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ისა ერისთავად და მისცა არაგვიდგან ვიდრე ჲრეთამდე. რომელ
[არს] კახეთი და კუხეთიჱ მესამე გაგზავნა ხუნანისა ერისთავად და
მისცა ბერდუჯის მდინარიდგან ვიდრე ტფილისამდე და გაჩიანთა
მდის რომელ არს გარდაბანი:- მეოთხე გაგზავნა სამშვილდისა
ერისთავად და მისცა სკვირეთისა მდინარითგან ვიდრე მთამდე რომელ
არს ტაშირი და აბოცი:- მეხუთე გაგზავნა წუნდას ერისთავად
და მისცა ფანავარიდგან [....] ვიდრე თავადმდე მტკურისა რომელ
არს ჯავახეთი და კოლა და არტანიჱ მეექუსე გაგზავნა ოძრჴის ერი
სთავად და მისცა ტასისკარითგან ვიდრე არსიანთამდის ნოსტის თავი
თგან ვიდრე ზღვამდე რომელარს სამცხე და აჭარა:- მეშვიდე გაგზავნა
კლარჯეთის ერისთავად და მისცა არსიანთითგან ზღუამდე და ქუ
ჯი იყო ერისთავი ეგრისისა:- მერვე დაადგინა სპასპეტად და მისცა
ტფილისითგან და არაგვიდგან ვიდრე ტასისკარამდე და ფანავარამდე რო
მელ არს შიდა ქართლი. და ესე სპასპეტი იყო ყოვლადვე წინაშე
მეფისა მთავრობით განაგებდის ყოველთა ერისთავთა ზედა:ხ~ ამათ ერისთავთა ქუეშე ადგილთა და ადგილთა განაჩინა სპასალარნი
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და ათასისთავნი და მათ ყოველთაგან მოვიდოდა ხარკი სამეფო და[…]
ისთო. ესრეთ განაწესა ესე ყოველი ფარნავაზ მიმსგავსებულად ს[..]
ფოსა სპარსთასა და მოიყუანა ცოლი დურძუკელთა ნათესავი კავკასისი
ამან ფარნავაზ მოზღუდა ქალაქი მცხეთა მტკიცედ და ყოველნი
ქალაქნი და ციხენი ქართლისანი მოოჴრებულნი ალექსანდრესაგან.
და ამან ფარნავაზ აღაშენა იგინი და ვერღარა იძიეს შური ბერძენ
თა ფარნავაზსა ზედა რ~ უცალო იყუნეს იგინი უფლებაისაგან ჰრომთასა:და ამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი სახელსა ზედა თუისსა ესევე არს
არმაზი რ~ ფარნავაზს სპარსულად არმაზ ერქუა ამართა კერპი იგი
არმაზი თავსა ზედა ქართლისასა და მიერიდგან ეწოდა არმაზი კერ
პისა მისთუის და ქმნა სატფურება დიდი მის კერპისათუის აღმართებ
ულისა ოცდა შვიდის წლის მეფე იქმნა და სამეოცდა ხუთ წელს
მეფობდა ნებიერად და ჰმსახურებდა იგი ანტიოქოზ მეფესა ასურ
ასტანისასა. და ყოველნი დღენი მისნი რა დაჯდა მშვიდობით დაყუნა
და აღაშენა და განავსო ქართლი:ხ~ თუენი გაზაფხულისა და სთვლისა არისანი დაყუნის მცხეთას სამე
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უფოსა ქალაქსა და თვენი ზამთრისანი დაყუნის გაჩიანთა ხ~ თვენი ზა
ფხულისნი წუნდას. და ჟამითი ჟამად მივიდის ეგრისს და კლარჯეთს და
მოიკითხნის მეგრელნი და კლარჯნი და განაგის ყოველი საქმე დაშლი
ლი: ხ~ იგი ჰრომნი ათასნი მჴედარნი რომელნი აზონისგან მოერ
თნეს ფარნავაზს რომელი ზემოთ ვახსენეთ იგინი განყუნა ჴევთა და
ქუეყანათა შინა იპყრნა იგინი კეთილად რ~ ბრძოლასა მას აზონისსა
მჴნედ იყუნეს და უწოდა მათ სახელად აზნაურნი:-

ხ~ რადგან წარვიდა ალექსანდრე არღარა ჭამდეს კაცსა თვინიერ რომელ
შესწირიან კერპსა მსხუერპლად. იყო განსუენებაჳ და სიხარული ყო
ველსა ქართლსა ზედა მეფობისათუის ფარნავაზისსა და იტყოდეს ამას
ყოველნი ვმადლობთ სვესა ჩვენსა რ~ მოგუეცა ჩვენ ნათესავთაგან
მამათა ჩვენთასა და აღგვეჴადა ხარკი და ჭირი უცხოთა ნათესავთაგან:
და ესე ყოველი აღასრულა ფარნავაზ სიბრძნითა და სიქუელითა სიმჴნითა
და სიმდიდრითა თუისითა: ესუა ძე და უწოდა სახელი საურმაგ და ესე ფა
რნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა ქართლოსის ნათესავთაგანი ამან გან
ავრცო ენა ქართული და არღარაჳ იზრახებოდა სხუაჳ ენა ქართლსა შინა
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თვინიერ ქართულისაჳ და მან შექმნა მწიგნობრობაჳ ქართული და მოკ
უდა ფარნავაზ და დაფლეს წინაშე კერპისა მის არმაზისა:და მის წილ მეფე იქმნა ძე
მისი საურმაგ
მეორე მეფე საურმაგ ძე ფარნავაზ მეფისა ქართლოსიანი:ხ~ დაჯდა რა მეფედ საურმაგ მას ჟამსა შინა ზრახვა ყუეს ერისთავთა ქართ
ლისათა და თქვეს რა კეთილ არს ჩვენდა რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა
ჩვენსა ა~დ ვიყუნეთ ერთად და მოვკლათ საურმაგ და ვიყვნეთ ჩუენ თავის
უფალ ვ~ა ვიყუენით პირველ და მივსცემდეთ ხარკსა ვინცავინ გამოჩნდეს
მძლე რ~ ესრეთ ყოფითა უფრო განვისვენებთ: დაამტკიცეს განზრახვა
ესე და მოკლვა საურმაგისი ხ~ იგრძნა საურმაგ და წარვ[.]იდა ფარუ
ლად და ივლტოდა წარიტანა თანა დედა მისი და მივიდა დურძუკეთს
დედის ძმათა მისთა თანა: მაშინ ჰრომთა იგი აზნაურნი წარვიდეს და
მივიდეს დურძუკეთსვე და ჰრქუეს საურმაგს დიდი კეთილი დგას ჩვენ
ზედა მამისა შენისა ამისთუის ვართ ჩვენ მტკიცე ერთგულობასა შენსა:მაშინ საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა მამის დის წულსა მისსა და ითხოვა
შეწევნა ხ~ იგი სიხარულით წარმოემართა შველად მისსა: მაშინ საურ
მაგ შეიკრიბა დურძუკეთიცა და წარმოემართა ქართუელთა ზედა და
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ინო კიცხევაჳ ოვსთა: ა~დ სასოებითა სამებისა წმიდისა ერთარსებისა
დამბადებელისა ღ~თისა დაუსაბამოსჳთა და წარძღვანებითა ჯვარისა მისისა
პატიოსნისათა რომელი მოცემულ არს წინამძღვრად და საჭურველად გუ
ლითა მოსავთა მისთასა ვიძიოთ შური მათ ზედა: რ~ უკეთუმცა წაგუკი
დებოდა ესე სპარსთა მეფისაგან და ანუ ბერძენთა მეფისაგან მომცავითმ
ინეთ ა~დ რაჳ იგი მოწევნულ არს ჩუენ ზედა ოვსთა კიცხთაგან არა ჴა
მს მისი დათმენაჳ სიკუდილი უმჯობეს არს თავთა ჩუენთათუის ვიდრეღა
დათმენაჳ მისი:მაშინ აღდგა ჯუანშერ სპაჳსპეტი და თქუა ესრეთ ცხონდინ მეფეო უკუ
ნისამდე დიდებით და მტერთა შენთა ზედა ნება აღსრულებით რ~
ჭეშმარიტი ჰბრძანე ცოდვათა ჩუენთა მიერ მოიწია ესე განსაცდ
ელი ჩუენ ზედა. და სამართლად გუსაჯნა ღ~თნ რ~ განვამრავლეთ
ცოდვაჳ წინაშე მისსა და გვიღირს მადლობაჳ ღ~თისა მიმართ ამი
სთუის რ~ უდიდესსა პატიჯსა ღირს ვიყუენით და არა ეზომსა მცირ

ესა რომელი ესე მოიწია ჩუენ ზედა. ა~დ მრავალ მოწყალემან ღ~თნ
არცა შეცოდებათა ჩუენთა ოდენი პატიჯი მოგუაგო და ამით კნინი[...]
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პატიჯითა გუწუართნა და ჩუენ მკუიდრთა ქართლისათა ამისთუის დიდი
მადლობაჳ გვიღირს ღ~თისა მიმართ. რ~ შენ უმჯობესი ყოველთა
მეფეთა ქართლისათა და მამათა შენთა უფროსი ყოვლით[ა]რთ სრული
მსგავსი ნებროთ გმირისაჳ გამოგაჩინა ღ~თნ. და წინამძღურად ჩუენდა მო
ცემულ ხარ ღ~თისა მიერ განმაქარვებელად ჭირთა ჩუენთა ძუ
ელთა და ახალთასა: და უკეთუ ცოდვანი ჩუენნი არა დასძლევენ შენ
მიერ მოველით განქარვებასა ყოველთა ჭირთა ჩუენთასა და უმეტეს
წარმატებასა საზღვართა ჩუენთასა მეტეს ყოვლისა ჟამისასა რ~ არავინ ყო
ფილარს მამათა შენთაგანი მსგავს შენდა:და კ~დ იწყო ზრახვად და თქუა ესრეთ ცხონდინ მეფეო უკუნისამდე რაჳთ
გან მოწევნულ არს ოვსთაგან ხუთსა ამას წელსა შინა ვყოფილვართ
ჩუენ მწუხარებასა შინა დიდსა. ამისთუის რ~ ყრმაჳ იყავ და არა ძალ
გედვა მჴედრობაჳ და წყობათა წინა მძღრობაჳ და არცა შინა მეფ
ობისა განგებაჳჱ და აწ მეფეო დაღაცა თუ სრულ ხარ სიბრძნითა
და ძალითა სიმჴნითა და ჰასაკითა: ა~დ გაკლს სისრულე დღეთა მჴედ
რობისათუის. რ~ ვხედავ სიბრძნესა შენსა დაღაცა თუ ყრმაჳ ხარ ა~დ
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ძალ გიც განგებაჳ მეფობისა ხ~ მჴედრობისა და წყობათა წინა განწ
ყობისა შენისაჳ ჯერეთ არაჳ არს ჟამი:და ესე არს განზრახვაჳ ჩემი რათა სიბრძნითა შენითა და კითხვითა დე
დისა შენისათა გამოარჩიე ერთი ვინმე ჩუენგანი წინამძღურად სპისა შენ
ისა და მიგუეც ჩუენ ყოველნი მას და ვიყუნეთ მორჩილ მისსა ვ~ა მა
მისა შენისა. და ძალითა სამებისა ღ~თისა ერთარსებისათა წარვიდეთ
და ვიძიოთ შური ოვსთა ზედა ხ~ შენ იყავ შინა და განაგებდი მე
ფობასა უკეთუ ცოდვათა ჩუენთაგან ვიძლივნეთ ოვსთაგან მეფობაჳ
შენი უვნებელად დარჩეს. ხ~ უკეთუ კულა თავითა შენითა ცოდვათა
ჩუენთაგან იძლიო სრულიად წარწყმდეს ყოელი ქუეყანაჳ ჩუენი რ~
ნაცვალი შენი არა არს პირსა ყოვლისა ქუეყანისასა. ესე თქუა ჯუ
ანშერ სპაჳსპეტმან და დაემოწმნეს ყოველნი წარჩინებულნი და ერ
ისთავნი და მჴედარნი ქართლისანი ზრახვასა მისსა:მაშინ თქუა მეფემან ვახტანგ ესრეთ რ~ ვითარ ხუდების სრულსა სიბრ
ძნესა და ერთგულობასა შენსა ჯუანშერ ეგრეთ წარმოსთქუი ყოველივე
გარნა არა ვარ მორჩილ მე ზრახვისა მაგის შენისა რ~ რაჳთგან მოწევნ
1-16 სტრ., 4v
ულარს განსაცდელი იგი ჩუენ ზედა ყოველნი დღენი ცხოვრებისა ჩემ
ისანი მწუხარებასა შინა დამიყოფიან ვ~ა მყოფსა ბნელისასა.
რ~ სიწყალული დისა ჩემისაჳ განლევს გულსა ჩემსა ვ~ა მახვილი აღლ
ესული ცეცხლისაჳ და სიკუდილი მირჩევია თავისა ჩემისაჳ ვიდრეღა
სიცოცხლე: ა~დ მინდობითა ღ~თისჳთა და წინამძღრობითა ჯვარისა მის

პატიოსნისათა თავითა ჩემითა წარვალ და ვესავ მრავალ მოწყალებათა
მისთა რათა არა განმწიროს და მომცეს ძლევაჳ:ხ~ მაშინ ვითარ ვერღარაჳ დაუშლიდეს მიემოწმნეს ყოველნი იგი წარჩ
ნებულნი და თქუეს ცხონდინ მეფეო უკუნისამდე იქმნეს განზრახვაჳ შენი
ღ~თნ დამბადებელმა ცისა და ქუეყანისამან მოავლინოს ანგელოზი
მისი მწედ და ძალად შენდა და დასცნე[ს]ნ ყოველნი მტერნი და მბრძოლ
ნი შენნი: და დაამტკიცეს ლაშქრობაჳ ოვსეთისა და განიყარნეს ყოელ
ნი და წარვიდეს სახიდ თუისად კაზმად ლაშქართაჱ მაშინ ვახტანგ წარა
ვლინა მოციქული წინაშე დედის ძმისა მისისა ვარაზბაკურისა რანისა ერ
ისთუისა და აუწყა ლაშქრობაჳ ოვსეთისა და ითხოვა მისგან შეწევნაჳ. ხ~ მან
სიხარულით აღუთქუა შეწევნაჳ მათ ზედა რ~ ქუეყანაჳ მისიცა ტყუე
1-16 სტრ., 5r
ცდილნი წყობასა მას შინა ოვსთასა:ხ~ შემდგომად ამისსა მეფემან ვახტანგ წარსცა ძღუენი ნატყუენავისა მის
გან დედის ძმისა მისისა თანა ვარაზბაკურისა მონაჳ ათასი ცხენი საჴ
ედარი ათასი ჴრდალი ცხენი ათასი: და კ~დ წარსცა წინაშე სპარ
სთა მეფისა მონაჳ ათი ათასი ცხენი საჴედარი ათი ათასი ცხენი ჴრ
დალი ათი ათასი ესე ყოელი მიუძღუანა სპარსთა მეფესა ჴელითა
ბინქარ ეპისკოპოსისათა და სთხოვა სპარსთა მეფესა ასული თუისი ცოლ
ად. ხ~ მიუძღუანა რა ესე ყოელი ბინქარ სპარსთა მეფესა მაშინ მოს
ცა სპარსთა მეფემან ასული თუისი ცოლად ვახტანგ მეფესა რომელსა
ერქუა სახელად ბალენდუხტ და მოსცა ზითვად სომხითი და ყოვე
ლნი მეფენი კავკასიანთანი. და მოსწერა მისთანა წიგნი რომელსა
[პატრცაგსა] წერილ იყო ესრეთ ჰურმიზ დისგან ყოველთა მეფეთა მეფ
ისა ვახტანგის მიმართ ვარან ხუასროთანგისა ათთა მეფეთა ახოვნ
ისა: და მოუწერა მან ბრძოლაჳ კეისრისა რ~ კეისარი განსრულ იყო
ბრძოლად სპარსთა მეფისა:მაშინ ვახტანგ მეფემან აუწყა ყოელთა სპათა მისთა და ყოელთა მეფეთა
1-16 სტრ., 5v
კავკასისათა შემოკრბეს და დადგეს მტკუარსა იმიერ და ამიერ ვითარ
ორას ათასი. და მოერთო ვარაზბაკურ დედის ძმაჳ მისი ერისთავი რან
ისა ბრძანებითა სპარსთა მეფისათა სპითა ადარბადაგანისა რანისა და
მოვაკანისითა ვითარ ორას ათასითა მჴედრითა:მას ჟამსა იყო ვახტანგ წლისა ოც და ორისაჳ იყო იგი მაღლეს კაცთა მის
ჟამისათა და უშუენიერეს სახითა და ძლიერი ძალითა რომელ ჭურვი
ლი ქუეითი ირემსა მიეწიის უპყრის რქაჳ და დაიმჭირის. და ცხენი
ჭურვილი აღიღის მჴართა ზედა და მცხეთით აღვიდის ციხესა არმაზ
ისასა და მარტო იყო ძე მამისა მისისაჳ და ერთი დაჳ მისი ხუარანძე
ცა იყო ძლიერი და შუენიერი: და ნათესავნი მირიან მეფისა მორწ
მუნისანი ვახტანგ და დანი მისნი დარჩომილ იყუნეს ხ~ იგინი იყუნ
ეს ნათესავისაგან ბაქარ მირიანის ძისა. ხ~ მიჰრან და გრიგოლ იყუნ
ეს ნათესავისაგან რევისსა მირიანისვე ძისა და აქუნდა მათ კუხეთი და

ცხონდებოდესთ რუსთავსა ციხე ქალაქსა შინა რ~ შემცირებულ იყუნეს
ურთიერთას კლვითა:ხ~ მირიან მეფისითგან ვიდრე ვახტანგ მეფისამდე გარდაცვალებულ იყო
1-16 სტრ., 6r
ნათესავი ათი: და მეფენი რვანი და წელიწადი ას ორმოც და ათ
ჩვიდმეტი ხ~ ეპისკოპოსნი წესსა ზედა ჭეშმარიტსა გარდაცვალებულ
ნი რვანი ხ~ სხუანი შემშლელნი წესისანი:აქა ვახტანგ გორგასლისაგან საბერძნეთს წასულა საომრად:მაშინ წარემართა ვახტანგ შესულად საბერძნეთად და მიიწივნეს
სომხითს და მოერთნეს პეროჟ კაფარს სადა იგი ციხე აღეგო პირ
ველ ჴსენებულსა მას ფეროზს:და ერისთავნი სომხითისნი. სივნელი არ
ევ ასფორაგნელი ჯუანშერ ტაროვნელი ამაზასპ გრიგოლის შენებულისა
ქალაქისაგან თარდატ ნათესავისაგან დიდისა თარდატისა: წარვიდეს მუნით
და მოადგეს ციხე ქალაქსა რომელსა ერქუა კარახპოლი და აწ ეწოდების
კარნუ ქალაქი და ჰბრძოდეს მას ხ~ ვერ შეუძლეს დაპყრობა რ~ იყო
იგი ზღუდითა მაღლითა სამითა. და დაუტევნეს ორნი ერისთავნი
თორმეტ ათას თომეტ ათასითა მჴედრითა ბრძოლად ქალაქისა მის
და თუით წარვიდა პონტოს და მოაოჴრნა გზასა ზედა სამნი ქალაქნი ანძიანძ
ორი ე[კ]ლკეცი და სტერი. და მერმე მოადგეს ლაშქარნი პონტოსა ქალ
აქსა დიდსა ზღვის კიდესა და ჰბრძოდეს მას სამ თუე და მუნით მიუწია
1-16 სტრ., 6v
ლაშქარმან ვიდრე ქალაქისა მის კოსტანტაისა ხ~ სპარსნი რომელთა ჰპოებ
დეს ეკლესიისა მსახურთა ყოველთავე დაჰკლვიდეს:მაშინ ამცნო ვახტანგ მეფემან სპათა სომხითისათა და ყოელთა სპარსთა
რათა არავის კლვიდენ მოწესეთაგანსა ა~დ ტყუედ ჰყოფდენ რ~ მაშინ ოდ
ეს მამის მამაჳ ჩემი მეფე მირიან შემოჰყვა ძმისწულსა მისსა მეფ
ესა სპარსთასა ბრძოლად ბერძენთა ზედა. ესე ვითარსა უყოფდეს მოწ
ესეთაგანსა და ეკლესიის მსახურთა და მისთუის იძლივნეს ძლევითა ბორო
ტითა ურიცხუნი იგი სპანი მცირედთა მათ ლაშქართაგან. და მიერი
თგან მიიღეს საზღვარი ესე ბერძენთა ჩუენ ქართველთაგან აღმოსავ
ლით ზღვისა ამის: ხ~ წყობაჳ პირველთა მეფეთა იყო ანძიანძორს სადა
უკუე აწ არს საფლავი დიდისა მოძღურისა გრიგოლისი და მუნით იოტნეს
მეფენი ჩუენნი ხ~ აწ ჩუენ ათისა დღისა სავალი ჩამოგვივლია და ჩრდი
ლოთ მოვქცეულვართ და ჩუენცა ვართ სჯულსა ზედა ბერძენთასა აღმ
სარებელნი ქრისტესნი. რომელ არს ჭეშმარიტი ღ~თი ყოელთა:ანუ არა გასმიანა სასწაულნი იგი რომელი იქმნა კოსტანტინე მეფისაზე
წარძღუანებითა ჯვარისათა. ანუ სპარსთა ქუეყანასა რომელ იქმნეს ივლიანეზე
1-16 სტრ., 7r
და ვეცხლი. რ~ მუნითგან ვინამე არს ჴელმწიფებაჳ ცეცხლისაჳ ეთერისა
მის რომელი ეგზების მძლაფრიად სამყაროსა ქცევისაგან:და ესმა მუნით საზრახავი შვიდთა გუნდთა ზეცისათა რომლისაგან შესულბეს
ადამიანნი და იქმნა ყოველი კაცი თუითო ნათესავითურთ მეტყუელ თუითო ენასა

და არღარა ერჩდეს ურთიერთარს პირსა მოყუსისა თუისისასა და წარვიდეს ყო
ელნი თუის თუისად: ხ~ ნებროთს ენითა სპარსულითა ჰრქუა ესრეთ რ~
მე ვარ მიქელ ანგელოზი რომელი დადგინებულ ვარ ღ~თისა მიერ მთავრობასა
ზედა აღმოსავლისასა განვედ ქალაქით მაგით რ~ ღ~თი დაჰფარავს მაგას ვიდ
რე გამოჩინებამდე სამოთხისა. რომელ ესე დგას მახლობელად ნაშენებსა მაგ
ას შენსა რომელსა შორის არს მთაჳ ესე რომლისაგან აღმოვალს მზე და გამო
ვლენ მისგან ორნი მდინარენი ნილოსი და გეონი რ~ გეონსა გამოაქუს სამოთ
ხით ხე სულნელი და თივაჳ რომელი შეეზავების მუშკსა:აწ წარვედ შენ და დაჯედ ორთავე მდინარეთა შორის ევფრატასა და ჯილასა
და განუტევენ ნათესავნი ესე ვ~ა ვინ ინებოს რ~ წარუვლენიან უფალსა.
ხ~ მეფობაჳ შენი მეფობდეს ყოველთა ზედა მეფეთა ა~დ ჟამთა უკანასკნელთა
მოვიდეს მეუფე ცისაჳ რომელი შენ გნებავს ხილვაჳ მისი ერსა შორის
1-16 სტრ., 7v
შეურაცხსა რ~ შიშმან მისმან განაქარვნეს გემონი ამის სოფლისანი: რ~ მეფ
ენი დაუტეობდენ მეფობასა და ეძიებდენ გლახაკობასა მან გიხილოს შენ
ჭირსა შინა და გიჴსნნას:მაშინ დაუტევეს ყოველთა ქალაქი იგი და წარვიდეს ჰინდურად მზრახ
ველი ჰინდოეთს სინდნი სინდეთს ჰრომნი ჰრომს ბერძენნი საბერძნე
თს აგმაგუგ მაგუგეთს სპარსნი სპარსეთს: ხ~ პირველი ენაჳ ასუ
რებრი იყო და ესე არიან შვიდნი ენანი რომელნი ნებროთისამდე
ზრახვიდეს. ამისთუის მოგითხარ ესე ყოელი რ~ მამათა ჩუენთა დაფარ
ულად ეპყრათ წიგნი ამისი ხ~ მე შურმან საღ~თომან მაიძულა თქ
მად ამისსა რ~ ამის მიერ შეიწყნარა მამამან ჩუენმან დიდმან მირიან
სახარება იგი ნინოსი. [..] ანუ არა ქრისტეს მოსვლამდე მიიღებდესა
მამანი ჩუენნი ხარკსა და მუნითგან მოუძლურდით რ~ ესერა ბერძე
ნნი მიღმართ ჰბრძვანან: მაშინ იხილა ნებროთ ჯოჯოხეთსა შინა
და იჴსნა იგი რ~ არს პირველი მეფე ყოველთა მეფეთაჳ და დანიელცა ეწ
ამების ვითარმედ მიქელ დადგინებულ არს ძალად სპარსთა:და თქუენ ყოელთა ქართველთა არა იხილენითა სასწაულნი რომელ
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ქმნნა ნინომ ანუ ჰგონებთა ვითარმედ ბერძენნი განწირნა ღ~თნ არა
უმეტესნი ქუეყანანი სპარსეთისანი მათ შემოურთვანა და დღეს
მეექუსე თუე არს რაჳთგან ასმიეს ჴმაჳ ლაშქრობისა ჩუენისაჳ და შემოქცე
ულ არს კეისარი რ~ ასმიეს შემოსვლაჳ ჩუენი და აწ მოახლებულ
არს ბრძოლად ჩუენდა: აწ უკუე ყოელნი ნათესავნი უფალსა ღ~თსა
ჰმსახურებდით და დასცხერით ვნებათაგან ეკლესიისათა:და ვ~ა ესე ყოელი წარმოსთქუა განავლინა ქადაგი რათა ყოე
ლნი მოწესენი გამოვიდენ სამალავთაგან მათთა და ტყუენი განუტევნ
ენ სადათ უნდეს წარვიდენ. და გამოვიდა მაშინ სიმრავლე მღრდელთა და
დიაკონთა მოწესეთა მონაზონთა და ენკრატისთა ქუაბებით და მთა
თაგან და უმრავლესნი პონტო ქალაქით რ~ შეიწრებულ იყო ქალ
აქი იგი ოთხ თუე ოდენ: და მათ თანა იყუნეს ორნი კაცნი პეტ

რე მღრდელი მოწაფეთაგან გრიგოლი ღ~თის მეტყუელისათა რ~ საფ
ლავსა მისსა ზედა მღრდელობდა და სამოელ მონაზონი. წარმოდ
გეს ესენი წინაშე ვახტანგისსა მადლისა მიცემად განტეობისათუის ტყუე
თასა და განთავისუფლებისათუის ეკლესიათასა და მღრდელთასა. და ვითარ
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წარმოთქუეს ლოცვაჳ სთნდა მეფესა მოახლებაჳ მათი და მოიახლნა იგინი
და უბრძანა შემოსად ყოველთა ტყუეთა და მოწესეთა განტეობილთა მისგ
ან უძლურთა. რ~ ყოველნი უძლურნი ქალაქით გამოსრულ იყუნეს
უძლურთა მისცა საჴედრები და ჭაბუკთა სამსამი დრაჰკანი და განუტევნა:ხ~ პეტრე მღრდელი და სამოელ მონაზონი დაიყენნა და ვითარ წარვიდეს
სპანი იგი კარავად თუისად და მეფე შევიდა სერობად.მაშინ ჰრქუა მეფემან პე
ტრეს სთნდამცა ღ~თსა საქმე ესე ჩემი რ~ დავიცვენ ეკლესიანი და გან
უტევენ ტყუენი: მაშინ თქუა პეტრემ იტყოდის მონაჳ შენი წინაშე შენსა
კადნიერად ანუ მიგცემდე ქებასა სიცრუვისასა. ჰრქუა მას მეფემან იტ
ყოდე ყოველსავე რ~ არას ვეძიებ გარნა მხილებასა რათა განვერნეთ სი
ცრუვისაგანჱ მაშინ ჰრქუა პეტრე ეკლესიანი ჴორცთანი უფროს არი
ან წინაშე ღ~თისა: ვიდრე ეკლესიანი ქვათანი: ეკლესიაჳ ქვათა ოდეს
მე დაირღვეს აღაშენიან მითვე ქვითა. ხ~ ეკლესიანი ჴორცთანი ოდეს
დაირღუენ ვერვინ შემძლებელ არს განკურნებად ვერცა მკურნალი ვე
რცა მეფეჳ: აწ რაოდენნი გუამნი კაცთა მართალთანი დაგიცემიან რო
მელსა იტყუის სისხლისათუის აბელისსა: ყოელი სისხლი მართალი დათხეული
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მუშკი ხუთასი ამბარი და ათასი ლიტრა ალვაჳ: და განსრულ იყო
გუნდი ვახტანგ მეფისაჳ ალაფობად მაშინ მიეტევნეს მათ მკუირცხლ
ნი იგი ბერძენთანი და მათ თანა შეკრებულთა ჴევთა და ქალაქთა მჴ
ედარნი ვითარ სამას ათასი. ხ~ მეფე ვახტანგ აყენებდა იძულებად
სპათა მათ მეალაფეთა ვიდრე არა მივიდა დედის ძმაჳ მისი ერისთავი
სპარსთა და რისხვით ჰრქუა ვახტანგ მეფესა ესრეთ. ჵი გუელო და ნათე
საო ასპიტისაო არა უწყია რ~ დედაჳ მამისა შენისა ბერძენი იყო ნათეს
ავი ივბიმიანოსისა და გძლო შენ ბუნებამან მამის დედისა შენისამან. და
სიყუარული ჯვარცმულისა მის კაცისა მომკუდრისაჳ გიპყრიეს და გნ
ებავს შეყენებაჳ ჩუენი ჴელთა ბერძენთასაჱ
მაშინ ჰრქუა მეფემან ვახტანგ აჰა შენ და ბერძენნი იხილო ძალი კა
ცისა მის მომკუდარისა და ცოცხლისა მის სასოჳსა შენისა. მაშინ სცეს სა
ყუირსა და განვიდეს ყოველი სომხითი და სპარსნი და მეფე დარუბანდისაჳ
და მეფე ვახტანგ და ყოველნი. ქართველნი განვიდეს ადგილსა ერთსა
და მუნ დადგეს ხედვად და მეფე აღჯდა პილოსა ზედა თეთრსა: მაშინ
სპანი იგი სპარსნი ეწყუნეს ბერძენთა ზღუის კიდესა მას რომელ არს
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ჭალაკი რიყე ხერთუისისაჳ ხ~ მისულამდე სპარსთა ლაშქრისა მოეკლა ბერძენთა
ერისა მისგან ვითარ ოცდა შვიდი ათასი. და განძლიერდა ბრძოლაჳ
მათ შორის და იძლია ბანაკი სპარსთაჳ და მოკლეს დედის ძმაჳ ვახ

ტანგისი ერისთავი სპარსთა და მოკლეს იპაჯაჯ მეფე ლეკთაჳ და
სხვანი მრავალნი ერის მთავარნი:ხ~ იყო მაშინ სპასალარი ბერძენთა სახელით პალეკარტოს ლოღოთელი
დისწული მეფისაჳ და იყო იგი ძლიერი ბრძოლასა შინა და მას მოეკლ
ნეს მრავალნი ბუმბერეზნი სპარსთანი და ესეცა ერისთავი მანვე
მოკლა: მაშინ გარდამოჴდა მეფე ვახტანგ ეტლთაგან თუისთა და თქუა
ესრეთ არა რომელი ჩუენ გვინდა გარნა რომელი ღ~თსა სთნდა რ~
ჩუენ ვიტყოდით მშვიდობასა ა~დ სილაღემან სპარსთამან აგინა ღ~თსა.
და ღ~თნ შურ იგო მათ ზედა და მოკლეს ერისთავი რანისაჳ რომლისათუის
იგლოვენ ყოველი სპარსეთი ვ~ა მოოჴრებასა სპარსეთისასა და აწ დამდაბ
ლდა სილაღე სპარსთაჳ: და მოიყუანეთ ჯვარი პატიოსანი და ცხოველს
მყოფელი და წარვიძღვანოთ წინა რათა რომლითა გუძლევდენ მითვე
იძლივნენ და იქმნენით ძედ ძლიერებისად და ნუვინ ჰბრძავთ ურთიერ
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თსა სხვისა მიერ. და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა ა~დ იყუნენ ჴელნი
თქუენნი ვ~ა ჴელნი ჩემნი რათა არა ვიძლივნეთ სრულიად არა ხ~
თუ აქაჳ ვდევნნე ა~დ ადარბადაგანამდე ვ~ა იდევნნიან ყორ
ანნი მართუეთაგან თუისთა:მაშინ მოიღო პეტრე მღრდელმან ჯვარი პატიოსანი და ცხო
ველს მყოფელი და ჰრქუა მეფემან ვახტანგ დადეგ წინაშე ერისა
ჩუენისასა და პირსა მტერისასა და არქუ ყოველთა თაყუანის ეცით
ჯვარსა ამას რათა ვსძლოთ ყოველთა მტერთა მისთა. და უბრძანა
დემეტრეს ერისთავსა თუისსა და ჯუანშერს სპაჳსპეტსა რათა მიჰყ
უენ ჯვარსა თანა: მაშინ ქადაგი ჴმობდა ძლიერად და იტყოდა
ესრეთ რომელმან არა თაყუანის სცეს ჯვარსა პატიოსანსა სიკუდი
ლითა მოკუედინ იგი. და მივიდოდეს ყოველნი ერნი და თაყუანის
სცემდეს და დადგებოდეს წინაშე ჯვარისა:ხ~ ბორზო მოვაკანელმან მეფემან ჰრქუა არა დაუტეობ ნათელსა
შემწუელსა და არა თაყუანის ვსცემ ძელსა მაშმელსა რომელი განშუენებ
ულ არს ოქროთა და ანთრაკითა. მაშინ დასცა მას ლახუარი ჯუანშერ
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სპაჳსპეტმან და დაეცა მძორი მისი ქუეყანასა ზედა და მიერითგან
არღარავინ იკადრა გმობად ჯვარისაჳ. და აღთქუმით ეტყოდეს ერი
იგი მეფესა ვახტანგს უკეთუ შემეწიოს ჩუენ ჯუარი არღარა იყოს
ჩუენდა სხუაჳ ღ~თი გარნა ჯვარცმული: მაშინ გარდაჰჴდა მეფე
და თაყუანის სცა და ყოელმან ერმან მისთანა და ჰრქუა მეფემან ჯვ
არსა მას ჵი ჯვარო ცხოველს მყოფელო აჩუენე ძალი შენი ერსა ამას
შენსა ურწმუნოსა რათა მოიქცენ სარწმუნოებად შენდა. უფალო
ღ~თო მორწმუნენი შენნი დაღაცა თუ მოკუდენ ა~დ ცხოველ არ
იან და ცხოველნი შენნი შენ ცხოველისაგან ძლიერ არიან: და სპანი
იგი ბერძენთანი ვ~ა გამოვიდეს ველად მაშინ პალეკარტოს ვ~ა მგელი
აღმოსვრილი სისხლითა და ვ~ა ლომი [გან]ძვინებული მოიზახდა და შე

ურაცხ ჰყოფდა სპათა მათ :ხ~ მეფემან თქუა ვინ არს თქუენ შორის კაცი რომელი ეწყოს კაცსა იმას
და სწორ იყოს მეფობისა ჩემისაჳ. და წარვლო ამაზე ქადაგმან ორგზის
და ვერავინ იკადრა ყოვლად სიტყუის თქმად: მაშინ თქუა ვახტანგ მეფემან
არა ძალითა თისითა განძლიერდების კაცი ა~დ ღ~თნ მოსცეს ძალი და მე ვე
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სავ ძალსა შენსა უფალო და ვ~ა დავით განვალ ნიშითა ჯვარისა შენისა
თა. ა~დ მომეც მე ძალი ვ~ა დავითს გოლიათსა ზედა რ~ ესეცა მაყუ
ედრებელად და შეურაცხებით მოუჴდა ჯვარსა შენსა რ~ რაჟამს იხილა
ჯვარი აღმართებული ძალად ჩუენდა რად არა ივლტოდა მისგან. ა~დ
სასოებითა და ძალითა მისისათა განვიდე ბრძოლად მისსა: და თქუა კ~დ
მეფემან ვახტანგ იხილე ღ~თო ამპარტავანი და დაამდაბლი და კ~დ იხილი
ჭირვეული და იჴსნი ხ~ ისი შეურაცხად მიჩნს და არა მეშინის მისგან
რ~ ძალი შენ მიერ მოცემული დიდარს ჩემ ზედა რომლითა ვსძლო. ა~დ
მეშინის შენგან რ~ მდაბალთა ჴმანი ისმინნი და შენ გხადი შემწედ ჩუენდა:გ~ აქა ვახტანგ გორგასლისა და პალეკარტოს ბერძენთ სპაჳსპეტის ომი:მაშინ ვახტანგ მეფემან აღმოიჴადა ჴრმალი და შეამთხვია ჯვარსა და გან
ვიდა შორის განწყობილთა მათ და თქუა ესრეთ არა ჰბრძვან ლომი ჴა
რსა რ~ მე მეფე ვარ და შენ მონაჳ. ა~დ დავდვა თავი ჩემი ერისა
ამისთუის რათა ჰრწმენეს ძალი ჯვარისაჳ: მაშინ მოეტევა პალეკარ
ტოს ხ~ ვახტანგ მეფე საომრად ნებასა მიეახლებოდა და აღიზახნეს
ორთავე მათ განწყობილთა შორის ჴმითა საზარელითა და იყო ჴმაჳ
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იგი ვ~ა ჴმაჳ ქუხილისა რომლითა შეიძრა ქუეყანაჳ და დასცა ლახ
უარი პალეკარტოს ფარსა ვახტანგისასა რომელი იყო ვიგრის ტყავისა
და განავლო ფარსა ვ~ა წყრთაჳ ერთი რომელი იყო სიმსხო ლახურ
ისა მისისა ვ~ა მკლავი კაცისაჳ. და მისცა ფარი იგი მეფემან ლახუა
რსა მისსა და მიეტევა პირის პირ და სცა ჴრმლითა ჩაბალახსა ზე
და მისსა და განუპო თავი მისი ვიდრე ბეჭთამდე და დაეცა მძორი
მისი ქუეყანასა ზედა. მაშინ მიჰყო ჴელი მეფემან და აღიღო თავისა მის
ისა ნახევარი და მიიღო წინაშე ჯვარისა და თქუა ესრეთ ყოვლისა გამ
დგომისა შენისაჳ ესე იყავნ ნაწილი: და მიეტევნეს სპანი ვახტანგისნი
სპათა ბერძენთასა და აოტნეს იგინი და აღიჭრნეს გუნდ გუნდად და მიაწყვდ
ივნეს ზღვის პირსა. და არავინ განერა მათგანნი გარნა რომელნი შეეს
წრენ ზღვად და ივლტოდენ ნავითა :ხ~ მას დღესა შინა მოსწყდა სპათაგან ვახტანგისთა ვითარ ორმოც და სამი
ათასი. და სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა ვითარ სამოც და თორმეტი ათ
ასი. და შეიპყრეს ტყუედ მათგანი ვითარ ას ოც და ხუთი ათასი: და ვ~ა
მოიქცეს რა ომისა მისგან სპანი იგი მაშინ მივიდეს გუამსა ზედა ვარ
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აზბაკურისასა იგლოეს და შემურეს იგი შარითა და მურითა და წარსცეს ბა
რდავად საყოფელთა თუისთასა:-

მაშინ მოუწოდა ვახტანგ მეფემან ყოველთა სპათა მისთა და უბრძანა მოყუა
ნება ყოველთა ტყუეთა და მოიყუანეს ყოველივე და იყო ერთ რიცხვად ყოვ
ელი მამა კაცი და დედა კაცი შვიდას ოთხმოცი ათასი. და წარსცა იგი
ყოველი წინაშე კეისრისა ჴელითა ერისთავთა მისთა ნასარისა და ნერსესის
ათა და მისწერა წიგნი ესრეთ ვითარმედ სიბრძნე ღ~თისაჳ მიუწდომელ
არს სიბრძნესა კაცთასა და ნებასა კაცთასა სძლევს ნებაჳ ღ~თისა: მე უწყი
რ~ არა არს ნებაჳ შენი საქმესა ამას რომელ ესე იქმნა პალეკარტოსისა
გან და არცა თუ იყო ნებაჳ ჩემი რომელი ესე ქმნა დედის ძმამან ჩემმ
ან და ორნივე ესე ძვირის მოქმედნი ძვირმანვე მოინადირნა. ამისთუის ყო
ესე ღ~თნ რათა ახალ ნერგნი ესე მოიყუანნეს სარწმუნოებად შიშსა
მისსა ქუეშე ვ~ა იგი უძღებისა შვილისათუის ყო საქმე განსაცხრომელი ხ~
თქუენ პირმშონი შვილნი ხართ ღ~თისანი და მარადის მისნივე ხართ: აწ
მწუხარებაჳ ესე დედის ძმისა ჩემისა [..] დისწულისა თქუენისა. მიერ ნუგეშ
ინის ვეც რაჟამს ვიძიე შური მკლველთა მისთა. ხ~ თქუენ ნუგეშინის
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გეცით ერისა ამისთუის რომელი იჴსნა ღ~თნ შვიდას ოთხმოცი ათასი:
და უკეთუ ჰბრძანებდე მიმთხვევად ჩემდა გამოისწრაფეთ და უკეთუ
არა მოციქულითა განაგე საქმე ჩუენი რ~ დამძიმდა დგომაჳ ჩუენი
ქუეყანისა ამისთუის მოოხრებულისაჱ ხ~ ვიდრე მისულამდე მოციქულთა
ფრიად მწუხარე იყო კეისარი და რაჟამს მივიდეს მოციქულნი ვახტან
გისნი წინაშე კესირისა და უთხრეს ვითარმედ ტყუე პირველ შეპყრო
ბილი და ტყუე ერისაგან მეოტისა ყოველი დაუკლებლად განუტეო
ბია. მაშინ განიხარა ფრიად და ყოველთა დაუტევეს მწუხარებაჳ:ხ~ მაშინ შეჯდა მეფე ნავსა სამ ათასითა დრომონითა სუბუქად და გამოვიდა
ზღვის კიდესა და მოუწოდა ვახტანგს და ყუეს ურთიერთსა აღთქმაჳ და
ფიცი და განაგეს საქმე წინდობისა: მაშინ უკუმოსცა კეისარმან საზ
ღვარი ქართლისაჳ ციხე თუხარისი და კლარჯეთი ყოველივე ზღვით
გან ვიდრე არსიანთამდე და ჴევნი რომელნი მოსდგმანან ღადოთა.
ესე ყოველივე დაუდვა ვახტანგ მეფესა და მისცა ასულიცა თუისი
ცოლად რ~ მაშინ სპარსთა მეფისა ასული დედოფალი ბალენდუხტ
მომკუდარი იყო შობასა ძედა რომელსა ეშვა მარჩბივად ძე და ასული.
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და ყრმისა მისთუის ეწოდა ვახტანგს სახელად სპარსულად დარჩილ ხ~
ქართულად დაჩი: და გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისაჳ
ქუეყანა ზღვის პირისაჳ რომელ არს აფხაზეთი და ჰრქუა ესრეთ. რ~ ეგრ
ის წყლითგან ვიდრე მდინარემდე მცირისა ხაზარეთისა ესე საზღვარი არს
საბერძნეთისაჳ ალექსანდრობითგან რომელი აწ შენ მიგიღია მკლავითა
ჩუენგან. აწ იგი უკუმოგუეც და ოდეს წარიყუანებ ცოლსა შენსა ასუ
ლსა ჩემსა მაშინ მოგცე მისგან ქუეყანაჳ და დაუწერა ეგრის წყალსა
და კლისურასა შუა ქუეყანაჳ ზითვად და სხვაჳ აფხაზეთი უკუსცა
ვახტანგ მეფემან ბერძენთა:და შემდგომად ამისა წარმოვიდა მეფე ვახტანგ საბერძნეთით გზასა კლა

ჯეთისასა და სპანი მისნი განუტევნა გზასა სომხითისასა. და ვითარ
მოიწია თუხარისად მაშინ მიხედნა და შეუყუარდა ციხე და თქუა
ესრეთ. ჭეშმარიტად თუხარ შენ ციხე და ვ~ა წარმოვიდა მიერ იხილა კლდე
შუა კლარჯეთსა რომლისა სოფელსა ერქუა არტანუჯი მაშინ მოუწოდა არ
ტვაზ ძუძუს მტესა მისსა და დაადგინა იგი მუნ ერისთვად და უბრძანა
რათა ააგოს ციხე არტანუჯისაჳ. და კ~დ უბძანა რათა გამონახოს ჴევსა
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მას შინა სამონასტრე და აღაშენოს ეკლესიაჳ და ქმნეს მონას
ტრად ვ~ა ეხილვნეს მონასტერნი საბერძნეთისანი. და ჰრქუა კ~დ არტვაზს
უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩუენ ზედა საყუდელი ჩუენი აქა ყოფად არს: ხ~
არტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისაჳ და მონასტერი და სამნი ეკლეს
იანი. დაბაჳ მერისაჳ შინდობისაჳ და ახიზისაჳ და განაახლა ციხე ახი
ზისაჳ და ქმნა იგი ქუაბად: და წარმოვიდა მიერ ვახტანგ ქალ
აქად თუისად მცხეთად და გამოეგებნეს წინა სიმრავლე ერისაჳ მამათა და
დედათა და იყო სიხარული დიდი და მადლისა მიცემაჳ წინაშე ღ~თისა
რ~ მოვიდა იგი გამარჯვებულ. და მისცა მაშინ მეფემან ვახტანგ ერსა
თუისსა ნიჭი დიდ ძალი:ხ~ მეფემან სპარსთამან ხასრო ვ~ა ცნა ვითარმედ მიიქცა ვახტანგ ბერძენთა
კერძო მაშინ მიიქცა სპარსეთადვე და მოკუდა და დაჯდა მეფედ ძე მი
სი და ვიდრე მოიწიფებოდა იგი წარმოჴდა ამას შინა წელიწადი სამი:
მაშინ ვახტანგ მეფემან ვერ მოიცალა მოყუანებად ცოლისა ბერძენთა
მეფისა ასულისა და ვერცა კათალიკოზისა და ეპისკოპოზთა რ~ მოელოდა
იგი სპარსთა მეფესა და ამაგრებდა ციხეთა და ქალაქთა და ჰკაზმვიდა
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მჴედართა და განმზადებდა ბრძოლად სპარსთა: მაშინ შეაგდო ბინქარ მა
ცთური ეპისკოპოსი ცეცხლის მსახურთა საპყრობილესა შინა და მოსრ
ნა და განასხნა ყოველნი ცეცხლის მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა:ხ~ შემდგომად სამისა წლისა წარმოემართა მეფე სპარსთა ბრძოლად
ვახტანგ მეფისა და მოიწია ინდაბრიანთა და დაიბანაკა მუნ. მაშინ
ვახტანგ წარავლინა მოციქული წინაშე კეისრისა და მიუმცნო ვითა
რმედ აჰა დღე იგი რომელ აღმითქუამს ვითარმედ სპარსნი შემოვაწყუდ
ივნე ჴელსა შენსა. და აჰა ესერა მომიყუანებიან შუა საზღვართა ქარ
თლისათა და ყოველი კაცი მათ თანა ვითარ სამასი ათასი რ~ ჰგონებდა
იგი განმრავლებასა სპათა მისთასა სომხითით და მეფეთაგან კავკასიანთასა.
ხ~ მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისსა რ~ რომელთამე მათგანთა აქუ[ს]ნდა
სასოებაჳ ჯვარცმულისა ხ~ რომელნი იძლივნეს ეშმაკისაგან მეფენი დარ
უბანდისანი იგინი გაერთნეს. და აწ აღმისრულებიეს მე აღთქმაჳ ჩემი
რომელ აღმითქუამს რ~ სადაცა მიპოვნიეს სახლი ცეცხლისაჳ ყოველივე
დამივსია ფსლითა და მოგუნი და გაზირნი მიმიცემიან სატანჯველსა ბო
როტსა: და მაცთური იგი ბინქარ მივეც საპყრობილესა და სიკუდილი
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საგან გარდაიხუეწა მან უკუე მოიყვანნა სპარსნი ქართლად. და დავსუი

ეპისკოპოსად მიქელ კაცი სარწმუნოჳ ხ~ ბინქარ ვ~ა მოიწია საზღვა
რთა ქართლისათა მუნ მოკუდა: აწ სწრაფით წარმოემართნენ სპანი
შენნი რათა აქა შინა დაეცნენ ყოველნი მტერნი ჯვარისანი და მოიც
ალო შენ ყოველთა მტერთა შენთაგან: ხ~ ჩუენ თუ გუძლოს და განძლ
იერდეს იგი ჩუენ ზედა შემოვალს სამეფოსა შენსა:ხ~ ვიდრე მიიწეოდეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი წინაშე კეისრისა მა
შინ წარსრულ იყო კეისარი ქუეყანით ხაზარეთით კერძო რომლისაგან
ვერ მოიცალებდა მოსულად ქართლად: მაშინ ვახტანგ განაძლიერ
ნა ციხენი ქალაქისანი და ურჩეულესნი მებრძოლნი ერისა მისისაჳ
ვითარ ასი ათასი მჴედარი და ასი ათასი ქუეითი იპყრა მის თანა
და დაუბანაკა მათ დიღუმით ვიდრე ქართლისა კართამდე. და სპარსთა
დაიბანაკეს ცხენის ტერფითგან ჩაღმართ:აქა სპარსთ მეფის მოსვლა ქართლს. ვახტანგ გორგასლის საომრად:მაშინ ვახტანგ მეფემან განაფართა ჴიდი მოგუთისა ვიდრე სამოც მჴარ
ოდენ ქცევისათუის მათ ზედა სპათასა. ხ~ მეფე ვახტანგ და სპაჳ სპეტი
1-16 სტრ., 15r
მისი ჯუანშერ დადგეს მცხეთას ხ~ ნასრ და მირდატ დაუტევნა სპა
თა ზედა სომხითისათა და ქართლისათა რომელნი დგეს არმაზით კერ
ძო. და რაჟამს ჰბრძოდიან სპარსნი არმაზით კერძო მცხეთით განვიდ
იან და რაჟამს განვიდის ლაშქარი იგი იმერ კერძო მცხეთით ეწყუნიან
არაგუსა ზედა. და ოდესმე განვლიან ფონი მტკურისაჳ და შეიბნიან ფო
ნსა ზედა ტფილისისასა და რომელსამე დღესა მათ სძლიან და რომელსამე დღესა
მათ:ხ~ ვახტანგ მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსა და გამოესუა წინათ მგელი
და უკანით ლომი და რომელსა კერძოსა იძლეოდიან ქართველნი მუნით
ცა მიჰმართის და მოსრნის სპისა მისგან სპარსეთისა ვ~ა ლომმან კანჯარნი.
და მიერითგან ვერღარა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისა რ~ დაის
წავლეს იგი რომელსა ეწერა მგელი და ლომი და ვ~ა იხილიან ვახტანგ
მეფე სპარსთა მათ თქუიან დურას გორგასალ. რომელ არს ესე თარგ
მანებით რ~ მიჰრიდეთ თავსა მგლისასა და მის მიერ სახელ ედვა ვახ
ტანგ მეფესა გორგასალ: განძლიერდა მათ შორის ბრძოლაჳ ოთხ
თუე ოდენ: მაშინ მოიწია მოციქული კეისრისაგან და მოართუა ძღუ
ენი ვახტანგს და მოჰგუარა სპათაგან ბერძენთასა ოთხმოცი ათასი
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მჴედარი და მოუწერა ვახტანგ მეფესა ვითარმედ შევექეც წყობასა ხაყანისასა
და მომივლენია შენდა ოთხმოცი ათასი მჴედარი. და მომიწერია ლეონისდა
უკეთუ გიჴმდეს შენ ლაშქარი წინაშე შენსა არს მელიტინითგან ვიდრე ლამ
დემდე და ამოღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქამდე. და მიბძანებიეს ლეონისდა
წინაშე შენსა იყოს და მოწევნულ იყო ლაშქარი ბერძენთა ჯავახეთს:ხ~ ვ~ა სცნა სპარსთა მეფემან ბერძენთა მოსულაჳ შუელად ვახტანგისა მაშ
ინ იწყო ზრახვად ვახტანგ მეფისა მიუმცნო მოციქულით და ჰრქუა ესრეთ.
რასათუის მოვსწყდებით ურთიერთს ძმანი [.....] და შვილნი ნებროთ

ისნი ხ~ უკეთუ ცეცხლი არს ღ~თი შეუკუემეწიენ იგი თავსა. ხ~ თუითოეუ
ლი ჩუენგანი სათნოსა სულისა თუისისასა ჰმსახურებდეს ა~დ დავადგრე სიყ
უარულსა ზედა მამათა ჩუენთასა: ვ~ა მივიდა მოციქული და უთხრა ვახტანგ
მეფესა ყოველი შეთულილობა სპარსთა მეფისა სთნდა ვახტანგს და ყოველსა
ერსა მისსა და მისცა ნიჭი ვახტანგ მეფემან მიუვლინა მოციქული და
ჰრქუა ესრეთ. ხ~ გიხილავს ძალი ჯვარისაჳ რ~ ყოველთა მეფეთა მოგუ
აქუნდა ხარკი წინაშე თქუენსა ვიდრე გამოჩინებადმდე ჯვარცმულისა ხ~ რა
ჟამს გამოჩნდა იგი მაშინ მძლე ექმნნეს ყოელნი თაყუანის მცემელნი მის
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ნი წინაშე მისსა და მოხარკენი შენნი ბერძენნი მოღმართ გბრძვანან და მოა
ოჴრნეს სამსახურებელნი ცეცხლისანი. ხ~ აწ უკეთუ გუბრძოდი ჩუენ დატ
ეობისათუის სჯულისა მოვკუდებით ჩუენ მისთუის ვ~ა მოკუდა იგი ჩუენთუის
და მან აღმადგინნეს ჩუენ. ხ~ უკეთუ აღასრულო სიტყუაჳ შენი და არაჳ იყოს
ცეცხლი ღ~თად შენდა და იყოს ღ~თად შენდა ქრისტე მამად და უფლად
გხადო შენ. დაღაცა თუ ჩუენ პირმშონი ვართ ა~დ თქუენ სხდეთ საყდა
რთა ზედა მამისა ჩუენისათა:ხ~ ვ~ა უთხრეს სიტყუაჳ ვახტანგ მეფისა სპარსთა მეფესა შეიწყნარა შეთუ
ლილობა იგი და წარსცა ძღუენი წინაშე გორგასლისა ძლიერად და მი
სთანა გვირგვინი ანთრაკოანი. და ჟამი დადვეს შეკრებისაჳ აჳყარა მეფე
სპარსთა განთიად და დადგა ველსა კალჳსასა ხ~ ტფილისი სოფელი [...]
და კალაიცა მოოჴრებული იყო მაშინ: ხ~ მეფე ვახტანგ დადგა ჯაჭუს
და შეკრბეს მასვე დღესა ორნივე მეფენი და მოიკითხეს ურთიერთს
და ყუეს აღთქმაჳ თუის თუისსა სჯულსა ზედა გარდაუალი. და მოჰხადა მას
დღესა სპარსთა მეფე გორგასალმან ლაშქრით თუისით ტფილისად და უძ
ღუნა გორგასალმან. მჴევალი ათასი მონაჳ ხუთასი სტავრა სკარა
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მანგი ხუთასი ბიზიონი ზუზმაჳ ხუთასი ცხენი ჴრდალი ათი ათასი
ცხენი ბაჰრგისა ხუთასი ჯორი სამასი ზროხა ხუთიათასი ცხოვარი ათი
ათასი და დღესა მესამესა მივიდა გორგასალ[ი] მის თანა და თანა წარიტ
ანა ლეონ ანთი პატრიკი კეისრისა და ყუეს განზრახვაჳ და აზრახა ანთ
იპატრიკმან გორგასალს რათა ყოს მშვიდობაჳ შორის კეისრისა და ხუას
როსა. რ~ ეშინოდა ბერძენთა ნუ უკუე შევიდნენ საბერძნეთად სპარ
სნი და მოაოჴრონ იგი რ~ სპანი საბერძნეთისანი ყოველნი იყუნეს
ხაზარეთს: მაშინ ჰრქუა ხუასრო გორგასალს ითხოე ჩემგან რაჳცა
გნებავს თავისა შენისათუის და სხუისა ვისთუისცა გნებავს და მე ვყო იგი
ხ~ გორგასალმან ჰრქუა მნებავს რათა იყოს მშვიდობაჳ შორის შენ
სა და კეისრისა. ჰრქუა ხუასრო დაამძიმე თხოვაჳ შენი ჩემ ზედა რ~
არაოდეს ყუიან წყალობაჳ და ამისთუის ვყავ სიყუარული შენი რათა შე
ვიდე საბერძნეთად და შური ვიძიო მათ ზედა. და აჰა მოციქული ხა
ზართა მეფისაჳ მეათე დღე არს რაჳთგან მოსრულ არს და შენ არა
უწყი მიზეზი მტერობისა ჩუენისაჳ. ხ~ აწ მიგითხრა სილაღე მათი
ჩუენ. ზედა და მერმე ვყო ნებაჳ შენი ვინაჳთგან აღგითქუ ფიცითა
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მჴედრითა რჩეულითა და მოართუეს ხუასროს კეისრისაგან ძღუენი მიუწ
დომელი და ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი. და მოემცნო კეისარსა მოციქულ
ითა და სიხარული და მადლისა მიცემაჳ ღ~თისა და ვახტანგის ქებაჳ და [.]მად
ლი მიუწდომელი: და მოემცნო ვახტანგისად ესრეთ ვითარმედ მიბძა
ნებიეს ლეონისდა რათა იყოს შიშსა და ბრძანებასა შენსა ქუეშე ვ~ა ჩემსა.
და შეკრბა ვახტანგ მეფის საბრძანებელსა ქუეშე ბერძენნი ქართველნი
და სომეხნი ორმოც და ათი ათასი მჴედარი რჩეული :მაშინ უბძანა სპარსთა მეფემან ვახტანგს ოდეს დედაჳ და დაჳ შენი
აქამომდის დამაშვრალ არიან მოვიდნენ იგინიცა სამეუფოდ ჩემდა რათა
ერთობით აღვასრულოთ სიხარული ჩუენი. და მერმე თუ ინებონ წა
რსვლაჳ ქართლს წარვიდენ მუნით გზასა რანისასა ხ~ თუ ინებონ ლოდ
ინებაჳ შენი გელოდიან ურაჰას ქალაქსა შინა: სთნდა უკუე ვახტანგს
ბრძანებაჳ ხუასროსი და წარიტანნეს თანა დედაჳ და დაჳ ვახტანგისი და
წარემართნეს ბაღდადს საყოფელთა ხუასრო სპარსთა მეფისასა:მაშინ წარგზავნა სპარსთა მეფემან მოციქული წინაშე ყოველთა წარჩინ
ებულთა სპარსეთისათა და მიუთხრა ესე ყოველი. ხ~ მათ განიხარეს სიხარ
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ულითა დიდითა რ~ ცეცხლებრ ეგზებოდეს ბრძოლისათუის ჰინდოთა სინდთა
აბაშთა და ჯორჯანთათუის. და მივიდეს ბაღდადს და მოეგებნეს ყოველნი წა
რჩინებულნი სპარსეთისანი სიხარულითა დიდითა და მუნ აღასრულეს
ქორწილი სამეუფო ექუს თუე განცხრომითა და განსუენებითა მიუ
წდომელითა: და შემდგომად ქორწილისა მისცა ხუასრო ნიჭი დიდ ძალი
დედასა და დასა ვახტანგ მეფისასა და წარმოვიდეს მუნით ურაჰას ქალა
ქსა შინა. ხ~ ვახტანგ მეფესა პატივს სცემდენ ყოველნი ერნი სპარსე
თისანი ვ~ა ხუასრო მეფესა მათსა და მერმე წარემართნეს მტერთა
თვისთა ზედა:აქა ვახტანგ გორგასლისაგან სპარსთ მეფის შუელა. ჰინდოთა სინდ
ელთა აბაშთა და ჯორჯანთა ზედა:ხ~ პირველად მივიდეს ჯორჯანეთს და ვერა წინა აღუდგეს მათ ჯო
რჯანნი იგი და შევიდეს ქუეყანასა ჯორჯანთასა და წარმოსტ
ყუენეს ყოველი ქუეყანაჳ მათნი. და ყოვლად უმკვიდრო ყუეს ქუე
ყანა იგი ჯორჯანეთისა და დასხნეს ადგილს მათსა ნათესავნი
სპარსთანი და ელამნი: და მიერითგან იქმნნეს ყოველნი იგი ჯო
1-16 სტრ., 18r
რჯანნი გლეხად რომლნი აწ არიან მებეგრენი სპარსთანი:შესულა ჰინდოეთს სპარსთა მეფისა და ვახტანგ გორგასლისაგან:და მუნით შევიდეს ჰინდოეთად და მუნ იქმნნეს წყობანი ძლიერნი ბუმ
ბერაზთანი თითოს თითოთანი. და იყო მუნ წესად რომელმანცა მათ
განმან სძლის ბუმბერაზთა ივლტინ მის წინაშე ბანაკი მისი: ხ~ ვახ
ტანგ მეფემან მოკლა ბუმბერაზი თხუთმეტი მუნ შინა წყობასა რომ
ელთა დაეცნეს მრავალნი გოლიათნი სპარსთანი. და დაყუეს ბრძო

ლასა შინა ჰინდოეთისასა წელიწადი სამი და წარმოსტყუენნეს უმრ
ავლესნი ქუეყანანი ჰინდოეთისანი. ა~დ მტკიცენი ციხე ქალაქნი ვერ გან
ტეხნეს რ~ ზღუათა შინა იყუნესჱ და წარმოიღეს ხარკი ჰინდოთა
მეფისაგან მუშკი ლიტრაჳ ათასი ამბარი ეგზომივე ალვაჳ ნავი ათი თვალები იაკინთი
და ზურმუხტი ნავი ერთი და მასთანა საფირონი
თვითო სახე. ოქროჳ აქლემი ასი და ვეცხლი აქლემი ხუთასი:შესულა სინდეთსა:ხ~ მუნით შევიდეს სინდეთს მაშინ სინდთა მეფემან განყო ერისთავნი მის
ნი ციხეთა და ქალაქთა შინა და რომელსაცა კერძსა განვიდიან სპარსნი
1-16 სტრ., 18v
მტყუენავნი. გამოუჴდიან ლაშქარნი სინდელნი ციხეთა და ქალაქთაგან
და დასდვიან ვნებაჳ დიდი სპარსთა ზედა და მოსწყდა ურიცხვი ერი
სპარსთაგანი: ხ~ ძალითა ქრისტესითა არა სადა იძლივნეს ვახტანგის
სპათაგანნი და ყოვლადვე მძლეთ გამოჩნდეს მტერთა თუისთა ზედა. და
მჴნედ მბრძოლად გამოჩნდეს ოთხნი იგი წარჩინებულნი ვახტანგისნი
და ლეონ ბერძენი რ~ მათ დასცნეს მრავალნი მებრძოლნი სინდე
ლნი ბუმბერეზნი:ხ~ სინდთა მეფე იყო ქალაქსა შინა სინდიას მაშინ ყოვლითა ძალითა
მათითა მივიდეს სინდიას და მუნ მიხუდეს ბრძოლანი ძლიერნი. და
დღეთა ყოელთა გამოვიდის თუით სინდთა მეფე რ~ იყო იგი მჴნე გოლ
იათი და შემმართებელი და გამოიტანნის მჴედარნი სინდეთისანი. და იყუის
ბრძოლა ბუმბერაზთაჳ და რომელსამე დღესა მათ სძლიან და რომელს
ამე დღესა მათ და სინდთა მეფემან სძლო თავის თავითა ყოველთა ბუ
მბერაზთა მბრძოლთა მისთა. და არა მიხუდეს იგი და ვახტანგ
ბრძოლასა შინა დღეთა მრავალთა:მაშინ სინდთა მეფემან ველსა მას ზედა კართა ქალაქისათა ღამე
1-16 სტრ., 19r
თხარა მთხრებლი დიდი დასამალავად შიგან მჴედართა და სიმარჯ
უით დაუტევნა გზანი გამოსავალნი. და ჩაადგინნა მუნ შიგან მჴ
ედარნი ათნი რჩეულნი და დილასა ადრე გამოგზავნა ბუმბერაზი ერ
თი რ~ მას დღესა ხუედრი იყო ვახტანგ მეფისა კართა ცვისათუის.
და მიდგა ესე ბუმბერაზი და სთხოვა ბრძოლა ვახტანგს თავის თავ
რათამცა წარიტყუა და შეჰჴადა მათ მჴედართა ზედა: მაშინ საუ
რმაგ ეჯიბი ვახტანგ მეფისა განვიდა და ჰრქუა ესრეთ რ~ არა ხარ
შენ კადნიერ ბრძოლად მეფისა ა~დ მე გებრძოლო მონაჳ მონ
ასა და მიეტევა. ხ~ სინდი იგი გაიქცა და მისდევდა საურმაგ
ჩუეულებისაებრ რ~ მრავალ გზის ბრძოლილ იყო ველსა მას ზედა.
და ვითარ წარჰჴდა დამალულთა მათ მჴედართა გამოუჴდეს ზურგით
მისსა. და იგი მეოტი შემოექცა ხ~ საურმაგ სცა ჰოროლნი წინასა
მას და მოკლა ხ~ ათთა მათ მოკლეს საურმაგ :მაშინ მიეტევა თუით მეფე ვახტანგ და მის თანა სამნი იგი წარჩი
ინებულნი მისნი არტვაზ და ბივრიტიანი და ნასარ და მათ თანა ლეონ

ბერძენი. ხ~ სინდნი იგი ივლტოდეს და მისდევდა ვახტანგ მოყუსი
1-16 სტრ., 19v
თურთ ვიდრე კართამდე ქალაქისათა და სინდნი იგი შეივლტოდეს ქალა
ქსა შინა. მაშინ ვახტანგ სავსე მწუხარებითა მოიქცა და იგლო
ვდა გუამსა ზედა საურმაგისასა ვ~ა ძმისა საყუარელისასა. რ~ თანა
ზრდილ იყო მისი ძმის წული მამა მძუძისა მისისა არტვაზის მამი
საჳ ერთგული მისანდობელი და ქველი:მაშინ სინდთა მეფე გამოდგა კართა ქალაქისათა და ჴმ. არაკი სინდთა მეფისა
აყო ჴმითა მაღლითა და თქუა ესრეთ: ვახტანგ მეფეო მსგავსი ხარ
შენ ყუავისა მის უგუნურისაჳ რომელმან პოვა ქორი მოწყლული
და გაგლეჯილი არწივთაგან რომელსა ვერ ეძლო ზე აფრენაჳ და მია
ხლებულ იყო სიკუდილსა: და არა ქმნა ყუავმან მან ვ~ა წესი
არს ყუავისაჳ რ~ სხუამან ყუავმან ოდეს იხილის ქორი იწყის ჴმ
ამაღლად ყივილი და ასმინის სხუათაცა და დაესხის სიმრავლე ყუავ
თა ქორსა მას რათამცა განიოტეს საყოფელთაგან თუისთა. და უში
შადმცა დაყუნეს დღენი მათნი რ~ პირუტყუთაცა იციან სარგებელი
თავისა თუისისაჳჱ ხ~ არა ქმნა ყუავმან მან ესე ვითარი წესი მათი
ა~დ შეიწყალა ქორი იგი ვ~ა კეთილის მყოფელი თუისი და დაუწყო
1-16 სტრ., 20r
ზრდაჳ მართუეთა თუისთა თანა. მარადის უკრებნ მკალს და გუელსა რ~
სხვისა შეპყრობაჳ არა რასა ძალუც ყუავსა და მით ზრდიდა ქორსა მას:ხ~ ვ~ა მოეზარდნეს ქორსა მას ფრთენი თქუა გონებასა თუისსა ესე რა
დღეთა მრავალთა გაზრდილ ვარ მკალითა და გუელითა და არა მომც
ემია მე ძალი მამა დედათა ჩემთაჳ: რ~ მკალითა ვერ განვძლიერდები
თუმცა ძალ მედვა მიწევნაჳ მფრინველთა და მით გამოზრდაჳ თავისა
ჩემისაჳ: ა~დ შევიპყრა ყუავი ესე მზრდელი ჩემი შევჭამო და გან
ვისუენო ორდღე და მომეცეს მე ძალი და დავიწყო მერმე ნადირობად
წესისაებრ მამათა ჩემთასა და რომელიცა აღასრულა ესე განზრახვაჳ მი
სი. შეიპყრა ყუავი იგი და შეჭამა და კ~დ მართვენივე მისნი ეგრე
თვე იგინიცა შეიპყრა და შეჭამა ყოველნივე და მიერითგან იწყო
ნადირობად დიდთა და მალეთა მფრინველთა:არა მიეცა ყუავსა მას ქებაჳ მოწყალებისა მისთუის ა~დ უგუნურად
და თავისა მკულელად ითქუმის. და არცა მიეცა ქორსა მას ყუედრებაჳ
უწყალობისა და კეთილის უჴსენებლობისაჳ რ~ იგი არს გუარი და წესი
ქორისაჳ. რ~ განილეოდა და მოკუდებოდა მკალითა და ქმნა წესისაებრ თუისისა
1-16 სტრ., 20v
და განერა სიკუდილისაგან ხ~ ყუავმან მან არა წესისაებრ თვის
ისა ქმნა და მისთვის მოიკლა თავი თუისი:აწ სპარსნი პირველითგან მოაქამომდე და წაღმართ მიუკუნისამდე
მტერნი არიან ჯვარის მსახურთანი და ჟამსა შინა უღონობითა და
ლიქნით ყუიან სიყუარული. და ოდეს ეცისთ ჟამი არა ყუიან წყალობაჳ
და კეთილის ჴსენებაჳ რ~ ესე ბევრის ბევრეულჯერ ქმნილარს რომე

ლი გუასმია წიგნთაგან: და შენ ოდეს იხილენ სპარსნი ჩემ მიერ შეკ
ნინებულნი რად არა ჰყავ იგი რომელი ჯერ იყო შენდა საქმედ სი
ხარული და მადლისა შეწირვაჳ ღ~თისა შენისა. და ზრახებაჳ სხუათაცა
ნათესავთაჳ და მტერად აღზრზენაჳ სპარსთა ზედა და შეწევნაჳ მტერ
თა სპარსეთისათა რ~ არა ჰყავ ესე ვითარი: ა~დ დაგიტევებია საყ
ოფელი მამათა შენთაჳ და წინამძღვარ ქმნილ ხარ სპასა დიდსა საქრ
ისტიანოსა საბერძნეთისასა და მოგივლია ორისა წელიწადისა გზაჳ
და მოსრულ ხარ აქა ძალად სპარსთა. რათა განძლიერდენ და მოიწ
ყონ და წარგწყმიდონ შენ და ქუეყანაჳ შენი დაიპყრან წარსაწყმედე
ლად ყოველთა ჯვარის მსახურთაჱ
1-16 სტრ., 21r
ჭეშმარიტად ამას იმზადებ თავისა შენისათუის და ყოველთა ჯვარის მსახურ
თათუის: რად[ა] ვთქუი მე შენთანა ყუავისა იგავი რ~ მეფე ხარ თუით მპყ
რობელი მჴნე და ახოვანი და ნებითა შენითა მიგიცემია თავი შენი მონად
მტერთა შენთა: და ამისთუის ვითარ არა უგუნურად ვსთ
ქუა თავი შენიჱ არაკი ვახტანგ გორგასალისა:მაშინ ვახტანგ მეფემან ჰრქუა ესრეთ რა გეგონა შენ ვითარმედ სიბრძ
ნით გამონახულად იზრახე. ა~დ ცრუ არიან სიტყუანი ეგე შენნი მე
გითხრა და გაუწყო ჭეშმარიტი:უგუნურო მსგავს ხარ შენ თაგუისა მის მთხუნველისა რომელსა არა ასხ
ენ თვალნი და საყოფელი მისი არს მიწასა ქუეშე და არა უწყის ბრწ
ყინვალებაჳ მზისა და შუენიერება ველთა და დაჯერებულ არს იგი
ცხოვრებასა თუისსა. რ~ ეგეოდენ ჰგონიეს მას ცხორება ყოველთა იძვრის
თაჳ ვითარსა ცხოვრებასა თვით არს და არა სურვიელ არს ხილვად ნათ
ლისა და შუენიერებასა ცისა და ქუეყანისასა: ეგრეთვე შენ ბრმაჳ ხარ
გონებისა თვალითა და ყრუ ხარ გონებისა ყურითა და არა ხედავ
და არცა გესმის და არცა უწყი ცხოვრება სულიერი და არცა სურვ
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იელ ხარ შენ მისვლად ცხოვრებასა მას საუკუნესა ნათელსა დაუსრ
ულებელსა. რ~ არა იცნობ შენ ღ~თსა შემოქმედსა ყოვლისასა რომლისა
მიერ შეიქმნა ყოველივე:არა მოვსულვარ ამას ქუეყანასა დიდებისათუის სოფლისა არცა მსახურე
ბისათუის სპარსთა მეფისა. ა~დ მსახურებისათუის ღ~თისა დაუსაბამოსა სამებ
ისა ერთარსებისა დამბადებელისა ყოველთასა და დიდებისა თუის მერმისა სა
უკუნოსა დაუსრულებელსა. რ~ ჩემითა აქა მოსვლითა პირველად გამო
მიჴსნია იერუსალიმი წმიდა ქალაქი სადა დადგეს ფერჴნი უფლისა ჩუ
ენისა იესო ქრისტესნი რომელსა შინა აღასრულა ყოველივე ჴსნისათვის
სულთა ჩუენთასა: და შემდგომად ყოველი საქრისტიანო დამიჴსნია მოო
ხრებისაგან რ~ მისცემოდა ჟამი სპარსთა მეფესა მოტყუენვად ყოვლისა საქ
რისტიანოსა. დაღა თუმცა ქუეყანა ჩემი დაცულ იყო ძალითა ქრი
სტესითა და სიმჴნითა სპათა ჩემთათა ა~დ უცალო იყუნეს ბერძენნი
და ვერ წინა აღუდგებოდეს სპათა სპარსთასა:-

ხ~ ესე ჯერარს ჩუენდა ქრისტეს მოსვლითგან რათა ერთისა მოყუსისა
ჩუენისათუის დავდვათ თავი ჩუენი ხ~ ბევრისა ბევრეული სული დაჴს
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ნილ არს ჩემისა აქა მოსვლითა. და ამისთუის მიქმნიეს ესე რათა ღ~თნ
დამბადებელმან ჩემმან შეიწიროს მსახურებაჳ ესე ჩემი და აღმისუბუქ
ოს ცოდვანი ჩემნი: და რომელთა სთქუ შენ თუ მოიწყონ რაჳ სპარს
თა მტერ ექმნებიან ქრისტიანეთა. ხ~ მე ძალითა და შეწევნითა ქრის
ტესითა ჟამსა ამას დამიჴსნიან ქრისტიანენი ჭირისაგან დიდისა და უკა
ნის ღ~თნ დამბადებელმან წყალობა ყოს კ~დ მოსავთა მისთა ზედა:ხ~ დაღაცა თუმცა არაჳ იყო მიზეზი ქრისტიანეთა ჴსნისათუის ა~დ ძალად
სპარსთა მოსრულ ვიყავ აქა ჯერ იყო ესეცა. პირველად ნათესაობის
ათუის და შემდგომად ამისთუის დაღათუმცა არა ჭეშმარიტსა სჯულსა ზე
და არიან სპარსნი ა~დ მეცნიერ არიან ღ~თისა დამბადებელისანი და ჰრწ
ამსთ ცხოვრება სულიერი. ხ~ თქუენ სრულიად უმეცარნი ხართ ღ~თი
სანი და უგულის ხმო ვ~ა ცხენი და ჯორი: ვითარ უკუე არამცა მსა
ხურებად შეიწირა ღ~თნ დამბადებელმა ყოვლისამან და საწუთროსიცა
ამის საქმისაგან საძაგელ არს გონებაჳ შენი. რ~ ქორმან ღადარმან რომე
ლმან შეჭამა ყუავი იგი მზრდელი მისი აქებ ნაქმარსა მისსა:ხ~ ბუნებაჳ ჩუენი ესე არს რათა კეთილის მყოფელისა ჩუენისათუის
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დავდვათ თავი ჩუენი და მოვიგოთ მადლი ღ~თისაგან და ვპოვოთ ცხო
ვრება საუკუნო და სოფელსა ამას შინა მოვიგოთ ქებაჳ კაცთაგან. და სახ
ელსა ზედა ღ~თისასა და მცნებათას მისთათუის თუ მოვკუდეთ უკუდა
ვნივე ვართ და სიკუდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალებით:აქა ვახტანგ გორგასლისა და სინდთა მეფის ომი:მაშინ ჰრქუა სინდთა მეფემან ვახტანგ მეფესა რ~ ცუდ არს სიგრძე
ზრახვისა ჩუენ შორის ა~დ რომელი სთქუი შენ თუ სახელისა თუის ღ~თ
ისა ჩემისა მოვკუდე სიკუდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალები. მაშა უკ
ეთუ კაცმან იცოდეს მის ზედა მომავალი დიდებაჳ და კეთილი ჯერ
არს ესრეთ რათა ისწრაფოს მიმთხუევად სუფევასა მასჱ აწ უკუეთუ
ჭეშმარიტად უწყი სუფევად მისვლა შენი გამოვედ ბრძოლად ჩე
მდა რათა ჩემ მიერ მიიცვალო დღეს სიკუდილისაგან ცხოვრებად.
რ~ წარჩინებულიცა შენი წარმივლენია წინა მორბედად შენდა
რათა განგიმზადოს სადგური შენი:ჰრქუა ვახტანგ მე აწინდელი ესე ცხოვრება არა მიჩნს სიხარულად რ~ ცოდ
ვილი ვარ და არა სრულიად აღმისრულებია მცნება ღ~თისა
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ათა მოიკლა წარმართთა მიერ. რომლისაგან ჴხსნილ ვიყუენით
მონებისა და მოოჴრებისაგან ქუეყნითურთ ჩუენით მტერთა
ჩუენთასა და აწ მივეცენით ტყუებად უცხო თესლთასა:ამისთუის მწარედ გოდებით გოდებდიან და ტირილით ტი
როდიან და ტყებით იტყებდიან ყოველნი თავთა და მკერ

დთა თვისთა და ისხემდენ მიწასა და ნაცარსა. და ყოველნი
ინატრიდიან სიკუდილსა თავისა თუისისასა რ~ ჴმისაგან
ტირილისა და გოდებისა და ზარისა აღსაჴდელისა მათისაგ
ან იძუროდა ქუეყანაჳ: და მორწმუნე ერნი ჰნატრიდიან
ვ~დ ქრისტეს თვის მოიკლა მეფე ჩუენი და გვირგვინი
წამებისა მიიღო:და მოკუდა მეფე ვახტანგ გორგასალ და დაეფლა მცხეთას საკ
ათალიკოზოსა ეკლესიასა შინა სუეტსა მას თანა რომელსა
შინა არს ღ~თივ აღმართებულისაგან სუეტისა: და საფლავ
სა მისსა ზედა დაწერილ არს ხატი მისი:- და მეფე იქმნა მის
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მეოც და ათ ოთხმეტე მეფე დაჩი. ძე ვახტანგ გორგასა
ლისა ხოსროიანი:და პყრობით დაჯდა საყდართა ზედა ვახტანგ გორგასლისასა
ძე მისი დაჩი: ხ~ ცოლი ვახტანგ მეფისა დედოფალი ელენე
და ორნი ძენი მისნი რომელთა ეწოდებოდა სახელად ლე
ონ და მირდატ. ესენი წარიყუანნეს სამთა მათ ერისთავთა
ნასარ წუნდისა ერისთავმან არტვაზ კლარჯეთისა ერისთავმან
და ბივრიტიან ოძრჴისა ერისთავმან დასავლით კერძო და დაი
პყრეს დასავლით [.....] ქართლისაჳ რომელი მისცა მა
მამან მისმან დიდმან ვახტანგ მეფემან. და დასხდეს წუნდას ქალ
აქსა შინა რ~ ზაფხულის იყუიან წუნდასა და ზამთრით იყუიან
ოძრჴესა და არა ეწოდა მათ მეფედ ა~დ ერისთავთა მთავრ
ად უწოდდეს. და იყუნეს მორჩილებასა ქუეშე ძმისა მათ
ისა დაჩი მეფისასა:ხ~ ამან დაჩი მეფემან შემდგომად სიკუდილისა ვახტანგ მეფისა იწ
ყო შენებად ქართლისა რ~ მოოჴრებულ იყუნეს ყოველნი ჴევნი
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ქართლისანი თვინიერ კახეთისა და კლარჯეთისა და ეგრისისა. და
განასრულნა ზღუდენი ტფილისისანი და ვითარ ებძანა მეფესა
დიდსა ვახტანგს ეგრეთ შექმნა იგი სახლად სამეუფოდ: და შე
მდგომად ამისსა მოკუდა კათალიკოზი პეტრე და დაჯდა კათალი
კოზად სამოელ ეპისკოპოზი და მეფემან მას მიუთუალა მცხეთაჳ
რ~ ეგრე ებძანა მეფესა ვახტანგს:ხ~ ამანვე მეფემან დაჩიმ დაიპატიჯნა მთეულნი კახეთისანი რათა
აღიარონ ქრისტე ხ~ მათ არა ინებეს და განდგეს ყოველნი
ნოპ[ა]პატელნი: და ამისა შემდგომად ორთავე მათგან ძეთა ვახ
ტანგისათა ნაშობთა ბერძნისა ცოლისათა მოკუდა რომელსა ეწო
დებოდა სახელად ლეონ და დარჩა მირდატ ოდენ: ხ~ამას მირ
დატს დაევაჭრა ძმაჳ მისი დაჩი მეფე გაუცვალა ქუეყანაჳ და
აიღო მირდატისგან ეგრის წყალსა და კლისურასა შუვა მირდ

ატის დედული საზღვარი საბერძნეთისაჳ. და მისცა მისდა ნაცვ
ლად ჯავახეთი ფანავრიდგან ვიდრე მტკურამდე და დაიპყრა მი
რდატ ძემან ვახტანგ მეფისამან ფანავრით და ტასისკარითგან ვიდრე
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ზღუამდე სპერისა. და ერისთაობდა მუნ და იყო მორჩილ დაჩი
მეფისა ძმისა თუისისა და ამან მირდატ აღაშენა ჯავახეთს ეკლესია
წყაროს თავისაჳ: ხ~ამას დაჩი მეფესა ესუა ძე და უწოდა სახე
ლად ბაკურ და იმეფა დაჩი მეფემან ათ ოთხმეტ წელ და მო
კუდა მეფე დაჩი. და დაჯდა მეფედ ძე მისი რომელსა ეწოდ
ებოდა სახელად ბაკურ:მეოც და ათ ხუთმეტე მეფე ბაკურ. ძე დაჩი მეფი
სა ხოსროიანი:და დაჯდა მეფედ ქართლს და დაიპყრა ყოველი ქართლი ამ
ან ბაკურ მეფემან ძემან დაჩი მეფისამან. და ამას ბაკურ მე
ფესა ჰყუანდა ძე რომელსა ეწოდებოდა სახელად ფარსმ
ან: და იმეფა ყოველსა ქართლსა შინა ამან მეფემან ბაკ
ურ უშფოთველად რ~ ყოველნი დღენი მისნი გარდავლნო
უვნებელად და არა სადათ აღუჩნდა მტერი და მბრძოლი
მისი ესრეთ მეფობდა ათ ცამეტ წელ: და შემდგომად ამისსა
მოკუდა ბაკურ მეფე და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი
1-16 სტრ., 25r
რომელსა ეწოდებოდა სახელად ფარსმან: ხ~ ამას მეფესა ბაკუ
რს სხუაცა ესუა ძე ძმაჳ ამის ფარსმან მეფისაჳ:მეოც და ათ ექუსმეტე მეფე ფარსმან. ძე ბაკურ მეფ
ისა ხოსროიანი:და დაჯდა მეფედ ფარსმან ძე ბაკურ მეფისაჳ და დაიპყრა ყოველი
ქართლი ვ~ა მამამან მისმან ბაკურ მეფემან: ხ~ ამის ფარსმან
ის მეფობასა შინა მოკუდა კათალიკოზი სამოელ და ამან ფა
რსმან მეფემან დასუა კათალიკოზად თავფეჩაგ. და შემდგომად
ამისსა რაოდენთამე ჟამთა მოკუდა კათალიკოზი თავფეჩაგ და
კ~დ ამანვე ფარსმან მეფემან დასუა კათალიკოზად ჩირმაგ: და ვა
ხტანგისითგან მოაქამომდე ესე მეფენი მშვიდობით იყუნეს და
შვილნი მირდატისნი ჰმონებდეს შვილთა დაჩისათა:ხ~ ამის ფარსმანის მეფობასა მოვიდეს სპარსნი და მოაოჴრ
ეს ქართლი ხ~ მაშინ ფარსმან მეფემან ქართველთამან ითხოვა
სპარსთა მეფისაგან რათა არა მოაოჴრნეს ეკლესიანი. და იპყრ
ას ქართლი სჯულსა ზედა ქრისტესსა რ~ მას ჟამსა ბერძენნი
1-16 სტრ., 25v
უცალო იყუნეს დასავლით მტერნი აღდგომილ იყუნენ.
და მისთვის ვერ შემძლებელ იყუნეს შუელად ქართველთა
და წინა აღდგომა სპარსთა მათ:მაშინ სპარსთა მეფემან ისმინა ვედრებაჳ ფარსმან მეფისა და

დაიცვნა ეკლესიანი ამის ღონის ძიებითა მოუოჴრებელად.
და დაუწერა სპარსთა მეფესა ფარსმან მეფემან მორჩილებაჳ და
მსახურებაჳ და წარვიდა მეფე სპარსთა ქუეყანასა თუისსავე სპ
არსეთად:და მიერითგან განიყუნეს ნათესავნი დიდისა მის და სახელ
განთქმულისა მეფისა ვახტანგ გორგასალისანი. რ~ შვი
ლნი დაჩი მეფისანი ჰმორჩილობდენ სპარსთა მეფესა
ხ~ შვილნი მირდატისნი ვახტანგ მეფისავე ძისა ბერძნ
ის ცოლისა ნაშობისა იგინი დაადგრნეს მორჩილობ
ასა ზედა ბერძენთა მეფისასა:ხ~ ამან ფარსმან მეფემან იმეფა ფარსმან ათ ოთხმეტ წელ. და მოკ
უდა მეფე ფარსმან და მეფე იქმნა მის წილ ძმის წული
1-16 სტრ., 26r
მისი რომელსა ეწოდებოდა სახელად ფარსმანვე:მეოც და ათ შვიდმეტე მეფე ფარსმან. ძმის წული ფარს
მან მეფისა ხოსროიანი:ხ~ ესე მეფე ფარსმან იყო მორწმუნე ვ~ა მამის ძმაჳ მისი და ჰმატა
ყოველთა ეკლესიათა შემკობაჳ. და მოკუდა კათალიკოზი ჩირმაგ
და ამანვე მეფემ დასუა კათალიკოზად საბა და აქაჳთგან არღ
არა მოიყუანებდეს კათალიკოზსა საბერძნეთით ა~დ ქართველ
ნი დასხდებოდიან წარჩინებულთა ნათესავნი: და შემდგომად ამისსა
მოკუდა კ~დ კათალიკოზი საბა და ამანვე მეფემან ფარსმან დას
უა კათალიკოზად ევლაიოს: და შემდგომად ამისსა მოვიდნეს
ამისვე მეფის ფარსმანის ზე იოანე შუა მდინარელი მოწაფენით
ურთ თვისით განმანათლებელნი ქართლისაჳ და გამწმედელნი
სჯულისანჳ მაშენებელნი ეკლესიათანი. რომელთა ქმნეს
სასწაულები და ნიშები მრავალნი რომელთა განაკვირვეს
ყოველნი ქართველნი: ხ~ დაიწერნეს ცხოვრებაჳ და სასწაუ
ლნი მათნი და დაისხნეს ეკლესიათა შინა ქართლისათა.
1-16 სტრ., 26v
რომელთა სახელები ესე არს იოანე ზედაძნელი დავით გარ
ესჯელი სტეფანე ხირსელი იოსებ ალავერდელი ზენონ იყ
ალთოელი ანტონი მარტო მყოფელი ისე წილკნელი თათე სტ
ეფან წმიდელი შიო მღვიმელი ისიდორე სამთავნელი აბი
ბოს ნეკრესელი მიქელ ულუმბელი პიროს ბრეთელი და
ელია დიაკონი:- და აწ ვიწყოთ შემოკლებით ცხოვრება მათი:ხ~ იოანე იყო ქუეყანით შუა მდინარით: რომლისა მშობელნი არა
უწყით ა~დ მხოლო მამა ზეცისა მშობელად მისა: აღიზარდა და სრ
ულ იქმნა ყოვლითა სწავლითა და შეიმკო სრულითა სათნო
ებითა: ამისთუის მიენიჭნეს მას ღ~თისა მიერ სენთა კურნებაჳ
და ეშმაკთა ოტებაჳ რომლისა მიერ მრავალნი სასწაულნი აღე
სრულებოდეს: ვინადგან მრავალნი წყინებანი ჰქონდა ამისთუის მეოტ

იქმნა უდაბნოდ: და მუნ დაადგრა: ხ~ მუნ ბრძანება მოიღო ანგ
ელოზისა მიერ რათა ათორმეტით მოწაფითურთ თუისით წა
რვიდეს ქართლად: და მოვიდა მცხეთას: და ბრძანებითა მეფისათა
და კურთხევითა კათალიკოზისათა აღვიდა მთასა ზედა ზადენსა
1-16 სტრ., 27r
და მუნ დაემკუიდრა დაყუდებით მუნ მთასა ზედან პირველითგან
კერპნი აღმართებულ იყუნეს და მით დამკვიდრებულ იყო მუნ ეშ
მაკთა სიმრავლე: ხ~ ლოცვითა წმიდისა მამისა იოანესითა ყოველივე გან
იდევნა მთისა მისგან:ხ~ მოწაფენი თუისნი წარგზავნნა წინა ძღომითა სულისა წმიდისათა
რომელნიმე ქართლს და რომელნიმე კახეთს და რომელიმე უდა
ბნოდ გარესჯად: იოანე ღირსი მამა ჩუენი ერთისა ოდენ მოწ
აფითა დაადგრა მუნ და მრავალნი წინა აღმდგომობა და განსაც
დელნი მოითმინეს ეშმაკთა მიერ და მძლედ გამოჩნდეს მათ ყოვ
ელთა ზედაჱ ამისა შემდგომად მთასა მას ურწყულსა წყარო გემ
რიელი გამოადინა ღ~თნ ლოცვითა მისითა: რომლისა სმითა და
ცხებითა მდაბიურთაგან მრავალნი სნეულნი განიკურნებოდეს:ამისა შემდგომად დათვი წყაროსა მას ზედა მდგომელი მშვი
დითა მოძღვრებითა განიოტა და მიერითგან არღარავის ავნებს
დათვნი მის მთისანი კაცთა ვისმე ვიდრე დღეინდელად დღედმ
დე ესრეთ განისწავლნეს დათვნი უმწყსნი: მოჰგუარეს მას
1-16 სტრ., 27v
განრღვეული მრავალ ჟამეული და ლოცვითა წმიდისა
მამისა იოანესითა მყის განიკურნა:სხუა მოიყუანეს კაცი რომლისა თანა იყო ეშმაკი უტყ
ვებისა და ილოცა მისთუის მამამან წმიდამან იოანემ და მყ
ის დაუტევა ეშმაკმან და ივლტოდა მისგან და განიკურ
ნა კაცი იგი და ადიდებდეს ღმერთსა მრავალთა მის
თა სასწაულთაგან: ხ~ მცირედნი ესე წარმოვქუნი სასწაულ
ნი მამისა წმიდის იოანესნი რომლისა სრულნი სასწაულ
ნი სრულსა ცხოვრებასა მისსა შინა წერილს არს:ხ~ ოდეს მოიწია განსვლა მისი ჴორცთაგან მოუწოდა ელია
დიაკონსა და სხვათა ვიეთთა მოწაფეთა თუისთა ასწავა და გან
ამტკიცა. და იხილნა ზეცისა მჴედრობანი მოსულნი მის ზე
და და შეჰვედრა სული თუისი ჴელთა შინა მათთა და დაიძინა
მშვიდობით: შემურეს წმიდა გუამი მისი და მიიღეს საყოფელ
სავე თუისსა სადა იღვაწა მთასა მასვე: ხ~ შემდგომად მიცვალებისა მრა
ვალნი სასწაულნი აღესრულნეს:1-16 სტრ., 28r
წმიდა მამა დავით იყო ქუეყანით შუა მდინარით რომლისა მშო
ბელთა არა მეცნიერ ვართ: ესე დამოწაფებული იოანესა თანა
მოვიდა და განვიდა გარესჯას უდაბნოსა ერთისა ოდენ მოწ

აფითა რომლისა სახელი ლუკიანე: რომელთა სიცხენი მზისანი
და ნეფხვანი ზამთართანი ფრიად მრავალნი მოითმინეს: ამისა
შემდგომად ვ~ა მამა დიდისა ბასილისი ირემთა მიერ გამოიზ
არდნეს რ~ სამნი ირემნი ნუკროსანნი მოვიდიან და მოწველიან
და ხაჭოსა მისსა სჭამდიან გარნა ოთხშაბათ პარასკევსა არა
მოვიდიან: შემდგომად მცირედისა ჟამისა ერთი ნუკრთაგანი
შთანთქა ვეშაპმან მძვინვარემან რომელი მკუიდრ იყო ღელესა
რომელთამე ნაპრალსა კლდისასა რომელი სიტყუითა დავითისითა
განიდევნა და ველსა ყარაისასა მეხის ტეხით შეიწუა: და ბუ
ბაქარ დიდებული კაკაბთა ნადირობასა შინა შეემთხვია წმიდასა
და ენება მახვილითა მოკლვა რომელსა ჴელნი განმარტებულ
ნი შეაჴმო: და ვედრებითა მისვე წმიდისათა კ~დ ეგო ვ~ა უვნებ
ელი და ძენი ბუბაქარისნი საპყარნი წამსა შინა ლოცვითა მისითა
1-16 სტრ., 28v
განიკურნა: ხ~ ამის გამო განისმა ჴმაჳ მისი და ფრიადნი დაემოწაფ
ნეს და მრავალნი ჯურღმულნი აღმოჰკუეთეს: ამისა შემდგომად წყ
ალნი მწარენი დაატკბნო რომელნი დიან ვიდრე დღეინდელად
დღედმდე გარემოს ბერთუბნის მონასტრისასა. და სხვანი მრავ
ალნი სასწაულნი აღასრულნა და შემდგომად წარვიდა წმი
დად ქალაქად იერუსალიმად ქუეითად და სადა იხილვების ბო
რცვებთაგან არა თავს იდვა შთასლვა ა~დ მუნით თაყუანისცა და
აღიღო სამნი ლოდნი და წარმოიღო. ამისთუის პატრიაქმან იხილა ჩუენება
და მოსწიეს კაცნი წმიდასა ორნი იგი ლოდნი მიუხუნეს და ერ
თი მიანიჭეს რომლისა სასწაულნი ითქუა ანგელოზისა მიერ
პატრიაქისა მიმართ არა მიცემად სამთა ქუათა ა~დ მესამედ
ისა მადლისა წმიდისა მის ქალაქისა მოღებად აქა უდაბნოდ.
ვინადგან სამგზის აქა ლოცვა მიესწორების ერთგზის იერუსალიმსა მის
ვლასა: ამისა შემდგომად სული თუისი ღ~თსა შევედრა და დაისხნა წმიდა
გუამი მისი საყოფსავე თუისსა გარეს ჯის მონასტერსა რომლისა სას
წაულნი და ღვაწლნი მისნი სრულიად სრულსა ცხოვრებასა მისსა
1-16 სტრ., 29r
შინა აღწერილ არიან:- ხ~ ამის წმიდისა მამის დავითის სიცოცხ
ლესავე შინა მოვიდა მამა წმიდა დოდო კახეთით და მისვე მა
მისა წმიდისა დავითისითა განვიდა მიერ უდაბნოდ და დაემკვიდრა
მუნ და აღეშენა მის მიერ მონასტერი ფრიად დიდი. რომელსა
შინა მრავალნი ღვაწლნი და შრომანი აღასრულნა რომლისა
სასწაულსა და ღვაწლსა მოგვითხრობს სრული ცხოვრება მისი.
და ამისა შემდგოად სული თუისი ღ~თსა შეჰვედრა და დაისხნა
წმიდა გუამი მისი საყოფელსა თუისსავე:წმიდა მამა შიო იყო ქალაქით ანტიოქით: სიჩოდგან დამტე
ვებელი სოფლისა და დამოწაფებული მამისა იოანესი ვინადგან წარმოვი
და ქართლად წმიდა იოანე წინა ძღომითა საღ~თოთა სულ

ისათა არა უგულებელს ყო სულიერი მამა თუისი და მი
სთანავე წარმოვიდა ღირსი შიო. მოსრულმან ქართლს.
ქალაქსა მცხეთას მყუდროებისა და მარტო მყოფობისა
მოსურნე იყო: ითხოვა შენდობა კათალიკოზისა და მამისა იოანესაგან და წა
რვიდა დასავლით კერძო მცხეთისა მტკუარსა მარჯუენით
1-16 სტრ., 29v
რომელსა ჰქუიან მღვიმე ღრმათა ჴევთა ფრიადთა მზის სიცხ
ეთა და ზამთრისა ყინვათა განიბძაროდეს ჴორცნი მისნი.
პოვა ქუაბი გამოკუეთილი და სიცივისა მიერ და სიცხისა ნუეშინის იცა მას
შინა: ხ~ ვინადგან სახიერმან ღ~თნ არა უგულებელს ყო მრავალი
ღვაწლი მისი რ~ ვ~ა ელია ყორნისა მიერ გამოზარდა ეგრეთვე
აქაცა დღითი დღე ტრედისა მიერ საზრდელი მოეღებოდა:ამისა შემდგომად დღესა ერთსა მონადირე ვინმე მდიდარი და საჩ
ინო სახელით ევაგრე გამოვიდა სახლით თუისით ციხე დიდით და
ნადირობდა ფრინვლითა ოდენ. მაშინ მხოლოდ მდგომი კლდის
თავსა ზედან ევაგრე ნახა ტრედი მიმქონი საზრდლისა თვალ
აგნა და განეცვიფრა გონებასა თუისსა. და კ~დ დღესა მეორესა ეგრე
თვე ნახა ვ~ა პირველ და შეუდგა კუალსა ტრედისასა და ნახა
ბერი ვინმე მოღვაწე შეიშურა მოთმინება ბერისა მის და არა
უგულებელს ყო განშორება მისი. მაშინ ჰრქუა ევაგრემ ბერსა მას
მამაო ღირს მყავ შენთანა დამკვიდრებაd რათა მყუდროებასა შინა
აღვასრულო დღენი ჩემნი: ჰრქუა მას წმიდამან შიო აღიღე კუერ
1-16 სტრ., 30r
თხი ესე ჩემი და უკეთუ ორგზის გცეს გზაჳ წყალმან მან ნება უფლისაჳ
არს და მოვედ ჩემდა და უკეთუ არა განიპოს წყალი იგი იყავ სახ
ლსა შენსა სარწმუნოდ: მაშინ წარვიდა გამგე სახლისაგან მოსეს მსგ
ავსად ორგზის მტკუარი განაპო კუერთხმან მან და აღვიდა მამისსა
შიოსა თანა ევაგრე არა უკუნ მხედველი ვ~ა ლოთ სოდომისა შიში
თა ასწავლა სახე მონაზონებისა:ამისა შემდგომად ჰრქუა წმიდამან შიო შვილო ევაგრე გვიღირს ეკლესია
სადაცა უფალსა უნდეს აღვიდნენ თავსა კლდისასა მარცხენესა ჴელსა
ცეცხლი დაიყარა და მაზე საკმეველი დააყარა მარჯვენითა ჴელი
თა ჯვარი დასწერა. მაშინ საკმლის კუამლით წვერ ჩამობრუნვით
იპოვა ადგილი ეკლესიისა სადაცა ენება უფალსა და აღაშენეს მუნ
ეკლესია: მაშინ განისმა ამბავი მათი და მოვიდნენ ურიცხვნი სულნი
და იქმნენ მონაზონ ჰყუანდათ კარაულები საზიდრად წყლისა. და უბ
ძანა მგელსა და იდგა მგელი მწყემსად კარაულთა. ერთსა დღესა ბერი
სა ვისმე კონონისა კარაული კლდით გარდაჭრილი მიუსვლელ იქმნა
ჰრქუა ბერმან მან წმიდასა შიოს რა ესე ჰყავ მგელი მწყემსად
1-16 სტრ., 30v
კარაულთა განაჩინე ამას შეუჭამია. მაშინ მგელი ეჭიდებოდა კალთასა ბე
რისასა წაყოლილმან ნახა ნაპრალსა კლდისასა დაგორვებული კარა

ული უსულოდ მგდებარე. მაშინ თავის უფალ ყო მგელი და ჰრქუა ნუ
ღარა იპოები სავნებლად აქა ხ~ სასწაული ესე დღეინდელად დღე
მდე ჰგიან რ~ ვერას ავნებენ ნადირნი პირუტყუთა მუნ: და ქმნა სხ
ვანიცა მრავალნი სასწაულნი რომელი კნინნი ოდენ აღიწერა წიგნსა
ამას შინა რომლისა სრული სასწაული მისი სრულსა ცხოვრებასა მისსა
შინა წერილ არს:- შემდგომად მამად ბერთა ევაგრე განაჩინა და
თუით ჩავიდა მღვიმესა შინა ბნელსა კაცთაგან მიუალსა: ვითარ ვინ გამოთ
ქუას სიმჴნე და მოთმინება მისი ლოცვა ცრემლი მოღვაწება ეშმაკთა ოტ
ებანი. მკელობელნი ავლინა განრისხებული მეფე მშვიდ ყო ვნებულ
ნი არა წმიდათაგანნი განკურნნა უშვილოთა მიანიჭა და ძე მისი კათ
ალიკოზ ყო: ხ~ ყოველი ცხოვრება მისი კეთილად აღასრულნა და
შემდგომად ამისსა მიიღო სიწმიდე და აღვიდა წინაშე ღ~თისა და მუნვე
სამყოფსა და საღვაწლoსა შინა მიმღებელ იქმნა. რომლისა ნაწილი წლითი
წლად იხილვების ყოველთა კაცთაგან ანგელოზისა მიერ მოტანითაჱ
1-16 სტრ., 31r
მამა წმიდა ისე მოწაფე წმიდის მამის იოანესი რომლისა არა
უწყით მშობელნი და არცა ალაგი სადაურობისა თვინიერ ესე
ვიცით თანა მოჰყუა იოანესა. და მრავლისა იძულებითა ქარ
თლისა კათალიკოზმან აკურთხა მღრდელ მთავრად წილკნისა ეკლ
ესიისა. ფრიადნი ურწმუნონი სწავლითა მოაქცივნა დაბასა მას
შორს ჰქონდა წყალი რომელსა ჰქუან ქსანი შუა ტყე და მაღალი
გორა ჰქონდა დღესა ერთსა აღიღო კუერთხი თუისი ვედრებისა
წარმთქმელმან წინაშე ხატსა დედისა ღ~თისასა. მიიწია პირსა
კსნისასა უბრძანა წყალსა მას ძლიერებითა უფლისა ჩუენ
ისა იესოს ქრისტესითა და ღ~თის მშობელისა მარიამისითა გიბ
ძანებ მდინარეო გამოვედ და შემოუდეგ კუალსა ჩემსა და მოს
დევდი წუერსა კუერთხისასა. უვალსა და უგზაურსა ალაგსა შემ
ოუდგა წარმოიღო ვიდრე წილკანის ჩაღმა რომელი აწცა მდინარეობს წყალი იგი:ამისა შემდგომად ღვაწლი მრავალი განფინა უფლისა მიერ რომლისა
სრულ ღვაწლსა და სასწაულსა მისსა სრული ცხოვრება მისი მოგვითხრობს. და
ამისა შემდგომად თუით წინაშე უფლისა აღვიდა და წმიდა გუამი მისი დაიდვა
1-16 სტრ., 31v
მონასტერსა მასვე წილკნისასა რომელი აწამომდე ჩანს საფლავი
მისი სასოდ და შესავედრებლად ყოველთა ქართველთა:ხ~ მამა ანტონი შუა მდინარელი რომელი იყო მოწაფე მამისა იოა
ნესი: იყო წმიდა ესე განშორებულთა შორის ფრიად სათნო და
წარჩინებული: ამან ყოვლად სანატრელმან წმიდა იგი ხატი უფ
ლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესი რომელ სახედ პირსა თუისსა ტი
ლოსა ზედან გამოსახა და ავგაროზს სასოება აღუსრულა. და შემდგომად
ამაღლებისა თადეოზის მიერთა ჴელითა მიუვლინა და განკურნა კეთ
რისა მისგან ქუე მდებარისა და ყოვლით სახლეულით მისით ნათ
ელს იღო თადეოზის მიერითა ჴელითა: და შემდგომად მისსა

ძე კაცისა ავგაროზის და კ~დ შვილის შვილისა ძისა მისისა ენაცვა
ლნეს მათ მეფობათა ოდენ და არა ღ~თის მსახურებითა რ~
განდგომილ ექმნეს ღ~თის მსახურებასა და დამონებულ ეშმაკთა
საცთურებასა. რ~ რა იგი ავგაროზს ეყო ეშმაკთა და ვითარ შემუ
სრნა და განუდგა მისი ენება შურის გება რათა მაუზღოს ეშ
მაკთა სახე ძველსა მის საზორელსა დამხობისა დამხობთა ხატსა
1-16 სტრ., 32r
მის საუფლოსათა რომელი აღმართა ავგაროზ ბჭეთა ზედა ქალ
აქისათა სადა იგი ემართა კერპი ბილწი. რ~ მუნ დაუსუენა
ხატი იგი ტილოსი ფიცარსა ზედა გარდართხმული რათა ყოვ
ელნი შემავალნი მუნ შინა ხილვით თაყუანის სცემდენ: მაშინ
ბილწმან შვილის წულმან ავგაროზისმან აღირჩია დღე კეთილ
ებისა წილ უსახურობა და ხატი იგი უარ ყო და ეშმაკთა შეუ
დგა. და იგონა ხატისა მის ქრისტესისა რათა წარსწყმიდოს
იგი. მაშინ ეპისკოპოზმან მის ქალაქისამან გულის ხმა ყო განზრა
ხვა ბოროტისა მის და ყო განგება ღირსი და შემსგავსებული
მის ჟამისა რ~ სადა იგი ხატი ესვენა კამარედად ქმნულ იყო.
და წმიდამან ეპისკოპოზმან დადგა კანდელი აღმართებული საფარ
ველად ტაზრისა მის აღმართა კეცი წინა პირსა ხატისასა. და აღ
მოყორა კარი იგი კამარისა და შეაფარილა რომელ ყოვლად არა
ეტყობოდა. თუ ერთი რომელ უახლეს არს. და შემდგომად უკანა
სკნელთა ჟამთა ხუასრო სპარსთა მეფე მოადგა ედესია ქალაქსა
და იწყო თხრა ქუეშე ზღუდესა და ეგრეთ შევიდენ რომელ ვერ აგრძ
1-16 სტრ., 32v
ნან თუ ბრძავსო:- მაშინ ღ~თნ არა დაიდუმა უტყუელი
აღთქმა რომელ აღუთქუა ვ~დ ზღუდე ვარ მე ედესიისა და მშობლისა
თუისისა მეოხებითა ევლავიოზ ეპისკოპოზისა მის ქალაქისა გამოეცხადა
დედა ღ~თისა და ჰრქუა ვ~დ მას რომელსამე ბჭესა ზედა არს ხატი
იგი ჴელით უქნელი და დაფარული: და ვ~ა განიღვიძა ეპისკოპოზ
მან გულის ხმა ყო ჭეშმარიტებით ძილს ჩუენებულსა მის და გან
თიად წარვიდა ლიტანიით ადგილსა მას. და პოვა წმიდა ხატი
იგი ყოვლად განურყუნელი და კანდელი იგი წინაშე მისსა ანთ
ებული ეგე ოდენსა ჟამთა სიმრავლესა შინა. და გარდააწვეთეს
ზეთი მის კანდელისა ბრძოლთა მათსა ზედან მის ქალაქისათა და მე
ყსეულად ვ~ა მიახლდა მიედვა და დაიწვნეს და ვ~ა მტუერი გან
იბნივნეს და უჩინო იქმნეს:ხ~ რომელი იგი კეცი საფარველად მის ხატისა აღმართებულ იყო
მას ზედან გამოსახულ იყო სხუა ხატი. და მსგავსება წმიდისა მის
საუფლოსა ხატისა რომელი იგი სწორებით პატივ იცემებოდეს
და ნისტორიანთა ეკლესიათა შინა დაესვენნესჱ მაშინ წმიდამან ამან
1-16 სტრ., 33r
ანტონიმ იძია მოძღვრისა თუისისა გზაჳ და ისწავა ჭეშმარიტი და

სცნა რ~ წარვიდა სომხითს ჩრდილოეთით კერძო სხვათა თანა მოწ
აფეთა რომელთა აწ მოვიხსენნეთ დავით და დოდო და შიო ანტიოქელნი
და რვანი სხვანი მოწაფენი იოანესნი ერთისა საზღვრისნი: ესე სც
ნა წმიდამან ანტონი აღიძრა ტრფიალებითა მოძღვრისა თუისისათა. და
ესეცა ეძვინებოდა გულსა თუისსა რომელ ნისტორიანთა ეკლესიასა
შინა იყუნეს საუფლონი იგი ხატნი: და აღიყუანნა კეცი რომელ
საფარველად მის ხატისა ყოფილ იყო და ხატი ქმნულ იყო ესე
უჩინრად წარმოიყუანა წინა ძღომითა ანგელოზისათა და უწყებ
ითა ზეციერითა ჩრდილოეთს და მიიწია მტკვარს ზედან გან
ვლო იგი და დაემკვიდრა აღმოსავალით ვითარ ოთხ მილიონ ნაპრა
ლსა კლდისასა შინაგან მთათა აკრიანთა იოვანეს ახილვიდა ვითარ
ხუთ მილიონ: და შიოს ცხრა მილიონ დავითს დოდოს ათცა
მეტ მილიონ: ხ~ მუნ თქუესვე რომელ წმიდასა ამას ანტონის ედგნეს
საზრდელად გუამისა თუისისა ირემნი. და იყო მთა უღაღი და სერტ
ყიანი და იყო ქალაქი ვითარ ერთ მილიონ მცირე: და ესე ირე
1-16 სტრ., 33v
მნი წარვიდიან ველს და ვითარ ჟამი მოვიდიან შინა მივიდიან წველს და
ვითარ მწყემსნი მივიდოდეს ჟამეულად: ხ~ ერთსა ოდენ ჟამსა მიი
წივნეს უჟამოდ დაფრთხინ და უკან ნუკრი მოსდევდა ხორც შეკ
უეთილი: და ესე დაუკუირდა წმიდასა მას და თქუა გულსა შინა თვი
სსა თუ სადა ვინ შეემთხვია რ~ არა უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა და
მყის ვ~ა კაცთა თვალ მმრომედ ხედვასა თანა ჰრქუა რაჳ არს ეგე.
და მათ ვ~ა პირ მეტყუელთა თავ მიზიდვით ჰრქუეს შემომიდეგ და
გიჩუენოთ. და შეუდგა კუალსა მათსა და მიიწია მას ადგილსა სადა
იგი შემთხუეულ იყო მათდა: და აჰა მთავარი მის დაბისა მოვი
დოდა ნადირობად და წინა შეემთხვია და ჰრქუა ვინ ხარ. ხ~ წმიდა
იგი ჴელითა უჩუენებდა სადა იყოფოდა და ყოველსავე საქმესა რ~
ენა არა ესმოდაჱ მაშინ მთავარმან ჰრქუა მე ენა შენი არა მესმ
ის და რომელ ეგე ჴელითა მეუბნები ეგეცა მოგკუეთო. და ჰრქუა
წარიყუანეთ მჭედელისა თანა და ვ~ა მიიყუანეს მჭედელმან შანთი გან
ახურა და გამოიღო რათა ჴელი მოჰკუეთოს: და დავარდა ქუე და ჴელნი ვ~ა
შეშანი შეექმნეს. მაშინ წმიდამან მიყო ჴელი და ვ~ა ნაკუერცხალი ჴელ
1-16 სტრ., 34r
ითა აღებული მიუპყრა და ჰრქუა ყავ ადრე ბრძანებული შენდა: და იგი
განკრთა საშინელსა მას ზედა ხილვასა და მსწრაფლ მიუმცნეს მთავარსა და
ჰრქუეს ყოველი ხილული და მან ბრძანა რათა წინაშე მისსა მიიყუანონ.
და ვ~ა მიიყუანეს ჰრქუა მას რაჳ გნებავს სთქუ და ყოველი მიგცე:ხ~ მან მცირედი ქვაჳ უჩუენა ვითარ სამეული და ლოკდა და ცნეს რ~
მარილი უნდა და მოართუეს ორი ოდენ ქვაჳ განუტეხელი და მან მოხ
ლიჩა ერთი ლიტრა და წარვიდა: და ალოკა ფურთა მისთა და იყო
ფოდა ხატსა მას წინაშე ვიდრე აღსასრულამდე ცხოვრებისა მისისა:
და წმიდა იგი წმიდათა შინა წმიდათასა მიიცვალა და ჩუენ დაგვიტევა

ხატი იგი საუფლო. და არს ვიდრე დღეინდელად დღედმდე უჩინ
რად და სასწაულთ მოქმედებს განცხადებულად რომელ უადვილეს
არს აღრიცხვა ზღვათა ქვიშათა ვიდრე საკვირველებათა საუფლოსა
მის ხატისათა: გარნა ვინადგან ღ~თი მხოლო არს მოქმედი სასწ
აულთა მანვე მხოლომან უწყის სიმრავლე სასწაულთ მისთა: და
უკეთუ სოლომონცა იყო ვერცა მან შეუძლოს აღრიცხვად
თვინიერ ღ~თისა მხოლოსა:1-16 სტრ., 35r
ხ~ ჩუენ პირველსავე ამბავსა აღვიდეთ და ვიწყოთ კუალად
ამბავი მისვე ფარსმან მეფისა: ხ~ ამას ფარსმან მეფესა
ჰყუანდა შვილი რომელსა ეწოდებოდა სახელად ბაკურ.
და მეფობიდგან მირიან მორწმუნისა მეფისათა ვიდრე
ამა მეორისა ფარსმანამდე გარდაჰჴდეს წელნი ორასი და
მეფენი გარდაიცვალნეს თოთხმეტნი. და დიდისა მის და სა
ხელ განთქმულის მეფის ვახტანგ გორგასლიდგან კათალ
იკოზნი გარდაიცვალნეს ექუსნი: და ამისა შემდგომად
მოკუდა ფარსმან მეფე და მეფე იქმნა მის წილ ძე
მისი სახელით ბაკურ
მეოც და ათ რვამეტე მეფე ბაკურ. ძე ფარსმან მეფ
ისა ხოსროიანი:ხ~ ესე მეფე ბაკურ იყო მორწმუნე და მაშენებელი ეკლესი
ათა ამან განამრავლნა ეკლესიანი და მღრდელნი სამეფ
ოსა შინა მისსა და განწმიდა ქართლი ყოვლისა უშჯულოები
საგან: და მოკუდა კათალიკოზი ევლაიოს და ამან მეფემან
1-16 სტრ., 35v
დასუა კათალიკოზად მაკარი: ხ~ ამის მეფისვე ჟამში მეფობდა სპა
რსეთს რომელსა ერქუა ურმიზდ. და მასვე ჟამსა იყო სომხითს კა
ცი ერთი შვილი მთავართა სახელით ვასქენ. და ესუა მას ცო
ლი მთავართა შვილი რომელსა ერქუა შუშანიკ ასული ვარდა
ნისი: ხ~ ამას ვასქენს ეუფლა ეშმაკი და განიზრახა მიქცევა
ცეცხლის მსახურებად წარვიდა წინაშე სპარსთა მეფისაჳ
და დაუტევა სჯული ქრისტესი და იქმნა ცეცხლის მსახურ.
და წარმოგზავნა სპარსთა მეფემან იგი ნიჭითა დიდითა
ერისთავად რანისა: ხ~ ვითარ მოვიდა და სცნა ცოლმან მის
მან შუშანიკ ქმრისა მისისაგან დატევება ქრისტეს სჯული
სა არღარა ერჩდა იგი ცოლად და დაივიწყა სიყუარული ქმრ
ისა თუისისა. და ყოვლითა გულითა შეუდგა იგი ქრისტესა აღს
რულებად ყოველთა მცნებათა მისთა:მაშინ ვასქენ შეუდგა მრავალ ღონედ პირველ ლიქნითა და ვედ
რებითა და ნიჭისა მიცემითა. და შემდგომად შეაგდო სატან
ჯველსა დიდსა რომელი სიგძისაგან ვერ დავსწერენ ღუაწლ
1-2 სტრ., 36r

ნი წმიდისა შუშანიკისანი. და მოკლა იგი ქმარმან მისმან ვასქენ ერი
სთავმან რანისამან:1-13 სტრ., 36v
ხ~ ჩუენ პირველივე სიტყუა ვიწყოთ: მაშინ ვითარ ესმა ბაკურ
მეფესა წამება შუშანიკისა ქრმისა მისისაგან მოუწოდა მსწრ
აფლ ყოველთა ერისთავთა ქართლისათა და შემოკრიბნა
ლაშქარნი ფარულად და წარემართა პარვით ვასქენსა ზედა.
რ~ ვასქენ ველსა გარე დგა ველსა კიდესა მტკურისასა სადა შეერთ
ვის მდინარე ანაკერტისაჳ მტკუარსა დაესხა და შეიპყრა
ვასქენ და დაჭრეს წურილად ასონი მისნი და მოჰკიდეს ხესა: ხ~ გუამი წმი
დისა შუშანიკისი წარმოიღეს დიდითა პატივითა და დაფლეს ცორტავს:მაშინ ამან ბაკურ მეფემან წარგზავნა მოციქული წინაშე სპა
რსთა მეფისა აუწყა ესე ყოველი და ითხოვა მისგან შენდობაჳ.
მაშინ მეფემან სპარსთამან განიზრახა გონებასა თუისსა და თქუა
ესრეთ უკეთუ შევრისხდეთ ქართველთა განერთნენ იგინი ბერ
ძენთა და ამისთუის შენდობაჳ აღირჩია. მაშინ გამოგზავნა მოცი
1-16 სტრ., 37r
ქული ბაკურ მეფისა პასუხითა კეთილითა და ყოველი გმობა და ბრა
ლობაჳ ვასქენ მოკლულისა უბრძანა და ამართლა ბაკურ სიკუდი
ლისა მისისათუის: და წარმოგზავნა რანსა და მოვაკანს სხუაჳ ერ
ისთავი რომელსა ერქუა დარიელ და უბრძანა რათა კეთილად მეგ
ობრობდეს ქართველთა:და შემდგომად ამისსა მოკუდა კათალიკოზი მაკარი და მანვე მე
ფემან ბაკურ დასუა კათალიკოზად სხუა რომელსა ეწოდებ
ოდა სახელად სვიმონ: და კ~დ ამისსა შემდგომად მოკუდა
მეფე ბაკურ და დარჩეს შვილნი მისნი წურილნი რომელნი ვე
რა იპყრობდეს მეფობასა:მაშინ ურმიზდ სპარსთა მეფემან მისცა ძესა თუისსა რანი და მოვაკანი
რომელსა ერქუა ქასრე ამბარვეზ მოვიდა და დაჯდა ბარდავს. და
უწყო ზრახვად ერისთავთა ქართლისათა აღუთქუა კეთილი დიდი
და დაუწერა საერისთოთა მათთა მამულები შვილითი შვილამდე
და ესრეთ წარიბირნა ლიქნითა. და განდგეს ერისთავნი თუისთ
ვისად და ხარკსა მისცემდეს ქასრე ამბარვეზსა:1-16 სტრ., 37v
ხ~ შვილნი ბაკურ მეფისანი დარჩეს მთიულეთს კახეთისასა. და ნათესა
ვნი მირდატისნი ვახტანგ გორგასლის ძისანი რომელნი მთავრო
ბდეს კლარჯეთს და ჯავახეთს იგინი დარჩეს კლდეთა შინა კლა
რჯეთისათა: სხუაჳ ყოველი ქართლი სომხითი და ასფურაგანი
დაიპყრეს სპარსთა და ჰბრძოდეს ბერძენთა. შემდგომად ამისსა
მცირედთა წელთა იქმნეს შფოთნი დიდნი სპარსთა შინა შემ
ოვიდა თურქთა მეფე სპარსეთსა შინა მოვიდნეს ბერძენნი ეწყუნ
ეს სპარსთა შუა მდინარესა იოტნეს და შევიდეს სპარსეთს და

იწყეს ტყუენვად სპარსეთისა: მაშინ ქასრე ამბარვეზმან დაუტევა რანი
და ქართლი და წარვიდა შუელად მამისა თუისისა ხ~ ესრეთ რაჳ უცალო იქ
მნეს სპარსნიჱ მაშინ შეითქუნეს ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი ზემონი
და ქუემონი და წარგზავნეს მოციქულნი წინაშე ბერძენთა მეფისა და ითხოვეს
მისგან რათა უჩინოს მეფე ნათესავთაგან მეფეთა ქართლისათა. რათა
იყუნენ ერისთავნი იგინი თუისთუისსა საერისთვოსა შეუცვალებლად: მაშინ კეისარმ
ან აღასრულა თხოვა მათი და მოსცა მეფედ დის წული ვახტანგის ძისა ბერძნის
ცოლისა რომელსა ერქუა გუარამ რომელი მთავრობდა კლარჯეთს და ჯავახეთს:1-16 სტრ., 38r
მეოც და ათცხრამეტე ქართლისა კურატპალატი გუარამ ბაგ
რატოანი: ხ~ ესე გუარამ იყო დედით ხოსროიანი და მამით
ბაგრატოანი და ესე ბაგრატონიანი შვილის შვილნი და ნათესა
ვნი არიან ამა გუარამისნი. და ვიწყოთ ყოველივე ამბავი ბაგრატ
ოანთა თუ ვითარ არიან ნათესავნი დავით წინასწარმეტყუელ
ისა და სოლომონისნი: ანუ ვითარ მოიწივნეს ქუეყანასა ჩუენსა ვიწ
ყოთ ადამიდგან და წარმოვსთქუათ ყოველი ნათესაობა მათი.
ადამ შვა სეით. სეით შვა ენოს. ენოს შვა კაინან. კაინან
შვა მალელაელ. მალელაელ შვა იარედ. იარედ შვა ენუქ.
ენუქ შვა მათუსალა მათუსალა. მათუსალა შვა ლამექ. ლამექ შვა ნოე.
ნოე შვა სემ. სემ შვა არფაქსად. არფაქსად შვა კაინან. კაინან შვა
სალა. სალა შვა ებერ. ებერ შვა ფალეგ. ფალეგ შვა რაგავ. რაგ
ავ შვა სერუქ. სერუქ შვა ნაქორ. ნაქორ შვა თარა. თარა შვა
აბრაჰამ. აბრჰამ შვა ისაკ. ისაკ შვა იაკობ. იაკობ შვა იუდა. იუდა
შვა ფარეზ. ფარეზ შვა ესრომ. ესრომ შვა არამ. არამ შვა ამინადაბ.
ამინადაბ შვა ნაასონ. ნაასონ შვა სალმონ. სალმონ შვა ბოოს.
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ბოოს შვა იობედ. იობედ შვა იესე. იესე შვა დავით მეფე. დავით მეფემან
შვა სოლომონ. სოლომონ შვა რობუამ. რობუამ შვა აბია. აბია
შვა ასა. ასა შვა იოსაფატ. იოსაფატ შვა იორამ. იორამ შვა ოზია.
ოზია შვა იოთამ. იოთამ შვა აქაზ. აქაზ შვა ეზეკია. ეზეკია შვა მა
ნასე. მანასე შვა ამონ. ამონ შვა იოსია. იოსია შვა იექონია. იექ
ონია შვა სალათიელ. სალათიელ შვა ზორაბაბელ. ზორაბაბელ
შვა აბიუდ. აბიუდ შვა ელიაკიმ. ელიაკიმ შვა აზორ. აზორ შვა
სადუკ. სადუკ შვა აქიმ. აქიმ შვა ელიუდ. ელიუდ შვა ელეაზარ.
ელეაზარ შვა მატთან. მატთან შვა იაკობ. იაკობ შვა იოსებ ქმა
რი მარიამისი და ძმაჳ კლეოპასი. კლეოპა შვა ნაომ. ნაომ შვა სალა.
სალა შვა რობოამ. რობოამ შვა მუხთარ. მუხთარ შვა ელიაკიმ.
ელიაკიმ შვა ბენიამენ. ბენიამენ შვა იერობემ. იერობემ შვა მოსე. მო
სე შვა იუდა. იუდა შვა ელიაზარ. ელიაზარ შვა ლევი. ლევი შვა
იორამ. იორამ შვა მანასე. მანასე შვა იაკობ. იაკობ შვა მიქია.
მიქია შვა იოაკიმ. იოაკიმ შვა იურობემ. იურობემ შვა აბრაჰამ.
აბრაჰამ შვა იობ. იობ შვა აქაბ. აქაბ შვა სვიმონ. სვიმონ შვა იზ
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აქარ. იზაქარ შვა აბია. აბია შვა გად. გად შვა ასერ. ასერ შვა ის
აკ. ისაკ შვა დან. დან შვა სოლომონ. სოლომონ შვნა შვიდნი ძმ
ანი რომელნი იგი მოსცა ღ~თნ ტყუეობასა შინა:და ესე შვიდნი ძმანი ძენი ამის სოლომონისნი წარმოვიდეს ქუეყანით ფილ
ისტიმით ტყუეობით წარმოსრულნი ჰურიანი და მოიწივნეს ეკლეცს
წინაშე რაქაელ დედოფლისა და ნათელ იღეს ჴელითა რაქაელ დედო
ფლისათა: ერთი მათგანი შემოიყუანა სიძედ და ორნი მათგანნი ამზა
ხნა სომეხთ მეფეთა: ხ~ ოთხნი ესე ძმანი გუარამ საჰაკ ასამ და ვა
რზავარდ წარმოემართნეს ქართლსჱ მაშინ ვინადგან მოაკლდა მეფ
ობაჳ შვილთა გორგასლისათა მით ჟამითგან ეპყრა უფლებაჳ ქართ
ლისა აზნაურთა ვიდრე ამათადმდე. ა~დ დაესრულა უფლებაჳ ქართლისა
აზნაუთა ბოროტთა საქმეთა მათთაგან: მას ჟამსა მცხეთა აღთხელ
დებოდა და ტფილისი აღშენდებოდა არმაზი შემცირდებოდა და კალაჳ
განდიდდებოდა და სპარსთა დაეპყრა სომხითი ქართლი და ასფურა
განი: ხ~ მაშინ ვითარ უცალო იქმნეს. სპარსნი ითხოვეს ქართველთა
ბერძენთა მეფისაგან მეფე ქართლისად მაშინ კეისარმან მოსცა ესე გუარამ
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კუ[რ]ატპალ[ა]ტ[ი] რ~ მანვე კეისარმან მოსცა პატივად კურატპალატობაჳ
და წარ[მო][ა]გზავნა მცხეთად: ხ~ სამნი იგი ძმანი ამის გუარამისნი წარვიდ
ეს კახეთს და საჰაკ დაემზახა ბაკურს ძესა ნერსესისა ხ~ ასამ და ვარზა
ვარდ წარვიდეს კამბე[ჩ]ოვ[ა]ნს და გარდაუქციეს ერი ვეზანს ერისთავსა სპა
რსთასა და მოკლეს ვეზან. და დაიპყრეს მათ კამბეჩოვანი და დასხდეს მუნ
და ცხოვნდებოდეს ხორნაბუჯს და ამა ჟამამდე შვილნი მათნი მთავრობ
ენ მას შინა:ხ~ ამის გუარამის ზე მოკუდა კათალიკოზი სვიმონ და დაჯდა კათალიკოზად
სამოელ: და შვილნი ბაკურ მეფისანი ნათესავნი დაჩისნი ვახტან
გის ძისანი რომლისათუის მიეცა მეფობაჳ ვახტანგ მეფესა იგინი დარ
ჩეს კახეთს. და დაიპყრეს კახეთი და ჲრეთი იორითგან და დასხდეს
უჯარმოს და იყუნეს მორჩილებასა გუარამ კურატპალატისასა:მაშინ კეისარმან წარმოსცა განძი დიდ ძალი გუარამ კურატპალა
ტის თანა და უბრძანა რათა მით განძითა გამოიყუანნეს ჩრდილოს
ლაშქარნი და შეაერთნეს მათ თანა სპანი ქართლისანი და შეგზავნ
ნეს სპარსეთს. ხ~ გუარამ ყო ეგრე გამოიყუანნა ოვსნი დურძუკნი და
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დიდონი და წარუძღვანნა წინა ერისთავნი ქართლისანი შევიდნეს [...]
ადარბადაგანს და დაუწყეს ტყუენვა და ესე ვითარნი ჭირნი და უცა
ლოებანი მოიწივნეს სპარსთა ზედა:მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი. სპარსეთს რომელ[სა] ერქუა ბარამ ჩუბი
ნი ესე ეწყო თურქთა სპარსეთს შესრულთა ვ~ა წერილ არს განც
ხადებულად ცხოვრებასა სპარსთასა მოკლა თურქთა მეფე და აოტა ბან
აკი მათი. ხ~ სპანი იგი ბერძენთანი რომელნი შესრულ იყუნეს

სპარსეთს შეიქცეს და წარვიდეს შინა და დარჩომილნი იგი გუარამ
კურატპალატისა შეგზავნილნი წარმოვიდეს იგინიცა შინა: რ~ ვინა
დგან მოიცალეს სპარსთა თურქთაგან შეშინდეს და დაეცა შიში და
ძრწოლა ქართველთა სპარსთაგან: მაშინ იწყო გუარამ კურატპალ
ატმან ციხეთა და ქალაქთა მაგრებად: და კ~დ წყალობა ყო ღ~თნ ქრის
ტიანეთა ზედა და სხუაჳ შუღლი დავარდა სპარსეთს რ~ იგივე ბარა
მ ჩუბინი გაადგა სპარსთა მეფესა. და დასწუეს თუალნი ურმიზდს
მეფესა და ცოლის ძმათა მისთა და იწყეს ბრძოლად ჩუბინმა და ქასრე
ამბარვეზმან იოტა ქასრე ჩუბინისაგან და წარვიდა საბერძნეთს: მაშინ
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კეისარმან მავრიკ მისცა ასული თუისი ცოლად ქასრე ამბარვეზსა
და მოსცა სპაჳ თუისი და წარმოგზავნა ჩუბინსა ზედა. იოტა ჩუბ
ინი სპარსეთით და ქასრემ დაიპყრა სპარსეთი:მაშინ მავრიკ კეისარმან იურვა ქართველთათუის ქასრეს თანა და
ჰრქუა ვინადგან დაუტეობიათ ქართველთა კერპთ მსახურობაჳ მუ
ნითგან მორჩილნი არიან ბერძენთა. რ~ ჟამსა შინა მძლავრებისაგან
თქუენისა იქმნეს განრყუნილ ქართლი თუარა სხუა სამართალი
თქუენი არა რაჳ არს ქართლსა ზედა. აწ ბრძანებითა ღ~თისათა ვინა
დგან სრულსა სიყუარულსა ზედა ვართ მედა შენ იყოს ქართლი
ჩუენ შორის თავის უფალ მშვიდობით: რ~ მე ვარ მოურავი და
მწე ყოველთა ქართველთა და ყოველთა ქრისტიანეთა:მაშინ ერჩდა სპარსთა მეფე კეისარსა და განთავის უფლდეს ქარ
თველნი: და ესე გუარამ კურატპალატი დაადგრა მორჩილობასა
ზედა ბერძენთასა. იყო ესე გუარამ კაცი მორწმუნე და მაშენებელი
ეკლესიათა ამან იწყო ეკლესია ჯვარის პატიოსნისა და აქამომდე
ჯვარი ველსა ზედა იყო და უქმნა ეკლესია წელთამდის ოდენ. და
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კ~დ ამანვე კურატპალატმან განაახლა საფუძველი ტფილისის სიონისა
რომელი შემდგომად ამის გუარამისა განასრულეს აღშენება ტფ
ილისის სიონისა ნახევარი ერთმან ვინმე ქურივმან დედაკაცმან და ნახ
ევარი ყოველმან ერმან ჟამსა პირველის ადარნასე მთავრისასა და იგი
ადარნასეცა შეეწია აღშენებასა მისსა: რ~ ნათესავნი მორწმუნისა მი
რიან მეფისანი ყოველნივე ეკლესიათა მაშენებელნი იყუნეს: და მეფობდა
ესე გუარამ კურატპალატი კეთილად და უშფოთველად ა~დ ქართლისა
ერისთავნი ვერ სცვალნა საერისთვოთაგან მათთა. რ~ სპარსთა მეფი
საგან და ბერძენთა მეფისაგან ჰქონდათ სიგელნი მკვიდრობისანი საერ
ისთოთა მათთა ა~დ იყუნეს მორჩილებასა გუარამ კურატპალატისასა:ხოლო ამას გუარამ კურატ პალატსა ჰყუანდეს შვილი და უწოდა სახელ
ად სტეფანოზ: და მისვე ზე მოკუდა კათალიკოზი სამოელ და ამა
ნვე კურატ პალატმან დასუა კათალიკოზად სამოელვე: და ამისსა შე
მდგომად მოკუდა გუარამ კურატ პალატი და მის წილ მეფე
იქმნა ძევე მისი რომელსა ეწოდებოდა სახელად სტ

ეფანოზ
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მეორმეოცე ერისთავთა მთავარი ქართლისა სტეფანოზ. ძე გუარ
ამ კურატ პალატისა ბაგრატოანი:ხ~ ამან სტეფანოზ მეფობისა სახელი ვერ იკადრა სპარსთა და ბე
რძენთა შიშისაგან ა~დ ერისთავთ მთავრად ხადოდეს: და მის ზე
მოკუდა კათალიკოზი სამოელ და ამან სტეფანოზ დასუა კათალიკო
ზად ბართლომე: ხ~ ესე სტეფანოზ იყო ურწმუნო და უშიში ღ~თ
ისა არა ჰმსახურა ღ~თსა არცა ჰმატა სჯულსა და ეკლესიათა: და
ამის ზე იქმნა შფოთი დიდი საბერძნეთს რ~ მავრიკ კეისარსა განუ
დგა ფოკას მჴედარი და მოკლა მავრიკ კეისარი და შვილნი მისნი და
დაიპყრა საბერძნეთი ფოკას მჴედარმან: მაშინ სიძემან კეისრისამან ქასრე
სპარსთა მეფემან იწყო ძებნა სისხლთა სიმამრისა და ცოლის ძმათა
მისთა შესვლად და ტყუენვად საბერძნეთს. განძლიერდა ბერძენთა
ზედა და ვერ წინა აღუდგა ფოკას კეისარი: ხ~ სტეფანოზ მთავარი
ქართლისა შეუშინდა მეფესა სპარსთასა განუდგა ბერძენთა და მიე
ქცა სპარსთა: მას ჟამსა მანვე ქასრე მეფემან წარმოსტყუენა იერუ
სალიმი და წარიღო ძელი ცხოვრებისა და შემდგომად ამისსა აღიღო
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ღ~თნ ჴელი წყალობისა ქასრესაგან. შეიპყრა ძემან მისმან შესუა იგი
საპყრობილესა ძნელსა და მოკუდა სენითა ბოროტითა:ხ~ ამის სტეფანოზის ძმა რომელსა ერქუა სახელად დემეტრე აშენებდა
ეკლესიასა ჯვარის პატიოსნისასა რ~ სენიცა იყო მის თანა ბოროტი
და ვერ შემძლებელ იყო განშორებად კარსა ეკლესიისასა: და სტეფა
ნოზ მთავრობდა ყოველსა ქართლსა და დაჯდა ტფილისს და ჰმორჩი
ლობდა იგი სპარსთა:- ხ~ შემდგომად ამისსა რაჳოდენთამე წელიწ
ადთა გამოჩნდა საბერძნეთს კაცი ერთი თუისი მავრიკ კეისრისა სახე
ლით ერაკლე ამან მოკლა ფოკა კეისარი და დაიპყრა საბერძნეთი.
განძლიერდა იგი და მიიყუანნა დასავლეთით თურქნი და შეკრიბნა
სპანი ურიცხუნი და წარემართა სპარსეთად ძებნად ძელისა ცხოვ
რებისასა და მოვიდა პირველად ქართლს:მაშინ ამან სტეფანოზ არა ინება განდგომა სპარსთა განამაგრა ცი
ხენი და ქალაქნი და დადგა ტფილისსა შინა: მოვიდა ერაკლე კეისარი და მოა
დგა ტფილისსა ხ~ სტეფანოზ იყო ქუელი მჴედარი და შემმართებელი
დღეთა ყოველთა გამოვიდის კართ[ა] ქალაქისათა და ებრძოდის ბერძენთა:
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მაშინ უკუე მას წყობასა შინა ჩამოაგდეს სტეფანოზ და მოკლეს და
დაიპყრა კეისარმან ტფილისი: ხ~ ციხესა კალისასა დარჩეს კაცნი და არაჳ
მოერთნეს მეფესა და ციხის გამოღმართ ციხის თავმან ჴმა ყო და ჰრქუა
მეფესა ესრეთ ვაცისა წუერნი გასხენ და ვაც ბოტისა კისერი გაქუს.
მაშინ ვ~ა ესმა სიტყუა ესე კეისარსა ბრძანა დაღაცათუ კაცმან იმან
ბასრობით მრქუა მე ვაც ბოტობაჳ ა~დ არა არს სიტყუა მისი

ცუდ. და მოიღო წიგნი დანიელ წინასწარმეტყუელისა და პოვა მას
შინა წერილი ესრეთ: გამოვიდეს ვაცი დასავლისა და შემუსრნეს რქ
ანი ვერძისა აღმოსავლისანი: მაშინ განიხარა კეისარმან და დაიდ
ასტურა რ~ ყოველივე განემარჯვებოდა:- მაშინ კეისარმან მოუწოდა
ძესა ბაკურისასა ქართველთა მეფისასა ნათესავსა დაჩისასა ვახტანგის
ძისასა რომელი ერისთაობდა კახეთს რომელსა ერქუა ადარნასე. და მისცა
მას ტფილისი და მთავრობა ქართლისაჳ და დაუტევა მას თანა ერისთავი
რომელსა ერქუა ჯიბღა ბრძოლად კალასი:მეორმეოც და ერთი მთავარი ქართლისა ადარნასე. ძე მესამე ბაკურ მეფისა
ხოსროიანი:ხ~ ამან ადარნასე მთავარმან ქართლისამან და ერისთავმა ჯიბღუმ უწ
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ყეს ბრძოლა ციხესა კალისასა: და კეისარი წარემართა ბაღდადს
პირველად მივიდა გარდაბანს ვარაზ გაგელისასა და დაილაშქრა
ადგილსა მას რომელსა ჰქუიან ხუზაშენი. და ნათელსცა ერაკლემ
ერისთავსა ვარაზ გაგელსა და ყოველსა ერსა მისსა და იწყო შენებად
ეკლესიისა როემელი იგი უბრწყინვალეს არს ყოველთა ეკლესიათა. და
მუნით წარვიდა ბერდუჯს და დადგა გულსა სოფლისასა და აღმართა
ჯვარი ქვისა და დადვა საფუძველი წმიდისა ღ~თის მშობლისა ეკლ
ესიად და არასრულა გუმბადი მისი. და მუნით მივიდა ლალს და უწო
და მეწეკევნელთა მთავარსა და ნათელსცა და წარვიდა მუნით ბაღდადს:ხ~ მან ერისთავმან ჯიბღუმ და ადარნასე ქართლისა მთავარმან გამოიღ
ეს ციხე კალისა და შეიპყრეს ციხის თავი იგი. ხ~ ამან ერისთავმან
ჯიბღუმ პირველად პირი დრაჰკნით აღუვსო რომელ სიტყუითა მის
ითა კეისარმან განიხარა და შემდგომად მისსა ტყავი გაჴადა და
კეისარსა უკანა მისწია გარდაბანს. კადრებისათუის უყო ესე ყოველი მასჱ
და ესე ვითარითა სიკუდილითა წარეგნეს სტეფანოზ და მისნი მსახ
ურნი ამისთუის უყო ღ~თნ მთავარსა მას სტეფანოზს. რ~ არაჳ მინდო
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ბითა ღ~თისათა ცხოვნდებოდა ა~დ მორწმუნეთა ემტერებოდა და ურწმ
უნოთა ჰმოყურობდა:- ხ~ მაშინ კ~დ წარიღეს ბერძენთა საზღუარი ქარ
თლისა სპერი და ბოლო კლარჯეთისა ზღვის პირი და შვილნი სტეფა
ნოზისნი დარჩეს კლდეთა შინა კლარჯეთისათა: და სხვაჳ ყოველი
ქართლი დაიპყრა ადარნასე ბაკურის ძემან მთავრობით და მეფობისა
სახელი ვერცა მან იკადრა: და ერისთავნი იყუნეს თუის თუისსა საერისთა
ოსა შინა მკვიდრობდეს და მორჩილობდეს ადარნასეს მთავარსა: და მოკუდა
კათალიკოზი ბართლომე და ამან ადარნასემ დასუა კათალიკოზად
იოანე: და შემდგომად რაოდენისა ჟამისად მოკუდა კათალიკოზი იოა
ნე და ამანვე ადარნასემ დასუა ბაბილა კათალიკოზად:ხ~ ერაკლე კეისარი შევიდა ბაღდადს შეიპყრა ხუასრო და მოაღებინა ძელი
ცხოვრებისა და მოკლა ხუასრო და იწყო შენებად იერუსალიმისა და დასუა
მოდისტროს პატრიაქად. და წარუღო ბაღდადი და უკუმოიარა გზაჳ ქარ

თლისავე მეშვიდესა წელსა რაჳთგან ჩაევლო და ეკლესია ჯვარისა პატ
იოსნისა და სიონი ტფილისისა განესრულნეს ადარნასე ქართლისა მთა
ვარსა: მაშინ ერაკლე მეფემან ტფილისსა მცხეთას და უჯარმოს ქადა
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გნი განავლინნა რათა ყოველნი ქრისტიანენნი ეკლესიას შევიდნენ და ყოველნი
მოგუნი და ცეცხლის მსახურნი რომელნიცა არა მოინათლნენ მოისრნენ:
ხ~ მათ ნათლის ღება არა ინებეს ა~დ ზაკვით აღერივნეს ქრისტიანეთა
თანა და მიაწიეს ყოველთა მათ ზედა მახვილი და ეკლესიათა შინა მდინ
არენი სისხლთანი დიოდეს. და განწმიდნა სჯული ქრისტეს ღ~თისა ჩუ
ენისა წარვიდა და წარიტანა თანა მანგლისით და ერუშეთით ფერჴთა ფიც
არნი და სამსჭუალნი უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესი რომელნი მოცემულ
იყუნეს კოსტანტინესგან მირიან მეფისდა: მაშინ შეწუხდა ადარნასე ქარ
თლისა მთავარი ევედრებოდა რათა არა წარიხუნეს კეისარმან ნიჭნი
იგი ღ~თისა მიერნი. ა~დ არაჳ ისმინა კეისარმან ვედრებაჳ მისი და წა
რიხუნა თანა :ხ~ ამა ადარნასე ქართლისა მთავარსა ჰყუანდა ძე და უწოდა სახელად
სტეფანოზ: და ამისვე ადარნასე ზე მოკუდა კათალიკოზი ბაბილა და
ამანვე ადარნასე მთავარმან დასუა კათალიკოზად თაბორ: და შემდგო
მად ამისსა მოკუდა ადარნასე მთავარი ქართლისა და მის წილ დაჯ
და ძე მისი რომელსა ეწოდებოდა სტეფანოზ:1-16 სტრ., 44v
მეორმეოც და ორე მთავარი ქართლისა სტეფანოზ. ძე ადარნასე მთავ
რისა ხოსროიანი:ხ~ ესე სტეფანოზ იყო უმეტეს ყოველთა ქართლის მ[ეფე]თა და მთავართა
მორწმუნე და გამწმედელი სჯულისა მაშენებელი ეკლესიათა: და მან
მოადგნა ზღუდენი ეკლესიასა ჯვარის პატიოსნისასა და აღაშენნა დარბ
აზნი და დაუწერა კრებაჳ ყოველთა პარასკევთა. და მუნ შეკრბიან ყოვე
ლნი ეპისკოპოზნი და მღრდელნი მის არისანი კათალიკოზსა თანა წინ
აშე პატიოსნის ჯვარისა და ადიდიან პარასკევი ვ~ა დიდი პარასკევი:
ხ~ საკათალიკოზოსა არნ კრებაჳ ყოველთა ხუთშაბათთა და ადიდიან წმიდა
სიონი ვ~ა დიდსა ხუთ შაბათსა საიდუმლოსა თანა ჴორცითა და სისხლი
თა ქრისტესითა: ხ~ მცხეთას საეპისკოპოზოსა არნ კრებაჳ ყოველთა შა
ბათთა და ჴსენებაჳ პირველ მოწამისა სტეფანესი და ყოველთა მოწა
მეთა. და დიდისა მისგან ძლიერებისა სპარსთასა რომელ წამებულ იყო
აბიბოს ნეკრესელ ეპისკოპოზი რომელმან მოაქცივნა უმრავლესნი მთ
ეულნი არაგვსა აღმოსავლით: ხ~ პატიოსანი გუამი მისი დადვეს მცხე
თას საეპისკოპოზოსა სამარხოსა ეპისკოპოზთასა და დღესასწაულსა მისსა
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უფროს ყოველთა დღესასწაულთა შეკრბიან და ადიდიან ღ~თი:მათ ჟამთა უკუე გამოჩინებულ იყო მოჰმედ ნათესავი ისმაელისი
მოძღუარი სარკინ[ო]ზთა სჯულისაჳ. და ყოველი არაბია და იამანეთი
დაიპყრა და მოკუდა იგი და დადგა მის წილ აბუბექირ და შევიდა

სპარსეთს. რ~ ვინადგან შესრულ იყო ერაკლე მეფე სპარსეთს განე
რყუნა სპარსეთი და არღარავინ იყო წინა აღმდგომი მისი სპარსეთს
შინა: ამან აბუბექირ დაიპყრა სპარსეთი შევიდა ბაღდადს და უმ
რავლესთა მძლავრებით დაატეობინა ცეცხლის მსახურებაჳ და მოაქ
ცივნა ცეცხლის მსახურნი იგი სარკინოზად: და მოკუდა იგი და
დადგა მის წილ ომარ და უმეტეს განძლიერდა იგი:მაშინ უთხრეს მეფესა ერაკლეს ვითარმედ შემოვლენ აგარიანნი შამ
ად და ჯაზირეთად რომელ არს შუა მდინარე და გამოვიდა ერა
კლე ფილისტიმედ რათამცა ეწყო მუნ. ხ~ იყო მუნ მონაზონი კაცი
ღ~თისა და მან ჰრქუა მეფესა ესრეთ ვითარმედ ივლტოდეთ სარას გან
ძებულთა ანუ თუ განკერძოებულთა რ~ უფალმან მისცა აღმოსა
ვლეთი და სამხრეთი სარკინოზთა რომელ არს თარგმანი მისი სარას
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ძაღლი. და მონოზონისა მის სიტყუითა ესე უთხრეს ერაკლე მეფ
ესა ვარსკულავთ მრიცხველთა და სრულთა მისანთა: აღაშენა ერა
კლე მეფემან სუეტი და დაწერა მას ზედა მშვიდობით შუა მდინ
არეო და ფილისტიმო ვიდრემდის წარჴდეს შვიდნი შვიდეულნი შვიდე
ულისათუის. ესრეთ პოეს ჟამი განსაზღვრებული ფილასოფოსთა ჰრი
მისტროსმან იჯინტონის წიგნთა შინა რომელ არს სარკინოზთ
ათუის და რომელ არს ორას ორმეოც და ათი წელი: ხ~ მოჰმედის
გამოჩინებამდე ალექსანდრესითგან გარდასრულ იყუნეს წელნი ცხ
რა ას ოც და შვიდი:მაშინ ყოველნი ნათესავნი ბერძენთა წარჩინებულნი ჰფლვიდეს ქუ
ეყანათა შინა განძთა მათთა რათა რაჟამს გამოვიდენ პოვონ გ[ა]
ნძი იგი და არღარაჳ ნახონ ჭირი იგი წარღებასა და კ~დ გამო
ღებასა: და აღმოვლო მუნით ერაკლე კეისარმან გზაჳ რანისა და
მეორედ შემოვიდა ქართლად და ჰრქუა ნათესავსა სპარსთასა რომელნ[.]
შემოლტოლვილ იყუნეს სარკინოზთაგან უკეთუ უწყით ვ~დ დასრ
ულდა მეფობაჳ თქუენი დაუტევეთ ჩრდილოჳ და შემოვედით
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ჩუენ თანა. და მათ დაუტევეს ქუეყანაჳ ესე და დაფლნეს განძნი იგი
მათნი და რომელნიმე წარიყუეს და რომელნიმე დადგეს და შეიტანნეს ყოვ
ლისა საგანძურისა გუჯარნი. და რაჳ გუჯარნი დაწერნეს აღწერ
ეს ნათესავი თუისი და ქუეყანაჳ და დადვეს რათა ოდეს მოვიდნენ ბერ
ძენნი მით გუჯრითა მოიძიონ [.....] ნათესავნი მათნი და თვი
თეულად განუყონ განძი და ქუეყანაჳ:ხ~ სტეფანოზს ესხნეს ორნი ძენი უხუცესსა ეწოდებოდა სახელად მირ და
შედეგსა არჩილ. და განუყო ყოველი ხუასტაგი სამეფოსა მისისა საგ
ანძური ოქროსა და ვეცხლისა და თვალთა პატიოსანთა: რ~ ნახევარი
საქონლისა მისისა წარიღო ქუეყანასა ეგრისს და წარიტანა თანა ძე
მისი პირმშო მირ. და ნახევარი საქონლისა მისისა მისცა არჩილს
უმრწემესა ძესა თუისსაჱ ხ~ არჩილ დაფლა საგანძური მისი უფ

როსი ჴევსა კახეთისასა ხ~ სამსახურებელნი ოქროსა და ვეცხლის
ანი ჴევსა უჯარმოსასა. და საგანძურნი ქართლისა და ჯავახეთის
ანი დასხნა მახლობლად გორსა რომელი მანვე ერაკლემ განაჩ
ინა განძთა სამალავად მათ თუის რომელნი თანა ვერ წარქონდეს. ხ~
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სახელი გორისა მის არს ტონთიო რომელ არს თარგმანებით
მთაჳ ოქროსი და დასუა მას ზედა ტილისმი რათა ვერავინ უძლ
ოს გამოღებად. ხ~ საგანძურნი ყოველთა ქართლისა ეკლესიათანი დაფლნა
აჩრდილსა დიდსა სიონისა მცხეთისასა და შემდგომად მცირედთა
დღეთა შევიდა არჩილცა ეგრისადვე: და მუნ ყოფასა შინა მოკ
უდა სტეფანოზ მთავარი ქართლისაჳ და მის წილ მეფე
იქმნა ძე მისი მირ:მეორმეოც და სამი მეფე მირ [და ძმაჳ მისი არჩილ]
ძე[ნი] სტეფანოზ
მთავრისა ხოსროიანი:ხ~ მუნ ეგრისს ყოფნასა შინა ამის მეფის მირისა და ძმისა მისისა არ
ჩილისა. მოვიდა ამირა აგარიანი ქართლს რომელსა ერქუა მურვ
ან ყრუ დისწული მოჰმედისი რომელი წარმოევლინა ეშიმს ამირ
მუმლსა ბაღდადელსა ძესა აბდალ მელიქისასა ნათესავისაგან ამათისა:
და მისთუის ეწოდა ყრუი რომელ მეორედ არა მიითულიდა სიტყ
უასა განმზრახთასა და ყოველნი მთავარნი და [....]შნი ნათესავნი
ერისთავთა და წარჩინებულთანი შევიდოდეს კავკასიად და დაიმალნეს
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კლდეთა და ღრეთა: და მოვლო ყრუმან ყოველი კავკასია და დაიპ
ყრა კარი დარიელასი და დარუბანდისი და შემუსრნა ყოველნი ქალა
ქნი და უმრავლესნი ციხენი ყოველთა საზღვართა ქართლისათა:და ვ~ა ცნა რ~ მეფენი ქართლისანი და ყოველნი ნათესავნი მათნი წარ
ვიდეს ეგრისად და მუნით კ~დ მიიცვალნეს აფხაზეთად შეუდგა კუალსა
მათსა და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და სიმაგრენი ეგრისის ქუეყან
ისანი. და ციხე იგი სამ ზღუდე შემუსრა რომელ არს ციხე გოჯი
შემუსრა და შევლო ზღუდე იგი საზღვარი კლისურისა და მოსვლასა
მისსა იყო კათალიკოზი თაბორვე:ხ~ იყუნეს მაშინ მეფე მირ და ძმაჳ მისი არჩილ ციხესა მას შინა
ანაკოფისასა რომელსა შინა იყო ხატი ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობ
ელისა არა კაცობრივითა ჴელითა დაწერილი ა~დ ზეგარდამო. რომლი
სათუის არავინ უწყის თუ ვინა იგი მოსრული იპოვა თავსა ზედა მის
გორისასა რომელსა მოსდგმიდა სამხრით ზღვაჳ და ჩრდილოთ ჭალ
აკი მწყურნები და ერისთავი კეისრისა ლეონ შესრულ იყო ციხესა სობღისასა რო
მელ არს გარდასავალსა ოვსეთისასა და ვერავინ შემძლებელ იყუნეს წყობად ყრუსა
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მის რ~ იყუნეს სპანი მისნი უფროს და უმრავლეს ჭალაკთა ეგრისისათა:1-16 სტრ., 48v

ხ~ ვიწყოთ ჩუენ პირველივე ამბავი მეფისა მირ და არჩილისა. მაშინ ვითარ
იყუნეს ციხესა მას შინა ანაკოფისასა მუნ მივიდა მურვან ყრუი
და უწყო ბრძოლა მეფეთა მათ: მაშინ ჰრქუა არჩილ ძმასა თუისსა
მირს მიწყუდეულ არს ციხე ქალაქი ესე შემუსრვად და უკეთუ
შეგვიპყრნეს ჴელად და გამოიკითხნეს ყოველნი საგანძურნი ნამალევნი
რომელნი იგი დავფლენით ქუეყანასა ჩუენსა. მონაგებნი მირ
იან ღ~თივ განბრწყინვებულისანი და კ~დ ვახტანგ ღ~თივ განძ
ლიერებულისანი და ყოველთა შვილთა მათთანი რომელთა გუშ
უნეს ჩუენ. და იგიცა ითხოვოს ჴელთაგან ჩუენთა რომელი დამალა
ერაკლე მეფემა რომლისა აღწერილი. ყოველი დავდევით ორ
თა მათ თანა გვირგუინთა ზურმუხტისა და იაგუნდისა ძოწეუ
ლისათა. რომელნი იგი გამოიტანნა მამამან ჩუენმან დიდმან
ვახტანგ მეფემან ინდოეთით და სინდეთით დავფლენით იგი
უჯარმოს მახლობელად შორის [...] ორთა მათ კოშკთა
უმცველოთა. და ყოველი იგი აღწერილ არს გონებასა ჩემსა:და შენ წარიხუენ ორნი იგი გუირგუინნი მისვე ვახტანგისნი ოქრ
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ოსა და ანთრაკისანი ერთი მირიან მეფისა და ერთი ვახტანგ
ისნი რომელი მოუძღუნა სპარსთა მეფემან ყოველსა თანა
ოქროსა და ვეცხლსა რომელი აჰკიდა სატვირთავსა ხუთასსა და მკუი
რცხლსა ორი ათასსა. შენ და მამამან ჩემმან დასდევით იგი ქუთა
თისს და ციხე გოჯს: ხ~ მე გუირგუინნი იგი ჩემნი და გუჯარნი ტყუივისანი
მარტოდ დავსხენ და აწ უკეთუ მოვწყდეთ განძი იგი უცნაურად
დარჩეს ყოველივე. და გამოსულასა ბერძენთასა ძიება ყოს კეისარმან
ნათესავისა ჩუენისათუის და მოსცეს განძიცა იგი და მეფობაჳ. აწ უკუე
არა ვიქმნეთ ჩუენ მიზეზ ოჴრებისა ქართლისა და საბერძნეთისა ა~დ
განვიდეთ და ვეწყუნეთ ზღვით კერძოსა ამას გუერდსა შინა. და თუ
ენებოს ღ~თსა ერთითა იოტოს ათასი და ორითა ბევრი:და მივიდეს წინაშე ხატისა მის ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობლისასა
შევრდომით და იტყოდეს განვალთ სასოებითა ძისა შენისა და ღ~თ
ისა ჩუენისათა რომელი იშვა შენგან მისა შეწირე ოხა ჩუენთუის და
თანა მავალ მეყავნ ჩუენ [...] წყალობა შენი: და იყო მათ
თანა სიმრავლე მცირედ ტაძრეულისა მათისა და ნათესავი ერისთავთა
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და პატიახშთა ათასი ოდენ ხ~ სპათაგან აფხაზთა ორი ათასი მე
ბრძოლი:- და ვიდრე განთენებამდე მოავლინა უფალმან სარ
კინოზთა ზედა ხორშაკი ბღუარისა და გუემნა იგინი სატ
ლითა სისხლისათა: და ეჩუენა ღამესა მას ანგელოზი არჩილს
რომელმან ჰრქუა მას წარვედით და ეწყუენით აგარიანთა მათ
რ~ მოგვივლენია მათ ზედა გუემანი სასტიკად მომსრველი კაცით
გან მიპირუტყუთამდე. და ოდეს განრახვიდეთ გესმასთ ბანაკსა შინა
მათსა ჴმაჳ ვაებისა და ტირილისა ხ~ თქუენ მჴნე იყუენით და გან

ძლიერდით სასოებითა ღ~თისათა:და ვ~ა განთენდებოდა ისმა ბანაკით მათით ჴმაჳ ტირილისა და გო
დებისა. მაშინ უკუე განვიდეს სასოებითა ღ~თისათა წყობად მა
თდა და ეწყუნეს და მოსცა უფალმან ძლევა მცირეთა ერთა ქრი
სტიანეთა: და მოსწყდა სატლითა სარკინოზთაგან ოც და თხუ
თმეტი ათასი და მახვილითა სამი ათასი და იწყლა მირ მარზა
კითა ფერდსა. ხ~ ქრისტიანეთაგან მას დღესა შინა მოკლეს კაცი
სამოცი და სარკინოზთა ცხენი დაეცა ვ~ა ჭალაკი და ჩაჰყრიდეს
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ყოველსა მას ზღვად:მაშინ იხილა ვინმე ჩუენებაჳ აგარიანმან რომელსა ეტყოდა რეცა
მოციქული მათი მოუცემია ღ~თსა ძლევა ჩუენდა ვიდრე აღსრ
ულებადმდე ათთა მეფეთა ვ~ა ჰრქუა აბრაჰამს და აგარს ღ~თნ. ა~დ
ეკლესიათა ღ~თისათა და კაცთა ღ~თის მსახურთა ეკრძალებოდეთ
ვ~ა იგი გამცენ კურანსა შინა ჩემსა და მსწრაფლ აღიყარნეს და
უკუნ იქცეს კუალსავე თუისსა: და ვ~ა აღვლეს ციხე გოჯი დაიბა
ნაკეს წყალთა მათ ზედა ორთა მსგეფსისასა ერთსა და გარდა
მოჴდა წყალი წვიმისა ფიცხელი და ადგეს მდინარენი სასტიკად: და
მიჰმართა უმცროსმან წყალმან მან სპასა აბაშთასა და წარიღო
მათგან მკვირცხლი ოც და სამი ათასი. და მიმართა უფროსმან
წყალმან მან მჴედართა რომელთა იგი ბანაკი იყო უჭალაკეს რომ
ელნი მიივლტოდეს ადგილთა რომელთამე და რომელნიმე ხეთა
ზედა განჰჴდებოდენ და წარიღო ცხენი ოც და თხუთმეტი ათასი:
და მიერითგან სახელ ედვა ორთა მათ მდინარეთა ერთსა ცხენის
წყალი და ერთსა აბაშა. და აღიყარა მუნით და შევლეს მუნ გზაჳ
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გურიისა და განვლეს სპერი და სიმრავლისაგან არაჳ [.]ეჩენილ იყო
დაკლებაჳ. ხ~ უწინავე დასჭრეს კუდები ცხენთა მათთა რ~ თიჴისა
გან ვერ ითრევდიან:ხ~ იქმნა მას ჟამსა განრყუნილი ქუეყანა ქართლისა სომხითისა და რან
ისა რ~ არა რაჳ იპოებოდა [..] არცა ნაშენები არცა საჭმელი კაც
თა და პირუტყუთა ყოვლადვე: და წარავლინეს მოციქული წინ
აშე ბერძენთა მეფისა მირ და არჩილ და ერისთავმან აფხაზეთისა
მან და აუწყეს ესე ყოველი რაჳცა იქმნა ღ~თისა მიერ ჴელითა
მათითა: მაშინ კეისარმან წარმოსცა ორი გუირგუინი და გუჯარნი
მირსა და არჩილს და მოწერა მათ თანა ესრეთ ვ~დ თქუენი იყო
მეფობაჳ სიმჴნე და სიბრძნე ქართლსა შინა აწ დაღაცა თუ იდე
ვნებით ჩუენ თანა მსახურებისათუის ჯვარისა: არამედ მოქცევასა ჩუენსა
ვ~ა აღმითქუა ჩუენ ღ~თნ ჩუენთანავე იდიდნეთჱ ხ~ თქენ დაადგერით სი
მაგრეთა შინა თქუენთა ვიდრემდის წარჴდენ წელიწადნი მათნი სამა
სნი რ~ ორას და მეერგასესა წელსა განევლთოს მეფობაჳ მათი
და განსრულებასა მესამასისა წელიწდისასა მოეცეს ძალი მეფობასა
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ჩუენსა. და შევმუსრნეთ აგარიანნი და ყოველნი მათნი ამაღლებუ
ლნი დამდაბლდენ და ჩუენ თანა მადიდებელნი ამაღლდენ: და მოწერა
ლეონისა ესრე სახედ რ~ ყოვლადვე საზღვართა ქართლისათა ჩუენ
გან ქმნილარს ვნებაჳ და მეფეთა მათთაგან ჩუენდა მომართ რგებაჳ
და თანა დადგრომაჳ. და აწ ესე მესამეჳ [.....] მსახურება და რგ
ებაჳ დადვეს საყდარსა ამას სამეუფოსა: რამეთ პირველად ნათელი მიიღეს
ჴელსა ქუეშე ჩუენსა და კ~დ შემუსრვისაგან დაარჩინეს დიდი იგი ქალა
ქი პონტოსი და შორის ჩუენსა და შორის სპარსთა ყუეს მშვიდობაჳ. რ~
იგივე დიდი ვახტანგ გორგასალ შუა მდგომელ იქმნა და ჴრმლი
თა თუისითა უკმო[.]ღო სამეფოსა ამას პალესტინე და ორი ნაწილი ჯაზირეთისაჱ
და აწ თუმცა ღ~თსა არა მაგათ მიერ დაებრკოლა ბოროტი ეგე
მტერი შემომცა სრულ იყო ვიდრე კოსტანტი პოლემდე რამეთუ შვილთა
შორის ნებროთისთა ეგენი მხოლოდ ადიდნა ღ~თნ:- რ~ არაჳ მოაკლ
დეს ნათესავსა მაგათსა ბრძენი გულის ხმის მყოფელი და მბრძოლი
ვ~ა მოგვითხრობს ჩუენ ესე აღწერილი გუჯარი რომელსა შინა აღწ
ერილ არიან მეფენი და წარჩინებულნი ტომებით და სოფლებით მათით
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ხ~ შენდა მიბრძანებიეს ერისთაობა აფხაზეთისა შენ და შვილთა შენთა
და მომავალთა სახლისა შენისათა მიუკუნისამდე ა~დ კეთილად ჰპატი
ობდი მეფეთა და ერთა მაგათ ქართლისათა. და ამიერიდგან ნუღა
რამცა ჴელ გეწიფება ვნებად მათდა და საზღვართა მათთა ეგრის
თა ვიდრემდის იყუნენ მანდა ანუ განვიდნენ მანდეთ:- :- მაშინ
მეფე მირ დამძიმდა წყლულებისაგან მოსიკუდიდ და ჰრქუა ძმასა
თუისსა არჩილს ესრეთ რ~ მე ესერა წარვალ ძმაო ჩემო მამათა
ჩუენთა თანა ა~დ წარმეც და დამფალ საფლავსა მას მამათა ჩუენ
თა თანა. ხ~ შენ გაუწყო ადგილი საგანძურთა მათ ჩუენთა ნამა
ლევთა სადა არს რ~ არა მივის ჩუენ შვილი წული მკვი
დრად ა~დ მისხენ შვიდნი ქალნი: და აწ შენ ხარ მკვიდრი სახლ
ისგან მეფობისა ჩუენისა მირიან მეფისა და შენ თუით უწყი ვ~დ
ქალი შვილი ჩუენ არაჳ მივსცით ერისთავთა ჩუენთა ცოლად.
ანუ მივსცით მეფესა ანუ მოვინმე ვიდის სპარსეთით ნათესავი
მეფეთა ვ~ა ფეროზ რომელსა მისცა მირიან მეფემან ასული თუისი
ცოლად და ჩუენ შემცირებულ ვართ რ~ შენ ხარ უცოლო და
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მე ვარ უძეო:- და აწ რაჳთგან მოიყუანნიან მამათა ჩუენთა ცო
ლნი ასულნი ერისთავთა ჩუენთანი და მისციან ასულნი თუისნი მათ
და ქუეყანანიცა ქართლისანი მისციან მათ. და შენცა მიეც მათ
ასულნი ჩემნი და განუყავ მათ ქუეყანანი ქართლისანი ნახევარი
შენ და ნახევარი მათ: ხ~ საუხუცესოდ რომელ მაქუნდა მე ყოვე
ლივე მომიცემია შენდა და გაქუნდეს საუხუცესოდ ეგრისი სვანე
თი თაკუერი არგუეთი და გურია: ხ~ კლარჯეთი და შუა მთ

იულეთი მიეც ასულთა ჩემთა რათა მუნ შინა იყუნენ ჟამთა
ამათ ბოროტთა: და რ~ მამაცა ჩუენი მოკუდა შფოთსა ამას შინა რო
მელი დამარხულ არს ეგრისსა შინა და ვერ წარვეცით იგი მცხეთას.
წარსცენ ძუალნი მისნი და დაფლენ საყდარსა ქუთათისსა რათა იყოს
იგი საწამებლად სამკვიდროსა ჩუენისა. და შენ დაადგერ აქა და ემოყურებო
დი ბერძენთა ვიდრემდის განქარდეს ბნელი ესე: და შემდგომად ამისსა მოკ
უდა მეფე მირ და წარმოსცეს მცხეთას და დაფლეს ზემოსა ეკ
ლესიასა შესავალსა კარისასა. და დაჯდა მის წილ მეფედ ძმაჳ
მისივე არჩილ:1-16 სტრ., 52v
მეორმეოც და ოთხე მეფე არჩილ ძე სტეფანოზ მეფისა. და ძმაჳ მე
ფისა მირისა ხოსროიანი:მაშინ ამან მეფემან არჩილ მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა ქართლ
ისათა და მისცნა ძმის წ[ძ]ულნი მისნი: ერთი მისცა მამის ძმისწუ
ლს შვილსა გუარამ კურატპალატისასა რომელსა ჰქონდა კლარჯეთი და
ჯავახეთი. და მეორე მისცა პატიახშსა ნათესავსა ფეროზისსა რომელი მთა
ვრობდა თრიალეთს ტაშირს და აბოცს. მესამე მისცა ნერსეს ნერ
სიანსა რომელი იყო წარჩინებული ვახტანგ მეფისა. მეოთხე მისცა
ადარნასე ადარნასიანსა და ორთა ამათ განუყო ზენა სოფელი რო
მელ არს ქართლი. მეხუთე მისცა ვარზმანს და მისცა კოტმა
ნითგან ქურდის ჴევამდე იყო ესე ვარზმან ნათესავი სპარსთა ერ
ისთავისა ბარდაველისა რომელი იყო დედის მამაჳ ვახტანგ მეფისა.
მეექუსე მისცა ჯუანშერს ჯუანშერიანსა რომელი იყო ნათესავი მი
რიან მეფისა შვილთაგან რევის ძეთასა და მისცა ჯვარი და ხერკი
და ყოველი მთიულეთი მანგლისის ჴევი და ტფილისი:ხ~ ნაწილი არჩილისა იყო განზოგებით ყოველთა ამათ ჴევთაგან.
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და ვითარ იხილეს რ~ ჯუანშერს უმეტესი ნაწილი მისცა დაუმძიმდ
ათ მცირედ რამ სხვათა მათ და განუტევნა მთავარნი ესე ცოლები
თურთ თუის თუისად ადგილად: ხ~ არჩილ მოუწოდა ლეონს და ჰრქუა
ესრეთ კურთხეულ იყავნ შენ [...] უფლისა მიერ რ~ კეთილად იღ
ვაწე სტუმრობაჳ ჩუენი და დამიცვენ ჩუენ ადგილთა შინა შენთა მშვიდო
ბით გარნა აწ უწყიეს შენებაჳ ადგილთა ჩუენთა კლისურითგან აღმ
ართ: წარვალ და დავეშენები ციხე გოჯს და ქუთათის. და აწ ითხოვე
თავისა შენისათუის რაჳ გნებავს ჩემგან ნაცვლად კეთილის მსახუ
რებისა შენისა: ხ~ ლეონ ჰრქუა მომცა მე კეისარმან ქუეყანა ესე
მკუიდრობით კეთილად სიმჴნითა თქუენითა ხ~ ამიერითგან არს ესე
მამულობით სამკვიდრებელ ჩემდა კლისურითგან ვიდრე მდინარე
დმდე დიდად ხაზარეთად სადა დასწყდების წუერი კავკასიისა ამის.
შემრთე მეცა მონათა შენთა თანა რომელი ესე დღეს ღირს მყ
ვენ შვილად და ძმად შენდა არა მინდა ნაწილი შენგან ა~დ ჩემ
იცა ესე შენდავე იყოს ყოველივე:-

მაშინ მისცა ლეონს ცოლად ძმის წული მისი გუარანდუხტ და გუირგუინი
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იგი რომელი ბერძენთა მეფესა წარმოეცა მირიანისთუის. და ყუეს აღთ
ქმა და ფიცი საშინელი ვ~დ არაჳ იყოს მტერობაჳ შორის მათსა ა~დ
ერჩდეს ლეონ არჩილს ყოველთა დღეთა მისთა: წარმოვიდა არჩილ
და დაემკუიდრა ეგრის ვიდრე შორაპნამდე და განაგნა ყოველნი ციხ
ენი და ქალაქნი და აღაშენა საზღვარსა ზედა გურიისა და საბერძნე
თისასა ციხე: და წარჴდა ამათ შინა წელიწადნი თორმეტი და იწყო
შენებად ქართლმა რ~ განრყუნილ იყო საყოფლად მცხეთა. გარდამო
ვიდა არჩილ ეგრისით და დაჯდა ნაციხარსა ჴიდრისასა:მაშინ მოვიდა მისსა ერთი მთავარი ვინმე რომელი იყო ნათესავისაგან დავით
წინასწარმეტყუელისა სახელით ადარნასე ძმის წული ადარნასე ბრ
მისა რომლისაჳ მამა მისი მზახებულ იყო ბაგრატონიანთადვე და ბერ
ძენთა მიერ დადგინებულ იყო ერისთავად არეთა სომხითისათა. და
ტყუეობასა მას ყრუსასა შთასრულ იყო იგი შვილთა თანა გუარ
ამ კურატპალატისასა კლარჯეთს და მუნ დარჩომილ იყო: ხ~ ამან
ადარნასემ ითხოვა არჩილისაგან და ჰრქუა უკეთუ ინებო და მყო
მე ვ~ა მკუიდრი შენი მომეც მე ქუეყანაჳ და მისცა შოლავერი
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და არტანი: ამისა შემდგომად მოვიდა არჩილ კახეთად და ყოველთა
ტაძრეულთა მისთა მიუბოძა კახეთი და აზნაურ ყუნა იგინი აღაშენა
ეკლესია საძმორს. და შეირთო ცოლი ასული გუარამ კურატპალატისა
რომელი იყო შვილთაგან ვახტანგ მეფისათა ბერძნისა ცოლისა ნაშობთა
და დაჯდა წუქეთს და აღაშენა კასრი და ჴევსა ლაკუასტისასა აღაშენა
ციხე. და პოვნა წუქეთს მთავარნი რომელთა მიებოძა ვახტანგ მეფ
ესა წუქეთი: და იყო მაშინ რომელი ერისთაობდა თუშთა და ხუნზთა
ზედა და ყოველთა წარმართთა მის მთისათა სახელით აბუხუასრო და
არა ინება მისგან წაღებად წუქეთისა: და აღაშენა ციხე ქალაქი ერ
თი ნუხპატის ორთა წყალთა შუა ხ~ ნუხპატელნი იყუნეს უწინა
რეს კაცნი წარმართნი და მჴეცის ბუნებისანი ა~დ ყრუსა მოესრა
სიმრავლე იგი მათი და იძულებით მონათლნა არჩილ იგინი:ხ~ განძლიერებულ იყუნენ სარკინოზნი ქუეყანასა რანისასა დაეპყრათ
გაზირი და სომხითი და ჰბრძოდა მასლამა ბერძენთა: ხ~ ძმის წულ
ნი ადარნასე ბრმისანი რომელთა დასწუნეს მამის ძმისა თუალნი
წარმოვიდეს ტარონით შაკიხად სამნი ძმანი და დაემკვიდრნეს მუნ
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ბრძანებითა არჩილისათა. რ~ ყოველი პირი კავკასიისა რანით კე
რძო უმკვიდრო ქმნილიყო ხ~ ჲრეთი და კახეთი ჭალაკთა და
ტყეთაგან უკეთუ დარჩომილ იყო. და დაემკვიდრნეს სამნივე იგი
ძმანი ვიდრე გულგულამდის: მასვე ჟამსა პიტიახშნი ვინმე არა შეე
შუნეს კლარჯეთს სხუად და წარვიდეს ნახევარნი მათგანნი და შეი
პყრეს კლდე ერთი ტაოს რომელსა ერქუა კალმახი და აღაშენა

ციხე. ხ~ რომელნი იგი მოვიდეს კახეთს არჩილის თანა მისცა ერთსა
მათგანსა ცოლად ნათესავისა აბუხუასროსაგან რ~ დაქურივებულ იყო
იგი და არაჳ ესუა ქმარი და მიუბოძა წუქეთი ციხით და კარ
ითურთ. და ჟამთა მათ დაეცადნეს სარკინოზნი შემოსვლად
ქართლად ყრუსა წარსლვითგან წელიწადსა ორმეოც და ათსა
აქა ჟამამდე არღარა შემოვიდოდეს ა~დ მიიღებდეს ხარკსა ერ
ისთავთაგან: ხ~ ესხნეს არჩილს ძენი ორნი იოანე და ჯუანშერ
ასულნი ოთხნი გუარანდუხტ მარიამ მირანდუხტ და შუშან:1-16 სტრ., 55r
წამებაჳ წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი. რომელი
ესე იყო მეფე ქართლისა ხოსროიანი:და ვითარ გარდაჴდეს ამას შინა წელიწადნი ორმეოც და ათნი კ~დ
მოვიდა ჭიჭუმ ნათესავი მოჰმედისი მოაოხრა და შემუსრნა ყოვ
ელი შენებული ქართლისა. და მიმართა შესვლად კახეთად რათ
ამცა მოაოჴრა და ყოვლითურთ უმკუიდრო ყო. იყო შიში დიდი
მეფეთა და მთავართა და ყოვლისა ერისა და არაჳ შემძლებელ
იყუნეს წინა აღდგომად. რ~ რაჳთგან განერყუნა ქუეყანა ესე
ყრუსა დაღაცათუ გარდავლნა ჟამნი მრავალნი მშვიდობით ა~დ
არღარა მოგებულ იყო კუალსავე თუისსა:მაშინ წმიდამან არჩილ განიზრახა გონებასა თუისსა სიმჴნითა
გულისა მისისათა რათა მივიდეს და ნახოს და ითხოვოს მისგან
მშვიდობა ქუეყანისა თუისისა და დაცვა შეურყეველად ეკლესიათა
და არაჳ დაპატიჯება დატევებისათუის სჯულისა. მინდობითა ღ~თ
ისათა აღირჩია თავისა თუისისა და სულისა დადებაჳ საჴსრად
ქრისტიანეთა. და აღდგა და მივიდა ჭიჭუმის თანა რომელსა ეწოდა
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ასიმ. მაშინ ვ~ა ცნა მისვლა მისი მიეგება წინა სიხარულით
და მოიკითხა დიდითა დიდებითა და დაყუეს დღე იგი ერთობით
და აქო სიკეთე მისი. და შეუყუარდა სიკეთე ასაკისა მისისა და უმეტ
ესად შუენიერება პირისა მისისა:და შემდგომად მცირედთა დღეთა იწყო სიტყუად ლიქნითა და აღუთ
ქმიდა ნიჭთა დიდთა და აწუევდა დატევებასა ქრისტეს სჯულისასა
და მიქცევად სარკინოზად: ხ~ წმიდამან არჩილ ყოვლადვე არა თას
იდვა სიცბილი მისი და მტკიცითა გონებითა მიუგო და ჰრქუა
ესრეთ. ნუ იყოფინ თუმცა სიტყუითა შენითა ვისმინე ანუმცა და
უტევე ქრისტე ღ~თი ცხოველი რომელი იგი არს ღ~თი ჭეშმარიტი
რომელმან ჴსნისათუის ჩუენისა ჴორცითა სიკუდილი თავს იდვა.
და უკეთუ ვისმინო შენი უწყოდე რომელ მოვკუდე სიკუდილითა
რომლითა ვიტანჯებოდე საუკუნოდ გარნა უკეთუ შენ მომკლა
აღვდგე ვ~ა ღ~თი ჩემი და მის თანაცა ვიდიდო: ესმა რაჳ
ესე უსჯულოსა მას და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეველი დაუ
კვირდა ფრიად და უბრძანა შეპყრობაჳ მისი და შეყენება საპყრო
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ბილესა რათა ღონის ძიებითა მიაქციოს იგი. რ~ არა სთნდა სიკ
უდილი მისი სიშუენიერისათუის ხატისა მისისა და სიმაღლისათუის
ასაკისა მისისა:და ვითარ შეიყუანეს საპყრობილესა აკურთხევდა ღ~თსა და ითხოვდა მის მიერ
სა შეწევნასა რათა მოწყალებითა მისითა ღირს ყოს მიმთხ
უევად მკუიდრ ყოფად ნათელსა დაუსრულებელსა. ყოველთა თანა
წმიდათა რომელთა ღ~თისათუის სიკუდილითა უკუდავებაჳ მოიგეს:მაშინ უკუე წარმოდგა წინაშე ასიმისა მთავარი ერთი გარდაბანე
ლი მიქცეული სარკინოზად რომლისა მამის ძმაჳ მოეკლა წანა
რთა და მკულელნი მისნი განერინნეს მშვიდობით პაპასა არჩილ
ისასა ადარნასე მეფესა. ამისთუის უკუე შური იგო გარდაბანე
ლმან და ჰრქუა ასიმს ესრეთ რ~ არა უწყია თუ ვინა არს ესე
არჩილ. ესე არს ძე სტეფანოზისი ნათესავი დიდისა მეფისა
ვახტანგისი რომელი იყო ნათესავისაგან მირიანის ძისა ქასრესა.
და ესე იყო მამისა თუისისა თანა რაჟამს იგი დაჰფლვიდეს საგან
ძურთა სამეფოსა ქართლისასა. და იგიცა იცის რომელ ერაკლე
1-16 სტრ., 56v
მეფემან დაფლა საგანძური თუისი რ~ ერაკლეცა უჩუენებდა სადა
იგი ჰფლვიდეს: ესმა რაჳ ესე ყოველი ასიმს მოუწოდა კ~დ
არჩილს და ჰრქუა ესრეთ უწინ თვალ გახუენ ქმნილ კეთილობ
ისა შენისა თუის რ~ ფრიად ქმნულ კეთილი ხარ შენ. ხ~ აწ მით
ხრეს შენთუის რ~ შვილი ხარ დიდთა მეფეთა ხუასროანთა ა~დ
აწ უფროსად განსდიდნე წინაშე ჩემსა უკეთუ ისმინო ჩემი. და
იყოს სამეფო შენი შენდავე და საგანძურნიცა მამათა შენთანი მიგ
ანიჭნე შენვე: პირველად მიჩუენენ საგანძურნი მეფეთა ბერძენ
თანი და მოიქეც სჯულსა ჩემსა ზედა და იქმენ სარკინოზ და სპ
ასალარ გყო შენ ქუეყანასა ზედა ქართლისასა და მეფე და უფ
ალ ერსავე შენსა ზედა:მაშინ მიუგო წმიდამან არჩილ და ჰრქუა ესრეთ უწყოდე მტკიც
ედ რ~ მცირე ვიყავ ასაკითა ოდეს იგი განვლო ქუეყანაჳ ესე
ერაკლე მეფემან. ხ~ მამამან ჩემმან და ძმამან ჩემმან დასხნეს ყოვ
ელნი საგანძურნი მათნი ციხესა მას სადაჳთ იგი შეიქცა ყრუი
ამირა და აწ აქუსთ იგი ბერძენთა: ხ~ მე არაჳ დაუტეო უფალი
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ღ~თი ჩემი და არცა განვყიდო წარუალი იგი დიდებაჳ მსწრაფლ წა
რმავალისა ამისთუის: მიუგო და ჰრქუა ასიმ შენ უკუე იყავ დაცემასა
მას აფხაზეთს შინა სარკინოზთასა. ჰრქუა წმიდამან არჩილ მე ვიყავ
მაშინ რაჟამს დასცნა იგინი ღ~თნ. ჰრქუა ასიმ რომელმან ღ~თნ დას
ცნა სარკინოზნი. მიუგო არჩილ და ჰრქუა ღ~თნ ცხოველმან რომელი
არს შემოქმედი ცისა და ქუეყანისა და რომელი იგი მოვიდა ზეცით
ქუეყანად ჴსნისათუის ნათესავისა კაცთასა. და სიკუდილითა თუისითა

აღგუადგინნა და უკუდავება მოგვანიჭა მან უკუე დასცნა და დაამ
დაბლნა იგინი: მაშინ ჰრქუა არჩილს მთავარმან მან ასიმ რომლისა
უკუე ღ~თი მოკუდავი არს და სასოებაჳ ცხოვრებისაჳ მოკუდავისა
მიმართ აქუს ჯერარს მისიცა სიკუდილი. და უბრძანა თავისა მოკ
უეთითა აღსრულებაჳ წმიდისა არჩილისა და არა ჰრიდა სიკეთესა
მისსა არცა შეიკდ[.]მა დიდებისაგან წარჩინებულობისა მისისა:მაშინ განიყუანეს გარე მტარვალთა მათ წმიდა მოწამე არჩილ და
მოჰკუეთეს თავი მისი მახვილითა. თუესა მირკნისასა რომელ არს
მარტი ოცსა მის თუისასა. და შეჰვედრა სული თუისი ჴელთა შინა
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დამბადებელისათა აღირჩია სიკუდილი იგი უკუდავებისა მომატყუებ
ელი და შეცვალა მცირედ ჟამისა ესე მეფობაჳ საწუთოსა სიხარ
ულად საუკუნოდ ღირს იქმნა განწყობილსა შორის წმიდათასა. და
ახოვანთა მოწამეთასა წარდგომად წინაშე ღ~თისა და მათ თანა გვი
რგვინოსანი იხარებს წინაშე სამებისა წმიდისა:ხ~ ვ~ა აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ მივიდეს ღამესა მას გოდე
რძიანნი ტბელნი და მათ თანა სხუანიცა აზნაურნი მამეანნი და მოი
პარეს გუამი წმიდის მოწამის არჩილისი. წარმოიღეს და შემურეს
დიდითა პატივითა და დამარხეს ნოტკორას მის მიერ აღშენებულსა
ეკლესიასა: ხ~ ცოლმან მისმან მიუბოძა სოფლები მათ რომელთა
მოიღეს გუამი წმიდისა მოწამის არჩილისი კახეთს შინა სამკუიდრებლად მათდა:ხ~ წიგნი ესე წამებისა მისისა იპოვა ესრეთ სულ მცირედ აღწერილი
რომელ ჟამთა შლილობითა ჯერისაებრ ვერავის აღეწერა: ხ~ წი
გნი ესე ქართველთა ცხოვრებისა ვიდრე ვახტანგისამდე აღიწერე
ბოდა ჟამითი ჟამად. ხ~ ვახტანგ მეფისითგან ვიდრე აქამომდე აღ
წერა ჯუანშერ ჯუანშერიანმან ძმის წულის ქმარმან წმიდისა არჩ
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ილისამან ნათესავმან რევისმან მირიანის ძისამან: და ამიერითგან შემ
დგომთა ნათესავთა აღწერონ ვ~ა იხილონ და წინა მდებარემან ჟა
მმან უწყებად მოსცეს გონებასა მათსა ღ~თივ განბრძნობილსა:მეორმეოც და ხუთი მთავარნი ქართლისა იოანე და ძმაჳ მისი ჯუანშერ. ძენი
წმიდის
მოწამის არჩილ მეფისანი ხოსროიანნი:შემდგომად ამისსა რაჟამს იგი აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ მე
ფე დარჩეს შვილნი მისნი იოანე და ჯუანშერ. წარვიდა იოანე ეგრი
სად და წარიტანნა თანა დედაჳ და ორნი დანი თუისნი: ხ~ ჯუანშერ
და ორნი დანი მისნი დარჩეს ქუეყანასა ქართლისასა და კახეთისასა ა~დ
უმრწემესი დაჳ მისი იყო სახითა შუენიერ. და მიესმა ქება მისი ხაზა
რთა მეფესა ხაკანს მოგზავნა მოციქული ჯუანშერისად და სთხოვა დაჳ
თუისი ცოლად რომელსა ერქუა სახელად შუშან და უქადა შუელაჳ სარ
კინოზთა ზედა. რაჟამს მოიწია მოციქული ხაკანისა მიუმცნო ესე
ყოველი ჯუანშერ ძმასა თუისსა იოანეს და დედასა თუისსა. ხ~ მათ არაჳ

ინებეს მიცემა მისი ა~დ მიუმცნეს ესრეთ უკეთუ უღონო იქმნეს
ყოფა ჩუენი უმჯობეს არს რათა შევიდეთ საბერძნეთად და მივმართოთ
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ქრისტიანეთა ვიდრეღარა შეიგინოს შვილი ჩუენი წარმართთა მიერ
და შუშანცა აგინა ხაზართა მეფესა: შემდგომად სამისა წლისა მოგ
ზავნა ხაკანმან სპასალარი თუისი ბლუჩან გამოვლო გზა ლეკეთისა და
შემოვიდა კახეთად და მოადგა ციხესა მას რომელსა შინა იყუნეს
ჯუანშერ და დაჳ მისი შუშან. და მცირედთა დღეთა წარიღო ციხე
იგი და ტყუე ყუნა იგინი და შემუსრა ქალაქი ტფილისისა წარტყუენა
ქართლი და ყოველი ესე ქუეყანაჳ:და ვ~ა წარემართა გზასა დარიელისასა დღესა ერთსა ჰრქუა ძმასა
თუისსა შუშან უმჯობეს არს ჩემთუის სიკუდილი რათა ღირს მყ
ოს მე უფალმან ნაწილსა წმიდათა [თანა] დედათასა ვიდრეღარა შევიგინო
წარმართთა მიერ. და ჰქონდა მას ბეჭედი აღმოუგდო მას თუალი
და მოწოვა იგი რ~ იყო თუალსა მას ქუეშე სასიკუდინე წამალი და
მუნთქუესვე მოკუდა. და წარვიდა ბლუჩან და მიჰგუარა ჯუანშერ ხაკ
ანსა და მიუთხრა სიკუდილი დისა მისისა შუშანისა ხ~ განწყრა
მეფე ხაკან არა მოტანისათუის გუამისა შუშანისა რომლისა წადიერ
იყო ხილვად. მაშინ შეიპყრეს ბლუჩან და მოაბეს ყელსა საბელი
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და განზიდვად სცეს ორთა ცხენოსანთა იმიერ და ამიერ და მოს
წყუიდეს თავი მისი ბოროტად:და ვითარ დაყო ჯუანშერ მუნ წელიწადი შვიდი მეშვიდესა წელსა წა
რმოგზავნა ხაკანმან ნიჭითა დიდითა ქუეყანად თუისად: ხ~ ამიერი
დგან იწყო შემცირებად მეფობამან დიდთა მათ მეფეთა ხუასრო
ანთამან. პირველად უფლებაჳ სარკინოზთა განდიდნა და მათგან
მიეცა ყოველი ესე ქუეყანა ჟამითი ჟამად რბევასა და ოჴრებასა.
მეორედ იქმნა სიმრავლე მთავართა ქუეყანასა ქართლისასა და შეერიათ ბრ
ძოლაჳ და იქმნეს მტერ ურთიერთსა. და უკეთუ ვინმე გამოჩნდის
რომელიმცა ღირს იყო მეფედ შვილთა შორის ვახტანგისთა იქ
მნის შემცირებულ სარკინოზთაგან. რ~ დაიპყრეს ქალაქი ტფილ
ისი აგარიანთა და შექმნეს სახლად სამყოფლად თუისად და მიიღე
ბდენ ხარკსა ქუეყანისა ამისგან რომელსა ჰქუიან ხარაჯა. რ~ განგე
ბითა ღ~თისათა სიმრავლისათუის ცოდვათა ჩუენთასა განდიდნა ნათ
ესავი აგარიანთა:- ხ~ ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლი ნათესავი
ბაგრატოანთა ასული ადარნასესი სახელით ლატავრი. და აბრალა
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დედამან მისმან მოყუანებაჳ მისი ცოლად არა თურე კეთილად მეცნ
იერი იყო [...] არიან იგინი ნათესავნი დავით წინასწარმეტყუელ
ისანი რომელი იგი ჴორციელად მამად ღ~თისად იწოდა. და ვით
არ იხილა ძის ცოლი შეუყუარდა აკურთხა და დალოცა:და ვითარ გარდაჴდეს ამას შინა წელიწადნი მრავალნი მოვიდა

ამირა აგარიანი რომელი მთავრობდა სომხითს ქართლს ჲრ
ეთს სახელით ხუასრო. ოდეს ამან აღაშენა ტფილისი ქალაქი
მოოხრებული ხაზართაგან:ხ~ რაჟამს მოუძლურდენ ბერძენნი გაადგა [...] მათგან ერისთა
ვი აფხაზთა სახელით ლეონ ძმის წული ლეონ ერისთუისა რომ
ლისათუის მიეცა სამკვიდროდ აფხაზეთი. ესე მეორე ლეონ ასულის
წული იყო ხაზართა მეფისა და ძალითა მათითა გაადგა ბერძენთა
დაიპყრა აფხაზეთი და ეგრისი ვიდრე ლიხამდე და სახელ იდვა
მეფე აფხაზთაჱ რ~ მიცვალებულ იყო იოანე ერისთავი და დაბ
ერებულ იყო ჯუანშერ და შემდგომად ამისსა ჯუანშერცა მიი
ცვალა: ა~დ სიცოცხლესავე ჯუანშერისასა ადარნასე ბაგრა
1-16 სტრ., 60r
ტონიანმან იცვალა ნასამალი კლარჯეთისა შავშეთისა აჭა
რისა ნიგალისა ასის ფორისა არტანისა და ქუემო ტაოსა და ციხ
ეთაგანცა რომელნი ჰქონდეს შვილის შვილთა ვახტანგ მეფისათა:
და შემდგომად მისა წარვიდა კლარჯეთად და მუნ მოკუდა ადარნასე. რ~
მამა მისი ნერსე ძე ვარაზბაკურ ანთიპატრიკისა და ამის ვარაზ
ბაკურის მამა სახელით გუარამ კურატ პალატი ძე პირველისა
სტეფანოზისი და ძმა დემეტრესი ესენი გარდაცვალებულ
იყუნეს. და ძმანი ამის ადარნასესნი სახელით ფილიპე და სტე
ფანოზ იგინიცა მომკუდარ იყუნეს:- და შემდგომად სიკუდილისა
ადარნასესსა განადიდა უფალმან მეფობაჳ აშოტ კურატპალატისა
რომელი იყო შვილი ადარნასესი და ძმაჳ გურგენ ერისთავისა:მეორმეოც და ექუსი კურატპალატი ქართლისა აშოტ
ძე ადარნასესი ბაგრატოანი:ხ~ ესე აშოტ კურატპალატი მთავრობდა ქუეყანასა მას შინა
და სახლად მისსა იყო ბარდავი და ტფილისი და ჰქონდა მას
ქუეყანაჳ რომელ არს გარემოს მისსა. რ~ მათვე ჟამთა შეს
1-16 სტრ., 60v
რულ იყო მასლამა საბერძნეთად და შეიქცა მოუძლურებუ
ლი და განწბილებული: მაშინ ბერძენთა მეფემან მიუბოძა
აშოტს კურატპალატობაჳ და მოუძლურებულ იყუნეს სარკი
ნოზნი და განდიდნა აშოტ კურატპალატიჱ ხ~ ტფილის არღარაჳ
ვინ დარჩა სარკინოზთაგანი თვინიერ ალი შუაბის ძისასა და გრ
იგოლი მთავრობდა კახეთს. და ესხნეს ძენი აშოტს ადარნასე და ბაგრატ:მას ჟამსა მეორესა წელსა გამოილაშქრა აშოტ კურატპალატმან
და უშველა თევდოსი აფხაზთა მეფემან ძემან მეორისა ლეონის
ამან რომელი იგი სიძე იყო აშოტ კურატპალატისა. მოვიდა
გრიგოლ კახეთით და გრიგოლს უშველეს მთიულთა და წანარ
თა და ამირამან ტფილისისამან შეიბნეს ქსანსა ზედა აშოტ და
გრიგოლი გააქცია გრიგოლი მთავარი კახეთისა და დაიპყრ
ეს ქუეყანაჳ რომელი ჰქონდეს ქართლისაგან. და დაიპყრა აშოტ

კურატპალატმან კლარჯეთითგან ვიდრე კსნამდე:და შემდგომად მისსა მოვიდა ხალილ იზიდის ძე არაბიით და დაიპ
ყრა სომხითი ქართლი და ჲრეთი და იწყეს ძიება აშოტ კურ
1-16 სტრ., 61r
ატპალატისა და ვერ უძლო წინა აღდგომად მათდა აშოტ [...] და
ივლტოდა მათგან და წარემართა იგი რათა წარვიდეს საბერძნე
თად. და თანა ჰყუეს მას დედაჳ და ცოლი და ორნი ძენი მისნი
უხუცესი ადარნასე და შედეგი ბაგრატ ხ~ უმრწემესი ძე
სახელით გუარამ არტანუჯსა შინა დაებადა და ერი თუისი
მცირედ ჰყუა თანა მკუიდრნი მისნი დედაწულითურთ და შვილ
ითურთ მათით. და მოიწივნეს მთასა ჯავახეთისასა კიდესა დიდ
ისა მის ტბისა ფარავნისასა დამაშვრალნი სლვისაგან და გარ
დაჴდეს განსუენებად კიდესა მის ტბისასა ჭამეს რაჳ პური
მცირედ მიერულათ და მძინარეთა ეწივნეს დიდნი ლაშქარნი
სარკინოზთანი: მაშინ შეეწია ღ~თი აშოტ კურატპალატსა და
კნინსა ლაშქარსა მისსა მოსცა ძლევა მათ ზედა და მოსრ
ნეს სიმრავლენი ურიცხუნი წარმოვიდეს მუნით და მოიწივ
ნეს ჴევსა შავშეთისასა:ხ~ ჴევი შავშეთისა უშენებელი იყო მაშინ გარეშე მცირედთა სოფ
ელთასა რ~ ჟამთა სპარსთა უფლებისასა აოჴრდა ოდეს იგი
1-16 სტრ., 61v
ყრუმან ბაღდადელმან შემუსრნა ყოველნი ციხენი და მოვლო
შავშეთიცა და ღადონი: და კ~დ შემდგომად მისსა სრვამან სატლო
ბისამან მოაოჴრა შავშეთი კლარჯეთი და მცირედღა დაშთეს
კაცნი ადგილ ადგილ. ხ~ დაშთომილთა მათ მკუიდრთა შავშეთი
სათა შეიწყნარეს იგი სიხარულითა და სიყუარულითა და დაე
მკუიდრა მუნ და მისცა ღ~თნ გამარჯუება და აჴელმწიფა იგი შავ
შეთ კლარჯეთსა ზედა: და რომელნიმე სოფელნი მის ქუეყა
ნისანი მოიყიდნა საფასოთი და ზოგნი ოჴერი აღაშენა და განამრ
ავლა სოფლები აშოტ კურატპალატმან ქუეყანათა მათ შინა
და განამტკიცნა ღ~თნ ჴელმწიფობა მისი ნებითა ბერძენთა
მეფეთასაჱ ხ~ ამან აშოტ კურატპალატმან პოვა კლარჯეთისა
ტყეთა შინა კლდე ერთი რომელი პირველ ვახტანგ გორგ
ასალს ციხედ აღეშენა სახელით არტანუჯი აოჴრებულ იყო
ბაღდადელისა მის ყრუობითგან იგი განაახლა აშოტ და აღა
შენა ეგრეთვე ციხედ. და წინა კერძო მისსა ქუეშეთ აღაშენა ქალ
აქი და აღაშენა ციხესა მას შინა ეკლესია წმიდათა მოციქულთა
1-16 სტრ., 62r
პეტრესი და პავლესი და შექმნა მას შინა საფლავი თუისი და დაემკუი
დრა ციხესა მას შინა ცხოვრებად: და მერმე კ~დ ეუფლა ქუეყა
ნათა ვიდრე კარადმდე ბარდავის ქალაქისა და მრავალ გზ
ის მოსცა ღ~თნ აშოტ კურატპალატსა ძლევა და დიდი

დიდებაჳ ბრძოლათა შინა:და იყო ერთსა შინა ჟამსა განვიდა აშოტ რათამცა შეიკრიბა
ლაშქარი ბრძოლისათუის სარკინოზთასა მოვიდა იგი ადგილსა
რომელსამე და განავლინნა ლაშქრისა მაწუეველნი. და ვიდრე
არღა შეკრებულ იყო ლაშქარი იგი მისი მის თანა დაესხნეს
მას სარკინოზნი უცნაურად და აოტეს იგი და წარმოემართა
და მოიწია ჴევსა ნიგალისასა და იწყო ძებნად ერისა რათამცა
ვითა განიმრავლა ლაშქარი თუისი. და წარმოემართნეს მის წინ
აშე იგინი რომელთა მან უბრძანა ხ~ იგინი მოვიდოდეს კლვად
მისსა: მაშინ ვიდრე მოწევნადმდე მათდა კარად მისსა არაჳ
უწყოდა აშოტ ზაკუვა მათი და რაჟამს მოიწივნეს იგინი კა
რად მისსა მაშინღა აგრძნა რაჳ იგი ეგულებოდა მათ. და არა
1-16 სტრ., 62v
ჰყუა მას ერი თუისი თვინიერ მცირედთასა რომლითა ვერ
წინა აღუდგებოდა მათ იგი ამისთუის შეივლტოდა აშოტ კურა
ტპალატი ეკლესიად და მოწყლეს იგი მახვილითა საკურთხევ
ელსა ზედა და შეისუარა საკურთხეველი იგი სისხლითა მისითა.
რ~ დაკლეს იგი მუნ ვ~ა ცხოვარი აღსავალსა საკურთხეველისასა
და სისხლი იგი მისი დათხეული დღესცა საჩინოდ სახილველ არს:ხ~ ესმათ რაჳ ესე ამბავი ერსა მისსა რომელნი იგი იყუნეს დოლ
ის ყანას ვ~დ მოიკლა უფალი იგი მათი აშოტ ჴელითა
ოროზ მოროზის ძეთათა წარვიდეს დოლის ყანით და დევნა
უყუეს მკლველთა მათ უფლისა თუისისათა. და ეწივნეს მათ
სავანესა ზედა ჭოროხისასა მოსრნეს იგინი ბოროტად ვიდრ
ემდის არა დაუშთათ არცა ერთი მათგანი და წარმოიღეს მკუდა
რი აშოტ კურატპალატი და დაფლეს მისსა მას საფლავსა
შინა ციხესა არტანუჯისასა ეკლესიასა წმიდათა მოციქულთასა:რ~ მოიკლა ესე აშოტ კურატპალატი დასაბამითგანთა წელთა.
ხ~ყლ. ქორანიკონსა მეათცამეტედ მოქცეულსა შინა: მ~ვ: თუესა
1-16 სტრ., 63r
იანვარსა კ~თ:- და შემდგომად აშოტის სიკუდილისა რომელ
გარეთ ქუეყანაჳ ჰქონდათ ძეთა აშოტისთა წარუღეს სარკი
ნოზთა რ~ იყუნეს იგინი უსრულ ჰასაკითა ხ~ რაჟამს სრულ
ჰასაკ იქმნეს იგინი კუალადცა მოსცა ღ~თნ მათვე ყოველივე
იგი ნაქონები მამისა მათისა. რ~ იზარდებოდენ სამნივე იგი ძმ
ანი ძენი ამის აშოტ კურატპალატისანი ციხესა შინა არტანუ
ჯისასა და იყუნეს ხარკის მიმცემელ სარკინოზთა ყოველნივე
ჴევნი შავშეთ კლარჯეთ ნიგალისანი: რ~ ამირობდა ტფილისსა
შინა ალი შუაბის ძე რომელი დაედგინა ხალილს:ხ~ მას ჟამსა შინა შეითქუნეს გარდაბანელნი და განაჩინეს ქორე
პისკოპოსად დაჩი ძე იოანე ქუაბულის ძისა და შემდგომად მისსა
დასუეს ქორეპისკოპოზად სამოელ დონაური: და კ~დ მეორედ

მოვიდა იგივე ხალილა არაბი შეებნეს გარდაბანელნი გავაზს
და გააქციეს ხალილ და მოსწყდა სიმრავლე ფრიადი:- და კ~დ
დაჯდა ამირად ტფილისს საჰაკ ისმაილის ძე: ხ~ ხალილ მოვიდა
მესამედ და მოკლეს ჯავახეთს: და ძე მისი მომედ მოვიდა ქართლს
1-16 სტრ., 63v
მოერთო მას ბაგრატ ძე აშოტ კურატპალატისა და მისცა მას ქართლი:მეორმეოც და შვიდი კურატ პალატი ქართლისა ბაგრატ ძე
აშოტ კურატპალატისა. და ძმა ადარნესესი და გუარამისი ბაგრატოანი:ხ~ ამან ბაგრატ და ძმათა მისთა დაიპყრეს არტანუჯით გამო
ღმართ მათი ნაქონები იგი მამული მამისა მათისა და მორჩი
ლობდეს სარკინოზთა: ხ~ ვითარ მოვიდა მომედ ქართლს და
მიერთო მას ბაგრატ კურატპალატი: მაშინ გამოვიდა საჰაკ ამირა
ტფილელი ლაშქრითა და დადგა რეჴს. ხ~ მუმედ და ბაგრატ წა
რიღეს უფლის ციხე და მოვიდეს კახნი გარდაბანელნი შუელად
საჰაკისსა შეიბნეს რეჴს და იბრძოლეს და იყო ბრძოლა ძლიერი
მათ შორის. და არცა იგინი გაიქცეს და არცა იგინი ვიდრემ
დის გაიყარნეს და აიყარა მომედ და წარვიდა ბარდავს:ხ~ აქა ჟამამდეს გარდასრულ იყუნეს წელნი მოჰმედის გამოჩინები
თგან რომელმან სჯული სარკინოზთა დაუდვა ორას და ათცხ
ამეტნიჱ მაშინ მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდადით რომელი
გამოეგზავნა ამირ მუმლსა სპითა დიდითა შემუსრნა ყოველი სომ
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ხითი და ტყუე ყუნა ყოველნი მთავარნი მათნი. და მოვიდა მუნით
და მოადგა ტფილისს რ~ არა მორჩილობდეს და მოკლა ამირა
ტფილისისა საჰაკ და შემუსრა ტფილისი და დაწუვა ცეცხლითა
და მოაოჴრნა ყოველნი არენი მისნი:მაშინ გამოვიდა თევდოსი მეფე აფხაზთა წინა აღდგომად მისსა
და დადგა კუერცხობსა. ხ~ ბუღა ვ~ა ცნა წარავლინა ზირაქ სპ
ასალარი თუისი და ბაგრატ კურატპალატი და შეებნეს და გაა
ქცივნეს აფხაზნი და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი და თევ
დოსი მეფე წარვიდა მეოტი გზასა დვალეთისასა. კ~დ უკუე
მოქცეულთა დაუდგეს წინა გარდაბანელნი ჯვარის გვერდსა
და ავნეს დიდად ლაშქართა: ხ~ ვითარ ცნა ბუღა აღიყარა მუნ
ით და მოვიდა ჭართალეთს და დადგა მუნ შინა და ლამოდა
შესვლასა ოვსეთად და შევიდა ცხაოტამდის:ხ~ აბულბაზ სომეხთა ერისთავმან და გუარამ მამფალიმ ძმამან
ბაგრატ კურატპალატისამან მიუთხრეს მთეულთა რათა არა
შეუშვან. ხ~ მათ განიხარეს განწირნეს მძევალნი მათნი უშველა
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ღ~თნ რ~ მოვიდა თოვლი დაუდგეს წინა და შეებნეს და მოსცა ღ~თნ
ძლევა და მოკუდა სარკინოზთაგან ურიცხვი და ცხენმან მათმან ძოვა
იელი და დაიხოცა ფრიადი. ხ~ სიმრავლისაგან ლაშქრისა არა

ჩნდა რ~ იყო სიმრავლე მისი ვითარ ასოცი ათასი შეიქცა გა
რე და დაიზამთრა ბარდავს. და შეიპყრა ხუცისა ვინმე ძე რომ
ელი განმთავრებულ იყო და შემუსრა გარდაბანი:განაღო კარი დარუბანდისა და გამოიყუანნა ხაზარნი სახლი სა
მასი და დასხნა იგინი შანქორს. და დარიალით გამოიყუანნა
ოვსნი ვითარ სახლი სამი ათასი და დასხნა დმანისს და ენე
ბა ზაფხულის შესვლა ოვსეთად: ხ~ ამირმუმლმან ვითარ ცნა
ვ~დ ხაზართა ტომთა მისთა ზრახავს მოუვლინა ბუღას რათა
დაუტეოს ქართლი მომედს ხალილის ძესა წარვიდა ბუღა და
ამირობდა მომედ ხალილის ძე: და გარდაადგინა ამირმუმლმან
მან მომედ და დაადგინა ისე შიხის ძე ნათესავი მომედისივე: და
ქორეპისკოპოზი იყო გაბრიელ დონაური ძმა სამოელ ქორე
პისკოპოზისა და წარვიდა ისე და მოვიდა სხვაჳ ამირა აბრამ:1-16 სტრ., 65r
და კ~დ მოვიდა ამირად ხალილის ძე მომედ და უფროს ნებიერად
დაიპყრა ყოველი ესე ქუეყანა სომხითი ქართლი და რანი. და წა
რვიდა ხალილის ძე და დადგა ამირად კაცი სააკის მონათაგანი
სახელით გაბლუც: ხ~ გუარამ ძემან აშოტ კურატპალატისამან და
ძმამან ბაგრატ კურატპალატისამან შეიპყრა გაბლუც და წა
რსცა საბერძნეთად რ~ გადიდებულ იყო გაბლუც და დაემორ
ჩილნეს გარდაბანელნიჱ და ჰბრძოდა აშოტ მამის ძმის წულსა
მისსა ძესა სუმბატ სომეხთ მეფისასა ძმასა გუარამისასა:ხ~ გუარამს დაეპყრა ჯავახეთი თრიალეთი ტაშირი აბოცი და
არტანი და ჰბრძოდა სარკინოზთა ზოგჯერ სძლის გუარამ. და ზო
გჯერ სარკინოზთა: ხ~ გუარამ განუყო ქუეყანანი ძმათა თუისთა
ადარნასეს და ბაგრატს და აბოცი განუყო ცოლის ძმასა თუისსა
სომეხთა მეფესაჱ და შემდგომად ამისსა გარდაიცვალა ადარნასე
ძე აშოტ კურატპალატისა. და ძმა ადარნასესი ბაგრატ კურ
ატპალატი იგიცა გარდაცვალებულ იყო. და ძენი ამის ბაგრ
ატისნი აშოტ და ადარნასე იგინიცა გარდაცვალებულ იყუნეს:
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ხ~ ოდეს ადარნასე მოკუდა იყო ქკ~ონი ჟ~დ: და მამა ამის ადარ
ნასესი ბაგრატ კურატპალატი ოდეს მოკუდა იყო ქკ~ონი ჟ~ვ: და
ძე ამის ბაგრატისა და ძმა ადარნასესი სახელით აშოტ ოდეს
გარდაიცვალა ქკ~ონი იყო რ~ე:მას ჟამსა გამოვიდა აფხაზთა მეფე გიორგი ძმა თევდოსესი და
დემეტრესი ძე ლეონისი დაიპყრა ქართლი და დაუტევა ერ
ისთავად ჩიხას ძე დემეტრესი: და ვითარ გარდაიცვალა გიორგი
აფხაზთა მეფე დარჩა ძე დემეტრესი მცირე რომელსა ერქუა
ბაგრატ რომელი იცნობების ექსორია ქმნილობით. და ცოლმან
გიორგი მეფისამან მოკლა ტინინე ძე დემეტრესი ერისთავი ჩიხ
ისა და ეცრუა იგი ივანე მთავარსა შავლალიანსა: და შთააგდეს

ბაგრატ ზღუასა ხ~ ღ~თნ განარინა იგი და მიიწია კოსტანტ
ინე პოლედ: და მოჰგუარა მეფემან იოანემ ძესა თუისსა ცოლი (ბ) ადა
რნასეს (ა) ასული გუარამ აშოტის ძისა. და მოკუდა იოანე მეფე
აფხაზთა და მეფობდა მის წილ ძე მისი ადარნასე:მაშინ ეპყრა ლიპარიტს ქუეყანა თრიალეთისანი აღაგო ციხე კლდ
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ეკართა და იპატრონა დავით ძე ბაგრატ კურატპალატისა:მეორმეოც და რვა მეფე კურატპალატი დავით ძე ბაგრატ
კურატპალატისა ბაგრატოანი:ხ~ ამას დავით კურატპალატს აღუდგა მტრად ნასრა ძე გუა
რამ მამფალისი რომელი იყო მამის ძმაჳ ამის დავითისი: ხ~ ესე
ნასრ ბიძის ძე ამა დავით კურატპალატისა და გურგენ იყუნ
ენ აფხაზთ კერძ. და დავით და ლიპარიტ უშველდეს სომეხთა
და იბრძოდეს სომეხნი და აფხაზნი ქართლსა ზედა: მას ჟამსა
მონოზონ იქმნა გუარამ: ხ~ ამან დავით კურატპალატმან აღა
შენა ეკლესია ხახულისაჱ და ვითარ მოკუდა კახთა ქორეპის
კოპოზი გაბრიელ დონაური დაჯდა ქორეპისკოპოზად ფადლა
არევ მანელი კაცი ბრძენი და საქმის მეცნიერიჱ მას ჟამსა
მოიტყუა ნასრ ძემან გუარამ მამფალისამან დავით კურატპა
ლატი და მოკლა იგი ქ~კსა რ~ა: და დაუტევა ძე სახელით ად
არნასე რომელი მეფე იქმნა შემდგომად მამისა თუისისა:- გარ
დაიცვალა აშოტ კეკელაჳ ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდისა ქ~კსა პ~ზ:1-16 სტრ., 66v
გარდაიცვალა სუმბატ მამფალი არტანუჯელი ძმა აშოტ კე
კელასი. და ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდისა ქ~კსა რ~თ:- გარდა
იცვალა ძე ამის სუმბატისა დავით მამფალი მონოზონ ქმნუ
ლი ქ~კსა რ~ჳგჱ გარდაიცვალა სუმბატ ერისთავთ ერისთავი
ძე ამის დავით მამფალ მონოზონისა ქ~კსა ს~ჲჱ და დაუტევა ძენი
ორნი დავით და ბაგრატჱ გარდაიცვალა ესე ბაგრა ძე სუმბატ
ისი და ძმა დავითისი ქ~კსა ს~ჲ: მასვე წელსა რომელსა წელსა მოკუდა
მამა მისი სუმბატ. და დაუტევა ძენი ორნი გურგენ და სუმბატჱ
ხ~ გურგენ დაუტევა ძე ერთი სახელით დემეტრე. და სუმბატ
დაუტევა ძე სახელით ბაგრატ:გარდაიცვალა გურგენ კურატპალატი ძმა სუმბატ მამფალი არ
ტანუჯელისა. და ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდისა ქ~კსა რ~იაჱ გარ
დაიცვალა აშოტ კუხი რომელმან აღაშენა ტბეთი საეპისკოპოზო
ძე ამის გურგენ კურატპალატისა ქ~კსა რ~ლჲჱ გარდაიცვალა ადარ
ნასე ერისთავთ ერისთავი ძე გურგენ კურატპალატისა. და ძმაჳ
აშოტ კუხისა ქ~კსა რ~ივ: და დაუტევა ორნი ძენი დავით ერი
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სთავთ ერისთავი და გურგენ ერისთავთ ერისთავიჱ გარდაიცვალა
ესე გურგენ ერისთავთ ერისთავი ძმა დავით ერისთავთ ერისთ

ავისა ქ~კსა რ~ჳა:გარდაიცვალა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელი ძე სუმბატმა
მფალ ანთიპატი არტანუჯელისა ძისა ადარნასესი. და ძმაჳ დავით
მამფალ მონაზონ ქმნულისა ქ~კსა რ~კთჱ გარდაიცვალა ადარნასე
ყოფილი და მონოზონ ქმნილი ბასილი ძე ამის ბაგრატ მამფალ
არტანუჯელისა ქ~კსა რ~ჳეჱ გარდაიცვალა აშოტ ძმა ადარნასე
მონაზონ ქმნილისა. და ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქ~კსა
რ~ნთჱ გარდაიცვალა დავით ერისთავთ ერისთავი ძე ბაგრატ მამ
ფალ არტანუჯელისა. და ძმაჳ ადარნასე ყოფილ ბასილისი ქ~კსა
რ~კჲჱ გარდაიცვალა გურგენ ერისთავი ძმაჳ ამის დავით [.....]
[......] ერისთავთ ერისთავისა. და ძე ბაგრატ მამფალ არტანუ
ჯელისა ქ~კსა რ~მგჱ გარდაიცვალა გურგენ ძე ამის გურგენ ერ
ისთავისა. ძისა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქ~კსა რპ~ჲ:ხ~ ვიწყოთ ჩუენ პირველივე ამბავი იგი დავით კურატ პალატისა რომ
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ელი მოკლა ნასრიმ მამის ძმის წულმან მისმან ძემან გუარ
ამ მამფალისამან. ამისთუის შეუკრბეს ნასრის მტრად სომეხნი და
ლიპარიტ ქართველნი და აშოტ ძმა დავითისი და მათ თანა სარ
კინოზნი და შეებნეს ნასრის და გააქციეს და მიუხუნეს ციხენი.
და წარვიდა ნასრი მეოტი კოსტანტი პოლედ წინაშე ბერძენთა
მეფისა და იყოფოდა მუნ მრავალ ჟამ: და დასუეს ქართველთა მეფ
ედ ადარნასე ძე დავით კურატპალატისა:მერმეოც და ცხრა მეფე ადარნასე ძე დავით მეფე კურატპალ
ატისა ბაგრატოანი:ხ~ ამან ადარნასემ მეფობასა შინა მისსა აღაშენა ბანა ჴელითა
კვირიკე ბანელისათა რომელი იგი ქმნა პირველ ეპისკოპოზ ბა
ნელჱ ხ~ მასვე ჟამსა შესრულ იყო ბაგრატ ძე დემეტრე აფხ
აზთა მეფისა საბერძნეთად კოსტანტი პოლედ და მოსცა ბერძენ
თა მეფემან ლაშქარი და გამოგზავნა ზღვით და ნავით შემოვიდა
აფხაზეთად და მოკლა ადარნასე ძე იოანესი და დაიპყრა აფხაზეთი: ხ~ ამ
ან ბაგრატ მეფემან შეირთო ცოლი ადარნასესი ცოლად ასული
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გუარამ მამფალისი. და გამოიყუანა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან ნა
სრ ცოლის ძმაჳ მისი საბერძნეთით და მისცა ლაშქარი და მუ
ნით გარდამოვიდა ნასრ სამცხეს და შეიპყრა სამნი ციხენი ოძრ
ჴე ჯვარის ციხე და ლომსიანთა გუარამისვე აღშენებული. და მუ
ნცა შეიკრიბნა სხვანი ლაშქარნი ურიცხვნი და მომართა ადა
რნასე მეფესა ძესა დავით კურატპალატისასა:ხ~ ადარნსასე მეფე ძე დავით მოკლულისა განვიდა ბრძოლად მისსა
და მიჰყუა მისთანა შეწევნად გურგენ კურატპალატი რომელი უწ
ინარეს ამის ადარნასე მეფისა კურატ პალატი იყო და შვილნი მისნი.
და მათ თანა სომეხნი და ყუეს ბრძოლაჳ და ომი დიდ ძალი მტ

კუარსა ზედა. და შეეწია ღ~თი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა
და იძლივნეს ნასრ და აფხაზნი და ბაყათარ მთავარი ოვსი და
მეოტ იქმნნეს. და შეიპყრნეს ნასრა და მოკლეს ჴევსა შინა სამ
ცხისასა სოფელსა რომელსა ეწოდების ასპინძა ქკსა რ~ჲ და არა
დაუშთა შვილი და აღიჴოცა საჴსენებელი მისი:გარდაიცვალა გუარამ მამფალი მამა ნასრესი. და ძე აშოტ დიდ
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ისა ქ~კსა რ~ბჱ გარდაიცვალა აშოტ ძე გუარამ მამფალისა: ძისა
აშოტ დიდისა. და ძმაჳ ნასრასი ქ~კსა პ~თ:ხ~ ოდეს ჯერეთ არა მომკუდარ იყო გურგენ კურატპალატი ძე
ადარნასესი ძის აშოტ დიდისა. წარმოვიდა ესე გურგენ ტაოთ
კალმახით მამულით თუისით ცხოვრებად შავშეთს და არტანს: და მი
სსა შემდგომად შეიმტერნეს ურთიერთას და შეკრბეს ლაშქარი
ერთმანერთსა ზედა ერთ კერძო გურგენ კურატპალატმან და
ერთა მისთა მეორე კერძოსა ადარნასე მეფემან და ბაგრატ არტ
ანუჯელმან: მოვიდეს ესენი ჴევსა არტანისასა სოფელს მგლი
ნავს და ჰბრძოდეს ერთმანერთს და მეოტ იქმნა გურგენ წყლეს
და შეიპყრეს და მოკუდა წყლულებისა მისგან გურგენ კურატპალ
ატი ქ~კსა რ~ია. რომლისა სიკუდილი ზემორცა აღგვიწერია:და ამისსა შემდგომად განძლიერა ფადლა ქორეპისკოპოზი და
დაიმორჩილნა გარდაბანელნი: და შემდგომად მისსა დაჯდა კვი
რიკე ქორეპისკოპოზად და დაიპყრობდეს ქართლსა აზნაურნი:მას ჟამსა გამოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე დაიპყრა ქართლი
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და დაემტერა სომეხთ მეფე სუმბატ ტეზერაკლი და გამოილა
შქრა სპითა დიდითა და მოადგა უფლის ციხესა და მოიღეს პალ
ან კურდანი აღმოაგეს ზემო კერძო და წარიღეს ციხე ჴერჴითა. ხ~
კ~დ იმზახნეს სუმბატ და კოსტანტინე და უკმოსცა უფლის ციხე და
ყოველი ქართლი:- ხ~ ამისსა შემდგომად მოვიდა ამირა აგარიანი
სახელით აბულ კასიმ ძე აბუსაჯისი არაბელი რომელი გამოეგზა
ვნა ამირმუმლსა სპითა დიდითა და ურიცხვითა რომელთა არაჳ
იტევდა ქუეყანაჳ: და მოვიდა პირველად სომხითად და მოსრა ყო
ველი სომხითი სივნეთი ვაეძორი და ასფურაგანი: მაშინ სუმბ
ატ სომეხთა მეფემან ვერ დაუდგნა ზარისა მისგან და წარმოვიდა მუ
ნით მეოტებით და მიმართა მთათა აფხაზეთისათა და მუნ იყოფ
ებოდა: და მოვიდა აბუსაჯის ძე ტფილისს და მას ჟამსა ამირა იყო
ჯაფარ ძე ალისი მოვიდა და მოადგა უჯარმოს და შიგან დგეს
სამასი ოდენ კაცნი და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა. და ვითარ იხი
ლეს რომელ ვერ დაუდგმიდეს ამისთუის აღდგეს ღამით და გარდაიხვ
ეწნეს რომელნიმე წარვიდეს და რომელთამე ეწივნეს და დაჴოცნეს: ვ~ა
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ცნეს ბოჭორმელთა ციხოვანთა წაღება უჯარმოსა დააგდეს ცი

ხე და გარდამოიხუეწნეს. ხ~ რაჟამს მოვიდეს მუნ პოვეს იგი უკაცური
და თქუეს რომელი ბაკი იყო მას შინა ფიცხლად შეგუებნეს და რომელი
ციხეა იგი უკაცურად დაუგდიათ აღიღეს ბოჭორმაცა და დაიჭი
რეს ციხედვე და უჯარმის ზღუდენი დაარღვივნეს:ხ~ კვირიკე ქორეპისკოპოზმან ვითარ იხილა რომელ არა იყო ღონენი
მისი ამისთუის მიენდო ფიცითა მივიდა და ნახა. და ჰკითხა მან ვინ
გაწვია აქა მოსვლაჳ. და უთხრა მაწვია დედამან ჩემმან. და თქუა არა
ვატკივნო გული ერთისა შემხედვარსა და შეუყუარდა სიკეთისა მი
სისათუის და განუტევა გარნა ბოჭორმა თუით დაიჭირა:- შემდგომად
ამისსა შემოვიდა ქართლად და მოაოჴრა ქართლი. და ვიდრე იგი
შემოვიდოდა მოარღვივნეს ზღუდენი უფლის ციხისანი რომელ არაჳ
დაიმჭირონ: შევიდა მუნით სამცხეს და მოაოჴრა სამცხე და ჯავახ
ეთი და მოადგა ციხესა თმოგვისასა და ვითარ იხილა სიმტკიცე მისი
და სიმაგრე აღიყარა მუნით და მოვიდა ყუელს და მოადგა გარე და
უწყო ბრძოლად: ხ~ იყო მუნ შიგან ჭაბუკი ერთი სახელით გობრონ
1-4 სტრ., 70r
ებრძოდა შიგნით გამოღმართ დღეთა ყოველთა მოყუასთა თუისთა
თანა. და ვითარ წარიღეს ციხე იგი შეიპყრეს წმიდაჳ გობრონ და
აწამეს რომლისა წამებაჳ აღწერა ვრცელად წმიდამან მამამან
ჩუენმან სტეფანე მტბევარმან ეპისკოპოზმან:- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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და ვიწყოთ ჩუენ პირველივე იგი სიტყუა რ~ ვითარ აიღეს ციხე იგი
აღიყარა მუნით და წარვიდა დვინად ქალაქად. ხ~ მუნ მოვიდეს და
უთხრეს ვ~დ სუმბატ მეფე შევიდა ციხესა კაპოეტისასა და მსწ
რაფლ აღიყარა და მიმართა ციხესა რომელსა შინა იყო სუმბატ
მეფე სომეხთა. და ამცნო ლაშქარსა თუისსა რათა ყოველი კაცი
რომელი პოონ ცოცხალი მოიყუანონ წინაშე მისსა: და მოვიდა და მო
ადგა ციხესა კაპოეტისასა და ციხოვანთა დედა წული რომელი პოვეს
გარეგნით დაიპყრეს ჴელთა. და ამისთუის გამოსცეს ციხე იგი და შეი
პყრეს სუმბატ მეფე და წარიყუანეს დვინს ჩამოჰკიდეს ძელსა და მოკუდა:შემდგომად ამისსა ვითარ გარდაჴდეს წელნი რაოდენნიმე და მოეშ
ენა ქუეყანა: მაშინ უჴმო კვირიკე ქორეპისკოპოზმან კოსტანტინე
აფხაზთა მეფესა და ჩავიდეს ჲრეთად და მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა
აფხაზთა მეფე მოადგა ზედა კერძო და კვირიკე ქუემოთ. და ვითარ მის
წურეს წაღებად მაშინ ადარნასე პატრიკი მოვიდა და პარასკევსა
ჯვარსა მიუპყრა ზავის პირი მოსცა აფხაზთა მეფესა არიში გავ
აზინი და კვირიკეს ორჭობი და ესრეთ დაიზავნეს და შეიქცეს:1-16 სტრ., 71v
მაშინ მოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე და ილოცა ალავერდს წმი
დისა გიორგის წინაშე და შემოსა ხატი მისი ოქროთა. ხ~ ლაშქარი მი
სი უფროსი წარავლინა გზასა გარესა და ფრიად პატივსცა კვირიკე
ქორეპისკოპოზმან და წარვიდა ქუეყანად თუისადჱ შემდგომად მცირე

დთა დღეთა გარდაიცვალა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე და იშლე
ბოდა ქუეყანაჳ აფხაზეთისა ჟამ რაოდენმე. რ~ ესხნეს ძენი ორნი
კოსტანტინე მეფესა ერთი უხუცესი და მეორე რომელი უშვა ცო
ლმან უმრწემესი უხუცესსა ერქუა გიორგი და უმრწემესსა ბაგრატ.
და იყო მათ შორის ბრძოლა ფიცხელი რომელი თვითოეულად ჰპოო
ცხოვრებასა მათსა:ხ~ ესე ბაგრატ სიძე იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა ძისა ადა
რნასე [...] ერისთავთ ერისთავისა რომელი იყო ტომად ბაგრ
ატოანი რომლისა სიკუდილი ზემორე აღგვიწერია: ხ~ ესე გურგენ
უშველდა ბაგრატს ყოვლითა ძალითა მისითა ვიდრე არა მიიცვ
ალა ბაგრატ არა იყო მშვიდობაჳ შორის მათსა: და შემდგომად
სიკუდილისა მისისა მიიღო სრულობით მეფობაჳ აფხაზთა გიორგიმ:1-16 სტრ., 72r
იყო ესე გიორგი მეფე სრული ყოვლითა სიკეთითა სიმჴნითა და ახო
ვნებითა ღ~თის მოყუარე იყო უმეტეს ყოველთა მაშენებელი ეკლ
ესიათა მოწყალე გლახაკთა უხვი და მდაბალი და ყოვლითა კეთილ
ითა და სათნოებითა სრული: ამან განაგნა და განაწყუნა ყოველნი
საქმენი კეთილნი მამულისა [...] სამეფოსა თუისისა. ამან აღაშენა
ჭყონდიდის ეკლესია და შექმნა საეპისკოპოზოდ და განაშვენა იგი ნაწილითა
მრავალთა წმიდათა მარტვილთათაჱ მას ჟამსა გარდაიცვალა კვირი
კე ქორეპისკოპოზი და დაჯდა მის წილ ფადლა ძე კვირიკესი და
ამან აღაგო ციხე ლოწობანთა:ამასვე ჟამსა მოვიდეს სარკინოზნი რომელთა უჴმობენ საჯობით და
მოტყუენეს კახეთი და დაწვეს ჯვარი მცხეთა და შეიქცეს და წა
რვიდეს და წარიტანეს თანა ჯვარი პატიოსანი დაჭრილი. და შემ
დგომად მისსა შეედვათ სნება მუცლისა და გულის ხმა ყუეს რომელ
ჯვარისაგან ევნოთ და ამისთუის შეკრიბნეს ნაწილნი და წარმოსცნეს
ქართლსავე ხ~ მათ ჩაკრიბნეს ნაწილნი იგი ბუდესა შინა და აღმა
რთეს ადგილსავე თუისსა: და ჲრეთსავე მეფობამდე იშხანიკისსა პირვ
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ელნი ყოველნივე [.....] იყუნეს მწვალებელნი ხ~ იშხანიკ
დისწული იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა. და დედამან მისმან დინ
არ დედოფალმან მოაქცივნა მართლ მადიდებლად: და სალართა დაეპყ
რა მაშინ ბარდავი და ადარბადაგანი:ხ~ გიორგი აფხაზთა მეფემან მისცა ქართლი ძესა თუისსა უხუცესსა კოსტანტინესჱ
რ~ მაშინ გარდაცვალებულ იყო მეფე ადარნასე ქ~კსა რ~მგჱ და
გარდაიცვალა ძე ამის ადარნასე მეფისა აშოტ კურატპალატი
ქ~კსა რ~ოდჱ გარდაიცვალა ძმაჳ ამის აშოტ კურატპალატისა მეფე
დავით რ~ნზჱ გარდაიცვალა ძმაჳ ამათი ბაგრატ მაგისტროსი
კურატპალატი და ძე ადარნასე მეფისა ქკსა რ~ჳეჱ გარდაიცვალა
ძე ამის ბაგრატისა ადარნასე კურატპალატი ქ~კსა რ~პაჱ გარდა
იცვალა ბაგრატ ძე ამის ადარნასე კურატპალატისა ქ~კსა რპ~თჱ

გარდაიცვალა დავით ერისთავთ ერისთავი ძმაჳ ამის ბაგრატისი ქ~კსა
რპ~ვ:- გარდაიცვალა სუმბატ მეფე კურატპალატი ძე ადარ
ნასე მეფისა. და ძმაჳ დავით მეფისა ქ~კსა რ~ოჲ:- და დაუტევნა ძენი
ორნი ბაგრატ რეგუენი რომელი შემდგომად მამისა თუისისა მეფე
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იქმნა და ადარნასე კურატპალატიჱ გარდაიცვალა ესე ადარნასე
კურატპალატი ქ~კსა ს~გჱ გარდაიცვალა ძე ამის ადარნასესი დავით
დიდი კურატპალატი აღსავსე სიკეთითა რომლისა ჰამბავი ქუემორე
სიტყუამან საცნაურ ყოს ქ~კსა ს~კა:- გარდაიცვალა მამის ძმაჳ ამის
დავით კურატპალატისი. ძე სუმბატ მეფე კურატპალატისა. ბაგრატ მე
ფე რეგუენი ქ~კსა ს~იდ:- და დაუტევნა ძენი ორნი გურგენ მეფეთ მეფე
და სუმბატჱ გარდაიცვალა ესე სუმბატ ქკსა ს~იბ:მეორმეოც და ათე მეფე ქართლისა კოსტანტინე ძე აფხაზთა მეფისა:ხ~ ამან მეფემან კოსტანტინემ ძემან გიორგი აფხაზთა მეფისამან ვითარ
დაყო მეფობასა შინა წელიწადი სამი იწყო მტერობად მამისა თუისისა
და ეძიებდა მეფობასა აფხაზთაცა. და ვითარ გამოცხადნა საქმენი მისნი
შედგა იგი უფლის ციხეს და შეუდგეს თანა ტბელნი და სხვანი მრა
ვალნი აზნაურნი: ხ~ გიორგი მეფემან ვითარ დაადასტურა განდგომაჳ
ძისა თუისისა მაშინ გამოილაშქრა ყოვლითა ძალითა თუისითა. და მოი
ყუანნა ტაოელნი მეფენი რომელთა გარდაცვალებანი ზემორე აღგვი
წერია რომელნი მეფობდეს ქუეყანასა მას შინა. და მოვიდა ფადლა
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ქორეპისკოპოზიცა კახეთით შველად გიორგი მეფისა და მოადგეს უფლის
ციხესა და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა და ვერარას ავნებდეს ციხესა
რომელ მრავლად დგეს შიგნით. ზოგსა დღესა შეიბნიან ცხენითა და
ზოგსა დღესა ქუეითნი:მაშინ მეფემან გიორგი აბირნა აზნაურნი საზუერელნი ესრეთ სახ
ედ გამოვედ ჩუენ წარგიყუანოთ აფხაზეთად და შენ დაჯდე მუნ მეფედ
და მამაჳ შენი დარჩეს გარეგნით: ხ~ მან დაიჯერა და მოენდო გარნა
აზნაურნი იგი რომელნი უდგეს თანა უშლიდეს საქმესა ამას
და მან არა ისმინა მათი: და გამოვიდა ღამე ტივითა მტკუარსა და ვით
არ განეწურა პირსა მტკურისასა ვერღარა [....]მ[.]ნეს და მიეტევ
ნეს შეპყრობად. მაშინ ვითარ იგრძნა ზაკუ[..]ებაჳ მათი შეაქცივ
ნა ტივნი გარე და ჩაჰჴდეს ადგილსა სადა ტივნი გადგებოდეს:
შეიქმნა ჴმაჳ გამოვიდა მეფე და ყოველი ლაშქარი და დაცვეს ციხ
ისა გარეშემო და რაჟამს განთენდა იწყეს ძიება. ხ~ იგი გამოსრ
ულ იყო წყლით და შესრულ იყო ნაპრალსა კლდისასა და მუნ
დამალულ იყო პოვა იგი კაცმან ვინმე უნდომან შეიპყრეს და
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მოჰგუარეს მეფესა გიორგის. და მან გააპატიჯა ბოროტად რ~ პი
რველად დასწუნეს თუალნი და მერმე გამოყუერეს და მოკუდა კოსტანტინე მეფე:ხ~ აზნაურნი რომელნი დგეს ციხესა შინა მინდობით გამოიყუანნეს

და ტბელნი განუტევნა მშვიდობით და წარვიდეს იგინი ასფურ
აგანს: გარდაიცვალა კახთა ქორეპისკოპოზი ფადლა და დაჯდა
ქორეპისკოპოზად კვირიკე:- და ამისა შემდგომად გადგეს აზნაუ
რნი გარდაბანელნი და იწყეს ზრახვად გიორგი მეფისა. მაშინ გამო
ილაშქრა გიორგი მეფემან ჩავიდა კახეთათ მოსწუა და ასწყუიდნა
და წარვიდა თუისადვე ქუეყანად:და კ~დ მოვიდა და დადგა ატენს და აუწყა ყოველსა ლაშქარსა თუისსა კ~დ
შთასვლად კახეთად რ~ იყო მაშინ ძე მისი ლეონ ერისთავად
ქართლისა. ხ~ ვითარ ცნა კვირიკე რომელ ვერ დაუდგმიდა წინა
აღდგომად ამისთუის მოვიდა წინაშე მათსა და კ~დ ენება გაპარვა ზა
კუით. მაშინ შეიპყრა ჴელთა და წარვიდა კახეთად რათამც დე
და წული მისი აკრიბა ჴელთა. და აცნობეს აზნაურთა ქართლ
ისათა და გარდაეხუეწნეს: და მოერთო შურტა ძმაჳ კვირიკე ქორე
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პისკოპოზისა გიორგი მეფესა და მოუტანა თანა ციხე მისი
უჯარმო და ეუფლნეს სხვათაცა ციხეთა კახეთისათა თვი
ნიერ სამთა ციხეთა ნახჭევანისა ბოჭორმისა და ლოწობან
თასა: ლოწობანნი ჰქონდეს ივანე არსის ძესა და გამაგრდა
შიგან გაწირა პატრონი აუგეს შურის ციხე და დაუყენნეს
შიგან ლაშქარნი: და ციხე მარანისა ჰქონდა მაშინ ხახუას
არსის ძესა ძმასავე ივანესსა ლამოდა მსგავსად ძმისა თუის
ისა მკლავითა დამჭირვასა მაშინ მივიდა მეფე მუნ და უბრ
ძანა შებმა ლაშქართა. ხ~ მათ წარიღეს ციხე იგი ჴერჴი
თა და ხახუა შეპყრობილი მოიყუანეს წინაშე მეფისა და მეფ
ემან წარსცა პყრობილად ჯიქეთს: და ციხე ნახჭევანისა
ჰქონდა ფადლას ძესა კვირიკესა და იგიცა გამაგრდა შიგან.
ხ~ ვითარ იხილა კვირიკე ქორეპისკოპოზმან რ~ არღარაჳ იყო
ღონე მისი ამისთუის ითხოვა სიმტკიცე ცოცხლებით გაგზა
ვნისა და დაულოცა კახეთი გიორგი მეფესა:ხ~ ლეონ ძე მეფისა არაჳ ლამოდა განტევებასა კვირიკესსა რ~ არცა
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პირველ შეპყრობასა იყო ნება მისი გარნა არა უსმინა მამამან
მისმან. და კვირიკემ ესე პირი ითხოვა რათა მას ზამთარსა არა აღ
იღონ ციხე ბოჭორმისა და შემდგომად აღუსებისა წარვიდეს და ნე
ბა სცეს: ამისთუის აღიღეს მისგან ციხე ნახჭევანისა და შვილი
ერთი უმრწემესი სახელით დავით მძევლად და განუტევეს
დღესა ლამპრობასა. და წარვიდა მეფე აფხაზეთად და კვირიკე
შევიდა ბოჭორმას ეკაზმოდა და ლამოდა შემდგომად აღვსებისა წარ
სვლასა:- მაშინ შეეზრახნეს აზნაურნი ქართველნი და მათ
თანა კახნი გოდერძი მგდეორი მამა ყანჩიელი დაჩი კო
რინთელი იოანე და დაჩი ძმანი სხვილოსელნი გრიგოლი და
სარა ძმანი ფხვენელნი და მათ თანა ორმეოც და ათი აზნ

აური სხვანი. და მიერთნეს კვირიკეს დაუწყეს ბრძოლად ციხ
ეთა და მცირედთა დღეთა წარიხუნეს და დაარღვივნეს ყოველნი
ციხენი შურის ციხე ლოწობანთა და კ~დ ეუფლა კვირიკე
მამულსავე თუისსა: მაშინ უთხრეს გიორგი მეფესა წაღება კახე
თისა და დაუმძიმდა დიდად და აბრალა ყოველთა ვინცა ვინ
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აწვია გაშვებაჳ კვირიკე ქორეპისკოპოზისა:და ვითარ გარდაჴდა ამას შინა ზამთარი იგი კ~დ გაგზავნა ლაშ
ქარი თუისი მეფემან და ძე მისი ლეონ უჩინა წინამძღ
ვრად და მოვიდა და მოწვა კახეთი. და მასვე ლაშქრობასა შინა
მოართვეს ამბავი მიცვალებისა დიდისა და ღ~თის მოყუარისა
გიორგი მეფისა: მაშინ მოუწოდა ლეონ კვირიკე ქორეპისკო
პოზსა და შეკრბეს ბაზალეთს ტბისა პირსა თვითო ცხენოს
ნითა და იუბნეს დღე ერთი ვიდრემდის განუცხადა მიცვ
ალებაჳ მამისა თუისისა და აჰკიდა სიყუარული და უქადა ძისა თუი
სისა სიძობაჳ. და ვ~ა ესმა ესე კვირიკეს გარდაჴდა ცხენისაგან
და თაყუანის ცემით მოიკითხა და მისცა მადლი განიხარა ზავი
და სიყუარული და უფროსად პირი მზახობისა: შეიქცა ლეონ
და ეუფლა მამულსა და სამეფოსა თუისსა რ~ მაშინვე შთავიდა აფხ
აზეთად და განადიდა ღ~თნ მეფობაჳ მისი მგზავსად მამისა თუისისა:
რ~ იყო იგიცა ღ~თის მოყუარე და სავსე ყოვლითა კეთილითა
ამან აღაშენა ეკლესია მოქვისა და შექმნა საყდრად საეპისკოპო
1-16 სტრ., 76r
ზოდ აკურთხა და განასრულა ყოვლითა განგებითა. და ვითარ ეუ
ფლა მამულსა თუისსა აღუსრულა აღთქმაჳ თუისი კვირიკე ქორე
პისკოპოზსა და მისცა ასული მისი ცოლად ძესა მისსა:და შემდგომად მცირედისა მოკუდა ასული ლეონისა და კ~დ იწყო
მტერობად კვირიკე ქორეპისკოპოზისა და ძებნად კახეთისა. გაილ
აშქრა სპითა დიდითა ჩადგა არაგვის პირსა ასწყუიდა მუხნარი
ხერკი და ბაზალეთი: და მასვე ლაშქრობასა შინა დასნეულდა და
შეიქცა გარე და მოკუდა:- და შემდგომად მისსა დაჯდა დემეტ
რე მეფედ ძმაჳ ლეონისი და ეუფლა ესე დემეტრე მეფე ქა
რთლსა და ვითარ მოიწყო [.....] სამეფო თუისი გარდაჴდეს ამ
ას შინა ჟამნი რაოდენნიმე: და იყო ძმაჳ ამისი დემეტრესი
თევდოსი საბერძნეთს უჴმეს კაცთა ვიეთმე ამის სამეფოსათა რათა
გარდამოვიდეს ძმისა თუისისა ზედა რ~ სიცოცხლესავე დიდისა
გიორგი აფხაზთა მეფისასა გაეგზავნეს ორნი შვილნი საბერძნ
ეთს თევდოსი და ბაგრატ რათა მუნ იზრდებოდიან. ამისთვის
რათა შემდგომად სიკუდილისა მისისა არა იყოს მათ შორის
1-16 სტრ., 76v
ბრძოლა და ჴდომაჳ:მაშინ გამოვიდა თევდოსი საბერძნეთით მოვიდა სამცხეს და დადგა

მარგის და უჴმობდა მესხთა აზნაურთა იკრებდა ლაშქართა და
ლამოდა მკლავითა აღებასა მამულსა თუისსა: ხ~ დემეტრე მეფემან
წარავლინა ლაშქარი თუისი და დაესხნეს უგრძნულად და გააქც
იეს თევდოსი და წარვიდა ქართლს და მიმართა ადარნასეს
ძელელს მთავარსა და შეიყუანეს იგი ძამის ციხესა და მუნით
გამოღმართ ეძიებდა საქმესა თუისსაჱ მაშინ დემეტრე მეფემან
მიგზავნა ლაშქარი თუისი და მოადგეს ციხესა ძამისასა და ჰბრძ
ოდეს სამთუე ოდენ და ციხით გამოღმართ ევნებოდათ ფრიად.
და ვ~ა მისჭირდა ციხოვანთა ითხოვეს ზავი და ფიცი და სიმტკიცე
რათა განუტევონ თევდოსი და წარვიდეს მშვიდობით. და მათ
მიინდვეს იგი და გამოზავნეს მშვიდობით და წარვიდა [....]
წინაშე დავით კურატპალატისა და დაყო მუნ წელიწადი ერთი:ხ~ ესე დავით კურატპალატი იგი არს რომლისა სიკუდილი ზემ
ორე აღგვიწერია ორას ოცდა ერთ ქორონიქონზე რომელი
1-16 სტრ., 77r
იყო ძე ადარნასე კურატპალატისა ძისა სუმბატ მეფე კურატპ
ალატისა რომელი იყო ბაგრატოანი: და შემდგომად წელიწ
დისა ერთისა წარმოვიდა ესე თევდოსი ტაოთ და მოვიდა
კახეთად:- მაშინ მოუგზავნა მოციქული დემეტრე მეფემან კვი
რიკე ქორეპისკოპოზსა და ჰრქუა ესრეთ რ~ რაიდგან გამოვიდა
ძმა ჩემი საბერძნეთით არა დაილევის ჩუენ შორის ბრძო
ლაჳ სიტყუითა კაცთათა. და აწ შუა მდგომლობითა შენითა
მომანდევ ძმა ჩემი და ვიყუნეთ ორნივე სწორად უფალ მამუ
ლისა ჩუენისა ვ~ა ვიყუენით უწინარეს მე და ლეონ და აღიღე ჩემ
გან სიმტკიცე და შუა მდგომელნი და შენგან დიდად დავიმადლო
საქმე ესე: ხ~ ვითარ ცნა კვირიკე ქორეპისკოპოზმან საქმე ესე
და სიტყუაჳ მეფისა დემეტრესი მაშინ მოიყუანა თევდოსი და
აწვია მინდობაჳ მისი და ეტყოდა მე ვიყო მეძიებელი სისხლისა
შენისა და თევდოსი მიანდო ძმასა თუისსა და გაგზავნა:მაშინ წარიყუანეს თევდოსი ფიცითა და სიმტკიცითა დიდითა
რომლითა ეფუცნეს წინაშე სუეტსა ცხოველსა კათალიკოზი მღ
1-16 სტრ., 77v
რდელთ მოძღვარნი და ყოველნი დიდებულნი. და ვითარ მო
ვიდა თევდოსი ძმისა თუისისა წინაშე და დაყუნა დღენი მცირ
ენი: და შემდგომად მცირედისა ხანისა დაემტერა თევდო
სის ძმაჳ მისი დემეტრე და დაივიწყა შუა მდგომლობაჳ ღ~თისა
და შემართა ფიცთა გატეხასა და შეიპყრა თევდოსი და დასწ
უნა თუალნი. და ვითარ იხილეს ესე მყოფთა მამულისა მისი
სათა ძიება ყუეს ძმისა მათისა რომელსა ერქუა ჩალა მეფე
ა~დ ვერ შეუძლეს ამისი ქმნა რ~ დემეტრე მეფე იყო მჴნე
და ახოვანი. და რაჟამს აღესრულა დემეტრე მეფე იხილეს
ყოველთა მკვიდრთა რომელ არღარა დარჩა მკვიდრი აფხაზ

ეთისა და ქართლისა და გამოიყუანეს თევდოსი და დასუეს მეფედ:მოვიდეს კახნი და მოადგეს უფლის ციხესა: და იყო მათ ჟა
მთა ერისთავი ქართლისა იოვანე მარუშის ძე კაცი ძლი
ერი და ერ მრავალი. ამან წარავლინა მოციქული წინაშე
დავით კურატპალატისა ტაოს და აწვიეს რათა გამოილაშქროს
ძალითა მისითა და აღიღოს ქართლი ანუ დაიმჭიროს თუით და
1-16 სტრ., 78r
ანუ უბოძოს ბაგრატს ძესა გურგენ მეფეთ მეფისასა ას
ულის წულსა გიორგი აფხაზთ მეფისასა რომელსა ეყოდა
დედულად აფხაზეთი და ქართლი: ესე იოანე მარუშის ძე ეძ
იებდა მეფედ ბაგრატს:- და ვ~ა მოისმინა დავით კურატპალ
ატმან სიტყუა იოანე მარუშის ძისაჳ წარმოემართა ძალითა
თუისითა და მოვიდა ქართლად. და რაჟამს ცნეს მოსვლა მისი
კახთა წარვიდეს ვ~ა მეოტნი და დაუტევეს ქართლი: მოვიდა
დავით კურატპალატი ჩამოდგა ქვაჴურელთა მოეგება წინა ქა
რთლისა ერისთავი იოანე მარუშის ძე აღიღო მისგან უფლის
ციხე და მიუბოძა ბაგრატს და მამასა მისსა გურგენ მეფ
ეთ მეფესა. ამისთუის ეწოდა გურგენს მეფეთ მეფე რ~უწინ
არეს მისსა ძე მისი ბაგრატ მეფე იქმნა აფხაზეთს:ხ~ ამას დავით კურატპალატსა არა ესუა შვილი და ესე ბა
გრატ ძე გურგენ მეფეთ მეფისა რომელი ეყოდა მამის ძმის
წულის წულად გაეზარდა შვილად თუისად: და განდიდნა ესე დავით
კურატპალატი უმეტეს ყოველთა მეფეთა ტაოსათა რ~ იყო
1-16 სტრ., 78v
პირველად ღ~თის მოყუარე გლახაკთ მოწყალე დავრდომილთ შე
მბრალე მდაბალი მშვიდი და ძვირ უჴსენებელი. ეკლესიათა მაშ
ენებელი ტკბილი უხვი კაცთ მოყუარე და ფიჩვოსანთ მოყუარე
ყოველთა თუის კეთილის მყოფელი და სავსე ყოვლითა კეთილითა:
ამან აღაშენა მონასტერი და საყდარი ღ~თისა წმიდისა ეკ
ლესია ხახულისაჱ და ვითარ შეიქცა მუნითგან გარე დაუტევა
ბაგრატ უფლის ციხესა და მის თანა გამგებლად დაუტევა მამა
მისი გურგენ მეფე მეფე რ~ იყო მას ჟამსა ბაგრატ ჯერეთ
ჰასაკსა თუისსა ზედა უსრულ: ხ~ ამას გურგენს ამისთუის ეწო
და მეფეთ მეფე რ~ ვიდრე მის გამეფებამდე ესე ძე მისი ბაგრ
ატ მეფე იქმნა აფხაზეთს და მისთუის ეწოდა მეფეთ მეფე გურგენს:ხ~ ჩუენ პირველივე სიტყუა მოვიხსენოთ. მაშინ ამან დიდმან დავით
კურატპალატმან შემოკრიბნა ყოველნი ქართველნი აზნაურნი
და უბრძანა ესე არს მკუიდრი ტაოსა ქართლისა და აფხაზეთისა
შვილი და გაზრდილი ჩემი და მე ვარ მოურავი მისი და თანა
შემწე ამას დაემორჩილენით ყოველნი. და დაყუნა დღენი მცი
1-16 სტრ., 79r
რედნი დავით კურატ პალატმან და წარვიდა მამულსა თუისსა ტაოს:-

მეორმეოც და ათერთმეტე მეფე ბაგრატ ძე გურგენ მეფეთ
მეფისა ბაგრატოანი:ხ~ ვითარ დაჯდა მეფედ ბაგრატ და წარჴდა ამას შინა ჟამნი რაო
დენნიმე კ~დ იწყეს მედგრობით ზაკულება ვ~ა არს ჩუეულება ქარ
თლისა აზნაურთა. შეეუბნეს ნაქურდეველთა და საბოტარელთა და
მოიყუანნეს ლაშქარნი კახეთით და გასცეს უფლის ციხე და შეიპყ
რეს გურგენ და ძე მისი ბაგრატ და დედოფალი გურანდუხტ და
წარიყუანეს კახეთად: ხ~ რაჟამს სცნა ესე დავით კურატპალატმან
დაუმძიმდა ფრიად და გამოილაშქრა ყოვლითა ძალითა მისითა
მოვიდა თრიალეთს შთასვლად კახეთად. და რაჟამს სცნეს კახთა
მოუგზავნეს მოციქული და მოუპყრეს პირი ზავისა განუტევნეს
გურგენ და ბაგრატ და დედოფალი გურანდუხტ და შეუქციეს ქარ
თლი და უფლის ციხე ხ~ წირქუალის ციხე და გრუი თუით დაიჭირეს:მას ჟამსა შინა ეპყრა ქართლი და უფლის ციხე გურანდუხტ დედო
ფალსა ესე გურანდუხტ დედოფალი ასული იყო გიორგი აფხაზთა
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მეფისა და დედა ბაგრატისი: და ვითარ გარდაჴდა ამას შინა წელიწ
ადი სამი და მეფობდა აფხაზეთს თევდოსი მწუხარე განირყუნა ქუ
ეყანა იგი და შეიცვალა ყოველი წესი მისი და განგება პირველთა
მეფეთა განწესებული. და იყუნეს ყოველნი წარჩინებულნი მის ქუე
ყანისანი მწუხარებასა შინა დიდსა:მაშინ ამანვე იოანე მარუშის ძემან ინება რათა მოიყუანოს ბაგრატ
მეფედ აფხაზეთისა და მის თანა ყოველთა დიდებულთა ერისთ
ავთა და აზნაურთა აფხაზეთისა და ქართლისათა გამოითხოვეს ბაგ
რატ მეფედ დავით კურატპალატისაგან. ხ~ მან დიდისა იძულებითა
ძნელად აღუსრულა სათხოელი მათი და ვ~ა პირველად ვსთქუ
უშვილო იყო დავით კურატპალატი და ბაგრატ გაეზარდა შვილად
მპყრობლად ორისავე კერძისა ტაოს. გარნა რაჟამს უმკვიდრო
ქმნილ იყო ქუეყანა აფხაზეთისა მოსცა მათ სიმტკიცითა და მძევლითა
შთაიყუანეს იგი აფხაზეთს დალოცეს მეფედ და დაემორჩილნეს ყო
ველნი ბრძანებასა მისსა რ~ განსრულებულ იყო ჰასაკითა:და ვითარ გარდაჴდა ამას შინა წელიწადი ორი იწყო გაგებად და საუ
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რავად და განმართებად ყოველსა საქმესა მსგავსად პაპისა მისისა დიდ
ისა გიორგი მეფისა. გინა თუ უმეტეს ადრე ვთქუა რ~ ყოვლითურთ
მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელისა თუისისა დიდისა მეფის
დავით კურატპალატისასა და იხილვებოდა მის თანა ყოველი საქმე
კეთილისა: გამოგზავნა თევდოსი მეფე დედის ძმაჳ მისი ტაოს
წინაშე დავით კურატპალატისა რ~ ესე საქმე გამონახა უმჯო
ბესადა რათა ყოველთა კაცთა დიდთა და მცირეთა სასოებაჳ
კეთილი გინა თუ შიში უწესოებისათუის მისა მიმართ ოდენ აქუნდეს:შემდგომად ამისსა გარდამოვიდა ქართლს მეფე ბაგრატ რათა განა

გნეს საქმენი დაშლილნი ქართლისანი მოვიდა და დადგა თიღ
ვას. ხ~ მას ჟამთა აზნაურთა ქართლისათა რომელთამე არა ენე
ბა გარდამოსვლა მისი რ~ თუითეულად გააგებდეს საქმეთა ქარ
თლისათა. დაღაცა თუ იყუნეს მორჩილებასა შინა გურანდუხტ
დედოფლისასა იწინამძღვრეს ქავთარ ტბელი მოეგებნეს ბრძო
ლად და დაუდგეს თავსა ზედა მოღრისისასა: იხილა რაჳ ბაგ
რატ აფხაზთა მეფემან აღუზახნა სპათა თუისთა მივიდეს და შეებნეს
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იოტნეს ქართველნი რომელნიმე დაჴოცეს რომელნიმე შეიპყრნეს
და სხვანი კუალად მეოტნი გარდაიხუეწნეს და დაიფანჩნეს: მოვიდა
უფლის ციხეს აღიღო ციხე დედისაგან თუისისა დაყუნა დღენი
მცირედნი განაგნა საქმენი ქართლისანი წარიყუანა დედა თუისი და
წარვიდა ქუეყანად აფხაზეთად: და ვითარ ჴელოვანმან მენავეთ მო
ძღვარმან გააგო ყოველი საქმე აფხაზეთისა რ~ მცირედ ამხილის
ყოველთა ვინ უკუე პოის ურჩი და მისსა ადგილსა განადიდის
ერთგული და მისანდობელი თუისი:და შემდგომად ამისსა გარდახდეს რაჳოდენნიმე წელიწადი იყო
კლდეკართა ერისთავი რატი და ჰქონდა ციხე ატენისა და ქარ
თლისაგან მტკუარსა სამხრით კერძო ყოველივე თრიალეთი
მანგლის ჴევისა და სკვირეთი და არა მორჩილობდა ბაგრატს: მაშინ
შეიკრიბა ბაგრატ მეფემან სპაჳ თუისი და გარდამოვიდა ქართ
ლად ენება მოდგომა და შერევა რატი ერისთავთ ერისთავისა:
მაშინ უკუე აუწყეს დავით კურატპალატსა და უთხრეს ესრეთ
სახედ არა სადა წარვალს სხვაგან თვინიერ განმზადებულ არს
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სიკუდილად შენდა და შეკაზმულ იყო გურგენ მამაჳ ბაგრატ
ისი მისლვად შვილისა თუისისა თანა: ხ~ დავით კურატპალატი
წარმოემართა მსწრაფლ და მოუწოდა ლაშქარსა თუისსა და უჴ
მო ყოველთა მეფეთა სომხითისათა. ხ~ მაშინ ჯერეთ ცოცხალ
იყო პაპი ბაგრატ მეფისა ბაგრატ რეგუნი რომლისა სიკუდილი
ზემორ აღვსწერეთ იგიცა მოვიდა დავით კურატპალატთან
რ~ ეშინოდა ძისა თუისისა გურგენისაგან წაღებასა მეფობისასა.
მოვიდეს და დადგეს დლივს სპითა დიდითა რომელთა არა
იყო რიცხვი და გაგზავნა ლაშქარი გურგენს ზედა მიეგებნეს
წინა გურგენს და შეიბნეს გარდათხრილთა თავსა შავშეთისასა
გააქციეს გურგენ და შთაიხუეწა მეოტი და შევიდა ციხესა წეფთისასა:მას ჟამსა მოსრულ იყო ბაგრატ მეფე თრიალეთს და დადგა
კარუშეთს გაგზავნა მოციქული განიცადა ლაშქარი და იხილა
რ~ ძალითა არა ეგებოდა წინა აღდგომა დავით კურატპალა
ტისა. მაშინ დაუტევნა სპანი თუისნი ადგილსა ზედა და თუით
მარტო მივიდა წინაშე მისსა ითხოვა შენდობაჳ და აუწყა ვ~დ
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სხვისა არა რისათუის მოვედ გარნა არა მორჩილებისათუის რა
ტისა. ხ~ მან უბრძანა ესრეთ მითხრეს რომელ სიკუდილად
ჩემდა გამო სრულ იყავ გარნა აწ ვსცან დასტური რომელ
უბრალო ხარ ა~დ მითავისუფლებიხარ რატის ზედა დაიმო
რჩილე ვითაცა სახედ გწადიან:მაშინ წარმოვიდა სიხარულითა სავსე და წარვიდა მას ჟამსა აფ
ხაზეთადვე რათა ვერ უგრძნას რატიმ და უგრძნულად მივი
დეს ოდეს არა ჰგონებდეს. ვითარ მოიწია ჟამი ზამთრისა
მოვიდა ყოვლითა ძალითა თუისითა მეფე ბაგრატ და მოა
დგა კლდეკართა: იხილა რაჳ ესე რატიმ გამოვიდა გარე და
გამოიტანა შვილი მისი ლიპარიტ თანა შევედრა ბაგრატ
მეფესა და მისცა ციხე თუისი მეფესა ბაგრატს და თუით დაჯ
და მამულსა თვისსა არგუეთს:- ხ~ ამას ჟამსა შინა გარდ
აცვალებულ იყო დავით დიდი კურატპალატი ვ~ა ვთქუთ
ზემორ. და ვითარ მოკუდა ესე დავით არაჳ დაშთა ძე და აოჴ
რდა იმიერ ტაო: და გამოვიდა ბასილი ბერძენთა მეფე და
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მისცნეს მას ციხენი აზნაურთა ამა დავითისთა და დაიპყრა
ბასილი მეფემან მამული დავით კურატპალატისა: და მივიდეს
მის წინაშე ბაგრატ აფხაზთა მეფე და მამაჳ მისი გურგენ და
მოსცა მათ ბასილი მეფემან პატივად გურგენს მაგისტროს
ობაჳ და ბაგრატს კურატპალატობაჳ რათამცა ვითა მტერ
ყუნა ერთმანერთისა მიმართ მამა ძენი ესე და ამით ღონითა
იძმაცვა. ხ~ გურგენ ჭეშმარიტი და წრფელი იყო და ვერაჳ
აღძრა გული მისი ზაკვითა ამით მიზეზითა და ვერ უძლო
ვერას ღონის ძიებითაჱ და შემდგომად ამისსა რაოდენთამე
წელთა გარდაიცვალა ესე გურგენ მეფეთ მეფე მამაჳ ამის
ბაგრატ მეფისა და ძე ბაგრატ მეფე რეგუნისა ქ~კსა ს~კჲ:და შემდგომად ვითარ წარჴდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე და
ვითარ ვთქუ პირველვე მოიწყუნა და განაგნა ყოველნი საქმენი
აფხაზეთისანი. ურჩნი თუისნი შეცვალნა დიდებისაგან და ადგილთა
მათთა დაადგინნა ერთგულნი და მოსწრაფედ მორჩილნი ბრ
ძანებათა მისთა და წარემატა ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა.
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ყოვლითა განგებითა და განიმრავლა ლაშქარი თუისი უმეტეს
ყოვლისა ჟამისაჱ გამოილაშქრა ყოვლითა სპითა თუისითა და გარ
დამოვიდა ქართლს წარგზავნა მოციქული კახეთს ითხოვა ციხენი
ქართლისანი რომელნი მათ ჰქონდეს: მას ჟამსა იყო კახეთის ქორე
პისკოპოზი დავით ხ~ მან არა ინება მოცემა ციხეთა ა~დ მიუმც
ნო ესრეთ უკეთუ ეძიებ ციხეთა იყოს ჩუენ შორის დამჯერებელ
მკლავი და ჰომი ხ~ მე წინა მოგეგებო კსანსა ზედა. ვ~ა ესმა რაჳ ესე
ბაგრატ მეფესა აფხაზთა და ქართველთასა განუწყრა ფრიად რ~

კურატპალატი იყო მას ჟამსა დლივს და განაგებდა საქმეთა ტაოსა
და ქართლისათა რომელ მაშინ თვითვე ეპყრა ტაო მიცვალებასა ზედა
მამისა მათისა გურგენ მეფეთ მეფისასა:მაშინ წარგზავნა მეფემან ბაგრატ კაცი მოსწრაფედ და აწვია სპ
ათა აფხაზეთისა და ქართლისათა და თუით წარემართა ზემოთა ლაშ
ქრითა გაიარა თრიალეთი გავლო ჴიდი მცხეთისა და მოერთნეს
თანა აფხაზნი და ქართველნი. დადგა თიანთეს დაიწყო შემუსრვად
კახეთისა და ვერ წინა აღუდგა დავით რ~ იყო ძალი ბაგრატ მეფისა
1-16 სტრ., 83r
ურიცხვი. და იწყო ბრძოლა ციხეთა რ~ მას ჟამსა აღიღო ქუეყანაჳ
ჲრეთისა და განაჩინა მთავრად აბულალ და წარმოვიდა შინა: და ამ
ათვე ჟამთა რაჟამს წარმოვიდა ბაგრატ აფხაზთა მეფე კ~დ მიიქ
ცეს კაცნი ჲრეთისანი და მიერთნეს დავითს აღიღო დავით ჲრეთი
და შემდგომად მცირედისა ჟამისა მიიცვალა დავით:კ~დ გამოვიდა ყოვლითა სპითა თუისითა ბაგრატ მეფე და აღიღო ჲრეთი
მეორედ დაიჭირა დინარ დედოფალი თუისად იწყო ძებნად კახეთ
ისა და ძალითა მისითა მიუწდომელითა წარიხუნა ორსა წელიწადსა
შინა ყოველნი ციხენი კახეთისანი. შეაწყუდია კვირიკე ბოჭორმას და
დაუყენნა ციხესა გარეშემო მცველნი წლითი წლამდის და წა
რიღო ბოჭორმაცა და დაიპყრა სრულიად ჲრეთი და კახეთი
წარმოიყუანა კვირიკე და დაიმჭირა თუისსა კარსა ზედა:- მას ჟამსა
გადიდნა ამირა ფადლონ განძისა იწყო კირთებად ჲრეთისა და კახ
ეთისა ერისთავთა ჟამითი ჟამად მეკობრობით და პარვით რბევად
და ტყუენვად ადგილითი ადგილად: ხოლო იხილა რაჳ ესე დიდმან
მეფემან ბაგრატ კადნიერებაჳ მისი აღივსო შურითა და დიდად
1-16 სტრ., 83v
შეუძნდა კადნიერებაჳ მისი განემზადა ყოვლითა სპითა თუისითა
წარსვლად განძას და წარგზავნა მოციქული წინაშე გაგიკ შაჰ
ნშა სომეხთ მეფისა წინაშე რათა იძიოს შური ფადლონისაგან. ხ~
მან განიხარა სიხარულითა დიდითა და მოსწრაფედ მოუწოდა
ყოველთა სპათა თუისთა წარმოემართა და მოვიდა წინაშე ბაგრატ
აფხაზთა მეფისა შეკრბეს ორნივე ზორაკერტს. და მიმართეს ფად
ლონს დიდად განლაღებულსა მოძულესა ქრისტიანეთასა რო
მელი იგი ყოვლითურთ ეძიებდა წარწყმედასა ყოველთა ჯვარის
მსახურთასა: და ვითარ იხილა ძალი მათი უძლეველი შეუშინდა
წარვიდა და მიმართა სიმაგრეთა შესვლად:მაშინ ამან დიდმან [...] და ყოვლითურთ ძლევა შემოსილმან
მეფემან ბაგრატ წარმოსტყუენა ქუეყანა რანისა მოადგა ქალა
ქსა შანქორსა დაუდგნა ფილაკავანი და მცირედთა დღეთა დაჰლეწ
ნეს ზღუდენი შანქორისანი და ხვალისა დღე ეგულებოდა შემუ
სრვად ქალაქისა მის. მას ღამესა მოუვლინა მოციქული ფად
ლონმან ითხოვა შენდობაჳ აღუთქუა დღეთა შინა სიცოცხლისა

1-16 სტრ., 84r
თუისისათა მსახურება გაუკუეთა ხარაჯა და დაუწერა თავის თავით
ლაშქრობაჳ ყოველთა მტერთა მისთა ზედა: მაშინ შემოკრიბნა
ყოველნი დიდებულნი მისნი წინაშე მისსა და უბრძანა მათ რათა
დაიმჭირონ ქალაქი იგი ძალითა მათითა. ხ~ მათ იხილეს და გან
იცადეს რომელ ვერვის ძალ ედვა ამისთუის მოახსენეს და აუწყეს
და უფროსღა ამისთუის რომელ სხვათა ყოველთა სალაშქროთა
საქმეთაგან უცალო იქმნებოდეს: კ~დ უბრძანა და განიზრახა დაზა
ვებაჳ ფადლონისი და მათ ყოველთა სიბრძნითა მათითა გამ
ოარჩიეს და უმჯობესად აწვიეს ზავი. უბრძანა და გაგზავნა მოც
იქული და მისგან აუწყა ზავი დასტური:მაშინ ფადლონ განიხარა სიხარულითა დიდითა აღუსრულა
ყოველი იგი სიტყუით აღთქმული საქმით. უძღვნა ძღვენი
დიდად მიუწდომელი აღავსნა ყოველნი დიდებულნი ნიჭითა
მიუწდომელითა და წარმოვიდა მეფე ბაგრატ შინა გამარჯვებ
ულიჱ ხ~ შემდგომად ამისსა ამან დიდმან მეფემან ბაგრატ
აღაშენა საყდარი ბედიისა და შექმნა საეპისკოპოზოდ. მოცვალა
1-14 სტრ., 84v
მუნ გუდაყუისა საეპისკოპოზო და შეწირნა სოფელნი მრავ
ალნი ყოველთა ჴევთა და ადგილთა და განასრულა ყოვლითა
განგებითა და შეამკო ყოვლითა სამკაულითა აკურთხა და დას
უა ეპისკოპოზი მუნ შინა: ხ~ უკეთუ ვისმე ენებოს განცდად
და გულის ხმის ყოფად სიმაღლისათუის და დიდებისა მეფობისა მის
ისა. პირველად განიცადოს სამკაული ბედიის ეკლესიისა
და მისგან გულის ხმა ყოს და ცნას რომელ არავინ ყოფილარს
სხუაჳ მეფე მსგავსი მისსა ქუეყანასა ქართლისა და აფხაზეთისასაჱ
ხ~ ამანვე მეფემან ბაგრატ აკურთხა ეკლესია ქუთათისა გან
გებითა დიდითა და მიუწდომელითა. რ~ შემოკრიბნა მახლ
ობელნი ყოველნი ჴელმწიფენი და კათალიკოზნი მღრდელთ
მოძღვარნი და ყოველთა მონასტერთა წინამძღვარნი და ყო
ველნი დიდებულნი ზემონი და ქუემონი მამულისა და სამე
ფოსა მისისა მყოფნი. და სხვათა ყოველთა საჴელმწიფოთანი:1-2 სტრ., 85r
ხ~ ამის მეფისა ზე იყო დიდი მამა ეფთვიმი ქართველი მთარ
გმნელი წიგნთა ჩუენ ქართველთანი. ქრისტეს აქათ [.~..]:1-16 სტრ., 86v
და ჩუენ პირველსავე ამბავსა აღვიდეთ და ვიწყოთ ამბავი მის დიდ
ისა ბაგრატ მეფისა: ხ~ ამან ბაგრატ მეფემ~ნ კურატპალატმან
დაიპყრა ყოველი კავკასია თუით მპყრობელობითა ჯიქეთითგან ვი
დრე გურგენამდე. და ადარბადაგანი და შარვანი მოხარკე ყო სო
მხითისა ჴელმწიფებით მეფე სპარსთა მეგობარ და ერთგულ ყო
სიბრძნითა და ძლიერებითა თუისითა უფროს სახლეულთა

თუისთასა: და ბერძენთ მეფესაცა შიში აქუნდა ამისი ყოვლადვე
რ~ წარემატა ყოველთავე ჴელმწიფეთა ყოვლითა განგებითა. ამი
სად მოაჯედ და შემპოვნედ შეიქმნეს ყოველნი ჴელმწიფენი მა
ხლობელნი და მოთაულნი და მამულისა და სამეფოსა მისისანი
მოლაშქრედ ვ~ა თუისნი დიდებულნი და მისანდობელნი. დაუმორ
ჩილნა ღ~თნ ყოველნი მტერნი და წინა აღმდგომნი მისნი
და მომადლა დღეთა მისთა მშვიდობაჳ და დიდი დაწყნარებაჳ
ქუეყანისა მისისაჱ და უკეთუ ვინმე ინებოს თითოეულად წარ
მოთქმად და იწყოს ყოველთა განგებულებათა მისთა მოუძლ
ურდეს ძალი მისი რომელთაგან მცირედი წარმოვთქუი
1-16 სტრ., 87r
ჟამთა სიგრძისაგან არა დავიწყებისათუის: და ვთქუ ესეცა რომელ
შემდგომად დიდისა მის მეფისა ვახტანგ გორგასლისა არაჳ
ვინ გამოჩენილარს სხვაჳ მსგავსი მისი დიდებითა და ძალითა
და ყოვლითა გონებითა: ეკლესიათა მაშენებელი იყო დავრ
დომილთა და გლახაკთ მოწყალე და სამართლისა მართლიად
მოქმედი ყოველთა კაცთათუის და ქურივთა და ობოლთ შემწყნარებელი:ხ~ ესეცა წარმოვთქუათ ჩუენ რ~ რაოდენნი ბაგრატოანნი მეფ
ედ და კურატპალატად ზემორ აღგვიწერია რომელნიმე მეფ
ობდეს ქართლსა და რომელნიმე სამცხე ტაოსა შინა ვიდრე
ამა ბაგრატის გამეფებამდე. და ოდეს მეფე იქმნა ესე ბაგრატ
რომელნიმე გარდაცვალებულ იყუნეს და რომელნიმე ამის ჟამ
ში გარდაიცვალნეს და არღარა ვინ იყო ამის ჟამში სხვა ბაგ
რატოანი თვინიერ სუმბატისა და ძმისა მისისა გურგენისა რომე
ლნი მეფობდეს კლარჯეთს. ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი რო
მელთა სიკუდილნი ზემორე აღვსწერეთ სუმბატის სიკუდილი
ორას ოც და ათერთმეტს ქორონიკონზე. და ძმისა მისისა გურ
1-16 სტრ., 87v
გენისა სიკუდილი ორას ოც და ათორმეტს ქორონიკონზე:ხ~ ესრეთ იყო გარდაცვალება მათი რ~ მაშინ ოდესმე ამან ბაგ
რატ მეფე კურატპალატმან მოიყუანნა ესე ორნი ძმანი კლა
რჯთა ჴელმწიფენი სუმბატ და გურგენ ძენი ბაგრატ არტან
უჯელისანი დარბაზობად მის წინაშე ციხესა შინა ფანასკერტი
სასა. და მუნ შინა შეიპყრნა იგინი და აღიხუნა ციხენი და ქალ
აქნი მათნი რ~ იგინი პატიმარ ყუნა ციხესა შინა თმოგვისასა
და მუნ ციხესა შინა გარდაიცვალნეს სუმბატ და გურგენ: ხ~ შვი
ლნი ამათნი წარვიდეს კოსტანტი პოლედ ძე გურგენისი დე
მეტრე და ძე სუმბატისი ბაგრატ ბასილი მეფისა წინაშე. და მა
თნივე შვილნი კლარჯთა მეფეთანი რომელ დაშთეს ამას ქუე
ყანასა მოისრნეს ყოველნი სიკუდილითა პატიმრობასა შინა:ამისა შემდგომად ბაგრატ მეფემან მოვლო ყოველი სამეფო თუისი
აფხაზეთი ჲრეთი და კახეთი მოვიდა და დაიზამთრა ჴევთა ტაო

სათა. და მორაიწია ზაფხული მოვიდა მასვე ციხესა ფანასკე
რტისასა წელსა მესამესა და მუნ შინა გარდაიცვალა ესე ბაგრატ
1-16 სტრ., 88r
მეფე თუესა მაისსა ზ~ დღესა პარასკევსა ქ~კსა ს~ლდ: და წარ
მოიღო გუამი მისი ზვიადმან ერისთავთ ერისთავმან და დამ
არხა ბედიას: და მეფე იქმნა ძე მისი გიორგი: ი~ჲ: წლისა:მეორმეოც და ათორმეტე მეფე გიორგი ძე ბაგრატ აფხაზთა
და ქართველთ მეფისა ბაგრატოანი:ხ~ დაჯდა რა ესე გიორგი მეფედ ეუფლა ყოველსა სამეფოსა და მა
მულსა თუისსა ჟამსა ოდენ სიყრმისასა და სიჭაბუკისა მისისასა რ~
იყო რაჟამს მეფე იქმნა წლისა ათვრამეტისა ოდენ: მას ჟამსა
განდგა ამას ქუეყანასა ჲრეთ კახეთისანი და ღადრობითა
აზნაურთათა შეპყრობილ იქმნნეს ერისთავნი მათ ქუეყანად
და კუალადვე ეუფლნეს მათნი უფალნი რომელთა პირველ
აქუნდა იგიჱ ხ~ მეშვიდესა წელსა მეფობისა მისისასა გამოვიდა
ბასილი მეფე ბერძენთაჳ ამა გიორგი მეფესა ზედა ყოვლითა
სპითა საბერძნეთითა უცხო თესლითა ურიცხვითა. ხ~ გიორგი
მეფე განვიდა სპითა დიდითა წინა აღდგომად მისსა და დაიბა
ნაკეს ორთავე ქუეყანასა ბასიანისასა მრავალ დღე და არაჳ
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მივიდეს ბრძოლად ერთმანერთსა ზედა. ა~დ მოჰრიდა გიორგი
მეფემ და მოვიდა და დაწუა ქალაქი ოლთისი გამოუდგა კუალსა და
მოუდგა უკანა მეფე ბერძენთა და შეკრბეს რაჳ უკანა მავალნი
გიორგისნი და წინა მავალნი ბასილის ლაშქარნი იქმნა ბრძ
ოლაჳ დიდი სოფელსა მას რომელსა ეწოდების შირიმთა. და
მრავლად მოისრნეს ორ კერძოვე და მოკლნეს მუნ დიდ
ნი ერისთავნი გიორგისნი რატი ძე ლიპარიტისი და ხურსი:და ვ~ა მოესმა ჴმაჳ ომისა გიორგი მეფესა აღბორგნეს განვიდეს
და მივიდეს ადგილსა მას სადა იყუნეს ბრძოლად და მოვიდა
მუნ ბასილიცა მეფე სპითა დიდითა და შეკრბეს იგინი იმი
ერ და ამიერ. და იქმნა მუნ ბრძოლა დიდი და მოისრნეს მუნ
ბერძენნი დიდნი და ფრიადნი და წარმოიღეს გიორგისთა ავ
არი და ეზომ განდიდნა ბრძოლა იგი რომელ სივლტოლა
ეგულვებოდა ბასილი მეფესა გარნა გიორგისნივე სულ მოკლე
იქმნეს რ~ მორიდეს და წარმოვიდეს: ხ~ ბასილი მეფე წარმოუ
დგა უკანა და მოვიდა არტანს და დაწუა იგი და რომელი პოვა
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ტყუე ყო ყოველნივე:- ხ~ გიორგი მეფე წარვიდა ნიგალით კერძო
სამცხედ და მიუდგა მას უკანა ბასილი ჯავახეთით კერძო და
მოაოჴრა ყოველივე. და გარდავიდა გიორგი თრიალეთად და მოად
გა ბასილიცა თრიალეთადვე და რაჳ ეახლნეს ერთმანერთსა კ~დ
განძლიერდა გიორგი ლაშქრითა რ~ მოიყუანნა წანარნი და შაქნი:

ხ~ იხილა რაჳ ესე ბასილი მეფემან შეიქცა თრიალეთით და უკ
მოვლო ჯავახეთი და არტანი დღეთა შინა ზამთრისათა და კ~დ
უბოროტეს ადრე მოაოჴრა და წარვიდა და დაიზამთრა ქუე
ყანასა ხალადსა მახლობელად ქალაქსა ტრაპიზონთასა. და ვიდო
დეს მათ შორის მოციქულნი ზავისა და სიყუარულისათუის:ხ~ იქმნა მას ჟამსა შინა განდგომილებაჳ დიდი საბერძნეთს რამეთუ შეი
ერთნეს ბასილის სპასპეტი და წარვიზი ძე ფოკას განდგომილისა
და მეფე იქმნა ქსიფენ და მიიდგინეს მათ ყოველი აღმოსავლეთის
კერძი ქუეყანაჳ. ხ~ ღ~თნ ბასილის დიდად შეშინებულსავე პატ
ივსცა რ~ განუდგა ქსიფენს წარვიზი და ყოველნივე ერნი მისად
მიმდგომელნი და მოკლეს ქსიფენ. ხ~ წარვიზს მიეგო ცრუებაჳ
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ქსიფენისა რამეთუ შეიტყუეს ციხესა და ლასანოსთა სისხლისათუის ფოკას
ძისა შეიპყრეს და მოგვარეს ბასილი მეფესა და მან ექსორია
ყო კუნძულსა რასამე. და მისთანათა მრავალთა მოჰკუეთა თავი
მახვილითა რომელთა თანა იყო ფერიზ ძე ჯოჯიკისა ნათესავი
ტაოელი და სხუანი იყუნეს ბერძენნი:და კ~დ შემოიქცა ბასილი მეფე და მოვიდა ბასიანსა და ითხო
ვდა ქუეყანათა და ციხეთა და აღუთქმიდა ზავსა და მშვიდობასა.
სცნა რაჳ ესე გიორგი მეფემან წარავლინა ზვიადი ერისთავი
სპითა მისითა და უბრძანა რათა ზავისა მიპყრობითა მცირედ
ხან დამჭირვად ადგილსა. და თუით წარუდგა უკანა სპითა
ძლიერითა და განიზრახვიდა ესრეთ უკეთუ ინებოს ზავი ბასილი
მეფემან იქმნას ესრეთ და უკეთუ ინებოს ომი განვემზადნეთ
მისთუის: ხ~ რომელთა არაჳ უნდა ყოფად მშვიდობისა იწყეს გან
მზადებად ბრძოლისა რამეთუ არა უნდოდათ მშვიდობაჳ ა~დ აზრახეს
მეფესა ბრძოლაჳ და იწუიეს იგი ბასილის ზედა რომელი იგი
ზავად და მშვიდობად ჰგონებდეს მისულასა მათსა და მოელოდა:
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ხ~ გიორგისთა იწყეს ბრძოლად და აოტეს ზოგი ბასილის ლაშქრი
სა. მაშინ უბრძანა ბასილი მეფემან დამოკიდება წუერსა ჰორ
ოლისასა წერილი მათი რომელი მისად დაეწერნეს გიორგი მე
ფესა სიმტკიცისა და ზავისანი: და ესრეთ ბასილი მეფემან ჰორო
ლისა წუერითა ამართნა იგი და მიუპყრა ღ~თსა და ჰრქუა იხილე
მეუფეო წერილი ესე მათი საქმე რომელ აწ იქმნა. და კ~დ მოი
ღო ბასილი მეფემან ძელი ცხოვრებისა მანდილითა წმინდითა
და დასცა იგი ქუეყანასა ზედა და თქუა ესრეთ ვ~დ უკეთუ მიმ
ცე მე ჴელთა მტერთასა არღარაჳ თაყუანის გცე შენ უკუ
ნისამდე. და ვითარ ესე ყო და თქუა მყის მასვე ჟამსა იძლივნ
ეს და მეოტ იქმნეს სპანი გიორგისნი რომელნი იგი პირველ
მივიდეს და მოისრნეს ურიცხვნი პირითა მახვილისათა და რო
მელნიმე ტყუე იქმნნეს რ~ თუით მეფე გიორგი და უძლიერესი ლა

შქარი მისი არღარაჳ მისრულ იყუნეს ჯერეთ ყოვლადვე: და იგ
ინიცა მოიკლნეს მას დღესა შინა რომელთაცა მშვიდობისა ყო
ფაჳ არა ენებათ. და წარიღეს ბერძენთა ავარი დიდ ძალი და
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განძი სამეფო ყოველი სრულიად რაოდენი აქუნდათ:და წარმოიძრა მცირედ ბასილი მეფე და მოუდგა უკანა მეფესა
გიორგის და კ~დ იწყო ზავი და მშვიდობაჳ პირველისა ებრვე რ~
შიში აქუნდა დიდი ბერძენთა განდგომისა. და ყუეს მშვიდობაჳ
და დაიზავნეს და მისცა გიორგი მეფემან მძევლად ძე თუისი
ბაგრატ წლისა სამისა და ციხენი რომელნიმე პირველ გაეც
ნეს აზნაურთა დაულოცნა და მისცნა სხუანიცა ციხენი პირველ
მიცემულნი და უკანის ვითარ ათოთხმეტნი. და ქუეყანაჳ რომელი
ჰქონდა დავით კურატპალატსა ტაოს ბასიანს ჯავახეთს და შა
ვშეთს: ხ~ რომელნიმე ამათ ქუეყანათაგან ეკლესიანი სოფელნი
და ადგილნი დაულოცნა გიორგი მეფესა და ესრეთ წარვიდა და წა
რიყუანა ბაგრატ უფლის წული მძევლად ძე გიორგი მეფისა.
და აღუთქუა ფიცითა აღთქმაჳ ესრეთ ვ~დ წელსა მესამესა გამოგ
იგზავნო ძე შენი. და იყო სამ წელ ქალაქსა სამეფოსა კოსტანტი
პოლეს და წელსა მესამესა გამოგზავნა ვ~ა აღუთქუა:ხ~ რაჟამს მოიწივნეს მამულსა და სამეფოსა თუისსა მოჰყუა თანა
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კატაბანი აღმოსავლისა ვიდრე საზღვართადმდე მამულისა თუისისა.
ხ~ შერაიქცა კატაბანი იგი მოემთხვივნეს მას მანდატურნი და
მოართვეს კატაბანსა წიგნი კოსტანტინე მეფისა რომელსა წერილ
იყო ესრეთ სახედ. ვ~დ განგებითა ღ~თისათა მიიცვალა სანატრ
ელი ბასილი მეფე ძმა ჩემი და ნაცვლად მისსა ვიქმენ მეფედ
ყოველსა საბერძნეთსა. აწ უკუე სადაცა მიწევნულ იყოს განსაგებ
ელსა ჩემსა ბაგრატ ძე გიორგი აფხაზთა მეფისა გარევე აქც
იე იგი სწრაფით და წინავე ჩუენსა მოგზავნე:ხ~ მან ვ~ა აღმოიკითხა ბრძანებაჳ მეფისა მსწრაფლ მოიქცა იგი
და დევნა უყო ბაგრატს გარნა ვერ უძლო უკმოქცევა ბაგრ
ატისა. რ~ თუისსა მამულსა შემოსრულ იყო და მიჰგებებოდა
სიმრავლე ერისა დიდებულნი ერისთავნი და აზნაურნი ტაო
ელნი მესხნი და ქართველნი რომელთა არაჳ იყო რიცხვი სიმ
რავლისა მათისა. რომლისა ბრძოლად ვერაჳ ეძლო კატაბანსა
მას ა~დ გარე უკუნ იქცა და წარვიდაჱ ეჰა დიდი საკუირველი
მოწყალება ღ~თისა ვითარ მყის განერა მართალი ჴელთაგან
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მათთა რომელთა ენება ზაკვით შექცევაჳ მისი. და თუ ვისმე
გენებოს განცდად ესე ვითარითა შეწევნითა ღ~თისა მიერითა
იხილეთ და განიცადენით ურიცხუნი ჴელის აპყრობანი ამის
დიდისა ბაგრატისი რომელი არა ვის ზედა მოწევნულ იყო სხ

ვასა მეფესა ზედა. რომლისათუის ჟამსა და ჟამსა გაუწყოს წინა
მდებარემან სიტყუამან:ხ~ ვითარ უკუე მოიწია წინაშე მამისა თუისისა გიორგი მეფისა
სახლად მათდა ქუთათის იხილეს მშობელთა მისთა შვილი
მათი მსგავსი განუცდელისა და მიუთხრობელისა სიკეთისა მის
ისათუის რომლისა შეუძლებელ არს კაცთაგან მითხრობაჳ. იხილ
ეს რაჳ განიხარეს სიხარულითა მიუთხრობელითა შეწირეს
მადლობაჳ ღ~თისა მიმართ: იყო მას ჟამსა ქ~კნი ს~მე:და შემდგომად ამისსა გარდაჴდეს რაჳ წელიწადი ორი გარდა
იცვალა მეფე გიორგი სავსე ყოვლითა სიკეთითა ჟამსა
ოდენ სიყმისასა რომელი არავინ გამოჩინებულ იყო მსგავ
სი მისი მამათა შორის მისთა. ახოვნებითა ჭაბუკობითა და
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სიქველითა ტანითა და სახითა ცნობითა და ყოვლითურთ
სრული განგებითა საჴელმწიფოთა: მაშინ იყო ქკონი ს~მზ:
თვესა აგვისტოსა: ი~ვ: ქუეყანასა თრიალეთისასა ადგილსა
რომელსა ეწოდების მყინვარნი გინა იწრონი: და დაუტ
ევა გლოვა და მწუხარებაჳ ყოველთა მკუიდრთა მამულისა და
სამეფოსა მისისათა. რ~ იგლოვდეს ყოველნი ქართველნი
სიკეთისა და სიჭაბუკისა და ახოვნებისა მისისათუის: წარიღეს
და დამარხეს საყდარსა ქუთათისსა: ხ~ ამას გიორგი მეფესა ეს
ხნეს შვილნი ოთხნი ძენი ბაგრატ და დემეტრე და ას
ულნი გურანდუხტ და კატაჳ მეხუთე შვილი მათი მართა
მიცვალებულ იყო: შემდგომად მიცვალებისა დიდისა მის
მეფისა მასვე ჟამსა მეფე იქმნა ბაგრატ ყოველსა მამულსა და
სამეფოსა მისსა ზედა ზემოსა და ქუემოსა წლისა ცხრისა ყრმაჳ:მეორმეოც და ათსამეტე მეფე ბაგრატ ძე გიორგი მეფისა ბაგრატოანი:ხ~ რაჟამს დაჯდა მეფედ ბაგრატ მასვე ჟამსა განუდგეს აზნ
აურნი ტაოელნი ვაჩე კარიჭის ძე ბანელი ეპისკოპოსი იოანე
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და ამათ თანა უმრავლესნი აზნაურნი ტაოელნი რომელნიმე
ციხოვანნი და რომელნიმე უციხონი და წარვიდეს საბერძნეთ წინ
აშე კოსტანტინე მეფისა: ხ~ კოსტანტინე მეფემან მოქცევასა
ოდენ წელიწდისასა გამოგზავნა პარკიმანოზი თუისი მიუწდომ
ლითა ლაშქრითა თუისი[სა]თა და განძითა ურიცხვითა ყოვლად
უძლიერესად ბასილი მეფისაცა. მოვიდა და ჩამოდგა და ააოჴრ
ნა იგივე ქუეყანანი რომელი ბასილი მეფესა მოეოჴრნეს მო
ვიდა თრიალეთს ციხესა ქუეშე კლდეკართასა:მას ჟამსა ჰქონდა ციხე იგი ლიპარიტს ერისთავთ ერისთავსა
ძესა ლიპარიტისასა შემოკრიბნა სხვანიცა აზნაურნი დაუდ
გეს განძათა და შეებნეს ციხეთა ქუეშე. და რაჟამს იხილა პარკი
მანოზმან რომელ ვერას ავნებდა შეიქცა გარე: მასვე ჟამსა

წარვიდა ჩანჩუხი ფალელი საბერძნეთს მისცა ციხე გარყლ
ობისა და მიერთო ბერძენთა. და არჯევან ჰოლოლის ძემან გა
ნსცა ბერძენთადვე ციხე წეფთისა: ხ~ რაჟამს იხილა საბა
მტბევარმან ეპისკოპოზმან რომელ შავშეთს არღარაჳ იყო სხვაჳ
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ღონე ააგო ციხე თავსა ზედა ტბეთისასა დაიჭირა ქუეყანაჳ
შავშეთისა და ქმნა დიდი ერთგულობაჳ ბაგრატ აფხაზთა
მეფისათუის: ხ~ მოავლინა მუნ პარკინოზმან იოანე ბანელი
და ვალანგ ხალტულარი ლაშქრითა დიდითა და თანა მოს
ცა მას ზე გურგენ კლარჯისა დემეტრე რეცა შესატყუე
ვნელად ქუეყანისა მკვიდრთა რომელი ესე იქმნა ესრეთ.
რ~ მიიქცეს ერნი მსოფლიონი უგუნურ უსუსურნი ცნო
ბითა და გონებითა და გამოადგინეს ლაშქარი სუეტსა მას
ტბეთისასა რომელი აღეგო საბა მტბევარ ეპისკოპოზსა ცი
ხედ. და ჰბრძოდეს ძლიერად მრავალ ღონედ და ღ~თნ გან
აძლიერნა მყოფნი იგი სუეტსა მას შინა მადლითა და მე
ოხებითა წმიდათა მოციქულთათა და ლოცვითა წმიდათა
ამათ მღრდელთ მოძღვართათა. და ვ~ა ერთგულნი და ჭეშ
მარიტნი მარტვილნი თავთა თუისთა განსწირვიდეს სიკუდილად [..]
ეგრეთვე იგინიცა ჴორციელთა უფალთა თუისთათუის თავთა
თუისთა სიკუდილად განსწირვიდეს და სისხლთა დასთხევდეს სიტ
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ყუისაებრ მოციქულთასა. და ყოველნივე ეტყოდეს ურთიერთსა
ციხესა მას შინა მყოფნი რომელთა თანა ერთო ეზრა ანჩეელი
ვ~დ ნუმცა შეგვიტყუებენ ჩუენ ლიქნანი ესე და საფასენი მსწ
რაფლ წარმავალნი. ა~დ მოვიგოთ მადლი ერთგულობისა
და გუირგუინი ახოვნებისა რ~ მბრძოლნი იგი გარე მოდგომილნი
მათდა ჰლიქნიდეს აღთქმითა და ქადებითა კეთილთა და საფ
ასეთათა. რომელ მას ჟამსა ჰქონდა ციხე არტანუჯისა იოვა
ნეს ერისთავსა აბუსერსა:ხ~ ესე ვითარად რაჳ ღელვად აღტეხილად იგუემებოდა აღმ
ოსავლეთი კულადცა პატივსცა ღ~თნ ბაგრატს აფხაზთა და
ქართველთა მეფესა. მაშინ ეწია მსწრაფლ სენი სასიკუდინე
კოსტანტინე მეფესა მსგავსად ივლიანეს უსჯულოსა უწყალ
ოებისათუის ბაგრატ მეფისა და მოოჴრებისათუის მამულისა მისისა.
და მოსწრაფედ მოუწერა პარკიმანოზს რათა მსწრაფლ შეი
ქცეს იგი ლაშქრითურთ და მივიდეს კოსტანტი პოლედ: ხ~
იგი წარემართა მსწრაფლ ესმა რაჳ სიტყუა ესე და ვიდრე მივი
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დოდა მიიცვალა კოსტანტინე მეფე. და რაჟამს მიიცვლებოდა
დასუა სხუა მეფედ სახელით რომანოზ და შერთო ცოლად ასული თუისი ზოია:და ამისსა შემდგომად წელსა მესამესა სანატრელმან დედოფალ

მან მარიამ დედამან ბაგრატ მეფისამან რომელი ნაშობი იყო
დიდთა მეფეთა არშაკუნიანთა შეიმოსა სიმჴნე და ახოვნებაჳ და
წარვიდა კოსტანტი პოლედ წინაშე რომანოზ კეისრისა. ძიებად მშვიდ
ობისა და ერთობისათუის და კ~დ ძიებად პატივისა კურატპალატო
ბისასა ძისა თუისისათუის ვ~ა არს ჩუეულობაჳ და წესი სახლისა მათისა
და მოყუანებისათუის ძის ცოლისა: და ვ~ა მიიწია დედოფალი
მარიამ წინაშე ბერძენთა მეფისა აღუსრულა ყოველი სათხოვე
ლი სიხარულით მისცნა ფიცნი და სიმტკიცენი ერთობისა და
სიყუარულისათუის. და დაუწერა ოქრო ბეჭედნი მოსცა პატივი
კურატპალატობისა და მოსცა ცოლად ბაგრატისთუის ელენე დე
დოფალი: ხ~ მორაიწია დედოფალი მარიამ მამულსა ძისა
თუისისასა ქუეყანასა ტაოსა მოართვა პატივი აღუსრულა ქორ
წილი ძესა თუისსა ბაგრატ მეფესა და უკურთხეს მუნ გუირგუინი
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და გარდაიხადეს ქორწილი შუებითა და სიხარულითა მიუწდ
ომელითა: ხ~ გარდაჴდეს რაჳ ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე
მიიცვალა დედოფალი ელენე ქუთათის ყოფნასა შინა. და
შეირთო მეფემან ბაგრატ სხვა ცოლი ასული ოვსთა მეფისა დაჳ
დურღულელისი სახელით ბორენა:და ვთქუათ ესეცა რ~ სხუაცა ძე დარჩა გიორგი მეფესა ანაკო
ფიასა შინა ოვსთა მეფეთა ასულსა მეორესა ცოლსა თანა
და აზნაურთაგან იყო მათ შუა მიდამო საუბარი: და ყრმა
მცირე იყო სახელით დემეტრე ვერცა გაამეფეს თუმცა
ვის გულსა ედვა და ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფემან და
დედამან მისმან და არცა თავადთა ამის სამეფოსათა. და ვე
რღარა დაიდგნა და წარვიდა სამეფოსა მისგან და მიმართა
ბერძენთა მეფესა და წარუტანა თანა ანაკოფია და მიერით
გან წარუჴდა ანაკოფია მოაქაჟამამდე აფხაზთა მეფესა:და შემდგომად ამისსა მოირჭუნა და ეუფლა ზემოსა და ქუემოსა
თავისა [...] მამულსა ზედა ესე მეფე ბაგრატჱ ხ~ მას
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ხ~ ჩუენ პირველივე სიტყუა ვიწყოთ და წარმოვთქუათ ამბავი მის
ვე ბაგრატ აფხაზთა მეფისა. და ვითარ განუტევა ამირა ტფი
ლისისა მეფემან ბაგრატ და შეიქნა მტერობაჳ ლიპარიტ
ეთთა და ამირასა შორის შემდგომად მცირედისა ჟამის აზ
რახა ლიპარიტ ბაგრატს წაღება ტფილისისა. და მოადგეს
ტფილისსა მტკუარსა იმიერით ზემოთ და ქუემოთ აფხაზთა
მეფისა ლაშქარნი და წყალსა იმერით ისნით კერძო მოადგი
ნნა ლაშქარნი კახნი და ჲრნი: მას ჟამსა მოკლულ იყო დიდი
კახთა მეფე კვირიკე ოვსისა ვისმე მონისაგან რ~ წყობათა შინა
ოვსთა მეფე ურდურე მოეკლა კვირიკე მეფესა. და მის გამო
მესისხლობით მოკლა კვირიკე მეფე ნადირობასა შინა ფი

დარზის გორთან მონამან ვინმე ოვსმან:მას ჟამსა იყო მეფე კახეთს გაგიკ ძე დავით სომეხთ მეფისა სამ
შვილდარისა და ზოლაკერტელისა და დისწული კვირიკესი და ჰბ
რძოდეს ორწელ ტფილისს. და მას ჟამსა იყო ამირად ჯაფარ
ძე ალისა და ესრე შეაჭირვეს ტფილელთა რომელ ლიტრა
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ვირის ჴორცი ხუთასს დრამად იყიდდეს და ვერღარაჳ დაუდგმ
იდეს შიმშილთა და ბრძოლათა ძლიერთა: ხ~ ამის ქალაქისა ბრ
ძოლასა შინა წარტყუენეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარმან ციხენი ორ
ბეთი და ფარცხისი: მაშინ განიზრახეს ტფილელთა მოცემა ტფი
ლისისა და ამირა შეეკაზმა თავისა ლაშქრითა და შემზადა ტივ
ები და ნავები ღამით წასულად განძას ლაშქარსა თანა ფადლო
ნის შვილისსა: და რომელთამე დიდებულთა აფხაზთა მეფისათა
ლიპარიტისაგან ფარულად გააზრახეს მეფესა არაჳ განძება ამირასი
და ფარულად ლიპარიტისზგან დაჰკიდეს ზავი ამირასა გამოაცხა
დეს და დაამკვიდრეს ამირა ტფილისსავე ზედა:მაშინ ბაგრატ მეფემან იბირნა კახნი აშოტ მთავარი მარილ
ელი სიძე კვირიკე მეფისა და ხახულა გურთაჯვარის ციხითა და
მოეყარა მეფე ბაგრატ ტფილისსა და დაემტერა კახთა და მი
ერითგან შეიქმნა ლიპარიტ ქუეგამხედვარად თავისა პატრონისაგან:
და გაილაშქრა მეფემან კახეთს შეება და შეუჴდა მთასა ზედა
მიქელ გაბრიელთასა და წყობათა შინა შეიპყრეს სტეფანოზ
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ვარჯანის ძე პანკისისა ერისთავი და ვაჩე ძე გურგენ ბერისა
ხორნაბუჯის ერისთავი დაჯე დისწული გოდერძისა შტორისა
და მაჭელისა ერისთავი: და გარდადგა თიანეთს და დაუწუვა დარ
ბაზი ბოდოჯისა სახლი სახელოვანი დიდისა კვირიკე მეფისა აგ
ებული და ესე ერისთავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა
და ვერღარა ჩავიდეს კახეთს და შემოიქცა რ~ ლიპარიტ იწყო
საურავთა გუერდ ქცეულთა:და შემდგომად მცირედისა ჟამისა გამოიყუანა ლიპარიტ დემეტრე
ძმა ბაგრატ მეფისა სამეფოდ ბერძენთა მეფისა ლაშქრითა და მიე
რთნეს სხვანიცა ვინმე დიდებულნი აზნაურნი მოვლეს ზემო ქუე
ყანა და ჩამოვიდეს ქართლს არე არე მოწუვეს ქართლი მოა
დგეს ატენსა. და ჰყუეს ლიპარიტს კახნი და ბერძენნი და ვე
რა წარიღეს ატენი რ~ ციხეთა უფალნი კაცნი მტკიცე იყუნეს
ერთგულობასა ზედა ბაგრატისასა თვინიერ ფარსმან თმოგუელისა
და ბეშქენ ჯაყელისა თუხარის ერისთუისა. და განვიდა მეფე ჯავ
ახეთს და იწყეს ახალქალაქისა ზღუდეთა შენებად რ~ მას ჟამსა
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უზღუდო იყო და არე ზამთრისაცა მოწევნულ იყო. და ბერძენთა
ენება შეღმართ წასულა და დაეზავა ლიპარატ აფხაზთა მეფესა უბ

ოძა ქართლისა ერისთაობა და წარვიდეს ბერძენნი საბერძნეთად და
წარიტანეს თანა დემეტრე ძმაჳ ბაგრატ მეფისა:და კ~დ განძლიერდა მეფე ბაგრატ მოირჭუნა თავის მამულსა ზედა
და დააგდო სუემან ბაგრატისამან ჟამი მოერთო ვესტი ცხრითა
ციხითა ანისისათა თვინიერ ამბერდისათა და მოსცეს ანელთა ანისი
ბაგრატ მეფის დედასა. რ~ მამულად ეყუოდეს სომეხნი სენაქერემ სომ
ეხთა მეფის ასული იყო მარიამ დედოფალი ბაგრატ მეფის დედაჳ:
ხ~ იყო ჟამი გაზაფხულისა ბაგრატ აფხაზეთს იყო მოადგა ანაკო
ფიასა და მისწურა წასაღებლად. მაშინ მოვიდეს ტფილელნი ბერნი
რ~ მის ჟამისა პირველ მომკუდარ იყო ტფილელი ამირა ჯაფარ
უქადეს ქალაქი და უჴმეს სასწრაფოდ. ხ~ მეფემან ბაგრატ დააგდო
ქუაბულელ ჭაჭას ძე ოთაღო აფხაზეთისა ლაშქრითა და მოაყენა
ანაკოფიას გარე და თვით ამოიარა და მოვიდა ქუთათის და მოაყ
ენნა ქუთათისსა სამოქალაქო[..] ლაშქარი და გურიელნი აზნაურნი
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და ლომსიანნი მოაყენა ხოფათის და დაუდგეს ფილაკავანი და ჰბ
რძოდეს. და მუნით ამოიარა მეფე ბაგრატ და მოვიდა ქართ
ლს და კ~დ მოვიდეს სხვანი მჴმობელნი ბერნი ტფილელნი და
წარემართა ტფილისს და მოეგებნეს ქალაქისა ბერნი დარბაზის
ყმანი ცხენოსანნი დიღმისა ველსა და ყოველი ერი ქუეითი დაკა
ზმული დედათა და მამათა სიმრავლე იყო მოედანს. და იყო ჴმობა
ბუკთა და დუმბულთა ორკერძოვე საშინელი რომლისა ჴმითა
იძვროდა ქუეყანაჳ და იყო სიხარული ორკერძოვე განსაკვირვებელი
შეიყუანეს და მოავლეს ქალაქი ასხმიდეს დრამასა და დრაჰკანსა:და მოართვეს კლიტენი ქალაქისნი და შეიყუანეს საამირაოსა დარბაზსა
და დაჯდა მეფე ბაგრატ საურავად აღიხუნა კოშკნი კართანი
თავის კაცითა და აღიღო ციხე ქალაქისა დარიჯელელი და ორ
ნივე კოშკნი წყალყინისანი და თაბორი და დაადგინნა შიგან ერი
სთავნი თუისნი: ხ~ ისნელთა ჩააგდეს ჴიდი და არაჳ მოსცნეს ის
ნი დაუდგნეს ფილაკავანნი და ჰბრძოდეს ისნსა და ესროდეს ისარ
თა: და ისნისა ველსა მოვიდეს კახთა მეფე გაგიკ და ერისთავთ
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ერისთავი გოდერძი და ყოველნი დიდებულნი კახეთისანი დარბაზ
ობად ბაგრატ მეფისა წინაშე და მშვიდობისა ძებნად: მაშინ განვ
იდა მეფე ბაგრატ ველსა ისნისასა მოიყუანნა კახნი და ითა
ყუანნა და მისცა მშვიდობაჳ და განუტევნა:და იყო სიხარული და საურავი დღითი დღე შემატებისა. და ვითარ
გარდაჴდეს ამას შინა დღენი ზაფხულისანი და კ~დ იწყო ლიპ
არიტ მითვე ფიცხელთა საურავთა და გამოიტყუვნა ანისით
დედოფლისაგან. აბუსერი ერისთავი არტანუჯისა და ხიხათა და
ციხის ჯურისა და აწყუერის ციხის პატრონი და იოანე ერისთავი
ივანე დადიანი და გვარამ გოდერძის ძე ბეჭის ციხის პატრონი

და შეიპყრნა იგინი ანისის კარსა. და მეფემან ბაგრატ დააგდო
ტფილისი და გავიდა ჯავახეთსჱ ამისა შემდგომად გამოიყუანნა
მაწყუერელმან მესხნი განძითა ბაგრატისთუის შუელად და მეფე
დგა ხრტილასა. ხ~ ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი და მოადგა ფოკათა
გამოექცა მაწყუერელი ბაგრატს მეფესა და შეეზრახა ლიპარიტს.
ცნა ესე მეფემან ბაგრატ ზამთრისა ბუქთა საშინელთა გარდაიარა
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შავშეთი და ჩავიდა ქართლს: და ლიპარიტ გამოიყუანა ახლად
საბერძნეთით დემეტრე ძმაჳ ბაგრატ მეფისა რ~ ბერძენთა მეფ
ისა განძი და ლაშქარი შემწე იყო და განხეთქნა ამის სამეფოსა
კაცნი რომელნიმე წარუდგინნა დემეტრეს და რომელნიმე დარჩეს
ბაგრატის ერთგულობასა შინა: და ძე ლიპარიტისი ივანე მძე
ვლად დარჩა ბაგრატის ჴელთა შინა და ითხოვა იგი ბაგრატ
ისაგან და ნაცულად მისსა გაუშვა აბუსერი მშვიდობით თავის
ციხითა: და იყუნეს თანა მდგომნი ლიპარიტისა კახნი ძალი
თა მათითა და დავით სომეხთა მეფე ძალითა მისითა და გან
ძლიერდებოდეს იგინი ძალითა მათითა ამას კერძოსა ქართ
ლისასა და იყო მიდამო საურავი ჴელოვნად:მაშინ მოერთნეს მეფესა ბაგრატს ვარანგნი სამი ათასი კაცი
და დააყენნა ბაშს და გარდამოიტანა მეფემან თანა შვიდასი კაცი
და მოვიდა შიდათ ლაშქრითა და ამით ვარანგითა მესხნი ვერ
ღარა მოილოდინეს. მოვიდეს და შეიბნეს თავსა სასირეთისა
ჭალისასა გაიქცა შიდა ლაშქარი და ომსა მასვე შინა კულა შეი
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ანი ლიპარიტ და შევედრა ძე მისი ივანე მეფესა და დარჩა არგ
უეთის მამული ივანეს ეფიცა ლიპარიტ მეფესა შეუცოდებლობ
ისათუის გაუშვეს და წარვიდა მეფე სამეფოსა თუისსა:შემდგომად მცირედისა ჟამისა გაიპარა ივანე და წარვიდა საბერძნეთს
და დაყუნა წელნი რაჳოდენნიმე და ნიანია მოკუდა ანისს ბერ
ძენთა ყმობასა შინა: და ივანეს უურვა თავის მამამან ბაგრატ მე
ფისა თანა და თვით ბაგრატცა გამოიზიდნა და გამოიყუანა ამას
სამეფოსა და უბოძა მამული არგუეთისა და ქართლისა და ჰმონ
ებდა ერთგულობით და იყო თავადთა თანა ამის სამეფოსათა და სპა
სალარ სიკეთითა მისითა: ხ~ ლიპარიტ მიიცვალა საბერძნეთს
სამეფოსა ქალაქსა კოსტანტინე პოლეს და წარმოიღეს დიდითა
დიდებითა ერთგულთა და გაზრდილთა მისთა მოიტანეს და დამა
რხეს კაცხს სამარხოსა მამათა მათთასა: და მოირჭუნა ბაგრატ
და განძლიერდა უფროს ყოველთა მეფეთა ამის სამეფოსათა და ამან წარუხუნა ყოვ
ელნი ციხენი ჲრეთისა და კახეთისანი თვინიერ კუეტარისა და ნახჭევანისა:და შემდგომად ამისსა იქმნეს დიდნი საქმენი და აღძრვანი დიდთა მეფ
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ეთანი რ~ გამოვიდა სულტანი არფასარან მეფე სპარსთა დასხმის

გუარად უგრძნეულოდ მოვიდეს და შემუსრეს კანგარი და თრიალეთი.
და დღესა ერთსა მარბიელმან მისმან მიუწია ყუელის ყურსა გარ
დავიდა შავშეთს კლარჯეთს ტაოს ვიდრე ფანასკერტამდე და მას
ვე დღესა ჩამოუწია თორს და ღვივის ჴევს და თვით დადგა თრიალ
ეთს სამ დღე: ხ~ მას ჟამსა მომავალი იყო მეფე ტაოთ და თანა
ჰყუანდეს დედაჳ და დაჳ და ძე მისი გიორგი დადგრომილ იყუნეს ხეკ
რებულთა და აყრისა მისისა ჟამათ მოუჴდა ლაშქარი სულტნისა
წამოვიდეს და წამოუდგეს ქედსა ზედა. ხ~ იგინი ჩამოესწრნეს ქარ
თლს წავიდეს ჯავახეთს და მოადგეს ახალქალაქსა რ~ მესხნი აზნაუ
რნი და ზემოსა კერძისანი ძლიერად დგეს ახალ ქალაქს და ბრ
ძოდეს სამ დღე რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ
იყო ახალქალაქი და ვერღა დაუდგმიდეს ბრძოლათა ძლიერთა:ამისთუის აღიჭურნეს მყოფნი ქალაქისანი და განახუნეს კარნი ქალა
ქისანი და შეიბნეს ძლიერად მოსრეს პირითა მახვილისათა და შე
ვიდეს თურქნი ქალაქად და ტყუე ყუეს ურიცხვი ერი ქრისტია
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ნეთა აღიღეს განძი და ტყუე ძლიერი შეიღება წყალი ახალ
ქალაქისა სისხლითა. და მოუვლინა ახალქალაქით მოციქული
სულტანმან მეფესა ბაგრატს და დაჰკიდა მზახობა სთხოვა დისწ
ული ცოლად და მიიქცა სულტანი ანისად შემუსრა და წა
რუღო ანისი ბერძენთა. მოსრნა და ტყუე ყუნა ურიცხუნი სულნი და
წარვიდა ქუეყანად თუისად სპარსეთადვე და ანისი მისცა მან
უჩას ძესა აბულასვარისასა:ხ~ დისწული ბაგრატ მეფისა რომელსა ითხოვდა სულტანი იყო
ძმის წული სომეხთა მეფისა კვირიკესი სთხოვა მეფემან ბაგრ
ატ და არაჳ მოსცა სომეხთა მეფემან. მაშინ მიგზავნა ბაგრ
ატ მეფემან მოციქულად დიდ ძალად ერისთავი ვარაზბაკურ
გამრეკელი იბირნა კაცნი სომეხთა მეფისანიცა და სამშვილდეს
შემომავალი სომეხთა მეფე კვირიკე და ძმაჳ მისი სუმბატ შე
იპყრეს ქუეშის ჭალასა. და აცნობეს მეფესა ბაგრატს და წარ
ვიდა ქუაჴურელთად მსწრაფლ და მოგუარნეს პყრობილნი კლ
დეკართა ქუეშე. სთხოვეს სამშვილდე და არაჳ მოსცეს რ~ ერთი
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ძმაჳ მათი ადარნასე შესრულ იყო სამშვილდეს ამისთუის მიასხეს
სამშვილდეს და ამართეს ძელი და გასუეს სომეხთ მეფე კვირიკე
სამ დღე ითხოვეს მშვიდობაჳ და მოსცეს სამშვილდე:მაშინ მოსრულ იყუნეს ორნი ერისთავნი სომეხთა მეფისანი
ლუკიის ერისთავი და კაკვაქარისა აძლევდეს და მოსცემდეს სამ
თა ციხეთა სუმბატ ძმაჳ კვირიკესი ოფრეთსა და კოშკსა და
ვარზაქარსა: ხ~ შეეწყალნეს მეფესა ბაგრატს მისცნა და უთა
ვისუფლნა ყოველნი ციხენი თვინიერ სამშვილდისა და არცა სხ
ვანი ციხეთა უფალნი დიდებულნი მათნი შემოუშვნა ა~დ

სამშვილდე ოდენ იპყრა სახლად თუისად და ეგრეთვე ჰმონებდეს
სომეხნი:- ხ~ ამან დიდმან ბაგრატ მეფემან გაათხოვა ასუ
ლი თუისი მართა და შერთო ბერძენთა მეფესა: და შემდგო
მად ამისსა გაათხოვა დისწული მისი და შერთო სპარსთა მეფ
ესა სულტანსაჱ
და შემდგომად სამისა წლისა გამოვიდა სულტანი შემოვლო რანი
და უგრძნულად შევიდა ჲრეთად და მის ქუეყანისა დიდებულნი
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იყუნეს მორთულ ერთგულობასა ზედა ბაგრატ მეფისასა: და მას
ჟამსა იყო მცირედითა საქონლითა მეფე კახეთისა აღსართან ძე
გაგიკისი და ყოველთა დაყარნეს ციხენი მათნი და ივლტოდეს
კავკასიად: მაშინ იყო გალაშქრებული ბაგრატ მეფე კახეთისა
აღებად და ლაშქარი მისი წინა გაგზანილი იყო ვეჟნის ერის
თავსა თანა წირქუალელსა შემოიქცეს მშვიდობით და უამბეს შე
მოსვლა სულტნისა და დაყრა ციხეთა შემოიქცა სწრაფით და მო
ვიდა ქუეყანად თუისად ქართლად:ხ~ აღსართან მიერთო სულტანსა მიუძღუანა ძღუენი დიდი და
დაუტევა სჯული დაიცვითა წინა აღუთქუა ხარაჯა და მისცნა
ყოველნი ციხენი დაყრილნი სულტანმან მასვე. და რომელნი
ბაგრატ აფხაზთა მეფისა კაცთა დაეყარნეს და რომელნი თუით
აღსართანისთა ყოველნივე მისცნა აღსართანს: და შემდგომად
სამისა კვირისა წარმოემართა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა ზედა. და
მიერთნეს სომეხთა მეფე კვირიკე და ტფილელი ამირა და აღსა
რთან მეფე კახთა და შემოჰყუეს ქართლს თანა. და ჯაჭვითა გაუშვეს
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მარბიელი ცისკრად და სამწუხროდ აღივსო ყოველი ქართლი
თუესა დეკენბერსა ათსა დღესა სამშაბათსა ქ~კსა სპ~ჲ :და იყო
ქართლს პური და ღვინო ფრიადი და დაყო ექუსი კვირა და იწ
ყო ოჴრებად და ჴოცად კაცისა. და გარდავიდა მარბიელი მისი
არგუეთს დაარბიეს და მიუწიეს ვიდრე სუერის ციხემდე და მოი
სრა ურიცხვი სული ქრისტიანეთა და ტყუე იქმნა:და იქმნა საძაგელ ქუეყანაჳ ქართლისა სახილველ კაცთა მოოჴრ
დეს ყოველნი ეკლესიანი სიმრავლითა მძორისათა არაჳ დაედ
გმოდეს ქუეყანასა თუალნი და ცოდვათა ჩუენთა მოსაგებელსა
რისხვასა ღ~თისასა ზეცით ცაჳ წამებდა სისხლისა მწვიმელი
ღრუბელი აღმოსავლით მოეფინა ქართლსა ზედა. და იქმნა
ღამე უკუნი ვ~ა ნათელი დღისაჳ და იყო ხილვაჳ მისი საშინელი
და შესაძრწუნებელი და არე არე სისხლი წვიმული ეხილვა კაც
თა და იქმნა ზამთარი სასტიკი რომელი გარდაეხვეწა და მი
მართა მთათა მოსწყუიდა იგინიცა სიფიცხემან ზამთრისამან: ხ~ ყო
ველსა ქართლსა შინა დადგა ლაშქარი და თვით თავადი სულ
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ტანი დადგა კარბს და მერმე ჩამოდგა შერთულად დააჭირ
ვა სიძნელემან ზამთრისამან და ბუქთა ძლიერთა:მაშინ მიგზავნა მოციქული ივანე ძე ლიპარიტისი მეფემან ბა
გრატ წინაშე სულტნისა ძიებად მშვიდობისათუის. ხ~ სულტანმან
შეაქცია [.....] იგი აფხაზეთად და სთხოვა ბაგრატ მეფესა ხარ
აჯა და უქადა მშვიდობაჳ: ხ~ ზამთრისა სიფიცხლისაგან ვერღარა
მოილოდინა სულტანმა და წარვიდა ქართლით და ჩამავალმან
წარუღო ტფილისი და რუსთავი და მისცა ფადლონს განძისა პა
ტრონსა: ესე არა თუ მეფეთა ჩუენთა მტერობისათუის ოდენ
ამოსწყუიდა ტფილისი და რუსთავი ამას სამეფოსა არცა ამის
თუის ქმნა თუმცა იგი ამირანი ორგულად დგომილ იყუნეს
მისსა კარსა ზედა. ა~დ კეთილისა და მსახურებისა ნაცვლად ბო
როტსა უყოფდიან ყოველსა კაცსა რ~ მინდობილ იყუნეს იგინი
ძალსა უღ~თოებისა მათისასა და იყუნეს იგინი ყოვლით კერძო
მცბიერ. და ამის ქართლისა ოჴრებასა შინა იყო ლაშქრისა
მისისა სიმრავლე ხუთასი ათასი და წარვიდა სულტანი ქუეყანად თუისად:1-16 სტრ., 102v
ხ~ მოიწია რაჳ არე გაზაფხულისა [.....] შეიქმნა სიმდიდრე წყ
ალთა ძლიერი და მტკუარი ვერღარაჳ ეტია ნადინობსა თუი
სსა მოეფინა ველთა და წარიღო მრავალი სული რომელი
დარჩომილ იყო სულტნისაგან: და ამისსა შემდგომად იწყო
ფადლონ ამპარტავანებაჳ და უსჯულოებაჳ და სიახლესა ტფილ
ისისა სადამე გამოყუანებასა ჴელოსანთასა: და ვითარ იქმნა გაზ
აფხული გარდამოვიდა მეფე ბაგრატ ქართლად და ჩადგა დიდ
გორთა რ~ საზაფხულო მეფეთა სადგომი არს ადგილი იგი: ხ~
ფადლონ არად შერაცხა დიდგორთა დგომა მეფისა წარმოემარ
თა ლაშქრითა ოც და ცამეტი ათასითა კაცითა მოვიდა ტფი
ლის და დაიბანაკა ველსა ისნისასა. ხ~ მუნ დაუტევნა კარავნი
და ამოვლო ღამე ყოლ მუხნარისა გზით და დაარბივნა ქართლისა
ნაპირნი: ხ~ ცნა რაჳ ესე ტფილისით გაღმართ მეფემან ბაგ
რატ ქართლისა ვნებაჳ ფადლონისაგან გამოგზავნა ხილვად ივა
ნე ძე ლიპარიტისი და ნიანია ძე ქუაბულისი და მურვან ჯაყელი
ერისთავი ყუელისა და თანა სხვანიცა აზნაურნი მცირედ
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ნი რჩეულითა ოდენ ლაშქრითა მათითა:ხ~ ქართლს ვერღარა ჩამოეწივნეს შექცეულთა გაუსწრეს მუხნა
რს წინა წილკნის გორთა თანა და უკანა კერძსა შეებნეს და
პირველსავე ჴრმლისა მოკიდებასა გააქციეს ფადლონ. და მოადგა
გაქცეული ფადლონის ლაშქარი ტრამალსა ნარეკუავისასა მიჰჴოც
დეს და იპყრობდეს აფხაზთ მეფისა ლაშქარნი და აღმოეგო
ხრამი იგი ცხენითა და კაცითა და ზედა ლაშქარმან მეოტმან
გასულა იწყო შობოს ტყით. და ყოველთა ტყეთა და ძეძვთ

აგან ვითა ჭივჭუისა მართვეთა გამოჰკრებდეს დამალულსა ლა
შქარსა ფადლონისასა ბაგრატ მეფისა ლაშქარნი: და შემოუსწრ
ეს წინა იწროსა ღართისასა და მცირედნი ვინმე გაესწრეს და
სდევნა ლაშქარმან ბაგრატ მეფისამან ვიდრე მთამდე ხერკისა მოს
რეს და ტყუე ყუეს ლაშქარი ფადლონისი და დახოცნეს:ხ~ ფადლონ თხუთმეტისა ოდენ კაცითა წარვლო გზაჳ წილკნისა
და მიეხვია პირსა არაგვისასა და გაჴდა ნარღუევთა გზითა ერწოს
და თქუა თავი თუისი მოციქულად ვ~დ ფადლონის მოციქული
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ვარ და მახარობელად მივალ აღსართანის თანა რ~ აფხაზთა
მეფისა ლაშქარი გავაქციეთ: ხ~ დახუდა კაცი ვინმე მეცნიერი რომ
ელი იცნობდა ფადლონს და ჰრქუა მას ვ~დ არაჳ ხარ შენ მოციქ
ული ა~დ ხარ შენ ამირათა ამირა ფადლონ. ჰრქუა კაცსა მას ფა
დლონ მიიღე ჩემგან ოქრო და ვეცხლი დიდძალი და საკარგავნი
მრავალნი და ნუ შემიწამებ გარდამიყუანე მინდორად და წამამყევ თა
ნა. ჰრქუა კაცმან მან ვერ ვიქმ საქმესა მაგას რ~ მკვიდრი ვარ მე ამ
ის სოფლისა აწ ისმინე და მომყევ თანა და მე მიგიყუანო აღსარ
თანის თანა და მან გაგგზავნოს ქუეყანასა შენსა: ხ~ ნებსით არაჳ
უნდოდა ესე ფადლონს ა~დ ერწოთ ვერღარა შემძლებელ იყო
წარსვლად წარუძღვა კაცი იგი და მიჰგუარა ჟალეთს ისაკს ტო
ლობელის ძესა აზნაურსა მესხსა. ხ~ მან რაჳ ცნა ფადლონის კა
რად მისვლა გაძარცვა ერი ფადლონისა გარდაყარნა ცხენისაგან
და დაიჭირნა ჴელთა და შესუა ჯორსა ზედა ფადლონ და არაჳ
იჴსენა ისაკ მკვიდრობაჳ აფხაზთა მეფისაჳ რომელმცა აფხაზთა
მეფისაგან გაქცეული ფადლონ შეეპყრა და შეეგუარა ბოჭორმას
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ბაგრატ მეფისათუის:- ამან მსწრაფლ წარიყუანა და მიჰგუარა
აღსართანს თელავს. ხ~ აღსართან მსწრაფლ წარიყუანა ხორ
ნაბუჯს ხ~ აფხაზთა მეფისაგან ეშინოდა უკანა ჩამოდგომისა
მიუპყრეს ხორნაბუჯს ფადლონ და მისცეს ხორნაბუჯი წა
რიყუანეს არადეთად და მისცა არადეთი აღსართანსვე:ხ~ ბაგრატ შეშინდა გაშვებასა ფადლონისასა ამისთუის მისცა ბო
ჭორმა და უჯარმა კახთა და წარმოიყუანა ფადლონ გასუეს
ძელსა მიუპყრეს ტფილისს და აიღეს უჭირვე[.]ლად ტფილ
ისი რ~ მუნ შიგა მდგომი კაცი გაამირებასა ლამოდა. და
არაჳ დაიჭირა ბაგრატ მეფემან თავისად ტფილისი ა~დ დმა
ნის დატევებული სითლარაბა ძებნა შემოიყუანა ტფილისად
და მისცა მას ტფილისი: ხ~ თავისად აიხუნა ციხენი რუსთ
ავი ფარცხისი აგარანი გრიგოლ წმიდანი და ქავაზნი და
ორმოც და ოთხი ათასი დრაჰკანი. და მძევალნი ძმის წუ
ლი მისი ძე მანუჩასი და სამთა თავადთა განძისათა:და შემდგომად ამისსა მოგზავნა სულტანმა სარანგი ალხაზი
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და მისითა შუამდგომლობითა და სიტყუითა დაეზავა ბაგრატ
და გაუშვეს ფადლონ და გაგზავნა საჴელმწიფოსა თუისსა
ვე განძას და წარჰყუა სარანგი თანა და მოართუეს გაგიკეთი
და აღიღო ბაგრატ აფხაზთა მეფემან გაგი: შემდგომად ამი
სსა გატეხა ფადლონმა ფიცი და შუა მდგომელობანი დიდისა სუ
ლტანისანი და მოიპარა ქავაზინი: და შემდგომად ამისსა მეფე
აფხაზეთს იყო მოვიდა ფადლონ და მოადგა აგარათა და განსცა
ციხის თავმან აგარანი და დაიპყრა ფადლონ აგარანი:მაშინ მსწრაფლ წარმოემართა მეფე ბაგრატ მოვიდა და მოადგა აგა
რათა და წარიხუნა აგარანი. და გამოიყუანა დურღულელი მე
ფე ოვსთა ორმოც და რვა ათასითა ოვსითა და წარუძღ
ვანა ძე თუისი გიორგი კურატპალატი და მოაოჴრა განძა აღიღო
ტყუე და ნატყუენავი ურიცხვი და გაგზავნა თავის სამეფოდ: და ამისა
შემდგომად აღისურვილა დიდმან ოვსთა მეფემან დურღულ
ელმან დისა და სიძისა მისისა ბაგრატ სევასტოსისთუის დარბაზო
ბაჳ ითხოვა ბაგრატ მეფისაგან: ხ~ ბაგრატ ნება სცა და მხია
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რულად წარმოემართა ოვსთა მეფე ყოვლითა თავადითა ოვ
სეთისათა და ამოვლო გზაჳ აფხაზეთისა და მოვიდა ქუთათის და
ნახა დაჳ მათი დედოფალი დედაჳ გიორგი კურატპალატისა რ~
გიორგი კურატპალატი გებულ იყო უწინა. და მუნით მოიყუანეს
ქართლს რ~ მეფე იდგა ტინის ჴიდს ჭალასა ნადარბაზევს და
მიეგება მეფე წინა დიდითა სიამითა და პატივითა შეკრბეს ერთად
კეზთა ზედა. და იყო სიხარული და ჴმაჳ ბუკთა და დუმბულათა
საშინელი და მიუწდომელი და დაყუეს ერთგან დღე ათორმეტი
და განისუენეს ყოვლითა განსუენებითა და სიხარულითა. და შე
მდგომად ზამთრისა მიზეზითა გაისწრაფეს და მისცა ნიჭი საბო
ძვარი მეფესა და ყოველსა დიდებულსა ოვსეთისასა გაგზავნნა
და წარვიდეს სიხარულითა დიდითა:და შემდგომად ამისსა არონიებდა სულტანი მოციქულთა და უკრე
ბდა ძღუენთა ბაგრატ მეფესა და ამოთა ენითა სთხოვდა ხარა
ჯასა და არაჳ დაიდვა ბაგრატ მეფემან ხარაჯა ა~დ ავლენდა
იგიცა მოციქულთა და უკრებდა იგიცა ძღუენსა და იყო მათ შორის
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სიტყუა საყუარელი:- და შემდგომად მცირედთა წელიწადთა სამშ
ვილდისა ბართა მდგომსა ბაგრატ მეფესა დაეცა სალმობაჳ
მუცლისა და ჩადგა მარაბდათა და გაუძნელდა სალმობაჳ იგი
და ტახტითა წარმოიყუანეს და თანა ჰყუა გიორგი კურატპალა
ტი და ყოველნი დიდებულნი მისნი: ხ~ გიორგი კურატპალატი
გაგებულ იყო წინა და მოიყუანეს ქართლს მეფე და ყოველნი დიდ
ებულნი მისნი მუნ მოვიდეს:-

და მოვიდა დედაჳ მისი მარიამ დედოფალი და ცოლი მისი ბორენა
და ასული მისი მარიამ. და შემდგომად მცირედთა დღეთა
მიუთვალა ძე მათი გიორგი კურატპალატი მეფედ დიდებულთა
ამის სამეფოსათა და ყოველნი შეჰვედრნა მას: და ჰრქუა დედასა
თუისსა დედაო მეწყალვი შენ რ~ ყოველნი შობილნი შენნი წა
რგვიქციენ წინა და ეგრეთღა შენ მოჰკუდები: და შემდგომად
მისსა გარდაიცვალა მეფე ბაგრატ თუესა ნოენბერსა ოც
და ოთხსა ქკ~სა ს~ჟბ:- და ამისვე ბაგრატ მეფის სიკუდილისა
ჟამთა შინა მოიკლა დიდი იგი სულტანი კაცისა ვისგანმე ბე
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რისა თურქისაგან თავისა ლაშქართა ხარგათა შინა. გაევლო ჯეონი შვიდასი ათა
სითა კაცითა გაელაშქრა თურქთა მეფესა ზედა სამარყანდისა სიახლესა ციხესა
მოადგა და მოიკლა მის ციხისა პატრონისა თურქისა მიერ და ვერღარა შე
ესწრა თურქი იგი ციხესა და დაჭრეს უწყალოდ მახვილითა: და ვერღარა
სცნეს ბაგრატ და სულტანმან ერთმანერთისა სიკუდილი:- ხ~ ამის
ბარატ მეფისა ზე არაჳ აფრინდა ყოველსა შინა მამულსა მისსა ერთიცა
ქათამი და დიდითა დიდებითა და პატივითა წარიღეს და დანარხეს ჭყო
ნდიდს: ესე მეფე ბაგრატ წელიწდისა ცხრისა მეფე იქმნა და აღეს
რულა წლისა ორმეოც და ათექუსმეტისა: ესე მეფე ბაგრატ პირველ
იყო კურატპალატი და შემდგომად ნოველიმოსისა მერმე იქმნა სევასტოს:იყო ესე მეფე ბაგრატ კაცი უშუენიერესი ყოველთასა სრული სიბრძ
ნითა ფილასოფოსი ენითა სვიანი და უმდიდრესი ყოველთა მეფეთა აფხაზ
ეთისათა მოწყალე შეცოდებულთათუის უხვი ალაგთა და ალაგთა ზედა გარნა ჟამთა
მისთა ქუეყანასა მისსა დაწყნარებაჳ არა ჰქონდა ეკლესიანი გლახაკნი აზ
ნაურნი ვერ იკითხვებოდეს: და შემდგომად ბაგრატ მეფისა სიკუდილისა
მეფე იქმნა ძე მისი გიორგი კურატპალატი:1-16 სტრ., 106v
მეორმეოც და ათოთხმეტე მეფე გიორგი კურატპალატი ძე
ბაგრატ მეფისა ბაგრატოანი:ხ~ ესე გიორგი მეფე იყო კაცი მოწყალე და გამკითხველი გლახაკთა და დავ
რდომილთა კაცი საშიში და უხვი ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა პურად
უკეთესი ყოველთა კაცთასა ცხენოსან მშვილდოსანი რჩეული. და შემდგომად
მამისა მისისა დაყო ზამთარი ერთი მშვიდობით და ზაფხულისა ნახევარი:
ხ~ ამისსა შემდგომად თავადთა ამის სამეფოსათა ნიანია ქუაბულის ძემან
და ივანე ლიპარიტის ძემან და ვარდან სვანთა ერისთავმან რეცა თუ
იკლეს რაჳმე სიყმითა გიორგი მეფისათა და აუშალეს ქუეყანაჳ. ივანემ მო
ირთნა კახნი და დადგა კსნის პირსა და ნიანიამ წარიღო ქუთათისისა
საჭურჭლე და შედგა ქუთათისა შიგან და ვარდან გაადგინნა სუ
ანნი ავისა მოხარულნი დაარბიეს და ასწყუიტეს საეგრო:- ხ~ გიორგი
მეფემან სძლო მათ სიკეთითა და სიბრძნითა და ძვირ უჴსენებელ იქმნა მათზედა
უბოძა
ივანეს სამშვილდე და ძესა ივანესსა ლიპარიტს მისცა ლოწობანი ნაცვლად

რუსთავისა რომელ მიეცა კახთა. და ნიანიას თმოგვი და სხვანი საქონელნი რჩე
ულნი. ვარდანს უბოძა ასკალანაჳ და უთაღუობაჳ ჯაყელთა ივანეს სიტყუი[.] უბ
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[ოძა] [..........] ერდგული და ორგული დაფარა წყალობითა და დაიწყნ
[........] ეფო თუისი გიორგი მეფემან:- კ~დ გადგა ივანე ლიპარიტის
[......] გიორგი მეფემან ქუთათისით გარდამოვიდა სამცხეს მოირთნა მეს
[.....] [..]ამოიარა და მივიდა სამშვილდის კარს მუნ მოიყუანა კახთა მეფე აღსარ
[....]რ დადგა ივანე ციხეშიგან მირიდა მთათა სომხითისათა და მასვე
[..]ლილობასა შინა წაიხუნა ლოწობანნი ლიპარიტისგან აღსართან. მოეყ
[.]რა მეფე სამშვილდესა გარდადგა ჯავახეთს და მოიყუანა მათ წინა
შე დაიფიცნეს ეკრანთას და დაიმტკიცა ივანე კლდეკართა და სამშვილ
დესა ზედა: კუალადცა გადგა ივანე გამოსტყუა გაგი ციხოვანთა გიო
რგი მეფისათა და მიჰყიდა ფადლონს განძის პატრონსა:და შემდგომად ამისსა მოვიდა სულტანი მელიქშა მტერად ყოველ
ა ქრისტიანეთა. მიაგება ივანემ ძე თუისი ლიპარიტ წინა და
შეაწყნარა სულტანსა და დაყო მის თანა ხანი მცირედი და გამოეპ
არა: და მოვიდა სულტანი და მოადგა სამშვილდეს წარუღო სამშვილდე და
ტყუე იქმნა ივანე თავითა ცოლითა და შვილის შვილითა და ყოველთა აზნაურთა დე
და წულითა და დაიჭირა სამშვილდე სულტანმან და მუნ დგომასა მოარბია ქართლი
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წაიღეს ტყუე და ნატყუენავი ურიცხვი და შეიქცა გარე. დ[...........]
გდო სარანგი თავადად განძას და ბრძოლად ამის ქუეყანისა ყოვლისა [..........]
ათასითა კაცითა: შედგა ფადლონ ციხეთა მაგართა და ვერ დაუდგნა [..........]
ეს და დააპატიმრეს იგიცა:- შემდგომად მცირედისა ხანისა შეკრ[..........]
ნგი ყოვლითა ლაშქრითა მისითა და განძისათა დვინისა და დმანისისა ამირა[..]
თანა დგომითა და მომართა გიორგი მეფესა. შეკრბა გიორგი მეფეთ მეფე ყოვლით[.]
სპითა მისითა და მოიყუანა მათ წინაშე აღსართან კახთა მეფე დაჰმართეს ერ
თმანერთსა განაძლიერა ღ~თნ გიორგი მეფე წარძღვანებითა პატიოსნისა ჯვარი
სათა მიუჴდა ზედა ფარცხის ქუემოთ და იოტა ბანაკი სარანგისი. გააქცია და ასწ
ყუიტა იყო ჟამი მწუხრისა და სიღამემან დაარჩინა ნეშტი სარანგის ლაშქრისა
და შემოიქცა უკლებლად მშვიდობით მეფე გიორგი თავისა სამეფოსა: და შემდგომად
ამისა
მომადლა ღ~თნ მძლავრებისაგან ბერძენთასა წახმულნი ციხენი წაუხუნა ბერძენთა
ანაკოფია თავადი ციხეთა აფხაზეთისათა და მრავალნი ციხენი კლარჯეთისა შავშე
თისა ჯავახეთისა და არტანისა: და შემდგომად ამისსა ესეცა მომადლა ღ~თნ
აღიღო ქალაქი კარისა ციხე ქუეყანა და სიმაგრენი ვანანდისა და კარ
ნიფორას[.]ანი და იოტნა თურქნი მის ქუეყანისაგან:1-16 სტრ., 108r
ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი გიორგის ძისა რომელი იყო სამეოც
და მეათვრამეტი შვილის შვილთაგანი დავით წინასწარმეტყუელისა.
რომელსა უწოდეს შემდგომად დავით აღმაშენებელი: ხ~ ესე დავით
იყო მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა მეფე მეორმეოც და ათხუთმეტე:-

ამისა შემდგომად მოვიდა მალიქშა სულტანი მოადგა სამშვილდესა და წარ
იღო სამშვილდე და ივანე ძე ლიპარიტისა ტყუე ყო და მოაოჴრა სომხ
ითი და წარვიდაჱ ხ~ მასვე წელსა მოვიდა სარანგი ძალითა სულ
ტნისათა ჩამოდგა სამშვილდის ბარს და მივიდეს ლაშქარი გიორგი
მეფისანი და შეიბნეს ფარცხის სძლიეს სპათა გიორგისათა და იოტ
ნეს სპარსნი და რ~ დიდი ძლევა მოსცა ღ~თნ გიორგის მეფესა:
წარვიდა მუნით მეფე გიორგი მამულსა თუისსა ტაოს და მივიდა
ბანს. ხ~ მუნ მოვიდა წინაშე მათსა ზორვარი აღმოსავლისა გრ
იგოლ ბაკურიანის ძე რომელსა ჰქონდეს ოლთისნი და კარნუ ქალაქი
და კარი და დიდად განიხარეს და განისუენეს და მოსცა გიორგი მეფ
ესა კარის ციხე ქალაქი და მისი მიმდგომი ქუეყანა და განიყარნეს.
ხ~ მეფემან გიორგიმ დაუტევნა კარს აზნაურნი შავშნი და წარმოვიდა შინა:1-16 სტრ., 108v
ხ~ განძლიერებასა თურქთასა დაუტევეს ბერძენთა ქუეყანანი მათნი
ციხენი და ქალაქნი რომელ აღმოსავლეთს ჰქონდეს და წარვიდეს
და თურქთა რომელნიცა აიხუნეს მუნ შინა დაემკვიდრნეს: ხ~ ვინად
გან მეზობლობით მოეახლნეს საზღვართა ჩუენთა განმრავლდა შიში
და ჭირი მათი ჩუენ ზედა რ~ იწყეს მიერიდგან რბევად ტყუენვად
და მოოჴრებად წვად სრვად და ტყუეობად ქრისტიანეთა: რ~
მათ ჟამთა გიორგი მეფესა ყუელს გარე მდგომსა დაესხნეს უგრ
ძნ[.]ულ[ო]ად თურქნი დიდნი რომლისა თავადად იყო აჰმად ამირა
ძლიერი და მაგრიად მოისარი რომელსა მას ოდენ ჟამსა აე
ღო კარი. მოვიდეს ესენი შინა გაცემითა ქრისტიანეთათა აოტ
ეს გიორგი მეფე და სპაჳ მისი ურიცხუი: ხ~ საჭურჭლენი დიდ
ნი და სამსახურებელნი სამეფოთა ტაბლათანი ოქროსა და ვეცხ
ლისანი ბაგრატეულნი და სასმურნი სამწდეონნი პატიოსანნი კარა
ვნი სამეფოთა და ყოველთა დიდებულთანი აიხუნეს იავარად და წარ
ვიდეს ხ~ გიორგი მეფე წარვიდა მეოტი აჭარით აფხაზეთად:ხ~ მათ უკუე ლაშქართა ესე ვითარითა ალაფითა სავსეთა მიმავ
1-16 სტრ., 109r
ალთა წინა დაემთხვივნეს ამირანი დიდნი ვინმე იასი და ბუჟღობ
და მათ თანა სიმრავლე ურიცხუი თურქთა საბერძნეთს მიმავალნი.
და ვ~ა იხილეს რაჳ ესენი და ესე ოდენი სიმრავლე ოქროსი და ვე
ცხლისა და სხუათა მრავალთა სიმდიდრისა იარაღთანი რომელი
აქუნდა მათ და სცნესცა მათ მეოტობა გიორგი მეფისაჳ. და ესმაცა
მათგან სიტყუა ესე ვ~დ რად წარხვალთ საბერძნეთს აჰა ქუეყანა
საქართველო უკაცური და სავსე ესე ვითარითა სიმდიდრითა:
და მათ მყის მოაქცივნეს გზანი მათნი და მოეფინნეს პირსა ყოვლ
ისა ქუეყანისასა ვ~ა მკალნი. და დღესა ივანობასა კახის კარნის ფორნი
კლარჯეთი ზღვის პირამდის შავშეთი აჭარა სამცხე ქართლი არგ
უეთი სამოქალაქო და ჭყონდიდი აღივსო თურქითა მოისრა და
ტყუე იქმნა ამათ ქუეყანათა მკვიდრი ყოველი. და მასვე ერთსა

დღესა დაწუეს ქუთათისი და არტანუჯი და უდაბნონი კლარჯე
თისანი და დაყუეს ამათ ქუეყანათა შინა თურქთა ვიდრე მოსვლ
ამდე თოვლისა: მოჭამეს ქუეყანა და მოსწყუიდეს თუ სადამე ვინ
დარჩომილ იყო ტყეთა კლდეთა ქუაბთა და ჴურელთა ქუეყანისათა.
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და ესე იყო პირველი და დიდი თურქობა რ~ ქორონიკონი იჯდა ტ~:
ხ~ თუ ვინმე მთიულეთს ანუ სიმაგრეთა სადაღავინ დაშთა კაცი ზა
მთრისა სიფიცხითა უსახლობითა და შიმშილითა ეგრეთვე მოის
რნეს. და განგრძელდა ესე ვითარი ჭირი ქრისტიანეთა ზედა რ~ არ
ეთა თანა გაზაფხულისასა მოვიდიან თურქნი და მათვე პირვე
ლთა საქმეთაებრ იქმოდიან და ზამთრის წარვიდიან. და არა იყო
მათ ჟამთა შინა თესვა და მკა მოოჴრდა ქუეყანა და ტყედ
გარდაიქცა ნაცულად კაცთა მჴეცნი და ნადირნი ველისანი დაე
მკუიდრნეს მათ შინა. რ~ იყო ჭირი მოუთმენელი ყოველთა ზედა
მკუიდრთა ქართლისათა და შეუსწორებელნი და აღმატებული ოდესმე
ყოფილთა სმენილთა და გარდასრულთა ოჴრებათასა:ხ~ წმიდანი ეკლესიანი შექმნეს სახლად ჰუნეთა მათთა და საკურ
თხეველნი ღ~თისანი ადგილად არა წმიდებისა მათისა. და მღრდ
ელნი რომელნიმე თუით შეწირვასავე შინა საღ~თოსა მსხუერპლის
ასა მუნვე მახვილითა შეწირულ იქმნეს და სისხლნი მათნი
აღრინეს მეუფისა თანა. და რომელნიმე მწარესა ტყუეობასა მიც
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ემულ იქმნეს მოხუცებულნი არა შეწყალებულ იქმნეს ხ~ ქალწ
ულნი გინებულ ჭაბუკნი დაკუეთებულ და ჩუილნი მიმოტაცებ
ულ. ცეცხლი უცხო და მბრძოლი რომლითა მოიწუა შენებუ
ლნი ყოველნი მდინარენი სისხლთანი ნაცულად წყლისა ნაკ
ადულთა მრწყუელნი ქუეყანისანი. და რათა თუით მათ იერემია
სთასა ვიტყოდე რ~ მან ოდენ კეთილად უწყოდა ჟამისა ამის ჯე
როვანი გოდება. ვ~დ ძენი სიონისანი პატიოსანნი და ბოროტისა
გამოუცდელნი უცხოთა გზათა ტყუეობისათა მოგზაურობენ. ხ~ გზ
ანი სიონისანი იგლოენ არა ყოფისათუის მათ ზედა მედღესესწაულ
ეთასა. და ჴელნი დედათა მოწყალეთანი არაჳ საზრდელითა შვილ
თა მიცემად მოქმედებენ ა~დ საზრდელ თუისსა ჰყოფენ თუით თუისთა
მათ საყუარელთასა:და ამას ესე ვითართა საქმეთა ფრიადცა უძვირეს რაჳ ხედვიდა მეფე
გიორგი და რ~ არა სადათ იყო ღონე ჴსნისა და შეწევნისა და არცა
რაჳ დამჴსნელი ამათ ძვირთა რომელი მოეცვა პირი ყოვლისა ქუ
ეყანისა. რ~ ძალი ბერძენთაცა შემცირებულ იყო და რომელნი ქუეყ
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ანანი მათ აღმოსავლეთს ჰქონდეს ზღვასა გარეთ ყოველივე თურქთა
დაეპყრა.: მაშინ ყო განზრახვა დიდებულთა თუისთა თანა და დაამტკიცეს
წარსულა მაღალსა სულტანსა მალიქშას წინაშე და ესრეთ დადვა

სული თუისი და სისხლი ქრისტიანეთა ჴსნისათუის. და მინდობითა
ღ~თისათა და წარძღუანებითა ძელისა ცხოვრებისათა წარვიდა ასპანს
ნახა სულტანი და შეწყნარებულ იქმნა მისგან ვ~ა შვილი საყუარელიჱ
რ~ იყო კაცი იგი მალიქშა ვ~ა სიდიდითა კიდეთა მპყრობელობისათა
შეუსწორებელ. ეგრეთვე სახითა სიტკბოებისათა და სახიერებითა
აღმატებული ყოველთა კაცთასა რომლისანი მრავალ არიან
და სხუანიცა ურიცხვნი საცნაურებანი მართალ მსაჯულობანი მოწყ
ალებანი და ქრისტიანეთა სიყუარულნი. და რათა არაჳ განვაგრძ
ოთ სიტყუა ყოვლად უბოროტო რამე გონება ყოვლით კერძო
აქუნდა. და ამისთუისცა ყოველი სათხოველი აღუსრულა მეფესა გიორგ
ის უმეტესცა სასოებისა და სამეფო მისი თავისუფალ ყო ზედა მარბიე
ლთაგან. და მოსცა კახეთიცა და ჲრეთი გარნა ხარაჯა ითხოვა სამე
ფოსა მისისა რომელსა აიღებდეს ჟამთა მრავალთა და ესრეთ გადიდ
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ებითა და მრავლითა დიდებითა გამოგზავნა სამეფოდ თუისად და წარ
მოაყოლნა სპანი დიდნი რათა წარავლონ გზაჳ მშვიდობისა და რათა
აართვან კახეთი. და ჟამსა სთულისასა მოვიდეს კახეთს და მოადგეს
ციხესა ვეჟნისასა და ვიდრე ბრძოდესღა მოვიდა თოვლი:ხ~ მეფესა გიორგის მოეჴსენა ნადირობა აჯამეთისა და ამისთუის არღარაჳ
ზრუნვიდა სხვასა და არცა ელოდა აღებასა ვეჟნისასა და კახეთისასა.
ა~დ ლაშქართა თურქთასა რომელნი ჰყუეს თანა მისცა მათ ნიჭად
სუჯეთი და ყოველი ქუეყანა იორის პირისა კუხეთი რომელი მოოჴრდა
მუნ დღეინდელად დღედმდე. ხ~ თვით გარდავლო მთაჳ ლიხთა და შთ
ავიდა აფხაზეთადჱ მათ ჟამთა შინა კახთა მეფე აღსართან წარ
ვიდა მალიქშას წინაშე და დაუტევა ქრისტიანობაჳ და შეეძინა სარკინ
ოზთა სჯულსა და ამით ღონითა აღიღო სულტნისაგან კახეთი:და ამათ ესე ვითართა ჟამთა არავე დამშვიდნა ქუეყანაჳ ესე ჩუენი და არ
ცა იქმნა ლხინებაჳ კაცთა უკეთურებისათუის მკუიდრთა მისთასა. რ~ყო
ველმან ჰასაკმან და ყოველმან პატივმან ყოვლითურთ შესცოდეს ღ~თსა და
მიიქცეს გზათაგან წრფელთა ყოვლისა მიმართ უკეთურებისა ბუნებით მოწ
1-16 სტრ., 111v
ყალე და სახიერი ღ~თი ესე ოდენ განარისხეს ვიდრემდის თვით მოი
ჴადეს განჩინება რისხვისა ქადებული უსჯულოთათუის ესაიას მიმართ მე
ტყუელისა ესრეთ: ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა ერი რომელი სავსე არს
უსჯულოებითა კუალითგან ფერჴთათ ვიდრე თავამდე არა არს მას შინა
სიცოცხლე არცა ბრძვილი არცა შესახუევი და შემდგომნი. ამისთუის ქუე
ყანა თქუენი ოჴერ ქალაქნი ცეცხლითა მომწუარ სოფელთა თქუენ
თა უცხო თესლნი მოსჭამდენ მოოჴრებულ და დაქცეულ არს ერისაგან
უცხო ტომთასა: ესე ყოველი მოიწია და თვალითა ჩუენითა ვიხილეთ
და ფრიად უფროს ამათ წარმოთქმულთასა რ~ ვითარმცა ვინ წარმოთ
ქვა თვითეულად რომელი დღეთა ჩუენთა მოიწია ჭირი:ხ~ ამას ყოველსა ზედა არავე დასცხრა გულის წყრომა უფლისა ჩუენ

ზედა რ~ არა შევინანეთ არცა გულის ხმა ვყავით და არცა ჯეროვნად
მოვაქციეთ გზათა მიმართ უფლისა ბრძანებათასა. ამისთუისცა ქუეყნასა
ზედა მომავალთა ბოროტთა ზედა სხვანიცა საშინელებანი ზეგარდამო ღ~თ
ივმოვლენილნი გუემანი მოიწივნეს ქუეყანასა ჩუენსა ზედა. რათა [...]
არა თქუან მცოდველთა ვ~დ ესე აღძრვანი წარმართთანი არცა ცოდვათა
1-16 სტრ., 112r
ჩუენთა თუის იქმნეს და არცა ღ~თისა მიერ მოივლინეს ა~დ შეცვალებითა
რამე ჟამთათა და დამთხუევითა აღძრვისა საქმეთათა: ამისთუისცა დღესა აღვ
სებასა თუით მას აღდგომასა მეუფისასა რომელსა შინა სიხარული და განსუენ
ება საგონებელ ჯერ იყო მოხედნა რისხვით უფალმან ქუეყანასა და შეძრა
ქუეყანა საფუძველითურთ ესე ოდენ სასტიკად ვიდრემდის მთანი მაღალნი
და კლდენი სასტიკნი მყარნი სახედ მტუერისა დაიგალნესჱ ქალაქნი და
სოფელნი დაირღუეს ეკლესიანი დაეცნეს სახლნი დაინთქნეს და დაზუ
ლეს და იქმნნეს საფლავ მას შინა მკუიდრთა რომელთა თანა თმოგვიცა
დაიქცა და დაიპყრა ქუეშე კახაბერი ძე ნიანიასი ცოლითურთ თუისით:და განძლიერდა და განგრძელდა ესე ვითარი იგი რყევა ქუეყანისა საშინელი
განსრულებამდე [ვიდრე] წელიწ[ადმ]დისა რომელს შინა მოსწყდა სიმრავლე
ურიცხვი: მაშინ რისხვასა შინა მოიხსენა წყალობა მან რომელი სწავ
ლის ყოველსა შვილსა რომელი უყუარს მოაკუდინებს და აცხოვნებს რომ
ელი მზა არს უფროს მამისა მოწყალისა წყალობად. რ~ წერილისაებრ
არა თუმცა უფალმან დამიტევა ჩუენ თესლი ვ~ა სოდომომცა შევიქენ
ით და გომორელთა მივემსგავსენით: რ~ ამიერითგან იწყო ნიავთა ცხო
1-16 სტრ., 112v
ვრებისათა მობერვად და ღრუბელთა მაცხოვარებისათა აღმოჭუირო
ბად. ვინათგან ათორმეტ წელ ამათ თვითო სახეთა ჭირთა განგრ
ძობითა ბნელსა უკუნსა შინა იწყო აღმოცისკრებად მზემან ყოვე
ლთა მეფობათამან დიდმან სახელითა უდიდესმან საქმითა სახელ
მდგომმან დავით ღ~თისა მამისამან. და თუით სამეოც და მეათვრამეტე
მან შვილმან ამის დავითისამან დავით. მას ჟამსა რომელი იყო ჰას
აკითა თექუსმეტისა წლისა ხ~ ქორონიკონი იჯდა ტ~ და თ~: ამის
მარტო შობილსა გიორგისაგან თვით მამამან დაადგა გუირგუინი მეფ
ობისა უჭეშმარიტესი ითქუინ თუით მამამან ზეცათამან პოვა დავით
მონა თუისი და საცხებელი მისი წმინდა სცხო: და რ~ ჴელი მისი წმი
დაჳ შეეწია და მკლავმან წმიდამან მისმა განაძლიერა იგი და წყალობა
და ჭეშმარიტება შემოსა მას. და უაღრეს ყო უფროს ყოველთა მეფეთა
ქუეყანისათა ვიდრემდის დადვა ზღვათა ზედა ჴელი მისი და მდინარეთა
ზედა მარჯუენე მისი. გარნა შრომითა ფრიადითა და ღვაწლითა ძლ
იერითა და მრავალთა დღეთა შემდგომადცა იქმნა ესე ვ~ა წინა მდებ
არემან ცხად ყოს:1-16 სტრ., 113r
რ~ მეფე იქმნა რაჳ დავით მოოჴრებულ იყო ყოველი ესე ქართლი და თვინ
იერ ციხეთასა სადამე არა სადა იყო სოფელსა შინა კაცი და არცა შენებ

ულობა. მათ ჟამთა შინა ჰქონდეს თრიალეთი და კლდეკარნი და მიმდგო
მი ქუეყანაჳ მათი ლიპარიტს და მეფესა დავითს წინაშე იყუის რეცა ერ
თგულად. და ეგრეთვე ნიანია კახაბერის ძეცა და სხვანიცა აზნაურნი
მცირედ მცირედ შემოკრიბნა სადავე დაშთომილნი და სოფელთაცა
დაიწყეს შთამოსულად და დასხდომად: და იყო მაშინ საზღუარი სამეფოსა
მათისა მცირე ლიხთა და სამეფო სადგომი წაღულის თავი და ოდესცა
ნადირობა უნდის ქართლისა ჭალაკთა ანუ ნაჭარმაგევსა რომელი
ყოვლადვე აღსავსე იყო ირემთა და ეშუთა მიერ. არაჳ შთავიდიან პირ
ველ ა~დ პირველად ცხენ კეთილთა მჴედართა მიერ მოინახნიან და მაშინღა
ჩამოვიდიან ნადირობად:ხ~ ამას ვითარებასა შინა გარდაჴდა წელიწადი ოთხი მოკუდა სულტანი
მელიქშა. და ლიპარიტ ამირამა იწყო მათვე მამულ პაპურთა კუ
ალთა სლვაჳ რ~ ზაკუიდა წინაშე მისსა მოპოვნებად უსჯულოებისა. ხ~
დაღათუ ქრისტიანე იყო სახითა გარნა ორგულება და სიძულილი
1-16 სტრ., 113v
პატრონთა გუარისაგან მოაქუნდა გონებითა და ვინათგან გულის ხმის ყოფა
არაჳ ინება კეთილისა და დგა ყოველსა გზასა არა კეთილსა. ხ~ ამას რაჳ
ესე ვითარებასა ხედვიდა მეფე დავით ინება გაწურთაჳ მისი და ამის
თუისცა პყრობილ ყო იგი ჟამ რაოდენმე რომელი კმა იყო განსასწავლ
ელად გონიერისა ვისსამე. და ესრეთ მომტკიცებული მრავალთა და
მტკიცეთა ფიცთა მიერ და ერთობისათუის ღ~თისა შუამდგომელად მომ
ცემი განუტევა იგი და მითვე დიდებითა ადიდა და არა რაჳ შე
უცვალნა. რ~ კეთილმან არა თუ მართალსა ა~დ არცა თუ ბორ
ოტსა ადვილად აბრალის ვინათგან სიბოროტედ არა განსწავლ
ულ არს და არცა მეეჭუელ იყო: ხ~ იგი ვ~ა ძაღლი მიექცა ნათხ
ევარსა და ვ~ა ღორი ინწუნბა სანგორელსა მწვირისასა და განაცხადა
მტერობაჳ და უკეთურებასა იწურთიდა საწოლსა ზედა თუისსა. და იხილა
რაჳ მშვიდმან და ღ~თივ განბრძნობილმან მეფემან დავით რ~ კუდი ძაღ
ლისა არა განემართების და არცა კირჩხიბი მართლიად ვალს. მეო
რესა წელსა კ~დ შეიპყრა იგი და ორ წელ პყრობილ ყო და საბერძნეთს
გაგზავნა და მუნ შინა განეჴ[ხ]უა ცხოვრებასა:1-16 სტრ., 114r
ხ~ მას ჟამსა შინა გამოვიდეს ფრანგნი აღიღეს იერუსალიმი და ანტიო
ქია: და შეწევნითა ღ~თისათა მოეშენა ქართლი განძლიერდა მეფე დავ
ით და განიმრავლა სპანი და არღარა მისცა ხარაჯა სულტანსა
და მიერითგან თურქნი ვერღარა დაიზამთრებდეს ქართლს. რ~ მო
აქამომდე ზამთრისა მო[.]წევნასა ფალანგებითა მათითა ჩამოდგიან
ჰავჭალას და დიღომს ჩაღმართ მტკურისა და იორის პირთა რ~ მათი
იყო სადგომიჱ მას ჟამსა კახეთს მეფობდა კვირიკე კაცი მეფობისავე თა
ნა მეფე ქმნული ვნებათა ზედა და ჭეშმარიტი ქრისტიანე:მოსცა ღ~თნ ჟამი მეფესა დავითს წარუღო კვირიკეს ციხე ზედა ზადენი
და იყო მაშინ ქორონიკონი ტ~კა: წარემატებოდა დიდებითა და გან

მარჯუებულობითა რომელთა თანა ესეცა იქმნა მოკუდა რატი ძე
ლიპარიტისი კაცი ორგული და ნამდვილვე ნაშობი იქედნესი და ეს
რეთ დასრულდა სახლი ბაღვი ვაშთა სახლი განმამწარებელთა. რ~ სუა
უკანასკნელი თხლე რისხვისა სასუმელი ცოდვილთა ქუეყანისათა და არ
ღარავინ დარჩა საყოფელთა მათთა მკუიდრი რ~ აღიჴსენა უშჯულოება
მამათა მათთა წინაშე უფლისა. და მამული მათი აღიღო მეფემან: და
1-16 სტრ., 114v
შემდგომად წელიწდისა ერთისა მიიცვალა კვირიკე მეფე კახეთისა და
დასუეს კახთა მეფედ ძმის წული კვირიკესი აღსართან და რომელსა არა
რაჳ ჰქონდა ნიშანი მეფობისა. ა~დ იყო ცუნდრუკი რამე უსჯულო
და უმეცრად უსამართლო და ყოვლად წინა უკმო მამის ძმისა მისისაჳ:მას ჟამსა განიცადა მეფემან გონებისა თვალითა და კეთილად გუ
ლის ხმა ყო საქმე იგი რომლითა მოიმადლებოდა ღ~თი და სარგ
ებელი დიდი იქმნებოდა: რ~ წმიდანი ეკლესიანი სახლნი ღ~ თ
ისანი ქუაბ ავაზაკთა ქმნილ იყუნეს და უღირსთა და უწესოთა მამუ
ლობითა უფროს ვიდრე ღირსებით დაეპყრნეს უფროსნი საე
პისკოპოსონი. რ~ არა კართა მწყემსებრ შესრულნი ა~დ ავაზაკებრ
ერდოთ შთასრულნი. და მათნივე მსგავსნი ხუცესნი და ქორეპისკოპ
ოსნი დაედგინნეს რომელნი ნაცვლად სჯულთა ღ~თისათა პყრო
ბისა უსჯულოებასა აწურთიდეს მათ ქუეშეთა ყოველთა. რ~ მღრ
დელთაგან გამოვიდოდა ყოველი უსჯულოებაჳ და ცოდვაჳ რომლითა თვ
ალი ღ~თისა მხედველი ყოველთა იყო და ესე ოდნად რისხუად აღძრ
ულ იყო ვ~ა ზემორე სიტყუამან გამოაცხადა. და რ~ არაჳ სწორ არს
1-16 სტრ., 115r
ცოდვა მღრდელისა და მჴედრისაჳ და არცა ერისა და მღრდელთ
მთავრისაჳ და არცაჳ მწყემსისა და სამწყსოსაჳ. ვ~ა წერილ არს მონ
ამან რომელმან იცოდის ნება უფლისა თუისისა და არაჳ განეკრძალოს
იგუემოს დიდად იგი:ხ~ ამათ უკუე ესე ვითართა და დიდთა წყლულებათა საკურნებელად შემო
კრბნეს კრებად ერი მრავალი. რ~ სამეფოსა თუისისა კათალიკოზი მღ
რდელთ მთავარნი მოძღუარნი და მეცნიერნი შემოკრიბნა ყოველნივე
წინაშე თუისსა ჟამსა და ადგილსა ჯეროვანსა. და მრავალ დღე გამოწვ
ლილვითა და ფრიადითა კეთილად გამოძიებითა ყოველივე ცთომილი
განმართეს. და კეთილ წესიერებაჳ ყოვლითურთ დაამტკიცეს და უღირ
სად გამოჩინებულნი გარდამოსთხივნეს საყდართაგან მათთა და შეაჩუე
ნნეს: ხ~ დაღათუ არაჳ ადვილ იყო ესე რ~ იყუნეს კაცნი მთავართა
და წარჩინებულთა შვილნი ა~დ ამისთუის არაჳ ჰრიდეს მათსა წარჩინ
ებულობასა და შეჩუენებით განაძეს რომელთა დაეპყრნეს უწესოდ საყ
დრები. და მათ წილ ჭეშმარიტნი მწყემსნი და სათნონი ღ~თისანი დაად
გინნეს და ძეგლი შუენიერი და ჭეშმარიტი სარწმუნოებისა აღწერეს.
1-16 სტრ., 115v
მიმდგომი და მოწამე წმიდათა ათორმეტთა მათ კრებათა და ესრეთ ყოველნი

ნიჭითა სამეფოთა წარგზავნნეს თვითეულნი სახიდ თუისად: და ესეცა
მიმსგავსებულად დიდისა კოსტანტინესსა აღასრულა მეფემან დავით
უწინარეს ყოველთა კეთილთა საქმეთა თუისთა. რომლისა სანაცვლოდ
იხილეთ თუ რაჳ მიაგო ღ~თნ გულთა მეცნიერმან და უძილმან მცუ
ელმან ისრაილისამან:მას ჟამსა შინა ესე აღსართან კახთა მეფედ ჴსენებული შეიპყრეს
ჰერთა დიდებულთა არიშიანმან და ბარამ და დედის ძმამან მათმან
ქავთარ ბარამის ძემან და მოსცეს მეფესა დავითს: და მისსა შემდგ
ომად აიხუნა მეფემან დავით ჲრეთი და კახეთი და ერწუხს ქმნნა წყ
ობანი დიდნი და ჴმა გასმენილნი რომელ მცირედითა ლაშქრითა
და განწირულითა ერითა დაჴოცნა სულტნისა იგი სპანი ური
ცხუნი: ათაბაგი განძისაჳ და უმრავლესი კახთაჳ და ქუეყანისა მის ერი
მტერთავე თანა გარე მოდგომილი ჩუენ თანავე ესე ოდენ ადვი
ლად და მოსწრაფედ ჴელთ უსხნა ღ~თნ საკუირველებათამან რომელ
ერთი ათასთა არა თუ სდევდა ა~დ ჴელითა იპყრობდა. და ორთა
1-16 სტრ., 116r
ანდელთა ქმნულობისა რომელი ზეშთა ჰმატს შუენიერებითა ყოველთასა.
სივრცითა და ნივთთა სიკეთითა და სიმრავლითა და მოქმნულობისა
შეუსწორებელობითა რომელსა აწ თანა მოწამედ ჰქონან თვალნი ყო
ველთა ჴორციელთა მხედველთანი. და აღავსო სიწმიდეთა მიერ პატი
ოსანთა ნაწილსა წმიდათასა და წმიდათა ხატთა და სიწმიდისა სამსახურ
ებელთა ყოვლად დიდებულთა და სხუათა ნივთთა ძვირად საპოვნელთა:და ამათ თანა დასხნა მუნვე დიდთა ხვასროანთა მეფეთა ტახტნი და
საყდარნი სასანთლეები და საკიდელნი ფერად ფერადნი იავარად მოხმუ
ლნი. და კუალად გუირგუინნი მანიაკნი და ფიალანი და სასუმელნი რომ
ელნი მოუხუნა მეფეთა არაბეთისათა რაჟამს თით იგინიცა ტყუედ მოიყ
უანნა და მასვე ტაძარსა შინა შეწირნა ღ~თისა საჴსენოდ და სამად
ლობელად ძლევისა მის საკვირველისა: და მუნვე შემოკრიბნა კაცნი
პატიოსანნი ცხოვრებითა და შემკულნი ყოვლითა სათნოებითა არა
თუისთა სამეფოთა ოდენ შინა პოვნილნი. ა~დ ქუეყანისა კიდეთა სადათ
ცაჳ ესმა ვიეთიმე სიკეთე და სისრულე სულიერითა და ჴორციელითა
სათნოებითა აღსავსეობა. იძია და კუალად გამოიძია მოიყუანნა და დაამკ
1-16 სტრ., 116v
ვიდრნა მას შინა: და მამული ლიპარიტეთი უმკუიდროდ დაშთომილ იყო
სრულიად სხვათა მრავალთა და სამართლიანთა უსარჩლელ მიუხუეჭე
ლთა სოფლებთა თანა მისცნა დედასა ღ~თისასა სამსახურებელად მის
სა წინაშე მდგომთათუის. და უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა რომელ
იცა აწ წინა მდებარე არს ყოვლისა აღმოსავლისაჳ რ~ მეორედ იერუ
სალიმად სასწაულად ყოვლისა კეთილისად და მოძღურად სწავლულე
ბისად და სხუად ათინად და ფრიადცა უაღრეს მისსა ჰყო. და საღ~თოთა
შინა წესად და კანონად ყოვლისა საეკლესიოსა შუენიერებისად
შეამკუნა:-

და კ~დ სხუაჳ მოიგონა საქმე შემსგავსებულად მოწყალისა და ტკბილისა
ღ~თისა სახიერისა კაცთ მოყუარებისა თუისისა. აღაშენა ქსენონი ადგ
ილსა შემსგავსებულსა და შუენიერსა რომელსა შინა შეკრიბნა ძმ
ანი თვითო სახითა სენითა განცდილნი. და მოუმზადა ყოველი საჴ
მარი მათი უნაკლულოდ და უხუებით და განუჩინნა შესავალნი და
საღუაწნი მათნი ყოვლადვე: ხ~ თვით მივიდის მოიხილნის მოიკი
თხნის და ამბორს უყუის თუითოეულსა აჰფუფუნებდის მამებრ სწყალო
1-16 სტრ., 117r
ყოველი თურქობაჳ ყოვლისა ქუეყანისა იქი არსო. და არავისგან მოსა
გონებელ იყო ოდესცა მათი გასხმა ანუ ვნებაჳ არცა თუ თვით სუ
ლტნისაგან:მას ჟამსა მოვიდა ძალი სულტნისა და ყოველი თურქობაჳ კაცი ვითარ
ორასი ათასი უგრძნულად სიმარჯუითა. ხ~ მეფე დგა ნაჭარმაგევს
ტაძრეულითა სცნა რა მოსვლა მათი მიმწუხრი თრიალეთს ღა
მე ყოლ წარვიდა კაცითა ათას ხუთასითა რ~ ესოდენნი დახუდეს მას
წინაშე. და ცისკარს მოვიდეს თურქნი და იქმნა ბრძოლა მათ შორ
ის ფიცხელი და შეწევნითა ღ~თისათა იძლია ბანაკი მათი და მიდ
რეკასა დღისასა მიდრკეს იგინიცა სივლტოლად. ესეოდენ ზარგანხდ
ილნი და მოსწრაფენი ვიდრემდის არცა თუ კარავთა და ჭურჭელთა
მათთა მიხედნეს ყოვლადვე ა~დ მოსწრაფებასა პატივ სცეს ფერჴთა
მათთასა უფროს მიხედვასა საქონლისა მათისასა და ესრეთ მეოტად
განიბნივნეს თუისთა ქუეყანათა შინა:ხ~ ესე ვითარსა საკუირველსა სივლტოლასა მათსა თვით მეფე და ყოვე
ლნი სპანი მისნი ესოდენ ურწმუნო იქმნეს ვიდრემდის არავინ სდევნა
1-16 სტრ., 117v
ყოვლად რ~ ხვალისა ომი ეგონათჱ და შემდგომად ამისსა კ~დ წარ
იღო გიორგი ჭყონდიდელმან რუს თავიცა მეფისა მუხნარს ყოფ
ნასა ქორონიკონი იყო ტ~ლე: რომლისა თუისცა შეექნათ თურ
ქთა დიდი წყენა და რიდობაჳ საზამთროთა ადგილთა დგომ
ისა თუის:რ~ მოიმსტუარნის მეფემან რომელთა მოსრვა ეგებოდის რ~ უგრძნეულოდ
დაესხის და მოსწყუიდნის და ესე არა ერთ გინა ორ ანუ სამ ა~დ
მრავალ გზის ვ~ა აწ ერთი ითქუას. რ~ ტაოს ჩამოდგეს დიდნი
თურქნი ხარგაებითა და დედა წულითა რ~ ზამთრისა სიფიცხესა და
მთათა სიმაგრეთა მიენდვნეს: ხ~ მეფემან დავით მოიჴელოვნა ესრ
ეთ რ~ სპათა ქართლისათა მზაობა უბრძანა და თვით ქუთათისს გარ
დავიდა რომლითა უეჭუელ ყუნა იგინი. და თუესა ფებერვალსა აც
ნობა ქართველთა და მესხთა რათა კლარჯეთს დახუდენ პაემანსა
და თვით შიდა[ითა] სპითა ხუფთით ჭოროხის პირი წარვლო. შეკრ
ბეს ერთად და უგრძნულოდ დაესხნეს მათ ზედა უშიშათ გულდებ
ითა მსხდომარეთა ბასიანამდე და მთად კარნიფორისა. და მოსცა ღ~თნ
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ძლევა მათ ზედა და მოსრნეს სიმრავლე მათი ურიცხვი და აღიღეს ყოვე
ლი დედა წული მათი ცხენები ცხოვარი აქლემები და ყოველი ნაქონები
მათი. რომლითა აღივსო ყოველი სამეფოჳ მისი ყოვლითა კეთილითა
რ~ ქორონიკონი იყო ტ~ლვ:და მასვე წელსა ასული თვისი სახელით კატაჳ გაგზავნა საბერძნეთს
სძლად ბერძენთა მეფისა რ~ პირველ ამისსა პირმშო ასული თუი
სი სახელით თამარ გაეგზავნა დედოფლად შარვანისა. რათა ვ~ა ორ
ნი მნათობნი ერთი აღმოსავლეთს და ერთი დასავლეთს ცისკროვან ს
ჰყოფდეს სფეროთა მამისაგან მიმღებელნი მზეებრთა შარავანდედთანი:ხ~ამისა ჟამთა შინა იყუნეს მთარგმანებელნი წიგნთანი ეფრემ მცირე და თეო
ფილე და არსენ იყალთოელი და იოანე ტაიჭის ძე ქრისტეს აქათ ქ~კსა ჩ~როდჱ
ხ~ წელსა მეორესა დავით მეფემან დაიპყრნა გრიგოლის ძენი ასამ და
შოთა და შემდგომად მისა აღიღო ციხე გიში: და გაგზავნა ძე თუისი
სახელით დიმიტრი შარვანს სპითა ძლიერითა ლაშქრად და მუნ
ქმნნა ომნი საკვირველნი რომლითა განაკვირვნა მხილველნი და მსმე
ნელნი მისნი. და გამოიღო ციხე ქალაძორი და ძლევა შემოსილი
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მოვიდა წინაშე მამისა თუისისა სავსე ალაფითა და ტყუითა ურიცხუითა შა
რვანელთათა:ხ~ წელსა მეორესა ბზობად წარმოემართა მეფე ღანუჴით წარსვლად
რაჴსის პირსა და ზატიკი გარდაიხადა ნახიდურს. მუნ მოართუეს ამ
ბავი ბეშქენ ჯაყელისა ჯავახეთს თურქთაგან მოკლვისა და ამისთვის
უშლიდეს დიდებულნი მას ჟამსა წარსლვად. და ყოვლად არა მოი
სმინა ა~დ დაესხა თურქთა რაჴსის პირსა მდგომთა და მოსრა
სიმრავლე მათი ურიცხვი და წარმოიღო ტყუე და ალაფი ურიცხვი:ამასვე წელსა აიღო სომხითისა ციხე ქალაქი ლორე და მასვე წელსა
აღიხუნა აგარანი მეორესა დღესა ცისკარსა რ~ პირველცა ესევე ცი
ხე აეღო პაპასა მისსა ბაგრატს გარნა სამ თუე ოდენ ბრძოლითა:
ხ~ ამასვე აგვისტოსა მოკუდა სულტანი მელიქი ძე მელიქშ
ასი და ალექსი ბერძენთა მეფე და ვერა სცნეს ერთმან მეორისა
სიკუდილი ქორონიკონი იჯდა ტ~ლჲ: ხედვიდა რაჳ მეფე დავით
ესე ოდენთა ზეგარდამოთა ღ~თისა მიმართ წყალობათა შეწევნათა
ძლევათა და განმარჯუებათა თუისთა. და რომელთა ღ~თი მოსცემდა
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ითა მათითა და წარმოვიდა მუნით ქართლს: და მყის შეიკრიბნა სპანი
თუისნი და ჩავიდა შარვანს მაისსა შვიდსა და მოტყუენა ყოველნი არენი
შარვანისანი ვიდრე ქურდევანამდე და შიშტალანთამდე და სავსენი ალა
ფითა მოვიდეს ქართლს:ხ~ მათვე დღეთა შეიბნეს შარვანელი და დარუბანდელი და მოკლეს აფრ
იდონ და მოსწყუიდნეს შარვანელნი: თუესა ნოენბერსა წარვიდა მეფე
დავით აშორნას და დაესხა თურქმანთა მოსრნა და იავარ ყუნა
იგი და წარმოიღო ნატყუენავი მათი ურიცხვი. და მუნით ჩამოვ

ლო მგზავრად და დაესხა სევგელამეჯს თურქმანთავე და არაჳ დაუ
ტევა მოტირალი კარავთა მათთასა ესე ერთისა წლისად:ხ~ მასვე ზამთარს ჩავიდა მეფე დავით აფხაზეთს ბიჭვინტამდე და განაგნა
საქმენი მანდაურნი ღირსნი წყალობისანი შეიწყალნა და შემცოდ
ენი დაიპყრნა და წუართნა რ~ იყო ზამთარი ძნელი და თოვლი ფრ
იადი. ხ~ სცნეს რაჳ ესე თურქთა ვ~დ შორს არს მეფე მაშინ ჩამო
დგეს გულ დებით პირსა მტკურისასა და დაიზამთრეს მუნ. გარნა
მეფესა დავითს ჰომისა არა ჰრცხუენოდა არცა დამხრწველთაგანი რაჳ
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იმჭირვიდა და არცაჳ ჰრულოდა. და მიერ წარმოვიდა მსწრაფლ თოვლ
თა საშინელთა გარდაათხრევინა მთაჳ ლიხისა სადა გარდანაკუეთსა თოვ
ლისასა აქუნდა სიმაღლე მჴარი სამი და დახუდა მზად სპაჳ მისი ქა
რთლისა პირველ ჰამბისა ცნობამდე. და დაესხა ხუნანს თურქთა და ამო
სწყუიტნა ყოველნივე და მოსრნეს პირითა მახვილისათა რომელ არაჳ
დაუშთათ მთხრობი ჰამბავისა რომლისა ლაშქრითა არსავსე იყო მთით
მტკურამდე და გაგთათ ბერდუჯამდე ქორონიკონი იყო ტ~მა. და თუე იყ
ო მარტი
ხ~ ვ~ა მოიწია გაზაფხული გადიდნა მტკუარი ფრიად რომელ ნადინები
მისი ვერღარა იტევდა და ამისითა მინდობითა ჩადგენ თურქმანნი
ბარდავს გულ დებით: მაშინ მონახნა მეფემან იგინიცა და ალონს
მტკუარსა გაცურდა ყივჩაყითა ჰუაზრავსა მას წყალსა და მოსრნა
თურქნი იგი დაარბია ბარდავი და დაყო ორი დღე და ნებიერად მოვიდა
შინა სავსე ალაფითა თუე იყო ივნისიჱ ხ~ ამათ ესე ვითართა ჭირთა
გან შეიწრებულნი თურქმანნი და კუალად ვაჭარნი განძელ ტფილელ
და დმანელნი წარვიდეს სულტნისა წინაშე და ყოველსა სპარსეთსა. შეიღ
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ებნეს შავად რომელთამე პირნი და რომელთამე ჴელნი და რომელნიმე სრ
ულიად და ესრეთ მიუთხრეს ყოველნი ჭირნი მოწევნულნი მათ ზედა
რომელთა აღძრნეს წყალობად თუისსა და იქმნა გლოვა ფრიადი
შორის მათსა:მაშინ მოუწოდა სულტანმან არაბეთისა მეფესა დურბეზს სადაყის ძესა
და მოსცა ძე თუისი მელიქი და ყოველი ძალი მისი და აჩინა სპასალა
რად ელღაზი ძე არდუხისი კაცნი დაჰმანი და მრავალ ღონე. და უბ
რძანა ყოველსა თურქმანობასა სადაღაცა ვინ იყო დამასკოთ და ჰალა
ბითგან ამოღმართ ყოველსა მჴედრობათა შემძლებელსა ამათ თანა
ათაბაგსა განძისასა მისითა ძალითა და ყოველთა სომხითისა ამირათა.
შემოკრბეს ესე ყოველნი შეითქუნეს და შეიმტკიცნეს სიმრავლითა
ვ~ა ქვიშა ზღვისა რომლითა აღივსო ქუეყანაჳ და აგვისტოსა თურამ
ეტსა მოვიდა თრიალეთს მანგლის და დიდგორთა. რომელნი თუით
ფერჴთა ზედა ვერ[აჳ] ეტეოდეს ამათ ადგილთა შინა:ხ~ მეფემან დავით უშიშმან და ყოვლად უძრავმან გულითა თუ ვითარ
წინა განაწყო სპაჳ მისი და თუ ვითარ ყოველი საქმე შუენიერად
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და ღონიერად ყო რაბამ რაჳმე წყნარად უშფოთველად და გამოცდილ
ებით და ყოვლად ბრძნად განაგო. და თუ ვითარ თუისნი სპანი დაიცვნა
უვნებელად ამათ ყოველთა თუის ვგონებ რომელ ყოველთა ბრძენთა
სოფლისათა ვერ შემძლებელ არს მითხრობად ზედა მიწევნით ყო
ველსავე: რ~ პირველსავე ჰომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდეს იგ
ინი რ~ ჴელი მაღლისა შეეწეოდა და ძალი ზეგარდამო ფარვიდა მას:
და წმიდა მთავარ მოწამე გიორგი განცხადებულად და ყოველთა
სახილველად წინა უძღოდა მას და მკლავითა თუისითა მოსრვიდა ზედა
მოწევნულთა უსჯულოთა მათ წარმართთა. რომელ თვით იგი უსჯუ
ლონი და უმეცარნი მოღმართ აღიარებდეს და მოგვითხრობდეს სას
წაულსა ამას მთავარ მოწამისა გიორგისასა და ვითარითა ღონითა მოსრ
ნა სახელოვანნი იგი მბრძოლნი არაბეთისნი: და ანუ მეოტთა ვითარ
სიმარჯვით და განკრძალულად სდევნა და მოსრნა რომლითა აღივს
ნეს ველნი მთანი და ღელენი მძოვრებითა:ხ~ სპანი დავით მეფისანნი და უფროსად ყოველი სამეფო აღივსო ოქროთა
და ვეცხლითა არაბულითა ცხენებითა ასურულითა ჯორებითა
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კარვებითა სრა ფარდაგებითა და სხვითა უცხოთა ჭურჭლებითა. საბრძო
ლელთა თვითო სახეთა ქოსთა და ფილაკავანთათა სასმურთა ტურფათა და
სანადიმოთათა საბანელთა და სამზარეულოთათა. რაოდენმან ქარტამან და მელ
ანმან დაიტიოს აღწერად და რ~ გლეხთა იხილემცა ოდეს არაბთა მეფ
ენი მოჰყუანდეს ტყუედ. და სხუათა გოლიათთა თუის რადღა რამც გვი
ნდოდა თქმაჳ მაშინ ქორონიკონი იყო ტ~მა:ხ~ ამად რაჳ თხრობად მოვიწიე ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დიდნი იგი
სახელოანნი გამომეტყუელნი. ვიტყუი უკუე უმიროზს და არისტოტელის
ელინთა ხ~ იოსიპოსს ებრაელსა რომელთაგანმან ერთმან ტროადელთა
აქილეველთანი შეამკუნა თხრობანი თუ ვითარღა მენონ და პარაჟა
მოან უაქიველი და ეკტონ მერმეცა უდისეოს და ფირესტე ეკუეთნეს
და ვინ ვის მძლე ექმნა. და მეორემან ალექსანდრესნი წარმოთქუნა მძლეო
ბანი და სიმჴნენი და ძლევა შემოსილობანი: ხ~ მესამემან ნეტიტოსის მიე
რნი მეტომეთა თუისთა ზარნი და ჭირნი მისცნა აღწერასა და ვინაჳთგან
ამათ ნივთნი საქმეთანი არაჳ აქუნდეს კმად მისათხრობლად ამისთუისცა
მის ჴელოვნებისა რიტორებისათა განავრცელნეს. ვ~ა იტყუის თვით
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სადამე ალექსანდრიელი არაჳ დიდ იყავ აქილეველ ა~დ დიდთა მიემ
თხვი[.]ე მაქებელსა უმიროზს რ~ ოც და რვა წელ განგრძობასა ტროა
დელთა ბრძოლისასა ვერა რაჳ ღირსი ქებისა იქმნა: ხ~ ამის მეფის დავ
ითისა ესე ოდენთა მიმართი წინა განწყობაჳ სამ ჟამამდი იყო და ვერცა
პირველსა ომსა შეუძლეს წინა დადგომად. ჰქონებოდესმცა ამათ ბრძ
ენთა თხრობათა ნივთად საქმენი დავითისნი და მათმცა აღწერნეს
ჯეროვანად მათისაებრ რიტორებისა მსგავსად. და მაშინღამცა

ღირს ქმნილ იყუნეს ჯეროვანსა ქებასა და ესენი ესე ოდენ:ხ~ შემდგომად ამისსა წელსა მეორესა აღიღო მეფემან დავით
ქალაქი ტფილისი პირველსავე ომსა ოთხას წელ ქონებული სპა
რსთა. და დაუმკვიდრა შვილთა მისთა საჭურჭლედ და სახლად თუისად
საუკუნოდ ქორონიკონი იყო ტ~მბ:- :- :- :- :- :- :- :- :- :და მეორესა წელსა მოვიდა სულტანი შარვანს შეიპყრა შარვანშა აიღო
შამახია და მოგზავნა მოციქული დავით მეფისა წინაშე და მოუწერა წი
გნი ესრეთ. ვ~დ შენ ტყეთა მეფე ხარ და ვერაოდეს გამოხვალ ველთა
და მე ესერა შარვანშა შევიპყარ ჴელთა და ხარაჯასა ვსთხოვ შენ თუ
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გენებოს ძღუენი ჯეროვანი გამოგზავნე და თუნდა სამალავთათ გამო
ვედ და მნახე: ხ~ ესმა რაჳ ესე მეფესა მსწრაფლ ჴმა უყო ყოველთა სპა
თა მისთა და ბრძანებასავე მისსა თანა მოვიდეს წინაშე მისსა ყოველნი
სამეფოსა მისისანი და ყივჩაყნი ოდენ ათუალულ ქმნნეს მაშინ იყო
შემბმელი ორმოც და ათი ათასი და წარემართა სულტანსა ზედა. ხ~ ეუ
წყა რაჳ სულტანსა ზედა მისულა და ძალი და სიმრავლე სპათა
მისთა განჰკრთა აიყარა ველთათ სადა იდგა და მსწრაფლ შევიდა
ქალაქად. და გარე მოიზღუდა ერთკერძო სხრტითა და ხანდაკებ
ითა და სხვით კერძო ზღუდითა ქალაქისა შამახიისათა: ხ~ სცნა
რაჳ ესე მეფემან დავით არღარა ჯერ უჩნდა ზედა მისულა მლტ
ოლვარისა ა~დ დავარდა მიწასა ზედა და მადლობა შესწირა ღ~თისა
სახიერისა და კაცთ მოყუარისა და ადგილობასვე დაადგრა:მაშინ სულტანმან მრავალთა მიერ ვედრებათა და ძღუენთა და მუ
დარითთა შეთულილობათა ვ~ა მონამან ჭირვეულმან არღა ძღუენი
ანუ ომნი ითხოვნა. ა~დ გზაჳ სამლტოლვარე ფრიად რაჳმე სიმდ
აბლით და არაჳ სულტანურად შეიწრებულმან შიმშილითა და წყური
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ლითა მრავალ დღეჱ ხ~ მასვე დღესა სულტანსა წინაშე მიმავალი
ათაბაგი რანისა აღსუნღული ძალითა მრავლითა მოსრეს მონათა
მეფისათა ვითარ ოთხი ათასი კაცი. და იგი ოდენ მარტო მეოტი ძლ
ით მივიდა სულტანსა წინაშე: იხილა რაჳ ესე სულტანმან მასვე
ღამესა გაიპარა და სასდუნით მეოტი სხვით გზით წარვიდა სოფლად
თუისად. და ესრეთ ძლევა შემოსილი და მმადლობელი ღ~თისა შემოიქცა
მეფე დავით და მცირედთა დღეთა განისუენა:და მეორესა თუესა ივნისსა კ~დ წარვიდა მეფე დავით შარვანს და აღიღო
გულისტანი სახლი თავადი შარვანისა სიცხეთა მათ საშინელთა. და
მოირთო შარვანი და აღავსნა კეთილითა ყოველნი მორჩილნი ბრ
ძანებათა მისთანი და მიერ წარმოვიდა ქართლად:ხ~ სთუელთა გარდვიდა გეგუთს ინადირა განისუენა განაგო მანდაური ყო
ველი და მარტსა გარდამოვიდა ქართლს და აღიღო ქალაქი დმანისი:და აპრილსა დაესხა ბაბურანს დარუბანდელსა და მოსწყუიდნა ქურდ
ნი ლეკნი და ყივჩაყნი დარუბანდელისანი. და აღიხუნა ციხენი ღასა

ნნი და ხოზაონდი და მიმდგომი მათი ქუეყანა:1-16 სტრ., 123r
და მყის აღიმსრბოლა ვ~ა არწივმან და მაისსა აიხუნა ციხენი სომხით
ისნი გაგნი ტერონაკალი ქავაზინნი ნორბედი მანას გომნი და ტალ
ინჯაქარი:- და ივნისსა წარემართა ლაშქრითა განვლო ჯავახეთი
კოლა კარნიფორა ბასიანნი სპერამდინ. და რაჳცა პოვნა თურქმ
ანი მოსრა და ტყუე ყოჱ და მუნით ჩამოვლო ბუიათა ყური და დაწ
უნა ოლთისნი. და მოვიდა თრიალეთს დიდითა გამარჯუებითა და გან
იყარნეს ლაშქარნი თუის თუისად და გამოჴდეს შუაზე ხანი მცირედი:და შემდგომად ამისსა აგვისტოსსა ოცსა მოვიდეს მწიგნობარნი ანელთა
თავადთანი და მოაჴსენეს მოცემა ქალაქისა და ციხეთა ბოჟანას წყ
აროთა ზედა მდგომსა. და მსწრაფლ წიგნები წუევისა წარსცა ლაშ
ქართა თუისთა თანა და მესამესა დღესა სამოცი ათასი მჴედარი წინაშე
უდგა და წარემართა ანისად: და ვ~ა მიიწია მესამესა დღესა აღიღო ქალ
აქი ანისი და ციხენი და სოფლები მისნი უჭირველად. და დაიპყრნა
არფასლანიანნი და ამოსწყუიტნა იგინი რომელთა დიდი საყდარი ანი
სისა მისგითად მოეკაზმათ და ქრისტიანეთა სისხლითა იგი საყდარი და
ქალაქი მოერწყო იმუქფა ღ~თის მოყუარემან დავით აღმაშენებელმან
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მოლათა და დარიშმანთა სისხლითა ახლადვე მან მორწყო და საყდარი
იგი ახლად მონათლა. რომელი აღეშენა ბერძენთა ასულსა დედუფ
ალსა კატრონიტეს და იქივე ესაფლავა:მაშინ მივიდა თუით მეფე დავით და კათალიკოზი ეპისკოპოზნი და ერთობილი
ლაშქარნი საფლავსა ზედა და ახლად წესი აღუგეს. და თუით მეფემან
სამგზის საფლავსა ჩასძახა გიხაროდენ შენ წმიდაო დედოფალო რ~ იჴსნა
ღ~თნ საყდარი შენი უსჯულოთა ჴელთაგან. ამას ზედან მკვდრისა ძვა
ლთა საფლავით ჴმაჳ გამოსცეს და ღ~თსა მადლობაჳ მისცნა განუკვირდა
მეფესა და ერთობილ ერთა: და წარმოვიდა მუნით მეფე დავით და წარ
მოიყუანა ბულასვარ რვათა ძეთა მისთა თანა და სძალთა და მჴევა
ლთა და ჩაგზავნნა აფხაზეთს. და ანისისა მცველად დაუტევნა აზნაურ
ნი მესხნი და მოვიდა ქართლად და მცირედთა დღეთა მოუსვენა სპათა
თვისთა ქორონიკონი იყო ტ~მდ:და ამისა შემდგომად წარემართა მეფე დავით შარვანს და აღიღო ქალ
აქი შამახია და ციხე ბივრიტი სრულად ყოველი შარვანი. და დაუტ
ევნა ციხეთა და ქალაქთა შინა ლაშქარნი დიდნი ჲრნი და კახნი და გამგ
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ებლად და ზედა მხედველად ყოველთა საქმეთა მანდაურთა აჩინა მწიგნო
ბართ უხუცესი თუისი სვიმონ ჭყონდიდელი მთავარ ეპისკოპოსი:და განაგო მეფემან ყოველი საქმე შარვანისა აღავსნა კეთილითა საბოძვარ
ითა ქურდნი ლეკნი და თარასნი. და მოვიდა ქართლად და ყივჩაყთა თუის
თა უჩინა საზამთროდ სადგური და საზრდელი და კაცნი ზედა მდგომნი
მათნი. და განაგო ყოველი საქმე ქართლისა სომხითისა და ანისისა და

გაზაფხულ ეგულვებოდა ქმნა დიდთა საქმეთა და უფროსთა ლაშქრობ
ათა ვინადგან არავინ წინა აღუდგა მას. და რ~ თვით სულტანი მუნ სადა
იყო ძრწოდა შიშისაგან დიდისა და არცაღა თუით ძველად ქონებულთა
ქალაქთა და ქუეყანათა ჰგონებდა თვისად ქონებად. ა~დ რაოდენცა შო
რს იყო ეგრეცა ეოცნებოდა მძინარესა შიში და მღვიძარესა სიკუდილი:ამისთუისცა ზედასა ზედა წარმოავლენდის მოციქულთა ძღუნითა დამშვ
იდებად პირსა მისსა და რ~ წარმოსცნის საჭურჭლენი მძიმენი და ტურ
ფანი მრავალ ფერნი მფრინველნი და ნადირნი უცხონი და ძვირად
საპოვნელნი. და ამის გამო ეძიებნ მშვიდობასა და სიყუარულსა და ყივჩ
აყთაგან არა რბევასა: და ამისთუისცა არა რაჳს მიხედვიდა წარსაგებელთა
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სიმრავლესა ოდენმცა მუნ თვით სადა იყუის იპოის მშვიდობაჳ და სიცოც
ხლე თავისა თუისისა. და ვგონებ ვ~დ მამათა და პაპათაგან წარღებულნი ქუე
ყანანი ტყუენი და სიმდიდრენი მრავალ წილად უკმოიზღვნა ამან მჴნ
ემან დაამშვიდნა ქუეყანა აღივსო და გარდაეცა [.....] ყოვლითა კეთილ
ითა განავსო და აღაშენა ყოველი ოჴერ ქმნილი. და გარდაემატა ყოველ
თა ჟამთა მშვიდობითა და სიმდიდრითა სამეფო მისი ნაცვლად გარდას
რულთა ოჴრებათასა: ესე ვითარნი უკუე არიან მეფობრივთა და მიმო
სვლათა მისთა წყობათა და ღუაწლთა ძლევათა და წარმართებულებ
ათა პყრობათა და ახუმათა დიდთა მათ და მრავალთა სამეფოთა და
სამთავროთა მოთხრობანი და საქმენი რომელნი მან ქმნნა და აღასრ
ულნა. რომელნი ჩუენ მცირედითა და ყოვლად კნინითა სიტყუითა წარმ
ოგვიჩენიან დიდთა მათ და მითხრობად შეუძლებელთა საქმეთა მისთა
გან [.]ომისაჳ და ფესუსა მცირისა ყოვლისა ქსოვილისა ვითარებასა საც
ნაურ ყოფად ვმეცადინობთ. ვ~ა აჩრდილისაგან კაცსა რომელნი ესე შე
უძლებელ არიან ყოფად:ხ~ ჴორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისაგან უკეთუ ვიეთმე ჰგონონ ვ~დ
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რადღამცა მოეცალა საღ~თოთა და სულიერთა სათნოებათა მიერ მიხე
დვადცა და მოგონებად არა თუ ქმნად ვინადგან ფრიადცა კმა არიან
ესენი ერთისა ჴორცთა შინა მყოფისა კაცისა ქმნადცა და წარმართებად. და
თუ სადათ პოვა სამეფო თუისი სიმდაბლედ შთასრული და თუ სადა სიმ
აღლედ აღიყუანა და თუ სადა დასხნა საზღვარნი და ძლეულნი ვითა
მძლედ გამოაჩინნა: და ამათნი მგონებელნი ნუ უკუე არა იბრალნენ
ა~დ ეუწყენ მათ ვ~დ უკეთუ ამათ პირთათუის ვინმე გამოიძიოს და ზედა მიწ
ევნით ვინ ცნობა ინებოს კნინღა და ესე ჴორციელნი საქმენი წარმ
ოთქმულნი ფრიად უნდოდ და არა რად პოვნეს. ვ~ა ნამდვილვე მცირ
ედი და სასაწუთონი დადგრომადთა მათ თანა მტკიცეთა და საუკუნოდ
ღ~თ მყოფელთა მისთა საქმეთა რომელთა იგი უმეტეს ამათსა მათ მო
ქმედებათა უსასწრაფოეს აქუნდეს. რომელთაგანნი მცირედნი მრავ
ლისაგან ვ~ა სასმელი ერთი მტკურისაგან ჩუენცა მივსცეთ თხრობასა:იტყუის სოლომონ დასაბამად სიბრძნისა მოიგე სიბრძნეო ხ~ დავით

მამა ღ~თისა დასაბამად სიბრძნისა შიში უფლისა. ესე შიში უფლისა მოი
გო სიყრმითგან თუისით დავით და ჰასაკსა თუისსა თანა აღორძნდა და
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ჟამსა თუისსა ესე ვითარნი ნაყოფნი გამოიხუნა რომლითა ორ კერძო
ცხოვრება თუისი განაშუენა რომლითა შეამკუნა საქმენი თუისნი. რომლ
ითა განაგნა ჴორციელნი და წარმართნა სულიერნი:ხ~ თუ ვითარ ისმენდი გონიერად დედად სიბრძნისა რაჳ პოვა შიში უფ
ლისაჳ შიშად ღ~თისად საღ~თონი წერილნი. და ესენი მდიდრად შეიტ
კბნა რაოდენნი პოვნა გარდამოღებულად ენასა ქართულსა სხუათა
ენათაგან ძუელნი და ახალნი ვ~ა სხუამან პტოლემეოს. ამას ზედა ოდ
ენ სასოვან ქმნილმან და ესე ოდენ შეიყუარნა და შეითუისნა რომელ
სთქუამცა თუ მათ შინა ცხოველ არს და მათ შინა იძვრის. იგინი იყუნ
ეს მისსა საზრდელ ყოველთა გემოან და სასუმელ ტკბილ და საწადელ.
იგინი შუებად განცხრომა საწურთელ და სარგებელ დღე და ღამე
მიმოსვლათა შინა. მიმდემთა ლაშქრობათა მოუწყენელთა და შრო
მათა განუსუენებელთა:წიგნები ეტვირთა სიმრავლესა ჯორთა და აქლემებთასა და სადა გარ
დაჴდის ჰუნესა პირველ ყოვლისა წიგნნი მოაქუნდიან ჴელითა და
არა დააცადის კითხვა ვიდრე არაჳ დაშურის: ხ~ შემდგომად სერობისა
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ნაცვლად ძილისა ანუ სხვისა რასამე საქმისა კ~დ კითხვაჳ წიგნთა და რა
ჟამს თუალნი დაშურნიან სმენილნი ანაცვალნის სადა არაჳ გარეწარ
ად ა~დ ფრიადცა ფრთხილად ისმენნ წინაშე თუისსა მკითხველისასა გამო
ეძიებნ ჰკითხავნ და უფროსღა თვით განმარტებნ ძალსა და სიღრმესა
მათსა: და უსაკვირველესი ესე არს უწყით ყოველთა თუ ვითარ სასწრაფო არს
ყოველთა და საქმე ნადირობისა და თუ ვითარ დაიმონებს შედგომილსა
თუისსა და წარტყუენილ ჰყოფს. და ნადირობასა შინა არა რასა სხვასა
გარნა განხილვასა და დევნასა ნადირისასა და თუ ვითარ ჴელთ იგდოს
მიმხედველ ჰყოფს გარნა მისი გულს მოდგინება ამასცა სძლევდა. რ~
თვით ნადირობასა შინა წიგნნი აქუნდიან ჴელთა დ ა რაჟამს ჟამი
იყუის მისცნის ვისმე მსახურსა და ესრეთ დევნა უყუის და ნუ უკუე
ჰგონო ვ~დ ჴელითა ცარიელითა მოიქცის და ანუ ცუდად დაშურის.
რ~ ვინ ჰგავნ ჴორციელი ანუ ვინ იხილა ესე ოდენ განმარჯვებული
ნადირობასა შინა მსგავსი მეფისა დავითისი:მოსამახოს ვინმე ითქმის ებრაელი მოისრობისა და კეთილ მმართებლობისა
თუის ალექსანდრეს სპათა შორის მჯობად. და აქილევი კენტავროსგან
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განსწავლულად მოისრობისა ელენთა შორის. ხ~ ბარამ ჩობინ სპარს
თა შორის მოქმედად უცხოთა და საკვირველთა. გარნა ჭეშმარიტად ვერ
ცაჳ ერთი ამათგანნი შეუსწორებდა მას ვ~ა გვიხილავს:და ვთქუა სხუაცა საქმე საცნაურ მყოფელი წიგნთა სიყუარულისა რომ
ელსა შინა არ არაჳ იყოს ტყუილი ვინადგან წარსწყმედს უფალი ყო

ველნი რომელნი იტყუიან სუცრუესა. წინა დაიდვა ოდესმე წიგნი
სამოციქულო წარკითხვად და რაჟამს დაასრულის ნიშანი დასვის
ბოლოსა წიგნისასა. ხ~ მოქცევასა წელიწდისასა მით ნიშნითა ავთუ
ალეთ ოც და ოთხჯერ წარეკითხა: არიან უკუე სხვანიცა მრავალ
ნი საცნაურებანი ამის პირისნი გარნა მე ერთიღა შევსძინო სიტყუად
სხუაჳ ამათთა:ხ~ ქალაქი ტფილისი იყო ოდეს ერთჯერ არაჳ სრულიად შემოყუა
ნებულ იყო უღელსა ქუეშე მორჩილებისასა ვ~ა აწ ა~დ სავსე იყო
სისხლითა ქრისტიანეთათა. ოდესვე ყუიან ღავღავი და თვინიერ მიზ
ეზისაცა მოსრნიან რაოდენნი პოვნიან ქრისტიანენი: ხ~ ოდესმე
ქარავანსა თანა შემოყოლილთა თურქთა ზედა განსცნიან შემომავალ
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გამომავალი ქრისტიანენი და ტყუეობად სიკუდილსა მისცნიან. და ესრ
ეთ ისვროდა ქუეყანა მრავალ ჟამ რომელი ესე ეძვინებოდა სულ
სა ამის მეფის დავითისასა:
შემოვიდა ოდესმე ქარავანი დიდი განძით და თანა შემოჰყუეს თურ
ქნი დიდნი. ხ~ სცნა მეფემან და გაგზავნნა მონათაგანნი ათხუთმეტი
ოდენ კაცნი რჩეულნი რათა ლოჭინით კერძო ნახირი მძოვარი
ქალაქისა წარმოიტაცონ. ნუ უკუე იგი თურქნი გამოვიდნენ დევნად და
მოსწყვიდნეს ამით ღონითა: ხ~ თვით სამასითა ოდენ კაცითა
დაიმალა ღელეთა ავჭალისათა და არავის მიენდო მხედველსა სხ
ვასა ა~დ თვით მარტო წარვიდა ყოვლად უსაჭურვლო ჴრმლითა
ოდენ. და თანა წარიტანა წიგნი ღ~თის მეტყუელი და ამცნო სპათა
არა შეძრვად ყოვლადვე მისვლამდე მისა მათ თანა:ხ~ მონათა ყუეს ბრძანებული მათდა და წარმოიღეს ნახირი და მოეწ
ივნეს თურქნი ვითარ ასი ოდენ კაცი. და შემდგომად დიდისა
ჰომისა ჩამოყარნეს მონანი და დაუჴოცნეს ცხენნი გარნა ქუეითნ
იცა იბრძოდეს ფიცხლად: ხ~ მეფე ცხენსა რაჳ გარდაჰჴდა არა ჰგონ
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ებდა ჯერეთ მოსვლასა შეექცა კითხვასა და ესე ოდენ წარიტყუენა მის
გან გონებითა რომელ სრულად დაავიწყდა წინა მდებარე საქმე ვიდრე
მდის ჴმაჳ რაჳმე კლვისა შემოესმა ყურთა. და მყის დაუტევა წიგნი
მუნვე და ამჴედრებული მიჰყუა მას ჴმასა და ვ~ა ზედა წარადგა მონათა
თუისთა ესე ვითარსა ღვაწლსა შინა მყოფთასა და რ~ აშორვიდა თვისთა
სპათა და უკეთუმცა მათდა ცნობად წარსრულ იყო მონათა მათ
დაუჴოცდეს. და მსწრაფლ შთაბრიალდა ვ~ა არწივი და დააბნინა ვ~ა
კაკაბნი და მსწრაფლ ესე ოდენნი მოსწყუიდნა რომელ მათნი ცხენ
ნი კმა ეყვნეს მონათა მათ და ამჴედრებულთა ესე ოდენნი მოსრ
ნეს რომელ მცირედნი შეესწრნეს ქალაქსა: ხ~ გზანი სავსენი იყუნ
ეს მძორითა მათითა და ფრიადისა ცემისაგან ჴრმალმანცა დაღვლა
რჭნილმან უარ ყო ქარქაში თუისი მაშინღა მოვიდა სპათა თვისთა თანა
რომელნი ფრიად აბრალებდეს მას. განიცადედღა ჩემდად რომელ

ესე ვითარსა საქმესა შინა და ესე ოდენ უცალოსა წიგნივე აქუნდეს
უსასწრაფოესად საქმედ და ესენი ესე ოდენ:ხ~ ვთქუა ესეცა ვ~დ უკეთუმცა არა წერილთა მეცნიერებანი და გარ
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დასრულთა საქმეთა შემეცნებანი პირველ მეფეთა ყოფილთა კეთილ
ძღვანებულთა ანუ ვერასა წარმართებულთა შემთხვეულნი წინა გან
საკრძალებლად და სახედ არა შემოეხუნეს და არა მოეჴმარნეს ვ~ა იტყ
ვის სოლომონ. ვ~დ იცნის ქცეულებანი ჟამთანი აჴსნანი იგავთანი და
გარდასრულთა შეამგზავსნის მომავალნი არა თუმცა ესენი ეს
რეთ კუერთხი მეფობისა ესე ოდენ დამდაბლებული ძნელი და ნან
დვილ დიდ განსაგებელი რათა იპყრა ესრეთ მაღლად და ვითარ
ვერავინ სხვამან: რ~ განბრძნდა უფროს გაბასაელისა და უფროს
ეთამ ისრაიტელისა წერილისაებრ და ვითარ ვინ აღრაცხნეს რაო
დენნი საქმენი ეთხოებიან მეფობასა. რაოდენნი მართებანი და
განსაგებელნი კიდეთ[ა.]პყრობანი ნაპირთა მჭირვანი განხეთქი
ლობათა კრძალვანი სამეფოსა წყნარობისა ღონენი. ლაშქრობათა
მეცადინობანი მთავართა ზაკვისა ცნობანი მჴედართა განწეს
ებანი საერონი შიშნი საჴელოთა და საბჭოთა სჯანი საჭურჭ
ლეთა შემოსვლანი მოციქულთა შემთხუევანი და პასუხნი. მეძ
ღუნეთა ჯეროვანნი მისაგებელნი შემცოდეთა წყალობითნი
1-16 სტრ., 128v
წუართანი მსახურებულთა ნიჭ მრავლობანი მოჩივართა მართ
ალნი გამოძიებანი მოსაკითხავთა შესატყუისნი მოკითხვანი სპათა
დაწყობანი და ღონიერნი მიმართებანი: და რაოდენნი ვინ აღმო
წყნეს სიტყუითა უფსკრულისაგან სამეფოსა საქმეთასა რომელსა ში
ნა ვერვინ ძუელთა და ახალთა მეფეთაგანნი ემსგავსა. ვ~ა საქმენი
წამებენ მზისა შარავანდთა უბრწყინვალესნი და ცხადნი რომელნი სი
ბრძნითა თვისითა ქმნნა:რ~ სულტანი დასუა მოხარკედ თუისსა ხ~ მეფე ბერძენთა ვ~ა სახლეული
თვისი. დასცნა წარმართნი მოსრნა ბარბაროზნი მრწემად მოი
ყუანნა მეფენი ხ~ მონად ჴელმწიფენი. მეოტად წარიქცივნა არაბ
ნი იავარად ისმაიტელნი მტუერად დასხნა სპარსნი ხ~ გლეხად
მთავარნი მათნი. და რათა მოკლედ ვთქუა პირველ ყოფილნი მე
ფენი მსაჯულნი გოლიათნი გმირნი კაცნი იგი საუკუნითგან სახე
ლოვანნი მჴნენი და ძლიერნი და რათაცა საქმეთა ზედა სახელოვანნი
ყოველნივე ესრეთ დასხნა ვ~ა პირუტყუნი ყოველსა საქმესა შინა:და კ~დ საღ~თოთა სათნოებათა და სულიერთა საქმეთა მისთა ვიეთი გო
1-16 სტრ., 129r
ნება მისწუთეს ანუ მოგონებულსა ვისმან ენამან შეუძლოს თხრობად.
რ~ ვ~ა ღ~თი მართლად სჯიდა სამეფოთა თუისთა თუალ უხუავითა მით
ბჭობითა თუისითა. და არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწორისა
ვ~ა სოლომონისთუის გუესმის საბჭოთა შინა და თვით მოსეს მიერნი

გუაუწყებენ ბჭობანი და თხრობანი: ხ~ თავი სათნოებათა სიწმიდისა ესე ოდენი მოე
გო ვ~ა დიდმან ანტონი ნუ მეტყუი მისთა სიჭაბუკესა რათამე რომე
ლი არცა ღ~თნ მოიჴსენნეს უწყი ჭეშმარიტებით. რ~ ყოველთა ათისა
წლისა ჟამთა სამარადისოდ წმიდითა პირითა და განწმედილითა გო
ნებითა უხრწნელთა ქრისტეს საიდუმლოთა თანა მოწამებითა სვინი
დისისათა და არა მხილებითა გონებისათა და რომლისა მოწამე არს
სარწმუნო ცათა შინა. კ~დ ლოცვისა და მარხვისა თუის რადღა საჴმარ
არს თქუმა რომელსა იგი საქმარ ოდენ იყო: და კ~დ მონასტერნი და
საეპისკოპოსონი ეკლესიანი წესსა და რიგსა ლოცვისასა და ყოვლისა საე
კლესიოსა განგებისასა დარბაზის კარით მიიღებდიან ვ~ა კანონსა უც
თომელსა ყოვლად შუენიერსა და დაწყობილსა კეთილ წესიერებასა
ლოცვისა და მარხვისასა:- ხ~ საეშმაკონი სიმღერანი სახიობანი და განც
1-16 სტრ., 129v
ხრომანი და გინება ღ~თისა განმარისხებელი და ყოველი უწესოებაჳ
მოსპობილ იყო ლაშქართა შინა მისთა. და ურიცხუსა მას შინა სიმრ
ავლესა მრავალ ენათა ნათესავთასა ვ~ა ცათაშინა მყოფთა შორის:ხ~ წყალობაჳ გლახაკთა შეწყალებაჳ ქურივთა ობოლთა და დავრდო
მილთანი ესე ოდენნი აქუნდა ვიდრემდის აღავსო ზღუა და ჴმელი
ქველის საქმემან მისმან. რ~ ლავრანი და საკრებულონი და მონასტ
ერნი არა თუისთა ოდენ სამეფოთა ა~დ საბერძნეთისანიცა მთაწმინდისა
და ბორღალეთისნი მერმეცა ასურეთისა და კვიპრიისა და შავის მთისა
პალესტინისანი აღავსნა კეთილითა. უფროსღა საფლავი უფლისა ჩუ
ენისა იესოს ქრისტესი და მყოფნი იერუსალემისნი თვითო ფერთა
მიერ შესაწირავთა განამდიდრნა. კ~დ უშორესცა ამათსა რ~ მთასა სინასა
სადა იხილეს ღ~თი მოსემ და ელიამ მუნ აღაშენა მონასტერი და
წარსცა ოქრო მრავალ ათასეული და მოსაკიდელნი ოქსიონნი. და
წიგნები საეკლესიო სრულებით და სამსახურებელი სიწმიდეთა ოქ
როსა რჩეულისაჳ:და კ~დ დღითი დღე წარსაგებელთა რომელთა თვისითა ჴელითა მის
1-16 სტრ., 130r
ცემდა ფარულად ვინ აღრიცხოს თვინიერ მამისა ზეცათასა რომელი
მიაგებს ცხადად: რ~ იყო მისა კისაკი მცირე აღავსის დრაჰკნითა რაჳ
დღე სარწმუნოთა თუისთა ჴელითა და სამწუხროდ ცალიერი მოაქუ
ნდის იგი მხიარულსა სულითა და პირითა. და ოდესმე ნახევარი წარ
აგის მისი და ოდესმე არავინ ეპოვნის და ეგრე სავსე მისცის დამარხვად
ხვალისა და სულთქმით თქუის დღეს ვერა რაჳ მივეც ქრისტესა მარცხებითა
ჩემ[.]თა ცოდვათათა: და ამას არა თუ ჴელოსანთაგან მორთმულისა იქ
მოდის ანუ საჭურჭლით ა~დ ჴელითა თუისითა ნადირებულისა რომე
ლთაგანი თუისსა მოძღვარსა იოანეს მისცა ოდესმე დრაჰკანი ვითარ
ოც და ხუთ ათასეული რათა განუყოს გლახაკთა. და ესეცა მცირ
ედი მრავლისგან თქუმად შეუძლებელი:ხ~ განათავის უფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლავრანი მოხარკ

ეთა და მაჭირვებელთაგან ა~დ ხუცესნიცა სამეფოსა შინა მისსა ყოვლ
ისა ჭირისა და ბეგრისაგან. რათა თავის უფალთა საღ~თო მსახურ
ებაჳ მიუპყრან ღთსა:- ხ~ ამათ თანა რაოდენნი ეკლესიანი აღაშე
ნნა რაოდენთა სასტიკთა მდინარეთა ზედან ჴიდნი განჴიდნა რაოდენნი გზანი
1-16 სტრ., 130v
საწყინოდ სავალნი ქვა ფენილ ყუნა. რაოდენნი ეკლესიანი წარმართ
თაგან შეგინებულნი განწმიდნა სახლად ღ~თისად რაოდენნი ნათესავნი
წარმართთანი შვილად წმიდისა ემბაზისად გამოაჩინნა და შეაწყნარნა ქრისტესა. და
დადვა მისთუის უმეტესი მოსწრაფება რათამცა ყოველი სოფელი მოს
ტაცა ეშმაკსა და შეასაკუთრა ღ~თსა რომლითა მიიღო მადლი მოციქ
ულობისა ვ~ა პავლე და ვ~ა დიდმან კოსტანტინე. სხუათვე კეთილთა
თანა აქუნდა ესეცა რ~ სლვათა შინა თუისთა სამეფოთასა სიმრავლ
ითა სპათათა და სიმალითა სლვისათა ვერ ადვილად მიემთხვეოდიან
მოჩივარნი და დაჭირვებულნი და მიმძლავრებულნი. განაღა ვიეთგან
მე რომელთა საჭიროდ უჴმდისთ განკითხვა და შეწევნა მეფობრივი
ნუ უკუე და ვინმე აღვიდის ბორცვსა ზედა რასამე გზისა მახლობ
ელსა ანუ კლდესა გინა თ ხესა ვ~ა ზაქე. უკეთუ ოდენ ეპოვის ესე
ვითარი რამე და მუნით საცნაურ ყუის ჭრტინვაჳ თუისი ამის თუის
დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი და გამკითხვარნი მოჩ
ივართანი რომელთა მიერ მიიღებდეს კურნებასა:ხ~ მრავალ გზის გვიხილავს იგი დამლტობელად ღაწვთა თუისთა ცრ
1-16 სტრ., 131r
ემლითა ხილვასა ზედა თითო სახეთა სენთა მიერ განცდილთასა. და ხილ
ვად საძნაურთა რომელნი შეემთხუევიან მიუნდობელთა ამათ და უბა
დრუკთა ჴორცთა რომელთა სხუათა უმეტეს ზრდის ქუეყანაჳ ქუთ
ათისისა: და ვინ აღრიცხუნეს ტყუენი რომელნი მან განათავისუფლნა
რომელნი უკუმოიჴსნნა თუისთა ყივჩაყთაგან ფასითა. ვინ ჯეროვნად
წარმოთქუნეს პატივის პყრობანი მონაზონთანი და სიყუარულით
შეწყნარებანი მათნი თითუეულისა ნიჭნი და საჴმარნი რომელთა უზრ
უნველ ყუნის ყოველთა საჭიროთაგან:ხ~ აქუნდა ამას ყოვლად ბრძენსა მეფესა საქმედ ესეცა რომელთა უმეტეს
ყოველთა საშიშად საზარელ იყო რ~ ღ~თისა მიერ იყო მის ზედა ნიჭი ესე
და საქმე ყოვლად საკვირველი. არა რაჳ შორიელი არცა სამეფოთა
შინა მისთა არცა ლაშქართა შინა მისთა მყოფთა კაცთა და დიდთა და
მცირეთა საქმე ქმნილი კეთილი გინა სიტყუაჳ ბოროტი თქმული
არა რაჳ დაეფარვოდა ყოვლადვე. ა~დ რაოდენცა ვის ფარულად ექმნის
ანუ თუ ეთქუის ყოველივე ცხად იყო წინაშე მისსა ვიდრემდის გულის
სიტყუანიცა მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრნის მათ რომელთა ზარ
1-16 სტრ., 131v
განჴდილ ყუნის. და მონაზონთა განშორებულთა სენაკთა შინა მათ
თა ქმნილნი ღვაწლნი და სათნოებანი უწყოდის ცხადად. და სიშორე
გზისა ვიდრე ეკლესიამდე ზომით იცოდა და მოთმინებისათუის აქებდის

და ჰნატრიდის: ნუ ამას ეძიებ მკითხველო თუ ვითარ იქნებოდა ესე
ა~დ ამას სცნობდი თუ რაჳ სარგებელი პოვის ამათ მიერ რ~ არა თუ ცუ
დად რადმე და განსაკითხავად საგიობელთა საქმედ ანუ საკიცხელად ვიეთ
თვისმე იქმოდის ნუ იყოფინ ესე წარვედ:ა~დ დიდნი საქმენი და ფრიად სასწრაფონი წარმართნა ამით და მრავლთა
კეთილ[.]თა მიზეზ ექმნა ესე. პირველად ორგულებასა და ზაკუვასა და
ღალატსა რასაცა ვერვინ დიდთა ანუ მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონ
ებადცა არა თუ თქუმად ვისდა არცა თუ მეღლესა და ცხედრეულსა
ვინ თუისსა თანა ანუ მოყუასსა თუისსა გინა ყრმათა თუისთა. ვინადგან
მტკიცედ უწყოდა ყოველმან კაცმან ვიდრე პირით აღმოსვლასავე თანა სიტ
ყუისასა საცნაურ ქმნილ არს უეჭუელად წინაშე მეფისა: და მრავალნი
განპატიჟებულცა ჰყუნეს და მახლობელ ესე ვითართა თუის. ამისთუისცა ვე
რცა ოდეს ვინ განიზრახა ღალატი რაჳთურთით დღეთა [.....] მის
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თა ა~დ იყო ყოველთაგან საკრძალავ და სარიდო:და კ~დ მღრდელთ მოძღვართა მღრდელთა და დიაკონთა მონაზონთა და ყოვე
ლთა კაცთა ესევე საქმე ექმნა წესიერებად და გზად ყოველთა სათნოებათა
მიმართ. რ~ შიშითა მისითა ვერ იკადრებდიან უწესოდ სლვად ვინადგან
უწყოდიან არა რაჳს დაფარულობაჳ წინაშე მისსა და მის მიერ ქებაჳ
სათნოებისა და ძაგებაჳ არა წმიდათა და უწესოთა საქმეთაჳ. რ~ ვერცა
მსოფლიოჳ ვინმე და ვერცა მოქალაქე ვერ მჴედარი ვერ რომელი პატივი
და ჰასაკი იკადრებდა განდრეკილად სლვად. რ~ ყოველთა კაცთა იყო წესი
ერებაჳ ყოველთა კანონ ყოველთა პატიოსნობაჳ და თვით მათ მეძავთა ყო
ველთა კრძალულებაჳ ყოველთა შიშ და მმართებელ გზათა საღ~თოთა და
მშვიდობისათა. ესე დიდნი საქმენი და ღ~თისაგან ოდენ შესაძლებელნი ეს
რეთ ადვილად წარმართნა ამით ვ~ა ვერვინ ადვილი წარმართის ეგრეთ.
ამის თუისცა შიში დიდი და ზარი მისი განითქუა კიდეთა ქუეყანისათა
და განკრთეს ყოველნი მკუიდრნი ქუეყანისანი:ხ~ შემოკრბა ოდესმე წინაშე მეფისა ნათესავი გულარძნილი ყოვლად ბო
როტთა სომეხთა ეპისკოპოსები და მონასტერთა მათთა წინამძღურები
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მრავალი ფრიად რომელნი აზმნო[.]ბდეს თავთა თუისთა მიწევნად
თავსა ყოვლისა სწავლულებისა და მეცნიერებისასა. და მოაჴსენეს რათამ
ცა ყო ბრძანებითა მისითა კრებაჳ და ყუესმცა სიტყუის გებაჳ და გამოძი
ებაჳ სჯულისაჳ და უკეთუ იძლივნენ და იქმნენ თანა ერთ ჴმაჳ სჯულისა
და თუისი სჯული შეაჩუენონ: ხ~ უკეთუ სძლონ ესე ოდენ მიემადლოს რა
თა არღარა გვიწოდდეთო მწვალებლად და არცა შეგუაჩუენებდეთ:მაშინ მოუწოდა მეფემან დავით იოანე კათალიკოზსა ქართლისასა და მის
ქუეშეთა ეპისკოპოსთა და მეუდაბნოეთა და არსენის იყალთოელსა თარ
გმანსა და მეცნიერსა ბერძენთა და ქართველთა ენათასა და განმანა
თლებელსა ყოველთა ეკლესიათასა. და სხუათა მეცნიერთა და ბრძე
ნთა კაცთა და ყუეს უკუე სიტყუის გებაჳ ურთი ერთას ცისკრითგ

ან ვიდრე ცხრა ჟამამდე. და ვერასა უძლეს დაბოლოებად რ~ იყო
ორკერძოვე ძლევის მოყუარებაჳ ოდენ და ცუდ სიტყუათა პაექრ
ობაჳ რ~ შევიდიან შეუვალთა საქმეთა და ძნიად გამოსავალთა: რო
ესე შეეწყინა მეფესა და ჰრქუა მათ თქუენ მამანო სიღრმეთა სად
ამე შესრულ ხართ და უცნაურთა ხედვათა ვ~ა ფილასოფოსნი და ჩუ
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ენ ვერა რასა უძლებთ ცნობად ვ~ა უსწავლელნი და ყოვლად მსო
ფლიონი. და ესე საცნაურ არს თქუენდა რ~ მე შორს ვარ სწავლულებ
ასა და მეცნიერებისაგან ვ~ა მჴედრობათა შინა აღზრდილი ამისთუისცა
უსწავლელთა და ლიტონთა და მარტივთა მიერ სიტყუათა გეზრახო
თქუენ: ესე რაჳ თქუა იწყო მათდა მიმართ სიტყუითა თქუმად რომე
ლსა ღ~თი მოსცემდა უეჭუელად პირსა მისსა ესე ოდენთა იგავთა და
სახეთა წინა დაუდებდა აჴსნათა საკუირველთა მიერ წინა დაუდგომელთა
და უცილობელთა. რომლითა დაანთქნა ვ~ა მეგვიპტელნი და დაუყო პირი
მათი და უპასუხო ყუნა და ყოვლად უსიტყუელ ვ~ა ოდესმე დიდმან
ბასილიმ ათინასა შინა ესე მწვალებელნი:და ესე ოდენ ზარ განჴდილ ყუნა და ყოვლად უღონო რომელთა აღიარეს
ცხადად ძლეულებაჳ თუისი ამის[ი]თა ოდენ მეტყუელთა ვ~დ ჩუენ მეფეო
მოწაფე გუეგონე ამათ მოძღუართა თქუენთაჳ. გარნა ვითარ ვხედავთ
თქუენ სამე ხართ მოძღუარი მოძღუართაჳ რომლისა ბრჭალსა ვერ
მიმწვდარ არიან ეგე მოძღუარ საგონებელნი თქუენნი. და ესრეთ
ფრიად მაბრალობელნი თავისანი მიიქცეს სირცხვილეულნი არღ
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არა ოდეს მკადრებელნი ამისნი ოდესცა:ხ~ არიან ვინმე მაბრალობელნი მეფისანი ჯერეთცა ესე ოდენ მჭირ
სედ [...] მოლაშქრეობისა თუის და მჴედრობათა მისთა განუსუენებე
ლისა და ჭირვებისათუის. და ვ~დ არცა მშვილდი თავს იდებსო მარ
ადის გარდაცმულობასა არცა ძალი ორღანოსა მარადის გან
სხირპლულობასა რ~ ჟამსა ჴმარებისა მათისასა თვითეული მათი
უჴმარ იპოისო. და ესე ვითართა უგიობელთა მათ თუის და უმიზეზ
ოსა და ყოვლად იტყუიან გარნა ისმინეთ ესე ვითართა მათ: პირვე
ლად ესე რ~ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ჰქონდა მოკლებული და
მცირედ იყო და ტყუეობათა და ზემო ჴსენებულთა ჭირთაგან. მცი
რე გუნდი მჴედრობისა და იგინიცა დაჯაბნებულნი მრავალ გზის
მტერთაგან სივლტოლითა უცხენოდ უსაჭურველონი და თურ
ქთა წყობისა მიმართ ყოვლად უმეცარნი და ფრიად მოშიშნი. უკეთ
უმცა ესე ოდენ უწყინოთა ლაშქრობითა და მცირედ მცირედ ბრძო
ლითა და სწავლითა გუარიანად და ღონიერად წინა ძღომითა და მრავა
ლთა ძლევათა მიერ მოგვარებითა არა განეწუართნეს სპანი თუისნი და
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განეკადნიერნეს წყობათა მიერ მჴნეთა ქებითა და ნიჭთა მიცემითა.
ხ~ ჯაბანთა სადედოთა შთაცმითა და კიცხევით ძაგებითა არამცა მოეღონა

ვიდრემდის სპათა შორის მისთა ყოვლად არა იპოებოდა ჯაბნად ზრახუ
ლი რათამცა ექმნნეს ესე ოდენნი ძლევანი ანუ რათამცა ექმნნეს და აღ
ეხუნეს ესე ოდენნი სამეფონი. ნუ უკუე ძილითა ანუ ადგილთა მწუ
ანვილოვანთა ზედა მოსმურობითა განცხრომითა და მაჩუენებელთა საქმ
ეთა შედგომითა არა ესრეთ არა ა~დ არცა ალექსანდრემ ქმნნა ესრეთ:რ~ პირველად მამულისა თუისისანი შეკრიბნა და მით დაიპყრნა დასავალნი
ევტროპი იტალია ჰრომი და აფრიკეთი და მათითა წარტანებითა დაი
პყრა ეგვიპტე. შესრულმან კარქედონით და მიერ ეგვიპტით პალესტინე
და ფინიკე და კილიკიასა თუისად შემქმნელი წინა განეწყო დარიოზს და რა
ჟამს სპარსეთი მოირთო მაშინღა სძლო პიროს ჰინდოსა და ეგრეთღა
ამით ყოვლითა მოვლო ყოველი ქუეყანაჳ და ქმნა რაჳ იგი ქმნნა. და
თუარა ქართველითა სპითა ვერცარას ალექსანდრე იქმოდა კარგსა: და
თუმცა დავითს სპარსთა მეფობაჳ ჰქონებოდა და ანუ ბერძენთა და ჰრო
მთა ძალი და ანუ სხუათა დიდთა სამეფოთაჳ. მაშინმცა გენახნეს ნაქ
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მარნი მისნი აღრესნი სხუათა ქებულთანი:ხ~ ვთქუა მეორეცა მიზეზი ამისვე პირისაჳ ვინადგან ნათესავი ქართველთანი
ორგულ ბუნებაჳ არს პირველითგანვე თუისთა უფალთანი. რ~ რაჟამს გან
დიდნენ განსუქნენ და დიდებაჳ პოონ და განსუენებაჳ იწყებენ განზრახ
ვად ბოროტისა ვ~ა მოგვითხრობს ძველი მატიანე ქართლისაჳ და საქ
მენი აწ ხილულნი. და ესე მან უბრძნესმან ყოველთა კაცთამან კეთი
ლად სადამე უწყოდა და ამისთუისცა არაჳ სადა მოაცალა ამისად განზრ
ახვად ანუ განსუენებად ანუ შეკრებად და ქმნად რასამე ესე ვითარისა.
ა~დ საქმეთა რომელთა იწყო ქმნად გაასრულნაცა მაღლად და შუენ
იერად ნუ უკუე და ლომსაცა აბრალონ ეგე ვითართა. რ~ არა ციდა
მტკავლურად იხედავს და არცა კუერნულად ჰკრთების:- და კ~დ სხუ
ასა ბრალობასა შემოიღებენ მეტყუელნი ესრეთ ვ~დ შეიყუარნის
ვინმეო და განადიდნის ვინმეო: და კ~დ მოიძულნის ვინმეო და დაამც
რნისო ესე აღამაღლის და ესე დაამდაბლისო:ეჰა უსამართლოებასა ჵ~ი უგუნურებასა ამისთუის აბრალებაა რ~ კა
ცი მიწისაგანი ღ~თსა ემსგავსა რომლითაცა საქმითა ვინ იხილა ესე საუ
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კუნითგან ჵ~ი კაცო ამისთუის რად არა ღ~თსა აბრალებ უგუნურო ამას
ვე ესრეთ მოქმედსა: ანუ არა ხუთთა ქანქართა ათ მყოფელსა მისცნაა
ათნი ქალაქნი. ანუ არა ერთისა დამფლველსა მოუღო იგიცა და მის
ცა ათთა ზედა მეათერთმეტედ:და ანუ რასათუის ქადაგებულ არიან სამოთხისა შუებანი და სასუფევლისა
ნეტარებანი ღ~თისა ნებისა მყოფელთათუის ჭეშმარიტად ხ~ საშინელებ
ანი ურჩთა და უღირსთა თუის. და უკეთუ მეფემან ერთგულნი ფრთ
ხილნი და ახოვანნი ნაცულად ორგულთა და ჯაბანთა და უღირსთა
ადიდნეს რაჳ უსამართლო ქმნა ნუ უკუე დუხჭირმანცა აბრა
ლოს სარკესა რ~ სახე მისი ცხადად აჩუენის: უჴმარნი და უღირს

ნი ნუ მას ა~დ თავთა თუისთა აბრალებდინ უკეთუ არავინ იყო ესოდენ
მართლად აღმწონელ საქმეთა და მცნობელ ვითარებასა კაცისასა რო
მლისა აჩრდილსა შეკრებულ იყუნეს ერნი ტომნი და ენანი. მეფენი
და ჴელმწიფენი ოვსეთისა და ყივჩაყეთისანი სომხეთისა და ფრანგეთისანი
შარვანისა და სპარსეთისანი ხილვისაებრ ნაბუქოდორ ნოსორისა. ვხედე
ვდო იტყუის ხესა შორის ქუეყანისა სიმაღლედ ცისა მიწდომასა და
1-16 სტრ., 135v
რტოთა მისთა კიდემდე ქუეყანისა. და ფურცელნი მისნი შუენიერ და
ნაყოფი მისი ფრიად და საზრდელი მისი შორის ქუეშე კერძო მისსა დაი
მკვიდრეს მჴეცთა ქუეყანისათა. და შორის რტოთა მისთა მკვიდრო
ბაჳ ყუეს მფრინველთა ცისათა და მისგან იზარდებოდა ყოველი ჴორციელი:აჰა სახე არა უმსგავსოჳ ა~დ ფრიადცა თანა შეტყუებული ჩუენისა
თვით მპყრობელისაჳ და ყოვლად გამომსახუელნი სიტყუით საქმეთა თუა
ლთა ჩუენთა ხილულთაჳ. რ~ სიტკბოებისა და სახიერებისა და სიბრძ
ნისა მისისა ხილვად წყურიელნი კიდით ქუეყანისით შემოკრბებო
დეს წინაშე მისსა: ვინ იყო ეზომ ტკბილ შემთხუევათა შინა ვინ სატრ
ფიალო ზრახვითა და სასურველ დუმილითა იგივე შუენიერ ხატითა და
უშუენიერეს მორთულობითა გუამისათა შეწყობილ ანაგებითა და ახო
ვან ტანითა. ძლიერ ძალითა უძლიერეს სიმახვილითა საწადელ ღიმ
ილითა უსაწადელეს მჭმუნვარებითა მადლიერ ხედვითა საზარელ ლომ
ებრ მკრთომელობითა ბრძენ ცნობითა უბრძნეს გამორჩევითა მარ
ტივ სახითა მრავალ სახე მართებითა: შემრისხველ მყუდროობითა
მაქებელ განმსწავლელობითა და არცა ერთსა კეთილთაგანსა შემაშთობელ
1-16 სტრ., 136r
უზომოებითა მაღალ უმაღლესთა თუის მდაბალ უმდაბლესთათუის.
და თუით მათ მტერთაგანცა საწადელ და საყუარელ სათნოებათა მისთ
აგან შეკდიმებულთა ვინაჳ ესრეთ მიიღო ერთიცა სათნოებათაგანი ვით
არ ვინ ყოველთაგანმან შეიკრიბა ყოველი სრულებით თუითეული. რო
მელი ყოველთა თუის შეუძლებელ არს დაკვირვებაჳ ოდენ არა თუ მიბ
აძ[.]ებაჳ რომლითა სრულ იქმნა იგი ყოველსა შინა ესრეთ რაჳ აღსა
ვსე იყო ნავი უფასოთაგან ტვირთითა სათნოებისათა და არღარა შემძლე
ბელ წარსვლად ღადირთა:და აქუნდა ყოვლით კერძო მშვიდობაჳ და დაწყნარებაჳ სამეფოთა მისთაჳ: მა
შინ დიდმან მან წინა გამგებელმან ცხოვრებისა ჩუენისამან და ყოვლის
ავე უმჯობესისა შემცვალებელმან განგებითა მით რომელნი მან უწ
ყის და განაწესებს ჟამთადა წელთა ჩუენთა. ესრეთ განაგო ვ~ა მუშაკმ
ან კეთილმან რაჟამს იხილნის ჴუვილნი აღსავსედ ნაყოფითა და ქუეყა
ნად დადრეკილნი ისწრაფის დაუნჯებაჳ მათი. და ვ~ა მენავემან ბრძენმან
განიცადის რაჳ ნავი თვისი აღსავსედ მრავალ ფერითა ტვირთითა მიი
სწრაფის ნავთ სადგურად რათა არა რაჳ ევნოს სოფლისა ამის მღე
1-16 სტრ., 136v
ლვარისა ზღვისაგან:-

რ~ ჟამსა ზამთრისასა მშვიდობასა და დაწყნარებასა ყოვლისა სამეფოსასა არა
გარეგნად მენაკიდურესა ა~დ საშუალ თუისთა სამეფოთა ადგილთა თვით
მის მიერვე წინათ განჩინებულსა განსასუენებელად და მისაძინელად ვ~ა
ჰრულითა რათამე შუენიერითა დაიძინა მამათა თუისთა თანა. და თუით
მებრ ესე კმაჳ არს საცნაურ მყოფლად საკუთრებისა თუისისა ღ~თისა მი
მართ: რ~ მრავალ გზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა სიკუდი
ლისათა შთავარდა იგი რომელთაგანი მცირედ მივსცეთ თხრობასა. რ~
ნადირთა დევნასა შინა ოდესმე მუხნარს წამოექცა ცხენი და ესე
ოდენ შემუსრა რომელ სამ დღე ყოვლად უსულოჳ მდებარე იყო უძრ
ავად. სამშვინველისაგან ოდენ საცნაური ცოცხლად და შემდგომად სამ
დღე ნამეტსა სისხლისასა აღმომყრელსა [.....] მოექცა სული და სიტ
ყუაჳ და ძლითღა აღდგა ცოცხალი. და ესე ვითარი მრავალ გზის შე
ემთხვია და ღმერთმან იჴსნა სიკუდილისაგანჱ
კ~დ ციხესა რომელსამე ჰბრძოდა ქართლს და მეფე კარსა კარვისა თუისის
ასა დგა პერანგითა მოსილი ოდენ შუა დღე. და ციხით ვინმე შემო
1-16 სტრ., 137-138r
სტყორცა ისარი და ჰკრა ხატსა მთავარ ანგელოზისასა რომელი ეკიდა
ყელსა ოქროსი მცირე და ძალმან საღ~თომან განარინა მშვიდობით:
რაოდენ გზის ყივჩაყთა თუისთა განიზრახეს ღალატი და განაჩინეს კაცნი
მჴნენი რომელიმე ჴრმლითა რომელიმე შუბითა და სხუანი ისრითა. ესე
არა ერთ და ორ გინა სამ ა~დ მრავალ გზის და არა ოდეს მიუშვა
ღ~ თნ კუერთხი ცოდვილთაჳ მართალსა მას ზედა. არცა ოდეს მისცა
იგი ჴელთა მეძიებელთა მისთასა დაღა თუ მრავალ გზის დევ
ნასა თურქთასა მარტოჳ დაეპყრის ანუ უსაჭურველოჳ. გარნა
ყოველსა შინა ჴელი იგი ზეგარდამოჳ ფარვიდა მდევართა მისთაგან:ა~დ ყოვლადვე და ყოველსა შინა იყო ბედნიერ და სვიან და მადლითა აღს
ავსე. ეგრეთვე ჟამსა შინა შუენიერსა და ჯეროვანსა მოუწოდა ღ~თნ
შემყუარებელსა თუისსა და მარადის მოსურნესა სამარადისოდ მე
ფობად წინაშე მისსა. და არღარა მიუშვა მრავალ ჟამ სჯად და დაჭ
ირვად სამსხემოსა ამას კედარსა შინა მკუიდრობითა და ჴორცთა ამათ
ქუე დამზიდველთა მიერ შეკრვად სულსა გონება ქმნულსა. და არცა
განხრწნადითა გუირგუინითა და პორფირითა ვ~ა სიზმრითა და ნაოცნითა
1-16 სტრ., 137-138v
უმრავლესად მღერად. ა~დ ნამდვილ ჭეშმარიტითა და მტკიცითა
წარუდ[.]ინებელთა და სამარადისოთა სადა თუით იგი ბნებით ღ~თი მეუფებს
მადლით ღ~თ ქმნილთა ზედა. მუნ აღიყუანა მის თანა მეფობად
უხრწნელითა და ბრწყინვალითა გუირგუინითა და პორფირითა შემ
კული სადა იგი აწ მკვიდრ არს და იქცევის ნათელსა შინა ღ~თა
ებისასა:- რ~ იყო მაშინ თუე იანვარი ოც და ოთხი და დღე
შაბათიჱ ოდეს ქორონიკონი იყო ტ~მე: ხ~ წელიწადნი მისნი
შობითგანნი სამეოც და ერთი: ხ~ მეფობდა ოც და ათექუსმეტ წელ:და ვ~ა პირველმან დავით სოლომონი ამანცა თუისითა ჴელითა დას

უა საყდართა თვისთა ძე თუისი დიმიტრი სახელით სახელ დებ
ული მარადღე გარდამონასახი ყოვლითურთ მსგავსი მამულთა. და
დაადგა თავსა გუირგუინი შუენიერი ქვათაგან პატიოსანთა ვიტყუი უკ
უე სათნოებათა მამულთა და შეარტყა წელთა ძლიერთა მახვილი:ეჰა რაბამ სვიანად ჴმარებული და შეჰმოსა პორფირი მკლავთა ლო
მებრთა და ტანთა ახოვანსა. და დაულოცა ცხოვრებაჳ წარმ
ართებული და განგრძობა დღეთაჳ ბედნიერობით თაყუანის ცე
1-16 სტრ., 139r
მად მისსა მეფეთა ქუეყანისათა და ყოველთა წარმართთა მონებად მისსა.
გამობრწყინვებად დღეთა მისთა სიმართლე და მრავალი მშვიდო
ბაჳ: და ესრეთ განცვალა ქუენა მოქალაქობაჳ ზენად სუფევად
რომლისა მკუიდრნი განჴსნილ არიან შრომათაგან და ოფ
ლთა და ზრუნვათა და მუნ მეფობს სიმდიდრეთა მათ
ზედა რომელნი წინა წარგზავნნა საუნჯეთა მათ:
რ~ მუნ არს შუება და სიხარული რომელსა არა
აქუს მწუხარებაჳ და სიმდიდრე რომელსა არა
შეუდგს სიგლახაკე და მხიარულება რომე
ლსა არა განჰკუეთს ურვაჳ და მეფობ
აჳ რომელსა არა აქუს აღსას
რული და მუნა არს
ცხოვრებაჳ რო
მელსა არა შე
ამრღუევს სი
კუდილი
1-16 სტრ., 139v
მეორმეოც და ათექუსმეტი მეფე დიმიტრი. ძე დავ
ით აღმაშენებელისა ბაგრატოანი:სრულ ყო რაჳ დავით სრბა მეფობისა ქორ[ო]ნიკონი იყო: ტ~მე: და მი
ვიდა დაუსრულებელსა სუფევასა: ხ~ სიცოცხლესავე შინა თუისსა დას
უა მეფედ ძე თუისი დიმიტრი და დაადგა გუირგუინი თუით მისითა ჴელ
ითა: და დაიპყრა ამან დიმიტრი მეფემან სამეფო ტახტი და საჯდომი
მკლავითა ლომებრივითა მისათხრობელად ბრძენთა და ქების მოყუ
არეთა თუის: იტყუის სოლომონცა მეფენი ჟამნი არიან მშვიდობისნი სარ
წმუნოება მეფეთაჳ. პირველად მოშიში იყო ღ~თისა სვიანი და გამარ
ჯვებული და სიმაღლესა და სიმდიდრესა შინა მდაბალი და გლახაკთ მოწ
ყალე ობოლთა ქურივთა და დავრდომილთა გამკითხველი. საყდართა
და ეკლესიათა მღრდელთა და მონაზონთა კეთილის მყოფელი შემწ
ირველი სოფელთა და აგარაკთა დიდებულთა სამეუფოსა მათისათა.
და კარსა ზედა მყოფთა ტკბილად მოუბნარი უხვი და მბოძებელი და
ვითარ გაავრცელა და ააშენა სამეფოჳ მისი:ხ~ მასვე ქორონიკონსა ტ~მე მიუჴდა დმანის წარუღო ციხე და ამოსწ
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ყვიტნა ყარასუღულიანი: ამაზედან მოუჴდა სალდუს ყაენი ანის ქალა
ქსა და მოადგა. და აქად დიმიტრი მეფე მივიდა შეიბნენ და ნებითა ღ~თ
ისითა გაემარჯუა მეფეს დიმიტრის და მოსწყვიტნა იგინი:ხ ოდეს დიდმან დავით ტფილისი აიღო ჲრეთი და კახეთი მოირთო ციხ
ეთა და ქალაქთაგან კიდე კაცი არსადა იყო: ჲრეთი სომხითი ტაშირი
ჯავახეთი ქუენა არტანი და არტანი ამათსა მეფობასა შინა აშენდა ტა
ოსა ნაპირნი: ხ ოდეს ჯერეთ არა მეფე იყო დიდმან დავით შარვა
ნს გაგზავნა და მუნ ქმნა ჰომნი და ბრძოლანი რომელ ყოველნი მხედ
ველნი მისნი განაკვირვნა. და აიღო ციხე ქალაძორი და აღივსო ალა
ფითა და ტყუითა ურიცხვითა გააქცივნა სუქმნეთნი თავი ყოვლისა სპარ
სეთობისა დაჴოცნა და ამოსწყუიტნა აავსნა საჭურჭლენი და ლაშქარნი მის
ნი: ერთგულთა შემწყნარებელი იყო და შეცოდებულთა სამართლიანად
მწურთელი. ვინადგან არა სწორ არს ცოდვა მღრდელისა და მჴედრისაჳ
არცა ერისა და მღრდელთ მთავრისაჳ რომელმან იცოდის ნება უფლ
ისა თვისისა და არა ყოს იგუემოს იგი ფრიად:ყოვლითურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა დავითიანსა ხესა ღ~თივ დანერ
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გულსა და ცხებულიანსა წარვლო ცხოვრება და მიიწია სრულ ქმნილი
სიბერესა: და ესხნეს ძენი ორნი უხუცესი დავით და შედეგი გიორგი
ხ~ ასული ერთი სახელით რუსუდან. და შეიმოსა ჩოჴა და იკურთხა
სქემითა დაყო წელიწადი ერთი და აღესრულა ქორონიკონსა ტ~ო:
და დაჯდა მეფედ ძე მისი დავით:მეორმეოც და ათშვიდმეტე მეფე დავით. ძე დიმიტრი
მეფისა ბაგრატოანი:ხ~ ამან მეფემან დავით იმეფა ქართლსა შინა წელიწადი ერთი
ნებიერად და უშფოთველად. ჰყუანდა ერთი შვილი ძე ერთი რომელსა
ეწოდებოდა სახელად დიმიტრი. და შემდგომად მისსა მოკუდა
მეფე დავით წლისა ერთისა მეფე ქმნულიჱ და შემდგომად მის
სა დაჯდა მეფედ გიორგი ძმაჳ მისვე მეფის დავითისი. და ძე
დიმიტრი მეფისა: ხ~ ამასვე წელსა მიიცვალა მეფე დიმიტრი
წლისა ერთისა ჩოჴოსანი. და დაჳ დიმიტრისა თამარ თიღვისა
აღმაშენებელი იგიცა შემონაზვნებული გარდაიცვალა. და დაჳ მისი
კატაჳ საბერძნეთს გათხოვილ იყო:1-15 სტრ., 141r
მეორმეოც და ათრვამეტე მეფე გიორგი. ძე დიმიტრი მეფ
ისა და ძმაჳ დავით მეფისა ბაგრატოანი:ხ~ მეფე გიორგი ვ~ა დაჯდა ტახტსა ზედა საჴელმწიფოსა და დაიპყრნა ყოვ
ელნი სამეფონი მამა პაპათა მისთანი აღმოსავლეთით გურგანის ზღვით
ვიდრე ზღვამდე სპერისა: ხ~ რომელმან ენამან შეუძლოს სიკეთისა და სიქ
ველისა მისისა ახოვნებისა და გულოვნობისა მისისა ღ~თის მოყუარებისა
და მოწყალებისა მისისა სიუხვისა და სვიანობისა მისისა სიბრძნისა და გო
ნიერებისა მისისა გამოთქმად: რ~ იყო უმაღლესი ყოველთა მეფეთასა

მძლე და შემმუსრველი ყოველთა მტერთა მისთა მორჭმული და სვე
დოვლათითა გამდიდრებული და კეთილად მსახური ღ~თისა. ეკლესიათა
და საყდართა მაშენებელი ეპისკოპოზთა და მეუდაბნოეთა და მღრდელთ
ათუის კეთილის მყოფელი დიდთა და ცოტათაგან შეცოდებისა უკადრი:გლახაკთა ქურივთა ობოლთა და დავრდომილთა თუის მოწყალე და უკ
ეთუ ვინმე იპოვის ორგულ და შემცოდე ადრე მიმტევებელ ექმნის და შე
მდობელ და ერთგულთათუის უხვ და მბოძებელ: ხ~ სპარსეთისა სულტ
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ანნი შორს მყოფნი და ახლოს მყოფნი მეძღუნედ და მოხარკედ მისდა
იყუნეს და ყოველნი სანაპირონი უშიშად ჰქონდეს:- ამას მამამან ამისმ
ან კეთილად მოჴსენებულმან დიმიტრი მეფემან სიცოცხლესავე თუისსა მო
გვარა ცოლი ასული ოვსთა მეფისა ხუდდანისი სახელით ბურდუხან. რო
მელი მატდა სიკეთითა ყოველთა დედათასა მისებრი სძალი არა ეხილა
ქართლისა თემსა:ესე თუით შესატყუისი ქრმისა პირ მზისა ტან ლომისა თუით მზე მზეთა
შუენებითა და მიმფენობითაცა ვითარ ითქმის ცოდვილთა და მართალთა
ზედა რომელი ყუარობდა მართალთა და სწყალობდა ბრალე
ულთა. ამისთუის არა ვიტყუი სახეთა გარეშეთა გინა თუ ვიეთმე სატრ
ფიალოთა რომელი ამადგანცა არაჳ უნაწილო იყო ა~დ ყოველი შუ
ენიერებაჳ და ჴორციელი სიტურფეჳ გარდამატებულად იხილვებოდა
მის შორის. ა~დ თუით მის ქრისტეს შემოსილობით ვთქუა რომელი
ემზგავსებოდა ეკატირინეს ანუ პელენოპის წილ ირინედ წოდებულსა
ნუ უკუე ზეშთა გარდამატებითა მოუძლურდეს სიტყუა. ანუ მაბრალე
ბდეს ვინ მარჯულ ანუ მარცხლ გარდაქცევისათუის ა~დ ყოველი ძალისაებრ
1-16 სტრ., 142r
შესაწყნარებელ არს. ა~დ ესე ხ~ კმა ვიყო ქებად რ~. დედა იქმნა შვილისა
ნათელ შემოსილისა თუით ვახტანგ გორგასალისა ადგილის აღმავსებ
ელი და წინას წარმეტყუელის დავითისა მამად თუისად ღ~თისაგან ქენებით
აღთქმულსა აღდგინებად ტომთაგან მისთა. მისებრ მპყრობელი აღმ
ოსავლეთისა და დასავლეთისა თამარს ვიტყუი მეფედ ცხებულსა რომელი
ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:ხ~ ჩუენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ ამან მეფემან გიორგიმ იპყრნა რაჳ
მეფობისა შარავანდედი შვიდ სამეფოდ განწესებული შემკულმან ზე გარ
დამოთა პორფირითა და გუირგუინითა. აღიჭურნა მკლავნიცა მოსრვად
და მოწყუედად წინა აღმდგომთა ქრისტეს სჯულისათა აგარიანთა ის
მაიტელთა და მოჰმედიანთა: პირველად წყალობისა მიმფენმან იმერთა
და ამერთა ზემოთა და ქუემოთა დიდებულთა და აზნაურთა სპასა
ლართა და სპასპეტთა შინაურთა და გარეულთა: და მერმე ჴელ ყო
შეყრად და გამართვად ქალაქსა ზედა კათირევანსა და წარმოსტყ
უენა ყოველი ჴევნები კლდოვანი და ქალაქები აშორნისა სომეხთა
მეფედ წოდებულისა შაჰერმენისა:1-16 სტრ., 142v

და შემდგომად ამისა კ~დ შემყრელმან სპათა მისთამან მიჰმართა
დიდად ქალაქად და სახელ განთქმულად აწ რომელ არს არარატ
ისა ძირსა საზღვარი სომხითისა და ადარბადაგანისა. მამული თარ
დატ გოლიათისა რომელი ოდესმე ღორ იქმნა მიზეზითა გრი
გოლი პართაველისათა: თუით წინა მდგომელ და წყობად განმზად
ებულ ექმნა სპათა თუისთა და ახოვნად წინა მსრბოლობითა ეკვეთა
რომელნიცა დახუდეს ქალაქსა გარეთ. და კ~დ თუით სპითა თუისითა გამო
იღო ქალაქი რომლისა სიმრავლემან ტყუეთა და საუნჯეთამან დაფ
არა პირი ველთა და მთათა. და თუით ქალაქიცა სამეფო ტფილისი
აღივსო ნატყუენავთა მიერ რომელ ტყუესა თვითო დრამად გინა
ფუკად მომსყიდველი გამსყიდველობდეს:- შემდგომად ამისსა განის
უენებდეს და ნადირობდეს მთათა და ბართა მოვლიდის და მოინა
დირის. რომლისა მოისრობასა ვერ რომელი სახელ განთქმული
მოისარი პირველი ანუ მის ჟამისა ესწორებოდის:კ~დ ინება შეყრა და გალაშქრება დიდად ქალაქად ანისად რომელი
ძუელ ოდესმე ბერძენთა მეფეთა სახლი და საჯდომი იყო რომ
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ელსა შინა მოდღესამდე არს ათას და ერთი ეკლესია. და მირიდებითა
ბერძენთათა და მიმოცვალებითა ჟამთათა დიდად გვარიანთა ვიეთმე
შანშე დადიანთა თანა განდგომილ ქმნილ იყო: ამას ზედა მყის მიმჴდ
ომმან სამ დღე ყო ომთა სიმრავლე და ძგერა ჰუნეთა სიტყუით და საქ
მით. ბოლოდ დასტეხნეს მსგავსად მეხის ტეხისა და ელვისა სახედ გა
რდახვეწასა შინა შანშე დადიანისსა ჴელთ იგდო ქალაქი ნებისაებრ
თუისისა. და არა წარვიდა მიერ ვიდრე არა განაგო კეთილად და დაიმჭი
რა სიმტკიცედ ტახტისა თუისისა შესანახავად და გასამაგრებლად. და დაუ
ტევა ივანე ორბელიანი მანდატურთა უხუცესი თანა შემწეობითა
ამირ სპასალარისა სარგის მჴარგრძელისითა და სხვათა თემისა დიდებუ
ლთა აზნაურთათა: და ამიერ უზრუნველ ქმნილმან მოჰმართა თუისთ
[.]ავე სანადიროთა და შესაქცევართა და სასიხარულოთა:ხ~ ამის ჯავრისაგან აღძრა სიბოროტე და ქედ მაღლობაჳ აგარიანთა
და ისმაიტელთა. და შარიარმან სულტნად მწოდებელმან თავისა თუის
ისამან მაწვეველ ექმნა ყოველსა შამსა ჯაზირასა და დიარბექირსა თუ
რქთა თანა გარ[დ]მანისათა. არდოხის ძე რომელი პაპისა მისისაგან დიდ
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გვართა კუზის ძე რომლისა მამამან ლაშქრობათა შინა პამარიელად
სახელ განთქმულად გამოჩენილი ივანე აბულეთის ძე ლტოლვილ
ყო სალდუხა სალჩუკიანი რომელი სულტანთა გუარ ტომობდა.
და სრულიად მრავალთა დიდთა ამპარიათა და ფათაბაშთა სპარსეთ
ისათა თანა მსგავსად მჴეცთა აღილესნა კბილნი. და დიდითა და მი
უწდომელითა ძალითა და უამრავითა ლაშქრითა მოვიდა და მოადგა ანისსა:ხ~ სცნა ესე მეფემან მეფეთამან გიორგი ნაჭარმაგევს სახლსა სალხინოსა
მდგომმან კაცმან მჴნემან და გულოვანმან და ზეშთა შემმართებელმან

წყობათა შინა. იჴმნა დასნი და დასნი ზემონი და ქუემონი და ვითარ ით
ქმის გმირი სრბად გზასა ეგრეთ მსწრაფლ შეირტყა და წარემართა.
და სუფევდა არღა დამხედველი მცირეთა და არღარა მომლოდინე ექმ
ნა სახელ განთქმულთა ჭაბუკთა ლიხთ იმერელთა და ვიეთმე ამიერთ
აცა მინდობილი წყალობათა შემძლისა. და ხადად ზეცათა მეუფისასა
რომელი აღრაცხს სიმრავლესა გარე მოდგომილთა მტერთასა გარდ
ამვლელი მთათა შთავიდა შირაკად. რომელსა იახლა თანა განმზრ
ახად ივანე მწიგნობართა უხუცესი და სუმბატ სვიმონ ქმნილი რომ
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ელნი სხვათა საჭურველთა თანა საქმითაცა აღჭურვილ იყუნენ და
ესენი დამშლელ ექმნეს მეფესა სიმცროსათუის სპათასა: ხ~ არაჳ დამო
რჩილდა მჴნე მჴნეთა და გოლიათი გოლიათა ჭეშმარიტად მიმღ
ები მოწამეთა ღუაწლთა და გუირგუინთა თუით სეხნაობითაცა მიმსგავსე
ბული გიორგი ღუაწლისა მძლისათა: ხ~ მან თუ ერთი ვეშაპი მოკ
ლა ამან ბევრის ბევრთა ასპიტთა და იქედნეთა მსგავსთა სძლივნა უძლეველმან:ხ~ იხილნა რა სპანი ურიცხვნი სარკინოზთანი გარდაჴდა ჰუნისაგან და
მლოცველი ევედრებოდა ღ~თსა მჴურვალედ ცრემლითა ნაკადითა
თუალთა ზეცად აღიხილვიდა და აღიღო საჭურველი თუისი. და მისცა
იოანეს ძელი ცხოვრებისა წინა წარძღვანვად და აღმჴედრდეს გუ
ლითა განმახვლითა ურთიერთას განამჴნობდეს და შვილნი ცხო
ვრებისანი თავსა თუისსა სიკუდილსა არაჳ რიდებდეს: ხ~ მეფემან აღმ
ჴედრებულმან ჰუნესა ზედა ჴმითა მით ხოსროანითა გასცა ღა
ღადი და სწავლა გულსა ახოვანთა და გულოვანთა სპათა თუისთ
ასა. ვ~დ კაცნო ძმანო ერთ სულნო და ერთ რჯულნო თუ რაზ
ომ დიდად კეთილ არს საღ~თოთა სჯულთა და ქრისტეს სახარე
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ბისა თუის სიკუდილი. რომელთა სამარადისოდ ვნატრით ქრისტეს
კუალთა შედგომილთა და მომკუდართა თუით ბუნებით მოკუდავთა
სხეულთაგან: და ხედავთა თუ რაოდენ უფროს სახელოვან არს მჴ
ნებრივი სიკუდილი ვიდრეღა სენითა განდნობით განლეულობასა ში
ნა რ~ სახე და სახელი კეთილი საუკუნოდ გზა გვყუების. გუასმი
ეს ძუელთა მომთხრობელთაგან თუ რაოდენნი ღუაწლნი თავს ის
ხნეს საღ~თოთა სჯულთათუის ტომმან ებრაელთამან. და ახალსა
ამას აღთქმასა შინა გუნდმან და მწყობრმან მოწამეთამან:აწ ფრთოვანნო ლომნო [.]ჩემნო ჩუენთუის ლახვარ განწონილისა
ქრისტეს თუის აღვიხვნეთ ლახვარნი და ოროლნი და უგმიროთ ურ
წმუნოთა ღ~თაებისა მისისათა. და წარმომთქმელმან უკანასკნელთა
ლოცვათამან მოუწოდა ამილახორსა მისსა სუბატის ძესა ლიპა
რიტს და ბეგსა სურამელსა ქირქიშს აბულეთის ძესა და სამ ათასთა
თანა მბრძანებელმან მუნცა ღიმილით და სიცილით მლაღობელმ
ან ესრეთ. თუ იგიცა ვსჯობთო რომელმანცა უმოსწრაფეს უხე
თქნეთ დროშის მქონესა და დაცემითა მისითა დავსცეთ ბანაკი უც
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ხო თესლთა მათ:- ხ~ ესრეთ სასოებით მოქადულმან განვლ
ნა არაზმნი და სუპერაზმნი და განაწონა კინენი. და მაშინ ვითარ იხილ
ეს დროშა დაცემული მკლავითა აქილიანითა იქცეს მკუეთრ და იჴ
მიეს სივლტოლა ძალისაებრ ჰუნეთასა რომელსა შინა აღესრულა
სიტყუა იგი წინასწარმეტყუელთა ვ~დ ერთმან წარიქციოს ასი და
ასმან თქუენგანმან ბევრეული. ამირ სპასალარნი დიდებულნი და
ლაშქარნი ამათ აქეთ და მათ მუნით ადინეს ღვარი სისხლისა
და თუით მეფე ალექსანდრეს სუეთა და სიაოშის მოყმეობითა სდე
ვდა მრავალ გზის მცლელი რაზმთაჳ. სცემდა და იცემებოდა სვ
რიდა და ისროლებოდა და ბუმბერაზნი მისნი თანა შემწეობდეს:
და ესრეთ დევნასა შინა და ზეთა გარდამატებულსა ძლევასა ზედა
შთაეწურა მზე და კ~დ შეიქცეს სადგომად. და იხილეს სიმრა
ვლე ჴელმწიფეთა და დიდებულთა აზნაურთა და მონათა სიმ
რავლე კარავთა და სარაფარდათა სიმდიდრე თუალთა და მარგ
ალიტთა ურიცხუთა ოქროთა ჭედილთა და უჭედელთა. აქლე
მთა ცხენთა და ჯორთა და ყოველთა განძთა სოფლის სიმდიდრეთა
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და მონაგებთა. აღრიცხვად შეუძლებელთა:ხ~ ესრეთ მმადლობელნი ღ~თისანი იშუებდეს და იხარებდეს ვითარ მპ
ოვნელნი მამა ძისა და ძე მამისა ძმა ძმისა და თუისი ნათესავისა
პატრონი ყმისა და ყმა პატრონისა. ესრეთ გამარჯვებულნი
და აღვსილნი ყოვლითურთ სიხარულითა იღიმოდეს და ამბორს
უყოფდეს ურთიერთსა და ესე ვითარსა განცხრომასა და სიხარულსა
შინა თუით მეფე მისით სპითურთ გარდამოჴდა და თაყუანისცა ზე
ნასა განგებასა. რ~ არაჳ ესვიდა მკლავთა სიმაგრესა არცა მსხვ
ილ ბარკალთა მამა კაცისათა ა~დ ზე გარდამოსა შეწევნასა და მოხ
ედვასა წმიდასა მარჯუენისა საუფლოსასა უგალობდა. დამხედ სიმ
დაბლით დავარდა წინაშე უფლისა ღ~თისა საბაოთისა და ცრემლთა
მიერ ადგილი იგი დაასოვლა და მერმეღა დაჯდა განსუენებად და
აღებად ბევრის ბევრეულთაგან ნიჭთა მცირედ მცირედისა. და ეგ
რეთცა აღვსებულმან საჭურველთა და საჭურჭლეთა მიერ აღმს
ხმელმან ჴელმწიფეთა და დიდებულთამან აზნთა და მონათამდის სამ
დღე დამყოფელმან კართა ანისისათა დამაურვებელმან ქალაქისამან. და
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მას შინა დამაყენებელმან ამირისა და ლაშქართამან:მუნით აღიყარა და წარმოემართა პირითა მხიარულითა წარმო
ავლინა მახარობელნი წინაშე ფილასოფოსთა და პატრიაქისა რომ
ლისა ლოცვაჳ თანა შემწედ ჰქონდა. და თუით განათლებულითა
პირითა პირველად მივიდა გამზრდელისა თუისისა მამიდისა წინაშე
თამარ დედოფლისა დედოფალთასა რომელმან დაალტო პირვ
ელად ცრემლითა. და მერმე სიხარულითა გარდარეულითა კ~დ

შეეყარა ცოლსა თუისსა ურცხვენელითა პირითა და ახოვანითა სახითა:და ამას ესე ვითარსა მისსა მორჭმულობასა და გაზეებასა და აღმ
ატებულობასა. რომელმან აღვლნა ყოვლითურთ საზღვარნი პაპ
თა და მამათანი იშუებდა და იხარებდა ჟამ რაოდენმე:ხ~ განისმა რაჳ ამბავი ესე საკუირველი ამოწყუეტა შამისა და ჯაზირ
ასი სომხითისა და აზრუმისა ლაშქართა ჴელმწიფეთა და დიდებულთა.
მიესმა სულტანსაცა ხვარასნისა და ერაყისასა და ხალიფასა მპყრ
ობელსა დიდისა ბაბილოვნისასა და ცრუ სჯულის მდებელსა სარ
კინოზობისასა და ვარაზგ ათაბაგსა სპარსეთისასა: მოაწვიეს და შემო
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იკრიბეს ყოველი ისლემობა და შეიყარნეს რანს და მუნით მომ
ართეს ქუემო კერძოსა ქუეყანასა სომხითისასა. და მოადგეს ციხ
ესა გაგსა აღიღეს იგი და მოაოჴრნეს ყოველნი საზღვარნი მისნი:ხ~ სცნა ესე სახელ განთქმულმან და უძლეველმან მჴედარმან და უე
ბრომან ჭაბუკმან გიორგი მეფემან მსწრაფლ შეიყარა შვიდნივე
სამეფონი მისნი იმერნი და ამერნი ზემონი და ქუემონი. და გამო
ასხნა ოვსნი ოვსეთით და ქუეყანანი დიდ ძალნი და მიმართა
სულტანსა რომელი მოსრულ იყო აურაცხელითა და უამრა
ვითა ლაშქრითა. რ~ იყუნეს აქათაც სიკეთე და სიდიდე დაუსრ
ულებელი მიმართეს და განვიდეს მთასა ბუბაქართასა: და ვითარ
ცნა ესე სულტანმან და ათაბაგმან და ყოველთა ფალავანდთა და დიდ
ებულთა მათთა და თქუეს ვ~დ არაჳ არს დღეს კაცი ქუეყანასა
ზედა პირის პირ შემბმელი გიორგისი და მისთა ლაშქართაო ა~დ
მივრიდოთ და დავეფარნეთ პირისა მათისაგან. და დამყრელთა ყოვ
ლისა სანოვაგისათა და უფროსღა გაგს შინა მყოფთა ლაშქართ
ამან აღიძრნეს და წარვიდეს. და ვ~ა გავლეს წყალი ეკლეცისა რომ
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ელსა შინა მსწრაფლ მსრბოლობამან და ჯარმან დაეწივნეს
[.....] ლაშქართა დაუწყეს ჩამოყრა და ჴოცა:ხ~ესე რაჳ სცნა ჴელმწიფემან და სუე გამდიდრებულმან მკლავმან აქილ
ეველმან და გულმან მაღნიტოვანმან მიეტევა სახედ მჴეცისა. გარ
ნა უქმ იქმნა ესე ვიეთგანმე რ~ ძლევად განმზადებულსა წინა აღმ
დგომ და დამახრწეველ ექმნეს დიდებულთაგანნი ვინმე ვიდრე სადავე
თა დაჭედებადმდე. ხ~ უფროსღა ვარდან კოლონიკელის ძე რომე
ლსა მას ჟამსა ერისთაობაცა ეპყრა ჲრეთისა კაცი დღითა მო
მწყსებული და ბრძოლათა შინა ძლიერი და გამოცდილი. ნუ
უკუე შურმან და მტერობამან ყო ერთი ერთისამან და არღა
რაჳ მიუშვეს მეტყუელთა ესრეთ ვინადგან გაქცეულა სულტ
ანი ყოვლითა სპითა მისითა ნურღარა აღზუავებული მკადრ
ებლობ ღ~თისაგან ესრეთ ამაღლებული: ა~დ იყო სიტყუა მათი
უსიტყუ საქმე უსაქმო და მიზეზი უმიზეზოჳ გარნა ვინადგან მე
ფე ცნობითა ბრძენი და მომსმენი იყო დამორჩილდა და კ~დ ეგო

განმყრელი ლაშქართა თუისსავე შუებასა და სიხარულსა და ნადირობასა შინა:1-16 სტრ., 147v
ხ~ შემდგომად ამისსა სულტანი და ათაბაგი ყოვლითა სპითა
და ძალითა მათითა აღვიდეს გელაქუნად და მიერ მოირთეს
ძალი და მოვიდეს კართა ანისისათა და ზემოთ შაჰერმანი და
ყოველი ჴელმწიფე არაბეთისანი: ხ~ მას ჟამსა შინა ანისსა გან
ამტკიცებდა თორელი დიდი და სახელ განთქმული მოლაშქრე.
და განმზადნა საბრძოლელნი და მანქანანი მარღვეველმან და მარ
ბეველმან და ამაოჴრებელმან გარეშემოთა ქუეყანათამან: ესე ამ
ბავი ვითარ მოისმა ქუეყანასა ამას და მოიწია წინაშე მეფისა
რომელი მცირედითა ლაშქრითა იდგა შორის მთათა ლორ
ისა და დმანისისათა ნადირობდა და იშვებდა. რომლისა წინაშე მო
სრულცა იყო მოციქული სულტნისა კაცი მოგვი და ტრელი
მეცნიერი საქმისა ამხილველი და გამხილველი ლაშქართა დგ
ომისა. ვითარ ითქმის ინდოთა აღწერილსა ქილილა დამა
ნსა შინა იგავი ბუთა და ყუავისა. ეგრეთვე ამან სახედ ყუავისა
გამომცდელმან ლაშქართამან მოისხნა ფრთენი და აღფრინდა
და მივიდა წინაშე სულტნისა და ათაბაგისა. და მეტყუელმან ეს
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რეთ აჰა ჟამი კუალად გებისა ჩუენისა უკუეთუ აწ არაჳ მიხვი
დეთ სხუა ჟამი ვერღარაჳ პოოთ ვინადგან იხილნა მცირ
ედითა მდგომნი. ამისთუისცა განლაღნა სუე ამაღლებულსა
და ძალითა და ახოვნებითა შემმართებელსა მეფესა ზედა:ხ~ ესმა რაჳ მათ ესე ფრიად მხიარულთა აღისწრაფეს და ღა
მე იგი ყოველი აღსწრაფებული წარმოემართნეს და ჟამსა განთი
ადისასა მძინარეთა ზედა დაესხნეს ესრეთ უგრძნულად რომელ ძლ
ით უსწრო შეჭურვა და ამჴედრება მეფემან ჰუნესა ზედა: ამას
ზედა ივანე ამირ სპასალარმან და სხუათა დიდებულთა კნინღა და
შეპყრობის სახედ იძულებით წარმოიყუანეს და გამოემართნეს ეს
რეთ მეტყუელთა: ნუ მეფე ჟამი არს ომისა და ჟამი არს სივლ
ტოლისა ვინადგან ყოველსავე საქმესა ჟამი მიაჩანს. რ~ ოდესმე
ალექსანდრეცა უძლეველი იძლია დედაკაცისაგან და ეგრეთვე სამ[ბ]ვ
სონ დალილასაგან და სოლომონ სიბილასაგან და სხუანი სახენი
ჴელმწიფეთა ძლეულებისანი წინა უყუნეს: და ნუ უკუე რომ
ლითამე განვარისხეთ ზეცათა მეუფე მომცემი შარავანდედობისა
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შენისა და სწორად ძისა ინება განსწავლა შენი ვ~ა მამამან შვი
ლთ მოყუარემან. ამაღლებულსა ძესა დავითიანსა ზედა ვინადგან
იგიცა იდევნებოდა საულისაგან მეფე და წწ~ყელი უფროსღა მა
მად ძისა ღ~თისა განჩინებული. და აწ ჩუენცა თავს მდებელთა
ვიჴმიოთ სივლტოლა და კუალად შემძლებელმან ყოვლისამან და მო
მნიჭებელმან ძლევისამან ჩუეულებისაებრ მოწყალებისა მისისა მოგვა

გოს ჩუენვე უძლეველობაჳ:და ესრეთ იძულებით წარმომყუანებელნი და გამომართულნი მრავალ
გზის იგი და მისნი მოყმენი რაზმსავე შინა იპოვნეს გარე უკ
უნმქცეველნი და მიმბრუნველნი. ჴოცდეს და ჩამოჰყრიდეს სპათა
მათთა რომელთა სიმჴნითა ესე ვითარი უცხო და განსაკრთომელი
საქმე იხილვა რ~ არა დიდებული არა აზნაური არა ვარგი და
საცნაური კაცი აზნაურის ყმაცა დაკლებულ იქმნა მათ ლაშქა
რთა შინა. თვინიერ ერთის ჯვარის მტვირთველისა ქანისძისა და ერთის ბე
დითის კაცის აზნაურის კიდე გარნა ჯვარი წარმოყუანებულ
იქმნა მშვიდობით და უვნებელად:1-16 სტრ., 149r
ჵი განსაკრთომელი სიმჴნე და სიქუელე და უფროსღა ჴელი სა
უფლო თანა შემწე ვითარ რომელთა წყობათა შინა გინა ძუე
ლთა გინა ახალთა სმენილ არს ესეთი უვნებლობაჳ უგრძნულად
დამსხმელობასა შინა ესე ოდენთა სპათათა: ვინაცა ესერაჳ იხი
ლეს ისლემთა შემდგომად ამისსა განიფრთხვეს და თქუეს ვ~დ
უკეთუ ესრეთ უგრძნულად დამსხმელთა ვერ ჴელს ვიგდეთ და ვერ
რომელი ვნება შევამთხვიეთ. აწ დევნა გრძნობილისა აჩრდილთა
უკუე არს დევნა მათი და წიაღითა შეპყრობაჳ ქარისა მაშინ შეი
ქცეს და წარვიდეს სირცხვილეულნი:აწ უკუე წარმკითხველნი ამისნი და მცნობელნი განიცდიდით საკუირ
ველებათა ღ~თისათა ვითარ წერილ არს ფსალმუნთა შინა საზღ
ვარი დასდევ რათა არა გარდაჴდეს ვითარ ითქუმის ზღუისათუის:
და კ~დ კესარიელთა მნათობისა დიდისა ბასილის მიერ აღწერილი
ბუნებათა მეტყუელებისათუის ექუსთა დღეთა[..]სა ვითარ ჩიტი ალკ
უნი ბაგესა ზედა ზღვისასა დამსხმელ იქმნების კუერცხთა ხოლო ოხ
რანი და ღელვა ტეხილობანი ზღვისანი ვერ შეარყევენ და ვერცა
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გარდაჴდებიან ბრძანებასა ღ~თისასა და დამცველ ექმნების მართ
უეთაცა ალკუნისათა: ეგრეთვე უკეთუმცა მიეშვა ზენასა განგე
ბასა და არა უკუნ ექცივნეს სიმჴნესა და სიქუელესა მეფისასა და
შიშსა სპათა მისთასა წარტყუენულ და მოოჴრებულმცა ქმნილ იყო
ყოველნი არენი და ადგილნი უმანკონი სამეფოსა მისისანი:და შემდგომად ამისსა მეფემან გიორგი უბოძა ანისი თუისსავე მემ
ამულესა და ითაყუანა თავისა თუისისა ყმად: და თუით შემოეხვეწა
ელდაგუზ ათაბაგი და ჩამოდგა შუა სულტნისა და ქართველთა და
ითხოვა ზავი. და აქათ დედოფალი რუსუდან დაჳ მეფისაჳ სულტ
ნის ცოლ ყოფილი ჩამოდგა შუა და შეიქმნა მშვიდობაჳ და ზავი ჟამ რაოდენმე:ხ~ თუით მეფე შემდგომად ამისსა დაჯდა სიხარ
ულად და განსუენებად და ნადირობად ოდესმე ჟამსა ზამთრისასა
გარდავიდის ლიხთ იმერითს და მიუწიის ზღუად პონტოსა მოვლ
ის და მოინადირის ალანთა ქუეყანაჳ. რომელ არს აფხაზეთი და

ოდესმე ზღუადმდე გურგანისა და ამას შინა სუფევდა და იხარებდა
ხ~ ვინადგან უღონო იქმნეს ლაშქარნი და დიდებულნი ამის სამეფ
1-16 სტრ., 150r
ოსანი. მკადრებელთა მოახსენეს ესრე სახედ არაჳ არს ღონე დარ
ჩომისა თვინიერ (ბ) ჩენისა (ა) ლაშქრობისა და რბევისა:მაშინ ისმინა მეფემან და წარსცა ფიცი და ზავი შინაურთა. და დღ
ესა ერთსა შინა დაასკუნა პაემანი ლაშქრობისა უბრძანა ტაო
ელთა კლარჯთა და შავშთა მორბევა ოლთისისა და ბანისა: ხ~ მე
სხთა და თორელთა კარისა და აშორნისა და ამირ სპასალარსა და სომ
ხითართა მტკუარს აქათ ვიდრე განძამდის და თუით ხასგიანით: ლი
ხთ იმერთა და ქართველთა განძისა დამართებით მტკურის პირი
იმიერ და ამიერ ხ[.]ლათამდის. და ჲრთა და კახთა ალაზნის შესა
რთავით ვიდრე შარვანამდის იქმნა ესე ვითარი უცხო ლაშქრობაჳ
რომელ არაოდეს ვის ეხილვა: ხ~ ესე არაჳ უდარეს მიჩნს ამბაკო
მის აღტაცებასა და დანიელის მიმართ მსწრაფლ მიყუანებასა და
არცა ელიას ცეცხლისა ეტლთა მიერ მსწრაფლ აღტაცებასა რომ
ელი ესე იქმნა დღეთა ამათ ჩუენთა: ღ~თისაჳ არს საკუირველება
ესე და არაჳ კაცობრივისა ძალისა და ესრეთ წამსა შინა მლაშქრობე
ლმან და აღვსებულმან ურიცხვთა საუნჯეთა მიერ გარდავლო მთაჳ
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და იპოვა მუნვე გეგუთს რომელი მუნ მყოფთა ძლით სადმე ირ
წმუნეს ყოფა ამისი:ხ~ აწ რომელმანმე ენამან ანუ რომელმანმე გონებამან შეუძლოს აღ
წერად ანუ გამოთქმად და უკეთუ ჴელ ყოს თითოეულად აღწერად
საწყენმცა იქმნა სიმრავლითა განგრძობითა აღწერილთათა და საკუირველ და დაუ
ჯერებელ სასმენელად: ვინადგან დავითიანობა და სოლომონიანობა
ამას თანა ცხადად იხილვებოდა ცხებულსა თანა ღ~თისასა ამასცა
სოლომონისებრ მონებდეს ყოველნი მეფენი ქუეყანისანი და ძღუ
ნის მრთმელობდეს წინაშე მისსა:რ~ მოვიდა ოდესმე წინაშე ამისსა ანდრონიკე კომონიანოსი ცოლითა სახე
შუენიერითა და ბრწყინვალითა თანა შვილებითა და დისწულითა
მამის ძმის წული დიდისა მანოელ კეისრისა ყოვლისა დასავლეთისა
და საბერძნეთისა მეფისა: და ვითარ ჰმართებდა ეგრეთ მმადლობელმან
ღ~თისამან შეიწყნარა და მისცა პატივი შესატყუისი სახლის შვილობ
ისა მისისა და მისცნა ქალაქნი და ციხენი კმა საყოფელნი მისნი. და
დაუდგნა საჯდომნი სიახლესა საყდრისა თუისისასა პირის პირ მამის
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დისწულისა თუისისა აღსართანისა რომელი მეფე იყო მოვაკანისა და
შარვანისა და ზღვის პირისა დარუბანდით ხილხილამდის რომელი
მეფესა უჩნდა ვ~ა შვილი. რამეთუ მამიდისა მისისა თამარის ძე
იყო რომელი პირველ განეთხოვა მეფესა დიდსა დავითს მუნ: ხ~
ესე შარვანშა შემოხვეწილი იყო ოდესმე დაჭირებული დარუბან

დელთა ხაზართაგან:მაშინ ამან გიორგი მეფემან შეიყარა ლაშქარი იმერნი და ამე
რნი და თუით ძმაცა ბერძენთა მეფისა ანდრონიკე თანა წარიყ
უანა და მივიდა ვიდრე კართამდე დარუბანდისათა და მოაოჴრა
ქუეყანა მუსკურისა და შარაბამისა. და აღიღო ქალაქი შაბურნი
რომლისა კართა თუით მჭურეტელობასა შინა მეფისასა დიდად მოსა
წონელ იქმნა ანდრონიკე თუით მისგან და ყოველთა სპათა მისთა
გან: და უბოძა ქალაქი იგი მამის დის წულსა მისსა შარვანშეს:და მუნიდაღმენ მომრბეველი ბასიანისა რომელი ესე უცხო იყო კაცო
ბრივისა ძალისაგან და შემოიქცა[ა] მუნით გამარჯვებული იშუებდა
და იმოთხვიდა საყოფელთა შინა თუისთა: ოდესმე გაგზავნიდის სპათა
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თუისთა და სპასალართა და მიუწევდის ვიდრე ნახჭევანის კართა
მდე და ოდესმე მასისამდის და ღაღუამდის და ოდესმე ბარდა
ვამდის და ბალაყუნამდის: ხ~ ამას ესე ვითარსა გამარჯუებასა და
გაზეებასა შინა განამრავლნა საჭურჭლენიცა და დადვა თუით მის
ით მონაგებით და მისთა ნატყუენავთაგან მოგებული ციხესა
შინა უჯარმოსასა. რომელი აგებულ იყო ვახტანგ გორგასლ
ისაგან რომელსა შინა აღესრულა ლომი იგი ლომთა და გო
ლიათი გოლიათთა ვახტანგ: ხ~ სანადიროთა ქორთა და ძაღლთა
სიმრავლე სიტურფე და მოკაზმულობა არა ოდეს ვისგან ქმნი
ლარს არცა წიაღ მომართ ყოფად არს:ხ~ ამას ესე ვითარსა და სრულ ყოფასა სოფლისასა და საწუთოთა გემოთა ში
ნა ქცევასა მოიწიფა ძმის წული მისი დიმიტრი შვილი ძმისა
მისისა უხუცესისა დავითისი. სახე კეთილი და ყოვლითა ჴელოვნებითა
მარჯუე და განსწავლული ზნე კეთილ[..]ობითა მსგავსი სახლის შვი
ლობისა მათისა: გარნა რომელი ცუდ იქმს ამათ ყოველთა სიკ
ეთეთა და სწავლულობათა სახე უკლებლობათა და ჭაბუკობათა იგი
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ექმნა მკულელ და განმამწარებელ ჟამთა ცხოვრებისა მისისათა უშ
იშოება ღ~თისა და გარდამავლობა სჯულსა ქრისტეს მცნებათასა:
ვითარ თანა შთამამავლობა და გვართა უბედობა ამის სამეფოსა კა
ცთა ვინადგან დავითცა მამამან მისმან ღალატსა და განდგომილებ
ასა შინა მამისა თუისისა დიდისა დიმიტრი მეფისასა ამოსწყუი
ტნა ამის სამეფოსა დიდებულნი. რომელნიმე ექსორია ქმნით და
რომელნიმე სიკუდილით და რომელნიმე განპატიჟებით აქაცა მსგ
ავსად მისსა შევიდა ეშმაკი გულსა და გონებასა მისსა: და მის
მიერ შეჰრისხდა ღ~თი ორბელიანთა და ყოველთა ტომთა და მიმ
დგომთა მათთა სამცხელთა ჲრეთთა კახთა და სადაცა ვინ ნათეს
ავი და ნატამალი მომსმენარ მათდა იყო. იქმნა განდგომანი ბრძო
ლანი კლვანი სისხლნი და რბევანი:ხ~ მოქმედმან სამართალთამან ღ~თმან არაჳ მიუშვა ვ~ა დავითის ზე

აბესალომს არცა ამას სცა უფლებაჳ ვ~ა ითქუმის წმიდასა სახარ
ებასა შინა უკეთუ ჰრქუას შვილმან მამასა გინა დედასა კორბან რო
მელ არს ნიჭი რომელი ჩემგან სარგებელ გეყოსო სიკუდილითა მოჰკ
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უედინო. ამისთუისცა არა წარემართა ძესა მამისა წინა აღმდეგის
ასა და თუით ამასცა წინა აღმდეგსა და განდგომილსა მეფისა ღ~თის
მოყუარისასა და მიეცა ძლევა გიორგისვე მძლეთა მძლესა:მაშინ შეიყარა ლაშქარი ქალაქით ტფილისით და მიმართა სომ
ხითისა მთასა შინა მყოფსა და ეკუეთა ძლიერად იოტნა და განაქც
ივნა დიმიტრი და მიმდგომნი მისნი. და შეიხუეწნეს ქალაქსა და ცი
ხესა შინა ლორისასა და მოუხვნა ყოველნი სიმაგრენი და ციხენი
რაოდენნი მას მძლავრებით დაეპყრნეს: მაშინ წარმოუვიდეს დიმ
იტრის სარგის მჴარგრძელი შვილითა და ძმის წულითა მისითა ძმა
და საყუარელი ორბელთა. ესე შეიტკბო და შეიყუარა მეფემან და მის
ცა მისანდობლობა მსგავსად გვარის შვილობისა მისისა და მომრ
ბეველმან ტაშირისა და ლორისამან ვიდრე კართამდე დაიბანაკა აგარათა:მაშინ დიმიტრი მყოფმან ციხესა შინა ლორისასა წარგზავნნა ლაშ
ქარნი რომელნიცა დარჩომოდეს ერთგულობასა შინა მისსა და სხვ
ანი თემისა და თემის მესხნი თორელნი ქართველნი სომხითარნი
და თუით გამზრდელი მისი მეჯინიბეთ უხუცესი ჭიაბერი. და მივიდეს
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ქუეყანასა ჲრეთისასა და მუნით მოიჴმეს ჲრეთის ერისთავი და ყო
ველნი ჲრნი სრულითა ლეკითა და კავკასითა: და შეიქმნეს ომნი
ფიცხელნი და მკუეთრ კუეთებანი რ~ იყუნესცა ორკერძოვე გამოცდ
ილნი და ლომნი ჭაბუკნი. ამას შინა სძლო მსჯავრმან სიმართლ
ისამან და გააქცივნეს ჲრნი დიდებულნი აზნაურნი და ლეკნი:ხ~ შეიპყრნეს გრიგოლ ასათის ძე ფიცხელი და კარგ მეომარი თვით
ჴელ დაკოდილობითა და გამოკულვითა ცხენისათა შეიპყრეს ივანე
ვარდანის ძე რომელი ითქმოდა პირველითგან ორგულად და მთ
ხრელად მთხრებლისა და მისთანა შოთაცა ძე ართავაჩოს ძისა. ესენი
ვ~ა შინათ გამოცემულნი განზრახ განგებითა ჴელთ იპყრნეს წა
რმოემართნეს და მოვიდეს წინაშე მეფისა ღ~თივ დაცულისა: ხ~ გან
იხარეს სიხარულითა დიდითა ფ~დ ვინადგან ხედვიდა ღ~თსა თანა შემ
წედ თუისსა ჴელის ამპყრობელად და მარადღე მარჯუებისა მომცე
მსა მრავალსა მადლსა აღუარებდა:მაშინ მეფე აგარასა მყოფი აღიძრა აღვიდა და მოადგა ქალაქსა და ცი
ხესა ლორისასა: ხ~ მას ჟამსა წარეგზავნეს სპარსეთს დიმიტრის
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ქართლის ერისთავი სუმბატის ძე ლიპარიტ და მეჯინიბეთ უხუც
ესი ქავთარ ივანეს ძე რომელნი ესე გიორგისგანვე იყუნეს ჴელის
უფალნი და ანანია დვინელი. ზოგნი შაჰერმანის თანა და ზოგნი ელდ
აგუზის ძეთა თანა რათამცა მოხადეს თანა შემწედ თუისსა: ხ~ მათ

დაღაცა თუ ინებეს თანა შემწეობა დიმიტრისი და თანა მოყუესცა
ა~დ უქმადვე უკუნ აქცია მართლ მსაჯულობამან ღ~თისამან:ამას შინა დაუღონოვდეს ციხესა შინა ლორისასა მყოფნი იხი
ლა რაჳ დიმიტრი თავი თუისი ყოვლითურთ შეუწევნელი მოიბა
საბელი და გარდამოჴდა ციხით და მოჰმართა თუისსავე ბიძასა. და
ამირ სპასალარი და სხუანი რომელნიცა დარჩეს ციხესა შინა უნ
ებლებით გამოასხნეს ციხით და მოჰყუანდეს წინაშე მეფისა სუე
სრულისა და ამაღლებულისა აღიღო ლორე და დაიმჭირა თავისა თუი
სისათუის: ხ~ მას ჟამსა მუნით წარმოვიდა მორჭმული და ზე ამაღლებული
და ურჩთა და მტერთა თუისთა არაჳ მიაგო მსგავსად მისაგებელისა მათისა ა~დ
შენდობით
და წყალობით წუართნა. და რომელნიმე ექსორია ყუნა უცხოთა ქუეყანათა და თუით
მოვიდა ნაჭარმაგევს იშუებდა და იხარებდა და მადლობდა ღ~თსა:- - - - 1-16 სტრ., 154r
ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი: მეფის გიორგის ასულისა რო
მელი იყო მეორმეოც და ათ ცხრამეტე მეფე ქართლისა: დასაბამითგან
წელთა ექუსი ათას ექუსას ოთხმოც და ექუსსა: ქრისტეს აქათ ათას ას ორმოც
და ათექუსმეტსა ქ~კსა:ხ~ ამისსა შემდგომად მეორესა წელსა შეიყარა ყოვლით სამე
ფოთა თუისითა შემოიქცა ღანუჴით ნაჭარმაგევადვე და შემკრებ
ელმან შვიდთავე სამეფოთა თუისთამან: აწ მოუწოდა ცოლსა თუისსა
დედოფალთ დედოფალსა ბურდუხანს რომელი იყო ასული ოვს
თა მეფისა რომელი მატდა სიკეთითა ყოველთა დედათა სიბრძნი
თა და გონიერებითა და სიტურფითა და შუენიერებითა. რ~ მისებრი
სძალი არაჳ უხილავს ქუეყანასა ქართლისასა: და ვითარ იგი მა
ტდა ყოველთა სიკეთითა ეგრეთვე დედობითაცა თამარისითა უმე
ტეს იყო ყოველთა: და თანა განზრახვითა და გამორჩევითა მისი
თა და უფროსად განგებითა ზენისა მის ყოველთა მხედისათა შა
რავანდედთა მინიჭებითა. შვილი მათი თამარ ნათელი და ბრწ
ყინვალება თუალთა მათთა და გუირგუინი და და მანიაკი ყოველთა
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მეფეთა და ჴელმწიფეთა მეფე ყო თანა დგომითა პატრიაქთა და
ყოველთა ეპისკოპოსთათა დიდებულთა იმერთა და ამერთა ვაზ
ირთა სპასპეტთა და სპასალართათა. და დაისუა მარჯუენით თვი
სსა მეფე და დედოფალი შემკული და შემოსილი პირად პირადად
ფესუედითა ოქროვანითა ბისონითა და ზეზითა რომელსა ხადა
მთად ღ~თისად მთად პოხილად და მთად შეყოფილად: და დაადგა
გუირგუინი ოქროსა თავსა მისსა ოქროსა მის ოფაზისა აღმკული
იაკინთთა და სამარაგდეთა მიერ და მდიდარნი ერისანი ლიტან
იობდეს წინაშე პირსა მისსა:და ვითარ მეფემან მფიცებელმან ერთგულობისა და ერთსულობისა მის
ისათუის და ცრემლით მლტოლვარემან შეჰვედრა იგი ღ~თსა

და აკურთხა იგი კურთხევითა აბრამიანითა: რომელი ჩანს ვ~ა მზე
ვიდრე მოდღენდელად დღედმდე მამისა კურთხევა შვილსა ზედა
საყუარელსა ნანარსა და მშვიდსა მსგავსად დავითისა: და ლოდისა მის
ებრ დანიელის მიერ ხილულისა რომელი გამოეკუეთა მთისა
გან იმატა და იმატოს და მერმეცა იმატა ვიდრემდის იქმნა მთა
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დიდ და ლოდ საკიდურ არა ლოდ შებრკოლებისა: და შემუსრნა
ყოველი ხატნი და კერპოვნება ოქროსა ვეცხლისა რკინისა რვალ
ისა და კეცისა რომელნიმე უხილავთა ძალთა ძეგლები და ანდრი
ანტები და რომელნიმე ხილულთა მბრძოლთა და წინა აღმ
დგომთა ძლიერებანი და სილაღენი: რომელნიცა შემდგომმ
ან სიტყუამან საცნაურ ყოს რომელნი გუეგულების აღწერად.
ხ~ ჩუენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ:და ვ~ა ესრეთ განსცხრებოდეს და იშუებდეს და არაჳ სადათ იყო
მავნებელი გინა ვნებული ა~დ ყოვლითურთ მოხარულნი
და გაზეებულნი იმოთხვიდეს და იხარებდეს: მაშინ მოიწია თანა
ნადები იგი ბუნებისა ჩუენისა და საწუთოსა ამის პირ უჭეშმა
რიტობა და სიმუხთლე მიიცვალა დედა თამარისი ყოვლითუ
რთ სიკეთე აღმატებული დედოფალი ბურდუხან: და თუ
ვითარნი ვაებანი და ტყებანი იქმნეს ჟამსა მას შემსგავსებუ
ლნი მოსაწევარისა მათისა სიტყუით გამოთქმა შეუძლებელ
არს და აღწერად შეუკადრებელ და საწყინო მსმენელთათუის:1-16 სტრ., 155-1v
ხ~ მეფესა გეგუთს მყოფსა უთხრეს ესე ოდენი ამბავნი ზარის საჴ
დელნი ამფხურელმან თმათა და წუერისამან აღისწრაფა შეყრა
საყუარელისა თუისისა ესე ვითარისა დედისაგან უსამშობლო ქმნილისა
ტკბილისა შვილისა თუისისა თამარისა. რომელსა ნათელ ცის
კროვნება ჰაერისა მისისა სიმრუმედ გარდაქცეოდა ხ~ ნაკადუ
ლნი ცრემლთა მათთანი ურთიერთას ხუევნასა შინა ოთხთა
ვე თუალთაგან სახედ სამოთხისა მდინარეთა გეონისებრ მცე
ნარეობდეს: და ვ~ა წესისაებრ იგლოვეს ყოველთა ქართველთა
კუალად იმედის მდებელ ექმნა შვილსა საყუარელსა და სატურფოსა
არა უმეტეს ზომისა გლოვად. ვ~ა არცა იყო თამარ გარდამსვლ
ელი წესსა და საზღვარსა საღ~თოთა სჯულთასა მორჩილ ექმნა
მამასა თუისსა და მიმყოლელ ყოველსა ბრძანებასა მისსა:და შემდგომად გლოვისა მის გარდაჴდისა და მოქცევასა წელიწადთ
ასა კ~დ იშუებდა და ნადირობდა მომვლელი მთათა და ბართა:
ბრძანებით მპყრობელი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა ჩრდ
ილოსა და სამხრისა. რ~ ამას ძღნობდეს და ძმობდეს მეფენი ბერ
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ძენთანი და ჰრომთანი ინდოთა და არაბთანი ეგრეთვე სულტანნი
ხუარასანისა და ბაბილოვნისა და შამისა ეგვიპტისა და იკონიისანი: და

შემდგომნი ამათნი სკუითნი ხაზარნი და ალმანნი ხვარასანი და ხვა
რაზმშა აბაშნი არაბნი მიდნი ელამიტელნი და შუა მდინარელ
ნი: და ყოველნი ერნი ენანი და ნათესავნი მაღრიბით მაშრიყამ
დის ამას ესე ვითარსა გაზეებასა და ამაღლებასა სუე სრულო
ბასა და სოფლისა მონაგებთა და დიდებათასა: აჰა მოიწია ჟამი
ევას წყევისა და ადამის ცთომათაგან დანასაჯი და ყოველთა ტო
მთა მათთა ზედა თანა წარუვალი [....] სიკუდილი ყოველთა
შემჭამელი და მიწადვე მიმაქცეველი ვარძიისა და სხვათა მრა
ვალთა პატიოსანთა ეკლესიათა აღმაშენებელისა გიორგი მეფესა
ზედა: რ~ ვინადგან თუით ღ~თნ და ძემან ღ~თისამან ჩუენდა მომა
რთ მოსრულმან ჴორცითა მით ადამიანითა მიიღო სიკუდილი
რაჳ საკუირველ არს უკეთუ მიწით მოღებულნი მიწადვე მიიქც
ენ: ეგრეთვე ამან დიდმან და სუე სრულმან და ყოველთა ღ~თ
ისა სათნოთა ქცევათა და კაცობრივთაცა შინა უჟეშთაესმან და
1-16 სტრ., 155-2av
უახოვნესმან ყოველთა მის ჟამისა კაცთამან დიდმან მეფემან
გიორგი მიიღო სიკუდილი მასვე მსგეფსსა ქრისტეს ვნებისასა ქორ
ანიკონსა ტ~ჟდ: ესე ვითარი საგოდებელი და საღაღადო მოსა
წევარი მოიწია რომელ ითქმოდაცა თუმცა განსახეთქელი კლდ
ეთა და შემძრველი იატაკთა და დამაბნელებელი მნათობთა: ესმა
ესე მეფეთ მეფისაგან თუით მეფე ქმნულსა თამარს ქალაქსა
შინა ტფილისისასა მჯდომსა ციხესა შინა ისანს:მაშინ ყოვლითურთ სამოთხისა მსგავსი სამყოფი იქმნა მსგავს
ჯოჯოხეთისა და შუებათა წილ და მუსიკობათა აღჴდეს ჴმა
ნი ვაებისა და ტყებისანი. თამარ პირი იგი ეთეროვანი
და უკიმირო ჰაერი და უმრუმო ნათელი შეიზღუდა ბნე
ლითა და დამფხურელი თმათა იხოკდის ღაწუთა ჴელითა
მულღანზაროვანითა და წყარო სისხლისა უსწრობდა ნაკა
დულსა ცრემლთასა: ხ~ დაჳ მეფისა რუსუდან გამზრდელი თამ
არისი იყოფოდა სამშვილდეს წარვიდეს პატრიაქი და დიდებუ
ლნი და წარმოიყუანეს მუნით. შერავიდეს ტაძართა სამეუ
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ფოთა და აღმხილველთა თუალთასა იხილნეს ამაღლებული
და სუე სრულობით გაზეებული ტახტი და სასუენებელი მე
ფეთა დაცლილი და ოჴერ ქმნილი. და კ~დ იხილა გაზრდილი
თუისი თამარ ესრეთ მყოფი გარდამხუეველნი ურთიერთას სისხლ
რეულითა ჴმასა აღუტევებდეს ვაებისასა. მიმოიხილეს გარემოს
იხილეს მიქაელ პატრიაქი ყოველთა ეპისკოპოსთა თანა მდგ
ომი და ვაზირი ანტონი და ამირ სპასალარი ყუბასარ და სხ
ვანი ჴელის უფალნი. მეჭურჭლეთ უხუცესი ვარდან: და დივა
ნი ჩუხჩერახი ჭიაბერი: მეჯინიბეთ უხუცესი აფრიდონ: მსახ
ურთ უხუცესი იოანე: და დიდებულნი აზნაურნი მონანი და მოყ

მენი თანა პორფირითა და გუირგუინით სკიპტრათურთ და საჭურ
ველთა სვიანად ჴმარებულთა: კ~დ ამხილველთა იხილესცა სრაჳ
სავსე მეომართა რაზმები და რაზმები სპები და მონასპები და კ~დ
ქალაქები და ციხეები აწყუედილი და ოჴერ ქმნილი. და თუით იხ
ილვებოდა ტანითა გორგასლიანითა და პირითა მნათობიერითა
უსულოდ და უძრავად მდებარე რომელმანცა ენამან გამოთქუას
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ანუ რომელიმცა სახე მოიღებოდა უსახოსა მის დღისა. რაოდენნი
გლოვანი რაოდენნი ტყებანი რაოდენნი ვაებანი და რაოდენთა სის
ხლ რეულთა ცრემლთა ნაკადნი ათას კეცნი: რომელნიმე მოთ
ქმანი და მოჴსენებანი ადამისნი აბელისდამი და დავითისნი იონათან
ისადმი და იაკობისნი იოსებისდამი:ამას ესე ვითარსა გლოვასა და ბნელთა სახლთა შინა შეწყუდევასა
შთაცმასა და დაფენასა ძაძისასა და კიდე ქმნასა ყოვლისა სანოვ
აგისასა მიმყოვრდა ჟამი გლოვისა: ვერღარა ეძლოთ ქართველ
თა უმეფოდ და უპატრონოდ ყოფა ამისთუის შემოიკრბა შვიდთავე
სამეფოთა დიდებულნი რომელნიცა ღირს იყუნეს განზრახვად და
გამორჩევად. ჰკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს გამ
ზრდელსა თამარისასა დღეს შენ სჩან მშობლად ამისა და ვინა
დგან ვხედავთ ყრმასა თამარს გონებითა არა ყრმებრითა
ა~დ გონიერებითა და ცნობიერებითა სრულსა და ჯეროვნად
და კეთილად მორჩილსა და მსმენელსა შენდა. და შენ გხედავს
სახედ მშობელთა არქუ მბრძანებელმან და მომხსენებელმან შეც
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ვალებაჳ ამის ესე ვითარისა გლოვისა: და სადა ძმასა თქუენსა
და მამასა მათსა დაუსვამს ჴელ ყოს განბრწყინვება მათი და უკეთ
უმცა არა შემეცნებულ იყო სისრულესა და ზეშთა პყრობად
და აღმატებად მთავრებრივსა პატივსა. გუირგუინი იგი და მანიაკი
მეფობისა არამცა ერწმუნნეს საყდარი დავითისი და საბრჭო სოლო
მონისი: აწ ჴელ ყოს ჴელითა მეფობასა და კურთხევით გუირგუი
ნოსან ყოფად აღვიდეს და ამაღლდეს და დაჯდეს საყდარსა
მამათა თუისთასა აპყრობითა და აღძღუანებითა ძელისა ცხოვე
ლისათა. მან დაიპყრნეს კიდენი ქუეყანისანი და მეფობდეს
იგი ზღუთი ზღუადმდე და მდინარიდგან კიდედმდე სოფლისათა:ამისმან მსმენელმან დედოფალმან რუსუდან მიითუალნა განზრახვ
ანი მათნი და ეკეთნეს სიტყუანი იგი: მაშინ შევიდა წინაშე
თამარისა უბრძანა და მოახსენა მეფესა და დედოფალსა თამ
არს და ძლით ოდენ მორჩილ ექმნა ბრძანებასა გამზრდე
ლისა თუისისასა. და შვიდთავე სამეფოთა თუისთა განზრახვითა
და გამორჩევითა ძლით დაარწმუნეს აღსვლად და ამაღლებად
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საყდართა და საჯდომთა მამა პაპურთა ქორონიკონი იყო მაშინ ტ~ჟდ:-

ხ~ აწ ამიერითგან ვიწყო და მიგითხრა და დაფარული იგი ცეც
ხლი ვ~ა საღრტილსა შორის კუეთებითა რკინისათა [.....]
[...] ეგრეთვე აღმობრწყინვებად ამბავთა თამარისთა. და სიტყ
ვით ოდენ მცირედი რამე ნაბერწყალი დიდისა მის საჴმი
ილისა აღმოვაჭუირო და მიგითხრა მიუთხრობელი და სიტყუი
თ გამოუთქუმელნი ცხორებანი და ქცევანი თამარ ბრძნისანი:მაშინ ვ~ა შემოკრბენ შვიდთავე სამეფოთა მთავარნი და დიდ
ებულნი პატრიარქით თანა ყოვლით ეპისკოპოსით და სამღრ
დელო კრებულით. აღსუეს და აღამაღლეს საყდართა ზედა
სამეუფოთა მზე იგი მზეთა და ნათელი ნათელთა ელვარებრ
და მზეებრ მაშუქებელი სხივ კამკამებათა მოიღეს გუირგუინი და აღიმაღ
ლეს ჴმაჳ მგალობელთა და ძლევით გუირგუინოსნობისა და მძლედ მფლო
ბელობისა: და მოახსენებდეს მთასა ზეთის ხილთასა გამოჩინებ
ულსა ჯვარსა კოსტანტინეს ზე მეფისა და ამას ესე ვითარსა შე
სხმასა და გალობასა შინა ვინადგან ლიხთ იმერთაგან იყო დადგ
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მად გუირგუინისა თავსა სამეუფოსა: ამისთუისცა აწუიეს მონაზონი
ღირსი მადლით შემოსილი მთავარეპისკოპოსი ქუთათელი ან
ტონი საღირის ძე მიღებად გუირგუინისა და სრულ ყუეს რაჳ კუ
რთხევა დალოცეს მაშინ კახაბერი კუირიკეს ძე ერისთავი რაჭ
ისა და თაკუერისა: და სრულ ყუეს მოჴელეთა სუანთა და
დიდებულთა ვარდანის ძეთა საღირის ძეთა და ამანელის ძეთა
მოღებად და დადებად ჴრმლისა:ამას შინა ჰკრეს სპილენძ ჭურთა ბუკთა ქოსთა და წინწილთა
და იყო ზამი და ზიემი ქალაქსა შინა სიხარული და მხიარუ
ლება შუება და გამოსუენება და იმედი უიმედო ქმნილთა და
სასოება უსასო ქმნილთა: თაყუანისცეს დალოცეს და ადიდეს
სპათა შვიდთავე სამეფოთა. და დაიპყრა ჟამისად თუითეულმან
თუისი ადგილი. რ~ რომელმან ადიდნის მადიდებელნი თუისნი ღ~თნ
თუით მისგან იდიდა თამარ შვიდ მნათობიერი რომელმან ექუსთა
დღეთა შინა წარმოაჩინა ყოველნი არსნი და განსუენება სცა
მეშვიდესა. ესე თამარ არს რომლისათუის თქუა განსუენებად სულსა
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შინა მშვიდსა და მყუდროსა აწ მხილველმან იხილა და იყო ნა
თელი უმეტეს ნათლისა მის ხილულისა და იყო კეთილ და უწ
ოდა ნათელსა მას დღე ამას უწოდა ნათლად ულუმპიანად
დიდ სუეობისა და დიდ ბრწყინვალებისა: ამან განმმზადებელმან
სიბრძნისა შვიდთა სუეტთამან აღაშენა მას ზედა ტაძარი შეუ
მწიკულებელად სამკუიდრებელად შვიდთა მადლთა სულისათა. და
შვიდ გზის დღესა შინა მადიდებელმან ღ~თისამან შვიდ წილ
განწმედილ ყუნა სიტყუანი თუისნი მსახურებად უფლისა ვითარ
აღსწერენ რომელსამე ესაია და რომელსამე დავით: და პატი

ვის მიმცემელი შვიდთა უფროსღა ნაწილის მიმცემი მერვ
ისა სიტყუისა ებრ სოლომონისა:კ~დ შვიდცა და სამეოცდა ათ შვიდ გზის შვიდეულთა შინა თუითეულსა
დღესა შემნდობელმან ბრალეულთამან ჴმისაებრ სამეუფოსა:
და შვიდთა მათ სარტყელთა ცისათა მნათობთა სფეროსათა
რომელ არიან კრონოს აფროდიტი არია მზე დია ერ
მი და მთოვარე. ამათ შეასახა სფერო მიწიერი ხუთთა მათ
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საგრძნობელთა სულისათა შვიდ მყოფელად თანა დართვითა
სულისა და გონებისათა განწმედად განათლებად და განბწყინ
ვებად. და ესრეთ აღებაძვა ზენასა მნათსა ქუენა ესე მნათი
გინა თუ შუენებითა უცხოთა და უსახოთა გინა თუ სიბრძნი
თა და მეცნიერებით მპყრობელობითა ანუ თუ მზეებრ უხ
უებით მიფენად სწორებით მართალთა და ცოდვილთა: და ესრ
ეთ განსწავლნა ხუთნივე საგრძნობელნი და შეიზღუდა შიშითა
ღ~თისათა ხედვა ყნოსა სმენა გემოს ხილვა და შეხება და ულ
იქნავად სატანას და გუელისა მიერ: და ესრეთ მარად წარმდი
ნარე ესე საწუთრო და ქუე დამზიდველი მსგავსად სოლინართა
შეუხებელმან ბიწისამან უვნებელად წარიჴადნა და ესე ოდენთა
დიდებათა და სიმდიდრეთა გარდარეულთა და სიმაღლესა შინა
ესრეთ იყო ვ~ა ყოვლად არა რაჳ ჰქონებოდა. და უდარეს და
უგლახაკეს ყოველთა კაცთასა შეერაცხა თავი თუისი მომჴსენ
ებელი ჴმისა მის შიშველი გამოვედ დედის მუცლით ჩემითგან
და შიშველსა მეგულების წარსვლად:1-16 სტრ., 159v
და ესე ოდენსა ამას ღ~თის მსახურებასა და კრძალულებასა შინა
ნუ უკუე ქუეყანიერი ესე მეფობაჳ უდიდებელად და განუგ
ებელად დაუტევაა ნუ იყოფინ. ა~დ უზეშთაეს ყოველთა მეფ
ეთა და ბრძენთა და ფილასოფოსთასა კეთილად განაგო და შე
ამკო და წარმართა რომელი ესე შეუძლებელ არს სხვათა
კაცთა მიერ ჴმისაებრ სამეუფოსა ვ~დ ორთა უფალთა მონ
ება შეუძლებელ არსო: ა~დ მან პირველად მეძიებელმან
სასუფევლისამან და ზენასა სუფევისა მოსურნემა ქუენაცა ესე
დიდებაჳ და სიმდიდრე უხუებით და სავსებით მიიღო აღთ
ქუმისაებრ უტყუელისა: პირველად ეძიებდით სასუფეველსა
ღ~თისასა და სიმართლესა მისსა და ესე ყოველი შეგეძინოსო:რ~ აღიმაღლა მაღლად გონებაჳ და მდაბლითა სულითა გან
იცადა სიდიდე საქმისა მისდა ხუედრებულისა. მიაყუნა მყუა
ნებელსა თუისსა ხედვაჳ და ვ~ა ორბმან ფრთე მალემან აღიფ
რინვა ზე და მიმოავლნა გუგანი სახედველთანი და სივრც
ითა გონებისა თუისისათა შემოიკრიბა ყოველივე საღ~თონი
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და საერონი წესნი და განგებანი. და იწყო განგებად ვითარ
იგი მოჰბერვიდა სული: მიმოიხილა სიმახვილითა ცნობის
ათა გარემოს ყოველი და მყისსა შინა შეემეცნა ხილვითა ოდ
ენ წრ[.]ფელთა და დრკუთა გულარძნილთა და უმანკოთა ერთ
გულთა და ორგულთა. და სიბრძნით განგებითა თუისითა პირ
ველად ყოველთა ზედა დაასხა წყალობა უხუებით რათა ჟა
მსა საქმეთასა ერთგულნი ერთგულობით მადლიერობდენ.
ხ~ დრკუნი და განდრეკილნი გულითა უსიტყუელ იყუნენ მიგ
ებისათუის უშურველად წყალობათასა:განახუნა საუნჯენი მამა პაპათანი და განფინნა ყოველთა ზედა
მოწყალებანი და შეწყნარებანი: პირველად ყოვლისა პირვ
ელისა მისთუის იღუაწა სადა იგი დაიუნჯების სიმდიდრე
წარუპარველი რომელსა მპარავი არა მიეხების და მღილთა
მიერ არა განირყუნების. მუნ წარგზავნნა უხუებით ჴელითა
გლახაკთა და მოქენეთათა.რომლისა რიცხუი ურიცხვ არს და
ჰამრი უამრავი. და დაიხსნნა მოვალენი ვალთაგან და მისცა
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ობოლთა და ქურივთა კმა საყოფელი მათი და ჴელმწიფ
ება განჰქორწინებად ობოლთა მათთა. ღონიერყუნა გლახაკნი
და დავრდომილნი და ღონიერნი მდიდარ: ამა ესე ვითარსა შინა
დაწყებასა წყალობისასა იმერთა და ამერთა ზემოთა და ქუემოთა
შვიდთავე თემთასა არაჳ დაუტევა მოქენე რომელსაცა ზედა
არა უხუებით მიფინა წყალობა და სამართალი:ხ~ სჯულთა თუის საღ~თოთა მეორე კოსტანტინე იქმნებოდა და
მისებრვე მოსწრაფე იყო დაწყებასა საღ~თოთა საქმეთასა რ~
იწყო აღლესვად ორპირისა მახვილისა სამხილებელად უღ~თოთა
და მოსასვრელად თესლთა ბოროტთა: და ინება რათა იქმ
ნეს შეყრა და გამორჩევა დიდთა მათ და მსოფლიოთა
კრებათა. პირველად აღმოუწოდა წმიდით ქალაქით
იერუსალიმით ნიკოლოზს გულაბრის ძესა რომელსა სიმ
დაბლისა ძლით ეჯმნა ქართლისა კათალიკოზობისაგან. ესერა მო
იყუანა შემოკრიბნა ყოველნი სამეფოსა თუისისა მღრდელთ
მთავარნი მონაზონნი და მეუდაბნოენი კაცნი მეცნიერნი
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სჯულისა საღ~თოსანი. და მოსწრაფე იყო რათა მართლ მადიდე
ბლობასა ზედა შემოთესილნი ბოროტნი თესლნი აღმოფხუ
რნეს სამეფოსაგან თუისისა რომელი ესე განემარჯვაცა ადრე
სასოებითა კეთილის მქონებელითა:ხ~ შემოკრბეს ყოვლით კერძო სამეფოსა მისისა ეპისკოპოსნი რომ
ელთა პირველად აქუნდა ზემო ჴსენებული ნი~კზ მსგავსი
სეხნისა თუისისა წმიდის ნი~კზისი. და ანტონი საღირისძე (ბ) ქთა
თელი (ა) დიდად განთქმული სათნოებათა შინა და ძლიერი სიტ

ყუით და საქმითჱ მიეგებვოდა მათ თამარ დიდითა სიმდაბლითა
ვ~ა ერთი კაცი შეურაცხი და არაჳ ვ~ა მეფეჱ ვითარ ანგელ
ოზთა და არაჳ კაცთა შეკრიბნა ერთსა სადგურსა ყოველნი
და დასხნა საყდრებითა. ხ~ თუით დაჯდა შორის მათსა მარტოდ
და არაჳ მეფობით და ესრეთ ეუბნებოდა ჵ წმიდანო მამანო
თქუენ ღ~თისა მიერ განჩინებულ ხართ მოძღვრად ჩუენდა და მმა
რთებელად წმიდათა ეკლესიათა და თანა გაცთ სიტყუის მიცემა
სულთა თუის ჩუენთა: გამოიძიეთ ყოველი კეთილად და დაამტკი
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ცეთ მართალი და განჴადეთ ყოველი გულარძნილი იწყეთ
პირველად ჩემზედა რ~ შარავანდედი ესე მეფობისაჳ არს და
არა ღ~თის მბრძოლობისა: ნუ თუალ ახუამთ მთავართა სიდ
იდრისათუის ნუცა გლახაკთა უდებ ყოფთ სიმცირისათუის. თქუენ სი
ტყუით ხ~ მე საქმით თქუენ სწავლით ხ~ მე განსწავლით თქ
უენ წურთით ხ~ მე განწურთით ზოგად ჴელი მივსცეთ
დაცვად სჯულთა საღ~თოთა შეუგინებელად რათა არა ზოგად
ვიზღუივნეთ. თქუენ ვ~ა მღრდელნი ხ~ მე ვ~ა მეფე თქუენ ვ~ა მნ
ენი ხ~ მე ვ~ა ებგური:- ესმნეს რაჳ სიტყუანი ესე ყოველსა
მას კრებულსა მამათასა მადლობდეს ღ~თსა და თანად მეფესა
ღ~თივ განბრძნობილსა. ჯდა უკუე თამარ მცირედ ჟამ შო
რის მათსა და მერმე მოიღო კურთხევა მათგან და წარვიდა
პალატად თუისად:ხ~ წინამძღვართა კრებისათა ნიკოლოზ და ანტონი რომელნი ვ~ა
პირმეტყუელნი მთიებნი უძღოდეს მომრგულებასა ცაებრისა
მის ვარსკულავთა ვარსკულავისასა: ხ~ არაჳ ინება მაშინდელმან მან
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მიქაელ კათალიკოზმან შორის მათსა ყოფაჳ რ~ წინა უკმო
რამე იყო წესთაგან საეკლესიოთა და ჭყონდიდელ მაწყუერე
ლობა და მწიგნობართა უხუცესობაცა მას მიეხუეჭა ჟამი
საგან. ა~დ ვერ განაყენეს დაღაცა თუ ფ~დ იღუაწეს ა~დ თუით
განაყენა ადრე სასჯელმან ღ~თისამან: ხ~ სხვანი ვინმე ეპისკო
პოსნი შესცვალნეს და მათ წილ საღ~თონი კაცნი და მეცნი
ერნი სჯულისანი დასხნეს და სხუანი საეკლესიონი წესნი გა
ნმართნეს უდებთა მიერ დაჴსნილნი: ხ~ აღივსებოდა რაჳ
კრება და აღდგეს წმიდანი მამანი:და კ~დ მეფე თამარ მიექცა საურავთა და განსაგებელთა სამეფ
ოსა თუისისათა: მაშინ იწყეს ძუელითგან ჩუეულებისაებრ კაცთა
დაუდგრომლობისა საქმე დიდებლთა ვიეთმე ჴელის უფალთა ყუეს ფიცი
ესრეთ ვ~დ აღარ ვეგებით ძუელთა ჴელის უფალთა და განმგ
ებელთა საქმისათა ფარმანსა ქუეშე მყოფნი ვინადგან მათგან
დაძურცილნი და უპატიოდ დასულნი ვართ. და გუარიანნი
და თუით მსახურეულნი სახლნი უპატიოდ და უსახოდ გასულ
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ვართ უგუაროთა და უჴამთაგან: დაღაცა თუ კარგი მოყ
მე და ჭაბუკი და ერთგული იყო ყუბასარ გაზრდილი პატრ
ონთაგან და იყოცა ამირ სპასალარი და მანდატურთა უხუცესი
გარნა სენისა მიერ ფილენჯად წოდებულისა მიჰღებოდა ენაჳ
ჴელი და ფეჴი. და აწუიეს მეფესა თამარს მოღებად ყოვლისა ნა
ქონებისა გარნა უქმ იქმნა განზრახვა მათი ვინადგან თამარ
სახიერი იყო და მოწყალე. მოიხსენა სიყუარული და სამსახური
და ზრდილობაჳ მისი თუინიერ ჴელის უფლობისა და ლორისაგან
კიდე არა რაჳ დააკლო და ეგრეთვე სიყუარულითა და დიდითა
პატივითა დაიჭირა დღემდე მიცვალებისა მისისა:კ~დ აფრიდონ აზნაურის ყმობისაგან ღ~თის მობაძავის მოწყალე
ბით ამაღლებული და გადიდებული ვიდრე მსახურთ უხუცესო
ბამდი და თმოგვისა და სხვათა ციხეთა პატრონობით აღზეებული
მოიშალა და დაიმჴო ნებითა და განზრახვითა ლაშქართათა. და ბრ
ძოლა ყუეს ურთიერთას ჴელის უფლებისათუის: ერთი ესეცა
უცხო მოსაგონებელი და დიდად განსაკუირვებელი ყუთლუ არსღან
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ჯორის სახედ ორგუნებამან: და დაუდგრომელმან წესსა ზედა
თუისსა. ვითარ ჩუეულება აქუს ყრმათა ადრე აღზუავებად დიდებისა
მიერ და უფროსღა გვარითა უაზნოთა აღამაღლებს სიმდიდრე
მომღებ იქმნა წესსა რასმე სპარსთა გონება მაღლობისასა და სილ
აღით ქცევისასა: ითხოვა დადგმად კარავი ველსა ისანისასა სანახებსა
საგოდებელისასა მუნ შიგან თავის უფლებით მსხდომარენი რა
თა მივსცემდეთ და მოვიღებდეთ რომელთამე ვრისხევდეთ და რო
მელთამე ვსწყალობდეთ. ამას ესრეთ ვკადრებდეთ და ვაცნობებ
დეთ თამარს მეფესა და დედოფალსა და მუნღა სრულ იქმნებო
დეს გაგებული ჩუენი: ესე ვითარ საწყენცა იყო და ვ~ა შუენოდა
მისსა ჴელმწიფობასა და სიბრძნესა და მეცნიერებოსა ეგრე იწყინა
და გაიკუირვა და ვ~ა გულის ჴმაყო მათი სივერაგე და უკეთ
ურება კლებმან გონებითა და სულ გრძელმან და გვიანმან რისხუისათვის.
და საუნჯემან. სიბრძნისამან იძია ღონე შემსგავსებული სიბძნისა
მისისა რათამცა ჴელთ იგდო მოქმედნი ამის საქმისანი: განე
ზრახა ერთგულთა და საკუთართა თუისთა და შეიპყრა ყუთლუ
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არსღან მეჭურჭლეთა უხუცესი ხ~ აწ თავით თუისით ამირ სპასა
ლარად და სომეხთა მეფისა ადგილსა ლორეს დაჯდომად განმზადებული:და ვ~ა ცნეს ესე ლაშქართა მის თანა შემწეთა და თანა შეფიცულთა
მისისა მის უკეთურებისა და უგზოდ განზრახულობისათა. შეეყარნეს
და უკუადგეს თამარს სახიერსა და ბრძენსა და ჰყუეს ახალი ფიცი
და სიმტკიცე რათა ყუთლუ არსღან გააშუებინონ და არაჳ მი
უშვან ვნებად მისსა და განემზადნეს ისანისაცა შემოდგომა. და

ჴელ ყუეს საქმესა შეუკადრებელსა და ბრძოლად უბრძოლელსა რო
მელსა ჰფარვიდა ძალი მაღლისა და მკლავი საუფლო იყო მარადის
განმზადებულ თანა შემწედ მისსა მის წილ ამღებელ ჭურისა
და ფარისა და განჰფინის მახვილი წინაშე მაჭირვებელთა მისთა და
წინა აღმდგომთა მისთა: ამისთუის ცუდ იქმნა განზრახვაჳ მათი
ვითარ განზრახვაჳ აბიათარ მღრდელისა და იოაბ სპასპეტისა
რომელნი თანა შემწე ეყოფოდეს ორნიას ძმასა სოლომონისასა:მაშინ თამარ მშვიდმან და მშვიდობის მეძიებელმან ორნი საპატ
იონი დიოფალნი წარავლინნა წინაშე მათსა და უბრძანა ფიც
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ით მინდობაჳ და სხვისა აღარავისი ბრალობაჳჱ ხ~ იხილეს რაჳ
ესე განდგომილთა მათ მაშინვე მოჰყუეს დიდებულნი ბრძანებასა
პატრონისასა. მაშინ მოვიდეს წინაშე თამარისა და დავრდომით თა
ყუანისცეს და აღიღეს ფიცი პატრონისაგან და მისცეს პირი ერთ
გულობისა და ნების ყოფისა მისისა:კ~დ დაჯდა ცხებული ღ~თისა საყდართა ზედა ზე მათ ამაღლებულთა
შუენებითა მით აფროდიტიანითა და სიუხუითა მით მზეებრ
აპოლონიანითა. სატურფო საჭურეტი ვიდრე დაბნედამდის და გაჭრა
გახელებამდის ყოველთა მისთა გამცდელ მხედთა. და შეიპყრობდის
წყალ ჯავარითა მით უმსგავსოთა სახითა მით ღ~თივ ქმნულითა:იურვის და იურვოდა ყოველთა შეურვებულთა თუის პირველად გარ
დაცვალებასა და გამოჩენასა შინა ორთა ვაზირთა და სპასპეტთათა
თანა დგომითა და ერთ ნებაობითა შვიდთავე სამეფოთა დიდებულ
თათა: გააჩინა ამირ სპასალარი სარგის მჴარგძელი კაცი გვარი
ანი და აღზრდილი ლაშქრობათა შინა და ჭაბუკობათა და უბოძა
ლორე სათავადო და სამთავრო სომხითს შინა: და წყალობა ყო
1-16 სტრ., 164v
ძისაცა მისისა ზაქარიას დალოცვითა:ხ~ ესე ზაქარია და ივანე მჴარგძელის ძენი დაღაცა თუ მეფეთათუის
ერთგულნი იყუნეს და დიდად გამოცდილნი ლაშქრობათა შინა
კაცნი სახელოვანნი ა~დ სჯულითა სომეხნი იყუნეს. ესე იოვანე
წერილთა ზედა მიწევნით მეცნიერი იყო რომლისა თუისცა გუ
ლის ხმა ყო სიმრუდე სჯულისა თუისისა ამისთუისცა ნათელ იღო და
იქმნა ჭეშმარიტი ქრისტიანე რომელი ქუემორე სიტყუამან საცნაუ
რ ყოს: ხ~ ჩუენ პირველსავე სიტყუასა აღვიდეთ და ითაყუანა დარბა
ზისა ყმად უმცროსი შვილი მისი ივანე:და კ~დ გააჩინა და უბოძა ჭიაბერსა მანდატურთა უხუცესობა და მისცა
არგანი ოქროსა ჴელთა მისთა და შთააცვეს საკრამანგი ტა
ნსა მისსა და დასუეს სელებითა ოქრო ჭედილებითა რომელ
ნიმე მარჯუენით მისსა და რომელნიმე მარცხენით:- კ~დ უბო
ძა მეჭურჭლეთა უხუცესობაჳ დიდ გვარიანსა კაცსა კახაბერსა
ვარდანის ძესა: და მსახურთ უხუცესობაჳ ვარდანს დადიანსა: და

ჩუხჩერახობაჳ მარუშიანსა ძესა ჩუხჩერახისასა ვინაცა მათ ორ
1-16 სტრ., 165r
ხაზართასა ვითარ პოლემპი მჴნედ მბრძოლი იპოდამიასთუის
ონომაოს ასულისა. ვითარ პლატონ პერსეფონისთუის ვითარ
რამინ ვისისთუის ვითარ შარიაროს ოსნანოზისთუის ვითარ ბადბერ
ანალათისთუის: და უმეტეს [.....] იაკობ რაქაელისთუის და იოს
ებ ასანათესთუის და დავით ბერსაბესთუის და აბ ისაკისთუისჱ გარნა ვინადგან
ცუდ საგონებელ იქმნა და არა სადა დაებადა ღ~თსა სწო
რი ამისი არცაღა მგონიეს თუ დაბადებად არს:მაშინ წამოდგა კაცი ერთი ტფილისისა მკუიდრთაგანი თავ
ადი და მეფეთ მეფისაგან წყალობა ჴელ დასხმული ამირად
ქართლისა და ტფილისისა სახელით აბულასან. მან თქუა მე ვიცი
შვილი რუსთა ჴელმწიფისა ანდრია დიდისა მეფისა რომელსა მონ
ებენ სამასნი მეფენი მის კერძოსანი და იგი მცირე დარჩომილი
მამისაგან. და ბიძისაგან სავალთად წოდებულისა ექსორია ქმნ
ით დევნილი გარდმოიხუეწა და არს იგი ყივჩაყთა მეფისა სვი
ნჯის ქალაქსა შინა: მაშინ განზრახვითა ყოველთათა წარავლინ
ეს კაცი ერთი მკუიდრთაგან ტფილისისათა დიდ ვაჭარი სახე
1-16 სტრ., 165v
ლით ზანქან ზორაბაბელ რათა მსწრაფლ წარვიდეს ცვალებითა
ჰუნეთათა და წარმოიყუანოს იგი. რ~ იყუნეს მაშინ რუსნი ქრ
ისტიანენი და მართლ მადიდებელნი ამისთუის უფრო მოიყ
უანებდეს მას: ა~დ ესე ვერ განიზრახეს კეთილად რ~ არცა
იგი კაცი ღირსი საქმისა წარავლინეს და არცა რომელსა
მოიყუანებდეს მისსა მეცნიერ იყუნეს:შემდგომად მცირედისა ჟამისად მოიწია კაცი იგი წარვ
ლინებული და მოიყუანა იგი კაცი დიდად გუარიანი და
უდიდესი ყოველთა მათ მეფეთა მის კერძოსათა და სხუი
თაცა არაჳ უმარჯუი. ა~დ პირითა შუენიერი სრული
ანაგებითა და მჭურეტელთაგან დიდად საჩენი რომელ
იცა იხილეს რაჳ ყოველთა სთნდა ხილვა მისი ა~დ შინაგ
ანსა მისსა არა რასა მეცნიერ იყუნეს არცა ჩუეულებასა
მის[.]სა: მაშინ შეკრბეს წინაშე რუსუდან დედოფლისა პა
ტრიაქი და დიდებულნი სპა სპეტნი და ერისთავნი და მოა
ხსენებდეს თამარს და აწუევდეს ქორწინებასა და ასწრაფობ
1-16 სტრ., 166r
დეს ამის პირისათუის: ა~დ იგი მიუგებდა ვ~დ კაცნო ვითარ
ღირს შეუტყობლად ესე ვითარისა საქმისა ქმნად რ~ არაჳ
ვიცით კაცისა ამისთუის უცხოსა არცა ქცევაჳ არცა საქმე
არცა ბუნებისა და ჩუეულობისა არცა მჴედრობისა და სიქუელ
ისა. მაცადეთ ვიდრემდის განიცადოთ ყოველთა სიკეთე გინა
სიდრკუე მისი: ხ~ იგინი წინა აღუდგებოდეს და უშვილოებასა

მოახსენებდეს და სახლისა მისისა უნაყოფოებასა დრტუინვიდეს
და წინამძღვარსა სპათასა ითხოვდეს და ყოვლითურთ შეაიწრ
ებდეს სულსა მისსა. ირემთა ემსგავსებოდეს სახისა ოდენ
მიხედვითა და პილოთა ებრ არაჳ განიხილვიდეს მისაყრდნოებელთა
ესეოდენსა მძიმესა საქმესა სუბუქად შეეხებოდეს: ხ~ სხვანი
ვიეთნიმე უღონოებით აწუევდეს ალექსის მოყუანასა ქრმად
რომელი ახლოს თუისობდა და მამულად მამის ძმის წული იყო
ბერძენთა მეფისა. ესე მას ჟამსა აქა მყოფ იყო და შიშითა
ამისისა ქმნისათა ყოვლად უწადინელმან ქრმისამან იაჯა
ჟამად დაჴსნა ქორწინებისა:1-16 სტრ., 166v
ხ~ დედოფალმან და სპათა არაჳ მიუშვეს ამისა ქმნად ა~დ ფრ
იად აიძულეს და განმზადეს ქორწილი ვითარ იყო ხუედრი
და რიგი ულუმპიანობისა და შარავანდედობისა მათისა ეგრ
ეთ ქმნეს ქორწილი სახე დაუდებელი და იგავ მიუწდომელი:
სიმრავლენი სახიობათანი ძღუნობანი და ნიჭებანი თუალთა და
მარგალიტთანი ოქროთა ჭედილთა და უჭედელთანი სიმდი
დრეთა და ლართა კერულთა და უკერველთანი ესრეთ მსგე
ფსამდი იყო სიხარული შუება ძღუნობანი და გაცემანიჱ ხ~ მე
ესეცა გაუწყო საბრალო და საძნაური საქმე რ~ მოსრულ იყუნ
ეს ოვსთა მეფეთა შვილები შუენიერნი და სახე კეთილნი მოყ
მენი. მოჰაჯენი და მთხოველნი ღ~თისანი თამარისთუის მინდო
ბილნი ჭაბუკობისანი ვითარ რომელნიმცა ღირს ვიყუენით მო
წონებად თამარისად და მიხდომად ბედსა ამას საზეშთაოსა ვინა
ცა უქმ იქმნა განზრახვაჳ მათი. და წარსრულთა თუისად მამ
ულად ერთსა მათგანსა შეემთხუია მოუთმენელი სურვილი და
სიყუარული თამარისი რომლისათუის ვერღარა შემძლე მივარდა
1-16 სტრ., 167r
საგებელად და ბნედასა შინა მიიწია აღსასრულად ნიქოზს
საყდარსა შინა წმიდასა რაჟდენისასა რომელიცა მუნ დაფ
ლეს: და სხვანი რავდენნი ჴელმწიფეთა ძენი ამისთუის გაჭრით
გამიჯნურებულნი და ხელ ქმნილნი ვერღარა სთმობდეს სუ
რვილსა მისსა რომელი ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:და შემდგომად ამისსა ჴელ ყუეს გალაშქრებად და გავიდეს ტფილის
ით მეფე რუსთა და უფროსღა აფხაზთა. და ააბეს დროშა
სუიანად ჴმარებული და წარიძღუანეს ძელი ცხოვრებისა მც
ველი და მფარველი მეფეთა და ზღუდე ქრისტიანობისა: პირ
ველად ილაშქრეს ქუყანასა კარისა და კარნიფორასასა და
მოარბიეს ვიდრე ბასიანამდე. და გამარჯუებულნი და აღვს
ებულნი შემოიქცეს და მოვიდეს წინაშე პატრონისა ღ~თივ
განათლებულისა და იხარებდეს და იშუებდეს და მადლობდეს ღ~თსა:ხ~ ამისა უწინარეს მოვიდეს ლაშქარნი რანისა და გელაქუნისა თურ

ქთანი და მოარბიეს ქუეყანა პალაკაციოსი ძაღლის ჴევად წოდ
ებული: მაშინ მიუჴდა მათ ზედა გამრეკელი კახას ძე სუისაგან
1-16 სტრ., 167v
თამარ უძლეველისა და მცირედთაგან დიდნი იძლივნეს გაა
ქცივნეს ამოსწყუიტნეს და მოიღეს არმაღანი წინაშე თუით მპყრობელისაჱ
და მასვე ჟამსა შინა მოვიდეს კარნუ ქალაქელნი შამელნი და თურ
ქნი გარმიანელნი ცხენოსანნი და ქუეითნი და აღივსო შავშეთისა
და კლარჯეთისა ქუეყანა: აქეთ შეიყარნეს გუზან აბულასა
ნის ძე ტაოელნი და მის ქუეყანისა ლაშქარნი და ბოცო და ვინ
ცაღა იახლა და მიესწრნეს მესხნიცა და მარბიელ გაშუებ
ულთა შეებნეს: და მანვე სუემან თამარისმან სძლია გააქცი
ვნეს და დაჴოცნეს და მუნითცა მოიღეს ურიცხუი კაცი და
ცხენი წინაშე მეფისა ღ~თივ გუირგუინოსნისა დღითი დღე აღმ
ატებულისა და წარმართებულისა. ამას შინა იხარებდეს და
იშუებდეს და მადლობდეს ღ~თსა:ამისსა შემდგომად წარვიდეს მჴარგძელის ძენი. სარგისისა
და ვარამისნი მოყმენი კეთილნი და გამოცდილნი ლაშქრობ
ათა შინა.. უხუცესი ზაქარია და იოვანე დალოცვილნი [...]
[..] და სარგის დაულოცავნი: და ილაშქრეს ქუეყანასა დვინისასა
1-16 სტრ., 168r
და გამარჯვებულთა და ალაფ აღებულთა მოეწივნეს უკანა
ლაშქარნი დვინელნი და სურმანელნი. მიექცეს ესენიცა და
შეექნათ ომი ფიცხელნი ვინაცა. ბოლოდ მათვე მჴარგძელთა
გაემარჯვა და გააქცივნეს. და აღვსებულნი და სახელოვანნი მო
ვიდეს წინაშე მეფეთა ხ~ მათ წყალობა მიანიჭეს და გარდა
იჴადეს მადლი უსაზომო:- შემდგომად ამისსა ჟამ რაოდ
ენმე ლაშქრობდეს ქუემონი ქუემოთ და ზემონი ზემოთ
და შუანი შუათ. და ყოვლგნით ძლევა შემოსილნი და გამარ
ჯვებულნი მადლობდეს ღ~თსა და არა სადათ ჩნდა წინა აღმ
დეგი და ურჩი ნებისა მათისა:და კ~დ მეფემან შემოიკრიბა სპაჳ თუისი ბრძანებითა თამარისა
თა მიჰმართა დვინად და მოაოჴრა ქუეყანა პართთა წარუ
ხვნეს ქალაქნი და გამოიღეს მას შინა მყოფი საუნჯე დიდ ძალი
და ტყუეთა სიმრავლე. და მოვიდეს თამარისავე სუე სრულისა
და ნათელ ბწყინვალისა წინაშე. რომლისა თუალი უღამო
და დღე უუკუნო და საწადელ და საშუებელ სულისა და ჴორცთა:1-16 სტრ., 168v
ამას შინა ოდესმე მოისუენიან ლაშქრობათაგან და გარდავიდიან
იმერთა ქუეყანათა წესისაებრ და ჟამისა. და ოდესმე ჩავიდ
იან შარვანისა ზღურადმდე და მოვიდის შარვანშე დიდითა
ნიჭითა და ძღუნითა და ერთად მოინადირნიან მინდორნი. და
მხიარულნი კ~დ გაიყარნიან და უბოძის საბოძვართა სიმრავ

ლე და წარგზავნის პატივითა ძმებრივითა და იგი მსახურებდა
და მონებდა მონებითა ყმებრივითა:შემდგომად ამისსა შეიყარა დიდ ძალითა ლაშქრითა და
მიჰმართა გელაქუნად რომელი ძნელ იყო შესამართებელ
ად ზღუის ქუიშის სახედ სიმრავლითა თურქმანისათა დაესხეს
ამოსწყუიტეს და აღიღეს ნატყუენავი დიდ ძალი და იავარი: და
ვ~ა გამოემართნეს გამარჯვებულნი მოეწია უკანა ყოველი
თურქმანობა გელაქუნს წინა ძღომითა შამელთა დიდებულთა
როსტომ და იალღუზ ალფესთა. და ვითარ წყობა და რაზმი
ურთიერთას განეწყუნეს განმჴდეს სპანი თამარისნი და უს
წრობდა ბერი ყმასა და ყმა ბერსა პატრონი ყმასა და
1-16 სტრ., 169r
ყმაჳ პატრონსა. გააქცივნეს ამოსწყუიტნეს და დაჴოცნეს
და მოვიდეს თუისადვე სამეფოდ წინაშე მეფისა და დედოფლისა:შემდგომად ამისსა წუევითა ასათ გრიგოლის ძისათა დიდი
და სახელოვანი ლაშქრობა გარდაიჴადეს განძას ქუემოთ ბალ
ყუნამდის: კ~დ ზემოთ კერძო რაჴსის პირი მასისამდის მუ
ნცა დიდთა ლაშქართა მოწევასა შინა ისახელეს თავი სპათა
ამის სამეფოსათა. და თუით მეფისა მჭვრეტელობასა შინა ვარდან
დადიანმან მსახურთ უხუცესმან ოთხთავე მჴარგძელთა და სხვ
ათა დიდებულთა და აზნაურთა დიდი დაჭირებული ომი გარ
დაიჴადეს და გააქცივნეს. და შემოიქცეს მუნითცა გამარჯვე
ბულნი და აღვსებულნი სიხარულითა დიდითა:ხ~ არა მრავლისა ჟამისა შემდგომად მიიღეს აღსასრული
თამარის სიტყუათა რ~ შემოჴდა უცხო რამე და უმსგავსი საქ
მე შეუმსგავსებელი და დაუჯერებელი კაცთა გონებისაგან. შე
ვიდა სატანა გულსა სუე უბედურისა რუსისასა სკუით რამე
სახელ დებულისა ბარბაროზებრივთა გონებათაჳ და გულის სიტ
1-16 სტრ., 169v
ყუითა უწესობაჳ: რ~ სიმთვრალეთა შინა იწყო მრავალთა საძ
აგელთა და უშუერთა საქმეთა ქმნად რომელთა ნამეტნავ
არს აღწერად. აღიძრა წყენად თამარისა ჴელმწიფეთა მზისა
და მეფეთა ელვა ცისკროვნებისა იუდა მყოფელმან თავისა თუი
სისამან არღარა იცოდა რამცა ექმნა ძლეული და ტაძარ ქმ
ნილი შვიდთა მათ სულთა უბოროტესთა. პირველისა
სოდომურიცა ქცევაჳ მოიპოვა დაქცევით დაქცეულმან და
წარწყმედით წარწყმედულმან ამის ესე ვითარისა უცხოსა და უუი
გოსა საქმისა შემოსვლასა შინა. ითმენდა თამარ მჴნე და წყ
ნარი ნარნარი ცნობიერი და გონიერი ორისა წლისა და ნა
ხევრისა ჟამთასა უკეთურებათა რუსისათა:და ვ~ა უგრძნეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა ამის სამეფოსა
თა მაშინ განკუირვებულთა და განცვიფრებულთა ერთ ჴმაჳ

ყუეს მცნობელთა ამისთა. ვ~დ ესე მისვე ძველისა მტერისაჳ
არს რომელმან მოაკულევინა ძმასა ძმაჳ და მამათა შვილნი და
ექსორია ქმნა პირველი იგი კაცი სამოთხით ვითარ ესე აწ ხილ
1-16 სტრ., 170r
ულისა ამის სამოთხისა და უმეტეს სამოთხისა და უბრწყინვალეს
ედემისა შეუმზადებია თავისა თუისისად ექსორია ქნა: რ~ მისვე
ძველისა ხაღან სკუითისა შემსგავსებულად მოსდგომია აქაცა
მუნ თუ იგი მოადგა დედოფალსა ქალაქთასა აქა ესე დედო
ფალსა დედოფალთასა და მეფესა მეფეთასა. ბოლოდ რაღა თუინ
იერ ამისსა ვერღარა მიმნდობელთა ორღანო ქმნილისა მის
ეშმაკთა ბომონისა ჴელ ყუეს დიდად ცრემლ მდინარეობასა
შინა იწყეს დრტვინვად ცილობათათუის მათ პირველთასა რომ
ლითა აიძულებდეს შერთვასა მისსა: ამისთუის რცხვენოდა ყოვე
ლთა თამარისგან ჯერცა მოწყალისა და გაურისხებელისა:ხ~ ბრძენმან თამარ იძია მრავალი ღონე განკურნებისა მისისა
გარნა ვერარას სარგებელ ეყო უბრძანა სარწმუნოთა მონაზო
ნთა პირითა მრავალ გზის და ყოვლადვე არა რას სარგებელ
ეყო რუსსა მას: ამისთუისცა თუით პირის პირ იწყო მხილებად მისსა
ა~დ უფროს განძვინებოდა რუსი ვ~ა ღ~თისაგან საფარველ მო
ძრცვილი ვ~ა იტყუის წერილი ვკურნებდით ბაბილოვანსა და არაჳ
1-16 სტრ., 170v
იყო კურნებაჳ. არა თუ ოდენ არა შეიგონა ა~დ უძვირესთა
მიმართ იწყო და შერაცხილნიცა კაცნი უბრალოდ გუემნა და
ასოთა ამოგდებითა ტანჯნა:შეუძნდა ესე ყოველი თამარს და წინაშე ყოველთასა ესე თქუა
დაღათუ საღ~თოსა სჯულისა მიერ სწავლულ ვარ არა გან
შორებად პირველსა საწოლსა. ა~დ რომელმან არა დაიცვას საწ
ოლი თუისი წმინდად არა ჯერარს მისთანა დათმენა რ~ შემაგ
ინებელ არს ტაძარსა ღ~თისასა. და მე არაჳ მიძლავს აჩრდ
ილსა მრუდისა ხისასა გამართვად და უბრალოდ განვიყრი მტ
უერსაცა რომელი აღმეკრა შენ მიერ ესე თქუა და აღდგა
და დაუტევა იგი: ხ~რუსუდან დედოფალმან და ყოველთა მთა
ვართა საწყალობლად განაძეს იგი და არა ეგეოდენ უბადრუკ
იქმნა დამჴობითა მეფობისათა რაოდენ შუენიერებისაგან თამარ
ისა დაკლებითა გამოეჴვა ცხოვრებისაგან:და ესრეთ ექსორია ქმნით შთასუეს ნავსა შინა აურაცხელთა
ლართა და სიმდიდრეთა მიერ მიერ განსაგზლებული დაღაცა თუ სი
1-16 სტრ., 171r
კუდილსა ღირს იყო. ა~დ ფ~დითა მოწყალებითა და სიტ
კბოებითა თამარისათა არავის აუფლა სიკუდილი მისი არც
აღა განძრცვა მისი ა~დ ექსორია ქმნით შთასუეს ნავსა და
მიიწია კოსტანტინე პოლედ და ჟამ რაოდენმე იყოფოდა მუნ:-

და შემდგომად ამისსა უმეტეს და უმეტეს და უკეთ და უკეთ
წარემატებოდეს საქმენი თამარისნი და სუფევდა და ფარვიდა
ძლიერი ჴელი საუფლო და მკლავი მაღალი თანა შემწე და
თანა მბრძოლ ბრძოლათა შინა. ამას ძღნობდენ ყოველ
ნი მეფენი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისანი ამისთუის ხელდე
ბიან ყოველნი მსმენელნი ესრე სახე ბრწყინვალებისა მისისანი:
რ~ ბერძენთა მეფის მანოელის უხუცესი შვილი ამისთუის იყო
გაჭრით და გახელებით გამიჯნურებული სახელით პოლი კარ
პოს. არა თუმცა ანდრონიკეს ჟამსა მისისა მეფობისასა და
მისგან ბერძენთა ამოწყუედისასა შეეპყრა და გაეპატიჟა:კ~დ ასურასტანისა და შუამდინარის ანტიოქელისა მეფისა შვილი
იყო უკეთუმცა ჰქონებოდა გზა მრავალ გვართა ბარბარო
1-16 სტრ., 171v
ზთა შუა ყოფისაგან წამსაცა შინა აქა პოვნილ იყო: კ~დ სუ
ლტნის ყიზარსლანის შვილი ერთი ამისისა ბრწყინვალებისა
სმენითა ხელ ქმნილი ძლითღა სამე დაიმჭირა მამამან სჯ
ულისა გაშვებისა შიშითა: ხ~ ახლო მყოფთა ესე ვითარი
აქუნდა ტრფიალებაჳ და სურვილი რომელ არცაღა უღირ
სთა უღირსობისა აქუნდათ კდემაჳ და სირცხუილი არცაღა
თუისთა თუისობისა გავლენა: ვინაცა სახედ შარავანდნიცა მზ
ისანი მისცემენ ნათელსა ხედვად და განცდად მზისა ეგრ
ეთვე შარავანდნიცა თამარის ნათელთა ბრწყინვალების
ანი ეფინებოდეს იატაკსა ამას მიწისასა და ყოველთა აღძრვიდა სუ
რვილად მისსა:- მცნობელმან ამისმან სალდუხის ძის ძემ
ან სახელით მუტაფრადინ არღარა დახედნა ურჩებასა
მშობელთასა ა~დ დააგდო გემოვანი სჯული მოჰმედისი
რომელმან მოზიდვითა კაცთათა უმოძღურნა კაცთა ნებასა
ზედა თუისსა საწუთო ესე: ესე სურვილითა და სმენა სატურფ
ოთა სახეთაგან ძლეული მოვიდა წინაშე თუით მფლობელისა და
1-16 სტრ., 172r
ყოველთა მეფეთა უზეშთაესისა ამის თამარისა სამეუფოთა თუისითა
ლაშქართა აკაზმულობითა და მრავალთა დიდებულთა ხოჯაებითა
საჭურისებითა და მონებითა და მჴევლებითა. ბარგითა და სიმდ
იდრითა საჴელმწიფოთა ძღუნითა კმა საყოფელითა თუალთა
და მარგალიტთა და საჭურჭლეთა და ლართა ურიცხუებითა ავა
ზებისა და ტაიჭებისა სიმრავლითა:ხ~ წესისაებრ სახლისა საჴელმწიფოსა მიეგებნეს დიდებულნი და პა
ტივითა და სიყუარულით მოიყუანეს სრად სამეფოდ რომლისა
პაპი ამისი სალდუხ ეზდინი პაპსა ამისა დიდსა დიმიტრი მეფესა
ძალითა და მკლავთა სიმაგრითა ჴელთ ეგდო და მოეყუანა. და აწ
ამან სიტყუითა და ნუ უკუე და არცა სიტყუისა ღირსებითა მოი
ყუანა ვ~ა მონა მოხარკე ნელიად და წყნარად და მიმყოვრ

ებითრე უდარბაზა რომ[.]ელმან ნახვასავე თანა რამინისებრი
აჩუენა ცრემლთა ნაკადთ მრავლობაჳ. და დასვა პატივითა ტახ
ტსა თანა სელითა და იქმნა სიხარული გამოუთქმელი ვითარ
მართებს ნადიმსა და წყლიანობასა სახლისა ამის დიდებულთა
1-16 სტრ., 172v
მოყმეთა უკლებლობლასა. მრავალ გვართა სახიობათა და მუტ
რიბთა და მუშაითთა განწყობილობასა ვინაცა ნიჭთა და საბოძ
ვართა და შემოსვათა იქმნა რიცხუი ურიცხუ:ამა ესე ვითარსა სიყუარულსა პატივსა და ბოძებასა შინა დაყო
ჟამი ზამთრისა სომხითს და ტფილის და მოეწონნეს და ეკუეთნ
ეს სანადირონი და ქუეყანანი და მოყმენი თამარისნი. და უმე
ტეს და ზეშთა ყოვლისა ქებისა და მოგონებისა სიტურფე და
ბრწყინვალება თამარისი რომლისა სიკეთისა მითხრობაჳ კაცთაგ
ან შეუძლებელ არს: და ჟამსა ღანუჴობისასა თანა წარიტანეს
და აჩუენეს საყოფნი სანადირონი მინდორნი მოედანნი და ქუე
მონი კახეთისანი და რანისანი დიდებულნი მოყმენი და ლაშქა
რნი განაღამცა მოეწონნეს და ეკეთნეს: ამაშიგან იშუებდეს და
იხარებდეს და მოელოდა უკუდავ ქმნასა თამარის მიერ რათამ
ცა ღირს ქმნილ იყო ზეშთა ღირსებისა მისისაჱ გარნა ვინათ
გან თამარ შორს ქმნილი უჯეროსა რასამე შესატყუისობისა
თუისისა ზეშთა აღემაღლა გონებაჳ და ფრთოვან ქმნილი სულითა
1-16 სტრ., 173r
იშვებდა სასოებითა კეთილითა: და ვ~ა შემოვიდეს ქალაქად სამე
უფოდ დაამჴვეს ქედ მაღლობა ტრფილისა მისისა და წინა უკ
მო საულისა შეემთხვია სალჩუკიანსა რ~ საულ ძებნასა შინა კარ
აულისასა პოვა მეფობაჳ. და ამან მძებნელმან მეფობისამან და
ზეშთა ყოველთა მეფობისამან პოვა ნაცვლად რომელი ჴამდა
მერაინდედ კარაულებსა საულისასა: იყო ვინმე ერთი ხარჭთა
განისა ნაშობი რეცა სახელ დებული შვილად მეფისა ვინაცა მთ
ქმელთა ამისთა დაასკუნეს ქორწილი:შერთეს და გარდაიჴადეს ქორწილი სახელოვანი და გასცეს საბ
ოძვარი აურაცხელი ლართა თანა და სიმდიდრეთა უსაზომოთა
და მრავლითა ზითუითა წარგზავნეს იგი თუისად სამყოფად არზრ
უმად. გარნა თუ ვითარითა ცრემლითა და ვითარითა გულითა
გამოუთქმელ არს კაცთა ენისაგან:ხ~ შემდგომად ამისსა რეცა დარბაზობის სახედ მოვიდა შარვანშა
აღსართან რომელი მიჴდილ იყო ცნობასა სიყუარულისაგან და
ტრფიალებისა თამარისა. სჯულისაებრ ძველისა ისლიმთასა და
1-16 სტრ., 173v
თუით დღესაცა რომელსა იქმან[ა] ტრფიალებითა რ~ არცა დახ
ედვენ თუისობასა და არცა სიდიდესა საქმისასა რათამცა ეწივ
ნენ ნებასა გულის თქმისა მათისასა. რ~ თუისად ეყვოდა ესე აღს

ართან თამარს რ~ პაპის [..]და ამისი დიმიტრი მეფის დაჳ [...]
დიდის დავით მეფის ასული. რომელი უკანასკნელ მოიქცა სამშ
ობლოდვე თუისად და მონაზონ იქმნა და აღაშენა მონასტერი თიღ
ვისა სახელსა ზედა პატიოსნისა ჯვარისასა:ესე აღსართან მოვიდა სჯულისა დაგდებად განმზადებული მოქენე იქმნა
ყოველთა წინაშე საქმის მოქმედთა და მოძღვარსა და კათა
ლიკოზსა მიუწდომელითა ქრთამითა ევედრებოდა გარნა უქმ
იქმნა ზაკუანი და მანქანებანი ეშმაკისანი. ვინადგან თამარს გონ
ებაჳ ზე აქუნდა დიდისა მის გონებისა მიმართ და აღემსჭუალა
საცნობელნი თუისნი ზენასა მის ხვედრისა მიმართ. და ყოველთა
მამონასაგან ძლეულთა და ამისა ქმნად მაწვეველთა ჰრცხვენოდა
და არა მსმენელი ამისი სირცხვილეულ ჰყოფდა მათ. რომელი
სატანას მზაკუარებითა აწვევდა ამას ვინაცა წესისაებრ პატი
1-16 სტრ., 174r
ვითა და სიყუარულითა და მრავლითა ნიჭითა წარავლინეს და
ამცნეს რათა არღარა შესძინოს ამისა თქმად ანუ კადრებად
თამარ სუვე სვიანისა ჴელმწიფისა და მზეებრ შუქთა მფენისა:ხ~ ამიერიდგან გონებაჳ უჴმს ვრცელი და ენაჳ ბრძნად მეტყუე
ლი რომელმანცა შეუძლოს ღირსებით აღწერისა მიცემად
წარმართებანი თამარის საქმეთანი. რ~ ვითარ თმანი თუისნი თუითე
ულად ვერვინ აღრაცხნეს ეგრეთვე ვერცავინ ესენი აღრაცხნეს
ანუ თუ აღწერნეს და რომელთაცა ოდენ შეუძლონ საეჭუ მიჩ
ნს მომავალთაგან არა დარწმუნებად გარნა ლომი ბრჭალთაგან
საცნაურ არს. და თამარ საქმეთაგან ვის უნდეს ცნობად იხილ
ნეს ქალაქნი ციხენი და თემნი სულტანთა სასხდომნი მისგან
ახმულნი ზღვარნი რომელნი მას დახუდეს მას გარეთ მისა
სამეფოსა ორად განფართებულნი და მისგან სცნას მეძიებელმან
საქმეთამან: და მერმე სცნას ერაყამდის ქუემოდ მისგან დადებ
ული ხარაჯა და ბაღდადის კერძ მარაღამდის და თუით იგი ხალ
იფა შეშინებული კმაჳ არს ქუე ჯდომით მოქმედისაგან:1-16 სტრ., 174v
აწ ითქმოდენ წერილისა მოაკლდეს ძალი ბაბილოვნისა და აღე
შენა მთა ერმონისა განქარდა კუამლი სუბაკთა და განძლიერდა
ბჭენი სელიმისანი ესე ვითარითა წყალობათა შინა ღ~თისათა
იშუებდა ერი ქრისტიანეთა: გარნა წუხდეს და იურვოდეს
შემჭირნენი საქმეთანი უნაყოფოებისთუის და შვილის უსმელობ
ისთუის თამარისა და ვითარ მოეცვა შვიდივე ესე სამეფო შეჭი
რვებასა ამის საქმისასა. რ~ ხედვიდეს უშვილოდ და მარტოდ მკუი
დრად სახლისა თუის~სა პოეს ღონე განგებითა და ნებითა ღ~თი
სათა რომელი აღამაღლებს მდაბალთა და შემუსრავს ლაღთა
რომელი ბძანებს წმიდასა სახარებასა. არა რომელთამე გამომი
რჩიონ ა~დ რომელნიმე გამოვირჩინე და ვითარ იტყუის დავით

რომელსა ესე აწ სათნო იყო გამოჩინებად უმცირეს ვიყავ
მე ძმათა ჩემთა შორის და უმრწამეს სახლსა მამისა ჩემისასა:
ხ~ თავადმან უფალმან აღმიღო და მცხო ზეთითა ცხებულისა
მისისათა და შემდგომი ამისნი:ხ~ იყო სახლსა შინა რუსუდან დედოფლისასა მოყმე ეფრემის
1-16 სტრ., 175r
ძეთა შორისთაგანი რომელ არიან ოვსნი კაცნი მძლენი
და ძლიერნი ბრძოლასა შინა. ვინადგან დედოფალსა რუსუდ
ანს თუის ეყვოდა მამის დისა მისისა დავითის ასულისა ოვსე
თს გათხოვილებისა მიზეზით რ~ ოვსთა მეფისა შვილი იყო: და გვარადცა
ბაგრატოანი
რ~ დიმიტრი ძე გიორგი მეფისა რომელი დაშთა ოვსთა მეფისა
ქალისაგან მის დიმიტრის მეექუსე ნათესავი იყო ძეთაგან მის
თა და რუსუდან უშვილო იყო და იგი მოეყუანა აღსაზრდელად
სახლსა შინა მისსა. ყრმა ფრიად შუენიერი ვ~ა შუენის მეფ
ეთა შვილსა და იხილეს მუნ მიმავალთა რ~ მოყმე იყო ნაკუ
თად კარგი ბეჭ ბრტყელი პირად ტურფა და ტანად ზომ
იერი და ორთავე კერძთა გვართაგან საჴელმწიფო. სხუით კულა
ზრდილობით კეთილად ზრდილი და წურთილი მჴნე და ძლიერი
რაინდობითა და მშვილდოსნობითა უსწორო ტანითა ახოვანი
და ყოვლითურთ სრული სიკეთითა ამისი ინებეს ყოველთა
შეერთება თამარისა და საქმე ღ~თსა მიანდვეს:მაშინ ჰკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს მკუიდრთა
1-16 სტრ., 175v
ამის სამეფოსათა იგი განაღამცა ნების დამრთველი ვაზირთა
და დიდებულთა თანა შეწევნითა მომჴსენებელნი მოაჯე ექმნნეს
თამარს. და ეტყოდეს უკუთუმცა არა იყო ზენა განგება ამისა
მოქმედებასა შინა ხედავს შარავანდედობა თქუენი თუ ვიეთნი
და რაოდენნი რაოდენ გზის მოყმენი შუენიერნი და დიდებულნი
შვილნი ჴელმწიფეთანი. ბერძენთა და ჰრომთანი სულტანთა და
სკუითთანი სპარსთა და ოვსთანი მცდელნი სამართალთაებრ
უკუნ არღვივნა ბრძანებამან ღ~თისამან რ~ თუინიერ ნებისა მისისასა
ვერა რაჳ სრულ იქმნების:მაშინ თამარ მინდობილმან მამის დისა მისისამან რ~ მშობლის
სახედ მორჩილობდის ბრძანებასა მისსა და დიდებულთა დარბ
აისელთა და ეპისკოპოსთა განზრახვითა ესრეთ თქუა მბრძანებე
ლმან. მოწამე არს ჩემდა ღ~თი არაოდეს ყოფილა გულსა ჩემსა
წადილი ქრმოსნობისა და ქორწინებისა არცა პირველ და არცა
აწ თუმცა იყო ვინმე მკუიდრი საყდრისა ამის ჩემისა რომელი მე
რწმუნა პირველ ღ~თისაგან და მერმე მშობელთა ჩემთაგან და აწცა
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ამისი ვარ მოაჯე: მაშინ არ მიმშვებელთა ამისთა ჰკადრეს დე

დოფალსა რუსუდანს და წარვიდეს დიდებულნი ამიერნი და იმერ
ნი და წარმოიყუანეს დედოფალი და გაზრდილი მისი რჩეული
ღ~თისა დავით:და მუნით მოვიდეს სრასა დიდუბისასა სანახებსა ტფილისისასა და
მუნ ქმნეს ქორწილი შესატყუისი და შემსგავსებული ჴელმწიფობისა
და შარავანდედობისა მათისა. ვინადგან დედოფალი რუსუდან ყოვლითა
სიბრძნითა აღსავსე მოქმედებდა აქეთ ბაგრატონიანითა გვარზ
ეობითა აწყობდა რიგთა სახლისათა და ქუემოთ ხვარასნისა და
ერაყისა სულტანთა სძლობითა გამეცნიერებული მუნებრივითა
სახიობითა და შვებითა მოქმედებდა. მშვებელნი იშვებდეს და გლა
ხაკნი გამდიდრდებოდეს მოვალენი ვალთაგან განთავისუფლდებოდეს
ობოლნი და ქურივნი ღონიერ იქმნებოდეს და ეკლესიანი აღ
ყუავდებოდეს. იყო ზმა მგოსანთა და მუშაითთა და სახიობათა
მჭურეტელნი იყო რაზმთა სიმრავლე ჯალათთთა:შემდგომად ამისსა შემოვიდეს ტფილისად და დასხდენ ტახტ ბედნ
1-16 სტრ., 176v
იერნი ორნი მნათობნი ორნი. მზენი განმანათლებელნი ყოვე
ლთანი და განიხარეს ყოველთა დიდთაგან მცირედმდე ყოველმან
ერმან და ცხოვრებისა ნიშანნი მაშინვე იხილვებოდეს მათ ზედა:
იყუნეს ლაშქრობანი გამარჯვებულნი ზემოთ და ქუემოთ და არაჳ
სადა ვინ ჩნდა წინა აღმდგომი მათი: ხ~ ესე დავით წელიწდისა
მოქცევამდის ესრეთ წაეჯობინა ყოველსა მშვილდოსანსა ცხენო
სანსა და მკუირცხლსა მოასპერეზესა მწიგნობარსა და ყოველთა ნას
წავლთა ჴელით სიკეთითა. ვითა დღეს ჩანს რომელ შინათ ვინ ყოფ
ილა ამისი მსწავლელი და თანა მოსწავლე და თუ გარეთთა
ქუეყანათა მოსრულა ვერავინ სადა გამოჩენილა მისებრი:მაშინ მოკუდა ქართლისა კათალიკოზი ჭყიონდელ მწიგნობართა
უხუცესი ქართველი მირიანის ძე მიქაელ რომელსა აქუნდა სამ
თავისიცა და არავინ შეწუხნა მისთუის არცა დიდი და არცა მცირე
რ~ ყოველნი სძულობდეს მას: ხ~ თამარ ევედრებოდა ღ~თსა და
იგონებდა თუ ვის მიანდოს დავით და სპაჳ თუისი და განსაგებელი
სახლისა თუისისა რომლისათუისცა არაჳ ჰრცხვენა ღ~თნ ა~დ აღავსო
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სიბრძნითა და მეცნიერებითა. და მიმოიხილა ყოველთა ზედა
სამეფოსა თუისისა მთავართა და განიცადნა გონებისა თუალითა
და მიანდო ღ~თსა საქმე თუისი: მაშინ მოიყუანა ანტონი გნოლის
თავის ძე გარესჯით რომელი პირველ ჭყონდიდელი იყო და მიქა
ელ კათალიკოზმან მას მისტაცა მოძმაცვით ვიეთმე მეფისა განმზრახთათა.
ესე მოიყუანეს ნამდვილვე კაცი ღირსი ქებისა მართალი წრფ
ელი უმანკო სახიერი მდაბალი მოწყალე ყოველთაჱ ტკბილი
პატრონის ერთგული და შემეცნებული. საურავთაჱ და ეკლესიათა და მო
ნასტერთათუის რადღა საჴმარ არს თქმად თუით წამებენ ქმნილნი

მისნი ყოველთაგან ვ~ა მღვიმესა და კლარჯეთს მის მიერ ქმნილსა მო
ნასტერსა და ყოველთა ადგილთა შვიდთავე სამეფოთა დიდებულთა
განზრახვითა. ესე დასვეს ვაზირად მისცეს ჭყონდიდი სამთავისი
კისის ჴევი და მწიგნობართ უხუცესობა რ~ მართალსა უკეთუ უბ
რკმეს არავე დაეცეს: ამიერითგან იწყო განზრახვათა კეთი
ლთა სამეფოსათუის და ერისა უმჯობესთა თუის:და ამისსა შემდგომად მოესმა ვ~დ რუსი იგი ძნელბედი და სვე
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უსვეო წარმოსრულ არს კოსტანტიპოლით და მოსრულა ქუეყა
ნასა ეზინკისასა და კარნუ ქალაქისასა. პირველად მიერთო გუზან
პატრონი კლარჯეთისა და შავშეთისა რომელი ძველთა მეფეთა და
ტაოელთა დიდებულთა ადგილთა შეეწყალა მეფესა და დაედგინა.
აქეთ ბოცო სამცხისა სპასალარი დიდად შეწყალებული პატრო
ნთაგან სხვითა მესხითა დიდებულთა აზნაურითურთ თუინიერ ივ
ანე ციხის ჯვარელისა რომელსა ყუარყუარეცა ეწოდების. ესე
დამაგრდა თუისით მოკიდულითურთ ვითარ გვარეულდცა ითქ
მოდა ერთგულობა ამისი რომელ ბაღუაშსა ზედა უერთგულა
პანკრატს ვარდან დადიანი მსახურ უხუცესი აქეთ პატრონი
ორბეთისა და კაინისა. და ლიხთ იქით ნიკოფსამდის უცილებელად
ქონებისა მას შეეყარა ყოველი სვანეთი აფხაზეთი საეგრო გურია
სამოქალაქო რაჭა თაკუერი და არგვეთი. და მომრთველმან სანიგთა
და ჯაშმათაგთამან იფიცეს რუსისა გამეფებისა და მისისა მეფე ყოფი
სათუის დიდებულთა და ლაშქართა მის ქუეყანისათა:ხ~ ამისთუის განკუირდების დავით და იტყუის მე ვთქუ განკუირვებასა ჩე
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მსა რ~ ყოველი კაცი ცრუ არსო: რ~ რომელნიცა უფრო შეწყა
ლებულნი და უმეტესად განდიდებულნი იყუნეს პატრონთაგან და
თუით თამარისაგან მათ ქმნეს უმეტესი განდგომილებაჳ და იგინი
მიერთნენ რუსსა. ვერ გულის ხმა ყუეს რ~ არცა ძველთა ჟამთა
შინა და არცა ახალთა სადმე სმენილ არს უკეთუ სადმე ქმნილ
იყოს ნებსით ანუ უნებლიეთ განდგომილება მეფეთა. დაწყებითგან
სოფლისათ არა სადა ვის უხილავს თუმცა წარმართებოდეს ანუ
გამარჯვებოდეს პატრონთა ზედა გარნა თუ სადმე ქმნილარს გან
დგომილება ეგრეთცა სახლისა ამის თუისთა და ნატამალთა მიზეზითა
ქმნილ არს: გაუგზავნეს ლაშქარნი გუზანს და მუნით წარმოვიდეს
რუსი და მისი ლაშქარნი და შეყრილთა მიმართეს სამცხეს და მიე
გება ბოცო და ვინცა მისნი იყუნეს მიმდგომნი გარდავლეს მთაჳ
და მივიდეს გეგუთს და დასვეს ტახტსა ზედა სამეფოსა: ჵი ღაღადი
დიდი და განსაკრთომელი კაცთა ცნობისა და გონებისა ვინა ანუ
ვისთანაღა მოსაყდრე საყდარსა დავითიანსა:მაშინ თამარ მყოფი ქალაქსა ტფილისასასა ამა უაზროსა და უცხოსა
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საქმისა განკუირდა და პირველად მოხადა ჩუეულებისაებრ ზენასა
შეწევენასა და მოწყალებასა. და მერმე უბძანა ყოველთა ერთგუ
ლთა ვინაცა შემოკრბეს სპასალარნი და დიდებულნი ჲრეთით
კახეთით ქართლით და სომხითით და გაკუირვებულთა ამა საქმისათა
ჰკადრეს და მოახსენეს მათგან არა ნებისა დართულობაჳ. და ვ~ა შე
აჯერეს უმათოდ ქმნილობაჳ ამა საქმისა მჴეცებრ განმჴნდა გული
მათი ერთგულობისათუის და თავისა საწამებელად დადებისა პატრო
ნთათუის. თამარ ჴელითა საუფლოთა და სიტყუითა ოქრო ნეკტარ
იანთა მართლიად იკითხევდა მიზეზსა მკუიდრთა მისთაგან ოდე
სმე თეოდორე პატრიაქსა და ანტონი ქუთათელსა რომელი იგი ოდ
ენ დაშთა მას ჟამსა ერთგულად ლიხთ იმერით ვიდრე სისხლთა
დათხევამდე. და სხვათა ეპისკოპოსთა გზავნიდის ოდესმე შინა
ურთა ვაზირთა ეჯიბთა და მესტუმრეთა და მათგან ვერას პი
რის მპოვნელი:- კ~დ შეკრბა კრებული ღ~თის მბრძოლთა
და იზრახეს ზრახვა ბოროტისა და აღიღეს მახვილები და პა
ტრონსა ქრისტეს [.....] შემოსილსა ზედა ნახევარნი თუით
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მეფე საგონებელითურთ. [...] გარდამოვიდეს მთათა ლიხთისათა
ამოსწყუიტეს და ააოჴრეს არენი ქართლისანი მოვიდეს ნაჭარმაგე
ვამდის და გორამდის. და ნახევართა დადიანთა და ბედიანთა წი
ნა წაძღომითა გარდაიარეს რკინის ჯვარი და ჩავიდეს ციხის ჯ
ვარს და დაწვეს ქალაქი ოძრჴე. და მუნ შეიყარნეს ბოცო და
მესხნი ვინცაღა იყუნეს მიმდგომნი მისნი და განმგებელთა ესე ვი
თარისა ღ~თისა უკითხავად არა შეიშინეს სასჯელისაგან ღ~თისათა.
და არცა პატრონისა ღ~თივ დაცულისაგან რომელსა ჰფარვიდა
ჴელი საუფლო და უძღოდა მკლავი მაღალი რ~ გააგეს აღება ჯა
ვახეთისა თმოგვისა და ახალ ქალაქისა კ~დ თრიალეთისა და სომხი
თისა. და ვინადგან ქურდვაჭარს იქით გასდგომოდავე ყოველი სომ
ხითი ივანე ვარდანის ძე პატრონი გაგისა მააყ პატრონი
კაიწონისა კაინი თუით ვარდანისი სხვანი მის ქუეყნისა აზნაურნი
და აზნაურის შვილნი თუინიერ ზაქარია ვარდანის ძისა იგი კაცი
ერთგული იყო და ჭაბუკი გამოცდილი: ამათ ყოველთავე
აგარათა შეყრა გააგეს მუნიდაღმა მათ და ზემოქართლისათა
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მყოფთა კართა ქალაქისათა ერთად შეყრა ინებეს სადა იგი იყო
მზე მზეთა და ნათელი ნათელთა ტარიგი უმანკო. მსგავსი ძალ
ისაებრ მისისსა ქრისტესი მშვიდი დავითისებრ გონებითა მინდ
ობილი ზენასა მის განგებისა და სასოებისა მქონებელი: მაშინ
უბრძანა ამირ სპასალარსა გამრეკელსა ოთხთავე მჴარგძელთა და
სხვათა თორელთა ზემოთა და ქუემოთა წარსვლა და მიგებება
წინა ქუეყანასა ჯავახეთისასა და მუნვე ცნობა ძალსა მათსა.
და მივიდეს მტკუარსა ზედა იგინიცა მუნვე მისრულ იყუნეს და მო

ერთნეს მესხნიცა ერთგულად დარჩომილნი და აქეთ ესენი მი
სრულნი მტკუარსა ზედან და იგინი მუნით ჴიდსა ზედა შეიბნ
ეს და შეიქმნა ომი და სროლა მას დღესა სიღამემან და წყლ
ის შუა ყოფამან გაჰყარნა. და ვითარ შეღამდა შეიყარნეს და
ზრახვა ყუეს ვ~დ ვხედავთ მჴეც ქმნილობასა ამათ ლაშქართასა
და რ~ არაჳ გვაქუს ძალი და ღონე შებმისა აწ მივრიდოთ სი
მაგრის კერძ და მუნით [..] ღონითა რითამე ვეცადნეთ ღალატ
სა და ძლევასა. გარნა რომელი ძლევასა და სიმჴნესა მისცემდა
1-16 სტრ., 180r
თამარის კერძთა და იღუწიდა ღ~თი მისთუის მან ამცნო გულსა
თამარის კერძთა რათა დაუყოვნელად შებმა უყონ და დევნა
წინა აღდგომთა მისთა:მაშინ განვლეს ჴიდი მტკურისა და მიმართეს მთასა ტრაძაად
წოდებულსა ღონედ სიმაგრისა საძებნელად და ვერცაღა მუნ
დაადგრეს გარიდეს და მიიწივნეს ველსა ნალისასა და წყალსა
ხინგრისასა თმოგუს და ერუშეთს შუა. მუნ შეიქმნა ომი ვითა
ხუდებოდა რჩეულებასა იმერთა და ამერთა მოყმეთასა რომე
ლი კმა იყო ძველთაგანცა გოლიათთა და ჭაბუკთა ომად რომ
ელთა ზედა მოვიდოდის სიმწუავენი და მკუეთებელნი ისართ
ანი მფეთებელნი ჴრმალთანი და მხეთქებელნი ოროლთანი:
და განგრძობასა შინა ომთასა მიეცა ძლევა მოყმეთა
თამარისათა და გაქცეულნი რომელნიმე დაიპყრნეს და დაჴ
ოცნეს და დატყუევეს და ამათ არა რაჳ ევნო არცა სიკუდ
ილითა არცა დაკოდითა თუინიერ ივანე სარგისის ძე დაკოდეს.
და შემოიქცეს მხიარულითა პირითა და განათლებულითა
1-16 სტრ., 180v
გულითა თავის უფლად უდეუნელ ყუნეს იგინი რომელნიცა
გარდაიხუეწნეს შეძინებისა და პატრონისა არ დაკლებისათუის
და მოვიდეს წინაშე ღ~თივ გუირგუინოსნისა და ჭეშმარიტად მეფ
ეთ მეფისა. და მიმცემელმან ჯეროვნისა მადლობისამან ნახნა
თუისნი მოყმენი პირითა ბრწყინვალითა და გულითა სახიე
რითა და თვალითა ტკბილითა ვინაცა ცნეს ესე პირველ
მახარობლისა მოსულითა. ზრახვა ყუეს რომელნი მყოფ იყუ
ნეს ჭიაბერი მანდატურთ უხუცესი ჲრნი და კახნი დიდებუ
ლნი თანა დართუითა ყივჩაყთათა შეყრილთა ქართლისა ერ
ისთუისა და ქართველთა დიდებულთა წინა ძღომითა. და თუით
მეფისა სუიანისათა დასხმა ქართლს მდგომთა რომელთა თანა
მირთულ იყუნეს ვიეთნიმე ქართველნიცა და სიმრავლე ყოვლისა
კავკასისა და მთიულებისა: და ვითარ აგრძნეს ამათ ამოწყუეტა
და გაქცევა მათ კერძოთა ზემოთა ლაშქართა მსწრაფლ იჴ
მიეს ამათცა გაქცევა და გარდავლა ლიხთა შემოიქცეს და მოვი
დეს წინაშე თამარისა. კადრეს განსვლა სომხითით და მიმართება

1-16 სტრ., 181r
ურჩთა და განდგომილთა მეფობისა მისისათა და დამორჩილდა
ქრისტეს შემოსილი ჴელმწიფე შემეცნებული ღ~თისა წყალ
აურაცხელობათა. ვინა უწყოდეთ ესეცა რომელ წყალო
ბათა და მოხედვათა ღ~თისათა სივრცე აურაცხელ არს და
დიდ ფრიად რ~ კეთილთა და სახიერთა ნიშთა სიმრავლითა და
ძლევათა მინიჭებითა განამდიდრებს ვ~ა იტყუის ბრძენთა შო
რის პლატონ. ვ~დ კეთილი კეთილთათუის არს კეთილ ვინა
იგივე კეთილი ბოროტთათუის ბოროტ:ხ~ აწ ჴამს უფროსღა მარადის გაგონება ნათქუამთა ამათ
და უწყებად და ხედვად ზენათა წყალობათა მონიჭებათა რათა
მარადის მოუკლებელად იყოს ჩუენ ზედა ესე ვითარნი წყალობ
ანი და მოხედვანი ღ~თისანი: ხ~ ვინაცა ცნეს განდგომილთა შეჰ
რისხვა ღ~თისა მათ ზედა თუით რომელნიმე დამგდებელ იქმნეს
ციხეთა და სიმაგრეთა და უწინარეს სჯულისანიცა ვინადგან თამ
არს ზედა ესე ვითარნი საქმე იკადრეს. რომელნიმე მოვიდეს ყელ
საბელ მობმულნი რომელნიმე მკულელ ექმნეს თავისა ბიძასა და
1-16 სტრ., 181v
მუნცა იქმნა ჩვეულებრივი გამარჯვება და შემოქცეულნი დადგ
ეს ჭალასა აგარათასაჱ შეიწყალა ზაქარია ვარდანის ძე და უბ
ოძა გაგი ქურდვაჭრითა განძამდის მრავლითა საკუთარითა და
მრავლითა სანახევროთა ქალაქებითა ციხეებითა და სოფლებ
ითა: შეიწყალა და უბოძა სარგისის ძესა ივანეს პირველობა
მსახურთ უხუცესობა ჴელშინაური და საპატიო კაინი და კაიწონი
გელაქუნითა და სხვითა მრავლითა სახარჯოთა და ქალაქითა ციხ
და ქუეყანითა: შეიწყალნეს და დალოცნეს სხვანიცა მრავ
ალნი დიდებულნი შეიქცეს და მიმართეს სახლად მათდა ნაჭარ
მაგევსჱ მაშინ ლიხთ იმერთა დიდებულთა შეცოდებისა მათისა შე
ნდობისა მოაჯეთა ითხოვნეს ცხოველნი ხატნი და თუით დედო
ფალი რუსუდან მათ შუა საყოფლად და კ~ზი მანდატურთ უხ
უცესი და სხვანი ეპისკოპოსნი შინაურითურთ სახელ დებუ
ლით: ვინაცა გარდამოვიდეს სუანნი დიდებულნი და გარდამოიტან
ეს რუსი მეფე ყოფილი და მისცა დედოფალმან სიმტკიცე ყო
ველთა მუნ მყოფთა პირველად რუსის უვნებელად გაშვებისა
1-16 სტრ., 182r
თუის მერმე მის ჟამისა შეცოდებისათუის არცა შენანებისა
და გარდაჴდისა. და წარმოძღვანვითა დედოფლისათა მოვიდეს
ნაჭარმაგევად ვინცა რუსმა ითხოვა ივანე მისანდობელად და წა
რვიდა მასვე მისსა სუე უბედურსა გზასა:და შემდგომად ამისსა შეიქმნა მშვიდობა და სიხარული და ერთ
ობა რომელი არა ოდეს ვის უხილავს და სიტყუისაებრ საწ~წ
ლოსა ერთბამად ძოვდეს ლომი და ჴარი და იხარებდეს

ვეფხი თიკანთა თანა და მგელი ცხოვართა თანა. და განდიდნა
სახელი თამარისი ყოველსა ზედა პირსა ქუეყანისასაჱ და ლაშქრ
ობდა დავით ბრძანებითა და გამორჩევითა თამარ სუე ალექსანდ
რიანითა და ემარჯუებოდა ყოველი შეწევნითა ზეგარდამოთა: და
ამას შიგან მიიცვალა გამრეკელი ამირ სპასალარი ესე ყოველთა
იგლოვეს და დიდად დაუმძიმდათ და თმოგვისაგან კიდე არა რაჳ დაა
კლეს შვილთა მისთა
მაშინ უბოძეს ამირ სპასალარობა ზაქარიას მჴარგძელსა ძესა სარგ
ისისსა ამირ სპასალარისასა მჯდომსა სომეხთა მეფისა ადგილსა პატ
1-16 სტრ., 182v
რონსა ლორისასა მოუმატეს ქალაქიცა რუსთავი მოყმესა ღირსსა
სპასპეტობისასა: და ჭიაბერსა მანდატურთა უხუცესსა მოუმა
ტეს და უბოძეს ჟინვანი ქალაქი და ციხე მრავლითა მთეულე
თითა. და შეიწყალეს და დალოცეს ვარამის ძე და უბოძეს თმო
გვი და ქუემოთ წირქუალელნი ზარტაიჭის ძენი გრიგოლის ძე
ნი ჭიაბერის ძენი და მახატლის ძენი და თავნი კახეთისანი თორღ
აის ძენი. და შეიწყალნეს თუითოეულნი თუისითა წესითა რომელნ
იმე ახლად დალოცვითა და რომელნიმე მომატებითა და ეგრეთ
ვე ქართველნი სომხითარნი თორელნი მესხნი და ტაოელნი:ხ~ ვინაცა გუზან პირველვე წარმწყმედელი თავისა თუისისა აწ
ცა განდგა და გაიტანა ტაოს კარი ვაშლოვანი და სხვანი ციხ
ენი მრავალნი და წარვიდა ქუეყანასა შაერმენისასა: მაშინ წარ
ავლინეს სარგის თმოგველი და კახა სამძივარი სხვითა აზნაუ
რის შვილებითა რომელთა თანა იყო მეღვინეთ უხუცესიცა სე
ფე შვილად კლარჯეთისა და შავშეთისა. ხ~ გავიდეს რაჳ მთასა
კოლისასა მოეგებნეს წინა ფანასკენტელი ზაქარია და ძინელნი
1-16 სტრ., 183r
კალმახელნი ყრმანი კარგნი პატრონისაგან შეწყალებულნი.
შეყრასავე თანა ცნეს გუზანის შვილისა და შაერმენისა ლაშქართა
მოსვლა გუზანის ცოლშვილისა წასასხმელად და ციხეთა შინა
თურქთა შეყენებაჳ: ხ~ დაღაცა თუ ლაშქარნი დიდნი იყუნეს
და თორმეტისა დროშის პატრონნი და ესენი მცირენი ა~დ სასოე
ბითა ქრისტესითა და სიმართლითა და სუე უძლეველითა თამ
არ ღ~თივ დაცულისათა შებმა უყუეს და არაჳ დაჰრიდნეს სიდ
იდესა და სიმრავლესა მათსა. სიმჴნითა და სიქუელითა მათითა და
დიდი და ძლიერი ომი გარდაიჴადეს. და ბოლოს გააქცივნეს იგი
ნი და ამოსწყუიდნეს და გუზანის დედა წულნი ჴელთ იპყრნეს. და
შემოიქცეს მშვიდობით აღიღეს ციხენი და სიმაგრენი და კ~დ
აგნეს ამავე სამეფოსა და მოიწივნეს წინაშე თამარისა. რომელმ
ან მიჰფინა ნათელი წყალობისა და გარდაიჴადა მადლი კეთილად
მოჭირვებისა და სიმჴნისა მათისათუის:ხ~ ესე ვითარსა წყალობასა შინა ღ~თისასა იშუებდა ერი ქრის

ტიანეთა გარნა წუხდეს და იურვოდეს უნაყოფოებისათუის თამარისა
1-16 სტრ., 183v
ა~დ ღ~თნ რომელმან მოხედნა პირველ მანოეს და აბრაჰამს. და
მდედრთაცა ანნას და ელისაებედს არა ყოვნა არცა აქა რ~ შემდ
გომად მცირედისა ჟამისა დაორსულდა თამარ. და ცნეს რაჳ ესე
ყოველთა იწყეს ლიტანიობით ვედრებად ღ~თისა მარხვითა ლოცვითა
და ცრემლითა რათა მისცეს ღ~თნ შვილი წული რომელი ესე
იქმნაცა. და იყუნეს რა დავანებულ ტაბაჴმელას მუნ შვა ძე
პირმშო ყოვლითურთ მსგავსი პაპისა და უწოდეს სახელი ახო
ვნისა მამისა მისისა გიორგი რომლისათუისცა ყუავილი უკუდ
ავთა ნაწილთა აღმოგუეცენა: ხ~ ამას ესე ვითარსა მოხედ
ვასა შინა ღ~თისასა და პირველსა დარჩომასა თამარისასა და
აღმოშობასა ძისასა. რამცა თქმად ეგებოდა სახე სიხარულისა
ანუ მადლობისა ღ~თისა ყოველთა მიერ ესე თქუმად შეუძლებელ არს:იხარებდეს იშუებდეს და იმოთხვიდეს სამოთხესა შინა ამის საწ
უთოსასა: განმათავის უფლებელნი ტყუეთანი შემწირველნი ეკლეს
იათანი მწირვებელნი მღრდელთანი და მიმცემელნი მონაზო
ნთანი. მოღვაწენი გლახაკთანი ერთბამად ადიდებდეს ღ~თსა
1-16 სტრ., 184r
მწყობრნი ეპისკოპზთანი და სამღრდელოთა კრებულთანი. და დას
ნი შვიდთავე სამეფოთა სპათანი: და თუით დედოფალმან რუსუდან
და გაზდილმან მისმან მეფემან დავით და დამან თამარისამან და ყოვ
ელთა მყოფთა ამის სამეფოსათა მსგავსად მოგვთასა იწყეს ძღნ
ობად და მინიჭებად ნიჭთა ურიცხუთა: ხ~ცნეს რაჳ ესე ბერ
ძენთა მეფეთა და სულტანთა ათაბაგთა და ამირათა სპარსეთისა
თა წარმოავლინეს ნიჭნი და განძნი კმა საყოფელნი:და შემდგომად წელიწდისა კ~დ დაორსულდა და შვა ასული შემსგ
ავსებული თუისი და უწოდეს სახელად რუსუდან რომლისათ
ვის კუალად უფროსი სიხარული შეიქმნა ყოველთა ზედა. და
უმეტეს გარდაემატა ქუეყანა ბედნიერობითა და ყოვლითა
კეთილითა და გამარჯუებითა ლაშქართათა რომელ არაოდეს ქმ
ნილ იყო ბაგრატონიანისა:პირველად შემყრელთა სუესა ზედა ლაშასა რომელი განმან
ათლებელად სოფლისა ითარგმანების აფსართა ენითა მიჰმართეს ბარდ
ავად დიდად და ძუელად ქალაქად და ამოსწყუიტეს არანი და
1-16 სტრ., 184v
გამოიღეს დიდ ძალითა ომითა. პირველისა ნებროთის ძისა ჰაოს
შვილის ბარტოსის მამული და აღივსეს ტყუითა და საუნჯითა
აურაცხელითა და ათავისუფლნეს სამი ბევრი ტყუე დღეგრ
ძელობისათუის თამარისა და ძისა მათისათუის:და მუნით რაჳ წარმოვიდეს არღარა შეისუენეს არცაღა თუ
თუე ერთ მსწრაფლ წარვიდეს და ილაშქრეს აზრუმს კარსა

კარნუ ქალაქისასა. და მუნ იყო სიმრავლე ომთა და წყობა ძლ
იერი და ხეთქება აბჯართა რომლისა მეშვლად იყუნეს სუ
რმანელი კარული სპერული და შიგნით სალდუხის ძე ნასრ
ადინ და ორნი ძენი მისნი ლაშქართა სიმრავლითა ქუეი
თითა და ცსენოსნითა. და ცისკრისა ბინდსა მისრულთა დაი
წყეს ომი და ღამისა ბინდმან გაყარნა: და ვითარ გარდაჴდა
ღამე იგი მოვიდეს ლაშქარნი დაუთუალავითა და მიუწდომე
ლითა ალაფითა აღსავსე ყოველნივე:ხ~ შიგნით მყოფნი ვ~ა მჴეცნი იღრჭენდეს კბილთა მათთა
და წუერთა იფხურიდეს ხედვიდეს რაჳ ცოლთა და შვილთა
1-16 სტრ., 185r
მათთა ტყუე ქმნილთა და ჯოგისა და რემაებისა მათისა იავ
არ ქმნილთა ესრეთ ცრემლოოდეს და გოდებით იტყოდეს. ვი
ნა იქმნა ჩუენ ზედა ესეოდენი შერისხვაჳ რ~ არაოდეს გვიხ
ილავს ჩუენთა სანახებთა ტომი ქრისტიანეთაჱ და ვ~ა განთ
ენდა შეიქმნა ცემა ბუკთა და დაბდაბთა და ზიემი ქალაქსა
შინა დაასკუნეს დათხევა სისხლისა მათისა და გაწირნეს თავნი
მათნი. გამოვიდეს ბჭეთა ქალაქისათა და გააწყუეს რაზმი ქუეით
თა და ცხენოსანთა და წარმოდგეს ბანთა და შუკათა ზედა ის
რის მსროლელნი და ქვის მტყორცებელნი:და ვითარ იხილნა მეფემან დავით სპათა მათთა გულმყარად გამო
სლვა მათი ითხოვეს საჭურველნი და აღსხდეს ჰუნეთა ზედა
და აღიხუნეს ოროლნი და აჰა პირველსავე მისვლასა დასტე
ხნეს სახედ მეხის ტეხისა. და აღიხვნეს კარნი ქალაქისანი და
ასწყუიდეს პირველ გამჴეცებულნი იგი და წარიქციეს წინა
და ურთიერთას მოსრვიდეს სიმრავლისაგან და ტენებისა და
სირცხუილუელნი ცოლითა და ხადუმთა მათთაგან საკიცხელ და
1-16 სტრ., 185v
სანერწყუელ იქმნნეს მათ მიერ. აგინებდეს და ბასრობდეს მოჰ
მედს მოციქულსა მათსა და სჯულის სდებასა მისსა:- მაშინ
შემოიქცა მეფე დავით და ლაშქარნი მისნი მოვიდეს მოხარ
ულნი ქუეყანადვე თუისად მუნით ძლევა შემოსილნი წინაშე
თამარისა ნათელ ბრწყინვალისა. და ძისა მისისა საშოთ მთიებ
ისა აღმობრწყინვებულისა:ხ~ მე მორიდმან განგრძობასა წყინობისამან ა~დ მცონის დაგდებად ღუ
აწლთა და წყობათა და მარჯუებათა უკანასკნელთა უმჯობეს
თა პირველისათა ამისთის აღიძრვის ენა ჩემი სიტყუად და მოთხრო
ბად ესე ვითართა: ოდესმე ჟამსა ერთსა განვიდეს შეყრი
ლნი გელაქუნად და ჩაიარეს ხაჩიანი და ჩავიდეს ქუეყანასა
ყარყრისასა და მიუწიეს ბალყუნამდის და მოარბიეს ყოველი
არანი და შემოიარეს კარი განძისა და შეიქმნა კართა ზედა
დიდი შუღლი გაღანამცა გააქცივნეს და შეიხუეწნეს ქალაქ

ად. და ყარყრით შანქორამდის ექუსი დღე იარეს და არა
რომელი დღე გარდასრულა თუმცა არა მოსწეოდეს ლაშ
1-16 სტრ., 186r
ქარნი და არა შემობმოდეს. და ყოველგან ძლევა ბრწყინვალე
აჩუენეს და შემოიქცეს ესრეთ და სიხარულით მოვიდეს წინა
შე სიხარულსა ყოვლისა სოფლისასა:კ~დ ლორიდაღმან წარვიდეს ორნი ძმანი სარგისის ძენი ზაქარია ამ
ირ სპასალარი და მსახურთ უხუცესი ივანე მორბევად რაჴ
სის პირისა: და მუნით წამოსრულ იყუნეს ლაშქარნი დვინე
ლნი ბიჯნელნი და ამბერდნელნი მეკობრობად და მზერად ქარ
ავნისა და ვითარ ცნეს ამათ და შეიყარნეს საშუალობასა გზ
ისასა და ეკუეთნეს ურთიერთას და უფროს ომისა და მჴნედ
ბრძოლისა. საქებელ იყო წამღებელი სულისა სიფიცხედ ქვე
ლობისა მათისაგან აღვსებული და სახელოვანნი მოვიდეს წინ
აშე დავით სუე ამაღლებულისა და თამარ ღ~თივ დამყარებულისა:ამისა შემდგომად ჰკადრა კაენისა პატრონმან ივანე მსახუ
რთ უხუცესმან დავითს და აწვია ლაშქრობად ძლით შესამარ
თებელსა სახელოვნისა და დიდისა გელაქუნისა მოსარბევლად და
სპარსი ბაზირისა და გორალაუქისა:- მაშინ გაჰყუა მოყმე დღითი
1-16 სტრ., 186v
დღე აღმატებული და წარმართებული ომთა და ლაშქრობათა
შინა. და ვ~ა მიიწივნეს და დაესხნეს აღიღეს ტყუისა ჯოგისა
აქლემისა ზროხისა და ცხურისა სიმრავლე შემსგავსებული ზღ
ვის ქვიშისა და სადაცა ვინ ლაშქარნი და მეშველნი თავთავის დედა
წულისანი გარდაეკიდნეს გააქცივნეს ამოსწყუიდნეს და დაჴოცნეს:
ვინაცა სპარსი ბაზირისა არა რად შემრაცხელთა სულტნისა მოე
დანსა შინა იწყეს სიხარულად და ასპარეზობად რომელ ესეცა
აროდეს ვისგან ქმნილარს არცა სმენილარს:ხ~ კ~დ არა მრავლისა ჟამისა ოდესმე იგივე სუე უბედური რუსი
ამის სამოთხისაგან ექსორია ქმნილი კაენისებრ მკულელი
არა ძმისა ა~დ თავისა თუისისა ვერცაღა ნაიდსა ღირს იქმნა
ყოფად. რ~ მოიშალა სამეუფოსა ქალაქისაგანცა კოსტანტინეპო
ლისა ყოფისაგან და მუნითცა ექსორია ქმნეს: მივიდა ათაბაგისა
და მისგან აიღო არანისა ქუეყანისა სამყოფი შემსგავსებული უბ
ედობისა თუისისა მუნიდაღმან შეიყარა ლაშქარი განძისა და არა
ნისა და მოვიდა ქუეყანასა კამბეჩისასა და შიგნით მინდორი
1-16 სტრ., 187r
მოარბიეს და აღიღო სიმრავლე ტყუისა და ნატყუენავისა:მაშინ ხორნაბუჯისა ბატონმან საღირ მახატლის ძემან ცნა
ესე და შეიყარა მცირედითა ლაშქრითა და სამითა შვილითა
წამებად და დადებად თავისა თუისისა განემზადა და მიეწია. და
არათუ ორნი ერთისათუის ლაშქრობდეს და ოცნი ორთათუის

გარნა მანვე სიმართლემან თამარისამან დასცა რისხვა ღ~თისა
უხილავი: და ვ~ა გედეონისგან გასმიეს მცირედითა მრავალთა
ეწივნეს და გააქცივნეს ჩამოყარნეს და დაჴოცნეს ვინა სუე
უბედო რუსი ძლით სამე განრომილი გარდაიხუეწა ორი
თა მონითა ოდენ:ხ~ ესეცა უწყებულ იყავნ თქუენ ყოველთა მსმენელთაგან დაღ
აცათუ სამისოდ გაჭრით მჴეც ქმნილთა მჴეცებრ აჩუენეს
ულმობელობა გარნა იხილეთ თუ ვითარ სატურფო და ანდა
მატებრივ მომზიდველობა აქუნდა მჴეცთა გულებისა:
ოდესმე შარვაშეს ლომის ბოკუერი გამოეგზავნა მათ მიერ გაზრდილი
და ესთენ დიდი და საზარელი შეიქმნა რომელ არცა ველური
1-16 სტრ., 187v
და არცა შინაური არკადაც არავის ასმიეს: ხ~ ესე რაჟამს დარ
ბაზს მოიყუანიან ესეთი აქუნდის სურვილი და ტრფიალება თამ
არ ღ~თივ განათლებულისა რომელ მრჩობლითა ჯაჭუითა
მიმო [..]ქცეულებამან კაცთა კიდებისამან ვერ დაიმჭირის. ვიდ
რე თავი უბეთა არა შთაუდვის და ლოშნიდის ვ~ა ძუელ
ოდესმე მოწამეთა მეტაფრასები მოგვითხრობს: და ოდესმე
ძლით დაიმჭირიან და ძლით დამაგრდიან მაშინ წყაროს მსგ
ავსნი ცრემლნი გარდამოსთხინის თუალთაგან რომელნი დაალ
ტობდის მიწასა:ხ~ ამას ესე ვითარსა მძლეველობასა მტერთასა დამჴობასა ურჩთასა
და მჴეცთა მომდოვრებასა ხედვიდეს რა ყოველნი განისმა
ზარი და შიში მისი ყოველთა კიდეთა აღმოსავალით და დასავალ
ით ჩრდილოთ და სამხრით და ყოველნი მორჩილობდეს და
ძღუნითა მრავლითა მოიკითხიან:- ამას ჟამსა შინა მოიკლა ყიზა
რსლან ათაბაგი აწ გასულტნებული მოლიდთა მიერ და დარ
ჩეს სამნი შვილნი ფალავანდისნი მპყრობლად ყოვლისა სპარს
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ეთისა. რომელსა მამისა და ბიძისაგან გაჰყოფოდეს ქუეყანანი
ესრეთ:- უხუცესსა ხუტლუ ინანჩის ერაყით ხვარასნამდის და
ბაბილოვნამდის:- შედეგსა ამირბუბაქარს ადარბადაგანი სომხი
თამდის:- და უმცროსსა ამირმირმანს არანი გურგანის ზღვით
ვიდრე გელაქუნისა ზღვადმდე:ხ~ ამას შინა ვ~ა არს წესი მრავალ მთავრობისა შეიქმნა შური
და ჴდომა მათ შორის სძლია უშუალესმან ამირ ბუბაქარ
და იოტა უფროსი ძმა და თუით დაჯდა ათაბაგად. და უმცროსი
ძმა ამირმირ[მ]ან არანიდაღმან შარვაშეს შეესიძა და თვით შარ
ვაშეს და მას ბალუყან კართა ზედა დაესხა და გააქცივნეს და თვით
დარჩა გადიდებული და გალაღებული ჟამადმდე: ხ~ ვინათგან უღო
ნო იქმნნეს შარვაშიანნი და ამირმირან რ~ მას ჟამსა შერისხვ
აცა მოიწია სახლსა ზედა შარვანისასა რომელი შეაძრწუნვებს

ქუეყანასა და შეხებით აკმოვლებს მთათა. შერყევით შეარყივნა და
დასცნა ზღუდენი და ციხენი შამახიისანი. და უჩინო იქმნნეს ყოვე
ლნი მას შინა მყოფნი რომელსა შინა წარწყმდეს შარვაშეს
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ცოლი და შვილნი და მრავალნი სულნი სხვანი:და ესერა ესმა და იხილეს მოიწია უზომო გლოვა და მწუხარებაჳ
მათ ზედა რ~ იტყებდეს თავსა და ისხმიდეს ნაცარსა რ~ არაჳ
სადათ იყო სასოებაჳ ჴსნისა მათისა გარნა მხოლო ოდენ ღ~თი
და მისგანვე პატივ ცემულნი და გადიდებულნი დავით და თამარ:
და წარმოავლინეს მოციქულნი შემოსახვეწელად ძღუნითა ური
ცხვითა და თალ მარგალიტითა ფას დაუდებელითა და იაჯნეს შველასა
და მოახსენებდეს ამას. ვინათგან ძალი აქუს ჴელმწიფობასა თქ
უენსა და სიბრძნით განგებასა თქუენსა მორჩილებს ყოველი
სუესა ალექსანდრიანსა თქუენ თამარ ღ~თივ განბრძნობილისასა
და სიმჴნესა და სიქუელესა თქუენ დავით დავითიანსა და უებრობა
სა ლაშქართა თქუენთასა აღება ყოვლისა სპარსეთისა: მაშა მო
გვეცით ასული ნათელი და ბრწყინვალება შარავანდედობისა თქ
უენისა და დასვით დედოფლად და პატრონად ყოვლისა სპარსეთისა:მაშინ არ მღირსებელმან სიძობისა მათისა უბძანეს იმედი
შუელისა და ჴელის შეწევნისა: მასვე ჟამსა გასცეს ბძანება
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და წარავლინეს შიქრიკნი და მალე მსრბოლნი წუევად და
ჴმობად სპათა იმერთა და ამერთა რ~ მას ჟამსა ძმაცა ყივჩ
აყთა მეფისა სევინჯი სავალთი აქა იყო სამსახურად დიდითა
ოდენ ლაშქრითა: შეიყარნეს და დადგეს დასოთა შინა რომლ
ისა სიმრავლითა აღივსნეს მტკურის პირი ალგეთის პირი
კცის პირი და ქურდვაჭრის პირი ესე ოთხნივე მდინარენი
ტფილისით ყარაღაჯამდის აღსავსე იყო ლაშქრითა:მაშინ მოვიდა ამირმირან ფალავანდის შვილი და აღსართან
შარვაშე ყოვლისა არანისა დიდებულითა და ჰალამითა. დადგ
ეს ჴელმწიფენი სვე სრულნი და ღ~თივ აღმობრწყინვებულნი
ჭალასა აგარათასა პატივი სცეს და აღუთქუეს აღსრულება ნე
ბისა მათისა აწუიეს და მოიყუანეს დიდითა პატივითა და ზარ
ითა და დედოფალიცა რუსუდან. აქა რამცა სახე შემოიღე
ბოდა ანუ ვისმანმცა გონებამან და ენამან აღმოთქუა ქებანი ზა
რთა და დიდებისანი კარავთა და სარა ფარდაგთა კოშკთა და
ფილოპოტთანი მოკაზმულობანი და შემკობილობანი ბესელიელებრი.
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ანუ სოლომონიანებრი ტაძრისა ღ~თისა რომელსა შინა იხ
ილვებოდა აქაცა მსგავსი სოლომონისი და უმეტეს სოლომ
ონისი სიბრძნითა და ღ~თის მსახურებითა და შუენიერებითა უმ
სგავსოთა. რომელსა მოესთულო სურნელება და შუება სამო

თხისა და მოეფუტკრა ვარდ ბუტკობა ყუავილ მცენარეობა ას
ფოდელ[.]ონ ნარგისოვნობა ივლიოს ველის ნამორჩები: ანუ
ვისნიმცა ქება მიხდომოდა დავითის მოყმისა პირველთა გოლ
იათთა მსგავსისა ბაყათარისი და თარჴანისი მსგავსი ეფრ
ემიანისი. და დიდებულთა ბუმბერეზთა მოყმეთა ამის სამე
ფოსათა შეიყარნეს ზარითა გონებისა ზარგანსაჴდელითა:და შეიქმნა დარბაზობა და დასხდეს ტახტსა ზედა ოქრო ჭედი
ლთა თუით თამარ და დავით და ძე მათი გიორგი მადიდებელნი
და მასახელებელნი ყოველთა შარავანდედთა მპყრობელობისანი:
პირველად რა გამოვიდეს ტფილისით ქალაქით მიეგებნეს წი
ნა ოვსნი და ყივჩაყნი ძუელნი და ახალნი შემდგომად ამი
სა ჲრნი და კახნი და შემდგომად ქართველნი. და კ~დ მესხნი
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და თორელნი შავშ კლარჯ ტაოელითურთ შემდგომად სომხითა
რნი და კ~დ აფხაზნი და სუან მეგრელ გურიელნი თანა რაჭა
თაკუერ მარგუელითურთ და თუით კარვისა კარსა ჴელის
უფალნი და შინაურნიჱ ხ~ ვინათგან შინაური და თუისი იყო
შარვანშა პირველად შემოვიდა იგი და თაყუანისცა და მოიკი
თხეს წესისაებრ და დასუეს თუისსა ადგილსა: და შემდგომად
მისსა მოვიდა ამირ მირან მამულად ძმის წული სულტნისა და
შვილი ფალავანდისი და დედა მისი იყო ასული ინანჯანისი ხუ
არასნის ბატონისი და აწ ცოლი იყო ტუღრილ სულტნისა.
და მოიყუანეს პატივითა და ზარითა მოიკითხეს და დასუეს პატ
ივით და შეიტკბეს ვ~ა შვილი მოყმე კარგი და შესახედავ სა
ყუარელი: მოასხნეს დიდებულნი ზოგნი სულტანთა დაზრდ
ილნი ზოგნი ელდგუზისნი და ზოგნი შვილთა მათთანი ათაყ
უანნეს და მოიკითხნეს შესატყუისითა პატივითა და შეექნა სიხა
რული გულსა მათსა მიუთხრობელი. და ფიცით დაამტკიც
ეს და იტყოდეს ვ~დ არაოდეს ნახულა კაცთა თუალისაგან და არცა
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წარგვიკითხავს ძუელთა წერილთა შიგან გინა ახალთა სახე
თამარისი და მსგავსი ქცევა ყოფისა მისისა: და მოეწონა თუით მეფე
დავით და დიდებულნი და მოყმენი მათნი და იტყოდეს სიხარულ
ით და გულ დაჯერებით გავიმაგრნეთ გულნი და აღვიძარცოთ მწ
უხარებაჳ რ~ ჭეშმარიტად ძალ უც ჴსნა ჩუენი და კ~დ გება მამულადვე ჩუენდა:მაშინ ითხოეს პური და შემდგომად პურობისა დაიდვეს ნადიმი
სიკეთე და სიტურფე გამოუთქმელი იყო სიხარული და ზმა მგო
სანთა და მოშაითთა განაღამცა დამოსნა ძუირ ფასითა შემოს
ლებითა ორნივე იგი და ლაშქარნი მათნი: და დაყუეს მუნ მგზე
ფსი ერთი და ჰქონდათ დღე ყოველ სიხარული და მათგან ძღნ
ობა და ამათგან ბოძება ნადირობა და ბურთობა რომლისა თუისცა
ითქმოდა ქება ამირ მირანისი და დიდებულთა და ულამთა მი

სთა. ვითა ერაყსა და ადარბადაგანს და ერანს ამათებრ მობ
ურთალნი არ დარჩომილ არიან:მაშინ უბძანა მეფემან ამირ სპასალარსა მისსა ზაქარიას და მსა
ხურთ უხუცესს იოანეს და ერისთავსა ჲრეთისასა გრიგოლს და
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ერთ კერძომან მთად გელაქუნისა და შესდვეს მახვილი და ძალი
ღ~თისა მტერთა მათთა და ათკეცი რაზმი მათი და[ჴ]ხსნეს და ვ~ა
თაგუთა მოსრვიდეს და ვ~ა ქათამთა იპყრობდეს დიდთა მათ ამ
ირათა მათთა ბაღდადელთა და მუსულიელთა ავრიელთა და ერ
აყელთა და ადარბადაგანელთა და ერანელთა და სხვათა მრავალთა
ადგილთასა რომელნი ნიჯადად ჰყუეს ვ~ა ვთქუ ინდოეთითგან: ვი
თარ მზარეულნი წუერთა ზიდვითა მოიყუანებოდეს წინაშე
დავით მეფისა გარნა ათაბაგი მხოლო განერა ერთითა მონითა და
დაიონავრეს ქალაქნი სამნი ვ~ა არს წესი სარკინოზთა ლაშქა
რთა შიგან ქონება ქალაქთა და სიმდიდრეთა მათთა: ერთი ათა
ბაგისა ერთი ათაბაგის ძისა ბეშქენ ქუელისა და ერთი სათმაზ
ეზდინის ძისა რომლისა მამისა სიუხუისა სახელი სპართა შო
რის დიდად განთქმულ იყო:და იხილვებოდა დიდი საკუირველი და გარდამეტებული შეწევნა
ღ~თისა რ~ თუით მოიღებდეს ნაქონებთა მათთა და თუით მოა
სხმიდეს აქლემთა და ჯორთა კიდებულთა და თუით იყუნეს
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მსახურ იავარისა მათისა და ნატყუენავისა: ხ~ ათაბაგმან ბუბაქარ
აქო თუისი ონე და ღონიერება რ~ მიწევნულმან სადმე ჴნარცუ
სა მცირესა მიწასა შინა დაფლა თავი თუისი: და წარუღეს დრო
შაცა ხალიფასაგან ღაზოდ წარმოგზავნილი და მიმყოვრებისაგან
დევნისა შემოიქცა მეფე და მიეგებნეს წინა ვაზირი ანტონი
ჴელ განპყრობით მმადლობელი ღ~თისა თუით აღვსილი ლართა
და საჭურჭლეთა მიერ ათაბაგისათა. რომელმან რიდობითა მონ
აზონებისათა არა იჴადა მახვილი და მისრულმან სამითა ყმითა
შემოიქცია სამასი ჯორი და აქლემი კიდებული:მაშინ მოვიდეს დიდებულნი სპასალარნი და სპა სპეტნი. შარვაშე და
ამირ მირან მხიარულნი გარდაჴდეს და თაყუანისცეს დალოცეს და
ქება შეასხეს მეფესა და ბუმბერეზთა მისთა. და მას ღამესა დაი
ბანაკეს სადგომსა მათსა რომელი გუშინ მნახველთაგან არღარა
იცნობებოდა რ~ დღეს მადრასათა წილ აღმართნეს ეკლესიანი
და მყივანთა წილ ჰრეკეს ძელსა და ნაცვალად მუყრთა ღაღადება
მღრდელთა: და ვ~ა განთენდა მოვიდეს შანქორელნი მოართვნეს
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კლიტენი აღიღო ქალაქი და ყოველი მისი მიმდგომთა ქალაქნი
და ციხენი ითაყუანა ამირ მირან და უბოძა მას შანქორი და ყო
ველი მისი შესავალი: და თუით გაემართა განძას და მივიდა სიახ

ლესა ქალაქისათა გამოეგებნეს დიდებულნი და დიდვაჭარნი ყადი
და მუსალიმნი დავრდომით მიწასა ზედა თაყუანისცეს და შეასხეს
ქება დავით მეფესა და ცრემლით მოქენეთა შევედრნეს თავნი
და შვილნი და მშვიდობა ითხოვეს. განახუნეს კარნი ქალაქისანი და
მიუფენდეს სტავრასა კართამდი სრასა სასულტნოსა გარდაას
ხმიდეს თავსა ოქროსა და ვეცხლსა დრამასა და დრაჰკანსა. და
ვ~ა შევიდა სრასა სასულტნოსა აღვიდა და დაჯდა ტახტსა სულტ
ნისასა და შეიქნა დარბაზობა და დასხნეს ამირ მირან და შარვაშე
თუითეული თუისსა ადგილსა. ეგრეთვე ვაზირ მანდატურთა უხუცესი
და ამირ სპასალარი და შემდგომნი რომელთაცა აქუნდა წესი ჯდომისა
და დგომისა დასუეს:მაშინდელი ზიემი და ზარი ვისმანმცა ენამან გამოთქუა ანუმცა ვისი
გონება მისწუთა მეფობისა და სულტნობისა ერთად მქონებელ
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ობასა ათაბაგის ძისა და შარვაშეს ყმად ყოლასა და ყოვლისა მუ
სულმანობისა ტყუე ქმნასა შინა. შეიქმნა პურობა ნადიმობა
შესატყუისი მის ჟამისა რ~ ჴორცითა ღორისათა ქმნეს პურობა იგი
ხ~ განძელთა დიდ ძალი ძღუენი და ხარაჯა შეწირეს. გახსნეს საჭ
ურჭლენი და მრავალი ტურფა ფიალ ჯამები და ფეშხუნები სხ
ვისა თანა განძისა წარმოიღეს და გარეგან ქალაქისა დაიბანაკეს მც
ირეთა დღეთა რ~ ეძიებდეს ათაბაგსა და ვერ პოებდეს:მაშინ წარმოგზავნეს მახარობლად მანდატურთა უხუცესი ჭიაბ
ერი და მოვიდა ტბა ჴმელას და ჰკადრა თამარს საქმე აღსავსე
სიხარულითა გამოუთქმელითა: ხ~ მან აღუზუავებელითა გულითა
და მდაბლითა და შემუსრვილითა სულითა ცრემლით ვედრება
შეწირა ღ~თისა და მარადის მადლობასა აღუარებდაჱ და ვ~ა მცირე
დნი დღენი დაყუნეს მუნ მერმე წარმოემართნეს ლაშქარნი დიდად
მოხარულნი ულუმპიანსა ამას ზედა ძლევასა და ფ~დ უაღრესსა საქ
ებელისა მისგან ძლევისა რომელი ყო ალექსანდროს დარიოს ზედა.
ვ~ა მოეახლნეს მოეგებოდა მათ თამარცა იხარებდა და მადლობდა
1-16 სტრ., 193r
ღ~თსა მოიკითხვიდა თითუეულად ვ~ა შვილთა და იგინი იშუებდეს ხი[ლ]
ვითა მისითა მოვიდეს ქალაქსა სრასა სამეუფოსა აღივსნეს ყოველნი ველ
ნი გარემოს ტფილისისანი და ვერღარა იტევდა კაცსა ცხენსა ჯორ
სა და აქლემსა და ესოდენ მოსაწყინელცა იყო სიმრავლე იგი ტყუეთა
ვიდრემდის შეიყუანიან ქალაქად და ერთად კუტლად ფუკისად გაყ
იდიან. და ამისი მოწამე თვით იგი უტყუელი ღ~თი არს და რათა
არა ტყუილი ვისმე ეგონოს და ზღაპრად გიჩნდესთ თქმული ესე
მომავალთა ჟამთა:ნანდვილვე ერმიონთასა უსახელოვნესთა მათ კაცთა ზაქარია და იოა
ნემ აღიღეს ფანჯიაქი სამეფოდ და განაწყუეს ველსა დიდუბისასა
ავჭალამდის აქლემი ყოველი ტუირთითა ცხენი ყოველი აკაზმულობ

ითა. ეგრეთვე ყოველი იგი ამირანი თუისითა დროშითა პირველად
ხალიფას დროშა მერმე ათაბაგისა შემდგომითი შემდგომად გააწ
ყუეს კარითგან ქალაქისათ ვიდრე ჴევადმდე გლდანისა. ტყუე ყოვე
ლი კაცი ჴელმწიფე აზნაურთა მონამდის თორმეტი ათასი. ავაზა
ორმოცი. ცხენი ოცი ათასი. ჯორი შვიდი ათასი. აქლემი
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თხუთმეტი ათასი ყოველი კიდებული სხვათა სიმდიდრეთა და სა
ჭურჭლეთა ოქროთა და ლართა ვინმცა უძლო აღრიცხვა. განიყ
ვანეს თამარ და შეწირნეს და ათაყუანნეს ყოველნი იგი თავნი სპა
რსეთისანი თუითცა თაყუანისცეს და მიულოცეს მეფობა ბედნიერი ღ~თ
ისა მიერ:- ამისა შემდგომად შევიდეს ქალაქად და თუითეულმან იწყო
ნიჭად არმაღანად ძღუენთა მოღებად ოქროსა და სამკაულსა და
ჭურჭელთა მრავალ სახეთა თუალთა პატიოსანთა და მარგალიტ
თა უსასყიდლოთა. ჯაჭუთა მუზარადთა ჴრმალთა გამოცდილთა
ნაქსოვთა ფერად ფერადთა ოქრო ქსოვილთა და შესამოსელთა
მრავალ სასყიდლიანთა ცხენთა და ჯორთა მანიაკთა ოქროს
ათა უსასყიდლოთა თუალიან მარგალიტიანთა. სულნელთა მრა
ვალ ფერთა და ალვისა ხეთა სპილენძებითა ტუირთულად იწყეს
ანაკოფის ციხით ვიდრე ციხედმდე გულისტანისა. სეფენი აზნა
ურთანი აღივსნეს ტყუითა რჩეულითა და ყოველი საგანძუ
რი ოქროთა ვ~ა მიწათა და ინდოურითა ქუითა და პატიოსა
ნთა მარგალიტთა მიერ ურიცხუთა:1-16 სტრ., 194r
ხ~ დროშა იგი ხალიფასი რომელი მოიღო შალვა ახალ ციხე
ლმან წარგზავნა ესე მონასტერსა დიდსა წინაშე ხახულისა
ღ~თის მშობელისასა. მსგავსად მამა პაპთა მისთა ვ~ა მაშინ
დიდსა დავითს წარეგზავნა მოძრცუილი ქედისაგან დორბეზ
ეს და ყაისის ძისა დიდგვართა მანიაკი ოქროსა შემკული
თუალებითა ძუირფასისათა მიზეზად ძღუნისა შეწირვისასა
და მვედრებელობისა: ამანცა ესე ვითარად ესე იამბიკო ხუ
თეული ოც და [...] ლექსად აღწერა:ცასა ცათასა დამწყები არს ღ~თ მთავრობა: ძე საუკუნობს პირ
ველ და კულადი: სულმან ღ~თისამან სრულ ყო არ მოქმედებადი:
სამებით სრულმან ერთ ღ~თაებითა: მიწით პირველისა პირმშ
ოსა კაცისა:- შენმიერ მისთუის დრკუსა მის განმგები: დრკუ მიდრ
კა უვნები ვნებისადმი: ივნო და ვნება პირველი უვნებელ ყო:
შენგან შობილმან ჩუენ ღირს გვყუნა აღმოშობად: ბნელით ნა
თელსა ნათლითა მხედველობად:- შენგან ქალწულო რომელსა შენ
თუის დავით: როკვიდა ძისა ღ~თისა ძედ შენდა ყოფად: მე თამარ
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მიწა შენი და მიერვე: ცხებულებასა ღირს მყავ და თუისობასა:
ედემს ღადირად სამხრით და ჩრდილოეთით:- შუა მფლობელი

იავარსა შენდა ვრთმელობ: ხალიფას დროშასა თანავე მანიაკსა:
შევრთე ცრუ სჯულთა მოძღურისა ღაზოდ მძღვანი: ვინ
დავით ეფრემის ძეებრ მოისარმან: მოირთხნა მოსრნა სულ
ტანთა ათაბაგი:- ირანს ებრძოლნეს ჩემ მიერ მისთა სპათა:
მოწყლნეს მოსწყუიდნეს აგარის ნათესავნი: მუნით მოხმულთა ნი
ჭთაგან ერთის ამის: შენდა შევსწირავ მიოხე ძეებრ ღ~თო:ვინადგან თამარ მზეებრ უხუ იყო და უნიჭ დიდ ნიჭთა ამღებელ
იქმნებოდა ამისგან თუითოსა დამჯერებელმან აღიღო საპატრონო
პატრონმან ჴმელთა და ზღუისამან და მადლისა გარდამჴდელმან
და წყალობისა მიმნიჭებელმან გაყარნა ლაშქარნი. ხ~ მწყემსნი
ოდენ ეკმარებოდეს ტყუეთა და ნატყუენავთა და თუით იშუებდეს
და იხარებდეს ნადირობდეს და სუფევდეს თამარ და დავით ორ
თა შვილთა თანა ნათელ მოსილთა თანა: ამისთუისცა უდიდესად ჴელ
ყო უდიდესთა საქმეთა საღ~თოთა რომელთა მითხრობა შეუძლ
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ებელ არს არა ჩუენ მიერ ა~დ უკეთუმცა შეკრბეს ბრძენნი ყოვ
ლისა სოფლისანი ჯეროვნად ჴელ ყოფენ დუმილსა ვერ მიწდო
მისათუის სიტყუით გამოთქმად საქმეთა თამარისთა. ა~დ მცირედი რამე
ჴელ ვყო კ~დ აღწერად ძლისაებრ ჩემისა რ~ სრულიად დუმ
ილი დავიწყებასა შეიქმს საქმეთა მისთა და აღწერა ვერ შეძ
ლებითი დააკნინებს სიდიდეთა ბრწყინვალებასა საქმეთა მის
თასა: ვინა უტყუელი პირი ეტყუის პირველად ეძიებდი სასუ
ფეველსა ღ~თისასა და სიმართლესა მისსა და ესე ყოველი შეგე
ძინოს თქუენო:ხ~ ამისმან მსმენელმან კეთილად გულის ჴმაყო აღიხილნა თუალ
ნი მაღლისა მიმართ და აღამაღლა გონება ყოვლად რამე ბრ
ძნად და კეთილად და შეიჭურა ცნობა გონიერი რ~ ყოვლითურთ
შეეყო მაღალსა მას ყოველთა ზედა მხედველსა. და შემსჭუალა
თუალი უმრემოდ მხედველი რათა მეცნიერ ყოს და მას მხო
ლოსა ხედვიდეს და ვერ შეიტყუას საშოებელმან ამის სოფლი
სამან არცა მეფობამან და გუირგუინ სკიპტრამან. არცა ქვათა პატი
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ოსანთა უხუად ქონებამან არცა სპათა სიმრავლემან და ესო
დენ სიმჴნემან რომელი სიტყუამან ცხად ყო: არა მიდრკა ვერ
ცა წარიპარა სიმდიდრემან ვითარ ძუელ ოდესმე მეფენი მრა
ვალნი და უმეტეს ამის სანატრელისა მამა და ყოველთა ბრძენ
თა უპირატესი და უმეტესი. სოლომონ ესრეთ უბრძნეს იქმნა
ბრძნისა მის რომელ ესოდენ შეიყუარა ღ~თი და უცხო ექმნა
საცთურთა სოფლისათა:ამან ისმინა ჴმა იგი უტყუელისა და შეიტკბო იგი რ~ ღამე
ყოველ მღვიძარება და ლოცვა მუჴლთ დრეკა და ცრემლით ვედ
რება ღ~თისა ზემდგომარებითა განსაკუირვებელითა აქუნდა

ღამე ყოლ ჴელთ საქმარი რომელი გლახაკთა მიეცემოდა: ერ
თი ოდენ ვახსენოთ რამეთუ ლოცვისა და ჴელთ საქმრისა მიერ
მაშურალმან მცირედ მიიძინის ბუნებითისა წესისა ებრ: ამას
მცირედ მირულებასა შინა იხილა ჩუენებით საყოფელი რამე
სახილავად ტურფა და სიკეთე აღმატებული ყუავილთა მწუა
ნვილთა და ნერგთა მიერ განშუენებული რომელ საწადელ
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იყო მხილველთათუის. და სიკეთესა და შუენიერებასა მისსა სამო
თხისა მითხრობა ეუწყებოდა:ამას შინა იყო შეუსწორებელ საყდრები და ტაბლები და სარკმლები. პატიო
სნად შემკული ოქროთა და რომელიმე ვეცხლითა თვითო ფერად
განშუენებული საჯდომი თითუეულისა კაცისა არძანგისაებრ კაც
ად კაცადისა საქმეთა მათთასა: ხ~ ზენა კერძო იყო ტახტი
უპატიოსნესი ყოველთა უპატიოსნეს დასაჯდომელი ოქროთა
შემკული თუალითა და მარგალიტთა პატიოსანთა. ამას
სამოთხესა შინა შეიყუანეს ჭეშმარიტად ღირსი მას შინა ყოფ
ისა მეფე თამარ და იხილა საჯდომები და განიზრახა გულსა
შინა თუისსა ვ~დ მეფე ვარ მპყრობელი ყოველთა და ჩემი არს
უზენაეს ესე და უპატიოსნესი საჯდომი ისი და მყის მიმართა
მუნ დაჯდომად. ხ~ მყის წარმოუდგა კაცი ვინმე ნათლითა შემო
სილი და უპყრა ჴელი და ჰრქუა არა არს შენი საჯდომი ეგე
რ~ შენ ვითარ შემძლებელ ხარ დაპყრობად ამისა. და მეფე ეტ
ყოდა ვინ უპატიოსნეს არს ჩემსა რომელმან დაიპყრას უპატიოსნესი საჯდომი:1-16 სტრ., 196v
ხ~ მან ჰრქუა საყდარი ისი შენისა დიასახლისისაჳ არს ამისთუის რომელ
ათორმეტთა მღრდელთა მისითა ჴელითა შესთული ჰმოსიეს რაჟ
ამს წარდგენ წინაშე საშინელსა და შესაძრწუნებელსა ტრაპე
ზსა შეწირვად უსისხლოსა და პატიოსნისა მსხუერპლისა. ამისთ
ვის იგი უზეშთაეს არს იგი შენსა დაღა თუ საყოფელცა შენი აქა
ვე არს და უჩუენა უდარესი და უუნდოესი საჯდომი: და ვით
არ განიღვიძა წინაშე მოყუანებად ბძანა დიასახლისი იგი ხ~
მან აღიარა ათორმეტისა მღრდლისათუის უფროსად სრულისა
კუართ ფილონისა შესთვა და მღრდელთა მიძღვანა: მიერითგ
ან იწყო ამანცა ალექსანდრიით ვაჭართაგან მოღებულისა მა
ტყლისაგან სთვად და ქმნად შესამოსლისა ვიდრემდის ათორმ
ეტად სრულ ყო:თქმულ არს ესეცა დაღათუ მოუწყობელ არს სიტყუა ვ~დ თუი
სითა ჴელითა ამასცა შურებოდა რომელ მის დღისა საჭამ
ადი მისი და ფას რაოდენ ღირდის რაოდენიცა შეჭამის დღ
ითი დღე ჴელთ საქმარი მისი განყიდის და ეგეოდენი ფასი
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გლახაკთა მისცის და არა სამეფოსა შემოსავალთაგან: საეკლესიო

ლოცვა და წესი ლოცვისა დაუკლებელად აღესრულებოდის ვ~ა
ტიბიკონი განწესება პალესტინისა მონასტრისა მოგვითხრობს
ყოველი სრულიად აღესრულებოდის: ხ~ დარბაზისა კარსა მყო
ფი ლოცვად ვერვინ დააკლდებოდის მწუხრი დილეულ და სამ
ხრის ვ~ა თქმულარს გარნა სამართალთათუის რადღა მიჴმს თქ
მაჳ რ~ ჟამთა მისთა არა იყო მიმძლავრებული და მძლავრე
ბელი არცა მტაცებელი არცა მეკობრე და მპარავი. იტყოდა
ვ~დ მე ვარ მამა ობოლთა და მსაჯული ქურივთა. და მოწყ
ალებისათუის კმა გეყავნ დადიანი ვარდან გუზ რომელი თუ
ალ მრუმეოდენ ყუეს ბოცოს ძე ბოცო და ამათნი მიმდგომნი დიდ
ებულნი და აზნაურნი რომელი ჩანს დღეს შეწყალებული:აწ ვინადგან უდიდესნი საქმენი წინა მდებარე არიან სათქ
მელად რადღა ჴამს ყოვნებაჳ რომელი იქმნა სასწაული გან
საკრთომელი წინაშე თამარ მეფისა ღ~თის მოყუარისა ყოველთა
ქართველთა და მართლ მადიდებელთა აღმატებული სიხარული
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და აღმამაღლებელი ეკლესიათა. რ~ მოვიდეს ორნი ძმანი ძენი
ამირ სპასალარისანი წინაშე მეფისა მსახურებად რომელნი მას
ჟამსა დიდად განდიდებულ იყუნეს მეფისა მიერ ზაქარია ამირ
სპასალარი და ივანე მსახურთა უხუცესი და ყოველნი წარჩინე
ბულნი საქართველოსანი მეფის წინაშე იყუნეს: და კათალიკოზი იოა
ნე კაცი ანგელოზთა სწორი და სულითა სა~ღთოთა აღსავსე
და სხვანიცა ეპისკოპოზნი მცირედნი შეკრებულ იყუნეს წინ
აშე მეფისა: დღესა ერთსა მღრდელ მოქმედებდა საუფლოსა მსხ
უერპლსა კ~ოზი იოანე და ვითარ სრულ იქმნა საიდუმლო
იგი მოიღეს სეფისკუერი და ღირსნი მოუჴდბოდეს ჭამად სეფისკ
ვერისა მის. ინება ზაქარიაცა ამირ სპასალარმან შეხებად სეფ
ის კუერისა ხ~ მღრდელთა არაჳ მისცეს რ~ იყო სარწმუნოებითა სომ
ეხი შეჩუენებულთაგანი და სირცხუილითა ინება აღტაცებად და შე
ჭმად სეფისკუერისა მის:ხ~ ამისთუის ცეცხლებრ აღტყინებული ძლიერად ამხილებდა
და ეტყოდა ვ~დ არაჳ ვინ მართალ მადიდებელთაგანი იკად
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რებს მღრდელ მოქმედებად სეფის კუერისა თქუენ შვიდ გზის დაწყე
ულთა სომეხთა ვითარ იკადროთ აღებად. რ~ ძაღლიცა თუ
იპოოს არაჳ იკადრებს მტაცებად რომლისათუისცა სირცხუი
ლეული წარვიდა ზაქარია კარვად თუისად. და ოდეს მიხადეს დარ
ბაზს სერობად ამირ სპასალარსა ზაქარიას მცირედ რასმე სიტყუას
ჰყოფდა ურწმუნოთა რ~ სიტყუითა ჰგმობდა სარწმუნოებასა ჩუენსა:
მაშინ სულითა წმიდითა აღვსებული კ~ოზი მიუგებდა და აღუ
ჴსნიდა. ხ~ ზაქარია წინა აღმდგომად ვერ შემძლებელი ეტყოდა
მე ლაშქრობათა შინა აღზრდილი ვერ კეთილად მეცნიერ ვარ

სიტყუის გებად შენდა ა~დ მოუწოდ მოძღუართა სარწმუნოებისა
ჩუენისათა და მათ ჩემ წილ პასუხ გიგონ: ხ~ კ~ოზი იოანე მიუგე
ბდა იყავნ ნებაჳ ქრისტესი და მარადის ქალწულის ღ~თის მშობ
ელისა რომელმან სირცხუილეულ ყუნეს უარის მყოფელნი თუისნი.
ამისმან მსმენელმან ზაქარია წარავლინნა კაცნი კ~ოზისა მიმართ მა
თისა და ეპისკოპოზთა და ვართაპეტთა მიმართ და მეცნიერთა. ხ~
იოანე წინა აღუდგებოდა და ეტყოდა განეყენე მაგისა ქმნად რ~ უწ
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ყით ვ~დ ჭეშმარიტი სარწმუნოებაჳ ესე არს გარნა ხ~ არაჳ ისმინა ზაქარია:მაშინ მოვიდა კ~ოზი ვანისა და ყოველნი ეპისკოპოზნი და ვართაპეტნი
და დაიდგა სამსჯავრო და დაჯდა დედოფალი მოსავი წმიდისა
დედოფლისა და მეფე დავით და ყოველნი წარჩინებულნი საქარ
თველოსანი: და ერთ კერძო მჴარგძელნი ზაქარია და ივანე. ერთ
კერძო მოუწოდეს კ~ოზსა იოანეს შევიდა და იტყოდა ფსალმუ
ნსა ამას ღ~თო საჯე სჯა შენი მოიჴსენე ყუედრება შენი
რომელ არს უგუნურთაგან: და ვითარ შევიდა ზე აღდგეს მეფენი
და პატივით დაისუეს. ეგრეთვე მოძღვართა და ვართაპეტთა სო
მეხთა მათცა პატივი უყუეს წესისაებრ. ვითარ მოკითხვამან
ჟამი მოიღო დადუმნეს ყოველნი და იწყეს სომეხთა სარწ
მუნოებისა მათისა თქმად სიტყუა მჭევრად და ვრცელ სიტყუად.
ვინაცა კეთილად მოხსენებული კ~ოზი ზეგარდამოთა ნიჭითა და
მობერვითა საღ~თოთა გონიერებით აღუჴსნიდა და ბრძნად მიუ
გებდა უკურღუევად თქმულთა მათთა: ხ~ იგინი თუისსავე დაამ
ტკიცებდეს ცილობასა და განგრძელდა სიტყუის გება მიმწუხ
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რადმდე და მოშიშმან ღამისა განგრძელებისამან კმა იყო სიტყუის
გებაჳ. ვითარ უწყით სომეხთა ცილობა ძლიერი ღაღადისი აღუ
ტევეს და ცილობისა სწორი ძლევა იქმნებოდა:ხ~ ამისი მსმენელი კ~ოზი იოანე მოსახელე ღ~თის მეტყუელისა იოანესი
ნუ უკუე ზენათ სულისა წმიდისა მიერ აღვსებულმან ანუ თუ
მართლისა სარწმუნოებისა მინდობილმან არა უწყი აღაღო პირი
ბრძნად მეტყუელი და იწყო შეუალთა სიტყუათა. და ვ~ა ოდესმე
დიდი ელია მსხუერპლთა ზედა მოხედვიდა ცეცხლითა ღ~თისა
მიერ მლოცველი იხილეთ თუ ვითარ უაღრეს არს ჴორცი და
სისხლი ღ~თისა განკაცებულისა მსხუერპლსა ზროხისასა რომ
ელი აჩრდილის სახედ მოსწავება იყო. ეგრეთვე უბრწყინვალეს
და უზენაეს რომელ აწ იქმნა და ითქუა სულისა მიერ წმიდისა
მსახურისა თუისისა კ~ოზისათა. რ~ თქუა სახელით თარგამოსნო რომ
ელნი შეკრებულ ხართ ძუირად და მტერად მართლისა სარწმუნ
ოებისა უწყითა რ~ ნათესავსა კაცთასა ეუფლა ეშმაკი და დაუყ
ენა თუალნი გონებისანი და შეასაკუთრნა ხრიზმოსთა და უმეცრ
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ებითა [.....] დაატევებინა ღ~თი და უზორვიდეს კერ
პთა ხახვსა და ნიორსა და ჭინჭარსა: ხ~ ღ~თნ არა უგულებელს
ყუნა დაბადებულნი თუისნი პირველად ეზრახა აბრაჰამს მერმე ნათესა
ვსა მისსა კ~დ მოსეს მოსცა სჯული და სამართალი. უკანასკნელ უმ
ეტესითა წყალობითა აღძრული ზეცით ქუეყანად გარდამოჴდა ერ
თი სამებისა განი ძე და სიტყუა ქალწულისა მარიამისაგან და ჴორცნი
შეისხნა და მსგავს კაცთა იქმნა. რ~ სისხლთაგან ქალწულისათა მიი
ხუნა ჴორცნი კაცობრივნი და სული სიტყუიერი იქცეოდა კაცთა
თანა და ყოველივე განგებულება აღასრულა: რაჟამს შესაძრწუნ
ებელი ნებსით ჯვარცმა ეგულვებოდა ათორმეტთა მოწაფეთა თანა
ისერა და სრულ ყო პასექი და ვ~ა სრულ იქმნა ძუელი იგი პას
ექი იწყო ახალსა ამას ღ~თ მყოფელსა საიდუმლოსა მოიღო პური
განტეხა და მისცა მოწაფეთა და თქვა. მიიღეთ და ჭამეთ ესე არს
ჴორცი ჩემი მისატევებელად ცოდვათა ეგრეთვე სასუმელიცა
სუთ ამისგანი ესე სისხლი ჩემი არს პირველ იტყოდა უკეთუ
არა სჭამოთ ჴორცი ძისა კაცისა არა გაქუნდეს ნაწილი ჩემ
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თანა. და კ~დ იტყოდა ჴორცი ჩემი ჭეშმარიტი საჭმელი არს და
სისხლი ჩემი ჭეშმარიტი სასმელი არს და მრავალნი არიან ესე
ვითარნი სიტყუანი:აწ უკუე მომიგეთ გრწამსა ესე ვითარნი ჴმანი მახარობელთანი.
ხ~ მათ ჰრქუეს უცილობელ არს ეგე სიტყუანი რ~ მოგუცა ჴორ
ცი და სისხლი მისი რომელთა უკუდავებად ვსჭამდეთ და ვსმიდ
ეთ და მისთანა ვეგნეთ უკუნისამდე. ესე არს ნიჭი დიდი ჩუენდა
მომართ რათა ქრისტეს ღ~თ ად აღმსარებელნი ვსჭამდეთ ჴორ
ცსა მისსა და ვსმიდეთ სისხლსა მისსა: კ~ოზმან ჴმა ყო ბრწყი
ნვალედ კეთილ შვილნო ვინათგან აღიარეთ აწ უკუე ესეც გრ
წამსა ვ~დ ახალი სჯული და ახალი პასექი იყო სერობა იგი
და ყოველნი ქრისტეს ღ~თად და კაცად აღმსარებელნი მღრდელ
ვმოქმედებთ ქრისტეს ვნებათა მომხსენებელნი. ვსჭამთ ჴორცსა
მისსა და ვსუამთ სისხლსა მისსა იგი არს სჯული ჩუენი და მც
ნება ახალი: ხ~ სომეხთა მიუგეს ეგრეთ არს ამას არა ვინ [.....]
[....] კ~ოზმან თქუა აწ უწყოდეთ უკეთუ სარწმუნოება თქუენი უმჯ
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ობეს სადამე არს თქუენ მიერ შეიცვალების პური ჴორცად უფ
ლისა და თუ ჩუენი უმჯობეს არს სარწმუნოება ჩუენ მიერ
მღრდელ მოქმედებული შეიცვალების ჴორცად უფლისა. ხ~ სო
მეხთა მათ ჰრქუეს ეგრეთ არს:მაშინ კ~ოზმან თქუა საშინელი სიტყუა სასმენელად რათა საქმ
ით გამოვაჩინოთ არა სიტყუითა მათ თქუეს რომელსაცა
ჰყოფ ჰყავ: კ~ოზი ეტყოდა მოგცემ ძაღლსა ერთსა და დრო გიყ
ოფ სამთა დღეთა რათა ღამე განვათიოთ ლიტანიითა და

ღ~თის ვედრებითა და სამ დღე ძაღლი უჭმელად დამარხეთ. და
ერთი ძაღლი მე მომეცით სამ დღე უჭმელად დავმარხო
და ღამე განვათიოთ ლიტანიითა და ღ~თის ვედრებითა და გამო
ჩნდეს მართალი სარწმუნოება: მესამესა დღესა აღვასრულ
ებ უსისხლოსა მსხუერპლსა და მოვიღებ ჴელითა ჩემითა სეფისკუე
რსა დაღათუ არა საკადრებელ არს და დაუგებ წინაშე ძაღლსა
რომელი თქუენ გყავს. და ეგრეთვე თქუენი სეფისკუერი მოიღეთ
და დაუგეთ ძაღლსა მას რომელი მე მყავს და რომელიცა
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შეჭამოს მისი სარწმუნოებაჳ ცუდ არს თქუენი შეჭამოს თქ
უენ გრცხუენეს და თუ ჩუენი შეჭამოს ჩუენ გვრცხუენეს:ხ~ ესმა რაჳ ესე მეფეთა და ერსა განკუირდეს და უღონოებამან მოი
ცვნა და ვითარ გონებად მოვიდეს რქუეს კ~ოზსა რაჳ ესე სთქუ
რ~ სასმენელადცა საზარელ არს ხ~ კ~ოზი უმეტეს დაამტკიცებ
და. გარნა სომეხთა დაღა თუ არაჳ ენებათ ა~დ მისცნეს ძაღ
ლნი ურთიერთას და წარვიდეს თუის თუისად კარავთა მათთა: ხ~ მე
ფე ძლიერად მბრძოლი ეტყოდა კ~ოზსა რაჳ სთქუ ვინ შემძლე
ბელ არს ამისდა ქმნად მოგონებად და სმენად რ~ განსაკრთომელ
არს. და კ~ოზი წყნარითა გონებითა მიუგებდა საქმე ესე არა
მინდობითა თავისა ჩემისათა ვყავ ა~დ ვყოფ სასოებითა ქრის
ტეს ღ~თისათა რათა აჩუენოს თუისთა მორწმუნეთა მართალი
სარწმუნოება თუ ვისი არს მართლ მორწმუნოება. და ვინ არი
ან მართლ აღმსარებელნი და ვისითა მღრდელ მოქმედებითა შეიწ
ირავს უსისხლოსა მსხუერპლსა და ვისთა ჴელთა მისცემს ტარ
იგი ღ~თისა დაკლვად თავსა თუისსა. ანუ ვინ ვსჭამთ ჴორცსა მისსა
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და ვსუამთ სისხლსა მისსა მინდობითა მართლ მადიდებლო
ბისათა ცხად ვყოფთ ჭეშმარიტებასა მეფეო შემეწიე შენ და
ყოველნი ქართველნი დიდი და მცირე:მაშინ განკუირდა მეფე და ყოველი ერი ისმინეს რაჳ ბრძანება
კ~ოზისა და წარვიდეს თუის თუისად იყო დღე იგი პარასკევი იწყ
ეს ლიტანიობად ერთ კერძო მეფემან და კ~ოზმან და ყოველმან
სამღრდელომან კრებულმან რ~ მცირედნი იყუნეს მუნ ეპისკო
პოზნი რ~ არა კრება ეყო მეფესა: ერთ კერძო სომეხნი და
მჴარგძელნი ზაქარია და ივანე და ღამე იგი ორთავე გაათენეს
და შაბათსა კ~დ იწყეს ლიტანიობად და მწუხრი ერთ შაბათათ
გაათენეს. და აღმოჴდა მზე და ყოველნი წარემართნეს ეკლეს
იად ცრემლით მვედრებელნი ღ~თისანი განმზადნეს წმიდა ტრა
პეზი ორგნითვე იყო ტირილი ორისავე კრებულისაგან: ხ~ სრ
ულ იქმნა რაჳ უსისხლოსა მსხუერპლისა შეწირვა აღიქუა ფე
შხუემითა შესაძრწუნებელი იგი ჴორცი ჩუენთუის კაც ქმნი
ლისა ქრისტეს ღ~თისა წარმოვიდა კრებულისა მიმართ მგზ

1-16 სტრ., 202r
ავრ მეტყუელი წმიდარს წმიდარს წმიდარს არს უფალი საბაოთ სავ
სე არიან ცანი და ქუეყანა დიდებითა მისითა: მაშინ მოუწოდა კოზ~მან
ეპისკოპოზთა და სომეხთა მჴარ გძელთა ყოველთავე და სარწმუნოებისა მა
თისა ზიართა ეტყოდა ისმინეთ აწ სახლო თარგამოსნო უწყით
რ~ ღ~თნ ჩუენთუის კაც ქმნულმან მოგცა საჭმლად მეტყუელმან
უკეთუ არა სჭამოთ ჴორცი ჩემი არა გაქვნდეს ცხოვრება
ამას ყოფდით მოსახსენებელად ჩემდა. და მოციქულიცა იტყუის
პურსა ამას რომელსა განვტეხთ არამე ზიარება ჴორცთა ქრის
ტესთა არსა: აწ უკუე უკეთუ სარწმუნოება თქუენი ჭეშმარიტ არს
პური ესე წმიდა ჴორც ქრისტესა იქმნების და უკეთუ ჩუენი
სარწმუნოება სთნავს ღ~თსა ჩუენ. მიერ კურთხეული იქმნების
ჴორცად უფლისა: დაღაცა თუ არა საკადრებელ არს აწ მოი
ყუანეთ ძაღლი იგი რომელი მე მოგეც და წინა დაუგებ პურსა ამ
ას წმიდასა უკეთუ შეეხოს ძაღლი და იკადროს მიახლება არა
სადმე არს სარწმუნოება ჩუენი. და თქუენ მიერ მოცემული ძა
ღლი მოყუანებად ვსცეთ და დაუდვათ პური თქუენ მიერ კურ
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თხეული იხილეთ რა ძი იქმნას და მას ზედა გამოჩნდეს ვისი
სარწმუნოება სთნავს ქრისტესა:ხ~ სომეხთა დაღაცა თუ არა ენება გარნა არა იყო პასუხი სამ
ართალისა ძლით ეტყოდეს კ~ოზსა შენ მიერ განჩინებულსა ამას
საქმესა შენ გიღირს ქმნად: ხ~ იყო ერსა ზედა შემოსრულად
ჯარი რაძი იქმნას და ამისმან მსმენელმან კ~ოზმან თქუა მე ვყო ძალ
ითა და შეწევნითა ქრისტეს ჩემისათა და მინდობითა სარწმუ
ნოებისა ჩემისათა და ბრძანა ერისა შორად განყენება და მრგუ
ლივ გარე მოდგომა რათა ყოველთა მიერ სახილველ იქმნეს
დიდებულება ღ~თისა და განდგა ერი შორადრე: და წარმოდგა
კ~ოზი იოანე სლითა შემოსილი და ჴელთა ეტუირთა ზარისაღსაჴდელი იგი
საიდუმლო ჴორცი ქრისტესი მღრდელ მოქმედებული ხ~ მეფე
და ყოველი ერი ხედვიდეს განცვიფრებულნი და შეძრწუნებულნი
და კ~ოზი დგა ვ~ა გოდოლი შეურყეველი პირითა განშუენებული: მა
შინ მოყუანებად სცა სამ დღე უჭმელისა ძაღლისა და მოიყუანეს ძა
ღლი იგი შიმშილითა განლიგებული და წარდგა იოანე კ~ოზი და აღმო
1-16 სტრ., 203r
უტევა ჴმა ბრწყინვალე. ქრისტე მეუფეო ჴსნისათუის კაცთასა
განკაცებულო ჯვარცმულო ჩუენთუის დაფლულო და აღდგომილო
და ზეცად მამისა ამაღლებულო რომელმან მოგუეც ჴორცი შენი
რათა მოსახსენებელად შენდა ვყოფდეთ. უკუეთუ გთნავს სარწმუ
ნოება ქართველთა და გთნავს სარწმუნოება ესე ჩუენი შეუხებელად
და მიუახლებელად დაიცევ ზარისა აღსაჴდელი ესე ჴორცი შენი
ჩუენ მიერ მღრდელ მოქმედებული: და აჩუენე ერსა ამას შენსა

გზა ჭეშმარიტი და მოხედენ მსხუერპლსა ამას და სირცხუილ
ეულ ყუენ წინა აღმდგომნი. და დააგდო შესაძრწუნებელი იგი
უსისხლოსა მსხუერპლისა აღმონაკუეთი მომყმარსა მას ძაღლსა
წინაშე და იხილა რაჳ პურად მიეტევა და მიიახლა მიუახლებე
ლსა მას მყის ძლიერად იყუირნა და ვერ შეეხო წმიდასა მას წმი
დათასა. და იხილეს რაჳ განსაკრთომელი ესე სასწაული განკ
რთეს მეფე და ყოველნი ერნიჱ და მაღლითა ჴმითა ჴმა ყო კ~ოზმან და
სიმრავლემან ერისამან დიდ ხარ შენ უფალო და საკუირველ არიან
საქმენი შენნი დააღუტევეს ჴმა სიხარულისა მადიდებელად ღ~თისა
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ცრემლითა სიხარულისათა:ხ~ სომეხნი უღონოებასა მიცემულნი გალნიგებულნი დგეს და გან
კვირვებულნი მაშინ ევედრა კ~ოზი მეფესა რათა დაადუმოს ერი
იგი. და ვ~ა დასწყნარდეს ჴმანი იგი ნათელ მოფენილითა პირითა
მარღასნთა სომხითისათა და მჴარგძელთა ისმინეთ და უწყოდეთ
ღ~თი უხილავი მიუახლებელი და შეუხებელი ბოროტისა რომ
ლისაგანვე უბოროტომან თავადმან ბრძანა პურისა ამის ჴორც
ქმნა. ნუ გიკუირს რ~ მანვე თქუა იყავნ ნათელი და კ~დ გამოჩნდა
ნათელი და მანვე თავადმან სიტყუამან არა რასაგან ქმნა ჴმელი
არა თუ სახის მეტყუელებრ ა~დ ჭეშმარიტად ჴორცი მისი არს ამისთუის არა
შეეხებოდა ანუ ორივე ერთარს ანუ უმჯობეს რომელიმე: ხ~
არა თუ ენება ა~დ უნებლიეთ თანა ედვა ამისი ქმნა. და ვითარ
მღრდელნი დგეს და მოიყუანეს ძაღლი რომელი ჰყუა კ~ოზსა
და მიუგდეს მსხუერპლი მათი მყის აღიტაცა:მაშინ ქართველთა იწყეს მადლობად ღ~თისა ჴმითა სიხარუ
ლისათა იქით და აქეთ ხლდომითა მასვე იტყოდეს დიდხარ
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შენ უფალო და საკუირველ არიან საქმენი შენნი. და კ~ოზი შემოსილი შე
სვეს ჰუნესა თუისსა და ჴელთა ეტვირთა ფეშხუენითა სეფისკუერი და
თანა ჰყუებოდეს ყოველნი წარჩინებულნი და ლაშქართა შინა ვიდ
ოდეს მეტყუელნი ესრეთ ფსალმუნსა ამას. მრავალგზის მბრძოდეს მე მტ
ერნი ჩემნი სიყრმით ჩემითგან მრავალ გზის მბრძოდეს მე და
მე ვერა მერეოდეს ბეჭთა ჩემთა მცემდეს მე ცოდვილნი და გან
აგრძვეს უსჯულოება მათი უფალმან შემუსრნა ქედნი ცოდვილთანი
ჰრცხუენოდენ და მართლ უკუნ იქცენ ყოველნი მოძულენი სიონისანი:
უფალსა უგალობდით რ~ დიდებით დიდებულარს უფალმან შემუ
სრნა ბრძოლნი უფალარს სახელი მისი ესრეთ მხიარულითა
პირითა მოვლეს ყოველი ბანაკი მათი:ხ~ სომეხნი ვ~ა მყუარნი უტბონი ეგრეთ დგეს უჴმოდ ქუეყანად
მხედველნი ვ~ა ძუელოდესმე მღრდელნი ასტარტესნი. ხ~ თუ ვით
არ სიხარული სასოება და მადლობა ღ~თისა მოიწია ქართველთა
ზედა თხრობაჳ შეუძლებელარს და შერავიდეს დიდი სერი შეჰმზადეს

მეფემან და კ~ოზმან: ხ~ სომეხნი სირცხუილეულნი წარვიდეს მჴარგძ
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ელთა კარვად. ივანე მსახურთ უხუცესი ეტყოდა ძმასა თუისსა
ზაქარიას ამირ სპასალარსა ვითარ არაჳ მენება ცილობა ქართვ
ელთა რ~ მართალი სარწმუნოება უპყრიეს აწ რაღა არს მაყენებ
ელ ჩუენდა რათა მართალი სარწმუნოება არა შევიწყნაროთ და
არა ნათელ ვიღოთ ქართველთა კ~ოზისა მიერ:ხ~ ზაქარია ამირ სპასალარი მიუგებდა უწყი ძმაო რ~ მართალი სჯული
არს ქართველთა ა~დ მას ჰკითხონ დღესა მას განკითხვისასა რომელთა
პირველად ინებეს განწვალება მე არაჳ შევერთვი ქართველთა.
და ესმა იოანეს სიტყუა ესე მიუგო და ჰრქუა მიკუირს სიბრძნისა
შენისაგან რომელ უწყი და უმჯობესსა არაჳ აღირჩევ აწ მე
არაჳ ვერჩი განზრახვასა შენსა ა~დ ნათელ ვიღებ სარწმუნოე
ბასა ზედა ქართველთასა: და მყის მივიდა და ნათელ იღო სარწ
მუნოებასა ზედა ქართველთასა იოანეს მიერ კოზ~ისა და მრავალი
სიმრავლე სომეხთა მოვიდნენ ნათლის ღებად და იქმნა სიხარუ
ლი და მხიარულობა. ა~დ ზაქარია ეგო ურწმუნოებასავე ზედა:ხ~ ესე ვითარი ნიჭი და პატივი მიმადლა მის მიერ შეყუარებუ
1-16 სტრ., 205r
ლმან ღ~თნ თამარს გარნა არცა ესე უდებ იქმნა მოქმედებად
საქმეთა სათნოთა ღ~თისათა ამისთუის ჴელ ყო აღშენებად საყოფელსა
განმამარჯვებელსა თუისსა ზეშთა კურთხეულისა ვარძიისა ღ~თ
ის მშობელისასა. ზემო ვარძიით ქვემო ვარძიით მიცვალებ
ითა რომელიცა კლდისაგან გამოეკუეთა თვით პატიოსანი ეკლე
სია და მონაზონთა საყოფელი სენაკები რომელი მტერთაგანცა
შეუალ და უბრძოლველ ყო: ესე ვარძია პირველად დაეწყო
სანატრელსა მამასა მისსა გიორგის გარნა ვერ სრულ ექმნა და
დაეტევა რომელ დიდმან ამან აღასრულა და შეამკო ყოვლი
თურთ და შესწირნა მრავალნი და დიდროანნი სოფლებნი. და
შეუმზადა ტრაპეზისა შემოსავალნი და სხვანი შემკობილებანი
რომელი ყოვლისა[...]ვე მოთხრობაჳ ძნელ არს. და თუ ვისმე
ნებავს იხილენ ვარძია და საქმენი მისნი ნაშენებნი და ქვაბ
ნი გამოკუეთილნი თუ ვითარ მეფემან თამარ გულს იდგინა მსახუ
რებად უბიწოსა და განსაკრთომელისა სასწაულთა მოქმედისა
ვარძიისა ღ~თის მშობელისა ამისათუის უმეტეს იდიდა მეფობაჳ მისი:1-16 სტრ., 205v
ხ~ სხვანი საქმენი მისნი აღშენებანი და შეწირვანი
მონასტერთანი ისმინენით არა ხ~ თუ ოდენ საქართველოსა მონ
ასტერნი აღაშენნა და შეამკო ა~დ პალესტინეს და იერუსალიმს აღა
შენნა პირველად მონასტერი. კ~დ კუიპრეს და ღალიას შეამკო და
უყიდნა შესავალნი და აღაშენა მონასტერი და შეამკო ყოვლითა
წესითა პატიოსნისა მონასტრისათაჱ და კ~დ კოსტანტინე პოლის

აღუშენნა მეტოქნი მათნიჱ გრძელ სადმე არს ყოვლისა მოთხ
რობილობა რომელნი საბერძნეთს და ყოველსა ელადას შინ
ანი მონასტერნი უხუად წყალობა მიფენილ ყუნა. და საქართ
ველოსანი მცირითგან მონასტერით საყდარ ეკლესიანი არა
დაუტევა რომელი არა წყალობითა აღავსო ესრეთ კეთილად აღე
პყრა გონება საუკუნეთა მიმართ კეთილთა: ხ~ მომნიჭებელი
წყალობათა წარუმართებდა საქმესა დღე კეთილობასა შინა და
ყოველნი გარემოს მყოფნი ქალაქნი და ამირანი ძღუნითა და ხა
რკის მოღებითა მოამშვიდებდეს პირსა მჴნეთა სპათა მისთასა
და არბევდიან ყოველთა ურჩთა მათთასა:1-16 სტრ., 206r
ხ~ აქამომდე კარი თურქთა ჰქონდა წარავლინნა ლაშქარნი გა
რე მოდგომად ხ~ სცნეს რაჳ თურქთა მყის დააგდეს კარი და
ივლტოდეს. ხ~ მეფემან აღიღო კარი და დაუტევა კარის მცვ
ელად ახალ ციხელი ივანე და აჩინა მონაპირედ და უბო
ძა ათაბაგობა და ამირთ ამირაობა რომლისათუისცა დიდი წყ
ენა შეექმნა თურქთა რ~ დიდად ავნებდა. და წაუღო თურქთა
გარეშემონი ქუეყანანი აღიხუნა და მიითუალნა და წარმოგზავ
ნა მახარობელი მეფის წინაშე და დიდად დაიმადლა და ივანეს
ვე უბოძა კარული და მისი მიმდგომი ქუეყანანი: და წარე
მართებოდა სამეფო თამარისი და დღითი დღე შეემატებოდა
და შიში და ზარი დიდი იყო ყოველთა სულტანთა ზედა:აღივსებოდა ნილოსი და იეფობდა ეგვიპტე მოაკლდებოდა ისმა
ელს განიქიტნებოდა აგარ იკურთხეოდა ისაკ ესე სხვამან ვინ
მე სხვისათუის თქუა და მე აქა ამისთის წინა სიტყუა ვყოფ. რ~ მოაკლდებ
ოდა ძალსა მოჰმადიანთასა დამცემელიცა ებანსა რ~ ქრისტი
ანეთა ორღანონი ჴმოვანობდეს კიდით კიდედმდე. დაშრტა
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სასოება მუსულმანთა და ყოვლითურთ უღონონი ღონე ყოფდეს
რათა წყალობად მოიზიდონ წყალობის მოყუარე თამარ:
ამისთუის კ~დ წარვიდეს ხალიფასა არღარა პირველებრ ა~დ ფ~დ
შეცვალებით და შესახვეწელთა სიტყუათა მოახსენებდეს რათა
ევედროს თამარს აღებად ხარკისა ოდენ მახვილი მსრველი დაა
ყენონ და ჯაჭვი შემკურელი. რომელი ესე ყო ხალიფამან და
წარმოავლინა მოციქული ორგზის ამის პირისათუის და დიდნი
და მრავალ ფერნი სამეფონი ძღუენნი უცხონი წარმოგზავნნა და
დიდითა სიმდაბლითა შემოეხუეწა თამარს რათა აღიღოს ხარ
კი და დააცადოს რბევა: ისმინა თამარ ამისი ვედრება და ესრეთ
მისცა პასუხი აღმისრულებიეს თხოვა შენი და რომელთაცა
ინებონ მშვიდობა თავთა თუისთა და მოიღონ ხარკი წინაშე ჩემსა
ამათდა მიმინიჭებიეს მეცა ცხოვრება ვედრებისათუის შენისა რო
მელი ესე ესრეთ იქმნა:-

ხ~ ვთქუათ ესეცა რ~ ყოვლისა საბერძნეთისა სულტანსა მაღლ
ის ჩარასლანის ძესა სახელით ნუქარდინს რომელი უმაღლეს
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და უდიდეს იყო სხვათა ყოველთა სულტანთა რომელი მთავ
რობდა დიდსა საბერძნეთსა ასიასა და კაპადუკიასა ვიდრე პონტოდ
ზღუადმდე. ესე იჩემებდა ზაკუით სიყუარულსა და გზავნიდა მოც
იქულთა მშვიდობისათუის მრავალ ჟამ და ძღუენთა შუენიერთა
მრავალთა: ეგრეთვე თამარ ყოფდა ნაცვალ სახედ მოციქულთა
წარავლენდა ძღუნითა გარნა იგი ზაკუასა ფარვიდა და ფიცთა
მიერ განმსტრობად მოსწრაფე იყო ამის სამეფოსა:ხ~ ამან მოუწოდა ყოველსა სიმრავლესა სპათა მისთასა და შეკ
რიბა კაცი ოთხმეოცი ბევრი რომელ არს ოთხასი ათასი
განახუნა პაპა მამურნი საუნჯენი და გამოყარნა ოქრო აურა
ცხელნი. და წარგზავნიდა ოქროთა შეკრებისათუის მჴედრობისა
და ამცნებდა რათა ორსა კეცსა მისცემდენ გაჩენილისასა და წა
რავლინნა ყოველთა საზღუართა თუისთა. და იწყო მოსოპოტამს
და კალონეროთ გალატიას ღანგრას ანკუირიას ისავრიას კაბა
დუკიას დიდსა სომხითს ბითუინიას და საზღვართა ფებლაღონის
ათა და არა დაუტევა თვინიერ დედაკაცისა სოფელთა შინა მა
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თთა ა~დ ყოველნი აამჴედრნა. ხ~ თვით ამოისწრაფა და მიიწია უჯ
ად სახელ დებულთა მათ თურქთა თანა რომელ არიან მჴნე ბრ
ძოლასა შინა და არიან სიმრავლითა ვ~ა მკალნი გინა ჯინჭუ
ელნი ამათ მისცნა ოქრო მრავალნი და კ~დ ნიჭნი დიდნი ესე
ოდენ ვიდრე ასი ათასი მჴედარი შეკაზმული გამოიყუანა მათგან:
და კ~დ მიირთნა თვინიერ ნებისა მათისა შიშით ეზინკელნი ხალ
ფერდელნი და კარნუ ქალაქელნი სალდუხის ძე რომელსა ნაცვლად
მსახურებისა მოუღო კარნუ ქალაქი და თუისი ძმა დასვა მუნ: ვ~ა იტ
ყუიან გძღარბისათუის ჴმელისასა შვილ მრავალ არს ცხოველი ესე და
რაჟამს იხილნეს ნაშობნი თვისნი მრავალად გამოვალს ბუდით
თუისით მართუეებით და განაწყობს და გოდლოის მათ ზედა:ხ~ ეგრეთვე ყო ნუქარდინცა იხილნა რაჳ ფრიადი იგი სიმრავლე
შეკრებულად რომელი ზეშთა იყო რიცხუისა აღზუავნა გულითა მს
გავსად სენაქერემისა და ამაღლდა ღ~თსა ზედა. არა შეიშინა პი
რველთა მათ მზაკუვართა ფიცთაგან და სიყუარულისა აღთქუმათა
ა~დ ფრიად წინა უკუმო განმზადა თავი თისი და მოიწია ქალაქად სევა
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სტიად და იწყო მუნ განმზადებად საომართა მანქანათა: წარმოავლ
ინა მოციქული წინაშე თამარისა ესე ვითარითა წიგნითა რომე
ლსა წერილ იყო სახე ესე ვითარი. მე ნუქარდინ სულტანი ყოვ
ლისა ცისა ქუეშისა უმაღლესი მიმსგავსებული ძლიერებასა ანგ
ელოზთასა თანა მდგომი ღ~თისა მოვლინებული დიდისა მოჰამე

დისაგან მოგიმცნობ მეფესა ქართველთასა თამარს: ყოველი
დიაცი რეგვენია შენ გიბრძანებია ქართველთად აღებად ჴრმალთა
და ღ~თისაგან საყუარელისა ისლემთა ერისა და ჴოცად მუსულმანთა
და კ~დ ნათესავსა ზედა თავის უფალსა დადებად ხარკი ყმებური.
და აწ მე მოვალ რათა უსაჯო სამართალი სახლსა სპარსთასა
და განგწუართო შენ და ერი ეგე შენი არაოდეს კადრებად აღებად
ჴრმლისა რომელი ღ~თ სა ჩუენდა უბოძებია: ხ~ ცხოვნებით იგი
ოდენ ვაცხოვნო რომელმან უწინარეს მოსვლისა ჩემისა თაყუანის
მცეს წინაშე კარვისა ჩემისა და აღიაროს ქადაგება მოჰამად მოცი
ქულისა და უარ ყოს სჯული შენი. და ჴელითა თუისითა იწყოს წინ
აშე ჩემსა ლეწად ჯვარისა რომელთა მიმართ დაგიცთ ცუდი
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სასოებაჳ და აწ მოელოდი ნაცვალსა ჩემსა რომელი შეამთხუიე სპარსთა:და ვითარ მოვიდა მოციქული და შეიყუანეს თამარს წინაშე და წიგნიცა
მისცა; წარდგა და იწყო რა უკადრებელთა სიტყუათა თქმად ესრეთ უკე
თუ მეფემან თქუენმან დაუტეოს სჯული იპყრას სულტანმან ცოლ
ად და უკეთუ არა დაუტეოს სჯული იყოს ხარჭად სულტნისა:
ხ~ ვითარ ამპარტავნად იტყოდა სიტყუათა ამათ წარმოდგა ზაქარია
ამირ სპასალარი და უხეთქნა ჴელითა პირსა დაეცა და ვ~ა მკუდარი
დაედვა ვითარ აზიდნეს და აღმართნეს და ცნობად მოვიდა. ჰრქუა ზა
ქარია თუ მოციქული არა იყავ პირველად ენისა აღმოკუეთა
იყო სამართალი შენი და მერმეღა თავისა კადნიერად კადრებისათუის
აწ რაჳ არს სიტყუა ესე: წიგნი ვ~ა მიართვეს და იხილა თამარ
ყოვლად არაჳ აჩქარდა ა~დ სხვა ეზეკია იქმნებოდა სიმდაბლითა
და განმარტა წიგნი იგი წინაშე ღ~თისა სულთ ითქვნა სიღრმით
გულისაჳთ [...] და ცხელთა ცრემლთა დამოდინებითა და ღ~თისა
მიმართ სასოებისა დამდებელმან: მერმე მოუწოდა მაშინ რომელ
ნიცა დახვდეს და ეზრახა მათ ამის პირისათუის არცა ჩუკნად არ
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ცა მდედრად არცა განუბრძნობელად. მაშინ მოუწოდეს სპათა
იმერთა და ამერთა ნიკოფსით ვიდრე დარუბანდამდე და ბრძანება
და წიგნები ქროდა [..] მალე მსრბოლთა და ცოტათა შინა დღეთა შემ
ოკრბეს ვ~ა ვეფხნი სიკისკასითა და ვ~ა ლომნი გულითა ქრისტესა
ღ~თსა ესვიდეს და შეკრბეს ჯავახეთს და არღარა ყოვნეს. ა~დ მსწ
რაფლ მიმართეს ტაძარსა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისასა
ვარძიას და ვარძიისა ღ~თის მშობელს წინაშე ცრემლით შევედრნა
სოსლან დავით და სპაჳ მისი და დროშა ბედნიერად ჴმარებული:
და წარგზავნა ვარძიით ლაშქარნი რომელთა თვით თამარ უძღოდა
წინა შიშულითა ფერჴითა და ცრემლითა ასოვლებდა ღაწუთა თუისთა:და მაშინღა წარგზავნნა მოციქულნი სულტნისა და წარატანა თანა მო
ციქულიცა თუისი და მიუწერა ნაცვალი წიგნისა ესრეთ. ძალსა
ღ~თისა ყოვლისა მპყრობელისასა მინდობილმან და მარადის ქალწ

ულისა მარიამის მვედრებელმან და პატიოსნისა ჯვარისა სასოე
ბით მოსავმან წარვიკითხე ღ~თისა განსარისხებელი წიგნი შენი
ჵი ნუქარდინ. და ვსცან სიცრუენი შენნი რათა ბჭე ღ~თი იყოს
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არა გასმიესა რ~ ყოველი ცრუდ მფუცავი სახელსა ღ~თისასა
მის მიერ აღიჴოცოს შენ ოქროსა შეკრებულთა სიმრავლისა მევ
ირეთა მინდობილ ხარ უმეცარი მსჯავრსა ღ~თისასა: ხ~ მე არცა
სიმდიდრეთა არცა სპათა ჩემთა სიმრავლისა არცა რას სხვასა
კაცობრივსა საქმესა მინდობილვარ ა~დ ძალსა ღ~თისა ყოვლისა
მპყრობელისასა და შეწევნასა ქრისტეს ჯვარისასა რომელსა შენ
გმობ: ესე რა [.....] შემოგეთვალა წარმომივლენიან მჴედრო
ბა ქრისტეს მოსახელე არა შენდა თაყუანის ცემად ა~დ დამ
ჴობად [....] ზუავისა მაგის და ამპარტავანისა გულისა შენისა.
რათა განისწავლო ღ~თისა მიერ არღა გმობად სახელსა მისსა
იყავნ ნება ღ~თისა და ნუ შენი სამართალი მისი და ნუ შენი:ხ~ მე უწყი დაჴსნილობა მსახურთა შენთა ამისთუის წარმომივლე
ნიეს მსახური ჩემი რათა წიგნისა შენისა პასუხი ადრე მოგარ
თვას და განგაკრძალოს რ~ ჩემ მიერ წარმოვლენილთა სპათა
ფერჴნი ესერა კართა შენთა ზედა დგანან: მისცა ესე ვითა
რი წიგნი და მერმე შემოსეს და უბოძეს ნიჭი და წარავლი
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ნა მოციქული სულტნისა: ხ~ თვით უბძანა თუისთა სპათა ყოვ
ელთა შესხდომა და თვით განვიდა უმაღლესსა ადგილსა სადათ
ყოველთა ხედვიდა და დავარდა მუჴლთა თუისთა ზედა დიდხან
და ტიროდა წინაშე ღ~თისა. მერმე აღდგა რაჳ იხილვებ
ოდა ადგილი იგი ყოვლად დალტობილად ცრემლთაგან
მისთა: მერმე მოიყუანნა წინაშე თუისსა ყოველნი წარჩინებუ
ლნი და უბრძანა ერისთავთა რათა თუითეული მათი მოვიდ
ოდის წინაშე წმიდასა ჯვარსა და თაყუანის ცემდენ და შეემთხ
უეოდიან და იწყეს მოსვლად ყოველთა და ტირილით ვედრ
ებად და თაყუანის ცემად პატიოსნისა ჯვარისა და ამბორის ყოფად.
და ეგრეთვე შემთხუევად ჴელსა თამარისასა: და ანდერძ ყოფდეს
ყოველნი სახლთა შვილთა და სულთა წინაშე მისსა რ~ ერთითა
ჴელითა თვით მას ეპყრა ძელი ჯვარისა ხ~ ერთითა ეზოს
მოძღვარსა ბასილის და ჯვარის მტვირთველსა. სრულ იქმნა
რაჳ ყოველთაგან ესრე სახედ თაყუანისცემა ჯვარისა მერმე
თვით მიიქვა პატიოსანი იგი ჯვარი ჴელითა თუისითა და ამჴე
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დრებულთა ზედა ყოველსა მჴარსა ნიში ჯვარისა გამოსახა სამ
გზის და ულოცა და ეგრეთ წარემართნეს მინდობილნი ღ~თისანი
და თამარის ცრემლთანი:ხ~ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჴარგძელი ამირ სპასალარი

და ორნიცა იგი ძმანი ახალ ციხელნი შალვა და ივანე დაღ
ათუ შალვა მანდატურთა უხუცესი იყო ჭიაბერი და სხვანი
თორელნი და წარემართნეს ბასიანის კერძოსა: და მეფე თამარ
მოიქცა სამცხეს და მოვიდა ოძრჴეს და მოიცალა ლოცვად და მარ
ხვად მუნ იყო წინაშე მისსა თევდორე ქართლისა კ~ოზი
კაცი წმიდა და სახიერი და მასთანა მრავალნი ეპისკ
ოპოზნი და მონაზონნი ღ~თისა სათნონი. რომელთა თანა
იყო იოანე შავთელი კაცი ყოვლად განთქმული და საკუირვ
ელი მოღვაწებათა შინა და ლექსთა გამომთქმელი და ევლ
ოგი ქრისტესთუის სულელი რომელსა მოეღო მადლი წწ~არ
მცნობელობისა: იყუნეს მიმდენი ღამის თევანი და ლიტანიო
ბანი ამათ თანა იყუის მეფე თამარ დღისი და ღამე ყოველ
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ლოცვითა და ფსალმუნებითა დაუძინებელად განათიის და ყოველ
გან საყდართა მონასტერთა და სოფელთა უბრძანა ლიტან
იობა და ვედრება ღ~თისა:აწ ჯერარს მოჴსენებად ვითარ იგი წყალობა ყო ღ~თნ ერ
სა თუისსა ზედა მეოხებითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელ
ისა და შეწევნითა ცხოველს მყოფლისა ჯვარისათა: ვითარ მი
იწივნეს ქუეყანად ბასიანისა მუნ იყო სულტანი დაბანაკებუ
ლი ადგილსა ბოლოს ტეკად წოდებულსა. და იახლნეს რაჳ
ბანაკსა სულტნისასა არა იყო რიცხუი ცხენისა ჯორისა და
აქლემისა მათისა კარვებისა და სარა ფარდებისა მათისა მი
ნდორი იგი ძლით იტევდა კარვებსა მათსა ესრეთ ნებიერად
მდგომარე იყუნეს და არაჳ უდგა დარაჯანი სულტანსა: მუნ
დააწყუეს რაზმი ქართველთა და მუნ წინა მბრძოლად იყო
ზაქარია მჴარგძელი ამირ სპასალარი და ახალ ციხელი შალვა
და ივანე და სხვანი თორელნი და ერთ კერძო აფხაზნი და
იმერნი და ერთ კერძო ამერნი და ჲრ კახნი. და ვითარ იხილნეს
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სულტანი ცოტად ცხენნი ააჩქარნეს და მიმართეს. ვითარ იხილ
ნეს სპარსთა რ~ აუზიდავად მიდიოდეს დააგდეს სადგომი მათი
და სიმაგრეთა მიმართეს რ~ მიავლინა მათ ზედა ღ~თნ შიში
დიდი: ხ~ ქრისტიანეთა იხილნეს რაჳ მათ წინაშე გაქცეულნი
მიეტევნეს და არაჳ უტევნეს წარსვლად ა~დ გარე მოიცვნეს
და იქმნა ომი ფიცხელი და ძლიერი და განგრძელდა მყოვარ
ჟამ და მოსწყდეს ორგნითვე ხ~ უმეტეს სულტნისა სპანი
მოისროდეს. და ესოდენ განგრძელდა ომი რომელ ცხენი
მოუკლეს ივანეს მსახურთ უხუცესა ზაქარიას გრიგოლს და
ახალ ციხელთა შალვას და ივანეს და სხვათა მრავალთა თავ
ადთა და კნინღა სივლტოლად მიდრიკნეს ქართველნი და ქვე
ითად დარჩეს რაზმსა შინა მჴნენი ქართველნი:-

მაშინ ვ~ა იხილნეს ლაშქართა თუის თუისი პატრონნი ქუეითნი გაწ
ირნეს თავნი სიკუდილად ჩამოჴდეს ცხენისაგან და პატრო
ნთა მათთა გვერდსა დაუდგეს ქუეითნი ქუეითთა და ეგრეთ
ძლიერი ომი შეიქნა: და ვითარ იხილნა დავით მჴნემან მორ
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იდა ერთ კერძო და მარჯუენისა მჴარსა მორიდა ზაქარია მჴა
რგძელმან და ვითარ ქართველთა განეშორნეს რათა არა ცხენთა
მათთაგან დაითრგუნოს ქვეითნი ქართველნი და მიმართნეს სპა
რსთ კერძო. მსწრაფლ მიეტევნეს ერთ კერძო სოსლან
დავით და ერთ კერძო ზაქარია და ვითარ მგელნი ცხოვართა ეგრ
ეთ შეუცვივდეს ურიცხუთა მათ სპათა [.....] სულტნისათა. და პი
რველსა მოკიდებასა და ხეთქებასა ჴრმალთასა მოხედნა წყა
ლობა აურაცხელმან ღ~თნ მოსავთა ჯვარისათა და განადიდა
დიდება დავითისი და თამარისი ვარძიისა ღ~თის მშობელმან: და ანა
ზდად ეგეოდენი იგი სიმრავლე განსქდა იძლია და დაიფანტა
და ამას გვანდა თუალ გარდუწდომელი იგი ლაშქართა სიმრავლე ვითა მაღნარი
მიწითურთ
მოგლეჯილიყო და განქცეულ და სადეთცა თუალი მისწუთე
ბოდა ყოველგან ტყეთა მსგავსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად:ხ~ ჯერარს ამისიცა მოხსენება რომელ მეფისა თამარის ოძრჴეს
ყოფასა შინა იყუნეს რა მიმდემნი ლოცვანი და ღამის თევანიჱ დღ
ესა ერთსა აღესრულა რაჳ საღ~თო ჟამის წირვა ზემო ჴსენებ
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ულისა ევლოგის მიერ განკუირვება დაეცა ევლოგის და იწყო ღაღ
ადებად სულელის მსგავსად. და იწყო აღმართ ხედვად და ვითარ
ხედვიდა ევლოგი [... .... .... ...] ჴმა ყო [.....] ჭმუნვის
სახედ და სამ გზის დაეცა და მეყსეულად აღხლტნა და აღიტყ
უელნა ჴელნი აჰა დიდება ღ~თსა ქრისტე ძლიერ არს ჴელნო
ევლოგისნო სპარსთაგან არაჳ გეშინის განუტევეთ რათა ვიდოდის
მშუიდობით. ცნეს ყოველთა რ~ წწ~ყლებით იყო სიტყუა მისი
ა~დ ევლოგი არავისრა გამოუცხადა საიდუმლო თვინიერ იოანე
შავთელსა რ~ მას ოდენ აუწყა ვ~დ ჟამსა ამას მოსცნა
ღ~თნ ბარბაროზნი საძლეველად ჴელთა ქრისტიანეთასა და მყის
წარვიდა ევლოგი პირისაგან მათისა და დაიმალა:ხ~ ქართველთა იხილნეს რაჳ გაქცეულნი წინაშე მათსა მტერ
ნი თუისნი აღსხდეს ჰუნეთა მათთა და დევნა უყუეს ჴოცდეს
ჩამოყრიდეს და იპყრობდეს და სიმრავლისაგან ვერ ივლტო
დეს ა~დ ურთიერთას დასთრგუნვიდეს. ხ~ ერი ქართველთა
უვნებელად დაიცვნა ღ~თნ რომელ არცა ერთი ვარგი მეფისაგან შეს
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წავებული კაცი მოკუდა ა~დ ეგეოდენი სიმრავლე სპისა მათისა
ივლტოდა და სპანი თამარისნი უვნებელად დაიცვნა მოწყალე

ბამან ღ~თისამან. რ~ მისცნა ღ~თნ ჴელთა მათთა და იხილვებ
ოდა საქმე საკუირველი რ~ თვით იყუნეს მსახურ თუისისა შეკურისა
რომელნი განერნეს პირსა მახვილისასა უდიდესი მათი შეიკუროდა
უმცროსისა მიერ თუისისა და უწარჩინებულესი მათი მოიყუან
ებოდა გამობმული ძუასა ცხენისასა. და ერთითა საბლითა ერ
თისა მიერ კაცისა შეიკვროდა ოცი და თმითა გამოებმოდა ერთი
ერთსა ყრმისა მიერ მცირისა უმჯობესნი მბრძოლთანი მოიყ
უანებოდეს ვ~ა თიკანნი. გამოიძივნეს ყოველნი ადგილნი და გაქ
ცეულთა ჴოცდეს ხ~ ნეშტთა ვ~ა მართუეთა ქათამთასა მოჰ
კრეფდეს და გაუშვებდეს აურაცხელსა სიმრავლესა რ~ ასსა
სპარსსა ერთი ქრისტიანე ძლით მიხუდებოდა წარმომყუანე
ლად. ესრეთ აღესრულა წწ~ყლობა ევლოგისი მასვე ჟამსა
შინა ქმნითა რომელსა შინა იხილა ჩვენებაჱ იგი:- ესე ოდენი დიდ
ებული ძლევა მიმადლა ღ~თნ ცრემლთა და სასოებისა სიმტკიცეთა თამარისათა:1-16 სტრ., 213v
ხ~ ესე ყოველი რაჳ ესრეთ იქმნა მერმე მოუჴდეს ბარგსა მათსა რამეთ
და არა იყო განცდა და აღრიცხვა სიდიდეთა ოქროსა და ვეცხლისა ჭურ
ჭელთა: ნაქსოვთა სიმრავლე აურაცხელი. სასმურნი ოქრო
სანი თუალ მარგალიტოვანი: ლანკნები და პინაკები ლაგვინებისა
ქუაბებისა თანა ყოვლითურთ სავსეთა მიუწდომელითა ალაფითა:
ხ~ ცხენ ჯორისა და აქლემებისა სიმრავლე და კარავთა და საფე
ნელთა ურიცხუება რომელ დაყარეს ვინმე აღრაცხნეს რ~ სავ
სე იყო ყოველი საბანაკო მათი და ესრეთ ძლევა შემოსილნი და
მადიდებელნი ღ~თისანი შემოიქცეს და დადგეს კარავთა შინა
მათთა: ამისა შემდგომად შეეკაზმა მოქალაქეთა დიდითამოკაზმლობითა ქალაქი
ტფილისი და
შევიდა თამარ და დავით ვ~ა მზისა შარავანდედი მიფენითა და შე
იღეს დროშა ნუქარდინისი: შეიყუანეს პირველად ეზინკელი და მე
რმე სხვანი იგი წარჩინებულნი მოიყუანნა რომელნი სთნდეს წინ
აშე თუისსა თამარს: ყოველთა ნუგეშინისცა და დიდად სახელოვნად
სერითა ისტუმრნა და უბოძა ყოველთა შესატყუისად და წარგზავ
ნნა ციხეთა შინა ყოველსა ადგილსა თვინიერ ეზინკელისა ა~დ იგი
1-16 სტრ., 214r
დაიმჭირა ტფილის პატიმრად პირველისა პატივისა და სიყუარ
ულისა მისისა წილ: ხ~ უკანასკნელ ეგეოდენი სახელოვანი კაცი და დიდე
ბული განყიდა ნალად ცხენთა რომელი ესე ყო თამარ პატივად
სახლისა თუისისა და დიდებად რომელი ესე არაოდეს ვისგან ქმნილიყო
დასაბამითგანჱ ესე ყო დიდებად და სახსენებლად თუისა:აწ კ~დ აღივსნეს ყოველნი საგანძურნი სამეფონი ოქროთა და
ჭურჭლითა ოქროსათა რ~ მიწისა მსგავსად შეასხმიდეს ოქროსა
ხ~ თუალსა და მარგალიტსა წყუით დასდებდეს. ხ~ ოქრო ქსოვი
ლთა ბერძულთა და სხვათა ძვირად საპოვნელთა ვ~ა

ცუდთა სამოსელთა ურიცხუთა დაყრიდეს ხ~ ვეცხლისა ჭურჭ
ელთა არღარა აქუნდა პატივი პალატსა შინა მეფისასა რ~ ყოვე
ლი ოქროსა და ბროლისა წინა დაგებული იყო ინდოურთა ქუათ
აგან შემკობილი. რომლითა აღავსნა ყოველნი ეკლესიანი რომე
ლთა მიანიჭა სამსახურებელად სიწმიდეთა საიდუმლოთასა და აღა
ვსნა ყოველნი ჴელნი მთხოველთანი და განაძღნა ყოველნი გლახაკნი და აღ
უვსო წიაღნი მათნიუხუებით:1-16 სტრ., 214v
ესრეთ ადიდებს ღ~თი მადიდებელთა თუისთა ესრეთ აღამაღ
ლებს წინაშე თუისსა მდაბლ[.]თა ესრეთ შემწე არს მოსავთა მის
თა ესე ვითართა ნიჭთა მიანიჭებს მინდობილთა თუისთა. რ~
არა რაჳ სხვა დაიდვა თამარ გულსა თუისსა ვითარ დასაბამი
იგი სიბრძნისა შიში ღ~თისა და სამართალი და წყალობა სწო
რად ყოველთა ზედა:- იყო დღეთა მისთა სიმართლე და მრა
ვალი მშვიდობა განეფინა მადლი ბაგეთა მისთა ამისთუის აკუ
რთხა იგი ღ~თნ უკუნისამდე. და დაადგრა თავსა მისსა გუირგუი
ნი პატიოსნებისა და დასდვა წელთა მისთა მახვილი ძლიერ
ებისა და წარემართა სუფევად უკუნისამდე ჭეშმარიტებისათუის
სიმშუიდისა და სიმართლისა: ჯერარს ამისთუისცა თქმად ვ~დ ქმნ
ნეს მრავალთა დედათა ძლიერება ა~დ არა ესრეთ ვითარ ამ
ან. არა ვერაგობისა ღონითა აცხოვნებდა ერსა თუისსა ა~დ სიბრ
ძნისა წინა ძღომითა და სიმართლითა და უმანკოებითა დავითიანითა
სიმშუიდითა იაკობის მსგავსითა სიუხუითა აბრამისებრითა მოწ
ყალებითა იესოს ღ~თისა მსგავსითა და სამართალითა მისისა მობა
1-16 სტრ., 215r
ძავითა: დღეთა შინა თამარისთა არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული
მეცნიერებითა მისითა არცავინ დასჯილი თვინიერ ძუელისა სჯ
ულისა რომელი ძეს ავაზაკთა ზედა ძელსა ზედა ჩამორჩობა თუით
არცვის ღირსსა სიკუდილისასა და არცა პატიჟისასა მიეჴადა თანა
ნადები. არცავინ ბრძანებითა მისითა ასო მოკუეთილ იქმნა და
არცა სიბრმითა დაისაჯა თვინიერ გუზან ღირსი სიკუდილისა
რომელი ორგულებით განდგა და კოლას სადმე მთათა შინა ავა
ზაკობდა მალვით. ესე შეიპყრეს მთიბავთა თივისათა და დავით მე
ფისა წინაშე მოიყუანეს ხ~ მან იცოდა დიდი მოწყალება თამარისა
ამისთუის მისსა შეკითხვამდის თუალნი დასწუნა ნაცვლად მრავ
ალთა სისხლთა ქრისტიანეთასა:არაოდეს თვისსა სამეფოსა შინა იყო კეთილიანობა ა~დ ყოველთა
ქრისტიანეთათუის და რომელნი მძლავრობდეს ქრისტიანეთა ყოვე
ლთა მიუმცნო რათა აზადად იყუნენ და ფიცხლად დამორჩი
ლდენ შიშითა და სიყუარულითა მისითა: წარავლენდის სარწმუ
ნოთა თუისთა და დავედრის ესრეთ ალექსანდრიით ყოვლისა თანა
1-16 სტრ., 215v

ლუბიისა სინისა მთისა და მათ კერძოთა ეკლესიათა მონასტე
რთა და ერთა ქრისტიანეთა მოიკითხვიდის: ხ~ იერუსალიმისათუის
რად[.]ა საჴმარ არს თქმად რ~ წარგზავნი[ს]დის ამათ ყოველთა ში
[ნა] [ეკლ]ესიათა ბარძიმ ფეშხუმებსა და სიწმიდეთა საბურავებსა და
მონაზონთა და გლახაკთათუის ოქროთა აურაცხელთა. ტყუენი გან
ათავისუფლნ[ა]ის და ხარკი ერისა თუით უკუნსცის და ყოველი ჭირი
დაჭირებული აღიღის მათგან: კ~დ კერძოთა ელადისათა და მთა
წმიდ[ი]ას ეგრეთვე მაკედონიისა[..]და: პიტრიღონოს კერძოთა თრაკისათა
და კოსტანტინე პოლის მონასტრებთა რომანას და ყოველგან
კ~დ ისავრიას კურუსეთს და ყოველთა მათ სანახებთა შავისა მთისათა და
კუიპრისათა. ესე ყოველნი აღავსნა ქუელის საქმითა რომლისათუის
ისმინეთ თუ ვითარ მოხედვიდა ღ~თი საქმეთა მისთა:მოიწინეს ოდესმე ჩუეულებისაებრ ქუელის მოქმედებათათუის ამისთა
მონაზონნი შავისა მთისა ანტიოქიით და კუიპრისა ჭალაკით ეგრე
თვე მთაწმიდით და მრავალთა ადგილთათ შეიწყნარნა თამარ ჩელებისაებრ
ვითარ ანგელოზნი და მრავალ დღე არა გაუშვნა. მერმე მის
1-16 სტრ., 216r
ცნა ყოველთა დიადი და აღავსნა ყოვლითა საჴმრითა უკანასკნ
ელ მათგან უფრო შორიელთა მისცა დიდ ძალი ოქრო თუით
მათთუის და ყოველთა მონასტერთა განსაყოფელად. წარვიდეს მონა
ზონნი იგი და მიიწივნეს რაჳ კოსტანტინე პოლედ ესმა მეფესა
ბერძენთასა ალექსის ანგარსა რომელმან ძმასა თუისსა ისაკს
თუალნი დასწუნა და მეფობა წარუღო. ესე ყოვლითურთ ბო
როტი კაცი იყო და შეუტყუებელი მეფობისა გარნა უმეტეს ანგ
არებისათუის საძაგელ იყო ყოველთა მიერ იხილა სიდიდე იგი
ოქროსა რომელი მიეცა თამარს და წარუღო მათ მონ
აზონთა: ცნა რაჳ ესე თამარ მეფემან ნაცვლად სხვა უფრ
ოსი წარგზავნა მათ წმიდათა მიმართ და ამით უმეტეს არ
ცხვინა ეშმაკი. ხ~ განრისხნა მეფესა ზედა ბერძენთასა წარგზავნნა
მცირედნი ვინმე ლიხთ იქითნი და წარუღეს ლაზია ტრაპიზ
ონი ლიმონი სამისონი სინოპი კერსენდი კიტორა ამასტრია
არაკლია და ყოველნი ადგილნი ფებლაღონისა და პონტოსანი. და
მისცა ნათესავსა თუისსა ალექსის კომონიანოსა ანდრონიკეს შვილსა
1-16 სტრ., 216v
რომელი იყო მაშინ თუით წინაშე თამარ მეფისა შემოხვეწილი:ხ~ ესმა ესე ფრანგთა რ~ მოეღო ბერძენთა შეწევნა აღმოსავლე
თით გამოვიდეს ვენეტიკნი და წარუღეს სამეუფო ქალაქი მეფ
ობისა თანა და შეიხვეწა უბადრუკი იგი ალექსი ბორღალეთს
თუისისა სიძისა თანა. იხილა რაჳ ბორღალელთა მეფემან სიძე
მან მისმან შეიყუანა ციხესა ერთსა და დაუფინნა წინაშე მისსა ოქ
რო დიადი და ჰრქუა ესრეთ აჰა ალექსი გულის სათქმელი იგი შე
ნი ოქრო ესე მიიღე თვინიერ სხვისა რომლისამე საზრდელისა და

წყლისა წილ. რ~ ამისთუის წარსწყმიდე სახლი სამეუფო ქრის
ტიანეთა და დაჴსენ თუით მპყრობელობა ბერძენთა და ესრეთ მო
კუდა საწყალობელი იგი სიყმილითა დაკლებული შეწევნისაგან
ღ~თისა: ესრეთ საზარელ იყო თამარ მტერთა ზედა და კ~დ ესე
ოდენ ტკბილ და ძვირ უჴსენებელ ვიდრემდის ესმა რაჳ ესე ყო
ველი დიდითა ტკივილითა იგლოვა დაღათუ არა ღირს იყო მი
სთუის ტკივილი. რ~ რაცა ვის არა ჭეშმარიტებით აქუნდეს არა
იპყრობს დიდხან გარნა თამარ უცხოსაცა ზედა და დავრდომი
1-16 სტრ., 217r
ლთა ლმობიერ იყო ტკივნეულობად და წყალობად ვითარ აწ ამასცა ზედა:ესრეთ დღითი დღე წარმატებათა და განდიდებათა შინა იყო
სკიპტრის მპყრობელთა ყოვლ[ი]თა შორის უბრწყინვალესი თამარჱ ხ~ უმე
ტეს შეუმატებდა ღ~თის მსახურებასა ეკლესიათა და მონასტერთა
კაზმასა და შენებასა ობოლთა და ქურივთა შეწყალებასა და სამ
ართლის მიფენასა. ამას შინა იშუებდეს და იხარებდეს სამეფონი
მისნი ჟამ გარდვიდიან აფხაზეთს და განაგნიან საქმენი მანდაუ
რნი და მოინადირიან კეთილი იგი სანადირო გეგუთი და აჯ
ამეთი მერმე გარდმოვიდიან ქართლს სომხითს და მერმე დადგიან
დუინს მოვიდიან ხარაჯითა განძელნი და აღმართ ქალაქნი. გაზა
ფხულ აღმოვლიან სომხითი მოიღიან ხარაჯა ნახჭევნელთა და
წარვიდიან კოლას თავსა არტანისასა და მუნით მოიღიან ხა
რაჯა კარნუ ქალაქით და ეზინკით და სხვათა გარემოსთა ქალაქთა:ხ~ წარმოვთქუათ ესეცა რ~ ოც და მესამედ გინათუ მეოთხედ აღმა
ვლობასა მეფობისა მისისა წელიწადსა იკითხა საქმე კარისა
რ~ მრავლითა ჟამითგან ჰბრძოდეს სარგიზ თმოგუელი შალვა
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თორელი და მესხნი გარნა ვერა რაჳ ღონე ქნეს აღებისა. რ~
ზამ[თ]რის მკსინვარებისაგან და სიცივისა უღონო იყუნეს მოდ
გომად ხ~ ჟამსა ყინვისასა წყლისაგან გაყინულისა ვერ შეუძლ
ებდეს ბრძოლად გარე შემოუხუნეს ყოველნი ციხენი და სოფ
ელნი და იგი მხოლო მარტოჳ ჰქონდათ სპარსთა: ამისთუის გან
იზრახა კეთილისა გონებითა და წარავლინა დავით ზემოთ
ლაშქრითა წაატანა ზაქარია და ივანე და უბრძანა რათა
დადგენ მუნ და ძლიერად ეომონ და ხანგრძლად იქმნა ესე
და თუით თამარ დადგა ჯავახეთს და მუნ მოელოდა ამბავსა მათ
სა: ხ~იგინი მივიდნეს და ებრძოლნეს უკუე შეკრულსა მას
ღო[ნ]ბესა წყლისათუის და მრავალთა შინა დღეთა განტეხეს ადგ
ილი იგი და გამოიცალა წყალი და მისთანა უმრავლესნი
მოქალაქენიცა. ხ~ დაშთომილთა მათ ითხოეს დავითისგან რათა
თუით თამარ მივიდეს და მას მიენდვნენ რ~ ეშინოდათ სიტყ
უათა მათ[..]თუის გინებისათა რომელთა ციხით გამო იტყოდეს პირველ:მაშინ მოახსენეს ესე ყოველი თამარს ხ~ იგი მივიდა და მოი
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[ჴ]უნეს ციხოვანთა მათ კლიტენი წინაშე ძისა მისისა გიორგისა
და მერმე თამარის წინაშე და ითხოვდეს მშვიდობასა და ფიცსა
რათა არაჳ განსცეს კარი ვითარ ანისი და დვინი ა~დ სამეფ
ოდ დაიმჭიროს: ამისთუის მისცა სიტყუა მტკიცე და უბრძ
ანა ძესა თუისსა გიორგის რათა შევიდეს და თუით მოითუა
ლოს ქალაქი და ციხე რომელი ესე ესრეთ იქმნა. და
ესე ვითარი ქალაქი და ციხე თუისად დაიმჭირა მათ ყოველთ
აგან რომელნი აიხუნა ზორაკერტით რახსამდის გაგით გან
ძამდის და ჯავახეთით სპერამდის: და ვისცა ათჩვიდმეტსა წელ
იწადსა შინა ესე საქმენი თამარისგან გემცრებიან და მისთა
ლაშქართაგან წელიწდისა ერთისა დღეთა თუ ვითარ შეუ
ძლო ყოველთა მათ გარეთა აღმართ ოდენ შეხედ[..]ენ რომ
ელნი ჰქონან ციხენი მჴარგძელთა ოდენ სახლთა ზემოთ
და ქუემოთ:ხ~ ამა სიხარულსა შეუდგა მწუხარება რ~ მიიცვალა სოს
ლან დავით კაცი აღსავსე ყოვლითა კეთილითა საღ~თოთა
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და საკაცობოთა შესახედავითა განშუენებული ხ~ წყობათა და ომსა
ში[ნ]ა მჴნე უხუი და მდაბალი და სხვითა ყოვლითა სიკეთე აღმა
ტებული: და დაუტევნა ორნი ძენი ყრმა ვიდრემე ლაშა
გიორგი ხ~ ასული რუსუდან და იტირეს და იტყებდეს და
დაუტევეს მწუხარებაჳ ყოველსა მუნ მკუიდროვანსა:მათ უკუე ჟამთა არა მცირედსა ჟამთა მშვიდობა იყო ყოველ
გან და მეფე იყო გეგუთს რ~ იყო წმიდანი მარხვანი და მჴარ
გძელნი ორნივე მეფეს წინაშე იყუნეს: და ვითარ ცნა არდ
ავლეთის სულტანმან აღძრა მტერობა ქრისტიანეთა ზედა
მოუწოდა სპათა თუისთა და წარმოემართა უწყოდა მჴარგრძელ
თა შინა უყოფლობა წარმოვიდა და აღმოვლო რაჴსის პირი
გზა გზა არავის ავნო და უგრძნობელად მოვიდა. და მოიწია
ანისის ქალაქის სიახლესა და დიდსა შაბათსა მწუხრი მორა
ეახლა ქალაქსა და ვითარ ცისკარი მოეახლა და ჰკრეს ძელსა
და განახვნეს კარნი ქალაქისანი. მყის მიეტევნეს კარსა ქალა
ქისასა შეუტევეს ცხენი და ვერღარა მოასწრეს კარნი და შე
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ვიდეს ქალაქად იწყეს ჴოცად და კლვად და ტყუეობად უმრავ
ლესი ერი იყო ეკლესიათა შინა ვითარ შეჰგავს ქრისტია
ნეთა სჯულსა. რომელნიმე შეივლტოდა დარბაზობათა შინა და
მუნ გამაგრდიან და რომელნიმე ქვაბოვანთა შინა რომელსა
ქარტუნობით უწოდენ არამედ არა განერა ანუ ციხესა ანუ ქარ
ტუნსა შინა რომელსა შინა არა შევიდა. რ~ გარეშემო სამგ
ნით ქარაფი იყო კლდოვანი და ქუაბოვანი ესრეთ ჴელთ იგდ

ეს რა ქალაქი ყოველი ერთი ბევრი და ორი ათასი კაცი
ეკლესიათა შინა ვ~ა ცხოვარი დაკლეს თვინიერ მისა რომელი უბ
ანთა და ფოლორცთა შინა მოიკლა. ესოდენ მძუინვარედ მოაოჴრეს
ანისი [...] და სავსენი ტყუითა და ალაფითა ურიცხუითა წა
რვიდეს და მიიწივნეს სახლად თუისად:ხ~ ესე ანისის მოოჴრების ამბავი ახალ კუირიაკე[დ]სა აცნობეს
მეფესა თამარს გეგთს სცნეს რა ამირ სპასალარმან ზაქარიამ და მსა
ხურთ უხუცესმან ივანემ დიდად დამძიმდენ და მწუხარებამან
მოიცვნა და გულნი მათნი ცეცხლებრ ენთებოდა და რამცა
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ყუეს არა უწყოდეს: ხ~ მეფე და ყოველნი სპანი მისნი მწუ
ხარებითა და გულის წყრომითა მოცულნი სპარსთა მიმართ
ბრძოლისა ყოფად აღეგზნეს: მაშინ მჴარგძელთა ჰრქუეს მეფესა
მოიწია ბოროტი ჩუენ ზედა გარდასვლითა მცნებათა ღ~თისათა
რომელ ესე ოდენი სული ქრისტიანე მოისრა ცუდ რჯულთა
სარკინოზთა მიერ ცოდვათა ჩუენთათუის. ა~დ ვესავ წყალობასა
ღ~თისასა და პატიოსანსა ჯვარსა რათა არა მისცნეს მოსავნი ჯვ
არისანი სრულიადსა წარწყმედასა ა~დ ჩუენცა შური ვაგოთ და
ნაცვლისა ქმნად განვემზადნეთ და სიცრუე მათი მათდავე მი
ექცეს: შენ მეფეო ამცენ სპათა შენთა რათა მზა იყუნენ არ
დაველის სულტანსა ზედა წარსვლად პირველად წარვიდეთ ან
ის და ვინ სადა ვპოოთ სპარსთაგანი მოვინადიროთ. და რათა არა
ცნან მცირედითა ლაშქრითა წარვიდეთ უკეთუ დიდნი წარვ
ალთ სცნობენ და სიმაგრეთა შევლენ ა~დ მცირითა ლაშქრითა შე
მეწიე. რა ჟამს შეგინებული მარხვა მოვიდეს მზამცა არ
იან რაჟამს ჩუენ მოგახსენოთ:1-16 სტრ., 220r
ხ~ სთნდა მეფესა თქმული მათი და უბძანა სპათა თუისთა რათა
მზა იყუნენ და მჴარგძელნი წარმოვიდეს ანის და იწყეს კაზმად
და მოიახლა ბილწისა სჯულისა: მათისა მარხვა წარმოავ
ლინეს წინაშე მეფისა კაცი ლაშქრისა მთხოველად: მაშინ უბრ
ძანა მესხთა თორელთა თმოგველთა ჲრ კახთა სომხითართა
ხ~ ქართველნი არა წარატანა რათა არა აგრძნან არდაველს
მყოფთა. შეკრბეს ანის და წარემართნეს არდაველს გარდავლეს
გელაქუნი და ჩავლეს ისპიანი გავიდეს ხუ[ა]დაფრინის ჴიდსა და მი
მართეს არდაველს ესრეთ მოუწონეს ჟამი რომელ აიდი განთ
ენდებოდა რომელ არს აღვსება მათი და მას ღამესა გარე მო
ადგეს. არდაველს: ხ~ ვითარ ჴმა ყო ქადაგმან ბილწისა ქადაგე
ბისა მათისამან და გაჴშირდა მუყრთა ყივილი ყოვლგნით ცხ
ენი შემოუტევეს მჴარგძელთა და უომროდ ჴელთ იგდეს სრ
ულობით ქალაქი იგი და სულტანი და ცოლნი და შვილნი მისნი
და ყოველი სიმდიდრე სულტნისა და ქალაქისა: ესრეთ აღივსნ

ეს სიმდიდრითა აურაცხელითა თუალითა მარგალიტითა ოქროთა
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ვეცხლითა ჭურჭლითა ოქროსა და ვეცხლისათა შესამოსლითა
და საფენლითა და ყოვლითა სიმდიდრითა ეგოდენ გამდიდრე
ბულისა ქალაქისა რომელ მოთხრობა შეუძლებელ არს: აღივსნეს
ცხენითა ჯორითა და აქლემითა და საქონელი მათი თუით მათ
თავე საჴედართა აღკიდეს და ესრეთ წარმოემართნეს. ხ~ სულტა
ნი არდაველისა მოკლეს და ცოლნი და შვილნი მისნი ტყუედ
წარმოიყუანეს და ათორმეტი ათასი კაცი რჩეული მიძგითთა
შინა მათთა დაკლეს ვითარ იგი მათ ყუეს ანისისა ეკლესიასა
შინა სხვა უმრავლესი ერი მოკლეს და სხვა ტყუე ყუეს:აღმოიარეს იგივე გზაჳ და ესეთი ძლევა შემოსილნი მიიწივნ
ეს ანისს და დიდად ნუგეშინისიცეს და ესრეთ მოიწივნეს წინ
აშე მეფეთ მეფისა და დედოფალთ დედოფლისა თამარისა. მოიღეს ძღ
უენი და არმაღანი აღავსნეს მეფე და ყოველნი წინაშე მისსა მყო
ფნი რ~ ჟამსა მას კოლას დგა მეფეჱ აღივსო ყოველნი სამეფონი ამი
სნი სიმდიდრითა აურაცხელითა ოქროთა ვეცხლითა და სხვითა
ყოვლითა სიმდიდრითა რომელიცა მოიღეს ზაქარია და ივანე.
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რომლისა თუისცა დიდად მადრიელმან მეფემან უბოძა მრავალნი
ციხენი და ქალაქნი და ქუეყანანი ესრეთ მადიდებელნი ღ~თისანი
იშუებდეს და იხარებდეს და ნებიერად იყოფოდეს და მოუდიოდა გარ
ეშემოთა მყოფთა მეფეთაგან ხარაჯა და ძღუენი ურიცხვი:ხ~ სხვასა ჟამსა მოვიდეს მეფის წინაშე მჴარგძელნი ზაქარია სპასალ
არი და მსახურთ უხუცესი ივანე და ვარამ გაგელი და მოახსე
ნეს ძლიერო ჴელმწიფეო და შარავანდედთა შორის უმეტეს
აღმობრწყინვებულო. იხილე და განიცადე სამეფო თქუენი და სცან
სიმჴნე და სიქუელე სპათა შენთა. გულის ხმა ყავ რ~ მრავალ
ნი ახოვანნი მჴნენი და ქველნი იპოებიან სპათა შენთა შორ
ის რ~ არა ვინ არის წინა აღმდგომი მათი. აწ ბძანოს მეფო
ბამა თქუენმან რათა არა ცუდათ ვაუქმოთ სპანი თქუენნი და
დავიწყებასა მიეცეს სიმჴნე მათი ა~დ აღვამჴედროთ ერაყს
რომგუარს ზედა რომელ არს ხვარასანი რათა ცნან ყოველთა
სპათა აღმოსავლეთისათა ძალი და სიმჴნე ჩუენი. აწ უბძანე სპა
თა საქართველოსათა რათა მზა იყუნენ ლაშქრობად ხვარასანს
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დაღათუ არავინ ქართველთაგანი მიწევნულ არს მუნ ხვარასანს და
ერაყს ა~დ ბძანე რათა ნიკოფსით დარუბანდამდის აღიჭურნენ და მზა იყუნენ:და ვითარ ესმნეს თქმულნი ესე მჴარგძელთანი მეფესა მოუწოდა ყოვე
ლთა წარჩინებულთა ამის სამეფოსათა ამერთა და იმერთა აუწყა
თქმული მათი. ხ~ ვითარ ესმა ლაშქრად წვევა მჴარგძელთაგან
სთნდა ყოველთა მათი და დაასკუნეს ლაშქრობა და იწყეს კაზმად:

და ვ~ა მოიწია არე სთვლისა მოვიდეს ტფილის მეფისა წინაშე და გან
იხილნა რა სპანი თუისნი და მოეწონა აბჯართა განწყობილება და ცხენ
კეთილობა მათი სიდიდე და სიმჴნე სპათა მისთა და შურითა სპარსთ
ათა აღსავსეობა: და მოიღო დროშა სუიანად ჴმარებული გორ
გასლიანი და დავითიანი და შევედრა მასვე ვარძიისა ღ~თის მშობელსა
დროშა და ლაშქარი და ულოცა და წარავლინა სპარსეთს. მისცა დრო
შა ამირ სპასალარს ზაქარიას და წარემართნეს სპარსეთად ჩავლეს
პირი ნახჭევნისა და განვიდეს ჯუღას და რაჴსისა პირსა და შევლეს იწ
რო იგი ჴევი დარადუზისა და აღვიდეს მარანდსა ხ~ მარანდელნი ამ
ისი მცნობელი შეივლტოდეს კლდეთა შინა: ხ~ ესენი მარანდს რა
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მივიდეს არა პოეს კაცი ეგონა მთასა მარანდისასა ყოფა სპათა ადარბ
ადაგანისათა ამისთუის დაარჩიეს ხუთასი რჩეული მჴედარი დიდებული
და აზნაური და აჩინეს მჴედართ მთავრად თაყიადინ თმოგველი. წარემარ
თნეს და აღვლეს აღმართნი მარანდისანი და აღვიდეს ვაკესა თავსა მას
მარანდისასა და დადგეს მთასა მას ზედა რ~ ესრეთ ემცნო ზაქარიას
რათა არავის ებრძოლონ მიღმართ ვიდრემდის არა მივიდეს იგი. და
თუ დიდი ლაშქარი ნახონ აცნობონ ზაქარიას და რაცა რქვას
მათ ყონ იგი და დადგა ხუთასი კაცი წარჩინებული: ხ~ ვ~ა იხი
ლეს მთით მარანდელთა რომელნი შელტოლვილ იყუნეს ღირ
ღალთა და კლდეთა შინა მაღალთა რომელ არს ზენა კერ
ძო მთასა მარანდისასა უმაღლესი სხვათა მთათა სავსე ქვითა
და კლდითა. იხილეს მცირე ლაშქარი და აღიჭურნეს მოუჴდეს
ზარითა და ამბოხებითა მარანდელნი რ~ საწუნელ უჩნდეს ქართ
ველნი სიმცროთა მათთა თუის:ხ~ ესენი მიეტევნეს ესოდენ ძლიერად და აოტეს რომელ მცირედნი
განერნეს და უმრავლესი მოკლეს და სხვათა დევნა უყუეს გრძ
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ლად. მაშინ აღვიდეს უმრავლესიცა იგი ლაშქარ[ა]ი ქართველთა და იხი
ლნეს ნაომარი ადგილი მკუდრითა კაცითა და ცხენითა სავსე და ქარ
თველი კაცი არცა ერთი იპოებოდა და ესე ოდენი ძლევა მის
ცემოდათ ღ~თისაგან რომელ ხუთასი შუბი ხუთასს კაცსა და ცხე
ნსა ზედა ესვა: ხ~ ესე რაჳ იხილეს განკუირდეს და ქართველისა კაცისა
ვერ პოვნა უკუირდათ ამისთუის უღონო ქმნილი და მწუხარე ზაქ
არია იგონებდა და არაჳ უწყოდა რამცა ყო. ვ~ა მცირედი ხანი
დაეყოვნათ გამოჩნდეს დევნისაგან შემოქცეულნი ლაშქარნი იხილა
ზაქარია დიდად გამხიარულდა და მადლობაჳ შეწირა ღ~თისა რომ
ელ არცა ერთი კაცი ქართველი მომკუდარ იყო და ესეთი ძლე
ვა მისცემოდათ ღ~თისაგან. ხ~ დაღათუ ესრეთ გამარჯვებოდათ
გარნა ყოვლადვე აბრალებდეს თაყიადინს და უმეტეს ზაქარია მქის
ედ ეტყოდა ამბის უცნობელად შებმისა თუის:და ესრეთ გამხიარულებულნი და მმადლობელნი ღ~თისანი გამარჯვ

ებისათუის წარმოემართნეს და მომართეს ქალაქსა თავრეჟისასა და
გარდავლეს მთა დევსოფნად წოდებული. და ვითარ ესმა თავრეჟს
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მყოფთა მისვლა ქართველთა ლაშქართა ამისთუის განკრთეს და ძრწო
ლამან შეიპყრნა ყოველნი მკუიდრნი თავრეჟისანი ხოჯანი და ყო
ველნი წარჩინებულნი და მიმდგომნი თავრეჟის ქალაქისანი:
მაშინ განიზრახეს რათა ზავისა მიცემითა და ძღუნითა და შევრდო
მითა და ზენარისა თხოვნითა დაამშვიდონ პირნი ქართველთა სპათ
ანი. წარმოავლინნეს მოციქული და ითხოვეს მშვიდობა არა მოო
ჴრებად ქალაქისა მათისა აღუთქუეს ძღუენი ურიცხუი ოქრო
ვეცხლი თუალნი პატიოსანნი და მარგალიტნი ძუირ ფასისანი:
განკუირდეს ყოველნი წარჩინებულნი ქართველთანი ზაქარია და
ივანე მჴარგძელნი აღუთქუეს მშვიდობაჳ და უვნებელად განვლა
ქუეყანისა მათისა მოიმტკიცეს ფიცისა მიერ და მოვიდეს ყადნი
ხოჯანი და ყოველნი თავადნი თავრეჟისანი. და მოიღეს ოქრო ვე
ცხლი ლარი თუალი მარგალიტი შესამოსელნი ცხენი ჯორი
და აქლემი და საზრდელნი კმა საყოფელნი ლაშქართათუის აღავსნეს
დიდნი და მცირენი და დაუდგინნეს ქალაქსა მცველნი:და წარვიდეს მუნით და განვლეს ადარბადაგანი და მიმართეს მიანას
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და ცნა მელიქმან მიანისამან მისვლა ქართველთა და ვ~ა თავრეჟელთა
ქმნეს მანცა ითხოვა მანცა მშუიდობა და აღუთქუეს მოცემად ურიცხუი
საქონელი. უსმინა ზაქარიამ და მოიყუანეს მშუიდობის ყოფად და მოი
ღო მანცა ოქრო და ვეცხლნი და ქვანი ძუირ ფასისანი და აღივ
სნეს მუნცა ყოვლითა სიმდიდრითა და დაუტევეს მცუელნი და წა
რვიდეს მშვიდობით: და მიიწივნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს და იყო
ალიზის ზღუდით განმაგრებული ხ~ ქალაქი ძლიერად განამაგრ
ეს და იწყეს ფიცხლად ბრძოლად ვითარ განგრძელდა ომი განიყუეს
თემთა და თემთა ზღუდე ქალაქისა რათა შესთხარონ: მაშინ იწყეს
თხრად ზღუდეთა პირველად მარჯუენესა მჴარსა მესხთა შეხურიტეს
და უწინ შევიდეს ქალაქსა შინა და რომელნიცა დახუდეს შიგნით მეო
მარნი იწყეს ჴოცად და სრვად აღივსნეს მესხნი ურიცხვითა საქონ
ლითა: და მერმე შემოუჴურიტნეს ყოველგნით წარმოტყუენეს და აღ
ივსნეს საქონლითა და მცირედ განისუენეს:და მერმე ამჴედრდეს და წარემართნეს ხვარასნით და მწუხრსა მივიდ
ეს მცირესა სოფელ ქალაქსა მუსულმანსა იგიცა მოატყუენეს და მცირედ
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განისუენეს. და მერმე წარვიდეს ქალაქსა ხორასნისასა და ყა
ზმინს რაჳ მიიწივნეს აიყარნეს და ვერ წინა აღუდგეს ყაზმი
ნელნი და ივლტოდეს მთად მოარბიეს იგიცა და აღივსნეს საქო
ნლითა და აღკიდეს საქონელი მათი მათსავე საჴედართა. კაცთა
არაჳ ავნებდეს ა~დ ტყუედ წარმოიყუანდეს კაცთა და მცირეთა

ვაჟთა და წარემართნეს მთად ლტოლვილთა მიმართ და მიეწ
ივნეს აღივსნეს მუნცა ოქროთა და ვეცხლითა და ცოლთა მათ
თა სამკაულითა და უშინაგანეს რომგუარისა მიმართ მიიწინეს
რომელ არს ხორასანი. და რაღა გრძელ სიტყუა ვითარ მიიწინ
ეს ვიდრე ქალაქად გურგნისად და მოაოჴრეს ქუეყანა იგი და
ვერღარა ძალ ედვა წიაღ სვლა ალაფისაგან შემოიქცეს გამარ
ჯვებულნი და ძლევა შემოსილნი სიმდიდრითა ქართველნი. რ~ აქამომდე არა
ვინ ქართველთა ნათესავი მიწევნულ იყო ლაშქრად არა მეფე
არცა მთავარი და ვერვინ წინა აღუდგა სპარსეთს შესვლასა
მათსა ვერ ხვარასნის სულტანი ვერცა ერაყისა და ვერ
რომელი თემი სხუაჳ:1-16 სტრ., 224v
ესრეთ უზომოთა და ურიცხვითა სიმდიდრითა აღვსებულნი და
განმდიდრებულნი შემოიქცეს და მოვიდეს კერძოთა ერაყი
სათა და ვითარ გურგნის ქუეყანისა ამბავი ქართველთა მიერ
ქმნილი უცნაურ ქმნილ იყო ყოველთა მიერ და ერაყის სუ
ლტნის მოსვრა: კაცი ვინმე მოსრულ იყო მიანას სულტა
ნსა თანა ესე ვითარი ტყუილი ეთქუა ვ~დ მოვიდა თვით დი
დი სულტანი და გილანელი სულტანი ხვარასნისა და ერა
ყის სულტანი. და გილანელთ ყოვლგნით გზა შეუკრესო ქარ
თველთა და მოსრნეს რომელ არცა ერთი კაცი ქართველთაგ
ანი განერაო ეგოდენისა სიმრავლისაგან არცა მთხრობლი მივა
საქართველოსაო: ხ~ ესე რაჳ ესმა მელიქსა მიანისსა და მიანელთა
დიდათ განიხარნეს და ქართველთაგან დატევებულნი მცველნი
ქალაქისანი დაჴოცნეს და ძელსა ზედა ჩამოჰკიდნეს გარნა ერ
თი კაცი ქართველი დაიმალა მცველთა მათგანი ქალაქსა შინა:
და ვ~ა მოვიდეს ქართველნი ძლევა შემოსილნი და გამდიდ
რებულნი მიანას წინა გაეგება სულტანი მიანისა დიდითა
1-16 სტრ., 225r
ძღუნითა ხ~ ეგონა დაფარვა ნაქმრისა მათისა. იხილნა რაჳ ზა
ქარია იკითხა მცველნი მათგან დატევებულნი ხ~ მათ რქუეს ვ~დ
თავრიჟს წარვიდეს მუნ დატევებულთა მცველთა თანა:მაშინ მოვიდა დამალული იგი კაცი და აუწყა ნაქმარი მიანე
ლთა მცველთა მოწყუედა ტყავისა გაჴდა და ძელსა ზედა დაკი
დება და შესწამა პირის პირ მელიქსა და იგინი იდგეს უსიტყ
უელნი: და ვითარ ესმა ესე ზაქარიას და ივანეს დიდად განმწა
რდეს და ძნელად აღუჩნდეს ესე შეიპყრეს მელიქი და ყოველნი
სახლეულნი და თუისნი მისნი და ყოველნი სიკუდიდ დასაჯნეს თუით
იგი და შვილნი მისნი ტყავები დაჴადეს და ძელსა ზედა ჩამოკი
დნეს და ქალაქი მოაოჴრეს მოწვეს და ტყუე ყუეს: ხ~ სიმდიდრე
რომელ წარმოიღეს შეუძლებელ არს აღრიცხვა მათი და ესრ
ეთ მომართეს გზასა რომელ აღმოევლოთ ადარბადაგნით მოვი

დეს და მოეგებნეს პირველად უჟანით და მერმე თავრეჟელნი მი
თვე ძღუნითა და მოართვეს სიმდიდრე აურაცხელნი რომლითა
აღივსნეს სრულიად სამეფონი. და თუით მეფეთა მეფისა თამარისათუის
1-16 სტრ., 225v
წარმოგზავნეს თუალნი დიდფასისანი ძუირად საპოვნელნი და ჭუ
რჭელნი უცხონი და დაუტევეს მშვიდობით მყოფნი ადარბადაგა
ნისანი და გამოვლეს რაჴსი და ამოვლეს პირი ნახჭევნისა და მოვი
დეს ტფილისს მეფისა წინაშე. მხიარულ იქმნა მეფე მმადლო
ბელი ღ~თისა და მხიარულითა პირითა გაეგება ზიემითა და დიდე
ბითა იყო ჴმა ბუკთა და დუმბულთა რომელ არცა ძუელ ოდ
ესმე ქმნილ იყო ესე ვითარი გამარჯვება არცა მეფეთაგან არცა
მთავართაგან: შევიდეს ისანთა და დაჯდა მეფე ტახტსა ზედა სამ
ეუფოსა შეუძღუა ამირ სპასალარი და შევიდეს თავადნი და დასხდ
ეს წესისაებრ და მოიღეს არმაღანი ურიცხუი და დადვეს მეფისა წ~ე:განკუირდა მეფე რომელ არავის ქართველთაგანსა ენახა ეზომ
ნი სიმდიდრენი აურაცხელნი თუალნი და მარგალიტნი. ხ~ მე
ფე თამარ არა უმადლო იპოვა ღ~თისა მიმართ აღასრულებდა
ლიტანიობათა და ღამის თევათა მრავალი განსცა ობოლთა და
ქურივთა ზედა. და ეკლესიანი აღავსო სიმდიდრითა და ლაშქართა
ზედა განყო საჭურჭლე დიდი იყო მადლობაჳ ღ~თისა ესე ვითარისა
1-16 სტრ., 226r
გამარჯუებისათუის ყოველნი ადიდებდეს ღ~თსა:მაშინ მოიწია მწუხარება დიდი რ~ მიიცვალა ზაქარია ამირ
სპასალარი ძე სარგიზ ამირ სპასალარისავე კაცი დიდად გადიდ
ებული და ყოვლითა სათნოებითა აღსავსე რომელიცა იგლ
ოვა მეფემან და ყოველმან კაცმან საქართველოსამან. რ~ არავინ
მჴნედ გამოჩენილ იყო მთავართა შორის ჟამთა ამათ რ~ გუა
რისაგანცა მოვეაქუნდა რომელი იყო ნათესავით არტაქსესი ჴელ
გძელისა და იყო სარწმუნოებით სომეხი ა~დ ყოველნი სათნო
ებანი ღ~თისანი და საკაცობონი აქუნდეს და დაუტევა შვილი ერ
თი: მაშინ მოუწოდა მეფემან ივანეს მსახურთ უხუცესსა ძმასა
ამის ზაქარიასსა და ინება აღყუანება პატივსა ძმისა მისისასა
და უბოძა ამირ სპასალარობაჳ: ხ~ ივანე საქმისა ამისთუის გან
კვირვებული ეტყოდა მეფესა პატივი ესე რომლითა პატივ
გიცემიეს ჩემდა დიდად დიდებულ არს და მე უღირს ვარ.
ა~დ ამას გევედრები რათა ძმისა ჩემისა სახელსა არა აჴსე
ნებდეს ჩემ ზედა რათა არა მრცხუენეს ნაცვლად მისსა დგო
1-16 სტრ., 226v
მად ა~დ ათაბაგობითა პატივ მეც რ~ საქართველოსა შინა არა
არს ესე წესად თქვენ მეფეთა წინაშე ათაბაგობაჳ: ამით განადიდე
წყალობა შენი ჩემ ზედა რათა ახალსა უაღრესსა პატივსა
ღირს მყო და ათაბაგობაჳ მიბოძო ვ~ა წესი არს სულტანთა რო

მელი მეფეთა გამზრდელთა და სულტანთა ათაბაგობით უჴმო
ბენ ამით განადიდე წყალობა შენი ჩემ ზედა:მაშინ მეფემან უსმინა ვედრება მისი და უბოძა ათაბაგობაჳ რომ
ელი არა ყოფილიყო ქართველთა მეფეთა წინაშე და არცა ვის ბო
ძებოდა: მსახურთ უხუცესობა უბოძა ვარამს ზაქარიას გაგელის
ძესა კაცსა საპატიოსა და ლაშქრობათა შინა გამარჯუებულსა
ესრეთ იყუნიან მარადის მეფისა წინაშე: ხ~ მეფე თამარ ზამთრ დუი
ნს იყუის და ზაფხულ კოლას და ცელის ტბას ზოგჯერ გარდვ
იდის აფხაზეთს გეგუთსა და ცხუმს:ხ~ მათ უკუე ჟამთა შინა იწყეს კაცთა მთეულთა განდგომად ფხო
ელთა და დიდოთა რ~ დიდონი მშთვარსა და უხარშავსა ჭამენ და მრა
ვალნი ძმანი ერთსა დედაკაცსა მიიყუანებენ ცოლად და რომელნიმე
1-16 სტრ., 227r
უჩინარსა რასამე ეშმაკსა თაყუანისცემენ და ზოგნი უნიშნოსა შა
ვსა ძაღლსა და ამას ესე ვითარსა ყოფენ: ხ~ ფხოელნი ჯვარის
მსახურნი არიან და ქრისტიანობასა იჩემებენ ამათ იწყეს რბ
ევად ჴოცად და ტყუეობად ცხადად და ღამით:მაშინ მეფემან თამარ მოუწოდა ათაბაგსა ივანეს და ყოველთა
მთიულთა დვალთა ცხრაზმელთა მოჴევეთა ჴადელთა ცხავატ
ელთა ჭართალთა და ერწო თიანელთა მისცა ივანე ათაბაგსა
და წარავლინნა მათ ზედა: ხ~ ივანემ გონიერად ყო აღვიდა მთასა
ჴადისასა და წარვლო წუერი მთისა და წარადგა მთასა ფხოელ
თასა და დიდოთასა რომელი ესე არავის ექმნა არცა პირველ და
არცა შემდგომად. ერთ კერძო დაურჩა დურძუკეთი და ფხოელი
და ერთ კეძო დიდოეთი: ცნეს რაჳ მისვლა ათაბაგისა მოვი
დეს ძღუნითა მეფენი დურძუკთანი მოსცეს ლაშქარი და დაუდ
გეს გუერდსა და იწყეს ზეიდამ ბრძოლა რბევა და კლვა და ტყუე
ობაჳ და დაწუვა და მოსწყუიტეს ურიცხუი კაცი დიდო და ფხოელი
და დაყუეს სამნი თუენი ივნისი ივლისი და აგვისტოსი:1-16 სტრ., 227v
მაშინ შეიწრებულთა ათაბაგისაგან მოსცეს მძევლები და აღუთქუეს მსა
ხურებაჳ და ხარაჯა და მოსცეს პირი სიმტკიცისა ქმნეს ზავნი
და წარმოასხა მძევლები და ესრეთ გამარჯვებულნი მოვიდეს წინ
აშე მეფისა: რქუა ძლიერო მეფეო იქმნა ბრძანება შენი და მოვა
ოჴრენ ურჩნი მეფობისა შენისანი დიდოეთი და ფხოელი: ხ~ მეფ
ემან დიდად დაუმადლა და უაღრესა პატივსა აღიყუანა და იყო ყოვ
ელგან მშვიდობაჳ და წარმატებაჳ და დღითი დღე შემატებაჳ სამე
ფოსა ღ~თივ დაცულისა მეფისა თამარისათა. ხ~ სპანი მისნი განისუ
ენებდენ ნადირობითა და ბურთობითა და თუით თავადნი და წარ
ჩინებულნი მარადის მეფესა წინაშე იყუნიან იხარებდეს და აღივს
ებოდეს ნიჭითა და საბოძვრითა მეფისა მიერ მათისა:მხიარულად ამბისაგან მეტყუელი პირი აწ მწუხარებისა მიმართ

მიიქცევის რ~ მეგულვების აწ წარმოთქმა ყოვლისა სოფლისა საგ
ლოველისა ამბისა. რ~ ვითარ დიდისა კოსტანტინეს ძმის წულისა
ივბიმიანოსისათუის წერილ არს რომელ რქუა ანგელოზმან მონაზონსა
ვისმე რომელი იგლოვდა სიკუდილისათუის ივბიმიანოსისათუის ვ~დ რასა
1-16 სტრ., 228r
დააკლო ღ~თნ ქრისტიანეთა ესე ვითარი მეფე რომელსა ანგელო
ზმან დაადგა გუირგუინი სახილველად ყოველთა: და ეტყოდა ანგელოზი
რაჳ არს ბერო რასა გამოეძიებ შენი მსჯავრთა ღ~თისათა
აწ გიბრძანებს დასცხერ გამოძიებისაგან მაგის ბოროტისა
არა უწყი რომელ აღმოსავლეთით ვიდრე დასავლეთამდე უკეთუ
მართლმადიდებელი იყოს არცა იგი ღირს იყო მეფობასა ივბი
მიანოსისა არა თუმცა საბერძნეთი ოდენ: ეგრეთვე აწცა იქმ
ნა ამის დიდისა მეფისა საქმე არა თუ ოდენ საქართველო ა~დ არ
ცა თუ ოდენ ყოველი ქუეყანა ღირს იყო მეფობასა თამარისასა:ნაჭარმაგევს გარდმოდგა მეფე თამარ და მის წინაშე იყუნეს
ყოველნი დიდებულნი და წარჩინებულნი დაიურვნა და განა
გნა საქმენი სამეფოსა თუისისანი და უფროსღა ეკლესიათა და მონ
ასტერთანი: და მუნ დგომასა შინა გამოაჩნდა სენი რამე
მომაოჴრებელი ჩუენი რომელი დღითი დღე დამძიმდებოდა
მის ზედა და დიდხან ფარვიდა რათა არავინ შეაწუხოს გარნა
ურგებელ იქმნა რაჳ ჭირი არა მიმთუალველი კურნებისა
1-16 სტრ., 228v
მაშინღა განაცხადა. რ~ დედობრივმან უძლურებამან განგრძნო
ბილთა შინ მჴედრობათა არა თავს იდვა შეუმთხუეველად მი
შუება აგებულებისა და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდად ერთგუ
ლნი იგი კაცნი თუ ვითარ უგულებელს ყუეს ეგოდენი ტკივნე
ულობაჳ მისი. რ~ წარმოიყუანეს კუბოთა ტფილის და შემდგომად მც
ირედთა დღეთა ენებათ ისწრაფდეს ჩუეულებისაებრ რათა დასოს განვიდენ
ისწ[.]რაფდეს და მუნ წარიყუანეს კუბოთავე და დიდად განძნელდა
სენი იგი უწყალო: და კ~დ წარმოიყუანეს აგარათა ციხესა და უქმ
იქმნა მის ზედა ყოველივე ბუნებათა გამომეძიებლობა მკურნალთა
ჴელოვნებისა. ამისთუისცა იყუნეს თუით მუნ და ყოველსა ადგილსა
ლიტანიობანი და ღამის თევანი მიმდემნი და ცრემლთა დინე
ბანი იხილვებოდეს მდიდართა და გლახაკთანი სწორებით გარ
ნა განჩინება წინა აღუდგომელ იყო: და დღემან იწყო მიდ
რეკად და მზემან დასვლად და ჰაერმან სხვად ფერად უფერუ
ლობა და ცისკარსა დღისასა ზედა იწყეს შემოსად ბნელთა ღრ
უბელთა. ღაწუთა მათ ვარდოვანთა იწყეს დაჭნობად და თუ
1-16 სტრ., 229r
ალთა მათ ტბაებრ მზისა შემცხრომელთა სიმრუმედ მიმართ
ეს ჴელთა მათ მსახურებისაგან გლახაკთასა არაოდეს დაცხრომი
ლთა იწყეს მოუძლურებად. და ფერჴთა მათ მარადის ღ~თისა

თუის მაშურალთა იწყეს შედრეკად და ყოველნი ნიშნი ცხოვრების
ანი სხვად და სხვად ფერად იხილვებოდეს:ზოგადმან უღონოებამან მოიცვნა ყოველნი და არა უწყოდეს
რამცა ყუეს მთავარნი იცემდეს პირთა გლახაკნი იტყებდეს
თავთა: და ყოველნი ნაცვლად მიუპყრობდეს თავთა თუისთა
და შვილთა თუისთა ღ~თსა და ითხოვდეს მის ზედა მომავალსა სი
კუდილსა რათა მარტო ესე დარჩეს და ჩუენ ყოველნი მოგვ
სრენ. ამას ჴმობდეს და მოეცვათ სასუენებელი პალატისა რომ
ელსა აქუნდა ცხედარი უბადრუკებისა ჩუენისა და ღონე თუმცა
იყო ეცდებოდეს რათა არა აუფლონ სიკუდილსა შემოსვლად.
რა იყო რომელი არა იხილვებოდა მუნ ანუ სავედრებელთაგანი
გინა მწუხარებათა გარნა მწოდებელი კართა ზედა დგა და მბრ
ძანებელისა წინა აღდგომა შეუძლებელ იყო:1-16 სტრ., 229v
ბრძენმან ბრძნისა ნეტარება აქაცა მოიღო თამარ რ~ შემოუწ
ოდა ყოველთა სამეფოსა თუისისათა წინაშე მისსა განიმტკიცა
თავი თუისი და მჴნედ მჯდომარე ესრეთ ეტყოდა. ძმანო ჩემნო და
შვილნო მე ესერა მივიწოდები მსაჯულისაგან საშინელისა უსაშინე
ლესისა უფროს მეფეთა ქუეყანისათა რომელმან მიუხუნის სულნი
მთავართანი: თქუენ ყოველნი თით მოწამე ხართ რ~ თავისა ჩემისა თანა
მაქუნდა სიყუარული თქუენი და სარგებელსა და სათნოსა თქუენსა
არა დავაკლე თუითეულისაებრ არზანგისა ვიდრემდის განგებითა
ღ~თისათა ვიყავ თქუენ ზედა მეფედ. აწ მეცა წარვალ მამათა
ჩუენთა თანა გზასა ჩემგან უცხოსა ბრძანებითა საშინელითა
და განყოფითა საკუირველითა გევედრები ყოველთა რათა მარადის
კეთილსა შინა იყუნეთ მაჴსენებელ ჩემდა: აჰა ესერა მკუიდრად
სახლისა ჩემისა დაგიტევებ რომელნი მომცნა ღ~თნ შვილნი ჩემ
ნი გიორგი და რუსუდან ეგენი მიიხუენით ჩემ წილ და მაგათ
აღმოგივსონ დაკლებული ჩემი. შევედრნა ყოველთა და მიუ
თუალნა წინაშე ხატსა ქრისტესსა და ჯვარსა ცხოველს მყოფ
1-16 სტრ., 230r
ელსა და მერმე უკანასკნელ ჴმა აღმოუტევა და ყოველთა მშვიდობა
მისცა ესრეთ მეტყუელმან: ქრისტე ღ~თო ჩემო მხოლო დაუსრ
ულებელო მეუფეო ცათა და ქუეყანისაო შენ შეგვედრებ სამეფოსა
ამას რომელი შენ მიერ მერწმუნა და ერსა ამას პატიოსნითა
სისხლითა შენითა მოსყიდულსა და შვილთა ამათ ჩემთა რომელნი
შენ მომცენ და მერმე სულსა ჩემსა:მაშინ განვიდეს ყოველნი მწარედ მტირალნი და თამარ დაიძინა
ძილი იგი მართალთა თუესა იანვარსა ი~ჲ: და აღივსო მზე
ქართლისა და საფლავმან სადიდებელად თვისად დაგვაჭირვა ცხო
ვრება მსოფლიო ყოველთა ქრისტიანეთა: აქა რაღა ჯერარს
თქუმა გარნა ბავთისა ღაღადი ბნელი უნათლო და გლოვა უნუ

გეშინისცემო რ~ ვინ იყოს ნუგეშინის მცემელი ოდეს მწუხარება
ზოგადი იყოს ყოველთათუის. სატუხელ იქმნა პირი ქუეყანისა აღეპ
არსა ყოველთა თავისა თმანი მხოლოდ სახელისა ოდენ მქონებელთა
ჴმასა თანა ვაებისასა ქვესკნელნიცა შეიძრნეს ყოველნი ფლასითა
ესრეთ გვანდა დაღათუ ჩუენ თანა იგლოვს ცა და ყოველი სოფელი:1-16 სტრ., 230v
მაშინ უკუე აღმოიყუანეს და მცირეთა შინა დღეთა მცხეთად დადვ
ეს და მერმე უკანასნელ თუით მუნვე გელათს დაამკუიდრეს თუი
სსა შინა სამარხოსა დიდებად მუნ შინა დამკუიდრებულთა პაპთა
და მამათა მისთა სახელოვანთა დიდთა მეფეთა თანაჱ იცვალა
ფერი ქართველთა მხიარულებისა რ~ განბიცნეს ბაგენი მათ
ნი რომელთა პირსა შინა პირველ სხვა არა რა მოაქუნდა
ვითარ თამარ რ~ სახლთა ზედა აკროსტიხორად თამარის [..]
[...] შესხმათა დასწერდეს. ბეჭედთა ზედა და დანათა და არგან
თა შეამკობდეს და ზედა თამარის ქებასა დასწერდეს და ყოველთა
პირნი ერთბამად მზა იყუნეს რათა ღირსი რამე თამარის საქე
ბლობისა სიტყუა აღმოთქუან: ყრმანი მემროწლენი განპებასა ში
ნა ორნატთასა თამარის ქებათა მელექსეობდიან ერაყს მყოფ
ნი მეებნენი გინა მეჩანგენი. თამარის შესხმათა მუსიკელობდიან
ფრანგნი და ბერძენნი ზღუასა შინა მენავენი ნიავ კეთილობათა
შინ თამარის ქებათა იტყოდიან. ესრეთ ყოველნი სოფელი სავ
სე იყო მის მიერითა ქებითა და ყოველი ენა ადიდებდა რომე
1-16 სტრ., 231r
ლსაცა ოდენ სახელი მისი ასმიოდეს:ხ~ საქმეთა მისთა თუის რადღა საჴმარ არს თქმად რ~ კიდით
კიდედმდე განისმნეს ვ~ა თუით მოწამე არს ყოველი ჩუენ
მიერ ხილული სიტყუსაებრ ბრძნისა არა უცთომელობა
მგონიეს ძალისა უზეშთაესსა მეცადინობა. რ~ დაწყება და
აღსასრული ამის ჴელ ყოფისა სრულებით ჩანს ვ~ა სიმძიმესა
და პატიოსნებასა თანა ოქროსასა ქარქვეტისა ნამუსრევი რ~
ვინ რა წარმოთქუას ღირსი ამისთუის გინა რა ვინ პირველ აქ
ოს ანუ რომელი უკანასკნელ: სიმდაბლე უზომო სიმაღლე
შეუსწორებელი სიმშუიდე საქებელი სიმქისე ჯეროვანი ლმო
ბიერება მოწლე მოწყალება თანა ლმობილი უმანკოება
უზაკველი სიწრფოება უსიცრუო სახიერება ზოგადი სიუხ
უე აღუზუავებელი და თავი ყოვლისა კეთილისა. შიში ღ~თისა
და მსახურება მისი შეუორგულებელი რომელი ესე ყოველი
ამან ესრეთ მოიგო ვითარ ვერცა ერთი სხვამან ვერვინ და
წამებს ამას ყოველი მახლობელი სამეფო გარეშემო ქართლისა.
1-16 სტრ., 231v
თუ რაოდენნი დაგლახაკებულნი მეფენი განამდიდრნა რაოდ
ენთა მიმძლავრებულთა უკუნსცა სამეფო თუისი რაოდენნი

განდევნილნი სამეფოდ თუისად კუალად აგნა და რაოდენნი სიკუდი
ლად დასჯილნი განათავისუფლნა: და ამისი მოწამე არს სახლი
შარვანშეთი და დარუბანდელთა ღუნძთა ოვსთა ქაშაგთა კარ
ნუ ქალაქელთა და ტრაპიზონელთა რომელნი თავის უფლები
თსა ცხოვრებასა ამის მიერ იყუნეს და მტერთაგან უზრუნველობასა:ხ~ სჯულთა მიმართ საღ~თოთა ვინ იყო ესრეთ მოშურნე გინა
სიმდაბლით თავისა მომდრეკელ რ~ თევდოსი დიდისაცა აღემატ
ებოდა ლოცვანი და ღამის თევანი რომელნი პალატსა შინა ამისსა აღე
სრულებოდეს საეჭუელ მიჩნს მეუდაბნოეთაგანცა: ხ~ მარხვისათუის რაღა
ვთქუა რ~ წესი იყო მონაზონთა და მამხილებელ უდებთა ერი
პალატისა. ეგრეთვე სიყუარულისათუის ხუცესთა და მონაზონთასა
ნამეტნავ არს თქუმად რ~ წესიერად ცხორებულნი კაცნი მარად
ღე იყუნიან წინაშე მისსა და მახლობელად სასუენებელისა მისცის
მათ საყოფელი და თუით ზრდიდის საზრდელითა და ყოვლითა საჴმრითა
1-16 სტრ., 232r
რაცა უნებნ: და უკეთუ მათგანი ვინმე იყუის უძლურ თუით მივალნ მოხ
ილვად და ნუგეშინის ცემად და თუით განუმზადებნ ცხედარსა და სარე
ცელსა. ხ~ გლახაკთათუის განეჩინნეს სარწმუნონი ზედამდგომელნი და
ყოვლისა სამეფოსა მისისა შემოსავალნი რაცა იყო შინათ და გარეთ
ყოვლისა ნაათალი გლახაკთა მიეცემოდა დაუკლებლად ერთისა
ქრთილისა მარცვლამდეცა: და ამას ყოვლადვე არაჳ გონებდა ქვ
ელის საქმედ მითუალულად წინაშე ღ~თისა რ~ რაჟამს მოიცალის
მარტოებით ყოფად მყის აღიღის სასთუელი გინა საკერავი და ნაშრ
ომსა მას თუისთა ჴელთასა ხუცესთა და გლახაკთა განუყოფენ თუისითა ჴელითა:ესრეთ წესითა განმტკიცებულითა ღ~თისა სახიერისა სათნოებისათა
არა დაწყებისასა მიხედვიდა ა~დ აღსასრულისათა და ვ~ა მზე სწორ
პატიობით ყოველთა ზედა განუტეობდა ნათელსა თუისთა შარავანდედ
თასა ესრეთ წყალობითა ყოველთათა მოიზიდვიდა წყალობად ღ~თსა. ესრ
ეთ გამოიფრდიდა ჟამთაგან ესრეთ განაძლიერებდა მეგობართა დაღ
ათუ არა რათ სიცრუით მოგებულითა და უსამართლოთა: არაოდეს
მომედგრდა ჟამისაგან არცა უდებ იქმნა ოდესცა განგებისათუის არაო
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დეს აუქმა გონება მისდა რწმუნებულთა საქმეთათუის არა დაუმძი
მა კრთომასა გონებისასა დამზიდველი რამე ჩუკენებრივი. არცა სი
მდაბლესა მირიდა არცა სიმაღლესა განეყენა არცა სიტკბოება
ჟამიერი უმოთნო ყო არცა საშინელება შეურაცხყო ყოველი გან
ზავა ყოვლითა რათა სრულებით სრულისაგან წარმოაჩინოს
თავსა შორის თვისსა:უღაფრობა მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა რათა მოქცევსა შინა
სიმრგულისასა არა რად ელმად და უცხოდ მიდრკეს არცა გარ
დაყუეს სავსებელისა დუღილსა შინა. არცა მოაკლდა შთაზიდ
ვასა შინა საბლისასა ა~დ მეტად დამდაბლებულმან გონიერისა

გონებისაგან იყოვლის ფერა გარემოდ რათა მოქცევი თუისი მარ
ტიობით იხილვოს გუარსა შინა ანაგისასა შეუყოფელად ვნებათა:
ისურვებდა და სასურველ იყო იწადებდა და საწადელ იყო იქებ
ოდა და საქებელ იყო ნატრიდეს და სანატრელ იყო და არა რაჳ
იყო სხვა კეთილი რაცა იგი არა იყო მის შორის. ურჩნი თუისნი
დაამდაბლნა და მოყუარენი აღამაღლნა არა იღუწიდა უმეზობლ
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ობასა არცა შერთვიდა სახლსა სახლსა ზედა არცა აგარაკსა
აგარაკსა ზედა უცხოსა. ა~დ თუისი მამული ძუელი კმა იყო რათა
არა უსამართლოდ ჰგონონ და მიმხუეჭელად ვინადგან სამართალ მან
ცა ზენამან უბჭო მართალსა არა შინებით უთქმიდა მეზობელთა
ა~დ უფროსღა სცვიდა მაშინებელთაგან და მათ საშინელ ყოფდა მტ
ერთა ზედა შორს განიოტა წურბლის მსგავსი ვერ მაძღრისობა:
ვინ არა გესლოვან ნაყოფი და არცა ბუგრიან ნაშრომი ბჭედ ჯდა
შორის თავისა თუისისა და მეზობელთა მეფეთა არა მიშუებად ბრძოლ
ისა არცა გარდადებად უღელსა მძლავრობისასა ურთიერთას. და
სახედ თავსა თუისსა მისცემდა და ამისთუის მათ ზედა მეორედ სო
ლომონ იქმნა მეფეთა შორის:და არა ერთი საბელი აღძრა სურვილად ა~დ ყოველნი რომელთა
ესმა სახელი მისი ვინა დიდთა მეფეთა ცუდად შერაცხეს თუისი
ბედ კეთილობა ვერ ხილვისათუის მისისა კნინღა და ყოველსა ზღვასა
აღმოიწრედდა თუისად ვ~ა ღრუბელი ყოველთა ზედა მსახურებელი
ტკბილთა წუიმათა: განიგემნე ყოველნი მატიანენი ძუელთა გინა
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ახალთა მეფეთა მაქებელნი რ~ გარდაემატა სამარის საქმეთა
ჭეშმარიტებით საქებელობა სიტყუისაებრ პირველთასა სახარულ
იყო თხრობათა შინა და კდემულ განმსწავლელობათა: შემხებელ
ლბილობით და განმწურთელ სიტკბოებით მგუემელ მოწყალ
ებით და შემრისხუელ თანა ლმობით რათა ყოვლად ყოვლით
ურთ განუგმობელ აჩუენოს თუისება ღ~თისა: სანთელი იყო გონ
იერთა და უგუნურთა პირველ განმანათლებელ და მეორეთა დამ
წუველ: აღვირი იყო უწესოდ მკრთომელთა და დეზ უდებთათუის
კანონი სირცხვილისა მოხუცებულთა და კუერთხი რკინისა ჭაბ
უკთათუის კეთილ მავალთა სიბრძნით მცველ ხ~ მბორგალეთა
თუალ უხუად მგუემელ:მღრდელთ მოძღვართა შეიმოსეს შიში მღრდელთა დაიცვეს წე
სი თუისი მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქალაქობა მთავარ
ნი განისწავლნეს სიწმიდით ცხოვრებად და სიმართლით სლვად:
ერნი განემტკიცნეს შიშით მონებად ღ~თისა და ერთგულებით
უფალთა თუისთა ყრმანი განიწუართნეს მოძაგებად უჯეროსა
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უსჯულოებისა რ~ ბილწებამან უწესომან და ყრმებრივმან მბორ

გალებითმან ბორგნეულობამ ვერცა თუ კუალი პოვა დღეთა თამ
არისთა. ვინა და თუით გინებადცა შორს იყუნეს რომელნიცა პალ
ატსა შინა ღირს იყუნეს გინა კარსა ზედა მსახურებად:ესრეთ ყოველსა შინა დაცვითა ღ~თისა მცნებათათა მოიგო წყალობა
ღ~თისა და აკურთხა ღ~თნ ცხოვრება მისი და განამრავლა ნაყოფი
მისი. და თავ წარსხმულ ყო მსგავსად წერილისა ნათელი აღმოუბრ
წყინდა მართალსა განთიადისა თანა და მეუღლე მისი სიხარული შუა
დღე და მწუხრი მშვიდობით დაიძინა სარეცელსა ზედა თუისსა: შეამ
კუნა ღ~თნ დღენი მისნი პატიოსნებით და ჟამნი მისნი მშვიდობით
და მეფობასა შინა მისსა არა შეიჭუა პირი მისი ამისთუის რ~ არაო
დეს გარე მიაქცია ჴელი სათხოველისაგან ქურივთა ობოლთა და
მიმძლავრებულთასა. წარვლნა დღენი მისნი სიხარულსა შინა
ამისთუის რ~ მარადღე ახარებდა ყოველთა გლახაკთა და დავრდომილთა:და უკანასკნელ წარვიდა მამათა თუისთა თანა და შეეძინა და დაუტევნა
ორნი შვილნი გიორგი და რუსუდან შუენიერნი საწადელნი სასუ
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რველნი და საქებელნი შექმნით სეფის პირნი გონიერებით აღსავს
ენი სიბრძნით შემკობილნი და ყოვლითა სიკეთითა სრულნიჱ
თამარ ოც და სამთა შინა წელიწადთა შეაწყუდია ყოველი გვა
რი კეთილ მეფობისა:აქა დავჴში სიტყუისა წყობა მომავალთათუის ყოველთაგან აწინდელთა სხვა
თა ძლევისა მიცემითა ყოველთა. და უმჯობესად შესატყუის შესაძლ
ებელად სახის მეტყუელებასა უაღრესისა სიტყუისასა პოვნით: და ამ
ისთუის ჩუენ მიერ დუმილით პატივცემით დავიდუმოთ:მესამეოცე მეფე ლაშა გიორგი რომელი ითარგმანების აფ
სართა ენითა ქუეყანის მანათობელად. ძე თამარ მეფეთ მე
ფისა ბაგრატოანი:ამას სანატრელსა სიცოცხლესა შინა თუისსა დაედგა გუირგუინი
ძისა მისისა გიორგისდა რომელსა ლაშობითცა უწოდა იყო
წლისა ათცამეტისა რაჟამს დაიდგა გუირგუინი მეფობისა ხ~ რა
ჟამს მიიცვალა თამარ იყო ლაშა ათრვამეტისა წლისა: დაუტ
ევა მეფობა ძესა თუისსა ხ~ ქართველთა ნათესავსა თავცემა მწუ
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ხარება ვაება და გლოვა რ~ ცოცხლივ ჯოჯოხეთს შთასრულ
იყუნეს მკუიდრნი სამეფოსა მისისანი და ეგრეთცა ჯერ იყო:შემდგომად მისსა დაიპყრა მეფობაჳ ძემან თამარისმან ლა
შა გიორგი რ~ იყო ტანითა ძლიერი მჴნედ მოისარი ნად
ირობათა შინა მოსწრაფე: ლაღი და თუით ბუნება და უმეტ
ეს ამისთუის განლაღებულ იქმნა რ~ დაემორჩილნეს ყოველნი
წინა აღმდგომნი მისნი კეთილად მოჴსენებულსა და ღ~თის
მოყუარესა დედასა მისსა და უშფოთველად დაწყნარებით დაე
ტევა სამეფო თუისი: და ყოველნი მახლობელნი მათნი მოხარ

აჯე შეექმნნეს ვითარ განძელნი და მიმდგომნი ნახჭევნელნი
და კარნუ ქალაქელნი და სხვანი მრავალნი ძღუნითა და ხარაჯ
ითა მოვიდოდიან მისსა: მას ჟამსა იშუებდა იხარებდა და ყოვ
ელგნით იყო შუება და მხიარულებაჳ:მაშინ იწყეს განძით განდგომა და არღარა მოსცეს მეფესა ხა
რკი. ხ~ ამისმან მცნობელმან მეფემან ლაშა მოუწოდა ყოვე
ლთა სპათა საქართველოსათა იმერთა და ამერთა მჴარგძელსა
1-16 სტრ., 235v
ივნეს რომელსა მაშინ პატივი ათაბაგობისა მინიჭებოდა დედისა
მათისა თამარისაგან რ~ იყო ათაბაგობა უმეტეს სხვათა ერის
თავთასა განდიდებული ესე იყო ვაზირი კარსა მეფისასა: მაშინ
თქუა მეფემან ვ~დ ვინათგან მეფეთა შორის ბრწყინვალემან
და სანატრელმან დედამან ჩემმან დამიტევა მეფობა ყოველნი
წინა აღმდგომნი პაპთა და მამათა ჩემთანი მოხარაკედ შექმნნა
დღესამომდე და მორჩილნი ბრძანებისა ჩემისანი არიან. აწ
განძისა ათაბაგსა საწუნელ უქმნიე და ხარკისა არღარაჳ ჰნებავს
მოცემა მე ესრეთ განმიზრახავს რათა შური ვიგო განძასა
ზედა და თქუენ შრომასა შეგამთხუიო რ~ ძალითა და თანა დგო
მითა თქუენითა დაუცემია სანატრელთა პაპათა და მამათა ჩუ
ენთა დიდთა სულტანთა ძლიერებანი:და აწ მიიღეთ ჩემგან პატივი და ნიჭი და აღვიმჴედროთ განძას ზედა
რათა სხვათა მტერთაგან არღარა საწუნელ ვიქმნნეთ შეწევნ
ითა ღ~თისათა და წარძღუანებითა ჯვარისა პატიოსნისათა და სი
ქველითა თქუენითა ვსძლოთ მტერთა და წინა აღმდგომთა ჩუენთა:1-16 სტრ., 236r
ვ~ა ესმა ყოველთა წარჩინებულთა სამეფოსა მისისათა განიხარ
ეს და დაუმტკიცეს და ჰრქუეს ვ~დ დიდი ნუგეშინისცემა მოგუ
ემატა ღ~თისა მიერ რ~ გპოვეთ ახოვანი და გოლიათი გორგ
ასლიანი და დავითიანი მსგავსი მათი. მინდობითა ღ~თისათა და
ძალითა თქუენითა დავიმორჩილნეთ ურჩნი მეფობისა თქუენ
ისანი და შევანანოთ ყოველთა ურჩება თქუენი:მაშინ დაამტკიცეს ლაშქრობაჳ და განძის დარბევასა წარემარ
თნეს თუით მეფე სპითა თუისითა ხ~ ვერ წინა აღუდგეს განძ
ელნი და მოაოჴრეს ქუეყანა განძისა აღიღეს ტყუე და ნატ
ყუენავი ურიცხუი: და მოადგეს ქალაქსა განძისასა მოადგეს
გარე და მრავალ დღე ებრძოდეს და ყოველთა დღეთა გამო
ვიდიან ქალაქისა კარსა ბრძოლად აქათცა და მუნითცა ურჩ
ეულესნი ებრძოდიან: მაშინ ინება მეფემან გარე შემოვლად
ქალაქისა მცირედითა ლაშქრითა და ვითარ მოვლიდა მტკურ
ისაკენ ქუემოთ ცნეს ესე განძის მყოფთა ყოველნივე აღიჭურ
ნეს კაცი ჭურვილი ვითარ ათი ათასიჱ ხ~ მეფესა ჰყუა ოთხი ათა
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სი კაცი ოდენ ამათ შინა უმეტეს მესხნი იყუნეს რ~ ერთ კერძო მჴარ
გძელნი დგეს და ერთ კერძო ჲრ კახნი და სომხითარნი ქართველნი
და თორელნი ერთ კერძო აფხაზნი დადიან ბედიანნი და ლიხთ იქით
ზედ მოკიდებით ურთიერთას:ხ~ მაშინ ვითარ მივლიდა მეფე იცნეს იგი და მსწრაფლ განახვნეს
კარნი ქალაქისანი და ვითარ მჴეცნი ზედა მიეტევნეს. და იხილა მე
ფემან ლაშა სიმრავლე მათი უშიშითა გულითა განმჴნობითა [..]
[.....] სპათა მათთათა ეგრეთვე სპანი მეფისათუის სიკუდილად
განმწირველნი თავთა მათთანი ეტყოდეს სიკუდილამდის ვიღუაწოთ
და დავდვათ თავი სასიკუდილოდ და არა ვარცხუინოთ პირველსა ომ
სა მეფობისა შენისასა: და მყის მიეტევნეს ურთიერთას და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი და ფრიად სასტიკი და მიეცნეს პირსა მახვილისასა
უმრავლესნი რჩეულნი განძისანი. თუით მეფე ლაშა წინა მიეტევა
მჴნედ და ძლიერად რომლისა თანა წინა მბრძოლობდეს ყუარყუარა
ჯაყელისა შვილი პირმშო ბიბლა გურკელი ბოცო ბოცოს ძე
მემნის რ~ ესენი წინა განეწესნეს: ხ~ ვითარ იხილნეს სიმჴნე მათი
1-16 სტრ., 237r
განძელთა მსწრაფლ ივლტოდეს პირისაგან მათისა და სდე
ვნეს ვიდრე კართამდე ქალაქისა და მცირედნიღა შეესწრნეს ქალ
აქად და უმრავლესნი ტყუე ყუეს და ზოგნი მოსრნესჱ ხ~ ამისნი
მხილველნი დედანი ძლიერად იცემდეს მკერდსა მათსა და საყელ
ოსა თმითურთ იფხურიდეს და განაძლიერეს ყივილი და ზრიალი
ყოვლგნით. ესმა რაჳ ესე ყოვლგნით გარე მოდგომილთა ლა
შქართა მეფესა მომართეს მსწრაფლ:ხ~ მეფე ღ~თისა უვნებელად დაცული იგი და მისნი წინა მბ
რძოლნი თავადნი სახელოვანნი მოეგებნეს რომლისა თუის დიდებულ
ნი მებრძოლნი და ლაშქარნი დაამტკიცებდეს არღარა ყოფად
მოლაშქრედ და არცა ყოფად კარსა მეფისასა: ხ~ მეფე ჰუნისაგან
ჩამოჴდა და ევედრა უმეცრებით ქმნულისათუის შენდობა ითხოვა
და ესრეთღა მივიდეს კარვად მეფისა სიხარულითა და მგზეფსამ
დი მხიარულება და გაცემა იყო ლაშქართა ზედა. ესრეთ შესჭ
ირდა ათაბაგი განძისა და ევედრა რათა განუჩინონ ხარკი პირ
ველივე: ხ~ ესე ისმინა მეფემა და უკუნსცა ტყუენი ფასითა და მრა
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ვლითა ძღუენითა თუალითა და მარგალიტითა ოქროთა და ვეც
ხლითა. და მიერ წარმოემართნეს და მივიდეს ტფილის და აღავსო
საქართველო საბოძვრითა რ~ იყო ყოველთა მეფეთა უმეტეს უხუი და
არა ვისთუის მოშურნე მლოცველ მმარხველ დგან მკითხველ და მოწ
ყალე: ა~დ უკანასკნელ მიდრკა სიბოროტედ თანა მიყოლითა უწესოთა
კაცთათა ვ~ა სოლომონისთუის წერილ არს რომელი შეაცთუნეს დედ
ათა ეგრეთვე [.....] ესე უწესოთა კაცთა ვ~ა ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:ხ~ ვითარ განისუენებდა ნადირობითა და სიხარულითა მოსმურთა თანა

მიდრკა სიბოროტედმი ვ~ა წერილ არს ისრაილთათუის დასხდა
ერი იგი ჭამად და სმად და აღდგეს სიმღერად: ხ~ სმამან მღერ
ასა და სიღოდასა და ნაყროვანებამან სიბილწესა უმეტეს გარდარია
განიშორნა ვაზირნი სანატრელისა დედოფლისა და დედისა წესთა მას
წავლელნი. შეიყუარნა თანა მოასაკენი მოსუმურობათა და დედათა
უწესოთა თანა აღრევითა რომელ ესე ოდენ უსახურებად მიიწია
ოდესმე მსმელი ფრიადისა ღვინისა ტფილის მყოფი წარიყუანეს რაი
ნდთა თანა რათა მუნ განიძღონ სიბილწე თუისი: ხ~ რაინდნი მეფისა
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მისვლასა არ მგონებელნი და ღვინით უცნობო ქმნილნი ზედა მოე
ტევნეს და ძლიერად გუემეს ვიდრემდი ერთი თუალი მარჯ
უენე ხედვისაგან დააკლეს: ამისნი მცნობელნი თავადნი საქართველ
ოსანი ფრიად მწუხარენი და უმეტეს ივანე ათაბაგი და ვარამ
გაგელი ზაქარიას ძე განეყენებოდეს დარბაზს ყოფისაგან არა თავს
ვიდებთო ეტყოდეს შენსა მეფედ ყოფასა უკეთუ არა განეყენო ბორო
ტთა კაცთა სიახლესა და უწესოებასა რომელსა ჰყოფ:ხ~ მეფემან შეინანა და აღუთქუა სიმტკიცეთა მიერ არა რასა ქმნა
თუინიერ მათისა განზრახვისა ა~დ ცოლისა სმა ვერ არწმუნეს ვ~ა არს
გულის თქუმისა მიერ შემწველობა დედათა მიმართ: მისრულმან
კახეთსა სოფელსა ერთსა ველის ციხეს იხილა ქალი ფრიად ქმ
ნულ კეთილი და მყის აღტაცებულ იქმნა გულის თქუმათა მი
ერ და დამვიწყებელმან დავითის და ურიის ცოლისა მიმართისა საქმი
სამან მსწრაფლ თუისად მიიყუანა და შეიყუარა ფრიად:და მუცლად იღო დედაკაცმან მან და შვა ყრმა რომელსა უწოდეს სახ
ელად დავით ესე დავით იგი არს რომელი შემდგომად დიდთა
1-16 სტრ., 238v
განსაცდელთა მეფე იქმნა რომელი ქუემორე სიტყუამან საცნა
ურ ყოს: ხ~ ესე ყრმა აღსაზრდელად მისცა დასა თუისსა რუს
უდანს რომელთა და ძმებრივსა სიყუარული ფრიადი აქუნდათ ურ
თიერთას უმეტესად ყოველთა და ძმათასა:ამათ დაწყნარებულებათა და წარმართებულებათა შინა იყო მეფე
და ყოველგნით ნიჭი და ძღუენი მიუვიდოდეს მოხარკეთა მიერ კარ
ვად მეფისა მხიარულითა პირითა მოვლიდის სამეფოსა თუისსა
განსაგებელთა საქმეთა თუის: გარდავიდის აჯამეთს ნადირობდის
ცხუმს და აფხაზეთს და განაგნის საქმენი მანდაურნი და სთუელთა
შთავიდის ტფილისს: ხ~ საზამთროდ დადგის დუინს სომხითისასა და
მუნით ბრძოდის განძელთა ზაფხულით აღვიდის თავად მტკურისა
და დადგის კოლას და მოვიდოდიან წინაშე მისა მოხარკენი ძღუნითა
ხლათით და საბერძნეთით:- ამათ განსუენებასა შინა მყოფმან არაჳ
ინება ქორწინება სჯულიერსა მეუღლესა თანა: ამისთუის შეკრბ
ეს კ~ოზნი ებისკოპოზნი და ვაზირნი და მოახსენებდეს არა ჯერ
არს რათამცა მჴევალი გესვას და არა ცოლი ვ~ა დასწერს მოც
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იქული პავლე პირი ქრისტესი ქორწილი წმიდა არს და საწოლი
შეუგინებელ ხ~ მეძავნი და მემრუშენი საჯნეს ღ~თნ: ხ~ მეფესა არაჳ
ენება არცა უსმინა ამისთუის წარგვარეს ქალი იგი დედა დავითისი
და ქმარსავე მისსა მისცეს იგი ხ~ არცა მაშინ ექორწინა მეუღლესა
ა~დ ეგო უქორწინებელად. რ~ იყო ესე ლაშა გიორგი მჴნე ახოვანი
ძლიერი ლაღი ამპარტავანი თავჴედი თუით ბუნება ვ~ა გვითქუამს.
უხუი სახიობის მოყუარე ღვინის მოყუარე და გემოთ მოყუარე:მას ჟამსა იყო მშვიდობა სამეფოსა შინა მისსა და შექცეულ იყუნ
ეს სმასა და ჭამასა რომლისათუის დასწერენ მამანი ვ~დ სამნი არიან
მიზეზნი ვნებათანი რომელთაგან იშუებიან ყოველნი ბოროტნი გემ
ოთ მოყუარებანი ვეცხლის მოყუარება და დიდების მოყუარება: ამათნი
პირმშონი ნაშობნი არიან სიძვანი მრუშებანი რისხვა მწუხარება
ამპარტავანება ამათ ბოროტთაგან გამოვლენ ჴორცთ [მო]ყუარე
ბანი უწესოდ ნებისა მიდევნებანი რომლისა თუითეულად არა არს
ჟამი აღწერად. ვ~ა წწ~ყელიცა იტყუის ჭამა იაკობ განძღა განსხვა
განსუქნა და დაუტევა ღ~თი შემოქმედი თუისი და განუდგა ღ~თსა მაც
1-16 სტრ., 239v
ხოვარსა თუისსა ეგრეთვე იქმნა ნათესავსაცა ამას შორის
ქართველთასა რ~ განძღეს და იშუებდეს და მიდრკეს უწეს
ოებად სიძვათა შინა და მთვრალობათა: და უგუნურნი და
უწესონი კაცნი მეფისა კარსა ზედა არა ყოფისა ღირსნი
და აწ კარსა ზედა მყოფნი. დაღაცა თუ კ~ოზთა ორთავე და
თავადთა ამის სამეფოსათა და უმეტეს ივანე ათაბაგსა უმ
ძიმდათ საქმე ესე არღარა ინებეს მას თანა სამარადის
ყოფნა ა~დ განეშორნეს და თუის თუისად იყოფოდეს: ამისთუის აღ
მოსცენდეს ცოდვათა სიმრავლენი მიზეზნი საქართველოსა მოო
ჴრებისანი რომელი ქუემორე სიტყუამან ცხად ყოს:ამბავი ჩინგიზ ყეენისანი თუ ვითარ გამოჩნდეს ქუეყანასა
აღმოსავლეთისასა ქუეყანასა მზისა აღმოსავლეთისა კერძოსა
რომელსა ეწოდების ჩინ მაჩინი. გამოჩნდეს კაცნი ვინმე საკუი
რველნი ადგილსა ყარ ყურუმად წოდებულსა უცხო სახითა
წესითა და შესახედავითა:რ~ არცა ძუელთა წიგნთა შინა სადამე იპოების ამბავი მათი
1-16 სტრ., 240r
რ~ არიან უცხო ენა უცხო სახე უცხო ცხორება პურისა გემო
არაჳ იცოდიან ჴორცითა და პირუტყუთა სძითა იზრდებოდეს:
ხ~ იყუნენ ტანითა სრულ გვამითა ახოვან და ძლიერ ფერჴ
ითა შუენიერ და სპეტაკ ჴორცითა თუალითა მცირე ჭურ
იტ და გრემან განზიდულ და საჩინო. თავითა დიდ თმითა
შავ და ჴშირ შუბლ ბრტყელ ცხვირითა მდაბალ ესოდენ
რომელ ღაწუნი უმაღლეს იყუნიან ცხვირთა და მცირედნი

ოდენ ნესტუნი ჩნდიან ცხვირთა: ესე ვითარი აქუნდა უმსგ
ავსო სახე და ნუ ვის გიკუირს რ~ აღმატებული რამე შუენიერ
ებაჳ აქუნდათ ამათ მამათა და დედათა:ხ~ ამას თანა მოეგოთ სიმჴნე და მოისარნი იყუნეს რჩეულნი
მაგრითა მშუილდითა უცდომრად მსროლელნი რომელთა
ნაკრავსა ვერა რამან საჭურველმან დაუდგნის: უფროს ცხ
ენსა ზედა იყუნეს მჴნე რ~ აღზრდაჳ მათი ცხენსა ზედა იყუის
საჭურველისა არა რასა მქონებელნი მშუილდისა და ისრისა კიდე.
ესე იყუნეს კაცნი განსაკუირვებელნი რ~ იხილნი რაჳ სულელ
1-16 სტრ., 240v
საგონებელ იყუნიან ხ~ ყოველი სიბრძნე იპოებოდა მათ შორ
ის და ყოველი გონიერებაჳ: მოეგოთ მცირე მეტყუელებაჳ და
ტყუილი სიტყუა ყოვლადვე არაჳ იყო მათ შორის არა თუ
ალ ახვნიან პირსა კაცისასა არცა დიდსა და არცა მცირესა
უმეტეს საბჭოთა შინა. რ~ კეთილნი წესნი ეპყრნეს ჩინგ
იზ ყეენისაგან გაჩენილნი რომელთა თითოეულად წარმოთქმაჳ
გრძელ არს: ამათ აქუნდა სჯულად ერთისა ღ~თისა უკუდავისა
თაყუანის ცემაჳ პირი მზის აღმოსავლეთით ქნიან და სამისა
ჩოქისა და სამჯერ თაყუანის ცემაჳ და შუა თითის წუერისა
ნებსა ზედა დადება და დატკაცუნება და მეტი არა რაჳ:ხ~ მოიპოეს წერილიცა ამა მცირედითა ასოთა რ~ ათექუსმეტითა
ასოთა დასწერენ წიგნსა რომელ ადვილ სასწავლოცა არს და
ადვილ გულის ჴმის საყოფელ: ამათვე შექმნეს ქორონიკონის
სახე ათორმეტი წელიწადი ათორმეტთა პირუტყუთა ცხოველთა
სახელსა ზედა. და თითოსა პირუტყუსა და ცხოველსა თითოსა წლისა
მთავრობაჳ განუჩინეს ვითარ ძუელ ოდესმე ელინთა ბრძე
1-16 სტრ., 241r
ნთა ათორმეტთა ზომთა რომელ არიან ეტლნი მზისა და მთო
ვარისანი. ამათ ეტლთა თითოეულთა მისცეს მზისა საჯდომად
ოცდათ ოცდათი დღე არა თუ ცხოველნი არიან ა~დ ზო[დ]მნი:
ეგრეთვე ამათ თითოსა წელიწადსა მთავრობა განუჩინეს თით
ოსა პირუტყუისა რომელითა თორმეტივე გათავდების და თავსა
ვე დაიწყებს. ვითარ ათცხრამეტეული ათცამეტეული ზედ ნად
ები და ზედ ექუსეული:რ~ ცხრამეტ წლად გააწევს და მერმე თავსავე დაიწყებს და ეგრ
ეთვე ესე თორმეტ წლად გააწევს და მერმე თავადვე დაიწყებს
რომელსა უწოდენ სახელად ესრეთ: ყალღუნჯილ. უქურჯილ.
ფარსინჯილ. თავლაინჯილ. ლუილჯილ. მოღილჯილ. მორი
ლჯილ. ყონიჯილ. მეჩინჯილ. თაღანჯილ. ნოხინჯილ. ყაყაი
ნჯილ: ესე არს სახელი ათორმეტთა ცხოველთა რომელთა მის
ცეს მთავრობაჳ თითოსა წლისა თითოსა პირუტყუსა რომელისა
პირველად თავყუეს ყალღუნ რომელ არს თაგუი. მერმე ზროხა ავა

ზა ყურდგელი ვეშაპი გუელი ცხენი ცხოვარი ყაპუზუნა ქათამი
1-16 სტრ., 241v
ძაღლი და ღორი ესენი აქუნდეს წელიწდის სათვალავად ვი
თარ ჩუენ ქართველთა ქორონიკონი:აქუნდათ წესად ერთისა ღ~თისა თაყუანისცემა რომელსა თენგრი
უწოდდეს ენითა მათითა. და წიგნისა თავსა ესრეთ დასწერ
დეს მანგუთენგრი ქუჩუნდურ ესე არს უკუდავისა ღ~თისა ძალითა:
ხ~ ესენი მცირედთა საზრდელთა განეშორებოდეს რ~ ყოველსა სუ
ლიერსა ჭამდეს ჴორცსა კატისა ძაღლისა და ყოველსავე: ამათ
ნი ნათესავნი მრავალ გუარად განყოფილ იყუნეს და არია
ნცა ჯერეთ: ხ~ ათორმეტთა ოდენ მოვიჴსენოთ სახელი რ~
პირველი გუარი არს საყირთა ჰინდნი ყათნი ჯალირი
ოირდი სულდუსი ნიჰმნი ყონღარდი მანღუთი თანღუ
თი ყიათი და უღურნი. ხ~ უღურნი კერპის მსახურნი არ
იან რომელსა უწოდენ ქუნჯითად: ესენი ენითა მათითა
უწოდენ თავთა მათთა მანღულ ხ~ ქართველნი თათრად:ამათთა ნათესავთა ყიათთა გუარისათა გამოჩნდა კაცი ერთი
სახელით თემურჩი რომელ არს ჩინგიზ ყაენი ესე იყო ჰაე
1-16 სტრ., 242r
როვანი და შუენიერი ტანითა ახოვანი თმითა მომწითურო
ძლიერი მჴნე შემმართებელი მოისარი ჴელოვანი ღრმად
გამგონე განმზრახი კეთილი: ესე წარვიდა ნიჭისა და პატ
ივის მოღებად უმთავრესისა მათისა რომელსა ხანობით
უჴმობდეს ჴელმწიფესა მათსა რომელსა ერქუა ონხანდ:ხ~ ვითარ იხილა შეიყუარა სიკეთისა მისისათუის და დიდსა პატი
ვსა აღიყუანა უწარჩინებულეს ყოველთა სწორთა მისთა
და მჴედართ მთავრობა ჴელთ უდვა ლაშქართა მისთა: და
ყოვლგნით მოსწყუედდიან ურჩთა და განდგომილთა მისთა
ვინაცა ყოვლგნით გამარჯვებული მივიდის პატრონსა
მისსა ონხანს ჴელმწიფეს წინაშე ხ~ მან უაღრესსა პატი
ვსა აღიყუანის: ესე შეიშურვა ძმამან ონხანისმან სახე
ლით უთქინ და ძემანვე მისმან ქოლაქ და შეასმინეს ონხ
ანს ვ~დ ნებავს დაპყრობად მეფობისა შენისა რომელსა
ხანობით გინა ყაენობით უჴმობენ. ხ~ მან განიზრახა მოკ
ლვა მისი გარნა აგრძნა თემურჩი განზრახვა ესე რ~ უთ
1-16 სტრ., 242v
ხრეს ორთა ვიეთმე კაცთა ვ~დ ნებავს სიკუდილი შენი ონხანსო:ხ~ იგი ივლტოდა და ორნიცა იგი კაცნი მისთანა და მივიდა
სახლსა შინა თუისსა აიყარა დედაწულითურთ და იარა
ერთ დღე და ერთ ღამე. და მერმე დაჰყარა დედა წული
და ბარგი და ხვასტაგი და მივიდა წყლისა მის პირსა რომელსა
ჰქუიან ბლაჯუნი და განაშორა ლაშქარი მცირედ და უკუდგა

ჴევსა რასმე: და ცნა ონხან სივლტოლა თემურჩისა მსწრაფლ
დევნა უყო და მოეწია დედა წულსა და ბარგსა მისსა აღიღეს
ტყუე ურიცხუი და დამძიმდეს ალაფითა ლაშქარი მისი: მა
შინ ზედა მოუჴდა თემურჩი ყოველთა ლაშქართა ონხ
ანისთა იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხუი და იძლია ონხან. ხ~ მათ დევნა
უყუეს მოეწივნეს და შეიპყრეს და მოკლეს ონხან და მე
რმე მსწრაფლ დაესხა დედაწულსა ონხანისასა და ჴელთ
იგდო ცოლი და შვილნი და ყოველი სიმდიდრე მისი თუი
ნიერ ქულაქ უხუცესისა შვილისა მისისა. და დაჯდა ტახ
1-16 სტრ., 243r
ტსა ზედა ონხანისასა და უწოდეს თემურჩის სახელად ჩინგიზ ყაენი:და შემდგომად მისსა ბრძოლა უყო ყონღარდთ ჴელმწიფესა
ალთუხანს სძლო და მოაკუდინა იგიცა და დაიპყრა მეფო
ბაჳ მისი: და მერმე ქულაქ შვილი ონხანისი მივიდა გორ
ხანსა ვისმე თანა რათამცა თანა შემწე ეყო და ბრძოდა ჩინგიზ
ყაენს ხ~ მან ბრძოლა უყო გორხანსცა და სძლო მასცა და
მოკლა გორხან და დაიმორჩილნა ლაშქარნი გორხანისნიჱ
ამისა შემდგომად უიღურთა ზედა წარემართა რ~ უიღუ
რნი ჴელმწიფესა მათსა ედუთობით უჴმობდეს. ხ~ მას ჟამსა
სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი უიღურთა რომელთა გვარ
ისა საქმენი განსაკუირვებელ არიან ვითა ზღაპარნი და არ
იანცა ზღაპარ და ცუდ ამისთუის უჯერო არს აწ თქმაჳ:ხ~ ჩინგიზ ყაენს შეეწყალა და პატივითა დაიჭირა აღიხუნა მრა
ვალ გვარნი თათარნი და დაიმორჩილნა და ყარყითიცა დაიმ
ორჩილა: და ვითარ მოიწყო თათარნი გამოჩნდა კაცი ვინმე
საკუირველი რომელსა თეგთუნ გვარობით უჴმობდეს ესე მივიდა
1-16 სტრ., 243v
ყაენს წინაშე ეტყოდა ვ~დ მე მას მთასა რომელსა უწოდენ ბალ[.]ყ
წარვალ ღ~თისა სიტყუა მესმის. ამას ბძანებს ღ~თი ყოველი ქუე
ყანა თემურჩის და მისთა ლაშქართა თუის მიმიცემია და სახელადცა
ჩინგიზ ყაენ ერქუას:ხ~ ითქუა ესეცა ვ~დ ჩინგიზ ყაენი აღვიდა მთასა მაღალსა და
გამოუჩნდა უფალი იესო ქრისტე ღ~თი ყოველთა და მან
ასწავლა სამართალი სჯული სიწმიდე და სიმართლე
ტყუილისა პარვისა და ყოვლისა ბოროტისაგან განშორება:
და ჰრქუა თუ მცნებანი ესე დაიმარხნე ყოველი ქუეყანა შენ
თუის და ნათესავისა შენისათუის მიმიცემიეს წარვედ და აღიღე
ყოველი ქუეყანა რაოდენი გეძლოს: ხ~ იქმნა რაჳ ყაენად და
მივიდა ხატაეთს და შევიდა ხილვად ქრისტიანეთა ეკლესიასა
იხილა მუნ ხატი მაცხოვრისა იესოს ქრისტესი მეყსეულად
თაყუანისცა და თქუა. აჰა კაცი იგი რომელი მთასა ჩინეთისასა

ვიხილე ამა სახითა იყო ამან მასწავა ყოველი ესე წესი ესე
შეიყუარა ჩინგიზ ყაენმან და მას აკურთხევდის და ამისი მც
1-16 სტრ., 244r
ნება რაოდენიცა ამცნო ყოველივე მტკიცედ დაიცვა:მერმე ებრძოლა ხატაეთის ჴელმწიფესა არსლან ხანსა ზედა
და სძლო ესრეთ ჴელთ იგდო რომელ ორას ათასი კაცი
მოაკუდინა არსლან ხანისა. ამისმან მცნობელმან არსლან ხან
სახლსა შინა შესრულმან ცოლით და შვილითურთ ცეცხლისა მოდება
უბრძანა მსახურთა თუისთა რომელთა ყუეს ეგრეთ და
დაიწვა არსლან ხან დედაწულითურთ ცეცხლსა მას შინა:
და შევიდა ჩინგიზ ყაენი და დაჯდა ტახტსა ზედა და დაიპყ
რა ხატაეთი ესე აქამომდე იყავნ:აწ ვახსენოთ შვილთა თუისცა ჩინგიზ ყაენისათა მცირედ რამე:ხ~ ამა ჩინგიზ ყაენს ცოლნიცა მრავალნი ესხნეს და შვილნი
ცა: უხუცესის ცოლის სევინჯისაგან ესვა შვილი რომელსა ერ
ქუა თუბის რომელსა ქართველნი ჯოჩიდ უწოდდეს მეორე ჩა
ღათა მესამე ოქროფა მეოთხე თული ესე ოთხნი ყაენად
განაჩინა ხატაეთს მყოფმან: უხუცესსა შვილსა თუბის მისცა
ლაშქრისა ნახევარი და წარავლინა დიდსა საყივჩაყეთსა ზედა
1-16 სტრ., 244v
ოსეთს ხაზარეთს და რუსეთს ვიდრე ბნელეთამდე და ესე
ყოველი ამას მისცა: ხ~ ამათ სხვათა უკანასკნელ ვახსენოთ:ხ~ ესე რაჳ ცნა მაღალმან და ყოველთა ჴელმწიფეთა უდიდეს
მან ხუარაზმშა რომელი მაშინ დღეთა სიმრავლითა მიმჴცო
ვნებულ იყო შვილისა თუისისა ჯალალდინისდა ჴელთ ედვა სულტ
ნობა თუისი და ქუეყანანი რომელნი მას ეპყრა ჯიონს აქეთ ხვა
რასანისა და ერანისა: ცნა რაჳ მოახლება თათართა მოუწოდა
სპათა მისთა ვითარ ექუსასი ათასთა კაცთა და წარემართა ჩინ
გიზ ყაენსა ზედა: ხ~ იგი ხუარაზმშას წინა დაემთხუია იქმნა ძლ
იერი და ფიცხელი ომი რომელ ორგნითვე მოსწყდა სიმრავ
ლე ურიცხუი და იძლივნეს ხორაზმელნი ხ~ ბერი ხუარაზმშა
დაშთა რაზმთა შინა მცირედითა ლაშქრითა და თათარნი გარე
მოადგეს მას: ცნა ესე შვილმან მისმან სულტანმან ჯალალდინ
რომელი იყო კაცი მჴნე და ქუელი შემმართებელი უშიში ვითარ
უჴორცო მივიდა მცირედითა კაცითა შველად მამისა და მყის
განარინა მამა თუისი წარმოიყუანა და ივლტოდეს ხვარასნად:1-16 სტრ., 245r
ამ[.]სა შემდგომად ებრძოლა კუალადცა სულტანი ჯალალდინ მრა
ვალჯერ რ~ სამჯერ ჯიონს იქით შეება და ოთხჯერ ხვარასანს
ჯიონს აქეთ: ხ~ ვინათგან ღ~თსა ცოდვათა ჩუენთათუის მიეცა ყოვ
ელი ქუეყანა სრულიად იძლია და ივლტოდა ცნა რაჳ სივლ
ტოლა ამისი და სიმაგრეთა შინა შევლტოლაჳ ჩინგიზ ყაენ

მან წარავლინნა ორნი თავადნი ზემო ჴსენებულნი. იამა და
სალპიანი რომელთა ქართველნი სებაჯებობით უწოდდეს რა
თა მოვლონ ქუეყანაჳ ხვარასნისა და ერაყისა სადამდის ეძლ
ოსთ სლვად და განიხილონ: ხ~ ესენი წარმოვიდეს ათორმეტითა
ათასითა მჴედრითა თვინიერ საჭურველისა და საზრდელისა ქონე
ბითა ა~დ მშვილდი ოდენ უჴრმლოდ:განვლეს თურანი ჯიონი ხორასანი ერაყი ადარბადაგანი და მოიწივ
ნეს განძას და ვერვინ წინა აღუდგა და თუ ვინ სადა გამოჩნდის
ყოველთა სძლიან: და მოიწივნეს საზღვართა საქართველოსათა
იწყეს დარბევად ქუეყანა გაგისა ცნა ესე ვარამ გაგელმან
და ივანე ათაბაგმან და აცნობეს მეფესა ლაშას უცხოსა ნათესავისა
1-16 სტრ., 245v
მოსვლაჳ უცხოთა ენითა ოხრებად სომხითისა. ხ~ მეფემან მოუწოდა
სპათა თუისთა იმერთა და ამერთა და შეკრიბა ოთხმოც და ათი ათასი
მჴედარი და წარემართნეს თათართა კერძ გაგისა ბოლოს მდგო
მთა. იქით ივანე ათაბაგი და ძმის წული მისი ზაქარიას ძე ამირ
სპასალარისა შანშე და ვარამ გაგელი მსახურთ უხუცესი მოერთ
ნეს დიდითა ლაშქრითა და წარემართნეს:ხ~ იგინი დაბანაკებულნი წყალსა ზედა ბერდუჯსა და აწ სგიმად
წოდებულსა მყის ამჴედრდეს და ეწყუნეს ურთიერთას და იქმნა
ძლიერი ბრძოლა ნახევარნი ივლტოდეს თათარნი და ნახე
ვართა მზირი ეყო და უკანით მოუჴდეს: მაშინ მოიწია რისხვა
ზეგარდამო უშჯულოებათა და ცოდვათა ჩუენთათუის და ივლტოდეს
ქართველნი და თუით მეფე ლაშა და ურიცხუი სული ქრისტიანე
მოკუდა. სადა იგი დიდიცა ივანე ათაბაგი სამცხისა სპასალარი ძლით ცოცხალი
განერა: და
მეჭურჭლეთა უხუცესის ყუარყუარეს შვილი ბექაჳ მოიკლა ძლი
ერად ბრძოლილი: და აქა იქმნა მოწევნა სრულიადისა ღ~თისა
რისხვისა და განწირვა ქართველთა ნათესავისა სიმრავლისათუის
1-16 სტრ., 246r
უსჯულოებათა ჩუენთასა: და იქმნა უკუნ ქცევა სუე სუიანისა სრუ
ლისა და მაღლისა და საჩინოსა დავითიანისა დროშისა გამარჯვებუ
ლისა რ~ ვინათგან მიეცა ღ~თსა დიდისა დავითისდა გამარჯუება
აქა ჟამამდე დროშა იგი სვიანი დავითისა გამარჯვებული არაჳ
სადა ძლეულ იყო:ხ~ აქა ამიერითგან ვითარ იქმნა ცვალებაჳ სვიანობისა ქართველთა
ნათესავისა რ~ არღარა მიეცა ძლევა თათართა ზედა ვიდრე ჟამ
თამდე ჩუენთა: ესრეთ ლტოლვილნი მოიწივნეს ქალაქს ძლიერ
ნი იგი და სახელოვანნი რომელნი სულთქმითა და მწუხარებითა
შეიწვებოდეს რ~ ვინათგან ჩუენ შევაწუხეთ ღ~თი საქმითა ბოროტ
ითა ეგრეთვე ღ~თნ აღავსო გული ჩუენი მწუხარებითა და წინ
აშე მტერთა ჩუენთა სირცხვილეულ გვყო: ხ~ თათარნი მოიწივ

ნეს ვიდრე სამშვილდედმდე და მიერ უკუნ იქცეს რომელთა ქმნ
ნეს საკუირველნი ესე საქმენი წარვიდეს გზასა დარუბანდისასა რ~
ვერცა შარვანშა წინა აღუდგა და ვერცა დარუბანდელნი. გან
ვლეს კარი დარუბანდისა და შევიდეს ყივჩაყეთს რომელთა ბრძ
1-16 სტრ., 246v
ოლა აჰკიდეს და მრავალგან შემოებნეს ყივჩაყნი და ყოველგან თათა
რნი მძლე ექმნნეს და წარვიდეს ესრეთ ომითა :ხ~ ვ~ა მითქუამს უსაჭურველონი და უჭედელითა ცხენითა ესეოდენთა გზ
ათა მავალნი განვლეს ყივჩაყეთი და შემოუარეს ამა დარუბან
დისა ზღვასა გარეშემო და მიიწივნეს ჴელმწიფესა მათსა ჩინგიზ
ყაენს წინაშე ყარაყურუმს. და ქმნეს საკუირველი ესე საქმე მოუ
სვენებელად სლვაჳ ამა ყოველთა გზათა უჭედელითა ცხენითა
ყარაყურუმით წარმოსრულნი მუნვე მიიწივნეს: ხ~ ესე რაჳ
ცნა ჩინგიზ ყაენმა რომელ ყოველგან სძლიეს თათართა წარმოავ
ლინნა შვილნი მისნი ხორასანის სულტანსა ჯალალდინის ძიებად
ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ შეიყარა ლაშქირითა და მრა
ვალჯერ ბრძოლა ქნა ვ~ა ვთქუთ. და იგრძნა რაჳ სრულიადი ძლე
ულება თუისი აიყარა დედაწულითურთ თუისით და ლაშქარი თა
ნა ჰყუა დედაწულით კაცი ას ორმეოცი ათასი და ივლტოდეს
პირისაგან თათართასა და წარმოემართნეს ჩუენ კერძ ვ~ა ქუემორე სიტყუამან
ცხადყოს:ხ~ მეფე გიორგი იყო რაჳ ტფილის იშუებდა და განსცხრებოდა დაჳ
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მათი რუსუდან ითხოეს ხლათის დასასმელად დიდმან სულტან
მან მელიქმან რომელსა ეგვიპტით ვიდრე ხლათამდე სპარსეთი
ჰქონდა და დააყენა მოწყალებამან ღ~თისამა და არაჳ ყო ესე: შემ
დგომად ამისა დიდითა შემოხვეწითა სთხოვა შარვაშე უქადეს
და უბრძანეს მიცემისა პირი გაგზავნეს შარვანს ქართლისა ერის
თავი და თუით გიორგი მეფე ბაგავანს მივიდა გაკაზმად და მიცემ
ად დისა მისისა და ათ დღე დრო იყო წარსვლისა მისისა: ხ~ ღ~თნ
აქაცა დააყენა რ~ არაჳ დასცხრა გულის წყრომა უფლისა რომ
ლითა განვარისხეთ მრავალ მოწყალე იგი და სახიერი რ~ აღ
ესრულა გიორგი მეფე მუნ ყოფასა შინა:მაშინ ვ~ა ცნა აღსასრული თუისი მეფემან ლაშა ბაგავანს მყოფ
მან მოუწოდა წარჩინებულთა სამეფოსა თუისისათა შევედრა
დაჳ თუისი რუსუდან ცრემლთა მომდინარემან და თქუა უწყი
უმანკოებაჳ და ერთგულობა მეფეთა ნათესავისაგან თქუენ მკუიდრ
თა საქართველოსათა. შეხედვებითა ღ~თისათა მიგათუალავ
დასა ჩემსა რუსუდანს რათა შემდგომად ჩემსა მეფე ჰყოთ ვითარ
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არს ჩუეულებაჳ ნათესავისა თქუენისა ერთგულობით მონებდით და
სიმჴნითა თქუენითა დაიცევით ტახტი მეფობისა მტერთაგან უვ

ნებელად: დაღათუ არა მამაკაცი არს ა~დ დედაკაცი არა აკლია სი
ბრძნესა და სამეფოთა საქმისა ცნობასა თქუენ წარჩინებულთა ამის
სამეფოსათა იცით და გახსოვსთ წყალობა და ნიჭი და პატივი სან
ატრელისა და კეთილად მოჴსენებულისა მეფეთა შორის ბრწყინ
ვალისა დედისა ჩემისა: ეგრეთვე თუ ღ~თსა უნდეს დამანცა
ჩემმან იცის პატივი თქუენი და აწ შეგვედრებ წინაშე ღ~თისა
რათა მეფე ჰყოთ იგი შემდგომად ჩემსა:ხ~ დასა ჩემსა რუსუდანს ვამცნებ წინაშე ღ~თისა სასმენელად თქუენ
ყოველთა რათა აღზარდოს შვილი ჩემი დავით ხ~ რაჟამს ეძ
ლოს მეფობა და მჴედრობა შვილი ჩემი დავით მეფე ყოს და
იგი დაადგინეთ მეფედ მემკუიდრედ მეფობისა ჩემისა: ხ~ დაღა თუ ყრ
მაჳ არს აწ ა~დ ინებოს თუ ღ~თნ აღზრდაჳ მისი ვჰგონებ რომე
შემძლებელ იყოს პყრობად მეფობისა ჩემისა რ~ კეთილითა ჰასა
კითა არს და ჰაეროვან:- ვითარ დაასრულა ბრძანებაჳ ესე შეი
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მოიწია ჩემ ზედა და თქუენ ზედა უცხოთა ნათესავთა თათა
რთაგან: მრავალ გზის ბრძოლა ვყავთ და მრავალი ღუ
აწლი დავითმინეთ ა~დ განგებითა ზეგარდამოთა ყოველგან ვიძლი
ენით აწცა მოახლებულ არიან მდინარესა ჯეონსა და წინა მბ
რძოლად წარმოუვლენია ძე მისი უხუცესი: და აწ ესე არს გა
ნზრახვაჳ ჩემი ვინათგან მისცა ღ~თნ ძლევა უკეთუ გთნავსთ
დაუტეოთ ქუეყანაჳ ესე აღვიღოთ დედაწული სიმდიდრე და ჯო
გი და წარვიდეთ საბერძნეთს და მუნ დავემკუიდრნეთ: დაღა თუ
ჩუენ თათარნი გუძლევენ გარნა ყოველთა ნათესავთა ჩუენ ვს
ძლოთ უკუეთუ ვის ენებოს წარმოვიდეს ჩუენ თანა და თუ სთნავს
ვისმე იყავნ შინა რ~ ნება იყავნ ყოველთა სათნოდ:მაშინ თქმული ესე ყოველთა ეკეთა და აღიღეს დედაწული და
ყოველი სიმდიდრე მათი და წარმოვიდეს და მოიწივნეს ადარ
ბადაგანს კაცი ვითარ ას ორმეოცი ათასი. და მოიწივნეს ქუე
ყანად მჴარგძელთა რ~ ივანე ათაბაგსა ეპყრა დვინი და ანისი
მიეცა ძმისწულისა მისისა შანშესდა მანდატურთა უხუცესისათუის:1-16 სტრ., 248v
ესე ხვარაზმელნი მოვიდეს წელსა მესამესა ლაშა გიორგის მიცვალები
თგან ტყუენვად და მოოჴრებად ქუეყანათა დვინისა და მიმდგომთა მი[ს]
თათა: ცნეს რაჳ ივანე ათაბაგმან და ვარამ გაგელმან მივიდეს რუ
სუდან მეფეს წინაშე მოახსენეს მოსვლა ხუარაზმელთა და თვით
დიდისა სულტნისა ჯალალდინისი ჴოცად და მოსრვად ქრისტ
იანეთა. ესრეთ უწყალოდ მოსრვიდეს რომელ არცა თუ დედათა
და ჩჩვილთა ყრმათა რიდებდეს: ხ~ ვითარ ცნა რუსუდან შემოს
ვლა ხვარაზმელთა სამეფოსა შინა მისსა მოუწოდა ყრმათა იმ
ერთა და ამერთა და მოიღო დროშა სეფე და მოუწოდა ივანე
ათაბაგსა რომელი მას ჟამსა მიმჴცოვნებულ იყო არა განცხადებ

ულად ა~დ ფარულად მონაზონ ქმნილიყო: განაჩინა მეფემან რუ
სუდან სპათა მისთა თავად და უბოძა დროშა ივანე ათაბაგსა და წარავლინნა
ბრძოლად სულტანისა მის ჯალალდინისა:ხ~ მიიწივნეს დვინსა და ამობერდს და დაებანაკა ხუარაზმელთა სოფ
ელსა რომელსა ჰრქუიან გარნისი და მირავიდეს სპანი მეფისანი
წინა განეწყო სულტანი ჯალალდინი: აქათ ივანე ათაბაგმან გან
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აწყო სპანი მეფისანი იმიერნი და ამიერნი და აჩინა წინა მბრძოლად
თორელნი და ძმანიცა იგი ორნი ახალციხელნი შალვა და ივანე
სახელოვანი იგი მბრძოლნი ვითარ წესად არს სახლისა მათისდა
წინა მბრძოლობა: ხ~ ვითარ დაეახლნეს წინა მბრძოლნი და სუ
ლტანიჱ აქა დაიპყრა ფერჴი ივანე ათაბაგმან იტყუიან ვ~დ
შურითა ყო ახალ ციხელთა შალვა და ივანესითა ჵი შური
ყოველთა ბოროტთა დასაბამი და ძუირ მომწყუედელი კაცთა ნათ
ესავისა და ყოველთა ნათესავთა მწყლველი ვითარ ურიათა ღ~თ
ის მკულელობა არწმუნა. და კ~დ აქაცა უგბილი და ულმობელი
და საქართველოსი სრულიადი მოსპოლვა ვითარ ქუემორესიტყუა
მან ცხად ყოს რომელი ათაბაგსა ივანეს არწმუნა რომელ ჟამსა
წყობისა და ჟამსა ომისასა უკუნდგა და არღარა ვიდოდა მბრძო
ლთა კერძ: ხ~ წინა მბრძოლთა ყოველთა მოუვლინეს კაცი
და ჰრქუეს დაახლოებულ ვართ სულტანსა და სპათა მისთა და
ჩუენ დიდად უმცირეს ვართ და ჰომი ძლიერი წინა გვიც
წარმოიმალონ მჴნეთა სპათა მეფისათა და სიმჴნემან შენმან ესე
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ორგზის და სამგზის მოუვლინეს ხ~ იგი არას რასა მიუგებდა:ხ~ ვინათგან წინა მბრძოლნი თორელნი და უმეტეს ახალციხელნი
შალვა და ივანე ახოვან იყუნეს და წყობათა შინა სახელოვანნი
არღარა რიდეს სიმრავლესა სულტნისა სპათასა ვითა მჴეცნი
ზედა მიეტევნეს. და იქმნეს ძლიერნი ომნი მოსწყდა ორგნითვე
ურიცხუი რ~ ძლიერად მბრძოლობდეს შალვა და ივანე ახოვა
ნთა და ძლიერთა სრვიდეს და განგრძელდა ომი სასტიკი: ხ~ ივ
ანე ათაბაგი და სპანი ქართველთანი ხედვიდეს ძლიერსა ომსა
და არა შეიწყალებდეს თანა მონათესავეთა და ერთ სჯულთა ქრ
ისტეს აღმსარებელთა თორელთა და მათ თანა მრავალთა სახე
ლოვანთა: ა~დ დგეს შორით და არა ინებეს შველა ივანე ათა
ბაგმან რომელსა შურითა იტყუიან ამას ყოფად და არა თუ შიშითა:და ვითარ განგრძელდა ომი ორთავე ძმათა ახალციხელთა დაუჴ
ოცეს ცხენნი და ქუეითნი მჴნედ იბრძოდეს და მოისრნეს
ორგნითვე ურიცხუნი და უმეტეს თორელნი: და ვითარ შენი
ვთდა ძლიერად ომი ჴრმალნიცა ახალციხელთანი განტყდეს
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ჩაბალახსა ზედა. მაშინ ივლტოდეს ქართველნი ხ~ შალვა მუ

ნვე შეპყრობილ იქმნა სიმრავლისა ფრიადისა მიერ და ივ
ანე გარნისისა კლდეთა შინა შელტოლვილი ზენა კერძო მო
ტევებულითა ქვითა მოიკლა:ხ~ შალვა წარიდგინა სულტან ჯალალდინის წინაშე რომე
ლი იცნეს ნახჭევნელთა და ადარბადაგანელთა და მოახსენეს
სულტანსა ახოვნება და წყობათა შინა სიქუელე მისი. ხ~ მან არა
მოკლა ა~დ თუისთა თანა იპყრა დიდითა პატივითა და მიანიჭ
ნა ქალაქნი ადარბადაგანისანი და თავადთა თუისთა თანა პატი
ვსცა: ხ~ შემდგომად წელიწდისა ერთისა აიძულებდა დატ
ევებასა რჯულისასა და უქადებდა ნიჭთა და პატივთა უმეტე
სთა. ხ~ მან არა უსმინა არცა აღირჩია წუთ ჟამისა ამის პატ
ივი არცა უარ ყო სახელი ქრისტესი. კ~დ სულტანი ლიქნიდა
და ეტყოდა უარყოფასა ქრისტესა ა~დ იგი გარე მიაქცევდა სიტ
ყუათა მისთა კ~დ სულტანი ექადოდა მრავალ ფერითა სატან
ჯველთა და აშინებდა ა~დ იგი მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა ზედა:1-16 სტრ., 250v
ხ~ შემდგომად მრავალთა ტანჯვათა მწარითა სიკუდილითა გან[ი]
ყუანა საწუთოსაგან წმიდა შალვა და მოწამობისა გუირგუინითა შემ
კული აღვიდა წინაშე ქრისტესა ესე აქამომდე სულმცირედ აღი
წერა ჩუენ მიერ: ხ~ ივანე ათაბაგი უკუნ იქცა ბიჯნისად და
სულტანი მიიქცა ადარბადაგანს და ნახჭევანს და მიერ აოჴრე
ბდეს საქართველოსა არბევდეს და ტყუე ჰყოფდეს და სრულ
იად უწყალოდ ჴოცდეს და არავინ იყო ნუგეშინის მცემელი მა
თი: და შემდგომად ორისა წლისა მიიცვალა ივანე ათაბაგი
და მთავარ ყუეს ძე მისი ავაქ და უბოძეს ამირ სპასალარობაჳ:ამისა შემდგომად უდიდესნი ბოროტნი შეიცვიდეს ნათესავ
სა ქართველთასა რ~ მოხლოებულ იყო სრულიადი მოსპოლ
ვაჳ სიმრავლისათუის უსამართლოებათა ჩუენთასა. რ~ აღიმჴედ
რა სულტანმან საქართველოსა შემოსლვად და მეფე ყოფად
თავისა თუისისა მივიდა და მოაოჴრა ყოველი ქუეყანა დვინისა
ანისი და ყოველი ქუეყანა ანისისა სომხითი გაგი და განძადმე.
რ~ უწინარეს ამისა ვარამ გაგელსა კაცსა გონიერსა და ლაშქრო
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ბათა შინა წარჩინებულსა ამას აქუნდა შანქორი და მიმდგომი
მისი ქუეყანა. ესე ვითარნი ესე ჭირნი და ბოროტნი და შფოთნი იძროდეს:ამათ ჟამთა შინა მოეყუანა მეფესა რუსუდანს ორტულის შვ
ილი მძევლად ერთგულობისა მისისათუის რომელი იყო ქმნულ
კეთილ და სრული ჰასაკითა შუენიერი გუამითა მჴნე და ძლ
იერი ძალითა: ხ~ ვითარ განიცადა სთნდა მეფესა რუსუდანს
და ინება ქრმად მიყუანება მისი რომელი აღასრულაცა და
იქორწინა ორტულის შვილი რომელთაგან იშუა 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 ძმის წულსა მისსა ძესა ლაშა
გიორგისასა დავითს: ხ~ ვითარ აღიზარდა ასული მათი თამარ
ესმა საბერძნეთისა სულტანსა ძესა ნუქარდინისასა ყიასდინს ქმნ
ულ კეთილობა მეფის ასულისა ევედრა მრავალთა ნიჭთა და
ძღუენთა მიერ რათა მისცეს ცოლად ასული მისი თამარ. და
გაუგზავნა ძღუენი დიდფასისა და სთხოვა ცოლად და აღუთქუა ფიცით
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არა დატევება სჯულსა ქრისტიანეთასა რომელი ისმინა მე[ფ]ე
მან რუსუდან და მისცა ასული მისი სულტანს ყიასდინს. რომე
ლი ესე უჯერო იყო ქრისტიანეთა მიერ ხ~ დიდითა დიდებ
ითა და დიდითა საქორწილოთა მისცა იგი და აწყუერი ზითვად მი
სცა: გარნა პირველ ჴსენებულნი იგი სპარსნი ხუარაზმელნი
მცირედ მოახლოებოდეს საქართველოსა და განრყუნიდეს ქუეყანათა:მაშინ ცნა სულტანმან ჯალალდინ ავაქ ათაბაგისა და ამირ სპა
სალარისა ბიჯნის ყოფა ინება ნახვა მისი მიუვლინა მოციქ
ული და ჰრქუა შენ ხარ ვაზირთ უხუცესი მეფისა და საქარ
თველოსა უთავადესი და ითუალავ საქართველოსა თითოთა კაც
ითა შევკრბეთ რ~ მნებავს სიტყუად შენთანა: ხ~ სთნდა ავაქსცა
და ნება სცა ხილვად და წარვიდა ჭურვილი და იქით ერთითა
კაცითა სულტანი ხრამსა ზედა ბიჯინისისასა ჭურვილი იგიცა
და შეკრბეს მახლობელად ერთი ერთისა: მაშინ იწყო სულტანმ
ან სიტყუისა თქმად არა მოვედ მე რბევად საქართველოსა ა~დ ზა
ვისა და მშვიდობისათუის გარნა თქუენ მსწრაფლ საომრად აღიჭურ
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ენით და ფიცხლა შემებენით და არა იქმნა მშვიდობა: აწ ვინათგან
წარჩინებულ ხარ ქართველთა შორის და ვაზირი კარსა მეფისასა
ისმინე ჩემი გასმია გუარი და ნათესავი ჩემი სიდიდე სამეფოსა ჩემ
ისა და სიმრავლე რომელ არავის ჴელმწიფესა ძალ ედვა სწორ
ება ჩემი. მე ვარ მაღლისა და დიდისა ჴელმწიფისა ხვარაზმშას ძე
და ფარმანსა ჩემსა ქუეშე იყო ყოველი სპარსეთი ადარბადაგანით
ვიდრე ჯიონამდე და ჯიონით ვიდრე ინდოეთადმდე თურანი ხატაე
თი ჩინმაჩინი და ყოველი აღმოსავლეთი:ხ~ განგებითა ზენითა გამოჩნდეს ქუეყანასა ჩინეთისასა ადგილსა შეუ
რაცხსა ყარყურუმად წოდებულსა კაცნი ვინმე საკუირველნი უც
ხონი უცხოთა ენითა და უცხოთა ცხორებითა მყოფნი რომელთა
ყოველი აღმოსავლეთი დაიმორჩილნეს და მრავალნი ჴელმწიფე
ნი მოსრნეს: ხ~ ჴელმწიფედ ჰყავსთ კაცი ვინმე საკუირველი ღრ
მად გამგონე საქმისა მჴნე და მეცნიერი ბრძოლასა შინა და ჰრ
ქუიან სახელად ჩინგიზ ყაენი. ამან რა ჴელთ იგდო ხატაეთი წარ
ვემართე ლაშქრითა ერანითა თურანითა სპარსითა თურქმან
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ითა და მრავალჯერ შევებენით და ბრძოლა ვყავთ ჯიონს იქით
და უკანასკნელ ჯიონს აქათცა გარნა იქმნა ცვალება სიმჴნე ქუელ
ობისა ხვარაზმშას სახლისა და ყოველგან ვიძლიენით. და ვითარ უმე
ტესად განძლიერდეს და ვცან არღარა იყო ღონე დაუტევე
ქუეყანა და სამეფო ჩემი და სიმდიდრე და წარმო
ვედ საქართველოსა მშვიდობისა და ზავისა ყოფად მესმა სიმაგრე
საქართველოსა და ქართველთა ნათესავისა სიმჴნე წყობათა შინა:
აწ მნებავს რათა შევიერთნეთ და შევითქუნეთ მტკიცითა ფიც
ითა და ვებრძოლნეთ მტერთა მათ ჩუენთა:მასმიეს რომელ მეფე თქუენი დედაკაცი არს და მყოთ ქმარ მი
სა და იგი ცოლად ჩემდა და მე მეფედ თქუენ ზედა და თუ ესე
იქმნების ვსძლოთ ყოველთა მტერთა ჩუენთა და უკეთუ ესე
არა ჰყოთ მოოჴრდეს სამეფო თქუენი. და თუ მეცა წარვიდე
თათარნი ეგრეთცა მოსრულ არიან თქუენ ვერ წინა აღუდ
გებით და ვერცა შემძლებელ ხართ ბრძოლად მათდა: აწ ფიც
ხლად გაგზავნე კაცი მეფესა თქუენსა წინაშე და აუწყე თქმული
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ესე ჩემი რ~ არა მნებავს ოჴრება საქართველოსა ა~დ დაცვა
მტერთაგან და თქუენ მიერ მე განვძლიერდე და ვიყუნეთ მშვიდ
ობით: ხ~ ესე რაჳ ესმა სულტნისაგან ავაქს არაჳ პასუხ უგო
ა~დ ჰრქუა ვაუწყებ საქმესა მაგას მეფესა და ვაზირთა მისთა მყის
დაწერა წიგნი და წარმოავლინა და წარმოგზავნა წინაშე მეფისა და
აუწყა ყოველი თქმული ესე რომელი აუწყა სულტანმან მან:და ვითარ მოიწია ამბავი ესე და წიგნი იხილეს განჰკუირდა მეფე
რუსუდან და უცხო უჩნდა საქმე ესე და მიუმცნეს ავაქს არცა
თუ სმენად საქმისა მაგის ა~დ სრულიად განყენებად და ავაქ ფი
ცხლა სულტანსა აცნობა: ხ~ მან რა მოისმინა აიყარა სრულითა
ლაშქრითა და წარმოემართა ტფილის ქალაქსა რათა ბრძოდეს:
მაშინ ვითარ ცნა მეფემან მოსლვა სულტნისა აიყარა და წარვ
იდა ქუთათის ხ~ ტფილისის მცუელად დაუტევა ლაშქარი და თავ
ადნი ორნი ბოცოს ძენი მემნა და ბოცო. მოიწია სულტანი
სომხითად და მოაოჴრა ყოველი სომხითი და დასცნა მკუიდრ
ნი მისნი პირითა მახვილისათა ესრეთ რომელ არღარაჳ დარჩა მამაკაცი:1-16 სტრ., 253v
მაშინ მოიწივნეს ტფილისად და მცველნი ქალაქისანი აღიჭურნეს
და იქმნა ძლიერი ბრძოლა და ბრწყინვალე ბრძოლა აჩუენეს ქარ
თველთა. მერმე მას ღამესა მიუვლინეს კაცი სულტანსა ჯალა
ლდინს შიგნიდაღმა მიცემა ქალაქისა სპარსნი რომე კარსა სც
ვიდეს იქიდაღმა შემოშვება: რა გათენდა დაეკაზმნეს და მოვიდა სუ
ლტანიცა მონდობილი სპარსთა იმედითა შიგნით მცველნი ქალ
აქისანი ამისნი უმეცარნი იყუნეს და მიმართნეს სულტნისა სპ
ათა და გაუჴდეს განძის კართაკე. მემნა ბოცოს ძე და მისი ძმა

ბოცო მუზარადები არა დაეხურა და ლამოდეს კართა გასვლასა
ანასდათ სპარსმან ვინმე უმუზარადოს თავსა შიგნიდაღმან აფთი
დაჰკრა და ძლიერად გაუხეთქა დაეცა და მოკუდა მემნა: და შეიქმნა
შიგნით ომი და ღალატი ტფილელთა სპათაგან განახვნეს კარნი
სპათა ტფილელთა ესრეთ რა შინა განცემა იყო ქალაქისა ივლ
ტოდეს მცუელნი ქალაქისანი და შედგეს ისანთა ბოცოს ძემან ბო
ცო გაამაგრა ისანი და ქმნა ძლიერი ომი:ხ~ არაჳ შემინდობს ტკივილი გულისა მოჴსენებად თუ ვითარ იქმ
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ნნეს ხვარაზმელნი შინაგან ქალაქისა ვინმე უძლოს მაშინდელთა მოსა
წევართა და განსაცდელთა რომელი მოიწია ქრისტიანეთა ზედა:
აქა მეგულებოდა დადუმებად რომელ სალმობიერსა მიუთხრობ
ტკივილითა გულისათა და ცრემლთა მიერ აღვივსები რ~ ვინ შე
მძლებელ არს მითხრობად რავდენი მოსაწევარნი იქმნეს. რ~ ესე
ოდენ მძუინვარედ ჴოცდეს რომელ ჩჩვილნიცა ძუძუთაგან დედისათა
აღიტაცნიან და წინაშე დედისა ქვაზედა დაანარცხიან და რომელს
ამე თუალნი წარსცუივდიან და რომლისამე ტუინი დაითხიის და
მერმე დედანი მოიკლოდიან: ბერ ბერნი უწყალოდ ფოლორცთა
შინა ცხენთა მიერ დაითრგუნოდეს და ჭაბუკნი დაეკუეთებოდ
ეს სისხლისა მდინარენი დიოდეს თავი ტანისაგან განშორებული
და თმა ნაწევართა შიგან აღრეული. და დედაკაცი და მამაკაცი
ურთიერთას აღრეული მტუერსა შიგან ცხენისა ტერფითა
იზილებოდის არა ჰყოფდეს წყალობასა რ~ რომელიმე დანითა
ღლიასა დასობილი სხვანი მკერდსა დაცემითა და სხვანი მუც
ელსა და ზურგსა ზედან განიპებოდეს:1-16 სტრ., 254v
ჵი ჵი სალმობიერი იგი ღაღადი რომელი მუნ მოიწია ტირილი კი
ვილი და ზახილი და უზენარო ვაება და საზარელთა ჴმათაგან იძ
როდა ქალაქი ყოველი რ~ უმრავლესი ერი ვითა ცხოვარნი შე
კრიბიან და ჴოცდიან. და ხედვიდეს ზოგნი საყუარელთა შვილთა
და ზოგნი ძმათა და მამათა ქმარნი ცოლთა უპატიოდ მკუდრად
მდებარეთა ცხენთა მიერ დათრგუნვილთა და ფოლორცთა შინა
ძაღლთა მიერ ზიდულთა და არცა თუ დაფლვასა მიწასა ში
ნა ღირს ჰყოფდეს: ეკლესიანი და ყოველნი პატიოსანნი სამსხუ
ერპლონი შეურაცხ იქმნებოდეს და პატიოსანნი მღრდელნი და დია
კონნი და მონაზონნი ეკლესიათა შინა თუით ხატთა და ჯვართა
თანა შეიმუსრვოდეს და დაიკლვოდეს:და ესე ვითარნი ჭირნი მოიწივნეს რომელ არაოდეს ძუელთა სად
ამე წიგნთა მიერ სმენილ არს უკუნისამდე რომელნი თანა შე
ესწორებიან ქრისტეს ჯვარის მცმელთა იუდიანთა ზედა ქმ
ნულთა მიერ. უსალიმისა სრულიადსა მოსპოლვასა ტიტეს
და უესპასიანეს მიერ ვ~ა ჟამთა აღმწერელი და მრავალ მომთხრ

1-16 სტრ., 255r-256r
ობელი იოსიპოს წარმოიტყუის ესეოდენსა ძნელ ბედობასა იუდ
იანთასა ვიდრეღა სამასისა ბევრისა აღრიცხვასა მამაკაცისასა ოდ
ენ სიყმილისა და მახვილისა მიერ აღსრულებულსა. რომლისა მსგა
ვს იქმნა ჟამსაცა ამას სარკინოზთა მიერ ქალაქსა ამას ტფილ
ისისა ხ~ არღარა იყო ღონე და ლხინება ქალაქისა:მაშინ წარმოუვლინა კაცი მეფემან რუსუდან ბოცოს და სხვათა
მცველთა ქალაქისათა რათა დაუტეონ ისანი და წარვიდენ და
ვითარ მრავალ გზის მიუვლინა დასტური მეფემან დატევებ
ად ქალაქისა ძლით დაარწმუნა ბოცოს დაგდება და წასლვა ვ~ა
დასწერს ბერი ვინმე მღუიმელიჱ და ესრეთ რაჳ ძლიერად ჴელთ
იგდო ქალაქი სულტანმან კ~დ იწყო უბოროტესთა საქმეთა
ქმნად ქრისტიანეთა ზედა ესოდენ მძუინვარედ მოსრვიდა რო
მელ სავსე იყუნეს ფოლორცნი ხრამნი და ჴნარცვნი მოკლუ
ლთა მიერ და უმრავლესთა მკუდართა მტკუარსა შთაუტეო
ბდეს: ამას თანა არავე დამშვიდნა ცუდ რჯული იგი და ბილ
წი მოიგონა სხვაცა სიბოროტე რომლისა ჴსენება სირცხუილ
1-16 სტრ., 255v-256v
მიჩნს რ~ გლოვათა და ცრემლთა მიერ შევიცვები თუ ვი
თარ განვარისხეთ მოწყალე და შემწყნარებელი ღ~თი არა შეწყ
ალებად ჩუენდა: იწყო რღუევად ეკლესიათა ვიდრე საფუძველ
ადმდე რომლისათუის იკადრა და ჴელ ყო სიონისა გუმბადსა შემუ
სრვად და ზედა ბილწისა საჯდომისა მისისა აღშენებად რომე
ლი იგი ჴიდითა მაღლითა და გრძლითა განჴიდა აღლსვად მა ზედა:და ესეცა შესძინა რ~ ხატი უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესი
და ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა რომელი სიონს მკუიდრ
იყო ბრძანა მოყუანებად და ჴიდისა საშუალსა დადებად პირ
აღმართ. და ბრძანა ყოველთა მათ პყრობილთა ქრისტიანეთა
მამათა და დედათა იძულებით დათრგუნვა პატიოსანთა ხატ
თა და დატევება რჯულისა და უკეთუ ესე არა ჰყონ წარკუ
ეთა თავთა მათთა: და ვითარ აღასრულებდეს ბრძანებულსა
ამას მოჰყუანდეს მამაკაცნი დედათა თანა და აიძულებდეს
ესრეთ ყოფად და მრავალთა უკუე ბრწყინვალე ძლევა აჩუენ
ეს და არაჳ თავს იდვეს შეურაცხებაჳ წმიდათა ხატთა და
1-16 სტრ., 257r
დატევებაჳ ქრისტიანობისა სჯულისა მათისა:მაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა იპოვნეს ახოვ
ნად რომელთა მიიღეს გუირგუინი წამებისა რომლისა აღრიც
ხვა შეუძლებელ არს სიმრავლისათუის რ~ ვჰგონებ ვ~დ ათ ბევ
რად აღიწია რიცხუი მოკლულთა: ესრეთ რაჳ მოაოჴრეს
ტფილისი იწყეს რბევად ტყუენვად ჴოცად და კულად სომხი
თისა და კამბეჩანისა და იორის პირთა ქართლს და თრიალეთს

ჯავახეთს და არტანს ზოგნი სამცხეს და ტაოს და კარნიფორას
და ანისის მიმდგომთა ქუეყანათა. და გაგრძელდა ესე ვითარი
ჭირი და ზეგარდამომავალი რისხვა და მოსაწევარი ხუთისა წლ
ისა ჟამთა რ~ ორწელ პირველ აღაოჴრეს ქუეყანა და ხუ
თი წელი ქალაქსა დაყუეს და აოჴრებდეს ქუეყანათა ამათ
ზემო ჴსენებულთა. და არღარა იყო შენებულება თვინიერ
ციხეთა და სიმაგრეთა რ~ ქუეყანა საქართველოსა მიეცა განსარყუნელად:ამისთუის რ~ დაუტევეს მეფეთა და მთავართა სამართალი მოწყა
ლება სიყუარული სიწრფოება სიმშუიდე და სიმართლე: და ამის
1-16 სტრ., 257v
წილ მოიპოეს ამპარტავანება ზაკუვა შური ჴდომა სიძულილი
ანგარება მიმძლავრება კლვანი პარვანი სიძვანი უწესოებანი
ვ~ა იტყუის წწ~ყლი ვაჳ მათდა რომელნი კუალსა ბალამისასა
შეუდგეს და საქმესა სოდომელთასა იქმან რ~ ყოველმან ჰასაკ
მან ბერთა და ჭაბუკთამან მცირითგან ვიდრე დიდადმდე მია
ქციეს სიბოროტედ. რ~ სენი იგი 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 მოო
ჴრდა ქუეყანა საქართველოსა ლიხთ აქათ: ვ~ა ჴმობს წწ~ყლი
ესაია ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა ერი რომელი სავსე არს უსჯ
ულოებითა ნათესავნი ბოროტნი ძენი უსჯულოებისანი დაუტ
ევეთ უფალი და განარისხეთ წმიდა იგი ისრაელისა რასაღა იწ
ყლვით და შესძინებთ უსჯულოებასა: ყოველი თავი სალმობად და ყო
ველი გული მწუხარებად კუალითგან ფერჴთათ ვიდრე თავადმ
დე არა არს მას შინა სიცოცხლე არა არს წყლული არცა ნაგ
1-16 სტრ., 258r
უემი არცა ბრძუილი განსივებული არა არს სალბუნი დასადებე
ლი არცა ზეთი არცა შესახვეველი: ქუეყანა თქუენი ოჴერ არს
და ქალაქნი თქუენი ცეცხლითა მომწუარ სოფელსა თქუენსა
წინაშე თქუენსა უცხო თესლნი მოსჭამდენ და მოოჴრებულ არს
და დაქცეულ ერისაგან უცხო თესლთასა. და დაშთეს ასული
სიონისა ვ~ა კრავი ვენაჴსა შინა და ვ~ა ხილის საცავი შორის ნეს
ოვანსა და ვ~ა ქალაქი მოცული უკეთუმცა არა უფალმან საბა
ოდ დამიტევნა ჩუენ თესლი ვ~ა სოდომა შევიქმნენით და გომ
ორელთამცა მივემსგავსენით:ხ~ ამათ ულხინებელთა რა ჭირთა შინა იყო რა ქუეყანა საქართველოსა
სხვანიცა უდიდესნი ძნელ ჟამობანი აღმოჩნდებოდეს რ~ ზემო
დატევებული ამბავი აწ კ~დ ვიწყოთ: ამა ულხინებელთა ჭირ
თაგან შეიწრებული მეფე რუსუდან იყო რა ქუთათის და ყოვ
ელსა აფხაზეთსა იქმნა ძე მისი დავით ვითარ წლისა ექუსისა. ინ
ება მეფე ყოფა ძისა მისისა ვითარ არს წესი სოფლის მოყუარეთა

შეიყუარა წარმავალი ესე საწუთრო და დაივიწყა შიში ღ~თისა
1-16 სტრ., 258v
და სიყუარული ძმისა თუისისა. და მოიგონა საქმე ყოველთა მიერ განს
აკრთომელი რ~ ზემო ჴსენებული ძმისწული მისი დავით რომელი
ძმისა მისისა გიორგისგან ანდერძობით შევედრებულ იყო და მას აღ
ეზარდა წარავლინა ფარულად ასულსა მისა და სიძესა მისსა სუ
ლტანს ყიასდინს თანა საბერძნეთს. რათა წარსწყმიდონ იგი და
იყოს უშფოთველად ძისა მისისა დავითისთუის არა განყოფად მეფობისა:და ვითარ მიიწია დავით წინაშე სულტანისა და ცოლისა მისისა რუსუდან
ის ასულისა თამარს თანა რომელსა სულტანი სახელად უწოდდა
გურჯიხათუნად: და ვ~ა იხილეს იგი და ეკეთა შეიყუარეს იგი თუი
სთა თანა და იპყრეს პატივითა და გურჯიხათუნ დედოფალი კეთ
ილსა უყოფდა ყრმასა მას დავითს ბიძის ძესა მისსა. და არა ისმ
ინეს ბრძანება მკულელებრი მეფისა რუსუდანისი რომელ დაევედ
რა რაჟამს წარეგზავნა იგი ა~დ ფ~დ პატივსცემდეს დავითს:ხ~ ვ~ა წარგზავნა ძმის წული საბერძნეთს მოუწოდა ყოველთა სპათა
მისთა აფხაზთა დადიან ბედიანთა რაჭის ერისთავსა და კ~ოზსა აფხ
აზეთისასა დასვეს მეფედ დავით ძე რუსუდანისი. აკურთხეს ქუთა
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თის და დაადგეს თავსა მისსა გუირგუინი და დასუეს ტახტსა ზედა სამ
ეფოსა და მიულოცეს მეფობაჳ წესისაებრ და სრულ ყო კ~ოზმან წე
სი კურთხევისა: ხ~ ამერი ესე სამეფო უცალო იყო ხვარაზმელთაგან
ამისთუის რომე მანდატურთა უხუცესი შანშე ანის იყო და ავაქ
ამირ სპასალარი ბიჯნის და ეგრეთვე ვარამ გაგელი ჲრნი კახნი
სომხითარნი ქართველნი თორელნი შავშ კლარჯნი და ტაოელ
ნი თავის თავის სიმაგრესა შინა იყუნეს. მორჩილებასა ზედა რუ
სუდან მეფისასა და უცალოებისა ძლით ვერ დახვდეს დალ
ოცვასა ზედა რუსუდანის ძის დავითის მეფისასა:ხ~ აწ პირველად ზემო ჴსენებული იგი ჩინგიზ ყაენი ვახსენოთ
ვ~ა მოიწივნეს თათარნი ქუეყანასა ჩუენსა მათგან მეოტი სულ
ტანი ჯალალდინ წარვიდა რა საბერძნეთად სამეფო მისი ადვილ
ად ჴელთ იგდეს თურანი სათურქეთი და ყოველი ხვარასანი: მა
შინ განყო ლაშქარი მისი ოთხად და აჩინნა შვილნი თუისნი
ყაენად. პირველსა გაუჩინა და მისცა ლაშქრის ნახევარი და
წარგზავნა დიდსა ყივჩაყეთს ვიდრე ბნელეთამდის ხაზარეთს ოვ
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სეთს რუსეთს ვიდრე ბორღალეთამდე სერბ[თა] და კავკას[თა]
და ჩრდილოთა ყოველთა მკუიდროვანთა ვ~ა მითქუამს: და მეორესა
შვილსა ჩაღათას მისცა ლაშქარი და უიღურთა ქუეყანაჳ
სამარყანი ბუხარა და ვიდრე ალმუთისა ქუეყანამდის ამას ვგ
ონებ ესე იყო თურანი: და მესამესა შვილსა ოქროფას მისცა
თუით მისი ტახტი ყარაყუმი და ჩინმაჩინი ემეთისა ყაყვისა ქუ

ეყანა და ხატაეთი: და მეოთხესა შვილსა თულის მისცა ლაშ
ქარი და უქუთის ზედა მოკიდებით ქუეყანა აღმოსავლეთისა
ესე ოთხნი გააჩინნა ყაენად და ამცნო რათა წელიწადსა შინა
ერთგზის ოქოფასა მიმართ მივიდოდენ უხუცესნი ძმანი
მისი ყურნუთოს საქნელად ამისთუის რ~ ტახტი მისი ოქროფას
მისცაჱ ესრეთ რაჳ დააწყუნა შვილნი მისნი მოვიდა თურანად
და გამოგზავნა შვილი მისი უმრწემესი მოსათუალავად ხვარას
ნისა გამოვლო ჯიონი და მოიწია ნიშბურს. და ნიშბურელნი
დაეკაზმნეს და შეებნეს თულის და პირველსავე ომსა აღიღო ქა
ლაქი და მოკლა სამასი ათასი კაცი თავისა მოკუეთითა და მეო
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რესა ომსა ასი ათასი და მესამესა ომსა ოც და თორმეტი ათასი.
და უკეთუ არა ჯერხარ ამით დაირწმუნეთ რ~ დიდისა სიბ
დივანისა ხოჯა შამშადინის ძმა თანა დამხვდარ იყო და იგი იტ
ყოდა ამას ყოველსა ნიშბურისა მოოჴრებასა:წარმოვიდა ესე თული გამოვლო მაზანდარა და მოეახლა ერაყის
ქუეყანასა ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ აიყარა დედაწულ
ითა და ბარგითა ტფილისით და გაემართა ბრძოლად თათარ
თა. და მოვიდა ადარბადაგანს და მიუგზავნა მოციქული ხლათის
სულტანსა და ხალიფას ბაღდადისა მპყრობელსა რათა შეეწივ
ნენ რ~ მათთუისცა სარგებელ არს. ეგრეთვე ერაყისა სულტანსა მი
უწერა უკეთუ თუით 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 თქუენ შემძლებელ ხართ წინა დადგომად:ხ~ მივიდა რა მოციქული სულტნისა მათ უქმად წარმოავლინეს
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და არა ისმინეს. მცნობელმან ამისმან სულტანმან და უიმედო
ქმნილმან სპათა მისთა და ადარბადაგანისა ვერ წინა აღდგომისა
მან დააგდო ადარბადაგანი და გამოემართა მეორედ ტფილისადვე:ხ~ ესე რა ესმა რუსუდანს უბძანა ყოველთა სპათა მისთა იმე
რთა და ამერთა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა და ავაქს ამირ
სპასალარსა და ვარამ გაგელსა მსახურთ უხუცესსა. ჲრთა კახ
თა სომხითართა ჯავახთა მესხთა ტაოელთა და დადიანსა ცოტ
ნეს კაცსა წარჩინებულსა და სათნოებიანსა აფხაზთა ჯიქთა
და ყოველსა სამეფოსა რომელთა თვითეულად არა არს ჟამი თქმ
ისა: და განახვნა კარნი დარიალისნი და გამოიყუანნა ოვსნი და
დურძუკნი და შეკრიბნა ყოველნი მთეულნი და შეკრბეს ნაჭა
რმაგევს ურიცხუნი ერნი და გაგზავნა მეფემან რუსუდან ხვა
რაზმელთათუის წინა განწყობად: ხ~ სეფე დროშა არღარა გაგზავ
ნეს ივანე ათაბაგისა მიერ ქმნულისა საქმისათუის წარმოემართ

ნეს და განვლეს ტფილისი და სულტანი დაბანაკებულ იყო სომ
ხითს ჴევსა ბოლნისისასა: და ვ~ა იხილნეს დარაჯათა სულტ
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ნისათა ფიცხლად აცნობეს სულტანსა ჯალალდინს:ხ~ მან აღისწრაფა რ~ იყო მჴნე და უშიში ბრძოლასა შინა წინა
განეწყო და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და პირველად შეკრებამდის
სძლიეს ქართველთა და გაგრძელდა რა ომი მოსწყდეს ორგნი
თვე ურიცხუი: კუალად მოხედნა რისხვით ღ~თნ ქართველთა ნათ
ესავსა და არა დასცხრა გულის წყრომა უფლისა ჩუენ ზედა და
არა დაივიწყა უსჯულოება ჩუენი იძლივნეს სპანი მეფისანი ხვარ
აზმელთაგან და გაიქცეს ქართველნი: და კუალადვე მოვიდა სუ
ლტანი ტფილისად და იწყო პირვველთავე საქმეთა ქმნად რ~
რისხვით ჴოცდა რასაცა ვით პოებდა ქართველთა და არბ
ევდა ქუეყანათა ამათ ზემო ჴსენებულთა:ხ~ ამას უკანის მოვიდა თათართა უმთავრესი თული ჩინგიზ ყაენ
ის შვილი შემოვიდა ერაყს ვიდრე ყაზმინამდის ამოსწყუიტნა ქუე
ყანანი და ურჩნი მისნი წარვიდა და განვლო ჯიონი და მივიდა მამ
ასა მისსა ჩინგიზ ყაენს წინაშე და ძმათა მისთანა: და ვითარ ცნეს
სრულიად გაქცევა სულტან ჯალალდინისი უთხრა ოთხთა ერი
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სთავთა მთავართა რომელსა ქართველნი ნოინობით. უჴმობენ პირ
ველისა სახელი ქარმაღან მეორისა ჩაღატარ მესამისა იოსერ
და მეოთხისა ბიჩუის და ამათ ათი ათას ათი ათასი კაცი მოს
ცა დედაწულითა მათითურთ და გამოგზავნა ჯალალდინის ძებ
ნად: ესე ოთხნივე ნოინნი ყაენის შვილები იყუნეს და ესრეთ
დავედრა ვ~დ სადაცა მივიდოდენ და ზენარსა სთხოვდენ შეუნდო
ბდენ და შეიწყალებდენ და მათთა ურჩთა მოსრვიდენ და ხარა
ჯასა მის ქუეყანისასა ოთხად განყოფდენ და მათ ყაენთა გაუგზავნიდნენ:წარმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინნი გამოვლეს ჯიონი და ხვარასანი
ორმოცი ათასითა კაცითა დედაწულიანთა და მოვიდეს ქუე
ყანასა აღმოსავლეთისასა სადა მოლიდნი მკუიდრობდეს. შემო
ებნეს მოლიდნი ძლიერად და დიდად ავნეს მოვიდეს ერაყს
და მოაოჴრეს ქუეყანა და რომელნიცა მიენდვნიან შეიწყალნიან. და
მერმე მოვიდეს ადარბადაგანს რომელსა ქვიან თავრეზი და წინა
მიეგებნეს ყოველნი ადარბადაგანელნი ძღუნითა ურიცხვითა და მი
ვიდეს ქუეყანასა არდაველისასა და იგინიცა წინა მოეგებნეს ძღუ
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ნითა: და გამოვლეს რაჴსი და მოვიდეს განძად რომელი იგი მტ
კიცედ ზღუდითა განმაგრებულ იყო და სამთა დღეთა შინა რა
ბრძოლა უყუეს თათართა მყის ჴელად იგდეს. და შიგან ქალაქთა
შევიდეს მოაოჴრეს განძა და ურიცხუი სული მოსწყუიდეს
რ~ საძაგელ უჩნდათ თათართა სჯული და წესი მოჰმედის მიერ ქადაგებული:-

ხ~ მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ მსწრაფლ აიყარა
დედაწულითა და წარვიდა საბერძნეთად და თათართა დევნა
უყუეს და მიეწივნეს ბასიანს. იხილნეს რა მსწრაფლ განიბნ
ინეს ესეოდენ დაიფანტნეს რომე სულტანი ჯალალდინ მა
რტო დაშთა სადა იგი მიიწია სოფელსა რასამე შეურაცხ
სა და დაიძინა ხეთა ძირსა იხილა იგი კაცმან ვინმე შეურა
ცხმან და მოაკუდინა. რომლისა სარტყელი და უნაგირი და
კაპარჭი უფასოთა თვალთა მიერ და მარგალიტთა შემკობ
ილი იყო და მის ძლით მოიკლა კაცი იგი მაღალი და სახე
ლოვანი ჴელმწიფე ვინა დაუდგრომელ არს მინდობაჳ სოფ
ლისა ამის ამაოსა: ვ~ა იტყუის ბრძენი ეკლესიასტე ამაოება
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ამაოსა და ყოველივე ამაო არს: ამისთუის ამაო იქმნნეს სპანი
მისნი და სიმტკიცე იგი ქედისა მათისა და წყობათა შინა მძლ
ეობა და გარდარეული სიმდიდრე მათი ამისთუის ყოველივე ამ
აო არს გარნა საუკუნო იგი დაულევნელი და უკუდავი ცხოვრებაჳ:ესერა ხვარაზმელნი იგი განიბნინეს და უმრავლესნი მათნი გარ
მიანს ივლტოდეს და სულტანი ჯალალდინ მოიკლა: აქა შინა და
სრულდა სრულიად ჴელმწიფობა იგი მაღლის სულტნისა
ხვარაზმელისა: ცნა რა სიკუდილი სულტნისა ხვარაზმელის ძისა
სულტანმან ყიასდინ მოაყუანინა კაცი იგი მკულელი სულტნ
ისა და მოაღებინა სარტყელი იგი და უნაგირ კაპარჭი ძუირ ფა
სისა განკუირდეს მნახველნი მისნი რომელ არავის ენახნეს ეგეთ
ნი პატიოსანნი თუალნი და მარგალიტნი. და კაცი იგი მკულე
ლი სულტან ჯალალდინისა ცეცხლითა დაწუეს:ხ~ მორაიქცეს თათარნი ხვარაზმელთა დევნისაგან მიერ წარვი
დეს და მოაოჴრეს ქუეყანა ხლათისა და ვალაშკერტისა და ვერ
წინა აღუდგა სულტანი ხლათისა. ა~დ გამაგრდა ქალაქთა შინა
1-16 სტრ., 263r
და თათარნი წარვიდეს თავრეჟს და ზავნი ქმნეს მათ შორის და
დაიპყრეს თავრეჟი და მისი მიმდგომი ქუეყანა ყოველი: და მეო
რესა წელსა წარვიდეს ბარდავს განძას და მუღანს და მიერ იწ
ყეს რბევად და ოჴრებად საქართველოსა. დარუბანდს აღმომართ
ქუეყანასა მას შარვაშისასა ყაბალას ჲრეთს კახეთს სომხითს და
ქუეყანასა არშაკუნიანთასა დვინსა და ანისს:და ვინათგან მეზობლობით მოახლოებულ იყუნეს ქუეყანასა საქარ
თველოსასა უდიდესნი და უბოროტესნი განსაცდელნი მოაწ
ივნეს პირველთასა. აღიძრნეს მძუინვარენი განსაცდელნი სა
ზღუართა შინა საქართველოთასა უკეთურებისათუის მკუიდრთა
ქართლისათა რ~ ყოველი ჰასაკი ბერთა და ჭაბუკთა მეფეთა და მთა
ვართა დიდთა და მცირეთა მიდრკა სიბოროტეთა მიმართ. რ~
დაუტევეს სამართალი და წყალობა ვინათგან თუით მღრდელთა

მიერ იხილვებოდა არა წმიდებაჳ ვინათგან ყოველი ერი იქმ
ოდა სიბილწესა ვითარ ოდესმე ძენი ბენიამენისნი ვითარ იგი
ნი მიეცნეს მოსასრველად ეგრეთვე ესენი: აქა შინა მისცნა
1-16 სტრ., 263v
ღ~თნ ნათესავნი ქართველთანი მოსასრველად ვითარ ძენი ბე
ნიამენისნი: ვ~ა იტყუის წწყ~ლი ოსე უფალი საბაოთ უბრძანებს
ნათესავსა ჭურვილსა მოსლვად ქუეყანით შორით კიდითგან
ცისათ ჭურვილნი მბრძოლნი მისნი გარყუნად ყოვლისა სოფლ
ისა. და ცოდვათა მოსპოლვად მისგან ღაღადებისა რ~ ახლოს
არს დღე უფლისა და შემუსრვა უფლისა მიერ მოიწიოს: და
კ~დ იტყუის დღე უფლისა მოვალს უკურნებელი რისხვითა და გუ
ლის წყრომითა დადებად ყოველი სოფელი ოჴრად და ცოდვ
ილნი წარწყმედად ვ~ა იქმნა ყოველი სოფელი ქართლისა ოჴრად:ხ~ ვ~ა ცნა მეფემან რუსუდან მოახლება თათართა დაუტევა ტფი
ლისი და წარვიდა ქუთათის და ტფილის მუხას ძე გოჭი დაუტ
ევა და ამცნო უკეთუ მოვიდენ თათარნი [...] მოწუვას ტფილისი
თვინიერ პალატისა და ისანთა ამისთუის რათა სადგომად არღარა
იპყრან ვითარ ხვარაზმელთა: რაჟამს ცნა მუხას ძემან მოახ
ლება თათართა მოწუვა სრულიად ქალაქი და თუით პალატი
და ისანნი და ესრეთ მოოჴრდა ქალაქი ტფილისისა:1-16 სტრ., 264r
წინაშე უცალოებისა ძლით თუ არა განქცეულნი მიივლტოდეს
ხიზნად: ესრეთ შეუთქუმელნი მოშორდეს ერთი ერთსა
და ირყუნებოდა ქუეყანა მათი და ძლიერნი იგი მბრძო
ლნი და სახელოვანნი უღონო იქმნნეს და ვერღარა ეძლოთ
წყობისა ყოფად თათართა რომელნი ტყეთა შინა ძლიერად იცვებოდეს:მაშინ მკუიდრნი საქართველოსანი სახელოვანნი და წყობათა
შინა მჴნენი [.....] ერისთავთა ერისთავნი სრულ
იადსა მოოჴრებასა მიეცნეს აგრევე აღმომართ მკუიდრ
ოვანნი ყოველნი: ამათ რაჳ ბოროტთა ხედვიდა ამ
ირ სპასალარი ავაგ ძე ივანე ათაბაგისა წარმოავლინა
მოციქული ბარდავს სადა დაებანაკათ ზემო ჴსენებ
ულთა მათ მთავართა რომელთა ზამთრის აქუნდათ საყ
ოფლად ბარდავი და საზაფხულოდ გელაქუნის მთანი
და არარატისნი რ~ მაშინ აეღო ანისი ჩაღატარს:
ამათ წარმოუვლინა ავაგ მოციქული ზავისა თხოვნად
და დაჰპირდა მუნ მისვლასა სამსახურსა და მისთა ქუეყანათა
1-16 სტრ., 264v
შინა ხარაჯასა და ითხოვა მათგან ფიცი და სიმტკიცე.
ხ~ მათ გაეხარნეს და სიხარულით შეიწყნარნეს მოციქულ
ნი ავაგისი და მტკიცითა ფიცითა გულ სავსე ყუნეს:
მათ აქუნდა სჯულად ერთისა ღ~თისა თაყუანის ცემაჳ და დილ

ეულ აღმოსვლასა მზისასა აღმოსავლით სამსა ჩოქსა ყო
ფდიან და მეტი არა რაჳ: ხ~ ფიცის სიმტკიცე ესე იყო
განბძმედილი ოქრო სამჯერ წყალსა შთაყონ განავ
ლიან და შესვიან და მინდობილი მათ შეიწყნარიან და
ამა ფიცსა არაჳ ეცრუვნიან და სიტყუა ტყუილი არა გამო
ვიდოდა პირით მათით: და მეკობრე და მამათ მბორგელი
კაცი გაუკითხავად მოკლიან და სხვანი მრავალნი კეთ
ილნი წესნი იცოდეს და გაეჩინნეს ჴელმწიფესა მათსა ჩი
ნგიზ ყაენსა: ამით ოქროთა საფიცრითა დაუმტიცეს
მოციქულთა ავაგისთა ფიცი რომლითა დაჯერებულ იქ
მნა ამისთუის რომე არაჳ იცოდეს ტყუილი არცა სიცრუე ფიცთა.
მოვიდეს რაჳ მოციქულნი ავაგისნი და უამბეს ესე ყოველი:1-16 სტრ., 265r
მაშინ წარვიდა ავაგ დამდები სულისა თუისისა ქუეყან
ისა მისისათუის და მივიდა ქარმაღანს ჩაღატარს ბიჩუის
და იოსერს წინა რომელთა იხილეს და პატივსცეს და შეი
ყუარეს. და მცველნი დაუდგინნეს ქალაქთა და ქუეყანათა
მისთა რომელთა შანად უწოდდეს სიტყუითა მათითა: ხ~ ვი
თარ დამშვიდდა ქუეყანა ავაგისი და ცნა შანშე მანდატ
ურთა უხუცესმან ზავი თათართა და ავაგისი და ქუეყანა
თა უვნებელად დაცვა. ინება მანცა და გაუგზავნა მოც
იქული და ავაგსაცა მიუმცნო უკეთუ მანცა მიუმცნ
ოს მივიდეს იგიცა ხილვად თათართა:ამისნი მცნობელნი თათარნი სიხარულით შეიწყნარე
ბდეს და მისცეს მითვე ოქროსა საფიცითა მტკიცე ფი
ცი უვნებელობისა. რა მოვიდა კაცი შანშესი წარვიდა
და ნახნა თათარნი და მათ ფრიადი პატივი უყუეს და მათგ
ან წაღებული ანისი და მისი მიმდგომი ქუეყანა ყოველ
ივე მისცეს და მცველნი დაუდგინეს ქუეყანასა შინა მისსა:
1-16 სტრ., 265v
და ვინცა მოვიდის ქართველთა მთავართაგანნი პატივით შე
იწყნარნიან ხ~ ურჩთა ქუეყანა მოისროდა: ამისი მცნო
ბელი ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე მიენდო და შეეზავა და
ამისიცა ქუეყანა დამშვიდდა მის ძლით:ხ~ ჲრეთი და კახეთი სომხითი ქართლი და ამოღმარ კარნუ ქალა
ქამდის ტყუეობასა და მწარესა ოჴრებასა შინა იყუნეს არ
ბევდეს ჴოცდეს მამათა და დედათა. და უტურფესთა ვაჟთა
და ქალთა ტყუედ წარასხმიდეს და ქალაქი ტფილისი მათ
ვე დაიჭირეს და აშენებდიან: და ზამთრის დაიბანაკიან ბარ
დავს მტკურის პირთა და ამოღმართ გაგამდის. არბევდ
იან და ჴოცდიან ქართლს სამცხეს ჯავახეთს და აღმართ
საბერძნეთამდის და ჲრეთს და კახეთს დარუბანდამდის:-

და ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებულნი მთავარნი
საქართველოსანი ყოველნი მიენდვნეს თათართა ჲრნი კა
ხნი და ქართველნი თორელი გამრეკელი თმოგველი სარ
გიზ კაცი სწავლული და ფილასოფოსი და მრავალ ღონე:
1-16 სტრ., 266r
ხ~ მესხნი სათნოებისათუის მეფისა რუსუდანისა არაჳ მიენ
დვნეს. ამისთუის განრისხებულმან ჩაღატარ ნოინმან აღი
მჴედრა სამცხესა ზედა ა~დ მესხნი შეიწრებულნი შიშისაგან
შეივლტოდეს სიმაგრეთა შინა ესრეთ მოისრა და ტყუე იქ
მნა სულნი მრავალნი სამცხეს დახოცილთა რიცხვი ერთ ბე
ვრად აღვიდა: ოდეს არღარა იყო ღონე მოახსენეს მეფეს რუს
უდანს ივანე ციხის ჯვარელის ძემან რომელსა ყუარყუარე
ცა ეწოდებოდა უკეთუ ენებოს იგიცა მიენდოს თათართა.
რათა იჴსნნეს ქუეყანა სამცხისა ოჴრებისაგან რ~ პატივ
ითა იყო მეჭურჭლეთა უხუცესი და მთავარი ქუეყანასა სა
მცხისასა ინება მეფემან და წარმოგზავნა:მაშინ წარვიდა ივანე და ნახა ჩაღატარ ხ~ მან პატივით შეი
წყნარა და დაუდგინნა მცუელნი ქუეყანისა მისისანი და დაი
ცვა ქუეყანა მისი ნახვითა მისითა: ესრეთ რაჳ ჴელთ იგ
დეს ყოველი ქუეყანა განიყუეს მათ ოთხთა მთავართა ოთ
ხად და ეგრეთვე ერისთავნი ამა ქუეყანისანი თუითეულმან მიით
1-16 სტრ., 266v
უალა: და ამათგან რასაცა ხარაჯას აღიღებდიან [...] [...]
ნთა გაუგზავნიდიან და ესრეთ მცირედ მცირედ იწყო ქუეყა
ნამან დაწყნარებაჳ: ესერა დაიმტკიცა მეფემან რუსუდან
რ~ წარუღეს ამერი ქუეყანა თათართა განიზრახა რათა
წარმოავლინოს ძე თუისი დავით და მოანდოს თათართა და
აღიღოს ფიცი მტკიცე უვნებელად დაცვისათუის:მაშინ წარმოავლინა მოციქულად მეფემან რუსუდან შანშე
და ავაგ და ვარამ და ჲრეთის ერისთავი შოთა რომელსა სიშავი
სთუის კუპრობით უჴმობდეს: და ვიდრე დავით მივიდოდა
ინება ამჴედრება დიდსა სულტანსა ყიასდინს ზედა ნათეს
ავით სალჩუკიანსა რათა დაიმორჩილონ რომელსა აქუნდა საბ
ერძნეთი. და წარავლინეს ბიჩუის ნოინი და თანა წარიტა
ნნა დიდნიცა იგი მთავარნი საქართველოსანი: და ვითარ მი
იწივნეს ქუეყანასა ეზინკისასა და სევასტიას და უწყეს ოჴრე
ბა: მაშინ სულტანმან ყიასდინ მოუწოდა ყოველთა სპათა და
შემოიკრიბა მჴედრობა თუისი კაცი ორმეოცი ბევრი რომელ
1-16 სტრ., 267r
არს ოთხასი ათასი. და უჩინა მჴედართ მთავრად შარვაშ
ის ძე აფხაზი სახელით დარდანი რომელი სიმჴნისა მისისათუის
პირველვე დიდსა პატივსა აღეყუანა და მტკიცედ ეპყრა სჯ

ული ქრისტესი. ამას თანა ფარადავლა თორელის ახალც
იხელის შალვას ძე რომელი იგი ლტოლვილი წარსრულ იყო
სულტანს წინაშე კაცი მჴნე და რაზმთა შინა სახელოვანი: ეს
ენი მჴედართ მთავრად ყუანდა და ლაშქართა წინა მბრძოლ
ად განაჩინნა წარმოვიდა მთისა სიახლესა და დაიბანაკა:ესმა რაჳ ესე თათართა მოსვლა სულტნისა წყობად მათდა
ესეზომ განლაღებულ იყუნეს რომე განიხარნეს: ამისი მს
მენელი ბიჩუის ნოინი მივიდა თხრობად ქართველთა მუნ
მყოფთა მოსვლა სულტნისა ყიასდინისა: და იხილა ძისწული
ყუარყუარე ჯაყელისა სახელით სარგის კაცი მჴნე და შემმარ
თებელი და ჴელოვანად მოისარი ომსა შინა: ჴმა უყო ბი
ჩუ და ჰრქუა მახარობელად მე მოვალ ვითარ რა იყოს ნიჭი
ჩემი: რ~ დიდსა სულტანსა ასმიეს მოსვლა ჩუენი და
1-16 სტრ., 267v
იგიცა მოახლოებულ არს და დაუბანაკებიეს ახლოს ჩუენსა
დიდითა და უამრავითა ლაშქრითა და ხვალე ეგულების წყ
ობად და ბრძოლისა ყოფად ჩუენდა: ესმა რა ესე სარგიზს
განკუირვებულმან ჰრქუა უწყი წყობათა შინა სიმჴნე და განმარ
ჯვება თქუენი ჵი ნოინო გარნა სიმრავლისა თუის მათი
სა არას ვეჭობ სახარულევანსა:ხ~ ბიჩუის განიღიმნა და ჰრქუა არა თურე კეთილად მეცნიერ
ხარ ნათესავისა ჩუენ მოლიდთასა რათგან ღ~თნ მოგვცა ჩუენ
ძლევა არად შეგვირაცხია სიმრავლე სპათა. რ~ უმრავლ
ესთა უმჯობესად ვიდრემე ვსძლევთ და უმრავლესითა აღ
ვივსებით ალაფითა აწ დაემზადენით ხვალისა ბრძოლად და
ვიხილოთ ვითარ ვებრძვით მტერთა ესეზომ განლაღებულ
იყუნეს ყოველთა ნათესავთა ზედა: და ვითარ განთენა მოვიდა
სულტანი სპითა საზარელითა რ~ იყო ოთხასი ათასი მჴედ
არი და განაწყუეს რაზმი აქათ თათართა განაწყუეს რაზმი და
ურჩეულესნი მათნი მარცხენესა მჴარსა დაწესნეს. ესრეთ
1-16 სტრ., 268r
[აქ]უნდათ წესად უმჯობესთა ვიდრემე მარცხენესა მჴარსა დაა
წესებდიან ამის ძლით რომელ სხვანი ყოველნი ნათესავნი
უმჯობესთა და უმჴნესთა მარჯუენით აქუნდა დაწესება რათა
ურჩეულესნი ურჩეულესსა შეემთხვივნენ: ხ~ დროშათა მათთა სი
მეწამულე მოასწავებდა სისხლისა დამღვრელობასა მტერთასა
და მიმართეს ძლიერად და რაჳ მიიახლნეს ურთიერთას იწყ
ეს თათართა ჴმითა მაღლითა ძლიერად ზახილი აჰლა აჰლა აჰლა.
რომელი ძნელად სათარგმანებელ არს და უცნაურ სამჯერ იტყოდ
იან ამას აჰლა აჰლა აჰლა და მყის მიეტევნიან:ხ~ ქართველნი უპირატეს და უმჴნეს ძლიერად ეწყუნეს და იქმ
ნა ომი სასტიკი და მოსწყდა ურიცხვი სიმრავლე სპათაგან

სულტნისათა. სადა სახელოვანიცა შარვაშისძე დარდანი აფხ
აზი მჴედართ მთავარი მათი მოიკლა და ივლტოდეს სპანი სუ
ლტნისანი და დევნა უყუეს რაჳ თათართა და ქართველთა ურ
იცხვი სული მოსრეს და შეიპყრნეს მრავალნი: ხ~ ახალ ცი
ხელი სულტნისა მიერ მოიკლა შურითა ქართველთათა
1-16 სტრ., 268v
ესეზომ ეწყუნეს ქართველნი ვითა განკუირდე[.] [.....] [.....]
ნი ამისთუის სიყუარულსა და პატივსა და ნიჭსა წინა უყო
ფდეს და ქებასა შეასხმიდეს:ხ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ყოვლითა სიმდიდრი
თა ოქროთა და ვეცხლითა სასმურთა და სამზარეულოთა
ოქროსა და ვეცხლისათა უცხოთა ლარითა და სამოსლი
თა ცხენისა და ჯორისა და აქლემისა არა იყო რიცხვი. რა
ზომი აღიღეს ესრეთ სავსენი მივიდეს საბერძნეთს დე
ვნად სულტნისა და მიჰყუეს ვიდრე იკონიადმდე რომელ
არს ქალაქი ფრიად დიდი და ზღუდითა მიერ მტკიცი
თა განმაგრებულ რომელსა შინა შელტოლვილ იყო სუ
ლტანი: და კ~დ კართა ქალაქისათა იქმნა ომი ძლიე
რი რომელთა თითოეულად არა არს ჟამი მოთხრობად
რ~ უმრავლესთა დღეთა გამოვიდიან ჩალისად და იბ
რძოდიან სადა იგიცა ძლიერი და სახელოვანი ჩალ
ისობა გარდაიჴადეს მრავალთა დღეთა მათ სახელო
1-16 სტრ., 269r
ვანთა ქართველთა: ხ~ სულტანმან შეიწრებულმან
ბრძოლისაგან ითხოვა ზავი და აღუთქუა ხარაჯა დიდი
და მძიმე. და მრავლითა ძღუნითა და უფასოთა თუალ
მარგალიტთა ძღუნად მიცემითა მოამშვიდნა და ითხო
ვნა მცუელნი და ესრეთ ჟამ რაოდენმე არა იხილონ
სულტანი ვიდრემდის გამოარჩიონ უმჯობესი: ამისნი
დამჯერებელნი თათარნი წარმოვიდეს და მოვიდეს ხლათს:ხ~ სულტანმან ხლათისამან ითხოვა ზავი და წინა მოეგება ძღ
ვნითა დიდითა. ხ~ მათ კეთილად შეიწყნარეს და მცუ
ელნი დაუდგინნეს რომელ არიან შანანი და წარვიდეს
საზაფხულოსა სადგომსა გელაქუნს და არარატისა მთასა.
და გამოგზავნეს მოციქული მეფესა რუსუდანს წინა რათა
ზავი იქმნას მათ შორის და მოსცეს ძე მისი დავით და მი
სცენ მეფობა ტფილისი და ყოველი საქართველო: და ვით
არ ესმა ესე რუსუდანს სთნდა სიტყუა ესე და გულ სა
ვსე იყო ამისთუის რ~ ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს და მინდ
1-16 სტრ., 269v
ობილსა შეიწყნარებდეს. და გარდამოვიდა თუით მეფე და [წა]
რმოგზავნა ძე თუისი დავით რომელთა წინა მიეგებნეს შანშე

და ავაგ რომელი თათართა დიდათ პატივითა შეეწყნარა.
შოთა კუპარი თორელი ვარამ ქართლის ერისთავი სურა
მელი გრიგოლ სამცხის სპასალარი და მეჭურჭლეთ უხ
უცესი ციხის ჯვარელი თმოგველი შავშ კლარჯნი და
ტაოელნი და წარიყუანეს მეფე დავით ძე რუსუდანისი:ხ~ რუსუდან თანა წარატანნა ყოველნი მთავარნი ლიხთ
იმერელნი დადიანი ცოტნე კაცი პატიოსანი და სათნო
ებიანი და ბრძოლათა შინა სახელოვანი. ბედიანი
რაჭის ერისთავი გურიელი და ყოველნი წარჩინებულნი
წარემართნეს და შევიდეს ტფილის და წარვიდეს მუნით
ბარდავს სადა დაებანაკათ ნოინთა მიიყუანეს დავით
დიდითა პატივითა და ლაშქრითა: ვითარ იხილეს ქარმ
აღან ჩაღატარ იოსურ და ბიჩუს განიხარ ეს პატივი
უყუეს მეფესა და მთავართა საქართველოსათა და მოს
1-16 სტრ., 270r
ათა შინა თქუენ გუერდით იპყრენით მტერთა თქუენთა ზე
და ბრძოლად ხ~ სპარსნი მოსწყუიდენით და
მის ქუეყანისა თავადნი აქა წარმოგზავნენით:ხ~ ესე მოციქულნი რაჳ მოვიდეს ავაგ რომელი ამირ სპასა
ლარობისაგან ათაბაგ იქმნა მეფის რუსუდანის მიერ იგი
წარავლინა ჩაღატარ ნოინ წინაშე დიდისა ყაენისა ბათ
ოსა და ხლათისა სულტანი: წარვიდეს უცნაურ
სა და ყოვლადვე ქართველთა ნათესავისაგან უვალსა გზასა
და ვითარ მიიწინეს წინაშე ბათოსა რომელი იყო მას ჟამსა
უმთავრესი ყაენთა და უზეშთაესი და აღმატებული შუენ
იერებითა: და მუნ თანა წარეტანა ათაბაგსა ავაგს ივანე
ახალციხელის ძე სახელით დავით ეჯიბი ავაგისა. და მან
ჰრქუა ავაგს ვინათგან უცხოთა ნათესავთა მომართ მოვიწიენ
ით და არაჳ უწყით თუ რაჳ ყოფად არს ჩუენდა ესრეთ
განგაზრახებ რათა ვიქმნე მე ვ~ა პატრონი და მთავარ შენდა
და შენ იქმნე ვ~ა მონა. უკეთუ ენებოს მოკუდინება შენი მე მოვი
1-16 სტრ., 270v
კლა და არა შენ და არღარა ვეჭუ უკეთუ ბატონი [.....]
ათაცა დაჴოცად და ესრეთ მრავლითა ვედრებითა და იძუ
ლებითა დაარწმ[მ]უნეს ავაგს ამისდა ყოფად: ვითარ შევიდეს
წინაშე ბათოსა წინა წარიძღვანა დავით ვ~ა უმთავრესი და ესო
დენი სათნოება ქმნა დავით განმწირველმან თავისა თუი
სისმან სიკუდილად პატრონისათუის:ხ~ იხილა რაჳ ყაენმან ბათო განიხარა და დიდად პატივ სცა
მრავალთა დღეთა. და ვითარ ცნეს კეთილის ყოფა ბათოს
გან და უშიშ იქმნნეს სიკუიდილისა ერთსა დღესა შეუწო
და ბათო და ავაგ წინა წარუძღუა ესერა იხილა ყაენმან

განკუირვებით შემხედველი ეტყოდა ავაგს არა სადამე მეცნიერ
ხარა ვ~დ პატრონი არს შენი რომელი უკანის შენსა დგას და
შენ წინა წარმოსძღომიხარ: ხ~ დავით ღიმილით ეტყოდა
დიდო და განმარჯვებულო ჴელმწიფეო ეგე არს პატრონი და
მე მონა მისი: და განკუირვებული ყაენი ჰკითხვიდა მიზეზსა მის
სა რომლისათუის დავით თქუა მის ძლით ვყავ დიდო ყაენო
1-16 სტრ., 271r
რომელ არაჳ მეცნიერნი ვართ სიკეთისა შენისა და რასა
შეგვამთხვევდით არა უწყოდით. უკეთუ გენება მოკუდინება
ჩუენი მემცა მოგეკალ უწინარეს და არაჳ პატრონი ჩე
მი რომლისათუის დიდად განკუირდა და აქო დავით:და თქუა ყაენმან უკეთუ ნათესავი ქართველთა ეგე ვითარი
არს ვბრძანებ რათა რაოდენნიცა ნათესავნი არიან მო
რჩილებასა ქუეშე ჩუენ ყაენთასა ყოველთა უმაღლესად
და უწარჩინებულესად დაგიჭირნე და ყოველთა უპატი
ოსნესად აღგრაცხნე. და მამული და საქონელი თქუენთა
ჴელთა იყოს და ყოველსა საქმესა შინა მისანდონი იყუნ
ეთ ჩუენგან და ესრეთ ესე ბრძანება დაწერნა და გა
ნაჩინა: და მოსწერა დიდსა მანგუ ყაენსა და წარგ
ზავნა მის წინაშე ხატაეთს და ყარაყურუმს: ესენი აქა
მდინ იყავნ:ხ~ ჩუენ დაშთომილისა სიტყუისა მიმართ აღვიდეთ: გარდ
ამოვიდა რა მეფე რუსუდან ლიხით და მივიდა ტფილ
1-16 სტრ., 271v
ისად მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი [..] მეფი[...] [...]
ანი. და წარავლინა ძე თუისი დავით ნოინთა წინაშე რომე
ლთა პატივით შეიწყნარეს და მოსცეს ყოველი სამე
ფო წარჩინებულნი და ყოველნი მთავარნი. საქართველო
სანი და ესრეთ კ~დ ეგო სრული სამეფო ბრძანებასა
ქუეშე რუსუდან დედოფლისასა:კ~დ აქაცა ვინებე დუმილი ვინათგან მეგულების საქმისა გან
საკრთომელისა მითხრობად დაღათუ არა საკადრებელ
არს თხრობად მეფეთათუის უშუერსა რასმე: რ~ იტყუის მოსე
მხილველი ღ~თისა ვ~დ მთავარსა ერისა შენისასა არა რქვა
ბოროტი. გარნა ვინათგან წიგნი ესე შუა მდებარე არს
კეთილის მოქმედთათუის და ბოროტის მოქმედთა თუის შენ
დობილ იყავნ სიტყუანი ჩემნი რ~ ჟამთა აღმწერელობა
ჭეშმარიტის მეტყუელებაჳ არს და არა თუალხმა ვისთ
ვისმე: რ~ ამათ ჟამთა დაივიწყა შიში ღ~თისა და ანდერძი ძმ
ისა თუისისა და ფიცი იგი რომელი აფიცა ძმამან მისმან რუს
1-16 სტრ., 272r
უდან მეფესა და განიზრახა ზრახვა უცხო რათა დაუმტკიც

დეს მეფობა ძესა თუისსა დავითს. და წარავლინა კაცი საბერ
ძნეთს სულტანსა ყიასდინს და ასულსა მისსა თამარს წინაშე
რათა ძმის წული მისი დავით ყრმა რომელ პირველ წარ
ევლინა მათდა რათა ბოროტი რამე უყონ მას და მათ არა
რაჳ ბოროტი ეყო. და შეუთვალა აწ რათა ბოროტი უყ
ონ წარსწყმიდონ და მოკლან და მიერითგან უზრუნვლად
ეპყრას მეფობა მას და ძესა მისსა დავითსჱ
ხ~ მათ არა ისმინეს ესე და კ~დ სხვა წარავლინა მოციქული
ამავე პირისათუის ხ~ იგინი არა ერჩდეს და მესამედ სხვა სავ
ედრებელი წიგნი წარგზავნა შვილისა და ძმის მკულელობ
ითა სავსე და იგინი არცა მაშინ ერჩდეს: და ამისგან განც
ვიფრებულმან და გულის წყრომით აღვსებულმან დაივი
წყა დედობრივი ლმობა და ნათესაობა და სჯული ბუნებ
ითი და თუით შვილისა სიყუარული. ვ~ა იტყუის ბრძენი სო
ლომონ ვ~დ გულის წყრომამან კაცისამან სიმართლე ღ~თისა
1-16 სტრ., 272v
არა ყუის ვ~ა ამანცა კეთილთა ძირთა მორჩმან არა ყო სიმ
ართლე და წყალობა: დაწერა წიგნი სიძესა თუისსა სულ
ტანსა ყიასდინს თანა ესრეთ ვ~დ ამისთუის მენება მოკლვა ძმ
ის წულისა ჩემისა დავითისი რ~ ასულსა ჩემსა და ცოლსა
შენსა ძმის წული ჩემი დავით თანა ეყოფის სიბილწედ და
ამისთუის არაჳ უნდა ასულსა ჩემსა მისთუის ბოროტი: ჵი
გინება მჴეცთა უმძუინვარესი ჵი მკულელობა ოდესმე
სმენილთა და გარდასრულთა მკულელობათა უბორო
ტესი რომელი აღასრულა შვილსა და ძმასა თუისსა ზე
და დამვიწყებელმან დედობრივთა და ძმებრივთა ლმობათამან:ხ~ მიიწია რაჳ წიგნი ესე სულტანს წინაშე მყის აღშფოთდა
და შევიდა სახლსა სადედოფლოსა და უპატიოდ განითრია ცო
ლი თუისი მოფხურითა თმათათა. და ფერჴითა ძლიერად უხ
ეთქნა პირსა მას შუენიერსა და ტანი იგი ზარიფი ფრია
დისა ცემისაგან სისხლის ფერ ყო: და ხატნი იგი რომე
ლნი სამარადისოდ აქუნდის სავედრებელად მის წინაშე შე
1-16 სტრ., 273r
აგინნა და დამუსრნა და ყოველნი მის წინაშე მყოფნი მსახუ
რნი და მხევალნი ექსორია ყუნა და რომელნიმე მოსწყუიდნა:
და ცოლსა მისსა შინებით უთქმიდა უწყალოდ სიკუდილსა უკ
ეთუ არა დაუტეოს სჯული ქრისტესი და მუსულმან იქ
მნეს. და მრავალნიცა ტანჯვანი შეამთხუინა რომლისა შე
მდგომად მრავალთა ტანჯვათა მიერ მომედგრებულმან
უარ ყო სჯული ქრისტესი. რ~ აქამომდე მტკიცედ ეპყრა
სჯული ჭეშმარიტი რ~ ხუცესნი და ხატნი და ჯვარნი წი
ნაშე მისსა აქუნდეს არა ფარულად ა~დ განცხადებულად:-

ხ~ ყრმა იგი დავით შეიპყრეს და მრავალნი ტანჯვანი შე
ამთხუინეს რათა ჭეშმარიტი აღიაროს: ხ~ იგი იტყოდა
უბრალო ვარ მოწამე არს ღ~თი დაღათუ აწ ესე ცილი და
მწამა მამიდამან ჩემმან და დასაჯერებელ არს თქუენს წინა
შე გარნა საქართველოს ბრალისა და შეცოდებისათუის ექსორ
ია მყო და სიკუდილი ჩემი გამცნოთ. აწ იხილე მოწყალეო
და მაღალო სულტანო რ~ ადრიდგანვე ენება ჩემი მოკუდინება
1-16 სტრ., 273v
და მკულელობისა ჩემისა გული აქუნდა. ესე ვ~ა ესმა სულტ
ანსა მცირედ ლმობიერ იქმნა და მაშინ სიკუდილი არღარა
ინება მისი განგებითა ზეგარდამოთა რ~ მსჯავრნი და განგ
ებულებანი ღ~თისანი გამოუკულეველ არიან. ვ~ა წერილ არს
ვინ ცნა გონება უფლისა ანუ ვინ თანა მზრახველ ეყო მას გა
რნა არავე სრულიად დამშვიდნა გულის წყრომა სულტნ
ისა რ~ ვ~ა ალითა მძაფრითა ეტყინებოდა გული მისი: ამის
თუის მოუწოდა მენავეთ მოძღუარსა და მისცა დავით ჴელთა მათ
თა და ამცნო რათა წარიყუანონ ზღვად და შთააგდონ სიღ
რმესა მას ზღვისასა. ხ~ უკეთუ არა ყონ ესე იავარ იქმნენ
იგინი სახლითა და დედაწულითა მათითა და იგინი ბოროტად მოისრნენ:ხ~ მენავეთა მათ წარიყუანეს და შთასუეს ნავსა და მიმართეს პელა
გონად და მიიწივნეს სიღრმედ დიდად განშორებულად ქუე
ყანისაგან და ენებათ შთაგდება ყრმისა მის დავითისი: მაშინ
ევედრა მენავეთა რათა ილოცოს მცირედი ხ~ მათ დრო სცეს.
და ვითარ აღდგა და აღმოიღო უბეთაგან ხატი ყოვლად წმიდისა
1-16 სტრ., 274r
ღ~თის მშობელისა რომელი ვედრების სახედ დახატულ იყო
და მარადის თანა აქუნდის და მისა მიმართ აქუნდა სასოებაჳ
ესე დაიდვა პირსა და თუალთა და ცრემლნი სიმწარი
სანი გარდმოსთხივნა და თქუა ყოვლად წმიდაო დედოფალო
დედაო მჴსნელისა ჩუენისა იესოს ქრისტესო ცოდვილთა
შესავედრებელო და ნუგეშინის მცემელო: შენ შემივედრე
სული ჩემი რ~ შენ ხარ ნუგეშინის მცემელი მწარისა
ამის სიობლისა ჩემისა და უმსჯავროდ სიკუდილისა რ~
სამარესა და მიწასა შინაცა დაფლვად არა ვინ ღირს მყო.
რ~ საჭმლად თევზთა მივეცი და საფლავი ჩემი არა საცნა
ურ იქმნების. ა~დ მოწყალებითა შენითა მინდობილი
ვითხოვ უკანასკნელსა ამას ოხჭანსა შინა რათა მიჴსნა ჰაე
რის მცველთა ჴელთაგან და საშინელთა მათ სატანჯველ
თაგან რომელსა მიელიან ჩემებრ ცოდვილნი და ბრალეულ
ნი: ამას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმობიერ
ად და ცრემლთა მწარეთა მომდინებელი:1-16 სტრ., 274v

მაშინ აჴადეს შესამოსელი და ხატი იგი წარუღეს რომლისა
თუის ევედრა ლმობიერად რათა მისცენ ხატი იგი ყოვლად
წმიდისა და რათა თანა აქუნდეს ისმინეს მენავეთა და მისც
ეს ხატი იგი და დაიკიდა ყელსა: ხ~ ვითარ ეგულებოდათ
შთაგდებად ერთმან მენავეთაგანმან ყო წყალობა განგები
თა ღ~თისათა და ვედრებისა ღ~თის მშობელისა მცირე რამე
ფიცარი მისცა ჴელთა მისთა და ესრეთ შთააგდეს ზღვად:
ხ~ დავით მოეხვია ფიცარსა მას და მობერა ქარმან ძლიერმან
და მყის უჩინო იქმნა თუალთაგან მათთა და მიმოაქუნდა ფიც
არი იგი ყრმითურთ ღელვათა ვითარ კიდობანი ნოესი
და მყის განაგდო ყრმა იგი დავით ჴმელად:ხ~ იხილა იგი ვაჭარმან ვინმე მგზავრ მომავალმან და მია
ვლინა მან მცურავი რ~ ჯერეთ შორსღა იყო ქუეყანი
საგან ვითარ უტევან ერთ და მოიყუანა ვაჭარსა მას თანა
მყის შემოსეს და საზრდელი მიართვეს და ნუგეშის ცეს: და გან
ძლიერდა რა შიმშილისა და წყურილისაგან შეიწრებული
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რომელი თუალთაცა კამკამებად ძლით ეძლო: მაშინ იწყო
კითხვად ვაჭარმან მან მიზეზი შთაგდებისა მისისა ზღვად
ხ~ მან ყოველივე ზემო წერილი საქმე აუწყა რომლისათუის გან
იხარა ვაჭარმან მან და სახლად თუისად წარიყუანა და იწყო პატ
ივის ცემა ვ~ა საყუარელსა შვილსა ესრეთ ფუფუნებდა. და დაყო
მას ვაჭარსა თანა ექუსი თუე ოდენ და განცხადნა საქმე ესე ყო
ველთა შორის ვ~დ ვაჭარსა ვისმე ზღვასა შთაგდებული ქართვე
ლთა მეფისა ძე უპოვნიეს:და მიიწია სიტყუა ესე სულტანსა ყიასდინს თანა და აღივსო
წყრომითა და მყის წარავლინნა მჴედარნი და მოაყუანინა ყრმა
იგი დავით და მენავენი იგი პყრობილ ყუნა და სიკუდილსა აქადე
ბდა ამისთუის რ~ ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩ ექმნენითო. ხ~ ისწავეს რაჳ
ვაჭრისა მისგან ზედა მიწევნით ზღუით გამოყუანება და შორს ყო
ფნა ადგილსა მის სადა შთაეგდოთ და რომელსა ნაპირსა გამოიყ
უანა ყრმა იგი: მენავენი იგი განუტევნა ხ~ დავითისთუის არა
ვე დასცხრა გულის წყრომად ა~დ ვ~ა ჰეროდე შესძინა ძუირი ძუირსა
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ზედა და კაცის კულა კაცის კულასა ზედა და უბოროტესი სატანჯველი
განაჩინა რ~ იყო ჯურღმული ღრმა რომელსა შინა წყალი არა
იყო. ამას შინა იყუნეს გუელნი შთაყრილნი ასპიტნი წამლიანნი
სავსენი გესლითა მაკუდინებელითა და ლოდი დიდი ზედა ედვა და
იყო ყოვლად უნათლო მღვიმე იგი და მწარისა სიკუდილისა ღირსსა მას
შინა შთააგდებდიან. და მას შინა ბძანა ყიასდინ შთაგდება ყრმისა მის დავითისა:და ვითარ წარიყუანეს დავით თანავე აქუნდა ხატი იგი აღი
ღეს ორმოსა მისგან ქვა იგი და მას შინა შთააგდეს და ლოდი იგი

ზედა მიაგორეს. ხ~ აქაცა დაიცვა ღ~თნ ვ~ა დანიელ პირისაგან
ლომთასა ეგრეთვე ესე მჴეცთა მათგან გესლიანთა: ხ~ ამა დავითის ერ
თი ყრმა პირველვე თანა წარტანებული მამისა მათისა ლაშა გიორ
გისაგან ეახლა ნათესავით როვთი სახელით სოსნა რომელი იგი ფრ
იად უყუარდა ესე შეუდგა რაჟამს შთააგდებდენ ჯურღმულსა მას
და დაისწავა ადგილი იგი. და რაჟამს დაუტევეს კაცთა მათ სულტ
ნისათა მივიდა სოსნა მცირედ შეთხარა პირის კერძ და წარვიდა ქალ
აქად მიმოვიდოდეს და ითხოვდის პურსა წარიღის და იდუმალ შთაუგდის
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პური და ესრეთ ზრდინ ხუთ წელ. ორი გუდა ჰქონდის სოსნას ერ
თითა პურსა და ერთითა წყალსა შთაუკიდებდის საბლითა ყრმასა მას:ხ~ მიწვის რა ძილად ყრმა იგი დავით გუელნი იგი რომელნიმე ყელსა
მოეხვეოდეს რომელნიმე ფერჴსა სხვანი უბესა და სხვანი გვერდსა
უწვიან: და ვითარ ეძინა დღესა ერთსა გუერდისა ქცევასა შინა
მჴრითა დააჭირა გუელსა ერთსა და ატკივნა რომელმანცა
სასტიკად უკბინა მჴარსა ზედა დავითს. და ვითარ სიმწარისაგან
ძლიერად ჴმა ყო დავით მაშინ სხვანი იგი გუელნი მოუჴდეს და
დაჭრეს გუელი იგი მკბენელი დავითისი და იწყეს ლოშნად წყ
ლულთა მათ ყრმისათა და მყის განკურნეს და გუელი იგი შე
ჭამეს გუელთა მათ: ესრეთ საკუირველებით განარინა ღ~თნ
ყრმა იგი დავით ყოვლისაგან წარსაწყმედელისა რომელ
ნი მოიწივნეს მის ზედა:რ~ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან თავით თუისით დამტკიცება მე
ფობა ძისა თუისისა თუის არა მომჴსენებელმან სიტყუასა წ~წყლისა ესა
იასა რომელსა იტყუის. და მოხედნეს უფალმან გონებასა მას ზედა დიდსა
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მთავარსა ასურასტანისასა და სიმაღლესა მას ზედა დიდისა მთა
ვრობისა მისისასა და სიმდიდრესა თუალთა მისთასა. რ~თქუა
ძალითა ჴელთა ჩემთათა ვყო და სიბრძნითა გულის ჴმის ყო
ფისა ჩემისათა მოვიპყრნე საზღვარნი თესლებისანი და ძალი
მათი წარმოვიღო. და შევსძრნე დამკუიდრებულნი და სოფელი
ყოველი დავიპყრა ვ~ა მართუენი და ვ~ა კუერცხი დაშთომილი
აღვიხუნე და არავინ იყოს რომელი განმერეს მე ანუ სიტყ
უა მიგოს:- აწ უკუე იდიდოს მეა ცული თვინიერ მკუეთე
ლისა ვითარმცა თავით თუისით კუეთდა ანუ ამაღლდეს ხერხი
თვინიერ მზიდველისა მისისა. ეგრეთვე ვინ აღიღოს შეშა
გინა კუერთხი არა ეგრეთ ა~დ მოავლინოს უფალმან საბა
ოთ შენსა მაგას პატიოსნებასა ზედა უპატიოება და დიდებ
ასა შენსა ზედა ცეცხლი აგზებული აღატყდებოდის:ვითარ აღესრულა პატიოსნისა მეფისა რუსუდანის ზედა. რ~
სირცხვილ მიჩნს კადრებად და კ~დ დუმილად ვერ მიძლავს რ~
უპატიო ყო თავი მისი ბოროტითა ამით ჴელყოფ
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ითა ა~დ განაქარვა ღ~თნ ზრახვანი მისი ვითარ ზრახვა აქინ
ტობელისი დავითის ზე: არა გულის ჴმა ყუნა თქმული
იგი წინასწარმეტყუელისა უფალმან განაქარვნის ზრახვა
ნი კაცთანი ზრახვამან საღთ~ომან ვ~ა მოსეს ძე ფარაოსი
და განერა ჴელთაგან მისთა. და კუალად ვითარ განერა დავ
ით საულისაგან და ცუდ იქმნა განზრახვა მათი:ეგრეთვე შენი ჵი კეთილთა ძირთა მორჩო დედოფალთ
დედოფალო და მეფეო რუსუდან რა ჰყავ ანუ რაჳ
მოივაჭრე. იხილე რ~ ხუთისა წლისა ჟამნი დაყუნა ულხ
ინებელთა ამათ ჭირთა შინა ჯურღმულსა ღრმასა გუ
ელთა თანა იგი განერა ზეგარდამოთა განგებითა: ხ~ შე
ნ განსუენებასა და სუფევასა შინა მყოფი და ტახტსა ზე
დან მჯდომი მრჩობლ განეჴუი ცხოვრებისაგან ვ~ა ქუ
ემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:ხ~ ჩუენ პირველსა სიტყუასა აღვიდეთ. მოიწია რა მეფე რუ
სუდან ტფილის და ძე მისი დავით ნოინთა წინა წარავლინა:
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ხ~ მათ ინებეს დავითისა დიდისა ყაენს ბითოს წინ წარვლინება
და მიერ ყარა ყურუმს მანგუ ყაენის წინა: და ვითარ ცნა
რუსუდან წარვლინება ძისა თუისისა უცხოთა ნათესავთა შო
რის უცნაურთა და შორთა ქუეყანათა ტკივილითა და უზ
ომოთა მწუხარებითა შეიცვებოდა. და დაუწყუედელთა ცრ
ემლთა მოადინებდა და მოიხსენებდა რა იგი ყო ძმის წულსა თუი
სსა ზედა. და ვითარ ექსორია ყო ეგრეთვე თათართა წარავლ
ინეს ძე მისი ვ~ა ექსორიად წინაშე ბითოსა:ხ~ ვითარ არღარა იყო ღონე წარვიდა ნარინ დავით და წარჰყუეს
ცოტანი ვინმე თანა შეზრდილნი ქართლის ერისთუის გრიგო
ლის სურამელის შვილი ბეგაჳ. გურკელელი მახუნჯაგის ძე.
ამირეჯიბი ბეშქენ. და თუალნიცა ორნი თანა წარეტანებ
ინეს იდუმალ ძუირ საფასონი და წარვიდეს შედგომად კუალსა
ავაგისასა და ხლათის სულტნისასა რ~ პირველად იგინი გაეგ
ზავნეს თათართა. და მიიწივნეს წინაშე ზემო ჴსენებულისა
ბითოსა რომელმან კეთილად ისტუმრნა და ორისა წლისა
1-16 სტრ., 278r
ვიდრე კარნუ ქალაქამდე: ხ~ ცოტნე დადიანსა და რაჭის ერი
სთავსა ყოველი იმერი სამეფო და ესრეთ განაჩინეს თათართა
და განიყუეს ყოველი საქართველო და წარვიდეს ალამუთს ბრძო
ლად და ქართველნი თანა წარიტანეს. და განიყუეს ორად
ნახევარი ერთსა წელსა და ნახევარი ერთსა წელსა
იყუნიან ალმუთს ბრძოლად:ხ~ შვიდ წელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისა რომელნი არიან

მიპარვით კაცის მკულელნი რომელთა მულიდად უჴმობენ.
ამათ ებრძოდენ მრავალ ჟამ ესე ზემო ჴსენებულნი ნოინნი
ქარმაღან ჩაღატარ იოსურ და ბიჩუის მოუწყინებლად ზამთარ
და ზაფხულ: და მათგან განყოფილნი ქართველნი თუითუეული
ხუედრსა მისსა იახლნიან ნახევარნი ერთსა წელიწადსა ადგ
იან და ნახევარნი მეორესა და ამა წესითა იბრძოდიან: ხ~
დღესა ერთსა წარმოგზავნეს ალმუთელთა მათ მულიდი ერ
თი ჴელოვანი მოვიდა ღამით და მოეპარა მცუელთა ჩაღატარ ნოი
ნისათა შევიდა კარავსა მისსა და მძინარესა განაწონა გულსა მახ
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უილი ე[რ]თი და მოკლა იგი რომელ ვე[რა]ვინ [.]გ[...] [.......]
განთენდა იხილეს კარვის მცუელთა ჩაღატარ ნოინი მოკლუ
ლი იწყეს ტირილად და ტყებად. და ვაებად: და ვითარ ესმა
სპათა ჩაღატარ ნოინისათა მსწრაფლ მირბიოდეს და იხი
ლეს რა მათცა მოკლული იწყეს ვაება და ტირილი და
არა უწყოდეს თუ ვითარ ანუ ვის მიერ მოკლულ იყო:მაშინ თქუეს ყოველთა ვ~დ ვინათგან ქართველნი დიდსა ჭირსა
და სასჯელსა შინა არიან ჩუენ მიერ ამისთუის მოკლეს ქართ
ველთა ამას ყოველნი უცილობით დაამტკიცებდეს თვინიერ
ქარმაღან ნოინისა კიდე. რ~ იგი იტყოდა დასწყნარდით
კაცნო რ~ არა არიან ნათესავნი ქართველთანი კაცის მკულ
ელნი და არცა სჯულ უცთ ესე ვითარისა საქმისა ქმნად: ხ~
იგინი აღშფოთებულნი სიკუდილისათუის პატრონისა განძ
ვინებულნი წარმოემართნეს ბანაკისა მიმართ ქართველ
თასა რ~ მახლობელად ჩაღატარ ნოინისათა დაბანაკებულ
იყუნეს. და ვითარ მომართეს განკუირდეს ქართველნი და უღო
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[....] [..ეცვნეს] დ[ა] არა უწყოდეს თუ რამცა ყუეს. ხ~ ზოგნი
ომისა მიმართ განემზადებოდეს და ზოგნი აყენებდეს ომის
აგან რ~ უმცირეს იყუნეს მათსა:მაშინ გრიგოლ სურამელი ქართლისა ერისთავი იტყოდა არა
არს ძმანო ჟამი ბრძოლისა რ~ ჩუენ მცირენი ვართ და ესე
ნი უმრავლესნი არიან და უკეთუ ბრძოლა ვყოთ ყოველთა
მოგვწყუედენ დიდით მცირემდის: და უკეთუ არა ვებრძვით მე
ესრეთ ვგონებ ვ~დ ჩუენ უთავადესთა მოგვწყუედენ და ამა ლაშქარ
თა არღარა და უმჯობესცა არს რათა ჩუენ ოდენ მთავარ
ნი მოგვწყუიდნენ და არა ყოველი ესე. სიმრავლე მოისრნენ: გარ
ნა შევრდომა ღ~თისა ჯერარს რ~ არავინ არს მჴსნელი ჩუ
ენი თვინიერ იესო ქრისტე ძე ღ~თისა და ყოვლად წმიდა მშო
ბელი მისი მარადის ქალწული მარიამ. რომელი იგი მარ
ადის მცველი არს მოსავთა ძისა მისისათა და უმეტეს
ჩუენ ქართველთა ნათესავისასა:-

აწ ყოველთა სამ სამი მუჴლი მოვიდრიკოთ შევრდომით ყოვლად
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წ[მი]დისა ღთ[~]ის მშობელისა [მი]მართ და რომელ[..] უწყი[.] [....]
შესხმა ესე მისი: მოწყალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღ~თის
მშობელო და შემდგომი: და ვითარ აღასრულეს ლოცვა ესე სავ
ედრებელი ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მოახლებულ
იყუნეს თათარნი იგი უწყალოდ დასახოცლად ქართველთა: მა
შინ გამოვიდა კაცი ერთი ლერწმოანით რომელსა აქუნდა ლახ
ვარი წვდილი ჴელთა შებღალული სისხლითა ლახვარი იგი
აღიპყრა ზე და ძლიერად ჴმობდა მან ქუშტემ ჩაღატარ მან
ქუშტემ ჩაღატარ რომელ არს ენითა სპარსულითა მე მოვკ
ალ ჩაღატარო: ხ~ ვითარ იხილეს თათართა მყის მიეტევნეს
და იგი ივლტოდა ლერწმოვანთავე მიმართ ხ~ მათ შეუდვეს ცე
ცხლი ლერწამსა მას და გამოიყუანეს კაცი იგი ლერწმით და
მოიყუანეს ქარმაღან იოსურ და ბიჩუის წინაშე:ხ~ იგინი ჰკითხვიდეს ვითარ მოაკუდინე ჩაღატარ ნოინი ხ~ მან უთ
ხრა მე ვარ მულიდი მულიდთა შორის საჩინო მათ მულ
იდთა თავადთა მომცეს ოქრო ფრიადი წარმომგზავნეს
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[თ]ქუენ [.....] რომლისამე მოკუდინებად. წარმოვედ და მოვე[.]
ღამით და მოვკალ ჩაღატარ ნოინი და დავიმალე ლერწმოვან
თა შიგა: და იგინი კ~დ ეტყოდეს რა იყო მიზეზი გამოსვლ
ისა შენისა და ყივილი მაღლად სიკუდილი დიდისა მის ნოინ
ისა ვინათგან დამალულ იყავ. და კ~დ მულიდი მიუგებდა და
ეტყოდა მე ლერწმოანთა მათ შინა უჴშირესთა რაჳ დამალ
ულ ვიყავ მყის მოვიდა ვინმე სახითა დედაკაცისათა სიტურფე
აღმატებული. და მრქუა მე რაჳ ესე ჰქმენ კაცო შენ მოკალ კაცი
იგი და აწ მრავალნი უბრალონი სულნი შენ ძლით მოისრვ
იან და მე მიუგე შიშით რა ვყო დედოფალო: ხ~ მან მრქუა აღდ
ეგ და შემომიდეგ მე და მივედ და ესრეთ თქუ ვ~დ მე მოვკალ კაცი
იგი და განარინე ურიცხვი სული იგი სიკუდილისაგან. ხ~ მე მს
წრაფლ აღვდეგ და შეუდეგ მას და მან მომიყუანა თქუენს წინაშე
და მე ვითარ ჴმა ვყავ და თქუენცა მიხილეთ უჩინო იქმნა დედაკა
ცი იგი და არაჳ უწყი ვინა მოსრულ იყო და აჰა მე ესერა ვარ წინაშე თქუენსა:ხ~ ვითარ ესმათ სიტყუა ესე თათართა მათ კაცისა მისგან ფრიად
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განკუირდეს და კაცი იგი მულიდი ჴრმლითა [........ ...........]
და ესრეთ იჴსნა ერი თუისი ყოვლად წმიდამან ღ~თის მშობელ
მან უმსჯავროსა სიკუდილისა ვითარ ოდესმე იჴსნა
ქალაქი იგი დიდი კოსტანტინო პოლი რაჟამს იგი ბარბაროზთა მძ
უინვარედ გარე მოეცვა მჴედართ მთავრობასა სარვანოსსა.
და მძუინვარედ აღდგომასა ხაღან სკუითთა მთავრისასა ვითარ

დაანთქნა მბრძოლნი მისნი ზღვად ქალაქისა მისდა მინდობ
ილისანი რ~ აღდუღნა ზღვა და განდნა ძივთი ნავისა და დაინ
თქნეს მძუინვარედ შეწევნითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელ
ისათა: და ჴმელეთსა ზედა მყოფთა აწვიმა ცეცხლი
ვითარ ძუელ ოდესმე სოდომელთა მათ ზედა:ხ~ ამათ საკუირველებათა არა უდარეს ვჰგონებ ვითარ აწ იქმ
ნა მსწრაფლი და ანაზდათი ჴსნა ქართველთა მათ ყოვლად
წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ. გარნა ვინმე შეუძლოს
დიდების მეტყუელებისა მიერ სამადლობელი შესხმა საკუირ
ველებისა ამის თუის რომელ დაიცვა ურიცხვი სული ქართ
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[....] [.....] ყოვლად უბიწომან სიტყუისა ღთისა მშობ
ელმან ღ~თაებისა და კაცებისა ერთ გვამად შემაერთებელმან
ორთა შინა ბუნებათა ღ~თად სრულად და კაცად სრულ
ად ორითა ბუნებითა და ორითა ნებითა შეურევნელად:ხ~ ამის უბიწოსაგან დაცულნი ქართველნი დიდსა ჭირსა.ში
ნა იყუნეს თათართა მათგან რ~ მიმდემი და მოუწყინებელი
ბრძოლა აქუნდათ ალმუთელთა მიმართ და ქართველნიცა
თანა ახლდიან და ორად განყოფილნი იყუნიან ვ~ა ზემორე
ვთქუ. და თითოეული ერის მთავარი თითოსა ნოინსა განესაკ
უთრნიან. და მუდამ გვერდსა ეახლნიან: მაშინ ზემო ჴსენებ
ული ეგარსლან კაცი საკუირველი და მჴედრობისა ცოდნითა
აღსავსე ასე განდიდნა კნინღა და მეფობისა სახელის დება
დმდე და ყოველი ქართველთა ნათესავი ბრძანებასა მისსა მო
რჩილობდეს ვ~ა მეფესა. და თვით დიდი და პატიოსანი შან
შე მანდატურთა უხუცესი და ვარამ გაგელი და სხვანი ყოველნი მთავარნიჱ
მათ ჟამთა შინა სხვანიცა ბოროტნი აღმოსცენდეს. და ვ~ა ცნეს
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თურქთა შამს მყოფთა უმეფობა ქართველთა და ლ[......] [სა]
ქართველოსათა ალმუთს ყოფა და უცალობა ქართველთა შეკრბა
სიმრავლე ფრიადი ვითარ სამოცი ათასი კაცი რომელთა მთავ
რად და პატრონად ჰყუა კაცი ვინმე სახელოვანი სახელით ყარახან.
და გამოემართნეს საქართველოსა მოსაოჴრებლად და მოიწივ
ნეს ქუეყანასა ვალაშკერტისასა რომელი მას ჟამსა ოდენ აეღო
შანშეს და იწყეს ოჴრებად ვალაშკერტისასა და რაჴსს იქით ქუ
ეყანათა ვიდრე სურმანადმდე რომელ იგიცა ოდენ დაეჭირა შან
შეს მანდატურთა უხუცესსა: ამან ვითარ იხილა ოჴრება
ქუეყანათა მათ უბძანა სპათა თუისთა და ავაგ ათაბაგისთა და
შეკრბა მეომარი ოც და ათი ათასი რჩეული მჴედარი გან
ვლეს რაჴსი და მივიდეს ვალაშკერტს სადა იგი დაებანაკა ყარახანს:ხ~ ვითარ მიიახლნეს დააწყუეს რაზმი და მიეტევნეს ერთმანერ
თსა. ხ~ შანშე უპირატეს ყოველთასა მიეტევა რომელმან ორო

რითა განგმირა თურქი ერთი სახელოვანი იქმნა ომი ძლიერი
და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხუი სპათაგან თურქთასა: ხ~ სპანი
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შანშესნი კეთილიად დაცულ იქმნეს შეწევნითა ღ~თისათა და ძელ
ისა ცხოვრებისათა რომლისა მიმართ მინდობილ იყო: და ვითარ
შენივთდა ომი იძლია ყარახან და სპანი მისნი და ივლტოდეს
შეუქცეველად. მაშინ დევნა უყუეს ვიდრე ხლათამდე მოსრეს
და ტყუე ყუეს სიმრავლე ურიცხუი და აღივსნეს ცხენითა ჯო
რითა და აქლემითა კარვითა და ურიცხუითა ალაფითა და ეს
რეთ სახელოვანნი და განმარჯუებულნი მივიდეს ანისს
სახლსა და ტახტსა თუისსა:გარნა ვინათგან განითქმოდა ყოველგან უმეფობა საქართველოსა აღ
იძრვოდეს ყოველნი ნათესავნი ოჴრებად ქართველთა: მაშ
ინ აღიძრნეს საბერძნეთს მყოფნი თურქმანნი და სულტანი
ეზინკისა და სხვათა ქალაქთა შინა მყოფნი ამირანი და შეკრ
ბა სიმრავლე ურიცხუი და წარმოემართნეს საქართველოსა
ზედა: და ვითარ ცნეს ტაოელთა შავშ კლარჯ კოლა არტან
კარნიფორელთა განკრთეს და წარმოავლინეს კაცი სამცხეს
ყუარყუარე ციხის ჯვარელ ჯაყელს თანა რათა შეეწიოს:
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ხ~ მან მოუწოდა ყოველთა მესხთა ერისთავთა და ყოველთა სპათა
მისთა და შეკრბა მჴედარი ვითარ ათი ათასი და წარმოემართნეს.
ხ~ იგინი მოსრულ იყუნეს ბანს და გარე მოსდგომოდეს რ~ ოლთის
ნი და ბუღათა ყურნი მას აქუნდეს და აოჴრებდეს ტაოს:მაშინ წინამძღვარ ექმნა: სპათა მესხთა ყუარყუარე და მოვიდეს თა
ვსა კალმახისასა. ხ~ ვითარ ესმა თურქმანთა მოსვლა მესხთა აღ
იჭურნეს იგინიცა რომელთა თავად ყუეს ალთუხან და ონ
ხან. აქათ მესხნი ჩავიდეს მინდორსა მას რომელსა ეწოდების
ავნის ვაკე და შეკრბეს ურთიერთას და იქმნა ომი ძლიერი და
სასტიკი ბერძენნი და თურქმანნი არა გარე უკუნ იქცეოდეს მი
ნდობილნი სიმრავლისათუის. და ეგრეთვე მესხნი მინდობილ
ნი სიმჴნისანი არა გარე უკუნ იქცეს რ~ ძლიერად ბრძოდეს:
და კაცმან ვინმე აზნაურმან ერთსა კაცსა თურქმანსა მუზარად
იანს თავი ორად გაუპო და მოკლა და მეორესა ონხანის მჴნეთაგ
ანსა ზურგსა უხეთქნა თუცა ჯაჭვი ვერ გაუკუეთა ა~დ ზურგის
მძივი დაამტურია და ქუე დააკუეთა მკუდარი. და ესრეთ განგრძელდა
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ომი და თათარგანთავე ამოსწყდა ურიცხუი იძლივნეს ბერძენნი
და თურქმანნი და იწყეს სივლტოლად:მაშინ ქართველთა დევნა უყუეს და აღიღეს ნატყუენავი ური
ცხუი და სიმდიდრე აურაცხელი და ესრეთ გამარჯვებულნი და
სავსენი მოვიდეს სამცხეს და ესოდენ განემარჯვათ რომელ ესე

ვითართა სპათა შორის არავინ მოიკლა სახელ დებული კაცი მესხი.
ხ~ ამას ომსა უწოდდეს ბანის ჯვარად რომელ სიმრავლისა
მათისათუის ძლით დაეტივნეს ბანას ავნის ვაკეს: და ვითარ
იქმნა ესე ამანვე სამცხის სპასალარმან ყუარყუარე წარავლი
ნნა ძის წულნი თუისნი ივანეირომელსა ეწოდა პაპა და უმრწ
ემესი მისი სარგის რომელნი იყუნეს ძმანი ძლიერნი და მჴნე
ნი უმეტეს ყოველთა წყობათა შინა უშიშნი და შემმართებელ
ნი. ებრძოლნეს ოლთისთა და აღიღეს ოლთისნი და ბუღათა
ყურის ციხე და ძლიერად გამარჯვებულნი და ნაომარნი ომთა დიდ
თა შინა მოიქცეს მშვიდობით რომელთა არა არს აწ ჟამი მითხრობისა:ხ~ამა შფოთთა რა შინა იყო ქუეყანა საქართველოსა შეკრბეს
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ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი თავსა კოხტ[....] [.....]
და ამერნი: შანშე. ეგარსლან. დადიანი ცოტნე. ვარამ გაგელი. ყუა
რყუარე. კუპრო შოთა. და ყოველნი ჲრ. კახნი. ქართველნი. თო
რელი გამრეკელი. სარგის თმოგველი. მესხნი. და ტაოელნი: ყოვ
ელნი იტყოდეს რამე ვყოთ რ~ არღარა არს ნათესავი მეფეთა
რათა წინამძღვარ გვექმნას და ვბრძოდით თათართა ამათ
რ~ ჩუენ ერთი ერთისაგან განდგომილ ვართ და ვერ ძალგვიც
წინა აღდგომად თათართა. და იგინი ბოროტად გვაჭირვებენ
ჩუენ და ყოველთა წელთა ალმუთს წარგვასხმენ ყოველთა ჭირთა
და ბოროტთა შესამთხუევლად და არა არს ღონე ჩუენი და ჩუენ უმეფონი ვართ.
და აწ შევკრბეთ ყოველნი და ვებრძოლნეთ თათართა და დააპირეს
ომი და დადვეს პაემანი ქართლს შეყრისა: ამასზედა განიყარ
ნეს უშორეს მყოფნი აფხაზნი დადიანი ცოტნე ბედიანი კაცი
კეთილი და სრული ყოვლითა საღ~თოთა და საკაცობოთა და
რაჭის ერისთავი ესენი ყოველნი წარვიდეს კაზმად:ხ~ ესმა რაჳ ესე თათართა ერთად შეკრება ქართველთა წარმოვი
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დეს [....] დ[ა] [....]გ და მივიდეს კოხტას თავსა და ესე ყოველ
ნი მთავარნი და თავადნი საქართველოსანი მუნვე იყუნეს
გაუყრელნი და ჯერეთ ლაშქარი არა შეეყარათ და ამისთ
ვის ვერღარა წინა აღუდგეს სიმცროსა ბედითა: მოუჴდეს
და დაიპყრნეს და წარასხნეს ანისის ქუეყანასა ადგილსა მას
რომელსა ეწოდების შირაკავანი. და ვითარ მიიწივნეს ქარმ
აღან ნოინს წინა ჰრქუა რა არს მიზეზი შეკრებისა თქუენისა
უკეთუ არა განდგომილება ჩუენი გნებავსთ:ხ~ მთავარნი იგი საქართველოსანი მიუგებდეს არა განდგომად
თქუენდა შევკერბით ა~დ რათა განვაგოთ საქმე თქუენი და
ხარკი გაგიჩინოთ რომელსა იგინი უწოდდეს ხარაჯად: ეს
მა რაჳ ესე ნოინთა მათ არა სრულიად ირწმუნეს და ბრძ
ანეს განძრცვა ყოველთა და მჴართა დაკვრა და შიშველთა მჴ

არ დაკრულთა სიცხეთა შინა დასხდომა. და ყოველთა დღ
ეთა ჰკითხვიდენ მიზეზსა შეკრებისასა და უკეთუ არა აღიარონ
ჭეშმარიტი სიკუდილსა მისცენ ყოველნი ესე ზემო ჴსენებ
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ულნი მთავარნი ხ~ იგინი დაამტკიცებდეს [...] [.....]
ხარაჯა და ამას უყოფდეს მრავალ დღე და ამა ჭირსა და სატ
ანჯველსა შინა იყუნეს ყოველნი იგი მთავარნი რ~ არცა ირ
წმუნებდეს სიტყუასა მათსა და არცა განუტევებდეს:და ვითარ მოეახლა პაემანი მოვიდა დადიანიცა ცოტნე ლაშქრითა მა
თდა ადგილსა რომელ არს რკინის ჯვარი შორის სამცხისა
და ღადოსა. და ვითარ აუწყეს წარსხმა ყოველთა მთავართა საქ
ართველოსათა ანისად და ყოველთავე ყოფა ბოროტთა სატანჯ
ველთა შინა მწუხარე იქმნა უზომოდ და თუისად სიკუდილად
შერაცხა საქმე იგი: წარავლინა ლაშქარი თუისი და ორითა
ოდენ კაცითა წარვიდა ანისად დამდები თავისა თუისისა მეგობ
ართა თუისთა თუის მცნებისათუის უფლისა: ვ~ა იტყუის უფალი
წმიდასა შინა სახარებასა ამისა უფროსი სიყუარული არა
არს რათა დადვას კაცმან სული თუისი მეგობართა თუისთა თუის
რომელ ყო პატიოსანმაცა ამან კაცმან ცოტნე სათნობა მაღალი და სა
კუირველი და ყოვლისა ქებისა ღირსი განვლო სამცხე და ჯავახეთი
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დ[ა] მივიდ[ა] […]ს. მაშინ ზემო ჴსენებული ესე ნოინნი ქალაქად
შესრულ იყუნეს და ესე მთავარნი ტყუენი მჴარ დაკრულნი
შიშველნი მოედანსა შინა მსხდომარე იყუნეს: და ვითარ იხილნა
ესე ცოტნე წარჩინებულნი ესრეთ უპატიოდ მსხდომარენი
და სიკუდილად განწირულნი გარდაჴდა ჰუნისაგან და დააბნ
ია სამოსელი თუისი განშიშულდა და შეიკრნა მჴარნი და დაჯდა
წარჩინებულთა თანა მწუხარედ:და ვითარ იხილნეს თათართა მათ განკუირდეს და მსწრაფლ აუ
წყეს ნოინთა ვ~დ ცოტნე დადიანი მოვიდა ორითა ოდენ კა
ცითა და განიძარცვა სამოსელი და შეკრული დაჯდა ქართ
ველთა თანა. რ~ კეთილად მეცნიერნი იყუნეს ცოტნესი რომ
ლისათუის განკუირდეს თათარნი იგი და წინაშე მათსა მიუწო
დეს და ჰკითხვიდეს მიზეზსა მუნ მისვლისა მისისასა და ამის სა
ქმისა ქმნასა: ხ~ იგი ეტყოდა ვ~დ ჩუენ ყოველნი ამად შევკერ
ბით რათა განვაგოთ ხარაჯა თქუენი და ბრძანება თქუენი აღვ
ასრულოთ ესე იყო მიზეზი შეკრებისა ჩუენისა და აწ თქუენ ძუირის
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მოქმედად შეგურაცხენით. და მე ამის ძლით [მო]ვედ წინაშე თქუენ[..] [..]
თა გამოიკითხოთ და უკეთუ ღირსი რამე სიკუდილისა გვიქმნიეს მეც
მათ თანა მოვკუდე და უკეთუ უბრალონი იყუნენ მეცა უბრალ
ოდ შევირაცხო და მართალ თქუენს წინაშე რ~ თვინიერ ჩემსა არა

რაჳ უქმნიესთ: და ვითარ ესმათ ესე ცოტნესაგან ნოინთა მათ გან
კუირდეს სათნოებისაგან მისისა და თქუეს ვინათგან ნათესავნი ქარ
თველთანი ესეოდენ კეთილ არიან და არა ეცრუებიან ერთი ერ
თსა. რომე აფხაზეთით მოვიდა კაცი ესე დიდებული რათა დადვ
ას სული თუისი მოყუასთა თუისთა თუის და განწირა თავი თუისი სიკ
უდიდ არა არს სიცრუე მათ შორის და ამის ძლით უბრალოდ
ვპოებთ ამისთუის განუტეოთ ყოველნი და ნურღარა ვრჯით:ხ~ ნოინთა მათ ჰრქუეს ცოტნეს განდგომილება ვგონეთ თქუენ ქარ
თველთა და აწ ვინათგან ჰყავ სათნოება კეთილი ყოველთა ქართ
ველთა შენ მოგანიჭებთ ყოველთა მათ ქართველთა და შენდა მონ
დობილ ვართ. და განუშვნეს ყოველნი ესე წარჩინებულნი ქა
რთველთა ნათესავნი და წარვიდეს თუის თუისად და წინა აღმდ
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გომ ექმნნეს ურთი ერთას:მაშინ შეკრბეს დიდებულნი ამის სამეფოსანი რ~ ჰრცხუენოდათ მთ
ავარ ყოფად მათ ზედა ეგარსლანისი არა მათგან უგვარიანესისა
კაცისა: ამისთუის შეკრბეს შანშე ვარამ გაგელი ყუარყუარე ჯა
ყელი სარგის თმოგველი კაცი მეცნიერი და ფილასოფოსი სუ
რამელი გრიგოლ ქართლისა ერისთავი თორელი გამრეკელი
ორბელნი და მრავალნი ერის მთავარნი. და ძიება ყუეს ლაშას ძი
სა დავითისთუის რ~ ეუწყა ვიეთგანმე ვაჭართა ვ~დ ჯერეთ ცოცხალ
არს გარნა პყრობილი ჯურღმულსა შინა ღრმასა გუელთა თა
ნა: და ვითარ ჭეშმარიტებით ეუწყათ ესე მთავართა საქართველ
ოსათა წარვიდეს ქარმაღანს იოსურს ბიჩუის და ანგურგს წინაშე
რ~ ჯერეთ ყაენი არა რომელი მოსრულ იყო ამა ქუეყანასა
ა~დ ესე ზემო ჴსენებულნი ნოინნი გააგებდეს ამა ქუეყანათა. და მო
ახსენეს ვინათგან მეფე ჩუენი ნარინ დავით წარავლინეთ ყაენს
წინა არა უწყით თუ რაჳ შეემთხუია: დედა მათი რუსუდან გა
რდაიცვალა და არღარა არს ნათესავი მეფეთა ჩუენთა და ჩუენ
1-16 სტრ., 286v
ურთი ერთას დაუმორჩილებელ ვართ და არა ეგების თუმცა დავე
მორჩილენით ვისმე უკეთუ არა იყოს ნათესავი მეფეთა:და აწ გვასმიეს თუ არს შვილი მეფისა ჩუენისა ლაშასი სახელით
დავით რომელი დაუტევა ძმამან დასა თუისსა რუსუდანს რათა
იგი დაადგინოს მეფედ: ხ~ რუსუდან დედოფალმან წარავლინა
სულტანს თანა საბერძნეთს რათა წარწყმიდოს და აწ გვასმი
ეს ვ~დ ცოცხალ არს და გუელთა თანა პატიმრად ჰყავს: და აწ
გევედრებით რათა წარავლინოთ ერთი ვინმე სახელოვანი
კაცი და ჩუენცა თანა წარვყუეთ და მოვიყუანოთ იგი აქა
წინაშე თქუენსა და ყოთ იგი ჩუენ ზედა მეფედ:და ვითარ ესმათ ნოინთა მათ ესე განკუირდეს საქმისა ამისთუის რო
მელი ექმნა რუსუდან მეფესა: მსწრაფლ წარავლინეს ან

გურგ ელჩად და თანა წარყუეს ვარამ გაგელი და სარგის თმო
გველი და მცირედთა დღეთა მიიწინეს სულტანს წინაშე და
აუწყეს ვ~დ დავითის ძიებად მოვსულვართ რათა მოგვცე და
წარვიყუანოთ იგი: ხ~ იგი არღარა ჰგონებდა სიცოცხლესა მისსა
1-16 სტრ., 287r
და ეტყოდა ვ~დ ყრმა დავით წარმოევლინა მეფესა ქართველთ
ასა რათა მოვაკულევინო და მე მაშინვე სიკუდილა მივეც მღუი
მესა შინა გუელთა თანა და აწ არს მიერითგან შვიდი წელი
ვითარღა ეგების ცოცხალ ყოფა მისი: ხ~ მათ აუწყეს ვ~დ ჩუენ
უწყით სიცოცხლე მისი ჯურღულსა შინა მყოფი გუელთა თა
ნა რ~ მას ოდენ ჟამსა სოსნა მოსრულ იყო და მას ეამბო ვარ
ამ გაგელისა და მისთანა მყოფთა თათართათუის სიცოცხლე დავითისი:ხ~ ვითარ ცნა სულტანმან წარავლინა კაცი და გამოიყუანეს და
ვით კნინღა სულიერ მყოფი რ~ საგონებელ იყო უსულოდ რად
მე განყინულად ანუ მკუდრად უძრავად მხილველთა მიერ. და
ესრეთ უცხო იყო სახილველად რ~ ფერი პირისა მისისა დაყუი
თლებულ იყო და თმანი ვიდრე კოჭამდე შთასრული და ფრ
ჩხილნი გრძლად წაზრდილ: იხილეს რაჳ ესე განკუირდეს
სიცოცხლესა მისსა თუ ვითარღა იყო სულიერ და ცრემლ
ეოდეს დიდად ვარამ გაგელი და სარგის თმოგველი და სულტ
ანიცა ლმობიერ იქმნა: მყის წარიყუანეს აბანოდ განბანეს
1-16 სტრ., 287v
და შემოსეს საპატიოდ სამეფოთა სამოსლითა და სამკაულითა და მოიყ
უანეს და სხვაცა ფრიადნი ნიჭნი და სიმდიდრენი ანიჭნეს და
ევედრებოდა სულტანი შენდობასა რათა არა იხსენოს ძუი
რი მისთუის და ესრეთ წარმოავლინა:და ვითარ მოიწინეს საქართველოს მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებუ
ლნი საქართველოსანი: შანშე და ძე მისი ზაქარია ამირ სპასალარი
კაცი სიკეთითა აღმატებული. ყუარყუარე ჯაყელი. სურამელი
გრიგოლ ქართლისა ერისთავი. ორბელნი. გამრეკელი. შოთა
კუპრი. და ყოველნი მთავარნი თვინიერ ეგარსლანისა და წარვიდეს
ნოინთა წინაშე: ხ~ მათ იხილნეს და განიხარნეს ა~დ მათ მეფობა ვე
რა დაუმტკიცეს და წარავლინეს დიდსა ყაენს ბითოს წინაშე:
და წარყუეს შანშეს ძე ზაქარია. ვარამის ძე აღბუღა. და სარ
გის თმოგველი და წარვიდეს ბითოს წინაშე: და ვითარ მიიწინეს
კეთილად შეიწყნარნა იგინი ბითო ხ~ მან შანშეს ძე ზაქარია და ვა
რამის ძე აღბუღა თუისად დაიმჭირნა და მეფე დავით მანგუ ყაე
ნს წინ წარავლინა ყარაყურუმს: და წარყუეს თანა სარგის თმო
1-16 სტრ., 288r
გველი და სხვანი მცირედნი ვინმე ქართველნი და მიიწინეს
მანგუ ყაენს წინაშე რომლისად მიემცნო რათა განიხილოს და
განბჭოს და ორთაგან რომელსაცა ხუდებოდეს დავითს და და

ვითს მეფობა მას დაუმტკიცოს: ხ~ მირაიწინეს დახვდეს მანგუ
ყაენს თანა ნარინ დავით მეფე ათაბაგი ავაგ სურამელი გამ
რეკელი ამირეჯიბი ბეშქენ და ესრეთ მრავალ ჟამ იყო
ფოდეს ხატავეთს და ყარა ყურუმს:მაშინ ინებეს თათართა მათ ნოინთა რომელნი საქართველ
ოს იყუნეს რათა მათ წინაშე მიიყუანონ სულტანი ყიასდინ
და მოუწოდეს ელჩთა და მსწრაფლ წარავლინეს: მაშინ ვერღარა
ურჩ ექმნა ყიასდინ ა~დ წარმოემართა დიდითა სიმდიდრითა
თუისითა და მოიწია წინაშე ნოინთა. და ვითარ იხილეს ნოინთა
მათ სულტანი ყიასდინ სიმდიდრითა უზომოთა და განსა
კრთომელითა ინებეს მისიცა წარვლენა ყაენს ბათოს თანა
და წარავლინეს იგიცა: და თუ სადა ვინ იყო ჴელმწიფე დამო
რჩილებული მათი ბითოს თანა წარავლენდიან და ბითო მანგუ
1-16 სტრ., 288v
ყაენს თანა წარავლენდის ვითარ ესე სულტანიცა ყიასდინ წარ
ავლინა მანგუ ყაენს თანა: და იყოფოდეს ორნი ესე ულუ
დავით და ნარინ დავით და მივიდა საბერძნეთისა სულტანი ყიას
დინცა და ხლათისა სულტანი მუნვე იყო და ავაგ ათაბაგი. და
იყუნეს მანგუ ყაენს წინაშე ხატაეთს და ყარაყურუმს ხუთისა წლისა ჟამნი:და ამათ ჟამთა შინა იქმნა საქმე ესე რ~ მანგუ ყაენს ორნი ძენი ეს
ხნეს უხუცესისა სახელი ყუბულ ყაენ და უმრწემესსა ულო
ეჰჯნობითაცა უჴმობდეს: ამან მანგუ ყაენმან განაჩინა ყაენად პი
რმშო ძე მისი ყუბულ ყაენ და უბრძანა ლაშქრობაჳ დასა
ვლეთით კერძო ბაბილოვნისა რომელ არს ბაღდადი და ეგვიპ
ტისა და ყოვლისა დასავლეთისა კერძოთა. ხ~ ულოს უბრძანა წა
რსვლა ინდოეთს დიდითა ლაშქრითა გარნა ორთავე ძნელად
აღუჩნდათ ყუბულს დასავლეთის კერძ და ულოს ინდოეთის კერძ:
მაშინ ევედრა ულო ძმასა თუისსა ყუბულს რათა ინდოეთს კე
რძ იგი წარვიდეს და დასავლეთის კერძო თუით წარავლინოს და
ესრეთ განცვალონ ლაშქრობაჳ: ისმინა ყუბულ და სიხარულით
1-16 სტრ., 289r
შეიწყნარა სიტყუა ულოსი და განცვალეს ლაშქრობაჳ და მოახ
სენეს მანგუს მამასა მათსა სალაშქროსა განცვალება რომელ
სა ნება სცა მანცა:და მოუწოდა ძესა თუისსა ულოს და მისცა ლაშქარი ექუსი ბევრი მჴედა
რი დედაწულითა მათითა ბარგითა და ხუასტაგითა და განაჩინა
მჴედართ მთავრად რომელსა იგინი ნოინობით უჴმობდეს და აწ
ბეგლარბეგ ეწოდების. სახელით ელგა ნოინი ნათესავი ჯა
ლარი კაცი პატიოსანი და სათნოებიანი და სიმართლისა მოქმე
დი ამას მოსცა მჴედარი ათი ათასი სახლითა და დედაწულითა:
და წარვიდა ულო და მჴედართ მთავარი მისი ელგა ნოინი გამო
ვლეს ერანი თურანი და ჯიონი და მოვიდეს ხვარასანს ერაყს

და მოიწივნეს ალმუთს: და ვითარ მოადგეს ბრძოლათ ალმ
უთს მოკუდა ყაენი მანგუ და დასუეს მამისა მისისა ტახტსა ზედა
ყუბულ ყაენად რ~ თუით მამასა მისსა მისთუის დაეგდო ყაენობა:და დარჩეს ესე ზემოჴსენებულნი ჴელმწიფენი დავით და დავით ყარა
ყურუმს უცალოებისაგან თათართასა და ულო მივიდა ადარბადაგ
1-16 სტრ., 289v
ანს ლაშქრითა სამოცი ათასითა: და ვ~ა ცნეს [....] [.....]
ან იოსურ ბიჩუის და ანგურგ წარემართნეს მიგებებად ულოსა
და თანა წარიტანეს ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი
და უმეტეს ეგარსლან რომელსა უმეტეს მეფისა მორჩილობდეს
ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი. და მიეგებნეს თავრე
ზს ორნივე თათარნი პირველ მოსრულნი რომელთა ძმა შო
ბით უწოდდეს ულო ყაენს თანა მოსრულნი და წარჩინებულნი
ცა საქართველოსანი მივიდეს ულოს წინაშე: იხილნა და კეთილად
შეიწყნარნა პატივითა და აამჴედრნა მათ თანავე მბრძოლად:და უბრძანა რომელსამე ულდაჩად რომელ არს მეჴრმლე. და რო
მელსა არტყია ჴრმალი და კარსა ზედა დგას ევდაჩად. და რომ
ელსამე სუქურჩად რომელსა საგრილობელი აქუს შესაკეცელი და
გაშაშლელი მრგუალი მაღალსა შეშასა ზედა ვ~ა ბუნსა დროშ
ისასა განრთხმულ იყუის და მით ყაენის თავსა ზედა უგრილობდიან: და
თუ არა ყაენისა ნათესავი არავინ ღირს იყო სუქურთა დაჩრდ
ილებად. და სხვანი ყაფჩაჩად რომელთა აქუნდა ტანისამოსი. და
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[ბაშმაყანი] და ზოგნი კარის მეკრედ და ევჩად. და ზოგნი ყორ
ჩად რომელთა ჰქონდა მშვილდნი და ქარქაშნი. ესე ვითარითა
უშუერითა პატივითა პატივსცა ყაენმან დიდთა ამათ მთ
ავართა საქართველოსათა: და წარმოვიდეს და მოვიდეს ადგილსა
მას რომელსა ეწოდების ალტაღი და მოვიდეს ყოველნი
მორჩილნი მათნი ყაენს წინაშე და დაჯდა ტახტსა ზედა
საჴელმწიფოსა და დალოცეს წესისაებრ მათისა:აქა იწყო ყაენობა ულოსი რ~ პირველ მათ ოთხთა ნოი
ნთა მიერ განეგებოდა ქუეყანა საბრძანებელისა მათისა
პირველად რომგუარი რომელ არს ხუარასანი ერაყი
ადარბადაგანი მოვაკანი ბარდავი შარვანი საქართველო ყო
ველი ხლათი და საბერძნეთი დიდი ვიდრე ასიადმდე ამათ ოთ
ხთა ნოინთა მიერ განეგებოდა: და მათი საურავი იყუის რომ
ელთა თუმოჩიანობით უჴმობდეს ვ~ა ძუელ ოდესმე იონთა
ქუეყანასა და რომს გააგებდეს ოთხნი იპატოსნი: და ვინათგან
მოიწია ულო ყაენი დაუწყო საურავად ქუეყანათა და
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განაგებდა წესთა ყაენობისათა აღსრულებად:მათვე ჟამთა წარმოვლინნეს სხვათაცა ყაენთა შვილნი მათ

ნი რომელთა ქოუნ უწოდიან: ბითო ვიდრემე ტუთარ: და ჩაღათ
ნოინის შვილმან უშან ყული: და თულის ნათესავისაგან ბოლღ
ართა ქუეყანა მათი წილხდომითა ყაენის შვილთა დაიპყრან
და ხარაჯასა იგინი აიღებდენ: და უქუთ ყაენის შვილის შვილი
ყუბულ ყაენის ძმა ულო აქა დაჯდა პირველ მოსრული: და
ვითარ იხილნა ულო სამნი ესე ზემო ჴსენებულნი ქოუნნი
შეიწყნარნა და მისცნა ქუეყანა ხუედრი მათი და ესრეთ მშვი
დობით იყოფებოდა ქუეყანა ესე:მაშინ საყდრის შესავალნი მცხეთა და სხვანი მონასტერნი და მი
სი მიმდგომი სოფელნი და ქუეყანა არავისგან იცვებოდეს რ~
წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი თუისისა ქუეყანისათუის ზრუნ
ვიდეს: ამისთუის წარვიდა ულოს წინაშე კ~ოზი ნიკოლოზ კაცი სუ
ლითა მხილველი მობაძავი ანგელოზთა და მრავალთა მოღვ
აწებათა შინა საკუირველი მართლ მადიდებელი ძლიერი და
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თუალ უხუავად მამხილებელ მეფეთა და მთავართა რ~ იყოცა უმ
ანკო და არავის თუალ ახუვნის: იხილა რაჳ ყაენმან განკუირდა წე
სსა და ხილვასა შესახედავისა მისისასა რ~ არა მეცნიერ იყო ნათ
ესავისა ქრისტიანეთასა თვინიერ არქუანთა. და პატივსცა პატი
ვითა დიდითა და დაუწერეს იერლაყი რომელ არს წიგნი შეწ
ყალებისა და მოსცეს შანა და შეუქმნეს ჯვარნი ოქროსანი და
შეუმკვნა თუალთა მიერ და მარგალიტითა: და უბოძა ერთი
თუით კოზ~სა ერთი მოძღვარსა ვარძიისასა რომელი თანა
ჰყუა კოზ~სა და არგანიცა იგი ოქროთა შეკაზმული მოანიჭა კ~ოზსა
ოდენ ჯვარიანი იგიცა. და ესრეთ პატივითა წარმოავლინეს
და დაიცვნა ყოველნი ეკლესიანი და მონასტერნი მოწყალებითა ღ~თისათა:ხ~ იყუნეს მაშინ ესე ორნივე დავით და დავით ყუბულ ყაენს
წინაშე ყარაყურუმს და იურვოდეს ორნივე მეფობასა:
ა~დ სარგის თმოგველი ძლიერად წინა აღუდგებოდა თვით
ნარინ დავითს და რომელნი მის წინაშე მყოფი იყუნეს თანა
ზრდილნი მისნი. რ~ ეტყოდა არა ჯერარს რათამცა ნაშო
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ბმან დედაკაცისამან დაიპყრას მეფობა და არა ძემან თუით მპყრ
ობელისა მეფისა მამაკაცისამან: ხ~ იგინი მიუგებდეს ვ~დ ნარინ და
ვით დაღათუ დედაკაცისა ნაშობი იყო ა~დ მეფევე იყო რუსუდან
გუირგუინოსანი ძმისა მისისა გიორგისაგან დატევებული და მეფისავე ძე
არს ნარინ დავითჱ და ვითარ განგრძელდა მათ შორის ცილობა
მაშინ ავაგ ათაბაგი წარმოავლინეს და მისცეს იერლაყი შეწყალ
ებისა და ქალი ქმნულ კეთილი ნათესავი მეფეთა სახელით ესლომ
და ელჩი ულო ყაენთანა რათა კეთილად შეიწყნაროს ავაგ. და
ესრეთ მოიწია ულოს ყაენს წინაშე ხ~ მან პატივით შეიტკბო
და წარმოავლინა საქართველოსა მამულსა თუისსა:-

და ვითარ ცნეს ქართველთა მოსვლა ავაგ ამირ სპასალარისა წი
ნა მიეგებნეს ყოველნი მთავარნი და წარჩინებულნი თუით შა
ნშე და ეგარსლან რომელსა კნინღა სახელი მეფობისა ეპყრა:
და ვ~ა მიიახლა ავაგ ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდაჴდომასა ეგარს
ლანისაგან და ეგრე ხილვად ხ~ იგი დიდად განლაღებული იყო
და არა ინება პატივით ხილვა და ამბორის ყოფად ავაგისა. და
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ვითარ იხილა ავაგ განძუინდა და თავსა მათრახითა უხეთქნა
და უბრძანა მას ქუეშე დაწესებულთა რათა ცხენისაგან უპატიოდ
დაამჴუან ქუეყანად. რომელიცა ყუეს ეგრეთ და პატივისაგან უპ
ატიო ყუეს და განძრცუილი განაძეს და მიერითგან უპატიო იქმ
ნა და საცინელ და ესრეთ განაგდეს შანშე და ავაგ და თავადთა საქართველოსათა:ხ~ ჩუენ პირველივე სიტყუა მოვიხსენოთ და ვითარ ცილობა იყო
მეფეთა შორის და არა რომელთა გაუჩინა მეფობა ყუბულ
ყაენ თუ რომლისა იყოს მეფობაჳ ამისთუის დაშთეს მრავალთა
წელთა ყარაყურუმს: ხ~ სულტანი ყიასდინ და ხლათელი წა
რმოავლინეს ავაგსავე თანა და მივიდეს სახლად სამეფოდ თუი
სადჱ და ვითარ განგრძელდა ყოფა მათი ყარა ყურუმს და ხა
ტაეთს ორთავე მეფეთა. მაშინ ინება ყუბულ ყაენმან და
წარმოავლინნა ორნივე მეფენი ძმასა მისსა ულო ყაენს თა
ნა და მიუმცნო ესრეთ რათა უკეთუ სთნდეს ორთავე მისც
ეს მეფობაჳ რომელ ყოცა ულო უკანასკნელ და ესრეთ მოიწივ
ნეს ულოს წინაშე რომელი იხილნა რაჳ კეთილად შეიწყნარა:
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და ვითარ დაყუეს მცირედი ჟამი ულოს ყაენს წინაშე ორთა
ვე მეფობა დაუმტკიცა და მისცა ყოველი სამეფო მათი
და წარმოავლინნა ქართლს: და ვითარ ესმა ქართველთა მოს
ვლა მეფეთა მათთა უზომოთა სიხარულითა აღვსებულნი წინა მიეგებნეს ალ
ტაღს იმერნი და ამერნი წარჩინებულნი და იყო სიხარული და
მადლობა ღ~თისა მიუთხრობელი. და შემოვიდეს ტფილის სიხარ
ულითა და შეკრბეს კ~ოზისა თანა ყოველნი ებისკოპოზნი და
ყოველნი მთავარნი და ერისთავნი და დასხდეს ტახტსა მამათა
მათთასა ტფილის დავით და დავით ორნივე:მესამეოც და ორე მეფენი დავით ძე ლაშა გიორგი მეფისა.
და კ~დ დავით ძე რუსუდან მეფისა დისა ლაშა გიორგი მეფისა ბაგრატოანნი:ხ~ დასხდეს რაჳ მეფედ ორნივე ესე დავით და დავით იყუნეს მო
ყუარულ ერთმანეთისა ესრეთ რ~ მრავალი სიგელი იპოებ
ის და მეცა მინახავს რომელ სიგლისა თავსა სწერიან მეფე
ნი ბაგრატოანნი ნებითა ღ~თისათა დავით და დავით და ჴელიცა
ორთავესი რთავს: ჩემ დავითისაგან მტკიცეა და ჩემ დავითისაგ
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ანცა მტკიცეა: ხ~ დასხდეს ორნივე მტკიცედ მეფედ ვითარ ვთ

ქუ რომლისათუის საეჭუელ იქმნა შანშესაგან ლაშას ძისა დავითის
სიყუარული და ავაგისგან რუსუდანის ძისა დავითის მიმდგომობა.
გარნა ვერ განაცხადებდეს რ~ ორნივე დავით და დავით ურთიე
რთას სიყუარულსა ზედა ეგნეს და არარას წინა აღუდგებოდეს
ერთმანერთსა და ესრეთ მსახურებდეს ულოს ყაენსა და ხარკ
სა მისცემდეს და მონებდეს:ხ~ უპირატესი პატივი და ზემო ჯდომა ლაშას ძესა დავითს ეპყრა
ლაშას ძეობისათუის და უხუცესცა იყო: გარნა ვინათგან თათა
რნი არა დამშვიდნებოდეს ყოველთა ნათესავთა სრვად და
ოჴრებად თანა მბრძოლად აქუნდეს ქართველნი წყობათა
შინა სიმჴნისა მათისათუის. და ამისთუის დიდსა ჭირსა შინა იყუ
ნეს მეფენი და ყოველნი მთავარნი დაუცხრომელად ბრძო
დეს ურჩთა და უმეტეს ალმუთს მყოფთა რ~ შვიდისა წლისა
ჟამთა განგრძელდა ბრძოლისა ყოფა მათი: ამისთუის წარავლ
ინა ულოცა ნოინი და მათ თანა ძე გიორგისი დავით ქართველთა
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სპითა რათა ბრძოდეს ალმუთს. ხ~ იგინი ამისნი მცნობელნი და
მრავალთა ომთა მიერ შეიწრებულნი ყოვლისა ღონის ძიებ
ისაგან უღონო ქმნილნი ივლტოდეს ეგვიპტედ რომელ არს
მისრი რ~ აღიღეს დედაწული ხუასტაგი და ყოველი სიმდიდრე
მათი და წარვიდეს ეგვიპტედ. და მუნ დაამკუიდრნა სულტანმან მი
სრეთისამან და აწ რომელ მულიდნი მისრეთით გამოვლენ იგი
ვე ალმუთელნი არიან მუნ დამკუიდრებულნი:და ესრეთ რაჳ ჴელთ იგდო ულო ალმუთი და ყოველი ხუარას
ანი ინება ამჴედრება ყოველთა ნათესავთა ურჩთა თუისთა. და
მოსრვიდა კაცთა ესოდენ რომელ ათორმეტი დღე ოდენ ერ
თსა სადგურსა ზედა ვერ დაყუიან. ამისთუის რომელ მოკლულ
ითა კაცითა აღყროლდის ადგილი იგი რომელსაცა ზედა დგ
ის: ხ~ უმეტეს სპარსთა მოსწყუედდის რ~ საძაგელ უჩნდისთ რჯ
ული მუსულმანთა: ხ~ ამას თანა აქუნდა სამართალი განმკით
ხველობისა: და ამა ულოს ყაენს თანა იყუნიან მარადის მეფ
ენი ორნივე დავით და დავით. ხ~ იყო ესე ლაშას ძე დავით ტა
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ნითა დიდ და ახოვან და სხვილ და მოისარი მაგრითა მშვილდ
ითა უმანკო წრფელი და მალე მრწმუნებელი და შემდობელი
ბოროტის მყოფთა: და რუსუდანის ძე დავით იყო ტანითა ზომ
იერ და თხელ ფერითა ჰაეროვან და შუენიერ და თმითა თხელ
ფერჴითა მალე მონადირე რჩეული და კეთილად მსროლელი
ნადირთა ენა ტკბილად სიტყუიერი უხუი და მდაბალი. ცხ
ენსა ზედა მჴნე და ლაშქრობათა შინა გამგონე და სამართ
ლის მოქმედი და უმეტესობის მოღვაწე: ესენი უმეტესსა
ჟამსა ულო ყაენს წინაშე იყუნიან ხ~ ულო ლაშას ძისა დავითისა

უმეტესი მოყუარულ იყო და რუსუდანის ძის დავითის მოძულე:და ვითარ იყო რუსუდანის ძე ალტაღას ულოს წინაშე შეიპყ
რეს და წარმოავლინეს საზამთროსა ადგილსა მათსა ბარდავს.
და ვითარ მოიწივნეს ნახჭევანს მიერ წარივლტოდა რუსუ
დანის ძე დავით ორითა ოდენ კაცითა რომელი იყო გურკელელი
ამირეჯიბი და სურამელი ბეგაჳ რომელსა თათარნი სალინ ბე
გობით უჴმობდეს ესე იგი არს კარგი ბეგაჳ და წარვიდა აფხაზეთს:
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მას ჟამსა ლაშას ძე მეფე დავით ტფილის იყო[..]და [........] მოიწ
ია ნარინ დავით ქუეყანად ავაგ ათაბაგისა შეურაცხითა შესამ
ოსლითა: იხილა იგი მომავალი ნადირობას მყოფმან სუმბატ
ორბელმან რომელი მოწყუედასა მას ორბელთასა მეფისა
მიერ ლტოლვილი წარსრულ იყო ნახჭევანს სახელით ლი
პარიტ. ესე მიიწია ქუეყანად ელიგუნისად ხ~ ელიგუნ იხილა
რაჳ ლიპარიტ ორბელი სიძედ შეიყუანა და ასული თუისი
აქორწინა რომელმან უშვნა ორნი ძენი რომელსა უწოდეს
სახელად ერთსა ელიგუმ და ერთსა სუმბატ და შვილად მიიყ
უანა ელიგუნ სუმბატ: ამის სუმბატის შვილის შვილი სუმბ
ატ შეემთხუია დავითს და წარიყუანა სახლად თუისად: ხ~ დავით
ევედრა სუმბატს რათა არა განაცხადოს და წარავლინოს
აფხაზეთს და თუალიცა იგი სახელოვანი მისცნა რომელნი წა
რეტანებინა დედასა მათსა რუსუდანს და მან წარმოავლი
ნა უნდოთავე შესამოსლითა შიშისათუის თათართასა. და მოიწია
თორს ლიპარიტ თორელისასა რომელსა დევის ყურცა ეწოდებ
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ოდა და [...] უძღუნა ცხენნი და შესამოსელნი და წარჰყუა ქუთათის:ხ~ ვითარ ცნეს აფხაზთა სუანთა დადიანთა ბედიანმან რაჭის ერ
ისთავმან და სრულად ლიხთ იმერთა შემოკრბეს სიხარულ
ითა დიდითა და მეფე ყუეს დავით რუსუდანის ძე აფხაზთა ვიდ
რე ლიხამდე: და აქა შინა შეიქმნა სამეფო ესე ორ სამთავროდ
გარნა ეგრეთცა იყუნეს სიყუარულსა ზედა ერთმანერთის
ასა დავით და დავით და დარჩა ლიხთ აქათი ლაშას ძესა დავ
ითს და ლიხთ იმერი რუსუდანის ძესა: და მოიწყო ყოველი
ქუეყანა და მოიგო სიმდიდრე უზომო ლაშას ძემან და წარ
მართა სახლი სამეფო კეთილად და მონებდა ყაენს:მაშინ წარმოავლინა ელჩი დიდმან ყაენმან ბითო რომელსა ეპ
ყრა ყივჩაყეთი და ოვსეთი ხაზარეთი რუსეთი და ბორღ
ალეთი ვიდრე სერფთამდე დარუბანდამდე და ხატაეთამდე
და მოუწოდა მეფესა დავითს: მაშინ წარვიდა წინაშე ბითოსა მე
ფე დავით ნიჭითა უზომოთა და დაუტევა განმგებლად სახ
ლისა სამეფოსა დედოფალი ჯიგდახათუნ და მესტუმრე
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ჯიქური. რ~ იყო ესე ჯიქური ერთგული მეფეთა [.....] [..]
ველთა კაცთა რ~ ჟამსა შინა ამისსა სრულიად სამეფოსა შინა
მპარავი და ავაზაკი არა იპოებოდა და თუ სადა გამოჩნდის ძელსა
ჩამოჰკიდიან და სხვისა არარასა ნიჭისა მქონებელი: ესე განდიდ
ნა მეფისა დავითის მიერ დიდად ერდგულობისათუის და ჴელთ უდვა
სამეფოსა და სახლისა თუისისა განგებაჳ და დაუტევა ტფილის
დედოფალს წინაშე რომელმან აღაშენა ისანთა პალატი განგ
ებითა დიდითა: და ფხოელნი მოხარკე და მეჯორე ყუნა კაც
ნი იგი მჴეცისა ბუნებანი:და წარვიდა მეფე წინაშე ბითოსა ხ~ მან პატივით შეიწყნ
არა და ყოველი სათხოელი აღუსრულა და იყოფოდა მეფე
დავით წინაშე ბითოსა ჟამთა მრავალთა: და თითუეული თე
მის თემისა ადგილი თითუეულსა კაცსა შეჰვედრის რომლი
სათუის კახეთიცა პანკელსა თორღუას შევედრა და ამცნო რათა
ბრძანებასა დედოფლისასა ერჩდეს. ხ~ ჰგონა თორღუამან არღ
არა მოსვლა მეფისა უკუდგა პანკის ციხესა და თუისად დაიმჭი
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რა კახეთი და არღარა მორჩილებდა დედოფალსა და არცა მესტუმრესა ჯიქურსჱ
მაშინ შეიწყალა ყაენმან ბითო დავით მეფე და მოსცა სუქური საჩრ
დილობელი რომელი სხუასა არავის აქუნდის თვინიერ ყაენთა და ნათეს
ავთა მათსა: და მოუმცნო ულოს რათა თვინიერ ულოსისა ნოინისაგან კი
დე ურდოს შესვლასა მეფის ზედათ არავინ დადგებოდის. რ~ ესე იყო
წესი თათართა რომელ ყაენს წინ ვერვინ დაჯდებოდის არცა პუ
რისა ჭამასა შინა ესრეთ პატივ სცა მეფესა და წარმოავლინა ქარ
თლად სამეფოდ. და ვითარ მოიწია ჲრეთს მიეგებნეს ყოველნი წარ
ჩინებულნი სამეფოსა მისისანიჱ
ხ~ თურღუა შეშინებული უკუდგა პანკის: ხ~ დავით მოიწია ტფილის და
იყო სიხარული ყოველთა მკუიდრთა ამის სამეფოსათა: ხ~ თურღუას მოუ
წოდა მეფემან და არა მოვიდა კარად მეფისა ა~დ უკუდგა შიშისათუის. მრა
ვალ გზის მოუწოდა ა~დ ვერ ეძლო გულ პყრობაჳ მოსვლად: მაშინ განზ
რახვითა ჯიქურისათა წარვიდა ხორნაბუჯელი და მივიდა თურღუას
სახლსა რათა მას მიენდოს ფიცითა მტკიცითა: ხ~ თურღუამან ჰ~ქუა ეს
რეთ წარვალ ალავერდს წმიდის გიორგის წინაშე მუნ შემომფიცე და
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მიმინდევ მის წინაშე და წარვიდეს ორნივე და [თ]ურღუა [...] ფეს
უსა სამოსლისა ალავერდის მთავარ მოწამისასა და მივიდა ხორნაბუჯე
ლი შეჰფიცა და გამოჴსნა ფესუსა სამოსლისასა. ხ~ თორღუამან ჰრქუა რაჳ
იგი ყო ჩემ ზედა ამან წმიდამან გიორგი გიყოს შენ რ~ მარტოჳ ვარ
და სიკუდილითა ჩემითა უმკუიდრო იქმნების მამული ჩემი: ეგრეთვე
უმკუიდრო ყოს წმიდამან ამან მთავარ მოწამემან სახლი შენი და წარ
მოიყუანა ხორნაბუჯელმან ფიცთა მტკიცეთა მიერ შეკრულმან მოი
ყუანა ტბა ჴმელას და შეურაცხყო აღთქმა და ფიცი იგი დიდი და შეიპყ

რა ჯიქურმან განზრახვითა დედოფლისათა თვინიერ მეფისა ცნობისა და წა
რიყუანეს კლდეკართა და მუნით გარდამოაგდეს:ხ~ ვითარ მიეგო ბოროტი ხორნაბუჯელსა ალავერდისა მთავარ მოწამისაგან
აღთქმისა და ფიცისა დავიწყებისათუის იხილეთ: რ~ ესვა შვილი ხორნაბუ
ჯელსა სახელით შალვაჳ სიკეთე აღმატებული ამას შალვას ესხნეს
შვილნი მრავალნი და მყის დაიჴოცნეს და ამოსწყდეს და ეგრეთ ბერი ხო
რნაბუჯელი მოკუდა მწუხარებითა: რ~ ვ~ა თორღუას ეგრეთ ხედავთ
უმკუიდრობასა სახლისა მისისასა. და დაშთა შვილი ერთი სახელით შალ
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[... ..... ......] [თა]თართა მიერ მოიკლა და უმკუიდრო იქმნა
სახლი მისი და ესრეთ შურ იგო ალავერდისა მთავარ მოწამემან:და ვითარ მოიწყო დავით სამეფოჳ ესე წარვიდა ულოს ყაენს წინაშე ძღუნითა
და ნიჭითა დიდითა. რომელი იხილა რაჳ ულო ყაენმან პატივით შეიწყნ
არნა და ნოინთა თანა დააწესა დგომად და ჯდომად და იარაღუჩად რო
მელ არს განმკითხველობაჳ და ბჭობაჳ:ამათ ჟამთა ინება ულო ყაენმან ამჴედრებაჳ ბაბილოვანს ზედა რომელ
არს ბაღდადი და ჴელმწიფესა ბაბილოვნელთასა ხალიფას ზედა და მოუ
წოდა ყოველთა სპათა მისთა და წარემართა ბაღდადს ბრძოლის ყოფ
ად ხალიფასა: და ვ~ა მივიდა ქუეყანასა ბაბილოვნელთასა ვერ წინა აღუ
დგა ხალიფაჳ ა~დ შეივლტოდა ბაღდადს ხ~ ყაენი გარე მოადგა და მოი
ცვა იგი. ერთ კერძო თუით ყაენი მოადგა წყალსა აქათ და წყალს
იქით ელგან ნოინი და ერთ კერძო დავით მეფე რ~ მის წინაშე იყუნ
იან ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი:და ვითარ ბრძოდეს ძლიერად არა მრავალ დღე ა~დ ათორმეტ დღე აღი
ღეს ბაღდადი რ~ მეფემან დავით უბძანა ლაშქართა მისთა რათა ზღ
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უდე შეთხარონ ქუე კერძოჳ რომელთაცა ყუეს [....] და შეთხარეს და [..]
გნით შევიდეს ქართველნი და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და მოსრვიდეს
სპარსთა ბაღდადელთა: რ~ შიში ფრიადი აქუნდა სპარსთა ქართველთაგან
ესრეთ განუხუნეს კარნი ქართველთა და შეიყვანნეს თათარნი ქალაქ
ად: ამისი მცნობელი ხალიფა ივლტოდა ნავითა წყალსა მას ზედა
რომელი ქალაქსა შუა დის. და ვ~ა იხილა ელგონ ნოინმან რომელი იყო
წყალსა იმიერ კერძოჳ მოუჴდა და ვერღარა ეძლო სივლტოლად
ა~დ უკუნ იქცა პალატადვე თვისად:და ესრეთ ადვილად რაჳ ჴელთ იგდეს სახელ განთქმული იგი ქალაქი
ბაბილოვანი ვინმე მიუთხრნეს განსაცდელნი და ჭირნი რომელ მოიწი
ნეს ბაღდადს ზედა. რ~ მოსრნეს პირითა მახვილისათა ესოდენ რომელ
არა იყო რიცხვი და სავსე იყუნეს უბანნი ფოლორცი უბანი და სახლნი მოკლუ
ლითა კაცითა: ხ~ სიმდიდრისა და ალაფისა მაშინ პოვნილთა ვინმე მიუ
თხრნეს რ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ოქროთა ვეცხლითა თუა
ლითა მარგალიტითა ლარითა და შესამოსლითა პატიოსნითა. სამსახურე
ბელითა ჭურჭლისა ოქროსა და ვეცხლისათა რომელ არავინ აიღებდა თვინი
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ერ ოქროსა და ვეცხლისა თვალთა და მარგალიტთა ლართა და შესამოსე
ლთაგან კიდე: და სხვანი ჭურჭელნი ჩინით და ქაშანით მოხმულნი და
მუნ შექმნილნი სპილენძი და რკინაჳ უპატიოდ მიმო დაიბნეოდა და ილეწე
ბოდა. რ~ ესრეთ აღივსნეს ლაშქარნი რომელ უნაგირი კურტანი და ყოვ
ელი შეურაცხი სამსახურებელი თვალითა მარგალიტითა და წითლი
თა ოქროთა განტენიან: და ზოგთა ჴრმალი ვადის პირსა მოსტეხ
იან და ქარქაში ოქროთა განტენიან და ზედა ვადა ჩააგიან. ზოგთა მკუდა
რი კაცი ბაღდადელი გამოწლიან და ოქროთა თვალითა და მარგალიტ
ითა გატენიან და ვ~ა თუისი მკუდარი განიყუანიან გარეშე ქალაქისა:და ესრეთ რაჳ აოჴრებდეს ჰჴოცდეს და ტყუე ჰყოფდეს მიიწინეს პალატად
ხალიფასა გამოიყუანეს ხალიფა და ძენი მისნი ცოლნი და ყოველი
სიმდიდრე მისი განსაკვირვებელი და მოიყუანეს ხალიფა წინაშე
ულო ყაენისა: და ვ~ა წარადგინეს წინაშე მისსა ეტყოდეს რათა თა
ყუანის ცეს ყაენსა. ხ~ მან არა თავს იდვა ა~დ დადგა და ეტყოდა ჴე
ლმწიფე ვარ თვით მპყრობელი და მონებასა ქუეშე არა ვისა მყოფი და უკ
ეთუ განმიტეო დაგემორჩილები და უკეთუ არა განმიტეო არავისა მონებ
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ასა ქუე მოვკუდები: ხ~ იგინი აიძულებდეს [.....] ცემად გ[...]უჴ
უნიან ფერჴნი და იგი პირ აღმართ დაეცის და ვითარ არა თავს იდვა
ბრძანა განყუანებაჳ გარე: და წარავლინა ელგონ ნოინი რათა მოკ
ლან ხალიფა და შვილნი მისნი. და ჰრქუა ხალიფას ყაენმან შეგიწყალა
და იგი მხიარულ ქმნილი ეტყოდა ვითარ შემიწყალებს განმიტეოს
და ბაბილოვანივე მომცეს: ხ~ ელგონ ჰრქუა არა ა~დ ყაენი თვით მისითა
ჴრმლითა და ჴელითა მოგაკუდინებს და ყაენის შვილი აბაღა შენსა შვი
ლსა მოჰკლავს. ხ~ ხალიფა განკვირვებული ეტყოდა უკეთუ მომკლავთ
გენებოს ძაღლმან და გენებოს კაცმან მომკლას და ესრეთ მოიკლა ყოვ
ლით სახლეულით მისითურთ: და შეიწყალნეს სხვანი დაშთომილნი
ბაღდადელნი და კ~დ აღშენებაჳ ინება და დაყარნა შანანი და ესრეთ
სავსენი ტყუითა და ალაფითა მოვიდეს სადგურად მათდა მიუ
თხრობელითა სიმდიდრითა მით:ამათ ჟამთა შინა იქმნა ესეცა რ~ ყაენმან ბითო რომელი უდიდეს
იყო ყოველთა ყაენთა ინება განსწორებაჳ და აღთუალვა ყოვლისა
ქუეყანისაჳ. და პოვა ვინმე კაცი ნათესავით იორიდი სახელით არღ
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[...] [...]რთლის მოქმედი და ფრიად მართლის მეტყუელი ღრმად
გამგონე და განმზრახი რჩეული: ესე წარავლინა ყოველსა საბრძანებ
ელსა მას მისსა რუსეთს ხაზარეთს ოვსეთს ყივჩაყეთს ვიდრე ბნელ
ეთამდე და აღმოსავლეთს ვიდრე ჩრდილოეთამდე და ხატაეთამდე. რათა
აღთუალოს და განაჩინოს მჴედარი და მეომარი ლაშქრად განმავალი
ნოინთა თანა დიდთა და მცირეთა ღირსებისაებრ მათისა ულუფაჳ
რომელ არს ძღუენი მიმავალთა გზად და ქირაჳ ცხენისა და საპალნისა:-

და ვითარ განაჩინა და განაგო არღუნმან საბრძანებელსა ბითო ყაენისასა მი
ერ წარავლინა ყარაყურუმს ყუბულ ყაენს წინაშე რათა მანცა ეს
რეთ განაჩინოს ჴელსა ქუეშე არღუნისათა: და მირაიწია ყუბულ ყაენს
წინაშე ინება მანცა ესრეთ ქმნად და წარავლინა იგივე არღუნ გან
გებად საბრძანებელისა მათისა და განუწესა იგივე წესი და მივიდა ტახტ
სა ჩაღატარ ნოინისასა და უშანს წინაშე თურანს და განაწესა და გან
აგო მანდაური ყოველი. და გამოვლო ჯეონი და მოვიდა ხვარასანს
ერაყს და ყოვლსა რომგუარსა და განაგო ესრეთვე და მოიწია ყაენს
ულოს წინაშე და მანცა პატივით შეიწყნარა და წარავლინა საქართვე
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ლოსა მეფეს დავითს წინაშე. და საბერძნეთად [.... ... ......]
მისსა ზედა განაჩინა აღწერად და განგებად:და ვ~ა მოიწია საქართველოსა დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყოველნი მკვიდრნი ამის
სამეფოსანი და იწყეს აღწერად კაცითგან და მიპირუტყუთამდე ყანით ვე
ნაჴთამდე წალკოტით ბოსტნამდე: და ცხრასა გლეხსა სრულისა მი
წისა მქონებელსა ერთი ლაშქარს წარმავალი გლეხი შეაგდიან
და გამოჴდა სამეფოსაგან დავითისა ცხრა დუმანი მჴედარი თათართა
თანა წარმავალი რომელ არს ცხრა ბევრი. და განაწესეს ძღუენი
სოფლისაგან. ათასისა მჴედრისა მთავარსა კრავი ერთი და დრაჰკანი ერთი
ხ~ ბევრისა მთავარსა ცხოვარი ერთი და დრაჰკანი ორი და მიზდი ცხენ
ისა თეთრი სამი დღისა ერთისა. და ესრეთ განუწესა და წარვიდა საბ
ერძნეთს და ბაღდადს და ყოველგან:ამან არღუნ განაწესა რაჳ იგი ჯერ იყო ოთხსავე საყაენოსა შინა რ~
იყო კაცი ესე სიმართლის მოქმედი: ხ~ ხუცესთა და მონაზონთა და სა
ეკლესიოთა განწესებათა არა შეაგდო საზღავი დ არცა ყალანი. ეგრეთ
ვე შიხთა და დარიშმანთა და ყოვლისა სჯულისა კაცნი საღ~თოდ განჩე
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ნილნი ათავისუფლნა მას ჟამსა ინება ყაენმან ულო ამჴედრე
ბა ეგვიპტესა ზედა და მოუწოდა მეფესა დავითს ყოვლითა სპითა მისითა და
წარვიდა ბრძოლად სულტნისა და მიიწია შუა მდინარედ და იწყო ოჴ
რებად ყოველსა შუა მდინარესა და შამსა:და ვითარ ესმა სულტანსა ეგვიპტისასა ამჴედრდა იგიცა წინა განწყობად
თათართა და მოიწია მდინარესა ზედა ევფრატასა ყოვლით მჴედრ
ებით მისით: და მოვიდეს თათარნი და განვლეს მდინარე რ~ არა მოახ
ლებულ იყო სულტანი პირსა მდინარისასა და წინა მიეგებნეს: მა
შინ სულტანი წინა განეწყო და იქმნა ომი ძლიერი სადა იგი დავით
მეფე და სპანი მისნი წინა მბრძოლობდენ ძლიერად და მოსწყდეს ორ
გნითვე და ივლტოდეს მეგვიპტელნი: ხ~ უმრავლესი ერი მოსწყდა
სულტნისა და ესრეთ ყაენმან დაიბანაკა მრავალ დღე პირსა ევფრა
ტისასა. სადა იგი იყო ქალაქი მცირე მდინარესა ევფრატისასა
ძლიერად განმაგრებული რომელ ერთ კერძო კლდე იყო და ერთ კე
რძო მინდვრისა კერძ ევფრატისა მიერ შეცული:-

ხ~ იხილა რაჳ სულტანმან სიმაგრე ქალაქისა მის უღონო იქმნა ბრძოლად.
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გარნა მოიგონა საქმე საკვირველი რ~ ეტყოდ[ა] ამის ქუეშე დ[......]
არა არს ღონის ძიება ბრძოლისა ყოფად ქალაქისა ამის: მნებავს
რათა აღვიმჴედროთ და გარე მოვიცვათ ქალაქი ესე და ვითა ძაღ
ლთა ვიწყოთ ყავილი და ყვირილი და ვითარ ესმათ ესე განკვირდეს
და მყის ამჴედრდეს და ვითარ ძაღლთა იყივლეს: და ვითარ მიიწია
ჴმა ესე ქალაქად იქმნა საქმე საკვირველი რ~ განსქდა ქალაქი ორად
ნახევარი წარიქცა კლდითურთ წყლისაკენ და მოისპო სული ური
ცხვი. ესრეთ ჴელთ იგდო და წარვიდა შამად და შუა მდინარედ და მოეგე
ბნეს ყოველნი მკვიდრნი შუა მდინარისანი და შამისანი სავსენი
ურიცხუითა ძღუნითა:ხ~ მეფე დავით და ქართველნი იაჯნეს ყაენისაგან წარმოსვლასა რ~ მრა
ვლით ჟამითგან იყუნეს ლაშქრობათა შინა: მაშინ ყაენმან ულო
მისცა თავის უფლება და წარმოემართნეს და ესრეთ სავსენი ურიც
ხუითა ნიჭითა და ალაფითა გამდიდრებულნი მეფე დავით და ყო
ველნი ქართველნი მოიწივნეს ადარბადაგანს. და მუნით
მოვიდეს სამეფოსა თუისსა ტფილის სავსენი სიხარულითა:1-16 სტრ., 301r
ამათ ჟამთა შინა მწუხარე იყუნეს წარჩინებულნი მეფისანი რ~ ჯი
გდახათუნ არა უშვა შვილი: ამისთუის ინება მეფემან მოყუანად შვილ
იერებისა ძლით ქალი ქმნულ კეთილი ნათესავით ოვსი სახელით
ალთუნ მეუღლედ თუისად. აღმთქმელმან უკეთუ მიეცეს ყრმა
წული არღარა შეიწყნაროს ა~დ განუტეოს: და ვითარ წარჴდა მცირ
ედი ჟამი მუცლად იღო ალთუნ ძე და შვა და უწოდეს სახელად გიორგი
რომელი აღიქუა და შეიყუანა შვილად დედოფალმან ჯიგდახათუნ: და
შემდგომად მცირედისა კუალად მიუდგა და შვა ასული და უწოდა
სახელი თამარ: აქა შინა განიშორა საყუარელი თუისი ალთუნ ნათე
სავით ოვსი რომელი ფრიად ქმნულ კეთილ იყო:და შემდგომად მცირედისა ჟამისა გარდაიცვალა დედოფალი ჯიგდ
ახათუნ და წარიღეს სამარხოსა მეფეთასა მცხეთას და დაკრძალეს
მუნ: მას ჟამსა წარვიდა მეფე დავით ულო ყაენს წინაშე მუღანს
რ~ იგი აქუნდა სადგურად საზამთროდ და მიერ წარმოჰყუა სადგ
ურსა საზაფხულოსა და მუნით წარმოავლინა მეფე ქართლად რათა
მზა იყოს ლაშქრად ეგვიპტესა რომელ არს მისრი. და შემოიარა ქუე
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ყანა ავაგ ათაბაგისა ივანე ათაბაგის ძისა რ~ მას ჟამსა გარდაცვალებულ [... ....]
და არა დაშთა ყრმა წული ა~დ ქალი ერთი სახელით ხვაშაქ. და მივ
იდა მეფე ბიჯნის ტირილად და იხილა ცოლი ავაგისი კახაბერის ძეთა
რაჭის ერისთავთა სახელით გვანცა ქმნულ კეთილი ეტრფიალა და შემ
დგომად მცირედისა მიიყუანა იგი ცოლად და დედოფლად და წარმოიყ
უანა სამეუფოდ თვისად ქალაქად:-

ხ~ ქალი იგი ავაგისი დაუტევა მამულსა თვისსა ზედა და შევედრა მან
კაბერდელსა სადუნსა რომელი იყო კაცი ბრძენი და გონიერი და კეთილ
განმზრახი სუიანი დიდად: დიდი ტანითა და ჰაეროვანი ძალითა ფრი
ად ძლიერი მორკინალი ფრიად რჩეული საჩინო მოისარი ჴელოვანი.
რომელი წადგა წინაშე ყაენისა ულოსა და მუჴლ მოყრილმან ჰრქუა ვინა
თგან მოგცა თქუენ ღ~თნ ძლევა ყოველთა კაცთა უმჯობესად გამოგაჩინათ:
და აწ აქა არს ასი ათასი მჴედარი ვინაცა მერკინების ანუ მედგინების
ანუ ისართა განვასრევთ მზაჳ ვარ და არავინ იპოვა მსგავსი მორ
კინალი მისი და ვინცა იპოვა ყოველთა სძლო: ესე შეყუარებულ იქ
მნა ყაენისა ულოსაგან შეიწყალა და იწყო განდიდებად მისა. და გონიერე
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[ბითა] [...] მეფემანცა პატივ სცა და შევედრა სახლი ავაგისა
ხ~ დედოფალი გვანცა მიუდგა და შვა ყრმა და უწოდეს სახელად დიმ
იტრი რომელი შემდგომად დავითისა მეფე იქმნა რომელი ქუემორე სიტყუამან ცხად
ყოს:
ამის გვანცას დედოფლობა მძიმე უჩნდა მესტუმრესა ჯიქურს რ~ მტ
ერ იყუნეს. ამისთუის განზრახვითა სუმბატ ორბელისათა შესმენილ იქ
მნა ვ~დ ჯიქური წარავლენს კაცსა არღუნს წინაშე რათა აუწყოს
ყაენს ულოსა სიმდიდრე მეფისა და ეგულვების განდგომა:ხ~ ვინათგან დავით მეფე უმანკო იყო რომლისათუის უმანკოსა ყოველი რწ
ამნ წარავლინნა მსწრაფლ წინაშე მდგომელნი და ბრძანა წინაშე
მოყუანება მისი და სახლისა მისისა იავარ ყოფად: და ვითარ აღასრუ
ლეს მსახურთა მეფისათა. წარადგინეს ჯიქური წინაშე მეფისა ღამით
რ~ მეფე ჯდა ისანთა მხედველი მტკურისა. არღარა სიტყუა ყო
მის თანა ა~დ განუკითხავად ბრძანა შთაგდებად მტკუარსა რომელ
ყუეს წინა მდგომთა მათ მსწრაფლ გარდააგდეს მტკუარსა მას შინა:ხ~ ვითარ განთენდა იხილეს ჯიქური რიყესა ზედა განგდებული
წყლისაგან და განკვირდეს ყოველნი მხილველნი ანაზდათისა სიკუდ
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ილისათუის და არავინ იპოვა დამფლველი მის[ი] რ~ არა ესვა [....] [..]
კრბეს ყოველნი გლახაკნი და ობოლ ქურივნი და ევედრნეს მეფესა რათა
მიანიჭოს გუამი ჯიქურისი ამად რომე მრავალი კეთილი ექმნა მათ ზედა:
ისმინა მეფემან დავით და მისცა გვამი მისი და მრავლითა გოდებითა
წარიღეს ეკლესიასა წმიდისა ქალწულისა ქრისტინასასა რომელი ხვარ
აზმელთაგან დარღვეული ახლად აღშენებულ იყო. და მუნ დაფლეს
დიდითა პატივითა რაცა ოდენ გლახაკთა ძალ ედვა:ხ~ შემდგომად ამისსა ინება ყაენმან ამჴედრება სულტანსა ზედა მისრე
თისასა და შეკრიბნა ყოველნი მთავარნი და სპანი მისნი და მოუწოდა
მეფესაცა დავითს და სპასა მისსა წარსლვად ეგვიპტედ: ხ~ შეიწრებულ იყო
მეფე და ყოველი საბრძანებელი მისი აღთვალვისაგან არღუნისა და რო
მელი იგი განეწესა რაცა განისყიდებოდეს ტფილის ასსა თეთრსა ზედა
სამი თეთრი საყაენოდ დაიდებოდეს. და ამას ზედა ხოჯა აზიზ ვინმე ნა

თესავით და სჯულითაცა სპარსი განეჩინა და დაეტევა ტფილის რომელი
ესე უწესოდ მიიწია რომელ სამზარეულოსა მეფისასა ცხვარი გინა კრავი
ისყიდებოდის მას ზედაცა ხარაჯა წაუღიან რომელსა იგინი ტაღმად უწოდდეს:1-16 სტრ., 303r
ამის მიერ შეიწრებული მეფე იგონებდა უკეთუ წარვიდე ეგვიპტედ ან
უთუ განუდგე ყაენსა გარნა ვერას დაამტკიცებდა ეგრეთცა წარემართა
ლაშქრად მისრს: და ვითარ მიიწია ქუეყანად ჯავახეთად დაამტკიცა გან
დგომად და მოუწოდა თანა განმზრახთა მისთა და ჰრქუა უკეთუ ვისმე ჰნებავნ
დაუტევენ მამული და წარმოვედინ ჩემ თანა. და უკეთუ არა ჰნებავს წარვედ
ინ მსახურებად ყაენისა მისრს რათა დაიცვას ქუეყანა მისი რ~ ნება კა
ცად კაცადისა ზედა იყუნედ. და მე არღარა მნებავს მონება თათართა მძ
ლავრებისათუის ხოჯა აზიზისა რომელი დაადგინა ჩემ ზედა არღუნ
რ~ ვერ თავს ვიდებ ესოდენსა შეურაცხებასა:ხ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი რომელნიმე დაუმტკიცებდეს და რომელნ
იმე არა გარნა ეგრეთცა დაამტკიცა განდგომილება: და უმრავლესნი
წარვიდეს ყაენს წინაშე შანშეს ძე ივანე და გრიგოლ სურამელი ორბ
ელი და თორელი და კახა ერისთავი ახალქალაქისა თავნი და პირნი ქუეყანისა
ნი წარვიდეს ყაენს ულოს წინაშე და უმრავლესნი ჲრ კახნი: და ვითარ
სცნა მეფემან წარსლვა დიდებულთა მანცა ნება სცა და წარვიდა განდგ
ომად. და მოუწოდა სარგის ჯაყელს ციხის ჯვარელსა რომელსა აქუნდა პატ
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ივი სამცხის სპასალარობისა და ეზრახა რათა [.... .... .....]
სარგიზ და წარმოიყუანა სამცხეს სახლსა მისსა და ფრიადითა პატივითა
განუსუენა უმეტეს წესისა მეფეთასა და აძლევდა ყოველთა ციხე ქალა
ქთა და ქუეყანათა მისთა გამოსაზრდელად მეფისა და ლაშქრისა მისისათუის:
ხ~ მეფემან არა ინება და დაყო ზაფხული იგი მცირე ერთგულითა რო
მელნი დაადგრეს ერდგულობასა მისსა ზედა და ესრეთ იპყრობდეს სამცხეს:ხ~ დედოფალი გვანცა და ძე მისი მცირე დიმიტრი დაუტევა სახლსა
ავაგისასა ბიჯნის: მას ჟამსა შინა მოვიდა ყაენი ულო განმარჯვებუ
ლი ბრძოლისა სულტნისა მეგვიპტელთასა რ~ სძლო მათ და აოტნა
სადა იგი მუნ დამხვდართა ქართველთა ძლიერი ბრძოლა ყუეს: ხ~
ვითარ მოიწია საზაფხულოსა სადგურსა თუისსა ალტაღს და მიერ საქოსა
და მერმე წარვიდა საზამთროსა ადგილსა რომელსა აწ ყარაბაღობით და
მუღანობით უჴმობენ. იკითხა საქმე დავითისა და სცნა განდგომილე
ბაჳ მისი მოუწოდა არღუნს და ორასთ მთავართა და აჩინა მჴედართ
მთავრად და მისცა მჴედარი ოცი ათასი და უბრძანა ქართველთა რო
მელნი ერჩდეს მას რათა წარჰყუენ არღუნ ოირიდსა და მივიდენ მეფესა
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შემმართებელი [.... ......] იყო განწყობისა მესხთა წარემართა არღუნს
ზედა გულითა ქუელითა: ხ~ არღუნ სპათა მისთა მოუწოდა და კ~დ ქართ
ველნი სპანი ზედა მისრულნი იხილნა რაჳ ივლტოდა გარნა აყენებ
დეს ქართველნი წარჩინებულნი და არა უტევეს სივლტოლად. რომელ

თა უპირობდა თორელი კახა და ეტყოდა ვ~დ ქართველნი მეცნიერნი ვარ
თ ომისა მათისანი ჩუენ ვბრძოდით თქუენ წილ და ესრეთ ძლით არწმუ
ნეს. და დადგა ადგილსა მას ზედა რომელსა დაებანაკა და განაწყო მჴედარ
ნი ასნი ვითარჱ და ვითარ დაეახლნეს ურთიერთას ზედა მიეტევ
ნეს მესხნი განლაღებულნი: ხ~ სარგის ჯაყელი უპირველეს ყოველთასა
მიუჴდა რაზმსა და უმჴნეს მათი ჩვენდა ბაადური ჰოროლითა ცხენ
ისაგან ქუეყანად დასცა და იქმნა ძლიერი ომი და მრავალნი მოისრვო
დეს არღუნის სპისაგან. და სივლტოლად მიდრკეს პირველსავე მიჯრ
ასა სძლევდეს სპანი მეფისანი და ვითარ არს ჩვეულებაჳ თათართა ლტო
ლვა და გარე უკუნქცევნა ანაზდა გარე უკუნ იქცეს:მაშინ სულმოკლე ქმნულნი სპანი მეფისანი ივლტოდეს მსწრაფლ ესრ
ეთ განწირულნი და მიმო დაბნეულნი თათართა მიერ მოისრვოდეს ცოდვ
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ათა ჩვენთა სიმრავლითა განწირნა ღ~თნ და მისცნა [.]ელთა წარმარ[...]
სა: ხ~ უწყალოდ ჰჴოცდენ და მრავალნი სახელოანნი მოსრნეს თათართა რო
მელ მცირედნიღა ძლით განერნეს და სდევნეს ახალდაბის ჴიდამდე გინა
უმეტესცა. ხ~ ზოგნი ტყუედ წარყუანებულ იქმნეს გურკელელი
მურვან და სხვანი მრავალნი და ესრეთ შეიქცა არღუნ ყაენ
ს ულოს წინაშე განმარჯვებული:ხ~ სარგის და მესხნი მივიდეს მეფეს წინაშე აწყუერს მეყუისთა თუისთათ
ვის მტირალნი რ~ უმრავლესნი მოესრნეს და დაშთომილ იყუნეს
მცირედნი: და დაყო მეფემან ზამთარი ნახევარი სამცხეს და გარდვიდა შა
ვშეთს და კლარჯეთს და წარვიდა ნიგალის ჴევს: და ვითარ მოიწია თუე
მაისი და აღმოსცენდა მდელო ყაენმან იგივე არღუნ დევნად და ძებნ
ად წარმოავლინა რომელთა თანა იყუნეს ქართველნიცა მიმდგომნი ყა
ენისნი. და თუესა ივნისსა მოვიდა სამცხეს ხ~ მესხნი რომელნიმე მიეგებ
ნეს არღუნს და რომელნიმე წარჰყუეს მეფესა და ესრეთ იწყო ოჴრე
ბად და ტყუენვად სამცხესა: და მოადგა ციხის ჯვარსა და უწყო ბრძო
ლა ძლიერად რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ იყო. ხ~
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[ციხეს] მყოფნი ძლიერად ბრძოდეს და მრავალი კაცი მოკლეს და დიდ
ად ავნებდეს გარეთ მყოფთა. დღისით და ღამით განვიდიან და ადგილ ადგ
ილად მოსწყუიდიან: და ვითარ იხილა სიმტკიცე ციხის ჯვარისა რო
მელ არს ჯვარის ციხე აიყარა და წარვიდა და წიგნიცა მოუვიდა ყაე
ნისა მსწრაფებელი წარსლვად ვინათგან ყაენი თურანისა ქუეყან
ასა მყოფი ბრძოლად მოსრულს ხვარასანს. და ესრეთ იჴსნა ღ~თნ
ჭირთა ამათგან ქუეყანა სამცხისა რომელ ოც დღე ძლით იყო არღუნ სამცხეს:ხ~ მეფე დავით კ~დ მოვიდა შავშეთს და სამცხესა და ვითარ იხილა სამცხე მოო
ჴრებული მოუწოდა თანა მზრახველთა მისთა ჰკითხა თუ რაჳ ყონ
რ~ ომი თათართა აღარ ეგებოდა: მაშინ სარგის ჯაყელ ციხის ჯვა
რელმან მოახსენა ვ~დ სამცხე მცირე არს და არა კეთილი სადგომი
მეფეთა აწ განგაზრახებ რათა წარხვიდე ლიხთ იმერითს რუსუდა

ნის ძის დავითის თანა რ~ სწორად ორთავე არს სამეფო იგი და ესე
ცა. და მე დავსდებ თავსა ჩემსა და საქონელსა ყოველსა და ლაშქარსა
ჩემსა შენთუის და ვითარ გენებოს იჴმარე და უკეთუ კეთილად გისტუმრ
ოს დავით კეთილ და უკეთუ არა აჰა სიმდიდრე ჩემი მზა არს თქუე
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ნთუის და [.]ურცა შენ სწ[.]ალობ საჭურჭლესა შენსა [... ...]
თავადთა იმერთა და განვსცეთ საჭურჭლე და ჩვენ კერძო დავიყენოთ
მაშინ სთნდათ ყოველთა განზრახვა ესე და წარავლინეს [.....]
[.....] მოციქული წინაშე რუსუდანის ძისა რათა შეიწყნაროს თათა
რთაგან მირიდებული: ხ~ მან აღუთქუა და წარვიდეს და მივიდეს ქუთ
ათის სადა იგი წინა მიეგება რუსუდანის ძე და კეთილად ისტუმრა და
დაყუეს წელიწადი ერთი. გარნა კეთილად თუ ისტუმრებდა რუსუ
დანის ძე ეგრეცა კეთილადვე ლაშას ძესა დავითს ა~დ ვ~ა უცხო ვიდ
ოდა მათ თანა:- მაშინ ეზრახნეს კახაბერის ძესა რაჭის ერისთავსა
კახაბერსა ქუაბულის ძეთა ფარჯანიანთა სარგის რათა ლაშას ძე დავით
ყონ მეფედ რომელნი ერჩდესცა: და იქმნა განდგომილებაჳ ლიხთიმერ
ით და რომელნიმე წარმოუდგეს ლაშას ძესა და რომელნიმე რუსუდანის
ძესა: ეგრეთვე დადიანი ბედიანი ჯუანშერის ძე დადგრა ერთგულო
ბასა ზედა რუსუდანის ძისასა. რ~ იყო ესე ბედიანი კაცი წარმატებუ
ლი ყოვლითა ზნითა უხვი უმეტეს ყოველთა კაცთა სრული გონ
იერებითა ამან დააწყო ოდიში რომელ მპარავნი და ძვირის მოქმედი არა
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[იპოებოდა] და [.....] [.....]ს ორად: გარნა არას ავნებდეს ურთიე
რთას ორნივე დავით და დავით დაღაცა თუ ლაშქართა არა ენება ამ
ისთუის რომელ არა გასცემდეს ორნივე მეფენი საჭურჭლესა ლაშქართა
ზედა ესრეთ იყო აშლილობა და შფოთნი მრავალნი იმერითს:მაში არღარა იყო ღონე დაამტკიცეს რათა განყონ სამეფო და საჭურჭლე
ორად და აჩინნეს თავადნი სამეფოსანი და განყუეს ორად თბილისი ორ
ად ქუთათისი ორად და თავადნი და ერისთავნი ურთიერთ შეასწორეს
ნიკოფხით დარუბანდადმდე: და განყუეს სამეფო საჭურჭლენი გარნა ხუა
მლისა ქუაბსა რომელი იდვა მცირე გამოიღეს და გაყუეს და უფროსი ქუა
ბსავე დაუტევეს. ხ~ ჯაჭვი იგი სახელ დებული სალმასური და თვალი
იგი პატივცემული გურდემლი და მარგალიტი იგი რომლისა სწო
რი არავის სადა უხილავს ესე სამი რუსუდანის ძესა დავითს მიხუდა:
და აქა იქმნა განყოფაჳ სამეფოსა და მიერითგან შეიქმნა ორ სამეფოდ: მაშინ
უმეფო იყო ამიერი საქართველო სამეფო და დაიშალა ლაშქარი და მსახუ
რებაჳ თათართა: ინება კ~დ ყაენმან ზავი მეფისა მოუწოდა არღუნს რათა
წარავლინოს მოციქული მეფეს წინაშე ზავის ყოფად და ფიცთა დაუმტკი
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ცებდა უვნებლობისათა რ~ დედოფალი გვანცა [... .... ....] და ძე
თუისი ყრმა მცირე დიმიტრი დარჩეს ჴელთა ულოსთა რომელნი ტყუედ
წარისხნეს ურდოს. და ვითარ ეგულებოდა ბოროტის ყოფა ყრმისა მის

ნოინის ვისმე ცოლმან აღიყუანა და შვილად მიიყუანა რ~ იყო უშვილო: ხ~ თქ
მულარს ესეცა ვითარმედ მიიქუა რაჳ ყრმაჳ დიმიტრი წიაღთა მეყსეუ
ლად საშო განეღო დედაკაცსა და მუცლად იღო და შვა ყრმა წული
და ამის ძლით კეთილსა უყოფდა ნოინის ცოლი გვანცას და ყრმასა
მას: რათა მან წარავლინოს კაცი წინაშე მეფისა ზავისა ყოფად და წარმოავლ
ინეს მოციქული ზავისათუის და რათა მისცნეს სამეფო მისი ყოველი და კ~დ
ეგოს პირველსავე პატივსა დედოფლობისასა:ხ~ რაჳ მივიდეს მეფეს წინაშე მოციქულნი ყაენისნი და აუწყეს: ესრეთ
მიუმცნო მეფემან ვ~დ ხოჯა აზიზ იქმნა მიზეზი ჩემისა წამოსლვისა და
სამეფოსა დატევებისა: უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შეწყნარება ჩემი პირმშოსა
ძესა ჩემსა გიორგის წარმოვავლენ წინაშე მისსა და უბოძოს სამეფო ჩემი.
და დედოფალი გვანცა და ძე ჩემი დიმიტრი წარმოავლინნეს ჩემდა და ხოჯა
აზიზ მომცეს რათა სიკუდილითა მისითა შური ვიგო ნაქმართა მისთა რომ
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[ელნი] ქმნა ჩემ ზედა ვითარ მიიწივნეს მოციქულნი ყაენს წინაშე სთნ
და სიტყუაჳ მეფისა და ითხოვეს ძე მისი გიორგი და დაუმტკიცეს ფიცთა მი
ერ შესუმითა ოქროსა საფიცრისათა რათა უვნებელად დაიცვას ძე
მეფისა და მისცეს სამეფო მისი. უკეთუ დავით მეფემან იხილოს ყაენი რო
მელსა ეჯნობითცა უწოდდეს და ხოჯა აზიზცა მისცეს ჴელთა მეფისათა
თუ ენებოს მოკლას და თუ ენებოს განუტეოს:ამას შუა შემოიყუანა ენუქ არქუნ კაცი მართალი და პატიოსანი სჯუ
ლითა ქრისტეს ჯვარისა თაყუანის მცემელი მან უთავსმდება ყაე
ნს რათა არა ევნოს მეფეს დავითს და ძესა მისსა გიორგის: თუით მივიდა ენ
უქ დავითს წინაშე შეჰფიცა და წარიყუანა ძე მისი გიორგი შევიდეს
ტფილისს და მუნ მოეგებნეს ყოველნი მთავარნი და ერისთავნი საქარ
თველოსანი: და ბადინი ვინმე ნათესავით სომეხი რომლისა შეევედრა ტფი
ლისი და თუით მეფობაცა არღუნს ამან მოიღო ძღუენი ურიცხვი გიორ
გის წინაშე და დაყუეს მცირედი ჟამი ქალაქსა და მერმე წარვიდეს
ეჯნს წინაშე და მიიწივნეს ურდოსა: პირველად მოუვლინა ეჯნის
ცოლსა ტონღუზ ხათუნს რ~ იყო იგი მაღლისა ჴელმწიფისა კოსტანტინე
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პოლისა ასული სჯულითა ქრისტიანე და მართლ მადიდებელი ამისთუის
პატივსა უყოფდა ტონღუზ ხათუნი ენუქ არქუნს რომელი იგიცა ქრისტიანე იყო
ხ~ იხილა რაჳ ყრმა იგი გიორგი ტონღუზ ხათუნმა შეიყუარა სიკეთისა
მისისათუის და თუითცა ქმნულ კეთილი იყო და მერმე წარიყუანეს ყაენს
წინაშე და მანცა კეთილად შეიწყნარა და პატივი დიდი უყო: და ესრეთ
პატივ ცემულმან დაყო წელიწადი ერთი რომელსა მიანიჭა ყოველი
სამეფო მისი ყაენმან და წარმოავლინა მოციქული რათა მივიდეს მე
ფე დავით ეჯნს წინაშე. ხ~ მეფე მიზეზობდა ხოჯა აზიზის არ მიცემასა
უკეთუ არა მომცეთ მოსიკუდიდ არა მოვალ ურდოსა:ამის მცნობელი ყაენი სიტყუითა არღუნისითა განწყრა რ~ მძიმედ
აღუჩნდებოდა სიკუდილი ხოჯა აზიზისა: ამისთუის ეტყოდა ყაენსა

არღუნ ვ~დ მეფე არა მოვალს მსახურებად შენდა ა~დ კ~დ ტყუილით
გუაშრომებს. აწ ამას განგზრახებ წარსწყმიდე ძე მეფისა და მე წარმგზ
ავნე ლაშქრად მეფესა ზედა და შეკრულსა მოვიყუან წინაშე თქუენსა. ყაე
ნმან დაიჯერა და განაჩინნა კაცნი რათა წარსწყმიდონ ძე მეფისა და ყოვ
ელნი რომელნი წარმოევლინეს მეფესა ძისა მისისა თანა:1-16 სტრ., 308r
სცნა ესე ენუქ არქ[...] აღდგა და მსწრაფლ მივიდა ტონღუზ ხათუნს
წინაშე და აუწყა სიტყუა ესე: ხ~ იგი მსწრაფლ მივიდა ყაენს წინაშე
და ენუქარქუნ მოახსენა დიდო მაღალო ყაენო რასა უსამართლოებისა
იგი ბრძანებაჳ განგიჩენია სიკუდილი [.....] მეფის ძისათუის და მსახუ
რთა მისთა: არა უწყია შენ რომელ წწ~ყლთა რომელთა ეზრახებ
ოდა ღ~თი ბრწყინვალთა და საჩინოთა გუართაგან შთამომავალთა არს.
და კ~დ იხილე რომელ ფიცით მოიყუანე იგი და მედა ენუქარქუნ სიკუ
დილსა აღვირჩევთ და აჰა თავნი ჩვენნი იყუნენ მეფის ძისათუის. და ესეცა
უწყოდე რომელ ძმაჳ შენი დიდისა ყაინისაგან ბითოს შვილი მრავალ
სა მოციქულსა უგზავნის და დიდთა ნიჭთა აძლევს რათა მისცეს გზა
დარიალასი და დასავლეთისა რ~ ორივე ჴელთა შინა მისთა არს: და
ამასცა განგაზრახებ ერთისა ბერისა სპარსისა ვაჭრისათუის რად დიდსა ჴე
ლმწიფესა გააძებ შენთა მტერთა ზედა რ~ უკეთუ ბითოს ულუსი და
მეფე შეიერთნენ დიდნი შფოთნი აღდგებიან:ხ~ ვ~ა ესმა ულოს განკუირდა და მსწრაფლ მოიყუანა გიორგი შეიყუანა
და პატივი უყო და შემოსა შესამოსლითა ბრწყინვალითა და მისცა
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ტონღუზ ხათუნს და ენუქიარქუნს: და ჰრქუა აჰა ძე მეფისა ჩემგან მტ
კიცე ფიცითა არას ვავნებ დავითს თვინიერ პატივისა და შენ წარვედ
ენუქ და ორნივე ძენი მეფისანი გიორგი და დიმიტრი და დედოფალი გუ
ანცა ვ~ა ტუნღუზ ხათუნს და შენ გნებავს ეგრეთ ყავთ და მოიყუანეთ დავით:და ვ~ა ესმათ განიხარეს და თაყუანის სცეს და მოახსენნეს თავნი ჩუენნი იყუ
ნენ ნაცვლად უკეთუ მოგვცე ხოჯა აზიზ და არ მოვიყუანოთ დავ
ით უკეთუ არ მოგვცემ ხოჯა აზიზს არ მოვა: დაღათუ მძიმედ აღუ
ჩნდა არღუნს ა~დ მოსცეს ხოჯა აზიზ და წარმოიყუანა ენუქ და მოუწ
ერა წიგნი ფიცისა ტონღუზ ხათუნ მეფესა არა ევნოს ყაენისაგან
უკეთუ მივიდეს ურდოსა პატივითა დიდითა პატივსცეს და სამეფო
დაუკლებლად მისცეს: და წარმოვიდა ენუქ არქუნ და მოვიდა ტფილისს
და ორნი ძენი მეფისანი და წარმოუვლინა მოციქული მეფესა და აუწყა ყო
ველი. და წარმოვიდა და მოვიდა ქუიშხეთის ბოლოსა და სურამს შუა დადგა და მო
უწოდა ენუქარქუნს მოვიდა და მოუსხნა შვილნი ორნივე და მოართვა წი
გნი ფიცისა და მოჰგუარა ხოჯა აზიზ:და ვ~ა იხილა მეფემან ბრძანა თავისა მისისა მოკუეთა და მოჰკუეთეს და წარ
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გზავნ[ეს] [....] ტფ[ილი]სს და აღმართეს ძელი [...] და მოჰკიდეს [თ]ავი ხოჯა აზ
იზისა და ესრეთ წარჰყუა მეფე ენუქს და მოეგებნეს ყოველნი სამეფოსა მის

ისანი და წარემართნეს ურდოსა: ხ~ თანა წარჰყუა სარგის ციხის ჯვ
არელი ჯაყელი დიდად ნამსახური რომელმან ქმნა ესეცა სათნოებაჳ რ~
ტფილის ყოფასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაენისი ვ~დ მეფეს მოვინდობ ხ~ პაპა სა
რგიზს არა მივინდობ. და არა სათნო უჩნდა ბრძანებაჳ ესე სარგისს და ეტ
ყოდა მეფე გარე უკუნ ქცევას ხ~ იგი არა ერჩდა და ეტყოდა ნუ იყოფინ
ქმნად ეგე ჩემ მიერ რათამცა მე შევიქცე შინა: უკეთუ ცოდვათა ჩემთაგან
გევნოს რაჳმე თათართაგან ყოველნი კაცნი იტყუიან განზრახვითა სარგისისითა
განუდგა მეფე თათართა აწ იგი წარვიდა შინა და მეფე წარავლინა მოკლვად
ყაენს წინაშე. ნუ ყოს ღ~თნ ეგე რ~ ამით წარჴდების გუარი ჩემი
ა~დ მოთუმკლან ნაცულად თქუენდა ვიყო და თუ დავრჩე თქუენ თანა დავრჩე:დაიმადლა ესე მეფემან ეზომ რომელ ქუაბულიანი თემი ერთი სამცხეს და სა
ყდარი ტბეთისა შავშეთს სიგლითა სამამულოდ მიუბოძა და წარემართნეს
ურდოსა და მივიდეს ყაენს ულოს წინაშე ბარდავს რ~ იგი იყო საზამთრო
სადგური და არა უწყოდეს რაჳ ეგულების ყოფად მათთუის: და მცირ
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ედთა დღეთა მოუწოდა ყაე[ნმან] ხილვად მეფესა და მთავართა და [.....]
თუ რომლისა მიზეზისათუის განდგა მეფე. და ყოველნი ჰგონებდეს მეფისა
და წარჩინებულთა მისთა სიკუდილსა და ევედრებოდეს ღ~თსა და ყოვლად წმ
იდასა მეტეხთასა და ვედრებისა ღ~თის მშობელსა რომლისა მინდობილ იყ
უნეს: და შევიდეს ყაენს წინაშე ხ~ მან მოსცა თუისითა ჴელითა ღვინო თასი
თა დიდითა ოქროსათა რ~ ესე იყო წესი ყაენთა:და ვითარ ჯდა მეფე მუჴლ მოყრილი და მის თანა ყოველნი მთავარნი ჰკ
ითხა ყაენმან ვ~დ რად ჰქმენ განდგომა ჩემი და ბრძანებასა ჩემსა რად ურ
ჩ ექმენ და არღუნს შემოები. არა დიდნი კეთილნი ვქმენ შენ ზედაა დაკარ
გული და სიკუდილად განწირული გუელთაგან აღმოგიყუანეა ჯურღმუ
ლით და მეფედ დაგადგინე: მაშინ ვითარ არღარა აქუნდა პასუხი მიგებად
მეფესა მოიხედნა უკანით კერძო სარგის ჯაყელისა ვითარმცა იგი ქმნუ იყო
მიზეზი არღუნის შემობმისა და თათართ მოსრვისა და იხილა სარგის ბრ
დღუინვისა ლომისა მსგავსად მეფემან მას ზედა მიუტევა საქმე იგი:- ხ~ სარგის
არა შეშინდა ა~დ უშიშად აღდგა და წარდგა ყაენს წინაშე განმწირველი
თავისა თუისისა მეფისათუის რათა იგი მოკლას მეფისა წილ. და მუჴლ მოყრილი
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[..... ... ... ..... .....] ურთიერთს [.....] ევედრა მეფე ყაენ
სა რათა წინა მბრძოლად აჩინოს მეფე და სპაჳ მისი და წესადცა არს
ქართველთა წინა მბრძოლობაჳ: ისმინა ულო და აჩინა წინა მბრძოლ
ად მეფე მახლობლად მისსა დგომად ხ~ სარგის ჯაყელი თვით წინა დაი
ყენა და განაჩინა მარჯუენე და მარცხენე დამწყობელმან რაზმთამან მიჰმართეს:
ხ~ იქმნა ესეცა რომელ რაზმთა შინა გახლტა შუელი სადა იგი სარგის ჯა
ყელმან აბჯარ ცმულმან მოკლა და მცირედ წარვლეს და მელი მოკლა
იგიცა სარგის ისრითა და წაიარეს და ყურდგელი მოკლა და ამას სამ
სავე ხედვიდა ულო ყაენი და დიდად აქო სარგის და კეთილად უთქ
მიდა მრავალსა: მაშინ დაეახლნეს სპანი ორნივე ურთიერთ

არს და გამოჩნდა კაცი ერთი მათ შორის რომელი წარმოევლ
ინა დიდსა ყაენსა ბერქას რ~ ყაენი არა წარმოსრულ იყო. ესე
მოეახლა მეფესა დავითს რომლისათუის დიდათ შეწუხნეს სპანი მეფი
სანი რ~ იყო კაცი ესე დიდი და მაგრად დაუცთომელად მოისარი:
ხ~ მეფემან აღმოიღო მშვილდი და ჰკრა ცხენსა მისსა მკერდსა და დაასო
და გულსა განვლო: ხ~ ქართველთა განმხიარულებულთა აღიზახ
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ნეს და მიეტევნეს იქმნა [ძ]ლიერი და ფიცხელი ომი [.... .... ...]
რამისასა ძლიერად ბრძოდა მეფე და სპანი მისნი. სადა იგი სარგის
ჯაყელმან სახელოვანი ომი ყო წინაშე ულოსა რომელ განკუირდა ყა
ენი და განგრძელდა ყოველგან ომი და ბრძოლაჳ და მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი ივლტოდა სპაჳ ბერქასი და დევნა უყუეს ძლიერად:ხ~ იქმნა ესეცა დევნასა მას ლაშქართასა დაშთა ყაენი ულო ოთხითა
ოდენ კაცითა მცირესა რასამე ბორცუსა ზედა და ვითარ იხილეს
ლტოლვილთა შვიდნი რჩეულნი კაცნი ზედა მოეტევნეს ყაენსა:
იხილა ესე მიმავალმან სარგის სამითა კაცითა შეუტივა შვიდთა მათ
კაცთა და სამითა კაცითა შეება და ოთხნი ვიდრემე დახოცნეს სარგის
და აზნაურთა მისთა და სამნი იგი ივლტოდესჱ
მაშინ იხილა თვალითა მისითა ყაენმან ულო სიმჴნე სარგისისი და
ყმათა მისთა განიხარა და დევნა უყო კ~დცა სარგის სპასა ბე
რქასასა დარუბანდის კარამდის და განვლეს დარუბანდიცა და სამსა დღ
ესა სხვასა დევნა უყუეს: და ესრეთ განმარჯვებულნი და სახელო
ვანნი მოვიდეს სადგურსა მათსა ბარდავს:1-16 სტრ., 311r
ხ~ ყაენმან ულო მეფეს დავითს და სპათა მისთა ფრიადითა პატივითა პატ
ივსცა და მრავალი ნიჭი მიანიჭა ეს ეზომ რომელ სარგის ჯაყელსა კა
რნუ ქალაქი და მიმდგომი მისი ქუეყანაჳ უბოძა იერლაყითა: მაშინ
შეიშურვეს სხვათა ვიეთმე მტერთა და მოახსენეს მეფესა აწ მეფობაჳცა
სარგისს მიეც ვინათგან ყაენმან ეზომ განადიდა არღარა იქნების მორ
ჩილი მეფობისა თქუენისა: მაშინ დაიჯერა მეფემან რ~ იყო უმანკო და მალე
მრწმენი სიტყუათა კეთილთა და ბოროტთა ორთავე და წარვიდა ღამ
ით ელგო ნოინის წინაშე და მოახსენა უკეთუ ყაენი სარგისს კარნუ
ქალაქსა მისცემს მეფობაჳცა მისცეს. განკუირდა ელგო ნოინი და ჰრქუა ყაენმან
შენის მოდგომისათუის მისცა და თუ შენ გიმძიმს არღარა მისცემს:თქუენ ქართველნი არას კეთილს უყოფთ მჴნედ მბრძოლთა წყობათა
შინა არა უწყია ყაენი სარგის დაარჩინა მტერთაგან ძლიერი და
სახელოანი ომი ყო: წარვიდა ნოინი და მოახსენა ყაენს ყოველი იგი თქ
მული და არღარა მოსცეს კარნუ ქალაქი. ცნა ესე სარგის და შეიქნა
გულ კლებით და ქუე განმხედველად პატრონისაგან: ხ~ მას ზამთარსა დაიმჭ
ირა მეფე ბარდავს თავისა თუისისა თანა და სარგის წარვიდა გულ კლებული
სამცხეს:1-16 სტრ., 311v

მას ჟამსა გაადგა ულო ყაენსა შანშეს ძე ზაქარია ამირ სპასალარი კაცი
ყოვლითა სათნოებითა შემკობილი და საჩინო და ივლტოდა ქუთათისს
ნარინ დავითისსა რ~ ბერქას ლაშქართა გამოსლვა მასმია ჩემ ზედა:
ხ~ მეფემან დავით კეთილად შეიწყნარა დაყო მცირე ხანი და მერმე ფიც
ით მოიყუანა ყაენმან გარნა არცა ეგრეთ დამშვიდდა გული ულოსი
და მოკლა ზაქარია ამირსპასალარი კაცი პატიოსანი და სახელოანი: და ცნა
დიდმან შანშე მამამან მისმან და მწუხარებითა შეწუხებული ძისა
თვისისა თვის იგიცა აღესრულა:ხ~ დედოფალი გვანცა ავაგის ცოლ ყოფილი მოკლულ იქმნა თათართა
შინა მყოფი რომელსა იტყუიან ვ~დ ასულისა მისისა ხვაშაქისა რომ
ელი იყო ცოლი სევიფარდავისი ხოჯა შამშადინისა მისითა განზრახვითა
მოიკლაო: და ვითარ უცოლო იყო მეფე დავით იქორწინა ცოლი სახ
ელით ესუქან დიდისა ჭორმაღო ნოინისა და დიდისა სირმა ნოინ
ისა და წარვიდა ტფილის და ქმნა ქორწილი პატიოსანი:ამათ ჟამთა გარდამოვიდეს ბერქას ყაენისაგან ლტოლვილნი დედაკაცი
საკვირველი სახელით ლიმაჩავ და მან მოიტანნა შვილნი მცირენი ნათ
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ესავითა [..... .....] პირმშო ფარეჯან და უმრწამესსა ბაყა[.]არ და სხვანი
თავადნი მრავალნი გამოვლეს კარი დარუბანდისა და მოვიდეს
დავით მეფის წინაშე ხ~ მან პატივითა ისტუმრნა და წარავლინა ყაენს
ულოს წინაშე: და ყაენმან შეიწყნარნა ფრიად და უბოძა ხარაჯა და მო
ლაშქრედ და თანა მბრძოლად განაჩინნა და ესრეთ მეფისავე წარმოავლ
ინა. ხ~ მეფემან დასხნა რომელნიმე ქალაქსა რომელნიმე დმანისსა და
სხვანი ჟინვანსა და ესრეთ განყო ადგილითი ადგილად:და ვითარ მოიწია სთუელი წარვიდა ყაენი ქუეყანად შარვაშესა საზღვ
ართა საქართველოსათა ადგილსა რომელსა უწოდიან ჩალანუსური
ესე იგი არს თეთრი წყალი. და შეკრეს ობითა წყლის პირი რომ
ელსა სიბად უწოდეს რ~ ჰგონებდა გამოსლვასა ბერქა ყაენისასა: და
ამათ ჟამთაგან იწყეს სიბასა ზედა დგომად თათართა და ქართველთა
სთულითგან გაზაფხულამდე და გაზაფხულ წარვიდიან საზაფხ
ულოთა სადგურთა მათთა ალტაღს:ხ~ იქმნა ესეცა რომელ ყაენთა შვილნი ზემო ჴსენებულნი ულოს თანა წა
რმოგზავნილნი დაიპყრნა ყაენმან ულო და მოკლნა სამნივე და დაიპყრა
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ქუეყანა მათი და ყოველი სიმდიდრე მათი: და ვითარ ცნეს სიკუდილი
პატრონთა მათთა საბერძნეთს მდგომთა თათართა აიყარეს დედაწუ
ლითა და ბარგითა და ივლტოდეს რომელთა თავადი იყო ალათემურ
ვინმე კაცი სახელოვანი და მომართეს სამცხის კერძო: სცნეს თათართა
ულო ყაენისათა სივლტოლა ალათემურისი დევნა უყუეს და მოეწი
ვნეს და იგინი დაბრუნდეს და შეებნეს და მრავალი კაცი მოკლეს
ულოს ლაშქრისა. და რათა არა განგრძელდეს სიტყუაჳ ვიდრე კო
ლის მთათა მოსულადმდე ათორმეტჯერ მოეწივნეს და ათორმეტჯერ

შეებნეს და ათორმეტჯერვე ალათემურ მოერია და გააქცივნა:და ესრეთ გამარჯუებული ალათემურ მოიწია ქუენა არტანს სოფელსა
რომელსა ჰრქუიან გლინავი და მუნ დახვდა მურვან გურკელელი
მახუჯაგის ძე და წინა შეემთხუია ნადირობასა მიმავალი რომელი შე
იპყრეს თათართა და კნინღა მოაკუდინეს: ხ~ იგი ევედრა და აღუთ
ქუა ლიხთიმერით წარყუანებაჳ მათი და ეგრეთ ბერქას ყაენს წი
ნაშე წარსხმა. ხ~ იგინი მიენდვნენ და წარმოიყუანნა და მოასხნა სამ
ცხეს გურკლის ჭალასა და ესრეთ განსცნა წარავლინა კაცი და ამც
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ნო სარგის თმოგველსა და ბოცოს ძესა შალვას და ყოველთა მესხთა და სარ
გის ჯაყელისა ლაშქართა რათა შეკრბენ ერთად და შეიპყრან ალათ
ემურ და მიჰგუარონ ულო ყაენსა და იგინი მსწრაფლ წარმოემართნეს:და ცნა ესე ალათემურ აიყარა ბარგითა და დედაწულითა გამოვლო
მტკუარი და მომართა ჯავახეთით კერძო შემოიარა ელასის შემო
ღმართი და მივიდა ოშორას ქუეშეთ ადგილსა რომელსა ჰრქუიან ლერძ
ავნი. რ~ თმოგუელი მუნ დაუდგა წინა რომელნი იხილნა რაჳ მორი
დნა სარგის და ბოცოს ძე და ლაშქარნი ერთ კერძო მოსდევდეს: და
გურკელელი მურვან მართლ კუალსა შედგომილი მოსდევდა და მოე
წია გურკელელი მცირითა ლაშქრითა რ~ ბოცოს ძე და სარგისის
ლაშქარნი არა მოვიდეს არცა შუელად გურკელელისა: შეიბნეს
ძლიერად სძლეს თათართა და მრავალი ტაძრეული აზნაური მო
კლეს და ივლტოდა გურკელელი მურვან:ხ~ თათართა განვლეს ჯავახეთი და თრიალეთი და რუსთავს მტკუა
რს გავიდეს და მრავალგან მიეწივნეს თათარნი და სომხითარნი
ლაშქარნი რომელთა თვითოეულად არა არს ჟამი მოთხრობად ყოვლგან
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ალათემურ მძლე ექმნა: და განვლეს კახე[თი] კამბეჩანი ჲრეთი ყოვლგან
ომითა და წარვიდეს გზასა ბელაქნისასა და შევიდეს ღუნძეთს რ~ წინა გა
ნეწეო მეფე ღუნძთა და სძლეს მათცა თათართავე და განმარჯვებულნი
მივიდეს ბერქა ყაენს წინაშე და ესრეთი საკვირველი საქმე ქმნეს:
და ამათ თანანი თათარნი სადაცა დარჩეს აღნიარღომობით უჴმობდეს
ესე იგი არს უფროსთანი გინა უხუცესთა:ამისთუის განძვინებული ბერქა განემზადა გამოსლვად და ამათ თეთრსა წყა
ლსა ზედა ღობე შეკრეს და მუნ იზამთრიან ვ~ა მითქუამსჱ ხ~ ვითარ ამათ
საქმეთაგან უბრალო არს მეფე განდიდნა ჭყონდიდელი ბასილი და უჯ
არმელი და იწყო საურავთაცა ქმნად თვინიერ მეფისა კითხვისა და მეფისა
იმერით ყოფასა შინა დიადი აწყინა სეფეთა ქუეყანათა რ~ ვ~რ თუისთა ხე
დვიდა და სიტყუაცა ესრეთ იყო ვ~დ ესუქანს [..]ნა ეყო: ამისთუის შესმ
ენილ იქმნა ბასილი წინაშე მეფისა რომელმან მსწრაფლ მოიყუანა და ბრ
ძანა ძელსა დამოკიდება და მოჰკიდეს ძელსა შუა ქალაქსა რ~ იყო მეფე
მალე მრწმუნე და ლიტონიცა:და ვითარ მოიწია სთუელი კ~დ წარვიდა ყაენი სიბასა ზედა და მეფეცა მისთ

1-16 სტრ., 314r
ანა მოიწია რაჳ გაზაფხული წარმოვი[.]და ყაენი საქოსა და [.. .... ...]
წარმოვიდა გელაქუნსა რ~ მას აქუნდა საზაფხულოდ სადგურად გელაქუნი
მეფე თანა წარმოიტანა და მუნ იყოფოდა: მაშინ ევედრა მეფე თანქუშს რათა
უაჯოს მამასა მისსა ყაენს ულოს წინაშე რათა განუტეოს სამეფოდ თუი
სად: ხ~ მან ისმინა და წარავლინა კაცი და ვითარ მიიწივნეს საქოდ ყა
ენი ულო აღსრულებულ იყო:მაშინ ხადუნთა და ნოინთა მიუმცნეს თანქუშს რათა განუტეოს მეფე
სამეფოსა თუისსა გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისსა და ყოველსა საქართვ
ელოსა და სომხითსა შინა განაგნა საქმენი მანდაურნი: ხ~ ნოინთა დასუ
ეს ტახტსა ზედა ულოს ძე უხუცესი სახელით აბაღა. კაცი კეთილი
უხვი მოწყალე ტკბილი მდაბალი განმკითხველი სამართლის მოქმ
ედი გლახაკთ მოწყალე და შემდობელი ესეზომ რომელ დაღა
თუ დიდისა ბოროტის მოქმედი კაცი იყუის არავე მოჰკლევდის:რ~ ესრეთ იტყოდა ყოვლისა ქუეყანისა მპყრობელად დაუდგენი
ვარ ღ~თსა და რასაცა ვერ მივსცემ არცა თუ წაუღებ. და
მრავალ გზის საჭურჭლენი მისნი წარიხუნეს მპარავთა და არა
1-16 სტრ., 314v
მოაკუდინის ა~დ იტყოდის რად მაკლს მე საჭურჭლე ისი წარიღონ
გლახაკთა რ~ ნაკლულევან არიან და მით იპარვენ: კ~დ უბოროტო
და კეთილი გონებაჳ აქუნდა ყოველთა თვის:მაშინ ამან აბაღა ყაენმან განაჩინა მჴედართ მთავრად კაცი სა
ჩინო წყობათა შინა სახელით აბათა. და ურდოსა და სახლისა თუისისა მოურავად
დაადგ
ინა ზემო ჴსენებულისა ჭორმაღონის შვილი სირმონ კაცი განმ
არჯვებული და საჩინო ბრძოლათა შინა: და ვინადგან ქრთამსა მძ
იმესა მიიღებდიან მის წინაშე მდგომნი ყოველნი ამისთის გამოარჩია კა
ცი ერთი მოწყალე და სამართლის მოქმედი და მმარხველი და მლო
ცველი ქრისტიანეთა და ეკლესიათა ღ~თისათა მოსავთა მოყუარე სახელით
აღუბაღა: ესე განაჩინა უღონოთა და გლახაკთა განმკითხველად
არა თუ ულო ყაენის პატივ ცემულნი ნოინნი გამოცვალნა ა~დ უმრავლესნი
აღსრულებულ იყუნეს ვითარ ელგან ნოინი და სხვანი მრავალნი:ხ~ ამას აბაღას ყაენს წინაშე წარვიდა მეფე დავით და ფრიად პატ
ივითა შეიწყნარა და პატივსცა და დაემორჩილნ[ეს] აბაღა ყაენს
ყოველნი თათარნი საბრძანებელი მამისა მისისა ულოსიჱ მას ჟამსა
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გამოვიდა დიდი ყაენი ბერქა გზასა დარუბანდისასა აურაცხელითა ლაშ
ქრითა შურის გებად ხუთარეს ბალღას და ყულის საქმისათუის: ცნა
ესე აბაღა ყაენმან. და მოუწოდა სპათა მისთა. და მეფესა დავითს და წარე
მართა. ხ~ ვითარ აგრძნა ძლიერებაჳ და სიდიდე სპათა ბერქასთა არღ
არა მტკუარსა ა~დ შეიარა ნაპირი და განსავალი ყოველი და აღიღო
ზომი ყოველგან და დააყენა ლაშქარი სადა შეკრბებიან მტკუარი და რა

ჴსი და მუნითგან ვიდრე მცხეთადმდე:ხ~ ბერქამან მოაოჴრა ქუეყანა შარვანისა ჲრეთი კახეთი და ყოველი იო
რის პირი და მოვიდა ლაშქარი ტფილისამდე და მრავალი სული ქრ
ისტიანე მოსწყუიდეს ხ~ ბერქა ყაენი დადგა მთათა შინა გარესჯისათა
მაშინ მოხედნა ღ~თნ წყალობით ქუეყანასა ამას და ყაენსა აბაღას შე
ედვა სალმობაჳ რაჳმე ბერქას და მოკუდა. ვ~ა იხილეს სპათა მისთა სი
კუდილი ყაენისა მათისა წარიღეს მკუდარი და განვლეს კარი დარუ
ბანდისა ესრეთ დამშვიდდა ქუეყანაჳ ესე:ხ~ თათართა გულად აქუნდისთ შიში ბერქას ლაშქრის გამოსლვისა და ყო
ველთა სთუელთა წარვიდიან სიბასა ზედა და ვითარ მოეახლა ჟამი
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სიბას წარსლვისა მოუწოდა მეფემან სპათა მისთა და სარგის ჯაყელ ციხ
ის ჯვარელსა: და ვითარ მივიდა სარგის დავით მეფეს წინაშე ტფილის:
ჰგონა სარგისის განდგომილებაჳ ყაენს წინაშე და დაივიწყა ნამსახურ
ებაჳ განზრახვითა უკეთურთა კაცთათუის მოუწოდა პალატად და შეიპყ
რა შინა და ტყუე ყო საჭურჭლესა შინა:და ვითარ ცნეს ესე აზნაურთა თანა მყოლთა სარგისისთა ივლტოდეს
და წარვიდეს ყაენს წინაშე და მოახსენეს აბათა ნოინსა რათა მან განა
ჩინოს მეფისაგან [.....] დაჭირვა სარგისისი და მოაჴსენოს ყაენსა აბა
ღას და სთხოვოს სარგის: ხ~ აბათა ნოინი მივიდა წინაშე ყაენისა და ვედრე
ბით სთხოვა სარგის რათა იჴსნას ჴელთაგან დავით მეფისათა. ისმინა
მსწრაფლ ვედრებაჳ აბათა ნოინისა ყაენმა და მოსცა ელჩი და წარმ
ოავლინეს ქართლად წინაშე დავით მეფისა და მოიწია ტფილის. და წარ
იყუანა სარგის და მოჰგუარა აბათა ნოინსა და მიერითგან იქმნნეს ჯაყელ
ნი მორჩილნი აბაღა ყაენისანი ვიდრე ჟამთამდე მეფეთა შორ
ის ბრწყინვალისა და საჩინოსა დიდისა გიორგისათა:ხ~ მაშინ მეფე დავით ჯერეთ არა წარსრულ იყო სიბასა შეედვა სალმობაჳ
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მუცლისა ძესა [....] პირმშოსა გიორგის რომელი სიკეთე [ა]ღმატებულები
თა სავსე იყო განგრძელდა სალმობაჳ ესეზომ რომელი კნინღა მკუდ
არ საგონებელ იყო და იდვა უჴმრად უძრავად სულთა აღმომ
ფშვინველი და მითცა ძლით:ხ~ ამას მწუხარებასა და უღონოებასა რაჳ მოეცვა მეფე და ყოველნი მკ
ვიდრნი საქართველოსანი მოეჴსენა მეფესა დმანისისა ღ~თის მშობელი
და წარვიდა წინაშე მისსა: და თუით წარმოაჩინა ვითარ ყოველი უჴამურითა
ფერჴითა მოჰყუებოდეს და მოეგებოდეს მჴურვალითა ცრემლითა
წყალობად მათდა აღსძრვიდეს: მაშინ შეისმინა ვედრება მათი წმი
დათა უწმიდესისა ღ~თის მშობელმან და მყის შეხებასავე თანა და პირ
სა ზედა შეხებასა თვალნი აახუნა მსწრაფლ და ვ~ა უნებელი წარმოჯდა:იხილეს ესე მეფემან და ყოველთა მკუიდრთა საქართველოსათა განკვი
რდეს ანაზდათსა ამას საკვირველებასა ზედა ყოვლად წმიდისასა და ადიდ
ებდეს ყოველნი ღთსა: და კ~დ წარვიდა მეფე სიბას ზედა და მუნ

ყოფასა მისსა ჟამსა წარმოსლვისასა დასნეულდა მეფე დავით მით
სალმობითა მუცლისათა და ვერ განკურნეს მკურნალთა და წარმოვიდა
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ცხედრითა და ვითარ მოეახლა მარტომყოფსა მივიდა და ხატსა მას ჴე
ლით უქმარსა რომელი თვით გამოისახა ტილოსა ხატისა მიერ კე
ცსა ზედა [....] მოყუანებაჳ ბრძანა მარტო მყოფისა მის ხატისა. და
ევედრა ცრემლითა და შეუვრდა და განკურნა ვითარ უფლისა
მიერ განკურნებული ცხედარსა ზედა მდებარე და ესრეთ მარ
თალი მოვიდა პალატად ტფილისისა: და იყო განსუენებასა შინა თუი
ნიერ ამისსა რ~ მთავარნი და ერისთავნი ვერ სცვალნის შიშისათუის ყაენისა:ხ~ თქმულარს ესეცა ვითარ ბრძნისა სოლომონისათუის წერილარს ჟა
მსა სიბერისა მისისასა არა მართლად ვიდოდა წინაშე ღ~თისა და მძლ
ავრებისაგან თათართასა უცალო ქმნილმან იწყო შლად საყდართა
საეპისკოპოსოთა: და რომელი სანატრელთა მეფეთა შესავალნი სოფელ
ნი მიენიჭნეს განსცემდა ეგრეთვე მონასტერთა: ამასთანა სხვან
იცა ბოროტნი აღსძრნა მტერმან რომელნი არა საჴმარ არიან
თქმად და მძლავრ სიბერესა შინა ვითარ სოლომონს. ამისთუის სწვ
რთიდა ღ~თი არა ჩუენებითა არამედ შვენიერებითა ძისა მისისათა
სიკუდილისა გლოვითა: ვინათგან უგუნურებასა შინა ვართ ნათესავნი
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ადამისნი და გულს მოდგინედ მიდრეკილ არს გული კაცისა ბოროტისა მი
მართ ვ~ა წერილ არს არა ინებეს შეგონებად ა~დ გარდავჴედით ცხორებასა
ჩვენსა და ყოველნი ვართ ამოებასა შინა. ვითარ იტყუის ბრძენი ეკლესიასტე
ამაოებაჳ ამაოებათა და ყოველივე ამაო არს და მზესა ამას ქუეშე
ხილულსა ყოველსა ამაოებასა მისცემს:ხ~ ჩვენ გზისა მცირედ გარდამბიჯებელნი კ~დ მოგზაურ ვიქმნეთ: და
ვითარ მოიწია მსგეფსი სიბას წარსლვისა წარვიდა მეფე კ~დ. ხ~ მუნ
ყოფასა მისსა დასნეულდა ძე მისი გიორგი რ~ დიდნი ნუგეშინის ცე
მა აქუნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა და მისვე სისხლის მდინარებ
ისაგან აღსრულდა და დაუტევა მწუხარება მიუთხრობელი ყოვე
ლთა მკვიდრთა სამეფოსათა დიდითგან მცირეთამდე: ხ~ გუამი ყრ
მისა მის გიორგისი დაასუენეს საყდარსა სიონისასა რათა მოიცადონ მეფე:და ვითარ წარჴდა ჟამი მცირედი მოვიდა მეფე ტფილისს ვითარ არავინ
გაეგება წინა თვინიერ მცირეთა მოქალაქეთასა ზარგანხდილი მიის
წრაფდა პალატად სადა დახუდეს სპანი და ვაზირნი დამალულნი და
შავითა მოსილნი: და ვ~ა აუწყეს სიკუდილი ძისა მისისა გიორგისი მყის
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სმენასავე თანა დაეცა და კნინღა მკუდარ იქმნა. და ესრეთ შეიღეს პალ[ა]
ტად ჴელთა ზედა მქონებელი და ძლით მოვიდა ცნობად. რ~ უკეთ
უ მოისპოს სული მყის მოისპობის ცნობაჳ და უკეთუ მოისპოს ცნ[ო]
ბა არა თანა მოისპობის სული სიტყუის მოქმედი იტყუის: ვინათგან ტკ
ივილთა მიერ უზომოთა მოცულ იყო და შვილობისა სიყუარული და

კ~დ სიტურფე აღმატებულობაჳ ათრვამეტისა წლისა მყოფისა სიმჴნე
სამჴედროთა ზნეთაგან განსრულებასა ტკივილნი მრჩობლ ზედა დაე
რთოდეს სალმობიერითა გოდებითა გოდებდა. და სიკუდილსა აღი
რჩევდა თავისა თუისისასა რაჟამს იხილა აღყვავებული და შვენიერი
გუამი ძისა მისისა გიორგისი მკუდრად უფერულად მდებარე რომე
ლსა იგლოვდა ერი. და ვაებითა წარიღეს მცხეთას და მუნ დაკრძა
ლეს და უკმოიქცეს მწუხარებითა სავსენი:ხ~ ესოდენ განუმრავლდეს ტკივილნი შვილისა საყუარელისანი რომელ
მიერითგან არღარაჳ აქუნდის ლხინებაჳ და სენთაცა მრავალთა მოი
ცვეს და გუამითა უძლურებდა უმრავლესთა ჟამთა გარნა ჰმონებ
დავე ყაენსა აბაღასა რ~ არაჳ იყო სხვაჳ ღონე გარნა მორჩილო
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ბისა და [მ]სახურებისა მისაჳჱ აქა შინა იწყო მანკაბერდელმან სადუნ
მან განდიდებად რომელი პირველ ყაენსა ულოს შეეწყნარა რკ
ენობისა ძლით: და ამან აბაღა ყაენმაცა პატივსცა და დიდი სიბ
დივანი კეთილსა ყოფად მით რომელ ცოლისა მისისა ავაგის ას
ულის ხვაშაქის ეჯიბობა აქუნდა. და მეფესა დავითსაცა მიებო
ძნეს მისთვის მრავალნი ქუეყანანი:ხ~ ამათ ჟამთა შინა იქმნა განდგომილებაჳ თათართა ურთიერთ
ას რ~ განუდგა ყაენსა აბაღას თეგუდარ ყაენი ბარახას ძმაჳ უმრ
წამესი. რომელი იყო ზემო ჴსენებულისა ჩინგიზ ყაენის შვილისა
ჩაღათა ყაენის ნათესავი რომელსა ეპყრა ქუეყანა თურანისა და
დიდი თურქეთი: ესე ბარახა ყაენი იყო თურანსა და წარმოავლინა
ძმაჳ თუისი თეგუთარ რათა ხარაჯა ქუეყანისა თუისისა აიღოს რომელ მას
წახდომოდა ვითარ ზემო თქმულ არს თეგუთარს მიხვდებოდის. ესე მი
ვიდა ორისა ბევრისა ლაშქრისა მქონებელი შეიწყნარა აბაღა ყაენმან
და უჩინა ზაფხულის სადგურად ვიდრემე მთანი არარატისანი და საზა
მთროდ რაჴსისა პირი და ნახჭევანი და ესრეთ იყოფოდა თეგუთარ:1-16 სტრ., 318v
ხ~ ამას თეგუთარს შეშურდა ყაენობა აბაღასი და მიუმცნო ძმასა თუის
სა ყაენსა ბარახას ჯიონს იქით მყოფსა ვ~დ რად მივსცემთ ყაენობა
სა და ქუეყანასა დიდსა აბაღას. აწ წარმოემართე მანდეთ შენ და აქა
თ მე და ორთავე შევჰმუსროთ აბაღა და ჩვენ დავიპყრათ ქუეყა
ნა მისი: ხ~ მოივერაგა ესრეთ თავი შეშისა ისრისა აღმოთხარა და ძულითა
პილოსათა შეაწებნა სამნი ისარნი და მათ შინა შთადვა წიგნი ამად რო
მე ყოვლგან გზისა მცველნი განჩენილ იყუნეს თათართაგან ძუელით
გან და განიკითხიან მგზავრნი და მოციქულნი მიმავალ მომავალნი:და ვითარ მივიდა თეგუთარის მოციქული ძმასა მისსა ბარახა ყაენს
წინაშე სთნდა სიტყუა და განზრახვაჳ თეგუთარისი და მიუმცნო მა
ნცა ეგრეთ რათა პაემანს შეკრბენ ერთად და დაამჴუან აბაღა ყაე
ნი და დაიპყრან ჴელმწიფობა მისი. და მოუწერა განჩინებული დრო
პაემანისა რომელ მას ჟამსა უკუადგეს თეგუთარ რომელსა ჟამსა

გამოვიდეს ჯიონსა ბარახა სპითა მისითა: ხ~ განგებამან ზენამან განაქარ
ვა განზრახვა მათი და დაიცვა აბაღა უმანკოებისათუის და სიწრფოებისა
და სიმართლისა მისისა თუის. და შესცთა მწიგნობარი მისი და ორითა
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მთვარითა დაწერა განდგომა თეგუთარისა რ~ თუენი მათნი მთოვარითა
აღრაცხულ არის და შთადვა მანცა თავსა შინა ისრისასა წიგნი იგი და წა
რმოვიდა მოციქული და მოიწია ნახჭევნის ველსა თეგუთარის წინა და მოსცნა
ისარნი:მაშინ თეგუთარ განაღო თავი ისრისა მის და პოვა დაწერილი ძმისა მისი
სა ბარახასი და ჟამიცა იგი პაემანისა მოახლებლი პოვა წერილსა მას შინა და მყის
აღეკაზმა ბარგითა და დედაწულითა კაცი მბრძოლი ვითარ ბევრი
ერთი და ხუთასი. რ~ სხვაჳ იგი ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისა
გან ნუ უკუე განცხადნეს საქმე მისი და ბოროტი ეყოს აბაღას
მიერ: აიყარა და მომართა მთათა ღადოსათა კარცხალთა და კარის
ათა რომელ არს შორის შავშეთსა და აჭარასა და დადგა თავსა შავშ
ეთისასა ფიჭუთასა: და მნით ეზრახა სარგის ჯაყელსა რათა მისცეს გზაჳ
უკეთუ უნდეს წარსლვა აფხაზეთისა მეფესა დავითს წინაშე რათა იგი იყოს
შუა მდგომელ მეფისა და თეგუთარისა და უკეთუ განუმარჯვდეს დიდად განადიდოს
სარგის:და ვითარ ამას ზრახვასა შინა იყუნეს სთნდა სარგისს სიტყუა თეგუთა
რისი და მოუწოდა სპათა მისთა და დიდსა შანშეს შვილს ივანეს მანდატ
ურთა უხუცესსა და წარმოავლინა დივნად თეგუთარისსა: და აჩინა მჴედართ
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მთავრად სირმონ ჭორმაღონ ნოინის შვილი კაცი წყობათა შინა სახ
ელოვანი და შემმართებელი. და მრავალნი ნოინნი სხვანი და მოიწინნეს
მთათა არტანისათა და დაიბანაკეს მუნ:ხ~ იქმნა ესეცა საკუირველი ყოველთა ნაშობთა დედათა უმეტესისა რომ
ელმან ღ~თისა სიტყუასა ქალწულისაგან შობილსა ქრისტესა ღ~თსა ჩვ
ენსა თუისითა ჴელითა ნათელ სცა. და ჴმაჳ მამისა ზეცით ესმა და სული
წმიდა სახითა ტრედისათა იხილა და სამებისა წმიდისა ერთი არსება
ცხად ყო და გვასწავა იოანე ნათლის მცემელმან: რ~ ამისი უდაბნო შენ
არს და არა უცნაურ მთათა შინა ღადოსათა ოპიზა უპირველესი
ათორმეტთა უდაბნოთა. ამას შინა არს უპირატესი ყოველთა წინასწ
არმეტყუელთა და მოწამეთა ყოველთა უაღრესისა ნათლის მცემელისა
იოანეს ჴორჴი იგი რომელი არა დადუმდებოდა ქებად ღ~თისა მოს
რულისა და მამხილებელი ჲროდეს უსჯულოებისა:და ესრეთ პატიოსნითა საუნჯითა განშუენებული და საღ~თოთა კრებულ
ითა აღსავსე იგი საყოფი ნათლის მცემელისა და ჭეშმარიტი თუით
თავადისა სამყოფი ვითარ სიტყუაჳ ცხად ჰყოფს: ესმა რაჳ თეგუთარს
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სიდიდე უდაბნოსა მის ოპიზისა და შემკობაჳ მისი პატიოსნითა ხატითა და
კანდლითა მიერ აღსავსეობაჳ: ინება წარმოტყუენა მისი და წარავლინა

ვითარ ათასი მჴედარი ოდენ რათა მოაოჴრონ:ხ~ წარვიდეს მთისა გზასა რომელი მივალს კარცხალთა კერძო გარნა არა
დაიდუმა მსჯავრმან ზენამან. რ~ ეგოდენნი წმიდანი მამანი რომელ მას ჟა
მსა ბრწყინვიდეს ოპიზას შინა. სასწაულთა ნიშთა მიერ გაბრწყინვებუ
ლნი და მინდობილნი წინა მორბედისა იოანესნი წარმართთა მიერ მოწყუედი
ლნი: და ჴორჴი იგი დაუდუმებელი ღ~თისა ქადაგი არა უპატიო ყო ღ~თნ
ამისთუის დაიცვა სამყოფი თუისი და მოუვლინა ნისლი და სიბნელე და ვერღარ
აჳ ვიდოდეს ფერჴითა მით საძაგელითა. რ~ მიახლებულ იყუნეს უდაბნოსა
და დადგეს მთისა მის ძირსა რომელსა ეწოდების ძეგლი რომელსა ზედა შენ
არს ეკლესია წმიდისა გიორგისა რომელ არს ოპიზასა და მიძნაძორსაჱ
მაშინ მოხედნა წყალობით სამკუიდრებელსა თუისსა იოანე ნათლის მცემელმ
ან მსგავსად ყოვლად უბიწოსა ვლაქერნიას ღ~თის მშობელისა: და მოა
ვლინა ქარი სასტიკი მთისა ღადოსა და ხოშაკაკალა სეტყუაჳ და წვიმა
მძაფრი და აღდგეს ღელვანი ვ~ა შუა ზღვისა. და წარმოეცა წყალი მძაფრი
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და იქმნა მდინარე დიდი რომელი განსწორდა ვიდრე წუერად[მ]დე ძეგლისა
რომელი აწცა იხილვების დიდი იგი ნაღუარევი რომელი შთავალს მა
რთლ ზედა წყალსა შავშურსა: ზედა მოეტევა წყალი იგი და წარიხუნა
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 საყოფი მონათა ღ~თისათა ერიდენით მუ
ნ მისვლად რომელი იდგა მაღალსა არსიანის თავსა:მაშინ მოვიდეს და ჰრქუეს ვ~დ მოვიდა ლაშქარი დიდი აბაღასი და დადგეს
მთასა არტანისასა და ხვალე მოსვლად არნ აქა: ესმა თეგუთარს
და რა გათენდა აჰყარა ბარგი და დედაწული თუისი და უკუაყენა მთასა
მაგარსა კარისათა რომლისა ერთ კერძო შევალს გზა და თვით ლაშქ
რითა და მეომრითა გარდმოიარა არსიანი: აქეთ სირმონ ჩამოვლო მთა
ყუელისა და მოვიდეს ორნივე თავსა ყუელისასა და სირმონ წინა დაუ
დგა რომელი იყო ბრძოლათა შინა სახელოანი:ეგრეთვე ძლიერნი მბრძოლნი თეგუთარისნი სეგზი ჯოლაქი აბიშხა
ნოხი თელქადემურ რომელთა დიდათ სახელოანი და ძლიერი ომი
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გარდაიჴადეს: და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი და განგრძელდა ორგნი
თვე ომი: იძლია თეგუთარ და ივლტოდა დედაწულისა კერძო მთასა
ღადოსასა ჯნალის თავსა და მიუდგა უკანა სირმონ ხ~ თეგუთარ დაუ
დგა სიმაგრესა მთისა მინდობილი და კ~დ იქმნა ომი ძლიერი ორ დღე:
და ვითარ მისჭირდა თეგუთარს ივლტოდა უცნაურად რომელიმე აჭ
არით და რომელიმე ნიგალის ჴევით რომელი ყოვლად უვალი იყო
კაცთაგან და არა დასაჯერებელ არს კაცთაგან: უკეთუ ვისმე ეხილნეს
მთანი იგი რომელსამცა წარევლნეს რ~ ყოვლად შეუძლებელ არს
სლვა კაცისა არა თუ ცხენისა. პირველ სიმყაფრითა და მერმე ტყისა
სიჴშირითა და შქერთა და ეკალთა რომელსა ბურწუმალ ეწოდებ

ის განთხრძული ბრძღუამლითა რომელი ნადირთაგანცა უვალ იყო
ადგილი რომელი შთავლეს მათ:
და იქმნა ესეცა რომელ განვლეს ტყესა ერთსა ქუეშეთ კლდიანსა და ზედ
ათ მიწისა მცირისა მქონებელსა და ზედა მოშენებულ იყო ტყე. გაღ
მართ განმავალთა წარუსქდა მთა იგი ვ~ა ზვავი თოვლისა კაცსა ვით
არ ათასსა დედაწულისა მქონებელსა და შთავიდა ჴევსა აჭარისასა და
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დაიპყრა ცხენი და კაცი და ყოვლად უჩინო ყო და ესრეთ საწყალობლად
მოისრვოდეს. და ჯერეთცა ადგილსა მას სთხრიან აჭარელნი და ჰპოებ
ენ სამკაულთა დედათასა ოქროსა და ვეცხლისასა: ჩაიარეს აჭარა და ნი
გალის ჴევი და მერმე შეიარეს გურია და მივიდეს ქუთათის მეფესა დავითს
წინაშე ხ~ იგი სიხარულით მოეგება და სერი დიდი განუმზადა. ხუთასი ზრო
ხა მოხარშული დაუდვა თვინიერ ღორისა და ცხვრისა კიდე:და ლაშქრისა გამოსაზრდელად მასვე დღესა ცხენი ექუსასი ზროხა ათას
ხუთასი ცხვარი ათასი ღორი ათასი ესე ყოველი მას დღესა მოიღო
თეგუთარს წინაშე და მან განუყო ლაშქართა რომლისათუის დიდად განკვირ
დეს თეგუთარ და სპანი მისნი: ხ~ ღვინისა ჰამარი არა იყო მოიღეს ურმი
თა და ჭურითა და ამოასხმიდეს და ესრეთ კეთილად ისტუმრნა მეფემან
დავით რომელი იყო უხვი და მდაბალი და მეცნიერი ყოვლისა საქმისა და სა
ხელისა მომხუეჭელი ესე ვ~ა მონა დაუდგა წინაშე სამსახუროდ თეგუთარს:ეგრეთვე დედოფალმან ასულმან მაღლისა ჴელმწიფისამან პალია
ლოღოს კოსტანტინე პოლის მეფის ასულმან ამანცა ეგრეთ პატ
ივ სცა ცოლსა თეგუთარისსა და გაუშინაურდეს ურთიერთას და მიენ
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დვნეს: და ზედასა ზედა მივიდის დავით მეფე თეგუთარის წინა და განუჩინ
ის პირველივე წესი და რიგი მისი და ესრეთ იყოფოდა წინაშე მისსა:და ვითარ შეიქცა სირმონ გამარჯვებული ყაენს აბაღას წინაშე მოვი
და კაცი გზათა მცველთა ხვარასნით ვ~დ შეიძრა ულუსი დიდი თურან
ისა და ყაენი დიდი ბარახა გამოვიდა ჯეონსა უამრავითა ლაშქრითა. რ~ ბარ
ახა ჰამანსა გამოსულიყო და თეგუთარის გარდახუეწა აუწყეს: ვ~ა ეს
მა აბაღას გაჰკუირდა და მოუწოდა ყმათა მისთა და ყოველთა ქარ
თველთა: მაშინ მეფე დავით შვილისა სიკუდილისათუის დაუძლურებულ იყო
ა~დ ეგრეთვე წარვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა:წარვიდეს ხვარასნით კერძო და მივიდეს ჰერს და მიერ მინდორსა ამოსისასა
და დაეახლნეს ურთიერთას: და წარავლინნეს დავით მეფე და სპანი მისნი
წინათ რათა დაიცვნენ ლაშქარნი მისნი დასხმისაგან ბარახასა და ულ
უსი და სპა მისი განიცადოს. და სხვანიცა ნოინნი წარგზავნნა წინა წარს
ვლად ვითარ ოთხ გინა ხუთსა მილიონსა. და ამცნონ რათა იხილონ სპაჳ
ბარახასი რომელი მათცა შემოეყენა და გარე უკუნ იქცეს: და ამათ წინა შო
რს მდგომთა ყარაულად უწოდიან ენითა მათითა:1-16 სტრ., 322v
და წარვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი აბაღასნი და ვითარ ვლეს ორი

დღე დადგეს ადგილსა ერთსა მიმწუხრი და ცისკარი რაჳ მოეახლა იხი
ლეს მტუერი დიდი ამოსის მინდორსა ამაღლებული ვითარ ღრ
უბელი და ცნეს ვ~დ ბარახასი და სპისა მისისა არსო: მსწრაფლ აეკაზმნეს მე
ფე და სიქადურ და ენება სიქადურს გარე უკუნ ქცევად შიშისაებრ აბ
აღასა. და ჰრქუა მეფესა დავითს ვ~დ ჩვენ ყარაულნი ვართ და ლაშქართ
აგან მცირედნი და აჰა განგვიცდიან ლაშქარნი იგი და წარვიდეთ ჩვენ
ყაენს აბაღას წინაშე და ვაცნობოთ მოსვლა მათი:ხ~ მეფემან თქუა არა არს წესი ჩვენ ქართველთა უკუე რაჳ ვიხილოთ
მტერი ჩვენ კერძო მომავალი შეუბმელად ზურგი შემოვაქციოთ
დაღათუ იყოს სიკუდილი: ვ~ა ესმა თათართა განკვირდეს და განწყრეს
და ზედა მოუჴდეს მეფესა და ეტყოდეს არა იცი რასა იქმ არა გაქუს
ბრძანებაჳ აბაღასი უმისოდ შებმა დიდისა ყაენისა თქუენ ქართველნი უც
ნობონი ხართ და არა იცით საქმე: და მრავალსა ევედრებოდეს მეფესა
და ყოველთა სპათა მისთა და ბოროტის ყოფასაცა აქადებდეს აბაღას მიერ
გარნა ვერ არწმუნეს უკუნ ქცევაჳ მეფესა დავითს:1-16 სტრ., 323r
მაშინ წარავლინეს მსწრაფლ კაცი ყაენს წინაშე და აცნობეს აჰა მოვიდა ბა
რახა დიდითა ოდენ ლაშქრითა და ჩვენ ვხედავთ მტუერსა დიდსა ამოსისა
მინდორსა სრულიად მტუერითა დაბნელებულსა: და ჩვენ ბრძანებისა
ებრ თქუენისა გუნებავს გარე შექცევა და წინაშე თქუენსა მოსვლა გარნა
ქართველნი უცნობო ქმნულნი არა მოვლენ ჩვენ თანა. ამას იტყუი
ან ვ~დ არაჳ გუაქუს ჩვენ ჩვეულებაჳ რათამცა მტერი თვალითა
ვნახოთ და გარე შევიქცეთო: აწ არა თუ შენ ყაენი მოხვალ და შენ
განაგებ თვარა ჩვენ განწირულვართ სიკუდილად და ისწრაფე შე
წევნად ჩვენდა რ~ ესერა მტერთა ჴელთა შინა ვართ:და ვითარ მოიწია მოციქული წინაშე ყაენისა და აუწყა მოსვლა ბარახ
ასი და ყარაულთაგან არაჳ მორიდება განკუირდა და მსწრაფლ ამჴედ
რდა სპითა მისითა და წარისწრაფა და მიესწრა რაზმ წყობილთა:
მაშინ მოიყუანა მეფე დავით და ჰრქუა ესრეთ რ~ ვიცი სიმჴნე თქუენი
ბრძოლათა შინა თქუენ ქართველნი ურჩნი ხართ და შმაგნი უკეთ
უმცა ნოინს ვისამე ექმნა მომცამეკუდინა იგი: და ამისთუის არა ბრალე
ულ გყო რ~ უმეცარნი ხართ წესისა ჩვენისანი და აწ დადეგ
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შენ წინათ ყოვლითა ლაშქრითა შენითაჱ
მაშინ მეფე გარდაჴდა ცხენისაგან და თაყუანისცა და ჰრქუა დიდო ყაენო
არა არს ჩვეულება ქართველთა რათა მტერი იხილოს და ზურგი შემო
აქციოს. აწე ბედნიერმან თვალმან ყაენისამან გვიხილოს თუ ვითარ დავდვ
ათ თავი ჩვენი სიკუდილად და წარვიდა მეფე და დაეწესა წინა კერძო: ხ~ დი
დი იგი და მჴნე აბათა ნოინი რომელი იყო მჴედართ მთავარი რომელ
არს ამირ სპასალარი მარცხენასა მჴარსა იგი დაეწესა და სირმონ და
დიდი იგი ბუღა მარცხენასავე მჴარესა: და ეგრეთვე მარჯვენით სი
ქადურ ტონღა ბუღა ჯინილის არღუნ აღას და იას ბუღა განეწეს

ნეს და სხვანი ნოინნი განაყენეს მარჯვენით და მარცხენით: ეგრ
ეთვე რაზმ წყობილი ბარახა მოიწია:მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ალინაყ ასისა კაცისა თავადი და
არა საჩინოსა გუარისა ა~დ ტანითა დიდი და ახოვანი ძლიერი ძალითა
და უშიში მჴნედ და აღმატებული სიტურფითა ჰაეროვანი და შუენიერი:
ამან ითხოვა აბათა ნოინისაგან რათა ფარმანი მისცეს წინა მბრძოლო
ბისა ოდესცა სთნდეს და მისცა სათხოველი ესე აბათა ნოინმან: და ამას
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შინა მოეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთას და იქმნა ომი დიდი და საშინე
[ლი] ამან ზემო ჴსენებულმან ალინაყ წინათ შეუტია რაზმსა მათსა
და განაპო და განვიდა რაზმსა მათსა ყოვლითა მოყუსითა მისითა შეკრბა
და იწყო თქმად ალა ალასა და მოიქცა და კ~დ განხეთქა რაზმი მათი და გამო
ვიდა აქათ და მეორედ კ~დ მიჰმართა დაფრიწა რაზმი და განვიდა იქით და ი
წყო თქმად ალა ალასა:- და ეგრეთვე ქართველთა იწყეს ძლიერად
ომი რ~ თვით ხედვიდა ყაენი რომელ წინა მდგომთასა მეფემან და სპა
თა მისთა უწინ შეუტევეს და სივლტოლად მიდრიკეს: ეგრეთვე აბა
თა ნოინმან ძლიერად იღუაწა ესოდენ რომელ ოხჭანსა შინა ომისასა სრულიად შეჭ
ურვილი კაცი აღიღო უნაგირისაგან და ტახტასა თუისასა შემოიდვა და აქუნდა
სრულსა ომსა შინა ჴელთა თუისთა ვ~ა არწივსა კაკაბი. ეგრეთვე სირმონ
იღვაწა ძლიერად და ყოველნი მათ კერძონი სივლტოლად მიდრკეს:ხ~ ყაენი ბარახა შეემთხვია მარჯვენით აბაღასთა სიქადურს ტონღა ბუ
ღასა ჯინილის და არღუნ აღასა და ესენი მსწრაფლ სივლტოლად მიდ
რიკნა ბარახამან ვიდრე მეორე დღე ამათ სდევნიდა. ხ~ აბაღა ორ დღე
მათ სდევნა და ვერა სცნეს რაზმისა სიგრძისაგან თუ რაჳ შეემთხვია. და
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ვითარ სცნა ბარახა გაქცევა და ამოწყუედა სპათა მისთა დაბრუ[ნ]და ეგრეთვე
აბაღა და შეიმთხვივნეს კ~დ ურთიერთას და განეწყუნეს:მაშინ ვითარ იხილა აბათა ნოინმან ბარახა აღიღო შუბი თუი
სი და მარტომან მიმართა რაზმსა მათსა: რ~ იყო ესე აბათა ნოინი
კაცი ახოვანი ბეჭითა და მკერდითა მსგავსი ლომისა უშიში ძლიერი
შემმართებელი და ჰაეროვანი ტკბილი და სახიერი და სიტურფე აღ
მატებული: და ვითარ მიახდა სპაჳ მისი სდევნეს და მოსწყუიდეს სუ
ლი ურიცხვი ბარახა ყაენისანი და ტყუე ყუეს მრავალნი. და ესრ
ეთ განმარჯვებულნი და განლაღებულნი სპანი აბაღა ყაენისანი და მეფე
დავით და ყოველნი ქართველნი მოვიდნეს ურდოთავე მათთა შინა:ხ~ ვითარ იყო ყაენი აბაღა ხვარასანს ბრძოლად ბარახა ყაენისაგან: მა
შინ ზემო ხსენებულმან თეგუთარ წარმოავლინნა სამნი მჴედართ მთა
ვარნი მისნი დედაწულითა და ბარგითა მათითა: სახელით სეგზიბად
ურ აბიბახა და თოლაქდემურ და მეოთხე ჯოლაქა. წარმოვიდეს ესენი და
მოვიდეს და დადგეს მთასა ზედა რომელი აღმოვალს შტოდ კავკასიისა
რომელ არს ლიხი. და ვითარ წარვლეს დასავლით კერძო რომელსა
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უწოდენ ღადოდ და ამათსა შესაყარსა დემოთისასა დადგეს თათარნი იგი
ადგილსა მას რომელსა ეწოდების ლომისთავი და მიერ არ
ბევდეს ჯავახეთსა ვიდრე ფარავნამდე:მაშინ მდგომთა თათართა მათ ჩამოვლეს ეკერის ჴევი და განვ
ლეს აწყუერს ზედა ფონი მტკურისა და გავიდეს ჯავახეთს. და მუნ დახ
ვდა ჯოგი კახა თორელისა რომელსა აქუნდა პატივად მეჭურჭლეთა უხუცესო
ბაჳ და ყურუმჩის ვისმე ჯოგი ათასისა მჴედრისა თავადისა: არა ალიყან
ის შვილისა ყურუმჩისი ა~დ სხვისა ვისმე: და წარმოიღეს და მომართეს სადგუ
რსა მათსა ლომის თავსა: ესმა წაღება ჯოგისა ყურუმჩიბადურსა და მსწრ
აფლ მოუწოდა კახს თორელსა და დევნა უყუეს თათართა მათ:ხ~ თეგუთარანნი განსრულ იყუნეს მტკუარსა სადა მოერთვის წყალი გურკლისა
და ესენი მივიდნეს პირსა მტკურისასა რ~ იყო სიმრავლე ფრიადი თათრისა
და ქართველთა სპისა: რ~ ისინი მცირედნი იყუნეს იძიეს ღონე თოლაქდემურ
განვლო მტკუარი ოც და ათითა კაცითა უგრძნულად და სხვანი დაუდგეს პი
რსა მტკურისასა. აღვლო ჴევი თოლაქდემურ და აღვიდა ქედსა ზედა და აღაბა ალამი
რაჳმე სხვა დროშისა და მოეტევა ჴმითა მაღლითა: და ვითარ იხილა ყურ
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უმჩი ბადურ [.... ... .... ....] ჰგონა სიმრავლე სპისა მის და
შეშინებულ იქმნა და ივლტოდა მსწრაფლ შეშფოთებული სადა იგი [სიმრავლე]
ლაშქრისა მის მოიკლა სპისა მის მცირისაგან: და ორთა კოხტელთა მიიღეს აღსასრ
ული და სამძივარი ცხენ მოკლულნი ცურვით ივლტოდენ და აწყუერს შევიდნენ
და მჴედართ მთავარი ყურუმჩი ბადურ მოკლეს. და უწესოდ დაბნეულნი გზი
სა მეოტისა ვერ დამპყრობელნი შეივლტოდეს მთად რუგეთისა აღმა
რთსა ძნელ სავალსა სოფელსა მას რომელსა ჰრქუიან კუირიკე წმიდა: და მიერ დაბ
რუნდეს და განმარჯვებულნი მივიდეს ყაენის ძმის თეგუთარის თანა. და ალაღ
ებული თეგუთარ გარდმოვიდა ქართლს და მოაოჴრებდა ყოველსა ქართლსა:მაშინ ევედრა ყაენი აბაღა მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა რათა არღარა
შეეწიოს და არცა შეუშვას თეგუთარ და ნიჭთა დიდთა აღუთქმიდა რ~ იჭუსა მქ
ონებელი ღალატსა თეგუთარის ყმათაგან განცხადებულად მცნობელი თვინი
ერ თეგუთარის კითხვისა: და ერჩდა აბაღას დავით მეფე და შეკრა გზანი რომ
ელ არღარა შეისვლებოდა ცხენითა ხ~ თეგუთარ არა უწყოდა:და ვითარ ცნა აბაღა ყაენმა რ~ არღარა შეეწევის მეფე დავით წარმოავლინა მჴე
დართ მთავარი მისი სირმონ ბადური და სხვანი მთავარნი ნოინნი და სპი
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[სა] სიმრავლე და მოვიდეს თრიალეთს და მოუწოდეს მეფესა [დავითს] [...]
[... ..... ......] მეფე სნეულებდა მას ჟამად და წარმოავლინა ყოველნი მთა
ვა[...] მისნი სირმონს თანა და შთავიდა სირმონ ქართლად: და სცნა თეგუთა
რ მოსვლა სირმონისი წინა განაწყო სპა მისი და იქმნა ბრძოლა ძლ
იერი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი და ესწრათ ღამე და განიყარნეს:და რაჳ გათენდა კ~დ განემზადნეს განეწყუნეს ურთიერთას პირის
პირ იქმნა ბრძოლა ძლიერი და სპანი მეფისანი წინა მბრძოლობდ
ეს: და ვითარ აღერინეს ურთიერთას ივლტოდა სპანი თეგუთარი

სნი და მიმო დაიბნივნეს მოისრნეს და უჩინო იქმნეს და დარჩეს თეგუ
თარ და ძე მისი მცირე უღონო ქმნულნი მივიდეს სირმონს თანა და
ევედრა. რათა ყაენი აბაღა იხილოს მან და ძემან მისმან: ისმინა სირმონ
გარნა დააპატიმრნა და აღიღო ტყუედ დედაწული მისი და ყოველი
სიმდიდრე და ბარგი და საქონელი და ჯოგი და მივიდა აბაღა ყაენის
წინაშე და მიიყუანა თეგუთარ და ძე მისი:ხ~ აბაღამ არა რაჳ ავნო რ~ იყო კაცი მოწყალე და შემნდობელი ვითარ
ზემო ვთქუთ და წარგზავნა ქუეყანასა ერაყისასა და მისცა ათორმეტი
1-16 სტრ., 326v
კაცი მას და ძესა მისსა საზრდელი და შესამოსელი უხვად ქორ შავარ[დ]
ენი და ავაზა და განუჩინა სარჩომი რომელ არა აკლდეს და მც[....]
დაუდგინნა რათა არღარა გაუშვან მამულსა მისსა: და ესრეთ გან
სუენებით იყოფოდა და მუნ ყოფასა შინა მისსა აღესრლა: და მუნვე დაფლეს:მაშინ ყაენმა აბაღა მრავალნი ნიჭნი და ძღუენი წარავლინნა
მეფეს დავითს წინაშე და ქართლს მრავალნი სოფელნი და ატენი მია
ნიჭნა და მისცნა: და შემდგომად მისსა წარვიდა ყაენი სიბად და თა
ნა წარიტანა დავით მეფე და დაყო მუნ ჟამი ზამთრისა. და რაჳ
ზაფხული მოიწია წარმოვიდეს მუნით და მგზავრ მომავალსა მეფესა შეე
დვა სალმობაჳ მუცლისა და ვითარ მკურნალთა ვერ უძლეს კურნებად:მაშინ ევედრა მეფე დავით ხატსა მარტო მყოფისასა და მივიდა მის
წინაშე ვითარ ჩუეულ იყო რ~ პირველ ამისსა მუცლისა სნეულობითა
შეპყრობილ იყო და ვითარ მკუდარი იდვა უსიტყუოდ და აღედგინა ხა
ტსა მას ჴორც შესხმულისა ღ~თისასა: ხ~ აწ არღარაჳ პოვა ლხინე
ბაჳ ამისთუის რ~ მოაკლო ღ~თის მსახურებაჳ და იწყო რღუევად საყდარ
თა და შლად: ამისთუის აღიღო ღ~თნ ჴელი წყალობისა და პირველ წელთა
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[.....] [... ... ..... ...... ..... .... ..]
[... .............] მეფე დავით მწუხარებითა ძისა თუისისათა
[...] დაუტევა გლოვა და მწუხარება დიდი ყოველთა ქართველთა ზე
და იგლოვეს ყოველთა დიდად და გუამი დავით მეფისა წარიღეს და
დამარხეს სამარხოსა მეფეთასა მცხეთას: და დაუტევა მეფედ ძე თუისი
კეთილ მოჴსენებული მჴნე და ქუელი სახელით დიმიტრი:ხ~ თქმულარს ესეცა ვ~დ წამლისა მიერ აღსრულდა ცოლისა მისისა
ესუქანის მიერ მიცემითა წამლისათა: ვითარ სიტყუის მოქმედი იტ
ყუის მაკედონელისა მის დიდისა მიდოსითა თავ მტკივნეულობა და მყოფ
ისა და იჭვისა წამლისასა მიდოს და ანთიპატროს მიერ მიცემისა: ეგრე
თვე დავითისა თქმულარს ესუქანის მიერ შურისათუის ბასილ უჯარმე
ლისა რომელი მოაკუდინა მეფემან უწესოებისამისთუის. რ~ თანა ეყო ბასილი
ესუქანს და არა ჰრიდა საწოლსა პატრონისა მეფისასა და ჩოჴანიცა აღიჴადა
და მთავრობაჳ მიიტაცა და ამის უწესოებისათუის მოიკლა ბასილი:ვინადგან მოიწია მწუხარებაჳ უნუგეშინისცემო ყოველთა მკუიდრთა საქა
რთველოსათა რ~ მიიცვალა მეფე დავით და იგლოეს წესისაებრ და მრავალი
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[... .... ..... ... ..... ........ ....... ....... ......... ....]
ჴსენებლად: მისა გარნა მწუხარე იყუნეს [... ...... .... ...]
რე იყო და არა ძალ ედვა მეფობაჳ: ამისთუის უმრავლესნი წარვიდ[ეს] [... ..]
ხურებდეს ყაენს. რ~ ვერცა დავით მეფემან სწვართნა ერისთავნი ამის სა
ქართველოსანი შიშისათუის ყაენისა:მაშინ ზემო ჴსენებული აღალურ და რაჭის ერისთავი კახაბერი შეიზრა
ხნეს ურთიერთას რათა განუდგენ მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა. და
წარვიდენ ყაენს აბაღას წინაშე და ეზრახნეს ალიყანს ბადურს რომელი
დგის მთათა ჯავახეთისათა და მან აცნობა ყაენს: ხ~ მან ნიჭნი დიდნი
აღუთქუნა და წარვიდა აღალარ და კახაბერის ძე კახაბერი რომელი იყო
თესლით ბოროტი ვითარ გვაუწყებს წიგნი მეფეთა ბაღუშისთა და ნა
თესავთა მისთასა. რ~ მოიწივნეს ყაენს წინაშე შეიწყნარნა და მოუწოდა სირ
მონ ნოინსა და ჰრქუა: მეფე დავით ესოდენთა განდგომილებათა იქმს რ~ მისსა
არა კმა იყოფს და ყოველთა განდგომილთა ჩუენთა თანა შეეწევის ვითარ თე
გუთარს და აწ იალხურსს: ხ~ მე ნიჭნი დიდნი და პატივნი წინა უყუენ
თეგუთარისთუის და კ~დ აღალურ შეიწყნარა და აწ მნებავს რათა შური ვიგოთ მათ
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და ესმა რაჳ სიტყუაჳ ესე კახაბერსა წ[....] [.... ...]
[.....] ჰ[...]ვს ყაენსა [შ]ურის გებად დავითს მეფეს ზედა მე მისთუის
[….]ლ ვარ. რ~ ვსცან გზანი შესავალნი და წარვასხამ ლაშქართა
და ვჰგონებ რომელ მეფე ჴელთ ვიგდო და აღალურცა იცის გზაჳ და ძალი ქუ
ეყანისა მათისა: მაშინ უბრძანა ყაენმან აბაღა სირმონ ნოინსა და
ალიყანს და თაიჩოს და აბჩის რათა ილაშქრონ მეფესა დავითს ზედა:[მ]აშინ შეკრიბეს ლაშქარი ვითარ სამი ბევრი და წარემართნეს მეფესა
დავითს ზედა და გამოვლეს თრიალეთი და გარდავლეს მთაჳ ლიხისა და
ზედა დაესხნეს ქუთათის აბანოსა შინა მყოფსა მეფესა. და ძლით შეესწრა
ცხენსა ერთითა ოდენ კაბითა და ივლტოდა მარტოჱ ხ~ თათართა მათ
მოაოჴრეს ეკლესიანი და მრავალი სული ქრისტიანი მოიკლა და ტყუე
იქმნა და უვნებლად მივიდეს ყაენს წინაშე. ხ~ მეფე საკუირველებით
დაცული ღ~თისა მიერ განერა და ვერ ესწრა მეფე ომსა მათსა
რ~ მსწრაფლ უკუნ იქცეს თათარნი იგი კუალსავეთუისსა:ხ~ წელსა მესამესა კ~დ წარმოვიდეს სირმონ და ალიყან ბრძანებითა აბა
ღასითა შეპყრობად მეფისა რ~ დაემსტოვარა კახაბერს და არღარაჳ
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ჰგ[...]ბდა მისვლასა თათართასა დაესხნეს კ~დ და მეფემან მიჰრიდნა
და მოაოჴრნეს ქუეყანანი. და ვითარ ცნეს შეყრა და ზედა მოსულა მე
ფისა ივლტოდეს თათარნი მსწრაფლ მასვე დღესა ტყუითა და [.....]
ამათ ჟამთა სადუნი მანკაბერდელი გადიდებულ იყო უმეტ
ეს ყოველთა მთავართა მის ჟამისათა. რ~ შეიპყრა ყაენმა აბაღამ
და იწყო ურვად საქმეთა საქართველოსათა რ~ ასული პატრონისა მის

ისა ავაგ ათაბაგისა შევედრა სადუნსა და ხვაშაქმა ეჯიბობაცა მისცაჱ
მაშინ შეკრბეს ყოველნი დიდებულნი საქართველოსანი და წარიყუა
ნეს მეფის ძე დიმიტრი ურდოს. და მივიდნეს შანშას ძისა ივანეს
თანა და მანდატურთა უხუცესსა თანა და წარჰყუა იგიცა ურდ
ოს და მიიყუანეს ყაენს წინაშე ურდოს და დაუურვეს მეფობაჳ: და
ვითარ იხილა ყაენმან დიმიტრი შეიწყალა და შეიყუარა. რ~ იყო
ქმნულ კეთილი და შუენიერი ხილვად. და მოსცა ყოველი სამეფო თვი
ნიერ სარგის ჯაყელისა და წარმოატანა თანა სადუნი რომელსა უბოძა მე
ფემან დიმიტრი ათაბაგობაჳ: და მოვიდეს ტფილისსა და დასუეს ტახ
ტსა ზედა მამათა მისთასა და აღასრულეს წესი. კურთხევისა კათა
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ლიკოზმან და ეპისკოპოზთა და ყოველთა მთავართა საქართველოსათა ჲრეთით
კახეთით სომხითით ქარ[თ]ლით და ჯავახეთით და ტაოთ რომელნი შეკრებულ იყუნ
ეს და იყო მადლობაჳ ღ~თისა და სიხარული დიდი განცემა გლახაკთა და ობოლ
თა და დავრდომილთა ზედა. რათა წარემართოს მეფობაჳ დიმიტრისი და
კეთილად განგებაჳ საქართველოსა:მესამეოც და სამე მეფე ქართლისა დიმიტრი თავდადებული.
ძე დავით მეფისა ბაგრატოანი:ხ~ დაჯდა რაჳ მეფედ დიმიტრი და ვ~ა აღიზარდა იწყო საურავთა საქმეთა
კეთილ განგებად: რ~ იყო ესე მეფე დიმიტრი ტანითა ახოვანი ფერითა ჰაე
როვანი შესახედავად ტურფა თმითა და წუერითა მწყაზარ და შუენიერ
თვალითა გრემან ბეჭ ბრტყელ და შეწყობილ. სამჴედროთა წესითა სრუ
ლი ცხენოსანი და მშვილდოსანი რჩეული უხვი მოწყალე და მდაბალი გლახაკთ მო
წყალე რომელ არა სმენილ არს ნათესავი მეფეთა გინა სხვათა კაცთა:რ~ აქუნდა ჩუეულებაჳ აღიღის საფასე და აღდგის ღამით და მოვლის ქალაქი და
მოიხილნის გლახაკნი და დავრდომილნი და ობოლ ქურივნი და თუისითა ჴელითა
მის
ცემდის თვითეულთა კმა საყოფელსა და ყოველთა უწყოდიან მოწყალება მეფისა.
1-16 სტრ., 329v
და [ამისთუის] გლახაკნი ღამით ჴორცთა შინა ვიდოდიან რათა მეფესა შეემთხვივ
ნენ: ამას თანა მოეგო მარხულობა ღამით ლოცვა ხ~ მუჴლთ ყრა [.......]
რ~ ათას ხუთასი მუჴლი მდაბლად მოაგდის მიწასა ზედა და ესრ[ეთ] [ყო]
ვლითურთ განშუენებული და განათლებული იყო:გარნა ესრეთ ჴელთა შინა სადუნისათა იყო რ~ ფრიად განადიდა სადუნი ყა
ენმან: მაშინ ამან სადუნმან იურვა მეფის დიმიტრისაგან თელავი და ბელაქ
ანი და მრავალნი ქუეყანანი სხვანი. და სადუნი კეთილად განაგებდა საქმეთა
საქართველოსათა რ~ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა ძალი და უსამართლობა თათა
რთაგან არცა დიდთა ნოინთაგან არცა ელჩთაგან: და ესრეთ აღშენდა და მოირ
ჭუნა ყოველი ესე საქართველო:მათ ჟამთა იწყო ყაენმა აბაღამ ბრძოლად მეგვიპტელთა მთავარსა და სულტ
ანსა მისრისასა ფუნდუყადარს. და წარავლინა სპა ძლიერი და მათთანა სპაჳ
ქართველთა და აჩინა მჴედართ მთავრად თონდა ვინმე ნათესავით სალდუხი და ბა

დურთა მთავარი გართათ და წარგზავნეს გზასა საბერძნეთით მიმავალსა შამად: და
მიუმცნო სულტანსა საბერძნეთისასა სახელით ფარმანს რ~ უწინარეს ამის ჟამისა
აღსრულებულ იყო სულტანი დიდი სალჩუქიანი ყიასდინ. და მონასა მისსა ფარმანს
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მიეტაცა სულტნობაჳ და ცოლიცა მისი ასული [..... .....]
[....]ნაცოლად და მას აქუნდა [ყოველი] პონტოჳ ასია და კაბადუკია:და ამას მიუმცნო ყაენმან რათა თანა შეეწიოს სპათა მისთა და წარვიდეს სპანი აბ
აღასნი და მივიდეს ფარმანს თანა და დაიბანაკეს ევხაიტს რომელ არს ასურასტანი:
და ვ~ა ესმა სულტანს ფუნდუყადარს მისულა თათართა მოუჴდა სპითა ეგვიპ
ტისათა და ზედა დაესხა ჟამსა განთიადისასა და იქმნა ძლიერი ბრძოლა. სადა
იგი მჴნედ ბრძოლა უყუეს ქართველთა რომელ თათარნი განჰკუირდეს:მაშინ თათარი ვინმე არა სახელოვანი სახელით მორღულ მიეტევა მარტო რაზმ
სა არაბთასა და განვლო შიგან და მერმე გამოვლო რაზმი. და მომავალსა ცხენსა მის
სა უკანა ფერჴი მარჯუენა მოჰკუეთა ვინმე ქუე მდებარემან კაცმან საოლავსა ქაჩ
აჩსა ზედა: და იქმნა საქმე საკუირველი ივლტოდა სპაჳ აბაღასი და წარმოვიდა ესე
მორღული უფერჴოთა ცხენითა სამი დღე და სამი ღამე ვლო და ეგრეთ მოკუდა ცხ
ენი იგი მორღულისი:- და ვითარ ცნა აბაღამ ამოწყუეტა ლაშქართა და უმეტეს ქარ
თველთა დაუმძიმდა დიდად. და შეასმინეს სულტანი საბერძნეთისა ფარმანა ვ~დ
განზრახვითა მისითა იქმნა მოსულა სულტნისა ფუნდუყადარისა ამისთვის შეიპყ
რეს ფარმანა დაღათუ არაჳ ენება ყაენსა აბაღას მოკლვა მისი ა~დ ნოინთა მათ
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მოა[..]დინეს [ფარმან] [........] ყოველი სიმდიდრე მისი და აჩინეს სა[.]ერ[....]
ნოინი დიდი და კეთილი ნათესავი პირველთა ყაენ[..] ონხანისა გუარისა სახელით
ერინჯნი და ამას ჴელთ უდვეს მთავრობაჳ საბერძნეთისა: და წარუღეს აწყუერი [...]
ცხე რომელი ჰქონდა ფარმანს ცოლეურთაგან და უბოძეს სარგის ჯაყელსა
და ძესა მისსა ბექას: და ესრეთ წარგზავნეს სულტანი ერინჯი საბერძნეთად:და მიერითგან იწყო მეფემან დიმიტრი სიბას წარსვლად და აღაშენნა ქუეყანანი მოო
ჴრებულნი: და ამანვე აღაშენა პალატსა შინა მონასტერი ისანთა საყოფლად მეტ
ეხთა ღ~თის მშობლისა და შეამკო განგებითა დიდითა და შესწირნა სოფელნი
და ზვარნი. და განუჩინა მონაზონთა საზრდელი და სამოსელი და განაგო განგებითა
კეთილითა და წარვიდა ურდოსა მეფე დიმიტრი წინაშე აბაღა ყაენისა:ხ~ მუნ შინა ყოფასა მეფისასა სთხოეს საფასე ურიცხვი მეფესა განზრახვითა
სადუნისითა.
მაშინ ჰრქუა მეფესა სადუნმან უკეთუ მომცე დმანისი მე მივსცე საფასე ყაენსა:
ისმინა მეფემან და უნებლიედ მისცა დმანისი და მიმდგომი მისი და უმეტეს განდ
იდნა სადუნი: ხ~ იქმნა კეთილიცა საქმე მონასტერთა და გლახაკთა მიმართ რომ
ელ დღეთა ცხოვრებისა მისისათა მან მისცა ყალანი და ბეგარი ათორმეტ
თა უდაბნოთა გარესჯისათა და განათავისუფლა ქუეყანა გარესჯისა და მსახურ
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ებდა მეფესა დიმიტრის. განდიდნა დიდად ლაშქრითა და სიმდიდრითა [.....]
და ვეცხლისა და ჯოგისა და ხვასტაგისა რომლისა არაჳ იყო რიცხვი:[...] იყო კაცი ესე მშვებელი კეთილად გამგონე და ბრძენი რ~ ყაენი აბაღა ისმენ

და სიტყუათა მისთა: და დიდი სიბდივანი ავაგ ათაბაგისა მას აქუნდა და ასული მი
სი ხვაშაქ მოეყუანა ცოლად ესე განდიდებულ იყო ყაენისა ულოსაგან. და სადუნიცა
მისგან განდიდებულ იყო და ყოველი საბრძანებელი ყაენისა მისთა ჴელთა შინა იყო
და ბრძანებასა მისსა მორჩილობდეს: და იყიდნა მრავალნი ქუეყანანი და უბოძეს მეფ
ეთა კარი და დაჯდა კარსა და მისი მიმდგომი ქუეყანა მოივერაგა ახალციხელთაგან
და
ასული ახალ ციხელისა ცოლად მოიყუანა. და საქართველოსა ლაშქართა საქმე და
განგე
ბაჳ ყაენმან ჴელთ უდვა და დარბაისერნი ქართველნი და სომხითარნი და ჲრ კა
ხნი მეფის დიმიტრის წინაშე იყუნენ:ამათვე ჟამთა შინა განდიდნა სამცხის სპასალარი და მეჭურჭლეთა უხუცესი სარ
გის ჯაყელი და ძე მისი ბექა რომელნი მთავრობდეს სამცხესა: ხ~ საქმენი სარგისისნი
ზემო აღგვიწერიან და შემდგომად ვახსენოთ: და იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან ფერითა
ჰაეროვან თმითა და თვალითა გრემან და შუენიერ ბეჭითა და მკერდითა სრულ
ძალითა
ძლიერ ომსა შინა მჴნედ მბრძოლ ცხენსა ზედა მჴნე და მოისარი ნადირთა ჴელოვანი.
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გონებითა ფრთხილ მაშენებელი ქუეყანათა ეკლესიათა და მონასტერთა და ღ~თ
ის მოსავთა კაცთა პატივის მცემელ. მლოცავი რ[ო]მ[ე]ლ არა დააკლდის ც[…]
სამხრად და მწუხრად ვითარ ტვიბიკონი მოსცემდის წეს[..] ლოცვისასა ამისთვის
[პ]ატ
ივსცა ღ~თნ და მეუღლეცა შემსგავსებული მოანიჭა ლოცვისა მარხვისა და გლახა
კთ მოწყალებისა მონასტერთა და ხატთა პატივის მოყუარე ობოლთა და უღონოთა
აღმზრდელი:მაშინ ბექამან დაიპყრა ქუეყანა ტასისკარიდამ კარნუ ქალაქამდე სამცხე აჭარა შავ
შეთი კლარჯეთი და უმრავლესი ტაო. ვაშლოვანი ნიგალის ჴევი არტანუჯი თო
რმეტნი უდაბნონი კოლა კარნიფოლა და ორნივე არტანნი და მრავალნი სოფელნი
ჯავახეთს: და ესრეთ დღითი დღე განდიდნებოდეს და მსახურებდეს ყაენსა აბა
ღას და მორჩილობდეს მეფესა დიმიტრის: ხ~ მეფე დიმიტრი წარემატებოდა
ღ~თის მსახურებითა და კაცთ მოყუარებითა და ყაენი აბაღა უმეტეს და უმე
ტეს უმატებდა პატივსა და წყალობასა მისსა:ხ~ დაღათუ ჯერეთ ყრმა იყო მეფე დიმიტრი ა~დ ინებეს და წარავლინეს კაცი
პონტოდ მეფისა ბერძენთასა კომნიანოსისა რომელი იყო ნათესავად დიდისა კოსტა
ნტინესა. და მოიყუანეს ასული კომნიანოსისა მეფისა ტრაპიზონტელისა დიდებითა
და საჭურჭლებითა დიდითა და ქმნეს ქორწილი სამეფოსა წესისაებრ: და შემდგო
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მად მცირედისა ხანისა მუცლად იღო დედოფალმა[ნ] და შვა ძე და უწოდ[ეს] სახე
ლად დავით რომელი უკანასკნელ მეფე იქმნა ქართლს:და ამათ ჟამთა შინა კ~დ [მ]ოვიდეს იგივე არღუნ რომელსა აღერიცხვნეს ყოველნი
საბრძანებელნი ყოველთა ყაენთანი რათა აღთუალოს ქუეყანა და ცნას თუ ვით
არძი ქუეყანა აღშენდა გინა აოჴრდა: აღთუალა ახლად და ცნა რ~ უმრავლესი
მოოჴრებულ იყო. და უმეტეს ჲრეთი და კახეთი რ~ კამბეჩისა ვაკენი მოოჴრებულ

იყო გამოსვლასა მას თათართასა ოდეს გამოვიდა ყაენი დიდი ბერქა: მაშინ
ტფილის ყოფასა არღუნ არიდისასა ეზრახა მეფესა დიმიტრის და სთხოვა დაჳ
მისი თამარ რომელი იგი მხოლო ესუა. და ჰრქუა ვ~დ კეთილად მოხსენებულმ
ან მეფემან მამამან შენმან მომცა ასული მისი დაჳ შენი სძლად ჩემდა და
ცოლად შვილისა ჩემისა გარნა იგი ვერ ესწრა: და აწ ვითხოვ რათა არა უღ
ირს იჩინო ვედრებაჳ ჩემი და მომცე დაჳ შენი შვილისათუის ჩემისა:ხ~ ვითარ ესმა სიტყუა იგი არღუნისი მეფესა დიმიტრის დაუმძიმდა და დიდსა
ჭმუნვასა შთავარდა და სულითა ტკივნეულითა ეძიებდა ღონესა რასამე რ~ სძაგდა
წარმართისა ქორწინებად დისა მისისა ქრისტეს აღმსარებელისა: გარნა არაჳ
იყო ღონე რ~ მამასა მისსა მიეცა და მისცეს ცოლად შვილსა არღუნისასა და აღას
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რულეს წესი ქორწილისა და წარვიდა არღუნ. ურდოსა წინა
ყაენის: ხ~ შვილი მისი დაუტევა წინაშე მეფისა:
მათ ჟამთა შინა კ~დ მიუდგა დედოფალი და შვა [....] და უწოდეს [......]
ვახტანგ: და კ~დ ამათ ჟამთა შინა დამშვიდნა ქუეყანა ლიხთ იმერი და მოიწყ[..]
მეფემან დავით რომელი იყო კაცი პირველ კეთილი და გონიერი უხვი მდაბა
ლი და პურად უმჯობეს უწინარესთა მეფეთა და იყო მრავალსა მშვიდობასა შინა:
ხ~ რაჭის ერისთავი კახაბერი იყო ქართლს და აქუნდა ქუეყანა ატენისა და არა პატ
ივი ეპყრა არაცა ყაენისა და არცა დიმიტრი მეფისაგან. ამისთვის შეიწრებული
ევედრა მეფესა რათა შეიწყალოს და უბოძოს მამული მისი:ხ~ ტკბილმან და მოწყალემან მეფემან შეიწყალა და შეუნდო ფიცთა მტკიცეთა მი
ერ რათა არა აბრალოს პირველი შეცოდებაჳ და ეგოს ერთგულობასა ზედა მისსა
და მიუბოძა მამული მისი ყოველი და კ~დ ეგო მამულსა მისსა რაჭას: ხ~ ვითარ და
ყო მცირედი ჟამი იწყო მათვე მამურ პაპურთა კუალთა სლვად. და ვითარ ისწ
რაფდა ღორი მწვირეთა მიმართ და სკორეთა მიმართ და ვითარ იქედნე გესლისა
დათხევად რ~ გუარის[ა]გან მოაქუნდა ორგულობაჳ: და დამვიწყებელმან ფიცთა საში
ნელთამან იწყო ღალატად მეფეთა და წარავლინა კაცი და წიგნი ალიყას თანა
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ათასისა თავსა რომელი იდგის მთათა ჯავახეთისათა და კოლისათა [....]
ველისაებრ დაესხას მეფესა და [ად]ვილად ჴელთ უგდოს მეფე. გარნა უქმ ყო ღ~თნ
ს[....]ველებათამან ზრახუვა მისი ვითარ აქიტობელისი დავითის მიმართ:და საცნაურ იქმნა წიგნი მისი და ამისთუის მიეგო მისაგებელი ბოროტი და სიცრ
უე მისი თხემსა მისსა ზედა დაუჴდა: შეიპყრა მეფემან და პირველ თვალნი
დასწუნა და მერმე ერთი ჴელი და ერთი ფერჴი მოჰკუეთა. და ორნი შვილნი
მისნი მისცნა ექსორიობად კოსტანტინე პოლის წარგზავნა: რ~ დედოფალი ცოლი
მისი ასული იყო დიდისა პალიალოღოს მეფისა: ხ~ კახაბერი მცირე ცხორებული
განვიდა და მოკუდა და მოისპო ყოველი ნათესავი მისი ბაღუშთა კახაბერის
ძეთა არა დაშთა და აღიჴოცა ნათესავი მისი და საჴსენებელი მათი:ამასვე ჟამთა შინა ინება ყაენმა ამჴედრება ქუეყანასა ზედა გილანისასა
რ~ იგი ოდენ დაშთომილ იყო ჴელთ უგდებლად და არა მორჩილობდეს და
არცა ხარაჯასა აძლევდეს: წარავლინა სპაჳ თათართა და ქართველთა და მე
ფე არა წარგზავნა: და აჩინა სპათ უხუცესად სირმონ ბადური წარვიდეს და

შევიდეს გილანს და შეკრბეს გილანელნი და წინა დაუდგეს სიმაგრეთა ში
ნა: ხ~ ქუეყანა მათი განმაგრებულ არს ერთ კერძო კლდითა და ტყითა და
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გზანი ვიწრონი და ერთ კერძო ზღვითა ამათ სიმაგრეთა შინა წინა განეწყვნეს
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი გილანელთა დაისხეს ისარი ვითა წვიმა
მაშინ სირმონ გარდაჴდა ცხენისაგან და დაჯდა და ფერდი შეაქცია მბრძოლ
თა მისთა და ყოველნი სპანი მისნი დაქოითდეს: და ვითარ შემცირდა ისარი
ახლტა სირმონ და მიეტევა ვითა ვეფხი და მისთანა ქართველნი მიეტევნეს
მჴნედ და აოტეს გილანელნი: და ორნი თითნი მარჯვენისა ჴელისანი დასჭრ
ნეს სირმონს და დარჩეს სპანი თათარნი და ქართველნი უვნებლად: და ვითარ
იხილნეს სიმაგრენი ქუეყანისა მისისანი რომელ უბრძოლველ იყო და არა
ეგებოდა დაპყრობა მისი წარვიდეს მიერ ყაენს აბაღას წინაშე:ესრეთ დამშვიდდა ქუეყანა და ყოვლით კერძო იწყო მშვიდობაჳ და მოხედნა ღ~თნ
წყალობით მოსავთა მისთა და იყო უხობაჳ პურისა და ღვინისა: და მეფე
დიმიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმეთა: და ვითარ მოიცალეს მცირედ ჭირ
თაგან და განისუენებდეს და მიდრკეს გზისაგან საღ~თოსა იწყეს განდგომად ღთ~
ისა. რ~ მეფემან მოიყუანნა სამნი ცოლნი: ეგრეთვე სადუნმან მოიყუანა სამნი ცოლ
ნი: და მთავართა იწყეს ჴელის შეხებად საყდართა და მონასტერთა და იწ
ყეს მიტაცებად სოფელთა და აგარაკთა უმეტეს მესხთა საყდართა ზედა დიდ
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ებულსა აწყუერისასა და ესრეთ მიღებულ ხატთთა ჯვარი თურთ
გზისაგან ჭეშმარიტებისა და არა გულის ხმას ყოფდენ თუ ვითარ ბოროტსა იქმოდეს:დაღათუ ამათ უწესესაოსა დიდად ამხილებდა ნიკოლოზ კათალიკოზი და ნიკო
ლოზ მაწყუერელი ჯუანშერის ძე გარნა არავინ ყურად იღებდა სიტყუასა მათსა:
და კ~დ სხვანიცა აღმოსცენდებოდა ბოროტნი რ~ იწყეს ურთიერთას მძლავრებ
ად და მიხუეჭად და არავინ იპოებოდა სამართლის მყოფელი რ~ იყო მღრდელთ მთა
ვარი და მღრდელი ლაღ ამპარტავან ანგარ ბოროტის მყოფელ უწესო ვითარ
განვამრავლოთ სიტყუა რ~ ყოვლით კერძო ბოროტ:მაშინ მოიწია სამართალი სასჯელი ცოდვათა ჩუენთათუის. რ~ ზემო ჴსენებული
იგივე არღუნ წარმოემართა სამცხეს ხილვად სარგის ჯაყელისა რომელი
დაბერებულ იყო და სენთაგან სიბერისათა დაჴსნილ იყო ყოვლითა სიბერი
თა და ასოთა მოღებითა: შემოვლო სომხითი ტფილისი და ქართლი მჴედრითა ორ
ითა ბევრითა და დიდად ავნებდა ქუეყანათა. დაღათუ არა ბოროტის მყოფელი
ა~დ საზრდელისა ძლით უზომოთა დიდად დასჭირდა ქუეყანასა და უგრძნულად
მივიდა სამცხეს და დადგა აწყუერს: და ცნა სარგის მოსვლა არღუნისი და მივ
იდა მის წინაშე იგი და ძე მისი ბექა. განჰკუირდა ორთავეს მოსვლასა ხ~ სარგის
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წარ[........] [........ ......... ............ .............. ................ ............ .....]
რ~ იყო მაშინ მეხუთე კვირიაკე წ~თა მარხვათა დ [.... ...... ........]
ითს და მოიწია ვნებისა კვირიაკე: და დიდსა ოთხშაბათს[ა] [შ]ეიძრა მძა[...] [..]
ეყანა სამხილებლად უსჯულოებათა ჩუენთა თუის და კ~დ ხუთშაბათსა მცირედ
შეიძრა და არა ვინ გულის ჴმა ყო რათამცა წყალობად აღეძრა ღ~თი მოწყალე

და შემნდობელი. და ვითარ მოიწია პარასკევი ვნებისა უფლისა კ~დცა შეიძრა ქუე
ყანა დაყუდდა და არღარა იქმნა: და ვ~ა მოიწია შაბათი და იქმნა სამ ჟამად დღე
და [ს]ხვალისა დღე ჯერ იყო სიხარული აღდგომისა თუის უფლისა და ყოველნი
მოელო
დეს სიხარულსა. ესოდენ რისხვით მოხედნა ღ~თნ ქუეყანასა ამას ქართლისასა სიმ
რავლისათუის უსამართლოებათა ჩუენთასა რ~ საფუძველითურთ შეარყია და შეიძრა
ქუეყანაჳ და შეაძრწუნვა ესოდენ რომელ დაიქცეს საყდარნი და მონასტერნი ეკლე
სიანი ციხენი სახლნი ნაშენებნი მოოჴრდეს:მთანი და ბორცუნი მაღალნი დაზულეს და კლდენი სახედ მტუერისა დაიშალნ
ეს: და მიწა განიპო და შავი წყალი მსგავსი კუპრისა აღმოიჭრა. ხენი მაღალ
ნი დაეცნიან და ირყეოდიან ძრვასა ქუეყანისასა: რომლისათუის საყდარი აწყუე
რისა დაიქცა. რ~ ყოვლად წმიდა აწყუერისა ღ~თის მშობელი ლიტანიობით შესუ
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ენებული საშუალსა საყდრისა ესუენა და გუმბათი ჩამოიჭრა და ვითარ ქუდი კა
ცისა ესრეთ თავსა დაერქუა და დარჩა უვნებელად ძლიერებითავე მისითა: ესე რის
ხვა ზეგარდამო სამცხესა ოდენ მოიწია ვიდრე თვისა ერთისა ჟამთამდე გარნა სხვ
აგან არასადა ევნო ა~დ მცხეთის საყდარიც დაიქცა: და სამცხეს ურიცხვი სული მოს
წყდა და ყოვლად საყდარი ეკლესია და ციხე არა სადა დარჩა დაურღვეველი და
იქმნა გლოვა და ტირილი უზომო:ხ~ ზემო ჴსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაენს წინაშე და შეედვა სენი რაჳმე
რომლისა მიერ მოკუდა: და ვითარ ცნა შვილმან არღუნისმან წარმოვიდა სახლად
დიდად მეფისა და ცოლი მისი დაუტევა ტფილისს: ხ~ იჴმია დამან მეფისამან თამა
რ სივლტოლა მთიულეთს რ~ სძაგდა ქმარი თუისი ვითარ უსჯულო და წარმართი:მაშინ სადუნმან ცნა ვ~დ არღარა ჰნებავს დასა მეფისასა ქრმად შვილი არღუნ
ისი ამითუის დაევაჭრა რათა მოჰყიდოს დაჳ მეფისა და ევედრა ყაენს აბაღას ხ~ იგი
ერჩდა და მოჰყიდა: ხ~ მეფემან დიმიტრიმ მისცა დაჳ თუისი სადუნსა. ესე უ
წესო ქმნა რომელ სამნი ცოლნი მოიყუანა სადუნმან თუისად: ამისთუის განწყრა
კ~ოზი
ნიკოლოზ კაცი მოხუცებული და მართლ მკუეთელი. გარნა მძლავრებისაგან სადუ
ნისა ვერ უძლო განყენებად ა~დ ფრიად შეაჩუენებდა:1-16 სტრ., 335v
მათ ჟამთა შინა საქმისა რისათუისმე განუდგეს თათართა სარგის და ძე მისი ბე
ქა რ~ სარგიზ დაბერებულ იყო სენითა ფერჴის ტკივილისათა: და ბუღა ნოი
ნის მიერ თვალად წოდებულისა ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჴრებად სამცხისა.
და მოვიდა არუხა სპითა ოცი ათასითა. ხ~ ბექამან მიჰრიდა მთათა რომელ არიან
შუა გურიასა და აჭარასა: და მესხნი შევიდეს ციხესა ქუაბთასა და ტყეთასა და
მოვლო ლაშქარმან სამცხე და ვერარა ავნეს დაყუეს ოცი დღე და წარვიდეს და
დარჩა ქუეყანა მშვიდობით და უვნებელად:და ვითარ გარდაჴდა წელიწადი ინება კ~დ ყაენმა აბაღა წარსვლა ეგვიპტედ ან
უ დაიპყრას ანუ მოხარკე ყოს: მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა და მეფესა დიმ
იტრის და ყოველთა სპათა მისთა წარსულად და ბრძოლად ეგვიპტისა სულტნ
ისა რ~ მაშინ ფუნდუყადარ მიცვალებულ იყო და სხვაჳ დადგინებულ იყო რომ

ელსა ეწოდებოდა ნასირ მელიქ: და მოუწოდა ძმასა თუისსა უმრწემესსა და აჩი
ნა მჴედართ მთავრად და ჴელთ უგდო ყოველი სპა მისი და უბრძანა ბრ
ძოლა სულტანისა მისრისასა ნასირ მელიქისასა:მაშინ მანგუ დემურ მოუწოდა მთავარსა სამცხისასა ბექასა რათა წარჰყუეს
თანა: ხ~ მან ჰრქუა მტერთა ჩემთა სიტყუითა განწყრა ჩემთუის ძმა შენი
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ყაენი აბაღა და არუხა წარმოავლინა და მოაოჴრა ქუეყანა ჩემი. ხ~ მე მოვრი
დენ არას შეცოდებისათუის და აწ მეშინის ყაენისაგან. და თუ შენ ფიცითა მიმ
ინდო რათა არა მაბრალოს და ქუეყანაჳ ჩემი და მამული მშვიდობით დაიცვას
მოვალ წინაშე შენსა ლაშქრითა ჩემითაჱ და ვ~ა ესმა მანგუ დემურს განიხა
რა და ოქროსა წყლისა შესმითა შეჰფიცა და ყოველი სიმტკიცე აღუთქუა:
და მოსცა ბეჭედი რომელი ეცვა თითსა მისსა რ~ ესე იყო მტკიცე საფიცა
რი მათი და აუწყეს მოციქულთა ესე ყოველი ბექასა:მაშინ ბექამან მყის მოუწოდა ყოველთა მესხთა და წარემართა მანგუ დემურს
თანა და მივიდა მის წინაშე და განიხარა ფრიად და პატივნი და ნიჭნი დიდნი
უყუნა. და უჩუენა ყაენი აბაღა რომელმან ფრიად პატივსცა და შეიყუარა
სიკეთისა მისისათუის და ესრეთ წარვიდეს მისრეთს: და ვლეს მრავალი დღე
და მიიწინეს ერთსა ქეყანასა: რომელსა ერქუა დარბუზაკი. გამოვიდეს მოქალაქენი
კარით
და იქმნა ომი სადა იგი ბექამან და მისთა მყოლთა მესხთა ძლიერად იღ
ვაწეს უფროს სხუათა თათართა და ქართველთა: შიგან ქალაქსა შეს
თხინეს და მესხნი უპირატეს მიეტევნეს და დასცხრა ღვაწლი ბრძოლისა:მაშინ მანგუ დემურ პატივი დიდი უყო ბექასა შესამოსლითა და ცხენითა
საკუირველითა
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მინიჭებითა: და ეგრეთვე დიდებულთა და აზნაურთა ბექასათა: აიყარნეს მუნი
თ და წარვიდეს ეგვიპტის კერძო და მივიდეს ქალაქსა რომელსა ეწოდების ამასია და
ამო და დაიბანაკეს მახლობლად ქალაქისა მის: და ეცნა სულტანსა ნასირ მელიქს
მოსულა თათართა წარმოსრულ იყო ყოვლითა ძალითა მისითა და მოვიდა იგიცა:და ვითარ იხილა მანგუ დემურ სულტანი და სპა მისი ამჴედრდა და წინა განეწ
ყო: ხ~ მეფე დიმიტრი დაღათუ ჯერეთ არა სრული იყო დღითა ბრძოლ
ათა თუის ეგრეთვე ევედრა მანგუ დემურს რათა წინა მბრძოლად განაჩინოს
იგი და სპა მისი. რომლისათუისცა ისმინა და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლი
ერი ოდესვე ყოფილთა და გარდასრულთა ბრძოლათა უდიდესი:ხ~ ვინადგან უწყოდა სულტანმან წყობათა შინა მჴნედ წინა დაუდგრომლობაჳ
მეფისა და სპათა მისთა: ამისთუის რჩეული მჴედარი თორმეტი ათასი თანა იყოლ
ია და წინაშე დაიყენა ორთა თანა მთავართა მჴნეთა რათა განძლიერებასა და
შენივთებასა ბრძოლისასა უკანასკნელ მიმტევებელთა სძლონ და აოტნენ ქართვე
ლნი: განძლიერდა მათ შორის ბრძოლა და ომი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი:მაშინ მსწრაფლ ზედა მოეტევნეს მეფესა ყარასუნღურ და იაყუბ
აფრაშ ათორმეტი ათასითა რჩეულითა მჴედრითა და კ~დ იქმნა სასტიკობაჳ
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ესე ვითარი: რომელ ორასი მჴედარი წინა მბრძოლად განეწესნეს მეფესა
და სრ[უ]ლიად მოისრნეს თვინიერ სამთა კაცთასა და ცხენთასა. და თვინიერ
[......] [....] მოიკლა ყარასუნღურისა მიერ შუბითა ჰუნე მეფისა: ხ~ მხილველთა
ქართველთა იწყეს ბრძოლა ძლიერად და უმრავლესნი მეგვიპტელნი მოის
რნეს და მეფეცა ცხენ მოკლული ძლიერად იბრძოდა:მაშინ ვითარ იხილა მეფე ქუეითად სიქანალის ძემან აბაშმან მყის აღსუა
მეფე ჰუნესა თუისსა: და ვ~ა იხილეს ქართველთა ამჴედრებაჳ მეფისა მაშინ ყოვ
ელნი აღმჴედრდეს და მეოტ იქმნნეს ყარასუნღურ და იაყუბ ათორმეტი
ათასთა თვისთა თანა: ხ~ ლტოლვილ იქმნნეს აქათათ ნოინნი და თათარნი
და თვით მანგუ დემურ უკმოიქცა ლტოლვით ყოველთა თანა მისთა სპათასა:
მაშინ უღონო ქმნულთა ქართველთაცა სივლტოლა იჴმიეს. ხ~ დაღ
აცათუ უმრავლესნი ქართველნი მოისრნეს გარნა განგებითა ზეგარდა
მოთა მეფე დაცულ იქმნა და ეგრეთ მოვიდეს მანგუ დემურ და მეფე დიმი
ტრი და ყოველნი სპანი თათართა და ქართველთა წინაშე აბაღასა:ხ~ ნადირობას და ლაშქართა ყოფასა ამბისა მომლოდეობასა აბაღამ იხილა თათა
რი ვინმე ლტოლვილი: ხ~ მან კითხულმან ყოველივე ლექსთა მიერ შეწყობით
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წარმოუთხრა ენითა მათითა თვითვეულისა მთავრისა ვედრებაჳ: ალიყან
ისთუის თქუა ვ~ა მაღლით მომავალი შავარდენი მოუჴდა. და მანგუდე
მურ ვერძსა მიამსგავსა. სირმონის შვილი ებაგან მხტომელსა ვეფხ[სა]
და იასბუღა მოზუერსა ბუღა კამბეჩსა
ხ~ ქართველთა მეფისათუის ესრეთ თქუა ენითა მათითა თენგრი მეთუ ქაურ
ქურბაჳ ბუღარ მეთუ ბუირლაჯი: ესე იგი არს ვ~დ ვითა ღ~თი გრ
გვინვიდეს ვითა აქლემი ბუღრაობდეს ქართველნი: და ვითარ მოვიდეს
წინაშე ყაენისა მანგუ დემურ და მეფე დიმიტრი. მაშინ აბაღამ პატი
ვსცა მეფესა პატივითა დიდითა და წარმოავლინა სახიდ თუისად:და კ~დ ეგულვებოდა აბაღას წარსვლად და შურის გებად სულტანსა ზედა
მისრისასა: მოკუდა ძმაჳ აბაღასი მანგუ დემურ: და მცირედისა შემდგომ
ად მოკუდა სადუნი ათაბაგი და მიუბოძა მამული მისი მეფემან ძესა მის
სა ხუტლუშას და სპასპეტობისა პატივსა აღიყუანაჱ ხ~ შემდგომად მცი
რედისა მოკუდა აბაღაცა. და დასუეს ნოინთა ყაენად ძმაჳ აბაღასი აჰმადა
არა რაჳ ნიჭთა საჴელმწიფოთა მქონებელი:მაშინ წარვიდა მეფე დიმიტრი ურდოსა აჰმადას წინაშე ხ~ მან პატივსცა
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და შეიწყნარაჱ მაშინ მუნ ყოფასა მეფისასა მისცა ასული თუისი რუსუდ
ანის შვილის შვილსა შვილსა დიდისა ბუღასა: რომლისათუის დიდად განრ
ისხებული ნიკოლოზ კათალიკოზი ფრიად აბრალებდა და ღ~თისა სასჯელსა
თვალ უხობობასა აქადებდა: რ~ მუნ ყოფასა დიმიტრი მეფისასა ქმნა ბო
როტი აჰმადა ყაენმა. და მომყუანებელმან ძმისა მისისა ყონღარდასმან სა
ბერძნეთით მოაკუდინა ორნი ძმანი აბულეთის ძენი სადუნისაგან ლტოლ
ვილნი და ყონღარდას თანა მოაკუდინა ხუტლუშამ ძემან სადუნისამან:ხ~ აქამომდე მეფე დიმიტრი კეთილად მმართებელი სკიპტრათა სამეუფოთა შე

მკობილი და მოწყალებისა და მოსამართლეობისა მონაზონთა და ეკლესიათა ყო
ველთა წესთა საღ~თოთა და კაცობრივთა კეთილად ზედა მიწევნით მმართებელი.
სისრულისაგან მცირედ მიდრკა და აღერია წარმართთა და ისწავლნა სა
ქმენი მათნი უძღებებისა და სიძვისა გულის სიტყუისა უკანა შედგომილმან
მოიყუანნა ცოლნი სამნი ერთი ბექას ასული: და სხვათა რომელთა დედათა შეა
ცთუნეს სოლომონისებრ და ურიცხვთა კეთილთა მიერ აღრეული მცირედ სი
ბოროტედ მიდრკა: რომლისათუისცა კ~ოზი ნიკოლოზ განრისხებული უთქმიდავე
და
ამხილებდა მრავლად და ვერა დაარწმუნა. ამისთუის დაუტევა კათალიკოზობაჳ და
ჴელ
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ითა თვისითა აკურთხა ჯვარის მტვირთველი მეფისა აბრაჰამ კ~ოზად და თუით
წარვიდა მამულად თუისად მოხუცებული და მუნ იყოფოდა მრავლითა მოღვა
წებითა მარხვითა მღვიძარებითა და გლახაკთ მოწყალებითა. და სავსე სათ
ნოებითა ტვირთული უფლისა მიერ მიიცვალა:ხ~ მათ ჟამთა მოიწია ბასილი მონაზონი ბიძა ევფემიოს კ~ოზისა საღ~თოთა წე
სითა აღსავსე და წინასწარ ცნობისა მადლითა განბრწყინვებული. მოიწია წი
ნაშე მეფისა გამოცხადებითა ყოვლად წმიდის ღ~თის მშობელისათა: და ვ~ა მოც
იქული ძლიერად ამხილებდა და წინა აღუდგებოდა მეფესა დიმიტრის უწ
ესოებისა მისთუის ქორწინებისა. და ასწავლიდა სიწმიდესა და მოჴსენებდა ტაძარ
ღ~თისა ყოფასა ჩუენსა და სხეულთა განუხრწნელობისათა: ხ~ ტაძრისა ღ~თისა განუ
ხრწნელისა სიძვათა შინა სასუფეველისა ღ~თისა დამკუიდრებასა. და უპოვართა
მათ უსასყიდლო მარგალიტთა მოპოებასა ლოცვასა მარხვასა გლახაკთ მოწყალებასა
ცრემ
ლთა და ლმობიერებასა და უხუებასა: და მდინარეთა თანა მწვირიანთა და უყიანთა
ლია მპალთა არა თანა შერთვად ყოფასა:და ამას ესე ვითართა სწავლათა ეტყოდა უკეთუ დაუტევნეს უწესონი ქორწინ
ებანი მე თავსმდებ გექმნე რათა კეთილად წარგემართოს მეფობაჳ შენი: და მთა
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ვართაცა ამხილებდა უწესოებათა და უმრავლესთა დაფარულნი გულის
სიტყუანი მიუთხრნის ესე ვითარითა სათნოებითა განბრწყინვებულ იყო
სანატრელი იგი მონაზონი ბასილი ბიძა ევფემიოზ კათალიკოზისა:და ვითარ ვერა რაჳ არწმუნა მეფესა და შეურაცხყო სიტყუა მისი კ~დ წარმოუ
დგა მეფესა და მთავართა მისთა: უკეთუ მე ჩემებით რაჳსმე ვიტყუი ვ~ა ცრუ
წწ~ყლი შემაცთუნებელი კაცისა ღ~თისა რომელი მიივლინნა რობოამისსა
ძისა ნაბოტიანისსა და არა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ წარმო
ვლენილ ვარ ვითარ ცრუდ სჯულისა გარდამავალი შემრაცხეთ: და უკეთუ
ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ მოვლინებულ ვარ სწავლად შენდა
არა ცუდ იქმნან პირველნი საქმენი შენნი ლოცვა და ცრემლნი შენნი:და უკეთუ არა განეყენო უწესოთა ქორწილ შეყოფათა და შეურაცხყუენ სიტყუანი
ჩემნი. ბოროტად და უპატიოდ მოიკლა მძლავრთა მიერ და ოჴერ იქმნე
სამეფოსაგან შენისა და შვილნი შენნი მიმო დაიბნინენ და სხვამან დაიპყრას

მეფობაჳ შენი და იავარ ყონ სიმდიდრე შენი: და აჰა ესერა შენ და მთავართა
გეტყუი რ~ ვესავ ყოვლად წმიდასა ღ~თის მშობელსა რათა სრულ იქმნეს და
აღესრულოს სიტყუა ჩემი უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას ზედა და მე აჰა
1-16 სტრ., 339v
ესერა წარვალ ხ~ მეფე[მან] დიმიტრი სიტყუისა მისთუის განკუირვებულმან
არა რაჳ სიტყუა მიუგო რ~ იყო წმიდათა კაცთა პატივის მცემელი:ხ~ ამათვე ჟამთა შინა ბრწყინვიდა პატიოსანი პიმენ [......] რომელი გარეს[...]
წარმოვიდა და დაემკუიდრა ბელაქანს ქუაბსა შინა რასამე რომელმან ნათესავი ლე
კთა წარმართობისაგან მოაქცინა რომელნი ჰგიან სარწმუნოებასა ზედა ქრისტესა:
და ამას თანა ბრწყინვიდა დიდიცა იგი მოღვაწე ანტონი ნაოჴრებელის ძე ნათეს
ავით მესხი იგიცა ამხილებდა მეფესა და ყოველსა ერსა გარნა არა რაჳ ისმინეს:ხ~ ჩუენ ზემო ჴსენებულისა აჰმადა ყაენის მიმართ აღვიდეთ: ვინადგან მოაკუდინა
ძმა თუისი ყონღარდა იხილეს უწესოებაჳ აჰმადასი ნოინთა ხვარასანს მდგომთა
განდგეს და დასუეს ყაენად ძე აბაღა ყაენისა სახელით არღუნ: და ვითარ ცნა
ესე აჰმადა ყაენმან შეკრიბა სპა მისი და მოუწოდა მეფესა დიმიტრის და სპასა
მისსა რათა წარჰყუეს ხვარასანს ბრძოლად არღუნ ყაენისა: და წარვიდა მეფე
და თანა წარიტანა ყოველი ძალი მისი. და მანდატურთა უხუცესი დიდის
შანშეს ძე იოვანე და სადუნის ძე ხუტლუშა ამირ სპასალარი:და წარემართნეს და განვლეს ერაყი და მივიდეს საზღვარსა არღუნისასა: და ვითარ
იხილა არღუნ სიმრავლე ლაშქრისა ვერ წინა აღუდგა ა~დ ივლტოდა და
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შევიდა ციხესა ქალსად წოდებულსა რომელსა [მი...] უკანით ყაენი აჰმად[ა]
და მოიცვა ციხე ქალსაჱ ხ~ ვითარ უღონო იქმნა [.....] არღუნ ამისთუის ევედრა
აჰმადას რათა თუ არა [...]ოს და შეუნდოს და მოსცეს ფიცი და მივიდეს წინაშე
მისსა: და ისმინა აჰმადამ და მისცა ფიცი უვნებლობისა რ~ სპარსთა სჯული აე
ღო აჰმადას: და გამოვიდა არღუნ ციხით და მოვიდა ბიძასა მისსა აჰმადა ყაენ
ს წინაშე და ესრეთ წარემართნეს:ხ~ ვითარ ვიდოდეს ხვარასანს შეკრბეს სპანი ვინმე უწესონი და ცუდნი კაცნი და
მტერნი ქრისტიანეთანი რომელთა ქრისტიანეს კაცის სიკუდილი დიდად
ღვაწლად უჩნდეს: რ~ უღთოსა მის მოჰმედის მოძღვრებაჳ ესრეთ იყო რომელსა
დაეწერა ცუდი სიტყუა წიგნსა მისსა ყურანსა შინა. ვდ უკეთუ მოჰკლა ქრი
სტიანე სამოთხეს შესვლად ხართ. და უკეთუ მათგან მოიკლათ მაშინცა შესვლ
ად ხართ: ამისთუის უღ~თო იგი კრებული შეკრბა და სადაცა ჰპოებდეს ქართ
ველსა ერთსა გინა ორსა ყოველთავე მოჰკლვიდიან:და ცნა ესე სურამელის ბეგას შვილმან რატიმ რ~ ყრმა იყო და წარვიდა სამო
ცითა ოდენ კაცითა და პოვნა მთასა რასამე მაგარსა შინა მყოფნი კაცი სა
მასი ოდენ: მაშინ მსწრაფლ ზედა მიეტევა და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი
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და პირველსავე შეკრებასა მ[...] იქმნენ და უმრავლესი მათგანნი მოსწყუიდნეს
და სხვანი მოიყუანნეს წინაშე დიმიტრი მე[ფი]სა რომლისათუისცა დიდად პატივს
ცა მეფემან და მრავალი ნიჭი უბოძა: და მიერ წარმოვიდეს და მოიწინეს ყაზმი
ნსა და ყაენმან დიდად დაუმადლა მეფესა დიმიტრის თანა ხლება ხვარასანს

და პატივიცა დიდი უყო და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი მოსცნა:და წარვიდა ყაენი შინა რათა მივიდეს ცოლთა თანა გამარჯვებული და მეფე თა
ნა წარმოიტანა: ხ~ ძმისწული მისი არღუნ დაუტევა ჲრესა და ნოინი ყოველი
დაუტევა არღუნს თანა და დაავედრა ალიყანს და სხვათა ნოინთა რათა მცი
რედი დღენი დაყუნენ და მერმე მოაკუდინონ არღუნ: და იყუნეს ნოინნი არღუ
ნს თანა და ქმნეს განზრახვა დიდმან ბუღამ და იას ბუღამ ნათესავად იორიდთა
მთავარმან რათა აბაღას შვილი არღუნ ყაენად დასუან და აჰმადა მოაკუ
დინონ რომელ ყუესცა: და მსწრაფლ მივიდეს ღამით და გამოიყუანეს ალიყ
ან კარავსა შინა მწოლი და მოაკუდინეს მასვე ღამესა:და ვითარ განთენა არღუნ ყაენად ქადაგეს და წარმოვიდეს დევნად აჰმადა ყა
ენისა ხ~ იგი მოვიდა ურდოთა შინა მისთა უჟანს და მოეწივნეს და საბლითა
მოაშთვეს: ხ~ მეფისთუის პირველადვე მიემცნოთ რათა განეყენოს აჰმადას
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და ყოცა მეფემან მობრუნდა და მოვიდა ყაენს არღუნს წანაშე. ხ~ მან კეთილად
შეიწყნარა და მოსცა ყოველი სამეფო მისი და სახლი ავაგ ათაბაგისა რომელი
აქუნდა სიბდივანს რ~ ყაენი ჴელთა შინა ბუღასათა იყო და ბუღა მო
ყუარეცა იყო და მზახალი მეფისა: და წარვიდა მეფე შინა მშვიდობ
ით განმარჯვებული. და წარავლინა ძე მისი დავით მცირე სახლსა
ზედა ათაბაგისასა რათა მუნ იზარდებოდეს და აქუნდეს საუფლისწუ
ლოდ. და ესრეთ დღითი დღე წარემატებოდეს მეფობასა მისსა:
და კ~ოზი აბრაჰამ კეთილად მართებდა საჭეთა კათოლიკე ეკლესიისათა
რ~ იყო კაცი ესე მართლ მოქმედი კეთილთა საქმეთა და საურავთა სამეფ
ოთა კეთილად და უშფოთველა განმგე:ხ~ მეფესა დიმიტრის ესხნეს შვილნი დედოფლისა ტრაპიზონ[ტ]ელისა ასულსა
თანა პირმშო დავით ვახტანგ ლაშა და მანოველ და ასული რუსუდ
ან: ხ~ თათრის ასულსა თანა ძენი ორნი ბადურ და იადგარ ასუ
ლი ჯიგდა: ხ~ ასულმან ბექასმან ნათელ უშვა ძე მხოლო გიორგი რო
მელი უკანასკნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა და განდიდნა უმეტეს შემ
დგომთა მეფეთა. რ~ მარტო იყო ძე დედისა და მარტო შვა დედამან ვ~ა
1-16 სტრ., 341v
მარგალიტისათუის თქმულარს მარტოობა უმჯობესისა თუის
ეგრეთვე გიორგი იპოვა უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა [...]
ოდენ ჴელმწიფეთა ა~დ ყოველთა კაცთა: ხ~ ამან დიმიტრი მეფემან მ[.]ი[..]
სიმდიდრე დიდად დიდი სიმდიდრესავე ზედა რომელ დაშთომოდა მამისა თუის
ისაგან და მსახურებდა ყაენსა არღუნს: რ~ თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი
ბუღა რომელსა პატივად ჩინგი ყაენობაჳ მისცა ყაენმან არღუნ რ~ ყო
ველთა პატივთა უმეტეს არს პატივი ესე:მაშინ განუდგეს დარუბანდელნი ყაენსა და წარვიდა დარუბანდს ყაენი არღ
უნ ბრძოლად დარუბანდელთა: და მოუწოდა მეფესა დიმიტრის და წარჰყუა
თანა სპითა თუისითა დარუბანდს ბრძოლად და შევიდეს დარუბანდს და ვერ
წინა აღუდგეს და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა რომელსა ანიყად უწოდეს
გარე მოადგეს და ვერარა ავნეს: მაშინ ყაენმან არღუნ უბრძანა მეფესა დი

მიტრის რათა ებრძოლოს ციხესა მას რ~ იყო ფრიად მაგარი:- ა
მაშინ აღიჭურა მეფე დიმიტრი და ყოველი სპა მისი და გარე შეეხვივნეს და
შეუჴდეს ციხესა [.....] მას. რ~ ბეგას შვილი რატი უპირველეს გავიდა
და წარუღეს ციხე დარუბანდისა და თავადნი მათნი დაჴოცეს და წარმოიღეს
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ტყვე: და: განძი: და: დედაწული: ურიცხვი: და: ციხე: იგი: დაწო: ცეცხლითა.
და: ამას: ყოველსა: ხედვიდა: ყაენი: თვალითა თუისითა რ~ აქუნდა გულსა შინა
თვისსა: ბატონობაჳ მეფისა: ამისთუის სთხოვა ჯაჭვი იგი სახელოვანი მეფესა და
მსწრაფ
ლ მიანიჭა მეფემან და წარმოვიდეს მუნით შინა განმარჯვებულნი:და ვ~ა გარდაჴდეს ჟამნი მრავალნი და რაჟამს წელიწდის თავი მოიწია რომელსა
ურდსინგად უწოდდეს რომელ არს ენითა მათითა რომელი იქმნების მარ
ტსა თხუთმეტსა: მიავლინა ყაენმან ნოინი და დაესხნეს ბუღას და შეიპყრეს
და აღიღეს ყოველი სიმდიდრე მისი და მოიყუანეს წინაშე ყაენისა და მან მსწრ
აფლ ბძანა განუკითხავად მოკლვა მისი და ძისა მისისა და მოაკუდინეს და ყოველ
ნი ნათესავნი ბუღასნი: და წარავლინეს ყოველგან კაცი საბერძნეთს შა
მს და ხვარასანს და მრავალნი დიდნი ნოინნი მოსწყუიდნეს. და ესრეთ შე
იქმნა კლვა და მოსრვა ნოინთა მათ არღუნ ყაენისა მიერ:მაშინ წარმოავლინა ელჩი არღუნ ყაენმა და აწვია ურდოსა მეფე დიმიტ
რი: ხ~ ვითარ ცნა მეფემან სიკუდილი ბუღასი დაუმძიმდა დიდად. და მოუწოდა
კ~ოზსა აბრაჰამს და ეპისკოპოზთა მონასტერთა და მეუდაბნოეთა გარესჯისათა და
ყოველთა მთავართა სამეფოსა მისისათა: შემოკრბეს ყოველნი მის წინაშე და
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დაჯდა ტახტსა ზედა და დასხდეს ყ~ელა დიდებულნითუის თუისად
და აღაღო მეფემან პირი თუისი და ბრძანა ისმინეთ ჩემი ყოველთა კათალი
კოზთა ეპისკოპოზთა და ყოველთა წარჩინებულთა სამეფოსა ჩემისათა [..] [..]დეს
შეისუენა მამამან ჩემმან და დავშთი მე ყრმა მცირე მძლავრებასა ში
ნა თათართასა და ღ~თნ ყოვლისა მპყრობელმან და უფალმან ჩვენმან
იესო ქრისტემან. და ყოვლად წმიდამან ღ~თის მშობელმან რომლისა ნაწი
ლადცა ვართ. და ჯვარმან პატიოსანმან რომელი მოგვენიჭა ჩვენ მეფეთა
დამიცვა. და მიმაწია ასაკად სისრულისა და მომმადლა მეფობაჳ სკიპტრა და
პორფირი მეფობისა: და თანა დგომითა წარვმართე მეფობაჳ ჩემი და
აქამომდე მშვიდობით ჰგიეს სამეფო ესე ჩემი:და აწ განრისხებულ არს ყაენი და ყოველი მთავარი მისი მოუწყუედიან. და
აწ მე მიწოდს წინაშე მისსა და ვჰგონებ ბოროტის ყოფასა ჩემთუის: და თუ
არა წარვიდე ურდოსა და წარვიდე მთიულეთს სიმაგრეთა შინა და დავიცვა
თავი ჩემი და აჰა ყოველი სამეფო წინაშე მათსა ძეს: იხილეთ თუ რავდე
ნი სული ქრისტიანე სიკუდილსა მიეცემის და ტყუე იქმნების და ეკლეს
იანი შეიგინებიან და მოოჴრდებიან და ხატნი და ჯვარნი დაიმუსრვიან და უკ
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ეთუ: წარვიდე: ყაენს წინაშე [...... ......] [....] მომკლავს მე:[.......] სიბრძნითა თქუენითა განაგეთ საქმე ესე რ~ მე ესრეთ ვჰგონებ

[...]ვალ მღელვარე არს საწუთო ესე დაუდგრომელ და წარმავალ: და
დღენი ჩვენნი სიზმრებრ და აჩრდილებრ წარვლენ და უნებელ და მს
წრაფლ თანა გვაც წარსვლა სოფლისა ამისგან: რაჳ სარგებელ არს
ცხოვრება ჩემი უკეთუ ჩემთუის მრავალი სული მოკუდეს. და მე
ტვირთ მძიმე ცოდვითა განვიდე სოფლისა ამისგან: აწ მნებავს რათა წა
რვიდე ყაენ წინაშე და იყოს ნება ღ~თისა და უკეთუ მე მომკლას ყა
ენმან ვჰგონებ ესრეთ ვ~დ ქუეყანა ესე უვნებლად დარჩეს:ხ~ ვითარ ესმათ კ~ოზთა და ეპისკოპოზთა და მოძღვართა და მთავართა საქარ
თველოსათა განკვირდეს თუ ვითარ დადვა მეფემან სული თუისი ერ
ისა მისისა თუის: და ესრეთ პასუხი უგეს არა არს ნაცვალი შენი
მეფეო გაშოროს ღ~თნ მოკლვა თათართაგან მოოჴრდეს ქუეყანაჳ ესე
და შვილნი შენნი მიმო დაიბნევიან. და თუ ქუეყანაცა დაშთების რაჳ
არს ნაცვალი შენი: აწ გეზრახებით რათა წარხვიდე სიმაგრეთა
მთიულეთისათა ანუ აფხაზთასა ვითარ ქნა მამამან შენმან. და არა
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საჭირო არს განწირვა სულისა შენისა შენგან რ~ ჩვენ ყოველნი
ესე ქართველნი მტკიცედ ვჰგიეთ [....... ......] შენს[ა] ზედა
და ვ~ა ესმა მეფესა თქუა თქუენ ერთგულობისა და სიყუ[....]
ისა ჩემისათუის იტყუით გარნა მეწყალვის უბრალო ერი ესე: ვ~ა ცხო
ვარნი კულად უღონო არიან და არა სადა აქუან ნუგეშინის ცემა. მე
დავსდებ სულსა ჩემსა ერისათუის ჩემისა და არა დავიშლი ურდოს წასვლასა:მაშინ განკვირვებულნი ყოველნი აღდგეს და ჰრქუა აბრაჰამ კ~ოზმან არა
არს საქმე მეფეო განსწირავ სულსა შენსა რ~ მრავალთა მეფეთა მი
ურიდნია და დაუცავს სული თუისი: აწ თუ შენ დასდებ სულსა
შენსა ერისა ამისთუის ჩვენ ყოველნი ეპისკოპოზნი ვიტვირთავთ ცოდვ
ათა შენთა ა~დ წინაშე ღ~თისა ვწამებთ რათა მოწამეთა თანა შერა
ცხილ იქმნე: ვ~ა უფალი სახარებასა შინა ბძანებს უფროს ამისსა
სიყუარული არა არს რათა დადვას კაცმან სული თუისი მოყუსისა
თუის. და უკეთუ ერთისა მოყუსისა სულისა დადებაჳ კეთილარს რა
ვდენ ურიცხვთა სულთა ცხოვნებაჳ ეგოდენ სარგებელ არს:და ვ~ა ესმა კ~ოზისაგან მეფესა სიტყუა ესე განიხარა ფრიად და დაასკუნა
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წარსლვა ურდოსა დიდითა დიდებითა და [… …… …….] წარ
ჰყუა კ~ოზი აბრაჰამ და განუჩინა საზრდო შვილთა თუისთა და შევედრნა
ყოველთა მთავართა რომელნი არა თანა წარჰყუეს და წარგზავნნა რო
მელიმე მთიულეთს და რომელნიმე კახეთს:ხ~ ყრმა მცირე გიორგი წარგზავნა ტაოს იშხნის ციხესა ასპარაშენს და
იგი წარვიდა ურდოსა: და ვითარ მივიდა ქუეყანასა ხვაშაქისა ავაგის ასუ
ლის მუნ დახვდა ძე მისი დავით რომელი იგიცა წარიტანა ამის
თუის რომელ უეჭველ იქმნას ყაენი და ჰგონოს ერთგულობაჳ მისი: და
ვითარ ვლეს მცირედ და მიეახლნეს ურდოსა ჰგონა ყაენმან მეფისა
არა მისვლა წარმოავლინა ნოინი ერთი სახელით სიუქოლ ძე ზემო

ჴსენებულისა იას ბუღასი რათა მოიყუანოს მეფე:ხ~ მგზავრ მიმავალსა მეფესა წინა დაემთხვა რომელმან მყის აღიღო ყო
ველი ბარგი და სიმდიდრე მისი: და მეფე პყრობილ ყო და მიიყ
უანა ყაენს არღუნს წინაშე. ხ~ მანცა პყრობილ ყო და განიზრ
ახვიდა ყაენი უკეთუ ბოროტი უყოს მეფესა არღარაჳ ვინ არს
ღირსი მეფობისა და უკეთუ ბოროტი არა შეამთხვიოს ვითარ
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განუტევოს მიმ[.....] [....... .........] ბუღასი [....... ....... ........]
მაშინ წარდგა წინაშე ყაენისა ხუტლუბუღა და ჰრქუა ნუ იურ
ვი მაგას რ~ მე მოვიყუანო შვილი დავით აფხაზთა მეფისა სახელ[...]
ვახტანგ და მას მიუბოძე მეფობაჳ. რომელ ორივე სამეფო ბრძანე
ბასა შენსა მორჩილობდეს: სთნდა ყაენსა სიტყუა ესე და წარავლინა
ხუტლუბუღა იმერეთს დავით მეფესა თანა. უქადა ძესა მისსა მეფობაჳ
და ასული მისი ოლჯათ ცოლად:და ვითარ წარვიდა ხუტლუბუღა ჰკითხეს მეფესა დიმიტრის რათა აღწ
ეროს ყოველი სიმდიდრე მისი საჭურჭლე ზროხა და ცხვარი და ყოვ
ელი საქონელი მისი. რ~ პყრობილ იყო თვით მეფე და ყოველნი მთავ
არნი მისნი თვინიერ აბრაჰამ კ~ოზისაგან კიდე და არღარაჳ იყო ღონე
და ეგრეთ აღსწერა რაცა აქუნდა სიმდიდრე ფრიადი: მაშინ წარმოგ
ზავნეს კაცნი ქართლს და წარიღეს ყოველი სიმდიდრე მეფისა და
არა რაჳ დაშთა. რ~ მოქალაქეთაცა უწყოდეს საგანძურნი მეფისანი და ში
ნა გაცემულცა იქმნეს საგანძურნი იგი მეფისანი:ხ~ იტყუიან ამასაცა ხოჯა აზიზის შვილი რომლისა მამაჳ მოეკლა მეფესა დავ
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ითს იგი და ხუტლუბუღა ორნივე მტრე[....] [....]თქუნეს მეფისა: და მი
ვიდა საჭურჭლე მეფისა [წინ]აშე ყაენისა ხ~ იგი განჰკვირდა სიმდიდრესა მას
ზედა და მცირედ დასცხრა გულის წყრომისაგან და არღა ეგრეთ ჰგონ
ებდა ბოროტის ყო[.][+]ფად: და ვითარ იხილეს ვაზირთა მეფისათა ფლო
ბილად ჰრქუეს მეფესა აჰა თავი შენი ჴელთა შენთა შინა შენთა არს და ღამით
მოიდგინენ ცხენნი მორბედნი წარვედ და განერე ჴელთაგან ამათთა. რ~
არა არს ნაცვალი სულისა შენისა პირსა ყოვლისა ქეყანისასა:მაშინ ჰრქუა მეფემან ისმინეთ ჩემი რ~ პირველვე უწყოდი სიკუდილი თა
ვისა ჩემისა ა~დ დავდევ თავი და სული ჩემი ერისათუის ჩემისა: ხ~ აწ
თუ წარვიდე უბრალო ერი მოისრას მიზეზისათუის ჩემისა. რაჳ სარგებ
ელარს უკეთუ ყოველი სოფელი შევიძინო და სული წარვიწყმიდო არაჳ
ისმინა განზრახვაჳ მთავართა მისთა მეფემან დიმიტრიმ:ხ~ მოიწია ხუტლუბუღა ლიხთიმერით და მოახსენა ვ~დ დავით მეფე წა
რმოავლენს ძესა თუისსა მსახურებად შენდა და სპასა აფხაზთასა რათ გმ
სახურებდენ შენ: და ცნა რაჳ ყაენმან კ~დ დააპატიმრა მეფე დიმი
ტრი: და ვითარ გარდაჴდა ორი დღე შეიპყრეს კ~დ მეფე და ძე მისი
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მცირე ყრმა დავით ცალ ცალკე და წარყუა თანა მღრდელ მო[ნ]

აზონი გაზრდილი მისი მოსე და არგნ[...] [......[ მეფესა და ემიერიდეს
ჰგონებდენ ყოველნი არღარა მოკლვასა მეფისასა [...] წესად აქუნდათ [...]
არგნითა სციან არღა მოაკუდინიან: გარნა არა დამშვიდდა გულის წ[ყ]
რომა მისი წარიყუანეს სამსჯავროსა სახლსა მას რომელსა დივახანად
უწოდდეს. და ჰკითხვიდეს უკეთუ თანა ეწამა განზრახვასა ჩინქიშან ბუღა
სასა და ვერარაჳ ბრალი პოეს მის ზედა:მაშინ წარდგა წინაშე ყაენისა ტოღან ვინმე ნოინი რათა არა მოაკუდ
ინო მეფე დიმიტრი გარნა ვერაჳ აღასრულა სათხოველი მისი: და მოი
წინეს ათორმეტნი მჴედარნი ყაენისნი რათა წარიყუანონ მეფე დიმიტ
რი და სიკუდილსა მისცენ: და ვითარ ცნა მეფემან სიკუდილი თუისი მხ
იარულითა პირითა მოიკითხვიდა მთავართა საქართველოსათა რ~ ყოველნ
ი მუნ მოსრულ იყუნეს ნუგეშინის ცემად მეფისა: და ხუტლუბუღაცა
მუნვე მდგომარე იყო რომელი ცრემლეოდაცა ფრიად:მაშინ ჰრქუა მეფემან უკეთუ ძალგიც ყაენს წინაშე შემეწიე სიკუდილსა
ამას შინა: და თუ არა გნებავს ძე ჩემი მცირე დავით იღვაწე რათა
1-16 სტრ., 346r
არა მოიკლას გულის წყრომითა აღსავსითა ყაენისაგანა ხ~ მან და ყოვე
ლთა მთავართა იწყე[.] [.]ირილად და განვიდეს გარე: ხ~ მეფემან ილოცა
[...]ვარ ჟამ და ეზიარა სისხლსა და ჴორცსა მეუფისა ჩვენისა
ქრისტეს ღთისასა და ეგრეთ აღსუეს ცხენსა და წარიყუანეს ვითარ მილიონ ერთ:
და ევედრა მეფე მტარვალთა მათ დაცადებად რათა ილოცოს მცირედ
და ილოცვიდა ცრემლთა მოდინებითა ქუეყანასა ზედა: და მერმე წარ
უპყრა ქედი თუისი მტარვალთა მათ: აჰა დღე იგი საშინელი და ზარისა აღ
სახდელი რომელი იკადრეს ბილწთა მათ ცხებულსა ზედა ღ~თისასა
და წარჰკუეთეს თავი დიმიტრი მეფესა მტარვალთა მათ:ხ~ გამოჩნდა მასვე ჟამსა პატივი ღ~თისა მიერი ცხებულსა მისსა ზედა რ~ მზ
ემან შარავანდედი თუისი უჩინო ყო სრულიად და იქმნა სიბნელე დიდი
და ყოველნი წარმართნი განკვირდებოდეს ხილვასა მას ზედა: რ~ იყო ჟამი
მეათე და მწუხრამდე შეიმოსა ბნელი ვითარ იგი ყოვლისა სოფლისა ცხო
ვრებისა ვნებასა მეუფისასა. ეგრეთვე ამის ნეტარისა და საქართველოსათუის წა
მებულისა მეფისასა რათა საცნაურ იქმნენ რ~ პატიოსან არიან ცხებულნი ღ~თისანი:ხ~ იყო მესამე შაბათი წმიდათა მარხვათა და ათორმეტი თუისა მის ებრაელთა
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მიერ ნისანად წოდებული და ჩვენ მიერ მარტად: და აღასრულეს ყ[ო]
ველი წადიერება მათი რაოდენიცა [.......] [.....] ზედა გარნა არ[ა]
დასცხრა გულის წყრომა მათი. რ~ შეიპყრეს ყრმაცა დავი[თ]
ინსა ტაჩარს მიჰგუარეს რომელსა მჴედართ მთავრობაჳ აქუნდა:და ქმნეს სიბოროტეცა ესე რ~ მასვე ღამესა მწუხარებასა გულისასა მოიც
ვეს ყრმაცა დავით კარავსა შინა მოსიკუდიდ გარნა ვერაჳ იჴელთეს:
ვითარ განთენდა განიპარა მოსე მღრდელი რომელი არაოდეს განეშ
ორებოდა დავითს და შევიდა ტაჩარს წინაშე და აუწყა მოკლვა დავითისი:
ხ~ იგი აღდგა მსწრაფლ და წარვიდა ყაენს წინაშე და ჰრქუა ყრმისა და

ვითის უბრალოებაჳ. რად გიჴმს მომკუდრისა ყრმისა მოკლვაჳ გეაჯები
რათა მომმადლო მე ისმინა ყაენმან და მოსცა ყრმა მცირე დავით:ხ~ მან წარიყუანა ყრმა იგი სახლსა თუისსა და შევედრა ხოჯასა თუისსა რომ
ელი უკანასკნელ სიბდივან იქმნაჱ ხ~ გუამი იგი პატიოსანი დიმიტრი
მეფისა დაცვეს მრავალ დღე რათა არა წარიღონ ქართველთა: და ესრეთ
სრულ იქმნა წინასწარ თქმული ბასილი მთაწმიდელისა:ხ~ იყუნეს მრა
ვალნი წარჩინებულნი საქართველოსანი და ვერვინ იკადრა გამოთხოვად გუა
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მი მეფისა: მაშინ კ~ოზმან და მოსემ იყიდეს კაცნი და მოსეც თანა წარჰყუა
და მოიპარეს ღამით გუამი [დიმი]ტრი მეფისა და მიღეს კარვად თუისად:
[.....] განგებითა [..]გარდამოთა გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი რომელთა
აქუნდა თევზი წარსაღებელად და თევზთა თანა იტვირთეს. და ეგრეთ მო
იღეს გუამი დიმიტრი მეფისა ქართლად და წარიღეს დიდისა პატივითა
მცხეთას და მუნ დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა: ვ~ა იქმნა ესე
ყოველი დავით ძე დიმიტრი მეფისა შეინახა კეთილად ტაჩარ ნოინმა:ხ~ დედოფალი და სხვანი ცოლნი მეფისანი დამალნეს: სორღალა წარვიდა სა
ხლსა მამისა მისისა თათარში და წარიყუანა თანა ორნი შვილნი მისნი
ბაადურ და იადგარ: ხ~ ასული ბექასი წარვიდა მამისა მისისა თანა სამ
ცხეს: და ვახტანგ იყო მთიულეთს და მისცა დედოფალსა სარჩოდ სკუი
რეთის ჴევი და ეახლნეს ორნი მცირედნი ძენი ლაშა და მანოველ. და მი
ერიდგან დარჩა ქუეყანა ესე საქართველო უმეფოდ:მაშინ მოუწოდა ყაენმან ხუტლუბუღას და ჰრქუა აჰა მოვსრენ ყოველ
ნი მტერნი ჩემნი და მტერიცა შენი მეფე დიმიტრი. და აწ მეფეჳ
არღარა აღმისრულე რომელი შენ აღმითქუი: და აწ მოიყუანე ძე აფხაზთ
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მეფისა და იყოს იგი მეფედ და მაშინ [.....]ვალო საქართველო და
განაგებდი ვ~ა გენებოს და წარვედ აფხაზე[..] [...] წარვიდა ხუტლუბუღა
აფხაზეთს დავით მეფესა თანა: და ვითარ იხილა ხუტლუბუღა [....]
მან დავით მსწრაფლ მოუწოდა სპათა აფხაზეთისათა წარმოემართა და
თანა წარმოიტანა ძე მისი ვახტანგ გარდმოვიდეს და დადგეს ტასისკარს
ქუიშხეთის მინდორსა: ხ~ აქათ მივიდეს სირმონ ნოინის შვილი ყონჩიბაჳ და
ალიყანის შვილი ყურუმჩი რომელი დგის მთათა ჯავახეთისათა რომელ
არიან არტანსა და სამცხეს შუა. და ყოველნი დიდებულნი საქართველოსა
ნი შემოკრბეს მუნ და ყუეს ფიცი და სიმტკიცე ერთგულობისა: და მოსცა
მეფემან ძე მისი ვახტანგ მეფედ ქართლისა და მრავალნი თავადნი მისნი
თანა წარმოატანნა და წარმოვიდეს მსწრაფლ და მეფე დავით შეიქცა ქუ
თათის და იგინი მოიწივნეს ყაენს არღუნს წინაშე:ხ~ იხილა რაჳ ყაენმან ვახტანგ შეიყუარა ფრიად სიკეთისა მისისათუის რ~ იყო
ტანითა სრულ პირითა ჰაეროვან ტკბილ მოწყალე სიმართლის მოქმ
ედ უხვი მდაბალი ენა ტკბილი განმზრახ კეთილი ყოვლისა საქმისა მცო
დნე: ხ~ ამას ვახტანგს მოსცა მეფობაჳ ყოვლისა საქართველოსი და მისცა ცო
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[...] [....] [.....] [ო]ლჯათ და წარმოგზავნა [........] [...] მოვიდა
[........]და შემოკრბეს [.....] [ე]პისკოპოზნი და ყოველნი მთავარნი საქართვ
ელოსანი და დაადგეს გვირგვინი თავსა მისსა მეფობისა და დასუეს ტახტსა ზე
და სამეფოსა და აღასრულეს წესი კურთხევისა მისისა:მესამეოც და ოთხე მეფე ვახტანგ ძე დავით აფხაზთა მეფისა ძი
სა რუსუდანისი ბაგრატოანი:ხ~ დაჯდა რაჳ მეფედ ვახტანგ დაიპყრა ყოველი საქართველო ნიკოფს
ით ვიდრე დარუბანდამდე თვინიერ ჯაყელ ციხის ჯვარელისა ბექასა:
და განიხარეს ყოველთა მკუიდრთა საქართველოსათა რომელ მოგვეცა ნა
თესავი მეფეთა ჩვენთა: პატიოსანი ღ~თის მოყუარე ტკბილი და მოსამ
ართლე ახოვანი და მჴნე და სამჴედროთა ზნითა აღსავსე:ამან მეფემან ვახტანგ აღიყუანა პატივსა ათაბაგობისასა და ამირ სპ
ასალარობისასა ხუტლუბუღა და მიუბოძა ორივე ჴელი და განგებაჳ
თუისთა სამეფოსა: ხ~ დავით ძე დიმიტრი მეფისა დაშთა თათართა შინა
ტაჩარ ნოინისასა ჭირთა და იწროებათა შინა: და დედოფალი დედა მა
თი დაშთა სკუირეთს. და სხვანი ძმანი დავითისნი მიმოიბნივნეს:1-16 სტრ., 348r
ხ~ უმრწემესი ძმა მათი გიორგი რომელი უშვა [.....] ბექასამან [...]
იყუანა პაპამან მისმან ბექამან და აღზ[....] [..... ...... ........ ........]
იყო იგი უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ჟ[...] ქუე[....] [..]
ტყუამან ცხადყოს: და ვითარ გარდაჴდა წელიწადი ერთი შეედვა სალ
მობაჳ ბოროტი არღუნ ყაენსა რ~ განჴმეს ყოველნი ასონი მისნი და ჴო
რცნი და ძვალნი აღმოსცვივდეს. და განიყარა ყოველი გუამი მისი და
იყო სანახავად უშვერ და საზარელ და კნინღა მიმსგავსებულ იყო მკუდარსა:მაშინ ვითარ სნეულობდა ყაენი არღუნ ენება ხუტლუბუღას რათა
დავით მეფე ყოს და რომელნიცა მის კერძო მიმდგომნი იყუნეს
ეცადნეს ნოინთა წინა რათა წარუღონ მეფობაჳ ვახტანგს და დავით ყონ
მეფედჱ ტაჩარ ნოინიცა შეეწეოდა დავითს და ოვსთა მეფის ძე ფარეჯან
იგიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს ამისთუის საბჭოდცა წარდგეს თუ
რომელსა მართებს მეფობაჳ: ხ~ სხვათა მთავართა ქართველთა არა სთნდა
მეფობაჳ დავითისა რ~ მტკიცედ დგეს ერთგულობასა ზედა ვახტანგისასა.
და ამისთუის არაჳ მოსცეს მეფობაჳ დავითს და ადგილ ადგილ სოფელნი და
ქუეყანანი მოსცეს დავითს:
და ვითარ განძლიერდა ზეგარდამო რისხვა არღუნსა ზედა რ~ სენი იგი გან
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გრძელდებოდა [...]ისა თუისა ჟამთა განრღუეული თვით ფერჴთამდე: მოე
წყინათ პატ[.]იობა არღუნ განრღვეულისა ამისთუის შეკრბეს და
ზედა მიეტევნეს და კარავსა შინა მოშთობისა მიერ სიკუდილსა მისცეს:
მასვე დღესა და ჟამსა რიცხვსა თვისასა ათორმეტსა მარტისასა. რომელსა
შინა პატიოსანი და სანატრელი ცხებული ღ~თისა მოწამე ბრწყინვალე დიმ
იტრი მეფეთ მეფე მოკლა: საცნაურ იქმნა ვ~დ ამისთუის მოიწია სენი
იგი ბოროტი არღუნსა ზედა რომელ დასთხია სისხლი იგი უბრალო მრ

ავალი და იკადრა ცხებულსა ღ~თისასა ჴელის შეხებად:მოკუდა ყაენი არღუნ და ყოველნი განმზრახნი მისნი რომელნი მეფისა სიკუ
დილსა თანა შემწე ყოფილიყუნეს ყოველნივე მოისრნეს: და მიერითგან მი
ეცა ფლობაჳ დავითს. დაღათუ ნოინნი დავითისკენ იყუნეს ა~დ ეგრეთვე
მტკიცედ ეპყრა მეფობაჳ ვახტანგს ყოვლისა საქართველოსი:მაშინ წარავლინეს ნოინთა კაცი და მოიყუანეს ყაენდ ქეღთუქონ ძმაჳ არ
ღუნ ყაენისა და დასვეს ტახტსა ზედა და ჴელთ უდვეს ყოველი საყაენო:
ამან ყაენმან ქეღთუქონ შეიყუარა კეთილად მეფე ვახტანგ რ~ ამისთუის
ჰგონა არღუნს ზედა მოწევნული რისხვა იგი ზეგარდამო სასტიკი და ვ~ა
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ესე ესრეთ იქმნებოდა მაშინ შეედვა მცირე რაჳმე სენი ვახტანგ [მე]
ფესა რომლისა მიერ შეისუენაცა და მოკუდა მეფე ვახტანგ სამ წელ
ოდენ მეფე ყოფილი საღ~თოთა და საკაცობოთა [....] [.....] და შემკობილ
რ~ აღმზრდელიცა კეთილი და მეცნიერი ესუა ფარსმანის შვილი:და ვ~ა ესმა დავითს ძესა დიმიტრი მეფისასა სიკუდილი ვახტანგ მეფისა გან
მწარდა სიკეთისა და სიჭაბუკისა მისისათუის და იგლოვა წესისაებრ და ფრიად პა
ტივსცა და წარგზავნა გუამი მისი გელათს სამარხოსა მეფეთასა: ვ~ა ესმა მა
მასა მისსა მეფესა დავითს სიკუდილი სასურველისა და ყოველთა მიერ შეყ
უარებულისა ძისა მისისა ვახტანგისა უზომოთა ტკივილ[ი]თა და მწუხარებათა მო
იცვეს. რ~ შეუძლებელ არს მითხრობაჳ თუითვეულისა გარნა ესოდენ მოიცვა
მწუხარებამან რომელ ვერა რაჳ პოვა ლხინებაჳ და შემდგომად მცირედთა
წელთა მანცა შეისუენა პატიოსნითა სიბერითა აღსავსე. და დაუტევნა სამნი
ძენი პირმშო ვიდრემე კოსტანტინე და მეორე მიქელ და უმრწამესი ალექსანდრე
რომელი უშვა დედოფალმან დიდისა პალიალოღოსის ასულმან კოსტანტინე
პოლისამან
და დიდისა მის საბერძნეთისა მპყრობელმან:ხ~ მიიღო მეფობაჳ კოსტანტინემ პირმშობისა ძლით რომლისა მეფობასა წინა აღუ
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დგა ძმაჳ მისი მიქელ და დაიპყრა ქუეყანაჳ რაჭისა და არგუეთი და დ[....]
[.... ........ .......] იგი რომელთა საქმენი არა მოხსენებულ
[.... .... ...... ....] მშვიდობაჳ ვიდრე არაჳ მიიცვალნეს რ~ რომელსა
ჟამსა დაიზავნიან მყის შეიშალნიან ესრეთ დღითი დღე იშლებოდიან:ჩვენ პირველივე გზა აღვლოთ მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა: დაჯდა
რაჳ ქეღთუ ტახტსა ზედა განდგა ქალაქი საბერძნეთისა ტუნღუზა
ლო რაჳ საბერძნეთით მოსრულ იყო ქეღთუ ჰგონეს უცალოებაჳ ყა
ენისა და ამისთუის განდგეს: მაშინ ამან ყაენმან ქეღთუქონ მოუწოდა ყოვ
ელთა სპათა მისთა და დიმიტრი მეფის ძესა დავითს და მთავართა ქა
რთლისათა: ხ~ ტახტი და ცოლნი მისნი და ხათუნნი შევედრა ელგონ
ნოინსა. და ხუტლუბუღა და სხვანი საქართველოსა მთავარნი დაუტე
ვნა მუღნს რ~ ეშინოდა გამოსლვისათუის ბერქალნთასა თუით წარვიდა
და დავით ძე დიმიტრი მეფისა თანა წარიტანა: და ვითარ მიიწივნეს
ტუნღუზალო ქალაქსა გარე მოადგა ოთხ თვე ოდენ და ვერა რაჳ ავ

ნეს. და ვითარ მისჭირდათ მეხუთესა თვესა იწყეს ძლიერად ბრძო
ლად რ~ დავით და მცირედნი ქართველნი ჰბრძოდეს ძლიერად და წარუ
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ღეს ქალაქი იგი და შიგან შევიდეს სადა ი[..] [.......... ........ ........]
შეკრებულ იყუნეს. და ევედრნეს დავით[ს] [.... ........ ..... ..........]
არა ბოროტი უყოს მათ: უსმინა და მცველნი დაუდგ[....] [.........] [...]
იღო ხარაჯა და საჭურჭლე ურიცხვი და მიერ წარმოვიდეს განმარჯვებულნი:
ხ~ მუნ ყოფასა ფარეჯანისა ოვსთა მეფისა ძისასა იწყეს ოვსთა ოჴრებად ჴოც
ად და რბევად და ტყუენვად ქართლისა. და ქალაქი გორი წარტყუენეს და თუისად
დაიჭირეს ოვსთა: მაშინ შეკრბეს ქართლისა ერისთავისა ბეგას წინაშე ძესა აჰ
მადასა ყოველნი ქართველნი და მოადგეს გორსა და მრავალ გზის შეებნეს და ქალა
ქსა შინა მრავალი კაცი მოკუდა ოვსი და ქართველი და დაწუეს გორი სრულ
იად: და ვითარ მისჭირდათ ოვსთა ციხიდაღმან საბლით კაცი გარდამოუშვეს და
წარავლინეს მუხრანს მდგომთა თათართა თანა რათა შეეწინენ. და ვ~ა ესმათ
ჩამოდგენ შუა შველა ქნეს და ზავი და მიერითგან შეიქმნა მტერობაჳ შორის ქარ
თველთა და ოვსთა. ვიდრემდის მეფეთა შორის ბრწყინვალემან დიდმან სახელ
განთქმულმან გიორგი განასხნა და აღფხურნა:და ვითარ მოიწია ყაენი შინა მაშინ მოუწოდა ყაენმან დავითს და ჰრქუა ვინადგან
თავი
შენი დასდევ მსახურებად ჩემთუის და სდგეხარ ერთგულობასა ჩემსა ზედა:
ამისთუის მო
1-16 სტრ., 351r
მიცემია მეფობაჳ და სამეფო [....] ყოველი და [...]მოგზავნა ტფილის და დას
უა ტახტსა მამისა მისისასა და თანა წარმოატანნა სპანი საქართველოსანი შანშა
და ხუტლუბუღა და ყოველნი დიდებულნი საქართველოსანი მაშინ მოუწოდეს
სამცხით ბექასა და არა ინება მან მოსვლად რ~ ფრიად განდიდებულ
იყო. თუით არღარაჳ წარვიდის არცა ყაენს წინაშე არცა მეფეს წი
ნაშე: ა~დ წარმოუვლინა მეფესა დავითს ძე თუისი პირმშო სამცხის სპას
ალარი სარგის და ყოველი ნამარხევი რომელ აქუნდა მეფის დიმიტრი
საგან შევედრებული და სარტყელიცა იგი დიდ ფასისა: მოვიდა სარგის და
მოიღო ყოველივე დაუკლებლად მეფეს დავითს წინაშე:მაშინ შეკრბეს ყოველნი დიდებულნი საქართველოსანი ზემონი და
ქუემონი მეფის დიმიტრის წინაშე. და მოვიდა კ~ოზი აბრაჰამ და ყო
ველნი ეპისკოპოზნი დასუეს ტახტსა ზედა მამისა მისისასა და აკურთ
ხეს მეფედ ქართლისა დავით ძე დიმიტრისი:მესამეოც და ხუთე მეფე დავით. ძე დიმიტრი მეფისა ბაგრა
ტოანი:ხ~ დაჯდა რა მეფედ ქართლისა დავით ძე დიმიტრი მეფისა მოსცა ყაენმან ცოლად
1-16 სტრ., 351v
დაჳ მისი [ო]თლჯა[თ]თ რომელი ესუა ცოლად ვახტანგ მეფესა და დაიპყრა
ყოველი სამეფო მამისა მისის დიმიტრისი [.......] ბექას [......] [...]
რობელისა მთავრისა. ა~დ იგი პატივსცემდა მეფესა დავითს მრავალ[..]

ნიჭთა და ძღუენთა წარმოუვლენდის: ხ~ მეფე დავით უმეტესთა ჟა
მთა იყუის წინაშე ყაენისა: დაღათუ ფარეჯან ოვსთა მთავარი მსა
ხურებდა კეთილად მეფესა ა~დ აქუნდა მტერობაჳ ქართველთა ესოდ
ენ გარდაეკიდნიან ერთმანეთსა რომელ რომელიცა მძლე ექმნის მოკლის:მაშინ წარვიდეს ქალაქსა ვაჭრობად ოვსნი და ვითარ მოიქცეს იხილ
ეს გლახაკი ვინმე და მისცეს ქველის საქმე ოვსთა რომელსა ეწო
დებოდა სახელად უპირველესსა სათხისა და მეორესა უზურაბეგ და ჰრქუ
ეს გლახაკსა მას გლახაკო ევედრე ღ~თსა რათა დღეს ჩვენი და სურამე
ლის ბეგას შვილის ჴრმალი ერდგან შეიყარნენ: და ვითარ წარვლ
ეს მცირედ დახუდა ნადირობასა შინა მყოფი რატი მცირითა კაცითა
ოდენ უსაჭურვლო და მყის ზედა მოეტევნეს. აღიღო ფარი და დაუდგა
სივიწრესა წყლის გასავალსა და პირველად სათხის უხეთქნა მუზარადსა
განუპო თავი ჩამოვარდა ცხენით და მოკუდა. და მერმე უზურაბეგ მოუჴდა
1-16 სტრ., 352r
ჰკრა მასცა ჯაჭვიანსა მჴარსა ზედა განუკუეთა მჴარი და ჩამოაგდო და ყმ
ათა [....]სთა მოაკუდინეს იგი და იხილეს სხვათა ოვსთა და ივლტოდეს:
ამისთუის იტყუის წერილი უფალი ამპარტავანთა შემუსრავს ხ~ მდაბალთა
მოსცის მადლი და კ~დ სხვა ჴმობს აჴოცენინ უფალმან ყოველნი ბაგენი მზაკვ
არნი და ენა დიდად მეტყუელი:მაშინ მოვიდა მწოდებელი ყაენ თუქალისი წინაშე დავით მეფისა.
და წარვიდა დავით წინაშე თუქალისა რომელი იდგა მთათა არარატისათა:
და ვითარ იხილა თუქალ მეფე დავით პატივითა შეიწყნარა და ფრიად შეიყ
უარა და ინება რათა ფიცითა მტკიცითა მიერ ქმნან ერთობაჳ სიყუარული
სა დაამტკიცეს ერთობაჳ და წარმოვიდა მეფე შინა: და მოსცა დმანისი რომელ
აქუნდა ხუტლუბუღას ძმასა მანგასარისასა:და ვითარ გარდაჴდეს მცირედი ხანი წარვიდეს ნოინნი რომელნი თუქალ
ისაგან ლტოლვილ იყუნეს. ვითარ ნავროზ დიდისა არღუნის შვილი რო
მელი იყო კაცი მჴნე ძლიერი ახოვანი მანქანი შემმართებელი უმეტე
სობისა ალიყანის შვილი ყურუმში რომლისა ძმაჳ ბუღა მოეკლა თუქალს:
ესენი მივიდეს ხვარასანს არღუნის შვილის ყაზანს წინაშე რომელსა აქუნდა
1-16 სტრ., 352v
საუფლის წულოდ მამისაგან ხვარასანი: შეიყარნეს და ინე[ბ]ეს რათა ყაზან ყონ
უფლად და ყაენად ყოვლისა საყაენოსა და [........ ........ ............ ...............]
და შეკრბეს ესე ყოველნი და წარმოემარ[თ]ნეს ბრძოლად ბაიდოსსა. [... ....]
ცნა მოსვლა ყაზანისა მოუწოდა მანცა ლაშქართა და წარვიდა თუ
ქალცა სისწრაფით და ვერღარაჳ მიიცადეს მეფე დავით რ~ აქაცა დაიცვა
ღ~თნ მეფე რომელ არაჳ დახვდა ომსა მას: მიეგებნეს მცირესა ქალაქსა მას
რომელსა ეწოდების ზანგანი შეკრბეს ურთიერთას და სწორი ძლევაჳ იქ
მნა. უკუდგეს ორნივე და გაიყარნეს რ~ ყაზან მუნ არა იყო ნავროზ და
ხუტლუბუღა წარმოევლინნეს: ხ~ ნვროზ ჴელთ იგდეს და ჯალირმან ძლი
ერი ბრძოლა ყო და წარვიდა ყაზან ხვარასანს:მაშინ ევედრა ნავროზ თუქალსა რათა განუტეოს და ფიცითა დაუმტკიცა

რათა ყაზან ჴელ შეკრული მოსცეს ირწმუნა თუქალ და განუტევა: და ვით
არ მივიდა ნავროზ ყაზანს თანა შეკრა ქუაბი სპილენძისა და წარგზავნა თუ
ქალს თანა. რ~ ენითა თურქულითა ქუაბსა ყაზან ეწოდების მოვიდა ქუაბი შე
კრული საბლითა: და ვითარ იხილა თუქალ განუკვირდა და დაუმძიმდა ფრიად
რ~ მოსრულ იყო მთათა არარატისასა:1-16 სტრ., 353r
მაშინ კ~დ წარემართა ყაზან [უმ]რავლესითა სპითა უგრძნეულად და უჟანს
დაესხა ბა[...]ს შეიპყრეს შეკრეს და მოაშთვეს. და მისთანა მრავალნი ნოინ
ნი [...] აქაცა დაიცვა ღ~თნ მეფე დავით რომელ არა ესწრა ომსა მას: და
ვითარ ცნა სიკუდილი ბაიდო ყაენისა თუქალ ივლტოდა და მივიდა სა
მცხეს ბექასასა რომელი მთავრობდა ტასისკარიდგან ვიდრე კარნუ ქალაქამდე.
და შვილი მისი წარგზავნა მეფესა დავითს წინაშე და მას შევედრა:და ვითარ მოვიდა ყაზან ადარბადაგანს რომელ არს თავრეჟი წარმოუვლინა მო
ციქული მეფესა დავითს და ბექას რათა მისცენ თუქალი და შვილი მისი: ერ
თგზის და ორგზის და არაჳ მისცეს ა~დ იურვეს რათა შეუნდოს. და მოსცა პირი
და ბეჭედი უვნებლობისა და მისცეს თუქალი: და ვითარ ცნა ყურუმჩიმ წა
რყუანა თუქალისა ურდოს. მოეგება ელჩსა ყაენ ყაზანისასა ნაჴიდურს და
წაჰგვარა თუქალი და იგი მოკლა სიკუდილისათუის ბაიდო ძმისა მისისა:და მეფემან დავით მოსცა ყაზან ყაენსა შვილი თუქალისა და ყოველი სა
ჭურჭლე და სიმდიდრე რომელი შეევედრა ფარეჯან ოვსთა მთავრისა
რომელი იდვა ციხესა ატენისასა: რ~ ესე დაიმადლა ყაენმა ყაზან გარნა
მეფემან ვერ გულს იდგინა წარსვლა ურდოსა. შიშისათუის რომელ არქუნდა
1-16 სტრ., 353v
სიყუარული თუქალისი და კ~დ სხვა[...] იყო შიში ურდოს წარსლვისა რ~ ზე
მო ჴსენებული იგი ნავროზ არღუნ აღას [.....] მტერი [....] [.......]
ქრისტიანეთა: რ~ ვისცა ჰგონებდა სჯულისა დატეობასა დაჰპატიჟებდ[ა] [მუ]
სულმანად მიაქცევდა თვინიერ ცნობისა ყაზან ყაენისასა: და კ~დცა რაჳმე
ბოროტი აქუნდა და ამისთუისცა ბოროტად მოიკლა ვითარ ქუემორე სიტყუამან
ცხად ყოს თუ ვითარითა ბოროტისა სიკუდილითა აღსრულდა:ხ~ ესე ნავროზ განდიდნა თვინიერ ყაენისა განაგებდა საქმეთა საურავთა და
აქუნდა მტერობაჳ ყოველთა ქრისტიანეთა. და განემზადა სრულიად დახოც
ასა და დაქცევად ეკლესიათა თავრეჟსა და ყოველთა ქალაქებთა შინა: და მოიყუანა
ეპისკოპოზი მარღისა ქალაქისა ნათესავით და სარწმუნოებით ნასრანი. რომელი
იყო კაცი მოწყალე და სახიერი ფრიად სათნოებიანი და პირველთა ყაენთაგან
პატივ ცემული და ყაენთაგან მამად სახელ დებული: ესე პყრობილ ყო
და მრავალნი გუემანი და ბასრვანი შეამთხვივნა დატევებისათუის სჯულისა:ხ~ იგი ახოვნად წინა აღუდგებოდა და მოითმენდა ყოველსა ჭირსა მის ზედა მოწევ
ნულსა. და შეურაცხყოფად სჯულისა მუაჰმადისა მიერ ქადაგებულისა: და ამისთუის
ექსორიობად დაისაჯა რ~ იყო ფრიად მოხუცებულ:1-16 სტრ., 354r
და ამას ზედა ესეცა შესძინა ბოროტი ნავროზ წარმოავლინა კაცი ერთი უ
კეთური ნათესავი მისი რათა მოაოჴრნეს ეკლესიანი ყოველსა საქართველოსა:

პირველად მოაოჴროს საყოფელი ყოვლად უბიწოსა ვარძიისა ღ~თის მშ
ობელისა საყდარი. და მერმე ყოველსა საქართველოსა შინა და რაჳცა რა
პოოს მათ შინა სიმდიდრე ყოველივე წარიღოს.რ~ ჰგონებდა უზომოსა
სიმდიდრესა ოქროსა და ვეცხლსა თუალთა პატიოსანთა და მარგალიტთა მრავალსა:წარმოვიდა ესე წარმოვლენილი ნავროზისი ვარძიას და მოიწია ნახჭევანს
და იწყო რღვევად ეკლესიათა: მაშინ მოიწია რისხვა ყოვლად წმიდისა ვა
რძიის ღ~თის მშობელისა მას ზედა. რომელ მოვიდოდა ასაოჴრებლად ვარძიისა
ღ~თის მშობელისა და პატიოსნისა ჯვარისა დასამჴობლად: ამისთუის მეხ დატე
ხილ იქმნა და განგალა მეხმან სრულიად და დაიწვა ძვალითურთ: და
ესრეთ საკვირველებით დაიცვა საყოფი თუისი ვარძიისა ღ~თის მშობელმან:ხ~ ნავროზს ზედაცა მოიწია რისხვა ღ~თისა რ~ განრისხდა ყაენი ყაზან
მის ზედა უსამართლოებისათუის და ბოროტთა საქმეთა მისთათუის: რ~ იყო ყა
ენი ყაზან ფრიად რაჳმე კეთილ და უბოროტო გონებითა და სამართლისა
მოქმედი უფროს ყოველთა უწინარესთა ყაენთა. ესოდენ რომელ ჯაჭვი
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განება ორთა შეშა[..] ზედა და ეჟვნები მოება მრავლად [.....] გლახაკნი და [..]
ონონი და უქონელნი ყაენისა და ნოინთა წინა [...... ......... .......] მოჩივარ
ნი მივიდოდენ და შეარყევდენ შეშასა და ჯაჭვსა. და ესმ[ო]დის ყაენსა ჴმა ე[ჟ]
ვანთა და სცნის რომელ სასჯელი უც გლახაკთა და შეურაცხთა კაცთა
რომელი თვით განიკითხის პირის პირ: რ~ ესოდენ უყვარდა სამართალი რო
მელ დღეთა მისთა არაჳ იქმნებოდა ძალი და უსამართლო. არა დიდთა და
არცა მცირედთაგან: და ესე ვითართა ცხოვრებასა შინა იქცეოდა ყაენი ყაზან:და ამისთუის რისხვეული ნავროზ ივლტოდა ხვარასანს: რომელ დევნა უყო
ზემო ხსენებულმან ხუტლუბუღა ნოინმა მიეწია და მოკლა იგი და შვილი
მისი და ყოველი ნათესავი მისი მოისპო ქუეყანით საჴსენებელი მისი: ვ~ა წერი
ლარს მოისპენ უღ~თო რათა არა იხილოს დიდება ღ~თისა და კ~დ წარ
წყმდა საჴსენებელი მისი: და ესრეთ დამშვიდდეს თათარნი რ~ იწყო
ყაენმა ყაზან განგებაჳ ქუეყანისა სიმართლითა და მსჯავრთა კეთილთა:ხ~ ამათ ჟამთა შინა წარმოავლინა ყაენმა ყაზან მოციქული და იჴმო მის წი
ნაშე მეფე დავით: ხ~ იგი მსწრაფლ განემზად და მოიწია კახეთს და ჲრეთს
მივიდეს კახნი დიდებულნი და აზნაურნი დავით მეფეს წინაშე: ერისთავი
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[სა]მადავლა კაცი ყოვლითა სამჴედროთა ზნითა შემკობილი [...........] [...]
[...]ლი მსგავსი მოსიმახოსა ებრაელისა: დაყო მცირედ ჟამი ჲრეთს და გან
[.]ზრახა ვაზ[....] უკეთუ წარვიდე ურდოსა გინა არა. ხ~ მათ დაუმტკიცეს
წარსლვა ურდოსა წინაშე ყაზან ყაენისა:ხ~ მეფემან არა ისმინა მათი და შეიქცა გარე რ~ აქუნდა შიში თათართა ყაე
ნის ხილვისა: და მოვიდა მთიულეთს უკუდგა ჟინვანს შეკრა სიბა და მც
უელნი დაუდგინნა: ხ~ მეფე დავით მთიულეთს დგა და წარავლინა ძმა
მისი უმრწემესი ვახტანგ ელჩად წინაშე დიდისა ბათო ყაენის შვილის
შვილისა ყაენისა და უქადა გზაჳ რათა გამოვიდეს ყაზან ყაენსა ზედა: და მან კეთ
ილად შეიწყნარა სიტყუა მისი და უქადა ქუეყანაჳ და საჭურჭლე მრავალი:-

და ვითარ ცნა ყაენმა ყაზან დავით მეფის უკუდგომა წარმოგზავნა ხუტლ
უბუღა მჴედართ მთავარი რომელსა იგინი ბეგლარბეგობით უჴმობენ სპ
ითა დიდითა: მოვიდეს და დადგეს ტფილის გაგზავნეს მოციქული დავით
მეფესა თანა და ითხოვეს კაცნი სარწმუნონი მისანდობელად. და აძლევდ
ეს ზავსა და სთხოვდეს ერთგულობასა ყაზან ყაენისასა და არა მიქცე
ვასა მტერთა კერძო: ხ~მეფემან წარმოგზავნა კ~ოზი აბრაჰამ ბურსელი
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[..... ...] [......]სას [..]ადი და ითხოვნა მძევალნი და ფიცად მიჰბირდა
ხ~ მათ ფიცეს სჯულისაებრ მათისა და მისცეს მძევლად ხუტლუბუღას შვილი
სიბუჩი ყურუმშის ძმა არფა და სხვათა ნოინთა [...... ...] [..]ისცეს ბეჭ
ედი ყაენისა და სიმტკიცე უვნებლობისა: და იგი მოვიდა ნახვად მათდა და აღ
უთქუა წარსვლა ურდოსა წინაშე ყაზან ყაენისა:ხ~ ხუტლუბუღამან შეიწყნარა პატივითა და განუტევა: ხ~ დავით იქცა თუის
ადვე და მძევალთა მისცა ნიჭი დიდი და განუტევნა: და ვითარ მოიწია
არე გაზაფხულისა აწვიეს კ~დ ურდოსა მეფე დავით და არა ინება წარსლვად
რ~ აქუნდა შიში. ამისთუის წარავლინა ძმა მისი ბადურ დიდისა ყაენისა ოთ
ხას წინაშე: და ვითარ ცნა ყაენმა ყაზან კ~დ წარმოავლინა მჴედართ მთავარი
ხუტლუბუღა სპითა ურიცხვითა. მოვიდეს სომხითს და კ~დცა აწვიეს მეფე
დავით მისლვად ურდოსა და აღუთქმიდეს ნიჭთა დიდთა:და კ~დცა წარავლინა მეფემან დავით კ~ოზი აბრაჰამ ყადი ტფილისისა და იოა
ნე ბურსელი და აღუთქუა მისლვად: და ცნეს თათართა რ~ მიზეზობდა მოჰ
მართეს შესლვად მთიულეთს. მოაოჴრეს სომხითი ქართლი თიანეთი ერ
წო: და დადგეს მუხნარს ხერკს ბაზალეთს ერწოს და თიანეთს და ვერ ეტეო
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დეს სადგომად და არბევდეს ქართლსა და ზემო [........] [.........] ქუეყანათა
ტყუე ყუეს რომლისა არაჳ იყო რიცხვი და მოსრეს პირითა მახვილი
სათა რავდენი [......] და მიეცა ქუეყანაჳ ესე განსარყუნელად
ცოდვათა ჩვენთათუის. რ~ ამას წელსა გამოჩნდა ვარსკულავი კვიმატი ლა
ხურის სახე ჩრდილოთ კერძო და დადგა ვიდრე ოთხ თუემდე და ყოველ
თა ღამეთა იხილვებოდა ვარსკულავი იგი ლახურის სახე. და იტყო
დეს ლახურითა მოწყუედასა მოასწავებსო:ხ~ კ~დცა ინებეს თათართა ზავის ყოფა მეფისა და გაუგზავნეს მოციქული რათა
მეფემან შეჰფიცოს ერთგულობასა ზედა ყაზანისასა. და არა მისცეს
გზა ბათოს შვილის შვილსა დიდსა ყაენსა ოთხას და ესრეთ ჟამად ში
ნა იყოს: მისცეს სამეფო მისი და ყუეს ფიცი და აღთქუმა ურთიერთას.
და წარმოგზავნა დედა თუისი დედოფალი და ძმა მისი უმრწამესი მანოელ
და კ~ოზი აბრაჰამ და დედოფალი ცოლი მეფისა ოლჯათ ესენი წარმოავლინა
რათა წარვიდეს ურდოსა და იურვოს საქმე მისი: და მოიწივნეს ურდ
ოსა და იხილა ხუტლუბუღამან და პატივითა შეიწყნარნა და მსწრაფლ
უკურიდა და მოსცა ტფილისი და ყოველი სამეფო მისი და წარვიდა ურდოსა
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და წარიტანა დედოფალი ოლჯათ თანა და კ~დ დამშვიდდა მოოჴრებული ქუეყანა:-

და ვითარ გარდაჴდა ზამთარი იგი და მოეწურა არე ზაფხულისა
წარმოავლინეს მოციქული კ~დ მეფესა დავითს წინაშე რათა ცნ
ან უკეთუ არს ერთგულობასა ზედა ყაენისასა ანუ არა: და ცნა
კაცმან მან რომელ ბადურ წარევლინა დავითს ყაენსა ოთხას თანა
და გზა ექადა გამოსულად. აცნობა ესე ყაზანს: ხ~ იგი განწყრა
და წარმოავლინა ყურუმში და აღინჯი ვინმე შინაური მისი და
შანშე მჴარგძელი. და მოუწოდეს ძმასა დავითისასა მცირესა გიორ
გის რომელი ეშუა ასულსა ბექასასა და მას აღეზარდა. რომელი
მარტო ეშვა დედასა ვ~ა მარტო რქაჳ. რ~ ვერ შემძლებელ
იყო ბუნება დედათა სხვისა ეგე ვითარისა შობად ვითარ ქუემორე
სიტყუამან ცხად ყოს:ესე იყო სახლსა ბექასასა რ~ ესე ბექა განდიდებულ იყო. და აქ
უნდა ტასისკარითგან ვიდრე სპერამდე და ვიდრე ზღუამდე: სამც
ხე აჭარა შავშეთი კლარჯეთი ნიგალის ჴევი. ხ~ ჭანეთი სრული
ად მოსცა ბერძენთა მეფემან კომნინოსმან კირიე მიხაილ და
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ასული ბექასი ცოლად მიიყუანა: ამისთუის აქუნდა უმრავლე
სი ტაო არტანი კოლა კარნიფორა და კარი. და ამათ შინა ქუეყ
ანანი და ციხენი არტანუჯი და უდაბნონი ათორმეტნი კლარ
ჯეთისანი. დიდებულნი აზნაურნი და მონასტერნი ყოველნი მას
აქუნდეს და ხარაჯასა მისცემდა ყაზანსა და ლაშქრითა შეეწეოდა:ამას ბექას სთხოვეს ყრმა გიორგი რათა მისცეს და მეფოე ყონ ქართ
ლსა დავითის წილ ძმისა მისისა. რომელი აღასრულა და მისცა
და თანა წარატანა ლაშქარი დიდი: ხ~ იხილა რაჳ ყრმა მცირე
გიორგი ყაენმან მისცა მეფობაჳ ქართლისა და წარმოგზავნა ტფილ
ისს: მიიწივნეს რაჳ ქართლს შემოვიდეს ტფილის და დასუეს მეფ
ედ ესე მეხუთე გიორგი ძმისა მისისა დავითის წილ:
ხ~ დაღათუ მცირე იყო ყრმა ესე გიორგი ა~დ წინა დაუსახვი
დეს უძლეველობასა მეფობისასა და წინა მოასწავებდეს. და იყო ესე
ყრმა მცირე გიორგი მეფედ ტფილისისა: და ვითარ მოიწია გზა
ფხული კ~დ წარმოავლინა ყაზან ყაენმან იგივე ხუტლუბუღა
სპითა ძლიერითა და მრავალნი ნოინნი სხვანი და დადგეს ზემო
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ჴსენებულთა ადგილთა და მოაოჴრეს ქართლი უბოროტესად:ხ~ მეფე დავით დადგა ჴადას. მაშინ ქუენა ფლაველი შალვა გამოექცა მე
ფესა აღსავსე ნიჭთა მიერ მისითა რომელნი მას ჟამსა მიენიჭნეს [....]
მოიხსენა წყალობა ეგოდენი. და მივიდა ხუტლუბუღა ნოინთანა ხ~ მან
განიხარა და პატივითა შეიწყნარა და წინამძღვრად გზისა აჩინა. და
შევიდეს გზასა ხვარაზმის ჴევისასა და და განვიდეს მთასა შორის ცხავა
ტსა და ცხრაზმის ჴევთა რომელ არს ლომისა: და ვითარ ცნა დავით
ორგულება შალვა ქუენაფლაველისა შედგა ციკარეს რ~ ციკარე
მტერთაგან უბრძოლველ არს: ჩავლო ხუტლუბუღამან და გავიდ

ეს ჴადას და გარდვიდეს ჴევსა და მიმართეს გელათს რ~ მუნ შინა
ჰგონებდეს მეფესა დავითს და გარე მოადგეს სტეფან წმიდასა სოფელ
სა. და განგებითა ღ~თისათა განმაგრდეს იგინი რ~ წინა მავალნი
თათართანი იყუნეს ქუენაფლაველი შალვა და ოვსთა მთავარი ბაყათ
არ და მუხნარს მდგომი თათარი ბანთანაღუთ:და ვითარ ცნეს რ~ სტეფანიათ ვერას ავნებდეს და ვ~ა ცნეს რ~ მე
ფე მუნ არაჳ არს. ითხოვეს საზრდელი მცირე სტეფანელთაგან მოსცეს
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და აიყარნეს და გარდმოდგეს ჴადას: ხ~ მეფე ციკარეს იყო დაამტკ
იცეს და დაადგეს ერგულობასა ზედა მეფისასა. სურამელი აჰმადა და
ამირეჯიბი აბაზას ძე ჭილა და აზნაურნი ქართველნი და სომხითარნი
და დიდი ერთგულობაჳ აჩვენეს მეფესა დავითს:და ვითარ ცნა ხუტლუბუღამან მეფისა ციკარეს დგომა. განყო ლაშ
ქარი და რომელნიმე წარავლინა ცხავატით გზათა რათა ეგრეთ
შევლონ ციკარესა რომელი ესე შეუძლებელ იყო: მაშინ ქუემო შეს
რულთა ლაშქართა შევლეს გზაჳ ცხავატისა და განვიდეს ცხავა
ტსა: და ვითარ ცნა მეფემან წარავლინა მცირედნი ლაშქარნი და
იქმნა ომი ძლიერი და მოსწყდა თათარი ურიცხვი რ~ შემოს
რულ იყუნეს იწროსა გზასა კაცი მეომე ვითარ ხუთასი რომელნი
ვერღარა გამოესწრნეს გზისა სივიწრისაგან: შეიპყრეს ხუთასივე
რომელიმე მოკლეს და რომელი დარჩა მოჰგუარეს მეფესა და სხ
ვანი ივლტოდეს რაოდენიცა გარდარჩეს სიკუდილსა და შეპყრობასა:ხ~ სპანი მეფისანი გამოვიდეს ჴადის თავსა გორასა რასმე რომელ
არს ციკარეს პირის პირ. და იქმნა ომი ძლიერი რ~ კეთილად
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ბრძოდეს შინაურნი მეფისანი ჴადელნი და ზოგნი ჴევით მოსრ
ულნი რჩეულნი და უმეტეს მოისრვოდეს თათარნი. რ~ დიდად
ავნებდეს მთიულელნი რ~ იყუნეს ფერჴითა მალიად ცხენოსანი
ვერ შეუვიდოდათ საომრად და ქუეითად იბრძოდეს თათარნი. რომელთა
შემწედ ჰყუათ ივანეს ძე შანშე და მესხნი ლაშქარნი რომელნი წარ
მოევლინნეს სამცხისა მთავარსა ბექას თორელნი თმოგველნი და ტაოელნი:და გაგრძელდა ომი ვიდრე მიმწუხრადმდე გზათა სივიწრითა არა
აღერინეს ურთიერთას გაიყარნეს და უკუდგეს ჴადას თათარნი:
და უშველა ღ~თნ მეფესა რ~ ცხავატით შესრული ლაშქარი ივლტო
და და ვითარ ხუთასი ოდენ კაცი შეი ყარა: და ხუტლუბუღასაც დი
დი ვნებოდა რ~ იხილა რაჳ სიმაგრე ქუეყანისა ხუტლუბუღამან
და ცნა რომელ არა ეგების შესლვა ციკარეს. აიყარა ღამით გზასა
ლომის თავისასა და დაესხა ქართლს: ხ~ დაღათუ დარჩომილ იყო ვი
ნმე ეგრეთვე მოსრნა და ტყუე ყო. მოაოჴრეს ქართლი და ეგრ
ეთ წარვიდეს ყაზან ყაენს წინაშე:და მოიწია რა არე გაზაფხულისა კ~დ წარმოემართა იგივე ხუტ
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ლუბუღა სიტყუითა ყაენისათა სპითა უძლიერესითა და მოიწია ტფილ
ისს და ეგულებოდა შესლვად მთიულეთს: და ვითარ ცნეს დიდე
ბულთა ამის სამეფოსათა განკრთეს და ეძიებდეს ღონესა რასამე რა
თამცა განერნენ პირისაგან თათართასა ქუეყანაჳ თუღა სადამე
დაშთომილ იყო: შეკრბეს მეფესა დავითს წინაშე და მოაჴსენებდეს
რათა წარვიდეს წინაშე ყაზანისა ფიცი და სიმტკიცე აღიღოს უვნ
ებლობისა. ისმინა მეფემან და დაამტკიცა წარსლვაჳ ურდოსა სთხოვა
ზავი და ფიცი: ხ~ მან დიდად განიხარა და აღუთქუა უვნებლად ყო
ფა მეფისა და დაცვა ქუეყანისაჳ უკეთუ ოდენ იხილოს ყაენი
მიერ წარმოგზავნონ დაცული მშვიდობით:ხ~ ამის პირსა შინა იყო ბურსელი ივანე აიღო პირი მტკიცე და
მოვიდა მეფეს წინაშე. იხილა რაჳ პირი სიმტკიცისა განეხარ
ნეს ქართველთა ჲრ კახთა და აწვევდეს წარსლვად და მძევალ
თაცა აძლევდეს რ~ ხუტლუბუღა სარწმუნო კაცი არს და არა
ეცრუვების აღთქმასა და ვჰგონებ კეთილად შეწყობასა: გარნა მეფ
ემან არავე ისმინა რ~ შიში აქუნდა თათართაგან და დადგა გელეთს:
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და ვითარ იხილეს დიდებულთა ამის სამეფოსათა რომელ ქუეყანაჳ მათი
მოოჴრებად იყო ხუტლუბუღას მიერ ამისთუის უმრავლესნი წა
რვიდეს კითხვითა მეფისათა დაცვისათუის ქუეყანისა მათისა: ხ~ ხუტლუბუ
ღა კეთილად შეიწყნარებდა ვინცა მოვიდოდა. ა~დ კ~დ მოაოჴრა ქუე
ყანა ქართლისა ზემო ჴსენებულნი თვინიერ მთიულეთისა და ეგ
რეთ წარვიდა ხუტლუბუღა ურდოსა წინაშე ყაენისა:და ვითარ მოწია სთუელი ჩამოდგა მეფე დავით ცხრაზმის ჴევსა და
მიერ აოჴრებდა მამულსა შალვა ქუენაფლაველისასა ორგულებისა
თუის: მაშინ უღონო იქმნა ქუენაფლაველი და ევედრა სურამელსა მსახუ
რთ უხუცესსა ქართლისა ერისთავს აჰმადას რომელ იურვოს
მეფეს წინაშე: მოახსენა მეფესა და არა ინება მისთუის დაჭირვა
ა~დ მიუბოძა აჰმადას მეფემან შალვა ქუენაფლაველი: მაშინ შალვამ
გარდიყარა თავსა ნაცარი და იტყოდა ესემცა არს მისაგებელი მე
ფეთ ორგულთა და შეუნდო მეფემან დავით შალვას:ამათ ჟამთა წარმოვიდა ძმა მეფისა ვახტანგ რ~ იკლო რაჳმე სიყუარ
ული და სიკეთე ძმისა თუისისა დავითისაგან რ~ შეპყრობილცა ჰყუა დაპ
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ატიმრული ციხესა ჟინვანისასა გამოიპარა და მოვდა ივანე ბურსელ
ისასა და ჰრქუა არა რაჳ ბოროტი მიქმნიეს და შეურაცხებაჳ წინ
აშე მამისა ჩემისა აწე არა წარვალ ურდოსა მტერთა მისთა თანა. აწ წარა
ვლინე კაცი წინაშე მეფისა ძმისა ჩემისა და აუწყე ჩემი შენსა მოსლვა
და თუ ჰნებავს და ფიცითა შემიჯერებს რომე არა ავი მიყოს და არღარა
შემიპყრას მის წინაშე მივალ და მცირე სარჩომიცა მომცეს:ხ~ მან წარავლინა კაცი მეფის დავითის წინაშე და მოახსენა ესე ყოვ
ელი: ხ~ მეფემან განიხარა და ფიცითა მოიმტკიცა და ეგრეთ წარიყუა

ნა ძმა თუისი და კეთილად ხედვიდა ა~დ კ~დ ჰგონებდა განდგომასა:
ამის ძლით რ~ შაბურის ძმის ასული შეირთო ვახტანგ ცოლად და
ვერღარაჳ თავს იდვა ვახტანგ უპატიოდ ყოფნა და წარვიდა ურდ
ოს ყაზანს წინაშე: ხ~ მან პატივითა შეიწყნარა და მოსცა მეფო
ბაჳ და წარმოატანა ხუტლუბუღა ნოინი სპითა უძლიერესითა
და მოვიდა ტფილის და მუნ შემოიპარნეს ყოველნი თათარნი და ქართველნი და
სამცხის ბატონის ბექას შვილი სარგის სპასალარი. ტაოელნი თორელ
ნი თმოგველნი და სომხითარნი რ~ შანშე პირველვე იყო:1-16 სტრ., 360v
და ვითარ ცნა მეფემან დავით რომელ ვახტანგს მეფედ ჰყოფენ წარმოავ
ლინა იგივე ბურსელი ზავისათუის. და აღუთქუა ურდოს წარსლ
ვა რათა ფიცითა შეაჯერონ და მოსცენ მძევალთ ხ~ ხუტლუბუ
ღამან შეჰფიცა და აღუსრულა ყოველი სათხოველი მისი და წარ
ვიდა ბურსელი მეფეს წინაშე: ხ~ მან განიხარა და წარმოავლინა დე
დოფალი ოლჯათ კ~ოზი აბრაჰამ და ბურსელი და მოვიდეს მუხნარს
ხუტლუბუღა და სხვანი ნოინნი და ბაზალეთს წინა მოეგებნეს ოლ
ჯათს. და ვითარ ყაენსა ეგრეთ პატივ სცა და მოსცეს ფიცისა სიმ
ტკიცე და ბეჭედი ყაენისა და ჴელის მანდილი რ~ ესე აქუნდა სიმტ
კიცე ფიცის მინდობისა და აძლიეს ხუტლუბუღას შვილი სიბუჩი მძე
ვლად: გარნა ოლჯათ დაიმჭირა და არღარა წარავლინა ა~დ კ~ოზი
და ყადი და ბურსელი წარგზავნა რათა მოიყუანონ მეფე:ხ~ ვითარ მივიდეს მეფეს წინაშე და სცნა ოლჯათის არღარაჳ მოსლვა.
ამისთუის მიზეზ ყო და არაჳ ინება ნახვა თათართა რ~ დიდი რაჳმე
შიში და რიდი აქუნდა: წარავლინა იგივე კ~ოზი ყადი და ბურსელი
ითხოვა ოლჯათ და აღუთქუა ხილვა: და ვითარ მივიდეს ხუტლუბუ
1-16 სტრ., 361r
ღას თანა და ცნა არაჳ მოსლვა მეფისა ჰრქუა ბურსელსა
კაცო სატყუარი რაჳ არს მე მტკიცითა ფიცითა შემიფიცავს და
ვერ მოვიდა. და აწ მიიღე ტეყუილისა ნაცვალი პატიჟი და განრი
სხებულმან მოაკუდინა ბურსელი. რომლისა გუამი აღიღო შანშემ და
წარგზავნა სამარხოსა მისსა: ხ~ ვახტანგს დაუმტკიცეს მეფობაჳ და
ოლჯათ წარიყუანეს და თათარნი კ~დ წარვიდეს მთიულეთს და გარდ
ვიდეს გელათს რ~ მეფე მუნ შინა შედგომილ იყო და დიდად ავნებდა
სიმაგრეთა შინა შესრულთა თათართა გარნა სიდიდითა არა აკლდებოდა:და ვითარ იხილეს სიმტკიცე და უბრძოლველობაჳ გელათისა აიყარ
ნეს და წარმოვიდეს რ~ ქართაცა მოჰბერეს. და იწყო თითოეულმან მო
სლვა და მოესწრნეს მთიულნი და მრავალი მოკლეს: ეგრეთვე ზანდუ
კის ჴევს შესრულნი მრავალნი თათარნი მოისრნეს და შთამოვი
დეს ქართლს და წარვიდეს ყაზანს წინაშე. და მიჰგუარეს ოლჯათ
და არღარაჳ მოსცეს მეფესა დავითს:და ვითარ ცნა მეფემან არღა მოცემა ოლჯათისა ცოლისა თუისისა. იქორ
წინა ქართლისა ერისთუის აჰმადას ასული ფრიად ქმნულ კეთილი:-

1-15 სტრ., 361v
ხ~ ამათ შფოთთა შინა რაჳ იყო ქუეყანა ქართლისა არა იყო მათ ჟა
მთა შინა თესვა არცა შენებაჳ ყოვლადვე ვითარ დღეთა აქაბ
მეფისათა ელიას მიერ სამ წელ და ექუს თუეთა გარნა აქა ხუთ წელ
თა იყო ოჴრებაჳ რ~ ესოდენთა ბოროტთათუის და სიბილწეთა სოდომუ
რთა ცოდვათა შემოსრულთათუის განრისხდა ღ~თი. და ვიქმნენით მიც
ემულ პირველად მწარესა ტყუეობასა და მეორედ ბარბაროზთა მიერ
სრვასა და ჴოცასა. და მესამედ იქმნა პურისა მოკლებაჳ რ~ ყოვლად
არა იპოებოდა სასყიდლად არცა დიდითა ფასითა:ხ~ ესოდენ განძვინდა შიმშილი რომელ მძორსა არა წმიდასა ურიდ
ად ჭამდეს. სავსე იყუნეს უბანნი და ფოლორცნი გზანი მინდორნი და
ქალაქნი და სოფელნი მკუდრებითა. ყრმანი მკუდართა დედათა ძუძუ
თა ლეშკთა წოვდიან: და უმრავლესი ერი ქართლისა წარვიდა სამც
ხეს ქუეყანად ბექასა სადა იგი იპოებოდა პური სასყიდლად. ფრიად
სა და უზომოსა მოწყალებასა შინა იყო მეუღლე ბექასი ვახახი
რომელი იყო ყოვლითურთ შემკობილ:1-16 სტრ., 362r
მესამეოც და ექუსი მეფე ქართლისა ვახტანგ. ძე დიმიტრი მე
ფისა თავდადებულისა. და ძმაჳ დავით მეფისა ბაგრატოანი:და ვ~ა დამტკიცდა მეფობაჳ ვახტანგისი რ~ ყაზანმან ჴელთ უდვა სამეფო.
დაიპყრა ტფილისი და ყოველი სომხითი დმანისი სამშვილდე: ხ~ არა
წინა აღუდებოდა ძმასა თუისსა დავითს რ~ იყო ესე მეფე ვახტანგ ყო
ვლითურთ სრულ სარწმუნოებითა მტკიცე ეკლესიათა პატივ
ის მდებელ მშვიდ და მდაბალ არა მოშურნე მყუდრო და უშფოთ
ველ ამათ ჟამთა უმეტეს განდიდნა მთავარი სამცხისა ბექა:ხ~ ამათ ჟამთა გამოჩნდეს თურქნი საბერძნეთს მყოფნი რომელნი
დაემკვიდრნეს ზაფხულის მთათა პარხლისათა და ზამთრით მახლობ
ლად პონტოსა: და შეკრბა სიმრავლე ვითარ სამოცი ათასი რო
მლისა თავად იყო აზატ მოსე კაცი მჴნე და ძლიერი: ესე აზატ
მოსე წარმოვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა მოოჴრებად ყოვლისა
საქართველოსა. და ვითარ მოიწია ბასიანს და ტაოს იწყო მძვინვარ
ედ ოჴრებაჳ ჴოცა და კლვა რომელ ესოდენი სული მოისრა და ტყუე
იქმნა ვითარ შეუძლებელ არს მოთხრობაჳ: ვითარ ბერნი ყრმანი და
1-16 სტრ., 362v
ჭაბუკნი უწყალოდ მოისროდეს და ჩვილთა ყრმათა დედისა ძუძუთა
შინა მოჰკლვიდიან: რ~ არა ჰგონებდეს თურქთა გამოჩენასა ამის
თუის ყოველი სოფელი ტაოსა შეუძრავად დახუდა და ვერა სადა
ვინ ივლტოდა. და ამისთუის ურიცხუნი მოისრეს და ესეზომ მოო ხრდა
ტაო რომელ ვაშლოვნით წარსრულნი თურქნი შთავიდეს მურღულს
და ნიგალის ჴევს უვალთა ადგილთა რომელნი მოისრნეს ჴერჴემელ
ის ძეთა აზნაურთაგან:მაშინ ერის თავი ტაოსა თაყა ფანასკერტელი უღონო იყო სიმცრო

სათუის ლაშქრისა. გარნა ეგრეცა მცირე წყობა ყო ციხისა თორთო
მის ძირსა და და დიდათაც ავნო გარნა სიდიდისათუის თურქთასა ქუეყანით
მისით ვერ განასხა: ა~დ თურქნი უმეტეს განძვინდეს და მოაოჴრებ
დეს ტაოსა: ხ~ მოიწია ამბავი მთავარსა თანა ბექასა რომლისა თუისცა
დიდად ტკივნებულ იქმნა ვითარ ხუდებოდა გონიერებასა და სიბრძნ
ესა მისსა: და მოუწოდა ყოველთა მის ქუეშე დაწესებულთა და წარმოე
მართა წყობად თურქთა. და ვითარ მიიწია ტაოს და ბასიანად ესმა ვ~დ
თურქნი წარვიდეს საზამთროსა სადგურსა მათსა და ვერ ესწრა:1-16 სტრ., 363r
ამისთუის შეწუხდა დიდად ბექა მოოჴრებისათუის ტაოსაც გარნა შეიქ
ცა სახლად თუისად და ეძვინებოდა სულსა მისსა მოსლვა ტაოდ
ვითარ ანტაკრად ეტყინებოდა სული მისი წყობად თურქთა: მაში
ნ მოუწოდა ყოველთა წარჩინებულთა სამცხისათა შავშ კლარჯთა
და შემოკრბეს ყოველნი და ჰრქუა: ისმინეთ მთავარნო საქართველოსანო
ძმანო და თანა მონათესავენო ჩემნო სიტყუა ესე ჩემი: დიდმან და სა
ხელოვანმან სკიპტრისა და პორფირისა მქონებელთა შორის უმეტეს
განთქმულმან მეფემან დავით დასცა და დაამჴუა ძლიერება თურ
ქთა ნათესავისა და აოტნა სამეფოსაგან მისისა. მიერ ჟამითგან აქამო
მდე არღარა ჩენილ არიან თურქნი:და აწ ცოდვათა ჩვენთათუის კ~დ აღიძრნეს მძვინვარედ და მოაოჴრეს ტაო
და ურიცხვი სული ტყუე ყუეს და მოსწყუიტეს პირითა მახვილისათა:
ეკლესიანი დასცეს და სიწმიდენი შეაგინეს და კ~დ განმზადებულ
არიან ბოროტის ყოფად და მოოჴრებად ქრისტიანეთა: ვინათგან მე
ფე შემცირებულ არს მძლავრებისაგან თათართასა. და კ~დ პირნი და
თავნი საქართველოსანი განდგომილან და არავინარს წინა აღმდგომ
1-16 სტრ., 363v
თურქთა: აწ ისმინეთ ჩემი ტომნო და ერთ ნებანო შევკრბეთ ყოვლითა
ძალითა ჩვენითა და მივმართოთ თურქთა მათ და არა მივსცეთ თავ
ნი და შვილნი ჩვენნი. და არა განგვწირნეს ღ~თნ მოსავნი მისნი და
აღმსარებელნი მისნი და მოგუცეს ძლევა მათ ზედა ვითარ მისცა მა
მათა ჩვენთა ძლევა მათ ზედა: დავდვათ თავი ჩვენი სჯულისა შეუ
გინებლობისათუის და ძმათა ჩვენთა თუის. უეჭველად ღ~თი მოგვანიჭე
ბს ჩვენ ყოველთა ქრისტიანეთა ცხოვრებასა:და ვითარ ესმა მთავართა და სპათა ბექასათა სიხარულით მიემოწმნეს
და დააპირეს ლაშქრობაჳ თურქთა ზედა: მაშინ მაშინ მცირედ ჟამ გან
იყარნეს და მოიწია არე ზაფხულისა იწყეს თურქთა აღმომარ
თ სლვა. და შეკრბეს სიმრავლე ვითარ ექუსი ბევრი რ~ ყოველთა ქა
ლაქთაგან გამოჰყუა კაცი სჯულითა სარკინოზი ჴოცად ქრისტ
იანეთა: და არა თურქნი ოდენ იყუნეს ა~დ სპარსნიცა:და ვითარ ცნა ბექამან მოსლვა თურქთა მოუწოდა ყოველთა მის ქუ
ეშე დაწესებულთა ტასისკარითგან ვიდრე ბასიანადმდე. მესხთა
შავშთა კლარჯთა კოლა არტან კარნიფორელთა და უმრავლესთა

1-16 სტრ., 364r
ტაოელთა რ~ ამას აქუნდა ესე ყოველი ქუეყანა ამათ თანა
თმოგველთა და თორელთა და შეკრბა სიმრავლე ვითარ ერთი ბე
ვრი და ორი ათასი და მიმართეს თურქთა მათ ზედა:ხ~ იგინი აღმოსრულ იყუნეს მთათა პარხლისათა და დაებანაკათ.
და წარავლინა მჴედრობაჳ ტყუენვად ვაშლოვნისა და ეგულებოდ
ათ მოსლვად ქუეყანად ბექასა სამცხეს: და ვითარ მივიდეს თურ
ქნი ვაშლოანს კაცი ვითარ ათი ათასი. და წინა განეწყუნეს სპანი
ბექასნი ხუთასი ოდენ კაცი რომელნი წარევლინნეს მცუელად:
და დაუდგეს სიმაგრეთა შინა იქმნა ომი ძლიერი და ივლტო
დეს თურქნი და მოსწყუიდეს სიმრავლე ფრიადი ადგილთა სი
მაგრითა: და ესრეთ წინა დაუსახვიდა ღ~თი ძლევასა ბექასა თუ
რქთა მათ ზედა: ვითარ ესმა ბექასა ვაშლოვნით გაქცევა თურქ
თა განიხარა ფრიად და წარისწრაფა და მიმართა სპერს და შა
ბერდს სადა იყუნეს თურქნი მდგომარე:და ვ~ა იხილეს თურქთა მოწყუედა სპათა მათთა მცირეთა ლაშქართა
გან. განძვინდეს ფრიად და იღრჭენდეს კბილთა მათთა: და მოუწოდა
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მთავარმან მათმან აზატ მოსე სპათა თურქთასა და გამოიარჩია კაცი
ოცდა ათი ათასი და წარემართა ვაშლოანს ძებნად სისხლთა სპა
თა მისთასა. რ~ მისულა და დაახლება ბექასი არაჳ უწყოდა ოც
და ათი ათასი სხვა წარმოავლინა ტაოს: და ჰრქუა მე წარვალ ვაშ
ლოანს მოაოჴრებ და აღვიზღავ სისხლსა ჩემსა და თქუენ მიდით ტაოს
და მოსწყუიდეთ თუღა სადმე დარჩომილ იყოს და დადეგით ბანას და
მეცა განმარჯვებული შემოვიქცევი და მოვალ ბანას. და მუნ შევკრ
ბეთ და მივმართოთ ყოველსა საქართველოსა და ესრეთ წარემართა ვაშლოვნით
კერძო:მაშინ აღიჭურა მანდატურთა უხუცესი ბექა და ყოველი სპა მისი
და მიმართეს თურქთაკე. რ~ არა უწყოდა წარსლვა თურქთა ვაშლ
ოვანს: ვითარ წარვლო მცირე ადგილი ოთხნი თურქნი მიმავალ
ნი დაიპყრეს და მოუსხეს ბექასა: ხ~ მან ჰკითხა ამბავი თურქთა თუ
სადა არიან და ოთხნივე ცალკე ცალკე განყუნა და ოთხნივე ერთსა
იტყოდეს წარსლვასა თურქთასა ვაშლოვანს:ვ~დ აზატ მოსე ოც და ათი ათასითა მხედრითა წარვიდაო ვაშლოანს და
ორმოცი ათასი დაუტევა და წარმოავლინა ტაოს ხვალე ანუ ზეგე
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მოვალსო: ირწმუნა სიტყუა მათი და ორად განყო ლაშქარი თუი
სი რჩეული და უმრავლესი ლაშქრისა მისისა მისცა შვილსა
მისსა პირმშოსა სარგისს რომელი ოდენ აღზრდილ იყო აბჯრ
ის მტვირთვლად. და წარავლინა ვაშლოანს აზატ მოსეზედა:ხ~ თუით წარისწრაფა სარგის და მიიწია ვაშლოანის მთათა ზედა მიმავ
ალსა თურქთასა: და ვითარ იხილეს უკანა კერძო ლაშქარი გან

კვირდეს და მოაქცინეს ჰუნენი სარგისის კერძო იხილეს რაჳ სიმც
რო ლაშქრისა. რ~ იყუნეს მესხნი ხუთასი ხ~ თურქნი ოც და ათი
ათასი განიხარეს და ჰგონეს მოწყუედა ყოველთა: მაშინ მჴედარ
ნი სარგისისი ზედა მოეტევნეს უშიშად. ხ~ თვით სარგის წინა გან
ეწყო და სპანი მისნი მიეტევნეს მჴნედ და იქმნა ომი სასტიკი. და
პირველსავე შეკრებასა მიდრკეს თურქნი სივლტოლად და იოტ
ეს ძლიერად და ესოდენ მოსრეს რომელ შექცეულთა აღრიცხეს რა
ზმთა შინა მკუდარი მდებარე თურქი პოეს ხუთას და ცამეტი. თვინიერ
მისსა რომელი დევნასა შინა მოკუდა და დევნეს მზისა დასვლისა ჟა
მადმდე: ხ~ მოხედნა ღ~თნ წყალობით მოსავთა ჯვარისათა რ~ განსა
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კვირებელ არს სმენად რომელ ეგოდენსა წყობასა შინა არა მოიკლა
ბექას ლაშქრისაგან ხუთთა კაცთაგან კიდე იგინიცა უსახელო ვინმე
რ~ ესრეთ მოსცა ძლევა ღ~თნ ბექას ლაშქართა თურქთა მათ
ზედა: ხ~ სარგის დაღათუ ყრმა იყო ა~დ მჴნედ იბრძოდა რ~ გუ
არისგან მოაქუნდა სიმჴნე მამურ პაპეულად:ხ~ ბექამან მიმართა თურქთა დედაწულთაკენ და მომავალნი წინა
დაემთხვივნეს. და იხილნეს რაჳ თურქთა შორით მთით ბექა და
სპანი მისნი მსწრაფლ გარე შეიქცეს და ივლტოდეს: ხ~ დედაწუ
ლთა მათთა მიჰმართეს მთათა რ~ არღარაჳ ესვიდეს საფასისა
სიმდიდრეთა ა~დ ყოველთავე დაჰყრიდეს: ხ~ ბექამან და სპათა მის
თა მსწრაფლ დევნა უყუეს იპყრობდეს და ჴოცდეს რომლისა არა
იყო რიცხვი. და თურქნი მცირედნი რამე შეივლტოდეს ქალაქ
სა და ციხესა სპერისასა და რომელნიმე ნორქალაქს: და მიეწივნეს
სპანი ბექასნი შესჯარნეს გზათა სივიწრითა და დედაწულთა სიმ
რავლითა არა სადა აქუნდათ გზაჳ სივლტოლისა: დაიჯარნეს თურ
ქნი ვითა ცხუარსა დაჯრილსა და ჯოგსა და ეგრეთ იპყრობდეს და
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ჰჴოცდეს: გარნა იქმნა ესეცა რ~ შვილისა მისისა სარგისისაგან ლტ
ოლვილნი კაცნი თურქნი უკანა მოეწივნეს მანდატურთა უხუ
ცესსა ბექასა. სადა იგი მიჰმართეს მესხთა და კ~დ მოსწყუიდეს და გა
რე მოადგეს ქალაქსა სპერსა. და პირველსავე ომსა აღიღეს ქალაქი
თვინიერ ციხისა: და აღივსნეს საქონლითა ოქროთა ვერცხლითა ლა
რითა ჯოგითა ცხენითა აქლემითა:- [აქა დედნებს ფრცელი აკლდა:-]
ოთხნი მთავარნი რომელთა სახლში იყო ერქაბაზნ და უბაში როსტ
ან და ასან ესე თვით დადგა სიმაგრეთა შინა შეკრა ხარხალი და
ერიქაშზნ ყაენს ხარბადს დაუდგა წინა და შემოება: იქმნ[ი]ა ძლიე
რი ომი რ~ ვახტანგ წინა მბრძოლობდა. ქუეითნი გზისა სივიწრ
ისაგან და ტყისა სიჴშირისაგან ვერა იარებოდეს და სადაცა მცირე
ვაკე იყუის იგიცა ლამი იყუის:ხ~ ვითარ განგრძელდა ომი პირველ ისრითა და მერმე ჴრმლითა იბ
რძოდეს თათარნი და ქართველნი: და ხარბად თვით უჭვრეტდა

მცირედნი შეეწეოდეს და ჴმითა განამჴნობდეს ვითარ შენივთდომი: და არა
შეაქცევდა მეფე ვახტანგ ზურგსა და არცა სპანი მისნი ა~დ სივიწრითა
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მოისრ[....] ესოდ[...] რომელ ათისაგან ძლივ ორნი ცოცხალ იყუნიან:
სომხითარნი ახლდეს რაოდენიცა იპოვებოდეს ცხენსა ზედა მდგომი: [...]
ესრეთ მოსწყუიდეს რ~ მრავალნი აზნაურნი უმკვიდრო გახდეს რ~ მა[..]
შვილი და ძმაჳ ყოველივე მუნ ახლდეს: გარნა რომელნიმე დარჩეს თუი[თ]
ვახტანგ არა გარე მიაქცევდა ა~დ მჴნედ და ძლიერად იბრძოდეს: გა
ნკვირდეს თათარნი სიმჴნესა ზედა ქართველთასა რ~ ვახტანგ მჴნე იყო
ომსა შინა და მჴნედ იბრძოდა და მცირედ დაიკოდა ბარკალსა: და მიდ
რკა მზე და მოეახლა ღამე და განიყარნეს:ხ~ ვითარ იხილა ყაენმან სიმაგრე ქუეყანისა მისისა ტყითა და კლდითა
ღამე ყოლე წარმოვიდა: ცნეს გილანელთა და დევნა უყუეს და რომე
ლთა ეწივნეს დიდად ავნეს: ხ~ ერთ კერძო ხუტლუბუღას შვილი
დაუდგა წინა: ხ~ თავადმა გილანელთა უშიშმა შეკრა მანცა ხარ
ხალი და შეაბა კარი ვიწროსა შესავალსა და დაუდგა ხუტლუბუღას
ხ~ იგი გარდახდა ცხენისაგან და დაჯდა სკამითა და უბრძანა ბექას
ლაშქართა ქუეითად შესვლა და ყუეს. შევიდეს ტაძარსა და გარდვიდეს
და შეიქმნა ომი ძლიერი აქაცა ქართველთა და მესხთა ზედა არცა
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ამათ შეაქციეს ზურგი ა~დ მჴნედ ბრძოდეს და უფროსნი გილანე
ლნი მოისროდეს: ოდეს მაშინ სტყორცნა ვინმე ისარი და ეცა
შიშველასა თავსა ხუტლუბუღა ნოინსა და მყის მკუდარი შთაიჭრა სკამისაგან:ვ~ა იხილა შვილმან მისმან სიბუჩიმ მამისა სიკუდილი მსწრაფლ ივლ
ტოდა იგი და სპაჳ მისი: ხ~ მესხნი დარჩეს ხარძსა შინა მცირედნი
ივლტოდეს და უმეტესნი მოისრნეს და მოიწია უზომო რისხვა
ღ~თისა თათართა და მესხთა ზედა. რ~ უკანით სადა ბრინჯი დგომილ
იყო ვაკესა შინა ღამით წყალი ჩაეგდოთ და ესრეთ ლამი შექნილიყო
რომე ვერცა ცხენი და ვერცა ქუეითი ვერ გაიარდა და იქმნა ამით მოსრვა ძლიერი:ხ~ ჩოფანსცა შემოება როსტან მელიქი ვაკესა ადგილსა გარნა ჩო
ფან სძლო და იოტა. და სიმაგრესა შინა არღარა შეჰყუა ა~დ წყნარ
ად დაბრუნდა და აჩინა მჴედარნი მისნი უკანა მავლად: ჯავახის
შვილი გამრეკელი მჴნედ იბრძოდა ომსა მას და გარდამოვიდეს მშვიდობ
ით: ეგრეთვე უსენს და ოვსთა შეება და იხსნა და სწორი ძლევა იქ
მნა და იგინიცა გამოქცეულნი ივლტოდეს და შეკრბეს უჟანს ხარბდ
ან ყაენს წინაშე: სულდუსი ჩოფან მჴედართ მთავრად განაჩინეს
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მონაცვალედ ხუტლუბუღა ნოინისა:ხ~ მეფე ვახტანგ პატივ ცემულ ყუეს და დიდებულნი მისნი ყოველნი მჴ
ნედ ბრძოლისათუის და ნიჭითა დიდითა წარმოავლინეს შინა: და ვითარ წა
რვიდა ვახტანგ მოუჴდეს კაცნი ხოდრისელნი სჯულითა სარკინო
ზნი და მტერნი ქრისტეს აღმსარებელთანი და ყოველთა ქრისტიანეთა.

და ჰრქუეს ყაენსა ხარბდანს უკეთუ არა ყოველთა ქრისტიანეთა დაატეობინო
სჯული და ეკლესიანი არა დააქცინე არა განგემარჯოს მტერთა ზე
და და არა წარგემართოს მეფობაჳ შენი და ჴელმწიფებაჳ:ხ~ ესე სიბილწე წარმოსთხიეს ცუდ რჯულთა: და ამათ ძლით ისმინა
ყაენმან და იწყო რღვევად ეკლესიათა: და წარმოავლინა ლაშქარი და
ერთი ნოინთა მთავარი რათა მოვიდეს საქართველოსა მეფესა და ყოველთა
ქართველთა დაატეობინოს სჯული და სარკინოზად შექმნას და ყოველთა
საქართველოსა შინა დაარღვევინოს ეკლესიანი. და ეწია ნახჭევანს წა
მოსვლასა ვახტანგს ესე წარმოვლინებული ნოინი:ხ~ მეფე ვახტანგ არა შეშინდა არამედ განმჴნდა და უმეტეს მოახსენებდა
სიმჴნეთა და ღვაწლთა ქრისტეს ღ~თისათუის: და ჰრქუა სპათა თუისთა
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კაცნო ძმანო და ერთ სჯულნო და ქრისტეს ღ~თისა ჭეშმარიტნო აღმსა
რებელნო. უწყით სჯული მამათა მიერ და გასმიესთ ქადაგება წმიდ
ათა მოციქულთა და უწყით ღვაწლნი და ახოვნებანი მოწამეთანი და
გიხილვან თვალითა თქუენითა ტაძარსა შინა მათსა ურიცხვნი სა
სწაულნი. და გასმიესთ სახარებასა შინა უტყუელისა პი
რითა ვ~დ რომელმან აღმიაროს მე წინაშე კაცთა მეცა აღვიარო
იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა. და კ~დ მოვედით ჩემდა ყოველნი
მაშვრალნი და ტვირთ მძიმენი და მე განგისუენო თქუენ:და აწ ნუ შესძრწუნდებით და წარვიდეთ ყაენს წინაშე და დავდვ
ათ სული ჩვენი მისთუის რომელმან დადვა სული თუისი ჩვ
ენთუის: პირველად ჩვენ მივსცნეთ თავნი ჩვენნი სიკუდი
ლად მერმე იყავნ ნება ღ~თისა და მან დაიცვას სამწყსო
თუისი: ხ~ ვითარ ესმათ სპათა ვახტანგისთა სიხარულით შეიწყ
ნარეს ბრძანებული მისი და მყის წარემართნეს ურდოსა და
მივიდეს ყაენს წინაშე:- [აქა ფრცელი აკლდა დედანსა:-] ხ~ ყაენი განჰკვირდა
მისვლასა მეფისასა : გარნა წარმოე
მართა ჩობვან ლაშკრითა რიცხვითა. პირველად მოვიდა კოლა არტანს ვიდრე
არსიანამდე
აცნობა ბექას.
რათა ნახოს
ხ~ ყაენი ანუ ჩოფან ნახოს რომელ არა თავს იდვა ბექამან.
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ა~დ შვილი მისი უმრწემესი სახელით შალვა წარატანა თანა:
წარვიდა და ჩავლო სომხითი და დარჩა ქუეყანა ბექასი მშვიდობით:აქა დაიწყო აღმოცისკრებად ძემან მეფისამან გიორგიმ. რომე
ლი აღეზარდა პაპასა მისსა დიდსა ბექას:- ხ~ ესე გიორგი იგი
არს რომელი ამა მეფის ვახტანგს უწინ მისცა ყაენმა მეფობაჳ:
ძე დიმიტრი თავდადებულისა. და ძმაჳ დავით მეფისა. და ვახტანგ მეფი
სა: მეფე მესამეოც და შვიდე ბაგრატოანი:ხ~ ესე გიორგი წარავლინა ბექამან ჩოფანს თანა და მან მიიყუანა ყაენ

ს წინაშე: ხ~ მან პატივითა შეიწყნარა და წინათვე დაუსახვიდა
ნიშთა მეფობისათა: ამან ყაენმან წარმოავლინა მოციქული
და სთხოვა შვილი რათა მეფე ყოს: მაშინ მცირე იყო გიორგი იგ
იცა მოსცეს და წარმოგზავნეს ურდოსა და ყაენმან მოსცა
მეფობაჳ და ტფილისი. და უჩინა საზღვარად და საქმის მოუ
რავად დიდი გიორგი და მივიდეს ტფილისსა:და ამას წელსა მიიცვალა მთავარი სამცხისა ბექაჳ. კაცი წარმატ
ებული ყოველსა შინა სიკეთე აღმატებული საღ~თო საკაცობოთა
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საქმეთა და უმეტეს სამართლის მოქმედებითა ეკლესიათა და მო
ნასტერთა მაშენებლობითა სოფლისა კეთილად მორწმუნებითა და გლ
ახაკთა და ქურივ ობოლთ’ უზომოთი მიცემითა:[..] საყუარელი მეუღლე მისი იყო გამცემელ ეპისკოპოზთა მონაზო
ნთა და ყოვლისა სამღრდელოთა და საეკლესიოსა სოფლისა: ესოდენ რომ
ელ სადამე ესმინის კეთილი მოღვაწე და მეცნიერი ეპისკოპოზი გი
ნა მონაზონი წინაშე მისსა მოუწოდის და მოიყუანის და მრავლითა ნიჭ
ითა და პატივითა ამყოფის. და სავსე იყო სახლი მისი მონაზონითა და
ხუცითა: ამას თანა აქუნდა შეწყნარებულობა ობოლ ქურივთა
და დავრდომილთა: ხ~ სახლსა მისსა არა დააკლდებოდა სამსამი
ლოცვა. და ამისთუისცა წარუმართა ღ~თმან დღენი ცხოვრებისა მისისანი:
მტერთა ძლევასა მშვიდობასა და დაწყნარებასა: მიიცვალა ვითარ
სამეოც და ექუსისა წლისა და დაუტევა გლოვა და მწუხარებაჳ უზო
მო მკვიდრთა სამცხისათა: და დაიპყრეს სამცხე სამთავე ძეთა მისთა
უხუცესმან სარგის და შედეგმან ყუარყუარე და უმრწემესმან შალვამ:ხ~ აღესრულა მესამესა წელსა მეფე დავით გარჯილი სენთა მწარეთა
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მიერ და დაფლეს სამარხოთა მეფეთასა: და დაუტევეს ნაცვლად
მისად ძეჳ მისი მცირე გიორგი ორ წელ მეფე ქმნული:
შემდგომად ამისსა ინება ყაენმან ამჴედრება ქუეყანასა ზედა შამ
ისასა ციხესა რომელსა ეწოდება რაბაშანი რომელი აქუნდა
სულტანსა მისრელსა: წარვიდა ყოვლითა ძალითა თვისითა და თა
ნა წარიტანა ლაშქარი დიდი და გარე მოადგა რაბაშანს ხუთ თუე
და ვერა ავნორა და ამისთუის აიყარა და წარვიდა: და ჰყუა ექუსი არ
წივი დამართული სხვათა მფრინველთა თანა და ავაზათა. აქეთ ესო
დენ დიდ იყო ძალი მისი: მოვიდა ყაენი შინა და მიერიდგან არღა
რა სადა განილაშქრა: დღეთა მისთა იყოფოდა მშვიდობით და ნები
ერად ათ ცამეტ წელ დამპყრობელი ყაენობისა:ხ~ ამან ულჯათ სულტანმან წარმოავლინა მცირე გიორგი მეფედ:
და ზაალ მელიქი ვინმე სპარსი ხვარასნელი და ახრუნჩი მამის ძმაჳ
ჩოფანისა თანა წარმოატანა: რათა ყოველი საქართველო ერთად
შეკრიბონ მეფობასა შინა გიორგისასა: და აჩინეს ამათ მჴარგძელი
შანშე და ზაქარია ავაგის ასულის ხვაშაქის ნაშობი: მივიდეს ჯავახ

1-16 სტრ., 370r
ეთს მიერ კოხტის თავსა და აწვევდეს სარგის და ყუარყუარეს გა
მოსვლად და არაჳ ინებეს გამოსვლა:ხ~ ამათ ჟამთა შინა იქმნა განდგომილებაჳ საბერძნეთს: და განუდგეს
ულჯათ სულტანსა ფარმანის შვილნი და ქალაქი დიდისა კონისა:
მაშინ წარავლინა ყაენმან ჩოფან სპითა მისითა საბერძნეთს
და თანა წარატანა ქართველნი და წარყუა გიორგიცა ჩოფანს: ხ~
გოგაზლა მალუქ შანშე და ზაქარია არა წარყუეს თანა და აიყარ
ნეს და ტფილის შევიდეს: და წარიტანეს თანა მეფე გიორგი საბერძ
ნეთს და ვერ წინა აღუდგეს ფარმანიანნი ლაშქართა მათ ერთ
წელ: და ყოველნი მას შინა მყოფნი ქართველნი მოსცა მეფესა
გიორგის. იახლნეს ჯავახნი და თორელნი რაოდენნი ჰყუეს და სად
აცა ილაშქრიან და შეიბნიან ციხეთა ზედა მუნ მჴნედ მბრ
ძოლად გამოჩნდის მეფე გიორგი და მისთანა ყოველნი ქართვ
ელნი: და ესრეთ მოიმორჩილნა ყოველნი განდგომილნი და ურჩნი მი
სნი და მოქცევასა წელიწდისასა მივიდა შინა:და სთვლისა ჟამსა ვითარ მივიდა ჩოფან წინაშე ყაენისა და მცირედი
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დაყო ვითარ თვეცა ე[რ]თ და მოკუდა ულჯათ სულტანი და დაუტ
ევა ძე მცირე ვითარ შვიდისა წლისა სახელით მუსაით: ხ~ იგი მი
ასუენეს და დაფლეს ქალაქსა მას რომელსა ეწოდების ყორღ[..]
ლნგი რომელი მან აღაშენა და განავრცო უმეტეს თავრეზისა და
უწოდა სახლად სუღ:ხ~ ესმა რაჳ მეფესა გიორგის სიკუდილი ყაენისა და მის წილ დად
გინება მუსაითისა წარვიდა ურდოსა: და მივიდა რაჳ ურდოსა
მეფე გიორგი განიხარა ჩოფან და შეიტკბო სიყუარულითა დიდი
თა ვ~ა შვილი. და მოსცა ყოველი საქართველო და ყოველნი მთა
ვარნი საქართველოსანი. და შვილნი დავით მეფისანი. და მესხნი შვი
ლნი ბექასნი: და იწყო მთიებმან აღმოჭვირვობად. ხ~ მე ენა
ვერ მიძრავს საკუირველისა და საშინელისა თქმად:-~~~~~~
ამის გიორგი მეფის ცხოვრება რაც არ სწერია : ამისგან კიდე ვერა ვპო
ეთ : ესოდენ გვეუწყა : ამის გიორგი მეფის ჟამში . ჩინგიზ ყეენთა
მტერობა აღუჩნდათ : და წახდენ : და იმერეთს ნარინ დავითის შვი
ლნიც ერთმანერთზედ აღდგენ : და რა დრო დაიცა მეფე გიორგიმ
ჰერ კახთა : და სომხითის ერისთავნი . რომელიც ჩინგიზთ მიუდგენ : კახეთს
ცივზედ მოაწვივა და ამოსწყუიტა . იმერნი და ამერნი გაიერთა და დაიპყრა .
ნებისაებრ ყოველი საქართველო :
1-16 სტრ., 371r
ჟამამდე ღ~თივ გუირგუინოსნისა მეფისა გიორგისამდე : ძი
სა თავდადებულისა მეფისა დიმიტრისამდე , ეწერათ ცხოვრ
ებანი ქართველთანი : ხ~ ძისა მეფისა გიორგისა , მე
ფისა ბაგრატისა არღარა წერებულიყო , ვიდრე მეფისა გიო

რგისა ძისა ბაგრატისამდე : ხ~ ამის ბაგრატისა , და ძისა
მისისა კოსტანტინესი დაეწერათ და ვპოეთ ძველთა წიგ
ნთა შინა . და ქუემორე რიგსა მისა ზედა დაგვიწერია :
და ესე ამბავნი მის ზემოთნი , გუჯართა , და სპარსთა და
სომეხთა ცხოვრებისაგან გამოვიღეთ და აღვწერეთ: ხ~
მეფისა ალექსანდრესა და ძისა მისისა მეფეისა კოსტან
ტინესი: და შემდგომი ძველთა კაცთა და სპარსთა ,
და ცხოვრებისა , და ქორანიკონთა და გუჯართაგან აღგ
ვიწერია , ვიდრე მეფისა როსტომისადმდე : ხ~ მეფისა რო
სტომისაქათი , თუით თვალითა მნახველთა და მისთა
ომებთა შინა მყოფთა კაცთაგან აღგვიწერია : და რა
ოდენი საეჭველი იყო უჴმარ ვყავით: ხ~ მართა
1-16 სტრ., 371v
ლი აღგვიწერია ცხოვრებისა ბაგრატ მეფისითგან :ცხოვრება მეფე ბაგრატ ბაგრატოვანისა ჳ~ჲ
ჟამსა მას ოდეს განაგებდა , ღ~თივ გვირგვინოსანი მეფეთ მე
ფე ბაგრატ: ეპყრა ყოველი საქართველო საბძანებელსა
თუისსა ქუეშე : მას ჟამსა იჯდა კათალიკოზი ელიოზ .
კაცი საფერი საქმისა : და ჟამსა მას გამოჩნდა კა
ცი ერთი თურქეთის ქუეყანასა , სახელით თემურ;
ხ~ ეწოდაცა ლანგი: და იყო ესე მკელობელი , და სპა
რსთა ენათაგან , ლანგ , მკელობელსა ეწოდების . ამად ე
წოდა ლანგ თემურ : და ესე ლანგ თემურ იყო გვარ
ათ ჩინყიზი: და ამისთუის ეწოდა ჩინყიზი . რომე თუ
რქეთისა ქუეყანისა მკვიდროანთა იყოფებოდა , ქალი ერთი:
და იყო ქალი ესე მრავლისა ერისა და ულუსისა უფროსი:
და იქმნა მის ზედა საქმე ესე ვითარი . დაორსულდა დე
დაკაცი იგი , და არა ესვა ქმარი : და შეუძნდა საქ
მე ესე ერსა და ულუსსა მისსა , და შეკრბეს სრა
სა მის დედაკაცისასა ; და მიუვლინეს მოციქული და
1-16 სტრ., 372r
საწუთოსა ამის სოფლისა : და იყო რჯულითა სუ
ნი : წარმოემართა და მოიწია სომხითად . და მოაოჴრა სო
მხითი: და ტყუე ყო ; და ჭირი დიდი მოწია მათ ზედა ,
რ~ ვრცელად ცხოვრება მათ , ცხოვრებასა მათსა წე
რილარს : რ~ თუისად მიიმძლავ[ა]რნა იგინი , და ყო საბრძან
ებელსა ქუეშე თუისსა : და წარვიდეს მუნითგან და მიიწივ
ნეს კარსა , დაიპყრნა და მოსრნა ყოველნივე . რ~ ვერ
ვის ძალ ედვა წინა აღდგომა მისი სიმრავლისაგან სპა
თასა : და დაიბანაკა და დაიზამთრა მუნვე : და იყო
ზამთარი ფიცხელი ; ამას ჟამსა შინა მიერთო ათაბ
აგიცა და პატივსცა დიდად ათაბაგსა : და შემდგომად

ზამთრისა წარმოემართა ქართლსა ზედა: რ~ ესე იყო
წადილი მისი : გარდამოვლო აბოცი და მოაოხრა და
იავარყო ყოველივე: , ქრისტეს აქათ: ჩტ~ჟგ ; ჩამოვ
ლო თრიალეთი და ვერა აღუდგენ წინა , რომელსა აწ სა
ბარათიანოდ უწოდენ მუნებურნი: და იგინიც მოსრნა და მკვი
1-16 სტრ., 372v
დრნი მის ადილისანი: და შემუსრნა სიმაგრენი და ციხენი
მის ადგილისანი : და ვ~ა ესმა მეფესა ბაგრატს გამაგრდა ცი
ხესა ტფილისისასა : და რა ესმა საქმე ესე ლანგ თემუ
რს უფროსად განძვინდა . და დაუმძიმდა წინა აღდგომა მე
ფისა ბაგრატისა : წარვიდა და მოადგა ციხესა ტფილის[ი]სა
სა , უბძანა სპა სპეტთა სპასალართა და მებძოლთა მისთა
ყოველთავე ბრძოლა ძლიერი: და მრისხანებით მიეტეუნ
ეს ციხესა ტფილისისასა : და გამოვიდა მეფე ბაგრატ და
სრულიად ქართველნი , მიეტეუნეს ურთი ერთას და ბრძო
დეს ქართველნი ფიცხად : და იქმნა იმიერ და ამიერ ბრძო
ლა ძლიერი , და მოისრა ორგნითვე სიმრავლე კაცთა ფრია
დი და უფროსად მოსწყდეს სპანი [სპარსთანი] თემრისანი : და ვეღარა
აღიღეს ციხე ტფილისისა : და შემდგომად ამისა მოიპ
ოვა ლანგთემურ ღონე ესე ვითარი . და ქმნეს ჩელტები
რკინისა , და იფარეს სპათა მისთა , და სიმრავლისაგან ლა
შქართასა . მიეტეუნეს ციხესა და მძლავრებით შემუსრეს
1-16 სტრ., 373r
და აღიღეს ციხე და შეიპყრა მეფე ბაგრატ , და ყოველივე
მყოფი ციხესა მას შინა : და თუით დაიპყრა ციხე : და ტყუე
ყო მეფე ბაგრატ : ხ~ დაჰპატიჟა ლანგ თემურ რჯული მა
ჰმადისა : ხ~ მეფემან არა უსმინა და ჰყუა პატიმრად : მა
შინ წარვიდა ლანგ თემურ ყარაიაში ნადირობად , მოინა
დირეს შეექცეს და დახოცეს მრავალი : და მიერითგან წა
რვიდეს ყარაბაღსა , და მეფე ბაგრატც თანა წაიყუანეს პა
ტიმარი : და ვ~ა მიიწივა ბარდას დაყო მუნ ჟამი რაო
დენიმე : მაშინ ლანგ თემურ ყო ვინმე სარდლათა ერთი
მოყმეთა თუისთაგანი რჩეული : და მისცა მას ლაშქარი მ
რავალი , და წარგზავნა შიდა ქართლსა ზედა : რ~ თუით
ლანგ თემურ არა მისრულიყო შიდა ქართლსა : და
უბრძანა შემუსრვა ციხეთა და ქალაქთა : მოსრვა პი
რითა მახვილისათა ყოველთავე მუნ მკვიდრთა , მამაკაცი
სა და დედაკაცისა : და ჟამსა მას იყო ქორანიკონი
ქრისტეს აქათ : ჩტ~ჟგ : და მოიწივნეს ლაშქარნი მი
1-16 სტრ., 373v
სნი . და იავარყუნეს და მოაოჴრეს ყოველივე საქართველო ,
შემუსრეს და დაარღვივეს წმინდა კათოლიკე ეკლესია მც

ხეთისა: და მიიწივნეს მუნით ქუაბთა ხეუსა : და შეიპ
ყრეს მუნ მყოფნი კაცნი , მამანი და დედანი , მღვდელნი
დიაკონნი , და მონაზონნი: და შეამწყუდიეს ტაძარსა წმ
იდისა ქუაბთა ჴევისა ღ~თის მშობელისასა ; და შეუგზნეს
ცეცხლი შინაგან ეკლესიისა და დაწვეს რომელიცა იყოფე
ბოდეს ეკლესიასა მას შინა : და ვიდრე დღეინდელად დღედ
მდე იხილვების შინაგან იატაკსა ზედან წმიდისა ეკლეს
იისასა : და დამწვარნი სახენი მათნი დღესაცვე ზედან
სხენან : და აღიყარნეს მუნითგან და წარვიდენ ზედა
და სადაცა ვინ იხილეს კაცნი და შენობა მოსრეს და აღა
ოხრეს ყოველივე : და მიიწივნეს რუისა , და მოიცვეს
იგიცა და იავარ ყუეს : და ეკლესია წმიდისა ღ~თაებისა
ძირითურთ აღმოფხურეს , და მოაოხრეს ყოველივე ქუეყა
ნა : და წარმოვიდეს მუნითგან და ჩამოვლეს კახეთი
1-16 სტრ., 374r
და იგიცა აღაოჴრეს , და დაწვეს და წარვიდეს და იყო მუნ ჟა
მ რაოდენმე: ხ~ წარვიდა მუნითგან და მივიდა შაქის : და მი
ერთნეს ყოველნივე მკვიდრნი [..]ს ადგილისანი , დიდებულ
ნი და მცირენი : კავკასიანნი და ლეკნი : შირვანელნი :
და გილან მაზანდარელნი : და თანა ჰყუა მეფე ბაგრატ
ტყუედ პყრობილი : და კ~დ ღონე ჰყოფდა ლანგ თემურ მ
იქცეუად მეფისა ბაგრატისა რჯულსა ზედა მაჰმადისასა
ლიქნითა და მრავალთა ნიჭთა ქადებითა : მაშინ გუ
ლისხმა ჰყო წინა აღრჩეუით მეფემან ბაგრატ და მოიჴელო
ვნა განძრახვა ესე ვითარი , და მიჰყუა ნებასა მათსა: ა
რა გულითა ჭეშმარიტითა არამედ საქმისა ამისთუის რომელი
წინა მდებარემან სიტყუამან გაუწყოს: და მორჩილ ექმნა
ლანგ თემურს , და მიიქცა რჯულსა ზედა მაჰმადისასა :
მაშინ ლანგ თემურ განიხარა სიხარულითა დიდითა და შეი
ტკბო მეფე ბაგრატ: და პატივსცა დიდად: და უძღუნა
საბოძვარი და შესამოსელი საჴელმწიფონი საგებელ . სახ
1-16 სტრ., 374v
ურავი , მსგავსი სიდიდისა მათისა : დიდად ით
ვისა და მრავალსა კეთილს უყოფდა : მაშინ მრავალ
თა ქართველთა დაუტეუეს რჯული თუისი ; და მი
ვიდეს რჯულსა ზედა მაჰმადისასა : ხ~ მაშინ დი
დად მწუხარე იყო მეფე ბაგრატ : და იტყოდა გ
ულსა შინა თუისსა , არა ვსცე ძილი თვალთა
არცა განსვენება ჴორცთა ჩემთა , ვიდრემდის
არა ვიძიო მათ ზედა შური , და საქმე ღ~თს მიანდო :
და უმეტესადღა ზრუნვიდა დატევებისა რჯული
სა თუისისათუის : და მიდრეკისა ქართველთათუის : მა

შინ მოიპოვა ღონე ესე ვითარი ვინადგან დიდად
სარწმუნო უჩნდა ლანგ თემურს და მორჩილობდა
სიტყუასა მეფის ბაგრატისასა : და ჰრქუა ლანგ თე
მურს ვინათგან ვსცან კეთილად სიმტკიცე რჯული
სა შენისა , აწ მეცა მოქენე ვარ რათამცა სრუ
ლიად მორჩილ ვყუნე რჯულისა თქუენისა მკვი
1-16 სტრ., 375r
დრნი საქართველოსანი სრულიად , უკეთუ გნებ
ავს მოქცეუა მათი სჯულსა [თ]ქუენსა ზედა : აწ
მომეც სიმრავლენი სპათა თქუენთანი , და წარვალ
თემთა და სამეფოთა ჩემთა : და მოვხადო კაცთა
მყოფთა მთის ადგილისათა : მთიულთა , ოსთა ,
დვალთა , სვანთა , აფხაზთა : და ყოველთავე მ
უნ მყოფთა : და მე დავარწმუნებ სჯულსა ,
თქუენსა : და ვ~ა ესმა ლანგ თემურს განზრახვა
ესე მეფისა ბაგრატისა : განიხარა სიხარულითა
დიდითა , და მოსცა საბოძვარი ურიცხვი და ს
პანი ვითარ თორმეტი ათასი: და სარდალი უჩინა
და წარმოავლინა მეფე ბაგრატ საქართველოსა ზე
და : ვ~ა მოიწივნეს კერძოთა და არეთა სა
ქართველოსათა: მაშინ საიდუმლოდ მიუწერა მე
ფემან ბაგრატ , ძესა თუისსა გიორგის , ესრეთ ; ვ~დ :
მე მოვალ სპითა ლანგ თემურისათა და თქუენცა
1-16 სტრ., 375v
შეიყარეთ სპანი საქართველოსანი , და მზირად წინა
შეგვემთხვიენით ერთსა სიმაგრესა , და ვიწროთა გზათა
ზედა და მეცა მოვალ თქუენთანა : და უქმნა[თ]
წინა უკანა და მოვსრათ პირითა მახვილისათა და ვი
ძიოთ შური პირველი , რომელ ჰყუეს მათ ჩვენ ზე
და : და ყო ეგრე ვ~ა მიუწერა მამამან მისმან :
და შემოიყარნა სპანი საქართველოსანი , რჩეულნი , და
დაუმზირდა გიორგი ერთსა ვიწროთა გზათა და სი
მაგრეთა ზედა : რა მიიწივნეს მეფე ბაგრატ და
სპანი ლანგ თემურისანი : მაშინ მიივლტოდა მე
ფე ბაგრატ ძისა თუისისა თანა . და განეწყუნეს წი
ნა უკმო . და მიეტეუნეს ქართველნი ვ~ა ლომნი :
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი . მოსრეს და ამოსწ
ყვიტეს სრულიად თათარნი : და მოკუდა კაცი თო
რმეტი ათასი თათართაგანი , და არარა ეუნო სპათა
საქართველოსათა : და იძიეს შური პირველი ,
1-16 სტრ., 376r
და წარვიდა თუისად მეფე ბაგრატ , და ძე მისი [გიორგი]

გამარჯვებული : და ვ~ა მიიწია ამბავი ესე ლანგთე
მურისა , დიდად შეუძნდა და მწუხარე იყო საქმი
სა ამისთუის: და დაიბანაკა მუნვე ზამთარსა მას : და
ვითარცა მოიწივა თვე მარტისა ; შემოიკრიბა სი
მრავლე ლანგ თემურ და წარმოემართა კუალად
ქართლად , განძვინებული ფრიად : და დაუტეუა შა
შაქიში , და მოიწივა ბარდას : და მუნ დაუტ
ეუა ბარგი სამძიმარი რომელი არა ეჴმარებოდა
და დაარჩივა მეომარი სპა , და თუით წარმოემართა
სიმრავლითა ურიცხუთა სპათათა: და მოიწია მდი
ნარესა ზედა მტკუარსა : და მტკუარსა ზედა გას
დუა ჴიდი ნავებითა , და განვლეს მას ზედა : მო
ვიდა შირვანშა და შემოეყარა ჯარითა ლანგ თემ
ურს : და წარმოემართა საქართველოსა ზედა : მას
ჟამსა იყო გაზაფხულის პირი და ციოდა დიდათ და
1-16 სტრ., 376v
მოსწუიმდა სთოვდა : და ვ~ა მოიწია ლანგ თემურ
საქართველოსა შიგან: დახუდენ მეფე ბაგრატ და
ქართველნიცა შეყრილნი […] მიეტეუნენ ერთმანე
რთსა და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და მოისრა იმი
ერ და ამიერ კაცი ურიცხვი . და უფროსად თათარნი
ორიზომა მოისრა ომსა მას შინა : და სპათა სიმრავ
ლისაგან თათართასა : და მძლე ექმნეს თათარნი: ,
მიიქცეს და ივლტეს ქართველნი სიმაგრეთა და ხიზა
ნთა თუისთა თანა : და რომელიმე შეიპყრეს დაჴოცეს
და ამოსწყუიტეს . და ყოველივე მოსრეს პირითა მახვილ
ისათა : ხ~ ქართველთა წინათვე უწყოდენ მოსვლა ლა
ნგ თემურისა , და ყოველივე შელტოლვილ იყუნეს მთა
სა კავკასიისასა : და მოჰყუნენ თათარნი თანა , შემო
ვიდეს საქართველოში: მოითარეშეს , მოაოჴრეს და და
წვეს წმინდანი ეკლესიანი: და აღაოჴრეს ქუეყნები:
და ხიზანი ვერა დააჴელეს : და შემდგომად ამისა შეიქცა
1-16 სტრ., 377r
ლანგ თემურ თუისადვე : და ამისად შემდგომად წარ[ვ]
იდა კ~დ ყარაბაღსავე: დაყო მუნ ხანი რაოდენიმე : და
ჟამსა ამასვე მიიც[ვ]ალ[ა] [მე]ფე ბაგრატ , და დაჯდა მი
სწილად ძე მისი მეფედ გიორგი : და იყო კ~ოზი ელ
იოზ : და მიიცვალა კ~ოზი ელიოზ: და დაჯდა
მისწილ კ~ზი , გიორგი : , ცხორება მეფე გიორგისა . ჳთ და დაიპყრა მეფემ გიორგიმ ,
ყოველი საქართველო . და იმერნი , და ამერნი : და რა
ესმა ლანგ თემურს დაპყრობა საქართველოსი , მე
ფისა გიორგისაგან . იწყინა დიდად: ამისთუის რომე მე

ფემ ბაგრატ იძია მასზედა შური მომსრველმან სპათა
მისთამან : ამისთუის დიდად მტერ ექმნა , და წარმო
გზავნა სარდალი თუისი ყარალათი : სპითა მრავლ
ითა მეწინავედ : და თუითცა უკანა გამოუდგა , და
წარმოემართნეს საქართველოსა ზედა სპითა ურიც
ხვითა : და გასცა საბოძვარი მრავალი სპათა თუისთა
ზედა , და დაიერთგულა : მოვიდა და დადგა ყარაბაღსა
1-16 სტრ., 377v
[...] აღივსო ყარაბაღი სპით[ა] : და მოიწია სამძღვარსა
[ქ]ართლისასა : და მიუწერა მეფესა გიორგისა წიგნი , და
მიუმცნო ესრეთ : ვითარმედ : [.......] მეფე შენი , და მოვედ
ჩემდა და შემომრიგდი: და მოგცემ საბოძვარსა მრავა
ლსა და დიდად პატივგცემ : და უკეთუ არა მორჩი
ლ მექმნები , უბრძანებ ლაშქართა ჩემთა და მოვაო
ჴრე[ბ] სრულიად ქუეყანასა შენსა : და ვ~ა მიიწია
მოციქული მეფისა გიორგისა წინაშე ; და ესრეთ უპასუ
ხა მეფემან გიორგიმ მოციქულსა მას , ვითარმედ : მე მეფი
სა შენისა უმცირესი არავარ : და არცა ძალუც მო
ოხრება ქუეყანისა ჩემისა: და ვინადგან უთქუამს
უკეთუ არა აღასრულოს საქმე ეგე იყოსმცა დიაცი ,
და არა კაცი : წარვიდა მოციქული იგი ლანგ
თემურისა , და მიართვა ამბავი ესე , და მოახსენა
ქება დიდი მეფისა გიორგისა , სიმჴნე და სიკეთე მისი ,
და სპისა მისისა : და რა ესმა სიტყუა ესე ლანგ
1-16 სტრ., 378r
თემურსა , განძვინდა დიდად : და აღიყარა და წამოვიდა
ლაშქრითა ურიცხვითა : და რა ესმა მეფესა გიორგის , მა
შინ თანა ახლდენ იმერნი და ამერნი , და მესხნი და
ყოველივე საქართველო : აღიყარა იგიცა წარმოვიდა
და ეწყუნენ ურთიერთას : და იქმნა ბრძოლა ძლიერი
და იყო ქარი ძლიერი და აყრიდა მტვერსა პირსა
ლაშქარსა ლანგ თემურისასა: და განმჴნდეს ძლიე
რად ქართველნი , და მიეტეუნეს ვ~ა ცეცხლი თივა
სა : და მოსრნეს და ამოსწყუიტეს სპანი მრავა
ლნი ლანგ თემურისანი , ესრეთ რომე ამისთანა
მარცხი და ზიანი არაოდეს შემთხვევია სპათა ლანგ
თემურისათა : და შეაძრწუნეს დიდად , ლანგთემურ
და ლაშქარნი მისნი ; არამედ სიმრავლისაგან ლაშ
ქართასა ვერღარა დაიძრნეს , და იდგნენ მუნვე : შე
წუხდა ლანგ თემურ და გამოიმეტა თავი აღუძახა
ლაშქართა თუისთა ; მაშინ განმჴნდენ სპანი ლანგ თე
1-16 სტრ., 378v

მურისანი . და განიწირნეს თავნ[ი] : და არღარა ძალედ
ვათ ქართველთა დიდის ომისა და სიმაშვრალისაგან გა
ნდრკეს ქართველნი და ივლტოდენ . და წარვიდენ მთათა
და სიმაგრეთა : ხ~ლანგ თემურ მიადგა ციხესა ტ
ფილისისასა : და განამაგრეს ციხე რ~ იდგნენ რაოდ
ენიმე ქართველნი შინაგან ციხესა : და მოადგნენ გა
რე აღიღო ციხე და გალავნები ციხისა : და გარე
მო სიმაგრენი ყოველივე ქართლისანი : და შეაყენა ში
გან სპანი თუისნი , და თუისად იპყრა ; შეაყენნა ში
გან კაცნი ხორასნელნი , და თუით აღიყარა და წარვი
და და დადგა მუხრანს : და რაოდენნიცა ნახეს სპა
თა მისთა ეკლესიანი ანუ შენობანი ყოველნივე მო
აოჴრნეს : მაშინ რომელნიმე ქართველთაგანიცა მო
უვიდეს : აღიყარა და მიადგა ადგილსა ჯანიბეგისა
სა რომელი იყო მთავარი ქართლისა ; ჩადგა და დაუ
წყო მოოჴრება : და ვეღარა დაუდგა ჯანიბეგ , და
1-16 სტრ., 379r
მოუვიდა იგიცა : და დადგა ხანსა რაოდენსამე ლ[ა]
ნგ თემურ , და მოაოჴრა სრულიად საქართველო :
და ენება ჴელგდება მეფისა გიორგისა და ვერ შეუძლო
შეპყრობა მისი : და რაჟამს მოუვიდა ჯანიბეგ : აღ
იყარა მუნითგან წარვიდა და მივიდა სადა ჰქონდა ბა
რგი და სამძიმარი თუისი : მაშინცა არავე დასცხრა მო
ოჴრებისაგან საქართველოსა: წარგზავნა ხოჯა
შიხ ალი , და წარატანა თანა სპანი მრავალნი ;
და ერთსა მჴარესა ჯანიბეგის მამულის კერძო გაგზა
ვნა , ამირჯან შა : და გაატანნა სპა ურიცხვი :
და თითო თითოს მჴარესა გააყენნა სარდლები , და
სპანი ურიცხვი: და უბრძანა რაოდენიცა ნახონ
ურჩი და განდგომილნი თუისნი ყოველნივე მოსრან :
და მოაოჴრონ ადგილიცა მისი : და უბრძანა ესრ
ეთ რომელნიცა შეიპყრობთ მეფესა გიორგისა , და
მოიყუანს ჩემთანა . მივანიჭებ წყალობასა და საბო
1-16 სტრ., 379v
[ძ]ვარსა ურიცხვსა : და წარვიდენ სპასალარნი და სპანი
მისნი , და მოაოჴრეს ყოველი ქუეყანა , და ვერ შეი
პყრეს მე[ფ]ქეყა[გ]ნ[ი]აორგი : და რომელნიმე შეიპყრნეს ყმა
ნი მეფის გიორგისანი , და ჰკითხვიდენ თუ სადა არს გი
ორგი მეფე : ხ~ მათ არარა იცოდენ , და ვერა გაიგეს
რა მეფის გიორგისა : შემოიქცენ და მოვიდნენ ლა
ნგ თემურისა თანა : და მოახსენეს ვერ შეპყრობა მე
ფისა . დაჭმუნდა ლანგ თემურ დაჭმუნვებითა დ

იდითა: და აღიყარნეს და წარმოვიდეს მუნითგან და
მოვიდეს ყარაბაღად : მაშინ იყო თირ სულთანი , ქვე
ყანისა ჯალაისა , სჯულითა მაჰმადიანი : ოდეს მოვიდა
ლანგ თემურ ქუეყანასა მისსა , აღუდგა წინა ესე თირ
სულთანი : და მრავალი ზიანი უყო სპათა ლანგ თემ
ურისათა . და მერმე ვერღარა დაუდგა . წამოვიდა
და მოვიდა მეფესა გიორგისათანა : ხ~ მეფემან გი
ორგიმ მიუპყრო პატივი დიდი და ჰკითხეუდა :
1-16 სტრ., 380r
და უსმენდა თქმულთა მისთა : და რაჟამს იხილა
მეფემან გიორგიმ მძლავრება ესე ვითარი ლანგ თე
მურისა : განიგულა შერიგება და მორჩილე
ბა ლანგ თემურისა : წარავლინა კაცი , და მო
უწოდა კაცსა მას რომელი მოსრულიყო რჯულ
ითა მაჰმადიანი : სახელით ისმაილ : ესე განაგო
მოციქულად , ლანგ თემურისა თანა : ხ~ რაჟამს შე
იგნა საქმე ესე სულთან თაირ , ფრიად დაუშალა ,
მისვლა და შერიგება ლანგ თემურისა თანა : ხ~
მეფემან არა უსმინა , და წარგზავნა კაცი იგი : და
შესთვალა სიტყუა მორჩილობისა ესრეთ , ვითარმედ
მოვალ შენდა და დაგემონები და მორჩილ ვიქმნები
შენი : ვყოთ მშვიდობა და მოგცემ ხარაჯასა :
და რა მივიდა მოციქული ლანგთემურისა თანა , და ესმა
სიტყუანი ესე , ფრიად განიხარა და სათნო უჩნდა :
გააბრუნა მოციქული იგი და შეუთვალა ესრეთ უ
1-16 სტრ., 380v
კეთუ მოხვიდე წინაშე ჩემსა და შემომრიგდე მეცა
მიპატივებია დანაშავები შენი : მაშინ განიზრახა თ
ვისგან და თქუა ესრეთ ვითარმედ მატყუებს მეფე გი
ორგი და არა მოვალსო ჩემთანაო : და მაშინ წარ
მოემართა ივანე ათაბაგსა ზედა , ამისთუის რომ მორ
ჩილობდა მეფესა გიორგის მორჩილებითა დიდითა :
და რაჟამს ეწყო ლანგ თემურს მეფე გიორგი , მაშინ
ივანე ათაბაგი თან ახლდა: და ამისთვის დიდად მტერ
იყო მისთუის და წარემართა ზემოქართლსა ზედა : ჩა
დგა და აღაოჴრა ქუეყანა , და ამოსწყვიტა მრავალი
სული : დაარღვივნა წმიდანი ეკლესიანი , ხატნი
და ჯვარნი და რაოდენნიცა შეიპყრნა კაცნი ქრ
ისტიანენი , დაჰპატიჟნა სჯულნი მაჰმადისა : და რო
მელიცა მორჩილ ექმნა თანა წარიყუანა : და რომ
ელიცა არა მორჩილ იქმნეს მოსრა პირითა მახვი
ლისათა : გარდმოვლო მუნით და ჩამოდგა მანგლის

1-16 სტრ., 381r
და დადგა თვესა ორსა მუნ : და მოვიდნენ კაცნი სჯ
ულითა მაჰმადიანი . რომელნი ესახლნეს სამძღვართა
ქართლისათა : რ~ რაჟამს მოიცლიდიან ქართველნი
ლანგ თემურისაგან , ჩაუდგიან თათართა რომელნი ესა
ხლნეს სამძღვარსა ქართლისასა მაჰმადიანი , და მო
აოჴრებდიან მათ : შემოსჩივლეს ქართველთაგან
მრავალი ჭირი გამოგვივლიან რომელნი არიან მა
ხლობელად ჩვენსა ქართველნი : მათგან შეგვემ
თხვივა ჭირი დიდი და აოჴრება : და აწ ამაზედ
მოგვეჴმარენით : და შეეწყალა ლანგ თემურს და მო
იყუანა სარდალი ერთი . რომელსა ეწოდა სახელ
ად ამირ შიხ ნურადინ : და უბრძანა სპითა თუისითა ,
წარსვლად : და რაჟამს წარვიდა იგი , შემდგომად
ორისა დღისა უბრძანა კ~დ სხვასა სპასპეტსა
წარსვლად და მიშველებად მისა : და რა მივიდა იგი
ცა ადგილთა ქართველთასა , რომელნი უჴმობდეს თა
1-16 სტრ., 381v
თართა და თემთა მათთა , და იბრძოდენ დღესა ხუთსა :
და სძლეს სიმრავლისაგან ჯართასა სპათა ლანგ თემური
სათა . და აღიღეს ადგილნი და ციხენი და სიმაგრენი :
და ტყუე ვერა მოიჴელეს , და სხვანი შენობანი მის
ადგილისანი მოაოჴრნეს ყოველივე და დაწვეს : და წარმო
ვიდეს ლანგ თემურისათანა : და ამას ჟამსა შინა მო
ვიდა ელჩი ფრანგისა რ~ შეეპყრათ შვილი კეისრისა
და მოართვეს იგიცა ლანგ თემურს , ეტრფიალა და შე
ეწყალა შვენიერება და სიჭაბუკე მისი . და მისცა სა
ბოძვარი და სამეუფო სამოსელი . და განუტეუა თუისსა
სამყოფსა : და შემდგომად ორისა თუისა აღიყარა მან
გლისითგან , და წარვიდა და მივიდა ჴეუსა არაგვისა
სა . შევიდა მას შინა დაამსხვრია და მოაო და აღი
ღო სიმაგრენი ყოველივე არაგვისა , და კაცი ვერა მოა
ჴელა , დაწვა და წარმოვიდა : და დაიპყრა ქუეყანა სი
ასი და სხვანი ქუეყანანი მრავალნი : მაშინ არა
1-16 სტრ., 382r
ვე დააცხრო გულისწყრომა ქრისტიანეთა ზედა : ხ~ ი[..]
მეფემან გიორგიმ კ~დ დაიპყრა ქართლი : და რა ესმა კ
ვალად ლანგთემურს განიგულა წარმოვლინება ლა
შქრისა თუისისა : წარმოავლინა ძე თუისი სულთან უ
სეინ ფირ მაჰმად ამირ შიხი , აბუბექირ : და თავადთა
მისთაგანი ჯანშა , და თემურ ხაჯა : აღბუღა . სე
იდ ხაჯა : შიხ ალიშვილი და სხვანი მრავალნი თა

ვადნი და სპანი ურიცხვნი : და წარმოვიდნენ , მოვი
დნენ და მოადგენ ერინჯაგსა , რომელარს ციხე : რ~
მასჟამსა ეპყრა იგი მეფესა ქართლისასა : და ადგნენ
ხანსა მრავალსა : და ხანსა რაოდენსამე შეწუხდ
ენ ციხესა შინა მყოფნი , გამოვიდეს და დაანებეს .
ციხე : მოვიდნენ მცველნი იგი ციხისანი და შემოე
ხვეწნენ და წარმოიყუანეს ციხის თავი და უფროსი მეცი
ხოვანე და მოჰგვარეს ლანგ თემურს : ხ~ ძენი ლანგ
თემურისანი წარმოემართნეს ქართლად . და მივიდნენ
1-16 სტრ., 382v
[მ]ანგლისს : და რა სცნა ესე მეფემან გიორგიმ . წარმოუ
გზავნა მოციქული . შემოუთვალა ხვეწნა და მშვიდობის ყო
ფნა , და ითხოვა შერიგება და შუამავლობა მამისა
მათისაგან : ხ~ ძეთა ლანგ თემურისათა უსმინეს , და შე
მოუთვალეს ლანგ თემურს ხვეწნა ესე მეფისა გიორგისა
ხ~ ლანგ თემურ უსმინა და ყო მშვიდობა : და შემოუ
თვალა ძეთა მისთა და იჴმნო ძენი მისნი : წარმოვიდნ
ენ და მოვიდნენ ლანგ თემურისა თანა : და ჩამოეხსნენ
ქართლსა : და კ~დ წარვიდნენ ძენი ლანგ თემური
სანი ბაღდადსა ზედა : მივიდეს და აღიღეს ბაღდადი
და დაიპყრეს არაბისტანი მრავალი თემი , და აღივს
ნეს საშოვრითა : და ინება ლანგ თემურ თავრი
ზის მოდგომა . და წარმოვიდა სანახავად ციხისა მის :
რომელი პირველ აღიღეს ალინჯა : და წარმოემა
რთა სპითა ურიცხვითა და კარვებითა მრავალ ფერი
თა : მოვიდა და ნახა ციხე ალინჯა : და წარვიდა და
1-16 სტრ., 383r
მივიდა ტბასა გელაქუნსა : და სცნა რა მეფემან გიო
რგიმ წარმოუგზავნა ძმა თუისი და ძღვენი მრავალი :
და მოუმცნო ესრეთ ვითარმედ სადაცა გვიბრძანებთ
გილაშქრებთ და ვიქმნებით მორჩილნი თქუენნი : და ა
მიერითგან დააცხრვე გულის წყრომა შენი ჩვენზედა :
და შეეწყალა ლანგ თემურს , აღიღო ძღვენი მისი და
მიუმცნო ესრეთ , ვითარმედ : მიპატივებია დანაშავები
შენი : და ამიერითგან რომელიცა არიან მაჰმადიანი
სამძღვარსა საქართველოსასა , ნუღარა იკადრებთ რ
ბეუად და წყინებად მათდა : და იყოს მშვიდობა
ჩვენსა და თქუენს შუა : და მუნითგან აღიყარნენ და
მივიდნენ ბარდასა , და დადგა მუნ : და რა გამოჰჴდა
წელიწადი ერთი , მოივარგა ყოველივე საქმე თუისი
ლანგ თემურ , და განიზრახა გულსა შინა თუისსა და
თქუა ; შარშან რომ მეფე გიორგი დამპირდა ვნახოთ

აღმისრულებს იმ პირობასა თუ არაო : და თუ აღმისრ
1-16 სტრ., 383v
ულებს ვსცნა ახლა : წარმოვიდა და დადგა მანგლისს :
და იყო თავადი ადგილსა მას რომელსა ეწოდება მარტ
იანა : და თავადსა მას ეწოდებოდა სახელად ესაია : და
მას პირობა დაედვა ლანგ თემურისათუის მისვლად მის
თანა და არღარა მისულიყო : და რა მივიდა ლანგ თემურ
შეწუხდა თავადი იგი : და არღარა ჰქონდა ღონე მისვლ
ისმეტი : და მოიპოვა ღონე ესე და შეეხვეწა ძესა ლა
ნგ თემურისსა შარუხს : და ჩამოუშვა შუამავლად : წა
რვიდა და წარუღო ძღვნად ლარნი მრავალნი : და მი
ვიდა ძესა თანა ლანგ თემურისასა : ხ~ მან მიიყუანა
თავადი იგი ლანგ თემურისა თანა : და რა ნახა ლანგ თე
მურ უთხრა სიტყუანი წყრომისანი . თუ ვითარ იკადრე
შენ ჩემი ურჩობაო : მაშინ მოეჴმარა ძე მისი და იპა
ტივა და შეაწყალა მამასა თუისსა , და უშოვნა ხალათი :
და ჰყუანდა თავადსა მას ასული ერთი : და გამოა
რთვა ძემან ლანგთემურისმან აბუბექირ და შეირთო
1-16 სტრ., 384r
ცოლად : და იყუნენ მიერითგან მოყუარენი : და მიე
ნდო ლანგ თემურცა : მაშინ ათაბაგმან აღბუ
ღას შვილმან ივანემ აღიღო მანცა ძღვენი ტურფ
ანი , და მივიდა ლანგთემურისათანა : მაშინ შეიწყა
ლა ლანგთემურ , და მისცა ხალათი და უყო წყალო
ბა : და მოუვიდენ გარემონი თავადნი სომხითისა , სამ
ცხისა და კარისა : და რა სცნა ესე მეფემან გიო
რგიმ , წარმოუვლინა ძმა თუისი კოსტანტინე , ძღვნ
ითა მრავლითა : და მიუმცნო სიტყუა მდაბალი მო
რჩილებისა : და იამა დიდად ლანგთემურს და შეი
წყალა : და წარვიდა მუნითგან მჴარესა მას ქურ
თისტანისასა : და დაიპყრა ქურთისტანი : და მაშინ
ცა არავე დააცხრო ბოროტმან ამან გულის წყრომათ
ვისი ქართლსა ზედა და სწადოდა ქუეყანა გასათათრებე
ლად , და იგონებდა ძვირსა და ბოროტსა ქართლისა
თუის : და უფროსად მეფის გიორგისათუის : ჯავრისა მის
1-16 სტრ., 384v
თუის რომელი უყო მეფემა ბაგრატ : ხ~ წარმოგზავნა პი
რველად პატრონი შირვანისა , სახელად შიხ ბარაიმ : ესე
წარმოგზავნა რათა შეიტყოს გამოსავალი საქართველოსა
გლეხისა , და ბეგარა , და სარგო მეფის გიორგისა : და თვ
ითცა წარმოვიდა და მოვიდა კარს : და რა სცნა ესე
გიორგი მეფემან , წარმოუგზავნა კაცი იგი სახელად

ესაია , რომელი იყო თავადი სომხითისა . და მოუმცნო
ესრეთ , ვ~დ : რომელიცა პირობა მოგვიცემია ყუელა ა
ღგვისრულებია , და ურჩობა არა გვიქნიარა და რომელსა
ცა ამიერითგან გვიბძანებთ არა ურჩ გექმნებით : და
აწ ისმინეთ აჯა ჩვენი , და შეიწყალეთ ქუეყანა ესე
ჩვენი : ნუ მოხვალ და ნუცა წაახდენთ ქუეყანასა
ამას , რ~ მოსავლისა პირი არის , და თუ ახლა თქ
ვენ მოხვალთ წაჴდება სულად ქუეყანა ესე : რ~ თა
ვადი ესე ესაია იყო ყმა მეფისა გიორგისა : წარგზავნა
ესე და ფეშქაშიცა გაატანა მეფემან : და რა მიართვა
1-16 სტრ., 385r
ფეშქაში არა აღიღო ლანგთემურ ; რ~ სწყრებოდა ფრიად
და შეუთვალა ესრეთ , ვ~დ : უკეთუ გინდა წაუჴდენლობა
ქუეყანისა ამის მოდი ჩემ თანა და გათათრდი : და თუ გა
სთათრდები , არცა გთხოვ ხარკსა და მოგცემ ჴელ შეუა
ლად ქუეყანასა მაგას , და სხვასაცა მრავალსა საბოძ
ვარსა : და უკეთუ არა გათათრდები , დაიდეუ ხარკი
ჩემი და მოდი ჩემთანა , და მოგცემ ქუეყანასა მაგას :
და როგორც განუტეუე შვილი კეისრისა ეგრეთ
ვე შენცა არას გავნებ , და განგიტეუებ მშვიდობით : რ~
იგიცა შენის სჯულისა იყო : და უკეთუ არა მოხ
ვალ დავასრულებ ჯარსა ჩემსა შენ ზედა , და ქუე
ყანასა შენსა ზედა : ანუ დავასრულო ცხოვრება შე
ნი და ქუეყანაცა : და უკეთუ მოხვიდე მიფიცავს
თავსა მაჰმადისასა , რ~ უკეთესი პატივი მოგცე შენ
კეისრისაგან და მშვიდობით განგიტეუო : და უკეთუ არა
მიეცნენ ძენი და ასულნი შენნი ტყუეობად : და რა წა
1-16 სტრ., 385v
ვიდა მოციქული : ლანგთემურ განიზრახა თუისაგან : ესე
უწყი აღიღებენ მოსავალსა და განიგულვენ სიმაგრეთა
და არღარა მოვლენ ჩემთანა : და ამისთუის არა უსმი
ნა ხვეწნა მეფისა გიორგისა , და წარემართა სპითა მ
რავლითა : რ~ სწადოდა მიზეზით შეპყრობა მეფისა
გიორგისა : და რა სცნა საქმე ესე მეფემან გიორგიმ და
იხიზნა ნა ყოველივე ქართველი , და მოიმკეს მოსავალი
და წარიღეს თუისთა თანა : წავიდა ლანგ თემურ და
ჩადგა შიდა ქართლსა , და იდგა ხანსა რაოდენსამე :
და ვეღარა მოახელესრა : მისჭირდა და წარმოვიდა
და მოადგა ციხესა ბირთუისისასა : და იყო მაშინ ცი
ხისთავად , სახელით ნაზალ : და ოცდაათნი თავადნი ,
ჩინებულნი . და სხვანი მრავალნი , აზნაურნი და
მსახურნი ქართლისანი : და მაშინ სპანი ლანგთე

მურისანი ზარობდენ ციხისა მისგან , რ~ მრავალგზის
მრავალი ჭირი ენახათ ქართველთაგან : და ვ~ა კან
1-16 სტრ., 386r
ჯარი ლომთაგან ეგრეთ თრთოდენ ქართველთაგ
ან : რ~ ერთი ქართველი ათსა მათგანსა წა
რიქცეუ[ა]და : და იცოდნენ ციხისა მის სიმაგრე და
საზრდელთა სიმრავლე : მაშინ განმზრახ[ვი]თა თვი
ს[ი]თა თანა არჩივა ლანგ თემურ და ცდილობ
დენ თურამ ეყო ციხისა მისთუის : ესრეთ ურჩივეს
მათ რ~ იციან სულად ყოველმან კაცმან უკეთუ
შემოადგება ლანგ თემურ ციხესა რომელსამე , არა
მოეშვების რომე არა აღიღოს : და დაასკუნეს შე
მოდგომა ციხისა მის და აღება . მაშინ მიუ
დგნენ სპანი ლანგ თემურისანი ციხესა მას :
და გამოვიდნენ სპანიცა ციხოსანნი , და შემოუტი
ვეს სპათა ლანგ თემურისათა : ჰყუანდა ლანგ თე
მურს უკან ჯარი დამალული . და უკმოეცალნ
ენ თათარნი : მაშინ მიეტეუნეს ციხოსანი და მოს
წყუიტეს და ყუეს მრავალი ზიანი : მაშინ დიდად
1-16 სტრ., 386v
განძვინდა ლანგ თემურ და ბრძანა ორისავ კუთხის
ციხის აგება : და თუით მიადგა კარსა ციხისასა და
მუნცა ბძანა აგება ციხისა : და რა გამოვიდა კ
ვირა ერთი . და შეიგნეს დიდათ სიმაგრე ციხისა და ვე
რა აღება შინაგან ციხისა მის : და უშიშრობა ცი
ხოვანთა : და იყო მუნ კლდე ერთი და მუნითგან
პოვეს მცირე რამე აღსავალი : მაშინ იყო სპათა ლა
ნგთემურისათა კაცი ერთი , სახელად ბეგიჯაგ მისრ
ელი : და მან მოიჴელოვნა და აღვიდა ღამე მალ
ვით შინაგან ციხისად : აღიყუანა თხა ერთი და დაკ
ლა მუნ ამისთუის რომე ესე შეეტყო ქართველთა ,
ციხოვანთა რომე შემოპარულან ციხესა იმისი ლაშ
ქარი ლანგთემურისანი : და მაშინ იყუნენ ქართ
ველნი უშიშრად : მაშინ უჩვენა კაცმან მან
აღსავალი ციხისა : მაშინ განიხარა ლანგ თემუ
რ და ბრძანა ჴელოვანებით დაწნა კიბისა ბანბისა
1-16 სტრ., 387r
და აბრეშუმისა : და აგზავნეს კაცი იგი პირველ
აღსრული , და მან კაცმან მოაბა წვერი ერთი
კიბისა ადგილსა მაგარსა მის კლდისასა : და ღამე
შეუიდა ჯარი ლანგთემურისა . და აღივსო ციხე
იგი ჯარითა : და მაშინ წარვიდა ზოგირამე ჯარი ,

და განუღო ციხის კარი ლანგთემურს და სპათა
მისთა : და რა სცნეს ქართველთა საქმე ესე
მაშინ შეებნენ გულ მესისხლედ , და ბრძოდეს
თავ გამომეტებით : და იყო ბრძოლა ძლიე
რი და ამოსწყუიტეს ჯარი ლანგ თემურისანი მრა
ვალნი : და ბოლოს დარჩა გამარჯვება ლანგთე
მურს სიმრავლისაგან ლაშქართასა , და აღიღო ცი
ხე იგი : და მოართვეს მრავალნი დიდებულნი ,
აზნაურნი დარჩენილნი ლანგ თემურს : და წარკვე
თნეს ყოველთავე თავნი : და ციხის თავსა მას რომელ
სა ეწოდა ნაზალ , მასცა წარკვეთა თავი . და ცოლი
1-16 სტრ., 387v
მისი მისცა მპყრობელსა შირვანისასა : და ციხისა
ამის ამღებსა მისცა წყალობა მრავალი : და შეა
ყენა ჯარი თუისი ციხესა მას შინა : და დაუყენა ,
ციხისა მის თავად სახელად მაჰმად : დაუყენა მცველ
ნი მრავალნი , და უბრძანა გარეშემოთა წმიდათა
ეკლესიათა დარღვევა და მოოჴრება : და რაოდენ
იცა პოვონ მოსვრა და სრულიად ამოწყუეტა : და
წარვიდა მიერითგან და არღარა შესძინა ლანგ თემურ
მოსულად საქართველოსა შინა : და მოვიდა კ~დ მე
ფე გიორგი , და დაიპყრა სამკვიდრო თუისი ქართლი :
და იყო უშიშრად : და დაასრულა ლანგთემურ მოო
ჴრება ქართლისა : და წარვიდა სხვათა ქუეყნისა და
პყრობად : და ქმნნა მრავალნი საქმენი დიდძალნი
ლანგთემურ , რომლისა ცხოვრება მისი ვრცელად წე
რილარს ცხოვრებასა შინა სპარსთასა : ხ~ ჩვენ აღვ
სწერეთ ყოველივე მოსვლა მისი ქართლად : და აო
1-16 სტრ., 388r
ჴრება ქართლისა : რომელი არა სადა მოწეუნილა
რს ქართლსა ზედა ჭირი ესე ვითარი , რაოდენი
ამან მოაწივა , ხ~ შემდგომად წარსვლისა ლანგ თე
მურისა კ~დ დაიპყრა ქართლი მეფემან გიორგიმ :
და ამა ლანგთემურ დაიპყრა ქურთისტანი : ინდოეთი
სპარსეთი , შირაზი : ადრაბაგანი : და დაიჭირა ბ
ურსას მჯდომი ხონთქარი : რომელსა სახელად ეწ
ოდებოდა ბაიაზით : ესე იყო თესლი ოსმანისა : და
შემდგომად მაჰმადის გამოჩენისა , გამოჩნდა კაცი
ერთი ოსმან სახელითა და სჯულითა სუნი : ამა
ნ იწყო მეკობრობა , განიმრავლა მრავალი საქონელი
მეკობრობითა . და მით შემოიყარა მრავალი კაცი :
და დაიპყრა არაბისტანი . და ტახტად ჰქონდა ბურსა

და დაჯდა მუნ და ვიდრე ბაიაზით ხონთქრადმდე ძე
თა მისთა ეპყრათ ბრუსა : და ესე ბაიაზით ხონ
თქარი , დაიჭირა ლანგთემურ და ჩასვა რკინის
1-16 სტრ., 388v
ყაფაზაში . და რკინის ყაფაზით ატარებდა : და თემი
მისი ლანგთემურ დაიპყრა : და კეისარმანც მოართო
ძღვენი . და მისცა ხარაჯა ლანგ თემურს : და დაიპ
ყრა რუსეთი : წარმოვიდა და მოვიდა თურქისტანში
და მუნ მოკუდა . და ბოროტი იგი ბოროტად წარწყმდა
და მაშინ განუყო ძეთა თუისთა თემნი და ქუეყანა
ნი : რომელსამე მისცა ინდოეთი , რომელსამე ხორა
სანი , და რომელსამე ადრაბაგანი : და მიერითგან ვე
ღარა შესძინეს ძეთა მისთა ქართლად მოსვლა : რ~ ი
ყო ურთიერთას შინა შური და ჴდომა : და დაიწყო
ქართლმა შენობა : და ხანსა რაოდენსამე უკან მოკუ
და მეფე გიორგი : და დაჯდა მისწილ ძე მისი და
ვით : ქრისტეს აქათ : ჩტ~ნე : მასჟამსა იჯდა კ~ოზი
ბასილი : და იმეფა კეთილად ამან დავით მეფემა ხანსა
რაოდენსამე შინა მშვიდობით , და მოკუდა : და დაჯდა მისწი
ლად ძე მისი ალექსანდრე : ქრისტესაქათ : ჩტ~ნიბ : და
1-16 სტრ., 389r
ამავე ჟამსა შინა იჯდა კ~ოზი ბასილივე : და მოკუდა
კ~ოზი ბასილი : და დაჯდა დორათეოზ : და იმეფა კეთილად
ამან ალექსანდრემ მშვიდობით : და ხანსა რაოდენსამე უ
კან მოკუდა ; და დაჯდა მისწილად ძე მისი გიორგი : ქრ
ისტეს აქათ : ჩტ~ჟგ : ამა ჟამსა შინა იჯდა კ~ოზი გი
ორგი : და მოკუდა კ~ოზი გიორგი და დაჯდა კ~ოზი ელიოზ :
და მოკუდა კ~ოზი ელიოზ : და დაჯდა მიქელ : და მოკუდა კ~ო
ზი მიქელ : და დაჯდა დავით : და იმეფა ამან გიორგი მე
ფემ კეთილად და მშვიდობით : და ხანსა რაოდენსამე ში
ნა მოკუდა : და დაჯდა მისწილად ძემისი ალექსანდრე :
ქრისტეს აქათ : ჩ~იბ : და იყო მას ჟამსა შინა კ~ოზი დავით :
და მოკუდა კათალიკოზი დავით : და დაჯდა ელიოზ : მოკუდა ელ
იოზ კ~ოზი : და დაჯდა თეუოდორე : და მოკუდა კ~ოზი თეუოდორე
და დაჯდა შიო : და ამა ალექსანდრე მეფემან მატა სხ
ვათა მეფეთა ქართლისათა , სიკეთითა : რ~ იყო კაცი მეცნ
იერი და მოშიში ღ~თისა : და ელმოდა გული მოოჴრ
1-16 სტრ., 389v
რებისათუის წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა : და არაჰქონ
და ღონე აღშენებისა : ამისთუის რომე ქუეყანა ლანგთ
ემურისაგან მოოჴრებული იყო : საუნჯე არღარა ჰქონ
და : მოიპოვა ღონე ესე ვითარი , და დაზდვა იმერთა და

ამერთა , ზემო ქართლსა , და კახთა , კომლზედ ექუსი შა
ური , ყოველსა წელიწადსა ამა მალს გამოართვემდა : და
ამით იწყო შენებად მცხეთისა : და რუის ღ~თაებისა სა
ყდრისა : და დაშვრებოდა დიდად : და ხანსა რაოდენსა
მე შინა აღასრულა და შეამკო ყოვლითა სამკაულითა :
და შესწირნა სოფელნი და აგარაკნი : იმერთა და ამერთა ,
ზემო ქართლსა და კახთა : და იმეთა კეთილად და მშვი
დობით : და ხანსა რაოდენსამე შინა გარდაიცვალა ამი
ერ სოფლით . და დაჯდა მისწილად ძე მისი ვახტანგ :
ქრისტეს აქათ : ჩ~ით : მას ჟამსა იჯდა კ~ოზი შიო :
და მოკუდა ვახტანგ მშვიდობასა შინა , და არა ესვა ძე :
და დაჯდა მისწილად ძმა მისი გიორგი , ქრისტეს აქათ :
1-16 სტრ., 390r
ჩ~მე : და იჯდა ამას ჟამსა შინა კ~ოზი დავით : და ა
მას ჟამსა შინა განრისხნა ღ~თი ქრისტიანეთა ზედა , და და
იპყრა კოსტანტი პოლი ოსმალთა : ქრისტეს აქათ : ჩ~მე :
ხ~ შემდგომად სიკუდილისა ლანგ თემურისა : კ~დ დაიპყრ
ეს ხვანთქრის ბაიაზითის ძეთა სამკვიდრო მამული თუისი
და მიერითგან გაძლიერდენ : და იწყეს ბრძოლა კოსტანტი
ნო პოლისა : და დაიპყრეს კოსტანტინო პოლი : და ცხოვრ
ება მათი ვრცელად წერილარს ცხოვრებასა მათსა : და ჟა
მსა ამას ოსმალნი ებრძოდეს კოსტანტინო პოლის : და სპა
რსთა შინა იყო ურთიერთას შური და ჴდომა : და იყო სა
ქართველო მშვიდობით და მოსვენებით : და მოკუდა მეფე
გიორგი : და დაჯდა მისწილად ძე მისი ბაგრატ : და
ამა მეფისა ბაგრატისა ჟამსა შინა წარმოავლინა ყეენმან
უზუნ ასან სპა თუისი : რ~ ესე უზუნ ასან ყეენი იყო თეს
ლი თურქმანისა : და შემდგომად გარდავლენისა ლანგთე
მურისა ძეთასა , ამან დაიპყრა თავრიზი : და მრავალნი სხვა
1-16 სტრ., 390v
ნი თემნი : და მრავალი ოჴრება და ჭირი შეამთხვია
თემთა სომხითისათა : და ქართლსა ზედაცა მოაწიეს სპა
თა მისთა : , და თუ რაცა იქმნა ჟამსა მას : ანუ რაქმ
ნა მეფემ ბაგრატ : ანუ რაცა იქმნა ყოველივე ძველის
ქართლის ცხოვრებიდამე აღგვიწერია , ვიდრე მეფის ალე
ქსანდრესამდე , ქუემორე დაგვიწერია , ცხოვრება მეფის ალ
ექსანდრესი : და მის ჟამისა ყოველივე ძველთა გუ
ჯართა და სპარსთა ცხოვრებიდამე გარდმოგვიწერია :- :- :- :სახელითა ღ~თისათა ვიწყოთ ცხოვრება ბაგრატის მეფობისა : ოვ :
იყო მეფობასა შინა მეფეთ მეფისა ბაგრატისასა კ~ოზი
დავით : ქრისტეს აქათ : ჩ~ნე :და იყო ჟამსა ამას
შინა დიდი მოსვენება ქრისტიანეთა ზედა : და ამისა

ჟამსა ჟამსა შინა იყო ყაენი ასანბეგ მორჭმული , ორ
ისავე საყეენოსა მპყრობელი არაოდეს დარბეულიყო ქართ
ლი დიდისა თეიუმურაზის უკანის , შენობა და გამოსვენე
ბა , ამას ჟამსა შინა არა იყო ხარაჯა არცა მალი
1-16 სტრ., 391r
ქართლსა შინა : არამედ განთავისუფლდეს ყოველნი
სამყოფნი და არენი ქართლისანი , მონებისაგან თურ
ქთ[ა]სა : ესე მეფე ბაგრატ იყო მორჭმული სახელო
ვანი : ამას ჰქონდა ქართლი , სომხითი , და ჰმონებდენ
ლორის პიტიახნი : კახეთისა , შირვანისა , და სამცხ
ისა : და ჰყუეს იმერელნი , ოდიშარნი , გურიულნი , ა
ფხაზნი , ჯიქნი , სვანნი , მთიულნი , კავკასიანნი , :ამას შინა უკუდგნეს , დადიანი , გურიელი , და უკუიტა
ნნეს ოდიშარნი , და აფხაზნი ; შეიყარნეს ერთად და არ
ღარა მსახურებდეს ბაგრატ მეფესა : , იწყინა მეფემან და
შეიყარა და მივიდა და დადგა ცხენის წყალზედა : იქით
ისინი მოდგეს რაზმითა და შეიბნეს : იპრიანა ღ~თნ და
გაიქცნენ , დადიანი , ოდიშარნი ; დაჴოცეს და დაატყუე
ვეს და ამოსწყუიტნეს ქართველთა : მიჰყუნეს თანა , ჩაუ
დგნენ შიგა დაწვეს და დააქცივეს ციხენი სიმაგრენი :
მობრუნდეს გამარჯვებულნი : და წარმოიყუანეს თანა ტყ
1-16 სტრ., 391v
ვე მძეუალი ამაზედ არღარა ჰქონდა თავი ჴელთა მეფესა : შე
იყარა ყეენი უზუნ ასან : მოვიდა სომხითს , და მეფე
ლიხთ იქით იყო , ქართველნი თანიახლნენ : მოადგეს ბა
რათიანთა და ორბეთისა ძირსა დიდათ კარგად დახუდეს
ბარათიანნი : დამაგრდენ და ვერა უყუესრა : მოვიდეს ტფილ
ის და აღიღეს : და თუით ყეენი მუხრანს დადგა : აღი
ვსო ქართლი ლაშქრითა : მოაოჴრეს სრულიად ქარ
თლისა ადგილი : იჴმნო ყეენმან ბარათიანნი , მიინდვნა
ნახნა და შეიწყალნა : მოსცნა მრავალნი და აღავსნა
პირთამდინ : ამას ზედან ღ~თნ იპრიანა იწყინა ამოწყუეტა
საქრისტიანოსა ; შეედვა ყეენსა სენი სასიკუდინე , აიყარა და
წარვიდა : და გამოუშუნა ბარათიანნი შეწყალებულნი :
და უბოძნა მრავალნი მოსაცემელნი : ამაზედა კოსტანტი
ნე წარვიდა თათრებშიგან : და სხვამან ვერვინ გაბედნა
ქართველმან დარბაისელმან , წარსულა თათრებშიგან ,
და ბატონის ხლება დიდად ერთგულად და კარგად იყუნენ
1-16 სტრ., 392r
ბარათას შვილნი : იგინივე წარყუნეს თანა და მსახურეს :
იპრიანა ღ~თნ და მოკუდა ყეენი : დააგდეს თათართა ტ
ფილისი და სომხითი : და დაიჭირა მეფემან ბაგრატ : ჩა

უჴდეს ბარათიანნი დაიფორაქეს ელი , და დაჴოცეს მრა
ვალი თათარი ყეენისაგან შეწყალებულნი : მასუკანის და
ჯდა ყეენად ასანბეგის შვილი , იაღუბეგ : ამასშინა
გამოჰჴდა ხანი და სოფელმან თუისი ბეგარა არდაიკლო :
და მიიცვალა მეფე ბაგრატ რაჭას : იყო დიდი გლოვა
და მწუხარება სამეფოსა ზედა : აღიღეს და დამარხეს
გელათს , მათსა სამარხოსა შიგან : ხ~ შემდგომად გა
რდაცვალებისა ბაგრატისა , დაჯდა მისწილად ძე მის
ი კოსტანტინე : ქრისტესაქათ : ჩ~ჳა : , ამას ჟამში
იყო კ~ოზი დავით : და მეფობდა მეფობითა კეთილითა : და
არღარა იყო წყენა თათართაგან ; მოიმორჩილნა იმერელნი
ოდიშარნი , აფხაზნი , მსახურებდა ათაბაგი : და მორჩი
ლებდეს კახნიცა : არა სადა იყო წყენა ქრისტიანეთა :
1-16 სტრ., 392v
იყო მოსვენება და დაწყნარება : მერმე ვ~ა წესიარს
და ჩვეულება ეშმაკისა : აღძრნა ეშმაკმან მოძულე
მან კეთილისამან , თათარნი ქრისტიანეთა ზედან : და შე
კრბა სიმრავლე ურიცხვი თურქმანთა : და მომართეს
სამცხეს : მოვიდეს და მოდგეს ტაშირზედა : მოუმცნ
ეს მეფესა ქართლისასა : რათა ქუემოთ ქართველნი
შეუჴდენ სამცხესა : და აახლო ყეენმანცა ერთი თავ
ადი და მისი ლაშქარე : ჩაუდგეს სამცხეს , და იავარ
ყუეს ქუეყანა მათი : მოადგეს ციხესა ახალციხესა
ბრძოდეს დიდხანს : და ვერღარა დაუდგნა სიმაგრემან .
გატეხეს და დაწვეს ქალაქი და დაიპყრეს ჴელთა მესხნი და
რბაისელნი ციხოვანნი : და მერმე აიყარნეს და მოადგნენ
ციხესა და ქალაქსა აწყუერისასა : ეზრახნეს ციხოვანთა
და უქადეს მშვიდობა და არა დაქცეუა საყდრისა და
ციხისა : ამას ზედა გამოვიდნენ და მიენდვნენ : ამასშინა
ბრძანა ყეენმან . რათა სომხითი მოარბიონ : ბარათაშვი
1-16 სტრ., 393r
ლი გაუძახა და მისი უკეთესი ლაშქარი მალვით მი
ვიდეს და დაესხნეს შეუგებრად , დმანისს და ქუეშის ჴეუ
სა და წარმოიღეს ტყუე ალაფი უამრავი : დაუარდა ჴ
მა ბარათიანთა გარდაუდგეს წინა ცოტას ლაშქრითა ,
იპრიანა ღ~თნ , და ასრე გაემარჯვათ რომე ერთისა ქარ
თველისაგან ასი და ორასი მოიკლა : დაჴოცეს და ამოსწყ
ვიტეს და დაატყუევეს , და ცოტარამე გარდმოეხვეწნეს ცხენ
კეთილნი : და თავად კარგი კარგად იყო სულხან ბარა
თას შვილი : ერთი ასეთი დარბაისელი მოკლა ყეენის
კარზედ მისთანა არა იყო : და სხვის დანაჴოცის ანგა
რიში არა იქმნებოდა და რანიცა გარდაიხვეწნეს

მივიდეს ყეენთანა : ერთობ ეწყინა და დაუმძიმდა ლაშქ
ართა ამოწყუეტა : ამაზედ აიყარა ყეენი , წარვიდა
და დაატყუეუა აწყუერისა ღ~თის მშობელი , მოქალაქენი
და რანიცა ციხესა შიგან იყო დიადი სული წაასხეს და
წავიდა ყეენი თუისსა საყეენოსა : ამას შიგან გამოჰჴდა ც
1-16 სტრ., 393v
ოტახანი , და გამოგზავნა ყაენმან ხალიბეგ და დაუწყო ,
შენობა ქაოზ[.]ან[..] და არჯაყალის ციხესა : იწყინეს ბა
რათიანთა და არა დაანებეს : დაუწყეს მისარჩელი წყენა
და მტერობა : გაგულისდა ყეენი , აშველა ლაშქარი ხალი
ბეგს : შეიყარნენ და მოადგნენ ტფილისს : ებრძოლ
ეს მრავალ დღე და ვერარა ავნეს : რ~ სიმტკიცესა ზედა
ეგნეს : და იყუის ყოველთა დღეთა ომი : და არა იყო ღონე
ციხისა წაღებისა : მერმე შეიყარნეს ბარათიანი. და შე
მოუთვალეს მეფესა კოსტანტინეს , და ითხოვეს მისგან შე
წეუნა : მეფემან გაგზავნა ციციშვილი ქაიხოსრო და
ჯავახის შვილი ჯავახი , ცოტათა აზნაურშვილითა და ლა
შქრითა : წაუძღვეს წინა ბარათიანნი , მივიდეს და დაეს
ხნეს ჭანდართა მდგომთა მონაპირეთა თათართა : გააქც
ივნეს და დაჴოცნეს ასრე რომე თუარ მაცნე წავიდა სადა
მე . ვერცა ერთი წაუვიდათ : აივსნეს აბჯრითა , ალა
ფითა და ბარგითა პირთამდის : ხ~ ვ~ა ესმა ესე ქალაქსა
1-16 სტრ., 394r
მდგომთა თურქმანთა უკუეყარნეს ციხესა ტფილისისასა და
წავიდეს ჩაღმა : გარდაუდგენ კუმისისა ბოლოსა შეებნეს წი
ნა მავალსა ლაშქარსა გაექცნეს და დაჴოცნეს : ასერომე
თათრებსა თავსა სჭრიდენ და ვენაჴისა ღობესა და მარგი
ლზედა აცვემდეს : მერმე გარისხდა ღ~თი და მოუჴდა
ზემოთ ბუსუნი და შუა შეეყარნეს , და რაც ბარათიანთ ქა
იხოსრომ ქნა და ჯავახმა , არც წინა გმირთა უქნიათ : ასრე
რომე ულუსსა ლაშქარსა ომითა ჴრმლითა წამოვიდეს : და
ცოტა ლაშქარი დაზიანდა , და თუით მორჩნენ ნებითა და შე
წეუნითა ღ~თისათა : ამას ზედან თურქმანი ლაშქარი შე
რცხვენილი , ორბეთისა ძირსა დადგნენ და ეცადნეს თათა
რნი : და მუდამ ბარათიანთა და ორბეთის ძირელთა გაემა
რჯვის : ამაზედა ადგა ხალიბეგ და სხვანი ყეენის თავა
დები , მივიდეს და შეეხვეწნეს ყეენსა : რ~ გამოჰჴდა წე
ლიწადი ერთი : აშველა ლაშქარი მოირთო ძალი და
წარმოემართა სომხითსა და ორბეთის ძირზედა : მომართა
1-16 სტრ., 394v
ციხესა კოჟრისასა : მოადგა გარე დაუწყეს ომი და თოფ
ს სროლა : აწყუდინეს შიგან სოლაღაშვილნი დიდხან : და იყო

ომი დიდხან და შეაწუხნა მეტმან თოფის სროლამან , და ცო
ტა ციხეცა დააქცივეს და ვეღარ დაუდგნეს ; ამისთუის რ~ მე
შველი არღარა ჰყუათ : ერთსა ღამესა თოვლმან უკუყარ
ნა და გამოვიდნენ ციხით , და ციხე დაუგდეს ცარიელი
და თუით მიმართეს მთათა და სიმაგრეთა : ხ~ ვ~ა გათენ
და ნახეს თათართა ციხე უკაცური , შეუიდეს შიგან და კა
ცი არა პოვეს : მიჰყუეს ჴელი და დააქცივეს : ვ~ა ესმა მე
ფესა აღება ციხისა დაუმძიმდა რ~ შეყრილი ნიჩბისის წყ
ალზედ იდგა : ამას ზედა ადგეს თათარნი და მოადგეს ტფილ
ისის ციხეს : და იყო ყოველთა დღეთა ომი . და ესროდეს თ
ოფსა : და არა იყო ღონე წაღებისა ციხისა : რ~ მჴარი ბა
რათიანთაგან ჰქონდა : ეუბნებოდა მეფე კახთა , და არა უშვე
ლეს : იმერელნი უკუდგომილნი იყუნეს : და არცარა მესხ
თ უშველეს : ამისთუის ომი ვერ გაბედა მეფემან : ადგეს დი
1-16 სტრ., 395r
დსხანსა ქალაქსა : და შეეწყინა ომი თათართა , ციხეს ვერა
უყუესრა : მერმე ჰკაზმნეს ლაშქარნი და გამოარჩივეს
დარბეუა ორბეთისა : და ძირსა აარჩივეს ათას ხუთასი კა
ცი , და სხვა წურილი კაცი ლაშქრისა მრავალი : და
ცისკრისა ჟამსა შეუგრად ორბეთის ძირსა დაესხნეს და
იფორიაქეს , და ამოსწყუიტეს მთის სოფლები : განძი ტყუე ა
ლაფი ურიცხვი : ამას ზედან ესმა ბარათიანთა : და იგინი იყ
უნეს ენაგეთს : და მათთანა იყუნეს ქაიხოსრო თურმა
ნის ძე და სხვანი მეფის ყმები ცოტაოდენი : დავარდა
ჴმა და მომართეს ასე ვითა ვეფხთა : და წამოვიდა აქეთ
სულხან ბარათაშვილი და მისნი ძმანი : და აქეთ სხვანი
ბარათიანნი : მოეწიუნეს უკანა , შეიბნეს და გააქცივნეს ,
და მისჯარნეს ჴევსა ჴირჴალასა : ასე ჴოცა დაუწყუეს
ვითა ქათამთა მართვეთა : ხ~ მოსცა ღ~თნ ძლეუა ქრისტია
ნეთა : დაჴოცეს ურიცხვი რ~ არა იყო განცდა მკუდრისა ,
სისხლისა რუ დიოდა . : რაცა სიკუდილსა მორჩეს ჴელთა
1-16 სტრ., 395v
დაიპყრეს : ერთი ასეთი თავადი დარჩა ბარათაშვილს
მერაბს რომ[..] ყეენის კარზედ მას ვერავინ სჯობდა : და
მეყუისიც იყო ყეენისა : ასეთი ძლეუა მოსცა ღ~თნ ბარა
თიანთა , რომე ერთი ტყუისა დედაკაცისაგან სამი და ო
თხი მუსულმანი მოიყუანებოდა ყელ დოლბანდიანი : რ~
პირველსა ომსა ვეღარ მოესწრნეს . ქაიხოსრო , ჯავახი ,
ქავთარ სოლაღაშვილი , და სხვანი დარბაისელნი : მოუჴდ
ეს უკანა მდეუარნი დარჩეულნი ჩაღდაულად დიდნი ლა
შქარნი : აქათ არცა ამათ დაუგდეს გზა : შეიბნეს ო
ცი კაცნი სამასამდი ისპასა თათარსა ჴმლითა წინა და

უდგა : იპრიანა ღ~თნ , და მორჩეს : და ორჯელ და სამ
ჯერ ცხენები დაუჭრეს ჩამოყრილნი ზედვე შესხდეს :
ჩვენი ქართველთაგანი ერთისა თურმანიძისმეტი არა და
გვაკლდა : იგიცა ჯარმან ფეჴითა გაიტანა , დიდისა ულ
უსისა ჯარისაგან ცოტანი ჩაღთაულნი მაცნედ წარვიდეს ,
და სხვა ყუელა ჴელთა დარჩა : რა ესმა ესე ქალაქს მდგომ
1-16 სტრ., 396r
თა შეშინდეს და ადგეს , და უკუეყარნეს ციხესა : და თუმცა
ბარათიანთა არ გამარჯვებოდა , ძალად ქალაქსაც წაარ
თმეუდენ და ქართლსაც შემოეჭიდებოდენ : ამას ზედან
იპრიანა ღ~თნ წყალობით მოხედნა ბარათიანთა მოჭ
ირვებასა : და მასუკანით თათართა ძალი ვეღარა უ
კადრებია , და არცა რბეუა : გატყდეს და შეშინდეს შე
წეუნითა ღ~თისათა : , ესე მეფე კოსტანტინე იყო ძე ბაგრა
ტისი , და იმეფა ამანცა კეთილად , ვ~ა ცხოვრება მისი
მოგვითხრობს : და მოკუდა კოსტანტინე მეფე , ქრისტესაქათ :
ჩ~დ : , და დაჯდა ძმა მისი ალექსანდრე : ქრისტესაქათ
ჩ~ჳჲ : და მას ჟამსა იყო კ~ოზი დავით . და მოკუდა : და დაჯდა
ნიკოლოზ : , და იმეფა კეთილად . რ~ მასჟამსა თათართა
ძალა არა აქუნდათ : და იმეფა მშვიდობით : და შემდგომად ხა
ნსა რაოდენსამე მოკუდა . და დაჯდა მისწილად ძე მისი კო
სტანტილე : ქრისტეს აქათ : ათას ოთხას ოთხმოცდა თო
რმეტსა : ამას ჟამსა შინა იჯდა კოზი აბრამ ; ამანცა
1-16 სტრ., 396v
იმეფა კეთილად : რ~ მაშინ ათაბაგი ყუარყუარე იჯდა
და არა მორჩილებდა მეფესა კოსტანტინეს : ხ~ ამა ყუარყუ
არე ათაბაგისა ვაჭარი მივიდა ქუეყანასა არეშისასა სყი
დვად აბრეშუმისა : და რომელიმე მუნებური ვაჭარი
და ესე ყუარყუარეს ვაჭარი წაიკიდნენ : და სძლო არეშე
ლმა ვაჭარმან და კიდეც გალაჴა და აბრეშუმიც წაარ
თვა ; და ესრეთ კადნიერებით ეტყოდა , წარვედ პატრონი
სა შენისა და აუწყე ჭირი შენიო . და ესე არმიყოს ბატონმა
შენმაო , დუქანიარ დამიქციოსო : და ჩემს დუქანზედ ყუ
რითარ მიმაკრასო : , და რაესე უყუეს ვაჭარსა მას წარმოვი
და მსწრაფლ , და მოვიდა ათაბაგისად : და [დ]აუწყა ყუარ
ყუარეს ყოველივე საქმე მისი ვაჭარმან მან : და რა ესმა
ესე ყუარყუარეს . წარმოვიდა განრისხებული : ხუთასითა
რჩეულითა სპითა : გარდმოვლო ფა[ნ]რავანი და ჩამოვლო
დმანისი : უმასპინძლეს ორბელიანთა , და წარვიდა : ჩამო
ვლო ხუნანი , განვიდა მტკუარსა და მივიდა არეშს : მი
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იძღვანა ვაჭარი სახლსა მის არეშელისა ვაჭრისსა : შე

უჴდუნნა კაცნი გამოიყუანეს კაცი [..]ი და მიიყუანეს თა
ვის დუქანზედა და ყურითა მიაჭედეს , და წიხლიც უკრა
დუქანსა : და ეგრეთვე უყო ყოველივე როგორც მას ეთ
ქუა : და აბრეშუმიც გამოატანინა ვაჭარსა მას და წა
რმოვიდა უშიშრად : და შემოვლო კახეთი , და შემოია
რა ყარაიაზედა , შეულო მცხეთაზედა და მივიდა შიდა ქარ
თლსა : ხ~ შიდა ქართველთა არა ინებეს გზისა დანებე
ბა , და მეფემან კოსტანტინემ არა უწყოდა საქმე ესე და
არცა გამოვლა მისი : და ამისთუის არა ინებეს შიდა ქართ
ველთა უდასტუროდ განტეუება მისი : შეიყარნეს გაღმა
რთელნი და გამოღმართელნი : ციციშვილები და უფრო
სად ზაზა ციციშვილი თაობდა . მაშინ დახუდნენ ათაბაგ
სა და აუწყეს ქართველთა გაუშვებლობა : მაშინ რა ესმა
ესე ათაბაგსა , მოუგზავნა მოციქული და შემოუთვალა
ესრეთ . მე თქუენს მამულში არა წამიჴდენიარაო და თქუენი
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არა მიმაქუსრაო ჩვენსა და თქუენში მ[.]ერობა ხომ არა არისრ
აო : ძმობისა და მ[ე]ზობლობისმეტი თქუენთან საქმე არამაქუს
რაო : ჩემს მტერს პასუხი უყავ და ჩემს გზაზედ მივალო :
თქუენ რას სამართლით მიდგებით წინაო : ხ~ ქართველ
თა არა უსმინეს და ეწყუნენ ურთიერთას : იქმნა ბრძოლა
ძლიერი : ქრისტეს აქათ : ჩ~პდ : თვესა აგვისტოსა : ი~ბ :
არადეთს რომელსა გორასა მას მიერ დღითგან ეწოდების
სისხლის ჯვარი : და ვიდრე დღეინდელად დღედმდე სისხლ
ის ჯვარად სახელსდებენ : და იმენა ეგრეთი ომი რო
მე ყოველივე საჭურველები და საომარი იარაღები დაა
მტვრივეს და დაშვრენ იმიერ და ამიერ ომითა , და და
იჴოცნენ ორგნითვე მრავალნი კაცნი : და სძლო ათაბა
გმან , ამისთუის რომ არას ემართლებოდენ : და სამართა
ლი იმისი სჯობდა : მაშინ შალიკაშვილი რომელიმე
იჯდა ურასა კვიცსა ზედა : იგი შალიკაშვილი და მა
ჩაბელი მიხვდენ ერთმანერთსა : შემოსცა შუბი შა
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ლიკაშვილმა და გაუხეთქა კუბო ფარისა და განავლო
მჴარსა შიგან . და გარდმოაგდო ცხენიდამა , შეუძახა ეს
რეთ , აწყუერისა ღ~თის მშობლის მადლმა , თუ ურას კვიცს
არა ვმჯდარიყავ შიგ გაგაგდებინებდიო : მაშინ წარმო
იჩოქა მაჩაბელმა გაიკრა ჴრმალს ჴელი , შემოუკრა
ცხენსა , ცხენს თავი გაუგდებინა და ტახტაზედ დაასო ,
და შესძახა მაჩაბელმა , სპარსმა წმიდა გიორგიმა თუ
გარდმოგდებული არ ვყოფილიყავ შუა გაგკუეთდიო ;
მაშინ სძლია ათაბაგმა , და შეიქცნენ ქართველნი და მრა

ვალნი იქითაც ამოსწყდნენ : მაშინ წარვიდნენ მესხნი .
და ჩამოჴდა ათაბაგი ერთსა ადგილსა სიახლოვესა ნაო
მრისსა მოსასვენად : მაშინ მესხი ამილახორი მოწყენით
იჯდა ათაბაგთანა ; ჰკითხა ათაბაგმან რასათუის მოგწყენ
იაო , ნუთუ ომში კაცი ვერ იშოვნეო : მოახსენა ამილა
ხორმა მე ერთსა კაცსა ჴრმალი შემოვკარ და სამკლავი
ანი ჴელი გავაგდებინეო : და თუ გინდა წამოდით და
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გიჩვენებო : წარმოვიდნენ და ნახეს სამკლავიანი ჴელი ძე
ძვში ეგდო : მაშინ დასჯერდა ათაბაგი : და წარვიდა თუისა
ადგილსა : , და ვ~ა ესმა მეფესა კოსტანტინესა საქმ[ე] ესე
დაუმძიმდა დიდათ მაგრამ ვეღარა გააწყორა : ხანსა რაოდ
ენსამე შინა იმეფა კეთილად და მოკუდა : და დაჯდა მისწი
ლად ძე მისი დავით :- :- :- :- :- :აქა არღარა იცვალებოდა ერისთავნი და არცა თავადნი , ყო
ველნივე ჴევსა და სანახებსა და თემთა და ადგილთა მკუიდ
რ ქმნილიყუნენ : და ვისცა მამულს მისცემდა მკვიდრად
მიეცემოდა : და ყოველნივე ძლიერ იყუნეს მთავარნი : ერ
ისთავნი და თავადნი : ხ~ ამა ალექსანდრესა და კოსტანტინე
სა ჟამში განდგნენ იმერელნი , ოდიშარნი , და გურიულ
ნი , და არღარა მორჩილებდა ათაბაგი : და განდგა კა
ხეთი : რ~ თუით ძველად ნაწერი რომელიმე ვპოეთ კოსტა
ნტინეს ცხოვრება მაშიგან დაგვიწერია : , აღარა შეეწივნ
ენ მოსულასა სპარსეთისა ლაშქართა : ხ~ ესე ვერა ვსცა
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ნით თუ ბატონი იმერეთისა და კახეთისა რომლისა თესლ
ისაგან არიან : და ანუ ვითარ უპყრიესთ ქუეყანანი იგი : ხ~
იმერეთისა რომელთამე თქუეს ოდეს მამა ალექსანდრესი ბაგ
რატ მეფე ჩავიდა იმერეთს , მაშინ თვისნი მისნი დაუტ
ეუა და მიერითგან ძენი მისნი არიან : და: რომელნიმე იტყვიან: მეთაგანი: ნარინ:
დავითისა იყვნენ , ამა ბაგრატისა შე
მდგომად რაოდენნი მამანი გარდაიცვალნენ , არა უწყი :
ხ~ იმერეთისა მპყრობელისა ბაგრატის ამბავი ქუემორე დავს
წერეთ :- ხ~ კახეთისა მებატონეთა მამა იყო დავით : და
ამა დავითის მამა არა უწყით თუ ვინ იყო : რომელთამეთაგან: თქმლარს: მენი:
აღსართანისნი არიან: ესე დავით დი
დოეთიდამე ჩამოიყუანეს და კახთა გაიბატონეს :- მოკუდა
დავით და დაჯდა ძე მისი ლეუან : და შემდგომად ლეუა
ნისა , ძემისი ალექსანდრე : ამა კახთა ბატონთა , მას ჟამსა
ეპყრა . გარდმოღმართი ლეკის მთისა : ეპყრა თუშეთი :
ხ~ დიდონი არა[ვის] მორჩილობდენ ნებისაებრ მისისა : ზემოთ
ფშავი , და თიანეთი , სადა შეერთუის ფშავის წყალი არაგვსა :

მიერითგან ვიდრე არაგვს გაღმართი , ჴეუ ძმორამდის : ჴეუ
1-16 სტრ., 399v
ძმორიდამე გაყოლილი ლილოს სერამდის : რადენის სერსა
წყალი გასდის : და გაერთუის მარტყოფის წყალსა , გაყოლით
ამართულამდე ; გაყოლით ვიდრე აჯი სუმდე : აჯისუს ვი
დრე მტკურის შესართავადმდე : მას ქუემო[..] მტკუარს გა
ღმართი : ვიდრე შაქისის სამძღურამდე : ხ~ ძესა კოსტა
ნტინესასა , მეფესა დავითს ეპყრა , აჯისუს ზეით უდაბნო
ნი და სამგორს ქუემოთი , ლილო და ლილოს ქუემოთი და
ჴეუძმარას ქუემოთი და არაგუს აქათი : და ფშავის წყალს
აქათი : გუდა მაყარი . და ჴეუ ხილაკას აქათი : და კასრის
ჴევს აქათი : და წედისის მთის გარდმოღმართი : და კუდ
არო . და ჭალის მთას გარდმოღმართი ; ერწო და მშვი
ლდაურსა და პერანგას გარდმოღმართი : გორას ძირს
აქათი : ლიჩი ღოდორა : ქეფინისჴევი : და ჩხერის ციხე :
და მას ზემოთი ისრე გაყოლით მთის აქათი ჴეობა , ვიდრე დ
ვირამდის : , კოდიანს გარდმოღმართი : ნინოს ჴევი რომ ჩამოი
ვლის : გაღმით სიმგორისაკენ ცივწყაროს ჴევჴევ გაჰყუება
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გახშული , ბარშიამის მთა ჩამოივლის : ჯანჯლის ცი
ხე საღამოსთავსა : ბორცვს ზემოთი წაივლის სერსერ , სა
თხე ქუნცელის თავსა გარდავლითა : ხენჭურის თავსა ,
პალაკაციოს მთამდე : რომელსა თურქნი იელ დოღდის ეძახიან :
პალაკაციოდამე , სერსერი ჩამოივლის , კარის სოფლის აქა
თი ერეუნის სამძღვრამდის : ჩამოყოლით ბანბაკი და ლორე
ვიდრე ყაზახის სამძღვრამდე ეპყრა მეფესა ქართლისსა :
ხ~ მპყრობელსა იმერეთისასა : წედისის მთის აქათი , დი
გორის მთის აქათი , ლენტეხი , და თაკვერი , რომელსა
აწ ჰქუიან ლეჩხუმი : ცხენის წყალსა ჩაყოლით , გამო
ღმართი , და საჯავახოს აქათი , გაყოლით ფერსათის მთას
აქათი , ვიდრე ქართლის სამძღვრამდის : ხ~ დადიანს
ეპყრა ცხენის წყალს ჩაღმართი , ლეჩხუმს ქვემოთი :
ს[.]ვანეთის მთის გარდმოღმართი , აფხაზეთის ზემოთი , :და აფხაზეთი ჯიქეთამდის : შარვაშიძეს ეპყრა : და ესეშა
რვაშიძე მორჩილობდა არა ყოველსავე ბძანებასა დადიანისა
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სა : , კ~დ ეპყრა დადიანს ზღვას შემოღმართი : და რიო
ნს გაღმართი :- ხ~ გურიელსა ეპყრა რიონს გაღმართი
საჯავახო : იმას აქათი გამოსწურივ ღომის ციხეს გარდმო
ღმართი : ერგე : აჭარა : და ჭანეთი : რკინის პალოს
აქათი :- ხ~ ათაბაგს ეპყრა , გურიელის სამძღვა
რს ზეითი : ფერსათის მთის გარდაღმართი : დვირს ზეითი :

აქათ ქართლის სამძღვრამდის იქით კარის სამძღვრამდ
ის ; აზრუმისაკენ , გურჯი ბოღაზს აქეთი :ხ~ ამას გარდა საქართველონი , რომელნიმე თავის უფალ
შექმნილიყუნენ : რომელიმე სპარსთ მიეტაცნეს : რომელი
მე ხონთქარსა . და რომელიმე ხაზართა : ხ~ ამან ძემან ალ
ექსანდრესმა კოსტანტილემ შვა ხუთნი ძენი : სახელე
ბი მათ ხუთთა ესე არს : უხუცესსა დავით : გიორგი : ბა
გრატ : ალექსანდრე : და მეხუთესა მონოზანი მელქისედეკ :
რომელი იყო კოზი კათოლიკე მცხეთისა : და მოკუდა კოს
ტანტინე : ქრისტეს აქათ : ჩფ~დ : , და დაჯდა ძე მისი და
1-16 სტრ., 401r
ვით , მეფედ : , ამჟამში წარმოგზავნა ხონთქარმა სპა
სპეტი თუისი ლაშქრითა თუისითა უამრავითა , საქართველოსა :
ზედა : ქრისტესაქათ : [ჩ]ფ[..] : და ააოჴრეს სამცხე , ჩამო
ვიდეს იმერეთს და დაწვეს ქუთაისი : და მივიდეს გელათსა ,
და დაწვეს გელათი : და აღიღეს ალაფი მრავალი : და ვე
რღარა დაუდგა ბაგრატ მპყრობელი იმერეთისა : და
წარვიდენ და შეიქცენ თუისთავე ადგილსა : და შემდგომად
შექცეუისა მათისა ჩამოვიდა ბაგრატ მპყრობელი იმერეთისა :
და დაიპყრა კ~დ იმერეთი : , ხ~ ეპყრა კახეთი ალექსან
დრესა : და იყო კაცი კეთილი , და ესვა ორი ძე : და ძემ
ან მისმან უხუცესმან გიორგიმ უღალატა მამასა თუისსა
ალექსანდრეს , ჭალასა შინა საფურცლისასა : და მოკლა
მამა თუისი , და ძმასა თვალები დასწვა ; და ამიერით
გან უწოდეს ავ გიორგი : და იქმნა პატრონი კახეთისა , რ~
იყო მეფე ქართლისა დავით : და ამის ჟამში იყო კოზი
ბასილი : და მოკუდა ბასილი : და დაჯდა კოზი დორათე
1-16 სტრ., 401v
ოს : და იყო ესე დავით კაცი ლმობიერი მშვიდი და მოშიში
ღ~თისა : და აღდგა ავ გიორგი დავითზედა და ვეღარა აღუ
დგა დავით სამძღვრამდის იმერეთისამდე : მოარბევდის ქა
რთლსა მრავალგზის : და თუით მეფე დავით შეამწყუდე[ .]და
ციხესა ატენისასა ; მრავალდღე ბრძოდა და ვერ წაუღო
ციხე . და მიიქცა თუისადვე ადგილსა : მაშინ რქუეს ძმათა
დავით მეფესა ესრეთ ვითარმედ . მამათა ჩვენთა კახეთი მი
უღეს . და აწ ქართლისაცა ჰნებავს მიღება , აწ
ჩვენცა აღვდგეთ მისზედა და ვბრძოდეთ მათ : ხ~ მე
ფემან დავით არა ინება : მაშინ თქუა ძმამან მისმან უ
მრწემესმან ბაგრატ : მომეც მე მუხრანი საუფლისწულოდ
ჩემდა : და დროშა დარაჯად ჩემდა იყოს , ერისთავი ქსნისა ,
და ჴეობა არაგვისა : და შეუიწიო ძალი ქრისტესი . და თე
მიცა მისი იავარ ვყო : უსმინა ძმამან მისმან დავით

მეფემან : და მისცა ყოველი თხოვილი მისი : მოვიდა ბაგ
რატ , და აღაშენა ციხე მტვერისა რომელარს ციხის ძირის
1-16 სტრ., 402r
თავსა : და დადგა მუნ : ხ~ რაჟამს სცნა პატრონმა კა
ხეთისამა ავ გიორგიმ : იჴმო სპა თუი[სი] რაოდენ ძალ [....]
ძალ[...] თუისითა წარმოემ[....] და მიადგა მტვერის ცი
ხესა [....] ვიდრე სამთვემდე : მერმე მიუვლინა კაცი ერთი
ავ გიორგიმა და გაუგზავნა ღვინო ერთითა საღვინითა
და შეუთუალა . ვითარმედ ძეხარ მეფისა . ნუ უკუე უღვინო
ბითა მიგჭირდეს , და სვი ესე : და ვ~ა მიართვეს ბაგრა
ტს სიტყუა ესე : მას ჰქონდა ორაგული ახალი . და ღ
ვინისაწილ თეუზი გამოუგზავნა , და შემოუთვალა . ხანია
რომე დგახარ პირსა ქსნისასა , და ვერ გიშოვნია ორა
გული და აწ ესე იჴმიე , და წარვედ ქუეყანასა შენსა : და
რაჟამს მოართვეს ავგიორგის . მაშინ სცნა სიმრავლე საზრ
დელისა მათისა : და შესწუხებოდა ჯარი . მრავალ დღე
დგომისაგან : მაშინ წარვიდა თემთა თუისთა : და ხანსა
რაოდენსამე უკანა შეიყარა სპა თუისი ავ გიორგიმ და წარ
მოვიდა დარბეუად ზემოქართლისა : მივიდა და დაარბია
1-16 სტრ., 402v
ზემოქართლი , და დაბრუნდა გამარჯვებული და წარმოემა
რ ..] და რაჟამ[ს] ესმა ბაგრატს მპყრობელსა მუხრანისასა :
შეიყარა სპა თუისი და დაუმზირდა ჴევსა მას შინა რომელარს
ძალისა და ჭაპურს შუა : და ლაშქარნი [ავ]გიორგისანი
წინა წარმოვიდენ ნაშოვრისა მისთუის . რომელი წარმოეღოთ :
ხ~ ავგიორგი მცირითა კაცითა უკანა მოვიდოდა და მონადირო
ბდა , და არავისი ფიქრი ჰქონდა : და რაჟამს დაუახლოვდა
სადა მდგომარე იყო ბაგრატ : მაშინ შეუტივა გულითა
სრულითა , და შეიპყრა ავგიორგი : და სპანიცა რომელ
ნი მისთანა იყუნენ : პატიმარყო ავგიორგი მტვერის ციხესა
რომელარს მუხრანს : ქრისტეს აქათ : ჩფ~იდ : მაშინ
მიუმცნო ძმასა თუისსა მეფესა დავითს საქმე ესე : და რა
ესმა საქმე ესე განიხარა ფრიად : და ხანსა მცირედსა .
მოკუდა ავგიორგი : და რომელნი იტყუიან დაარჩვესო : და
რომელნიმე იტყუიან თავისის დღით მოკუდაო : , აღაშენა
მცხეთას მცირე ეკლესია მთავარ ანგელოზისა ჩრდილოთ
1-16 სტრ., 403r
კერძო : და მუნ დამარხეს : და მიერითგან იტყუიან კახი
ბატონნი რომე მცხეთა სამარხო არისო ჩვენიო : ხ~ შემდ
გომად ავგიორგისდაჭერისა , დაიპყრო კახეთი მეფემან და
ვით ჱ და დარჩა ძე გიორგისა რომელსა ეწოდა ლეუან : მ
ცირედ : და წარმოიყუანა[ეს] ყრმა იგი დედითურთ : და დ[ი]ამალა

[აყენეს] პატივითა სახლსა ჩოლაყაშვილისა გარსეუანისასა : რო
მელი იყო სახლთ უხუცესი : რ~ ეყოდა დედასა მისსა : და
რა სცნა მეფემან დავით წარავლინა ძმა თუისი ბაგრატ . და
ერისთავი ქსნისა , და ამილახორი : რათა დასჩხრიკონ კა
ხეთს მსახლობელნი დიდით ვიდრე მცირემდი : რათა იპ[ო]
ვონ ყრმა იგი : მაშინ წარვიდენ საძებნელად . დასდვეს
შიში და ზარი[ფთი] ყოველთავე კაცთა ზედა , და დააფიცეს
რათა არა უწყოდენ ყრმა იგი : თუ სადა არს : და ყოველთა
ვე შეჰფიცეს რომე არა ვიცითრაო : შემდგომად მოვიდ
ნენ სახლსა ჩოლაყაშვილის სახლთუხუცესისასა გარსეუან
ისასა : და მოეპოვა გარსეუანს საქმე ესე . რ~ მოიყუა
1-16 სტრ., 403v
ნა ყრმა იგი ლეუან მონისა თუისისა ძისა მსგავსად : და
მას დღესა მეღვინეთ იმსახურებდა ყრმასა მას : ვითარცა მო
ნასა : და დღესა მეორესა შეფიცა ფიცითა საშინელითა ბა
გრატს : ვითარმედ რაოდენიცა თქუენ ჩემსა სახლში არ იხი
ლენით : და რაცა თქუენმა თვალმა არნახა იმისმეტი არა
მყუანდეს : არც დიდი კაციშვილი და არც ცოტასი : შეი
ჯერა ფიცითა ამით : და ესენი რა წამოვიდნენ , ბაგრატ და
ერისთავი და ამილახორი : მაშინ ჩოლაყაშვილმა გარსე
ვან , ვეღარა თავსიდვა სახლსა თუისსა დაფარვა ლეუანისა
და წარმოიყუანა . და შეიყუანა ციხესა მას ოჩონისასა :
რომელარს თავსა ივრისასა : შემოეხვივნენ ზემოურნი ,
და გარემონი კახნი : და მიერთვნენ ლეუანს : წარმოემარ
თა და ჩამოვიდა კახეთად : და ესმა ესე დავით მეფესა :
შეიყარა სპა თუისი და წარემართა კახეთად : და გარდავლო
გომბორი . და ჩავიდა კახეთად : და შემოეყარნენ კახნი
ისრეუე მეფესა დავითს : და ვეღარა აღუდგა ლეუან წინა :
1-16 სტრ., 404r
ვისთა ხ~ ლეუან დაიპყრა კახეთი და მოიყუანა ცოლად
ასული გურიელისა თინათინ : ამა თინათინისას იტყუი
ან , სიყრმესა შინა ნახა ჩვენება ესე შეგირთავს მ
თავარი ვინმე : და მისვლასა შენსა ადგილსა ერთსა
უჩვენა ნიშანი : და რქუა ესრეთ . და მუნ იქმნება შინ
დი თეთრი ერთი : და უშენე მონასტერი ერთი დედასა
ღ~თისასა : ხ~ რაჟამს მოიყუანეს შუა მთასა და ჩამოა
ჴდინეს განსასვენებელად : და რაჟამს იხილა თინათინ
ადგილი იგი , იყო ყოველივე ნიშნეული ჩვენებისა : და
შინდი თეთრიცა : რაჟამს იქორწინეს , შემდგომად აღა
შენა ეკლესია შუა მთისა : და დაადგინა მოძღვართ
მოძღვარი : და შვა ორძე ალექსანდრე , და ვახტანგ :
და მიიცვალა თინათინ : და დაემარხა ეკლესიასა თუისსა

შენებულსა : ამისთუის არა დაეფლა ქმრისა მისისა თანა
რ~ იყო ლეუან კაცი მეძავი : და შემდგომად ისვა ლე
ვან სხვა ცოლ :ი ყარა მუსალის შამხლის ასული :
1-16 სტრ., 404v
მანცა უშვა ძე სამი : გიორგი : ელიმირზონ : და ქაიხ
ოსრო : ხ~ მეფე ქართლისა დავით . იყო თუისთა : ხანსა
რაოდენსამე უკანა იქმნა მონოზან : და ჰყუანდა სამნი ძე
ნი . ლუარსაბ : დემეტრე : და რამაზ : მისცა მეფობა
თუისი ძმასა თუისსა უმრწემესსა გიორგის : მეფე დავით
ხანსა რაოდენსამე უკანა მიიცვალა ქალაქსა ტფილისისა
სა : ქრისტესაქათ : ჩფ~კზ : , ხანსა რაოდენსამე მეფო
ბდა გიორგი : და მას ჟამსა შინა იყო კოზი მელქისედეკ ,
ძმა მისი : ხ~ ამას ჟამში წარმოუგზავნა კაცი ხონთქარმან
მეფეს გიორგის , და მპყრობელსა იმერეთისასა ბაგრატს : და მპყრო
ბელსა კახეთისასა ლეუანს , ვითარმედ საფლავი ქრისტე
სი და ადგილნი წმიდათანი , სჯულისა თქუენისანი , დაი
პყრეს უსჯულოთა და შეაბილწეს : მოვედით სპითა თქ
ვენითა და განაძეთ ესენი და თქუენდა მიმიცემიაო : ხ~ რა
ესმა მეფესა გიორგის , და მპყრობელსა იმერეთისასა და კა
ხეთისასა და ყოველთავე მორჩილთა ბძანებისა მათისსა .
1-16 სტრ., 405r
განიხარეს : და შეიყარეს სპა და გაემართნენ : და რა მი
ვიდნენ იერუსალიმსა და ესმა მუნამყოფთა მისვლა ამათი , წა
რმოუგზავნა კაცი და ესრეთ შემოუთვალა : უკეთუ სტუ
მარიხართ მაშ მტერობა რა არისო , და სტუმრათ ბეურნიხა
რთო : და უკეთუ ბძოლად მოსრულხართ მცირენიხარ
თო : ხ~ ამათ მიუმცნეს ბრძოლად მისვლა : რა ესმა მათ სა
ქმე ესე გამოვიდნენ და ეწყუნენ ურთიერთას , და იქმნა ბ
რძოლა ძლიერად : და მოსცა ღ~თნ ძლეუა ქართველთა და
საფლავმა ქრისტესმა და გაემარჯვათ ; და მეოტნი შეუიდ
ნენ ქალაქსა შინა და გაამაგრეს : ხ~ მიჰყუნენ ქართ
ველნი და აართვეს ციხე და ქალაქი და მოსრნეს მუნა
მყოფნი მრავალნი ყოველნივე : და განათავისუფლეს ქრ
ისტეს საფლავი , და ყოველნი წმიდანი ადგილნი : და მი
უმცნეს ხვანთქარსა საქმე ესე და წარმოუგზავნა ხალა
თი და წყალობა მრავალი : და მოსცა ქრისტეს საფლავი :
გოლგოთა : ბეთლემი : ჯვარის მონასტერი : და სხვანი მო
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ნასტერნი ყოველნივე , ხონთქარმა მათ სიგლითა მტკიცითა :
ხ~ განიხარა მეფემან გიორგიმ და ბატონმა ბაგრატ[.მ] და ლეუან :
და წარმოვიდნენ თუისსა ადგილსა , და მოვიდნენ მშვიდობით გამ
არჯვებულნი და განიხარეს : , და შემდგომად ამისა , ათა

ბაგი ყუარყუარე მიუდგა ხონთქარსა : და რა სცნა ესე მპყ
რობელმან იმერეთისამა ბაგრატ , შეიყარა სპა თუისი იმერე
ლნი , და მიუვლინა კაცი კახაბერსა , გურიელსა , და
მოჰყუა იგიცა ბაგრატს : გარდავლეს მთა და მიუჴდენ ყუა
რყუარე ათაბაგსა მუჯახეთს : და დახვდა ათაბაგიცა და
შეიბნეს , და ეწყუნეს ურთიერთას : და იოტნეს ბანაკნი
ათაბაგისნი : და მერიქიფემა კახაბერის გურიელისამა , ის
აკ : ართუ მელაძემა , ჩამოაგდო ათაბაგი ყუარყუარე : დ
აიჭირა და მოართვა გურიელსა : და გურიელმა მოარ
თვა ბაგრატს , მპყრობელსა იმერეთისასა : და დაიპყრა ბაგრატ
საათაბაგო : ქრისტესაქათ : ჩფ~ლდ : , და გარდეხვეწა
ოთარ ი შალიკაშვილი : და წარიყუანა შვილი ათაბაგის
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[....... ...... ..... ........ ...... .......... ........ ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
ით ვეღარ გ[......] [...... ...... ...... ........ ........... ........]
ყეს შენება : დაიწყეს [ს]იმაგ[...] [....... ....... ....... ...... .......]
წყუიტეს , წაართვეს გურიელსა და თუ[...] [.... ....]
მაშინ ჰპატრონობდა ბაგრატ იმერეთს , და ე[.....] [..... .....]
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[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]
[........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .......... ......]

[....... ....... ....... ........ ....... .........] [....ენ...] : სცნეს
[....... ......... ....... ........] არღარა წარმოვიდნენ რი
[...... ...... ......] [...]ვიდა ვახტანგ გურიელთანა ბათომსა :
[..........] გურიელი და გურიულნი იქ დახუდენ : ვინა
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მაზ [სარდალი] და სხვანიცა მივიდეს და დაეგნეს ნაზა[რ]
ალ იხანს : [...] ჟამსა ამას დიდად მძლავრობდეს ლ
ეკნი კახ[....] და მტერობდეს ური[.....]ა ავაზაკობითა
და პარვ[...]ა ამისთუისცაა განილაშქრეს მათ ზედა კახთა :
და მისცა ქალბალიხანცა ნება : და შეკრა ს~დ მკუი
დრნი კახეთისანი : და შეუხდეს ჭარსა : ხ~ ლეკნიცა :
განეწყუნეს სიმაგრეთაშინა : და დიდად : იზღვივნეს კახნი :
[ლ]ეკთა მიერ : მოისრნეს მრავალნი თავადნი აზნაურნი :
და უფროსად გლეხნი : მოსწყუიდნე პირითა მახვილისათა :
და იოტნეს იგინი და იავარ ყუეს ხვასტანგი და : ქონებ
ანი მათნი : და ესრეთ ოტებულნი წარმოვიდეს :მაშინ ნაზარალიხან განაზრახა ქალბალიხანს : და წარგზავნეს :
წინაშე ყეენისა : მუხრანის ბატონი პაპუა : ქსნის ე
რის თავი დავით : და სარდალი თამაზ : ძისათისისა: მამკათრთ: ხ~ ოდეს
შთავიდეს ის
პაანს : პაპუა მუხრანისბატონი : [შე] და თამაზ სარდალი : და ქსნის [...]
პყრობილნი წარგზავნეს ქირმანს :- ხ~ ქაიხოსროს ძმის
1-16 სტრ., 407v
[..]ლსა მეფისასა არა კეთილად შემწყნარებელმან ნაზარალ
იხან მ[...]ო დაბანი და მამულ[..] რომელ[..] [.]პყრა მას
და ამისთვის არა [.......] თავი და წარვიდ[ა] [წი]ნაშე ყეენისა
რ~ თანაშემწედ აქვნდა: ქალბალიხან: და მემანდრითა და პატივითა: [წ]არგზავნა [...]
და ვ~ა შთავიდა ისპაანს ქაიხოსრო : განიხარა ყეენმან : და
პატივსცა მამასაცა მისსა და თვით მასცა :- ხ~ ერეუნისხანი :
და ქალბალიხან მოშურნე იყვნეს ურთიერთას : და ამისთვის
განიზრახა ერეუნის ხანმა და მისწერა წიგნი მეფესა გ~ის
რათა პირობითა და თავდებობითა მისითა დაეგოს იგ[ი]
ყეენსა: რ~ ეტყოდა ვ~დ არარა ბოროტი გიქმნიეს[.]
სპათა მისთა ყიზილბაშთაზედა: ამისთვისცა მე ვიყოო
თავსმდები შენი : რათა არა გეყოს შენ ზღვევა : ა~დ უ
ფროსად სარგებელი და წყალობა და მრავალწილად კეთილის
ყოფა ყეენის მიერ ჱ კ~დ ამასვე პირობასა აღუთქ
მიდა და დიდად წადიერებით ეზრახებოდა მეფესა ქალბა
ლიხან და იღუწიდა პირითა მისითა დაგებასა ყეენი
სასა : ა~დ არა ინება მეფემან მისმიერ ა~დ მიერჩდა
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ერეუნის ხანსა და იქმნა მეგობარ მისსა : ხ~ ერევნისხანმ[ან]

აუწყა ესე ყ[...]სა და განიხარა სიხარულითა დიდითა [..]
ჰასულთან [...]ეინ ყეენმა დაგებად მეფისა გ~ისა : და მისცა
ერეუნისხანსა წყალობად თოფანგჩიაღასობა რლ~არს ყოვ
ლის მეთოფის ბატონობა და უფროსობა : და წაიყუანეს
კარსაზედა ყეენისასა :- მაშინ მეფემან გ~იმ : წარავლი
ნა ზურაბ ზურაბი შვილი ყეენთანა და მივიდა თოფანგჩი
აღასთანა : და ვ~ა შთავიდა ისპაანს : განიხარეს თვით მან [ყ]ე
ენმა და ყოველთავე დიდებულთა მისთა : შთასლვა მეფის გ~ისა
და მსწრაფლ აღუსრულეს ყოველივე სათხოველი მეფესა :
და მოსწერეს რაყმები და წყალობა : და წარმოგზავნეს მალე
მსრბოლი : და მოვიდა იმერეთს : სახლსაშინა წერეთლის~სა
საჩხერეს : და ერეუნის ნაიბი და სხვანიცა დიდებულნი ყეენ
ის ბძანებითა წარმოგზავნეს : რათა მრავლითა დიდებითა
და პატივითა ჴელმწიფურად ჴელისა წარმართებითა მსა
ხურ ექმნენ მეფესა : და მიართმიდენ შემსგავსებულსა ულ[.]
1-16 სტრ., 408v
ფთა და სანოვაგეთა განწესებითა : და განემზადა წარსლვად :მაშინ იყოვინმე: იმერელთ ბატონის ბაგრატის ნაბიჭვარი: და
მას მიერთნეს რომელნიმე თავადნი იმერეთანი და აუწყეს:
ხვანთქრის ვეზირ აზამსა : და ქრთამითა მოიმადლეს იგი და :
მისცეს ბატონობა და შთამოიყუანეს იგი და გააბატონეს: რ~
იყო ესე კაცი შეუგვარი და უღირსი ბატონობისა . ხ~ არჩი
მეფე გარდააგდეს : და მისცა აბაშიძემან გ~იმ ცოლად ასული თვისი
ცოლყოფილი ალექსანდრესი :- და წარვიდა არჩილ მეფე ზრამ[..]
ას ჱ ამასზედა მოუვიდა მეფესა გ~ის მემანდარი ყეენის[.] :
და გარდავლო მთა : და მივიდა ალს :- მაშინ დაუტეუა ქარ
თლს სულაიმან ძმა თვისი : ცოლშვილითა: და კათალიკოზი ნ~კზ : რ~ ჟამსა ა
მასშინა გარდაცვალებულიყო ამილახორი გივი : კაცი: პატიოსანი. ყოვლითრთ
იმერეთს :და ძე მისი ანდუყაფარ და ესენი ყეენის ბრძანებითა და
აყენეს ქართლს : და წარიყუანა თანა : ისპაანს არაგუის
ერისთავი : გ~ი და წარვიდა მეფე და : მოართვეს ყიზილბაშთა არ
[...]ანი მრავალი : და დიდისა დიდებითა შთავიდა ის[პ]აანს :

