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s~d:Dა ვ~რ გარდახდეს
წელიწა
დნი ორმეოცდა
ათნი მოსლჴთგ
ან Mურვან
ყრუსათა, კ~დ
მოვიდა ჭი
ჭუმ(ანუ ჭუჭუმ)
Nათესავი Mოჰმედ
ისი Mოაოხრა და
შემუსრა ყ~ნი შენ
ებული Kართლისა
და მოჰმართა შესლ
ვად ±ახეთად
რათამცა მოაოხრა
და ყ~ლ
თურთ უმკჴდრო
ჰყო და იყო შიში
დიდი
Mეფეთა და
Mთავართა და
ყ~ლისა Eრისა
და არა შემძლებელ
იყნეს წინააღდგომად, რ~ რაჳთგან
განერყუნა K~ყანა
ესე ყრუსა
დაღაცათუ
გარდავლნა
ჟამნი მრავალნი
მშჴდობით არღარა
მოგება იყო კალსა
თჴსსა:

ისათა რათა,
მივიდეს და
იხილოს და ი
თხოოს მისგან
მშჴდობაჳ K~ყნისა,
და დაცა
შეურყეველად
ეკკლესიათა და
დაპატიჟებაჳ დატე
ვებისათჴს
სჯულისა.
მინდობითა ¬სათა Aრჩილ
თავისა თჴსისა და
სულისა დადებაჳ
სახმარად K~ეანე
თა: აღდგა და
მივიდა ჭიჭუმის
თ~ა
რომელსა ეწოდა
ასიმ და ვ~ა ცნა მო
სლვა მისი მიეგება
წინა სიხარულით
და მოიკითხა
დიდითა
დიდებითა და
დაყჲს Dღე იგი
Eრთობით აქო
სიკეთე მისი,
შეუყუარდა
სისრულე
ასაკისა მისისა და
უმეტესად შჲნიერებაჳ ´ირისა
მისისა:
ë~დ მცირედთა
Dღეთა იწყო

ნებითა მიუგო და
ჰქ~ჳ ნუ იყოფინ
თუმცა სიტყუათა
შენთა ვისმინე
ანუმცა დაუტევე K~ე
¬~ი ცხოველი
რ~ლი იგი არს ¬~ი
ჭეშმარიტი,
რომელმან
ჵსნისათჴს ჩ~ნისა
qორცითა სიკდილი დაითმინა და
უკუეთუ ვისმინო
შ~ი
უწყოდე, რომლითა
ვიტანჯებოდე
საუკუნოდ გარნა უკუეთუ
შენ მომკლა აღვდგე
ვ~ა Ì~ი ჩემი და მის
თანა ვიდიდო. Eსმა
რა ესე უსჯულოსა
მას და იხილა სიმტკიცე მისი
უქცეველი
დაუკჴრდა ფ~დ
და უბრძანა
შეპყრობა მისი და
შეყენება საპყრობილესა,
რ~ა ღონისძიებით
მიაქციოს იგი რ~
არა სთნდა სიკჴდილი მისი
შჲნიერისათჴს
Xატისა მისისა და

Nათელსა
დაუსრულებელსა
ყ~ლთა თანა
Â~თა რომელთა
სიკდილითა უკდავება მოიგეს
¬~ისა მიერ:
Mაშინ უკჲ
წარმოდგა წ~ე
Aსიმისა Mთავარი
ერთი Gარდაბანიელი მიქცეული
სარკინოზად,
რომლისა
Mამის ძმა მოეკლა
წარმართა და მკლელნი მისნი
განერნნეს
მშჴდობით
´აპასა
Aრჩილისასა
Aდარნასე Mეფესა
ამისთჴს უკჲ
შური იგო
Gარდაბანელმან და რქა
Aსიმს არა უწყია
თუ ვინ არს ესე
Aრჩილ ესე არს ýე
სტეფანოზისი
Nათესავი Dიდისა
Mეფისა,
vახტანგისი
რომელი იყო
Nათესავისაგან Mირიანისა
ýისა Kასრესი:
Dა ესე იყო მამისა

X~ წმიდამან
Aრჩილ განიზრახა
Gონებასა თჴსსა
სიმხნითა Gულისა
მის
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დეს ესმა რა ესე
ყ~ლი Aსიმს
Mოუწოდა კ~დ Aრჩილს
და რქ~ჳ პ~ლ თუალ
გახჲნ ქმნილი
კეთილობისა
შენისათჴს რ~ ფ~დ კეთილ
ხარ X~ აწ მითხ
რეს შენთჴს რ~ êჴლ
ხარ დიდთა
Mეფეთა
Xუასროანთა ა~დ აწ
უფ
როსად განსდიდნე
წ~ე ჩემსა უკუეთუ
ისმინო ჩემი და
იყოს სამეფო შენი
შენდავე და
საგანძურნიცა
Mამათა შენთანი მოგანიჭნე
შენვე ´~დ მიჩ~ნნე
სა-

სიტყუად ლიქნითა
აღუთქმიდა Nიჭთა და აწჲვდა
დატევებასა K~ეს
სჯულისასა და
მიქცევად
სარკინოზად
Xოლო Â~ნ Aრჩილ
ყოვლადვე არა
თავს
იდვა სიცბილი
მისი და მტკიცითა
გო

სიმაღლისათჴს
Hასაკისა მისისა:
Dა ვ~ა შეაყანეს
საპყრობილესა
აკურთხევდა Ì~თსა
და იტყოდა მისსა
მიმართ რ~ა
მოწყალებითა
მისითა Ìი
რს ყოს
მიმთხჲვად და
მკჴდრყოფად

ეს ყ~ლნი
საგანძურნი მათნი
Cიხესა
მას სადა იგი შექმნა
ყრუჳ Aმირა
და აწ აქ~ს იგი
Bერძენთა X~ Mე
არა
დაუტეო u~ი ¬~ი
ჩემი არცა გან
ვყიდო წარუვალი
იგი დიდება მსწრაფლ წარმავალისა
ამისთჴს მიუგო
და რქ~ჳ Aსიმ შენ
უკუჲ იყავ და
ცემასა მას
Aფხაზეთს
შინასარკინოზთასა რქ~ჳ მას Â~ნ
Aრჩილ მე ვიყავ მაშინ რაჟამს
დასცნა იგინი
¬~თმან რქ~ჳ Aსიმ
რ~ლნ ¬~თმან
დასცნა

აქს სასოება ჯერ
არ მისიცა სიკდილი და უბრძანა
თავისა მოკჲთითა
აღსრულება Â~ისა
Aრჩილისი, და არა
ჰრიდა
სიკეთესა მისსა,
არცა შეირცხჴნა
დიდებისაგან
Âარჩინებულებისა
მისისა
Gანიყანეს გარე და
მოჰკჲთეს
Tავი Mისი
Mახჴლითა Tჲ
სა Mირკანისასა,
რ~ლ
არს Mარტი და ¸ეავედრა სულÒ Tჴსი
¬~თს
Õჱ

თჴსი
სა თ~ა რაჟამს იგი
დაჰფლვიდეს საგანძურთა სამეფოსა
Kართლისასა და იგ
იცა იცის რომელ
Éერაკლე Mეფემან
და
ჰფლა საგანძურნი
თჴსი R~ Éერაკლე
ცა უჩჲნებდა სადა
იგი ფლჴ-

განძურნი Mეფეთა
Bერძენთანი მოიქეც სჯულსა ჩემსა
და იქმენ სარკინოზ და სპასალარ
გყო შენ K~ყანა
თა ზედა შენთასა:
Mაშინ მიუგო Â~ნ
Aრჩილ
უწყოდე მტკიცედ
რ~ მცირე ვიყავ
Hასაკითა ოდეს იგი
განვლო K~ყნა
აჳ ესე Éერაკლე
Mეფემან Xოლო
Mამამან ჩემმან და
ýმამან დასხნ-

სარკინოზნი მიუგო
და რქ~ჳ
Aრჩილ ¬~თმან
Cხოველმან,
რომელ
არს შემოქმედი
Cისა და K~ყნისა და
რ~ლი იგი მოვიდა
lეცით Kუჲყანად
Qსნისათჴს
nათესავისა
Öაცთასა და
სიკდილითა
თჴსითა აღგჴადგინ
ნა და უკდავება
მოგანიჭა მაშინ
უკჲ დასცნა და
დაამდაბლნა იგი
ნი: მაშინ ჰრქუა
Aსიმ Â~სა Aრჩილს
რომელსა უკჲ
¬~ისა მოკუდავისა
მიმართ

