და გამოცდილი: ნუ უკვე შურმან და
მტერობამან ჰყო ერთი ერთისამან, და არღარა მიუშვეს მეტყველთა ესრეთ, ვინა
თგან გაქცეულა სულტანი ყ~ითა სპითა მისითა ნუღარა აღზვავებული მკად
რებლობ ღ~თისაგან ესრეთ ამაღლებული: ა~დ იყო სიტყუა მათი უსიტყველ, სა
ქმე უსაქმო, და მიზეზი უმიზეზო: გარნა ვინათგან მეფე ცნობითა ბრძენი და მო
მსმენი იყო, დამორჩილდა და კ~დ ეგო განმყრელი ლაშქართა თჴსსავე შვებასა და სი
ხარულსა და ნადირობასა შ~ა: შ~დ ამისსა სულტანი და ათაბაგი ყ~ითა სპითა და
ძალითა მათითა აღვიდეს გელაქუნად, და მიერ მოირთეს ძალი, და მოვიდეს კართა ანისისათა, და ზემოთ შაერმანი, და ყ~ი ჵელმწიფე არაბეთითგან: მას ჟ~ა შ~ა განამტკი
ცებდა თორელი დიდი, და სახელგანთქმული მოლაშქრე, და განმზადნა საბრძო
ლველნი და მანქანანი, მარღვეველმან და ამაოჵრებელმან გარეშემოთა ქ~ყანათამან:
ესე ამბავი ვითარ მოისმა ქ~ყანასა ამას, და მოიწია წ~ე მეფისა, რ~ლი მცირედითა ლაშქ
რითა დგა შ~ს მთათა ლორისა და დმანისისათა, და ნადირობდა და იშვებდა, რ~ლისა
წ~ე მო
სრულცა იყო მოციქული სულტანისა, კაცი მოგვი და ტრელი: მეცნიერი საქმისა,
ამხილველი და განმხილველი ლაშქართა დგომისა, ვითარ ითქმის ინდოთა აღწერ
ილსა ქილილა დამანასა შ~ა, იგავი ბუთისა, და ყვავისა: ეგრეთვე ამან სახედ ყუავი
სა გამომცდელმან ლაშქართამან, მოისხნა ფრთენი, და აღფრინდა და მივიდა წ~ე
სულტანისა და ათაბაგისა. და მეტყველმან ესრეთ, აჰა ჟამი კვალადგებისა ჩვე
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ჩვენისა, უკუეთუ აწარა მიხვიდეთ სხვა ჟამი ვერღარა ჰპოოთ, ვინათგან იხილნა
მცირედი
თა მდგომი, ამისთჴს განლაღნა სვე ამაღლებულსა და ძალითა დაახოვნებითა
შემმართე
ბელსა მეფესა ზედა: ხ~ ესმა რა მათ ესე, ფ~დ მხიარულთა აღისწრაფეს, და ღამე
იგი ყ~ლი აღსწრაფებული წარმომემართნეს. და ჟ~ა განთიადისასა მძინარეთა ზ~ა
დაეს
ხნეს ესრეთ უგრძნულად, რ~ლ ძლითუძლო შეჭურვა დაამჵედრება ჰუნესა ზ~ა: ამას
ზედა ი~ნე ამირსპასალარმან, და სხვათა დიდებულთა, კნინღა და შეპყრობის სახედ
იძ

ულების სახედ წარმოიყუანეს, და გამოემართნეს ესრეთ მეტყველთა:
ნუ მეფე ჟამი არს ომისა, და ჟამიარს სივლტოლისა, ვინათგან ყოველსავე საქმესა ჟ~ი
მიაჩნს: რ~ ოდეს ალექსანდრეცა უძლეველი იძლია დედაკაცისაგან, და ეგრეთვე
სამფსონ დალილასაგან: და სოლომონ სიბილასაგან: და სხვანი სახენი ჵელმწი
ფეთა ძლეულებისანი წინა უყვნეს: და ნუ უკვე რ~ლთამე განვარისხეთ ზეცათა მე
უფე მომცემი შარავანდედობისა შენისა, და სწორად ძისა ინება განსწავლნა შენი
ვ~ა მამამან შჴლთმოყუარემან ამაღლებულსა ძესა დავითიანსა ზედა: ვინათგან იგი
ცა იდევნებოდა საულის მიერ მეფე და წწ~ყლი, უფროსღა მამად ღ~თისა განჩი
ნებული: აწ ჩვენცა თავსმდებელთა უჵმიოთ სივლტოლა: და კ~დ შემძლებელმან
ყოვლისამან, და მომნიჭებელმან ძლევისამან, ჩვეულებისაებრ მოწყალებისა მი
სისა მოგვაგოს უძლეველობა: და ესრეთ იძულებით წარმომყუანებელნი
და გამომართულნი მრავალგზის იგი, და მისნი მოყმენი, რაზმსავე შ~ა იპოვნნეს
გარეუკუნ მქცეველნი და მიმბრუნველნი ჰჵოცდეს და ჩამოჰყრიდეს სპათა მათ
თა, რლ~თა სიმჵნითა ესე ვ~რი უცხო და განსაკრთომელი საქმე ეხილვა, რ~ არა დი
დებული, არცა აზნაური, არცა კარგი და საცნაური კაცი აზნაურის ყმაცა დაკ
ლებულიქმნა მათ ლაშქართა შინა, თჴნიერ ერთის ჯვარისმტვირთველისა
ქანის ძეს, და ერთის ბედითის კაცის აზნაურის კიდე: გარნა ჯვარი წარმოყვა
ნებულიქმნა მშვიდობით და უვნებელად: ჶ განსაკრთომელი სიმჵნე და სიქ
ველე და უფროსღა ჵელი საუფლო თანა შემწე ვითარ რლ~თა წყობათა შ~ა, გინა ძვ
ელთა, გინა ახალთა სმენილარს, ესრეთ უვნებელობა უგრძნეულად დამსხმელო
ბასა შ~ა ესეოდენთა სპათათა: ვინაცა ესე რა იხილეს ისლემთა, შ~დ ამისა განიფრ
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თხვეს, და თქვეს ვ~დ უკეთუ ესრეთ უგრძნეულად დამსხმელთა ვერ
ჵელთვიგდევით, და
ვერა რ~ლი შევამთხვივეთ: აწ დევნა გრძნობილისა აჩრდილთა უკვე არს დევნა მათი
და წიაღითა შეპყრობაჳ ქარისა. მაშინ შეიქცეს და წარვიდეს სირცხვილეულნი:
აწ უკვე წამკითხველნი ამისნი და მცნობელნი განიცდიდით საკუირველებათა
ღ~ისათა, ვითარ წერილარს ფს~ნთა შ~ა საზღვარი დასდევ, რათა არა გარდაჵდეს ვ~რ
ითქმის ზღვსათჴს: და კ~დ კესარიელთა მნათობისა დიდისა ვასილის მიერ აღწე
რილი ბუნება[.]თ მეტყველებისათჴს ექვსთა დღეთასა შ~ა: ვითარ ჩიტი ალკუნი
ბაგესა ზ~ა ზღვისასა დამსხმელიქმნების კვერცხთა: ხ~ ოხვრანი და ღელვა ტე
ხილებანი ზღვისანი ვერ შეარყევენ, და ვერცა გარდაჵდებიან ბრძანებასა ღ~ჳ
სა, და დამცველექმნების მართვეთაცა ალკუნისათა: ეგრეთვე უკუეთუმცა მიე
შვა ზენასა განგებასა, და არა უკუნექცივნეს სიმჵნესა და სიქველესა მეფისასა,
და შიშსა სპათა მისთასა, წარტყვენილ და მოოჵრებულქმნილიყო ყ~ნი არენი და
ადგილნი უმანკონი სამეფოსა მისისანი. შემდგომად ამისა უბოძა ანისი
თჴსსავე მემამულესა, და ითაყუანა თჴსისა თავისა ყმად, და თჴთ შემოეხვეწა ელდა
გუზ ათაბაგი, და ჩამოდგა შუა სულტნისა და ქართველთა და ითხოვა ზავი: აქეთ
დედოფალი, რუსუდან დაჳ მეფისა, სულტნისა ცოლყოფილი ჩამოდგა შუა:
და შეიქნა მშვიდობა, და ჟამ რავდენმე ზავი: ხ~ თჴთ მეფე დაჯდა სიხარულ
ად დაგანსვენებად, ოდესმე ჟ~ა ზამთრისასა გარდავიდის ლი

ხთ იმერეთს, და მიუწიის ზღვად პონტოსა, მოვლის და მოინადირის ალანთა
ქყ~ანა, რ~ლარს აფხაზეთი: და ოდესმე ზღვადმდე გურგანისა, და ამას შ~ა სუფე
ვდა და იხარებდა: ვინათგან უღონო იქმნებოდეს ლაშქარნი და დიდებუ
ლნი ამის. მკადრებელთა მოახსენეს. ესრე სახედ არა არს ღონე
დარჩომისა ჩვენისა, თჴნიერ ლაშქრობისა და რბევისა: ხ~ ისმინა მეფემან წარ
სცა ფიცი და ზავი შინაურთა, და ესრთსა დღესა შ~ა დაასკვნეს პაემანი ლაშქრობი
სა, უბრძანა ტაოელთა კლარჯთა, და შავშთა მორბევა ოლთისისა, და ბანისი
სა: ხ~ მესხთა დათორელთა კარისა დააშორნისა: და ამირ სპასალარსა და სომხითარ
თა მტკვარს აქეთ ვ~ე განძამდის, თჴთ ხარაგიანით ლიხთ იმერთა და ქართველ
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თა, განძისა და მართებით მტკვრის პირი, იმიერ და ამიერ ხოლთამდის, და ჲერთა და
კახთა
ალაზნის შესართავით ვიდრე შარვანამდის იქმნა ესე ვითარი უცხო ლაშქრობა, რ~ლ
არაო
დეს ვის ეხილვა: ესე არა უდარეს მიჩნს ამბაკომის აღტაცებასა, და დანიელის მიმართ
მსწრაფლმიყუანებასა: არცა ელიას ცეცხლისა ეტლთა მიერ მსწრაფლ აღტაცება
სა რ~ი ესე იქმნა დღეთა ამათ ჩვენთა: ღ~ისა არს საკვირველება ესე, და არა
კაცობრივისა
ძალისა: ესრეთ წამსა შ~ა მლაშქვრელმან და აღვსებულმან ურიცხვთა საუნჯეთა მ~რ
გარდავლო მთა, და იპოვვა მუნვე გეგუთს, რ~ლი მუნ მყოფთა ძლით სადამე ირ
წმუნეს ყოფა ამისი: აწ რომელთამე ენამან, ანუ რ~ნმე გონებამან შეუძლოს აღ
წერად საწყენმცა იქმნა სიმრავლითა აღწერილთათა, და საკვირველ და დაუჯერებ
ელ სასმენელად: ვინათგან დავითიანობა და სოლომონიანობა ამასთანა ცხად
იხილვებოდა ცხებულსათანა ღ~თისასა: ამასცა სოლომონისებრ ჰმონებდეს ყ~ნი
მეფენი ქვეყანისანი, და ძღვნის მრთმელობდეს წინაშე მისსა: ანდრონიკე კომნია
ნოსი ცოლითა სახე შვენიერითა და ბრწყინვალითა: თანა შჴლებითა, და დისწული
თა: მამის ძმისწული დიდისა მანუელ კეისრისა ყოვლისა დასავლეთისა, და საბერ
ძნეთის მეფისა: და ვითარ ჰმართებდა ეგრეთ მმადლობელმან ღ~ისამან შეიწყნარა,
და მისცა პატივი შესატყუისი სახლისშვილობისა მისისა: და მისცნა ქალაქნი და ცი
ხენი კმა საყოფელნი მისნი. და დაუდგნა საჯდომნი სიახლესა საყდრისა თჴსისასა, პი
რისპირ მამისძმისწულისა თჴსისა აღსართანისა, რ~ლი მეფე იყო მოვაკანისა, და
შარვან
ისა, და ზღვისპირისა, დარუბანდით ხილხალამდის, რ~ი მეფესა უჩნდა ვ~ა შჴლი: რ~
მამიდისა მისისა თამარის ძე იყო: რ~ლი პ~ლ განეთხოვა მუნ, მეფესა დიდსა დავი
თს: ესე შარვანშა შემოხვეწილიყო ოდესმე დაჭირვებული დარუბანდელთა
ხაზართაგან: მაშინ შეიყარნა ლაშქარნი იმერნი და ამერნი, და თჴთ ძმაცა ანდრონიკე ბერძენთა მეფისა, თანა წარიყუანა, და მივიდა ვ~ე კართამდე დარუბანდი
სათა: და მოაოჵრა ქვეყანა მუსკურისა და შარაბამისა: და აღიღო ქალაქი შაბუ
რანი, რ~ლისა კართა თჴთ მჭვრეტელობასა შ~ა მეფისასა, დიდად მოსაწონებელი
ქმნა ანდრონიკე, თვით მისგან, და ყ~თა სპათა მისთაგან: და უბოძა ქალაქი მამისდის
წულსა მისსა შარვანშას: და მუნიდაღმე მომრბეველი ბასიანისა, რ~ი ესე უცხო
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იყო კაცობრივისა ძალისაგან, შემოიქცა მუნით გამარჯვებული იშვებდა და იმოთხვი
და საყოფელთა შ~ა თჴსთა: ოდესმე გაგზავნიდის სპათა თჴსთა და სპასალართა, და მი
უწევდის ვ~ე ნახჭევნის კართამდის, და ოდესმე მასისამდის, და ღაღვამდის: ოდეს
მე ბარდავამდის და ბელყუნამდის: ამას ესე ვითარსა განმარჯვებასა და გაზეება
სა შ~ა განამრავლნა საჭურჭლენიცა, და დადვა თჴთ თჴსით მონაგებით, და მისთა
ნატყვევათაგან მოგებული ციხესა შ~ა უჯარმოსასა, რ~ი აგებულიყო გურგასლა
ნისაგან, რ~ლსა შ~ა აღესრულა ლომი იგი ლომთა, და გოლიათი გოლიათთა ვახტანგ:
ხ~ სანადიროთა ქორთა და ძაღლთა სიმრავლე, და სიტურფე და მოკაზმულობა არაო
დეს ვისგან ქმნილარს, არცა წიაღ მომართ ყოფადარს: ამათ ესე ვითარსა
სრულყოფასა სოფლისასა, და საწუთოთა გემოთა შ~ა ქცევასა მიიწიფა ძმისწუ
ლი მისი: დიმიტრი შჴლი ძმისა მისისა უხუცესისა დავითისი, სახე კეთილი
და ყოვლითა ჵელოვნებითა მარჯვე, და განსწავლული ზნე კეთილობითა: მსგავ
სი სახლის შვილობისა მათისა: გარნა რლ~ი ცუდიქმს ამათ ყ~თა სიკეთეთა და სწა
ვლულებათა, სახე უკლებობათა, და ჭაბუკობათა: იგი ექმნა მკვლელ, და განმამ
წარებელ ჟამთა ცხოვრებისა მისისათა: უშიშოება ღ~ისა, და გარდამავლობა
სჯულისა ქ~ს მცნებათასა, ვითარ თანა შთამამავლობა, და გვართა უბედობა
ამის სამეფოსა კაცთა: ვინათგან დავითცა მამამან მისმან, ღალატსა და განდგომილ
ებასა შინა მამისა თჴსისა, დიდისა დიმიტრი მეფისასა, ამოსწყვიდნა ამის სამეფოსა
დიდებულნი: რ~ლნიმე ექსორია ქმნით: და რ~ლნიმე სიკვდილით: და რნ~იმე გან
პატიჟებით: აქაცა მსგავსად მისსა შევიდა ეშმაკი გულსა, და გონებასა მისსა: და მის
მიერ შერისხდა ღ~თი ორბელთა, და ყ~თა ტომთა: და მიმდგომთა მათთა, სამც
ხელთა, ჲერელთა, კახთა, და სადაცავინ ნათესავი და ნატამალი მოსმენარ მათ
და იყო: იქმნა განდგომანი, ბრძოლანი, კლვანი, სისხლნი, და რბევანი: ხ~ მოქ
მედმან სამართალთამან ღ~თნ, არა მიუშვა ვ~ა დავითის ძე აბესალომ: არცა ამ
ას ჰსცა უფლება, ვ~ა ითქმის წ~ა სახარებასა შინა: უკეთუ ჰრქვას შჴლმან მა
მასა, ანუ დედასა,
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დედასა კორბან რ~ლარს ნიჭი, რ~ლი ჩემგან სარგებელგეყოს სიკვდილითა მოჰკვედ
ინო: ამისთჴსცა არა წარემართა ძესა მამისა წინააღმდეგისასა: და თჴთ ამასცა
წინააღმდეგსა, და განდგომილსა მეფისა ღ~თისმოყუარისასა: და მიეცა ძლევა
გიორგისვე
მძლეთა მძლესა: მაშინ შეიყარა ქალაქით ტფილისით ლაშქარი და მიმართა, და
სომხითისა მთასა შ~ა მყოფსა დაეკვეთნა ძლიერად, იოტნა, და განაქცივნა დიმიტრი
და მიმდგომნი მისნი: და შეიხვეწნეს ქალაქსა შ~ა, დაციხესა ლორისასა, დამოუხვნა
ყ~ნი სიმაგრენი დაციხენი, რაოდენნი მას მძლავრებით დაეპყრნეს: მაშინ წამოუ
ვიდეს დიმიტრის სარგის მჵარგრძელი, შვილითა და ძმისწულითა მისითა, ძმა, და სა
ყვარელი ორბელთა: ესე შეიტკბო და შეიყუარა მეფემან: და მისცა მისანდობლობა
მსგავსად გვარისშვილობისა მისისა, და მომრბეველმან ტაშირისა დალორისა ვ~ე
კართამ
დე დაიბანაკა აგარათა: მაშინ დიმიტრი მყოფმან ციხესა შ~ა ლორისასა, წარგზავ

ნნა ლაშქარნი, რ~ლნიცა დარჩომოდეს ერთგულობასა შ~ა მისსა: და სხვანი თემისა,
და თემისმესხნი, თორელნი, ქართველნი, სომხითარნი, და თჴთგამზრდელი მისი
მეჯინიბეთუხუცესი ჭიაბერი: და მივიდეს ქ~ყანასა ჲერეთისასა, და მუნით მოიჵმეს
ჲერეთის ერისთავი, და ყ~ნი ჲერნი: ლეკითა და კავკასითა: და შეიქმნნეს ომნი ფიცხ
ელნი, და მკვეთრ კვეთებანი: რ~ იყუნესცა ორკერძოვე გამოცდილნი, და ლომნი ჭაბუკ
ნი: ამას შინა ჰსძლო მსჯავრმან სიმართლისამან, და გააქცივნეს ჲერნი დიდებულ
ნი, აზნაურნი და ლეკნი: ხ~ შეიპყრნეს გრიგოლ ასათისძე ფიცხელი, და კარგ მეომარი
თჴთ ჵელდაკოდილობითა, და გამოკვლითა ცხენისათა: შეიპყრეს იოანე ვარდანის
ძე, რ~ლი ითქმოდა პირველითგან ორგულად, და მთხრებლად მთხრებლისა: დამის
თანაშოთაცა, ძე ართა ვაჩოს ძისა: ესენი ვ~ა შინათგამოცემელნი, განზრახ განგები
თა, ჵელთიპყრნეს, წამოემართნეს, და მოვიდეს წ~ე მეფისა ღ~თივ დაცულისა: ხ~
განიხა
რეს სიხარულითა დიდითა ფ~დ: ვინათგან ჰხედვიდა ღ~ა, თანა შემწედ თჴსად ჵელის
ამპყრობელად, და მარადღე მარჯვებისა მომცემსა მრავალსა მადლსა აღუარებდა:
მაშინ მეფე აგარას მყოფი აღიძრა, აღვიდა და მოადგა ქალაქსა და ციხესა ლორისასა: ხ
მასჟ~ა წარეგზავნნეს დიმიტრის ქართლის ერისთავი სუმბატისძე ლიპარიტ სპარსე
თს, და მეჯინიბეთუხუცესი ქავთარ ივანეს ძე, რნ~იესე გიორგისაგანვე იყუნეს ჵე1-27 სტრ., 258
ლისუფალნი, და ანანია დვინელი, ზოგნი შაერმანისათანა, და ზოგნი ელდაგუზის
ძეთათ~ა
რათამცა მოჰხადეს ღ~თსა შემწედ თჴსსა: ხ~ მათ დაღაცათუ ინებეს თანაშემწეობა
დიმი
ტრისი, და თანამოჰყვესცა, ა~დ უქმადვე უკუნაქცია მართლმსაჯულებამან
ღ~თისამან:
ამასზედა დაუღონოვდეს ციხესა შინა ლორისასა მყოფნი, იხილარა დიმიტრი თავი
თჴსი
ყოვლითურთ შეუწევნელი, მოიბა საბელი, და გარდამოჵდა ციხით, დამოჰმართა
თ~სსავე ბი
ძასა: დაამირ სპასალარი, და სხვანი რ~ლნიცა დარჩეს ციხესა შ~ა უნებლებით გამოასხ
ეს ციხით, გამოჰყუანდეს წ~ე მეფისა, სვე სრულისა, და ამაღლებულისა: აღიღო
ლორე,
დადაიმჭირა თავისა თჴსისათჴს: ხ~ მას ჟ~ა მუნით წარმოვიდა, მორჭმული, და ზე
ამაღლ
ებული, და ურჩთა დამტერთა თ~სთა არა მიაგო მსგავსად მისაგებელისა მათისა, ა~დ
შენდობით და წყალობით ჰსწვართნა: და რ~ნიმე ექსორია ყუნა უცხოთა ქყ~ანათა: და
თჴთმოვიდა ნაჭარმაგევს იშვებდა დაიხარებდა დამადლობდა ღ~თსა, შემდგომად
ამისსა მეორესა წელსა შეიყარა ყოვლით სამეფოთ თჴსით შემოიქცა იანუჵით ნაჭარ
მაგევადვე, და შემკრებელმან შვიდთავე სამეფოთა თჴსთამან: აწ მოუწოდა ცოლსა
თ~სსა დედოფალთ დედოფალს ბურდუხანს, რ~ლი იყო ასული ოვსთა მეფისა, რ~ლი
ჰმატდა სიკეთითა ყოველთა დედათა სიბრძნითა და გონიერებითა, და სიტურფითა
და

შვენიერებითა, რ~ მისებრი სძალი არა უხილავს ქყ~ანასა ქართლისასა, და ვითარ იგი
ჰმატდა ყ~თა სიკეთითა, ეგრეთვე დედობითაცა, თამარისათა უმეტესიყო ყ~თა, და
თ~ა
განზრახვითა დაგამორჩევითა მისითა, და უფროსღა განგებითა ზენაისა მის ყ~თა
მხედისა
თა შარავანდედთა მინიჭებითა შჴლი მათი თამარ, ნათელი და ბრწინვალებაჳ
თვალთა მათთა, და გვირგვინი და და მანიაკი ყ~თა მეფეთა და ჵელმწიფეთა, მეფე ჰყო
თანადგო
მითა პატრიაქთა, და ყ~თა ეპისკოპოსთათა, დიდებულთა, ამერთა და იმიერთა, ვაზი
რთა, სპასპეტთა, და სპასალართათა, და დაისვა მარჯვენით თ~სა, მეფე და
დედოფალი, შემ
კული, და შემოსილი პირადპირადად, ფესვედითა ოქროვანითა, ბისონითა და
ზეზითა,
რ~ლსა ჰხადა მთად ღ~თისად: მთად პოხილად, და მთად შეპოხილად: და დაადგა
თავსა
მისსა გვირგვინი, ოქროსა მის ოფაზისა აღმკული, იაკინთითა და სამარაგდოთა მიერ,
და მდიდარნი ერისანი ლიტანიობდეს წ~ე პირსა მისსა: და თჴთ მეფემან მფიცებელ
მან ერთგულობისა, და ერთსულობისა მისისათჴს: და ცრემლით მლტოლვარემან
შევედ
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რა იგი, და აკურთხა კურთხევითა აბრამიანითა, რლ~ი ჰსჩანს ვ~ა მზე მოდღენდელად
დღედმდე მამისა კხ~ვა, შვილსა ზედა საყუარელსა ნარნარსა და მშვიდსა მსგავსად
დავი
თისსა: დალოდისა მისებრ დანიელის მიერ ხილულისა, რ~ი გამოეკვეთა მთისაგან
იმატა დამატოს, და მერმეცა იმატა ვ~ემდის იქმნა მთა დიდ, და ლოდ საკიდურ, არა
ლოდ
შებრკოლებისა: და შემუსრნა ყ~ნი ხატნი, და კერპოვნება ოქროსა, ვეცხლისა, რკინი
სა, და რვალისა, და კეცისა, რ~ნიმე უხილავთა ძალთა ძეგლები, და ანდრიანტები,
და რ~ლიმე ხილულთა მბრძოლთა და წინააღმდგომთა ძლიერებანი, და სილაღ
ენი, რნ~იცა შემდგომმან სიტყუამან საცნაურჰყოს, რნ~ი გვეგულების აღწერ
ად: ხ~ ჩვენ პირველსავე სიტყუასათანა მოვიდეთ: და ვ~ა ესრეთ განსცხრებოდეს
და იშვებდეს, დაარასადათიყო მავნებელი გინა ვნებული, ა~დ ყოვლითურთ მოხა
რულნი და გაზეებულნი იმოთხვიდეს და იხარებდეს: მაშინ მოიწია თნანადები იგი ბუნებისა ჩვენისა, და საწუთოსა ამის პირ უჭეშმარიტოსა და სიმუხთლე: და მიი
ცვალა დედა თამარისი ყოვლითურთ სიკეთე აღმატებული დედოფალი,
ბურდუხან: და თუ ვითარნი ვაებანი და ტყებანი იქმნნეს ჟ~ა მას შემსგავსებ
ული, მოსაწევარისა მათისა სიტყუით გამოთქმა შეუძლებელარს, და აღწერად შე
უკადრებელ, და საწყინომსმსენელთათჴს: ხ~ მეფესა გეგუთსმყოფსა უთხრეს
ესეოდენნი ამბავნი ზარისსაჵდელნი, ამფხვრელმან თმათა და წვერისამან აღისწრაფა შეყრა საყუარელისა თ~სისა, ესე ვითარისა დედისაგან უსამშობლო
ქმნილისა ტკბილისა შჴლისა თჴსისა თამარისა, რ~ლსა ნათელცისკროვნება

ჰაერისა მისისა სიმრუმედ გარდაქცეოდა: ხ~ ნაკადულნი ცრემლთა მათთანი
ურთიერთას ხვევნასა შ~ა ოთხთავე თვალთაგან: სახედ სამოთხისა მდინარეთა,
გეონისებრ მცენარეობდეს, და ვ~ა წესისაებრ იგლოვეს ყ~თა ქართველთა: ხ~ იმედ
ის მდებელექმნა შჴლსა საყუარელსა და სატრფიალოსა, არა უმეტეს ზომისა გლო
ვად, ვ~ა არა იყო თამარ გარდამსლველი წესსა და საზღვარსა საღ~თოთა ჰსჯულთა
სა, მორჩილექმნა მამასა თჴსსა, და მიმყოლელ ყ~ა ბრძანებასა მისსა: და შ~დ გლოვისა
მის გარდაჵდისა, და მოქცევასა წელიწადთასა, კ~დ იშვებდა და ნადირობდა
მომვლელი
მთათა და ბართა, ბრძანებით მპყრობელი აღმოსავლეთისა, და დასავლეთისა, ჩრ1-27 სტრ., 260
დილოსა, და სამხრისა, რ~ ამას სძღნობდეს, და ძმობდეს მეფენი ბერძენთანი, და
ჰრომთანი, ჰინდოთა და არაბთანი: ეგრეთვე სულტანნი ხვარასანისა, და ბაბილონისა
და შამისა, ეგვიპტისა დაიკონიისანი. და შემდგომნი ამათნი სკვითნი ხაზარნი,
დაალმან
ნი: ხვარასნი, და ხვარაზმშაჰ: აბაშნი, არაბნი, ელამიტელნი, და შუამდინარელ
ნი, და ყ~ნი ერნი, ენანი და ნათესავნი მაღრიბით მაშრიყამდის, ამას ესე ვითარსა
გაზეებასა და ამაღლებასა სვე სრულობასა, და სოფლისა მონაგებთა და დიდებათასა,
აჰა მოიწია ჟამი ევას წყევისა, და ადამის ცთომათაგან დანასაჯი. და ყ~თა ტომთა მათ
თა ზედა წარუვალი ვალი, სიკვდილი ყ~თა შემჭამელი, და მიწადვე მიმაქცეველი,
რ~ ვ~ა თჴთ ღ~თნ და სიტყუამან ღ~თისამან, ჩვენდა მომართ მოსრულმან ჵორცითა
მით
ადამიანითა მიიღო სიკვდილი: რა საკვირველარს უკეთუ მიწით მოღებულნი,
მიწადვე მიიქცენ: ეგრეთვე ამან დიდმან, და სვე სრულმან, და ყ~თა ღ~თისა სათნომან
ქცე
ვათა და კაცობრივთაცა შ~ა უზესთაესმან და უახოვნესმან ყ~თამისჟამისა კაცთამან
მ~ფემან
დიდმან, გიორგიმიიღო სიკვდილი ქ~კსა: ტჟდ: მოკუდა მეფე გიორგი, მჰსგეფსსა
ქ~ს ვნებისასა: ესე ვითარი საგოდებელი, და საღაღადო მოსაწევარი მოიწია რ~ლ
ითქმო
დამცა თუმცა განსახეთქელი კლდეთა, და შემძრველი იატაკთა: და დამაბნელებე
ლი მნათობთა: ესმა ესე მეფეთ მეფისაგან თჴთ მეფე ქმნილსა თამარს, ქალა
ქსა შ~ა ტფილისისასა მჯდომსა, ციხესა შ~ა ისანს: მაშინ ყოვლითურთ სამოთხი
სა მსგავსისამყოფი იქმნა მსგავს ჯოჯოხეთისა: და შვებათა წილ და მუსიკობათა
აღჵდეს ჵმანი ვაებისა და ტყებისანი: თამარ პირი იგი ეთეროვანი, და უკიმარო ჰაე
რი, და უმრუმო ნათელი შეიზღუდა ბნელითა, და დამფხვრელი თმათა, იხოკდის ღაწ
ვთა ჵელითა მულღაზაროვანთა: და წყარო სისხლისა უსწრობდა ნაკადულსა ცრ
ემლთასა: ხ~ დაჳ მეფისა რუსუდან განმზრდელი თამარისი იყოფოდა სამშვილდეს,
წარვიდეს პატრიარქი და დიდებულნი, და წარმოიყუანეს მუნით, შერავიდეს ტა
ძართა სამეუფოთა, და აღმხილველთა თვალთასა, იხილნეს ამაღლებული, და
სვე სრულებით გაზეებული ტახტი და სასვენებელი მეფეთა დაცლილი, და ო
ჵერ ქმნილი: და ვ~დ იხილა გაზრდილი თჴსი თამარ ესრეთ მყოფი, გარდამხვევ

ელნი ურთიერთას, სისხლრეულითა ცრემლითა ჵმასა აღუტევებდეს ვაები
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სასა, მიმოიხილეს გარემოს და იხილეს მიქაილ პატრიაქი ყ~თა ეპისკოპოსთათანა
მდგომი, და ვაზირი ანტონი, და ამირსპასალარი ყუბასრა, და სხვანი ჵელისუფალნი
მეჭურჭლეთ უხუცესი ვარდან, და მდივანი ჩურჩურახი ჭიაბერი, მეჯინიბ
ეთ უხუცესი აფრიდონ, მსახურთ უხუცესი იოანე: და დიდებულნი აზნაურ
ნი მონანი და მოყმენი, თანა პორფირით და გვირგვინით სკიპტრითურთ და საჭურვ
ელთა სვიანად ჵმარებულთა: კ~დ ამხილველთა იხილესცა სრაი სავსე მეომართა
რაზმები და რაზმები, სპები და მონა სპები: და კ~დ ქალაქები და ციხეები აწყვედილი
და ოჵერ ქმნილი: და თჴთ იხილვებოდა ტანითა გურგასლიანითა, და პირითა
მნათობიერითა: უსულოდ და უძრავად მდებარე: რ~ნცა ენამან გამოთქვნეს:
ანუ რ~ლიმცა სახე მოიღებოდა უსახოსა მის დღისა, რაოდენნი გლოვანი რაო
დენნი ტყებანი: რაოდენნი ვაებანი: და რაოდენნი სისხლრეულთა ცრემლ
თა ნაკადნი ათას კეცნი: რ~ნიმე მოთქმანი და მოხსენებანი ადამისნი აბელისადმი:
და დავითისნი იონათანისადმი, და იაკობისნი იოსებისადმი: ამას ესე ვითარსა
გლოვასა, და ბნელთა სახლთა შ~ა შეწყვდევასა, შთაცმასა და დაფენასა ძაძისა
სა, და კიდე ქმნასა ყოვლისა სანოაგისასა: მიმყოვრდა ჟამი გლოვისა, ვერღარა
ეძლოთ ქართველთა უმეფოდ და უპატრონოდყოფა: ამისთჴს შემოკრბა შვიდ
თავე სამეფოთა დიდებულნი, რ~ლნიცა ღირსიყუნეს განზრახვად და გამორჩევად,
ჰკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს გამზრდელსა თამარისსა:
დღეს შენ ჰსჩანმშობლად ამისსა: და ვინათგან ვხედავთ ყრმაასა თამარს გონები
თა არა ყრმებრითა, ა~დ გონიერებითა და ცნობიერებითა სრულსა, და ჯე
როვნად, და კეთილად მორჩილსა, და მსმენელსა შენდა, და შენ გხედავს სახედ
მშობელთა: არქვ მბრძანებელმან, და მომხსენებელმან შეცვალება ამის ესე ვ~რი
სა გლოვასა, დასა, და ძმასა თქვენსა, და მამასა მათსა დაუსვამს, მუნ ჵელჰყოს გა
ნბრწყინვება მათი: და უკეთუმცა არა შემეცნებულიყო სისრულესა, და ზეს
თა პყრობად და აღმატებად მთავრებრივსა პატივსა, გვირგვინი იგი და მანი
აკი მეფობისა, არამცა ერწმუნნეს საყდარი დავითისი, და საბრჭო სოლომონისი:
აწ ჵელჰყოს ჵელითა მეფობასა, და კურთხევით გვირგვინოსან ყოფად აღვიდეს, და
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ამაღლდეს და დაჯდეს საყდარსა მამათა თ~სთასა, აღპყრობითა და აღძღვანებითა
ძელისა ცხოველისათა, მან დაიპყრნეს კიდენი ქვეყანისანი, და მეფობდეს იგი
ზღვითი
ზღვამდე, და მდინარითგან კიდემდე სოფლისათ. ამისმან მსმენელმან დედოფალმან
რუსუდან, მიითვალნა განზრახვანი მათნი, დაეკვეთნეს სიტყუანი იგი, შევიდა წ~ე
თამარისა, უბრძანა და მოახსენა მეფესა და დედოფალსა თამარს: და ძლით მორჩილექმნა ბრძანებასა გამზრდელისა თჴსისასა: დაშვიდთავე სამეფოთა თჴსთა განზრახვი
თა, და გამორჩევითა ძლით დაარწმუნეს აღსლვად და ამაღლებად საყდართა და
საჯდო
მთა მამა პაპურთა:
დაჯდა ნებითა ღ~თისათა მეფე თამარ: დასაბამითგან წელთა ექვსი

ათას, ექვსას ოთხმოცდა ექვსსა: ქრისტეს აქეთ ათას, ას ორმოცდა
ათექვსმეტსა იყო მეფე ქართლისა თამარ მეორმეოცდა ათე:
ხოლო აწ ამიერითგან ვიწყო და მიგითხრა, და დაფარული იგი ცეცხლი ვ~ა
საღრტილსა შინა კვეთებითა რკინისათა გამოჰკრთის, ეგრეთვე აღმობრწყინვებ
ად ამბავთა თამარისთა, და სიტყუითოდენ მცირედი რაჳმე ნაბერწყალი დიდისა
მის საჵმილისა აღმოვაჭვირვო, და მიგითხრა მიუთხრობელი, და სიტყვით გამოუთქ
მელნი ცხოვრებანი, და ქცევანი თამარბრძნისანი: მაშინ ვ~ა შემოკრბეს
შვიდთავე სამეფოთა მთავარნი, და დიდებულნი, პატრიაქით თანა ყოვლით
ეპისკოპო
სით, და სამღდელო კრებულით აღსვეს, დააღამაღლეს საყდართა ზ~ა სამეუფო
თა, მზე იგი მზეთა, და ნათელი ნათელთა: ელვარება და მზეებრ მაშუქებელი სხ
ივ კამკამებითა: მიიღეს გვირგვინი. და აღიმაღლეს ჵმა მგალობელთა ძლევით გვი
გვინოსნებისა, და მძლედ მფლობელობისა: და მოახსენებდეს მთასა ზეთისხილ
თასა გამოჩინებულსა ჯვარსა კოსტანტინეს ზე მეფისა: და ამას ესე ვითარსა შე
სხმასა და გალობასა შ~ა, ვინათგან ლიხთ იმერთაგან იყო დადგმად გვირგვინსა
თავსა სამეუფოსა: აწვიეს მონაზონი ღირსი მადლით შემოსილი მთავარ ე პისკოპოსი ქუთათელი ანტონი, საღირისძე, მიღებად გვირგვინისა, და სრულ
ყვეს კ~ხევაჳ და ილოცეს: მაშინ კახაბერი კჴრიკეს ძე, ერისთავი რაჭი
სა და თავკვერისა, და სრულყვეს მჵელეთა სვიანითა, და დიდებულთა ვარდა1-27 სტრ., 263
ნის ძეთა საღირისძეთა, მოღებად ჵრმლისა ამას შ~ა: ჰკრეს სპილენძ ჭურთა,
ბუკთა, ქოსთა, და წინწილთა: და იყო ზარი და ზეიმი, ქალაქსა შ~ა სიხარული,
და მხიარულება, შვება და გამოსვენება, და იმედი უიმედო ქმნილთა, და სასოება
უსასოო ქმნილთა, თაყუანისცეს დალოცეს და ადიდეს სპათა შვიდთავე სა
მეფოსათა. და დაიპყრეს ჟამისად თჴთოეულმან თჴსი ადგილი: რ~ რ~ნ ადიდნის
მადიდებელნი თჴსნი ღ~თნ, თჴთ მისგან იდიდა თამარ შვიდმნათობიერი, რ~ნ
ექვსთა დღეთა შ~ა წარმოაჩინა ყ~ნი არსნი. და განსვენება სცა მეშვიდესა: ე
სე თამარარს, რომლისათჴსცა თქვა განსვენებად სულსა შ~ა მშვიდსა და მყუდრო
სა: აწ მხილველმან იხილა. და იყო ნათელი უმეტეს ნათლისა მის ხილულისა,
დაიყო კეთილ: და უწოდა ნათელსა მას დღე: ამას უწოდა ნათლად ულუმპია
ნად: დიდ სვეობისა, და დიდბრწყინვალებისა: ამან განმზადებულმან სიბრძნისა
შვიდთა სვეტთამან, აღაშენა მას ზედა ტაძარი შეუმწიკვლებელად სამკვიდრე
ბელად შვიდთა მადლთა სულისათა, და შვიდგზის დღესა შ~ა მადიდებელმან ღ~ჳ
მან, შვიდწილ განწმიდნა სიტყუანი თჴსნი მსახურებად უ~ჳ. ვითარ აღწერ
და, რ~ლსამე ესაია, და რ~ლსამე დ~თ: და პატივისმცემელი შვიდთა უფროსღა ნაწ
ილისა მიმცემი მერვისა სიტყუისაებრ სოლომონისა: კვალად შვიდცა, და
სამეოცდა ათშვიდგზის შვიდეულთა შ~ა, თჴთოეულსა დღესა შემნდობელმან
ბრალეულთამან, ჵმისაებრ სამეუფოსა: და შვიდთა მათ სარტყელთა ცისა
თა მნათობთა სპეროსანთა, რ~ლარიან კრონოს, ზევს, აფროდიტე, აპოლონ,
ერმი, ირაკლი[.], და არეა: ამათ შეასახა სფერო, მიწიერი, ხუთთა მათ საგრძნო

ბელთა სულისათა, შვიდმყოფელად თანა დართვითა სულისა და გონებისათა,
განწმედად განათლებად და განბწყინვებად: და ესრეთ აღებაძვა ზენასა
მნათსა ქვენა ესე მნათი, გინათუ შვენებითა უცხოთა დაუსახოთა, გინათუ სი
ბრძნითა და მეცნიერებით მპყრობელობითა: ანუთუ მზეებრ უხვებითა,
მიფენად სწორებით მართალთა და ცოდვილთა, და ესრეთ განსწავლნა ხუთ
ნივე საგრძნობელნი, და შეიზღუდა შიშითა ღ~თისათა, ყნოსა, (ბ) ხედვა, (ა) სმენა,
გემოს ხილვა და შეხება, და ულიქნავად სატანას და გველისმიერ: და ესრეთ
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მარად წარმდინარე ესე საწუთო და ქვე დამზიდველი მსგავსად სოლინართა,
შეუხებელმან ბიწისამან უვნებელად წარიჵადნა, და ესოდენთა დიდებათა და
სიმდიდრეთა გარდარეულთა, და სიმაღლესა შ~ა ესრეთ იყო ვითარმცა ყ~დ არა
რაჳ ჰქონებოდა, და უდარეს და უგლახაკეს ყ~თა კაცთასა შეერაცხა თავი თჴსი
მომხსენებელი ჵმისა მის, შიშველი გამოველ დედის მუცლით ჩემითგან, და
შიშველსა მეგულების წარსლვად: და ესოდენსა ამას ღ~თისმსახურებასა, და
კრძალულებასა შინა, ნუ უკვე ქვეყნიერი ესე მეფობა უდიდებელად და გა
ნუგებელად დაუტევა, ნუ იყოფინ: ა~დ უზესთაეს ყ~თა მეფეთა, და ბრძენთა და
ჷილოსოჷოსთასა კეთილად განაგო, და შეამკო და წარმართა, რ~ლი ესე შეუ
ძლებელარს სხვათა კაცთა მიერ, ჵმისაებრ სამეუფოსა, ვ~დ ორ თა უფალ
თა მონება შეუძლებელარს: ა~დ ამან პ~დ მეძიებელმან სასუფეველისამან,
და ზენასა სუფევისა მოსურნემან, ქვენაცა ესე დიდება და სიმდიდრე უხვებით
და სავსებით მიიღო, აღთქმისაებრ უტყუელისა, პ~დ ეძიებდით სასუფეველსა
ღ~თისასა, და სიმართლესა მისსა და ესე ყ~ლი შეგეძინოს: რ~ აღიმაღლა მაღლად
გონება, და მდაბლითა სულითა განიცადა, სიდიდე საქმისა მის დახვედრებუ
ლისა, მიაყუნა მყუანებელსა თჴსსა ხედვა: და ვ~ა ორბმან ფრთე მალემან აღი
ფრინა ზედა, მიმოავლნა გუგანი სახედველთანი, და სივრცითა გონებისა თჴ
სისათა შემოიკრიბა ყ~ლივე საღ~თონი, და საერონი წესნი, და განგებანი, და იწყო
განგებად ვითარ იგი მოჰბერვიდა სული მიმოიხილა სიმახვილითა ცნობისათა
გარემოს ყ~ლი: და მყისსა შ~ა შეემეცნა ხილვითა ოდენ წრფელთა, და დრკუ
თა გვლარძნილთა დაუმანკოთა, ერთგულთა და ორგულთა, და სიბრძნით გა
ნგებითა თჴსითა პ~დ ყ~თა ზედა დაასხა წყალობა უხვებით. რათა ჟამსა საქმე
თასა ერთგულნი ერთგულობით მადლიერობდენ: ხ~ დრკუნი და განდრეკი
ლნი გულითა უსიტყვეულიყუნენ მიგებისათჴს უშურველად წყალობათა
სა: განახვნა საუნჯენი მამაპაპათანი, და განფინნა ყ~თა ზედა მოწყალება
ნი და შეწყნარებანი: პ~დ ყ~ისა, პ~ლისა მისთჴს იღვაწა სადა იგი დაიუნჯების
სიმდიდრე წარუპარველი, რ~ლსა მპარავი არა მიეხების, და მღილთა მიერ არა
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განირყუნების, მუნ წარგზავნა უხვებით ჵელითა გლახაკთა და მოქენეთათა
რომლისა რიცხვი ურიცხვარს, და ჰამრი უამრავ, და დაიხსნნა მოვალენი ვალ
თაგან, და მისცა ობოლთა და ქვრივთა კმა საყოფელი მათი, და ჵელმწიფება გა
ნქორწინებად ობოლთა მათთა, ღონიერყუნა გლახაკნი, და ღონიერნი მდი
დარ: ამა ესე ვითარსა შინა დაწყებასა წყალობისასა, იმერთა და ამერთა, ზე

მოთა და ქვემოთა შვიდთავე თემთასა. არა დაუტევა მოქენე, რ~ლსაცა ზ~ა არა
უხვებით მიჰფინა წყალობა და სამართალი: ხ~ ჰსჯულთათჴს საღ~თოთა მეო
რე კოსტანტინე იქმნებოდა, და მისებრვე მოსწრაფე იყო დაწყებასა საღ~თოსა
საქმეთასა: რ~ იწყო აღლესვად ორპირსა მახვილსა სამხილებელად უღ~თო
თა, და მოსასვრელად თესლთა ბ~რტთა: და ინება რ~ა იქმნნეს შეყრა და გა
მორჩევა დიდთა მათ, და მსოფლიოთა კრებათა: პ~დ აღმოუწოდა წმიდით
ქალაქით იეროსალიმით ნი~კზს გულაბერის ძესა, რ~ლსა სიმდაბლისა ძლით
ეჯმნა ქართლისა კზ~ობისაგან: ესერა მოიყუანნა შემოჰკრიბნა ყ~ნი სამეფო
სა თჴსისა მღ~დელთმთავარნი, მონაზონნი და მეუდაბნოენი, კაცნი მეცნიერნი
ჰსჯულისა საღ~თოსანი: დამოსწრაფე იყო რათა მართლმადიდებლობასა ზედა
შემოთესილნი ბ~რტნი აღმოფხვრნეს სამეფოსაგან თჴსისა: რლ~ი ესე განემა
რჯვა ადრე სასოვებითა კეთილისმქონებელითა; ხ~ შემოკრბეს ყოვლით
კერძო სამეფოსა მისისა ეპისკოპოსნი, რლ~თა პ~დ აქვნდა ზემოხსენებული იგი
ნი~კზ მსგავსი სეხნისა თჴსისა წმიდის ნი~კზისი: და ანტონი ქუთათელი სა
ღირისძე, დიდად განთქმული სათნოებათა შ~ა, და ძლიერი სიტყვით და საქ
მით: მიეგებოდა მათ თამარ დიდითა სიმდაბლითა, ვ~ა ერთი კაცი შეუ
რაცხი, და არა ვ~ა მეფე ვითარ ანგელოსთა, და არა კაცთა: შეკრიბნა ყ~ნი ერთ
სა სადგურსა, და დასხნა საყდრებითა: ხ~ თჴთ დაჯდა შ~ს მათსა მარტოდ და
არა მეფობით: და ესრეთ ეუბნებოდა ჶ წ~ნო მამანო, თქვენ ღ~თისა მიერ გან
ჩინებულხართ მოძღვრად ჩვენდა და მმართებელად წ~თა ეკლესიათა: და თ~ა
გაძსთ სიტყუის მიგებად სულთათჴს ჩვენთა: გამოიძიეთ ყ~ლი კეთილად და დაა
მტკიცეთ მართალი, და განჵადეთ ყ~ლი გულარძნილი: იწყეთ პ~დ ჩემზედა, რ~
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შარავანდედი ესე მეფობისა არს, დაარა ღ~თისმბრძოლობისა, ნუ თვალახვამთ მთავ
ართა სიდიდისათჴს, ნუცა გლახაკთა უდებყოფთ სიმცირისათჴს: თქვენ სიტყუითა, ხ~
მე საქმით: თქვენ სწავლით, ხ~ მე განსწავლით: თქვენ წვრთით, ხ~ მე განწვრ
თით: ზოგად ჵელმივსცეთ, დაცვად ჰსჯულთა საღ~თოთა შეუგინებელად, რ~ა არა
ზოგად ვიზღვინნეთ: თქვენ ვ~ა მღვდელნი: ხ~ მე ვ~ა მეფე: თქვენ ვ~ა მნენი, ხ~ მე ვ~ა
ებ
გური: ესმნესრა სიტყუანი ესე ყ~ა მას კრებულსა მამათასა: ჰმადლობდეს ღ~ა,
და თანად მეფესა ღ~თივ განბრძნობილსა: ჯდა უკვე თამარ მცირედჟამ შ~ს მათსა,
მერმე მოიღო კხ~ვა მათგან და წარვიდა პალატად თჴსად: ხ~ წინამძღვართა კრე
ბისათა ნი~კზ და ანტონი, რ~ნი ვ~ა პირმეტყველნი მთიებნი უძღოდეს მომრგვლე
ბასა ცაებრისა მის ვარსკვლავთა ვარსკვლავისასა: ხ~ არა ინება მაშინდელმან მან
მიქაელ: კ~ზმან შ~ს მათსაყოფა: რ~ წინაუკუმო რაჳმე იყო წესთაგან საეკლესიაოთა:
და ჭყონდიდელ მაწყვერელობა, და მწიგნობართ უხუცესობა მას მიეხვეჭა ჟამი
საგან, ა~დ ვერ განაყენეს: დაღაცათუ ფ~დ იღვაწეს: ა~დ თჴთ განაყენა ადრე სასჯ
ელმან ღ~თისამან: ხ~ სხვანი ვინმე ეპისკოპოსნი შესცვალნეს, და მათ წილ სამღ~თო
ნი კაცნი, და მეცნიერნი ჰსჯულისანი დასხნეს: და სხვანი საეკლესიონი წესნი
განმართნეს უდებთა მიერ დახსნილნი: ხ~ აღივსებოდარა კრება, და აღდგეს წ~ნი მა
მანი: კ~დ მეფე თამარ მიექცა საურავთა, და განსაგებელთა სამეფოთა თჴსისათა:

მაშინ იწყეს ძველითგან ჩვეულებისაებრ კაცთა დაუდგრომელობისა საქმე
დიდებულთა ვიეთმე ჵელისუფალთა: ყვეს ფიცი ესრეთ, ვ~დ აღარ ვეგებით
ძველთა ჵელისუფალთა, და განმგებელთა საქმისათა ფარმანსა ქვეშე მყოფნი;
ვინათგან მათგან დაძრცვილნი და უპატიოდ დასულნი ვართ, დაგვარიანნი, და თჴთ
მსახურეულნი სახლნი, უპატიოდ და უსახოდ გასულვართ: უგვაროთა და უჵამ
თაგან, დაღაცათუ ერთგული, და კარგი მოყმე და ჭაბუკი იყო ყუბასარ გაზრდილი
პატრონთაგან: და იყოცა ამირსპასალარი და მანდატურთ უხუცესი: გარნა სენისა
მიერ ფილენჯად წოდებულისა მოღებოდა ენა, ჵელი, და ფერჵი: და აწვიეს მე
ფესა თამარს მოღებად ყოვლისა ნაქონებისა: გარნა უქმ იქმნა განზრახვა მა
თი, ვინათგან თამარ სახიერი იყო და მოწყალე, მოიხსენა სიყუარული, და სამსახუ
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რი, დაზრდილობა მისი, თჴნიერ ჵელისუფლობისა და ლორისაგან კიდე არა რაჳ
დააკლო, და ეგრეთვე სიყუარულითა, და დიდითა პატივითა დაიჭირა დღედმდე მი
ცვალებისა მისისა: კვალად აფრიდონ აზნაურის ყმობისაგან ღ~თისმობაძავის
მოწყალებით ამაღლებული და განდიდებული, ვ~ე მსახურთუხუცესობამდი
და თმოგვისა: და სხვათა ციხეთა პატრონობით აღზეებული, მოიშალა და დაიმჵო ნე
ბითა და განზრახვითა ლაშქართათა, და ბრძოლაყვეს ურთიერთას ჵელისუფლებ
ისათჴს, ერთი ესეცა უცხო მოსაგონებელი, და დიდად განსაკვირვებელი ყუთლ
უარსღან, ჯორის სახედ ორგუნებამან, და დაუდგრომელმან წესსა ზედა თჴს
სა, ვითარ ჩვეულება აქვს ყრმათა ადრე აღზვავებად სიდიდისა მიერ, და უფრო
სღთა გვარითა უაზნოთა აღამაღლებს, სიმდიდრე მომღებიქმნა წესსა რასმე
სპარსთა გონება მაღლობისასა, და სილაღით ქცევისასა: ითხოვა დადგმად კა
რავი ველსა ისანისასა, სანახებსა საგოდებელისასა: მუნ შიგან თავისუფლებით
მსხდომარენი, რათა მივსცემდეთ და მოვიღებდეთ, რლ~თამე ვრისხევდეთ, და
რ~ლთა
მე ვწყალობდეთ: ამას ერეთ ვკადრებდეთ, და ვაცნობებდეთ თამარს მეფე
სა და დედოფალსა, და მუნღა სრულიქმნებოდის გაგებული ჩვენი: ესე ვითარ სა
წყენცა იყო, და ვითარ შვენოდა მისსა ჵელმწიფობასა, და სიბრძნესა, და მეცნიერებ
ასა ეგრე იწყინა, და გაიკვირვა: და ვ~ა გულისხმაჰყო მათი სივერაგე და უკეთურება,
უკლებმან გონებითა, და სულგრძელმან და გვიანმან რისხვისათჴს: და საუნჯემან
სიბრძნისამან, იძია ღონე შემსგავსებული სიბრძნისა მისისა, რათამცა ჵელთ
იგდო მოქმედნი ამის საქმისანი: განიზრახა ერთგულთა და საკუთართა თ~სთა, და შე
იპყრა ყუთლუარსღან მეჭურჭლეთა უხუცესი: ხ~ აწ თავით თჴსით ამირ
სპასალარად, და სომეხთ მეფისა ადგილსა ლორესა დაჯდომად განმზადებული:
და ვ~ა ცნეს ესე ლაშქართა მისთანა შემწეთა, და თანა შეფიცულთა მისისა მის
უკეთურებისა და უგზოდ განზრახულობისათა შეეყარნეს, დაუკუადგეს თამა
რს სახიერსა დაბრძენსა: და ყვეს ახალი სიმტკიცე და ფიცი, რათა ყუთლუარს
ღან გააშვებინონ, დაარა მიუშვან ვნებად მისა, და განემზადნეს ისანისაცა შ~დ,
და ჵელჰყვეს საქმესა შეუკადრებელსა დაბრძოლად უბრძოლელსა, რ~ლსა
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ჰფარვიდა ძალი მაღლისა, და მკლავი საუფლო: იყო მარადის განმზადებულ თანა

შემწედ მისსა მისწილ ამღებელ ჭურისა და ფარისა: და განფინის მახვილი წ~ე მაჭირ
ვებელთა მისთა, და წინააღმდგომთა მისთა: ამისთჴს ცუდიქმნა განზრახვაჳ მათი
ვითარ განზრახვა აბიათარ მღვდელისა, დაიოაბ სპასპეტისა, რ~ნი თანა შემწე ეყოფო
დეს ორნიას ძმასა სოლომონისასა: მაშინ თამარ მშვიდმან, და მშვიდობის
მეძიებელმან
წარავლინნა ორნი საპატიონი დიოფალნი, რ~ი იყო ერთი ხვაშაქი ცოქელ დედა
ქართლისა, ერისთავთ ერისთავისა რატისა: მეორე კარავი ჯაყელი დედა აწ მყო
ფთა სამძღვართა, უბრძანა ფიცითმინდობა, და სხვისა აღარავისი ბრალობა: ხ~ იხი
ლესრა ესე განდგომილთა მათ, მაშინ მოჰყვეს დიდებულნი ბრძანებასა პატრო
ნისასა: მოვიდეს წ~ე თამარისა, და დავრდომით თაყუანისცეს, და აღიღეს ფიცი პატ
რონისაგან, და მისცეს პირი ერთგულობისა და ნებისყოფისა მისისა: კვალად დაჯ
და ცხებული ღ~თისა, საყდართა ზედა ზე ამაღლებულთა შვენებითა მით აფ
როდიტიანითა, და სიუხვითა მით მზეებრ აპოლონიანითა, სატურფო საჭვრეტი ვ~ე
დაბნედამდის, და გაჭრა გახელებამდის ყ~თა მისთა განმცდელ მხედთა, და შეპყ
რობდის წყალი ჯავარითა მით უმსგავსოთა, და სახითა მით ღ~თივ ქმნულითა:
იურვის და იურვოდა ყ~თა შეურვებულთათჴს, პ~დ გარდაცვალებასა და გამო
ჩენასა შინა, ორთა ვაზირთა და სპასპეტთათათანა დგომითა და ერთნებაობითა,
შვიდთავე სამეფოთა დიდებულთათა: გააჩინა ამირ სპასალარი, სარგის მჵარ
გრძელი, კაცი გვარიანი, და აღზრდილი ლაშქრობათა შინა და ჭაბუკობათა, და
უბოძა ლორე სათავადო, და სამთავრო სომხითს შ~ა: და წყალობა ჰყო ძისა
მისისა ზაქარიასა: ესე ზაქარია და ივანე მჵარგრძელისძენი: დაღაცათუ მე
ფეთათჴს ერთგულნი იყუნეს, და დიდად გამოცდილნი ლაშქრობათა შ~ა კაც
ნი სახელოვანნი, ა~დ ჰსჯულითა სომეხნი იყუნეს: ესე იოანე წერილთა ზ~ა
მიწევნით მეცნიერიიყო, რ~ლისათჴსცა გულისხმაყო სიმრუდე ჰსჯულისა
თ~სისა, ნათელიღო და იქმნა ჭ~ტი ქ~ეანე, რ~ლი ქვემორე სიტყუამან საცნაურ
ჰყოს, და ლოცვითა: დაეთაყუანა დარბაზისა ყმად უმცროსი შვილი მისი იოანე, და
გააჩინა და უბოძა ჭიაბერს მანდატურთ უხუცესობა: და მისცა არგანი ოქ1-27 სტრ., 269
როსა ჵელთა მისთა, და შთააცვეს საკრამანგი ტანსა მისსა, და დასვეს სელებითა
ოქრო ჭედილებითა რ~ლნიმე მარჯვენით მისსა, და რ~ლნიმე მარცხენით: კვალად
უბოძა მეჭურჭლეთა უხუცესობა, დიდგვარიანსა კაცსა კახაბერსა ვარდანის
ძესა: დამსახურთუხუცესობა, ვარდანს დადიანსა, და ჩურჩურახობა მარუშიანსა
ძესა ჩურჩურახისასა: ვინაცა მათორთავე მამამოხუცებულიყო, და დასდვა პატივი
მამისა მათისა, და დასხნა სასთაულითა: და მისცა ამირახორობა გამრეკელსა თორელ
სა, რ~ლი შ~დ მჵარგრძელისა (ბ) სარგის (ა), ამირ სპასალარცა იქმნა: ამირახორი
და ერისთავი, მას ჟამისანი ესენი იყუნეს, ბარამ ვარდანისძე: სვანთა ერითავი, კა
ხაბერი, კახაბერიძე: რაჭის ერისთავი: აფხაზთა ერისთავი: დათაღოდ შერვაშისძე:
ცხუიმისერისთავად ამუნელისძე, და ოდიშის ერისთავად ბედიანი: და ლიხით ა
მერით, ქართლის ერისთავად რატი სურამელი: და კახეთის ერისთავად ბაკ
ურ ყრმა ძაგნისძე: და ჲრეთის ერისთავად გრიგოლისძე ასათ: რ~ნ მისტაცა მძლა
ვრებით დამორევით საღირს კოლონიკელისძესა: და მცირედ ჟამ ქონებასა შინა ია

ჯა არშიანს ადგილსა დაჯდომა სასთაულითა: და ჵელთუდვა შვილსა მისსა გრი
გოლს ჲერეთის ერისთავობა: და სამცხის ერისთავად, და სპასალარად აჩინეს
ბოცო ჯაყელი, და სხვანი ჵელისუფალნი ტაძრისა და საყდრისა წ~ე მდგომელნი
განაჩინეს წესისაებრ და სიახლისა: ამათთანა აღავსნა ეპისკოპოსნი და საყდარნი
შესაწირავთა თავისუფალყუნა, ეკლესიანი ხარაჯისა და ბეგრისაგან გააზნაურდეს
ქვეყნის მოქმედნი: და განდიდებულდეს აზნაურნი: და გაჵელმწიფებდეს დიდებულ
ნი მეფობასა შ~ა ამისსა, რ~ლი აწ სჩანს დაწერასა შ~ა ამისსა ათერთმეტთა მოქცევთა
ჟამთა თამარ სამგზის სანატრელისათა: რომელმან სიმშვიდითა დავითიანითა
და სიბრძნითა სოლომონიანითა, სიმჵნითა და საურავის დღესისა ხვალისარ მიგდებ
ითა ალექსანდრიანითა: იპყრნა ზღვით პონტოსით ზღვამდე გურგანისა, და სპერი
თგან დარუბანდამდის: და ყნ~ი კავკასიისა იმერნი და ამერნი ხაზარეთამდი, და სკვი
თამდი: დამმარხველიქმნა ცხრათა ნეტარებათა, და აღმასრულებელ ათთა მც
ნებათა, რ~ნ ესე ვითარი იჵმია სიბრძნე და მეცნიერება, და სიმშვიდე გონებისა, ვ~ემ
დის ამისსა განგებასა შინა, და ცხოვრებასა ამისსა, არცათუ ტაჯგანაგი უბრძანა
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ვისდამე დაკვრად, რ~ შორსიყო ყოვლისა მესისხლეობისა თვალთა დაბნელებისა, და
ასო
თა ამოღებისა: ა~დ აქვნდა ნებაი შიშისა და ზარისა და მდებელი რ~ლითა უძრწოდა
შიშნეულად ყ~ლი საბრძანებელი მისი, მშვიდიყო, და მყუდრო დამშვიდობისა
მყოფელი,
ამისთჴს იშვებს მშვიდობით სიტყვისაებრ საწინასწარმეტყველოსა მშვიდთა დაიმ
კვიდრონ ქვეყანა: და ჰსუფევს შვიდობით სამეფოთა და სამფლობელობათა შინა
თჴსთა
რ~ი არასადა ვისუხილავს თჴნიერ ამისსა: ესე ვითარსა უვნებელობასა, და ურისხ
ველობასა შინა უვნებელობით და მშვიდობით დაპყრობა საზღვართა მამა პა
პურთა, და დაჭირვა და წვრთა კაცთა ქედფიცხელთა, და გონება ურჩთა: ხ~ სხვანი
ზნე
ნი და ქცევანი, გამარჯვებანი დააღმატებანი საზღვართა მამაპაპათანი. და ყ~ისა მა
მაცობისა მიმართ სიმარჯვენი, ოდესმე რაინდობანი, და მჵედართ სიჵელოვნენი
და მკვირცხლმოქმედებანი: ოდესმე ნარნარად მშვიდ და წყნარმეტყველებანი, და სიბ
რძნით მეპასუხობანი, ესე ყ~ნი წინამდებარისა სიტყვისაგან გეუწყნენ ყ~თა:
პირველი ქმარი თამარისი:
მაშინ შეკრბეს ყ~ნი ამის სამეფოსა დიდებულნი სპასალარნი და ერისთავნი
წ~ე პატრიარქისა და ეპიკოპოსთა: და მოახსენებდეს მათ რათა ზოგად ყ~თა იღვაწ
ონ შემოყუანებად სიძისა თამარისათჴს: რლ~ისათჴს ჵამდა თუმცა ყოფილიყო ჟამი
გმირთა და გოლიათთა ყოფისა: ანუთუ გარეშედ წოდებულთა ელინთა სისხლთა
დათხევისა, ანუ გაჭრანი, მიჯნურთა ხელქმნილთანი: ვითარ იქმნაცა ამისთამარი
სათჴს მრავალთა მიერ, რ~ი ქვემორე სიტყუამან გაუწყოს: რ~ ჰშვენოდა საჵამსოდ
თუმცა გამოჩენილიყუნეს, ანუ გმირნი სახენი გმირთანი: ანუ მამანი სახენი მამათ
მთავართა შვენიერთა და კეთილად მბრძოლთანი: ანუ მსგავსნი გარეშეთანი სი
სხლდამთხეველნი შეყუარებულთათჴს: ანუ მიჯნურნი ლომნი და მზენი, მჵეც

ებრ გაჭრილნი ამის მზისა, და უმეტეს მზისა, თჴთ მათ მოთხრობილთა მზედ
მნათობად საგონებელთა უბრწყინვალისა და უნათლესისათჴს, ვითარ თაჰმთა
თანიმანისთჴს: ვითარ ამირან ხვარაშანისთჴს: ვითარ ხვასრო შანშაბანუშისა
თ~ს: ვითარ მზეჭაბუკ მზისათჴს ხაზართასა: ვითარ პოლემპი მჵნედმბრძოლი
იპოდამასთჴს, ონომაოს ასულისა: ვითარ პლატონ ფერსეფონისთჴს: ვითარ რამინ
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ვისისთჴს: ვითარ შარიაროს ოსნაოზისთჴს: ვითარ ბადბერ ანალათისთჴს: და უმეტ
ეს ვითარიაკობ რაქაელისთჴს: და იოსებ ასანეთისთჴს: და დავით ბერსაბესთჴს: და
აბ ისაკისთჴს: გარნა ვინათგან ცუდსაგონებელიქმნა, და არასადა დაებადა ღ~თსა
სწორი ამისი: არცაღა მგონიეს თუ დაბადებადარს: მაშინ წარმოდგა კაცი ვინმე
ტფილისისა მკვიდრთაგანი თავადი, და მეფედ მეფისაგან წყალობა ჵელდასხმული
ამირად ქართლისა და ტფილისისა სახელით აბულასან, მან თქვა მე ვიცი შჴლი რუ
სთა ჵელმწიფისა ანდრია, დიდისა მეფისა, რომელსა ჰმონებენ სამასნი მეფენი მის
კერძოსანი: და იგი მცირე დარჩომილი მამისაგან, და ბიძისაგან სავალთად წოდებუ
ლისა, ექსორია ქმნით დევნილი გარდმოიხვეწა, და არს იგი ყივჩაყთა მეფისა
სვინჯის ქალაქსა შინა: მაშინ განზრახვითა ყ~თათა წარავლინეს კაცი ერთი მკვი
დრთაგან ტფილისისათა, დიდვაჭარი სახელით ზანქან ზორაბაბელ, რ~ა მსწრაფლ
წარვიდეს ცვალებითა ჰუნეთათა, და წარმოიყუანოს იგი: რ~ იყუნეს მაშინ რუსნი
ქ~ეანენი დამართლმადიდებელნი, ამისთჴს უფროსმოიყუანებდეს მას: ა~დ ესე
ვერ განიზრახეს კეთილად, რ~ არცა იგი კაცი ღირსი საქმისა წარავლინეს, და ა
რცა რომელსა მოიყუანებდეს მისსა მეცნიერიყუნეს: შ~დ მცირედისა ჟამისა მო
იწია კაცი იგი წარვლინებული, და მოიყუანა კაცი იგი დიდად გვარიანი, და უდი
დესი ყ~თა მათ მეფეთა მის კერძოსათა, და სხვითაცა არა უმარჯვი: ა~დ პირითა შვე
ნიერი, სრული ანაგებითა, და მჭვრეტთაგან დიდად საჩენი, რ~იცა იხილეს რა
ყ~თა სთნდა ხილვაჳ მისი: ა~დ შინაგანსა მისსა არრას მეცნიერიყუნეს, არცა
ჩვეულებასა მისსა: შეკრბეს წ~ე რუსუდან დედოფლისა პატრიარქი და დიდებუ
ლნი, სპასპეტი და ერისთავნი: და მოახსენებდეს თამარს, და აწვევდეს ქორწინ
ებასა, და ასწრაფობდეს ამის პირისათჴს: ა~დ იგი მიუგებდა, ვ~დ კაცნოვითარ ღი
რს შეუტყობლად, ესე ვითარისა ქმნად საქმისა: არავიცით კაცისა ამისთჴს
უცხოსა, არცა ქცევა, არცა საქმე: არცა ბუნებისა და ჩვეულებისა: არცა მჵე
დრობისა და სიქველისა: მაცადეთ ვიდრემდის განიცადოთ ყ~თა სიკეთე გინა სი
დრკუე მისი: ხ~ იგინი წინააღუდგებოდეს, და უშვილოებასა მოახსენებდეს
და სახლისა მისისა უნაყოფოებასა დრტვინვიდეს, და წინამძღვარსა სპათასა ით1-27 სტრ., 272
ითხოვდეს, და ყოვლითურთ შეაიწრებდეს სულსა მისსა: ირემთა ემსგავსებოდ
ეს სახისა ოდენ მიხედვითა, და პილოთაებრ არა განიხილვიდეს მისაყრდნობელთა:
ესეოდენსა მძიმესა საქმესა მსუბუქად შეეხებოდეს: ხოლო სხვანი ვიეთნიმე უღო
ნოებით აწვევდეს ალექსის მოყუანასა ქმრად, რ~ლი ახლოს თჴსობდა, და მამულ
ად მამისძმის წულიიყო ბერძენთა მეფისა: ესე მას ჟ~ა აქა მყოფ იყო, და შიშითა
ამისისა ქმნისათა ყ~დ უწადინელმან ქმრისამან იაჯა ჟამად დახსნა ქორწინებ
ისა: ხ~ დედოფალმან და სპათა არა მიუშვეს ამისა ქმნად, ა~დ ფ~დ აიძულეს და

განმზადეს ქორწილი, ვითარ იყო ხვედრი, და რიგი ულუმპიანობისა, და შარა
ვანდედობისა მათისა, ეგრეთ ქმნეს ქორწილი სახე დაუდებელი, და იგავ მიუ
წდომელი, სიმრავლენი სახიობათანი, ძღნობანი და ნიჭებანი თვალთა და მა
რგარიტთანი: ესრეთ მსგეფსამდის იყო სიხარული შვება ძღნობანი და გა
ცემანი:
ხ~ მე ესეცა გაუწყო, საბრალო და საძნაური საქმე, რ~ მო სრულიყუნეს
ოვსთა მეფეთა შჴლნი შუენიერნი და სახე კეთილნი მოყმენი მოაჯენი, და მთხო
ველნი ღ~თისანი, თამარისთჴს მინდობილნი ჭაბუკობისანი, ვითარ რომელიმცა
ღირსვიყვენით მოწონებად თამარისა, და მიხდომად ბედსა ამას საზესთაოსა:
ვინაცა უქმიქმნა განზრახვა მათი, და წარსრულთა თჴსად მამულად, ერთსა მა
თგანსა შეემთხვია მოუთმენელი სურვილი, და სიყუარული თამარისი: რ~ლისა
თჴს ვერღარა შემძლე მივარდა საგებელად, და ბნედასა შ~ა მიიწია აღსასრუ
ლად ნიქოზს, საყდარსა შ~ა წმიდასა რაჟდენისასა, რლ~იცა მუნ დაფლეს:
და სხვანი რაოდენნი ჵელმწიფეთა ძენი, ამისთჴს გაჭრით გამიჯნურებულნი
და ხელქმნილნი ვერღარა სთმობდეს სურვილსა მისსა, ქვემორე სიტყუამან
საცნაურჰყოს: შემდგომად ამისა ჵელყვეს გალაშქრებად, და განვიდ
ეს ტფილისით, მეფე რუსთა, და უფროსღა აფხაზთა: დააბეს დროშა სვიან
ად ჵმარებული: და წარიძღვანეს ძელი ცხოვრებისა მცველი და მფარვე
ლი მეფეთა, და ზღუდე ქრისტიანობისა: პ~დ ილაშქრეს ქვეყანასა კარისა
და კარნიფოლასისა: და მოარბიეს ვ~ე ბასიანამდის, და გამარჯვებულნი და აღვს
ებულნი შემოიქცეს, და მოვიდეს წ~ე პატრონისა ღ~თივ განათლებულისა, და
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იხარებდეს და იშვებდეს, და ჰმადლობდეს ღ~თსა: ამისა უწინარეს მოვიდეს
ლაშქარნი რანისა, და გელაქუნისა თურქთანი, და მოარბიეს ქვეყანა პალაკციოსი
ძაღლის ჵევად წოდებული: მაშინ მოუჵდა მათ ზედა გამრეკელი კახას ძე, სვისა
გან თამარ უძლეველისა, და მცირედთაგან დიდნი იძლინნეს, გააქცივნეს, ამოსწ
ყვიდნეს, და მოიღეს არმაღანი წ~ე თჴთმპყრობელისა: ამასვე ჟ~ა შ~ა მოვიდეს
კარნუ ქალაქელნი შამელნი, და თურქნი გარმიანელნი: ცხენოსანნი და ქვე
ითნი: დააღივსო შავშეთისა და კლარჯეთისა ქვეყანა: აქეთ შეიყარნეს გუზან
აბულასანისძე ტაოელნი, და მის ქ~ყანისა ლაშქარნი, და ბოცო და ვინცაღა იახ
ლა, და მიესწრნეს მესხნიცა, და მარბიელ გაშვებულთა შეებნეს, მანვე ბედ
მან და სვემან თამარისმან სძლია, გააქცივნეს და დაჵოცნეს, და მუნითცა მოი
ღეს ურიცხვი კაცი და ცხენი წ~ე მეფისა ღ~თივ გვირგვინოსნისა, დღითი დღე
აღმატებულისა, და წარმართებულისა ამას შინა იხარებდეს იშვებდეს,
და მადლობდეს ღ~თსა: ამისა შ~დ წარვიდეს მჵარგრძელის ძენი სარგისისა
და ვარამისნი, მოყმენი კეთილნი და გამოცდილნი ლაშქრობათა შ~ა, უხუცე
სი ზაქარია, და ზაქარია დალოცვილნი: ივანე და სარგის დაულოცავნი, დაი
ლაშქრეს ქვეყანასა დვინისასა, და გამარჯვებულთა და ალაფ აღებულთა მოე
წივნეს უკანა ლაშქარნი, დვინელნი, და სურამელნი: მიექცეს ესენიცა, და
შეექმნათ ომი ფიცხელნი: ვინაცა ბოლოდ მათვე მჵარგძელთა გაემარჯვა
და გააქცივნეს, და აღვსებულნი და სახელოანნი მოვიდეს წ~ე მეფისა: ხ~ მათ

წყალობა მიანიჭეს, და გარდაიხადეს მადლი უსაზომო: შემდგომად ამი
სა ჟამ რაოდენმე ლაშქრობდეს ქვემონი ქვემოთ, და ზემონი ზემოთ, და შუა
ნი შუათ: და ყოვლგნითძლევა შემოსილნი, და გამარჯვებულნი მადლობ
დეს ღ~თსა: და არა სადათ ჩნდა წინააღმდეგი, და ურჩი ნებისა მათისა: კვა
ლად მეფემან შემოიკრიბა სპა თჴსი ბრძანებითა თამარისათა, მიმართა დვი
ნად და მოაოჵრა ქ~ყანა პართთა წარუხვნეს ქალაქნი, და გამოიღეს მას შინა
მყოფი საუნჯე დიდძალი, და ტყვეთა სიმრავლე, და მოვიდეს თამარისავე სვე
სრულისა და ნათელბწყინვალისა წ~ე, რომლისა თვალი უღამო, და დღე
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უუკუნო, და საწადელ და საშვებელ სულისა და ჵორცთა: ამას შინა ოდესმე
მოისვენიან ლაშქრობათაგან, და გარდავიდიან იმერთა ქვეყანად წესისაებრ და
ჟამისა, და ოდესმე ჩავიდიან შარვანისა მზღვრამდე. და მოვიდის შარვანშე დი
დითა ნიჭითა და ძღვნითა, და ერთად მოინადირიან მინდორნი და მხიარულნი,
კ~დ განიყარნიან და უბოძის საბოძვართა სიმრავლე, და წარგზავნის პატივითა ძმე
ბრივითა, და იგი მსახურებდა იგი ჰმონებდა მონებითა ყრმებრითა: შემდგომად
ამისა შეიყარა დიდძალითა ლაშქრითა და მიჰმართა გელაქუნად, რლ~ი ძნელიყო შესა
მართებელად ზღვის ქვიშისა სახედ სიმრავლითა თურქმანისათა: დაესხნეს ამოსწყვი
დეს, და აღიღეს დიდძალი ნატყვენავი და იავარი. და ვ~ა გამოემართნეს გამარჯვებუ
ლნი, მოეწია უკანა ყოველი თურქმანობა გელაქუნს. წინაძღომითა შამელთა დი
დებულთა როსტომ და იალღუს ალფესთა, და ვითარ წყობა და რაზმი ურთიერ
თას განეწყუნეს: განმჵდეს სპანი თამარისნი, და უსწრობდა ბერი ყრმასა, და
ყრმა ბერსა: პატრონი ყმასა, და ყმა პატრონსა, გააქცივნეს ამოსწყვიტნეს, და
დაჵოცნეს, და მოვიდეს თჴსადე სამეფოდ წ~ე მეფისა, და დედოფლისა: შემდგომად
ამი
სა წვევითა ასათ გრიგოლის ძისათა, დიდი და სახელოვანი ლაშქრობა გარდაიჵადეს
განძას ქვემოთ ბალყუნამდის: კ~დ ზემოთ კერძო რაჵსისპირი მასისამდის მუ
ნცა დიდთა ლაშქართა მოწევასა შინა ისახელეს თავი სპათა ამის სამეფოსათა:
და თჴთ მეფის მჭვრეტელობასა შინა ვარდან დადიანმან მსახურთ უხუცესმან
ოთხთავე მჵარგრძელთა, და სხვათა დიდებულთა და აზნაურთა დიდი გაჭირე
ბული გარდაიხადეს ომი, და გააქცივნეს და შემოიქცეს მუნითცა გამარჯვებულ
ნი და აღვსებულნი სიხარულითა: არა მრავლისა ჟამისა შ~დ მიიღეს აღსას
რული თამარის სიტყუათა, რ~ შემოჰჵდა რამე და უმსგავსი საქმე შეუმსგავსე
ბელი, და დაუჯერებელი კაცთა გონებისაგან: შევიდა სატანა გულსა სვე უბედური
სა რუსისასა სკუით რამე სახელდებულისა ბარბაროზებრივთა გონებათა, და გუ
ლისსიტყუათა უწესობა, რ~ სიმთრალეთა შ~ა იწყო მრავალთ საძაგელთა და
უშვერთა საქმეთა ქმნად, რომელთა ნამეტავარს აღწერად. აღიძრა წყენად თა
მარისა ჵელმწიფეთა მზისა, და მეფეთა ელვა ცისკროვნებისა: იუდამყოფელმან
1-27 სტრ., 275
თავისა თჴსისამან, არღარა იცოდა რამცა ექმნა ძლეული და ტაძარ ქმნილი შჴდთა
მათ სულთა უბოროტესთა, პირველისა სოდომურიცა ქცევა მოიპოვა, დაქცევით და

ქცეულმან, და წარწყმედით წარწემედილმან, ამის ესე ვითარისა უცხოსა და უიგოსა
საქმისა შემოსვლასა შინა ითმენდა თამარ მჵნე, და წყნარი ნარნარი, ცნობიერი და
გონიერი, ორისა წლისა, და ნახევრისა ჟამთასა უკეთურებათა რუსისათა, რ~ლსა
სხვა ვერავინ მოითმენდა განსაცდელსა ამას უცხოსა ქვეყანასა შ~ა: და ვ~ა უგრძნ
ეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა ამის სამეფოსათა, განკვირვებულთა და განცვი
ფრებულთა ერთ ჵმა ყვეს მცნობელთა ამისთა ვ~დ ესე მისვე ძველისა მტერისა
არს, რომელმან მოაკვლევინა ძმასა ძმა, და მამათა შჴლნი, და ექსორია ქმნა პირველი
იგი კაცი სამოთხით, ვითარ ესე აწ ხილულისა ამის სამოთხისა, და უმეტეს სა
მოთხისა. და უბრწყინვალეს ედემისა შეუმზადებია ექსორია ქმნაჳ, რ~ მისვე ძვე
ლისა ხაღან სკუითისა შემსგავსებულად მოსდგომია აქაცა, მუნ თუ იგი მო
ადგა დედოფალსა ქალაქთასა, აქა ესე დედოფალსა დედოფალთასა, და მეფესა მეფეთა
სა: ბოლოდ რაღა თჴნიერ ამისსა ვერღარა მიმნდობელთა ორღანო ქმნილისა მის
ეშმაკთა ბომონისა, ჵელყვეს დიდად ცრემლ მდინარეობასა შ~ა: იწყეს დრტვინვად
ცილობათათჴს მათ პირველთასა, რ~ლითა აიძულებდეს შერთვასა მისსა,
ჰრცხვენოდა ყოველთა თამარისაგან ჯერცა მოწყალისა და გაურისხებელისა:
ხ~ ბრძენმან თამარ იძია მრავალი ღონე განკურნებისა მისისა: გარნა ვერა რას
სარგებელეყო, უბრძანა სარწმუნოთა მონაზონთა პირითა მრავალგზის, და ყო
ვლადვე არა რას სარგებელეყო რუსსა მას: ამისთჴსცა თჴთ პირისპირ იწყო მხი
ლებად მისსა, ა~დ უფროს განძვინდებოდა რუსი ვ~ა ღ~თისაგან საფარველ მოძრც
ვილი, ვ~ა იტყვის წერილი: ვკურნებდით ბაბილოანსა და არა იყო კურნება: არა
თუ ოდენ არა შეიგონა, ა~დ უძვირესთა მიმართ იწყო და შერაცხილნიცა კაც
ნი უბრალოდ გვემნა, დაასოთა ამოგდებითა ტანჯნა: შეუძნდა ესე ყო
ველი თამარს, და წ~ე ყოველთასა ესე თქვა: დაღათუ საღ~თოსა სჯულისა მიერ
სწავლულვარ არა განშორებად პირველსა საწოლსა: ა~დ რ~ნ არა დაიცვას საწო
ლი თჴსი წმიდად: არა ჯერარს მისთანა დათმენა, რ~ შემაგინებელარს ტაძა
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რსა ღ~თისასა. და მე არა მიძლავს აჩრდილსა მრუდისა ხისასა გამართვად,
და უბრალოდ განვიყრი მტვერსაცა, რომელი აღმეკრა შენ მიერ: ესე თქვა და აღ
დგა და დაუტევა იგი: ხ~ რუსუდან დედოფალმან და ყოველთა მთავართა საწყალო
ბელად განაძეს იგი. და არა ეგოდენ უბადრუკ იქმნა დამჵობითა მეფობისათა, რა
ოდენ შვენიერებისაგან თამარისა დაკლებულიიქმნა, გამოეჵვა ცხოვრებისაგან:
და ესრეთ ექსორია ქმნით შთასვეს ნავსა შ~ა აურაცხელთა ლართა და სიმდი
დრეთა მიერ მიერ განსაგზლებული: დაღაცათუ სიკვდილისა ღირსიყო: ა~დ ფ~დითა
მოწყალებითა და სიტკბოებითა თამარისათა, არავის აუფლა სიკვდილი მისი: არ
ცაღა განძარცვა მისი: ა~დ ექსორია ქმნით შთასვეს ნავსა, და მიიწია კოსტანტინუ
პოლედ, და ჟამრაოდენმე იყოფოდა მუნ: ამისსა შ~დ უმეტეს და უმეტეს, უკეთ და
უკეთ წარემატებოდეს საქმენი თამარისნი: და ჰსუფევდა და ჰფარვიდა ძლიერი ჵელი
საუფლო, და მკლავი მაღალი: თანა შემწე, და თანა მბრძოლ ბრძოლათა შინა: ამას
ძღნო
ბდენ ყოველნი მეფენი აღმოსავლეთისა, და დასავლეთისანი: ამისთჴს ხლდებიან ყო
ველნი მსმენელნი ესრე სახე ბრწყინვალებისა მისისანი: რ~ ბერძენთა მეფის მა

ნოელის უხუცესი შჴლი, ამისთჴს იყო გაჭრით და გახელებით გამიჯნურებული,
სახელით პოლიკარპოს: არათუმცა ანდრონიკეს ჟ~ა მისისა მეფობისასა, და მისგან
ბერძენთა ამოწყვედისასა შეეპყრა და განეპატიჟა: კვალად ასურასტანისა, და
შუამდინარის ანტიოქელისა მეფისა შვილი იყო, უკეთუმცა ჰგონებოდა გზა
მრავალგვა
რთა ბარბაროზთა შუაყოფისაგან წამსაცა შინა აქა პოვნილიყო: კვალად სულ
ტნის ყირზასლანისშჴლი ერთი, ამისისა ბრწყინვალებისა სმენითა ხელქმნილი
ძლითღა სამე დაიმჭირა მამამან სჯულისა გაშვებისა შიშითა: ხ~ ახლოს მყო
ფთა ესე ვითარი აქვნდა ტრფიალებაჳ და სურვილი, რ~ლი არცაღა უღირსთა
უღირსებისა აქვნდა კდემაჳ და სირცხვილი: არცაღა თჴსთა თჴსობისა გავ
ლენა: ვინაცა სახედ შარავანდნიცა მზისანი მისცემენ ნათელსა ხედვად, და
განცდად მზისა, ეგრეთვე შარავანდნიცა თამარის ნათელთა ბრწყინვალები
სანი ეფინებოდეს იატაკსა ამის მიწისასა: და ყოველთა აღძრვიდა სურვილად მი
სა: მცნობელმან ამისმან სალდუხის ძისძემან, სახელით მუტაფრადინ
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არღარა დახედნა ურჩებასა მშობელთასა, ა~დ დააგდო გემოანი სჯული მოჰმედისი
რ~ნ მოზიდვითა კაცთათა უმოძღვრნა კაცთა, ნებასა თჴსსა ზედა საწუთო ესე: ესე
სურვილითა, და სმენა სატურფოთა სახეთაგან ძლეული მოვიდა წ~ე
თჴთმფლობელისა
და ყოველთა მეფეთა უზესთაესისა ამის თამარისა სამეუფოთა თჴსთა ლაშქრითა აღ
კაზმულებითა, და მრავალთა დიდებულთა ხოჯაებითა, საჭურისებითა, და
მონაებითა,
და მჵევლებითა, ბარგითა და სიმდიდრითა საჵელმწიფოთა, ძღვნითა კმა
საყოფელითა
თვალთა და მარგარიტთა, და საჭურჭლეთა, და ლართა ურიცხვებითა, ავაზებისა და
ტაიჭებისა სიმრავლითა: ხ~ წესისაებრ სახლისა საჵელმწიფოსა მიეგებნეს დი
დებულნი, და პატივითა და სიყვარულითა მოიყუანეს სრად სამეუფოდ, რომლისა
პაპი ა
მისი სალდუხ ეზდინი, პაპსა ამისსა დიმიტრი მეფესა ძალითა და მკლავთა
სიმაგრითა, ჵელთეგდო და მოეყუანა: აწ ამან სიტყუითა, და ნუ უკვე, და არცა
სიტყუისა ღირ
სებითა, მოიყუანა ვ~ა მონა მოხარკე ნელიად და წყნარად, და მიმყოვრებითრე უდარ
ბაზა, რ~ნ ნახვასავე თანა რამინისებრი აჩვენა ცრემლთა ნაკადთ მრავლობჳ, და დას
ვა პატივითა ტახტსათანა სელითა და იქმნა სიხარული გამოუთქმელი, ვითა ჰმარ
თებს ნადიმსა დაწყლიანობასა სახლისა ამის დიდებულთა მოყმეთა უკლებლო
ბასა მრავალგვართა სახიობათა, და მუტრიბთა და მუშაითთა განწყობილებასა, ვი
ნაცა ნიჭთა და საბოძვართა, და შემოსათა იქმნა რიცხვი ურიცხვი: ამა ესე ვითარსა
სიყუარულსა პატივსა, და ბოძებასა შ~ა დაყო ჟამი ზამთრისა სომხითს, და ტფილისს,
და მო
ეწონნეს და ეკეთნეს სანადირონი და ქვეყანანი, და მოყმენი თამარისნი, და უმეტეს
ზესთა ყოვლისა ქებისა და მოგონებისა, სიტურფე და ბრწყინვალება თამარისი: რო

მლისა სიკეთისა მითხრობა კაცთაგან შეუძლებელარს, და ჟ~ა ღანუჵობისასა თანა
წარიტანეს, და აჩვენნეს საყოფნი სანადირონი, მინდორნი მოედანნი და ქვემონი კახე
თისა და რანისანი დიდებულნი მოყმენი და ლაშქარნი, განაღამცა მოეწონნეს
და ეკეთნეს: ამას შიგან იშვებდეს და იხარებდეს, და მოელოდა ~~ ქმნასა თამარ
ის მიერ, რათამცა ღირსქმნილიყო ზესთა ღირსებისა მისისა: გარნა ვინადგან
თამარ შორ ქმნილი სულითა იშვებდა სასოებითა კეთილითა: და ვითარ
ცა შემოვიდეს ქალაქად სამეუფოდ, დაამჵვეს ქედმაღლობა ტრფიალისა მისისა,
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და წინა უკმო საულისა შეემთხვია სალჩუკანსა, რ~ საულ ძებნასა შინა კარაული
სასა პოვა მეფობა: და ამან მძებნელმან მეფობისამან, და ზესთა ყოველთა მეფობისამან
პოვა ნაცვლად რლ~ი ჵამდა მერაინდედ კარაულებსა საულისასა, იყო ვინმე ერთი
ხარჭთაგანისა ნაშობი, რეცა სახელდებული შჴლად მეფისა, ვინაცა მთქმელთა ამის
თა და დაასკვნეს ქორწილი: შერთეს და გარდაიჵადეს ქორწილი სახელოანი, და გა
ნსცეს საბოძვარი აურაცხელი ლართათანა და სიმდიდრეთა უსაზომოთა, და მრავ
ლითა მზითვითა წარგზავნეს იგი თჴსად სამყოფად აზრუმად, გარნა თუ ვითარითა
ცრემლითა, და ვითარითა გულითა გამოუთქმელარს კაცთა ენისაგან: ხ~ ამისა შ~დ
რეცა დარბაზობისა სახედმოვიდა შარვანშა ახსართან რლ~ი მიჵდილიყო ცნობასა სი
ყუარულისაგან და ტრფიალებისა თამარისა, სჯულისაებრ ძველისა ისლიმთასა, და
თჴთ
დღესცა რომელსა იქმან ტრფიალებითა, რ~ არცა ხედვენ თჴსებასა, და არცა სიდიდ
ესა საქმისასა, რათამცა ეწივნენ ნებასა გულისთქმისა მათისასა: რ~ თჴსად ეყო
და ესე ახსართან თამარს: რ~ მამისდედა ამისი დიმიტრი მეფისა დაჳ იგყო, დი
დის დავით მეფის ასული, რ~ი უკანასკნელმოიქცა სამშობლოდვე თჴსად, და
მონაზონ იქ
მნა, და აღაშენა თიღვისა მონასტერი, სახელსა ზედა პატიოსნისა ჯვარისასა:
ესე ახსართან მოვიდა სჯულისა დაგდებად განმზადებული მქონე იქმნა ყ~თა წ~ე
საქმის მოქმედთა, და მოძღვარსა და კ~ზსა მიუწდომელითა ქრთამითა ევედრებოდა
გარნა უქმ იქმნა ზაკვანი და მანქანებანი ეშმაკისანი, ვინათგან თამარს გონება
ზე აქვნდა დიდისა მის გონებისა მიმართ: და აღემსჭვალა საცნობელნი თჴსნი ზე
ნასა მის ხვედრისა მიმართ: და ყ~თა მამონისაგან ძლეულთა, და ამისა ქმნად
მაწვეველ
თა ჰრცხვენოდა: და არა მსმენელი ამისი სირცხვილეულჰყოფდა მათ, რ~ი სატან
ას მზაკვარებითა აწვევდა, ამას ვინაცა წესისაებრ პატივითა და სიყუარულითა
და მრავლითა ნიჭითა წარავლინეს და ამცნეს, რათა არღარა შესძინოს ამისა თქმად
ამისა, ანუ კადრებად თამარ სვე სვიანისა ჵელმწიფისა, და მზეებრ შუქთა მფენისა:
ამიერითგან გონება უჵმს ვრცელი, და ენა ბრძნად მეტყველი რომელმან
ცა შეუძლოს ღირსებით აღწერისა მიცემად, წარმართებანი თამარის საქ
მეთანი: რ~ ვითარ თმანი თჴსნი თჴთეულად ვერვინ აღრაცხნეს: ეგრეთვე ვერ
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ცავინ ესენი აღრიცხვნეს, ანუთუ აღწერნეს, და რომელთაცა ოდენ შეუძლონ
საეჭვ მიჩნს მომავალთაგან არა დარწმუნებად, გარნა ლომი ბრჭალთაგან საცნაურარს

დათამარ საქმეთაგან: ვის უნდეს ცნობად იხილნეს ქალაქნი ციხენი და თემნი სულ
ტანთა სასხდომნი მისგან აღხმულნი ზღვარნი: რნ~ი მას დახვდეს, მას გარეთ მისსა სა
მეფოსა ორად განფართებულნი, და მისგან სცნა მეძიებელმან საქმეთამან: მერმე
სცნას ერაყამდის ქვემოდ მისგან დადებული ხარაჯა, და ბაღდადის კერძ მარღამდ
ის: და თჴთ იგი ხალიფა შეშინებული: კმა არს ქვე ჯდომითმოქმედისაგან: აწ ითქმო
დენ წერილისა: მოაკლდეს ძალი ბაბილოვნისა, და აღეშენა მთა ერმონისა: განქარდა
კვამლი სუბაკთა, და განძლიერდა ბჭენი სელიმისანი, ესე ვითარითა წყალობათა შინა
ღ~თისათა იშვებდა ერი ქრისტეანეთა:
მეორე ქმრის ამბავი:
გარნა წუხდეს და იურვოდეს შემჭირნენი საქმეთანი უნაყოფოებისათჴს
და შჴლის უსმელობისათჴს თამარისა, და ვითარ მოეცვა შვიდივე ესე სამეფო შეჭი
რვებასა ამას საქმისასა, რ~ ჰხედვიდეს უშვილოდ, მარტოდ მკვიდრად სახლისა
თჴსისა
პოვეს ღონე განგებითა და ნებითა ღ~თისათა, რ~ი აღამაღლებს მდაბალთა, და შემ
უსრავს ლაღთა: რლ~ი ბრძანებს წმიდასა შინა სახარებასა: არა რლ~თა მე გამომირჩი
ონ, ა~დ რ~ნი მე გამოვირჩინნე: და ვითარ იტყუის დ~თ რ~ლსა ესე აწ სათნოიყო
გამოჩინებ
ად: უმცირეს ვიყავ მე ძმათა შ~ს ჩემთა, და უმრწემეს სახლსა მამისა ჩემისასა:
ხ~ თავადმან უ~ნ აღმოიღო, და მცხო ზეთითა ცხებულისა მისისათა, და შემდგომი:
იყო სახლსა შინა რუსუდან დედოფლისასა მოყმე ეფრემის ძეთა შორისთაგანი
რომელარიან ოვსნი კაცნი მძლენი და ძლიერნი ბრძოლასა შინა: ვინათგან დე
დოფალსა რუსუდანს თჴს ეყოდა მამისდისა მისისა დავითის ასულისა ოვსეთს გა
თხოვილობისა მიზეზითა: რ~ ოვსთა მეფისა შჴლი იყო, და გვარადცა ბაგრატოანი, რ~
დიმიტრი ძე გ~ი მეფისა რლ~ი დაშთა ოვსთა, მეფის ქალისაგან, მის დიმიტრის მეე
ქვსე ნათესავი იყო ძეთაგან მისთა, და რუსუდან უშვილო იყო: და იგი მოეყუანა აღ
საზრდელად სახლსა შინა მისსა ყრმა ფ~დ შვენიერი: ვ~ა ჰშვენის მეფეთა შჴლსა
და იხილეს მუნ მიმავალთა, რ~ მოყმე იყო ნაკვთად კარგი, ბეჭ ბრტყელი პირად
ტურფა, და ტანად ზომიერი: და ორთავე კერძთა გვართაგან საჵელმწიფო: სხვით კვლა
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ზრდილობით კეთილად ზრდილი და წვრთილი მჵნედა ძლიერი, რაინადობითა და
მშვილდოსნობითა უსწორო, ტანითა ახოვანი, და ყოვლითურთ სრული სიკე
თითა: ამისი ინებეს სიკეთითა ჩეულისა ყოველთა შეერთება თამარისა, და საქმე
ღ~თსა მიანდვეს: ჰკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს, მკვიდრ
თა ამის სამეფოსათა იგი: განაღამცა ნების დამრთველი ვაზირთა და დიდებ
ულთათანა შეწევნითა მომხს~ნებელნი მოაჯე ექმნნეს თამარს და ეტყოდეს: უკე
თუმცა არა იყო ზენა განგება ამისა მოქმედებასა შინა: ჰხედავს შარავანდედო
ბა თქვენი თუ ვიეთნი, და რაოდენნი, რაოდენგზის მოყმენი შვენიერნიდა, დიდებ
ულნი შჴლნი ჵელმწიფეთანი ბერძენთა და ჰრომთანი სულტანთა და სკვითთანი
სპარსთა და ოვსთანი მცდელნი, სამართალთაებრ უკუნ არღვივნა ბრძანებამ
ან ღ~თისამან: რ~ თჴნიერ ნებისა მისისასა ვერარაჳ სრულიქმნების: მაშინ
თამარ მინდობილმან მამის დისა მისისამან, რ~ მშობლისა სახედ ჰმორჩილებდ

ის ბრძანებასა მისსა, და დიდებულთა, და დარბაისერთა, და ეპისკოპოზსთა განზ
რახვითა, ესრეთ თქვა მბრძანებელმან: მოწამე არს ჩემდა ღ~თი, არაოდეს ყო
ფილა გულსა ჩემსა წადილი ქმროსნობისა, და ქორწინებისა: არცა პირველ,
და არცა აწ: თუმცა ვინმე იყო ვინმე მკვიდრი საყდრისა ამის ჩემისა, რ~ი მერწ
მუნა პირველ ღ~თისაგან, და მერმე მშობელთა ჩემთაგან: და აწცა ამისი ვარ
მოაჯე: მაშინ არ მიმშვებელთა ამისთა ჰკადრეს დედოფალსა რუსუდანს
და წარვიდეს დიდებულნი ამერნი და იმერნი, და წარმოიყუანეს დედოფალი
და გაზრდილი მისი რჩეული ღ~თისა დავით: და მოვიდეს სრასა დიდებისასა, სან
ახებსა ტფილისისასა, და მუნ ქმნეს ქორწილი შესატყუისი და შემსგავსებული,
ჵელმწიფობისა და შარავანდედობისა მათისა: ვინათგან დედოფალი რუსუდ
ან ყოვლითა სიბრძნითა აღსავსე მოქმედებდა: და აქეთ ბაგრატოანთა გვარზეო
ბითა იწყებდა რიგთა სახლისათა: და ქვემოთ ხვარასნისა და ერაყისა სულტან
თა სძლობისა გამეცნიერებული მუნებრივითა სახიობითა და შვებითა მოქმე
დებდა: მშვებელნი იშვებდეს, და გლახაკნი განმდიდრდებოდეს: მოვალნი
ვალთაგან განთავისუფლდებოდეს: ობოლნი და ქვრივნი ღონიერიქმნებო
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დეს და ეკლესიანი აღყვავდებოდეს იყო ზმა მგოსანთა და მუშაითთა და სახიობათა
მჭვრეტელნი იყო რაზმთა სიმრავლე ჯალათი შემდგომად ამისა შემოვი
დეს ტფილისად და დასხდეს ტახტბედნიერნი ორნი მნათობნი ორნი მზენი გან
მანათლებელნი ყოველთანი და განიხარეს ყ~თა დიდთაგან მცირემდე ყ~ნ ერმან და
ცხოვრებისა ნიშანი მაშინვე იხილვებოდეს მათზედა იყუნეს ლაშქრობანი გამარ
ჯვებულნი ზემოთ და ქვემოთ და არასადავინ ჩნდა წინააღმდგომი ესე დავით წე
ლიწდისა მოქცევამდის ესრეთ წაეჯობინა ყოველსა მშვილდოსანსა ცხენოსანსა
და მკვირცხლსა მოასპარეზესა მწიგნობართა და ყ~თა ნასწავლთა ჵელითა სიკეთი
თა ვითა დღეს ჩანს, რ~ლ შინათვინ ყოფილა ამისი მსწავლელი, და თანა მოსწავლე,
და თუ გარეთთა ქვეყანათა მოსრულა: ვერავინ სადა გამოჩენილა მისებრი:
მაშინ მოკვდა ქართლისა კ~ზი ჭყიონდელი მწიგნობართ უხუცესი, ქართვე
ლი მირიანის ძე კ~ზი მიქელ, რომელსა აქვნდა სამთავისიცა: და არავინ შეწუხნა
მისთჴს: არცა დიდი, და არცა მცირე: რ~ ყ~ნი სძულობდეს მას: ხ~ თამარ ევედ
რებოდა ღ~თსა და იგონებდა თუ, ვის მიანდოს დავით და სპა თჴსი, და განსაგებელი
სახლისა თჴსისა: რ~ლისათჴსცა არა ჰრცხვენა ღ~თნ: ა~დ აღავსო სიბრძნითა
და მეცნიერებითა: და მიმოიხილა ყ~თა ზედა სამეფოსა თჴსისათა მთავართა, და გა
ნიცადნა გონებისა თვალითა, და მიანდო ღ~თსა საქმე: მოიყუანა ანტონი გნოლისა
თავის ძე გარესჯით, რლ~ი პ~ლ ჭყონდიდელი იყო: და მიქაელ კ~ზმან მას მისტაცა
მოძმაცვით: ვიეთმე მეფისა განმზრახთათა ესე მოიყანეს, ნანდვილვე კაცი ღირსი
ქებისა, მართალი წრფელი უმანკო სახიერი: მდაბალი მოწყალე ყ~თა პატრო
ნის ერთგული, და შემეცნებული საურავთა ეკლესიათა მონასტერთათჴს:
რადღა საჵმარარს თქმად თჴთ წამებენ ქმნილნი მისნი ყ~თაგან ვ~ა მღვიმესა
და კლარჯეთს მისმიერ ქმნილსა, მონასტერსა და ყ~თა ადგილთა შვიდთავე საემფო
თა და დიდებულთა განზრახვითა ესე დასვეს ვაზირად: მისცეს ჭყონდიდი, სამთა

ვისი, კისისჵევი, და მწიგნობართ უხუცესობა: რ~ მართალსა უკეთუ უბრკმეს
არავე დაეცეს: ამიერითგან იწყეს განზრახვათა კეთილთა სამეფოსათჴს, და ერი
სა უმჯობესთა: შემდგომად ამისსა მოესმა, ვ~დ რუსი იგი ძნელბედი, და
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სვე უსვეო წარმოსრულარს კოსტანტინუპოლით, და მოსრულა ქვეყანასა ეზინკისასა,
და კარნუ ქალაქისასა: პირველად მიერთო გუზან პატრონი კლარჯეთისა და
შავშეთისა
რლ~ი ძველთა მეფეთა, და ტაოელთა დიდებულთა ადგილსა, შეეწყალა მეფესა
დადაედ
გინა აქეთბოცო სამცხისა სპასალარი, დიდად შეწყალებული პატრონთაგან სხვითა მე
სხითა დიდებულთ აზნაურითურთ, თჴნიერ ივანე ციხის ჯვარელისა, რ~ლსა
ყვარყვარეცა ეწოდების, ესე დამაგრდა თჴსით მოკიდულითურთ, ვითარ გვარეუ
ლდცა ითქმოდა ერთგულობა ამისი რ~ლ ბაღუაშსა ზედა უერდგულა პანკრატს
ვარდან დადადიანი მსახურთუხუცესი: აქათ პატრონი ორბეთისა დაკცნისა, და
ლიხთ: იქით ნიკოფსამდის უცილებლად ქონებისა, მას შეეყარა ყოველი სვანე
თი, აფხაზეთი, საეგრო, გურია, სამოქალაქო, რაჭა, თავკვერი, და არგვეთი, და მო
მრთველმან სანიგთა, და ჯაშმათაგანმან, იფიცეს რუსისა გამეფებისა, და მისისა
მეფეყოფისათჴს დიდებულთა და ლაშქართა მის ქვეყანისათა: ამისთჴს განჰკვირ
დების დ~თ და იტყვის: მე ვსთქუ განკვირვებასა ჩემსა, რ~ ყ~ლი კაცი ცრუ არს:
რ~ რ~ლნიცა უფრო შეწყალებულნი, და უმეტესად განდიდებულნი იყვნეს პა
ტრონთაგან, და თჴთთამარისგან, მათ ქმნეს უმეტესი განდგომილება, და იგინი
მიერთუნენ რუსსა, ვერ გულისხმაყვეს რ~ არცა ძველთა ჟამთა შ~ა, და არცა ახალთა სადმე სმენილარს, უკეთუ სადმე ქმნილიყოს ნებსით, ანუ უნებლიეთ,
განდგომილება მეფეთა, დაწყებითგან სოფლისათ არასადავისუხილავს თუ
მცა წარმართებოდეს, ანუ გამარჯვებოდეს პატრონთა ზ~ა: გარნა თუ სად
მე ქმნილარს განდგომილება, ეგრეთცა სახლისა მის თჴსთა და ნატამალთა მი
ზეზითა ქმნილარს: გაუგზავნეს ლაშქარნი გუზანს, და მუნით წარმოვიდეს
რუსი, და მისი ლაშქარნი: და შეყრილთა მიმართეს სამცხეს, და მიეგება ბო
ცო, და ვინცავინ მისნი იყუნეს მიმდგომნი: გარდავლეს მთა და მიმართეს და მივიდ
ეს გეგუთს და დასვეს ტახტსა ზ~ა სამეფოსა: ჶი ღაღადი დიდი და განსაკრთო
მელი კაცთა ცნობისა და გონებისა: ვინა ანუ ვისთანღა მოსაყდრე საყდარსა დავი
თიანსა: მაშინ თამარ მყოფი ქალაქსა ტფილისასა, ამა უაზროსა და უცხოსა
საქმისა, განჰკუირდა, და პ~დ მიხადა ზენასა ჩვეულებისაებრ შეწევნასა და მოწ
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ყალებასა, მერმე უბრძანა ყ~თა ერთგულთა: ვინაცა შემოკრბეს სპასალარნი
და დიდებულნი, ერეთით, კახეთით, ქართლით, სომხითით, და განკვირვებულთა
ამა საქმისათა, ჰკადრეს და მოახსენეს მათგან არა ნებისა დართულობაჳ: და ვ~ა შე
აჯერეს უმათოდ ქმნილება ამა საქმისა, მჵეცებრ განჵნდა გული მათი ერთგუ
ლობისათჴს, და თავისა საწამებლად დადებისა პატრონთათჴს. თამარ ჵელითა სა
უფლოთა, და სიტყჴთა ოქრო ნეკტარითა მართლიად იკითხვიდა მიზეზსა მკვიდრთა
მისთაგან, ოდესმე თეოდორე პატრიარხსა, და ანტონი ქუთათელსა რ~ი იგი ოდენ

დაშთა მას ჟ~ა ერთგულად ლიხთიმერით ვ~ე სისხლთა დათხევამდე, და სხვათა ეპისკოპოსთა გზავნიდის ოდესმე შინაურთა ვაზირთა ეჯიბთა და მესტუმრეთა,
და მათგან ვერას პირის მპოვნელი: კვალად შეკრბა კრებული ღ~თისმბრძო
ლთა და იზრახეს ზრახვა ბოროტისა, და აღიღეს მახვილები, და პატრონს ქ~ს შემოსი
ლსა ზედა ნახევარნი თჴთ მეფე საგონებლითურთ, და გარდამოვიდეს მთათა
ლიხთისათა ამოსწყვიდეს დააღაოჵრეს არენი ქართლისანი: მოვიდეს ნაჭარმა
გევამდის და გორამდის, და ნახევართა დადიანთა და ბედიანთა წინა წაძღო
მითა გარდაიარეს რკინის ჯვარი: და ჩავიდეს ციხის ჯვარს და დაწვეს ქალა
ქი ოძრჵე: და მუნ შეიყარნეს ბოცო და მესხნი ვინცღა იყუნეს მიმდგომნი
მისნი: და განმგებელთა ესე ვითარისა ღ~თისა უკითხავად, არა შეიშინეს სას
ჯელისაგან ღ~თისათა, არცა პატრონისა ღ~თივ დაცულისაგან, რომელსა ჰფა
რვიდა ჵელი საუფლო, და უძღოდა მკლავი მაღალი: რ~ გააგეს აღება ჯავახეთ
ისა, თმოგვისა, დაახალქალაქისა, კ~დ თრიალეთისა, და სომხითისა: და ვინათგან ქუ
რდვაჭარს იქით გასდგომოდავე ყ~ლი სომხითი: ივანე ვარდანის ძე პატრონის
გაგისა: მააყ პატრონი კაიწონისა: კაენი თჴთ ვარდანისი: სხვანი თჴთ მის
ქ~ყანისა აზნაურნი, და აზნაურშჴლნი: თჴნიერ ზაქარია ვარდანისძისა: იგი
კაცი ერთგულიიყო და ჭაბუკი გამოცდილი ამათ ყ~თავე აგარათა შეყრა გააგეს
და მუნიდაღმა მათდა ზემო ქართლისათა მყოფთა კართა ქალაქისათა ერთად
შეყრა ინებეს სადა იგი იყო მზე მზეთა, და ნათელი ნათელთა, ტარიგი უმანკო
მსგავსი ძალისაებრ მისისა ქ~სი: მშვიდი დავითისებრ გონებითა, მინდობილი
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ზენასა მის განგებისა, და სასოებისა მქონებელი: მაშინ უბრძანა ამირ სპასალარ
სა გამრეკელსა ოთხთავე მჵარ გრძელთა: და სხვათა თორელთა ზემოთა და ქვემოთა
წარსლვა და მიგებება წინა ქ~ყანასა ჯავახეთისასა, და მუნვე ცნობა ძალსა მათსა, და
მივიდეს მტკვარსა ზედა იგინიცა მუნვე მისრულიყუნეს, და მოესხნეს მესხნიცა
ერთგულად დარჩომილნი, და აქათ ესენი მისრულნი მტკვარსა ზედა, და იგინი მუ
ნით ჵიდსა ზედა, შეიბნეს და შეიქნა ომი და სროლა, მას დღესა სიღამემან, და წყლი
სა შუაყოფამან განყარნა: და ვითარ შეღამდა შეიყარნეს, და ზრახვა ყვეს ვ~დ ვხე
დავთ მჵეც ქმნილებასა ამათ ლაშქართასა. და რ~ არა გვაქვს ძალი და ღონე შებ
მისა: აწ მივრიდოთ სიმაგრის კერძ და მუნით და ღონით რითმე ვეცადნეთ ღალ
ატსა და ძლევასა: გარნა რ~ი ძლევასა და სიმჵნესა მისცემდა თამარის კერძ და იღვწ
იდა ღ~თი მისთჴს: მან ამცნო გულსა თამარისსა რათა დაუყოვნებლად შებმა უყ
ონ, და დევნა წინააღმდგომთა მისთა: განვლეს მტკვრის ჵიდი, დამიმართეს მთასა
განძად წოდებულსა, ღონედ სიმაგრისა საძებნელად, და ვერცაღა მუნ დადგეს,
გარიდეს და მიიწივნეს ველსა ნალისასა, და წყალსა სინგრისასა თმოგვს, და ერუშე
თს შუა, მუნ შეიქნა ომი ვითა ხვდებოდა რჩეულებასა იმერთა და ამერთა მოყ
მეთასა, რ~ი კმა იყო ძველთაგანცა გოლიათთა და ჭაბუკთა ომად: რომელთა ზ~ა
მოვიდოდის სიმწვავენი, და მკვეთებელნი ისართანი, მფეთებელნი ჵრმალთანი, და
მხეთქებელნი ოროლთანი, და განგრძობასა შ~ა ომთასა, მიეცა ძლევა მოყმეთა თა
მარისთა, და გაქცეულნი რ~ლნიმე დაიპყრნეს, დაჵოცნეს, და დაატყვევეს, და ამათ
არარაჳ ევნო, არცა სიკვდილითა, არცა დაკოდითა: თჴნიერ ივანე სარგისის ძე

დაკოდეს, და შემოიქცეს მხიარულითა პირითა და განათლებულითა გულითა თა
ვისუფლად, უდევნელ იყვნეს იგინი, რლ~ნიცა გარდაიხვეწნეს შემზინებისა და
პატრონისა არ დაკლებისათჴს: და მოვიდეს წ~ე ღ~თივ გვირგვინოსნისა, და ჭტ~დ
მეფეთ
მეფისა, და მიმცემელმან ჯეროვნისა მადლობისამან ნახნა თჴსნი მოყმენი პირითა
ბრწყინვალითა, და გულითა სახიერითა, და თვალითა ტკბილითა: ვინაცა ცნეს ესე
პ~ლ მახარობლობისა მოსლვითა ზრახვა ყვეს რლ~ნი მყოფიყვნეს ჭიაბერი, მანდა
ტურთუხუცესი, და ჲერნი, და კახნი, დიდებულნი თავადნი, თანა დართვითა ყივ1-27 სტრ., 285
ჩაყთათა შეყრილთა ქართლისა ერისთვისა და ქართველთა დიდებულთა წინა
ძღომითა, და თვით მეფისა სვანისათა დასხმა ქართლს მდგომთა რ~ლთათანა
მირთულ
იყუნეს ვიეთნიმე ქართველნიცა, და სიმრავლე ყოვლისა კავკასიისა და მთიულებისა,
დავითარ აგრძნეს ამათ ამოწყვედა და გაქცევა მათ კერძოთა ზემოთა ლაშქართა,
მსწრა
ფლ იჵმიეს ამათცა გაქცევა და გარდავლა ლიხთა, შემოიქცეს და მოვიდეს წ~ე თამარი
სა, ჰკადრეს გასვლა სომხითით, და მიმართება ურჩთა და განდგომილთა მეფობისა მი
სისათა, და დამორჩილდა ქ~ს შემოსილი ჵელმწიფე შემეცნებული ღ~თისა წყალობა
აუ
რაცხელობათა: ვინა უწყოდეთა ესეცა რ~ლ წყალობათა დამოხედვათა ღ~თისათა
სივრცე
აურაცხელარს დადიდ ფ~დ: რ~ კეთილთა და სახიერთა ნიშთა სიმრავლითა, და
ძლევათა
მინიჭებითა განამდიდრებს: ვ~ა იტყუის ბრძენთა შ~ს პლატონ, ვ~დ კეთილი
კეთილთა
თჴს არს კეთილ, ვინა იგივე კეთილი ბ~რტთათჴს ბ~რტ: ხ~ აწ ჵამს და უფროსღა მა
რადის გაგონება ნათქვამთა ამათ: დაუწყებად და ხედვად ზენათა წყალობათა მონიჭ
ებათა რ~ა მარადის მოუკლებელად იყოს ჩვენზედა ესე ვითარნი წყალობანი და
მოხედვა
ნი ღ~თისანი: ხ~ ვინაცა ცნეს განდგომილთა შერისხვა ღ~თისა მათზ~ა, თჴთ რ~ნი
მე დამგდებელიქმნეს ციხეთა და სიმაგრეთა, და უწინარესსჯულისანიცა: ვინათ
გან თამარსა ზედა ესე ვითარი საქმე იკადრეს, რ~ლნიმე მოვიდეს ყელსაბელ მო
ბმულნი, რ~ლნიმე მკვლელექმნეს თავისა ბიძასა, და მუნცა იქმნა ჩვეულებრივი
გამარჯვება, და შემოქცეულნი დადგეს ჭალასა აგარათასა: შეიწყალა ზაქარია
ვარდანისძე და უბოძა გაგი ქურდვაჭრითა განძამდის, მრავლითა საკუთარითა
და მრავლითა სანახევროთა ქალაქებითა, ციხეებითა და სოფლებითა შეიწყალა, და უ
ბოძა სარგისს ძესა ივანეს პირველობა მსახურთ უხუცესობა ჵელშინაური: და
საპატიო კაცნი* <note>*კაენი,</note> და კაიწონი, გელაქუნითა და სხვითა მრავლითა
სახარჯოთა, და ქა
ლაქთა ციხითა და ქვეყანითა შეიწყალნეს: და დალოცნეს სხვანიცა მრავალნი დი
დებულნი შეიქცეს და მიმართეს სახლად მათდა ნაჭარმაგევს, და ლიხთიმერთა

დიდებულთა შეცოდებისა მათისა შენდობისა მოაჯეთა ითხოვნეს ცხოველნი ხატ
ნი, და თჴთ დედოფალი რუსუდან მათშუა საყოფელად, და კ~ზი მანდატურთუხუ
ცესი: და სხვანი ეპისკოპოსნი შინაურითურთ სახელდებულნი ვინაცა გარდამოვი
1-27 სტრ., 286
დეს სვანნი დიდებულნი, და გარდამოატანნეს რუსი მეფე ყოფილი, და მისცა დედო
ფალმან სიმტკიცე ყოველთა მუნ მყოფთა: პ~დ რუსისა უვნებელად გაშვებისათჴს: მე
რმე მის ჟამისა არას შეცოდებისათჴს, არცა შენანებისა და გარდაჵდისა: და წარმოძღვა
ნვითა დედოფლისათა მოვიდეს ნაჭარმაგევად: ვინაცა რუსმა ითხოვა ივანე
მისანდობელ
ად და წარვიდა მასვე მისსა სვეუბედურსა გზასა, და შეიქნა მშვიდობა, და სიხარული,
და ე
რთობა: სიხარული რ~ი არაოდეს ვის უხილავს, და სიტყვისაებრ საწ~წყლოსა ერთბ
ამად მოვიდეს ლომი და ჵარი, და იხარებდეს ვეფხი თიკანთათანა, და მგელი
ცხვართათ~ა
და განდიდნა სახელი თამარისი ყოველსა ზ~ა პირსა ქყ~ანისასა: ხ~ ლაშქრობდა
დავით
ბრძანებითა და გამორჩევითა თამარ სვე ალექსანდრიანითა: და ემარჯვებოდა ყოველი
განგებითა და შეწევნითა ზეგარდამოთა: ამას შინა მიიცვალა გამრეკელი ამირ სპა
სალარი: ესე ყოველთა იგლოვეს, და დიდად დაუმძიმდათ და თმოგვისაგან კიდე არა
რაჳ დააკლეს შჴლთა მისთა: მაშინ უბოძეს ამირ სპასალარობა ზაქარია
მჵარგრძელსა ძესა სარგისისა ამირ სპასალარისასა, მჯდომსა სომეხთა მეფისა ადგ
ილსა, პატრონსა ლორისასა, მოუმატეს ქალაქიცა რუსთავი მოყმესა, ღირსსა სპას
პეტობისასა, და ჭიაბერსა მანდატურთუხუცესსა, მოუმატეს და უბოძეს ჟინვა
ნი ქალაქი, და ციხე მრავლითა მთეულეთითა: და შეიწყალეს და დალოცეს
ვარამის ძე: და უბოძეს თმოგვი, და ქვემოთ წირქვალელნი ზარტაიჭისა ძენი გრიგო
ლისძენი, ჭიაბერისძენი, და მახატლისძენი: და თავნი კახეთისანი, თორღაისძენი, და
შეიწყალნეს თჴთოეულნი თჴსითა წესითა, რ~ლნიმე ახლად დალოცვითა და რო
მელნიმე მომატებითა, და ეგრეთვე ქართველნი, სომხითარნი, თორელნი, მესხნი,
და ტაოელნი: ვინაცა გუზან პირველვე წარმწყმედელი თავისა თჴსისა: აწცა განდგა
და გაიტანა ტაოს კარი ვაშლოვანი და სხვანი ციხენი მრავალნი, და წარვიდა ქ~ყანასა
შაერმანისასა: მაშინ წარავლინეს სარგის თმოგველი, და კახა სამძივარი სხვითა აზ
ნაურშვილებითა რ~თათანა იყო მეღვინეთუხუცესიცა სეფე შვილად კლარჯეთი
სა: ხ~ განვიდეს მთასა კოლისასა მოვიდეს და მოეგებნეს წინა ფანასკენტელი
ზაქარია, და ძინელნი ყრმანი კარგნი პატრონისაგან შეწყალებულნი, შეყრასა
ვე თანა ცნეს გუზანისშვილისა და შაერმენისა ლაშქართა მოსვლა გუზანის ცოლშჴ
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ლისა წარსასხმელად, და ციხეთა შინა თურქთა შეყენება, დაღაცათუ ლაშქარ
ნი დიდნი იყუნეს, და თორმეტისა დროშისა პატრონნი, და ესენი მცირენი: ა~დ სა
სოებითა ქ~სითა, და სიმართლითა, და სვე უძლეველითა თამარ ღ~თივ დაცული
სათა: შებმაუყვეს დაარა დარიდნეს სიდიდესა და სიმრავლესა მათსა, სიმჵნითა
და სიქველითა მათითა, და დიდი ძლიერი ომი გარდაიჵადეს: და ბოლოდ გააქცივ

ნნეს იგინი, და ამოსწყვიდნეს, და გუზანის დედაწულნი ჵელთიპყრნეს და შემოიქც
ეს მშვიდობით: აღიღეს ციხენი და სიმაგრენი, და კ~დ აგნეს ამავე სამეფოსა, და
მოიწივნ
ეს წ~ე თამარისსა, რ~ნ მიჰფინა წყალობისა ნათელი, და გარდაიჵადა მადლი კე
თილად მოჭირვებისა, და სიმჵნისა მათისათჴს: ესე ვითარსა წყალობასა შ~ა ღ~ისა
სა იშვებდა ერი ქრისტიანეთა: გარნა წუხდეს და იურვოდეს უნაყოფოებისათჴს
თამარისა: ა~დ ღ~ნ რ~ნ მოხედნა პ~ლ მანოეს და აბრაამს, და მდედრთაცა ანნას, და
ელისაბედს, არა ყოვნა, არცა აქა: რ~ შ~დ მცირედისა ჟამისა დაორსულდა თამარ
და ცნეს რა ესე ყ~თა, იწყეს ლიტანიობით ვედრებად ღ~თისა მარხვითა ლოცვითა
და ცრემლითა რათა მისცეს ღ~თნ შჴლიწული, რ~ი ესე იქმნაცა, და იყუნესრა
დავანებულ ტაბაჵმელას, მუნ შვა ძე პირმშო ყოვლითურთ მსგავსი პაპისა,
და უწოდა სახელი ახოვნისა მამისა მისისა: გიორგი რომლისათჴსცა ყუა
ვილი უკუდავთა ნაწილთა აღმოგვეცენა, ქ~კს ოიბ: ამას ესე ვითარსა მოხედვასა
შინა ღ~თისასა, და პირველსა დარჩომასა თამარისასა, დააღმოშობასა ძისასა რამცა
თქმად ეგებოდა სახე სიხარულისა, ანუ მადლობისა ღ~თისა ყოველთა მიერ, ესე
თქმად შეუძლებელარს: იხარებდეს იშვებდეს და იმოთხვიდეს სამოთხესა
შ~ა ამის საწუთოსასა განმათავისუფლებელნი ტყვეთანი, შემწირველნი ეკლე
სიათანი: მწირვებელნი მღუდელთანი, და მიმცემელნი მონაზონთანი: მოღვა
წენი გლახაკთანი: ერთბამად ადიდებდეს ღ~თსა მწყობრნი ეპისკოპოსთანი, და
სამღუდელოთა კრებულთანი, და დასნი შჴდთავე სამეფოთა სპათანი: და თჴთ
დედოფალმან რუსუდან, და გაზრდილმან მისმან მეფემან დავით, და დამან თა
მარისმან, და ყოველთა მყოფთა ამის სამეფოსათა, მსგავსად მოგვთასა იწყეს ძღნობად
და მინიჭებად ნიჭთა ურიცხვთა: ხ~ ცნეს რა ესე ბერძენთა მეფეთა, და სულტან
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თა, ათაბაგთა, და ამირათა სპარსეთისათა, წარმოავლინნეს ნიჭნი, და განძნი კმა სა
ყოფელნი: და შ~დ წელიწდისა კ~დ დაორსულდა, და შვა ასული შემსგავსებუ
ლი თჴსი და უწოდეს რუსუდან ძე თამარისი: რომლისათჴს კ~დ უფროსი
სიხარული შეიქმნა ყოველთა ზ~ა, და უმეტეს გარდაემატა ქ~ყანა ბედნიერობითა
და ყოვლითა კეთილითა და გამარჯვებითა ლაშქართათა რ~ლ არაოდეს ქმნილ იყო
ბაგრატოანისა: პირველად შემყრელთა ბედსა და სვესა ზედა ლაშასა, რომელ
განმანათლებელად სოფლისა ითარგმანების აფსართა ენითა: მიმართეს ბარდა
ვად დიდად და ძველად ქალაქად და ამომწყვიდეს რანი: და გამოიღეს დიდ ძალითა
ომითა პირველისა ნებროთის ძისა ჰაოს შჴლისა ბარტოსის მამული: და აღივ
სნეს ტყვითა და საუნჯითა აურაცხელითა: და ათავისუფლნეს სამი ბევრი ტყვე
დღეგრძელობისათჴს თამარისა: და ძისა მათისათჴს, და მუნითრა წარმოვიდეს
არღარა შეისვენეს, არცაღათუ თვე ერთ, მსწრაფლ წარვიდეს დაილაშქრეს
აზრუმს კარსა კარნუ ქალაქისასა: და მუნიყო სიმრავლე ომთა, და წყობა ძლიე
რი, და ხეთქება აბჯართა რ~ლისა მეშველად იყუნეს სურმანელი კარული, სპე
რული: და შიგნით სალდუხის ძე ნასრადინ, და ორნი ძენი მისნი ლაშქართა სი
მრავლითა, ქვეითითა და ცხენოსნითა: და ცისკრის ბინდსა მისრულთა და დაიწ
ყეს ომი: და ღამისა ბინდმან გაჰყარნა, და ვითარ გარდაჵდა ღამე იგი მოვიდეს ლა

შქარნი დაუთვალავითა და მიუწდომელითა ალაფითა შიგნით მყოფნი ვ~ა მჵეცნი
იღრჭენდეს კბილთა მათთა, და წვერთა იფხვრიდეს: ჰხედვიდესრა ცოლთა და
შვილთა მათთა ტყვე ქმნილთა, და ჯოგისა და რემაებისა მათისა იავარ ქმნილ
თა: ესრეთ ცრემლოდეს და გოდებით იტყოდეს, ვინა იქმნა ჩვენზედა ესეოდე
ნი შერისხვა: რ~ არაოდეს გვიხილავს ჩვენთა სანახებთა ტომი ქ~ეანეთა: და ვ~ა
განთენა: შეიქნა ცემა ბუკთა და დაბდაბთა, და ზეიმი ქალაქსა შინა დაასკვნეს
დათხევა სისხლისა მათისა: და განწირნეს თავნი მათნი: გამოვიდეს ბჭეთა ქა
ლაქისათა, და გააწყვეს რაზმი ქვეითთა და ცხენოსანთა: და წარმოდგეს ბანთა და
შუკათა ზედა ისრის მსროლელნი, და ქვის მტყორცებელნი: და ვითარ იხილნა მე
ფემან დავით სპათა მათთა გულმყარად გამოსვლა მათი: ითხოვეს საჭურველნი
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და აღსხდეს ჰუნეთა ზედა, და აღიხვნეს ოროლნი: და პირველსავე ზ~ა მისვლა
სა დასტეხნეს სახედ მეხისტეხისა, და აღიხვნეს კარნი ქალაქისანი: და ასწყვიდეს
პირველ გამჵეცებულნი იგი, და წარიქცინნეს წინა, და ურთიერთას მოსრვიდეს
სიმრავლისაგან და ტენებისა, და სირცხვილეულნი ცოლითა და ხადუმთა მათთაგან
საკიცხელ და სანერწყველიქმნნეს მათ მიერ: აგინებდეს და ბასრობდეს მოჰმედს
მოციქულსა მათსა და ჰსჯულისსდებასა მისსა: მაშინ შემოიქცა მეფე დ~თ, და
ლაშქარნი მისნი მოვიდეს მოხარულნი ქვეყანადვე თჴსად მუნით ძლევა შემოსი
ლნი წ~ე თამარისა ნათელბრწყინვალისა, და ძისა მისისა საშოთმთიებისა აღმობრწყი
ნვებულისა: ხ~ მე მორიდმან განგრძობასა წყინობისამან მცონის დაგდებად
ღვაწლთა და წყობათა და მარჯვებათა უკანასკნელთა უმჯობესთა პირველისათა
აღიძრვის ენა ჩემი სიტყუად და მოთხრობად ესე ვითართა: ოდესმე ჟამსა ერთსა გან
ვიდეს შეყრილნი გელაქუნად: და ჩაიარეს ხაჩიანი, და ჩავიდეს ქვეყანასა ყარყ
რისასა, და მიუწიეს ბალყუნამდის, და მოარბიეს ყ~ლი არანი, და შემოიარეს კარი
განძისა: და შეიქნა კართა ზედა დიდი შუღლი: გაღანამცა გააქცინნეს, და შეიხ
ვეწნეს ქალაქად, და ყარყრით შანქორამდის ექვსი დღე იარეს, და არა რ~ი დღე
გარდასრულა თუმცა არა მოსწეოდეს ლაშქარნი, და არა შემობმოდეს, და ყოველგ
ან ძლევა ბრწყინვალე აჩვენეს და შემოიქცეს ესრეთ სიხარულითა, და მოვიდეს წ~ე
სიხარულსა ყოვლისა სოფლისასა: კვალად ლორიდაღმენ წარვიდეს ორნი ძმა
ნი სარგისის ძენი ზაქარია ამირ სპასალარი, და მსახურთუხუცესი ივანე, მორ
ბევად რაჵსისპირისა: და მუნითწამოსრულიყვნეს ლაშქარნი დვინელნი ბინჯნ
ელნი, და ამბერდელნი მეკობრობად და მზერად ქარავნისა: და ვითარ ცნეს ა
მათ და შეიყარნეს საშუალობასა გზისასა და ეკვეთნეს ურთიერთას და უფროს
ომისა, და მჵნედ ბრძოლისა საქებელიყო წამღებელი სულისა: სიფიცხე ქველო
ბისა მათისაგან აღვსებელი, და სახელოანი მოვიდეს წ~ე დ~თ სვე ამაღლებული
სა, და თამარ ღ~თივ დამყარებულისა: ამისსა შ~დ ჰკადრა კაენისა პატრონმან
ივანე მსახურთუხუცესმან დავითს დააწვია ლაშქრობად ძლით შესამართებე
ლსა სახელოანისა და დიდისა გელაქუნისა მოსარბეველად, და სპარსი ბაზირისა
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და გორალაუქისა: მაშინ გაჰყუა მოყმე დღითი დღე აღმატებული და წარმართებული

ომთა და ლაშქრობათა შინა, და ვ~ა მიიწივნეს და დაესხნეს, აღიღეს ტყვისა ჯოგისა
აქლე
მისა, ზროხისა, და ცხვრისა სიმრავლე შემსგავსებული ზღვის ქვიშისა, და სადაცა ვინ
ლაშქარნი, და მეშველნი თავთათავის დედაწულისანი გარდკიდნეს გააქცივნეს ამო
სწყვიდნეს და დაჵოცეს, ვინაცა სპარსი ბაზირისა არარად შემრაცხველთა სულტნისა
მოედანსა შ~ა, იწყეს სიხარულად დაასპარეზობად, რ~ლ ესეცა აროდეს ვისგან ქმნილ
არს არცა სმენილარს: ხ~ კ~დ არა მრავლისა ჟამისა ოდესმე იგივე სვე უბედური
რუსი ამის სამოთხისაგან ექსორია ქმნილი კაენისაებრ მკვლელი, არა ძმისა, ა~დ
თავისა
თჴსისა, ვერცაღა ნაიდსა ღირსიქმნა ხედვად და ყოფად, რ~ მოიშალა სამეუფოსა ქალა
ქისაგანცა კოსტანტინუპოლისა ყოფისაგან, და მუნითცა ექსორია ქმნეს: მივიდა ათაბა
გისა და მისგან აიღო არანისა ქვეყანისა სამყოფი შემსგავსებული უბედობისა თჴსი
სა: მუნიდაღმა შეიყარა ლაშქარი განძისა და არანისა და მოვიდა ქყ~ნასა კამბეჩისასა,
და შიგნით მინდორი მოარბიეს, და აღიღო სიმრავლე ტყვისა და ნატყვენავისა: მაშინ
ხორნაბუჯისა ბატონმან საღირ მახატელისძემან ცნა ესე, და შეიყარა მცირედითა
ლაშქრითა, და სამითა შჴლითა წამებად და დადებად თავისა თჴსისა, განემზადა, და
მი
ეწია, და არათუ ორნი ერთისათჴს ლაშქრობდეს, და ოცნი ორთათჴს: გარნა მანვე
სიმართლემან თამარისმან, დასცა რისხვა ღ~თისა უხილავი, და ვ~ა გედეონისგან
გასმი
ეს, მცირედითა მრავალთა ეწივნეს და გააქცივნეს ჩამოჰყარნეს დადაჵოცნეს: ვი
ნა სვე უბედო რუსი ძლით სამე განრომილი გარდაიხვეწა ორითა მონითა: ხ~ ეს
ეცა უწყებულიყავნ თქვენ ყ~თა მსმენელთაგან დაღაცათუ სამისოდ გაჭრით მჵეც
ქმნილთა, მჵეცებრ აჩვენეს ულმობელობა: გარნა იხილეთ თუ ვითარ სატურფოი
და მაღნინტებრ მომზიდველობაჳ აქვნდა მჵეცთა გულებისა: ოდესმე შარვაშეს ლო
მის ბოკვერი გამოეგზავნა მათმიერ გაზრდილი: და ესეოდენ დიდი და საზარელი
შეიქნა
რომელარცა ველური, და არცა შინაური არკადაც არავის ასმიეს: ესე რა~ჟს დარბ
აზს მოიყუანიან ესეთი აქვნდის სურვილი და ტრფიალება თამარ ღ~თივ განათლებ
ულისა რ~ლ მრჩობლითა ჯაჭვითა მიმო დაქცეულებამან კაცთა კიდებისამან ვერ და
იმჭირის ვ~ე თავი უბეთა არა შთაუდვის და ლოშნიდის, ვ~ა ძველოდესმე მეტაფრა
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სები მოგვითხრობს, და ოდესმე ძლით დაიმჭირიან, და ძლით დამაგრდიან: მაშინ
წყაროს მსგავსნი ცრემლნი გარდამოსთხინის რ~ი დაალტობდეს მიწასა: ამა
ესე ვითარსა მძლეველობასა მტერთასა, დამჵობასა ურჩთასა, და მჵეცთა მომდოვრე
ბასა ხედვიდესრა ყ~ნი, განისმა ზარი და შიში ყოველთა კიდეთა, აღმოსავალით და
და
სავალით, ჩრდილოთ და სამხრით, და ყნ~ი მორჩილობდეს, და ძღვნითა მრავლითა
მო
იკითხიან: ამას ჟ~ა მოიკლა ყიზარსლან ათაბაგი, აწ გასულტნებული მოლიდ
თა მიერ, და დარჩეს სამნი შჴლნი ფალავანდისნი მპყრობელად ყოვლისა სპარ

სეთისა: რომელსა მამისა და ბიძისაგან გაჰყოფოდეს ქვეყანანი ესრეთ უხუცესსა
ხუტლუ, ინანჩის ერაყით, ხვარასნამდის და ბაბილოანამდის, და შედეგსა ამირ
ბუბაქარ ადარბადაგანი სომხითამდის, და უმცროსსა ამირმირმან არანის გუ
რგანის ზღვით ვ~ე გელაქუნისა ზღვადმდე: ამას შ~ა ვ~ა არს წესი მრავალმთავრო
ბისა, შეიქნა შური და ჵდომა მათშ~ს: სძლია უშუალესმან ამირ ბუბაქარ, და იოტა
უფროსი ძმა, და დაჯდა ათაბაგად, და უმცროსი ძმა ამირ მირმან არანიდაღმან შარვა
შეს შეესიძა, და თჴთშარვაშეს, და მას ბალუყნ კართა ზ~ა დაესხა და გააქცივნეს,
და თჴთ დარჩა გადიდებული და განლაღებული ჟამადმდე: ხოლო ვინათგან უღონო
იქმნნეს შარვანშიანნი, დაამირ მირან, რ~ მას ჟ~ა შერისხვაცა მოიწია სახლსა ზედა
შარვანისასა, რ~ი შეაძრწუნებს ქვეყანასა, და შეხებით აკმოლვებს მთათა: შერყე
ვით შეარყივნა, და დასცნა ზღუდენი, და ციხენი შამასიისანი, და უჩინო იქმნეს ყო
ველნი მას შინა მყოფნი, რომელსა შ~ა წარწყმდეს შარვაშეს ცოლი და შჴლნი, და ეს
ერა ესმა და იხილეს მოიწია გლოვა უზომო, და მწუხარება მათზედა, რ~ იტყებდეს
თავსა, და ისხმიდეს ნაცარსა: რ~ არასადათიყო სასოება ხსნისა მათისა, გარნა მხო
ლო ოდენ ღ~თი, და მისგანვე პატივცემული, და განდიდებული დავით და თამარ: და
წარმოავლინნეს მოციქულნი შემოსახვეწლად ძღვნითა ურიცხვითა თვალითა
და მარგარიტითა ფას დაუდებელითა, და იაჯნეს შველასა და მოახსენებდეს ამ
ას ვინათგან ძალი აქვს ჵელმწიფობასა თქვენსა, და სიბრძნით განგებასა თქვენსა
მორჩილებასა ყ~ლი სვესა ალექსანდრიანსა, თქვენ თამარ ღ~თივ განბრძნობი
ლისასა, და სიმჵნესა და სიქველესა თქვენ დავითიანსა, და უებრობასა ლაშ
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ქართა თქუენთასა, აღება ყოვლისა სპარსეთისა: მაშა მოგვეცით ასული ნათელი, და
ბრწყინვალება შარავანდედობისა თქვენისა: და დასვით დედოფლად და პატრონად
ყოვლისა
სპარსეთისა: მაშინ არა მაღირსებელმან სიძობისა მათისამან, უბრძანეს იმედი შვე
ლისა, და ჵელის შეწევნისა: მასვე ჟამსა გასცეს ბრძანება, და წარავლინნეს შიკრიკნი,
და მალე მსრბოლნი წვევად და ჵმობად სპათა იმერთა და ამერთა: რ~ მას ჟ~ა ძმაცა ყივ
ჩაყთა მეფისა სევინჯი სავალათი აქა იყო სამსახურად დიდითა ლაშქრითა შეიყა
რნეს, და დადგეს დასოთა შინა, რლ~ისა სიმრავლითა აღივსნეს მტკვრის პირი, ალ
გეთის პირი: კციის პირი. და ქურდვაჭრისპირი: ესე ოთხნივე მდინარენი ტფილი
სით ყარაღაჯამდის: მაშინ მოვიდა ამირ მირან ფალავანდის შჴლი, და აღსართან
შარვანშე ყოვლისა რანისა დიდებულითა, და ალამითა, დადგეს ჵელმწიფენი სვე
სრულნი, და ღ~თივ აღმობრწყინვებულნი: ჭალასა აგარათასა: პატივსცეს და აღუთ
ქვეს აღსრულებაჳ ნებისა მათისა: აწვიეს და მოიყუანეს დიდითა პატივითა ზარი
თა: და დედოფალიცა რუსუდან: აქა რამცა სახე შემოიღებოდა: ანუ ვისმანცა გონება
მან და ენამან აღმოთქვა ქებანი ზართა და დიდებისანი: კარავთა და სარა ფარდაგთა
კოშკთა, და ფილოპოტთანი, მოკაზმულობანი და შემკობილობანი ბესელიელებრი: ა
ნუ სოლომონიენებრი ტაძრისა ღ~ისა რ~ლსა შ~ა იხილვებოდა აქაცა მსგავსი
სოლომონისი:
და უმეტეს სოლომონისი სიბრძნითა და ღ~თისმსახურებითა, და შვენიერებითა უმ
სგავსოთა, რ~ლსა მოესთლო სუნნელება და შვება სამოთხისა, და მოებუტკრა

ვარდბუტკობა ყუავილმცენარეობა, ასფოლონ ნარგიზოვნება, ივლიოს ველის
ნამორჩები: ანუ ვისნიმცა ქება მიხდომოდა დავითის მოყმისსა პირველთა გოლიათ
თა მსგავსისა ბაღათარისი და თარხანისი, მსგავსი ეფრემიანისი: და დიდებულ
თა ბუმბერაზთა, მოყმეთა ამის სამეფოსათა: და შეიყარნეს ზარითა გონებისა
ზარ განსაჵდელითა: დაშეიქნა დარბაზობა, და დასხდეს ტახტსა ზედა ოქროჭე
დილთა თჴთ თამარ, და დავით, და ძე მათი გიორგი: მადიდებელნი და მასახელებელ
ნი ყ~თა შარავანდედთა მპყრობელობისანი: პირველად რა გამოვიდეს ტფილისით
ქალა
ქით, მიეგებნეს წინა ოვსნი, და ყივჩაყნი ძველნი დაახალნი: შ~დ ამისსა ჲერნი, და
კახნი: და შ~დ ქართველნი: და კ~დ მესხნი თორელნი, შავშ, კლარჯ, ტაოელითურთ:
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შ~დ სომხითარნი: და კ~დ აფხაზნი, და სვანნი, მეგრელ გურიელნი: თანა რაჭა, თა
კვერ მარგუელითურთ, და თჴთ კარვისკარსა ჵელისუფალნი და შინაურნი: ხ~ ვინათ
გან შინაური და თჴსი იყო შარვანშა: პ~დ შემოვიდა იგი და თაყუანისცა, და მოიკითხა
წესისაებრ, და დასვეს თჴსსა ადგილსა: და შ~დ ამისსა მოვიდა ამირ მირან მამულად
ძმისწული სულტანისა, და შჴლი ფალავანდისი, და დედა მისი იყო ასული ინანჯა
ნისი ხვარასნის პატრონისა, და აწ ცოლი იყო ტუღრილ სულტანისა, და მოიკითხეს პა
ტივითა, დასვეს და შეიტკბეს ვ~ა შჴლი მოყმე კარგი და შესახედავი საყუარელიჱ მოას
ხნეს დიდებულნი ზოგნი სულტათა დაზრდილნი: ზოგნი ელდგუზისნი: და ზოგ
ნი შჴლთა მათთანი: ათაყუანნეს და მოიკითხნეს შესატყუისითა პატივითა: და შეე
ქნა სიხარული გულსა მათსა მიუთხრობელი, და ფიცით დაამტკიცეს დაიტყოდეს,
ვ~დ არაოდეს ნახულა კაცთა თვალისაგან, და არცა წაგვიკითხავს ძველთა წერილ
თა შ~ა გინა ახალთა, სახე თამარისი, და მსგავსი ქცევა ყოფისა მისისა: და მოეწონა
თჴთ მეფე დავით და დიდებულნი, და მოყმენი მათნი. და იტყოდეს სიხარულით, და
გულდაჯერებით გავიმაგრნეთ გულნი, და აღვიძარცოთ მწუხარება, რ~ ჭტ~დ ძალ
უძს ხსნა ჩვენი: და კ~დგება მამულადვე ჩვენდა: მაშინ ითხოვეს პური, და შ~დ
პურობისა დაიდვეს ნადიმი, სიკეთე და სიტურფე გამოუთქმელი, იყო სიხარუ
ლი, და ზმა მგოსანთა და მუშაითთა: განაღამცა დამოსნა ძვირფასითა შემოსილები
თა ორნივე იგი და ლაშქარნი მათნი: და დაყვეს მუნ მსგეფსი ერთი, და ჰქონდათ დღე
ყოველ სიხარული, და მათგან ძღნობა, და ამათგან ბოძება ნადირობა, და ბურთო
ბა, რლ~ისათჴსცა ითქმოდა ქება ამირ მირანისა, და დიდებულთა და ულამთა მის
თა: ვითა ერაყსა და ადარბადაგანს და ერანს ამათებრ მობურთალნი არ
დარჩომილარიან: მაშინ უბრძანა მეფემან. ამირ სპასალარსა მისსა ზაქარი
ას, და მსახურთ უხუცესსა იოანეს, და ერისთავსა ერეთისასა გრიგოლს, და სხვა
თა მოყმეთა, და ჩავიდეს მოედანსა: და მუნით ჩამოვიდა ამირ მირან მისითა დიდებ
ულითა და მონითა. და თჴთ თამარ საჭვრეტლად პირითა მით ბრწყინვალითა
ნათელ მფენითა, და ისლემნი დაჯერებულნი მეცადინობისანი, და მძლე მგონებელ
ნი თავისანი: მსწრაფლ იძლივნეს დ~თ მეფისა, და მისთა მოყმეთაგან, და შეიქ
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ცეს ძლეულნი, და დამჭმუნებულნი ამა სიხარულსა და შვებასა შ~ა ეკაზმოდეს, და
ემზადებოდეს დამსკვნელნი შველისანი, მოვიდეს და აცნობეს ათაბაგისა ნახჭვნიდაღ

მა შეყრა და არანს მოსვლა, რ~ ყოვლით კერძო შეიწრდეს სპარსნი, და უღონოებამ
ან მოიცვნა, მხოლოდ ერთიღა სასოება ცხოვრებისა მოიპოვეს: ესე იგი სიკვდი
ლითაღა ხსნა თავისა თჴსისა: ამისთჴს შეკრბეს ყოვლითკერძო შეთქმულებითა
შეიღებნეს სამოსელნი და პირნი, და მივიდეს წ~ე ხალიფასა აუწყეს თჴსი ჭირი,
და აწვევდეს რათა უბრძანოს ყოველსა სპარსეთსა შეწევნად მათდა, რომელ ესე ჰყო
ხალიფა: განახვნა ძველნი საგანძურნი, და იდუმალ წარავლინნა კაცნი ყოველსა შ~ა
სპარს
ეთსა, მისცა ოქრო აურაცხელი რათა შეკრიბონ ყოვლით კერძო ლაშქარი ურიცხვი
და მისცა ბრძანება, რათა რომლისაცა სამთავროსაგან სპარსთასა არა წარმოვიდენ
თჴთ მათ ზედა მისვლით იავარყონ: ხ~ ესე ესრეთცა იქმნა, იწყეს ამომართ რომ
გუიაროს და ინდოეთისა, და ქვემოთ სამარყანამდის, და დარუბანდამდის შეკრიბა
ესოდენ ვითარ არცა რიცხვი იცოდეს, და ვერცა ერთსა თემსა დაეტეოდეს შეკრბეს
ადარბადაგანს, და მაშინღა გაამჟღავნეს წაკიდება თჴსი: რ~ დროშაცა თჴსი წარმო
ეცა ხალიფას, რომლისა თავსა იყო ოქრო ათასისა ხალიფაურისა: ესმა ესე ყო
ველი თამარს, და მოუწოდა ყ~თა ვაზირთა თჴსთა, და შეიქმნა გამორჩევა: უბრძანა
ჭყონდიდელსა ანტონის, არა ავითა გულითა, არცა დედაკაცურითა სიტყვითა, ა~დ ეს
რეთ უბრძანა: ისწრაფეთ დაწერად და მამაცურითა სიტყვითა მიმოდასდევით
ბრძანება, რ~ა მსწრაფლ შემოკრბენ მჵედროობა: და კ~დ მიუმცენით ყ~თა ეკლესიათა,
და მონასტერთა რათა დაუცადებელნი ღამისთევანი და ლიტანიობანი აღესრულ
ებოდინ ყ~თა ადგილთა: და წარგზავნა ფ~დი საფასე, და საჵმარი ეკლესიათა და გლა
ხაკთათჴს, რათა მოიცალონ ლოცვად დამოწყალე ყონ ღ~თი, ნუ სადა თქვან წარმართ
თა სადაარს ღ~თი იგი მათი: ესე უბრძანა, და ბრძანება საქმე იქმნა: და ათსა
დღესა შ~ა გროი შავარდენთა მორინდა: ვ~ა პირველვე ვთქუ ყოველი მჵედრობა
ყოვლით კერძო სავსენი სიხარულითა: და აღივსო სპითა თამარისათა მტკვ
რის პირი, ტფილისით ყარაღაჯამდის: ალგეთის პირი, კციის პირი, და ბერ
დუჯის პირი: ესე ოთხნივე მდინარენი, რლ~ნი ძლით იპყრობდეს თავთა შ~ს
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თჴსთა: ესე ყოველი შეკრბეს სომხითს, და მივიდა თამარ და იხილნა მუნ: იყო
თჴთ შარვაშე, და ამირ მირან და ძმაცა ყივჩაყთა მეფისა, დიდითა ლაშქრითა:
მუნ დაყნეს მცირენი დღენი ლოცვისათჴს: მერმე ჰრქვა მათ თამარ ღ~თივ გა
ნბრძნობილმან, ძმანო ჩემნო ყ~დ ნუ შეძრწუნდებიან გულნი თქვენნი სიმრავ
ლისათჴს მათისა, და სიმცირისათჴს თქვენისა: რ~ ღ~თი ჩვენთანა არს, გასმია გედეო
ნისთჴს სამასნი, და სიმრავლე ურიცხვი მადიამელთა, მათ მიერ მოწყვედილნი: კ~დ
ასურასტანელთა ბანაკი, ლოცვითა ეზეკიასითა წამსა შ~ა ანგელოსისა მიერ დაცემულ
ნი მხოლოდ ღ~თსა მიენდვენით, და გულნი თქვენნი სიმართლით იპყრენით წინაშე
მისსა, და სასოება თქვენი ყ~ლი ჯვარისა მ~რთ ქ~სისა იყავნ: შეისწრაფედ ქვეყანად
მათდა, შეწევნითა ყ~დ წმიდისა ღ~თისმშობელისათა, და ძალითა უძლეველისა ჯვა
რისათა წარემართენით: ულოცა მათ და შეავედრნა იგინი ღ~თსა, წარუძღვანა
ძელი ცხოვრებისა, და თანა წარატანა ანტონი ჭყონდიდელი: ხ~ თჴთ წარიჵადნა სა
მოსელნი ფერჵთანი, და შიშვლივ ფერჵითა მიიწია ტაძარსა ღ~თისმშობელისასა მეტ

ეხთა, და წ~ე ხატსა მის, მდებარე არა დასცხრებოდა ცრემლით ვედრებად ვიდ
რემდის სრულყო ღ~თნ სათხოველნი მისი: და ვითარცა წარემართნეს, და და
იბანაკეს წყალსა ზედა ელკეცისასა, და მუნით აყრილნი მივიდეს ძაგამს სიახლე
სა შანქორისასა თვესა ივნისსა, დღესა ხუთშაბათსა, რ~ი განთენდებოდა პარასკევად
რ~ლსა შინა ქ~ნ ღ~თნ ჩვენმან შემუსრა ძალი მჵდომისა, და დათრგუნა ორთავი იგი
ვეშაპი: რ~ლისა იხილეთ აქაცა ძალი და ძლიერება ძელისა მის ცხოვრებისა, და პა
ტივისცემა პარასკევისა: და ვ~ა განთენა მოვიდეს კაცნი წინა მავალნი აეშაგთანი, და
თქვეს ვ~დ ჩვენ თვალითა ჩვენითა გუიხილავნ ათასნი ათასთანი, და ბევრნი ბევ
რთანი, უმრავლესნი რიცხვისანი ვ~ა მკალნი: და ვ~ა ქვიშა ზღუისა შამქორითგან ვ~ე
მთად შოთისა, და ვარდანაშტისა განძის კარამდის ვერ მისაწთომელარიან თვალნი
განცდად და გარდაწდომად: ვ~ა ცნა ესე მეფემან, და სპათა მისთა შარვანშა, დაამირ
მირან, და ლაშქართა მისთა პ~დ განიხარეს, და მადლობა შეწირეს უფლისა ახლოს
პოვნისათჴს მტერთა მათთასა: და განჰკვირდეს თუ ვითარ დააგდეს განძისა, და ა
რნისა ჭალა: და მთანი მაგარნი, და შეუმართებია ომი, და წინა მოგებება ჩვენი: გარ
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ნა განზრახვით და გამორჩევით ვქმნათ ესე, პ~დ იმედითა სიმრავლე აურაცხელობისა
თა, და მერმე ჵევისა და სიმაგრისა შეზღუდვილობითა: მაშინ აღიჭურა მეფე, და
შეჯდა ზერდაგსა, რლ~ი სახელგანთქმულობისათჴს ეყიდა ვახტანგ ხაჩინელისაგან:
ფასად ებოძა ციხე, და სოფელი, რომელარიან ჭარგანნი: ვინათგან მას ჟ~ა ჭიაბერი, და
მწიგნობართუხუცესი ანტონიცა მის წინავე იყო: კაცი შესახედავად ჭაბუკი, და გვა
რტომობით არა უაზნო: მას უბრძანა წარძღვანვა ძელისა ცხოვრებისა, რომელა
რს სკიპტრა, და ჯაჭვ ჭური მეფეთა: განამჵნობდეს ურთიერთარს სპანი და სპას
პეტნი, და მჵედრობა ქ~ს მოსახელე, და მოახსენებდეს ქ~ს ვნებათა ურთიერთსა,
აღიხილ
ვიდეს თვალთა ზეცად, და შევრდომით თაყუანისცემდეს ძელსა ცხოველსა, და
მოახსნ
ებდეს სიმჵნესა მოწამეთასა, თუ ვითარ ფერად ფერადნი სატანჯველნი დაითმი
ნნეს ქ~ს სჯულისათჴს, და არა დარიდეს ცეცხლსა და მახვილსა: ეგრეთვე მამა პა
პათა მათთა სიმჵნესა და განმარჯვებულობათა, და აღმახვიდეს თავთა თჴსთა, ანუ
ვითარ
ძველოდესმე წ~ე დავითისა ოცდაათშვიდმეტნი გმირნი მბრძოლობდეს და სძლევდეს
უ
ცხო თესლთა, და ვითარ ვახტანგის სპანი წ~ე ვახტანგისა, აწ ახლისა დავითისთჴს, და
გიო
რგის ძის თამარისთჴს, რ~ი დავით წწ~ყლითგან ოთხმეოცდა ერთად აღირაცხვის შჴ
ლად ცხებულად: აჰა ჩვენცა ჵელნი ჵრმალსა, და სულნი ღ~თსა: და ნუ ვრიდებთ
თავთა ჩვენთა: მაშინ ჰკრეს სპერ მურთა, და ბუკთა საომართა, დასცეს ზარი, და
შეიქნა
ზეიმი: განაწყვეს რაზმი წესისაებრ ვითარცა განჩენილარს თემთა და თემთა: მიუ
წია წვერმან მარჯვენით რაზმისამან მთად, და მარცხენეთმან მტკვრად, წარემართ

ნეს და მივიდეს შანქორისა სიახლესა, და გარდაეცვნეს ზ~ა რეცათუ დარწყმულსა
მომა
ხურთაგან, და განყო რაზმი მიახლებამან ქალაქისამან, და მუნვე დაწყებამამან
ომისამან,
და თჴთ მეფემან რაზმითა თჴსითა, დააგდო მარჯვენით შანქორი: მოსწრაფე იყო
განსლვად წყალსა შანქორისასა, კერძოსა და უმცირესისა, რაზმის კართა ზედა,
და ჵიდთა, და ბაღთა შიგან შეიქმნა ომი და სროლა, და დია ძნელსა და საჭიროსა
გზასა
სიმჵნით ჵელყვეს განსლვად, და განვიდეს პირსა ისლემთა რაზმისასა, რლ~ისა აზრი
უაზრო, ამრი უამრო, და რიცხვი ურიცხველ კაცთა გულისა გაგონებისა, და თვალთა
მხედველობისაგან, შეიქნა განსლვასავე ომი და კვეთება, არათუ სრულობით წარ
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მოღვრითა რაზმისათა, გარნა წინა მსრბოლთაგან ყივჩაყთა ენითა ჩალხად და
ჩანჩახად ეწო
დების, და განგრძელდა ომი გზისა სიგრძისაგან: ვინათგან მეფე და რაზმნი მისნი
მიზეზითა
ბაღთა და კაპანთათა დაყოვნებულიყუნეს: და მოუკლნეს ცხენი ზაქარიას ვარამის
ძესა, და და
უკოდნეს სხვათაცა მრავალთა დიდებულთა: მაშინ ცნეს მჵარგრძელთა ძეთა სარ
გისისათა ზაქარია ამირ სპასალარმან, და ივანე მსახურთუხუცესმან: წარმოიმალეს ვ~ა
ვეფხთა ფრთე მალეთა, დამოესწრნეს კნინღა დაჭირვებისაგან უკურიდებულთა: მო
იხედესრა იხილეს მეფე და რაზმი მისი მახლობელად, და დროშა იგი გორგასლიანი,
რლ~ი
იგი სინდეთს შესვლითგან მოსპეტაკობდა რეცა სიბერისა სახედ: და ამათ პირველთ
მი
სრულთა წახეთქნეს ნახევარნი ლაშქართა და რაზმთანი, და ვ~ე მეფისა მოსვლამდე
გამა
გრდა რაზმი ათაბაგისა და სპარსთა: და რა~ჟს იხილეს მეფე, დაეცა რისხვა ღ~თისა უ
ხილავი მათზედა: აჰა მისლვასავე იოტნეს და გააქცივნეს, და დაათვრნეს ისარნი
მათნი სისხლითა, და ჵრმალნი მათნი სჭამდეს ჵორცთა მტერთა მათთასა: და მიუწია
მდევარმან ერთკერძომან განძით ბაღთამდინ: და ერთკერძომან მთად გელაქუნისა, და
შესდვეს მახვილი და ძალი ღ~თისა მტერთა მათთა: და ათკეცი რაზმი მათი დაჵსნეს:
და ვ~ა
თაგვთა მოსვრიდეს: და ვ~ა ქათამთა იპყრობდეს, დიდთა მათ ამირათა მათთა ბაღ
დადელთა, და მუსულიერთა, ავრიელთა და ერაყელთა, და ადარბადაგანელთა, და
ერა
ნელთა, და სხვათა მრავალთა ადგილთასა, რნ~ი ნიჯადად ჰყვეს, ვ~ა ვსთქუ ინდოეთ
ითგან ვითარ მზარეულნი წვერთა ზიდვითა მოიყუანებოდეს წ~ე დავით მეფისა:
გარნა ათაბაგი მხოლოდ განერა ერთითა მონითა, და დაიონავრეს ქალაქნი სამ
ნი, ვ~ა არს წესი სარკინოზთა ლაშქართა შიგან ქონება ქალაქთა და სიმდიდრეთა მათ
თა: ერთი ათაბაგისა: ერთი ათაბაგის ძისა ბეშქენ ქველისა: და ერთი სათმან ეზდინ

ის ძისა: რ~ლისა მამისა სიუხვისა სახელი, სპართა შ~ს დიდად განთქმულიყო: და
იხილვებოდა დიდი საკვირველი, და გარდამეტებული შეწევნა ღ~ისა, რ~ თჴთმოიღებ
დეს ნაქონებთა მათთა: და თჴთ მოასხმიდეს აქლემთა და ჯორთა კიდებულთა: და
თჴთ
იყუნეს მსახურ იავარისა მათისა და ნატყვენავისა: ხოლო ათაბაგმან ბუბაქარ აქო
თჴსი ღონე და ღონიერება: რ~ მიწევნულმან სადმე ჵნარცვსა მცირესა: მიწასა შ~ა
დაფლა თავი თჴსი: დაწარუღეს დროშაცა ხალიფასაგან ღაზოდ წარმოგზავნი
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ლი, და მიმყოვრებისაგან დევნისა შემოიქცა მეფე, და მიეგებნეს წინა ვაზირი ანტონი
ჵელგანპყრობით მმადლობელი ღ~თისა: თჴთ აღვსილი ლართა, და საჭურჭლეთა
მიერ ათაბაგისათა, რ~ნ რიდობითა მონაზონებისათა არა იჵადა მახვილი: და
მისრულმან
სამითა ყმითა შემოიქცია სამასი ჯორი, და აქლემი კიდებული: მაშინ მოვიდეს
დიდებულნი სპასალარნი, და სპასპეტნი შარვანშე, და ამირ მირან მხიარულნი გა
რდაჵდეს და თაყუანისცეს, დალოცეს და ქება შეასხეს მეფესა და ბუნბერაზთა
მისთა: და მას ღამესა დაიბანაკეს სადგომსა მათსა, რ~ი გუშინ მნახველთაგან არღა
რა იცნობებოდა: რ~ დღეს ბადრასათა წილ აღმართნეს ეკლესიანი: და მყივანთა
წილ, რეკეს ძელსა: და ნაცვლად მუყრთა, ღაღადება მღუდელთა: და ვ~ა განთენ
და მოვიდეს შანქორელნი, მოართვნეს კლიტენი: აღიღო ქალაქნი, და ყ~ნი მისი
მიმდგომნი ქალაქნი და ციხენი, ითაყუანა ამირ მირან: და უბოძა მას შანქორი
და ყოველი მისი შესავალი: და თჴთ გაემართა განძას: და მივიდა სიახლეთა ქალაქ
ისათა გამოეგებნეს დიდებულნი, და დიდ ვაჭარნი, ყადი, და მუსალიმი, დავრ
დომით მიწასა ზედა თაყუანისცეს, და შეასხეს ქება დავით მეფესა: და ცრემლით
მოქენეთა, შევედრნეს თავნი და შჴლნი: დამშვიდობა ითხოვეს, განახვნეს კარნი
ქალაქისანი, და მიუფენდეს სტავრასა კართამდის სრასა სასულტნოსა, გარ
დაასხმიდეს თავსა ოქროსა, და ვეცხლსა, დრამასა და დრაჰკანსა: და ვ~ა შევიდა სრა
სა სასულტნოსა, აღვიდა და დაჯდა ტახტსა სულტნისასა, და შეიქნა დარბაზობა,
დადასხნეს ამირ მირმან და შარვანშე, თჴთოეული თჴსსა ადგილსა, ეგრეთვე ვა
ზირი მანდატურთ უხუცესი: დაამირ სპასალარი და შემდგომი, რ~ლთაცა აქვნ
და წესი ჯდომისა და დგომისა დასვეს: მაშინდელი ზეიმი და ზარი ვისმანმცა ენამან გამოთქვა, ანუმცა ვისი გონება მისწთა მეფობისა და სულტნობისა, ერთად
მქონებელობასა ათაბაგის ძისა, და შარვაშეს ყმად ყოლასა, და ყოვლისა მუსულმანობა
სა ტყვე ქმნასა შინა: შეიქნა პურობა ნადიმობა შესატყვისი მის ჟამისა: რ~ ჵორცითა
ღორისათა ქმნეს პურობა იგი: ხ~ განძელთა დიდძალი ძღვენი, და ხარაჯა შეწირ
ეს, განხსნეს საჭურჭლენი, და მრავალი ტურფა ფიალჯამები, და ფეშხუმები
სხვისათანა განძისა წარმოიღეს: და გარეგან ქალაქისა დაიბანაკეს მცირეთა დღეთა:
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რ~ ეძიებდეს ათაბაგსა, და ვერ ჰპოვებდეს: მაშინ წარმოგზავნეს მახარობლად მან
დატურთუხუცესი ჭიაბერი, და მოვიდა ტაბაჵმელასა, და ჰკადრა თამარს საქმე აღსავ
სე სიხარულითა გამოუთქმელითა: ხ~ მან აღუზავებელითა გულითა, და მდაბლითა

და შემუსრვილითა სულითა, ცრემლით ვედრება შეწირა ღ~თისა, და მარადის მად
ლობასა აღუარებდა: და ვითარცა მცირედნი დღენი დაყვნეს მუნ, მერმე წარმოე
მართნეს ლაშქარნი მუნ დიდად მოხარულნი ულუმპიანსა ამას ზ~ა ძლევასა: და
ფ~დ უაღრესსა საქებელისა მისგან ძლევისა, რ~ი ჰყო ალექსანდრეს და არიოზს ზედა:
და ვ~ა მოეახლნეს მოეგებოდა მათ თამარცა იხარებდა, და მადლობდა ღ~თსა, მოიკით
ხვიდა თჴთოეულად ვ~ა შჴლთა, და იგინი იშვებდეს ხილვითა მისითა: მოვიდეს
ქალაქს სრასა სამეუფოსა აღივსნეს ყოველნი ველნი გარემოს ტფილისისანი: და
ვერღაღა იტევდა კაცსა, ცხენსა, ჯორსა, და აქლემსა: და ესოდენ მოსაწყინელცა იყო
სიმრავლე იგი ტყვეთა ვიდრემდის შეიყუანიან ქალაქად: და ერთად კუტლად ფუ
კისად გაჰყიდიან, და ამისი მოწამე თჴთ იგი უტყუელი ღ~თიარს, და რათა არა
ტყუილი
ვისმე ეგონოს, და ზღაპრად გიჩნდესთ თქმული ესე მომავალთა ჟამთა, ნანდვი
ლვე ერმიონთასა უსახელოვნესთასა მათ კაცთა ზაქარია, და იოანე აღიღეს
ფანჯიაქი სამეფოდ, და განაწყვეს ველსა დიდუბისასა ავჭალამდის, აქლემი
ყ~ლი ტვირთითა: ცხენი ყლ~ი აკაზმულობითა: ეგრეთვე ყ~ლი იგი ამირანი
თჴსითა დროშითა: პ~დ ხალიფას დროშა: მერმე ათაბაგისა: შემდგომითი შ~დ
გააწყვეს კარითგან ქალაქისათ ვ~ე ჵევადმდე გლდანისა, ტყვე ყოველი კაცი ჵელ
მწიფე აზნაურთა მონამდის ათორმეტი ათასი: ავაზა ორმოცი: ცხენი ოცი
ათასი: ჯორი შვიდი თასი: აქლემი ათხუთმეტი ათასი: ყ~ლი კიდებული
სხვათა სიმდიდრეთა, და საჭურჭლეთა ოქროთა და ლართა, ვინმცა უძლო აღრიცხ
ვად: განიყუანეს თამარ და შეწირნეს და ათაყუანნეს ყ~ნი იგი თავნი სპარსეთი
სანი, თჴთცა თაყუანისცეს და მიულოცეს მეფობა ბედნიერი ღ~თისა მიერ:
ამისსა შ~დ შევიდეს ქალაქად, და თჴთეულმან იწყო ნიჭად არმაღანად ძღვენ
თა მოღებად ოქროსა და სამკაულსა, და ჭურჭელთა მრავალსახეთა, თუალთა პატიო
სანთა და მარგალიტთა უსასყიდლოთა, ჯაჭვთა მუზარადთა: ჵრმალთა გამოცდილ
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თა, ნაქსოვთა ფერად ფერადთა: ოქრო ქსოვილთა, და შესამოსელთა მრავალ სა
სყიდლინათა ცხენთა და ჯორთა მანიაკთა ოქროსათა უსასყიდლოთა თვალიან მარგა
ლიტიანთა: სუნნელთა მრავალფერთა, და ალვისხეთა სპილენძებითა ტჴრთულად, იწ
ყეს ანაკოფის ციხით ვიდრე ციხედმდე გულისტანისა: სეფენი აზნაურთანი, აღივსნეს
ტყვითა რჩეულითა, და ყ~ლი საგანძური ოქროთა ვ~ა მიწათა, და ინდო ურითა
ქვითა, და
პატიოსანთა მარგარიტთა მიერ ურიცხვთა: ხ~ დროშა იგი ხალიფასი, რ~ი მოი
ღო შალვა ახალციხელმან, წარგზავნა ესე მონასტერსა დიდსა წ~ე ხახულისა ღ~ის
მშობელისასა მსგავსად მამა პაპათა მისთა: მაშინ ვ~ა დიდსა დავითს წარეგზავნა მო
ძრცვილი ქედისაგან დორბეზეს, და ყაისის ძისა დიდგვართა, მანიაკი ოქროსა
შემკული
თუალებითა ძვირფასისათა მიზეზად ძღვნისა შეწირვისასა და მვედრებელობისა: ა
მანცა ესე ვითარად ესე იამბიკო, ხუთეული ოცდა ხუთ ლექსად აღწერა:
ცასა ცათასა დამწყები ღ~თ მთავრობა: ძე საუკუნობს პირველი და კვა*
<note>*დაკლვადი</note>

ლადი: სულმან ღ~თისამან, სრულყო არ მოქმედებადი: სამებით სრულ
მან ერთითა ღუთაებითა: მიწით პირმშოსა პირველისა კაცისა: შენმიერ
მისთჴს, დრკუსა მის განმგები: დრკუ მიდრკა უვნები ვნებისადმი: ივნო
და ვნება, პირველი უვნებელყო: შენგან შობილმან, ჩვენ ღირსგუყუნა აღმოშობ
ად: ბნელით ნათლისად, ნათლითა მხედველობად: შენგან ქალ[.]წულო
რ~ლსა შენთჴს დავით: როკვიდა ძისა ღ~თისა ძედ შენდა ყოფად: მე თამ
არ მიწა, შენი და მიერივე: ცხებულობასა, ღირსმყავ და თჴსობასა: ედე
მს ღადირად, სამხრით და ჩრდილოეთით: შუამფლობელი იავარს
შენდა ვრთმელობ: ხალიფას დროშას, თანადვე მანიაკსა: შევრთე
ცრუ სჯულთა, მოძღვრისა ღაზოდ მძღვანი: ვინ დავით ძეებრ ეფრე
მის მოისარმან: მოირთხა მოსრნა სულტანთა ათაბაგი: ირანს ებრძო
დეს ჩემ მიერ მისთა სპათა: მოსწყლნეს მოსწყვიდნეს აგარის ნათესავნი:
მუნით მოხმულთა ნიჭთაგან ერთის ამის: შენდა შევსწირავ მიოხე
ძეებრ ღ~თო: ვინათგან თამარ მზეებრ უხვ და უნიჭვ დიდ ნიჭ
თა ამღებელ იქმნებოდა: ამისგან თჴთოსა დამჯერებელმან, აღიღო სა1-27 სტრ., 301
პატრონო პატრონმან ჵმელთა და ზღვისამან, და მადლისა გარდამჵდელმან, და
წყალობის
მიმნიჭებელმან, გაიყარნა ლაშქარნი, ხ~ მწყემსნი ოდენ ეკმარებოდეს ტყვეთა და ნა
ტყვენავთა: და თჴთ იშვებდეს იხარებდეს, ნადირობდეს და სუფევდეს თამარ
და დავით ორთა შვილთა თანა ნათელმოსილთათანა: ამისთჴსცა უდიდესად ჵელჰყო
უდი
დესთა საქმეთა საღ~თოთა, რლ~თა მითხრობა შეუძლებელარს: არა ჩვენმიერ, ა~დ
უკეთუმცა შეკრბეს ბრძენნი ყოვლისა სოფლისანი, ჯეროვნად ჵელყოფენ დუმილსა,
ვერ მიწდომისათჴს სიტყუით გამოთქმად საქმეთა თამარისთა: ა~დ მცირედი რამე
ჵელვყო კ~დ აღწერად ძლისაებრ ჩემისა: რ~ ს~დ დუმილი დავიწყებასა შეიქმს საქ
მეთა მისთა, დააღწერა ვერ შეძლებითი დააკნინებს სიდიდეთა ბრწყინვალებასა
საქმეთა მისთასა: ხ~ ვინა უტყუელი პირი იტყუის პ~დ ეძიებდი სასუფეველსა
ღ~თისასა და სიმართლესა მისსა, და ესე ყ~ლი შეგეძინოს თქვენო: ამისმან მსმე
ნელმან კეთილად გულისხმაყო აღიხილნა თვალნი მაღლისა მ~რთ, და აღამაღლა
გონება ყ~დ რაჳმე ბრძნად და კეთილად, და შეიჭურა ცნობა გონიერი: რ~ ყოვლით
ურთ შეეყო მაღალსა მას ყ~თა მხედველსა: და შემსჭვალა თვალი უმრუმოდ
მხედველი, რათა მეცნიერყოს, და მას მხოლოსა ხედვიდეს: და ვერ შეიტყვას სა
შვებელმან ამან სოფლისამან, არცა მეფობამან, და გვირგვინ სკიპტრამან: არცა ქვათა
პატიოსანთა უხვად ქონებამან: არცა სპათა სიმრავლემან: და ესოდენ სიმჵნემან:
რ~ლი სიტყუამან ცხადჰყო, არა მიდრკა, ვერცა წარიპარა სიმდიდრემან: ვითარ ძველ
ოდესმე მეფენი მრავალნი: და უმეტეს ამის სანატრელისა მამა, და ყ~თა ბრძენთა
უპირატესი და უმეტესი სოლომონ: ესრეთ უბრძნეს იქმნა ბრძნისა, რ~ლ ე
სოდენ შეიყუარა ღ~თი, და უცხო ექმნა საცთურთა სოფლისათა: ამან ისმინა
ჵმა იგი უტყუელისა და შეიტკბო იგი, რ~ ღამე ყ~ლ მღვიძარება ლოცვა
მუჵლდრეკა, და ცრემლით ვედრება ღ~ისა ზე მდგომრეობითა განსაკვი

რვებელ: აქვნდა ღამე ყოველ ჵელთსაქმარი, რ~ლი გლახაკთა მიეცემოდა
ერთი ოდენ ვახსენოთ რ~ ლოცვისა და ჵელთსაქმრისა მიერ მაშვრალმან
მცირედ მიიძინის ბუნებითისა წესისაებრ, ამა მცირედ მირულებასა შ~ა
იხილა ჩვენებით საყოფელი რაჳმე, სახილველად ტურფა, და სიკეთე აღმატე
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ბულთა ყუავილთა მწვანვილთა და ნერგთა მიერ განშვენებული, რ~ი წადელ ი
ყო მხილველთათჴს, და სიკეთესა და შვენიერებასა მისსა, სამოთხისა მითხრობა ეუწ
ყებოდა: ამას შინა იყო შეუსწორებელ საყდრები და ტაბლები, და სარკმლე
ბი პატიოსნად შემკული ოქროთა: და რ~იმე ვეცხლითა თჴთოფერად განშვენებ
ული, საჯდომი თჴთოუეულისა კაცისა არძანგისაებრ* <note>*შესაბამი პატივი.
პეტრე</note> კაცად კაცადისა საქმეთა
მათთასა: ხ~ ზენა კერძო იყო ტახტი უპატიოსნესი ყ~თა უპატიოსნეს, და საჯდო
მელი ოქროთა შემკული თვალითა და მარგარიტითა პატიოსანთა: ამას სამოთ
ხესა შინა შეიყუანეს ჭ~ტდ ღირსი მას შ~ა ყოფისა მეფე თამარ, და იხილა საჯდომები
იგი, და განიზრახა გულსა შ~ა თჴსსა, ვ~დ მეფე ვარ მპყრობელი ყ~თა, და ჩემი არს უზენაესი ესე, და უპატიოსნესი საჯდომი ისი, და მყის მიმართა მუნ დაჯდომად:
ხ~ მყის წარმოუდგა მუნ კაცი ვინმე ნათლითა შემოსილი, და უპყრა ჵელი და ჰრქვა
არა არს შენი საჯდომი ეგე, რ~ შენ ვითარ შემძლებელხარ დაპყრობად ამისსა: და მე
ფე ეტყოდა ვინ უპატიოსნესარს ჩემსა რ~ნ დაიპყრას უპატიოსნესი საჯდომი: ხ~ მან
რქვა საყდარი ისი შენისა დიასახლისისა არს: ამისთჴს რომელ ათორმეტთა მღ
ვდელთა მისთა ჵელითა შესთული ჰმოსიეს, რა~ჟს წარდგენ წ~ე საშინელსა, და
შესაძრწუნებელსა ტრაპეზსა შეწირვად უსისხლოსა და პატიოსნისა მსხვერპ
ლისა: ამისთჴს იგი უზესთაეს არს შენსა, დაღაცათუ საყოფელი შენი აქავე არს
და უჩვენა უდარესი, და უუნდოესი საჯდომი: და ვითარ განიღვიძა, წ~ე მოყუანებად
ბძანა
დიასახლისი იგი: ხ~ მან აღიარა თორმეტისა მღუდლისათჴს: უფროსად სრულ
ისა კვართ ფილონისა შესთვა და მღუდელთა მიძღვანვა: ამიერითგან იწყო ამანცა
ალექსანდრიით ვაჭართაგან მოღებულისა მატყლისაგან სთვად და ქმნად შესამო
სლისა, ვ~ემდის ათორმეტად სრულყო: თქმულარს ესეცა დაღათუ მოუწყობელ
არ სიტყუა ვ~დ თჴსითა ჵელითა ამასცა შვრებოდა რ~ლ მის დღისა საჭამადი
მისი, და ფას რაოდენ ღირდის: რაოდენიცა შეჭამის დღითი დღე, ჵელთსაქმარი
მისი განყიდის, და ეგოდენ ფასი გლახაკთა მისცის: და არა სამეფოსა შემოსავა
ლთაგან: საეკლესიო ლოცვა და წესი ლოცვისა დაუკლებელად აღესრულე
ბოდის: ვ~ა ტიბიკონი განწესება პალესტინისა მონასტრისა მოგვითხრობს, ყ~ი სრუ
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ლიად აღესრულებოდის: ხ~ დარბაზისა კარსა მყოფი ლოცვად ვერვინ დააკლდებო
დის მწუხრი დილეულ და სამხრის ვ~ა თქმულარს, გარნა სამართალთათჴს რადღა
მიჵმს თქმა, რ~ ჟამთა მისთა არა იყო მიმძლავრებული არცა მტაცებელი, არცა მეკო
ბრე და მპარავი: იტყოდა ვ~დ მე ვარ მამა ობოლთა, და მსაჯული ქვრივთა, და მოწყალ
ებისათჴს კმა გეყავნ, დადიანი ვარდან გუზ რ~ი თვალ მრუმეოდენ ყვეს: ბოცოს
ძე ბოცო: და ამათნი მიმდგომნი დიდებულნი და აზნაურნი რ~ი ჩანს დღეს შეწყა

ლებული: აწ ვინათგან უდიდესი საქმენი წინა მდებარე არიან სათქმელად
რადღა ჵამს ყოვნება, რლ~ი იქმნა სასწაული განსაკრთომელი წ~ე თამარ მეფისა
ღ~თის მოყუარისა, ყ~თა ქართველთა და მართლმადიდებელთა აღმატებული სიხა
რული, და აღმამაღლებელი ეკლესიათა: რ~ მოვიდეს ორნი ძმანი ძენი ამირ სპასა
ლარისანი წ~ე მეფისა მსახურებად: რნ~ი მას ჟ~ა დიდად განდიდებულიყუნეს მეფი
სა მიერ: ზაქარია ამირ სპასალარი: და ივანე მსახურთუხუცესი, და ყნ~ი საქართ
ველოს წარჩინებულნი მეფის წ~ე იყუნეს, და კ~ზი, იოანე კაცი ანგელოსთა სწო
რი, და სულითა საღ~თოთა აღსავსე, და სხვანიცა ეპისკოპოსნი მცირედნი შეკრებულ
იყუნეს წ~ე მეფისა: დღესა ერთსა მღვდელმოქმედებდა საუფლოსა მსხვერპლსა
კ~ზი იოანე, და ვითარ სრულიქმნა საიდუმლო იგი მოიღეს სეფისკვერი, და ღირს
ნი მოუჵდეს ჭამად სეფისკვერისა მის: ინება ზაქარიაცა ამირ სპასალარმან შეხ
ება სეფისკვერისა: ხ~ მღუდელთა არა მისცეს, რ~ იყო სარწმუნოებითა სომეხი
შეჩვენებულთაგანი, და სირცხვილითა ინება აღტაცებად და შეჭმად სეფისკვერისა
მის: ხ~ ამისთჴს ცეცხლებრ აღტყინებული ძლიერად ამხილებდა, და ეტყო
და ვ~დ არავინ მართალმადიდებელთაგანი იკადრებს მღუდელმოქმედებად სეფის
კვერისა თქვენ შვიდგზის დაწყეულთა სომეხთა: ვითარ იკადროთ აღებად: რ~ ძაღ
ლიცა თუ იპოოს არა იკადრებს მოტაცებად: რლ~ისათჴსცა სირცხვილეული
წარვიდა ზაქარია კარვად თჴსად: და ოდეს მოხადეს დარბაზს სერობად ამირ სპა
სალარსა ზაქარიას, მცირეს რასმე სიტყუას ჰყოფდა ურწმუნოთა, რ~ სიტყვითა
ჰგმობდა სარწმუნოებასა ჩვენსა: მაშინ სულითა წმიდითა აღვსებული კ~ზი
მიუგებდა და აუხსნიდა: ხ~ ზაქარია წინა აღმდგომად ვერ შემძლებელი
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ეტყოდა მე ლაშქრობათა შინა აღზრდილი, ვერ კეთილად მეცნიერვარ შენდა სიტ
ყვისგებად, ა~დ მოუწოდა მოძღვართა სარწმუნოებისა ჩვენისათა: და მათ ჩემწილ პას
უხ გიგონ: ხ~ კ~ზი იოანე მიუგებდა, იყავნ ნება ქ~სი, და მარადის ქ~წისა ღ~თისმშო
ბელისა, რ~ნ სირცხუილეულიყვნეს უარის მყოფელნი თჴსნი: ამისმან მსმენელმან
ზაქარია წარალინა კაცი კ~ზისა მ~რთ მათისა და ეპისკოპოსთა და ვარდაპეტთა მიმ
ართ და მეცნიერთა: ხ~ იოანე წინააღუდგებოდა და ეტყოდა, განეყენე მაგისა ქმ
ნად, რ~ უწყით ვ~დ ჭ~ტი ესე არს სარწმუნოვება: გარნა ხ~ არა ისმინა ზაქარია:
მაშინ მოვიდა კ~ზი ვანისა, და ყ~ნი ეპისკოპოსნი დავარდაპეტნი, და დაიდგა
სამსჯავრო
დადაჯდა დედოფალი მმოსავი წმიდისა დედოფლისა, და მეფე დავით, და ყ~ნი
წარჩინებ
ულნი საქართველოსანი: და ერთკერძო მჵარგრძელნი ზაქარია და იოვანე: ერთ კე
რძო მოუწოდეს კ~ზსა იოანეს: შევიდა და იტყოდეს ფს~ნსა ამას: ღ~თო საჯე სჯა
შენი, მოიხსენე ყვედრება შენი რომელარს უგუნურთაგან, და შ~ვიდარა ზე აღდ
გეს მეფენი და პატივით დაისვეს, და ეგრეთვე მოძღვართა და ვართაპეტთა სომეხთა:
მათცა პატივიუყვეს წესისაებრ: ვითარ მოკითხვამან ჟამი მოიღო დადუმნეს ყ~ნი
ვე, დაიწყეს სომეხთა სარწმუნოებისა მათისა თქმად სიტყუა მჭევრად, და ვრც
ელსიტყუად: ვინცა კეთილად მოხსენებული კ~ზი ზეგარდამოთა ნიჭითა და მობერვი
და საღ~თოთა გონიერებით აღუხსნიდა, და ბრძნად მიუგებდა უკურღვევად

თქმულთა მათთა: ხ~ იგინი თჴსსავე დამამტკიცებდეს ცილობასა, და გაგრძელ
და სიტყვის გება მიმწუხრადმდე, და მოშიშმან ღამისა განგრძელებისამან კმა
იყო სიტყუის გება, ვითარ უწყით სომეხთა ცილება ძლიერი ღაღადისი აღუტე
ვეს, და ცილობისა სწორი ძლევა იქმნებოდა: ხ~ ამისი მსმენელი კ~ზი ი~ნე
მოსახელე ღ~თისმეტყველისა ი~ნესი: ნუ უკვე ზენათ სულისა მიერ წმიდისა აღ
ვსებულმან, ანუ თუ მართლისა სარწმუნოვებისა მინდობილმან არა უწყი: არა
აღაღო პირი ბრძნად მეტყველი, და იწყო შეუალთა სიტყუათა: და ვ~ა ოდესმე
დიდი ელია მსხვერპლთა ზედა მოხედვიდა ცეცხლითა, ღ~ისა მიერ მლოცველი: იხი
ლეთ თუ ვითარ უაღრეს არს ჵორცი და სისხლი ღ~თისა განკაცებულისა მსხვე
რპლსა ზროხისასა: რ~ი აჩრდილის სახედ მოსწავება იყო: ეგრეთვე უბრწყინვალეს
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და უზენაეს რომელ აწ იქმნა, და ითქვა სულისა მიერ წმიდისა მსახურისა თჴსისა
კ~ზისათა: რ~ თქვა სახელით თარგამოსანნო რ~ი შეკრებულხართ ძვირად და მტერ
ად მართლისა სარწმუნოვებისა: უწყითა რ~ ნათესავსა კაცთასა ეუფლა ეშმაკი და
დაყუნა თვალნი გონებისანი, და შეასაკუთრნა ხრიზმოსთა*
<note>*წინასწარმოსწავება:-</note> და უმეცრებითა დაა
ტევებინა ღ~თი, და უზორვიდეს კერპთა ხახვსა და ნიორსა და ჭინჭარსა: ხ~ ღ~თნ
არა უგულებელსყუნა დაბადებულნი თჴსნი: პ~დ ეზრახა აბრაამს, მერმე
ნათესავსა მისსა: კ~დ მოსეს მოსცა სჯული, და სამართალი უკანასკნელ უმეტე
სითა წყალობითა აღძრული ზეცით ქვეყანად გარდამოჵდა ერთი სამებისაგან
ძე და სიტყუა ქალწულისა მარიამისგან, და ჵორცნი შეისხნა, და მსგავს კაცთა იქმნა
რ~ სისხლთაგან ქალწულისათა მიიხვნა ჵორცნი კაცობრივნი, და სული სიტყვიერი
იქცეოდა კაცთათანა: და ყოველივე განგებულება აღასრულა ჵსნისათჴს ჩვენ კა
ცთა: ხ~ რა~ჟს შესაძრწუნებელი ნებსით ჯვარცმა ეგულებოდა ათორმეტ
თა მოწაფეთათანა ისერა, და სრულყო პასექი: და ვ~ა სრულიქმნა ძველი იგი პასექი
იწყო ახალსა ამას ღ~თმყოფელსა საიდუმლოსა: მოიღო პური განტეხა და მისცა მო
წაფეთა და თქვა მიიღეთ და ჭამეთ ესე არს ჵორცი ჩემი მისატევებელად ცოდვათა: ეგ
რეთვე სასმელიცა ჰსუთ ამისგან: ესე სისხლი ჩემი არს: პ~ლ იტყოდა უკეთუ
არა სჭამოთ ჵორცი ძისა კაცისა, არა გაქვნდეს ნაწილი ჩემთანა: და კ~დ იტყოდა
ჵორცი ჩემი ჭ~ტი საჭმელი არს: და სისხლი ჩემი ჭ~ტი სასმელიარს: და მრავალნი
არიან ესე ვითარნი სიტყუანი: აწ უკვე მომიგეთ, გრწამსთა ესე ვითარნი
ჵმანი მახარებელთანი: ხ~ მათ ჰრქვეს უცილობელარს ეგე სიტყუანი, რ~ მოგ
ვცა ჵორცი და სისხლი მისი, რათა უკვდავებად ვსჭამდეთ და ვსმიდეთ, და მისთ~ა
ვეგნეთ უკუნისამდე: ესე არს ნიჭი დიდი ჩვენდამომართ, რათა ქ~ს ღვთად აღ
მსარებელნი ვსჭამდეთ ჵორცსა მისსა, და ვსმიდეთ სისხლსა მისსა: ხ~ კ~ოზმან
ჵმაყო ბრწყინვალედ კეთილ შჴლნო: ვინათგან აღიარეთ, აწ უკვე ესეცა
გრწამსთა ვ~დ ახალი ჰსჯული, და ახალი პასექი იყო სერობა იგი: და ყ~ნი ქ~ს ღ~თად
და კაცად აღმსარებელნი, მღვდელვმოქმედებთ ქ~ს ვნებათა მომხსენებელნი:
ვსჭამთ ჵორცსა მისსა, და ვსვამთ სისხლსა მისსა, იგი არს სჯული ჩვენი, და მც
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ნება ახალი: ხ~ სომეხთა მიუგეს ერთარს ამას არავინ: იოანე კზ~მან თქვა აწ

უწყოდეთ უკეთუ სარწმუნოვება თქვენი უმჯობეს არს სადმე. თქვენ მიერ შე
იცვალების პური ჵორცად უ~ისად: და თუ ჩვენი უმჯობესარს სარწმუნოვება,
ჩვენ მიერ მღდელმოქმედებული შეიცვალების ჵორცად უ~ისა: ხ~ სომეხთა მათ
ჰრქვეს ეგრეთარს: მაშინ კ~ზმან თქვა საშინელი სოტყუა სასმენელად, რათა
საქმით გამოვაჩინოთ, და არა სიტყვითა: მათ ჰრქვეს რომელსაცა ჰყოფ ჰყავ:
კ~ზი ეტყოდა მოგცემ ძაღლსა ერთსა, და დრო გიყოფ სამთა დღეთა, რ~ა ღამე განვა
თიოთ ლიტანიითა და ღ~თის ვედრებითა, და სამ დღე ძაღლი უჭმელად დამა
რხეთ: და ერთი ძაღლი მე მომეცით, სამ დღე უჭმელად დავმარხო, და ღამე
განვათიოთ ლიტანიითა და ღ~თის ვედრებითა, და გამოჩნდეს მართალი სარწმ
უნოვება: მესამესა დღესა აღვასრულებ უსისხლოსა მსხვერპლსა, და მოვი
ღებ ჵელითა ჩემითა სეფისკვერსა, დაღათუ არა საკადრებელარს, და დაუგებ
ძაღლსა წ~ე რ~ი თქვენ გყავს: და ეგრეთვე თქვენი სეფისკვერი მოიღეთ და დაუგ
ეთ ძაღლსა მას რ~ი მე მყავს, და რლ~ცა შეჭამოს მისი სარწმუნოება ცუდ
არს, თქვენი შეჭამოს თქვენ გრცხვენეს: და თუ ჩვენი შეჭამოს ჩვენ გურცხვენეს:
ხ~ ესმარა ესე მეფეთა და ერსა განჰკვირდეს და უღონოებამან მოიცვნა, და ვითარ
გონებად მოვიდეს, ჰრქვეს კ~ზსა, რა ესე ჰსთქუ, რ~ სასმენელადცა საზარელარს:
ხ~ კ~ზი უმეტესადცა დაამტკიცებდა, გარნა სომეხთა დაღათუ არა ენება, ა~დ მის
ცნეს ძაღლნი ურთიერთას, და წარვიდეს თჴს თჴსად კარავთა მათთა: ხ~ მე
ფე ძლიერად მბრძოლი ეტყოდა კ~ზსა, რა სთქუ ვინ შემძლებელარს ამისა ქმ
ნად, მოგონებად, და სმენად, რ~ განსაკრთომელარს, და კ~ზი წყნარითა გონებითა
მიუგებდა, საქმე ესე არა მინდობითა თავისა ჩემისათა ვყავ, ა~დ ვყოფ სასოებითა
ქ~ს ღ~თისათა რათა აჩვენოს თჴსთა მორწმუნეთა მართალი სარწმუნოება:
თუ ვისი არს მართლი მორწმუნოება, და ვინარიან მართალ აღმსარებელნი: და
ვისითა მღუდელმოქმედებითა შეიწირავს უსისხლოსა მსხვერპლსა: და ვისითა
ჵელითა მისცემს ტარიგი ღ~თისა დაკლვად თავსა თჴსსა: ანუ ვინ ვსჭამთ ჵორცსა მი
სსა და ვსვამთ სისხლსა მისსა, მინდობითა მართლმადიდებლობისათა ცხადვყოფ
ჭ~ტე
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ბასა მეფეო, შემეწიე შენ, და ყ~ნი ქართველნი დიდი და მცირე: მაშინ განჰკვირდა
მეფე და ყოველი ერი: ისმინესრა ბრძანება კ~ზისა, და წარვიდეს თჴს თჴსად: იყო
დღე იგი პარასკევი. იწყეს ლიტანიობად ერთკერძო მეფემან და კ~ზმან, და ყ~ნ სამღ
ვდელომან კრებულმან, რ~ მცირედნი იყუნეს მუნ ეპისკოპოსნი, რ~ არა კრე
ბა ეყო მეფესა, და ერთკერძო სომეხნი და მჵარგრძელნი ზაქარია და ი~ნე, და ღამე ი
გი ორთავე განათენეს, და შაბათსა კ~დ იწყეს ლიტანიობად, და მწუხრი ერთ
შაბათად განათენეს, და აღმოჵდა მზე, და ყ~ნი წარემართნეს ეკლესიად ცრემ
ლითა მვედრებელნი ღ~თისანი: განმზადეს წ~ჳ ტრაპეზი, ორგნითვე იყო
ტირილი, ორისავე კრებულისაგან სრულიქმნა რა უსისხლოსა მსხვერპლი
სა შეწირვა: მაშინ აღიქუა კ~ზმან ფეშხუმითა შესაძრწუნებელი იგი ჵო
რცი ჩვენთუის კაცქმნილისა ქ~ს ღ~თისა, წარმოვიდა კრებულისა მომართ მგზავრ
მეტყ~ლი, წ~ჳ რს წ~რს წ~რს, უ~ი საბაოთ, სავსე არ~ნ ცანი და ქყ~ნა დიდებითა მისი

თა: მაშინ მოუწოდა ეპისკოპოსთა და მჵარგრძელთა ყ~თავე, და სარწმუნოებისა მა
თისა ზიართა ეტყოდა: ისმინეთ აწ სახლო თარგამოსნო, უწყით რ~ ღ~თნ ჩვენთჴს
კაცქმნილმან მოგცა საჭმლად მეტყველმან, უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი ჩე
მი არა გაქვნდეს ცხოვრება ამას ჰყოფდით მოსახსენებელად ჩემდა: და მოცი
ქულიცა იტყუის პურსა ამას რ~ლსა განსტეხთ არამე ზიარება ჵორცთა ქ~სთა
არსა: აწ უკვე სარწმუნოვება თქვენი ჭ~ტარს პური ესე წ~ჳ ჵორც ქ~სა იქ
მნების, და უკეთუ ჩვენი სარწმუნოება სთნავს ღ~თსა, ჩვენმიერ კხ~ლი იქმნების ჵო
რცად უფლისად: ხ~ დაღაცათუ არა საკადრებელარს აწმოიყუანეთ ძაღლი იგი
რლ~ი მე მოგეც, და წინა დაუგებ პურსა ამას წ~ა, უკეთუ შეეხოს ძაღლი იგი
და იკადროს მიახლებად, არა სადამეარს სარწმუნოება ჩვენი: და თქვენ მიერ
მოცემული ძაღლი მოყუანებად ვსცეთ, და დაუდვათ პური თქვენმიერ კ~ხლი
იხილეთ რაძი იქმნას, და მას ზ~ა გამოჩნდეს ვისი სარწმუნოება სთნავს ქ~ესა: ხ~
სომეხთა დაღაცათუ არა ენება, გარნა არა იყო პასუხი სამართალისა ძლით ეტ
ყოდეს კ~ზსა შენ მიერ განჩინებულსა ამას საქმესა შენ გიღირს ქმნად: ხ~ იყო
ერსა ზედა შემოსრულად ჯარი რაძი იქმნას, და ამისმან მსმენელმან კ~ზმან თქვა,
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მე ვიყო ძალითა და შეწევნითა ქ~ს ჩემისათა, და მინდობითა სარწმუნოებისა
ჩემისათა, და
ბრძანა ერისა შორად განყენება, და მრგულივ გარე მოდგომა რათა ყ~თა მ~რ სახილ
ველიქმნეს დიდებულება ღ~თისა: და განდგა ერი შორადრე, და წარმოდგა კ~ზი ი~ნე
შე
მოსილი: და ჵელთეტვირთა ზარისახდელი იგი საიდუმლო ჵორცი ქ~სი
მღუდელმოქმე
დებული: ხ~ მეფე და ყ~ლი ერი ხედვიდეს განცვიფრებულნი და შეძრწუნებულნი: და
კ~ზი
დგა ვ~ა გოდოლი შეურყეველი პირითა განშვენებული: მაშინ მოყუანებად სცა
სამდღე უჭმელისა ძაღლისა: და მოიყუანეს ძაღლი იგი შიმშილითა განლიგებული, და
წარდგა ი~ნე კ~ზი, და აღმოუტევა ჵმა ბრწყინვალე, ქ~ე მეუფეო ხსნისათჴს კაცთასა გა
ნკაცებულო ჯვარცმულო ჩუენთჴს დაფლულო, და აღდგომილო: და ზეცად მამისა
ამაღლებულო, რ~ნ მოგვეც ჵორცი შენი რათა მოსახსენებელად შენდა ვყოფდეთ
უკეთუ გთნავს სარწმუნოება ქართველთა, და გთნავს სარწმუნოება ესე ჩვე
ნი შეუხებელად: და მიუახლებელად დაიცევ ზარისაჵდელი ესე ჵორცი შენი ჩვენ
მიერ მღუდელმოქმედებული: და აჩვენე ერსა ამას შენსა გზა ჭ~ტი: და მოხედენ მსხვე
რპლსა ამას, და სირცხვილეულყვენ წინა აღმდგომნი ესე ჩვენნი: და დააგო შესაძ
რწუნებელი იგი უსისხლოსა მსხვერპლისა აღმონაკვეთი მომყმარსა მის ძაღლსა
წ~ე: და იხილარა პურად მიეტევა, და მიეახლა მიუახლებელსა მას, მყის ძლიერად
იყვირნა, და ვერ შეეხო წმიდასა მას წ~თასა, და იხილესრა განსაკრთომელი ესე სას
წაული, განჰკრთეს მეფე და ყ~ლი ერი მაღლითა ჵმითა ჵმა ყო კ~ზმან და სიმრავლ
ემან ერისამან, დიდხარ შენ უფალო და საკვირველარიან საქმენი შენნი: და აღუტ
ევეს ჵმა სიხარულისა მადიდებელად ღ~ისა ცრემლითა სიხარულისათა: ხ~ სო
მეხნი უღონოებასა მიცემულნი განლიგებულნი და განკვირვებულ დგეს:

მაშინ ევედრა კ~ზი მეფესა, რათა დაადუმოს ერი იგი, და ვ~ა დაწყნარდეს ჵმანი
იგი ნათელ მოფენილითა პირითა, მარღასნთა სომხითისათა, და მჵარ გრძელთა
ისმინეთ და უწყოდეთ ღ~თი უხილავი მიუახლებელი და შეუხებელი ბოროტი
სა, რ~ლისაგანვე უბოროტომან თავადმან ბძანა პურისა ამის ჵორც ქმნა: ნუ გიკვი
რს რ~ მანვე თქვა იყავნ ნათელი: და კ~დ გამოჩნდა ნათელი: და მანვე თავადმან
სიტყუა
მან არარასაგან ჵმელი ქმნა, არათუ სახისმეტყველებრ: ა~დ ჵორცი მისი არს ჭ~ტდ,
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ამისთჴს არარა შეეხებოდა: ანუ ორივე ერთარს ანუ უმჯობეს რ~ლიმე: და არა
თუ ენება ა~დ უნებლიეთ თანა ედვა ამისი ქმნა, ვითარ მღუდელნი დგეს და მოიყუან
ე ძაღლი იგი, რლ~ი ჰყუა კ~ზს, და მიუგდეს მსხვერპლი მათი მყის აღიტაცა: მაშინ ქარ
თველთა იწყეს მადლობად ღ~თისა ჵმითა სიხარულისათა, იქით და აქეთ ხლდომითა
მას
ვე იტყოდეს დიდხარ შენ უფალო, და საკვირველარიან საქმენი შენნი: და კ~ზი შემო
სილი შესვეს ჰუნესა, და ჵელთეტვირთა ფეშხუმითა სეფისკვერი: და თანა ჰყვებო
დეს ყ~ნი წარჩინებულნი, და ლაშქართა შინა ვიტდოდეს მეტყველნი ესრეთ ფს~ნისა
ამას: მრავალგზის მბრძოდეს მე მტერნი ჩემნი სიყრმით ჩემითგან: მრავალგზ
ის მბრძოდეს მე და მე ვერა მერეოდეს: ბეჭთა ჩემთა მცემდეს მე ცოდვილნი, და გა
ნაგრძვეს უსჯულოება მათი: უ~ნ შემუსრნა ქედნი ცოდვილთანი: ჰრცხვენოდენ
და მართლუკუნ იქცენ ყ~ნი მოძულენი სიონისანი: უ~ა უგალობდით რ~ დიდებით
დიდებულარს: უ~ნ შემუსრნა მბრძოლნი უფალარს სახელი მისი: ესრეთ
მხიარულითა პირითა მოვლეს ყ~ლი ბანაკი მათი: ხ~ სომეხნი ვ~ა მყუარნი უტ
ბონი, ეგრეთ დგეს უჵმოდ, ქვეყანად მხედველნი ვ~ა ძველოდესმე მღუდელნი ას
ტრატესნი: ხ~ თუ ვითარი სიხარული სასოება და მადლობა ღ~თისა მოიწია ქართველ
თა ზედა თხრობა შეუძლებელარს: და შერავიდეს დიდი სერი შემზადეს მეფემან
და კ~ზმან: ხ~ სომეხნი სირცხვილეულნი წარვიდეს მჵარგრძელთა კარვად: ი~ნე მსახუ
რთუხუცესი ეტყოდა ძმასა თჴსსა ზაქარია ამირ სპასალარსა: ვითარ არა მენება
მე ცილება ქართველთა, რ~ მართალი სარწმუნოება უპყრიეს: აწ რაღა არს მა
ყენებელ ჩვენდა: რ~ა მართალი სარწმუნოება არა შევიწყნაროთ, და არ ნათელვიღოთ
ქართველთა კ~ზისმ~რ: ხ~ იგი მიუგებდა, უწყი ძმაო რ~ მართალი სჯული არს ქართ
ველთა, ა~დ მას ჰკითხონ დღესა მას განიკითხვისასა, რ~ლთა პ~დ ინებეს განწვალება:
მე
არა შევერთვი ქართველთა: და ესმა ი~ნეს თქმული ესე, მიუგო და ჰრქვა მიკვირს
სიბრძნისა შენისაგან, რ~ლ უწყი და უმჯობესსა არა აღირჩევ: აწ მე არა ვერჩი გა
ნზრახვასა შენსა, ა~დ ნათელვიღებ სარწმუნოებასა ზ~ა ქართველთასა, და მყის მო
ვიდა და ნათელიღო სარწმუნოებასა ზედა ჩვენსა ი~ნეს მიერ კ~ზისა: და მრავა
ლი სიმრავლე სომეხთა მოვიდა ნათლისღებად, და იქმნა სიხარული და მხიარულე
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ბა, ხ~ ზაქარია ეგო ურწმნოებასავე ზედა: ესე ვითარი ნიჭი და პატივი მიმადლა
მის მიერ შეყუარებულმან ღ~თნ თამარს: გარნა არცა ესე უდებ იქმნა მოქმედებად
საქმეთა სათნოთა ღ~თისათა: ამისთჴს ჵელყო აღშენებად საყოფელსა გამმარჯ

ვებელსა თჴსსა, ზესთა კ~ხლისა ვარძიისა ღ~ის მშობელისასა: ზემო ვარძიით, ქვე
მო ვარძიით მიცვალებითა: რლ~იცა კლდისაგან გამოკვეთა თჴთ პატიოსანი ე
კლესია: და მონაზონთა საყოფელი სენაკები, რ~ი მტერთაგანცა შეუალ და უბ
რძოლველჰყო: ესე ვარძია პ~დ დაეწყო სანატრელსა მამასა მისსა გიორგის: გარ
ნა ვერ სრულექმნა და დაეტევა, რ~ლ დიდმან ამან აღასრულა, და შეამკო ყოვ
ლითურთ: და შესწირნა მრავალნი და დიდროანნი სოფლები: და შეუმზადა ტრა
პეზისა შესამოსელნი: და სხვანი შემკობილებანი, რ~ი ყოვლისაგანვე მოთხრობაჳ
ძნელარს, თუ ვისმე ჰნებავს იხილენ ვარძია, და საქმენი მისნი ნაშენებნი: და
ქვაბნი გამოკვეთილნი: თუ ვითარ მეფემან თამარ გულსიდგინა მსახურებად
უბიწოსა, და განსაკრთომელისა სასწაულთა მოქმედებისა ვარძიისა ღ~თის მშობელი
სა, ამისათჴს უმეტეს იდიდა მეფობა მისი: და სხვანი საქმენი მისნი აღშენება
ნი, და შეწირვანი მონასტერთანი ისმინენით, არა მხოლოდ თუ ოდენ საქართ
ველოსა მონასტერნი აშენნა და შეამკო, ა~დ პალესტინეს და იერუსალიმს აღა
შენნა პ~დ მონასტერნი: კ~დ კვიპრეს, და ღალიას შეამკო, და უყიდნა შესავალნი,
დააღა
შენა მონასტერი: და შეამკო ყოვლითა წესითა პატიოსნისა მონასტრისათა: და კ~დ
კოსტანტინუპოლის აღუშენნა მეტოქნი მათნი: გრძელ სადამე არს ყ~ისა მოთხ
რობილება, რ~ნი საბერძნეთს, და ყოველსა ელადას შინანი მონასტერნი უხვად წყა
ლობა მიფენილყვნა, და საქართველოსანი მცირითგან მონასტრით საყდარ ეკლესიანი
არა დაუტევა, რ~ლარა წყალობითა აღავსო: ესრეთ კეთილად აღეპყრა გონება
ს~კნეთა მიმართ კეთილთა: ხ~ მომნიჭებელი წყალობათა წარუმართებდა საქმესა,
დღე კეთილობასა შ~ა: და ყ~ნი გარემოს მყოფნი ქალაქნი და ამირანი ძღვნითა და ხარ
კის მოღებითა მოამშვიდებდეს პირსა, მჵნეთა სპათა მისთასა, და არბევდიან ყ~თა
ურჩთა მათთა: ხ~ აქამომდე კარი თურქთა ქონდა, წარავლინნა ლაშქარნი
გარემოდგომად: და სცნესრა თურქთა დააგდეს კარი და ივლტოდეს: ხ~ მეფემან აღი
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ღო კარი, და დაუტევა კარის მცველად ახალციხელი ი~ნე, და აჩინა მონაპირედ, და უ
ბოძა ათაბაგობა, და ამირთ ამირაობა: რ~ლისათჴსცა დიდი წყენა შეექმნა თურ
ქთა, რ~ დიდად ავნებდა, და წარუღო თურქთა გარეშემონი ქყ~ნანი აღიხვნა: და
მიითვალნა, და წარმოგზავნა მახარობელი მეფეს წ~ე და დიდად დაიმადლა: დაივა
ნესვე უბოძა კარული, და მისი მიმდგომი ქ~ყანანი და წარემართებოდა სამეფო
თამარისი, და დღითი დღე შეემატებოდა, და შიში და ზარი დიდი იყო ყ~თა
სულტანთა
ზედა: აღივსებოდა ნილოსი, და იეფობდა ეგჴპტე: მოაკლდებოდა ისმაელს
განიქიტნებოდა აგარ: იკურთხეოდა ისაკ: ესე სხვამან ვინმე სხვისათჴს თქვა
და მე აქა წინა სიტყუა ვყოფ: რ~ მოაკლდებოდა ძალსა მოჰმადიანთასა და მცემელიც
ებანსა: რ~ ქრისტიანეთა ორღანონი ჵმოვანობდეს: კიდით კიდემდე: დაშრტა სასო
ება მუსულმანთა, და ყოვლითურთ უღონონი ღონე ჰყოფდეს, რათა წყალობად
მოიზიდონ წყალობის მოყუარე თამარ: ამისთჴს კ~დ წარვიდეს ხალიფასა, არღარა
პირველებრ, ა~დ ფ~დ შეცვალებით, და შესახვეწელთა სიტყუათა მოახსენებდეს
რათა ევედროს თამარს აღებად ხარკისა ოდენ: მახვილი მსრველი დააყენონ, და ჯა

ჭვი შემკვრელი: რ~ი ესე ყო ხალიფამან: და წარმოავლინა მოციქული ამის პირისა
თჴს, და დიდნი მრავალფერნი სამეფონი ძღვენნი უცხონი წარმოგზავნნა: და დიდითა
სიმდაბლითა შემოეხვეწა თამარს, რათა აღიღოს ხარკი, და დააცადოს რბევა: ის
მინა თამარ ამისი ვედრება, და ესრეთ მისცა პასუხი: აღმისრულებიეს თხოვა
შენი, და რომელთაცა ინებონ მშვიდობა თავთა თჴსთა, და მოიღონ ხარკი წ~ე ჩემსა ამა
თდა მიმინიჭებიეს მეცა ცხოვრება ვედრებისათს შენისა, რ~ი ესე ესრეთ იქ
მნა: ესერა ელმოდა საბერძნეთისა სულტანსა მაღალსა ჩარასლანის ძესა, სა
ხელით ნუქარდინს, რ~ი უდიდეს და უმაღლეს იყო სხვათა ყ~თა სულტანთა, რ~ი
ჰსმთავრობდა დიდსა საბერძნეთსა: ასიასა და კაბადუკიასა, ვ~ე პონტოდ ზღვადმდე
ესე იჩემებდა ზაკვით სიყუარულსა, და გზავნიდა მოციქულთა მშვიდობისათჴს
მრავალ ჟამ, და ძღვენთა შვენიერთა მრავალთა, ეგრეთვე თამარ ჰყოფდა ნა
ცვალსა, სახედ მოციქულთა, წარავლენდა ძღვენთა: გარნა იგი ზაკვასა ჰფარ
ვიდა, და ფიცთა მიერ განმსტრობად მოსწრაფე იყო ამის სამეფოსა: ამან მოუწოდა
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ყ~ა სიმრავლესა სპათა მისთასა, და შეკრიბა კაცი ოთხმეოცი ბევრი, რო
მელარს ოთხასი ათასი: განახვნა პაპა მამურნი საუნჯენი: და გამოყარნა
ოქრო აურაცხელნი: და წარგზავნიდა ოქროთა შეკრებისათჴს მჵედრობასა,
და ამცნებდა რათა ორსა კეცსა მისცემდენ გაჩენილისასა: და წარავლინნა ყო
ველთა საზღვართა მისთა: და იწყო მესოპოტამს, და კალონერათ: გალატია
ს, ღანგრას, ანკურიას, ისავრიას, კაბადუკას, დიდსა სომხითს, ბითვინიას, და
საზღუართა ფებლაღონისათა: და არა დაუტევა თჴნიერ დედაკაცისა სოფელთა
შინა მათთა: ა~დ ყ~ნი აამჵედრნა: ხ~ თჴთ ამოისწრაფნა მიიწია უჯად სახელდე
ბულთა მათ თურქთათანა, რ~ლ არიან მჵნე ბრძოლასა შ~ა, და არიან სიმრავლი
თა ვ~ა მკალნი, გინა ჯინჭველნი: ამათ მისცნა ოქრო მრავალნი: და კ~დ ნიჭნი
დიდნი ესოდენ, ვ~ე ასი ათასი მჵედარი შეკაზმული გამოიყუანნა მათგან: და კ~დ
მიირთნა თჴნიერ ნებისა მათისა შიშით ეზინკელნი, ხალფერდელნი, და კარნუ
ქალაქელნი, სალდუხის ძე რ~ლსა ნაცვლად მსახურებისა მოუღო კარნუქა
ლაქი, და თჴსი ძმა დასვა მუნ, ვ~ა იტყუიან გძღარბისათჴს ჵმელისასა შვილმრავალ
არს ცხოველი ესე და მრავალ: და რა~ჟს იხილნეს ნაშობნი თჴსნი, მრავალად გამო
ვალს ბუდით თჴსით მართვებით და განაწყობს და გოდლოის მათზედა: ეგ
რეთვე ყო ნუქარდინცა იხილნარა ფ~დი იგი სიმრავლე შეკრებულად, რლ~ი
ზესთა იყორიცხვისა, აღზვავნა გულითა მსგავსად სენაქერემისა ამაღლდა ღ~ა
ზედა, არა, შეიშინა პ~ლთა მათ მზაკვართა ფიცთაგან, და სიყუარულისა აღთქმათა
ა~დ ფ~დ წინა უკმო განმზადა თავი, და მოიწია ქალაქად სევასტიად, და იწყო მუნ გან
მზადებად საომართა მანქანათა: მაშინ წარმოავლინნა მოციქული წ~ე თა
მარისსა, ესე ვითარითა წიგნითა, რ~ლსა წერილიყო სახე ესე ვითარი, მე ნუქარ
დინ სულტანი ყ~ისა ცისა ქვეშისა უმაღლესი, მიმსგავსებული ან~გსთასა თ~ა
მდგომი ღ~თისა, მოვლინებული დიდისა მოჰმედისაგან მოგიმცნობ მეფესა ქარ
თველთასა თამარს: ყ~ლი დიაცი რეგვენია: შენ გიბრძანებია ქართველთად, ა
ღებად ჵრმლისა, და ღ~თისაგან საყუარელისა ისლემთა ერისა დაჵოცად მუსულ
მანთა, და კ~დ ნათესავსა ზედა თავისუფალსა დადებად ხარკი ყმებური: აწ
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მე მოვალ, რათა უსაჯო სამართალი სახლსა სპარსთასა, და განგწვართო შენ,
და განვწვართო ერიცა შენი, არაოდეს აღებად კადრებად ჵრმლისა, რ~ი ღ~თსა ჩვენ
და უბოძებია: ხ~ ცხოვნებით იგი ოდენ ვაცხოვნო, რ~ნ უწინარეს მოსვლისა
ჩემისა თაყუანისმცეს წ~ე კარვისა ჩემისა: და აღიაროს ქადაგება მოჰმად მოციქუ
ლისა, და უარყოს სჯული შენი, და ჵელითა თჴსითა იწყოს წ~ე ჩემსა ლეწად ჯვა
რისა, რ~ლისა მიმართ დაგიძსთ ცუდი სასოება: აწ მოელოდი ნაცვალსა ჩემსა,
რ~ი შეამთხვივე სპარსთა: და ვითარ მოვიდა მოციქული, და შეიყუანეს თამარს წ~ე,
და წიგნი მისცა, წარდგა და იწყო რა უკადრებელთა სიტყუათა თქმად, უკეთუ მე
ფემან თქვენმან დაუტეოს სჯული, იპყრას სულტანმან ცოლად: და უკეთუ არა
დაუტეოს სჯული, იყოს ხარჭად სულტნისა: ხ~ ვითარ ამპარტავანად იტყოდა
სიტყვათა ამათ: წარმოდგა ზაქარია ამირ სპასალარი, და უხეთქნა ჵელითა პირ
სა დაეცა, და ვითარცა მკვდარი დაედვა: ვითარ აღზიდნეს და აღმართნეს და ცნო
ბად მოვიდა: ჰრქვა ზაქარია, თუ მოციქული არა იყავ, პ~დ ენისა აღმოკვეთა იყო
სამართალი შენი, და მერმეღა თავისა კადნიერად კადრებისათჴს: აწ რაჳ არს
სიტყუა ესე, წიგნი ვ~ა მიართვეს, და იხილა თამარ ყ~დ არა აჩქარდა, ა~დ სხვა ეზე
კია იქმნებოდა სიმდაბლითა, და განმარტა წიგნი იგი წ~ე ღ~თისა, სულთითქვნა
სიღრმითა გულისათა, და ცხელთა ცრემლითა სიმრავლითა დამოდინებითა,
და ღ~თისა მიმართ სასოებისა დამდებელმან: მერმე მოუწოდა მაშინ რ~ნი
ცა დახვდეს, და ეზრახა მათ ამის პირისათჴს, არცა ჩუკნად, არცა მდედრად,
არცა განუბრძნობელად: მაშინ მოუწოდეს სპათა იმერთა და ამერთა ნიკოფს
იით ვ~ე დარუბანდამდის, და ბრძანება და წიგნები ჰქროდა, და მალე მსრბოლთა
ცოტათა შინა დღეთა შემოკრიბეს: ვ~ა ვეფხნი სიკისკასითა, და ვ~ა ლომნი გუ
ლითა ქ~ესა ღ~თსა ესვიდეს, და შეკრბეს ჯავახეთს, და არღარა ჰყოვნეს: ა~დ მსწრა
ფლ მიმართეს ტაძარსა ყ~დ წმიდისა ღ~ისმშობელისასა ვარძიას: და ვარძიისა ღ~ის
მშობელსა წ~ე ცრემლით შევედრნა სოსლან დავით, და სპა მისი: და დროშა ბედ
ნიერად ჵმარებული: და წარგზავნნა ვარძიით ლაშქარნი რლ~თა თჴთ თამარ
უძღოდა, წინა, შიშვლითა ფერჵითა, და ცრემლითა ასოვლებდა ღაწვთა მისთა, და
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წარუძღვა ბასიანის კერძოთა, და მიიწივნეს მახლობელად კარისა, და დადგეს დღ
ისა ერთისა სავალსა: და მაშინღა მოციქულნი წარგზავნნა სულტნისსა, და წარატა
ნნა თანა მოციქულიცა თჴსი, და მიუწერა ნაცვალი წიგნისა ესრეთ: ძალსა
ღ~თისა ყოვლისა მპყრობელისასა მინდობილმან და მარადის ქწ~ლისა მარიამის მვედ
რებელმან: და პატიოსნისა ჯვარისა სასოებით მმოსავმან, წარვიკითხე ღ~ისა განმარის
ხებელი წიგნი შენი ჶი ნუქარდინ, და ვსცან სიცრუენი შენნი რათა ბრჭე ღ~თი
იყოს: არა გასმიესა რ~ ყ~ლი ცრუდ მფუცავი სახელსა ღ~თისასა, მის მიერ აღიჵოცოს:
შენ ოქროსა შეკრებულთა სიმრავლისა მევირეთა მინდობილხარ უმეცარი მსჯავ
რსა ღ~ისასა: ხ~ მე არცა სიმდიდრეთა, არცა სპათა ჩემთა სიმრავლისა: არცარას
სხვასა კაცობრივსა საქმესა მინდობილვარ: ა~დ ძალსა ღ~თისა ყოვლისა მპყრობელისა
სა, და შეწევნასა ქ~ს ჯვარისასა, რ~ლსა შენ ჰგმობ: ესერავითარი შემოგეთვალა წარ
მომივლენია მჵედრობა ქ~ს მოსახელე, არა შენდა თაყუანისცემად, ა~დ დამჵობად

შენდა ზვავისა მაგის, და ამპარტავანისა გულისა შენისა, რათა განისწავლო ღ~ისა
მიერ არღარა გმობად სახელსა მისსა, იყავნ ნება ღ~ისა, და ნუ შენი: სამართალი
მისი, და ნუ შენი: ხ~ მე უწყი დახსნილება მსახურთა შენთა, ამისთჴს წარ
მომივლენიეს მსახური ჩემი, რათა წიგნისა შენისა პასუხი ადრე მოგართვ
ას და განგაკრძალოს, რ~ ჩემმიერ წარმოვლენილთა სპათა ფერჵნი ესერა კა
რთა შენთა ზედა დგანან, მისცა ესე ვითარი წიგნი: და მერმე შემოსეს და უბო
ძეს ნიჭი, და წარავლინა მოციქული სულტნისა: ხ~ თჴთ უბძანა თუისთა სპა
თა ყ~თა შესხდომა: და თუით განვიდა უმაღლესსა ადგილსა, სადათ ყ~თა ხედვიდა,
და
დავარდა მუჵლთა თჴსთა ზედა დიდხან, და ტიროდა წ~ე ღ~ისა: მერმე აღდგარა
იხილვებოდა ადგილი იგი ყ~დ დალტობილად ცრემლთაგან მისთა: მერმე მოიყუან
ნა წ~ე თჴსსა ყ~ნი წარჩინებულნი, და უბრძანნა ერისთავთა რ~ა თჴთოეული მა
თი მოვიდოდეს წ~ე წ~ისა ჯ~ისამ და თაყუანისცემდენ და შეემთხვეოდიან: და იწყეს
მო
სვლა ყ~თა ტირილითა ვედრებად და თაყუანისცემად პატიოსნისა ჯ~ისა,
და ამბორისყოფად, და ეგრეთვე შემთხვევად ჵელთა თამარისა: და ანდერძ
ჰყოფდეს ყ~ნი სახლთა შჴლთა და ასულთა წ~ე მისსა: რ~ ერთითა ჵელითა თჴთ
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მას ეპყრა ძელი ჯვარისა: ხ~ ერთითა ეზოს მოძღვარსა ბასილის და ჯვარის
მტვირთველსა, სრულიქმნარა ყ~თაგან ესრე თაყუანისცემად ჯ~ისა: მერმე თჴთ
მიიქვა პატიოსანი იგი ჯვარი ჵელითა თჴსითა, და ამჵედრებულთა ზ~ა ყ~ა მჵა
რსა ნიში ჯ~ისა გამოსახა სამგზის და ულოცა: და ეგრეთ წარემართნეს მინდობილ
ნი ღ~თისანი და თამარის ცრემლთანი: და წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჵარგრ
ძელი ამირ სპასალარი, და ორნიცა იგი ძმანი ახალციხელნი შალვა, და ივანე,
დაღათუ შალვა მანდატურთ უხუცესი იყო ჭიაბერი, და სხვანი თორელნი,
და წარემართნეს ბასიანის კერძოსა: და მეფე თამარ მოიქცა სამცხესა, და მოვიდა
ოძრჵეს: და მოიცალა ლოცვად და მარხვად: მუნ იყო წ~ე მისსა თეოდორე ქართ
ლისა კ~ზი: კაცი წმიდა და სახიერი: და მასთანა მრავალნი ეპისკოპოსნი, და მონაზ
ონნი ღ~ისა სათნონი: რლ~თათანა იყო ი~ნე კაცი შავთელი ყ~დ განთქმული, და სა
კვირველი მოღვაწებათა შინა, და ლექსთა გამომთქმელი, და ევლოგი ქ~სთჴს
სულელი, რ~ლსა მოეღო მადლი წინასწარმცნობელობისა: იყუნეს მიმდე
ნი ღამისთევანი დალიტანიობანი: ამათთანა იყუის მეფე თამარ დღისი და ღამე
ყოველ ლოცვითა, და ფს~ნებითა დაუძინებლად განათიის, და ყოველგან საყდართა
მონასტერთა, და სოფელთა უბრძანა ლიტანიობა და ვედრება ღ~ისა: აწ ჯერ
არს მოხსენებად ვითარ იგი წყალობა ჰყო ღ~თნ, ერსა თჴსსა ზედა მეოხებითა
ყ~დ წ~ისა ღ~თისმშობელისა, და შეწევნითა ცხოველს მყოფელისა ჯვარისათა:
ხ~ ვითარ მიიწინნეს ქ~ყანად ბასიანისა, მუნ იყო სულტანი დაბანაკებული
ადგილსა ბოლოსიტეკად წოდებულსა: და ეახლნესრა ბანაკსა სულტანისა
სა, არა იყო რიცხვი ცხენისა ჯორისა და აქლემისა მათისა კარვებისა, და სა
რაფარდაგებისა მათისა: მინდორი იგი ძლივ იტევდა კარვებსა მათსა: ეს
რეთ ნებიერად მდგომარე იყუნეს, და არა უდგა დარაჯანი სულტანსა:

მუნ დააწყვეს რაზმი ქართველთა, და მუნ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია
მჵარგრძელი ამირსპასალარი, და ახალციხელი შალვა და ივანე, და სხვანი
თორელნი, და ერთკერძო აფხაზნი და იმერნი: და ერთკერძო ამერნი და ჲერ
კახნი: და ვითარ იხილნეს სულტანი, ცოტად ცხენი ააჩქარეს და მიმართეს:
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ხ~ ვითარ იხილნეს სპარსთა, რ~ აუზიდავად მიდიოდეს, დააგდეს სადგომა მათი
და სიმაგრეთა მიმართეს, რ~ მიავლინნა ღ~თნ მათზედა შიში დიდი: ხ~ ქრისტეა
ნეთა იხილნესრა მათწინაშე გაქცეულნი, მიეტევნეს, და არა უტევნეს წარსლვ
ად: ა~დ გარე მოიცვნეს, და იქმნა ომი ფიცხელი, და ძლიერი, და განგრძელდა მყოვარ
ჟამ, და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვნი: ხ~ უმეტეს სულტნისა სპანი მოისრვო
დეს, და ესოდენ განგრძელდა ომი, რ~ლ ცხენი მოუკლეს ივანეს მსახურთუხუ
ცესსა, ზაქარიას, გრიგოლს, და ახალციხელთა, შალვას და ივანეს, და სხვათა მრა
ვალთა თავადთა: და კნინღა სივლტოლად მიდრკეს ქართველნი, და ქვეითად და
რჩეს რაზმსა შ~ა მჵნენი იგი ქართველნი: მაშინ ვ~ა იხილნეს ლაშქართა, თ~ს
თვისნი პატრონნი ქვეითნი, გაწირნეს თავნი სიკვდილად, ჩამოჵდეს ცხენისაგან
და პა ტრონთა მათთა გვერდსა დაუდგეს ქვევითნი ქვეითთა: და ეგრეთ ძლიერი
ომი შეიქნა: და ვითარ იხილა დავით მჵნემან მორიდა ერთ კერძო, და მარჯვენესა
მჵარსა მორიდა ზაქარია მჵარგრძელმან: და ვითარ ქართველთა განეშორნეს, რათა
არა ცხენთა მათთაგან დაითრგუნნენ ქვეითნი ქართველნი, და მიმართეს სპარს
თა კერძო: მსწრაფლმიეტევნეს ერთკერძო სოსლან დავით: და ერთ კერძო
ზაქარია, და ვითარ მგელნი ცხოვართა, ეგრეთ შეუტევდეს ურიცხვთა მათ სპა
თა სულტნისათა: და პირველსა მოკიდებასა და ხეთქებასა ჵრმალთასა, მოხედნა
წყალობა აურაცხელმან ღ~თნ მოსავთა ჯვარისათა, და განადიდა დიდება დავითი
სი და თამარისი ვარძიისა ღ~ისმშობელმან: და ანაზდად ეგოდენნი იგი სიმრავლე
განსქდა იძლია და დაიფანტა: და ამას გვანდა თვალგარდუწდომელი მაღნარი
მიწითურთ მოგლეჯილიყო და განქცეულ: და სადეთცა თვალი მისწდებოდა
და ყოველგან ტყეთა მსგავსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად: ხ~ ჯერ
არს ამისიცა მოხსენება, რ~ლ მეფისა თამარისა ოძრჵეს ყოფასა შ~ა იყუნეს მიმდ
ემნი ლოცვანი და ღამისთევანი: დღესა ერთსა აღესრულარა საღ~თო ჟამის წირ
ვა, ზემო ხსენებულისა ევლოგის მიერ, განკუირვება დაეცა ევლოგის, და იწყო ღა
ღადებად სულელისა მსგავსად, და იწყო აღმართ ხედვად, და ვითარ ხედვიდა ე
ვლოგი: და ვითარ აღმახედვიდა ჵმა ჰყო ევლოგი ჭმუნვის სახედ, და სამგზის დაე
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ცა, და მეყსეულად ახლტნა და აღიტყველნა ჵელნი: აჰა დიდება ღ~თსა, ქრის
ტე ძლიერარს, ჵელო ევლოგის, სპარსთაგან არა გეშინის, განუტევეთ რათა
ვიდოდის მშვიდობით: ცნეს ყ~თა, რ~ წ~წყლებით იყო სიტყუა მისი: ა~დ ევლოგი
არავისრა გამოუცხადა საიდუმლო თჴსი, თჴნიერ ი~ნე შავთელსა, რ~ მას ოდ
ენ აუწყა, რ~ ჟ~ა ამას მოსცნა ღ~თნ ბარბაროსნი საძლეველად ჵელთა ქრისტეა
ნეთასა: და მყის წარვიდა ევლოგი პირისაგან მათისა და დაიმალა: ხ~ ქართ
ველთა იხილნესრა გაქცეულნი წ~ე მათსა მტერნი თჴსნი, აღსხდეს

ჰუნეთა მათთა, და დევნა უყვეს, ჰჵოცდეს ჩამოჰყრიდეს, და იპყრობდეს
და სიმრავლისაგან ვერ ივლტოდეს, ა~დ ურთიერთას დასთრგუნვიდეს: ხ~ ე
რი ქართველთა უვნებელად დაიცვნა, რ~ლ არცა ერთი კარგი მეფისაგან
შესწავებული კაცი მოკვდა: ა~დ ეგეოდენი სიმრავლე სპისა მათისა ივლტოდა
და სპანი თამარისნი უვნებელად დაიცვნა მოწყალებამან ღ~თისამან: რ~ მის
ცნა ღ~თნ ჵელთა მათთა, და იხილვებოდა საქმე საკვირველი: რ~ თჴთ იყუნეს
მსახურ თჴსისა მის შეკრვისა, რ~ნი განერნეს პირსა მახვილისასა, უდიდესი
მათი შეიკრვოდა უმცროსისა მიერ თჴსისა: და უწარჩინებულესი მათი
მოიყუანებოდა გამობმული ძუასა ცხენისასა: და ერთითა საბლითა, ერთისა
კაცისა მიერ შეიკრვოდა ოცი: და თმითა გამოებმოდა, ურთიერთსა ყრმისა
მიერ მცირისა, უმჯობესნი მბრძოლთანი მოიყუანებოდეს ვ~ა თიკანნი: გა
მოიძივნნეს ყ~ნი ადგილნი, და გაქცეულთა ყ~თა ჵოცდეს: ხ~ ნეშტთა ვ~ა
მართვეთა ქათამთასა მოჰკრებდეს, და გაუშვებდეს აურაცხელსა სიმრავ
ლესა: რ~ ასსა სპარსსა ერთი ქრისტეანი ძლით მიხვდებოდა წარმომყუანე
ბლად: ესრეთ აღესრულა წწ~ყლება ევლოგისი, მასვე ჟ~ა შ~ა ქმნითა
რომელსა შ~ა იხილა ჩვენება: ესოდენი დიდებული ძლევა მიმადლა
ღ~თნ ცრემლთა და სასოებისა სიმტკიცეთა თამარისთა, რ~ი ესე იქმნა:
და ესე ყ~ლი რა ესრეთ იქმნა, მერმე მოუჵდეს ბარგსა მათსა, და არა იყო
განცდა მისი სიდიდითა ოქროსა და ვეცხლისა ჭურჭელთა, ნაქსოვთა სიმ
რავლე აურაცხელნი, სასმურნი ოქროსანი, თვალ მარგალიტოვანნი, ლან
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კნები, პინაკები, ლაგვინებისა, და ქვაბებისათანა, ყოვლითურთ სავსეთა მიუწ
დომელითა ალაფითა: ხ~ ცხენ ჯორისა და აქლემებისა სიმრავლე, და კარავთა, და
საფენელთა სიმრავლე და ურიცხვება რომელ დაყარეს ვინმე აღრაცხნეს: რ~ სა
ვსე იყო ყოველი საბანაკო მათი, და ესრეთ ძლევა შემოსილნი მადიდებელნი ღ~ისა
ნი შემოიქცეს, და დადგეს კარავთა შ~ა მათთა: და ამისსა შ~დ შეეკაზმა მოქა
ლაქეთა ტფილისი, და შევიდა თამარ და დავით, ვ~ა მზისა შარავანდედი მიფენი
თა, და შეიღეს დროშა ნუქარდინისა: შეიყუანეს პ~დ ეზინკელი, მერმე სხ~ნი
იგი წარჩინებულნი მოიყუანნა რ~ნი სთნდეს წ~ე თჴსსა თამარ*, ყ~თა ნუგეშინის
ცეს, და დიდად სახელოანად სერითა ისტუმრნა, და უბოძა ყ~თა შესატყუისად, და
წარგზავნნა ციხეთა შ~ა ყოველსა ადგილსა, თჴნიერ ეზინკელისა: ა~დ იგი დაიმჭი
რა ტფილისს პატიმრად, პ~ლისა პატივისა და სიყუარულისა წილ, ხ~ უკანასკნელ ეგე
ოდენის სახელოვანი და დიდებული განყიდა ნალად ცხენთა, რლ~ი ესე ჰყო
თამარ პატივად სახლისა თჴსისა, და დიდებად, რ~ი ესე არაოდეს ვისგან ქმნ
ილ იყო დასაბამითგან ესე დიდებად და სახსენებლად თავისა ყო: აწ კ~დ
აღივსნეს ყ~ნი საგანძურნი სამეფონი ოქროთა, და ჭურჭლითა ოქროსათა,
რ~ მიწისა მსგავსად შეასხმიდეს ოქროსა, ხ~ თვალსა და მარგარიტსა წყვით და
სდებდეს: ხ~ ოქრო ქსოვილთა ბერძულთა, და სხვათა ძვირად საპოვნელთა ვ~ა
ცუდთა საპოვნელთა სამოსელთა აურცხელთა დაჰყრიდეს: ხ~ ვეცხლისა
ჭურჭელთა არღარა აქვნდა პალატსა შ~ა პატივი (ბ) მეფისასა (ა): რ~ ყ~ი ოქროსა, და
ბროლისა წინა გებული იყო, ინდოურთა ქვათაგან შემკობილი, რ~ლითა აღავსნა

ყ~ნი ეკლესიანი, რ~ლთა მიანიჭა სამსახურებელად სიწმიდეთა საიდუმლოთასა
და აღავსნა გულნი ყ~თა მთხოველთანი, და განაძღნა ყ~ნი გლახაკნი, და აღუვსო წია
ღნი მათნი: ესრეთ ადიდებს ღ~თი მადიდებელთა თჴსთა, ესრეთ აღამაღ
ლებს წ~ე თჴსსა მდაბალთა: ესრეთ შემწე არს მოსავთა მისთა, ესე ვითარ
თა ნიჭთა მიანიჭებს მინდობილთა თჴსთა: რ~ არარაჳ სხვა დაიდვა თამარ გულსა
თჴსსა, ვითამ* <note>*სამსავე ამისწიგნში ასე იყო:</note> დასაბამი იგი სიბრძნისა
შიში უ~ისა, და სამართალი და წყალობა,
სწორად ყ~თა ზედა იყო დღეთა მისთა სიმრავლე, და მრავალი მშვიდობა განეფინა
მად
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ლი ბაგეთა მისთა, ამისთვის აკურთხა იგი ღ~თნ უკ~ე და დაადგა თავსა მისსა
გვირგვინი
პატიოსნებისა, და დასდვა წელთა მისთა მახვილი ძლიერებისა და წარემართა
სუფევად
უკ~ე ჭეშმარიტებისათვის სიმშვიდისა და სიმართლისა: ჯერარს ამისთვისცა თქმად
ვ~დ ქმნ
ეს მრავალთა დედათა ძლიერება, ა~დ არა ესრეთ ვითარ ამან: არა ვერაგობისაა ღო
ნითა აცხოვნებდა ერსა თჴსსა, ა~დ სიბრძნისა წინაძღომითა და სიმართლითა და
უმანკოები
თა დავითიანითა სიმშვიდითა, იაკობის მსგავსითა სიუხვითა, აბრამისებრითა მოწ
ყალებითა, იესო ღ~ისა მსგავსითა, და სამართალითა მისითა მობაძავითა: დღეთა შინა
თამარისთა არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული მეცნიერებითა მისითა: არავინ
დასჯილი თვინიერ ძველისა, რ~ი ძეს ავაზაკთა ზედა, ძელსა ზედა ჩამორჩობა, თვით
ა
რცა ვის ღირსსა სიკვდილისასა, და არცა პატიჟისასა მიეჵადა თანა ნადები: არცავინ
ბრძანებითა მისითა ასო მოკვეთილიქმნა: არცა სიბრმითა დაისაჯა თჴნიერ გუ
ზან ღირსი სიკუდილისა, რ~ლი ორგულებით განდგა, და კოლას სადმე მთათა შ~ა
ავაზაკობდა, მალვით, ესე შეიპყრეს მთიბავთა თივისათა, და დავით მეფისა წ~ე
მოიყუა
ნეს: ხ~ მან უწყოდა დიდი მოწყალება თამარისი, ამისთჴს მისსა შეკითხვამდის თვა
ლნი დასწვნა ნაცვლად მრავალთა სისხლთა ქ~ეანეთასა: ხ~ არაოდენ თჴსსა
სამეფოსა შ~ა იყო კეთილიანობა, ა~დ ყ~თა ქრისტეანეთათჴს, და რნ~ი მძლავრებდეს
ქრისტიანეთა ყ~თა მიუმცნო რათა ანაზდად* <note>*აზადად ორს ამის წიგნში ასე
ეწერა.</note> იყუნენ და ფიცხლად, დამორჩილდენ შიში
თა და სიყუარულითა მისითა: წარავლენდის სარწმუნოთა თვისთა და დაავედრის
ესრეთ ალექსანდრიით ყოვლისათანა ლუბიისა სინისა მთისა, და მათ კერძოთა ეკლ
ესიათა მონასტერთა და ერთა ქრისტიანეთა მიიკითხვიდეს: ხ~ ი~ჲლიმისათვის
რადღა
საჵმარარს თქმად, რ~ წარგზავნიდის ამათ ყ~თა შ~ა ბარძიმ ფეშხუმებსა ეკლესიათა,
და სიწმიდეთა საბურველებსა, და მონაზონთა და გლახაკთათვის ოქროთა აურაცხელ
თა: ტყვენი განათავისუფლნა: და ხარკი ერსა თჴსსა უკუნსცის, და ყ~ლი ჭირი აღიღ

ის მათგან: კ~დ კერძოთა ელადისათა, და მთაწმიდისა, ეგრეთვე მაკედონიისათა, პიტ
რიღონოს კერძოთა თრაკისათა, და კოსტანტინუპოლის მონასტრებთა რომანას და
ყოველგ
ან: და კ~დ ისავრიას კურუხეთს, და ყ~თა მათ სანახებთა შავისა მთისათა და
კიპრიისათა: ესე
ყოველნი აღავსნა ქველისსაქმითა, რლ~ისათვის ისმინეთ თუ ვითარ მოხედვიდა ღ~ი
საქ
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მეთა მისთა: მიიწივნეს ოდესმე ჩვეულებისაებრ ქველის მოქმედებათა
თვის ამისთა მონაზონნი შავისა მთისა ანტიოქიით, და კჴპრისა ჭალაკით: ეგ
რეთვე მთაწმიდით. და მრავალთათ ადგილთათ შეიწყნარნა თამარ ვითარ
ანგელოსნი და მრავალ დღეთა არა გაუშვნა: მერმე მისცნა ყოველთა
დიადი, და აღავსნა ყოვლითა საჵმრითა: უკანასკნელ მათგან უფრო შორიელთა
მისცა დიდ ძალი ოქრო, თვით მათთვის, და ყოველთა მონასტერთა განსაყოფელად:
წარვიდეს მონაზონნი იგი, და მიიწინნესრა კოსტანტინუპოლედ: ესმა მეფე
სა ბერძენთასა ალექსის ანგარსა, რომელმან ძმასა თვისსა ისაკს თვალნი
დასწვნა, და მეფობა წარუღო, ესე ყოვლითურთ ბოროტი კაცი იყო, და შე
უტყვებელი მეფობისა: გარნა უმეტეს ანგარებისათვის საძაგელ იყო ყო
ველთა მიერ: იხილა სიდიდეჳ იგი ოქროსა, რომელი მიეცა თამარს, და
წარუღო მათ მონაზონთა: ხ~ ჰსცნა რა ესე მეფემან თამარ, ნაცვლად
სხვა უფროსი წარგზავნა მათ წმიდათა მიმართ, და ამით უმეტეს არცხვი
ნა ეშმაკსა: ხ~ განრისხნა მეფესა ზედა ბერძენთასა, და წარჰგზავნნა მც
ირედნი ვინმე ლიხთ იქითნი, და წარუღეს ლაზია, ტრაპიზონი, ლიმონი, სა
მისონი, სინოპი, კერსენდი, კიტორა, ამასტრია, არაკლია, და ყოველნი ად
გილნი ფებლაღონისა, და პონტოსანი. და მისცნა ნათესავსა თვისსა ალექ
სის კომონიანოსა ანდრონიკეს შვილსა, რომელი იყო მაშინ თვით წინაშე თამა
რისსა შემოხვეწილ: ესმა ესე ფრანგთა რამეთუ მოეღო ბერძენთა შე
წევნა აღმოსავლეთით, გამოვიდეს ვენეტიკნი, და წარუღეს სამეფო
ქალაქი მეფობისათანა, და შეიხვეწა უბადრუკი იგი ალექსი, ბორღალ
ეთს თვისისა სიძისათანა: ხ~ იხილა რა ბორღალელთა მეფემან სიძემან
მისმან, შეიყვანა ციხესა ერთსა, და დაუფინა წინაშე მისსა ოქრო
დიადი, და ესრეთ ჰრქუა: აჰა ალექსი გულის სათქმელი იგი შ~ი ოქროჳ,
ესე მიიღე თვინიერ სხვისა რომლისამე საზრიელისა, და წყლისა წილ,
რამეთუ წარსწყმიდე ამისთვის სახლი სამეფოჳ ქრისტიანეთა: და
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დაჰჵსენ თვით მპყრობელობაჳ ბერძენთა: და ესრეთ მოკვდა საწყალობელი
იგი სიყმილითა, დაკლებული შეწევნისაგან ღ~თისა: ესრეთ საზარელ იყო
თამარ მტერთა ზედა, და კ~დ ესოდენ ტკბილ და ძვირ უჵსენებელ, ვიდრე
მდის ესმარა ესე ყოველი დიდითა ტკივილითა იგლოვა: დაღათუ არა
ღირს იყო მისთვის ტკივილი, რ~ რაცავის არა ჭეშმარიტებით აქვნდეს, არა
იპყრობს დიდ ხან: გარნა თამარ უცხოსა ზედა და დავრდომილთა ლმო

ბიერ იყო ტკივნეულობად და წყალობად, ვითარ აწ ამასცა ზედა:
ესრეთ დღითი დღე წარმატებითა, და განდიდებათა შინა იყო სკიპტრის მპყრო
ბელთა ყოველთა უბრწყინვალესი: თამარ უმეტეს ღ~თის მსახურებისა
ეკლესიათა და მონასტერთა კაზმასა, და შენებასა, ობოლთა და ქვრივთა შე
წყალებასა, და სამართლის მიფენასა: ამას შინა იშვებდეს, და იხარებდეს სა
მეფონი მისნი: ჟამ გარდვიდიან და განაგიან საქმენი მანდაურნი, და მოინადი
რიან კეთილი იგი სანადირო გეგუთი, და აჯამეთი: მერმე გარდმოვიდიან
ქართლს სომხითს, და მერმე დადგიან დვინს: მოვიდიან ხარაჯითა განძელნი,
და აღმართ ქალაქნი: გაზაფხულ აღმოვლიან სომხითი: მოიღიან ხარაჯა
ნახჭევნელთა, და წარვიდიან კოლას თავსა არტანისასა, და მუნით მოიღიან
ხარაჯა, კარნუ ქალაქით, და ეზინკით, და სხვათა გარემოსთა ქალაქთა:
ოცდა მესამედ, გინათუ მეოთხედ აღმავლობასა მეფობისა მისისასა წელი
წადსა იკითხა საქმე კარისა, რ~ მრავლით ჟამითგან ჰბრძოდეს სარგის
თმოგველი, შალვა თორელი, და მესხნი, გარნა ვერა ღონე ქმნეს აღები
სა: რ~ ზამთრის მკსინვარებისაგან და სიცივისა უღონე იყვნეს მოდგომად:
ხ~ ჟამსა ყინვისასა წყლისაგან გაყინულისა, ვერ შეუძლებდეს ბრძოლად:
გარე შემოუხვნეს ყოველნი ციხენი, და სოფელნი, და იგი მარტო ჰქონდა(ბ) ხოლო (ა)
სპარსთა: მაშინ განიზრახა, და წარავლინა დავით ზემოთ ლაშქრითა, წარიტა
ნა ზაქარია, და იოანე: და უბრძანა რათა დადგენ მუნ, და ძლიერად ეომონ,
და ხან გრძლად იქმნა ესე: და თვით თამარ დადგა ჯავახეთს: და მუნ მოელოდა
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ამბავსა მათსა: ებრძოლნეს უკვე შეკრულსა მას ღონესა წყლისათვის, და
მრავალთა შინა დღეთა განტეხეს ადგილი იგი, და გამოიცალა წყალი, და მის
თანა უმრავლესნი მოქალაქენიცა: ხ~ დაშთომილთა მათ ითხოვეს დავითის
გან რათა თვით თამარ მივიდეს, და მას მიენდვნენ, რ~ ეშინოდათ სიტყვათა
მათთათვის გინებისათა, რომელთა ციხითგამო იტყოდეს პირველ:
მაშინ მოაჵსენეს ესე თამარს, და მივიდა თვით, და მოიხვნნეს კლიტენი წი
ნაშე ძისა მისისა გიორგისა, და მერმე თამარის წინაშე, და ითხოვდეს თავთა მშვი
დობასა და ფიცსა, რათა არა განსცეს კარი ვითარ ანისი, და დვინი, ა~დ სამეფოდ
დაიჭიროს: მისცა ამისთვის სიტყვა მტკიცე, და უბრძანა ძესა თვისსა გიორ
გის რათა შევიდეს, და თვით მოითვალოს ქალაქი, და ციხე, რომელი ესე ეს
რეთ იქმნა: და ესე ერთი ქალაქი და ციხე თვისად დაიჭირა, მათ ყოველთა
გან რომელნი აიხვნა ზორაკერტით რაჵსამდის, გაგით განძამდის, და ჯავა
ხეთით სპერამდის: და ვისცა ათშვიდმეტსა წელსა შინა ესე სქმენი თა
მარისგან გემცნებიან და მისთა ლაშქართაგან წელიწდისა ერთისა დღეთა თუ
ვითარ შეუძლო ყოველთა მათ გარეთა აღმართ ოდენ შეხედვა, რომელნი ჰქონან
ციხენი მჵარ გრძელთა ოდენ სახლთა ზემოთ და ქვემოთ:
ხ~ ამა სიხარულსა შინა და შვებასა, შეუდგა მწუხარება, რ~ მიიცვალა
სოსლან დავით, კაცი აღსავსე ყოვლითა კეთილითა სამღვთოთა, და საკაცობო
თა შესახედავითა განშვენებული: ხ~ წყობათა ომსა შინა მჵნე, უხვი, და მდა
ბალი, და სხვითა ყოვლითა სიკეთე აღმატებული: და დაუტევნა ორნი ძენი

ყრმა ვიდრემე ლაშა გიორგი: ხ~ ასული რუსუდან: და იტირეს და იტყებ
დეს, და დაუტევეს მწუხარებაჳ ყოველსა მუნ მკუიდროანსა:
და მათ უკვე ჟამთა, არა მცირედსა ჟამსა მშვიდობა იყო ყოველგან, და მეფე
იყო გეგუთს, რ~ იყვნეს წმიდანი მარხვანი, და მჵარ გძელნი ორნივე მე
ფეს წინაშე იყვნეს: და ვითარ ცნა ესე არდაველისა სულტანმან, აღძრა
მტერობაჳ ქრისტეანეთა ზედა, მოუწოდა სპათა თვისთა, და წარმოემართა,
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უწყოდა მჵარ გრძელთა შინა უმყოფელობა: წარმოვიდა და აღმოვლო რაჵსის
პირი. გზა გზა არავის ავნო. და უგრძნობლად მოვიდა, და მოიწია ანისის ქა
ლაქის სიახლესა, და დიდსა შაბათსა მწუხრი მორაეახლა ქალაქსა, და ვითარ
ცისკარი მოეახლა, დაჰკრეს ძელსა, და განახვნეს კარნი ქალაქისანი: მყის
მიეტევნეს კარსა ქალქისასა. შეუტივნეს ცხენით, და ვერღარა მოასწრ
ეს კარნი. და შევიდეს ქალაქად იწყეს ჵოცად და კლვად და ტყვეობად, უმრა
ვლესი ერი იყო ეკლესიათა შინა, ვითარ შეჰგავს ქრისტეანეთა ჰსჯულსა:
ხ~ რომელიმე შეივლტოდიან დარბაზოანთა შინა, და მუნ გამაგრდიან: და რომელ
ნიმე ქვაბოანთა შინა რომელსა ქარტუნობით უწოდენ, არა განერა, ანუ
ციხესა, ანუ ქარტუნსა, რომელსა შინა არა შევიდა: რ~ გარეშემო სამგნით
ქარაფი იყო, კლდოვანი და ქვაბოანი: ესრეთ ჵელთ იგდესრა ქალაქი ყოველი
ერთი ბევრი, და ორი ათასი კაცი, ეკლესიათა შინა ვითარცა ცხოვარი და
კლნეს თვინიერ მისა რომელი უბანთა, და ფოლორცთა შინა მოიკლა: ესო
დენ მძვინვარედ მოაოჵრეს ანისი: და სავსენი ტვირთითა, და ალაფითა ურიც
ხვითა წარვიდეს, და მიიწივნეს შინა: ხ~ ესე ანისის მოოჵრების ამბავი
ახალ კვირიაკისა დღისა, აცნობეს მეფესა თამარს: ჰსცნეს რა ამირ
სპასალარმან ზაქრია, და მსახურთ უხუცესმან იოანემ, დიდად დამძიმ
დენ, და მწუხარებამან მოიცვნა, და გულნი მათნი ცეცხლებრ ენთებოდა,
და რამცა ყვეს არა უწყოდეს: ხ~ მეფე და ყოველნი სპანი მისნი, მწუხარე
ბითა და გულისწყრომითა მოცულნი სპარსთა მიმართ ბრძოლისა ყოფად ა
ღეგზნეს: მაშინ მჵარ გძელთა ჰქვეს მეფესა, მოიწია ბოროტი ჩვენ ზედა გარ
დასვლითა მცნებათა ღ~თისათა, რომელ ესეოდენი სული ქრისტეანე მოისრა
ცუდ ჰსჯულთა სარკინოსთა მიერ ცოდვათა ჩვენთათვის: არამედ ვესავ წყა
ლობასა ღ~თისასა, და პატიოსანსა ჯვარსა, რათა არა მისცნეს მოსავნი ჯვარი
სანი სრულიადსა წარწყმედასა: არამედ ჩვენცა შური ვაგოთ, და ნაცვლისა
ქმნად განვემზადნეთ, და სიცრუე მათი მათდავე მიექცეს: შენ მეფეო ამცენ
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სპათა შენთა რათა მზა იყვნენ არდაველის სულტანსა ზედა წარსლვად,
პირველად წარვიდეთ ანისს, და ვინ სადა ვპოოთ სპარსთაგან მოვინადიროთ: და
რათა არა ჰსცნან მცირედითა ლაშქრითა წარვიდეთ უკეთუ დიდნი წარვ
ალთ ჰსცნობენ, და სიმაგრეთა შევლენ: არამედ მცირითა ლაშქრითა შე
მეწიე, და რაჟამს შეგინებული მარხვაჳ მათი მოვიდეს მზამცა არიან, რა
ჟამს ჩვენ მოგახსენოთ: ჰსთნდეს მეფესა თქმული მათი, და უბრძანა
მეფემან რათა მზა იყუნენ სპანი მისნი, და მჵარ გრძელნი წარმოვიდეს ანისს

და იწყეს კაზმად: და მოეახლა ბილწისა ჰსჯულისა მათისა მარხვა, წარმოავლი
ნეს წინაშე მეფისა კაცი, ლაშქრისა მთხოველად არდაველისა სულტანსათა
ნა: მაშინ უბრძანა მესხთა, თორელთა, თმოგველთა, ჲერ კახთა,
სომხითართა: ხ~ ქართველნი არა წარატანნა რათა არა აგრძნან არდაველს
მყოფთა: შეკრბეს ანისს და წარემართნეს არდაველს, გარდავლეს გელაქ
უნი, და ჩავლეს ისპაანი: გავიდეს ხუაფრის ჵიდსა, და მიჰმართეს არდაველს:
ხ~ ესრეთ მოუწონეს ჟამი რომელ აიდი განთენდებოდა, რომელ არს აღვსება
მათი, და მას ღამესა გარე მოადგეს არდაველს, და ვითარ ჵმა ჰყო ქადაგმან ბი
ლწისა ქადაგებისა მათისამან, და გახშირდა მუყრთა ყივილი, ყოვლგნით
ცხენი შემოუტივეს მჵარგრძელთა, და უომრად ჵელთ იგდეს სრულობით
ქალაქი იგი, სულტანი, ცოლნი, და შვილნი მისნი: და ყოველი სიმდიდრე სუ
ლტნისა, და ქალაქისა მის: ესრეთ აღივსნნეს სიმდიდრითა აურაც
ხელითა, თვალითა და მარგარიტითა, ოქროთა და ვეცხლითა: ჭურჭლითა
ოქროსა და ვეცხლისათა: შესამოსლითა და საფენლითა, და ყოვლითა სიმდიდ
რითა: ეგოდენ გამდიდრებულისა ქალაქისა რომელ მოთხრობა შეუძ
ლებელ არს: აღივსნეს ცხენითა, ჯორითა, და აქლემითა: და საქონელი
მათი თვით მათთავე საჵედართა აღკიდეს: და ესრეთ გამარჯვებულნი წარ
მოემართნეს: ხ~ სულტანი არდაველისა, და ცოლი, და შვილნი მისნი
ტყვედ წამოიყუანნეს, და ათორმეტი ათასი კაცი რჩეული მიზგითთა შინა
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მათთა მოკლეს, ვითარ იგი მათ ჰყვეს ანისისა ეკლესიასა შინა. სხვა უ
მრავლესი ერი მოკლეს, და სხვა ტყვე ჰყვეს: აღმოიარეს იგივე გზა, და
ესეთი ძლევა შემოსილნი მოიწივნეს ანისსა, და დიდად ნუგეშინის სცეს:
და ესრეთ ეახლნეს წინაშე მეფეთ მეფისა და დედოფალთ დედოფლისა თა
მარის წინაშე მოიღეს ძღვენი, და არმაღანი: აღავსნეს მეფე, და ყოველნი წი
ნაშე მისსა მყოფნი: ჟამსა მას კოლას დგა მეფე, აღივსნეს ყოველნივე
სამეფონი ამისნი სიმდიდრითა აურაცხელითა, ოქროთა ვეცხლითა, და სხვი
თა ყოვლითა სიმდიდრითა, რომელიცა მოიღეს ზაქარია და იოანე: რომლი
სათვისცა დიდად მმადლობელმან მეფემან უბოძა მრავალნი ციხენი, და ქა
ლაქნი, და ქვეყანანი: და ესრეთ მადიდებელნი ღ~თისანი, იშვებდეს
და იხარებდეს, და ნებიერად იყოფებოდეს, და მოერთმოდა გარეშემოთა მყოფ
თაგან ხარაჯა, ძღვენი ურიცხვი: ხ~ სხვასა ჟამსა მოვიდეს მეფისა წინაშე,
მჵარ გრძელი ზაქარია სპასალარი: და მსახურთ უხუცესი იოანე: და ვარამ
გაგელი, და მოახსენეს ძლიერო ჵელმწიფეო, და შარავანდედთა შორის უმე
ტეს აღმობრწყინვებულო, იხილე და განიცადე სამეფოჳ თქვენი, და ჰსცან
სიმჵნე, და სიქველეჳ სპათა შენთა: გულის ჵმა ჰყავ, რ~ მრავალნი ახოვანნი
მჵნენი, და ქველნი იპოვებიან სპათა შენთა შორის, რ~ არავინ არის წინა აღ
მდგომი მათი, აწ ჰბრძანოს მეფობამან თქვენმან, რათა არა ცუდად ვა
უქმოთ სპანი თქვენნი, და დავიწყებასა მიეცეს სიმჵნე მათი, არამედ
აღვამჵედროთ ერაყს რომგვარსა ზედა, რომელარს ხვარასანი: რათა
ჰსცნან ყოველთა სპათა აღმოსავალისათა ძალი და სიმჵნე ჩვენი: აწ უბრ

ძანეთ სპათა საქართველოსათა, რათა მზა იყვნენ ლაშქრობად ხვარასანს,
დაღათუ არავინ ქართველთაგანი მიწევნულ არს მუნ ხვარასანს, და ერა
ყს: არამედ ბრძანე რათა ნიკოფსით, დარუბანდამდის აღიჭურნენ, და მზა
იყვნენ საომრად: და ვითარ ესმნეს თქმულნი მჵარ გრძე
ლთანი მეფესა: მოუწოდა ყოველთა წარჩინებულთა ამის სამეფო
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სათა, ამერთა და იმერთა, აუწყა თქმული მათი: ხ~ ვითარ ესმა ლაშქა
რად წვევაჳ მჵარ გძელთაგან, ჰსთნდა ყოველთა მათი, და დაასკვნეს ლაშ
ქრობა, და იწყეს კაზმად: და ვითარცა მოიწია არე სთვლისა, მოვიდეს ტფი
ლისს წინაშე მეფისა: და განიხილნა რა სპანი თჴსნი, და მოეწონა აბჯართ
განწყობილება, და ცხენ კეთილობა მათი, სიდიდე და სიმჵნე სპათა მისთა
და შურითა სპარსთათა აღსავსეობა: და მოიღო დროშა სვიანად ჵმარებული
გორგასლიანი და დავითიანი, და შევედრა მასვე ვარძიისა ღ~თისმშობელსა დრო
შა, და ლაშქარი დაულოცა, და წარავლინა სპარსეთს: მისცა დროშა ამირ
სპასალარსა ზაქარიას, და წარემართნეს სპარსეთად: ჩავლეს პირი ნახჭე
ვნისა, და განვიდეს ჯუღას და რაჵსისა პირსა, და შევლეს იწრო იგი ჵევი დარა
დუზისა, და აღვიდეს მარანდს: ხ~ მარანდელნი ამისნი მცნობელნი შეივლ
ტოდეს კლდეთა შინა: და ესენი მარანდს რა მივიდეს არა პოვეს კაცი: ე
გონათ მთასა მარანდისასა ყოფა სპათა ადარბადაგანისათა: ამისთჴს დაარჩი
ეს ხუთასი რჩეული მჵედარი დიდებული, და აზნაური, და აჩინეს მჵედა
რთ მთავრად თაყიადინ თმოგველი, წარემართნეს, და აღვლეს აღმართნი
მარანდისანი, და აღვიდეს ვაკესა თავსა მარანდისასა, და დადგეს მთასა
მას ზედა: რ~ ესრეთ ემცნო ზაქარიას, რათა არავის ებრძოლონ მიღმართ
ვიდრემდის არა მივიდეს იგი, და თუ დიდი ლაშქარი ნახონ აცნობონ ზაქარი
ას, და რაცა ჰრქვას მათ ჰყონ იგი, და დადგა ხუთასი კაცი წარჩინებული:
ხ~ ვითარცა იხილეს მთით მარანდელთა რომელნი შელტოლვილიყვნეს ღი
რღალთა, და კლდეთა შინა მაღალთა რომელ არს ზენა კერძო მთასა მა
რანდისასა, უმაღლესი სხვათა მთათა, სავსე ქვითა და კლდითა იხილეს მცი
რე ლაშქარი, და აღიჭურნეს, მოუჵდეს ზარითა და ამბოხებითა მარანდელ
ნი იგი: რ~ საწუნელ უჩნდეს ქართველნი სიმცროსათვის:
ხ~ ესენი მიეტევნეს ესოდენ ძლიერად და აოტნეს, რომელ მცირედნი განერ
ნეს, და უმრავლესი მოკლეს, და სხვათა დევნა უყვეს გრძლად: მაშინ აღვი
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დეს უმრავლესიცა იგი ლაშქარი ქართველთა, და იხილნეს ნაომარი ადგილი
მკვდრითა კაცითა და ცხენითა სავსე, და ქართველი კაცი არცა ერთი იპო
ებოდა, და ესოდენი ძლევა მისცემოდათ ღ~თისაგან რომელ, ხუთასი შუბი ხუ
თასსა კაცსა, და ცხენსა ზედა ესვა: ესერა იხილეს განჰკვირდეს, და ქართ
ველისა კაცისა ვერ პოვნა უკვირდათ: ამისთვის უღონო ქმნილი და მწუხა
რე ზაქარია იგონებდა, და არა უწყოდა თუ რამცა ჰყო, ვითარცა მცირედი
ხანი დაეყოვნათ, გამოჩნდეს დევნისაგან შემოქცეულნი ლაშქარნი: იხილნარა
ზაქარია დიდად გამხიარულდა, და მადლობა შესწირა ღ~თისა მიმართ,

რომელ არცა ერთი კაცი ქართველი მომკვდარ იყო: და ესე ვითარი ძლევა
მისცემოდათ ღ~თისაგან, რომელ ხუთასსა კაცსა, ხუთასი შუბი, ხუთასისა
კაცისა და ცხენისათჴს დაესვათ: და ესრეთ იხილეს დაღაცათუ ესრეთ გა
მარჯვებოდათ, გარნა ყოვლადვე აბრალებდეს თაყიადინს, და უმეტეს
ზაქარია მქისედ ეტყოდა, ამბის უცნობელად შებმისათვის:
ხ~ ესრეთ განმხიარულებულნი, და მმადლობელნი ღ~თისანი გამარჯ
ვებისათვის წარმოემართნეს, და მომართეს ქალაქსა თავრეჟისასა, გარდა
ვლეს მთა დევსოფნად წოდებული: და ვითარ ესმათ თავრეჟს მყოფთა
მისვლა ქართველთ ლაშქართა, განჰკრთეს და ძრწოლამან შეიპყრნა ყო
ველნი მკვიდრნი თავრეჟისანი, ხოჯანი და ყოველნი წარჩინებულნი, და მი
მდგომნი თავრეჟის ქალაქისანი: მაშინ განიზრახეს რათა ხარკის მიცემი
თა, და ძღვნითა და შევრდომითა, და ზენარისა თხოვნითა დაამშვიდონ ქარ
თველთა სპათანი: წარმოავლინნეს მოციქულნი, და ითხოვეს მშვიდობა, არა
მოოჵრება ქალაქისა მათისა, აღუთქვეს ძღვენი ურიცხვი, ოქრო, ვეცხლი
თვალნი პატიოსანნი, და მარგარიტნი ძვირ ფასისანი, განკვირდენ ყოველნი
წარჩინებულნი ქართველთანი ზაქარია, და იოანე მჵარ გრძელნი: აღუ
თქვეს მშვიდობა, და უვნებელად განვლა ქვეყანისა მათისა, მოიმტკიცეს
ფიცისა მიერ, და მოვიდეს ყადნი ხოჯანი და ყოველნი თავადნი თავრეზისანი,
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და მოიღეს ოქრო, ვეცხლი, ლარი, თვალი, მარგარიტი, შესამოსელნი,
ცხენი, ჯორი, და აქლემი, და საზრდელნი კმა საყოფელნი ლაშქართათვის,
აღავსნეს დიდნი, და მცირენი, და დაუდგინნეს ქალაქსა მცველნი, და წარ
ვიდეს, განვლეს ადარბადაგანი, და მიმართეს მანას, და ჰსცნა მელიქმან
მანისამან მისვლა ქართველთა: და ვითარცა თავრეზელთა ჰქმნეს ქმნეს,
მანცა ითხოა მშვიდობა, და აღუთქვეს მოცემად ურიცხვი საქონელი: უს
მინა ზაქარია, და მოიყვანეს მშვიდობისა ყოფად, და მოიღო მანცა
ოქრო ურიცხვი, და ვეცხლნი, და ქვანი ძვირ ფასისანი, და აღივსნეს
მუნცა ყოვლითა სიმდიდრითა, და დაუტევნეს მუნცა მცველნი ქა
ლაქისა მის, და წარმოვიდეს მშვიდობით: და მუნით წარმავალთა მიი
წივნნეს მცირესა ქალაქსა ზანგას, და იყო ალიზის ზღუდით განმაგ
რებული: ხ~ ქალაქი ძლიერად განამაგრეს: და იწყეს ფიცხლად ბრ
ძოლა, და ვითარ განგრძელდა ომი. განყვეს თემთა, და თემთა ზღუ
დე ქალაქისა რათა შესთხარონ: მაშინ იწყეს თხრად ზღუდეთა პირვე
ლად მარჯვენესა მჵარსა მესხთა შეხვრიტეს, და უწინ შევიდეს ქალ
აქსა შინა, და რომელნიცა დახვდეს შიგნით მეომარნი, იწყეს ჵოცად
და სრვად, აღივსნეს მესხნი ურიცხვითა საქონლითა: და მერმე შემო
ჵვრიტეს ყოვლგნით, და წარმოჰსტყვენეს, და აღივსნეს საქონლითა,
და მცირედ განისვენეს მუნ, და მერმე ამჵდერდეს მუნით, და წარემართ
ნეს ხვარასნით, და მწუხრი მივიდეს მცირესა სოფელსა მუსულმანსა:
იგიცა მოატყვენეს და მცირედ განისვენეს: და მერმე წარვიდეს ქა
ლაქსა ხორასნისასა, და ყაზმინსრა მივიდეს, აიყარნეს და ვერ წინა

აღუდგეს ყაზმინელნი, და ივლტოდეს მთად მოარბიეს იგიცა, და აღივ
სნეს საქონლითა, და აღკიდეს საქონელი მათი მათსავე საჵედარსა, კაცთა
არა ავნებდეს, არამედ ტყვედ წარმოიყვანეს კაცთა, და მცირეთა ვა
ჟთა, და წარემართნეს მთად ლტოლვილთა მიმართ, და მიესწრნეს, და მი
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ეწივნეს, აღივსნეს მუნცა ოქროთა, და ვეცხლითა, და ცოლთა მათთა სამკაუ
ლითა: და უშინაგანეს რომგვარისა მიმართ მიიწინეს, რომელ არს ხორასანი, და
რაღა გრძელ სიტყვა ვითარ მიიწივნეს ვიდრე ქალაქად გურგანისად, და მოაოჵ
რეს ქვეყანა იგი, და ვერღარა ძალედვა წიაღსლვა ალაფისაგან, შემოიქცეს
გამარჯვებულნი, და შემოსილნი სიმდიდრითა ქართველნი: რ~ აქამომდე არა
ვინ ქართველთა ნათესავი მიწევნულ იყო ლაშქრად, არა მეფე, არცა მთა
ვარი, და ვერვინ წინა აღუდგა სპარსეთს შესვლასა მათსა, ვერ ხვარას
ნის სულტანი, ვერცა ერაყისა, და ვერ რომელი თემი:
და ესრეთ უზომოთა და ურიცხვითა სიმდიდრითა აღვსებულნი, და განმდი
დრებულნი შემოიქცეს, და მოვიდეს კერძოთა ერაყისათა, და ვითარ გურგანისად
ქუეყანისა ამბავი ქართველთა მიერ ქმნილი უცნაურ ქმნულ იყო ყოვე
ლთა მიერ, და ერაყის სულტნის მოსრვა: კაცი ვინმე მისრულ იყო მანას
სულტანსათანა, და ესე ვითარი ტყუილი ეთქვა, ვითარმედ მოვიდა თვით დიდი
სულტანი, და გილანელი სულტანი ხვარასნისა, და ერაყის სულტანი, და გილა
ნელთა: ყოვლგნით გზა შეუკრეს ქართველთა და მოსრნეს, რომელ არცა ერთი
კაცი ქართველთაგანი განერა, ეგოდენისა სიმრავლისაგან, არცა მთხრობელი
მივა საქართველოსა: ხ~ ესერა ესმა მელიქს მანისისსა, და მანელთა დი
დად განიხარნეს, და ქართველთაგან დატევებულნი მცველნი ქალაქისანი
დაჵოცნეს, და ძელსა ზედა ჩამოჰკიდეს, გარნა ერთი კაცი ქართველი დაიმა
ლა მცველთა მათგანი ქალაქსა შინა: და ვითარცა მოვიდეს ქართველნი
ძლევა შემოსილნი და განმდიდრებულნი მანას: წინა გაეგება სულტანი
მანისა დიდითა ძღვნითა, და ეგონა დაფარვაჳ ნაქმრისა მათისა: იხილნარა
ზაქარია იკითხა მცველნი მათგან დატევებულნი: ხ~ მათ ჰრქვეს ვითარმ
ედ თავრეზს წარვიდეს მუნ დატევებულთა მცველთათანა: მაშინ მოვიდა
დამალული იგი კაცი, და აუწყა ნაქმარი მანელთა, მცველთა მოწყვედა
ტყავისა გაჵდა, და ძელსა ზედა დაკიდება, და შესწამა პირისპირ მელიქს: და
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იგინი იდგეს უსიტყველნი: და ვითარ ესმა ესე ზაქარიას, და იოანეს დიდად
განმწარდეს, და ძნელად აღუჩნდეს ესე: შეიპყრეს მელიქი, და ყოველნი
სახლეულნი და თვისნი მისნი, და ყოველნი სიკვდიდ დასაჯნეს. თვით იგი, და
შვილნი მისნი, ტყავები დაჰჵადეს, და ძელსა ზედა ჩამოჰკიდეს, და ქალაქი მო
აოჵრეს, მოწვეს, და ტყვე ყვეს: ხ~ სიმდიდრე რომელ წარმოიღეს შეუძ
ლებელ არს აღრიცხვა მათი, და ესრეთ მომართეს გზასა მას რო
მელ აღმოევლოთ ადარბადაგანით მოვიდეს, და მოეგებნეს პირველად უჟა
ნით. და მერმე თავრეზელნი, მითვე ძღვნითა და მოართვეს სიმდიდრე აუ
რაცხელნი, რომლითა აღივსნეს სრულიად სამეფონი: და თვით მეფეთ მეფისა

თამარისათვის წარმოგზავნეს თვალნი დიდ ფასისანი, და ძვირად საპოვნელნი
და ჭურჭელნი უცხონი: და დაუტევეს მშვიდობით მყოფნი ადარბადაგანისანი:
და გამოვლეს რაჵსი, და შემოვლეს პირი ნახჭევნისა: და მოვიდეს ტფილისს
წინაშე მეფისა: მხიარულ იქმნა მეფეთა მეფე მმადლობელი ღ~თისა: და მხიარულითა
პირითა გაეგება ზეიმითა და დიდებითა იყო ჵმა ბუკთა, და დუმბულთა, რო
მელი არცა ძველ ოდესმე ქმნილ იყო: დაესე ვითარი განმარჯვება
არცა მეფეთაგან, არცა მთავართაგან ქმნილ იყო: შევიდეს ისანთა, და და
ჯდა მეფე ტახტსა ზედა სამეფოსა: შეუძღვა ამირ სპასალარი, და შევი
დეს თავადნი, და დასხდეს წესისაებრ: და მოიღეს არმაღანი ურიცხვი, და
დადვეს წინაშე მეფისა: განჰკვირდა მეფე, რომელ არავის ქართველთაგანსა
ენახნეს ეზომნი სიმდიდრენი აურაცხელნი, თვალნი და მარგარიტნი: ხ~
მეფე თამარ არა უმადლო იპოვა, ღ~თისა მიმართ აღასრულებდა ლიტანიო
ბასა, და ღამისთევათა: მრავალი განსცა ობოლთა და ქვრივთა ზედა,
და ეკლესიანი აღავსნა სიმდიდრითა, და ლაშქართა ზედა განყო საჭურჭ
ლე: დიდი იყო მადლობაჳ ღ~თისა მიმართ დაუცადებელი ესე ვითარისა
გამარჯვებისათვის: მაშინ მოიწია მწუხარება დიდი, რამეთუ მიიცვა
ლა ზაქარია ამირ სპასალარი: ძე სარგის ამირ სპასალარისავე, კაცი
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დიდად გადიდებული, და ყოვლითა სათნოებითა აღსავსე, რომელიცა იგლოვა
მეფემან, და ყოველმან კაცმან საქართველოსამან, რ~ არავინ მჵნედ გამოჩენილ
იყო მთავართა შორის ჟამთა ამათ: რ~ გუარისაგანცა მოვეაქვნდა რომელი იყო ნა
თესავით არტაქსესი ჵელ გრძელისა, და იყო სარწმუნოებით სომეხი, ა~დ
ყოველნი სათნოებანი ღ~თისანი, და საკაცობონი აქვნდეს: დაუტევა შვილი
ერთი: მაშინ მეფემან მოუწოდა იოანეს მსახურთ უხუცესსა ძმასა ამის
ზაქარიასსა, და ინება აღყვანება პატივსა ძმისა მისისასა, და უბოძა ამირ
სპასალარობა: ხ~ იოანე საქმისა ამისთვის განკვირვებული ეტყოდა
მეფესა: პატივი ესე რომლითა პატივი გიცემიეს ჩემდა: დიდად დიდებულ
არს, და მე უღირს ვარ: არამედ ამას გევედრები რათა ძმისა ჩემისა სახ
ელსა არა აჵსენებდეს ჩემ ზედა, რათა არა მრცხვენეს ნაცვლად
მისსა დგომად: არამედ ათაბაგობითა პატივ მეც, რ~ საქართველოსა
შინა არა არს ესე წესად თქვენ მეფეთა წინაშე ათაბაგობა: ამით გა
ნადიდე წყალობა შენი ჩემ ზედა, რათა ახალსა უაღრესსა პატივსა
ღირს მყო, და ათაბაგობა მიბოძო ვითარცა წესი სულტანთა, რომელ მეფე
თა გამზრდელთა და სულტანთა ათაბაგობით უჵმობენ, ამით განადიდე
წყალობა შენი ჩემ ზედა: უსმინა ესე მეფემან, და უბოძა ათაბაგობა
რომელ არა ყოფილ იყო ქართველთა მეფისა წინაშე, და არცავის ჰბოძებო
და და მსახურთ უხუცესობა უბოძა ვარამს გაგელსა ზაქარიას ძესა,
კაცსა საპატიოსა, და ლაშქრობათა შინა განმარჯვებულსა, და ესრეთ იყ
ვნიან მარადის წინაშე მეფისა თამარისა: ხ~ მეფე თამარ ზამთრ
დვინს იყვის, და ზაფხულ კოლას, და ცელის ტბას, ზოგჯერ გარდვიდის
აფხაზეთს გეგუთს და ცხუმს: მათ უკვე ჟამთა იწყეს კაცთა მთ

ეულთა განდგომად ფხოელთა და დიდოთა: დიდონი უკვე მშთვარსა და
უხარშავსა ჭამენ, და მრავალნი ძმანი ერთსა დედაკაცსა მიიყვანებენ
ცოლად: და რომელნიმე უჩინარსა რასმე ეშმაკს თაყვანისცემენ: და ზოგნი
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უნიშნოსა შავსა ძაღლსა, და ამას ესე ვითარსა ჰყოფენ: ხოლო ფხოელ
ნი ჯვარის მსახურნი არიან, და ქრისტიანობასა იჩემებენ: ამათ იწყეს
რბევად, ჵოცად, და ტყვეობად, ცხადად და ღამით:
მაშინ მოუწოდა მეფემან თამარ, ათაბაგსა იოანეს, და ყოველთა მთეულ
თა, დვალთა, ცხრაზმელთა, მჵეველთა, ჵადელთა, ცხავადელთა,
ჭართალთა, და ერწოთიანელთა: მისცნა იოანე ათაბაგსა, და წარავ
ლინა მათზედა: ხ~ იოანემ გონიერად ჰყო, აღვიდა მთასა ჵადისსა, და წა
რვლო წვერი მთისა, და წარსდგა მთასა ფხოელთა და დიდოთასა, რომელი
ესე არავის ექმნა, არცა პირველ, და არცა შემდგომად: ერთ კერძო
დაურჩა დურძუკეთი, და ერთ კეძო დიდოეთი, და ფხოელი, ჰცნესრა
მისლვა ათაბაგისა, მოვიდეს ძღვნითა მეფენი დურძუკთანი. მოსცეს
ლაშქარი, და დაუდგეს გვერდსა, და იწყეს ზეიდამ ბრძოლა, ტყვეობა
და კლვა, დარბევა და დაწვა, და მოსწყვიდნეს ურიცხვი კაცი დიდო, და ფხო
ელი: და დაყვნეს სამნი თვენი ივნისი, ივლისი, და აგვისტოსი: მაშინ შე
იწრებულთა ათაბაგისაგან მოსცეს მძევლები, და აღუთქვეს მსახურე
ბა და ხარაჯა, და მოსცეს პირი სიმტკიცისა, ჰქმნეს ზავნი, და წარმოასხნა
მძევლები: და ესრეთ განმარჯვებულნი მოვიდეს წინაშე მეფისა:
და ჰრქვა იოანე ათაბაგმან მეფესა თამარს: ჶი ძლიერო მეფეო იქმნა
ბრძანებაჳ შენი, და მოვაოჵრენ ურჩნი მეფობისა შენისანი, დიდოე
თი, და ფხოელი: ხ~ მეფემან დიდად დაუმადლა, და უმაღლესსა პატივსა
აღიყვანნა: და იყო ყოველგან მშვიდობა და წარმატება, და დღითი დღე შემა
ტება სამეფოსა, ღ~თივ დაცულისა მეფისა თამარისთა: ხ~ სპანი მისნი გა
ნისვენებდენ ნადირობითა, და ბურთობითა: და თვით თავადნი, და წარ
ჩინებულნი მარადის მეფეს წინაშე იყვნიან, იხარებდეს და აღივსებოდ
ეს ნიჭითა და საბოძვრითა მეფისა მიერ თამარისა:
რ~ ვითარ დიდისა მხიარულად ამბისაგან მეტყველი პირი, და აწ მწუხარები
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სა მიმართ მიიქცევის, რ~ მეგულების აწ წარმოთქმა ყოვლისა სოფლისა
საგლოველისა ამბისა კოსტანტინეს ძმის წულისა ივბიმიანოზისათვის წერ
ილარს, რომელ ჰრქვა ანგელოსმან მონაზონსა ვისმე რომელი იგლოვდა
სიკვდილისათვის ივბიმიანოსისათვის, ვ~დ რასა დააკლო ღ~თნ ქრისტეანეთა
ესე ვითარი მეფე, რომელსა ანგელოსმან დაადგა გვირგვინი სახილველად ყო
ველთა: და ეტყოდა ანგელოსი, რაჳ არს ბერო რასა გამოეძიებ შენ მსჯა
ვრთა ღ~თისათა: აწ გიბრძანებ დაჰსცხერ გამოძიებისაგან მაგის ბოროტი
სა, არა უწყი რომელ აღმოსავლეთით ვიდრე დასავლეთამდე უკეთუ მართლ
მადიდებელი იყოს, არცა იგი ღირს იყო მეფობასა ივბიმიანოსისსა, არათუ
მცა საბერძნეთი ოდენ: ეგრეთვე აწცა იქმნა ამის დიდისა მეფისა საქმე,

არათუ ოდენ საქართველო, არამედ არცთუ ოდენ ყოველი ქვეყანა ღი
რსიყო მეფობასა თამარისსა: ნაჭარმაგევს გარდმოდგა მეფე თა
მარ, და მის წინაშე იყვნეს ყოველნი დიდებულნი და წარჩინებულნი, და იურ
ვნა და განაგნა საქმენი სამეფოსა თჴსისანი, და უფროსღა ეკლესიათა, და
მონასტერთანი: და მუნ დგომასა შინა გამოაჩნდა სენი რა მომაოჵრებელი
ჩვენი რომელი დღითი დღე დამძიმდებოდა მის ზედა, და დიდხანჰფარვიდა რა
თა არავინ შეაწუხოს, გარნა ურგებელ იქმნა რა ჭირი რა მიმთვალველი
კურნებისა, მაშინღა განაცხადა: რ~ დედობრივმან უძლურებამან განგრძნო
ბილთა შინა მჵედრობათა არა თავს იდვა შეუმთხვეველად მიშვებაჳ აგე
ბულებისა: და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდად ერთგულნი იგი კაცნი: თუ
ვითარ უგულებელს ჰყვეს ეგოდენი ტკივნეულება: რ~ წარმოიყუანეს
კუბოთა ტფილისს: და შემდგომად მცირედთა დღეთა ენებათ და ისწრაფ
დეს ჩვეულებისაებრ რათა დასოს განვიდენ, და მუნ წარიყვანეს კუბო
თავე, და დიდად გაძნლედა სენი იგი უწყალო: და კვალად წარმოიყვანეს
აგარათა ციხესა, და უქმ იქმნა მის ზედა ყოველი ბუნებათა გამომეძიებე
ლობა მკურნალთა ჵელოვნებისა: ამისთვისცა იყვნეს თვით მუნ, და ყო
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ველსა ადგილსა ლიტანიობანი, და ღამისთევანი მიმდემნი, და ცრემლთა დინე
ბანი იხილვებოდეს მდიდართა და გლახაკთანი სწორებით გარნა განჩინებანი
წინა აღუდგომელ იყო, და დღემან იწყო მიდრეკად, და მზემან დასვლად, და ჰაერ
მან სხვად ფერად უფერულობა, და ცისკარსა დღისასა იწყეს შემოსად ბნელ
თა ღრუბელთა, ღაწვთა მათ ვარდოვანთა იწყეს დაჭნობად, და თვალთა მათ
ტბაებრ მზისა შემცხრომელთა სიმრუმედ მიმართეს: ჵელთა მათ მსახურე
ბისაგან გლახაკთასა არაოდეს დაცხრომილთა, იწყეს მოუძლურებად: და ფერ
ჵთა მათ მარადის ღ~თისათვის მაშვრალთა, იწყეს შედრეკად: და ყოველნი ნიშნი
ცხოვრებისანი სხვად და სხვად ფერად იხილვებოდეს: ზოგადმან უღნოებამან
მოიცვნა ყოველნი, და არა უწყოდეს თუ რამცა ყვეს:
მთავარნი იცემდეს პირთა გლახაკნი იტყებდეს თავთა, დაისხმიდიან თავ
თა ნაცარსა და მტვერსა. ათაბაგი და ყოველნი ნაცვლად მიუპყრობდეს თავ
თა თვისთა, და შვილთა თვისთა ღ~თსა: და ითხოვდეს მის ზედა მომავალსა სი
კვდილსა, რათა მარტო ესე დარჩეს, და ჩვენ ყოველნი მოგვსრნენ: ამას ჵმო
ბდენ, და მოეცვათ სასვენებელი პალატისა, რომელსა აქვნდა ცხედარი უბად
რუკებისა ჩვენისა: და ღონე თუმცა იყო ეცდებოდეს, რათა არა აუფლონ
სიკვდილსა შემოსულად: რა იყო რომელი არა იხილვებოდა მუნ, ანუ სავედრე
ბელთაგანი, გინა მწუხარებათა: გარნა მწოდებელი კართა ზედა დგა, და
მბრძანებელისა წინა აღდგომა შეუძლებელ იყო:
ბრძენმან ბრძნისა ნეტარებაჳ აქაცა მოიღო თამარ, რ~ შემოუწოდა ყო
ველთა სამეფოსა თვისისათა წინაშე მისსა, განიმტკიცა თავი თჴსი: და მჵნედ მჯ
დომარე ესრეთ ეტყოდა, ძმანო ჩემნო და შვილნო: მე ესერა მივიწოდები
მსაჯულისაგან საშინელისა, უსაშინელეს უფროს მეფეთა ქვეყანისათა, რო
მელმან მიუხვნის სულნი მთავართანი: თქვენ ყოველნი თვით მოწამე ხა

რთ, რ~ თავისა ჩემისათანა მაქვნდა სიყვარული თქვენი, და სარგებელსა და
სათნოსა თქვენსა არა დავაკლე, თჴთოეულისაებრ არძანგისა, ვიდრემ
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დის განგებითა ღ~თისათა ვიყავ თქვენ ზედა მეფედ: აწ მეცა წარვალ
მამათა ჩემთათანა გზასა ჩემგან უცხოსა, ბრძანებითა საშინელითა, და
განყოფითა საკვირველითა გევედრები ყოველთა, რათა მარადის კეთილსა ში
ნა იყვნეთ მახსენებელ ჩემდა: აჰა ესერა მკვიდრად სახლისა ჩემისა და
გიტევებ, რომელნი მომცნა ღ~თნ შვილნი ჩემნი გიორგი, და რუსუდან:
ეგენი მიიხვენით ჩემ წილ, და მაგათ აღმოგივსონ დაკლებული ჩემი:
შევედრნა ყოველთა, და მიუთვალნა ყოველთა მცველ მფარველსა წინაშე
ხატსა ქრისტესსა, და ჯვარსა ცხოველს მყოფელსა: და მერმე უკანასკნელ
ჵმა აღმოუტევა, და ყოველთა მშვიდობა მისცა: ესრეთ მეტყველმან ქრის
ტე 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 შვილთა ა
მათ ჩემთა რომელნი შენ მომცენ, და მერმე სულსა ჩემსა, მაშინ განვი
დეს ყოველნი მწარედ მტირალნი: და დაიძინა თამარ ძილი იგი
მართალთა. თთვესა იანვარსა, იჲ: ქკ~ს, ია: და აღესრულა
მზე ქართლისა, და საფლავმან სადიდებელად თვისად დაგვაჭირვა ცხოვრე
ბა მსოფლიო ყოველთა ქრისტიანეთა: აქა რაჳღა ჯერარს თქმა, გარნა
ბავთისა ღაღადი ბნელი უნათლო, და გლოვა უნუგეშინისცემო: რ~ ვინ იყო
ნუგეშინის მცემელი ოდეს მწუხარება ზოგად იყოს: ყოველთათვის: სა
ტუხელ იქმნა პირი ქვეყანისა: აღეპარსა ყოველთა თავისა დიდებისათა
ნა თმანიცა მხოლოდ სახელისა ოდენ მქონებელთა: ჵმასათანა ვაებისა
სა, ქვესკნელნიცა შეიძრნეს: ყოველნი ფლასითა ესრეთ ჰგვანდა, და
ღათუ ჩვენთანა იგლოვდეს ცა და ყოველი სოფელი: მაშინ უკვე აღმო
იყვანეს, და მცირეთა შინა დღეთა მცხეთად დადვეს: და მერმე უკანას
კნელ თვით მუნვე გელათს დაამკვიდრეს თჴსსა შინა სამარხოსა, დიდე
ბად მუნ შინა დამკვიდრებულთა პაპათა, და მამათა მისთა სახელოანთა
1-26 სტრ., 336
დიდთა მეფეთათანა: და დაუტევა სამეფოჳ თვისი, ძესა თჴსსა ლაშას:
იცვალა ფერი ქართველთა მხიარულებისა, რ~ განბიცნეს ბაგენი მათნი,
რომელთა პირსა შინა პირველ სხვა არა რაჳ მოაქვნდა, ვითარ თამარ: რ~
სახლთა ზედა აკროსტიხორად თამარის შესხმათა დასწერდეს ბეჭედთა
ზედა, და დანათა, და არგანთა შეამკობდეს, და ზედა თამარის ქებათა დასწ
ერდეს: და ყოველთა პირნი ერთბამად მზა იყვნეს, რათა ღირსი რაჳმე
თამარის საქებლობათა სიტყვა აღმოთქვან: ყრმანი მემროწლენი გან
პებასა შინა ორნატთასა თამარის ქებათა მელექსეობდიან: ფრანგნი
და ბერძენნი, ზღვასა შინა მენავენი ნავ კეთილობათა შინა თამარის ქებათა
იტყოდიან: ესრეთ ყოველი სოფელი სავსე იყო მის მიერითა ქებითა, და

ყოველი ენა ადიდებდა, რომელსაცა ოდენ სახელი მისი ისმოდა: ხ~ საქმე
თა მისთათვის რადღა საჵმარ არს თქმად: რ~ კიდით კიდემდე განისმნეს ვი
თარცა თვით მოწამე არს ყოველი ჩვენ მიერ ხილული სიტყვსაებრ ბრძ
ნისა: არა უცთომელობა მგონიეს ძალისა უზესთაესსა მეცადინობა: რ~
დაწყება და აღსასრული ამის ჵელ ყოფისა სრულებით ესრეთ ჰსჩანს,
ვითარცა სიმძიმესა და პატიოსნებასა თანა ოქროჳსასა ქარქვეტისა ნამ
უსრევი, რ~ ვინ რა წარმოთქვას ღირსი ამისთვის გინა რა ვინ პირველ აქოს
ანუ რომელი უკანასკნელ, სიმდაბლე უზომო, სიმაღლე შეუსწორებე
ლი, სიმშვიდე საქებელი, სიმქისე ჯეროვანი, ლმობიერება მოწლე მოწყა
ლება, თან ლმობილი უმანკოება, უზაკუელი სიწრფოება, უსიცრუო სა
ხიერება ზოგადი სიუხვე აღუზვაებელი, და თავი ყოვლისა კეთილისა შიში
ღ~თისა, და მსახურება მისი შეუორგულებელი, რომელი ესე ყოველი ამან მოი
გო ესრეთ ვითარ ერთი სხვამან ვერვინ:
და წამებასა ამას ყოველი მახლობელი სამეფო გარეშემო ქართლისა, თუ რაო
დენნი დაგლახაკებულნი მეფენი განამდიდრნა: რაოდენთა მიმძლავრებულ
თა უკუნ ჰსცა სამეფოჳ თჴსი: რაოდენნი განდევნილნი სამეფოდვე თვისად
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კვალად აგნა: და რაოდენნი სიკვდილად დასჯილნი განათავისუფლნა: და ამისი
მოწამე არს სახლი შარვანშეთი, და დარუბანდელთა, ღუნძთა, ოვსთა, ქაბა
გთა, კარნუ ქალაქელთა, და ტრაპიზონელთა, რომელნი თავისუფლებითსა
ცხოვრებასა ამის მიერ იყვნეს, და მტერთაგან უზრუნველობასა: ხოლო
ჰსჯულთა მიმართ საღ~თოთა ვინ იყო ესრეთ მოშუნე, გინა სიმდაბლით თა
ვისა მომდრეკელ: რ~ თეოდოსი დიდსაცა აღემატებოდა ლოცვანი და ღამის
თევანი რომელნი პალატსა შინა ამისსა აღესრულებოდეს, საეჭველ მი
ჩნს მეუდაბნოეთაგანცა: ხ~ მარხვისათვის რაღა ვსთქვა რ~ წესი იყო მონაზონ
თა, და მამხილებელ უდებთა, ერი პალატისა, ეგრეთვე სიყუარულისათვის
ხუცესთა და მონაზონთათვის ნამეტნავ არს თქმად: რ~ წესიერად ცხოვრებ
ულნი კაცნი მარად დღე იყვნიან წინაშე მისსა. და მახლობელად სასვენებელ
ისა მისცის მათ საყოფელი. და თვით ზრდიდის საზრდელითა, და ყოვლითა სა
ჵმრითა რაჳცა უნებნ: და უკეთუ მათგანნი ვინმე იყვის უძლურ. თვით მი
ვალნნ მოხილვად და ნუგეშინისცემად, და თვით განუმზადებნ ცხედარსა
და სარეცელსა: ხ~ გლახაკთათვის განეჩინნეს სარწმუნონი ზედა მდგო
მელნი, და ყოვლისა სამეფოსა მისისა შემოსავალნი, რაცა იყო შინათ და გა
რეთ ყოვლისა ნაათალი გლახაკთ მიეცემოდა დაუკლებელად, ერთისა
ქართილისა მარცვლამდეცა, და ამას ყოვლადვე არა ჰგონებდა ქველის სა
ქმედ მითვალვად წინაშე ღ~თისა, რ~ რაჟამს მოიცალის მარტოებით ყოფად
მყის აღიღის სასთველი, გინა საკერავი, და ნაშრომსა მას თვისთა ჵელთასა, ხუ
ცესთა და გლახაკთა განუყოფნ თჴსითა ჵელითა:
ესე ვითარითა წესითა განმტკიცებულითა ღ~თის სახიერისა სათნოებისათა
არა დაწყებისასა მიხედვიდა, ა~დ აღსასრულისათა, და ვ~ა მზე პატიობით
სწორ ყოველთა ზედა განუტეობდა ნათელსა თჴსთა შარავანდედთასა: ეს

რეთ წყალობითა ყოველთათა მოიზიდვიდა წყალობად ღ~თისა, ესრეთ გამოი
ფრდიდა ჟამთაგან, ესრეთ განაძლიერებდა მეგობართა, დაღათუ არა
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რათ სიცრუვით მოგებულითა, და უსამართლოთა, არაოდეს მომედგრდა ჟა
მისაგან: არცა უდებ იქმნა ოდესცა განგებისათვის: არაოდეს აუქმა გონე
ბა მისდა ჰრწმუნებულთა საქმეთათვის არა დაუმძიმა კრთომასა გონებისა
სა დამზიდველი რაჳმე ჩვეულებრივ: არცა სიმდაბლესა მიჰრიდა, არცა
სიმაღლესა განეყენა, არცა სიტკბოება ჟამიერი უმოთნო ჰყო: არცა საში
ნელება შეურაცხ ჰყო, ყოველი განზრახვა ყოვლითა, რ~ა სრულებით სრულისა
გან წარმოაჩინოს თავსა შორის თვისსა:
უღაფარი მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა, რათა მოქცევსა შინა
სიმგრგლისასა არა რად ელმად და უცხოდ მიჰსდრიკეს, არცა გარდაჰყ
ვეს სავსებელისა დუღილსა შინა, არცა მოაკლდა შთაზიდვასა შინა საბლი
სასა, არამედ მეტად დამდაბლებულმან გონიერისა გონებისაგან იყოვლის ფე
რა გარემოდ რათა მოქცევი თჴსი მარტივობით იხილოს გვარსა შინა ანაგი
სასა: შეუყოფელად ვნებათა ისურვებდა და სასურველ იყო, იწადებდა და
საწადელ იყო, იქებოდა და საქებელ იყო: ჰნატრიდეს და სანატრელ იყო,
და არა რა იყო სხვაჳ კეთილი რაჳცა იგი არა მას შორის: ურჩნი თვისნი და
ამდაბლნა, და მოყვარენი აღამაღლნა: არა იღვწიდა უმეზობლობასა, არცა
შეჰრთვიდა სახლსა სახლსა ზედა, არცა აგარაკსა აგარაკსა ზედა უცხოსა:
ა~დ თჴსი მამული ძველი კმა იყო რათა არა უსამართლოდ ჰგონონ და მიმ
ხვეჭელად: ვინათგან სამართალმანცა ზენამან უბჭო მართალსა: არა ში
ნებით უთქმიდა მეზობელთა, არამედ უფროსღა სცვიდა მაშინებელთაგან:
და მათ საშინელ ჰყოფდა მტერთა ზედა: შორს განიოტა წურბლისა მსგა
ვსი ვერ მაძღრისობა, ვინ არა გესლოვან ნაყოფი, და არცა ბუგრიან ნაშ
რომი: ბჭე ჯდა შ~ს თავისა თჴსისა, და მეზობელთა მეფეთა არა მიშვებად
ბრძოლისა: არცა გარდადებად უღელსა მძლავრებისასა ურთიერთარს, და
სახედ თავსა თჴსსა მისცემდა, და ამისთჴს მათზედა მეორე სოლომონ იქმნა
მეფეთა შ~ს: და არა ერთი საბელი სიბილა აღძრა სურვილად, ა~დ ყოველნი
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რომელთა ესმა სახელი მისი: ვინა დიდთა მეფეთა ცუდად შეჰრაცხნეს თვი
სი ბედ კეთილობა ვერ ხილვისათვის მისისა: კნინღა და ყოველსა ზღვასა აღ
მოიწრედდა თვისად, ვითარცა ღრუბელი ყოველთა ზედა მსახურებელი, ტკბ
ილთა წვიმათა განიგემნენ ყოველნი მატიანენი ძველთა გინა ახალთა მეფეთა
მაქებელნი: რ~ გარდაემატა თამარის საქმეთა ჭეშმარიტებით საქებელობა
პირველთასა: საზარელ იყო თხრობათა შინა, და კდემულ განმსწავლელო
ბათა: შემხებელ ლბილობით, და განმწრთნელ სიტკბოებით: მგვემელ
მოწყალებით, და შემრისხუელ თანა ლმობით: რათა ყოვლად ყოვლითურთ
განუგმობელ აჩვენოს თჴსებაჳ ღ~თისა, სანთელი იყო გონიერთა, და უგუნურ
თა პირველ განმანათლებელ, და მეორეთა დამწველ: აღვირი იყო უწესოდ

მკრთომელთა, და დეზ, უდებთათჴს, კანონი, სირცხვილისა მოხუცებულთა,
და კვერთხი რკინისა ჭაბუკთათჴს: კეთილ მავალთა სიბრძნით მცველ, ხ~
მბორგალეთა თვალ უხვად მგვემელ:
მღდელთ მოძღვართა შეიმოსეს შიში, მღვდელთა დაიცვეს წესი თჴსი,
მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქალაქობა: მთავარნი განისწავლნეს სიწმი
დით სლვად: ერნი განემტკიცნეს შიშით მონებად ღ~თისა, და ერთგულო
ბით უფალთა თვისთა: ყრმანი განიწვართნეს მოძაგებად უჯეროსა უ
სჯულოებისა, რ~ ბილწებამან უწესომან, და ყრმებრივმან მბორგალები
თმან ბორგნეულობამ, ვერცა თუ კვალი ჰპოვა დღეთა თამარისთა:
ვინა და თვით გინებადცა შორს იყვნეს რომელნიცა პალატსა შინა ღირს ი
ყვნეს, გინა კარსა ზედა მსახურებად: და ესრეთ ყოველსა შინა დაცვი
თა ღ~თისა მცნებათათა მოიგო წყალობა ღ~თისა, და აკურთხა ღ~თნ ცხოვრება
მისი, და განამრავლა ნაყოფი მისი, და თავ წარსხმულ იყო მსგავსად წერილი
სა ნათელი აღმოუბრწყინდა მართალსა განთიადისათანა, და მეუღლე მისი
სიხარული, შუადღე და მწუხრი მშვიდობით დაიძინა სარეცელსა ზედა თვის
სა: შემკვნა ღ~თნ დღენი მისნი პატიოსნებით, და ჟამნი მისნი მშვიდობით, და მე1-26 სტრ., 340
ფობასა შინა მისსა არა შეიჭუა პირი მისი, ამისთვის რ~ არაოდეს გარე მიაქცია
ჵელი სათხოველისაგან ქვრივთა ობოლთა და მიმძლავრებულთასა, წარავლნა
დღენი მისნი სიხარულსა შინა, ამისთჴს რ~ მარადღე ახარებდა ყოველთა
გლახაკთა და დავრდომილთა: და უკანასკნელ წარვიდა მამათა თჴსთათანა,
და შეეძინა, და დაუტევნა ორნი ძენი, გიორგი, და რუსუდან, შვენიერნი სა
წადელნი, სასურველნი, და საქებელნი, შექმნით სეფის პირნი, გონიერებით
აღსავსენი, სიბრძნით შემკობილნი, და ყოვლითა სიკეთითა სრულნი:
თამარ ოცდა სამთა შინა წელიწადთა შეაწყვდია ყოველი გვარი კეთილ
მეფობისა: აქა დავჵში სიტყვისა წყობა მომავალთათვის ყოველთაგან აწი
ნდელთა სხვათა ძლევისა მიცემითა ყოველთადა უმჯობესად შესატყვის
შესაძლებელად, სახის მეტყველებასა უაღრესისა სიტყვისასა პოვნით,
და ამისთჴს ჩვენ მიერ დუმილით პატივის ცემით დავიდუმოთ:
მესამეოცე მეფე, ლაშა გიორგი: რომელი ითარგმანების აფსა
რთა ენითა, ქვეყნის მანათობელად: ძე თამარ მეფეთ მეფისა ბაგრატოა
ნი: დ~ გიორგი:
ამას სანატრელსა სიცოცხლესა შინა თჴსსა დაედგა გვირგვინი, ძისა თჴსისა
გიორგისდა, რომელსა ლაშაობითცა უწოდა: იყო წლისა ათ სამმეტისა რა
ჟამს დაიდგა გვირგვინი მეფობისა, და მეფემან მიულოცა მეფობაჳ:
ხოლო რაჟამს მიიცვალა თამარ, იყო ლაშა ათრვამეტისა წლისა, დაუტე
ვა მეფობაჳ ძესა თჴსსა, ხ~ ქართველთა ნათესავსა თავცემა მწუხარე
ბა ვაება და გლოვა: რ~ ცოცხლივ ჯოჯოხეთს შთასრულიყუნეს მკვიდრ
ნი სამეფოსა მისისანი, და ეგრეთცა ჯერიყო: შემდგომად მისა, დაიპ
ყრა მეფობა ძემან თამარისმან ლაშა გიორგი: რ~ იყო ტანითა ძლიერი,

მჵნედ მოისარი, ნადირობათა შინა მოსწრაფე, ლაღი და თვით ბუნება, და
უმეტეს ამი[.]სთვის განლაღებულ იქმნა, რ~ დაემორჩილნეს ყოველნი წინა
აღმდეგნი მისნი კეთილად მოხსენებულსა და ღ~თისმოყვარესა დედასა მისსა,
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და უშფოთველად დაწყნარებით დაეტევა სამეფოჳ თჴსი, და ყოველნი მახლო
ბელნი მათნი, მოხარაჯე შეექმნნეს, ვითარ განძელნი, და მიმდგომნი ნახჭ
ევნელნი, და კარნუ ქალაქელნი, და სხვანი მრავალნი, ძღვნითა და ხარჯი
თა მოვიდიან მისსა: მას ჟამსა იშვებდა იხარებდა, და ყოველგნით იყო შვება
და მხიარულება: მაშინ იწყეს განძით განდგომა, და არღარა მოსცეს
მეფესა ხარკი: ხ~ ამისმა მსმენელმან მეფემან ლაშა, მოუწოდა ყოველთა
სპათა საქართველოსათა იმერთა და ამერთა მჵარგრძელსა იოანეს, რო
მელსა მაშინ პატივი ათაბაგობისა მინიჭებოდა დედისა მათისა თამარისაგან,
რ~ იყო ათაბაგობა უმეტეს სხვათა ერისთავთასა განდიდებული: ესე ი
ყო ვაზირი კარსა მეფისასა: მაშინ თქვა მეფემან ვითარმედ ვინათგან მე
ფეთა შ~ს ბრწყინვალემან, და სანატრელმან დედამან ჩემმან დამიტევა მე
ფობა: ყოველნი წინა აღმდგომნი პაპთა და მამათა ჩემთანი მოხარაკედ შე
ქმნა დღესამომდე, და მორჩილნი ბრძანებისა ჩემისანი არიან: აწ განძი
სა ათაბაგსა საწუნელ უქმნიე, და ხარკისა არღარა ჰნებავს მოცემა:
მე ესრეთ განმიზრახავს რათა შური ვიგო განძასა ზედა, და თქვენ შრო
მასა შეგამთხვიო, რ~ ძალითა და თანა დგომითა თქვენითა დაუცემია სა
ნატრელთა პაპათა, და მამათა ჩვენთა დიდთა სულტანთა ძლიერებანი
ყოვლითურთ: და აწ მიიღეთ ჩემგან პატივი და ნიჭი, და აღვიმჵედროთ
განძასა ზედა, რათა სხვათა მტერთაგან არღარა საწუნელ ვიქმნნეთ
შეწევნითა ღ~თისათა, და წარძღვანებითა ჯვარისა პატიოსნისათა, და სიქვე
ლითა თქვენითა ვსძლოთ მტერთა, და ყოველთა წინა აღმდგომთა ჩვენ
თა: ვ~ა ესმათ ყოველთა წარჩინებულთა სამეფოსა მისისათა, განიხარეს
და დაუმტკიცეს, და ჰრქვეს ვითარმედ, დიდი ნუგეშინისცემა მოგვემატა
ღ~თისა მიერ, რ~ გპოვეთ ახოვანი, და გოლიათი გორგასლიანი და დავი
თიანი მსგავსი მათი, მინდობითა ღ~თისათა, და ძალითა თქვენითა დავიმორ
ჩილნეთ ურჩნი მეფობისა თქვენისანი, და შევანანოთ ყოველთა ურჩებაჳ
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თქვენი: მაშინ დაამტკიცეს ლაშქრობა, და განძის დარბევასა წარემართნეს
თვით მეფე სპითა თჴსითა, ხ~ ვერ წინა აღუდგეს განძელნი, და მოაოჵრეს ქვე
ყანა განძისა, აღიღეს ტყვე და ნატყუენავი ურიცხვი, და მოადგეს ქალაქსა განძი
სასა, მოადგეს გარე, და მრავალ დღე ებრძოდეს, და ყოველთა დღეთა გამოვიდიან
ქალაქსა კარსა ბრძოლად აქათცა და მუნითცა ურჩეულესნი ებრძოდიან:
მაშინ ინება მეფემან გარე შემოვლად ქალაქისა მცირედითა ლაშქრითა: და
ვითარ მოვლიდა მტკვრისაკენ ქვემოთ: ჰსცნეს ესე განძისა მყოფთა, ყოველ
ნივე აღიჭურნეს კაცი ჭურვილნი ვითარ ათიათასი: ხ~ მეფესა ჰყვა ოთხი
ათასი ოდენ: ამათ შინა უმეტეს მესხნი იყვნეს: რ~ ერთ კერძო მჵარ გრ
ძელნი დგეს, და ერთ კერძო ჰერ კახნი, და სომხითარნი ქართველნი და თო

რელნი: ერთ კერძო აფხაზნი დადიან ბედიანნი, და ლიხთ იქით ზედ მოკი
დებით ურთიერთარს: ხ~ მაშინ ვითარ მივლიდა მეფე, იცნეს იგი, და
მსწრაფლ განახვნეს კარნი ქალაქისანი, და ვითარ მჵეცნი ზედა მიეტევ
ნეს, და იხილა მეფემან ლაშა სიმრავლეჳ მათი უშიშითა გულითა გან
მჵნობითა სპათა მათთათა: ეგრეთვე სპანი მეფისანი სიკვდილად განმ
წირველნი თავთა მათთანი ეტყოდეს, სიკვდილამდის ვიღვაწოთ, და და
ვდვათ თავი სასიკვდილოდ, და არა ვარცხვინოთ პირველსა ომსა მეფობისა
შენისასა. და მყის მიეტევნნეს ურთიერთარს, და იქმნა ბრძოლა ძლიე
რი, და ფ~დ სასტიკი, და მიეცნეს პირსა მახვილისასა უმრავლესნი რჩეულნი
განძისანი, თვით მეფე ლაშა წინა მიეტევა მჵნედ და ძლიერად, რომლისა თა
ნა წინა მბრძოლობდეს ყვარყვარა ჯაყელისა შვილი პირმშო, ბიბლა გუ
რკელი: ბოცო ბოცოს ძე მემნი: რ~ ესენი წინა განეწესნეს: ხ~ ვითარ იხი
ლეს სიმჵნე მათი განძელთა, მსწრაფლ ივლტოდეს პირისაგან მათისა,
და ჰსდევნეს ვიდრე კართამდე ქალაქისა, და მცირედნიღა შეესწრნეს ქა
ლაქად, და უმრავლესნი ტყვე ჰყვეს, და ზოგნი მოსრნეს: ხ~ ამისნი მხილ
ველნი დედანი ძლიერად იცემდეს მკერდსა მათსა, და საყელოსა მათსა
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თმითურთ იფხრიდეს და განაძლიერეს ყივილი და ზრიალი, ყოვლგნით:
ესმა რა ესე ყოვლგნით გარემოდგომილთა ლაშქართა, მეფესა მომართეს
მსწრაფლ: ხ~ მეფე ღ~თისა უვნებელად დაცული იგი და მისნი
წინა მბრძოლნი თავადნი, სახელოვანნი მოეგებნეს: რომლისათვის დი
დებულნი მებრძოლნი, და ლაშქარნი დაამტკიცებდეს არღარა ყოფად მო
ლაშქრედ, და არცა ყოფად კარსა მეფისასა: ხ~ მეფე ჰუნისაგან ჩამოჵდა, და
ევედრა, უმეცრებით ქმნისათვის შენდობა ითხოვა, და ესრეთღა მივიდეს
კარვად მეფისა სიხარულითა, და მსგეფსამდის მხიარულება და გაცემა ი
ყო ლაშქართა ზედა: ესრეთ შესჭირდა ათაბაგი განძისა, და ევედრა რა
თა განუჩინონ ხარკი პირველივე: ხ~ ისმინა მეფემან, და უკუნჰს
ცა ტყვენი ფასითა და მრავლითა ძღვენითა, თვალითა და მარგარიტი
თა ოქროთა, და ვეცხლითა: და მიერ წარმოემართნეს, და მივიდეს ტფი
ლისს, და აღავსო საქართველო საბოძვრითა: რ~ იყო ყოველთა მეფეთა უ
მეტეს უხვი, და არავისთვის მოშურნე, მლოცველ, მმარხველ, მოწყალე, და
განმკითხველ: არამედ უკანასკნელ მიდრკა სიბოროტედ თანა მიყოლითა
უწესოთა კაცთათა, ვითარცა სოლომონისთვის წერილარს რომელი შეაც
თუნეს დედათა, ეგრეთვე ესე უწესოთა კაცთა, ვითარცა ქვემორე სი
ტყვამან საცნაურ ჰყოს: ხ~ ვითარ განისვენებდა ნადირობითა და სიხა
რულითა, მოსმურთა თანა მიდრკა სიბოროტედმი, ვითარცა წერილ
არს ისრაილთათვის, დასხდა ერი იგი ჭამად და სმად, და აღდგეს სიმღე
რად: ხ~ სმამან მღერისა, და სიღოდისა, და ნაყროვნებამან სიბილწესა
უმეტეს გარდარია: განიშორნა ვაზირნი სანატრელისა დედოფლისა
და დედისა წესთა მასწავლელნი, შეიყვარნა თანა მოჰასაკენი მოსმურო

ბათა, და დედათა უწესოთათანა აღრევითა, რომელ ესეოდენ უწესოებად და
უსახურებად მიიწია: ოდესმე მსმელი ფრიადისა ღვინისა ტფილისს მყოფი
წარიყვანეს რაინდთა თანა რათა მუნ განიძღონ სიბილწეჳ თჴსი: ხ~ რაინ
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დნი მეფისა მისლასა არ მგონებელნი, და ღვინით უცნობო ქმნილნი, ზედა
მიეტევნეს, და ძლიერად ჰგვემეს, ვიდრემდი ერთი თვალი მარჯვენე ხე
დვისაგან დააკლეს: ამისნი მცნობელნი თავადნი საქართველოსანი, ფ~დ
მწუხარენი, და უფროსღა იოანე ათაბაგი, და ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე, გა
ნეყენებოდა დარბაზს ყოფისაგან, არა თავსვიდებთო ეტყოდეს შენსა მეფედ
ყოფასა, უკეთუ არა განეყენო ბოროტთა კაცთა სიახლესა და უწესოება
სა რომელსა ჰყოფ: ხ~ მეფემან შეინანა, და აღუთქვა სიმტკიცეთა მ~რ
არარაჳსაღა ქმნა თჴნიერ მათისა განზრახვისა, არამედ ცოლისა სმა ვერ
არწმუნეს ვითარცა არს გულის თქმისა მიერ შემწველობა დედათა მი
მართ: მისრულმან კახეთს სოფელსა ერთსა ველის ციხესა, იხილა ქა
ლი ფრიად ქმნულ კეთილი, და მყის აღტაცებულ იქმნა გულისთქმა
თა მიერ, და დამვიწყებელმან დავითის და ურიის ცოლისა მიმართისა საქმი
სამან: მსწრაფლ თვისად მიიყუანა, და შეიყუარა ქალი იგი ფრიად:
და მუცლად იღო დედაკაცმან მან, და ჰშვა ყრმა, რომელსა უწოდეს სა
ხელად დავით: ესე დავით იგი არს რომელი შემდგომად დიდთა განსა
ცდელთა მეფე იქმნა, რომელი ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ჰყოს: ხ~
ესე ყრმა აღსაზრდელად მისცა, დასა თვისსა რუსუდანს, რომელთა და
ძმებრივსა სიყვარული ფრიადი აქვნდათ ურთიერთარს, უმეტეს ყო
ველთა და ძმათასა: ამათ დაწყნარებულებათა დაწარმართებულე
ბათა შინა იყო მეფე, და ყოვლგნით ნიჭი და ძღვენი მიუვიდოდის მოხარკეთა
მიერ, კარვად მეფისა მხიარულითა პირითა მოვლიდის სამეფოსა თჴსსა
განსაგებელთა საქმეთათვის გარდავიდის აჯამეთს, ნადირობდეს ცხუმს
და აფხაზეთს, და განაგნის საქმენი მანდაურნი, და სთველთა შთავიდის ტფი
ლისს, ხ~ საზამთროდ დადგის დვინს სომხითისასა, და მუნით ჰბრძოდის
განძელთა: ზაფხულით აღვიდის თავად მტკვრისად, და დადგის კოლას,
და მოვიდოდიან წინაშე მისსა მოხარკენი ძღვნითა ხლათით და საბერძნეთით:
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ამათ განსვენებასა შინა მყოფმან, არა ინება ქორწინება ჰსჯულიერსა მე
უღლესათანა: ამისთვის შეკრბეს კახნი ეპისკოპოსნი, და ვაზირნი მოახსე
ნებდეს, არა ჯერარს რათამცა მჵევალი გესვას, და არა ცოლი, ვითარცა
დასწერს მოციქული პავლე პირი ქრისტესი, ქორწილი წმიდა არს, და სა
წოლი შეუგინებელ: ხ~ მეძავნი და მემრუშენი ჰსაჯნეს ღ~თნ: ხ~ მეფესა
არა ენება, არცა უსმინა: ამისთვის წარგვარეს ქალი იგი დედა დავითისი
და ქმარსავე მისსა მისცეს იგი: ხ~ არცა მაშინ ექორწინა მეუღლესა, ა~დ
ეგო უქორწინებელად: რ~ იყო ესე ლაშა გიორი მჵნე, ახოვანი, ძლიერი, ლა
ღი, ამპარტავანი, თავჵედი, თვით ბუნება, ვითარცა გვითქვამს, უხვი,

სახიობის მოყვარე, ღვინის მოყვარე, და გემოთ მოყვარე:
მას ჟამსა იყო მშვიდობა სამეფოსა შინა მისსა, და შექცეულიყვნეს სმა
სა და ჭამასა, რომლისათვის დასწერენ მამანი, ვ~დ სამნი არიან მიზეზნი
ვნებათანი რომელთაგან იშვებიან ყოველნი ბოროტნი, გემოთმოყვარებანი,
ვეცხლის მოყუარება, და დიდების მოყუარება: ამათნი პირმშონი ნაშობნი ა
რიან სიძვანი, მრუშებანი, რისხვა, მწუხარება, ამპარტავნება, ამათ ბო
როტთაგან გამოვლენ ჵორცთმოყუარებანი, უწესოდ ნების მიდევნებანი,
რომლისა თვითეულად არა არს ჟამი აღწერად, ვითარცა წინასწარმეტ
ყველიცა იტყვის ჭამა იაკობ, განძღა, განსხვა, განსუქნა, და დაუტევა ღ~თი
შემოქმედი თჴსი, და განუდგა ღ~თსა მაცხოვარსა თჴსსა, ეგრეთვე იქმნა
ნათესავსაცა ამას შორის ქართველთასა, რ~ განძღეს და იშვებდეს, და მიდრ
კეს უწესოებად სიძვათა შინა, და მთვრალობათა, და უგუნურნი და უ
წესონი კაცნი მეფისა კარსა ზედა არა ყოფისა ღირსნი, და აწ კარსა ზედა
მყოფნი: დაღაცათუ კოზ~თა ორთავე, და თავადთა ამის სამეფოსათა, და უ
მეტს იოანე ათაბაგსა უმძიმდათ საქმე ესე, არღარა ინებეს მასთანა
სამარადის ყოფა, ა~დ განეშორნეს და თვის თვისად იყოფოდეს: ამისთჴის აღმო
სცენდეს ცოდვათა სიმრავლენი, მიზეზნი საქართველოსა მოოხრებისანი.
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რომელი ქვემორე სიტყვამან ცხადჰყოს:
ამბავი ჩინგიზ ყაენისა, თუ ვითარ გამოჩნდეს ქვეყანასა აღმოსავა
ლეთისასა:
ქვეყანასა მზისა აღმოსავლეთისა კერძოსა, რომელსა ეწოდების ჩინმაჩი
ნი, გამოჩნდეს კაცნი ვინმე საკვირველნი, ადგილსა მას ყარყურუმად
წოდებულსა, უცხო და უცხოთა სახითა, წესითა, ქცევითა, და შესახედავი
თა: რ~ არცა ძველთა წიგნთა შინა სადამე იპოვების ამბავი მათი,
რ~ არიან უცხო ენა, უცხო სახე, უცხო ცხოვრება, პურისა გემო არა იცოდი
ან, ჵორცითა და პირუტყვთა სძითა იზრდებოდეს: ხ~ იყვნენ ტანითა
სრულ, გვამითა ახოვან, და ძლიერ, ფერჵითა შვენიერ, და სპეტაკ ჵორ
ცითა: თვალითა მცირედ ჭვრიტ, და გარეგან განზიდულ და საჩინო:
თავითა დიდ, თმითა შავ, და ჵშირ, შუბლ ბრტყელ, ცხვირითა მდაბალ
ესოდენ, რომელ ღაწვნი უმაღლეს იყუნეს ცხვირთა, და მცირედნი ოდენ
ნესტვნი ჩნდიან ცხვირთა: ესე ვითარი აქვნდა უმსგავსოჳ სახე, და ნუ
ვის გიკვირს რ~ აღმატებული რაჳმე შვენიერება აქვნდათ ამათ ყოველთა
მამათა და დედათა: ხ~ ამასთანა მოეგოთ სიმჵნე, და მოისარნი იყუნეს
ჰრჩეულნი მაგრითა მშვილდითა, უცდომრად მსროლელნი, რომელთა ნაკ
რავსა ვერარამან საჭურველმან დაუდგნის, უფროსად ცხენსა ზედა
იყვნეს მჵნე, რ~ აღზრდა მათი ცხენსა ზედა იყვის, საჭურველისა არარაჳ
სა მქონებელნი, მშვილდისა და ისრისა კიდე: ესე იყუნეს კაცნი განსაკვირვებ
ელნი: რ~ იხილნი რა სულელ საგონებელ იყვნიან, ხ~ ყოველი სიბრძნე
იპოვებოდა მათ შ~ს, და ყოველი გონიერება მოეგოთ, მცირე მეტყველება,
და ტყუილი მეტყველება ყოვლადვე არა იყო მათ შ~ს: არა თვალ ახვნიან

პირსა კაცისასა, არცა დიდსა, და არცა მცირესა, უმეტეს საბჭოთა
შინა: რ~ კეთილნი წესნი ეპყრნეს ჩინგიზ ყაენისაგან განჩენილნი რო
მელთა თვთოეულად წარმოთქმა გრძელ არს: ამათ აქვნდათ ჰსჯულად
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ერთისა ღ~თისა უკვდავისა თაყუანისცემა, პირი მზის აღმოსავლეთით ქმნი
ან, და სამისა ჩოქისა, და სამჯერ თაყვანისცემისა, და შუა თითის წვერისა
ნებსა ზედა დადება, და დატკაცუნება, და სხვა მეტი არა რაჳ:
ხ~ მოიპოვეს წერილიცა ამა მცირედითა ასოთა, რ~ ათექვსმეტითა ასო
თა დასწერენ წიგნთა, რომელ ადვილ სასწავლოცა არს, და ადვილ გულის
ჵმის საყოფელ: ამათვე შექმნეს ქორონიკონის სახე, ათორმეტი წელი
წადი, ათორმეტთა პირუტყთა ცხოველთა სახელსა ზედა, და თითო
სა პირუტყვსა და ცხოველსა თითოსა წლის მთავრობა განუჩინეს, ვითარ
ძველოდესმე ელლინთა ბრძენთა ათორმეტთა ზომთა რომელ არიან ეტ
ლნი მზისა და მთოვარისანი: ამათ ეტლთა თითოეულთა მისცეს მზისა სა
ჯდომად ოცდ ათ ოცდა ათი დღე: არათუ ცხოველნი არიან: არამედ ზო
მნი: ეგრეთვე ამათ თითოსა წელიწადსა მთავრობა განუჩინეს თითოსა
პირუტყვისა რომლითავე ათორმეტივე გათავდების, და თავსავე დაიწყებს ვი
თარ ათ ცხრამეტული ზედ ნადები, და ზედ ექვსეული: რ~ ცხრამეტ
წლად გააწევს, და მერმე თავსავე დაიწყებს: და ეგრეთვე ესე თორმეტ
წლად გააწევს, და მერმე თავადვე დაიწყებს, რომელსა უწოდენ სახელად
ყალღუნჯილ, უქურ ჯილ, ჷარსინჯილ, თავლინჯილ, ლუილჯილ,
მოღილჯილ, მორილჯილ, ყონიჯილ, მეჩინჯილ, თაღანჯილ, ნოხინ
ჯილ, ყაყაინჯილ: ესე არს სახელი ათორმეტთა ცხოველთა, რომელ
თა მისცეს მთავრობა თითოსა წლისა, თითოს პირუტყვსა, რომლისა პი
რველად თავ ყვეს, ყალღუნ, რომელ არს თაგვი: მერმე ზროხა, ავაზა
ყურდგელი, ვეშაპი, გველი, ცხენი, ცხოვარი, ყაპუზუნა, ქათამი, ძაღ
ლი, და ღორი: ესენი აქვნდეს წელიწდის სათვალავად, ვითარ ჩვენ ქა
რთველთა ქორონიკონი: ხ~ აქვნდათ წესად ერთისა ღ~თისა თა
ყვანისცემა, რომელსა თენგრი უწოდდეს ენითა მათითა, და წიგნისა
თავსა ესრეთ დასწერდეს, მანგუ თენგრი, ქუჩუნდურ: ესე არს უ
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კვდავისა ღ~თისა ძალითა: ხ~ ესენი მცირედთა საზრდელთა განეშორებო
დეს, რ~ ყოველსა სულიერსა ჭამდეს, ჵორცსა, კატისა, ძაღლისა, და ყო
ველსავე, ამათნი ნათესავნი, მრავალ გვარად განყოფილიყვნეს, და არიანცა
ჯერეთ, ხ~ ათორმეტთა ოდენ მოვიჵსენოთ სახელი, რ~ პირველი გვარი არს
საყირთა, ჰინდნი, ყათნი, ჯალირი, ოირდი, სულდუსი, ნიმნი, ყონღ
არდი, მანღუთი, თანღუთი, ყიათი, და უღურნი: ხ~ უღურნი კერპის
მსახურნი არიან, რომელსა უწოდენ ქუნჯითად: ესენი ენითა მათითა
უწოდენ თავთა მათთა მანღულ: ხ~ ქართველნი თარად:
ხ~ ამათთა ნათესავთა ყიათთა გვარისათა გამოჩნდა კაცი ერთი, სახე

ლად თემურჩი, რომელ არს ჩინგიზ ყაენი: ესე იყო ჰაეროვანი, და შვენი
ერი, ტანითა ახოვანი, თმითა მომწითრო, ძლიერი მჵნე, შემმართებე
ლი, მოისარი, ჵელოვანი, ღრმად გამგონე, განმზრახი კეთილი; ესე წარვიდა
ნიჭისა და პატივის მოღებად უმთავრესისაგან მათისა, რომელსა ხანობით
უჵმობდეს ჵელმწიფესა მათსა, რომელსა ერქვა ონხანდ:
ხ~ ვითარ იხილა შეიყვარა სიკეთისა მისისათვის, და დიდსა პატივსა აღიყვა
ნა, უწარჩინებულეს ყოველთა სწორთა მისთა, და მჵედართ მთავრობა
ჵელთ უდვა ლაშქართა მისთა: და ყოვლგნით მოსწყვედდიან ურჩთა და
განდგომილთა მისთა: ვინაჳცა ყოვლგნით გამარჯვებული მივიდის პატ
რონსა მისსა ონხან ჵელმწიფეს წინაშე: ხ~ მან უაღრესსა პატივსა აღიყვა
ნის: ესე შეიშურვა ძმამან ონხანისმან სახელით უთქინ, და ძემანვე მის
მან ქოლაქ, და შეასმინეს ონხანს, ვითარმედ ჰნებავს დაპყრობად მეფობი
სა შენისა, რომელსა ხანობით გინა ყაენობით უჵმობენ, და მან განიზრა
ხა მოკვლაჳ მისი: გარნა აგრძნა თემურჩი განზრახვაჳ ესე, რ~ უთხრ
ეს ორთა ვიეთმე კაცთა, ვითარმედ ჰნებავს სიკვდილი შენი ონხანსო:
ხ~ იგი ივლტოდა, და ორნიცა იგი კაცნი მისთანა, და მივიდა სახლსა შინა თვი
სსა, აიყარა დედაწულითურთ, და იარა ერთ დღე, და ერთ ღამე, და მერმე
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დაჰყარა დედაწული, და ბარგი, და ხვასტაგი, და მივიდა წყლისა მის პირსა
რომელსა ჰრქვიან ბლაჯუნი, და განაშორა ლაშქარი მცირედ, და უკუდგა ჵევსა
რასმე: და ცნა ონხან სივლტოლა თემურჩისა, მსწრაფლ დევნა უყო, და მოე
წია დედა წულსა და ბარგსა მისსა, აღიღეს ტყვე ურიცხვი, და დამძიმდეს ა
ლაფითა ლაშქარი მისი: მაშინ ზედა მოუჵდა თემურჩი ყოველთა ლაშქარ
თა ონხანისთა, იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი მოსწყდა ორგნი
თვე ურიცხვი, და იძლია ონხან: ხ~ დევნა უყვეს, მოეწივნეს და
შეიპყრეს და მოკლეს ონხან, და მერმე მსწრაფლ დაესხა დედა წულსა
ონხანისასა, და ჵელთ იგდო ცოლი და შვილნი, და ყოველი სიმდიდრე მისი
თჴნიერ ქულაქ უხუცესისა შვილისა მისისა, და დაჯდა ტახტსა ზედა
ონხანისასა, და უწოდეს თემურჩის სახელად ჩინგიზ ყაენი:
და შემდგომად მისსა ბრძოლა უყო ღონღარდთა ჵელმწიფესა ალთუხ
ანს, სძლო და მოაკვდინა იგიცა, და დაიპყრა მეფობა მისი, და მერმე ქულ
აქ შვილი ონხანისი მივიდა გორზანსა ვისმეთანა, რათამცა თანა შემწე
ეყო, და ჰბრძოდა ჩინგიზ ყაენსა: ხ~ მან ბრძოლა უყო გორზანსაცა, და
სძლო მასცა, და მოკლა გორზან, და დაიმორჩილნა ლაშქარნი გორზანისნი:
ამისსა შემდგომად უიღურთა ზედა წარემართა, რ~ უიღურნი ჵელმწიფე
სა მათსა ედუთობით უჵმობდეს: ხ~ მას ჟამსა სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი
უიღურთა, რომელთა გვარისა საქმენი განსაკვირვებელ არიან, ვითა ზღაპარ
ნი, და არიანცა ზღაპარ, და ცუდ, ამისთვის უჯერო არს აწ თქმა:
ხ~ ჩინგიზ ყაენს შეეწყალა, და პატივითა დაიჭირა, აღიხნა მრავალ გვარ
ნი თათარნი და დაიმორჩილნა, და ყარყითიცა დაიმორჩილა, და ვითარ მოი

წყო თათარნი, გამოჩნდა კაცი ვინმე საკვირველი, რომელსა თეგთუნ გვა
რობით უჵმობდეს, ესე მივიდა ყაენს წინაშე ეტყოდა: მე მას მთასა რო
მელსა უწოდენ ბალიყ, წარვალ ღ~თისა სიტყვა მესმის, ამას ბრძანე
ბს ღ~თი, ყოველი ქვეყანა თემურჩის, და მისთა ლაშქართათვის მიმიცემია,
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და სახელადცა ჩინგიზ ყაენი ერქვასო: ხ~ ითქვა ესეცა ვითარმედ ჩინგ
იზ ყაენი აღვიდა მთასა მაღალსა, და გამოუჩნდა უფალი იესო ქრისტე ღ~ი
ყოველთა, და მან ასწავა სამართალი, ჰსჯული, სიწმიდე, და სიმართლე,
ტყუილისა, პარვისა, და ყოვლისა ბოროტისაგან განშორება, და ჰრქვა უკე
თუ მცნებანი ესე დაიმარხნე, ყოველი ქვეყანა შენთვის და ნათესავისა შე
ნისათვის მიმიცემიეს, წარვედ და აღიღო ყოველი ქვეყანა რაოდენი გეძ
ლოს: ხ~ იქმნარა ყაენად, და მივიდა ხატაეთს, და შევიდა ხილვად ქრის
ტეანეთა ეკლესიასა, იხილა მუნ ხატი მაცხოვრისა იესო ქრისტესი:
მეყსეულად თაყუანისცა, და თქვა, აჰა კაცი იგი რომელი მთასა ჩინეთი
სასა ვიხილე, ამა სახითა იყო, ამან მასწავა ყოველი ესე წესი: შეიყვარა ჩი
ნგიზ ყაენმან და მას აკურთხევდის, და მისი მცნებაჳ რაოდენიცა ამცნო
ყოველივე მტკიცედ დაიცვა:
მერმე ებრძოლა ხატაეთის ჵელმწიფესა არსლან ხანსა ზედა, და სძლო:
ესრეთ ჵელთ იგდო, რომელ ორას ათასი კაცი მოაკვდინა არსლან ხანისა, ამ
ისმან მცნობელმან არსლან ხან სახლსა შინა შესრულმან, ცოლით და შვი
ლითურთ ცეცხლისა მოდება უბრძანა მსახურთა თვისთა რომელთა ჰყ
ვეს ეგრეთ, და დაიწვა არსლან ხან დედა წულითურთ ცეცხლსა მას შ~ა:
და შევიდა ჩინგიზ ყაენი, და დაჯდა ტახტსა ზედა, და დაიპყრა ხატა
ეთი: ესე აქამომდე იყავნ:
აწ ვაჵსენოთ შვილთათვისცა ჩინგიზ ყაენისათა მცირედ რაჳმე:
ხოლო ამა ჩინგიზ ყაენს ცოლნიცა მრავალნი ესხნეს და შვილნიცა,
უხუცესის ცოლისა სევინჯისაგან ესვა შვილი, რომელსა ერქვა თუბის:
რომელსა ქართველნი ჯოჩიდ უჵმობდენ: მეორესა ჯაღათა: მესამესა
ოქროფა, მეოთხესა თული: ესე ოთხნი ყაენად განაჩინა ხატაეთს
მყოფმან: უხუცესსა შვილს თუბის მისცა, ლაშქრისა ნახევარი, და წარა
ვლინა დიდსა საყივჩაყეთსა ზედა ოვსეთს, ხაზარეთს, და რუსეთს, ვიდ
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დრე ბნელეთამდე, და ესე ყოველი ამას მისცა: ხ~ ამათ სხვათა უკანასკ
ნელ ვაჵსენოთ: ხოლო ესე ცნარა მაღალმან, და ყოველთა ჵელმწიფეთა
უდიდესმა ხვარაზმშა, რომელი მაშინ დღეთა სიმრავლითა მიმჵცოვნებულ
იყო შვილისა თვისისა ჯალალდინისდა ჵელთ ედვა სულტნობა თვისი,
და ქვეყანანი რომელნი მას ეპყრა ჯიონს აქეთ ხვარასნისა და ერანისა:
ცნარა მოახლოება თათართა, მოუწოდა სპათა თვისთა ვითარ ექვსა
სი ათასთა კაცთა, და წარემართა ჩინგიზ ყაენსა ზედა: ხ~ იგი ხვარაზმშ
ას წინა დაემთხვია, იქმნა ძლიერი, და ფიცხელი ომი რომელ ორგნითვე მოს
წყდა სიმრავლე ურიცხვი, და იძლივნეს ხვარასნელნი: ხ~ ბერი ხვარაზმშა

დაშთა რაზმთა შინა მცირედითა ლაშქრითა, და თათარნი გარე მოადგეს
მას: ჰსცნა ესე შვილმან მისმან სულტანმან ჯალალდინ, რომელი იყო
კაცი მჵნე და ქველი შემმართებელი, უშიში ვითარ უჵორცო: მივიდა მცი
რედითა კაცითა შველად მამისა, და მყის განარინა მამა თვისი წარმოიყვა
ნა და ივლტოდეს ხვარასნად:
ამისა შემდგომად ებრძოლა კვალადცა სულტანი ჯალალდინ მრავალ
ჯერ, რ~ სამჯერ ჯიონს იქით შეება, და ოთხჯერ ხვარასანს ჯიონს
აქეთ: ხ~ ვინათგან ღ~თსა ცოდვათა ჩვენთათვის მიეცა ყოველი ქვეყანა ს~დ
იძლია და ივლტოდა: ცნარა სივლტოლა ამისი, და სიმაგრეთა შინა სივ
ლტოლაჳ ჩინგიზ ყაენმან: წარავლინნა ორნი თავადნი ზემო ჵსენებ
ულნი იამა, და სალპიანი, რომელთა ქართველნი სება ჯებობით უ
წოდდეს რათა მოვლონ ქვეყანაჳ ხვარასნისა, და ერაყისა სადამდის
ესძლოთ სლვად, და განიხილონ: ხ~ ესენი წარმოვიდეს ათორმეტითა
ათასითა მჵედრითა თვინიერ საჭურველისა და საზრდელისა ქონებითა,
ა~დ მშვილდი ოდენ უჵრმლოდ:
განვლეს თურანი, ჯიონი, ხვარასანი, ერაყი, ადარბადაგანი, და მოიწივ
ნეს განძას, და ვერვინ წინა აღუდგა, და თუ ვინ სადა გამოჩნდის ყოველთა
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სძლიან, და მოიწივნნეს საზღვართა საქართველოსათა, იწყეს დარბევად
ქვეყანა გაგისა, ცნა ესე ვარამ გაგელმან, და იოანე ათაბაგმან, და აც
ნობეს მეფესა ლაშას, უცხოსა ნათესავისა მოსვლაჳ, უცხოთა ენითა:
ოჵრებად სომხითისა: ხ~ მეფემან მოუწოდა სპათა თჴსთა იმერთა და
ამერთა, და შეკრიბა ოთხმეოცდა ათი ათასი მჵედარი, და წარემართნეს
თათართა კერძ გაგისა ბოლოს მდგომთა: იქით იოანე ათაბაგი, და ძმის
წული მისი ზაქარიას ძე ამირსპასალარისა შანშე, და ვარამ გაგელი მსახ
ურთ უხუცესი მოერთნეს დიდითა ლაშქრითა, და წარემართნეს:
ხ~ იგინი დაბანაკებულნი წყალსა ზედა ბერდუჯსა, და აწ სიგმად წო
დებულსა, მყის ამჵედრდეს, და ეწყვნეს ურთიერთარს, და იქმნა ძლიე
რი ბრძოლა, ნახევარნი ივლტოდეს თათარნი, და ნახევართა მზირი ეყო
და უკანით მოუჵდეს: მაშინ მოიწია რისხვა ზეგარდამო უსჯულოებათა
და ცოდვათა ჩვენთათვის, და ივლტოდეს ქართველნი, და თვით მეფე ლაშა, და
ურიცხუი სული ქრისტიანე მოკვდა, სადა იგი დიდიცა იოანე ათაბაგი სა
მცხისა სპასალარი ძლით ცოცხალი განერა, და მეჭურჭლეთა უხუც
ესის ყვარყვარეს შვილი ბექა მოიკლა ძლიერად ბრძოლილი, და აქა
იქმნა მოწევნა სრულიადისა ღ~თისა რისხვისა, და განწირვა ქართველთა
ნათესავისა სიმრავლისათვის უსჯულოებათა ჩვენთასა, და იქმნა უკუნ
ქცევა სვე სვიანისა სრულისა, და მაღლისა და საჩინოსა დავითიანისა დრო
შისა გამარჯვებულისა, რ~ ვინათგან მიეცა ღ~თსა დიდისა დავითის და
განმარჯვება აქა ჟამადმდე დროშა იგი სვიანი დავითისა განმარჯვებუ
ლი არა სადა ძლეულ იყო:
ხ~ აქა ამიერითგან ვითარ იქმნა ცვალებაჳ სვიანობისა ქართველთა

ნათესავისა, რ~ არღარა მიეცა ძლევა თათართა ზედა ვიდრე ჟამთამდე
ჩვენთა, ესრეთ ლტოლვილნი მოიწივნეს ქალაქსა ძლიერნი იგი, და სახე
ლოვანნი, რომელნი სულთქმითა და მწუხარებითა შეიწვებოდეს, რ~ ვინა
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თგან ჩუენ შევაწუხეთ ღ~თი საქმითა ბოროტითა, ეგრეთვე ღ~თნ აღავსო გუ
ლი ჩვენი მწუხარებითა, და წინაშე მტერთა ჩვენთა სირცხვილეულ
გვყო: ხ~ თათარნი მოიწივნეს ვიდრე სამშვილდედმდე, და მიერ უკუნ იქც
ეს რომელთა ქმნნეს საკვირველნი ესე საქმენი წარვიდეს გზასა დარუბან
დისასა, რ~ ვერცა შარვანშა წინა აღუდგა, და ვერცა დარუბანდელნი,
განვლეს კარი დარუბანდისა, და შევიდეს ყივჩაყეთს რომელთა ბრძო
ლა აღჰკიდეს, და მრავალგან შემოებნეს ყივჩაყნი, და ყოველგან თათარნი
მძლე ექმნნეს, და წარვიდეს ესრეთ ომითა:
ხ~ ვითარცა მითქვამს უსაჭურველონი დაუჭედელითა ცხენითა ესეოდენ
გზათა მავალნი, განვლეს ყივჩაყეთი, და შემოუარეს ამა დარუბანდისა
ზღვასა გარეშემო, და მიიწივნეს ჵელმწიფესა ჩინგიზ ყაენის წინაშე ყარა
ყურუმს და ქმნეს საკუირველი ესე საქმე მოუსვენებელად სლვაჳ ამა
ყოველთა გზათა უჭედელითა ცხენითა ყარაყურუმით წარმოსრულნი
მუნვე მიიწივნეს: ხ~ ესე რა ცნა ჩინგიზ ყაენმა რომელ ყოვლგან სძლიეს
თათართა, წარმოავლინნა შვილნი თვისნი ხორასნის სულტანსა ჯალალ
დინის ძიებად, ცნა ესე სულტანმა ჯალალდინ შეიყარა ლაშქრითა
და მრავალჯერ ებრძოლა ვ~ა ვსთქუთ, და იგრძნარა სრულიადი ძლეუ
ლებაჳ თვისი, აიყარა დედა წულითურთ თვისით, და ლაშქარი თანა
ჰყვა დედა წულით კაცი ას ორმოცი ათასი, და ივლტოდეს პირისაგან თა
თართასა, და წარმოემართნეს ჩვენ კერძ ვითარცა ქვემორე სიტყვამან
ცხად ჰყოს: ხოლო მეფე გიორგი იყო რა ტფილისს იშვებდა და განსც
ხრებოდა დაჳ მათი რუსუდან, ითხოვეს ხლათის დასასმელად დიდმან
სულტანმან მელიქმან, რომელსა ეგვიპტით ვიდრე ხლათამდე სპარსეთი
ჰქონდა, და დააყენნა მოწყალებამან ღ~თისამან, და არა ჰყო ესე, შ~დ ამისა
დიდისა შემოხვეწითა სთხოვა შარვაშე, უქადეს და უბრძანეს მიცემი
სა პირი: გაგზავნეს შარვანს ქართლისა ერისთავი, და თვით გიორგი მეფე
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ბაგავანს მივიდა გაკაზმად და მიცემად დისა მისისა, და ათ დღე დრო იყო წა
რსლვისა მისისა: ხოლო ღ~თნ აქაცა დააყენა, რ~ არა დასცხრა გულის
წყრომა უფლისა, რომლითა განვარისხეთ მრავალ მოწყალე იგი და სახიერი
რ~ აღესრულა გიორგი მეფე მუნ ყოფასა შინა:
მაშინ ვითარცა ჰსცნა აღსასრული თჴსი მეფემან ლაშა ბაგავანს მყოფმ
ან, მოუწოდა წარჩინებულთა სამეფოსა თჴსისათა შევედრა დაჳ თჴსი
რუსუდან ცრემლთა მომდინარემან, და თქვა, უწყი უმანკოება და ერთ
გულება მეფეთა ნათესავისაგან თქვენ მკვიდრთა საქართველოსათა შეხ
ედვებითა ღ~თისათა, მიგითვალავ დასა ჩემსა რუსუდანს, რათა შემდგო
მად ჩემსა მეფედ ჰყოთ, ვითარ არს ჩვეულება ნათესავისა თქვენისა, ერთ

გულობით ჰმონებდით, და სიმჵნითა თქვენითა დაიცევით ტახტი მეფობისა მტე
რთაგან უვნებელად, დაღათუ არა მამა კაცი არს, ა~დ დედაკაცი. არა ა
კლია სიბრძნესა, და სამეფოთა საქმისა ცნობასა, თქვენ წარჩინებულთა
ამის სამეფოსათა იცით და გაჵსოვსთ წყალობა და ნიჭი, და პატივი სანატრე
ლისა, და კეთილად მოჵსენებულისა მეფეთა შ~ს ბრწყინვალისა დედისა ჩემი
სა, ეგრეთვე თუ ღ~თსა უნდეს დამანცა ჩემმან იცის პატივი თქვენი, და აწ
შეგვედრებ წ~ე ღ~თისა, რათა მეფე ჰყოთ დაჳ ჩემი რუსუდან შ~დ ჩემსა:
ხოლო დასა ჩემსა რუსუდანს ვამცნებ წინაშე ღ~თისა სასმენელად
თქვენ ყოველთა, რათა აღზარდოს შვილი ჩემი დავით, ხ~ რაჟამს ეძლოს
მეფობა და მჵედრობა, შვილი ჩემი დავით მეფე ჰყოს, და იგი დაადგინეთ მეფედ
მემკვიდრედ მეფობისა ჩემისა, ხ~ დაღათუ ყრმა არს აწ, ა~დ ინებოს თუ
ღ~თნ აღზრდაჳ მისი, ვგონებ რომელ შემძლებელ იყოს პყრობად მეფო
ბისა ჩემისა, რ~ კეთილითა ჰასაკითა არს და ჰაეროვან:
და ვითარ დაასრულა ბრძანებაჳ ესე შეისვენა მეფემან ლაშა გიორგი,
ბაგავანს მყოფმან, თვესა იანვარსა, ი~ჲ ქკ~ს, მბ: დღესა ოთხშა
ბათსა: მაშინ მოიწია გლოვა, და მწუხარებაჳ უნუგეშინისცემო, და
1-26 სტრ., 355
საშინელნი ტკივილნი, ცრემლთა წილ გულითა სისხლთა დენანი, წარწირვანი დარჩომისა და სიცოცხლისანი თანა ზრდილთა და მომხსენებელთა კეთილთა
და სიამოვნეთა მისთანი, ტკივილნი და ნაცართა თავსა სხმანი, ვაზირთა და
დიდებულთა, და ყოვლისა სამეფოსაგან, და თუით მისისა გამზრდელისა ივანე
ათაბაგისაგან, ანუ დამან მისმან რუსუდან რავდენნი გლოვანი აღასრ
ულნა მრავალ დღე, ვინ შემძლებელ არს გამოთქმად: ხ~ მეფე წარიყუა
ნეს სამკვიდროსა მათსა გელათს, და დამარხეს სამარხოსა პაპათა მისთასა:
მესამოცდა ერთე მეფე რუსუდან ძე თამარ მეფეთ მეფისა, დაჳ
ლაშა გიორგი მეფისა ბაგრატოანი:
მაშინ შეკრბეს ყოველნი წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი იმერნი და ა
მერნი კ~ზნი, ორნივე, და ეპისკოპოსნი ნიკოფსით ვიდრე დარუბანდამ
დე ყოველნი მორჩილებასა ქვეშე მათსა მყოფნი: და მეფედ ჰყვეს რუსუ
დან, და დასვეს საყდართა სამეფოთა, და მიულოცეს მეფობაჳ წესისაებრ:
ხ~ იყო რუსუდან ხილვითა შვენიერი ვითა სანატრელი დედაჳ მისი მდაბა
ლი უხვი პატივის მცემელი პატიოსანთა კაცთა მოყუარე: ამან მოიწყო
ყოველი საბრძანებელი თჴსი და მეფობაჳ მშვიდობით, და აღივსო ყოველი სა
მეფოჳ რუსუდანისა ყოვლითა კეთილითა, გარნა იწყეს უძღებება, და
განცხრომა ყოველმან ასაკმან, და მიიქცეს ყოველნი სიბოროტედ, და ვითარ
არა გამოიცადეს ღ~თი, ამისთვის მისცნა იგინი ღ~ნ უჯეროდ გინებად
და ჵოცად წარმართთა მიერ: რ~ მეფეცა რუსუდან ჩვეულებითა წე
სსა ძმისა თჴსისასა ვიდოდა, განცხრომითა და სიმღერითა, ამისთვის აღ
დგეს ბოროტნი უდიდესნი: რ~ ზემო ჵსენებული სულტანი ჯალალ
დინ უღონო იქმნარა ბრძოლილი თათართაგან, მოუწოდა სპა

თა თჴსთა, ვითარცა ზემო ვსთქუ, და ჰრქვა მათ იცით და გახსოვსთ
ყოველთა მარზაპანთა, და ერისთავთა ჩვენთა კეთილი და წყალობა პაპათა
და მამათა ჩემთა, და აწ იცით თუ, რა მოიწია ჩემ ზედა, და თქვენ ზედა,
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უცხოთა ნათესავთა თათართაგან: მრავალგზის ბრძოლა ვჰყავთ, და მრავა
ლი ღვაწლი დავითმინეთ, ა~დ განგებითა ზეგარდამოთა ყოველგან ვიძლიე
ნით, აწცა მოახლებულარიან მდინარესა ჯოინსა, და წინა მბრძოლად
წარმოუვლენია ძე მისი უხუცესი:
და აწ ესე არს განზრახვაჳ ჩემი, ვინათგან მისცა ღ~თნ ძლევა უკეთუ გთნა
ვსთ დაუტეოთ ქვეყანაჳ ესე აღვიღოთ დედა წული სიმდიდრე და ჯოგი
და წარვიდეთ საბერძნეთს, და მუნ დავემკვიდრნეთ: დაღათუ ჩვენ თათარნი
გვძლევენ, გარნა ყოველთა ნათესავთა ჩვენ ვსძლოთ, უკეთუ ვინ ინებოს
წარმოვიდეს ჩვენთანა, და თუ ჰსთნავსთ ვიეთმე იყავნ შინა, რ~ ნება იყავნ
ყოველთა სათნოდ: მაშინ თქმული ესე ყოველთა ეკეთა, და აღიღეს დე
დაწული, და ყოველი სიმდიდრე მათი, და წარმოვიდეს, და მოიწივნეს ადარ
ბადაგანსა კაცი ვითარ ასორმეოცი ათასი, და მოიწივნეს ქვეყანად მჵარ გძ
ელთა: რ~ ივანე ათაბაგსა ეპყრა დვინი, და ანისი მიეცა ძმის წულისა მისი
სა შანშეს, და მანდატურთა უხუცესისათვის: ესე ხვარაზმელნი მოვიდეს
წელსა მესამესა, ლაშა გიორგის მიცვალებითგან ტყვენვად და მოოჵრებ
ად ქვეყანათა დვინისა და მიმდგომთა მისთათა: ცნესრა ივანე ათაბაგმან, და
ვარამ გაგელმან, მივიდეს რუსუდან მეფეს წინაშე, მოახსენეს მოსვლა ხვარა
ზმელთა, და თვით დიდისა სულტნისა ჯალალდინის ჵოცად და მოსრვად ქრის
ტეანეთა, ესრეთ უწყალოდ მოსრვიდეს, რ~ლ არცათუ დედათა და ჩჩვილთა
ყრმათა ჰრიდებდეს: ხ~ ვითარ ცნა რუსუდან შემოსვლა ხვარასნელთა
სამეფოსა შინა მისსა მოუწოდა ყრმათა იმერთა და ამერთა, და მოიღო
დროშა სეფე, და მოუწოდა ივანე ათაბაგსა, რლ~ი მას ჟამსა მიმჵცოვნებ
ულიყო არა განცხადებულად, ა~დ ფარულად მონაზონ ქმნილ იყო: გა
ნაჩინა მეფემან რუსუდან სპათა მისთა თავად და უბოძა დროშა ივა
ნე ათაბაგსა და წარავლინნა ბრძოლად სულტნისა მის ჯალალდინი
სა: ხოლო მიიწივნეს დვინსა და ამობერდეს ხვარაზმელთა სოფელსა, რო
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მელსა ჰრქვიან გარნისი, და მირავიდეს სპანი მეფისანი, წინა განეწყო სულტანი
ჯალალდინი, აქათ ივანე ათაბაგმან განაწყო სპანი მეფისანი იმიერ და ამიერ
და აჩინა წინა მბრძოლად თორელნი, და ძმანიცა იგი ორნი ახალციხელნი
შალვა და ივანე სახელოვანნი იგი მბრძოლნი, ვითარ წესად არს სახლისა
მათისდა წინა მბრძოლობა, ხ~ ვითარ დაეახლნეს წინა მბრძოლნი და სულ
ტანი: აქა დაიპყრა ფერჵი ივანე ათაბაგმან, იტყვიან ვ~დ შურითა
ჰყო ახალციხელთა შალვა და ივანესითა, ჶ შური ყოველთა ბოროტთა
დასაბამი, და ძვირ მომწყვედელი კაცთა ნათესავისა, და ყოველთა ნათესავთა
მწყლველი, ვითარ ურიათა ღ~თის მკლველობა არწმუნა, და კ~დ აქაცა უ
გბილი და ულმობელი, და საქართველოჳსა სრულიადი მოსპოლვა, ვ~რ

ქვემორე სიტყვამან ცხადჰყოს რომელი ათაბაგსა ივანეს არწმუნა, რო
მელ ჟამსა წყობისა, და ჟამსა ომისასა უკუნდგა, და არღარა ვიდოდა მბრძ
ოლთა კერძ: ხ~ წინა მბრძოლთა ყოველთა მოუვლინეს კაცი და ჰრქვეს,
დაახლებულ ვართ სულტანსა და სპათა მისთა, და ჩვენ დიდად უმცირ
ეს ვართ, და ომი ძლიერი წინა გვიძს, წარმოიმალონ მჵნეთა სპათა მე
ფისათა, და სიმჵნემან შენმან, ესე ორგზის და სამგზის მოუვლინეს, ხ~ იგი
არარასა მიუგებდა:
ხ~ ვინათგან წინა მბრძოლნი თორელნი, და უმეტეს ახალციხელნი შალვა
და ივანე ახოვან იყვნეს, და წყობათა შინა სახელოვანნი არღარა რიდეს,
სიმრავლესა სულტნისა სპათასა ვითა მჵეცნი ზედა მიეტევნეს, და იქმ
ნნეს ძლიერნი ომნი, მოჰსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, რ~ ძლიერად მბ
რძოლობდეს შალვა და ივანე ახოვანთა და ძლიერთა სრვიდეს, და განგრ
ძელდა ომი სასტიკი: ხ~ ივანე ათაბაგი, და სპანი ქართველთანი ხედვი
დეს ძლიერსა ომსა, და არა შეიწყალებდეს თანა მონათესავეთა, და ე
რთ ჰსჯულთა ქრისტეს აღმსაარებელთა თორელთა, და მათთანა მრა
ვალთა სახელოვანთა, ა~დ დგეს შორით და არა ინებეს შველა, ივანე ათა
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ბაგმან რომელსა შურითა იტყვიან ამას ყოფად, და არა თუ შიშითა:
და ვითარ განგრძელდა ომი ორთავე ძმათა ახალციხელთა დაუჵოცეს ცხენ
ნი, და ქვეითნი მჵნედ იბრძოდეს, და მოისრნეს ორგნითვე ურიცხვნი, და
უმეტეს თორელნი, და ვითარ შენივთდა ძლიერად ომი ჵრმალნიცა ახალ
ციხელთანი განტყდეს ჩაბალახსა ზედა, მაშინ ივლტოდეს ქართველნი
ხ~ შალვა მუნვე შეპყრობილ იქმნა სიმრავლისა ფრიადისა მიერ, და ივანე
გარნისისა კლდეთა შინა შელტოლვილი ზენა კერძო მოტევებულითა ქვითა
მოიკლა მუნ: ხ~ შალვა წარიდგინა სულტან ჯალალდინის წინა
შე რომელი იცნეს ნახჭევნელთა, და ადარბადაგანელთა, და მოახსნეს სულ
ტანსა ახოვნება, და წყობათა შინა სიქველე მისი: ხ~ მან არა მოკლა ა~დ თვი
სთათანა იპყრა დიდითა პატივითა, და მიანიჭნა ქალაქნი ადარბადაგანისა
ნი, და თავადთა თვისთა თანა პატივსცა: ხ~ შ~დ წელიწდისა ერთისა აიძ
ულებდა დატევებასა ჰსჯულისასა, და უქადებდა ნიჭთა და პატივთა უ
მეტესთა: ხ~ მან არა უსმინა, არცა აღირჩია წუთ ჟამისა ამის პატივი
არცა უარ ჰყო სახელი ქრისტესი: კ~დ სულტანი ლიქნიდა, და ეტყოდა
უარყოფასა ქრისტესსა, ა~დ იგი გარე მიაქცევდა სიტყუათა მისთა: კ~დ
სულტანი ექადოდა მრავალ ფერითა სატნჯველითა, და აშინებდა, ა~დ
იგი მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა ზედა:
ხ~ შ~დ მრავალთა ტანჯვათა მწარითა სიკვდილითა განიყვანა საწუთოსაგან
წმიდა შალვა, და მოწამობისა გვირგვინითა შემკული აღვიდა წ~ე ქრისტესსა:
ესე აქამომდე სულმცირედ აღიწერა ჩვენ მიერ: ხ~ ივანე ათაბაგი უკუნიქ
ცა ბიჯნისად, და სულტანი მიიქცა ადარბადაგანს და ნახჭევანს, და მიერ
აოჵრებდეს საქართველოსა, არბევდეს და ტყვე ჰყოფდეს, და ს~დ უწყალ
ოდ ჰჵოცდეს, და არავინ იყო ნუგეშინისმცემელი მათი, და შ~დ ორისა წლი

სა მიიცვალა ივანე ათაბაგი, და მთავარ ყვეს ძე მისი ავაქ, და უბოძეს
მას ამიერ* <note>*ორს დედანში ასე ვნახე:</note> სპასალარობა: ამისა შ~დ უდიდესნი
ბოროტნი შეიცვიდეს
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ნათესავსა ქართველთასა, რ~ მოახლებულ იყო სრულიადი მოსპოლვაჳ
სიმრავლისათვის უსამართლოებათა ჩვენთასა, რ~ აღიმჵედრა სულტა
ნმან საქართველოსა შემოსვლად, და მეფე ყოფად თავისა თვისისა: მივიდა
და მოაოჵრა ყოველი ქვეყანა დვინისა ანისი, და ყოველი ქვეყანა ანისისა სომ
ხითი გაგი ვიდრე განძამდე: რ~ უწინარეს ამისსა ვარამ გაგელსა კაცსა
გონიერსა, და ლაშქრობათა შინა წარჩინებულსა ამას აქვნდა შანქორი,
და მიმდგომი მისი ქვეყანა, ესე ვითარნი ესე ჭირნი და ბოროტნი, და შფო
თნი იძრვოდეს: ამათ ჟამთა შინა მოეყვანა მეფესა რუსუდანს
ორტულის შვილი მძევლად ერთგულობისა მისისათვის, რომელი ი
ყო ქმნულ კეთილ, და სრული ჰასაკითა, შვენიერი გვამითა, მჵნე და
ძლიერი ძალითა: ხ~ ვითარ განიცადა, ჰსთნდა მეფესა რუსუდანს, და
ინება ქმრად მიყუანება მისი, რლ~ი აღასრულაცა და იქორწილა ორტ
ულის შვილი, რომელთაგან იშვა ასული სიტურფე აღმატებული, და
უწოდა სახელი სანატრელისა დედისა მათისა თამარ. და კ~დ მიუდგა,
და შვა ძე, და უწოდა სახელი დავით: და კ~დ ზრდიდა ძმისწულსა მისსა
ძესა ლაშა გიორგისსა დავითს:
ხ~ ვითარ აღიზარდა ასული მათი თამარ, ესმა საბერძნეთისა სულტა
ნსა ძესა ნუქარდინისასა ყიასდინს ქმნულ კეთილობა მეფის ასულისა
ევედრა მრავალთა ნიჭთა და ძღვენთა მიერ, რათა მისცეს ცოლად ასუ
ლი მისი თამარ, და გაუგზავნა ძღვენი დიდფასისა, და სთხოვა ცოლად,
და აღუთქვა ფიცით არა დატევება სჯულსა ქრისტიანეთასა, რომელი
ისმინა მეფემან რუსუდან, და მისცა ასული მისი, სულტანს ყიასდინს
რომელი ესე უჯერო იყო ქრისტიანეთა მიერ. ხ~ დიდითა დიდებითა
და დიდითა საქორწილოთა მისცა იგი, და აწყვერი ზითვად მისცა: გარ
ნა პირველ ჵსენებულნი იგი სპარსნი ხვარაზმელნი მცირედ მოახლო
ებოდეს საქართველოსა, და განრყვნიდეს ქვეყანათა:
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მაშინ ჰსცნა სულტანმან ჯალალდინ ავაქ ათაბაგისა, და ამირ სპასალარისა
ბიჯნის ყოფა, ინება ნახვა მისი, მიუვლინა მოციქული და ჰრქვა, შენ ხარ
ვაზირთ უხუცესი მეფისა, და საქართველოსა უთავადესი, და ითვალავ სა
ქართველოსა, თითოთა კაცითა შევკრბეთ, რ~ მნებავს სიტყვად შენთა~ა,
ხ~ სთნდა ავაქსცა, და ნება ჰსცა ხილვად, და წარვიდა ჭურვილი, და იქით
ერთითა კაცითა სულტანი ხრამსა ზედა ბიჯნისასა ჭურვილი იგიცა,
და შეკრბეს მახლობელად ერთი ერთისა: მაშინ იწყო სულტანმან სიტყვი
სა თქმად არა მოვედ რბევად საქართველოსა, ა~დ ზავისა და მშვიდობისათვის, გა
რნა თქვენ მსწრაფლ საომრად აღიჭურენით, და ფიცხლა შემებენით,
და არა იქმნა მშვიდობა: აწ ვინათგან წარჩინებულხარ ქართველთა შორის

და ვაზირი კარსა მეფისასა, ისმინე ჩემი, გასმია გვარი და ნათესავი ჩემი სი
დიდე სამეფოსა ჩემისა, და სიმრავლე რომელ არავის ჵელმწიფესა ძალ ედ
ვა სწორებაჳ ჩემი: მე ვარ მაღლისა და დიდისა ჵელმწიფისა ხვარაზმ
შას ძე, და ფარმანსა ჩემსა ქვეშე იყო ყოველი სპარსეთი ადარბადაგანით
ვიდრე ჯეონამდე, და ჯეონით ვიდრე ინდოეთამდე თურანი, ხატაეთი, ჩინ
მაჩინი, და ყოველი აღმოსავლეთი:
ხ~ განგებითა ზენაჳთა გამოჩნდეს ქვეყანასა ჩინეთისასა, ადგილსა შე
ურაცხსა ყარყურუმად წოდებულსა, კაცნი ვინმე საკვირველნი უცხო
ნი უცხოთა ენითა, და უცხოთა ცხოვრებითა მყოფნი, რომელთა ყოველი
აღმოსავლეთი დაიმორჩილნეს, და მრავალნი ჵელმწიფენი მოსრნეს: ხ~
ჵელმწიფედ ჰყვასთ კაცი ვინმე საკვირველი, ღრმად გამგონე საქმისა
მჵნე და მეცნიერი ბრძოლასა შინა: და ჰრქვიან სახელად ჩინგიზ ყაენი:
ამან რა ჵელთიგდო ხატაეთი წარვემართე ლაშქრითა, ერანითა, თურანი
თა, სპარსითა, თურქმანითა, და მრავალჯერ შევებენით, და ბრძოლა
ვყავთ ჯიონს იქით, და უკანასკნელ ჯიონს აქათცა: გარნა იქმნა ცვა
ლებაჳ სიმჵნე ქველობისა ხვარაზმშაჰს სახლისა, და ყოვლგნით ვიძლიენით:
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და ვითარ უმეტესად და ვსცან არღარა იყო ღონე, დაუტევე ქვეყანა და სამე
ფოჳ ჩემი, და სიმდიდრე აურაცხელი, და წარმოვედ საქართველოსა მშვიდო
ბისა და ზავისა ყოფად: მესმა სიმაგრე საქართველოსა ნათესავისა სიმჵნე წყო
ბათა შინა: აწ მნებავს რათა შევეერთნეთ, და შევითქვნეთ მტკიცითა ფიცი
თა, და ვებრძოლნეთ მტერთა მათ ჩვენთა:
მასმიეს რომელ მეფე თქვენი დედაკაცი არს, და მყოთ ქმარ მისსა, და იგი
ცოლად ჩემდა, და მე მეფედ თქვენ ზედა: და თუ ესე იქმნების ვსძლოთ
ყოველთა მტერთა ჩვენთა: და უკეთუ ესე არა ჰყოთ მოოჵრდეს სამეფოჳ
თქვენი: და თუ მეცა წარვიდე, თათარნი ეგრეთცა მოსრულარიან, თქ~ნ
ვერ წინა აღუდგებით, და ვერცა შემძლებელხართ ბრძოლად მათდა
აწ ფიცხლად გაგზავნე კაცი მეფესა თქვენსა წინაშე, და აუწყე თქმული ე
სე ჩემი, რ~ არა მნებავს ოჵრება საქართველოსა, ა~დ დაცვა მტერთაგ
ან, და თქვენ მიერ მე განვძლიერდე, და ვიყვნეთ მშვიდობით: ხ~ ესე რა ესმა სულტნისაგან ავაქს, არა პასუხ უგო, ა~დ ჰრქვა, ვაუწყებ საქმე
სა მაგას მეფესა, და ვაზირთა მისთა, მყის დაწერა წიგნი და წარმოავლი
ნა, და წარმოგზავნა წინაშე მეფისა, და აუწყა ყოველი თქმული ესე რომელი
აუწყა სულტანმან: და ვითარ მოიწია ამბავი ესე და წიგნი იხილეს,
განჰკვირდა მეფე რუსუდან, და უცხო უჩნდა საქმე ესე, და მიუმცნეს ავაქს არცათუ სმენად საქმისა მაგის, არამედ სრულიად განყენებად
და ავაქ ფიცხლა სულტანსა აცნობა: ხ~ მან რა მოისმინა აიყარა სრუ
ლითა ლაშქრითა და წარმოემართა ტფილისს ქალაქსა, რათა ჰბრძო
დეს მას: მაშინ ვითარ ჰსცნა მეფემან მოსვლა სულტნისა, აიყარა და წა
რვიდა ქუთათის: ხ~ ტფილისის მცველად დაუტევა ლაშქარი, და თავად
ნი ორნი ბოცოს ძენი, მემნი, და ბოცო: მოიწია სულტანი სომხითად

და მოაოჵრა ყოველი სომხითი, და დასცნა მკვიდრნი მისნი პირითა მახვი
ლისათა ესრეთ რომელ არღარა დარჩა მამა კაცი:
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მაშინ მოიწივნეს ტფილისად, და მცველნი ქალაქისანი აღიჭურნეს, და იქ
მნა ძლიერი ბრძოლა, და ბრწყინვალე ბრძოლა აჩვენეს ქართველთა, მე
რმე მას ღამესა მიუვლინეს კაცი სულტანსა ჯალალდინს შიგნიდაღმა
მიცემა ქალაქისა სპარსნი რომელ კარსა ჰსცვიდენ აქიდაღმან შემოშვება.
რა გათენდა დაეკაზმნეს, და მოვიდა სულტანიცა მონდობილი სპარსთა ი
მედითა, შიგნით მცველნი ქალაქისანი ამისნი უმეცარნი იყუნეს, და მიმა
რთნეს სულტნისა სპათა, და გაუჵდეს განძის კართაკენ. მემნა ბოცოს
ძე, და მისი ძმა ბოცო მუზარადები არა დაეხურათ, და ლამოდეს კარსა გა
სვლასა, ანაზდათ სპარსმან ვინმე უმუზარადოს თავსა, შიგნიდაღმან აფ
თი დაჰკრა, და ძლიერად გაუხეთქა, დაეცა და მოკვდა მემნა, და შეიქმ
ნა შიგნით ომი და ღალატი, და ტფილელთა სპათაგან განახვნეს კარნი
სპათა ტფილელთა ესრეთრა შინა განცემა იყო ქალაქისა, ივლტოდეს
მცველნი ქალაქისანი, და შედგეს ისანთა, ბოცოს ძემან ბოცო გაამაგრა ისანი
და ჰქმნა ძლიერი ომი:
ხოლო არა შემინდობს ტკივილი გულისა მოჵსენებად, თუ ვითარ იქმნნეს
ხვარაზმელნი შინაგან ქალაქისა, ვინმე უძლოს მაშინდელთა მოსაწევართა
და განსაცდელთა, რლ~ი მოიწია ქრისტიანეთა ზედა: აქა მეგულებოდა
დადუმებად რომელ სალმობიერსა მიუთხრობ ტკივილითა გულისათა, და
ცრემლთა მიერ აღვივსები, რ~ ვინ შემძლებელ არს მითხრობად ტკივილითა
გულისათა, და ცრემლთა მიერ აღვსებითა ვითარ ესრეთ შესლბეს და და
მრუმდეს თვალნი ჩემნი ცრემლითა თუ რავდენნი მოსაწევარნი იქმნნ
ეს: რ~ ესეოდენ მძვინვარედ ჰჵოცდეს რომელ ჩჩვილნიცა ძუძუთაგან დედისა
თა აღიტაცნიან, და წინაშე დედისა დაანარცხიან, და რომელსამე თვალნი
წარსცვივდიან, და რომლსამე ტვინი დაეთხიის, და მერმე დედანი მოიკლვოდ
იან: ბერნი უწყალოდ ფოლორცთა შინა ცხენთა მიერ დაითრგუნვოდეს,
და ჭაბუკნი დაეკვეთებოდეს, სისხლისა მდინარენი დიოდეს, თავი ტანისაგან
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განშორებული, და თმა ნაწევართა შიგან აღრეულნი, და დედაკაცი და მამაკაცი
ურთიერთარს აღრეული მტვერსა შიგან ცხენისა ტერფითა იზილებოდეს,
არღა ჰყოფდეს წყალობასა, რ~ რომელიმე დანითა ღლიასა დასობილი, სხვა
ნი მკერდსა დაცემითა, და სხვანი მუცელსა, და ზურგსა ზედა განიპებოდეს:
ჶი ჶი სალმობიერი იგი ღაღადი, რომელი მუნ მოიწია, ტირილი, კივილი, და
ზახილი და უზენარო ვაება, და საზარელთა ჵმათაგან იძრვოდა ქალაქი ყოველი,
რ~ უმრავლესი ერი, ვითა ცხოვარნი შეკრიბიან და ჰჵოცდიან, და ჰხედვიდეს ზოგ
ნი საყვარელთა შვილთა, და ზოგნი ძმათა, და მამათა, ქმარნი ცოლთა უპატი
ოდ მკვდრად მდებარეთა ცხენთა მიერ დათრგუნვილთა, და ფოლოცთა შ~ა
ძაღლთა მიერ ზიდულთა, და არათუ დაფლვასა მიწასა შინა ღირს ჰყოფ
დეს: ეკლესიანი და ყოველნი პატიოსანნი სამსხვერპლონი შეურაცხ იქ

მნებოდეს, და პატიოსანნი მღდელნი და დიაკონნი, და მონაზონნი ეკლესი
ათა შ~ა, თვით ხატთა და ჯვართათანა შეიმუსვროდეს და დაიკლვოდეს: და
ესე ვითარნი ჭირნი მოიწივნნეს, რომელ არაოდეს ძველთა სადამე წიგნთა
მიერ სმენილარს უკუნისამდე, რომელნი თანა შეესწორებიან ჯვარისა მც
მელთა ×რისტესთა, იუდიანთა ზედა ქმნულთა მიერ: უსალიმისა სრუ
ლიადსა მოსპოლვასა ტიტეს და უესპასიანეს მიერ ვითარცა ჟამთა აღმ
წერელი, და მრავალ მომთხრობელი იოსიპოს წარმოიტყვის ესეოდენსა ძნელ
ბედოვანასა იუდიანთასა, ვიდრეღა სამასისა ბევრისა აღრაცხვასა მამა კაცი
სასა ოდენ სიყმილისა, და მახვილისა მიერ აღსრულებულსა, რომლისა მსგა
ვს იქმნა ჟამსაცა ამას სარკინოზთა მიერ, ქალაქსა ამას ტფილისისა: ხ~
არღარა იყო ღონე და ლხინება ქალაქისა:
მაშინ წარმოუვლინა კაცი მეფემან რუსუდან ბოცოს, და სხვათა მცველთა
ქალაქისათა, რათა დაუტეონ ისანი, და წარვიდენ, და ვითარ მრავალგზის მი
უვლინა დასტური მეფემან დატევებად ქალაქისა, ძლით დაარწმუნა
ბოცოს დაგდება, და წასვლა, ვითარცა დასწერს ბერი ვინმე მღვიმელი: და
1-26 სტრ., 364
ესრეთ რა ძლიერად ჵელთიგდო ქალაქი იგი სულტანმან, კ~დ იწყო უბოროტეს
თა საქმეთა ქმნად ქრისტეანეთა ზედა, ესოდენ მძვინვარედ მოსრვიდა რ~ლ
სავსე იყვნეს ფოლორცნი, ხრამნი, და ჵნარცვნი მკლველთა მათ უწყალო
თაგან მოწყვედილნი და მოკლულნი, და უმრავლესთა მკუდართა მტკვარსა
შთაუტევებდეს: ამასთანა არავე დამშვიდნა ცუდ რჯული იგი და ბილწი,
მოიგონა სხვაცა სიბოროტე, რომლისა ხსენება სირცხვილ მიჩნს, რ~ გლო
ვათა და ცრემლთა მიერ შევიცვები, თუ ვითარ განვარისხეთ მოწყალე, და
შემწყნარებელი ღ~თი არა შეწყალებად ჩვენდა: იწყო რღვევად ეკლესიათა
ვიდრე საფუძველადმდე, რომლისათვის იკადრა და ჵელ ჰყო ღვთივ განდიდებ
ულისა სიონ წმიდისა ეკლესიისა გუმბათისა შემუსრვად: და მას ზ~ა
ბილწისა, საჯმდომისა მისისა აღშენებად, რომელი იგი ჵიდითა მაღლითა, და გრ
ძელითა განჵიდა აღსლვად მას ზედა:
და ესეცა შესძინა, რ~ ხატი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, და ყოვლად
წმიდისა ღ~თისმშობელისა, რომელი დიდსა მას წმიდასა სიონს მკვიდრ იყო,
ბრძანა მოყუანებად, და ჵიდისა საშუალსა დადებად პირ აღმართ: და ბრძანა
ყოველთა მათ პყრობილთა ქრისტეანეთა მამათა და დედათა, იძულებით და
თრგუნვა პატიოსანთა ხატთა, დატევება ჰსჯულისა, და უკეთუ ესე არა
ჰყონ წარკვეთა თავთა მათთა: და ვითარ აღასრულებდეს ბრძანებულსა ამას
მოჰყუანდეს მამაკაცი დედათათანა, და აიძულებდეს ესრეთ ყოფად, და მრა
ვალთა უკვე ბრწყინვალე ძლევა აჩვენეს, და არა თავსიდვეს შეურაცხება
წმიდათა ხატთა, და დატევება ქრისტეანობისა სჯულისა მათისა:
მაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა იპოვნეს ახოვნად, რომელთა მი
იღეს გვირგვინი წამებისა, რომლისა აღრიცხვა შეუძლებელარს სიმრავლი
სათვის: რ~ ვგონებ ვითარმედ ათ ბევრად აღიწია რიცხვი მოკლულთა: ეს

რეთრა მოაოჵრეს ტფილისი, იწყეს რბევად, ტყვენვად, ჵოცად, და კლვად,
სომხითისა, და კამბეჩანისა, და იორის პირთა ქართლს, და თრიალეთს, ჯავახეთს,
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და არტანს. ზოგნი სამცხეს და ტაოს. კარნიფორას, და ანისის მიმდგომთა
ქვეყანათა: და განგრძელდა ესე ვითარი ჭირი. და ზეგარდამომავალი რისხვა
და მოსაწევარი ხუთისა წლისა ჟამთა: რ~ ორ წელ პირველ აღაოჵრეს
ქვეყანა. და ხუთსა წელსა ქალაქსა დაჰყვეს, და აოჵრებდეს ქვეყანათა
ამათ ზემო ხსენებულთა: და არღარა იყო შენებულება თვინიერ ციხეთა
და სიმაგრეთა: რ~ ქვეყანა საქართველოსა მიეცა განსარყნელად:
ამისთვის რ~ დაუტევეს მეფეთა და მთავართა სამართალი, მოწყალება, სი
ყვარული, სიწრფოება, სიმშვიდე და სიმართლე, და ამის წილ მოიპოვეს
ამპარტავანება, ზაკვა, შური, ჵდომა, სიძულილი, ანგარება, მიმძლა
ვრება, კლვანი, პარვანი, სიძვანი, უწესოებანი. ვითარცა იტყვის წი
ნასწარმეტყველი მათდა, ვ~დ რომელნი კვალსა ბალამისასა შეუდგეს, და
საქმესა სოდომელთასა იქმან: რ~ ყოველმან ჰასაკმან ბერთა, და ჭაბუკთა
მან მცირეთგან ვიდრე დიდადმდე მიაქციეს სიბოროტედ: რ~ სენი ი
გი სოდომელთა, და სალმობა იგი გომორელთა მოიწია: და ამის ძლით
მისცნა იგინი ღ~თნ წარწყმედად ბოროტად, რ~ განვიწირენით ღ~თისა მიერ,
რ~ დავივიწყეთ ღ~თი, და ღ~თნცა სამართლად დაგვივიწყა, და მოოჵრდა ქვეყა
ნა საქართველოსა ლიხთ აქეთ, ვ~ა ჵმობს წინასწარმეტყველი ესაია, ვაჳ
ნათესავსა ცოდვილსა, ერი რომელი სავსე არს უსჯულოებითა ნათესავნი
ბოროტნი, ძენი უსჯულოებისანი, დაუტევეთ უფალი, და განარისხეთ
წმიდა იგი ისრაილისა, რასაღა იწყლვით და შესძინებთ უსჯულოება
სა, ყოველი თავი სალმობად, და ყოველი გული მწუხარებად, კვალითგან
ფერჵთათ, ვიდრე თავადმდე, არა არს მას შინა სიცოცხლე, არა არს წყლუ
ლი, არცა ნაგვემი, არცა ბრძვილი განსივებული: არა არს სალბუნი
დასადებელი, არცა ზეთი, არცა შესახვეველი, ქვეყანა თქვენი ოჵერ
არს, და ქალაქნი თქვენნი ცეცხლითა მომწვარ, სოფელსა თქვენსა
წინაშე თქვენსა უცხოთესლნი მოსჭამდენ, და მოოჵრებულ არს, და და
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ქცეულ ერისაგან უცხო თესლთასა, და დაშთეს ასული სიონისა, ვითარცა კრა
ვი ვენაჵსა შინა, და ვითარცა ხილის საცავი შორის ნესოვანსა და ვითარცა ქა
ლაქი მოცული, უკეთუმცა არა უფალმან საბაოდ დამიტევნა ჩვენ თესლი
ვითარცა სოდომა შევიქმნენით, და გომორელთამცა მივემსგავსენით:
ხოლო ამათ ულხინებელთა რა ჭირთა შინა იყო ქვეყანა საქართველოსა
სხვანიცა უდიდესნი ძნელ ჟამობანი აღმოჩნდებოდეს, რ~ ზემო დატევებული
ამბავი აწ კ~დ ვიწყოთ: ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებული მეფე რუ
სუდან იყო რა ქუთათის, და ყოველსა აფხაზეთსა. იქმნა ძე მისი დავით ვითარ
წლისა ექვსისა, ინება მეფე ყოფა ძისა მისისა, ვითარ არს წესი სოფლის მო
ყვარეთა. შეიყუარა წარმავალი ესე საწუთრო, და დაივიწყა შიში ღ~ისა, და სიყუა

რული ძმისა თვისისა, და მოიგონა საქმე ყოველთა მიერ განსაკრთომელი: რ~
ზემო ჵსენებული ძმისწული მისი დავით, რომელი ძმისა მისისა გიორგისა
გან ანდერძობით შევედრებულიყო, და მას აღეზარდა: წარავლინა ფარ
ულად ასულსა მისსა, და სიძესა მისსა სულტანს ყიასდინსთანა საბერ
ძნეთს, რათა წარსწყმიდონ იგი, და იყოს უშფოთველად ძისა მისისა დავითის
თვის არა განყოფად მეფობისა:
და ვითარ მიიწია დავით წინაშე სულტნისა, და ცოლისა მისისა რუსუდანის
ასულისა თამარსთანა, რომელსა სულტანი უწოდდა სახელად გურჯი
ხათუნ. და ვითარცა იხილეს იგი და ეკეთა, შეიყუარეს იგი თვისთა თანა, და ი
პყრეს პატივითა: და გურჯი ხათუნ დედოფალი კეთილსა უყოფდა ყრმა
სა მას დავითს ბიძის ძესა მისსა, და არა ისმინეს ბრძანება მკვლელებისა
მისისა მეფობისა რუსუდანისი რომელ დაევედრა, რაჟამს წარეგზავნა იგი, ა~დ
ფ~დ პატივსცემდეს დავითს:
ხოლო ვითარცა წარგზავნა ძმისწული საბერძნეთს, მოუწოდა ყოველ
თა სპათა აფხაზთა (ბ) მისთა (ა), დადიან ბედიანთა, რაჭის ერისთავსა, და
კათალიკოსსა აფსაზეთისასა, და დასვეს მეფედ დავით ძე რუსუდანი
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სა: აკურთხეს ქუთათის, და დაადგეს თავსა მისსა გვირგვინი, და დასვეს ტა
ხტსა ზედა სამეფოსა, და მიულოცეს მეფობაჳ წესისაებრ, და სრულჰყო კ~ზმან
წესი კურთხევისა: ხ~ ამერი ესე სამეფო უცალო იყო ხვარაზმელთაგან, ამის
თვის რომელ მანდატურთა უხუცესი შანშე ანისს იყო, და ავაქ ამირ სპა
სალარი ბიჯნის, და აეგრეთვე ვარამ გაგელი, ჲერნი, კახნი, სომხითარ
ნი, ქართველნი, თორელნი, შავშ კლარჯნი, და ტაოელნი თავის თავის
სიმაგრესა შინა იყვნეს, მორჩილებასა ზედა რუსუდან მეფისასა, და უცალ
ოებისა ძლით ვერ დახვდეს დალოცვასა ზედა რუსუდანის ძის დავით მეფი
სასა: ხოლო აწ პირველად ზემო ხსენებული იგი ჩინგიზ ყაე
ნი ვახსენოთ, ვითარცა მოიწივნეს თათარნი ქვეყანასა ჩვენსა, მათგან
მეოტი სულტანი ჯალალდინ წარვიდა რა საბერძნეთად, სამეფო მისი ადვი
ლად ჵელთიგდეს, თურანი სათურქეთი, და ყოველი ხვარასანი: მაშინ გა
ნყო ლაშქარი მისი ორად, და აჩინნა შვილნი მისნი ყაენად: პირველსა გა
უჩინა, და მისცა ლაშქრის ნახევარი, და წარგზავნა დიდსა ყივჩაყეთს ვიდრე
ბნელეთამდის, ხაზარეთს, ოვსეთს, რუსეთს, ვიდრე ბორღალეთამდე სე
რბთა, და კავკასთა და ჩრდილოთა ყოველთა მკვიდროვანთა ვითარცა მით
ქვამს: და მეორესა შვილსა ჩაღათას მისცა ლაშქარი, და უიღურთა
ქვეყანა სამარყანი, ბუხარა, და ვიდრე ალმუთისა ქვეყანამდის ამას
ვგონებ ესე იყო თურანი: და მესამესა შვილსა ოქროფას მისცა
თვით მისი ტახტი ყარყუმი, და ჩინმაჩინი, ემეთისა, ყაყვისა ქვეყა
ნა, და ხატაეთი: და მეოთხესა შვილსა თულის მისცა ლაშქარი, და უ
ქუთის ზედა მოკიდებით ქვეყანა აღმოსავლეთისა: ესე ოთხნი განაჩინ
ნა ყაენად, და ამცნო რათა წელიწადსა შინა ერთგზის ოქროფასა მი
მართ მივიდოდნენ უხუცესნი ძმანი მისი ყურნუთოს საქნელად:

ამისთვის რ~ ტახტი მისი ოქროფას მისცა:
ესრეთ რა დააწყვნა შვილნი თვისნი, მოვიდა თურანად, და გამოგზავნა შვი
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ლი მისი უმრწემესი მოსათვალავად ხვარასნისა, გამოეღო ჯიონი, და
მოიწია ნიშბურს, და ნიშბურელნი დაეკაზმნეს, და შეებნეს თულის, და პი
რველსავე ომსა აღიღო ქალაქი, და მოკლა სამასი ათასი კაცი თავისა მოკ
ვეთითა, და მეორესა ომსა ასი ათასი, და მესამესა ომსა ოცდა ათორმე
ტი ათასი, და უკეთუ არა ჯერხართ ამით დაირწმუნეთ დიდისა სიბდივნი
სა ხოჯა შამშადინის ძმა, თანა დამხვდარიყო, და იგი იტყოდა ამას ყოველსა
ნიშბურისა მოოჵრებასა:
წარმოვიდა ესე თული გამოვლო მაზანდარა, და მოეახლა არაყის ქვეყანასა,
ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ, აიყარა დედაწულითა, და ბარგითა ტფი
ლისით, და გაემართა ბრძოლად თათართა, და მოვიდა ადარბადაგანს, და მი
უგზავნა მოციქული ხლათის სულტანსა, და ხალიფას ბაღდადისა მპყრო
ბელსა, რათა შეეწივნენ რ~ მათთვისცა სარგებელარს: ეგრეთვე ერაყისა
სულტანსა მიუწერა, უკეთუ თვით ვერა წარმოხვალთ ლაშქარი ბარე გვა
შველეთო, და მე ვებრძოლო თათართა ამათ, რ~ მე უწყი კეთილად წესი
ბრძოლისა მათისა და წყობათა: და უკეთუ არა ისმენთ ჩემსა, მე მარტო ვერ
წინა აღუდგები, ა~დ მივრიდებ, და ვერცაღა თქვენ შემძლებელ ხართ წი
ნა აღმდგომად მათდა:
ხოლო მივიდარა მოციქული სულტნისა, მათ უქმად წარმოავლინეს
და არა ისმინეს, მცნობელმან ამისმან სულტანმან, და უიმედო ქმნილმან
სპათა მისთა, და ადარბადაგანისა ვერ წინააღდგომისამან, დააგდო ადარბა
დაგანი, და გამოემართა მეორედ ტფილისადვე: ხ~ ესე რა ესმა რუსუდანს
უბრძანა ყოველთა სპათა მისთა, იმერთა და ამერთა, შანშეს მანდატურთა
უხუცესსა, და ავაქს ამირ სპასალარსა, და ვარამ გაგელსა მსახურთ
უხუცესსა: ჲერთა კახთა სომხითართა, ჯავახთა, მესხთა, ტაოელთა,
დადიანსა ცოტნეს კაცსა წარჩინებულსა, და სათნოებიანსა, აფხაზთა
ჯიქთა, და ყოველსა სამეფოსა, რომელთა თვითოეულად არა არს ჟამი
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თქმისა, და განახვნა კარნი დარიალისნი, და გამოიყუანნა ოვსნი, და დურ
ძუკნი, და შეკრიბნა ყოველნი მთეულნი, და შეკრბეს ნაჭარმაგევს ური
ცხვნი ერნი, და გაგზავნა მეფემან რუსუდან ხვარაზმელთათვის წინა გან
წყობად: ხ~ სეფე დროშა არღარა გაგზავნეს ივანე ათაბაგისა მიერ ქმნი
ლისა საქმისათვის წარმოემართნეს, და განვლეს ტფილისი, და სულტანი
დაბანაკებულ იყო სომხითს ჵევსა სომხითისასა:
და ვითარცა იხილეს დარაჯთა სულტნისათა, ფიცხლად აცნობეს სულ
ტანსა ჯალალდინს: ხ~ მან აღისწრაფა, რ~ იყო მჵნე და უშიში ბრძოლასა
შინა: წინა განეწყო, და იქმნა ბრძოლა სასტიკი: და პირველად შეკრებამდ
ის ჰსძლიეს ქართველთა, და გაგრძელდარა ომი მოსწყდეს ორგნითვე
ურიცხვი: კ~დ მოხედნა რისხვით ღ~თნ ქართველთა ნათესავსა, და არა დასც

ხრა გულისწყრომა უფლისა ჩვენზედა, არა დაივიწყა უსჯულოება ჩვე
ნი: იძლივნნეს სპანი მეფისანი ხვარაზმელთაგან, და გაიქცეს ქართველ
ნი: კვალადვე მოვიდა სულტანი ტფილისად, და იწყო პირველთავე საქ
მეთა ქმნად: რ~ რისხვით ჵოცდა რასაცა ვით ჰპოებდა ქართველთა: და არ
ბევდა ქვეყანათა ამათ ზემო ჵსენებულთა:
ხოლო ამას უკანის მოვიდა თათართა უმთავრესი თული ჩინგიზ ყაენ
ის შვილი: შემოვიდა ერაყს ვიდრე ყაზმინამდის, ამოსწყვიდნა ქვეყანანი, და
ურჩნი მისნი: წარვიდა და განვლო ჯიონი, და მივიდა მამასა მისსა ჩინ
გიზ ყაენს წინაშე, და ძმათა მისთანა: და ვითარ ცნეს სრულიად გაქცევა
სულტან ჯალალდინისი, უთხრა ოთხთა ერისთავთა მთავართა, რო
მელსა ქართველნი ნოინობით უთხრობენ: პირველისა სახელი ქარ
მაღან: მეორისა ჩაღატარ: მესამისა იოსერ: და მეოთხისა ბიჩუის:
და ამათ ათი ათას ათი ათასი კაცი მოსცა, დედაწულით მათითურთ:
და გამოგზავნა ჯალალდინის ძებნა: ესე ოთხნივე ნოინნი, ყაენის შვი
ლები იყვნეს: და ესრეთ დავედრა ვითარმედ სადაცა მივიდოდენ, და
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ზენარსა ჰსთხოვდენ შეუნდობდენ და შეიწყალებდენ, და მათთა ურჩთა მოსრვი
დენ, და ხარაჯასა მის ქვეყანისასა ოთხად განჰყოფდენ, და მათ ყაენთა გაუგ
ზავნიდენ ხარაჯასა მას:
წარმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინნი, გამოვლეს ჯიონი, და ხვარასანი ორმოცი
ათასითა კაცითა დედაწულიანითა, და მოვიდეს ქვეყანასა აღმოსავლეთი
სასა, სადა მოლიდნი მკვიდრობდეს: შემოებნეს მოლიდნი ძლიერად, და
დიდად ავნეს, მოვიდეს ერაყს, და მოაოჵრეს ქვეყანა, და რომელნიცა
მიენდვნიან შეიწყალნიან, და მერმე მოვიდეს ადარბადაგანს, რომელსა
რქვიან თავრეზი, და წინა მიეგებნეს ადარბადაგანელნი ძღვნითა ური
ცხვითა, და მივიდეს ქვეყანასა არდაველისასა, და იგინიცა წინა მოეგებნეს
ძღვნითა, და გამოვლეს რაჵსი, და მოვიდეს განძად, რომელი იგი მტკიცედ ზღ
უდითა განმაგრებულიყო, და სამთა დღეთა შინა რა ბრძოლა უყვეს
თათართა, მყის ჵელად იგდეს, და შიგან ქალაქთა შევიდეს, მოაოჵრეს
განძა, და ურიცხვი სული მოსწყვიდეს, რ~ საძაგელ უჩნდათ თათართა მათ
ჰსჯული და წესი მოჰმედის მიერ ქადაგებული:
ხოლო მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ მსწრაფლ აიყარა
დედაწულითა, და წარვიდა საბერძნეთად, და თათართა დევნა უყვეს, და მი
ეწივნეს ბასიანს, იხილეს რა მსწრაფლ განიბნინნეს ესოდენ დაიფანტ
ნეს რომე სულტანი ჯალალდინ მარტო დაშთა, სადა იგი მიიწია სოფელსა
რასამე შეურაცხსა, და დაიძინა ხუთ ძირსა: იხილა იგი კაცმან ვინმე შეუ
რაცხმან და მოაკვდინა, რომლისა სარტყელი, და უნაგირი, და კაპარჭი უფა
სოთა თვალთა მიერ და მარგარიტთა შემკობილიყო, და მის ძლით მოიკლა
კაცი იგი მაღალი და სახელოვანი ჵელმწიფე, ვინა დაუდგრომელარს მინ
დობაჳ სოფლისა ამის ამაოსა, ვითარცა იტყვის ბრძენი ეკლესიასტე ა
მაოებაჳ ამაოსა, და ყოველივე ამაო არს, ამისთვის ამაო იქმნეს სპანი მისნი

და სიმტკიცე იგი ქედისა მათისა, და წყობათა შინა მძლეობა, და გარდარეული
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სიმდიდრე მათი, ამისთვის ყოველივე ამაოარს გარნა საუკუნო იგი დაუ
ლევნელი და უკდავი ცხოვრება:
ესერა ხვარაზმელნი იგი განიბნინნეს, და უმრავლესნი მათნი გარმიანს
ივლტოდეს, და სულტანი ჯალალდინ მოიკლა, აქა შინა დასრულდა ს~დ
ჵელმწიფობა იგი მაღლის სულტნისა ხვარაზმელისა; სცნარა სიკვდილი
სულტნისა ხვარაზმელისა ძისა, სულტანმან ყიასდინ, მოაყვანინა კაცი
იგი მკვლელი სულტნისა, და მოაღებინა სარტყელი იგი და უნაგირი, კა
პარჭი ძვირფასისა, განჰკვირდენ მნახავნი მისნი, რომელ არავის ენახნეს ე
გეთნი პატიოსანნი თვალნი, და მარგარიტნი, და კაცი იგი მკვლელი სულ
ტან ჯალალდინისა ცეცხლითა დააწვევინა სულტნმან ყიასდინ:
ხ~ მორაიქცეს თათარნი ხვარაზმელთა დევნისაგან, მიერ წარვიდეს, და
მოაოჵრეს ქვეყანა ხლათისა, და ვალაშკერტისა, და ვერ წინააღუდგა სუ
ლტანი ხლათისა: ა~დ გამაგრდა ქალაქთა შინა, და თათარნი წარვიდეს თა
ვრეჟს, და ზავი ქმნეს მათ შორის, და დაიპყრეს თავრეზი, და მისი მიმდგომი
ქვეყანა ყოველი, და მეორესა წელსა წარვიდეს ბარდავს, განძას, და მუღანს,
და მიერ იწყეს რბევად და ოჵრებად საქართველოსა, დარუბანდს აღმო
მართ ქვეყანასა მას შარვანისასა ყაბალას, ჲერეთს, კახეთს, სომხითს,
და ქვეყანასა მას არშაკუნიანთასა, დვინსა, და ანისს:
ხ~ ვინათგან მეზობლობით მოახლოებულიყვნეს ქვეყანასა საქართველო
სასა, უდიდესნი, და უბოროტესნი განსაცდელნი მოიწივნეს პირველთასა. ა
ღიძრნეს მძვინვარენი განსაცდელნი საზღვართა შინა საქართველოსათა
უკეთურებისათვის მკვიდრთა ქართლისათა: რ~ ყოველი ასაკი ბერთა, და
ჭაბუკთა, მეფეთა, და მთავართა, დიდთა და მცირეთა მიდრკა სიბოროტეთა
მიმართ: რ~ დაუტევეს სამართალი და წყალობა, ვინათგან თვით მღვდელ
თა მიერ იხილვებოდა არაწმიდებაჳ, ვინათგან ყოველი ერი იქმოდა სი
ბილწესა, ვითარ ოდესმე ძენი ბენიამენისნი, ვითარ იგინი მიეცნეს მოსასრველად,
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ეგრეთვე ესენი, აქა შინა მისცნა ღ~თნ ნათესავნი ქართველთანი მოსასრ
ველად ვითარ ძენი ბენიამენისნი, ვითარცა იტყვის წინასწარმეტყველი ო
სე უფალი საბაოთ უბრძანებს ნათესავსა ჭურვილსა მოსლვად ქვეყანით
შორით კიდითგან ცისათ ჭურვილნი მბრძოლნი მისნი გარყნად ყოვლი
სა სოფლისა, და ცოდვათა მოსპოლვად მისგან ღაღადებისა, რ~ ახლოს არს
დღე უფლისა, და შემუსრვა უფლისა მიერ მოიწიოს: კ~დ იტყვის დღე
უფლისა მოვალს უკურნებელი რისხვითა და გულისწყრომითა დიდებად
ყოველი სოფელი ოჵრად, და ყოველნი ცოდვილნი წარწყმედად ვითარცა ი
ქმნა ყოველი სოფელი ქართლისა ოჵრად:
ხ~ ვითარცა ცნა მეფემან რუსუდან მოახლება თათართა, დაუტევა ტფი
ლისი, და წარვიდა ქუთათის, და ტფილისს მუხას ძე გოჭი დაუტევა, და ა

მცნო უკეთუ მოვიდენ თათარნი, მოწვას ტფილისი თვინიერ პალატისა
და ისანთა, ამისთვის რათა სადგომად არღარა იპყრან ვითარ ხვარაზმელთა,
რაჟამს ცნა მუხას ძემან მოახლება თათართა მოწვა ს~დ ქალაქი, და თვით
პალატი, და ისანნი, და ესრეთ მოოჵრდა ქალაქი ტფილისისა:
ხოლო ნოინნი ესე ზემო ჵსენებულნი შემოვიდეს ქართლსა, თრია
ლეთს, სომხითს, ჯავახეთს, სამცხეს, შავშეთს, კლარჯეთს, კოლას, არტა
ნს, ანისს, და დვინს, და მოეფინნეს ქვეყანასა მსგავსად მკალთა საოჵრებელად
და ჵოცად, და არა სადა იყო ლხინება, შეწევნა, და ნუგეშინისცემა: ესრეთ უ
წყალოდ მოისრვოდა ყოველი ესე ქვეყანა: მანდატურთა უხუცესი შანშე
შეივლტოდა ქვეყანასა აჭარისასა, და ამირ სპასალარი ავაქ შევიდა ციხესა კა
ენისასა, და ვარამ გაგელი წავიდა ქუთათის: ეგრეთვე ჲერნი, კახნი, სო
მხითარნი, ქართველნი, მესხნი, ტაოელნი, თორელ, არტან, კოლაელნი
ყოველნი შეიხიზნეს ციხეთა, მთათა, და ტყეთა და ყოველთა სიმაგრეთა კავ
კასიანთასა, და მთეულთასა:
და გაგრძელდა ესე ვითარი ოჵრება და მოსპოლვა ქვეყანისა ამის ჩვენისა სი
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მრავლისაებრ უსჯულოებათა ჩვენთასა, ამისთვის რ~ განრყვნა ყოველმან
კაცმან გზა თვისი სიმრავლითა ბოროტთათა. ამისთვის განირყვნა ყოველი
ქვეყანა არათუ ოდენ საქართველო, ა~დ სპარსეთი, ბაბილოვანი, და სა
ბერძნეთი მიეცემოდა მწარესა ტყვეობასა, და უწყალოთა სიკვდილთა
რ~ არა იყო წყალობა, რ~ სავსე იყვნეს მოკლულთა მიერ, ყოველნი ა
ლაგნი ქალაქნი, სოფელნი, ველნი, ტყენი, მთანი, და ჵევნი, თვინიერ
სიმაგრეთა, თუღა სადამე დარჩომილიყო, სავსე იყო ტყებითა, და გო
დებითა, და ყოველნი მკვიდრნი საქართველოსანი ამერნი: ხედვიდეს მამა
დედანი შვილთა მოკლულთა, და შვილნი მამა დედათა მკვდართა მდებარე
თა, სხვანი ძმათა და ნათესავთა, და დათა თვისთა იავარად წარსხმულთა ცო
ლთა, და შვილთა მათთა, და ყოველსა სიმდიდრესა მათსა, წინაშე მათსა
განბნეულსა, ესეოდენნი ზარნი იქმნნეს თათართაგან რომელ უმრავლ
ესნი ქართველნი ციხეთა და მაგართა ადგილთა დაუტეობდეს, და შეივლ
ტოდეს ყოველნივე კავკასიად:
ხოლო ამათ ულხინებელთა რა მოეცვა ქვეყანა ესე ძლიერნი ერისთა
ვთა ერისთავნი, და ვაზირნი განდგეს ურთიერთარს თავთა მათთა ოდენ
შემწყნარებელნი, და მეფე რუსუდან ყოვლადვე დამკვიდრა ლიხთ იქით, და
ვერღარა გარდამოვიდის ლიხთაქეთ, და ვერცაღა ამერნი ვაზირნი მივიდიან
მის წინაშე უცალოებისა ძლით თუ არა განქცეულნი მიივლტოდეს ხიზ
ნად, ესრეთ შეუთქმელნი მოშორდეს ერთი ერთსა, და ირყვნებოდა ქვეყანა
მათი, და ძლიერნი იგი მბრძოლნი, და სახელოვანნი უღონო იქმნნეს, და
ვერღარა ეძლოთ წყობისა ყოფად თათართა, რლ~ნი ტყეთა შინა ძლიერად
იცვებოდეს: მაშინ მკვიდრნი საქართველოსანი სახელოვანნი, და წყობათა
შინა მჵნენი ერისთავთა ერისთავნი სრულიადსა მოოჵრებასა მიეცნეს
აგრეთვე აღმომართ მკვიდროანნი ყოველნი:

ამათ რა ბოროტთა ხედვიდა ამირ სპასალარი ავაგ, ძე ივანე ათაბაგისა,
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წარმოავლინა მოციქული ბარდავს სადა დაებანაკათ ზემო ჵსენებულთა
მათ მთავართა, რომელთა ზამთრის აქვნდა საყოფელად ბარდავი, და საზაფხუ
ლოდ გელაქუნის მთანი, და არარატისნი, რ~ მაშინ აეღო ანისი ჩაღატა
რს: ამათ წარმოუვლინა ავაგ მოციქული ზავისა თხოვნად, და დაჰპირდა მუნ
მისვლასა სამსახურსა, და მისთა ქვეყანათა შინა ხარაჯას. და ითხოვა ფიცი
და სიმტკიცე.
ხოლო მათ გაეხარნეს, და სიხარულით შეიწყნარნეს მოციქულნი ავა
გისნი, და მტკიცითა ფიცთა გულსავსე ჰყვნეს: მათ აქვნდა სჯულად ერ
თისა ღ~თისა თაყუანისცემაჳ, და დილეულ აღმოსვლასა მზისასა აღმოსა
ვალით სამისა ჩოქსა ყოფდიან, და მეტი არარაჳ: ხ~ ფიცის სიმტკიცე ესე
იყო, განბრძმედილი ოქრო სამჯერ წყალსა შთაყვიან განავლიან და შე
სვიან, და მინდობილი მათ შეიწნარიან, და ამა ფიცსა არა ეცრუვნიან, და
სიტყვა ტყუილი არა გამოვიდოდა პირით მათით, და მეკობრე, და მამათ მბორ
გალე კაცი გაუკითხავად მოკლიან, და სხვანი მრავალნი კეთილნი წესნი ი
ცოდეს, და განეჩინნეს ჵელმწიფესა მათსა ჩინგიზ ყაენსა: ამით ოქროთა საფი
ცრითა, და უმტიცეს მოციქულთა ავაგისთა ფიცი რომლითა დაჯერებულ
იქმნას, ამისთვის რომე არა იყო ტყუილი, არცა სიცრუე ფიცთა: მოვიდეს
რა მოციქულნი ავაგისნი, და უამბეს ესე ყოველნი: მაშინ წარვიდა ავაგ
დამდები სულისა თჴსისა ქვეყანისა მისისათვის, და მივიდა ქარმაღანს ჩა
ღატარს, ბიჩუის, და იოსერს წინაშე, რომელთა იხილეს, და პატივსცეს, და
შეიყვარეს, და მცველნი დაუდგინნეს ქალაქთა, და ქვეყანათა მისთა რომელ
თა შანად უწოდდეს სიტყვითა მათითა: ვითარ დამშვიდდა ქვეყანა ავაგისი.
და ცნა შანშე მანდატურთა უხუცესმან ზავი თათართა და ავაგისი, და ქვე
ყანათა უვნებელად დაცვა ინება მანცა, და გაუგზავნა მოციქული, და ავა
გზასცა მიუმცნო, უკეთუ მანცა მიუმცნოს, მივიდეს იგიცა ხილვად
თათართა:
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ამისნი მცნობელნი თათარნი სიხარულით შეიწყნარებდეს, და მისცეს მით
ვე ოქროსა საფიცრითა მტკიცე ფიცი უვნებელობისა. რა მოვიდა კაცი შან
შესი, წარვიდა და ნახნა თათარნი, და მათ ფ~დი პატივი უყვეს, და მათგან წაღე
ბული ანისი, და მისი მიმდგომი ქვეყანა ყოველივე მისცეს, და მცველნი და
უდგინნეს ქვეყანასა შინა, და ვინცა მოვიდეს ქართველთა მთავართაგანნი პა
ტივით შეიწყნარნიან, ხ~ ურჩთა ქუეყანა მოისრვოდა: ამისი მცნობელი
ვარამ გაგელი ზაქარიას ძესა მიენდო, და შეეზავა, და ამისიცა ქვეყანა დამშვი
დდა: ხ~ ჲერეთი, კახეთი, სომხითი, და ქართლი, და ამოღმართ კარნუ ქა
ლაქამდის ტყვეობასა, და მწარესა ოჵრებასა შინა იყუნეს, არბევდეს, ჵოც
დეს, მამათა, დედათა, და უტურფესთა ვაჟთა, და ქალთა ტყვედ წარმოასხმიდ
ეს, და ქალაქი ტფილისი მათვე დაიჭირეს, და აშენებდიან, და ზამთრის დაი
ბანაკეს ბარდავს მტკვრის პირთა, და აღმომართ გაგამდის არბევდიან და ჵო

ცდიან ქართლს, სამცხეს, ჯავახეთს, და აღმართ საბერძნეთამდის, და ჲერ
ეთს, და კახეთს, დარუბანდამდის. და ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრე
ბულნი მთავარნი საქართველოსანი მიენდვნეს თათართა: ჲერ კახნი, და
ქართველნი, თორელი, გამრეკელი, თმოგველი, სარგიზ კაცი სწავლული
და ფილოსოფოსი, და მრავალღონე: ხ~ მესხნი სათნოებისათვის მეფისა რუსუ
დანისა არა მიენდვნეს: ამისთვის განრისხებულმან ჩაღატარ ნოინმან აღი
მჵედრა სამცხესა ზედა: ა~დ მესხნი შეიწრებულნი შიშისაგან შეივლტო
დეს სიმაგრეთა შინა, ესრეთ მოისრა, და ტყვე იქმნა სულნი მრავალნი სამ
ცხეს დაჵოცილთა რიცხვი ერთ ბევრად აღვიდა:
ხოლო ოდეს არღარა იყო ღონე მოახსენეს მეფეს რუსუდანს ივანე ცი
ხის ჯვარელის ძემან, რომელსა ყვარყვარეცა ეწოდებოდ,ა უკეთუ ენებოს
იგიცა მიენდოს თათართა რათა იჵსნნეს ქვეყანა სამცხისა ოჵრებისაგან,
რ~ პატივითა იყო მეჭურჭლეთა უხუცესი, და მთავარი ქვეყანასა სამცხი
სასა ინება მეფემან და წარმოგზავნა: მაშინ წარვიდა ივანე, და ნახა ჩაღატარ:
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ხ~ მან პატივით შეიწყნარა, და დაუდგინნა მცველნი ქვეყანისა მისისანი, და
დაიცვა ქვეყანა მისი ნახვითა მისითა: ესრეთრა ჵელთიგდეს ყოველი ქვეყა
ნა განიყვეს მათ ოთხთა მთავართა ოთხად, და ეგრეთვე ერისთავნი ამა ქვე
ყანისანი თვითოეულმან მიითვალა, და ამათგან რასაცა ხარაჯას აღიღებდიან
მათ ყაენთა გაუგზავნიდიან, და ესრეთ მცირედ მცირედ იწყო ქვეყანამან და
წყნარება:
ესერა დაიმტკიცა მეფემან რუსუდან, რ~ წარუღეს ამერი ქვეყანა თათარ
თა, განიზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თვისი დავით, და მოანდოს თათართა,
და აღიღოს ფიცი მტკიცე უვნებელად დაცვისათვის: მაშინ მოციქულად წარმო
გზავნა შანშე, და ავაგ, და ვარამ, და ჲრეთის ერისთავი შოთა, რომელსა სიშა
ვისთვის კუპრობით უჵმობდეს: და ვიდრე დავით მივიდოდა ინება ამჵედრება
დიდსა სულტანსა ყიასდინს ზედა ნათესავით სალჩუკიანსა, რათა დაიმორ
ჩილონ რომელსა აქვნდა საბერძნეთი, და წარავლინეს ბიჩუის ნოინი, და თანა
წარიტანნა დიდნიცა იგი მთავარნი საქართველოსანი, და ვითარ მიიწივნეს
ქვეყანასა ეზინკისასა, და სევასტიას დაუწყეს ოჵრება:
მაშინ სულტანმან ყიასდინ მოუწოდა ყოველთა სპათა, და შემოიკრიბა
მჵედრობა თვისი კაცი ორმეოცი ბევრი, რომელარს ოთხმეოცი ათასი: და უ
ჩინა მჵედართ მთავრად შარვაშის ძე აფხაზი, სახელით დარდანი, რომელი
სიმჵნისა მისისათვის პირველვე დიდსა დიდებასა აღეყვანნა, და მტკიცედ ეპყ
რა სჯული ქ~სი: ამასთანა ფარადავლა თორელის ახალციხელის შალვას ძე
რომელი იგი ლტოლვილი წარსრულიყო სულტანს წინაშე, კაცი მჵნე, და რაზმთა
შინა სახელოვანი: ესენი მჵედართ მთავარ ჰყვნა, და ლაშქართა წინა მბრძო
ლად განაჩინნა წარმოვიდა მათისა სიახლესა, და დაებანაკა:
ესმარა ესე თათართა მოსლვა სულტნისა წყობად მათდა, ესრე ზომ განლა
ღებულიყუნეს რომე განიხარნეს; ამისი მსმენელი ბიჩუის ნოინი მივიდა თხ
რობად ქართველთა მუნ მყოფთა მოსვლა სულტნისა ყიასდინისი, და იხილა
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ძისწული ყვარყვარე ჯაყელისა სახელით სარგიზ, კაცი მჵნე და შემმართე
ბელი, და ჵელოვანი ომსა შინა, ჵმა უყო ბიჩუის და რქვა, მახარობელად მე მო
ვალ ვითარ რა იყოს ნიჭი ჩემი, რ~ დიდსა სულტანსა ასმიეს მოსვლა ჩვენი, და
იგიცა მოახლებულარს, და დაუბანაკებიეს ახლოს ჩვენსა დიდითა, და უამრავი
თა ლაშქრითა, და ხვალე ეგულების წყობად, და ბრძოლისა ყოფად ჩვენდა:
ესმარა ესე სარგიზს, განკვირვებულმან ჰრქვა უწყი წყობათა შ~ა სიმჵნე, და
გამარჯვება თქვენი ჶი ნოინო, გარნა სიმრავლისათვის მათისა არას ვე
ჭობ სახარულევანსა:
ხოლო ბიჩვის განიღიმნა, და ჰრქვა არა თურე კეთილად მეცნიერხარ ნათესა
ვისა ჩვენ მოლიდთასა, რადგან ღ~თნ მოგვცა ჩვენ ძლევა არად შეგვირაცხია სი
მრავლე სპათა, რ~ უმრავლესთა უმჯობესად ვიდრემე ვსძლევთ, და უმრა
ვლესითა აღვივსებით ალაფითა: აწ დაემზადენით ხვალისა ბრძოლად, და
ვიხილოთ ვითარ ვებრძვით მტერთა: ესეზომ განლაღებულ იყვნეს ყოველთა
ნათესავთა ზედა: ვითარ განთენა, და მოვიდა სულტანი სპითა საზარელითა,
რ~ იყო ოთხასი ათასი მჵედარი, და განაწყვეს რაზმი, აქათ თათართა განაწყვეს
რაზმი, და ურჩეულესნი მათნი მარცხენესა მჵარსა დააწესნეს: ესრეთ
აქვნდათ წესად უმჯობესთა ვიდრემე მარცხენესა მჵარსა დააწესებდიან,
ამის ძლით რომელ სხვანი ყოველნი ნათესავნი, უმჯობესთა და უმჵნესთა
მარჯვნით აქვნდა დაწესება, რათა ურჩეულესნი ურჩეულესსა შეემთხ
ვივნენ: ხ~ დროშათა მათთა სიმეწამულე მოასწავებდა სისხლისა დამღვრე
ლობასა მტერთასა, და მიმართეს ძლიერად, და რა მიიახლნეს ურთიერთას:
იწყეს თათართა ჵმითა მაღლითა ძლიერად ზახილი, აჰლა, აჰლა, აჰლა, რო
მელი ძნელად სათარგმანებელარს, და უცნაურ: და სამჯერ იტყოდიან ამას,
აჰლა აჰლა აჰლა, და მყის მიეტევნიან: ხ~ ქართველნი უპირატეს და უმჵნ
ეს ძლიერად ეწყვნეს, და იქმნა ომი სასტიკი, და მოსწყდა ურიცხვი სიმრავლე
სპათაგან სულტნისათა, სადა სახელოვანიცა შარვაშის ძე დარდანი აფხა
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ზი მჵედართ მთავარი მათი მოიკლა, და ივლტოდეს სპანი სულტნისანი, და
დევნა უყვესრა თათართა, და ქართველთა ურიცხვი სული მოსრეს, და შე
იპყრეს მრავალნი: ხ~ ახლციხელი სულტნისა მიერ მოიკლა შურითა
ქართველთათა: ესეზომ ეწყვნეს ქართველნი ვითა განჰკვირდეს ყოველნი
თათარნი: ამისთვის სიყუარულსა, და პატივსა, და ნიჭსა წინა უყოფდეს
და ქებასა შეასხმიდეს:
ხოლო აღივსნეს თათარნი, და ქართველნი ყოვლითა სიმდიდრითა, ოქრო
თა, და ვეცხლითა, სასმურითა, და სამზარეულოთა, ოქროსა და ვეცხლისათა
უცხოთა, ლარითა, და სამოსლითა, ცხენისა, და ჯორისა, და აქლემისა, არა იყო რი
ცხვი რაზომი აღიღეს: ესრეთ სავსენი მივიდეს საბერძნეთს, დევნად სულტ
ნისა, და მიჰყვეს ვიდრე იკონიადმდე, რომელარს ქალაქი ფ~დ დიდი, და ზღუდი
თა მიერ მტკიცითა განმაგრებული, რომელსა შინა შელტოლვილიყო სულტა
ნი: და კ~დ კართა ქალაქისათა იქმნა ომი ძლიერი, რომელთა თითოეულად არა

არს ჟამი მოთხრობად, რ~ უმრავლესთა დღეთა გამოვიდიან ჩალისად, და იბრძო
დიან სადა იგიცა ძლიერი, და სახელოვანი ჩალისობა გარდაიხადეს, მრა
ვალთა დღეთა მათ სახელოვანთა ქართველთა: ხ~ სულტანმან შეიწრებულ
მან ბრძოლისაგან: ითხოვა ზავი, დააღუთქვა ხარაჯა დიდი და მძიმე, და მრა
ვლითა ძღვნითა, და უფასოთა თვალ მარგალიტითა ძღვნად მიმცემითა მოა
მშვიდნა, და ითხოვნა მცველნი, და ესრეთ ჟამრაოდენმე არა იხილონ სულ
ტანი ვიდრემდის გამოარჩიონ უმჯობესი: ამისნი დამჯერებელნი თათარნი
წარმოვიდეს, და მოვიდეს ხლათს:
ხოლო სულტანმან ხლათისამან ითხოვა ზავი, და წინა მოეგება ძღვნითა დიდი
თა, ხ~ მათ კეთილად შეიწყნარეს, და მცველნი დაუდგინნეს, რომელარიან შა
ნანი, და წარვიდეს საზაფხულოსა სადგომსა გელაქუნს, და არარატისა მთასა, და გა
მოგზავნეს მოციქული მეფესა რუსუდანს წინა, რათა ზავი იქმნას მათ შ~ს, და მოს
ცეს ძე მისი დავით, და მისცენ მეფობა, ტფილისი, და ყოველი საქართველო, და
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ვითარ ესმა ესე რუსუდანს, ჰსთნდა სიტყუა ესე, და გულსავსე იყო ამის
თვის, რ~ ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს, და მინდობილსა შეიწყნარებდეს, და გა
რდმოვიდა თვით მეფე, და წარმოგზავნა ძე თვისი დავით, რომელთა წინა მიეგ
ებნეს შანშე, და ავაგ, რომელი თათართა დიდათ პატივითა შეეწყნარა,
შოთა კუპარი თორელი, ვარამ ქართლის ერისთავი სურამელი, გრი
გოლ სამცხის სპასალარი, და მეჭურჭლეთ უხუცესი, ციხის ჯვარელი
თმოგველი, შავშ კლარჯნი, და ტაოელნი, და წარიყუანეს მეფედ ძე
რუსუდანისი დავით: ხ~ რუსუდან თანა წარიტანნა, ყოველნი მთა
ვარნი, ლიხთ იმერელნი, დადიანი ცოტნე, კაცი პატიოსანი, და სათნოებიანი
და ბრძოლათა შინა სახელოვანი, ბედიანი რაჭის ერისთავი გურიელი,
და ყოველნი წარჩინებულნი წარემართნეს, და შევიდეს ტფილისს, და წარ
ვიდეს მუნით ბარდავს სადა დაებანაკათ ნოინთა: მიიყუანეს დავით დი
დითა პატივითა და ლაშქრითა, ვითარ იხილეს ქარმაღან, ჩაღატარ, იო
სურ, და ბიჩუის, განიხარეს პატივი უყვეს მეფესა, და მთავართა საქა
რთველოსათა, და მოსცეს ყოველი საქართველო, ტფილისი და სამშვილ
დე, რომელი პირველ ომითა აეღო იოსურ ნოინსა, და ანგურგას, თანა დახდო
მითა ავაგისათა, და ესრეთ კეთილად შეიწყნარეს დავით მეფე, რომელსა ნა
რინ დავითობით უწოდეს, ესე იგი არს სეფის პირი დავით:
მაშინ წარავლინეს მოციქული წინაშე დიდისა ყაინისა, რომელი ყარა
ყურუმს იჯდა ტახტსა ზედა ჩინგიზ ყაინისასა, და ჩინგიზ ყაინი გარდა
ცვალებულიყო, და ჵელთიგდო ძემან მისმან სახელით ოქროფა ყაინობა
რომელი იყო კაცი კეთილი, დიდად უხვი და მოსამართლე, და იგიცა გარდა
იცვალა, და დასვეს ძე ოქროფასი ყაინად, სახელით ქუქ, და იგიცა მო
კვდა, და ჵელთიგდო ყაინობა მანგუ: ამას გაუგზავნეს მოციქული, და
აუწყეს აღება სპარსეთისა, საქართველოსა, და დიდისა საბერძნეთისა,
და ყოველთა თემთა: და გაუგზავნეს დიადი მოკაზმული ქუდი, აბჯარი, ტა
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ნისამისი, და მიუწერეს წესი და ჰსჯული, ვითარმედ ქართველნი სრულიად
მოვიდეს, მეფე და ერთობილნი ქართველნი რომელსა აქვსთ ჰსჯული კეთილი,
და ტყუილსა ევლტიან, და მწამლველი, და მხიბლავი კაცი არცათუ სახელიდე
ბის მათ შორის: ხ~ სპარსნი არიან ცრუ მოღალატენი, ფიცისა არა შემნახავნი
და მულიდნი, და მწამლველნი მრავალნი იპოვებიან მათ შ~ს, და ურცხვინოდ
მამათმავალნი:
მიიწია რა ელჩი ბათოსა, რომელი იყო შვილი თუბისი, პირმშოსა ჩინგიზ
ყაენის შვილისა, რ~ მაშინ ყაინთა უპირატესობა ბათოს ყაენსა ეპყრა, რო
მელსა ჰქონდა ოვსეთი, და დიდი ყივჩაყეთი, ხაზარეთი, და რუსეთი,
ვიდრე ბნელთამდის, და ზღვადმდე დარუბანდისა, და ამან წარავლინა წ~ე
მანგუ ყაენისა, და ვითარ იხილა მოციქული განიხარა, და ჩაბალახისა ხი
ლვასა ზედა გაჰკვირდა, და ესრეთ მიუმცნო ნოინთა, მანგუ ყაინ, ვინათ
გან ქართველნი წყობათა შინა კეთილად გიხილავნ, და ტყუილი არა არს
მათ შორის, და მინდობა იციან, და მჵნენი არიან ბრძლათა შინა, თქვენს
გვერდით იპყრენით მტერთა თქვენთა ზედა ბრძოლად, ხ~ სპარსნი
მოსწყვიდენით, და მის ქვეყანისა თავადნი აქა წარმოგზავნენით:
ესე მოციქულნი რა მოვიდეს ავაგ, რომელნი ამირ სპასალარობისაგან ათაბაგ
იქმნა მეფის რუსუდანის მიერ, იგი წარავლინა ჩაღატარ ნოინის წინაშე
დიდისა ყაენისა ბათოსა და ხლათისა სულტანი: წარვიდეს უცნაურსა
და ყოვლადვე ქართველთა ნათესავისაგან უვალსა გზასა: და ვითარ მიიწინ
ეს წინაშე ბათოსა, რომელი იყო მას ჟამსა უმთავრესი ყაენთა, და უზეს
თაესი, და აღმატებული შვენიერებითა, და მუნ თანა წარეტანა ათაბაგსა
ავაგს, ივანე ახალციხელის ძე სახელით დავით ეჯიბი ავაგისი, და მუნ
ჰრქვა ავაგს, ვინათგან უცხოთა ნათესავთა მომართ მოიწიენით, და არა
უწყით თუ რა ყოფადარს ჩვენდა, ესრეთ განგაზრახებ რათა ვიქმნე მე
ვითარცა პატრონი, და მთავარ შენდა, და შენ იქმნე ვითარცა მონა, უკეთუ
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ენებოს მოკვდინება შენი, მე მოვიკლა, და არა შენ, და არღარა ვეჭვ უკეთუ ბატო
ნი მოიკლას ყმათაცა დაჵოცად, და ესრეთ მრავლითა ვედრებითა, და იძულე
ბითა დაარწმუნეს ავაგს ამისდა ყოფად: ვითარ შევიდეს წინაშე ბათოსა
წინა წარიძღვანა დავით, ვითარცა უმთავრესი, და ესეოდენი სათნოება ქმნა
დავით განმწირველმან თავისა თვისისმან სიკვდილად პატრონისათვის:
ხ~ იხილარა პატრონმა ყაენმან განიხარა ბათო, და დიდად პატივსცა მრა
ვალთა დღეთა, და ვითარ ჰსცნეს კეთილისყოფა ბათოსგან, და უშიშ იქმნეს
სიკვდილისაგან, ერთსა დღესა შეუწოდა ბათო, და ავაგ წინა წარუძღვა,
ესერა იხილა ყაენმან განკვირვებით შემხედველი ეტყოდა ავაგს არა სა
დამე მეცნიერხარა, ვითარმედ პატრონი არს შენი, რომელი უკანის შენსა
დგას, და შენ წინა წარმოსძღოლიხარ: ხ~ დავით ღიმილით ეტყოდა, დიდო
და განმარჯვებულო ჵელმწიფეო, ეგე არს პატრონი, და მე მონა მისი: და განჰ
კვირვებული ყაენი, ჰკითხვიდა მიზეზსა მისსა, რომლისათვის დავით თქვა
მის ძლით ვყავთ დიდო და მაღალო ყაენო, რომელ არა მეცნიერ ვართ

სიკეთისა შენისა, და რასა შეგვამთხვევდით არა უწყოდით, უკეთუ გენება
მოკვდინებაჳ ჩვენი, მემცა მოგეკალ უწინარეს, და არა პატრონი ჩემი, რო
მლისათვის დიდად განჰკვირდა, და აქო დავით, და თქვა ყაინმა, უკეთუ ნათესავი
ქართველთა ეგე ვითარი არს, ვბრძანებ რათა რაოდენნიცა ნათესავნი არი
ან მორჩილებასა ქვეშე ჩვენ ყაენთასა ყოველთა უმაღლესად, და უწარჩინე
ბულესად დაგიჭირნე, და ყოველთა უპატიოსნესად აღგრაცხნე, და მამული
და საქონელი თქვენთა ჵელთა იყოს, და ყოველსა საქმესა შინა მისანდონი იყუნ
ეთ ჩვენგან, და ესრეთ ესე ბრძანება დააწერინა, და განაჩინა, და მოსწერა
დიდსა მანგუ ყაენსა, და წარგზავნა მისწინაშე ხატაეთს, და ყარაყურუმს
ესენი აქამომდე იყავნ:
ხ~ ჩვენ დაშთომილისა სიტყვისა მიმართ აღვიდეთ, გარდამოვიდარა მეფე
რუსუდან ლიხით, და მივიდა ტფილისად, მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებულ
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ნი სამეფოსა მისისანი, და წარავლინა ძე თვისი დავით ნოინთა წინაშე, რომელთა პა
ტივით შეიწყნარეს იგი, და მოსცეს ყოველი სამეფო წარჩინებულნი, და ყ~ნი
მთავარნი საქართველოსანი. და ესრეთ კვალად ეგო სრული სამეფოჳ ბრძა
ნებასა ქვეშე რუსუდან დედოფლისასა:
კვალად აქაცა ვინებე დუმილი, ვინათგან მეგულების საქმისა განსაკრთო
მელისა მოთხრობად, დაღათუ არა საკადრებელარს თხრობად მეფეთათვის
უშვერსა რასამე: რ~ იტყუის მოსე მხილველი ღ~თისა, ვითარმედ მთავარსა ე
რისა შენისასა არა ჰრქვა ბოროტი: გარნა ვინათგან წიგნი ესე შუა მდება
რე არს კეთილის მოქმედთა, და ბოროტისმოქმედთათვის შენდობილიყავნ სიტ
ყვანი ჩემნი, რ~ ჟამთა აღმწერელობა ჭ~ტის მეტყველება არს, და არათუ
თვალახმა ვისთვისმე, რ~ ამათ ჟამთა დაივიწყა შიში ღ~თისა, და ანდერძი ძმისა
თუისისა, და ფიცი იგი რომელი აფიცა ძმამან მისმან რუსუდან მეფესა, და განი
ზრახა ზრახვა უცხო, რათა დაუმკიცდეს მეფობა ძესა მისსა დავითს: და წა
რავლინა კაცი საბერძნეთს, სულტანსა ყიასდინს, და ასულსა მისსა თამა
რს წინაშე, რათა ძმისწული მისი დავით ყრმა რომელ პირველ წარევლი
ნა მათდა, რათა ბოროტი რამე უყონ მას, და მათ არარაჳ ბოროტი ეყო: და
შეუთვალა აწ, რათა ბოროტი უყონ, წარწყმიდონ და მოკლან, და მიერთგან უ
ზრუნველად ეპყრას მეფობა მას, და ძესა მისსა დავითს:
ხ~ მათ არა ისსმინეს ესე: და კ~დ სხვა წარავლინა მოციქული ამავე პირისა
თვის, ხ~ იგინი არა ერჩდეს, და მესამედ სხვა სავედრებელი წიგნი წარგზავ
ნა შვილისა, და ძმისა მკვლელობითა სავსე, და იგინი არცა მაშინ ერჩდეს, და
ამისგან განცვიფრებულმან, და გულისწყრომით აღვსებულმან დაივიწყა დედო
ბრივ ლმობა, და ნათესაობა, და ჰსჯული ბუნებითი, და თვით შვილისა სიყვა
რული, ვ~ა იტყვის ბრძენი სოლომონ, ვ~დ გულისწყრომამან კაცისამან სიმა
რთლე ღ~თისა არა ჰყვის: ვ~ა ამანცა კეთილთა ძირთა მორჩმან არა ჰყო სიმ
ართლე, და წყალობა: დაწერა წიგნი სიძესა თვისსა სულტანსა ყიასდინსთანა
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ესრეთ ვითარმედ ამისთვის მენება მოკვლა ძმისწულისა ჩემისა დავითისი, რ~

ასულსა ჩემსა, და ცოლსა შენსა ძმისწული ჩემი დავით თანა ეყოფის სიბილ
წედ, ამი სთუის არა უნდა ასულსა ჩემსა მისთვის ბოროტ: ჶი გინება მჵეცთა
უმძვინვარესი, ჶი მკვლელობა ოდესმე სმენილთა, და გარდარეულთა მკვლე
ლობათა უბოროტესი, რ~ლი აღასრულა შვილსა და ძმასა თვისსა ზედა, დამვიწყე
ბელმან დედობრივთა, და ძმაებრივთა ლმობათამან:
ხ~ მიიწიარა წიგნი ესე სულტანს წინაშე მყის აღშფოთდა, და შევიდა სახლსა
სადედოფლოსა, და უპატიოდ განითრია ცოლი თვისი მოფხვრითა თმათათა, და
ფერჵითა ძლიერად უხეთქნა პირსა მას შვენიერსა, და ტანი იგი ზარიფი ფრიადი
სა ცემისაგან სისხლისფერჰყო, და ხატნი იგი რომელნი სამარადისოდ აქვნდ
ის სავედრებელად, მის წინაშე შეაგინნა და დამუსრნა, და ყოველნი მის
წინაშე მყოფნი მსახურნი და მოჵევალნი ექსორია ჰყუნა, და რომელნიმე მოსწყვიდ
ნა, და ცოლსა მისსა შინებით უთქმიდა უწყალოდ სიკვდილსა, უკეთუ არა
დაუტეოს სჯული ქ~სი, და მუსულმან იქმნეს, და მრავალნიცა ტანჯვანი
შეამთხვივნა, რომლისა შ~დ მრავალთა ტანჯვათა მიერ მომედგრებულმან
უარჰყო სჯული ქ~სი, რ~ აქამომდე მტკიცედ ეპყრა ჰსჯული ჭ~ტი: რ~
ხუცესნი, და ხატნი, და ჯვარნი წინაშე მისსა აქვნდეს, არა ფარულად,
ა~დ განცხადებულად: ხ~ ყრმა იგი დავით შეიპყრეს, და მრა
ვალნი ტანჯვანი შეამთხვივნეს, რათა ჭ~ტი აღიაროს: ხ~ იგი იტყოდა უბ
რალო ვარ მოწამე არს ღ~თი. დაღათუ აწ ესე ცილი დამწამა მამიდამან
ჩემმან, დასაჯერებელად არს თქვენს წინაშე, გარნა საქართველოსა ბრალი
სა, და შეცოდებისათვის ექსორია მყო, და სიკვდილი ჩემი გამცნოთ: აწ იხილე
მოწყალეო, და მაღალო სულტანო, რ~ ადრითგანვე ენება ჩემი მოკვდინება, და
მკვლელობისა ჩემისა გული აქვნდა: ესე ვითარცა ესმა სულტანსა, მცირ
ედ ვიდრემე ლმობიერ იქმნა, და მაშინ სიკვდილი არღარა ინება მისი განგე
ბითა ზეგარდამოთა, რ~ მსჯავრნი, და განგებულებანი ღ~თისანი გამოუკვლე1-26 სტრ., 384
ველარიან, ვითარცა წერილარს. ვინ სცნა გონება უფლისა, ანუ ვინ თანა მზრა
ხველ ეყო მას. გარნა არავე სრულიად დამშვიდნა გულისწყრომა სულტნისა,
რ~ ვითარცა ალითა მძაფრითა ეტყინებოდა გული მისი: ამისთვის მოუწოდა
მენავეთ მოძღვარსა, და მისცა დავით ჵელთა მათთა, და ამცნო რათა წარიყვა
ნონ ზღვად, და შთააგდონ სიღრმესა ზღვისასა: ხ~ უკეთუ არა ჰყონ ესე, იავარ
იქმენ იგინი სახლითა, და დედაწულითა მათითა, და იგინი ბოროტად მოისრ
ნენ: ხოლო მენავეთა მათ წარიყუანეს, და შთასვეს ნავსა, და მიმარ
თეს პელაგონად, და მიიწივნეს სიღრმედ დიდად განშორებულად ქვეყა
ნისაგან, და ენებათ შთაგდება დავითისი: მაშინ ევედრა მენავეთა რათა ილო
ცოს მცირედ: ხ~ მათ დრო ჰსცეს ვითარ აღდგა, და აღმოიღო უბეთგან
ხატი ყოვლად წმიდისა ღ~თისმშობელისა, რომელი ვედრების სახედ დახა
ტულიყო, და მარადის თანა აქვნდის, და მისსა მიმართ აქვნდის სასოება: ესე
დაიდვა პირსა და თვალთა, და ცრემლნი სიმწარისანი გარდმოსთხივნნა,
და თქვა ყოვლად წმიდაო დედოფალო, დედაო მჵსნელისა ჩვენისა იესო ქრის
ტესო, ცოდვილთა შესავედრებელო, და ნუგეშინისმცემელო: შენ შეივე

დრე სული ჩემი, რ~ შენ ხარ ნუგეშინის მცემელი მწარისა ამის სიობლი
სა ჩემისა, და უმსჯავროდ სიკვდილისა: რ~ სამარესა და მიწასა შინაცა
დაფლვად არავინ ღირსმყო, რ~ საჭმლად თევზთა მივეცი, და საფლავი ჩემი არა
საცნაურიქმნების, ა~დ მოწყალებათა შენთა მინდობილი, ვითხოვ უკანასკნელ
სა ამას ოხჭანსა შინა, რათა მიხსნა ჰაერის მცველთა ჵელთაგან, და საშინელ
თა მათ სატანჯველთაგან, რომელსა მოელიან ჩემებრ ცოდვილნი და ბრალეულ
ნი: ამას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმობიერად, ცრემლთა მწარეთა
მომდინებელი: მაშინ აღჵადეს შესამოსელი, და ხატი წარუ
ღეს, რომლისათვის ევედრა ლმობიერად, რათა მისცენ ხატი იგი ყოვლად
წმიდისა, რათა თანა აქვნდეს: ისმინეს მენავეთა, და მისცეს ხატი იგი, და
დაიკიდა ყელსა: ხ~ ვითარ ეგულებოდათ შთაგდება, ერთმან მენავეთაგანმან
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ჰყო წყალობა განგებითა ღ~თისათა, და ვედრებისა ღ~თისმშობელისა მცირე რა
მე ფიცარი მისცა ჵელთა მისთა, და ესრეთ შთააგდეს ზღვად: ხ~ დავით მოე
ხვია ფიცარსა მას, და მოჰბერა ქარმან ძლიერმან, და მყის უჩინო იქმნა თვ
ალთაგან მათთა, და მიმოაქვნდა ფიცარი იგი ყრმითურთ ღელვათა ვითარ კი
დობანი ნოესი, და მყის განაგდო ჵმელად: იხილა იგი ვაჭარმან ვინმე მგზავრ
მომავალმან, და მიავლინა მცურავი, რ~ ჯერეთ შორსღა იყო ქვეყანისაგან
ვითარ უტევან ერთ, და მოიყუანა ვაჭარსა მასთანა, მყის შემოსეს, და საზრ
დელი მოართვეს, და ნუგეშინისცეს, და განძლიერდა რა შიმშილისა, და წყუ
რვილისაგან შეიწრებული, რომელი თვალთაცა კამკამებად ძლით ეძლო:
მაშინ იწყო კითხვად ვაჭარმან მან მიზეზი შთაგდებისა მისისა ზღვად: ხ~
მან ყოველივე ზემო წერილი საქმე აუწყა რომლისათვის განიხარა ვაჭარმან
მან, და სახლად თვისად წარიყუანა, და იწყო პატივისცემა ვითარცა საყვარელ
სა შვილსა ესრეთ ფუფუნებდა. დაჰყო მას ვაჭარსათანა ექვსი თვე ოდენ.
და განცხადნა საქმე ესე ყოველთა შ~ს, ვითარმედ ვაჭარსა ვისმე ზღვასა შთა
გდებული ქართველთა მეფისა ძე უპოვნიეს, და მიიწია სიტყუა ესე სულტანსა
ყიასდინსთანა: მაშინ აღივსო გულისწყრომითა, მყის წარავლი
ნნა მჵედარნი, და მოაყვანინა ყრმა იგი დავით, და მენავენი იგი პყრობილ ყვნა
და სიკვდილსა აქადებდა ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩექმნენითო: ხ~ ის
წავეს რა ვაჭრისა მისგან ზედა მიწევნით ზღვით გამოყუანება, და შორს ყო
ფა ადგილსა მის სადა შთაეგდოთ, და რომელსა ნაპირსა გამოიყუანა ყრმა ი
გი, მენავენი იგი განუტყვნა: ხ~ დავითისთვის არავე დასცხრა გულისწყრო
მად: ა~დ ვითარცა ჲეროდე შესძინა ძვირი ძვირსა ზედა, და კაცისკვლა კაცის
კვლასა ზედა, და უბოროტესი სატანჯველი განაჩინა: რ~ იყო ჯურღმული
ღრმა, რომელსა შინა წყალი არა იყო: ამას შინა იყუნეს გველნი შთაყრილ
ნი, ასპიტნი წამლიანნი სავსენი გესლითა მაკვდინებელითა, და ლოდი დიდი
ზედა დაედვა, და იყო ყოვლად უნათლო მღვიმე იგი. და მწარისა სიკვდილისსა
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ღირსსა მას შინა შთააგდებდიან. მას შინა ბრძანა ყიასდინ შთაგდება ყრმი
სა მის დავითისი: და ვითარ წარიყვანეს დავით, თანავე აქვნდა ხა

ტი იგი, აღიღეს ორმოსა მისგან ქვა იგი, და მას შინა შთააგდეს, და ლოდი იგი
ზედა მიაგორვეს: ხ~დაიცვა ღ~თნ, ვ~ა დანიილ პირისაგან ლომთასა, ეგრეთვე
ესე მჵეცთაგან გესლიანთა მათ: ამა დავითის ერთი ყრმა პირველვე თა
ნა წარტანებული მამისა მათისა ლაშა გიორგისაგან ეახლა. ნათესავით როვთი.
სახელით როვთისა მის, სოსანა, რომელი იგი ფრიად უყუარდა: ესე შეუ
დგა რაჟამს შთააგდებდენ ჯურღმულსა მას. და დაისწავა ადგილი იგი:
და რაჟამს დაუტევეს კაცთა მათ სულტანისათა, მივიდა სოსანა მცირედ
შესთხარა პირის კერძ, და წარვიდა ქალაქად მიმოვიდოდეს და ითხოვდის
პურსა, წარიღის და იდუმალ შთაუგდის პური, და ესრეთ ზრდინ ხუთწელ:
ორი გუდა ჰქონდის სუსანს, ერთითა პურსა, და ერთითა წყალსა შთაუ
კიდებდის საბლითა ყრმასა მას:
ხ~ მიწვისრა ძილად ყრმა იგი დავით გველნი იგი რომელნიმე ყელსა მოეხვეო
დეს, რომელნიმე ფერჵსა სხვანი უბესა, სხვანი გვერდსა უწვიან, და ვითარ
ეძინა დღესა ერთსა, გვერდისა ქცევასა შინა, მჵრითა დააჭირა გველსა ერ
თსა, და ატკივნა, რომელმანცა სასტიკად უკბინა მჵარსა ზედა დავითს: და ვით
არ სიმწარისაგან ძლიერად ჵმა ჰყო დავით, სხვანი იგი გველნი მოუჵდეს, და
დაჭრეს გველი იგი მკბენელი დავითისი. დაიწყეს ლოშნად წყლულთა მათ
ყრმისათა, და მყის განჰკურნეს, და გველი იგი შეჭამეს გველთა მათ: ესრეთ
საკვირველებით განარინა ღ~თნ ყოვლისაგან წარსაწყმედელისა, რომელნი მოი
წივნნეს მას ზედა: რამეთუ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან თა
ვით თვისით დამტკიცება მეფობა ძისა თვისისათვის, არა მომხსენებელმან სი
ტყუასა წ~წყველისა ისაიასსა რომელსა იტყუის. და მოხედნეს უფალმან გო
ნებასა მას ზედა, დიდსა მთავარსა ასურასტანისასა, და სიმაღლესა მას ზედა
დიდისა მთავრობისა მისისასა, და სიმდიდრესა თვალთა მისთასა, რ~თქვა ძა
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ლითა ჵელთა ჩემთათა ვყო, და სიბრძნითა გულისჵმისყოფისა ჩემისათა მოვიპყრნე
საზღვარნი თესლებისანი, და ძალი მათი წარმოვიღო, და შევსძრნე დამკვიდრებუ
ლნი, და სოფელი ყოველი დავიპყრა ვითარცა მართვენი, და ვითარცა კვერცხი დაშთო
მილი აღვიხვნე, და არავინ იყოს რომელი განმერეს მე, ანუ სიტყუა მიგოს, აწ უკვე
იდიდოსმეა ცული თვინიერ მკვეთელისა ვითარმცა თავით თვისით ჰკვეთდა, ანუ
ამაღლდეს ხერხი თვინიერ მზიდველისა მისისა, ეგრეთვე ვინ აღიღოს შეშა, გი
ნა კვერთხი, არა ეგრეთ, ა~დ მოავლინოს უფალმან საბაოთ შენსა მაგას პატიოს
ნებასა ზედა უპატიოება, და დიდებასა შენსა ზედა ცეცხლი აღგზებული აღა
ტყდებოდის, ვითარ აღესრულა პატიოსნისა მეფისა რუსუდანის ზედა, რ~ სირ
ცხვილ მიჩნს კადრებად, და კ~დ დუმილად ვერ მიძლავს, რ~ უპატიო ჰყო თავი
მისი ბოროტითა ამით ჵელყოფითა, ა~დ განაქარვა ღ~თნ გან[.]ზრახვა მისი, ვითარ
ზრახვა აქიტოფელისი დავითის ზე: არა გულისჵმა ჰყვნა თქმულნი იგი
წწ~რმეტყველისა, უფალმან განაქარვნის ზრახვანი კაცთანი ზრახვამან სა
ღმრთომან, ვითარ მოსესზე ფარაოსი, და განერა ჵელთაგან მისთა: და კ~დ ვითარ გა
ნერა დავით საულისაგან, და ცუდ იქმნა განზრახვა მათი, ეგრეთვე შენი ჶ
კეთილთა ძირთა მორჩო, დედოფალთ დედოფალო, და მეფეო რუსუდან, რა

ჰყავ, ანურაჳ მოივაჭრე, იხილე რ~ ხუთისა წლისა ჟამნი დაყვნა ულხინებელ
თა ამათ ჭირთა შინა, ჯურღმულსა ღრმასა გველთათანა იგი განერა ზეგარ
დამოთა განგებითა: ხ~ შენ განსვენებასა და სუფევასა შინა მყოფი, და ტახტსა ზედა
მჯდომი, მრჩობლ განეჵვი ცხოვრებისაგან, ვითარ ქვემორე სიტყუამან საცნა
ურ ჰყოს: ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყუასა აღვიდეთ, მოიწიარა მეფე
რუსუდან ტფილისს, და ძე მისი დავით ნოინთა წინა წარავლინა: ხ~ მათ ინე
ბეს დავითისა, დიდსა ყაენს ბითოს წინ წარვლინება, და მიერ ყარაყურ
უმს მანგუ ყაენის წინა: და ვითარ ჰსცნა რუსუდან წარვლინება ძისა თვისი
სა, უცხოთა ნათესავთა შორის, უცნაურთა და შორთა ქვეყანათა, ტკივილითა
და უზომოთა მწუხარებითა შეიცვებოდა, და დაუწყვედელთა ცრემლთა მოადი
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ნებდა, და მოიხსენებდა რა იგი ჰყო ძმის წულსა თვისსა დავითის ზედა, ვითარ
ექსორია ჰყო ეგრეთვე თათართა წარავლინეს ძე მისი ვითარცა ექსორიად
წინაშე ბითოსა, ვითარ არღარა იყო ღონე წარვიდა ნარინ დავით, და წარჰყვეს
ცოტანი ვინმე, თან შეზრდილნი ქართლის ერისთვის გრიგოლის სურამელ
ის შვილი ბეგა: გურკელელი მახუჯაგის ძე, ამირეჯიბი ბეშქენ, და თვალ
ნიცა ორნი თანა წარეტანებინნეს იდუმალ ძვირ საფასონი, და წარვიდეს
შემდგომად კვალსა ავაგისასა, და ხლათის სულტნისასა, რ~ პირველად ი
გინი გაეგზავნეს თათართა, და მიიწივნეს წ~ე ზემო ჵსენებულისა ბათოსა,
რომელმან კეთილად ისტუმრნა, და ორისა წლისა ჟამსა თვისთანა იპყრა ნარინ
დავით, და მერმე წარავლინა ჩინმაჩინს, და ყარაყურუმს მანგუ ყაენს წ~ე.
რომელი მიიწიარა კეთილად შეიწყნარა, და ავაგს შეეყარა, რომელი პირ
ველ მოსულიყო მუნ, და მისთანა იყოფოდა, და ყაენი კეთილსა უყოფდა მას:
აწ ოთხთა ამათ ნოინთა მოიგონეს ბოროტის ყოფა ალმუთელთა, რომელი შე
ამთხვივნეს: პირველად აღიმჵედრეს მათ ალმუთელთა ზედა, და თანა წარიტან
ნეს ქართველნი, და მათთანა აბრძოლებდეს მტერთა მათთა ზედა, და წარ
მოუვლინეს მოციქული მეფესა რუსუდანს, რათა მისცეს საქართველოდამ
ლაშქარი კმა საყოფელი ალმუთსა ზედა:
ამას ჟამსა მეფე რუსუდან, შვილისა თვისისა ნაღვლითა, და ტკივილითა მწარედ
ილეოდა დასნეულებული, გარდაიცვალა ტფილისს ქკ~ს, ნა. და წარი
ყვანეს მთავართა დიდითა პატივითა და გლოვითა, და დამარხეს სამარხოსა მამათა
მათთასა მონასტერსა გელათს, და გაჵდეს ქართველნი უნუგეშინისცემოდ, და
უმეფოდ, და არღარავინ იპოვებოდა ნათესავი მეფეთა, რ~ ერთი დავით საბერძნე
თს წარევლინა ყიასდინსთანა რათა წარწყმიდოს: და მეორე დავით რომელსა ნარინ
დავითობით უჵმობდეს ყარაყურუმს წარეგზავნა, და არა უწყოდეს თუ
რა შეემთხვია: ამისთვის თვითოეული თავადი თავისა თვისისათვის გააგებდა,
და ზრუნვიდა რამეთუ თვითოეული ერის მთავარი მათსა ხვედრსა ნოინსა შეუდ
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გა, რ~ თვითოელი ერის მთავარი მათსა ხვედრსა შედგა რ~ პირველვე გა
ნყოფილიყუნეს ნოინთა მიერ, და გააჩინეს თათართა ბევრის მთავარი, რომელსა

დუმნის მთავრად უწოდდეს, და გამოარჩიეს პირველად ეგარსლან ბაკურ
ციხელი, კაცი ღრმად მოუბნარი, მჵნედ მეომარი, და არას საქონლისა პატრონი:
ამას მიათვალეს ლაშქარი ჲერეთ კახეთისა, კამბეჩანისა, ტფილისითგან
აღმართ ვიდრე მთადმდე შამახისა, და შანშეს ჵელთუდვეს მამული მისი, და
ავაგისი: ვარამ გაგელსა ჵელთუდვეს ყოველი სომხითი: გრიგოლ სურამელ
სა ქართლი: და თორელსა გამრეკელსა მსგავსადვე ეგარსლანისასა საჭაბუ
კოთ შინა, ჵელთუდვა ჯავახეთი, სამცხე და აღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქადმდე:
ხ~ ცოტნე დადიანსა, და რაჭის ერისთავსა ყოველი იმერი სამეფო: და ესრეთ გა
ნაჩინეს თათართა, და განიყვეს ყოველი საქართველო, და წარვიდეს ალამუთს
ბრძოლად, და ქართველნი თანა წარიტანეს, და განიყვეს ორად ნახევარი ერთსა
წელსა, და ნახევარი ერთსა წელსა იყვნიან ალმუთს:
ხ~ შვიდ წელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისი, რომელნი არიან მიპარვით კაცის
მკვლელნი, რომელთა მულიდად უჵმობენ, ამათ ებრძოდენ მრავალ ჟამ ესე
ზემო ჵსენებულნი ნოინნი ქარმაღან, ჩაღატარ, იოსურ, და ბიჩვის, მოუწყი
ნებელად ზამთარ და ზაფხულ, და მათგან განყოფილნი ქართველნი, თვითოეული
ხვედრსა მისსა იახლნიან, ნახევარნი ერთსა წელიწადსა ადგიან, და ნახევარნი მეო
რესა, და ამა წესითა იბრძოდიან: დღესა ერთსა წარმოგზავნეს ალმუთელთა
მულიდი ერთი ჵელოვანი, მივიდა ღამით, და მოეპარა მცველთა ჩაღატარ ნოი
ნისათა: შევიდა კარავსა მისსა, და მძინარესა განაწონა გულსა მახვილი ერთი,
და მოკლა იგი რომელ ვერავინ აგრძნა: და ვითარ განთენდა, იხილეს კარვის მცველ
თა ჩაღატარ ნოინი მოკლული, იწყეს ტირილად, და ტყებად, და ვაებად: და ვ~რ
ესმა სპათა ჩაღატარ ნოინისათა, მირბიოდეს და იხილეს რა მათცა მოკლული
იწყეს ვაება და ტირილი, და არა უწყოდეს თუ ვითარ, ანუ ვისმიერ მოკლულ
იყო: მაშინ თქვეს ყოველთა ვითარმედ, ვინათგან ქართველნი
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დიდსა ჭირსა, და სასჯელსა შინა არიან ჩვენ მიერ, ამისთვის მოკლეს ქართველ
თა: ამათ ყოველნი უცილობით დაამტკიცებდეს თვინიერ ქარმაღან ნოინისა
კიდე, რ~ იგი იტყოდა დასწყნარდით კაცნო, რ~ არა არიან ნათესავნი ქართ
ველთანი კაცის მკვლელნი, და არცა სჯულ უძთ ესე ვითარისა საქმისა ქმნად:
ხ~ იგინი აღშფოთებულნი სიკუდილისათვის პატრონისა განძვინებულნი წარმო
ემართნეს ბანაკისა მიმართ ქართველთასა, რ~ მახლობელად ჩაღატარ ნო
ინისათა დაბანაკებულ იყუნეს: და ვითარ მომართეს განჰკრთეს ქართველნი
და უღონოებასა მოეცვნეს, და არა უწყოდეს რამცა ჰყვეს: ხ~ ზოგნი ო
მისა მიმართ განემზადებოდეს, და ზოგნი აყენებდეს, რ~ უმცირეს იყვნეს
მათსა: მაშინ გრიგოლ სურამელი ქართლისა ერისთავი იტყოდა,
არა არს ძმანო ჟამი ბრძოლისა, რ~ ჩვენ მცირენი ვართ, და ესენი უმრავლესნი
არიან, და უკეთუ ბრძოლა ვყოთ, ყოველთა მოგვწყვედენ დიდით მცირემდის: და
უკეთუ არა ვებრძვით მე ვგონებ ჩვენ უთავადესთა მოგვწვედენ, და ამა ლაშ
ქართა არღარა, და უმჯობესცა არს, რათა ჩვენ ოდენ თავადნი მოგვწყვიდნ
ენ, და არა ყოველი ესე სიმრავლე მოისრნენ: გარნა შევრდომა ღ~თისა ჯერ
არს, რ~ არავინ არს მჵსნელი ჩვენი თვინიერ იესო ქრისტე ძე ღ~თისა, და ყოვლად წმი

და მშობელი მისი მარადის ქალწული მარიამ, რომელი იგი მარადის მცველი
არს მოსავთა ძისა მისისათა, და უმეტეს ჩვენ ქართველთა ნათესავისა:
აწ ყოველთა სამ სამი მუჵლი მოვიდრიკოთ შევრდომით ყოვლად წმიდისა
ღ~თის მშობელისა მიმართ, და რომელთა უწყით ვთქვათ შესხმა ესე მისი,
მოწყალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღ~თისმშობელო, და შემდგომი:
და ვითარ აღასრულეს ლოცვა ესე სავედრებელი ყოვლად წმიდისა ღ~ის
მშობელისა, მოახლებულიყვნეს თათარნი იგი უწყალოდ დასახოცლად
ქართველთა: მაშინ გამოვიდა კაცი ერთი ლერწმოანით, რომელსა აქვნდა მა
ხვილი წვდილი ჵელთა შებღალული სისხლითა: ლახვარი იგი აღიპყრა
ზე, და ძლიერად ჵმობდა, მან ქუშტემ ჩაღატარ, მან ქუშტემ ჩაღატარ,
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რომელარს ენითა სპარსულითა, მე მოვკალ ჩაღატარო: ვითარ იხილეს
თათართა, მყის მიეტევნეს: ხოლო იგი ივლტოდა ლელწმოანთა მიმა
რთ: ხ~ მათ შეუდვეს ცეცხლი ლელწამსა, და გამოიყუანეს კაცი იგი
ლელწმით, და იგი მოიყუანეს ქარმაღან, იოსურ, და ბიჩვის წინაშე:
ხ~ იგინი ჰკითხვიდეს, ვითარ მოაკვდინე ჩაღატარ ნოინი, ხ~ მან უთხრა
მე ვარ მულიდი, მულიდთა შორის საჩინო, მათ მულიდთა თავადთა
მომცეს ოქრო ფრიადი, წარმომგზავნეს თქვენ ოთხთაგან ერთისა რო
მლისამე მოკვდინებად, წარმოვედ და მოვედ ღამით მოვკალ ჩაღატარ ნოინი,
და დავიმალე ლელწმოანთა შიგა: და იგინი ეტყოდეს, რა იყო მიზეზი გამოსლ
ვისა შენისა, და ყივილი, მაღლად სიკვდილი დიდისა ნოინისა ვინათ
გან დამალულიყავ: და კვალად მულიდი მიუგებდა, მე ლელწმოანთა მათ
შინა უჵშირესთა რა დამალულვიყავ, მყის მოვიდა ვინმე სახითა დედაკაცისა
თა სიტურფე აღმატებული, და მრქვა მე, რა ესე ჰქმენ კაცო, შენ მოჰკალ
კაცი იგი, და აწ მრავალნი უბრალონი სულნი შენ ძლით მოისრვიან, და მე
მიუგე შიშით, რა ვყო დედოფალო: ხ~ მან მრქვა, აღდეგ და შემომიდეგ მე,
და მივედ, და ესრეთ თქვა, ვ~დ მე მოვკალ კაცი იგი, და განარინე ურიცხვი სუ
ლი სიკვდილისაგან: ხ~ მე მსწრაფლ აღვსდეგ, და შეუდეგ მას, და მან მო
მიყუანა თქვენსა წინაშე: და მე ვითარ ჵმა ვჰყავ, და თქვენცა მიხილეთ, უ
ჩინო იქმნა დედაკაცი იგი, და არა უწყი ვინა მოსრულიყო, და აჰა მე ესერა
ვარ წინაშე თქვენსა:
ხ~ ვითარ ესმა სიტყუა ესე თათართა კაცისა მისგან, ფრიად განჰკვირდეს,
და კაცი იგი მულიდი ჵრმლითა ორად განჰკვეთეს: ესრეთ იჵსნა ერი თვი
სი ყოვლად წმიდამან ღ~თისმშობელმან უმსჯავროსა მისგან სიკვდილისა:
ვითარ ოდესმე იჵსნა ქალაქი იგი კოსტანტინუპოლი, რაჟამს იგი ბარბა
როსთა მძვინვარედ გარე მოეცვა მჵედართ მთავრობასა სარვანოსსა, და მძვი
ნვარედ აღდგომასა ხაღან სკვითთა მთავრისასა, ვითარ დაანთქნა მბრძოლნი
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მისნი ზღვად, ქალაქისა მისდა მინდობილნი, რ~ აღდუღნა ზღვა, და განდნა
ძივთი ნავისა, და დაინთქნეს მძვინვარედ, შეწევნითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის
მშობელისათა, და ჵმელეთსა ზედა მყოფთა აწვიმა ცეცხლი, ვითარ ძველოდეს

მე სოდომელთა ზედა: ამათ საკვირველებათა არა უდარეს ვჰგონებ, ვითარ
აწ იქმნა მსწრაფლი, და ანაზდითი ჵსნა. ქართველთა ყოვლად წმიდისა
ღ~თისმშობელისა მიერ: გარნა ვინმე შეუძლოს დიდებისმეტყველებისა
მი ერ სამადლობელი შესხმა საკვირველებისა ამისთვის, რომელ დაიცვა
ურიცხვი სული ქართველთა ნათესავისა, ყოვლად უბიწომან სიტყუისა ღ~ისა
მშობელმან, ღთაებისა და კაცებისა ერთგვამად შემაერთებელმან ორთა
შინა ბუნებათა, ღ~თად სრულად, და კაცად სრულად ორითა ბუნებითა, და
ორითა ნებათა შეურევნელად:
ხ~ ამის უბიწოსაგან დაცულნი ქართველნი დიდსა ჭირსა შინა იყუნეს
თათართაგან, რ~ მიმდემი და მოუწყინებელი ბრძოლა აქვნდათ ალმუთელთა
მიმართ, და ქართველნიცა თანა ახლდიან, და ორად განყოფილნი იყვნიან, ვ~ა
ზემორე ვსთქუ თვითოეული ერისმთავარი თითოსა ნოინსა განესაკუთრნიან,
და მუდამ გვერდსა იახლნიან: მაშინ ზემო ჵსენებული ეგარსლან კაცი სა
კვირველი, და მჵედრობისა ცოდნითა აღსავსე, ესრეთ განდიდნა კნინღა, და მეფო
ბისა სახელის დებადმდე, და ყოველი ქართველთა ნათესავი ბრძანებასა მისსა
ჰმორჩილებდეს, ვ~ა მეფესა, და თვით დიდი და პატიოსანი შანშე მანდატურთა
უხუცესი, და ვარამ გაგელი, და სხვანი ყოველნი მთავარნი:
მათ ჟამთა შინა სხვანიცა ბოროტნი აღმოსცენდეს, ვითარცა ჰსცნეს თუ
რქთა შამს მყოფთა უმეფობა ქართველთა, და ლაშქართა საქართველოსათა ალ
მუთს ყოფა, და უცალოება ქართველთა, შეკრბა სიმრავლე ფრიადი ვითარ
სამოციათასი კაცი, რომელთა მთავრად და პატრონად ჰყავთ ვინმე სახელოანი
სახელით ყარახან, და გამოემართნეს საქართველოსა მოსაჵრებელად, და მოიწივ
ნეს ქვეყანასა ვალაშკერტისასა, რომელი მას ჟამსა ოდენ აეღო შანშეს, და იწყეს
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ოჵრებად ვალაშკერტისა, და რაჵსს იქით ქვეყანათა ვიდრე სურმანამდე, რომელ
იგიცა ოდენ დაეჭირა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა. ამან ვითარ იხილა
ოჵრება ქვეყანათა მათ, უბრძანა სპათა თვისთა, და ავაგ ათაბაგისთა. და შე
კრბა მეომარი ოცდა ათიათასი რჩეული მჵედარი, განვლეს რაჵსი, მივიდეს
ვალაშკერტს სადა იგი დაებანაკა ყარახანს:
ხ~ ვითარ მიიახლნეს, დააწყვეს რაზმი, და მიეტევნეს ერთმანერთსა: ხ~ შანშე
უპირატეს მათ ყოველთასა მიეტევა, რომელმან ოროლითა განჰგმირა თურქი
ერთი სახელოვანი: იქმნა ომი ძლიერი, და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხუი სპათაგან
თურქთასა: ხ~ სპათაგან შანშესთა კეთილად დაცვულიქმნნეს შეწევნითა
ღ~თისათა: და ძელისა ცხოვრებისათა, რომლისა მიმართ მინდობილიყო. და ვითარ
შენი
ვთდა ომი იძლია ყარახან, და სპანი მისნი, და ივლტოდეს შეუქცეველად: მა
შინ დევნა უყვეს ვიდრე ხლათამდე, მოსრეს და ტყვე ყვეს სიმრავლე ურიცხვი,
და აღივსნეს ცხენითა ჯორითა და აქლემითა კარვითა, და ურიცხვითა ალაფითა,
ესრეთ სახელოვანნი, და გამარჯვებულნი მივიდეს ანისს სახლსა და ტახტსა
თვისსა:

გარნა ვინათგან განითქმოდა ყოველგან უმეფობა საქართველოსა, აღიძრვოდეს ყო
ველნი ნათესავნი ოჵრებად ქართველთა: მაშინ აღიძრნეს საბერძნეთს მყოფ
ნი თურქმანნი, და სულტანი ეზინკისა, და სხვათა ქალაქთა შინა მყოფნი ამირა
ნი, და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი, და წარმოემართნეს საქართველოსა: ხ~
ვითარ ჰსცნეს ტაოელთა შავშ კლარჯ კოლა არტან კარნიფოლელთა. განჰკ
რთეს და წარმოავლინეს კაცი სამცხეს ყვარყუარე ციხის ჯვარელ ჯაყელ
სთანა რათა შეეწიოს: ხ~ მან მოუწოდა ყოველთა მესხთა ერისთავთა, და ყოველ
თა სპათა მისთა, და შეკრბა მჵედარი ვითარ ათიათასი, და წარმოემართნეს: ხ~
იგინი მოსრულიყვნეს ბანას, და გარე მოსდგომოდეს: რ~ ოლთისნი, და
ბუღათა ყურნი მას აქვნდეს, და აოჵრებდეს ტაოს:
მაშინ წინამძღვარ ექმნა სპათა მესხთა ყვარყვარე, და მოვიდეს თავსა კალმა1-26 სტრ., 394
ხისასა, ვითარ ესმა თურქმანთა მისვლაჳ მესხთა, აღიჭურნეს იგინი
ცა, რომელთა თავად ჰყვეს ალთუხან, და ონხან, აქათ მესხნი ჩავიდეს
მინდორსა მას, რომელსა ეწოდების ავნის ვაკე, და შეკრბეს ურთიერ
თარს, და იქმნა ომი ძლიერი, და სასტიკი, და ბერძენნი, და თურქმანნი არა
გარე უკუნ იქცეოდეს, მინდობილნი სიმრავლისათვის. და ეგრეთვე მესხნი
მინდობილნი სიმჵნისანი, არა გარე უკუნ იქცეოდეს, რ~ ძლიერად
ჰბრძოდეს: რ~ კაცმან ვინმე აზნაურმან ერთსა კაცსა თურქმანსა მო
ზარადიანსა თავი ორად გაუპო, და მოკლა, და მეორესა ონხანის მჵნეთაგანსა
ზურგსა უხეთქნა თუცა ჯაჭვი ვერ გაუკვეთა, ა~დ ზურგზის მძივი დაამ
ტვრია, და ქვე დააკვეთა მკუდარი, და ესრეთ განგრძელდა ომი, და ორგნითვე
მოსწყდა ურიცხვი, იძლივნეს ბერძენნი, და თურქმანნი, და იწყეს სივლტო
ლად: მაშინ ქართველთა დევნა უყვეს, და აღიღეს ნატყვე
ნავი ურიცხვი, და სიმდიდრე აურაცხელი, და ესრეთ განმარჯვებულნი, და
სავსენი მოვიდეს სამცხეს, და ესოდენ განემარჯვათ რომელ ესე ვითართა
სპათა შ~ს არავინ მოიკლა სახელდებული კაცი მესხი: რ~ ამას ომსა უ
წოდდეს ბანისჯვარად, რომელ სიმრავლისა მათისათვის ძლით დაეტი
ვნეს ბან სავნის ვაკესა, და ვითარ იქმნა ესე, ამან სამცხისა სპასალარმან
ყვარყვარე, წარავლინნა ძისწულნი თვისნი ივანე რომელსა ეწოდა პაპა
და უმრწემესი მისი სარგის, რომელნი იყვნეს ძმანი ძლიერნი, და მჵნენი
უმეტეს ყოველთა წყობათა შინა, უშიშნი და შემმართებელნი, ებრძო
ლნეს ოლთისთა, და აღიღეს ოლთისნი, და ბუღათა ყურის ციხე ძლი
ერად განმარჯვებულნი, და ნაომარნი ომთა დიდთა შინა მოიქცეს მშვიდო
ბით, რომელთა არა არს ჟამი მითხრობისა:
ხ~ ამათ შფოთთა რა შინა იყო ქვეყანა საქართველოსა, შეკრბეს ყოველნი
მთავარნი საქართველოსანი თავსა კოხტისასა, იმერნი, და ამერნი, შანშე
ეგარსლან, დადიანი ცოტნე, ვარამ გაგელი, ყვარყვარე კუპრიშოთაი, და
1-26 სტრ., 395
ყოველნი ჲერ კახნი, ქართველნი, თორელნი, გამრეკელი, სარგის თმოგვე
ლი, მესხნი, და ტაოელნი, ყოველნი იტყოდეს, რამე ვყოთ რ~ არღარა არს ნა

თესავი მეფეთა რათა წინამძღვარ გვექმნას, და ვბრძოდეთ თათართა:
ჩვენ ერთი ერთისაგან განვდგომილვართ, და ვერ ძალგვიძს წინა აღმდგო
მად თათართა, და იგინი ბოროტად გვაჭირვებენ ჩვენ, და ყოველთა წელთა
ალმუთს წარგვასხმენ ყოველთა ჭირთა და ბოროტთა შესამთხვეველად, და ა
რა არს ღონე ჩვენი, და ჩვენ უმეფონი ვართ:
აწ შევკრბეთ ყოველნი, და ვებრძოლნეთ თათართა, და დააპირეს ომი, და
დადვეს პაემანი ქართლს შეყრისა: ამას ზედა განიყარნეს უშორეს
მყოფნი აფხაზნი, დადიანი ცოტნე, და ბედიანი კაცი კეთილი, და სრული ყო
ვლითა სამღვთოთა და საკაცობოთა, და რაჭის ერისთავი: ესენი ყოველნი წა
რვიდეს კაზმად: ესმარა ესე თათართა ერთად შეკრება ქართველთა, წა
რმოვიდეს ბიჩვის, და ანგურგ, და მოვიდეს კოხტას თავს, და ესე ყოველნი მთა
ვარნი, და თავადნი საქართველოსანი, მუნვე იყვნეს გაუყრელნი, და ჯე
რეთ ლაშქარნი არა შეეყარათ, და ამისთვის ვერღარა წინა აღუდგეს სი
მცროსა ბედითა, მოუჵდეს და დაიპყრნეს ბედითა ძლიერებისა მათისათა,
და წარასხნეს ანისის ქვეყანასა, ადგილსა რომელსა ეწოდების შირაკავა
ნი: ხოლო ვითარ მიიწივნეს ქარმაღან ნოინს წინაშე, ჰრქვა
მათ რაჳ არს მიზეზი შეკრებისა თქვენისა, უკეთუ არა განდგომილებაჳ
ჩვენი გნებავსთ, ხ~ მთავარნი მიუგებდეს, არა განდგომად თქვენდა შევკერ
ბით, ა~დ რათა განვაგოთ საქმე თქვენი, და ხარკი გაგიჩინოთ, რომელსა იგინი
უწოდდენ ხარაჯად: ესმა რა ესე ნოინთა, არა სრულიად ირწმუნეს, და ბრძანა
განძრცვა ყოველთა, და მჵართ დაკრვა, და შიშველთა მჵარ დაკრულთა სიც
ხეთა შინა დასხდომა: და ყოველთა დღეთა ჰკითხვიდის მიზეზსა შეკრებისასა,
და უკეთუ არა აღიარონ სიკვდილსა მისცენ ყოველნი ესე ზემო ჵსენებულ
ნი მთავარნი. ხ~ იგინი დაამტკიცებდენ რათა გაუჩინონ ხარაჯა, და ამას
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უყოფდეს მრავალდღე, და ამა ჭირსა და სატანჯველსა შინა იყვნეს, არცა ირ
წმუნებდეს სიტყვასა მათსა, და არცა განუტევებდეს:
ხ~ ვითარ მოეახლა პაემანი მოვიდა დადიანიცა ცოტნე ლაშქრითა მათდა ად
გილსა რომელარს რკინის ჯვარი შ~ს სამცხისა, და ღადოსა, და ვითარ აუწყეს
ყოველთა წარსხმა მთავართა საქართველოსათა ანისად, და ყოველთავე ყო
ფა ბოროტთა სატანჯველთა შინა, მწუხარე იქმნა უზომოდ, და თვისად სიკვდი
ლად შერაცხა საქმე იგი, და წარავლინა ლაშქარი თვისი, და ორითა კაცითა წა
რვიდა ანისად დამდები თავისა თვისისა მეგობართა თვისთათვის მცნებისათვის უფ
ლისა, ვითარცა იტყვის უფალი წმიდასა შინა სახარებასა, ამისა უფროსი
სიყუარული არა არს, რათა დადვას კაცმან სული თვისი მეგობართა თვის
თათვის, რომელ ყო პატიოსანმაცა ამან კაცმან, სათნოება მაღალი, და სა
კვირველი, და ყოვლისა ქებისა ღირსი, განვლო სამცხე ჯავახეთი, და მივიდა
ანისს: მაშინ ზემო ჵსენებული ესე ნოინნი ქალაქად შეს
რულიყვნეს, და ესე მთავარნი ტყვენი მჵარ დაკრულნი შიშველნი მოედანს
შინა მსხდომარე იყუნეს. ვითარ იხილნა ესე ცოტნე, წარჩინებულნი ესრეთ უ
პატიოდ მსხდომარენი, და სიკვდილად განწირულნი, გარდაჰჵდა ჰუნისაგან,

და დააბნია სამოსელი თვისი განშიშულდა და შეიკრნა მჵარნი, და დაჯდა წარ
ჩინებულთათანა მწუხარედ: და ვითარ იხილეს თათართა, განჰკვირდეს და მს
წრაფლ აუწყეს ნოინთა, ვითარმედ ცოტნე დადიანი მოვიდა ორითა კაცითა,
და განიძარცვა სამოსელი, და შეკრული დაჯდა ქართველთათანა, რამე
თუ კეთილად მეცნიერნი იყვნეს ცოტნესი, რომლისათვის განჰკვირდეს
თათარნი, და წინაშე მათსა მიუწოდეს, და ჰკითხვიდეს მიზეზსა მუნ მისლვი
სა მისისასა, და ამის საქმისა ქმნასა რომელ მან ჰყო:
ხოლო იგი ეტყოდა, ვითარმედ ჩვენ ყოველნი ამად შევკერბით რათა განვაგოთ
ხარაჯა თქვენი, და ბრძანება თქვენი აღვასრულოთ, ესე იყო მიზეზი შეკრები
სა ჩვენისა: აწ თქვენ ძვირის მოქმედად შეგვრაცხენით, და მე ამის ძლით მოვედ წინაშე
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თქვენსა, რათა გამოიკითხოთ, და უკეთუ ღირსი რამე სიკვდილისა გვიქმნიეს მეცა
მათ თანა მოვკდე, და უკეთუ უბრალონი იყვნენ, მეცა უბრალოდ შევირაცხო
და მართალ თქვენს წინაშე, რ~ თვინიერ ჩემსა არა რაჳ უქმნიესთ:
და ვითარ ესმა ესე ცოტნესგან ნოინთა მათ, განჰკვირდეს სათნოებისაგან მისისა
და თქვეს ვინათგან ნათესავნი ქართველთანი ესეოდენ კეთილარიან, და არა ეც
რუებიან ერთი ერთსა, რომე აფხაზეთით მოვიდა კაცი ესე დიდებული, რათა
დადვას სული თვისი მოყვასთა თვისთათვის, და განწირა სული თვისი სიკვდიდ, არა
არს სიცრუე მათ შორის, და ამის ძლით უბრალოდ ვჰპოვებთ. ამისთვის განუ
ტეოთ ყოველნი, და ნურღარა ვჰსჯით: ჰრქვეს ცოტნეს, განდგომილება ვჰგონეთ
თქვენ ქართველთა. და აწ ვინათგან ჰყავ სათნოებაჳ კეთილი, ყოველთა ქა
რთველთა შენ მოგანიჭებთ, და შენდა მონდობილვართ: და განუშვნეს ყო
ველნი ესე წარჩინებულნი, და წავიდეს თვის თჴსად, და წინააღმდგომ იქ
მნეს ურთიერთარს:
მაშინ შეკრბეს თვითოეულნი დიდებულნი თავად ამის სამეფოსანი, რ~ ჰრცხვე
ნოდათ მთავარყოფად მათ ზედა ეგარსლანისი, არა მათგან უგვარიანესისა
კაცისა, ამისთვის შეკრბეს ვარამ გაგელი შანშე, ყვარყვარე ჯაყელი, სარ
გის თმოგველი, კაცი მეცნიერი და ფილოსოფოსი, სურამელი გრიგოლ ქართ
ლისა ერისთავი, თორელი გამრეკელი, ორბელნი, და მრავალნი ერის მთავარ
ნი: და ძიება ყვეს ლაშას ძისა დავითისთვის, რ~ ეუწყათ ვიეთგანმე ვაჭართა,
ვითარმედ ჯერეთ ცოცხალარს, გარნა პყრობილი ჯერეთ ჯურღმულსა
შინა ღრმასა გველთათანა, და ვითარ ჭეშმარიტებით ეუწყათ ესე მთავართა
საქართველოსათა, წარვიდეს ქარმაღან, იოსურს, ბიჩვის, ბიჩვის, და ანგუ
რაგს წინაშე, რ~ ჯერეთ ყაენი არა რომელი მოსრულიყო ამა ქვეყანასა: ა~დ
ესე ზემო ჵსენებულნი ნოინნი გააგებდეს ამა ქვეყანათა: და მოაჵსენნეს ვი
ნათგან მეფე ჩვენი ნარინ დავით წარავლინეთ ყაენს წ~ე, არა უწყით თუ
რა შეემთხვია, დედა მათი რუსუდან გარდაიცვალა, და არღარა არს ნათესავი
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მეფეთა ჩვენთა, და ჩვენ ურთიერთას დაუმორჩილებელვართ, და არა ეგების თუმ
ცა დავემორჩილენით ვისმე უკეთუ არა იყოს ნათესავი მეფეთა: აწ გვასმიეს თუ არს

შვილი მეფისა ჩვენისა ლაშასი, სახელით დავით: რომელი დაუტევა ძმამან დასა თვის
სა რუსუდანს, რათა იგი დაადგინოს მეფედ: ხ~ რუსუდან მეფემან წარავლინა სულ
ტანსთანა საბერძნეთს, რათა წარსწყმიდოს: აწ გვასმიეს ვითარმედ ცოცხალარს
და გველთათანა პატიმრად ჰყავს, და აწ გევედრებით რათა წარავლინოთ ერთი
ვინმე სახელოვანი კაცი, და ჩვენცა თანა წარვყვეთ, და მოვიყუანოთ იგი აქა, და ჰყოთ
ჩვენზედა მეფედ:
და ვითარ ესმათ ნოინთა განჰკვირდეს საქმისა ამისთვის, რომელი ექმნა რუ
სუდან მეფესა, მსწრაფლ წარავლინეს ანგურაგ ელჩად, და თანა წარჰყუეს ვა
რამ გაგელი, და სარგის თმოგველი, და მცირედთა დღეთა მიიწივნეს სულტანსა წ~ე
და აუწყეს, ვ~დ დავითის ძიებად მოსრულვართ, რათა მოგვცე და წარვიყუანოთ იგი:
ხ~ იგი არღარა ჰგონებდა სიცოცხლესა მისსა, და ეტყოდა ვითარმედ, ყრმა დავით წა
რმოევლინა მეფესა ქართველთასა რათა მოვაკლევინო: და მე მაშინვე სიკუდი
ლად მივეც მღვიმესა შინა გველთათანა: აწ არს მიერითგან შვიდი წელი, ვითარ
ღა ეგების ცოცხალყოფაჳ მისი: ხ~ მათ აუწყეს ვითარმედ, ჩვენ წყით სიცოც
ხლე მისი ჯურღმულსა შინა მყოფი გველთათანა: რ~ მას ოდენ ჟამსა სოსნა
მოსრულიყო, და მას ეამბო ვარამ გაგელისა, და მისთანა მყოფთა თავადთათვის სი
ცოცხლე დავითისი:
ხოლო ვითარ ჰსცნა სულტანმან წარავლინა კაცი, და გამოიყუანეს დავით
კნინღა სულიერ მყოფი, რ~ საგონებელიყო უსულოდ რადმე განყინულად, ანუ
მკვდრად უძრავად მხილველთა მიერ ესრეთ უცხო იყო სახილველად, რ~ ფერი
პირისა მისისა დაყვითლებულიყო, და თმანი ვიდრე კოჭამდე შთასრულ, და ფრჩხი
ლნი გრძლად წაზრდილ: იხილეს რა ესე განჰკვირდეს სიცოცხლესა მისსა, თუ
ვითარღა იყო სულიერ: ცრემლეოდეს დიდად ვარამ გაგელი, და სარგის, და სულ
ტანიცა ლმობიერიქმნა: მყის წარიყუანეს აბანოდ, განბანეს და შემოსეს სა
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პატიოდ სამეფოთა სამოსლითა და სამკაულითა: და მოიყუანეს და სხვაცა ფრი
ადნი ნიჭნი და სიმდიდრენი მიანიჭნეს, და ევედრებოდა სულტანი შენდო
ბასა რათა არა იხსენოს ძვირი მისთვის, და ესრეთ წარმოავლინა: და ვითარ მოი
წივნეს საქართველოს, მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი საქართველო
სანი შანშე, და ძე მისი ზაქარია ამირ სპასალარი, კაცი სიკეთითა აღმატებუ
ლი ყვარყვარე ჯაყელი, სურამელი გრიგოლ ქართლისა ერისთავი: ორბელ
ნი, გამრეკელი, შოთა კოპრაი, და ყოველნი მთავარნი, თვინიერ ეგარსლანისა, და
წარვიდეს ნოინთა წინაშე:
ხოლო მათ იხილნეს, და განიხარნეს, არამედ მათ მეფობა ვერ დაუმტკიცეს,
და წარავლინეს დიდსა ყაენს ბითოს წინაშე, და წარჰყვეს შანშეს ძე ზაქა
რია, ვარამის ძე აღბუღა, და სარგის თმოგველი, და წარვიდეს ბითოს წინაშე:
და ვითარ მიიწინნეს კეთილად შეიწყნარნა იგინი ბითო: ხ~ მან შანშეს ძე ზა
ქარია, და ვარამის ძე აღბუღა თვისად დაიმჭირნა, და მეფე დავით მანგუ ყაენს
წინ წარავლინა ყარაყურუმს, და წარჰყვეს თანა სარგის თმოგველი, და სხვა
ნი ვინმე (ბ) მცირედნი (ა) ქართველნი, და მიიწინნეს მანგუ ყაენს წინაშე, რომლისად

მიემცნო რათა განიხილოს და განბჭოს, და ორთაგან რომელსაცა ხვდებოდეს
დავითს და დავითს მეფობა მას დაუმტკიცოს: ხ~ მირაიწინნეს დახვდეს მანგუ ყა
ენსთანა ნარინ დავით მეფე, ათაბაგი ავაგ, სურამელი, გამრეკელი, ამირეჯიბი
ბეშქენ, და ესრეთ მრავალჟამ იყოფოდენ ხატაეთს, და ყარაყურუმს:
მაშინ ინებეს თათართა ნოინთა რ~ლნი საქართველოს იყუნეს, რათა მათ
წინაშე მიიყუანონ სულტანი ყიასდინ, და მოუწოდეს ელჩთა, და მსწრაფლ
წარავლინეს: მაშინ ვერღარა ურჩ ექმნა ყიასდინ, ა~დ წარმოემართა დიდითა
სიმდიდრითა თჴსითა, და მოიწია წინაშე ნოინთა, ვითარ იხილეს ნოინთა სულ
ტანი სიმდიდრითა უზომოთა და განსაკრთომელითა, ინებეს მისიცა წარვლენა
ყაენს ბათოსთანა, და წარავლინეს იგიცა, და თუ სადა ვინ იყო ჵელმწიფე დამო
რჩილებული მათი, ბათოსთანა წარვლენდიან, და ბითო მანგუ ყაენსათანა
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წარავლენდის, ვითარ ესე სულტანიცა ყიასდინ წარავლინა მანგუ ყაენსა
თანა: და იყოფოდეს ორნი ესე ულუ დავით, და ნარინ დავით. და მი
ვიდა საბერძნეთისა სულტანი ყიასდინცა. და ხლათისა სულტანი მუნ ი
ყო, და ავაგ ათაბაგი: და იყვნეს მანგუ ყაენს წინაშე ხატაეთს, და ყარაყურუ
მს ხუთისა წლისა ჟამნი: და ამათ ჟამთა შინა იქმნა საქმე ესე, რ~ მანგუ ყა
ენს ორნი ძენი ესხნეს, უხუცესისა სახელი ყუბულყაენ, და უმრწემესისა
ულო, და ეჯნობითაცა უჵმობდეს: ამან ყაენმა მანგუ განაჩინა ყაენად პი
რმშო ძე თვისი ყუბულყაენ, და უბრძანა ლაშქრობა დასავლეთით კერძო
დასავლეთისა, რომელ არს ბაღდადი, და ეგჴპტისა, და ყოვლისა დასავლეთისა კე
რძოთა: ხ~ ულოს უბრძანა წარსლვა ინდოეთს დიდითა ლაშქრითა: გარნა ორ
თავე მათ ძნელად აღუჩნდათ ყუბულს დასავლეთის კერძო, და ულოს ინდოეთის
კერძ: მაშინ ევედრა ულო ძმასა თვისსა ყუბულს, რათა ინდოეთის
კერძ იგი წარვიდეს, და დასავლეთის კერძო თვით წარავლინოს, და ესრეთ განს
ცვალონ ლაშქრობა, და მოახსენეს მანგუს მამასა მათსა სალაშქროსა განცვა
ლება, რომელსა ნება ჰსცა მანცა, და მოუწოდა ძესა თვისსა ულოს, და მისცა
ლაშქარი ექვსი ბევრი მჵედარი დედაწულითა მათითა ბარგითა და ხვასტაგითა.
და განაჩინა მჵედართ მთავრად რომელსა იგინი ნოინობით უჵმობდეს, და აწ ბეგ
ლარბეგ ეწოდების, სახელით ელგა ნოინი, ნათესავით ჯალარი, კაცი პა
ტიოსანი, და სათნოებიანი, და სამართლისა მოქმედი, ამას მოსცა მჵედარი ათი
ათასი სახლითა დადედაწულითა, და წარვიდა ულო, და მჵედართ მთავარი მის ელ
გა ნოინი: გამოვლეს ერანი, თურანი, და ჯიონი, მოვიდეს ხვარასანს, ე
რაყს, და მოიწივნეს ალმუთს, და ვითარ მოადგეს ბრძოლად ალმუთს: მოკ~და
ყაენი მანგუ. და დასვეს მამისა მისისასა ტახტსა ზედა შჴლი მისი ყუბულ, ყაე
ნად, რ~ თვით მამასა მისსა მისთვის დაეგდო ყაენობა: და დარჩეს ესე ზემო
ჵსენებულნი ჵელმწიფენი დავით და დავით ყარაყურუმს უცალოებისაგან
თათართასა: და ულო მოვიდა ადარბადაგანს ლაშქრითა სამოცი ათასითა:
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და ვითარცა ჰსცნეს ნოინთა ქარმაღან, იოსურ, ბიჩვის, და ანგურაგ, წარე
მართნეს მიგებებად ულოსა, და თანა წარიტანნეს ყოველნი წარჩინებულ

ნი საქართველოსანი, და უმეტეს ეგარსლან რომელსა უმეტეს მეფისა მორჩი
ლობდეს ყოველნი წარჩინე ბულნი საქართველოსანი: მივიდეს ულოს წინაშე იხილ
ნა, და კეთილად შეიწყნარნა პატივითა, და აამჵერნა მათთანავე ბრძოლად, და
უბრძანა რომელსამე ელდაჩად რომელარს მეჵრმლე, და რომელსა არტყია ჵრმალი
და კარსა ზედა დგას ედვაჩად, და რომელსამე სუქურჩად, რომელსა საგრილობელი
აქვს შესაკეცელი, და გასაშლელი მრგვალი მაღალსა ხესა ზედა, ვ~ა ბუნსა
დროშისასა განრთხმულიყვის, და მით ყაენის თავსა ზედა უგრილობდიან, და თუ არ
ყაენისა ნათესავი სხვა არავინ ღირსიყო სექურითა დაჩრდილებად: და სხვანი ყაფჩა
ჩად, რომელთა აქვნდა ტანისამოსი, და ბაშმაყანი: და ზოგნი კარის მეკრედ და ევ
ჩად: და ზოგნი ყორჩად რომელთა ქონდა მშვილდნი და ქარქაშნი: ესე ვითარითა
უშვერითა პატივითა პატივჰსცა ყაენმა, დიდთა ამათ მთავართა საქართველოსათა:
და წარმოვიდეს და მოვიდეს ადგილსა მას რომელსა ეწოდების ალატაღი: და მოვიდეს
ყოველნი მორჩილნი მათნი ყაენს წინაშე, და დაჯდა ტახტსა ზედა საჵელმწიფოსა
და დალოცეს წესისაებრ მათისა:
აქა იწყო ყაენობა ულო, რ~ პირველ მათ ოთხთა ნოინთა მიერ განეგებოდა ქვეყანა
საბრძანებელისა მათისა, პირველად რომგვარი, რომელარს ხორასანი, ერაყი, ადარ
ბადაგანი, მოვაკანი, ბარდავი, შარვანი, საქართველო, ყოველი ხლათი, და სა
ბერძნეთი დიდი ვიდრე ასიადმდე: ამა ოთხთა ნოინთა მიერ განეგებოდა
და მათი საურავი იყვის, რომელთა თუმოჩიანობით უჵმობდეს, ვ~ა ძველ ოდესმე
იონთა ქვეყანასა, და ჰრომს გააგებდეს ოთხნი ჴპატოსნი: და ვინათგან მოიწია
ულო, დაუწყო საურავად ქვეყანათა, და განაგებდა წესთა ყაენობისათა აღს
რულებად: მათვე ჟამთა წარმოვლინეს სხვათაცა ყაენთა შვილნი
მათნი, რომელთა ქოუნ უწოდიან ბითო ვიდრემე ტუთარ, და ჩაღათ ნოი
ნის შვილმან უშან ყული, და თულის ნათესავისაგან, ბოლღარათა ქვეყანა მათი
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წილხდომითა ყაენის შვილთა დაიპყრან, და ხარაჯასა იგინი აიღებდენ: და უ
ქუთ ყაენის შვილის შვილი ყუბულყაენის ძმა ულო აქა დაჯდა პირველ მო
სრული: და ვითარ იხილნა ულო სამნი ესე ზემო ჵსენებულნი ქოუნნი შეიწ
ყნარნა, და მისცა ქვეყანა ხუედრი მათი: და ესრეთ მშვიდობით იყოფოდა ქვეყანა
ესე, და საყდრისა შესავალნი მცხეთა, და სხვანი მონასტერნი: და მისი მიმდგომი
სოფელნი, და ქვეყანანი არავისგან იცვებოდეს: რ~ წარჩინებულნი ამის სამეფო
სანი თვისისა ქვეყანისათვის ზრუნვიდეს:
ამისთვის წარვიდა ულოს წინაშე კ~ზი ნიკ~ზ: კაცი სულითა მხილველი: მობა
ძავი ანგელოსთა: და მრავალთა მოღვაწებათა შინა საკვირველი, მართლმადიდებ
ელი, ძლიერი, და თვალ უხვავად მამხილებელი მეფეთა და მთავართა: რ~ იყო
ცა უმანკო, და არავის თუალახვნის: იხილარა ყაენმა, განკვირდა წესსა, და ხილ
ვასა შესახედავისა მისისასა: რ~ არა მეცნიერ იყო ნათესავსა ქრისტეანეთასა
თვინიერ არქვანთა: და პატივსცა პატივითა დიდითა, და დაუწერეს იერილაყი,
რომელარს წიგნი შეწყალებისა, და მოსცეს შინა, და შეუქმნეს ჯვარნი ოქრო
სანი, და შეუმკვნა თვალთა მიერ, და მარგარიტთა: და უბოძა ერთი თვით კ~ზსა,
ერთი მოძღვარსა ვარძიისასა, რომელი თანა ჰყვა კ~ზსა, და არგანიცა იგი ოქროთა

შემკული მოანიჭა კ~ზსა ოდენ ჯვარიანიიგიცა: და ესრეთ პატივითა წარმოავ
ლინეს, და დაიცვნა ყოველნი ეკლესიანი, და მონასტერნი მოწყალებითა ღ~ისა
თა: ხ~ იყვნეს ორნივე დავით, და დავით ყუბულ ყაენს წინაშე ყა
რაყურუმს, და იურვოდეს ორნივე მეფობასა, არამედ სარგის თმოგველი ძლიე
რად წინა აღუდგებოდა თვით ნარინ დავითს, და რომელნი მის წინაშე მყოფნი იყვნ
ეს თანა ზრდილნი მისნი: რ~ ეტყოდეს არა ჯერარს რათამცა ნაშობმან დედა
კაცისამან დაიპყრას მეფობა, და არა ძემან თვით მპყრობელისა მეფისა მამა კა
ცისამან: ხ~ იგინი მიუგებდეს, ვ~დ ნარინ დავით დაღათუ დედაკაცისა ნაშობი
იყო, არამედ მეფევე იყო რუსუდან გვირგვინოსანი ძმისა მისისა გიორგისაგან
დატევებული, და მეფისავე ძე არს ნარინ დავით: და ვითარ განგრძელდა მათ შ~ს
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ცილობა, მაშინ ავაგ ათაბაგი წარმოავლინეს, და მისცეს იერლაყი შეწყა
ლებისა, და ქალი ქმნულ კეთილი ნათესავი მეფეთა სახელით ესლომ, და
ელჩი ულო ყაენსთანა, რათა კეთილად შეიწყნაროს ავაგ, და ესრეთ მოიწია
ულო ყაენს წინაშე: ხ~ მან პატივით შეიტკბო და წარმოავლინა საქართველო
სა მამულსა თვისსა: და ვითარ ჰსცნეს ქართველთა მოსვლა ავაგ ამირ
სპასალარისა, წინა მიეგებნეს ყოველნი მთავარნი და წარჩინებულნი, თვით
შანშე, და ეგარსლან, რომელსა კნინღა სახელი მეფობისა ეპყრა. და ვითარცა
მიიახლა ავაგ ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდაჵდომასა ეგარსლანისაგან, და ეგრე
ხილვად. ხ~ იგი დიდად განლაღებული იყო, და არა ინება პატივით ხილვა
და ამბორის ყოფად ავაგისა, და ვითარ იხილა ავაგ განძვინდა, და თავსა მათრა
ხითა უხეთქნა, და უბრძანა მას ქვეშე დაწესებულთა, რათა ცხენისაგან უ
პატიოდ დაამჵვან ქვეყანად, რომელიცა ჰყვეს ეგრეთ, და პატივისაგან უპა
ტიო ყვეს, და განძრცვილი განაძეს, და მიერითგან უპატიო იქმნა და საცინელ
და ესრეთ განაგდეს შანშე, და ავაგ, და თავადთა საქართველოსათა:
ხოლო ჩვენ პირველივე სიტყუა მოვიხსენოთ: და ვითარ ცილობა იყო მეფეთა შორის,
და არა რომელსა გაუჩინა მეფობა ყუბულყაენ თუ რომლისა იყო მეფობა: ამისთვის დაშთეს მრავალთა წელთა ყარაყურუმს: ხ~ სულტანი ყიასდინ, და
ხლათელი წარმოავლინეს ავაგსავეთანა, და მივიდეს სახლად მათდავე სამეფოდ:
და ვითარ განგრძელდა ყოფა მათი ყარაყურუმს და ხატაეთს, ორთავე მეფეთა: მაშინ
ინება ყუბულყაენმა, და წარმოავლინნა ორნივე მეფენი ძმასა მისსა ულოს
ყაენსთანა, და მიუმცნო ესრეთ, რათა უკეთუ სთნდეს ორთავე მისცეს მეფობა
რომელ ჰყოცა ულო უკანასკნელ, და ესრეთ მოიწინნეს ულოს წ~ე, რომელნი იხილნა
რა
კეთილად შეიწყნარა: და ვითარ დაჰყვეს მცირედი ჟამი ულოს ყაენს წ~ე, ორთავე
მეფობა დაუმტკიცა. და მისცა ყოველი სამეფო მათი, და წარმოავლინნა ქართლს:
და ვითარ ესმა ქართველთა მოსვლა მეფეთა მათთა უზომოთა სიხარულითა აღვსე
ბულნი, წინა მიეგებნეს, ალატაღს იმერნი, და ამერნი წარჩინებულნი: და იყო
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სიხარული და მადლობა ღ~თისა მიუთხრობელი, და შემოვიდეს ტფილისს სიხა
რულითა დიდითა, და შეკრბეს კ~ზისათანა ყოველნი ეპისკოპოსნი, და ყოველნი

მთავარნი, და ერისთავნი, და დასხდეს ტახტსა მამათა მათთასა ტფილისსა, დავით,
და
დავით ორნივე: K~ეს აქეთ: ÉSM:
Mესამეოცდა ორე მეფენი, დავით ძე მეფის ლაშა გიორგისა: და დავით
ძე მეფის რუსუდანისა ბაგრატოანნი:
X~ დასხდესრა მეფედ ორნივე დავით და დავით. იყუნეს მოყუარულ ერთმანეთი
სა ესრეთ, რ~ მრავალი სიგელი იპოვების. და მეცა მინახავს რომელ სიგლისა
თავსა სწერიან: Mეფენი ბაგრატოანნი ნებითა ღ~თისათა დავით და დავით: და ჵელი
ცა ორთავესი ჰრთავს ჩემ დავითისგან მტკიცეა: და ჩემ დავითისგანცა მტკი
ცეა: ხ~ დასხდეს ორნივემეფედ, ვითარ ვსთქუ, რომლისათვის საეჭველ იქმნა შანშეს
გან ლაშას ძისა დავითის სიყუარული, და ავაგისგან რუსუდანის ძისა დავითის მიმ
დგომობა: გარნა ვერ განაცხადებდეს: რ~ ორნივე დავით და დავით სიყუარულსა უ
რთიერთრსა ზედა ეგნეს, და არარას წინა აღუდგებოდეს ერთმანერთსა: და ეს
რეთ ჰმსახურებდეს ულო ყაენს, და ხარკსა მისცემდეს, და ჰმონებდეს:
ხოლო უპირატესი პატივი, და ზემო ჯდომა ლაშას ძესა დავითს ეპყრა, ლაშას ძეობისა
თვის, და უხუცესცა იყო: გარნა ვინათგან თათარნი არა დამშვიდნებოდეს ყო
ველთა ნათესავთა სრვად და ოჵრებად: და თანა მბრძოლად აქვნდეს ქართველნი წყო
ბათა შინა სიმჵნისა მათისათვის: ამისთჴს დიდსა ჭირსა შინა იყუნეს მეფენი, და
ყოველნი მთავარნი. დაუცხრომელად ჰბრძოდეს ურჩთა, და უმეტეს ალმუთს მყოფ
თა: რ~ შვიდისა წლისა ჟამთა განგრძელდა ბრძოლისა ყოფა მათი: ამისთვის წარავ
ლინა ულოცა ნოინი, და მათთანა ძე გიორგისი დავით ქართველთა სპითა რათა ჰბ
რძოდეს ალმუთს: ხ~ იგინი ამისნი მცნობელნი, და მრავალთა ომთა მიერ შეიწრე
ბულნი ყოვლისა ღონისა ძიებისაგან უღონო ქმნილნი ივლტოდეს ეგვიპტედ რო
მელარს მისრი: რ~ აღიღეს დედაწული ხვასტაგი, და ყოველი სიმდიდრე მათი, და მუნ
დაამკვიდრნა სულტანმან მისრისამან: და აწ რომელ მულიდნი მისრეთით გა მოვლენ,
1-26 სტრ., 405
იგივე ალმუთელნი არიან მუნ დამკვიდრებულნი:
და ესრეთრა ჵელთიგდო ულო* ალმუთი, და ყოველი ხვარასანი, ინება ამჵედრება ყო
ველთა ნათესავთა ურჩთა თვისთა, და მოსრვიდა კაცთა ესეოდენ რომელ ათორმეტი
დღე ოდენ ერთსა სადგურსა ზედა ვერ დაყჰვიან: ამისთვის რომე მოკლულითა კა
ცითა აყროლდის ადგილი იგი რომელსაცა ზედა დგას: ხ~ უმეტეს სპათა მოსწყ
ვედდის, რ~ საძაგელ უჩნდის სჯული ყოველთა მათ მუსულმანთა:
ხოლო ამასთანა აქვნდა სამართალი განმკითხველობისა, და ამას ულოს ყაენსთა
ნა იყუნიან მარადის მეფენი ორნივე დავით და დავით: ხ~ იყო ესე ლაშას ძე დავით ტა
ნითა დიდ და ახოვან, და სხვილ, და მოისარი მაგრითა მშვილდითა, უმანკო, წრფელი,
და
მალე მრწმუნებელი, და შემდობელ ბოროტისმყოფთა: და რუსუდანის ძე და
ვით იყო ტანითა ზომიერ და თხელ. ფერითა ჰაეროვან, და შვენიერ, და თმითა თხელ,
ფერჵითა მალე მონადირე, რჩეული და კეთილად მსროლელი ნადირთა: ენა ტკბილ
და სიტყუიერ: უხვი და მდაბალი ცხენსა ზედა მჵნე, და ლაშქრობათა შინა გამგონე
და სამართლის მოქმედი, და უმეტესობის მოღვაწე, ესენი უმეტესსა ჟამსა ულოს

ყაენს წ~ე იყუნიან: ხ~ ულო ლაშას ძისა დავითის უმეტეს მოყუარულ იყო
და რუსუდანის ძის დავითის მოძულე:
ხოლო ვითარ იყო რუსუდანის ძე ალტაღს ულოს წ~ე, შეიპყრეს, და
წარმოავლინეს საზამთროსა ადგილსა მათსა ბარდავს, და ვითარ მოიწივნეს ნახჭევა
ნს მიერ წარივლტოდა DAVIT რუსუდანის ძე ორითა ოდენ კაცითა,
რომელი იყო გურკლელი ამირეჯიბი, და სურამელი ბეგა, რომელსა თათარნი
სალინბეგობით უჵმობდეს: ესე იგი, კარგი ბეგაჳ, და წარვიდა აფხაზეთს: და
მას ჟ~ა ლაშას ძე მეფე დავით ტფილის იყოფოდა:
და ვითარ მოიწია ნარინ დავით ქვეყანად ავაგ ათაბაგისა შეურაცხითა შესამოს
ლითა, იხილა იგი მომავალი ნადირობას მყო ფმან სუმბატ ორბელმან, რომე
ლი მოწყვედასა მას ორბელთასა მეფისა მიერ ლტოლვილი წარსრულ იყო
ნახჭევანს სახელით ლიპარიტ: ესე მიიწია ქვეყანად ელიგუმისად: ხ~ ელიგუმ რა
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იხილა ლიპარიტ ორბელი სიძედ შეიყუანა, და ასული თვისი აქორწინა: რო
მელმან უშვნა ორნი ძენი, რომელსა უწოდეს ერთსა ელიგუმ, და ერთსა სუმ
ბატ, და შვილად მიიყუანა ელიგუმ * სუმბატ: ამის სუმბატის შვილის შვილი
სუმბატ შეემთხვია დავითს, და წარიყუანა სახლად თვისად:
ხოლო დავით ევედრებოდა სუმბატს, რათა არა განაცხადოს, და წარავლინოს აფ
ხაზეთს, და თვალიცა იგი სახელოვანი მისცნა რომელი წარეტანებინა დედასა მა
თსა რესუდანს: და მან წარმოავლინა უნდოთავე შესამოსლითა შიშისათვის თათარ
თასა: და მოიწია თორს ლიპარიტ თორელისასა, რომელსა დევის ყურცა ეწოდებოდა,
და მან უძღვნა ცხენნი, და შესამოსელნი, და წარჰყუა ქუთათის: ხ~ ვითარ ცნეს
აფხაზთა, სვანთა, დადიანთა, ბედიანმა, რაჭისერისთავმა, და სრულად ლიხთ ი
მერთა: შემოკრბეს სიხარულითა დიდითა, და მეფე ჰყვეს დავით რუსუდანის ძე
აფხაზთა ვ~ე ლიხთამდე:
აქა შინა შეიქმნა სამეფოჳ ესე ორ სამთავროდ: გარნა ეგრეთცა იყუნეს სიყუა
რულსა ზედა ერთმანერთისასა დავით, და დავით: და დარჩა ლიხთ აქათი ლაშას
ძესა დავითს: და ლიხთ იმერი რუსუდანის ძესა, და მოიწყო ყოველი ქვეყანა: და მოი
გო სიმდიდრე უზომო ლაშას ძემან: და წარმართა სახლი თვისი სამეფო კეთილად,
და ჰმონებდა ულო ყაენსა:
მაშინ წარმოავლინა ელჩი დიდმან ყაენმა ბითო, რომელსა ეპყრა ყივჩაყეთი, და
ოვსეთი, ხაზარეთი, რუსეთი და ბორღალეთი, ვიდრე სერფთამდე, დარუბანდა
მდე, და ხატაეთამდე: და მოუწოდა მეფესა დავითს: მაშინ წარვიდა წინაშე ბათო
სა მეფე დავით ნიჭითა უზომოთა: და დაუტევა განმგებელად სახლისა სამეფო
სა დედოფალი, ჯიგდახათუნ: და მესტუმრე ჯიქური: რ~ ესე ჯიქური იყო
ერთგული მეფეთა უმეტეს ყოველთა კაცთა, რ~ ჟამსა შინა ამისსა სრულიად
სამეფოსა შინა მპარავი, და ავაზაკი არა იპოვებოდა, და თუ სადა გამოჩნდის ძე
ლსა ჩამოჰკიდიან, და სხვისა არარასა ნიჭისა მქონებელი:
ხოლო ესე განდიდნა მეფისა დავითის მიერ დიდად ერთგულობისათვის: და
ჵელთუდვა
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სამეფოსა, და სახლისა თვისისა განგება დაუტევა ტფილისს დედოფალს წინა
შე, რომელმან აღაშენა ისანთა პალატი განგებითა დიდითა, და ფხოელნი მო
ხარკე, და მეჯორე ჰყუნა კაცნი იგი მჵეცის ბუნებანი, და წარვიდა წინაშე
ბითოსა მეფე: ხ~ მან პატივით შეიწყნარა, და ყოველი სათხოველი აღუს
რულა: და იყოფოდა მეფე წ~ე ბითოსა ჟამთა მრავალთა, და თვითოეული თე
მის თემისა ადგილი თვითოეულსა კაცსა შეჰვედრის, რომლისათვის კახეთიცა
პანკელსა თორღუას შევედრა, და ამცნო რათა ბრძანებასა დედოფლისასა
ერჩდეს: ხ~ ჰგონა თორღუამან არღარა მოსვლა მეფისა, უკუდგა პანკის ცი
ხესა, და თვისად დაიმჭირა კახეთი, და არღარა ჰმორჩილებდა დედოფალსა, და
არცა მესტუმრესა ჯიქურსა:
მაშინ შეიწყალა ყაენმან ბითო, დავით მეფეჳ, და მოსცა სუქური საჩრდილო
ბელი, რომელი სხვასა არავის აქვნდის თვინიერ ყაენთა, და ნათესავთა მათსა,
და მოუმცნო ულოს, რათა თვინიერ ულოსისა ნოინისაგან კიდე ურდოსა
შესლვასა მეფის ზედათ არავინ დადგებოდის: რ~ ესე იყო წესი თათართა, რ~ლ
ყაენს წინ ვერვინ დაჯდებოდის, არცა პურისა ჭამასა შ~ა: ესრეთ პატივსცა
მეფესა, და წარმოავლინა ქართლად სამეფოდ, და ვითარ მოიწია ჲერეთს, მიეგებნეს
ყოველნი წარჩინებულნი სამეფოსა მისისანი:
ხოლო თორღუა შეშინებული უკუდგა პანკისს: ხ~ დავით მოიწია ტფილისს.
და იყო სიხარული ყოველთა ამის სამეფოსათა: ხ~ თორღუას მო
უწოდა მეფემან, და არა მოვიდა კარად მეფისა, ა~დ უკუდგა შიშსათვის, მრა
ვალგზის მოუწოდა: ა~დ ვერ ეძლო გულპყრობაჳ მოსლვად: მაშინ განზრახვისა
მიერ ჯიქურისა წარვიდა ხორნაბუჯელი, და მივიდა თორღუას სახლსა, რათა
მას მიენდოს ფიცითა მტკიცითა: ხ~ თორღუამან ჰრქვა ესრეთ, წარვალ ალავერ
დს წმიდის გიორგის წინაშე მუნ შემომფიცე, და მიმინდევ მის წ~ე, და წარვიდეს
ორნივე: ხ~ თორღუა გამოება ფესვსა სამოსლისა ალავერდის მთავარ მოწა
მისასა, და მივიდა ხორნაბუჯელი შეჰფიცა, და გამოჵსნა ფესვსა სამოსლისასა:
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ხ~ თორღუამან ჰრქვა, რა იგი ჰყო ჩემ ზედა ამან წმიდამან გიორგიმ გიყოს შენ,
რ~ მარტო ვარ, და სიკვდილითა ჩემითა უმკვიდრო იქმნების მამული ჩემი: ეგრე
თვე უმკვიდრო ჰ წმიდამან ამან მთავარმოწამემან სახლი შენი: და წარმოიყუანა
ხორნაბუჯელმან ფიცთა მტკიცეთა მიერ შეკრულმან: და მოიყუანა ტაბაჵმელსა,
და შეურაცხყო აღთქმა იგი ფიცისა დიდისა: და შეიპყრა ჯიქურმან განზრახვითა
დედოფლისათა თვინიერ მეფისა ცნობისა, და წარიყუანეს კლდე კართა, და მუნით
გარდამოაგდეს: ხოლო ვითარ მიეგო ბოროტი ხორნაბუჯელსა ალავე
რდისა მთავარმოწამისა აღთქმისა და ფიცისა დავიწყებისათვის იხილეთ, რ~ ესვა
შვილი ხორნაბუჯელსა სახელით შალვაჳ სიკეთე აღმატებული: ამას შალვას
ესხნეს შვილნი მრავალნი, და მყის დაიჵოცნეს და ამოსწყდეს, და ეგრეთ ბერი
ხორნაბუ
ჯელი მოკვდა მწუხარებითა, რ~ ვ~ა თორღუას ეგრეთ ჰხედავთ უმკვიდრობასა სახლი
სა მისისასა. და დარჩა შვილი ერთი სახელით შალვა, რომელი უკანასკნელ თათარ
თა მიერ მოიკლა, და უმკვიდრო იქმნა სახლი მისი, და ესრეთ შურიგო ალავერდი

სა მთავარმოწამემან: და ვითარ მოიღო დავით მეფემან სამეფო თვისი, წა
რვიდა ულოს ყაენს წ~ე ძღვნითა და ნიჭითა დიდითა, რომელი იხილარა ულო
ყაენმა, პატივით შეიწყნარა, და ნოინთათანა დააწესა დგომად და ჯდომად, და იარა
ღუჩად, რომელარს განმკითხველობაჳ და ბჭობაჳ: ამათ ჟამთა ინება ულო ყაენმა
ნ ამჵედრება ბაბილოვანს ზედა, რომელარს ბაღდადი: და ჵელმწიფესა ბაბილო
ვნელთასა ხალიფას ზედა, და მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა, და წარემართა
ბაღდადს ბრძოლისა ყოფად ხალიფასა: და ვითარცა მივიდა ქვეყანასა ბაბილოვ
ნელთასა, ვერ წინააღუდგა ხალიფა, ა~დ შეივლტოდა ბაღდადს: ხ~ ყაენი გარე
მოადგა. და მოიცვა იგი ერთკერძო, ერთ კერძო თვით ყაენი მოადგა წყალს აქათ.
და წყალს იქით ელგან ნოინი, და ერთ კერძო დავით მეფე, რ~ მის წინაშე იყუნიან
ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი: და ვითარ ჰბრძოდეს ძლიერად არა მრა
ვალდღე: ა~დ ათორმეტდღე აღიღეს ბაღდადი, რ~ მეფემან დავით უბრძანა
ლაშქართა მისთა, რათა ზღუდე შესთხარონ ქვე კერძოჳ, რომელთაცა ყვეს
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ეგრეთ, შეთხარეს და შიგნით შევიდეს ქართველნი, და იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი, და მოსრვიდეს სპათა ბაღდადელთა, რ~ შიში ფრიადი აქვნდათ სპარსთა
ქართველთაგან. ესრეთ განუხვნეს კარნი ქართველთა, და შეიყუანნეს თა
თარნი ქალაქად: ხოლო ამისი მცნობელი ხალიფა ივლტო
და ნავითა წყალსა მას ზედა, რომელი ქალაქსა შუა დის: და ვითარცა იხი
ლა ელგონ ნოინმან რომელი იყო წყალსა იმიერ კერძო მოუჵდა, და ვერ
ღარა ეძლო სივლტოლად, ა~დ უკუნიქცა პალატად თვისად: და ესრეთ ადვი
ლადრა ჵელთიგდეს სახელგანთქმული იგი ქალაქი ბაბილოვანი: ვინმე
მიუთხრნეს განსაცდელნი და განცდათა ჭირნი მწარენი რომელ მოიწინ
ეს ბაღდადსა ზედა, რ~ მოსრნეს პირითა მახვილისათა ესრეთ რომელ არა ი
ყო რიცხვი, და სავსე იყვნეს ფოლოცი, უბანნი და სახლნი მოკლულითა კაცი
თა: ხ~ სიმდიდრისა და ალაფისა მაშინ პოვნილთა ვინმე მიუთხრნეს, რ~ აღი
ვსნეს თათარნი და ქართველნი ოქროთა, ვეცხლითა, თვალითა, მარგა
ლიტითა, ლარითა და შესამოსლითა პატიოსნითა, სამსახურებელითა
ჭურჭლისა ოქროსა და ვეცხლისათა, რომელ არავინ აიღებდა თვინიერ
ოქროსა და ვეცხლისა თვალთა და მარგარიტთა, ლართა და შესამოსელთა
გან კიდე, და სხვანი ჭურჭელნი ჩინით და ქაშანით მოხმულნი, და მუნ
შექმნილნი სპილენძი, და რკინა უპატიოდ მიმოდაიბნეოდა და ილეწებოდა:
რ~ ესრეთ აღივსნეს ლაშქარნი, რომელ უნაგირნი და ყოველნი შეურაცხნი
რაჳცა სამსახურებელნი თვალითა მარგალიტითა, და წითლითა ოქ
როთა განტენიან: და ზოგთა ჵრმალი ვადისპირსა მოსტეხიან, და ქარქაში ო
ქროთა განტენიან. და ზედა ვადა ჩააგნიან: ზოგთა მკვდარი კაცი ბაღდადელი
გამოწლიან, დაოქროთა თვალითა, და მარგარიტითა განტენიან, და ვითარცა
თვისი მკვდარი განიყუანიან გარეშე ქალაქისა, და ესრეთრა აოჵრებდეს,
ჰჵოცდეს, და ტყვე ჰყოფდეს: მიიწინეს პალატად ხალიფასა, და ძენი მისნი, ცო
ლნი, ყოველი სიმდიდრე მისი განსაკირვებელი, და მოიყუანეს ხალიფა წ~ე
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ულოსა: და ვითარცა წარადგინეს წინაშე მისსა, ეტყოდეს რათა თაყუანისცეს
ყაენსა, ხ~ მან არა თავსიდვა, ა~დ დადგა და ეტყოდა, ჵელმწიფე ვარ თვით მპყ
რობელი, და მონებასა ქვეშე არავისა მყოფი, და უკეთუ განმიტეო დაგემორჩილები,
და უკეთუ არა განმიტეო არავისსსა მონებასა ქვეშე მოვკდები:
ხოლო იგინი აიძულებდეს თაყუანისცემად, გამოუჵუნიან ფერჵნი, და იგი პირ
აღმართ დაეცის: და ვითარ არა თავსიდვა, ბრძანა განყუანება გარე, და წარავლი
ნა ელგა ნოინი, რათა მოკლან ხალიფა, და შვილნი მისნი: და ჰრქვა ხალიფას, ყა
ენმა შეგიწყალა: და იგი მხიარულითა ეტყოდა პირითა, ვითარ შემიწყალებს,
განმიტეობსა და ბაბილოვანსავე მომცემს: ხ~ ელ გონ ჰრქვა, არა, ა~დ ყაენი
თვით მისითა ჵრმლითა, და ჵელითა მოგაკვდინებს: და ყაენის შვილი აბაღა,
შენთა შვილთა მოჰკლავს: ხ~ ხალიფა განკვირვებული ეტყოდა: უკეთუ მომ
კლავთ. გენებოს ძაღლმან, და გენებოს თუ კაცმან მომკლას: და ესრეთ მოიკლა
ხალიფა ყოვლით სახლეულით მისითურთ: და შეიწყალნეს სხვანი დაშთო
მილნი ბაღდადელნი: და კ~დ აღშენება ინება, და დაყარნა შანაშნი: და ესრეთ სა
ვსენი ტყუითა, და ალაფითა მივიდეს სადგურად მათდა მიუთხრობელითა სიმ
დიდრითა: ამათ ჟამთა შინა იქმნა ესეცა, რ~ ყაენმა ბითო
რომელი უდიდესიყო ყოველთა ყაენთა, ინება განსწორება, და აღთვალვა
ყოვლისა ქვეყანისა: და ჰპოვა ვინმე კაცი ნათესავით ოირიდი, სახელით არღუნ
სამართლის მოქმედი, და ფრიად მართლის მეტყველი: ღრმად გამგონი. და გან
მზრახი რჩეული: ესე წარავლინა ყოველსა საბრძანებელსა მას მისსა, რუ
სეთს, ხაზარეთს, ოვსეთს, ყივჩაყეთს, ვიდრე ბნელეთამდე: და აღმოსავლეთს
ვიდრე ჩრდილოეთამდე, და ხატაეთამდე: რათა აღუთვალოს, და განაჩინოს მჵე
დარი და მეომარი ლაშქრად განმავალი ნოინთათანა დიდთა, და მცირეთა: ღირსები
საებრ მათისა ულუფაჳ: რომელარს ძღვენი მიმავალთა გზად: და ქირა ცხე
ნისა და საპალნისა: და ვითარ განაჩინა და განაგო არღუნმან საბრძანებელსა ბი
თო ყაენისასა, მიერ წარავლინა ყარაყურუმს ყუბულყაენს წ~ე: რათა
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მანცა ესრეთ განაჩინოს ჵელსა ქვეშე არღუნისასა, და მირაიწია ყუბულ ყა
ენს წ~ე, რათა მანცა ესრეთ განაჩინოს ჵელსა ქვეშე არღნისასა: და მირაიწია
ყბლყაენს ინება მანცა ესრეთ ქმნად, და წარავლინა იგივე არღუნ
განგებად საბრძანებელისა მათისა: და განუწესა იგივე წესი, და მივიდა ტახტსა
ჩაღათასსა, და უშანს წ~ე თურანს, და განაწესა და განაგო მანდაური ყოველი, და გამო
ვლო ჯიონი, და მოვიდა ხვარასანს ერაყს, და ყოველსა რომ გვარსა, და განაგო
ესრეთვე
და მოიწია ყაენს ულოს წინაშე, და მანცა პატივით შეიწყნარა, და წარავლინა სა
ქართველოსა მეფესა დავითს წინაშე, და საბერძნეთად, და ყოველსა საბრძანებელ
სა მისსა ზედა განაჩინა აღწერად და განგებად:
და ვითარცა მოიწია საქართველოსა, დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყოველნი მკუიდრ
ნი ამის სამეფოსანი: და იწყეს აღწერად კაცთაგან და პირუტყვთამდე, ყანით
ვენაჵთამდე, წალკოტით ბოსტნამდე, და ცხრასა გლეხსა სრულისა მიწისა

მქონებელსა ერთი ლაშქარს წარმავალი კაცი შეაგდიან: და გამოჵდა სამეფოსა
გან დავითისა ცხრა დუმანი მჵედარი თათართათანა წარმავალი, რომელ არს
ცხრა ბევრი, და განაწესეს ძღვენი სოფლისაგან ათასისა მჵედრისა მთავარსა კრა
ვი ერთი, და დრაჰკანი ერთი: ხ~ ბევრისა მთავარსა ცხოვარი ერთი, და დრაჰკანი
ორი: და მიზდი ცხენისა თეთრი სამი დღისა ერთისა, და ესრეთ განუწესა, და
წარვიდა საბერძნეთს, და ბაღდადს, და ყოველგან:
ხოლო ამან არღუნ განაწესა, რა იგი ჯერიყო ოთხსავე საყეენოსა შინა, რ~ იყო კა
ცი ესე სამართლის მოქმედი: ხ~ ხუცესთა და მონაზონთა, და საეკლესიოთა
განწესებათა არა შეაგდო საზღავი, და არცა ყალანი: ეგრეთვე შიხთა, და დარი
შმანთა, და ყოვლისა ჰსჯულისა კაცნი საღ~თოდ განჩენილნი ათავისუფლნა:
მას ჟ~ა ინება ყაენმა ულო, ამჵედრება ეგჴპტეს ზედა: და მოუწოდა მეფესა და
ვითს ყოვლითა სპითა მისითა: და წარვიდა ბრძოლად სულტნისა, და მიიწია შუა
მდინარედ: და იწყო ოჵრებად ყოვლისა შუამდინარისა და შამისა: და ვითარ ესმა
სულტანსა ეგჴპტისასა, ამჵედრდა იგიცა წინა განწყობად თათართა, და მოიწია
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მდინარესა ზედა ევფრატსა ყოვლით მჵედრებით მისით, და მოვიდეს თათარნი, და
განვლეს მდინარე, რ~ არა მოახლებულიყო სულტანი პირსა მდინარისასა, და წინა
მიეგებნეს: მაშინ სულტანი წინა განეწყო, და იქმნა ომი ძლიერი, სადა იგი დავით
მეფე, და სპანი მისნი წინა მბრძოლობდეს ძლიერად, და მოსწყდეს ორგნითვე, და
ივლტოდეს მეგჴპტელნი: ხ~ უმრავლესი ერი მოსწყდა სულტნისა, და ესრეთ
ყაენმა დაიბანაკა მრავალ დღე პირსა ევფრატისასა: სადა იგი იყო ქალაქი მცი
რე მდინარესა ევფრატისასა, ძლიერად განმაგრებული რომელ ერთ კერძო
კლდე იყო, და ერთ კერძო მინდვრისა კერძ ევფრატისა მიერ შეცვული, რომელი
იხილარა სულტანმან სიმაგრე ქალაქისა უღონო იქმნა ბრძოლად, გარნა მო
იგონა საქმე საკუირველი, რ~ ეტყოდა მის ქვეშე დაწესებულთა არა არს ღონისა ძი
ება ბრძოლისა ყოფად ქალაქისა ამის: მნებავს რათა აღვმჵედროთ, და გარე მო
ვიცვათ ქალაქი ესე, და ვითა ძაღლთა ვიწყოთ ყავილი და ყვირილი: და ვითარ ესმათ ე
სე განჰკუირდენ, და მყის ამჵედრდენ, და ვითარ ძაღლთა იყივლეს, და ვითარ მიიწია
ჵმა
ესე ქალაქად, იქმნა საქმე საკვირველი, რ~ განსქდა ქალაქი ორგან: ნახევარი წა
რიქცა კლდითურთ წყლისაკენ, და მოისპო სული ურიცხვი: ესრეთ ჵელთიგდო
და წარვიდა შამად შუამდინარედ, და მოეგებნეს ყოველნი მკუიდრნი
შუამდინარისანი
და შამისანი სავსენი ურიცხვითა ძღვნითა:
ხოლო მეფე დავით, და ქართველნი იაჯნეს ყაენისაგან წარმოსლვასა, რ~ მრა
ვლით ჟამითგან იყუნეს ლაშქრობათა შინა: მაშინ ყაენმა ულო* მისცა თა
ვისუფლება და წარმოემართნეს, და ესრეთ სავსენი ურიცხვითა ნიჭითა, და
ალაფითა გამდიდრებულნი მეფე დავით, და ქართველნი მოიწივნეს ადარბა
დაგანს, და მოვიდეს მუნით ტფილისად, სავსენი სიხარულითა:
ამათ ჟამთა შინა მწუხარე იყუნეს წარჩინებულნი მეფისანი, რ~ ჯიგდახა
თუნ არა უშვა შვილი, ამისთვის ინება მეფემან მოყუანებად შვილიერები

სა ძლით ქალი ქმნულკეთილი, სახელით, ალთუნ: მეუღლედ თვისად, აღ
მთქმელმან უკეთუ მიეცეს ყრმაწული, არღარა შეიწყნაროს, ა~დ განუ
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ტეოს, და ვითარ წარჵდა მცირედი, ჟამი მუცლადიღო ალთუნ, ძე, და ჰშვა, და უ
წოდეს სახელად, გიორგი: რომელი აღიქვა, და შეიყუანა შვილად დედოფალ
მან ჯიგდახათუნ: და შემდგომად მცირედისა კ~დ მიუდგა, და ჰშვა ასული, სა
ხელით, თამარ: და აქა შინა განიშორა საყუარელი თჴსი ალთუნ, ნათესავით
ოვსი, რომელ ფრიად ქმნილ კეთილიყო: და შემდგომად მცირედისა ჟამისა
გარდაიცვალა დედოფალი, ჯიგდახათუნ, და წარიღეს სამარხოსა მეფეთასა
მცხეთას და დაკრძალეს:
მას ჟამსა წარვიდა მეფე დავით ულო ყაენს წინაშე მუღანს, რ~ იგი აქვნდა სადგუ
რად საზამთროდ, და მიერ წარმოჰყვა სადგურსა საზაფხულოსა, და მუნით წარ
მოავლინა მეფე ქართლად, რათა მზა იყოს ლაშქრად ეგჴპტესა, რომელარს მის
რი, და შემოიარა ქცვყანა ავაგ ათაბაგისა ივანე ათაბაგის ძისა: რ~ მას ჟამსა გა
რდაცვალებულიყო ავაგ, და არა დაშთა ყრმაწული, ა~დ ქალი ერთი სახელით
ხვაშაქ: და მივიდა მეფე ბიჯნის ტირილად: და იხილა ცოლი ავაგისი კახაბერის
ძეთა რაჭის ერისთავთა სახელით, გვანცა: ქმნულკეთილი, ეტრფიალა, და შემდ
გომად მცირედისა მიიყუანა იგი ცოლად და დედოფლად, და წარმოიყუანა სამეფოდ
თვისად: ხ~ ქალი იგი ავაგისი დაუტევა მამულსა თჴსსა ზედა, და შეჰვედრა
მანკაბერდელსა სადუნსა, რომელი იყო კაცი ბრძენი და გონიერი, და კეთილ განმ
ზრახი, სვიანი დიდად დიდი ტანითა, და ჰაეროანი ძალითა, ფრიად ძლიერი მორ
კინალი, ფ~დ რჩეულ საჩინო მოისარი ჵელოვანი: რომელი წარსდგა წინაშე ულო
ყაენისა, და მუჵლმოყრილმან ჰრქვა ვინათგან მოგცა თქვენ ღ~თნ ძლევა, და ყ~თა
კაცთა უმჯობესად გამოგიჩინათ: და აწ აქა არს მჵედარი ასიათასი, ვინცა მერკი
ნების, ანუ მედგინების, გინა ისარსა განვასრევთ მზა ვარ, და არავინ იპოვა მსგავ
სი მორკინალი მისი, და ვინცა იპოვვა ყოველთა ჰსძლო: ესე შეყუარებულიქმნა უ
ლო ყაენისაგან: შეიწყნარა და იწყო განდიდებად მისსა, და გონიერებითა მისითა
მეფემანცა პატივჰსცა, და შევედრა სახლი ავაგისი:
ხოლო დედოფალი გვანცა მიუდგა, და ჰშვა ყრმა, და უწოდეს სახელად, დიმიტრი:
1-26 სტრ., 414
რომელი შემდგომად დავითისა მეფე იქმნა, რომელი ქვემორე სიტყუამან ცხად
ჰყოს: ამის გვანცას დედოფლობა მძიმედ უჩნდა მესტუმრესა ჯიქურს,
რ~ მტერიყუნეს: ამისთვის განზრახვითა სუმბატ ორბელისათა შესმენილ იქმნა,
ვითარმედ ჯიქურ წარავლენს კაცთა არღუნს წ~ე, რათა აუწყოს ყაენს ულოს
სიმდიდრე მეფისა, და ეგულების განდგომა: ხ~ ვინათგან დავით მეფე უმანკო იყო.
რომლისათვის უმანკოსა ყოველი ჰრწამნ: წარავლინნა მსწრაფლ წ~ე მდგო
მელნი, და ბრძანა მოყუანება წ~ე მისსა, და სახლისა მისისა იავარყოფად: და ვ~რ
აღასრულეს მსახურთა მეფისათა, წარადგინეს ჯიქური წ~ე მეფისა ღამით:
რ~ მეფე ჯდა ისანთა მხედველი მტკვრისა: არღარა სიტყუა ჰყო მისთანა: ა~დ
განუკითხავად ბრძანა შთაგდებად მტკვარსა: ხ~ ვითარ განთენდა იხილეს ჯი
ქური რიყესა ზედა განგდებული წყლისაგან, და განჰკვირდეს ყოველნი მხი

ლველნი ანაზდითისა სიკვდილისათვის: და არავინ იპოვა დამფლველი მისი,
რ~ არა ესვა შვილი: და შეკრბეს ყოველნი გლახაკნი, და ქვრივ ობოლნი,
და ევედრნეს მეფესა, რათა მიანიჭოს გვამი ჯიქურისი: ამათ რომე მრავალი
კეთილი ექმნა მათზედა: ისმინა დავით* და მისცა გვამი მისი: და მრავლითა
გოდებითა წარიღეს ეკლესიასა წმიდისა ქალწულისა ქრისტინასსა, რომელი
ხვარაზმელთაგან დარღვეული ახლად აღშენებულიყო, და მუნ დაჰფლეს
დიდითა პატივითა, რაცაოდენ გლახაკთა ძალედვა:
ხოლო შ~დ ამისა, ინება ყაენმა ამჵედრება სულტანსა ზედა მისრეთისასა,
და შეკრიბნა ყოველნი მთავარნი, და სპანი მისნი: და მოუწოდა მეფესაცა
დავითს, და სპასა მისსა წარსლვად ეგვიპტედ: ხ~ შეიწრებულიყო მეფე, და
ყოველი საბრძანებელი მისი აღთვალისაგან არღუნისა, და რომელი იგი
განეწესა, რაცა განისყიდებოდეს ტფილისს, ასსა თეთრსა ზედა სამი თეთ
რი საყეენოდ აიღებოდეს: და ამას ზედა ხოჯა აზის ვინმე ნათესავით, და ჰსჯუ
ლითაცა სპარსი განეჩინა, და დაეტევა ტფილისს, რომელ ესოდენ უწესოდ
მიიწია, რომელ სამზარეულოსა მეფისასა ცხვარი, გინა კრავი ისყიდებოდა,
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მას ზედაცა ხარაჯა წაუღიან, რომელსა იგი ტაღმად უწოდდეს: ამის მიერ
შეიწრებული მეფე იგონებდა, უკეთუ წარვიდე ეგჴპტედ, ანუთუ განუდგე
ყაენსა: გარნა ვერას დაამტკიცებდა: ეგრეცა წარემართა ლაშქრად მისრს:
და ვითარ მიიწია ქვეყანად ჯავახეთად: დაამტკიცა განდგომად, და მოუწოდა
თანა განმზრახთა მისთა, და ჰრქვა უკეთუ ვისმე ჰნებავნ, დაუტევენ მამუ
ლი, და წარმოვედინ ჩემთანა: და უკეთუ არა ჰნებავს წარვედინ მსახუ
რებად ყაენისა მისრს, რათა დაიცვას ქვეყანა მისი, რ~ ნება კაცად კაცად
სა ზედა იყუნედ, და მე არღარა მნებავს მონება თათართა მძლავრებისათვიის
ხოჯა აზიზისა რომელი დაადგინა ჩემ ზედა არღუნ, რ~ ვერ თავსვიდებ ესო
დენსა შეურაცხებასა: ხ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი, რომელნიმე და
უმტკიცებდეს, და რომელნიმე არა: გარნა ეგრეთცა დაამტკიცა განდგომილე
ბა, და უმრავლესნი წარვიდეს ყაენს წინაშე. შანშეს ძე ივანე, და გრიგოლ
სურამელი, ორბელი, და თორელი, და კახა ერისთავი ახალქალაქისა, თავნი
და პირნი ქვეყანანი წარვიდეს ყაენს ულოს წინაშე, და უმრავლესნი ჲერ კახ
ნი: ვითარ ჰსცნა მეფემან წარსლვა დიდებულთა, მანცა ნება ჰსცა, და
წარვიდა განდგომად: და მოუწოდა სარგის ჯაყელსა ციხისჯვარელსა, რომ
ელსა აქვნდა პატივი სამცხისა სპასალარობისა, და ეზრახა რათა განუდგენ
ყაენსა, ერჩდა სარგის, და წარმოიყუანა სამცხეს სახლსა მისსა, და ფრიადითა
პატივითა განუსვენა უმეტეს წესისა მეფეთასა: და აძლევდა ყოველთა ციხე
ქალაქთა, და ციხე ქალაქთა მისთა, და ქვეყანათა გამოსაზრდელად მეფისა, და
ლაშქრისა მისისათვის: ხ~ მეფემან არა ინება, და დაყო ზაფხული იგი მცირე
თა ერთგულითა, რომელნი დადგეს ერთგულებასა მისსა ზედა, და ესრ
ეთ იყოფოდეს სამცხეს:
ხოლო დედოფალი გვანცა, და ძე მცირე მისი დიმიტრი დაუტევა სახლსა ავაგისსა ბიჯ
ნის: მას ჟამსა შინა მოვიდა ყეენი ულო განმარჯვებული ბრძოლისაგან სულტ

ნისა მეგჴპტელისა, რ~ სძლო მათ, და აოტნა, სადა იგი მუნ დამხვდართა ქართველთა
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ძლიერი ბრძოლა ჰყვეს: ხ~ ვითარ მოიწია საზაფხულოსა სადგურსა თვისსა ალ
ატაღს, და მიერ საქოსა, და მერმე წარვიდა საზამთროსა ადგილსა, რომელსა აწ
ყარაბაღობით უჵმობენ, და მუღანობითცა სახელსდებენ: იკითხა საქმე დავი
თისი, და ჰსცნა განდგომილებაჳ მისი: მოუწოდა არღუნს, და ორასთა მთა
ვართა: და აჩინა მჵედართ მთავრად: და მისცა მჵედარი ოციათასი: და უბრძა
ნა ქართველთა მათ რომელნი ერჩდეს მათ, რათა წარჰყვენ არღუნ ოირიდ
სა, და მივიდენ მეფესა ზედა სამცხეს, და ბძოლა უყონ: წარმოვიდა არღუნ
მჵედრითა ოციათასითა შემოვლო განძა, და სომხითი, და მოიწია ტფილისს: და
მუნ მოერთნეს ყოველნი ესე ზემო ჵსენებულნი მთავარნი საქართველო
სანი, და წარმოემართნეს სამცხეს ბრძოლისა ყოფად მეფისა: და ვითარცა ესმა
მეფესა დავითს მოსვლა არღუნისი, და ყოველთა მთავართა ქართლისათა, მოუწო
და მესხთა, შავშ კლარჯთა, და ვინცა დადგრომილიყო ერთგულობასა ზედა მის
სა: შეკრიბნა მცირედნი კაცნი მჵედარი რვაათასი: და აჩინა მჵედართმთავრად
სარგისჯაყელი, კაცი მჵნე და შემმართებელი, და მრავალჯერ გამოცდილი,
და სახელოვან ქმნილი წყობათა შინა: ტანითა ახოვანი: ჵელოვნად მბრძოლი,
ცხენსა ზედა მჵნე მოისარი, საჩინოდ ნადირთა უცთომლად მსროლელი, და
მისა მინდობილიყო მეფე დავით, რ~ ერთგულობაცა დიდი აქვნდა მეფისა, და წა
რავლინა წინამიგებებად, და წყობად არღუნისა, და წარემართნეს დადადგეს
ჵევთა შინა მტკვრისათა: ხ~ არღუნ შემოვლო ქართლი, და დადგა სურამს, და
წარმოავლინნა წინამბრძოლნი მჵედარი ექვსიათასი, და არღუნ დადგა
შინდარას, და წინამბრძოლნი მივიდეს ტასისკარს: და დადგეს სასმადინაროსა
მას ზედა, რომელ არს შოლა:
ხოლო აიყარა სარგის ჵევთათ, და წარავლინნა წინამბრძოლად კაცნი რჩე
ულნი, და გამოცდილნი წყობათა შინა, ათას ხუთასი მჵედარი: არა უწ
ყოდეს მოახლება არღუნისი: და წარემართნეს, და განვლეს ჵიდი ახალდაბი
სა: იყო ყინელი და ზამთარი, ვითარ წესიარს თვისა დეკემბრისასა: და განვიდეს
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სივიწრისაგან წინა მავალნი: იხილნეს რაზმი თათართა, და წინა განეწყვნეს ქარ
თველნიცა, და მყის ზედა მიეტევნეს მესხნი, და პირველსა შეკრებასა აოტნეს
თათარნი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი სახელოანნი, და ესრეთ ძლიერად ჰბრძოდეს
თათართა მათ მესხნი რომელ მცირედნიღა განერნეს, და შეიხვეწნეს რაზმთა
შინა არღუნისასა შინდარას გორისასა: და ჰსდევნეს, და მოჰსწყვიდეს პირითა
მახვილისათა, რ~ მჵედართ მთავარი სარგის, და სპა მეფისა ვერღარა მოილოდი
ნეს, ამისთჴს რომელ თათართა რაზმი მახლობელად მდგომარე იყო, და ეს
რეთ ძლევითა საჩინოთა შემოქცეულნი მრავალნთა სახელოვანთა თათარ
თა თავისა მქონებელნი მოეგებნეს სარგისს და ლაშქართა: ხ~ ვითარ იხილა
სარგის განმხიარულება, და უვნებელად დაცვა, განიხარა გარნა მძიმედ ა
ღუჩნდა, რ~ ვერ მიესწრა ომსა, რ~ იყო კაცი მძლე და შემმართებელი: კვალად
სურვიელიყო განწყობისა მესხთა წარემართა არღუნსა ზედა გულითა ქვე

ლითა: ხ~ არღუნ მოუწოდა სპათა თვისთა, და კ~დ ქართველნი სპანი ზედა მის
რულნი იხილნარა ივლტოდა, გარნა აყენებდეს ქართველნი წარჩინებულნი,
ხ~ არა უტევებდეს სივლტოლად, რომელთა უპირობდა თორელი კახა, და ეტ
ყოდა ვ~დ ქართველნი მეცნიერნი ვართ ომისა მათისანი, ჩვენ ვბრძოდეთ
თქვენ წილ, და ესრეთ ძლით არწმუნეს, და დადგა ადგილსა მას ზედა რო
მელსა დაებანაკა, და განაწყო მჵედარნი თვისნი: და ვითარ დაეახლნეს ურ
თიერთარს ზედა მიეტევნეს მესხნი განლაღებულნი: ხ~ სარგის ჯაყელი
უპირველეს ყოველთასა მიუჵდა რაზმსა, და უმჵნესი მათი ჩნდა ბაადური
ოროლითა ცხენისაგან ქვეყანად დასცა, და იქმნა ძლიერი ომი: და მრავალნი
მოისრვოდეს არღუნის სპისაგან, და სივლტოლად მიდრკეს პირველსავე მიჯრა
სა: სძლევდეს სპანი მეფისანი, და ვითარ არს ჩვეულება თათართა ლტოლვა, და
გარე უკუნ ქცევნა: ანასდ გარე უკუნიქცეს, მაშინ სულმოკლე ქმნულნი სპანი
მეფისანი ივლტოდეს მსწრაფლ: ესრეთ განწირულნი, და მიმოდაბნეულნი თა
თართა მიერ მოისრვოდეს, ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლითა განწირნა ღ~თნ, და მისც
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ნა ჵელთა წარმართთასა: ხ~ უწყალოდ ჰჵოცდენ, და მრავალნი სახელოვანნი მოს
რნეს თათართა, რომელ მცირედნიღა ძლითგანერნეს, და ჰსდევნეს ახალდაბის
ჵიდამდე, გინა უმეტესცა:
ხოლო ზოგნი ტყვედ წარყუანებულიქუნეს გურკლელი მურვან, და სხვანი მრა
ვალნი, და ესრეთ შეიქცა არღუნ ყაენს ულოს წინაშე განმარჯვებული: ხ~ სა
რგის და მესხნი მივიდეს მეფის წ~ე აწყვერს მეყვისთა თვისთათვის მტირალნი, რ~
უმრავლესნი მოესრნეს, და მცირედნი დაშთომილიყუნეს: და დაჰყო მეფემან ზამთა
რი ნახევარი სამცხეს: და გარდვიდა შავშეთს, და კლარჯეთს, და წარვიდა ნიგალის
ჵევს: და ვითარ მოიწია თვე მაისი, და აღმოსცენდა მდელო, ყაენმან იგივე არ
ღუნ დევნად და ძებნად წარმოავლინა, რომელთათანა იყუნეს ქართველნიცა მიმ
დგომნი ყაენისნი, და თვესა ივნისსა მოვიდა სამცხეს: ხ~ მესხნი რომელნიმე მიე
გებნეს არღუნს, და რომელნიმე წარჰყვეს მეფესა, და ესრეთ იწყო ოჵრებად
და ტყვენვად სამცხესა, და მოადგა ციხის ჯვარსა, და უწყო ბრძოლა ძლიერად,
რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულიყო: ხ~ ციხესა მყოფნი ძლიერად
ბრძოდეს, და მრავალი კაცი მოკლეს, და დიდად ავნებდეს გარეთ მყოფთა დღი
სით და ღამით განვიდიან, და ადგილ ადგილად მოსწყვედდიან, და ვითარ იხილა სი
მტკიცე ციხისჯვარისა, რომელარს ჯვარის ციხე აიყარა და წარვიდა, და წიგნიცა
მოუვიდა ყაენის მსწრაფლებელი წარსლვად, ვინათგან ყაენი თურანისა ქვე
ყანასა მყოფი ბრძოლად მოსრულიყო ხვარასანს, და ესრეთ იჵსნა ღ~თნ ჭირთა
მათგან ქვეყანა სამცხისა, რომელ ოც დღე ძლითიყო არღუნ სამცხეს:
ხოლო მეფე დავით კვალად მოვიდა სამცხეს, და შავშეთს, და ვითარ იხილა სამ
ცხე მოოჵრებული, მოუწოდა თანამზრახველთა მისთა, ჰკითხა თუ რა ჰყონ
რ~ ომი თათართა აღარ ეგებოდა: მაშინ სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარელმან
მოახსენა, ვ~დ სამცხე მცირე არს, და არა კეთილი სადგომი მეფეთა: აწ განგა
მწარებ რათა წარხვიდე ლიხთიმერად რუსუდანის ძისა დავითისთანა, რ~
სწორად ორთავე არს სამეფო იგი და ესეცა: და მე დავსდებ თავსა ჩემსა, და საქონელ
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სა ყოველსა, და ლაშქარსა ჩემსა შენთვის, და ვითარ გენებოს იჵმარე, და უკეთუ
კეთილად გისტუმროს დავით* კეთილ: და უკეთუ არა, აჰა სიმდიდრე ჩემი
მზა არს თქვენთვის, და ნუცა შენ სწყალობ საჭურჭლესა შენსა, და ვეზრა
ხნეთ თავადთა იმერთა, და განვსცეთ საჭურჭლე, და ჩვენ კერძო დავეყენოთ:
ჰსთნდათ ყოველთა განზრახვაჳ ესე, და წარავლინეს მოციქული წინაშე
რუსუდანის ძისა, რათა შეიწყნაროს თათართაგან მირიდებული: ხ~ მან
აღუთქვა შეწყნარება: და წარვიდეს და მივიდეს ქუთათის, სადა იგი წინა
მიეგება რუსუდანის ძე, მეფე დავით, და კეთილად ისტუმრა, და დაყვეს წელი
წადი ერთი: გარნა კეთილად თუ ისტუმრებდა რუსუდანის ძე, ეგრეთცა
კეთილადვე ლაშას ძესა დავითს, ა~დ ვითარცა უცხო ვიდოდა მათთანა:
მაშინ ეზრახნეს კახაბერის ძესა რაჭის ერისთავსა კახა ბერსა, ქუაბულის ძეთა
ფარაჯანიანთა სარგის, რათა ლაშას ძე დავით ჰყონ მეფედ რომელნი ერჩდესცა:
და იქმნა განდგომილება ლიხთიმერითს: და რომელნიმე წარმოუდგეს ლაშას ძე
სა დავითს, და რომელნიმე რუსუდანის ძესა ნარინ დავითს: ეგრეთვე დადიანი
ბედიანი ჯუანშერის ძე დადგრენ ერთგულობასა ზედა რუსუდანის ძისა
სა: რ~ იყო ესე ბედიანი კაცი წარმატებული ყოვლითა ზნითა: უხვი უმე
ტეს ყოველთა კაცთა, სრული გონიერებითა: ამან დააწყვნა ოდიში რ~ლ
მპარავნი და ძვირისმოქმედნი არა იპოვებოდეს: და სვანნი* <note>*სანნი</note>
განიყვნეს ორად:
გარნა არას ავნებდეს ურთიერთარს: ორნივე დავით, და დავით დაღაცათუ
ლაშქართა არა ენებათ, ამისთვის რომელ არა გასცემდეს ორნივე მეფენი სა
ჭურჭლესა ლაშქართა ზედა: ესრეთ იყო აშლილობაჳ და შფოთნი მრავალ
ნი იმერითს:
მაშინ არღარა იყო ღონე, დაამტკიცეს რათა განჰყონ სამეფო, და საჭურჭლე ო
რად, და აჩინნეს თავადნი სამეფოსანი, და განუყვეს ორად: ტფილისი ორად: და ქუ
თათისი ორად: და თავადნი და ერისთავნი ურთიერთ შეასწორეს ნიკოფსით დარ
უბანდამდე, და განყვეს სამეფო, და საჭურჭლენი ორად: გარნა ხუამლისა ქვაბსა,
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რომელი იდვა, მცირე რამ გამოიღეს და გაყვეს, და უფროსი ქვაბსავე დაუტევეს:
ხ~ ჯაჭვი იგი სახელდებული სალიმასური, და თვალი იგი პატივცემული გვრდე
მლი, და მარგარიტი იგი დიდი, რომლისა სწორი არავის სადა უხილავს, ესე სა
მივე რუსუდანის ძესა დავითს მიხვდა:
და აქა იქმნა განყოფაჳ სამეფოსა, და მიერითგან შეიქმნა ორ სამეფოდ: მა
შინ უმეფო იყო ამიერი საქართველო სამეფო: დაიშალა ლაშქარი, და მსახურებაჳ
თათართა: ინება კ~დ ყაენმა ზავი მეფისა, მოუწოდა არღუნს რათა წარავლინოს
მოციქული, მეფის წინაშე ზავის ყოფად, და ფიცსა დაუმტკიცებდა უვნებლობისათა:
რ~ დედოფალი გვანცა ავაგის ცოლყოფილი, და ძე თვისი ყრმა მცირე, დარჩეს
ჵელთა ულოსთა, რომელნი ტყვედ წარისხნეს ურდოს, ვითარ ეგულებოდა ბო
როტისყოფა ყრმისა, ნოინისვისმე ცოლმან აღიყუანა, და შვილად მიიყუანა, რ~ იყო

უშვილო: ხ~ თქმულარს ესეცა, ვ~დ მიიქვარა ყრმა დიმიტრი, წიაღთა, მეყვსე
ულად საშო განეღო დედაკაცსა, და მუცლადიღო, და შვა ყრმა წული, და ამის
ძლით კეთილსა უყოფდა ნოინის ცოლი გვანცას, და ყრმასა მისსა, რათა მან
წარავლინოს კაცი წ~ე მეფისა ზავისა ყოფად: და წარმოავლინეს მოციქული ზა
ვისათვის, რათა მისცნეს სამეფო მისი ყოველი: და კ~დ ეგოს პირველსავე პატივსა
დედოფლობისასა: ხ~ მივიდესრა მეფის წ~ე მოციქულნი ყაენისნი, და აუწყეს,
ესრეთ. მიუმცნო მეფემან ესრეთ, ვ~დ ხოჯა აზიზ იქმნა მიზეზი ჩემისა
წამოსვლისა და სამეფოსა დატევებისა: უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შეწყნარ
ებაჳ ჩემი, პირმშოსა ძესა ჩემსა გიორგის წარმოვავლენ წ~ე მათსა, და
უბოძოს სამეფოჳ ჩემი, და დედოფალი გვანცა, და ძე ჩემი დიმიტრი წარმო
ავლინნეს ჩემდა, და ხოჯა აზიზ მომცეს, რათა სიკვდილითა მისითა შუ
რი ვიგო ნაქმართა მისთა, რომელნი ჰყვნა ჩემ ზედა:
ხოლო ვითარ მიიწინნეს ყაინს წ~ე, სთნდა სიტყუა მეფისა, და ითხოვეს ძე
მისი გიორგი: და დაუმტკიცეს ფიცთა მიერ შესუმითა ოქროსა საფიცრისათა
რ~ უვნებელად დაიცვას ძე მეფისა, და მისცეს სამეფოჳ მისი: უკეთუ დავით
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მეფემან იხილოს ყაინ ულოჳ, რომელსა ეჯნობითცა უწოდდეს ხოჯა აზიზცა
მისცეს ჵელთა მეფისათა, თუ ენებოს მოკლას, და თუ ენებოს განუტეოს: ამის
შუა შემოიყუანა ენუქ, არქუნ კაცი მართალი, და პატიოსანი სჯულითა ქრისტ
ეს ჯვარისა თაყუანისმცემელი: მან უთავსდება ყაინს, რათა არა ევნოს და
ვითს, და ძესა მისსა გიორგის: თვით მივიდა ენუქ დავითს წ~ე, შეჰფიცა და წარიყვა
ნა ძე მისი გიორგი: შევიდეს ტფილისს, და მუნ მოეგებნეს ყოველნი მთავარნი, და
ერისთავნი საქართველოსანი: და ბადინი ვინმე ნათესავით სომეხი, რომელსა
შეჰვედრა ტფილისი, და თვით მეფობაცა, არღუნ მოიღო ძღვენი ურიცხვი გიორ
გის წ~ე, და დაჰყვეს მცირედი ჟამი ქალაქსა, და მერმე წარვიდეს ეჯნს წ~ე
და მიიყუანესურდოსა: პირველად მოუვლინა ეჯნის ცოლსა ტონღულ ხათუნს,
რ~ იყო იგი მაღლისა ჵელმწიფისა კოსტანტინუპოლისა ასული, ჰსჯულითა ქრის
ტეანე და მართლმადიდებელი: ამისთჴს პატივსა უყოფდა ტონღულხათუნი
ენუქ არქუნს, რომელი იგიცა ქრისტეანე იყო: ვითარ იხილა ყრმა იგი შეიყუარა
სიკეთისა მისისათჴს, დავითცა ქმნილ კეთილი იყო, და მერმე წარიყუანეს ყაინს წ~ე,
და მანცა კეთილად შეიწყნარა, და პატივი დიდი უყო: და ესრეთ პატივცემულმან
დაყო წელიწადი ერთი, რომელსა მიანიჭა ყოველი სამეფო მისი ყაინმა:
და წარავლინა მოციქული, რათა მივიდეს მეფე დავით ეჯნს წ~ე: ხ~ მეფე მიზე
ზობდა ხოჯა აზიზის არ მიცემასა, უკეთუ არა მომცეთ მოსიკვდიდ, არა მოვალ
ურდოსა: ამის მცნობელი ყაენი სიტყვითა არღუნისათა განწყრა, რ~
მძიმედ აღუჩნდებოდა სიკვდილი ხოჯა აზიზისი: ამისთვის ეტყოდა ყაინს ა
რღუნ, ვ~დ მეფე არა მოვალს მსახურებად შენდა, ა~დ კ~დ ტყუილითა გვა
შორებს: აწ ამას განგაზრახებ, წარსწყმიდე ძე მეფისა, და მე წარმგზავნე
ლაშქრად მეფესა ზედა, და შეკრულსა მოვიყუან წ~ე შენსა: ესე უკვე ყაინ
მან დაიჯერა: და განაჩინნა კაცნი, რათა წარსწყმიდონ ძე მეფისა, და ყოველნი
რომელნი წარმოევლინნეს მეფესა ძისა მისისათანა: ცნა ესე ენუქარქუნ,

აღდგა და მსწრაფლ მივიდა ტონღულხათუნს წ~ე, და აუწყა სიტყუა ესე: ხ~
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ხ~ იგი მსწრაფლ მივიდა ყაინს წინაშე: და ენუქ არქუნ მოახსენა: დიდო მაღა
ლო ყაინო, რასა უსამართლოებისა იგი ბრძანება განგიჩენია სიკვდილი მეფის
ძისათვის, და მსახურთა მისთა: არა უწყია შენ რომელ წინასწარმეტყველთა
რომელთა ეზრახებოდა ღ~თი, ბრწყინვალთა და საჩინოთა გვართაგან შთა
მომავალთა არს: კ~დ იხილე რომელ ფიცითა მოიყვანე იგი: და მე და ენუქ არქუნ
სიკვდილსა აღვირჩევთ, და აჰა თავნი ჩვენნი იყუნენ მეფის ძისათვის, და ესეცა
უწყოდე რომელ ძმაჳ შენი დიდის ყაინისაგან ბათოს შვილი მრავალსა მოცი
ქულსა უგზავნის, და დიდთა ნიჭთა აძლევს, რათა მისცეს გზა დარიალამნისა
და დასავლეთისა, რ~ ორივე ჵელთა შინა მისთა არს, და ამასაც განგზრახებ
ერთისა ბერისა ვაჭრისა სპარსისათვის, პირველად დიდსა ჵელმწიფესა გააძებ
შენთა მტერთა ზედა: რ~ უკეთუ ბათოს ულოსი და მეფე შეაერთნენ, დიდნი
შფოთნი აღდგებიან: ვითარცა ესმა ულოს განჰკუირდა, და მსწრაფლ მოიყუანა
გიორგი, შეიყუანა და პატივი უყო, და შემოსა შესამოსლითა ბრწყინვალითა, და
მისცა ტონღულხათუნს, და ენუქ არქუნს: და ჰრქვა, აჰა ძე მეფისა ჩემგან
მტკიცე ფიცითა არას ვავნებ დავითს თვინიერ პატივისა: და შენ წარვედ ენუქ
და ორნივე ძენი მეფისანი დიმიტრი, და დედოფალი გვანცა, ვ~ა ტონღულხათუნს,
და შენ გნებავს ეგრეთ ჰყავთ, და მოიყუანეთ დავით: ვ~ა ესმათ განიხარეს, და თა
ყვანისცეს, და მოახსენეს თავნი ჩვენნი იყუნენ ნაცვლად უკეთუ მოგვცე ხოჯა ა
ზიზ, და არ მოვიყუანოთ დავით: და უკეთუ არ მოგვცემთ ხოჯა აზიზს, იგი არ მო
ვა: ხ~დაღაცათუ მძიმედ აღუჩნდა არღუნს: მისცა ხოჯა აზიზ, და წარმოიყუა
ნა ენუქ: და მოუწერა წიგნი ფიცისა ტონღულხათუნ მეფესა, არა ევნოს ყა
ინისაგან, უკეთუ მოვიდეს ურდოსა, პატივითა დიდითა პატივსცეს, და სამეფო
დაუკლებელად მისცეს: წარმოვიდა ენუქარქუნ, და მოვიდა ტფილისს, და ორნი
ძენი მეფისანი: წარმოუვლინა მოციქული მეფესა და აუწყა ყოველი: ხ~ წა
რმოვიდა მეფე, და მოვიდა ქვიშხეთის ბოლოს, და სურამის შუა დადგა: და მოუწოდა
ენუქ არქუნს: მოვიდა და მოუსხნა შვილნი ორნივე, და მოართვა წიგნი ფიცისა,
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და მოჰგვარა ხოჯა აზიზ: ვითარცა იხილა ხოჯა აზიზ, მეფემან. ბრძანა თავისა მის
ისა მოკვეთა, და მოჰკვეთეს და წარგზავნეს თავი ტფილისს, და აღმართეს ძელი,
და დამოჰკიდეს თავი ხოჯა აზიზისა, და ესრეთ წარჰყვა მეფე ენუქს: და მოეგებნეს
ყოველნივე სამეფოსა მისისანი, და წარემართნეს ურდოსა: ხ~ თანა წარჰყვა სარ
გის ციხისჯვარელი ჯაყელი დიდად ნამსახური: რომელმან ჰქმნა ესეცა
სათნოებაჳ, რ~ ტფილისს ყოფნასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაინისა, ვ~დ მეფესა მო
ვინდობ, ხ~ პაპა სარგისსა არა მივინდობ, და არა სათნო უჩნდა ბრძანებაჳ ესე სარ
გისს, და ეტყოდა მეფე გარე უკუნქცევასა: ხ~ იგი არა ერჩდა და ეტყოდა, ნუ
იყოფინ ქმნად ესე ჩემდა რათამცა მე შევიქცე შინა: უკეთუ ცოდვათა ჩემ
თაგან გევნოს რაჳმე თათართაგან, ყოველნი კაცნი იტყუიან განზრახვითა სა
რგისისათა განუდგა მეფე თათართა, აწ იგი წარვიდა შინა, მეფე წარავლი
ნა მოკვლად ყაინს წ~ე: ნუ ჰყოს ეგე ღ~თნ, რ~ ამით წარჰჵდების გვარი ჩემი,

ა~დ მოთუმკლან ნაცვლად თქვენდა ვიყო: და თუ დავრჩე თქვენთანა დავრჩე:
დაიმადლა ესე მეფემან ეზომ რომელ ქვაბულიანი თემი ერთი სამცხეს, და სა
ყდარი ტბეთისა შავშეთს სიგლითა სამამულოდ მიუბოძა:
და წარემართნეს ურდოსა, და მივიდეს ყაინს ულოს წ~ე ბარდავს, რ~ იგი იყო
საზამთრო
ადგილი, და არა უწყოდეს რა ეგულების ყოფად მათთჴს: და მცირედთა დღეთა
მოუწოდა ყაინმან ხილვად მეფისა და მთავართა, და იკითხვიდა რომლისა მიზეზისა
თვის განდგა, და ყოველნი ჰგონებდეს მეფისა და წარჩინებულთა მისთა სიკ
დილსა: და ევედრებოდეს ღ~თსა, და ყოვლად წმიდასა მეტეხთასა, და ვედრები
სა ღ~თისმშობელსა რომლისა მინდობილიყუნეს, და შევიდეს ყაინს წ~ე: ხ~ მან მოს
ცა თვისითა ჵელითა ღვინო, რ~ ესე იყო წესი ყაინთა თასითა დიდითა ოქ
როჳსათა: და ვითარ ჯდა მეფე მუჵლ მოყრილი, და მისთანა ყოველნი მთავარნი:
ჰკითხა ყაინმა ვ~დ, რად ჰქმენ განდგომაჳ ჩემი, და ბრძანებასა ჩემსა რად
ურჩექმენ, და არღუნს შემოები: არა დიდნი კეთილნი ვქმენ შენზედსა, დაკარგული, და სიკვდილად განწირული გველთაგან აღმოგიყუანე ჯურღმულით,
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და მეფედ დაგადგინე: მაშინ ვითარ არღარა აქვნდა პასუხი მიგებად მეფესა, მო
იხედნა უკანით კერძო სარგის ჯაყელისა, ვითარმცა იგი ქმნილ იყო მიზეზი
არღუნის შემობმისა, და თათართ მოსრვისა: და იხილა სარგის ბრდღვინვისა
ლომისა მსგავსად მეფემან მის ზედა მიუტევა საქმე იგი: მაგრა იგი არა შე
შინდა, ა~დ უშიშად აღდგა და წარსდგა ყაინს წ~ე განმწირველი თავისა თვისი
სა მეფისათვის: რათა იგი მოკლას მეფისა წილ, და მუჵლმოყრილი ეტყოდა:
მე ვარ დიდო ყაენო, რომელი შემოვები არღუნს: ხ~ მან ჰკითხა, პაპა სარგის
შენ ხარ: რ~ პაპა სარგისს უწოდდეს თათარნი, და მან ჰრქვა იგი ვარ: ჰრქვა
მას, და რასათვის განაყენე ჩემგან, და არღუნს შემოები: ხ~ სარგის არა მეც
ნიერიყო ენასა მათსა, წარმოაყენეს სადუნი თარგმანად, რომელი ფ~დ უყვარდა უ
ლოს, და დიდად პატივეცა, რ~ იყო კაცი იგი გონიერი, და ენა კეთილი, სიტყუითა მა
რჯვე ყაინს წ~ე მეტყველებდა:
მაშინ სარგის მიუგო, დიდო ყაინო, არა იყო სხვა მიზეზი, რ~ მან მიიღო მეფობაჳ
დავითის ქალაქი და სოფელი, მან დაიჭირნა ეკლესიანი, და ციხენი ყოველნი დაა
რღვივნა, ბედნიერო ყაინო არღარავინ გაუგონებდა უსამართლოებასა ამას,
შეკრა კარი თქვენი ქრთამითა, ამის მიზეზისათვის მე წარვიყუანე მეფე, რათა
ბედნიერმა ყაინმა გაიგონოს, და იკითხოს საქმე ესე, ვითარცა აწ კითხვასა
ღირსმყო, ესეცა უწყოდე ყაინო, რომელ სპარსნი ძველთაგან მტერნი არიან
ჩვენ ქართველთანი, ამისთვის არღუნს თანა ვჰყავ ბრძოლა და ომი, რ~ საქმე
და უსამართლოებაჳ მეფისა მიმართ ხოჯა აზისისაგან ვერღარა დავსთმეთ:
აწ ყაინო მეფე უბრალო არის, მე ვარ რომელმან განვაყენე მეფე კარისაგან თქვე
ნისა, და განმრავლდა სიტყუა მათშორის, და მრავალგვარად უბნობაჳ, რომელ
თა არაარს ჟამი თქმად და დაწერად, და მეფეცა მრავალსა რასმე იტყოდა, და
ენუქ არქუნ, და დიდი იგი ნოინი სხდეს შუა, და სადუნი იგი კეთილად ჰსთა

რგმნიდა, და ჰკაზმევდა თქმულთა მეფისათა, რ~ მეფე ენა მძიმე იყო მცირ
ედ, მანკაბერდელი სადუნი კეთილ მეტყველებდა, და ყოველნი მოელოდეს
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ბოროტისყოფასა მეფისათვის, და სიკვდილსა სარგისისასა:
მაშინ მოუვლინა ღ~თნ წყალობა მოსავთა მისთა, და აწცა დაიცვა ვითარცა მარა
დის ჰფარავს, და ვითარ სიტყუასა უგებდეს ყაინი, და მეფე ურთიერთარს, მოვიდა
კაცი დარუბანდით გზის მცველთა ყაინისთა, რომელთა ყაფულობით უწოდდეს,
რ~ არღარა განსრულებულიყო სიტყუა, შევიდა ყაინის კაცი იგი ურდოსა, ყა
ინის წ~ე, და მოახსენა არაარს ჟამი მეტყველებად: რ~ შეიძრა ულუსი დიდი
ყაინის ბათოსი, და შვილი მისი ყაინი დიდი ბერქაჳ, მოვალს გზასა დარუბან
დისასა უამრავითა დიდად დიდითა ლაშქრითა: ესმარა ყაინს მსწრაფლ აწვია
სპაჳ თვისი, და მყის შემოკრბეს მის წ~ე: მას ჟამსა წარმოემართნეს წინა
განწყობად, და ვითარ დაეახლნეს ურთიერთს სპანი ორნივე: მაშინ ევედრა
მეფე ყაინს, რათა წინა მბრძოლად აჩინოს მეფე და სპაი მისი, და წესადცა
არს ქართველთა წინამბრძოლობაჳ, ისმინა და აჩინა წინამბრძოლად მეფე მახ
ლობელად მისსა დგომად:
ხოლო სარგის ჯაყელი თვით წინა დაიყენა, და განაჩინა მარჯვენე და მარცხენე,
დამწყობელთა მათ რაზმთამან მიჰმართეს, ხ~ იქმნა ესეცა რომელ რაზმთა შ~ა
გახლტა შველი, სადა იგი სარგის ჯაყელმან აბჯარცმულმან მოკლა, და მცი
რედ წარვლეს, და მელი მოკლა იგიცა სარგის ისრითა, და წაიარეს და ყურდგ
ელი მოკლა: და ამას სამსავე ჰხედვიდა ულო ყაინი, და დიდად აქო სარგის, და კე
თილად უთქმიდა მრავალსა: მაშინ დაეახლნეს სპანი ორნივე ურთიერთარს,
და გამოჩნდა კაცი ერთი მათ შ~ს, რომელი წარმოევლინა დიდსა ყაინს ბერქას,
რ~ ყაინი არა წარმოსრულიყო, ესე მოეახლა დავითს რომლისათვის დიდად შე
წუხდეს სპანი მეფისანი, რ~ იყო კაცი ესე დიდი, და მაგრიად და უცთომლად მოი
სარი: ხ~ მეფემან აღმოიღო მშვილდი, დაჰკრა ცხენსა მისსა მკერდსა, და დაასო
და გულსა განავლო: ხ~ ქართველთა განმხიარულებულთა აღიზახნეს და მიეტ
ევნეს, იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი ველსა ზედა შარაბამისასა: ძლიერად
ბრძოდა მეფე, და სპანი მისნი, სადა იგი სარგის ჯაყელმან სახელოანი ომი ჰყო
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წინაშე ულოსა რომელ განჰკვირდა ყაენი, და განგრძელდა ყოველგან ომი, და მო
სწყდა ორგნითვე ურიცხვი: ივლტოდა სპა ბერქასი, და დევნა უყვეს ძლიერად:
ხ~ იქმნა ესეცა დევნასა მას ლაშქართასა, დაშთა ყაინი ულო ოთხითა ოდენ
კაცითა მცირესა რასამე ბორცვსა ზედა, და ვითარ იხილეს ლტოლვილთა, შვიდ
ნი რჩეულნი კაცნი ზედა მოეტევნეს ყაინსა: იხილა ესე მიმავალმან სამითა
კაცითა შეება, და ოთხნი ვიდრემე დაჵოცნეს სარგის და აზნაურთა მისთა,
და სამნი იგი ივლტოდეს: მაშინ იხილა თვალითა მისითა სიმჵნე სარგისისი
და ყმათა მისთა, განიხარა და დევნა უყო კვალადცა სპასა ბერქასსა დარუ
ბანდის კარამდის, და განვლეს დარუბანდიცა, და სამსა დღესა სხვასა დევ
ნა უყვეს ესრეთ განმარჯვებულნი და სახელოვანნი მოვიდეს სადგურსა
მათსა ბარდავს:

ხოლო მეფესა დავითს, და სპათა მისთა ფრიადითა პატივითა პატივჰსცა, და მრა
ვალი ნიჭი მიანიჭა ესეეზომ, სარგის ჯაყელსა კარნუ ქალაქი, და მიმ
დგომი მისი ქვეყანა უბოძა ერაყითა: მაშინ შეიშურვეს სხვათა ვიეთმე მტერ
თა, და მოახსენეს მეფესა, აწ მეფობაცა სარგისს მიეც: ყაინმან ეზომ განადი
და, არღარა იქმნების მორჩილი მეფობისა თქვენისა: მაშინ დაირწმ
უნა მეფემან, რ~ იყო უმანკო და მალე მრწმენი სიტყუათა კეთილთა, და ბო
როტთა ორთავე: და წარვიდა ღამით ელგონ ნოინის წ~ე, და მოახსენა უკეთუ
ყაინი სარგისს კარნუ ქალაქს მისცემს მეფობაცა მისცეს: განჰკვირდა ელ
გონ ნოინი, და ჰრქვა ყაინმან შენის მოდგომისათვის მისცა, და თუ შენ გიმ
ძიმს არღარა მისცემს, თქვენ ქართველნი არას კეთილს უყოფთ მჵნედ მბრ
ძოლთა წყობათა შინა: არა უწყი ყაინი სარგის* დაარჩინა მტერთაგან, ძლიე
რი და სახელოვანი ომი ჰყო: წარვიდა ნოინი და მოახსენა ყაინსა ყოველი იგი თქ
მული, და არღარა მოსცეს კარნუ ქალაქი: ჰსცნა ესე სარგის, და შეიქმნა გულ
კლებით და ქვე განმხედვარებით პატრონისაგან: ხ~ მას ზამთარსა დაიმჭირა
მეფე ბარდავს თავისათჴსისათანა, და სარგის წარვიდა გულკლებული სამცხეს:
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მას ჟამსა გაადგა ულოს ყაინსა შანშეს ძე ზაქარია ამირ სპასალარი, კაცი ყო
ვლითა სათნოებითა სრული და საჩინო, და ივლტოდა ქუთათისს ნარინ დავითი
სას, რ~ ბერქას ლაშქართა გამოსვლა მასმია ჩემზედა: ხ~ მეფემან დავით კეთი
ლად შეიწყნარა, და დაყო მცირე ჟამი: და მერმე ფიცით მოიყუანა ყაინმან: გარ
ნა არცა ეგრეთ დამშვიდდა გული ულოსი, და მოკლა ზაქარია ამირ სპასალარი,
კაცი პატიოსანი და სახელოვანი, და ჰსცნა დიდმან შანშე მამამან მისმან მწუხარე
ბითა შეწუხებული იგიცა აღსრულდა: ხ~ გვანცა დედოფალი, ავაგის ცოლ
ყოფილი მოკლულიქმნა თათართა შინა მყოფი, რომელსა იტყუიან ვითა ასულსა
მისსა ხუაშაგის, რომელი იყო ცოლი სევიფარდავისი ხოჯა შამშადინისა, მისითა
განზრახვითა მოიკლაო: და ვითარ უცოლო იყო მეფე, იქორწინა ცოლი, სახელით
ესუქან, დიდისა ჭორმალო ნოინისა: და დიდისა სირმა ნოინისა: და წარვიდა ტფი
ლისს, და ქმნა ქორწილი პატიოსანი:
ამა ჟამთა გარდამოვიდეს ბერქას ყაინისგან ლტოლვილნი ორნი დედაკაც
ნი საკუირველნი სახელით ლიმაჩავ: და მან მოიყუანნა შვილნი მცირენი, ნათესა
ვითა ახა სარფა კაიანნი, პირმშო, ფარეჯნ, და უმრწემესსა ბაყათარ: და სხვანი
თავადნი მრავალნი: გამოვლეს კარი დარუბანდისა, და მოვიდეს მეფეს წინაშე:
ხ~ მან პატივითა ისტუმრნა, და წარავლინა ყაინს ულოს წ~ე, და ყაინმან შეიწყ
ნარნა ფ~დ, და უბოძა ხარაჯა, და მოლაშქრედ და თანა მბრძოლელად განაჩინნა,
და ესრეთ მეფისთანავე წარმოავლინნა: ხ~ მეფემან დასხნა რომელნიმე ქალაქსა,
რომელნიმე დმანისსა, და სხვანი ჟინვანს:
და ვითარ მოიწია სთველი, წარვიდა ყაინი ქვეყანად შარვანს საზღვართა საქა
რთველოსათა, ადგილსა რომელსა უწოდიან ჩალან უსური, ესე იგი არს თეთ
რი წყალი: და შეკრეს ობითა წყლისპირი, რომელსა სიბად უწოდდეს, რ~ ჰგო
ნებდეს გამოსლვასა ბერქა ყაინისასა: და ამა ჟამთაგან იწყეს სიბასა ზ~ა
დგომად თათართა და ქართველთა: და სთვლითგან გაზაფხულამდე: და გა

ზაფხულ წარვიდიან საზაფხულოთა ადგილთა: ხ~ იქმნა ესეცა რომელ ყაინთა
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შვილნი ზემო ჵსენებულნი ულოსთან წარგზავნილნი ტუთრყული, და ბალალი,
დაიპყრნა ყაინმან ულო, და მოკლნა სამნივე, და დაიპყრა ქვეყანა მათი, და ყოველი
სიმდიდრე მათი, და სცნეს სიკვდილი პატრონთა მათთა საბერძნეთს მდგომთა
დედაწულთა, რომელთა თავადი იყო ალათემურ ვინმე კაცი სახელოვანი: აიყარა
ბარგითა, და დედაწულითა, და ივლტოდა, და მომართა სამცხისკერძო: ცნეს თათა
რთა ულო ყაინისთა სივლტოლა ალათემურისი: დევნა უყვეს და მოეწივნეს, და
იგინი დაბრუნდეს, და მრავალი კაცი მოკლეს ულოს ლაშქრისა: და რათა არა გა
ნგრძელდეს სიტყუა, ვიდრე კოლის მთათა მოსვლადმდე ათორმეტჯერ მოეწივ
ნეს, და ათორმეტჯერ შეებნენ; და ათორმეტჯერვე ალათემურ მოერივა
და გააქცივნა, და ესრეთ მოიწივნეს ქვენა არტანს სოფელსა, რომელსა ჰქვიან
გლინავი, და მუნ დახვდა მურვან გურკელელი, მახუჯაგის ძე: წინა შეემთხვია
ნადირობას მიმავალი, რომელი შეიპყრეს თათართა, და კნინღა მოაკვდინეს: ხ~
იგი ევედრა და აღუთქვა ლიხთიმერით წარყუანება მათი, და ეგრეთ ბერ
ქას ყაინს წ~ე წარსხმა: ხ~ იგინი მიენდვნეს, და წარმოიყუანა, და მოასხნა სამ[.]ცხეს,
გურკლის ჭალას, და ესრეთ განსცნა: წარავლინა კაცი და ამცნო სარ
გის თმოგველს, და შალვას ბოცოს ძესა, და ყოველთა მესხთა, და სარგის ჯა
ყელის ლაშქართა, რათა შეკრბენ ერთად, და შეიპყრან ალათემურ, და
მიჰგვარონ ულო ყაინსა, და წარმოემართნეს: და ჰსცნა ესე ალათემურ, აიყარა
ბარგითა, და დედაწულითა გამოვლო მტკვარი, და მომართა ჯავახეთით კერ
ძო: შემოიარა ელასის შემოღმართი, და მივიდა ოშორას ქვეშეთ ადგილსა, რო
მელსა ჰრქვიან ლერძავნი: რ~ თმოგველი მუნ დაუდგა წინა, რომელნი იხილნა
რა მორიდნა სარგის, და ბოცოს ძემ: და ლაშქარნი ერთკერძო მოსდევდეს, და
გულკლებული მურვან მართლკვალსა შედგომილი მოსდევდა: და მოეწია
გურკლელი მცირითა ლაშქრითა: რ~ ბოცოს ძე, და სარგისის ლაშქარნი არა
მოვიდეს, არცა შველად გურკელელისა შეიბნეს ძლიერად, ჰსძლეს თათართა
და მრავალ ტაძრეული აზნაური მოკლეს: და ივლტოდა გურკელელი: ხ~ თათარ
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თა განვლეს ჯავახეთი, და თრიალეთი, და რუსთავს მტკვარს გავიდეს, და
მრავალგან მიეწივნეს თათარნი, და სომხითარნი ლაშქარნი, რომელთა თვითო
ეულად არა არს ჟამი მოთხრობად, ყოველგან ალათემურ მძლე ექმნა, და
განვლეს კამბეჩიანი, კახეთი, ჲერეთი ყოვლგან ომითა, და წარვიდეს გზასა ბე
ლაქნისასა: შევიდეს ღუნძეთს: რ~ წინა განეწეო მეფე ღუნძთა, და ჰსძლეს თა
თართავე: და განმარჯვებული მივიდეს ყაინს წ~ე: და ესრეთ საკვირველი საქ
მე ქმნეს, და ამათთანანი თათარნი, სადაცა დარჩეს აღნარღომობით უჵმო
ბდეს, ესე იგი არს უფროსთანი, გინა უხუცესთა: და ამისთვის განძვინებული
ბერქა განემზადა გამოსვლად, და ამათ თეთრსა წყალსა ზედა ღობეს შე
კრეს, და მუნ იზამთრიან ვითა მითქვამს:
ხოლო ვითარ ამათ საქმეთაგან უბრალოარს მეფე, განდიდელი ჭყონდიდელი ბასილი
და უჯარმელი, და იწყო საურავთაცა ქმნად, თვინიერ მეფისა კითხვისა, და მეფისა

იმერით ყოფნასა შინა დიადი აწყინა სეფეთა ქვეყანათა, რ~ ვითარ თვისთა ჰხედ
ვიდა: და სიტყუაცა ესრეთ იყო, ვ~დ ესუქანს თანაეყო: ამისთვის შესმენილ იქმ
ნა ბასილი წინაშე მეფისა, რომელმან მსწრაფლმოიყუანა, და ბრძანა ძელზე
დამოკიდება: და მოჰკიდეს ძელსა შუა ქალაქსა: რ~ იყო მეფე მალე მორწმუნე, და
ლიტონიცა: და ვითარ მოიწია სთველი: კ~დ წარვიდა ყაინი სიბასა ზედა, და მე
ფეცა მისთანა: მოიწია რა გაზაფხული, წარმოვიდა ყაინი საქოსა, და ძე მისი
თანქუშ წარმოვიდა გელაქუნსა: რ~ მას აქვნდა საზაფხულოდ სადგურად გელა
ქუნი, და მეფე თანა წარმოიტანა, და მუნ იყო: მაშინ ევედრა მეფე თანქუშს, რათა
უაჯოს მამასა მისსა ყაინს ულოს წ~ე, რათა განუტეოს სამეფოდ თვისად: ხ~ ისმი
ნა და წარავლინა კაცი: და მიიყუანეს საქოდ ყაინი ულო აღსრულებული იყო:
მაშინ ხათუნთა, და ნოინთა მიუმცნეს თანქუშს, რათა განუტეონ მეფე სამეფოსა,
გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისს, და ყოველსა ქართლსა და სომხითსა განაგნა საქმენი
მანდაურნი:
ხოლო ნოინთა დასვეს ტახტსა ულოს ძე უხუცესი სახელით აბაღა, კაცი
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კაცი კეთილუხვი, მოწყალე, ტკბილი, მდაბალი, გამკითხველი სამართლის
მოქმედი, გლახაკთ მოწყალე, და შემნდობელი: ესე ზომ რომელ დაღათუ დიდისა
ბოროტისმოქმედი კაცი იყუის არავე მოჰკლევდის: რ~ ესრეთ იტყოდა ყოვლისა ქვე
ყანისა მპყრობელად დაუდგენივარო ღ~თსა, და რასაცა ვერ მივსცემ, არცათუ
წაუღებ: და მრავალგზის საჭურჭლენი მისნი წარიტაცნეს მპარავთა, და არა
მოაკვდინის, არამედ იტყოდის რად მაკლს მე საჭურჭლე, ისი წარიღონ გლა
ხაკთა, რ~ ნაკლულევან არიან და მისთვის იპარვენ: კ~დ უბოროტო, და კეთილი
გონება აქვნდა: მაშინ აბაღამ განაჩინა, მჵედართ მთავრად კაცი საჩინო წყო
ბათა შინა, და ურდოსა და სახლისა თვისისა მოურავად დაადგინა ზემო ჵსე
ნებულისა ჭორმაღონის შვილი სირმონ, კაცი განმარჯვებული, და საჩინო
ბრძოლათა შინა: ვინათგან ქრთამსა მძიმესა მიიღებდიან მის წ~ე მდგომნი ყო
ველნი: გამოარჩია კაცი ერთი, მოწყალე და სამართლისმოქმედი, და მმარხველი
და მლოცავი, ქვეყანათა და ეკლესიათა ღ~ისათა მოსავთა მოყუარე, სახელით
ა აღუბაღა: ესე განაჩინა უღონოთა და გლახაკთა განმკითხველად: არათუ
ულოს ყაინის პატივცემულნი ნოინნი გამოცვალნა: ა~დ უმრავლეს
ნი აღსრულებულ იყუნეს, ვითარ ელგან ნოინი, და სხვანი მრავალნი:
ამას აბაღას წ~ე წარვიდა მეფე დავით, და ფ~დ პატივითა შეიწყნარა და პატივს
ცა: და დაემორჩილნეს აბაღას ყოველნი თათარნი საბრძანებელი მამისა მისისა
ულოსი:
მას ჟამსა გამოვიდა დიდი ყაინი ბერქა გზასა დარუბანდისასა ურიცხვითა ლაშქრი
თა შურისგებად, ხუთარეს, ბალღას, და ყულის საქმისათვის: ცნა ესე აბაღა
ყაინმა, და მოუწოდა სპათა თვისთა, და მეფესა დავითს, და წარემართა: ხ~ ვითარ
აგრძნა ძლიერება, და სიდიდე სპათა ბერქასთა, არღარა განვიდა მტკვარსა,
ა~დ შეიარა ნაპირი და განსავალი ყოველი, და აღიღო ზომი ყოველგან, და დააყენა
ლაშქარი სადა შეკრბებიან მტკვარი და რაჵსი, და მუნითგან ვ~ე მცხეთამდე: ხ~
ბერქამან მოაოჵრა ქვეყანა შირვანისა, ჲერეთი, კახეთი, და ყოველი ივრის პირი, და
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მოვიდა ლაშქარი ტფილისამდე, და მრავალი სული ქრისტეანე მოსწყვიდეს: ხ~ ბერქა
ყაენი დადგა მთათა შინა გარესჯისასა: მაშინ მოხედნა ღ~თნ წყალობით ქვეყა
ნასა ამას, და ყაინსა აბაღას: შეედვა სალმობა რაჳმე ბექას, და მოკვდა: ვითარცა
იხილეს სიკვდილი ყაინისა მათისა სპათა მისთა, წარიღეს მკვდარი, და განვლეს
კარი დარუბანდისა: ესრეთ დამშვიდნა ქვეყანა ესე: ხ~ თათართა გულად აქვნ
დის შიში მეფისა ბერქას ლაშქრის გამოსლვისა, და ყოველთა სთველთა წარვი
დიან სიბასა ზედა, ვითარ მოეახლის ჟამი სიბას წარსლვისა, მოუწოდა მეფე
მან სპათა მისთა, და სარგისჯაყელ ციხისჯვარელსა, ვითარ მივიდა სარგის დავით მეფისა წ~ე ტფილისს: ჰგონა სარგისის განდგომილებაჳ ყაინს წ~ე, და დაივიწ
ყა ნამსახურებაჳ განზრახვითა უკეთურთა კაცთათვის: მოუწოდა პალატად,
და შეიპყრა შინა, და ტყვე ჰყო საჭურჭლესა შინა: ჰსცნეს ესე აზნაურთა თა
ნა მყოლთა სარგისისთა, ივლტოდეს და წარვიდეს ყაინს წინაშე, და მოახსენეს აბათა
ნოინსა, რათა მან განაჩინოს მეფისაგან დაჭირვა სარგისისი, და მოახსენოს ყა
ინს აბაღას, და სთხოოს სარგის: ისმინა მსწრაფლ ვედრებაჳ აბათან ნოინისა,
და მოსცა ელჩი, და წარმოავლინეს, და მოიწია ტფილისს, და წარიყუანა სარგის,
და მიჰგვარეს აბათან ნოინსა: და მიერითგან იქმნნეს ჯაყელნი მორჩილნი უ
ლოსისანი, ვ~ე ჟამთამდე მეფეთა შ~ს ბრწყინვალისა და საჩინოსა დიდისა გიო
რგისათა: ხ~ მეფე ჯერეთ არა წარსწრულიყო სიბასა
შეედვა სალმობაჳ მუცლისა ძესა მისსა პირმშოსა გიორგის, რომელი სიკეთე აღ
მატებულებითა სავსე იყო: განგრძელდა სალმობაჳ ესე ზომ, რომელი კნინღა
მკვდარ საგონებელიყო, და იდვა უჵმრად, და უძრავად სულთა აღმომფშვინვე
ლი, და მითცა ძლით ამას მწუხარებასა, და უღონოებასა რა მოეცვა მეფე,
და ყოველნი მკვიდრნი საქართველოსანი, მოეხსენა მეფესა დმანისისა Ì~თისმშობე
ლი, და წარვიდა წ~ე მისსა: და თვით წარმოაჩინა ვითარ ყოველი უჵამურითა ფე
რჵითა მოჰყვებოდეს, და მოეგებოდეს მჵურვალითა ცრემლითა წყალობად მა
თდა აღსძრვიდეს: მაშინ შეისმინა ვედრება მათი წ~თა უწმიდესისა ღ~ისმშობელ1-26 სტრ., 432
მან, და მყის შეხებასავე თანა, და პირსა ზედა შეხებასა, თვალნი აახვნა მს
წრაფლ, და ვ~ა უვნებელი წარმოჯდა: იხილეს ესე მეფემან, და ყოველთა
მკვიდრთა საქართველოსათა, განჰკუირდეს ანაზდათსა ამას საკვირველებასა
ზედა ყ~დ წმიდისასა, და ადიდებდეს ყოველნი ღ~თსა:
და კვალად წარვიდა მეფე სიბას ზედა, და მუნყოფასა მისსა ჟამსა წარმოსვლი
სასა დასნეულდა მეფე დავით, სალმობითა მით მუცლისათა, და ვერ განჰკურ
ნეს მკურნალთა, და წარვიდა ცხედრითა, და ვითარ მოეახლა მარტო მყოფსა, მივიდა
ხატსა მას ჵელითუქმარსა, რომელი თვით გამოისახა ტილოსა ხატისა მიერ კეცსა
ზედა: მოყვანება ბრძანა მარტომყოფისა ხატისა, და ევედრა ცრემლითა, და შე
უვრდა და განჰკურნა ვითარ უფლისა მიერ განკურნებული ცხედარსა ზედა მდე
ბარე, და ესრეთ მრთელი მოვიდა პალატად ტფილისისა, და იყო განსვენებასა შ~ა
თვინიერ ამისსა, რ~ მთავარნი და ერისთავნი ვერ ჰსცვალნის შიშისათვის ყაი
ნისა: ხ~ თქმულარს ესეცა ვითარ ბრძენისა სოლომო

ნისათვის წერილ არს ჟამსა სიბერისა მისისასა არა მართლად ვიდოდა წ~ე ღ~თისა:
და მძლავრებისაგან თათართასა უცალო ქმნილმან, იწყო შლად საყდარ
თა საეპისკოპოსოთა, რომელი სანატრელთა მეფეთა შესავალნი სოფელ
ნი მიენიჭნეს განსცემდა: ეგრეთვე მონასტერთა ამასთანა, სხვანი ბოროტ
ნი აღსძრნა მტერმან, რომელნი არა საჵმარარიან თქმად, და მძლავრა სიბერე
სა შინა, ვითარ სოლომონს: ამისთვის სწვრთიდა ღ~თი, არა ჩვენებითა, ა~დ
შვენიერებითა ძისა მისისათა სიკვდილისა გლოვითა: ვინათგან უგუნურებასა
შინა ვართ ნათესავნი ადამისნი, და გულსმოდგინედ მიდრეკილარს გული კა
ცისა ბოროტისა მიმართ, ვ~ა წე რილარს არა ინებეს შეგონებად, ა~დ გარდა
ვჵედით ცხოვრებასა ჩვენსა, და ყოველნი ვართ ამაოებასა შინა, ვითარ იტყუის
ბრძენი ეკლესიასტე, ამაოებაჳ ამაოებათა, და ყოველივე ამაოჳ არს, და
მზესა ამას ქვეშე ხილულსა ყოველსავე ამაოებასა მისცემს: ხ~ ჩვენ გზასა მცი
რედ გარდამაბიჯებელნი კ~დ მოგზაურ ვიქმნეთ: და ვითარ მოიწია მსგეფსი საბას
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წარსლვისა: წარვიდა მეფე კ~დ: ხ~ მუნ ყოფასა მისსა დასნეულდა ძე მისი,
გიორგი რ~ დიდი ნუგეშინისცემა აქვნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა, და მისვე
სისხლის მდინარებისაგან აღსრულდა, და დაუტევა მსწუხარებაჳ მიუთხრო
ბელი ყოველთა მკუიდრთა სამეფოსათა დიდითგან მცირეთამდე: ხ~ გვამი ყრ
მისა გიორგისი, დაასვენეს საყდარსა სიონისასა, რათა მოიცადონ მეფე, და ვითარ
მოეახლა ჟამი მოსლვისა, და ვითარ წარჵდა ჟამი მცირედი, მოვიდა მეფე ტფი
ლისს, ვითარ არავინ გაეგება წინა, თვინიერ მცირეთა მოქალაქეთასა, ზარ გა
ნჵდილი მიისწრაფდა პალატად სადა დახვდეს სპანი, და ვაზირნი დამალულ
ნი, და შავითა მოსილნი: და ვითარ აუწყეს სიკვდილი ძისა მისისა გიორგისი,
მყის სმენასავე თანა დაეცა, და კნინღა მკვდარ იქმნა: და ესრეთ შევლეს პა
ლატად ჵელთა ზედა მქონებელი, და ძლით მოვიდა ცნობად, რ~ უკეთუ მოისპოს
სული, მყის მოისპობის ცნობა, და უკეთუ მოისპოს ცნობა, არა თანა მოისპობის
სული სიტყუის მოქმედი იტყუის: ვინათგან ტკივილთა მიერ უზომოთა მოცვულიყო,
და შვილობისა სიყუარული, და კ~დ სიტურფე აღმატებულებაჳ ათვრამეტი
სა წლისა მყოფისა, სიმჵნე სამჵედრო, ზენათაგან განსრულებულობისა, ტკივილ
ნი მრჩობლ ზედა დაერთვოდეს, სალმობიერითა გოდებითა ჰგოდებდა, და სი
კვდილსა აღირჩევდა თავისა თჴსისა: რაჟ~ს იხილა აღყუავებული შვენიერი
გვამი ძისა მისისა გიორგისი, მკვიდრად, უფერულად მდებარე რომელსა იგ
ლოვდა ერი, და ვაებით წარიყუანეს მცხეთას, და მუნ დაკრძალეს, და უკმოი
ქცეს მწუხარებითა სავსენი: ხ~ ესოდენ განუმრავლდეს ტკივილნი შვი
ლისა საყუარელისანი, მიერითგან არღარა აქვნდა ლხინებაჳ, და სენთაცა
მრავალთა მოიცვეს, და გვამითა უძლურებდა უმრავლესთა ჟამთა: გარ
ნა ჰმონებდავე ყაინსა აბაღას, არა იყო სხვა ღონე:
აქა შინა იწყო მანკაბერდელმან სადუნმან განდიდებად, რომელი პირველ უ
ლოს შეეწყალა რკინობისა ძლით, და ყაინმა აბაღაცა პატივუყო, და დიდი საბდი
ვანი კეთილისყოფად მისცა, მით რომელ ცოლისა მისისა ავაგის ასულისა ხვაშა
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ქისა ეჯიბობაჳ აქვნდა, და მეფესა დავითს მიუბოძნეს მრავალნი ქვეყანანი:
ამათ ჟამთა იქმნა განდგომილებაჳ თათართა ურთიერთარს, რ~ განუდგა
ყაინსა აბაღას თაგუდარ ყაინი ბარატას ძმა უმრწემესი, რომელი იყო ზემო
ხსენებულისა ჩინგის ყაინის შვილისა ჩაღატა ყაინის ნათესავი, რომელსა ეპყ
რა ქვეყანაჳ თურანისა, და დიდი თურქეთი: ესე ბარატა ყაინი იყო თურანსა
და წარმოავლინა ძმაჳ თვისი თეგთარ, რათა ხარაჯა ქვეყანისა რომელ მას წარჵ
დომოდა, ვითარ ზემო თქმულარს თეგუდარს მიხვდებოდის: ესე მივიდა ორისა
ბევრისა ლაშქრისა მქონებელი, შეიწყნარა აბაღა, და უჩინა ზაფხულის სად
გურად ვიდრემე მთანი არარატისანი: და საზამთროდ რაჵსისა პირი, და ნახჭევა
ნი: ესრეთ იყოფოდა თაგთარ: შეშურდა ყაინობაჳ აბაღასი, და მიუმცნო
ძმასა თჴსსა ყაინსა ბარატას ჯეონს იქით მყოფსა, ვ~დ რად მივსცემთ ყაინო
ბასა და ქვეყანასა დიდსა აბაღას: აწ წარმოემართე მანდით შენ, და აქეთ მე,
და ორთავე შევმუსროთ აბაღა, და ჩვენ დავიპყრათ ქვეყანა მისი: ხ~ მოივერა
გა ესრეთ, თავი შეშისა ისრისა აღმოთხარა, და ძვლითა პილოსათა შეაწება, და
სამნი ისარნი: და მათ შინა შთადვა წიგნი, ამად რომელ ყოველგან გზისა მცვე
ლნი განჩენილიყუნეს თათართაგან ძველითგან, და განიკითხიან მგზავრი
და მოციქული: და ვითარ მივიდა თეგუთარისა მოციქული ძმასა მისსა ბარახა
ყაინს წ~ე: ჰსთნდა სიტყუა და განზრახვაჳ თეგუთარისი: და მიუმცნო მანცა
ეგრეთ, რათა პაემანს შეკრბენ ერთად, და დაამჵვან აბაღა ყაინი, და დაიპ
ყრან ჵელმწიფობაჳ, და მოუწერა განჩინებული დრო პაემანისა, რომელ
მას ჟამსა უკუდგეს თეგუთარ, რომელსა ჟამსა გამოვიდეს ჯეონსა ბარახა
სპითა მისითა: ხ~ განგებამან ზენამან განაქარვა განზრახვა მათი, და დაიცვა
აბაღა უმანკოებისათვის და სიწრფოებისა, და სიმართლისათვის, და შესცდა*
<note>*შეხვდა მგონია</note> მწი
გნობარი მისი, და ორითა მთვარითა და წერა განდგომა თეგუთარისა: რ~ თვენი
მათნი მთოვარითა აღრაცხილარიან: და შთადვა მანცა თავსა შ~ა ისრისასა წიგნი
ესე: და წარმოვიდა მოციქული, და მოიწია თეგუთარს წინაშე, და ისარნი (ბ) მოჰსცნა
(ა),
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და განაღო თავი ისრისა, და პოვა დაწერილი ძმისა მისისა ბარახასი, და ჟამიცა იგი
პაემანისა მოახლებული ჰპოვა წერილსა მას შინა, და მყის აღეკაზმა ბარგი
თა, და დედაწულითა კაცი მებრძოლი, ვითარ ბევრი ერთი, და ხუთასი, რ~
სხვა იგი ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისაგან: ნუ უკ~ჲ განცხადნეს საქმე
მისი, და ბოროტი ეყოს აბაღას მიერ: აიყარა და მომართა მთათა ღადოსათა კარ
ცხალთა და კარისათა, რომელარს შორის შავშეთისა, და აჭარასა: და დადგა თავსა
შავშეთისასა ფიჭვთას: და ეზრახა სარგის ჯაყელსა რათა მისცეს გზა: უკეთუ
უნდეს წარსვლა აფხაზეთისა მეფესა დავითს წ~ე რათა იგი იყოს შუამდგო
მელ მეფისა, და თეგუდარისა, და უკეთუ განუმარჯვდეს დიდად განადიდოს სარ
გის: და ვითარ ამას ზრახვასა შინა იყუნეს, სთნდა სარგისს სიტყუა თეგუთარი
სი: მოუწოდა სპათა მისთა, და დიდსა შანშეს, შვილსა ივანეს მანდატურთა

უხუცესსა, წარმოავლინა დევნად თეგუთარისა, და აჩინა მჵედართ მთავრად
სირმონ ნოინის შვილი ჩორმაღონისი, კაცი წყობათა შინა სახელოვანი, და შე
მმართებელი: და მრავალნი ნოინნი სხვანი: და მოიწინნეს მთათა არტანისათა,
და დაიბანაკეს მუნ:
ხოლო იქმნა ესეცა საკვირველი, ყოველთა ნაშობთა დედათა უმეტესისა, რო
მელმან ღ~თისა სიტყუასა, ქალწულისაგან შობილსა ქრისტესა ღ~თსა ჩვენსა, თვი
სითა ჵელითა ნათელსცა, და ჵმა მამისა ზეცით ესმა, და სული წმიდა სახი
თა ტრედისათა იხილა: და სამებისა წმიდისა ერთი არსებაჳ ცხადჰყო:
და გვასწავა იოანე ნათლისმცემელმან: ამისი უდაბნო შენარს, და არა უც
ნაურ მთათა შინა ღადოსთა, ოპიზა უპირველესი ათორმეტითა უდაბნოთა:
ამას შინა არს უპირატესი ყოველთა წინასწარმეტყველთა და მოწამეთა, ყო
ველთა უაღრესისა ნათლისმცემლისა იოანეს ჵორჵი იგი რომელი არა და
დუმდებოდა ქებად ღ~თისა მოსრულისა, და მამხილებელი ჲეროდეს
უსჯულოებისა: და ესრეთ პატიოსნითა საუნჯითა განშვენებული, და საღ~თო
თა კრებულითა აღსავსე იგი სამყოფი ნათლისმცემლისა, და ჭ~ტი თვით თა
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ვადისა სამყოფი, ვითარ სიტყუა ცხადჰყოფს: ესმა რა სიდიდე უდაბნოსა ოპი
ზისა, და შემკობა მისი პატიოსნითა ხატითა, და კანდელთა მიერ აღსავსე
ობაჳ: ინება წარმოღება მისი, და წარმოავლინა ვითარ ათასი მჵედარი, რათა
მოაოჵრონ: ხ~ წარვიდეს მთისა გზისა, რომელი მივალს კარჩხალთა კერძო:
გარნა არა დაიდუმა მსჯავრმან ზენამან, რ~ ეგოდენნი წმიდანი მამანი, რო
მელ მას ჟამსა ჰბრწყინვიდეს, ოპიზას სასწაულთა ნიშთა მიერ გაბრწყინ
ვებულნი, და მინდობილნი წინამორბედისა იოანესნი წარმართთა მიერ მოწ
ყვედილნი, და ჵორჵი იგი დაუდუმებელი ღ~ისა ქადაგი, არა უპატიო ჰყო ღ~თნ,
ამისთვის დაიცვა საყოფი თვისი, და მოუვლინა ნისლი და სიბნელე, და ვერღარა
ვიდოდეს ფერჵითა საძაგელითა, რ~ მიახლებულიყუნეს უდაბნოსა, და დადგეს
მთისა მის ძირსა, რომელსა ეწოდების ძეგლი, რომელსა ზედა შენარს ეკლესია
წმიდისა გიორგისი, რომელარს ოპიზასა, და მიძნაძორს: მაშინ მოხედნა წყალო
ბით სამკუიდრებელსა თვისსა იოვანე ნათლისმცემელმან, მსგავსად ყოვლთად
უბიწოსა ვლაქერნისა ღ~თისმშობელისა: და მოავლინა ქარი სასტიკი მთისა ღადო
სა, და ხოშაკი სეტყუა, და წვიმა მძაფრი, და აღდგეს ღელვანი ვითარცა შუა ზღვისა,
და წარმოეცა წყალი მძაფრი, და იქმნა მდინარე დიდი, რომელი განსწორდა
ვ~ე წვერადმდე ძეგლისა, რომელი აწცა იხილვების დიდი იგი ნაღვარევი, რომელი
შთავალს მართლ ზედა წყალსა შავშურსა: ზედა მოეტევა წყალი, და წარი
ხვნა თათარნი სრულიად, კაცი და ცხენი არა დაშთა, თვინიერ კიდე ერთისა
კაცისა, და წარვიდა თხრობად თეგუთარისა, ვ~ა იობის ზედა ღაღადისი, ვ~დ სახლი
ღ~თისა არს ადგილი იგი, სამყოფი მონათა ღ~ისათა: ერიდენით მუნ მისვლად:
იდგა მაღალსა არსიანის თავსა, მოვიდეს და ჰრქვეს, ვ~დ მოვიდა ლაშქარი დიდი
აბაღასი, და დადგეს მთასა არტანისასა, და ხვალე მოსვლად არნ აქა: ესმა
თეგუთარს: და რა გათენდა აჰყარა ბარგი, და დედაწული თჴსი, და უკუაყე
ნა მთასა მაგარსა კარისათა, რომელსა ერთკერძო შევალს გზა, და თვით ლაშქრი

თა და მეომრითა გარდმოიარა არსიანი: აქეთ სირმონ ჩამოვლო მთა ყველისა, და მოვი
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დეს ორნივე თავსა ყველისასა, სირმონ წინა დაუდგა რომელი იყო ბრძოლათა
შინა სახელოვანი, ეგრეთვე ძლიერნი მებრძოლნი თეგუთარისნი, სეგზი,
ჯოლაქი, აბიბხანუი თელქა დემურ, რომელთა დიდად ძლიერი ომი გარდა
იხადეს, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი და განგრძელდა ორგნითვე ომი,
იძლია თეგუთარ, და ივლტოდა დედაწულისთა, კერძო მთასა ღადოსასა ჯნალის
თავსა, და მიუდგა უკანა სირმონ: ხ~ თეგუთარ დაუდგა სიმაგრესა მთისა
მინდობილი: და კ~დ იქმნა ძლიერი ომი ორ დღე: და ვითარ მისჭირდა თეგუ
თარს ივლტოდა უცნაურად, რომელიმე აჭარით, და რომელიმე ნიგალის
ჵევით, რომელი ყოვლად უვალიყო კაცთაგან, და არა დასაჯერებელარს კაც
თაგან, უკეთუ ვისმე ეხილვნეს მთანი იგი რომელსამცა წარვლნეს, რ~ ყოვ
ლად შეუძლებელარს სლვა კაცისა, არათუ ცხენისა, პირველ სიმყაფრი
თა, და მერმე ტყისა სიჵშირითა, და შქერთა, და ეკალთა, რომელსა ბურწუმე
ლი ეწოდების, განთხრძული ბრწამლითა, რომელი ნადირთაგანცა უვალ
იყო ადგილი, რომელი შთავლეს, და იქმნა ესეცა რომელ განვლეს ტყესა
ერთსა ქვეშეთ კლდიანსა, და ზედათ მიწისა მცირისა მქონებელსა, და ზედა
მოშენებულ იყო ტყე, გაღმართ განმავალთა წარუსქდა მთა იგი ვ~ა
ზვავი თოვლისა, კაცსა ვითარ ათასსა დედაწულის მქონებელსა, და შთავი
და ჵევსა აჭარისასა, და დაიპყრა ცხენი, და კაცი, და ყოვლად უჩინო
ჰყო, და ესრეთ საწყალობელად მოისრვოდეს: და ჯერეთცა ადგილსა
მას სთხრიან აჭარელნი, და ჰპოვებენ სამკაულთა დედათასა ოქროსა
და ვეცხლისასა: ჩაიარეს აჭარა, და ნიგალის ჵევი: და მერმე შეიარეს გურია
და მივიდეს ქუთათის, მეფესა დავითს წინაშე: ხ~ იგი სიხარულით მოეგება
და სერი დიდი განუმზადა, ხუთასი ზროხა მოხარშული დაუდვა, თვინი
ერ ღორისა, და ცხვრისა კიდე: და ლაშქრისა გამოსაზრდელად მასვე დღესა
ცხენი ექვსასი, ზროხა ათას ხუთასი: ცხვარი ორიათასი: ღორი ორი
ათასი: ესე მას დღესა მოიღო თეგუთარს წ~ე, და მან განუყო ლაშქართა
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რომლისათუის დიდად განჰკვირდენ თეგუთარ და სპანი მისნი, რ~ ღვინის ჰამა
რი არა იყო: მოიღეს ურმითა და ჭურითა და აღმოასხმიდეს: ესრეთ კ~დ ის
ტუმრა მეფემან, რომელი იყო უხვი და მდაბალი, და მეცნიერი ყოვლისა საქმისა
და სახელისა მომხვეჭელი: ესე ვითარცა მონა დაუდგა წინაშე სამსახურად
თეგუთარს:
ეგრეთვე დედოფალმან ასულმან მაღლისა ჵელმწიფისამან პალიალოღოს კოს
ტანტინუპოლის მეფის ასულმან: ამანცა ეგრეთ პატივსცა ცოლსა თეგუთა
რისსა, და გაუშინაურდეს ურთიერთარს, და მიენდვნეს, და ზედას ზედა მივიდის
დავით მეფე თეგუთარის წინა, და განუჩინის, ესრეთ იყოფოდა:
და ვითარ შეიქცა სირმონ გამარჯვებული ყაინს აბაღას წ~ე, მოუვიდა კაცი გზა
თა მცველთა ხვარასნით, ვითარ შეიძრა დიდი ულუსი თურანისა, და ყაი
ნი დიდი ბარახა გამოვიდა ჯეონსა უმრავითა ლაშქრითა: რ~ ბარახა ჰმანსა

გამოსულიყო, და თეგუთარის გარდახვეწა აუწყეს: ვითარცა ესმა აბაღას
განჰკვირდა, მოუწოდა ყრმათა მისთა, და ყოველთა ქართველთა: რ~ მეფე
დავით შვილის სიკვდილითა დაუძლურდა: ა~დ ეგრეთვე ყოვლითა ძალითა
მისითა წარვიდეს ხვარასნით კერძო, და მივიდეს ჲერს: და მიერ მინდორსა
ამოსისასა დაეახლნეს ურთიერთარს: წარავლინნეს მეფე და სპანი მისნი
წინათ, რათა დაიცვნენ ლაშქარნი მისნი დასხმისაგან ბარახასა, და ულუ
სი, და სპა მისი განიცადოს: და სხვანიცა ნოინნი წარგზავნნა წინა წარსლ
ვად, ვითარ ოთხსა, გინა ხუთსა მილიონსა ამცნო რათა იხილონ სპა ბარა
ხასი, რომელი მათცა შემოეყენა, და გარე უკუნიქცეს: ამათ წინა შორს
მდგომთა ყარაულად უწოდიან ენითა მათითა: და წარვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი აბაღასნი: ვითარ ვლეს ორი დღე, დადგეს და ცისკარი მოეახლა: იხილეს მტვერი დიდი ამოსის მინდორსა ამაღლებული ვითარ ღრუბელი: ცნეს ვ~დ ბარახასი, და სპისა მისისა არს: აეკაზმნეს მეფე და სიქადურ: და ენება სიქადურს გარე უკუნ ქცევად შიშისაებრ აბა1-26 სტრ., 439
თასა, და ჰრქვა მეფესა ჩვენ ყარაულნი ვართ, და ლაშქართაგან მცირედნი,
და აჰა განგვიცდიან ლაშქარნი, და წარვიდეთ ყაინს წ~ე, და ვაცნობოთ მოსვლა
მათი: ხ~ მეფემან თქვა, არა არს წესი ჩვენ ქართველთა
უკ~ჲ რა ვიხილოთ მტერი ჩვენ კერძო მომავალი შეუბმელად ზურგი შემო
ვაქციოთ, დაღათუ იყოს სიკვდილი: ვ~ა ესმა თათართა განჰკუირდეს, და გან
წყრეს, და ზედა მოუჵდეს მეფესა და ეტყოდეს: არა იცი რასა იქმ, არა გა
ქუს ბრძანებაჳ აბაღასი უმისოდ შებმა დიდისა ყაინისა, თქვენ ქართველ
ნი უცნობონი ხართ, და არა იცით საქმე, და მრავალსა ევედრებოდეს მეფე
სა, და ყოველთა სპათა მისთა, და ბოროტისყოფასაცა აქადებდეს აბაღას მ~რ,
გარნა ვერ არწმუნეს უკუნქცევაჳ: მაშინ წარავლინეს მსწრაფლ კაცი
ყაინს წ~ე, და აცნობეს, აჰა მოვიდა ბარახა, დიდითა ლაშქრითა, და ჩვენ ვხედა
ვთ მტვერსა დიდსა ამოსისა მინდორსა, სრულიად მტვერითა დაბნელებულსა,
და ჩვენ ბრძანებისაებრ თქვენისა გვნებავს გარე შექცევა, და წ~ე შენსა მო
სლვა: გარნა ქართველნი უცნობო ქმნილნი არა მოვლენ ჩვენთანა: ამას
იტყუიან ვითარმედ, არა გვაქვს ჩვეულებაჳ, რათამცა მტერი თვალითა ვნახოთ
და გარე შევიქცეთ: აწ არა თუ შენ ყაინი მოხვალ და შენ განაგებ, ჩვენ გან
გვიწირავს თავნი ჩვენნი სიკვდილად, და ისწრაფე შეწევნად ჩვენდა:
ვითარ მოიწია მოციქული, და ესმა მოსვლა ბარახასი, და ყარაულთაგან
არა მორიდება: განჰკუირდა და მსწრაფლ ამჵედრდა სპითა მისითა, და წარის
წრაფა და მიესწრა რაზმწყობილთა, და მოუწოდა მეფესა და ჰრქვა, ვიცი სიმ
ჵნე თქვენი ბრძოლათა შინა, თქვენ ქართველნი ურჩნი ხართ, და შმაგნი,
უკეთუმცა ნოინს რომელსამცა ექმნა მომცავკალ: ამისთვის არა ბრალე
ულგყო, რ~ უმეცარნი ხართ წესისა ჩვენისანი: აწ დადეგ წინათ ლაშქრითა
შენითა: ხ~ მეფე გარდაჵდა ცხენისაგან, თაყუანისცა
და ჰრქვა დიდო ყაინო არა არს ჩვეულებაჳ ქართველისა, რათა მტერი იხი
ლოს, და ზურგი შემოაქციოს: აწე ბედნიერმან თვალმან ყაინისამან გვიხილოს
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რომელ დავსდვათ თავი ჩვენი სიკვდილად და წარვიდა მეფე, და დაეწესა წინა
კერძო: ხ~ დიდი იგი და მჵნე აბათა ნოინი, რომელი იყო მჵედართ მთავარი, რო
მელარს ამირ სპასალარი მარცხენასა მჵარსა, სირმონცა დიდი იგი --- მარცხენითვე, სიქადურ ტონღა ბუღაჯინილის არღუნ აღას, და იას ბუღა
მარჯვენით: და სხვანი ნოინები გააყენეს მარჯვნით და მარცხენით: ეგრეთ
ვე რაზმ წყობილი ბარახა: მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ალინაყ ასი
სა კაცისა თავადი, და არა საჩინოსა გვარისა: ა~დ ტანითა დიდი და ახოვანი, ძლი
ერი ძალითა, და უშიში მჵნედ, და აღმატებული სიტურფითა, ჰაეროანი და შვე
ნიერი: ამან ითხოვა აბათა ნოინისაგან, რათა ფარმანი მისცეს წინა მბრძოლო
ბისა ოდესცა ჰსთნდეს, და მისცა სათხოველი ესე აბათან ნოინმან: და ამას შ~ა
მოეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთარს: და იქმნა ომი დიდი და საშინელი: ამა
ნ ზემო ჵსენებულმან ალინაყ, წინა შეუტივა რაზმსა მათსა, და განაპო და განვი
და რაზმსა მათსა ყოვლითა მოყუსითა მისითა: შეკრბა იწყო თქმად ალა ალა
სა: და მოიქცა და კ~დ განხეთქა რაზმი მათი, და გამოვიდა აქათ: და მეორედ კ~დ მიმა
რთა დაფრიწა რაზმი და განვიდა, იქით დაიწყო თქმად ალა ალასა, ვიდრე
ხ~ ქართველთა ძლიერად იბრძოლეს: რ~ თვით ხედვიდა ყაინი რომელ წინა
მდგომთასა მეფემან და სპამან მისმან უწინ შეუტივეს, და სივლტოლად მიდრი
კეს: ეგრეთვე აბათა ნოინმა ძლიერად იღვაწა, ესოდენ რომელ ოხჭანსა შინა
ომისასა ს~დ შეჭურვილი კაცი აღიღო უნაგირისაგან, და ტახტასა თავისასა შე
მოიდვა, და აქვნდა სრულსა ომსა შ~ა ჵელითა ვ~ა არწივსა კაკაბი:
ეგრეთვე სირმონ იღვაწა ძლიერად, და ყოველნი მათ კერძონი სივლტოლად
მიდრკეს: ხ~ ბარახა ყაინი შეემთხვია მარჯვენით აბაღასთა სიქადურს ტონღა
ბუღასა ჯინილის და არღუნაღას, ესენი მსწრაფლ სივლტოლად მიდრიკნა ბა
რახამ, ვ~ე მეორე დღე ამათ ჰსდევნიდა, და ვერ სცნეს რაზმისა სიგრძისაგან
თუ რა შეემთხვია: ხ~ ვითარ ჰსცნა ბარახა გაქცევა და ამოწ
ყვეტდა სპათა მისთა, დაბრუნდა: ხ~ ეგრეთვე აბაღაცა, და შეიმთხვივნეს კ~დ
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ურთიერთარს და განეწყვნეს: ხ~ ვითარ იხილა აბათა ნოინმა ბარახა აღიღო
შუბი, და მარტომან მიმართა რაზმსა მათსა, და ვითარ მიახლდა სპაჳ მისი ჰსდ
ევნეს და მოწყვიდნეს ურიცხვი სული, და ტყვე ჰყვეს: და ესრეთ განმარჯვე
ბულნი მოვიდეს ურდოთა მათთა შინა:
ხოლო ვითარ იყო ყაინი აბაღა ხვარასანს ბრძოლად ბარახა ყაინისაგან, მაშინ
ზემო ჵსენებულმან თეგუთარ წარმოავლინნა სამნი მჵედართმთავარნი მის
ნი დედაწულითა და ბარგითა მათითა, სახელით სეგზიბადურ, და აბიბახა, და
თოლაქ დემურ: და მეოთხე ჯოლაქა: წარმოვიდეს და მოვიდეს, და დადგეს
მთასა ზედა, რომელი აღმოვლის შტოდ კავკასიისა, რომელარს ლიხი, და ვ~რ
წარვლეს დასავლით კერძო, რომელსა უწოდენ ღადოდ: და ამათსა შესაყა
რსა დემოთისასა, დადგეს თათარნი ადგილსა რომელსა ეწოდების ლომის თავი,
და მიერ არბევდეს ჯავახეთსა ვ~ე ფანავარამდე: მაშინ მდგომთა თათართა ჩამო
ვლეს ეკერის ჵევი, და განვლეს აწყვერს ზედა ფონი მტკვრისა, და განვიდეს

ჯავახეთს: დახვდა ჯოგი კახაგორელისა, რომელსა აქვნდა პატივად მეჭურჭ
ლეთა უხუცესობაჳ: და ყურუმჩის ვისმე ჯოგი ათასისა თავადისა მჵედრისა
არალიყანისა, შვილისა ყურუმჩისი, და წარმოიღეს და მომართეს სადგურსა
მათსა ლომის თავსა: ესმა ყურუმჩიბადურსა, და მოუწოდა კახას თორელსა, და
დევნა უყვეს: ხ~ თეგუდარანნი განსრულიყუნეს მტკვარ
სა, სადა მოერთვის წყალი გურკლისა, და ესენი მივიდეს პირსა მტკვრისასა, რ~
იყო სიმრავლე თათართა და ქართველთა სპისა: რ~ მცირედნი იყუნეს: იძიეს
ღონე თოლაქ დემურ, განვლო მტკვარი ოცდა ათითა კაცითა უგრძნულად,
და სხვანი დაუდგეს პირსა მტკვრისასა: თოლაქ დემურ აღვლო ჵევი, და აღ
ვიდა ჵევისა ქედსა ზედა: და აღაბა ალამი რაჳმე სხვა დროშისა დამოუტევა ჵმი
თა მაღლითა: და ვითარ იხილა ყურუმჩი ბადურ, წინათ და უკანით კერძო
ლაშქარი ჰგონა და შეშინებულიქმნა, და ივლტოდა მსწრაფლ შეშფოთებული
სადა იგი სიმრავლე მოიკლა კაცთა კეთილთა: და ორთა კოხტელთა მიიღეს
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აღსასრული, და სამძიმარი: ცხენ მოკლული ცურვით ივლტოდა, და აწყვერს შევიდა:
მჵედართ მთავართა ყურუმჩი ბადურ მოკლა, და უწესოდ დაბნეულნი გზისა
მეოტისა ვერ დამპყრობელნი შეივლტოდეს მთად რუგეთისა აღმართსა ძნელ
სავალსა სოფელსა, რომელსა ჰქვიან კუირიკე წმიდა: დაბრუნდეს და გამარჯვე
ბულნი მივიდეს ყაინის ძმისა თეგუთარისათანა, და ალაღებული თეგუთარ გარ
დმოვიდა ქართლს, და მოაოჵრებდა ყოველსა ქართლსა:
მაშინ ევედრა ყაინი აბაღა მეფესა დავითს ძესა რუსუდანისსა, რათა არღარა
შეეწიოს, და არცა შეუშვას თეგუთარ, და ნიჭთა დიდთა აღუთქმიდა: რ~ ი
ჭვისა მქონებელი ღალატსა თეგუთარის ყმათაგან განცხადებულად მცნობელი
თვინიერ თეგუთარის კითხვისა, ერჩდა აბაღას დავით მეფე, და შეკრა გზანი რ~ლ
არღარა შეისვლებოდა ცხენითა: ხ~ თეგუთარ არა უწყოდა: ვ~ა ჰსცნა აბა
ღა რ~ არღარა შეეწევის მეფე დავით, წარმოავლინა მჵედართ მთავარი მისი სირ
მონ ბადური, და სხვანი მთავარნი ნოინნი, და სპისა სიმრავლე, და მოვიდეს თრი
ალეთს, და მოუწოდეს მეფესა დავითს და სპათა მისთა: რ~ მეფე სნეულებდა მას
ჟამად, და წარმოავლინა ყოველნი მთავარნი მისნი სირმონსთანა: და შთავიდა სირ
მონ ქართლად, და ჰსცნა თეგუთარ მოსვლა სირმონისა, წინა განაწყო სპაი მისი
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, დაესწრა ღამე
და გაიყარნეს: რა გათენდა განემზადნეს, და განეწყვნეს ურთიერთარს, ივლ
ტოდა სპა თეგუთარისი, მიმო დაიბნინნეს, მოისრნეს, და უჩინო იქმნნეს:
დარჩა თეგუთარ, და ძე მისი მცირე უღონო იქმნა: მივიდა სირმონსთანა, და
ევედრა რათა ყაინი აბაღა იხილოს მან და ძემან მისმან: ისმინა სირმონ, გარნა
დააპატიმრნა, და აღიღო ტყვედ დედაწული მისი: და ყოველი სიმდიდრე და ბა
რგი, და საქონელი, და ჯოგი: და მივიდა აბაღას წ~ე: და მიიყუანა თეგუთარ, და
ძე მისი: ხ~ აბაღა არა ავნორა, რ~ იყო კაცი მოწყალე და შემნდობელი ვითარ
ზემო ვსთქუთ, და წარგზავნა ქვეყანასა ერაყისასა: და მისცა ათორმეტი კაცი
მას და ძესა მისსა, საზრდელი და შესამოსელი უხვად: ქორ შავარდენი, და ავაზა,
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და განუჩინა სარჩომი რომელ არა აკლდეს, და მცველნი დაუდგინნა რათა
არღარა გაუშვას მამულსა მისსა: და ესრეთ განსვენებით იყოფებოდა
და აღსრულდა: და ყაინმა აბაღა მრავალნი ნიჭნი, და ძღვენი წარავლინა წ~ე
დავით მეფისა, და ქართლს მრავალნი სოფელნი, და ატენი, და შემდგომნი სო
ფელნი მისცნა:
მაშინ წარვიდა ყაინი საბას, და თანა წარიტანა მეფე დავით, და დაჰყო ჟამი
ზამთრისა, და რა ზაფხული მოიწია წარმოვიდეს, და მგზავრ მომავალსა მეფე
სა შეედვა სალმობაჳ მუცლისა: და ვითარ მკურნალთა ვერ უძლეს მ კურ
ნებად: მაშინ ევედრა ხატსა მარტომყოფისასა, და მივიდა მის წ~ე ვითარ ჩვეულ
იყო: რ~ პირველ ამისსა მუცლისა სნეულებითა შეპყრობილიყო, და ვითარ
მკვდარი იდვა უსიტყვოდ, და აღედგინა ხატსა მას ჵორც შესხმულისა ქ~ესსა:
ხ~ აწ არღარა ჰპოვა ლხინებაჳ: ამისთჴს რომელ მოაკლო ღ~თისმსახურებაჳ
დაიწყო რღვევად საყდართა მდაბლებად, ამისთვის აღიღო ღ~თნ ჵელი წყა
ლობისა: და პირველ წელთა მოუკვდა ძე მისი პირმშოჳ გიორგი, სიკეთე
აღმატებული: და აქა მიიცვალა მეფე, დავით: მწუხარებითა ძისა თჴსისა
თა, და ესვა სხვაცა ძე კეთილ მოჵსენებული, მჵნე და ქველი, რომელი შ~დ
მეფე იქმნა: ხ~ ამან დავითრა დაასრულა ცხოვრება, სამარხოსა მეფეთა
სა დამარხეს მცხეთას:
ხოლო თქმულარს ესეცა, ვ~დ წამლისა მიერ აღსრულდა ცოლისა მი
სისა ესუქანის მიერ მიცემითა წამლისათა, შურისათვის ბასილი უჯარ
მელისა, რომელი მოაკვდინა მეფემან უწესოებისათვის, თანა ეყო ბასილი
ესუქანს, და არა ჰრიდა საწოლსა პატიოსნისა მეფისასა, და ჩოჵანიცა აღიჵადა
და მთავრობაჳ მიიტაცა: ამის უწესოებისათვის მოიკლა ბასილი: ვინათგ
ან მოიწია მწუხარებაჳ უნუგეშინისცემო ყოველთა მკვიდრთა საქართვე
ლოსათა, რ~ მიიცვალა მეფე დავით, იგლოვეს წესისაებრ, და მრავალი ნიჭი
გასცეს ეკლესიათა, საყდართა და გლახაკთა სახსენებლად მისა, გარნა მწუ
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ხარე იყნეს მთავარნი, რ~ მეფე, დიმიტრი: მცირე იყო, და არა ძალედვა მეფო
ბაჳ: ამისთჴს უმრავლესნი წარვიდეს, და მსახურებდეს ყაინსა, რ~ ვერცა
დავით მეფემან სწვართნა ერისთავნი შიშისათვის ყაინისა: მაშინ ზემო ჵსენე
ბული აღალარ, და რაჭის ერისთავი კახაბერი შეიზრახნეს ურთიერთარს,
რათა განუდგეს მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა, და წარვიდენ ყაინს აბა
ღას წ~ე: და ეზრახნეს ალიყანს ბაადურს რომელი მიუდგის მთათა ჯავახეთისა
თა, და მან აცნობა ყაინს: ხ~ მან ნიჭნი დიდნი აღუთქვნა, და წარვიდა აღალარ,
და კახაბერის ძე კახაბერი, რომელი იყო თესლით ბოროტი: ვითარ გვაწყებს წი
გნი მეფეთა ბაღუშისთა, და ნათესავთა მისთასა, რ~ მოიწივნეს ყაინს წ~ე
შეიწყნარნა, და მოუწოდა სირმონ ნოინსა, და ჰრქვა მეფე დავით ესოდენთა განდგო
მილებათა იქმს, მისსა არა კმა იყოფს, და ყოველთა განდგომილთა ჩვენთათანა
შეეწევის ვითარ თეგუთარს, და აწ იალხურს: ხ~ მე ნიჭნი დიდნი და პატივნი წი
ნა უყვენ თეგუთარისთვის, და კ~დ იალხურ შეიწყნარა: აწ მნებავს რათა

შური ვიგოთ მის ზედა: და ესმა კახაბერსა, წარსდგა და თქვა, უკეთუ ჰნებავს
ყაინსა შურისგებად დავითს მეფეს ზედა, მე მისთვის მოვსრულვარ,
ვიცნი გზანი შესავალნი, და წარვასხამ ლაშქართა, და ვგონებ რომელ მეფე
ჵელთვიგდო: და აღალარცა იცის გზა, და ძალი ქვეყანისა მათისა: მაშინ უბ
რძანა ყაინმა აბაღა, სირმონ ნოინს ალიყას, და თაიჩოს, და აბჩის, რათა ილა
შქრონ მეფესა დავითს ზედა: და შეკრიბეს სიმრავლე ლაშქრისა სამი ბევრი:
და გამოვლეს თრიალეთი, და გარდავლეს მთა ლიხისა, და ზედა დაესხნეს ქუ
თათის აბანოსა შინა მყოფსა მეფესა: და ძლით შეესწრა ცხენსა ერთითა
კაბითა მარტო ივლტოდა: ხ~ თათართა მოაოჵრეს ეკლესიანი, და მრავალი სუ
ლი ქრისტეანი მოიკლა, და ტყვე იქმნა, და უვნებელად მივიდეს ყაინს წინაშე:
ხ~ მეფე საკვირველებით დაცვული ღ~თისა მიერ განერა: და ვერ ესწრა
მეფე ომსა მათსა, რ~ მსწრაფლ უკუნიქცეს თათარნი:
წელსა მესამესა, კვალად წარმოვიდეს სირმონ, და ალიყან ბრძანებითა აბაღა
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სთა შეპყრობად მეფისა: რ~ დაემსტურა კახა ბერსა, და არაღარა ჰგონებდა მის
ლვასა თათართასა: დაესხნეს კ~დ და მეფემან მიჰრიდნა, და მოაოჵრეს ქვეყანანი,
და ვითარ ცნეს შეყრა, და ზედა მოსლვა მეფისა, ივლტოდეს თათარნი მსწრა
ფლ მასვე დღესა ტყვითა და ალაფითა: ამათ ჟამთა სადუნი მანკაბერდელი გან
დიდებულიყო, უმეტეს ყოველთა მთავართა მის ჟამისათა, რ შეიპყრა ყაინმა ა
ბაღამ, და იწყო ურვად საქმეთა საქართველოსათა, რ~ ასული პატრონისა მი
სისა ავაგ ათაბაგისა შევედრა სადუნსა, და ხვაშაგმან ეჯიბობაცა მისცა: მა
შინ შეკრბეს თავადნი ქართველნი დიდებულნი, და წარიყუანეს მეფის ძე დიმი
ტრი ურდოსა: და მივიდეს შანშეს ძისა ივანესთანა, და მანდატურთა უხუც
ესსათანა, და წარჰყუა იგიცა ურდოს, და მიიყუანეს ყაინს წ~ე ურდოს, და დაუ
ურვეს მეფობაჳ: და ვითარ იხილა ყაინმა დიმიტრი შეიწყალა და შეიყუარა, რ~
იყო ქმნულ კეთილი, და შვენიერი ხილვად, და მოსცა ყოველი სამეფო თვინიერ სა
რგის ჯაყელისა, და წარმოატანა თანა სადუნი, რომელსა უბოძა მეფემან დი
მიტრი ათაბაგობაჳ, და მოვიდეს ტფილისს, და დასვეს ტახტსა ზედა მამათა მის
თასა, და აღასრულეს წესი კურთხევისა: კათალიკოსმან: და ეპისკოპოსთა,
და ყოველთა მთავართა საქართველოსათა, ჰერეთით, კახეთით, სომხითით, ქა
რთლით, და ჯავახეთით, და ტაოთ, რომელნი შეკრებულიყუნეს, და იყო მადლო
ბაჳ ღ~ისა, და სიხარული დიდი: გაცემა გლახაკთა, და ობოლთა, და დავრდო
მილთა ზედა რათა წარემართოს მეფობა დიმიტრისი, და კეთილად განგება
საქართველოსა:
მესამეოცდა სამე მეფე ქართლისა დიმიტრი, ძე დავით მეფისა ბაგრა
ტოანი: ბ დიმიტრი:
მათ ჟამთა იწყო ყაინმა აბაღამ ბრძოლად მეგჴპტელთა მთავრისად, და სულ
ტანსა მისრისასა ფუნდუყადარს, და წარავლინა სპა ძლიერი, და მათთანა
სპა ქართველთა, და აჩინა მჵედართ მთავრად თონდა ვინმე ნათესავით სალდუხი ბადურთა მთავარი გართათ, და წარგზავნეს გზასა საბერძნეთით მიმავალსა
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შამად, მიუმცნო სულტანსა საბერძნეთისასა სახელით ფარმანსა, რ~ უწინა
რეს ამის ჟამისა აღსრულებულიყო, სულტანი დიდი სალჩუქიანი ყაისდინ
და მონასა მისსა ფარმანს მიეტაცა სულტნობაჳ, და ცოლიცა მისი ასული რუ
სუდანისა გურჯიხათუნ მიიყუანა ცოლად, და მას აქვნდა პონტოჳ, ასია,
და კაბადუკია: ამას მიუმცნო ყაინმა, რათა თანა შეეწიოს სპათა მისთა, და წა
რვიდეს სპანი აბაღასნი, და მივიდეს ფარმანსთანა, და დაიბანაკეს ევხაიტს,
რომელარს ასურასტანი: და ვ~ა ესმა სულტანს ფუნდუყადარს მისვლა თა
თართა, მოუჵდა სპითა ეგვიპტისათა, და ზედა დაესხა ჟამსა განთიადისასა, და
იქმნა ძლიერი ბრძოლა: სადა იგი მჵნედ ბრძოლა უყვეს ქართველთა რო
მელ თათარნი განჰკუირდეს: მაშინ თათარი ვინმე არა სახელოვანი, სახელით
მორღულ, მიეტევა მარტო რაზმსა არაბთასა, და განვლო შიგან, და მერმე გა
მოვლო რაზმი, და მომავალსა ცხენსა მისსა უკანა ფერჵი მარჯვენა მოჰკვეთა
ვინმე ქვემდებარემან კაცმან საოლავსა ქაჩაჩსა ზედა, იქმნა საქმე სა
კვირველი, ივლტოდა სპა აბაღასი, და თანა მოკლულიქმნა, წარმოვიდა ე
სე მორღული უფერჵოთა ცხენითა, სამი დღე, და სამი ღამე გამოვლო
ეგრეთ მოკვდა ცხენი:
ხოლო ვითარ სცნა აბაღამ ამოწყვედა ლაშქართა და უმეტეს ქართველ
თა, დაუმძიმდა დიდად, და შეასმინეს სულტანი საბერძნეთისა ფარმანა,
ვ~დ განზრახვითა მისითა იქმნა მოსვლა სულტნისა ფუნდუყადარისა:
ამისთჴს შეიპყრეს ფარმანა, დაღათუ არა ენება ყაინსა აბაღას მო
კლვა მისი, ა~დ ნოინთა მოაკვდინეს ფარმანა, და აღიღეს ყოველი სიმდიდრე
მისი, და აჩინეს საბერძნეთსა ნოინი დიდი კეთილი, ნათესავით პირველთა
ყაინთა ონხნისა გვარისა, სახელით ერინჯნი: ამას ჵელთა უდვეს მთავ
რობა საბერძნეთისა, და წარუღეს აწყვერი სამცხეს რომელი ჰქონდა ფარ
მანს ცოლეულთაგან, და უბოძეს სარგის ჯაყელსა, და ძესა მისსა ბერქას:
ხოლო ვითარცა აღიზარდა მეფე დიმიტრი, და იწყო საურავთა საქმეთა კე
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თილ განგებად: რ~ იყო ესე დიმიტრი ტანითა ახოვანი, ფერითა ჰაეროვანი,
შესახედავად ტურფა, თმითა და წვერითა მწყაზარ და შვენიერ, თვალითა
გრემა, ბეჭ ბრტყელ და შეწყობილ სამჵედროთა წესითა, სრული ცხენოსანი,
და მშვილდოსანი, რჩეული: უხვი, მოწყალე, და მდაბალი, გლახაკთა ქვრივთა
და დავრდომილთა მოწყალე, რომელ არა სმენილარს ნათესავი მეფეთა გინა სხ
ვათა კაცთა, რ~ აქვნდა ჩვეულებაჳ აღიღის საფასე, და აღდგის ღამე, და მო
ვლის ქალაქი, და მოიხილნის გლახაკნი და დავრდომილნი და ობოლნი, და
თჴსითა ჵელითა მისცემდის ყოველთა: უწყოდიენ მოწყალება მეფისა, და
გლახაკნი ღამით ფოლორცთა შინა ვიდოდიან რათა შეემთხვივნენ მეფესა:
ამასთანა მოეგო მარხველობაჳ, ღამით ლოცვა, და მუჵლთყრა ფრიადი, ა
თას ხუთასი მუჵლი მოაგდის მდაბლად მიწასა ზედა: ესრეთ ყოვლითუ
რთ განშოებული იყო: გარნა ესრეთ ჵელთა შინა სადუნისთა იყო: რ~ ფ~დ
განადიდა სადუნი ყაინმა: და იურვა მეფის დიმიტრისგან თელავი და ბელა
ქანი, და მრავალნი ქვეყანანი: და სადუნი კეთილად განაგებდა საქმეთა საქა

რთველოსათა: რ~ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა თათართაგან ძალი და უსა
მართლო, არცა დიდთა ნოინთაგან, არცა ელჩთაგან: ესრეთ აღშენდა საქა
რთველო, და მოირჭვნა: მეფემან დაიწყო საბას წარსვლად, და აღაშენნა ქვეყანა
ნი მოოჵრებულნი: ამანვე აღაშენა პალატსა შინა მონასტერი ისანთა სა
ყოფლად, მეტეხთა ღ~ისმშობელისა: და შეამკო განგებითა დიდითა: და შეს
წირნა 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 სადუნისითა: ჰრქვა
მეფესა სადუნმან, უკეთუ მომცე დმანისი, მე მივსცე საფასე ყაინსა: ისმინა
მეფემან, და უნებლიად მისცა დმანისი, და მიმდგომი მისი, და უმეტეს განდიდ
ნა სადუნი: ხ~ ქმნა კეთილიცა საქმე, მონასტერთა და გლახაკთა
მიმართ, რომელ დღეთა ცხოვრებისა მისისათა, მანცა მისცა ყალანი, და
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მალი ათორმეტთა უდაბნოთა გარე ჰსჯისათა, და განათავისუფლა ქვეყანაჳ
გარე ჰსჯის, და მსახურებდა მეფესა დიმიტრის, განდიდნა დიდად ლაშქრითა
და სიმდიდრითა ოქროსა და ვეცხლისათა: და ჯოგისა და ხვასტაგისა არა იყო
რიცხვი: რ~ იყო კაცი ესე მშვებელი, კეთილად გამგონე, და ბრძენი: რ~ ყაინი აბა
ღა ისმენდა სიტყუათა მისთა: და დიდი სიბდივანი ავაგა ათაბაგისა ამას აქვნ
და: და ასული მისი ხვაშაქ მოეყუანა ცოლად: ესე განდიდებულიყო ყაინისა ულო
საგან, და სადუნიცა მისგან განდიდებულ იყო, და ყოველი საბრძანებელი ყა
ინისა მისთა ჵელთა შინა იყო, და ბრძანებასა მისსა მორჩილებდეს: და იყიდნა
მრავალნი ქვეყანანი, და უბოძეს მეფეთა კარი, და დაჯდა კარსა: და მისი მიმდგო
მი ქვეყანა მოივერაგა ახალციხელთაგან: და ასული ახალციხელისა ცოლად
მოიყუანა, და საქართველოსა ლაშქართა საქმე და განგებაჳ ყაინმა ჵელთუდ
ვა, და დარბაისელნი ქართველნი, და სომხითარნი, და ჲერ კახნი, მეფის წინაშე ი
ყვნენ: ამათვე ჟამთა შინა განდიდნა სამცხის სპასა
ლარი, და მეჭურჭლეთა უხუცესი სარგის ჯაყელი, და ძე მისი ბექა, რ~ლნი
მთავრობდეს სამცხესა:
ხოლო საქმენი სარგისისნი ზემო აღგვიწერიან: და აწ ვახსენოთ ძე მისი ბექა: ხ~
იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან, ფერითა ჰაეროვან, თვალითა და თმითა გრემა
და შვენიერ, ბეჭ მკერდითა სრულ, ძალითა ძლიერ: ომსა შინა მჵნედ მბ
რძოლ: ცხენსა ზედა მჵნედ მოისარი, ნადირთა ჵელოვანი, გონებითა ფრთხილ
მაშენებელი ქვეყანათა, ეკლესიათა და მონასტერთა: და ღ~ისმოსავთა კაცთა
პატივისმცემელ: მლოცავი რომელ არა დააკლდის ცისკრის ლოცვათა,
და სამხრად, და მწუხრად, ვითარ ტჴბიკონი მოსცემდა წესსა ლოცვისასა:
ამისთჴს პატივსცა ღ~თნ, და მეუღლეცა შემსგავსებული მოანიჭა, ლოცვისა
მარხვისა, და გლახაკთ მოწყალებისა, მონასტერთა და ხატთა პატივისმოყვარე
ობოლთა და უღონოთა აღმზრდელი:
მაშინ ბექამან დაიპყრა ქვეყანა ტასისკარითგან კარნუ ქალაქამდის, სამცხე,
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აჭარა, შავშეთი, კლარჯეთი, და უმრავლესი ტაო: ვაშლოვანი, ნიგალის ჵევი,

არტანუჯი, ათორმეტნი უდაბნონი, კოლაკარნი, ფოლა, და ორნივე არტანნი, და მრა
ვალნი სოფელნი ჯავახეთს: ესრეთ დღითი დღე განდიდნებოდეს, და მსახურე
ბდეს ყაინსა აბაღას, და მორჩილებდეს მეფესა დიმიტრის:
ხოლო მეფე დიმიტრი წარემატებოდა ღ~თისმსახურებითა და კაცთმოყუარები
თა, და ყაინი უმეტეს უმატებდა პატივსა მისსა, დაღათუ ჯერეთ ყრმა
იყო, ა~დ ინებეს და წარავლინეს კაცი პონტოდ მეფისა ბერძენთასა კომნია
ნოსისა, რომელი იყო ნათესავად დიდისა კოსტანტინესა: და მოიყუანეს ასული
კომნიანოსისა მეფისა ტრაპიზონელისა, დიდებითა და საჭურჭლითა დიდითა:
და ჰქმნეს ქორწილი სამეფოსა წესისაებრ: და შ~დ მცირედისა ჟამისა მუც
ლადიღო დედოფალმან, და ჰშვა ძე, და უწოდეს სახელად, დავით: რომელი
უკანასკნელ მეფე იქმნა ქართლისა:
ამათ ჟამთა კ~დ მოვიდა, იგივე არღუნ რომელსა აღერიცხვნეს ყოველნი სა
ბრძანებელნი ყოველთა ყაინთანი, რათა აღთვალოს ქვეყანა, და სცნას ვი
თარძი ქვეყანა აღშენდა, გინა აოჵრდა: აღთვალა ახლად, და სცნა რ~
უმრავლესი მოოჵრებულიყო: და უმეტეს ჲერეთი, და კახეთი: რ~ კამ
ბეჩის ვაკენი მოოჵრებულ იყო გამოსვლასა მას თათართასა, ოდეს გამო
ვიდა ყაინი დიდი ბერქა: მაშინ ტფილისს ყოფასა არღუნ არდისასა ეზრა
ხა მეფესა, და სთხოვა, თამარ: დაჳ მისი, რომელი იგი მხოლო ესვა, და
ჰრქვა ვ~დ კეთილად მოხსენებულმან, მეფემან მამამან შენმან მომცა ასუ
ლი მისი დაი შენი სძლად, და ცოლად შვილისა ჩემისა, გარნა იგი ვერ ეს
წრა: აწ ვითხოვ რათა არა უღირსიჩინო ვედრებაჳ ჩემი, და მომცე დაჳ შე
ნი შვილისათვის ჩემისა: ვითარ ესმა მეფესა დაუმძიმდა, და დიდსა ჭმუნვა
სა შთავარდა, და სულითა ტკივნეულითა ეძიებდა ღონესა, და სძაგდა წა
რმართისა ქორწინებაჳ, რათა მისცეს დაჳ მისი ქ~ს აღმსარებელი, გარნა
არა იყო ღონე, რ~ მამასა მისსა მიეცა: და მისცეს ცოლად შვილსა არღუნისსა, და
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და აღასრულეს წესი ქორწილისა, და წარვიდა არღუნ ურდოსა: ხ~ შვილი მი
სი დაუტევა წ~ე მეფისა:
მათ ჟამთა, კ~დ მიუდგა დედოფალი, და ჰშვა ყრმა, და უწოდეს სახელად, ვახტანგ:
და კ~დ ამათ ჟამთა, დამშვიდდა ქვეყანაჳ ლიხთიმერი. და მიუწყო მეფემან დავით,
რომელი იყო კაცი პირველ, და გონიერი უხვი მდაბალი, და პურად უმ
ჯობეს უწინარესთა მეფეთა, და იყო მრავალსა მშვიდობასა შინა: ხ~ რა
ჭის ერისთავი კახაბერი იყო ქართლს, და აქვნდა ქვეყანა ატენისა, და არა პა
ტივი ეპყრა, არცა ყაინისა, და არცა დიმიტრი მეფისაგან ორგულობისა
თვიის მეფეთასა: ამისთვის შეიწრებული ევედრა მეფესა, რათა შეიწყა
ლოს, და უბოძოს მამული მისი: ხ~ ტკბილმან და მოწყალემან მეფე
მან, შეიწყალა და შეუნდო ფიცითა მტკიცეთა მიერ, რათა არა აბრალოს
პირველი შეცოდება, და ეგოს ერთგულებასა ზედა მისსა: და მიუბოძა
მამული მისი ყოველი, და კ~დ ეგო მამულსა მისსა რაჭასა: ხ~ ვითარ
დაყო მცირედი ჟამი, იწყო მათვე მამურ პაპურთა კვალთა სლვად,
და ისწრაფდა ვითარ ღორი მწვირეთა მიმართ, და სკორეთა მიმართ, და

ვითარ იქედნე გესლისა დათხევად, გვარისაგან მოაქვნდა ორგულობაჳ,
დამვიწყებელმან ფიცთა საშინელთამან იწყო ღალატად მეფეთა: წარავ
ლინა კაცი და წიგნი ალიყასთანა ათასის თავსა, რომელი დადგის მთა
თა ჯავახეთისა და კოლისათა, რათა პირველისაებრ დაესხას მეფესა, და
ადვილად ჵელთუგდოს მეფე: გარნა უქმ ჰყო ღ~ნ საკჴრველებათამან
ზრახვა მისი, ვითარ აქიტოფელის დავითის მიმართ, და საცნაურ იქმნა წი
გნი, ამისთჴს მიეგო მისაგებელი ბოროტი, და სიცრუე მისი თხემსა მისსა
ზედა დაუჵდა: შეიპყრა მეფემან და პირველ თვალნი დასწვნა: მერმე
ერთი ჵელი, და ერთი ფერჵი მოჰკვეთა, და ორნი შვილნი მისნი მისცნა
ექსორიობასა კოსტანტინუპოლედ: ხ~ კახა ბერი მცირე ცხოვრებული
განვიდა ცხოვრებისაგან და მოკვდა, და მოისპო ყოველი ნათესავი მისი, და
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აღიჵოცა სახსენებელი მისი:
ამასვე ჟამსა ინება ყაენმა ამჵედრებაჳ ქვეყანასა ზედა გილანისასა, რ~
იგი დაშთომილიყო ჵელთუგდებლად, და არა ჰმორჩილებდეს, და არცა ხარა
ჯასა მისცემდეს: წარავლინა სპა თათართა და ქართველთა, და მეფე არა
წარგზავნა: და აჩინა სპათა უხუცესად სირმონ ბადური, წარვიდეს და შევი
დეს გილანსა, და შეკრბეს გილანელნი, და წინ დაუდგეს სიმაგრეთა შინა:
ხ~ ქვეყანა მათი განმაგრებულ იყო: არს ერთკერძო კლდითა და ტყითა,
და გზანი იწრონი, და ერთკერძო ზღვითა, ამათ სიმაგრეთა შინა წინა განეწ
ყვნეს, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი გილანელთა, დაასხეს ისარი ვითა წვიმა:
გარდაჵდა სირმონ ცხენისაგან, და დაჯდა და ზურგი შეაქცია მბრძოლთა
მისთა, და ყოელნი სპანი დაქვეითდეს: და ვითარ შეუმცირდათ ისარი,
ახლტა სირმონ, და მიეტევა ვითა ვეფხი, და მისთანა ქართველნი მიეტე
ვნეს მჵნედ, და აოტეს გილანელნი, და ორნი თითნი მარჯვენისა ჵელისა
ნი დასჭრნეს სირმონს, და დარჩეს სპანი თათარნი, და ქართველნი უნებე
ლად: და ვითარ იხილნეს სიმაგრენი ქვეყანისა, რომელ უბრძოლველ იყო,
და არა ეგო დაპყრობაჳ: წარვიდეს ყაინს აბაღას წინაშე:
ესრეთ დამშვიდდა ქვეყანა, და ყოვლით კერძო იწყო მშვიდობაჳ, მოჰხედნა ღ~ნ
წყალობით მოსავთა მისთა, და იყო უხვებაჳ პურისა და ღვინისა: და მეფე დი
მიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმეთა, ვითარ მოიცალეს მცირედ ჭირთა
გან და განისვენებდეს, მისდრკეს გზისაგან სამღ~თოსა იწყეს განდგომად, რ~
მეფემან მოიყუანნა სამნი ცოლნი, მთავართა იწყეს ჵელის შეხების საყ
დართა და მონასტერთა მიტაცებად სოფელთა და აგარაკთა: უმეტეს მესხთა
საყდარსა ზედა დიდებულსა აწყვერისასა, დაღათუ ამათ უწესოებათა
დიდად ამხილებდა, ნიკ~ზ კათალიკოსი: და ნიკ~ზ მაწყვერელი ჯუანშე
რისძე, არავინ ყურადიღებდა სიტყუათა მათთა: და კ~დ სხვანიცა აღმოსცე
ნდებოდეს ბოროტნი, რ~ იწყეს ურთიერთას მძლავრებად და მიხვეჭად,
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და არავინ იპოვებოდა სამართლის მყოფელი: რ~ იყო მღვდელთმთავარი, და
მღვდელი

ლაღ, ამპარტავან, ანგარ, ბოროტისმყოფელ, უწესო: ვითარ განვამრავლოთ
სიტყუა: რ~ იყუნენ ყოვლით კერძო ბოროტ: მაშინ მოიწია სამართლად სასჯელი
ცოდვათა ჩვენთათჴს: რ~ ზემო ჵს~ნებული იგივე არღუნ წარმოემართა სამცხეს,
ხილვად სარგის ჯაყელისა, რომელი დაბერებულიყო, და სენთაგან სიბერისათა
დაჵსნილიყო, ყოვლითა სიბერითა, და ასოთა მოღებითა მიწყვდეულ იყო: შემოვ
ლო სომხითი, ტფილისი, და ქართლი მჵედრითა ორითა ბევრითა, და დიდად
ავნებდა ქვეყანათა, დაღათუ არა ბოროტის მყოფელი, ა~დ საზრდელისა ძალი
თა უზომოთა დიდად დასჭირდა ქვეყანაჳ: და უგრძნეულად მივიდა
სამცხეს, და დადგა აწყვერს: და ჰცნა სარგის* მოსვლა არღუნისი: და მივიდა
მის წ~ე, და ძე მისი ბექა: განჰკვირდა ორთავე მოსვლასა: ხ~ სარგის წა
რიტანა ურდოს: და ბექა დაუტევა სამცხეს: რ~ იყო მეხუთე კჴრიაკე წ~თა
მარხვათა: და რა წარმოვიდეს სამცხით, მოიწინვეს სომხითს, და მოიწია ვნები
სა კჴრიაკე: და დიდსა ოთხშაბათსა შეიძრა მძაფრიად ქვეყანა სამხილებელად
უსჯულოებათათჴს: და კ~დ ხუთშაბათს მცირედ შეიძრა: და არავინ გულის
ხმა ჰყო, რათამცა წყალობად აღეძრათ ღ~თი მოწყალე და შემნდობელი:
და ვითარ მოიწია პარასკევი ვნებისა უ~ისა კ~დცა შეიძრა ქვეყანა, დაყუდდა
და არღარა: და ვ~ა მოიწია შაბათი, და იქმნა სამ ჟამად დღე, და ხვა
ლისა დღე, ჯერ იყო სიხარული აღდგომისათჴს უ~ისა, და ყოველნი მოელოდეს
სიხარულსა: ესოდენ რისხვით მოხედნა ღ~თნ ქვეყანასა, სიმრავლისათვის
უსამართლოებათა ჩვენთათვის: რ~ საფუძველითურთ შეარყია, და შეიძრა
ქვეყანა, და შეაძრწუნვა რომელ, დაიქცეს საყდარნი, და მონასტერნი, და ეკლე
სიანი, ციხენი, სახლნი, ნაშენებნი მოოჵრდეს: მთანი და ბორცვნი მაღალნი
დაზვლეს: და კლდენი სახედ მტვერისა დაიშალნეს: და მიწა განიპო, და შავი
წყალი მსგავსი კუპრისა აღმოიჭრა: ხენი მაღალნი დაეცნიან, და ირყეოდიან
ძრვასა ქვეყანისასა, რომლისათჴს საყდარი აწყვერისა დაიქცა, რ~ ყ~დ წმიდა,
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აწყვერისა ღ~ისმშობელი, ლიტანიობით შესვენებული, საშუალ საყდრისა ესვენა
გუმბადი ჩამოიჭრა, და ვითარ ქუდი კაცისა, ესრეთ თავსა დაერქვა, და დარჩა
უვნებელად ძლიერებითავე მისითა: ესე რისხვა ზეგარდამო სამცხესა ოდენ მოი
წია ვიდრე თვისა ერთისა ჟამთამდე, გარნა სხვაგან არა სადა ევნო: მცხეთის საყდა
რიც დაიქცა: სამცხეს ურიცხვი სული მოსწყდა, და ყოვლად საყდარი ეკლესია
და ციხე არსად დარჩა დაურღვეველი: იქმნა გლოვა და ტირილი უზომო:
ხოლო ზემო ჵსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაინს წ~ე, და შეედვა სენი რომლი
სა მიერ მო[.]კ~და: და ვითარ ცნა შვილმან არღუნისამან, წარმოვიდა სახლად დიდად
მეფისა, და ცოლი მისი დაუტევა ტფილისს: ხ~ იჵმია დამან მეფისამან თამარ სივ
ლტოლად მთიულეთს, რ~ სძაგდა ვითარ უსჯულო და წარმართი: მაშინ სადუ
ნმან სცნა ვ~დ არღარა ნებავს დასა მეფისასა ქმარი, შჴლი არღუნისი, და ევე
დრა რათა მოჰყიდოს და მეფისა: და ევედრა ყაინს აბაღას: ხ~ იგი ერჩდა და მოჰ
ყიდა: ხ~ მეფემან მისცა დაჳ თჴსი სადუნსა: ესე უწესო ქმნა რომელ სამნი
ცოლნი მოიყუანნა სადუნმა თვისად: ამისთჴს განწყრა კ~ზი ნიკ~ზ, კაცი მოხუ
ცებული, და მართლ მკვეთელი: გარნა მძლავრებისაგან სადუნისა ვერ უძ

ლო განყენებად, ა~დ ფ~დ შეაჩვენებდა:
მათ ჟამთა შინა საქმისა რასათჴსმე განუდგეს თათართა სარგის და ძე მისი
ბერქა: რ~ სარგის დაბერებუიყო სენითა ფერჵის ტკივილისათა, და ბუღა ნო
ინის მიერ თვალად წოდებულისა, ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჵრებად
სამცხისა: და მოვიდა არუხა სპითა ოციათასითა: ხ~ ბექამან მიჰრიდნა მთა
თა, რომელარიან შუა გურიასა და აჭარასა: და მესხნი შევიდეს ციხეთა, ქვაბ
თა და ტყეთა: და მოვლო ლაშქარმან სამცხე, და ვერარა ავნო: დაჰყვეს ოცი
დღე და წარვიდეს, და დარჩა ქვეყანა მშვიდობით: და ვითარ გარდაჵდა წელიწადი
ინება ყაინმა აბაღამ წარსლვა ეგჴპტედ, ანუ დაიპყრას, ანუ მოხარკე ჰყოს,
მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა, და მეფესა დიმიტრის, და ყოველთა სპათა მის
თა წარსლვად, და ბრძოლად ეგჴპტისა სულტნისა: რ~ მაშინ ფუნდუყადარ
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მიცვალებულიყო, და სხვა დაეყენა რომელსა ეწოდებოდა ნასირ მელიქ: და მოუ
წოდა ძმასა თჴსსა უმრწემესსა, და აჩინა მჵედართ მთავრად, და ჵელთუგდო ყოველი
სპა მისი, და უბრძანა ბრძოლა სულტნისა: მაშინ მანგუ დემურ მოუწოდა
მთავარსა სამცხისასა ბექას, რათა წარყვესთანა: ხ~ მან ჰრქვა მტერთა ჩემთა
სიტყვითა განწყრა ძმა შენი ყაინი აბაღა, და არუხა წარმოავლინა, და მოაოჵრა ქვე
ყანა ჩემი: ხ~ მე მოვრიდენ არას შეცოდებისათვის, და აწ მეშინის ყაინისაგან: და თუ
შენ ფიცითა მიმინდობ არა მაბრალოს, და ქვეყანა ჩემი და მამული მშვიდობით და
იცვას, მოვალ წ~ე შენსა ლაშქრითა: ვითარცა ესმა მანგუდემურს განიხარა, და
ოქროსა წყლისა შესმითა შეჰფიცა, და ყოველი სიმტკიცე აღუთქვა, და მოსცა
ბეჭედი რომელი ეცვა თითსა მისსა, რ~ ესე იყო მტკიცე საფიცარი, და აუწყეს
მოციქულთა ყოველივე ბექასა: მყის მოუწოდა ყოველთა მესხთა, და წარემა
რთა მანგუდემურსთანა, და მივიდა მისწ~ე, და განიხარა ფ~დ, და პატივნი და ნიჭ
ნი დიდნი უყუნა, და უჩვენა ყაინი აბაღა, რომელმან ფ~დ პატივსცა, და შეიყუა
რა სიკეთისა მისისათვის, და ესრეთ წარვიდეს მისრეთს, და ვლეს მრავალი დღე ვლეს:
და მიიწივნეს ერთსა ქალაქსა რომელსა ერქვა დარბუზაკი: გამოვიდეს მოქალაქე
ნი კარით, და იქმნა ომი სადა იგი ბექამან, და მისთ~ა მყოლთა მესხთა ძლიერად
იღვაწეს, უფროს სხვათა თათართა, და ქართველთა შიგან ქალაქსა შესთხი
ნნეს, და მესხნი უპირატეს მიეტევნეს, და დასცხრა ღვაწლი ბრძოლისა, მაშინ
პატივი დიდი უყო ბექასა, შესამოსელთა და ცხენთა საკვირველთა მინიჭებითა:
ეგრეთვე დიდებულთა და აზნაურთა ბექასათა, აიყარნეს მიერ და წარვიდეს
ეგჴპტის კერძო: და მივიდეს ქალაქსა, რომელსა ეწოდების ამასია და ამო:
და დაიბანაკეს მახლობელად ქალაქთა: და ეცნა სულტანს ნასირმელიქს მოსვლა
თათართა წარმოსრულიყო ყოვლითა ძალითა მისითა, და მოვიდა იგიცა: და ვითარ
იხილა მანგუდემურ სულტანი და სპა მისი: ამჵედრდა და წინა განეწყო:
ხ~ მეფე დიმიტრი დაღათუ ჯერეთ არა სრულიყო დღითა ბრძოლათათჴს,
ევედრა მანგუდემურს რათა წინამბრძოლად განაჩინოს იგი, და სპა მისი: რომ1-26 სტრ., 455
ლისათჴსცა ისმინა, და იქმნა ბრძოლა სასტიკი ოდესვე ყოფილთა და გარდასრულ
თა ბრძოლათა უდიდესი: ხ~ ვინათგან უწყოდა სულტანმან წყობათა შინა

მჵნედ წინა დაუდგრომელობა მეფისა და სპათა მისთა: ამისთჴს რჩეული მჵედარი
ათორმეტიათასი წ~ე დაიყენა ორთათანა მთავართა მჵნეთა, რათა განძლიე
რებასა და შენივთებასა ბრძოლისასა უკანასკნელ მიმტევებელთა სძლონ
და აოტნენ ქართველნი: განძლიერდა ომი, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი:
მაშინ მსწრაფლ ზედა მოეტევნეს მეფესა ყარასონღულ, და იაყუბ ათორმე
ტიათასითა მჵედრითა რჩეულითა: და კ~დ იქმნა სასტიკებაჳ ესე ვითარი, რომელ
ორასი მჵედარი წინამბრძოლად განეწესნეს მეფესა, ს~დ მოისრნეს თვინიერ
მეფისა, და სამთა კაცთა, სამთა ცხენთასა: ეგრეთვე ჰუნე მეფისა მოიკლა ყა
რასუნღულისა მიერ შუბითა: ხ~ მხილველთა ამისთა ქართველთა იწყეს
ბრძოლა ძლიერად: ხ~ ვითარ იხილა მეფე სიქანალის ძემან აბაშმან, მყის აღსვა
მეფე ჰუნესა თჴსსა: ვ~ა იხილეს მეფე ამჵედრებული ქართველთა, მაშინ ყო
ველნი ამჵედრდეს, და მეოტ იქმნეს ყარასუნღულ, და იაყუბ ათორმეტი
ათასთა თჴსთათანა: ხ~ ლტოლვილიქმნეს აქათ პირველ ნოინნი და თათარნი
და თვით მანგუდემურ უკმოიქცა ლტოლვით ყოველთათანა სპათა მისთა:
მაშინ ყოვლათვე მათ უღონო ქმნილთა ქართველთა სივლტოლა იჵმიეს
განგებითა ზეგარდამოთა მეფე დაცვულიქმნა, დაღაცათუ უმრავლესნი
ქართველნი მოისრნეს, მოვიდეს მანგუდემურ და მეფე წ~ე აბაღასა:
ხოლო ნადირობისა და ლაშქართა ყოფისა ამბვისა მომლოდებისა, აბაღა იხილა
თათარი ვინმე ლტოლვილი: ხ~ მან ყოველივე (ბ) კითხლმან (ა) ლექსთა მიერ შეწყო
ბით წარმოუთხრა ენითა მათითა თჴთოეულისა მთავრისა ვედრებაჳ: ალიყა
ნისთჴს თქვა ვ~ა მაღლით მომავალი შავარდენი მოუჵდა, და მანგუდემურ
ვერძსა მიამსგავსა: სირმონის შვილი ებაგან მხტომელსა ვეფხსა: და იასბუ
ღა მოზვერსა ბუღა კამბეჩსა: ხ~ ქართველთა მეფისათვის ესრეთ თქვა ენითა
მათითა, თენგარი მეთუ ქაურქურბაჳ ბუღარმეთუ ბუღრლაჯი: ესე იგი
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არს, ვითარმედ ვითა ღ~თი გრგვინვიდეს: ვითა აქლემი ბუღრვიდეს, ქართველნი,
ვითა მოვიდეს ყაინს წ~ე მეფესა, პატივსცა და წარმოავლინა სახიდ თჴსად:
და კ~დ ეგულებოდა აბაღას წარსლვად, და შურისგებად სულტანსა ზედა: მო
კვდა ძმა მისი მანგუდემურ, და მცირედისა შემდგომად მოკვდა სადუნი ათა
ბაგი, და მიუბოძა ძესა მისსა ხუტლუშას მეფემან მამული მისი, და სპასპეტო
ბისა პატივსა აღიყუანა: ხ~ შემდგომად მცირედისა ჟამისა მო
კვდა აბაღაცა, და დასვეს ნოინთა ყაინთა ძმა აბაღასი აჰმადა, არარაჳ ნიჭ
თა საჵელმწიფოთასა მქონებელი: მაშინ წარვიდა მეფე ურდოსა, აჰმადას წ~ე:
ხ~ მან პატივსცა და შეიწყნარა: მაშინ მუნ ყოფასა მეფისასა მისცა ასული
თჴსი რუსუდანის შჴლსა დიდისა ბუღასა: რომლისათჴს დიდად განრისხე
ბული ნიკ~ზ კ~ზი ფ~დ აბრალებდა, და ღ~ისა სასჯელთა თვალვხობასა აქადებდა:
რ~ მუნ ყოფასა დიმიტრისსა ქმნა ბოროტი აჰმადა ყაინმა: და მომყუანებელმან
ძმისა მისისა ყონღარდასმან საბერძნეთით მოაკ~დინა ორნი ძმანი აბულე
თის ძენი სადუნისგან ლტოლვილნი, და ყონღარდასთანა მოაკვდინნა ხუტლუ
შა ძემან სადუნისმან მოაკვდინა: აქამომდე მეფე დიმიტრი კეთილად მმარ

თებელი სკიპტრათა სამეფოთა შემკობილი, და მოწყალებისა და მოსამართ
ლეობისა მონაზონთა და ეკლესიათა ყოველთა წესთა საღ~თოთა, და კაცობრივთა
კეთილად ზედა მიწევნით მმართებელი სისრულისაგან მცირედ მისდრკა:
და აღერია წარმართთა, და ისწავნა საქმენი მათნი უძღებებისა, და სიძვისა,
გულის სიტყუისა უკანა შედგომილმან მოიყუანნა ცოლნი სამნი, ერთი ბე
ქას ასული: და სხვა რომელი დედათა შეაცთუნეს სოლომონისებრ, უ
რიცხვთა კეთილთა მიერ აღვსებული მცირედ სიბოროტედ მიდრკა:
რომლისათჴს ნიკ~ზი კ~ზი განრისხებული უთქმიდავე და ამხილებდა მრავ
ლად, და ვერ დაარწმუნა, დაუტევა კ~ზობაჳ: და ჵელითა თჴსითა აკ~ხა
ჯვარის მტვირთველი მეფისა, აბრაამ, კ~ზად: და თვით წარვიდა მამულად
თვისად მოხუცებული, და მუნ იყოფებოდა მრავლითა მოღვაწებითა, მარ
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ხვითა, მღვიძარებითა, და გლახაკთ მოწყალებითა, და სავსე სათნოებითა ტვირთი
თა უფლისა მიმართ მიიცვალა:
მათ ჟამთა მოიწია მთაწმიდით ვასილი მონაზონი, ბიძა ევფემიოს, კ~ზისა, სა
ღმრთოთა წესითა აღსავსე, და წინასწარ ცნობისა მადლითა განბრწყინვებუ
ლი, მოიწია წ~ე მეფისა გამოცხადებითა ყოვლად წ~ისა ღ~თისმშობელისათა: ვ~ა
მოციქული ძლიერად ამხილებდა და წინა აღუდგებოდა მეფესა უწესოსა
მისთჴს ქორწინებისა: და ასწავებდა სიწმიდესა, და მოჵსენებდა ტაძარ ღ~თისა
ყოფასა ჩვენსა, და სხეულთა განუხრწნელობისათა ტაძრისა ღ~თისა განუხრწ
ნელისა სიძვათა შინა სასუფეველისა ღ~თისა დამკვიდრებასა კეთილთა მათ:
დამკვიდრებასა ლოცვასა, მარხვასა, და ცრემლთა, გლახაკთ მოწყალებასა, და
ლმობიერებასა და უხვებასა, მდინარეთათანა, მწვირიანთა, და უყიანთა ლიამპ
ალთა არა თანა შერთვად: ამათ ესე ვითართა სწავლათა ეტყოდა, უკეთუ
დაუტევნნეს უწესონი ქორწინებანი, მე თავსმდებ გექმნა, რათა კეთილად
წარგემართოს მეფობაჳ შენი, და მთავართაცა ამხილებდა უწესოებათა,
და უმრავლესთა დაფარულნი გულისანი მიუთხრნის: ესე ვითართა სათნო
ებითა განშვენებულიყო სანატრელი იგი მონაზონი: და ვერ დაარწმუნა
რა მეფესა, და შეურაცხჰყო სიტყუა მისი: კ~დ წარმოუდგა მეფესა, და მთავარ
თა მისთა: უკეთუ მე ჩემებით რასმე ვიტყუი, ვ~ა ცრუ წწ~რმეტყველი, და შე
მაცთუნებელი კაცისა ღ~თისა, რომელი მიივლინა რობუამისა ძისა ნაბოტია
ნისსა, და არა ყდ წ~ისა ღ~თისმშობელისა მიერ წარმოვლინებულვარ, ვითარ
ცრუდ ჰსჯულისა გარდამავალი შემრაცხეთ: და უკეთუ ყ~დ წმიდისა ღ~ის
მშობელისა მიერ მოვლინებულ ვარ სწავლად შენდა, არა ცუდ იქმნენ
პირველნი საქმენი შენნი, ლოცვა, და ცრემლნი შენნი: და უკეთუ არა განეყე
ნო უწესოთა ქორწილ შეყოფათა, და შეურაცხ ჰყვნე სიტყუანი ჩემნი
ბოროტად და უპატიოდ მოიკლა მძლავრთა მიერ, და ოჵერ იქმნე სამეფოსაგან
შენისა, და შვილნი შენნი მიმოდაიბნინნენ, და სხვამან დაიპყრას მეფობაჳ
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შენი, და იავარ ჰყონ სიმდიდრე შენი: აჰა ესერა შენდა მთავართა გეტყუი, და ვე
სავ ყოვლად წმიდასა ღ~თისმშობელსა რომელ სრულ იქმნნეს და აღესრულოს

სიტყუა ჩემი უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას ზედა: მე აჰა ესერა წარვალ:
ხ~ მეფემან განკვირვებულმან არა მიუგო სიტყუა, რ~ იყო წმიდათა კაცთა
პატივისმცემელ:
ხოლო ამათვე ჟამთა ბრწყინვიდა პატიოსანი პიმენ სალოსი, რომელი გარესჯით
წარმოვიდა, და დაემკვიდრა ბელაქანს ქვაბსა რასამე, რომელმან ნათესავი კაც
თა წარმართობისაგან მოაქცინნა, რომელნი ჰგიან სარწმუნოებასა ზედა
ქრისტესა: ამასთანა ჰბრწყინვიდა დიდიცა იგი,,,,, მოღვაწე ანტონი ნაოჵ
რებელის ძე, ნათესავით მესხი: ხ~ ჩვენ ზემო ჵსენებულისა აჰმადის მ~რთ
აღვიდეთ: ვინადგან მოაკ~დინა აჰმადამ ძმაჳ თჴსი ყუნღადარ: იხილეს უ
წესოება აჰმადასი ნოინთა ხვარასანს მდგომთა, განდგეს და დასვეს ყაინად
ძე აბაღა ყაინისა სახელით არღუნ: ვითარ ცნა ესე აჰმადა ყაინმან შეკრიბა
სპაჳ მისი, და მოუწოდა მეფესა, და სპასა მისსა, რათა წარჰყვეს ხვარასანს
ბრძოლად არღუნ ყაინისა, და წარვიდა მეფე, და თანა წარიტანა ყოველი ძალი
მისი და მანდატურთა უხუცესი, დიდისა შანშეს ძეჳ იოანე, და სადუნის ძეჳ
ხუტლუშა ამირ სპასალარი, წარემართნეს და განვლეს ერაყი, და მივიდეს საზღ
ვარსა არღუნისსა:
ხოლო ვითარ იხილა არღუნ სიმრავლე ლაშქრისა ვერ წინა აღუდგა, ა~დ
ივლტოდა, და შევიდა ციხესა ქალსად წოდებულსა: რომელსა უკანა მიუდგა ყაი
ნი აჰმადა, და მოიცვა ციხე ქალაქი: ხ~ ვითარ უღონო იქმნა არღუნ, ევედრა
რათა არა აბრალოს, და შეუნდოს, და მოსცეს ფიცი, და მივიდეს წ~ე მისსა: და ისმინა
აჰმადამ, და მისცა აჰმადამ ფიცი უვნებლობისა, რ~ სპარსთა სჯული მიეღო
აჰმადას: და გამოვიდა არღუნ ციხით, და მოვიდა ბიძასა მისსა წ~ე, და ესრეთ წა
რემართნეს: ხ~ ვითარ ვიდოდეს ხვარასანს, შეკრბეს სპანი ვი
ნმე უწესონი, და ცუდნი კაცნი, და მტერნი ქრისტეანეთანი, რომელთა ქრისტე1-26 სტრ., 459
ანეს კაცის სიკ~დილი დიდად ღვაწლად უჩნდეს, რ~ უღ~თოსა მის მახმედის
მოძღვრებაჳ ესრეთიყო, რომელი დაეწერა ცუდი სიტყუა ყურანსა მისსა შ~ა,
ვ~დ უკეთუ მოჰკლათ ქრისტეანე სამოთხეს შესვლად ხართ: და უკეთუ მათგან
მოიკლათ მაშინცა შესვლად ხართ: ამისთჴს უღ~თო იგი კრებული შეკრბა, და
სადაცა ჰპოვებდეს ქართველსა ერთსა, გინა ორსა მოჰკლვიდიან: ჰსცნა ესე
სურამელის ბეგას შვილმან, რატიმ, რ~ ყრმა იყო, და წარვიდა სამოცითა კაცითა:
და ჰპოვნა მთასა რასმე მაგარსა შ~ა მყოფნი, კაცი სამასი ოდენ: ზედა მიეტევა
და იქმნა ომი ფიცხელი, და პირველსავე შეკრებასა მეოტიქმნეს, და უმრავლ
ესი მათგანნი მოსრნეს, და სხვანი მოიყუანნა წ~ე მეფისა: რომლისათჴსცა
დიდად პატივსცა მეფემან, და მრავალი ნიჭი უბოძა: და მიერ წარმოვიდეს
და მოიწივნეს ჲერესა, და ყაზმინსა: და ყაინმან დიდად დაუმადლა მეფესა თანა
ხლებაჳ ხვარასანს, და პატივიცა უყო დიდი, და ყოველნი მთავარნი საქართვე
ლოსანი მოსცნა: და ყაინი წარვიდა შინა, რათა მივიდეს ცოლთათანა გამარ
ჯვებული. მეფე თანა წარმოიტანა: ხ~ ძმისწული მისი დაუტევა არღუნ
ჲერესა, და ნოინი ყოველი დაუტევა არღუნსთანა, და დავედრა ალიყანს, და სხ
ვათა ნოინთა, რათა მცირედნი დღენი დააყვნან, და მერმე მოაკვდინონ არღ

უნ, და იყვნეს ნოინნი არღუნსთანა: და ქმნეს განზრახვაჳ დიდმან ბუღამ,
და იას ბუღამ, ნათესავად ოირიდთა მთავარმან, რათა აბაღას შვილი არღუნ
ყაინად დასვან, და აჰმადა მოაკ~დინონ, რომელ ჰყვესცა მსწრაფლ, მივიდეს
ღამით და გამოიყუანეს ალიყან კარავსა შ~ა მწოლი, და მოაკვდინეს: და ვითარ
გათენდა არღუნ ყაინად ქადაგეს, და წარმოვიდეს დევნად აჰმადისა: ხ~
იგი მოვიდა ურდოსა შინა მისთა უჟანს, და მოეწივნეს და საბლითა მოაშთვეს
აჰმადა ყაინი: ხოლო მეფესა დიმიტრის, პირველვე მიუმცნეს
რათა განეყენოს აჰმადას, და ჰყოცა მეფემან და მობრუნდა და მოვიდა ყაინს
არღუნს წ~ე, ხ~ მან კეთილად შეიწყნარა, და მოსცა ყოველი სამეფო თჴსი,
და სახლი ავაგ ათაბაგისა, რომელ აქვნდა სიფდივანს, რ~ ყაინი ჵელთა შინა ბუ1-26 სტრ., 460
ღასათა იყო, და ბუღა მოყუარეცა იყო, და მზახალი მეფისა, და წარვიდა შინა გა
ნმარჯვებული: და წარავლინა ძე მისი დავით მცირე სახლსა ზედა ათაბაგი
სასა, რათა მუნ იზრდებოდეს, და აქვნდეს საუფლისწულოდ, და ესრეთ დღითი
დღე წარემატებოდეს მეფობასა მისსა, და კ~ზი აბრაჰამ კეთილად ჰმართებდა
საქმეთა კათოლიკე ეკლესიისათა, რ~ იყო კაცი ესე მართლმოქმედი კეთილთა
საქმეთა, და საურავთა სამეფოთა გამგე კეთილი:
ხოლო მეფესა დიმიტრის ესხნეს შჴლნი, დედოფლისა ტრაპიზონელისა ასულ
სათანა, პირმშო, დავით: ვახტანგ ლაშა: და მანოელ: და ასული რუსუ
დან: ხ~ თათრის ასულსათანა, ძენი ორნი, ბადურ: და იადგარ: და ასული,
ჯიგდახათუნ: ხ~ ასულმან ბექასამან, ნათელ: უშვა ძე მხოლო: გიორგი:
რომელი უკანასკნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა, და განდიდნა უმეტეს შემდგო
მთა მეფეთა, რ~ მარტოიყო ძე დედისა, მარტო ჰშვა დედამან: ვ~ა მარგარიტისათ~ს
თქმულარს მარტოება უმჯობესისათჴს: ეგრეთვე გიორგი იპოვვა უმჯო
ბესი ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა, არაოდენ ჵელეწიფეთა, ა~დ ყოველთა
კაცთა:
ხოლო ამან დიმიტრი მეფემან მოიგო სიმდიდრე, დიდად დიდი, სიმდიდრე
სავე ზედა, რომელ დაშთომოდა მამისა მისისაგან, და მსახურებდა ყაინსა არ
ღუნს, რომელსა თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი ბუღა, რომელსა პატივად ჩინ
გი ყაინობა მისცა ყაინმან, რომელი ყოველთა უმეტესარს:
მაშინ განუდგეს ყაინს დარუბანდელნი, და წარვიდა ყაინი დარუბანდს,
და მოუწოდა მეფესა დიმიტრის, და წარჰყვა, და შევიდეს დარუბანდს: და ვერ
წინა აღუდგეს დარუბანდელნი, და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა, რომელ
სა ანიყად უწოდდეს, და გარე მოადგეს, და ვერა ავნესრა: მაშინ ყაინმა არ
ღუნ უბრძანა მეფესა, რათა ებრძოლოს, რ~ იყო ფ~დ მაგარი: აღიჭურა მეფე
და სპანი მისნი: გარე შეეხვივნეს, და შეუჵდეს ციხესა: რ~ შეგა შვილი რატი
უპირველეს გავიდა, და წარუღეს ციხე, და თავადნი მათნი დაჵოცნეს, და წარმო
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იღეს ტყვე, და განძი: და დედაწული ურიცხვი, და ციხე დაწვეს: ყოველსა ჰხედვიდა
ყაინი თჴთ მეფისა აქვნდა მტერობაჳ, ჰსთხოვა ჯაჭვი სახელოვანი, და მსწრა
ფლ მიანიჭა მეფემან, და წარმოვიდეს შინა:

და ვითარცა გარდაჵდეს ჟამნი მრავალნი, და რაჟ~ს მოიწია წლისთავი, რო
მელსა ურდ სინგად უწოდდეს, რომელარს ენითა მათითა, რომელი იქმნებ
ის მარტსა მეთხუთმეტესა: მიავლინა ყაინმა ნოინი, და დაესხნეს ბუღას
შეიპყრეს, და აღიღეს ყოველი სიმდიდრე მისი, და მოიყუანეს წ~ე ყაინისა: და
მან მსწრაფლ ბრძანა, განუკითხავად მოკვლა მისი, და ძისა მისისა: და მოაკვდი
ნეს ბუღა, და ყოველნი ნათესავნი მისნი: წარავლინეს ყოველგან კაცი, სა
ბერძნეთს, შამს, და ხვარასანს: და მრავალნი დიდნი ნოინნი მოსწყვიდნეს:
და ესრეთ შეიქმნა კლვა, და მოსრვა ნოინთა: და წარმოავლინა ელჩი მეფისად
მჵმობელმან ყაინმან, და აწვია ურდოსა მეფე: ხ~ ვითარ ჰსცნა სიკვდილი ბუ
ღასი მეფემან დაუმძიმდა დიდად, მოუწოდა მეფემან, კ~ზსა აბრაჰამს, და ეპის
კოპოსთა, მონასტერთა, და უდაბნოთა გარესჯისა მღუდელმონაზონთა: და ყოველ
თა მთავართა სამეფოსა მისისათა: შემოკრბეს მის წ~ე, და დაჯდა თჴთ, და ტახტსა
ზედა დასხდეს ყ~ნი: და აღაღო პირი თჴსი მეფემან, და ბრძანა, ისმინეთ ჩემი ყო
ველთა კ~ზთა და ეპისკოპოზთა, და წარჩინებულთა სამეფოსა ჩემისათა, ვ~დ შე
ისვენა მამამან ჩემმან. და დავშთი ყრმა მცირე მძლავრებასა შინა თათარ
თასა: და ღ~თნ ყოვლისა მპყრობელმან, და უ~ნ ჩვენმან იესო ქ~ემან: და ყ~დ
წმიდამან ღ~ისმშობელმან, რომლისა ნაწილადცა ვართ: და ჯვარმან პატიოსან
მან რომელი მოგვენიჭა ჩვენ მეფეთა მიერ, დამიცვა და მიმაწია ჰასაკად სისრუ
ლისა, და მომმადლა მეფობაჳ: სკიპტრა და პორფირი მეფობისა: და თანა დგო
მითა წარვმართე მეფობაჳ, და აქამომდე მშვიდობით ჰგიეს სამეფოჳ ჩემი:
აწ განრისხებულარს ყაინი, და ყოველი მთავარნი მისი მოუწყვედიან,
და აწ მე მიწოდს წ~ე მისსა, ვჰგონებ ბ~რტის ყოფასა: თუ არა წარვიდე ურდო
სა, და წარვიდე მთიულეთს სიმაგრეთა შ~ა, და დავიცვა თავი ჩემი: და აჰა ყოველი
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სამეფო წინაშე მათსა ძეს: იხილეთ რავდენი სული ქრისტიანე სიკ~დილსა მიეცე
მის, და ტყვე იქმნების, და ეკლესიანი შეიგინებიან და მოოჵრდებიან: ხატნი
და ჯვარნი დაიმუსრვიან: და უკეთუ წარვიდე ყაინს წ~ე დასტურობით უწყი მო
მკლავს: და აწ სიბრძნითა თქვენითა განაგეთ: მე ესრეთ ვგონებ მრავალ მღ
ელვარე არს საწუთო ესე დაუდგრომელ და წარმავალ დღენი ჩვენნი სიზმრებრ
და აჩრდილებრ წარვლენ, და უნებე, და მსწრაფლ თანაგვაძს წარსლვა
სოფლისა ამისგან: რა სარგებელარს ცხოვრება ჩემი, უკეთუ ჩემთვის მრავალი
სული მოკვდეს, და მე ტვირთმძიმე ცოდვითა განვიდე სოფლისა ამისგან: აწ მნე
ბავს რათა წარვიდე ყაინს წ~ე, და იყოს ნება ღ~ისა, უკეთუ მე მომკლან ვგო
ნებ ქვეყანაჳ უვნებლად დარჩეს:
ხოლო ვითარ ესმათ ესე ეპისკოპოსთა (ბ), კ~ზთა (ა), მოძღვართა, და მთავართა, გა
ნჰკჴრდეს თუ ვითარ დადვა მეფემან სული თჴსი ერისა მისისათვის, და ესრეთ
პასუხი უგეს, არა არს ნაცვალი შ~ი მეფეო, გაშოროს ღ~თნ მოკვლა თათართაგან
მოოჵრდეს ქვეყანაჳ, შვილნი შენნი მიმოდაიბნევიან, თუ ქვეყანაცა დაშ
თების რა არს ნაცვალი შ~ი: აწ გეზრახებით რათა წარხვიდე სიმაგრეთა
მთიულეთისათა, ანუ აფხაზთასა ვითარ ქმნა მამამან შენმან: და არა საჭი
რო არს განწირვა სულისა შენგან, ჩვენ ყოველნი მტკიცედ ვჰგიეთ ერთ

გულებასა: ვ~ა ესმა მეფესა, ესრეთ თქვა. თქვენ ერთგულობისა და სიყუარუ
ლისა ჩემისათჴს იტყვით: გარნა მეწყალვის უბრალო ერი, ვ~ა ცხოვარნი კლვად
უღონო არიან, და არა სადა აქვნ ნუგეშინისცემა: მე დავსდებ სულსა ჩემსა ე
რისათჴს ჩემისა, და არ დავიშლი ურდოს წასვლასა: მაშინ განკვირვებულნი ყ~ნი
აღდგეს, და ჰქვა აბრაჰამ კ~ზმან, არაარს საქმე მეფეო განსწირავ სულსა შენ
სა, რ~ მრავალთა მეფეთა მიურიდნია, და დაუცავს სული თჴსი: აწ თუ შენ და
სდებ სულსა შენსა ერისათჴს, ჩვენ ყოველნი ეპისკოპოსნი ვიტვირთავთ ცოდვათა
შენთა: ა~დ წ~ე ღ~ისა ვწამებთ მოწამეთათანა შერაცხილიქმნე, ვ~ა უ~ი სახარე
ბასა შინა ბრძანებს, უფროს ამისა სიყუარული არა არს, რათა დადვას კაცმან სული
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თჴსი მოყვსისათჴს: და უკეთუ ერთისა მოყვსისა სულისა დადება კეთილ არს,
რავდენ ურიცხვთა სულთა ცხოვნებაჳ ეგოდენ სარგებელარს:
ხოლო ვითარცა ესმნეს მეფესა კ~ზისაგან განიხარა და დაასკვნა წარსვლა ურ
დოსა დიდებითა დიდითა და საჭურველითა: და თანა წარჰყუა კ~ზი აბრაამ, და გა
ნუჩინა შვილთა საყოფელი, ყოველთა მთავართა რომელნი არა თანა წარჰყვ
ნეს შევედრნა შვილნი თჴსნი, და წარგზავნნა რომელნიმე მთიულეთს, და რო
მელნიმე კახეთს: ხ~ ყრმა მცირე გიორგი წარგზავნა ტაოს იშხნის ციხესა ას
პარაშენს, და თვით წარვიდა ურდოსა: და ვითარ მივიდა ქვეყანასა ავაგის ასულის
ხვაშაქისასა, მუნ დახვდა ძე მისი დავით, რომელი იგიცა წარიტანა, ამისთჴს
რომელ იგიცა წარიტანა, ამისთჴს რომელ ეჭველ იქმნას ყაინი, და ჰგონოს
ერთგულობაჳ მისი: ვითარ ვლეს მცირედ, და მიეახლნეს ურდოსა: ჰგონა
ყაინმა მეფისა არ მისვლა: წარმოავლინა ნოინი ერთი სახელით სიოქულ,
ძე ზემო ჵსენებულისა იასბუღასი, რათა მოიყუანოს მეფე: მგზავრ მიმავალ
სა მეფესა წინა დაემთხვია, რომელმან მყის აღიღო ყოველი ბარგი და სიმდიდრე
მისი, და მეფე პყრობილყო, და მიიყუანა ყაინს არღუნს წ~ე: ხ~ მანცა პყრო
ბილჰყო, და განიზრახვიდა ყაინი უკეთუ ბოროტი უყოს მეფესა არღარავინარს
ღირსი მეფობისა, და თუ არა ბოროტი შეამთხვიოს, ვითარ განუტეოს მიმდგო
მი და მზრახი ბუღასი;
ხოლო ჰრქვა ხუტლუ-ბუღა* ყაინსა, ნუ იურვი მაგას, რ~ მე მოვიყუანო
შვილი მეფისა აფხაზთასა, დავითისი სახელით, ვახტანგ: და მას მიუბოძე
მეფობაჳ, რომელ ორივე სამეფო ბრძანებასა შენსა ჰმორჩილებდეს: ჰსთნდა
ყაინსა სიტყუა ესე: და წარავლინა ხუტლუბუღა იმერეთს დავით მეფისა
წ~ე: უქადა ძესა მისსა მეფობაჳ, და დაი მისი ოლჯათ ცოლად: და ვითარ წარვი
და ხუტლუბუღა: ჰკითხეს მეფესა დიმიტრის, რათა აღწეროს ყოველი სიმ
დიდრე მისი, საჭურჭლე, ზროხა, და ცხოვარი, და ყოველი საქონელი მისი, რ~
პყრობილ იყო თვით მეფე, და მთავარნი მისნი: თვინიერ აბარაამ კ~ზისაგან კიდე:
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და არღარა იყო ღონე, აღწერა რაცა აქვნდა სიმდიდრე ფრიადი, წარმოგზავნეს
კაცი, და წარიღეს ყოველი არა რაჳ დაშთა, რ~ მოქალაქეთაცა უწყოდეს საგან
ძურნი მეფისანი, და შინა განმცემელიქმნეს:
ხოლო იტყუიან ამასცა ხოჯა აზიზის შვილი, რომლისა მამა მოეკლა მეფესა დავითს

ხუტლუბუღა, და იგი ორნივე მტერობად შეითქვნეს მეფისა, და მივიდა საჭუ
რჭლე მეფისა ყაინს წ~ე, განჰკვირდა სიმრავლისათჴს, და მცირედ დასცხრა
გულისწყრომისაგან, და არღა ეგრე ჰგონებდა ბოროტისყოფად: და ვითარ იხილეს
ვაზირთა მეფისათა ფლობილად: აჰა თავი ჵელთა შინა შენთა არს: ღამით მოიდ
გინნენ ცხენნი მორბედნი, და წარვედ და განვერეთ ჵელთაგან ამათთა, არა არს
ნაცვალი სულისა შენისა: ჰრქვა მეფემან, ისმინეთ ჩემი, პირველვე უწყოდე
სიკვდილი ჩემი, გარნა დავსდევ თავი და სული ჩემი ერისათჴს ჩემისა: ხ~
აწ თუ წარვიდე უბრალო ერი მოისრას: რა სარგებელარს უკეთუ ყოველი
სოფელი შევიძინო, და სული წარვიწყმიდო: არა ისმინა განზრახვა მთავართა
მისთა: ხ~ მოიწია ხუტლუბუღა ლიხთ იმერეთით, და
მოახსენა ყაინსა, ვ~დ დავით მეფე წარმოვლენს ძესა თჴსსა მსახურებად შენდა,
და სპათა აფხაზთასა, რათა გმსახურებდენ: ხ~ ვითარ სცნა ყაინმან: კ~დ დააპატიმრეს მეფე დიმიტრი, და ვითარ გარდაჵდა ორი დღე, კ~დ შეიპყრეს მე
ფე, და ძე მისი მცირე ყრმა დავით, ცალკე ცალკედ: და წარჰყუა თანა მღვდ
ელმონაზონი გაზრდილი მისი მოსე: და არგნითა ჰსცეს მეფესა: და ეგონა ყ~თა
არღარა მოკლვა მეფისა, რ~ წესად აქვნდათ, რა არგნითა სციან არღარა მო
აკვდინიან: გარნა არა დამშვიდნა გულისწყრომა მისი: წარიყუანეს სამსჯა
ვროსა სახლსა, რომელსა დივახანად უწოდდეს: და ჰკითხვიდეს უკეთუ
თანა ეწამა განზრახვასა ჩინგი შაბუღასსა, და ვერა ბრალი ჰპოვეს:
და წარვიდა ტოღნა ვინმე ნოინი, ყაინს წინაშე: რათა არა მოაკვდინოს
მეფე: და ვერ აღასრულა საწადელი მისი: და მოიწივნეს ათორმეტნი
მჵედარნი ყაინისანი, და რათა წარიყუანონ, და სიკ~დილსა მისცენ:
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ხოლო ვითარ სცნა მეფემან სიკვდილი თავისა თჴსისა, მხიარულითა პირითა
მოიკითხვიდა მთავართა საქართველოსათა, რ~ ყ~ნი მუნ მოსრულიყუნეს
ნუგეშინისცემად მეფისა, და ხუტლუბუღაცა მდგომარე მუნ იყო: ჰრქვა
მეფემან, უკეთუ ძალგიძს ყაინს წ~ე შემეწიე სიკვდილსა ამას შ~ა, და
თუ არა გნებავს, ძე ჩემი მცირე დავით იღვაწე, რათა არა მოიკლას გუ
ლისწყრომითა აღსავსითა ყაინისაგან: ხ~ მან და ყოველთა მთავართა იწ
ყეს ტირილად, და განვიდეს გარე: ილოცა და ეზიარა ჵორცსა, და სისხლსა
მეუფისა ჩვენისა ქ~ს ღ~თისასა: ეგრეთ აღსვეს ცხენსა, და წარიყუანეს ვი
თარ მილიონ ერთ, და ევედრა მტარვალთა რათა ილოცოს მცირედ, და
ილოცვიდა ცრემლთა მოდინებითა ქვეყანასა ზედა: მერმე წარუპყრა
ქედი, აჰა დღე საშინელი ზარის აღსაჵდელი, რომელი იკადრეს ბილწთა
ცხებულსა ზედა ღ~ისასა, და წარჰკვეთეს მეფეს, დიმიტრის, თავი: ხ~ გამოჩ
ნდა მასვე ჟამსა პატივი, ღ~ისა მიერ ცხებულსა მისსა: რ~ მზემან შარავან
დედი თჴსი უჩინოჰყო ს~დ სიბნელე დიდი, და ყ~ნი წარმართნი განჰკვირდ
ეს: იყო ჟამი მეათე, და მწუხრამდე შეიმოსა ბნელი, ვითარ იგი ყოვლისა სო
ფლისა ცხოვრებასა ვნებასა ზედა მეუფისასა, ეგრეთვე ამის ნეტარისა, და საქ
ართველოსათჴს წამებულისა მეფისასა, რ~ა საცნაურ იქმნენ, რ~ პატიოსან
არიან ცხებულნი ღ~ისანი: რ~ იყო მესამე შაბათი წ~თა მარხვათა, და მეათო

რმეტე თვისა ებრაელთა მიერ ნისანად წოდებული, და ჩვენ მიერ მარტად:
და აღასრულეს გულისწყრომა, და არავე დასცხრა გულისწყრომა მათი, რ~
შეიპყრეს ყრმაცა დავით, და ნოინსა ტაჩრას მიგვარეს, რომელსა მჵედართ
მთავრობაჳ აქვნდა, მას ღამესა მწუხარებასა გულისასა მოიცვეს ყრმაცა
დავით კარავსა შინა მოსიკ~დიდ: და ვითარ განთენდა განიპარა მოსე მღვდელი
რომელი არაოდეს განეშორებოდა დავითს, და შევიდა ტაჩარს წ~ე და აუწყა
მოკლვა დავითისი: ხ~ იგი აღსდგა მსწრაფლ და წარვიდა ყაინს წ~ე, და ჰრქვა
ყრმისა დავითის უბრალოებაჳ, რად გიჵმს მომკ~დრისა ყრმისა მოკლაჳ,
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მე მომადლე: ისმინა და მოსცა, და წარიყუანა სახლსა თჴსსა, და შევედ
რა ხოჯასა თჴსსა, რომელი უკანასკნელ სიბდივან იქმნა:
ხოლო გვამი იგი პატიოსანი დიმიტრი მეფისა დაცვეს მრავალდღე, რათა
არა წარიღონ ქართველთა, და ესრეთ სრულიქმნა წ~წარ თქმული, ვასილი მთა
წმიდელისა: ხ~ იყუნეს მრავალნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, და ვერ
ვინ იკადრა გამოთხოვად გვამი მეფისა: მაშინ კ~ზმან, და მოსე* იყიდეს კაცნი
და მოსეც თანა წარჰყუა, და მოიპარეს ღამით გვამი დიმიტრი მეფისა: მაშინ
განგებითა ზეგარდამოთა გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი, რომელთა აქვნდა
თევზი წარსაღებელად, და თევზთათანა იტვირთეს, და მოიღეს მცხეთას,
და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა, ვითარცა იქმნა ესე ყოველი და
ვით ძე დიმიტრისი შეინახა კეთილად ტაქარნოინმან: ხ~ დედოფალი, და სხვა
ნი ცოლნი მეფისანი დამალნეს: სორღალა წარვიდა, სახლსა მამისა მისისა
თათარში: ხ~ ასული ბექასი, წარვიდა მამისა მისისათანა სამცხეს, და ვა
ხტანგ იყო მთიულეთს: ხ~ ყრმამან მისცა დედოფალსა სარჩოდ სკორეთის
ჵევი, და ეახლნეს ორნი მცირედნი ძენი მანოელ, და ლაშა: და სორღალს წა
რჰყვეს ორნი შვილნი ბადურ და იედგარ სახლსა მამისა მისისასა, და დარჩა
ქვეყანა ესე უმეფოდ:
ხოლო მოუწოდა ყაინმა ხუტლუბუღას და ჰრქვა, აჰა მოვსრენ ყოველ
ნი მტერნი ჩემნი, და მტერიცა შენი მეფე დიმიტრი, და აწ მეფე არღარა აღ
მისრულე, რომელი აღმითქვი მოიყვანე ძე აფხაზთ მეფისა, და იყოს იგი მე
ფედ, მაშინ მოგითვალო საქართველო ყოველი, და განაგებდი ვითარ გნე
ბავს, და წარვედ აფხაზეთს, და წარვიდა ხუტლუბუღა მეფისა დავითის წ~ე:
და ვითარ იხილა ხუტლუბუღა, მეფემან დავით, მოუწოდა სპათა თჴსთა
წარმოემართა, და თანა წარმოიტანა ძე მისი ვახტანგ: გარდამოვიდეს და დად
გეს ტასის კარს ქვიშხეთის მინდორსა: აქათ მოვიდეს სირმონ ნოინის შვილი
ყონჩიბა ალიყანის შვილი ყურუმჩი, რომელი დგის მთათა ჯავახეთისათა,
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რომელ არიან არტანსა, და სამცხეს შუა, და ყოველნი დიდებულნი საქართ
ველოსანი შემოკრბეს, და ჰყვეს ფიცი და სიმტკიცე ერთგულობისა, და მოსცა
ძე მისი მეფემან, და მრავალნი თავადნი მისნი თანა წარმოატანნა, და წარმოვი
დეს მსწრაფლ, და მეფე დავით შეიქცა ქუთათის:

ხოლო მოიწინესრა ყაინს არღუნს წ~ე, იხილა ყაინმა ვახტანგ შეიყუარა
სიკეთისა მისისათჴს, რ~ იყო ტანითა სრულ, პირითა ჰაეროვან, ტკბილ მო
წყალე, სიმართლის მოქმედ, უხვი მდაბალი, ენა ტკბილი: განმზრახ კეთილი,
ყოვლისა საქმისა მცოდნე: ამას ვახტანგს მოსცა მეფობაჳ ყოვლისა საქართვე
ლოისა, და დაჳ თჴსი, ოლჯათ: ცოლად: და წარმოგზავნა, და მოვიდა ტფილ
ისსა:
მესამეოცდა ოთხი მეფე ქართლისა ვახტანგ: ძე დავით იმერელ
მეფისა: ბაგრატოანი: მეორე ვახტანგ: K~ეს აქეთ: ჩსოგ:
ხოლო ვითარ მოვიდა მეფე ვახტანგ ქართლს, შემოკრბეს კათალიკოსი, და ეპი
სკოპოსნი, და მთავარნი, და დაადგეს გვირგვინი მეფობისა თავსა მისსა, და დასვეს
ტახტსა სამეფოსა, და აღასრულეს წესი კ~ხევისა: და დაიპყრა ყოველი საქარ
თველო ნიკოფსით, დარუბანდამდე, თჴნიერ ჯაყელ ციხის ჯვარელისა
ბექასა, და განიხარეს ყოველთა მკვიდრთა საქართველოსათა რომელ მოეცა
ნათესავი მეფეთა ჩვენთა: პატიოსანი: ღ~ისმოყუარე, ტკბილი, და მოსამარ
თლე, ახოვანი და მჵნე, და სამჵედროთა ზნითა აღვსავსე: ამან აღიყუანა პატი
ვსა ათაბაგობისასა, და ამირ სპასალარობისასა ხუტლუბუღა, და მიუბო
ძა ორივე ჵელი, და განგებაჳ სამეფოთა: ხ~ დავით დაშთა ტაქარ ნოინისთ~ა
თათართა შ~ა ჭირთა და იწროებათა: და დედოფალი დედაჳ მათი დაშთა
სკორეთს: და სხვანი ძმანი მისნი მიმოიბნივნნეს: ხ~ უმრწემესი ძმა მისი გიორგი
რომელი უშვა ასულმან ბექასამან: წარიყვანა პაპამან მისმან ბექამან, და
აღზარდა იგი სახლსა შ~ა თჴსსა: რ~ იყო იგი უმჯობესი ყოველთა კაცთა, ვ~რ
ქვემორე სიტყუამან ცხადჰყოს:
1-26 სტრ., 468
ხოლო ვითარ გარდაჵდა წელიწადი ერთი, შეედვა სალმობა ბოროტხი ყაინს
არღუნს, რ~ განჵმეს ყოველნი ასონი მისნი, და ჵორცნი და ძვალნი დაჰსცვივ
დეს, და განიყარა ყოველი გვამი მისი, და იყო სანახავად უშვერ და საზარელ: და
კნინღა მიმსგავსებულ იყო მკვდარსა: ვითარ სნეულობდა არღუნ, ენება
ხუტლუბუღას რათა, დავით მეფე ჰყოს, და მოდგამი მის კერძო, დაეცადა
ნოინსა წინა, რათა წარუღონ მეფობაჳ ვახტანგს; ტაქარ თანა შეეწეო
და დავითს: და ოვსთა მეფის ძე სახელით ბარეჯან, იგიცა ძლიერად შეე
წეოდა დავითს, ამისთჴს საბრჭოდცა წარდგეს, თუ რომელსა ჰმართებს
მეფობაჳ: ხ~ სხვათა მთავართა ქართველთა არა ჰსთნდათ მეფობაჳ და
ვითისი, რ~ მტკიცედ დგეს ერთგულობასა ზედა ვახტანგისსა, ამისთჴს არა
მოსცეს მეფობაჳ დავითს, და ადგილ ადგილ სოფელნი და ქვეყანა მოსცეს დავითს:
და ვითარ განგრძელდა ზეგარდამო რისხვა არღუნს ზედა, და სენი იგი განგრძელ
დებოდა ოთხისა თვისა ჟამთა განრღვეული თავით ფერჵამდე, მოეწყინა ნო
ინთა, შეკრბეს და ზედა მიეტევნეს, და კარავსა შინა მოშთობისა მიერ სიკვდი
ლსა მისცეს: მასვე დღესა და ჟამსა, რიცხვსა თვისასა, მეათორმეტესა მარტსა,
რომელსა შ~ა პატიოსანი, და სანატრელი ცხებული ღ~თისა, მოწამე ბრწყინვალე
დიმიტრი მეფეთ მეფე მოკლა, საცნაურ იქმნა, ვ~დ ამისთჴს მოიწია სენი ბოროტი
არღუნს ზედა, რომელ დასთხია სისხლი უბრალო მრავალი: მოკ~და არღუნ

და ყ~ნი განმზრახნი მისნი, რომელნი მეფისა სიკ~დილსა თანა შემწე ყოფილ ი
ყვნეს ყ~ნივე მოისრნეს: და მიერითგან მიეცა ფლობაჳ დავითს, და ნოინნი
დავითის კერძო იყუნენ: ეგრეთცა მტკიცედ ეპყრა მეფობაჳ ვახტანგს:
წარავლინნეს ნოინთა კაცი, და მოიყუანეს ყაინად ქეღთუქონ ძმაჳ არღუ
ნისი, დასვეს ტახტსა, და ჵელთუდვეს ყოველი საყაინო:
ამან შეიყუარა კეთილად ვახტანგ, რ~ ამისთჴს ჰგონა არღუნს ზედა მიწევნად რის
ხვა იგი სასტიკი, და ვ~ა ესე ესრეთ იქმნებოდა, მაშინ შეედვა მცირე რაჳმე სენი
მეფესა ვახტანგს, რომლისა მიერ შეისვენაცა, და მოკ~და მეფე, ვახტანგ: სამ1-26 სტრ., 469
წელყოფილი მეფედ, საღ~თოთა და საკაცობოთა შინა, სრული და შემკობილი, რ~
აღმზრდელიცა კეთილი, და მეცნიერი ესვა ფარსმანის შვილი: ვ~ა ცნა და
ვით დიმიტრი მეფის ძემან სიკ~დილი ვახტანგისი, განმწარდა სიკეთისა, და სი
ჭაბუკისა მისისათჴს, და იგლოვა წესისაებრ, და ფ~დ პატივსცა, და წარგზავ
ნა გელათს სამარხოსა მეფეთასა: ვ~ა ესმა მამასა მისსა მეფესა დავითს სიკ
ვდილი სასურველისა, და ყ~თა მიერ შეყუარებულისა ძისა მისისა ვახტანგი
სი, უზომოთა ტკივილთა, და მწუხარებათა მოიცვეს, რ~ შეუძლებელ არს
მითხრობა თჴთოეულისა: გარნა ესოდენ მოიცვა მწუხარებამან რომელ ვე
რღარა ჰპოვა ლხინება, და შ~დ მცირედთა წელთა მანცა შეისვენა პატიოსნ
ითა სიბერითა აღსავსედ, დაუტევა სამნი ძენი პირმშო ვიდრემე კოს
ტანტინე, და მეორე მიქაელ, და უმრწემესი ალექსანდრე, რომელი უშვა დე
დოფალმან დიდისა პალიალოღის ასულმან კოსტანტინუპოლისამან, და საბერ
ძნეთისა მპყრობელმან:
ხოლო მიიღო მეფობაჳ კოსტანტინემ პირმშობისა ძლით, რომლისა მეფო
ბასა წინა აღუდგა ძმა მისი მიქელ, და დაიპყრა ქვეყანა რაჭისა და არგვეთი
და დღეთა მათთა იშლებოდა ქვეყანა იგი, რომელთა საქმენი არღარა მოხსე
ნებულარიან, და არა ყვეს მშვიდობა ვიდრე არა მიიცვალნეს, რ~ რ~ლსა ჟამსა დაი
ზავნიან მყის შეიშალნიან:
ხოლო ჩვენ პირველივე გზა აღვლოთ მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა: დაჯ
და რა ქეღთუღონ ტახტსა ზედა, განდგა ქალაქი საბერძნეთისა ტუნღუ
ზალო, რომელი საბერძნეთით მოსრულიყო ქეღათო: ჰგონეს უცალოებაჳ
ყაინისი, და განდგეს: მაშინ მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა, და მეფის დიმიტრის
ძესა დავითს, და მთავართა ქართლისათა: ხ~ შევედრა ტახტი, და ცოლი მისი, და
ხათუნნი ნოინსა ელგოზს: ხ~ ხუტლუბუღა, და სხვანი საქართველოსა მთა
ვარნი დაუტევნა მუღნს, რ~ ეშინოდა გამოსვლისათვის ბერქალთასა, თვით
წარვიდა და დავით ძეჳ დიმიტრისი თანა წარიტანა, და ვითარ მიიწივნეს ზუნღუ
1-26 სტრ., 470
ზალო ქალაქსა გარე მოადგეს ოთხ თვე, და ვერა რა ავნეს: და ვითარ მისჭირ
დათ მეხუთესა თვესა იწყეს ძლიერად ბრძოლად: რ~ დავით და მცირედნი ქა
რთველნი ჰბრძოდეს, წარუღეს ქალაქი და შიგან შევიდეს, სადა იგი ქრის
ტეანენი ერთსა ყურესა შეკრებულ იყუნეს: და ევედრნეს დავითს, რათა შე
იწყალნეს, და ყაინმა არა ბოროტი უყოს: უსმინა და მცველნი დაუდგინნა

და დაიცვნა: და აღიღო ხარაჯა, და საჭურჭლე ურიცხვი, და მიერ წარმოვი
დეს: ხ~ მუნ ყოფასა ფარეჯან ოვსთა მეფისა ძისასა: იწყეს ოვსთა ოჵ
რებად ჵოცად და რბევად, და ტყვენვად ქართლისა: და ქალაქი გორი წარტ
ყვენეს, და თვისად დაიჭირეს ოვსთა: მაშინ შეკრბეს ქართლისა ერისთა
ვისა ბეგას წ~ე ამადასა, ყოველნი ქართველნი, და მოადგეს გორსა, მრავალ
გზის შეებნეს, და ქალაქსა შინა მრავალი კაცი მოკ~და ოსიცა და ქართვე
ლიცა, და დაწვეს გორი ს~დ: და ვითარ მისჭირდა ოვსთა ციხიდამან გარდმო
უშვეს კაცი საბლით, და წარავლინეს მუხნარს მდგომთა თათართათანა
რათა შეეწივნენ: ვ~ა ესმათ ჩამოდგეს შუა, შველა ქმნეს და ზავი, და მიერი
თგან შეიქმნა მტერობა შ~ს ქართველთა, და ოვსთა ვ~ემდის მეფეთა შ~ს
ბრწყინვალემან დიდმან სახელგანთქმულმან გიორგიმ განასხნა და აღფხვრ
ნა: ხოლო ვითარ მოიწია ყაინი შინა, მოუწოდა დავითს
და ჰრქვა ვინათგან დასდევ თავი შენი მსახურებად ჩემთჴს, და ჰსდგახარ
ერთგულებასა ჩემსა ზედა: მომიცემია მეფობა, და სამეფო შენი ყოველი, და
წარმოგზავნა ტფილისს, და დასვა ტახტსა მამისა მისისასა: და თანა წარმოატან
ნა სპანი საქართველოსანი შანშე და ხუტლუბუღა, და ყ~ნი დიდებულ
ნი: და მოუწოდეს სამცხით ბექასა, და მან არა ინება მოსლვად, რ~ ფ~დ გან
დიდებულიყო, თვით არღარა წარვიდის, არცა ყაინს წ~ე, და არცა მეფესთა
ნა: წარმოუვლინა ძე თვისი პირმშო სამცხის სპასალარი სარგის, და ყოველი
ნამარხევი რომელ აქვნდა მეფის დიმიტრისაგან შევედრებული, და სარტ
ყელიცა იგი დიდფასისა: მოვიდა სარგის, და მოიღო ყოველივე დაუკლებე
1-26 სტრ., 471
ლად მეფის დავითის წინაშე: და დასვეს მეფე ტახტსა ზედა, და აკ~ხეს კ~ზ
მან აბრაამ, და ეპისკოპოსთა:
მესამეოცდა ხუთე მეფე ქართლისა დავით, ძე დიმიტრი მეფისა, ბაგ
რატოანი: დ დავით:
ხოლო მოსცა ყაინმა მეფესა, დავითს ცოლად დაჳ თჴსი, რომელსა ეწოდებო
და სახელად, ოლჯათ, რომელი ვახტანგ მეფეს ცოლად ესვა: და დაიპყრა
ამან დავით ყოველი სამეფო მამისა მისი დიმიტრისი, თჴნიერ ბექას სამცხის
მპყრობელისა: ა~დ იგი პატივსცემდა მეფესა დავითს, მრავალთა ნიჭთა და
ძღვენთა წარმოუვლენდის: ხ~ დავით უმეტესთა ჟამთა იყვის წ~ე ყაინისა,
დაღათუ ფარეჯან ოვსთა მთავარი მსახურებდა კეთილად მეფესა, ა~დ აქ~ნდა
მტერობაჳ ქართველთა: ესოდენ გარდაეკიდნიან ერთმანეთსა, რომელიცა
მძლე ექმნის მოკლის: მაშინ წარვიდეს ქალაქსა ოვსნი ვაჭრობად: და მოიქ
ცეს და იხილეს გლახაკი, და მისცეს ქველის საქმე ოვსთა, რომელსა უპირვე
ლესსა ეწოდა სათხისა, და მეორესა უზურაბეგ, და ჰრქვეს გლახაკო: ევედრე
ღ~თსა, რათა დღეს ჩვენი, და სურამელის ბეგას შვილის ჵრმალი ერთგან
შეიყარნენ: ვითარ წარვლეს მცირედ დახვდა ნადირობასა შინა მყოფი რატი
მცირითა კაცითა უსაჭურვლო: მყის ზედა მოეტევნეს: აღიღო ფარი და დაუდ
გა სივიწრესა წყლის განსავალსა, და პირველ სათხეს უხეთქნა მუზარათ
სა განუპო, და ჩამოაგდო, და მოკვდა, და ყრმათა რატისთა მოაკვდინეს: იხილეს

სხვათა ოვსთა და ივლტოდეს: ამისთჴს იტყუის წწ~რმეტყველი: უფალი ამ
პარტავანთა შემუსრავს: და კ~დ სხვა ჰჵმობს აღჵოცენინ უ~ნ ყ~ნი ბა
გენი მზაკვარნი, და ენა დიდად მეტყველი:
ხოლო მოვიდა მწოადებელი ყაინ თუქალისი, წ~ე დავით მეფისა, და წარვიდა
დავით, რომელი იდგა მთათა არარატისათა: ვითარ იხილა თუქალ* დავით
მეფეჳ პატივითა შეიყუარა, ინება რომელ ფიცთა მიერ ქმნან ერთობაჳ სი
ყვარულისა: დაამტკიცეს ერთობაჳ, და წარმოვიდა მეფე შინა, და მისცა დმა1-26 სტრ., 472
ნისი, რომელ აქვნდა ხუტლუბუღას ძმასა მანგასარისსა, და ვითარ გარდაჰჵდა
მცირედი ჟამი, წარვიდეს ნოინნი რომელნი თუქალის ლტოლვილიყუნეს, ვ~რ
ნავროზ დიდისა არღუნის შვილი, რომელი იყო კაცი მჵნე, ძლიერი ახოვანი, მანქა
ნი შემმართებელი უმეტესობისა, ალიყანის შვილი ყურუმში, რომლისა ძმა
ბუღა მოეკლა თუქალს: ესენი მივიდეს ხვარასანს, არღუნის შვილს ყაზანის
თანა, რომელსა აქვნდა მამისაგან საუფლისწულოდ ხვარასანი: შეიყარნეს და
ინებეს რათა ყაზან ჰყონ უფლად და ყაინად: შეკრბეს ესე ყოველნი, და წა
რმოვიდეს ბრძოლად ბაიდოსა, და ვითარ სცნა მოსვლა ყაზანისა, მოუწოდა მანცა
ლაშქართა, და წარვიდა თუქალცა, სისწრაფითა ვეღარ მიიცადეს მეფე: აქაცა
დაიცვა ღ~თნ რომელ არა დახვდა: მიეგებნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს, შე
კრბეს ურთიერთარს, და სწორი ძლევა იქმნა: უკუდგეს ორნივე და გაიყარ
ნეს, რ~ ყაზან მუნ არა იყო, ნავროზ და ხუტლუბუღა წარმოევლინა, ნავროზ
ჵელთიგდეს, და ძლიერი ბრძოლა ჰყო ჯალირმან, და წარვიდა ყაზან ხვარასნით:
ხ~ ევედრა ნავროზ თუქალის, რათა განუტეოს, და ფიცით დაუმტკიცებდა, რ~ა
ყაზან შეკრული მოსცეს, ირწმუნა და განუტევა: და ვითარ მივიდა ყაზანს
თანა, შეკრა ქვაბი სპილენძისა, და წარმოგზავნა თუქალს წინა, რ~ ენითა თუ
რქულითა ქვაბსა ყაზან ეწოდების: მოვიდა ქვაბი შეკრული საბლითა, გა
ნუკჴრდა და დაუმძიმდა თუქალს, რ~ მოსრულიყო არარატისა მთასა:
მაშინ კ~დ წარმოემართა ყაზან უმრავლესითა სპითა უგრძნეულად, და
უჟანს დაესხა, ბაიდოს შეიპყრეს, და მოაშთვეს, და მისთანა მრავალნი ნოინნი:
ხ~ აქაცა დაიცვა ღ~თნ მეფე: ხ~ ვითარ სცნა სიკვდილი ბაიდო ყაინისა თუქალ:
ივლტოდა და მივიდა სამცხეს ბექასას, რომელი მთავრობდა ტასის კარითგან
ვიდრე კარნუ ქალაქამდე: და შვილი წარგზავნა მეფეს დავითს წ~ე, და მას შეჰვედ
რა: და ვითარ მოვიდა ყაზან ადარბადაგანს რომელარს თავრეჟი: წარმოუვლინა
მოციქული მეფესა და ბექასა, რათა მისცენ თუქალი, და შვილი მისი, ერთ
გზის და ორგზის, და არა მისცეს: ა~დ იურვეს რათა შეუნდოს, და მოსცა პირი
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და ბეჭედი უვნებლობისა, და მისცეს თუქალი: ვითარ ჰსცნა ყურუმჩიმ წა
რყვანა თუქალისა ურდოსა: მიეგება ელჩსა ყაინ ყაზანისსა ნაჵიდურს, და
წაჰგვარა თუქალი, და მოკლა სიკ~დილისათჴს ბაიდოსა: და მეფემან დავით მოს
ცა შვილი მისი, და ყოველი საჭურჭლე, და სიმდიდრე რომელი შეევედრა
ოვსთა მთავრის ფარეჯანისა, რომელი იდვა ციხესა ატენისასა, რ~ ესე დაი
მადლა ყაინმან ყაზან: გარნა მეფემან ვერ გულს იდგინა წარსლვა ურ

დოსა, შიშისათჴს რომელ ჰქონდა სიყუარული თუქალისი: კ~დ სხვაცა იყო
შიში ურდოს წარსლვისა, რ~ ზემო ჵსენებული იგი ნავროზ არღუნ აღას შვი
ლი მტერი იყო ყოველთა ქრისტეანეთა: ვისცა ჰგონებდა ჰსჯულისა დატეო
ბასა, დაჰპატიჟის, და მუსულმანად მიაქცევდის, თვინიერ ცნობისა, ყაზან
ყაინისა: კ~დ რაჳმე აქვნდა ბოროტი, ამისთჴს ბ~რტად მოკვდა ვითარ ქვემორე
სიტყუამან ცხად ჰყოს:
ხოლო ესე ნავროზ განდიდნა თჴნიერ ყაინისა განაგებდა საქმეთა საუ
რავთა, და აქვნდა მტერობაჳ ქ~ეანეთა, და განემზადა ს~დ დაქცევად ეკლესი
ათა, თავრეჟთა, და ყოველთა ქალაქთა შ~ა: და მოიყუანა ეპისკოპოსი მარე
ღა ქალაქისა, ნათესავით და სარწმუნოებით ნასრანი, რომელი იყო კაცი
მოწყალე, და სახიერი ფ~დ სათნოებიანი პირველთა ყაინთაგან პატივცემუ
ლი, და მამად ყაინთაგან სახელდებული: ესე პყრობილ ჰყო, და მრავალნი
გვემანი და ბასრობანი შეამთხვივნა და ტევებისათჴს ჰსჯულისა: ხ~ იგი ახოვ
ნად წინა აღუდგებოდა, და მოითმენდა: შეურაცხჰყოფად ჰსჯულისა მახ
მედის მიერ ქადაგებულსა: ამისთჴს ექსორიობად დაისაჯა: რ~ იყო ფ~დ
მოხუცებულ: ამას ზედა ესეცა შესძინა ბოროტი ნავროზ, წარმოავლინა
კაცი ერთი უკეთური ნათესავი მისი, რათა მოაოჵრნეს ეკლესიანი ყოველსა სა
ქართველოსა: პირველად მოაოჵროს საყოფელი ყოვლად უბიწოსა ვარძიისა
ღ~თისმშობელისა საყდარი, და ყოველსა საქართველოსა რაჳცა ჰპოოს: და წა
რმოიღოს რაჳცარაჰპოოს მას შ~ა სიმდიდრე, ჰგონებდა უზომოსა სიმდიდრესა
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ოქროსა, და ვეცხლსა, თვალთა და მარგარიტთა პატიოსანთა მრავალთა:
პირველად უკ~ჲ წარმოვიდა, და მოიწია ნახჭევანს, იწყო რღვევად ეკლესიათა,
მოიწია რისხვა ყოვლად წმიდისა ვარძიის ღ~ისმშობელისა, მას ზედა რომელ
მოვიდოდა
ასაოჵრებლად ვარძიისა ღ~ისმშობელისა, და პატიოსნისა ჯვარისა, დასამჵობლად.
ამის
თვის მეხ დატეხილიქმნა, და განგალა მეხმან სრულიად, და დაიწვა ძვალთუ
რთ: ესრეთ საკუირველებითა დაიცვა სამყოფი თჴსი ვარძიისა ღ~ისმშობელმან:
და ნავროზს ზედაცა მოიწია რისხვა ღ~ისა: რ~ განურისხდა ყანი ყაინ უსამართ
ლოებისათჴს, და ბოროტთა საქმეთა მისთათჴს: იყო ყაზან ფ~დ რამე კეთილი, და
უბოროტო გონება, და სამართლისა მოქმედ, უფროს ყოველთა უწინარეს ყა
ინთა, ესოდენ რომელ ჯაჭვი განება ორთა ხეთა ზედა, და ეჟვნები მოება მრა
ვლად, რათა გლახაკნი უღონონი და უქონელნი ყაინს, და ნოინთა წინა მოსვლისა
უღირსნი და მოჩივარნი, მივიდოდენ და შეარყევდენ ხესა, და ჯაჭვსა, და ესმოდეს
ჵმა ყაინსა ეჟვანთა, და ცნას რომელ სასჯელი უძს გლახაკთა, და შეურაცხთა
კაცთა, რომელი თჴთ განიკითხის პირისპირ: ესოდენ უყუარდა სამართალი, რომელ
დღეთა მისთა არა იქმნებოდა ძალი, და უსამართლოება, არცა დიდთა, და არცა
მცირეთაგან:
ამისთვის რისხვეული ნავროზ ივლტოდა ხორასანს, რომელ დევნა უყო ზემო
ხსენებულმა ხუტლუშა ნოინმა, მიეწია და მოაკ~დინა იგი, და შვილი მისი: და ყო

ველი ნათესავი მისი: მოისპო ქვეყანით სახსენებელი მისი, ვ~ა წერილარს,
მოისპენ უღ~თო, რათა არა იხილოს დიდება ღ~ისა: და კ~დ წარწყმდა სახსენებ
ელი მისი, და ესრეთ დამშვიდდეს თათარნი მისნი: იწყო ყაზან ყაინმან განგება
ქვეყანისა სიმართლითა, და მსჯავრთა კეთილთა:
ამათ ჟამთა წარავლინა მოციქულნი ყაზან ყაინმან, და იჵმო მის წ~ე დავით მე
ფე: ხ~ იგი მსწრაფლ განემზადა, და მოიწია კახეთს, და მივიდეს ჲერეთს ჲერ
კახნი დიდებულნი და აზნაურნი, დავით მეფის წ~ე: ერისთავი სამადავლა კაცი ყო
ვლითა სამჵედროთა ზნითა შემკობილი, და მოისარი ჰრჩეული მსგავსი მოსო
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მახოსა ებრაელი, დაყო მცირედ ჟამი ჲერეთს, და განეზრახა ვაზირთა, უკეთუ
წარვიდე ურდოსა მეშინის ყაინისგან: ა~დ დაუმტკიცებდეს ვაზირნი წარსლ
ვასა: ხ~ მეფემან არა ისმინა მათი და შეიქცა გარე, რ~ აქვნდა შიში თათარ
თაგან, და ყაინის ხილვისა, და მოვიდა მთიულეთს უკუდგა ჟინვანს, შეკრა სიბა
და მცველნი დაუდგინნა: ხ~ მეფე დავით მთიულეთს დგა, და წარავლინა ძმა
თჴსი ურწემესი ვახტანგ ელჩად, დიდის ბათოს შჴლის შჴლისა
ყაინისა: და უქადა გზა გამოსვლად ყაინის ზედა: და მან კეთილად შეიწყ
ნარა, და უქადა ქვეყანაჳ, და საჭურჭლე მრავალი: ვითარ სცნა დავითის
უკუდგომა ყაზან, წარმოგზავნა ხუტლუშა მჵედართმთავარი, რომელსა იგინი ბეგლარბეგობით უჵმობდეს, სპითა დიდითა მოვიდეს და დადგეს ტფილისს,
გაგზავნეს მოციქული მეფესა დავითსთანა, და ითხოვეს კაცნი სარწმუნონი
მისანდობელად, და აძლევდეს ზავსა, და ჰსთხოვდეს ერთგულობასა ყაზანისა
სა, და არა მიქცევასა მტერთა კერძო: და მან წარმოგზავნა კ~ზი აბრაჰამ, ბუ
რსელი იოანე, და ტფილისის ყადი, და ითხოვა მძევალნი, და ფიცად დაჰპირდა:
ხ~ მათ ჰფიცეს ჰსჯულისაებრ მათისა, და მისცეს მძევლად ხუტლუშას შჴ
ლი სიბუჩი: ყურუმშის ძმა არფა: და სხვათა ნოინთა შჴლნი: და მისცეს
ბეჭედი ყაინისი, და სიმტკიცე უვნებელობისა: და იგი მოვიდა ნახვად მათდა, და აღუ
თქვა წარსლვა ურდოსა: ხ~ ხუტლუშამან შეიწყნარა პატივითა და განუტე
ვა: ხ~ დავით იქცა თჴსადვე, და მძევალთა მისცა ნიჭი დიდი, და განუტევნა:
ხოლო ვითარ მოიწია არე გაზაფხულისა, აწვიეს კ~დ მეფე დავით ურდოსა,
და არა ინება წარსვლად, რ~ აქვნდა შიში: ამისთჴს წარავლინა ძმა თჴსი ბაადურ დიდისა ყაინისა ოთახასსა წ~ე: ვითარ სცნა ყაზან ყაინმა, კ~დ წარმოა
ვლინა მჵედართ მთავარი ხუტლუშა სპითა ურიცხვითა: მოვიდეს სომხითს, და
კვალადცა აწვივეს მეფე მისვლად, და აღუთქმიდეს ნიჭთა დიდთა: და კ~დცა
წარავლინა კ~ზი აბრაამ, ყადი ტფილისისა, და იოანე ბურსელი: და აღუთქვა მი
სვლად: ცნეს თათართა, რ~ მიზეზობდა, მომართეს შესლვა მთიულეთს, მო
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აოჵრეს სომხითი, ქართლი, თიანეთი, ერწო, და დადგეს მუხნარს, ხერკ ბა
ზალეთს, ერწოს, და თიანეთს: და ვერ ეტეოდეს სადგომად, და არბევდეს ქართ
ლსა, და ზემო ჵსენებულთა ქ~ყანათა, ტყვე ყვეს რომლისა არაიყო რიცხვი, და მო
სრეს პირითა მახვილისათა რაოდენი ჰპოვეს, და მიეცა ქ~ყანა განსარყუნელად ცო
დვათა ჩვენთათჴს:

რ~ ამას წელსა გამოჩნდა ვარსკლავი კუმატი ლახვრის სახე ჩრდილოთ კერძო,
და დადგა ვიდრე ოთხ თვემდე, და ყ~თა ღამეთა იხილვებოდა ვარსკულავი იგი ლა
ხურის სახე, და იტყოდეს ლახვრითა მოწყვედასა მოასწავებს: კ~დცა ინებეს თა
თართა ზავის ყოფა მეფისა, და გაუგზავნეს მოციქული, რათა მეფემან შეჰ
ფიცოს ერთგულობასა ზედა ყაზანისსა, და არა მისცეს გზაჳ ბათოს შვილის შვილ
სა დიდსა ყაინსა ოხთასა, და ესრეთ ჟამად შ~ა იყოს: მისცეს სამეფო მისი, და
ჰყვეს ფიცი და აღთქმა ურთიერთარს, და წარმოგზავნა დედა თჴსი დედოფალი,
და ძმა მისი უმრწემესი მანოელ: და კ~ზი აბრაამ, და დედოფალი ცოლი მეფისა ოლ
ჯათ წარმოავლინა, რათა წარვიდეს ურდოსა, და იურვოს საქმე მისი: და მოიწივ
ნესრა ურდოსა: იხილნა ხუტლუშამან, და პატივითა შეიწყნარნა მსწრაფლ
უკურიდნა, მოსცა ტფილისი და სამეფო მისი, და წარვიდა ურდოსა, და წარიტანა
დედოფალი ოლჯათ, და კ~დ დამშვიდდა მოოჵრებული ქვეყანა:
და ვითარ გარდაჰჵდა ზამთარი იგი, მოეწურა არე ზაფხულისა, წარმოავლი
ნეს მოციქული მეფისა დავითის წ~ე, რათა ცნას, უკეთუ არს ერთგულობასა ზ~ა
ყაინისსა, ანუ არა: და ცნა კაცმან მან რომელ ბაადურ წარევლინა დავითს ყა
ინ ოთხოსთანა, და გზა ექადა გამოსვლად: აცნობა ყაზანს: ხ~ იგი განწყრა
და წარმოავლინა ყურუმში, და აღინჯი ვინმე შინაური მისი: და შანშე მჵარ
გრძელი: და მოუწოდეს ძმასა დავითისსა მცირესა გიორგის, რომელი ეშვა ა
სულსა ბექასსა, და მას აღეზარდა: რომელი მარტო ეშვა დედასა, ვ~ა მარტო
რქა: რ~ ვერ შემძლებელიყო ბუნებაჳ დედათა სხვათასა ეგე ვითარსა მრა
ვალთა შობად, ვითარ ქვემორე სიტყუამან ცხად ჰყოს:
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ხოლო ესე გიორგი იყო სახლსა ბექასასა, რ~ ესე ბექა განდიდებულ იყო, და
აქვნდა ტასის კარითგან ვიდრე სპერამდე, და ვ~ე ზღვამდე: სამცხე, აჭარა,
შავშეთი, კლარჯეთი, ნიგალის ჵევი: ხ~ ჭანეთი ს~დ მოსცა ბერძენმა მეფემ
ან კომნინასმან კირიე მიხალ*: და ასული ბექასი ცოლად მიიყუანა: ამისთ~ს
აქვნდა უმრავლესი ტაო, არტანი, კოლა, კარნიფორა, და კარი: ამათ შორის
ქვეყანანი, ციხენი, არტანუჯი, და უდაბნონი კლარჯეთისანი: და დიდებ
ულნი, და აზნაურნი: და მონასტერნი ყოველნი მას აქვნდეს: და ხარაჯას
მისცემდა ყაზანსა, და ლაშქრითა შეეწეოდა: ამას ჰსთხოვეს ყრმა გიორგი, რ~ა
მისცეს, და მეფე ჰყონ ქართლსა, დავითის წილ ძმისა მისისა: რომელი აღასრ
ულა და მისცა, და თანა წარატანა ლაშქარი დიდი:
ხოლო წარიყუანეს ესე გიორგი, და დასვეს მეფედ, დაღათუ მცირე იყო, ა~დ
წინა დაუსახვიდეს უძლეველობასა მეფობისასა, და წინა მოასწავებდეს:
მესამეოცდა ექვსე მეფე ქართლისა გიორგი, ძე დიმიტრი მეფისა,
და ძმა დავით მეფისა: ბაგრატოანი: დ გიორგი:
ხოლო იყო ყრმა მცირე, გიორგი: მეფედ ტფილისისა: და ვითარ მოიწია
გაზაფხული: კ~დ წარმოავლინა ყაზან ყაინმა, იგივე ხუტლუშა სპითა
ძლიერითა, და მრავალნი ნოინნი სხვანი, და დადგეს ზემო ჵსენებულთა ად
გილთა, მოაოჵრეს ქართლი უბოროტესად: ხ~ მეფე დავით დადგა ჵადას:

მაშინ ქვენაფლაველი შალვა გამოექცა მეფესა აღსავსე ნიჭთა მიერ მი
სითა, რომელნი მას ჟ~ა მიენიჭნეს, არა მოიხსენა წყალობა ეგოდენი: და
მივიდა ხუტლუშა ნოინთა: ხ~ მან განიხარა, და პატივითა შეინახა, და წინა
მღვრად გზისა აჩინა: და შევიდეს გზასა ხვარაზმის ჵევისასა, და განვიდეს მთა
სა შ~ს ცხავატსა, და ცხრაზმის ჵევთა, რომელარს ლომისა: და ვითარ ცნა დ~თ
ორგულობა შალვა ქვენაფლაველისა, შედგა ციკარეს: რ~ ციკარე მტე
რთაგან უბრძოლველარს: ჩავლო ხუტლუშამან, და გავიდეს ჵევსა გარდვი
დეს ჵადას, და მიმართეს გველეთს, რ~ მუნ შინა ჰგონებდეს მეფესა დავითს, და
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გარე მოადგეს სტეფან წმიდასა სოფელსა, და განგებითა ღ~ისათა განმაგრდეს,
რ~ წინა მავალნი თათართანი იყუნეს ქვენა ფლაველი შალვა: და ოვსთა მთა
ვარი ბაყათარ: და მუხნარს მდგომი თათარი ბანთანაღუთ: ხ~ ვითარ სცნეს, რ~
სტეფან წმიდელთ ვერას ავნებდეს, და ვ~ა ცნეს რომელ მეფე მუნ არა იყო, ით
ხოვეს საზრდელი მცირე სტეფანწმიდელთაგან, მოსცეს და აიყარნეს, და გარდა
მოჵდეს ჵადასა:
ხოლო მეფე ციკარეთს იყო, დაამტკიცეს, და დადგეს ერთგულობასა მეფისასა,
სურამელი აჰმადა, და ამირეჯიბი აბაზას ძე ჭილა, და აზნაურნი და სომხითარ
ნი, და დიდი ერთგულობა აჩვენეს: ხ~ ვითარ სცნა ხუტლუშამან მეფისა ციკა
რეთს დგომა: განყო ლაშქარი, და რომელიმე წარავლინა ცხაოტით გზასა, რ~ა
ეგრეთ შევლონ ციკარსა, რომელი ესე შეუძლებელიყო: მაშინ ქვემო შესრ
ულთა ლაშქართა შევლეს გზაჳ ცხაოტისა, და განვიდეს ცხაოტს: ვითარ სცნა
მეფემან, და წარავლინნა მცირედნი ლაშქარნი, და იქმნა ომი ძლიერი, და მო
სწყდა თათარი ურიცხვი: რ~ შემოსრულიყუნეს იწროსა გზასა კაცი მეომე, ვ~რ
ხუთასი, რომელნი ვერღარა გამოესწრნეს გზისა სივიწრისაგან: შეიპყრეს
ხუთასივე, რომელნიმე დაჵოცნეს, და რომელნიმე მოგვარეს მეფესა, ხ~ სხვა
ნი ილტოდეს: და სპანი მეფისანი გამოვიდეს ჵადას თავსა გორასა რასმე, რო
მელარს ციკარეს პირისპირ, და იქმნა ომი ძლიერი, რ~ მკვეთლად ჰბრძო
დეს შინაურნი მეფისანი ჵადელნი, და ზოგნი ჵევით მოსრულნი რჩე
ულნი, და უმეტეს მოისრვოდეს თათარნი, რ~ დიდათ ავნებდეს მთი
ულელნი: იყვნეს ფერჵითა მალე: ცხენითა ვერ შეუვიდოდეს საომრად,
და ქვევითად იბრძოდეს თათარნი, რომელთა შემწედ ჰყვა, ივანეს ძე შან
შე: და ორნი რომელ სხდეს გორს მესხნი, ლაშქარნი რომელნი წარმოევლინნეს
სამცხისა მთავარსა ბექას, თორელნი, თმოგველნი, და ტაოელნი: და განგრძ
ელდა ომი ვიდრე მიმწუხრამდე, გზათა სივიწრითა არა აღერინნეს ურთიე
რთარს განიყარნეს და უკუდგეს ჵადას თათარნი: დაუშველა ღ~თნ მეფესა,
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რ~ ცხაოტით შესული ლაშქარი ივლტოდა, და ვითარ ხუთასი ოდენ კაცი
შეიყარა, და ხუტლუშასცა დიდად ვნებოდა: იხილა სიმაგრე ქ~ყანისა
ხუტლუშამან, და ცნა რომელ არა ეგების შესლვა ციკარეს: აიყარა
ღამით გზასა ლომის თავისასა, დაესხა ქართლს, დაღათუ ვინმეღა დარჩო
მილიყო მოსრა, და ტყვე ჰყო, და მოაოჵრეს ქართლი: და წარვიდეს ყაზანს

წინაშე: ხ~ მოიწიარა არე გაზაფხულისა, წარმოემართა ი
გივე ხუტლუშა სიტუითა ყაინისათა, სპითა უძლიერესითა, და მოიწია ტფი
ლისს, და ეგულებოდა შესლვა მთიულეთს, და ვითარ ცნეს დიდებულთა
ამის სამეფოსათა, განკრთეს და ეძებდეს ღონესა, რათამცა განერნენ
პირისაგან თათართასა, ქვეყანა თუღასადამე დარჩომილიყო: შეკრბეს
მეფესა დავითს წ~ე, და მოახსენებდეს რათა წარვიდეს ყაზანს წ~ე, და ფიცი და
სიმტკიცე აღიღოს უვნებელობისა: ისმინა მეფემან, და დაამტკიცა წარ
სლვა ურდოსა: ჰსთხოვა ზავი და ფიცი: ხ~ მან დიდად განიხარა, და აღუთ
ქვა უვნებელყოფა მეფისა, და დაცვა ქვეყანისა: ოდესცა უკეთუ იხილოს
ყაინი, მიერ წარმოგზავნონ დაცვული მშვიდობით: ამას პირსა შ~ა იყო
ბურსელი იოანე: აღიღო პირი მტკიცე, და მოვიდა მეფის წ~ე: იხილარა
პირი სიმტკიცისა, განეხარნეს ქართველთა ჲერ კახთა, და აწვევდეს წარ
სლვად, და მძევალთაცა აძლევდეს, ხუტლუბუშა სარწმუნო კაცი არს
და არა ეცრუების აღთქმასა, ვგონებ კეთილად შეწყობასა: გარნა მეფე
მან არა ისმინა, რ~ შიში აქვნდა თათართა, და დადგა გველეთს: ხ~ ვითარ ი
ხილეს დიდებულთა მოოჵრება, უმრავლესნი წარვიდეს კითხვათა მეფი
სათა დაცვისათვის ქვეყანისა: ხ~ ხუტლუშა კეთილად შეიწყნარებდა ვინა
ცა მოვიდოდა: კ~დ მოაოჵრეს ქვეყანა ქართლისა ზემო ჵსენებულნი, თვინიერ
მთიულეთისა, და წარვიდეს ურდოსა:
ხოლო ვითარ მოიწია სთველი, ჩამოდგა ცხრაზმის ჵევსა მეფე დავით, და აოჵ
რებდა მამულსა შალვა ქვენაფლაველისასა ორგულობისათჴს: მაშინ
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უღონოიქმნა ქვენაფლაველი, ევედრა სურამელსა მსახურთუხუცესს ქართ
ლისა ერისთავს აჰმადას, რათა იურვოს წ~ე მეფისა: მოახსენა მეფესა და არა ინება
ამისთვის დაჭირვა, ა~დ მიუბოძა აჰმადას: გარდაიყარა თავსა ნაცარი შალვამ,
და თქვა ესემცა არს მისაგებელი ორგულთა მეფეთასა, და შეუნდო მეფემან
შალვას: ამათ ჟამთა წარმოვიდა ძმა მეფისა ვახტანგ, რ~
იკლო რამე სიყუარული, და სიკეთე ძმისა თჴსისა დავითისაგან, რ~ შეპყრო
ბილცა ჰყვა, დაპატიმრებული ციხესა შაჟინვანისასა: გამოიპარა და მოვიდა ი~ნე
ბურსელისასა, და ჰრქვა არღარა ბოროტი მიქმნიეს, და შეურაცხება წ~ე ძმისა ჩე
მისა: აწე არა წარვალ ურდოსა მტერთა მისთათანა: აწ წარავლინე კაცი წ~ე მე
ფისა ძმისა ჩემისა, და აუწყე ჩემი შენსა მოსვლა, თუ ჰნებავს და ფიცით შემიჯე
რებს რომელ არა ავი მიყოს, და არღარა შემიპყრას მის წ~ე მივალ მცირე სარ
ჩომიცა მომცეს: ხ~ მან წარავლინა კაცი მეფისა დავითის წ~ე, და მოახსენა ესე
ყოველი: ხ~ მეფემან განიხარა, და ფიცითა მოიმტკიცა, და წარიყუანა ძმაჳ თ~სი,
და კეთილად ხედვიდა: ა~დ კ~დ ჰგონებდა განდგომასა ამის ძლით, რ~ შაბურ
ის ძმის ასული შეირთო ვახტანგ ცოლად: და ვერღა თავსიდვა ვახტანგ უ
პატიოდ ყოფნა, და წარვიდა ურდოს ყაზანისა წინაშე: ხ~ მან პატივითა შეიწ
ყნარა და მოსცა მეფობა: და წარმოატანა ხუტლუშა ნოინი სპითა უძლი
ერესითა, და მოვიდა ტფილისს: და მუნ შემოიპირნეს ყ~ნი თათარნი და ქართველ
ნი, და სამცხის ბატონის ბექას შვილი სარგის სპასალრი, ტაოელნი, თო

რელნი, თმოგველნი, და სომხითარნი, რ~ შანშე პირველვე იყო მუნ:
მესამეოცდა შვიდე მეფე ქართლისა ვახტანგ, ძე დიმიტრი მეფისა,
და ძმა დავით მეფისა, და გიორგი მეფისა ბაგრატოანი: გ ვახტანგ:
ხოლო ვითარ სცნა მეფემან დავით რომელ, ვახტანგს, მეფედ ჰყოფენ, წარ
მოავლინა იგივე ბურსელი ზავისათჴს, და აღუთქვა ურდოს წარსლვა,
რათა ფიცითა შეაჯერონ, და მოსცენ მძევალი: ხ~ ხუტლუშამან შეჰფიცა
და ყოველი სათხოველი აღუსრულა, და წარვიდა ბურსელი, და მოვიდა მეფის
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წინაშე: ხ~ მან განიხარა, და წარმოავლინა დედოფალი ოლჯათ, და კ~ზი აბრაჰამ,
და ბურსელი მოვიდეს მუჵნარს ხუტლუშა, და სხვანი ნოინნი, ბაზალეთს წინა მო
ეგებნეს დედოფალსა ოლჯათს, ვითარ ყაინს ეგრეთ პატივჰსცეს, და მოსცეს
ფიცისა სიმტკიცე, და ბეჭედი ყაინისა, და ჵელის მანდილი: რ~ ესე აქვნდა სიმტკ
იცე ფიცის მინდობისა, და აძლივეს ხუტლუშას შვილი სიბუჩი მძევლად, გარნა
ოლჯათ დაიმჭირეს, და არღარა წარავლინეს: ა~დ კ~ზი, და ყადი, და ბურსელი
წარგზავნა, რათა მოიყუანონ მეფე: ვითარ მივიდნენ მეფის წ~ე, ცნა ოლჯათის
აღარა მოსვლა: მიზეზ ჰყო, და არღარა ინება ნახვა თათართა, დიდი რაჳმე
რიდი და შიში აქვნდა: წარავლინა იგივე კ~ზი, და ყადი, და ბურსელი: ითხოვა
ოლჯად, და აღუთქვა ხილვა: და ვითარ მივიდეს ხუტლუშასთანა: ცნა არა
მოსვლა მეფისა: ჰრქვა ბურსელსა კაცო, სატყუარი რაჳარს, მე მტიცითა
ფიცითა შემიფიცავს, და არ მოვიდა: აწ მიიღე ტყუილისა ნაცვალი პატიჟი,
და განრისხებულმან მოაკ~დინა ბურსელი, რომლისა გვამი აღიღო შანშემ, და
წარგზავნა სამარხოსა მისსა:
ხოლო ვახტანგს დაუმტკიცეს მეფობაჳ, და ოლჯათ წარავლინეს ურდოსა,
და თათარნი კ~დ წარვიდეს მთიულეთს, და გარდავიდეს გველეთს, რ~ მეფე შედ
გომილიყო, და დიდად ავნებდა სიმაგრეთა შესრულთა თათართა, გარნა სი
დიდითა არა აკლდებოდა: ხ~ ვითარ იხილეს სიმტკიცე, და უბრძოლველობაჳ
გველეთისა, აიყარნეს და წარმოვიდეს, რ~ ქართაცა მობერეს: და იწყო თვითო
ეულმან მოსვლა მოესწრეს მთიულნი, და მრავალი მოკლეს: ეგრეთვე ზა
ნდუკი ჵევს შესრულნი თათარნი მრავალნი მოისრნეს, და შთამოვიდეს ქარ
თლს, და წარვიდეს ყაზანს წ~ე, და მიჰგვარეს ოლჯათ, და აღარა მოსცეს
მეფესა დედოფალი ოლჯათ:
ხოლო ვითარ ცნა მეფემან არღარა მოცემა ცოლისა თჴსისა, ოლჯათისა,
იქორწინა ქართლისა ერისთჴს აჰმადას ასული ფ~დ ქმნულკეთილი: ამათ
შფოთთა რა შინა იყო ქვეყანა ქართლისა, რ~ არა იყო მათ ჟამთა შ~ა თესვა,
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და არცა შენობა ყოვლადვე, ვითარ დღეთა აქაბ მეფისათა ელიას მიერ, სამწელ
და ექვს თვე: გარნა აქა ხუთწელთა იყო ოჵრება, რ~ ესოდენთა ბ~რტთათჴს
და სიბილწეთა სოდომურთა ცოდვათა შემოსრულთათჴს, განრისხნა ღ~ი, და ვიქმნ
ენით მიცემულ პირველად ტყვეობასა, და მეორედ ბარბაროსთა მიერ სრვასა
და ჵოცასა: და მესამედ იქმნა პურის მოკლებაჳ, რ~ ყოვლად არა იპოვებოდა სასყი
დლად, არცა დიდითა ფასითა, ეს ოდენ განძვინდა სიმშილი რომელ მძორსა არა

წმიდისასა ურიდად ჭამდეს: სავსე იყუნეს უბანნი და ფოლოცნი, გზანი მინდო
რნი, და ქალაქნი, და სოფელნი მკვდრებითა: ყრმანი მკერდთა დედათა ძუძუ
თა ლეშკთა წოვდიან: და უმრავლესი ერი ქართლისა წარვიდეს სამცხესა
ქვეყანად ბექასსა, სადა იგი იპოებოდა პური სასყიდლად: ფრიადსა და უზო
მოსა მოწყალებასა შ~ა იყო მეუღლე ბექასი ვახასი, რომელი იყო ყოვლითურთ შე
მკობილი: და ვითარცა დამტკიცდა მეფობაჳ ვახტანგისი,
რ~ ყაზანმან ჵელთუდვა სამეფო, და დაიპყრა ტფილისი, და ყოველ სომხითი, დმა
ნისი, და სამშვილდე: ხ~ არა წინააღუდებოდა ძმასა თჴსსა დავითს: რ~ იყო ვახტა
ნგ ყოვლითურთ სრულ, სარწმუნოებითა მტკიცე, ეკლესიათა პატივის მდე
ბელ, მშვიდ და მდაბალ, არა მოშურნე, მყუდრო და უშფოთველ:
ხოლო ამათ ჟამთა უმეტეს განდიდნა მთავარნი სამცხისა ბექა: ამათ ჟამ
თა გამოჩნდეს თურქნი საბერძნეთს მყოფნი, რომელნი დაემკვიდრნეს ზაფხუ
ლის მთათა პარხლისათა, და ზამთრის მახლობელად პონტოსა, და შეკრბეს ვ~რ
სამოციათასი, რომლისა თავად იყო აზატ მოსე: კაცი მჵნე და ძლიერი: ესე აზატ
მოსე წარმოვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა მოოჵრებად ყოვლისა საქართველო
სა, და ვითარ მოიწია ბასიანს და ტაოს, იწყო მძვინვარედ ოჵრებაჳ ჵოცა, და კლვაჳ
რომელ ესოდენი სული მოისრა, დატყვე იქმნა, ვ~დ შეუძლებელარს მოთხრობაჳ,
ვითარ ბერნი ყრმანი და ჭაბუკნი უწყალოდ მოისრვოდეს, და ჩჩვილთა ყრმა
თა დედისა ძუძუთა შ~ა მოჰკლვიდიან, რ~ არა ჰგონებდეს თურქთა გამოჩენასა:
ამისთჴს ყოველი სოფელი ტაოსა შეუძრველად დახვდათ, და ვერა სადავინ
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ივლტოდა: ამისთჴს ურიცხვნი მოისრეს, და ესეზომ მოოჵრდა ტაო, რომელ ვაშ
ლოვნით წარსრულნი თურქნი შთავიდეს მუძღულს, და ნიგალისჵევთა უვალ
თა ადგილთა, რომელნი მოისრნეს ჵერჵემლის ძეთა აზნაურთაგან:
მაშინ ერისთავი ტაოსა თაყა ფანასკერტელი უღონო იყო სიმცროსათჴს ლაშ
ქრისა, გარნა ეგრეთცა მცირე წყობა ჰყო თორთომის ციხის ძირსა, და დიდად
ავნო, გარნა სიდიდისათჴს თურქთასა ქვეყანით მისით ვერ განასხნა, ა~დ
თურქნი უმეტეს განძვინდეს, და მოაოჵრებდეს ტაოსა:
ხოლო მოიწია ამბავი მთავარსათანა ბექასა, რომლისათჴსცა დიდად ტკივნე
ულიქმნა ვითარ ხვდებოდა გონიერებასა, და სიბრძნესა მისსა, და მოუწოდა
ყოველთა მისთა ქვეშეთა დაწესებულთა, და წარემართა წყობად თურქთა:
და ვითარ მიიწია ბასიანად, ესმა ვ~დ თურქნი წარვიდეს საზამთროსა სადგურ
სა მათსა და ვერ ესწრა, შეწუხდა ბექა მოოჵრებისათჴს ტაოსა, გარნა შე
იქცა სახლად თჴსად: ეძვინებოდა სულსა მისსა მოსვლა ტაოდ, და ვითარანტა
კრად ეტყინებოდა სული მისი წყობად თურქთა: მოუწოდა ყ~თა წარჩინებ
ულთა სამცხისათა შავშ კლარჯთა, შემოკრიბნა ყ~ნი და ჰრქვა, ისმინეთ მთა
ვარნო საქართველოსანო ძმანო, და თანა მონათესავენო ჩემნო სიტყვა ჩე
მი, რ~ დიდმან და სახელოვანმან, სკიპტრისა და პორფირისა მქონებელთა შორის
უმეტეს განთქმულმან მეფემან დავით დასცა, და დაამჵვა ძლიერებაჳ
თურქთა ნათესავისა, და იოტნა სამეფოსაგან თჴსისა: მიერ ჟამითგან აქამო
მდე, არღარა ჩენით არიან თურქნი: და აწ ცოდვათა ჩვენთათჴს კ~დ აღიძრნეს

მძვინვარედ, და მოაოჵრეს ტაო, და ურიცხვი სული ტყუე ჰყვეს, და მოსწყვიდეს პი
რი მახვილისათა, ეკლესიანი დასცეს, და სიწმიდენი შეაგინნეს: და კ~დ გან
მზადებულარიან ბოროტისყოფად ქრისტეანეთათჴს და მოოჵრებად: ვინათ
გან მეფე შემცირებულარს მძლავრებისაგან თათართასა: და კ~დ პირნი
და თავნი საქართველოსანი განდგომილან, და არავინ არს წინააღმდგომ
თურქთა: და აწ ისმინეთ ჩემი ტომნო და ერთნებანო: შევკრბეთ ყოვლითა
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ძალითა ჩვენითა, და მივმართოთ თურქთა, და არა მივსცნეთ თავნი და შვილნი
ჩვენნი, და არა განგწირნეს ღ~თნ მოსავნი მისნი, და აღმსარებელნი მისნი, და
მოგვცეს ძლევა მათ ზედა, ვითარ მისცა მამათა ჩვენთა ძლევა მათ ზ~ა: და
ვსდვათ თავი ჩვენი სჯულისა შეუგინებლობისათჴს და ძმათა ჩვენთათ~ს, და
უეჭველად ღ~თი მოგვანიჭებს ცხოვრებასა:
ხოლო ვითარ ესმათ მთავართა, და სპათა ბექასთა, სიხარულით მიემოწმნეს,
და დააპირეს ლაშქრობაჳ თურქთა ზედა: მაშინ მცირედ ჟამ გაიყარნეს,
და მოიწია არე ზაფხულისა: კ~დ იწყეს თურქთა აღმომართ სლვა, და შეკრბეს
სიმრავლე ვითარ ექვსი ბევრი, რ~ ყოველთა ქალაქთაგან გამოჰყვა კაცი
ჰსჯულითა სარკინოზი ჵოცად ქრისტიანეთა, და არა თურქნი ოდენ იყვნ
ეს, ა~დ სპარსნიცა, და ვითარ ჰსცნა ბექამან მოსვლა თურქთა, მოუწოდა ყო
ველთა მის ქვეშე დაწესებულთა, ტასის კარითგან ვ~ე ბასიანადმდე, მესხთა,
შავშთა, კლარჯთა, კოლა არტან კარნიფორელთა, და უმრავლესთა ტაო
ელთა, რ~ ამას აქვნდა ქვეყანა ესე, ამთთანა თმოგველთა, და თორელთა, და
შეკრბა სიმავლე ერთი ბევრი, და ორიათასი: და მიმართეს თურქთა ზ~ა,
იგინი აღმოსრულიყუნეს მთათა პარხლისათა და დაებანაკათ, და წარევლი
ნა მჵედრობაჳ ტყვენვად ვაშლოვანისა, და თვით ეგულებოდა მოსვლა ქვე
ყანად ბექასა, სამცხეს, ქართლსა, და სომხითსა: ხ~ ვითარ მივიდეს თუ
რქნი ვაშლოვანს კაცი ვითარ ათიათასი: წინა განეწყვნეს სპანი ბექასნი,
ხუთასი კაცი, რომელნი წარევლინნეს მცველად, და დაუდგეს სიმაგრეთა
შინა: იქმნა ომი ძლიერი, და ივლტოდეს თურქნი, და მოსწყვიდეს სიმრავლე
ფ~დი ადგილთა სიმაგრითა: და ესრეთ წინა დაუსახვიდა ღ~ი, ძლევასა ბექას თუ
რქთა ზედა:
ხოლო ვითარ ესმა ბექას, ვაშლოვნით გაქცევაჳ თურქთა, განიხარა ფ~დ
და წარისწრაფა, და მიმართა სპერსა, შაბერდს სადა იყუნეს თურქნი
მდგომარე, ვ~ა იხილეს თურქთა მოწყვედა სპათა მათთა მცირეთა ლაშქარ
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თაგან, განძვინდეს ფ~დ და იღრჭენდეს კბილთა მათთა: მოუწოდა მთავარმან
მათმან აზატ მოსემ სპათა თურქთასა, და გამოიარჩია კაცი ოცდა ათიათასი
და წარემართა ვაშლოვანს ძებნად სისხლთა სპათა მისთასა, რ~ მისვლა და დაა
ხლება ბექასი არა უწყოდა: ოცდა ათიათასი სხვა წარმოავლინა ტაოს, და
ჰრქვა მე წარვალ ვაშლოვანს, და მოვაოჵრებ, და აღვიზღავ სისხლსა ჩემსა,
და თქვენ მიდით ტაოს, და მოსწყვიდეთ თუღა სადმე დარჩომილიყოს, და დადე
გით ბანას, და მეცა გამარჯვებული შემოვიქცევი, და მოვალ ბანას, და მუნ

შევკრბეთ, და მივმართოთ ყოველთა საქართველოსა, და ესრეთ წარემარ
თა ვაშლოვანით კერძო:
მაშინ აღიჭურა, მანდატურთა უხუცესი ბექა, და ყოველი სპა მისი, და მი
მართეს თურქთაკენ, რ~ არა უწყოდა წარსლვა თურქთა ვაშლოვანს: ხ~ვ~რ
წარვლო მცირე ადგილი, ოთხნი თურქნი მიმავალნი დაიპყრეს, და მოუსხნეს
ბექასა: ხ~ მან ჰკითხა ამბავი თურქთა თუ სადა არიან, და ოთხნივე ცალკე ცალ
კე განყუნა, და ოთხნივე ერთსა იტყოდეს წარსვლასა თურქთასა ვაშლოვანს:
კ~დ აზატ მოსე ოცდაათიათასითა მჵედრითა წარვიდაო ვაშლოვანს: და ორ
მოცი ათასი დაუტევა და წარმოავლინა ტაოს: ხვალე ანუ ზეგე მოვალსო:
ირწმუნა სიტყუა მათი, და ორად განჰყო ლაშქარი თჴსი რჩეული, და უმრა
ვლესი ლაშქრისა მისისა, მისცა შჴლსა მისსა პირმშოსა სარგისს, რომელი
ოდენ აღზრდილიყო აბჯრის მტვირთველად: და წარავლინა ვაშლოვანს
აზატ მოსეს ზედა: ხ~ წარისწრაფა სარგის, და მიეწია ვაშლოვანის მთათა
ზედა მიმავალსა თურქსა: და ვითარ იხილეს უკანა კერძო ლაშქარი განჰკუირ
დეს და მოაქცინნეს ჰუნენი სარგისის კერძო: იხილესრა სიმცრო ლაშქრისა
რ~ იყვნეს მესხნი ხუთასი: ხ~ თურქნი ოცდაათიათასი, განიხარეს და ჰგო
ნეს მოწყვედა ყ~თა: მაშინ მჵედარნი სარგისისნი ზედა მიეტევნეს უშიშად:
ხ~ თვით სარგის წინაგანეწყო, და სპანი მისნი მიეტევნეს მჵნედ, და იქმნა ო
მი სასტიკი: და პირველსავე შეკრებასა მიდრკეს თურქნი სივლტოლად, და იო
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ტეს ძლიერად და ესოდენ მოსრეს რომელ შექცეულთა აღრიცხეს რაზმთა შ~ა
მკ~დარი მდებარე თურქი პოვეს ხუთას და ცამეტი, თვინიერ მისა რომელი დევ
ნასა შინა მოკვდა, და დევნნეს მზისა დასვლისა ჟამადმდე: ხ~ მოხედნა ღ~თნ წყა
ლობით მოსავთა ჯვარისათა, რ~ განსაკვირვებელარს სმენად, რომელ ეგოდენსა
წყობასა შ~ა, არა მოიკლა ბექას ლაშქრისაგან ხუთთა კაცთაგან კიდე: იგინი
ცა უსახელო ვინმე, რ~ ესრეთ მოსცა ძლევა ღ~თნ ბექას ლაშქართა თურ
ქთა მათ ზედა: ხ~ სარგის დაღათუ ყრმა იყო, ა~დ მჵნედ იბრძოდა, რ~ გვა
რისგან მოაქვნდა სიმჵნე მამეულ პაპეულად:
ხოლო ბექამან მიმართა თურქთა დედაწულთაკენ, და მომავალნი წინა დაე
მთხვივნეს: და იხილნეს რა თურქთა შორით მთით ბექა, და სპანი მისნი, მსწრა
ფლ გარე შეიქცეს, და ივლტოდეს: ხ~ დედაწულთა მთათა მიჰმართეს მთა
თა, რ~ არღარა ესვიდეს საფასისა სიმდიდრეთა, არამედ ყოველსავე დაჰყრიდეს:
ხ~ ბექამან და სპათა მისთა, მსწრაფლ დევნა უყვეს, იპყრობდეს და ჰჵოც
დეს, რომლისა არა იყო რიცხვი, და თურქნი მცირენი რაჳმე შეივლტოდეს
ქალაქსა, და ციხესა სპერისასა: და რომელნიმე ნორქალაქს: და მიეწივნნეს სპა
ნი ბექასნი, შესჯარნეს გზათა სივიწრითა, და დედაწულთა სიმრავლითა: არა
სადა აქვნდათ გზა სივლტოლისა, დაიჯრნეს თურქნი ვითა ცხვარსა დაჯრი
ლსა და ჯოგსა, ეგრეთ იპყრობდეს, და ჰჵოცდეს: გარნა იქმნა ესეცა,
რ~ შვილისა მისისა სარგისისგან ლტოლვილნი კაცნი თურქნი უკანა უკანა მოეწივ
ნეს მანდატურთა უხუცესსა ბექასა, საცა იგი მიჰმართეს მესხთა, და კ~დ
მოსწყვიდნეს: და ზ~ა ქალაქსა სპერსა მიადგეს, და პირველსავე ომსა აღიღეს ქალა

ქი თჴნიერ ციხისა: და აღივსნეს საქონლითა ოქროთა, ვერცხლითა, ლარითა,
ჯოგითა, ცხენითა, და აქლემითა, ძროჵითა და ცხვრითა, ანგარიში ვისგან ითქმ
ის, და თჴთ მათთავე საჵედართა აღკიდეს ძალით წარმოიღეს: ეზომი ძლე
ვა მისცა ღ~თნ ბექას რომელი მისთა სპათაგან ერთი კაცი არა დააკლდა:
მოიცვა ბექამან ქალაქი სპერი, და თურქნი გაქცეულნი ორასნი ჩავიდეს
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პონტოსა კერძ, და ვითარ განემარჯვა სარგისს, მომავალსა მამისა კერძ, და მომავალ
მან აღაოჵრა ნორა ქალაქი: და აღავსნა სპანი რომელნი იყუნეს საქონლითა ალა
ფითა და ტყვითა: და ესრეთ ძლევა შემოსილი მივიდა მამას წ~ე: ხ განძლი
ერდა სპერელთა გარე მოდგომა ბექასი, მოუგზავნა მოციქული ვ~დ ჩვენ ყა
ინისა ყაზანისანი ვართ, და ძლით გარდაიხვეწნეს პონტოსა კერძ: და აწ გევედ
რები მე მოგვრიდო და უკუსდგე, და უზომო ოქრო, და ვეცხლი, ჯორი, და
ცხენი მოგცეთ: ისმინა ბექამან, და აღიღო განძი ურიცხვი, სპერით და ბაბე
რდით, და ძლევა შემოსილი მობრუნდა: დამოეგებნეს კარნუ ქალაქით თავად
ნი, და მოართვეს მათცა ძღვენი ალაფი, და არცარა მათ ავნო: და ესრეთ ბრწყი
ნვალე ძლევა მიანიჭა ღ~თნ ბექასა, და მოვიდეს შინა საქონლითა უამრავითა:
რ~ იყო ბექა მონასტერთა და ეკლესიათა მაშენებელი, და მონაზონთა და ხუცეს
თა, და მოწესეთა კაცთა პატივის მცემელი: და არა დააკლდის ეკლესიასა
მისსა წესი ლოცვისა, ცისკრად, სამხარ, და მიმწუხრი: და ლაშქარნი მისნი
ვერ დააკლდებოდიან სამსა ამას ლოცვასა: და ამისთჴს უმარჯვებდა ღ~თი:
და მოსცა ყაენმან ყაზან კარი, და მიმდგომი მისი ქვეყანა:
ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყუასა აღვიდეთ, მას ჟამსა იწყო ყაზან ყაინმან,
აღმჵედრება მეგჴპტელთა ზედა: და მოუწოდა მეფესა ვახტანგს: და მისცა
ბექამანცა ლაშქარი მისი ჰრჩეული, რომელი - ხვდებოდა: წარემარ
თა ყაზან, და შევიდეს ქუვეყანასა ასურასტანისასა, და შამისასა, და მოაოჵრებ
დეს, რ~ იყო სიმრავლე ლაშქრისა მისისა ათსამეტი ბევრი: და ვითარ ესმა
სულტანსა მისრისასა, რომელსა სახელად უწოდდეს ნასიარ მელიქსა, შე
კრიბა სპა მისი ყოველი, და მოვიდა და დევნად განეწყო: და იქმნა ომი სასტიკი
ესოდენ რომელ ხუტლუბუშა ნოინი ათასითა მჵედრითა წინა დაუდგა ყაზანს:
ამად რომელ დიდთა მიმართეს ყაზანს ზედა, და ათასისა კაცისაგან ექვსასი
დაჵოცეს, და ოთხასიღა დარჩა, რომლითა სძლო და იოტნა, რომელსა თანა შემწე
ექმნა ჩოფონ სულდური ხუთასითა კაცითა: სადა ვახტანგ და სპანი მისნი
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მჵნედ ჰბრძოდეს, და ვითარ ჰსწყდებოდა ორგნითვე ურიცხვი, ივლტოდეს ეგვიპ
ტელნი, და სულტანი ნასარ მელიქი, და უკმობრუნდა ყაზან დევნისაგან,
და სამდღე განისვენა, და მეოთხესა დღესა დევნა უყვეს, და მიეწივნეს მცირედ
ნი, და ამოსწყვიდნეს და განიბნინნეს თათარნი, ტყვენა და ეწია ლაშქარმან ვ~ე
წმიდად ქალაქად იერუსალიმად, და მუნ მრავალნი სულნი ქრისტეანენი მო
ისრნეს, და უმეტეს სპარსნი: ხ~ ყაზან მიჰმართა დიამუშყსა ზედა, რომელარს
დამასკო: ხ~ მათ ზენარისა მთხოველთა მოსცეს მათ ქალაქი და საქონელი ური
ცხვი, და დაამყარა ყაზან დამასკო, და მიმდგომნი მისნი ქალაქნი: და დაყო ვითარ

ოთხ თთვე, და დაუტევნა მცველნი ქალაქისანი, და წარმოვიდეს სახლად
თვისად თავრეზად, და ვითარ მოიწია ზაფხული განდგეს დამასკელნი, და
გამოასხეს მცველნი ყაზანისანი: სცნა რა ესე ყაზან მოუწოდა სპასპეტსა
მისსა ხუტლუშასა, და მეფესა ვახტანგს, და ყოველთა მთავართა საქართ
ველოსათა, და წარავლინა სულტანსა ზედა ლაშქრად: მივიდესრა შევიდეს
შამად და დამასკოდ, და აოჵრებდეს დამასკოს, და ვეღარ აღიღეს, განვლეს დი
დი ანტიოქია, და მივიდეს ვ~ე ლაზამდე: და ვერ შემართა სულტანმან ომი
მათი, და მოაოჵრეს ექვს თვე, და მით უკმოიქცეს, და მოვიდეს ყაზანს წინაშე
გამარჯვებულნი: და ვინათგან მეფე დავით არა მიენდო თათართა, ზაფხულ
მთიულეთს იყვის, და ზამთარ ქართლსა: ამისთჴს იშლებოდა ქვეყანა ქარ
თლისა, და მთავარი ბაყათარ განდიდებულიყო, და აოჵრებდა ქართლსა
თრიალეთსა: და განასხმიდა მამულისაგან აზნაურთა, და იყო ჭირი დიდი მკუი
დრთა ქართლისათა: და მეფემან დავით შეკრიბნა ყოველნი მთიულნი, წარვი
და და მივიდა ტფილისს კაცი ცხენოსანი, და ქვევითი ვითარ ათხუთმეტიათასი:
და მოუჵდა ყივჩაყთა საზაფხულოდ მომავალთა: ხ~ ყივჩაყნი რომელნიმე ქალა
ქსა ეწინნეს, და ზოგნი მტკვრის პირით ივლტოდეს: ესმა ესე ვახტანგ, ტაბაჵმე
ლს მდგომსა მივიდა მცირითა კაცითა, განვლო ჵიდა, და სახიუდაბელი, და
განვიდა მახათას, რ~ დავით და ლაშქარი მისი მახათას დგეს, თავსა ქედისასა:
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და ვახტანგ ქვემოთ მიუდგა, და დადგა, და ვერ შემართა შებმა სიდიდითა
დავითის ლაშქრისათა: მაშინ მცირედნი ვინმე ჩამოვიდეს, და აქათ მცირენი
ვახტანგისნი მიეგებნეს შეიბნეს, და დავითის კერძნი გაიქცინნეს, და ორნი
ძმანი, და შვილნი დაჵოცნეს: და ვითარ შენივთდებოდა ომი, ასი ყივჩაყი გა
ქცეული შეკრბა ვახტანგსთანა ჯარად: მოიწია მას ჟ~ა რისხვა ღ~ისა
და ივლტოდა, და სპა მისი ძლიერი უომრად იყო: დავით მოვიდა, და ომისა არა
შემმართი მიუდგეს უკანა ყივჩაყნი და ქართველნი, და ჰსდევდეს ვ~ე ჯაჭ
ვადმდე, დაჵოცეს კაცი ურიცხვი: არათუ ვახტანგ მტერი იყო ძმისა, ა~დ თა
თართა შიშითა იძულებით შეება: მაშინ ოტებული რა სცნა დავით
უმძვინვარესად აოჵრებდა ბაყათარ ქართლსა, და მეფე დავით ვერ წინა აღუ
დგებოდა: მითა სენიცა შეედვა ბ~რტი მიკრისი ჵელთა და ფერჵთა, და უ
ჵმარ იქმნა, და იყოცა კაცი ურწმუნო, და უშიში ღ~თისა: ამისთჴსცა ბო
როტსა სენსა ჩავარდნილი უღონოებდა: და ბაყათარ აოჵრებდა ქვე
ყანათა, და ჰჵოცდა კაცთა, დაღაცათუ სურამელი აჰმადა, და რატი ძლიერად
ებრძოდეს: მაშინ ბაყათარ წარუღო გამრეკელსა კახას ძესა ციხე:
ხოლო ცნარა ესე ბექამან, მოუჵდა დიდითა ლაშქრითა: ხ~ ბაყათარ ციხით
გამოსრული წინ დახვდა, წინა მავალთა ბექასათა: იქმნა ომი ფიცხელი, და
პირველსავე შებმასა გაიქცა ბაყათარ, და შევიდა ციხესა: და ვითარ განძლიერ
და, ითხოვეს ოვსთა ზენარი, და აღუთქვეს არა წყენა: და ესრეთ მოვიდეს ბე
ქას წ~ე გაუშვებელი, და უკანას მოკვდა ბაყათარ:
აწ ვიწყოთ თათართა მოთხრობად, და ვითარ გამოასხნეს მეგჴპტელთა მცვე
ლნი დამასკოსანი: ამისთჴს გამწყრალმა ყაზან გაგზავნა იგივე ხუტლუშა

სპითა ძლიერითა, და ვახტანგ სპითა საქართველოსათა: და ვითარ სცნა სულ
ტანმა მისვლა მათი: მიეგება სულტანი ომად, და იქმნა ომი ძლიერი, და
დაიჵოცნეს ორგნითვე ურიცხვი, და მას დღესა სწორი ძლევა არა იქმნა, და
ღამემან განჰყარნა: და ვითარ უკუდგეს, ჰპოვეს ქედი დიდი თათართა,
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და მას ზედა შემოდგეს ხუტლუშა ერითურთ, უსეინ სევინჯი, გარნა სიბუჩი,
ხუტლუშას მივიდა მახლობელად სულტნისა, და დადგა ვაკედ, რომელსა ახლ
დეს ბექას ლაშქარნი, და ყველასა ცხენი ჵელთა ჰყუა, მოიჵელოვნა სულტანმან,
რ~ ჩამოუშვა წყალი უკანა კერძო თათართა: და მას ღამესა ესეთი ლამი შეიქნა,
ცხენი და კაცი ორნივე უჩინო იქმნიან ლამსა შიგან: და განთენა რა იხილეს
თათართა უკანა კერძო ლამი, და წინათ ლაშქრისა სიმრავლე, უღონო იქ
მნნეს: ჰპოვეს მცირე უგანო ადგილი ლამისა, და მაშიგანცა დაიჵოცნეს
სიმრავლე კაცისა და ცხენისა, და რაჟ~ს აღივსო კაცითა და ცხენითა: მეოტმან
ლაშქარმან ზედა განსლვა დაიწყო, დაღათუ მოსწყდა ურიცხვი თათარი:
და ქართველნი, და ვახტანგ და ნოინნი მშვიდობით დარჩეს, და მოვიდეს ყა
ზანს წ~ე, რომელი განწყრა, და საპყრობილესა მისცნა ყოველნი ნოინნი, და
ეკაზმოდა კ~დ სულტანსა ზედა: გარნა დასნეულდა სენითა მუცლისათა,
და მოკ~და, რ~ლი იგლოვა ყ~ნ კაცმან სიმართლისათვის, რომელ ავის მოქ
მედნი, და მეკობრე, და უსამართლო კაცი აღარ იპოვებოდა საყაენოსა მისსა,
და ამისთჴს დაუტევა მწუხარებაჳ ყოველთა:
ხოლო შ~დ მისსა დასვეს ტახტსა ყაინთასა ძმა მისი, სახელით ხარბანდა,
რომლისა უკანასკნელ ოლჯათა სულტანსა მისცა, რომელი ერთითა თვა
ლითა არა მხედველიყო, და ვითარ ეძლო იპყრობდა წესთა ძმისა მისისა ყაზანისთა, დაღათუ ესე იყო კაცი კეთილი: ამან მოიწყო ყ~ლი საბრძანებელი
მისი, და ფ~დ კეთილსა უყოფდა ვახტანგსა: ამან ხარაბანდამან ინება გი
ლანს წარსლვა, და მოუწოდა ყ~თა სპათა თათართა, და თჴთ მეფესა ვახ
ტანგს: და ოთხად განყო სპა თ~სი: უკეთესი და უწარჩინებულესი სპა მან
დაიჭირა, და მეფე ვახტანგ: და ერთი ნაწილი მისცა ხუტლუშასა, და ბექასა,
ლაშქარი თვით პირველვე მისი იყო: ერთი ნაწილი ლაშქარი ჯალაიარს მის
ცა: და ოვსნი გორს მსხდომნი, ერთი ნაწილი სადუსსა ჩოფანსა მისცა: და
თვითო თავადი თვითოსა გზასა ჩაგზავნა: და ერთს გზასა თჴთ ყაინი ხარბანდა,
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სადა იგი წინამბრძოლად მეფე ვახტანგ აჩინეს გილანს ყოვლგნით: ხ~ გილა
ნელნი დაღათუ მცირენი იყუნეს არა შეშინდეს, რ~ იყუნეს გილანსაცა ოთხ
ნი მთავარნი, რომელთა სახელები იყო ერქაბაზნ, და უბაში როსტან, და ასან:
ესე თვით დადგა სიმაგრეთა შინა, შეკრა ხარხალი, და ერიქაზნ ყაინს ხარბანდს
დაუდგა წინა და შემოება: იქმნა ომი: რ~ ვახტანგ წინამბრძოლობდა,
ქუვეითნი გზისა სივიწრისაგან, და ტყისა სიჵშირისაგან ვერა იარებოდეს: და სადა
ცა მცირე ვაკე იყვის, იგიცა ლამი იყუის:
ხოლო ვითარ განგრძელდა ომი პირველ ისრითა, და მერმე ჵრმლითა იბრძოდეს
თათარნი და ქართველნი, და ხარბანდ თჴთ უჭვრეტდა, მცირედნი შეეწეო

დეს, და ჵმითა განამჵნობდეს: ვითარ შენივთდა ომი, არა შეაქცევდა მეფე
ვახტანგ ზურგსა, არცა სპანი მისნი: ა~დ სივიწრითა მოისრვოდეს ესოდენ
რომელ, ათისაგან ძლით ორნი ცოცხალ იყუნიან, სომხითარნი ახლდეს რაო
დენიცა იპოვებოდეს ცხენსა ზედა მდგომი, და ესრეთ მოსწყვიდეს, რ~ მრა
ვალნი აზნაურნი უმკვიდრო გახდეს: რ~ მამა შვილი და ძმა ყოველნივე მუნ ახ
ლდეს, გარნა რომელნიმე დარჩეს, თჴთ ვახტანგ არა გარე მიაქცევდა, ა~დ
მჵნედ და ძლიერად იბრძოდეს, განკუირდეს თათარნი სიმჵნესა ზედა ქარ
თველთასა: რ~ ვახტანგ მჵნე იყო ომსა შ~ა, და მჵნედ იბრძოდა: და მცირედ დაი
კოდა ბარკალსა, და მიდრკა მზე, და მოეახლა ღამე: და განიყარნეს:
ხოლო ვითარ იხილა ყაინმან სიმაგრე ქ~ყანისა მისისა ტყითა და კლდითა, ყო
ვლ ღამე წარმოვიდა: ცნესრა ესე გილანელთა, დევნა უყვეს, და რომელთა
ეწივნნეს დიდად ავნეს: ხ~ ერთკერძოდ ხუტლუბუღას შვილი დაუდგა წი
ნა: ხ~ თავადმან გილანელთა უშიშმან, შეკრა მანცა ხარხალი, და შეაბა
კარი ვიწროსა შესავალსა, და დაუდგა ხუტლუბუღას: ხ~ იგი გარდაჵდა ცხე
ნისაგან და დაჯდა სკამითა, და უბრძანა ბექას ლაშქართა ქვეითად შესლ
ვა, და შეჰყვეს: შევიდეს, და იქმნა აქაცა ომი ძლიერი ქართველ
თა და მესხთა ზედა, არცა ამათ შეაქციეს ზურგი, ა~დ მჵნედ ჰბრძოდეს, და
1-26 სტრ., 492
უფროსნი გილანელნი მოისრვოდეს: ოდეს მაშინ ჰსტყორცა ისარი ვინმე, დაეცა
შიშველსა თავსა ხუტლუბუღა ნოინსა, და მყის მკ~დარი შთაიჭრა სკამისაგან:
ხოლო ვითარცა იხილა შვილმან მისმან სიბუჩიმ მამისა სიკუდილი, მსწრაფლ
ივლტოდა იგი, და სპა მისი: ხ~ მესხნი დარჩეს ხარძსა შ~ა მცირედნი ივლტოდეს,
და უმეტესნი მოისრნეს: და მოიწია უზომო რისხვა ღ~ისა თათართა და მესხთა
ზედა: რ~ უკანით სადა ბრინჯი დგომილიყო, ვაკესა შ~ა ღამით წყალი ჩაეგდოთ,
და ესრეთ ლამი შექნილიყო რომე ვერცა ცხენი, და ვერცა ქვევითი ვერ გაივლო
და, და იქმნა ამით მოსრვა ძლიერი:
ხოლო ჩოფანსცა შემოება როსტან მელიქი ვაკესა ადგილსა, გარნა ჩოფან სძლო
და იოტა, და სიმაგრესა შინა არღარა შეჰყუა, ა~დ წყნარად დაბრუნდა, და აჩინ
ა მჵედარნი მისნი უკანა მავალად ჯავახის შვილი, გამრეკელი მჵნედ იბრ
ძოდა ომსა მას: და გარდამოვიდეს მშჴდობით: ეგრეთვე უსენს და ოვსთა შეე
ბა, დაიჵსნა და სწორი ძლევა იქმნა, და იგინიცა გამოქცეულნი ივლტო
დეს: და შეკრბეს უჟანს ხარბადანს ყაინს წ~ე, სულდური ჩოფან მჵედა
რთმთავრად გააჩინეს, მონაცვალედ ხუტლუბუღა ნოინისა:
ხოლო მეფე ვახტანგ პატივცემულყვეს, და დიდებულნი მისნი ყოველნი
მჵნედ ბრძოლისათჴს, და ნიჭითა დიდითა წარმოავლინეს შინა: და ვითარ წარ
ვიდა ვახტანგ, მოუჵდეს კაცნი ხოდრისელნი, ჰსჯულითა სარკინოსნი, და მტერ
ნი ქ~ს აღმსარებელთანი, და ყ~თა ქრისტიანეთა: და ჰრქვეს ხარბანდს: უკეთუ
არა ყ~თა ქრისტეანეთა დაატევებინო სჯული, და ეკლესიანი არა დააქცი
ნნე, არა განგემარჯვოს მტერთა ზედა, და არა წარგემართოს მეფობაჳ შე
ნი და ჵელმწიფობაჳ:
ხოლო ესე სიბილწე წარმოსთხიეს ცუდ ჰსჯულთა: და ამათ ძლით ის

მინა ყაინმა, და იწყო რღვევად ეკლესიათა, და წარმოავლინა ლაშქარი, და ერ
თი ნოინთა მთავარი, რათა მოვიდეს, საქართველოსა მეფესა, და ყ~თა ქართველ
თა დაატევებინოს ჰსჯული, და სარკინოზად შექმნას, და ყ~თა საქართველოსა
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შინა დაარღვივნოს ეკლესიანი: დაეწია ნახჭევანსა წარმოსვლასა ვახტანგს
ესე წარმოვლინებული ნოინი:
ხოლო მეფე ვახტანგ არა შეშინდა, ა~დ განმჵნდა, და უმეტეს მოახსენებდა
სიმჵნეთა, და ღვაწლთა ქ~ს ღ~ისათ~ს, და ჰრქვა სპათა თ~სთა, კაცნო ძმანო, და ერთ
სჯულნო, და ქ~ს ღ~ისა ჭ~ტნო აღმსარებელნო: უწყით სჯული მამათა მ~რ,
და გასმიესთ ქადაგება წმიდათა მოციქულთა, და უწყით ღვაწლნი და ახოვნება
ნი მოწამეთანი: და გიხილავნ თვალითა თქვენითა, ტაძარსა შ~ა მათსა ურიც
ხვნი სასწაულნი: და გასმიესთ სახარებასა შ~ა წერილი უტყუელისა პირითა,
ვ~დ რომელმან აღმიაროს მე წ~ე კაცთა, მეცა აღვიარო იგი წ~ე მამისა ჩემისა
ზეცათასა: და კ~დ მოვედით ჩემდა ყ~ნი მაშვრალნი, და ტვირთ მძიმენი, და მე
განგისვენო თქვენ:
და აწ ნუ შესძრწუნდებით, და წარვიდეთ ყაინს წ~ე, და დავსდვათ სული ჩვე
ნი მისთჴს, რომელმან დადვა სული თჴსი ჩვენთ~ს: პირველად ჩვენ მივსცნ
ეთ თავნი ჩვენნი სიკვდილად, მერმე იყავნ ნება ღ~ისა, და მან დაიცვას სამწ
ყსო თ~სი: ხ~ ვითარ ესმათ სპათა ვახტანგისათა, სიხარულით შეიწყნარ
ეს ბრძანებული მისი, და მყის წარემართნეს ურდოსა, და მივიდეს ყაინს
წ~ე: ხ~ ყაინი განჰკუირდა მისვლასა მეფისასა: და მივიდეს კარსა ყაინისასა, და
მუჵლნი დაიდგნნეს: და ჰრქვა მეფემან ჵმითა მაღლითა: ისმინე მაღალო
და ძლიერო ყაინო ბრძანება თავთა ყოველთა ქრისტეანეთა დაუტეოთა ჰსჯ
ული ჩვენი: აწ ისმინე ბედნიერთა პაპათა და მამათა თქვენთა ჰმონა და ჰმსა
ხურა პაპამან და მამამან ჩვენმან ამით ჰსჯულითა, და არაოდეს გვასმიეს
თუ ჰსჯული ქართველთა ავი არს, ა~დ უწარჩინებულეს ვყოფილვართ ყ~თა
გან: და სპარსთა ჰსჯული უფროს საძაგელად შეერაცხა პირველთა ყაინ
თა: ამისთჴსცა იგინი მოსწყვიდნეს, რ~ იყვნეს მწამლველ, და მამათმავალ
და კაცის მკვლელ, და აწ თუ სიტყუასა სპარსთასა ისმენ ყაინო: მე ვარ მეფე ქართველთა, და ყ~ნი მთავარნი საქართველოსანი შენს წ~ე არიან: და სი1-26 სტრ., 494
კვდილად მე მზავარ, სიკვდილად ჰსჯულისათჴს ქრისტეანობისა: და მერ
მე ესე ყოველნი შენს წ~ე მყოფნი ქრისტეანენი: აჰა თავნი ჩვენნი წარგვკვეთ
ენ, და წარუპყრაცა ქედი:
და ვითარ ესმა სიტყუა ყაინსა, განკჴრდა და პატივსცა მეფესა, და სიტ
ყუითა ტკბილითა აღადგინა, და შეინანა, და აბრალა რომელთა აქმნევინეს:
ხ~ იქმნა ესეცა რომელ არღვევდეს თავრეჟს ეკლესიათა: პირველად ოთხსა
დღესა შინა ოთხნი შვილნი ხარბანდასნი დაიჵოცნეს სახელით ბარტამ: და
მას ზედა ესრეთ წარდგომილმან მეფემან დაჵსნა შური და შფოთი მომავალი
საქართველოსა ზედა: ხ~ წარმოვიდა ვახტანგ პატივცემული, და გარდმოვიდა
მუნვე ნახჭევანს, შეედვა სალმობაჳ მუცლისა, და მოკუვდა შემკული გვირგვი

ნითა მეფობისათა, და წარმოიყუანეს და დამარხეს დმანისს: და დარჩეს შვილნი
ორნი, დიმიტრი და გიორგი: დიმიტრის დმანისი აქვნდა: და გიორგის სამშვილდე:
და ვითარ ჵელთა უდვეს მჵედართმთავრობა თჴთ ხუტლუშასი ჩოფანს: წა
რმოვიდა ესე ჩოფან ერითა ურიცხვითა, პირველად მოვიდა კოლას, და არტანს ვ~ე
არსიანამდე, და აწვევდა ბექას რათა, ყაინი, ანუ ჩოფან ნახოს, რომელ არა
თავსიდვა ბექამან: ა~დ შვილი მისი უმრწემესი სახელით, შალვა: წარატა
ნათანა: წარვიდა და ჩავლო სომხითი: და დარჩა ქვეყანა ბექასი მშვიდობით:
აქა დაიწყო აღმოცისკრებად, ძემან მეფისამან გიორგი: რლ~ი აღეზა
რდა პაპასა მისსა დიდსა ბექას: ხ~ ესე გ~ი იგი არს, რლ~ი ამა მეფის ვახტა
ნგის უწინ მისცა ყაინმა მეფობა: ესე არს ძე დიმიტრი თავ დადებუ
ლისა, და ძმა დავით მეფისა, და ვახტანგ მეფისა: მეფე, ჳზ ბაგრატოანი:
ხოლო ესე გიორგი წარავლინა ბექამან ჩოფანსთანა, და მან მიიყუანა ყაინს
წინაშე: ხ~ მან პატივითა შეიწყნარა: და წინათვე დაუსახვიდა ნიშთა მეფობისათა
ამან ყაინმა წარმოავლინა მოციქული, და ჰსთხოვა შვილი რათა მეფე ჰყოს:
მაშინ მცირე იყო გიორგი: იგიცა მოსცეს და წარმოგზავნეს ურდოსა, და ყაინ
მან მოსცა მეფობა და ტფილისი, და უჩინა საზღვარად: და საქმის მოურავად დიდი
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იგი, და მივიდეს ტფილისს:
და ამას წელსა მიიცვალა მთავარი სამცხისა ბექა, კაცი წარმატებული
ყოველსა შ~ა სიკეთე აღმატებული, საღ~თოთა და საკაცობოთა საქმეთა, და
უმეტეს სამართლის მოქმედებითა, ეკლესიათა და მონასტერთა მაშენებ
ლობითა სოფლისა კეთილმორწმუნეობითა, და გლახაკთა და ქვრივ ობოლთა
უზომოთა მიცემითა:
ხოლო საყუარელი მეუღლე მისი იყო, გამცემელ ეპისკოპოსთა, და მონაზონთა,
და ყოველთა სამღდელოთა, და საეკლესიოსა სოფლისა, ესოდენ რომელ
სადამე ესმინის კეთილი, და მოღვაწე, და მეცნიერი ეპისკოპოსი, გინა მონაზო
ნი, წ~ე მისსა მოუწოდის, და მრავლითა ნიჭითა, და პატივითა ამყოფის: და სავსე
იყო სახლი მისი მონაზონითა და ხუცითა: ამას აქვნდა შემწყნარებელო
ბაჳ ობოლთა, და ქვრივთა, და დავრდომილთა: ხ~ სახლსა მისსა არა დააკლდებო
და სამ სამი ლოცვა: და ამისთჴსცა წარუმართა ღ~თნ დღენი ცხოვრებისა მი
სისანი, მტერთა ძლევასა, მშვიდობასა, და დაწყნარებასა: მიიცვალა ვითარ სა
მეოცდა ექვსისა წლისა, და დაუტევა გლოვა და მწუხარება უზომო მკვიდრთა
სამცხისათა: და დაიპყრეს სამცხე სამთავე ძეთა მისთა, უხუცესმან სარგის
და შედეგმან ყვარყვარე, და უმრწემესმან შალვა:
ხოლო აღესრულა მესამესა წელსა მეფე, დავით: გარჯილი სენთა მწა
რეთა მიერ, და დაფლეს სამარხოსა მეფეთას მცხეთას, და დაუტევეს და ნაცვლ
ად მისსა, ძეჳ მისი მცირე გიორგი, ორ წელ მეფე ქმნილი:
შემდგომად ამისსა ინება ყაინმა ამჵედრება ქვეყანასა ზედა შამისასა, ციხესა
რომელსა ეწოდება რაბაშანი, რომელი აქვნდა სულტანსა მისრელსა: წარვიდა
ყოვლითა ძალითა თვისითა, და თანა წარიტანა გ~ი, და ლაშქარი დიდი: და გარე

მოადგა რაბაშანს ხუთთვე, და ვერა ავნორა: და ამისთჴს აიყარა და წარვიდა
და ჰყვა ექვსი არწივი დამართული სხვათა მფრინველთათანა და ავაზათა:
აქათ ესოდენ დიდიყო ძალი მისი: მოვიდა ყაინი შინა, და მიერითგან არღარა სადა
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განილაშქრა, დღეთა მათ მისთა იყოფოდა მშვიდობით, და ნებიერად ათსამმეტ წელ
დამპყრობელი ყაინობისა:
ხოლო ამან ულჯათ სულტანმან, წარმოავლინა მცირე გიორგი მეფედ, და ზაალ
მელიქი ვინმე სპარსი ხვარასნელი, და ახრუნჩი მამის ძმა ჩოფანისა, თანა წარმოა
ტანა, რათა ყოველი საქართველო ერთად შეკრიბონ მეფობასა შ~ა გიორგისსა: და აჩინ
ეს ამათ შანშე მჵარგრძელი და ზაქარია ავაგის ასულის ხვაშაგის ნაშობი, მივიდეს
ჯავახეთს მიერ კოხტის თავსა, და აწვევდეს სარგისს და ყვარყვარეს გამოსვლად
და არა ინებეს გამოსვლად:
ხოლო ამათ ჟამთა შინა იქმნა განდგომილებაჳ საბერძნეთს, და განუდგეს ულ
ჯათი სულტანსა ფარმანის შვილნი, და ქალაქი დიდისა კონისა: მაშინ წარავლი
ნა ყაინმან ჩოფან სპა მისი საბერძნეთს, და თანა წარატანნა ქართველნი: და
წარჰყუა გიორგიცა ჩოფანს: ხ~ გოგაზლა მალუქ შანშე, და ზაქარია არა წარ
ჰყვეს თანა და აიყარნეს, და ტფილისს შევიდეს: და წარიტანეს თანა მეფე გიორგი
საბერძნეთს, და ვერ წინა აღუდგეს ფარმანიანნი ლაშქართა მათ ერთწელ, და
ყ~ნი მას შ~ა მყოფნი ქართველნი მოსცნა მეფესა გიორგის: იახლნეს ჯავახნი,
და თორელნი რაოდენ ჰყვეს, და სადაცა ილაშქრიან, და შეიბნიან ციხეთა ზედა,
მუნ მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდის მეფე გიორგი, და მისთანა ყ~ნი ქართველნი, და
ესრეთ მოიმორჩილნა ყოველნი განდგომილნი, და ურჩნი მისნი: და მოქცევსა
წელიწდისასა მივიდა შინა:
ხოლო სთვლისა ჟამსა ვითარ მივიდა ჩოფან წ~ე ყაინისა, და მცირედი დაჰყო
ვითარ თვეცა ერთი, და მოკვდა ულჯათ სულტანი, და დაუტევა ძე მცირე ვი
თარ შვიდისა წლისა სახელით მუსაით: ხოლო იგი მიასვენეს და დაფლეს ქალა
ქსა მას, რომელსა ეწოდების ყორღოლნგი, რომელმან აღაშენა და განავრცო
უმეტეს თავრეზისა, და უწოდა სახელად სუღ:
ხოლო ესმარა მეფესა გიორგის, სიკ~დილი ყაინისა, და მის წილ დადგი
ნება მუსაითისა, წარვიდა, და მივიდარა ურდოსა მეფე გ~ი, განიხარა ჩოფან*,
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და შეიტკბო სიყვარულითა დიდითა, ვ~ა შვილი: და მოსცა ყოველი საქართველო,
და ყ~ნი მთავარნი საქართველოსანი, და შვილნი დავით მეფისანი: და მესხნი შვილ
ნი ბექასნი: და იწყო მთიებმან აღმოჭვირვებად: ხ~ მე ენა ვერ მიძრავს საკუი
რველისა და საშინელისა თქმად — — —
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დაჯდა მეფე ადარნასე, და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა: მას ჟ~ა უკ~ჲ
მოკვდა ქსანთა ერისთავი ვირშელი, და დაშთა ძე მისი შალვა, სამისა წლისა, და აღ
ზარდა იგი მეფემან პატივითა მამათათა:
და ამისა შ~დ მოკუდა მეფე ადარნასე, დაშთა ძე მისი ვახტანგ ექვსისა წლისა,
და დაჯდა მეფედ, დავით ძმა ადარნასესი, და განაგებდა სამეფოსა ქართლისა

სა: მაშინ მამის ძმამან მისმან დავით მეფემან, არა რაჳ მისცა ძმისწულსა თ~სსა
ვახტანგს: მაშინ შალვა გაზრდილი მამისა მისისა, არა განეშორა: ა~დ ზრდიდა
ყრმასა მას: მაშინ დავით მრავლითა სიტკბოებითა, და მრავლისა დიდებისა
მინიჭებითა ევედრებოდა შალვას: ხოლო მან არა ისმინა: ა~დ განამაგრნა ციხე
ნი, და შევედრნა ერთგულთა მონათა: და თჴთ წარყვა ძესა მეფისასა ურ
დოს: მაშინ მეფემან დავით, შეკრიბა ყოველი ლაშქარი თჴსი,
და თათარნი შირვანელნი, და ყოველნი მყოფნი კახეთს, და მუხრანს: და მოადგა
ცხრასავე ჵევსა შალვას საერისთვოსა, და ჩამოასხნა დვალანი, და ჵადელ ცხა
ვატელნი: და ყოველნი მთიულნი ქვემონი: და დაწვეს და მოაოჵრეს ყოველი
ცხრაზმის ჵევი, გარეშე ციხეთა, და ციხეთა ჰბრძოდეს, ქვენიფნევს, ქარ
ჩოხს, ქოლოთს, და ისროლის: ა~დ ვერ აიხვნეს: და შვიდ წელ განგრძელდა
ომი მათი: ხ~ ციხანთა ესოდენ შესჭირდა, დაიწყეს ჭამა ღვედისა: და ესე
ვითართა ზედა მოვიდა ვახტანგ და შალვა სპარსთა ლაშქრითა ურიცხვითა
სპითა: მაშინ დავით დგა ბაზალეთს, და ვითარცა სცნა
მოსვლა მათი, მიმართა ციხესა დარიელისასა: და მიუდგა უკანა სპაჳ ყ~ლი
და შეიყარეს არაგვი, და გარდავლეს ჯვართა ყელი, და ჩავიდეს დარიელს,
და მოადგეს დავითს ციხესა გველეთისასა:
ხოლო შალვა დადგა ჵადას, და ესოდენ ძლიერად ჰბრძოდა რომელ, ერთსა
დღესა აიღო ცხრა ციხე, და დაარღვივა: და მას ერთსა კუირასა დაარღვია
ციხე ოცდა ხუთი: თხუთმეტი იქით არაგვისა: მაშინ მისცა
ვახტანგ დავითს ჯავახეთი და ალასტანი, და გამოიყუანა გველეთით: ხ~ შალვა
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მიმართა ჵევთა დვალეთისათა, და მოაოჵრნა ყუვლანი: და მოუჵდეს ბოვდაელნი
ღამესა ბნელსა დაუხვდეს მომლოდენი: რ~ ესმა შალვას მოსვლა მათი: მა
შინ მიაწყვდივნეს იგინი მთხრებლსა კლდისასა, და ერთიცა მათგანი ვერღარა
წარვიდა, და მოსრეს სიმრავლე არა მცირედი დვალთა: მაშინ მოწვნეს, და მო
აოჵრნეს ყ~ნი ჵევნი დვალეთისანი, და შემუსრნეს, და დაარღვინნეს ყ~ნი ციხე
ნი თრუსით აჩაბეთამდის: მაშინ წარვიდა ყოველი სპა სპარსთა: მაშინ მეფემ
ან მიუბოძა შალვას თრუსვი, ღუდა, გაგას ძენი, მლეთე, არაჵვეთი, ჵანდო,
ყანჩაეთი, აბაზას ძეთა მამული, ძაგნაკორანანი, დილუამი, გავაზი, აწყვერის
ჵევი, ბეჵუშე, და ყოველთა დიდებულთა მისთა უმჯობეს ხედვიდა: მაშინ
მოკ~და დავით მეფე: და მასვე წელსა მოკ~და ვახტანგ მეფე:
დაჯდა მეფედ ძე დავითისი გიორგი, და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა:
ხ~ აბაზას ძე ნავროზ წარვიდა სპარსეთად, მაშინ მეფემან უბრძანა შალვას
მოდგომად ციხესა ლოწობანისასა: მოადგა უკ~ჲ შალვა ლოწობანს, და
ჰბრძოდა სასტიკად ოთხ დღე, და მეხუთესა დღესა აღიღო იგი, მაშინ მოი
ყუანნა ორნი იგი ხატნი ფრიად შვენიერნი:
ხოლო მეფე განალაშქრა მაღაროს, და დიდად ევნო მათგან ვიწროთა მათ ჵევთა
სიმრავლითა საგორავისათა, და დიდად მწუხარე მოვიდა: და კ~დ მეორედ წარ
ვიდა დღეთა ყველიერისათა, და იყო სიცივე დიდი, და შიშისაგან საგორავისა
წარმოვიდეს გზასა მთისასა, რომელი იყო განყინულ: მაშინ უმეტეს ევნო

რ~ ინქრეოდა ცხენნი, და კაცნი იგი, მსგავსად მჵეცთა შესვარულნი სისხ
ლისა მოსდევდეს: ხ~ შალვა ორსა ამას ლაშქრობასა, არა იყო მუნ, ა~დ
ძენი ხ~ მისნი იყვნეს რ~ ესხნეს ძენი ათსამმეტნი ქველნი და გონიერნი:
მაშინ შალვა წარვიდა ლაშქრითა თჴსითა, მივიდა დასხა უმჯობესი ლაშქა
რი მზირად ღამე, და განთიად მივიდა მცირედითა ლაშქრითა, და მოწვა და მოაოჵ
რა ქვეყანა მათი, და არარა აიღო ლაშქარმან ალაფი თჴნიერ აბჯრისა, და
წარმოვიდეს: მაშინ მოუდგეს უკანა ლაშქარნი იგი მის ქვეყანისა, და წარჰ1-26 სტრ., 500
ჵდეს მზირთა, და აღდგა ყოველი ლაშქარი დამალული: და მოუბრუნდა შალვა,
და შეიწყვდინეს ადგილსა იწროსა, და მოკლეს ორმოცდა თხუთმეტი კაცი
და მრავალი შეიპყრეს:
მაშინ კ~დ შთავიდეს და დადგეს, და მოაოჵრეს ყოველი ქყ~ანა მათი, და წარმოვიდეს
გამარჯვებულნი ალაფითა დიდითა: ქკ~ს, იზ ქრისტეს აქეთ, ჩსპდ:
მას ჟამსა მოვიდა ამბავი, კლიტენი იერუსალიმისანი სპარსთა დაიპყრესო,
და დიდად შეწუხნა მეფე გ~ი: მაშინ წარგზავნა ძე შალვა ერისთავისა, რ~ლსა
ერქვა, პი[.]პა გზასა ჵმელთასა, მრავლითა ძღვნითა წ~ე ნისრელისა: და მივიდა
წ~ე ნისრელისა პიპა: ხ~ მან სიხარულით შეიწყნარა ძღვენი იგი, და მისცნა
კლიტენი იერუსალიმისანი: მივიდა პიპა ზედა საფლავსა ქრისტესსა, და შეემ
თხვივა, ჟამი აწირვინა, და ეზიარა: და მოილოცნა წ~ნი ადგილნი, და შეკრიბნა
წმიდანი ნაწილნი, და ხატნი შვენიერნი, და წარმოვიდა მასვე გზასა ჵმელით,
და მოვიდა წ~ე მეფისა, და მოიღო იერლაყი შეწყალებისა, და აღსრულება ყოვლისა
სათხოველისა მისისა: ფ~დ განიხარა გ~ი მეფემან, რ მოეცნეს კლიტენი ქართ
ველთა: მაშინ მოადგა ოვსთა გორს მყოფთა, და ჰბრძოდა სამწელ: ხოლო ვირშელი
და ლაშქარი მისი უმჯობეს ჰბრძოდა სპისა ყოვლისაგან: და აქებდეს ქებითა
დიდითა: რომელი ესე შეიშურეს მთიულთა არაგვისათა, და თქუეს უკეთუ
ომსა გარეგანსა უმჯობეს არიან: ა~დ მივიდეთ მთასა ლომისასა, და მუნ შემებ
ნენ ჩვენ, და იხილოთ რომელნი უმჯობეს ვართ: მაშინ შექმნეს პაემანი
და დაიმუქარნეს: და შ~დ გორისა აღებისა აუწყეს ერთი ერთსა, და შევიდეს ვირშა
ლი, და ყოველი ლაშქარი მისი მთასა ლომისისასა: ხოლო არაგვისა მთიულნი დადგეს
ღორის თავს, და აწვევდეს ლომისასა: ხოლო იგი ტყესა ციხესა ღო~ის თავისასა,
და ქარაფსა კლდეთასა არა განეშორნეს:
მაშინ მივიდა დავით ძე გიორგისი, და არა ჩაუშვნა ომად, ა~დ განყარნა ყ~ნი
თავის თავ, და წარვიდეს ყ~ნი აზნაურნი ქართველნი: დაწარვი~დეს თვინიერ
სამთა მათ ჵევთა: მაშინ წარმოვიდა ვირშალი, და შთამოვიდა ვაკედ: ხ~ ლაშქარი
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წყაროთა, მუხათა და წისქვილთათანა გვერდსა მას შთამოვიდოდა: და ვ~ა ესმა
ესე მთიულთა არაგვისათა, წარმოვიდეს უკანა მათსა, და გამოვიდეს ლომისას,
ხ~ დავით ძე მეფისა მუჵლთა დაუყრიდა: და ლომისას მყოფნი ხატთა დაუსვენებ
დეს და ევედრებოდეს რათა არა სდევდენ: ხოლო მათ არა ისმინეს, ა~დ მრავლითა
გინებითა მოსძახდეს, და საგორავისა სიმრავლესა ჩამოჰყრიდეს:
მაშინ ვირშელმან შეკრიბნა მცირედნი იგი ლაშქარნი სამისა ამის ჵევისანი, და

ჰრქვა მათ, აწ არღარა იქმნების ომი, რ~ გაიყარა ლაშქარი ჩვენი, ა~დ კვლა
შევყაროთ ლაშქარი ჩემი, და მაშინ ვებრძოლნეთ მათ:
ხოლო ესე არა ინებეს მცირეთა მათ ლაშქართა, ა~დ თქვეს მამანი ჩვენ
ნი მცირედნი მძლავრობდიან, მამათა მათთა, დიდთა და მრავალთა: და უკე
თუ არა ვართ შვილნი მამათა ჩვენთანი, რასათჴს გვაქვს მამული მათი:
მაშინ განიშიშვლეს ფერჵი მათი, და წარიძღვანეს დროშა: და აღმართეს ორ
სა მას, ქედსა, მთასა ლომისასა, და ჩამოეგებნეს ერთსა მას ქედსა ცხავა
ტელ გარეთნი, და ყოველნი მიმდგომნი მათნი: მაშინ ჩამოყარეს საგორავი
ურიცხვი, და აღვიდეს კ~დცა, რ~ დაბურვილ იყუნეს ფარითა, ვ~ა სპითა: და დაას
ხეს ქვა და შუბი მსგავსი წვიმისა: მაშინ შეიქნა სიმრავლე ისრისა, ვ~ა
სეტყვა ჵშირი, და ჰფუცვიდეს ღ~თსა რომელ, ქვემოთ ნასროლმან ისარმან ფა
რი და ჯაჭვიანი კაცი გაიარის, და მიწასა ნახევრად დაესვის: აღმოიწვადეს ჵრ
მლები და შეუჵდეს, და აღიხვნეს და აემართნეს აღმა მთასა მას, და ჰგორვი
დეს ჩამოღმა, და იგი იყო უმჯობესი მათ შ~ს, რომელმან დაჰყარის აბჯარი და ტა
ნისამოსი, და შიშველი მირბოდის:
მაშინ ვირშელმან ერისთავმა, იხილნარა ესრეთ უღონო ქმნილნი მებრძო
ლნი მისნი, უბრძანა არა ჵოცად მათდა, ა~დ პყრობად და დევნად, და მიუდგეს
უკანა, და გაჰყვეს იქით არაგვისა: და მოვიდა ერისთავი ლომისას, და გაუშვნა ყ~ნი
რომელნი ჵლთა დარჩომოდეს: და შესწირა ლომისას არა მცირედი, და ისტუმ
რა შინა დავით ძე მეფისა: ამისა შ~დ გარდაჰჵდეს წელნი რაოდენნიმე,
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ვ~ა წესი არს ჩვეულება ეშმაკისა, აღძრნა ეშმაკმან მოძულემან კეთილისამა,
თურქნი ქრისტეანეთა ზედა: შეკრიბა ერი ურიცხვი, და მოვიდა ქართლს წინა
ძღომითა ბაედარის ძისა ხოსიასითა: ეწყვნენ ქართველნი, და თურქნი, მოკლეს მე
ფე გ~ი, და მისთანა ქვენაფნეველი იოანე, და ყ~ნი მთავარნი დიდებულნი ქართლი
სანი, და ლაშქარნი ს~დ დაჵოცნეს: საქართველო მოარბიეს, და წარტყვენეს,
თთვესა აგვისტოსა, ჲ: ქკ~ს, ჳა: და დაჯდა მისწილ ძე მისი დავით: და
განაგებდა ყოველსა სამეფოსა ქართლისასა:
აღესრულა დავით, და დაჯდა მის წილ, ძე მისი გიორგი.
დაჯდა მეფედ ბაგრატ, და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა: ხ~ მჯდომარე ი
ყო წმიდასა კათოლიკე ეკლესიისა ხარისხსა ზედა, და ჟამსა მას დამწყსიდა
კეთილად მწყემსი იგი კეთილი, სანატრელი, და ყ~დ წმიდა კ~ზ პატრიარქი
ელიოზ: და ამას ჟ~ა შ~ა გამოჩნდა მძლავრი ლანგთემურ: პირველად ქვეყანასა
თურქეთისასა, რ~ ეწოდა სახელად თემურ, და მკელობელიყო: და სპარსთა ენა
თა მიერ მკელობელსა ლანგ ეწოდების: ხ~ ესე ლანგთემურ გვარტომობით იყო
ჩინყის სამარყანელი: ამისთჴს უწოდენ ჩინყიზად: რ~ პირველთა ჟამთა შ~ა იყო
ვინმე ქვეყანასა თურქთასა ასული ერთი მდიდრისა, რომლისამე მუნ მკვიდრთა
განისა კაცისა, და იყო ქალი ესე მდიდარ ფ~დ საჭურჭლეთა, და მონათა სიმრავ
ლითა გარდარეულ, და უფლებდა რომელსამე ელსა, და სპათა ზედა ესრეთ გა
ნაგებდა ელსა, და სპათა თჴსთა ქალი ესე, და არა ესვა ქმარი: ხოლო იქმნა მის
ზედა ჵელოვნება რაჳმე ბელიარისა, და მიდგომილება ანტესებრივი: და ეგრეთ

ვე ქალი იგი მიდგომილიქმნა თჴნიერ ქმრისა და დაწინდებისა: ხ~ საცნაურ
იქმნა [.]მიდგომილება იგი მისი ყოველთა მიერ, და მცნობელთა საქმისა ამის
სპათა მისთა მიერ, ფ~დ შემძნობელ განსაქიქებელ, და საკიცხელ უჩნდათ:
რ~ დიდად წარჩინებულ ~იყო მკვიდრთა მის ადგილისათა: ხ~ ვერღარა თავს
იდვეს სირცხვილი იგი მისი სპათა და მონათა მისთა: დღესა ერთსა შეკრბეს
ვანად მისსა, მიუვლინეს და ეტყოდეს, ვინათგან მთავარ და უფალ ქმნილ
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ხარ ჩვენ ზედა, რასათჴს ჰყავ საქმე ესე, და შეამთხვიე თავსა შენსა ესე ვითარი
სირცხვილი: ხ~ მან უარ ჰყო ფრიად და ეტყოდა მათ, უკეთუ სარწმუნო ხარო სიტ
ყვათა 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 გულსავსე იქმნეთ: და მათ ჰყვეს ეგრეთ: განა
წესეს მცველნი, და განმსტრობელთა საქმისა მის იხილეს მსგავსი ნათლისა
მზაკვარება მთავრისა მის ბნელისა, რომელი ჵელოვნებათა თვისთა მიერ რეცა
ნათლად შეიცვალების, და უფროსღა ნების მყოფელთა თჴსთა ზედა ესრეთ
ჰმოქმედებს: ხოლო მცველთა მათ იხილეს ნათლისა სახე იგი, რომელი მივიდა ქა
ლისა მისთანა, და მსგავსად მსგავსმან მსგავსისათანა განისვენა, და ეგრეთვე
ღამე ყოველ ჰმოქმედებდა: და აუწყეს მცველთა ცხადად ხილული იგი
მათ მიერი: მაშინღა სარწმუნო იქმნნეს საქმესა მას: ხ~ მიუდგა ქალი
იგი, და ჰშვა ყრმა წული, და აღიზარდა იგი, და უწოდეს მას ძედ ნათლისად,
და მიერითგან უწოდეს ჩინყიზი: და ვ~ა აღიზარდა იგი, იქმნა მეფედ თურქ
თა ზედა, და მიერითგან მეფობდენ მუნ ტომნი მისნი: და ესრეთ ლანგთემურ
იყო ტომობით თესლი ჩინყიზისა მის: და იყო თურქთა მეფისა ყმა საყუარელი
და მჵედართმთავარი, და მიანიჭა ქალიცა თჴსი:
ამისთჴსცა ხ~ განძლიერდა ფ~დ, და უძლებდა სპათა თჴსთა ზედა, და სხვა
ნიცა მრავალნი მიიმძლავრა, და დიდად სახელოვან და განთქმულ იქმნა
მკვიდროანთა მის ადგილისათა: ხ~ ჵელოვნებითა თჴსითა მოიპოვა ჟამი
რაჳმე ნებისა თჴსისა: და მოკლა მეფე თურქთა, და ძენიცა მისნი ყოველნივე მო
სრნა პირითა მახვილისათა, და თვით დაიპყრა ს~დ ქვეყანა თურქეთისა, და მერმე
ინდოეთი, და ერანი: და კ~დ უმეტესად განძლიერდა, და ვერღარავინ აღუჩნ
დეს წინააღმდგომად მისსა: ხ~ ვრცელად ცხოვრება მისი, წიგნთა შ~ა
სპარსთასა განმარტებით წერილარს, და სომეხთაცა სხვებრ რადმე აღუ
წერიათ: ხ~ ამიერითგან უფროსად განძლიერდა ლანგთემურ,
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რ~ კნინღა ს~დ დაიპყრა პირი ყოვლისა ქვეყანისა, და ესრეთ წარემართებოდა
საქმე მისი, ვითარცა ალექსანდრე მაკედონელისა, და ესე არა თუ კეთილ
მოქმედებისა მისისათვის, ა~დ ესრეთ არს სოფლისა მის ჩვეულება, და იგი
მპყრობელი ყოვლისა ქვეყანისა, აწ ესერა იგიცა ნაცარ და მტვერ ქმნილ
არს, და სულითა ქვესკნელად შთასრულარს:
ხოლო აწ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ, მაშინ დაიპყრა ლანგთემურ ყო
ველივე ქ~ყანა აღმოსავლეთისა, და წარმოვიდა ძლიერებითა მრავლითა, და

სპითა ურიცხვითა, რომელი ჰფარვიდა ყოველთა ველთა ქყ~ანისათა, და ესრეთ
მოიწია სომხეთად, და მოიცვა ს~დ სომხითი, რ~ მოაწია მათ ზედა, ჭირი,
სრვა ტყვენვა, და ს~დ იავარ ჰყო სომხითი, ესრეთ ვითა ცხოვრებასა სომეხ
თასა განმარტებით წერილარს: ხ~ დაიპყრა ს~დ სომსხითი, და მრავალი
ტყვე ჰყო, და უმრავლესნი მათნი მოსრნა პირითა მახვილისათა, და სხვანი
ყ~ნივე თჴსად მიიმძლავრნა, და ჰყო საბრძანებელსა ქვეშე თჴსსა, და წარ
ვიდა მუნითგან, და დაიპყრა კარი, და აღიღო ყ~ნივე ციხენი, და სიმაგრენი მა
თნი: ხ~ წინა აღმდგომნი, და ურჩნი ყოველნივე მოს
რნა პირითა მახვილისათა, და დაიბანაკა მუნ ზამთარსა ერთსა, რ~ იყო
ზამთარი ძლიერი და ფიცხელი: ხ~ წარვიდა ათაბაგიცა, და მორჩილექმნა მას
რ~ ვერ ძალედვა წინა აღდგომა მისი, და დიდად პატივსცა ათაბაგსა:
მაშინ წარვიდა შურდიას შვილი ვირშელი, და წარმოუძღვა წინა ყოვლითა
სპითა ჩაღნელ, ქვეშნელ, სიყალშელ, ნალროელ, ინდუსტანელითა, და ყო
ვლისა სპარსეთისა, და აღმოსავალისა ლაშქრითა, დიდითა რისხვითა, და გუ
ლისწყრომითა: ხოლო შემდგომად ზამთრისა წარმოემა
რთა ქართლსაცა ზედა, ვ~ა ღელვანი ზღვისანი განძვინებულნი, რ~ წადიერ
იყო დაპყრობად საქართველოსა, და ესრეთ იყო ნება სვინიდისისა მისისა, გა
რდამოვლო აბოცი წარმომტყვენველმან, და ს~დ იავარმყოფელმან ყ~ისა სა
ნახებისამან, არა ჰყოვნა მუნ, ა~დ წარმოვიდა, გარდმოვლო თრიალეთი, და
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საბარათიანო საშინელებითა, და ზარითა დიდითა: ×~ეს აქეთ: ჩტჟგ:
რ~ ვის ძალედვა წინააღდგომად მისა, რამეთუ ჰყვა ბანაკი და სიმრავლე სპათა ური
ცხვი, რომელსა ვერ იტევდენ მთანი, და ველნი, და ყოველნივე არენი, და სანახები
საქართველოსანი, და მოსრნა ყ~ნივე, თრიალეთი, საბარათიანო, და გარემო
ნი მკჴდრნი მათ ადგილთანი წარმოსტყვენნა და შემუსრნა ყოველნივე სიმა
გრენი, ციხენი, და გოდოლნი: და არა დაშთა დაბანი, რომელი ს~დ არა აღაო
ჵრა: რ~ არაოდეს მოწევნულარს ჭირი ესე ვითარი საქართველოსა ზ~ა, რ~ლი
მან მოაწია: მაშინ ჰსცნარა საქმე ესე მეფემან ბაგრატ*, მწუხარე იქმნა
ფ~დ, და ეძიებდა ღონესა რასამე საქმისასა:
რ~ ვერ ძალედვა წინააღდგომა მისი: ხ~ შევიდა ციხესა ტფილისისასა: მა
შინ გიორგი მეფე წარვიდა, და მივიდა სამწევრის: და ოდეს ესმა მოსლვა ტფი
ლისს თემურისა: მაშინ აღიყარა მეფე გიორგი ლიხთიმერეთით, მაშინ ერის
თავი ვირშელი უკუდგა ციხესა ბეხუცისასა, დედაწულითა და ჯოგითა,
და თანა ჰყუა კ~ზი ელიოზ, ყოვლითა საყდრის შვილითურთ, და ხიზნითა, და
ჯოგითა, და ცხვრითა: და გამაგრდა მას შინა: და ვ~ა ესმა საქმე ესე ლანგთე
მურს წინა აღდგომა და სიმაგრე: ეგრეთ ჰგონებდა თჴთ მისვლასა, და მორ
ჩილებასა მეფისა ბაგრატისასა, ვ~ა მორჩილექმნა ათაბაგი, და სხვანიცა მრა
ვალნი: მაშინ ფ~დ განრისხნა მძლავრი იგი ზვავი და ამპარტავანი: მივიდა და
გარე მოადგა ციხესა ტფილისისასა: და უბრძანა სპასპეტთა, და სპასალართა
თჴსთა ყოველთავე ბრძოლა ძლიერი, და განწირვა თავთა მათთა:
ხოლო რომელნიმე დიდებულნი თავადნი ქართლისანი, არა იყუნენ ციხესა

მას შინა მეფისა ბაგრატისთანა: ა~დ წარსულიყუნეს თვისთვისად სახიზარსა
და სიმაგრესა შინა: და რომელნიმე თანა ჰყვეს ჰრჩეულნი ჭაბუკნი, რ~ლნი სამა
რადისოდ თანა ჰყვებოდეს მეფესა: ხ~ მოიცვა მძლავრმან ლანგთემურ ს~დ გა
რემონი ტფილისისანი, და უბრძანა სიმრავლესა ბანაკთა თჴსთასა აღება ციხი
სა, და შემუსრვა ზღუდეთა ციხისათა: მაშინ მეფემან ბაგრატ, დიდად მინ1-26 სტრ., 506
დობილმან, და მსასოებელმან მოწყალებათა ღ~ისათამან, განიგულა წინა გან
წყობაჳ მათი: მეტყველმან ესრეთ, ფრიად უმჯობეს არს და სანატრელ სი
კვდილი სარწმუნოებასა ზედა ქ~ესსა, ვ~ეღარა მორჩილებასა, და იძულებით
შეპყრობასა მძლავრისა მის მიერ: და ესრეთ შეიჭურა ჯაჭვ ჭური ×~ს
სარწმუნოებისა, და გამოვიდა შემთხვევად და ბრძოლად ლანგთემურისა, და
მიეტევნეს ბანაკსა მათსა მეფე ბაგრატ, და სპანი ქართველთანი: ესრეთ ვ~ა
გავაზი გუნდსა წეროთასა, და ვითარცა ლომი მროწეულსა ზროხათასა, და იქმ
ნა ბრძოლა ძლიერი იმიერ და ამიერ, და მოისრა ორკერძოვე სიმრავლენი
სპათანი, და უფროსღა უმრავლესნი მოსწყდეს სპანი ლანგთემურისანი,
და ვერა უძლეს ოტებად მათდა სიმრავლისაგან ბანაკთასა: და დაშვრეს
ფ~დ ქართველნი ფიცხელთა ბრძოლათა მიერ და სრვათა, და მოისრნეს ქარ
თველნიცა მრავალნი, და ესრეთ უკუნიქცეს მუნვე ციხესა ტფილისისასა:
ამისა შ~დ ფ~დ განძვინებულმან ლანგთემურ, და ვერ მიმთხვეულმან ნებასა
გულისთქმისასა 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 ჰყვეს
ს~დ შინაგან მყოფნი ციხესა მას შ~ა, და რომელნიმე მოსრნეს, და რომელნიმე
ტყვე ჰყვეს: მაშინ შეიპყრეს თვით მეფე ბაგრატ, და დედოფალი ა
ნნა, და მისთანა ქართველნი მყოფნი ყ~ნივე: და განიხარა ლანგთემურ შეპყ
რობისა მისისათჴს, და პყრობილჰყო მეფე ბაგრატ, და ს~დ მისთანა მყოფნი
ქართველნიცა, და თვით დაიპყრა ციხე, და შეაყენნა მას შ~ა სპანი თჴსნი:
ხ~ აიძულა მეფესა ბაგრატს სჯული მახმედისა ლანგთემურ*, და აღუთქ
მიდა ნიჭთა დიდთა, და პატივსა ძმებრივსა, და კვალადვე მინიჭებასა სამეფო
სა მისისასა ლიქნითა სიტყუათათა მოქენე იყო პყრობად სჯულისა მისისა, და არა
მორჩილექმნა ყოვლადვე, რამეთუ მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა თ~სსა ზ~ა მეფე ბაგ
რატ, და დაყო მცირედ რამე მუნ ლანგთემურ: და მერმე აუწყეს ნადირთა
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სიმრავლე, და შექცევა ყარაიისა: და წარვიდა ყარაიასა შინა, მოინადირეს და
შეექცეს კეთილად: მოსრეს სიმრავლე ნადირთა: და იშვებდეს უზრუნველად
და განსცხრებოდეს: მაშინ განიზრახა წარსლვად ყარაბაღს, და აღიყარა და წა
რვიდა, და თანა წარიყვანა მეფე ბაგრატ პყრობილი, და შთასრულმან ყარაბაღს
დაიბანაკა მუნ რაოდენთამე ჟამთა, და იგონებდა ბოროტსა: რ~სავსე იყო შუ
რითა და ჵდომითა, რომლისა თხლე არა წარმოიცალიერა: და გარდამოეცემოდა
გესლი ასპიტისა ბაგეთაგან მისთა: რამეთუ ს~დ ეგულვა და მოქენე იყო იავარ ყოფი
სათვს საქართველოსა: ვინათგან მეფე ბაგრატ პატიმრად ჰყუა, და სხვა ა

რავინ, საეჭველუჩნდა წინააღმდგომი მისი:
ხოლო განაწესა სპასალარი ერთი ვინმე წარჩინებულთა თჴსთაგანი, და მის
ცნა სიმრავლენი სპათანი ურიცხვი, წარმოგზავნა საქართველოსა ზ~ა, და ამცნო
ს~დ მოოჵრება, და დასრულება ქართლისა, და უმეტესად წ~თა ეკლესიათათ~ს
ციხეთა და შენობათათჴს ეტყოდა, დაარღვიეთ დაარღვიეთ მისაფუძველადმ
დე მისსა: ხ~ მჵცოვანთა მამათა, და დედათა, და უფროსღა სამღუდელოთაგან რო
მელნიცა შეიპყრან მოსრან ყოველნივე პირითა მახვილისათა, და სხვანი წარტ
ყვენონ, და ტყვე ჰყონ, და მოწვან ცეცხლითა წ~ნი ეკლესიანი, და ყ~ნივე დაბანი:
და შენობანი ქართლისანი: და ესრეთ ამცნო, და განამტკიცნა სარდარნი, და
ყ~ნივე სპანი თჴსნი მძლავრმან უწყალომან ლანგთემურ: მაშინ წარმოვი
დენ, და მოიწივნნეს მსწრაფლ, მყისსა შ~ა არეთა ქართლისათა: ×~ეს აქეთ,
ჩტჟგ: და ვითარცა მოიწივნნეს, მაშინ მოიცვეს ტფილი
სი, და ს~დ ყ~ნივე სანახებნი ქართლისანი: და სრვიდეს უწყალოდ, ვ~ა პირვე
ლად მეგჴპტელთა, ღ~ისა მიერ რისხვით მივლინებული იგი მომსვრელი სე
ნი: რამეთუ ესრეთ თქმულარს, ორგზის ჟამიც აღარ მოექცევისო: ნანდვილვე ფ~დ
უბოროტეს ჟამისა გამოჩნდეს იგინი: რ~ მომსვრელი იგი ჟამი ზეგარდამო
ითა ბრძანებითა ყ~დ მოწყალისა ღ~ისათა მიივლინების კაცთა ზედა, გან
მრავლებისათჴს ცოდვათა, და ჰსწვრთნის ვ~ა საყვარელსა ძესა მამა იგი მოწ
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ყალე რათა შეინანონ და მოიქცენ სინანულად:
და განგებითა ღ~ისათა მის მიერ აღსრულებელნი გვამნი მკვდართანი ყ~ნი
ვე მღდელთა მიერ შეიმუსრვის და იმსახურების, და წ~თა ეკლესიათა შ~ა
განწესებულარს სამარხო მათი პატივად და სალხინებელად აღსრულებულ
თა სულთათჴს, და მომსრველი იგი სენი ვერ მიეხების მღდელთა რათურ
თით, და ესრეთ განთავისუფლებულარიან მღვდელნი მომსრველთა სენთა მიერ
ცა, და წმიდათა ეკლესიათა მიერ ფ~დ შიშნეულარს, და მძრწოლარე ჭირი ი
გი მომსვრელი, ა~დ მაშინ ფ~დ უბოროტეს გამოჩნდეს მომსრველისა მისგან
ჟამისა სპანი იგი ლანგთემურისანი საქართველოსა შინა: ხ~ არათუ ყო
ველთა კაცთა სრვა კმა ეყოთ:
არამედ წმიდანი ეკლესიანიცა, და მას შინა მყოფნი სამღვდელონი კრე
ბულნი ცეცხლითა დამწვარ იქმნნეს მათ მიერ, მაშინ დაუტევეს ქვე
კერძონი იგი სანახები ქართლისანი, და წარვიდეს ზემოთ კერძო შიდა ქა
რთლად, რომელსა აწ ზემო ქართლად უწოდენ, რ~ პირველ მოსვლასა მათსა
დაშთა შიდა ქართლი წარუტყვენველად: მაშინ მივიდეს უსჯულონი იგი
წმიდასა, კათოლიკე, ეკლესიასა მცხეთას, უფროსღა და უმეტეს სავსე
ნი შურითა მისითა: ეჰა ვაჳმე დღისა მისთჴს და ჟამისა, რომელი მოიწია
ჩვენდა სიმრავლისათვის ცოდვათა ჩვენთასა: აჰა წარმოდეგინ ჩვენდა გოდე
ბისა მთხზველად ჵმა ჰრამათ მტირალი, საღ~თო იერემია მეტყველი ეს
რეთ: განიშორა უ~ნ საკურთხეველი თჴსი, განაბნია სიწმიდე თ~სი,
შემუსრა ჵელითა მტერისათა ზღუდე ტაძართა მისთა, ჵმა ბრძოლისა

მოსცა სახლსა შინა უფლისასა ვითარცა დღესა შინა დღესასწაულისა
სა, დაეკვეთნეს ქვეყანასა ბჭენი მისნი, წარწყმიდნა და შემუსრნა მოქ
ლონნი მისნი, მეფე მისი, და მთავარნი მისნი წარმართთა შ~ს, და არა არს
ჰსჯული, და წ~წრმეტყველთაცა მისთა არა ჰპოვეს ხილვა უ~ისა მ~რ:
რამეთუ ესრედ სახედ ყოველივე ჰყო მძლავრმან უწყალომან ლანგთემურ
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საქართველოსა შინა, ვ~ა მეფემან ბაბილოვნისამან ნაბუქოდონოსორ მოაწია იე
როსალიმსა ზ~ა, ამან უფროსღა გარდამატა მას: რ~ მან არა იკადრა დარღ
ვევა ტაძრისა მის სოლომონისა, თვინიერ წარღებისა, მრავალ ფასსა მას პა
ტიოსანთა ჭურჭელთა ტაძრისათა: ა~დ ამან ლანგთემურ ესეოდენი ბ~რტი ქმნა
ვ~დ წარიღო ს~დ პატიოსანი სამკაული, და შემკობილებანი ჭურჭელნი წმიდი
კათოლიკე ეკლესიისანი, და იგი არა ჯერ უჩნდა კმაყოფად, ა~დ თვითცა შეჰკად
რა, და ბილწითა ჵელითა წარმდებად ჵელჰყო დარღვევად და მოოჵრებად
სვეტისა ცხოველისა შინაგან, და გარეთ ზღუდენი და პალატნი: და ყოველნივე
შენობანი ს~დ იავარ ჰყვეს სპათა ლანგთემურისთა: ამისა შ~დ აღიყარნეს
და წარვიდეს, და სადაცა განვლეს დაწვეს და მოაოჵრეს დაბანი და შენობანი
ზემოკერძოთა სანახებთანი: და ესე ვითარითა მიიწივნეს ქვაბთაჵევს, და იგიცა მოიცვეს და წარმოსტყვენეს, და ჰყვეს მრავალი ბ~რტი გარეშე წ~ისა ე
კლესიისა, და ინებეს წმიდისა მის ეკლესიისა მის ცეცხლითა დაწვა და დარ
ღვევა, რ~ შინაგან ტაძრისა მის შევტოლვილიყუნეს, ყნ~ივე მუნ მყოფნი
წმიდანი მღუდელნი, დიაკონნი, და ფირჩოსანნი, მღვდელმონაზონნი, გლა
ხაკნი, და უღონონი დავრდომილნი, და დედანი მონაზონნი, რ~ნი მდგომ
იყუნეს აზნაურთა, და თავადთა ასულნი და დედანი:
ხოლო ესე ყოველნივე მონაზონნი, გამოიყუანნა და შეასხნა სამეჩანგო შე
სასხმელნი, და დაჰკიდნა ეჟვანნი და ზარნი, და ფერჵისა დააბმევინა, ათამაშა
და ამღერა: და ერთმან ვინმე მონაზონმა აღმოთქვა ვაჳ ჩვენს დედაბრობასა, ეს
რა გვეჟღარუნებიან: ამისა შ~დ რომელნიცა ინებეს წარიყუანეს, და რო
მელთა არა დაუტევეს ჰსჯული ქ~სი, და ურჩ ექმნენ მათ, და გლახაკნი
და დავრდომილნი იყუნენ, მათ ყ~თა შეუკრნეს ჵელნი, და ფერჵი, და დაა
წყვეს საშუალ ეკლესიისა: რ~ იყო ჵმა მათი ვაებისა, და ოჵრებისა, ვ~ა
ქუხილი ცისა: ხ~ მათ ყოველთა უკეთურებითა აღსავსეთა, აღაგზნეს
შიგან, და გარეშე ტაძრისა მის აღატყინეს ცეცხლი მძაფრი, და დაწვეს ტაძარი
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იგი ქვაბთაჵევისა ღ~ისმშობელისა, და მას შინა მყოფნიცა იგი წმიდანი, და სამგზის
სანატრელნი სამღუდელოთა დასნი, რომელნი მას შინა ცეცხლითა აღესრუ
ლნეს, და წამებისა ღვაწლითა, და გვირგვინითა შემკულნი აწ იხარებენ წანაშე
ღ~ისა, და ჩვენთჴს ჰყოფენ ვედრებასა: ხ~ დამწვარნი იგი წ~თა გვამთა მათთა აჩრ
დილნი ვიდრე დღეინდელად დღედმდე მსგავსად კაცთა სახედ იხილვების ია
ტაკსა მას შინაგან წმიდისა ტაძრისასა: და ესენი სურვილითა წამებისათა
და ტრფიალებითა ზესთა სასურველისათა შეთქმულიქმნნეს, რათა ღირს
იქმნენ იგინი ქ~სთჴს სიკ~დილსა და ტანჯვასა, და აქა მცირედ მოითმინნეს, და

მუნ საუკუნოდ იშვებენ, და იმოთხვენ ზეცათა შ~ა ყუავილთა მათ დაუჭნო
ბელთა: ხოლო უსჯულოთა მათ მოვლეს გარემონი მათ ადგილთანი. და წარს
ტყვენნეს ყოველნივე: და ამისსა შ~დ წარვიდეს, და მიიწივნნეს რუისს, და დაიბა
ნაკეს მუნ: მოიცვეს ს~დ შიდაქართლი დაწვეს და აღაოჵრეს, და მოვლნეს ყო
ველნივე არენი და სანახებნი შიდა ქართლისანი, და აღიღეს ციხენი გოდოლნი
და სიმაგრენი ყოველნივე თჴნიერ მთისა კავკასიისა: მაშინ ძირითურთ აღმოფხვრ
ეს დიდი ეკლესია იგი რუისისა, რომელარს საყდარი ღთაებისა ვიდრე საფუ
ძველითურთ დაარღვივეს, და არა სადა დაშთა დაბანი, და შენობანი მათ მიერ
წარუტყვენველად: და ესრეთ სრულჰყვეს ბრძანებული იგი ლანგთემურის
ნი სპათა მისთა. ვითარცა პირველ ნაბუზარდან მთავარ ქონდაქარმან მე
ფისა ნაბუქოდონორისმან ჰყო იერუსალიმს შინა იუდიანთა ზედა მოქმედ
მან ესე ვითარისა უკეთურებისამან, რომელმან განასახლნა იერუსალიმით
ბაბილოვნად იუდიანნი ძენი სიონისანი: სიტყუსაებრ წ~წრმეტყ~ლისა იე
რემიასსა მოვიდაო ნაბუზარდან მთავარ ქონდაქარი, და წ~ე მდგომი მეფისა ბა
ბილოვნისა, იერუსალიმად, და დაწვა სახლი უ~ისა, და სახლი მეფისა, და ყ~ნი სახ
ლნი ქალაქისანი: და ყოველი სახლი დიადი მოცეცხლა ცეცხლითაო: ესე
ყოველივე ჩვენდა მომართ აღასრულა უწყალომან ლანგთემურ, და სპა
თა მისთა, რ~ სრულჰყვეს ყოველივე ბრძანებული მისი:
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ამისა შ~დ აღიძრნეს, და წარვიდეს მუნითგან, და ჩავლეს კახეთი იგიცა წარმოს
ტყვენეს, და იავარ ჰყვეს, და მრავალნი ტყვე ჰყვეს, და რომელნიმე მოსრნეს პირითა
მახვილისათა, და შენობანი ყოველნივე მოცეცხლნეს, და წარვიდეს ლანგთემური
სათანა და მიულოცეს განმარჯვება:
ხოლო ჟამსა მას მივიდა ლანგთემურ შაქის, და მიერთნეს ყოველნივე მკვიდრ
ნი მის ადგილისანი, მიიმძლავრნა და ვერვის ძალედვა წინააღდგომად მისა,
და ჰყვნა ყოველნივე საბრძანებელსა ქვეშე თჴსსა: მაშინ შემოიკრიბა და მიერ
თნეს ყოველნივე კავკასიანნი და ლეკნი, შირვანელნი, და გილან მაზანდარელ
ნი: და თანა ჰყვა პყრობილად მეფე ბაგრატ, და ყოველნივე მისთანა მყოფნი
ქართველნი, რ~ დიდად მოქენე იყო და ღონე ჰყოფდა ლანგთემურ მიქცევად
ჰსჯულსა მისსა ზედა მეფისასა, და აღუთქმიდა მრავალსა ნიჭსა, და პატივ
სა დიდძალსა, და კ~დ მინიჭებასა საქართველოსასა, და უკეთუ არა სარწმუნო
მექმნა, და არა ისმინო ჩემი, ვბრძანო სიკ~დილითა ბ~როტითა სიკ~დილი შ~ი,
და ყ~თავე ქართველთა რომელნიცა პყრობილარიან ჩემ მიერ:
ხოლო მეფემან ბაგრატ არარას მზრუნველმან თავისა თჴსისამან, და ვითარცა
სურვიელმან მწარისა სატანჯველისამან და სიკ~დილისა: ქ~ს სარწმუნოებისა
თჴს არა ინება, და არცა სათნო უჩნდა მორჩილება მათი, და დატევება ჰსჯუ
ლისა თჴსისა: ა~დ გამოჵსნისათჴს ქართველთასა, რათა არა მიზეზითა მი
სითა იქმნას აღსასრული მათი მის უწყალოსა მძლავრისა მიერ: ამისთჴს
ცა მოიპოვა ღონე რაჳმე ჵელოვნებით ძვინად მათდა აღმრჩეველმან, რე
ცა თუ პირ მორჩილ ქმნილმან ნებასა მათსა: მან ხ~ გულითა შორად გან

შორებულმან მცირედსა ჟ~ა შინა უმჯობესისა საქმისა წარმართებისათ~ს,
რათამცა ჵსნილ, და განტევებულიქმნენ მათ მიერ, და ამისთჴსცა მიჰყვა
ნებასა ლანგთემურისსა: ხ~ ლანგთემურს რა ესმა მორჩილება მეფისა ბაგრა
ტისა, განიხარა სიხულითა დიდითა, და მსწრაფლ წარავლინა კაცი, და
თავისუფალ ჰყო პყრობილებისაგან, და მიიყუანა სახიდ თჴსად, და შეიტკბო
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და დიდად პატივსცა, და ეგრეთვე ქართველნიცა განათავისუფლნა კრულე
ბათაგან: მაშინ მიანიჭა მეფესა ბაგრატს წყალობა, და უბოძა საბოძვარი
მრავალი, და მოფენილობა სახლთა, და სარეცელნი და სხვანი მრავალნი საჵმა
რნი და სამკაულნი ყოველივე შემსგავსებული სიმდიდრისებრ ჵელმწიფო
ბისა მისისა, და მრავლითა ნიჭითა, და საბოძვართა სიმრავლითა აღუს
რულა გული, და უყოფდა ძმებრივსა პატივსა, და სიყვარულსა უზომო
სა მიქცევისათ~ს მისისა, ჰსჯულსა მაჰმადისსა: ხ~ მეფე ბაგრატ დაღათუ
პირითა აღიარებდა ჰსჯულსა მათსა, ა~დ მტკიცედ ეგო გულითა მჵურვა
ლითა სარწმუნოებასა ზ~ა ქ~სსა, და საიდუმლოდ თჴსაგან ევედრებოდა
ღ~თსა ცრემლითა მდუღარითა, რათა განტევებულ იქმნეს მათმიერ:
მაშინ ქართველთა ყ~თავე დაატევებინეს იძულებით ჰსჯული მათი, და
მიიქცეს ჰსჯულსა მათსა, და უფროსღა მას ზედა მწუხარე იყო მეფე ბაგრატ
მიდრეკისათჴს და დატევებისა ქართველთა ჰსჯულსა ქრისტეანობისასა, და
ჟ~ა მას დიდად სათნოუჩნდა ლანგთემურს მეფე ბაგრატ, და უსმენდა და მორ
ჩილებდა სიტყუასა მისსა, და არღარა უფარვიდა საიდუმლოსა სვინიდისისა
თჴსისასა, და იყო თანა განმზრახი ლანგთემურისა:
ხოლო ჟამსა მას დაეპყრა ყოველივე აღმოსავლეთი ლანგთემურს, და
არღარავინ საეჭველ უჩნდა წინააღმდგომი. ვინათგან მეფე ბაგრატ თა
ნა ჰყვა, და ს~დ საქართველო საბრძანებელსა მისსა ქვეშე იყვნეს: და ეს
რეთ მოქადულიყო დაპყრობისათჴს საქართველოსა, და მეფისა ბაგრატისა:
რათამცა ჵელეწიფა პყრობად პირი ყოვლისა ქყ~ანისა, და ამისთჴს დიდად
პატივცემულიყო მის მიერ:
ხოლო დღესა ერთსა ოდენ იყუნენ მხოლოდ თჴსაგან, თჴთ მპყრო
ბელი მძლავრი ლანგთემურ, და მეფე ბაგრატ, და ზრახვიდენ ურთიერთას:
მაშინ ჰრქვა მეფემან ბაგრატ ლანგთემურს სიტყუითა ლიქნითა, ვინათგან
ესრეთ ვსცან სიმტკიცე სჯულისა თქვენისა, და აწ მეცა სარწმუნო მიჩნს.
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და ესრეთ მნებავს, რათამცა ს~დ მორჩილიყნე სჯულისა თქვენისა, მკვიდრ
ნი საქართველოსანი, და უკეთუ გნებავს მოქცევა მათი სჯულსა თქვენ
სა ზედა: აწ მომეც სიმრავლენი სპათა თქვენთანი, და მე წარვალ სამეფო
სა ჩემსა საქართველოსა, და მე მოვხადო ყ~თავე მკვიდრთა ქართლისათა, დიდე
ბულთა და მცირეთა, მთიულთა, ოვსთა, დვალთა, სვანთა, და აფხაზთა:
ამათ ყოველთავე მე დავარწმუნო ჰსჯული თქვენი, და იგინი ვყვნე მოხარკე, და
მორჩილ ბრძანებისა თქვენისა:

მაშინ ვ~ა ესმა საქმე ესე ლანგთემურს დიდად მხიარულიქმნა, და სარწმუ
ნო იქმნა განზრახვასა მისსა ზედა, კ~დ უმეტესად პატივჰსცა, და მიანიჭა
საბოძვარი დიდძალი, და განძი, და საჵელმწიფო საჭურჭლე: და აღამზადა სპა
ნი ჰრჩეულნი, კაცი ათორმეტი ათასი, და უჩინა მათ სარდალი, და ათასის თავ
ნი: და ამცნო მათ ლანგთემურ, რათა ჰმორჩილებდენ მეფესა ბაგრატსა, და
არა ურჩექმნენ სიტყუასა მისსა: ხ~ წარმოვიდა მეფე ბაგრატ, და მისთანა
მყოფნი ქართველნიცა, და სპანი ლანგთემურისნი თორმეტიათასი, და ეს
რეთ იქმნა წინაუკმო აღრჩევა ესე მეფისა ბაგრატისა:
ვითარცა პირველ აქიტოფელი აბესლომისთჴს: და ესე არათუ თანა განმ
ზრახ იქმნა საქმედ სიბილწისა, ა~დ შურის ძიებისათჴს პირველთა მათ სი
ბოროტეთა და უკეთურებათა ლანგთემურისათა: რ~ლი ჰყო საქართველოსა შ~ა:
მაშინ წარმოემართა, და მოიწია არეთა, და მზღვართა საქართველოსათა, და
იმარჯვებდა ჟამსა თუ ვითარძი საბრჵე უდგას სპათა ლანგთემურისთა: ხ~
ჟ~ა მას დაეპყრა ს~დ საქართველოჳ გიორგის, ძესა პირმშოსა ბაგრა
ტისასა: მაშინ წინა აღრჩევით, იდუმალ წარავლინა მეფემან
ბაგრატ, კაცი ერთი მჵედართაგანი, სარწმუნო გულისა თჴსისა, მალე
მსრბოლად წინაშე ძისა თჴსისა გიორგისა: და მიუწერა ესრეთ, განვერი
საბრჵისა მისგან ლანგთემურისა, ძალითა ყ~დ ძლიერისა ღ~თისათა: და აწ მო
ვალ შურისგებად და ძიებად პირველთა სიბოროტეთა, რლ~ი ჰყო მან ჩვენ
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ზედა, და საქართველოსა: ზედა აწ ესერა მომყავს სპანი, ლანგთემურისნი,
კაცი ვითარ თორმეტიათასი, დიდად ჰრჩეულნი, და წარჩინებულნი მისნი სა
ვსენი განძითა და საჭურჭლითა მრავლითა: და ესე იყო წადილი, და სურვი
ლი სვინიდისისა ჩემისა ესრეთ: და ვ~ა მიუმცნო ძესა თჴსსა გიორგის: მაშინ მო
ვიდა მეფე გიორგი ლიხთიმერეთით, და ესმა დვალთაგან ღალატი ქსანთ ე
რისთჴსა, განრისხნა, და განილაშქრა მათ ზედა, და შემოვიდა გზასა აჩაბეთისა
სა, და იწყო ტყვენვა, და აოჵრება მათი, და მოაოჵრა ს~დ დვალეთი:
მაშინ მოუწოდა სპათა საქართველოსათა, და შემოკრიბნა ყოველნივე,
და წარმოემართა, და მოვიდა და დაიბნაკა ერთსა ვიწროთაგანსა გზასა სიმაგრი
სასა სადაცა წინასწარ ბირებულიყო მეფისა ბაგრატის მიერ: ხ~ ოდეს
მოიწია მეფე ბაგრატ, მასა სადა იგინი ადგილსა მზირად განწყობილიყვნენ,
უქმნეს წინა უკანა სპათა ლანგთემურისთა: მაშინ მიეტევვეს ქართველ
ნი, ვ~ა ხანძარი აღტყინებული ქართა მიერ, განძჴნებული მდელოთა ველი
სათა, ანუ მაღნართა შინა:
და ვითარცა ხე ცულითა დაკოდნეს ბეჭნი მათნი, და პირითა მახვილისათა
მოსრნეს იგინი: და მოიწია მათზედა რისხვა ღ~ისა საშინელი, ვ~ა იგი ილოცა
ეზეკია მეფემან ღ~ისა მიმართ სენექერემისთჴს: და გამოვიდა ანგელოსი უ~ჳ,
და მოსრა ბანაკისა მისგან ასურასტანელთასა, ასოთხმეოცდა ხუთი ათასი
კაცთაგან მთავართა: ესე ვითარი რისხვა ღ~ისა მოიწია სპათა ზედა ლანგთე
მურისთა: და მიუწყუეს მათცა საწყაული იგი, რომელიცა მოუწყვეს სა
ქართველთსა, ვითარცა იტყუის, დავით, ასულო ბაბილოვნისო უბა

დრუკო, ნეტარარს რომელმან მიგაგოს შენ მისაგებელი იგი რომელ შენ
მომაგენ ჩვენ: და შემდგომი:
ხოლო მოსრეს პირითა მახვილისათა, ყოველნი სპანი ლანგთემურისნი, ვ~რ
ათორმეტიათასი, და ერთიცა მათგანი არა განერა: და წარიღეს ქართველ
თა ნატყუენავი, და იავარი მათი: და იყუნენ სიხარულით და შვებით განმარ
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ჯვებულნი, და უფროსღა მოხარულიყუნენ ხილვისათჴს მეფისა ბაგრატისა, და
მისთანა მყოფთა ქართველთასა: რ~ ესრეთ გამარჯვება მისცა ღ~თნ ქართველ
თა რომელ თორმეტისათასის რჩეულის ლანგთემურისა სპისა მომსვრელთა თორ
მეტი კაცი არა დააკლდა, მათმიერ საქართველოსა ამა წყობათა შინა:
მაშინ ვითარცა მიესმა ლანგთემურს ამბავი ესრეთი, შეუძნდა ვითარმცა ს~დ
მიღებულქმნილიყო მისთჴს ყოველივე საჵელმწიფო, და განსაგებელი თჴსი,
იშთვებოდა სულითა, და განიხერხებოდა შურითა, და იმძლავრებოდა ბოროტ
თა გულისსიტყუათაგან: მაშინ დაღაიდუმა საქმე იგი: და დაიზამთრა მუნვე
შაქის ბანაკითურთ თჴსით, და იყო მუნ ჟამსა რაოდენსამე: და ვ~ა მოიწია თვე
მარტისა, შემოკრიბნა სიმრავლენი სპანი უმრავლესი ზღჴსა ქვიშისა, და უ
მეტესნი პირველთასა: მაშინ მოუწოდა შარვანშაჰას ბანაკითურთ თჴსით,
და მოვიდა იგიცა სპითა ურიცხვითა, და წარმოვიდა ლანგთემურ ძალითა მრავლი
თა, და საშინელებითა ზარის საჵდელითა, საყვირითა, და დაბ დაბთა ცემითა,
და ბუკთა ტკრციალებითა, და ესრეთ მოიწია ბარდავს, და მუნ დაუტევნა საჭ
ურჭლენი, და ბარგნი, სამძიმარი, რომელი არა ეჵმარებოდა, და დაარჩინნა
სპანი მეომარნი, და ესრეთ წარმოემართა, და მოიწია მდინარესა მას ზედა მტ
კვარსა: და გასდვა ჵიდი ნავებითა, და განვლეს მას ზედა რ~ მას ჟამსა იყო გა
ზაფხულის პირი, და წვიმა, და მოსთოვდა მთათა ჰაეროვნებისაგან, და არღარა ჰყოვნ
ეს მუნ, ა~დ მოისწრაფეს შენობათა შინა:
ხოლო მეფემან ბაგრატ, და ძემან მისმან გიორგიმ შემოიკრიბა სპანი საქარ
თველოსანი, რომელთა მინდობითა, და სარწმუნოებისა ღ~თისათა არა
ჰრიდეს სიკვდიდ განწირვად თავთა მათთა, დაღაცათუ უმრავლეს იყ~ნეს
იგინი უმეტეს ასითა ათასითა ზემოითა: ა~დ არა შეშინდეს, არცა მომედგ
რდეს: ხ~ მეფემან ბაგრატ, და ძემან მისმან გიორგიმ, და ერთგულთა
სპათა მისთა ქართველთა მყის მიისწრაფეს მათდა მიმართ:
აწ მიხედეთ მაშინდელსა მას სიქველესა, და მჵეც ქმნილებასა და ჰსჯულისა
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სიმტკიცესა მკვიდრნო საქართველისანო ჩინებულნო დარჩეულნო, თუ ვითარი ახოვ
ნება და გულსმოდგინება აჩვენეს უსჯულოთა ზ~ა, არა დაკნინებისათჴს სა
ქართველოსა, რ~ ესრეთ ჯერუჩნდათ მაშინ ბრძოლა მათი ვითარმცა მჵეც
თა სრვა, და შექცევა ყარაიასა შ~ა:
მაშინ მივიდეს ქართველნი, სადა იგი დაბანაკებულიყუნეს პირველ შე
მოსლვადმდე მათსა შენობათა შ~ა ქართლისათა, ესენი მიეგებნეს
წინა, და მიეგებნეს სპანი ქართველთანი, ვითარცა ლომი ჯოგთა მ~რთ
კანჯართასა: და ვ~ა მგელი ფარათა მ~რთ თხათასა: დაეკვეთნეს ურთიერ

თარს, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი იმიერ და ამიერ: აჰა მიხედეს რჩეუ
ლებსა, და ქებულსა ჭაბუკთა ქართველთასა დღე, და ღამე სიხარულისა
და განცხრომისა, და პირველსავე კვეთებასა ზედა მიდრიკნეს იგინი, და შეანა
რცხეს ურთიერთას, ვ~ა შავარდენთა მიერ განქრეული გუნდი ჭილ
ყვავთა, ეგრეთ საგონებელიყუნეს ბანაკნი ლანგთემურისნი: ა~დ სიმრავ
ლისაგან მათისა ვერა აგრძნეს ბოლოდ კერძოთა მყოფთა ბანაკთა მის
თა, ესე ვითარი ძლიერი ბრძოლა თხემსა რაზმთა წყობისა მათისასა: რ~
მაშინ ფ~დ სანატრელ საგონებელიყო შორით მჭვრეტელთა კაცთა მ~რ,
ახალმოასაკეთა მათ მოყმეთა ქართველთა ჭაბუკთა სიქველე, და მკჴრცხლ
მორბედობა, რომელი კმა იყო ძველთაგანცა გოლიათთა, და ჭაბუკთა ომად
რომელთა ზედა მათ მ~რ მივიდოდეს სიმწვავენი დამკვეთებელნი ისართანი,
მფეთებელთანი ჵრმალთანი, და მხეთქებელნი ოროლთანი, და უშრომელო
ბანი, და სიმაგრენი მკლავთანი, და ამას შ~ა განგრძელდა ომი:
ხოლო ლანგთემურისა მიერ პირველვე განწესებულიყუნეს მცველნი რ~ა
არავის უტევებდენ მლტოლვარეთაგანსა, და მაშინღა შეკრბეს ზოგად ერთ
გუნდად, რ~ სიფიცხისაგან ომისა ფ~დ შეძრწუნებულთა ეგულვებოდათ
სივლტოლა, და უკუნქცევა: ხ~ ლანგთემურ აღირჩია განწირვა თავისა
თჴსისა, და სიკ~დილი, და არა უკუნ ქცევა:
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მაშინ იჵადა მახვილი, და თვთგანვიდა წინაგანწყობად, აღიზახა ჵმითა დიდითა
სპათა მ~რთ თჴსთა, და განმჵნდეს სპანიცა მისნი, და მიეტევნეს მიმყოვრებასა
თანა ომისასა: რ~ სპანი ქართველთანი ფ~დ დამაშვრალიყუნეს, და დაელ
ეწნეს აბჯარნი საომარენი, ა~დ კ~დცა ფიცხლად იბრძოდეს, და სრვიდეს სიმრა
ვლესა მათსა, და დასთხევდეს სისხლსა მათსა, რომელ ყოველნივე მეწამულად
იხილვებოდეს სპანი ქართველთა, ცხენით კაცითურთ, და მოისრა ორკერ
ძოვე ბანაკი ურიცხვი, და უფროსღა ხუთი ზომა სპანი ლანგთემურისნი მოისრნ
ეს, რ~ განგრძობასათანა ომისასა, ვერღარა ძალედვათ ქართველთა წინა
განწყობაჳ მათი დიდისა სიმაშვრალისაგან, და არცაღა იარაღი შერჩომოდათ,
არცაღა ცხენთა მათთა ძალედვა სრბა: რ~ მე ეგრეთ ვერ ძალმიძს აღწერა
და შესხმა ქებათა, სიმჵნე და აჵოვნებათა მათ ჭაბუკთა ქართველთასა, ვითარ ი
გი სპარსთა წიგნთა შ~ა წერილარს ქება სპათა ქართველთასა: მაშინ უკუნ
იქცა მეფე ბაგრატ და ქართველნი და მიჰმართეს სიმაგრესა მთათასა, და დე
ვნაუყო უკანა მათსა ლანგთემურ, და ს~დ სპათა მისთა:
ხოლო წინათვე წარსულიყუნეს ხიზანნი საქართველოსანი სიმაგრეთა შ~ა
რომელნიმე მთათა შინა კავკასიისათა, რომელნიმე სხვათა სიმაგრეთა მ~რთ
იმერთასა, და არღარავინ დაშთა საქართველოსა, არცა იპოვებოდა ხიზანი შე
ნობათა შინა, ყოველნივე შელტოლვილიყუნეს მთათა მიმართ:
ხოლო მეფემან ბაგრატ, და ძემან მისმან გიორგიმ, მიისწრაფეს სიმაგრეთა
შინა, და წარვიდეს ქართველნიცა თვს თვსად: მაშინ შემოვიდა საქართ
ველოსა შინა რისხვითა დაუპყრობელითა, და ვითარ იგი ჰგონებდა ვერ მიემ
თხვივა ნებასა გულისთქმისა თჴსისასა, ვერ პოვნა ხიზანნი: და მოვლეს ს~დ ქა

რთლი მოაოჵრეს, და დაწვეს ყ~ნივე შენობანი, და უფროსღა წ~ნი ეკლესიანი, და
მონასტერნი დააქცინნეს, და დაწვეს ცეცხლითა: ესე მეორე ბოროტი მოა
წია წ~თა ეკლესიათა ზედა, და შ~დ მცირედისა ჟამისა წარვიდა ლანგთემურ
და მიიქცა მუნვე ყარაბაღს, და დაყო მუნ ჟამ რაოდენმე:
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ხოლო მეფემან ბაგრატ კ~დ იპყრა სამეფოჳ თჴსი, და განაგებდა კეთილად
და მცირესა ხანსა შინა მიიცვალა, მეფე ბაგრატ სარწმუნოებითა, და სი
ნანულითა: და დაჯდა მისწილ მეფედ, გიორგი ძე მისი: ×~ს აქეთ:
ამასვე ჟამსა მიიცვალა, ყ~დ სანატრელი კ~ზი ელიოზ: და დაჯდა მის წილ
კ~ზად, გიორგი:
აღასრულა უკუჲ მეფემან გიორგიმ გლოვა დიდი, და ყოველივე წესი დაფლვისა
და სრულჰყვეს: შემდგომად ამისსა, დაიპყრა მეფემან გიორგიმ ყოველივე საქ
ართველო იმერნი და ამერნი: და მეფობდა ერთობით ს~დ საქართველოსა ზედა:
და ვ~ა ესმა საქმე ესე მძლავრსა მას ლანგთემურს სიკვდილი მეფისა ბაგრა
ტისა, და გამეფება ძისა მისისა გიორგისა: კ~დ აღივსო შურითა და რისხვითა და
უპყრობელითა, რ~ ესეოდენი ბ~რტი და უკეთურება არა მოეწყინა, და არცა დაა
ცხრო გულისწყრომა თჴსი, მაშინ გამოაყენა მეწინავეთ სარდალი თჴსი სახე
ლით ყარალათი, და შ~დ თჴთცა წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა:
ხოლო განსცა საბოძვარი მრავალი სპათა თჴსთა ზედა, და დასცალნა სა
ლარონი, და საჭურჭლენი თვისნი ყოველნივე, და ესრეთ დაიერთგულნა სპა
ნი თჴსნი, და აღაზრზინნა იგინი, ვ~ა მჵეცნი განრყვნად ქ~ს სამწყოსთა, და იღ
რჭენდეს შეგინებულთა კბილთა მათთა ქ~ს შემოსილსა მეფესა ზ~ა: მაშინ
ღა წარმოემართა და მოიწია ყარაბაღს საშინელებითა, და დიდ ძალითა ბა
ნაკთა სიმრავლითა, რ~ ვერ იტევდა ვერცა ქალაქნი, და ვერცა დაბანი სპა
თა მისთა, და სიმრავლისაგან სპათასა არა იყო რიცხვი: და ესრეთ წარმოვიდა
გულისწყრომით აღძრული, და მოიწია მზღვართა საქართველოსათა, და დაი
ბანაკა მუნ: და წარავლინა კაცი ერთი, და მიუწერა მეფესა გიორ
გის ესრეთ, ვითარმედ მამამან შენმან მეფემან ბაგრატ, არა სარწმუნო ქმნილ
მან მორჩილებისა ჩემისამან ქმნა ბოროტი, და ზაკვით განხეთქა ზოგი მეფობი
სა ჩემისა, და ვ~ა ქურციკი საბრჵით განერა მახეთაგან ჩემთა, და მოსრა პირი
თა მახვილისათა სპანი ჩემნი რჩეულნი, რიცხვით თორმეტი ათასი, რომელ
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არცაღათუ ერთი განერა: და უკეთუ შ~დ ამისა სარწმუნო თუმცა ქმნილიყო
მორჩილებად ჩემდა, არამცა მეძიებელვიყავ შურისა მის პირველისა: ა~დ ვინა
თგან აწ შენ დაგიპყრიან საქართველო თვინიერ ბრძანებისა ჩემისა:
რამ~თუ ქვეყანა ესე ჵრმლითა ჩემითა დამიპყრიეს, და საბრძანებელსა ქვე
შე ჩემსა არს: აწვე მოვედ ჩემდა, და იყავ მორჩილ ბრძანებისა, ეგრეთ ვითარ
ცა არს წესი მონათა, თჴსთა უფალთა ზედა: და მეცა კეთილის მოქმედ ვი
ყო შენდა მომართ, და იყოს მშვიდობა ურთიერთას შ~ს:
ხოლო უკეთუ არა ინებო მორჩილება ჩემი, ვყო მრავლი ბოროტი შენზ~ა,
და თემთა შენთა ზედა უძჴრეს პირველისა, და ესრეთ ს~დ იავარ ვყო სამე

ფოჳ შენი: მაშინ ვ~ა ესმა ესე მეფესა გიორგის, განბასრა ამპარტავანება
და ქედმაღლობა მისი, და შეუთვალა მეტყველმან ესრეთ: დაღაცათუ სა
რკინოსხარ და ბარბაროს ჰსჯულითა, და არა უწყი წწ~რმეტყველთა მიერ თქ
მული, თუ ვითარ იტყუს O~ი ამპარტავანთა შემუსრავს, ხ~ მდაბალთა
მოსცის მადლი, ესე უწყოდე რ~ მეფობისა შენისა არა უმცირეს ვარ, არ
ცა უდარეს: არა უწყი, რ~ ძირთაგან დავით წწ~რმეტყველისათა აღმო
ცენებულვართ: დამისგამო ცხებით განეგების მეფობა ჩვენ ბაგრატოანთა,
და ტომნი ვართ დავითმეფისა, და წწ~რმეტყ~ლისა: რომლისათჴს ბრძანა ღ~ნ
ვ~დ ერთგზის ვეფუცე წმიდასა ჩემსა დავითს, და მე არა ვეცრუო მას, ნა
ყოფისაგან მუცლისა შენისა, დავსვა საყდართა შენთაო: და ესე დავით
იგი არს, რომელმან ერთითა შურდულითა მოკლა გოლიათი, და შემუს
რა ქედმაღლობაჳ მისი: ამისთჴსცა განგებითა მრავალმოწყალისა
ღ~ისათა მეფედ დამკვიდრებულვართ ს~დ საქართველოსა ზ~ა, და ესრეთ
განთავისუფლებულვართ, და სხვა მეფე არა უფლებულარს ჩვენ ზ~ა,
გარნა მეუფე იგი ზეცათა უ~ი ჩვენი იესო ქ~ე:
ხოლო მეფობაჳ შენი აქაცა მწრაფლ წარმავალარს, და უმკვიდრო,
და მუნ საუკუნოდ გეგულების ცეცხლი უშრეტი, რლ~ი განმზადებულ1-26 სტრ., 520
არს ეშმაკთათჴს, და შენებრ მსახურთა ყოველთათჴსვე, და მზაკვარებითა მა
გით, და ჵელოვნებითა ბელზებულთათა დაგიპყრიეს ს~დ აღმოსავლეთი,
გვყავს სიმრავლე ბანაკთა, და სპანი ურიცხვნი: და ესე სამგზის მოსრულ
ხარ, და იავარ გიყოფიეს სამკვიდრებელი ესე სამეფო ჩემი:
და წილხდომილი ესე სამწყსო წმიდასა დედოფლისა ჩვენისა ღ~ისმშობელისა, და
ესე არათუ ძალისა შენისა მოქმედება არს, არამედ ცოდვათა ჩვენთა განმრავლე
ბისათჴს სამართლად გვწვართნა ჩვენ ღ~თნ: რ~ ესეოდენი ბ~რტი გიყოფიეს,
და არა განსძეღი სისხლთა ჩვენთაგან: და კ~დ გნებავს შეჭმად ჵორცთა ჩვენთა
ძვალთათანა: და აწ ვინათგან ეგე ვითარითა სილაღითა მოქადულხარ ჩვენდა მო
მართ მომავალი, მოვედ თუმცა არა ხარ სეფექალ, და დიაც, და თუ შენ არა
მოხვალ, მე მოვალ ძალითა ღ~თისათა სპითა ჩემითა:
რამეთუ სამგზის შენცა გიხილავს, და სიმრავლეთა სპათა შენთა
უწყიან მჵეც ქმნილება, და გამოცდილება ომსა შ~ა ჭაბუკთა ქართველთასა,
დაღათუ სიმრავლითა ძალისა შენისათა, მრავალი ბ~რტი გიყოფიეს ჩვენდა
მომართ, ა~დ უვნებელად არცა ჩვენმიერ წარსრულხარ, და ესრეთ წა
რგზავნა მოციქული ლანგთემურისა:
ხოლო მეფემან გიორგიმ, მსწრაფლ შემოკრიბა ს~დ სამეფო თ~სი, სპანი
რჩეულნი იმერნი და ამერნი: მესხნი და კახნი, და ყოველივე საქართველო,
და წარმოვიდა: მაშინ მოვიდა მოციქული იგი წ~ე ლანგთემურისა, და წარმოუ
თხრა ყოველივე თქმული მეფისა გიორგისა, და დიდად აქო სიმჵნე და სიქველე
მეფისა გიორგისა და სპათა მისთა, და სიტყუათა მათზედა უფროსღა გან
ძვინდა ვითარცა მჵეცი ბ~რტი, და აღიყარა სიმრავლითა ძალისა თჴსისათა
და წარმოვიდა იგიცა, და შეემთხვინნეს ურთიერთას, მაშინ ფიცხად მიეტევნ

ეს ქართველნი ვ~ა ცეცხლი თივათა: და აჰა შეიქმნა ომი ძლიერი იმიერ და ამ
იერ, და დიდად სახელოვნად გამოჩნდეს სპანი ქართველთანი, სრვიდეს და იპყ
რობდეს, და განგრძელდა ომი, და შეაძრწუნნეს სპანი ლანგთემურისნი, გა
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რნა სიმრავლისაგან ბანაკთა მათთასა, ძრვა ვერ ძალედვათ, რ~ ესეოდენი სი
მჵნე აჩვენეს სპათა საქართველოსათა, ვითარმედ შეჰჵდიან კისკასად შუასა
შინა რაზმთა მათთასა, და ეგრეთ მახვლწვდილნი სრვიდეს, და განვიდიან თა
ვითგან ვიდრე ბოლომდე, და კ~დ მათგან უვნებელად უკმოქცეოდიან შ~ს ბანა
კისა მის ისმაიტელთასა: და ესრეთ სახელოვნად გამარჯვებულნი მოვიდი
ან ღვთივ გვირგვინოსნისა მეფისა გიორგის წ~ე, და მოულოცევდიან განმარჯვე
ბასა: მაშინ ფ~დ შეწუხნა მძლავრი ლანგთემურ, ესრეთ რომე
ამისთანა მარცხი და ზიანი მას არაოდეს შემთხვევია, და ესე ვითარითა სიმჵნ
ითა ლომებრივითა გულითა შებმაუყვეს, და ურიცხვნი სპანი მოისრნეს
პირითა მახვილისათა ქართველთა მიერ, ა~დ სიმრავლისაგან მათისა არა
აკლდებოდათ: ხ~ ლანგთემურ გამოცდილიყო, და უწყოდა ქართველთა ომი
სა სიფიცხლე, და ადრე სიმაშვრალე, ამისთჴსცა დაღაითმინა ვიდრემდე დი
დად დაშვრეს ომისაგან ქართველნი:
ხოლო ოდეს მიმყოვრდა ომი, და მზეცა მიდრკა შთასასვლელად, ჰსცნა
ლანგთემურ ფ~დი სიმაშვრალე, და დაღალვა მკლავთა, და დალეწა აბჯართა
საომართა სპათა ქართველთასა: მაშინღა განიწირა თავი თ~სი მოსიკ~დიდ, და
აღუზახა ჵმითა დიდითა სპათა თ~სთა, და განმჵნდეს იგინიცა, და ესრეთ
მიეტევნეს სპათა ქართველთასა, და რაც ოდენ ძალედვათ კ~დ შებმა უ
ყვეს, ა~დ ვერღარა ძალედვათ წინა დადგრომად ფრიადისა სიმაშრალი
სა და მოჭირვებისაგან: და მაშინღა ჰსძლეს ბანაკმან ისმაიტელ
თამან ლანგთემურ, და აგარიანთა, და მიდრკეს ქართველნი, და ივლტო
დეს მთათა მიმართ და სიმაგრეთა:
მაშინ ლანგთემურ წარმოვიდა, და მოადგა ციხესა პირველად ტფილისისასა,
მაშინ დიდად განმაგრებულიყო ციხე იგი ტფილისისა, რ~ მდგომარე ი
ყვნეს შინაგან ციხისა სპანი ქართველთანი, და ბრძოლა უყო ძლიერად, და
ეგრეთვე ძლიერად ებრძოდეს მეციხოვანნი: და მოიცვა ლანგთემურ ს~დ გარე
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მონი ტფილისისანი, და მაშინღა მძლავრებით ინებეს შემუსრვა ციხისა, და
ეგრეთცა შემუსრნეს ციხენი ზღუდენი, და ხანთა რაოდენთამე შ~ა აღიღეს
ციხე იგი ტფილისისა, და ეგრეთვე ყოველნივე სიმაგრენი ქართლისანი, აღიღეს
და დაიპყრა ქართლი, და შეაყენა ციხესა შინა ტფილისისასა სპანი ხორასნელ
ნი, და თჴთ აღიყარა და წარმოვიდა, და დადგა მუხრანს: და შემუსრნეს კ~დ წმი
დანი ეკლესიანი, და მონასტრები, და შენობანი ყ~ნი აღაოჵრეს, და დაწვეს ცე
ცხლითა: და მაშინღა მოუვიდეს ზოგი რომელიმე ქართველთაგანიცა, რომელთა
არა აქვნდათ ძალი სიმაგრესა:
ხოლო იყო ვინმე მთავარი, და დიდად წარჩინებული ქართლსა შ~ა სახელით

ჯანიბეგ, ამა ჯანიბეგისა მამულსა ჩაუდგა ლანგთემურ, და აღაოჵრა, და
წვა და დააქცია: მაშინ მოუვიდა იგიცა და შერიგდა, და იყო ხანსა რაოდენსამე
შინა მუნ: და მოვლეს ს~დ ქართლი, და მოაოჵრეს და დაწვეს, და დიდად ღონე ჰყო
ფდა, და წადიერიყო შეპყრობად მეფისა გიორგისა, და ვერ შეუძლო:
ხოლო რა~ჟს მოუვიდა ჯანიბეგ აღიყარა და წარვიდა, და მივიდა სადაცა ჰქონდა
ბარგი, და სამძიმარი თჴსი: ხ~ არცაღა მაშინ დასცხრა ბოროტისა მისგან შუ
რისა, და გულისწყრომისაგან მეფისა გიორგისთჴს: რ~ ჰგონებდა კ~დ შთამო
სვლასა ქართლად და დაპყრობასა: ამისთჴსცა გამოაყენა ამირ სპასალა
რად ხოჯა შიხალი, და ამირჯანშა: ესენი წარმოავლინა საქართველოსა
ზედა, და წარმოატანნა თანა სპანი ურიცხვნი: და უბრძანნა თჴთოეულსა თჴ
თოსა არესა მტკიცედ დგომა, და ს~დ მოოჵრება დაწვა და დაქცევა ყოველთა
ვე რათა არღარა დაემკვიდრნენ მკვიდრნი საქართველოსანი მუნ: და წარ
მოვიდენ იგინი, და მოვიდეს ქართლსა შინა, კ~დ იწყეს უკეთურებად, და ბორო
ტისყოფად, წვად, და ქცევად, ტყვენვად, და სრვად, და უფროსღა წ~თა ეკლესი
ათა ზედა ყვეს მრავალი ბოროტი: მაშინ დიდად წადიერიყუნეს ჵელგდე
ბად, და შეპყრობად მეფისა გიორგისა, ა~დ ვერ შეუძლეს, და ესრეთ მოვლეს
დიდითა ოჵრებითა ქართლი, მაშინ შეიპყრეს რომელნიმე შ~ა ყმანი მეფისა
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გიორგისანი, და ეკითხვიდეს სადა ყოფასა მისსა, და მათარარა უწყოდეს, და ვერ
ცაღა შემძლებელიქმნნეს მათგან ცნობისა საქმისასა:
ხოლო მაშინღა წარმოვიდენ, და მოვიდენ წ~ე ლანგთემურისა, და აუწყეს ვერშე
პყრობა მეფისა გიორგისა, და მაშინ დაჭმუნდა, და დიდად მწუხარე იქმნა: და შ~დ
მცირედისა აღიყარა და მივიდა ყარაბაღს, და დაიბანაკა მუნ:
ხოლო იყო ვინმე მუნ კერძოთა არეთასა, სახელით სახელით თირსულთან ქვეყანი
სა ჯალაისა, და ასე იყო სჯულითა მაჰმადიანი, მაშინ ოდეს მოვიდა ლანგთე
მურ ყარაბაღს: ესე თირსულთან ფ~დ წინააღუდგა ლანგთემურს, და
მრავალი ბოროტი შეამთხვივა თვით ლანგთემურს, და სპათა მისთა, და იყო
განდგომილ მათგან, და არა ჰმორჩილებდა ლანგთემურს, და რაოდენ ძალედ
ვა ჰბრძოდა მათ: ხ~ ვერღარა შეუძლო წინააღდგომად მისსა, და ესრეთ ლტო
ლვილი წარმოვიდა, და მოვიდა მეფისა გიორგისათანა: ხ~ მეფემან დიდად პატივს
სცა და კეთილად ისტუმრა იგი: და იყო თანა განმზრახ მისსა, და ისმენდა
მისსა: და იყო მის თანა ჟამ რაოდენმე: და ამას შ~ა კ~დ უფროსად განმძლავრ
და ლანგთემურ: ჰსცნა ესე მეფემან გიორგი, და დიდად მოუ
რნეობდა საქმის წარმართებასა საქართველოსასა, და მაშინღა უმჯო
ბესისა წარმართებისათჴს ინება მორჩილებად ლანგთემურისა, და ჰკითხვიდა დიდებულთა თანაგანმზრახთა თვისთა, და განიგულეს წარგზავნად
კაცისა მშვიდობისყოფისათჴს, მაშინ ჰსცანა რა ესე სულთან თირ:
რაცოდენ ძალედვა დიდად წადიერიყო არა ქმნად, და დაშლად საქმისა მის,
რ~ არა ენება მორჩილებად ლანგთემურისა: ა~დ არა უსმინა მეფემან, და
წარავლინა კაცი, და იჵმო პირველ მოსრული იგი მოციქული, რომელი
წარმოევლინა ლანგთემურს მეფისა გიორგისთანა: ხ~ ესე იყო შემეცნე

ბულ, და ცნობილ მეფისა მიერ, ესე იყო სჯულითა მახმადიანი, სახელ
ით ისმაილ, და თანა განმზრახი ლანგთემურისა, ამას მოუწოდა, და წარავლი
ნა შერიგებისათჴს, და მშჴდობისყოფისა წ~ე ლანგთემურისა და შეუთვალნა
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სიტყვანი მორჩილებისანი:
ხოლო ვითარცა ესმა ლანგთემურს განიხარა სიხარულითა დიდითა, და
მართლუკუნ აქცია იგივე მოციქული, და ესრეთ მიუმცნო მეფესა გიორგის, ვ~დ
ფრიად კეთილი საქმე აღგირჩივიე თავისა შენისათვის, და სამეფოსა შენთათვისცა
და კმა არს დაცადება ესოდენისა სიბოროტისა: ამიერითგან ვყოთ მშვიდობა:
და უკეთუ მოხვალ ჩემდა, არცაღა მე მოვიჵსენებ გარდასრულთა მათ ჭირთა
რომელნი გიქმნიან ჩვენ ზედა, ა~დ ნაცვლად სიმდაბლისა და მორჩილებისა შე
ნისა, მეცა მრავალი კეთილი ვყო შენ ზედა, და მიიღო ჩემმიერ მრავალი საბო
ძვარი, და ძმებრივი პატივი:
და ვითარცა წარავლინა კაცი იგი, მაშინ განიზრახა თჴსაგან, და თქვა ვ~დ
ესე ესრეთ უწყი რომელ საქმე ესე ჵელოვნებითრე განუზრახავს, და ჰნება
ვს ცთუნება ჩემი, ვ~ა ჰყო პირველ მამამან მისმან მეფემან ბაგრატ, და
მოსრნა პირითა მახვილისათა რჩეულნი სპანი თორმეტიათასი, ესე ვითარ
ეგების, და არცა სარწმუნო მიჩნს საქმე ესე, ა~დ ზაკვით ჰნებავს ცთუნე
ბაჳ ჩემი: მაშინ აემზადა, და წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა
საათაბაგოსა ზედა: ამისთჴს რომელ პირველსა ომსა შინა ახლდა სპითა რჩეუ
ლითა ათაბაგი ივანე მეფესა გიორგის, და იყო მორჩილ მისა: ამა პირველსავე
შურსა იგონებდა მძლავრი იგი, და წარმოემართა ძვირისყოფად ივანე ათაბაგ
სა ზედა, და მიიწია, და ჩაუდგა შიგან ზემო ქართლსა, რომელარს საათაბაგო,
და ვერღარა წინააღუდგა ათაბაგი, და ივლტოდა სიმაგრეთა შ~ა: მაშინ მრა
ვალი ბოროტი მოაწია, და მოსრა პირითა მახჴლისათა სულნი მრავალნი, მრა
ვალი ტყვე ჰყო, და დააქცინნა წმიდანი ეკლესიანი, და დაწვნა ცეცხლითა
ყ~ნივე შენობანი თემნი და დაბანი, და ს~დ იავარ ჰყვეს ზემო ქართლი, და
წარმოტყვენა, და წარიღო მრავალნი საჵმარნი წ~თა ეკლესიათანი, ხატნი
და ნაწილნი ყოველნივე შერიეს, და უჵმარ ჰყვეს: და რაოდენნიცა შეიპყრნეს
კაცნი ქრისტეანენი, რომელნიმე მოკლეს, და რომელთაცა დაუტევეს ჰსჯული
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თჴსი, იგინი თანა წარმოიყუანნეს: მაშინ წარმოვიდა მუნითგან გარდმოვლო
მთა კლარჯეთისა, და მოიწია მანგლისს, და დაიბანაკა მუნ თთვესა ორსა: ხ~
მოვიდეს კაცნი რომელნიცა მსხემ იყუნეს საზღვართა საქართველოსათა ის
მაიტელნი ჰსჯულითა მახმადიანნი: ესენი მოვიდეს ლანგთემურისათანა ძვი
ნად მეფისა გიორგისა, და სპათა საქართველოსათა მეტყველთა ესრეთ, ვ~დ
ამიერითგან ვერღარა ძალგვიძს მკვიდრ ყოფად საზღვართა საქართველოსათა,
ა~დ განგვასახლეთ სხვათა ქვეყანისა კერძოთა, და მუნითგან ვიქმნებით მო
ხარკე თქვენდა: რაოდენიცა ბოროტი თქვენ მიერ ქმნილარს მათზედა, იგი
ნი უმრავლესისა ბოროტისა მყოფელარიან ჩვენდა მომართ: და აწცა რ~ჟს
წარხვალთ ამიერ უეჭველად იგინი ჩვენდა მომართ მჵდომარიან, და იღრჭენ

ენ ჩვენზედა კბილთა თ~სთა:
ხოლო ვ~ა ესმა ესე, შეეწყალნა იგინი ლანგთემურს დიდად, მაშინ უბ
რძანა ამირ სპასალარსა თ~სსა ამირ შიხს ნურადინს, და წარატანა თანა
სპანი მრავალნი, და უბრძანა ს~დ მოოჵრება კერძოთა მათ საქართველოსათა რო
მელნიცა იყუნეს მოსაზღვრენი ისმაიტელთანი, და წარავლინნა ესენი მათ
ზედა ბოროტისყოფად, და ვ~ა მივიდა მუნ ბრძოლაუყვეს ურთიერთარს, და დიდად
კარგად შემოებნეს ქართველნი, და მრავალი მოკლეს და ამოსწყვიდეს: კ~დ
წარავლინა სხვა ამირსპასალარი თჴსი ლანგთემურ, და გაატანა მრავალნი
სპანი, და მივიდეს იგინიცა, და შეიბნეს და სძლეს სპათა ლანგთემურისთა სიმ
რავლითა, რ~ ძლიერად წინა განეწყვნეს ქართველნი, და იბრძოლეს დღესა
ხუთსა, და ვერღარა დაუდგეს, და აართვეს სიმაგრენი და ციხენი, რ~ არა იყ
ნეს მუნ სხვანი ქართველნი, არცა მეფე გიორგი, ა~დ იგინი ბრძოდეს რო
მელნი იყუნეს მოსაზღვრენი თათართანი, და იგინი უჵდებოდეს მათ:
ხოლო რაჟამს იგინი წარვიდეს სიმაგრეთა შინა, ვერცაღა ჰპოვეს ხი
ზანი, და დაწვეს შენობანი ყოველნივე, და მოვიდეს წ~ე ლანგთემურისა,
და ამას ჟამსა მოვიდა ლანგთემურისათანა ელჩი ფრანგისა, და მოართვეს
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ძღვენი სახელმწიფო: და კ~დ ამათავე ხანთა შინა სპათა მისთა ძლევა მოეღო
ბერძენთა ზ~ა: და მაშინ შეეპყრათ ძე პირმშო კეისრისა, და მოართვეს ძე
იგი კეისრისა ლანგთემურს, და განიხარა დიდად, და უბოძა საბოძვარი მრავა
ლი სპათა მისთა: და რა~ჟს იხილა ძე იგი კეისრისა, იგიცა დიდად შეიყუარა
და ითვისა და შეეწყალა სიჭაბუკე და შვენიერება მისი: მასცა და მიანიჭა
საბოძვარი მრავალი, და სამოსელი საჵელმწიფო: და ეგრეთვე წარგზავნა იგი
სამეფოსავე თ~სსა, და მშვიდობით განუტევა:
ხოლო შემდგომად ორისა თვისა აღიყარა იგიცა მანგლისით, წარვიდა და
მივიდა ჵევსა არაგვისასა, და დაიპყრა იგი, და დაამტვრია, და აღიღო ციხე
ნი, და სიმაგრენი, და ყოველნივე ადგილნი იავარ ჰყო, და მოაოჵრა, და
ხიზანი ვერა იპყრა, რ~ ყოველნივე შელტოლვილ იყუნეს სიმაგრეთა შინა
მთათასა: და ამისსა შ~დ წარმოვიდა მუნითგან, და ხანსა რაოდენსამე უკან, გა
ნილაშქრა, და დაიპყრა ქვეყანა სიასი, და სხვანიცა მრავალნი ქვეყანა
ნი თჴსად მიიმძლავრნა, და ყ~ნივე მოხარკე ჰყვნა:
ამისა შ~დ კ~დ იპყრა მეფემან გიორგი, საქართველო: და ვ~ა ესმა ლანგთე
მურს, არავე დასცხრა შურისა და ბოროტისა გულისწყრომისაგან: კ~დ
აღამზადა სპანი ურიცხვნი, და წარმოგზავნნა ძენი თ~სნი, სულთაგან ჰუ
სეინ, ფირმა აჰმად, ამირ შიხ, აბუბექირ, და სხვანი თავადთა მისთაგან
ნი ჯანშა, და თემურხოჯა: აღბუღა: სეიდ ხოჯა, შიხალი შვილი: და
სხვანი მრავალნი თავადთაგანნი: და სპანი ურიცხვნი: წარმოვიდენ დამო
ვიდენ ერინჯაგს, და შემოადგნენ ციხესა მას ერინჯანგისასა, რ~ მას ჟ~ა
ეპყრა იგი მეფესა ქართლისასა, და ბრძოლაუყვეს ძლიერად მეციხო
ანთა მათ: და პირველად ვერა აართვეს ციხე, და იყუენ მუნ ხანსა რაოდენ

სამე: და შ~დ აღიღეს, ამით რომე არავინ ჰყვა თანა მწე, და დიდად შეწუხ
დენ, და თვითვე დაანებეს: გამოვიდეს მეციხოვანნი, და მიგვარეს ლანგთემ
ურს: ხ~ ძენი ლანგთემურისანი, წარმოემართნეს სა
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ქართველოსა ზედა, მოვიდეს მანგლისს, და დაიბანაკეს მუნ:
ხოლო ჰსცნარა საქმე ესე მეფემან გიორგიმ, წარგზავნა მოციქული, და შე
უთუალა სიტყუა სააჯო სიმშვიდისა, ითხოვა მათგან მშჴდობა, და აღუთქვა
მორჩილება, და ურთიერთას დაგება: მაშინ უსმინეს ძეთა ლანგთემურისათა
და მათ მიუმცნეს, და აუწყეს ლანგთემურს:
ხოლო ვითარცა ესმა ლანგთემურს მორჩილებაჳ მეფისა გიორგისა, მანცა
ინება მშვიდობისა ყოფა ურთიერთას, და მიუმცნო ძეთა თ~სთა, და იჵმო
იგინი თ~სთათანა და წარვიდენ: მაშინ წარგზავნა ლანგთემურ ძენი თ~სნი
ძალითა მრავლითა ბაღდადსა ზედა: მივიდეს და აღიღეს ბაღდადი, და
დაიპყრეს არაბისტანი, და მრავალნი თემნი ჰყვნა საბრძანებელსა ქვე
შე თჴსსა: და წარმოიღეს მრავალი ნატყვენავი: მაშინ იდგა ლანგთემურ
თავრიზს, და წარმოვიდა რათამცა იხილოს ციხე იგი, რომელი პირველ აღი
ღეს ძეთა მისთა, რომელსა ეწოდა ალინჯა: წარმოვიდა სპითა ურიცხვი
თა, და სიმრავლითა ბარგისათა, და კარვებითა მრავალფერითა: და მივიდა
და ნახა ციხე იგი ალინჯა: და კ~დ განამაგრა იგი, და წარვიდა და დადგა ტბასა
მას გელაქუნსა: ჰსცნა რა ესე მეფემა გიორგიმ, მაშინ წარმოუგზავნა
ძმა თ~სი, და ძღვენი მრავალი, და მიუმცნო ესრეთ ვითარმედ პირველად
ცა მოგვიხსენებია, და აწცა მასვე პირობასა მოგახსენებთ, ვ~ა გნებავსთ
ეგრეთ ვართ მორჩილნი ბრძანებისა თქვენისა, და სადაცა გნებავსთ გილა
შქრებთ, და ამიერითგან ვყოთ მშვიდობა, და ურთიერთას ერთობა: ამიე
რითგან კმა არს დაცხრომა გულისწყრომისა, და არღარა მოხსენებად გა
რდასრულთა მათ საქმეთა: ხ~ ლანგთემურცა მორჩილ ექმნა, უსმინა და
ესრეთ მიუმცნო: ვინათგან სარწმუნო ქმნილხარ მორჩილებასა ჩვენსა,
არცაღა მე მოვიხსენებ შურსა პირველსა მის საქმისასა: და ამიერითგან
ნუღარამცა კადრებულარს თქვენ მიერ, და სპათა შენთა წყინობად, და
ჵდომად, და რბევად მათდა, რომელნიცა არიან საზღვართა საქართველოსათა
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ჰსჯულითა მაჰმადიანნი, და ვიყვნეთ მშჴდობისმყოფელ ურთიერთარს: მა
შინ აღიყარა, და წარვიდა ბარდავს: და იყო მუნ წელიწადსა ერთსა: მაშინ განა
გო ყოველივე საქმე თ~სი ლანგთემურ: და კ~დ ინება წარსლვა ქართლსა ზ~ა
და წარმოვიდა და მოვიდა მუნვე მანგლისს:
მაშინ იყო ადგილსა მას კერძოთა სომხითისათა თავადი ერთი, რომელსა ე
წოდა სახელად ადგილსა მას მარტინ: ხ~ თავადსა მას ესაია: ამას მიეცა
პირობა ლანგთემურისთჴს მისვლად მისთანა, და ვერღარა მისრულ იყო,
და იგონებდა ბ~რტსა მისთ~ს: ხ~ ესმარა თავადსა მას ესაიას, შეწუხნა ფ~დ:
მაშინ წარვიდა შიშითა შეპყრობილი, და მივიდა ძისათანა ლანგთემურისა, და
ევედრებოდა რათამცა თანა შემწე ექმნას მამისა მისის თანა, და აღუთქვა

ნიჭად ლარნი დიდფასისანი: მაშინ შეეწყალა ძესა მისსა შარუხს, და მივიდა
რა მამისა თჴსსათანა დიდად შემწე ექმნა, და მიმადლა იგი მას: მაშინ უძღვ
ნა ძღვენი მრავალნი, და ლარნი საჵელმწიფონი ლანგთემურს: და მიიყუანა
იგი შარუხ ძემან ლანგთემურისმან დაგებად მამისა თჴსისა:
იხილარა იგი ლანგთემურ*, მიუგო მრისხანებით, ვითარ იკადრე წინა აღ
დგომად და ურჩებად ჩემდა: მაშინ ფ~დ მოაჯე იგი წარდგა წ~ე მისსა, და სა
თნოებისათჴს ძისა მისისა მიუტევა და შეიწყალა, და უბოძა ხალათი, რ~
ჰყვა თავადსა მას ესაიას ასული შვენიერი: და რა ჰსცნა ძემან ლანგთემუ
რისმან აბუბექირ, ეტრფიალა მას და ჰსთხოვა ცოლად: და მისცა: და იყ
ვნენ მიერითგან წყალობის მიმნიჭებელ: კ~დ წარვიდა აღბუღას ძე ათაბაგი
ივანე: და მივიდა იგიცა ძღვნითა მრავლითა ლანგთემურისათანა, და შეიწ
ყალა იგიცა, და ჰსცა პატივი, და უბოძა საბოძვარი მრავალი:
და მიუვიდნენ ყოველნივე თავადნი სომხითისა, სამცხისა, და კარისა: მაშინ ჰსცნა ესე მეფემან გიორგი, წარავლინა ძმა თჴსი კოსტანტინე ძღვნითა მრავლითა: და იყო ფ~დ მოაჯე მის წ~ე, და ისმინა მისი, შეიწყალა იგიცა: და აღიყარა მუნითგან, და წარვიდა ქვეყანასა მას ქ ანისასა: და დაიპყრა ქუ1-26 სტრ., 529
რთისტანი: და კ~დ აჵსენებდა ძვირსა და ბოროტსა საქართველოსათჴს, და
წადიერიყო გათათრებისათჴს მეფისა, და ს~დ ქართლისა: მაშინ წარმოგზავნა
პატრონი შირვანისა, სახელით შიხბარაიმ საქართველოსა შინა, რათა მივიდ
ეს და შეიტყოს ყოველივე ბეგარა და გამოსაღები ქართლისა: და შ~დ თვითცა წა
რმოემართა, და მოვიდა კარსა: და ცნარა ესე მეფემან გიორგიმ, წარმოავლინა
ესაია თავადი იგი სომხითისა: ესე წარავლინა წ~ე ლანგთემურისა, რათამ
ცა არა შემოვიდეს იგი ქართლსა შინა, და რ~ იყო ჟამი მკისა: და მოსავლის აღე
ბისა: შეუთვალნა სიტყუანი სააჯონი ესრეთ, ვინათგან გვიყოფიეს მშვიდობა და
ერთობა, მიერითგან არარა ურჩობა გვიქმნიან: და არცა ჯერარს თვითმპყრო
ბელთა შარავანდედთაგან განტეხა პირობისა:
აწ შეიწყალე ქვეყანა ესე, და ნუღარა განრყვნი: რომელსაც გვიბრძანებთ მზა
ვართ აღსრულებად სამსახურისა, და მორჩილებისა თქვენისა: წარავლინა
და წარატანა თანა ძღვენი მრავალი, და ფეშქაში საჵელმწიფო: და რა მოვიდა თა
ვადი იგი მეფე ესაია: და მიართვა ძღვენი და ფეშქაში: და მოახსენა სიტყუა
ნი მდაბალნი, და სააჯონი: ხ~ ლანგთემურ არა უსმინა, და არცა მიირთვა
ძღვენი და ფეშქაში, რ~ ფრიად განრისხებულიყო, და კ~დ სწყუროდა მოოჵრებაჳ სა
ქართველოსა: მაშინ შეუთვალა მეფესა გიორგის, უკეთუ გნებავს მშვიდო
ბის ყოფა, და არა იავარყოფა საქართველოსა, და სიცოცხლე თავისა შენისა:
აწვე მოვედ ჩვენდა, და იპყარ ჰსჯული ჩვენი, და იყო ჩვენმიერ დიდად პატივ
ცემულ და საყუარელ, და არცა წავაჵდენ სამეფოსა შენსა, და არცაღა აღვი
ღებ ხარკსა, და მიიღო ჩვენმიერ სხვაცა მრავალი ნიჭი და საბოძვარი, და იყოს
უკეთუ ესრეთ ჰყო, უკუნისამდე მშვიდობა შორის ჩვენსა, და შენსა: და უკეთუ
არა მორჩილ მექმნა, მოვაოჵრო და ვჰყო ს~დ უმკვიდრო ქვეყანა ეგე შენი:
ხოლო უკეთუ რჩეულისა ჩემისა რწმუნებაჳ არა გნებავს, მოვედ ჩემდა,

და დაიდევ ხარკი, რაცოდენ ძალ გედვას, და შემეცნებულვიქმნნეთ მშვიდობით და
კეთილად, და ვ~ა გნებავს, ეგრეთვე წარვედ სამეფოდვე შენდა, ჩვენ მიერ მი1-26 სტრ., 530
ნიჭებითა სიმრავლითა ნიჭთა საბოძვართათა, და ვ~ა წარვიდა იგი, მაშინცა
არავე დასცხრა ზაკვისა და შურისა მისგან ბ~რტისა, ა~დ იტყოდა უკეთუ აღიღონ
და შეიკრიბონ მოსავალი, და საზრდო თჴსი მკვიდრთა საქართველოსათა, მიერი
თგან ვერღარა შემძლებელვარ ვნებად მათდა, რ~ წარვლენ სიმაგრეთა შ~ა:
და აღიყარა და წარვიდა, და დადგა მახლობელად საზღვართა: მაშინ ყოველთავე
ისწრაფეს, და აღიღეს მოსავალი თჴსი, და ივლტოდეს სიმაგრეთა შინა მთა
თა მაგართა, და მივიდა მძლავრიცა ლანგთემურ სპითა მრავლითა, და
ურიცხვითა და შეუვლო ქვემო ქართლი დიდითა ოჵრებითა წვითა და ქცე
ვითა, და წარვიდა მეფე გიორგი სიმაგრეთა შინა, და მივიდა ლანგთემურ
შიდაქართლს, და შეადგა და მოაოჵრა ყოველნივე შენობანი, და შემუსრ
ნეს წ~ნი ეკლესიანი: ა~დ ვერ ეწიფა ბოროტსა მას გულისთქმასა თ~სსა,
რ~ ენება შეპყრობაჳ მეფისა გიორგისა, და დატყვეება ტყვეთა, და ვერცა
ერთსა შემძლებელ ქმნა პოვნად, და იყო ხანსა რაოდენსამე მუნ, და აღიყა
რნენ და წარვიდენ და მიადგნენ ციხესა ბირთვისისა, და იყო იგი დიდად განმაგ
რებულ, და იყუნენ შიგან ციხესა მას შინა ბირთჴსისასა, თავადნი წარჩინებულ
ნი საქართველოსანი რიცხვით ოცდა ათნი, და იყო ციხისთავად სახელით
ნაზალ, და სხვანი მრავალნი აზნაურნი, და მსახურნი საქართველოსანი.
ხოლო სპანი ლანგთემურისნი შიშით მძრწოლარენი ფ~დ მჭმუნვარე
იყვნეს, და უარ ჰყოფდეს ციხისა მის აღებასა:
რამეთუ მრავალგზის ვნებულიყუნენ მათ მიერ, და უწყოდენ ციხისა მის სი
მტკიცე, და საზრდელთა სიმრავლე, და უფროსღა ციხისათა და მჵეც ქმნი
ლება, და ომსა შ~ა სიფიცხლე, რ~ მრავალნი სპანი მოესრათ, და მათ მიერ მრა
ვალნი ჭირნი შემთხვეოდათ ციხისა მისგან: ცნარა ლანგთემურ ესე ვითარი
სიმტკიცე, შეძრწუნდა ფ~დ და ჰკითხვიდა თანა განმზრახთა თვისთა:
ხოლო დაასკვნეს მიდგომა მეტყველთა ესრეთ, არა სადა დაშთომილარს
სიმაგრენი და ციხენი რომელი არა აგვეღოს, და იგიცა ადვილარს თქვენ მ~რ:
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მაშინ მიადგეს ციხესა მას სიმრავლენი სპათანი, და გამოვიდეს ციხოსანნიცა
იგი ჭაბუკნი ჰრჩეულნი, მიეტევნეს და განეცვნეს შიგან ვითარცა მახვილი
ლესული, ორპირად მკვეთელი მძოვრისა რასამე, და მრავალნი სულნი მოს
რნეს პირითა მახვილისათა, და დასჩქაფნეს ხარბად სისხლნი ვ~ა ღვარნი პერად
აღძრულნი ფიცხელთა წვიმათა მიერ: და ცნეს რა ესე ვითარი მჵეცქმნილება
სპათა ლანგთემურისთა, და მყის იჵმიეს სივლტოლა, და უკუნიქცეს მუნით:
რ~ ჰყვა ერთკერძო ბანაკი ფარულად ადგილსა ერთსა, და დევნა უყვეს უ
კანა მათსა ქართველთა, და შეანარცხეს იგინიცა ურთიერთარს, და ივლტო
დეს ორკერძოვე განწყობილნი სპანი ისმაიტელთანი: და ამოსწყვიდეს და უ
ყვეს მრავალი ზიანი, და ესრეთ შემოიქცეს გამარჯვებულნი, და აღვსილ
ნი საშოვრითა მრავლითა შევიდეს ციხესა შ~ა: ხ~ ცნარა ესე ლანგთე

მურ წარმოვიდა თვითცა ძალითა მრავლითა, განძვინებული გულითა
მრისხანითა, მივიდა და მოიცვა ს~დ გარემონი ციხისანი: და აღუშენა გა
რემოს ციხეები საფრად, და შეაყენნა სპანი მრავალნი: და თჴთ მიადგა წი
ნა კერძო ბჭესა მას ციხისასა, და მუნცა აღაშენა ციხე, და განავლინა ბრ
ძანება, რათა მტკიცედ ბრძოლა უყონ: და მოიცვეს კუთხნი ორკერძოვე
ციხისანი, და მტკიცედ ეგნენ შიგან მეციხოანნი უზრუნველად, და იბრძო
დენ მსგავსად შეძლებისა მათისა, და გამოჵდა მსგეფსი ერთი, და ვერ
შეუძლეს აღებად:
ხოლო იყო კლდე ერთი, და მუნითგან ჰპოვეს მცირე რაჳმე აღსავალი,
და იყო ვინმე სპათა შ~ს ლანგთემურისთა კაცი, სახელით ბეგიჯან: ესე ი
ყო მეგვიპტელი: ამან მოიჵელოვნა და შეიპარა ღამე შიგან ციხისა მის,
და აღიყუანა თანა თხა ერთი და დაკლა შინაგან ციხისა, და დაუტევა იგი:
და თვით წარმოვიდა: ამისთ~ს ჰყო საქმე იგი, რათა საცნაურ იქმნას ციხისა
მყოფთა მიერ კადნიერება მათი: ჰსცნესრა ესე შინაგან მყოფთა ციხისა
თა, კ~დ უფროსად განმტკიცდეს, და იყვნენ უშიშრად:
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ხოლო აუწყეს ლანგთემურს აღსავალი იგი კლდისა მის, მაშინ განიხარა ფ~დ
და უბრძანა ყოველთავე შეწვნა კიბეთა ბანბისათა, და კ~დ წარგზავნეს კაცი იგი
მეგჴპტელი აღსაძრომელსა მას კლდისასა, და მოაბა წვერი იგი დაწნულისა, კი
ბისა თავსა კლდისა მის მტკიცედ, და მასვე ღამესა შეუვიდეს თვითოეულად
სპანი ლანგთემურისანი მრავალნი, რომელი ვერა აგრძნეს მეციხოვანთა: კ~დ
მიიწივნეს შინათგამო ციხისა კარსა: და უგრძნობელად აღახვნეს კარნი
ციხისა მის, და ესრეთ მიეტევნნეს შინაგანიცა, და გარე მყოფნი თათარნი,
და მაშინღა ჰსცნეს ქართველთა, და შეიბნეს ფიცხლად: დაერივნეს ქარ
თველნი გულითა სისხლითა მღვრელითა, და განაპენეს მრავალ კეცნი
იგი რაზმი მათი: და მსგავსად ქუხილთა იხილვებოდა მსმენელთაგან ცე
მანი და კვეთებანი აბჯართანი, და ძლიერად ბრძოლა უყვეს, ძლიერად
ქართველთა მჵნედ მბრძოლთა, და უმრავლესნი მოსრნეს და დააკუეთნ
ეს: მაგრამ ბოლოს ეგრეთვე დარჩათ გამარჯვება, და ძლევა ლანგთემუ
რს, სიმრავლისაგან სპათასა:
მაშინ აღიღო ციხე იგი ბირთვისისა, და მოართვეს შეპყრობილნი მრავალნი
დიდებულნი, და აზნაურნი ჵელპყრობილნი, და თვით ციხისთავი იგი, სახელ
ით ნაზალ, პყრობილად მიჰგვარეს, და ყოველთავე წარკვეთეს თავნი მათნი:
და მისცა ცოლი ციხისთავისა ნაზალისა სულთანსა შარვანისასა: და სხ
ვათაცა სხვა მიანიჭა წყალობა მრავალი სპათა მისთა, და უფროსღა
მას რომელმან იჵელოვნა აღება ციხისა მის:
და რომელნიცა იყუნეს ციხესა მას შინა მრავალნი ამოსწყვიდნა, და უმ
რავლესნი ტყვედ წარიყუანნა, მაშინ განაწესა ციხის თავად ერთი წარჩი
ნებულთა თჴსთაგანი, რომელსა ეწოდა მაჰმად: და მისცა მას სპანი მრავალ
ნი, და შეაყენნა იგინი ციხესა მას შ~ა ბირთვისისასა: და უბრძანა მათ დაწვა
და მოოჵრება მუნ მკჴდრთა: და უფროსღა წ~თა ეკლესიათა დარღვევა,

და თვით წარვიდა შამს: ხ~ ტყვე და ალაფი ყოველი გაგზავნა სამარყანს: ქკ~სა:
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და მიერითგან ვერღარა შემძლებელ იქმნა კ~დ მოსვლად საქართველოსა შ~ა,
რომელი ნუმცაღა ქმნილარს მოქცევა მისი ძალითა ღ~თისათა, ვითარ კე
თილისმოქმედ და მოწყალე და ჵელისამპყრობელიყო წმიდათა ეკლესიათა, და
ქვრივთა და ობოლთათჴს მკჴდრთა საქართველოსათა:
რამეთუ შვიდგზის იავარ ჰყო საქართველო ბოროტმან, და ღ~ისა მიერ რისხვე
ულმან, და ამიერითგან დააცადა:
ხოლო წარვიდარა ლანგთემურ, მაშინ მეფემან გიორგიმ კ~დ იპყრა საქართვე
ლო მოოჵრებული: და იწყეს შენობად: და მას ჟამსა წარვიდა მძლავრი
ლანგთ~მურ, და დაიპყრა თურქისტანი: ინდოეთი, სპარსეთი: შირაზი, ადრა
ბაგანი: და შეიპყრა ბურსის მჯდომი ხვანთქარი: რომელსა სახელად ეწოდებო
და ბაიაზით: ესე იყო თესლი ოსმანისა: და შ~დ ექვსასისა წლისა მაჰმადის გა
მოჩინებისა: ამას ჟ~ა გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ოსმან: და ესე იყო
სჯულითა სუნი: ამან იწყო მეკობრობად, და შემოიკრიბნა მრავალნი სხვა
ნი მეკობრენი, და თანა შემწენი, და განმდიდრებულ იქმნა ფ~დ სიმრავლითა
ნატაცებ[.]თათა, და დაიპყრა ს~დ არაბისტანი და ანატოლი, და ტახტად ეპყრა
ბურსა, და მის ზედა განილაშქრა ლანგთემურ:
რამეთუ ამა ოსმანის ძეთა ეპყრა ბურსა: და ესე ბაიაზითცა თესლი იყო
ოსმანისა: ხ~ ლანგთემურ ბრძოლა უყო და სძლო: რ~ შეიპყრა ბაიაზით ხვა
ნთქარი, და ჩასვა რკინის ყაფაზაში, და ეგრეთვე პატიმრად თანა ჰყვა, და დაიპყ
რა ბურსა, და სანახები მისი: ხ~ კეისარმანცა ჰყო მორჩილება მი
სი, მიართო ძღვენი მრავალი, და მისცა ხარაჯა ლანგთემურს: კ~დ რუს
ეთიცა დაიპყრა: და ამისა შ~დ წარმოვიდა, და მოვიდა თურქისტანს, და მუნ
სალმობიერ იქმნა, და ბოროტი იგი ბოროტად წარწყმდა: რ~ მაშინ განუყო
ძეთა თვისთა ქვეყანანი, რომელსამე მისცა ინდოეთი: რომელსამე ხორასანი,
და რომელსამე ადარბადაგანი: და მიერითგან ვერღარა შესძინეს ძეთა მისთა მისლ
ვად საქართველოსა შინა, რ~ იქმნა მათშ~ს შური და ჵდომა: და მას ჟ~ა განისვენა
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საქართველომან, და იწყეს შენობად, და მეფობდა მეფე გიორგი, და მიიცვალა:
და მოკლეს მეგრელთა მეფე გიორგი იმერეთისა: ამასვე წელსა გარდაჰჵდა დი
დი მეფე ბაგრატ იმერეთისა, და დაჯდა მეფედ ძე ბაგრატისა კოსტანტინე, და
იმეფა შვიდწელ, და მოკლეს ჩალაღას: ხ~ ოდეს ლანგთემურ მოვიდა, და მა
შინ შეინახეს დიდოეთს ძე ბაგრატისა, და ძმა გიორგისა დავით: და ოდეს აღესრუ
ლა მეფე გიორგი, მაშინ შთამოიყუანეს ქართველთა და კახთა დიდოეთიდამ, და გაა
ბატონეს ქართლსა და კახეთს: და მას ჟამსა მწყსიდა საქართველოს კ~ზი, ვასი
ლი: და იმეფა დავით კეთილად და მშვიდობით: და შემდგომად ჟამსა რამოდენსამე
შ~ა
მიიცვალა: და დაჯდა მის წილ მეფედ ძე მისი გიორგი: და ესვა ცოლად ამირეჯი
ბის ქუცნას ასული ნათია: და შვა ძე სამნი, ალექსანდრე, ბაგრატ, და გიორ
გი: და დაჯდა კ~ზად, ელიოზ: და დაჯდა, მიქაელ, და დაჯდა, დავით:

ხ~ მეფობდა მეფე გიორგი კეთილად, და მშვიდობით: და ჟამსა რაოდენსამე შინა მიი
ცვალა იგიცა, და დაჯდა მისწილ ძე მისი ალექსანდრე: ქ~კსა: ra:
და იყო ჟამსა მას კ~ზი დავით, და მიიცვალა იგი: და დაჯდა, ელიოზ: და მიი
ცვალა ელიოზ: და დაჯდა, კ~ზი, თეოდორე: და მოკვდა, კ~ზი თეოდორე: და
დაჯდა კ~ზი: შიო: და ამან მეფემან გარდამატა, სხვათა მეფეთა საქარ
თველოსათა, და იყო კაცი სახიერი, და განსწავლული ყოვლისავე საღ~თოსა, და
საეროსა ზნეობითა აღსავსე: და გულიუთქმიდა კ~დგებად პირველსავე საზომ
სა ზედა მოყუანებად წმიდათა ეკლესიათათჴს და საქართველოსა: რ~ იყო
მაშინ ყოველი ესე საქართველო, უსჯულოსა თემურისაგან უნუგეშინისცემ
ოდ განსრული, და სრულიად აოჵრებული დედა ქალაქი მცხეთა დიდი
წმიდა კათოლიკე ეკლესია, და ეგრეთვე ყოვლნივე ეკლესიანი საყდარნი, და ცი
ხენი ყოველნივე ს~დ საფუძველითურთ დაექცია, და მოეოჵრებინა: და ყოველ
ნი სულნი ქრისტიანენი დედაწულითურთ ტყვე ექმნა, ესე იავარ ნაქ
მარ ქართლზე მეფე იქმნა: ამის მეფობამდე მუდამი ტყუენვა, რბევა, და მოო
ჵრება ჰქონდა ქვეყანასა ჩვენსა, რომელ ქართლი დიდად შემცირებულ
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იყო მრავლის ტყვენვისა და რბევისაგან, და არა სადათ აღუჩნდა ნუგეშინისმცე
მელი, ვ~ემდის არა მეფე იქმნა დიდი ალექსანდრე: ამან იწყო ბრძოლა უს
ჯულოთა მათდა მრავლისა ბრძოლითა, და ზეგარდამო შემწეობითა განასხნა
ყოველნი უსჯულონი საზღვართაგან საქართველოსათა: ქკ~სა, r~b: მეფე
ალექსანდრე, ივანე ათაბაგი, კოხტას შეიბნეს: თურქთა ახალციხე ამოსწ
ყვიდეს: ამა მეფის ალექსანდრეს აღმზრდელმან, მრავლის ჭირნახულო
ბითა ბებია მისმან ქუცნა, ამირეჯიბის მეუღლე ყოფილმან რუსა, ამან იწ
ყო მრავლის ღვაწლითა, და გულსმოდგინებით აღშენებად წმიდისა სვეტის
ცხოველისა: პირველად გამოკაზმა დაიწყო შენებად სვეტთა საყდრისათა, და
ვერღარა სრულჰყო აღშენება მისი, ეგრეთ მიიცვალა ამიერ სოფლით:
და ვითარ იგულებოდა მეფე ალექსანდრე, ეგრეთვე იგულა და იგულსმოდგინა
ოცდა ოთხისა წლისამან იწყო აღშენებად სვეტისა ცხოველისა: და აწ ახ
ლად აღაშენა, და განავრცო, და განასრულა: და ყოვლითა მოკაზმულობითა
შეამკო და განაშვენა, და დაადგინა პატრიარქად, მიქაელ: და მრავალი
წმიდანი, და პატიოსანნი მონაზონნი, მღდელნი, მგალობელნი, და მოწეს
ენი შეკრიბნა: და რომელიცა ძველთაგან გარიგებული შესავალი ჰქონდა:
გინა გარიგებულნი აღაპნი, და სხვანი საეკლესიო საჵმარნი, ანუ ქვეყანა
ნი ჰქონდეს, მას ზედა მრავალნი შეუმატა, და უფროსად განავრცელა: და
კ~დ ქართლსა და კახეთსა, და სადაცა ყოფილიყო მკვიდრი მისი მამულნი, რ~ლნი
ცა ძველთა ჵელმწიფეთა, მამა პაპათა, და დედა შვილთა გაერიგებინეს, და
განესაზღვრნეს, და შეეწირნეს: ეგრეთვე ამანცა ჯერიჩინა, და ყოველნი
ვე შესწირნა: და ეგრეთვე სადაცა მოოჵრებულნი აგარაკნი ჰქონდა ყო
ველნივე აღუშენნა, და ყოველნივე საქართველოს უდაბნონი მონასტერ
ნი, და ეკლესიანი, სოფელნი, აგარაკნი, აზნაურნი, და გლეხნი განუწესნა

და შესწირნა: და კ~დ აღაშენა მცირე ეგვტერი მთავარანგელოსისა მცხეთას
სამარხოდ: ქკ~სა, rit: მეფემან ალექსანდრე ლორე აღიღო: და კ~დ
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ინება აღშენება ყოველთა საქართველოს ციხეთა და საყდართა, აღაშენნა და გა
ნავრცნა: მას ჟამსა შემოსავალი არსაით იყო სახლისა მისისათჴს, და ამით
საქართველოს კვამლსა ზედა ორმეოცი თეთრი მალად განაჩინა: ასოცდა
რვა ქკ~ნზე საქართველოს ციხენი, და საყდარნი, და მონასტერნი ს~დ იხილა, აღა
შენნა და შეამკვნა: და ს~დ მისგან დადებული მალი მანვე ამოჰკვეთა: და ყოველ
ნი ქრისტეანენი, ფ~დსა მშვიდობასა, და მყუდროებასა შინა ამყოფნა: თათართა
გან კაცთამოასხმიდა და დაასახლებდა, და ქვეყანა ესე საქართველო ესრეთ ი
ყო: ქკ~სა rl: დასვა მეფე ქართლსა, და იმერეთს პირველი შვილი ვახ
ტანგ, და შეჰრთო ფანასკერტელის ქალი, და დაჳ ფანასკერტელისა თაყასი, დედო
ფალი სითიხათუნ: ხ~თჴთ მეფემან ალექსანდრემ სახე მონაზონებისა შეიმო
სა: და უწოდეს სახელად ათანასი: და აღაშენნა თჴსად სენაკნი, და სახლნი დიდნი
ქვითკირისანი მცხეთას მისგან აღშენებულს მთავარანგელოსის ეკვდერთა
ნა: და მუნ დადგა ვიდრემდის ცხოვრებდა სასოებითა და მოღვაწებითა: ხ~ ო
დეს დასვა პირველი შვილი ვახტანგ ქართლსა, და იმერეთს, მასთან დააყენა
უმრწემსი ძმა მისი დიმიტრი, და დასვა კახეთს: ქკ~ს, rlg: მეფედ უმრწე
მესი ძმა დიმიტრისი, გიორგი: და შერთეს ნესტან დარეჯან, იმერელ მე
ფის ქალი: მაშინ ოდეს დაიპყრა ალექსანდრემ იმერეთი, განაძეს ძე კოს
ტანტინესი მეფე იმერეთისა ბაგრატ:
ხოლო შ~დ სიკ~დილისა მძლავრისა ლანგთემურისა, კ~დ იპყრეს არაბისტანი
ანატოლი, ძეთა მათ ბაიაზით ხვანთქრისათა: და კ~დ იპყრეს ბურსა ტახტი, და
ყოველი სამკჴდრო მამულნი მათნი: და უმეტეს გაძლიერდენ: და იწყეს ბრძო
ლა ქრისტეანეთა ზედა: და მცირედ მცირედ კადნიერ ქმნილთა მათ ზედა
ძლევის მოქმედებენ ყოველთავე საბერძნეთსა ზედა: ამის შ~დ განიგულეს
ბრძოლა დიდისა ტახტისა, და სამეუფოსა დედა ქალაქისა კოსტანტინუპოლისა:
და იყო ურთიერთარს შ~ს დაუცადებელი ბრძოლა ძლიერი: და სძლეს ოსმალ
თა, და ხვანთქარმან სულთან მაჰმად: და მიდრკეს ბერძენნი: შეაიწრეს
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ფრიად კეისარი მძვინვარედ ზედა დასხმითა რომელნი გარე მოადგეს კოსტანტი
ნუპოლის ქალაქსა მას სამეუფოსა: ჰსძლეს და აღიღეს კოსტანტინუპოლი
ოსმალთა: ქკ~სა, rlb: k ~ ეს აქეთ, Äome:
ხ~ იყო ჟამსა მას კეისარი, სახელით კოსტანტინეპოლეოლოღოს: და იყო
პატრიარხი აღსრულებულ: მაშინ აღიხვნეს, და დაიპყრეს ს~დ საბერძ
ნეთი ოსმალთა: და ოდეს აღიღეს კოსტანტინუპოლი, მას ჟ~ა დაბნელდა
მზე, რომლისა ამბავნი ვრცელად წერილარს ცხოვრებასა ბერძენთასა, და
იყო სამარადისოდ ბრძოლა ძლიერი: და კ~დ იყო შური და ჵდომა ძეთა შ~ს ლანგ
თემურისთა, რ~ ფ~დ მოშურნე იყუნეს იგინი ურთიერთას შ~ს, და ჟ~ა ამას
განთავისუფლებულიყუნეს მკვიდრნი საქართველოსანი, და იყუნენ მშვი
დობით განსვენებასა შ~ა:

ამასავე, ქ~ნსა, ჯანშა ყაენი ახალციხეს მოუჵდა: ამასვე ქკ~სა: ივანე
ათაბაგი მიიცვალა:
ქკ~სა: rlg: მეფემან ალექსანდრემ დასვა კახეთს უმრწემესი ძმა
დიმიტრისი, გიორგი: და მისცა ზემო[..]კერძონი მთის ალაგნი: მუ
ნითგან არაგვს გამოღმართ ჵევ ძმარამდის: კ~დ ჵევ ძმარიდამ გაყოლი
ლი ლილოს სერამდის: რაოდენი ლილოს სერსა წყალი გასდის, და
შეერთვის მარტყოფის წყალსა გაყოლით ვიდრე ამართულამდე: და ამარ
თულას გაყოლით, ვიდრე მტკვრის შესართავამდე: და მას ქვემოთ მტ
კვარს გაღმართი, და შაქისი ვიდრე შირვანის საზღვრამდე: დაჰყო მცი
რე რამე ხანი, და აღესრულა სავსე დღითა:
ამას ჟ~ა იჯდა კ~ზი შიო: ოდეს აღესრულა მეფე ალექსანდრე: მა
შინ მოვიდა მეფე ბაგრატ იმერეთს, ძე იმერელ მეფისა კოსტანტინესი:
გამოაძო ვახტანგ, ძე ალექსანდრე მეფისა, და დაიპყრა იმერეთი:
ქკ~ს, rle: აღბუღა, და ყვარყვარე შეიბნეს:
ამასვე, ქკ~სა, მეფე ვახტანგ მიიცვალა: და არა ესვა ძე: და დაჯდა მის
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წილად უმრწემესი ძმა მისი, დიმიტრი და ჰყვა მეუღლედ, დედოფალი,
გულანშარ: და მეფობდა კეთილითა, და მშვიდობის მყოფლობისა მეფობითა;
მოკდა კ~ზი შიო, და დაჯდა, კ~ზად ძე მეფის ალექსანდრესი: დავით:
ქკ~ს, rma: მიიცვალა მეფე დიმიტრი, და დარჩა ძე მისი: კოსტანტინე:
ამისა შ~დ იქმნა ბრძოლა, კახთა, უფლისა გიორგისა, და ბაგრატს შუა მეფობისა
თვის ქართლისა: რ~ იყო მეფისა ალექსანდრეს ძმა ბაგრატ: და შვილი რომელი ზე
მო ვახსენეთ გიორგი კახთა უფალი: ჰსძლო გიორგიმ ბაგრატს, და დაჯდა ქართ
ლს მეფედ: და იყო მცირე რამე ხანი, და გააძეს გიორგი: და დასვეს ძმა ალექ
სანდრე მეფისა, და ძე მეფის გიორგისა ბაგრატ: ხ~ კახთა უწოდეს მეფედ:
ამიერითგან უწოდენ კახნი, კახთა უფალსა მეფედ:
ხოლო რაჟამს იპყრა მეფობა ქართლისა, მეფემან ბაგრატ, მოიმორჩინა
ქართველნი, და მესხნი: შეიყარა ლაშქარი, შთავიდა კახეთს, დაიმორჩილნა
კახნი: განაძო ძმისწული თვისი და დაიპყრა კახეთი:
1-26 სტრ., 539
სახელითა ღ~ისათა აწ ვიწყოთ ცხოვრება ბაგრატოანთა მეფობისა:
ქ~კსა, რმბ 1454: დაჯდა მეფედ ძე გიორგისა ბაგრატ, და ძმა მეფისა ალექსანდრესი:
და ჰქვანდა ცოლად დედოფალი, ელენე: და ესხნეს ამათ ძენი, ალექსანდრე,
და დავით:
და იყო მეფობასა შინა მეფეთ მეფისა ბაგრატისა, დიდი მოსვენება ქართველ
თა: ამისა ჟ~ა შინა იყო, ყაენი ასანბეგ, მორჭმული, და ორისავე საყაენო
სა მპყრობელი, არაოდეს დარბეულიყო ქართლი დიდისა თემურის უკან:
იყო შენება და განსვენება: ამას ჟამსა შინა არა იყო ხარაჯა, და არცა მალი
ქართლსა შინა, ა~დ განათავისუფლდეს ყოველნი სამეფონი და არენი ქართ
ლისანი მონებისაგან თურქთასა: ესე მეფე ბაგრატ იყო მორჭმული სა

ხელოვანი: ამას ჰქონდა ქართლი, სომხითი: და მონებდეს ლორის პიტი
ახშნი, კახეთისა, შარვანისა, და სამცხისა: და ჰყვეს იმერელნი, ოდიშარნი,
გურიულნი, აფხაზნი, სვანნი ჯიქნი და მთიულნი, კავკასნი: და ამას შ~ა
უკუდგა, დადიანი, და გურიელი: და უკუიტანნეს ოდიშარნი, და აფხაზნი:
შეჰყარნეს ერთად, და არღარა მსახურეს ბაგრატ მეფესა: იწყინა მეფემან
და შეიყარა ლაშქრი, მივიდა და დადგა ცხენის წყალსა ზედა: და იქით ისი
ნი მოადგეს: ქმნეს რაზმი, და შეიბნეს: იპრიანა ღ~თნ და გაიქციეს, დადი
ანი, ოდიშარნი დაჵოცნეს, დაატყვევეს, და მოსწყვიდეს ქართველთა:
მიჰყვეს თანა ჩაუდგეს შინაგან, დაწვეს, და დააქციეს ციხენი სიმაგრე
ნი, მობრუნდეს გამარჯვებულნი, და წარმოიტანეს თანა ტყვე და მძე
ვალი: ამას ზედა არღარა ჰქონდა თავი ჵელთა მეფესა ლიხთ იქით
იყო, და ქართველნი თანა ახლდეს:
ქკ~სა, რმდ: შეიყარა ყაინი უზუნასან, და მოვიდა სომხითს, მოადგეს ბა
რათიანთა, და ორბეთისა ძირსა: დიდად კარგად დახვდეს ბარათიანნი, და
გამაგრდეს, და ვერა უყვესრა: მოვიდეს და ტფილისი აიღეს: თვით ყაი
ნი მუხრანს დადგა: აღივსო ქართლი ლაშქრითა, მოოჵრდა სრულ ქართ
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თლისა ადგილი: მაშინ იჵმნა ყაინმა ბარათიანნი, და მოინდვნა: ნახნა და შე
იწყალნა: მოსცნა მრავალნი, და აღვსნა პირთამდის: ამას ზედა აიყა
რა ყაინი, და წარვიდა: გამოუშვა ბარათიანნი შეწყალებულნი, და უბო
ძა მრავალნი მისაცემელნი:
ამისა შ~დ გარდაჰჵდეს წელნი: ქ~კს, რნ 1462: კ~დ უზუნოს ყაინი მოვიდა, სა
მცხეს, ყვარყვარეს უშველა ჩხორს, შეიბნეს მეფე ბაგრატ იმერეთი
სა, და ათაბაგს ყვარყვარეს გაემარჯვა:
ქკ~სა, რნა 1463: ქართველთ მეფემ თავრეზს გილაქმა, და თემურა ააოჵრა:
ქკ~ს, რნგ 1465: მეფე ბაგრატ იმერეთისა, დაიჭირა ყვარყვარემ ტყვეთ, და
დაატყვევა ციხესა შ~ა:
ქკ~ს, რჳგ 1475: ათაბაგი ბაადურ გარდაიცვალა წლისა, კა: ოკდომბერსა, ი:
დასაბამითგან, ქკ~სა, ექვსიათას ცხრაას, ოთხმოცდა ორსა 1474
ქკ~სა, რჳდ 1476: კვალად შეიკრიბა ერი ურიცხვი, და წარმოემართა უ
ზუნ ასან ძალითა დიდითა, სამცხესა ზედა: ესმა ესე ყვარყვარეს, და
ორთა ძეთა მისთა: რ~ პირისპირ განწყობა ვერ ძალედვა სიმრავლისაგან
ურიცხვობისა სპათა მათთასა, და ჰქმნეს განზრახვა, რათა სამთაგან ერთი
წარსრულიყო: და დაეცხრო გულისწყრომა მძლავრისა მის, რათა არღარა
მოსრულიყუნეს ქვეყანასა სამცხისასა: მოვიდა სამცხეს, და მერმე მოიწივნეს
აწყვერს, და მოსრნეს მრავალნი ქრისტეანენი, მღდელნი, და მონაზონნი,
და ერისგანნი: და წარტყვენეს ს~დ სამცხე: აიყარა ყაინი, და წარვიდა,
საყეენოსა თ~სსა: და ტყვე ყვეს ხატი, აწყვერისა ღ~ისმშობელი, და წა
რიყვანეს ქვეყანასა მათსა: და იქმნა დიდი გლოვა, და მწუხარება მიუ
თხრობელი ს~დ მესხთა ზედა: აღდგეს ყ~ნი და შთავიდეს ქართლს, ვიდ
რემდის მწირობენ მუნ შვიდწელ: მიიცვალა ძე მეფის ალექსანდრე

სი მეფე გ~ი კახთა, და დაჯდა მისწილ ძე მისი, ვახტანგ: და გარდაჵდეს მცი
რე რამე ხანი, და წარვიდა კოსტანტინე თათარ შიგან: და სხვამან ვერავინ
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გაბედა ქართველმან დარბაისელმან წარსვლა თათარშიგან, და ბატონის ხლება:
დიდად ერთგულად, და კარგად იყვნეს ბარათიანნი, და იგინივე წარჰყვეს თანა
და მსახურეს: და წარჰყვაცა მზეჭაბუკ პირმშო შვილი ყარყვარესი: იპ
რიანა ღ~თნ, და იწყინა ამოწყვეტა საქრისტიანოსა: შეედვა ყაენსა სენი
სასიკვდინე: ქმნა ღ~თნ, და მოკვდა ყაენი უზუნასან, და მიიღო პატრო
ნობა, ძემან მისმან სულთანმან: და ძმა მისი აღუბა ეშურებოდა,
მიღებად პატრონობასა: დააგდეს თათართა ტფილისი და სომხითი, და დაიჭი
რა მეფემან ბაგრატ: ჩაუჵდეს ბარათიანი, დაიფორაქეს ელი, და დაჵოცეს
მრავალი თათარი: ხ~ სულთანი, და მკითხველნი სჯულისა თათარისანი
უქადაგებდენ რჯულსა თ~სსა: ხ~ იცოდა მზეჭაბუკ არაბული, და სპარსუ
ლი, და თათრულიცა: ესეოდენ სწავლულიყო ენითა და წიგნითა მათითა,
ვ~დ ყოველსავე ღრმათა სცნობდა, და მისგან ესრეთ აღმოვიდოდეს საღ~თონი
სიტყვანი პირით მისით, და ჰსჯულისა მათისაგანცა ყოველივე ზედა მიწევნ
ით უწყოდა, და მათისავე ჰსჯულისა წიგნთაგან დაუყოფდა: მედგარსა პირსა
მათსა, და მიერ დღითაგან ვერღარავინ იკადრა ამის პირისათჴს სიტყუისა ყო
ფად წ~ე მისსა: ხ~ მიეცა ძლევაცა ესე ვითარი, რ~ იყო უსჯულოსა მის მთა
ვრისა კაცი ერთი ფალავანთა თავი დიდი და გოლიათი, რომელსა სახელად
მილანი ეწოდებოდა, და ჰმატდა ყოველთა კაცთა სიდიდითა, ვითარ წყრთა
ერთ, ანუ უფროსცა: და არავინ გამოჩინებულიყო სიმრავლესა მას შინა
მრკინობელ მისსა: ამან ინება ოდესმე განმცდელობა მზეჭაბუკისი: და ვ~ა
სცნარა ესე, არღარა ჰყოვნა: ა~დ ვითარცა ლომმან მსწრაფლ შებმა უ
ყო, და მინდობილმან ღ~ისა, და ყ~დ წმიდისა აწყვერისა ღ~ისმშობელისამან, აღი
ყვანა და უპატიოდ მიწასა ზედა დასცა: ესერა იხილეს ყოველთა მათ
ლაშქართა, დიდებულთა ერთა, დიდად განკვირვებულიქმნნეს, და თქმად
რასამე უღონო იყვნეს: ესენი და სხვანი უმრავლესნი მჵნე ქველობანი მო
ენიჭნეს: ბრძანა ღ~თნ და წარმოავლინა დიდითა პატივითა სულტანმან კოს
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ტანტინეჳ, და წარმოატანა თანა მზეჭაბუკცა, და მოვიდა კოსტანტინე თათარ
თათ ყაენისგან შეწყალებული: მას უკანის მძლე ექმნა სულტანსა ია
ღუბს, დაიპყრა პატრონობა, და დაჯდა ყაენად ასანბეგის შვილი იაღუბეგ
განძრახვითა ეშმაკისათა: ამას შიგან გამოჰჵდა ხანი, და სოფელმან მისი ბე
გარა არ დაიკლო, მიიცვალა მეფე ბაგრატ რაჭასა, და იყო დიდი გლოვა და
მწუხრება სამეფოსა ზედა: აღიღეს და დამარხეს გელათს მათსა სამა
რხოსა შიგან:
ამასვე შიგან გამოჵდა ხანი: ქკ~ს რ~ჳვ 1474: დაჯდა მეფედ ალექსანდრე, მეფის
ძის დიმიტრის შვილი კოსტანტინე, და მეფობდა კეთილითა მეფობითა, არ
ღარა იყო წყენა თათართაგან, მოიმორჩილნა იმერელნი ოდიშარნი, და
აფხაზნი: მსახურებდა ათაბაგი, და მორჩილებდეს კახნიცა: არა სადათ

იყო წყენა ქრისტიანეთა, იყო მოსვენება და დაწყნარება: ა~დ პირველსავე
სიტყუასა მოვიდეთ: მაშინ ოდეს მოვიდა უზუნასან მძლავრითა ლაშქრითა:
და წარიყუანეს ხატი იგი აწყვერისა ღ~ისმშობელი ქვეყანასა მას უცხო თესლ
თასა: ესე ვითარი რისხვა ღ~ისა მიავლიანა, არცა შობა დედაკაცმან, არცა პი
რუტყვმან, არცა ჰყო ხემან ნაყოფი: არცა მიწამან აღმოაცენა:
და იქმნა დიდი გამოძიება მათ შ~ს უცხოსა ამისთჴს საქმისა და იტყოდეს:
რაჳმე არს ესე: რომელნიმე იტყოდეს შეცდომით იქმნა: ხოლო სხვანი სხვასაცა
რასამე მიზეზსა მოიღებდეს: ხ~ უბრძნესთა კაცთა მის ქვეყანისათა ეს
რეთ თქვეს ოდეს იგი საქართველოს ვილაშქრეთ, მაშინ ერთისა დიდი
სა საყდრიდაღმენ ფიცარი ერთი შემკული, მრავლითა პატივითა ვიხი
ლეთ და წარმოვიღეთ, და მგზავრობასა მას ჩვენსა უცხო სასწაული ვიხილ
ეთ მისგან: რ~ მწუხრსა ჩავასვენით უღრმესსა ადგილსა ბარგისასა, და ვ~ა
განთენდის აღმოვიდის სიღრმისაგან, და მაღლად მჯდომარე იხილვებიდის:
და ვ~ა მზე ბრწყინევდის: და საქმე ესე უეჭველად მისგან იქმნა ქვეყანასა
ჩვენსა: და თუ გნებავს განრინება ჭირისა ამისგან, იგი მოვიძიოთ,
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და ქვეყანასა მათსა განუტეოთ:
მაშინ მოიძიეს წმიდა ესე ხატი, და ჰპოვესრა, ესრეთ განიზრახეს, მოვედით და
დავაკრათ კიცვსა უჵედსა, და უკეთუ წარვიდეს მართლად გზასა თჴსსა,
უწყოდეთ რ~ ამისგან ესე ყოველი იქმნა. და უკეთუ მიიქციოს სხვით კერძო:
მაშინ შეხდომით რაჳმე ქმნილარს, და არა ამისგან:
და ვითარცა დააკრეს კიცვსა მას ზედა წმიდა ესე ხატი, ესრეთ მართლად
წარმოემართა გზასა სამცხედ მომყვანებელსა, ვითარმცა საჩინო მჵედარი
და აღვირითა მპყრობელი; და ვ~ა იხილეს უცხო თესლთა საკვირველებაჳ
ესე, განიხარეს სიხარულითა დიდითა ფ~დ, და წარმოგზავნეს პატივითა,
და თანა წარმოჰყუა სიმრავლე ცხენისა ფ~დი, რომელთა ზურგები ჩად
რეკილები დღესცა ჰქადაგებს, მაშინდლსა სასწაულსა: ხ~ უცხო თეს
ლთა მათ არარა იზრუნეს ცხენებისა მათისათვის, ვინათგან უზომოსა მის
ჭირისაგან ჵსნასა მოელოდეს, და განგებითა საღ~თოთა მცირედთა ჟამ
თა სამცხეს მოიწია, ადგილსა რომელსა აწ ელავსი ეწოდების, და იქმნა დი
დებული სასწაული, რ~ მყის განათდა ს~დ სამცხე, და განბრწყინდა წესი
საებრ პირველისა: და ვითარცა იხილეს ყოველთა ანაზდათი იგი შეცვალე
ბაჳ ბნელისა ნათლად, და მიხედნეს ადგილსა მას, და სახედ ელვისა ბრწყი
ნვიდა ხატი ყ~დ წმიდისა: და განკვირვებულთა თქვეს რაჳმე არს ესე ელვის
სახედ ბრწყინვალე, და მიერითგან ეწოდა ადგილსა მას ელავსი:
და შეკრბეს ყოველნი, და მივიდეს და იხილეს ხატი ესე ყოვლად წმიდისა ღ~ის
მშობელისა ბრწყინვალედ მჯდომარე კიცვსა ზედა, და სიმრავლე ცხენებისა
გარემოს მისსა, განჰკვირდეს უცხოსა მას ზედა საკვირველსა, და ადიდეს
ღ~თი, და ყ~დ წმიდა ღ~ისმშობელი, და ცრემლითა მჵურვალითა ღაღად
ყვეს მისსა მიმართ, კხ~რს მოსვლა შენი დედაო სახიერისა ღ~თისაო,
რასათვის დაგვიტევენ ესეოდენითა ჟამთა ბნელსა შ~ა, რომელთა შენ მიერ

ვიხილეთ საღ~თო ძისა შენისა:
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და ვითარცა ესმა ხატისა სასწაულითა მოსვლა მესხთა ქართლს მყოფთა,
ვ~დ სამცხე განათლდა, განიხარეს სიხარულითა დიდითა ფ~დ, და თქვეს
უეჭველად ხატი ყოვლად წ~ისა მოსვენდა, აღვსდგეთ და წარვიდეთ ქვეყა
ნასა ჩვენსა: ხ~ მეფე კოსტანტინე აყენებდა, და არა უტევებდა წარმო
სვლად, და ვითარცა ჰპოვეს ჟამი მარჯვე, აღდგეს ღამესა ერთსა, და წა
რმოემართნეს ყოვლით სახლეულით მათითურთ, და ესმა მეფესა, ვითარ
მედ, მესხნი წარვიდეს, აღიმჵედრა ლაშქრითა თჴსითა, და დევნა უყო, ვითარ
ცა იგი ოდესმე ფარაო ისრაილთა, და მოეწივნეს ადგილსა რომელსა არადეთ ეწოდების: ხ~ მესხნი მოუბრუნდეს სახელსა ზედა ყ~დ წმიდისა
აწყურისა ღ~ისშობლისასა, და განეწყვნეს ურთიერთარს, და შეიბნეს
კოსტანტინე მეფე, და ყვარყვარე ათაბაგი, და მესხნი:
ქკ~სა როა 1483: თთვესა, აგვისტოს, იგ: ათაბაგსა და მესხთ გაემარჯვა: და ე
სე ვითარი ძლევა აღადგინეს მესხთა ქართველთა ზ~ა, რომლისა მსგავსი
არა სადა სმენილარს, და მოსრნეს მრავალნი წარჩინებულნი მეფისა
ნი: Ñ~ მეფე ლტოლვილი მცირედითა მჵედრითა მჵედრითა განერა და უკუნიქცა
სახედ თჴსად:
ხოლო მესხნი უკმო იქცეს ძლევა შემოსილნი მშვიდობით, და მადიდებელ
ნი ყ~დ წმიდისა ღ~ისმშობელისანი, და მოვიდეს სამცხეს: ამისსა შ~დ გარდა
ჰჵდეს წელნი ორნი: მერმე ვ~ა წესიარს, და ჩვეულება ეშმაკისა, აღძრნა
ეშმაკმად მოძულემან კეთილისამან თათარნი ქრისტეანეთა ზ~ა, შეკრბა
სიმრავლე ურიცხვი თურქმანთა, და მომართეს სამცხეს:
ქკ~ს, როგ: მოვიდეს და მოადგეს ტაშირზედა, მოუმცნეს მეფესა ქართლი
სათა, რათა ქვემოთ ქართველნი შეუჵდენ სამცხეს: ვ~ა ესმა ესე ყვა
რყვარეს, და ძეთა მისთა მზეჭაბუკს, და ბაადურს, შემოკრიბეს სპანი
მისნი, და დაადგრეს სიმაგრესა ადგილსა ქვიანსა მთისასა, რათა რა~ჟს
უკ~ჲ მიიწივნენ მათდა მყის განეწყვნენ, და შებმა უყონ, და სხვათა ყოველთა
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თემთა, და ქვეყანათა მათთა უბრძანეს ციხეთა და სიმაგრეთა შ~ა ყოფა და განმა
გრება: ვითარცა იგი ეპისკოპოსსაცა წ~ისა ამის დედა ქალაქისასა
უბრძანეს, რათა ხატი ყოვლად წ~ისა აწყურისა ღ~ისმშობელისა, ციხესა სა
ჭურჭლესა შინა დაასვენონ:
და ვ~ა ესრეთ იქმნა, ქკ~ს, როდ 1486: მოვიდა ყაენი იაღუბ ურიცხვითა ერითა, და
უბრძანა ერთსა თავადსა, და ლაშქარსა მისსა, რათა ჩაუდგეს სამცხეს: ჩა
უდგნენ და მოიცვეს ს~დ, და იავარ ყვეს ქვეყანა სამცხისა: და მერმე მოადგეს ცი
ხესა და ქალაქსა ახალციხისასა, ჰბრძოდეს დიდხან, და ვერღარა დაუდგნა
სიმაგრემან, გატეხნეს ციხე, და დაწვეს ქალაქი, და დაიპყეს ჵელთა მესხნი
დარბაისელნი ციხოვანნი: მერმე აიყარნეს და მოადგეს ციხესა და ქალაქსა აწ
ყუერისასა, და მოწვეს აწყური, და მოაოჵრეს ქალაქი: და ციხესა ვერ უძლეს

ბრძოლისა აღებად, და წარსვლა ინებეს: მაშინ ეზრახნეს ციხოვანთა, და უქა
დეს მშვიდობა, და არა დაქცევა საყდრისა, და ციხისა: ამას ზედა გამოენდვნეს,
შესცთენ მცველნი იგი ციხისანი, და მაწყვერელი, და მასთანა სხვანიცა ჩი
ნებულნი, განიზრახნეს, აღიხვნეს კლიტენი ციხისანი, და თვინიერ თხოვისა
და ბრძოლისა უღ~თოსა მას მთავარსა მიართვეს, და მან განიხარა ფ~დ, და აღუ
თქვა, ვ~დ არარაჳ ავნოს მათ, და გამოენდვნეს, და ვითრცა შევიდეს ციხესა
მას შ~ა, მიეტევნეს ვ~ა მჵეცნი, და იავარყვეს ყოველი საჭურჭლე საყდრი
სა, და ერი ურიცხვი დედებით და ყრმებითურთ, რომელნიმე მოსრნეს მა
ხვილითა: ხ~ სხვანი ტყვედ წარიყუანნეს: ხ~ ხატი ყ~დ წ~ისა სასოჳსა ჩვე
ნისა შემკობილი თვალთა მიერ პატიოსანთა, ცოდვათა ჩვენთაგან ტყვე
ყვეს, და მიჰგვარეს უსჯულოსა მას მთავარსა: ხ~ მას ფ~დ განუკვირდა შე
მკობილება ხატისა მის, და პატიოსნება თვალთა: და ბილწითა ჵელითა თვისი
თა განსძარცვა შემკობილება ხატისა:
და შ~დ ამისა აღაგზნეს ცეცხლი ფ~დ დიდძალი, და მას შინა შთააგდეს: ხ~
ცეცხლი იგი დაშრტა, და ხატსა ყოვლადვე არა შეეხო, არცათუ ნაბრძვილი
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აჩინა, რომელი ესე მრავალთაგან, და თვით თვალითაცა ჩვენითა სახილველ
იქმნა: ესერა სასწაული იხილა, ერთმან ვინმე ლაშქართა მათ შინა
მყოფთაგანმა ქრისტეანმან, და ჰსჯულითა არა მართმადიდებელმან აღიპარა
ხატი იგი ყოვლად წ~ისა, და წარახვია ფაკელსა* <note>*თავსახვევსა რომელარს;
სარხი. პეტრე</note> წმიდასა შ~ა:
მაშინ ბრძანა ყაინმა, რათა სომხითი მოარბიონ, ბარათა შვილი გაუზახა, და
მის უკეთესი ლაშქარი: მალვით მივიდეს, და დაესხნეს შეუგრძნად დმანისს,
და ქვეშის ჵევს, წარმოიტყვენა მათგან ტყვე ალაფი უამრავი, დაუვარდა ჵმა
ბარათიანთა, გარდაუდგეს წინა ცოტათა ლაშქრითა: იპრიანა ღ~ნ, ასე გაემა
რჯვათ რომ ერთისა ქართველისაგან ასი და ორასი მოიკლა, დაჵოცეს და ამოსწყვი
დეს, დაატყვეეს: და ცოტარამე გარდამოეხვეწა ცხენ კეთილი, და თავად კე
თილად და კარგად იყო სულხან ბარათა შვილი, ერთი ასეთი დარბაისელი
მოკლა ყაინისკარზე მისთანა არაიყორა, და სხვის ნაჵოცისა ანგარიში არ იქნე
ბოდა, და რანიცაღა გარდაიხვეწნეს, მოვიდა ყაინთან, ერთობ ეწყინა და დაუმძი
მდა ლაშქართა ამოწყუედა: ამას ზედა აიყარა ყაინი სამცხით, და წარვიდა,
და დატყვევდა აწყურისა ღ~ის მშობელი თთვესა sეკდემბერსა, კ~ე:
და მოქალაქენი, და რაცა ციხესა შიგან იყო, დიადი სული წაასხეს, და წა
რვიდა ყაენი მისსა საყაენოსა: ხ~ რომელი ზემო ვახსენეთ კაცმან ქრისტეანე
მან, და სჯულითა არა მართლმადიდებელმან წარასვენა ქყ~ანასა მათსა: ვ~ა
ესმა ესე ყვარყვარეს, და მეუღლესა და ძეთა მისთა, განრისხნეს გამცე
მელთათ~ს ციხისათა, და სიკ~დილად დასჯა ბრძანეს მაწყვერელისა, და სხ
ვათა ყოველთა რომელნი შინა გამცემელიქმნნეს, და იძლია ბუნებითისა
მოწყალებისაგან, არღარა სიკვდიდ დასაჯნა, ა~დ ექსორია ყვნა:
ამისა შ~დ მოიძიეს სხვა ეპისკოპოსი, და ჰპოვეს საზღვართაგან პონტოსათა

ქალაქით ტრაპიზონელი სახელით სჴმეონ, რ~ მაშინ საჭეთ მპყრობელობდა
საყდარსა ტბეთისასა: ამას მიუბოძა უკანასკნელ მაწყვერელობა: ხ~ ვითარ
ცა ზემორე ვჰსთქუ, ეპყრა კაცსა მას, ხატი იგი ყ~დ წ~ისა სასოსა ჩვენისა
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აწყუერისა ღ~ისმშობელისა, დიდითა პატივითა გამოეცხადა კაცსა მას და ჰრქვა:
უკეთუ არა წარმიყუანო ქვეყანასა ჩემსა, დიდი ბოროტი მოვაწიო შენ ზედა
და წარმოვიდა მსწრაფლ კაცი იგი, და აუწყა ყოველივე პატრონსა ყვარყვარეს
და მანუჩარს: ხ~ მათ განიხარეს სიხარულითა დიდითა, და მსწრაფლ წარგზა
ვნნეს კაცნი სარწმუნონი, და დაიჵსნა პატრონმა მანუჩარ: და ვ~ა მივიდეს იც
ნეს იგი, და დაცვივნეს პირსა ზედა თ~სსა და თაყუანისცეს: და აღიქვეს და წარმოა
სვენეს წმიდა იგი ხატი: აღიყუანეს და დაასვენეს საყდარსა თ~სსა აწყუერისასა,
ამას შიგან გამოჰჵდა ხანი, და გამოგზავნა ყაინმა ხალიბეგ, და დაუ
წყო შენება ქაუზიანთა, და არჯაყალისა ციხესა: იწყინეს ბარათიანთა, და არ
დაანებეს, დაუწყეს მისარჩელი, წყენა, და მტერობა: გაგულისდა ყაინი
და აშველა ლაშქარი ხალიბეგს: შეიყარნეს და მოადგეს ტფილისსა, ებრძო
ლეს მრავალდღე და ვერარა ავნეს: რ~ სიმტკიცესა ზედა ეგნეს, და იყვის
ყოველთა დღეთა ომი: და არა იყო ღონე ციხის წაღებისა: მერმე შეიყარნ
ეს ბარათიანნი, და შემოუთვალეს მეფესა კოსტანტინეს, და ითხოვეს მის
გან შველა: მეფემან გაგზავნა ციცის შვილი ქაიხოსრო: და ჯავახის შვილი
ჯავახი ცოტათა აზნაურის შვილთა, და ლაშქრითა: წარუძღვეს წინა ბარა
თიანნი, მივიდეს და დაესხნეს ჭანდართა მდგომთა მონაპირეთა თათართა,
გააქცივნეს და დაჵოცეს ასრე რომე, თუ არა მაცნე წავიდა სადმე, ვერცა ე
რთი წაუვიდა, აღივსნეს აბჯრითა, ალაფითა, და ბარგითა პირთამდის:
ხოლო ვ~ა ესმა ესე ქალაქს მდგომთა თურქმანთა, უკუეყარნეს ციხესა
ტფილისისასა, და წარვიდეს ჩაღმა, გადრაუდგეს კუმისის ბოლოს: შეებნეს
წინა მავალსა ლაშქარსა, გააქცივნეს და დაჵოცეს, ასრე რომე თათარსა თა
ვსა სჭრიდეს, და ვენაჵისა ღობესა, და მარგილზედა აცვემდეს: მერმე განჰ
რისხდა ღ~თი, და მოუჵდა ზემოთ ბუსუნი, შუა შეიყარნეს, და რაცა ბარა
თიანთა ქაიხორო, და ჯავახმან ქმნეს, არცა წინა გმირთა უქმნია, ასრე
რომე ულუსსა ლაშქარსა ომითა და ჵრმლითა წარმოუვიდეს, და ცოტა ლაშ
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ქარი დაზიანდა, და თვით მორჩეს ნებითა და შეწევნითა ღ~ისათა: ამას ზედა წა
რვიდა თურქმანი ლაშქარი შერცხვენილი, და ორბეთისა ძირსა დადგენ, ეცადნეს
თათარნი, და მუდამ ბარათიანთა, და ორბეთის ძირელთა გაემარჯვის:
ამას ზედა ადგა ხალიბეგ, და სხვანი ყაენის თავადები: მივიდეს შეეხვეწნეს
ყაენსა: რა გამოჵდა წელიწადი ერთი, აშველა ლაშქარი, მოირთო ძალი, და
წარმოემართა სომხითისა, და ორბეთისა ძირზედა: მომართა ციხესა კოჟო
რისსა, მოადგა გარე, და დაუწყეს ომი, და თოფისა სროლა: აწყუდინეს შინაგ
ან სოლაღას შვილნი: იყო დიდ ხან ომი, და შეაწუხნა მეტმან თოფისა საქმე
მან, და ცოტა ციხეცა დააქციეს, ვერღარა დაუდგნეს: ამისთჴს რ~ მეშველი
აღარა ჰყვათ: ერთსა ღამესა თოვლმან უკუყარნა, და გამოვიდეს ციხით:

და ციხე დაუდგეს ცარიელი, თვით მიმართეს მთათა და სიმაგრეთა: ხ~ ვითარ
ცა განთენა, ნახეს თათართა ციხე უკაცური, შევიდეს შიგან, და კაცი არა
პოვეს, მიჰყვეს ჵელი და დააქციეს:
ვითარცა ესმა მეფესა აღება ციხისა, დაუმძიმდა რ~ მეფე შეყრილი
ნიჩბისის წყალზედა იდგეს: ამას ზედაადგეს თათარნი, და მოადგეს ტფი
ლისის ცხესა, და იყო ყოველთა დღეთა ომი, და ესროდეს თოფსა, და არა
იყო ღონე ციხისა წაღებისა, რ~ ბარათიანთაგან ჰქონდა: ეუბნებოდა მეფე
კახთა, და არა უშველეს: იმერელნი უკუდგომით იყუნეს, და არცარა მე
სხთ უშველეს: მისთვის ომი ვერ გაბედა მეფემან: ადგეს დიდსა ხანსა
ქალაქსა, და შეეწყინა ომი თათართა: ციხეს ვერა უყვესრა, მერმე
აკაზმეს ლაშქარნი, და გამოარჩივეს დარბევა ორბეთისა ძირისა: აა
რჩივეს ათას ხუთასი ისპაი კაცი, და სხვა წვრილი კაცი ლაშქრისა მრავა
ლი, და ცისკრისა ჟამსა შეუდგა ორბეთისა ძირსა დაესხნეს დაიფორაქეს,
და ამოსწყვიდეს მთისა სოფლები: იშოვეს განძი, ტყვე, ალაფი, ურიც
ხვი: ამას ზ~ა ესმა ბარათიანთა, და იგინი იყვნეს ენაგეთს, და მათთანა იყუნეს
ქაიხოსრო თურმანის ძე, და სხვა მეფისა ყმები ცოტაოდენნი:
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დავარდა ჵმა და მომართეს ასრე ვითა ვეფხთა, წამოვიდა აქეთ სულხან ბარათას
შვილი, და მისნი ძმანი: აქეთ სხვანი ბარათიანნი მოეწივნნეს უკანა, შეიბნეს
და გააქცივნნეს: მისჯარნეს ჵევსა, და ჵირჵალსა, ასრე ჵოცა დაუწყეს ვითა ქა
თამთა მართვეთა: ხ~ მოსცა ღ~თნ ძლევა ქრისტეანეთა, და დაჵო
ცეს ურიცხვი, რ~ არა იყო განცდა მკ~დრისა, სისხლისა რუ დიოდა: როცა სიკვდ
ილსა მორჩეს ჵელთა დაიპყრნეს: ერთი ასეთი თავადი დარჩა ბარათას
შვილს მერაბს რომე ყაენის კარზედა მას არა ჰსჯობდა, და მეყვისიცა იყო ყა
ენისა: ასეთი ძლევა მოსცა ღ~თნ ბარათიანთა, რ~ ერთისა ტყვისა დედაკა
ცისაგან სამი და ოთხი მუსულმანი მოიყვანებოდა ყელ დოლბანდიანი,
რ~ პირველსა ომსა ვეღარ მოესწრნეს ქაიხოსრო, ჯავახი, ქავთარ სო
ლაღა შვილი, და სხვანი დარბაისელნი, მოხვდეს უკანა მომდევარნი და ჰრჩე
ულნი ჩაღტაულად დიდნი ლაშქარნი, აქათ არცა ამათ დაუგდეს გზა:
შეიბნეს ოცი კაცი, სამასამდის ისპასა თათარსა ჵრმლითა წინა დაუდგა:
იპრიანა ღ~თნ, და მორჩეს მშვიდობით, ორჯელ და სამჯერ ცხენები დაუჭრეს,
ჩამოყრილნი ზედავე შესხდეს, ჩვენნი ქართველთა[.]განნი ერთის თურმან
ის ძის მეტი არა დაგვაკლდა, იგიცა ჯარმა გაიტანა, დიდისა ულუსისა ლა
შქრისაგან ცოტანი ჩაღთაულნი წავიდეს მაცნედ, სხვა ყველა დაიჵოცა,
და ჵელთა დარჩათ:
რა ესე ესმა ქალაქსა მდგომთა თათართა, შეშინდეს დააგდეს და უკუ
ეყარნეს ციხესა: თუმცა ბარათიანთა არა გამარჯვებოდა, ძალად ქალაქ
საც წაართმევდეს, და ქართლსაც შემოეჭიდებოდეს: ამას ზედა იპრიანა
ღ~თნ, და წყალობითა მოჰხედნა ბარათიანთა მოჭირვებასა: და მას უკანის
თათართა ძალი ვერღარა უკადრებია, და არცაღა რბევა, გატყდეს და შეშინდეს
შეწევნითა ღ~თისათა:

და ვითარცა მცირედ დღენი გადრაჰჵდეს, შ~დ ტყვეობით მოსვლისა წ~ისა
მის ხატისა, რ~ არა დაუტევა უ~ნ კვერთხი ცოდვილთა, ნაწილსა ზ~ა მართალ
1-26 სტრ., 550
თასა: ა~დ ვინმე იტყოდეს ძლიერებათა შენთა უფალო: ანუ ვინმე სასმენელ
ჰყვნეს ქებულებანი შენნი, რ~ მიავლინა ყოვლად წ~ნ დედოფალმან რისხ
ვა საშინელი სახლსა ზედა იაღუბისასა, და ნათესავსა მისსა, და ყოველსა
გვარსა მისსა, და მცირესა ჟამსა სრულიად დაემჵვნეს, და მოისპნეს, და აღო
ჵრდეს: რ~ იაღუბს უღმრთოსა ესე ვითარი სიკ~დილი ეუფლა რომლითა
ჵელითა იკადრა წ~ისა ამის ხატისა მახვილისა შეხება, მითვე ჵელთა განზავა
სასმელი მაკ~დინებელი, რეცათუ კეთილ საგონებელ უჩნდა შეცთომილსა
მსჯავრითა მით საღ~თოთა:
და შესვა მან, და მიუძღვანა მისგან დედასა თ~სსა, და ძმასა, და მიიღეს მათცა:
რ~ შესვეს რომელ არა ეგებოდა ურჩება მათგან: და ვითარცა სვეს ერთბამად
მოსწყდეს ერთსა შინა ჟამსა სიკ~დილითა სალმობიერითა: და მათთანა სხვა
ნიცა მთავარნი, და წარჩინებულნი სახლისა მათისანი მოისრნეს, რომელნიმე
მახვილითა, და სხვანი სიკ~დილითა უცნაურითა, და მიერითგან ს~დ დაემჵვა
მთავრობა მათი: უკეთუ ცოდვათა ჩვენთა სამხილებელად მიშვები
თა ღ~ისათა მოივლინნეს, და სახლი ღ~ისა, და წმიდანი სამსახურებელნი დასთ
რგუნნეს, ა~დ ყოვლად წმიდამან ღ~თისმშობელმან შეურაცხება ხატისა
არა თავსიდვა, და ესევითარი რისხვა მიუვლინა, ვ~დ ნათესავი მათი ვ~ე დღეს
აქამომდეცა არღარა სადა იპოვება:
ქკ~ს, როზ 1489: ახალციხეს თათარნი მოვიდეს: ამასავე წელიწადსა ალექსა
ნდრე* ქუთათისი აიღო, ძემან ბაგრატისმან:
ქკ~ს: როთ 1491: მიიცვალა მეუღლე ყვარყვარე ათაბაგისა ბატონი დედის
იმედი: წლისა, ნდ: სეკდემბერს, იჲ:
ქკ~ს, რპგ: 1495: ბაგრატ დაიბადა ძე ალექსანდრესი, ფებერვალს, კგ:
კახეთის მეფესა ვახტანგს, და ძმასა მისსა ბატონს ალექსანდრეს ჩხუბი
ჩამოუგდეს კახთა, და შეამდურვეს, და იყო შფოთი მათ შუა: იყო დიდხან შუ
რი მათ შუა, და ვერ შეიწყვნეს: მერმე მეფე კოსტანტინე, და კ~ზი დოროთეოს
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შუა ჩამოუვიდნენ, და შეიწყვნენ მეფე კახეთისა ვახტანგ, და ძმა მათი ბატონი
ალექსანდრე:
ქკ~ს, რპჲ 1500: ამასავე ქ~კნსა დიდი ბატონი ყუარყუარე მიიცვალა, წლისა, პბ:
ივნისს, ა:ქკ~ს, რჟ 1502, ათაბაგი ბატონი ქაიხოსრო მიიცვალა წლისა, ნგ:
მაისს, ვ: ქკ~სა რჟა 1501: მეფე კოსტანტინე მიიცვალა, და დაჯდა მის წილ
ძე მისი დავით: და ბარათას შვილის დავითის ქალი დედოფალი ნესტანდარ
ეჯან: ქკ~ს, რჟგ 1503 დიდისა მონასტრისა გენათისა წინამძღვარი მანასე მი
იცვალა. ქკ~ს, რჟზ 1507, აიღო გორი ალექსანდრე ძემან ბაგრატისმან, თვე
სა აგვისტოსა, ვ:
ამასვე წელსა, ქუთათისს თათარნი მოვიდნეს, და დაწვეს დიდი მონასტერი გენ
ათისა შიგნით და გარეთ, და ქუთათისი, და საყდარი, და სხვანი ეკლესიანი:

და სხვანი ციხე ვერა აიღეს, და აურაცხელნი ტყვენი წარასხეს ქრისტეანენი,
თვე იყო ნოენბერი: კგ: ქკ~ს, რჟგ, რჟჲ-1510, მარტს, იბ: მიიცვალა დედოფალი
თამარ: აპრილს ამასვე წელსა მეფეთ მეფე ალექსანდე მიიცვალა:
ამასვე წელსა დაჯდა მეფედ იმერეთს, ძე მისი ბაგრატ:
ამასვე წელსა იქმნა ბრძოლა ძლიერი, ქართლის მეფეს დავითსა, და ბაგრა
ტს შუა: ამისთვის ბევრის ტყვენვისაგან და რბევისა ძალი ქართლისა შემ
ცირებულიყო: აღეღო და დაეჭირა გორი ალექსანდრეს მამასა ბაგრატი
სასა: ამას ზედა მოეჵმარნენ ქართლის მეფეს დავითს, კახეთის მეფე ვახტ
ანგ, და ათაბაგი მზე ჭაბუკ: დავით მეფე ვეღარ მოესწრა, მოხისს შეება ბაგ
რატ ვახტანგსა, და მზეჭაბუკს: და გაემარჯვა თვესა, ივნისს, გ:
ამასვე წელსა მიიცვალა, ბატონი დედოფალი ელენე, დედა ალექსან
დრესი, ნოემბერს, გ:
ამასავე წელიწადსა აღესრულა კახთა მეფე ვახტანგ, და დაჯდა მის წილ კა
ხეთს ძმა მისი ალექსანდრე: ესე ალექსანდრე იყო კაცი კეთილი, და ღ~ისმო
ყვარე, დიდად შემწე წ~თა ეკლესიათა, შემამკობელი ხატთა და ჯვართა, ამან
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ალექსანდრე და დედამა მათმან ბაგრატიონმა დედოფალმან ნესტანდარეჯან,
დაქცეული და დაძველებული აღუშენა ალავერდსა სამჵრენი და გუმბათ
ნი, და დაახატვინა, და შეამკო ჯვარითა და ხატითა, წიგნითა და ეკლესიის შესა
მკობელითა: და შ~დ ამისა ყოველნივე საეპისკოპოსო ეკლესიანი კახეთისანი შე
ამკვნა: და შესწირნა ყოველნივე საეკლესიო სამკაულნი, და ესვა ძენი ორნი,
უხუცესსა ეწოდა გიორგი, და უმრწემესსა ეწოდა დიმიტრი:
ამა გიორგიმ დაიწყო ბრძოლა ქართლსა ზედა, რ~ დაპყრობა უნდოდა ქართ
ლისა: ხ~ მამამისი ალექსანდრე, და ძმა მისი დიმიტრი ევედრებოდეს, რ~ ძმა
ნი არიან და არა ჯერარს შენგან ცილობა და დაპყრობა ქართლისა: კმა არს
შენთჴს კახეთიცა, და არ მისცეს თავი ჵელთა, და გარდაუდგნენ წინა საფურ
ცლეს: ამას ზედა აღივსო შურითა გ~ი, და ღალატით მოკლა მამა თ~სი ალექ
სანდრე, და დამარხეს კახთა და მეფეთა, სასაფლაოსა ალავერდს შ~ა, შიგნით
საყდარსა უკანა ეკვდერსა შ~ა: და მერმე შეიპყრა ძმა თჴსი დიმიტრი, და და
სთხარა თვალები:
მაშინ იყო, ქკ~ნი, რჟთ 1511, და მერმე ცოლითა და შვილით გამოაგდო დიმიტრი, და
მო
ვიდა მცხეთას, და სვეტს ცხოველს შემოეხვეწა, და იყო რავდენიმე ხანი:
ამის მოქმედებისათჴს, ავ გიორგი უწოდეს: ხოლო რა~ჟს მოკლა გიორგიმ მა
მა თჴსი ალექსანდრე, მაშინ თჴთ დაიპყრა კახეთი: და მეფობდა ქართლსა
ზედა მეფე დავით, კაცი მშვიდობის მყოფელი, და სათნო ღ~ისა:
ხოლო მეფესა დავითს ჰყვანდა ძმა გიორგი, ბაგრატ, და ალექსანდრე, და
მელქისედეკ მონაზონი: და მას ჟამსა იჯდა კ~ზი დორეთეოს: ხ~ აღიღო შუ
რი მახვილითა ავ გიორგიმ მეფესა დავითს ზედა, და ქმნა მრავლი ბ~რტი
საქართველოსა ზ~ა: ხ~ ეკრძალებოდა სისხლსა ავ გიორგისასა მეფე დავით,
და სპანი მისნი ყოველნივე: და ამას ზ~ა უფროსღა განლაღნა ავგიორგი, და უ

ჵდებოდა საქართველოსა, და მრავალგზის იავარ ჰყო საქართველო, და უფ
როსღა ზემო ქართლი მრავალგზის წარმოსტყვენა, ვიდრე იმერეთის საზ
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ღვრამდე, და თჴთ მეფე დავით შეწყვდეულიყო ციხესა შინა ატენისასა, და ჰბრ
ძოდა მრავალდღე, და ვერა წაუღო ციხე იგი ატენისა, და წარვიდა სახედ თვისად, და
წარიღო ნატყვენავი მრავალი:
მაშინ ეზრახეს უმრწემესნი ძმანი მისნი მეფესა დავითს, ვ~დ ამიერითგან
ვერღარა შემძლებელვართ დათმენად ბოროტისა მის კაცისა მიერ: რ~ კა
ხეთიცა ვიდრე აქამომდე მამათა ჩვენთა ეპყრათ: და კ~დ კახეთი საბრძანებელ
სა სახლისა ჩვენისასა დამონებულიყვნეს: და აწ ესრეთ აღზვავნეს ჩვენ ზედა
ვიდრეღა საქართველოსაცა ზედა უფლებულარს, და ჰნებავს ს~დ მიმ
ძლავრებად თვისად, და აწ ჩვენცა აღვსდგეთ მათზედა და ვბრძოდეთ მათ,
ა~დ მეფემან დავით არა ინება: რ~ მსგავსად სეხნად სახელისა მისისა დავითი
სებრ მშვიდიყო, და არა შურისმეძიებელ, ვითარ იგი საულისთვის მშვიდ იყო:
ხ~ ვინათგან არა უსმინა, მაშინ ჰსთხოვა უმრწემესმან ძმამან მისმან ბაგრატ
მეფესა დავითს მუხრანი საუფლისწულოდ, და დროშა, და დარაჯად გამოით
ხოვა ერისთავი ქსნისა, და ჵეობა არაგვისა:
ხოლო მეფემან დავით მისცა, და ესრეთ წარმოემართა, და მოვიდა მუხრანს ცი
ხე მტვერისა, რომელარს ციხისძირისთავსა, და დადგა მუნ:
ჰსცნარა ესე ავ გიორგიმ, შემოიკრიბნა სპანი თ~სნი რაოდენ ძალედვა, და წარ
მოემართა, მოვიდა და მოადგა გარე ციხესა მას მტვერისასა, და ადგა სამსა თვე
სა, და ვერ უძლო აღებად: მაშინ ავ გიორგიმ მიუძღვნა ღვინო ერთითა სა
ღვინითა, და მიუმცნო ესრეთ ბაგრატს, ვინათგან ესოდენი ჟამი არს ციხესა
მაგას შ~ა შეწყდეულხარ, და არაჯერარს ძისა მეფისა შეჭირვებაი უღვი
ნობითა: და შეიძღვენ ღვინო ესე, და ჰსუ ამისგან ნუგეშინისსაცემელად შენ
და, რამეთუ პური და ღვინო ახარებს გულსა კაცისასაო: და ვ~ა მიართვეს ბაგრა
ტს სიტყვა ესე, და ღვინოცა იგი, მაშინ აქვნდა ციხესა მას შინა ორაგუ
ლი ახალი, და ღვინისა მის წილ წარმოსცა ორაგული იგი მეტყველმან ეს
რეთ: ეგეოდენი ჟამი არს ვინათგან მდგომარე ხარ პირსა ზედა ქსნისასა, და
1-26 სტრ., 554
არა მოგსვლიან ორაგული: და ესრეთ სიმტკიცით არს ცხოვრება ჩვენი, აწ
მიირთვი ესე, და ამით საცნაურარს რომელ ვერ ძალგიძს აღება ციხისა ამის:
ხოლო მიართვესრა ავ გიორგის ორაგული იგი, მაშინ ჰსცნა სიმრავლე საზ
რდელთა, და სიმტკიცე ციხისა მის, და შეუწუხდეს სპანიცა: მაშინ აღიყარა
და წარვიდა სახლად თვისად, და მუნ დაყვნა მცირედ: და შ~დ მცირედისა ხა
ნისა წარმოვიდა ზემო ქართლად, და წარმოსტყვენა იგი ძლიერად, და წარ
მოიღო იავარი მრავალი, და წარმოვიდა უშიშად: ჰსცნარა ესე ბაგრატ მპყრო
ბელმან მუხრანისამან, შემოიკრიბნა მცირენი სპანი თჴსნი, და დაუმზირ
და ჵევსა მას, რომელ არს ძალისა, და ჭაპურს შუა:
ხოლო რომელნიმე სპანი ავ გიორგისა, წინათკენ წარმოსრულიყვნეს

ნაშოვრითა: ხ~ ავ გიორგი უკანითკერძო წარმოემართა ნადირობითა
და შექცევითა, და ვ~ა მოიწია მუნ სადა ბაგრატ მზირად განწყობილიყო, მა
შინ მიეტევნეს გულითა სრულითა, და მსწრაფლ დაემჵვა სილაღე და
ამპარტავნება მისი: ძალისს შეიბნეს, და შეიპყრა თვით ბაგრატ, და შეი
ხსნა სარტყელი, და შეუკრა მჵარნი: ხ~ იყო ავ გიორგი ენითა ბრგვნილ:
ჰრქვა ავ გიორგიმ ბაგრატს: ვის ეკადრება, შეპყრობა და შეკვრა მჵრი
სა: და ჰრქვა 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: ხ~ ავ გიორგისთანაცა მყოფნი, რომელნიმე კახნიცა შეიპყ
რნეს, და სხვანი ლტოლვილნი შეიქცეს, და წარმოართვეს ნატყუენავი, რო
მელი წარმოეღოთ მათცა მრავალი: და წარიყუანეს შეპყრობილი ავ
გიორგი, და პატიმარ ჰყო ციხესა მას შინა მტვერისასა: ქკ~სა, სა 1513:
×~ეს აქეთ, ჩფიდ:
ხოლო ბაგრატ მიუმცნო საქმე ესე ძმასა თ~სსა მეფესა დავითს, და განი
ხარა სიხარულითა დიდითა, და შ~დ მცირედისა ჟამისა მოაშთვეს ავ გ~ი
ციხესა მას შინა, და მოკვდა: ხ~ ჰსცნარა სიკვდილი მისი მეფემან
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დავით, მაშინ აღიღეს გვამი მისი, და წარიღეს მცხეთას ეკლესიასა მთავ
არანგელოსისასა ჩრდილოეთით კერძო, და მას შ~ა დამარხეს, და აღასრულ
ეს წესი დაფლვისა, და კეთილად მოურნე ექმნეს ვითარცა ჯერარს მი
ცვალებულთათვის: ხ~ დაშთა ავ გიორგის ძე ერთი, და ეწოდა სახელი ყრმასა მას
სახელად ლევან: ამისა შ~დ განილაშქრა მეფემან დავით კახეთსა ზედა,
და დაიპყრა ს~დ კახეთი, და მტკიცედ ეპყრა იგი ჟამსა რაოდენსამე:
ხოლო მეფე დავით განაგებდა კეთილად ქართლსა და კახეთსა, და იყო ყრმა
იგი ლევან დედითურთ სახლსა შინა ჩოლოყას შვილის გარსევანისასა, რ~
იყო მეყვისი დედა იგი ლევანისა ჩოლოყას შვილის გარსევანისა, რომელი
იყო სახლთუხუცესი კახიბატონისა: მაშინ აუწყეს მეფესა დავითს ყრმი
სა მისთვის ლევანისა, რამეთუ აღორძინებულარს კახეთსა შ~ა, და წარავლინა ძმა
თჴსი ბაგრატ, და ერისთვი ქსნისა, და ამილახორი რათამცა მოიძიონ ყრმა
იგი თუ სადაარს: მაშინ იწყეს ძიება მკვიდრთა მათ კახეთისა სახლსა შ~ა
დიდთა და მცირეთასა, და განავლინეს ბრძანება, და შემოიფიცეს ყოველნივე
რათამცა გამოაცხადონ ყრმისა მისთჴს თუ სადა არს, და ესრეთ მოვლეს
რომელნიმე კახეთისა კერძონი: მაშინ წარიყვანეს ლევან მოსკოვისა კნიაზ
თანა, და დედა მისი დედოფალი ელენე აღიყვანეს ციხესა მაღრანისასა, და გა
ნამაგრეს ციხე იგი, და მერმე მივიდეს ბაგრატ, და ერისთავი ქსნისა, და ამი
ლახორი, სახლსა ჩოლოყასშვილის გარსევანისასა, და მას ღამესა კეთილად
უმანსპინძლა, და დღესა მეორესა დაუმტკიცა ფიცით გარსევან, ვ~დ არა
არს სახლსა ჩემსა, და რომელიცა იხილეთ თვალითა თქვენითა, სხვა არა
ვინარს სახლსა შ~ა ჩემსა: ხ~ იყო რაოდენიმე ხანი, კ~დ მოვიდა ლევან სპი
თურთ რუსით, და შთამოვიდა კახეთს, და შევიდა ციხესა მას შ~ა ოჩონისა
სა, რომელ არს თავსა ივრისასა: მაშინ კახნი ყოველნივე მივიდეს მივისთანა

და შეჰფიცეს, და მიერთნეს ლევანს წარმო იყვანეს, და გაიბატონეს, და დაი
პყრა კახეთი ლევან: ხ~ ჰსცნარა საქმე ესე მეფემან დავით,
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შემოიყარა სპანი თვისნი, და წარემართა კახეთსა ზედა. გადავლო გომბო
რი, და შთავიდა კახეთად: მაშინ კ~დ იპყრა კახეთი, და შემოეყარნეს კახნი
ყოველნივე: ხ~ ლევან ივლტოდა, წარვიდა და შევიდა ცი
ხესა მას შინა, რომელ არს თავსა მაღრანისასა, რ~ დადგა მეფე დავით, და მოი
ცვა გარემონი ციხისა მის, და ბრძოლაუყო ძლიერად:
ამას ჟამსა შინა მივიდეს ურიცხვნი სპანი ოსმალთანი, და მოაოჵრეს ს~დ
სამცხე, და ვერა აღუდგეს მესხნი წინა: წარმოვიდეს მუნითგან, და მოვიდეს
ქართლს, და ვერავინ აღუდგა წინა, რ~ ქართველნი კახეთსავე იყუნეს ლაშქრ
ად: და ვითარცა ესმა მეფესა დავითს მოსვლა იგი ოსმალთა: ჯერეთ არა გა
მოაცხადა, ამისთჴს რომე ძლიერად შეეჭირვებინა ციხესა მყოფნი, და მცი
რედსა ხანთა შ~ა ეგულებოდა აღება ციხისა მის: და წარავლინა მოციქულნი მე
ფემან დავით: ამილახორი, და მთავარეპისკოპოსი, და სთხოვა ციხე: მაშინ ფ~დ შე
ჭირვებულიყუნეს ციხესა შინა მყოფნი, და ვერ ძალედვათ გამაგრება ცი
ხისა მის: და რა ესმა საქმე ესე დედასა ლევანისსა მისვლა ამილახორისა, და
მთავარეპისკოპოსისა,და აღარა ჰქონდათ ღონე ციხის მიცემისაგან კიდე:
და რა შევიდა მთავარ ეპისკოპოსი, და ამილახორი ხილვად დედისა ლევანისა,
მაშინ აღდგა დედა იგი ლევანისა, და მიეგება შემთხვევად მთავარ ეპის
კოპოსსა: და რა მივიდა, ჰრქვა მთავარ ეპისკოპოსმან იდუმალ, მაგრა იყა
ვით, რ~ ღამესა ამას უკუვეყრებით ციხესა ამას, და წარვალთ ქართლს:
მაშინ წარვიდა დედა იგი ლევანისა სიხარულით, და აუწყა საქმე მეციხო
ვანთა მათ, და განამტკიცნა იგინი:
ხოლო დღესა მეორესა სთხოვეს ციხე, და მათ დიდად უარჰყვეს მიცემა ციხი
სა, და შემოუთვალნეს სიტყუანი მაგარნი: მაშინ წარმოვიდეს მოციქულნი
იგი, და აუწყეს მეფესა მას დავითს: ხ~ მსწრაფლ აიყარა მეფე დავით, და წა
რმოვიდა ბრძოლად ურუმთა მოიწია ზემო ქართლს, მაშინ ეწყვნეს ძლიერ
ად ოსმალთა, და ძალითა მრავალმოწყალისა ღ~ისათა მიეცა განმარჯვება
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ქართველთა, და მოსწყვიდნეს მრავალნი ოსმალთაგანნი, და სხვანი შეიპყრეს და
ტყვ ჰყვეს, და წარმოართვეს ალაფი, და ნაშოვარი მათი, და სხვანი რომელნიმე ლტო
ლვილნი წარვიდეს სახიდ თვისად: მაშინ რაჟ~ს წარმოვიდა მეფე დავით, კ~დ დაიპყ
რა ლევან კახეთი, და შემოეყარნეს კახნიცა სრულიად, და იყო მაშინ ლევან
წლისა შვიდისა: ხ~ რაჟ~ს ესმა მეფესა დავითს პყრობა კახეთისა, მაშინ შეიყარა
სპანი, და წარვიდა კ~დ კახეთსა ზედა: მივიდა საგარეჯოს, და შემოეყარნეს გა
რესჯელნი, და მასა აქათი კახნი ყოველნივე: მაშინ ლევან იდგა ქისიყსა, და ახლ
დეს რომელნიმე კახნი, მივიდა მეფე დავითცა ქისიყსა, და ეწყვნეს ურ
თიერთარს: და ჰსძლო სამართალმან ლევანისმან, რ~ ესრეთ მოწყალე არს
ღ~თი ქვრივთა და ობოლთათჴს, და მცირითა სპითა განემარჯვა ლევანს
მეფესა დავითს ზედა, და მეოტიქმნა, და წარმოვიდა ქართლს:

მაშინ ლევან მტკიცედ იპყრა კახეთი, და შ~დ მცირედისა დაემზახა ლე
ვან მპყრობელი კახეთისა გურიელსა, და მოიყვანა ასული გურიელი
სა ცოლად: და ეწოდა თინათინ: და ამან გურიელის ასულმან თინათინ
ჟ~ა სიყრმისა თჴსისასა, იხილა ჩვენებასა შ~ა ესრეთ რომე, მიჰყვანდათ ი
გი სძლად, კაცსა ვისმე მთავართაგანსა, და გზასა ერთსა დაისადგურეს,
დღესა ერთსა: და მას ადგილსა რომელსა მდგომარე იყუნეს, იხილა მუნ
შინდი ერთი მდგომარე: და იყო შინდი იგი თეთრი:
და აუწყებდა ვინმე კაცი სამღუდელოთაგანი რათამცა აღუშენოს მონას
ტერი დედასა ღ~ისასა, ადგილსა მას სადა იდგა შინდი იგი თეთრი, და ესრ
ეთ იხილა ჩვენება იგი: ხ~ რაჟამს ჰსთხოვა ლევან მპ
ყრობელმან კახეთისამან გურიელსა ასული იგი მისი თინათინ ცოლად, მა
შინ მოსცა გურიელმა, და წარმოიყუანეს კახეთს, მაშინ მიიწივნეს იგი
ნი შუა მთას, და მუნ განისვენეს მას დღესა:
ხოლო მიმოიხედვიდა ასული იგი გურიელისა თინათინ, და იხილა მუნ შუა
მთას შინდი იგი თეთრი, რ~ლი პირველ ეხილვა ჩვენებასა შ~ა, და მოეხსენა
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ჩვენება იგი, და შინდი რომელი მდგომარე იყო ნიშად ეკლესიისა მის მომასწავებე
ლად, მაშინ გულისჵმაჰყო, და სარწმუნო იქმნა განგებულებასა მას ზედა:
ხოლო რაჟ~ს იქორწინა შ~დ მცირედისა ჟამისა იწყო შენებად შუა მთას მო
ნასტერსა დედისა ღ~თისასა, რ~ ფრიადი მოსწრაფება აჩვენა, და ჟამსა რაოდენ
თამე შინა აღაშენა იგი შეასრულა, და შეამკო ყოვლისავე სამონასტროსა წე
სითა და სამკაულითა. და შესწირნა აგარაკნი და დაბანი, და დაადგინა მას
ზედა მოძღვართ მოძღვარი, და იგი შემზადა სამარხოდ თვისად:
ხოლო ჰშვა ამან გურიელის ასულმა თინათინ, ძენი ორნი, სახელი ერთისა მის
ალექსანდრე, და მეორისა მის ვახტანგ: და ამის შემდგომად მიიცვალა გურიე
ლის ასული თინათინ, და დაუტევა, ანდ~რძი, რათა არა დამარხონ გვამი მისი
ქმრისა მისისა ლევანისათანა, ა~დ დაემარხოს იგი შუა მთას თჴსსა აღშენე
ბულსა მონასტერსა, და ჰყვეს ეგრე: და ამისთჴს რა დაემარხა ქმრისა
თჴსისათანა, რ~ ლევან იყო სიძვისა, და მრუშების მოყუარე: და კ~დ ისვა ლევან
ცოლი სხვა, ასული შამხლისა, რომელსა ეწოდა შამხალსა მას, სახელად
ყარა მუსალ: და კ~დ მიეცა შამხლისათანა ასულისა, ძენი სამნი, გიორგი,
ელიმირზონ, და ქაიხოსრო:
ხოლო მეფე ქართლისა დავით მეფობდა კეთილად მშვიდობით:
ქკ~ს, სვ 1418: აღიძრა ყაენი, და წარმოვიდა ულუსითა საქართველოსა საქრის
ტეანოსა, ხატთა, და ჯვართა ყველასა ატყვევებდეს: პატრონმან მეფემან
დავით თჴსი შჴლი რამაზ გაგზავნა, და ყაინს წინა მიაგება, და დაიჵსნა საქ
რისტიანო, და დაჰყო რაოდენიმე ხანი, და მერმე დღითა აღსავსემა აღირ
ჩია კეთილი ნაწილი, და იქმნა მონაზონ, და უწოდეს სახელად დამიანე:
და ესხნეს ძენი სამნი: ლუარსაბ, დიმიტრი, და რამაზ:
ქკ~ს რ სზ 1419, მიიცვალა დიდისა მონასტრისა გენათისა მოძღვართ მოძღვარი,
ილარიონ პატრონი: თთვესსა მაისსა, ვ: და გორის ჯვარით, აქა გელათს მო

ასვენეს:
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ამასავე ქკ~სა, მიიცვალა, მეფის ბაგრატის შვილი, მუცლის ტკივილითა, და
იყო მეფე დავით ყოფილი დამიანე სინანულსა და ვედრებასა ღ~ისასა, რამეთუ
აღეშენა
სენაკი მცხეთას, და იყოფებოდა სიმართლით: ქკ~ნი იყო, სიდ:
ჟამსა ამას ჯდა კ~ზი მელქისედეკ, ძმა მეფის დავითისა:
ქკ~ს, სიდ 1526, მისცეს ბაგრატს ქართლი, მეფესა იმერეთისასა, არადათის
წყალს გამოღმა, ალი, სურამი, და ახალდაბა:
ამასავე წელსა მიიცვალა, მეფე დავით ტფილისის ქალაქს, და დამარხეს
მცხეთას: ამასავე წელსა იქორწინა ძემან მისმან ლუარსაბ, და შეი
რთო ცოლად მეფის ბაგრატის ასული თამარ, მარტს, კე:
და მეფობდა ლუარსაბ, ძალითა და შეწევნითა ბაგრატისათა: და იყო
ყაენად შაჰისმაილ, მეოთხე შვილის შვილი იყო შიხისა მის, რომელი გამო
ჩნდა პირველ არადაველს, და დაიპყრა შაჰისმაილ სამკჴდრო თვისი არდა
ველი, და მუნითგან იწყო ბრძოლად სპარსეთისა, და დაიპყრა სპარსეთი:
ქკ~ს სივ 1528, მიიცვალა იმერელი, ბატონის შვილის ვახტანგის ცოლი, კახთა
მეფის ასული ხვარამზე: ქკ~ს, სიზ, მიიცვლა ქუთათელი გერასი
მე, იანვრს, ი:
ამასვე წელიწადსა დაჯდა მათი ძმისწული სვიმონ: და წარვიდა და ეკურ
თხა საყდარსა ბიჭვინტისასა: ამასვე ქკ~სა, მეფეთ მეფემან ბაგრატ
განჰყო ლიხთიმერი სამ საეპისკოპოსოდ: ბრძანებითა აფხაზეთისა,
კ~ზისა აბაშიძისათა: ინება ღვთივ გვირგვინოსანმან მეფემან მეფე
თამან ბაგრატ, და დედოფალთ დედოფალმან ელენე: Èიდისა, და ცათა
მობაძავისა, საყდრისა, ახლისა იეროსალიმისა, გენათისა ეპისკოპოსისა მე
ლქისედეკისა საყვარლის ძესა, საუკონოდ არს ჵსენება მათი:
ამასვე დროსა, იმავე პატრონმა გააჩინა ხონელ ეპისკოპოსად: mჩხეტის
ძე მანოელ: მისვე აფხაზეთისა კ~ზისა ჵელითა, საყდართა შიგან ბიჭვინტი
სათა: ქკ~ნი იყო, სიზ 1529: წარვიდა აფხაზეთს საკ~ხებელად: ივნისს, კ: და
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მოვედით ივლისს, კ.
ამასვე ჟამსა მონაზონ იქმნა გიორგი ძმა დავით მეფისა, და უწოდეს სახელად გე
რასიმე: და ბაგრატცა ძმა მეფის დავითისა, და გიორგისა, რომელი უფლებდა მუ
ხრანს, იგიცა მონაზონიქმნა, და უწოდეს სახად ბარნაბე: ხ~ რაჟ~ს მონაზონ
იქმნა ბაგრატ მპყრობელი მუხრანისა, და ესხნეს მას ძენი ოთხნი, ერეკ
ლე, არჩილ, და აშოთან, და ვახტანგ: მაშინ მტკიცედ ეპყრა ქართლი მეფესა
ლუარსაბს: ხოლო კ~ზი მელქისედეკ პირველვე განძებულიყო, და იდგა მონასტერ
სა არმაზისასა, და იყო კ~ზად გერმანე: და ტფილელად დომენტი: და მროვლ
ად გედეონ:
ქკ~ს, სით 1531: ივლის, ია, მიიცვალა მჵეცის ძე სარგის:
ხოლო ოდეს დაიპყრა ქვეყანა სპარსეთისა შაჰისმეილ, მაშინ წარმოემართა,

და განიგულა დაპყრობა საქართველოსა, მოვიდა ძალითა დიდითა, და სპითა
ურიცხვითა, და დაიბანაკა აღჯაყალს: მაშინ ჰსცნარა მეფემან ლუარ
საბ, შემოიყარა სპანი თჴსნი, და დადგა ტფილისს, განამაგრა ციხე ქლაქი:
ხოლო შაჰისმაილ წარმოგზავნა ამირ სპასალარი ყარაფირი სპითა ურიცხვი
თა, კ~დ შემდგომად მცირედისა წარმოგზავნა მისკარბაში ელიასბეგ სპითა ურიცხვი
თა: და შემდგომად მათსა თვითცა წარმოვიდა: მაშინ წარვიდა მეფე ლუარსაბ,
და მივიდა ღელესა მას თელეთისასა, და მუნ განაწყო სპა თჴსი, და რაჟ~ს მოვიდა
ყარაფირი ამირ სპასალარი, და ეწყვნენ ურთიერთარს, და იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი, და მჵნედ იბრძოდეს სპანი ქართველთანი ვ~ა ლომნი, და მოსწყვიდნეს უ
რიცხვნი თათარნი, მიდრკეს იგინი, და ოტებულნი ივლტოდეს ვ~ა ჯოგი
კანჯრისა ლომთაგან დანქრებული, მაშინ შეემთხვია წინათ კერძო მიშკა
რბაში ელიასბეგ, ოტებულთა მათ ყიზილბაშთა: და კ~დ უკმოაქცივნნა ლტო
ლვილნიცა იგი, და თ~სითა სპითა წინა განეწყვნეს ქართველთა: კ~დ შეი
ქმნა ბრძოლა ძლიერი უძლიერესი პირველისა, და ძალითა ღ~ისათა: კ~დ
მძლე ექმნნეს ქართველნი, და მოსრნეს უმრავლესი პირველისა ომისა,
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და იოტნეს იგინი, და მიჰყვნენ უკანა მათსა ქართველნი, ჰსრვიდეს და ამოსწ
ყვიდნეს მრავალნი, და აღმოვიდა შაჰისმაელცა ყოვლითავე ძალითა თჴსითა
და სპითა უმრავლესითა. ესრეთ მოიწია მთასა თელეთისასა, რომელ არს
კერძოთა ტაბაჵმელისათა, გარდმოჰხედნა შაჰისმეილ, და იჵილნა სპანი თ~ს
ნი ძლიერად ოტებულნი, და მიმოდანქრეულნი, და უმრავლესნი დაჵოცი
ლნი, და უკანა მათსა ქართველნი ფიცხლად მდევნელნი, და განლაღებულ
ნი მათზედა: ამას ზედა შეწუხნა შაჰისმაილ, და შემოუტივეს შაჰისმაილ
სპათა მისთა ყარაყოინლუთა:
მაშინ დაშთეს ქართველნი წინათ კერძო, და უკანა მათსა შაჰისმაილ, და
სპანი მისნი, რ~ ომისაგან ფ~დ მაშვრალთა ქართველთა რაცოდენ ძალედ
ვათ ძლიერად ბრძოლაუყვეს, და განაგრძობასა შ~ა ომისასა იძლივნნეს
სპანი ქართველთანი: მაშინ ივლტოდა მეფე ლუარსაბ, და მივიდა
ზემო ქართლს, და კ~დ ენება შეკრება სპათა, და ბრძოლა, ა~დ ვერღარა ეძ
ლო ადრე შეყრა, რ~ დაიფანტნეს ქართველნი:
და წარმოვიდა შაჰისმეილ, და გარე მოადგა ციხესა ტფილისისასა, და ბრძოლა
უყო ძლიერად მაშინ აღუთქვეს ნიჭი დიდი ციხის თავსა მას ტფილისისა
სა, და ესრეთ მოინდო ციხისთავი იგი, და მისცა ციხე: და დაიპყრა ციხეცა, და
ქალაქი, და ქმნა მრავალი ბოროტი: შემუსრნა წმიდანი ეკლესიანი, და
შეაგინნეს სიწმიდენი, და მრავალნი ხატნი და ჯვარნი წარყვნეს: და თვით
შემუსრა ჵელითა თჴსითა, მრავალ სასწაულმოქმედი სიონთა ღ~ის მშო
ბელი, და განსძარცვა მრავალფერი სამკაული, ქართველთა მეფეთაგან
სასოებით შემკული, ამან უღმრთომან მიჰყო წარმდებად ბილწი ჵელი
თჴსი და შემუსრა ყოვლად ნათლიერისა მის ხატისა, უფასონი იგი
თვალნი და მარგარიტნი თჴთ წარიღო, და წმიდა იგი ფიცარი განაშიშვლა
მძლავრმან უსჯულომან შაჰისმეილ, და დასდვა თავსა ზედა განსავალსა

მას ჵიდისასა, რომელარს ციხესა შინა ტფილისისასა, და შეიპყრეს მრავალნი
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ქრისტეანენი, და მიჰკრიბეს ჵიდსა მას ზედა, და მძლავრებით აიძულებდეს
ფერჵითა დათრგუნვად ხატსა მას წმიდასა:
რომელთამე ქრისტეანეთა ფრიად უარ ჰყვეს განსვლა ჵიდსა მას ზედა, და და
თრგუნვად ხატსა მას წმიდისა დედოფლისა ჩვენისასა, და მრავალთა აღი
რჩიეს სიკვდილი, და არა დათრგუნეს ხატი, და წარეკუეთნეს წმიდანი, და ყო
ვლდ ქებულნი თავნი მათნი, და აწ იმოთხვენ ყვავილთა მათ შინა დაუჭნო
ბელთა, წმიდათა ორმეოცთა მოწამეთათანა: ხ~ რომელნიმე ქრისტიანეთაგან
ნი მომედგრდეს უძლურებითა ჵორცთათა, და დაკლებულიქმნნეს სასუ
ფეველისაგან, რ~ ვერარა ივაჭრეს, და განვიდეს კრებისაგან ცალიერი:
ხოლო ოდეს აღასრულა ყოველივე სიბოროტე თჴსი მძლავრმან უსჯუ
ლომან შაჰისმეილ, მაშინ გარდაუტევეს წმიდა იგი ხატი, და ყოვლად უხ
რწნელისა დედოფლისა ჩვენისა ღ~ის მშობელისა მდინარესა მას შ~ა მტკვარ
სა, და წარიღო ხატი იგი წყალმან მან, და განვიდა ქვემოთკერძო წიაღმდინა
რისა მის: ეჰა საკვირველებაჳ ესე, და სასწაული ხატისა მის, რ~ არავე განე
შორა ტაძარსა თჴსსა, ა~დ იყო რაჳმე წიაღ მდინარისა მის ხე ტირიფისა მდგომ
არე, და ძირსა ზედა მისსა მიყრდნობილი წაღმართ სვენებული, იხილა
ვინმე მწყემსმან მიმავალმან კახეთად, და განსავალსა წყლისასა, აღიღო
და განიხარა ფ~დ, და თაყვანისცა მწყემსმან მან: აღიღო და მიართვა
მპყრობელსა მას კახეთისასა ბატონს ლევანს, და მხიარულიქმნა დიდად:
და მიანიჭა მწყემსსა მას წყალობა მრავალი: და იწყო მეორედ შემკობად
ხატისა მის, და რაცოდენ ძალედვა აჩვენა მოსწრაფება დიდი, და ესრეთ
შეამკო, ვ~ა აწ იხილვების სიონისა ღ~თისმშობელი: და კ~დ ზედა წერილ
არს ხატსა მას ზედა ცხოვრება კახეთის მპყრობელის ლევანისა: ხ~ ო
დეს განასრულა ხატი, წარმოგზავნა ხატი იგი პატივითა დიდითა სიონსა
შინა, და არს მიერითგან ვიდრე აქამომდე ზე აღმკულ ლევანის მიერ:
ხოლო აღაშენა შაჰისმაილ მეჩითი ჰსჯულისა თჴსისა ყურესა მას ჵიდისა
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სა, და შეაყენნა მცველნი თჴსნი, და განამაგრა ციხე, და წარვიდა: და ამას შინა
შემოიკრიბნა სპანი თჴსნი მეფემან ლუარსაბ, და წარმოემართა შაჰისმაელსა
ზედა, და ეგულვა კ~დ ბრძოლა მისი, და რა~ჟს ჰსცნა აღება ციხისა მის, და შე
ქცევა შაჰისმაელისა, დაუმძიმდა ფ~დ, მაშინ კ~დ იპყრა ქართლი მეფემან,
და ამასავე ჟამსა შინა ეწია რისხვა ღ~ისა ულხინებელი შაჰისმეილს, და ბორო
ტი იგი ბოროტად წარწყმდა, და დაჯდა მის წილად ძე მისი შაჰთამაზ:
ხოლო შაჰისმაილიყო კაცი მზაკვარი, და ამან გამოაჩინა სჯული ბიასი, და იწყო
ძაგებად, და გინებად ჰსჯულისა ოსმალთასა, და განთქმულ ჰყო სახელი ალი
ასი, და უწოდა თავსა თ~სსა ძედ ალიასა, და მიერითგან ირწმუნეს ყიზ
ილბაშთა მედ იმამისა, და ვ~ე აქამომდე ჰსწამსთ, და უპყრიეს მტკიცედ:
ხ~ გამდიდრდა შაჰთამას უფროს მამისა თჴსისა, და დაიპყრა მრავა
ლი ქვეყანა უცხოთა, რომელი არა ეპყრა მამასა მისსა:

ხოლო მეფემან ლუარსაბ დაიპყრა ტფილისი, და აღიღო ციხე ტფილისისა
და გაამაგრა: მაშინ შაჰთამაზ იდგა ყარაბაღს, და ესმა აღება ტფილისი
სა ციხისა, შემოიკრიბა სიმრავლე სპათა რჩეულთა, და ესე იდუმალ
წარმოემართა ტფილისსა ზედა: და ამას ჟ~ა შინა მიიცვალა ტფილისს ძე
მეფის ლუარსაბისი ყრმა მცირე: და წარიღეს ყრმა იგი მცირე მცხეთ
ას სამარხოსა თ~სსა, და წარჰყვნეს თანა მეფე და დედოფალი: და რომელსაცა
დღესა განვიდეს ტფილისით, მასვე ღამესა შემოვიდა შაჰთამაზ ტფილისსა
შინა, და დაიპყრა ს~დ ქალაქი: და ზეგარდამოთა განგებითა ღ~ისათა მორ
ჩეს დიდსა განსაცდელსა მეფე და დედოფალი, და მათთანა მყოფნი ქა
რთველნიცა: ხ~ ჰსცნა რა საქმე ესე მეფემან, წარვიდა სიმაგ
რეთა შინა, და ეგრეთვე ს~დ ქართველნი წარვიდეს სიმაგრეთა შინა, ამის
თჴს ვერღარა შემოიკრიბა სპანი თჴსნი მეფემან, რ~ იყვნეს დაუხიზ
ნავნი ქართველნი, და ყოველნივე დასახნიზნავად წარვიდეს: მაშინ შაჰთა
მაზ მოაწია მრავალი ჭირი ტფილისსა ზედა, შეპყრეს და განსძარცვეს
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ხატი იგი მეტეხისა, სახე წმიდისა ღ~ისმშობელისა, და ამოსწყვიდნა მრავალ
ნი სულნი: ხ~ ციხის თავსა გულბაადს შეეშინა დიდად მეფისა თვისისაგან,
ნუ უკჲ ესე საქმე მე დამადვას მეფემანო, და გარდამოვიდა ციხით, და მივიდა
შაჰთამაზთანა, და მიანიჭა წყალობა მრავალი, და სხვანი მეციხოვანნი რომელნი
მე წარვიდეს სახლსა, და რომელნიმე მიერთნეს ყიზილბაშთა:
მაშინ ციხისთავმან გულბაად, და სხვათა მეციხოვანთა, დაუტევეს ჰსჯული
თჴსი, და მიიქცეს სჯულსა მაჰმადისსა, და დაიპყრა შაჰთამაზ ციხე იგი
და განამაგრა, და თვით შეიქცა, და წარვიდა ყარაბაღს: მაშინ შეურიგდა
მპყრობელი კახეთისა ბატონი ლევან, და წარვიდა შაჰთამაზ ნახჩევანს ქ~ყა
ნასა სომხითისასა, და დაიმორჩილნა ყოველნივე ურჩნი, და ჰყვნა საბ
რძანებელსა ქვეშე თჴსსა:
ქკ~ს სკა 1543: დადიანი მამია, და გურიელი მამია წარვიდეს ჯიქეთს საბრძო
ლლად ზღვით ნავებითა, და შეიბნეს თვესსა იანვარსა ოცდა ათსა პირვე
ლსა დღესა, ამათ გაემარჯვა მეორესა დღესა პარასკევსა: განჰრისხდა
ღ~თი ოდიშართათვის უღალატეს და გამოექცნეს დადიანი და გურიელი:
და გურიელის ლაშქარი დაუტევეს, მოეტევნეს ჯიქნი, და შეიბნეს, მრავა
ლი დაჵოცეს დადიანმა გურიელმა, და გურიელის ლაშქართა; მოკლეს
გურიელის შვილი გიორგი: და მისნი აზნაურ შვილნი: და მისნი აზნაურ
შვილნი დაღალულნი ომისაგან, შეჩვენებულმან ცანდია ინალდიფი
თა გაინდვნა, დადიანი გააშიშვლეს ს~დ შიშველი დაჭრეს გურიე
ლი: და სამნი მისნი ძმანი, და ეპისკოპოსნი, და მისნი ლაშქარნი ტყვე
ყვეს: წარვიდა მალაქია კ~ზი, და გამოიჵსნნა ცოცხალნი, და მკვდარნი ფა
სით იყიდნა:
ქკ~ს, სკგ 1545: მეფე ალექსანდრე, ძე ლევანისა იშვა: ამასავე ქკ~სა, მუჯახეთს
შეიბნეს, აგვისტოს, იგ: დღესა ხუთშაბათსა შეიბა მეფეთ მეფე ბაგრატ, და

ათაბაგი ყვარყვარე ახალქალაქსა, და დაიჵოცნეს მრავალნი კაცნი, და გაე
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მარჯვა მეფეს, და ჵელთ დარჩა ყვარყვარე და მისნი ლაშქარნი, და დაიპყრა ს~დ
საათაბაგო ძემან ალექსანდრესმან:
და ჟამსა ამას ბაგრატ მპყრობელი იმერეთისა იყო სამცხეს, და ვ~ა ესმა დაპყ
რობა სომხითისა, წარმოემართა იგიცა, და მოვიდა შაჰთამაზთანა მიზეზითა ამით
რომელ გაემარჯვა ბაგრატს ყვარყვარე ათაბაგსა ზედა, და დაიპყრა ბაგრატ
საათაბაგო: მაშინ ოტებულ იქმნა ოთარი შალიკა შვილი ივლტოდა იგი, და
თანა წარიყვანა ძე ათაბაგის ყვარყვარესი ქაიხოსრო მივიდეს სტამბოლს
და მოაჯე ექმნნეს ხვანთქარსა, და შეიწყალა ხვანთქარმან, და მოსცა ჯარი
მრავალი, და თოფი: და ზარბაზნები დიდდიდნი, და უჩინა ამირ სპასალარად მუს
ტაფფაშა, და წარმოგზავნა იგინი ბრძოლად ბაგრატისა:
ხოლო ესმა რა ამბავი ესე ბაგრატს მპყრობელსა იმერეთისასა: ამისთვის
წარვიდა შაჰთამაზთანა, და არავინ წარიყვანა კაცნი უჭაღარონი: არამედ აარჩინ
ა კაცნი ჭაღარანი, და წარიყვანა დიდებულნი და მცირენი, მოხუცებ
ულნი, ჭკუისმყოფელნი, ჭაღარანი, კაცნი მსგავსნივე მისნი: ხ~ იყო შაჰ
თამაზ აიდარბეგს, და მივიდა ბაგრატ, დიდად პატივსცა ყაენმა, და დაის
ვა წ~ე, აქა მოხუცებულნი მიმყოლნი მისნი: და უბძანა ყაენ
მან ბაგრატს, რათა მოსწიოს მშვილდსა, და მოუტანეს მშვილდი ძლიერი
ბაგრატს: ხ~ ბაგრატ არარამე თავსიდვა, და ეპყრა მცირე რამე ნახა
ტი წვრილი ჯოხი, და მით ასწივა: ხ~ ყაინმა გაიცინა, და მისცა საბო
ძვარი დიდი, და გამოისტუმრა: ითხოვა ბაგრატ მისგან შეწევნა, და ძალი
ოსმალთა ზედა: და იყო მაშინ შაჰთამაზ ფ~დ უცალო, ვერა ათხოვა
ჯარი, და მისცა საბოძვარი მრავალი, და მით შემწე ეყო, და წარვიდა ბაგრატ
მპყრობელი იმერეთისა სამცხეს:
მაშინ წარავლინა ბაგრატ კაცი, და ითხოვა გურიელისაგან შეწევნა, და წარ
მოვიდა გურიელი სპითა თ~სითა, და მოვიდა ბაგრატისათანა:
ქკ~ს, სკე 1547: მეფე სვიმონ იშვა, ძე ლუარსაბისი:
1-26 სტრ., 566
ქკ~ს, სლა 1543: ხვანთქრის ფაშები მოვიდნენ, კბ ათასი: და სრულიად ტაო ამოსწ
ყვიდეს: მოუჵდა ბაგრატ მეფე, და ეწყვნეს ურთიერთარს, და იქმნა ბრ
ძოლა ძლიერი: მისცა ღ~თნ გამარჯვება ბაგრატს, იოტნეს ოსმალნი,
და მოსრნეს მრავალნი პირითა მახვილისათა: მაშინ მოკლეს თვით მუს
ტაფ ფაშა, და სხვანი ივლტოდეს ოსმალნი, და იშოვნეს მრავალნი საგან
ძურნი, და დაიპყრა მტკიცედ საათაბაგო:
ამისსა შემდგომად კ~დ წარვიდა ხვანთქართანა ოთარი შალიკა შვილი, და
ქაიხოსრო ძე ათაბაგისი: ესმარა ხვანთქარსა, დაუმძიმდა ფ~დ: და კ~დ წა
რმოავლინა აზრუმისა ფაშა, და დიარბექირისა, და სხვანიცა მრავალნი, და
შეკრბა სპათა სიმრავლე ურიცხვი: და ესრეთ წარმოემართა სამცხესა
ზედა: ჰსცნარა ესე ბაგრატ, წარმოუვლინა კაცი, და ითხოვა შეწევნა მე
ფისა ლუარსაბისაგან: ხ~ მეფე ლუარსაბ იყო კაცი სახიერი, და ფ~დ ზრუნვი

და საქართველოსათჴს, და ეძვინებოდა უსჯულოთა ზედა მოსვლისა
თვის, და დაკნინებად საქრისტეანოსა:
მაშინ მოუწოდა სპათა საქართველოსათა, და წარემართა შეწევნად ბაგრატი
სა, რ~ ამან მეფემან ლუარსაბ მრავალგზის აწვივნა იმერელნი, მესხნი, და
კახნი, შეწევნად უსჯულოთა ზედა, ა~დ იგინი არათანა შემწე ექმნნეს: და
ესოდენ უმეტეს მოურნე იყო მათთჴს, ვ~ა მამა შვილთათჴს ტკბილარს, და
ლმობიერ: ეგრეთვე ესეცა ტკბილიყო მათთვის, და არა ძვირის მოჵსენე:
და ვ~ა წარვიდა ესე, მაშინღა წარვიდა გურიელი სპითა თ~სითა, და შეკრბ
ეს ყოველნივე სამცხეს:
ხოლო მოვიდეს ოსმალნი ურიცხვნი, ქკ~ს, სლგ 1545: ბასიანს, და მივიდეს
ესენიცა მუნ, სადა ოსმალნი დაბანაკებულიყვენეს: ხ~ იქმნა რაჳმე განზ
რახვა ქართველთა შორის: თქვეს ქართველთა, და აღირჩივეს მეწინავედ
მისვლა, ა~დ მესხთა არა თავსიდვეს, იტყოდეს ვ~დ ძველითგანავე მეწინაო
ბად მისვლა მესხთათვის განწესებულარს, და აწცა ჯერარს ჩვენდა მის
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ლვაო, და რამეთუ რიგი ესე და წესი ძველითგანვე გვაქვსო:
ხოლო უმეტეს ქართველთა არა უსმინეს, და იქმნა ცილობა ურთი
ერთარს შორის, და აღეგზნა შური დიდი: აჰა იხილეთ მსმენელნო გაბე
დვა, და მკვეთელობა საქმისა, ვითარ იგი ჰყვეს მაშინ ლომ ვეფხებრ მჵეც
ქმნილთა რჩეულთა მათ სპათა ქართველთა, უსჯულოთა მათ ზედა,
და მიეტევნეს ქართველნი ვითარცა ელვა ქუხილისა ცისა, და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი, და შეიბნეს სოხოიტს ზედა, იმერელ მეფე ბაგრატ,
და ქართლის მეფე ლუარსაბ, და ათაბაგი პატრონი ქაიხოსრო: და სრული
ად საქართველო იყო, და ორი ფაშა იყო: და მეფენი მეოტიქმნეს:
მაშინ შურითა ბოროტითა აღსავსეთა მესხთა ინებეს განდრეკილება,
და არღარა მიჰყვნენ ომსა შინა: ხ~ სცნესრა განდრეკილებაჳ მესხთა
უფროსად განიწირნეს თავნი თჴსნი ქართველთა და იმერელთა, და გან
გრძელდა ომი, და მოისრნეს მრავალნი იმიერ და ამიერ, და უფროსღა მო
სწყვიდნეს ოსმალნი, ვ~ე ოთხნი ზომა მოისრა: 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 დილით
გან ვიდრე მწუხრამდე:
მაშინ სიმრავლისაგან სპათასა, იოტნეს სპანი ქართველთანი, დამაშვრალ
თა ქართველთა ჰსძლეს ოსმალთა, და მეოტიქმნენ, და ლტოლვილი წარმოვი
და მეფე ლუარსაბ ქართლს, და ბაგრატ იმერეთს:
ხოლო დაიპყრეს ოსმალთა სამცხე, და საათაბგო, და აღიღეს ყოველნივე
ციხენი, და სიმაგრენი სამცხისანი, და გააბატონეს ქაიხოსრო ძე ყვარყუარესი,
და იქმნა ათაბაგ, მაშინ შემოიკრიბნა მესხნი დიდნი, და მცირენი ყოველნივე
და მთავრობდა ოთარი შალიკა შვილი: ხ~ ათაბაგი ქაიხოსრო დაემოყვრა
მპყრობელსა მუხრანისასა ბაგრატს, მოიყვანა ასული ბაგრატისი დედის-
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იმედი, და იქორწინა, და იყო ქალი ლაღ, და ამპარტავან, გლისპი, და არა მოში
ში ღ~ისა:
ქკ~ს, სლდ 1546, აწყუერისა ღ~ისმშობელი ტყვედ წაასვენა ციხისჯვარს იმერელ
მეფემ ბაგრატ:
ქკ~ს სლჲ 1550: ტაოს ქვეყანა დაიჭირეს თათართა ურუმთა:
ქკ~ს სმა 1553, არტანუჯი წარგვართვეს ურუმთა, და არსიანამდის დაიჭირეს,
ფარნაკანი, და სრულ არტანი დაიჭირეს: და ფარნაკანი ააშენეს, აწყურისა
ღ~ისმშობლის შეწევნითა ვერ გარდმოვიდეს, და მძლავრობდენ
ფ~დ ყოველთავე მესხთა ზედა, და ვერღარა შეუძლეს ტვირთვად ბ~რტის ყო
ფასა ოსმალთასა: მაშინ ოთარმა შალიკა შვილმა, და ათაბაგმა, და ყოველთა
ვე მესხთა წარავლინეს მოციქული, თვითმპყრობლის ერანის მპყრო
ბელისა შაჰთამაზისთანა, და ფ~დ მოაჯე ექმნეს, ებირნეს და ითხოვეს მისგან
შეწევნა, და აღუთქვეს მორჩილება, და დამონება ვ~ა პირველ:
ხოლო ვითარცა ესმა შაჰთამაზს, განიხარა ფ~დ, და წარმოემართა სპითა
ურიცხვითა საათაბაგოსა ზედა, მოესწრა ყაენი შაჰთამაზ: ბატონი ქაიხოსრო
მოვიდა, ვარძია, თმოგვი, და ვანის ქვაბი, და აწყური, ასპინძა, ვარნეთი, და ს~დ
სამცხის ციხეები ბატონს ქაიხოსროს მოსცა: და წარვიდა ყაენი, და ჩავიდა
სომხითს, და დაჵოცა ვახუშტი, დიასამიძე: და ამაონ ტყვედ წაიყუანა: მა
რიამობისთვესა: ამასვე ქკ~ს, ციხისჯვარიდამ, აწყურისა ღ~ის
მშობელი ტყვედ წაასვენეს იმერეთს:
ხოლო ჰსცნა რა საქმე ესე ხვანთქარმან, სულთან სულეიმან, წარმოვიდა
იგიცა ძალითა მრავლითა, და გულისწყრომითა მესხთა ზ~ა:
მაშინ შაჰთამაზ ვერღარა უძლო წინააღდგომად მისსა, და მოიპოვა მზაკვა
რება ესე, და მიუმცნო ოთარს შალიკა შვილსა სიტყუანი გულისწყრო
მისანი: მიუწერა წიგნი რისხვისანი, და ექადდა მოკვეთასა თავისასა, და სრულიად
იავარყოფასა ქ~ყანასა მათისასა, ამისთჴს მოსწერა ესე წიგნი, რომ ოთარს
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მოეგზავნა ხვანთქარისათვის რომ შაჰთამაზ ჩემი მტერი არისო, და ასრე მექადვისო:
და მით მორჩომოდა ხვანთქარსა: ვ~ა მიუვიდა წიგნი იგი ოთარსა, მეყვსეუ
ლად წარუვლინა წიგნი სულთან სულეიმანს, და მიუმცნო სიმართლე თა
ვისა თ~სისა, და უბრალო ყოფა მისვლისათჴს ყაენისა:
მაშინ მიხედა ღ~თნ მესხთა, და შეიბრალა სულთანმან, და წარვიდა სახედ
თვისად სულთანი, და წარვიდა ყაენიცა: ხ~ ბაგრატს მპყრობელსა იმერე
თისასა, აქვნდა შური დიდი დადიანისა, რ~ მაშინ ოდეს შეება ურუმთა
ბაგრატ: ესე დადიანი არათანა მწე ეყო მას: ამისთ~ს განიზრახა, და მო
აწვია დადიანი ლეონ ჭალასა ხონისასა, და ღალატად შეიპყრა იგი ბაგრატ
მპყრობელმან იმერეთისამან, და პატიმარ ჰყო: მაშინ მიუმცნო გურიელსა
საქმე ესე და აღუთქვა ნახევარი ოდიშისა:
ხოლო გურიელმან არა უსმინა, და თქვა გულსა შ~ა თ~სსა, ვინათგან ოდი
შიცა დაიპყრას განლაღნების, და მერმე აღიძრვის ჩემზედაცა ბოროტის

ყოფად უეჭველად: ხ~ რაჟ~ს ჰსცნა ბაგრატ, არა მოსვლა გურიელისა, მა
შინ ენება თვალების დაწვა დადიანისა, და არღარა ინება, და ჰყვანდა იგი
პატიმრად გელათს სამრეკლოსა შინა: მაშინ ათაბაგმა ქაიხოსრო ჰსცნარა
შეპყრობაჳ დადიანისა, აღძრა ჩხეიძე ხოფილანდრე, და გააპარა დადიანი, და
მიიყვანა ათაბაგთანა: ხ~ ათაბაგმა და გურიელმა წარიყუანეს
და გააბატონეს იგი ოდიშს, და კ~დ იპყრა დადიანმა ოდიში: ამისა შ~დ გა
უწყრა ხვანთქარი გურიელსა, და მოიხსენა ძვირი პირველი, რაჟ~ს იგი
თანა შემწე ეყო ბაგრატს, და მოსწყვიდნეს სპანი მრავალნი ხვანთქრისა
ნი: ამისთჴს წარგზავნნა, სპანი მრავალნი გურიასა ზედა, და მოვიდეს
ბათომს, და იწყეს შენებად ციხისა: მაშინ შემოიკრიბა სპა თჴსი გურიელ
მან, და წარვიდა მათზედა, და მისცა ღ~თნ ძლევა, და გაემარჯვა გურიელსა:
დაუტევეს ბათომი, და შევიდეს ზღვასა შ~ა ნავებითა, და აღუდგეს მათ ღელ
ვანი მძაფრნი, და განყარა იგინი ჭოროხს გაღმართ, და იყო მდინარე ჭო1-26 სტრ., 570
რახი აღდიდებულ, და ვერღარა განვლეს იგი ცხენებით გურიელმან, და
სპათა მისთა: მაშინ მივიდეს გონიას, და იწყეს შენება ციხ
ისა, და გამაგრდენ ოსმალნი, და იწყეს მძლავრება, ამოწყვიტეს ჭანეთი, და
თჴთ დაიპყრეს: ხ~ გურიელმან ითხოვა შეწევნა ბაგრატისაგან, და დადი
ანის ლეონისაგან: მაშინ დადიანმა შემოიყარა სრულიად აფხაზნი, და ო
დიშარნი, და წარვიდა:
ხოლო ბაგრატცა წარავლინა ძმა თჴსი ვახტანგ, და სპანიცა იმერელნი
წარატანნა კაცი ხუთასი, და აუწყა ძმასა თ~სსა ვახტანგს, ამას წადიერ
იყავ, რათა არა ჰყონ დადიანმა, და გურიელმან ერთობა: და უკეთუ იგინი
გაერთდენ მრავალი ბოროტი გვეწიოს ჩვენ მათმიერ, და ეცადე რომე
დადიანი არ შეეყაროს გურიელსა, რ~ მაშინ იდგა დადიანი თვალსა რიო
ნისასა: და ვითარცა მივიდა ვახტანგ საჯავახოს, მიუმცნო
დადიანსა, ვ~დ შენცა უწყი რომელ, მე ფიცი ვარ შენი, და არარას დაგიფა
რავ ესე უწყოდე, რ~ ძმამან ჩემმან ბაგრატ, და გურიელმა შეთქმულება
ჰყვეს შენ ზედა, და თუ მოხვალ გურიას ღალატი ჰნებავსთ შენი, მაშინ
სცნესრა ესე მეგრელთა მოშიშართა, არღარა ინებეს წარმოსლვა გური
ას, და მივიდა ვახტანგ გურიელსა როსტომთანა ბათომს:
ხოლო ვინათგან არღარა მოვიდა დადიანი, ვერღარა შეუძლო გურიელმან
ბრძოლად ოსმალთა, და ვერცაღა განვიდეს გაღმა, რ~ არა აქვნდათ ნავე
ბი, მაშინ ოსმალნი უფროსღა განძლიერდეს, და აღაშენნეს ციხეები:
ხოლო წარმოვიდა ვახტანგ იმერეთს: ამისა შ~დ მიიცვალა ბაგრატ მპ
ყრობელი იმერეთისა, და დამარხეს გელათს, და დაიპყრა იმერეთი ძემან
მისმა გიორგიმ: და ეპყრა როსტომს გურია, წელსა, იბ: და მიიცვალა იგი
ცა, და დაეფლა შემოქმედს: და ესხნეს ძენი სამნი: და უხუცესსა ეწოდა
გიორგი: და ესე დასვეს გურიელად:
ხოლო ესვა ასული როსტომ გურიელისა ძესა დადიანისსა ცოლად: და შ~დ
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სიკ~დილისა მისისა, განუტევა ქალი იგი ძემან დადიანისმან, და ქმნა დიდი
ბოროტი, რ~ წაართვა ბიძასა თვისსა ცოლი, და თვით შეირთო ცოლად: და გამო
ჰჵდა ხანი რაჳმე, და კ~დ ერთობა ჰყვეს გიორგი გურიელმან, და დადიანმა ლეონ:
და შეირთო გურიელმან ასული დადიანისა ცოლად: და შ~დ მცირედსა მანცა
განუტევა ასული დადიანისა, და იძია შური: ჰსცნარა ესე გიორგი მპყრობელ
მან იმერეთისმან, მაშინ ეზრახა გურიელსა, და ქმნეს ერთობა, რ~ ჰყვა მას
სძალი ქვრივი, და მისცა ცოლად გურიელსა გიორგის შურად დადიანისა, და
იწყეს მტერობად დადიანისა, და ვერღარა შეუძლო წინააღდგომა მათი დადი
ანმა, და მეოტად წარვიდა სტამბოლს, და მოაჯე ექმნა ხვანთქარსა, და ითხო
ვა მისგან შეწევნა: მაშინ მოსცა ხვანთქარმან სიმრავლენი სპათანი აზრ
უმელნი, და ტრაპიზონელნი, წარმოვიდეს და მოიწინნეს სატყეპელას:
ხოლო გურიელმან ვერღარა უძლო წინა განწყობა მათი, სიმრავლისა
გან სპათასა, მაშინ წარავლინა მოციქული ხვეწნად დადიანისა, და მისცა
სისხლი განტევებისათვის ასულისა მისისა ფლური ათასი, და შერიგდენ დადია
ნი, და გურიელი: ხ~ გიორგი მპყრობელმან იმერეთისამა, მოაწვია
სახლსა თ~სსა ჯავახ ჭილაძე, და ღლატითა მოკლა იგი: მაშინ იწყინა ესე სა
ქმე ესე გურიელმა, და დადიანმა, და მივიდეს და დაიპყრეს საჯავახო: და განიყვეს
ნახევარი დადიანმა დაიპყრა: და ნახევარი გურიელმა: ამისა შ~დ წარვიდა და
დიანი ნადირობად, და ჯაიანმა შეაძგერა ცხენი, და მოკლა დადიანი: და დას
ვეს ძე მისი უხუცესი გიორგი დადიანად:
მაშინ გურიელმა გიორგი გარდაბირა უმრწემესი ძმა მისი მამია, ესე
მოიყუანა გურიას, და შერთო გურიელმა დაჳ თჴსი ცოლად მამიას ძესა და
დიანისსა: ხ~ ულაშქრა გურიელმა წარვიდა ლაშქრითა, და მივიდა
ზუგდიდს, და მუნ შემოება დადიანი, და გაემარჯვა გურიელსა, და წარიო
ტეს დადიანი, და დასვა დადიანად მამია, და წარვიდა გურიელი სახედ თჴსად,
მაშინ დადიანმა გიორგიმ, შემოიყარა სპანი აფხაზთანი, და წარმოემართა:
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და კ~დ მოუვიდეს ჯიქნიცა შეწევნად, და ჩერქეზნიცა:
მაშინ ითხოვა* <note>*სთხოვაო</note> გურიელმა ჯარი დადიანსა მამიას, და ეწყვნენ
ურთიერთარს:
კ~დ გაემარჯვა მამიას, და ივლტოდა გიორგი დადიანი: ხ~ დადიანი გიორგი მოაჯე ექ
მნა მპყრობელსა იმერეთისასა გიორგის: მაშინ აღუთქვა შეწევნა მპყრობელ
მან იმერეთისამან: რ~ ჟამსა ამას ესვა ცოლად გიორგის მპყრობელსა იმერეთისა
სა ასული ჩერქეზის ბატონისა: და კ~დ ჰყვანდა გურიელსაცა, მეორე და მისი
ცოლად, და კ~დ მესამე დაჳ ამათი, იყო გაუთხოვარი სახლსა შ~ა იმერეთის მპყრო
ბელის გიორგისასა, რომელი აღეზარდა მათ: და ესე უმცირესი ასული ჩერ
ქეზის ბატონისა, ჰსთხოვა დადიანმა გიორგი მპყრობელსა იმერეთისასა:
მაშინ აუწყა საქმე ესე გურიელსა: და მან ესრეთ უპასუხა, ვინათგან დადია
ნსა ჰნებავს გაერთება ჩვენი, მომცეს საუპატიო, და სისხლი დისა ჩემისა გან
ტევებისათჴს, ვ~ა მე მივეც სისხლი განსატევებელად დისა მაგისისა, და იყოს
მშვიდობა ჩვენ ყოველთა შორის: და იქმნას დადიანი მოყუარე და ქვისლი თქვენი

და ჩემი: მაშინ დაურთო ნება, და აღუთქვა მიცემა სისხლისა გურიელსა დადი
ანმა: ხ~ არა აქვნდა თეთრი, და მისცა გირაოდ ხოფი, რომელიცა სისხლი გური
ელს მიეცა, ეგეოდენისა მიცემა აღუთქვა. და ამის გირაოდ დაუდვა ხოფი:
და მაშინ მისცეს ასული იგი ჩექეზის ბატონისა, და გაერთდენ სამნივე:
ხოლო ჰსცნარა საქმე ესე მამია დადიანმა, იგიცა ლმობიერიქმნა უხ
უცესობისათჴს ძმისა თჴსისა, დაურთო ნება, და დაანება დადიანობა: მა
შინ მამია დადიანს მისცეს სარჩოდ ლომკაცის ჭილაძისეული, და რევანოზის
ეული, და ესრეთ შეითვისნეს ურთიერთარს, და იქმნა მშვიდობა სამთავე სა
ბატონოთა შ~ა: ხ~ სცნარა ესე დათულიამ ბიძამა დადიანის გიორგისამან,
შემოიყარა საჯავახოელნი, და წარვიდა საღალატოდ დადიანისა გიორგისა:
აგრძნა საქმე ესე დადიანმა, და ვერღარა უღალატა, და წარვიდა საჯავა
ხოს დათულია: ხ~ დადიანმა და მპყრობელმა იმერეთისამან შეუთავალა
გურიელსა, და აუწყა ღალატი დადიანისა, და მიუმცნეს ესრეთ, საჯავა
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ხო შენთჴს დაგვინებებია, და დათულიას უღალატეო:
ხოლო გურიელმან უღალატა, და შეიპყრა დათულია, და დაატყვევა უზ
ურგეთს, და თვით დაიპყრა საჯავახო: მაშინ შეუთვალეს გურიელს სიკვდილი
დათულიასი, და გურიელმა არ მოკლა, ესრეთ შეუთვალა, შენის სახლის
კაცს მე არ მოვკლაო, შენ მოკალო: და მერმე ამათ გაგზავნეს კაცი, და მოაშ
თვეს იგი: ამის შ~დ მოკ~და დადიანი გ~ი, და კვალად დაიპყრა მამია დადი
ანმა: ხ~ დაშთა დადიანს ძე ერთი, რომელსა ეწოდა ლეონ,
მაშინ განირისხა ღ~ი მამია დადიანმა, წაართვა დედასა მისსა, და წარმოიყვა
ნა ყრმა იგი, და შხეფის ციხეში დაატყვევა, და იყო ყრმა გამოუცდელი,
და ვერ გაუძლო ტყვეობასა, შეწუხდა ყრმა იგი განშორებისათ~ს დედისა
თჴსისა, და გარდმოიგდო თავი თჴსი ციხისა მისგან, და ესრეთ აღესრულა ი
გი: ხ~ ჟამსა მას შინა შეითქვნეს მეფე ქართლი
სა ლუარსაბ, მპყრობელი კახეთისა ლეონ: და ათაბაგი ქაიხოსრო: ამათ შე
კრეს პირობა, და დაუწყეს რბევა, და ოჵრება, ქვეყანასა ყიზილბაშისასა ადრაბადაგანსა: მაშინ განუდგა შაჰთამაზს მპყრობელი შირვანისა ასანბეგის შჴ
ლი დავრიშ მაჰმად: მაშინ შაჰთამაზ შემოიყარა სიმრავლენი სპათა
ნი, წარმოვიდა და წამსვე მოიწია ყარაბაღს, მაშინ წარავლინა კაცი, და შე
უთვალა ლევანს მპყრობელსა კახეთისასა, და გარდამოიბირა იგი. და მივიდა
ლევან შაჰთამაზთან: და იყო განდგომილ დავრიშ მაჰმად ძე ასანბეგისა, რ~
ჟამსა მას ოდეს ეპყრა შაჰისმაილს შაქისი: მას ჟ~ა მიუჵდა ბატონი ლე
ვან ასანბეგს, და იავარჰყო შაქისი, და მოკლა ასანბეგ: ამისა შ~დ მოიყუანეს
ძე მისი დავრიშ მაჰმად, და გააბატონეს შაქელთა, და მტერიყუნეს ურთიე
რთარს, დავრიშ მაჰმად, და ბატონი ლევან:
ხოლო შაჰთამაზ გაუზახა ლაშქარი თჴსი შირვანსა ზედა: მაშინ დავრიშ
მაჰმად შეიყარა სპა თჴსი, დაესხა თავსა, და მოსრა მრავალი ჯარი შაჰთამა
ზისა, და გამოაქცინნა იგინი: ქ~ეს აქეთ. ჩფმვ 1546:
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ხოლო შაჰთამაზ აღიყარა სპითა ურიცხვითა, და წარვიდა შირვანს, და მისწერა
შაჰთამაზ წიგნი დავრიშ მაჰმადს მისლვად მისთანა, და აღუთქვა არა მოხ
სენებად ძვირსა, ა~დ მინიჭებად მრავლისა პატივისა, ხ~ მან არა ისმინა მისი, და
უფროსად განამაგრა ციხეები, და ეგო სიმტკიცესა ზედა:
მაშინ წარავლინა ბატონი ლევან სპითა მრავლითა მის ზედა, და მივიდეს რა
შაქისი მოაოჵრეს, და იავარ ჰყვეს ს~დ შაქისი, და გარე მოადგეს მას, რ~ლსა
შ~ა იყო დავრიშ მაჰმად, და იყო ხანსა რაოდენსამე, და ვერღარა უძლო გამაგრე
ბა, და ღამით განვიდა ციხისა მისგან. ხ~ ჰსცნარა ბატონმა ლევან
დევნა უყო, მიეწია და შეიბნეს, და გაემარჯა ბატონს ლევანს, და მოკლეს
დავრიშ მაჰმად, და შემოიქცა გამარჯვებული, და მოართვა თავი დავ
რიშ მაჰმადისა შაჰთამაზს: ხ~ უყო წყალობა მრავალი ბატონს ლევანს,
და წარმოვიდა სახიდ თჴსად კახეთს:
მაშინ შაჰთამაზ წარვიდა ყარაბაღს, და შ~დ მცირედისა წარმოემართა კ~დ
ტფილისსა ზ~ა, და ქმნა მრავალი ბოროტი, მოაოჵრა ს~დ ტფილისი, და აღიღო
ციხე ტფილისისა, და შეაყენნა მცველნი თჴსნი, და ვერარა ავნო მეფესა
ლუარსაბს, რ~ ჟამსა მეფობისა მისისასა არა მორჩილექმნა ყიზილბაშთა,
არცა ოსმალთა, და მრავალი ჭირი შეაჩვენა ორთავე, და არა დაამონა უს
ჯულოთა საქართველო სახარკოდ: მაშინ შაჰთამაზ ინება მოყვრობა ქაიხო
სრო ათაბაგისა, და არა ჰყვანდა ასული ათაბაგსა: მაშინ ოთარს შალიკა
შვილს გამოართვა ასული, რომელი იყო მეყვისი ათაბაგისი, და მისწილად წა
რუგზავნა შაჰთამაზს, და მან შეირთო იგი ცოლად, და დიდად საყვარელ უ
ჩნდა ქალი იგი და მიერითგან იყო ფ~დ კეთილისმყოფელ ათაბაგისა.
ჰსცნა რა ესე მეფემან ლუარსაბ, შეიყარა სპა თვისი, და მიუჵდა ათაბაგსა,
და წარუღო თემნი და დაბანი მრავალნი, ააოჵრა და წარმოვიდა გამარ
ჯვებული: ხ~ ათაბაგმან ქაიხოსრო მიუმცნო ესე ყოველივე შაჰთამაზს,
რ~ მას ჟამსა წარმოსრულიყო მტერობად ათაბაგისა აზრუმის ფაშა
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ისკანდარ, და აუწყა იგიცა შაჰთამაზს: ქკ~ს, სმდ:
ამისა შ~დ ხვანთქარი სულთან სულეიმან გამოვიდა, და ყაენს ჩაუდგა, კარი
აღაშენა, და უკმობრუნდა, და ბასიანს მივიდა: მაშინ ყაინი შაჰთამაზ შეიყარა
სიმრავლენი სპათანი, და წარმოდგა, და მოვიდა არტანს: მაშინ გაგზავნა შაჰ
თამაზ ძე თ~სი მირზა ისმეილ კარს, და დაიპყრა კარი, აღიღო ციხენი, და სი
მაგრენი, და რომელნი იყვნეს ყმანი ხვანთქრისანი მოსრნა პირითა მახვილი
სათა, და განსდევნნა იგინი, და თჴთ დაიპყრა კარი:
ხოლო ვინცა იყვნეს განდგომილნი ათაბაგისნი, ყოველნივე მოსრნა პირი
თა მახვილისათა, და აღიღო ციხენი, და სიმაგრენი მათნი, და შემუსრნეს
წმიდანი ეკლესიანი, და მრავალნი ხატნი და ჯვარნი, და დაამონნა ურჩნი
და განდგომილნი ათაბაგისნი, და მივიდეს ომან, და შერმაზან, და ივჯუს გა
ნდგომილნი ათაბაგისანი: ხ~ ათაბაგ შეიპყრა და მკვლელექმნა ივჯუს, და
შერმაზანს, და მისცა მამული მათი ათაბაგსა: და რაჟ~ს განაგო საქმე მუნებ
ური, მაშინ უკმობრუნდა ყაენი ბოროტისყოფად, ქართლსა ზ~ა სპითა უ

რიცხვითა, ჩამოვლო თრიალეთი, და იავარ ჰყო: წარმოემართა საბარათი
ანოსზედა, და მოაოჵრა იგიცა: მაშინ მიადგა ციხესა ბირთვისისასა, და ვერა
აღიღო, და აღიღო ნიჭი დიდძალი მეციხოვანთა, და მოიბირნა იგინი, და დაანე
ბეს ციხე: და რომელნიცა იყუნეს ბარათიანნი ციხესა მას შ~ა არღარა დაინ
დო, რომელნიმე ამოსწყვიდნა, და რომელნიმე შეიწყალნა, და დააყენნა მამულ
სა თ~სსა ზედა, სხვანი მრავალნი ტყვედ ჰყო:
მაშინ მეფემან ლუარსაბ, ვერღარა შემოიკრიბა სპანი თ~სნი, რ~ ფრიად
მოსურნე იყო წინაგანწყობად ყიზილბაშთა, და ვინათგან ჯარი არღარა ჰყვანდა
ესრეთიყო ჩვეულება მისი, მცირითა კაცითა ზედა დაესხმოდა თარეშთა
ანუ სიმაგრეთა შ~ა, და ესრეთ მოქმედებითა მრავალნი ყიზილბაშნი ამოს
წყვიდნა: ხ~ შაჰთამაზ მივიდა გორს, და აღიღო ციხე წედისისა, ციხე ძალათ ა
ღიღეს, და ვერის ციხე ნებით მისცა ფარსადან, და უვნებელად ციხოვანნი
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მორჩნენ და იქიდამ, და მიადგა ციხესა ატენისასა, რომელარს თავსა საცივისასა, რ~
მას შინა იყვნეს, დედა, და დაჳ მეფისა ლუარსაბისი, და სხვანი მრავალნი ჯა
ლაბნი თავადთანი, ამისთჴს გარედამ ყაენის ლაშქარი შემოადგა, და შიგნიდამ
ქართველნი: დაუწყეს ერთმანერთს ცემა და ბრძოლა, და მრავალნი ყიზილბა
შნი დაიჵოცნენ, და ციხისაღება გაძნელდა: ამისთჴს რომე არც სიბა მიეტანებო
და, და არც შეეთხრებოდა, და არცსით თოფი ესროლებოდა: და თათართ ერ
თი ფარეში (ბ) კავთის ჵეველი (ა) მეფის ლუარსაბის დიდისა, ბეთია შვილი დაიჭი
რეს, და სიკ~დილის შიშით იმან უთხრა, თუ არ მომკლავთო ციხეს აგა
ღებინებო, და ამათაც უვნებელობის ფიცი უთხრეს: და იმან ეს ამბავი
უთხრა, ჭის წყალი დალევიაო, და ჩრდილოეთისაკენ მომცრო წყალი
ჩამოუდისო, და იმ წყაროს მისაპარავი გზა აქვსო, გასწავლიო და ის
დაუჭირეთო, და ღონე გაუწყდებისო, და ციხეს მოგცემენო:
იმ წყლის გზა ასწავლა, ყიზილბაშთ წყალი უკუუჭირეს, ციხოვანთ მშველელი
აღარსით გაუჩნდათ, და უწყლოობამაც ძალი უყო, და მრავალი ყიზილბაში
და ქართველნი იმ ციხის აღებაში ამოსწყდენ, და ციხე აიღეს: დედოფალი
ნესტანჯან* <note>*ნესტანჯან ეწერა,</note> დედა მეფის ლუარსაბისი, და დაჳ, და
მრავალნი სხვანი ჯალაბნი
თავადთანი: ქკ~ს, სმდ 1556: მეფის ლუარსაბის დედა, და დაჳ ქვევითი
წარასხეს ციხითგან ზედა ველამდის: და მერე მეაქლემეთ მისცეს, და
წარიყუანეს: მეფე ლუარსაბ ხან აჩაბეთის სიმაგრეში, და ხან იმერეთს იყო:
მაშინ წარმოსტყვენა ციხე იგი ატენისა, და ყეენი აიყარა, და ყარაბაღში წავიდა, და წარიყვანა უმრავლესნი ტყვეთანი:
ხოლო ესმა რა საქმე ესე მეფესა ლუარსაბს, მაშინ წარმოუდგა უკანა
ყიზილბაშთა, და ამოსწყვიდა მრავალნი თათარნი, და წაართვა ურიცხვი ალა
ფი, და ვერღარა წაართვა დედა თჴისი, და რა მივიდა შაჰთამაზ ერევანს,
მაშინ ჰსცნა დედამან მეფისა ლუარსაბისმან გაუპატივება თავისა თვისისა,
ამისთჴსცა რომელნიმე იტყჴან, შესვაო წამალი სასიკ~დინე, და მოიკლა თავი
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თჴსი, და არა შეამთხვია თავსა თ~სსა საქმე უჯერო:
ხ~ რომელნიმე იტყვიან სასჯელითა და უპატიოებით აღესრულა:
ხოლო უკმოიქცა მეფე ლუარსაბ ფ~დ მწუხარე, და წარვიდა შაჰთამაზცა
ადგილსა თჴსსა, და დასვა ხანები ყაზახს, შამშადილს: და დასვა სულთანი
განჯას, და კ~დ ეპყრა მათ ციხეცა ტფილისისა, და იყო ესე ყოველი და რა ჯდა
ჵელდებული განძისა სულთნისა, და ყოველნი გარემონი ყიზილბაშთა
ნი მიუჩინა ციხესა მას ტფილისისასა, რათა არღარა იპყრას მეფემან
ლუარსაბ: ხ~ მწუხარე იყო ფ~დ, ესრეთ განძლიერებისა
თჴს უსჯულოთასა მეფე ლუარსაბ, სრულ საქართველოს მეფეთა, და
მებატონეთა ზედა, ძველთა და ახალზედ ნამეტავად ნაქები იყო: თავად
სარდლად, მერმე მამაცად, და უხობით პურად გამცემად, სამართლის
მოქმედად, და ყმა მორჩილი, ცხენოსან ცეროსანი, უშიშარი ომში, ამაყი
ქრისტეანის სჯულზე მაგარი, და ურუმთა და ყიზილბაშთ ნამეტავად
მისგან ეშინოდათ: და მეზობელნი ვითაც ყმანი ისრე ემსახურებოდეს,
და სხვათა ყმობის თქმა არა იკადრა:
ამისთჴს შაჰთამაზ ყანმა, ხუთჯერ ამაზე ილაშქრა, და არას საქმით,
ვერც მოამშვიდა, ვერც მოკლა, ვერც დაიჭირა, და ვერც შეიხვეწია:
ამისთჴს რომე ცოტას შემოებმოდა ამოსწყვედდა, და ბევრს უკუეფა
რებოდა, და ღამით დაესხმოდა, და გზებზე წაეწეოდა, და მრავალს ნავნე
ბს იქმოდა: ხ~ რომელნიმე ზემო აღწერილარს მოოჵრება საქართველო
სა: ვერ გაუძლო გონებამან მეფეს ლუარსაბს, ამისთჴსცა შემოიკ
რიბნა სპანი თჴსნი, და დაუწყო ჵდომა და რბევა, და ამოსწყვიდნა მრავალნი:
და რაოდენიცა ეპყრა მათ კერძონი, და ადგილნი საბარათიანო იგი ყოველნივე
წარმოართვა, და განდევნა, და დაიპყრა რაოდენიცა ეპყრა არენი, და თემ
ნი საქართველოსანი, თჴნიერ ტფილისისა ციხისა:
შაჰვერდი სულთან განჯის ხანი ყაენს ამ ალაგების მცველად დაეყენებინა,
1-26 სტრ., 578
და რა მეფის ლუარსაბის ლაშქრის შეყრა გაიგონა: მანცა არაზის აქათი ლა
შქარი შემოიყარა, და მეფეზე წარმოვიდა:
რა ეს შეიტყო მეფე ლუარსაბ გორითგან გარის ვარხვნას მივიდა, იქიდგან შა
ვერდი სულთან წამოვიდა, და მოვიდა ქართლად: და იმღამეს მეფე ლუარსაბს
სიზმარი ენახა და მეორეს დილას კ~ზი, და საქართველოს თავადნი, და თავად
ნი შვილნი, და თავისი შვილნიცა მოიჵმო, და ასრე უთხრა, სიზმარი ვნახეო
მართალი და ჭეშმარიტად დასაჯერიო, რომ უსაცილოდ ჩვენ გავიმარჯვებთო
და ყიზილბაშნი გაიქცევიანო, და ამ ომში მე მომკვლენო, და ჩემს მომკლელ
საც ქართველნი მოჰკულენო:
მაშინ ჰყვანდა მეფესა ძენი სამნი, სვიმონ, დავით, და ვახტანგ: მაშინ უხუც
ესსა შვილსა სვიმონს ჵელი მოჰკიდა, და ქართველთ უბრძანა, ჵელმწიფობა ა
მისთვის მიმიცემიაო, და კიდეც ეს ღირსიაო, და შვილთაც ასე უანდერძა, უ
ფროსს ძმას დაემორჩილენითო, და ყველას უბრძანა, და ფერჵთ აკოცეს,

და მეფედ აკ~ხეს, და ასრე ანდერძი დაუგდო, ჩემის სიკ~დილით ნუ მოიშლები
თო, და ნურც ჩემის სიკ~დილის ხმას დააგდებთო: რა ყიზილბაშნი გალა
ჵოთო, მასუკან მცხეთას მიმაბარეთო: ჩემს გლოვა ტირილს დაეხ
სენითო, ქვეყნის შენახვას გაფრთხილდითო:
რა ესე სიზმარი მეფისაგან გაიგონეს, სრულყველანი ატირდენ, და ასრე მო
ახსენეს, რადგან მაგისთანა სიზმარი გინახავსო, ამ გზობით ნუ შევებ
მთო, და უკუ ვეცალნეთო: ესე სიტყვა მეფემან შორს დაიჭირა, და ასრე
უპასუხა: დღეს აქამომდე ხვანთქარსა, და ყეენს ზურგი არ შევაქცი
ვეო, რით იქნებისო რომ ახლა ერთს ყაჯარს პირი დავარიდოო:
ქართველნი დიდად ეაჯნეს, მაგრამ მეფემან ლომ გუნებისამან, ზრახვას
სიკ~დილი არჩივა: და რა სულთან შავერდი რაზმ წყობით მოახლოვდა, და
არა ინდომა მეფემან ომი მინდორსა ზედა, და ჩავიდა გარისს, და უთავა ქართველ
თა უხუცესი ძე თ~სი სვიმონ, და მივიდა სვიმონ სპითა თვისითა მეწინავედ, და
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თვით მეფე უკან კერძო მდგომარე იყო, და ახლდა თანა კ~ზი, და ეპისკოპოსნი, და მო
ხუცებულნი ერისკაცნი, მოვიდეს ყიზილბაშნი, მაშინ მიეტევა მათ სვიმონ, და სპა
ნი ქართველთანი, ვ~ა ლომი განძვინებული, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, მაშინ
მოეცა ღ~ისა მიერ ძლევა ქართველთა, და მოსწყვიდნეს ურიცხვნი სპანი თა
თართანი, და წარიქცივნნეს იგინი, და ივლტოდეს: და დევნა უყვეს უკანა მა
თსა და დაანქრივნეს, რ~ ვერღარა უძლეს ზოგად წარსლვა, ა~დ დასწყვიდნეს
ურთიერთარს, და ვიდოდეს შეცთომილნი ღელე უშენთა, და ტყეთა მიმართ,
და ერთკერძო წარივლტოდა სულთანი იგი შავერდიბეგ:
ხოლო მაჰმად სულთან სპითა თ~სითა შელტოლვილიყო ტყესა შინა შეში
ნებული, და ვერღარა ეძლო წარსლვა დღისით: მაშინ იხილა მეფე ლუარს
აბ მცირედითა კაცითა, შემოუტივა მეფესა, და განმჵნდეს ძალითა ღ~ისა
თა მეფე და მისთანა მყოფნიცა ეპისკოპოსნი, და მოხუცებულნი ერისკაც
ნი, და იქმნნეს ვ~ა ჭაბუკნი: და კ~დ იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და ჰსძლო მე
ფემან, და წარიქცინნეს იგინი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი ყიზილბაშნი:
ხოლო მეფემან იხილა მაჰმად სულთან, და არა აქვნდა ოროლი ჵელთა,
რ~ შეემტვრია კაცსა ზედა, და განაფიცხა ტაიჭი თჴსი მეფემან, შეაძგერა ცხენსა
მაჰმად სულთანისასა, და დაანარცხა მიწასა ზედა, კ~დ მიეტევა სხვასა: რ~ ყოველივე
საბრძოლელი იარაღი დაემტვრია მეფესა, და იბრძოდა ცხენითა თვინიერ საჭურ
ველისა, და რა მისდევდა სხვასა ყიზილბაშსა, იყო რამე თხრილი და დანახეთქი
მიწისა, და შთაუვარდა ფერჵი ცხენსა მეფისასა, და წარმოექცა ცხენი მეფესა: მა
შინ მოუჵდა ყიზილბაში ერთი, სახელით ზაქირ, იჵადა მახვილი, ჰსცა თავსა მე
ფისასა, და ჰსწყლა სასიკ~დინედ, შეჯდა ცხენსა მეფისასა, და ივლტოდა: ჰსცნეს
რა ქართველთა, დევნა უყვეს ძლიერად, და მიეწივნნეს და მოკლეს იგიცა, და
სულთან მაჰმად, და სპანი მისნი ყოველნივე ამოსწყვიდნეს:
მაშინ სვიმონს გამარჯვებოდა ძლიერად, და ჰსდევნიდა სულთანსა განძისასა
შავერდის, და სრვიდეს სპათა მისთა, ვ~ა მხალთა მდელოსათა: და აუწყეს სვიმონს
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საქმე ესე, და მყის შემოიქცა, და მოვიდა მეფესთანა, და მწუხარე იქმნა ფ~დ, და
წარვიდეს ყიზილბაშნი განძას, და დაიპყრნა სვიმონ ალაგნი საქართველოსანი
ყოველნივე, და იცოცხლა მცირესა ხანსა დაწყლულებისა მისგან მეფემან ლუა
რსაბ, მასვე წყლულებასა მიიცვალა, ვ~ა წმიდა მოწამე ვახტანგ, და
დავით მეფე, და აღიღეს წმიდა გვამი მისი, და დამარხეს სამარხოსა თჴსსა მც
ხეთას ღ~თივ აღმართებულსა სვეტსა ცხოველსა, და იქმნა გლოვა და მწუ
ხარება ქართველთა მიერ: ქკ~ს, სმვ 1558: ×~ეს აქეთ, ჩფიზ:
და დაჯდა მეფედ მამისა მისისა წილ სვიმონ: და იყო ჟამსა ამას შინა კ~ზი ნი~კზ:
მაშინ წარიყუანეს სვიმონ, და აკ~ხეს მეფედ მცხეთას, და მცხეთით გორს მივიდა,
და ქალაქი ყიზილბაშთ ეჭირა, და გარეშე კაცნი მეფეს სვიმონს ემსახურე
ბოდენ: მაშინ დაემზახლა მეფე სვიმონ კახსა ბატონსა ლევანს: და მისცა ლე
ვან ასული თ~სი ნაშობი შამხლისა ქალისაგან, და წარმოიყუანა იგი მეფემან
სვიმონ, და ჰყვეს ქორწილი სახელოვანი, და ეპყრა მტკიცედ საქართველო:
ქკ~ს, სმჲ 1560: მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი არჩილ დაიჭირეს თათარ
თა, აღიძრა მეფე სვიმონ მტერობად, და შურად ყიზილბაშთა, და იკრებდა
სპასა თ~სსა სვიმონ, რათა აღიღოს ციხე ტფილისისა: ესმა ესე ამბავი ნაპი
რის მცველს ყარაბაღის ბატონს, და იმანცა არეზის წყალს გამოღმართი
ლაშქარი შეიყარა, და ქალაქს მოსაშველებლად წარმოვიდა:
მაშინ ესმა მეფესა სვიმონს, შემოიყარა სპანი საქართველოსანი, და ჩამო
ვიდა ციხე დიდს, და მიუწერა ცოლის ძმასა თ~სსა კახისბატონის შვილს გიორგის
და ითხოვა მისგან შეწევნა, და წარმოვიდა გ~ი სპითა თვისითა: და შემოეყა
რა ციხე დიდს: მაშინ სცნეს საქმე ესე სპარსთა, შემოიყარნეს სპანი
მრავალნი, და წარმოემართნეს ტფილისს, რ~ ჟამსა მას უშენ და ოჵერ იყო
კაცთაგან ხუნანი, და ღვინჭრობი, და ვაშლოვანი: მოვიდნენ და დადგნენ
იაღლუჯას ღამესა ერთსა, და შემოვიდეს ციხესა ტფილისისასა, რ~ მათ
ეპყრა ციხე იგი ჟამსა მას, ქართველთ ხანდაგი გაეთხარათ, ამისთვის რომე
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არამც მოპარვით ყიზილბაშნი თავს არ დაესხან, და ტფილისით წარმოვიდეს უგრ
ძნობელად, და მიმართეს ციხე დიდს:
ხოლო მეფემან წინათვე ყარაულად გამოაყენა გერმანოზის შვილი სოფელსა
შინა მუხათგვერდისასა, გარდაჵდად დღესასწაულსა აღდგომისასა, და ეგუ
ლებოდა კ~დ მუნ ჩასვლად, და შეკრვად გზებისა: და ამას შინა უგრძნობელად
შეუვლეს ყიზილბაშთა მუხათგვერდი: მივიდეს და სადაცა ხანდაგი იყო,
ხანდაგთაგან ჩამოჵდეს: და ის ხანდაგი გაასწორეს შეუგრძად დაესხნეს
დღესა აღდგომისასა, აქათ ქართველთა, და იქით ყიზილბაშთ რაზმი დააწყვეს,
და ყიზილბაშთ მეწინავეში, და ქართველთ ლაშქარში ომი და ცემა გახშირ
და, და ქართველნი ნამეტავად თავ გამომეტებით იბრძოდეს, და მრავალი
ყიზილბაში მოკლეს, და რა განჯის ხანმა ასრე თავ გამომეტებით ქართვე
ლთ ომი ნახა: ყიზილბაშთ ასრე უთხრა, გზა შორსა გვაქუსო რომ გავიქცეთო,
და ვერსად გავატანთო, უკან დაგვეწევიან და დაგვჵხოცენო: მუხანათობით
სიკ~დილს ისევ ვამჯობინოთო რომ ძალმიცემით ომში ამათვე შევაკუდეთო

ყველამ ჰალა ჰალა დაიძახეს, და შეუტივეს ჵმალ დაწვდილთა, და იქ[.]ი
დამ ქართველთ წამოუშინეს: და ორგნითვე კარგათ იყუნენ მაგრამ ყიზი
ლბაში უფრო ბევრი მოკ~და, და გაქცევასაც აპირობდენ: და კახის ჯარ
მან შექნა ტირილი, და თავსცემა რომე ბატონისშვილი გიორგი მოკლესო, ომი
სა აღარა ინაღვლესრა: მკ~დარი საომარით გამოიტანეს, და ომი და ბრ
ძოლა გაუშვეს: ამაზედ ყიზილბაშთ დრო დაიცეს, მოშლილთა და მტი
რალთ ლაშქართ კიდევ შემოუტივეს, და ყიზილბაშთ გაიმარჯვეს, და სხვანი
მრავალნი თავადნი, და აზნაურნი, და მსახურნი ქართლისანი, უფროსღა
მოსწყვიდნეს, და დარჩათ ძლევა ყიზილბაშთა, და შეიქცეს ქართველნი:
ქკ~ს, სმთ 1561: K~ეს აქეთ, ჩფო: იმავ ღამეს შავერდი სულთან ქალაქს
შევიდა, და მეფე სვიმონ თავისის ლაშქრით გორს მივიდა: და კახი ბატონის შვი
ლი გიორგი მოკლული ბატონს ლევანს მიუტანეს: შეიქნა გლოვა, და ტი
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რილი ბატონის შვილისა ლევანისთჴს, ერთობილად კახთა, და ესრეთვე გორს
ნესტანდარეჯან დედოფალს, საყუარელის ძმის გიორგი ბატონისშვილის მოკ
ვლა გაუმჟღავნეს, და საქართველოს ჯარი მოვიდა, იტირეს იგლოვეს, და საორ
მოცედ ბატონი დედოფალი ქართლის თავადები ჯალაბობრივ კახეთს მამის მი
სატირებელად, და საყვარელის ძმის სატირლად, ალავერდს მივიდნენ, და ორ
მოცამდინ მამასთან იყო, იტირა იგლოვა, და ისევ ქართლს მოვიდა:
ამავე წელსა, და ქ~კნსა, მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი აშოთან მოკლეს
ფხოელთა: ხ~ იყო უმრწემესი ძმა მეფისა სვიმონისი სახელით დავით, და შემოს
წყრა ძმასა თ~სსა მეფესა სვიმონს, და წარვიდა შაჰთამაზ ყაენის კარსა: ყაენი
ყაზმინს იყო, და რა დავითის მოსვლა ჵელმწიფეს მოახსენეს, დიდად იამა,
და სრულ ბეგლარი ვინც კარზედიყო წინმიაგება, და უფროსიერთი ბარათიანნი
თან ახლდენ, და მისისძმის მეფის სვიმონისაგან შემომწყრალი იყო, ამისთ~ს უფ
რო დიდად პატივჰსცეს, და შვილობის რაყამი უბოძეს: და მეჯლიშშიგან
ყაენმან თჴსსა სიახლოვეს დაისვა, და ვითაც ჵელმწიფეს ქვეშ მოუფინეს, და დო
რი დაუდვეს, და ზედ დასვეს: და მისნი თავადები მეჯლიშში დასხეს, და ა
ლაგ ალაგ შუაში ჩაუსხდენ: და ცოტას ხანს უკან ჰგმო ღ~თი, და გათათ
რდა: და უწოდეს სახელად დაუთხან,და დაათათრეს, დასაჵელმწიფო იარა
ღი ყოველივე რაჳცა უბოძეს, და მის თავადთა, და აზნაურის შვილთა
ხალათი, სახარჯო, ცხენი და იარაღი გაუკეთეს, და უბოძეს, რაც ბა
ტონყმათ მიეცათ სრულ ცხრაათასის თუმნისა იყო: და ქალაქისა და სომ
ხით საბარათიანოს მეფობა მისცეს, და რაყამში შვილობილი ჩაწერეს
და მესტუმრე თან გაატანეს, და დიდის პატივითა, და მორჭმით გაისტუმ
რეს: და წელიწადში თჴთოს ნაპირის ხანს მეფის დავითის მცველად მო
უყენებდენ თავისის ლაშქრით ქალაქის ციხეში:
მაგრამ მეფე სვიმონ არ ეხსნებოდა, და სომხით საბარათიანოს არბევდა, და
ქალაქის აღებას ცდილობდა, მაგრამ ვერ აიღო: კიდევ მეფემან სვიმონ
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ლაშქარი შეიყარა საქართველოს ცხენოსან ქვევითნი, და წარვიდა ბრძოლად

დაუთხანისა: K~ეს აქეთ, ჩფნიჲ: მოვიდა და დადგა დიღვამს: სცნარა ესე
დაუთხან ქალაქზე წამოსვლა სვიმონისი, იმანც სომხითბარათიანნი, თა
თარნი, და მოქალაქენი შემოიყარა, და ძმას საომრად მიეგება: ნახა რომ
ე მეფის სვიმონის ლაშქარი ბევრიიყო: შეება დიღომს: იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი, და მოისრნეს სპანი მეფისა სვიმეონისნი მცირედნი რამე: ხ~ დაუთხანი
სა მოსწყდეს ორიათასნი: ჰსძლიეს სპათა სვიმონისთა, და წარიქციეს
დაუთხან, და მეოტი ისევ ქალაქში შემოვიდა: მაგრა ყარამანალუს ხალი
ფა რომე ყიზილბაშის სარდალი იყო, და ჭკუა ნაკლები ამაყი კაცი იყო, მე
ფეს დავითს არ დაუჯერა, და სამარტოოდ სახელს ეძებდა, მეფეს სვიმო
ნს შეება, და ძალმიცემით, და თავ გამომეტებით ძალზედ იბრძოდა,
და ბევრი ნავნებიცა ქმნა, მაგრამ თვითანაც მოკლეს, და ჯარიც ამო
უწყვიტეს: ეს ამბავი დავით მეფემან ყაენს მისწერა, და საშქარი სთხოვა,
იქმნა ბრძანება ყაენისა, და ჰასანბეგ ყარამანლუ სარდლად უჩინეს, და დი
დის ლაშქრით მეფეს დავითს მოაშველეს, დავით მეფემაც თავისი ლაშქარი
შეიყარა, და მეფეს სვიმონზე გაილაშქრა: მეფე სვიმონ დიღომს იდგა, და
შეიბნენ: ქკ~ს, სნე 1564: იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მოისრნეს სპანი მეფისა
სვიმონისნი მცირედნი რამე, ხ~ დაუთხანისა მოსწყდეს ორი წილი, და
მეფესა სვიმონს მისცა ღ~თნ ძლევა, და წარიქციეს დაუთხან მეოტი, და შე
ვიდეს ციხესა ტფილისისასა მხოლოდ, და სპანი მისნი, რომელნიმე მოსრ
ნეს, და რომელნიმე დაიპყრეს, მაშინ მოადგა მეფე სვიმონ ციხესა ტფილისი
სასა, და ეგონა მოქალაქენი მომივლენო: ყაენის შიშით მოქალაქენი არ
მოუვიდნენ, და ცოლშვილი იმათაც ციხეში შეასხეს, და ციხიდამ შექმნეს ბრ
ძოლა, და თოფითა, და ზარბაზანთა სროლა, და აღარც ბარათიანნი მოვიდნ
ენ, და ციხიდაღმეც კაცნი დაუჵოცნეს, და იდგნენ ჟამსა რაოდენსამე, და შე
აწუხნეს ფრიად:
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ხოლო წარავლინეს კაცი, და აუწყეს ამირ სპასალარსა შაჰთამაზისსა უსეინბე
გს შეწუხება თვისი დაუთხან, და ითხოვა მისგან შეწევნა, მაშინ წარმოვიდა
უსეინბეგ სპითა ურიცხვითა, და ღამე შემოვიდა ციხესა შინა ტფილისისასა, და
ვერა ჰსცნა მეფემან სვიმონ მოსლვა მისი, და წარვიდა სამადლოს: ამას ზედა
მოიცა ძალი, და განლაღნა დაუთხან, განვიდა ციხით, და მივიდა სამადლოს:
ქკ~ს, სნვ: ეწყვნეს მეფე სვიმონ, და დაუთხან ურთიერთარს, შეიქნა ბრ
ძოლა ძლიერი: მაშინ განლომნეს მეფე სვიმონ, და სპანი ქართველთანი,
და მისცა ღ~ნ ძლევა მეფესა, და ქართველთა: კ~დ წარიქციეს დაუთხან,
და ყიზილბაშნი მრავალნი ამოსწყვიდნეს, და უმრავლესნი დაიპყრნეს,
და დევნა უყვეს: მაშინ ლტოლვილნი შეიხვეწნეს ციხესა შ~ა ტფილისისასა,
და მივიდა მეფე სვიმონ, და ადგა ციხესა მას ჟამ რაოდენმე, და ვერა აიღეს,
და წარვიდა გამარჯვებული, და აღვსილი საშოვრითა მრავლითა:
ხოლო დაუთხან აუწყა საქმე ესე შაჰთამაზს, და მოაჯე ექმნა კ~დ შეწე
ვნად, მაშინ მიუმცნო შაჰთამაზ შამხალსა, რომელსა ეწოდა ჩერქეზ,
და სულთანსა შაქისისა და ყარაბაღელთა, და გარემოთა ყ~თა ყიზილბაშ

თა, რათა შემწე ეყონ დაუთხანს:
ხოლო შეიყარა სპარსი ურიცხვნი, და მოვიდეს საზღვართა ქართლისათა,
მაშინ წარვიდა ყორღანა შვილი კახაბერი, და წინა მიეგება მათ განჯას, რ~ ფ~დ
ეშიშოდეს ყიზილბაშთა მოსვლად საქართველოსა შ~ა: ხ~ ამან ყორღანა შვი
ლმან იტვირთა სისხლი მათი, და წინამძღვარ ექმნა მათ, რ~ ვერ ძალედვათ
თვინიერ მისსა შემოსვლა საქართველოსა შინა:
მაშინ შემოიყარა მეფემან სვიმონ სპანი საქართველოსანი, და მივიდა ფარცხის,
რ~ მუნ მდგომარე იყვნეს ყიზილბაშნი, და იყვნეს ათგზის უმრავლესი ქარ
თველთა, მაშინ მიეტევნეს ქართველნი გულითა სრულითა, და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი, და მიდრკეს ყიზილბაშნი პირველსავე კვეთებასა ზ~ა, და გა
ნმჵნდეს სპანი ქართველთანი მათზედა, სრვიდეს, და იპყრობდეს: ამას
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შინა მოუჵდა მეფე სვიმონ, ერთსა ჭურვილსა ყიზილბაშსა, სცა ძლიერად ოროლითა
და დაანარცხა მიწასა ზედა, და მოკლა იგი, და კ~დ სილაღით მიეტევა, სხვათა, და გან
შორდა სპათა თვისთა, მაშინ იცნა იგი ყორღანა შვილმან, და უთხრა ყიზილბაშთა,
ესე არს მეფე სვიმონო:
ხოლო მათ მიმართეს, და შემოერტყნეს გარე, და სიმრავლითა მათითა შეიპყ
რეს მეფე სვიმონ: ქკ~ს, სნზ, და ვერა სცნეს ქართველა შეპყრობა მისი, ა
მისა შ~დ ჰქმნეს სახელი დიდი, და იბრძოლეს, და მოსრნეს მრავალნი ყიზილ
ბაშნი, და ვითარცა სცნეს შეპყრობა მეფისა, დამაშვრალნი ფ~დ სიფიცხლისა
გან ომთასა, იარაღი არღარა აქვნდათ, ყოველივე შეემუსრათ, მაშინ უკმო
ეცალნეს ქართველნი, და წრიყვანეს მეფე სვიმონ, და მიიყუანეს დაჭერილი
ტფილისის ქალაქს, და დიდის პატივით ყაენთან გაისტუმრეს ყაზმინს შაჰ
თამაზ ყაენთან: ხ~ ყაინმა დიდად პატივსცა, და მისცა სა
ბოძვარი მრავალი, და აიძულეს დატევებად ჰსჯულისა: ხ~ მეფემან სვიმონ
არა უსმინა მათ, ა~დ მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა ზედა, ამისთჴსცა განჰრი
სხდა ყაენი, და წარავლინეს იგი, და ტყვე ჰყვეს ციხესა შ~ა ალამუტისასა:
ქკ~ს, სჳა 1573: პატრონი ქაიხოსრო ათაბაგი, წლისა, ნა: ფებერვალს, იგ:
გათავდებოდა, მიიცვალა ყაზმინს: ენკენისთვეს, კთ: დღესა სამშაბათ
სა, თ: ჟამსა მთვარესა, ბ:
ამასვე ქკ~სა, მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი არჩილ შირაზს გაგზავ
ნეს ყაზმინიდამა, ღვინობისთვეს, კ~ბ, დღესა ხუთშაბათსა:
ხოლო ჟამსა ამას შინა მიიცვალა, კახი ბატონი ლევან: K~ეს აქეთ, ჩფოვ:
ქკ~ს სჳგ 1575:
და დაჯდა მის წილად პირმშო ძე მისი ალექსანდრე, და მან დაიპყრა კახეთი,
ესე ალექსანდრე იყო ნაშობი გურიელის ასულისა: ხ~ ელიმირზონ, და ხო
სრო მირზა, ნაშობი შამხლის ასულისაგან, პირველ მეფობასა ლევანისასა,
ესენი ელიმირზონ და ხოსრო, დედითაც გამო იყვნენ მეფის სვიმონის ცოლისა,
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და სამშობლოდ ჰყვანდათ შამხალი, და ამ ორის გზითა, და ზურგით, უფროსს
ძმას თავს არ უდებდეს, სძულობდენ: და შ~დ სიკ~დილისა ლევანისა განიყვნ

ეს, კახნი რომელნიმე მიერთნეს ალექსანდრეს, და რომელნიმე ელიმირზონს,
და ხოსრო მირზას: და არს ჩვეულება ესე კახთა ძველითგან, და იქმნა შური
დიდი ძმათა შ~ს: მაშინ წარვიდეს ელიმირზონ, და ხოსრო მირზა, და მივიდეს
თორღას,
ხ~ ალექსანდრემ შემოიყარნა თჴსნი კერძნი კახნი, და წარვიდა მათზედა: და ვ~ა
მივიდა ეწყვნენ ურთიერთარს, და იქმნა ბრძოლა, და მოიკლა ომსა მას შ~ა
ორნივე ძმანი ელიმირზონ, და ხოსრო მირზა, და ძმისწულნი, და დაიპყრა ს~დ კა
ხეთი ალექსანდრემ:
ხოლო დაუთხანს ეპყრა ტფილისი, და საბარათიანო, და იჯდა დმანისს ჵევს
ციხესა შინა, და ცოლი მეფისა სვიმონისა, დედოფალი ნესტანდარეჯან იყო
კავთისჵევს, და ჰყვა ძე ერთი მცირე, რომელსა ეწოდა გიორგი: და ოდეს დაი
დასტურეს ქსნის ერისთავმან, და ამილახორმა ტყვეობა მეფის სვიმონისა, და
სიკვდილი ცოლის ძმებისა მისისა კახიბატონის შვილებისა:
მაშინ განირისხეს ღ~თი, ჰსძლია ანგარებამან, და ვერცხლისმოყუარებამან.
შეესივნეს დედოფალსა ნესტანდარეჯანს, და იავარყვეს საუნჯენი მისნი,
და წარიღეს ყოველივე რაცა აქვნდათ მეფისა სვიმონისა, და დედოფლისა ნესტან
დარეჯანისა, და მიმოაქვნდათ ყოველთავე დიდთა და მცირეთა:
რ~ იტყოდეს სიტყუასა ამას ერთგულნი ყმანი მეფისანი, რომელსა აწცა
იტყვიან ანდაზად, და არს სიტყუა ესე მაშინ თქმული, ვაჳმე ბატონის სვიმონის
საქონელო, და წარიღეს ყოველივე საუნჯენი, მეფისა, და დედოფლისა ნესტან
დარეჯანისა: და იყო ჟამსა ამას ამირსპასალარი საბარათიანოსა,
ბარათას შვილი, საჩინო კაცი, ფრიად კეთილი, და ესე არა მორჩილებდა და
უთხანს, რ~ იყო ერთგული მეფისა სვიმონისა, დღესა ერთსა მოვიდოდა იგი კო
ჯრის კერძოდ, და ვ~ა მივიდა თავსა გელიყარისასა, შეემთხვია მუნ წინა ყორ
ღანაშვილი კახაბერი, რომელი მოუძღვა ყიზილბაშთა, ოდეს შეიპყრეს მეფე
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სვიმონ: ხ~ ესე იცნა, საჩინომან მან ბარათა შვილმან, კახა ბერი იგი ყორღანაშვი
ლი, შეიპყრა იგი, და გარდააგდო კლდესა მას გელიყარისასა, და მოგორევდა
ყორღა ნაშვილი და იტყოდა თჴთვე ლექსსა ამას, ყორღანასძე ქარაფინდა ჵელი ჰკრეს,
და გა
რდაფრინდა:
ხოლო კახსა ბატონსა ალექსანდრეს ესვა ცოლად ასული ამილახორისა თინათინ,
და ესხნეს ალექსანდრეს ხუთ ძე, დავით, ერეკლე, გიორგი, კოსტანტინე, და
როსტომ, და ჰყუა ასული ერთი, ნესტან, რომელსა ეწოდა დარეჯან:
ესე ნესტან დარეჯან მიათხოვა დადიანს მანუჩარს, ძესა მამია დადიანისასა,
და წარგზავნა ზითვითა დიდითა: ხ~ ძე მისი ერეკლე ურჩექმნა მამასა მისსა
ალექსანდრეს, და წარვიდა სტამბოლს, მაშინ მიესმა შაჰთამაზს, განჰრისხნა და
წარმოემართა, რ~ ჰგონებდა განდგომილებასა ალექსანდრესსა, და მოვიდა სპითა უ
რიცხვითა ყარაბაღს: და შეწუხნა ფ~დ ალექსანდრე. მაშინ სახლთხუ
ცესმან ჩოლოყაშვილმან, მოიპოვა ღონე რაჳმე, და ჰრქვა ალექსანდრეს,
და კახთა, უკეთუ იქმნას საქმესა მას ზედა სიმრავლე ცოდვისა, იყავნ ზოგად ყო

ველთათ~ს, და მე განვარინო კახეთი რისხვისაგან შაჰთამაზისა: ხ~ მისცეს ყ~თავე
დიდებულთა კახეთისათა ჵელითწერილი:
ხოლო ჟამსა მას გარდაცვალებულიყო ქაიხოსრო ათაბაგი და იპყრობდა ძე
მისი მცირე მანუჩარ: მაშინ წინააღრჩევითა ჩოლოყასშვილის სალთხუცისათა,
წარავლინეს კაცი, და მიუწერეს დედისიმედსა ქაიხოსრო ათაბაგისსა ესრეთ,
ვ~დ შალიკა შვილს ვარაზს ჰნებავს ღალატი შეთ~ს, და ძისა შენისა მანუჩარის
თჴს, რ~ მაგას ჰნებავს დაპყრობა საათაბაგოსა, და მოჰყავს ყაენი სპითა
ურიცხვითა საათაბაგოსა ზედა, და აწ უკეთუ ძალგიძს შეიპყარ ეგე, და მოჰკალ
ვ~ა ორგული, და მკვლელი ძისა შენისა, და არღარა მოვალს შაჰთამაზ, და წარვალს
სახედ თვისად, და უმეტესად მტკიცედ იპყრობ ქვეყანასა მაგას, ხ~ ესე დედის
იმედი იყო ჭკუით სულელი და უღ~თო:
ვითარცა ესმა საქმე ესე, ვერ გულისჵმაჰყო მზაკვარება იგი კახთა, და სარწ
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მუნო ქმნილმან სიტყვასა ამას ზედა, შეიპყრა ღალატად შალიკა შვილი ვარა
ზა, და მოკლა იგი, და დასთხია სისხლი უბრალო, რ~ ესე ვარაზა იყო ძე ოთარ
შალიკა შვილისა, მრავალ გვარად ერთგული, და ნამსახური ქაიხოსრო ათაბა
გისა, და ცოლისძმა შაჰთამაზისა:
ხოლო ესმა შაჰთამაზს სიკ~დილი ვარაზასი, განჰრისხნა ფ~დ, მაშინ არღარა
მოვიდა კახეთსა ზედა, ა~დ მივიდა რისხვითა საშინელითა სამცხეს, ამოსწყვიდა
ს~დ სამცხე, საათაბაგო, და ქმნა მრავალი ბოროტი, და წარავლინა კაცი ხვანთ
ქართანა, და ინებეს მშვიდობისა ყოფა ურთიერთარს, და განიყვეს ქვეყანა ჟ~ა
მას, და შერიგდენ. მაშინ დარჩა წილად ხვნთქარსა იმერეთი, ოდიში, გუ
რია, და საათაბაგო ქართლისა საზღვრამდე: დარჩა კარი საზღვრამდე აბო
ცისა, და ერევნისა, და სომხითი საზღვრამდე, რომელსა აწ თურქისტანად
უწოდენ ვიდრე ბაღდადადმდე:
ხოლო შაჰთამაზ დაიპყრა ქართლი, კახეთი, ერევანი, ქურთისტანს აქა
თი, და მიერითგან იყო ურთიერთარს შ~ს ერთობა და მშვიდობა, ვ~ა ერთგულნი
მოსავნი მაჰმადისანი: ხ~ ბატონმა ალექსანდრემ წარავლინა ძე თჴსი კოსტა
ნტინე შაჰთამაზისათანა, და წარატანა ძღვენი მრავალი, და მოაჯე ექმნა
ფ~დ, და მიუმცნო ურჩება ძისა თჴსისა ერეკლესი, რომელ ურჩებითა ჩე
მითა წარვიდა ხვანთქართანა: მაშინ უსმინა შაჰთამაზ აჯა ბატონის ალექსან
დრესი, და წარვიდა სამყოფსა თ~სსა, და თანა წარიყვანა კოსტანტინე ყრმაჳ
მცირე მძევლისა მსგავსად: შ~დ ამისა გარდაჰჵდა მცირე რაჳმე:
ქკ~ს, სჳდ 1576: დღესა სამშბათსა, ყაენი შაჰთამაზ მოკ~და, და უსტა ჯალუან
თა, და იოთამის შვილმა ალიხან, სულთან, აიდარ, მირზას ბატონობა მოინდომეს:
ჯარგაზმა, შამხალ, ავშიართა, და ვინც მათი ოიმატი იყო, მოუჵდენ აიდარ
მირზა მოკლეს, უსტაჯალუანი ამოსწყვიდეს, და ისმეილ მირზას გამოსა
ყვანად კაცი გაგზავნეს:
ამავე ქკ~სა, და ამავე მაისს კ~ბ, შაჰთამაზის შვილი შაჰისმაილი ტყვედ იჯდა
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ციხესა ყალყას, და გამოიყვანეს დღესა სამშაბათსა: და ამავე მაისსა, კვ,

არდაველს ქალაქში მოვიდა: და კჲ ყაზმინისაკენ წავიდა: და დასვეს ყაინად
შაჰისმაილ, და მეფე სვიმონ ალამუტის ციხითგან ჰგამოიყუანა, ყაზმითს მო
აყვანინა, და საქართველოს ბატონობა მისცა, და მრავალი სხვა წყალობა დამა
რთა, საჵელმწიფო მორთულობა ყოვლის ქარხნებისაგან გაურიგა:
რა ესე ამბავი ტფილისის ქალაქს მჯდომს მეფეს დავითს მოუვიდა, იწყინა და ხვ
ანთქართან ჩაფარი გაგზავნა, და ლაშქარი სთხოვა: ამავე წელს ივნისსა ათაბაგი
ყვარყვარე, და ძმა მათი პატრონი მანუჩარ, და ბიძაშვილი მათი, მუხრანის ბა
ტონის არჩილის შვილი პატრონი ერეკლე მგელციხეს წავიდეს ყაენთან ელ
ჩის გასაგზავნელად, ავ კარგად სამოცამდის კაცი იახლა, სამწუბთ ღე
ლეში დავდეგით: აცნობა ოლადის ქვაბიდამა ბედიანის შვილმა იასონ, ვარა
ზა შვილს კოკოლასა, და მის ძმასა ლაშქარასა, და მის ბიძას გურგქსა:
იახლნეს თანა, დიასამიძის ელიას შვილი, ავთანდილ, და მისი ძმა შარმაზან:
ამატაკის შვილი როსტომის შვილი, ამატაკ: და აბდუყაფარ: და მათი ძმის წული
როსტომ: და ამატაკის შვილი სეხნიაჳ: ესენი დაეკაზმნეს ხუთასამდი კაცი,
და წარმოვიდეს, და ორთვალთ ჵიდს გამოვიდეს: ბორგს მივიდეს:
იქ ფანასკერტელი იობის შვილი ჯირასონ გვერდს იახლა, საუნბარს შეესწ
რა კაცსა თუ გულმართლა, ბატონებზე თავ დასასხმელად და დასაჵოცლად მიდი
ანო: იარა და აცნობა უგუბოს დოლენჯის შვილს ყანდურალის, თუ გულ
მართალთა ბატონის შვილებს დაჵოცენ ფიცხლა აცნობე, წარმოვიდა ყანდუ
რალი* და აცნობა ბატონებსა, ქათამს ეყივლა: ადგეს ბატონები, და ვინც იყო
დაეკაზმეს ოცამდი შეკაზმული კაცი იყო, ბარგი აჰკიდეს, დიდ ხან იქივ იბრუნ
ეს, და არ მოვიდეს: უკმოდგეს ოჵერათ თავს სიმაგრესა, ივნისს, ლ:
შაბათს დღეს განთიადს დაესხნეს ნასადგომევსა, სხვა აღარა დახვდათრა, თუხარლიანთ კარავი და ბარგი დახვდა, და ის დაიფორაქეს, ჯორები კიდევ მოსცეს,
ჩვენი და მათი კაცი გარდაიკიდნეს, ერთი მოკლეს, და ერთი ჵელთ დაიჭირეს
ჩვენთ~ა,
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წავიდეს გაწბილებულნი, ეკვეხარ გაგვისწრობდეს თავებს დავსჭრიდით, და
მკვდარს ასო ასო ავიქმოდით, და ეს გვექნა თუ მარტვილებსაც არ გაუვებ
დით ცოცხალსა. დავარდა ჵმა დაიწყო ჩვენმა ლაშქარმან მოდენა, გაემართნეს,
პატრონი ყვარყვარე, და პატრონი მანუჩარ, და ერეკლე სახელსა ზედა ღ~ისა
სა, და მივედით ზედა თმოგვს, და თმოგჴს ქალაქი მოვარბიეთ, და იგივე ზედა
თმოგვს ამოვედით: და პატრონი დედა მათი დედის იმედყოფილი დებორა იქ
მოვიდა: და ორშაბათს ვანის ქვაბს მოვადეგით, და ოთხშაბათს იერიშით აღვიღე
ვით, და პარასკევს დღეს ავიყარენით, ჩაუდეგით რჩეულიანი შემოვიწყვენით
კვირას დღეს ოლადის ქვაბი ავიღეთ, ამოვედით კარწახს, დავდეგით ივ
ლისს ით: დღესა ხუთშაბათსა:
ქკ~ს, სჳდ 1576: ერეკლე შევკაზმეთ მუხრანის ბატონის არჩილის შვი
ლი წლისა ივ: სამის თვისა, და სამის კჴრისა: მიუჵედით ფოსოს სახლი
დავწვით და ამოვწყვიდეთ: გაუძახეთ ლაშქარი, დარღვეული ყიზანი,
და ალამი გამოვიღეთ, და მოვედით და პალაკაციოს დავდეგით: იქიდამა თე

თრ ციხის გარეშემო დავწვით ალაბუტი და კამბურანი: შაჰსთან ელჩი
გავგზავნეთ, და ამავე თვესა ივლისს, კჲ, დღესა შაბათსა, შალიკა შვი
ლის ზემბადის შუღამა, მათივ ნაქონები ოლთის ციხე წაართვა ჩვენ
თათარნი შუა შემოვიდეს, გამოუდეგით წამოვედით მგელციხეს შერანშაიან წყაროზე დავდეგით: და მერმე აწყურს წავედით:
ამავე ქკ~სა, აგვისტოს ოცდა თერთმეტსა, ვარნეტის ციხეს უღალა
ტეს მგელციხიდამ, და ენეკენისთვეს ოთხსა, დიასამისძემა დემოთის საღა
ლატოდ აზნაურისშვილები, და მსახურები გაგზავნა, და ვეღარ უღალა
ტეს: და ჩვიდმეტი ჵელთდარჩა: საჯარს შალვა შვილს ციხისთავსა პატ
რონი მანუჩარ: და პატრონი ერეკლე: მათი ბიძაშვილი მგელციხეს იყნეს,
და შალიკაანთ აზნაურშვილებს თავს დაესხნეს, აზნაურ შვილები გა
რდაეხვეწნეს: ერეკლე მოეწია კაცი ჩამოაგდო, და კარგი ცხენი დარჩა,
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და ჩვენც მოვედით სამცხიდამა, და შერაშაანთ წყაროზე დავდეგით:
ამავე ქკ~სა, სჳდ 1576: ივანობისთვეს, კ~დ: ბატონი არჩილ შირაზიდამ ყაზმი
თს მოსრულიყვნეს ცოლშვილიანად: მერმე ჩაუდეგით ფოსო ამოვწყვიდ
ეთ, და ჩაჰსთან ელჩი გავგზავნეთ, უკმოვბრუნდით სამცხეს მოვედით:
ქკ~ს, სჳე 1577: მარტში მიგვიჵდა* <note>*მიგვიჵდა სწერია</note> კოკოლა, და აჩხიის
ქვაბი წაგუართო: წავიდა
ბატონი მანუჩარ, და იმავ წამს წაართვა, ერეკლე თან ახლდა, მერმე გურ
გაქ უკუდგა, კოკოლა თავის ძმისწულსა, და ბატონს მანუჩარს შემოჰფიცა
ქაჯის ციხე უკმოუჭირა, მერმე ფიცი გაუტეხა, და კიდევ უკუდგა, ბატონს
მანუჩარს: უკმობრუნდა ბატონი მანუჩარ, ჩაუდეგით კიდევ გაზაფხულ
ზე, ვეუბნენით და არ შემოგვეწყვნენ, დაურბიეთ ფოსო: ელჩი გავის
ტუმრეთ, და უკმოვბრუნდით:
ამასავე, ქკ~სა: სახელსა ზედა ღ~ისასა გავილაშქრეთ, ენკენისთვის ნახევარს
ქაჯთა ციხეს მოვადეგით: ღვინობისთვის ორს გურგაქ შემოგვეწყო,
და ველი მოგვცა: გავბრუნდით ურთის ციხე საყდარი წავართვით კო
კოლას კერძათ იყო, და ციხე დავაქციეთ, სიმაგრე რაც იყო დავწვით, და
საყდარი გაუშვით: ფოსო მოვარბიეთ, და ელჩი გაუშვით, ყაენთან მოვბ
რუნდით, მგელციხეს მოვედით, ბოსტოღანა შვილმა მატამა, უხუცესი
მისი ძმა მოკლა ათამირძა ერქვა: წამოვიდა ბატონი მანუჩარ მგელციხეს
მოვიდა, ბატონი ყვარყვარე, და ბატონი მანუჩარ იქ ადგეს, და ბატონი დედის
იმედი წამოვიდა, ახალციხეს მოვიდნენ:
ქკ~ს, სჳვ 1578: გამოჩნდა კუდიანი ვარსკულავი, ოდესმე მისებრივი არავის
უხილავს: ესე შაჰისმაილ იყო კაცი უწყალო, და მსმელი სისხლისა
ამისთჴს არა ინებეს ყიზილბაშთა უფლება მისი, და ეწამებოდენ ჰსჯუ
ლითა სუნობასა: და თვესა მეექვსესა მოწამლით მოკლეს ყიზილბა
შთა შაჰისმაილ ყაენი, გიორგობისთვის, კგ: და მისივე ძმა შაჰხუდაბა
ნდ გააჵელმწიფეს: ესე შაჰხუდაბანდა იყო კაცი უღონო, და თვალით ბრმა:
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და ვერა კეთილად წარმართა საქმე თჴსი წესისაებრ:
ქრისტეშობისთვის, ლა: ბატონი ყვარყვარე, და ბატონი მანუჩარ თმოგვს
მოადგეს სამშაბათს დღეს: იანვარს ე, კვირას დღეს, ქკ~ს, სჳვ: პატრო
ნი დედისიმედი, და ბატონი ბექა ყველს მოადგეს:
ამასვე იანვარს, ჲ, ოთხშაბათს, თმოგვი წაართვეს, და აქეთ იმავ დღეს
ყველი წავართვით: ოთხშაბათსავე, გიორგობის თვის, ზ, ბატონს ერეკლ
ეს ცხენი წამოექცა, საქმე სათუოდ გაუხდა: ასრე საძულად დასცა,
უცხოფერს ფათერაკს მორჩა: ეგრეთვე მეცამეტეს დღეს წარვიდა სანა
დიროდ ქარაფის ძირს იჯდა, ჩამოაგდო ქვა დეცა, თითის წვერი ძელი
თირთ მოჰკვეთა, გონჯად დალეწა, ორს თვეს ძლივ გაუმთელდა, მის
თვის არც თმოგვს იყო, და არც ყველს: შეიყარა კოკოლამა ყარახან წა
მოვიდა თმოგვზე მოსაშველებლად, ვეღარ მოესწრა, ციხე ორივ წაერთ
მევინა: ყუელიდამა თმოგვს წავიდა დედისიმედი: იქიდამ ბატონი მანუჩარ
ჯავახეთს წავიდა, ფოსო და ჯავახეთი დაარბია: და გურგაქს ქაჯისციხე გა
უბარაქიანა: ბატონი ყვარყუარე, და ბატონი მანუჩარ ახალციხეს წამო
ვიდეს, და ბატონი დედისიმედი თმოგვს დადგა: თმოგვის ციხეს რაც დახირა
უნდოდა მიატანინა* <note>*მატანი მგონია</note> გააბარაქიანა: და თვალშვენიერთან
ელჩი გაგზავნა: ცი
ხეების შოვნა შესთვალა, და ურუმთ აშლა აცნობა: და ურუმთ საჩქა
რო ჵმა დაუვარდა, პატრონი დედისიმედი ახალციხეს შვილებთან მოვიდა:
პატრონმა მანუჩარ, და პატრონმა ერეკლემ ლაშქარი შეიყარეს, და წავიდეს,
და ურუმთ პირს მიუდგეს: პატრონი ყვარყვარე ცოტად უგუნებოდ
იყო, ის ვეღარ წავიდა, ზღუდერს ჩავედით: ამასობაში ოთმანიანნი რვა ა
თასი კაცი ფებერვალს, კვ: ოთხშაბათს დღესა დაესხნეს ყარახანს, გაუ
დრკა საილათოდ, წაუდგეს ურუმნი, და ათიოდე კაცი მოუკლეს, მობ
რუნდეს გორი დაუწვეს, და იმავ ზარიშატში დადგეს: მობრუნდა ყარახან
ექვსასი კაცი ახლდა, დაესხა თავსა ამოსწყვიდნა ურუმნი, და გააქცივნა
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სახელსა ზედა ღ~ისასა, გაემარჯვა ყარახანს, და აღივსნეს საქონლითა და ია
[რ]რაღითა: მობრუნდა ბატონი მანუჩარ, და აწყურს ჩამოვიდა:
ამავე ქკ~სა, გამოვიდა ჯარი ხვანთქრისა, და დაიპყრეს თავრიზი, ერევანი,
განჯა, ყარაბაღი, ვიდრე სულთანიამდე, და ყოველივე ადგილი ადარბადაგანისა:
ამავე ქკ~სა, მაისსა, კა: დღესა ოთხშაბათსა, წარვიდა მუხრანის ბატონის არჩი
ლის შვილი ერეკლე სურამს ნესტან დარეჯან ქართლის დედოფალთანა: დედო
ფალი ღარიბად იყო, მისთან სამყოფლად ჩავიდა:
ამასვე ქკ~ს მიიცვალა, აფხაზეთის კ~ზი ევდემონ ჩხეტის ძე:
ამასვე ქკ~ს მიიცვალა, მეფეთ მეფის გიორგის შვილი ბაგრატ, თვესა მაისსა კბ:
და დედა მათი შარვაშიძის ქალი დედოფალი რუსუდან, მიიცვალა აგვისტოს დ:
ამასვე ქკ~ს, მარიამობისთვის, ზ, ხუთშაბათს დღეს, ხვანთქრის ლაშქარი, და
ლალა ფაშა მგელციხეს მოადგეს, შეიბნეს სამშაბათამდის ყოველთ დღეთ

ომში იყვნეს ციხოანი გოგორის შვილი როინ, და მისი ძმა ბერი, ერუშნელი,
და მისი ძმისწული ზურაბ იყვნეს მათის ყმითა, და ღ~ისშეწევნით უკუე
ყარნეს, და ციხე ჩვენვე დაგვრჩა, ჩვენთა გაემარჯვა: პარასკევს დღესა
ჲ, მარიამობისთვესა ქაჯის ციხე, ველი, და თეთრ ციხე წაგვართვეს
ურუმთა: და ქაჯისციხის მეციხოვნენი ს~დ შემოეჵოცნეს: და თ შაბათს
დილასა ძურძანასა, და წინწალს შუა, აზრუმისა და ვანის ფაშა მოვიდეს,
და სულთანი და ყარახან ბაზუქლუ, კიდევ მუღანლუს ბატონი იქ შე
იყარნეს: მაჰმადი სულთან გორაზე წამოდგა: მისი ვინც იყო გვერდს
მოიყენა: და სხვა ბატონები შეებნეს ურუმთა, პ~დ გაიმარჯვეს ყიზილ
ბაშთა: და მერმე ურუმნი მოერივნეს და გაიმარჯვეს: მაჰმადი სულთ
ან გამოაქცია, გარდაეხვეწა: იმავ კვირას ათსა, მარიამობისთვესა პა
ტრონი მანუჩარ ქაჯის ციხეს შეეყრა, ვერც ლაშქრის ომსა, და ვერც ცი
ხეების აღებასა ვერ მიესწრა: ამილახორის შვილი ქოიარ მიეგება არტა
ნს: და ორი ციხე მას შესძღვნა ლალა ფაშასა, მარიამობისთვის ორსა:
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აგრეთვე არფაქსად ჰბირებოდა ექვსით ციხითა მას წინათ, და ხერთვისი, და ხუ
თი ციხე მას შეეძღვნა, და პატრონს მანუჩარს თან მიჰყვა, იმ წამს გამოჰ
გვარეს, ციხეები გამოართვეს დახატული სახანჯახოდ მისცეს: პატრონმა
მანუჩარ, იზ იმავ თვესა, თმოგვის ციხე მისცა ლალა ფაშასა: ახალ ქალაქი
უწინ წაართვეს, კოკოლას მეციხოვნე იდგა, და იქიდამ მისცა თმოგვი. გაიარეს
წავიდეს ტფილისის ქალაქზე, ის დაუთხან იქიდამ გაეცალა, ლორეს ჩა
ვიდა: ტფილისს ჩვიდა, ფაშა დასვეს, და გორს სანჯახი: დაუთხან ხვანთქა
რთან წავიდა, და იქ დიდი პატივი მიაპყრეს, ორი საფაშო სარჩოდ გაუჩინ
ეს, და თვითან კარზედ შეინახეს, და მისინი ორნი შვილნი, ბაგრატ, და ხოსროვ,
მამას არ გაჰყვნენ: კახი ბატონის სიძე იყო ბატონი ბაგრატ სიმამრისას დადგა:
და უმცროსი ძმა ხოსროვ მირზა ისიც ძმასთან დადგა, და ბოლოს ყაენის კარზე
ჩავიდნენ: როდესაც ტფილისს ფაშა დასვეს, და გორს სანჯახი, მუხრანის ბა
ტონის შვილი პატრონი ვახტანგ, ერისთავი ელისბარ: და ამილახორი ბარძიმ
ერ თად შეიყარნენ: ლალა ფაშა ლაშქარი გააძახა დედოფალსა, და ს~დ ქართ
ლსა, ესენი მივიდეს, და ამათის წყალობითა ლაშქარი დააბრუნეს: თემი ა
ღარ ამოსწყდა, მათ მათი მამული მისცეს, ოთხი დღე არ დააყოფინეს,
და დააბრუნეს, მათს მამულში მოვიდეს, სომხითართ ბევრი აწყინეს, ლაშ
ქარი გამოეშურა ლალაფაშასა: ამოიარეს ქართლს დაუდგეს იმერელნი
წინა, და მწვედ ამოსწყვიდეს: მეორედ ერეკლე დაემწყვდია შიგა ომში
პატრონის არჩილის შვილი, და მას გაემარჯვა, უცხო ფერად შებმულიყო:
ცხენი ქვეშ გამოეკლათ მისთვის, თექვსმეტი მუზარადს ჰქონდა ნაკრა
ვი ისარი, ორმოცამდი, და ვერც ჯაჭვი, და ვერც მუზარადი ვერ გაეკვეთა
ერთი ჵრმალი ხანჯარს ჰსცემოდა, ხანჯრის ტარი ზედ დაეჭრა: ექვსი აზ
ნაურიშვილი მძიმედ დაუჭრეს დაუკოდეს, გამარჯვება ერეკლეს დარ
ჩა, გამოაქციეს თათარნი, უფროსი ერთი დაჵოცეს და ამოსწყვიდეს: ენ
კენისთვეს ერთს იმერელნი შეიბნენ და გაიმარჯვეს, და ქართველნი, და ერე
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კლე ენკენისთჴს, ი შეიბნეს, და სრულიად ამოსწყვიდეს:
ორ ავჟანდას შვილი მოვიდა, და ლალაფაშათან პატრონს მანუჩარს ის მი
უძღვა, ახალქალაქიდამ ფაშა, და პატრონი მანუჩარ ქართლს წავიდეს: ორ
ავჟანდას შვილი ქაიხოსრო აქათ გამოეგზავნა:
ქკ~ს, სჳვ 1578, ენკენისთვეს დ, ხუთშაბათს ქორწილი უყავით მასთან პატრო
ნის შვილს თამარს: და საშინელმან აწყურისა ღ~ისმშობელმა, და წ~ნ ნიკ~ზ, ქორ
წილი ბედნიერად მოუჵდინოს: ჭამა აგურიანში იყო თათართ შიშითა, დია ჩვე
ნი უგუნებო ქორწილი იყო:
აგრევე კახი მეფე ბატონის ლევანის შვილი, პატრონი ალექსანდრე მიეგება
ლალაფაშასა, სათის ჭალას შეეყარა, და შაქისა და შარვანზე წავიდეს:
ამაზე შერაშ ანშა შვილი მოვიდა ყაენიდამა თვალშვენიერთან იყო, ეს ამბავი
მოიტანა, მანუჩარისა ლალაფაშასთან მისვლა შეიტყო ყაენმა: თვალშვენი
ერს კაცები გამოუგზავნა, სადგომი დააგდებინეს, და ყორჩიბაშს მიაბარეს, მა
რიამობისთვის, კვ, ორშაბათს დღესა დაიჭირეს თვალშვენიერი, შირ
ვანი დაიჭირეს, ციხე ააშენეს, და ოსმან ფაშა შეაყენეს მისით ლაშქრითა,
და შემობრუნდეს, ალექსანდრეს შვილი არაგვამდის მოჰყვა, და დაბრუნდა,
ლალაფაშა მუხრანს დადგა, გორი გაამაგრა, და მიესმა საქმე ესე შახუდაბა
ნდას, მაშინ დედამან შახუდაბანდასამან, ასულმან ოთარ შალიკა შვილისა
მან მოიყუანა მეფე სვიმონ, და ვ~ა წესი არს ქართველთა დედათა, ეგრეთვე
ყო ამან, წარმოუგზავნა ლეჩაქი საბურველი, ესე დედათა მომიხვევია ჵმლი
სა შენისა ხეტარსა ზედა, შენიცი და ჵმალმან შენმან, და აწ მოგვიცემია
შენთჴს სამეფო შენი საქართველო, და სხვაცა მრავალი საბოძვარი, წარ
ვედ და განამაგრე საქართველო რათა არა წარგვიღონ ოსმალთა, და იყავ თანა
მწე, და ერთგულ საჵელმწიფოთა ჩვენთა: ხ~ მისცეს საბოძვარი ურიცხვი,
და ესრეთ წარმოემართა მეფემ სვიმონ: და მოაბით მოიყუანეს ავადმყოფი: მუხრა
ნის ბატონის ბაგრატისშვილი არჩილ ერთის შვილითა, და ბევრი ტყვე თან მოასხა:
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ღვინობისთვის ნახევარს მოვიდა, ლალაფაშა ქართლსავე იდგა, მოვიდეს სომხითს
და დალაპარაკდეს, ავად მყოფი მისით მიზეზით ვეღარ ნახა, აიყარა ლაშქა
რი ღვინობისთვეს ერთსა პარასკევს დღესა, მოდენა დაიწყო, აწყურს ვიდე
გით, ორშაბათს პატრონი მანუჩარ გამოეშვა, წინათმოვიდა, სამშაბათს პა
ტრონი ყვარყვარე წინ მიეგება, თვითან ლალაფაშაც მოვიდა, და გაღმა ლე
კზე 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 ყვარყვარე თან გაჰ
ყვა მოტყუებით, და აღარ დაბრუნდა: პატრონი მანუჩარ თან წაჰყვა, ათს
დღეს ლაშქარი ძლოივ გაწმდა: სამშაბათს დღეს ამბავი მოვიდა, პატრონი ყვა
რყვარე აღარ დაბრუნდაო, წაუდგა პატრონი დედისიმედი ჯაყამდის სდია,
ვერ მიეწია აზნაურის შვილები წაუყენა, ვეღარ დააბრუნა, ისევ დედისა
და ცოლშვილის გამოუსალმებელი წავიდა: ოლთისი სასანჯახოდ მისცეს,

იქივ მივიდა პატრონი მანუჩარ მოვიდა აწყურს: მობრუნდა მეფე სვიმონ, გო
რი აიღო, ქართლში გაძლიერდა, და ვისაც დედოფალსა, და ბატონის შვილს გიო
რგიზე ემტყუნნეს, ზოგნი მეფეს დავითს თან გაჰყვნენ ურუმში, და ზოგნი
იმერეთსა, და კახეთს გარდაიხვეწნეს: და ქსნის ერისთვის მამული ზოგი ბა
ტონს ნესტან დარეჯანს დედოფალს საუპატიოდ მისცეს: და ზოგი ბატონისშვილს
მისცეს: და ამილახორის კასპი სვეტს ცხოველს შეუწირეს, და აზნაურშვილ
ნი სახასოდ დაიჭირა, და გორის მოურაობა, სულხან თურმანისძეს მისცა,
მუხრანის ბატონის შვილი, მუხრანის ბატონი ვახტანგ, ტაძრად მიყვანებ
ას დღეს ჵელთდაიჭირა პატრონმა სვიმონ მეფემა, და კეხვის ციხეში ტყვედ
ჩააგდო: ლალაფაშას ლაშქარი, და მირ ძალი გამოეგზავნა პატრონს მანუჩართა
ნა ქართლს გაეძახა, ქართლს ვერ ჩაუვიდეს, სადგერს დადგეს, და ამოსწყვი
დეს სადგერი, წმიდის გიორგის განძი წაჵდა: მეორედ კიდევ სანჯახები გამოეგზავ
ნა, შეიყარა პატრონი მანუჩარ ჩაუჵდა, და ზემო ქართლი დაერბივა: მოუვიდა
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კაცი პატრონს ყვარყვარეს ოლთისს აღარ დააყენეს, აზრუმს მიიყუანეს, შო
ბის წინა დღეს წაიყვანეს:
მოუჵდა შაის ხუდაბანდის ცოლი ბეგუმ შირვანსა, შეიბნეს ამოსწყვიდეს ლა
შქარნი, ციხე დაწვეს დააქციეს, ხაზინა ყველა ჵელთ დარჩა: თათარხანი ჵე
ლთ დაიჭირეს, ყაზმითს ტყვედ წაიყვანეს, მოერივნეს ყიზილბაშნი: ოსმან
ფაშა დემურყაფს უკურჩა: ყავიდა ყაზმინს ბეგუმ: და იჭირა ბეგუმ გა
მარჯვებული ჵელთა ისიც მოკლეს, და თათარხანიცა ყაენმა დააჵოცინა:
ყაენი შაჰხუდაბანდ ცოლის სიკვდილს უკან ყიზილბაშთ დაჩაგრეს, და ადრი
ბეჟანი და შირვანი ურუმთ დაიჭირეს: განჯისხანი, შაჰვერდი სულთან
კახეთს მივიდა, და ბატონს ალექსანდრეს შეეხვეწა: ამან შეხვეწილი კაცი
დააჭირვინა, და ხონთქარს გაუგზავნა:
ქკ~ს, სჳზ 1579: მარტს კგ: პატრონი ყვარყვარე, და პატრონი მანუჩარ კოსტანტი
ნუპოლის წარვიდეს აზრუმიდამა: აპრილს კ: ორშაბათს გადადგეს: მასუკან
მოვიდა ამბავი ბატონი თვალშვენიერი, მარიამობისთვის ოცდა სამს ჵელთ და
იჭირეს: ღჴნობისთვეს, ა: ორშაბათს დღესა, ალამუტის ციხეში ტყვედ
წაიყვანესო:
ჟამი შექნა, მაისს ლა: შაბათს საღამოსა ხოსიტა გააცხე
ლა, საკანაფეს პატრონის ყვარყვარეს შვილი, ღ~ისშეწევნთ გარდაიჵადა:
ივნისს, ით, ბატონი ბექა გააცხელა, და ღ~ისშეწევნით მანც გარდიხადა:
ბევრი გააცხელა ჩვენში, და არავისრა დაუზიანდა: მეორედ მოვიდა ლალა
ფაშა, და კარი აღაშენა, ტფილისის ქალაქს ლაშქარი გაგზავნა, და ნუზლი
შეუტანინა: მარიამობისთვეს კვ: პატრონი დედისიმედი გააცხელა
ხუთშაბათს დღესა: და ორშაბათს დღესა ბერის პატრონის ბასილისა
ჟამით გაცხელება მოვიდა, და საფარას საბურთეზე გაეცხელებინა: იმ
წამს წაბძანდა, პატრონი დედისიმედი, ორნი დედა შვილნი ერთს კჴრა
ში დაწვნეს; ენკენისთვის გ პარასკევი განთენდებოდა ღ~თი განჰრისხდა,
ბატონი ბასილი მიიცვალა იე წლისა, და კბ დღისა, ღამით ჟამსა, ბ:

1-26 სტრ., 598
და წამოვიდა პატრონი დედისიმედი მოაბითა ზღუდერს ჩამოვიდა, და ღვინობის
თვეს უსკუდარიდამ პატრონის შვილების გამოშვების მახარობელი მოვიდა:
ამასვე ქკ~სა, გიორგობისთვეს, პატრონი მანუჩარ მოვიდა კოსტანტინუპო
ლიდამა, ფაშაობა ებოძა ხვანთქარსა, და სრულად მისი მამული: ორს
თვეს პატრონი ყვარყვარე თორთომს დაეყენებინა არ გამოეშვა:
ქკ~ს, სჳჲ 1580: იანვარს ჲ, პატრონი ბექა ვალიდამა გავაყენეთ, ლალა ფაშა
წარსულიყო, და ბექა ოლთისს დადგომილიყო: პატრონი ყვარყვარე ღ~თს
წინაც შეურცხვენელი, და კაცთანაცა, ფალავანი დაეცა ხვანთქართანა,
და ქართველობით გამოეშვა, მისის საბატონოს წყალობა ექნა, და მარტში
მობძანდა: ივანობისთვეს ნახევარს ბექა მოიყვანეს, და თვითან ორნივ ბატო
ნები ლორეს წავიდეს, დაარბიეს და გამარჯვებულნი მოვიდეს: მასუკან მეო
რეს წელიწადს, სინან ფაშა მოვიდა, და ტფილისს წავიდა, და ორნივ თან გაჰყვეს
პატრონი ყვარყვარე თრიალეთიდამ მოებრუნებინა, იმერეთს მოციქუ
ლად გაეგზავნა, და პატრონი მანუჩარ თანაწარეტანა:
ქკ~ს, სჳჲ 1580: მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი, მუხრანის ბატონი ვახ
ტანგ მიიცვალა, ივანობისთვეს დამდეგს:
ქკ~ს, სჳთ 1581: პატრონმან მანუჩარ გვირგვინი იკ~ხა ფებერვალს: და ბექა კოსტა
ნტინუპოლეს წაიყუანეს: ამავე ქკ~სა, მარიამობისთვის დ: პატრონი
არჩილ მობძანდა აწყურს დიდის ხნის უნახავი, დაძმანი შევიყარენით,
ღვინობისთვეს წაბძანდა: ამავე ქკ~ს, გიორგობისთვის კე, პატრონი ყვარ
ყვარე, და მუხრანის ბატონის ბაგრატის შვილი არჩილ მიიცვალა:
ხოლო მეფემან სვიმონ ყორღანას შვილის, კახაბერის ცოლშვილნი, და სახ
ლეულნი ყოველნივე შთაყარნეს კლდესა მას გელიყარისასა, და იტყოდენ
პირველსავე მას ლექსსა: და სხვანი ნათესავნი მისნი ივლტოდეს, რომელნიმე
ყიზილბაშშია, და რომელნიმე საათაბაგოსა შინა:
ხოლო დაუთხანს ჰყვა ძე ერთი მეუღლისა თჴსისათანა, რომელსა ეწოდა
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ბაგრატ: და შ~დ დაუთხანის წარსლვისა, არცაღა ეს დააყენეს, ბიძასთან წაი
ყვანეს ყაენთან, და მუნ გათათრდა: ამის ბაგრატის დედა მეყვისი იყო გვარით
კახი ბატონის ალექსანდრესი ახლო: ხ~ ჩამოვარდა შური კახ ბატონსა, და მეფეს
სვიმონს შუა, დაჵოცისათჴს ელიმირზონისა, და ხოსრომირზას თჴს: და ესე ალე
ქსანდრე უფრო მოყვრობდა დაუთხანს მიზეზისა ამისთჴს, დიდად მოშურ
ნე ექმნა კახიბატონი ალექსანდრეჳ, მეფესა სვიმონს: მაშინ ტფილისი, და
ციხე ტფილისისა ეპყრათ ურუმთა, და მეფე სვიმონ იდგა დიღომს დედოფლი
თურთ: ხ~ კახი ბატონი ფ~დ მოშიში იყო მეფისა სვიმონის მიერ, ნუ უკ~ჲ ძვირი
იჵსენოს ამოწყვედისათჴს ცოლისძმებისა მისისა, ოდეს დაჵოცა ალექსა
ნდრემ ძმანი თჴსნი, იგინი იყნენ ცოლისძმები მეფისა სვიმონისა: ამისთ~ს
ცა მიესმა ალექსანდრეს მცირითა კაცითა ყოფნა მისი დიღომს, შემოი
ყარა კახნი, და წარმოემართა ღამით, და დაესხა უგრძნობელად მეფესა სვი

მონს: ხოლო მეფემა სვიმონ, თჴთ მხოლომან კნინღა გა
ნარინა თავი თჴსი სიკვდილსა, მაშინ შეესია და იავარ ჰყო საჭურჭლე და ბარ
გი მისი, და სირცხვილთა საფარველი დედოფლისა დისა თვისისა, თვით მანვე
ალექსანდრემ აიცვა წვერსა ზედა შუბისა თჴსისასა, და ქმნა მრავალი
უკადრისი საქმე, და წარმოვიდა და დადგა მარტყოფს, რომელსა ჰრქვიან ჭოტორი:
ხ~ მეფემან სვიმონ შემოიყარნა სპანი ქართველთა, და წარვიდა გულითა სრუ
ლითა ალექსანდრესა ზედა: და წინათვე წარავლინა კაცი, და მიუმცნო ეს
რეთ, ვინათგან შენ იკადრე ეგე ვითარი ბოროტი, რომელ არა არს წესი მეფეთა,
და მუხთლად დამესხი შეუგრად მძინარესა, და აწ უწყოდე რ~ წარმოვს
რულვარ შენ ზედა ბრძოლად; და უკეთუ ხარ კაცი გამოცდილ მამაცობასა
შ~ა დამხვდი, რ~ უმჯობესარს ომი გამოცხადებული უფრო ღალატად ნა
ქმარსა, მაშინ მივიდა მეფე სვიმონ, და შეიბნეს, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და
მიეცა ძლევა მეფესა სვიმონს, და ქართველთა: და ივლტოდა ალექსანდრე, და
შეიპყრეს კახნი თავადნი, რომელ მცირედნი ძნიად განერნეს: და წარვიდა
1-26 სტრ., 600
მეფე სვიმონ გამარჯვებული, და წარმოასხეს პყრობილნი კახნი დარბაისელ
ნი, და დააფიცეს მცხეთას სვეტსა ცხოველსა ზედა: ესრეთ დააფიცეს კახნი
ვ~დ ღ~თნ სამართლის მოქმედმან კახს კაცს ნურაოდეს გაუმარჯოსო ქარ
თველს კაცზედაო, არცა დიდთა, და არცა მცირეთაო: და ოდეს ესრეთ დაა
ფიცეს, მაშინ მიანიჭა ყოველთავე კახთა წყალობა და ხალათები: და ესრეთ
განუტევნა იგინი მშვიდობით, და არღარა ემტერებოდა მიერითგან, და
უკეთუმცა ენება მეფესა სვიმონს მაშინ დაიპყრობდა ს~დ კახეთსა, და ალე
ქსანდრესაცა: ხ~ იქმნა ომი ესე, ქკ~ს, სჳთ: K~ეს აქეთ ჩფპბ.
ამისა შ~დ გამოვიდა დიდი ამირ სპასალარი ხვანთქრისა, მაჰმად ფაშა,
ჩამოვლო ზემო ქართლი, და აღიღო გორის ციხე, და შეაყენნა მცველ
ნი თჴსნი, და თვით წარმოვიდა, და დაიბანაკა მუხრანს, და მუნ დახვდა მეფე
სვიმონ შეყრილი: მაშინ იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და ეკვეთნეს სპანი ქართ
ველთანი ძლიერად, და შეიბრალა ღ~თნ, და მიეცა ძლევა ქართველთა, და
გაემარჯვა მეფესა სვიმონს, ამოსწყვიდნეს მრავალნი სპანი ოსმალთანი,
და შეიპყრეს ურიცხვი, კნინღა განერა თვით ფაშა, და ივლტოდა მცირედი
თა კაცითა, და შეიხვეწა ციხესა ტფილისისასა: K~ეს აქეთ: ჩფპბ:
ხოლო მეფე სვიმონ მოვიდა დიღომს და მოაწვია მუნ ყოველნი თავადნი ქა
რთლისანი ყალბიანად* <note>*ჯალაბიანად მგონია</note>, და შემოკრბეს ყოველნივე
დარბაისლის ცოლნი
დედოფლისათანა: და აღიყარნეს დიღომიდამა, განვიდეს ტბასა ლილო
სასა, და დადგნენ მუნ, მას ზედა რომელარს გორა მაღალი, რ~ მუნ ახლ
დეს ყოველნივე დიდებულნი და მცირენი სპანი ქართველთანი, თვით დედო
ფალი, და ჯალაბნი თავადთანი:
ხოლო გამოვიდა ტფილისის ციხიდამე მროწეულნი ზროხათა, მაშინ გაუძა
ხა მეფემან სვიმონ მცირედნი სპანი თჴსნი, და წარმოიღეს მროწეული იგი:
ხ~ კაცნი იგი ივლტოდეს, და გამოვიდეს ციხიდამ მრავალნი სპანი ოსმალთა

ნი, და იყვნეს განწყობილნი მეფე, და სპანიცა ქართველთანი, მსწრაფლ მი
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ეტევნეს მათ ვ~ა ლომნი, და პირველსა კვეთებასა ზედა წარიქცინნეს სპა
ნი ოსმალთანი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი მათგანნი, და უმრავლესნი შე
იპყრეს, და უჭვრეტდეს თვით დედოფალი, და დარბაისელთა ჯალაბნი თვალი
თა, და მისდევდეს ოტებულთა ოსმალთა სპანი ქართველთანი, და ვიდრე
ციხისა კარამდე სრვიდეს, და იპყრობდეს, და ესრეთ გამარჯვებულნი გა
მობრუნდეს: და მოვიდა მეფე სვიმონ სიხარულითა და ნაშოვრითა დედოფალ
სათანა. და იყო შვება და განცხრომა ზოგად ყოველთა შ~ს:
ქკ~ს, სჳოო-1582: პატრონს მანუჩარს უღალატეს ურუმთა, პატრონი მორჩა,
ორნივ ფაშანი მძიმედ დაიკოდნეს, და გაიქცეს, და თემი ჩვენვე დაგვრჩა:
მაშინ ყაენი განჯას მოვიდა, და პატრონს მანუჩარს ჩალაბურთი მოსცა,
და პატრონს დედისიმედს ხუთი დიდი სოფელი:
ქკ~ს, ს~ა 1583: თუალშვენიერი ორმოდამ ამოიყუანეს, და ყაენთან მოიყუანეს:
ამავე ქკ~ს, მარტს კ~დ, კჴრას დღეს ბზობას პატრონმან მანუჩარ, მეფეთ
მეფის პატრონის სვიმონის ქალი, პატრონი ელენე მოიყვანა:
ქკ~ს, ს~ბ 1584: მიიცვალა ბარათას შვილი, კ~ზი ნიკ~ზ: და ნებითა და ბრძანები
თა ღ~ისათა კ~ზ იქმნა, ძე კახთა მეფისა ლეონისა: თვესა ფებერვალსა, კჲ:
დღესა შაბათსა: ამასვე ქკ~სა, სარდალი ვარად ფაშა მოვიდა,
და ახალციხეს საშენებლად ვეღარ დადგა, წავიდა და თემი ჩვენვე დაგვრ
ჩა: შ~დ მცირედისა კ~დ შეიყარა სპა თჴსი, და წარვიდა ლორეს, რ~ ოს
მალთა ეპყრა იგი: და ვ~ა მივიდა, მაშინ გამოვიდა ფაშა სპითა მრავლითა,
და ეწყვნენ ურთიერთარს, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი: და მისცა ღ~თნ
გამარჯვება კ~დ მეფესა სვიმონს, და ამოსწყვიდნეს მრავალნი ოსმალნი,
რიცხვით ოთხას სამოცდა ცამეტნი: K~ეს აქეთ, ჩფპვ:
ქკ~ს, ს~გ 1585: და აღიღო სიმაგრენი, და ქვაბები ვითარ ცხრა ლორისანი, რ~ი
ეპყრა ოსმალთა, და თვით დაიპყრა თვინიერ ციხისა მის, და იგი მხოლო ეპ
ყრათ ოსმალთა: მაშინ მიადგა ციხესა მას ლორისასა აპრილსა, ა, და აღი
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ღო ივნისს, ი: ამასვე ქკ~სა, ყაენმა სამცხე ამოსწყვიდა: ხ~ დაიპყრა მეფე
მან სვიმონ ს~დ ლორე, და წარმოვიდა გამარჯვებული სახიდ თჴსად:
ხოლო შ~დ მცირედისა, კ~დ შეიყარა, და მივიდა ტაბაჵმელას: მაშინ ჰსცნარა
ასანფაშამ, იდუმალ გამოვიდა იგი ციხისაგან სპითა მრავლითა: აგრძნა ესე
მეფემან, და ეწყვნეს ურთიერთარს: იქმნა ომი ძლიერი: და მისცა ღ~თნ
გამარჯვება ქართველთა: და მაშინ მეფე სვიმონ გალომებული, მიეტევა ე
რთსა წარჩინებულსა ბეგსა ოსმალსა, და წარიქცია იგი: და მივიდა კაცი
იგი, და შთაიჭრა დიდსა მას ჵევსა ტაბაჵმელისასა ცხენითურთ: და ესრეთ
თქმულარს, ვითარმედ არა მომკ~დარარს კაცი, და ივლტოდეს ოსმალნი: და
მოისრა მაშინ ოსმალი კაცი ვითარ ხუთასი:
ხოლო მიადგა ციხესა მას ტფილისისასა, და აღიღო გალავანი ტფილისისა,

და უკან ციხე: და შემდგომად ამისა აღიღო დიდი ციხე იქით ტფილისისა,
და ქალაქი ტფილისისაცა: და მოსრნა ყოველნივე რაოდენნიცა იყუნეს ციხესა
მას შინა, და თვთ დაიპყრა ყოველივე: მაშინ მიესმა რა საქმე ესე ხვანთქარ
სა, შეუძნდა ფ~დ, და წარმოავლინნა უმრავლესნი სპანი თ~სნი, და უჩინა ამირ
სპასალარი ერთი ვინმე წარჩინებულთაგანი, და მოვიდა ლორეს, და აღიღო
ციხე ლორისა: და დაიპყრა ლორე: მოვიდა და დაიბანაკა ხატის სოფლისა ბოლოს;
მაშინ მეფემა სვიმონ, შეჰყარა სპა თ~სი: მივიდა და დაიბანაკა ხრამის გაღმა, რ~
მოიპოვა ღონე რაჳმე მეფემან სვიმონ, და მოირთო ელჩად თვით, და მივიდა ფა
შასთანა სვიმონ მეფისა მაგიერად, და მიუთხრნა სიტყუანი ლიქნისანი, ვითა
თქენცა გასმიან თუ, რაოდენნი ჭირნი და პყრობილებანი და ტყვეობანი
მოწევნულარიან ყიზილბაშთა მიერ ჩემ ზედა: და აწ არღარა ძალმიძს ე
სეოდენი სისხლი, და ბრძოლა ხვანთქრისა, და სპათა მისთა: რ~ საქმე ესე ა
რა ნებითა ჩემითა მიქმნიან, ა~დ მძლავრებითა ყიზილბაშთათა: ამიერი
თგან არღარა მნებავს მონება ყიზილბაშთა, და აღმირჩევიეს მორჩილებაჳ
ხვანთქრისა უფროს ყიზილბაშთა: და აწ უკეთუ თქვენცა გნებავს შეურიგ

